
  

  

  

ه
 

7
 
,
 

 4 جعت

 يلاطيجلا ىسوم نب ليعامسا رهاط يبأ مامإلل
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 ىدهو . نيبلا قحلا نم ساسا ىلع هنيد !دعاوق ىسرا يذلا هلل دمحلا

 نيئداه اوشيعيف هراثب اوعتمتيو هلالظ اوأيفتيل نيحلاصلا هءايلوا نيمالا همرح ىلا

 ىف هللا هنعب نم ىلع مالسلاو ةالصلاو . نيبيط ةكئالملا مهافوتتو 3 نينئمطم
 ناو ةمكحلاو باتكلا مهملعيو مهيكزيو هتايآ مهيلع ولتي مهنم الوسر نييمالا

 اولمح نيذلا هباحصاو هلآ ىلعو دمحم انديس 3 نيبم لالض يفل لبق نم اوناك

 نم مهدعب نم اوءاج نيذلا ىلعو . هتريس اومسرتو 0 هتنس اويحاو . هتناما

 . هتعيرش يلماحو . هتما ة٠'ة } هنيد ةامح

 : لاقف هتدابعل قلخلا قلخ هدج ىلاعتو همسا كرابت هللا ناف : (دعب اما).

 نا ديرا امو,قزر نم مهنم ديرا ام ، نودبعيلالا سنالاو نجلا تقلخ امو»

 مهاتآ امب ةجحلا مهيلع ماقاف . «نيتملا ةوقلا وذ قازرلا وه هللا نا نومعطي

 السر مهيلا لسراو ‘ساسحا و لقع نم مهيف بكرو ساوحو ىوق نم

 . لسرلا دعب ةجح هللا ىلع سانلل نوكي الئل ةميق بتكب نيرذنمو نيرشبم
 ىلع ةيلمعلا هتايح مقيو هنيد ملعتي نا ثنحلا غلب لقاع لك ىلع بجرواف

 اذا الا ةداعسلا هذه ققحتت نلو . ًاداعمو اشاعم ةداعسلا هل نمضيل هتدعاق

 ءاوهالا نم ةصلاخ ؛ تافارخلاو عدبلا نم ةيلاخ ةحيحص هتديقع تناك

 ابغار هتايح لماك هل لمعيل هتوطسو هلالجب هفرعتو هبر دبعلل ببحت تالالضلاو
 . ءايرلا ةبئاش هبوشتال ميركلا ههجول اصلاخ هلمع ناك اذا الاو . ابهار

 املسم . مهلاوماو مهئامد ىلع سانلا ةنمأ انمؤم . هنع هللا ىبن امل ارجاهم

 . اهميمتل دمحم ثعب ىتلا قالخالا مراكمب ايلحتم . هناسلو هدي نم اوملس

 هدابع قوقحو هللا قوقح ءادا ىف بغريو ةجحلا هذه كولس ديري نمل دبال مث

 5 ةاقتنملا ةررحملا مهبتك نمو نيصلحم نيفراع ءاملع نع هنيد ىقلتي نا

أ



 لهس بولساب مهتافضم ىف اهوغرفاف نيدلا حورب مهسوفن تعبشت ءاملع

 لكب ملعلا ةمئا ءارا نودرويو ضرعلا نونسحيو لوقلا نوديجي . غاستسم

 اهنيب نزاويل اهلصا ىلا ةوزعم اهليلدب ةلاسم لك نونرقيو { ةهازنو حوضو

 ةفلتخلا ءارالا نيب نم فطقيف } ميلس ردصو نزتم لقعو ةيملع ةكراشم هل نم
 . نانئمطاو ةنيب ىلع هنيد ىف نوكيو ةحاوفلا قحلا ةدرو

 «مالسالا دعاوق» هباتكو يلاطيجلا خيشلا

 يلاطيجلا ىسوم نب ليعامسا رهاطوبا مامألا نيعرابلا نيفنصملا ءالؤه نمو
 كناو . عبطلل هدادعا ددصب نحن يذلا مالسالا دعاوق» هباتكو يسوفنلا

 ريثاتلا حورب _ باتكلا حفصت دنع ميركلا ءيراقلا اهبا _ يعم سحل
 ةحضاو قئاقحلا كل ررقت : اهتهازنب كرعاشم ىلع يلوتستو اهصالخاب كرمغت
 تناو لمعلا ريخل كحراوج ثعبتف ةيلج تادابعلا رارسا نع فشكتو

 . رعشتال
 لوقلا ليصفت _ ١ - ةتالث ىف رصحتف ةضيرعلا باتكلا طوطخ اما

 دابعلاو هللا قوقح ىلع مالكلا _ ٣ اهماسقاو تادابعلا _ ٢ ةديقعلا ىف
 . كولسلا بادآ نم ءيش ىلعو اكرتو العف ايهنو ارما

 : هدجن ريرقتلا يف هتطاسبو ريبعتلا يف هتعاصن ىلا فلؤملاو

 نم «ءايحالا» يف يلازغلا مامالا كلسمب ديعب دح ىلا رثأت دق _ ١

 بيهرتلاو بيغرتلا باب ىف انايحا ةعوضوملاو ةفيفعضلا ثيداحالاب هداهشتسا

 حضوي اذ وهاهو . هنم ةنيب ىلع كلسملا اذه يلاطيجلا كلس . ازوبت دمع نع

 _ اوملعا» : لوقيف «تاريخلا رطانق» هباتك نم موصلا ةرطنق ةياهن ىف هيأر

 مايالا ةالع لضف ىف ةمدقتملا ثيداحالا تدروا امنا يلا هللا مكدشرا

 نم تدروا امو . ملعتلاو ملعلا لضف ثيداحا نم كلذ ريغو يلايللاو

 امو . ةمدقتملا مايالا موص نم هريغو ناضمر لضف ىف انهه ثيداحالا

ب



 دنع ضيفتسم ريغ مهرثكا ناك ناو . هللا ءاش نا لئاضفلا نم هدرونس
 انباحصا راثآ ىف هتيأر ثيدحل كلذ تلعف امنا يلاف اهتحصب قوثوم الو . انباحصا
 ىضر ) سابع نبا نع ينغلب : لاق هنا كلذو هللا همحر ملسم ةديبع يبا نع

 دهتجاف لمعلا يف لئاضفلاو بئاغرلا يف ثيدح هغلب نم ه : لاق هنا ( هنع هللا

 ثيدحلا هظفح رجا : نارجا هل ناك هغلب ام وحن ىلع ثيدحلا ناك ناف : لاق هيف

 هرجا هل ناك هغلب ام ريغ ىلع ثيدحلا ناك ناو 3 هب هلمع رجاو { هيف هتعاطو
 هلل هداهتجا بهذي الف إ نينسحملا رجا عيضيال هللا نال 3 هغلب ام وحن ىلع
 . ! ةعدب يف هداهتجا نكي مل ام هبرل هتحيصنو

 ردص هل جلني امب اهنحابم ءارقتساو ةديقعلا حرش ىف لوقلا ضافا _ ٢

 اسقو ةءاربلاو ةيالولا باوباك اهضعب ىف لاطا ناو ةعزنلا قداصلا ملسملا

 . انايحا اهيف همكح

 اك ةواسقلا هذه ضعب مهرصع قطنم هيرصاعملو هل غوس نئلو _ ٣
 ىتلا نيملسملا ةدحو ناف ةيمالسالا بهاذملا نيب ذئجقو ةدئاسلا ةعزنلا يه

 اومثافتي نا مالسالا ينب ىلع يضقت _ اهلابح تكرو انمايا ىف اهبابسا تفعض

 زااو . خ انقالاو ماهفالا كلسم مهضعب عم اوكلسيو لوقلا نيلو ىنسحلاب
 هذه نم ةيقابلا ةيقبلا ىلع ةظفاحم ابناج ةحراجلا تاملكلاب قشارتلا اوكرتي

 . داصرملاب كرتشملا مهودعف الاو ةدحولا

 يبصقلا رمع نب دمحم ةتس وبا خيشلا باتكلا ىلع ىشح دقو _ ٤

 يشحملاب برغملا ةيضابا دنع روهشملا رشع يداحلا نرقلا ءاملع نم يبرجلا

 هتيشاحو . ةيشاح نيرشعو افين لاقي ام ىلع تفلب اهنا كيهان هيشاوح ةرثكل
 . ه٩٢١ا٧ ةنس رصمب ةيرجح ةعبط دعاوقلا باتك اهشماه ىلع ع وبطم هذه

 عبطي نا انلضف نكل لصالا عم اهعبطن نا ناوخالا ضعب ينم بغر دقو
 ىلع ، بلاطلا ةمه عمجاو قيلا هدرفمب هعبط نال ةيشاحلا نع ادرجم باتكلا

 . كلذ رمالا ىضتقا ىتم باتكلا لئاسم ضعب ىلع اهنم ائيش انلقن امبر اننا

ح



 باتك يف هللا همحر شيفطا بطقلا اعم ةيشاحلاو باتكلا رصتخا اك _ ٥

 وبا خيشلا هيلع قلعو هححص ؛صلاقلا ملعلاب هونملا صلاخلا بهذلا» هامس

 ةنس ةيفلسلا ةعبطملاب هعبطو هللا همحر ةرهاقلا نيفد شيفطا مهاربا قاحسا

 . ه ٣

 ةينآرقلا يآلاو ةيوبنلا ثيداحالا نم باتكلا يف ام جرخن نا انيارو _ ٦

 . ةدئافلل امامتاو دعاوقلا بحاص هب لخا امل اليمكت

 هديرجت مغر دحاو ءزج نم الدب نيأزج ىلا باتكلا انمسق امبرو - ٧
 ةياعر ثيداحالا جيرختو قيلاعتلاب باتكلا مجح مخض ام اذا ةيشاحلا نم

 . باتكلا ءاسقال اليهستر ةعانصلا قوذل

 هباوبال ةيبناجلا نيوانعلا عضوو هحيحصتب ءانتعالا ىف ادهج ولان الو اذه

 ضومغ ع ون اهفنتكي ىتلا عيضاوملا ىلع قيلاعتلاو } نكما نا هنحابمو هلوصفو
 ءاوسو هتايرظن ضعب روطتو يملعلا رايتلل ةرياسم هكاردتسا بجي امل اكاردتسا

 . امهريغ نم وا } يشحملا نم ما هسفن ححصملا نم كلذ ناك

 انوفدم ازنك لظ يذلا باتكلا جارخا ىف اناطخ ددسي نا لاسا هللاو

 دادما ىف كلذب مهسن نا اناسع هلمكاو هجو نسحا ىلع الوهجم اثارتو
 عفنيال موي هللا دنع هرخذو هرب وجرن المع ةمالل مدقنو ةيمالسالا ةبتكمل

 امو . قيفوتلاو ةيادهلا يلو هنا . ملس بلقب هللا ىتا نم الا نونب الو لام

 . ارخاآو الوا هلل دمحلاو ، بينا هيلاو تلكوت هيلع هللاب الا يقيفوت

 ةيادراغ - ١٥ :يرفيف ١٩٧٥ _ ٣ رفص ١٣٩٥ه .
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 يلاطيجلا خيشلا ةمجرت

 ر اصحتخاب

 . يسوفنلا يلاطيجلا ىسوم نب ليعامسا رهاط وبا مامالا مالسالا ةجح وه

 ةسوفن ندم نم اهريغك ءاملعلاب ذئتقو ةرخازلا «لاطيج» ةنيدم ىف أشن

 نيتوبر ىلع ، (رنيا) و (نيسما) نيب عقت ةحيسف ةنيدم (لاطيج) و . اهارقو

 . نوتيزلاو نيتلا رجش نم ةفيثك تاباغ اهتاهج عيمج نم اهب طيحت نيتلباقتم
 هريس ىف يخامشلا ةمالعلا هيلع صني ملو هيلع رثعن ملف هدلوم خيرات اما

 نيسمخلا ءاملع نم _ كش الو _ ناك هنا ديب . خايشالا مجارتل عماجلا

 هداليم ةنس ديدحت عطتسن مل ناو نماثلا نرقلا نم ىلوالا عباسلا نرقلل ةيناثلا

 . قيقحتلا ىلع

 ةيعاتجالاو ةيملعلا هتايح
 ىفوتملا يسيمرطلا ىسيع نب ىسيع ىسوم ييا ريبكلا ملاعلا نع ملعلا ذخا

 نم ليلق ريغ اددع تجرخا يتلا ةميظعلا ةسردملا بحاص ه٢٢٧ ةنس

 . انامز زيزع ابا خيشلا بحاص امك . رصعلا كلذ ىف ءاملعلا

 ناويد ظفحي _ يخامشلا هركذ ام ىلع _ ةظفاحلا يوق هللا هحر ناك

 لدعلا باتك ظفحيو أرقيو ةتسلا راعشالاو يريرحلا تاماقمو مئاعدلا

 جاجزلا لمجو . ءازجا ةنالث ىف .يلالجراولا بوقعي يبا مامالل فاصنالاو

 مايا ىلع اداروا اهذختا ناك هنا خايشالا ضعب ةنسلأ ىلع عاشو 9 وحنلا يف

 . ةعمجلا ةليل ةمتخلا نوكتل نآرقلا ةساردل ريخالا مويلا صصخو عوبسالا

 نم اجرخت : ناهر يسرفك حاضيالا بحاص رماع خيشلاو وه ناك

 ادحاو اهابتا اهجتاو ، ركذلا ةفنالا ىسوم يبا ةسردم يه ةدحاو ةسردم

ه



 ىدصلا اه ناك ةميق فيلاتو ةدلاخ اراثآ كرت امالك : ةيملعلا امهتايح ىف ا

 نسح ىف اكرتشا ناو امهنا لجا . انموي ىلا ةيضابالا طاسرالا ىف ديعبلا
 لغتشا يلاطيجلا خيشلا نا ريغ قحلا ةرصنو ةديقعلا ليبس ىف داهجلاو فيلاتلاب

 يهنلاو فورعملاب رمالا بجاوب مايقلاو ةوعدلا رشنل انه ىلا انه نم لقنتلاب

 ىف هيدساح ضعب غلو ىتحو قاوسالا ىف ىتح نيدايملا ىتش ىف ركنملا نع
 ىضما } اهوملعتف اهنع مهاهني ينعي شغلا لئاسم ةقوسلا ملعي هنا اولاقف هضرع

 ايعادو ايبرمو اسردم لبجلا ندم نيب لقنتلا ىف ىلوالا هتايح يلاطيجلا مامالا

 اهدجسم ىف ىقتلاو ةروغزمب ةدم ماقاف 3 هللا مهمحر هئاملع ةداع ىلع اركذمو

 يبا ةافو دعب ةروغزم رداغ مث ؛ نساردي خيشلاو زيزع يبا خيشلاب ريبكلا

 قيرطلا ىلع مهلمحو ماوعا ةعست اضيا لبجلا دالب نم ءاطسرف» نكسو زيزع
 . مقتسملا

 هتلاسر ءادا نع اريغك هولغشا دادضالاو داسحلا رينك هللا همحر ناكو
 ىلإ رفاس ةرم تاذو . مهدئاكم عفدو مهتمواقم يف هتايح نم ابناج فرصف
 لماع هب نورغي اولازي ملف مهطيحم يف هدوجو ةصرف اولبتهأف برأمل سلبارط
 مهمحفاف مهيلع رهظ هنكل هترظانمل ءاملعلا نم سلجم هل دقع ىتح سلبارط
 هنجس يف ثكمو هنجس ىتح هيدل هدض نوعسي اولظف اقنحو اظيغ هيلع اودادزاف

 ةبرج تناك يذلا ناوريقلا بحاص يكم نبا حدم يلاطيجلا خيشلا نا مث . ةدم
 لوقيو . هحارس قلطاف سلبارط مكاح ىدل هيف عفشف ةديصقب هدي تحت

 اهب دصقو ةبرج مدقف . يكم نبال هحدم نم مدقت ام عم 0 الام هعم اولمحت و

 نسحا ةبرج ءاملع هاقلتو . ريبكلا عماجلا لزنو روسم يلا نب ءايركز ييلا ءانبا
 ىلا ةبرج نطوتسي اذكهو . دحاولا ىمرقي ناكف ةبلطلا هيلع تعمتجاو ءاقل

 . هتايح رخآ

 هذيمالت

 ةوقو هملع ةرازغل ارظن يلاطيجلا خيشلل نوكي نا ضورفملا نم
و



 ةبلطلا هلوح فتلاو ةبرجب رقتسا نا دعب اميسال نوزراب ذيمالت _ هطاشن

 اظوظحم ةيحانلا هذه نم ركي ملو نيهبان نيديرم ىقبا هنا خيراتلا انثدحي مل نكل
 تهتناو ملعلا سلاجم اوردصت امالعا هدعب كرت يذلا رماع نكاس يبا هليمزك

 : رخاوالاو لئاوالا نيب لصو ةزم اوناكف ةميق فيلات انل اوقباو ىوتفلا مهيلا

 يبا هنبا لاثما . سمطناو تام ام اويحاو نيدلا ملاعم نم سردنا ام اوددج

 يباو يداربلا مساقلا يا خيشلاو ناميلس هنبا نباو رماع نب ىسوم نارمع

 ىسوم نارمع يباو ، خيشلا نب دمحم نب خيشلاو حابصم نب فسوي بوقعي

 نب حونو يلاطيجلا بويا خيشلاو ءايركز نب يحي ءايركز يباو فسوي نب

 ولفسي نبا ءايضلا يباو يلاجفتلا نب دمحم هللادبع يباو يلاواسرملا مزاح
 . مهدادعت لوطي نمث مهريغو ىسيمرطلا

 اهنمو . دعاوقلا اهنم : بهذملا اهب ىمحا ةليلج فيلآت هلو : يخامشلا لاق

 نيدلا لوصا ىف ءازجا ةتالت ىف ةينونلا حرش اهنمو . ةرينك ءازجا ىف رطانقلا

 باسحلا باتك اهنمو . يناشولوملا حون نب حتف رصن يبا خيشلا ةديصق ىلع

 ةمئالا ةبوجا نم عمج ام اهنمو . كسانملاو جحلا باتك اهنمو . ضئارفلا مسقو
 . دئاصق هلو لئاسر نم عمج ام اهنمو . ءازجا ةنالن يف

 رمخملا داجلا يملعلا داهجلا نم ةريبك ةورث يلاطيجلا مامالا كرت دقف دعبو

 يراقلا دجيو اهبصخاو ةيملعلا دوهجلا عفرا نم يه ةقيمعلا ةميقلا هتافلؤم ىف

 ريبكلا ملاعلا اذه اهداتري ىتلا ةبحرلا قافآلا هذه ةيلج ةروص رطانقلا باتك ىف

 ةبرجب هللا همحر يفوت . ةياردو قمعو قفدت ىف ةيمالسالا ةفرعملا نيدايم ىف
 . هاضراو هنع هللا يضر . روكذملا ريبكلا عماجلا ةربقمب نفدو ها٧ ٠ ٥ ةنس

 باتكلا ححصم

رمع نب نامحرلادبع يلكب



 مح رلا نمح ١ نمجرل ا هلل ١ مسب
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 ه ديحوتلا باتك »

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 اميلست ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 ريغ ىلع رومالا ربدو 3 لاثم ريغ ىلع ءايشالا عرتخا يذلا هلل دمحلا

 ةكيشو ةيرذ هبلص نم ج رخاف ، لاصلص نم ناسنالا هتمكحب عدباو لاثمت

 نومضمب مهل لفكتو ، قاقحتسالا لبق معنلاب مهيلع لضفتف ، لالحمضالا

 6 نوقتي امو نوتاي ام نوفرعيو نوهتني اهيلا الوقع مهيف بكرو 0 قازرالا
 يبنلاب هءايبنا متخو ةادهو ةمئا مهل لعجو ء ةاعد مهيلا هلسر ثعب مث

 صوصخلا هللا دبع نب دمحم نيرخالاو نيلوالا رهطملا رهاطلا ثوعبلا

 ىدهو ةمغلا يجايد ىدهلا نع هب فشكف ةيمسلا رخافملاو ةينسلا بهاوملاب

 يف امل ءافشو رونو ىده هيف اباتك هيلع لزناو 3 ةمالا ةلالضلا نم هب

 باكترا نم هيف مهرجزو ، تاضورفملا هدابع هيف فلكف رودصلا

 ديعاومب هرجاوزو: 5 ابيغرت ةبوثملا دعاومب هتاضورفم بكاو & تاروظحملا
 ةعدار ةبهرلاو اهب سابتلالاو ةعاطلا ىلع ةثعاب ةبغرلا نال 3 ابيهرت ةبوقعلا

 . ، رجاوزلا بانتجاو رماوالا لاثتما عمجي فيلكتلاف { اهباكتراو ةيصعملا نع

 ةبغرلا امهب ىوقت ارابتعاو ةظع لاثمالاو صصقلا نم هباتك عدوا ام لعجف
 هلوسر ىلا لعج مث ، مراحملا بانتجا يف ةبهرلا امهب دادزتو مئازعلا لاثتما يف
 لمجا ام هلع نيبف الكشم ناك ام حاضياو المجم همالك نم ناك ام نايب
 قاس نع رمشو 5 مارحلا نم لالحلا ملاعم رانأو ماكحالاو دودحلا نم هيف

 مويل دازلا دادعاب مهرماو دابعلا عيمج هبر ةعاط ىلا اعدو داهتجالاو دجلا
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 هلآ ىلعو ةفيفع هناوضر ىلا هضبقو هناسل ىلع هنيد هللا لمكا ىتح داعملا
 تناك امل هناف _ دعب اما _ راصنالاو نيرجاهملا هباحصاو راربالا نيرهاطلا

 نيذه ناقتا فلكملا ىلع بجو تادابعلاو ملعلاب ةطونم هيدبالا ةداعسلا

 سابتلالاو ةموتحملا رماوالا لاثتما ةيفيكب ملعلا امهو قيقحتلا ىلع نيمأوتلا

 قالخالا نم هريهطتو بلق داقتعا بجومب ةفرعملاو 5 الانتماو العف اهب
 قيرط نم يورملا ربخلا ناك املو ، اعادتراو ايفنو اداقتعاو ًاقطن ةمومذملا

 تالاؤسلا تناكو (١»مالسالا دعاوق انمضتم مالسلا هيلع هنع رمع نبا

 ىلع ةلمتشم ("داصرملابل كبر نا» لجو زع هلوق يف ةروكذملا ةعبسلا

 رصتخملا اذه يف مالكلا رصقن نا انيأر داعملا يف دبعلا هنع لأسي ام عيمج

 اهب مزلي يتلا ملاظملاو ضئارفلا نم لمج ىلع يوتحت ناكرا ةعبس ىلع
 ةحورشم لوصفو اهينابم ةبترم باوبا ىلع لمتشي اهنم نكر لكو 5 ناسنالا
 لقي ةنونكملا رردلاو ةنوزخملا فحتلا نم جهنملا اذه يكلاسل نوكت اهيناعم

 أجلم نيدشرتسملل نوكتو اهظفح ءىراقلا ىلع لهسيو اهظفل رظانلا ىلع
 دشرملاو قيفوتلل وجرملا وه هناحبس هللاو اهب نومصتعي ةمصعو هيلا نوأجلي

 الو ليكولا معنو انبسح وهو قيقح نيلئاسلا ةباجاب وهو قيرطلا ءاوس ىلا
 . مظعلا يلعلا هللاب الا ةوق الو لوح

 لوالا نكرلا
 لجو رع هللا ةفرعم ف

 نكرلا اذهو . هناكراو ديحوتلا دعاوق نم اهب قلعتي امو اهفئاظوو

 قلخ هناحبس هللا نا : يهف ةمدقملا اما { ةنالث باوباو ةمدقم ىلع يوتحي

 ٢( رجفلا . ١٤
 ١( هدانسا يتايسو & ثيدحلا : سمخ ىلع مالسالا ينب (ص) هلوق ىلا ريشي
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 مهل رخسو هدابع نم نيلقثلا اهنكساو تافآ اهأامو تاوهش اهفحو ايندلا

 المع نسحا مهيا مهولبيل اعاتمتساو اسبلو اعافتناو الكا هدالب ف ام لك

 ةيزيرغ الوقع مهيف بكر مث . الانتماو العفو الوبق هتعاط ىلا مهعرساو

 ىلع تاناويحلا رئاس نم ناسنالا اهب زيمتيو (اااهلامكب فيلكتلا قلعتي

 ايندلا ماكحا لعجو هتعيرشل الصا ىلاعت هللا هلعج . اهسانجا فالتخا

 ءاداو فيلكتلا ف هلها نيب ىواسو هقلخ نيب هب فلاو هتطساوب ةربدم

 ) هديكأتب عرشلا درو يلقع بجاو نم اذوخام هب مهدبعت ام لعجو ] قحلا

 هج وت كلذلو . هزاوج نم لقعلا عنمي ال يلقن باطخ نم اعومسمو

 فيلكت ةمكحلا نم سيل نا اك زييمتلاو لقعلا نم ىرعنا نم فيلكت ةمكحلا

 لامها ةمكحلا نم سيل كلذكو © قطنلا سرخالا فيلكتو عمسلا مصالا

 امب هيلع ءارتفالاو هل متشلا ةحابا ىلا يدؤي كلذ نال فيلكت ريغب لقاعلا

 ةفصلا هذه نع هسفن هلالج لج ليلجلا هزن دقو فيكف . هلها نم سيل

 كرتي نا ناسنالا بسحبا) ("ةيآلا اثبع مكانقلخ امنا متبسحفا» لاقف

 تحص اذاف ؟ بقاعي ال اكورتمو ، بطاخيال المهم يا 3 ("(ىدس

 هيلعو هل تذفنو مازلالاو فيلكتلا هيلا هجوت ناسنالا نم لقعلا ةزيرغ

 . ةيهانتم ادودحو ةيداب تامالع كلذل عرشلا بصن دقو . ماكحالا

 غلب اذاو) ىلاعت هلوقل هئازاب ءاسنلل ضيحملاو ، روكذلل مالتحالا «اهادحا»

 بج واف (ث×مهلبق نم نيذلا نذأتسا اك اونذأتسيلف ملحلا مكنم لافطالا

 هللا ثعبي مل كلذلف نيعبرالا دنع الا لصحي ال لامكلاف الاو . غولبلا دنع لصاحلا ١(

 هدشا غلب املو : ىلاعت هلوقل ىمحيو ىسيع ةلاخلا ينبا الا نيعبرالا سأر ىلعالا ائيبن

 . راصتخاب يشحملا { ها . نيعبرالا غلب يا ىوتساو

 ٢( نونمؤملا : ١١٥ ٢( ةمايقلا : ٣٦ ٤( رونلا : ٥٩
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 للع ءىبنلا نا يور املف ضيحلا اماو © مالتحالا غولبب ناذئتسالا مهيلع

 فيلكتلا نا لدف(١)رامخ الب يلصت نا ءاسنلا نم ضيحلا غلب نمل زجي مل
 . ضيحملا غولبب اهيلا هجوت
 مكح نيح ةظيرق ينب ثيدحل . دادحتسالا عضوم يف تابنالا : ةيناثلاو

 مهنم تبنا نمف : لافطالا نع فشكي نا يراصنالا ذاعم نب دعس مهيلع

 كرتف تبني مل نمم يظرقلا بعك نب دمحم ناكف ، يبس تبني مل نمو لتق
 غولبلا هللا مهمحر انخئاشم ضعب زاجا دقو . ملعا هللاو ليق اميف"

 . ملعا هللاو ةظيلغ ءادوس تناك اذا ةدحاو ةرعشب

 مهفالتخا نم لوصحلاو & كلذ ةياهن يف فلتخا دقو . نونسلا : ةثلاثلاو

 لوالا حيحصلاو . ةرشع عبس يناثلاو . ةنس ةرشع سمخ امهدحا نالوق

 ةرشع سمخ نبا وهو شيجلا يف هذفنا وع ءيبنلا نا رمع نبا ثيدحل
 باطخلا نب رمع نا يور كلذكو . (") امهس ةمينغلا يف هل برضو ةنس
 ةرشع سمخ مهنم غلب نم ةمينغلا يف ةلتاقملل برضي ناك هنع هللا يضر

 ىدحا ناسنالا نم رهظ ام ىتمف انغلب اميف غولبلا دودح هذهف . ةنس

 نيعت دقف تافالا بئاوش نم هلقع ملسو تامالعلا هذه

 ةالص هللا لبقي اله ظفلب ةشئاع ثيدح نم ةميزخ نبا هححصو يفاسنلا الا ةسمخلا هاور ١(

 . ظفللا اذهب دعب اميف فلؤملا هقاس اك رامخبالا ضئاح
 :مكاحلاو نابح نبا هححصو ةعبرالا تابنالا ىف هنع هاور ثيدح ىف امك يظرقلا ةيطع وه كلذ ٢(

 لصحي هنا ىلغ لياد ثيدحلاو : همالسلا لبس ىف يناعنصلا لاق . نيخيشلا طرش ىلع لاقو
 5 ها عامجا هلعلو . نيفلكملا ماكحا تبنا نم ىلع يرجتن غولبلا تابنالاب

 دحا موي () للا لوسر ىلع يسفن تضرع» لاق رمع نبا نا ملسمو يراخبلا ىور ٢(
 ةنس ةرشع سمخ نبا اناو قدنخلا موي هيلع : ملف ةنس ةرشع عبرا نبا اناو

 هركذو ثيدحلا هدافا اك ةنس ةرشع سمخ نبا وهو ةمينغلا ىف هل مهساو هزاجأ ذإو «ينزاجاف
 غولبلا ناو ةمينغلا يف هل مهسي الو شيجلا يف ذفنيال غلابلا ريغ نا ىلع كلذ لد فنصللا

 هلوق اضيا هديؤيو ث اندنع دمتعملا لوقلا وهو 0 ةنس ةرشع سمخ غولبب ققحتي نينسلاب
 هدودحلا هيلع تميقاو هيلع امو هلام بتك ةنس ةرشع سمخ دولوملا لمكتسا اذا (هْلك)
 هححصم مها . ملعا هللاو هحيجرت ىلع فنصملا صن كلذلو
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 تقو يف ديحوتلا لهج هعسي مل و ، تادابعلا رئاس عم ديحوتلاب رمالا هيلع
 تامرحملا لهجو 7 اهتاقوا ءيجي ىتح ضئارفلا لهج هعسيو تاقوالا نم

 بكترا امب هملع ىع هيف فقي وا اهبكترا نم ىلوتي وا اهب سبتلي مل ام
 ضئارفلا ةلمجب نارومأم كرشملاو غلابلا نا ىلع ليلدلاو . هبر تامرحم نم

 نيكرشملا نع ارابخا هلالج لج هللا لوق تامرحملا باكترا نع نايهنم

 ىلاعت ربخاف { (\نيدلا مويب بذكن انكو هلوق ىلا رقس يف مككلسام»

 مهن ١ هللاو اهداحآب هوبجوتسا اك ءايشالا هذه عومجمب باذعلا اوبجوتسا

 . ملعا
 « ىلاعت هللا ةفرعم ةلدأ »

 يف دبعلا ىلع هتفرعم مدق ىلاعتو هناحبس هللا نا ملعا ٭ لصف ٭

 رئاس لبق ةرخآلا يف اهنع لاؤسلا مدق اك تاضورفملا رئاس ىلع ايندلا

 (")ةيآلا «هلوسرو هللاب اونماف» هدابعل ابطاخم هناحبس هللا لاق . تالاؤسلا

 مكهوجو اولوت نا ربلا سيل» ناميالا لصا ركذو اضيا لاقو . اهلاثما يف

 نم ربلا نكلو . طقف اولصت نا ناميالا سيل هانعم“"أبرغملاو. قرشملا لبق

 نع هللا همحر رذ وبا لئسو . (ثنوقتملا مه كثلواو» هلوق ىلا هللاب نمآ
 ؟ ربلا نع انربختف ناميالا نع كانلأس لئاسلا لاقف ةيآلا هذه أرقف ناميالا
 لصا اذهف . ةيآلا هذه أرقف ناميالا نع مالسلا هيلع ءيبنلا لجر لأس لاقف
 . لجو زع هللا باتك يف ناميالا

 هيلع ءيبنلا ىنا مالسلا هيلع ليربج نا يور ام _ ةنسلا _ نمو
 لاقف ؟ ناميالا ام : دمحم اي لاقف هفرعي ال وهو يبارعا ةروص ىف مالسلا
 توملا لعب ثعبلاو رخألا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب نمؤت نا

 ١( :ةيالا : رثدملا ةروس ٤٦ ٢( نباغتلا : ٨

 )٣( ةرقبلا ١٧٧١

 همدقو ناميالا ركذ مث © هةالصلا ريغ اريخ اولعفت نا الو» : ةدايز خسنلا ضعب يفو ٢(

 . (حلا ربلا نكلو) : لاقو مالسالا فئاظو رئاس ىلع
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 لاق ؟ نمؤم انأف كلذ تلعف اذاف لاق . هللا نم هنا هرشو هريخ ردقلاو
 نا دهشت نا مالسلا هيلع لاق ؟ مالسالا امف لاق ! تقدص لاق 0 معن

 ةالصلا مقتو هلوسرو هدبع ادمحم ناو هل كيرشال هدحو هللا الا هلإ ال

 اذاف : لاق ةبانجلا نم لستغتو تيبلا جحتو ناضمر موصتو ةاكزلا ينؤتو

 © ناسحالا امف لاق ! تقدص لاق ث معن لاق ؟ ملسم اناف كلذ تلعف

 . كاري هناف هارت نكت مل ناف هارت كنأك هلل لمعت نا : مالسلا هيلع لاق

 يلع لاق ةيفع ءيبنلا دنع نم فرصنا املق .: (الثيدحلا ! تقدص لاق
 ليربج هناف اومله نا مهادان مث (ةهجو) هجو لك يف هباحصا ماقف لجرلاب

 لبق لجو زع هللاب ناميالاب أدبف ، مكنيد رما مكملعيل مكءاج مالسلا هيلع
 يف ةبغر تادابعلا ىدؤت هناحبس هللا ةفرعمب هنال انمدق اك مالسالا فئاظو

 فرعي مل نمف ٤ هتقمل ضرعتلاو هتاوطس ةفاخم تامرحملا بنتجتو هتاضرم

 اذا هفاخي فيك وأ " ةمهم ريسيت وا ةملم فشكل هوجري فيك هدوبعم
 لبقي نا هللا ىبا» مالسلا هيلع لاق كلذل ؟ ةضيرف لمها وا ةقبوم بكترا

 يف هلسرا لوسر لك ةوعد حاتفم لعج كلذلو ("»ناميالاب الا لمعلا

 نم انلسرا امو» ىلاعت هلوق كلذو هللا الا هلا ال نا ةداهش رهدلا فلاس

 ىف كلذك و (")«نودبعاف انا الا هلا ال هنا هيلا ىحوي الا لوسر نم كلبق

 لامعالا رئاس مث ةاكزلا مث ةالصلا مغ ناميالا نع الوا دبعلا لأسي امنا داعملا

 كبر نا» لجو زع هلوق يف ريسفتلا لها نع رهتشاو . ثيدحلا يف درو اك
 رطانقلا دنع منهج رسج ىلع دابعلا نودصري ةكئالم ينعي (ث)داصرملابل

 ١( ناصقنو ةدايزب ناجيشلا هاور .

 ٢( هدانسا ىلع فقا مل . ٣( ءايبنالا : ٢٥ .

 ٤( رجفلا : ١٤ : داصرملاب نم توفي ال اك دابعلا لامعا نم يش هتوفي ال هنا ىنعملا ،{

 ةمركعو نسحلا هلاق .



 زاج اصلخم هب ءاج ناف ناميالا نع نهلوا دنع دبعلا لأسيف سباحملا عبسلا

 نع لأسيف ثلاثلا ىلا زاج ةمات اهب ءاج ناف ةالصلا نع لأسيف يناثلا ىلا

 هب ءاج ناف موصلا نع لأ ۔ي مث عبارلا ىلا زاج ةمات اهب ءاج ناف ةاكزلا

 سداسلا ىلا زاج ةمات اهب ءاج ناف ةرمعلا نع لأسيف سماخلا ىلا زاج امات

 ناف ملاظملا نع لأسيف عباسلا ىلا زاج امات هب ءاج ناف جحلا نع لأسيف

 . ملعا هللاو ةنجلا ىلا زاج ادحا ملظ نكي م

 ةنالنلا باوبالا

 زع هللا ةفرعم يف باب اهدحأ & لوالا نكرلا اذه اهيلع لمتشي ىتلا

 هغولب لاح دنع تافآلا نم هلقع ملس لقاع لك هلهج عسي ال امو لجو

 : لوصف ةثالث ىلع عزوتي بابلا اذهو ، ثانالاو روكذلا نم

 ىلاعتو هناحبس هللا ةفرعم يف : لوالا لصفلا

 هب رارقالاو مالسلا هيلع لوسرلا ةفرعم يف : يناثلا لصفلاو
 نم قح هنا هب رارقالاو لوسرلا هب ءاج ام ةفرعم يف : ثلاثلا لصفلاو
 . هبر دنع

 لوالا لصفلا

 ىلاعتو هناحبس هللا ةفرعم ىف

 : نيمسق مسقني وهو
 ابوجو لجو زع هللا يف هدقتعي نا دبعلا ىلع بجي اميف : لوالا مسقلا
 ىلع بجيف لوالا امأ ، ةلاحتساو ايفن هدقتعي نا بجي اميف يناثلاو 5 اتابثاو
 هبلق ف دقعيو . نانجلاب اداقتعاو ناسللاب اقطن هب ناميالاو هبر ةفرعم دبعلا

 . هتيهولا يف ناث هعم الو 3 هتاذ يف مسقنم ريغ دحاو ٤ هللا الا هلا ال نا
 دجوا ةيادب الب ميدق { ةدهاشم ريغب دوجوم

_ ٧



 © مون الو ةنس هذخأت ال مويق يح . اهيلا يهتني ةياهن الب مئاد . هسفن اهنم

 ءامسلا يف الو ضرالا يف ةرذ لاقثم هنع بزعي ال نوكي امو ناك امب ملاع

 ! دهج الو فلكت الب رداق . ءايض الو تاملظ يف ءيش هيلع ىفخي الو

 هلا هناو " نافجا الو ةقدح الب ريصب 3 ناذا الب عيمس © ناسل الب ملكتم

 عرتخاو 3 هردقف ءيش لك قلخ & هدجومو هئشنمو هقلاخو ءيش لك
 ديرم & هسح هيلا بلجي امو هسفن هب سوسوت ام ملعيو ، هروصو ناسنالا

 ام } رضو عفن نم ملاعلا ىلع يرجي ام عيمجو رشو ريخ نم نئاك لكل

 هئاضق يف لدع 5 هديعوو هدعو يف قداص 3 نكي مل أشي مل نمو ناك ءاش

 هقلخ عيمجو هشرع ىلع وتسم © هتيصعم نع هان إ هتعاطب رما ، همكحو

 ءيش لكب وهو نطابلا رهاظلاو رخآلاو لوالا وه . ةبلغلاو رهفلاب
 . ١( )ملع

 ينانلا مسقلا

 ةلاحتساو ايفن هدقتعي نا دمعلا ىلع بجي اميف

 رييغتلاو مدعلاو ثودحلا هيلع ليحتسي هناحبس هللا نا دقتعي نا كلذو
 ديقم ريغ © قالطالا ىلع دوجوم وه لب 3 (")لزالاو لاحلا يف ءانفلاو

 الو ةياوح الب ناكم لك يف وه لب { ناكم الو ةهجب صوصخم الو نامزب
 هزنم { راكفالاو لوقعلا هفيكت الو ، راطقالاو تاهجلا هب طيحتال 3 نانتجا
 لولحلا نع لاعتم ، تانئاكلا عيمج نع ينغ ، تاهجلاو نكامالا عيمج نع

 الو { مارجالا تاحفص هسمتف لصتم سيل . تاومسلاو شرعلا ىلع

 دبالاو ٢٣ ٢) : ديدحلا ١)



 الو ةكرحلاب فصوي ال ث ماسجالا راصبإ .تاحمل هكردتف لصفنم

 هزنتو تافآلاو بويعلا نع ىلاعت نونظلا سواسو هيرتعت الو ، نوكسلاب
 حراوجلاب فصوي الو 0 تاودبلا هل ودبتال . تاهاعلا صئاقن نع

 هل سيل ، تابسالو مونب فصويالو ، تارطخلا يعاود هلحتالو تاودالاو

 ريظن الو 0 هلداعي لثم الو & هعفادي ؤفك الو ث هعزاني كيرش

 هلثمت الو لوقعلا هفيكتالو هرواحي دنالو ، هرزاوي ريزو الو ، 2اهلكاشي
 كردي وهو راصبالا هكردتال» 0 راكفالاو ماهوالا هقحلت الو ، سوفنلا

 لوط يذب الو ك ضرعالو رهوجب سيل ("ريبخلا فيطللا وهو راصبالا

 دحاولا وه لب & لثم الو ةئيه الو ، لكشالو ةروص يذبالو ، ضرعالو
 هلحت ال . دحا اؤفك هل نكي ملو دلوي ملو دلي مل دمصلا لدعلا دحالا

 الو ملظلا هب قيلي الو ، تاهاعلاو صئاقنلا هقحلت الو تافالاو ثداوحلا

 لك . لضفو نانتماو . لدعو ةمكح هلك هؤاضق لب & مكحلا يف روبج
 لدبم ال الدعو اقدص كبر تاملك تمتو ةئيشمو هنم ءاضقب ةيربلا لاعفا

 يدهيو ءاشي نم لضي 3 هئاضقل دار الو همكحل بقعم الو ("هتاملكل
 وه الا هلا ال يحلا وه ()نولأسي مهو لعفي امع لأسي ال (ثءاشي نم

 . ()نيملاعلا بر هلل دمحلا نيدلا هل نيصلخم هوعداف

 هكراشي ةخسن ىفو ١(

 ٢( مانالا : ١٠٣

 ٢( مانالا : ١١٥

 يدهيو ءاشي نم لضي نكلو ةدحاو ةما مكلعجل هللا ءاش ولو ةيآلاو : ٩٢٣ : لحنلا ٤(

 . نولمعت متنك امع نلئستلو ءاشي نم
 ٥( :ءايبنالا ٣٣

 ٦( رفاغ : ٦١٥

 



 يناثلا لصفلا

 مالسلا هيلع لوسرلا ةفرعم ىف

 هللادبع نب دمحم هنا فرعي نا اداقتعاو اقطن فلكملا ىلع بجي هنا كلذو

 وهو . هبسنو همساب برعلا نم ثوعبم بسنلا يمشاه بلطملا دبع نبا
 هناو } نيئيبنلا متاخ هناو { نيعمجا نيلقثلا ىلا نيبملا هلوسرو نيمالا هللادبع

 ادهتجم هبر رمأب عدصو ث نيقيلا هاتا ىتح هبر دبعو نيملاعلا بر ةلاسر غلب
 افوعر & نيعمجا قلخلا ةياده ىلع اصيرح . هتمال احصان 7 هغيلبت ي

 نع اضرعم ، فورعملاب ارمآ 5 وفعلاب اذخآ 7 نيقتملاب اميحر ، نينمؤملاب
 الو ظيلغ الو ظفب سيل 5 هبر معنال اركاش . هظيغل امظاك 3 نيلهاجلا

 دشا ، حفصيو وفعي نكل ةئيسلا ةئيسلاب ءيزجي الو ، قاوسالا يف باخص

 ريغ نم مهغلباو ، ربكت ريغ نم مهتكساو ةلذ ريغ يف اعضاوت سانل
 بكريو هل رسيت ام سبلي { دقف امع لأسي الو دجو ام الكآ ، ليوطت

 فعضلا لها سلاجو ث ةمالاو دبعلا ةوعد بيجي { هفلخ فدريو هنكما ام

 هل هللا عمج دق . هكلمل اكلم باهي الو 3 هرقفل ريقفلا رقتحمال { ةنكسملاو
 . بسنلا يمشاه 7 ةماتلا قالخالاو ةلماكلا ةسايسلاو ةلضافلا ةريسلا

 ةنيدملاب هربقو ةبيطب هترجهو ةكمب هثعبمو ةكمب هدلوم برعلا نم ثوعبم
 . مايألاو يلايللا ىدم٠ هلآ ىلعو ةلع )ماشلاب هكلمو

 هحتف لبق هيف عطق هنا كلذو صلاخلا بهذلا ىف هللا همحر شيفطا بطقلا لاق ١(

 يورو سدقلا لامعا ىف يهو (نيبميمتا ةكزب) ىمستو يرادلا سوا نب ميم ةميظع ةكرب
 هللادبع نب هللا دبع يباو سيق نب ديزيو ميعن هيخاو يرادلا سوا نب ميمت ىطعا هنا
 : هيف اباتك _ ةبهلا هولأسو اوملسا دقو ث نامعنلا نب ةهكافو هللادبع نب بيطلا هيخاو

 نييرادلل لع هللا لوسر دمحم بهو ام هيف ركذ باتك اذه ميحرلا نمحرلا هللا مسب _
 ميهاربا تيبو موطرملاو نوربجو نونيع تيب مهل بهو : ضرالا هللا هاطعا اذا

_ ١٠ 



 ثلانلا لصفلا

 ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هب ءاج ام ةفرعم ىف

 _ ةمدقملا اما _ & امسق رشع ةتسو ةمدقم ىلع يوتحي لصفلا اذهو

 لوسرلا هب ءاج ام ةفرعم مانالا نم فلكم لك ىلع بجي هنا ملعت نا يهف

 نم نارقلا هيلع يوتحي امم كلذ ريغو مالسالاو نيدلا نم مالسلا هيلع

 نا كلذو (ا»يحوي يحو الا وه نا ىوهلا نع قطني امو مالك نم هب

 الو ضعب نع اهضعب ىنغتسي ال لمج ثالث مالسلا هيلع لوسرلا ةوعد

 اظفلو اداقتعاو ةفرعم اهب

 نب ليبحرشو سيق نب ةميزخو بلطملا دبع نب سابع دهش 2 ديالا دبا ىلا نهيف امو =
 هولاسو هيلع اومدق رجاه املو إ ترجاه ينا اوعمست ىح اوفرصنا لاق مث إ بتكو ةنسح

 ىطعا يا _ ىطنا ام اذه ٭ محرلا نمحرلا هللا مسب مسب ٭ هيف بتكن اباتك مهل ددجي نا

 موطرملاو نوربحو نونيع تيب مكتيطنا ىنا ، هباحصاو يرادلا ميمت هللا لوسر دمحم _

 نم مهباقعالو مهل كلذ تملسو تيهنو تب ةيطن مهيف ام عيمجو مهتمرب ميهاربا تيبو
 باطخلا نب رمعو ةفاحق ىبا نب ركبوبا دهش ث هللا هاذآ هيف مهاذآ نمف . دبالا دبا مهدعب

 ىف كلذ حتفو ، بتكو نايفس ىلا نب نب ةيواعمو بلاط ىبا نب يلعو نافع نب نامثعو

 ءاطنالا اذه نومسيو ها (حارجلا نب ةديبع يبا ةطساوب ينعي) . هذفناو ركب يبا ةفالخ

 روهشم روكذملا باتكلاو 3 ةباصالا ىف رجح نبا لاق . هدالوا دنع ظوفحم وهو فيرشلا

 وبا لاق (ليلخلا دلب مكحب ليلجلا ءانبلا) هتيمسا ءزج هناش ىف تبتك دقو 0 ممت ةيرذ ديب

 ناكساو هلوا رسكب «ىربح» نا عضاوملاو دالبلا نم مجعتسا ام مجعم ىف يركبلا ديبع

 (ةلَ) ءىيبلا امهعطقا نيتللا نيتيرقلا ىدحا يه ىلعف نزو ىلع ةلمهملا ءارلا حتفو هيناث
 : يبلكلا لاق ماشلاو ىرقلا ىداو نيب امهو «نونيعه ىرخالاو هتيب لهاو يرادلا اميمت

 جرعي مل اهب رم اذا كلملا دبع نبا ناميلس ناكو . اهريغ ةعيطق (ةنع) هللا لوسرل سيلو

 . ها 5 (ةللع) هللا لوسر ةوعد ينسمت نا فاخا» : لوقيو

 ١) مجنلا ٢ _ ٤ .

١١ 

 



 هدبع ادمحم ناو هل كيرشال هدحو هللا الا هلا ال نا ةداهش يهو أارارقاو

 لاعت هللا لوق اهضرف ىلع ليلدلاو . هبر دنع نم قح هب ءاج امو هلوسرو
 . ()ريبخ نولمعت امب هللاو 3 انلزنا يذلا رونلاو هلوسرو هللاب اونمآف»

 مالسلا هيلع ءيبنلا نع بلاط يبا نب يلع نع يور ام _ ةنسلا نمو
 يناو هللا الا هلا ال نا ةداهش» : عبرأب نمؤي ىتح دبع نمؤي ال : لاق هنا

 ةوعدلا هذهو "ردقلاو توملا دعب ثعبلاو قحلاب ىنثعب هناو هللا لوسر

 © غلاب لك ىلع ضرف وهو لسرم ءيبن لكو هللا لوسر اهيلأ وعدي ىتلا يه
 هذهب دبعلا ىتا اذاف . ديحوتلا ريغو ديحوتلا تمطتنا ىتلا ةلمجلا ىهو

 نقحو ء دابعلا نيبو هنيب اميف هناميا مت دقف داقتعاو اقطن اقطن ثالثلا لمجلا

 لها ماكحا كلذب هيلع ترجو داسفلاو يبسلا نم هتيرذو هلامو همد اهب

 ةيلكلاب مت دق هناميا نا : ليقو ث ةلملا يف لوخدلاب اموسؤم راصو « ةلبقلا

 ةلمجلا فئاظو نم ءيش نع لأسي مل ام ةيربلا رئاسو هللا نيبو هنيب اميف
 نال 0 هراكنا نع الضف هيف كشلا هجلتخي وا هركنيف اهركاذ انأ ىتلا

 نم اهريغو ديحوتلا فئاظو ىلع لمتشم لوسرلا هب ءاج امب هقيدصت
 برلا نيبو هنيب اميف متي ال هناميا نا ملعلا لها نم روهمجلا لوقو 3 مولعلا

 هللا ءاش نا ةمسقم ءيجت ىتلا ديحوتلا فئاظوب يتأي ىتح هلالج لج

 نمآ دقف نآرقلا يف امب نمآ نم ريسفتلا لها لاق دقو « لامكلا

 ١) نب اغتلا : ٨

 ٢( ظفللا اذهب هجيرخت ىلع فقا مل .

١٢١ 



 نباو ())حتف نب سورمع نع يورم لوالا لوقلاف هب هللا رما ام عيمجب

 فوهك نم فهك و نيدلا ةمئا نم ماما يموفنلا ينكاسملا حتف نب سورمع مامالا ١(
 لاق جحلا قيرط ىف اودلو نيذلا نيمايملا ديلاوملا نم ناك يرجهلا ثلاثلا نرقلا ىف ملعلا

 يرارذلاب نوجحي برغملا لها ناك» : ةيضابالا ةعشا نم ةيضرملا ةعمللا يف يملاسلا خيشلا

 نبا سورمع مهنم دولوم ةيامئالث ةدحاو ةنس ىف جحلا قيرط ىف مهل دلو ىتح ءاسنلاو
 قيرط يف ندليل ًادمع نهوبحصتسا لماوح جاوزا مهل نيذلا لعلو . هها هللا همحر حتف
 ضرا نم «سرطق» ةيرق يف اشن ، ةفدص كلذ قفتي مل و اكربت ةسدقملا نكامالا يف وا جحلا

 كرتف ءاضقو اسيردتو افيلاتو اليصحت ملعلا ىلع هتايح فقوو (ةسوفن لبج) تابيحرلا
 باتكه و "فراعملاو مكحلا باتك» و ٬ةلملا مالعاو و «يسورمعلا» اهنم : ةميق ابتك انل

 لداعلا يضاقلل الاثم ناكف ةسوفن لبج مكاح سايلا روصنم ىنال ءاضقلا ىلوت . ةنونيدلا

 دمحم مامالا رصاع ث ةصيوعلا هاياضقو ءاضقلا لكاشم لح يف ريبخلا ، هماكحا يف ءيرجلا

 تانونكم نم ةلأسم نع سورمع هلاسف هسلجم رضحو هتقو ف قرشلا ملاع بوبحم نبا
 اسورمع ينعي صفح وبا ناك ناه : لاقف اعامسالا هفرعي ال ناكو بوبحم نبا بجعتف ملعلا

 . هماقم عفرو هميظعت ىف دازف ةقيقحلاب نورضاحلا هربخأف «هنم لاؤسلا اذهف دلبلا اذه ىف

 ىور يذلا ةنودملا بحاص يناسارخلا مناغ نب رشب مناغ ابا ثدحملا هيقفلا رصاعو

 اءزج رشع ينثا يف هتنودم باهولادبع مامالا ىلا لمح امل هب عمتجا 5 حلفا مامالا هنع

 نم داع امف هتخاب انيعتسم اهخسن يف دهتجاف سورمع دنع اهنم ةخسن عدوا دق ناكو

 ملعف ربح ةطقن دجو مناغ وبا اهحفصت املف اهخسن متا دق سورمع ناك ىتح تربيت

 الولو «ملعلا قراس ينامسه : سورمع لاقف «سورمع اي اهتقرس دق : هل لاقف اهلقن هنا

 مامالا ةخسن نال ريثك قلخ هب عفتنا يذلا يملعلا ثارتلا اذه برغملا مرحل سورمع ةخسن

 تيار دقو ةميظعلا تزهيت ةبتكم ؛ةموصعملاه تقرحا امل نارينلل ةمعط تبهذ باهولادبع

 تاذ تاكاردتسا اهيلع كردتساو اهبتر يذلا هللا همحر شيفطا بطقلا ةنازخ يف اهنم ةخسن

 ةنس بلغالا نباو ةسوفن نيب ونام ةعقو ىف هللا همحر تامو ةيملعلا اهتميق نم تداز لاب

 ٢٢ ها .

١٣ 



 ()فاتلز نب الغي رزخ ىباو ("متسر نب نمحرلادبع مامالاو ()نوقرز نباو

 ؛تويدات ةيرق نم ةسوفنب ملعلا باطقا دحا نوقرز نب ناميلس عيبرلا وبا وه ١(
 داديك نب دلخم ديزي وبا ريمالاو وه _ ملعلا ذخا . عبارلا نرقلل يناثلا فصنلا ءاملع نمو

 _ نيزرابلا ملعلا خويش دحا عمجلا نبا خيشلا نع _ رامحلا بحاصب بقلملا ينرفيلا

 نينس كانه ثكمو ةسامجلس ىلا هعم هبحطصا هتهابنو هءاكذ ىضترا املو ةدم هبحص

 بونجلاب ديرجلا دالبو ةيلاطصق ىلا عيبرلا وبا داع املف هبتكب هل ىصواف هللا هافوت نا ىلا

 حيحصلا ملعلا رشنل دجلا دعاس نع رمش مث 3 هيملعلا هترهشو هئيجمل اهلك تزتها !يسنوتلا

 . اميظع اهيف هرثا ناكف عدبلاو عيزلا ةمواقمو
 لازتالا يردن الو تويدات ةيرق ىف ابتكو اناويد هل ىار هنا خئاشملا ضعب هنع ركذ

 هححصم ها . هدحو هلل ءاقبلاو ءانفلاو ىلبلا يديا اهب تثبع ما اهنم ءىش وا ةيقاب

 دعاسلاو ةديبع يبا نع برغملا ىلا ملعلا ةلمح دحا متسر .نب نامحرلادبع مامالا ٢(

 ىلع امهرييستو ناوريقلاو سلبارط يتلود سيسأت ىف يرفاعملا ىلعالادبع باطخلا يال نميالا

 طسوالا برغملا ناكس تنقل يتلا ترهاتب ةيمتسرلا ةلودلا سسؤمو 5 ةنسلاو باتكلا جهن

 اهدعاوق ىسرا نينرق نم برقي ام هيلع اهدع تطسبو ميوقلا نيدلاو ةحيحصلا ةديقعلا

 اهيلا رجاه نمو برغملا ناكس قاذو ةايحلا تباطو مولعلا اهيف ترهدزاف اهناكرا دطوو
 احصان هللا نيدب امئاق لظو . ةايحلا ةداعسو نمالا ةنينأمطو نيدلا ةوالح اهلظ ىف

 هاضراو هنع هللا يضر ه١٧١ ةنس هللا هافوت نا ىلا ةمالا نم هنع ايضرم 3 نيملسملل

 نرقلا ءاملع نم وه هما فاتلزو ‘ فاتلز نباب روهشملا بويا نب الغي رزخ وبا (

 ةرشعلا ةمئالا نمض ينالجراولا بوقعي وبا مامالا هدعو داهتجالا ةجرد اوغلب نيذلا عبارلا

 . مالكلا ملع ىف ءاراب اودرفنا نيذلا

 تبكتراو املظ نيملسملا ءامد هيف تحيبتسا يذلا مشاغلا نييديبعلا رصع يف شاع

 ينسارهيلا دلحم نب ديزي مساقلا وبا مامالا ملظلا اذه اياحض نم ناكف ركانملا شحفا هب

 . هسفن رزخ يا خيشو تيصلا عئاذلا دهتجملا ملاعلا يماحلا

 نكل عافد ماما هل عيوبو مساقلا يبا مامالا لتقمل نييديبعلا ىلع ةروثلا رزخ وبا نلعا
 زعملا سيا املو عينملا ةسوفن لبج ىلا ًاجتلاف ؤ اهركذ لحم انه سيل بابسال تقفخا هتروث
 دعبو . عجرف نامالا هل لذب ةيضابالا ةروث ددجتت نا فاخو . هيلع ضبقلا نم يمطافلا

 ةقيقحلا يف ةنيهركو ارهاظ برغملا ملاعك هعم هذخاف ه٢٦٣ ةنس رصم ىلا زعملا لقتنا ةدم

 = تدج و دقو رصم يف رزخ وبا لظي اذكهو . هدعب ةروث بوشن نم هئافلخ ىلع نمأيل

 ۔ ١٤



 قفرالا وهو هللا مهمحر مهعياش نمو 5 (ا)رقصلا نب نازع ةيواعم يباو
 ةوعد نم رهشالاو 5 ةمحرلا يذ ميركلا برلا ةفأرب قيلالاو . ةمالا ماوعب

 نع رثؤي يناثلا لوقلاو . ةيفينحلا ةلملا ىلا ةيلهاجلا ماوع يعادلا ةمالا ءيبن

 . ملعلا لها نم هريغو (")فلخي نب ناميلس

 ةبتكمب اهنم ةخسن دجوت نيفلاخملا عيمج ىلع درلا يف هةلاسره هل نا ديياقتلا ضعب ىف =

 نب هللا دبع خيشلا اهديمع ملقب ينورابلا ةرسا ىدل وابكب ىرخاو . ةبرج يف يروطفيلا
 مل ذا ه٠٨٣ ةنس رصمب تام رزخ ابا نا نيخرؤملا ضعب هلاق ام رهاظلاو اذه . يحب

 هححصم . ها . موصخلا عمتجت هللا دنعو ، برغملا ىلا عجر هنا خيراتلا انثدحي

 ةمئالا دحاو نامع ىف ريهاشملا نيدلا ةمئا نم ماما رقصلا نب نازع ةيواعم وبا ١(

 رصاع ، ناهربلاو ليلدلا يف ينالجراولا بوقعي وبا خيشلا مهركذ نيذلا نيدهتجملا ةرشعلا
 لضفلاو وه هل ذملتتو همايا ىف ةيضابالا ةماما هيلا تهتنا يذلا بوبحم نب دمحم مامالا

 ةبارق رقصلا نب نازعب لضفلل تناكو ملعلا رامضم ىف ناهر يسرفك اناكو ىراوحلا نب

 ةنتف 0 ةنتفلا لبق نازع تامف ءنيبج ىف نينيعلاك نامع ىف امهنا : لئاقلا امهيف لاق ىتح

 ىف ه٨٧٢ ةنس عاقلا ةعقو ىف اهيف لتقو اهنم باصاف لضفلا اهكرداو كلام نب تلصلا

 ها . ه٨٦٢ ةنس هللا همحر نازع يفوتو . ميمت نب نازع ةماما

 مهيلع جرخت نيذلا نيلماعلا ءاملعلا دحا . يتازملا فلخي نب ناميلس عيبرلا وبا ٢(

 نب دمحم هللادبع يبا مامالا نع ملعلا ذخا { باحصالا قافآ ىف هملع رهتشاو ريثك قلخ

 لوصالا ىف هريخلاب فيرعتلاو لئاضفلاو باتكو لوصالا ىف «فحتملاه فيلاتلا نم هلو ركب

 ركب نبا دمحم هللادبع وبا هخيش هعضو يذلا ةبازعلا ماظن لوح ةريس بتكو . مالكلاو

 ةنس هللا همحر يفوتو سماخلا نرقلل يناثلا فصنلا يا ةرشاعلا ةقبطلا ءاملع نم ناكو

 . ٤٧١

_ ١٥_ 

 



 ةمدقتملا ماسقالا ركذ باب

 . تاداقتعالا فئاظو نم تاهمالا ىرجم يرجت يتلا

 دورو نا ملعي نا تاداقتعالا يف فلكم لك ىلعبجي اميف : لوالا مسقلا

 نم امهنيب امو ضرالاو تاومسلا ىنكاس نم دابعلا لك ىلع قح ترولمل
 ناو ، توفلا ليبس ةكلاسو توملا ةقئاذ سفن لك ناو ‘ ضفخو عفر

 { اهناكس نم ءامسلا ىف نم ىلعو اهيلع نمو ضرالا لها ىلع راج ءانفلا

 .يش لك ) ، مون الو ةنس هذخاتال يذلا مويقلا ىحلا الا تومي يح لك
 ةرخالا ىلعو ءانفلا ايندلا ىلع بتك هناحبس هللا نال 0 ههجو الا كلاه

 نيفلكملا الخ ام بالقنالا ىلع ال ىشالتلا ىلع ةيناف اهلك ءايشالاف . ءاقبلا

 { رافكلا لافطا ىف اوفلتخاو . بالقنالا ىلع مهءانف ناف نيملسملا لافطاو

 ةدوؤملا اذاو ه ىلاعت هلوق ليلدب ")بالقنالا ىلع مهءانف نا حصالاو

 مئاهبلا يف اوفلتخاو . ريسفتلا روهشم يف نيكرشملا تانب ىهو ا" تلئس
 نايقاوي امهناف نيلقثلا الا توملا ءيش لك رشح لاق هنا سابع نبا نع ليقف

 بعك يلا نع كلذ يورو . رشحت اهنأ : ءاملعلا روهمج لاقو . ةمايقلا موي
 ىلاعت هلوق ليلدب بابذلا ىتح ءيش لك رشحي لاق ةداتق نعو . ةريره يلاو

 ({ نورشحي مهبر ىلإ مث هلوق ىلإ . ريطي رئاط الو ضرالا يف ةباد نم امو ه

 . قيفوتلا هللابو باهسالاو ليوطتلا باتكلا اذه يف اندصق سيلو

 ١( ةيآلل صصقلا : ٨٨ ٥

 نيهاللا يف هللا تلاس : (ةلليعر هلوقل نوشالني الو نوبلقني ينعي يشالتلا ىلع ال ("
 . نيكرشملا لافطا مه نوهاللاو . ةنجلا لهال امدخ مهيناطعاف

 ٢( ةيآلا ريوكتلا : ٩
 ٤( ةيآلا ماعنالا : ٣٨

١٦ 



 يناثلا مسقلا
 ةعاسلا مايق يف

 ةيتآ ةعاسلا ناو» ىلاعت هللا لاق اهعوقو داقتعا دبعلا ىلع بجي ام وهو

 وه وا رصبلا حملك الا ةعاسلا رما امو» ىلاعت لاقو ااهيف بير ال

 نيبو اهنيبو يح لك اهب هللا تيمي يتلا ىلوالا ةخفنلا ىهو "برقا

 يهو . مالسلا هيلع ءيبنلا نع يور اميف ةنس نوعبرا ثعبلل يتلا ةخفنلا

 ىلاعت هللا لاق اك هقلخ نم ادحا اهيلع علطي مل هملعب ىلاعت هللا رثاتسا امم

 دنع اهملع امنا لق» اهتبثم ىتم يا «اهاسرم نايا ةعاسلا نع كنولاسي»

 لاقو . وه الا اهتقو نع فشكي ال يا ("وه الا اهتقول اهيلجي ال يلر

 . (٠)«ةعاسلا ملع هدنع هللا ناه : اضيا

 ثلاثلا مسقلا
 توملا دعب ثعبلا نوك داقتعا ىف

 نم ثعبي هللا ناو» ىلاعت هلوقل هدقتعي نا فلكم لك ىلع قح كلذو

 كأدب اك لاقو» (`6هديعن قلخ لوا انأدب اك لاقو (ث)اروبقلا يف

 روبقلا نم مهٹعيي . (ةلالضلا مهيلع قح اقيرفو ىده اقيرف ، نودوعت
 ىلع ىلاعت هللا جتحا دقو مظع مويل نوثوعبم _ رشتنم دارج مهن اك _

 يف يا «ثعبلا نم بير يف متنك نا سانلا اهيا ايه لاقف تعبلا يركنم

 ةيا ركذ مث . (اهلك تايآلا بارت نم مكانقلخ انافا ثعبلا نم كش

 ١٨٧ ةيآلا : فارعالا ٦٧٧ ٣( ةيآلا : لحنلا ٧ ٢( : ةيآلا جحلا )١(

 ١٠٤ ةيآلا : ءايبنالا ٧ ٦( ةيآلا : جحلا (ه ٣٤ ةيآلا : نامقل (_

 ٧( ةيآلا : فارعالا ٣٠ ٨( ه تايآلا : جحلا _ ٦١ _ ٧

١٧١٧ 



 يحي هناو قحلا وه هللا ناب كلذ هلوق ىلا ةدماه ضرالا ىرتو» لاقف ىرخا

 انا ناسنالا ري مل واه ثعبلا يركنم نع هياكح ىلاعت لاقو (ا×قوملا

 لاعت ربخاف ("ةرم لوا اهاشنا يذلا اهييحي لق هلوق ىلا ةفطن نم هانقلخ
 نا رداق اروكذم ائيش اونوكي مل نا دعب نيهم ءام نم مهأشنا يذلا نا

 . اديدج اقلخ مهديعي

 عبارلا مسقلا

 بامحلا ىل

 هناحبس لاق داعملا يف قح دابعلا ىلع باسحلا نا دقتعي نا فلكملا ىلعو

 ("ممتلمع امب نؤبنتل مث نثعبتل يبرو ىلب لق اوثعبي نل نا اورفك نيذلا معز»
 { (ٹ٤«نيبساح انب ىفكو اهب انيتا لدرخ نم ةبح لاقثم ناك ناو» لاقو

 8 كلذ نع انبر هللا ىلاعت قلخلا باسحك ذئموي دابعلا هللا باسح سيلو

 هلغشي ال اك دحا نع دحا باسح هلغشي ال زييمتو لصف هباسح نكلو

 دابعلا هللا بساحي فيك : بلاط ىبا نب يلعل ليق . دحا نع دحا قزر
 سانلا نا لاقيو . مهددع ةرثك ىلع مهقزري اك لاقف ؟ مهددع ةرثك ىلع

 ءايبنالا مهو لامعالا نع نالأسي ال نافنص ؛ فانصا ةثالث ىلع ذئموي

 ريغب رانلا ىلا نوكرشملاو . (©باسح ريغب ةنجلا ىلا ايبنالاف . نوكرشملاو

 ١( تايألا : جحلا ٥ _ ٦ تايآلا : سي (؟ ٧٧، 0٨ ٧٩ ٣( نباغتلا : ٧

 ٤( ناك ناو ائيش سفن ملظت الف ةمايقلا مويل طسقلا نيزاوملا عضنو ث ةيآلا لوا ...
 ءايبنألا هرخآ ىلا ٤٤ .

 )٥( بلاغ لب مهلاؤس مدع ىلع عطاق ليلد انل رهظي ملف نوكرشملا اماو : يشحملا لاق
 هلوقو مهيلا لسرا نيذلا نلئسنلو»ه : ىلاعت هلوقك مهلاؤس ىلع لدت نارقلا صوصن

 امب مهئبنيف اعيمج هللا مهثعبي موي» : هلوقو ؛متلمع امب نؤبنتل مث نثعبتل يرو ىلب» =

١٨ 

 



 مهاميسب نومرجملا فرعي» (اهنومرجملا مهبونذ نع لاسيالو باسح»

 مهو لامعالا نع لاسي ثلاث فنصو . ("»مادقالاو يصاونلاب ذخؤيف

 ءافولا ىلع تام نم كلذكو . ةريبك ىلع تام نميف فلتخاو . نونمؤملا

 ملسملا اما . عيمجلا ىلع يناي باسحلا نا حصالاو ؟ ال ما نابساحي له

 يف شقانيف قفانملا اماو . ارورسم هلها ىلا بلقنيو اريسي اباسح بساحيف
 ليتفلاو ريقنلا ىلع بساحيف ريذاعملل اعطقو ةجحلل امازلا ةلءاسملاو باسحلا
 . قيفوتلا هللابو (")ريمطقلاو

 هرمع نع : لاصخ عبرا نع ةمايقلا موي دبعلا لأسي : ثيدحلا يفو

 . هقفنا مفو هبستكا نيا نم هلام نعو هالبا اميف هبابش نعو . هانفا مف

 . قيفوتلا هللابو مكحاو ملعا هللاو (ثملع اميف لمع اذام نعو

 سم خلا مسقل ١

 باونلا ىف

 نا ملعي نا وهو : فلكم لك ىلع هداقتعاو هتفرعم بجي امم كلذو

 . ةنئاك اهناو 5 اهمساب اهملعيو 3 ةنجلا هباوثو . باوث ههبشي ال اباوث هلل

 اوناك امع نيعمجا مهنلئسنل كبروف» : هلوقو !نولوئسم مهنا مهوفقو» هلوقو «اولمع =
 . نولئسي مهنا ىلع لدت اهلك تايآلا هذهف «نولمعي

 ١) صفقلا ٧٨

 ٢) نمحرلا ٤١

 ٢( ريقنلا ٤ ريمطقلاو ةاونلا قش يف نوكي ام ليتفلاو . ةاونلا رهظ يف يتلا ةرقنلا يه {

 نيزاوملا عضنو»ه ىلاعت لاق اك ليلقلا لقا . دارملا . ةاونلا يطغت يتلا ةقيقرلا ةرشقلا يه

 ىفكو اهب انيتا لدرخ نم ةبح لاقثم ناك ناو ائيش سفن ملظت الف ةمايقلا مويل طسقلا

 !نيبساحانب .

 ٤ يملسالا ةلضن ةزرب يلا ثيدح نم حيحص نسح لاقو يذمرتلا هاور .

١٩١ 

 



 مهضعب نع ليقو . اهماودل عاطقنا ال . ةرخآلا ي هئايلوأل هللا باوث اهناو
 ءايشالا فرعي ال اولاق مهنال نيتاسبو راهناو روصق ةنجلا نا ملعي نا دبال هنا

 8 مويلا ةدوجوم ةنجلا نا ملعي نا دبعلا ىلع سيلو © اهقئاقح فرعي مل نم

 مئاد اهلكا» : هناحبس هللا لاق 5 اهماودو اهدوجو دقتعي نا هيلع امناو
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 اهيف مهل ،نوئكتم كئارالا ىلع لالظ ىف» ("»نيجرخمب اهنم مهامو بصن

 . ("«نوعدي ام مهلو ةهكاف

 سد اسلا مسقل ١

 باقعلا ىف

 نا كلذو 5 هنوك ةفرعمو هدوجو داقتعا فلكملا ىلع بجي ام كلذو

 . رانلا وه هباقعو . هماودل ةياغ الو باقع ههبشي ال اباقع هلل نا ملعي

 . اهماودل عاطقنا ال ةرخآلا يف هئادعال هللا باذع اهناو { اهمساب اهملعي

 اهبيهل ًافطي ال ةملظم ءادوس رانلا نا ملعي نا هيلع نا مهضعب نع ليقو

 (٤٠(دادش ظالغ ةكئالم اهيلع ةراجحلاو سانلا اهدوقو) اهرمج دمخي الو

 ٨5 (٨}نوحلاك اهيف مهو رانلا مههوجو حفلت نيكرشملاو نيقفانملل تدعا

 نم بصي) ، (٧نا ميمح نيبو اهنيب نوفوطير(آ)(نارطق نم مهليبارس)
 نم عماقم مهلو دولجلاو مهنوطب يف ام هب رهصي ميمحلا مهسوعر قوف

 ١( .دعرلا ٣٥ ٢( رجحلا . ٤٧

 ٢) ةيآ نسي ٦ _ ٥٧ ؛لا مهجاوزاو مه نوهكاف لغش يف مويلا ةنجلا باحصا نا» اهلبقو ...

 ٤( ميرحتلا : ٦ «اران مكيلهاو مكسفنا اوق اونمآ نيذلا اهيا اي ةيآلا لواو .

 ٥( نونموملا ١٠٤ ٦( ميهاربا : ٥٠ ٧( نمحرلا : ٤٤

٢٠ 



 ىضقي اله ٠ (٢)؛ن ورجسي رانلا ف غ ممحلا ف ن وبحسياا . ١( ١(ديدح

 هيف مهو مهنع رتفي الا © "هاهباذع نم مهنع ففخ الو اوتوميف مهيلع
 { دابالا دبا اهيف نيدلاخ ، نيجرخمب اهنم مهام و نوتومي ال» { اث ٧١ن وسلبم

 . دابعلاب فوعر هنا داعملا باذعو يزخلا نم هللا انذاعا

 عب اسلا مسقل ١

 ةكنالملا ىف

 ةلمج ريغ يهو ةكئالملا ةلمج هناحبس هلل نا دقتعي نا ناسنالا ىلع بجي

 امب لوسرلا نما» ىلاعت هللا لاق " قح ةكئالملا دوجو ناو © نجلاو سنالا

 هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب نمآ لك نونمؤملاو هبر نم هيلا لزنا
 ىلا ىلاعت هللا لسر مهنمو ث دابعلا لامعا نوبتكي هظفح مهنم : (ةيآلا

 مهنمو (`هةيآلا السر ةكئالملا نم يفطصي هللاه ىلاعت لاق امك هئايبنا
 ام نولعفيو مهرما ام هللا نوصعي ال نارينلل ةنزخ دادش ظالغ ةكئالم

 مه نويناحورلاف ، نويبوركو نويناحور : ناتلمج مهو . (")نورمؤي

 دابع ، لسرب اوسيل نويبوركلاو ، مهنم مالسلا هيلع ليربجو لسرلا
 ءازجا ةرشع ةكئالملا لاقيو (نورتفي ال راهنلاو ليللا نوحبسي نومركم

 (ثنورتفي ال راهنلاو ليللا نوحبسي نيذلا نويبوركلا مهنم ءازجا ةعست

 ١( جحلا : ٦٢٠ . ٢١ ٢( رفاغ : ٧١ . ٧٢

 ٢( رطاف : ٢٣٦ ٤ فرخزلا : ٥٧

 ٥( ةرقبلا : ٢٨٥ ٦( ححلا : ٧٥

 ٧( ميرحتلا : ٦١ ٨( :ءايبنالا ٢٠

 مدقت ٩(
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 نوفلكم مهو » هرما وا نم ب رلا ءاش املو ةنازخلاو ةلاسرلل دحاو ءزجو

 اوقلخ { (١انوجحيو نوموصيو نولصي : نوبستكم نورومام نومزنلم
 الو ةوهشلاب الو بعتلاب نوفصوي ال . ةداعسلا لإ مهريصمو ةدابعلل

 الو محللاب الو \ ةلوفطلاب الو نونجلاب الو ‘ ةيثونالاب الو ةيروكذلاب

 مهفصو نمو { شطعلاب الو ع وجلاب الو ‘ طئاغلاب الو لوبلاب الو ‘ مدلاب

 اك رش ةكئالملا ةفص ىف اطخلا اولعج و مهتفص يف اطخا دقف اذه نم ءيشب

 هناحبس ىرابلا ةفص يف اطخلا اولعجو . (٢اكلم كلملا ريغ لعج هنال

 امب ةكئالملا فصوت امناو . قفان لوأت نأو ، كرشأ هجاو نا نيهجو ىلع

 ىنثم ةحنجا يلوأ السر ةكئالملا لعاج» ىلاعت هلوق ىف ىلاعت هللا اهفصو

 رافغتسالاو حيبستلاو ةدابعلا نم هب اهفصو امو 6 (٢)ع ابرو ثالثو

 بصن الو بعت الب ةدابعلا ف داهتجالاو ةعاطلا ف ةبغرلاو مالكلاو

 ناميالا فلكملا ىلعف تافصلا نم مهب قيلي امم كلذ ريغو ءاجرلاو فوخلاو

 هلسر ىلا هللا لوسر هنا ملعيو همساب مالسلا هيلع ليربج ىلا دصقلاو مهب
 ةكئالملا رئاس ةيالو كلذكو رافغتسالا نود محرتلاب هالوتيو مالسلا مهملع

 . مهعئابط قفاوي ام وهو 6 مهيلا لصاو مهباونو ) ؛) رافغتسالا نود مح رتلاب

 رهاوظلاب نوءربيو نولاويو نيملسملا ىلا ايادهلا لاصيا مهقفاوي يذلا ليقو

 يف درو دقف جحلاو ةالصلا اماو { ةكئالملا يف موصلا ةيفيك رظنيو ىشحملا لاق ١(
 يفو . ةباحصلاب يلصي ءيبنلاو هلع ه ءيبنلاب ىلص مالسلا هيلع ليربج نا . ثيدحلا

 يفلاب كلبق تيبلا اذه انججح : مالسلا هيلع مدال تلاق ةكئالملا نا { اضيا ثيدحلا

 . ها . ملعا هلل و ماع

 ٢( كلم ريغ كلملا لعج . ةرابعلا باوص .

 ٢( رےظطاف : ١ .

 ٤ ها م بنذال مهو نيبنذملل رافغتسالاو & ءيش لك تعسو ةمحرلا نال .
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 مه له مهقلخو مهتوم يف فالتخالا عقوو (')نيعمجا مهيلع هللا تاولص

 نالوق ؟ اعيمج نوتوميسو اعيمج اوقلخ ما ؟ تامملاو قلخلا يف نوتوافتم

 ' كفا مهيا يفو ةظفحلا ددع ف فالتخالا عقو كلذكو { انمدق ك

 . قينزنلا هللاب و ‘ نالوق ؟ مدا ىنب نم نونمؤملا ما

 لسرلاو ءايبنالا ىف

 ىلع ناتلمج امهو امهب ناميالا فلكملا ىلع بجي امم كلذو

 لزنا امو هللاب انمآ اولوق) ىلاعت هلوقل ةدح ىلع امهنم ةدحاو لك : امهتفرعم

 نال لسرلا نم معا ءايبنالاو ("»مهبر نم نوئيبنلا يتوا امو _ هلوق ىلا _
 همح ر رذ يا ثيدح يفو ٠ نيلسرم ريغ ءايبناو نيلسرم ءايبنا ءايبنالا نم

 ةعبراو ءيبن فلا ةئام : لاق ؟ ءايبنألا ك هللا لوسر اي تلق لاق هل

 8 رشع ةثالثو ةئامئالث لاق ؟ كلذ نم لسرلا مك : تلق لاق . افلا نورشعو

 . هلوقو "ةداعسلا ىلا مهريصمو» هلوق عم ىفانتي هرهاوظلاب نوعربي» : هلوق نا ودبي ١(

 لاق امناو : يشحملا لاق . ؛ رافغتسالا نود مح رتلاب ةكئالملا رئاس ةيالو كلذك وه

 ركذ دعب تالاؤسلا ىف لاق . تورامو توراه لخديل نيعمجا مهيلع هللا تاولص

 انامز صخي مل و مهتلمجل ام ةحدملا نم كلذ لثمو . هصن ام مهحدم ىلع لدت تايآ

 نم نولطبملا لوقي امو نبطايشلا ولتت ام كنع عدو كلم نم اكلم الو نامز نم
 ةمئا هيلع يذلا اذه { نايصعلا نم مهاشاح هللا ءايلوا مهصيقنتو هللا ىلع مهئارتفا

 امهناب انلق نا تورامو توراه دري الو : انموق بتك ضعب يفو . ىهنلا اولوأو ىدهلا

 ءالتبا هللا رماب ناك امنا رحسلا سانلا امهميلعتو { بنذ امهنع ردصي مل امهنال ناكلم

 وه لب بنذب سيل هنع زارتحالل رحسلا ميلعت نا ىلع 5 ةزجعملا نيبو هنيب ازييمتو مهل
 . ها ةعاط

 ١٣٦. :ةرقبلا ٢(
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 مدآ مهلوا لاق ؟ مهلوا ناك نم : تلق لاق 5 ابيط اريثك ينعي ريفغ مج

 معن لاق ؟ الوسر ما ناك ايبنأ : هللا لوسر اي تلق لاق : مالسلا هيلع

 : رذ ابا اي لاق مث )الجر هاوسو هحور نم هيف خفنو هديب هللا هقلخ

 طخ نم لوا وهو سيردا وهو جونخاو ثيشو « مدا { نوينايرس ةعبرا
 بيعش و ا حلاصو { دوه برعلا نم ةعبراو . مالسلا مهيلع حونو ذ ملقلاب

 ىسيع مهرخاو (")ىسوم وه ليئارسا ىنب ءايبنأ لواو { رذ ابا اي كيبنو
 ف فلتخاو ٠ مالسلا هيلع دمحم مهرخاو مدا لس رلا لوا \ مالسلا مهيلع

 ةءوبنلا ليقو (")باستكا امه ليقو & رارطضا امه ليقف ةلاسرلاو ةءوبنلا

 لئسو ث لسرلاو ءايبنالا ملع يحولاو ، باستكا ةلاسرلاو ، رارطضا
 ينيتاي انايحا لاقف ؟ يحولا كيتأي فيك : هل ليقف مالسلا هيلع ءيبنلا
 8 لاق ام تيعو دقو ينع مصفنيف يلع هدشا وهو سرجلا ةلصلص لثم

 : ةشئاع تلاقف (ث)لوقي ام ىعاف ىنملكيف الجر كلملا ىل لثمتي انايحاو

 هقلخ هنا ينعي _ الجر هاوس و _ اهقلخ ىتلا هحور نم هيف خفنو هتردقب يا هديب ١(

 قلخ هللا نا» { ةكم لاق كلذلف انم دحاولاك ةلاح ىلا ةلاح نم هلقني مل و كلذك ةللا
 مدآل (هتروص) يف ريمضلاو ةريره يبا ثيدح نم ناخيشلا هاور !هتروص ىلع مدا

 . هتيرذ ناش وه امك كلذ دعب ربك مث رغصلاب افصتمال اهيلع تام ىتلا هتئيه ىلع يا

 همحر بطقلا ههجو ك ىسوم وه هبلص نم ليئارسا ءانبا ةيرذ نم يبن لرأ نا ينعي ٢)

 . هللا

 . نيهجو ىلع ةغللا ىف فرصتت ةلاسرلا ناو { ركب ىبا نب ءايركز يحي وبا خيشلا لاق (

 لاق نمف © لسرلا نم غيلبتلا ىنعم ىلع ىناثلا ، لجوزع هللا نم لاسرالا ىنعم ىلع

 {© لاق نمو & لسرلل لج و زع هللا نم لاسرالا لا ةلاسرلاب بهذ رارطضا ةلاسرلا نا

 : رامع وبا خيشلا لاق . لسرلا نم غيلبتلا ىلا ةلاسرلا ىنعمب بهذ باستكا ةلاسرلا

 . ها هجولا اذه ىف هانعمس ام نسحا اذهو

 دقر هللا لوسر ماشه نب ثراحلا لاس : تلاق ةشئاع ثيدح نم عيبرلا هاور ٤(

 ناكه : هنا ملسمو يراخبلا ةياور نم اضيا ةشئاع نعو - . حلا يحرلا كيتاي فيك

 . هنودهاشي الو هنوعمسي ال هلوح نمو هدهاشيو ليربج مالك عمسي قلع .
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 . اقرع بصنيل هنيبج ناو دربلا ديدشلا مويلا يف هيلع لزني هتيأر دقلو

 اماهلا همهلي نم مهنمو { انايحا يحولا هيتاي نم مهنم مالسلا مهيلع ءايبنألاو

 انمدق اك دقتعي نا دبعلا ىلعف ، ملعا هللاو هظفحيف مونلا يف هاري نم مهنمو

 هقلخ ىلع ءانمالا مهلعجو هدابع ىلا مهلسرا ، لسرلاو ءايبنالا ةلمج هلل نا

 ابا مدا مهلوا لعجو هتاملكو هتايآو هبتك مهيلع لزناو 5 هدالب يف ماكحلاو

 هءايبنا هب متخ مالسلا هيلع ادمحم انيبن مهرخآو 5 هدالوا ىلا الوسر رشبلا

 نم تانيبو سانلل ىده نيرذنملا نم نوكيل نارقلا هيلع لزناو هلسرو
 نوكيل مالسلا هيلع دمحم بلق ىلع نيمألا حورلا هب لزن ، ناقرفلاو ىدهلا

 ءايبنالا ناو © هليزنتو هيحوو هللا مالك هناو ، نيبم يبرع ناسلب نيرذنملا نم

 مدأك ، ةفاك سنالاو نجلا ىلا لسرا نم مهنم ، نويمدآ مهلك لسرلاو
 نم مهنمو & (_)نيعمجا ت دمحمو ىسيعو دوادو ىسومو ميهارباو حونو

 اسمخ, تيطعا» : (ةلع) هلوق عم لكشم ةفاك نجلاو سنالا ىلا ءالؤه لاسرا نا ىلع ١(
 حيتافم تيطعاو & رهش ةريسم بعرلاب ترصن : يلبق ءايبنالا نم دحا نهطعي م
 تيطعاو 3 ممالا ريخ يتما تلعجو ث اروهطو ادجسم ضرالا يل تلعجو ضرالا
 يراخبلا هاور) 5، "ةماع سانلا ىلا تثعبو ةصاخ هموق ىلا ثعبي ءيبنلا ناكو { ةعافشلا

 تناك مهتوعد نا نجلا قح ىف ةدراولا صوصنلا نوضغ نم مهفي يذلاو (ملسمو
 نيعمجا نجلاو سنالا ىلا السر لسرا هللا نا كلذو . الالقتسا ال سنالا ةوعدل ةيعبتلاب

 تاقوألا نم تقو ىف اوناك الو . السر نجلا نم لسرا هللا نا ىلع ليلد مقي مل و
 نوقلتي نجلا ناو ، نجلل السر مهسفنا مه سنالا لسر نوكي نا نيعتف نيفلكم ريغ
 نم رذن نامز لك يفف هيلعو ٤ ءاوسب ءاوس سنالا مهنع ىقلتي اك هللا نيد مهنع
 ىفام هل يذلا هللا طارص { طارصلا ءاوس ىلا مهنودهيو مهماوقا نورذني نجلاو سنالا

 نم رفن الولف» : ىلاعت هلوق سنالا قح ىف كلذل لدي . ضرالا ىف امو تاومسلا

 ؛نورذحي مهلعل مهيلا اوعجر اذا مهموق اورذنيلو نيدلا ىف اوهقفنتيل ةفئاط مهنم ةقرف لك

 هورضح املف نارقلا نوعمتسي نجلا نم ارفن كيلا انفرص ذاو» : هلوق نجلا قح ىفو

 يلا يحواوه ىلاعت لاقو . «تايآلا نيرذنم مهموق ىلا اولو يضق املف اوتصنا اولاق
 = تارابتعاو نيهاربل ةيلوقعملا ىلا برقا لوقلا اذهو هغلب نمو هب مكرذنال نارقلا اذه
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 حلاصو دوهك هل بيجتسي نا هتوعد هتغلب نمل غوسيف ماوقا ىلا لسرا

 لها نم مظعألا روهمجلا هيلع يذلاو (ا)مالسلا مهيلع مهريغو بيعشو
 لوقل (")ةيدابلا لها نم الجر الو ةارما الو أدبع أبن ام ىلاعت هللا نا ملعلا

 لاقو (")ىرقلا لها نم مهيلا ىحوي الاجر الا كلبق انلسرا امور ىلاعت هللا

 بوقعي أبنو شاخشخلبل دبع وهو ميكحلا نامقل أبن ىلاعت هللا نا « نورخآ
 ‘ (ٹ٤ودبلا نم مكب ءاجو) ىلاعت هللا لاق ةادب مهو مالسلا مهيلع هينبو

(٢ 

(٢ 

 نوصقي مكنم لسر مكتاي ملا سنالاو نجلا رشعم ايه ، ىلاعت لاق . اهحرش لوطي =

 ايندلا ةايحلا مهترغو انسفنا ىلع اندهش اولاق اذه مكموي ءاقل مكنورذنيو يتايآ مكيلع

 هموق ناسلب الا لوسر نم انلسرا امو) لاقو "نيرفاك اوناك مهنا مهسفنا ىلع اودهش و
 . (نيبم لالض ىف _ هلوق ىلا _ نجلا نم ارفن كيلا انفرص ذاو) . لاقو (مهه نيبيل
 اوناك مهلسر نا ىنعم ىلع كلذ لمح نكميف نجلا ىلا نوثوعبم ةفاكلا لها نا اما

 نم كلذ فشتسي اك مهموق ىلا نوغلبيو مهنع نوقلتي ةفا ةفاكلا ىلا نيثوعبملل السر
 لوسرلا ىلا مهفرص نم نارقلا انيلع صق ام الولو دنلعر هللا لوسر عم مهرما

 هدنج نمو ناميلسل نيمدختسم اوناك مهناو ، ىسوم نيد ىلع مهناو . هنع مهيقلتو
 ليلدب ،. صن هقح ىف دري مل نمل كلذ تبثي نم انبلاطلو ائيش مهنع انملع ام
 اوممع ولو نيقيلا اهيف طرتشي ىتلا تايداقتعالا نم ةلاسملاو فيك 3 عطاق يلقن

 © عبتلاب مهنونكاسي نيذلا نجلا ىلاو سنالا نم هموق ىلا ثوعبم لوسر لك نا : اولاقو
 . ىرا اميف ةقيقحلا ىلا برقا ناكل ةفاكلا لسرب مهيلا ةثعبلا اوصصخت مل و

 مهناو 5 انع اوبجتحا ناو نودوجوم مهنا دقتعن نا نجلا قح ىف انيلع بجاولاف

 مهرفاك بقاعي و ةنجلاب مهنم ؤم باثي { انيلا تثعب اك لسرلا مهيلا تثعب : انلثم نوفلكم

 روسيملاب هذخاو مالسالا ةحامس مالي ام وهو ةديقعلا باب يف فاك ردقلا اذهو . رانلاب

 نكي نا . ةلاسملا هذه يف يلادب ام ذه . ملعا هللاو ماكحاو ميلاعت نم هب ءاج اميف

 هححصم ها . هللا رفغتساو ينمف أطخ نكي ناو 3 هللا نمف اباوص

 . كرشلا ىلع ماقملا هعسي الو عابتالا هيلع بجيف نيد ىلع نكي مل اذا اما

 ءاج و» هينبو بوقعي قح ىف ىلاعت هلوق دري الو نولزنيو نولحري دومعلا لها نم يا
 فارطا ىف هلزنم ناكو ةيشاملا لها نم ناك (.م.ع) بوقعي نال هودبلا نم مكب

 هححصم . ها . لزنيو لحري نمم هنا ال . ماشلا

 \ فسوي ةروس ١٠٩ ٤) : فسري
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 . ()ءاسن نهو مالسلا مهيلع ىسوم ماو ةراسو ميرم ابنو

 عس اتلا مسقل ١

 ةلزنملا بتكلا ىف

 هناحبس هلل نا ملعي نا كلذو 3 هب ناميالا فلكملا ىلع بجي امم كلذو

 ةرفس مه نيذلا ةرربلا ماركلا ةكئالملا ةطساوب هلسر ىلع اهلزنا بتك ةلمج

 نمؤيو ، اصوصخ هب نمؤيو نارقلا ىلا دصقيو 5 هقلخو ىلاعت هللا نيب
 هللاب اونمآ اونمآ نيذلا اهيا اي) ىلاعت هللا لاق { امومع بتكلا نم هريغب

 . لبق نم لزنا يذلا باتكلاو هلوسر ىلع لزن يذلا باتكلاو هلوسرو

 ناك نأو © ىرقلا لها نم ارارحا اروكذ الا نونوكي ال ءايبنالا نا ىلع روهمجلا ١(

 نم حورتسي ام وهو روكذلا ىلع ةروصقم ةءوبنلا نوري ال نيققحملا نم قيرف تم
 نم انلسرا اموه ىلاعت هلوقب لدتسي نم ىلع ابقعم يملاسلا نيدلا رون مامالا مالك

 ىلع ليلد اذه يف سيل : لوقا : لاق ىرقلا لها نم مهيلا ىحوي الاجرالا كلبق

 نبا لاق اذلو . مهيلع ةلاس رلا رصق ىلع ليلد وه امناو ، روكذلا يف ةءوبنلا رصح

 ماو ، ميرمو ، رجاهو ٤ ةراسو ٤ ءاوح : تس نهو أبنت نم ءاسنلا نمو) رجح

 عبرأ ةءوبن ىف فالتخالا عقو دقو : هريغ نعو . (نوعرف ةأرما ةيبمآو ، ىسوم
 ةلاسرلا نيب اقرف كانه نا هيف بيرال اممو ها !رجاهو ةراسو ةيسأو ميرم» : ةوسن

 ةعيبطو ، بسنا لاجرلاب يهو اهفيلبت ىف داهجلاو حافكلا مزلتست ةلاسرلاف : ةءوبنلاو

 ةفيظو نم هب هللا نهلغش اميف ناو © ةليقثلا ةيروماملا هذه لثمب نهفيلكت ىيأت ءاسنلا
 ةءوبنلا فالخب {، تالوسر نكي نا نهعنمي انيصح ازجاحل فيلاكتلا ةريثكلا ةمومالا

 ىسوم ماك لسر ةدالوب نهمرك تارهاط لئاقعل هللا نم ميركتو هيجوتو ماهلا يه امناف
 ام مغر ةديقعلا ةحص ىلع اهتابث ثيح نم اهعون ىف ىلعا الاثم تناك وا 5 ميرمو
 ءايبنا كانه ناك اذاو { محازم تنب ةيساك هبيذعتو هنامز ةيغاط نوعرف ةنتف نم اهلان

 3©“: تالوسر أل تاثيبن ءاسنلا نيب نم نوكي نا دعبتسي الف هيجوتو ماهلا يحو مهتعوبن -

 هححصم ها ملعا هللاو
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 مكح نم ليزنت 0 هناقرفو هيحوو هللا مالك نآرقلا ناو (ا×ةيالا

 يف ظوفحملا حوللا نم هيلا هلزنا مالسلا هيلع لوسرلل ةزجعم 3 ديمح

 كلذ دعب نيمألا ليربج هب لزني مث ايندلا ءامسلا ىلا ةلمج ردقلا ةليل
 يف هلوزن هللا لمكا ىتح ةجاحلا هيلا تدا ام ردق ىلع اموجن اموحن

 حولل' يف اوفلتخاو «(")ةنيدملاب رشعو ةكمب رشع : ةنس نيرشع

(١ 

(٢ 

 يف درو دقه ناهربلاو ليلدلا يف ينالجراولا بوقعي وبا خيشلا لاق ١٣٦ : ءاسنلا

 امو هللاب انمآ اولوق) : ىلاعت هلوقك هتفرعم اوبجوي ملف اذه نم دكوا وه ام نآرقلا

 ىسوم يتوا امو طابسالاو بوقعيو قاحساو ليعامساو ميهاربا ىلا لزنا امو انيلا لزنأ

 عم (نوملسم هل نحنو مهنم دحا نيب قرفنال مهبر نم نوئيبنلا ينرأ امو ىسيعو
 مهيلا لزنا امو ءايبنالا ةفرعم الو { ءيش ميهاربا ةفرعم نم انيلع سيل نا ةمالا عامجا

 لزنا امو همساب مهنم دحا ةفرعم ىلا دصق ريغ نم ةلمج مهب ناميالا انيلع ناك ناو

 ناميالاب لوقلا ىلا لب ، اذكه مهب ناميالا ىلا انعدي مل نارقلا رهاظ نا ىلع . هيلع

 هللا لوسر دمحم هللا الا هلا ال لوق الا ةداهشال ادحا فلكي مل هللا نا ىلعو مهب

 امب ناميالا الا ءيش ةداهشلا نم هيف كيلع سيلف اذه ىوس امو & قح هب ءاج امو

 . ها . ةجحلا هب كيلع تماق

 هيلع ةيآ لوا لوزن نم ارابتعا ةنس نيرشعو ثالث ىف هلازنا لمكا هللا نا ردابتمل

 همحر فنصملاك هب ليفارسا نارتقا ةدم ربتعي نم كانه نكل . روهمجلا يأر وه اك
 : هدنسم ىف بيبح نب عيبرلا مامالا لاق { ةحيحصلا تاياورلا ضعب ىلع ادامتعا هللا

 ثالث هثعبم لوا ليفارسا هعم نرقو ةنس نيعبرا نبا وهو (ل هللا لوسر ثمب٥
 هيلع لزنف ليربج هعم نرقو ليفارسا هنع لزع مث . ءيش هيلع لزني نكي مل و نينس
 نبا وهو قلع هللا لوسر تامف . ةنيدملاب نينس رشعو ةكمب نينس رشع نآرقلا

 لزن نآرقلا نا ىلع فاشكلا ىف يرشخمزلا صن كلذكو . ها ةنس نيتسو ثالث
 نا نم ةيوبنلا ةريسلا يف تبث ام هدضعي لوالا لوقلا نا رهظي 3 ةنس نيرشع ىف
 ذئنيح هرمعو ءارح راغ ىف تناك (نر دمحم انديس ىلع ليربج اهب لزن ةيآ لوا

 هيلع هللا لزنا ىتح اموي نيعبرا وحن الا كلذ دعب يحولا هنع رتفي ملو ةنس نوعبرا
 . عادولا ةجح موي لمك نا ىلا عئاقولا بسح ىلع يحولا لوزن رتاوت مث رثدملا ةروس
 ظحال نكلو ، يحو الب نينس ثالث هب ليفارسا نارتقا نم ةمكحلا ام يردن الو اذه

 هححصم ها . رثالا دورو عم رظنلل
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 ماع ةئامسمخ ةريسم ردق هلوط ءاضيب ةرد نم حول وه : ليقف (_ا)ظوفحملا

 يبا ثيدح يفر { ملعا هللاو كلم ةهبج وه ليقو ، اضرع كلذ لثم ين
 لاق ؟ هللا لزنا اباتك ك © هللا لوسر اي تلق 5 لاق ىلاعت هللا همحر رذ

 لزناو ، ةفيحص نيسمخ مدا نب ثيش ىلع لزنا ؤ" بتك ةعبراو باتك ةئام

 ىلعو ، فئاحص رشع ميهاربا ىلعو © ةفيحص نيثالث (سيردا) جونخ ىلع
 روبزلاو ليجنالاو ةاروتلا لزناو ،‘ فئاحص رشع ةاروتلا ليق ىسوم

 تناك لاق ؟ مهاربا فحص تناك امف هللا لوسراي تلق لاق 3 ناقرفلاو

 ايندلا عمجت كنعبا مل ينا ىلتبملا رورغملا طلسملا كلملا اهيا) } اهلك الانما

 ولو اهدرأ ال يناف ، مولظملا ةوعد ينع درتل كتنعب نكلو ضعب ىلا اهضعب
 8 تاعاس هل نوكت نا لقاعلا لعو . لانما اهيف ناكو . رفاك نم تناك

 عنص يف ركفني ةعاسو . هسفن اهيف بساحي هعاسو . هبر اهيف يجاني ةعاس
 حول ىف ديجم نآرق وه لب» : هباتك هعدوا هنأو هب هللا انربخا ءيش ظوفحملا حوللا ١(

 هظفح هللا ناو « دوجوم ءيش هناب نمؤن نا انيلعف هتقيقح انفرعي مل .نكلو هظوفحم

 ءاج امب هفصوو ةنيعم ءامس ىف ظوفحم مرج هنا ىوعد اماو ، بيغلاب اناميا هباتك هيف

 لخدي نا يغبني الف رتاوتلاب () موصعملا نع تبلي مل امم وهف ةفلتخم تاياور يف
 امب ذخان نا _ ليواتلا اندرا ول _ انردجا امو . نينمؤملا انم نيقيلا لها دئاقع يف

 امل ةفيرشلا هاياضقو نآرقلا يناعمو قحلا دوجولا حول وه ظوفحملا حوللا نا : ليق
 قحال يذلا ظوفحملا عقاولا حول ىف ةتباث تناك اطخلا اهينادي الو ، لطابلا اهيتاي ال ناك

 مل امآلا عئاض الو 0 هيف مسرام الا ياب الو هفلاخ ام الا لطاب الو ث هقفاو ام الا

 ءاضقلا ملق ىف كلذ لثم لوقن نا انلو . هدبع خيشلل مع ريسفت نم ها هيلع قبطني

 اذكه هب نمون نا انيلع بجي !فحصلا تفجو مالقالا تعفر ( دنر هلوق ىف دراولا

 ؤ ىرج فيك الو 9 وه ةدام يا نم الو ، هتفص نع ثحبن نا انيلع سيلو . المج
 نا ريبخ تناو . ةينيقي ةقيرطب موصعملا نع تبثي مل امم : لجس ناسل ياب وا
 اك المحم كلذب ناميالا يف نمؤملا ةمالسف . ةينيقيلا ةلدالاب الا تبثت ال تابداقتعالا

 . ءامسلا يف الو ضرالا يف ءيش هيلع ىفخي ال يذلا هللا ىلا ليصفتلا رما لكنلو 3 درو

 ه ححصم ه ١
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 لقاعلا ىلعو ؤ برشملاو معطملا نم هتجاحل اهيف ولخي ةعاسو ، هلالج لج هللا
 ريغ يف ةذلو (١)شاعمل ةمرمو . داعمل دوزت ثالث يف الا انعاظ نوكي الا

 اظفاح 7 هنأش ىلع البقم 5 هنامزب اريصب نوكي نا لقاعلا ىلعو { مرحم

 اي تلق لاق 0 هينعي اميف الا همالك لق هلمع نم همالك دع نم . هناسلل

 " اهلك اربع تناك لاق مالسلا هيلع ىسوم فحص تناك امف هللا لوسر

 ! بصني وه مث ردقلاب نقيا نمل ابجعو ! حرفي فيك توملاب نقيا نمل ابجع

 نقيا نإ ابجعو ! اهيلا نأمطا مغ اهلهأب اهبلقتو ايندلا ىأر نمل ابجعو
 ءيش انيديا يفا . هللا لوسر اي تلق لاق ! لمعي ال وه مث ادغ باسحلاب

 حلفا دق رذابا اي معن لاق ؟ مالسلا امهيلع ىسومو ميهاربا دي يف ناك امم

 . (٢ةروسلا رخا ىلا ىلصف هبر مسا ركذو ىكزت نم

 ١( هل حالصا يا شاعمل ةمرمو : ةفرح و : ةخسن ىفو .

 انرثا ةيقب ليوطلا ثيدحلا اذهو _ اهبالقناو : ةخسن ىفو _ ١٥ : ىلعالا ةروس ٢(

 لاق . ينصوا هللا لوسر اي تلق : رذ وبا لاق . ةديفم اياصو نم اهيف امل انه اهتابلا

 كيلع) : لاق . يندز هللا لوسراي تلق (هلك رمالا سار اهناف . هللا ىوقتب كيصرا)

 (ءامسلا ىف كل رخذو ضرالا يف كل رون هناف . لجو زع هللا ركذو نارقلا ةوالتب
 بهذيو بلقلا تيمي هناف كحضلا ةرثكو كايا : لاق . يندز هللا لوسر اي : تلق

 تلق (يتما ةينابهر هناف داهجلاب كيلع) : لاق يندز هللا لوسر اي تلق (هجولا رونب
 لاق يندز هللا لوسر اي تلق (مهسلاجو نيكاسملا بحا) ، لاق يندز هللا لوسراي
 ةمعن ىردزت ال نا ردجا هناف كقوف وه ام ىلا رظنتالو } كتحت وه نم ىلا رظنا)

 لوسراي تلق «ارم ناك ناو قحلا لق» . لاق ، يندز هللا لوسراي تلق كدنع ةللا
 يتأت اميف مهيلع دجت الو & كسفن نم هملعت ام سانلا نع كدريل» :لاق ، يندز هللا

 ؛يتأت اميف مهيلع دجتو | كسفن نم هلهجت ام سانلا نم فرعت نا ابيع كب ىفكو
 . فكلاك ع رو الو { ريبدتلاك لقع ال : رذابا ايه : لاقف يردص ىلع هديب برض من

 لاقو {} مكاحلاو ، هل ظفللاو هحيحص ىف نابح نبا هاور ءقلخلا نسحك بسحالو
 . دانسالا حيحص



 رشاعلا مسقلا
 ردقلاب ناميالا يف

 رش وا ريخ نم ناك 'م نا ملعي نا فلكم لك ىلع بجاو كلذو

 مل امو ناك هللا ءاش ام ث نوكي هللابف كلذ نم نوكي امو رضو عفنو

 ، ردقو ءاضقب هنم تناكو ءايشألا عيمجل قلاخ ىلاعت هناو نكي م أشي

 هبيصيل نكي مل هأطخا امو 5 هئطخيل نكي مل ناسنالا بيصي ام نا ملعيو

 هللا همحر (')بيبح نب عيبرلا قيرط نع مالسلا هيلع ءيبنلا نع ءاج اك

 يديهارفلا يدزالا بيبح نب عيبرلا ورمع وبا ةجحلا مامالا ريبكلا ثدحاو ليلجلا يعباتلا وه ١(

 ىدصتو اهب ملعتو ةرصبلاب أشن . عيبرلا دنسمب روهشملا دنسلا يثالثلا حيحصلا عماجلا بحاص
 يذلا عمتجملا كلذ يفو يبهذلا رصعلا كلذ ىف حبصا ىتح ءاتفاو اسيردتو اريرحت ملعلا رشنل
 نمو }© تالضعملا لح ىف هيلا دمصيو نانبلاب هيلا راشي نمم ملعلا نيطاساو نيدلا ةمئاب رخزي

 اهدنس ولعل ثيداحالا حصا نم تايلالا نا ريبخ تناو 5 هيلا ىموملا هدنسم فلا ام لجا

 مهقدصاو مهظفحاو لاجرلا قثوا نم ةيعيبرلا ةلسلسلا هذه لاجرو يدمحملا عوبنيلا نم اهبرقلو
 ؛بهذلا ةلسلس» اهيلع قلطي كلذل لاضعاو عاطقناالو لاسرا الو راكنا ةبئاش اهثيداحا بشي ملا

 مامض) وا (سابع نبا نع رباج نع ةديبع وبا) وا (ةشئاع نع رباج نع ةديبع وبا) هتايثالثو
 ةمئا ىدل اهب قوثوملا حاحصلا بتكلا نم عيبرلا دنسم اهب ربتعي (سابع نبا نع رباج نع

 (انتقثو اننيماو انيقت عيبرلا) : لاق اليمج ءانث هيلع ىنلاو ةديبع وبا هخيش هقثو دقو ، ثيدحلا

 & لاق مث ، هباجاف ةلاسم نمع هلاسي ةديبع يبا ىلا يدزالا دمحم وبا رصن ءاج .:يخامشلا لاقو

 يذلا : لاقو هيف ةديبعوبا هعجارف ةديبع يبا باوج ريغب باجاف هلاس رضح املف عيبرلاب تنا

 هناف هب ذخف عيبرلا لاق ام رظنا لجرلل لاق . معن لاق ؟ تظفح وا لاق 8 اذك كنع تظفح
 ةلاسم نع لئس اذا عيبرلا ناكو 5 ةياكش ىف كلذ تقو يف ةديبع وبا ناكو !!! ظفح ينع

 حون يباو مامضو ةديبع يبا 5 ةثالث نع هقفلا تظفح امنا لوقيف اهتذخأ نمع هل لاقيو ليق

 ىور دق هسفن عيبرلا نا ىلع ، ها مهنم دحاو لوق هيلع ىفخي نكي مل و 0 مهدحا لوق اذهو
 دعبو } يراصنالا دوعسم يباو ، تماصلا نب ةدابعو يراصنالا بويا يباك ةباحصلا ضعب نع

 راطقالا فلتخم نم هيلع ج رختو قارعلاب ةيملعلا ةسائرلا _ ةديبع يبا هخيش دعب _ هيلا تهتنا نا

 هاضراو هنع هللا يضر يناثلا نرقلا رخاوا ىف يفوت مهناطوا ىف ةرادصلا مهل تناك لحاطف ءاملع
 . هححصم ها
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 غلبت نلو دجت نل كنا» لاق مالسلا هيلع يبنلا نع تماصلا نب ةدابع نع

 اي تلق ، لاق ، هللا نم هنا هرشو هريخ ردقلاب نمؤم ىتح ناميالا ةقيقح

 ام نا ملعت نا ، لاق ؟ هرشو ردقلا ريخ ملعا نا يل فيك هللا لوسر

 ريغ ىلع تم ناف كئطخيل نكي مل كباصاامو كبيصيل نكي مل كأطخا
 ةكرح نم ملاعلا يف يرجي ام لك نا هللا كديا ملعاف هرانلا تلخد كلذ

 رئاط ريطي الف ، رفكو نامياو رضو عفنو ، رشو ريخو } نوكسو

 الو ، ةقرو طقست الو . هيلجرو هنطب ىلع ناويح بدي الو 2 هيحانجب

 ردقلا نا ملعاف . ةئيشمو هللا نم ةداراو ردقو ءاضقبالا ةرذ كرحتت

 ام نا ملعت نا كلذو ، ناداضتيال بسكلاو لكوتلاو نايفانتيال بللطلاو

 نئاك وهف نوكي نا هللا ملع ام نا اك 3 ةلاحمال نئاك وهف ىلاعت هللا ىضق
 ردق رما برف . ملعلا ىف انقفاو ردقلاو ءاضقلا يف انفلاخ نمو . ةلاحمال

 اضيا بلطلاو . بلطلاب ال كيلا لصي الف بلطلا دعب كيلا هلوصو هللا

 نمف نارودقم امهناف بلطلا نيبو بولطملا رمألا نيب قرفالو ردقلا نم
 هلحم لكوتلا نأل بسكلا عم لكوتلا كلذكو . نايفانتيال امهنا تبن انه

 ققحتي اذهبف ، نيلحم يف نائيش داضتيالو حراوجلا هلم بسكلاو بلقلا

 ، هريسيتبف قفتا ناو 3© هريدقتبف ءيش رذعت ناف ي هللا نم ريدقتلا نا دبعلا

 لوسر اي لاقف هل ةقان ىلع مالسلا هيلع ءيبنلا ىلا لجر ءاج ثيدحلا ىفو
 وه ىلاعت هللا ىلع لكوتلاف (\ا×لكوتو اهلقعا) : لاقف لكوتاو اهعدا : هلا

 رومألا نم ارما مار نمف 2 هب مكحي ام نوكب عطقلاو هنمض امب ةقثلا

 يتقان لسرا هللا لوسراي لاقف لجر (ةقليعر هلأسو . ظفلب يذمرتلاو نابح نبا هركذ ١(

 . لكوتلا يف ةميزخ نبا هاورو ث (لكوتو اهلقعا لبر 3 لاقف ؟ هللا ىلع لكوتاو
 . ديج دانساب يرمضلا ةيما نب ورمع ثيدح نم يناربطلا و
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 رظتنيو هبر ىلا هرما ضوفيو هيلع هباب قلغي نا هليصحت يف قيرطلا سيلف

 نيعرد نيب رهاظ مالسلا هيلع ءيبنلا نا يور دقو 0 هدارا يذلا هجولا كلذ

 موي ةامرلا ماقاو ودعلا نم سرتحيو هب رهظتسي ةنيدملا لوح اقدنخ ذختاو

 ىوتكاو ىقرتساو ، برحلا ةمال سبليو ( رافكلا نم مهب ظفتحي دحا

 لزنا ىذلا وه ءادلا لزنا يذلا نا : لاقو ةاوادملاب رماو ىوادتو

 الا انيصي نل لق) هئيبنل لاقو هئاضقب ناميالاب ىلاعت هللا رماو 5 (\ءاودلا

 اي) : لاقو رذحلاب اوذخاي نا هدابع رماو ("×انالوم وه انل هللا بتك ام

 مهرذح اوذخايلو) : لاقو ةيآلا (مكرذح اوذخ اونمآ نيذلا اهيا

 متقزرل هلكوت قح هللا ىلع متلكوت ول) : مالسلا هيلع لاقو((‘)مهتحلساو

 ودغتو حورت اهنا ربخاف (٢اناطب حورتو اصامخ ودغت رويطلا قزرت اك

 : مالسلا هيلع ىسيعل لاق نيعللا سيلبا نا يور دقو ٠ حاورلاو ودفلاب

 ىلب لاق ؟ كيلع هللا ردق ام الا كبيصي نل هنا معزت تسلا هللا حور اي

 ' ةمالسلا كل تردق ناف لبج ةورذ نم اذا كسفن مراف لاق . نيعلاي

 . مهبر اوربتخي نا دابعلل سيلو دابعلا ربتخي هللا نا هللا ودع اي لاق (آ)ملست

 نم ام» (يعر هلوق هلثمو (ءاودلا) لدب (ءافشلا) ظفلب مكاحلا هاور ةريره يبا نع ١(
 دمحا هاور 0 ترما يا . ماسلا الا هلهج نم هلهجو هفرع نم هفرع اود هل الا ءاد

 نودب ارصتخم ةجام نبا دنعو (ماللا الا) هلوق نودب دوعسم نبا ثيدح نم يناربطلاو

 اووادت) (لع) هلوق هلثمو . فنصملا ةياورك ينعي (هرخآ ىلا هفرعي نم هفرعي) هلوق
 لوسر اي ليق . دحاو ءاد ريغ 3 ءاود هل عضو الا ءاد عضي مل هللا ناف هللا دابع

 . يذمرتلا هاور كيرش نب ةماسا نع (مرهلا لاق ؟ وه امو هللا

 ١٠٤ ءاسنلا ٧٤ ٤( ءاسنلا ٥٢ ٢( ةبوتلا ٢(

 هلكوت قح هللا ىلع نولكوتت مكنا ول) هدنع هظفلو هنسحو يذمرتلا هاور رمع نع ٥(

 . (ثيدحلا رحآ ىلا ودغت ريطلا قزرت اك متقزرل

 . ءاقلاب ملستف ةخسن يفو ٦(

٢٢٣ 

 



 باستكالاو بلطلا نا نظ نمف . راصتخالل ابح هتكرت ريثك اذه لثمو

 هباب هيلع قلغاو هتيب يف دعقف لكوتلا ضقاني زارتحالاو مزحلاب ذخألاو
 . اجلاو لهجلا ةملظ يفو اجراخ لقعلا نع ناك همعزب هبر ىلع الكوتم

 كيدي نيب ماعطلا رضحو تعج اذا كلوق سايق ىلع كل يغبني اذهل لاقيو

 ىتح هغضمت الف كمف يف عضو ناو ، كمف حتفت الو 3 هيلا كدي دمتال نا

 لكا ريغ نم كنطب يف اعبش ثدحي وا ، كل هغضمي اكلم كل هللا ضيقي
 ةفرعملا ىلا هنم جوحا لقعلا ىلا ناك اذه ىلع مت ناف ، كنم لوانت الو

 عذمت كيلا ىزهو) : مالسلا اهيلع ميرمل ىلاعت هللا لاق دقو . دهزلاو

 رماي مل و (؟)ضرالا يف اورشتناف ةالصلا تيضق اذاف) لاقو (_)(ةلخنلا

 دقف هيتأي ام لك لبقو دجسملا مزل نم : مهضعب نع ليق دقو . دوعقلاب
 دجلا نم دبال تائيسلاو تاعاطلا لامعا عيمج اذكهو . افاحلا سانلا لاس

 . قيفوتلا هللابو ، ةيصعملا نع رذحلاو ربصلاو { ةعاطلا يف داهتجالاو

 رشع يداحلا مسقلا

 كرشلاو ديحوتلا ةفرعم يف

 ءايشألا فرعيال : اولاق مهنأل اضيا فلكملا ىلع هتفرعم بجي امم كلذو

 . اهقئاقح فرعيال نم
 ةقيقحف © مهيناعم عيمج و قلخلا نع هناحبس برلا دارفا هانعمف : ديحوتلا اما
 : تاهجلا عيمج يف اههبشي الو ههبشنال ءايشألا نا ملعت نا هناحبس هب ةفرعملا
 ءايشألا نم ائيش هبشا ول هنأل تاذ الو © ةفص الو 0 مسا الو لعف يف

 كلت نم زجعلا هيلع لخدل ليلقلا يف ولو
 ١) 7 : ٦٢٦ ٢) ةعمجلا : ١١

٢٣٤



 ىلاعت هلل ةينادحولا ةقيقح فرعي نا فلكملا ىلع بجو اذهلف 5 ةفصلا

 عيمج نم ءايشالا هبش هنع يفنيو ، تافصلا نم هب قيلي امب هفصيو

 ريظن ؤ ةفلتخم يناعملا كلت نا ملعيلف ظفللا يف ءامسالا تقفتا ناو . تاهجلا

 ملاعو ميدق قلخلا ضعبل لاقيو لهجي ال ملاعو لزي مل ميدق هللا نا كلذ

 ليوات نال ىنعملا فلتخيو ناظفللا قفتيف ، لهجي ال الو لزي مل لاقي الو
 ميدق ناسنالاو هدوجول لوا الو دب ريغ نم يا ميدق هللا : لئاقلا لوق

 : هلوق كلذكو ، لواو ءدب هل ناك دقو تاقوألاو نينسلا ددعب ينعي امن

 رثكاب لهاج كلذ عم وهو لهج دعب هدافتسا ملع نع ربخا امنا ملاع نالف

 الو لزي مل ميدق هللا : لوقت كنا ءامسالا هذه يناعم نيب لصفلاف { ءايشألا

 8 زجعي ال ريدقو لهجي ال ملاع لوقتو 0 هريغ يف كلذ زوجي الو لازي
 هلثمك سيل) لوقي ىلاعت هللا نأل . لاحلا اذه ىلع تافصلا عيمج كلذكو

 نكي مل و) لاقو ("ايمس هل ملعت له) لاقو (ا)ريصبلا عيمسلا وهو ءيش
 ءيش ههبشيال هللا نا لقعلا دهاشو عرشلا ليلدب تبثف . ("دحا اؤفك هل

 . قيفوتلا هللابو ، لعفالو ، تاذالو ، ةفصالو مسا يف ءايشالا نم

 تاوذلا يف ءايشألا نيب يواستلا هانعمف : كرشلا اماو

 تاذلا يف هقلخ نيبو هنيب ةيوستلا وه هلالج لج هللا يف هانعمو ، تافصلاو

 ىا (ث×نيملاعلا برب مكيوسن ذا) ىلاعتو هناحبس هللا لاق . تافصلا وا

 دوحج : نيهجو ىلع اذا كرشلاف { ةيهولألا تابثاو ميظعتلاو ةدابعلا يف

 ةتبلا هناحبس هللا دوجو ركني نا اهنم : هوجو ىلع فرصتيو ةاواسمو
 هناحبس هللا ريغ مقي نا اهنمو . اهل ثدحال ءايشالا نا ةمعازلا ةيرهدلاك

 ١( ىروشلا : ١٠ !( ميرم : ٦٧١
 ٢( صالخالا : ٤ ٤( ءارعشلا : ٩٩

_ ٢٣٥ 



 نا نومعزي نيذلا ةيناصيدلاو ةينانملاك عارتخالاو ءاشنالاو قلخلا يف هماقم

 ةمعازلا سوجملاك و © ةملظلاو رونلا امهو نيمدق نيلصا نم تنوكت ءايشألا

 © ةدحلملا بهاذم نم كلذ هبشا امو ، ناطيشلل ةقولخم ةحيبقلا ءايشألا نا
 نيذلا برعلا يكرشمك ىلاعت هللا ماقم ةدابعلا يف قلخلا ميقي نا اهنمو

 قلخلا ناب مهرارقا عم هللا دنع انؤاعفش يه نولوقيو مانصألا نودبعي
 ىلاعت هللا دوجو ةفرعم لهجي نا اهنمو ، هدحو هلل ةنامالاو ءايحالاو قزرلاو

 بذكي نا اهنمو . (اةمدقتملا ديحوتلا فئاظو نم هلهج عسي الام عيمجو

 نم لوسر وا هئايبنأ نم ءيبن وا ("باتك نم فرح راكناب ىلاعت هلل

 هجو يف كش وا ، داعملاو ثعبلا هلهج وا هتكئالم نم كلم وا { هلسر

 نا اهنمو . هلهج عسي الام عيمج نم كلذ هبشا امو ديحوتلا هوجو نم

 ثودحلاو زجعلاو لهجلا نم صقنلا يناعمو قلخلا تافصب هبر فصي

 برشلاو لكألاو مونلاو وهسلاو مسجلاو ةئيهلاو ملظلاو روجلاو مدعلاو
 ةبحاصلاو دادضالاو لاكشالاو نوكسلاو ةكرحلاو بصنلاو بعتلاو

 لجو زع هتافصب قلخلا فصي وا { هناحبس هب قيلي ال ام عيمج يف دالوالاو
 قلخلاو ةتامالاو ءايحالاو 5 ةقيقحلا ىلع مدقلاو دوجولاو ةردقلاو ملعلا نم

 ىتلا هتافص عيمج نم لازنالاو لاسرالاو دوجولا ىلا مدعلا نم عارتخالاو
 هيصاعمب هناحبس هللا ىلا دبعلا برقتي نا اهنمو 5 اهب قلخلا فصوي نا قيلي ال

 امم هريغو ديحوتلا نم هتعاط نع ىهن هنا معزي وا ( اهب هرما هنا معزيو

 عبمج نم هلاعفأب قولخلا ىلا برقتي نا اهنمو . ليزنتلا ىف ليوأتلا لمتحي ال
 ىلا دابعلا وعدي نا اهنمو 5 امهريغو حبذلاو ةالصلا نم لجو زع هللا ةعاط

 لقي نمو» ىلاعت هلوق يف كلذ رسف دقو نيعللا سيلبا لعفك هسفن ةدابع

 همالك نمه ةخسن فو ٢( روهمجلا يار ىلع اذه ١(

_ ٢٣٦ _ 

 



 كلذ دبعلا لعف امهمف . ('ةيآلا «منهج هيزجن كلذف هنود نم هلا ينا مهنم

 لاح ىلع هكرش لهج عسي ال هنأل كرشم هكرش يف كاشلاو ، كرشم وهف

 نينثا نيهاب لوقلا ىلع هركملا لوق كلذو هاركالا كرش اهنمو . لاوحألا نم
 . مهضعب لاقف هيف فلتخا دقو . هاركالا ةهج ىلع اسأر لجوزع هراكنا وا

 . مكحلا يف كرشالو كرش هنا مهضعب لاقو { ةيصعمالو رفكالو كرشال

 باقعالو بنذ الو ةيصعمالو مئإ ال هنا عيمجلا قفتاو ، رفكالو ةيصعمالز

 علهلاو عزجلا نم دابعلا بولق يف بكرام اهنمو . هل حيبأ بذك لاقيو

 مهنا ىتح مهليحو مهاوقو مهسفناب مهتقثو لجو زع هللا دوعومب ةقثلا ةلقو
 يضر سابع نبا لاق كلذلو . اكرش ىنعملا اذه يمسف { مهبالكب نوقنيل

 ىلاعت هللا لاقو . انقرسل انبالك الول نولوقت : نوكرشت نولازتال هنع هللا

 يرلا ءاوتسا الول نولوقي ("نوكرشي مه اذا ربلا ىلا مهاجن املا

 مهيلا هب نيزتيو سانلا هلعف دبعلا يري نا هانعمو ءايرلا كرش اهنمو . انكله
 كرشلا» مالسلا هيلع ءيبنلا لاق كلذلو ، رغصالا كرشلا وهو 3 ةعمسو ءاير

 لاقو . ()ءاملظ ةليل ىف ءامص ةرخص ىلع ءادوس ةرذ نم ىما يف ىفخا
 ةدابعب كرشي الو احلاص المع لمعيلف هبر ءاقل وجري ناك نمف» ىلاعت هلل

 ءانثلاو رجألا اهب سمتليو ةقدصب قدصتي نميف تلزن 3 (ث)«ادحا هبر

 . ملعا هللاو

 ١( :ءايبنالا ٣١ ٢( توبكنعلا : ٦٦

 ٣( نم ىفخا هيف كرشلا نامز سانلا ىلع يتاي] ظفلب سابع نبا ثيدح نم عيبرلا هاور

 نابح نباو يدع نباو ىلعي وبا هاورو . [ءاملظ ةليل يف ءادوس ةرخص ىلع ءادوس ةرذ

 ىسوم يبا ثيدح نم هوحن يناربطلاو دمحالو ركب يبا ثيدح نم ءافعضلا يف .
 ٤ فهكلا : ١١١

_ ٢٧ _ 

 



 رشع ينانلا مسقلا

 قافنلاو كرشلا رئابك نيب ام زرف ىف

 كرشلا رئابك نيب زرفي مل نم انباحصا لاق & فلكملا ىلع بجاو كلذو
 اريثك نأل اولاق . (١)كرشم هكرش يف كاشلاو ، كرشم وهف قافنلا رئابكو

 ١( مدلا ةحابا نم كرشلا ماكحا هيلع بترتت يذلا (ربكالا كرشلا) انه كرشلاب داري ال ١

 اك هب داري امناو ، كلذ ريغ ىلا ةجوزلا ةمرحو ث لاملا لالحتساو 3 ةيرذلا يبسو

 بكترم ىلع قلطي ىذلا [رغصالا كرشلا] (مهنم انفلؤمو) برغملا ةيضابا حالطصا وه

 ىفخا كرشلا) هلوقب (هْيع) هيلا راشا يذلا يفخلا كرشلا وهو تايداقتعالا ىف ةريبكلا
 ةحاشم الو ربكالا كرشلا ماكحا هيلع بترتت الو (ثيدحلا ءادوس ةرذ نم يتما ىف

 ةثالث ىلع يصاعملا بتر ثيح تالاؤسلا مالك حيرص) : يشحملا لاق . حالطصالا ىف

 لوقلا وه امنا كرش ةريبك هنوك ناونعب كرشلا رئابك نم هتفرعم بجت يذلا نا هجرا

 كرشلا رئابك نم هادع اميف كشلا هل زوجيو { ددعتلاب لوقلا يا طقف نينثا نيهلاب
 بشأ امو لسرلاو ءايبنالاو رانلاو ةنجلاو ثعبلا راكناك كلذو . كرش اهنا ذخاي ىتح

 ذخا باقعلا هيلع ةيصعمو ريبكو رفك هنا ملعي نا هيف هيلع بجي يذلا ناف اللذ
 ةلاسم يف ددشتي هللا همحر فنصملا ىرن ها . ذخاي ىتحف كرش هنا اماو ذخاي مل وا

 كش نم هضرتعي نا ىسع اميف تبثتلا ىلع ملسملل المح و اهتواقن ىلع اصرح ةديقعلا
 يفسلفلا قيقدتلا اذه نا ديب : ادلقم ال اديقم هناما يف نوكيل اهروص ضعب ضومغل

 اننال هلك نيدلا ىلع اهبرهظ ىتلا هتطاسبو قفتت ال ةروص ىف مالسالا انل روص امبر

 رهاظب بارعالا نم يفتكي () لوسرلا اندجو ةءوبنلا رصع ىلا يرقهقلا انعجر اذا
 ثيدحلا يفو . كلذ ىلا امو قافنلا رئابك نم كرشلا رئابك زرفب مهبلاطي نا نود ناميالا

 ملعت ريغ نم رارقالاو قيدصتلاب برعلا فالجا نم ىفتكا (ةلعر هللا لوسر ذا

 ىلا هملسي مث املسم هربتعيف ةداهشلا ةملكب قطني نا مهنم دحاولا بسحو .. ليلد

 ىف هللا همحر ينالجراولا ميهاربا نب فسوي بوقعي وبا ل لاق . هنيد هملعي نم
 ائيش هتءاج ىتلا دوفولل عرش هنا (لع) هللا لوسر نع انغلبي مل وه ::ناهربلاو ليلدلا
 لوقي ةلمجلاب دحا قطن اذاف (نر هللا لوسر اهيلا وعدي ناك يتلا ةلمجلا ىوس

 مل و ؛بادالاو ةاكزلاو ةالصلا لئاسم هيلا اوزواجت الو مكاخا اوهقف» هباحصال (ل

 داقتعالا لئاسم نم دحال ع رش هنا هقر ن هللا لوسر باحصا نم دحا نع رثؤي =

٢٣٨ 



 دقف هلوسرو هللا صعي نمو» ىلاعت هلوقب اولدتساو . رفكو كرشو رئابك
 رئابكلا : مهنم ةيدجنلا تلاقو 5 نآرقلا نم هلاثمأ يف (١انيبم الالض لض

 قسف قافنلا رئابك نا ةلزتعملا تمعزو 5 الف رئاغصلا اماو . كرش اهلك

 7 ديعو يف كشلاب ةئجرملا تلاقو \ اك رش الو ارفك تسيلو لالضو

 باقعلاو رفك اهلك رئابكلا نا 0 هللا مهمحر انباحصا لاقو قافنلا رئابك

 ىلع در نمف ، قافنلا وهو كرش ريغو كرش رئابكلا نمف . بجاو اهيلع
 . هب كرشم هَلل بذكم وهف ليوات الب ةهجاوم هباتك ف لجو زع هللا

 بولق ىف بكرملا علهلا كرشو ، هاركالا كرش وهو : ةرخأتملا هجوالا

 هجوألا ةثالثلا هذه ريغ اماو « برقتلا هنراقي مل اذا ءايرلا كرشو 7 دابعلا

 بتكلاو ةكئالملاو لسرلاو ءايبنالاو لجو زع هللا ةفرعمو ديحوتلا راكنا نم
 امب هناحبس هللا فصو وا . رانلاو ةنجلاو باسحلاو ثعبلاو داعملاو

 ىلا ميقلا نيدلا اذه تيبح ىتلا يه ةطاسبلا هذه . ها لاطا ام رخآ ىلا ائيش =

 نولخدي اوراصف لبالا نم ادابكا ظلغا اوناك . ةينثولا ناضحا ىف اوأشن نيذلا كئلوا

 دبعك نيدهتجملا انتمئا ضعب ظحلملا اذه ظحال دقلو . نيراتع اجاوفا اجاوفا هيف

 نازعو ، بوبحم نباو . نوقرز نباو . سورمعو ، رزخ يباو ، متسر نب نامحرلا
 لوسر اهيلا وعدي ناك ىتلا ةلمجلاب ىتا نم نا . اولاقف 5 هللا مهمحر . رقصلا نبا

 هسفن فنصملل قبس دقو اذه ى دابعلاو هللا نيبو هنيب اميف هديحوت مت (ةْيعر هلا

 يذ ميركلا برلا ةفأرب قيلالاو ، ةمالا ماوعب قفرالا وهو : الئاق مهيار يضترا نا

 ةيفينحلا ةلملا ىلا ةيلهاجلا ماوع يعادلا ةمالا يبن ةوعد نم رهشالاو . ةمحرلا

 ناب ثدحا اذا الا هاوسام لهج هعسوو هديحوت مت ةلمجلاب ىتأ نم نا [ةصالخلاو]

 ملعا هللاو اهيف كشوا 3 اهب ةجحلا مايق دعب اهلهج وا اهريسفت وا اهركنا

 . هححصم ها

 ١( بازحالا : ٢٦

٢٣٩ 

 



 رئابك نم رخا هجوو 3 كرشلا رئابك نم وهف انمدق ام عيمج نم هب قيلي ال
 هتيملاك ليوأت ريغب اصن هباتك يف ىلاعت هللا همرح امل لالحتسالا وه : كرشلا

 ابرلا لكأو قح ريغب سفنلا لتقو مراحملا تاوذ حاكنو ريزنخلا محلو مدلاو
 امه كلذ ريغو نذا ريغب تويبلا لوخدو تانصحملا فذقو انزلا باكتراو

 ةءاربلاو ةيالولاك تاصوصنملا ضئارفلا كرت لحتسا وا . هركذ لوطي

 آ كلذ هبشا امو ماحرألا ةلصو جحلاو موصلاو ةاكزلاو ةالصلاو 2 ةلمج
 برشلاو لكألاو حاكنلاو عيبلاك اصن هباتك يف ىلاعت ةللا هلحأ ام مرح وا

 . ديحوتلا هوجو نم اهجو ركنا نم لكف . باتكلا هب لوطي امم كلذ ريغو

 © هلعف لحتسا وا . هلعف وا ، كرشلا لهج وا ، هكرت لحتسا وا

 لحتسا وا { ىلاعت هللا ىلا ةصوصنم ةيصعم لعفب برقت وا ، هب رما وا

 مرح وا . اصوصنم ائيبن وا اكلم وا . ةصوصنم ةضيرف ركنا وا ، اهلعف
 . ملعا هللاو . كرشم وهف اصوصنم الالح

 هلئاق وأ { هلعاف نم أطخلا ليوأتب ىلاعت هللا همرح ام لالحتسا : امهدحا
 ‘ نولواتم لاعت لل لا كلذب اوبرقت ولو نيكرشم اوسيل نوقفاس كلذ مهف ‘ أطخلا ليوأت مهنم مهتءارب و نيمسلملا فلاخ نم مج فالخک

" 
 ايندلا يف لاكنلا هلعف ىلع هللا دعوأ ام عيمج ةفراقم وه : رخالا هجولاو
 9 . ةرخالا يف باذعلاو

_ ٤٠



 لايكملا سخبو ةقرسلاو ابرلاو انزلاو لتقلاك ةيضاملا ممألا نم ةمأ هب بذع وا

 نامزلا كلذ لهال تبسلا يف ءادتعالاو ةقانلا رقعو لاجرلا نايتاو نازيملاو

 امم لاكنلا هيلع بجواو نآرقلا يف هنع هللا صن ام عيمج نم كلذ ريغو

 . قيفوتلا هللابو . باتكلا هب لوطي

 رشع ثلاثلا مسقلا

 ةمينغو نيملسملا ءامد نا ملعي نا : هب ةفرعملا فلكملا ىلع بجي اممو

 لوسرلا لوقل كلذو . مهعم ىذلا ديحوتلاب ةمرحم مهيرارذ يبسو مهلاوما
 اوميقيو هللا الا هلا ال اولوقي ىتح سانلا لتاقا نا ترما» : مالسلا هيلع

 اهقحب الا مهلاوماو مهءامد ينم اوعنم كلذ اولعف اذاف ةاكزلا اوتؤيو ةالصلا

 نارقلا نم صن هنال ةمالا عيمج نم اذه ىلع عامجالا عقوو (ا×)ثيدحلا

 اولخف هلوق ىلا مهومتدجو ثيح نيكرشملا اولتقاف» ىلاعت هللا لاق

 اهنا معزو ليوأت ريغب مهلاوماو نيملسملا ءامد لحتسا نمو (")مهليبس
 نا ةمعازلا ةيرفصلا لثم كلذو . قفانم وهف لوأت ناو كرشا دقف لالح

 اولوأتو هلام ةمينغو هتيرذ يبسو همد لالح كرشم وهف ابنذ لمع نم لك
 (")؛نوكرشمل مكنا مهومتعطا ناو» : ةتيملا ركذ يف ىلاعت هللا لوق كلذ يف

 دنعو . كرشا هعاطأ نمو ناطيشلا عاطا دقف ابنذ لمع نم لك اولاقف

 نوكرشمل مكنا ةتيملا لالحتسا يف مهومتعطا ناور ةيآلا ليوأت ةمئألا

 نا دبعلا ىلع بجي اميف فلتخاو . ملعا هللاو . اهلكأب 7 اهلالحتساب

 ظافلاب . ملسمو يراخبلا هاور رمع نبا نع "ىلاعت هللا ىلع مهباسح و» : ثيدحلا مامتو ١(

 ٢( ةبوتلا : ٦١ ٢( ماعنالا : ١٢٢

 ۔ ٤١

 



 اماو . توملا هنع ماق ام ليقو { حورلا جورخ وه ليقف : نيملسملا ءامد ميرحت يف هدقتعي

 نايصعلاب هيلع مكح مهعضوم يف مهلتق ناو مهقوس دقتعي امنا : ليقف مهلاوما ةمينغو مهيبس

 . هلامو همد ميرحت فرعي ىتح لجرلا ناميا متي ال : لا ٨١ مهمحر انخئاشم ضعب نعو

 اذه ىلع ةمينغلاو يبسلا كلذكو . كرش اهلهجو 3 ديحوت نيملسملا ءامد ميرحت ةفرعمو

 مهلاوما ةمينغو مهيبسو نيملسملا ءامد ميرحت ةفرعم فلكملا ىلع تبجو امكف . لاحلا

 كرشلاب ()مهلاوماو نيكرشملا ءامد ليلحت ةفرعم هيلع بجي كلذك مالسالاو ديحوتلاب

 صنب ناك امنا مهلاوما ةمينغو مهيرارذ يبسو مهئامد ليلحت نال رفكلاو

 ةمينغو مهيبسو نيملسملا ءامد ميرحت يف انمدق اك ةمالا عامجاو نارقلا

 . مالسالا ىلا كلذب مهورجيل نيكرشملا لافطا يبس هللا لحاو ! مهلاوما

 الئل مهؤابآ لتق نيح مهل ارظن ليقو ، نيملسملا لام تيب ةيوقت ليقو
 . ملعا هللاو . الزه اوتومي

 رشع عبارلا مسقلا

 يبنلاو رمالا ف

 للا نا ملعي نا وهو . غولبلا عم فلكملا ىلع بجاو اضيا كلذو

 اهيلع بجواو ةيصعم نع ىهنو 7 اباوث اهيلع بجواو هتعاطب رما هناحبس
 نع ىهنو ديحوتلاب رما هنا ملع ناو . كرشأ كلذ ملعي مل ناو 2 اباقع
 اذكه ةيصعملا نع ىهنو ةعاطلاب رما هنا ملعي ىتح كلذ هئزجي الف كرشلا

 ناب ةفرعملا تمزل لجوزع هللا ةعاط نم هتفرعم مزلت ام لكف . ملعا هللاو

 هكرت ىلع بجوا هللا ناب (ةفرعملا اماو) باونلا هيلع بجواو هب رما هلل

 ١( هدعبام عم مجسنيل مهيرارذ يبسو ةدايز ىلوالاو .

٤٢ 



 نال تاعاطلا رئاس نود اصوصخ ديحوتلا يفالا كلذ مزلي الف باقعلا

 كلذكو ، طقف اباوث هيلع بجواو هب رما هللا نا ملعي نا فلكم لك ىلع

 هنع ىهن هللا نا ملعي نا هيلع ناف كرشلا الخ ام لاحلا اذه ىلع يصاعملا

 . ملعا هللاو . اباقع هلعف ىلع بجواو

 رفكلاو نيملسملاو مالسالا ملعي نا اضيا فلكملا ىلعو : ةلأسم

 ملعي نا اضيا هيلع بجيو . رفك دقف كلذ لهج عسو نمو نيرفاكلاو
 نيرفاكلا لعف رفكلا نا اك نيملسملا لعف مالسالا ناو مالسالاب رمأ هنأ
 . ملعا ةللاو

 رشع سماخلا مسقلا

 لئالدلاو ننملا ىف

 ملعي نا وهو . هغولب لوا عم امهتفرعم فلكملا ىلع بجي امم اضيا امهو
 ارابك و اراغص معنلا مهيلع ضافأو اراوطا هقلخ قلخ هناحبس هللا نا ناسنالا

 قبس امل اقيقحتو هتردقل اراهظا مهقلخ لب ، اضرفو ابوجوال ، الضفو انم

 ٨ هتجاحو مهيلا هراقتفال ال . هتاملك نم لزالا ىف قح املو . هتدارا نم

 نم الو : مهفيلكت ىلا هتعد ةجاح ريغل هنيد مهل عرشو هلسر مهيلا ثعبو
 لضفت اك مهيلع هنم الضفت مهعفن دصق امناو . مهدبعت ىلا هتداق ةرورض

 عفن نال مظعا هب مهدبعت اميف ةمعنلا لب . همعن نم اددع ىصحي ال امب

 عفن ىلع لمتشي تادبعتملا عفنو هلجاعلا ايندلاب صتخي تادبعتملا ىوس ام

 لعجو الضفت رثكاو ةمعن مظعا ناك نيرادلا عفن عمج امو . ةرخالاو ايندلا

 . هفئاظوو ديحوتلاك هداقتعاب مهرما امسق : ماسقا ةئالث هب مهفلكام

٤٢



 . هنع فكلاب مهرما امسقو . اهب قلعتي امو ضئارفلاك هلعفب مهرما امسق و

 ثئابخلا لكاو لتقلا نع هيهنك مهسوفن ءايحال مسق : ماسقا ةثالث ىلع وهو

 مهفالتئال مسقو . هلاوزو لقعلا داسف ىلا ةيدؤملا رومخلا برشو مومسلاو

 ةعيطقلا ىلا يضفملا رشلاو ملظلاو بصغلا نع هيهنك مهنيب تاذ حالصاو

 حاكنو ىنزلا نع هيهنك . مهمراحم ميظعتو مهباسنا ظفحل مسقو & ءاضغبلاو
 هلضفتو مهل هحابا اميف هتمعنك مهيلع همرح اميف هتمعن تناكف مراحملا تاوذ

 اغاسم هتيور يف لقاعلا دجي لهف . هب مهرما اميف هلضفتك هنع مهفك اميف
 يهن ام باكترا يف ةحسف ىري و! . هيلع ةمعن وهو هب رما اميف رصقي نا

 ةدش عم اهلمهاف ةمعنب هيلع معنا نم نوكي لهو ؟ هيلع لضفت وهو هنع
 امب نيبتف ؟ عرشلا ديعو نم ءاج ام عم لقعلا يف امومذم الا اهيلا هتقاف

 ةعسب ايندلا يف دابعلا ىلع نتمم هناحبس هللا نا رئاصبلاو لوقعلا لهأل انركذ
 | تاومسلاو ضرالا يفام مهل هريخستو ، نادبالاو لوقعلا ةحصو قازرالا

 لها ىلع نتممو ، تامرحملا مهيلع هميرحت و تادابعلاو ضئارفلا مهيلع هباجاو
 . قيفوتلا هللابو نانجلا لوخدو نارفغلاب ةرخالا يف هتعاط

 هتينادحوو هتيبوبر ىلع ةلادلا ىلاعت هللا تاقولخم يهف : لئالدلا اماو

 لقاعلاف ضرعلاو رهوجلا نم امهنيب امو امهيف امو ضرالاو تاومسلا نم
 الطاب الو اثبع كلذ قلخي مل هللا نا ملع ةريصبلا نيعب كلذ يف رظن اذا

 هرماوا اولثتمل نجلاو سنالا قلخ لب ، المهم الو ىدس ناسنالا كرتي ملو
 . (١)االمع نسحا مها مهولبيل اهل ةنيز ضرالا ىلع ام لعجو العفو الوق

 لزناو ءالدا قلخلل مهلعج نيذلا لسرلا هتيبوبرو هتينادحو ىلع هلئالد نمو
 هللا ابو هتيبوبرو هتينادحو ىلع لئالد كلذ عيمج لعجو . ىلتت ابتك مهيلع
 .ق ينوتلا

 ١( فهكلا : ٧ ، لا اهل ةنيز ضرالا ىلع ام انلعج انا : ةيآلا لواو .

٤٤ 



 رشع سداسلا مسقلا

 ءاجرلاو فوخلا ف

 نا هيلعو آ غولبلا ةلاح يف اعم فلكملا ىلع ناتبجاو ناتضيرف امهو

 كلذف هب فوخلا لام اذا هنال رخالاب امهدحا ليمي ال الادتعا هبلق ىف الدتعي

 لاق دقو . رئابكلا مظعا سايالاو . ىلاعت هللا ةمحر نم سايالا ىلا وعدي

 نمو» لاقو 5 0اهنورفاكلا موقلا الا هللا حور نم سأييال هنا» ىلاعت هلل

 نمالا هيلع يشخ ءاجرلا هب لام ناو ("نولاضلا الا هبر ةمحر نم طنقي

 نمأي الف» ىلاعت هللا لاق { رئابكلا نم ةريبك اضيا وهو . هللا باذع نم
 فوخلا نيب لدعي نا دبعلا ىلع بجيو (")هنورساخلا موقلا الا هللا ركم

 ةلاح ىف ولو اضيا نالدتعيو ابنذ هسفن نم ملعي مل ولو هبلق ىف ءاجرلاو

 ينب اي : هنبال لاق هنع هللا يضر مكحلا نامقل نا انغلبو 5 ةيصعملا لمع

 هب هوجرت بلقو 5 طينقت هطلاخي ال افوخ هب هللا فاخت بلق نيبلق اذ نك

 نمالا لاوزب بلقلا يف ناتبثي ءاجرلاو فوخلاو ، (ث)ريرغت هطلاخيال ءاجر

 ةصخرلاب ليق دقو . اهيلع ثعابو ةعاطلا ىلا عاد ءاجرلاو ث اهنع عدارو
 © نأمطا فوخلا نم ىرعنا اذاف امهدحا نم بلقلا رعني ملام مهضعب نع

 هللاو لوقلا اذه ىلع كلهي هب لضي ذئنيحف سيا ءاجرلا نم ىرعنا وا

 نمؤملا فوخ نزو ول ؤ لاق ع هللا لوسر نع ثيدحلا ىفو . ملعا
 ٩٩ : فارعالا ٥٧ ٢( : رجحلا ٨٧ ٢( : فسوي ١(

 نا ينب اي : لاقف ؟ هدحاو بلق يل امناو فيكف هاتبا اي» : لاقف ، رطانقلا ىف دازو ٤(

 !هبحاصب امهدحا لمي مل انزو ولو فوخ رونو ءاجر رون هيف دجول هبلق قش ول نمؤملا
 . 4 ثيدحلا ف درو 5 اذهو

٤٥ _ . 

 



 ا مكحم صيرت ىنعمو (')رخآلا ىلع امهدحا داز ام صيرت نازيمب هؤاجرو

 . قحاو هب قيلا ةلاحلا كلت ف ءاجرلاف نمؤملا رضتحا اذا ءاملعلا ضعب لاقو

 رئازب ابحرم . لاق هنا رضتحا نيح هللا همحر ناملا نب ةفيذح نع يور اك

 ءاجرلاو فوخلا نيب لدعن نا انترما مهللا { مدن نم حرفال ةقاف ىلع ءاج

 ناتبثي نيتدودحم ريغ ناتضيرف ءاجرلاو فوخلاو { لثما كيف ءاجرلا نآلاف

 ةلاهجب و ماثالا فلاوس ىلع مدنلاو ءابألا ربك ةدودحم ريغ ضئارفب بلقلا ي
 دحلا ىلا غلبي مل نا فاخي هنال ، اذه هبشا امو اهرئاغص نم بونذلا رئابك

 ىلع هبذعي نا ضئارفلا هذه ىف هيلع هللا ضرتفا امل ايدؤم هب نوكي يذلا

 ىلع هللا هبيثيف هيلع بجاولا دحلا غلب دق نوكي نا وجريو . اهيف هريصقت
 لوبق لهجو . ةمتاخلا ةبقاعو ريصملا لهجي اضيا ناتبثيو ، ةرخآلا ىف كلذ

 دحي نا ريغ نم دابعلا ىلع هللا امهضرفو 0 هفرتقا بنذ نم بات اذا ةبوتلا

 ةعاطلا يف داهتجالا ىف مهل حلصا كلذ نأل 2 هنوملعي ادح كلذ ىف مهل
 هللا يضر دبعلا هغلب اذا ىلاعت هللا هملعي دح امهلو . ةيصعملا نع داعتبالاو

 ضعبف امهيف نولضافتي دابعلا لاعفا نم امهو ا هيلع ام ءادا دنع هنع لاعت

 ىلاعت هللا نوفاخي مالسلا مهيلع ءايبنألاو إ ضعب نم افوخ مظعا سانلا

 ينبو ينبنجاو لاق نيح مالسلا هيلع ميهاربا ىلا ىرت الا | باقع فوخ

 هليلخ نع ىلاعت لاق اك باوث ءاجر ىلاعت هللا نوجارو (")مانصالا دبعن نا

 نأل ةيآلا ")نيدلا موي يتئيطخ 3 رفغي نا عمطا يذلاو مالسلا هيلع
 ج &ثاامهلعفب ىلاعت هللا مهدبعتسا دابعلا (ث)لاعفا نم ءاجرلاو فوخلا

 . ملعا هللاو ضئارفلا رئاسو موصلاو ةالصلاب مهدبعتسا

 ١( نمؤملا لدب & ملسملا . تايوارلا ضعب ىفو . ٢( ميهاربا : ٣٩

 ٢( ءارعشلا : ٨٢٣ ٤( ليعافا خ ٥( امهب خ

٤٦ 

 



 لوالا نكرلا نم _ ىناثلا بابلا
 اهماكحاو ةءاربلا ةيالولا يف

 ةيالولا يف ىلوألا ةلمجلا ، لمج ثالث هنم ثعبني بابلا اذه نا ملعا
 . لرصن ةرشع اهنم ع رفتت ةلمجلا هذهو اهميساقتو

 لرالا لصفلا

 برقلا اةغللا يف ةيالولاف» ، يعرشو يوغل ناينعم ةيالولا نا ملعا { ةمالا

 ىنعم وهو هحلاصمب ماتهالاو هرماب مايقلا وهو ميتيلا رما ةيالو نم ذوخأم
 ىا ١0×هاونما نيذلا يلو هللاه ىلاعت هلوق ىنعم كلذو © هئايلرأل هللا ةيالو

 محرتلا باجا «ةعيرشلا يف ةيالولاو» . مهظفاحو مهروما يلوتمو مهرصان
 نم صن ةيال ولا بوجو ىلع ليلدلا . (ةلاسم) . نيملسملل رافغتسالاو

 لاعت هللا لوقف نآرقلا اما : ناميالا لها نم عامجاو ةنسلا نمو نآرقلا

 نارفغلا بلط رافغتسالا ىنعمو ("«تانموملاو نينمؤمللو كبنذل رفغتساوا»

 اي : دوعسم نبال مالسلا هيلع ءيبنلا لوقن (ةنسلا اماو) . ةدارالا ةحصب

 ةيالولا : لاق . ملعا هلوسرو هللا لاق ؟ قثوا مالسالا ىرع يا دوعسم نبا

 هللا يف ةيالولا هللا مهمحر انباحصا دنع كلذكو (هللا يف ضغبلاو هللا ىف
 ةيالو الو { هل نيد الف اهب ندي مل نمف نامالا ةقيقح يه هللا يف ضغبلاو

 . ةلمجلا ةيالو يف فالتخا ةمألا نيب سيلف (عامجالا اماور مهدنع هل

 ٢٢ :دمحم ٢٥٩ ٢( :ةرقبلا ١(

 ضغبلاو هللا يف بحلا نامالا ىرع قثوا ظفلب بزاع نب ءاربلا ثيدح نم دمحا هاور ٣(

 . هللا ىف

٤٧ 

 



 اضعب مهضعب نيملسملا ةيالو ناف صاخشالا ةيالو يف مهنيب فالتخالا امناو

 ربلا ىلع اونواعتو ىلاعت هللا لاق دقو 3 مهتعيرش ىلع مهعم مهنوك
 ()ةيالا (ضعب ءايلوا مهضعب تانمؤملاو نونمؤملاو) لاقو (×ىوقتلاو
 رذعال ءاوس امهف غولبلا لاح ىف فلكملا ىلع اعم نابجت ةءاربلاو ةيالولاف

 ءادعا نم ةءاربلا بجت كلذك هللا ءايلوال ةيالولا بجت امكف { امهلهج نمل

 . قيفوتلا هللابو . اهيلع "رارصالا عم تناك ةيصعم ياب هلل

 ىناثلا لصفلا

 نيملسملا يناوي نا وهو غولبلا لاح ىف فلكم لك ىلع ةضيرف يهو
 موي ىلا نيعمجا سنالاو نجلا نم نيرخآلاو نيلوالا نم هللا ءايلوا عيمجو
 لمعلاو انمدق اك قيضم ضرف يهو ، هصخشب دحا ىلا دصق ريغ نم نيدلا

 نال . كرش ضرف اهناب لهجلاو راكنالاو دوحجلاو اهل كرتلاو ديحوت اهب
 نيتلزنملا اتلك ىف امهل بجيو . نيصاعلا نم أربيو نيعيطملا ىلوتي نا هيلع

 هيلو يلاويال نم هل عيطم سيل هنا ملع ركفت اذا هنال ()هسفنل بجي ام
 الا ةبرق الف (٥)ك اقتا هللا دنع مكمركا نا» ىلاعت لاق دقو هودع يداعيو

 . ءاوس هللا نيد يف سانلاف الاو ىوهلا ةبتاجمب الا رانلا نم دعب الو ىوقتلاب

 ١( ةدئاملا : ٤ ٢( ةبوتلا : ٧٣

 ٢( هيلا ةدوعلا داقتعاو بنذلا ىلع ةماقالا : وه رارصالا .

 يجام ةيصعملاو ةعاطلا ةلاح يف يا نيتلزنملا اتلك ىف نيسنجلل تبتي يا امهل بجيو ٤(
 .٠ يشحملا ها هسفنل تبتيام يا هسفنل

 ٥( تارجحلا : ١٤

٤٨ 



 ذلانلا لصفل ١

 نآرقلا ىف ءافطصالار ةمصعلاب نيفوصوملا ءايلوالا ةيالو ىف

 ءايبنألاك ةلمجلاف 6 ثااناو روكذ ٠ دارفاو ةلمج : ماسقا ةعب را ىلع مهو

 ٦ محلاثماو ةرحسلاو دودخالا باحصاو فهكلا باحصاو لسرلاو

 نوعرف لا نمؤمك ىمسم ريغو 3 ههابشاو مداك ىمسم ناعون دارفالاو

 ميرمك تايمسم ناعون ثانألاو 5 ءايلواو ءايبنا : ناعون روكذلاو 5 هلاثماو
 نم عيمجف ء اهلاثماو نوعرف ةأرماك تايمسم ريغو اهلاكشاو نارمع ةنبا

 ةمصعلا لها نم ءاسنلاو لاجرلا نم هباتك يف همساب هيلع هللا صن

 ريغ نزم ةلمج مهتيالو بجت امناو . كرش هتءارب و ديحوت هتيالوف ءافطصالاو

 لئس نم ناف مالسلا امهيلع ادمحمو مدا الخام همساب مهنم دحا ىلا دصق

 هيلع ليربجو ليقو . ةنجلا لها نم ءايبنا امهنا ملعي نا الا هعسي ال امهنع

 مهالوتي نا هيلع امنا هباتك ىف هللا هركذ نم رئاس اماو (١)كلذ لثم مالسلا

 انركذ نمم دحا ةيمستب ةجحلا هيلع تماق نا الا ةنجلا لها نم مهنا ملعيو

 ينيقيلا ملعلاب ةمصعلاو ةداعسلا نم هيضتقي ام ىلع هيف مكحلا ءاضما هيلعف

 ادج وفا) لجو زع هللا لوق ف رتاوتلاب هدنع حص نمك ‘ لوحتي ال يذلا

 | مالسلا هيلع رضخلا وه دبعلا نا ("ااندنع نم ةمحر هانيتا اندابع نم ادبع
 هيلع تماق نمف ث نونلا نب عشوي وه ةيآلا لوا يف روكذملا ىتفلا ناو

 ملع دقتعا ءالؤه نم دحا ةيمستب راثالا حيحصو رابخألا رتاوتب ةجحلا

 مدآو ليربج ةفرعم اماو : هصنام ناهربلاو ليلدلا ىف ينالجراولا بوقعي وبا مامالا لاق ١(

 الا افيقوت (ّع) هللا لوسر نع ءيش هيف دري ملف بنكلا نم نآرقلا زرفو مالسلا امهيلع
 ىلع هللا تاولص مدآ انيبا ةءوبن ىف دري ملو . ملعا هللاو ةرهشلا ىلع كلذ لمح نوكي نا

 ها ادنسمالو ارتاوتمال ةداهشلا هب عطقي رما هتلاسر يف الو 3 هيلعو انئيبن

 ٢( فهكلا : ٦١٥

٤٩ 

 



 ينيقيلا ملعلا ىللا يدؤت عفدتال يتلا ةرهشلا ناف . هدنع حص امب انيقي كلذ

 ىلا تاغتلا ريغ نم باطخلا رهاظ ىلع راصتقالاف الاو . لوحتي ال يذلا

 . قيفوتلا هللاب و لواو ملسا ةلمتحم ةيمست الو ةراشا

 عبارلا لصفلا

 ةضيبلا ةيالو ي

 ىلاعت هللا ةعاط ىلع هعبتا نمو نيملسملا ماما لداعلا مامالا ةيالو يهو

 نوبلاغلا اهلها نوكي راد لك نا كلذو 5 هنم هب أربي ام دحا نم رهظ نا الا

 نيدبعتملا . ليزنتلا هب ءاج امب نيلماعلا مه 3 (ا)اهلهال نورهاقلا © اهيلع
 ةنسلا ىلا نيعادلا ، لوقعلاو عرشلا هنع ىهن امب نيهانلا ، لوسرلا هعرش امب

 الو ، براقالل نيقناجتم ريغ اهب ءاج نم ىلع ةعدبلا نيدارلا اهب لمعلاو

 ناسحالاو لدعلا لها مهيمسيو ناسنالا مهالوتي بناجالا ىلع نيبصعتم

 يز يف مهنم هار نم لكف قحلاو لدعلا راد اهيمسيف مهيلا رادلا بسنيو
 ركذ اذه نم وحنو . مهفالخ هنم رهظ نا الا مهمكحب هيلع مكحيلف اهلها
 ناك اذا : لوقي امهنع هللا يضر باهولادبع نب () حلفا مامالا تاباوج يف

 رهظي مل و همكحب يضرو هتعاط هيلع ترج نم لكف الدع نيملسملا ماما
 هنيعب هنولوتي ةيالولا نم مهمكح يف مهدنع وهف نيملسملل فالخ هنم

 ىنعملا اذهب ةيالولا امناو لاق © ادصقو ةلمج ةضيبلا ىف نم عيمج نولوتيو

 نم مهل رهظ امب مهملع“ىلع هدابع كلذب هللا دبعت ايندلا ماكحا نم مكح

 ١( خلا نيلماعلا مهاهلهال نورهاقلا نوكي ناو يا .
 ٢( ةيمتسرلا ةلودلا ةمئا ثلاث وه .



 هذه امناو . هدابع يف هملعب هللا درفنا ام الو ؤ مهنع باغ ام نود سانلا

 ماكحا هب ترج ام وحنك اهيلع نورجؤيف نوملسملا هب كسمت لبح ةيالولا
 روما نم كلذ لكو ، باسنالا هب تبثتو حئابذلاو ةحكانملاو ةثراوملا

 اودبعت ام قرط هئايلوال لهسملا وه هناحبس هللا نال نطابلا نود رهاظلا

 ضعب لاق . مهعئابط هكاردا نع تزجع ام مهنع طحو مهماكحا ىف هب

 | لمعو لوق نم ريخب هانفرع نم الا ىلوتنال ةضيبلا ةيالو ىف ءاملعلا
 يضر رمع لوق هتحص ىلع لديو . ملعا هللاو . لوألا لوقلا وه روهشملاو
 ءالو يف انينظوا ، روز ةداهش هيلع ابرجمالا لودع مهلك نوملسملا» هنع هللا

 اهنال مالسالا روهظب ةلادعلا نيملسملا يف لصالا نا كلذو ، (١لبسن وا

 ةنامالا تلازو رمع دهع ىلع مهيف ةنايخلا تضف املف { هل ةجيتنو هنع عرف

 لها نم انباحصا بتك ضعب يف ركذو . ملعا هللاو نيكزملا مهل ثدحا

 باتتسي الو ، دهش اذا هتداهشب مكحي ال ةضيبلا ةيالوب ىلوتملا نا برغملا

 . ملعا هللاو ةريبك لمع اذا

 سماخلا لصفلا

 مالسالا ىلا كرشلا نم جراخلا ةيالو ىف

 { اهب هيلع ةداهشلاو هل ديحوتلا تابثاو هتيالو تبجو ةلمجلا متا اذا

 اهرئاس و ةيالولا نم رومالا هذه هل بجحت امناو . اهب نايتالاب همدو هلام ميرحت و

 { هيف لوخدلاو مالسالا داقتعاو بونذلا كرت وهو هب ءاج يذلا ءافولاب

 (٢؛فلس دق ام مهل رفغي اوهتني نا اورفك نيذلل لق»ه ىلاعت هلوقل

 ... خلا هيلع ابرجم وا دح ىف ادولجم الا ضعب ىلع مهضعب لودع نوملسملا ةروهشملا ةياورلا ١(

 ٤٠ : لافنالا ٢(

٥١ 

 



 : ريسفتلا لها لاوقا ضعب ىف (_مكاياطخ مكل رفغت ةطح اولوق» هلوقو

 . لوالا نم بيرق وهو اناياطخ انع ططحا : هانعم ليقو . هللا الا هلا ال

 عطق يا (٢)هلبق ال بج مالسالا» مالسلا هيلع لوس رلا لوق (ةنسلا نم و)
 كرشلا نع جراخ مالسالا ىلا بيجتسملاف ، يصاعملاو كرشلا نم هلبق ام

 نكي مل ام ملسم وهف هيلع ضرفلا لولح لبق تام ناف يصاعملا عيمجو
 بيجتسملا نا ليق دقو . ("»ضورفلا نم ءيش ىف طيرفت وا ، ثدح هنم

 دارا ، مالسلا مهيلع ءافلخلاو لوسرلا نامز يف بيجتسملا فالخ ىلع مويلا

 ةلبقلا لها نم دحاوك وهف الاو ةربابجلا نم ةءاربلاب نيدي ىتح ىلونيال نا

 ١( ةرقبلا : ٥٨٠ .

 ملسم هاورام ثيدحلا اذه ىنعم يفو ههلبق ناك ام بج مالسالا : ظفلب يربطلا هاور ٢(
 ءيبنلا تيتا . يبلق ىف ناميالا هللا لعج املف» : لاق صاعلا نب ورمع ثيدح نم

 ؟ كلام لاقف . يديب تضبقف { هدي طسبف } كعيابا كدي طسبا . تلقف (ل

 تلمع اماه لاق } يلرفغي نا تلق ؟ طرتشت اذام : لاق ، طرتشا نا تدرا تلق

 جحلا ناو . اهلبق ناك ام مدهت ةرجهلا ناو { هلبق ناك ام مدهي مالسالا نا ورمعاي

 . !؟ ه ابق ناك ا _ م مدهي

 نبا ورمع نع يور دقف مصي مل و لصي مل ناو ةنجلا لخد كلذ لبق تام نا معن
 لخدو تامف هلوسرلو هلل ابضغ لتاقف دحا موي نيملسملا شيجب قحلف نمآ هنا شيفا

 | همعل لاق هناهع لل يضرمهن نب هللا دبع نع يور اكو . ةالص هلل لصي ملو ةنجلا
 كنم نعزن ال . هل الئاق همع هددهف ؟ ديدجلا نيدلاب نمؤنو هلل ملسن مله : معاي
 ايندلا نم يلا بحا دمحم نم ةرظنل هللاو ؟ ىفددهتا . هللادبع لاقف كتيطعا ام لك
 هجوت مث (عاسك) ادابب هما هتطعاف . هبايث ىتح هاطعا ام همع هنع عزنف . اهيف امو
 (قير ءىبنلا هلزناف ؤ لتق ىتح لتاقف هعم ازغو همالسا نلعاف () لوسرلا ىلا
 ربقلا اذه بحاص نع ايضار تيسما ىنا مهللا : لوقي هيلع فقو مث هديب هربق ىف
 . «! ربقلا اذه بحاص تنك ينتيل ث الئاق دوعسم نبا حاص مث !هنع ضراف

٥٢ 



 ىلا هاعد ءاوسو 5 ملعا هللاو (ا)ةربابجلا م أربي يتح هتيالو نع كسمن

 هعبتيف هتلالض فلاخملا هل عرشي مل ام ىلوتي هناف فلاخم وا قفاوم مالسالا

 . ملعا هللاو اهيلع

 سد اسلا لصفل ١

 قافولا لها بهذم ىلا فالخلا لها بهذم نم جراخلا ةيالو ىف

 : نيهجو ىلع وهو . هيلع ناك يذلا فالخلا الا هتيالو نم عنمي مل اذا
 ىتح ىلوتي ال هناف هتعدبب ناد يذلا (نيدتملا اما) {| نيدتم ريغو نيدتم

 (٢)يندلملا دابع نب دمحم ىرج اك ادصق نيملسملا ةلاقم ىلا هتلاقم نم عجري
 ةنجلا لهج وا { مالسلا هيلع ادمحم لهج نم ةرذعمب هيلع اودهش نيح

 يتفم نأ اولاقو . نيملسملا ءامد ميرحتو ثعبلاو باقعلاو باوثلاو رانلاو

 جرحا امو . ةربابجلا كئلوا نم ةينمض ةءارب ةباجتسالا نال ديدشت يا ديدشت لوقلااذه ىف ١

 تاعزنلا مالسالا هيف تزغ يذلا انرصع يف اميسال ةباجتسالا قيرط ليهست ىلا نيملا

 . ىلوا ريسيتلاو ةباجتسالا ليبس ىف ةرثع رجح تناك امبر طورشلاو دويقلا ةرثكف ةلطابلا

 ءاملع ةمئا نم ناطحق وباو رثوملا وبا لاق . افوا هب حلص امب الا ةمالا هذه رخا حلصي الو
 ةمزال تناك ناو اهناف موصلاو ةالصلا لثم تسيل صاخشالا نم ةءاربلا ناو هصن ام لامع

 همزلت الف هريغ رظنب هيلا لصو نم اما ، هسفن رظنب كلذ ملع ىلا لصو نم مزلت امئاف
 سانلاو ( ةلكر هللا ل وسر ثعب دقف لالضلا لها ةلمج نم ةءاربلا دقتعن نا يفكيو 3 عامجاب

 اوناكو 0 مالسالا عئارش مهملعي مث نيتداهشلا ىلا الا مهوعدي نكي ملف ءايمع ةيلهاج ىف

 ادحاو مهنم اوربي نا مهمرلي () نكي ملف مهطيغاوطو مهءابآ نولوتي هروهظ لبت

 نم ةءاربلا كلذ نمضتيو 5 هطئارش ىف لوخدلاو مالسالا لوبقب مهنم يفتكي امناو ، ادحاو
 هححصم دها . هدادضا

 دمحمو (هب فيرعتلا ينأيسو) هيقفلا يرصملا دابع نب هللادبع { نانثا دابع نباب ناروهشملا (
 اشاعو يضابا امهالك : ةكمب بوبحم نب دمحم عم هتصق فنصملا ركذ يذلا ملكتملا دابع نب

 هححصم ها ! هبنتيلف رخالاب امهدحا سبتلي ام اريثك كلذل دحاو رصع ىف

_ ٥٣ 

 



 (ةكمب هللا همحر بوبحم نب دمحم عم دابع نبا ىقتلاف رفاك لئاسملا هذه

 نبا لاقف . هيلا هاعدو قحلا هفرعو لئاسملا هذه بوبحم نبا هيلع ضقنف
 نيدتم كنا نيملسملا نم رضح نم هل لاقف . اطخلا عيمج نم تبت : دابع

 أطخلاب رقتو : اهلك اهيف كداقتعا نم بوتنو اهدعت ىتح كلذ كئزبي ال
 8 رحن مدقت نا مجنرحملا لمجلاك راصف ةءاربلا نم فاخف ةدحاو لك ىف

 عجارلا هبنذب فرتعملا : هل لاق كلذك بوبحم نبا هار املف ، رقع رخات ناو

 . نيملسملا ةلاقم ىلا عجرو باتف نيملسملا ضعب لوق ىف هنم أربي ال هنع
 هل دبال هناف ةبوتلا داراف هل بيجتساف هتعدب ىلا اعد (عدتبملا ناك) ناو

 ىلا بات هناو { لالض هيلا هاعد يذلا نا هفرعيف هاعد نم ىلا بهذي نا

 مهفرعو مهيلا لصو مهرثا فرعي ثيحب اوناكو وباغ ناف ، كلذ نم هلل
 نب لالهل ىرج يذلاك كلذ ليبسف اولبق ناف 3 مضالض نع مهدرو هتبوت

 ىتح هنم اولبقي ملف باتو انغلب اميف ةيرفصلا نيد ىلع ناكو ("ةيطع

 ةماما هيلا تهتنا ةمالا يدهتجم دحأو ملعلا فوهك نم فهك وه بوبحم نب دمحم ١(

 وا أريرحت ملعلا رشنل ىدصتف نامع ىلا لقتنا مث قرشملاب همايا ىف ةيملعلا ةيضابالا

 قوف بعل دقو . اءزج نيعبس ف عماجلا هباتك انل كرت هنا هبسح و ءاضق و اريرقت

 اوبصن نيذلا دقعلاو لحلا لها ماما ناكو . نامعب ةمامالا رارقا ف اماه ارود كلذ

 ءاضقلا ىلع لازيال وهو يفوتو (٢٧٢۔_ ٨٣٢٢ر) اماما يصورخلا كلام نب تلصلا

 هح> مم ها . هنع يضرو هللا همحر ه٦٢ ٠ ةنس مرحا ٢٣ موي راحصب

 نيجرختملا لوالا ردصلا ىف مالعالا مالسالا ءاملع دحا يناسارخلا ةيطع نب لاله وه ٢(

 يف حبحصلا عماجلا بحاص عيبرلا رشاع ةرصبلاب ملسم ةديبع يلا ةسردم نم

 لتاق و هعياب . دوعسم نب ىدنلجلا باحصا نم ناكو } بوبحم رب دمح و { ثيدحلا
 ۔ . . : . . ه (

 ةنس حافسلا دئاق يناسارخلا ةميزخ نب مزاخ برح يف هعم دهشتسا ىتح هفوفص ف
 لاق لالهو وهالا قبي ملف ىدنلجلا باحصا عيمج مزاخ لتق ال هنا ىوري . ه ١٣٤

 نا يلع كلو يماما نكف يماما تناه . لاله لاقف لالهاي لمحاو . لالهل ىدنلجلا
 = هيلعو لاله مدقت مث . هللا همحر لتق ىتح لتاقف ىدنلجلا مدقتف ءكدعب ىقبا ال
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 عم ناكف هنم اولبقف نامع ىلا عجر مث هتلالض مهفرعو موقلا ىلا جرخ

 . اديهش هعم لتق ىتح هللا همحر مامالا (ا)ذوعسم نب ىدنلجلا

 انباحصا ضعب رثا يف تدج و دقف نيملسملا بهذم يف هلوخد (ةيفيك اماو)

 مكيلو ييلو : مكنم انا نيملسملل لاك لجر نعو : لوقي قرشملا لها نم

 ةعيرش فرعي و (يودع مكودعو ييلو مكيلو : ىلوألا) مكودع يودعو
 _ مهنم وهف اهلهج سانلا عسي ال يتلا ةلمجلا مهاطعا اذا لاق ، مالسالا

 اوعد نيملسملا نا : لوقي ("هليحرلا نب بوبحم نايفس يبل نع تدجوو

(٢ 

 هوفرع مث هوفرعي مل مهو هتفاقث نم نوبجعتي مزاخ باحصا ناكف هبرح ةمال =
 هحخصم ها . هللا همحر هولتق ىتح هونوتحاف ةيطع نب لالهه . اولاقف

 . هرصع ءاملع نم اهيلع عمجم هتماماو . نامع ىف ماما لوا دوعسم نب ىدنلجلا مامالا
 . ةيطع نب لالهو مساقلا نب ةلادبعو 5 قارعلا يف عيبرلاو بجاح همايا ىف ناك

 ، يركزالا رباج يبا نب ىسومو ينامعلا ةيطع نب بيبشو ىنارحبلا دايز نب فلخو

 لها نمو ملعلا ةمئأ نم مهلكور ينالعجلا رينلا نب رينمو يناوزنلا رذنملا نب ريشب و
 . هدعب نم ةمئالا تبعتا ةلزنمب قحلاب مايقلاو ةسايسلاو لضفلا يف ناك (دقعلاو لحلا

 ىدنلجلا دهشتسا مث . مهنع هللا يضر ينالعجلا رينلا نب رينم هتريس نم افرط ركذ دقو
 ه٤٣١ ةنس حافسلا لماع ىفاسارخلا ةميزخ نب مزاخ برح ىف ريصلا يهو رافلج

 . رهشاو ناتنس هتماما ةدم تناكو

 ؛كيدي ىلع حتف دقف رشبا» : هل ليق ةافولا هترضح امل اذه امزاخ نا ىك

 خيشلا لتقب فيكف تاهيه تاهيه ! تامملا ىف اننورغت:و ةايحلا ىف انومتررغه : لاقف

 نم شعتنت مل و . نامع ىلع ةربابجلا ىلوتسا ىدنلجلا دهشتسا نا دعبو اذه هيناعلا

 بعش ءادعصلا سفنتو ةمامالا دهع اوداعاف ةرصبلا نم ملعلا ةلمح مدقم دعب الا اهت رثع

 لدعلا لالظ تحتالا شيع هل نهي الو نيدلا لقح يف الا ةايحلا هلولحت ال ىذلا نامع

 هححصم ها . ماظنلاو

 مامالا دجن كلذل . ةقث ثدحم و ليلج يعبات يشرقلا ليحرلا نب بوبحم نايفس وبا وه

 كلذ ىلا وهو 0 عيبرلا نع بوبحم تاياور هيلا مضي عيبرلا دنسم بترم بوقعي ابا
 = هديفحو بوبحم نب دمحم هنباو وه هنا كبسح ،© ىوقتلاو ملعلا يف ةقيرع ةرسا با
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 : ال لوقي رظنلا وبا ناكو 2 ايرفص ناكو مهتوعد ىلا ادرظنلا ايا ماطسب
 | هب لمعيو قحلاب لوقي هتملع دق نم ةيالو ىلا كوعدن دق انا اولاق ينوعد

 كوعدنو ، هب لمعيو قحلا فالخب لوقي هتملع دق نمم ةءاربلا ىلا كوعدنو
 رظنلا وبا لاق ، ناهكلا يف كلذو لاق . ملعت ىتح ملعت ملامع فوقولا ىلا

 لاق . هاضترا يذلا هللا نيد اذه نا تملع مهمالك نم اذه تعمس املف

 عدتبملاو . فرشو مالسالا يف لضف هل الصاف اريخ ناكو مالسالا لبقن

 وعديو هتبوت رهظي نا الا هيلع سيلف انيدتم ناكو قلخلا هتعدبب لضا يذلا

 موي اهنع هللا يضر ةشئاعل ىرج يذلاك . اهيلا اعدو هتعدب رهظا اك اهيل
 يلع كلذكو . ةبوتلا راهظا الا اهومزلي ملف رينك قلخ اهعم لتقو لمجلا

 امهمزلي مل هيلع اناك امع اعجر ول (")مسلا نب فلخو بلاط يلا نب

 اوكرتو داهتجالا ةجرد اوغلب نيذلا مالسالا مالعا نم بوبحم نب دمحم نب ريشب =

 هباتك اهنم : ةليلج تافلؤم كرت دقف ديفحلا اميسال ةدلاخ اراثآ ةيمالسالا ةبتكملا ىف

 ؛فضرلا١ باتك و ، لوصألا ىف هناتسبلاه باتكو اءزج نيعبس ىف هةنازخلاو روهشملا
 . اهريغ ريثك ىلا هةبراحاا باتكو هملاعلا ثودحه و ديحوتلا يف

 ناك و نيملسملا رايخ نم يبضلا ريهز نب بيسملا نب ورمع نب ماطسب رظنلا وبا وه

 باحصا نم ايرفص هرما لوا ىف ناكو 0 اهيف ملكتي نم لواو ةوعدلا سلاجم رضخ
 دزالا ىف انراد ىف اندنع لزن نايفس وبا لاق ةرصبلا لزنو جاجحلا نم رفف بيبش

 هل اولاق : باجاف نوملسملا هاعدف 5 لا حلا ماطسب هيلع بلغف ةلقصم همسا ناكو

 يخامشلا هدع دقو & حلا تملع نم ةيالو ىلا كوعدن : فنصملا هركذ ام هوعد نيح

 . ملعأ هللاو يناثلا نرقلل ىلوالا نيسمجلا ىف يا ةثلاثلا ةقبطلا لها نم عيبرلا ةقبط ى
 هححصم ها

 مويل مهرخدت تناك نيذلا يناثلا نرقلا يف ةسوفن تالاجر دحا وه حمسلا نب فلخ
 . ةعامجلا هتقرافمو ةداجلا نع هفارحنا الول رغث دادسو ةهيرك

 { هتما ىف ميظع امهالك يرفاعملا حمسلا نب ىلعالا دبع هدجو حمسلا هوبا ناك

 باهولادبع مامالل الداع الماع لوالا ناك : هتريس نسحو هلدعل هنع يضرمو بوبحم

 = برغملا ىلا ةديبع يبا نع ملعلا ةلمح دحا يناثلا ناكو { ةسوفن لبج ىلع يمتسرلا
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 . ملعا هللاو نانيدتم امهنأل هافلتا ءيش مرغ ريغ نم ةبوتلا راهظا الا

 ىلع اليمج اركذ خيراتلا هل ظفحي امهالك { ناوريقلاو سلبارط يتلودل اسسؤمو =
 دجم نم ايلعا ام مده فلخ امهدعب نم فلخف (ىقباو ريخ هللا دنع امو) هتاحفص

 ركذلا كلذ دعب ةلاقلا ءوسب نابكرلا ريسو ةريس نسحو حالص نم اجهنا ام دسفاو

 لآل ةأفاكم نسحا نا ةماعلا نم ةفئاط تار هوبا تام امل . هءازج هللا ىلوت ديمحلا

 رظتنيو ثيرتي نا لدبف ، كلذ هلاونيزو هليمجب افارتعا هدعب هدلو اومدقي نا حملا

 نوكت نا اوباو تفاهتلا اذه نم دقعلاو لحلا اولوا ءاتساف بصنملا ىلع تبثو هماما رما

 اوبتاكف . هريغ نيعي وا هل مامالا نذأي نا ىلا هرما اوضراعف ىضوف نيملسملا ةدايق
 افلخ اوغلبا : الئاق نيباتكب باجا ءاهدو ةمكحب فقوملا جلاع يذلا مامالا كلذب
 باتكلا هوطعاف مامالا رمال ادايقنا لزتعا ناف ، هلزع نمضتي يذلا لوالا باتكلا

 لع فلخ علطا امل العفو . هرما ةقيقح نيبتسي كلذبو _ هتيلوت هيف ىذلا يناثلا

 دعبا لب { هماما مكح ىلع لوزنلا ىباف ةسائرلا معط ذلتسا دق ناك لوالا باتكلا

 ةلود ضارتعاو ةفاسملا دعب ىوعدب ترهيت نع ةسوفن لبج لصنف ىلا اعدف عزنلا ف

 بهري ايوق اكاح ةعرس لكب نيعي نا مامالا ىلع بجو درمتلا اذه ءازا . امهنيب ةبلاغالا

 فلخ هب عمس نا امف سابعلا نب بويا برغملا سراف ديدنصلا لطبلا راتخاف هبناج

 ديدح نم ديب رومالا مامز ذخاف بويا اما \ نوكسلا ىلا دلخاو هرحج ىف عبق ىتح

 مجن ينوانجلا ةديبع وبا هفلخو تام ام اذا ىتح هتيالو ةدم ةمئان فلخ ةنتف تلظف

 { روما كلذ ىلع هعجشو ديدج نم هنرق

 هتيحان بصخ _ ٠٤ ٢٣ هذوفن ةقطنم اهذختا ةسوفن لبج نم ةيحان هعاطتقا _ ٢

 اهيلا ةيدابلااو لهاو ةيشاملا باحصا لاقتناو ةديبع يبا ةيحان بدج و نينسلا ضعب ىف

 كلذب بجعاو هدنج يوقو هعابتا كلذب تراكف ىعرملا ةدوجو راعسالا ءاخرل ابلط

 هلك لبجلا مضو هديب ام ىلع ءاليتسالاو ةديبع ىلا ىلع موجهلاب هسفن ثدح ىتح

 نوبهني ، مامالا مكحل ةعباتلا يحاونلا ىلع تاراغلا نونشي هعابتا يديا قلطاف { هيلا

 كلذكو . هرماي ناكف باهولا دبع مامالا ةديبع وبا عجارف نولتقي انايحاو نوبلسيو

 ءامدلا نقحتو نمالا دطوت ةسايس لك لامعتساو فلخ ةرياسمب _ هدعب حلفا مامالا

 ةلاحلا هذه ءازا . ارابكتساو اوتعالا نيللا اذه ءازا ددزي ملف برحلا باوبا دستو

 برحلا تناك ةيماد كراعم يف هعم كبتشاف ةديبع يبا ربص ليع ةماهشلا اهابات ىتلا

 داعف ه١٢٢٦ ةنس كلذ ناكو فلخ ىلع اهترئاد تراد دقف ةريخالا الا الاجس امهنيب

 رما هنا هعلاط سحن نمو _ هتدايق زكرم ينيجردلا اهركذ يتميت وا !يميت» لا

 ةثالث لجا مهل برضو ث ةديبع ىلا ىلا ليمي نمم مهريغو ةسوفن نم اهيف نم جارخاب
 = بنذال نمو ءافعضلاو لمارالاو ىماتيلا مهيفو مهقازراو مهلزانم نيكرات اولح راف مايا
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١ _ ةديبع يبا بناجل هفاعضتسا .



 عباسلا لصفلا

 هصخشب فورعملا همساب صوصخلا ةيالو ىف

 : ماسقا ةئالث لصفلا اذه نع عرفتيو 3 ةبجاو ةضيرف ىهو
 . صاخشألا ةيالو ضرف ىلع ةلدألا يف : اهدحا
 . هتيالو ةيفيك ىف : يناثلاو

 . هريغو همساب هيلع صوصنملا ةيالو نيب قرفلا يف : ثلاثلاو
 تقفتا امل اهناف ةضيرف اهنا صاخشالا ةيالو ىلع ليلدلا اما : لوالا مسقلا
 ةيلعلا نأل ل عرفلا يف اضيا تهمكح قفتي نا بجو لصألا ى اهتلع

 ةيالو نم انيلع سيل انيفلاخم ضعب لاقو . نيهجولا الك يف ءافولا يه اهن
 انلق . ةنجلا لها نم نوكي نا ةطيرشب الا مهضعب لاقو . ءىش صاخشالا

 انيلع سيلف ×0١ ةفاك نيكرشملا اولتاقو ) لجو زع هللا لوق كلذكو : مهل
 لطبا نمف . ةلمجلا يف مهلتق ىلع ردقن مل و ءيش ادحاو ادحاو مهلتق نم

 لاق دقو . ضعب نم مهضعب نيملسملا قوقح لطبا دقف صاخشالا ةيالو

 ملسملل : مالسلا هيلع

 نيذلا هباحصا نم نيريثك مهعم ىلجاو { نتفلا هذه ما نم ءيش ىف لوخد الو هل =

 داعو هنع اوقرفتف ربدا دق هرما نا اوكرداف ءافج و ةظلغ ةديبع يا ىلا ليملا مهف نظ

 ةمالعلا هفلخف هتينم ةديبع ابا تكردا مث . نيبئات ةديبع ىبا ىلا هعم اوناك نمم ريثك

 رما شعتنا دق ناكو دسالا كاذ نم لبشلاو اعاجش امزاح ناكو بويأ نب سابعلا

 هحصانف هداسفا ىلا داعف . سابعلا ةيلوتو ةديبع يبا توم نيب شاعتنا ضعب. فلخ

 ىضقو هرما تتش نا ىلا موجهلا هيلع ىلاوو برحلا هبصان هتني مل املو . هاهنو سابعلا

 اذكهو ث ةبرج ىلا بره ادلو كرتو تام ىتح اديحو ىقبو . مربملا ءاضقلا هيلع
 ةيبهولا ريغ ةيضابالا نم ةفئاطل اماما كلذ عم لظ ناو ةلاح وسأ ىلع هتايح تبتنا

 . الايجا ةيضابالا طاسوالا ضعب يف ةملكلا اهل تلظ ؛ةيفلخلاه مسا لمحتو هيلا بستنت

 ناودع الو نيقتملل ةبقاعلاو . لصفناو عطقنا هللا ريغل ناك امو لصتاو ماد هلل ناك امف

 هححصم ها . نيملاظلا ىلع الا

 ١( ةيآلا ٦ ةبوتلا ةروس نم .
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 أ ضرم اذا هدوعيو © هيقل اذا هيلع ملسي : فورعملاب تس هيخا ىلع

 بحيو ، سطع اذا هتمشيو } يفوت اذا هدهشيو 5 هاعد اذا هل بيجتسيو

 هدحو يشمي رذابا هللا محر» مالسلا هيلع لاق . (اهسفنل بحي ام هل

 بحاو عنمو ىطعا نم اضيا لاقو ، (؟"»هدحو ثعبيو هدحو توميو
 هللا يضر رزخ ىبلا نع يور دقو ("»ناميالا لمكتسا دقف هلل ضغباو

 يف هنقفاو نم لكف ةعيرشلا يف ةقفاوملا ةيالولا لصا : لاق هنا (ث)هنع

 يضر باطخلا نب رمع لاقو . هتيالو ضعب كيلع تبجو دقف ةعيرشلا
 . هانيلوتو 5 اريخ هيف اننظو 5 اريخ هيف انلق { اريخ هيف انيار نم : هنع هللا

 . (ث)ملعا هللا و (هنم اناربتو ارش هيف اننظ و ارش هيف انلق ارش هيف انيأر نمو

 اذاو ، هيلع ملسف هتيقل اذا : تس ملسملا قح : ظفلب يراخبلا هاور ريره يلل نع ١(
 ضرم اذاو 5 هتمشف هللا دمحف سطع اذاو . هل حصناف كحصنتسا اذاو ؤ هبجأف كاعد

 . هعبتاف تام اذاو 3 هدعف

 ٢( رذابا هللا محر : ظفلب دوعسم نبا ثيدح نم ةيوبنلا ةريسلا يف قاحسا نبا هاور :

 اهدحو رشحيو ، هدحو توميو ، هدح و شيعي .

 هلل عنمو هلل ىطعاو هلل ضغباو هلل بحا نم : ظفلب دواد وبا هاور ةماما ىبا نع ٢(
 بحيلف ناميالا ةوالح دجي نا هرس نمه : ثيدحلا ىنعم ىفو . ناميالا لمكتسا دقف

 . دمحا هاور ةريره يبا نع هلل الا هبحي ال ءرملا

 ٤( هب فيرعتلا مدقت .

 هنا م ذا يمر باطخلا نب رمع نع ينغلب : لاق ةديبع يبا نع : عيبرلا دنسم ةياورو ٥(
 انلق ارش هيف انملع نمو ٤ اريخ هيف اننظو اريخ هيف انلق اريخ هيف انملع نم» : لاق

 . !ارش هيف اننظو ارش هيف
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 ناسللاب رافغتسالاو محرتلا نالعاو 3 نانجلا يف هل بحلا رامضا يهو

 دهاش نم ىلعف المعو الوق ىلاعت هللا نيدب ءافولا دحا نم رهظ ام ىتمف
 همتشو هضغب ميرحت و { هل رافغتسالاو هل بحلا. داقتعاو 0 هتيالو هنم كلذ

 هملسي الو همتشيال ملسملا وخا ملسملا نأل إ هب نظلا ءوسو هتبيغو هشغو

 امهادحا لسغت نيديلاك ناوخالا» ثيدح يفو . هيف نعطي الو هدسحي الو

 مهضعب دشي ناينبلاك نوملسملاو «هيخأب ريبك نمؤملاو (')ىرخألا

 هضعب ىكتشا نا دسجلاك مهمحارتو مهدداوت يف نيملسملا لثمو (")هاضعب
 نيدلا ةقيقح يف نيملسملا سفنا نأل { ()رهسلاو ىمحلاب هرئاس ىعادت

 لتقي ال يا (٤مكسفنا اولتقت الو» ىلاعت هللا لاق كلذلو ، ةدحاو سفنك

 ناسنالا نم دهش نمو : «ةلأسم» . ريثك نارقلا ىن اهلاثماو اضعب مكضعب

 وا اعيبضت هنم ناك ءاوس . كلاه وهف هلوتي ملو ىلاعت هللا نيدب ءافولا

 6 كلاه وهف نيدلاب ءافولا هنم دهاشي نا لبق هالوت نا كلذكو . الهج

 . قيفوتلا هللابو نيدلاب هنم ءافولا ملع دنع اهبوجو تقوو

 ثيدح نم سودرفلا دنسم ىف يمليدلا روصنم وباو ةبحصلا بادآ ىف يملسلا هاور ١(

 مامتو . ىرخالا امهادحا لسغت نيديلا لثم ايقتلا اذا نيوخالا لثم : ظفلب سنا

 . اريخ هبحاص نم امهدحا هللا دافا الا طق نانمؤملاا ىقتلا امو : ثيدحلا

 نمؤملا : ظفلب يرعشالا ىسوم يبا ثيدح نم يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هاور ٢(

 . هعباصا نيب كبش مث اضعب هضعب دشي تاينبلاك نمؤملل

 مهداوتو مهمحارت ىف نينموملا ىرت» : هظفلو ةفلتخم تارابعب ملسمو يراخبلا هجرخا ٢(
 . ؛ىمحلاو رهسلاب هدسج رئاس هل ىعادت وضع ىكتشا اذا دسجلا لثمك مهفطاعتو

 ٤ ءاسللا : ٢٩ .



 ذلانلا مسقل ١

 هريغر صوصنملا ةيالو نيب قرفلا ىف

 ديحوت ريغو اديحوت نوكت : نيهجو ىلع "١‘لصوصنملا ةيالو نا ملعا

 ىلع نيملاعلا بر لبق نم همساب هيلع صوصنملاو نيموصعملا نم دوصقللاف
 تبجو اذا كرش امهتيالو كرتو ديحوت امهتيالوف نيمألا هلوسر ناسل

 (")رفك وهف اهراكناو اهدوحج اماو ، اضيا كرش ضرف اهنا اهب لهجلاو
 امب هتيالو بجت نمم صوصنملاو موصعملا ريغ سانلا نم صاخلا ةيالو اماو

 . ديحوت ريغ ةعاط هتبالوف لمعلاو _لوقلاب نيدلا ىف ءافولا نم هنم رهظ

 بجوا هللا ناو اهب لهجلاو اهل راكنالا كلذكو . كرش ريغ رفك هتءاربو

 ضئارفلا عيمج ءافولاب بجت امنا ةيالولاو . اضيا كرش ريغ رفك اباوث اهيلع
 لزنت ال ةيالولا نال الانتماو اقطن رئابكلا عيمج نع ءاهتنالاو ، العفو الوق

 ةريبكل فراقملا اهقحتسي ةءاربلا نا اك 5 اهيلع ارصم ةريغص الو ةريبك ىلع

 عيمجن ءافولاب الا بجتال ىتلا ةيالولا دض اهنأل اهيلع ارصم ةريغص وا ةدحاو

 . نيدلا

 ىلع توملا نم نوموصعملا مه ةمصعلاب نوفوصوملاو (رصوصخملا) خسنلا ضعب ىفو ١(
 . ةريبكلا

 لهجلا نم ةبترم لزنا امهلعجو ، كرش نود ارفك راكنالاو دوحجلا لعج فيك رظنا ٢(

 ءايشالا هذه نبب ةيوستلا ةلمحلا ةيال و ىف هللا همحر دل مدقت ك دحاو امهمكح نا عم

 ىلع اوصن مهنا ىلع ." كرشلا نم ةبترم ىندا رفكلا نا روطس دعب هل تايس اكو
 . ةدايز و ف رسصتب يشحلا 7٦ عضوملا اذه رمغ ف امه۔ واست

٦١ 

    

  

 



 نم اثلا لصفل ١

 لافطالا ةيالو ىف

 ةئجرملا تلاقف : لاوقا ةعبرا ىلع مهيف اوفلتخا دق سانلا نا ملعا

 مهضعب لاقو ء هللا همحر لبج نب ذاعم بهذم وهو اعيمج مهنيالوب
 لاق نمو (ا)ثاكنلا نع ىوري لوقلا اذهو 7 اعيمج مهيف ف فوقولا

 نوملسم نيملسملا لافطأف ءابآلا ةلزنمب لافطألا نا مهضعب لاقو . مهلوقب

 باحصاو ةيرفصلا نع يورم لوقلا اذهو ، نوكرشم نيكرشملا لافطاو
 انباحصا لاقو . ليوطتلا ةفاخم اهتكرت اهب جتحي ةجح قيرف لكلو . ثيدحلا

 ةدحاو ةقرفل ءامسا ةيديزيلاو ةواتسمو راكنلاو ثاكنلا : شيفطا قاحسا وبا خيشلا لاق ١(

 مامالا ةعيب مهٹكنلاثاكن اومس امناو { لئاسم يف تفلاخو ةيبهولا ةيضابالا نم تجرخ

 : اهل مهراكتال اراكنو (مهاوجن ةرثكل اضيا ةيوجنلا نومسي و ) يمتسرلا باهولادبع
 ناك { يفوكلا يرازفلا ديزي نب هللا دبع ىلا ةبسن ةيديزيو © ربربلا نطبل ةواتسمو
 هورجه و نوملسملا اهيلع هالق لئاسم ىف فلاخ ، بيبح نب عيبرلا مامالا باحصا نم

 همحر يخامشلا خيشلا نا ىلع ها . اهب ذخوي عورفلا ىف لئاسم هلو : هعم نمو
 دجوف هوصيو» ىلع نوقرز نبا رم : لاقف ةيبهولا ريغ ةيضابالا قرف هريس ىف ركذ هلل
 ٠ ٢! يرازفلا ديزي نب هللادبع عابتا ةواتسم _ ١ ةيضابالا نم قرف عبرا اهيف
 ٤ ث،}رصن نب ثافن عابتا : ةيثافنلا _ ٣ . حمسلا نب فلخ عابتا : ةيفلخلا

 ءاضقلا رما ناك : يغاوزلا نيتنس نب ليسو باطخلا يبا مايا ىف كلذو . ةوعدلا لها

 { ةيفلخلل ناضمر ةماماو 0 ةواتسم مهو راكنلل اينفلاو { باطخلا يبال ماكحالاو
 ةيبهولا ريغ ةيضابالا نم نا : لاقف هريس نم رخآ عضوم ىف داز مث . ةيئافنلل ناذالاو

 يباو { زيزعلا دبع نبا لوقب هقفلا ىف اوذخا يضابالا نيسحلا نب دمحا عابتا ةينيسحلا

 ةديبع ينا مامالل ذيمالت ءالؤه لك) فرعملا نب بيعشو ، روصنم نب متاحو ، جرؤللا
 ةديبع وبآ اهيف بوص لئاسم ضعب ىف فالخ عيب رلا نيبو مهنيب عقو عيبرلل ءالمزو

 نم اوثعبنا مهنكل خ وضرلاب اورهاظتف مهتيرظن ىلع اورصا ذا مهرجاهو عيبرلا لوق
 لئاسملا ضعب ىف هنكل ةديقعلا يف مهفالخ نكي مل و اذه . ةديبع يبأ ةافو دعب ديدج
 هححصم ها ملعا هللاو اهب ذخؤي لاوقا هقفلا يف مهلو . ةيعرفلا ةيهقفلا
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 اوجتحاو و . . رئابكلا مهنم ت اذا هه أربت وا :افولا مه مهنم ظ اذا نولويف

 ()مهتايرذ مهب انقحلا ناماب مهتيرذ مهتعبتاو اونما نيذلاو» ىلاعت هللا لوقب

 تام هنا كلذو (")ةنجلا يف هعاضر مامتا هدلول : ةلع هللا لوسر لوقيو

 نيملسملا ريغ لافطا نع فوقولا يف اوجتحاو . ارهش رشع ةينامث نبا وهو

 نيعناص اوناك امب ملعا هللا : لامم هنع لئس دقو هكلع هللا لوسر لوقب
 مهنا ةفرعملا ؛اهدحا» : هجوا ةعبرأب يلوتملا لافطا ةيالو زوجتو «ةلأسما

 ليقو . رضح اذا هنبا هنا بالا رارقا «يناثلا»د و ("”مهيبا شارف ىلع اودلو

 و نانيما هعم نوكي ىتح ليقو ، عدم هنال رخا نيما هعم نوكي ىتح

 اوناك ءايحا ابايغ وا اروضح اوناك ادالوا نالفل نا ءانمالا ةداهش «ثلانلا»

 مهب ىلوتيو بسنلا مهب تبني ةلمجلا لها ةداهش !عبارلا» و . اتاوما وا

 . نالوق مهيف الافطا اوناك اذا ىلوتملا ديبعو . اورضح اذا لافطالا

 ١( روللا : ١

 ٢( هللا لوسر نبا مساقلا يفوت امل : لاق هنا يلع نب نيسحلا ثيدح نم هجام نبا هاور

 ىتح هاقبا هللا ناك ولف . مساقلا ةنيبل ترد هلا لوسراي : ةجيدخ تلاق (ل

 ملعاول تلاق ءةنجلا يف هعاضر مامتا ناه (ةبع) هللا لوسر لاقف : هعاضر لمكتسي

 ىلاعت هللا توعد تئش ناه ةيعر هللا لوسر لاقف هرما يلع نوهل هللا لوسراي كلذ

 ميهاربا هدلو قح يف اماو . هلوسرو هللا قدصا» هللا لوسراي تلاق . هتوص كعمساف

 هللا لوسر نبا ميهاربا تام امل . لاق هنا سابع نبا ثيدح نم هجام نبا ىور دقف

 ناكل شاع ولو . ةنجلا يف اعضرم هل نا» : لاقو (عر هللا لوسر ىلص (هللت)
 طفلب نكل !!! يطبق قرتسا امو ا طبقلا هلاوخا تقتعل شاع ولو ايبن اقيدص :

 نع فراعملا باتك يف ةبيتق نبا هركذ ام كلذل كلدي . ةنجلا ىف اعضرم هل ناه
 ةنيدملاب دلو هنا ركذ دقف ميهاربا اما ؛تام مث لايل عبس مساقلا ثكم : لاق هنا دهاجم

 هححصم ها! هبنتيلف ؛مايا ةينامثو رهشا ةرشعو ةنس شاعو همدقم نم نينس نامث دعب
 ٢) مهعءابأ خ .
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 مهف ىلوتملا مهقتعا اذا لافطألا يلاوملاو ، فوقولاب ليقو 7 ةيالولاب ليق

 ىلوتيال ليقو . ةملسم تناك اذا هما ةيالوب ىلوتي هما نباو ، اضيا نالوق

 ىلا مهب رجت اهناف دالوا اهلو كرشلا نم تملسا ىتلا كلذكو . هيبأب الا

 ىلوتملاب ىلوتي هناف هريغو ىلوتملا هقتعا اذا دبعلاو . اهتيالوب نولوتيو مالسالا

 ىلوتملاو فكلاب هيف ليقف هريغو ىلوتملا نيب لافطالا نم كرتشملا اماو . امهنم

 ناف ةيالولا نم ىلوالا مهتلزنم ىف هدالوا نا ليقف : كرشلا ىلا دترا اذا

 مهف اوغلب اذا ةيالولا لها لافطاو . هدالوا نع فكلاف قافن مهيبا نم ملع

 ناف ةيالولا نم ىلوألا مهتلزنم يف مهف ءافولا مهنم ملع ناف : فوقولا يف

 لوألا لصألا ىلع مهف مهغولب هباشت ناو { ةماربلا يف مهف رفك مهنم ملع
 مكح مهيلع امكح :اتنب ةهبشلا نيح يف اولق ناو 9 ةلوفطلا نم
 ىلوتم هوبا ناك نا . لفطلا مكح همكحف ةيلوفطلا يف ننجت نمو ث نيغلابلا
 اذا ىلوتملا لافطاو هنع فقو اقفانم وا اكرشم هوبا ناك نمو 3 ىلوتي هناف
 . ءانمالاب وا { ةدهاشملاب مهغولب نيبتي ملام مهتيالو ىلع مه ليقف اوباغ

 ناو . فوقولا يف اوراصو مهغولبب مكح اوغلب اذاف مهبارتا ىلا رظني ليقو
 لاقيو . زئاجف ضئارفلا مهتمزلوأ 5 رابك وا 5 اوغلب دق مهنا ءانمالا لاق

 لايكملا يف ةقيقحلاو غ ولبلا نم لوالا دحلا . هللا الا اهدح ملعي ال ةئالث

 بونذلا عيمج نم ةبوتلا ىلع ةبجاو هسفن ءرملا ةيالوو : [ةلأسم] نازيملاو

 نيملسملا كيلامم لافطا ةيالو يفو . الافطا اوناك اذا هديبعو هلافطا كلذكو

 . ملعا هللاو ، نالوق
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 عساتلا لصفلا

 .اب لصحت ىتلا تاهجلاو ةيالولا طورش ىف

 ، يضرم نذالا عومسم [[اهدحا] : ةعبرا يهف ةيالولا طورش انا

 { لاحلا لوبقم بلقلا يضرم «فلانلااو . يضرم نيعلا روظنم «ينانلا»و

 هالو نينمؤملا ليبس ريغ عبتا نم هنال ةعيرشلاو بهذملل قفاوم ؛عبارلا»و

 . ارصم تءاسو منهج هالصاو للوتام هللا

 ةيالولا اهب متت ىتلا تاهجلا اماو

 : اضيا ةعب را يهف

 لعفلاو لوقلا يف نيملسملل قفاوم هنا اهبحاصب ةربخلا : اهادحا

 ملعيال هملع نمف ، كلذ هل دهشي نا وهو : عفدتال ىتلا ةرهشلا : ةيناثلاو

 ةنيب ريغب ىلوتي ريخلا يف روهشملا نال ، هلهج هلهج نمو ث ريخلا الا هنم
 ملعا هللاو

 امهب ذفنتو ةءاربلاو ةيالولا امهب موقت نيذللا نيلدعلا ةداهش : ةثلاثلاو

 افالخ اهيف ملعا الو اهيلع عمجم هجوالا ةثالنلا هذهف ٠ ماكحالا

 نيعملل بجوب امب دحاولا لدعلا ةداهش يهو اهيف ,فلتخم زإ : : ةعبارلاو
 دهاشلاب كلذ اوهبشف 3 ةيالولا هيلا عوفرملا ىلع ةجح كلذ ليقف . أ ةيالولا

 : بايثلا ةراهطو هراطفا نود ناضمر موص نم لجو زع هللا قوقح يف
 هابشأو ةقثلا لوقب راطفالا تاقواو ةالصلا تاقوا لوخدو لساغلا لوقب
 ةجح نوكي امنأ دحاولا نال هل الو هيلع ةجح كلذ سيل ليقو . كلذ
 نينيماب موقت امنا ةجحلاو { مهضعب لوق يف قيدصتلا نود \ رفكلا يف

 قوقحلا نم ماكحألا يف ةداهشلاك نيتملسم نيتنيماو نيما وأ نيرح نيملسم
 نيب دحاولا يف ريخم وه ليقو . لاومألاو ءامدلاو

_ ٦٦٥



 هلأسي مل ناو هلوق لوبق همزل ءادتبا هلأس نا ليقو ، هنع فوقولاو لوبقل

 لدعملاك اضيا هنع فوقولاو لوبقلا نيب هيف ريخم وهف ءادتبا دهش امناو
 لجر لوقب ةءاربلاو ةيالولا انباحصا ضعب زاجاو ٤ ملعا هللاو دوهشلل
 نبا نع كلذ لثم ركذو ةءاربلاو ةيالولا رصبت تناك اذا ةدحاو ةأرماو

 ةأرما ةداهشب هما ىلوتي نا ("هللا همحر نوميم يبال صخر هنا (ا)دابع

 . ملعا هللاو كلذ لعفف اهنع جحيو هدنع ةيلوتم

 رشاعلا لصفل ١

 ةمالا ةداقو ةمئالا ةيالو ىف

 ليقف : ةمئالا لهج عسي ال : لاق هنا هللا همحر رزخ يبا نع يورو

 يميتلا ةفاحق يبا نب قيدصلا ركبوبا برعلا نم ةعبرا : ةعستلا ةمئالا دارا

 ةسائرلا هيلا تهتنا نممو ةيضابالا ءاهقف ةلج نم هيقفلا ىرصملا دابع نب هللادبع وه ١(

 مامالا نا كبسح و عيبرلا ىلا ةيملعلا قارعلا ةسائر تهتنا اك 3 عيبرلا مايا رصمب ةيملعلا
 افوخ جحلا ىلا باهذلا نم ةسوفن هتعنم امل اعم امه اتفتسا يمتسرلا باهولا دبع

 هنع جحلا طوقسب ىتفا هنا دابع نبا مامالا باوج نم ناكف ةمامالا موصخ نم هيلع

 بوج و يف يساسا طرش قيرطلا ناما نا فاخ ريغو . هيلا ةبسنلاب قيرطلا نما مدعل

 ضبقلا كلذ دعب نويسابعلا ىقلا دقف ةسوفن رظن قدص مايالا تتبثا دققو . جحلا

 هسبح لوط دعب مهرسا نم جني ملف جحلا ىلا بهذ امل مامالا ديفح ناظقيلا ىبا ىلع

 هححصم ها رصيي هللا رونب نمؤملاف ورغالو 3 ةبوجعابالا

 هتكرتو دهملا يف وهو هتدلاو تتام ةسوفن نم نيملسملا رايخ دحا وه : نوميم وبا ٢(

 دجي ملف اهتيالو نع لاسف اهنع جحلاو اهذافنا دارا بش املف اهتيصو ىلع اهل ايصو

 . ةؤرملا ةداهشب هما ةيالوب دابع نبا هل ىتفاف ةحلاص ةدحاو ةرما الا اهالوتي نم

 . هححمم ها
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 هللا مهمحر (")يرفاعملا حمسلا نب ىلعالا دبع باطخلا وباو (_١)قحلا بلاط

 : سرفلا نم ةسمخ و ‘ مهضعب هداز (٢)نامع ماما دوعسم نب ىدنلجلاو

 باهولادبع نب حلفاو ‘ باهولادبع هنباو ) ىسرافلا متس ر نب نامحرلادبع

 انيلع نمو (٠)مهنع هللا يضر دمحن نب فسويو ( حلفا نب دمحمو

 روجلا نم ةمالا تجض نا دعب نماب ةمامالا نلعا قحلا بلاط يحي نب هللادبع مامالا ١(

(٢ 

(٤ 

 ذئموي ضاق وهو قحلا بلاط ىلا تعزفف ةيما ينب لامع امهب ىتا نيذللا روجفلاو
 _ ةديبع يبا مامالا ةراشتسا دعب رمالاب ماق هيف اهتقث ةمالا تعضو املف تومرضح

 ةزمح وبا هشويج دئاق نيفيرشلا نيمرحلا ىلع ىلوتساف هعرشل ةماقاو هللا ةاضرم ءاغتبا

 تهتناو نينس ثالث نم اوحن هتماما تمادو ه٠٣١ ةنس كلذو فوع نب راتخلا

 . هللا همحر شيفطا قاحسا وبا خبشلا ها ٠ هللا همحر هداهشتساب

 © برغملا ىلا ملعلا ةلمح دحا وه ينملا يرفاعملا حمسلا نب ىلعالا دبع باطخلا وبا
 ةمالاب راسف ةديبع يبا هخيش نم رماب ه١ ٤٠ هنس سلبارط زيح يف ةمامالاب عيوب

 ناوريقلا ىلا همكح دتما هتلود لدعلل ماقاو هتشاشب مالسالل اهيف داعا ةديشر ةريس

 ناوريقلا دجسمب اهليخ تطبر نا اهنايغط نم غلب يتلا ةموجفرو سجر نم اهرهطف
 نكل نامالاو نمالا لالظ اوئيضتو مالسالا ةوالخ همايا يف اوقاذف اياعرلا هل تداقناو

 اهتبقعا ةراغ دروا اشيج دص املكو اهتامجه اهيلع تلاو ةرطيسملا نايغطلا ةلود
 لثملا برضم تناك ىتلا _ هتلود تلادو ةكرعملا ديهش طقس ىتح تاراغو شويج
 هححصم ها. هدحو هلل ءاقبلاو ةنس نيعبرا نم رثكا مدت مل ذا اهبابش ناعير ىف _

 ةديقع يف اهلوخدو ءالؤه ةفرعملام يرعش تيلايف دعبو { هيلع مالكلا مدقت ىدنلجلا

 نيدشارلا ءافلخلا ةريس همايا يف راس لداع ماما لك ةفرعم كلذك بجت لهو ؟ ملسملا

 صيصختلا اذه اهب اوبجوتسا ءالؤه ىف ةزيم تمن ما ؟ مالسالا خيرات ىف مهرثكا امايو

 نيملسملا ةمئا نم مهريغ اماو { مالك الف نيدشارلا ءافلخلا قح يف اما ؟ مهاوس نود

 ةمئالا ءالؤه لهجي نا ةماقتسالا جهن ىلع راغي نمل يغبني ال هنا ديري هناكف لودعلا

 ساطسق اوماقاو نيدلا ءاول اوعفر نيذلا رصمو رصع لك ف نيملسملا ةمئأ نم مث ريغ

 يغبي نم مهب ىماتيل نيدشارلا هئافلخو (ةت) لوسرلا ةريس مهلود ىف اويحاو لدعلا
 3 اهيجو كلذ ىرت الف ةديقعلا يف احدق مهلهج نوكي نا اما _ ةديشرلا ةريسلا

 . هححصم ها

 ةرهاق ةكلمم اهل تناك نيملسملا ءابعأب عالطضاو نيدو ملع ةرسا متسر ينب ةرسا
 لامش اهفرع ةمئا ىوقاو لجا اوناك اهتمئاو طسوالا برغملا ىلع اهذوفن تطسب ةرهاز

 = باهولادبع هونب اما . هب فيرعتلا قبس دقو متسر نب نامحرلادبع 77 { ايقيرفا
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 ةمئا اماو . ميرك محر هنا مقتسملا مهقيرطو ميوقلا مهجاهنم ىلع كسملاب

 دنع نولوتي مهناف ىوقتلاو ةءورملا لها نم نيملسملا ةداقو ىدهلاو نيدلا

 ليلحتلاو ريفكتلاو قيسفتلا نم ةنايدلا ةلزنمب اهنال ةجح ريغب انباحصا

 نع لقتنت كنا ىرت الا . اهتعاربو صاخشالا ةيالو ةلزنمب تسيلو ميرحتلاو
 كنال ةمئالا ةيالو كلذك تسيلو ءانمالا ةداهشب اهتءاربو صاخشالا ةيالو

 فالخلا لها ةداق نم ةءاربلا اذكهو 3 اورثك ناو دوهشلاب اهنع لقتنتال

 اك ةنايدلا ةلزنمب مهنم ةءاربلا نال هلبقو كلذ عمس نم ةجح ريغب مهنم أرب

 الا ءيش ةمئالا ةفرعم نم انيلع سيلو لاق . ىدهلا ةمئا ةيالو ي انمدق

 . نيفلاخملا ةداق نم ةءاربلا ىه نيملسملا ةداق ةيالوو ، ةجحلا مايق عم

 كلذكو . قافولا لها ةداق م ةءاربلا ىه فالخلا لها ةداق ةيالو كلذكو

 ءامسا نم مساب دلقت نميف اوفلتخاو . لاخلا اذه ىلع ةئطختلاو بيوصتلا

 ليقو . (ملظي مل هنم أربت نم لاق هنا رزخ يبا نع ىكحف فالخلا لها

 نب دمحم هنباو ه٠٥٢ ليقو ه٠٤٢ ةنس ىفوتملا حلفا هنباو ه٠٩١ ةنس ىفوتملا =

 تام يذلا (متاح وبا) دمحم نب فسوي هنباو ه١٨٢ ةنس ىفوتملا (ناظقيلا وبا) حلفا

 ةيضايرلا راهزالاو هباتك يف ينورابلا ناميلس خيشلا طسب دقف ه٤٩٢ ةنس الوتقم

 . كانه تئش نا اهبلطاف هيلع ديزمال امب مهرابخا ءةيضابالا كولمو ةمئا يف
 هححصم ها

 ةءاربلاب مكح نم ربتعا ىتح هيفلاخم ىلع قنحلا ديدش ناك رزخابا مامالا نا رهظي ١(

 صلاخلا بهذلا ىف هللا همحر بطقلا لاق . هل ملاظ ريغ مهئامسا نم مساب دلقت نم ىلع
 قنحلا اذه رس نع انثحب اذا نحنو . ها لماو عرسا لب ققحي مل هنال هملظ : تلق
 يذلا نييديبعلا رصع يف شاع هنا كلذ . ةئيبلا ريثأت ىلا عجري ملعا هللاو هاندجو

 نيدلا نم نيقراملا ةلماعم ةيضابالا ةمئا هيف لموعو ، هدشا يبهذملا بصعتلا هيف غلب
 ةيديبعلا ةلودلا اهتجهتنا يتلا ةدابالا ةسايس ىلع مهل ةئلاممو ةروجلل مهيفلاخم نم افلزت

 نم ةئطختلاب لباقيو هيفلاخم عم وسقي نا مامالا اذه لمح يذلا رمالا . مهقح ىف
 = ىلع مجهتلا مهئدبم نم الو ةيضابالا نأش نم سيلفالاو { ملظا ءىدابلاو اهب هأدب
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 ملعا هللا و ؟ ال ما مهتمالعب مهنم أربي له اضيا اوفلتخاو . ءيشب كلذ سيل

 . مكحاو

 ةيناثلا ةلمجلا

 اهميساقتو ةءاربلا ىف

 . لوصف ةرشع اهنم ثعبنت اضيا ةلمجلا هذهو

 مامالا برعا دقو . ةئطختلاب ءىدابلا وه نوكي نا الا يارلا ىف مهفلاخ نم =

 : ينايرغلا نعط ىلع ادر هتديصق ىف لوقي ذا أدبملا اذه نع نامع ةيضابا نم يملاسلا

 نايدالا يملع يف ماظنلا رهوج هباتك يف لوقيو همهنع انتكس انع اوتكس ولا

 دق يذلل طخي مل ام ، فقن لبنو قساف ليقف {} فلتخي هقلخل ركنمو»ه : ماكحالاو

 ةفحن» هباتك ىف احيضوت كلذ دازو نآرقلا قلخب ينعي ؤ الاقملا عف لاق ام دض . الاق

 انيأر نم سيل : ةيضابالا ةديقع ىلع مالكلا ضرعم يف هنامع ةمئاو كولم ىف نايعالا
 انفلاخ نم ىلع يدعتلا الو } انرما ىف مشفلا الو { اننيد يف ولغلا _ هلل دمحلاو _

 انتلبق مارحلا هللا تيبو ٦ انقيرط ةنسلاو { ' 'ما نارقلاو آ انثيبن دمحم و 0 انبر هللا»

 . حلا خلا { اننيد مالسالاو

 [رئازجلا] برغملا ةيضابا نم ينالجراولا ميهاربا نب فسوي بوقعي وبا مامالا لاق و

 اوعطقي مل و انيد هودقتعي مل اذاف ...ه : ٨٨( : ص ٢ : ج) ناهربلاو ليلدلا هباتك ىف

 لومجم اطخ كلذو ، كلذب مهيلع سأب الف هيلع مهوفلاخ نيذلا نيملسملا دحا رذع

 ملظا يدابلاو ضعب ىلع مهضعب غبي مل ام هدقتعم لكلو : لاق نا ىلا _ . مهيلع
 اهيلع تعادت دقو انرصع ىف اميس ةيمالسالا ةمالا ج وحا امف دعبو . ها ملسا يلاتلاو

 تاشقانملا نع ىلاعتتو اهضعب حيرجت نع ىضاغتت نا _ بوصو بدح لك نم ءادعالا

 اهضعب عم فثكتلو © اماسقنا الا اهتملك و اكيكفت الا اهلاصوا ديزتال ىتلا تارتاهملاو
 اهودع تامجه دصو اهفوفص ديحوتل ديب ادي لمعتو . اهنيب عمجي يذلا ديحوتلا أدبم
 ام ىلع ظفاحت وا 8 دجمو ةزع نم اهل عاض ام كلذب عجرتست نا اهاسع كرتشملا

 . مهتزعو مهريخ هيف امل نيملسملا هللا ىده . لقالا ىلع ثارت نم اهيدل يقب

 هححصم ها
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 . ةءاربلا ىلع لدت ىتلا طافلالا نم هلاثما يف (_جانشغ نم انم سيلو]

 نم اهلاثما يف . (")[هل نهكت وا نهكت وا ريطت نمم ءيرب ينا] : هلوقو
 . ناميألا لها نم عامجاو نآرقلا صنب ةبجاو ةلمجلا ةءاربف ةءاربلا ظافلا

 ةبجاو ةءاربلا كلذكف هللا ةعاط لهال ةيالولا بجت امكف . اهلهج نمل رذعال

 ةمالا فلتختالو . اهيلع رارصالا عم تناك ةيصعم ياب هللا ةيصعم لها نم

 ةيالولا يف انمدق اك ةلبقلا لها م صاخشالا ةءارب يف فالخلا امناو اذه يف

 جورخلاو ءيشلا نم دعبلا ةغللا يف اهانعمف 3 ةءاربلا اماو . قيفوتلا هللابو

 ةءاربلا لصأف 3 رافكلل نعللاو متشلا باجا اهانعمف عرشلا يف اماو . هنم

 مهرمأت اميف يا (كوصع ناف) ىلاعت هللا لاق ١ هنم ءىربتلاو لعافلا ةفلاخم

 نمو مكنم ءيرب ىا . ("نولمعت امم ءيرب ينا لقف هنع مهاهنتو هب
 ك ةفلاخملا وه انمدق 5 ةءاربلا لصاو _ قفاوم ريغ مكل فلاخ مكلمع

 نوكي دق يلولا نال ىلاعت هللا رما ىلع ةدعاسملاو ةقفاوملا ةيالولا لصا نا

 انشغ نمو انم سيلف حالسلا انيلع لمح نما : ملسم هاور ثيدح نم ضعب اذه ١)

 هيلعف يتما شغ نمه ادج فيعض دنسب سنا ثيدح نم ينطق رادلا ةياورو 'انم سيلف

 عدتبي نا : لاق ؟هكتما شغ امو ةلا لوسر اي ليق ، نيعمجا سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل

 { انم سيلف انشغ نم : عيبرلا ةياور ىف ثيدحلا ظفلو _ . اهيلع سانلا لمخ ةعدب

 " انم سيلف اثدحم ىوآ وا اثدح مالسالا ىف ثدحا نمو ث انم سيلف انرثوي مل نمو

 ةءاربلا هلك اذه ىنعم : عيب رلا لاق !انم سيلف ان ريغص مح ري ل و ان ريبك رق وي ل نمو

 نهكت وا مطت نمم ءيرب انا : لاعتو كرابت هللا لوقي : ظفلب هدنسم ف عيب رلا هاور ٢(

 انم سيئه ةنامتلا ءافو ىف بطقلا ةياورو هل رحست وا رحست وا . هل نهكت وا

 ذقف لاق امب هقدصف انهاك ىتا نمو _ هل رحس وا رحس وا 3 هل ريطت وا ريطت نم

 نيعبرا ةالص هل لبقت مل هل قدصم ريغ هاتا نمو } (ةلتر دمحم ىلع لزنا امب رفك
 . ةليل

 ٢١٦ . ٢ :ءارعشلا ٢(
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 مهدعاسي يا !مكنم محلو رموا» ىلاعت هللا لاق . نيدلاو بسنلا يف

 . ملعا هللاو ) (١)مهنم هناف مهقفاويو

 نانلا لصفلا

 ةلمجلا ةءارب ىف

 لعنلا وذح ةيالولاك غولبلا لاح يف ىنلكم لك ىلع ةضيرف يهو

 نم هللا ءادعا عيمج نم أربتي نا فلكم لك ىلع ةءاربلا ضرفف « لعنلاب

 دصق ريغ نم نيدلا موي ىلا نيعمجا سنالاو نجلا نم نيرخالاو نيلوألا

 كلذ نم ءيشل كرتلاو ديحوت اذكه نيرفاكلا ةءاربف : هصخشب دحا ىلا

 ىلع بجوا هللا ناب لهجلا كلذكو & كرش اهب رما هللا ناب لهجلاو كرش

 ، اضيا كرش اهضرفو اهبوجول راكنالاو ، كرشو رفك اباوث اهب لمعلا
 دحا ىلا دصق ريغ نم ةلمج يه امنا نجلا نم نيرفاكلا نم ةءاربلا كلا اكو
 ةيالو انئزجت اك ةلمجلا يف مهنم ةءاربلا انئزجتو . همالك رهظ ناو هنيعب

 روهظ لب 3 روهظب مهنم تاوصالا روهظ سيلو . ةلمج مهنم نيملسملا
 اورهظ ناو © مهنيب اميف مدا ينب ماكحاك مهنيب مهماكحاو (" )داسجالا

 . ٥١ : ةدئاملا ١)

 همهنورتال ثيح نم ةليبقو وه مكاري هناو ىلاعت هلوقل حصيال داسجالاب مهروهظ ٢)

 معز نم : ; يعفاشلا مامالا لاق ىتح هراكنا ىف ءاملعلا غلاب دقلو )٢٧( : فارعالا
 انباحصا نم ةكرب نبا مامالا اما هائيبن نوكي نا الا هتداهش انلطبا نجلا ىري هنا
 ضعبلا هدهاشي ام نا قحلاو هنم ةءاربلاب و نجلا ة ةيؤر معزي نم حي رجتب لاق ةقراشملا

 لوحتي نا عيطتسي ال ادحا نا» ه دا مر رمع لاق لييخت وه امنا بذكلاب مهتي ال نمم

 . ٥اونذاف كلذ متيأر اذاف مكترحسك ةرحس مهل نكلو اهيلع هللا هقلخ يتلا هتروص نع
 سابع نبا هاور اك مهري مل و _ مهغيلبتب فلك دقو _ (ةيعر لوسرلا ناك اذاو
 نم رفن عمتسا هنا يلا يحوا لق : ىلاعت هلوقل يحولاب كلذ ملع لب هلبع نع
 هححصم ها . (دقلبعر هريغل مهتيؤر تبثن نا انل حصي فيكف ,نجلا
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 نورومأم نومزلم نوفلكم مهنال ، ةدحاو انماكحاو مهماكحا تناك

 | ةنجلا اهيلع هلف ةعاطلاب هلل مهنم ىفوا نمف : ةيصعملا نع نويهنم ةعاطلاب

 نجلا نا ليقو 2 رانلا اهيلع هلف ةيصعملا ىلع أرتجاو ةعاطلاب فوي مل نمو
 يراحص يف نونوكي ةمايقلا موي مهنم نيعيطملا ناو يراحصلا ىف ايندلا يف
 نا اك سيلبا ةيرذ نم يصاعلاو مهنم عيطملا مهلك مهو { ملعا هللاو ةنجلا
 تاولص نيمالا يقتلا ءيبنلا مدا ةيرذ نم يصاعلاو مهنم عيطملا مهلك سنالا

 . مكحاو ملعا هللاو . هيلعو انيبن ىلع هللا

 ثلاثلا لصفلا

 نارقلا ىف نيمومذملا نم ةءاربلا ىف

 ةلمجلاف 3 دارفاو ةلمج : نامسق مهو . نايصعلاو ةءاسالاب نيفوصوملا

 . اريثك كلذ نيب انورقو سرلا باحصاو دومنو داعو طولو حون موقك
 | تولاجو بهلوباو نوراقو ناماهو نوعرفك ىمسم : ناعون دارفالاو

 . اهنم خلسناف هتايآ هاتا يذلاكو 5 ميهاربا جاح يذلاك ىمسم ريغو

 ةلامحكو . روكذلا نم مهلاثماو ابصغ ةنيفس لك ذخاي يذلا كلملاكو

 صن نم عيمجف . ثانالا نم نههابشاو طول ةأرماو حون ةأرماو بطحلا

 مهتءاربف ءانثلا حبقو ةءاسالاب نيفوصوملاو ءاسنلاو لاجرلا نم همساب هيلع هللا

 مهناب ةفرعملاو ةلمج مهنم ةءاربلا مهيف انيلع ضرفلاو . كرش مهتيالوو ديحوت
 هيلعف إ انركذ نمم دحا ةيمستب ةجحلا هيلع تساق نم الا رانلا لها نم

 يذلا يقيقحلا ملعلاب ةواقشلا لها هناب ةفرعملاو . ةءاربلاب هيف مكحلا ءاضما

 نب ذورملا وه مهاربا جاح يذلا نا رتاوتلاب هدنع حص نمك لوحتي ال

٧٢١



 وه اهنم خلسناف هتايا هللا هاتا يذلا ناو : رفك يذلا وهو هللا هنعل ناعنك

 . كلذ ريغ ليقو . يفقثلا تلصلا يبا نبا ةيما وه ليقو ءاروعاب نب ماعلب

 نا (١؛تانيبلاب لبق نم فسوي مهءاج دقلو» ىلاعت هلوق يف ليق كلذكو
 تخا اي» هلوق كلذكو « مالسلا هيلع بوقعي نب فسوي ريغ اذه فسوي

 اماو مالسلا هيلع نارمع نب ىسوم يخاب وه سيل اذه نوراه نا نوراه
 اهوبسن امناو قساف لجر وه ليقو ، نوراه همسا حلاص اهيبال اهل خا وه
 فلكتلا انل يغبني الف المحم يتأي ام اذهف (٢)ةصقلاب اهيبشتو اخيبوت هيلا"

 وه ام ىلع هتلمجب نامالا نم رثكا اهقئاقح ملع نم انمزلي الو هريسفت يئ
 نم ىلع ةجح كلذف دحا ليوات ىلع عامجالا عقي نا الا ىلاعت هللا دنع

 . ملعا هللاو هتفلب

 عبارلا لصفلا
 هروج ىلع هعبت نم عيمجو روجلا ماما نم ةءاربلا ىن

 هتحت نوملسملا نوكي دق هنال هتيالو تحت ناك نم عيمج نم أربي الو

 ىتح ةكمب اتتكم هرما لوا يف يعت لوسر ناك اك كلذ مهل غوسيف ةيقتلا
 ةنتفلا تعقو امل هنا مث . ةنيدملاب هنيد رهظاو ةرجهلاو جورخلاب هلا هرما
 عيمج ملظلاو روجلا لمشو مالسالا دهطضاف ةيربجو اكلم ةفالخلا تراصو

 مهنمف ةيعرشلا ةصخرلاب نيذخا ةيقتلاب ةربابجلا تحت نوملسملا راصف مانالا

 ماكحال اركنم هللا ىلا ايعاد ةملظلا ةمئالا داهج يف ةبغر هسفن ىرش نم

 . ٢٤ : رفاغ ١(

 امهيلع ىسومو ىسيع نيبو !نوراه تخا اي» ىلاعت هلوق نع (ةليلعر هللا لوسر لئس ٢(
 . «مهلبق نيحلاصلابو مهئايبناب نومسي اوناك لاقف امهنيب ام مالسلا
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 نم هيلع دهاع امب هلل ايفاو ، هدصو هاوان نم التاق هفيس ارهاش ةروجلا

 رظتني نم مهنمو هبحن ىضق نم مهنمف . هبر تاذ يف ًاديهش لتق ىتح هتعيب
 ةصخ رلاب ذخاف لاتقلاو داهجلا نع فعض نم مهنمو . هيلع ىنا ىتح هلجا

 يبنلا نا يور ام اذه يف لصألاو . ةيقتلاب اكسمتم ةملظلا تحت شاعف

 اهوملعت الو اهنم اوملعتو اهومدقتت الو اشيرق اومدق» : لاق ه
 مهل ةعاط الف امهوصع اذاف يتنسو هللا باتك مكيف اوماقا ام مهوعيطاو

 ىتح اهب مهوبرضاو مكقتاوع ىلع اهولعجاو مكفايسا اوذخ مث ، مكيلع

 ءوسب ينوقلت ىتح نيدادف نيئارح مهتحت اوشيعف الاو مهءارضخ اوديبت
 ماكحلاو ةربابجلا اهيلع بلاغلا اراد ىأر اذا ناسنألا ىلع بجاولاف اهلاح

 اربيو ملظلاو روجلا راد اهيمسيف مهيلا رادلا بسني نا ةلضملا ةلاضلا ةروجلا

 مهتنايدو ةرئاجلا مهماكحا ىلا ةيعرلا دايقنا عم مهتعاطب ناد نم لك نم

 يف بطتحاو مهتعاطب ناد نم لك نم أربيو مهتعاطب ةرخسملا ةماعلا

 مهلاوقا يف نيملسملا قفاوم هنا فرعي نم الا ادحا مهنم ىلوتي الو ، مهلابح

 . قيفوتلا هللابو مهلاعفاو

 اوماقتسا ام شيرقل اوميقتسا» ظفلب هعفر نابوث ثيدح نم يناربطلاو يسلايطلا هاور (ا
 اولعفت مل ناف مهءارضخ اوديباف مكقتاوع ىلع مكفايسا اوعضف اوميقتسي مل ناف ، مكل

 دوعسم نبا ثيدح نم ىلعي يلاو دمحا دنعو . تاقث هلاجرو «ءايقشا نيعارز اونوكف
 هللا ثعب مريبغ اذاف . اوثدحت مل ام رمالا اذه لها مكنا شيرق رشعم ايه : هعفر

 دوعسم يا نع عيبرلا ةياورو . تاقث هلاجرو !بيضقلا ىحلي اك مكاحلي نم مكيلع
 متناو مكيف رمالا اذه لازي نله : شيرقل (ةيع) هللا لوسر لاق : لاق يراصنالا
 اذه ىحلي اك مكنوحليف هقلخ رارش مكيلع هللا طلس متلعف اذاف اوثدحت مل ام هتالو

 اذه ناو : (ضر ركب يبا لوق ثيدحلا ىنعم ىفو . هدي يف ناك بيضقل "بيضقلا
 . هرما ىلع اوماقتساو هللا اوعاطا ام شيرق ىف رمالا
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 سماخلا لصفلا

 كرشلا ىلا مالسالا نم دترملا نم ةءاربلا ىف

 0)ةيآلا «رفاك وهو تميف هنيد نع مكنم ددتري نمو» ىلاعت هللا لاق

 اوعمجاو ")هولتقاف هنيد لدب نم) : لاق ع هللا لوسر نع ثيدحلا ينو
 هقحف كرشلا ىلا مالسالا نم دترا نمف & كرشلا ىلا مالسالا نم دترملا هنا

 ةثالث هتباتتسا ىأز هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نكل فيسلاو ةءاربلا

 منغي الو 5 ةيرذ هل ىبست الو _ هيأر نم ايأر لتقالاو بات ناف 2 مايا

 ةمينغلاو يبسلاو لتقلاب لايجا ةثالث هل تضم اذا هيلع اوقفتاو .. لام هل

 لتقلاب ءانبألا ينب نم ثلاثلا يف ليقو . كلذ ىلع هئانبا ونب تجرد اذا

 ةباتتسالا دعب هلتق لح دقف مالسالا نع لجرلا دترا اذاف . ةمينغلاو يبسلاو

 ةثراوملاو ةيالولا نيملسملا نيبو هنيب تعطقناو هجاوزا هيلع تمرحو
 مالسلا هيلع لوسرلا لوقل 0 اهلك هلامعا تطبحو 0 ةنفادملاو ةحكانملاو

 لاقو . (")(لمعلا هل ددج بات ناو هلمع هللا طبحا ةعاس هللاب كرشا نم)

 كلذكو «ثنيرساخلا نم ننوكتلو كلمع نطبحيل تكرشا نئل» ىلاعت

 كلذ ريغ هيف ليقو ، اهيلع علطا مث كرشلا لاصخ نم ةلصخ هيف تناك نا
 . ملعا هللاو

 ١( ةرقبلا ةروس )٢١٧( .

 مالسالا نيد هنيد فلاخ نم» : هانعم ف م _ ملسمو يراخبلا هاور سابع نبا نع )

 . اعوفرم سابع نبا نع يناربطلا هجرخا هقنع اوبرضاف
 ٣( صنا نع عيبرلا هاور :

 ٤( رمزلا : )٦٥( .
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 سد اسلا لسفل ١

 فالحلا لها بهذم ىلا قحلا لها بهذم نم جراخلا نم ةءاربلا ىف

 مهتمئا ىلوتف فالخلا لها بهذم ىلا قحلا لها ب + ام نم جرخ نمف

 علخو هتوادعو هضغب نيملسملا ىلع ابجاو ناك نيملسملا ةمئا نم أربتو

 ناو مهودع يداعيو مهيلو ىلوتيف نيملسملا ىلا عجريو بوتي ىتح هتيالو

 دقف مهنع هباعو مهبهذم يف نعطو مهفلاخو نيملسملا بهذم نم جرخ

 مامالا لعف اك . هلتقو هكالها ىلا اولصو ببس ياي هلايتغاو هلتق لح

 لاقف ؟ داهجلا لضفا نع لئس نيح هنع هللا يضر (ا)ديز نب رباج حلاصلا

 ١( هلوقب هسفن نع ربخا يذلا رخازلا رحبلاو ليلجلا يعباتلا وه . يدزالا ديز نب رباج :
 سابع نبا ينعي [رخازلا رحبلا الا ملعلا نم مهدنع ام تيوحف ايردب نيعبس تكردا]

 _ هسمش تقلاتف هدادعتسا هل ءاش ام يماطلا بذعلا هرح نم فرغو هبحاص معن

 نيدلاو ملعلا ةمئاب رخزي ناك يذلا روصعلا .. :هذلا رصعلا كلذ ءامس ىف -:

 انيلا نوجاتحن فيك قارعلا لهال ( ابجع ) هقح يف لاقف سابع نبا هخيب باجعا لان

 سابع نبا عمس ةرم تاذو . (هملع مهعسول هوحن اودصق ول ديز نب رباج مهدنعو
 ناك نا) لاقف (هل ةلبقال هنال هل ةالصال هناف ةبعكلا قوف يلصملا نم) : لوقي الئاق

 ةيواعم نب سايا اما . سرفت اك رمالا ناكف (هنم وهف دالبلا هذه نم ءيش ىف رباج
 هابالا بهذملا ماما ناك (ديز نب رباج ريغ تفم اهيف امو ةرصبلا تيار) : لاق دقف

 يوري نمم ناك و . نيدلا ةبسن هنم تردغناف هناينب مكحاو هدعاوق ىسرا يذلا لوالا

 نب ملسم ةديبعوبا مهنم : نودهتجم ءاملع هيلع جرختو . ثيدحلا يراخبلا مامالا هنع

 حون وباو ، بئاسلا نب مامضو ث يضابالا بهذملل يناثلا مامالا يميمتلا ةميرك يا

 نوريثك مهبارضاو يدبعلا راحصو يدبعلا كامسلا نب رفعجو {} ناهدلا حلاص . _

 دادغب ةنازخ ىف ةسيفنلا فالعالا نم ناك ىذلا رباج ناويدب روهشملا هناويد فلا

 ىف تفلا ةعوسوم لوا ناك هلعلو راتتلا ةنتف ىف نارينلا ةيحض تبهذ يتلا ةميظعلا

 هللا همحر زيزعلا دبع نب رمع دهع نمالا هيف فرعي مل فيلاتلا دهع نال مالسالا .

 ةنس ليقو ه٢٩٦ ةنس يفونو ه١٢ ةنس يا رمع ةفالخ نم اتيقب نيتنسل دلو ٩٦ه

 . هححصم ها . هاضراو هنع هللا يضر
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 عم ىضمف همسف ارجنخ مالغلا ذخأف (١)ةلدرخ لتق داهجلا لضفا لئاسلل

 لجرلا عضو ىتح ضري ملف ةلدرخ هل تعنف دجسملا ىلا نيملسملا نم لجر
 ذخاف هلتقف هيفتك نيب هبرضف مالغلا لخدو ‘ فرصناف ةلدرخ ىلع هدي

 تدجو اميف اذه ةلدرخ ناكو . ملعا هللاو كلذ دعب يلاولا هلتقف مالغلا

 لديو نيملسملا ىلع نعطي لعجف اهكرتو اهنع جرخ مث ةوعدلا هذه لها نم
 هؤانث لج لاق دقو . هلتق هللا همحر رباج لحتسا كلذب مهتاروع ىلع
 . ةيآلا . ("×هرفكلا ةمئا اولتاقف مكنيد يف اونعطو»

 يف قرغا ام اذا ىتح مهتاروع ىلع ةلالدلاو نيملسملا يف نعطلا هاريجه ناك ةلدرخ ١(

 : هداسفو هسجر نم ضرالا ريهطتب راشا مامالا ربص ليعو ، هعاص فطو عزنلا

 لايتغاب ريشي نا مامالا اشاح و الك يارلا ىف نيملسملا فلاخ هنا لجال همد حبتسي مل و

 ةي رفصلا ج راوخلا ةنشنش كلتف ةرسبلا ملاعو ليلجلا يعباتلا وهو يارلا ىف هفلاخ نم

 لادلاو) املظ نيملسملا ضعب هتلالدب لتق دق نوكي نا دعبي الو . ةيدجنلاو ةقرازالاو

 ىذلا جاجحلا نامز نامزلاو اصاصق هلتقب مامالا رماف (لتقي نيملسملا تاروع ىلع

 ةياشو مهنع هغلبت وا ةرغ مهنم بيصي هلعل نيملسملا تاكرح بقعتيو ةنظلاب ذخاي

 نيملسملا نم ةعامج ىعس دق ةلدرخ ناكو يخامشلا لاق . العف ىعس لب . ةبذاك ناو

 ؤيقافتال رخالاب دحاولا هبتشي ال ىتح هل هايتنالا ببخ رخآ ةلدرخ كانهو اذه . اولتقف

 نيدلا نامع ىف ناهبن ينب ةربابج نم ةعامس نب ةلدرخ وه كلذ . ةفصلاو مسالا ىف

 اهلجا لاوما فرزنتساو اداسف اهيف ثاع لئامس "يلع ناكو ةيربجلاو دادبتسالاب اومكح
 مئاعدلا ناويد بحاص رظنلا نب دمحا خيشلا ليلجلا ملاعلا لتق يذلا وهو . ةقفشالب

 اهدوجو ردني يتلا هسئافن نم ةيمالسالا ةبتكملا مرحف هتافنصمو هبتك قرحاو املظ

 هححصم ها . موصخلا عمتجت هللا دنعو . مويلا

 ٢( ةبوتلا ةروس )١٢( .
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 عب اسلا لصفل ١

 هصخشب هيلا درصقملا همساب صوصخلا نم ةءاربلا ف

 . ماسقا ةئالث ىلا مسقني لصفلا اذهو
 يف ( يناثلا مسقلا ) . هنم ةءاربلا بجو ىلع ةلدالا يف ( لوالا مسقلا

 . همساب هيلع صوصنملا ةءارب يف ( ثلاثلا مسقلا ) هتءارب مكح

 لوالا مسقلا

 ةلدالا ىب

 ةءارب يف ةلعلا (ا)قافتا هضيرف اهنا صوصخلا ةءارب ىلع ليلدلا نا ملعا

 { نيملاعلا بر هب نذاي مل امب هيف نايتالاو نيدلا يف ةفلاخملا ىهو ةلمجلا

 ركذ دقو . عرفلا يف مكحلا قفتي كلذكف لصالا ىف ةلعلا تقفتا امكف

 لاقف اصيصخت و اميمعتو ادارفاو ةلمج رافكلا نم ةءاربلا هباتك ىف هناحبس هللا

 نيرفاكلا اوذختتال] ةيآلا ("»همكنود نم ةناطب اوذختتال» : نيقفانملا يف

 دارفالا يف لاقو (ث)ةيآلا [نيلصملل ليوف] لاقف '"[نينموملا نود نم ءايلوا
 نئل 5 هللا دهاع نم مهنمو] درفملا قفانملا يف لاقو (ث١[ةزمل ةزمه لكل ليوز

 هب تبجوتسا ىتلا ةلعلاف ()[نوبذكي اوناك امبو : هلوق ىلا هلضف نم اناتا

 درفملا رفاكلا اهبجوتسا اهبو قافنلاو رفكلا يه نيقفانملاو رافكلا ةلمج رانلا
 . ملعا هللا و اضيا

 . حضوا ةرابعلا تناكل (اهعم) ةلمجلا رخآ ىف دازولو . حلا ةلعلاو اقافتا : ةخسن ىف ١(
 ٢( نارمع لآ )١٨( . ٣( ءاسنلا )١٤٤( . ٤( نوعاملا )ر٥( .

 ٥( ةزمهلا )١( . ٦( ةبوتلا )٧٥ . ٧٧( .
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 يناثلا مسقلا
 هتءارب مكح ف

 قحتسي يذلا لعفلا ةفراقم دنع ةبجاو صوصخلا نم ةءاربلا نا ملعا

 أربي نا هيلعف اهيلع ارصم ةريغص وا ةريبك لعف ةنم دهاش نمف ةءاربلا هب

 ةدحاو ةلصخب ولو نيدلا نم ج راخلا اهقحتسي ةءاربلاف . هلثم ناك الاو هنم

 ارصم كلذ ىلع تام اذا ةقيقحلا يف قسافو ملاغ مسا قحتسم كلذب هنال

 ىلا مهرما ىجري ةلبقلا لها نم رئابكلا لها نا نيلئاقلا ةئجرملل افالخ
 باخ دقو] _ مهلوقل افالخ _ ىلاعت لاق دقو 0 هللا مهل ىجزي وا . هلل

 يف ءاوس اهريثكو ملظلا ليلقف . هيلع ارصم تام يا ('املظ لمح نم

 . ملعا هللاو هبحاص رصا اذا طاقسالاو طابحالا باب

 وهف ثدحلا لبق هنم اربت وا ، اهبوجو دعب صوصخملا ةءارب رخا نمف
 اهعييضتو ديح وت ريغ ةعاط رئابكلا هنم ترهظ اذا صوصنملا ةءاربو . كلاه

 هناف تام ىتح هتءاربو لجر ةيالو عيض نمو . ملعا هللاو كرش ريغ رفك

 . ملعا هللاو هنم أربتي وا هالوتيف هعييضت نم بوتي

 ثلانلا مسقلا

 نارقلا ىف همساب هيلع صوصنملا نم ةءاربلاو ةيالولا مكح ىف
 ةرتاوتملا ةنسلا ىف وا

 قحتسي يتلا لاعفالا هنم تردص اذا ريخلا يف هيلع صوصنملا نا ملعا

  

 ١( هط )١١١(



 تومي ال هنا هبف دقتعيو ريخلا ىف هيلع صوصنملا نم أربي ال هناف ةءاربلا اهب

 .. كرش هتيالوو ديحوت رشلا يف هيلع صوصنملا نم ةءاربلاو & (١)ةبوتلاب الإ

 رامع لاقو . كرش هتءاربو ديحوت ريخلا يف هيلع صوصنملا ةيالو نا اك
 يضر ةشئاع جدوه دنع ةنسألا تفلتخا دقو لمجلا موي هللا همحر رساي نبا

 [ىصعي لا عدنال نكلو ةنجلا يف انيبن جوز كنا ملعنل انا هللاو] اهنع هل
 قحلت مل امناو ، ةنجلا لها نم اهنا ىلع لاد تايألا نم اهيف لزن امو

 تانصحما نومري نيذلاو] ىلاعت هللا لاق . اهمسا ركذي مل نيح تاصوصنملاب

 نافع نب ناغع نا هغلب امل ءادردلا ابا نا ىوريو ("ااهلك تايآلا تالفاغلا

 يبا سفن يذلاو ("ربطصاو مهبقترا ؟ اهولعف دق وا : لاق رذ ابا ريس دق
 لوسر نم هتعمس ثيدح دعب هتضغب ام ينيمي عطق رذ ابا نا ول هديب ءادردلا
 ةجهل يذ قدصا ءارضخلا تلظا امو اربغلا تلقا ام : لوقي هككْع هللا

 نيققحملا ضعب نكل ىلاعت هملع ريغت ةلاحتسال كرشا ناو ادباو امئد هلل يلو وه يا ١(
 ناو ةايحلا ةلاح ىلع اروصقم كلذ ىري يملاسلا نيدلا رون مامالاك نيدلا ةمئأ نم

 ام لعفي نأك هيلع ةيرهاظلا ماكحالا ءارجا يلع فلسلا ءاملع نم هريغ عم قفتا

 ةذفان يهف اهتابجومل هنايتا بسحب هيلع ىرجت اهناف هللاب ذايعلاو دتري وا ادح بجوي

 ايندلا هحور تقراف ام اذا اما . اهب ةطانملا اهبابسا لعف نم عيمج ىلع ايرهاظ امكح

 كرشي نا رفغي ال هللا نال اهيلع علطن مل ناو ةلوبقم ةبوت ىلع تام هنا عطقن نا انمزل

 لصحي رخالا ىلا نيربخلا نم دحاو لك مضبف ةنجلا لها نم اذه نا انربخا دقو هب

 نيملسملا ةلزنم هليزنت انمزل كلذب انعطق اذاو . هكرش نم ةبوت ىلع تام هناب عطقلا

 افالخ نيملسملا رباقم ىف هنفدو نيملسملا هتلرو هثاريم زوجيو هيلع ةالصلا بجيف
 ثيح _ رهاظلا يف كرش ةلاح ىلع تام اذا ۔_ هولزن نيذلا باحصالا ةرهمج

 مدعو نيملسملا رباقم ىف هنفد مدعو هيلع ةالصل كرتك رهاظلا ماكحا ىف هسفن لزن

 ققحملا كلذ هيلا بهذام نا ريبخ تناو . هتوم ةلاحو هتايح ةلاح نيب اوقرفي مل و هثاريم

 لوقعلا راونا قراشم نم فرصتب ها . اليق موقاو ةيلوقعم رثكا

 ٢( روللا : ٢٣! - ٢٦ ٢( رمقلا : ٢٧ .
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 هدهزو هربو هقدص ىف ميرم نب ىسيع ىلا رظني نا هرس نمو (_)رذ يبا نم
 لوحلا هبو 5 ملعا هللاو ؤ (؟درذ يبا ىلا رظنيلف ةرخآلا يف هتبغرو ايندلا ىف

 . قيفوتلاو

 نمانلا لضفلا

 ةءاربلا اهب حصت ىتلا تاهجلا ىف

 بونذلا نم ةريبك لعف هنا لعافلا نم رارقالا (اهادحا) : مبرا يهو

 . ابذاك هيلع هتداهش يفو (")أدهاش هللا ىلع هب ناك انيد اطخلا بصن وا

 ىلع فلكملا غلابلا ناسنالل ةداهشلا (ةيناثلا) 5 هفلاخ نم رذع عطق وأ

 موقت نمم نيلدع ةداهش (ةثلاثلا) . اهيلع ارصم ةريغصوا ، بونذلا نم ةريبك

 هلا يضر ديز نب رباج نا يور دقو . (ث)ةءاربلاو ةيالولا يف ةجحلا امهب
 : رباج لاقف هانعلف نالجر اركذ ىتح ناثدحتي هباحصا نم نيلجر عمس هنع

 ؟ هنعل كدنع تبثي مل الجر نعلت فيك الاقف اتنعل نم هللا نعل

  

 تلظا الو اربغلا تلقا امه هدنع هظفلو ورمع نب هللادبع ثيدح ةجام نبا هاور ١(

 . رذ ىلا نم ةجف قدصا لجر نم ءارضخلا

 (ةيعر هللا لوسر لاق لاق سنا نع ةباحصلا لئاضف ثيدح ىف ينابيشلا ظفاحلا ىور ٢(
 قدصا اربغلا تلقا الو ءارضخلا تلظا الو لاق نا ىلا ركبوبا يتماب يتما محرا

 هل فرعتا (ض) رمع لاقف هعرو يف مالسلا هيلع ىسيع هبشا . رذ ىلا نم ةجهل

 . اضيا يفاسنلا هجرخاو يذمرتلا هاور ٤«هل هوفرعاف معن» : لاق ؟ كلذ

 ٢( اديهش ةخسن ىفو .

 لاق . الثم ديبعلا نم لدعلا لاخدالو طقف لاومالا يف نيمالا جارخال ديقلا اذهو ٤(

 ارضاح نوكي ىتح دوهشلا ةداهشب اقلطم ملسملا نم أربي الور . (رض) حلفا مامالا
 . ملعا هللاو (هسفن نع عفدي
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 ()مامض نا يورو .؟ هنعل ىلع امكعاتجا نم تبثا تابث ياو : لاقف

 .لعفتال هم مامض لاقف هصقنف الجرركذف نيملسملا ضعب عم ناك هللا همحر

 بات هنا مث . كنم هللا ءىرب مامض لاقف . هنم هللا ءىرب لجرلا لاقف

 نم نا كلذ ىنعمو عفدتال يتلا ةرهشلا (ةعبارلاو) . مامض هل رفغتساف
 يكحو . ةجح مظعا راهتشالاف هلهج هلهج نمو ءوسلاب الا هفرعيال هفرع

 كلذكو دوهش ريغب ىلوتي ريخلا ىف روهشملا نا» : لاق هنا (")رثوملا ىبا نع

 مامالا نع ذخا نيعباتلا ةقبط نم ةرصبلاب ةمئالا دحا وه يرصبلا بئاسلا نب مامض ١(
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 لها نم الجر نا هتيضقو . هخويش دحاو ةديبع يا ةقبط نم وهو ءاثعشلا يلا رباج

 مامض هنم ًأربتف مامض سلجم يف نييناسارخلا نيملسملا رايخ نم لجر نم أربت ةيالولا

 ىرتا } هيلا ينتاجلا ىرت ام يف تللحا تنا : هل لاق ؟ مامض اي ىنم أربتا هل لاقف

 هيلا بوتاو هللا رفغتسا لاق . تننظ ام سئب ؟ كالوتاو هالوتا لجر نم أربت كنا

 قاحسا وبا ها . كل هللا رفغف : مامض هل لاق

 ملسم ةديبع يلا خيش هنا كيهانو مولعلا يف ارحبتم مامض ناك ححصلملا لاق

 ةءارقلا عيرس هللا باتكل اظفاح رباج ةياور ناكو ،. بهذملل يناثلا مامالا ةميرك ييا نب

 يبا نع يخامشلا سابعلا وبا ركذ ةديبع وبا هنع ذخا امم رثكا رباج نع ذخا امو

 ةسمخ سانلل مقا) : ةديبع يلال لاق يربنعلا نيصحلا نب يلع رحلا ابا نا بوبحم نايفس

 يفتكي ام ملعلا نم هدنع وا لاقف مامضب كيلع : هل ليقف ، ىباف مسوملا دعب مايا

 . هباوج ناكو لاؤسلا هيلع رثكو سانلل ماقاف . هاتاف كلذ قوفو : اولاق ؟ سانلا هب

 . رباج لاقو ث ارباج تعمسو 9 رباج لئسو ى ارباج تلأس

 ناك و نامع ىف ءافصحلا مالسالا مالعا دحا يصورخلا سيمخ نب تلصلا وه رثوملا وبا

 )٢٢٧ نامعب يصورخلا كلام نب تلصلا مامالا ةعيبب اوماق نيذلا ىرشلا لاجر دحا

 ناكو 5" قرشملا ىلا ةديبع يبا نع ملعلا ةلمحو بوبحم نب دمحمل ارصعمو _ ٢٧٢(
 انهملا نم ةءاربلا ةلكشم ءازا هفقاوم ناو ةجحلا رضحتسم إ ةضراعل يوق هللا همحر

 يل هرظن دعبو هملع ةرازغو هيار ةلاصا ىلع لدتل هموصخ هب جام امو رفيج نب

 ةعقاولا ثادحالا هيف ركذ (تافصلاو ثادحال) باتك فيلاتلا نم .لو ةمالا ةسايس

 تناك اهنا حجارلاف هتافو اما . «ناهربلاو نايبلاو باتكو كلام نب تلصلا مايا ىف

 هححصم مها . هدحو هلل ءاقبلاو يرجهلا ثلاثلا نرقلا رخاوا ىف
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 فرع نمو . كلهو لض دقف دحاو لجرب اربي نمو هدوهش ريغب هنم اربت رشلا يف روهشملا

 هللاو هنم أربي هناف نيملسملا نم نالدع رفكلاب هيلع دهشف هنع اف رق وم ناك وا حالصلاب

 . ملغا

 عساتلا لصفلا

 ةريبك فراق اذا ىلوتملا ةباتتسا ىف

 مل نمو ض اريبك وا ناك اريغص ابنذ فراق اذا ةبجاو ىلوتملا ةباتتساو

 ارفاك هعييضتب نوكي ال ريغصلا بنذلا نم هتباتتسا نكلو هلثم وهف هبتتسي

 ابرلاو ةقرسلاو ىنزلاك ةقبوم ةريبك ىلوتملا نم لجرلا نياع اذاو . ملعا هللاو

 مث هنم أربي هناف ةقبوملا رئابكلا نم كلذ هبشا امو رمخلا برشو لتقلاو
 ليقو . ةءاربلا يف كرت رصاو ىبا ناو ةيالولا يف عجر بات ناف هبيتتسي

 هنا ةريبك فراق اذا ىلوملا يف انباحصا نم برغملا لها خئاشم ضعب نع

 اربي هناف ىنزلا ةشحاف يف الا هنم ءىرب بتي مل ناف ةءاربلا لبق باتتسي

 كرت رصا ناو ةيالولا ىف عجر بات ناف باتتسي مث لعفلا نيح يف هنم

 بات ناف هنم أربي هناف ةلمجلا لها نم ةريبك لعف نم اماو . 0')ةءاربلا يف

 . فوقولا نم هلاح ىلا دري نكلو ث ةبوتلا دعب هنم أربي الف هنم أربي نا لبق

 ١( شحاوفلا رئاس نيب نم انزلا ةشحاف هؤانثتسا الول ةيلوقعملا نم ةياغ ين لوقلا اذهو .

 ءاسو ةشحاف ناك هنا : انزلا قح ف هللا لاق نئلو ؟ الثم ابرلا نم حبقا نوكتا ؟ ل و

 اولعفت مل ناوه لاقو . تاقدصلا يبريو ابرلا هللا قحمي : ابرلا قح يف لاق دقف اليبس

 ىف درو امم غلباو ديعولا باب ىف اديدهت دشا وهو هلوسرو هللا نم برحب اونذاف
 هححصم مها عيرشتلا حور ىلا برقا ناكل نثتسي مل و قلطا ولو . ىنزلا
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 ىلا هقبس نا لوالا لوقلا ىلعو (اهتبوت لبقت الو هنم ًاربي لاق نم لاقو
 . ملعا هللاو فوقولا ىلا دري نكلو ، هنم أربي الف هنم أربي نا لبق ةبوتلا

 : لاق : تارم ثالث ىلا اهيلا عجر م ةريبكلا لعف نم ىلوتملا بيتتسا اذاو

 ربدا ناو هيلع لبقاف لبقا نا بتكلا ضعب يفو . ةءاربلا يف كرتي ضعب
 بئاتلاو دبعلا رغرغتي ملام ةطوسبم ةبوتلا نال حصا يدنع اذهو . هنع ربداف

 بجي كلذك هتبوت لبقي هللا نا دقتعن امكف . هل بنذال نمك بنذلا نم

 هللا همحر (")ملسم ةديبع يبا نع يور دقو "ملعا هللاو هتباتتسا انيلع

 يلع نع كلذ يكحو ، «رساخلا وه ناطيشلا نوكي ىتح باتتسي» لاق هنا

 فراق اذا هتباتتسا انمزلي ال هنا ليق ةضيبلا ةيالوب ىلوتملاو . بلاط يما نب

 : لاقف كلذ دعب ركنا مث باتف اهنم بيتتساف ةريبك لعف نمو (ث)ةريبك
 دحاو ملاع نم ذخا نمو 0 هنم أربي ةناف ارصم ايدام تلعف امم طق بت مل

 لعفي هار نم لك نم أربي هناف كلذ لبقف هنم أربي لعفلا اذه لعف نم نا

 هلعفي نم ىأرف ملاعلا نع كلذ ذخاي مل ناو ، القاع ناك اذا لعفلا كلذ

 اثيدح ملسم ىور دقو فيك . مالسالا ةحامس هابات ديدشتو لوقعم ريغ لطاب اذه ١(

 . "هيلع هللا بات اهبرغم نم سمشلا علطت نا لبق بات نمه نا افيرش

 نيعبس مويلا يف داع ناو رفغتسا نم رصا امه : لاق هنا (ةيع) هنع درو ام هديؤي ٢(

 لمي ىتح ةبوتلا نم للمال هللا نا . (ةل) هلوقلو . ركب يبا نع يذمرتلا هاور "ةرم
 لمي نل هللا ناف نوقيطت ام لمعلا نم اوفلكت» . (ةلكيعر) لاقو "رافغتسالا نم دبعلا

 نا (رض) ةشئاع نعو . اوفلك : ظفلب ةشئاع ثيدح نم هيلع قفتم «اولمت ىتح
 اهتالص نم ركذت ةنالف تلاق ؟ هذه نم ؛ لاق ةارما اهدنعو اهيلع لخد (نلع) ءيبلا

 مادام هيلا نيدلا بحا ناكو اولمت ىتح هللا لمي ال هللاوف نوقيطتام مكيلع هم» : لاق

 . ىراخبلا هاور !هبحاص هيلع

 ٣( ابيرق هب فيرعتلا يتايس .

 ؟ ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمالا باب نم كلذ سيلا ؟ كلذ ملو ٤(
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 كلذبف نينيماب الا هنم اربيال هناف هنم ةءاربلاب هاتفاف 3 ملاعلا كلذ نع لاسف

 بيتتساف ةريبك لعف اذا ىلوتملاو ، ملعا هللاو هرذع عطقنيو ةجحلا هيلع موقت
 { هلعف يذلا بنذلا ىلا دصق ريغ نم اذكه يبونذ عيمج نم تبت لاقف

 . ملعا هللاو كلذ ريغ هيف ليقو 5 هنيبو اننيب اميف هدصقي ىتح هئزج ال ليقف

 . هنم أربي هناف نايلوتم امهو نالفو نالف ينم ءيرب لاق اذا ىلوتملا لجرلاو

 ينم ءىرب دق لاق ناو ث هنم أربي هناف ةلمجلا لها نم ناك نا كلذكو

 نم يمارلل جرخم الف ةريبكب هامر دقف قحتسا ام ريغ ىلع ىلوتملا نالف
 مث ، رفك وا ةريبك لعفلا اذه نا لاعفالا نم ءيش يف لاق نمف . ةءاربلا
 ةعامجلا هذه نم دحاو نم تئرب لاق اذاو ،| برقا ةءاربلا ىلا وهف هلعف

 سيلف فوقو لها مهضعب ناك ناو ، كلاه وهف ةيالو لها نم مهلك مهو

 هنم ءىربف وه ام ىرديال العف امهدحا لعف اذا نايلوتملاو ، ءيش هنم انيلع

 ىتح ءيش عماسلا ىلع سيلف اضيا لعافلا هنم ءىربو 3 كلذ ىلع رخآل
 نايلوتملاو رخا ىلوتم امهدحا عم ناك نا اماو © لطبملا نم قحما هل نيبتي

 ملعا هللاو عماسلا ىلع ةجح

 دقو هيف لوقي قرشملا لها نم انباحصا رثا ضعب يفو : ةلأسم

 بذك نمم مه ةرفكملا لامعألا ىلع سانلا نم نوءربتي نيملسملا انكردا

 مهراثآ حيبق نم مهعم رهش امب ةلبقلا لها نم ثادحالا لها نمو لسرلا

 اودهشي مل ناو هلوسرو هتلا مرح ام اهب اولحتسا ىتلا مهلامعا يواسمو
 ةجحلا هب موقت نم اهب مهعم دهشي ملو { مهنامز اوكردي مل و ، مهئادحا
 نم اماو . اهل مهنم ةنياعلل ماقم مهدنع تماق مهلامعا ةرهش نكلو مهيلع
 ثادحألا لها نم الو راكنالا لها نم لمع الو مسا هل مهعم رهتشي م

 لو مهؤامسا مهعم ترهش وا ةجحلا كلذب مهيلع مقت ملو ةلبقلا لها تم
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 ميلع موفت ىتح مهنع ةعوضوم مهنم ةءاربلا تناك مهثادحاب دحا دهشي
 ةءاربلا مهتمزل مهنادحاو مهئامسا ةفرعمب ةجحلا مهيلع تماق اذاف 3 ةجحلا

 مالسلا هيلع حون موق بيذكت هعم رهتشي مل ادحا نا ول كلذ نمو 3 مهنم

 ةجحلا هيلع موقت ىتح ةعوضوم هنع ةءاربلا تناك لسرلا نم هريغ الو
 نم رارقالا يف ثادحالا لها نس ؛حاب عمسي مل ول كلذكو . انمدق اك

 را مهنع ةرهاشلا مهئادحاب عمسي مل و مهب عمس وا همدقت نمم ةلبقلا لها
 ىتح هنع ةعوضوم مهنم ةءاربلا تناك مهنم ثادحألا ترهش نمم مهريغ

 هعم رهتشي وا ، كلذك ةجحلا هيلع موقت وا مهثادحاو مهؤامسا هعم رهتشت
 . (_)ملعا هللاو مهنم ةءاربلا هيلع تبجو دقف كلذ ناك اذاف . كلذ

 تينم نتف يل اوضاخ صاخشا ةلاح نم ققحتلل انقبس نم ثادحا ءارو ثنبلا نا ١(
 دومحم رثا الو ةدئاف هءارو نم سيل © التم ةباحصلا ةنتفك اهخيرات ربع هالسالا ةم اهب
 الا اهنيب فالخلا ةقش و . اتيتشتالا اهلمش ديزي ال سكعلاب لب اهلبقتسم يف ةمالا هذفني
 هارنام عم ادج بعصي سفنلا اهيلا نئمطت ىتلا ةقيقحلا ىا لصوتلا نا يلع . اجارفنا

 ادمع اهيف سيلدتلا ةرثكو اهتاياور فالتخاو اهرابخا براضت نم خ راتلا بتك ىف

 يذلا نوللاب ثداوحلا غبصت ىتلا ةمشاغلا ةسايسلل اعوضخ وا ىوها عم اقايسنا ما

 هرمع ينفيال نا هضرعو هنيدل ءىربتسي يذلا ملسملل ريخلا لك ريخلاف هيلعو . اهولخ

 نع ينغتسي نا هل ريخو 3 خيراتلا ةمذ ىف اوحبصا صاخشا تانه نع بيقنتلا يف
 مامالا ناك اذاو ةيفاخ هيلع ىفختال نم ىلا ليصفتلا رما لكيو ةلمجلا ةءاربب كلذ

 ملسملا نم أربياله : ةنيصرلا هتملك يف لوقي يمتسرلا باهولادبع نب حلفا لداعلا
 رضحن نا انل نيا نمف !هسفن نع عفدي ارضاح نوكي ىتح دوهشلا ةداهشب اقلطم

 ؛ هسفن نع عفديل مدقلا ءاشحا ىف لغلغت نم

 نابعش ٥١ر ىفوتملا نيرصاعملا نامع ءاملع نم يبايسلا ليمج نب نافلخ ةمالعللو

 ىرن انلاب ام : هصن هيلا هجو لاؤس نع اباوج عوضوملا ىف سيفن مالك ( ٢
 | فقوتي ضعبو ، ددشي ضعب : ةنتفلا دعب ةباحصلا ناش يف نيمسقنم باحصألا

 = ى لوقلا اماو : هللا همحر لاق ؟ دحاو مهدنع ةءاربلاو ةيالولا أدبمو يلاوي ضعب و
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 رشاعلا لصفل ١

 دابعلا يف هللا ةيالوو ةءاربلاو ةيالولا ةقيقح

 . ماسقا ةثالث ىلا مسقني لصفلا اذهو . ةءاربلاو ةيالولا ظافلاو

 ءامد كلتف . لهس بطخلاف لازتالو ةباحصلا نيب ةلعتشم اهنارين تناك ىتلا نتفلا =
 مكلو تبسكام امل تلخ دق ةما كلت . انتنسلا اهنم رهطنلف انيديا اهنم هللا رهط
 لبق ةيالولا ىف لودع مهلك ةباحصلاف نولمعي اوناك امع نولاستالو متبسكام

 ةيالولا يف هلاح ىلع وهف ةنتفلا ىف لخدي مل و فقوت نمف قارتفالا دعب اما . قارتنالا

 وا هيف هونياع امب لك ىلع اومكح نولوالا انباحصام اولتتقاو ةنتفلا اولخد نيذلا اماو

 ، ةنامالا تلق دقف اوبتكام لقن يف سانلا لهاستو نامزلا لاط نكل . مهدنع حص

 نع ثحبلاو بيقنتلا انيلع متحتي ملف لهجلا ببسب بصعتلا معو ءاوهالا ترثكو

 هنقيتست امب مهيف مكحاف مكتحت نا الا تيبا ناو {. بولطم رتسلاو ىضم نم تايفخ

 ؤ فقوتت نا كيلع بجاوف هيف تبترا وا ىفخي وا بيغتام اماو . بير الب مهنم

 كشلاو اميس مهيف انملعب الا مكحتال لب اننيد ىف قبس نم دلقن نا انيلع بجي الو

 باغ اميف ةلمجلا ةيالوب فتكنلف . كل تمدق اك مهنع لقنلا يف نالمتحم فيرحتلاو

 امكح هلدعاو امالك هبذعا ام ها . ادشر انمهليو انمصعي نا هللا لأسن . هملع انع

 سرتحا ذا ضرعلاو نيدلل ءاربتسا و ةديقع ةحص نع هيف نابا الدتعم افقوم فقو دقلق

 انفلس لوانتت اهنا كيهان . للزلاو قلزلا اهيف نمؤي ال ةكئاش ةيضق ىف ضوخلا نع
 غيلبت يف ة مظعالا انلوس ر نيبو اننيب ةطساولا ناك يذلا لوالا انليعرو حل اصلا

 ناف تاياورلا تفلتخاو ءاوهالا ترثكو دهملا مداقت دقو . هنع هوقلتو هيلا لزنا ام

 نم ةدحاو ةيضق يف انريغ نمو انم نيخرؤملا تاقت ضعب هرطس اميف ىتح لمات نم
 اهنم اوقتسا ىتلا رداصملا فالتخإل اريثك افالتخا اهنيب دجي ىربكلا ةنتفلا كلت اياضق

 نيذلا ناولو . ليهاجملا كلت فصعت نع فكلا ىف اقح ةمالسلا تناكف مهتامولعم
 نعطلا يف مهنم اوفرسا نيذلا اميس _ ليدعتلاو حرجلاب نتفلا هذه ىف اوضاخ

 نيملسملا رضاح حالصا ىف مهتايح اوسركو 7 ليلجلا انتمالع لعف اك اوفقوتو اوهزنت
 نولاست الو متبسكام مكلو تبسكام امل تلخدق ةما كلتو :'ةميركلا ةيآلاب اولمعو

 نورقلا ربع ةمالا اهتناع ىتلا ايالبلاو نتفلا نم اريثك انيفاجتل نولمعي اوناك امع
 : اهتزعو اهتدحو هيفام ىلا ةمالا ىدهو للزلا نم هللا انمصع هلل رمالاو . لازتالو

 ه.ححصم ه ١
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 ةءاربلاو ةيالولا ةقيقح ىف

 ىلاعت هللا نال ةعيرشلا ين ةقفاوملا-يه انمدق اك ةيالولا ةقيقح نا ملعا

 اعيمج هللا لبحب اومصتعاو» لاقف ةدحاو ةعيرش ىلع اونوكي نا نينمؤملا رما
 طورش رثكاو . . رافكلل ةقرافملا اهتقيقح اضيا ةءاربلاو ١) اوقرفت الو

 نوكيو نيكرشملا قرافي نا هيدي ىلع ملسا نمل انغلب اميف ةع هللا لوسر
 لكف ملعا هللاو عباوت كلذ رئاسو ةءاربلاو ةيالولا سفن اذه (")نينموملا عم

 اهلها قوقح رئاسو حراوجلاب دداوتلاو بولقلاب ةبحملا نم ةيالولإ ىف زاج ام
 زاج ةعيرشلا يف ةقفاوملاو ةرشاعملا نسحو محرتلاو رافغتسالاو فاعسالا نم

 رافغتسالا كرتو ةعيطقلاو ناسللاب متشلاو بلقلاب ضغبلا نم هلثم ةءاربلا يف

 عامجاب هفالخ هدض يف زاج ءيش يف زاج ام نال اهيلع مهتقرافمو اهلهال

 نل مهتدومو نيملسملا ةبحم نم ىرعنا نم نال « تدجو اميف ةمئالا نم

 مكنيبو اننيب أدب و» مالسلا هيلع ميهاربا لاق . ةءاربلا يهو مهضغب نود يهتني

 . ملعا هللاو ("ةيآلا «ءاضغبلاو ةوادعلا

 ١( نارمع لآ : ١٠٣ .

 ءيش نم مهتيالو نم مكل ام اورجاهي مل و اونمآ نيذلاو : ىلاعت هلوق كلذ قادصم ٢(
 نيذلا اهيا اي ه : هلوقو . ةيآلا !ةعساو هللا ضرا نكت ملا»ه : هلوقو . اورجاهي ىتح ا

 . « نيقداصلا عم اونوكو هللا اوقتا اونما

 ٢( ه نحتمملا : ٤ .
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 ىفانلا مسقلا

 دابعلا يف هللا ةيالو ىف

 كلذكو باونلا نم نوبجوتسي ام ملعلا دابعلا ف هللا ةيالو نا ملعا

 نامقل لثم نآرقلا يف هللا ركذ ام تركذو» . لوقي هنع هللا يضر باهولا

 يف لجو زع هللا ركذ نمم مهريغو نوعرف لا نم نمؤم لجرو ميكحلا
 هللا يضر قيدصلا ركبابا نا انغلب : لاقف ؟ نيموصعم اوناك نا : نارقلا

 رباج نع يور دق هنا بسحأو . !مهنساحم نع تكسو مهي واسمب رانلا

 ىلاوو لاوي ملف ىداع ىلاعت هللا نا» : لاق كلذ لثم هنع هللا ىضر ديز نب

 داعمو لاوم ىلاعت هللا نا ىلع انغلب اميف ديحوتلا لها قفتا دقو . «داعي ملف

 ناك ول نا نوكي امو ناك امب املاع لزي مل هللا نا ىلع اوقفتاو ، لزي م

 مهرئاشعو مهئابا ءامساو ةنجلا لها ءامساب املاع لزي مل هناو نوكي ناك فيك

 اذه يف فالتخا _ تدجو اميف _ ةالصلا لها دنع سيلو مهلئابقو

 تدج و اميف ثاكنلاو نيسحلا نبا معزف كلذ دعب اوفلتخاو . (')لصألا

 لها لمعب لمعيل مكدحا نا هريغ هلا ال يذلا هللا وف» : (ةلْيعر هلوق كلذل دهشي ١(

 رانلا لها لمعب لمعيف باتكلا هيلع قبسيف عارذالا اهنيبو هنيب نوكي ام ىتح ةنجلا
 قبسيف عارذالا اهنيبو هنيب نوكي ام ىتح رانلا لها لمعب لمعيل مكدحا ناو . اهلخديف

 يراخلا هاور دوعسم نبا ثيدح نم «اهلخديف ةنجلا لها لمعب لمعيف باتكلا هيلع

 تاذ (ةلع) هللا لوسر انيلع جرخ : لاق رمع نب هللادبع ثيدح يفو _ ملسمو
 ال انلق «؟ ناباتكلا ناذه ام نوردتاه : لاق هيفك ىلع ضباق وهو ناباتك هعمو موي

 ميحرلا نمحرلا هللا مساب هيف ىنيمي ىف يذلاه : لاق © ملعا هلوسرو هللا ، هللا لوسر اي
 = مهددعو مهرئاشعو مهئابا ءامساو هنجلا لها ءامساب نيملاعلا بر نم باتك اذه
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 ىف لاوحألا بلقت ىلع نابلقتت هئادعال هتوادعو هئايلوأل هللا ةيالو نا

 مهودع ةلاف رفكلاب اولمع ناو ، مهيلو هللاف ناميالاب اولمع نا : مهلامعا

 للا ملع نم نولوحتي مهنا اولاقف ، ةلزنملا كلتب اوناكو اوبلقنا لاح يا ىلع
 هتوادعو هللا ةيالو نا كلذ ىلع مهقفاو نمو انباحصا لاقو . هملع ىلا

 ناكسو هتيالو لها نم وهف ناميالا ىلع تومي هنا هللا ملع نم ناو نابلقتتال

 نا هللا ملع نم ناو ، لاوحألا ضعب يف كرشلاب لمعي ناك ناو 3 هتنج

 ضعب يف ةعاطلاب لمعي ؛ناك ناو هتوادع لها نم وهف رفكلا ىلع تومي

 ةديبع يبا لوق وهو لوحتيال هللا ملع ناب كلذ يف اوجتحاو 9 لاوحألا

 تركذ دقو 3 افالتخا كلذ يف مهنيب ملعا الو انباحصا نم هريغو (١)ملسم
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 صقان الو مهيف دئازب سيلف نولدجنم ةنيطلا يف مهذا ماحرالا ىف اورقتسي نا لبق =

 اذه يراسي ىف يذلاو» : لاق مث . 0 هةمايقلا موي ىلا مهيلع ىلاعت هللا نم الامجا مهنم

 نا لبف مهددعو مهرئاشعو مهئابآ ءامساو رانلا لها ءامساب نيملاعلا بر نم باتك

 الامجا مهنم صقان الو مهيف دئازب سيلف نولدجنم ةنيطلا يف مه ذا ماحرالا ىف اورقتسي

 لوسراي اذا لمعلا مفف . رمع نب ةللادبع لاق مث «ةمايقلا موي ىلا مهيلع ىلاعت هللا نم

 بحاص ناف اوبراقو اوددس . هل قلخ امل رسيم مكلكف اورتغت الو اولمعا : لاقف ةللا

 هل متخي رانلا لها بحاصو . لمع يا لمع ناو ةنجلا لها لمعب هل متخي هنجلا لها

 نيقيرفلا نم لك ىف ددعلا ركذف : يشحملا لاق . ؛لمع يا لمع ناو رانلا لها لمعب

 هنال رانلا نم جورخلاب لوقلا بذكي امم اذهو . مهنم صقان الو مهيف دئازب سيل هناو

 7 رانلا لها نم ناصقنلاو ، ةنجلا لها يف ةدايزلا تلسصحل رانلا لها نم دحاو جرخ ول

 يف قيرفو ةنجلا ىف قيرف : ىلاعت هلوق ناصقنلاو ةدايزملا مدع ىلع اضيا لدي امعو

 . ها . نيمآ ةمتاخلا نسحا هلأسنف ريخلاب هل متخ اريخ هب هللا دارا نمف ريعسلا

 هححصم ها

 : رعاشلا لاق نئل : يميمتلا ةميرك يبا نب ملسم ةديبع وبا

 انع رما نا فلاك دحاوو ٭ دحاوك مهنم فلا سانلاو

 دعسيو { الود ءىشنيو ، امأ يمحيو ، الايجا قلخي نم سانلا نم نا : لوقا اناف

 ةميرك يبا نب ملسم ةديبع وبا يعباتلا مامالا ءالؤه نمو } ناطواو راطقا هيدي ىلع
 = وه اهب قزتريو فافقلا ةعانص فرتحي هنال فافقلابو روعالاب روهشملا يميمتلا
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 رصن ينا خيشلا ةديصق حرش باتك يف ىصقتسم نيقيرفلا الك جاجتحا

 لاٹتمالاب هرما وا لوبق هللا يف دابعلا ةيالو (ةلأسم) 2 (ا)قيفوتلا هللابو

 . ملعا هللاو ءاهتنالاب هرجاوزو

 ءادا نع لغشت الو ةرورضلا دست ةفيرش ةفرح _ ىرت اك يهو هتلطو =
 . ةلاسرلا

 هتاسكاعمو جاجحلا تاقياضم نم اهفنتكي ام مغر ب ةديبع ىبا ةسردم تناك

 جرخن دقف . مالسالا ىلع اهكربا ام هللايف ابرغمو اقرشم ءاضا ينيد راعشا ردصم _
 لظو . ءاتفاو اسيردت ملعلا رشنل عطقناو ايبيل ىلا داع يذلا يروطفبلا ةمالعلا اهنم

 هدعاس ناكف يمتسرلا باهولا دبع مامالا مايا ىلا هرمع ىف هللا كرابو اطبارم كانه

 ةوعدلا دئار دعس نب ةملس ةمالعلا اهنم جرخت اك ، نيدسفملاو نيملاظلا عمق ىف نميالا

 هماوقا اعدو برغملا ءاحنا فاط يذلا تافارخلاو عدبلا بئاوش نم ةيفاصلا ةيدمحملا

 مهسوفن بهلاو قحلا نيدلا ىلا ربربلا لئابقب بايهاو { ةيفاغ انويع مهنم ظقياف هللا ىلا

 ةرصبلاب ةديبع يبا ةسردم ىلا مهرظن تفلاو { ةيفاصلا هعيباني نم عارتكالاو ملعلا ىلا
 هتشاشب مالسالل ديعي نا هللا دارا نم اهب قحتلا نا ةكرابملا ةوعدلا هذه ةرمن نم ناكف

 باطخلا يبا يتلود اوسسا نيذلا برغملا ىلا ملعلا ةلمح مه كنلوآ . مهيديا ىلع

 ىلا ملعلا ةلمح هتسردم يجيرخ نمو { ترهاتب متسر ىنب ةلودو ناوريقلاو سلبارطب

 ءافلخلا ةريس اهب اويحا ةماما هب اوماقاو ةربابجلا يديا نم نامع اوعزتنا نيذلا قرشملا

 هتروشمبو مهيديا ىلعو ؤ، تومرضحو نملا نم روجلا ملاعم هوديرم لازا امك ، نيدشارلا
 ناو زاجحلا رئاسو نميلا ىلع اهذوفن تطسب يتلا قحلا بلاط هللادبع ةماما تناك

 امو ريثك نم ليلق وهو ملسم ةديبع يبا دي ىلع مت ام ضعب اذه . اهدما لطي مل
 رفعج وبا ةفيلخلا هيف لوقي نا. ورغال مث (لوهجملا مالسالا يدنج) ىمسي نا هارحا

 (ةيضابالا تبهذ 3 نوعجار هيلا اناو هلل انا ؟ تام دق وا) : هتوم هغلب ذا روصنملا

 ةريبكلا سفنلا كلت هللا محر ه٠٥١ ةنس يلاوح رفعج يبا ةفالخ ىف هتافو تناكو

 هححصم ها . هاضراو هنع هللا يضرو نيطساقلا حورص تكد يتلا ةرابجلا حورلاو

 : اهعلطم ىتلا ةينونلا رصن يبا ةديصقل هحرش ىلا ريشي
 نزحلاو ةلوهسلاو فيخو دجنب ٨ نطوم لك ىف ناوخالا ىلع مالس

 قئاف ملاع : يخامشلا خيشلا لاق . يسوفنلا يفاشولملا حون نب حتف وه رصن وباو

 ©} ةيثرم هيلع هلو مهاربا نب ءايركز يحب ىبا هلاخ نع ملعلا ذخا { قداص ظعاوو

 = خيشلا اهحرش نيدلا لوصا يف ةينونلا هل : ارعش هفلا ام ضرق ابوغل ناكو
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 ثلانلا مسقلا
 زوجي }١ل امو ةءاربلاو ةيالولا ىف ظافلالا نم زوجي اميف

 ‘ هالوت نم ىلع هريقوتو هميظعت بجو دقف هتيالو تبج و نم نا ملعا

 نم كلذكو . ةمحرلاو ةرفغملاب هل وعديو هسفنل بحم ام لثم هل بحو

 وعدي الو هريقحت و هتناهاو هضغب هيلع بجو دقف لجر وةءارب هيلع تبجو

 ودع اي ملسملل لاق نمو 3 ةرفغملا هب قحتسي ام لكب الو ةرخالا ءاعدب هل
 كمذ وا 5 هللا كلتاق وا ، قساف اي وا ، لاض اي وا ، رفاك اي وا ، هللا

 اقحس وا ، كل فا وا ، هللا كلضأ وا ، هللا كازخا وا 5 هللا كنعل وا 5 هللا

 وا ، دوهيلا هبش ىلع هللا كرشح وا © هللا كحبق وا كل ادعب وا ، كل

 وعدملا ناك ةءارب هرخآلا ىف هلك رشلاب ءاعدلا نا ةلمجلابو ، رفكلا نيد

 هل وعدملا ناك ةيالو ةرخآلا يف هلك نسحلا ءاعدلاو 3 اتيم وا ايح هيلع

 ىلع هب اعد نمم ةءارب نوكي ال ايندلا ىف ارض ناك ءاعد لكو اتيم وا ايح

 لاقو . دحال هب اعد نمم ةيالو نوكي ال ايندلا يف ريخ لك كلذكو . دحا

 {© هضغبي وهو الا همتشي ال هنال ةءارب ملسملا ىلع ءوسلا ءاعدلا ءاملعلا ضعب

 . موحرم اي 5 راب اي ، ملسم اي هللا نيدب ءافولا هنم ىأر نمل لاق نمو
 هللا لاطا لاق ناو هئزجت الو ةيالو كلذف ةنجلا باحصا نم كنا باش اي

 للا كرجآ لاق ناو © ةنجلا ىف لاق نا الا كلذ هئزجي الف كرمعو كءاقب

 هرونو كربق كيلع هللا عسو لاق ناو ، نينسحملا رجا لوقي ىتح هئزجي الف

 ناويدو ةالصلا ىف ةيئارلا ةديصقلا هلو (هيلا راشملا حرشلا وهو) ىسوم نب ليعامسا ==
 ىرشخمزلل بهذلا قاوطا رارغ ىلع ةغيلب ةيرثن تاماقمو ةيظعوو ةيهقف نيب دئاصق

 هيلع بلغي نمم عباسلا نرقلا ءاملع نم ناك و . بدالاو ةغللا ىف .هبعك ولع ىلع منت
 هححصم ها . هنع يضرو هللا همحر كلذب حضنت هفيلاتو . دهزلا
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 كلذف كبونذ هللا رفغو توملا تاركس كيلع نوهو كحيرض دربو كل

 باحصا نم كنا كرشم اي لاض اي هنم أربتي نمل لاق ناو 5 هئزجتو ةيالو
 . ةءاربب سيلف كربق كيلع هللا قيض لاق ناو . هئزجت الو ةءارب كلذف رانلا

 هئزجي الف هللا كلذا لاق ناو ث ةءارب كلذف كربق كيلع هللا ملظا لاق ناو

 ةءارب كلذف باسحلا كيلع هللا شقن لاق ناو 3 ةرخآلا يف لاق نا الا

 يفو . فالتخا هيف سوحنم اي { موئشم اي :٠هالوتي نمل لاق ناو { هئزجتو
 كافاع سانلا رئاسلو نيملسملل ةكربلاو محرتلاو ةبحلا قرشملا لها رثا ضعب

 هيفف ابحرم اماو ، كب هللا بحر ءىربتملل لاقي الو 8 كحلصاو هللا
 كاوق الو . هللا كديا ىلوتملا ريغل لاقي الو 3 هزاوج حصألاو " فالتخا
 ركذو . كيف هللا كراب الو هللا كايح الو ، كيلع هللا مالس الو 3 لل

 هذه نم جورخلا ىري هنا لدي ام خئاشملا ضعب نع ('١تالاهجلا باتك ين
 لوقيو هيتبكر ىلع هيدي عضو موقب رم اذا هنا كلذو . ضيراعملاب هدهعلا

 نرقلا ءاملع نم يطوشلملا دواد نب ىسيع نب نيروغبت خيشلا فيلات تالاهجلا باتك ١(

 ىفوتملا ينازملا فلحت نب ناميلس عيبرلا ىنا خيشلا نع ملعلا ذخا . يرجملا سماخلا

 مظعا نمه _ يخامشلا لاق اك _ ناكو . يتنللا هللادبع خيشلا نعو ه١٧٤ ةنس

 بلطو دافاو دافتساو اهملعو مولعلا ملعت : المع مهدشاو املع مهرثكاو اردق سانلا

 طقف لاجرلا نمال مهطاسوا يف ةرادصلا مهف تناك ةعامج هيلع تجرخت داسف العلا

 ولجا ءاسن ريخ اهنا اهنع ليق ىتلا ذاعم تنب ةشئاع ةملاعلاك . ءاسنلا نم ىتح لب

 اريثك و مهشقانتو ءاملعلا لجاست تناكو اديعب اواش ملعلا ىف تفلب _ رمعا ةديلب»

 دئاقعلا ىف ةميقلا فيلأتلا نم ةيملع ةورثانل كرت اك _ . اهبناج ىف قحلا نوكي ام

 نايبلا ه ةلدالا باتك و مالكلا يف هباتكك هتجرد ولعو هناش ةهابن ىلع لدت صخالا ىلع

 عضوم ناك هيلا ىموملا تالاهجلا باتك وه هبرهتشا باتك زرباو . هقفلا لوصا ىف

 دمحم خيشلاو . يت وانتلا يفاكلادبع رامع وبا خيشلا هحرش ! هتيمهال خئاشملا نم ةيانع

 روهشملا ينرجلا يبصقلا رمع نب دمحم ةتسوبا خيشلاو . يكلملا يبعصملا فسوي نب

 دقف ةلمجلابو . شيفطا فسوي نب دمحم خيشلا ةمالا دهتجم اريخا هحرش و . يشحاب

 هححصم ها. نيعمجا هللا مهمحر نيدلا ةمئا ةلسلس ىف ةقلح نيروغبت خيشلا ناك
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 مهئاهقف ضعب نع ركذ ايفلاحم ضعب بتك يفو . هللا كاوق © هللا مكناعا

 هعفنيو هجئاوح هل يضقي ينارصن راج هل لجر ناك هنا كلذو . كلذ لثم
 | كينيع هللا رقا ، هللا كالوت هللا كاقبا : هل لوقي نا رثكي هيقفلا ناكف

 هذه ىلع ديزي الو \ كموي لبق ىموي هللا لعج & كرسي ام هللاو ينرسي

 وعدا امنا لاقف ، كلذب هيقفلا بتومه هرستو اهب ينارصنلا جهتبيف تاملكلا
 امناف هللا كالوتو هللا كاقبا يلوق اما . يتين نم كلا هللا ملع دقو ضيراعمب

 امناف كينيع هللا رقا لوق اماو ؤ باذعلاب هالوتيو ةيزجلا مرغل هيقبي نا ديرا

 هللاو ينرسي يلوق اماو . اهنوفج كرحتت الف ال ضرعي ءيشب رقت نا ديرا
 لبق يموي هللا لعج يلوق اماو ٠ ه رست 5 ينرست هللاو ةيفاعلا نانف كرسي ام

 يذلا مويلا لبق هتمحرب ةنجلا هيف لخدا يذلا مويلا لعجت نا ديراف كموي

 . هرفكب رانلا هلخدي

 نمل وعدي نا هل زاج ةيقتلا دح يف ناك نمو 'ارفعج نبا باتك ينو
 اذا ليق كلذكو . هريغل ىنعملا دقتعي و ةيال ولا لهال هب وعدي امب هال وتي ال

 ربجو ، كرجا هللا مظع هل لوقي نا هل زاج ةبيصم يف هالوتيال نم ىزع

 نب دمحم نع راثالا ضعب يف ركذو . هريغل ىنعملا لعجيو كتبيصم
 ىعديال هالوتي ال نم لك نا ةلمجلابو ؤ محرلاو راجلاو بحاصلا يف اذه لثم ٢( )بوبحم

 ءاملع نم يوكزالا رفعج نب دمحم رفعج يا ةمالعلا فيلات رفعج نبا عماج روهشملا ١(
 هريغو ىراوحلا يبا تادايز هيفو . تادلجم ةثالث ىف باتكلاو . نامعب ثلاثلا نرقلا

 نيدلارون ةمالعلا لاق اك وهو ، يشاوحلا مكح مهتدايز اولعج حبسملا نباك ءاملعلا نم

 دمحم ديعس وبا مامالا فلا دقو اذه 3 ةماعلاو ةصاخلل عفان كرابم باتك يملاسلا

 لصفف رفعج نبا عماج هب بقعتو راثالا هيف ربتعا 3 ربتعملا باتك يمدكلا ديعس نب

 دمحلاو نيبغارلا ىديا لوانتم ىف ناكف هزونك جرختساو هتالكشم حضواو هتالمج

 هححصم ها . نيملاعلا بر هللا
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 نا الا ةنجلا هب قحتسي امم كلذ وحن نوكي امبو ةرفغملاب الو هللا ءاضرب هل
 نع ةحودنمل ضيراعملا يف نا اولاق مهنال انمدق اك ةيقتلاب كلذ ىلا رطضا

 جمراخم ناقتاو هظفح نيدلا يذل يغبني باب ادهو . ملعا هللاو (البذكلا

 . هيف يناعملا

 ةغلانلا ةلمحلا

 فورلا ف
 ضرف ىلع ةلدالا يف (اهدحا) لوصف ةثالث اهنم عرفتت ةلمجلا هذهو

 ، صاخشالا نم هيف فوقوملا مكح يف (يناثلالو ، هبوجوو فوقولا
 . اهيف فوقوملا لاعفالا يف (ثلانلا)و

 لرالا لصفلا

 فوقولا ضرف ىلع ةلدالا ىف

 امهدحا ناليوأت هيف ")ملع هب كل سيل ام فقت الو» ىلاعت هللا لاق

 كينعي ال ام عبتتال (ينانلا)و ، ملعت ملو تملعو رت ملو تيأر لوقت نا
 يا (")«اونيبتف ابنب قساف مكءاج نا» ىلاعت لاقو © ملع هب كل سيل امو

 اولوقت ناو _ هلوق ىلا .- شحاوفلا يبر مرح امنا لق» اضيا لاقو . اوتبثت

 كلذب تبث ملع ريغب لوقلا نع مهاهن املف (ثنوملعت ال ام هللا ىلع

 ١( لوسرلا مالك ريغ نم هنا «بذكلا نع ةحودنمل ضيراعملا ىف ناو فنصملا ليلعت رعشي .
 هتنس ف ةجام نبا هاور ثيدح هنا لاحلاو .

 م

 ٢) ءارسالا : ٢١ . ٢) تارجحلا : ٦ ٤) فارعالا : ٣٦٢
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 عامجالا نمو . هدضب رما ءيشلا نع يهنلا نال هنع كاسمالاب مهرما هنا

 امهدحا ناقيرف هسفن ةصاخ يف فلكم لك عم سانلا نا هيف ةركانم ال يذلا

 فوقو ىف فلكملا دنع لاحلا لوهجمف 5 لاحلا مولعم رخآلاو لاحلا لوهجم

 ناب دهشي يلقنلا مكحلا لب ةلاحمال هنيعب هيلا راشم لك يف مزاللا نيدلا

 . هوبنتجاف هيغ مكل ناب رماو . هوعبتاف هدشر مكل ناب رما : ةثالث رومالا

 . لوهجملا قيرفلا وه ثلاثلا اذهو ؤ (هللا ىلا هولكف مكيلع لكشا رمأو
 ىف ةقفاوملا وهو ريخلا هنم ملع فنص نافنصف لاخلا مولعملا قيرفلا اماو

 هنم ملع فنصو 7 ةيالولل قحتسملا يلولا وه اذهف لمعلاو لوقلاب نيدلا
 ةءاربلا قحتسملا ع ولخلا وه اذهف لمعلاو لوقلاب نيدلا يف ةفلاخملا وهو رشلا

 دداضي دحاو ىنعم وهو نيدلا يف فوقولا راص مسقتلا اذهبو { ةوادعلاو

 لهج نع فوقولا نا ثيح نم ناداضتم ناينعم امهو ةءاربلاو ةيالولا

 جاجتحالا نم هاندروا امب تبثف رشب وا ريخب ملع نع ةءاربلاو ةيالولاو
 { ءاضمالا نع كاسمالا هانعمو { مزال ضرف فوقولا نا يلقنلاو يلصالا

 ; ملعا هللاو فوقولا ءاضمالا دض نا اك ءاضمالا فوقولا دضف

 نبا نع هب سابال دانساب ريبكلا ىف يناربطلا هاور مالسلا هيلع ىسيع مالك نم اذه ١(

 نيبت رماو هعبتاف هدشر كل ناب رما : ةنالث رومالا ناه : دارفالا ةغيصب هاور سابع

 . 7 اع لا هدرف هيف فلتخا رما و ؤ هبنتجاف هيغ كل
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 يانلا لضفلا

 هنع فوقوملا مكح ف

 ىرديال صخش ةنياعم دنع فوقوملا ضرف بوجو تقو نا ملعاو

 لك (امهدحا) : ناعون صاخشالا نم هنع فوقوملاف { ناميا الو رفك هنم

 هنع فوقولا هيف ضرفلاف ناميا الو رفك هنم فرعي ال فلكم غلاب صخش

 نمف 0 ةءاربلا وا ةيالولا ذئنيح قحتسيف رش وا ريخ نم هلاح ملعي ىتح
 لافطا مه (يناثلا ع ونلاو) . كلاه وهف ملع ريغب ةءاربلا وا ةيالولا هيف ىضما

 ملحلا اوغلبي ىتح فوقولا مكح يف انباحصا دنع مهف قافنلاو كرشلا لها
 مهماكحا انركذ دقو . مهنم ربتيف رفكلا وا نولوتيف نامالا مهنم دهاشيو

 . اذه لبق

 ردي ملف اضعب امهضعب لتق اذا نييلوتملا ىف سانلا فلتخا : ةلأسم

 نم امهنم ملاظلا فرعي مل نيذللا نينعالتملا يفو . لطبملا نم امهنم قحمل
 الو العف ثدحا ممت ةيالولا لصا هل نم لك يفو . نييلوتم اناك اذا مولظملا

 أربتن وا ارفاك ىلوتن الئل اعيمج امهيف فوقولاب لاق نم لاقف : وه ام ىردي

 نباو ةثكانلا لوق هنا بسحاو . ملسا اعيمج امهيف فوقولاف ملسم نم

 هللا نال اولاق : لوالا لصالا ىلع امهل ةيالولاب لاق نم لاقو (ا)نيسحلا

 انل رهظا نمم ةءاربلاو 5 هنيدب ءافولا انل رهظا نمل انيلع ةيالولا ضرف ىلاعت
 لوالا لصالا ىلع توبئلا الا اهنم انل جرخم الف ةيلبلا هذه تلزنف هفالخ

 يمتسرلا باهولا دبع مامالا ةعيب اوثكن نيذلا مه مهناو ثاكنلاب فيرعتلا مدقت ١(

 _ ةيبهولا ريغ ةيضابالا نم ةقرف اوحبصا لب لئاسم يف ةيبهولا ةيضابالا اوفلاخو

 هيلا بستنت ةيبهولا ريغ ةيضابالا نم ةقرفل اسيئر ناك هنا قبس دقف نيسحلا نبا اما
 هححصم ها . ةينيسحلا يهو
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 امهيف ةيالولا انيضمأف ةءاربلا نم هدض تبل لاز وا هنال ملعلاب اتباث ناك ذا

 نيقيلا نال سيقا وهو انباحصا لوق هنظاو { هملعي امهيف مكحي ىلاعت هللاو

 انركذ دقو . عيمجلا دنع عسي ال ملعلا نع عوجرلاو 5 نيقيلا الا هليزيال
 ييأ خيشلا ةديصق حرش يف نيقيرفلا الكل اهيف جاجتحالاو ةلأسملا هذه
 . ملعأ هللاو (ا)رصن

 لاذلا لصفل ١

 ةيناسنالا لاعفالا ىف فوقولا ماكحا ف

 ردصت ىتلا لاعفالا يه فوقولا اهمكح نوكي يتلا لاعفالا نا ملعا

 لعف لك يف مكحلاف { رئاغص وا رئابك يهام ىردي الو ةيالولا لها نم

 نوكيو وهام ىردي ىتح لعفلا نع فقوي نا ةيالولا لصا هل نمع ردصي
 مكح وه ام لعفلا هل نيبت اذاف { ةمدقتملا هتيالو لصا ىلع هل لعافلا يلولا

 ةريبك لعفلا ناك اذاف { ةريغص وا ةريبك نم هلعف هيضتقي امب لعافلا ىلع

 مث هلعاف نم أربتي ةريبك لعفلا اذه نا نادهشي نيلدع ةداهشب ةقبوم

 ناو هنم لبق بات اذاف { ةءاربلا لبق بيتتسا ةريغص ناك ناو ، باتتسي

 ىلع هل ىلوتم ناسنالا ىري نا كلذ لاثم . قيفوتلا هللابو هنم ءىرب رصا

 ام لوقيف مهيلا يتأيف هيف نيملسملا لوق ام يردي الو ىنزلا هبش ةيصعم
 تيار لوقي الو ؟ مكدنع وهام ينزي هومتيأر هنولوتت نمم لجر يف نولوقت
 اذاف . ةريبكب مهالوتم ىمر هنال هنم اوئرب كلذ لاق اذا هنال ينزي انالف

 ىتح فقي امنا نوكيو هنم ءىرب هنم أربي هنا هوربخا اذاف انفصو اك مهلأس

 مدقت دقو رابجلا دبعو ثراحلا ةلأسمب باحصالا بتك ىف ةروهشم ةلاسملا هذهو ١(

 . اهحرشو هتديصق ىلا ةراشالاو رصن يبا خيشلاب فيرعتلا

_ ٩٩ _ 

 



 هلأسيف هاقلي نم لوا ناك اذا املسم هدنع هنم ءىرب نم نوكيو لأسي

 نكلو رفاك وه : لاق يذلا نم أربتي نا هل سيلو رفاك وه هل لوقيف هنع
 زرتحي اذكهو ث هنم ءىرب ةجحلا هيلع تماقا اذاف لئاس انا لوقيو هالوتي

 . قيفوتلا هللابو اههبشي امو ةيصعملا هذه نع هلاؤس ين
 امم ابنذ فراق مهتيالو لها نم الجر اوار رفن ةثالث نعو : ةلأسم

 هيف فقوتف كلذ هغلبي ام نوردي الو فصولا يف ريبك وهو هلهج عسي
 هيف باوجلا _ لعفلا كلذ ىلع اضيا رخآ هنم أربتو رخآلا هالوتو مهدحا

 نالاض ةيالولا نم هجرخاو هيف هفقو يذلاو ةريبك لعف ىلع هالوت يذلا نا
 همدقتب كلهي هنا ليقو { هب كلهي ال أطخ ًاطخا هنا ليقف هنم أربت يذلا اماو

 ىردي ال لعف لك يفو اذه ىف يغبني يذلاو . ملعا هللاو هيأرب هنم ةءاربلا ىف

 ىتح هتيالو لصا ىلع نوكي نا ةيالولا لها نم هلعف نم ناك اذا وهام

 . ملعا هللاو اذه لبق انركذ اك هلعاف هب غلبي امو كلذ هلعف نيبتي

 مهالوت وا } مهلك مهنم أربت وا . مهلك سانلا يف فقو نمو : ةلأسم ت

 لسرلاو ءايبنالا يف فقو دقف مهلك مهيف فقو نم نال كرشم وهف مهلك

 اميف ةيالولا يف رذعي عماسلاو . لاحلا اذه ىلع ةءاربلاو ةيالولا كلذكو

 نمو . ملعا هللاو هنم أربي نا هيلعف ةءاربلاو فوقولا اماو . رثالا يف تدجو

 هكايحلاك ةفصلا ىلا قلعملا وا مكبلا وا ىمعلاك ةفصلاب قلعملا سنجلا نم أربت

 هنال رفك دقف كلذ هبشا ام وا نيراجنلا وا نيكايحلا نم أربتيف ةراجنلاو

 نيملسملا وا ، مدا ينب نم تأربت لاق نا اماو ، مهتعنص ىلع مهنم أربت نمك
 تاربت لاق ناو { هنم أربي ليقو . ءوسلا قالخا نم كلذف يل لحي مل نا الا

 مهتيالو انيلع نال ، كرشا دقف كلذ يل لحي مل نا الا لسرلاو ءايبنالا نم

 يرجتال نم عيمج كلذكو . رفك دقف مئاهبلاو لافطالا نم أربت نمو . ةلمج
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 حلاصلا لجرلاو . ملعا هللاو ءايشالا عيمج نم ةءارب الو ةيالو هنيبو اننيب

 نم ليقو 5 هنم أربي ليقف : رفكلاب نانيما هيلع دهشف :افولا ىلع تام اذا

 يضر حلفا مامالا تاباوج يفو . دوهشلا ةداهش هيف لبقتال ءافولا ىلع تام

 نوكي ىتح هتءارب ىلع دوهشلا دهش ناو ملسملا نم أربيال هنا هنع هللا

 . ملعا هللاو هسفن نع عفدي ارضاح

 يكاحلا نم أربي هناف ةريبك ىلوتم نع ىكح نم : ةلأسم ( لصف )
 مهنم أربي هناف هنم اوعرب وا ةريبك ىلوتم نع اوكح اذا ةلمجلا لها كاذكو

 سيلف هنم أربت وا ةريبك ةلمجلا لها نم لجر نع ىلوتم ىكح ناو . اعيمج

 ىلوتم نع ىلوتم ىكح ناو . ىنزلا وا كرشلا ىكح نا الا ءىش هنم انيلع
 مالسلا هيلع لوسرلا لوقل ةيالولا لها نم اناك اذا لوالا نم أربي هناف ةريبك

 (١)ملظا ءىدابلاو امهدحا رفكلاب ءاب دقف رفاك اي هبحاصل لجرلا لاق اذا

 يف ءاوسو اعيمج امهنم أربي هناف ينازلا تنا هل لاقف ْنازاي هل لاق نا اماو

 . ةلمجلا لها نم رخآلاو ىلوتم امهدحا وا نييلوتم ريغ وا نييلوتم اناك اذه

 هناف انا اماو تنا اما رفاك اندحا هبحاصل امهدحا لاق نييلوتم نيلجر نعو

 لاق اذا . ةعامج وا نينثا اناك ىنعملا اذه ىف ءاوس لوقلا كلذب هنم أربي

 مهلك اوناك اذا رفاك مهنم دحاو لاقو 5 انا وا رفاك ةعامجلا هذه نم دحاو

 لاق ناو . ىلوتم ريغ وا ناك ىلوتم لوقلا اذهل هنم أربي هناف ةيالو لها
 امو يواعدلا باب يف اماو . ءيش هنم انيلع سيلف ةيالولا لها ريغل اذه

 اذا كلذ لاثم . هنم أربي الف ةلاحلا كلت يف هبحاصل مضخلا نم عقي

 ءاب دقف رفاك تنا : هل لاقف رفاك اي هيخال لاق نمه ، سابع نبا نع عيبرلا ةياور ١(
 هلوقل هبحاص نود رفاكلا مسا قحتسا : عيبرلا لاق هملظا ءىدابلاو امهدحا رفكلاب

 . رفاك اي هل
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 وا . هحرج وا { ةيدعتلاب هيلو لتق هنا مكاحلا دنع لجر ىلع لجر ىعدا
 ىعدملا نم أربيال هناف هيلع ىغب وا { هدسفا وا { هلام لكا وا _ هملظ

 نم اوناك اذا دوهشلا كلذكو ، ىلوتم ريغ وا ىلوتم ناك ءاوس اذهب هيلع

 هيلع اودهش يذلا ناك اذا هنم أربي هناف ةيالولا لها اماو 3 ةيالولا لها ريغ

 هيلع اودهش اذا هيلع دوهشملا كلذكو . ةءاربلا هيلع دوهشملا هب قحتسي ام

 ' يعدملا نم أربي هيلع سيل امب هيلع ىعدملا كلذكو { مهنم أربي هناف روزلاب

 لاق وا ، روزلاب يلع متدهش دوهشلل لاق اذا هيلع دوهشملا نم أربي الو

 روجلاب يلع تمكح مكاحلل لاق وا ، يلع كل سيل امب يلع تيعدا يعدملل

 مل اذا هنم نوعربي مهناف مكاحلاو دوهشلا اماو { ةءارب هنم اضيا انيلع سيلف

 مكاحلل لاق وا ، روزلا دوهش متنا دوهشلل لاق اذا اماو ؤ معز اك اونوكي

 ةيالولا يف يدنع مهلك سانلا لاق نمو . هنم أربي هناف روجلا مكاح تنا

 لجر نم ىأر نمو . كلذ لاق نمم أربي هناف هب أربي ام هنم رهظ نم الا

 ءاوس ةءاربلا ةداعا هيلع سيلف ىرخا ةريبك لعف هاءر مث هنم أربتف تةريبك

 ةلصخ ىلع رئابكلا لها نم الجر ىلوت نمو . اقافن وا اكرش ةريبكلا تناك

 . قيفوتلا هبو ملعا هللاو رفك دقف ةعاطلا نم ةدحاو
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 لوالا نكرلا نم _ ثلاثلا بابلا

 )١) اهماكحاو تسلا للملا ف

 يف (اهادحا) ماكحألا نم لمج ثالث ىلع لمتشي بابلا اذه نا ملعا

 . مانصالاو كرشلا لها للم ماكحا ف (ةيناثلا)و \ مالسالا ةلم ماكحا

 ةمدقم ىلع يوتحت ةلمجلا هذهو ، مالسالا ةلم ماكحا يف : ىلوألا ةلمجلا
 ةللملا ماكحا يف نيصتخم نيلصف ىلعو تنسلا للملا يف لوقلا عمجت
 تقبس و ةدابعلل قلخلا قلخ ىلاعت هللا نا وهف ( ةمدقملا اما ) 3 ةيمالسالا

 نيعللا سيلبا ىلع هتنحم رهظا ش ٠ ةداعسلا و مهنم ةواقشلا لها يف هتملك

 ةكئالملا تدجسف ةماركلاب صتخملا مدال دوجسلاب مهل هرما يف ةكئالملاو

 رارصالا رهظاو 5 ةفناو ارابكتسا دوجسلا نم سيلبا ىباو ةعاطلاب اناعذا

 موي ىلإ نيعيطملل الصا ةكئالملا نم ةعاطلا تراصف 3 ةيصعملا ىلإ انوكر
 سنالاو نجلا نم نيصاعلل الصا نيعللا سيلبا نم ةيصعملا تراص و © نيدلا

 هاصعن ةرجشلا لكا نع هايا هيهل مدا نحتما هناحبس هللا نا ش . نيعمجا

 نيح هاوهو هتجوز عاطا ذإ

 هذه ىلع اقيلعت ديحوتلا ةمدقم يف شيفطا قاحسا وبا خيشلا لاق _ تسلا للملا ١(
 نركت نا اهزجعاو لئاسملا لمحا نم ناميالا ةهج نم للملا ةلأسم نا ملعا : ةلاسملا
 نا ىرنو _ لاق نا ىلا _ يمالسالا لامكلاو ناميالا ضاير ىف ربتعي نأش تاذ

 نم اهيف مهلوق ربتعاف ىلوالا للملا لهاج ىف اوددش دقل : لوقي هللا همحر رضن ابا
 للا محرو _ بيبللا نع ىفخي ال ىزغم نم ةملكلا هذه ىفو . اديدشت ناميالا لبق

 خيشلا ةياكح اماوه : ليلدلا هباتك يف ةلاسملا هذه نع لوقي ذا بوقعي ابا نيدلا سمش

 دوهيلا مهو للملا لهج عسي ال .:ا فلخ نب ناميلس عيبرلا ابا نيدلا ملع ينعي _

 اهلك لئاسملا هذه نم دعبا هذهف . اوك رشا نيذلاو سوجملاو نوبئاصلاو ىراصنلاو
 ناميالا هللا نرقي نا اوكرشا نيذلاو سوجملاو ىراصنلاو دوهيلا ةجرد غلبت مل و لمخاو
 هححصم دها . حلا لا كلذ نم سخا مه لب مهب ناميالاب هب
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 رورسلا راد ةنجلا نم عيمجلا هللا طبهأف رورغلاو ةسوسولاب سيلبا امهالد

 ابازحاو نيقرفتم ءادعا مهلعج نا دعب روبثلا ناظمو ضرالا رقتسم ىلا

 نا دعب دانتلا موي ىلا دابعلل هاضترا انيد مالسالا هل هلل عرشف نيضغابتم

 قلخلا عيمج هنيد ىلا ةاعد هلسر ثعبف داشرلا ليبس ىلا هادهو هيلع بات

 ةسمخ مهل عرش نا دعب قحلا ةفلاخم يف ادانعو ايعس هدونج سيلبا ثبو

 نا» : لاقف هباتك يف كلذ هللا لزناف نايصعلاو رفكلا ىلع ىوتحت نايدأ

 ينعي !اوداه نيذلاو» مالسالا ةلم لها نم ديحوتلا لها مه «اونما نيذلا
 ةكئالملا نودبعي موق مه «نيباصلاوا» مالسلا هيلع ىسوم ةلم لها نم دوهيلا

 نيب موق مهنا سابع نبا نع ليقو & ةلبقلا ىلا نولصيو روبزلا نوءرقيو

 انبصا اولاقف ليجنالا بياطم و ةاروتلا بياطم اوراتخا ىراصنلاو دوهيلا

 ةينثتلاب لوقلا سوجملا نيد نم نال سوجملاو دوهيلا نيب موق مه ليقو» . انيد

 رشلل قلاخ ناطيشلاو ةليمجلا ءايشالاو ريخلل قلاخ زمره مهلوق وهو
 رون : ةينثتلاب انغلب اميف نولوقي موق اضيا نوئباصلاو . ةحيبقلا ءايشالاو

 انمدق اك روبزلا نوءرقي موق مهنا انباحصا دنع لوقلاو ٤ مالظو

 نارينلا ةدابع مهو «س وجلا و» مالسلا هيلع ىسيع ةلم لها مهو «ىراصنلاو»

 نم تاتيملا نولكأيو مراحملا تاوذ نوحكنيو موجنلاو رمقلاو سمشلاو
 ةانمو ىزعلاو تاللا لها نم مانصالا ةدبع مهو «اوكرشا نيذلاو» مئاهبلا

 قارتفا عيمجف (')ةيالا «ةمايقلا موي مهنيب لصفي هللا نا ،] ىرخالا ةنلانلا

 ةروكذملا تسلا للملا لها نم اهلصا . ةيدمحملا بهاذملاو كرشلا لها

 اهيلعاف ءامسا نا اك . كرشو قافنو ناميا : ءايشا ةثالث ىلا اهلاعفا رصحنتو

 ناسللاب قطن : ناكرا ةثالثب انمؤم ىمسي ناميالا لعافف : ءامسا ةثالث

 ١٧. : ححلا ١(
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 ناسللاب ارقم اقفانم ىمسي قافنلا لعافو ناكرالاب لمعو نانجلاب داقتعاو

 ةمرح كاهتنا وا ةضيرف عييضتب قافنلاب افصتم & ناكرألل اعيضم نانجلاو

 اذه يف لصالاو . راكنالاو دوحجلاب اكرشم ىمسي كرشلا لعافو 5 ةقبوم
 نع ربخا مث (١)ةيآلا تاوسلا ىلع ةنامالا انضرع انا» هركذ لج هللا لوق

 دوحجلا لها «تاقفانملاو نيقفانملا هللا بذعيل» لاقف اهيف سانلا لاوحا

 ءافولاو قدصلا لها ("هتانموملاو نينموملا ىلع هللا بوتيو» راكنالاو

 . قيفوتلا هللابو لمعلاو لوقلاب
 فلكم لك ىلع ةبجاو اهماكحاو للملا ةفرعم انباحصا لاق : ةلأسم

 نمو ، كرشلا ىلا كلذ هغلبي نا اهلهج نميف اوددشو هغولب لاح لوا يف

 كلذ ملعي مل نمو نوكرشم مهنا سوجملا ةفرعم انيلع لوقي نم ءاملعلا
 | نورفاك مهنا ملعن نا انيلع ليقف ىراصنلاو دوهيلا يف اوفلتخاو . كرشا

 كلذ ملعي مل نمو نوكرشم مهنا ملعي ليقو ، كرشا كلذ ملعي مل نمو
 . مكحاو ملعا هللاو . رفك

 لوالا لصفلا

 مالسالا ةلم مكح ف

 يف (يناثلاو) قافولا لها بهذم مكح يف (امهدحا) نامسق (")يهو

 لهأو ةيالو لها ناعونف قافولا لها مكح اما _ فالخلا لها مكح

 مهيلع نيملسملا قوقح عيمج ءارجا مهيف مكحلاف ةيالولا لها اما : ةءارب

 ١( بازحالا : ٧٢ . ٢( بازحالا : ٧٣

 نامسق وهو لرالا ٢)

 



 ىذألا فرصو ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلاو ةحيصنلاو رافغتسالاو ةدوملا نم

 ارهاظ مهيلع زوجي ال ام عيمج نم كلذ ريغو مهبايتغاو مهضغب ميرحتو مهنع
 وا { ةنياعمب مهتءارب تحص اذا مهيف مكحلاف ةءاربلا لها اماو . انطابو

 دلجلا نم فذقلاو ىنزلا نمأ مهيلع دودحلا ءارجا راهتشا وا 2 ةنيب وا ، رارقا
 ‘ مهتلادع حرجت و ئ مهتداهش لاطبا عم ةقرسلا نم يديالا عطقو مجرلاو

 ةاكزلا ذخاو ‘ مهيلع ىتوملا قوقح ءارجاو . مهتنراومو مهتحكانم ليلحتو

 حاكنلا ىلع مهداهشاو ، مهعم جحلاو { مهئارقف يف اهعضوو مهئاينغا نم

 داسفلاو يغبلا ردص نان ٠ ةيدلاو صاصقلاو دوقلا ي مهنيبو اننيب ةيوستلاو

 قحلا ىلا اوباجا ناف فاصنالاو قحلا ءاطعاو كلذ كرت لا اوعد مهنم

 دوقلا سفنالا يفو تاعابتلا درو تافلتملا مرغ عم دودحلا مهيلع تميقا

 ناو . مهيلع ةردقلا لبق نيبئاتلا قرطلا عاطقو نيبراحملا فالخب تايدلاو

 ىتح اولتوق راذعالا دعب داسفلا نع فكلاو هللا رما ىلا عوجرلا نم اوبا

 ناو . لايعالو لها مهل ىبسي الو لام مهل منغي الو . هللا رما ىلا اوئيفي

 يف مهنم رارفلا لحي الو © مهحيرج ىلع زهجي مل و مهريدم عبتي مل اومزهنا
 هللابو _ : لاقو ث ةئف ىلا ازيحتم وا لاتقل افرحتم الا مهبرح لاح

 . . قيفوتلا
 يلام ا

 هب ام كرت ىلا نوعدي مهناف نيميتللا فالخ لها يف مكحلا اماو

 لوخدلاو ئ مهل اهوعدتبا نيذلا ةمئالا نم ةءاربلاو عدبلا دقتعا نم اولض

 كلذ اولعف ناف & هنم اوءربت نمم ةءاربلاو هولوت نمو انتمئا ةيالوو اننيد يف
 انتلاقم اوهفسو كلذ نم اوعنتما ناو 0 انيلع ام مهيلعو انلام مهل انناوخإ مهف

 دودحلا ةماقاو انماكحال مالستسالاو انيلا قوقحلا بجاو عفر ىلإ مهانوعد

 هيلع وه امو مهانكرت كلذل اونعذا ناف انبهذم لها ىلع اهميقن اك مهيلع

 انبهذم لها نم لحي ام عيمج ليلحت عم نيدلا نم ءيش ىلع هاركا ريغ نم
 كلذ ريغو ةنفادملاو ةثراوملاو حئابذلاو ةحكانملا نم مهنم

١٠٦١



 نود اصوصخ ماكحالا يف مهنم لودعلا ةداهش ةزاجاو . مهقوقح نم

 نع باتك يف ليقو { نيملسملل ريفكت هيف امو دودحلاو ةءاربلاو ةيالولا
 . مهتداهش زجت مل مهانرهق ناو مهتداهش تزاج انورهق اذا (ا)رثؤملا يلا

 هيالولا الا انيلع بجي ام مهيلع بجيو انل بجي ام قوقحلا نم مهل بجيو
 نايفسوبا لاق اك مهتلالضب نيكسمتم اومادام قح اهيف مهل سيلف رافغتسالاو

 ةءاربلا ناتلزنم الا انموق نيبو اننيب سيل ("هللا همحر ليحرلا نب بوبحم
 ء يصاعملا نم اوبكر امو مهفالخ ىلع مهل علخلاو ةيصعملا دنع مهنم
 ىوس امو 3 هب لمعلاو قحلا ىلا مهئاعد دعب ةنيابملا دنع مهئامد لالحتسا

 لكاو ةثراوملاو ةحكانملا نم نينمؤملا نيب هللا ىرجا يتلا رومالا نم كلذ

 رومالا هذهف مهيلع ةالصلاو اومهتي مل اذا ةداهشلا لوبقو صاصقلاو ةحيبذلا

 ةديبع يبل نع ("”)بويا يبا نع كلذكو ، نيدب انموق نيبو اننيب ةزئاج
 يخا (؛)فورعم نب ىننملل : لاق هنا هللا امهمحر ةميرك يبا نب ملسم

 .مدقت ٢( . هب فيرعتلا مدقت ١(

 ملاعو بيبح نب عيبرلا ةسردم يجيرخ نم يمرضحلا بويا نب لئاو وه بويا وبا ٣(

 : مهنع اثدحتم هسفن لئاو لاقو { ريراحنلا ءاملعلاب هيف رخزت تقو يف تومرضح
 كلذ لمتحال اهلك ايندلا ىلع يلوول مهنم لجرلا ناك نا الاجر تومرضحب تكردا
 ةلالجل مساقلا نب هللا دبع ريغصلا ةديبع وبا ناك . ءهعروو هملعو هملحو هلقع ىف

 . «عيبرلاب ادهع برقا هناف لئاوب مكيلعو باجا امبر لثس اذا ملعلا ىف هبعك ولعو هردق
 هححصم فا

 ذخا 5 هللا ىلا ايعادو الضاف ايقت ناكو ىناثلا نرقلا ءاملع نم فرعملا نب ىنثملا وه (

 هاضترا كلذل ةديبع يبا دنع ةيماس ةلزنماذ ناك و عيبرلا بحاصو ةديبع يبا نع ملعلا

 { لعفال تنكام» : الئاق كلذ يف ىنثملا هعجار ناو جحلا مسوم ىلا عيبرلا بحصي نا
 اوثعبت نا مكيلع ريشا امف { هملعو هنسو هلضف يف ةياغ عيبرلاو عيبرلا عم ج رخا

 دادزاو ةديبع يبا سفن ىف هلوقب ةبحم دادزاف «ةيافك عيب رلا ىفو يلثم اثدح امالغ

 هححصم هها . هدح و عيبرلا ج رخف اضر مهدنع
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 يف نسحلاو نيريس نب دمحم ىف لوقت ام : (١)ىبعشلا فورعم نب بيعش

 معن ةديبعوبا لاق معن لاق امهتداهشب قرفتو عمجت تنكا قالطلاو جيوزتلا
 مئانغلاو © ءيفلا نم مهقوقح اضيا فالخلا لهال بجيو ، كلذ وه

 مهلو ، اضيا مهئارقف يف عضوتو مهنم ذخؤت لدعلا ماما ناك اذا تاقدصلاو

 عنتما نمو . مهضعب نع هنوعفدي اك مهنع ملظلا عفد نيملسملا ىلع اضيا
 ةرباكملاو عنملا ىلا كلذ زواج ناو هعمقي امب هبدا هيلع قوقح ءارجا نم مهنم
 مل رما ثادحاو ركانملا عيمج راهظا نم نوعنميو & همد حيبتساو هلاتق لح

 بجاو هئارجاو لداعلا مامالا ةعاط نم اوعنتما ناو . كلذ لبق نكي

 . راذعالاو ةوعدلا دعب اونعذي ىتح نيملسملا ماما مهلتاق مهيلع قوقحلا

 ةئف مهل تناك نا الا مهحيرج ىلع زهجي الو مهربدم عبتي الف اومزهنا ناو

 مهنم لحي الو ، لام ةمينع الو لايع يبس مهنم لحي الو 2 اهيلا نوعجري

 . قيفوتلا هللابو مهنم ةءاربلاو مهلاتق ريغ

 نذا» لجو زع لاق .اك هب ءادتبالاو ملظلاب ءامدلا لحتو : ةلأسم

 ملعلا اوذخا نيذلا ءاملعلا نم _ ركذلا قباسلا ىنثملا خا وه فرعملا نب بيعش ١(

 عم اهيف قحلا نا ةديبع وبا ىار . حلاص نب لهسو } روصنم نب متاحو ث زيزعلا نع
 ىلا مهداعأو اوباتف عيبرلاو ابجاح اوتاو سلاجملا نم مهدرطو مهيلع اهركناف عيبرلا

 ديزي نب هللادبع ةفلاخم كلذكو اهيلع اودامتو عيبرلا مايا ىف اهورهظا مث _ سلاجملا
 ىفو . لاق يخامشلا نع القن ءالؤه قح ىف حلفا مامالا لاق . ريمع نب ىسيعو
 مهنم تعقو» . لاقف زيزعلا دبع نبا و ج روملا يبا نع لئس دقو حلفا مامالا باباوج

 نم فالتخا هيف امف اهريغ اماو . لئاسملا كلت يف مهلوقب ذخؤي ملف ةفورعم لئاسم

 نم ةلزنمب مهو مهدانسا عفدي الف انءاهقف فالتخاو () ىبلا باحصا يار
 دبع نبا ينعي _ نيملسملا دنع نكي مل : لاق ةءاربلا اماو . نيملسملا نم مهاوس

 . زيزعلا دبع نبا ةمجرت ىف مالك ديزم يتأيسو !برقا ةءاربلا ىلا وهو ادومحم _ زيزعلا

 ه دحصم ه ١
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 يف فاجرالاو قافنلا راهظاب لحتو ، (اةيآلا "اوملظ مهناب نولتاقي نيذلل
 ("هاليتقت اولتقو» هلوق ىلا «نوقفانملا هتني مل نئل» هناحبس هللا لاق اك سانلا

 ةمئا اولتاقف مكنيد ىف اونعطو» ىلاعت هللا لاق امك نيدلا يف نعطلاب لحتو

 لتق نمو» ىلاعت هللا لاق اك قح ريغب رفنلا لتقب لحتو (٨)ةيآلا !رفكلا

 اك اداسف ضرالا يف يعسلاب لحتو ، (ث)اناطلس هيلول انلعج دقف امولظم

 تعمجاو (ث)ةيآلا «هلوسرو هللا نوبراحي نيذلا ءازج امنا» ىلاعت هللا لاق

 مامالا نا يورو . ماكحالا ليدبتب ءامدلا ليلحت ىلع تدجو اميف همألا
 ءامدلا اهب لحت اهجو نوعبس : لاق هنا ("هنع هللا يضر باهولادبع

 ؟ اذه نيا نم ؟ اذه نيا نم : لاقف نيهجوب (")سادرم يبأل اهنم تربخاف
 نيرشعو ةعبرا يدنع نا : لوقي ناك مامالا نا خئاشملا ريس باتك يفو

 لا همحر سادرم يبا دنع مهنم .نكت ملو ةلبقلا لها ءامد اهب لحت اهجو

 . مكحاو ملعا هللاو ، مهيف يلع ددش دقو هجوا ةعبرا الا

 ١ جحلا : ٢٩ . ٢( بازحالا : ٦.٠ |. ٦٢ . ٢( ةبوتلا : ١٦ .

 ( ءارسالا : ٢٢٣ . ٥( :ةدئاملا ٣٢٣ ٦( .مدقت

 ٧( اديعب اواش مولعلا ف غلب {© ىناثلا نرقلا ءاملع نم يتاردىلا رصاهم سادرم وبا .

 ركنملا نع ايهان فورعملاب ارما . روصعلا ذاذفا الا اهغلبي ال ةلزنم ملعامب لمعلا يفو

 قحلا جارختسا يف مهفنع نم فطليو ناطلسلا يوذ مزالي مئال ةمول هللا ىف فاخيال {

 عقي نا نم افوخ مكحلا سلاجمب نع دعتبيال } لطاب مهنم ردصي نا نود مهل فقيو

 هاضر نع الا نوردصي ال اوناكف اذه هنم نوفرعي ناطلسلا باحصا ناك و . ملظ ،

 نمزملا باسح هبساح ناكو © ايبيلب هتماقا ةدم نينس عبس باهرلا دبع مامالا بحاص

 ىلع ليلدل للا همحر فنصملا هدروا اميفو . مهلاوماو نيملسملا ءامد ىلع صيرحلا

 رمع ف هللا لم . كلذ ٥ ديمحادبع ةديبع ياو سابعلا نب ب ورياك هدعب هلامع مزالف 6

 هتخوخيش و هفعض نمز ىف ىتح باقع نيعب مهلاوحاو مهماكحا بقاري ناك و سابعلاو

 بكوم يف ةيضابالا) باتكب هيلعف ةضافتساب لطبلا ملاعلا اذه ةايح ةسارد دارا نمو

 هححصم ها عتمم مالكو عيدب ليلحت هيفف رمعم يح يلع ذاتسالل (خي راتلا
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 ةيناثلا ةلمجلا

 مانصالاو كرشلا لها للم ماكحا ف

 . ماسقا ةنالث ىلع يوتحت ةلمجلا هذهو

 ىراصنلاو دوهيلا مهو ثالثلا للملا ماكحا يف [لوالا مسقلاز
 ماكحا ىف [ثلاثلا مسقلاو] . سوجملا ماكحا يف [يناثلا مسقلاو] نوئباصلاو

 . مانصالا ةدبع

 ةدحاو مهماكحاو باتك لها مه نيئباصلاو ىراصنلاو دوهيلا نا ملعا

 ةيفيك ىف فلتخاو . (')مالسالا يف لوخدلا ىلا الوا نوعدي مهنا كلذو

 مهناف ةيدابلا لها اماو . ءارمألا ىرقلا لها نم مامالا وعدي ليقف مهتوعد

 لهاك ءاسؤرلاو مهنم هيلا روظنملا وعدي ليقو . ادحاو ادحاو مهوعدي
 اولبق ناف & دحاوب : ليقو نينيمأب مهل مجرتي هناف مهتغل ملعي مل ناو ىرقلا

 ناو { نيملسملا ىلع ام مهيلعو نيملسملل ام مهلف مالسالا اولخدو هتوعد

 اهوطعا ناف . نورغاص مهو دي نع ةيزجلا ءاطعا ىلا اوعد مالسالا نم اوبا

 مهناف ءاعد ريغ نم مهوبسو مهولتاق ولف } مالسالا ءاعدلا دعب الا مهلاتق زوجيال ىنعي ١(

 لتاقيال كرشملا نا ىلع ليلدلا ام ليق ناف تالاؤسلا ىف لاق . مهنمأم لا مهن ودري

 يلعاي» : لاقن ة هيرس ثعب (هنا) دعر . يبنلا نع يور : لقف ةلمجلا لا ىعدي ىتح

 يح نم ىراساب ءيج ر لاقو ترما كلذبو مهرذنتو مهوعدت يتح :ح موقلا لا اتاقتال

 . هللاء اولاقف ؟ هللاء لاقف انغلبالو دحا اناعدام ةللا لوسراي اولاقف ، برعلا ءايحأ نم

 ةمايقلا موي ىلا عطقنتال ةمات ىتوعد ناف يوعد مهيلا لصت ىتح مهليبس اولخ» { لاقف
 غلب نمو هب مكرذنال نارقلا اذه يلا يحواو : ةيالا هذه () هللا لوسر الت مش
 . ها ةيالا رخا ىلا ؛نودهشتل مكنإ
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 لكاو ث ةيزجلا كلت مهنم لحتو . هيلع مهام ىلع اوكرتو مهنم تلبق
 دقو . تاحفاسملاو ءامالا نود مهنم تانصحملا رئارحلا حاكنو مهحئابذ

 نيح ىهن هنا هنع هللا يضر رمع نع يور ام الا اذه ىلع سانلا قفتا
 لاق ؟ مارح اهنا دهشتا : ةفيذح لاقف ، رمع هاهنف ةيباتك ةفيذح جورت

 نع نوملسملا هزنتي نا دارا . بيدات ىهن هنم كلذو ةداهشلا نينظل اذا ىنا

 ىف عانتمالا عم ةيزجلا نم اوعنتما ناف . تاملسملا ترثك نيح تايباتكلا

 ةمينغو مهيبس كلذب لحتساف برحلا مامالا مهبصان مالسالا ىف لوخدلا
 . مهئاسن نم رئارحلا حاكنو مهحئابذ لكا مرحو مهئامد كفس و مهلاوما

 اوزواجي الو هودؤيلف هيلع مهحلاص ام لكف لتقلا لبق مامالل اوعضخ ناف

 الف ةيزجلل باتكلا لها نعذا اذا ءاملعلا ضعب لاقو . كلذ ريغ مهيلا

 8 رمخلا برشت ال نا : طورش ةسمخ اهيلع طرتشي ىتح مهنم ملسملا ج وزتي
 قلحتو 5 ةبانجلا نم لستغت ناو ، بيلصلا قلعت الو { ريزنخلا محل لكأت الو
 . ةناعلا

 ينانلا مسقلا
 سرجلا ىف

 حئابذلا يف الا لعنلاب لعنلا وذح باتكلا لها ماكحاك اضيا مهماكحاو

 يف لصالاو ، ةيزجلا ءاطعا عم ولو ميرحتلا ىلع امهف مهنم رئارحلا حاكنو
 هنا هللا همحر فوع نب نمحرلا لذبع قيرط نم ٢ ءيبنلا ثيدح اذه

 مالسالا نم اوبا ناف . !)باتكلا لها ةنس مهت اهنس : لاق مالسلا هيلع ١ ١ )١) اورا ١
 نمحرلا دبع دهش ىتح سوجملا نم ةيزجلا تذخا ام : باطخلا نب رمع لاق

 لها ةنس مهباونس» : لاقو ، رجه سوج نم اهذخا (ٍِيع) هللا لوسر نا فوع نب
 (ةليث) لوسر رماب نيرحبلا لها نم حارجلا نب ةديبع وبا اهذخا اذك و باتكلا

 . ةنامضلا ءافو ها س وجب مهو
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 مهتحلاصم لاح ىف ةيزجلا هيلع اودا ام الا اومنغو اوبسو اولتوق ةيزجلاو

 . ملعا هللاو لاحلا اذه ىلع باتكلا لها كلذكو يبسي الو منغي الف

 ثلاثلا مسقلا
 ىرخالا ةنلانلا ةانمو ىزعلاو تاللا لها نم نانوالا ةدبع ماكحا يف ۔

 اولتوق اوبا ناف مالسالا ىلا نوعدي مهناف ناثوالا لها يف مكحلا اماف

 اولتقا» ىلاعت هللا لوق دعب ةيزج الو حلص مهنم لبقي الو اومنغو اوبسو

 ةكم لها اماو ('ةيآلا «مهورصحاو مهوذخو مهومتدجو ثيح نيكرشملا

 (٢)ب رعلا عيمج ليقو . مالسلا هيلع ءيبنلا ةمرحل نوبسي الف نيكرشملا نم

 نع الا مهران ىءارتتال نيكرشملا يف مالسلا هيلع ءيبنلا لاقو . ملعا هللاو

 . ملعا هللاو { )برح

 . مامالا ىري ام ىلا كلذ ليقف ةيزجلا رادقم يف اوفلتخاو : ةلأسم

 ١( ةبوتلا : ٥ .

 نم ابرع ناك ناو كرشم لك لاني قافرتسالا : لاق نم ةجح يملاسلا مامالا لاق ٢(

 قتعو ارهش نيتسل ةرافك ناك ءاروشاع موي ماص نم» : (ةيع) هلوق ليعامسا دلو

 برعلا قافرتسا ىلا ةراشا هيف ناف «(م.ع) ليعامسا دلو نم تانموم تابقر رشع

 . هححصم ها : ليعامسا دلو ىتح اوكرشا اذا

 ثيدح نم يذمرتلا ىورو «امهران ىءارتتال كرشملاو نمؤملاو : دواد يبا ةياور ٢(

 ؟ مل : هللا لوسر اي اولاق نيكرشملا رهظا نيب ميقي ملسم لك نم ءىرب انا : ريرج

 . لسرم هنا حيحصلا يراخبلا لاقو السرم يءاسنلا هاورو «امهران ىعءارتتال» : لاق

 ؛كرشم عم ملسم نم ءيرب اناه : ظفلب ثيدحلا تالاؤسلا بحاص قاس دقو اذه

 ىلا وعدت هذه : برح نع الا امهران ىءارتت اله : لاق ؟ هللا لوسر اي مل : لاق

 . ه ححصم ها . ؛تاطيشلا لا وعدت هذهو ٠ هللا
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 ةسمخ ليقو ، ىراصنلا ىلع امهرد رشع انثاو دوهيلا ىلع مهارد ةرشع ليقو
 مهرد نودلاو 3 نامهرد طسوالاو مهارد ةعبرا ناقهدلا ىلع ليقو . رشع

 نانع ىلا هنع هللا يضر باطخلا نب رمع بتك اذهبو . رهش لك يف اذه
 هنود نم ىلعو 3 امهرد نيعبراو ةينامث ينغلا ىلع عضوف ةفوكلاب فينح نبا
 كلذو 3 امهرد رشع ينثا كلذ نود نم ىلعو 3 امهرد نيرشعو ةعبرا
 امهرد رشع ينثا فرصلا ناكو دحا فلاخي مل و ةباحصلا نم رضحمب

 دوهيلا ىلعو ث مايا ةثالث ةفايضو ةيزجلا ىراصنلا ىلع ليقو . 0\)راني

 نناجناو خويشلاو, ,لافطالاو ديعلاو و ءاسنلا ىلع سيلو .(؟)»تييملاو ةيزجلا
 ات نيص ا امم .. رخ ى ام اللار ك

 هر اميظع ةيزجلا للا ديف سلفملا اماو ()نابهزلا يف فلتخاو نيزج

 ترح

 مايا ةيزجلا تناك طقف مهارد ةرشع رانيدلا فرصف اهيف اماو 5 ةاكزلا ريغ يف اذه ١(

 ىف امهرد ٤٨ ىلع ديزتال مهراسيو ةمذلا لها لاوحا بسح ىلع نيدشارلا ءافلخلا

 نم ىلع الو ءاسنلا نود نيكاسملا ريغ لاجرلا ىلع ذخوت ١٢ نع صقنت الو ةنسلا
 . لافطالاو لمعلا ىلع هل ةردق ال

 دوهيلا نيب قرفال ءاوس نيملسملا نم مهب رمي نم ةفايض ءازا ةمذلا لها نا روهشملا ٢(

 رمع نا سيق نب فنحالا ىور دقف 3 رمالا لوا نم مهيلع تطرش ىتم ىراصنلاو

 { رطانقلا اوحلصي ناو . ةليلو موي ةفايض ةمذلا لها ىلع طرشي (ض) باطخلا نب

 لها نا : ملسا ىورو دمحا هاور «هتيد مهيلعف مهضراب نيملسملا نم لجر لتق ناوه
 منغلا حبذ انوفلك انب اورم اذا نيملسملا ناه : اولاقف رمع اوتا ماشلا لها نم ةيزجلا

 ىلع مهوديزت الو نولكات امم مهومعطا (ض) رمع لاقف مهتفايض ىف جاجدلاو
 مهتيامح نع انزجع اذا اما . مهتيامحب نيمئاق انمدام مهيلع ضام كلذ لك ©!!! كلذ

 ةديبع وبا ليقو ديلولا نب دلاخ نا كلذل لدي . ةفايض الو ةيزج مهنم قحتسن الف

 لاقو انع مورلا ءالجا نيح صمح ىراصن ىلا اهدر دق شيجلا ريما حارجلا نب رماع
 هححصم دما . ءاهنع انزجع دقو مكتبامحلا اهانذخا امناو 3 هانعم ام

 ٠ ( مهيلع ةيزجال هنا مئاعدلا ىف هب مزج يذلا .
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 © اهيدؤي ىتح كلذك لازي الف نبللاب ههجو ىلطي ليقو لسعلاب هدسج
 اهنم يطعي هناف مامالا ةيزجلا ذخا اذاو . (ايش هيلع سيل ليقو

 مهنع ملظلا فرص ىلع ردقي مل ناو مهيلا لصي ملظلا كرتي الو . مهئارقفل

 لماعي الو مهنم ذخؤت ال ناتكلا لاح يف كلذكو 7 ةيزجلا مهنم ذخاي الف

 نا مامالا مهكرتي الو . كلذ ىلا هتنايد هتداق نم الا اهذخا نم اهيف

 نا بحا» (ةةثلعر لاق نيقباسلا نيلوقلا فالخب مالسالا ةحامسو ىشمتي لوقلا اذهو ١(
 . ثيدحلا بيرغ ىف ةديبع وباو دمحا هاور !ةحامس اننيد ىف نا باتكلا لها ملعي

 مهتنايد ىلع مهئاقباو نيكرشملا رئاس نود ةيزجلاب باتكلا لها زييمت ةمكح ناو اذه
 لوصا يف نيملسملا نوقفاوي مهنا لجال _ ١ . تناك امنا ةيرخ اهسوقط نوسرامي

 . ةلماعمو ةياعر نسح نم مالسالا مهيلع يفضي امب اوكرديل _ ٢ ء ةثالثلا ديحوتلا

 يمذلا ىلع مكحي نم لوق انلمأت اذاف . نيراتخم هوقنتعي نا مهل جاردتسا كلذ ىو

 ةيزجلا يدؤي ىتح سمشلا يف سبحيو نبللاب ههجو وا لسعلاب هدسج ىلطي نا سلفملا
 ريشبت مالسالاو ،} هعيرشت ىف مالسالا حور ىفانت ةرفنمو ةيرزم ةلماعملا هذه اندجو

 ما ؟ سوبحم وهو هتيزج نم للحتي فيك يرعش تيل . ريسعت ال ريسيتو ريفنتال
 مالسالا ىلع ههاركا ةقياضملا هذهب داري نا الا مهللا ؟ سلفم وهو ءادالاب بلاطي فيك

 : (ةلنقت) لوسرلا لوقيو يغلا نم دشرلا نيبت دق نيدلا ىف هاركا الو لوقي هللاو
 يمذلا جيجح اناو ، قيطي ال ام هلمح وا هملظ وا ايمذ لتق نم ىلع مارح ةنجلا

 نا هبشت ىتلا ةناهالا هذه ءارو نم مالسالا ينجي لهف عيبرلا هاور «! نموملا فيكف

 نا اندرا اذا الا مهللا اهرك هقنتعي نميف مالسالل ريخ يا مث ؟ ةرمث اماقتنا نوكت

 سيلا . اذه نع ةينغ ىف مالسالاو ءافخلا راتسا تحت هترضمل لمعي هئادعال انيع نوكي
 ءاملعلا ضعبل لوق وهو اميسال _ سنفملا اذه يفعن نا مالسالل ةياعدلا نسح نم

 الا ؟ اهعسو الا اسفن هللا فلكي الو عيطتسم ريغ هنالو اقيلاتو امرك اهئادا نم

 رئامضلاو ةيساقلا بولقلا ازغ امنا (ةلعر) لوسرلا ناو ةقفشو ةمحر نيد مالسالا نا

 هباتكبال هباتكب ديحوتلا أدبم ىلع مهعمجو هفطلو هنقر . هقالخا مراكمب ةرجحل
 ظيلغ اظف تنك ولو : لاقو مظع قلخ ىلعل كناو»ه : ىلاعت لاق 0 هلابنبال هلبنبو

 هححصم مها . ملعا هللاو «كلوح نم اوضفنال بلقلا
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 ١ سئانكلا ناينبو حالسلا كاسماو (')رمخلا لثم مهروما نم ائيش اورهظي

 باطخلا نب رمع رما دقو . ابرلا عيبو ، سوقانلا برضو ةالصلا عامجاو
 اذه نا : ليقو . مالسالا لبق نكت مل ةسينك لك مدهت نا هنع هللا يضر

 ددشو 5 ءاعنصب اهمدهي ةورع نب دمحم نب ةورع ناك و سانلا نم عامجا

 ةميدق : لاحب ةسينك الو ةعيب مالسالا يف كرتتال نا رماو زيزعلادبع نب رمع

 7 ‘ راغصلا يصعلا مهيديا ف نوكسمي ىراصنلاو ئ مهتيدرا فارطا ف

 صاصر نم متاوخ مهباقر يف نوكيو ، مهطاسوا يف رينانزلاب ةمذلا لها زيمي

 ةأرملا اماو ، ناسليطلا الو مئامعلا اوسبلي نا مهل سيلو . سرج وا ساحنوا

 اهعم لخدي متاخ اهقنع يف نوكيو © هقوف ليقو . رازالا تحت رانزلا دشتف
 ليخلا نوبكري الو ‘ ضيبا رخآلاو دوسا اهيفخ دحا نوكيو مامحلا

 الو . جورسلا نوبكري الو ، اضرع فكألاب ريمحلاو لاغبلا نوبكريو

 الو ، قيرطلا قيضا ىلا نوئجليو مالسلاب نوعدبي الو سلاجملا يف نوردصي
 يور دقو ٢ رومالا ىلع نوملعتسي الو . ناينبلا يف نيملسملا ىلع نولعي

 لها الا انلامعا ىلع اولوتال نا هلامع ىلإ بتك زيزعلادبع نب رمع نا

 لها يف نكي مل نا " مهيلا بتكف ةنوخ مهاندجو انا هيلا اوبتكف 0 نآرقلا

 دهعلا يمذلا ضقن ىتمو اريخ مهريغ يف نوكي الا ردجاف ريخ نارقلا
 ريخم هيف مامالاو هنمأم ىلا دري مل هيلع ةذوخأملا طورشلا نم يال ةفلاخمب

 . كلذ مهيلع رجح ال هناف مهتويب ف اماو جراخلا ف هراهظا زوجيال ينعي : ىشحلا لاق ) ١

 ةميقال هنال نيملسملا نود مهنم لدعلا رظنب هتميق هيلعف نيملسملا نم دحا هدسفا ناو

 هركذ 71 مهدنع لالح وهو نيملسملا دنع امارح ناكام رئاس كلذكو . مهدنع هل

 هححصم ها . نهرلا ماكحا باب يف حاضيالا باتك يف هللا همحر رماع خيشلا
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 لمشتف هب ةنعللا لحت الئل ثدح الو سلاجي الو لكاؤي الو & لق ناو لعجلاب
 دحا ىلع يمذلا ملس ناف حفاصي الو هيلع ملسي الو ، ملعا هللاو . هسيلج

 كرتي الف ةلبقلا لبقتساو دجسملا لخد ناو «تلق ام كيلعو» 5 هيلع دريلف

 فالتخا باتكلا لها نم للبلا يفنو . مالسالا ىلا عجري ىتح كلذ دعب

 ناثوالا ةدبعو سوجملا اماو { للبلا عيمج مهنم رذحي نا طوحالاو ءاملعلا نيب
 مهلئاسمو ث ملعلا لها نم مظعالا روهمجلا قافتاب سجن مهنم للبلا ناف

 . قيفوتلا هللابو ملعا هللاو اهيلع ينان نا نم رثكا

 ةنلاثلا ةلمجلا .
 مالسالا اهيلع ىن ىتلا ناكرالاو دعاوقلا ف

 . اهيلع ىنبي دعاوق هل لعجو هنيد دابعلل عرش هناحبس هللا نا ملعا
 لصا يه ىتلا :ةعبرألا نهو . اهماكحأب الا فلكملل ةدابعلا حصتالو

 (اهادحا) (ةعبرالا دعاوقلاف ) : ىوقألا نيدلا ناكرا تعرفت اهنمو ىوقتلا

 ىدؤي يذلا لمعلا : (ةيناثلا)و . هلاثتماب رومأملا دح نايب ىلا يدؤملا ملعلا
 سا يه ةينلا : (ةنلاثلا)و . هرماوا لانتما يف هب رمألا يضري يذلا دحلا ىلا
 اهباكترا دنع لمعلا طبحت ىتلا مراحملا نع عرولا : (ةعبارلا)و . هبابلو لمعلا

 ةعبرالا ناكرالا تعرفت اهنمو . اهيلعالا ىنبيال ىتلا نيدلا دعاوق هذهف

 ابوبحم هئاضقب [ىضرلا]و . ادايقناو اعوضخ هللا رمأل مالستسالا] يه يتلاو

 هنينامط بهاوملا عيمج يف هيلع [لكوتلا]و . ايسفنوا ناك اينيد اهوركم وا
 هئاضقب اداقتعاو هماكحأب ءاضر رومألا عيمج يف نيدلا ضيوفتو اقايتشاو

 . ناميالا يف دابعلل عورشملا نيدلا بطل لصا يه ىلوألا دعاوقلاف ًاءافتكاو
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 ةبوطرلاو ةدوربلاو ةرارحلا عئابط عبرا نادبالل عوضوملا بطلا لصا نا امك
 تعرفت اك ةمدقتملا ناكرألا ةعبرألا نيدلا دعاوق نم تعرفتف { ةسوبيلاو

 بطرلا راحلاو سبايلا درابلاو سبايلا راحلا عورف ةعبرا ندبلا عئابط نم
 نيدلا بط لمكي اهب ةينامئ هناكراو عرشلا دعاوق تراصف بطرلا درابلاو

 اهب ةينامث هعورفو ندبلا عئابط تناك اك ةمايقلا موي دبعلا هب ىزاجي ىذلا

 عمجيف فيثكلاو فيطللا نيب ليصفتلاب الا حصي الو نادبألا بط لمكي

 بط نيب ام ناتشف (')يعيبطلا نزولا نم لادتعالاب اهفئاطل ةعبرا نم
 ىلا ةراشالا نم دبالو . ةلجألاو ةلجاعلا نيب اك نايدالا بطو نادبالا

 نا ملعيل ةرصتخم ناعمو ظافلاب احيرصتو افشك هناكراو هدعاوق ليصفت

 نم ىبحبو ةنيب نع كله نم كلهيل ةقيرط دروم لكلو ةقيقح قح لكل

 لمعلاو ملعلا عبرا انمدق اك نيدلا دعاوقف . قيفوتلا هللابو ةنيب نع ييح
 نع اهضعب ىنغتسيال نيدلا ف ةعبرالا لاصخلا هذهف . عرولاو ةينلاو

 . ندبلا عئابط ف انمدق ك ٦ ضعب

 (ملعلا بلط) يف : : ةلأ اسم

 « ركذلا ها اولأساف ه هركذ لج هللا ذلا لوقف باتكلا اما : ةمالا . نم عامجاو

 . ىلع ةضيرف ملعلا بلط ( ٢ يبنلا ل وقف ةنسلا اماو (٢)ةيآلا

 . ملعلا لها نم مظعالا روهمجلا دنع بوجولا اهيف رماوالاو ‘")ملتحم
 دحا الف ع امجالا

 ١( انيديا نيب يتلا خسنلا راس يف اذكه دجوي ضومغ ةرابعلا يف .

 ٢) لحنلا : ٤٣ .

 ةياورلا ىلع ثيدحلاو ابيرق فنصملل يتأيس اك "ملسم لك ىلع ىرخا .ةياور يفو ٢(

 . امهريغو يقهيبلاو دمحا هفعضو سنا ثيدح نم ةجام نبا هاور ةريخالا
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 ةفرعم ريغب لثتما اذا لعف نالطبب دهشي لقعلا نالو انركذ ام فلاخي

 لمع نم ريخ ملع يف ليلق لمعه : هع ءيبلا لاق كلذلو © هتيفيكب
 نيدهتجملا قاف الهاج نا ول : لاق مالسلا هيلع هنعو . (ا)لهج يف ريثك

 الا مهلك سانلا كله لاقيو (٢)حلصي امم رثكأ دسفي ام ناكل ةدابعلا ف

 الا اوكله مهلك نولماعلاو نيلماعلا الا اوكله مهلك ءاملعلاو نيملاعلا

 انفصوام ىلع رمالا ناك اذاف . ميظع رطح ىلع كلذ نم نوصلخملاو نيصلخملا

 اداقتعاو اقطن ةقيقحلا ىلع اهلثتمبل الوا هضئارفو هنيد ملعت فلكملا ىلع بجو

 . قيفوتلا هللابو الانتماو العفو

 هملعت ضرتفملا ملعلا ةفرعم ىف

 سانلا عسي ال هجو : هجوا ةثالث ىلع هملعت ضرتفملا ملعلا نا ملعا

 : ادبا هلهج عسي هجوو ، دورولا ىلا هلهج عسي هجوو _ نيع ةفرط هلهج
 هانمدق ام كلذو نع ةف رط هلهج سانلا عسي ال ام ةفرعم ف لوالا هج ولاف

 عسي ام ةفرعم اماو |٤ هنع لاثمالاو هابشألا ىفنو هركذ لج هللا ةفرعم نم

 هملع كرتو هلهج عسي ال ام [امهدحا] نيهجو ىلع يهف دورولا ىلا هلهج
 ءامسالا نم هلاثما يف عيمس ملع ريصب هنا هللا ةفرعمك كلذو . درو اذا

 : هللا لوسراي ليقف . فيعض دنسب سنا ثيدح نم ربلا دبع نبا هاور ام هانعم ىفو ١)

 لاق ؟ ديرت ملعلا يا : ليقف . لجو زع هللاب ملعلاه : لاق ؟ لضفا لامعالا يا

 (ةلثلير) لاقف ملعلا نع بيجتف لمعلا نع لأسن ليقف «لجو زع ةناب ملعلا (ل
 . هللاب لهجلا عم عفني ال لمعلا ريثك ناو . هللاب ملعلا عم عفني لمعلا ليلق نا»

 ةءوبنلا لامج نم ةحسم هيلع ودبت الف يوبن ثيدحب سيلو رثا هلعل هدنس ىلع فقا مل ٢(

 . ملعا هللاو
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 وا هنع لئس وا } ىلاعت هللا تافص نم ءيش هيلع درو اذا تافصلاو

 فصي نا الا هعسي الف دحا هيلع اهدروي نا ريغ نم هلاب ىلع ترطخ

 تماق وا هتغلب كلذ مهف اذا اذكهو 5 هقلخ تافص هنع يفنيو هتفصب هللا

 نا هيلعف هتافص نم ةفص وا ىلاعت هللا ءامسا نم مسا اذه نا ةجحلا هيلع

 ةمج ضقن دقف لعفي مل ناو 3 هتافصب هللا فصيو كلذ يف قحلا ملعي

 هيلع موقت ىتح هلهج عسي (رخآلا هجولاو) الوا اهب رقا ىتلا ديحوتلا
 فرح وا . ةكئالملا نم كلم وا 0 ءايبنالا نم يبن ةفرعمك كلاذو . ةجحلا

 هركنا وا هيف كشف انركذ امم ءيشب ةجحلا هيلع تماق اذاف هللا باتك نم

 نا عماسلا ىلعو © ىلاعت هللاب كرشاو © الوا اهبرقا ىتلا ةلمجلا ضقن دقن

 هلهج عسي نيدلا مولع نم [يناثلا هجولا]و . هركنأف كلذ دصق اذا هنم أربي

 موصلاو ةالصلا نم تاقوالا تاعس وملا ضئارفلاك كلذو 0 هتقو ءيجي ىتح

 عيمج لهج عسي ةيلاملاو ةيندبلا ضئارفلا عيمج نم اهرئاس و جحلاو ةاكزلاو

 . ملعا ةللاو اهلانتماو اهب ملعلا همزلي ذئنيحف لمعلاب دبعلا لتبي ملام انركذ ام

 صاصقلا فيرصتو ، ثيراوملا ةمسق لثم ادبا هلهج عسي [ثلاثلا هجولا]و
 هابشاو ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملا ميرحتو 3 هيناعم يف ابرلا ميرحتو ههوجو ين
 بسنلا ةهج نم ءاسنلا نم مراحملا تاوذو { تامرحملا عيمج نم كلذ

 . هلهج عسي ال هناف كرشلا الخ ام يصاعملا عيمج نم كلذ ريغو عاضرلاو

 نم ائيش فراقي ملام هلهج عسي هناف مارحلا عيمجو يصاعملا نم هريغ اماو

 ال نا . ءايشا ةثالث دحا وهف هجولا اذه يف مهعسي ال يذلا اماو . كلذ

 لحا ام اومرحي وا . اهنم هللا مرح ام اولحيف بذكلا هللا ىلع هيف اولوقتي

 ال نا يناثلاو ، لوقلاب هماكحا نم مكح يف اوئطخي وا ، كلذ نم هلل

 ةجحلا مهيلع موقت نا ثلاثلاو ، لعفلاب كلذ نم ىلاعت هللا مرح ام اوفراقي
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 مهف انركذ امم ائيش اولعف امهمف . اهودريف هليلحت وا كلذ نم ءيش ميرحتب

 رباج نع يور ام هجولا اذه يف دراولا رثالاو . ملعا هللاو نيروذعم ريغ

 '٢هللا همحر ليحرلا نب بوبحم نايفس يبا قيرط نم هللا همحر (ا)ديز نب
 سانلا عسي ام هللا همحر ديز نب رباجل ليق : لاق هنا هنع يور كلذو

 © ءاملعلا نم اوءربتي مل امو ، هوبكتري مل ام هميرحتب اونادام لاقف ؟ هلهج

 اذا أطخلا لعفب ىضر اذا كلذكو . مهنع اوفقي مل و هبكار نم اوعرب اذاو

 هيلع امناو . كلذ هعسي ال هناف هب يضرف هغلبف هنع باغ وأ { هرضح

 أطخلاو هعبتيف كلذ نم قحلا ملعي ىتح هفرعي ال ام عيمج نع كاسمالا
 . ملعا هللاو هبنتجيف

 هرفك لهج عسي قافنلا رئابكل فراقملا نا انباحصا رثا ينو : ةلأسم

 الخام ف راقملا هفراق يذلا لعفلا كلذ ميرحتب كاشلا ىلع ةجحلا مقت ملام

 لحملا مهو مهرفكي نا الا هعسي الف اذكه مهنع لئس اذا : هجوا ةثالث

 ضرف ال لحملا (امهدحا) : نيهجو ىلع لحلاو ؤ هملع نع عجارلاو رصملاو
 هنم كلذ ملع نم عسي ال ىلاعت هلل بذكم كرشم وهف اصن هباتك ين هللا

 ليلحتك اطخلا ليواتب هللا مرح امل لحم (يناثلا هجولاو) . هنم ةءاربلا الا

 ةجحلا هيلع تماق نمف . كلذ هبشأ امو نيملسملا نم ةءاربلا فالخلا لها

 ليواتب وا ، صنلا ةمداصمب كلذ لحتسا نمم ةءاربلا هيلعف انركذام ملعب

 اك كلذ هيلع قيضي الف هللا مرحام لحتسا هنا ملعي مل اذا اماو . أطخلا
 لعفلا كلذ نا ملع اذاف . وهام يردي ال العف فراق نم ريفكت قيضيال

 هرفك لهج عسي مرحملا نا انباحصا لاق . هنم ةءاربلاو هريفكت هيلعف ةريبك

 . هب فيرعتلا مدقت ١(

 ٢( اضيا وه مدقت .

١٢١٠ 

 



 بوبحم نبا دمحم نب ريشب نع يور ام الا هلهج عسي ال لحتسملاو
 ل ام هللا مرح امل لحتسملا رفك ةفرعم لهج عسي لاق هنا (هللا همحر

 لا همحر بوبحم نايفس يال ليق هنا يورو . كلذ ىلع هل نياعملا هلوتي
 ؟ لالح ىنزلا نا معزي ةلبقلا لها نم دحا لهو ؟ لحتسملا مهلوق ىنعم ام
 وه لوقي نكلو ىنعملا اذه ىلع سيل لاق ؟ كرشم وهف كلذ معز نمو

 امارح هدنع ىنزلا ناك نم لاق مرحملا مهلوق ىنعم ام تلق . ىنز ناو ملسم

 (")هيمسي ال نا هل عساوف ("اافيعض ناك اذا نكلو ملسمب سيل هبكرو

 هيف لمعيف كلذ ملعي ىتح هيف نيملسملا لوقام يرديال ناك اذا رفكلاب

 عسب الف ةيصعملا ىلع ميقملا وهف رصملا اماو . ملعا هللاو هلعف هيضتقي ام ىلع

 همرح هللا نا ملع دق لعف ىلع رصا دق هاعر رم دنع اضيا هرفك لهج

 دناعملا ةلزنمب راص دق هنال عزني مل و كلذ نم بتي ملف اريبك وا ناك اريغص

 ىلع رصا ولو رفاك رصم لك نال 3 اذه هنم ملع نم ىلع ارقيض كلذلف
 نم ارصم صخي ملف . (')نورصملا كله مالسلا هيلع هلوقل ريغص بنذ

 نارقلا ملعت نم مهدنع وهف اهملع نع عجارلا اماهو . ملعا هللاو رصم

 لوسرلا لوقل ديعولا هيف درو دق اذهو . رعشلا نم هزرفي ال ىتح هيسن مم
 هبلع هلوقو (ثمذجا ةمايقلا موي رشح هيسن مث نآرقلا ملعت نم» هلع

 ١( يشرقلا ليحرلا نب بوبحم نايفس يبا ةرسا نمضو الالقتسا هب فيرعتلا مدقت .
 ٢( هدعب ام ليلدب هملع يف .

 ٢( هفصي يا همسي : لعل .

 ىف عطنت ساسالا ةرابعو «نوعطنتملا : ظفلب دوعسم نبا ثيدح نم ملسم هاور ٤(
 ىف ناسللا عقوم فلا عطنو مفلا عطن ىلا هناسلب يمرو قمعتو هيف حصفت همالك

 . كنحلا

 ٥( عيبرلا هاور سابع نبا نع .

١٢١١ 

 



 نم مظعا ابنذرأ ملف ىتما بونذ ترظن لاق وا 0 يلع تضرع» : مالسلا

 دارا امناو هب هنواهتو هايا هنارجهب الا هاسنيال هنا كلذو نارقلا يسان

 نارقلل يسانلا نا مهضعب ركذ دق هنال نآرقلا سفن نايسن دري مل و ةءارقل

 ضرملاب هيسن اذا : ليقو . ارهاظ هارقي ناك ناو هب لمعلل كراتلا وه

 ضرفي ملام لك يف ليقو . اموظنم هظفحب ال ناك ولو ايسان هل نوكيال

 . مكحاو ملعا هللاو هنايسنب ذخاؤي ال نا هب لمعلا هيلع

 لصف

 لهعلا ىف
 لمع لبقي الو لمع ريغب ملع عفني ال نامأوت لمعلاو ملعلا نا ملعا

 كلذف لمعو ملع نم : لاق مالسلا هيلع ىسيع نع ليق اك { ملع ريغب
 كلذف لمعي مل و ملع نمو ، تاومسلا توكلم يف اميظع ىعدي يذلا
 يذلا كلذف لمعي مل و ملعي مل نمو { نيفعض باذعلا هل فعاضي يذلا

 & نانجلاب ملعو ناسللاب ملع 9 ناملع ملعلا نا ملعاو . ةيلهاج ةتوم تومي

 كلذف نانجلاب ملعلا اماو ، مدا نبا ىلع هللا ةجح كلذف ناسللاب ملعلا اماف

 ةرثكب لمعلا سيل ءاملعلا ضعب لاق اذلو ثيدحلا هب درو اك عفانلا ملعلا وه

 : ىلاعت هللا لاق اك ءاشي نم بلق يف هللا هلعج رون ملعلا نكلو ةياورل
 علعلا نا ملعاو (')هاندابع نم ءاشن نم هب يدهن آروذ هانلعج نكلو

 اهلامعا نساحم نم تيارف { اهئيس و اهنسح » : اهلامعاب يتما يلع تضرع (ةياور يفو) ١(
 هاور «نفدت مل دجسملا ىف ةماخنلا اهلامعا ءيس نم تيارو . قيرطلا نع ىذالا ةطاما
 . رذ يبا نع دمحا

 . ٥٢ : ىروشلا ٢)

١٢٢ 

 



 بانتجاو ىلاعت هللا ىلا اهب برقتلاو ضئارفلا لاثماب (امهدحا) : ناعون عفانلا

 ابح هب دبعلا دادزا ام يناثلاو . ىلاعت هللا باقع نم افوخ اهلك يصاعملا

 دبعلا هلزنيلف اذه ىوس امو هنيقي هب دتشاو هناميا هل صلخو هتعاطو هل
 . ملعا هللاو نوتفم لكل ةنتف هناف هلهج نم

 اهلاثتماب لمعلاو اهئادا ةفرعمب الا ضئارفلا ملع حصي الو : ةلأسم

 ىلع دبعلا هلثتمي نا وهو ءايشا ةثالث ةضيرف لمع لك يف دبعلا ىلع بجيو
 ملع يف هيلع بجيو . اباقع هكرت نم افئاخ اباوث هيف ايجار هب رما ام
 . هتيفيكو لعفلا لاثتماب ملعلا (اهدحا) : اضيا هجوا ةثالن ةضيرفلا

 هللا نا ملعي نا (ثلانلاو) . اهلعف همزلاو اهب هرما هللا ناب ملعلا (ينانلا)و

 . قيفوتلا هللابو ملعا هللاو اباقع هكرت ىلعو اباوث كلذ ىلع هل بجوا

 صالخالاو قدصلا نم اهعباوتو (اةينلا ىف

 7 ةعارزلا يف رذبلا ةلزنمب لمعلا يف اهنال . اهب الا لامعالا ق لوسرلا

 هترمثف رذب الب ىنعت نمو _ ةطبغ دصحي نا قيقحف رذبلاب عرز نمف

 عيمجل ثدحلا عفر داقتعا هنم يفكي هناف ءوضولاك ةدابعلا نييعت اهب دصقي ةراث : ةينلا ١(

 ةراتو ددجم ءوضوب ةدابع لك صتخي سيلو : اهتحص يف طرش ءوضولا ىتلا تادابعلا
 ارهظ ناو رصعف ارصع نا اهيف ةينلا نييعت نم دبالف ةالصلاك اهصخش نييعت اهبدصقي
 هأدنبا اذا جحلاك اعوطت هأدتبا اذا اضرف بلقني ام تادابعلا نم نا اك . رهظف

 ةالصلاك بلقني ال ام اهنمو } اضرف مهدنع كلذ بلقنا اعوطت _ هيلع بج و نم

 يشعم ها . اضرف ليحتست ال ةلفان اهدقع اذا

١٢١٢٣ 

 



 لمعلاو ، لمعي مل نم ةلزنمب ناك ةلفغ وا وهسب هلمع لما نمو 7 ةمادنلا

 صالخالاو ، ءاوس قافنلاو وهو 2 ءاير صالخا ريغب ةينلاو . ءانع ةين ريغب

 فرعي ال نم ةين حصت فيك يرعش تيلو 3 ءابه قيفحتو قدص ريغ نم
 ةقيقح فرعي ل اذا حيحص لمع هل حصي فيك وا ؟ ةينلا ةقيقح

 ؟ هانعم ملعي مل اذا ا هسفن صلخملا بلاطي فيك وا صالخالا

 ةفرعملا هل صلختل ةينلا ملعتي نا ىلاعت هللا ةعاط دارا دبع لك ىلع بجاولاف

 اتليسو امه نيذللا صالخالاو قدصلا ةقيقح مهف دعب لمعلاب اهبحصي م
 رثؤت امنا ةينلا نا ملعا . يصاونلاب ذخالا موي صالخلاو ةاجنلا ىلا دبعلا

 هناف تاعاطلا لامعا اما . تائيسلاو يصاعملا نود تاحابملاو تاعاطلا ي

 ابرقتو ىلاعت هلل ةدابع هلثتمي نا اهنم لمع لك يف يوني نا دبعلا ىلع بجي

 . برلا ةاضرم ىلا يرحتلاو بلقلا ثاعبنا ةعاطلا يف ةينلا ةقيقحف . هيلا هب

 ةينلا نا ملعا هللاو هانعمو (')ثيدحلا ءاج اك هلمع نم ريخ نمؤملا ةينف

 هداقتعا نمؤملا ةين وا . .اهب الا حصتال تناك اذا لامعالا نم ريخ اهسفن ىف

 عطقنت ملو هلمع عطقنا اهنود تام ناو . ةنس فلا شاع ولو هلل ةعاط
 اماو © ملعا هللاو ةيصعم تبلقنا ةعمسو ءاير ةعاطلاب ىون ناف (!)هتين

 مئاهبلا يطاعت هلاعفا ىطاعتي نا لقاعلل يغبني الف ةينلاب ةعاط بلقنتف تاحابملا

 حابملا نم سفنلا ظوظح بلغاف ةلفغو وهسب هنع هلاعفا ردصتف ةلمهملا

 . ةدابعلا ىلع مسجلل يوقنلا لكألا يف يونيف حاكنلاو مونلاو لكألاك
 حاكنلاب يونيو . ةدابعلاو ةءارقلل طشنيل مسجلا ةحارتسا مونلا يف يونيو
 ةمال اريثكت هللا ةدابعل دلولا بلطو نيدلا زارحاو جرفلا نيصحت

 . سابع نبا نع عيبرلا هاور ١(
 ٢( اليوات نسحاو لوالا نم رهظا وهو .

١٢١٤ 



 ىلع حابملا لاعفا عيمج سيقي نا ةرخآلل ديرملا لقاعلل يغبنيف 5 كلع دمحم
 لاعت هلل ةعاط ريصت ىتح اهعيمج يف ةينلا نسحيو . ةروكذملا ةثالثلا هذه

 ةبرق ىلاعت هلل اهب بلقنت الو ةينلا اهيف رثؤت الف يصاعملا اماو . ةدابعو

 لام نم اريقف معطي وا ملسملا بلقل ابييطت سانلا باتغي نم لثم ، ةعاطو
 امنا يلع لوسرلا لوقل . رارتغاو ةلاهج هلك اذهف : رجألل ابلط هريغ

 ةيصعم و املظ هنوك نع لعفلا جارخا يف رثؤت ال ةينلاف (_))تاينلاب لامعالا

 هفرع ناف : رخا رش عرشلا ىضتقم فالخ ىلع رشلاب ريخلا هدصق لب

 ذا . لعفلا باكتراو لهجلاب ايصاع ناك هلهج ناو ،© ع رشلل دناعم رهن

 . قيفوتلا هللابو ("»ملسم لك ىلع ةضيرف ملعلا بلط
 بئاوش نم هتيفصتو لمعلا صالخا هانعمف : صالخالا اماو

 اصلاخ ريصي ىتح ةدمحمهاو ءانثلا بحو ةعمسلاو ابرلا نم تاروداكلا

 ةهج نم ايندلا يف اهب ةصتخملا سفنلا ظوفخ نم ايراع 0 هللا هجول اصلخم
 ىف نيقفانملا نا» لاقو ("×صلاخلا نيدلا هلل الا» هناحبس هللا لاق قلخلا

 اوحلصاو اوبات نيذلا الا اريصن ممه دجت نلو ث رانلا نم لفسالا كردلا

 . (ث)ةيالا «هلل مهنيد اوصلخاو هللاب اومصتعاو

 قدصو . لوقلا يف قدص . ناعم ةتس يف هظفل لمعتسيف قدصلا اماو

 قدصو 7 مزعلاب ءافولا يف قدصو © مزعلا يف قدصو ث ةدارالاو ةينلا ي
 يف قدصلاب فصتا نمف 0 نيدلا تاماقم قيقحت يف قدصو 3 لمعلا يف

 ثيدحلا يف ليق اك قدصلا يف ةغلابملا نم هنال قيدصلا وهف يناعملا هذه عيمج

 لمعلاو قحلا لوق» : لاقف . لامكلا نع لئس مالسلا هينع يبنلا نا

 ١( عيبرلا هاور سابع نبا نع .

 ٢( مدقت . ٢( رمزلا : ٣ ( ءاسنلا د١٤ . ١٤٦.

. ١٢١٥ _ 



 مه كئلوا هلسرو هللاب اونمآ نيذلاو : ىلاعت لاقو (ا)قدصلاب

 وهف ةمدقتملا يناعملا هذه نم قدصلا نم ىنعمب فصتا نمو (")؛نوقيدصلا

 يناعملا هذهل اعوضوم اذه انباتك سيلو . هقدص هيف ام ىلا ةفاضالاب قداص

 . قيفوتلا هللابو

 عرولا ين

 هللا يضر باطخلا نب رمع نع يور اك عرولا نيدلا لاك نا ملعا
 هضفخ و هسأر مكدحا عفر ةرثك ينرغي ال لاقف نيلصملا ىلا رظن هنا هنع

 فكلاو هللا لالجب لمعلاو هللا مراحم نع فكلاو هللا نيد ين عرولا نيدلا

 دنع فوقولا» لاقف عرولا نع مالسلا هيلع ءيبنلا لئسو . همراحم نع

 عرولا ةياغ ءاملعلا ضعب لاقو . عرولا نم زرحا لقعمال : لاقيو تاهبشلا
 ملعلا لضف لاقيو . ةظحل لك دنع سفنلا ةبساحمو ةهبش لك نع فوقولا

 ةنيفسك عرو الب نيد لاقيو . عرولا مكنيد ريخو ةدابعلا نم ريخ

 هيلعو (هقإعر هللا لوسر ىلا اموي ءاجف ضايبلا ةيقنلا بايثلا سبلي (رض) سابعلا ناك ١(

 ؟ لامجلا ام هللا لوسراي سابعلا لاقف مسبت () ءيبنلا رظن املف . ضيب بايث
 . (قدصلاب لعفلا نسح) ٦ لاق ؟ لامكلا امف لاقو قحلاب لوقلا باوص 0 لاق

 . ١٩١ :ديدحلا ٢(

 س ١٢١٦

 



 هيناعم عيمجب نآرقلا ظفح نم لاق (اادمحم يبا خيشلا نع . عارشالب

 (سوقلاك) هلثمف عرو هل سيلو مالسالا عئارش فرعو اهعيمجب ننسلاو

 رودي رامحلا لثمك هلثمف ةفرعمالو ثحبالب عروت نمو ث هلرتوال يذلا
 مالك نم رثؤي امو . هرود ف رامحلا دتشا هعرو يف دتشا املك ىح رلاب

 اونوكت ىتح متمصو . ايانحلاك اونوكت ىتح متيلص ول : مالسلا هيلع ىسيع

 هلك رمالا كالم عرولا ناك اذاو . عرولاب الا كلذ مكعفن ام راتوألاك

 ءاطعاو لمعو لوق نم اهروما عيمج ف هسفن دقفتي نا دبعلا ىلع بجو

 ريغو هلعف ىلاعت هللا ىلا ةبرق هار امف كلذ عيمج ف هسفن بساحمو حنمو

 لودعلا عرو (اهدحا) : تاجرد عبرا ىلع ع رولا لاقيو هبنتجا كلذ

 ةيملعلا ةسائرلا مهيلا تهتنا نيذلا (دمحم ييا) ةينكب نوروهشملا ؟ دمحم وبا وه نم ١(

 وبا _ ١ . ةثالث برغملا ىف مهزربا نوريثك مهنع لقني نا هنكميو فلؤملا نمز ليق
 عيض نم) } ليقف لثملا هب برض نممو ثلاثلا نرقلا ءاملع نم ريخلا نب هللا دبع دمحم

 ةسوفن لبج ىلع مكحلا ىلوت ريخلا نب هللا دبع لثم املاع رشع ةفخ عيض نمكف اباتك
 نم ىرابكلا نتيلصي دمحم وبا _ ٢ . لبجلا ءاملع نم رمالا يلوا قافتاب هعبتيامو
 لبج يف ىوتفلا هيلا تدنساو يملالجلا نوراه يبا ىلع سرد ث عبارلا نرقلا ءاملع

 . تالكشملا لح يف هيلا أجلي أجلم ناكو يتريمدنتلا ءايركز ييا نمز هسوفن
 يشحملا عرصتل (انه دوصقملا وهو) يصيمصمتا ميهاربا نب بيصخ دمحم وبا _ ٢

 وهو . حاضيالا بحاص كلذكو . دعاوقلا ىلع هتيشاح نم عضاوملا ضعب ىف هب

 نوراه يبا نب ناميلس عيبرلا يبا ريبكلا ةمالعلا ىلع جرخت ، عبارلا نرقلا ءاملع نم

 ٨ هانس نم سبتقي مل ةريصبو ملعوذ نوكي نا لق) : هقح ىف ليق يذلا يتولاللا
 ءايركز يما ريمالا نمز ةسوفن لبج ىف ىوتفلا هيلا تدنسا (هعوبني نم فرتغي مل و
 دعاوقلا باتك ىف ليعامسا خيشلا هنع يوري . يوابكلا دمحم يبا دعب يتريمدنتلا

 قرشلا ىف ةينكلا هذهب نوروهشملا اما حاضيالا ىف رماع خيشلا كلذك و . رطانقلاو

 ءاملع نم ينامعلا يولهبلا ةكرب نب دمحم نبا هللا دبع دمحم وبا) . هنع القن مهرثكاف

 هححصم ها . ثلاثلا نرقلا
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 ميرحت هيضتقي ام لك كلذو . رانلا هباكتراب دبعلا قحتسي يذلا (ااذهو

 ةهبش لك نع عرولا وهو نيحلاصلا عرو (ىناثلا) . مراحملا عيمج نم ىوتفلا
 (؟!)كبيري ال ام ىلا كبيري ام عد : مالسلا هيلع هلوقك اهبانتجا بحتسي

 مهكرتل نيمقتم نوقتملا يمس امنا : مالسلا هيلع هلوقك نيقتملا عرو (ثلاثلاو)

 عدن انك هنع هللا يضر رمع لاق كلذلو (سأبلا هيف ام ةفاخم هب سأبالام

 مامت ءادردلا وبا لاقو . مارحلا يف عقن نا ةفاخم لالحلا نم راشعا ةعست

 لالح هنا ىريام ضعب كرتي ىتح ةرذ لاقثم يف دبعلا يقتي نا ىوقتلا

 هيف ام ىلا يدؤي نا فاخي الو الصا هب سابالام كرتي نا وهو نيقيدصلا

 . عرشلا روظحمب تيذغ ةوقب هيلا بلتجي وا ؤ هللا ريغل لوانتي هنكلو سابلا

 لاق اك قاسفلاو ةملظلا لثم . هللا تامرح يكهتنم ضعب هيلا هب يتأي وا

 ‘ لاقن هلكاي نا ىلاف ديص محلب هدلو هءاج دقو هللا مهمحر انخئاشم ضعب

 ةلماعملا يف (ث)ةنانز طلاخي هدلو ناكو ، سنوي وهف سنوب هب ءاج ام لك

 ام هسفن ىلع قلغا امبر لهاجلا نال ملعلاب الا متيال عرولاو ، ملعا هللاو

 املاع ناك اذا ةنيفسلا سيئرك كلذ لاثمف يغبني ال ام اهيلع حتفو يغبني

 نمو ةنيفسلا قرغي رحبلاب لهاجلاو { اههجو ىلع اهارجاو اهاسرا رحبلاب

 اهقلغيو هدسج يف هللا اهلعج ىتلا هدونج دقفتي نا دبعلل يغبنيف اهيف

 ةرابعلا ةحصو ةرابعلا نم عقو اطقس لعلو ةقيقحلا سكع ديفي لكشم ةرابعلا رهاظ ١(

 . خلا قحتسي يذلا مرحملا كرتوه لودعلا عرو : اذكه دب الو نركت

 . نابح نباو يناسنلاو هححصو يذمرتلا هاور ىلع نب نسحلا دمحم يبا نع ٢(
 ساب هب امم ةفاخم هب سابالام عدي ىتح نيقتملا نم لجرلا نوكي اله : ثيدحلا ظفل ٣(

 . يدعسلا ةيطع ثيدح نم هححصو مكاحلاو هجام نباو هنسحو ىذمرتلا هاور

 : تاتنز : ةخسن ىفو ٤(

١٢١٨ 

 



 فكلا نيديلا بابو © ناتفشلا ناسللا بابو ، نوفجلا نيعلا بابف اهباوبأب

 { تاهبشلا دنع فوقولا نيلجرلا بابو 5 ةبوتلا جرفلا بابو ، مراحملا نع
 هقلغيلف الاو هحتفيلف باوبالا هذه نم باب حتف هيف نسح رما هرضح اذاف

 . قيفوتلا هللابو

 ةعبرالا نيدلا ناكرا ىف

 ةللا ىلع لكوتلاو هللا ءاضقب ءاضرلاو ؤ هللا رمال مالستسالا يه ىتلا

 . هللا ىلا ضيوفتلاو

 . ةيصعم هكرتو دابعلا ىلع ضرف وهو . مالستسالا يف : ةلأسم
 نا وه هتقيقحو . ىلاعت هلل عوضخلا هانعمو ، لفنلاو ضرفلا يف نوكيو
 لبق هل ملستسيو ىلاعت هللا ىلا اهفاخيو اهوجري ىتلا هروما دبعلا ءىجلي
 لانتمالاب هرماوا عبتيف هديري هنأك هب يضر عقو اذاف ، مكحلا عوقو

 هريداقم عيمج يف رايخ لجو زع هللا عم سيلو . ءاهتنالاو فكلاب هرجاوزو
 ناك ةلزنملا هذهب دبعلا ناك اذاف . ماكحألا عيمج ىف يهاونلاو رماوألا نم

 نا هانعمو ] مالستسالا نم بيرق اضيا وهو ىضرلا ف : ةلأسم

 نم هيلع ردق امبو اهبنتجيف هيهاونبو اهلثتميف ىلاعت هللا رماواب دبعلا ىضري

 ابستحم كلذ ىلع ربصي لب اهطخسي الو اهب ىضريف بئاصملاو ضارمالا
 عيمجب ضري م ناو ڵك| باوصو هللا 7 لدع كلذ نال باوثلاو رجألا هيف

 لطبو كله دقف كلذ . هلعف يف ىلاعت هللا روج وا © هطخسو هانركذام
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 زع هللا لبق نم هاشغي امل بحملا وه مهدنع يضارلاف ةفوصتملا اماو . هرجا

 مهدنع يضارلا سيلو . اهوركم وا ناك ابوبحم ثداح و ىهنو رما نم لجو

 ريداقملا نايرج يف نوكيو هاوس ام ىلع هرثؤيو كلذ عيمج بحي ىتح ايضار
 هولاق يذلا سيلو & لساغلا يدي نيب تيملاك لجو زع هللا لبق نم هيلع

 لمعا : سابع نبا اي ، سابع نبال ع ءيبلا لاق دقو . ديعبب كلذ نم

 هللاو ديري (ا)ريثك ريخ ههركتام ىلع ربصلا يفف الاو نيقيلاو ىضرلا ىلع
 ةيصعملا كرتو ةعاطلا لمع يف ارورس هسفن ىف دجي ل اذا دبعلا نا ملعا

 ةلزنم ناك ناو 3 اريثك اريخ هيف ناف كلذ ىف ربصلا ىلع هسفن لمحيلف

 . ملعا هللاو . يضارلا ةلزنم نود رباصلا

 هناحبس هللا لاق دبعلا ىلع بجاو ضرف وهو . لكوتلا يف : ةلأسم
 ىف بلقلا نوكس لكوتلا ىنعم ، (")نينمؤم متنك نا اولكرتف هللا ىلعو
 ناسحالاو بهاوملا عيمج يف هريغ نود هللا دنع امب ةنينامطلاو برلا نامض

 كرت لكوتلا ىنعم نا نظي دق لهاجلا نا ملعا ، ةرخالاو ايندلا معن نم
 ةاقلملا ةقرخلاك ضرالا ىلع طوقسلاو بلقلاب ريبدتلاو ندبلاب بسكلا

 دق هنال عرشلا يف مارح كلذ ناف لهاجلا نظ اذهو مضولا ىلع محللاكو

 لب هتاروظحمب نيدلا تاماقم نم ماقم لاني فيكف نيلكوتملا ىلع ىننا

 هيعسو رمجلا ةكرح يف لكوتلا ريثات رهظي امنا لوقنو هنع ءاطغلا فشكن
 ظفحل وا ، بسكلاب دوقفم عفان بلجل نوكي نا اما . هدصاقم ىلا هملعب

 © عابسلاو صللاك هب لزني ل راض عفد وا { راخدالاب هدنع دوجوم

 نم لقا ائيش هللا لزنا امه : ذاعم ثيدح نم ربلادبع نبا ىورو . يناربطلا هاور ١(

 ريخ قيفوتلا نم ليلق» : هانعم يفو . "ملحلا نم لقا سانلا نيب ائيش مسقالو ، نيقيلا
 . ملعلا نم ريثك نم

 . ٢٢٣ :ةدئاملا ٢(

 



 دبعلا تاكرح دوصقمف ضرملا نم يوادتلاك هب لزن دق راض ةلازال وا

 (اهدحا) : هجوا ةنالث ىلع نوكيف عفان بلج اما هوجولا هذه ودعتال

 ادرطم اطابترا هللا ريدقتب اهب تاببسملا تطبترا ىتلا بابسالا لثم هب عوطقم
 هيلا دمي الف هيلا جاتحملا عئاجلا يدي نيب عوضوملا ماعطلا لثم (\)فلتخيال

 يعس ديلا دمو © يعسلا كرت لكوتلا طرشو لكوتم ينا : لوقيف ديل
 ءىش يف لكوتلا نم سيلو نونج اذهف ناسنالاب هغضم كلذكو . ةكرحو
 هيلا كرحتي نا نودو زبخلا لكا نود ائيش هيف هللا قلخخ نا رظتنا نا هناف

 ناكو دابعلاو دالبلا ىف ىلاعت هللا ةنس لهج دقف هل هغضمي اكلم رخسي وا

 عامج ريغب دلولا ىف عمطو ، ثرحالو رذب ريغ نم عرزلا يف عمط نمك

 اذه يف لكوتلا سيلف 5 رثكي امم اذه لاثماو ؤ نارمع ةنبا ميرمك هتجوز
 قلاخ ىلاعت هللا نا ملعي نا وهف لمعلا اما © ملعلاو لاحلاب لب لمعلاب ماقا

 هداعاو هنوكس نوكيف لاحلا اماو هيقسيو همعطي يذلا هناو ديلاو ماعطلا
 يف ماعطلا هبلسيو ديلا فجت ذا ماعطلاو ديلا ىلعال ىلاعت هللا لضف ىلع

 هجولا) ، لكوتم هناف ديلا هيلا دميلف هملعو اذكه هلاح ناك اذاو . لاحلا

 اهنود لصحي ال ببسملا نا بلاغلا نكل ةنيعتم تسيل ىتلا بابسالا (ينانلا

 نوكي نا امهدحا نيطرشب لكوتم اذهف داز ريغب ةيدابلا يف رفاسي يذلاك

 نا يناثلاو . براق ام وا اعوبسا ماعطلا ىلع ربصلا ىلع هسفن ضار دق

 هنأل قرف نيهجولا نيبف ةسيسخلا ءايشالاو شيشحلاب توقتي ثيحب نوكي
 وا ةلحم ىلا يهتني وا هل ىطعي ام وا اماعط دجي نا لمتحي هجولا اذه يل

 امهنيبف هيف ىف اغوضمم ماعطلا كرحتي نا لمتحي ال لوالا هجولاو . ةيرق

 ىلا زاحنا ول لوقن اذكهو لوالا ىنعم نم بيرق يناثلا نكلو . قرف

 ١( فلختي ال : رهاظلا .
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 ناكل الكوتم هيف سلجو ناسنا هقرطي الو شيشح الو هيف ءامال لبج

 يف ماقاو راصمالا قراف ادهاز نا يور اك . هسفن كالها ي ايعاس امآ

 . قزرب ينتئا براي لاقف تومي داكف ادحا لأسا ال لاقو اعبس لبج
 لخدف . راصمالا لخدت ىتح كتقزرال يلالجو ىقزعو هيلا هللا ىحواف

 هللا ىحواف كلذ نم هسفن يف سجوأف بارشب اذهو ماعطب اذه هءاجف
 يديأب يدبع قزرا ينا تملع اما كدهزب يتمكح بهذت نا تدرا هيل

 اهلك بابسالا نع دعابتلا ناف { يتردق ديب هقزرا نا يلا بحا يدابع

 ملعلاو لاحلاب لكوتم لوالاف . ىلاعت هللا ةنسب لهجو ةمكحلا ةمغارم نم
 هبحاص نم دازلا ذخؤي نا نكمي ذا طرشلاو ملعلاو لاحلاب لكوتم يناثلاو

 اذهف بسكلل اكرات ةيرق دجسم يف دعاقلا (ثلاثلا هجولا) اعوج توميف

 بابسال ضرعتم رصملا يف دوعقلاب هنال لوالا نم فعضا هنكلو لكوتم

 هللاو دلبلا ناكس رخسم ىلا هرظن ناك اذا هلكوت لطبيال اذه نكلو قزرلا

 هبسك ىري عرشلا يف حابملا هجولا ىلع بستكي نا (عبارلا هجولا) . ملعا

 نوكيو كلملا دي ىف ملقلا ىري اك ىلاعت هللا ةردق ىلا ةفاضالاب هتعاضبو
 ناك اذاف . ليمي اذام ىلاو كرحتي اذامب كلملا بلق ىلا لب ملقلا ىلا هرظن

 لاح نم فرشا اذه لاحف « عطقنم هنع هبلقبو بستكم هندبب يهف اذكه

 اك ةفرعملاو لاحلا هيلا فاضناو طورشلا هيف تيعور اذا هتيب يف دعاقلا

 ذخا ةفالخلاب عيوب امل هنع هللا يضر قيدصلا نا اذه ىلع ليلدلاو . قبس

 نع ينولغشت ال لاقف بتوعف يداني قوسلا لخدف هنضح تحت باوثالا
 نم هلايع توق هل ضرفف عيضا مهاوس امل تنك مهتعيض نا يناف لايع

 نكي مل لاقي نا ليحتسيف نيملسملا رومأب مايقلل ذئنيح درجتو لاملا تيب
 رابتعاب ال الكوتم ناك هنا لدف ؟ هنم لكوتلاب ىلوا نمف الكوتم قيدصلا
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 . ملعا هللاو هئايبناو هللا ءايلوا نم هريغ كلذك و بسكلا كرت

 نا ريغ نم ايندلا عفانم يف هللا ىلع لاكتالا دبعلل زوجيو : ةلأسم

 . دابعلا يديا ىلع كلذ يرجي نا الو اهقحتسي

 هلاعفا ىلع الو هلاعفا نود هللا ىلع لكوتي الف اهباوثو ةرخألا عفانم اماو

 لاعفا ريغب ةرخألا يف هريغ وا وه هبيثي نا هللا ىلع لكتا ناو 0 هللا نود

 اذهف لوزي ال هنا نظو هدي يف امب دبعلا قثوتسا ناو . كلهي هنا ليق دقف

 هتلازا ىلع رداق وهو هللا دنع نم هنا نقيت نا اماو 5 هللا ريغ ىلع لاكتا

 ةقثلاو نيقيلا فعض نم ديلا ىف امب قاثيتسالا لاقيو . هللا ىلع لكوتم وهف

 اكوتلا نم افرط انركذ دقو . قيفوتلا هللابو . دوبعهاب ءوس نظ دوجرلملاب
 . ملعا هللاو ردقلا باب يف هدهاوشو

 ضرف ىلاعت هللا ىلا رومالا ضيوفت نا ملعا : ضيوفتلا يف ةلأسم

 الا كتومو كتايحو كعفنو كرض كلمي ال هنا ملعت نا هانعمو بجاو

 كلذ رقتسا اذاف ، هاشاح عنام الو هاوس هعم الو هريغ قزار كل الو لا

 سأف ! اهكلام ىلا وجرتو اهب وجنت يتلا رومالا تضوف دقف كبلق ي
 رشلا نم الو ريخلا نم نوكي ال دنا داقتعا وه امنا هيلع ثعابلاو ضيوفتلا

 نم هبلق حارتسا دقف اذكه دبعلا داقتعا ناك اذاف هنوك هللا دارا ام الا

 نمؤم نع ةياكح ىلاعتو هناحبس لاق دقو . لجو زع هالومل الا عوضخلا
 ءيبنلا غلاب دقو (_دابعلاب ريصب هللا نا هللا ىلا يرما ضوفآو» نوعرف لا

 كمه لقيلا : دوعسم نب هللا دبعل هلوقب هيلع صنلاو هب حيرصتلا يف
 نا اودهج ول قلخلا نا ملعاو {، (")كتاي مل ردقي مل امو كاتا ردق ام

 . ٤٤ : رفاغ ١(

 بيغرتلا يف ميعن وبا هاور (كتاي قزرت امو نكي ردقام كمه رثكتال) : ثيدح ("
 . السرم يرفاعملا ورمع نب كلام ةياور نم بيهرتلاو
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 اودهج ولو ، كلذ ىلع اوردقي مل كل لجو زع هللا هبتكي مل ءيشب كوعفني
 : لع هلوقو . كلذ ىلع اوردقي مل كيلغ هللا هبنكي مل ءيشب كورضي نا
 هلصا ناك ناو اعيمج ناسللاو بلقلاب نوكي هنال ضيوفتلاب رما !كم لقيل»

 هريغ نم وا هللا نم هنا كشف ةمعن وا ءالب دبعلا ىلع لزن ناو بلقلا نم

 ملعا هللاو & لاح لك ىلع كله دقف هللا لبق نم نوكي نا ركنا ا
 . مكحاو
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 ىناثلا نكرلا
 بادآلاو ننسلا نم اهيف امو ةالصلا طورش ىف باتكلا نم

 عبرا ثادحالا نم ةعورشملا ةراهطلا يدي نيب مدقن نا يغبي هنا ملع
 . تامدقم

 ىلوالا ةمدقملا

 ناسنالا ةجاح ءاضق بادآ ىف

 داعبا (اهادحا) : تايبدالاو يهانملا نم ةلأسم نيرشع ىلع يوتحتو

 ال : تاحابملا رودجب راتتسالا رذعتي ثيحو ءارحصلا يف طئاغلل بهذلا

 (١)بهذملا دعبا ناسنالا ةجاحل بهذ اذا ناك مالسلا هيلع يبنلا نا يور

 توص هل عمسي الو صخش هل ىري ال ثيحب سانلا نع راتتسالا (ةينالا)

 . (٢هيلا نورظني سانلاو هتجاح لج رلا يضقي نا مالسلا هيلع هيهن

 لوبي نا دحا دارا اذا : مالسلا هيلع هلوقل لهسلا عضوملا رايتخا «ةنلانلا»

 لوسرلا يهل امئاق لوبي ال نا (ةعبارلا) . نيللا ثمدلاو ("هلوبل ثمديلف

 ىلا هئاهتنا لبق هتروع فشكي ال نا «ةسماخلا»ه (ث)كلذ نع مالسلا هيلع

 يتايال ناكف رفس ىف هللا لوسر عم انجرخ (ض) رباج ثيدح نم هجام نبا ىور ١(
 هاري ال ىتح قلطنا زاربلا دارا اذا ناكه : دواد يبالو ء ىري الف بيغي ىتح زاربلا

 . !بهذملا دعبا بهذ اذا دقل يبنلا نا : هلو . هدحا

 ٢( يذمرتلاو دوادوبا هاور .

 ٢( «هلوبل دتريلفو : ظفلب دوادوباو دمحا هاور .

 ٤) رذعلالا مهللا .

_ ١٢٣٢٥ _ 

 



 نم برقي ىتح هرازا فشكي ال ناك مالسلا هيلع هنا يور امل هزربت عضوم
 بشخ وا رخص وا رادج نم هنكما امب رتتسي نا : ةسداسلا (١)رضرالا

 اجرفنم حيرلل هنم لعجيو هسفن ىلع هريدي ام دجي مل نا هبوث وا ةلحار وا

 نود ءارحصلا ي اهربدتسي الو هجرفب ةلبقلا لبقتسيال نا [ةعباسلا]
 ال نا ث «ةنمانلا» "ةلبقلا ةمرحل كلذ يف دراولا يهلل ةينبالاو فوهكلا

 «ةعساتلا» . هنم اتقلخ امهنال شرعلا رون مارتحال رمقلاو سمشلا لبقتسي
 ؛ ماذجلا ضرم ثروي ليق هنالو نتنلا هيلع درت الئل حرلا لبقتسي ال نا

 دعقي ال نا «ةرشاعلا» . ةراملل هتروع ودبت الئل قيرطلا لبقتسي ال ناو

 الو . ةرمثملا راجشالا لالظ ين الو . تاقرطلا يف الو سانلا ثدحتم ين

 روهظ يف الو © هايمل يف الو . راهنالا طوطش يف الو تار دجلا لالظ ين

 : مالسلا هيلع هلوق وهو هوجولا هذه يف دراولا يهنل اهميرحو دجاسملا

 ةرماع قيرط وا & راج رهن ىلع وا ةرمثم ةرجش تحت هتجاح ىضق نم
 سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف هللا دجاسم نم دجسم رهظ ىلع وا

 يف الو © ماعطلا ةمرحل ثرح يف دعقي ال نا "ةرشع ةيداحلاو ()نيعمجا

 "ةرشع ةيناثلا» ، (ث)انئايحا ةمرحك اناتوم ةمرح» مالسلا هيلع هنوقل ةربقم

 هرازا فشكي ال نا هبادا نم ناك هنا (هللعر يبنلا نع سابع نبا نع عيبرلا ةياور ١(

 نع يذمرتلاو دوادوبا هجرخا مث _ ضرالا نم برقي ىتح ناسنالا ةجاح دارا اذا
 . ؛ضرالا نم وندي ىتح هبوث عفري مل ةجاحلا دارا اذاو : ظفلب سنا

 الف هتجاحل مكدحا سلج اذاو : لاق (هيلع) هللا لوسر نا (ض) ةريره وبا ىور ٦(
 . ملسمو دمحا هاور) «اهربدتسي الو ةلبقلا لبقتسي
 ةريره وبا ىورو 0 فيعض دنسب رمع نبا ثيدح نم هدنسم ىف يناربطلا هجرخا
 : لاق ؟ هللا لوسراي نانعاللا امو . اولاق ءنينعاللا اوقتاو : لاق (ْيعر) ءيبنلا نا

 . دواد وباو ملسمو دمحا هاور «مهتلظوا سانلا قيرط يف ىلختي ىذلا
 . يفاسنلا الا ةسمخلا هاور ٤(

١٣٦ 



 يهل 3 ةباد رفاح عضوم يف الو { ةاوهم يف الو ، رحج يف لوبيال نا
 نم مكناوخا نكاسم اهنال ةرحجالا يف اهئاضق نع مالسلا هيلع لوسرلا

 نا ؛ةرشع ةثلاثلا { ةيذؤم ةباد .هيف نوكت نا قافشالل ليقو . (ا)نجلا

 لوقي نا (ةرشع ةعبارلا» . ءوضولا عضوم ف الو ] سانلا تويب ف دعقيال

 ناطيشلا ثبخلا ثيبخلا سجنلا سجرلا نم هللاب ذوعا . هتجاحل دوعقلا دنع

 ()كلذ نع هم لوسرلا يهنل ءالخلا ىلع هللا ركذ بنتجيو (")مجرلا

 اهطالتخا نال طئاغلا نيبو هنيب قرفي ةرفح لوبلل رفتحي نا «ةرشع ةسماخلا»

 ٠ ساوسولا ثروتو 6 لوبقلا نع ءاعدلا بجحت يتلا بونذلا نم هنا ليق

 _ هتجاح ءاضقل رسيا هنال رسيالا قشلا ىلع دمتعي نا «ةرشع ةسداسلاو

 { (ٹ٤كلذ نع مالسلا هيلع هيهنل هنيميب هركذ سعميال نا _ ةرشع ةعباسلا

 الو رعشلا داشناب الو ،“ ثيدحلاب۔ لغتشي ال نا ةرشع ةنمانلا»

 كلذ ف دراولا يهلل اضيا هيلع ملسي الو ٤ مالسلا دري الو . ةءارقلاب

 دعب درلا همزلي الو ث ةلاحلا كلت يف مالسلا در نع ىهن هكيَعءىبنلا نأ

 لابي نا (ةلغ) هللا لوسر ىجن» : لاق هنا سجرس نب هللادبع نع ةدانق ثيدحلو ١(
 ,نجلا نكاسم اهنالو : لاق ؟ رحجلا يف لوبلا نم هركيام : ةداتقل اولاق هرحج يف

 . نكسلا نباو ةميزخ نبا هححصو يقهيبلاو مكاحلاو دواد وباو ٌفاسنلاو دمحا هاور

 : لاق ءالخلا لخدي نا دارا اذا (يع) هللا لوسر ناك : لاق (ض) سنا ثيدحل ("
 ءابلا مضب ثبخلا . ةعامجلا هاور ؛ثئابخلاو ثبخلا نم كب ذوعأ ينا مهللا 3 هللا مسب»

 . مهئاناو نيطايشلا ناركذ . دارملاو ةثيبخ عمج ثئابخلاو { ثيبخ عمج

 . هناسل هب كرحي الو ، هسفن ى هللا دمحي نا _ كلذ ءانثا سطع اذا _ سابالر (

 8 نيمماب يجنتسن وا ، لوببوا طئاغب ةلبقلا لبقتسن نا اناهن : لاق (ض) ناملس ثيدحل (

 هاور . مظعروا عيج رب يجنتسي ال ناو 3 راجحا ةثالث نم لقاب اندحا يجنتسي را

 هلكال هينمي لعجي ناك (كلع) ءيبنلا نا (رض) ةصفح نعو . يذمرتلاو دوادوباو ملسم
 هجام نباو دوادوباو دمحا هاور !كلذ ىوسام هلامش وه . هءاطعو هذخاو هبايث و هب شر

 . يقهيبلاو مكاحلاو نابح نباو
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 يغبنيو ثدحلا يف قصبي الو طخمتي ال نا «ةرشع ةعساتلا ('اضيا هغارف

 كلذب . ءيربتسيل بيضقلا لصا ىلا ناجعلا ندل نم ركذلا تلسي نا هل

 دماج لك نم اهماقم موقي ام وا راجحالاب سجنلا ليزي نا [نورشعلا]
 يقتيو . داوعالاو بارتلاو ردملاك ةمرح يذب الو موعطمب سيل قنم رهاط

 يف رصتقي نا يغبنيو © نوعلم وهف كلذ لعف نم لاقو (")ثورلاو

 هنأل حفلاب ( ئ سلمالا جاج زلاب يجنتسي ي الو « س ا الف فورح ةنالن

 نم يجنتسيو . ربقلا باذع ثروي هنأل هديب لوبلا لماعي الو فشضشنيال

 نود لامشلا ىلع روصقم كلذ عيمج ىف لمعلاو . اصوصخ حيرلا الا مدلاو

 لاو اهنودب ىقنا اذا ةثالثلا بلط همزلي الو لوبلا جرخمب أدبيلو نيمل

 . ملعا

 ةيناثلا ةمدقملا

 اهيف فلتخملاو اهيلع قفتملا تاساجنلا نايعا ىف

 ةتيملا يهو : ءايشا ةرشع تاساجنلا نايعا نم اهيلع قفتملا نا ملعا

 دري ملف هيلع ملسف لوبي وهوه _ لجر ةلعر هللا لوسرب رم دقو . رمع نبا نع ١(
 . يراخبلا الا ةعامجلا هاور «هيلع

 الو امالس دري الف . هريغ وا اركذ ناك 7 مالكلا نع فكي نا :

 . يدرتلا هيلع ىشخم ىمعا داش راك هنم دبال ملالا انذؤم ,

 ٢ ( ناملس ثيدح نم ابيرق قبس .
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 نم رهطلاو يذملاو يدولاو ينملاو لوبلاو طئاغلاو ريزنخلا محلو مدلاو
 ةمالا عيمج دنع اهتساجنو اهلميرحت ىلع قفتم ءايشألا هذهف ، رمخلاو ءاسنلا

 ةمرحم اهناف ةتيملا اما . ةرصتخم ظافلاب اهليصفت نم دبالو (١)تملع امين

 ةنسلا هتصخ ام الا ةمالا نم عامجالاو باتكلا صنب (")قالطالا ىلع

 ٨ ةاكذلا ليبس ريغ ىلع حورلا هنم جرخ ام لك & ةتيملا دحو _ . اهنم

 : ناعونف ةيربلا اما ةيرحبو ةيرب : ناعون يهو

 تارشحلاو ماعنالاك مظعلاو مدلاو محللا هيف عمتجم ةلئاس سفن هلام امهدحا
 , هوفقيراف بئاذلا نمسلا ىف ةرأفلا تتام اذا» ةقيع هلوقل اهتساجن يف فالخ الف
 اههبشا ام عيمج نم ةرأفلا ريغ كلذكو ("«اهلوح امو اهوقلأف ادماج ناك ناو
 دارقلاو جمضلا يف فلتخاو ،| تارشحلا عيمجو تايحلاو ريفاصعلاك اهيلع اسايق

 . كلذ هبشا امو قبلاو ضوعبلاو لمقلاو
 رذلاو ابابذلاك ةلئاس سفن هل سيل ام ربلا ةتيم نم : يناثلا عونلا

 توملاب سجني ال نا هيلع قفتم اذهف كلذ هبشا امو براقعلاو سفانخلاو

 : مالسلا هيلع هلوقل ، بابذلا ىلع اسايق عئام وأ ءام نم هيف تامام الو

 يفو ءاد هيحانج دحا يف ناف هوجرخا مث هولقماف مكدحا ءانا يف عقو اذا ه

 اهضعب نا مولعمو )٠( ءافشلا رخؤيو ءادلا مدقيل هناو © ءافش رخآلا

 ةيرحبلا ( ةتيملا اماو ) . ملعا هللاو اماعط دسفا لقي مل و كلذ نم تومب

 ىلاعت هلوقل اهليلحتو اهتراهط ىلع قفتمف

 ١( ملعا ام ىلع اهيلع اعمجم اهلك تسل .

 ٢( باتكلا صنب حابتف ةرورضلا دنع الا .

 لاقف نمس ىف تعقو ةرأف نع لئس : (ض) ةنوميم نع سابع نبا نع يراخبلا ةياور ٢(
 _ عئاملاو دماجلا نيب ليصفتلا هيف حصي مل ينعي همكنمس اولك و امهلوح امو اهوقلاه

 ناف : نمسلا يف ةرافلا تعقو اذاه : ةريره يبا ثيدح نم دواد يباو دمحا ةياورو

 يراخبلا هيلع مكح دقو «اوبرقت الف اعئام ناك ناو 5 اهلوح امو اهوقلاف ادماج ناك

 . مهولاب متاح وباو

 . هجام نباو دواد وباو يراخبلاو دمحا هاور )
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 هؤام روهطلا وه هت لوسرلا لوقلو (اظيآلا ههماعطو رحبلا ديص مكل لحا
 دارجلاو كمسلا ناتتيملاف نامدو ناتتيم مكل تلحا : هلوقلو (")هتتيم لحلاو

 ببسب تام ام : اضيا ناعون رحبلا ةتيمو» (")لاحطلاو دبكلا نامدلاو

 تامام «يناثلاو» . هليلحت ىلع قفتم اذهف دايطصالا نيح يف لتق وا يمر

 يف فلتخاو . نتنا اذا هوركم وه ليقو . لالح وه ليقف : ببس ريغب

 ليقز 3 ةيهاركلاب ليقو . ليلحتلاب امهيف ليقف : ءاملا ناسناو ءاملا ريزنخ
 هريغ نم زيمتيو . ناتيحلا نم هاوس نود كمسلا ىلع روصقم ليلحتلا

 ناتيح نم روشق هيلع سيل امو . ربلا باود نم رعشلا ةلزنمب اهنال روشقلاب

 ةاكذ ليقو ، ربلا تارشح نم سلما ناك امو يحامالاو تايحلا ةلزنمب وهف
 . ملعا هللاو هدايطصا يح يف هيلع ةيمستلا ناتيحلا

 محللاك هميرحت ىلع قفتم وه ام اهنمف : ربلا ةتيم ءازجا اماو : ةلأسم

 رعشلاو فوصلاك هليلحت ىلع قفتم وهام اهنمو . اهنم للبلاو محشلاو
 هغابد دعب دلجلاك هيف فلتخم وهام اهنمو . اههابشاو ربولاو شيرلا فارطاو

 عطق ام اماو 5 اهانعف يف امو ماظعلاو فالظالا فارطاو نرقلا فرطو
 مدلا اماو) . ملعا هللاو (ث)ةنيم هنا فالخ الف ةيح يهو ةميهبلا نم

 امد واه ىلاعت هلوقل هميرحتو هتساجن ىلع اضيا قفتمف (حوفسللا

 ١( :ةدلاملا ١٩٢.

 لوسر لاق لاق . ةريره ىلا ثيدح نم يذمرتلاو ةميزخ نبا هححصو ةعبرالا هجرخا ٢(

 هؤام روهطلا وه : لاقف رحبلا ءامب عوضولا نع لئس ينعي : رحبلا ىف (هقعر هلا

 . رهطملا رهاطلا وه روهطلاو ِهتتيم لحلاو
 ٢( سابع نبا ثيدح نم عيبرلا هاورو هجام نباو دمحا هاور رمع نبا نع .

 يذمرتلاو دواد وبا هجرخا "ةتيم وهف ةيح يهو ةميهبلا نم عطقامه . (هلير هلوقل ٤(

 . هنسح و

 س ١٤٠

 



 نانتيم مكل تلحا هع ءيبنلا لوق نم ةنسلا هتصخ امالا (اهاحوفسم
 يف فلتخاو (")لاحطلاو دبكلا نامدلاو { كمسلاو دارجلا ناتتيملاف نامدو

 ريغ ليقو . ىوشي وا خبطي نيح هيلع ةيمستلا هتاكذ ليقف دارجلا ةاكذ

 ل يذلا مدلا نم ليلق يف فلتخاو . ملعا هللاو هسوعر فطق نم كلذ

 سجني ال ليقف ، ضفي مل عمتجا ول يذلا شاشرلا يفو احوفسم نكي
 تمرح : هلقلو ضعبتي ال هنيعب سجنلا ءيشلا ليقو . ءوضولا ضقني الو
 قلعتت يتلا ةرمحلا يف صخرو . مد لك يف امومع ("}مدلاو ةتيملا مكيلع
 مدو بلقلا مد يف فلتخاو & ةحيبذلا نم حبذملا لسغ دعب بوثلاو ديلاب

 ثيغاربلا نم هانعم ىف ناك امو بابذلا مد يف اضيا صخرو . قورعلا
 هتساجن يدنع حصالاو ، اضيا ةاغبلاو ءادهشلا مد ىف فلتخاو . اههابشاو

 ىلع ٧ مدآ ىنب نم هلصا ناك اذا لمقلا ىف انباحصا ددشو . مدلا مومعل

 [ريزنخلا اماو] . ملعا هللاو اضيا ماعنالاو ناويحلا لمق يف ددش مهضعب نا

 مظعلاو محشلاو محللا نم هئازجا عيمجب هتساجنو هميرحت ىلع عمجمن
 ريزنخ محل واه ىلاعت هلوقل ةاكذلا هيف حصت ال هنال دلجلاو نبللاو بصعلاو

 مالسلا هيلع هلوقلو . ةيلكلاب مرحم هنا حصف هيلا ءاهلا درب (‘6سجر هناف

 هنم عنمو . ضعب هزاجأف هرعش يف فلتخاو . (ث)ريزنخلا لتقب تنب
 فلتخاو . ةاكذلا امهيف حصت الو ريزنخلا ىنعم ىف ليفلاو درقلاو . نورخا

 . ١٤٥ : ماعنالا ١(

 ٢( فعض هيفو هجام نباو دمحا هجرخا رمع نبا ثيدح نم .

 ( ةدلاملا : ٣ .

 ( افنا : ١٤٥ .

 امهنا ال دحاو ثيدح امهنا ىلع هرمخلا ةقاراو ريزنخلا لتقب تتعب» . دمحا ىور ٥(

 . دحاو ثيدح امهنا ىلع حاضيالا ف رماع خيشلا ىرج دقو ناثيدح
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 هطئاغو مدآ نبا عيجر اماو . هنم ةذختملا لحاكملاو ليفلا بان مظع ىف

 ءازجالا عيمج كلذكو ئ لاحلا اذه ىلع هلوب كلذكو ٠ هتساجن ىلع قفتمف

 فلتخاو . اهريغو بصعلاو مظعلاو محنلا نم هب ةلصتملاو هنم ةلصفنملا

 هنا هنم للبلا عيمجو مغلبلاو طاحخلاو قرعلاو قاربلا ىلع اوقفتاو { هخم ين

 تايمدآلا نبلك حالص لا ماسجالا نم ليحتسي ام كلذكو ٠ رهاط

 نبل ةساجن يف فالخال اك هتراهط يف فالخ الف تاناويحلا نم للحملاو

 . محلل عبات ليقو ٠ هوركم ليقف : لكالا مرح ناويحلا نبل نبل اماو ‘ ةريزتخلا

 تايحلا نم تارشحلا ضيب نود هب سأب الف حابملا ريطلا ضيب يب اماو

 نم دلوتي ام كلذكو . ملعا هللاو ثئابخلا نم اهنال اهلاكشاو يحامالاو

 ديدصلا يف فلتخاو . رهاط هنا اوقفتا ز حيقلاو ةدملا نم حورقلاو حورجلا

 تلصف اذا ةسجن اهنا ىلع اوقفتاف يدولاو يذملاو ينملا اماو : ههبشا امو

 ىرجم نم اهجورخ رارمتسا ليقف اهتساجن ببس ىف فلتخاو (' )ندبلا نع

 ةياورو ةيوداهلاو ةيكلاملاو ةيفنحلاف : اهيلع قفتمال اهيف فلتخم ينملا ةساجن نا قيقحتلا ) ١

 اسايقو سجن نع الا نوكي ال لسفلا نال اولاق هتساجنب انباحصاك نولوقي دمحا نع

 يور امب نيلدتسم ينملا ةراهطب نولوقي ةيعفاشلا نكل . ةرذقتسملا ندبلا تالضف ىلع

 ءاسباي ناك اذا» () هللا لوسر بوث نم ينملا كرفا تنك ، تلاق اهنا ةشئاع نع

 ينتأر دقل) _ نابح نب ال ظفللاو - اغلوقلو .. « رازبلاو هناوع وباو ينطقرادلا هاور

 امبو _ حيحصلا لاجر هلاجر (يلصي وهو هر هللا لوسر بوث نم ينملا كرفا

 امنار لاقف بوثلا بيصي ينملا نع لئس (نر هللا لوسر نا سابع نبا نع يور

 هاور (ةرخذا وا ةقرخب هحسمت نا كيفكي امنا) لاقو (قاصبلاو طاخلا ةلزنمب وه

 سيلو بدنلا ىلع ةلومحم هلسغ ثيداحاو : اولاق { يواحطلاو يقهيبلاو ينطقرادلا
 قاصبلاو طاخملاب ههيبشتو . نردلا ةلازاو ةفاظنلا لجال نوكي دقف ةساجنلا ليلد لسفلا

 هؤاقب هركتسملا نردلا ةلازا لجال ةرخذاو ةقرخ هحسمب رمالاو اضيا ةراهطلا ليلد

 تالضفلاب ينملل هيبشتلا اماو هحسم أزجا امل اسجن ناك الو } يلصملا بوث ىف

 نا ىلع . صنلا عم ساقي الف هتساجنب لاق نم هلاق امك طئاغلاو لوبلا نم ةرذقتسملا
 ينطقرادلاو دمحا ةياور نم رامعل (ةلعر هلوق وه ينملا ةساجن ىلع لدي اصن كانه
 هححصم ها . (ءيقلاو مدلاو ينملاو طئاغلاو لوبلا نم كبرث لسفت امنا)

١٤٢ 

 



 ابوث ةفطنلا تسم مث ادعاصف تارم ثالث ناسنالا ملتحا ول هناو سجنلا

 ىتلا تالضفلا رئاس ىلع اهوساقو دبعت هنال لسغلا همزليو سجنيال هنا

 اهلصا نال اهنيعب ةسجن اهنا نورخا لاقو ، نبللاو قرعلاك ندبلا نم جرخت
 اماو» . هانعم يف ناك امو لوبلا ىلع اسايق سجنلا ىرجم يف يرجت اهنالو مد
 نم اهنظاو هتساجن ةلع ىلع فقا مل و سجن اضيا وهف «ءاسنلا نم رهطلا

 ىلع راج ضيحلا مد نم دلوتم حيق هنال سجنلا جرخم ىلع هجورخ لبق
 كلذكو . ('تساجن ىلع اضيا قفتمف (رمخلا اماو) . ضيحلاو لوبلا ىرجم
 تثعب مالسلا هيلع هلوقل ةمالا ءاملع نم روهمجلا دنع اضيا ركسم لك

 عيمجب الو 5 اهب عافنتسالا زوجيال اهنيعب ةمرحم اهنا ىلع لدف (")رمخلا ةقاراب

 تسيل رمخلا نا موق معز دقو هريغو يدردلاو لخلا نم اهتالضف
 اهيف تلح اذا ةبرطملا ةدشلا ةهج نم ذخا امنا مهلوق نظاو (")ةسجنب

 ةرشعلا اماو . ملعا هللاو اهمكح عفترا تعفترا اذاو ، ةمرحم تراص

 وذو ثرفلاو 3 مئاهبلا نم همحل لكؤي ام لاوباو ءيقلا : يهف اهيف فلتخا
 . ملعملا بلكلاو 3 رهلاو ، ريطلا نم بلخم وذو ، عابسلا نم بان

 نيذلا اهيا اي) : ىلاعت هلوقب نيلدتسم ءاملعلا روهمج دنع ةسجن و اعامجا ةمرحم رمخلا ١(

 ديب . (ةيآلا ناطيشلا لمع نم سجر مالزالاو باصنالاو رسيملاو رمخلا امنا اونمآ

 نال ةيسحال ةيونعم اهتساجن ناو اهتراهط نوري نيققحملا ءاملعلا نم ةفئاط كانه نا

 مزاليال ميرحتلا ناو هتساجن ىلع صاخ ليلد ماقام الا ةراهطلا نايعالا يف لصالا

 لكف . ميرحتلا اهمزاليف ةساجنلا اماو . ةرهاط يهو ةمرحم ةشيشحلا ناف ةساجنلا

 ىلع اهتسمالم نم عنملا وه ةساجنلا يف مكحلا نال كلذو . سكع الو مرحم سجن

 سبل مرحي هناف ، ميرحتلاب مكحلا هفالخب اهميرحتب مكح نيعلا ةساجنب مكحلاف لاح لك

 هححصم ها . اعامجاو ةرورض نارهاط امهو بهذلاو ريرحلا

 ٢( ابيرق مدقت .

 ٢( هنايب ابيرق قبس اك فيعضب سيلو هفيعضتب رعشي معزب ريبعتلا .

١٤٢٣ 



 اما) © هانعم يف ناك امو 0 مئاهبلا نم لالجلاو ‘ ناركسلا قرعو ا كرشملاو

 هتساجن ىلع انباحصا قفتاو . مغلبلا ىلع اسايق رهاط هنا موق معزف (ءيقلا

 سلق وا ءاف نم : مالسلا هيلع لوسرلا لوقل ءوضولا ضقني هنال

 يف ةروظحملا لاعفالاو سجنلا وه ةراهطلا ضقن يف رثؤملاو ()أضوتيلف
 هيلع موكحملا عضوملا وا مفلا ىلا لصو اذا _ سلقلا كلذكو & عرشلا

 دح غلبي مل اذا اماو . هعلب نم يصعيو ءوضولا ضقنيو سجني هنا _ هيف

 دجسلا يف اوضرم نيذلا (")نيينرعلا ثيدحل رهاط وه موق لاقف . اضيا

 اهلاوبا نم اوبرشيو ةقدصلا لبا ىلا اوجرخي نا مالسلا هيلع ءيبنلا مهرماف

 ضبارم يف تناو ةالصلا كترضح اذاه مالسلا هيلع هلوقلو د (٣)اهنابلأو

 اسايقو © (لصت الف لبالا نطاعم يف كترضح اذاو ، لصف منغلا

 رسلق وا فاعروا ءيق هباصا نمه . هدنع هظفلو هفعضو هجام نبا هاور ةشئاع نع ١(

 . ملكتي ال كلذ ىف وهو هتالص ىلع نيبيل مث اضوتيلف فرصنيلف يذم وا

 اي اولاقف مالسالاب اوملكتو (ل هللا لوسر ىلع اومدق ةنيرعو لكع نم موق مه ("
 ءىبنلا مهرماف ةنيدملاب اومحوتساو فير لها نكن مل و عرض لها انك انا هللا ءيبن

 ىتح اوقلطناف اهنابلاو اهلاوبا نم اوبرشيف هيف اوجرخي نا مهرماو عارو دوذب (
 دوذلا اوقاتساو (ةْيَع) ءيبنلا يعار اولتقو مهمالسا دعب اورفك ةرحلا ةيحان اوناك اذا

 مهيديا اوعطقو مهنيعا اولمسف مهب رماف مهراثآ يف بلطلا ثعبف (ل ءيبنلا غلبف
 لمس امئاه سنا لاق . ةينامث اوناكو _ . مهلاح ىلع اوتام ىتح ةرحلا ةيحان ىف اوكرتو

 . اصاصق مهب لعف ام نوكيف ءاعرنا نيعا اولمس مهنال مهنيعا هللا لوسر

 انباحصا هيلا بهذ ام يفاني ال لبالا لاوبا برش نيينرعلل (ةلمر ءىبلا ةحابا نا ٢(
 لحتال ءايشا مه لحت ررضلا لهاو ررض لها نينرعلا نال اهلك لاوبالا ةساجن نم
 يركسلا لوبلاب اوبيصا مهنا لاقيو ٠ اهيلع ساقيال ةصخر رلاو . هللا نم ةصخر مهريغل

 براجتلا تتبثا يذلا يوبنلا بطلا نم وهو . هعطقت يتلا ةيودالا نم لبالا لوب ناو

 ه ححصم ه ١ . هتحص

 ٤( !لبالا ناطعا ىف اولصتالو منغلا ضبارم يف اولصه ظفلب ةريره يبا ثيدح نم ىذمرتلا هاور .

١٤٤



 : موحلل ةعبات لاوبالا : نورخا لاقو ، تالضفلا رئاس و قرعلاو نبللا ىلع

 نا انباحصا رثكا لاقو . هسكع ىلع للحملاو . هلوب سجن هلكا مرحملاف

 ءيبنلا نال مئاهبلا نم وا & مدا ينب نم تناك ءاوس ةسجن اهلك لاوبالا

 لاق ٦ (١)نيثبخألا عفادي وهو مكدحا لصيال لاقو اثبخ لوبلا ىمس نل

 ؟ مارح ثيبخ لكو ، ثيبخ لوب لكف ("ثئابخلا مهيلع مرحيو» ىلاعت

 يلع قفتم امهمد نا اك . همحل لكؤي ال ام لوبك همحل لكؤي ام لوبن
 لاوبا برش نم رذع انباحصا عطقي مل و . ملعا هللاو . هميرحتو هتساجن

 نكل اضيا اهيف فلتخا دقف «ثاورالاو ثرفلا اماو» . ملعا هللاو . سجن

 رمال همحل لكؤي ام عيمج نم ةرهاط اهنا ىلع اوعمجا ةمالا روهمج و انباحصا

 للا لوسر اي اولاقف باودلا فلعل هنم دوزتلاب نيينجلا رفنلا ةفيفع ءىبنلا

 مظعلاب ىجنتسي نا مالسلا هيلع ىج كلذ دنعف انيلع هن وسجني مدآ ىنب نا

 . اهسيجنت نع مالسلا هيلع هني مل ةسجن ثاورالا تناك ولف ()ثورلاو

 هعفادي وه الو ماعط ةرضحب ةالصال» (ض) ةشئاع نع ملسم ةياورو . هيلع قفتم ١(

 . !ناثبخالا

 ٢) فارعالا ١٥٧

 _ دوعسم نبا نع ملسمو دمحا هاورو _ هححصو ينطقرادلا هاور ةريره يبا نع (
 هنه يقهيبلا ننس يف هظفلو _ رخآ ظفلب ةءوبنلا لئالد ف مكاحلا هللادبع وبا هاورو

 ٤ ثور الو مظعب يتات الو اهب ضفنتسا اراجحا ينغبا (رض) ةريره ىنال لاق (ةلك)
 هلا لوسراي تلقف هتعبتو ماقو غرف اذا ىتح هبنج اهنعضوف يبوث يف راجحاب تيتاف

 مهل هللا توعدف دازلا ينولاسف نيبيصن دفو يناتاه : لاقف ؟ «ثورلاو مظعلا لاب ام

 مظعلا ناب (للَعر للع الو _ اماعط هيلع اودجو الا مظع الو ةثورب اورمي ال نا
 مهنا : لاق هللا لوسراي كلذ مهنع ينغي امو دوعسم نبا هل لاق نجلا ماعط ةثورلاو

 اٹور اودجرالو { ذخا موي هيلع ناك يذلا همحل هيلع اودجو الا امظع نودجيال

 . لئالدلا ىف مكاحلا هللادبع وبا هاور «لكا موي ناك يذلا هبح هيف اودجرالا

١٤٥ 

 



 صلخت ام الا سجن ثرفلا نا قرشملا لها نم انباحصا بتك ضعب ينو

 ثور نوهركي انباحصا ضعبو . (١)هب ساب الف ءاعمالا ىلا شركلا نم

 مهضعب ركذو ، سجنلا ىرجم ىلع يرجي هنال عيبرلا نامز يف ىننالا ةرقبلا

 بان وذ اماو» . ريعشلا فلعت تناكو اقيقر ناك اذا ليخلاو لاغبلا ثور

 هئازجا عيمج و محللا مرحم موق لاقف ، اضيا هيف فلتخان «عابسلا نم

 (٢)هعيمج للبلاو قرعلاو نبللاو ثورلا نم هنم ةجراخلا تالضفلاو

 ةساجن ىلع اوجتحاو . (" ءيبنلا نع هيف دراولا ىهلاب اوجتحاو

 ةالفلا يف نوكت ىتلا ضايحلا نع لئس دقو مالسلا هيلع هلوقب اهرائسا

 مل نيتلق ىلع ءاملا داز اذا» : لاقف باودلاو عابسلا نم اهيوأي امو

(١ 

(٢ 

(٢ 

 بقلملا حلفا نب بؤوقعي مامالا نب ناميلسك اضيا هتساجنب لوقي نم برغملا ءاملع نم

 نب نونج حلاص وبا خيشلا هلهابف ثرفلا مرحي هنال كلذب بقل امناو يثرفلا ناميلسب

 ميرحتب مكح امك . هللاب الا ةوق الو لوح الو ةلهابملا نم هعوجر انثا هاتف نايري

 حبذم ةيقنت دعب قورعلا مدو ، ضئاحلاو بنجلا قرع سيجنتو 5 هما ةحوبذملا نينجلا
 اهيلع هقفاوي مل لئاسملا هذهو _ ةبارقلل ةاكزلا ميرحتو كشلا موي موص ميرحتو . ةاشلا
 هححصم ها . ةيضابالا ءاملع

 نيلباقم رماع خيشلا هل ركذ دقو الباقم هل فنصملا ركذي مل : هللا همحر يشحملا لاق

 لق» ىلاعت هلوق وهو باتكلا رهاظ ةضراعم مهفالتخا ببسو 5 ةحابالاو ةهاركلا امهو
 بان يذ لك لكا» : (ةلعر هلوق وهو ةنسلاو . ةيآلا ءامرحع يلا يحوا اميف دجأ ال

 { ةحابالاب لاق ةيالا رهاظ ىلا بهذ نمف "مارح ريطلا نم بلخم يذو عابسلا نم

 ثيدحلاو ةيالا نيب عمجلا لواح نمو ث مبرحتلاب لاق ثيدحلا رهاظ ىلا بهذ نمو

 مالسلا هيلع هنع يور هنال ، ةهاركلا ىلع كلذ ىف دراولا يهنلا لمحو ةهاركلاب لاق

 سابعلا نبا بويا ةصقو ث ريطلا نم بلخم يذو عابسلا نم بان يذ لكا نع ىهن هنا
 لاقف يحلا ىلا ءاجف اهحبذ مث اهلجرا عطقف الابشاو ةءوبلو اعبس دجو امل هللا همحر
 . ةهاركلا ىلع لدي ينالفلا يداولاب هيلعف هوركملا محللا يغتبي نم مهل

 هاور «مارح ريطلا نم بلخم يذو عابسلا نم بان يذ لك لكا» : () هلوق وهو
 . ةريره يبا ثيدح نم عيبرلأ

١٤٦ 

 



 ام نيب قيرفتلل نكي مل ةسجن عابسلا نكت مل ولف اولاق . (ا)انبخ لمتحي
 لوقب اوجتحاو . ةرهاط اهرائسا نا نورخأ لاقو © ىنعم نيتلقلا ىلع داز

 ام اهل : لاقف اهيلا يوأت ىتلا هايملا نع لئس نيح مالسلا هيلع لوسرلا

 لكا يف اوفلتخا اذكهو ")يقب ام ينعي ربغ ام مكلو اههاوفاب تذخا

 رمحلا موحل لكا نع لوسرلا يهنل موق اههركف ريمحلاو لاغبلاو ليخلا موحل

 ريغ ةبوكرم اهنال اسايق اهانعم يف لاغبلاو ليخلا تناكف . (")ةيسنالا

 فلتخا [ريطلا نم بلخم وذو] . ماعنالا نم تسيلو 5 ةاكزلا اهنم ةذوخأم

 هجرخا «سجني مله : ظفل ىفو «ثبخلا لمحي ه نيتلق ءاملا ناك اذاه رمع نبا نع ١(

(٦ 

(٢ 

 . هححصو مكاحلاو نابح نباو ةميزخ نبا هححصو ةعبرالا

 لوسر لس لاق (رض) باطخلا نب رمع نع ينغلب : لاق ديز نب رباج نع عيبرلا هاور

 ام املا (هقلر هللا لوسر لاقف اهنم برشتو ضايحلا درت عابسلا نع ةبر ن هللا

 يقب ام مكل يا عيبرلا لاق ٤ ربغ اك .كلو اهنوطب ىف تفلو

 ةحلط ابا () هللا لوسر رما ربيخ موي ناك املا كلام نب سنا نع ثيدحلا ظفلو
 _ هيلع قفتم «سجر اهناف ةيلهالا رمحلا موحل نع مكنايهني هلوسرو هللا ناو ىدانف
 رمحلا موحل نع ربيخ موي (هرم) هللا لوسر ىبهن» : لاق (ض) رباج نع ةياور يفو
 رباج نعو «صخرو»ه يراخبلا ظفل ىفو . هيلع قفتم ليخلا موحل يف نذاو ةيلهالا

 ؛ليحلا نع انهني ملو ريمحلاو لاغبلا نع ربيخ موي () هللا لوسر اناهن لاق (ضر
 نم روهمجلاو يعفاشلا بهذف ليخلا موحل ةحابا ىف ءاملعلا فلتخا : يوونلا لاق
 . ها . هيف ةهاركال حابم هنا فلسلاو فلخلا

 ديبع نب ةلاضفو ث ريبزلا نبا _ ةباحصلا تناك : ةنامضلا ءافو ىف بطقلا لاقو

 يوونلا دازو) ةمقلعو © ةلفغ نب ديوسو ،} ركب يبل تنب ءامساو ، كلام نب سناو
 يعخنلا ميهارباو . يرصبلا نسحلاو { ريبج نب ديعسو ، عرشو . ءاطعو دوسالا
 روهمجو دوادو دمحمو فسوي وباو ؛ قاحساو ، دمحاو « ناميلس يبا نب دامحو

 شيرق تناكو خوسنم هنع يهنلا ثيدحو _ ليخلا محل نولكاي _ (مهريغو نيثدحملا
 ام اودجي نا لجا نم اهميرحت لاقي دقو . اهحبذت هلآو (يقع) هللا لوسر دهع ىلع
 ترثك املو _ اهمحل مكيلع مرح لاق ولو _ اهمحل ةمرحلال نولتاقيو هيلع نوزغي
 . هححصم ها . اهمحل لح

_ ١٤٧ 



 ثورلا ناكف اهموحل لكا نع يهنلا دورول ةيلكلاب موق اهمرحف اضيأ هيف
 اماو» . ملعا هللاو نورخآ اههركو . اهموحلل ةعبات تالضفلا رئاسو للبلاو

 3 اهرؤسو اهمحل لكأب سأب الف اهريغو مامحلاو ريفاصعلا نم ارريطلا رئاس

 . اهلتق نع يهنلا دورول ٠ اهنم سانجا ةتس لتق نم انباحصا هرك ام الا

 : اتس اولتقت ال 5 لاق هنا قلع ءيبنلا نع انيدح كلذ يف تدجو دقو
 هيلع ميهاربا ناو ‘ سيدقتو حيبست اهنم هنوعمست يذلا نان عدافضلا

 نع رانلا ءىفطت نا ريطلاو ربلا باود تنذأتسا رانلا يف يقلأ امل مالسلا

 ثلثلا يقبو اهاثلث تبهذف ماااهيلع تكزأف عدافضلل هللا نذأف ميهاربا

 مالسلا هيلع ناميلس ناف لمنلا اولتقت الو 5 ءام درب رانلا ةرارحب هللا لدبأف

 كقلخ نم قلخ انا مهللا : لوقت اهيدي ةعفار ةلمنب اذاف يقستسي حرخ

 : ناميلس لاقف ارامثا انل هب تبنت ارطم انقساف كلضف نع انب ىنغ الو

 . ابيط مكمعطتو ابيط مكل عضت اهناف لحنلا اولتقت الو . متيقس دقف اوعجرا

 دبع دجوي نكي مل ثيح هللا دبعي نا بحا هناف دهدهلا اولتقت الو

 نيعبرا ضرالا ىلا ةنجلا نم مالسلا هيلع مدا ليلد ناك هناف درصلا اولتقت الو

 سدقملا تيب نع عزج نورت يذلا هنارود ناف فاطخلا اولتقت الو ةنس

 ىلع ةيدلا اولعج ىتح سانجالا هذه لتق ىف انباحصا ددشف (")قرحا نيح

 مهلوق نم اذوخام نوكيف تأكرزنف هلعلو خسنلا نم هانيار اميف اذكه : تكزأف : ىشحملا لاق ١(
 اهسفنب تمر اهيلع تأكز ىنعم نوكيف اهيلجر دنع هب تمر أكزت اهدلوب ةقانلا تأكز

 . ها رانلا ىلع يا اهيلع

 فاطخلاو عدفضلا ءانشتس.اب _ دواد وبا هدرويو الصفم ثيدحلا اذه فنصملا قرسي اذكه ٢)

 : باودلا نم عبرا لتق نع ىج (دقلبكر ىبنلا نا سابع نبا نع حيحص دانساب ارصتخم _

 دبع هاور امل عدفضلا لتق نع (ةم) ىبن كلذكو _ «درصلاو دهدهلاو ةلحنلاو ةلمناو
 نع هاهنف ءاود ىف اهلعجي عدفض نع (ةللم) ءيبنلا لأس ابيبط نا» : نامثع نب نامجرلا
 هححصم ها . مكاحلا هححصو دمحاو يفاسنلاو دواد وبا هاور اهلتق
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 ةللاو اهتزجب ةجعن ةعدفضلا يف اولعجو . اهنم دحاو لكل نيمهرد اهلتاق
 ؛جاجدلا اماو» . هوأر 7 رظن نع وا هورثا رثا نع ناك نا اذهب ملعا

 . سجن هثور يف اوددش مهناف رذقلا لكا نم عنتميال امم هانعم ىف ناك امو

 . املا يف هعوقو نيح يف هراقنم ىلع سجنلا نياعي مل ام رؤس يف اوصخرو
 هلكا هللا لحا ام عيمج نم «ديصلا» رئاس اماو . لسغي ىتح هضيب اوسجن و

 ىلع قفتمف اهريغو فحالسلاو بلاعثلاو عيب!ريلاو بنارالاو عابضلا نم

 يحامالاو تايحلا اماو» . اضيا بابضلا كلذكو . هتراهطو هليلحت

 ام مرح مالسلا هيلع ءيبنلا نا اوركذ دقف اغللاو يعافالا نم اههابشاو

 سانجالا هذه نم نههبشا امف : (\هرذقتست ةيلهاجلا يف برعلا تناك

 رؤس ىف اوددش دقو . مارح وهف مارحلا هبشا امو لالح وهف لالحلا
 . فالتخا هيفف (رهلا اماو) . مكحاو ملعا هللاو تايحلاو يعافالاو ىحامالا

 يبا ثيدحلو ، سانلا ىلع تافاوطلاو نيفاوطلا نم هنال رهاط هنا حصالار
 ىعار هتساجن ىلا بهذ نمو . (")هنم برشف ءانالا:هيلا يغصا هنا ةداتف

 يرر امل امل عرشلا همرحام مارحلا امناو ، ميرحتلا ببم وه سيل سوفنلا راذقتسا نا حيحصلا ١(

 يف (ةّلم) للا لوسر ىلع تلخده : يمورخما ديلولا نب دناخ لاق : لاق سابع نبا نع

 ةوسنلا ضعب تلاقن هديب (ةلْلً) هللا لوسر هيلا ىوهاف ذونع بضب يتأف ةنوميم تيب
 لوسر اي بض وه : لبقف هنم لكاي نا ديري امب هللا لوسر نربخا ةنوميم تيب ىف يتاللا
 هنكلو . اله : لاق ؟ وه مارحا : هللا لوسر اي هل تلقف : دلاخ لاق . هدي عفرف © ةلا

 هجرخا هرظني هللا لوسرو هتلكاو هتررتجأف : دلاخ لاق ، هفاعا يفدجاف يموق ضراب نكي مل
 . يذمرتلا الا ةتسلا

 نيفاوطلا نم يه امنا ةسجنب تسيل اهنا» : ةرهلا ىف لاق : ظفلب ةداتق ينا نع ةعبرالا هجرخا

 هريغصت ريغب ةشبك باوصلا ةشيبك نع ينغلب : لاق ةديبع يبا نع عيبرلا ةياورو همكيلع
 تءاجف اموضو ةداتق يبال تبكس اهنا يراصنالا ةداتق يبا تحت تناك و كلام نب بعك تنب

 ٨ هيلا رظنا ينآرف ةشبك تلاق . تبرش ىتح ءانالا ةداتق وبا ىغصام { هنم تبرشف ةره

 تسيل اهناو لاق (ةثع) هللا لوسر نا . يل لاق معن تلق كلاق ؟ تيأر امم نيبجعتا لاقف
 . ؛مكيلع تافاولطلاو نيفاوطلا نم اهنا . ةسجنب
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 نكل معز امكل امهنا يرمعلف . كلذك رأفلاو . عبس هيف لصالا نا

 ، تويبلا يف هنم زارتحالا رذعتلو ، هيلا ةجاحلل رهلا يف تدرو ةصخرلا

 فالتخا هيفف ملعملا (بلكلا اماو) . اهنم زارتحالا رذعت يف ةرأفلا هب قحلتو

 لاقو . ثئابخلا لكا نع هتنايص ةلعل هتراهطب مهسصعب لاق : انباحصا نيب

 قفتت مل و . ةساجنلا نم بالكلا يف يلصالا مكحلاب قحال وه لب نورخا
 ءيبنلا رماب جتحا اهتساجن ىلا بهذ نمف © اضيا بالكلا ةساجن ىلع ةمالا

 نمو : (')بارتلاب نهارخاو نهالوا اعبس يف اهغولو نم ءانالا لسغب
 ()[مكيلع نكسما امم اولكف] هناحبس هللا لوقب جتحا اهتراهط ىلا بهذ
 نيفاوطلا نم هنالو ، بلكلا هيف كسما يذلا عضوملا لسغب رمأي ملو

 ههج ىلع هغولو نم ءانالا لسغب رمالا لمحو . رهلا ىلع اسايق تافاوطلاو

 هلوقب لاق نمو يندملا سنا نب كلام بهذم وهو _ ملعا هللاو _ دبعتلا

 امنار ىلاعت هللا لوقل هتساجن ىلع اضيا عمجمف (كرشملا اماور . ملعا هللاو

 ىلع هيف دراولا سجنلا ظفل لمح نم ءاملعلا نمو . ("×سجن نوكرشملا
 . هتساجن ىلع ءاملعلا روهمجو . ملعا هللاو سجن هنيع نا ال مذلا ةهج

 ١ ينثوو يسوجم نم هاوس نمو يباتك : ناعون انباحصا دنع اضيا كرشملاو
 جتحا هللب ةراهط ىلا بهذ نمف . انباحصا نيب فالتخا هيف يباتكلاو

 ناو ماعطلا . (ث)ةيآلا مكل لح باتكلا اوتوا نيذلا ماعطو] ىلاعت هلوقب

 بلكلا هيف غلو اذا مكدحا ءانا روهط : (ةلعر هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبا نع ١(
 ةياورو . يقهيبلاو دواد وباو دمحاو ملسم هاور ؛بارتلاب نهالوا تارم عبس هلسغي نا

 هللا لوسر لاق لاق ةريره ىبا نع ينغلب لاق ديز نب رباج نع ةديبع يبا نع عيبرلا

 نهارخاو نهالوا تارم عبس هلسغيو هقرهيلف مكدحا ءانا ىف بلكلا غلو اذاه : (ةلل

 ١ ؛بار لتلاب

 ه ةدئاملا ٢٧ ٤ ةبوتلا ٤ ٢( : ةدئاملا ٢(
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 , ءيبنلا لكأب اضيا جتحاو . ماع هظفلف حئابذلا انهه هب دارملا ناك

 ضعب يف تدجو ينا بسحاو " ةيدوهيلا هل هتدها يذلا مومسملا مظعلا

 نم لاسغلا مهضعب زاجاو ؤ ملعا هللاو محل عم ديرث نم ةعصق اهنا راثآلا
 ةينآ لسغت نا رما ع ءيبنلا نا يورو © ههرك ضعبو . باتكلا لها
 قرع اماو) . ملعا هللاو (")مهتساجن ىلع لدف 0ا)اهيلا جتحا اذا باتكلا لها

 نبل كلذكو ، رمخلا برشي نم عيمج نم هانعم ىف ناك نمو (ناركسلا

 لكلا ىفف اهلكأي وا ةساجنلا برشي ام ضيبو . رمخلل ةبراشلا ةأرلل

 ىقتي رمخلا برشي يذلا سانلا نم لالجلا نا انخئاشم دنعو . فالخ

 ليقو . ناسنالا فوج يف ماعطلا ىقبي ام رادقم وهو ةليلو اموي هنم للبلا

 ىج ُِّفَع ءيبلا نا اهيف يور دقف مئاهبلا نم ةلالجلا اماو . كلذ ريغ هيف

 انباحصا دنع ىهو . ("ااهيلع جحي ناو اهنابلا برشو ةلالجلا محل لكا نع

 رثا يفو ، ىعرملا نم ائيش اهعم طلخت الو ةرذعلا الا فلعت ال ىتلا

 مهناو باتكلا لها موق ضراب انا : لاقف (ةكيعر) هللا لوسر ينشخلا ةيلعت وبا لاس ١(
 مل ناو لاقف ؟ مهرودقو مهتينأب عنصن فيكف رمخلا نوبرشيو ريزنخلا محل نولكاي

 ضراب انا نيحيحصلا يفو _ اوبرشاو اهيف اوخبطاو ءاملاب اهوضح راف اهريغ اودجت
 ٨ اهريغ اودجت ال نا الا اهيف اولكاتالو : لاق ؟ مهتينآ ىف لكانفا ك باتك لها موق

 انررطضا اذا سوجملا ةينآ ىف انتفا " ننسلاو دنسملا ىفو اهيف اولك مث اهولسغاف
 نع لئس يذمرتلا ىفو «اهيف اوخبطاو ءاملاب اهولسغاف اهيلا متررطضا اذاو لاقف ؟ اهيلا
 . «اهيف اوخبطاو السغ اهوقناه لاقف سوجملا رودق

 ١( ادج فيعض هتساجن ليلدو يوق باتكلا لها للب ةراهط ليلد نا ةتس وبا يشحا لاق .
 سابع نبا نع فنصملا هقاس يذلا ثيدحلا هديفي ام ديفي اهعومجم ةفلتخم تاياورب درو ٢(

 الا ةمحلا هاور ةلالجلا نبل برش نع (ةّْيع) هللا لوسر ىهني» : لاق هنا (ض)
 هدج نع هيبا نع بيعش نب ورمع نع ةياور ىفو _ يذمرتلا هححصو ةجام نبا

 اهموحل لكاو اهبوكر نع ةلالجلا نعو ةيلهالا رمحلا موحل نع هللا لوسر ىهن» : لاق
 . !اهيلع اوجحتاله ىوريو _ «دواد وباو يفاسنلاو دمحا هاور
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 دنع ريزنخلا محل وا مدلا وا ةتيملا اهلكاب الا ةلالج نوكتال اهنا انخئاشم

 لكا كلذكو 0 انمدق اك سجن ةلالجلا قرعف ، كلذ ريغ ليقو _ مهضعب

 لعج دقو . سجن اهللبو اهقرعف تاساجنلا لكا نع مئاهبلا نم ناصيال ام

 مكحيف اهيلا يهتني ةدم سجنلا لكا نع علقا اذا كلذ نم ءيش لكل انباحصا

 ةرقبللو ئ مايا ةرشع ىلا نيعبرا نم لبالا نم ةلالجلل اولعجف . هتراهطب

 ةسمخ نم ةزوللو _ ةثالث ىلا نيرشع نم ةاشللو ، ةعبس ىلا نيثالث نم
 عزنو تحبذ نا ليقو . موي ىلا ةنالث نم ةجاجدللو ) موي ىلا ةنالن ىلا

 ةاشلا نبل يف اضيا صخرو اهموي يف ولو لكؤت اهنا تلسغو اهنم كلذ
 . ملعا هللاو . سجنلا تبرش اذا

 ةغلانلا ةمدقملا
 تاهجلاو ءايشالا نم هب لازت امبو تاساجنلا هذه هنع لارت اميف

 : فالخ الب ةثالث ىهف تاساجنلا اهنع لازت يتلا ءايشالا اما
 يبنلا رمالو )ه رهطف كبايثو ه ىلاعت هللا لوقل بايثلا : اهدحا

 . "ااضيا ينملا نم هلسغو ضيحلا مد نم بوثلا لسغب مالسلا هيلع
 هنم ينملا لسغب رما مالسلا هيلع هنا يور امل نادبالا : يناثلاو
 . '"اضيا

 لوب ىلع بصي نا دنلل هرمال ةالصلا عضاومو دجاسملا : ثلاثلاو

 لاب نيح ءام نم بونذ يبارعالا
 ٤ رثدملا ١(

 هانعم يفو © حيحص نسح يذمرتلا لاقو ةريره يبا نع ةسمخلا هاور حيحص روهشم ٦(
 اهنم ءيش هيلع عقو بوثب ىلصيال سجن سافنلاو ضيحلا مدو ينملاو يدولاو يذللاو

 . يذمرتلاو دوادوبا هجرخا «هرثا لوزيو لسغي ىتح

 يذملا اماو ، لسفلا هيفف ينملا اماو : يذملاو ىدولاو ينملا (رض) سابع نبا ثيدحل ٢(

 . يقهيبلاو مرثالا هاور !روهطلا غابسا امهيفف يدولاو
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 هرمالو 6 (")عيضرلا لوب نم هبوث ىلع اضيا ءاملا هبصلو . ١) )دجسملا ف

 هللاو ("”)يذلملا نم ءاملا هيلع حضني ناو ] ينملا نم ركذلا سأر لسغب

 . ملعا

 قوطنم : اهضعب ةرشع ةلمجلاب يهف ةساجنلا اهب لازت ىتلا ءايشالا اماو

 . حسملا يناثلا 6 لسفلا اهدحا 6 اهيلع سيقم اهضعب و & ةنسلا يف اهب

 6 نامزلا سداسلاو 6 حش رلا سماخلاو . ءطولا عبارلاو ٤ حضنلا ثلاثلاو

 تاعئاملا رئاس نود ءاملاب صتخيو تاساجنلا عيمج يف ماع وهف لسغلا اما

 هللا ءاش نا اهماسقاو هايملا ماكحا ركذنسو . اهضعب يف فالتخا ىلع

 . تاعئاملا رئاس نيب نم ءاملا وه ثبخلاو ثدحلل رهطملا نا ملعا . ىلاعت

 ك رهطيل ءام» لاقو . (ئاروهط ءام ءامسلا نم انلزئاو . ىلاعت هللا لاق»
 هايملا غ ‘ لعاف نم ةغللا ف غلبا وهو ةراهطلل لوعفلا وه روهطلاف « هب

 اهيلع ماق امو رهنلاو رئبلا ءامو رحبلاو رطملا ءاك روهطلا وهف 3 هل طلاخ
 لصا نم ناك ةفص يا ىلع خابسلا ءامو ناردغلاو . (٠“)١تاتلقلا نم

 ةسايس نسح نم ابجعم لمأتملا فقي انهو كلام نب سنا ثيدح نم هيلع قفتم ١(
 لاب امل هنا يور دقف . مالسالا ليبس برعلا فالجال هريسيتو (دقللع) لوسرلا
 اوقيرهاو هوعد» : (ةلع) لوسرلا مهل لاق هب اوعقويل سانلا هيلا راثو دجسملاب يبارعالا
 نيرسيم متثعب امناف» «ولدلا لجسلاو بونذلاو «ءام نم الجس وا ءام نم ابونذ هلوب ىلع

 . املسمالا ةعامجلا هاور «نيرسعمال .

 . ابيرق امهدنس يتايس ٣) و ٢(

 مك رهطيل ءام ءامسلا نم مكيلع لزنيو هنم ةنما ساعنلا مكيشغي ذا ةيالاو ]١١[ لافنالا (

 . ةيآلا هب

 . ةماعلا ريبعت دح ىلع كربلا يه تاتلقلا (ه
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 هيرجل خينرز وا بارت وا ثكم لوطب ريغتملا ميسقتلا اذهب قحليو . ةقلخلا
 كفني الو هنع دلوتم وا 6 هرارق نم ناك ام لكو . بلحلطب وا ‘ هيلع

 . ابلاغ

 ١( كللا وا نارفعزلاو رفصعلا لثم هيف عقو ام ىلا فاضملا (ديقملا ءاملار

 لسغ يف ءىزجي ءاملا اذهف . تافاضملا نم اهلاكشاو (")توفلاو

 . ثادحالا عفر ين هيف فلتخاو . تاساجنلا

 ثلاثلا مسقلا

 نم جرختسملاو تاتابنلا نم رصتعملا ءاملاك هنم جراخلا ىلا فاضملا ءاملا
 . ملعا هللاو ثدحلل عفار ريغ ةساجنلل ليزم ءاملا اذهف : لوقبلاو هكاوفلا

 عبارلا مسقلا

 مهقافتا عم هيف ءاملعلا عزانت دقو لاستغالاو ءوضولل لمعتسملا ءاملا

 لضف ىلع نولتقي اوناك لع ءيبنلا باحصا نا يور دقو . هتراهط ىلع
 ءاملا مسا نم هب قحا ةلاسغلا مسا نا معز ىتح مهضعب الغو ، ءوضو

 رهطم رهاط يناثلاو عامجاب رهطم رهاط لوالاف { ملعا هللاو تدجو اميف

 عبارلاو ، قافتاب (٢})رهطم ريغ رهاط ثلاثلاو { هفاصوا دحا ريغتت مل اذا

 ىرعملا دولج هب غبصي رمحأ غبص )١(
 )٢( ثرفلا باوصلا لعل .

 ريغ : هلوقب ديري نا الا مهللا اعطق ساجنالل رهطم وهف قيقحتلا ىلع رهطم وه لب )٢(

 ةساجنلل ليزم ءاملا اذهف» : ابيرق قبس اميف هلوق هيلع لدي اك ثادحالل عفار ريغ رهطم
 . !ثدحلل عفار ريغ
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 يبا نع يور اذاش الوق الا ، روهمجلا دنع روهشملا لوقلا ىلع كلذك

 لخلا اماو ، ملعا هللاو عيمجلا دنع جوجحم وهو ةفينح يبا بحاص فسوي
 لحيال نكلو سجنلا عزنت ءايشالا هذه نا اولاق دقف تيزلاو نبللاو ذيبنلامحل

 ذيبنلاب ةراهطلا زاجا هنا ةفينح يبا نع ركذام الا (ا)اهسيجنت دمعتي نا

 دوعسم نبا لأس ع ءيبنلا نا اومعز كلذو نجلا ةليل ثيدحب اجتحم

 . ملعا هللاو ، روهط ءامو ةبيط ةرمث لاقف ذيبن يعم لاقف ؟ ءام كعم له

 لصف

 لوقل ةراهطلا هيف مكحلاف رطملا ءام اهدحاف : قلطملا ءاملا ماكحا اماو

 همعط وا هنول ريغ ام الا هسجنيال اروهط ءاملا هللا قلخ مالسلا هيلع لوسرلا

 هتلح اذا اضيا هيف فاصروالا عمتجت مل اذا هيف فلتخاف . ("اهتحئار وا

 (")اريثك وا ناك اليلق رهاط وه ليقف : هفاصوا دحا ريغت مل و ةساجنلا

 دحو ، سجنيال ريثكلاو سجني ليلقلا اولاقف ريثكلاو ليلقلا نيب اوقرف موقو

 ذيبنلاو لخلا اما ، ةساجنلا ةلازا ىف ةعبرالا ءايشالا هذه يوتستال كلذ قوفو ١(

 هححصم ها . امهتجوزلل ةساجنلا لالحنا ناعنميف تيزلاو نبللا اماو . نالمتحمف

 دوادوبا ءانثتسا نودب هاور : ةددعتم قرط هلو . يلهابلا ةماما يبا نع هجام نبا هاور

 يقهيبلا ةياورو هريغو دوادوبا هححصو ديعس يبا ثيدح نم يذمرتلاو ياسنلاو
 . !هيف ثدحت ةساجنب هنولوا همعطوا هحير ريغت نا الا روهط ءاملاه : ظفلب

 ةدراولا ثيداحالا ضعب قوطنملو مالسالا ريسل قفاوملا & نيققحملا ضعب دنع راتخملا وهو ٢(

 ثدحت ةساجنب هنولوا همعطوا هحير ريغت نا الا روهط ءاملاه : (ةْعر هلوقك : بابلا يف
 ناكولو : لوقي اذا ام ةلاح يف الا لاح لك ىلع روهط وه _ ملعا هللاو _ ينعي «هيف

 برلثلا و ندبلا نم ساجنالا ريهطتل ناكام ةساجنلا نم ليلقلا هيف رثؤي ءاملا نم ليلقلا

 هيلع بص املكو ، هسجن ءاملا نم ليلقل سجنلا عضوم ىلع بص املك هنال . ةياغ

 هححصم ها . ادبا اسوجنم ريصي هسجن
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 8 مهضعب دنع رجه لالقب فصنو ناتبرق امهو نيتلقلا نود امب هنم ليلقلا

 الف هفرط كرحي ثيحب هنم ريثكلا اودحو & لطر ةئامسمخ رادقم امه ليقو

 عقو امناو ، ادح كلذ ىف اودحي مل ! (١)»رخالا فرطلا كرحتي

 (٢)اثبخ لمتحيال نيتلق ىلع ءاملا داز اذا» : يع يبنلا لوقل اذه يف عزانتلا

 يبال ليقف ، دكارلا لاق وا مئادلا ءاملاب . نا " مالسلا هيلع هيهنو

 نا ىهنو . هتلق ىلع لدي اذهو (")الوانت هلوانتي لاق ؟ لعفي فيك ةريره

 ناف رحبلا ءام اماو . ملعا هللاو (نم اضوتي مث مئادلا ءاملا يف دحا لوبي

 يف الا هب ًاضوتيال ليقف اضيا هيف فلتخا دقو . ةراهطلا هيف مكحلا

 انمدق ام ىلع ءاملعلا روهمجو ، هنم يلا بحا مميتلا ضعب لاقو . ةرورضلا

 ٨0)هتتيم لحلاو هؤام روهطلا وه هنع لئس دقو : مالسلا هيلع ءيبنلا لوقل
 تعزن ةتيم وا ةساجن هتطلاخ ناف ةراهطلا هيف مكحلاف اضيا رئبلا ءام اذكهو
 هلك عزن اليلق ناك ناو 5 اريزغ رئبلا ءام ناك اذا ةنسلل اولد نوعبرا هنم

 عزنو (يف تام يجنزل مزمز اعزن ريبزلا نباو سابع نبا نا يور امل

 ةكرح ىف ريدقتلاه : هلهاو ملعلا حدم : هباتك ىف ةكرب نب هللادبع دمحم وبا لاق ١(

 . «لا حلا فيفخلا ةكرحو .3 ليقثلا ةكرح : فلتخت ةكرحلا نال 3 هل هجوال ءاملا
 ٢) مدقت .

 ٢( مئادلا ءاملا يف مكدحا لستغيال» : (نر هللا لوسر لاق لاق ةريره ىبا نع هظفلو

 ةياورب ملسم درفنا مث _ يراخبلا نيبو هنيب قفتم لب ملسم هجرخا !بنج وهو .
 يلالو { هنم ةياور ينو «هيف لستغي مث يرجنال يذلا مئادلا ءاملا ىف مكدحا نلوبيال»
 . هةبانجلا نم هيف لستفيالو» . دواد

 .مدقت ٥( و(ا

 ليقو اولد نيعبرا اهرادقم ناكف . هيفام عزنو اهنويع دسب رما سابع نبا نا كلذو ٦(
 رابالا يف تدرو راثالاو ع زنلا ثيداحا هةنامضلا ءافو يف بطقلا : لاق . نيسمخ

 ريغتي مل اذا نهتراهطب مكحيو ضاوحالا رئاسو لجاملاو ةكربلاك اهريغ نم عزن الف
 . ها «ربغام مكلو ثيداحاو لصالا ةبحصل ءاملا
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 بناوج لسغ بجيال هنا اوقفتاو ، الوا ةتيملا جارخا دعب نوكي امنا ءاملا

 اضيا اوعطقي مل و . اعيمج ولدلاو يه ترهط دقف تحزن اذا اهناو ث رئبلا

 رئبلا يف ةنسلا بجت ال ضعب لاق دقو . ةنسلل فرغي يذلا ءاملا ةساجنب

 يراجلا رهنلا ءام كلذكو . ملعا هللاو ، ريزنخ وأ مدلا وا ةتيملا نم الا

 الا ةساجنلا وا ةتيملا هيف تعقو ناو ، لاح لك ىلع ةراهطلا هيف مكحلا

 لوب هيف قيرها وا { هلك ءاملا ترمغف هارجم يف ةساجنلا وا ةتيملا تناك نا

 ءاملاو . سجني ذئنيح هناف هاقالام الا هنم رهظي مل و هلك ءاملا رمغف مد وا

 اك هرمغ نا الا هيف سجنلا عوقوب سجني ال هناف اقيقر ناك ولو يراجلا

 اهنم جرخي وا { اهنم جرخي الو ةيقاسلا ىلا يرجي ءاملا ناك اذاو . انمدق

 . ملعا هللاو . فالتخا هيفف سجن هيف عقوف اهيلا يرجي الو

 ءاملاب لسغلا ماكحا ىف

 | رثألاو نيعلا بهذي هنال ةساجنلا لسغ يف ةدام ىوقا ءاملا نا ملعا

 امهانعم ف امو سوجنملا ءاملاو . لوبلاك ةمئاق نلع اهل ىريال امم ةساجن لكف

 هبتنا اذا _ مالسلا هيلع يبنلا لوقل اهتلازا يف ءىزجت تالسغ ثالث

 ءاوسف (ااانالث اهلسغي ىتح ءانالا ىف هدي سمغي الف همون نم مكدحا

 هل ديعاف ضوحلا يف بونلاو ندبلا نم اهريغ وا ديلا ىلع ةساجنلا تناك

 ىلع سجنلا ناك ناو . انمدق اك هتراهطب مكحي هناف تارم ثالث ءامل

 ءاملا عقيف طئاحلا لسغيو هتحت بارتلا رذب رهطي هناف سلمالا طئاجلا

 ١( !هدي تتاب نيا يرديال هناف»ه ةدايزب هيلع قفتم ةريره ىلا نع .
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 وا تيب ىف ةساجنلا تناك ناو . اجراخ هب ىمريف هسنكي مث بارتلا ىلع
 مدلاك نيعاهل ام تناك اذا اهتتفي هناف املاب اهلسغ ناسنالا دارأف دجسم

 بارتلا هب رادملا عضوملا يف ءاملا بصيف بارتلا اهب ريدي مث ءيقلاو ةفطنلاو

 . تارم ثالث رخآ بارت هعضوم يف داعيو ٤ سنكي مث فشني ىتح هكرتيف

 ىتح لسفغتف رثالا عم نيعلا ةلازا نم دبالف _ نيعلا مئاقلا سجنلا اماو

 ساب الف ةحئارلا ءاقب اماو سجن لحماف ةريغتم ةلاسغلا تمادامو صقتنتال

 ناك ناو { نالوق طاخلاو قيرلاب ةساجنلا ةلازا يفو . نيعلا لاوز دعب اهب

 اليل اهيف كرتيف ءام اهألمي مث اهلسغ يف دهتجي هناف نيطلا يناوا يف سجنلا

 لاق نم لاقو . اثالث اذكه . اهب عنصي سمشلا يف ماقيو اراهن قاري من

 دقوت اهناف ةرأف اهيف تتام ةيباخلا تناك ناو 2 اهتراهطب مكحي مث ةليلو اموي

 ناو _ انمدق اك لسغت مح اهب قصاللا رعشلا قرتحي يكل ران ةلعش اهيف

 لاذبا عم هيف ضخضخي مث ءابصحلا عم ءاملا لعج قنعلا قيض زوك ناك

 نم تاساجنلا ليزي ءاملا نا ملعاو { هتراهطب مكحب مث ثارم ثالث ءامل

 ريغ وا اهنم لومعملا اهتابنو اهئازجأ عيمجو ضرالا نم هب تلح لحم يا
 الا اهعاونا عيمجو بايثلاو { اهسانجا عيمجو تاناويحلا كلذكو لومعملا

 رمتخا وا { اهيف خبط وا { ءايشالا هب نجع اذا هنم سجنلا جارخا رذعتي ام

 دعب ةيعوالا نم هريغ وا بوثلا يف نهدلا وا كدولا هيلع عقو وا ٤ اهعم
 أ سوجنم غابصب غبص وا ، سجنلا عم دقع وا بوثلا طيخ وا اهيلا قبسام

 سأرلا ناهدا نم هوجولا هذه هبشاام وا ، سوجنم حلم محلل لعج را

 , سجنلا ىلع رعشلا دقع وا « ناويحلا ءازجا نم هريغ وا سوجنم نهدب
 | سجنلا ىلع دقع ام عيمج لحي ىتح هتراهط رذعتت هلاثماو اذه ناف
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 هللابو (١)سجنلا لسغ لبق نهدلا لازيو ئ هتراهط نقيتت ىتح هكرعي وا

 . قيفوتل

 لصف
 حسملا ىف

 حسم يف «اهدحا» : ءايشا ةثالثل ةنسلا يف هب قوطنم حسملا نا ملعا

 مالسلا هيلع هلوقل نيلعنلاو نيفخلا ىف «يناثلا» . راجحالاب نيجرحتملا ىذا

 ليذ يف «ٹلاثلاو» . (")روهط هل بارتلا ناف هيلعنب ىذالا مكدحا ءىطو اذا

 يليذ ليطا ةأرما ينا هللا لوسر ايه : تلاق ةملس ما ثيدحل ليوطلا ةأرملا

 تناك امل اذهو { (")هدعب ام هرهطي : لاقف © رذقلا ناكملا يف يشماو

 ةراهطلاب هل مكحي هلسغ يف دهتجا اذا هنا ىلع لديام (ضر) رماع خيشلا مالك ىف ١(

 ناكملا كلذ عطقي نا هيلع سيلو ، لسغلا ىق داهتجالا دعب يقابلا سجنلا رثاك نوكيو
 غبص نم نا هيلع اوعمجا ام اذه ىلع ليلدلاو . داسفلا بحيال هللاو داسف هعطق نال

 نيح سوجنملاب غابصلا رثأ لجال هدلج خلسي نا هيلع سيل سوجنملا غابصلاب هدي

 . ها هيلع اسايق اذه ناكو لسغلاب لزي م

 مكدحا ءىطو اذإ» : ظفلب نابح نبا هححصو دوادوبا هجرخا ةريره يبا ثيدح نم ٢(

 . !بارتلا امهروهطف هيفخ ىذالا

 ديز نب رباج نع ةديبع يلل نع عيبرلا ةياورو _ . سنا نع يقهيبلاو ةعبرالا هاور ٢(
 . ثيدحلا رخآ ىلا ةارما ينا : تلاقف (ةيعر) ىبنلا ج وز ةملس ما تلاس ةارما نا لاق
 ةملس ما و ، خسانلا نم تطقس ةارما ةملك لعلو . اهسفنلال ةارملل تلاس ةملس ماف

 ترجاهو دسالا دبع نب ةملس يبا تحت تناك ةيما يبا تنب دنه نينمؤملا ما ، يه

 يبنلا اهجوزتو ، ةشبحلا نم امهتدوع دعب ةنيدملا ىف اهنع يفوتو ةشبحلا ىلا اهجوز عم
 لواو ، ةشبحلا ىلا ترجاه ةأرما لوا تناك ةرجهلا نم عبرا ةنس ةنيدملا ىف ()
 = ليقو ه٧٥ ةنس اهتافو تناك 0 اتوم نينمؤملا تاهما رخاو 3 ةنيدملا تلخد ةنيعظ
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 يف انمدق اك هل ارهطم هدعب ام عراشلا لعج ليذلا ةلاطاب ةرومأم ةأرملا

 ىنعملاو افاج ليذلا ناك اذا تدجو اميف _ ءاملعلا دنع اذهو . ثيدحلا

 تدروف تاساجنلا رئاسك هلسغ نم دبالف ابطر ناك ناو . هفافجل هرثني هنا

 ةساجنلا هتلح لحم يا يف موق هزاجأف : ةثالثلا هوجولا هذه يف حسملاب ةنسلا

 رهاظلاو . ةنسلا يف هيلع قفتملا دراولا ىلع هورصق موقو . اهنيع تبهذ اذا

 ةراجحلاو ديدحلا نم سلما مسج لك يف هوزاجا مهنا انباحصا لوق نم

 قوقشو ج ورفلاو نادبالا نم رعشلا لحمو بايثلا يف هوزيجي مل و اهلاثماو
 دقو ، هيف عقو اذا ابلاغ سجنلا نم يرعنيال امم كلذ هبشا امو لجرالا

 ىلع ناك وا { بارتلا يف تغرمتف هيلع تلاب اذا ةاشلا عرض يف هوزاجا

 اومكحف « هرثا لاز اذا كلذ هبشا امو ةجاجدلا راقنم ىلع وا . اهرهط

 رفح وا ز ةلخن اهب علطف لجرلا دي تسجن اذا اولاقو . ملعا هللاو اهتراهطب

 دقف ديلا نم اهتلازا يف رثؤي المع لمع وا ؤ بطتحا وا ىنب وا 3 اهب
 تسجن وا . قلح وا { هب عطق اذا ديدحلا نم ديلا ريغ كلذكو ، ترهط

 ٨ هتراهطب مكح دقف كلذ هبشا ام وا ، هب قدف رجح وا اهب نحطف ىحرلا

 ةعبس يف وا { راجحا ةعبسب تارم عبس سجنلا عضوم حسم اذا اذهو

 تدرو دقف (حضنلا اماو) . ملعا هللاو تارم ثالث ءىرجي ليقو ، عضاوم
 نيح كلام نب سنا ثيدح يف ريصحلا [اهدحا] ءايشا ةثالث يف هب ةنسلا

 تناكو ث اهنع هلل يضر ةنس نونامنو عبرا اهرمعو عيقبلاب تنفدو نيتسو نيتنثا =
 يل لوقت لستغي لخد اذا (ةلع) هللا لوسر ةبيبر ؤ ةملس تنب بنيز يه تنب اه
 تلاق يعجرا ث لوقيو ءاملا نم ىهجو ىف حضن تلخد اذاف إ هيلع ىلخدا & يما
 نم صقنام ةريبك زوجع يهو بنيز تيارف & ثيدحلا ةيوار دلاخ تنب فاطع ما

 . ترمعو تربك ىتح اههجو يف بابشلا ءام لزي مل 3 ةياور ىفو ، ءيش اههجو
 هححصم ها

 



 ريصح ىلا تمقف سنا لاق {© (١)هتدج دنع اماعط مالسلا هيلع يبنلا لكا

 هنوربتعي انباحصا را مل و 3 ءاملاب هتحضنف سبل ام لوط نم دوسا دق ان
 الئل ءاملاب حضتت اولاق اهناف تيملا اهيلع اولسغي نا اودارا اذا ريصحلا يف الا

 هللا يضر ةشئاع ثيدح يف عيضرلا لوب ىف «يناثلاو» & سجنلا اهيلا قبسي
 يبصب يتأف مهكنحيف نايبصلاب مالسلا هيلع ءيبنلا ىتؤي ناك» : تلاق اهنع
 ل ر هحضنف ءامب اعدف هبوث ىلع لابف هرجح يف هسلجأف ماعطلا لكأي م
 هنوربتعي مهنا تدجو دقو (")ثيدحلا اذه يف انباحصا هربتعي مل و (")هلسغي

 لوبلا ىلع بصي اولاق مهنا ماعطلا رئارغ ىلع تلاب اذا تالوكأملا لاوبا يف

 هيلع رمأف ركذلا بيصي يذملا يف «ثلاثلا» ملعا هللاو ةرارغلا ىفكتف ءاملا

 نب دادقملا لأس نيح يلع ثيدح يف كلذو ءاملاب ركذلا حضني نا مالسلا

 هنم جرخف هتارما نم اند لجر نع مالسلا هيلع ىبنلا لاسي نا دوسالا

 ضعب لاقو «ث)ءاملاب هركذ حضنيلف كلذ ك دحا دجو اذا» لاقف يذم

 ١( ةيكلم اهما .

 ماعطلا لكاي مل اهل ريغص نباب تتا نصح تنب سيق ما نا سابع نبا نع عيبرلا ةياور ٢)

 اعدف هبوث ىلع لابف هرجح ىف» (ةكلع) هللا لوسر هسلجاف (ةم) هللا لوسر للا
 . هيلع قفتمو « هلسغي مل و احضن هحضنف ءامب

 رجح نبا لاق اك ثيدحلا ىف حضنلا نوكيف هتساجن تنقيت امل ارهطم حضنلا اوربتعي مل ٢(

 لصالاف ديعب وهو ةنقيتم ريغ ةساجن نم يا هريهطتل وا هفيظنتل وا ريصحلا نييلتل
 ناك ام حضنلاو . هتسابن نقيت ام ةراهط لسغلا : ءاملعلا ضعب لاق ٤3 ةراهطلا

 ها . هتساجن نقيت ام وهو يذملا ىف حضنلا لوقلا اذه ىلع دريو اهيف اكوكشم
 نبا دادقملا رما هنا بلاط يا نب يلع نع ينغلب : لاق هنا ديز نب رباج نع يور ٤((

 ؟ هيلع اذام يذملا هنم جرخف هلها نم اند لجر نع (ةلع) ءيبنلا لأسي نا دوسالا

 ءاجف . ي.دنع هتنبا لجال هلاسا نا دقر هللا لوسر نم يحتسا اناف : يلع لاق

 حضنيلف كلذ مكدحا دجو اذا : لاقف كلذ نع هلأسف (هللع) هللا لوسر دادقملا

 ؛ةالصلا ءوضو أضوتي مث ءاملاب هركذ
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 . اهيف اكوكشم ناك ام حضنلاو { هتساجن نقيت ام ةراهط لسفلا : ءاملعلا

 لسغيو مالغلا لوب حضني اولاقف ةيراجلا لوبو مالغلا لوب نيب اوقرف موقو
 { نيلعنلا يف انمدق اك ةنسلا هب تدرو دقف ءطولا اماو (اةيراجلا لوب

 مكدحا ىذالا ءىطو اذا : لاق هنا مالسلا هيلع ءيبنلا نع ةريره يبا ثيدحل

 هيفخ وا هيلعنب لجرلا ءىطو اذا انباحصا لاقف (")بارتلا امهرهطف هيفخ

 . تاوطخ عبس ليقو ث رثالا لوزي ىتح امهب يشي نا امهتراهط ناف اسجن
 تقصتلا اذا اماو . هب ةساجنلا قصتلت مل اذا اذكهو . هرثا بهذ اذا اذهو

 ريغ اهيف ليقو . يشملا اهيقني الف تسجنت اذا لجرلا اماو { ءاملا نم دبالف

 انباحصا دنع سجنلا ليزت اهناف رانلا اماو ، قاقش اهيف نكي مل اذا كلذ
 ٨ اهلاثماو ديدحلاو نيطلا يناوا نم اهئازجا نم الومعم ناك امو ضرالا نم

 غلبم نارهطي نرفلاو رونتلا اولاقو . اهيف يقلا اذا سجنلا لكات رانلا ذا

 اذا نيطلا يناوا كلذكو 0 اهيف يمح اذا هريغو ديدحلا رهطتو (")امهترارح

 اذا ضرالا نم سوجنملا عضوملاو 3 رانلا يف ىمحت اهنا سجنلا اهيلا قبس
 اماو ، ملعا هللاو كلذب رهطي هناف ديلا هلمتحي الام رادقم رانلا هيلع دقوا

 لومعملا نود اهئازجأ نم دلوت امو ضرالا نم سجنلا يقني هناف نامزلا

 جراخو ءاتشلاو فيصلا ىف كلذ ديدحت ين مهفالتخا ردق ىلع اهتابن نم

 اهنع ةنئابلا نود ضرالاب ةلصتملا رامثلاو تابنلا كلذكو 3 اهلخادو تويبلا

 سورمع نع يورو © ملعا هللاو ةسبايلا يف كلذ ريغ ليقو { نامزلا اهيقني
 ، سمشلل رشني نا نايدجلا اهيلع لاب نيتب رما هنا هللا همحر (ؤ)حتف نب

 مالغلا لوب (لعر هللا لوسر لاق : لاق ههجو هللا مرك بلاط يبا نب يلع ثيدحل ١(

 . دمحا هاور «لسخي ةيراجلا لوبو { هيلع جضن
 . ابيرق مدقت ٢)

 ٢) اهت رارح غلبمب : باوصلا لعل .

 ٤( هب فيرعتلا مدقت .
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 ثور اهباصا ليخن رامن يف صخر هنا (١)لهس يبا تاباوج يف ليق كلذكو

 وه امناف «غابدلا اماو» 5 ملعا هللاو لكوتو رشنت نا ريطلا نم بلخم يذ
 اوفلتخا دقو } (")هتراهط ميدالا غابد» ةع ءيبنلا لوقل ميدالا ةراهط

 نورخا زاجاو . لاح لك ىلع موق اهب عافتنالا عنمف اضيا ةتيملا دولج يف
 دقف غبد باها اميه مالسلا هيلع هلوقل { غابدلا دعب اهب عافتنالا

 ةتيملا ميدا غابدف (ث)هلكا مرح امنا مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو . (")هرهط

 تالضفلا عزن غابدلا ةيفيك و . هتاكذ ةاكذملا ميدا ةراهط نا اك هتراهط

 مترلاو زوجلاو ءافرطلا نم رجشلا رشقك سانلا دنع ةداتعملا ءايشالاب

 رامن نم اهريغو نوتيزلاو رماو نيتلاك اضيا راغثلاب غابدلا نوكيو اههابشاو

 دقو . كلذ هابشاو بارتلاو سمشلاو حلملا يف اوفلتخاو . يربلا رجشلا
 فلتخاو . (غابد حلملاو سمشلا» : لاق هنا ع هللا لوسر نع ركذ

 رهطت ليقف ، غابدلا اهيف رثؤي له اهفالظاو اهماظعو ةتيملا نورق ين

 ليقف { اهرعشو ةنيلا فوص يف اوفلتخاو . اهيف رثؤيال ليقو 3 غابدلاب

 ىقلت ةسوفن لبجب . عبارلا نرقلا ءاملع نم يتولاللا يتريمدنتلا دمحم نب رشبلا لهسوبا ١(
 راز رصن يبا خيشلا نعو ، وداج مكاح يفردلا دير نب فسوي يحي يبا نع ملعلا

 ىدؤتام ريخ ىلع ملعلا ةلاسر اودا نيذلا كثلوا نم لهسوبا ناكو . مهريغو يف نبا

 ها .اريخ مالسالا نع هازاجو هللا همحر ريهامجلاو ةبلطلا نيب ةينيدلا ح ورلا

 . ةنوميم ةاش ثيدح نم سابع نبا نع يقهيبلاو يناربطلاو رازبلا هاور (

 ةنوميمل ةالوم اهتلمعا تناك ةتيم ةاشب رم (ةيع) ءيبنلا نا سابع نبا قيرط نم يور (
 ؛اهلكا مرح امنا (نإع) لاقف ةتيم اهنا ليقف ؟ اهدلجب متعفتنا اله»ه : (ةلغ) لاقن
 ةجام نباو ملسمو دمحا هاور لقتسم ثيدحف رهط دقن غبد باها اميا»ه هلوق اماو

 . سابع نبا نع يذمرتلاو
 . هذنصص ىلع فقا ل )

_
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 رثؤي ليقو . ةنئاب ريغ دلجلاب ةلصتم تناك نا الا ليقو . غابدلا اهيف رثؤيال
 نم غوبدملا عيب يف فلتخا مث . ملعا هللاو دلجلا نع ةنئاب تناك ناو اهيف

 . اعيمج رهاظلاو نطابلا رهاط هنال زئاج ليقف : اهب ةالصلاو ةتيملا دولج

 نيب نم هدحو ءاملا يفو تاسبايلا يف لامعتسالاب ةصوصخم هتراهط ليقو

 . اهربوو ةتيملا فوص ةراهط وهف «بيرتتلا اماو» . ملعا هللاو تاعئاملا رئاس

 لمرلاو سبجلاو ءاضيبلا ةبرتلاك اهب قرتلي ال امب برتت اولاق مهنا كلذكو
 ثالث اهيف يفكي ليقو . ةنكما ةعبس يف داوعا ةعبسب تارم عبس اهوحنو

 خابسلا بارتو ىرئلاك اهب قرتلي ام اماو ةنكما ةثالث يف داوعا ةثالثب تارم
 الا اهرهطيال ءاملاب لسغلا كلذكو { اهرهطي الف تابنلا قوقدمو دامرلاو

 دلج اهيف دجو ناو (')ملعا هللاو ءاضيبلا ةبرتلا وا بارتلا عم طلتخا نا

 لمع ناو . اهنع عزني ىتح لسغلا الو بيرتتلا اهيقني الف اهب اقزتلم ةتيملا
 © ملعا هللاو ءاضيبلا ةبرتلا عم ءاملاب لسفت اهناف بيرتتلا لبق بايثلا اهنم

 اهتابنو اهئازجا عيمجو ضرالل ةراهط اهناف (رطملاو سمشلاو حرلا اماور

 يثو © اهنع ةنئابلا راثلا يف فلتخاو 0 اهنداعم نم جرخي امو اهب لصتلا
 ليقف . حيرلاو سمشلاب اهيف رهطت يتلا ةدملا يف فلتخاو 2 اهتابن نم لومعملا
 اذاو . كلذ ريغ ليقو ث ءاتشلا يف كلذ فاعضاو فيصلا ي مايا ةعبس

 انمدق إك ةدم وا ءطو وا حر وا سمشب ضرالا نع ةساجنلا نيع تبهذ

 تالضف نم اهب ام عزن ىلع اصرح اهرعشو اهربوو ةتيلا فوص ىف بيرتتلا طرتشي ١(

 ىتح بارتلا اوطرتشا كلذل . رسي نيدلاو ، دحا لكل ةقيرط رسياب اهكدوو ةنيملا

 هيف رسيتو انرصع ىف ةايحلا بيلاسا تروطت ذاو . رهطم ىوقا وه يذلا ءاملا عم

 نكي مل و . ضرغلل اقيقحت دشا نوكي نوباصلاب اهلسغ ناف انلبق ناك نمل رسيتي مل ام
 ةليسوف هيلعو . ةلوقعملا ةلعلل وه امناو . هريغ ىلا هنع لدعي ال ىتح ايدبعت بيرتللا
 ذئنيح لدعي هناف نوباصلا رسيتي مل اذا الا مهللا ، مسدلا ةلازا ىف نمضا نوباصلا

 ه ححصم ها .ملعا هللاو برتلا لا
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 ةحئارلا تيقبو رثالا بهذ اذا كلذكو . رثالا يقب ولو لحملا رهط دقف

 رزاجملاو لبازملا نم اهلاثماو لبالا نطاعم اماو ، سأب الف بونلاوا ضرالا يف
 اذا ةيلمرلا لبالا نطاعم ليقو . اهحيرو ةنس رطم الا اهيقنيال اولاق مهناف

 عضوم يف سجنلا ناك اذاو ك ترهط دقف سمشلاو حيرلاب اهرثا بهذ

 ضرالا يقنيو 0 هتراهط رهدلا : اولاق مهناف حيرلاو سمشلا هيلا لصتال

 فلتخاو . ملعا هللاو الومعم نكي مل اذا اهب لصتملا اهتابنو اهئازجا عيمجو

 نارهش ليقو . ةنالن ليقو & رهشا ةتس ليقو ةنس وه ليقف رهدلا ين
 لالقلا ةراهط وهف (حشرلا اماو) . ملعا هللاو اموي نوعبرأ ليقو © نانثا
 ءالا تحش رف اهجراخ نم سجنلا اهغلب اذا ةلتبملا قاقزلا عضاومو ةحشارلا
 ةهكافلاو . اهللب غلبي ام عيمج رهطو ترهط دقف ةساجنلا رثا لاز ىتح

 ثالث رهاطلا ءاملاب ىقست نا اهتراهط ليقف . سوجنملا املاب تيذغ اذا

 بطخلاب ىمحت نا اهتراهط ليق ةرذعلاب ةخوبطملا لالقلا كلذكو ، تارم

 اذا سوجنما عضوملا ةراهط سنكلا اضيا اولاق دقو . تارم ثالث رهاطل
 ناخد يف فلتخاو أ سجنلا نيع تلاز اذا اذهو 3 اثالث ليقو ، اعبس سنك

 | سوجنملا بطحلا ناخدو 3 رابغلا نم هعضوم نع موقي ام عيمجو سجنلا
 ىلع سجن وهف سجنلا نم ماق ام ليقف : كلذ هبشا امو ، سجنلا دامرو

 لو رانلا هتلكا سجنلا نال رهاط سجنلا نم ماقام ليقو ا لصالا مكح
 . قيفوتلا هللابو مكحاو ملعا

١٦٥



 ةعبارلا ةمدقملا

 ءاجنتسالا ىف

 كلذب هتيمستو © هسفنب ثدحلا وهو { وجنلا ةلازا ءاجنتسالا ىنعمو

 | برعلا ةغل ىف عفترملا ناكملا وجنلاف : اطئاغ ىمسي اك ، عاستاو زوب

 اعسوت ثدحلا مساب ناكملا اومىف ضفخنملا ناكملا طئاغلا نا اك

 يناعم ىلع نالمتشي نالصف ةمدقملا هذه نم عرفتيو . ('اازاجمو

 . ةلازال راجحالاب هتباطتسا امهدحا : نيهجو نم هيف دبال هنال ءاجنتسالا

 . اعيمج رثالاو نيعلا ةلازال ءاملا نيبو اهنيب عمجلا يناثلاو . ةعمتجملا نيعلا

 لوالا لقفلا
 ر امحتس ال ١ ف

 نوكي نا وهو { ءايشا ةينامث هب رمجتسملا ةفص نكلو . هركذ مدقت دقو

 نم ازارتحا (ادماج) & ساجنالا نم اهريغو ةرذعلا نم ازارتحا (ارهاط)

 ديلا نم ازارتحا [ندبلا نع الصفنم . اهوحنو لسعلاو نبللك تاعئال
 سلمالا ديدحلاو محفلاو جاجزلا نم ازارتحا [ايقنم] 3 ندبلا نم اهريغو
 نم اهنع ماق امو راثلاو بوبحلا نم ازارتحا [موعطم يذب سيل] . اهوحمو

 الور . اهوحنو ليخنلا خيرامش و ع رزلا بصق نم هيلع تلصفنا امو ماعطلا

 نم ةباتكلا لحمو دجاسملا ناردجو ماعطلاو حلملا نم ازارتحا (ةمرح يذب
 ثورلا نم ازارتحا (ريغلا قح هب اقلعتم الو) { اهوحنو .قاروالاو حاولالا

 ١( ناكملا مساب ثدحلا اومسف : ةرابعلا باوص لعلو .
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 هيف الو) . ءاوس هيف سانلا سيل امم هكلمي ال ام عيمج نم امهريغو مظعلاو

 ةسيفنلا رهاوجلاو ةضفلاو بهذلا نم ازارتحا (فرس

 نوك اهادحا : ( سمخ نيجرخلا نم ةساجنلا هذه ةلازا ننسو )

 كلذ ةرشابم ( ةيناثلاو ) & انمدق اك داز امف اثالث ارتو راجحالا

 ( ةعبارلاو ) ، ثورلاو مظعلاب ءاجنتسالا ءاقتا ( ةثلاثلاو ) . لامشلاب

 كلذ لبق لوبلا نم ءاربتسالا ( ةسماخلاو ) . ربدلا لبق لبقلاب ةيادبلا

 . ملعا هللاو اذه لبق انمدق امك تلسلاو رتنلاب

 ين اثلا لصفلا

 ءاملاب ءاجنتسالا ةيفيك ىف

 عضوملا نع نيعلا فيفختل راجحالاو ءاملا نيب عمجلا نم هيف دبالو

 : مهنع تدج و اميف انباحصا ضعب لاق دقو . رثالا ةلازاو ءاقنالل ءاملا م

 سيل هنا ايمر ربدلا نع طئاغلا يمر وا ركذلا ةبقث نع لوبلا ضفي مل اذا

 . نطبام نود ةساجنلا نم رهظ ام ةلازاب رومام هنال لاق . ءاجنتسا هيلع

 نبا نع ةدوجوم ةصخرلا هذهو 0 انيفلاخم رثكا نع كلذ لثم تدجوو
 دبال نا انباحصا دنع هب لومعملا اماو & نيعباتلاو ةباحصلا نم هريغو سابع

 يضر ةشئاع تلاق نيح لوالا ردصلا يف ناك امنا هانمدقام نال ءاملا نم

 للا ىنثا دقو (ااطلث نوطلنت متناو ، ارعب نورعبتي اوناك امنا : اهنع هل

 كلذ لدف . طئاغلاو لوبلا رثا ىلع ءاملا مهرارما يف ءابق لها ىلع لاعت

 بحتسملاو ، ىلواو لضفا ءاجنتسالا يف ءاملاو راجحالا نيب عمجلا نا ىلع

 متناو لكأملاو لكالا يليلق اوناك مهنال رعبلاك اسباي نوطوغتي اوناك يا اقيقر ابطر ١(

 . اهعونتو لكاملا ةرثك ىلا ةراشا وهو اقيقر نوطللت
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 ىذالاو ةساجنلا اهترشابم لبق ديلا ىلع ءاملا بصت نا ءاملا لامعتسا ةفص يف

 ناكم: وا بلص عضوم ريغ ىلع انكمتم محتسملا ىلع سلجي مث انالث اهلسفيف
 لسغب ائدتبم ىلاعت هللا ركذي مث ، ءيش ةلاسغلا نم هيلع رياطتي الئل سجن

 هدي ىلع بصلا يلاويو ءاملا لسريف طئاغلا لحم ىلا لقتني ش الوا لوبنا لحم

 ديجيو } ءاقنالا نم نكمتيل اليلق اليلق يخرتسيو لحمل اهب الساغ ىرسيلا
 كشلا لوزيو بيطتو سفنلا نئمطتو ةجوزللا لوزتو ىقني ىتح كرعلا
 . ةقرلاو ةظلغلاو ةرثكلاو ةلقلاب فلتخي كلذ نال ، ددع ديدحت ريغ نم اهنع

 ةحئارلا هرضت الو اهيلع ءاملا رما هفوفج لبق للبلل ايقالم حيرلاب ثدحا ناف

 ءاعدلاو ىلاعت هللا ركذب محتسملا نع لصفني مث { ءاجنتسالا دعب ةيقابلا

 يدسج و قافنلا نم يبلق رهطو { مالسالاب يجرف نصح مهللا لوقي : ديلا

 . نيمحارلا محرا اي كتمحرب نيعلا روحلا نم ينجوزو تاساجنلا نم
 | محتسملا ىلع كلذ نوكي نا : (اهادحا) [ةسمخ املاب ءاجنتسالا باداف]

 ألوأ لوبلا لحم ادصاق ىلاعت هللا ركذب اضيأ أدبي نأ ( ةيناثلاو )
 ءاجنتسالا ( ةعبارلاو ) ةرم دعب ةرم ديلا ىلع ءاملا بص ( ةثلاثلاو )
 نم غرف اذاف . انمدق اك مخ غارفلا دنع ءاعدلا ( ةسماخلاو ) لامشلاب

 وأ مد وأ طئاغ وأ لوب نم هندب تقال ةساجن لك لسغ ءاجنتسالا

 © هندب نم ساجغنالا عيمج عزن دعب الا ءوض ولا هل حصيال هنال { هريغ

 هنال ندبلا نم اهتلازا دعب ءوضول! ةداعإ هيلعف كلذ يسنو اضوت ناف

 } رهطتمو ط امهو نامسا هل عمتجي ىتح ةالصلا ىلا مايقلا هل زوجي ل
 قيفوتلا هللابو . ثادحألا نم رهطتملاو ساجنالا نم رهاطلاف

 ةالصلل ةعورشملا ةراهطلا يف باب

 : ماسقا { ةعبرا ىلا مسقنت :ت ةالصلا ءادال ةعورشملا ةراهطلا نا ملعا

 ءوضولا ةراهط «ةيناثلا» { اهركذ مدقت دقو ساجنالا نم ةراهطلا (اهادحا)
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 نم لدب يهو . ءاملا مدع دنع مميتلاب ةراهطلا «ةثلاثلا»ه . ثادحالا نم

 لمتشي بابلا اذهو { تابانجلاو ثادحالا نم ةراهطلا «ةعبارلاه ءوضولا

 لصفلا اذهو ثادحالا نم ءوضولا ةراهط اهدحا : لوصف ةسمخ ىلع

 . هضقاون يف «يناثلاو» ، ءوضولا ةيفيك ىف «امهدحا» : نيمسق مسقني

 لوالا مسقلا

 هتيفيكو ءوضولا ىف

 ةنسلاو باتكلاب بجاو ضرف وهو : ةالصلا حاتفم ءوضولا نا ملعا

 ىلإ متمق اذإ اونمآ نيذلا اهيأي»ىلاعت هللا لوقف باتكلا اما . ةمالا عامجاو

 مالسلا هيلع لوسرلا لوق ةنسلا نمو 0_)ةيآلا «مكهوج و اولسغاف ةالصلا

 لبقي ١ هلوق و» . (٢سل ولغ نم ةقدص الو ز روهط ريغب ةالص هللا لبقيالا

 ف فلاخي دحا الف عامجالا اماو ز (٢)«أض وتي ىتح ثدحا نم ةالص هللا

 .: حايمو ةليضفوقنسو_-ضرف-يهو_: هقعبرا ءوضولا ماسقاو» هضرف

 «يناثلاو» ثدحملل ۔.نتمخحلا-تاولصلا ءادال .«اهدحا» ۔ةسمخ هضورفن

 ةليضفو ةنسو ضرف يهو . : ةعبرأ ءوضولا ماسقأر
 ١ ينانلاو ٠ ثدحملل سمخلا تاولصلا ءادال ! اهدحا ه ةسحخ هضورفغ : حابمو

 , سماخلاو ه . ةضافالا فاوطل ٠ عبارلاو ٠ . ةزانجلا ةالصل ٠ ألانلاو ه . ةعمجلل

 ةرمعلا فارطل

 عادولا فاوطل ٠ ةينانلاو ه . ننسلا ةالصل ءوضولا ه اهادح ه : عبرا هننسر
 . ماني نا دارا اذا بنجلل ةعبارلاو ه . فحصملا سمل ؛ ةنلاثلار ه

 ٠ مونلل ءوضولا ! اهادحا ه عبرا : هلئاضفر

 . ٦١ : ةدلاملا ١(

 . رمع نبا ثيدح نم هيلع قفتمو ةعامجلا هاور ٢)

 . هثدحا اذا مكدحا ةالص ظفلب يذمرتلاو دوادوباو ناخيشلا هاور ٢(
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 . دجسملا لوخدل «ةعبارلاو» ءاعدلل هةنلانلاو» ، نآرقلا ةءارقل «ةيناثلاو»

 «يناثلاوو : فواخلا نم ههبشو رحبلا بوكرل امهدحا ناعون هحفبمو
 . مكحاو ملعا هللاو ةالصلا ةدارا ريغ نم ةراهط ىلع هب نوكيل

 لضف
 ءوضولا ماكحا ىف

 تس اهضئارفف» . لئاضفو ننسو ضئارف ىلا مسقني ءوضولا نا ملعا
 ؛ةيناثلاو» . هركذ مدقت دقو هفاصوا دحا ريغتي مل ىذلا قلطملا ءاملا ىلوالا

 هجولا لسغ «ةئلاثلاوو اهمكح باحصتسا عم هب سبلتلا دنع ةينلا

 حسم ؛«ةسماخلاو» ث نيقفرملا عم نيديلا لسغ ؛ةعبارلاوو باعيتسالاب

 يهف ةينلا اما ، ملعا هللاو نيبعكلا عم نيلجرلا لسغ !ةسداسلاو» ، سأرلا

 هل نيصلخم هتلا اودبعيل الا اورما امو» ىلاعت هلوقل تادابعلا عيمج يف طرش

 لكلو تاينلاب لامعالا امناد : مالسلا هيلع ىبنلا لوقلو (ا)ةيالا «نيدلا

 لعفلا ىلا دصقلا اهانعمو . ةينلا ىلا لامعالا رصحف (آىونام ءىرما

 لمعلاو & ةمادتسم ةينلاو . حراوجلاب هيلع ةميزعلاو بلقلا نم داقتعالاب

 ملعلا لها نيب عزانت الو ، لطاب وهف ةينلا نم الخ لمع لكف ، عطقنم
 نا ءوضولل ةينلا داقتعا ةيفيكو . ةينلاو لوقلا عمتجا اذا مكحلا عوقو ين

 اذه يءوضوب عفرا : ءوضولا ةدارا دنع لوقيو ، ةالصلا ةحابتسا هب يوني
 . مالسلا هيلع هلوسرلو هلل ةعاط ةالصلل أضوتاو ثادحالا عيمج

 لاقف ؟ هعاقيا يف طرش ةينلا له ءوضولا يف سانلا فلتخا : ةلأسم

 ٢) مدقت . ١( ةنيبلا : ٥ .
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 نورخآ زاجاو 3 ةينلاب الا هعاقيا حصي الو { هيف طرش يه روهمجلا

 يأرلا اذه باحصا نا نظاو 5 ةراهطلا ةغيصب ىتا اذا ةين ريغب ةراهطلا

 هيلع هلوقك . باوثلا لين يف بيغرتو ثح ةينلاب رمالا نا ىلا نوبهذي
 ىلص ول هنا اوعمجاو { (١×هدجسملا ىف الا دجسملا راجل ةالصال» مالسلا

 ناسنالا نوكي ال نا انباحصا دنع راتخملاو أ ضرفلل ايدؤم ناك هتيب ىف

 ةدابع ءوضلا نال ةينو دصقب الا ةبانج لسغ وا ةالص ءوضول ارهطتم
 ةينلاب الا ىدؤتال ىنعملا ةلوقعملا ريغ ةدابعلاو ىنعملا ةلوقعم ريغ

 . (٢)ع امجاب

 اهاون مث هحراوج ضعب ناسنالا لسغ ول انباحصا رثا يفو : ةلأسم

 زوجت الو هتين ىلع هلمع مدق هنال هيزجيال هنا كلذ هلسغ ىلع ىنبو ءوضولل

 يلصي نا هلف ةلفان هءوضوب ىون ناو . اهرساب ةينلا ميدقتب الا ةراهطلا

 ىف ضرفلاو ، هجولا لسغ يف «ةثلاثلا» . ملعا هللاو كلذ هئوضوب ةضيرفلا

 رعشلا تبانم نم الوط هجولا دحو © لسخلاب هعيمج باعيتسا هجولا لسغ

 ١( عيب رلا هاور سابع نبا نع . 1

 ءارقفلا عفن اهيف ىنعملا ناف ةاكزلاك هتدئاف تنيبتو هتحلصم ترهظام تادابعلا نم نا (!

 لماحلا ةدعو . خاسوالا نم ةفاظنلا اهيف ىنعملا ناف ةساجنلا ةلازاو © مهتدعاسمو

 ةملاس اهنا ملعيل ضيحلاب ضيحت ىتلا ةدعو آ باسنالا طلتخت الئل هانعم لمحلا عضوب

 ىنعم هل سيل يذلاو . اهلجال تعرش ىتلا ةدئافلا تفرع ىتم كلذ وحنو لمحلا نم

 كلذكو . ريغال كلاملا رمال لاثتما وه امناو فيظنت هيف سيل هناف مميتلاك لوقعم

 وه امناو هلقعن ىنعم هيف سيل تاعكر ثالث برغملاو {| تاعكر عبرا رهظلا نوك
 ءاملاب ءوضولا ناك املو . ةين ىلا جاتحي يذلا وهو 3 دبعتلا ىمسيو . رمالل لاثتما

 فالخ هيف ةينلا بوجو ىف ناك دبعتلل نوكي نا لمتحيو ةفاظنلل نوكي نا لمتحب

 ةدئاف هل فرعن ال ام لكف _ هلقعن ىنعم هل سيل رهشا ةثالثب زوجعلا ةدع كلذكو

 . يشحملا ىهتنا . دبعت رهن
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 راذعلا نم ليقو . نذالا ىلا نذالا نم هضرعو 0 نقذلا ىهتنم ىلا داتعملا

 رعشلا ىستكا ناك ناو . لوالاكف دخلا يقن ناك نا ليقو . راذعلا ىلا

 هجاو ام هجولا نال ةهجاوملا ىف عزانتلاو فالخلا أشنمو . يناثلاكف

 { قافتاب هلسغ بجو رعشلا نم ايقن ةيحللا عضوم ناك اذاف : ناسنالا

 رامع نع ركذ دق هنا نظاو . فالخ هلسغ باجيا يفف رعشلا هرتس اذاو
 لسغي نا ىري هناك ةيحللا لبق هجولا ناك : لاق هنا هللا همحر رساي نب

 اوجتحاو . ةيحللا تحت ام لسغ هيلع بجيال نورخا لاق { اهرعش تحت ام

 لبقتال ءوضو اذه : لاقف ةدحاو ةدحاو أضوت مالسلا هيلع ءيبنلا ناب

 ةيحللا رعش لوصا ىلا ءاملا لاصيا ناسنالا ةقاط ىف سيلو (')هبآلإ ةالصلا

 ىلا بارتلا لوصو هيلع بجيال مميتملا ناف اضياو ، ةدحاو ةرم ةفيثكلا

 بحتساو !مكهوجو اولسغاف» ىلاعت هللا لاق دقو . ةيحللا رعش لوصا

 يف ةلخاد ةيحللا تناك ناف ، اهوبجوي نا ريغ نم ةيحللا ليلخت ءاملعلا

 تبنيف اهيلع عمتجم ةنس هيف سيلو ، لسغلا نع ءيزجي ال ليلختلاف ةيآل
 هلسغ اضيا بجي اضيا هجولا نم (")ممغلا عضومو . ملعا هللاو ضرفلا اهب

 اهنم ةرشبلا رهظت ىتلا ةفيفخلا روعشلا تبانم ىلا ءاملا لاصيا اضيا بجيو

 بجي الو . اه ريغو نيراذعلاو براشلاو بادهالاو نيبجاجحلاك ليلختلاب
 عيمج ىلع ءاملا ةضافا ناسنالا ىلع بجي يذلاو . ةفيثك تناك اذا اهيف كلذ

 ضراعلا نيب يذلا ضايبلا لسغيو 0 هينذا ىلا هيلع ديلا رارماب هلسغو ههجو
 ةقيقحو _ ملعا هللاو اهرعش نم لاط ام عم اهللخيو هتيحل عمجيو نذالاو

 كرت دقف هبعوتساو هجولا لسغ ناو كلدلا عم وضعلا ىلا ءاملا لقن لسفلا

 عيبرلا نع يور امل ، عرشلا يف هب رومأم ةيحللا ليلخت نال لضفالا

 ٢( افقلا وا ةهبجلا قيضت ىتح رعشلا ناليس وه . ١ (( م دقت .
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 ليربج يبيبح ينرما» :لاق ع ءيبنلا نا كلام نب سنا نع بيبح ني
 (١!يتيحل للخا نا

 لإ مكيدياو ) ىلاعت هلوقل نيقفرملا عم نيديلا لسغ : عبارلا ضرفلا

 عم يا &" مكلاوما ىلإ مهلاوما اولكأت الو ) هريظن 0" قفارمل
 ىلإ مايصلا اومتا مث ) هريظن ةياغلا ءاهتنال انه ىلإ ليقو ث مكلاوما
 : نيهجو ىلع تادودحملا نال الوا هانمدقام :حيحصلاو ىث× ليللا

 نم هانمدق يذلاك 0 هيف لخاد هدحف دو۔احملا سنج نم « امهدحا ه

 نم دودحم « يناثلاو ه عارذلا سنج نم قفرملا نال عارذلاو قفارمل
 ليللا ركذ نم ةيآلا يف هانمدق يذلاك هيف لخديال هدحف هسنج ريغ
 عارذلا يف لخاد انلق ام ديؤيو . ملعا هللاو راهنلا سنج نم سيل هنال

 ىنمبلا هدي لسفف أضوت هنا دل يبنلا ة ةفص يف ةريره يلا نع يور ام

 يتح ىنميا لجرلا لسغ مث كلذك ىرسيلا مث ، دضعلا يف عرش ىتح
 هللا لوسر تيار اذكه لاق مث . كلذك ىرسيلا مث 3 قاسلا ف عرش

 ملعا هللاو لوقلا اذه ىلع ةمالا ءاملع روهمجو . اضوت هت
 . (ثمكحاو

 لسغ ءيضوتملا نع بجي هناف عارذلا نع ديلا عطق اذاو : ةلأسم

 ١( سنا نع عيبرلا هاور . ٢( ةدئاملا : ٦١

 ( ءاسنلا : ٢ . ٤( :ؤتقبلا ١٨٧١.

 تنيبو . عم ىنعمب لمعتست دقو ءاهتنالل لصالا ىف (ىلا) ةملك : مالسلا لبس بحاص لاق

 ؛؛لي) ءىيبلا يا هيقفرم ىلع ءاملا ريدي ناك رباج ثيدح ىف اك دارملا هنا ثيداحالا

 هيدي لسغ هنا نانع ءوضو { ةفص يف نسح دنسب ج رخاو فيعض دنسب ىنطق رادلا هجرخأ

 نب لئاو ثيدح نم يناربطلاو رازبلا دنع وهو نيدضعلا فارطا حسم ىتح نيقفرملا لا
 نم يناربطلاو يواحطلا ىفو ءقفارملا زواج ىتح هيعارذ لسغو ءوضولا ةفص ىف رجح
 ثيداحالا هذهف ءهيقفرم ىلع ءاملا لاس ىتح هيعارذ لسغ مث هيبا نع دابع نب ةبلعث ثيدح

 ءوضولا يف نيقفرملا لوخد باجنا ىف افالخ ملعا ال يعفاشلا لاق _ & اضعب اهضعب يوقي .

 ها . قفارملا لوخد ىلع ماق دق ليلدلا نا تفرع اذهبو
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 عيمج ىلع ىتا عطقلا نال . ءيش هيلع بجي مل قفرملا نم عطق ولو . يابلا

 © دضعلا يف قفرملا نم ءىش يقب نوكي نا الا ، عارذلا ىف قفرملاو ، عارذلا

 . هلسغ هيلع ناف اهمالك يف برعلا هفرعتو

 ضورف نم هنا ىلع سانلا قفتا دقو { سأرلا حسم : سماخلا ضرفلا

 ف اوفلتخاو > 7 مكسوعرب اوحسماو ( ىلاعت هلوقل ٠ ءوض ولا

 بجاولا نا ىلإ تدج و اميف انباحصا ضعب بهذف هنم ءىزجما ردقلا

 هباحصا ضعبو سنا نبا كلام كلذ ىلع مهقفاوو . هعيمج حسم
 اداهشتسا ضيعبلل ال ديكوتلل ةلخادمكسوعرب هلوق يف ءابلا ناب اولتعاو

 حسم نا ىلإ نورخآ بهذو ى" قيتعلا تيبلاب اوفوطيلو » هلوقب
 اوجتحاو ةفينح وباو يعفاشلا كلذ ىلع مهقنا وو .0 ضرفلا وه هضعب

 حسم ٢ يبنلا نا ىور امبو (٢)؛ نهدلاب تبنت ه ىلاعت هلوقب

 ةيصانلاو هتيصانب حسم هنا نورخا ىورو ('وضولا يف هسأر ضعبب

 دقو ٠ لوقلا اذه ىلع انباحصا دنع لمعلاو . همدقم وهو سأرلا ضعب

 ناكو أضوت امهنع هللا يضر ديز نب رباج نا ةديبع يلا نع يور

 هيدي ىدحاب حسم ش هسأر نع (")ةمكلا رخأف ةمامعلا هسأر ىلع

 عباصا ةثالث نم لق اب هسأر حسم نمو . ةيسنلقلا داعا ث هسأر مدقم

 تارعش ثالث نم لقا هسأر نم حسم ول كلذكو . هئزجي ال هنأف
 هركو 6 هتيحل للبب هسأر حسمي نا مهضعب زاجاو 6 هئزج ال هناف

 نوكيال : لاق هللا همحر بيبح نب عيب رلا نع ركذو . كلذ نورخآ

 لسغي نا هرك هنا هللا همحر ديز نب رباج نع ركذو . دحاو ءامب نالمع

 مش ءانالا يف هسأر لجرلا

 ٢( جحلا : ٢٩ . ٣ ( نونمؤملا : ٢٠ . ١( :ةدئاملا ١
 ٤( سنا نع كلذ لثم يورو . رخا ظفلب ءاطع ثيدح نم يعفاشلا هاورو دمحا هاور

 . ءوضولا ةفص ىف ناثع ثيدح نم روصنم نب ديعس اضيا هجرخا ث اعوفرم
 سأرلا يطغت ىتلا ةرودملا ةيسنلقلا يه ةمكلا ٥(

١٧٤ 



 كرت نمو . هيزجيال هنا ىلا بهذي هنأك { هدسج ىلع ءاملا كلذ ضيفي

 . ادمعتم وا ناك ايسان ةالصلاو ءوضولا ةداعا هيلعف ىلص ىتح هسأر حسم

 ام ىلا سأرلا مدقم نم هيفك عيمجب هسأر حسمي نا عيضوتملل بحتسللاو

 نم جرخي ىتح افقلا رعش تبانم رخا ىلا وا فلخ نم ةمجمجلا هيوحت
 ؛سأرلا دحو» 5 انمدق اك هأزجا هضعب حسم ىلع رصتقا ناو { فالتخالا

 ىري ال هللا همحر رمع ناكو . نيبجلا ىلعا ىلا نينذالا قوف نم انغلب اميف

 © ملعا هللاو صاصقلا يف سأرلا نم افقلا
 عيمجلا قفتا دقو . « نيبعكلا عم نيلجرلا لسغ » : سداسلا ضرفلا

 نيقفرملا يف مهفالتخاك نيبعكلا لسغ يف اوفلتخاو ، اضيا هبوجو ىلع
 دعقم دنع امه ناذللا نامظعلا امه نابعكلاو . ةدحاو امهيف ةلدالاو

 ليلختو نيبعكلا عم نيلجرلا لسغ يف اضيا دهتجيلو ث كارشلا
 نع يور هنال هيبوقرعو هيلجر صمخا لسغ يف غلابيلو 3 امهعباصا
 مادقالا نوطبل ليوو رانلا نم بقاوعلل ليو » : لاق هنا ع ءيبلا

 . ءوضولا يف هيمدق نطابو هيبوقرع كرت نم كلذب درا (_ رانلا نم
 . ملعا هللاو هيلجر رافظا ميلقت دهاعتي نا انباحصا ضعب بحتسا دقو

 هيلع ءيبنلا لوقل ةيمستلا _ اهادحا _ ةينامث «" ءوضولا تانونسمو ه

 هيلع كلذب دارا 0" هيلع هللا مسا ركذي مل نمل ءوضو ال » : مالسلا
 مهضعب نا بسحاو 0 هللا ركذب ليزجلا باوثلا لين يف بيغرتلا مالسلا

 . لاق

 عيمج رهط دقف هئوضو ءادتبا دنع لجو زع هللا عيضوتملا ركذ اذإ
 . لاقي لوق اذهو ، هرئاس نود لسغ ام الا هنم رهطي الف الاو هدسج
 يديالا لسغب مالسلا هيلع هرما يف فلتخاو ، يديالا لسغ « ةيناثلا ه

 ىلع كلذ له

 . ؛بيقارعلاو ظفلب سابع نبا نع عيبرلا هاور (ا
 ةجام نباو ٦ هل ظفلب يذمرتلا هاورو -. سابع نبا ثيدح نم عيب رلا هاور ٢)

 . يقهيبلاو
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 ًاضوت» ثيدحلا يف ءاج دقو (ا)نالوق ةدابعلا هجو ىلع وا ةفاظنلا هجو
 نم لاقف ىنث مث . «هب الا ةالصلا هللا لبقي ال ءوضو اذه لاقف ةرم ةرم

 نطاب ريهطت يهو _ ةضمضملا ةثلاثلا 'الثيدحلا هل هللا فعاض فعاض

 ةفصو _ هجولا عم بجاوف نيتفشلا نم رهظي ام لسغ اماو 5 مفلا

 لخدي نا هل يغبنيو ، هجمي مث هضخضخيف هيفب ءاملا ذخاي نا _ ةضمضللا

 نا هئزجيف كلذب ةثاثل ىمدي ناك ناو 7 هنانسا اهب كلديو هيف يف هعبصا

 . ملعا هللاو هناسلب ءاملا ضخضخي

 هتنس نم اهنا تتبثف مالسلا هيلع هلعف نم تلقن امنا ةضمضملا ةفصو
 اماو . فنالا نطاب لسغ وهو قاشنتسالا _ ةعبارلاو _ . ملعا هللاو
 هماهبا لعجيو هميشايخب ءاملا بذتجي نا هتفصو ، هجولا نم وهف ودبيام

 ، امئاص نكي مل ام قاشنتسالا يف غلابيو سفنلاب رثني مث هفنا ىلع هتبابسو

 ("هامئاص نوكت نا الا غلابف تأضوت اذاه مالسلا هيلع ءيبنلا لوقل

 اذاه ، (ّكعر هلوق يف اثالث لسغلا طارتشا نيب عمجلا هجو وه ام . لئاق لاق ناو ١(
 نيا يرديال هناف اثالث اهلسغي ىتح ءانالا ىف هدي سمغي الف همون نم مكدحا هبتنا

 ءوضو اذه» ةدحاو ةدحاو ًاضوت ذا (ةقلعر هلوق ىف ةرملاب ءافتكالا نيبو ههدي تناب

 يناثلا يفو ةفاظنلل لوالا ثيدحلا يف لسغلا نا عمجلا هجو انلق ههب الا ةالصلا لبقتال

 -. ______ها

  

 لبقتال ءوضو اذه» : لاقف ةرم أضوت هنا ( هقلبعر يبنلا نع سابع نبا نع عيب رلا هاور

 اضوت مث ءهل هتا فعاض فعاض نمه لاقف نيتنثا نيتنثا أضوت مث ءهب الا ةالصلا

 . يلبق نم ءايىنالا ءوضوو يءوضو اذه لاقف اثالث اثالث

 تقشنتسا اذاه ةربص نب طيقلل لاق دقل يبنلا نع سابع نبا نع عيبرلا ةياور

 ينربخا هللا لوسراي تلق : طيقل لاق ةسمخلا ةياورو } امئاص نوكت نا الا غلابف
 الا قاشنتسالا ىف غلابو © عباصالا نيب للخو ءوضولا غبساه : لاق ؟ ءوضولا نع

 . يذمرتلا هححص ٬امئاص نوكت نا
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 مث ءام كفنا ىف عضف تأضوت اذاه ةربص نب طيقلل مالسلا هيلع لاقو
 يذلا مظعلا ىلا هفنا يف هعبصا لخدي نا يغبنيو (ا)قاشنتسالاب رثنسا

 قاشنتسالاو ضمضملا زوجيو هكرت يف هيلع ساب الف رذع هل ناك ناو هيف
 ىف يورم امهالكو إ ةدحاو ةفرغ نم اثالث قشنتسيو ةدحاو ةفرغب

 . ملعا هللاو (؟)ثيدحلا

 فالخ الف ادماع ناك ناف ىلص ىتح قاشنتسالاو ةضمضملا كرت ناو

 رثا يف ركذو . فالخ هيفف ايسان ناك ناو . ةالصلاو ءوضولا ةداعا ي

 يف امهكرت نم لاق هنا ، هنع هللا يضر سابع نبا نع انباحصا ضعب

 ؛ةسماخلاو . ملعا هللاو ةداعالا هيلعف ةبانجلا يف اماو © هيلع داعا الف ءوضولا
 ءوضولا ىف مكعباصا نيب اوللخ» مالسلا هيلع هلوقل عباصالاو ةيحلل ليلختل
 ليلخت ةفصو 7 رانلا اهللخت نا لبق . لاقو (")«ران نم ريماسمب للخت نا لبت

 رهاظ ىلع ىنملا نطابو ىنملا رهاظ ىلع ىرسيلا هفك نطاب لعجي نا عباصالا
 . ةنس هنا عباصالا ليلخت يف ليقو . ملعا هللاو ، كلذك امهللخيف ىرسيلا

 ك ديلا يف متاخلا ةلاجا يف اوفلتخا كلذكو ء ديلا نم اهنال بجاو ليقو
 حسم ؛ةسداسلا» . متختلا عضوم ىلا ءاملا لصيل هتلاجا حصالاو 5 انمدق

 امهحسم نا ىلا موق بهذف هيف اوفلتخا دقو ، امهنطاب و امهرهاظ نينذالا

 سأرلا عم ناخسميو ةنس امهحسم نورخا لاقو . ءاملا امهل ددجيو ةضيرف

 ثيدح نم يقهيبلاو مكاحلاو نابح نباو ةميزخ نباو مراجلا نباو يعفاشلاو دمحا هجرخا ١(
 . هرخا نم (.قاشنتسالاب) فذحب سابع نبا

 ديز نب ةللادبع نعف . امهنيب لصي ناك هنا (ةَع) هللا لوسر نع تباثلا حيحصلا (!
 ىفو اثالث كلذ لعف ، ‘دحاو فك نم قشنتساو ضمضمت» (ةلفع) هللا لوسر نا
 . هيلع قفتم «تافرغ ثالثب رثنتساو ضمضمت» ةياور

 _ ٢( سابع نبا نع عيبرلا هاور .
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 ناكو ، رخآلا لوقلا وه انباحصا دنع هب لومعملاو 5 ءاملا ديدجت ريغ نم

 نب ديعس نع ركذو . ابجاو نينذالا حسم ىريال هللا همحر ديز نبا رباج

 همحر عيبرلا نعو . ربدا امو امهنم لبقا ام سأرلا نم نانذالا لاق هنا ريبج

 . سأرلا عم امهرهاظو هجولا عم نينذالا نطاب حسم بحتسي : لاق هنا هللا

 ةيفيكو { نينذالل ءاملا ديدجت بحتسي هنا هلل همحر دوعسم نب هللادبع نعو

 . امهنطابو امهرهاظ حسميو هينذا خامص يف هعبصا لخدي نا امهحسم
 ةهجاوملا هب تعقو ام وه لاق نم مهنمف : نينذالا رهاظ يف اضيا فلتخاو

 نينذالا حسم يسن نمو رهظالا وهو سأرلا يلي ام وه نورخا لاقو
 . ملعا هللاو فالتخا هيفف ايسان ناك ناو { داعا ادماع ناك ناف ىلص ىتح

 أضوت نيح هلع ءيبنلا لوقل ةحراج لكل اثالث انالث ءوضوتلا ؛ةعباسلا»

 : لاقف ىنث مث «هبالا ةالصلا لبقت ال ءوضو اذه» : لاقف ةدحاو ةدحاو

 يءوضو اذه» : لاقف انالث انال أضوت مش هل هللا فعاض فعاض نم»

 تناك اذا ةيفاك ةدحاولا ىلع اوعمجاو . (اىلبق نم ءايبنالا ءوضوو

 دراولا رمالا ينعا ةدحاو ةرم يضتقي لعفلاب رمالا نال ملعا هللاو . ةغباس

 . ال ما ةليضف 3 هيف له سأرلا حسم راركت يف اوفلتخا دقو . ءوضولا يف

 ضمضمي مث هيدي لسغب أدبي نا وهو ءوضولا بيترت «ةنماثلا» . ملعا هللاو

 نينذالا مغ هسأر حسمي مث ىرسيلا مث ىنملا هدي مغ ههجو لسفي مث قشنتسي م
 لسغ يف &")سانلا فلتخا دقو 8 ىرسيلا مث ىنملا هلجر لسغي ش

 اولتعاو © ةوالتلا يف هركذ رخأت ام ميدقت زوجي مهضعب لاقف { ءاضعالا

 ١) سابع نبا نع عيرلا هارر .

 سانلا فلتخا» ب فالتخالا هيف زوجيال اميف اوربعي نا ءاهقفلا ضعب حالطصا ىرج ٢(

 . ءءاملعلا فلتخاو هيف زوجي اميفو
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 لاقو ، طقف عمجلا يضتقت امناو ، بيترتلاو قسنلا يضتقتال واولا ناب

 قسنلا واو انه واولا ناو & ةيالا ىف روكذملا بيترتلا ىلع الا زوجيال نورخا

 اك اضوت : لئاسلل لاق مالسلا هيلع ءيبنلا نا يور امبو . عمجلا وارال
 ءوضو اذه هلوقبو ("هب هللا أدب امب ادبن» افصلا ىلع هلوقبو (هللا كرما

 ناكم يف بيترتلا ىلع اضوتي وهو كلذ لاق (")هب الا ةالصلا لبقتال
 يضرتمل دري ل ام ريخ اتلا و ميدقتلا زاوج لا انباحصا ضعب بهذو . دحاو

 (ادةميرك يبا نب ملسم ةديبع يبا نع كلذ يور ث ةنسلا فالخ كلذب
 هللا همحر عيبرلا نعو . مهريغو ٠ (٦)زيزعلادبع نباو (©)ح ون يلاو

 مكيدياو مكهوجو اولسغافه ءوضولا ةيآ ىلا ريشي : ةدئاملا ةروس ىف هللا كرما اك ١(
 هلوقب رمالا تحت ةلخادلا نيبعكلا ىلا مكلجراو مكسوعرب اوحسماو قفارملا ىلا

 ةالص متتاله (ةل) هلوق ىف كلذ نيعو ييارعالل هلاق ءهب للا أدب امب اوعدبا» (نر

 هسأر حسميو نيقفرملا ىلا هيديو ههجو لسغيف هللا هرما امك ءوضولا غبسي ىتح دحا
 هححصم ها . ةعافر ثيدح نم دوادوبا هجرخا امك هنيعكلا ىلا هيلجرو

 . ءاوعدباه رمالا ظفلب فاسنلا هجرخاو هللادبع نب رباج نع ملسم هاور ٢(
 . هب فيرعتلا مدقت ٤( .مدقت(

 ملعلا ريزغ عرولا ديدش ناك . لوالا نرقلا ءاملع دحا : ناهدلا حلاص ح ونوبا ره

 خويش دحا ناكو . هريغو ديز نمب رباج نع ذحا . مهنع ذخاو ملعلا لها كردا نم

 ةديبع ابا مرتحي رهف كلذ عمو رباج نع ذحخا امع رثكا هنع ذخا ملسم ةديبع يا

 نايح هقيفر هيلع هركني ناك اك هددشت هيلع ركني لظ ناو هرضحمب اذه يتفيو

 مكاهنا ملاه : اديدشت ةديبع يبا نع هغلب اذا لوقي ام اريثك ح ون وبا ناك . جرعالا

 نم نيب نم دجن اذكهو ؟ !ارضاح ةديبع وبا ناك اذا يفولاست نا نايتفلا رشعم اي

 يرحتلا ىلا حتجي نمو ، نايحو مامضو ح ون يباك ريسيتلا يلا ليمي نم رباج نع ىقلت
 ريخالا قيرفلا اذه انل جرخا دقو 9 عيبرلاو ةديبع يياك طوحالا ىلع سانلا لمحو
 اوعاضاف هقيحس داعبا لإ اهراونا اولسراو ةعيرشلا اولمح نيدهتحجم ءاملع ةرماع ةغمدا

 اودهاجو روجلاو لهجلا تحفاك ىتلا ةرهاطلا لاصوالا كلت هللا محر ابرغمو اقرش
 هئالمز نم ريثكك طبضنم ريغف هتافو خيرات اما . نيقيلا مهاتا ىتح هداهج قح هللا يف

 ها . هتيزيم رصع لكلو ظفحلا ىلع مهداتعاو دييقتلاب لتارالا ءاننعإ ةلقل

 = نيذلا ريراحنلا يناثلا نرقلا ءاملع دحا زيزعلادبع نب هللادبع وه زيزعلادبع نبا ٦(

٥ 

,
=
 

١٧٩ 

  

 



 ربتعي امناو ءوضولا يف تارملا ددع ربتعي نكي مل ةديبع ابا نا : اضيا لاق

 نكي ل هنا هنع يورف هللا همحر عيب رلا اماو . ملعا هللاو ءاقنالاو فلظنتلا

 لبق ءىضوتملل ءاملا غرف ناو . ةنسلا هب تءاج اك ابترم الا ءوضولا ىري

 بلط ريغب لغتشا ناك ناف : فج امدعب الا ءاملا دجي ملف ءوضولا مام

 لسغ نم ىضم ام ىلع ىنب ناوتي مل ناو 7 افنأتسم ءوضولا داعا ءاملا
 فج ناف : رذع ريغ نم عضاوم يف هءوضو قرف نا كلذكو . هئاضعا

 . ملعا هللاو ىضم ام ىلع ىنبالاو ، فنأتسا
 ىلع نونسملا بيترت اهادحا : تس ىهف ءوضولا لئاضف اماو

 رضخالاو . سباي وأ بطر دوعب هلبق كاوسلا « ةيناثلاو » . ضورفملا

 « ةثلاثلاو » هعبصأب كاتسا اتسا ادر ز دجي مل نإف ، امئاص نكي مل ام نسحا
 ةلع ءيبنلا نا يور هنال . ينملاب ؤ ؤمنوتلا

 ةديبع يبا ذبمالت نا مولعمو ، هسرد ةقلح عيبرلاو هتعمجو ةديبع يبا ىلع اوجرخت =

 . زيزعلادبع نبا مهنمو راغصلا قيرفو ، عيبرلا مهسأر ىلع رابكلا قيرف : نيقيرف اوناك
 ةيضق يه كلتو ةيملع لئاسم يف فالخلا مهنيب عقو ةيملعلا ةشقانملا و ةرصاعملا مكحبو

 ررحتلا نولواعخ ينمزلا توافتلا مكح راغصلا 5 ةنكمالاو ةنمزالا فلتخم ىف ةيملاع

 ءاقبلا ع زانت مكح مهدهج نولذبي رابكلاو ، يملعلا ناديم يف ولو رابكلا ةرطيس نم
 نيب ةداع كفني ال مادطصالا ناك انه نمو مهزكرم ىلع ةظفاحملاو مهذوفن ءاقبتسال

 ىتح هرصبو مهخيش عمس نيب نيقيرفلا نيب رحتسي فالخلا ىرن اذلو . نيتقبطلا

 زيزعلادبع نبا ل كنيو © عيبرلا ةفك حجريف امهنيب امكح لخدتلا ىلا خيشلا رطضي

 ناو اوخضري نا الا كلذ ءازا مهعسي ملو نارجملاب مهددهتيو مهفالخ هعم نمو
 . ةديبع يبا مامالا ةافو رثا ديدج نم ثعبني فالخلا اذه ىرن كلذل . ضضم ىلع

 رشبي يركف ضخم يه لب افالخ اهربتعن نا حصي ال ةرهاظلا هذه نا قحلا ىفو

 اذفنم هل دجوي نا دبال راخبلاك يه لب نكتستال تامولعملاو ءارالا نال ةرهاز ةضهنب

 نباو جرؤملا يبا نع لئس دقو حلفا مامالا تاباوج ىفو . ةلزلز ثدحا ناو اسفنتمو

 اماو . لئاسملا كلت ىف مهلوقب ذخؤي ملف ةفورعم لئاسم مهنم تعقو لاقف زيزعلا دبع

 عفدي الف انئاهقف فالتخاو (ةنع) ءيبنلا باحصا يار نم فالتخا هيف امم اهريغ

 هححصم ه ١ . لا نيملسملا نم مهاوس نم ةلزنمب مهو مهدانسا

 س ١٨٠



 ٨ (١ا)كلذ لثم ناك امو هئالخل هلامش و . هبارش و هماعطو هئوضول هني؟

 حسم يف هءادبلا « ةسماخلاو » مئاصلا ريغل قاشنتسالاب ةغلابملا « ةعبارلاو »
 دنع ةدحاو ةحسم ىلع هيف راصتقالاو & هيف نمايتلاو © همدقم نم سأرلا

 مدقم ىلا عجري مث هافق ىلإ مدقملا نم هيديب رميف امهيف نيديلا درو مهضعب
 ءانثا يف يلاعت هللا ركذ عم ءالا بص نم ليلقتلا « هسداسلاو ه هسأر

 ىنهملا لجرلا لسغ دنع لوقي نا مهضعب بحتسا دقو ث ءاعدلاو ءوضولا
 (')لوبقم المع يلمعو اروفغم ابنذ يبنذو اروكشم ايعي يعس لعجا مهللا

 غرفي نيح لاق نم » لع ءيبنلا لاق . لاق هنا ريبج نب ديعس ركذو
 كرفغتسا تنا الا هلا ال نا دهشا كدمحبو مهللا كناحبس » «" هءوضو نم

 موي ىلإ رسكت الف شرعلا تحت عضوت مث متاخب اهيلع متخ كيلا بوتاو
 . ")« ةمايقلا

 7 ءاملا بص نم راثكالا» يهو : ةرشع ةث وض ولا تاهوركم

 6 هح وسم ف ةدحاولا ىلعو (غ)ةنالغلا قوف هل وسغم نع «ةدايزلاو»

 هبايثو هبرشو هلكال هنيمي لعجن ناك () يبنلا ناه اهنع للا ىضر نيسؤملا مأ هصفح نع ١(
 نابح نباو هجام نباو دوادوباو دمحا هاور :كلذ ىوس امل هلامش و . ةياطعو هذخأو

 . يقبيلاو مكاحلاو

 ىف ابحتسم ءاعدلا سيلأ ؟ ءاعدلاب ىنبلا لجرلا صيصخت ىلا يعادلا ام يرعش تيل ٢(
 . ؟ ءاضعاالا لك

 لاجر هلاجرو ه طسوالا ف يناربطلل ىرخا ةياور ىفو هفق و بوص و يلاسنلا هاور ٣)

 هانعم ىفو _ هةمايقلا موي ىلا رسكي ملف عباط يف لعج مت قر ىف بتك ؛حيحصلا
 ءوضولا نسحاف اضوت نم نا رماع نب ةبقع ثيدح نم هدنسم ىف يمرادلا هاور ام
 ناو هل كيرش ال هدحو هللا الا هلا ال نا دهشا : لاقف ءامسلا ىلا هفرط عفر غ

 . ؛ءاش اهيا نم لخدي ةيناغلا ةنحلا باوبا هل تحتف هلوسرو هدبع ادمحم

 لاق هدج نع هيبا نع بيعش نب ورمع ثيدحل طقف ةهوركمال ةم رحم تناك امبر

 اذه : لاقو اٹالث اثالث هاراف ءوضولا نع هلأسف دعر هللا لوسر لإ يلا رعا ءاج

 . ةجام نباو يفاسنلاو دمحا هاور 7 ىدعتو ءاسا دقف اذه ىلع داز نمف . ءوضولا

 س ١٨١

 



 راصتقالاو ، ىلاعت هللا ركذ ريغب هيف مالكلاو . ءالخلا عضوم يف ءوضولاو
 ثروي هنال «سمشملا ءاملا نم ءوضولاو» آ ملاعلا ريغل ةدحاو ةرم ىلع

 بهذلا ءانا نم ءوضولاو» (' يبنلا نع كلذ تدجو ، صربلا

 ةملظ يف ناك ولو «انايرع ؤضوتلا و ه ، مارح هنا اذه ين ليق دقو «هضفلاو
 هللاو { «هفاصوا دحا ريغتي ل يذلا فاضملا ءاملا نم ؤضوتلاو » { ةولخ وا

 تانسحلا هل بتكت هنال «اضيا هوركم ليدنملاب ءوضولا حسمو» آ ملعا

 . ملعا هللاو '")فجي مل و للب هئاضعا ىلع مادام

 بهاذم ةثالث هيف سانلا فلتخا ، نيفخلا ىلع حسملا ي : ةلأسم

 رفسلا يف ةرورض ريغ نم قالطاب هتزاجا ىلا انيفلاخم ءاهقف رتكا بهذف

 عمجاو ، رضحلا نود رفسلا يف هتزاجا ىلا نورخا بهذو . رضخلاو

 فلس كلذ يف مهلو { نيتلاحلا يف هعنم ىلع تملع اميف هللا مهمحر انباحصا

 نب يلع نعو . هنع هللا يضر سابع نبا نع يورم وهو ةباحصلا نم
 ناكو 3 اهنع هللا يضر ةشئاعو ، لالبو { ةريره يبا نعو ا بلاط يا

 خوسنم هنا ىلا بهذيو . ةدئاملا لوزن لبق كلذ ناك امنا لوقي سابع نبا

 نيفخلا ىلع حسمي فيك لوقي هللا همحر ديز نب رباج ناكو 3 ةدئاملا ةياب

 : لوقت اهنع هللا يضر ةشئاع تناكو _ ءوضولا سفنب انبطاخي ىلاعت هللاو

 نا تددولو امهيلع حسم الو طق نافحخ مالسلا هيلع يبنلل ناك ام هللا و

 نا انباحصا دنع هيلع عمتجملا رمالاو . نيفخ ىلع حسما موي تعطق يلجر

 هدم لع رتعا ل ١)

  

 كلذ توبثل . ءاتش وا افيص هوحن وا ليدنمب هءاضعا فشني نا ءىضوتملل حابي لاب ٢(
 () هللا لوسر نا ينغلب : لاق ديز نب رباج نع ةديبعوبا هاور ( ةلحر يبنلا نع

 . هب ففجيو هايا هلواني هءاسن ضعب ناكو ، ءوضولا دعب هب حسمي اليدنم اذختم ناك
 ه ححصم ه ١
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 وا ناك اميقم هيمدق لسغيو هيفخ عزنيو أضوتي ثدحا اذا ءىضوتلا

 امهت راهط : لاق نمل افالخ لسفلا يه نيمدقلا ةراهط ناو 6 ارفاسم

 سأرلا ىلع افطع ضفخلاب مكلجراو أرق نم ةءارقب لدتساو ، حسملا

 . (١)ملعا هللاو حسملاب

 حلملا عنم ىلع انباحصا عامجا فنصملا ىري : نيفخلا ىلع حملا يف لوقلا ةصالخ ١(

 خسنلا ىلع ليلدلاو . ةدئاملا ةياب ةخوسنم حسملا ىف ةدراولا ثيداحالا ناو نيفخلا ىلع

 هنا لوسر حسم ام : سابع نبا لوقو نيفخلا باتكلا قبس : يلع مامالا لوق
 ةوزغ يف تلزن ءوضولا ةيآ نا _ ١ نوبيجي حسملاب نيلئاقلا نكل ءةدئاملا دعب (ةللعر

 تنك لاق هيلع قفتملا ةبعش نب ةريغملا ثيدحل كوبت ةوزغ ىف (ٍةكيَع) هحسمو عيسيرللا
 عم تنك لاق هيلع قفتملا ةبعش نب ةريغملا ثيدحل كوبت ةوزغ ىف نلع يبنلا عم

 ؛نيترهاط امهتلخدا يناف امهعد» : لاقف هيفخ عزنال تيوهاف أضوتف (ةليع) ءيبلا
 عضقنم وهف يلع ثيدح اما _ ٢ ؟ «رخاتملا مدقتملا خسني فيكف»ه امهيلع حسمف

 ١ حسملاب لوقلا نم امهنع تبث ام فلاخي هنا عم سابع نبا نع يور ام اذكو

 يرر ال يلجبلا ريرج ثيدح وهو امهنم حصا وه ام امهثيدح ضراع دقو _ ٢
 ةدئاملا لبق كلذ ناك له : هل ليقف هيفخ ىلع حسمي (ٍةَِْع) هللا لوسر ىار» هنا هنع
 8 حيحص ثدح وهو ٥٠؟ ةدئاملا دعب الا تملسا لهرو»ه : لاق ؟ اهدعب ورا

 لوسر باحصا نم نوعبس ينثدح : لاق يرصبلا نسحلا نع رذنملا نبا لقن _ ٤
 ىف هاور نم ءامسا هدنم نب مساقلا وبا ركذو _ ٥ . نيفخلا ىلع حسمي ناك هنا هللا

 نيفخلا ىلع حسملا يف سيل : كرابملا نبا لاقو _ ٦ . اباحص نينامث اوغلبف هتركذت

 . هتابثا هنع يور دقف هراكنا هنع يور نم لك نال فالتخا ةباحصلا نيب

 8 ةفيذحو } لالبو ، صاقو يبا نب دعسو © يلع مامالا لوق حسملاب لوقلاو _ ٧

 حسملاب لوقلا نا ىلع . مهريغو ىلجبلا ريرجو ناملسو ، تباث نب ةميزخ و { ةديربو

 ديري الو رسيلا مكب هللا ديري ريسيتلا ىلع ينبملا يمالسالا عيرشتلا حورو ىشمني

 نم نيفخلا يسبال رثكاو . ريسيت يا ريسيت امهحسمب ءازتجالا ىفو رسعلا مكب
 هححصم ها ؟ ءالؤه نم ريسيتلاب ىلوا نمو . ةيدابلا لها نم وا نيرفاسملا
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 يناثلا مسقلا

 ءوضولا ضقاون ىف

 ةالصلا لعف دنع ءوضولا لاح باحصتسا هيلع بجي ءىضوتملا نا ملعا

 لوقل هتالص تلطب الاو . هب نايتالا هيلع بجو هضقني ام هيلع أرط ناو

 | (ا»أضوتي ىتح ثدحا نم ةالص هللا لبقي الا مالسلا هيلع يبنلا

 ، لوبلا : يهو اهيلع قفتم لاصخ رشع ةمالا دنع «ءوضوملا بجولملاو»

 بويغو ث ربدلا نم حرلا جورخو 8 يدولاو ، يذملاو ، ينملاو ، طئاغلاو

 لقعلا لاوزو . سافن وا ضيحب ةأرملا نم مدلا جورخو ، جرفلا يف ةفشحلا
 ام اذهو اعجطضم مونلاب لقعلا باهذو & ركس وا نونج وا ءامغالاب

 دتعي ال ذاشلاو مونلاو يذملا ين اذاش افالخالا تدجو اميف هيلع اوعمجا

 اهدخا : ايشا ةثالثب ضقتني ءوضولا نا انباحصا دنع روهشملاو . هب

 لاعفا «ثلاثلاو» . هضقن ىلا يدؤت بابسا «يناثلاو» { هيلع أرطت ثادحا

 . لوصف ةنالث يف رصحنت ءوضولا تابجوم لوصحمو . اهباكتراب ضقتن

 ١ و الا لصفل 9

 ثادحالا ىف

 ةنالث يهو ٠ هيلا يدؤي امبال ٠ هسفنب ءوضولا ضقني ر ام اهب ينعنو

 ءاوس تجرخ عضوم يا نم دسجلا نم ليست ةساجن لك «اهدحا» . عاونا
 نم تناكوأ ئ مدلاو ] يدرولاو ‘ يذملاو ؛ ينملاو ‘ لولاك لبقلا نم تناك

 ١) مدقت .
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 نم تلاس وا 3 اهريغو حيرلاو ةاصحلاو ةبادلاو © مدلاو © طئاغلاك ربدلا
 وا حرج نم تحفس وا ، سلقلاو يقلاك مفلا نم وا & فاعرلاك فنالا

 دصفلاك دسجلا رئاس.نم وا ، مدلا هيلع بلاغلا ديدصلاو 3 مدلاك حرق

 مكحلا قلع امنا هنا حصف . ثادحالا هذه يف ثيداحالا توبثل ةماجحلاو

 ءوضولا نال ندبلا نم ةجراخ ساجنا اهنا ةهج نم ءوضولا ضقن يف اهب
 ضقن دسجلا نم جرخ اذا هنا تبثف « سجنلا اهيف رثؤي امنا ةراهطلاو ةراهط

 ةفينح وبا انباحصا قفاوو & ةحص وا ضرم نم جرخ ةهج يا ىلع ءوضولا
 و (الاضوتن ء هلم يبا نا يور دقو ( ىنملا اذه يف هباحصا
 ةديبع وبا بحتسا دقو . (")أضوتيلف سلق وا ، ءاق نم» ثيداحالا ضعب
 ناو قلحلا يف همعط ناسنالا دجو اذا سلقلا نم ؤضوتلا هللا همحر ملسم

 " ءوضولا هب بجو حرج .وا فنا نم حفس اذا مدلاو مفلا دح غلبي مل

 . ملعا هللاو ، نالوقف بابذ هجرخا وا هديب هجرخا ناو

 ءىضوتملا ندب يقالت ةساجن لك وهو : ءوضولا ضقني امم : يناثلا ع ونلا

 تناك ةبطر ةتيم وا ، بطرلا سجنلا هسملك هرايتخاب هتقال ءاوس هريغ نم

 وا . ىلوتم ريغ اتيم لسغ وا & ابطر ناك اذا بلكلا رهظ وا 3 ةسباي وا

 لوبلا ريطيف حبذت وا لوبت ةبادك هرايتخا ريغب هتقال وا . كلذ هبشا ام

 . هدسج سميف هيلا مدلا وا اهنم
 محلو مدلاو ةنيملاك رارطضالا هج و ىلع اهلكا ةساجن لك : ثلاثلا ع ونلا

 رطضا ىتمف ، كلذ هبشا امو بارشلاو ماعطلا نم سوجنملاو ريزنخلا

 دمحا ةياور نم رامعل (هلعر هلوق اضيا هيلع لدي اممو . ءيقلا ةساجن ىلع ليلد وهو ١(
 . «ءيقلاو مدلاو ينملاو طئاغلاو لوبلا نم كبوث لسغت امناه : ينطق رادلاو

 : . السرم ديز نب رباج نع ٢(

١٨٥ 

    

 



 لاح هلكا هل احابم ناك ناو هءوضو ضقتنا دقف هلكأف اذه نم ءيش ىلا

 . (')ملعا هللاو ةرورضلا

 ين انلا لصفل ١

 ءوضولا ضقن ىلا يدؤت يتلا بابسالا ىن

 ةثالث يهو ث هيلا يدؤي امب نكلو هسفنب ءوضولا ضقنيال ام اهب ينعنو
 ضرم وا ، ركسوا & نونج وا 2 ءامغاب لقعلا لاوز (اهدحا) : عاونا

 ليصفت هيفف مونلا الا اقلطم ةراهطلا ضقني كلذ لك ‘ مون وا ماس رب

 نا «اهادحا» : تائيه عبرا هلا مونلا نا وهف ليصفتلا اما ("افالتخاو

 ءوضولا ضقني نا هيلع قفتم اذهف & عاجطضالا لاح ىن اليقث اليوط نوكي

 ركبوبا يالوم ينثدح لالب لاق : لاق سابع نبا ثيدحل هيوضو ضقتنيال ليقو ١)
 ههلكا هللا لحا ماعط نم أضوتيال» : () هللا لوسر لاق : لاق (رض) قيدصلا
 . دواد وبا هاور
 ءوضولل ضقانلا مونلا ر رصح دقر لوسرلا نا بابلا ثيداحا نم ذخؤي ام ةصالخو

 طغ ىتح دجس (ةَع) ءيبنلا نا (رض) سابع نيا نع يور امل عاجطضالا مون ي
 مان نم ىلع ءوضولا امناو : لاقف تمن دق هللا لوسر اي تلقف ىلصف ماقف خفنف

 ناك اذا اما _ فعض هيف لاقو . اعوفرم سابع نبا نع دوادوبا هاور ؛اعجطضم

 ال ءوضو ناف الثم ضرالا نم هتدعقم انكمم اسلاج ناك ناب عجطضم ريغ مئانلا

 باحصا ناكه : لاق (ضر) سنا ثيدح لمحي هيلعو . اليقث همون ناك ناك ولو ضقتني

 نولصي مث مهسوؤر قفخت ىتح ةريخالا ءاشعلا ةالص نورظتني (ةقلبر هللا لوسر

 قيرط نم يذمرتلا ظفلو _ يذمرتلاو دوادوباو ملسمو يعفاشلا هاور هنوئضوتي الو
 مهدحال عمس ال ىتح ةالصلا نورظتني دقل هللا لوسر باحصا تيار دقلو : ةبعش

 . سولج مهو اندنع اذه : كرابملا نبا لاق «نوئضوتي الو نولصيف نوموقي مث اطيطغ

 نيكمت وه مهعوضو ضاقتنا مدع يف ببسلا نا اذه هلوقب نحلي كرابملا نبا نأكو

 ال دوجسلا يف ناك (لَتر لوسرلا مون نا هيلع ركعي نكل ضرالا نم مهتدعقم
 هححصم اها ١ لم أت د ور قل ١ قف
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 ليزم ريغ افيفخ اريصق نوكي نا «ةيناثلا ةئيهلا & كلذ ىف ثيدحلا توبثل

 مايف نم ءىضوتملا اهيلع ناك ةلاح يا ىلع ءوضولا ضقنيال اذهف { لقعلل
 ساعنلا وهو اليقث افيفخ نوكي نا ةثلاثلا ةئيهلاو» & عاجطضا وا دوعق وا

 | اعجطضم ناك اذا فالخ هيفف هجلاعيو هلواطي نكلو هيلع بلغي

 وهو افيفخ اليقث نوكي نا ةعبارلا ةئيهلاو» .. ءوضولا ضاقتنا هيف لصالاو

 ضعب ربتعاو . هيف فلتخم اذهف . ةنس الا هنم عقي مل و ساعنلا هيلع بلغ اذا

 لوطلا هب يهتني ةئيه ىلع مئانلا ناك نا لاقف . اضيا مئانلا تائيه ءاملعلا

 ادعاق وا امئاق ناك ناو ، ههوضو ضقتنا دجاسلاك ابلاغ ثدحلا ج ورخ ىلا

 فالخهيفف اليوط اسعان ائكتم اسلاج ناك ناو & هيلع ضقني الف ايبتحم وا

 عبمجلا درصقمو . اضيا فالخ هيفف اعكار امئاق ناك ناو . ءاملعلا نيب

 رعشي ملو ثدحلا جورخ نكمي ناك ناف مونلا يف تائيهلا بلغا ىلا رظنلا

 ءوضوتلا هيلع بجي مل و ، ضفتني مل سكعلاب ناك _ ناو هءوضو ضقتنا هب
 نم ةلزنمب ناك هموضو ضاقتنا يف رمآلا هيلع لكشا ناو 5 طاتحا نا الا
 ؛فالتخالا اماو» . اهيلع ثدحلا ءورطب اهداسف يف كش مت هتراهط نقيت

 هنا ىلا موق : بهذف بهاذم ةثالث ىلع مونلا يف اوفلتخا ءاملعلا ناف

 ثدحب سيل هنا ىلا نورخآ بهذو 5 هريثكو هليلق ءوضولا ضقني ثدح

 ىسوم يلا نع ىوري هنظاو ثدحلاب نقيت اذا الا ءوضولا ضقني الو
 انموق ءاهقف نم مهقفاو نمو انباحصا بهذو 5 ملعا هللاو هريغ وا يرع ال
 ةالصلا يف سعانلا نا انباحصا ضعب لاقو ث مونلا يف مدقتملا ليصفتلا لا

 . ملعا هللاو ادجاسوا امئاق ناك هءوضو ضقتني ال

 ءوضولا ضقني وهف ةيبنجالا ةأرملا ندب سم بابسالا نم : يناثلا عونلا

 . هريغ وا ءاود نم ةجلاعملا ليبس ريغ ىلع اهسمف ةذللا دجوت نمم تناك اذا
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 ضقني الف ةكولمملاو ةجربتملا اماو . الف اجلاعموا ارطضم اهسم اذا اماو

 اذه ىلع مراحملا تاوذ كلذكو . 0١ )جرفلا الخ ام اهندب سم نم ءوضو

 يضر ةشئاع ثيدحل هيلع ضقن الف هتيرس وا هتجوز لبق اذا اماو { لاحلا

 . ('اأضوتي الو يلصي مث هئاسن ضعب لبقي ناك هع ءيبنلا نا اهنع للا

 يبنلا ثيدحل لئاح ريغ نم هديب ارشابم جرفلا سم : ثلاغلا ع ونلا

 تضفا ةأرما اماو ، هءهوضو ضقتنا هركذ ىلا هديب ىضفا لجر اميا ل

 كلذب رمالا نا ىلا ءاملعلا بهذف (")؛اهعوضو ضقتنا اهجرف ىلا اهديب

 . فكلا نطابب سملا انئاملع ضعب ربتعا كلذلو 0 ةذللا دوجو ةاعارم

 بهذف : ةروعلا نم ءوضولل ضقانلا ردقلا ديدحت يف انباحصا فلتخاو
 بهذو ،هءعوضو ضقتنا هتدعقم وا هييثنا وا هركذ سم نم نا ىلا مهضعب

 لمعلا نظاو { امهريغ نود ضقانلا وه ربدلاو ركذلا سم نا ىلا نورخآ

 نيتبقثلا سم نا. الا ءوضو ضقتني ال هنا نورخا معزو 5 لوقلا اذه لع

 ىلع ءوضولل .اضقان هسم ىري يعفاشلا نا ، راصمالا ءاهقف فالتخا ىلعو

 ىلع ركذلا سمي ضقنلا ىري ال ةفينح وباو . هسم امفيك لاح لك

 ةجربتملا ءاثنتسا بج وم وهامف . ءاملعلا ضعب هللع اك الام ةكولمملا به رظن اذه يف ١(

 ؟ تايبنجالا مومع نم

 ٢( تلاق اهنا (رض) ةشئاع نع لوقي ريبزلا نب ةورع نع ينغلب : لاق ديز نب رباج نع :
 ءأضوتي الو يلصي مث هللا لوسر ينلبقي» .

 ناورم ىلع تلخد لاق ريبزلا نب ةورع نعو }، بيعش نب ورمع ثيدح نم دمحا هاور ٢(
 هركذ سم نم ناورم لاق : لاق ءوضولا ضقن نم ناك ام انركاذتف مكحلا نب
 ناوفص تنب ةرب ينتربخا ناورم لاقف . كلذ ملعا ام : هل تلقف . لاق ءأضوتيلف
 دمحا ةياورو _ أضوتيلف هركذ مكدحا سم اذاه لوقي دقر هللا لوسر تعمس اهنا

 ءدموضو ضقتنا هفكب هسمف هجرف ىلا هديب ىضفا لجر اماه : ظفلب ةريره يبا نع
 هححصم ه ١
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 لوق يف انمدق اك هسم لاوحا نيب قرف سنا نب كلامو 3 (١)لاح لك
 : انايسن وا أطخ هجرف سم نميف اضيا انباحصا فلتخاو . انباحصا

 ءوضولا باجيا ىلا نورخا بهذو هيلع ءوضو ال هنا ىلا مهضعب بهذف
 ناك ءوضولا امهب بجي امهف ةضاحتسالا مدو حيرلا ج ورخ ىلع اسايق هيلع

 ال ءوضولا نا ىلا اضيا انباحصا بهذو . رايتخا ريغب وا رايتخاب كلذ

 اماو . ملعا ةللاو ثدحلا ىف كش اذا ةالصلا لاح ىف ركذلا سمب بجي

 . هنم ؤضوتلا مهضعب بحتساو ؤ هيلع ضقن الف ديلا ريغب ركذلا سم نا

 هجرف اهب يقتي براوج ذختي ناك هللا همحر ملسم ةديبع ابا نا ركذ دقو
 اناقشا دق» لاقف 0")هللا همحر جرعالا نايح كلذ غلبف هءوضو عضاوم نع

 يبنلا نع ثيدحلا يف ءاج دقو . ةديبع يلا لعفل اميظعت «اننيد يف اذا هلل

 نم ىلع الو ، ءوضو بنذلا مجع سم نم ىلع سيل» . لاق هنا ن

 . ملعا هللاو (")وضو دادحتسالا عضوم سم

 له . هركذ سمي لجر نع () ءيبنلا لأس الجر نا : قلط ثيدح هتجحر ١(
 . نابج نبا هححص مث ةسمخلا هاور ؛كنم ةعضب وه امنا ال»ه : لاق ؟ ءوضولا هيلع

 . ةرسب ثيدح نم نسحا وه : ينيدملا لاقو

 نيخسارلا ءاملعلا نم يخامشلا لاق اك ناكو لوالا نرقلا ءاملع نم ج رعالا نايح

 ربكا وهف هنع ذخاو ديز نب رباج بحص نم ربكا نمو { نيدلاو ىوقتلا لها نمو
 نمم ركنملا نع ءاهن ؤ فورعملاب ارمآ { هللا ىلا ايعاد ناكو ؤ، انس ملسم ةديبع يلا نم
 اناقشا دقله لوقي ام اريثك و © هددشت ةديبع يبا ىلع ركنيو ريسيتلا ىلا هاوتف ىف ليمي

 هيلع رتعا ملف طبضلاب هتافو خيرات اما هةديبعوبا لوقي اك رمالا ناك نا اننيد ىف ةلا

 هححصم دها . هاضراو هنع هللا يضر . ديدشلا ثحبلا مغر

 ءوضو بنذلا مجع سم نم ىلع سيل» : لاق دقل يبنلا نا سابع نبا ثيدحل ٢(

 . حيحصلا هدنسم .ف عيبرلا هاور !ءوضو دادحتسالا عضوم سم نم ىلع الو
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 ثلاثلا لصفلا

 ءوضولل ةبجوملا لاعفالا ىف

 امكف سمللا اما . رظنو عاتساو لوقو سمل يهو اضيا ةعبرا ىهو
 " هتجوز وا هسفن جرف وا ةمرحملا جرف وا ةيبنجالا ةأرملا سم نم انمدق

 . ةبطرلا ماعنالا ج ورف وا ، ةلفطلا ةيراجلا جرف سم وا 3 هنيم تكلم ام وا

 ج ورف يه : لاق هنا سابع نبا نع ليقف 0 راغصلا لافطالا يف فلتخاو

 فذقو . ءيربلا ناتهبو ث ملسملا ةبيغكف لوقلا اماو . اهنم اؤضوتف
 ال نمو لافطالاو مئاهبلا نعلو ، سانلا نيب ةميمناو بذكلاو تانصحملا

 حبقاب ج ورفلا ةيمست نم كلذ هبشأ امو هللاب كارشالاكو ةنعللا قحتسي

 ةبيغلا ىلع اسايق هلك اذهو 5 ملعا هللاو (')اهلعاف عم ةرذعلا ركذو اهئامسا

 عاتسالاكف ع اتسالا اماو ("ءوضولا ضقنب ةنسلا امهيف تدرو ذا ةميملاو

 عاتسالاكو (٨)زئامقلا كيرش عمتسملا نا ةنسلا تدرو ذا ةمرحملا ةبيغلا ىلا

 اماو .. كلذ هبشا امو سانلا رارساو حاونلاو ءانغلاو ريمازملاو وهللا ىلا

 تكلم امو هتجوزو هسفن ريغ ادمع نييمدآلا تاروع ىلا رظنلاكف ظ
 | حابم ريغ باتك رس يف وا & موق لزنم ىف ةمرح ىلا رظنلاكو .

 انركذام عيمج يف ءوضولا وضولا بج وا فالخلا لها نم ادحا ملعارالو عا هللا هللاو

 هب درفنا دقو ةصاخ اخ كرشلا ىلا دادترالا يف الا ريخألا لعفلا اذه يف

 ١( هءوضولا ضقني مالكلا نم ثيبخ يش ا لك : : عيبرلا لاق متشلا هجو ىلع .

 ؛وضولا ضقنتو مئاصلا رطفت ةبيغلاه : لاق () ءيبنلا نع (رض) سابع نبا نع ٦(
 . عيبرلا هاور

 ء ع اتسالا نعو ةبيغلا نع دقر ن هللا لوسر ) رمع نبا ثيدح نم يناربطلا هاور ٣(

 . نابح نبا هاور «نيباتغملا دحا عمتسملا ( دقل هنعوه فيعض وهو ةبيغلا ىلا
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 ةالصلا يف ةهقهقلا يف ءوضولا ضقنب اودرفنا دق مهنا اك هللا مهمحر انباحصا

 . ملعا هللاو مهيفلاخم نود (اةيلاعلا يبا ثيدحل

 يناثلا لصفلا

 ىرغصلا ةراهطلا ىف

 بجت امنا اهرسأب ةراهطلا نا ملعا . ءوضولا نم لدبملا مميتلا يهو

 ةالصلا تقو لوخدو مالسالاو لقعلاو غولبلا يهو 5، طورش ةعبسب
 عافتراو هاركالا مدعو مئان الو ، هاس ريغ اركاذ فلكملا نوكو ةضورفملا

 ضرورفو»ه . اضيا مميتلا بوجو طورش يهو سافنلاو ضيحلا عناوم

 ىلا نيديلل ةبرضو ] هلوا ةينلاو ئ هلبق ءاملا بلط :: : لاصخ نام مميتلا

 ديعصلاب كلذ لعفو حسملا يف ىف نيفكلاو ٠ هج ولا مومعو .. ةالاوملاو نيغس رلا

 تقولا . لوخدو 1 رهاطلا

 لإ نيديلا حسم ديدجت و ٠ هجولا حسم ميدقتب بيترتلا عبرا : هننسو

 . ىلاعت هللا ركذب ةيمستلاو ٠ قل .ر نم امهب قلعت ام 77 6 نيغسرل ١

 لوسر رما : لاق بذاروضر اسنا نا ةنامضلا ءافو ىف هللا همحر شيفطا بطقلا ركذ ١(

 مهو ةرفح ىف لجر عوقو نم موقلا كحض نيح ةهقهقلا نم ءوضولاب (ةهْلعر ل
 . ؛ةالصلاو ءوضولا دعيلف كحض نمه : لاقو ةالصلا ىف

 ١( «ضفنوه باوصلا لعل .
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 لضف
 هماكحاو هتيفيكو مميتلا بابسا ىف

 . مميتلا بابسا يف اهدحا : ماسقا ةنالث ىلع عزوتي لصفلا اذهو

 . هماكحا ىف ثلاثلاو . هتقيقح يف يناثلاو

 لرالا مسقلا

 دقف اهدحا : ةتس يهو بابسا هلو . زجعلا وهو مميتلا ىلا لقني اميف

 لخد اذاف . (')ابيط اديعص اومميتف ءام اودجت ملف» ىلاعت هللا لوقل ءاملا

 هناف بلطلا دعب ءاملا زاع ناف ءاملا بلط همزل رفاسملا ىلع ةالصلا تقو

 مميتي هناف هيلاوح ءاملا مدع ققحتي نا !اهدحا لاوحا ةعبرا نم ولخي ال

 هيلاوح هدوجو مهوتي نا «يناثلا» . ءاملا بلط راركت ريغ نم تقولا لوا
 هباحصا ىلع الو هسفن ىلع لخدي ال دح ىلا لأسيلو ظحاليلو ددرتيلف

 لأسي مل اذاف } مهتجاح ىلع مهقوعي وا مهنع فلختلا يف ةقشم الو ررض
 ضعب ركذ اميف تقولا دعبو تقولا يف ةداعالا هيلع ناف ىلصف ءاملا نع

 داعا ىلصو وه مميتف نولصيو نومميتي مهار ول كلذكو لاق انباحصا

 نب دمحم هللادبع يبا تادييقت يف ركذ اذك . هدعبو تقولا ىف انمدق اك

 ريغ ىلع اولزنو موق ىلع لزن ول كلذكو : لاق لاثتاللا هحر (٢)ةكرب

 . ٦١ :ةدلاملا ١(

 نيملسملا ةمئا نم ماماو ريرعن ملاع يملسلا يولهبلا ةكرب نب دمحم نب هللادبع دمح وبا ٢(

 نب دمحم نب ناسغ كلام ينا خيشلا نع ملعلا ذخا { يرجملا ثلاثلا نرقلا ىف نامعب
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 مميت مث هدجي ملف ءاملا بلط ول كلذك و . ظحاليو بلطي نا هيلع ناف ءام
 هلحر ىف ناك وا ، هدجول هبلط ول عضوم يف ناك ءاملا نا ملع مث ىلصف

 ىتم ءاملا دجي مل نميف اوفلتخاو . ةداعالا هيلعف ىلص ىتح هب ملعي ملو

 | تقولا رخا مميتي يجارلاو ، تقولا لوا مميتي سئالا نا ليقو ؟ مميتي

 مميتي مميتلا ليقو . تقولا طسوا مميتي نا رمالا هدنع ىواست يذلاو

 ناف . انمدق اك سئأآلا الا تقولا رخآ ليقو . قالطالا ىلع تقولا رخآ

 ةالصلا عقوا نم ىلع ةداعا الف ةالصلا دعب ءاملا دجو مث ءالؤه دحا ىلص

 هملع عم ءاملا كاردا يف ددرتملا كاشلا الا هيف اهعاقياب رومأملا تقولا يف

 نم فئاخلا هلثم يفو 3 هداهتجا يف رصقملاك تقولا يف ديعي هناف هدوجوب

 ءاملا هلواني نم مدع يذلا ضيرملا كلذك و . بلطلا يف رصقف صوصللا
 . ملعا هللاو . تقولا طسو مميتلا ءالؤه مكحف دادعتسالا يف رصق هنال

 . هيلا يعسلا همزليف برقلا دح ىف املا دوجو دقتعي نا «ثلاخلا لاحلاو

 اراودا اوبعل نمم مهبارضاو ةريهشلا ينايسبلا ةريسو _ معنلا غ وبس _ بحاص =

 ةفرعملا ليبس اودهمف لئاسملا اوررح و ملعلا اورشن : نامعب ةمامالا دعاوق رارقا ىف ةماه

 ةربتعملا فيلأتلا نم ةلئاط ةورث هلوصحم نم ةكرب نبا مامالا انل كرت اك . هيكلالل

 عماجلا إ هيتآلا بتكلا ةيضابالا ةعشا نم ةيضرملا ةعمللا بحاص يملاسلا خيشلا هل ركذ

 باوبأب هردصو اهتلداب لئاسملا هيف عضو ليلج باتك وهو ةكرب نبا عماجب فورعملا
 تاونسلا هذه ىف هعبطب ماق . ع ورفلا باوبأ كلذ دعب ركذ مث . هقفلا لوصا نم

 باتكو ءرفعج نبا عماجل حرشلا باتك وه (ايبيل) نييسوفنلا ةبلطلا دحا ةريخالا
 هلو ديلقالا باتكو ١5 فراعتلا باتكو . ادتبملا باتكو . ةنزاوملا باتكو . دييقتلا

 بتك نم باتك ولخي نا لق ابرغمو اقرش هملع رهتشا دقف ةلمجلابو . لئاسر
 نب دمحم ةلادبع يبا مساب هبتك ىف هركذي فلؤملا ناو اذه . هركذ نم باحصالا
 باتك ىف كلذك رماع خيشلا هركذيو . رطانقلا يف وا دعاوقلا ىف ءاوس ةكرب

 يماسلا ةمالعلا هركذ اك ةكرب نب دمحمنب هللادبع دمحم وبا 5} هنا قيقحتلاو . حاضيالا

 هححصم هها . ! هبنتيلق اهباعشب ىردا ةكم لهاو : ةجحلا وهو
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 ال ليقو & باحصالا تاوف فوخ وا ةقشملا ىلا هتني ملام برقلا دحو

 ناك نا ةالصلا تقو جرخي ثيح ىلا دعبلا ىهتنا ناو & نيليم يف رذعي

 مهبلطي نا همزلي الو 3 انمدق اك هباحصا بلطيلف باحصالا تاوف نم انما

 ةلاحلاه ، ملعا هللاو 5 انمدق اك مهنم هيلي نم بلطي لب اريثك اوناك اذا اعيمج

 ىتلا ةلالا مدعب هيلا هروضح رذعتي نكلو ارضاح ءاملا نوكي نا ةعبارلا

 ءاملا ناك نكلو ةلآلا دجو ناو . ءاملا دقاف هنال مميتي هناف هيلا لصوتي

 ءاملعلا نيب فالخ هيفف تقولا هتاف ع زنلاب لغتشا ناف رعقلا ةديعب رئب يل

 . قلطملا مداعلاك تقولا ىف لامعتسالا ىلع ةردقلا مدع نال مميتي ليق

 هلامعتساب لغاشت ول نكل هلامعتسا هنكمي هيدي نيب ءاملا ناك ول كلذكو

 كلذ دعب لغتشيو يلصيو مميتي ليق : اضيا نالوقف هقيضل تقولا جرخل
 ببسلا» . ءاملل دجاو هنال حصالا وهو ؤضوتلاب لغتشي ليقو ، ءوضولاب

 _ ءاملا ىلا لدع اذا _ هسفن ىلع فاخي نا وهو . ةفيخ زجع «يناثلا

 { زئاج اهب هل مميتلا لاوحالا هذه لكف . هفلتي اعبس وا & هكلهي اودع
 ةطخل اهضرعي نا الو { ةفوخم ةلاح ىلع هسفن لمحب نا هل الو هيلع سيلو

 افيطل _ دمحلا هللو _ مهب ناكو افيفخت هدابع ىلع هللا رسي دقو ةفلتم

 ناو ةحابالا يف سفنلا ىلع فوخلا قحلي ال لاملا ىلع فوخلا نا ليق دقو

 هب فحجي نمثب الا هنم عنتما ناو © كلذ لبق هب عابي نمثب ءاملا دجو

 نمثب اماو ، هؤارش همزلي مل داتعملا هنمث ىلع ةدايزلا ةرثكل وا همهارد ةلقل

 هرفس ةقفنل نمثلا ىلا جاتحا نا الا همزلي هناف هب فحجي ال امو لثملا

 ناب لآملا يف هعقوتل وا لاحلا يف هشطعل هيلا جاتحا ناو ؛ثلاثلا ببسلا
 شطعلا فاخ نا مميتلا هلف هعم نم شطعل وا ءام دجيال هنا هنظ ىلع بلغي

 لامعتسا نم فاخ نم ةلزنمب ناك هضرمي اشطع فاخ ناو & هكلهي يذلا
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 ءاملاو رخآ بنج هعم ناكو ءاملا بحاص تام ولو . ضرمل ءاملا

 هبرش ىلا يحلا جاتحا نا الا هب ىلوا هبحاصف امهدحا يفكي امنا

 هيفف امهنيب ءاملا ناك ناو . ثراولا ىلا هتميق ءادا دعب هب ىلوا وهف

 هب ىلوا تيملا ليقو ، تيملل مميتيو هب ىلوا يحلا ليق : نالوق
 هلحر يف ءاملا يسن اذا هنا اك لهجلا «عبارلا ببسلا» . ملعا هللاو

 . ءاملعلا نيب فالتخا هتالص ةداعا يفف هب ملع مث ، ىلصو مميتف

 . هتالص ديعي نا (اةكرب نب دمحم هللادبع وبا هيلا بهذي يذلاو

 يف ةساجنلا يسن وا ى هتأرما نم رهاظ اذا هكلم يف ةبقرلا نايسنب هساقو

 يزجت الو ةبقرلا يسان ءيزجي ال موصلا ناك املف : لاق ىلص ىتح هبوث

 ؛سماخلا ببسلا» . كلذك هلحر يف ءاملا يسان ناك ةساجنلا يسان ةالص

 وا . ةعفنم تاوف وا ، حور تاوف هعم ءوضولا نم فاخي يذلا ضرلا
 يف مميتي هناف هثودح وا ، ضرم ةدايز وا ، رب ريخات وا ، وضع فالنا

 (!)لسالسلا تاذ ةوزغ يف صاعلا نب ورمع ثيدحل انركذ ام عيمج

 اورماف اوتفتساف يردجلا بحاصو (")هسأر يف جوجشملا لجرلا ثيدحو

 ١) هب فيرعتلا مدقت .

 ٢( تيلص مث } كلهأ تلستغا نا تقفشاف 0 ةدوربلا ةديدش ةليل ىف تملتحاه ورمع لاق

 ورمعاي» : لاقف هل كلذ اوركذ (ةّمعر هللا لوسر ىلع انمدق املف . حبصلا ةالص يباحصاب

 نا مكسفنا اولتقنالوو لجوزع هللا لوق تركذ . لاقف ؟ بنج تناو كباحصاب تيلص
 هاور !ائيش لقب ملو» (ةليع) هللا لوسر مسبتف تيلص مث تمميتف اميحر مكب ناك ةل
 . نابح نباو ينطقرادلاو مكاحلاو دوادوباو دمحا

 هجشف رجح انم الجر باصاف رفس يف انجرخ : لاق (ض) رباج ثيدحلف ج وجشللا اما ("
 كلدمنال : اولاقف ؟ مميتلا يف ةصخر يل نودجت له . هباحصا لأس مث ملتحا مث هسأر يل
 هانربخا (هلك) هللا لوسر ىلع انمدق املف تامف لستغاف . ءاملا ىلع ردقت تناو ؤ ةصخر
 ناك امناه . لاؤسلا يعلا ءافش امناف © اوملعي مل ذا اولأسالا . هللا مهلتق هولتق» لاقف كلذب

 اهدسج رئاس لسغي مث ، هيلع حسمي مث ةقرخ هحرج ىلع بصعيوا رصعيو مميتي نا هيفكي
 . نكسلا نبا هححصو ينطقرادلاو هجام نباو دوادوبا هاور
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 هنا هنع هللا يضر سابع نيا نعو (هللا مهلتاق هولتق لع لاقف لسغلا
 هلعلو . ملعا هللاو حرق وا حرج هب ناك نميف ةيآلا هذه تلزن لوقي ناك

 فاخ نا حيحصلا كلذكو ("ةيآلا «ىضرممتنك نإو» ىلاعت هللا لوق ديري

 { رهاظ ضرم كلذ لك نال مميتي نا هلف ىمح وا ةلزن ءامل ءاملا لامعتسا نم

 جرفلاك هلزع نكميال عضوم يف حورقلاو حورجلا نوك «سداسلا ببسلا»
 اوضعالا ءاضعالا ملاس ناك نا اماو . مميتي نا هلف كلذ هبشا امو ديلا وا

 . ءاملاب ليلقلا ىلع حسجمبلو أضوتيلف كلذ ريغ وا حرق وا حرج هيف ادحاو
 مميتي نا يسن ناو ث هل ممتيلفالاو هيلاوح ءاملا رجيلف هرضي نا فاخ ناو
 نال ديعيال هنأ حصالاو . ةالصلا ةداعا ىف ينعا فالخ هيفف ىلص ىتح هل
 . ملعا هللاو ةليلعلا نود د ةحيحصلا ءاضعالا ىلا هجوت باطخلا

 يناثلا مسقلا

 مميتلا ةيفيك ى

 8 ىنعملا ةلوقعم ريغ ةدابع اهنال ةينلا ءاهدحا» { ةعبرا مميتلا ناكرا نا ملعا

 عفر اهب يوني نا اهدقع ةيفيكو . كلذ ريغ اهيف ليقو 3 ةينلاب الا حصتالو
 عيمج اذه يمميتب عفرا : لوقي نا اهظفلو . ةالصلا ةحابتساو ثادحالا
 لصح اذا مث . مالسلا هيلع هلوسرلو هلل ةعاط ةالصلل مميتاو ثادحالا

 ءوضولاك ءاملا دجي وا ثدحي ملام سمخلا تاولصلا هب لصيلف امميتم

 هنا ( دقر يبنلل ليقف رودحم مهت رضحم تام موق نع ىنغلب : ديز نمب رباج لاق ١)

 مهلتق هولتق» : () ءىبنلا لاقف . تامف يردجلا هيلع ركف ىرت اك لسلاب رما
 . هدنسم ف عيبرلا هاور :؟ مميتلاب هورما ول مهيلع اذام : هللا

 . )٦( : ةدئاملا ..( ٢
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 ملسملا روهط مميتلا» ع ءيبنلا لوق كلذ ىلع ليلدلا . لعنلاب لعنلا وذح
 اذه يف انباحصا فلتخا دقو (١)ءاملا دجي مل ام نينس رشع ىلا ولو

 ءاملا وا ثدحلا الا هضقنيال مميتلا نا انباحصا نم نييرصبلا نع تدجوف

 اهعمج نا الا ةالص لك دنع مميتلا ددجي هنا ىلا نورخآ بهذو . انمدق اك

 انباحصا نم هريغو هللا همحر عيبرلا نع اذه يور . دحاو مميتب يزتجي هناف
 ثالثب اولتعاو . سانلا نم ريثك كلذ ىلع مهقفاوو . ملعا هللاو نيينامعلا

 ةحابتسال عورشم وه امناو ثدحلا عفريال مهدنع مميتلا نا «اهادحا» للع

 ةالصلا تقو لبق مميتيال هنا «ةيناثلاو» (٢)ةالصلا نم هل نكمي ام لتقا

 ءاملا دجي مل اذاف . ةالص لكل مهدنع بجاو بلطلا راركت نا ؛ةثلاثلاو»

 . مميتلا ىلا لدع

 { نينس رشع ءالا دجن مل ناو ملسملا ءوضو ديعصلا ظفلب رازبلا هاور ةريره يبا نع ١)

 قتيلف فذحب هححصو يذمرتلاو دمحا ةياورو ههترشب سملو هتلا قتيلف ءاملا دجو اذاف
 . هرخا يف : ريخ كلذ ناف : ةدايزو هللا

 ةدابعلا حيبمال ء ءاملا نادجو لاح ىلا اتقؤم اعفر ثدحلل عفار مميتلا نا قيقحتلا

 هنع اضوعو ءاملا ماقم امئاق هلعجو اءوضوو اروهط هامس () ءيبنلا نال ؛ طقن
 هيلعو . ليلدب الا كلذ نع جرخي الف هماكحا عيمج ىف مئاق هنا لصالاو . همدع دنع

 مميتلاب يلصي نا مميتمللو { املا لامعتسا مدع دنع لفلاو ءوض ولا نم لدب ورهن

 ثبدحل ءاوسب ءاوس ءوضولا مكحك همكحف لفاونلاو ضئارفلا نم ءاش ام دحاولا
 ىلع ردق ىتم لسفلاب يضقي لوسرلا نع درو اثيدح نا ديب . مدقتملا ةريره يلا

 اذا هتالص نم ىهتنا املف سانلاب (ع) هللا لوسر ىلص رمع لاق . ءاملا لامعتسا
 ؟ موقلا عم يلصت نا نالف اي كعنم ام & لاق موقلا عم لصي مل لزتعم لجرب ره
 رمع ركذ مث كيفكي هناف ديعصلاب كيلع» : لاق ءام دجا ملف ةبانج ينتباصأ إ لاق

 . ءام نم ءانا ةبانجلا هتباصا يذلا (ةلك) هللا لوسر ىطعا ءاملا اودجو نا دعب مهن
 ليبس ىلع ناك كلذ نا رهظيو . يراخبلا هاور ؛«كيلع هغرفف بهذا» : لاقو

 هححصم ها . مدقتملا ثيدحلا يف ؛ريخ كلذ ناف» هلوق هيلا ريشي اك بابحتسالا
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 ىناثلا نكرلا
 ةراهطلا هذه هب لمعت ام

 ىلا انباحصا ضعب بهذف : مميتلا هب زوجي اميف سانلا فلتخا دقو

 . سنا نب كلام كلذ ىلع مهقفاوو ، ضرالا ءازجا نم بارتلا ريغب هتزاجا

 . كلذ هبشا امو خينرزلاو ةرونلاو لمرلاب اهزاوج ىلا نورخا بهذو
 لاق هبو بيطلا بارتلاب الا زوجي ال مميتلا نا ىلا انباحصا ضعب بهذو

 ‘ يعفاشلا كلذ ىلع مهقفاوو هللا همحر ةكرب نب دمحم نبا هللادبع دمحم وبا

 ضرالا يل تلعج» كلع ءيبنلا لوقل يدنع رظنلا هبجوي يذلا وه اذهو
 ىلاعت هللا لاقو . هريغ نود بارتلا صخف ('»هاروهط اهبارتو ادجسم

 نم لوق نود هدحو بارتلا ديعصلا نا انملع ("ابيط اديعص اومميتفا
 ديعصلا» مالسلا هيلع هلوقف أ ضرالا هجو ىلع دعص امل قتشم مسا هنا لاق

 وه ديعصلا نا انملع رخا ثيدح يف بارتلا ركذ اسلف ("كيفاك

 هللاو . ليوطتلا ةفاخم هتكرت برعلا راعشا ين دوجوم اضيا وهو ، بارتلا
 . ملعا

 ثلاثلا نكرلا

 مميتلا ةيفيك ىف

 لومعملاو . راثكالا ةفاخم هتكرت اريثك افالتخا هيف سانلا فلتخا دقو

 ثيدحلل نيغسرلا ىلا نيديلل ةبرضو هجولل ةبرض ناتبرض انباحصا دنع هب

 ٢( م دقت . . ٦ : ةدئاملا ٢( . هيلع قفتم ١(
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 اماو . ('هريغو للا همحر رساي نب رامع قيرط نم ةفع ءيبنلا نع تباثلا
 حيحصلا وا رفاسملا وا ضيرملا ىلع ةالصلا تقو لخد اذا هناف هيفيك

 ىلا لصوتلا وا ءاملا دوجو وجري ناك ناف 0 ءاملا لامعتسا نم فئاخلا

 . انمدق اك هلاوحا فالتخا ردق ىلع كلذ رظتنيلف ادوجوم ناك نا هلامعتسا

 تابنلاو ثرحلل حلصي يذلا رهاطلا بارتلا ىلا لدع ءاملا نم اسيآ ناك ناو

 اقرفم ناتسباي امهو هيدي عضيلو هللا مساب لقيلو 5 انمدق اك ةينلا دقعيلف

 ضعب ىلا امهضعب نرقي امهعفري مث ، سبايلا بارتلا ىلع هعباصا نيب

 هيديب ارام هب أدبي ؤ ابعوتسم ههجو امهب حسميف افيفخ اضفن امهضفنيو
 نبح لقيلو نيرخنملا نيبام ىهو ةرتولا عاريلو © هيفوتسي نا ىلا هالعا نم

 امهب برضي مث } ديعصلا ىلا امهدري مث © ربكا هللا . هجولا ىلا امهعفري

 ىلع ىرسيلا عضيف هماهبا دنع نم امهف انراق امهعفري مث { ىرخا ةبرض

 رهاظ ىلع ىنملا هفكب لمعي مث & فكلا رهاظ ىلع اهب رميو ىنملا رهاظ

 بارتلا هبصي مل ءوضولا عضاوم نم ائيش اطخا ناو & كلذك ىرسيلا هفك

 نال . تدجو اميف مميتلا يف هعباصا نيب للخت نا هيلع سيلو 5 هأزجا دقف

 ل نا كلذكو . هئزجي الف ةدحاو حبصأب مميت ناو ، لسغال حسم اذه

 حسمي نا مهضعب هركو & كلذ ريغ ليقو ، بارتلا نم ءىش امهب قلعي
 . )مالسالا رون مميتلا نا معزو ، يلصي ىتح ههجو نع مميتلا بارت

 ١) ابيرق يتايس .

 نم رامع ثيدحل هيفك و ههجو امهب حسمي نا لبق امهحفتب رومأم وهف سكعلاب لب ) ٢

 تركذف تيلصو ديعصلا يف تكعمتن ءاملا بصا ملف تبنتجا : لاق نيخيشلا ةياور

 هيفكب (نر يبنلا برضو !اذكه كيفكي ناك امناو : لاقف دقر يبنلل كلذ

 نمل ةنسلا نم نا !ىرت تناف» . هيفكو ههجو امهب حسم مث «امهيف خفنتوه ضرالا

 هححصم ها . ههجو هب رفعي الو ٨5 هنم امهخفنيو هيدي ضفني نا بارتلاب مميت
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 لاقو ؤ هنع تدجو اميف كلذ يف صخرف هللا همحر ديز نب رباج اماو

 مميتلاب يوني نا هيلع سيلو © هيذؤي امل لب ضفرلا ةهج ىلع هحسمي مل هنال
 ةالصلا ةراهطو ثدحلا عفر هب يوني نكلو ، عوطت الو ةضيرف ةالص
 رباج و عيبرلا نع لوق الا ءوضولاك ثدحي ىتح هيلع ضقتنيال مث { انمدق اك

 مميتلاو . ملعا هللاو انمدق اك ةالص لكل مميتي هنا انباحصا نم امهريغو

 ةدايز فاخي ضيرم لك كلذكو رصق وا هرفس لاط رفاسم لكل روهط
 افالخ يلصيو ةراهطلا يوني هناف اديعصالو ءام دجمي ل نمو . ءاملاب ضزلملا

 ةداعا يف انباحصا فلتخاو (')هنع ةالصلا مهطاقسا يف انموق ءاهقف ضعبل

 هيفكي الام ءاملا نم دجو اذاو ("ءاملا دجو مث تقولا جرخ اذا هتالص

 مميتبو اضوتي مث سجنلا عزنيو هريكاذم لسغي هناف لاستغاللو ءوضولل
 ءوضولل مميتيو سجنلا عزنيلف هب أضوتي ام دجي مل ناو . ابنج ناك نا

 ضعبل افالخ . ىلاعت هللا مهمحر هريغو ديز نب رباج انباحصا دنع اذكه

 هبلع ةداعا الو هلاح بسح ىلع يلصي لاح لكب ديعصلاو ءاملا مدع نم نا قحلا ١(

 هللا لوسر لسراف ، تكلهف ةدالق ءامسا نم تراعتسا اهنا ةشئاع نع ملسم هاور ام

 ءيبنلا اوتا املف ءوضو ريغب اولصف ةالصلا مهتكرداف اهبلط ىف هباحصا نم اسان (ةنبكر

 . اريخ هللا كازج . ريضح نب ديسا لاقف . مميتلا ةيآ تلزنف هيلا كلذ اوكش (هللتر

 هنم نيملسملل لعجو ث اجرخم هنم كل هللا لعج الا _ طق رما كب لزن ام هللاوف
 يبنلل كلذ اوكش و . اروهط مهل لعجام اومدع نيح اولص ةباحصلا ءالؤهف ، ةكرب

 لاوقالا ىوقا وهو يوونلا لاق . ةداعالاب مهرمأي مل و ، مهيلع هركني ملف (ل
 . اليلد

 جرخو : لاق يردخلا ديعس ىلا تيدحل ايقاب تقولا ناك ناو ةداعالا هيلع ببتال ليقو ٢(

 مث ايلصف ابيط اديعص امميتف ءام امهعم سيلو ةالصلا ترضحف 3 رفس ىف نالجر

 () هللا لوسر ايتاف . رخآلا دعي مل و ، ةالصلاو ءوضولا امهدحا داعاف ءاملا دجو

 يذلل لاقو كتالص كتأزجاو ةنسلا تبصا : دعي مل ىذلل لاقف . كلذ هل اركذف
 . ىناسنلاو دواد وبا هاور «نيترم رجالا كل» داعاو اضوت
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 . ملعا هلاو مميتلا ىلا لودعلاو هلامعتسا كرتب هايا مهرمأ ىف انموق ءاهقف

 ةبرض اهب برضي ىرخالاب ههجول مميتي قفرملا نم ناسنالا ي تعطق ناو

 الو ٧ انطبو ارهظ هيلع هفك بلقي يرخا ةرم ضرالا ىلع اهب برضي م
 اضيرم ناك اذا هب مميتي ءيش يف عوضوم بارت مميتملل نوكي نا سأب

 هل ناك جلافلا ضرم نيح ةديبع ابا نا يور اذكهو ، رفسوا رضح يل
 ههجو وا مميتملا دي قال ام اماو . هب مميتي ناكف ءيش يف عوضوم بارت

 مميتملا مدع ناو . لمعتسملا ءاملاك هنال ، ىرخا ةرم هب مميتي الف عقوف

 بارتلاب مميتي الو . هب مميتيو ارجح قديلف الاو ، لمرلا ىلا لدع بارتل

 بارتلاب الو خينرزلاب الو ، ةرونلاب الو ، ريجلاب الو ، صجلاب الو إ سجنلا
 . ملعا هللاو يدنلا

 عبارلا نكرلا

 مميتلا ماكحا ىف

 لبق ءاملا دجو اذاف 3 ءاملا دجي مل ام ةراهطلا مميتلا مكح نا ملعا

 هناف ءاملا هيلع أرط مث ةالصلا يف لخد ناو . لطب دقف ةالصلا ىف لوخدلا

 دجو غ ةالصلا نم غرف ناو 0 انباحصا دنع ءاملا ىلا لدعيو ةالصلا عطقي

 هللاو © هيلع ةداعا الف تقولا جرخ ناو )ةداعالا هل بحتسي هناف الل

 . هلامعتسا ىلع رداقلل ءاملا ةيؤر وه انمدق اك مميتلا دسفي يذلاو 5 ملعا

 نم اضرف كرت ول كلذكو & ءوضوملا ضقني ام عيمج نم هدعب ثدحلاو
 . ملعا هللاو ةمدقتملا هضلئار

 . اذه لبق يذلا قيلعتلا رظنا ١(
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 عبارلا مسقلا

 ةراهطلا ىف

 لازنال لسغلا «اهدحا» : ةغبرا يهو لاستغالل ةبجوملا ثادحالا نم

 وا لبق يف ةفشح بيغم وا مالتحا وا عامج نم ناك امفيك قفادلا ءاملا

 اوناك اناركذ اتاوما وا اوناك ءايحا مئاهبلا نم وا مدا ينب نم ناك نمم ربد

 لامكتسا وا ضيحلا مد عاطقنا «يناثلاوه . امارح وا ناك الالح اثانا وا

 يف فلتخاو . سافنلا مد عاطقنا «ثلاثلاو» . ةضاحتسالا تناك اذا هتقو

 جورخل توملا «عبارلاوو . فافج تاذ ةأرملا تناك اذا ةدالولا نم لسفلا

 : مالسالا وهو هيف فلتخم «سماخلاو» 3 هلسغب رومأملا ناسنالا نم حورلا

 «لسغلا نونسمو» (١)؟ ال ما هيف لخد اذا كرشملا ىلع لسغلا هب بجي له

 { ةكم لوخدلو ، ةرمع وا جحب مارحاللو ، ةعمجلل لاستغالا : ةسمخ

 { ةفرعب فوقولل لاستغالا : ةتس ؛«هتابحتسمو» 0 ةماجحللو 0 نيديعللو

 لسغ نملو 0 ةورملاو افصلا نيب يعسللو & تيبلاب فاوطللو © ةفلدزمللو
 { ةالصلا كرتتال اهناف مدلا تأر اذا ضيحلا نم ةسيآلا ةضاحتسمللو { اتيم

 نم ىلع لسغال ليقو . ملعا هللاو هنم لسفلا اه بحتسا اهنع عطقنا اذاف

 دعب اهيلع لسغال ةضاحتسملا كلذكو . ءوضولا هيلع امناو & تيملا لسغ

 سبلتلا دنع ةينلا «اهدحا» : ةتس بجاولا لسغلا «تاضورفمو» { لوالا

 ديلا رارماو . لسفلاب دسجلا مومعو 2 اهعيمج ىف اهمكح باحصتساو هب
 . ركذلا عم ةالاوملاو قلطملا ءاملاب كلذ نوكو ديلا ماقم موقي ام وا { هعم

 نيح لاستغالاب يفنحلا ةمامث (قلعر هرمال هيلع لاستغالا بوجو ملعا هللاو حجارلا ١(
 . نيحيحصلا ف هلصاو قازرلادبع ظفاحلا هاور ٠ ملسا

٢٠٢ 



 يف ناتضيرف امه ليقف قاشنتسالاو ةضمضملا يهو «ةسداسلاه يف فلتخاو

 اةتس هتانونسمو» . كلذ ريغ ليقو ، ءوضولا يف ناتنسو بجاولا لاستغالا

 لبق نيديلا لسغو ، ضرف وه ليقو . ةيحللا ليلختو ، نينذالا حسم
 ءوضولاو ئ ىذالا نم هب ام لسغ ش ٠ نيترهاط اتناك ناو ءانالا ف املاخدا

 . رسايملا لبق نمايملاب ةيادبلاو ث اثالث هسأر ىلع ءاملا فرغو 7 هلبق

 " هلسغ ءانثا ىف ىلاعت هللا ركذو هلوا يف ةيمستلا : «عبرا هلئاضفو

 فرغ مهضعب دنعو \ برش وا لكا وا مون نم ءىش لك لبق هب ليجعتلاو
 ىف سيكنتلا «تاهوركمو» . لئاضفلا نم نمايملاب ةيادبلاو . اثالث ءاملا

 ثالث نم رثكا لوسغملا راركتو 5 هيف ءالا بص نم راثكالاو {| هلمع

 ريغب مالكلاو 5 ءالخلا عضوم ىف لاستغالاو _ لمك اذا ةرم وا & تارم

 اذه نا ملعاو " مكحاو ملعا هللاو _ لاستغالا لاح يف ىلاعت هللا ركذ

 رصحني هيف مالكلاو هبانجلا نم لسغلا ىف امهادحا نيتلمج يف رصحني مسقلا

 يناثلاو ٠ مالتحالا نم لسغلا بج وم ف لوالا لصفلا : لوصن ةعبرا ف

 ل والا لصفل ١

 مالتحالا ىف

 بجيو ةراهطلا ضقن بجوي ناسنالا نم قفادلا ءاملا ج ورخ نا ملعا

 لوقف باتكلا اما : ةمالا عامجاو ةنسلاو باتكلا رهاظب لسغلا هلجا نم

 بجب امناو ، اذه يف سانلا نيب ع زانتالو «اورهطاف ابنج متنك ناو» ىلاعت هللا

 © ضيبالا نيخثلا وهو علطلا ةحئارك ةحئار هل يذلا قفادلا ينملاب لاستغالا
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 عطقنتو ةذللا دجوت هبو ، هنع عطقنتال ةحئارلا نا الا ةلع نم رفصي دقو

 يذلا وه يذملاو . ةبانجلا وهو ينملا فذقيو بيضقلا برطضيو ةوهشلا

 وهف يدرلا اماو . باعللاك ليسي قيقر وهو هدعبو راشتنالا لبق نم جرخي

 . عامجالاب لسغلا هنم بجي ينملاو : ضيبا نوكيو لوبلا دعب جرخي يذلا

 نعو (ا×يذملا نم ءوضولا» ةع ءيبنلا لوقل ءوضولا هنم بجي يذلاو
 ائيش كلذ نم سحا نمف ز يذقت ةأرما لكو يذمي لحف لك : لاق يلع

 يدولاو 3 ءاذملا لحفلا انا : يلع لاقو 5 ًاضوتيلو ءاملاب هريكاذم ڵلسغيلف

 اللب هذخف يف وا هشارف ىلع دجوف ظقيتسا نميف رثالا يف فلتخاو . حصا

 | ينمب سيل يذم هنا ملعي نا الا لسغلا هيلع بجي ضعب لاقف ايؤر ىار وا

 تركذ ذا يتلحار ىلع ريسا ينا اهيب ىنا سابع نبال تلق لاق ةزمح يا نعو

 باصا امو كج رف لسغا لاقف اللب تدجوف ناظقيلاو مئانلا نيب اناو يسفن

 يف طايتحالاو . هتحئار مشي هنا ضعب لاقو . لسفلاب ينرمأي مل و كنم

 سيلف اللب دجي ملف ظقيتسا مث ىشغي هنا مانملا يف ىأر ناو . لستغي نا اذه
 مل ام هناو هيلع عمجم اذه نا انباحصا رثا ضعب يف معزف . لسغ هيلع

 . ملعا هللاو "ءوضولا الا هيلع لسغ الف نقيتسي

 ١( هينملا نم لسغلاو يذملا نم ءوضولا : سابع نبا نع عيبرلا ةياور ىفو .

 (}هنلإغر هللا لوسر لئسو «ءاملا نم املا اماه (هللل) هلوقل هللا ءاش نا قحلا وهو ٢(

 _ دمحا هركذ هيلع لسغال» : لاقف للبلا دبي مل و ملتحا دق هنا ىري لجرلا نع
 : لاقف لجرلا ىري ام اهمانم ىف ىرت ةأرملا نع مكح تنب ةلوخ (نر هتلاسو

 . «لزني ىتح لسغ هيلع سيل لجرلا نا اك ، لزنت ىتح لسغ اهيلع سيلا
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 نانلا لصفلا

 عامجلا نم لسغلا بجوم ىف

 ريثكو انباحصا نم قافتاب نيناتخلا ءاقتلاب عامجلا نم لسفلا لصحيو

 لسفلا بجو ناناتخلا ىقتلا اذاه : لاق ن يبنلا نا يورام مهيفلاخم نم

 لجرلا دعق اذا : مالسلا هيلع لاق رخآ ثيدح يفو ١) )لزني ل وا لزنا

 مل وا لزنا لسفلا هيلع بجو دقف هسفن دهجاو عبرألا ةارملا باعش نيب

 هناتخ يقتليو ةفشحلا بويغ لعب الا حصيال نيناتخلا ءاقتلاو (٢)؛لزني

 بج وو اهلثم باغف ةفشحلا تعطق ول لب ناتخلا دوصقملا سيل مش . اهناتخو

 . هبف ناتخالو ربدلا يف وا ةميهب وا ةتيم جرف يف جل واول كلذكو _ لسفلا

 نود اميفو ذخفلا يف عامجلا ناك ناو . ةميهب ركذب ةأرمإ هتلعفول كلذكو

 غولبلا مدع ناو . لازنالاب الا ةءوطوملا الو ءىطاولا ىلع لسغ الف جرفلا

 ملعتلاو بيردتلا ةهج ىلع هب نارمؤي امهنا الإ امهيلع لسغ الف امهف
 ناو } لسغلا بوجو حصالاو ريغصلا اهؤطي ةريبكلا ىف فلتخاو ، لسفلل

 ىرت ةأرملا يف فلتخاو ‘ نالوقن ةالصلاب رمؤت نمم ةريغص ريبكلا ءىطو

 اذإ لسغلا املع مهنع تدجو اميف انيفلاخم رتكا لاقف : لجرلا هاري ام

 انباحصا ضعب ٩ نع دجوو (٠)ينامعلا ةكرب نبا بهذ هيلاو (٢)تلزنا

 لج رلا لزنا بجاو لسفلاف ذداناتخلا ىقتلا اذاه ظفلب ةملس ماو ةشئاع نع رباج ةياور ١(

 . !لزني مل وا

 . هلسغلا بجو اهبعش نيب ةأرملا نم لجرلا دعق اذاه : ظفلب ةشئاع نع عيبرلا ةياور ٦(
 هاور ديعس ينا نع ؛«ءاملا نم اذإ ه : (دللر هللا لوسر لوقل هللا ءاش نا قحلا وهو ٢(

 ىمحتسي ال هللا نا : هللا لوسراي : تلاق ميلس ما نا (رض) ةملس ما نعو _ ملسم

 هاور ءاملا تأر اذا معنه : لاق ؟ تملتحا اذا لسغ ةأرملا ىلع لهف . قحلا نم

 . هب فيرعتلا مدقت ٤( . امهريغو ناخيشلا

 



 نب هللادبع ةديبع وبا لاق هبو ث ءاسنلل ضيحملاو لاجرلل مالتحالا نا

 همحر عيبرلا نعو © كلذ لثم يعخنلا ميهاربا نع تدجوو . (ا)مساقلا
 « ضيح رهط نم وا عامج نم الا ءاسنلا ىلع لسغال لاقو _ كلذ لثم هللا

 هركذ . جالعب وا اهنم رايتخاب تلزنا اذا لسفلا اهمزلي انباحصا ضعب لاقو

 لئس نبح هيلع ءيبنلا نع ثيدحلا يفو 2 ملعا هللاو هباتك ىف ةكرب نبا
 ١ ديز نب رباج نع تدجوو . (١٢تلزنأ اذا لسفلا اهيلع» : لاقف كلذ نع

 نظاو . أضوتي هنا لسغلا دعب ءيش هنم جرخي بنجلا يف سابع نبا نع

 لستغا .لبي مل ناك ناو © اضوت كلذ لبق لاب ناك نا لاق مهضعب

 . ملعا هللاو

 ناك بيبح نب عيبرلا ذيمالت نمو يناثلا نرقلا ءاملع نم مساقلا نب هللادبع ةديبع وبا ١(
 نمم ناك يخامشلا لاق . ملسم ةديبع ينا نيبو هنيب ازييمت ريغصلا ةديبع يباب بقلي

 ىوقتلاو دهزلا روب ىف ضاخو ث المعو املع ناهرلا ةبلح ىف قبسلا بصق زاح
 ةأرما ج وزت يف هباحصا هل ىعسف ابزع ناك هنا ديب ةكمب هتماقا تناكو 0 «الهكو اباش
 رهم اهرهمب اوغلباف كاذ الا متيبا اذا لاقف ةنؤم هفلكتال نيملسملا نم ةرسوم ةحلاص

 قادصلا نع اسفن هل تباط اهب لخدو اهجوزت املف اولعفف ائيش اهوصقنت الو اهلثم
 { ةعيبلل دجسملا باوبا سانلا ىلع تذخاف روصنملا رفعجوبا تام نيح ةكمب ناكو _

 اوجنف مهب هللا فطلف يمرضحلا يلعو لئاوو بدنج نب لضفلاو ةديبع ربا ناكو

 مهيطعا نا لبق يسفن هللاو بهذت لاق ؟ عناص تنا ام تذخا ول ةديبع يبال ليقف

 نكلو ابالغ ذخؤتال ةعيبلا نال قحلا ىف هتداوه مدعو هعرو ةدش نم كلذو ةعيبلا
 هححصم همها . نيملسملا نم رايتخاب

 يراصنالا ةحلط يلا ةأرما ميلس ما نا ينغلبو : لاق تباث نب ديز قيرط نم يور
 ىلع له ، قحلا نم يبحتسي ال هللا نا { هللا لوسراي : تلاقف (ةهللعر ءيبلا تلأس
 . !٤ ءاملا تأر اذا معن : لاق ؟ تملتحا يه اذا لسغ نم ةأرملا
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 لاذلا لصفلا

 لسفلا ةيفيك ىف

 _ هلهج نمل رذع الو"ىلاعت هللا باتك يف ضرف ةبانجلا نم لسفلاو
 موص اندنع ةبانجلا عم حصي الو ةمايقلا موي دبعلا اهنع لأسي ةناما يهو

 لستغيال نا رمؤي هناف لسغلا دارا نمو ، مميتلا حيبي رذعب الا ةالصالو

 هنم جرخف ىلص مث لوبلا قري مل و لستغا ناو & لوبلا نم ءىربتسي ىتح
 ىونو ةينلا مدق لسفلا دارا اذا مث . ةالصلا نود لسغلا ديعي هناف ءيش

 هيلع هلوسرلو هلل ةعاط هيلع هللا اهضرتفا ةضيرف ةبانجلا نم لستغي نا

 ضعب لاق . ةبانجلاب ملع مث ةين ريغب ادربت لستغا اذا هيف فلتخاو 0 مالسلا

 اممو . ةينلا مدعل هئزجيال هنا روهمجلا لاقو . هئزبيال ضعب لاقو 3 هئزج

 مالسلا هيلع هنا هلسغ ةيفيك يف مالسلا هيلع ءيبنلا ةجوز ةنوميم نع رثؤي

 هتروع اهب لسغيف ىرسيلا ىلع ىنملا هديب ءاملا غ رفي مث ، هيفك و هيدي لسغي

 ريغ ةالصلا ءوضو اضوتي مث اهلسغي مث ضرالاب ىرسيلا هدي حسمي م
 لسغيو هناكم نع ىحنتي مث ، همسج ىلعو هسأر ىلع ءاملا بصي مث نيمدقلا

 الف لستغي ىتح ءوضولا رخا ناو . ةبانجلا نم لسغلا اذكهو 2 هيمدق
 . هيلع سأب الف ءوضولا لبق لسفلاب أدبف رهن يف عقو نا كلذكو . سأب
 قاشنتسالاو ةضمضملا دعب لستغملا أدبي انباحصا نم ءاملعلا ضعب لاقو

 ىرسيلا مئ اهيلي امو ىنملا هدي مث هقنعو ههجوو رسيالا مث نميالا هسأر قشب
 . اهماقم موقي ام وا هديب هندب كرعيو هيلجر مث هردص و هرهظ مث اهيلي امو
 لسغلا لقاو . كلذب رمؤي نا الب سأب الف ىرخالا لبق ةحراج مدق نار
 ءاملا لاصيا عم كرفلاو ديلا رارما عم ءاملا بصب ندبلا باعيتساو ةينل
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 تحت» : مالسلا هيلع لوسرلا نع ليق هنال ، تفثك نأو رعشلا تبانم ىلا

 الو هتيحل لجرلا للخيو (١ةرشبلا اوقناو رعشلا اولبف ةبانج ةرعش لك

 ءاج اك اهديب اهطغضتو ءامل يلع يشت لب اهرئافض ضقن ةأرلا لع بي
 ليزي مث ، هيدي لسغب أدبي نا انمدق اك لمكالاو . ةملس ما ثيدح ين

 اثدحم نكي مل ناو هالصلا ءوضو أضوتي مث ، ىذا نم هندب ىلع ام
 هلعفيو . ثيداحالا ضعب يف لسغلا رخآ ىلا نيلجرلا لسغ رخؤيو _

 هرركي هسأر ىلع ءاملا ضيفي مث . ثيدحلا ضعب يف ءوضولا نم هناكم يف
 يذلا ردقلا اماو قاشنتسالاو ةضمضملا دعب ةعفد لك ىف هطغضيو اثالث

 قرخيو يفكيف ليلقلاب قفري دق هنال ردقم الو دودحم ريغف ءاملا نم هب لستغي
 لستغي» مالسلا هيلع هنا ثيدحلا يف ءاج ناك ناو ، يفكي الف ريثكلاب

 سم ناو . ةفاظنلاو ءاقنالا اذه يف لصالاو ("دملاب أضوتيو عاصلاب

 رباج نع تدج و دقو ، ءوضولا دعيلف لسغلا لاح ين ءىضوتلا دعب هتروع
 ىقنا مث هئدبم يف سجنلا عضاوم لسغ اذا بنجلا نا هللا همحر ديز نب

 لاستغالا نم لضفا (")ءوضولا ياو لاق كلذب سأب الف لسفلاب هدسج
 . ملعا هللاو

 ١( ءات الب (رشبلا اوقناور ظفلب سابع نبا نع عيبرلا هاور .
 ٢( هيلع قفتم .

 لضفا ءوضولا ناوه ةرابعلا حيحصت لعلو انيدي نيب يتلا ةخسنلا ىف دجوي اذكه ٢(

 . ملعا هللاو ٠ «لاستغالا لبق
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 عبارلا لصفلا

 ةبانجلا ماكحا ىف

 نآرقلا ةءارق ميرحت ةدايز عم ثدحلا مكح ةبانجلا مكح نا ملعا

 قرعو . ذوعتلل اهوحنو ةيآلا أرقي نا مهضعب صخرو © دجسملا لوخدو
 . ةساجنلا عضوم الا هدسج عيمج كلذكو (`)رهاط هرؤسو بنجلا

 نمؤملا . مالسلا هيلع لاقف لع ءيبنلا ةحفاصم نم عنتما» ةفيذح ثيدحل

 رئاس وهو ع ءيبلا اهيلع دمتعاف هدي جرخاف ("ااتيم الو ايح سجني ال
 هجرف لسخي مل ام ماني وا برشي وا لكأي نا بنجلل هركيو . هالصلا ىلا

 دقو هنع هللا يضر رمعل مالسلا هيلع يبنلا لوقل ةالصلا ءوضو أضوتيو
 لاقيو (" كركذ سأر لسغاو اضوت» : لاقف ؟ مانيا بنجلا نع هلأس

 لسغي نا مهضعب صخرو . هيدي لسغ دارا امناو ةالصلا ءوضو دري مل هنا

 اماو . انئاملع ضعب نع كلذ لثم يورو . برشيو لكأيو هافو هيدي
 ةجاح ىفلكتيال نا بنجلل بحتسي : لاق هناف هنع هللا يضر ديز نب رباج
 حون وبا اماو . (٤)هللا همحر مامض نع هلثمو . ةالصلا ءوضو أضوتي ىتح

 لام ارف ملقي الو ارعش عزني ال نا هل يغبنيو هيف صخرف (هللا همحر

 . ملعا هللاو ساب الف لسغلا لبق هلها ةدواعم اماو . لستغي

 ١( !نارهاطط باو صلا .

 ٢) ثيدح نم اعوفرم دروو 0 مكاحلاو ىنطقرادلا هجرخا اعوفرم يورو © حيحص هدانسا

 . سابع نبا

 وهو ماني نا دارا اذا (ةلع) هللا لوسر ناك (ض) ةشئاع ثيدح نم ةعامجلا ةياور ٢(

 . ةالصلا ءوضو ًاضوتو هجرف لسغ بنج

 . كلذك هب فيرعتلا مدقت ٥( . هب فيرعتلا مدقت ((

_ ٢٠٩ 

 



 ةيناثلا ةلمجلا

 امهب لصتي امو سافنلاو ضيحلا ماكحا ىف

 . لوصف ةعبرا ىلع يوتحت ةلمجلا هذهو

 ل و الا لصفل ١

 ماحرالا نم ةجراخلا ءامدلا عاونا ةفرعم ىف

 . ةثالث محرلا نم ةجراخلا ءامدلا نا تملع اميف ةمالا تعمتجا

 فورعم هريغ نم زيمتم ةحصلا ةهج ىلع جراخلا وهو ضيحلا مد «اهدحا»
 هل نيحث دوسل ضيحلا مد» لاق هنا لع ءيبنلا نع ثيدحلا يف ءاج اك

 هنولب فورعم . بوثلا نم جرخي داكيال نسا نتنم هب فرعي نولو ةحئار
 نع يكسماف كلذك ناك اذاف 9 (١)؟ ءامدلا رئاس نم ءاسنلا دنع
 هللا مهمحر انخئاشم دنعو . (")يلصو يلستغاف رخآلا ناك اذاو . ةالصلا

 نم لوال مدلاك رمحلا ديدش رمحا ناك امب هرظانتلف ةأرملا ىلع لكشا اذا

 . كلذ هابشاو يرصملا ناوجرالاو ةيلوالا ةفزخلاو ةملحلا مدو ةحيبذلا

 مد وهو ضرملا ةهج نم محرلا نم جراخلا وهو ةضاحتسالا مد «يناثلاو»

 ت يبنلا لوقل . ضيحلا مد نول نع هنول زيمتي هل ةحئار ال قيقر رمحا

 يبا تنب ةمطاف ثيدح نم ةشئاع نع يناسنلاو دواد وبا هاور مدلا رئاس نم خ ١(

 مد نا ظفلب يناسنلاو دواد وبا هاور شيبح ىلا تنب ةمطاف ثيدح نم ةشئاع نع ٢(

 رخالا ناك اذاو ، ةالصلا نع كسماف كلذ ناك اذاف دوسا فورعم مد ضيحلا

 . يلصو يئضوتف



 مدلا وهو : سافنلا مد «فلاثلاو» . (١اضيحب سيلو قرع مد كلذ امنا»

 هذهلو (")اهنع جراخ ضرم ريغ نم ةدالولا ببسب جرفلا نم جراخلا
 ةأرملا ىلع بجاولاف _ ىلاعت هللا ءاش نا دعب اميف يتأتس ماكحا ءامدلا

 ىلع ضورفلا نم هب تدبعت ام لثتمت ءامدلا نيب قرفلا فرعت نا ةدبعتمل

 إ . نيقيب اهيلع ءامدلا هذه روهظ لاح يف اهيلع روظحملا كرتتو & نيقي
 ةئراطلا ثادحالا نيب قرفلا اوفرعي نا لاجرلا نم نيدبعتملا ىلع بجاو هنا

 ضرورفب لكلا دبعت هناحبس هللا نال اهريغو يدولاو يذملاو ينملا نم اهيلع

 ةأرملا يف لعجو 3 نيقيب اهلاثتما ىلا اهب لصوتيل ةلدا اهتفرعمل بصنو ةفلتخم
 يه ةنالثلاو " ىئنالاو ركذلا هيف كرتشي دسجلا مد اهدحا : ةعبرا ءامد

 . هلا ءاش نا ىتأيس اك اهماكحا نيب ("اافلاخ اهركذ انمدق ىتلا

 ن اثلا لصفل ١

 هلجا نم ةعونمملاو هب ةقلعتملا ضيحلا ماكحا ىف

 ءاملعلا ضعب هدح ام ىلع وهو : ضيحلا دح ف «اهدحا» : ةسجخ يهر

 نع رصقت ةياهن ىلا نسلا ىف اهقوف نمو ةعفايلا ةأرملا نم جراخلا مدلا هنا

 ال (;هليت) للا لوسرل شيبح يبا تنب ةمطاف تلاق : تلاق ةشئاع نع عيبرلا هاور ١(
 تلبقا اذاف ةضيحب سيل سجن قرع مد كلذ امنا» : امل لاقف ؟ ةالصلا عدفا رهطا

 ,يلصو كنع مدلا يلسغاف اهرذق بهذو تربدا اذاو ، ةالصلا اهل يكرتاف ةضيحلا

 تناك ينلا اهئارقا مايا ةالصلا عدت» : لاقف (ةّْهَع) يبنلا لئس : ىرخا ةياور ير
 . لصتو } موصتو ث ةالص لك دنع اضوتتو لستغت مث 3 اهيف ضيحت

 . ضرملا نع يا _ هنع _ ىلوالا (!
 نب فالخ عم يا ةرابعلا نم تطقس عم ةملك لعلو فالخ _ ةخسن يفو ٣)

 . اهماكحا

 ٢١١

 



 ةدالو ريغ نم ةعاس ىلا اهنود امف اموي رشع ةسمخ ةدم يف ةسئايلا نس

 تنبك كلذ نع اهنس رصق نم نع زارتحا ةعفايلا ركذف (١الضرم الو
 نيعبسلا تنب كلذكو . ضيحب سيلو ضرم كاذ ذا نينس تسوا سمخ

 ةدم يف «يناثلاوه . ةضاحتسالاو سافنلا نع زارتحا دحلا يابو نينامثلاو

 هتدم لقا نا رظنلا هبجوي ىذلاو { كلذ يف فلسلا فلتخا دقو } ضيحلا

 ةدحاولا هعفدلا نال طوبضم دييقتب دودحم ريغ تادابعلا ىلا عجري اميف

 ةدعلا يف ةدودعم ةضيح نكت مل ناو جرفلا نم تضاف اذا اضيح نوكت

 { دبعتملا نع اهطوقس هب نقيتم ملعب الا كرتتال ةدابعلا ذإ . ءاربتسالاو

 لوق ضيحلا يف انلق ام ىلع لديو (")قث وا ةطوحلاب هيف ذخالا حابملاو

 يلستغاف تربدا اذاو . ةالصلا يعدف ةضيحلا تلبقا اذا : ع ءيبنل

 ١( فنصملا مالك ىف اييرق هنايب يتايس ام اندنع هب ىتفملاو دمتعملا .

 ترهظ ثيح ضيح اهنا نقيتت ةدحاولا ةعفدلا نا ىنعي : هتصالخ ام يشحملا لاق ٢(

 ةثالث لبق عطقنا اذا كلذ دعب اهديعت تناك ولو كلذ لجال ةدابعلا كرتتف هتامالع

 حابم رما امهيلع بترتي ىذلا نال ءاربتسالاو ةدعلا يف ربتعت مل و ، حجارلا ىلع مايا
 ؛مايا ةثالث ضيحلا لقا» : الثم لاق نم لوق ىعاريو هل طاتحيف ءطولاو جيوزتلا وهو

 : لاق دق ةلاسملا قيقحت اما . هضرع نايبو فنصملا ةرابعل حيضوت هلك اذه . ها

 ةدعلا يف ضيحلا نوكيف ةدحاو ةقيرط ىلع ايراج نوكي نا ءيشلا يف لصالا نا

 لا ءةضيحلا تلقا اذاه : مالسلا هيلع هلوق اماو ، ادحاو ائيش ةدابعلاو ءاربتسالاو

 هيلع هلوقل ةرشعو مايا ةثالث نيب ام يهو. ةربتعملا ةضيحلا دارملا نوكي نا لمتحيف

 ةرشع هرثكاو مايا ةثالث ضيحلا لقأ : كلام نب سنا نع رباج ةياور ىف مالسلا

 موصلاو ةالصلا كرتت نا اهتاراما ترهظو ةضيحلا تلبقا اذا ةأرملا ىلع بجاولا نالو

 تربدا اذا نكل يلصتو لستغت نا اهيلع بجو تربدا اذاو . ضئاحلا ىلع مرحي امو

 لستغت اهناف ةثالثلا لبق تربدا اذاو طقف لبقتسي ام يلصتو لستغت اهناف ةثالثلا دعب

 : مالسلا هيلع هلوقل ضيحب سيل كلذ نا بيغلا فشك هنال ؛اضياه ىضم ام يلصتو

 رخآلاو اماع امهدحا ناك اذاف } اضعب هضعب قدصي ثيدحلاو «مايا ةثالث ضيحلا لقا»

 هححصم ها . ملعا هللاو صاخلا ىلع ماعلا لمح بجو اصاخ
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 نب ىسومو بيبح نب عيبرلا انباحصا رثكا دنع روهشملاو (_)اليلصو
 مايا ةثالث ضيحلا لقا نا ، مهريغو ("”يمرضحلا هللادبع نب دمحمو (")للع

 نب رباج قيرط نم مالسلا هيلع ءيبنلا نع يور دقو 5 مايا ةرشع هرثكاو

 هراكاو مايا ةثالث ضيحلا لقاو . مالسلا هيلع هنع كلام نب سنا نع ديز
 الو ةالصلا كرت يف هل مكح الو ضيحب سيل ةثالثلا نود امف (ث»ةرشع

 مايالا ةرشعلا قوفام كلذكو إ ماحرالا ضيغ وه امناف ةدع الو موص

 لوالاو ا تدجو اميف ةفينح وبا بهذ اذه ىلاو ؤ ضيحب سيل مهدنع
 ةداتعم و ةئدتبم نيبرض ىلع ءاسنلا نا كلذ يف هنعو . اضيا كلام نع يورم

 ناف إ اموي رشع ةسمخ مامت ىلا هارت مد ةيؤرب ةالصلا كرتت هدنع ةئدتبملاو

 لقا نا الا اضيا يعفاشلا لاق هبو & ةضاحتسم تناكو تلص عطقني مل
 نازع ةيواعم وباو ملسم ةديبع وبا اماو 0 ةليلو موي هدنع ضيحلا

 خيشلا صن دقو انباحصا روهمج هيلا بهذ امل فلاخم هللا همحر فنصملا نم لوقلا اذه ١(

 . ذاش لوق هنا ىلع حاضيالا يف رماع

 يلع وبا مهنيد ىف نيملسملا ةودقو رصملا يضاق وه _ يلع نب ىسوم نيملسملا يضاق ٢(

 يناثلا نرقلا ءاملع نم يلع نب ىسوم عماجب روهشملا عماجلا بحاص يلع نب ىسوم
 ذئموي نيملسملا خيش وه مامالا يضاق نا مولعمو . انهملا مامالل ايضاق ناك . نامعب

 يارلا لها هيلا عجري اذلو . دقعلاو لحلا لها سارو ث ةمامالا يف ىوتفلا عجرمو
 لب نامع ىلع اروصقم كلذ نكي مل و . علخو ةعيب نم مالسالا رما ىف ةروشملاو
 . نيملسملا خيش وه مامالا يضاقف ةيمتسرلا برغملا ةماما يف كلدك كللذ ناك

 ةلودلا رماب كلذ لبق ماق يذلا وهو . انهملا مامالا نيملا ةروشمب ىسوم عياب

 هلزع لحتسي ه و 6 ةتباث هتماما کري ناكو ٠ لبوطلا كلملادبع مامالا فعضو نسا 11

 لبق ىنعي رفيج نب انهملا ةماما رخاوا ىف ه٠٣٢٢ ةنس هللا همحر يفوت . تام ىتح

 . هدحو هلل ءاقبلاو 6 تاونس عبسب مامالا اده ترم

 . هتمجرت ىلع رثعا م ٢)

 . ةشئاع نع دوادوبا هاورو كلام نب سنا نع عيب رلا هاور )؟

٢١٢٣ 

 



 رشع ةسمخ مهدنع ضيحلا رثكأف اضيا انباحصا نم ةعامجو (ا)رقصلا نب

 . ةليلو موي ليقو . ناموي ليقو . مايأ ةثالث ليقف : هلقا يف اوفلتخاو . اموي
 ةدم يف عامجالا هيلع دقعنا ام رثكاو . ليوطتلا ةفاخم اهتكرت ججح مهلو

 هرثكاف رهطلا اماو ، (")ملعا هللاو تدجو اميف اموي رشع ةعبس ضيحلا

 هللاو اموي رشع ةسمخ ليقو . مايا ةرشع هلقاو اموي نوتس انباحصا دنع

 لاح يف هب عنتمي ام مكح ف «ثلاثلا» . ()قيفوتلاو نوعلا هبو ملعا
 ىربكلا ةراهطلا ىلا رقتفي ام لك ءاهدحا» { ءايشا ةسمخ : يهو ضيحلا

 دجسملا لوخدو ةوالتلا دوجسو فاكتعالاو موصلاو فاوطلاو ةالصلاك

 . موصلا نود ةالصلا ءاضق اهيلع بجيال مث . كلذ ريغو فحصملا سمو

 نهوقلطف» ىلاعت هلوقل رايخ وا علخ وا قالطب جوزلا عم قارفلا !يناثلاو

 . ةدملا ليوطت نم ةفيخ هيف هعنم له فلتخاو _ نهرهطل يا ({)نهتدعل
 رافظالا ميلقت نم ثفتلا ءاقلا «ثلاثلاه _ نالوقف ؟ للعم ريغ ع رش وه را

 ندبلل ةدوهعملا ةنيزلا «عبارلا» . كلذ هبشا امو ةناعلا قلحو طبالا فتنو

 يف اهل صخر دقو . كلذ هابشاو باضتخالاو كايتسالاو لاحتكالا نم
 تسيل اهنا معزو 0 كلذ هابشاو رافظالا ملقتو طاشتمالا ىف مئاعدلا حرش

 وهو مدلا رارمتسا عم جرفلا يف ءطولا «سماخلا» ملعا هللاو ، بنجلا لثم

 دبالا ميرحتب ليق : فالتخا هيفف ادمعت ءىطو ناف ةمالا نم عامجاب مرحم

 عيبرلا نع كلذ يور . فوقولاب اهيف ليقو 2 نيينامعلا بهذم وهو

 ١( امهب فيرعتلا قبس .

 ٢( رهظا ناكل ؛(افالخلا نم هيف عقو ام ةياغو » لاق ولو(ءيش ىلع عامجالا دقعني مل .

 ٢( بذكيال هنال رهطلل دحال : حيحصلاو .

 ٤ قالطلا : ١١ .
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 بجوي مل مهضعبو . (_ةرافكلا كلذ ىف بجوا انيفلاخمن ضعبو { هريغو

 عاطقنا دعب ءىطو اذا اهيف مكحلا كلذكو . رافغتسالاو ةبوتلا الا كلذ يف

 نم يوتست ال : هريغ لاقو . ملسم ةديبع يلا دنع لاستغالا لبقو مدلا
 نم ةرسلا قوف امب عاتمتسال اماو . ةلجد اهرهطتال نمب ءام ةوكر اهرهطت

 جورفلا لزعب مترما امنا : ءيبنلا لوقل عيمجلا دنع مرحي الف ضئاحلا
 عنمو . موق هحاباف ج رفلا نود امم رازالا تحت اميف فلتخاو 3 (")ثيدحلا
 . ملعا هللاو . نورخآ هنم

 نلانلا لصفلا

 ةعبرا ىلع كلذ يف نهو ضيحملل ةداتعملا ءاسنلا مكح فالتخا ين

 . رقتسم تقو اهل سيل ىتلا ضيحلا يف ةئدتبملا لاح «اهدحا» لاوحا

 ىتلا ةضاحتسملا لاح ؛ةثلاثلاو»ه . اهتقو رقتسملا ةداتعملا لاح ؛ةينانلار»

 ملعا . اهيلع مدلا أرطي يتلا لماحلا لاح ؛ةعبارلاو» اهتضاحتساب مكح

 مسا مهحالطصا ل هيلع قلطي ام وه ةرافكلاو . كلذب لاق نم انباحصا نمو لب ١(

 لاق (ةليم) ءيبلا نا سابع نبا هاور ثيدح ىلع ادانتسا كلذو { شارفلا رانيد
 ناو ؛ رانيدب قدصتيلف اضيغ مدلا ناك ناه . ضئاح يهو هتأرما عماج لجر ىف

 بطقلا هححص يذلاو . اهقارفب () هرماي ملو ينعي رانيد فصنف ةرفص ناك
 هححمصم دا . اميظع ابنذ قا هنكل هب مرحتال ةجوزلا نا . هللا هجر

 يلر _ (اولزتعت نا) ظفلب كلام نب سنا قيرط نم يراخبلا الا ةعامجلا هاور ٢(

 ىرخا ةياور لو _ سنا نع ملسم هاور «حاكنلا الا ءيش لك اوعنصا» : هانعم

 دش» : لاقف ؟ ضئاح يهو يتأرما نم يل لحي ام () هللا لوسر لجر لاس
 . كلام هركذ ؛اهالعاب كنأش ح اهرازا اهيلع
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 يف يهو امد تأر نمف : دحاو ضيحلا ءادتبا يف عبرالا هذه مكح نا

 نكل الماح وا الئاح ةداتعم وا تناك ةئدتبم ضيح وهف ضيحت نم نس

 عطنا ناف ضيح وهف امد تأر اذا ةئدتبملاف يدامتلا ىف نهماكحا فلتخت

 ىدامت ناو ،] تلصو تلستغا مايا ةرشع ىللا مايا ةثالث نم اهبارتا ةداعل

 ناف { ةرشعلا دعب نيموي ترظتنا رهطلا رت مل و مايا ةرشع دعب مدلا اهب

 دعب مايا ةرشع ىلا كلذك ةالص لك دنع يلصتو لستغت اهناف مدلا اهب ماد

 تبستنا اهيف تلص ىتلا مايا ةرشعلا مامت ىلع رهطلا رت مل ناف . راظتنالا

 أ ةماوا تناك ةرح ةمع وا ةلاخوأ تخا وا ما نم ءاسنلا نم اهتبارق ىا

 ناف © ةنونجم وا تناك ةلقاع ةتيم وا تناك ةيح ةكرشم وا تناك ةدحوم

 نم ىلا اهباستنا ينعمو تاملسملا نم نهريغ ىلا بستنتلف اهتبارق دبت مل
 كرتتلف مايا ةرشع يتقو امل تلاق ناف ةالصلا يف اهتقو نع اهلاست نا انركذ

 يتالص مايا نا اهل تلاق ناو ، مايا ةرشع تلصو تلستغا اذا ةالصلا

 ددعلا ىلا يهتنت ىتح ىلصتو لستغتلف اموي نورشع وا اموي رشع ةسمخ
 ةرشعلا دعب نيموي رظتنت مث { مايأ ةرشع ةالصلا كرتت مث ، اهل تلاق يذلا

 مادام كلذك عنصتو مايالا هذه نم اهتبيرق اهل تلاق ام كلذ دعب يلصت مث

 يلصتو اموي رشع ينثا ةالصلا كرتت ةيلتبم كلذ دعب نوكتف ةنس ىلا مدلا اهب

 . اهراظتنا تقو نم مدلا اهب ماد اذا اذهو . اهب ام هللا جرفي ىتح مايا ةرشع

 { مدلا اهيتاي ىتح يلصتو لستختلف راظتنالا دعب رهطلا تدجو نا اماو

 اهتقو رقتسا ىتلا ةداتعملا لاح اماو . انمدق اك تبستنا مدلا اهعجار اذاف

 ةنالث اهب موديف لوالا اهضيح ىرت نا كلذو . ةرشعلا ىلا ةثالثلا نيب اميف

 ةينامث وا مايا ةعبس اهب موديف رهطلا ىرت مث ةرشع وا ةسمخ وا ةعبرا وا
 انمدق اك بستنت مث مايا ةرشعل ةالص نيسمخ يلصتو لستغت اهناف ةعست وا

٢١٦ .



 مدلا تأر اذا بستنت اهناف لوالا اهرهط طلوخ نا كلذكو 7 ةئدتبملا يف

 نود اميف هدعب وا راظتنإلا ىلع رهطلا تأر اذا كلذكو 2 مايا ةرشع دعب

 اهضيح تأر نا اماو . مايا ةرشع دعب مدلا اهاتا اذا بستنت اهناف مايا ةرشع

 نانوكي نيمويلا نيذه ناف ارهط اهدعب تأر مث نيموي اهيلع مادف لرالا

 هعمجت اهناف مدقتملا رهطلا كلذ دعب صلاخلا مدلا نم هتأر ام لكف . الصا اهل

 لرالا مويلا نيب هارت اميف كلذو ، لصالا امه نيذللا نيلوالا نيمويلا ىلا

 عطق ناف { هعمجت الف رشاعلا كلذ دعب هارت امو ، رشاعلا ىلا ضيحلا نم

 انقو اهل نوكيف لوالا لصالا ىلا رهطلا لبق ام تعمج رهط همضت ام نيب

 مويلا نم رشاعلا دعب ام الو ()عطاقلا رهطلا دعب ام عمجت الو ضيحلل

 دتعنال ضيحلا هيف اهاتا يذلا لوالا مويلاو . ضيحلا هيف ىرت يذلا لوالا

 عولط لبق ليقو . رجفلا عولط لبق ضيحلا هيف تأر نا الا هب
 رظتنت اهناف مدلا اهنع عطقني مل و ضيحلا يف اهتقو مت نا اماو ، (")لسمشلا

 ناو } ةضاحتسم تناكو تلصو تلستغا الاو عطقنا ناف 3 نيموي

 اهلا علطت اهناف تارم ثالث كلذ اهداتعاف رهطلا تأرف نيموي ترظتنا

 مامت لبق رهطلا تأرف مدلا اهنع عطقنا نا كلذكو ، لوالا تقولا كرتتو

 كرتتو اتقو هذختتو هيلا لزنت اهناف نيترم اهيلع كلذ ىداهف داتعملا اهتقو

 ١( ادعاصف مايا ةثالث مد همدقت يذلا وه عطاقلا رهطلا .

 نا اندنع لبق نم ىوتفلا هب ترج امل افالخ» هللا همحر شيفطا بطقلا هاري يذلاو ٢(

 ىلع سمشلا عولط دعب وا رجفلا عولط دعب مدلا اهءاج ءاوس لوالا مويلا يفلتال

 5 ادحاو اموي ادغ تقولا كلذ لثم ىلا مدلا هيف تار تقو نم بسحت لب رخالا لوقلا

 ىري . اعطق اهضيح نم يه اتاقوا يغلت نا نود اهضيح مايا دعت سايقلا اذه ىلعو

 ةضيحلا تلفا اذاه (ْل) هلوق رهاظ هديؤي ام وهو هاوس غ وسي ال امازل اتبح كلذ
 هححصم ها ! لماتف كلئارقا مايا نم كلذ يدعو يا ةالصلا يكرتاف

٢١٧ 

 



 را ةردكلا نم ءيش يقبو مدلا اهنع عطقناو اهتقو مت ناف { لوالا تقولا

 تلصو تلستغا الاو عطقنا ناف ةليلو اموي رظتنت اهناف ةيرتلا وا ةرفصلا

 اهقبس امل مكحلا امنا ، دارفنالا ىلع اهل مكحال ةيرتلاو ةردكلاو ةرفصلا نال

 رهط اهمدقت ناو & ضيحلا مكح اهمكحف ضيح اهمدقت نا . اهمدقتو

 دنع هب لومعملا وهو هللا همحر عيبرلا لوق يف رهطلا مكح اهمكحف
 نا : ليق هنال ضيحلا مايا يف ضيح امنأ()دابع نبا نع ليقو 5 انباحصا

 ةربغلاو ةرمحلاو ةيرتلاو ةردكلاو ةرفصلاو مدلا : يهو ءايشا ةتس ضيحلا

 وهو فوفج ناعونف رهطلا اماو ضيحلا مكح اهمكح فاصرالا هذهف

 ءام وهو ءاضيبلا ةصقلا يناثلاو . ةفاج اهجرختف ةقرخلا ةأرملا لخدت نا

 دعقالا وه اذهو © ريجلا وهو ةصقلا ءاك ضيحلا رخآ يف يتأي ضيبا قيقر
 مهتجح و _ ةداعب سيل وا ةأرملا يف ةداع كلذ ناك . انباحصا دنع رهطلا يف

 ىتلاو . ("«ءاضيبلا ةصقلا ىرت ىتح ةأرملا رهطتال» هلع يبنلا لوق

 ضعبف : ضيبالا ءاملا اهتداع يتلا تفج ناف { اهرهط وه فوغجلا اهتداع

 تلستغا الاو ضيبالا ءاملا اهاتأ ناف ةعاس ىلا ةعاس نم رظتنت لوقي انباحصا

 دعقالا مهضعب دنعو ، فوفجلا وه دعقالا ةنيدملا لها ضعب دنعو تلصو

 مدلا اهب ىدامت ىتلا ةضاحتسملا اماو . ملعا هللاو انمدق اك ءاضيبلا ةصقلا
 ةدحاو لكو . ةداتعم وا ةئدتبم نوكت نا نم ولخت الف اهتضاحتساب مكحو

 ريغو ةزيمم ةئدتبمو ماسقا ةعبرا ىلع اذا يهف ةزيمم ريغ اماو ةزيمم اما امهنم

 ةالصلا كرتت اهناف «ىلوالا اماف» : زييمت ريغب ةداتعمو زييمتب ةداتعمو ةزيمم

 ةدم رثكا ىلع ديزت ال نا طرشب اهضيح زييمت ةدم ءاملعلا ضعب دنع
 يهو ؛«ةيناثلا اماو» . اضيح هدنع نكي مل اهرثكا ىلع داز ناف . ضيحلا

 ١( هب فيرعتلا مدقت . ٢( سابع نبا نع عيبرلا هاور .

٢١٨ 

 



 اذا اموي رشع ةسمخ سلجت ءاملعلا ضعب دنع اهناف زييمت ريغ نم ةئدتبلل

 يهو ةثلاثلا اماوو . ةضاحتسم تراصالاو عطقنا ناف مدلا اهب ىدامت

 لاقتنا كلذا ردت ملف تكش اذا مهضعب دنع اهناف زييمت ريغ نم ةداتعملا

 اهجوز اهؤطي الو موصتو يلصتو لسغت اهناف ةضاحتسا ما اهضيح يف
 ةسمخ مامتا مدلا اهنع عطقنا ناف ، اهرما هيلا ريصي ام ىلا رظتنت مث إ اطايتحا

 رمتسا ناو } اضيح اهلك ةدملا تناك و اهتداع تلقتنا دق اهنا ملع اموي رشع

 ىضقتو © اهتداع نم مدقت اك اهتضيحب تدتعاو ةضاحتسا كلذ نا ملع مدلا

 ةعبارلا اماوه ، اموي رشع ةسمخ ىلع ةدايزلا نيبو كلذ نيب اميف موصلا
 شيبح يبا تنب ةمطاف ثيدحل مهدنع زييمتلا ربتعت اهناف زييمتب ةداتعملا يهو

 اهئارقا رادقم ةالصلا عدت ناه ةضاحتسم تناكو اهرما هلع ءيبنلا نا

 اولاق (_×يلصتو لستغت مث اهباصإ ام اهبيصي نا لبق اهيف ضيحت تناك ىتلا

 رظنلاو داهتجا نوللا ىلا رظنلا نالو & فلتخيال زييمتلاو فلتخت ةداعلا نأل

 دنع لمعلاو . ملعا هللاو ، ديلقتلا نم ىلوا داهتجالاو ديلقت ةداعلا ىلا

 انهه ميسقتلا اذه تبلا اما ىنكل باتكلا ردص يف انمدق ام ىلع انباحصا

 ةضاحتسملا مث . ميلعلا لها ليواقأب ذخالا هل غ وسيف رطضم هيلا رطضي الئل

 عنمتال لوبلا سلسك ةضاحتسآلا نال اهيناعم عيمج يف رهاطلا مكح اهمكح

 تأضوتف لعفت مل ناف ، ةالص لكل لستغت نا ال بحتسي نكل ةالصلا نم

 | ةضاحتسالاب اهل مكحلا دنع لستغت نا دعب اهيلع سأب الف ةالص لكل
 كلذ ريغ يف اهئثطو ناو { ةالصلل تلستغا اذا اهأطي نا اهجوز رمؤير

 اهناف مدلا اهيلع أرطي ىتلا لماحلا «ةسماخلاو». ىلاعت هللا ءاش نا سأب الف

 مدلا نم ةعفد اهتءاجف قلطلا اهبرض ناو © ةضاحتسملا عنصت اك عنصت

 ١( شيبح يبا تنب ةمطاف ثيدح نم ةشئاع نع يفاسنلاو دواد وبا هاور .

٢١٩ 

 



 اهناف ةرفص وا ةلب تأرف الماح تناك ناو . يلصتو لستغت اهناف عطقنا مث

 اهناف دلت نا لبق ةردك وا ةرفص تأرف قلطلا اهبرض ناف يلصتو أضوتت

 الئاس امد ناك ناو ، سافن الو ضيحب سيأ اذه نال يلصتو أضوتت
 اهئارقا مايا دعقت اهناف مدلا تأر اذا لماحلا لاق نم لاقو . تلصو تلستا

 ةرفص تناك ناو ث الئاس امد ناك اذا لسفلاب نيتالصلا نيب عمجتو

 كلذ هل هركيو ةردكلاو ةرفصلا يف اهحوز اهاشغيو ةالص لكل تأضوت
 هنا بسحتف مدلا ىرت ةأرملا يف هللا همحر عيبرلا نعو 3 لئاسلا مدلا يف
 تكرتام ةداعا اهيلع : لاق & لماح اهنا نابتسا مث ةالصلا كرتتف ضيح

 مهمحر انئاملع ضعب لئسو 3 ةضاحتسملاك عنصت نا ىري ناكو (١)اهلمح يف هالصلا نم

 نينجلا فعضو ةأرملا ةوق ةرفول اما نينجلا دوجو عم ضيحلا ناكما نوريف ءابطالا ام(١_

 قيرف ىرج دقو . اضيح هتربتعا اهداتعم ىف امد لماحلا تأر اذا هيلعو . هضرم وا

 ناو ينعي اقلطم اضيح هربتعي نم ءاملعلا نم مث لب . لوقلا اذه ىلع ءاهقفلا نم
 لوق مهتجحف لبحلا عم ضيحلل نوعناملا اما . لمحلا لبق داتعملا هتقو ىف ءيجي مل

 ثيدحلا نولمحم نوزيجملاو . ؛لبح عم اضيح لعجيل هللا نكي مله (ةجر لوسرلا

 ىلع . اضيح ناك هلعج اذاو بلاغلا ىف لبح عم اضيح هللا لعجيال يا بلاغلا ىلع

 دوجو عم ةارملا ىتاي مدلا قدا ةرابعيو ضيحلا نا انملس : اولوقي نا نيعناملل نا

 يعيبطلا رظنلاب مدلا كلذ ىلا نورظني ءابطالا نكل ءابطالا لوقي اك اهنطب ىف نينجلا

 امهنورب لب ةضاحتسالا مدو ضيحلا مد نيب نوقرفي ال مهنا ليلدب يعرشلا رظنلاب ال

 رظني هناف (ليلعر عراشلا فالخب ةأرملا نييارش يف يرجي " حلاصلا مدلا نم امهيلك
 مد 7 ةضاحتسا مد هربتعي ينعي ايعرش هيفني وا هتبثيف يعرشلا رظنلاب مدلا كلذ ىلا

 يرعش تيلايف هيلعو . عرشلا هررقي امب ماقملا اذه يف ةربعلا نا ريبخ تناو ، ضيح

 ةروطساب نهثبشت نهلضا دقو نهتراهط رما ين نهطلخو ءاسنلا لكشمل لحلا وه ام
 دقو اهنطب ىف ةكرح وا املا نهادحا سحت نا درجملف «نطبلا ىف نينجلا برضو دقارلا

 ةهج نم لقتني حير درجم وا مد دبكت وا قرع ضبن هكرحلاو ةحرق نم ملالا نوكي
 نهجاوزاب نقلعتي يتاللا اميس _ امامت نينجلا ةكرح سحت اك هسحتو ىرخا ىلا نطبلا
 رخأتي نا درجم ةضاحتسا اهضيح ربتعت نا اهقوري نهنم ةدحاولا ناف لسنلا ىف نيبغارلا

 = لماح اهنا ةمهوتم اهعاج ىتم اهجوز اهرشابيو موصتو يلصتف داتعملا هتقو نع

_ ٢٢٠ 



 : ةثالث وا نيمويب اهتدالو لبق ةرمحلا وا ةردكلاو ةرفصلا ىرت ةأرملا نع هل

 ناف هل ليق { انايحا بهذو انايحا ءاج ءاد وه . ال لاق ةالصلا كرتت له

 ناك اذا لاق ، موصلاو ةالصلا تكرتف دلت اهنا تنظو امايا كلذ تأر

 سيل مدلا كلذ نال موصلاو ةالصلا كلت لدب اهيلعف نابتسا دق لبح

 ءيشب
 اهيلع ركنا املكو . ةلاحلا هذه ىلع نونس اهيلع تضم امبرلو . لبح عم ضيحالو =
 هذه لثم ىلع اهجوز اهقلط الؤه ضعب نا كيهان . اهنطب يف ادقار اهيدل نا تباجا

 كسما همون ىف قرغتسملا نينجلا ةدالو دما لاط ام اذا ىتح ةدم اهتقفنب ماقف ةلاحلا

 اهتعجارمل رطضيف ةقفنلا قحتست لماح اهنا ىوعدب ةموصخلا هتبصانف قافنالا نع

 الو ةالص اهءانئا كرتت مل ىرخا نينس هتمصع يف كلذ دعب لظتو عازنلل امسح

 اهجوز ينوت نا ىلا ةايحلا ءايض رظتنملا دولوملا رصبا الو . اهجوز نم ابارتقا الو امايص
 يذلا بيرغلا عضولا اذه دازا . لماحال لئاح يه اذاف ثاريملا ةرخصب تمدطصاف

 نايدالا بيبط وهو _ يتفملا ىلع بجي غقاولا الو ملعلا هرقي الو عرشلا هيضتري ال
 ملستسي الو } ةهج نم عراشلا نع تبث اصن مداصيال اميكح افقوم فقي نا _

 لئاسولا نم انيدل مادام ىرخا ةهج نم تاسوهتملا سوه وا تاسوسوملا ساوسول

 نئمطت ةيملع ةقيرط ىلع انرما يرجن نا اننكميو ث ةقيقحلا نع انل فشكي ام ةيملعلا
 : يه اذاف ةفلتخملا هأرملا تالاح ىلا رظنن نا كلذ . ردصلا اهل جلثيو ، سفنلا اهيلا

 اميس ضيحلل يطعت ةلاحلا هذه يفف ، لمحلاب ققحتت نا لبق مدلا اهيتاي نا اما _ ١

 نع رخات نا درجمل هيغلت نا اهل غوسي الو _ لصالل اباحصتسا اهداتعم ىف هتار اذا

 ملستست الف ةلاحلا هذه اهب تلاط اذاف . لماح اهنا كش اهارتعا وا . داتعملا هتقو

 اماو لمحلا دوجو تبثي نا اما بيبط ىلع اهسفن ضرعت نا اهيلع بجي لب ساوسولل

 نم ققحتلا دعب مدلا اهيتأي نا اماو _ ٢ . بيبطلا رظن ىضتقمب لمعت مث هيفني نا

 اهناف ايعيبط اومن هومنب وا تافراعلا تانيمالاب وا بيبطلاب كلذ تققحت ءاوسو لمحلا

 اضيح لعجيل هللا ناك ام (ةنيع) هلوق هيلع لدي اك ةضاحتسا مد ذئنيح مدلا ربتعت
 ؛٤٥٢ا : ةيرمق) _ ءاضيب ةنس يضم دعب مدلا اهيتاي نا اماو _ ٣ . لبح عم

 الوق ضيحلل يطعت ةلاحلا هذه يفف دقارلا ةروطساب اكسمت موعزملا اهلمح ىلع اموي

 رثكا مالا نطب يف نينجلا _ ءاقب يفني حيحصلا ملعلا نال كلذ ىف ةداوه الو ادحاو

 ءاسنلا طلخ ىلع ىضقي كلذبو . مهرفاكو مهنمؤم ءابطالا ع امجاب ءاضيب ةنس نم

 هححصم .ها . ملعا هللاو . نهتراهط رما يف نهطبخو

٢٢١ 

 



 تلستغا مدلا تأر اذا اهناف ربكلاب ضيحلا نع تدعق يتلا ةسئايلا كلذكو

 اهموص زوجيو _ ضيحب سيل ءاد كلذ نال ةضاحتسملاك عنصتو تلصو
 مكح يف فلتخاو { ةالص لكل تأضوت ةرفص تأر ناو . اهتالصو
 . نوتس ليقو ، ةنس نوسمخو ةسمخ ليقو . ةنس نوسمخ : ليقف سايالا

 عاضرلاو حايرلاو لمحلاو ربكلا : ءايشا ةسمخ ضيحلا عطقي ليقو
 . ملعا هللاو . ضرملاو

 عبارلا لصفلا
 س افللا م د ف

 ٨ همايا تداز ضيح ءاملعلا دنع وهو . ةدالولا ببسب جراخلا وهو

 ةدحاولا ةعفدلاو . اهرصقو ةدملا لوط يف الا ضيحلا مد عم فلتخي ملو

 دنع كلذك ضيحلا سيلو ث ملعلا لها قافتاب اسافن نوكت مدلا نم

 ىصقا : مهرثكا لاقف { سافنلا ىصقا يف ملعلا لها فلتخاو { مهرثكا

 ين اذه لثم يورو . كلذ لبق رهطلا ىرت نا الا اموي نوعبرا سافنلا

 لع هللا لوسر دهع ىلع سافنلا يف دعقن انك» . تلاق ةملس ما ثيدح
 سافنلا رثكا : نورخا لاق ، ١0كلذ لبق رهطلا ىرن نا الا اموي نوعبرا

 . مايا ةرشع انباحصا دنع سافنلا لقاو . نوعست ليقو ث اموي نوتس
 اذاو . اموي نوتس اهرثكاو مايا ةرشع مهدنع ةالصلا تاقوا ىندا كلذكو

 نم رهطت ىتح اهجوز اهبنتجاو موصلاو ةالصلا تكرت لماحلا تعضو
 مل ناف تلصو تلستغا رهطلا تأر اذاف . اموي نيعبرا غلبت وا اهسافن

 ١( مكاحلا هححصو يذمرتلاو دواد وبا هاور .

٢٢٢ 

 



 عنصت ، يلصتو لستغت مث مايا ةثالث ترظتنا نيعبرالا دعب رهطلا رت

 رت مل اهتقو امهل مت اذاف اموي نيعبرا نود تقو اهل ناك نإو . هضاحتسملاك

 عنصت اك كلذ دعب عنصت مث . انمدق اك مايا ةثالث ترظتنا رهطلا

 تلستغا مث اهنود مدلا عطقناو اموي نيعبرا اهتقو ناك ناو © ةضاحتسللا

 اهمايصو اهتالص ةداعأ يفف نيعبرا لبق مدلا اهعجار مث امايا تلصو

 مث إ مايا ةثالث ضيحتف مايا ةينامث اهتقو نوكي ضئاحلا كلذكو . نالوق

 اهتالص ةداعا يف نالوقف نماثلا يف مدلا اهعجاري مم مايا ةعبرا موصتف رهطت

 عطقنا ولو ، ضيحلا مكح هتقو يف سافنلا مكح نا ىلع اوقفتاو . اهمايصو
 رهطلا نود داع ناو . ضيح وهف مات رهط ىضم امدعب داع مث سافنلا مد

 ةثالث راظتنا دعبام نوكي الف لوالاب لمك سافنلا نوكي نا الا سافن وهف

 لاصفنال اسافن هنوك يفف نيمأوتلا نيب نوكي يذلا مدلا اماو . اسافن مايا

 سافنلا مد مكحو . راثالا ضعب ىف نالوق ؟ يناثلا ءاقبل اضيح وا ، لوالا

 ضيح نم لستغت الو . ضيحلا مد مكح لسغلا ءاضتقا يفو هعنمي اميف
 تلصو تلستغا ناف 5 راظتنالاب هنم جرخت وا انيب ارهط ىرت ىتح سافن وا

 لسفلا تداعا رهطلا تأر اذاف انيب ارهط ىرت نا ريغ نم مدلا عاطقنا دنع

 ضئاحلا نا الا ةبنجملا لاستغاك ءاسفنلاو ضئاحلا لاستغاو . قيفوتلا هللابو

 مث هطشمتو لفطلاب وا لمرلاب هلسغتو لسغلا دنع اهسأر رعش ضقنب رمؤت
 . قيفوتلاو نوعلا هبو مكحاو ملعا هللاو ، هنفدت مث هلسغتف رعشلا عمجت
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 يانلا نكرلا
 ةالصلا ف باتكلا نم

 لئاضفلا نم اهب قلعتي امو هنسو اهضئارفو اهماسقاو

 ةمدقملا اما . لمج ثالثو ةمدقم يف رصحني نكرلا اذه نا ملعا

 نم اهعوطتمو تانونسملاو ضئارفلا نم ةالصلا ماسقا ركذ ىلع لمتشت
 هدابع نم نيفلكملا ىلع ضرف هناحبس هللا نا ملعا . تابحتسملاو لئاضفلا

 قلعتي ام ىلع اهمدقو نادبالا تادابع هئايبنل قيدصتو هتفرعم ماكحا دعب

 قلعتي امبو حشا لاومالا ىلع سوفنلا نال © لاومالا يف قوقحلا بجاو نم
 ةالصلا نال ةيندبلا تادابعلا رئاس ىلع ةالصلا ضرف مدق مث ڵ حمسا نادبالاب

 نم ةبهر هل عوضخ ىلع ةلمتشم اهلعج مث ، المع هرسياو العف لهسا
 دعب هلضفو هباوث يف ةبغر هيلا لاهتباو عرضت ىلع ةنمضتمو هباقعو هتوطس

 دبعلا ميدتسيل ساجنالا ةلازاو ثادحالا عفر نم ةمزال اطورش انل عرش نا
 لزنملا هباتك ةوالت اهنمض مث ، هضرف ءادال ةراهطلاو . هبر ءاقلل ةفاظنلا

 اهقلع مث 5 هيناعمو هظفل زاجعاب ربتعيو هيهاونو هرماوا نم هيف ام ربدنيل
 اببس اهتاقوا عباتتو اهنامزا فدارت نوكيل ةفدارتم نامزاو ةمزال تاقواب

 الو هباقع نم ةبهرلا عطقنت ال ىتح هيلا لاهتبالاو هل عوضخلا ةمادتسال

 تنعدا ةقيلخلا بولق نم ةبغرلا الو ةبهرلا عطقنت مل اذاف ، هباوث يف ةبغرلا
 ةبغرلا ةوق بسحبو }© تحلصو ةقيرطلا ىلع تماقتساو تلذو ةيدوبعلل

 لاح نع اهيف ريصقتلا وا ، لامكلا ىلع ضورفلا ءافيتسا نوكي ةبهرلاو
 لايكم ةالصلا» : لاق هنا مالسلا هيلع لوسرلا نع ءاج اك 0 زاوجلا
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 '١)نيففطملا يف ىلاعت هللا لاقام متملع دقف ففط نمو 5 هل يفو ىفو نمف
 ناسل ىلع تانونسم عباوت هضئارف نم ضرف لكل لعج هناحبس هللا نا م

 كلذ عيمج ىلع مهبيثيل هئايلوا سفنا اهب تعربت تاعوطتم قحاولو هيبن

 ىلا مسقنت ةالصلا اذاف . باثملا نسح كلذب هدنع اولانيو باوثلا لضفا

 نايعالا ىلع ضرف : ناعون يهو ضورف مسق «اهدحا» : ماسقا ةسمخ

 ىف هيلع تنيعت نم ىلع ةعمجلاك ةيافكلا ىلع ضرفو ، سمخلا تاولصلاك
 اضيا ةعمجلاو . مانالا نم اهرضح نم ىلع تيملا ةالصك و . مامالا رصم

 مسف ؛يناثلاو» . اهفلاخت ماكحا اهل اهنكلو رهظلا نم لدب اهنال نيع ضرف

 . تاريبكت عبرا تيملا هالصو رتولاك تابجاو : عاونا ةثالث يهو ننس

 ةالصو { برغملا دعب نيتعكرو © رجفلا ةالص يتعكرك تادكؤمو

 نآرقلا دوجسو ث ناضمر مايقو ؤ فاوطلا يتعكرو . نيديعلا
 ءاقستسالا ةالصو ةلزلزلاو رمقلاو سمشلا فوسكك 3 «تابوغرمو»

 مايو ، ناتعكر دجسملا ةيحتك : لئاضف مسق «ثلاثلا» . مارحالا يتعكرو

 هابشأو ، نيءاطعلا نيبام ءايحاو ، ىحضلا ةالصو © رحسلا اتعكرو 0 ليللا

 اهب لفنتي ةالص لك «امهدحا» : ناعون يهو ع وطت مسق «عبارلاه . كلذ

 عادول ةالصلاك بابسالاب ةصتخملا ةالصلا «يناثلاه . تاضورفملا تاقوا ين

 راختسالا ةالصو ٤ هنم مودقلا دنعو رفسلا ىلا جورخلا دنع لزنلا

 لبق ناتعكرو { عبرا حيبستلا ةالصو ناتعكر ةجاحلا ةالصو آ ناتعكر
 رشع يهو رهدلا ةالصو بونذلا نم ةبوتلا دعب ناتعكرو . ءاعدلا

 (")تاعكر عبرا رجألا ةالصو ، عبرا يهو ءاجرلا ةالصو آ تاعكر

 ١( يسرافلا ناملس تيدح نم رئابكلا باتك ىف يبهذلا ظفاخلا هاور .

 انه اهركذ قبس دقو !ناتعكر حيبستلا ةالصو ةدايز خسنلا ضعب يئر ل .
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 يف اهطسوت دنعو اهبورغ دنعو سمشلا عولط دنع يهو : ةالصلا ع ونمم مسق !سماخلاو

 ٨ هيتعكرو حبصلا ةالص الخام رجفلا عولط دعب ةالصلاو } لوزت نا لبق ءامسلا دبك

 رصعلا ةالص دعبو {. سمشلا علطت ىتح رجفلا ةالص دعبو ، هنع مانوا ، هيسن نا رتولاو

 برغملا ةالص لبقو . هؤاضق همزل وا 5 هنع مانوا } اضرف ركذت نمل الا سمشلا برغت ىتح

 لجرلا ةالصو ؤ قاضوا هتقو جرخ ضرف هيلع نمل لفنتلاو . امهنرق نمل نيتالصلا نيبو

 . مكحاو ملعا هللاو مامالل افلاخم دجسملا يف هدحو

 ىلوالا ةلمجلا

 اهلئاضفو اهننسو اهضئارفو سمخلا تاولصلا ىف

 ننس ىلعو 0 اهبالا حصتال ضئارفو ناكرا ىلع تينب ةالصلا نا ملعا

 ىلعو { اهنع وهسلا دنع دوجسلاب اهربجوا اهل ركذلا عم اهلاثتمابالا متتال

 : نورشع اهطورش ةلمج عم اهضئارفف . اهزارحاب دبعلا رجؤي لئاضف

 لوخدلا لبق يتاوللاف © اهب سبلتلا دعب ةرشعو 2 اهيف لوخدلا لبق ةرشع
 ىلع أرط نا لاستغالاو ءوضولاب ثادحألا نم ةراهطلا «اهادحا» اهيف

 ةراهطو بوثلا ةراهط هةثلاثلاوه ةراهطلا لبق سجنلا ةلازا «ةيناثلاوه ناسنالا

 رتسلا «ةسماخلاو» . اهئادأل تقولا لوخد «ةعبارلاو» . اهيلع ىلصملا ةعقبلا

 اهدسج عيمج ةرحلا ةارمللو لجرلل ةرسلا ىلا ةبكرلا نم اهتلمج ىف ةروعلل

 لاح يف ةردقلا عم مايقلا «ةسداسلاو» اهتنيز نم نيفكلاو هجولا الخام
 دنع بلقلاب ةينلا ةنماثلا . اهعيمج يف ةلبقلا لابقتسا هةعباسلاو» . اهلمع

 ملعلا ؛ةرشاعلاو» اهرئاس يف ةينلا مكح باحصتسا «ةعساتلا» . اهب سبلتلا

 مارح'د. «اهادحاف» اهيف لوخدلا دعب يتلا !ةرشعلا اماو» . اهلاثتما ةيفيكب
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 ةءارقلا ١ةيناثلاو»ه . اهلوا يف مهضعب دنع هماقم موقي ام وا ريبكتلا ظفلب

 يل لادتعالا ؛ةعبارلاو»ه . اهيف ع وك رلا ؛ةثلانلاوه . ادعاصف نارقلا مأب

 اةسداسلاو» ع وك رلا لعب دوجسلا ؛ةسماخلاو» 77 عفرلاو ع وك رلا

 ١ هدعب سولجلا اةعباسلاو» . امهيف لادتعالاو نيتدجسلا نيب لصفلا

 وأ ىلرالا ةضيرفلا امهتيا يف ةمئالا نيب فالتخالا ىلع تايحتلا ٠ةنماثلاو»

 ؛ةرشاعلاوه اهعيمج يف لاعفالا بيترت «ةعساتلاو» .آ امهنم ةرخألا

 : اضيا نورشع هاهننسو» 5 اهرخا ىلا اهلوا نم اهيف عوشخلا باحصتسا

 ةنسو 0 ةيافكلا ىلع ضرف ةمئالا ثيحو دجاسملا يف اهل ناذالا «اهادحاو

 8 لاجرلل ةماقالا ؛ةيناثلاوه . ءاسنلا نود لاجرلل هسفن ةصاخ يف دحا لكل

 دعب ةذاعتسالا اةسماخلاو» ٠ هيجوتلا ةعبارلا و» ةعامجلاب ةالصلا ؛ةلاثلاو»

 ما عم ةروسلا ةءارق ءةعباسلاو» . ةلمسبلا ةءارق «ةسداسلاو» . ريبكتلا

 . رجفلا يتعكرلو ءاشعلاو برغملا نم نييلوالا نيتعكرلا يف نآرقلا
 ةالص عم انمدق امين يهو رهجلا عضوم ف ةءارقلاب رهجلا ؛ةنماثلاو»

 رخآو رصعلاو رهظلا يف باتكلا ةحتافب رارسالا «ةعساتلاوه 0 ةعامجلا

 ةيداحلاو» |٨ رهج اذا مامالا ةءارقل تاصنالا «ةرشاعلاو» ٦ ءاشعلاو برغملا

 ريبكتلا ؛ةرشع ةيناثلاو مامالا ءارو مومأملل باتكلا ةحتاف ةءارق ةرشع

 ميظعتلا ١ ةرشع ةثلاثلاو . دمحلا كلو انبر : مامالا ءارو ذفلا لوقيو هدرح

 ةسماخلاوه ، دوجسلا لاح يف حيبستلا ةرشع ةعبارلاو» & ع وك رلا لاح يف

 رارسالا عم تايحتلا «ةرشع ةسداسلاو بارآ ةعبس ىلع دوجسلا اةرشع

 ىلع مالسلاب نمايتلا !ةرشع ةنماثلاو . اهنم ميلستلا ةرشع ةعباسلاو» 0 اهب

 ؛نورشعلاو» ةالصلا دعب ءاعدلا !ةرشع ةعساتلاوه 3 راسيلا م نيملا
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 ناذآلا ءاهادحا» : رشع (اهلئاضفو) ث مالسلا هيلع ءيبنلا ىلع ةالصلا

 8 مالسلا هيلع ميهاربا هيجوت «ةثلاثلاوه ءاسنلل ةماقالا «ةيناثلاو» . رفاسملل

 يف اهطسوتو برغملا يف اهفيفختو حبصلا يف ةءارقلا ةلاطإ هةعبارلاو»
 عم دوجسلا دنع نيفكلاو ةهبجلاب ضرالا ةرشابم «ةسماخلاو» 0 ءاشعلا

 الو نيعبضلاب دوجسلاو ع وكرلا يف يناجتلا ءةسداسلاو» ، فنالا لاصيا

 لوا ةالصلا ءةنماثلاوه ، ذفلاو مامالل ةرتسلا نم وندلا !ةعباسلاو» امهمضي

 اهيلا يشملا «ةرشاعلاو» & دوجسلا عضوم ين رصبلا عضو ةعساتلاو تقولا

 ةالص اهادحا (ةرشع اتنثار (اهتاهوركمور { ملعا هللاو ةنيكسلاو راقولاب

 نم ىري نا ريغ نم اليلق تافتلالا ةيناثلاو ، نيثبخالا عفادي وهو لج رلا
 نم يشب ثبعلا ةعبارلاو» © ايندلا رومأب سفنلا ثدحت هةثلاثلاو» ، هفلخ

 نيذخفلا بصن عم نيتيلالا ىلع سولجلا وهو ءاعقالا ةسماخلاو هحراوج

 نيلجرلا ىدحا عفر وهو نفصلا هةسداسلاوه ، دهشتلا يف مهضعب دنع
 يف نيمدقلا مض وهو دمصلا "ةعباسلاوه & فوقولا دنع ةبادلا لعفت اك

 ىلع نيديلا عضو تدج و اميف وهو بلصلا هةنماثلاوه . لبكملاك ءايقلا

 هانعم يفو ،] بولصملا ةفصك ٫ءايقلا لاح يف نيدضعلا يناج و نيترصاحلا

 رعشلا وا بوثلا فك «ةرشاعلاو» { لتلاب ةالصلا ءةعساتلاوه ، راصتخالا
 نع لغشي امم هريغ ىف وا مفلا ىف لمحلا هةرشع ةيداحلاو» ، ةالصلا لجأل

 ساعن وا بضغب رطاخلا لوغشم وهو يلصي نا "ةرشع ةيناثلاو ةالصلا

 هبشا امو هتالص مهف نع هلغشي امم ءالخ وا ماعط روضح نم هريغ وا

 ةضيرف وا اهناكرا نم نكر كرت : يهو ةريثك هاهتادسفمو» 2 انركذ ام

 انمدق امم كلذ ريغ وا 5 ةءارقلا وا اهعطق وا ، ةينلا كرتك اهضئارف نم
 ىف داهتجالا دعب ةلبقلا أطخالا اوهسوا الهج وا كلذ كرت ادمع هركذ
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 ميظعتلا وا ريبكتلا رثكا كرت وا ، اهنس نم ةنس كرت وا ، الوا يرحتلا
 وهسلاب ةداي زلا كلذكو . وهسلا د وجسب اه ربج تتاف نا : كلذ هبشا ام وا

 حالصا ريغل مالكلا و ؤ© تناك فيك ةهقهقلا و ، ةدرلاو 3 اهيف مهضعب دنع

 مملا ةبلغو اهسنج ريغ نم ريثكلا لمعلاو 3 اهيف برشلاو لكالاو © ةالصلا
 ىلع همايف لاح يف ءاكتالاو ىلصام هقفي الو اهنع هلغشي ىتح نقحلا وا

 ةالص ركذ وا } طقسل كاذ هنع ليزا ول امم رذع ريغب ىصع وا طئاح

 ثودحو 5 اهرهظ ىلع ءا ، ةبعكلا يف ةالصلاو 5 هيلع اهبيترت بجي ضرف
 . اضيا ةالصلا دسفي هماماو مومأملا ةين فالتخاو . اهيف مميتملا ىلع ءالا
 اذه لكف . انركذ ام هبشا امو ، اضيا اهدسفي هماما ةالص داسف كلذكو

 ةالصلا ضئارف تاميسقت نم يغبني ام هللا ءاش نا قوسنس و ةالصلا دسفي

 . قيفوتلا هللابو قيقحتلا ىلع دش رتسملا اهطبضي ىتح اهننس عم

 ةيناثلا ةلمجلا

 يغبني ام ىلع اهننسو ةالصلا ضئارف ليصفت ٢

 ىف ةالصلا يف طرش ىهو اهانركذ دقف ثادحالا نم ةراهطلا اما

 كلذكو ٠ تلطبل وهس وا ادمع ةالصلا ف ثدحا ول ىتح ما ودلا و ءادتبالا

 ضقنتال اهنا ثيدحلا اهيف درو ىتلا ةنالنلا ثادحالا الخام ثدحلا هقبس ول

 نضقنيال شدخلاو فاع رلاو ىقلا» : مالسلا هيلع لوسرلا لوق وهو ةالصلا
 ةراهط اماو . (_؛هتالص ىلع ىنبو أضوت اهب ىلصملا تلفنا اذاف ةالصلا

 يلصملا تنفنا اذاف ةالص ناضقنيال فاع رلاو ءيقلاه : ظفلب سابع نبا نحم عيبرلا هاور ١(

 : سابع نبا قيرط نع نابح نباو ينطقرادلا ةياورو . "هتالص ىلع ىنبو اضوت امج
 . ٢ے وض رلا :رضمني ةني ا شدلاو فاع رلاو ءيفلا

 س ٢٢٩



 ('هرهطف كبايثو» ىلاعت هللا هلوقل ، ةالصلا ةحص يف طرش يهف برلل

 ندبلاو بوثلا نم ةساحنلا لسغب مالسلا هيلع هرما نم ةنسلا ف يور املو

 . اوهس وا ناك ادمع هل ةالص الف سج ب ونب ىلص ناو . كلذ مدقت دقو

 ةفلعن تناك ناو . هدعبو تقولا يف ةداعالا هيلعو 3 ايسان وا ناك اركاذ

 رخا نم ۔اعيلف لدئاغ ناك ناو ١ ةم ون رخا نم دعيلف تثدح ىتم يرديال

 ثو۔اح لهج نميف لاق نم لاف ٠ هسفنل لطتحيلف امد ناك ناو {| ةدعف

 هيب و ۔احا ناك ناو ٠ ةليل و م وي ةالص ديعي هناف . ةلمج ب ونلا ف ةساجنلا

 امهنم رهاطلا ىرحتي ليقو . ةالص دحاو لكب لصيلف هزرفي الو اسجن
 باصا ناو . لطوحا لوالاو . ةراهطلا امهيف لصالا نال هنظ بلاغ ين

 نقيتل هعيمج لسغو يرحتلا زجي مل هعضوم ملعي مل و سجن هبوث ضعب

 مسقنت نا زاوجل يرحتلا زج مل نيفصن هقش ولو . ةباصالا دعب هيف ةساجنلا

 امهلسغف نيمكلا دحا تباصا ةساجنلا نا ققحت ولو 5 امهيف ةساجنلا

 هبوث يف ةساجنلا ىأر اذاو . اعامجا هب ةالصلا تزاج اعيمج امهعطق وا

 هريهطت مدقت دقف ندبلا اماو . ملعا هللاو ةديدج ةماقاب اهفنأتسا ةالصلا ين

 ١ ةراهطلا لبق سلملا عضاوملا نم حسملا هيف نكمي اميف حسملاب وا ) لسفلاب

 ةالصلا دعيلف ىلص ىتح هندب نم اهريغ يف وا هلجر يف سجنلا يسن ناو
 ىلع ةتيملا هب تقصتلا نا كلذكو 3 اهدعب ءىضوتلاو ةساجنلا لسغ دعب

 ةالصلا دعيل و ء وض ولا ديعي الف هريغ هلسغ نا ب ونلا اماو . لاحلا اذه

 ضعب هيف صخر دقف هب ةساجنلا قلعت ىف اروذعم ناك ناو . ملعا هللاو

 هلجر لعجف هلجر نم ىعفا هتشهن لجر يف كلذو هللا مهمحر انخئاشم

 اماو } ملعا هللاو كلذك يلصي نا هل صخرف حوبذم بلك فوج ىف

 ١( :رثدملا )٤( .
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 ليلدلا . اهب الا حصتال يتلا ةالصلا طورش نم اضيا يهف ةعقبلا ةراهط

 لدف | يبارعالا لوب لع إع ءاملا نم بونذلا بصب ةلع يبنلا رما كلذ ىلع

 ةراهط نم طرتشملاو . ساجنالا نم عيش ىلع ةالصلا زوجتال هنا ىلع اذه

 دوجسلاو دوعقلاو مايقلا دنع ىلصملا ندب سامت ام لك نوكي نا ناكلملا

 يفف ةساجنب لصتم هفرط و لقتني امث هوخ وا ريصح ىلع ىلص ولف ؛ رهالت

 يتولاللا لهس ينا تاباوج يف رايتخالاو © نالوق هب لصتملا ةلزنم اهازن
 هيهن ةالصلا ناكمب لصتي اممو . كلذب ةالصلا دسفتال نا اللا همحر

 قيرطلا ةعراقو . ةرزجلاو ةلبزملا : نطاوم ةعبس يف ةالصلا نع (ةن)

 اهعمتجم وهو 0"١لبالا نطاعمو . ةبعكلا رهظو مامحلاو . يداولا نلطبو
 ضعبف عضا وملا هذه يف ةالصلا يف سانلا فلتخاو . لهذملا نع ردصلا دانع

 ةربقملا ضعبو . طقف ة متلا كلذ نم ىنثتسا ضعبو . اههرك

 لوقل اهيلع ةالصلا زوجنال انباحصا دنع ةربقملا نا حصالاو . ("مامحلاو

.» 

 . ٠. . - باح

 رهظ كلذك و . 6:هدجاسم مهئايبنا روبق اوذخا اماوقا هللا نعل ةلت ڵيبنا

 نرقلا :املع س ين ملالا ين ,يهانتلا ۔امحع نب رشبلا لهس وبا م : ين ملحلا لهس وبا ١ ٢

 ح د ٠ ف ردلا لي ز ن: فس مي يخ ينا خيشلا نح ملعلا ىتلت ٠. ةس هنن لبجم عبا رلا

 مخ ىلع ملعلا ةلاس ر ١ هدا نيذلا لان ا ن ناك  . يتسننلا صس مي نل= را ه رحن يلا

 قالخالا سرغو ةينيدلا ح ورلا ثب ملعلا رشن نمث م . ةيماس ةلاسر ىدؤت ام

 ةبسن هيلع تزاج و ريراخ ءاملع هيلع ج رخ م ريهامجلا ه ةبللطلا _س 7 يف ةيمالسالا

 هحححم ها . هنح ين ر ٠ همح , نيدلا

 ةلبزملاو : نطاوم عبس ىف ن نا ىبن ( ر ) :ىبنلا نا (ض) رمع نبا ثيدحل (

 . هللا تيب رهص ىق ف ._ لب ٠ . ١ مامحلا ئ ٠ قي دل ةع اف ُ ةربقملا م ة رزجملا ٠

 . هنعنت م يذمرتلا داور

 ٠ . . - ١ ذ -

 ةرعفملا ٦لا دجسم اهلك ض ضرالا : لاق ) ةثع يبنلا نا ي ردخلا ديعس ذا ثيدحل ٢)

 . ةلع هله يذمرتلا دامر مامحلا م

_ اوذختا دوهيلا ةلا لتاق : ظفلبف ةريره ىنا نع نيخيشلا ةياور اما _ . عيبرلا داور

 

,
-
 

 . هدجام مهنئايبنا روبف
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 همحر ديز نب رباج لوقلو . (ا)كلذ نع مالسلا هيلع لوسرلا يهل ةبعكلا
 ةرزجملاو ةلبزملا اماو ، هل ةلبقال ؟ يلصملا نم : ةبعكلا رهظ ىلع يلصملل هلا

 لبالا نطاعمو ، ةنس رطمب امهتراهط دعب امهيلع مهدنع ةالصلا زوجتف
 ؛ ةهوركم هنم ةرهاطلا عضاوملا يف هيف ةالصلاف مامحلا اماو . كلذك

 لصالاو ، دحال هيف ةرضملا مدع عم قيرطلا ةعراقو يداولا نطب كلذكو

 اغيحف أروهط اهبارتو ادجسم ضرالا يل تلعج» : ع ءيبلا لوق اذه يف
 ةالصلا نع يهنملا عضاوملا نم هانمدق ام الا ("؛لصف ةالصلا كتكردا

 ضبارم نود لبالا نطاعم يف ةالصلا نع لع هيهن ةلع يف فلتخاو . اهيف

 ليقو . اهتروفزل ليقو . اهرافن نمؤي ال ليقو . اهتساجن لجال ليقف : منغلا
 نج نم اهنال ليقو . ةجاحلا ءاضق دنع ةداعلا يف ناسنالا اهبرتتسي اهنوكل

 يلصملا نيبو هنيب ناك اذا الا هيلا ىلصي ال انباحصا دنع فينكلاو } تقلخ

 ىلع ةالصلا يف فلتخاو © ةجرف امهنيب ناريصح وا ، نارادج : ناترتس

 ةالص ةرئاج ليقو . هريغ الو بصاغلا اهيلع ىلصي ال ليقف ةبوصغملا ضرالا
 ةالصلا يف اضيا فلتخاو . هريغ نود بصاغلا ةالص لاطباب ليقو . عيمجلا

 سجن اهيف نكي مل اذا نورخآ اهزاجاو { موق اههركفرسئانكلاو عيبلا يف
 . هللا همحر رمع لوقل هنع هللا يضر سابع نبا نع كلذ يور . ليثامتو

 اوزاجاف هللا مهمحر انباحصا قرفو . ليثامتلا لجا نم مهسئانك اولخدتال

 ىلا قبسا وهو هدعب ينب اميف اهولطباو مالسالا لبق تينب ىتلا ىف ةالصلا

 الومعم تتبنا امو ضرالا ىلع ةالصلا ةزاجا ىلع سانلا عمجاو . سفنلا
 هركف ضرالا تتبنا ام ريغ ىلع دوجسلا يف اوفلتخاو { لومعم ريغوا ناك

 ١) مدقتملا رمع نبا تيدحل .

 ٢( هيلع قفتم .

_ ٢٢٣٢ 



 صجلا ىف اوفلتخاو . ةالصلا نالطب ريغ نم همالا رثكاو انباحصا كلذ

 نيطلاو ءاملاو مسيربالاو ريرحلاو كهلاو دامرلا ىلع اهوزيجي مل و هوحنو

 بهذلاو ساحنلاو ريدصقلاو صاصرلاو ديدحلا كلذك و ، هوحنو لحولاو
 هذه دحا طلتخا نا الا خينرزلاو ةرونلاو ةرغملاو بشلاو حلملاو ةضفلاو

 نيمي نع تناك اذا ةساجنلا اماو . اهيلع بلغ ىتح بارتلا عم ءايشالا

 يف تناك اذاو . ةساجنلا هسمت مل اذا هتالص اوزاجا دقف هلامشوا © يلصملا

 نا بحتسملاو . اهوحنوا عرذا ةثالث رادقم اهنيبو هنيب نوكي ىتحف هتلبق
 هبرقبالو هنع يهنب سيل يلصملا هيف نكمتم رهاط ناكم ىلع الا ىلصي ال

 رخؤم يف لجرلا لستغم نوكي نا هللا همحر عيبرلا هركدقو { ةساجنلا

 ناك اذا اذه ، عارذوا ناعارذ هنيبو هنيب نوكي نا الا هنم ابيرقوا دجسملا

 . مكحاو ملعا هللاو ارهاط لستفللا

 ةعبارلا ةضيرفلا

 : لوصف ةثالث هيفو . اهئادأل تقولا لوخد

 . اهيف ةالصلاب رومأملا تاقوألا ىف : « لوألاو ه
 . اهيف ةالصلا نع يهنملا تاقوألا يف : « يناثلاو ه
 . نيروذعملا تاقوأ يف : " ثلاثلاو ه

 لرالا :لصفلا

 اهبرومأملا تاقوالا ىف

 يه اتاقوا سمخلا تاوصلل نا ىلع سانلا قفتا دقو . لئاسم سمخ هبنو

 اباتك نينمؤملا ىلع تناك ةالصلا نا» ىلاعت هلوقل اهتحص ىف طرش
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 . ةعسوت وهام اهنمو ةليضف وهام تاقوألا نم نا ىلع اوقفتاو 0ااتوقوم

 تقو نا ىلع عيمجلا قفتا دقو ، رهظلا تقو يف : ىلوألا ةلأسملا

 ةيادب روهظ نع ةرابع وهو ۔ سمشلا لاوز وه هلبق ىلصتال يذلا رهظلا
 ةالصلا مقا» ىلاعت هللا لوق كلذ ىلع ليلدلا 3 اهعافترا ةياهن نع اهطاطحنا

 نا ثيدحلا رثاوت يف حص امبو . اهلاوز ينعي "ةيآلا «سمشلا كولدل

 دقو . اهكولدب هبشا وهو ")سمشلا تلاز نيح رهظلا ىلص هع ءيبنلا

 لاوزلا لظ ةفرعم «اهادحاو تامالع كلذ ةفرعم يف ملعلا لها عضو

 حصي ال هنال ماوعلا ىلع رسعي كلذو ةيمجعلا روهشلا ىلع ةبترتملا مادقالاب

 ثالث ماوعلا ماهفا ىال برقي يذلاو { يمجعلا رهشلا لوخد ةفرعمب الا

 نا دبال صخش لك نا كلذو .ذ صاخشالا لظ ةفرعم «اهادحاو تامالع

 صقني لازي ال مث ، برغملا بناج ىف ليطتسم لظ راهنلا ءادتبا ىف هل عقي

 ىلا ديزي لازي الو قرشملا ةهج ىف ةدايزلاب ذخأي مث ، لاوزلا تقو ىلا
 عضوم ىف مقيلف لظلاب تقولا لوخد ةفرعم ناسنالا دارا اذاو _ بورغلا
 نا كلذ يف قيرطلاو . ةالصلا تقو دعب لخدي مل هناف ناصقنلا ىف هار

 ةثالث لثم ناك اذاف . هتماق لظ ىلا هيلع دمتعملا ناذالا تقو دلبلا يف رظني

 اذإممث ىلص ةدايزلا يف ذخاو دلبلا ريغ يف كلذك راص امهف همدقب مادقا

 همدقب صخش لك لظ ذا رصعلا تقو لخد فصنو مادقا ةتس هيلع داز

 فيصلا ءادتبا يف موي لك ديزي لاوزلا لظ مث إ بيرقتلاب فصنو مادقا ةتس
 لبقتسي نا ةيناثلا ةمالعلاو» . ملعا هللاو ءاتشلا لوا ىف موي لك صقنيو

 سمشلا نيع رصبي مل ناف ىرسيلاب ارظان ىنملا هنيع اضاغ افقاو ةلبقلا

 ١( ءاسنلا : )١٠٣(:. ٢( ءارسالا : )٧٨( .

 ٢( مالسلا هيلع ليربج ةماما ثيدحل :
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 ل كلذلف نميالا هنرق ىلع ذئنيح سمشلا نال رهظلا تقو لخد دقف

 ةمالعلاو»ه . ءامسلا دبك نع اهطاطحنا دعبالا نوكي ال كلذو 0 اهرصيي

 . ()ملعا ةللاو ءامسلا رثكا تعطق اذا سمشلاب لدتسي نا : ةثلاثلا

 هلثم ءيش لك لظ راص اذا ليقف : عسوملا رهظلا تقو رخآ يف فلتخاو

 ىفييف رصعلا لواو رهظلا رخا لثملا ليقو . ءاتشلا يف هيلثمو فيصلا يف
 تتولا ذئنيح رصحنيف لثملا لظلا ةدايز زواجتي نا الا اكرتشم امهنيب تقولا
 امردقب اهلبق ام نوكيف ىلوالا ةماقلا يف كارتشالا لب ليقو . ةصاخ رصعلل

 يأرلا اذه باحصا جتحاو . امهنيب اكرتشم نيتالصلا ىدحا هيف عقوت

 . ("ؤ١ىرخالا تقو لخدي ىتح ةالصلا تقو ج رخالا ن يبنلا لوقب

 : اضيا هيف فلتخا دقو ، رصعلا ةالص تقو لوا يف : ةيناغلا ةلأسملا

 لك لظ راص اذا كلذو . هنيعب رهظلا تقو رخا وه ءاملعلا ضعب لاقن

 اصرصخ مادقالاب تاولصلا تاقوا نوددحي _ مدق نم دهعلاب امو _ نونذؤملا ناك ١)

 تيقوتلا ىلع لمعلا رقتسا دقف نآلا اما . بازيم ىف صخألا ىلعو يرئازجلا بونجلا يف
 . هعمجاب يمالسالا ملاعلاو لب يرئازجلا رطقلا لماك ىف ةينمزلا ةعاسلا داتعاو يكلفلا

 } تاولصلا تاقوا ةفرعم ىف اهدمتعي ةينمز ةعاس هل تسيل انذؤم مويلا دجن داكنالف

 _ ةينيدلا "ةريعشلا هذهل اديحوت _ ةينيدلا نوغشلاو يلصالا ميلعتلا ةرازو تنتعا دقو

 ممع امم نا مث . رطقلا دجاسم ىلع اكارد اهعزوت ةيموي ىف تاولصلا تيقاوم طبضي

 . ةيمويلا ةديرجلا ىف ةيعرشلا تيقاوملا رشن دحا لك روسيم ىف هريصو تيقوتلا اذه

 ديدحت ةفلك نينذؤملا نع ةقدب تاقوالا طبضي ىذلا يكنفلا باسحلا عفري اذكهو

 نونذؤملا داكيالو ةنسلا لوصف فالتخاب اصقن ةدايز فلتخي يذلا مادقالاب تيقاوملا

 هيلاوعدي ام وهو دالبلا يحاون رئاس يف ةدابعلا تيقاوم دحوتت اذكهو . هنونقتي مهلك

 هححصم مها . ةدحولاو ديحوتلا نيد مالسالا

 تيقاوم ددحي ىذلاو رمع نب هللا دبع تيدح نم ضعب وهو ىنعملاب ثيدحلا قاس

 ملام هلوطك لجرلا لظ ناكو سمشلا تلاز اذا رهظلا تقو : هظفلو . تاولصلا

 . ملسم هاور « ثيدحلا _ رصعلا رضحب
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 تقو لوا نورخا لاقو . اعم نيتالصلل كرتشم تقو وهو هلثم ءيش
 يور امب لوقلا اذه باحصا جتحاو . هيلثم ءيش لك لظ ريصي نا رصعلا

 تقو لخدي ملام رهظلا تقو» لاق هنا رمع نبا قيرط نم هلع ءيبنلا نع
 يناثلا مويلا يف رهظلا ىلص مالسلا هيلع ليربج ناب لوالا جتحاو (ارصعلا

 دنع رصعلا ةمالعو . لوالا مويلا يفن رصعلا هيف ىلص يذلا تقولا يف

 لبقتسي نا اضيا مهدنع اهتمالعو . ةيقن ءاضيب سمشلا نوكت نا مهضعب

 فلخ يذلا مظعلا يف وا ، هيبجاح نيب هبرضتف ههجوب سمشلا ناسنالا

 رارفصا ليقف : رصعلا تقو رخآ يف فلتخاو . (")ملعا هللاو نذالا

 . اهنرق بويغ اهرخآ ليقو . ثيدحلا يف كلذ درو سمشلا

 دنع لخدي برغملا تقوو . برغملا تقو لوا يف : ةثلافلا ةلأسملا

 { اهعاعشب ريدتسملا سمشلا صرق بويغب «اهدحا» : ءايشا ةثالثب انباحصا

 ؛ثلاثلاو» ةرمحلا ىف هريغ عم هيف تبرغ يذلا عضوملا ىواستي نا «نناثلاو»

 سمشلا بويغ نود لوحي ام برغملا يف ناك ناو . قرشملا نم ليللا لابقإ

 ضرالا نع اعفترم قفالا داوس رهظ امهم قرشملا ىلا رظنيلف لبجوا ميغ نم
 وه ليقف : هرخآ يف فلتخاو . برغملا تقو لخد دقف ادعاصف حر ديق
 اهنم غارفلا رادقم هرخآ . دتمم ريغ قيضم دحاو تقو وهو عسوم ريغ
 ءيبنلا نع يور امب اوجتحا يأرلا اذه باحصا نظاو . فلكم لك قح ين

 لبق برغملا اولصام ةرطفلا ىلع يتما نم ةفئاط لازال لاق هنا هلك
 ةثالث هريغ وا رمع قتعا _ بسحا اميف ذهلو (")«موجنلا اوري نا

 .مدقت ١(

 نيب هبرضتف هينيع حتفيف هضفخن الو هسار عفري نا ريغ نم برغملا لبقتسي ينعي ٢(
 . نيبجاحلا

 لئاسلا نع "موجنلا عولط لبق ةياور ىفو . رماع نب ةبقع قيرط نم دوادوبا هاور ٢(
 . يناربطلاو دمحا هاور ديزي نب
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 ةاشلا زيمتت ملام اهرخآ ليقو & موجن ةثالث تعلط ىتح اهرخأ نيح دبعا

 ليقو . هوجولا ركنتب لصحي برغملا تقوف باحس ناك ناو . بئذلا نم

 رادقم هرخآ ليقو . بشخلا هيف دعت ملام ليقو . تيبلا يف ءوضلا مومعب
 تنو وه ليقو . ةيامرلا عضوم فرعي ملام ليقو . عبرا ليقو 0 نيتعكر
 : لاق هنا لع ءيبنلا نع روهشملا وهو . قفشلا بويغ هرخآ عسوم

 . ملعا ةللاو (اهقفشلا ةرمح بهذت ملام برغلا

 قفشلا ةبويغب قلعتم وهو ءاشعلا تقو لوا يف : ةعبارلا ةلأسملا
 مظعألا روهمجلا لوق يف ةرفصلاو ضيبألا نود . سمشلا يلي يذلا رمحألا
 ةدابعو هنباو رمعو ريبزلا نباو دوعسم نبا بهذ هيلاو . ملعلا لها نم

 ةريرهوباو يراصنألا ةداتقو كلام نب سناو سوا نب دادشو تماصلا نب

 ديعس لاق هبو . مهنع تدجو اميف ةباحصلا نم مهريغو هللادبع نب رباجو

 لاقو . نيعباتلا نم رانيد نب هللا دبعو سواطو ريبج نب ديعسو بيسملا نب

 ("ةديبع وباو يعازوالاو يعفاشلاو سنا نب كلام ءاهقفلا نم هب
 وهو يناثلا قفشلا ةبويغب قلعتم تقولا نا ىلا ةفينح وبا بهذو . مهريغو

 كارتشا عزانتلا ببسو . زيزعلادبع نب رمع نع كلذ يورو . ضيبأل
 قفشلا كلذك نارجف رجفلا نا امكف & برعلا ناسل يف قفشلا مسا

 لوا نم رمحألا دعب نوكي نا مزلي ضيبالا بيغمف ضيبالاو رمحألا ناقفش

 ليللا رخآ نم بذاكلا رجفلا دعب ريطتسملا قداصلا رجفلا نوكي اك ليلل

 اذا علاوطلاف . ليللا يف ةرمحلا ريظن قداصلا رجفلا دعب ةرمحلا نوكنو
 نا بجي كلذكو & سمشلاو رمحالاو قداصلاو بذاكلا رجفلا : ةعبرا

 . هبرغملا تقووه ظفلب هاور ورمع نب هللادبع ثيدح نم ١(

 . رهاطلا وهو «ديبعوباه ةخسن ىفو ٢(
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 ةرانم تدعص : لاق هنا دمحا نب ليلخلا نع ركذو . براوغلا نوكت

 بيغي هرا مل و قفا ىلا قفا نم ددرتي هتيأرف ضايبلا تقمرف ةيردنكسالا

 اهريغو ءاشعلا تقو لصحيف ءامسلا ين ميغلا ناك ناو . ملعا هللاو

 : ليق هناف ةصاخ قفشلا عضوم ىف باحسلا ناك نا الا يرحتلاو داهتجالاب
 هللاو قفشلا ةبوبيغ ىلع لدت اهناف ترثكو راغصلا بكاوكلا ترهظ اذا

 يف ءاشعلا هب ىلص هنا يع يبنلاب ليربج ةماما يف يور دقو (املعا

 يلصي ناك ع ءيبنلا نا مهضعب ىورو . قفشلا باغ نيح ىلوالا ةليلل
 تقو رخآ يف اوفلتخاو . ملعا هللاو ةنلانلا ةليللا يف رمقلا بيغم دنع ءاشعلا

 ءاملعلا روهمج بهذم وهو . فصنلا ىلا ليقو ليللا ثلث ىلا ليقف : ءاشعلا

 ةللاو دواد نع كلذ يورو . رجفلا عولط اهرخا لاقف مهضعب ذشو
 . هاور ثيدحب لك جتحا دقو . ملعا

 نأ ىلع عيمجلا قفتا دقو . رجفلا تقو لوخد يف : ةسماخلا ةلأسملا

 رجفلابال ، ءوض ريطتسملا قداصلا رجفلا عولط دنع لصحي حبصلا تقو

 ءاج دقو . هللا ءاش ام وا ءامسلا عبر رادقم اليطتسم ودبي يذلا بذاكلا

 ! هيفك عمجو اذكه حبصلا سيل» لاق مالسلا هيلع ءيبنلا نا ثيدحلا يف

 هنا ىلا راشا !)ىرخالا ىلع هيتبابس ىدحا عضوو اذكه حبصلا امناو

 ١( انيدياب ىتلا خسنلا ضعب ىف دجوتال ةدايز هقفشلا ةبويغ هلوق ىلا ... ةصاخو : (هلوق نم) .

 ٢( نيتبابسلاو فكلاب ةراشالا نود حيحص دانساب دوعسم نبا تيدح نم يذمرتلا هاور . _

 رمحالا ضرتعملا هنكل قفالا ىف ليطتسملا رجفلا سيل» يلع نب قلط تيدح نم دمحألو

 رجف : نارجف رجفلا : (كلع) هللا لوسر لاق لاق (رض) سابع نبا نعو _ نسح دانساب
 ةميزخ نبا هاور هماعطلا هيف لحيو ةالصلا هيف مرحت رجفو . ةالصلا هيف لحتو ماعطلا مرح

 البطتسم بهذي هنا» ماعطلا م رحب يذلا ف دازو رباج تيدح يف مكاحللو . هاححصرو مكاحلاو

 . !ناحرسلا بنذك هناو رخآلا يفو . هقفالا ىف

 ۔ ٢٢٨

 



 راتخلا تقولا يف فلتخاو . رافسألا ىلا رايتخالا تقو ىداتيو ضرتعملا

 يلصي مالسلا هيلع هنا ثيدحلا يف تبث امل هب سيلغتلا لضفالا ليقف هنم

 ليقو (١)»شبغلا نم نفرعي ام نهطورمب تاعفلتم ءاسنلاو فرصني حبصلا

 املكف رجفلاب اورفساه هنع يور اميف مالسلا هيلع هلوقل لضفا رافسالا

 اولك» لاق هنا مالسلا هيلع هنع ثيدحلا يفو (؟!)رجألل ىوقا وهف مترفسا

 مكل ضرعتي ىتح اوبرشآو اولكو ، دعصملا عطاسلا مكنذيهي الو اوبرشاو
 . ملعا هللاو ("»رمحألا

 ىتم هناو تقولا عيمج قلعتي انباحصا دنع ةالصلا بوج و :: ةلأسم

 ةالص لك ليقف : تاقرالا ف فلتخا دقو . ضرفلا هنع طقس دقن لعن

 رصعلاو رهظلا ليقو . هللا همحر بيبح نب عيبرلا لوق وهو . اهتقوب تدرفنا
 ذنع هيلع دمتعملا وه اذهو . ءاشعلاو برغملا كلذكو ٠ تقولا اتك رتشم

 رفكلا مزليو اهقرب تدرفنا دقف رجفلا ةالص اماو . للا مهمحر اناحصا
 . ملعا ةللاو سمشلا علطت ىتح اهيف طيرفتلا

 لوقل " عيمجلا دنع لضفا تقولا لوا يف ةالصلا ليجعتو : ةلأسم

 قح يف لضفالا مهضعب لاقو (ث)هاهتقو لوأل ةالصلا لضفا» هع ءيبلا
 ديدشلا رحلا تقو يف اهب داربالاو ةماقلا عبر ىلا رهظلا ريخأت ةعامجلا

 نم رحلا ةدش ناف رهظلاب اود ربا» : مالسلا هيلع هنع تبانلا ثيدحلل .

 . ؛شبغلاو لسفلا»ه ةدايزب ةشئاع نع عيبرلا هاور ١)

 لوسر لاق لاق جيدخ نب عفار ثيدح نم نابح نباو يذمرتلا هححصو ةسمخلا ىور (!
 . هكروجال مظعا هناف حبصلاب اوحبصا» : (ةلغ)

 رجفلل اوجعزنتال يا مكنذيهيال : ينعملاو _ ىلع نب قلط تيدح نم ىذمرتلا هاور (
 . بذاكلا هناف روحسلا ىلع اوعنتمتف ليطتسللا

 . يذمرتلا هاور دوعسم نبا نع (((
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 يف لجعيو فيصلا يف رخؤي» مالسلا هيلع هنع يور املو (همنهج حيف
 مالسلا هيلع لوقل لضفا اهريخأت ليقف ءاشعلا يف اوفلتخاو ("ءاتشلا
 ليقو ("×ليللا ثلث ىلا ءاشعلا ريخأتب مهرمأل يتما ىلع قشا نا الولا
 عمتجا نا ليجعتلا مهضعب راتخاو . مدقتملا ثيدحلل لضفا اهيف ليجعتلا

 اليلق ءاتشلا نامز يف اهريخأت مهضعب بحتساو . اوأطبا نا ريخأتلاو سانلا

 سانلا نع ةعسوت اليلق كلذ نم رثكا ناضمر رهش ىلايل يفو ليللا لوطل
 اهربخأت ليقو . لضفا اهليجعت ليقف : رصعلا ىف فلتخاو . مهراطنا يف
 حبصلا اماو . لضفا ديدشلا رحلا تقو يف ةماقلا ىلع عارذ ةدايز للا

 . لاح لك ىلع لضفا امهلوخد ققحت دعب امهميدقتف برغملاو

 بابراو داروالاب لدتسيلو دهتجيلف تقولا هيلع هبتشا ناو : ةلأسم
 ىتح ءامسلا تماغ اذا انباحصا دنع هب لومعملاو . مهضعب دنع عئانصلا

 . اعيمج رصعلاو رهظلا نيب عمجيف ةصخرلاب ذخؤي نا ةالصلا تقو يفخ

 لجعيو ىلوالا رخؤي نا : عمجلا ةيفيكو» 0 اعيمج ءاشعلاو برغملا نيبو
 يوني نا دعب اذهو . ءاشعلاو برغملا كلذكو . امهنيب عمجيف رصعلا
 رخؤا نا يداقتعاو يتين نا مهللا لوقيو ، ىلوالا ىلا همايق لبق عمجلا

 لع هلوسرلو هلل ةعاط ةنسلل ءايحا امهنيب عمجاو رصعلا لجعاو رهظلا
 . رصعلا رخا ىلا ىلوالا لوا نم كلذ هلزاج عمجلا ىون اذا . مالسلا

 ةريره ىباو ثيدح نمو ؛ثيدحلا يبأ اودرباف رحلا دتشا اذاه : هلواو . هيلع قفتم ١(

 حبف نم رحلا ةدش ناف ةالصلاب اودرباف رحلا دتشا اذاه : () هللا لوسر لاق لاق
 . هيلع قفتم «مهنج

 ى رخؤيو ديدشلا ءاتشلا تقو ىف رهظلاب لجعي (4ةلمعر ناك» : ناسنلا دنع هظفلو ٢(
 . هوحن يراخبللو «تقولا طسو ىلا اهب دربيو ديدشلا رحلا

 مكنا : ثيدحلا لواو ءليللا فصن واه ةدايزو ةمتعلا ظفلب دوادوباو دمحا هاور ٢(

 . "لاإ قشأ نأ الولو _ اهومترظتنا نيح نم ةالص يفل
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 الا نيتالصلا نيب نوكي الو ، هفصنوا ليللا ثلث ىلا برغملا لوا نيبو
 لعف ناو . المع لمعيالو ، لفنتي الو ، امهنيب ملكتيالو & ميلستلاو ةماقالا

 ناو _ اهيلصيو اهتقو ىلا ةرخآلا رخؤيو هنارق ضقتنا دقف كلذ نم ائيش
 عمجلا هل زوجب الف قيرفتلا ىلع دقع نا اماو . قرفي نا هلف عمجي نا ىرن

 نيذه ريغ يف اوفلتخاو 5 ةفلدزملاو ةفرعب عمجلا زاوج ىلع سانلا قفتا دقو

 ببسو . هعايشاو ةفينحوبا هعنمو ، سانلا نم روهمجلا هزاجأف نيعضولل
 عمجلا يف لع ءيبنلا نع ةيورملا ثيداحالا موهفم يف مهفالتخا هيف عزانتلا
 نيبو رصعلاو رهظلا نيب عمج هنا هللا همحر لبج نب ذاعم ثيدحل رفسلا يف

 سابع نبا نع ديز نب رباج ثيدحو (_)كوبت ةوزغ يف ءاشعلاو برغلل

 باحسالو رفس الو فوخ ريغ يف رصعلاو رهظلا نيب عمج» لع يبنلا نا
 ةفرع ىف عمجلا زاجا نم مهنمف : اذه لجال عزانتلا رثكف ("»هرطم الو

 انباحصا هزاجاو ، رفسلا يفو انركذ اميف هزاجا نم مهنمو . طقف ةفلدزملاو
 نوطبلاو ةضاحتسملاك ةقشملا هيف قحلت امم ههبشي اميفو كلذ عيمج ىف
 ةالصلا تاقوا هيلع تيفخ نملو ، هيلع ىشغي نا فاخي يذلا ضيرملاو

 ةفلدزملاو ةفرع ىف عمجلا نم هيلع قفتملا ىلع اسايق كلذ هابشاو ؤ باحسلاب

 لاو ةقشملا لجال ةصخرلا يهو : عيمجلا ىف ةلعلا ءاوتسال رفسلا يفو

 ىتح داهتجالا الا اهيف سيلف اهتقو يفخ اذا رجفلا «ةالص اماو» . ملعا

 ءاضق الف هدعب وا تقولا لوا ىف هتالص تعقو نا مث . رجفلا يف كشيال
 لبق رصعلا ىلص نمل وجراو . فالخالب داعا تقولا لبق ىلص ناو . هبلع

 ريغ يف ناك ناو ىلص دق نوكي نا قفشلا بيغم لبق ءاشعلاو ةماقلا

 لصف جرخ مث اموي ةالصلا رخأف» : ذاعم لاق : ةدايزب عيبرلا هاورو . يقهيبلا هجرخا ١(
 . اعيمج ءاشعلاو برغملا ىلصف جرخف لخد مث { اعيمج رصعلاو رهظلا

 . يراخبلا هاوقو يذمرتلا هاور ةريره ىلا نع (آ
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 ..ملعا هللاو . هيف فلتخم رما اذه نأل رطم الو باحسالو رفس

 ين اثلا لصفل ١

 اهيف ةالصلا نع يهنملا تاقرالا ىف

 ىتح ةالصلا دعبو & حبصلا ىلصت ىتح رجفلا عولط دعب : ةعبرا يهو

 ىتح رصعلا دعبو . لوزت ىتح اهئاوتسا تقو دنعو & عفترتو سمشلا علطت
 ىتح ةعمجلا ةالص دعب ةالصلا مهنم نورخا دازو ،\ سمشلا برغت

 هذه ىف زوجت ال ىتلا ةالصلا يف اوفلتخاو . ملعا هللاو يلصملا فرصني

 ةيضقم ةضيرف ال : قالطاب تاولصلا عيمج يه مهضعب لاقف : تاقرالا

 بورغ دنع يسانلا هيضقي نا زوجي هناف هموي رصعالا ةلفان الو ، ةنسالو

 هذه ىف تاضورفملا عيمج يضفي نورخا لاقو 5 هيف عرشت نا لبق سمشل

 . لفاونلا عونمملا امناو ، اضيا ننسلا ءاضق زوجي مهضعب لاقو ، تاقوالا

 اهئاوتسا دنع الو ، عفترت ىتح سمنلا عولط دنع ىلصيال لاق نم لاقو

 تاقوالا هذه يف ىلصي الف ، لمكتسي ىتح اهبورغ دنعالو ، لوزت ىتح
 لبق اماو 5 ةتئاف ءاضقالو { ةزانج ةالصالو 5 ةنسالو 7 ةلفانالو ، ةضيرفال

 . ةزانجلا ىلع هيف ىلصيو © ةضورفملا تئاوفلا هيف ىضقتف بورغلاو عولطلا
 عزانتلا لصاو . ملعا هللاو 5 ةالصلا دعب رجفلا يتعكر ءاضق نورخآ دازو
 ناك تاعاس ثالث لاق . رماع نب ةبقع ثيدح : ثيداحألا ضراعت اهيف

 سمشلا علطت نيح : اناتوم اهيف ربقنو . اهيف يلصن نا اناهني ع هللا لوسر
 سمشلا تفيضت نيحو & لوزت ىتح ةريهظلا مايق دنعو . عفترت ىتح
 ةالصلا نع ىهن مالسلا هيلع هنا ةريره يبا ثيدح كلذكو (ا)بورغلل

 . ملسم هاور رماع نب ةبقع نع ١(
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 علطن ىتح حبصلا دعب ةالصلا نعو ؤ سمشلا برغت ىتح رصعلا دعب
 حص مث . تاقوالا هذه يف ةالصلا عنم ناثيدحلا ناذه ىضتقاف (١)لسمشلا

 اهركذ اذا اهلصيلف اهيسن وا ةالص نع مان نم» لاق هنا مالسلا هيلع هنع

 ةثالث اهيف سانلا بهذف .0 انمدق اك ثيداحالا تضراعتف ("«اهتقو كلذف

 نم ضرفلا ادعام عنم «ىناثلاوو ، قالطاب ةالصلا عنم «اهدحاو بهاذم

 هنا مدقتملا قيرفتلا عبار لوقو . لفاونلا عنم «ثلاثلاو»ه . لفاونلاو ننسلا

 لك ىلع اهيف ىلصيال اهبورغ دنعو © اهفوقو دنعو ،‘ سمشلا عولط دنع
 . ملعا هللاو ةرضاحلا ةالصلاو تئاوفلا هيف ىلصت رصعلاو رجفلا دعبو لاح

 لاخلا لصفل ١

 نيرو ذعملا تاقوا ىف

 . ةمدقتملا تاقوألا يهف تارورضلا لهاو نيروذعملا تاقوا اماو

 يهر تاقوالا هذه يف ضيح و رهطت «ضئاحلاه : عبرال اهنا ىلع اوقفتاو
 | رضاح وهو تاقوالا هذه يف ةالصلا هذه ركذي «رفاسملاوه . لصت م

 . ملسي اكرشملاو» 3 اهيف غلبي يبصلاو . رفاسم وهو اهيف ركذي رضاح را
 يتلا ةالصلا الا يضقيال ضئاحلاك وه ليقف & هيلع ىمغملا يف اوفلتخاو

 ترهط اذا ضئاحلا ىلع اوقفتاو ، سمخلا نود اهيف يضقي ليقو 0 اهيف قافا

 اوفلتخاو 3 اهتقو يف ترهط ىتلا ةالصلا اهيلع بجت اهنا تاقوالا هذه يف

 . هيلع قفتم ١(
 مونلا ىف سيل هنا : لاقف ةالصلا نع مهمون در يبنلل اوركذ : لاق ةداتق نع (!

 اذا اهلصيلف اهنع مان وا ةالص مكدحا يسن اذاف ، ةظقيلا ىف طيرفتلا امنا . طيرفت

 . هححصو يذمرتلاو يلاسنلا هاور «اهركذ

٢٤٢٣ 

 



 اهنا تاعكر عبرا رادقم سمشلا بورغل يقب دقو ترهط اذا ليقف 2 اهيف

 رهظلا اهيلع بجو تاعكر سمخ رادقم يقب ناو طقف رصعلا اهيلع بجت
 { اهيلع اعم ناتالصلاف ةعكر بورغلل يقب نا ليقو 0 اعيمج رصعلاو

 ركذتي رفاسملا ينعا . اهانمدق ىتلا ةعبرالا فانصالا يف لوقلا كلذكو
 وا ئ غلبي يبصلا وا ‘ رفسلا ف اهركذتي رضاحلا وا ٠ رضحلا ي ةالصلا

 ببسو 0 مدقتملا فالتخالا ىلع انمدق ام تقولا نم يقب دقو ملسي رفاكلا

 كردا نم» لاق هنا يع ءيبنلا نع يورملا ثيدحلا ةلأسملا هذه يف عزانتلا

 اهلعجف ١) ١) رصعلا كردا دقف سمشلا برغت نا لبق ةعكر رصعلا نم

 عبرالا ىلع ةعك رلاب ربع هنا ينعا رثكالا ىلع لقالاب هيبنتلا باب نم مهضعب

 امع ةعكرلاب ربع ينعا لقالا ىلع رثكالاب هيبنتلا باب نم مهضعب اهلعجو
 مالسلا هيلع لاق هنا هنع يور ام اذه هلوق دياو . نيتدجسلا نم تنمضت

 «)٢( رصعلا كردا دقف سمنلا برغت نا لبق ةدجس رصعلا نم كردا نما

 دقف بورغلاو ع ولطلا لبق ةريبكت كردا نم مهضعب لوق كلذ ىلع لدو

 تقولا اذهب دتعت امنا ضئاحلا نا لوالا لوقلا بحاص ىأرف ، تقولا كردا

 هب دتعي امناف كرشملا اماو © غلبي يبصلا كلذكو . اهلسغ نم غارفلا دعب
 ضئاحلا نا اضيا ىريو . ملعا هللاو لسغلا نم غارفلا نود ملسا نيح نم

 . اهنع طقاس ءاضقلا نا لصت مل دعب يهو تاقوالا هذه يف تضاح اذا

 عقوت نا نكمي ام تقولا نم يقب دقو تضاح اذا اهيلع ءاضقلا ىري هريغو

 . مكحاو ملعا هللاو تقولا لوخدب اهيلع تبجو اهنال ةالصلا هيف

 علطت نا لبق ةعكر حبصلا نم كردا نمه : ثيدحلا لواو ةريره يبا نع هيلع قفتم ١(
 . !ثيدحلا _ رصعلا نم كردا نمو ٠ حبصلا كردا دقف سمشلا

 . (ةعكرلا يه امنا ةدجسلاو) ةشئاع نع ةعكرا لدب «اةدجساو ملسم ةياور ٢)

٢٤٤ 

 



 اهريغو ةالصلا ىف ةروعلا رتس ىف
 ؛يناثلاوه . ةروعلا رتس يف «امهدحا» نيمسق ىلع مسقني لصفلا اذهو

 . ةالصلا ف سابللا نم ءى زجم امين

 لوالا مسقلا

 يف اوفلتخاو . قالطاب ضرف ةروعلا رتس نا ىلع ةمالا تعمتجا
 لها روهمج بهذف ؟ال ما اهتحص ىف طرش ةروعلا رتس له : ةالصلا

 مهضعب بهذو { ةالصلا ةحص ىف طرش اهنا ىلا مهريغو انباحصا نم ملعلا

 ببسو . ملعا هللاو كلام بهذم نع اذه يور ث ةالصلا ننس نم اهنا ىلا

 لك دنع مكتنيز اوذخ» ىلاعت هلوق نم دراولا رمالا له : عزانتلا

 انمدق اك روهمجلا بهذمف : بدنلا وا بوجولا ىلع لمحي (_\هدجسم
 نوفوطي كرشلا لها يف تلزن ةيآلا نأل اولاقو & بوجولا ىلع لومحم هنا

 بدنلا ىلع رمالا لمح نمو . ةروعلا رتس هب دارملا نا ىلع لدف ةارع تيبلاب
 يف نيفلكملا ناف ةروعلا دح اماو . ملعا هللاو ةرهاظلا ةنيزلا هب دارملا لاق

 فنصلا اما : اماو رئارح نامسق ءاسنلاو . ءاسنو لاجر : نافنص كلذ

 كلذ ىوس اميف اوفلتخاو . ةروع مهنم نيتأوسلا نا ىلع اوعمجا دقف لوألا

 ناتلخاد امهو ةبكرلا ىلا ةرسلا نم ةروعلا نا «اهدحا» : لاوقا ةثالث ىلع

 ١ا( فارعالا : )٣١( .

٢٤٥ 

 



 ةبكرلا فشك ناف ث هريغو رثؤملا يبا : انباحصا بهذم وهو . كلذ ين

 بوبحم نب دمحم نب ريشب نع يورو . ءوضولا ضقني مرحم امهرظنو ةرسلاو
 تبانم دح نم ناك ام كلذ نم هدنع مرحملا نا (ا)انباحصا نم هلل مهمحر

 ةرسلا نيب ام ةروعلا نا «يناثلا لوقلاو» . نيذخفلا ظلغتسم ىلا رعشلا

 كلام بهذم نع يورام وهو 3 ةروعلا ىف نيتلخاد ريغ امهو ةبكرلا ىلا
 « ريغ ال ناتأوسلا يه ةروعلا نا : يلع نب دواد نع يورر . يعفاشلاو

 كلذ نكما اذا ةالصلا يف لجرلا ندب عيمج رتس نا «ثلانلا لوقلاو»

 نهنادبا نا اوعمجاف ("»رئارخحلا ءاسنلا نم «يناثلا فنصلا اماو {| بجاو

 سيل اهمدق نا ىلا «ةفينح وبا بهذو»ه نيفكلاو هجولا الخام ةروع
 ىلاعت هلوق يف ةنيزلا نم ىنثتسملا ىف عقاولا كارتشالا عزانتلا ببسو 7 ةروعب
 ءاضعا هنم دوصقملا ىنثتسملا اذه له ")اهنم رهظام الا نهتنيز نيدبي الو»

 نيفكلاو هجولاك ةروعب سيل رتسيال اميف ةداعلا هب ترجام ناو { ةدودحم

 نم رتسيام نا لاق نمف . مارحالا ىف هجولا رتس بجول ةروع اناكول ذا
 ٨ ةروعب سيل انركذام نا ىلا بهذ 0 ةداعلا ىف هنم رتسيالام فالخب ندبلا

 هلك اهندب . لاق ةكرحلا دنع هروهظ كلمت الام دوصقملا نا ىلا بهذ نمو

 ملعا الف ءامالا نهو يناثلا فنصلا اماو»ه . ملعا هللاو ، اهرفظ ىتح ةروع

 ةمرحلا ىف نسل نهنأل رئارخلا ةروعك تسيل نهتروع نا ىف سانلا نيب افالخ

 ال لاقف اهبرضف ةعنقتم ةما ىار هنع هللا يضر رمع نا يورامل رئارحلاك

 . ملعا هللاو عاكلاي رئارحلاب يهبشتت

 ١( هب فيرعتلا مدقت .

 ٢( يناثلا فنصلا نم لوألا مسقلا ينعي .
 ٢( روللا : )٢١( .

٢٤٦ 



 ينانلا مسقلا
 ةالصلا ىف ءىزجملا سابللا يف

 ىا ('هدجسم لك دنع مكتنيز اوذخ» ىلاعت هلوق هيف لصالاو

 يف ءىزجملا نا ىلع تدجو اميف اوعمجا دقو © ةالص لك دنع مكسابل

 يلصيا : لئس دقو مالسلا هيلع هلوقل دحاو بوث لجرلل سابللا نم ةالصلا
 فلتخاو . (٢)؟ «نيبوث دجي مكلك وا» : لاقف ؟ دحاولا بوثلا يف لجرلا

 هتالص نا ىلا مهضعب بهذف ، نطبلاو رهظلا فوشكم يلصي لجرلا يف
 يبل ةدساف هتالص نا نورخآ لاقو . ةروعباتسيل نطبلاو رهظلا نأل ةزئاج

 هنم يلصملا قتاع ىلع سيل عساولا بوثلا يف ىلصي نا» مالسلا هيلعإلوسرلا

 عرد وه ةالصلا يف ةأرملل ءىزجملا سابللا نا ىلع اوعمجاو . (")ءيش
 ضئاح ةالص ةللا لبقيال : لاق ع ءيبنلا نا ةملس ما ثيدحل . رامخو
 صخرف ، سأرلا ةفوشكم ىلصت ةأرملا يف انباحصا فلتخاو 5 (ث)رامخب الا

 ىناف : لاق هنا ()راحص ع ةديبعوبا ىورو (هللا همحر حون وبا اهف

 ١( فارعالا : )٢١( .

 ٢( عيبرلا هاور ةريره ىلا نع .
 هل سيل دحاولا بوثلا يف مكدحا يلصيال : ةريره ىنا نع ملسمو يراخبلا ىور ٢(

 قيرط نم ةعامجلا ىورو _ بعك نب ييا قيرط نم دواد وباو «ءيش هنم هقتاع ىلع

 ةملم ا تيب ىف دحاو بوث ىف لصي ناك (ل ءينلا ناه : ةملس ى نب ورمع
 . !هيقتاع ىلع هيفرط اعضاو

 . هب فيرعتلا مدقت ٥( .مدقت ((
 نممو ةياغ ملعلا يف ناك _ لوالا نرقلا يف مالسالا مالعا نم وه يدبعلا راحص ٦)

 ديز نبا رباج نع ملعلا ذخا . ةليوط دئاقعلا يف هديو { ةريصب ىلع هللا ىلا وعدي

 رثكاو» : نايفس وبا لاق يضابالا بهذملل يناثلا مامالا ملسم ةديبع يبال اخيش ناكو

 نيملسملا ةمئا نم ناكو يدبعلا راحصو كامسلا نب رفعج نع ةديبع وبا لمح ام

 هححصم دها . !مهتدافو

٢٤٧ 

 



 ةنونجم ينعي ةنونجملا عيبر مأ سأر اهناك اهسأر افوشكم يلصت نا هركأل
 اهذخفو تلص نا امأو . ملعأ هللاو عيبر مأ ىعدت ةحيلط قوس ين

 ةدساف اهتالصف اهدسج هنم ىري رازا يف وأ قيقر رامخ يف وأ ةفوشكم
 سابللا نم تائيه يف يهنلا درو دقو . ملعأ هللاو بايثلا ىلع ردقت تناك اذإ
 هجرف ىلع سيلو هبوئب ناسنالا يبتحي نا وهو : ءامصلا لاتشاك ةالصلا ين

 نم هرازا يخري نا وهو : لدسلا سابل نعو . مهضعب لوق يف ءيش هنم
 فشكنت الئل ةعيرذ دس هلك كلذو ء هيفرط نيب عمجيالو هسار ىلع
 نا تائيهلا هذه ضعبب ىلص نم ةالص لطبا ادحا نا ملعا مل و ، هتروع

 تارمتخم ريغ ءامالا ةالص اوزاجا دقو . ملعأ هللاو هتروع فشكنت م
 دنع تاربدملاو يرارسلا كلذكو . لاجرلا لاحك رودصلا تافوشكم

 ةرحلاك ةرتتسم هرمتخم الا يلصت نا يغبني الف ةقهارملا ةأرملا اماو . انباحصا
 سبل ةالصلا يف ةمألا ىلع بج وأ هنا يرصبلا نسحلا نع يورو . ةغلابلا

 ديبعلا لمشي باطخلا له : فالخلا ببسو 3 ءاطع هبحتساو آ رامخلا

 ضعبف : ريرح بوثب ةالصلا يف فلتخاو . ملعأ هللاو ؟ ال مأ رارحالاو
 سابل نع دراولا يهنلل انباحصا بهذم وهو . اهلطبا ضعبو . اهزاجا
 ناك اذا هنم نيعبصالا عضوم اوزاجاو . برحلا لاح يف الا لاجرلل ريرحلا

 نا مث 0'هب ىلوأ ريرحلاف سجنلا بوثلا الا دجي مل ناو { بولا ين املع
 فشي يذلا بوثلاب ةالصلا اوهركو . ةالصلا داعا تقولا يف هريغ دجو
 اليل

 حاضيالا بحاص هيلا بهذ اك ريرحلا بوث نم ىلوا سجنلا بوثلا نا رهظي يذلا ١(

 . هنيعل هنع يهن ريرحلا بوث ناب كلذ . ىلوا وهف ايعانص اريرح ناك اذا الا مهللا

 ريزنخلا محل لكاك لقثملا ميرحتلا نيب رمالا راد اذاو ينعي . هريغ ىنعمل سجنلا بوثلاو

 نا : لوقي لئاقلو . لقثملا ىلع ففخملا ميرحتلا مدق ةتيملا لكاك ففخملا ميرحتلاو
 ريرحلا نا كلذ حاضيالا بحاص هيلا بهذامم هجواو ىلوا يلاطيجلا خيشلا هيلا بهذام
 حابيال هناف سجنلا فالخب الثم برحلاو ةكحلاك ةلعل تالاحلا ضعب ىف هسبل حابي

 برلا يدي نيب فقاو هتالص ىف دبعلا نا كلذ ىلا فضا . لاوحالا نم لاح ىف
 هلباقي نئلو نكمأ ام ةساجنلا ىفاجتي نا هردجا ناكامو رهطو ةسادق ماقم ماقملاو

 هححدصم ه ١ . لماتيلف رذق سجن بوثب هلباقي نا هل ريخ فيظن ريرح نم بوثب

_ ٢٤٨ 

 



 اقيفص افيثك نوكي نا يلصملا باسل نم يغبني يذلاو ، ملعا هللاو اراهنو

 نا دارفنالاب مدعلاك وهف افش ناك ناف . فصي ثيحب الو افش نوكي الف

 ىدؤي الو هوركم وهف فصي ثيحب ناك ناو ، رخا بوث هتحت نكي م
 رداقلا مكح اذه 3 ملعا هللاو هتروع هنم فشكنت مل نا ةالصلا نالطب ىلا

 اهيراوي ام هتروع ىلع دري ادعاق انايرع ىلص اهنع زجع ناو 2 ةرتسلا ىلع
 ادوغق اولص ةعامج اوناك ناو 3 ءاميا يموي هريغ وا بارت وا رجش نم هب

 مهتاروع اوراوي نا دعب اميل نوموي { انمدق اك مهطس و يف دعاق مهماماو

 . قيفوتلا هللابو ملعا هللاو هركذ انمدق امب

 سد اسلا لصفل ١

 ةالصلا ىف ةردقلا عم مايقلا ف

 ادرفنم ناك اذا ادعاق اضرف يلصي نا حيحصلل سيل نا اوعمجا دقو

 . ةالصلا يف مايقلا نيليطم يا (_نيتناق هلل اوموقو» ىلاعت هلوقل اماما وا

 هسفنب لالقتسالاو مايقلا ىلع ةردقلا عم دنتساو ًأكوت وا ادعاق ىلص ناف

 طقسي مل لازول ثيحب ناك ناو ، طقسل لازول ناك اذا هتالص تلطب دقن

 هركي هللا همحر بيبح نب عيبرلا نا يور دقف © هلعف ةيهارك عم لطبت |
 | فيعضلا خيشلل ةديبع وبا هيف صخرو 3 ءيش ىلع ءاكتإلاو دانتسالا

 هسفنب لالقتسالا نع زجع ناف . ملعا هللاو فعضام دعب هلعفي ناكو

 سولجلا ىلا لقتنا كلذ نع زجع ناف © هدمعي ءيش ىلع ؤكوتلا هضرف
 نكلو مايقلا ىلع ردق ولو ، ادنتسم سولجلا هضرفف هنع زجع ناف { القتسم

 ١( ةرذبلا : )٢٣٨( .

_ ٢٤٩ 



 ركذ دقو © مايقلا هنع طقسل نيزجاعلا مكحب هقحلت ةحداف ةقشم هقحلت

 عيطتسيال ةلاح ىف ناك اذا الا ادعاق يلصيال هنا انباحصا راثا ضعب ين

 ادعاق يلصي ذئنيحف طئاغلاو لوبلا نم ناسنالا ةجاح ءاضق ىلا مايقلا اهب

 يل يلصملا دوعقك دعقيو ع وكرلا نم ضفخا دوجسلا لعجي اميا ءىمؤي
 دوعقلا نع زجع ناو ى ملعا هللاو هيتبكر ابصان هيتدعقم ىلع ليقو { ةالصلا

 هسأرو هافق ىلع ايقلتسم وا 5 ةلبقلل البقتسم نميالا هبنج ىلع اعجطضم ىلص
 ىلص زجع ناو . ههجوب ةلبقلا لابقتسال ادعاق سلج ول اك لامشلا يلي امم

 دوعقلاو دوجسلاو عوكرلاو ةءارقلا نم هتالص عيمجل فييكتلا

 ليقو . اعبرا ليقو ، اتس ليقو © اعبس ريبكتلاب ىلص زجع ناو 3 نيملستلاو
 باغ ناو 3 هناسلو هبلقب هعبتيو هيلو ربك زجع ناو 3 اهلك ةالصلا ريبكت
 نا يور دقو 3 قافا اذا ءاضق الو هيلع ةالص الف لقعي ال ىتح هلقع

 . ملعا هللاو ضقي ملف امايا هيلع يشغ هنع هللا يضر رمع

 عب اسلا لصفل ١

 ةالصلا عيمج ىف ةلبقلا لابقتسا ىف

 طورش نم طرش ةلبقلا ىلا هجوتلا نا ىلع مالسالا لها قفتا دقو

 اذه نم عرفتيو (١»مارحلا دجسملا رطش كهجو لوف» ىلاعت هلوقل ةالصلا
 . ناكرا ةثالث لصفلا

 ١( :ةرقبلا )١٤٤( .
 



 لوالا نكرلا

 ةالصلا ىف

 ةضيرف ىدؤت الو {} لاتقلا يف الا ةالصلا عيمج يف لابقتسالا نيعتيو

 ةلبقلا لبقتسيو . سأب الف لفاونلا اماو ، رارطضالا لاح يف الا ةلحارلا ىلع

 ٠ يدامتلا ف ةلبقلا نع ةبادلا فارحنا هرضي ال غ مارحالا لنع ههجوب

 . لاحلا اذه ىلع ةنيفسلا بكار كلذكو

 يناثلا نكرلا
 ةلبقلا ةلدا ىف

 دجاسملاو بيراحملاب ىرقلاو دالبلا يف يفتكي دق ناسنالا نا ملعا

 هبتشت امبر رفسلا يف ناك اذا نكلو 0 ةلبقلا ىلع ةلدالا بلط نع روبقلاو

 ماسقا ةثالث هلمجلا يهو . اهيلع ةلدالا ةفرعم ىلا جاتحيف ةلبقلا هيلع

 ةلدا «يناثلاو» { راهنالاو لابجلاو ىرقلاب لالدتسالاك ةيضرا ةلدا «اهدحاا

 ؛ذلانلاوه . اهروبدو اهابصو اهبونجو اهلامش حايرلاب لالدتسالاك ةيئاوه

 ةيئاوماو ةيضرالا امأف ، رمقلاو سمشلاو موجنلاب لالدتسالاك ةيئامس ةلدا

 نيمي ىلع هنا ملعي عفترم لبج اهيف قيرط برف دالبلا فالتخاب فلتخن
 كلذكو . همهفتيلو كلذ ملعتيلف هماما وا هئارو وا © هلامش وا 3 لبقتسلا

 ءاصقتسا ىلع ردقن انسلو كلذ مهفتيلف دالبلا ضعب يف لدت دق حايرلا

 ىلا مسقنت اهتلداف هيئامسلا اماو . رخا مكح هل ميلقا وا دلب لك ذا كلذ

 اهلاوز دنع ناسنالا اهيعاري نا دبالف سمشلاكف ةيراهنلا اما ةيليلو ةيراهن
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 نيعلا ىلع وا نيبجاحلا نيب يها : هنم عقت نيا ملعيل دلبلا نم جورخلا لبق

 سمشلا ناف كلذ نم رثكا اليم نيبجاحلا ىلا ليمت وا ىرسيلا وا ىنملا

 ةلبقلا هب فرعت اهبورغ كلذكو . عضاوملا هذه ةيلامشلا دالبلا يف ودعتال

 ، اضيا هافقوا ههجو ىلا ةلئام يه وا ، لبقتسملا نيمي نع نوكت ناب اضيا

 سمشلا قرشمب فرعتو 2 ةريخالا ءاشعلل اضيا قفشلاب ةلبقلا فرعتو

 كلذكو 7 اهبراغمو ليللا لزانم علاطمب ةلبقلا فرعت كلذكو حبصلا ةالصل

 رهظتال تباثلاك بكوك هناف يدجلا هل لاقي يذلا بكوكلا وهو بطقلا

 هبكنم ىلع وا لبقتسملا افق ىلع نوكي نا اما كلذو . هعضوم نع هتكرح

 دالبلا يفو { ةكم نم ةيلامشلا دالبلا ىف رسيالا هبكنم وا ، هرهظ نم نميالا

 هفرعو كلذ ملعت ىتمف ، لبقتسملا ةلباقم يف عقيف اهءارو امو نمياك ةيبونجلا

 . ملعا هللاو هقيرط يل هيلع لوعيلف

 ثلاثلا نكرلا

 هلابقتسا فلكملا ىلع نيعملا ىنعملا ىف

 لابقتسا تيبلل ةدهاشملا دنع هيلع ضرفلا نا اوعمجا دقو ؟ وهام

 ينعا نيعلا لابقتسا هيلع ضرفلا ليقف : هنع دعب نميف اوفلتخاو . نيعلا

 لابقتسا هيلع ضرفلا امنا روهمجلا لاقو . ةرصبم ريغ ةبعكلا تناك اذا

 ةنسلاو باتكلا نم ليلدلا هدضعي يذلا وه اذهو . ةنياعملا رذعت دنع ةهجلا

 ('×هرطش مكهوجو اولوف متنك اثيحو» ىلاعت هلوقف باتكلا اما : سايقلاو

 ةعبسوا ارهش رشع ةتس () هللا لوسر عم انيلص» لاق ءاربلا نع )١٤٤( ةرقبلا ١(
 . ملسم هاور ةبعكلا وحن انفرص مث سدقملا تيب وحن ارهش رشع
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 اماو . اهرطش ههجو ىلو دق لاقي هناف ةبعكلا ةهج لباق نمو . هوحن يا
 قرشملا نيب ام» ةنيدملا لهال لاق هنا كفع هللا لوسر نع يور امف ةنسلا
 ىلع سمشلاو 9 ةنيدملا لها نيمي ىلع عقي برغملاو ©_ةلبق برغلاو

 نيب ام يفتال ةبعكلا ةحاسمو ةلبق امهنيب عقيام عيمج نل لعجف مهراسي

 نا يور امف ةباحصلا لعف اماو 5 اهتهج كلذب يفت امناو برغملاو قرشلا

 نبربدتسم سدقملا تيبل نيلقتسم حبصلا ةالص يف اوناك ءابق دجسم لها

 ةبعكلا ىلا ةلبقلا تلوح دق مهل ليقف _ امهنيب ةنيدملا لها نال _ ةبعكلل
 يمسف إ مهيلع ركني ملو ةلالد بلط ريغ نم ةالصلا ءانثا يف اورادتساف

 الا فرعتال ةكم ىلا ةنيدملا نم نيعلا ةلباقمو _ (")نيتلبقلا اذ مهدجسم

 ءانثا يف ةهيدبلا ىلع كلذ اوكردا فيك اهيف رظنلا لوطي ةيسدنه ةلدأب

 دجاسملا اونب مالسالا لها نا اضيا كلذ ىلع لديو ؟ ليللا ةملظ ين ةالصلا

 ةيوست دنع اسدنهم طق انغلب اميف اورضحي مل و مالسالا دالب يفز ةكم يلاوح
 دجاسملا ءانبو لابقتسالا ىلا سمت ةجاحلا نا وهف سايقلا اماو ، بيراحملا

 دري مل ةيسدنه مولعبالا نيعلا ةلباقم نكمي الو ، ضرالا راطقا عيمج يف

 ةلباقم ضرفلا ناكولو . اهيف قمعتلا نع رجز امبر لب « اهيف صنلاب عرشلا
 نيدلا يف مكيلع لعجامو» لوقي ىلاعتو هناحبس هللاو اجرح ناكل نيعلا

 . ملعا هللاو انمدق اك ةرورضلل ةهجلاب ءافتكالا بجيف ("جرح نم

 ةباصالا وا داهتجالا لابقتسالا يف ضرفلا له اوفلتخاو : ةلأسم

 داهتجالا هيلع ضرفلا نا سنا نب كلامو ةفينح ىلا نع يورف _ نالون
 نا يعفاشلا نع يورو . مهلوصا سايق يف انباحصا بهذم لوؤي هيلاو

 . يراخبلا هاوقو حيحص نسح : لاقو يذمرتلاو ةجام نبا هاور ةريره يبا نع (ا

 )٧٨(. : ححلا ٢ . رمع نبا نع هيلع قفنم ("
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 ىلع ناكملا ةهج ساقف ادبا داعا اطخلا هل نيبت اذا هناو ةباصالا ضرفلا
 نا ىلع اوعمجا مهنا كلذكو . هالصلل عوضوملا تقولا ىنعا نامزلا ةهج

 تقولا لبق ىلص دق هنا فلكملل فشكنا اذا هناو ةباصالا هيف هيلع ضرفلا

 يورو . اضيا يعفاشلا نعو سابع نبا نع يور اذاش افالخالا ادبا داعا

 قفشلا بيغم لبق ءاشعلا ىلصف لهج اذا رفاسملا نا سنا نب كلام نع

 دهتجا اذا هناف داهتجالا ضرفلا نا ىلا بهذ نم اماو . هتالص تضم دق هنا

 ديعيال هناف ةلبقلا أطخا هنا كلذ دعب نيبت مث ةلبقلا ىلا يرحتلاب ىلصو

 هللا لوسر باحصا نم اسانا نا كلذ لثم رثألا يف يور دقو . هتالص

 رحن ىلص نم مهنمف مئاغ موي يف ةالصلا مهترضحف رفس يف اوجرخ هل
 : لاقف كلذ نع ع ءيبنلا اولأسف برغملا وحن ىلص نم مهنمو ، قرشلا
 . ("ةيآلا «برغملاو قرشملا هللوو تلزنف (ا×مكتالص تضم»

 داهتجالا هل زوجيال انيقي ةلبقلا ةفرعم ىلع رداقلا ناسنالاو : ةلأسم

 { يلصيو ةلبقلا ىرحتيو دهتجي نكل ديلقتلا هل زوجيال داهتجالا ىلع رداقلاو
 ناك ناو ، ةداعالا همزلت مل تقولا جورخ دعب ةلبقلا أطخا هنا هل نيبت ناف

 داعا أطخ ةلبقلا ربدتسا نا ليقو . ابابحتسا ةالصلا داعا جرخي مل تقولا

 ريحت نم ليقو . تقولا دعب دعي مل برغ وا قرش ناو { تقولا دعب ولو
 . ملعا هللاو تافلتخم تاهج عبرا ىلا تارم عبرا ةالصلا لصيلف ةلبقلا نع

 املسم ةلبقلا ةلدأب املاع اصخش دلقي ناو . ديلقتلا هضرفف ىمعألا اماو
 عبرا ىلا تارم عبرا ةالصلا يلصيوا دهتجيلف هدلقي نم مدع ناو 3 افلكم

 اهعنمف ةبعكلا لخاد يف ةالصلا يف فلتخاو . ملعا هللاو انمدق اك تاهج

 . ةريره يبا نع هيلع قفتم ١(
 )١١٥(. : ةرقبلا ٢(
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 ضرفلا نيب موق قرفو . قالطالا ىلع نورخا اهزاجاو . قالطالا ىلع موق
 . مالسلا هيلع هنع ةلوقنملا تاياورلا فالتخا عزانتلا ببسو . لفنلاو

 جرخ ىتح لصي مل و اهيف اعدف لخد مالسلا هيلع هنا اهضعب يف نا كلذو
 رخا ثيدح يفو . ('ةلبقلا هذه» لاقو 5 ةبعكلا لبق يف نيتعكر عكرف

 هراسي نع ادومعو هنيمي نع ادومع لعج مالسلا هيلع هنا هللا همحر لالب نع
 نبا نع يور دقو . ملعا هللاو (٢).م.ع» ىلص مث هءارو ةدمعا ةئالثو

 ! بابلا تيبلا ةلبقو 3 ةلبق هلك تيبلا : لاق هنا هنع هللا يضر سابع

 لهال ةلبق مرحلاو ، مرحلا لهال ةلبق دجسملاو ، دجسملا لهال ةلبق تيبلاو
 . ملعا هللاو اهلك ضرالا

 هبدي نيب يلصملل ةرتسلا بابحتسا ىلع ملعلا لها قفتاو : ةلأسم

 ةرخؤم لثم يلصملا يدي نيب ناك اذاه يع ءيبنلا لوقل اماما وا ناك ادرفنم
 له : ةرتس دجي مل اذا هيف اوفلتخاو . (")هيدي نيب رمامب لابي مل لحرلا

 لاقر } ةمألا ضعبو انباحصا كلذ بحتساف ؟ يلصيو ةطخ هماما طخب

 املف . هنم جرخ ىتح لصي مل و اهلك هيحاون يف اعدف تيبلا (لق ءيبنلا لخد ١(
 ثيدح نم يراخبلا هاور هةلبقلا هذه : لاقو . ةبعكلا لبق يف نيتعكر عكر جرخ

 . ةبعكلا ىلا ةراشالا ةلبقلا هذهو اهلباقم يا اهلبقو _ . سابع نيا نع اعامس ءاطع

 خسني الف تيبلا اذه لابقتسا ىلع رقتسا دق ةلبقلا رما نا هانعم : باطخلا لاق _

 ها . «ادبا هيلا اولصف مويلا دعب

 نبا نع يورام لفنلاو ضرفلا نيب قرفال ةبعكلا ىف ةالصلا ةحصب نيلئاقلا ةجحو (
 نامعو لالبو ديز نب ةماساو وه تيبلا (ةف) هللا لوسر لخد» : لاق (ض) رمع
 : هتلاسف الالب تيقلف جلو نم لوا تنك اوحتف املف . بابلا مهيلع اوقلغاف ةحلط نب
 . ناخيشلار دمحا هاور !نييناملا نيدومعلا نيب معن» : لاق ؟ هللا لوسر ىلص له

 (ةمكر للا لوسر لئس : تلاق ةشئاع ثيدح نم هجام نباو ملسمو دمحا هاور (

 . !لحرلا ةرخؤم لثم : لاقف يلصملا ةرتس نع كوبت ةوبغ ي
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 ىلص اذا» هلع ءيبنلا لوقل لوالا حصالاو . طخي نا هيلع سيل نورخآ

 طخيلف دجي مل ناف © اصعف دجي مل ناف { افيس ههجو ءاقلت لعجيلف مكدحا

 ىلا ىلص هنا (ةيَع) هنع يور دقو 3 ('هيدي نيب رمام هرضيال مث أطخ

 بحتسا امناو 2 ("ااهيلا ىلصف ةزنع زرغ هنا رخآ ثيدح يفو (")ةرتس ريغ
 ةالصلا هيلع عطقي الئل يلصملا يدي نيب رمي ام لجال ةرتسلا انباحصا

 ىف فلتخاو 0 هينيع قوف ناتتكن هل يذلا بلكلاو ءاسفنلاو ضئاحلاك

 ددش . ةدقوملا رانلاو لجعلاو ريواصتلاو تاومالا لابقتسا كلذكو بنجلا

 مئانلاو حاولالا لابقتسا ىف فلتخاو ، مهضعب هوجولا ءالؤه لابقتسا يف

 نا الا ةرتسلاو مامالا نكي مل ام ةالصلا ضقنت مهضعب دنع يناعملا هذهف

 5 ةثالث ليقو ، ةسمخ ليقو 0 عرذا ةعبس رادقم يلصملا نيبو هنيب ناك

 . (٤)ملعا هللاو

 نباو دمحا هححص امك ، هححصو نابح نباو دوادوباو دمحا هاور ةريره يبا نع ١(
 . هللا ءاش نا مكحلا اذه يف ثيدحلا اذهب ل يقهيبلا لاقو . ينيدملا

 دمحا هاور «ءيش هيدي نيب سيلو ءاضف يف ىلص ( ةلع دقر ينلا ناو سابع نبا ثيدحل ٢(

 نب لضفلا نع اده نه حصا دانساب دهاش هلو & لاقو يقهيبلا هاورو . دوادوباو
 . سابع

 بهو ةفيحج يبا نع ىرخا ةياور ينو «ةبرح» ظفلب رمع نبا قيرط نم هيلع قفتم
 ءارمح هل ةبق يف حطبالاب وهو ةكمب (ةْع) يبنلا تيار : لاق (ض) هللادبع نب
 رظنا ىناك ءارمح ةلح هيلعو (ةيع) يبنلا جرخف ، هئوضوب لالب جرخف مدآ نم
 الامش و انيمب لوقي انههو انهه هاف عبتتا تلعجف لالب نذاو اضوتف هيقاس ضايب ىلا

 (ةديدح اهلفسا ىف اصع) ةزنع هل تزكر مث ، حالفلا ىلع يح . ةالصلا ىلع يح

 . هيلع قفتم "عنميال رامحلاو بلكلا هيدي نيبرمي ىلصف مدقتف
 تسيل» ةبراغملا ضعبو مشاهو بوبحم نباو عيبرلا لاق : ءيش . اهعطقيال ليقو ٤(

 بلقلا رب اهلصي : ءامسلا ىلا جرعت امناو . اهعطقب ءاجام لك ادودمم البح ةالصلا

 الا هدوجس نيبو هنيب رم ولو هوعن و كلذ نم ءيش اهعطقي الف _ هروجف اهعطقيو
 يلصمللو دمعت نا مثآ راملاو . يلصملا يدي نيب رورملا نع يهن معن ةساجن سم نا

 هنيب ةيحور ةلص اهنال هتالص ىف رثؤي ال كلذ مغرو } فنعب ناو هعفديو هعنمي نا

 هححصم ها . هبر نيبو
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 ةينلا ىف

 سأر ةالصلا نوكل ةالصلا ةحص يف طرش اهنا ىلع اوعمجا دقو

 | ةسوسحملا حلاصملا نم ةلوقعم ةحلصم ريغل اهب عرشلا درو يتلا تادابعلا

 ةالصلا نييعت ىف مامالا ةين قفاوت نا مومأملا ةين طرش نم له اوفلتخاو

 مومأملا قح يفو ؤ الفن هقح يف نوكت ارهظ مامالا يلصي نا زوجي الو
 . مامالا ةين مومأملا ةين قفاوت نا بجي هنا ىلا انباحصا بهذف ؟اضرن

 لعج امئاه لع ءيبلا لوقب لوالا لوقلا باحصا جتحاو ، كلذ هيلع

 عم يلصي ناك ذاعم نا يور امب يعفاشلا جتحاو . (١)هب متؤيل مامالا

 : ملعا لو (ا>موقب يلصي مث هع هين
 هب دصقيو هبلق يف دقعي كلذو . ةالصلا يف ةينلا ةيفيك يف : ةلأسم

 مولعم مويل امه ريغ وا ارصع وا ارهظ اما : ةنيعملا ةالصلا يف لوخدلا

 دقعب لصتيو . رهشلا ةفرعم انباحصا ضعب بحتسا دقو . ةمولعم ةليل را

 افرط انهه كلذ نم ركذنسو ةيرفس وا ةيرضح نوكت نا ةالصلل ةينلا

 . هللا ءاش نا

 . ابيرق ينايس (ا
 (ةلي) ءيبلا عم يلصي (ضر ذاعم ناك ٠ «برغملا يلصي هنا» : هيفو . هللادبع نب رباج نع (!

 مهلو اعوطت هل هتالص تناكف ةالصلا كلت مهب يلصيف هموق ىلا عجري مث ةريخالا ءاشملا

 ترضحف دجسملا يف وهو () ءيبنلا تيتا : لاق عردالا نبا نجحم نعو _ . ةضيرف
 لحرلا يف تيلص ينا هللا لوسراي تلق ء؟ تيلصالا» : يل لاقف لصا مل و ىلصف ةالصلا
 هححصم دا . اةلف ان اهلعجاو مهعم لصف تعج اذا» : لاق كنيتا مئ

 ن ٢٥٧

 



 حصتال ىتلا ةالصلا طورش نم وهو .. (نطولا ذخا) 0 : ةلأسم

 مالسلا هيلع لوسرلا نيطوت نم حص امل ، ةمالا نبب هدجا فالخالب اهب الا

 نمل ةالص الو { ىلاعت هللا اهزعا ةكم مهنطو ناك امدعب ةنيدملا هباحصاو

 ةالصلا زوجت امم ارهاط افورعم اعضوم الا لجرلا نطوي الو 0 هل نطو ال

 ذخأيو ‘ هنط ويال هيلع ىلصيال ناكم لكو . اهم لصتا امو ضرالا نم هيلع

 جوز تاذ تناك نا الا ادحاو الا نطوتال ةأرملاو 5 اهنود امف ناطوا ةعبرا

 ىونلاب نطولا لجرلا ذخايو . ةعبرا وا ناك ادحاو اهجوز نطو اهنطوف
 عيمج نطو لجرلا نطو نوكيو . ظفللاو ىونلابالا هعزني الو ظفللا نود

 نجرخي ل ام تاغلابلا هتانبو هجاوزاو هلافطا و هديبع نم هرما هيلا قلع نم

 هيلاوم ديبعو 0 كلذك اضيا هلافطا ديبعو ديبعلا 7 نهملا قلعت امو 3 هنع

 . كلذك الفط ماد ام هطيقلو

 فالتخالا هب قلعتي امم لئاسم سمخ اهيفو : رفسلا ةالص يف ةلأسم

 زئاج هناو ، ةالصلا رصق يف ريثأت هل رفسلا نا ىلع اوعمجا دقو . سانلا نيب
 اهنع هللا يضر ةشئاع نع يور اذاش افالخالا هيف اهرصقي نا رفاسملل

 نا حانج مكيلع سيل» ىلاعت هللا لوقل فئاخلل الا زوجيال رصقلا نا وهو

 امنا فو ءيبنلا نا اولاقو . ١) )ةيآلا متفخ نا ةالصلا نم اورصقت

 ؟ ةالصلا سانلا راصقا تيارا باطخلا نب رمعل تلق» : لاق ةيما نب ىلعي نعف _ )١٠١( ءاسنلا ١(

 : رمع لاقف ؟ مويلا كلذ بهذ دقف «اورفك نيذلا مكنتفي نا هتفخ نا لجو زع هللا لاق امناو
 مكيلع اهب هللا قدصت ةقدص» : لاقن (ب هللا لوسرل كلذ تركذف هنم تبجع امم تبجع

 نآرقلا ىف رضحلا ةالصو فوخلا ةالص دجن انا : رمع نبال ليقو . ةعامجلا هاور هتقدص اولبقاف
 ملعن ام (ةبك) ادمحم انيلا ثب هللا نا يخا نبا اي» : رمع نبا لاقف { رفسلا ةالص دجن الو
 _ «يلصا ينومتيأر امك اولص» (يمع) هلوق كلذ قادصم . "لعفي هانيأر ام لعفن امناف ؤ ائيش
 احبسم تنك ول» لاقف ةالصلا دعب اعوطت رفسلا ىف نولصي نوحبسي اموق رمع نبا ىأرو
 هضبق ىتح نيتعكر ىلع دزي ملف (همع) هللا لوسر تبحص يخا نبا اي . يتالص تممال
 مكل ناك دقل» : لاقو ناثعو رمع ركذو . نيتعكر ىلع دزي ملف ركب ابا تبحصو . لاعت هللا

 هححصم _ ها . يراخبلا هاور ؛اةنسح ةوسا هللا لوسر ىف

٢٥٨ 



 . ملعا هللاو افئاخ ناك هنال اهرصق

 ةعبرا ىلع هيف سانلا فلتخا دقو : رصقلا مكح يف ىلوالا ةلاسملا

 انباحصا لاق هبو . دبعتملا رفاسملل ضرف رصقلا نا «اهدحا» ء لاوقا

 نا «يناثلاوه . مهرساب نويفوكلاو هباحصاو ةفينح وبا كلذ ىلع مهقفاوو
 ؛ثلالاوه ، هنع تاياورلا رهشا يف كلام نع يور ام وهو ةنس رصقلا

 لوقلاوه . تارافكلا بجاو ىف رييختلاك مامتالاو رصقلا نيب ريخم رفاسملا نا

 ةلعلا ضراعت عزانتلا ببسو . لضفا مامتالا ناو ةصخر رصقلا نا «عبارل

 نا كلذو . يلقنلا ىنعملل يلعفلا ليلدلا ةضراعمو ث ةيلقثلا راثالل ةيونعملا

 يف هل صخر اك ةقشملا عضومل ةصخرلا وه امنا ةالصلا رصق نم موهفلا
 كلذ نع لئس نيح كلع ءيبنلا ثيدح اذه ديؤيو . ةريثك ءايشاو رطفلا
 موهفمف (ا)هتقدص اولبقاف مكيلع اهب قدصت هللا نم ةقدص يه» : لاقف

 ةشئاع ثيدحف ةلعلا هذهل ضراعملا يلقنلا رثألا اماو . ةصخرلا يه اذه

 يفل تديز مث ناتعكر ةالصلا تضرف ام لوا : تلاق اهنا هيلع قفنلا

 نولصت متنك يتلا ةالصلا ناه : لاق اضيا يع ءيبنلا نعو . (")رضملا

 يلقنلا ىنعملل ضراعملا لعفلل ليلدلا اماو (")رفاسملا ةالص اهنا الا ناتعكر

 هرافسا عيمج يف رصقي هنا مالسلا هيلع هنع لقن ام وهف راثالا موهفمو

 ١( ةعامجلا هارر .

 تضرف ام لواه حاضيالا ىف يخامشلا هقاس امك ةشئاع ثيدح صنو . هيلع قفتم (آ

 ةالص ىف ديزو رفسلا ةالص ترقاو {}ك رضحلاو رفسلا ىف ناتعكر ناتعكر ةالصلا

 رفسلا ةالص ترقاف نيتعكر ةالصلا تضرف ام لواه : هيلع قفتملا صنو رضحلا
 ىلع رفسلا ةالص ترقاو اعبرا تضرفف رجاه مث يراخبللو ؛رضحلا ةالص تماو
 . ٢ةءارقلا اهيف لوطت اهناف حبصلا الاو راهنلا رتو اهناف برغملا الاو : دمحا دازو «لرالا

 . ظفللا اذهب هدنس ىلع علطا مل (؟
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 نيب رفاسملل رييختلا ىلا بهذ نمو © (_)طق ةالصلا متا هنا هنع حصي مل و

 ل يبنلا نا اهنع هللا يضر ةشئاع نع يور امب جتحا مامتالاو رصقلا

 © رصعلا لجعيو رهظلا رخؤيو ، رطفيو موصيو رصقيو رفسلا ي متي ناك

 . ملعا هللاو (")ءاشعلا لجعيو برغملا رخؤيو
 رصقلا اهيف زوجي ىتلا ةفاسملا يف ءاملعلا فلتخا : ةيناثلا ةلأسملا

 امهو ناخسرف اهنا ىلا رهاظلا لهاو قارعلا لهأ ضعبو انباحصا بهذف

 ع ءيبنلا نا كلام نب سنا نع يورم كلذو . لايما ةتس ريدقتلا يف

 كلذ نع لئسف عجر مث نيتعكر مهب ىلصف ةفيلحلا يذ ىلا هباحصأب جرخ
 يلع لاق هبو (")هرفسلا ةالص لاق وا رفسلا دح مكملعا نا تدرا» لاقف

 ديز نب رباجو ، ملسم ةديبع وبأو © سابع نب هللادبعو ، بلاط يا نب

 كلام ةنيدملا لها بهذو . مهنيب هدجا فالخ الب انباحصا نم مهريغو

 كلذو . درب ةعبرا ةالصلا رصقل ةفاسملا نا ىلا هعايشاو يعفاشلاو هباحصاو

 سابع نباو ، رمع نع كلذ اوورو . طسولاب موي ةريسم تدجو اميف
 ةفاسم لقا نا ىلا هباحصاو ةفينح وباو ةفوكلا لها ضعب بهذو . امهريغو

 هوورو . قفا ىلا قفا نم رفاس نمل رصقلا امنا : اولاق . مايا ةثالث ريصقتلا
 لوقعملا ىنعملا ةضراعم عزانتلا ببسو ٤ هنع هللا يضر دوعسم نبا نع

 . ةقشملا لجال يه امنا رفسلا ىف ةالصلا رصق ةلع نا كلذو . لوقنملا ظفلل

 تناك اذا رصقلا نوكي نا بجو اذكه رمألا ناك املف موصلا ىف كلذكو

 جرخ نيح نم نيتعكر اهيلصيف ةيعابرلا ةالصلا رصقي (ةلع) ناكو : ميقلا نبا لاق ١(
 فلتخي مل و ةيعابرلا ةالصلا متا هنا هنع تبثي مل و { ةنيدملا ىلا عجري نا يلا ارفاسم

 هححصم مها . ةمئالا دحا كلذ ين

 ٢( يقهيبلا هاور «يلع قشي ال هناه : تلاق اهلعف نم كلذ نا ةشئاع نع ظوفحملا .

 ٣) يفاسنلاو يقهيبلاو ينطقرادلا هاور .
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 لا ناه : لاق ع ءيبلا نا يور امف هل ضراعملا ظفللا اماو . ةقشملا
 . ملعا هللاو (ةالصلا رطشو موصلا رفاسملا نع عضو

 رصقت ىذلا رفسلا عاونا يا يف سانلا فلتخا دقف : ةثلاثلا ةلأسملا

 جحلاك هب برقتملا رفسلا ىلع روصقم هنا ىلا مهضعب بهذف : ةالصلا هيف
 طق ةالصلا رصقي مل ع ءيبنلا نأب اوجتحاو . كلذ هابشاو داهجلاو
 رفسلا يف وه امنا رصقلا نا ىلا نورخا بهذو . (")هب برقتم رفس يف الا

 يورم وهو . انباحصا لوصاب . قيلالا وهو . ةيصعملا رفس نود حابملا
 ةيصعم وا ناك احابم رفس لك يف هوزاجا مهضعبو © يعفاشلاو كلام نع
 ىنعملا ضراعت عزانتلا ببسو . هباحصاو ةفينح يبا نع كلذ ركذو

 ظفل رهاظو ةقشملا ربتعا نم نا كلذو . لعفلا ليلدب ظفللا رهاظو لوقعملا

 مالسلا هيلع لوسرلا لعفا ربتعا نمو . رفس و رفس نيب قرفي ل رفسلا

 نم امأو . انمدق اك داهجلاو جحلاك هب برقتملا رفسلا يف الا رصقلا زجي مل

 زوجن له : هيف لصألاو . ظيلغتلا ةهج ىلعف ةيصعملاو حابملا نيب قرف

 . ملعا هللاو ؟ ال ما ةاصعلل ةصخرلا

 رفاسملا هنم أدبي ىذلا عضوملا يف ءاملعلا فلتخا : ةعبارلا ةلأسملا

 ١( لاف بعك نب هللادبع ينب نم الجر نا كلام نب سنا ثيدح نم يذمرتلا هاور :
 لاقف ىذغتي هتدجوف (ل هللا لوسر تيتأف (ةلكلعر هللا لوسر ليخ انيلع راغا

 عضو ةللا ناه : مايصلاوا موصلا نع كثدحا ندا لاقف مئاص ينا : تلقف لكف ندا

 لار ؛مايصلا را موصلا عضرملاوا لماحلا نعو © ةالصلا رطشو موصلا رفاسملا نع
 تمعط نوكا ال نا يسفن فهايف { امهادحا وا (ةعر يبنلا امهيتلك اماق دقل

 هححصم ها . دنر يبنلا ماعط نزم .

 رصق رفاس اذا (ةلك) ناك هنا» : للا همحر حاضيالا بحاص هدروا اك ثيدحلا صنو (!

 . هيلع قفتم ٬عج ري ىتح

 



 هناف ًايئان ارفس يوني ناك نا هنأ ىلا انباحصأ بهذف : ةالصلا ريصقت ىف

 نيب نيخسرفلا نود اميف مهضعب هريخو 3 هتيرق نم جرخ نيح نم رصقي
 رطفلا فالخب نيخسرفلا زواج اذا رصقلا هيلع اوبجواو { مامتالاو رطفلا

 سيلو ، اهدرو اهلوبق نيب ريخم ةصخر رفسلا يف رطفلا نأل : اولاق موصلا يف
 ! رصقلاب الا رفاسملا ةالص حصت ال مزال رما هنأل ةالصلا رصق كلذك
 قوف اميف ةجاح بلط يف جرخ نا اماو : اولاق 3 ادبأ ةداعالا هيلعف الاو

 نع يورو . ملعا هللاو نيخسرفلا زواجي ىتح رصقيال هناف نيخسرفلا

 نم جرخي ىتح رصقي ال رفسلل ديرملا نا وهو . اذه لثم سنا نب كلام
 هنا اضيا هنع يور دقو . اهتويب لوأ لخدي مل ام متي الو ، رصملا تويب

 ببسو . لايما ةثالث وحنب اهنم نوكي ىتح ةعماج ةيرق تناك اذا رصقي ال

 رفسلا ظفل موهفم ىعار نمف : لعفلا ليلدب ظفللا موهفم ةضراعم عزانتلا

 ةالصلا رصقيف ، رفاسم مسا هيلع قلطنا دقف رفسلا يف عرشام ىتم هناف

 ال هناف مالسلا هيلع لوسرلا لعف ىعار نمو ، رصملا تويب نم جرخ اذا
 هنا ثيدح يف مهضعب ركذ هنال ادعاصف لايما ةنالث زواجي ىتح رصقي

 ىلص خسارف ةثالث وا لايما ةثالث هريسم جرخ اذا ناك مالسلا هيلع

 . ملعا هللاو (')نيتعكر

 ثكم اذا ىذلا نامزلا رادقم يف سانلا فلتخا : ةسماخلا ةلأسملا

 مهفالتخا غلبم نا ءاملعلا ضعب ىورف : مامالا همزل رصملا يف رفاسملا هيف

 ؛اهدحا» : لاوقا ةثالث اهنم رهشألا نا الا الوق رشع دحا ةلأسملاهذه يف

 .مامالا همزل مايا ةعبرا ةماقا ىلع مزع اذا هنا ةيكلاملاو ةيعفاشلا بهذم

 ةسمخ ةماقا ىلع مزع اذا هنا . يروثلا نايفسو ةفينح يبا بهذم «يناثلاو»

 ١( ملسم هاور سنا نع .
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 رصقي رفاسملا نا يرصبلا نسحلا بهذم !لانلاو» . مامالا همزل اموي رشع

 رصقي نا ةنسلا تضم : لوقي انغلب اميف ناكو . انطو ذختي مل ام ادبا

 دنع فيعض ديدحتلا ىلع سايقلاو ، عرشلا ىف اهنع توكسم ةلاسم اهنا

 ةالص ريصقت ىف دحي مل و مالسلا هيلع لوس رلا اهنع تكس املف . عيمجلا

 رشع ةعبس حتفلا ماع ةكمب ماقا هنا مالسلا هيلع هنع تبثو . ادح رفاسملا

 ()رشع ةعست وا إ رشع ةينامن تاياورلا ضعب يفو . ةالصلا رصقي امري
 يعفاشلاو هباحصاو كلام ةنيدملا لها بهذف : كلذ يف سانلا فلتخاف

 نب ناثع نع كلذ اوورو 3 اعبرا ىلص اعب را ماق اذا رفاسملا نا هعايشاو

 جتحاو . هلثم بيسملا نب ليعس نعو }٨ هتفالخ صعب ف هلعف هناو نافع

 رصقي اموي رشع ةعبس ةكمب ل ءىبنلا ةماقاب هباحصاو ةفينح وبا

 مامضو ، ديز نب رباجو { ةديبع يا اذه ىف انباحصا بهذمو . (٢)ةالصلا

 ةالصلا رصقي رفاسملا نا هللا مهمحر مهريغو ("»حون يباو ، بئاسلا نب

 تدجو اميف اراد هيف يرتشي وا ) انطو هذختي ل ام ادبا رصملا يف ماقا ناو

 ورمع نع يورام اذه ىف انباحصا ةجح . (٤)ةصاخ ةديبع يلل نع

 ماقا (ةنلك) ءىبلا ناه : لاق . اموي رشع ةسمخف سابع نبا نع عيبرلا ةياور اما ١(

 ، عيبرلا لاق ءاهب ةمانالا يونيال وهو ةالصلا رصقي اموي رشع ةسمخ حتفلا ماع ةكمب
 يذلا هعضوم يف مايا ةعبرا ةماقالا يوني ناك اذا رفاسملل ةماقالا ري مل نم ةجح هذه
 ةعبس دواد يالر !اهري رشع ةعستا سابع نبا نع يراخبلا ةياور ىفو هيف لزن

 كوبتب ماقا (ض) رباج نع هلو _ ارشع ةينامن ه نيصح نب نارمع نع هلو _ ارشع
 هححصم ها . هلصو ىف فلتخا هنا الا تاقث هتاورو ءةالصلا رصقي اموي نيرشع

 . ابيرق مدقت دقو ٦(
 . هب فيرعتلا مدقت ناهدلا حلاص حون وبا ٢(

 ةباحصلا هيلع ركناف اعبرا ىنب ىلص هنا نافع نب ناع نع يور امك اهيف جوزتوا ٤(

 نمه : لوقي (٠ يبنلا تعمس و دلبلا اذهب تلهات يننال تممتا امنا : لاقف كلذ

 ها . هلها نم وهف دلبب لهأت
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 رصقي رهشا ةعست ةيرق يف هتاوزغ ضعب يف ماقا ع ءيبنلا نا ديبع نبا
 انباحصا ىورو . انباحصا راثا ضعب ىف الا هرا مل ثيدحلا اذهو . ةالصلا

 ةمقلع نا يعخنلا ميهاربا نعو . ةالصلا رصقي نيتنس سرافب ماقا نسحلا نا

 ! نينس عبرا اهب ماقا هنا مهضعب ىورو 3 ةالصلا رصقي نيتنس مزراوخب ماقا

 ارهش رشع ةعبس ليقو ، رهشا ةتس ناجييرذأب ماقا هنا . رمع نبا نعو
 رع ءيبنلا باحصا نم رفن يف صاقو يبا نب دعس نعو . ةالصلا رصقي
 تاهما هذهف . ملعا هللاو . ةالصلا نورصقي هللا ءاشام ةيسداقلاب اوماقا

 ناذالا نم ةالصلا ننس تاقلعتم ىلا هللا ءاش نا عجرنلو ، ريصقتلا لئاسم

 ةالصلا ننس لاثتما ةيفيك نم كلذ ريغو هيجوتلاو ةعامجلاو ةماقالاو

 . ملعا هللاو اهضئارفو

 لصفل ١

 ةماقالاو ناذالا ىف

 يف «يناثلاو» . ناذألا يف «امهدحا» : نيمسق مسقني لصفلا اذهو

 . ةماقالا

 ناذالا ىف

 ناذأو» هليلد . مالعالا هانعم يوغللاف : يعرشو يوغل نيهجو ىلع وهو

 يعرشلاو . مالعا يا (١؛ربكالا جحلا موي سانلا ىلا هلوسرو هللا نم

 . )٢( : ةبوتلا ١(
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 انهه هيف ركذتلو . ةصوصخم تاقوا يف ةيعرش ظافلأب ةالصلل فيرعتلا وه

 دقو . ناذآلا ةفص يف «اهادحا» : هيف تاهمالا ىرجم يرجت لئاسم سمخ

 ريبكتلا ةينثت !اهادحا تافص عبرا ىلع تدجو اميف هيف سانلا فلتخا

 كلام ةنيدملا لها بهذم ةفصلا هذهو . ىنثم هيقابو نيتداهشلا عيبرتو هيف

 لوألا ريبكتلا عيبرت وهو ةفوكلا لها ناذا ةيناثلا ةفصلاو» © هباحصاو

 ةفينح وبا كلذ ىلع مهقفاوو 2 انباحصأ بهذم وهو ناذألا يتاب ةينثتو
 . «ةثلاثلاو» . ملعا هللاو ناذالا عيمج يف ريبكتلا عيبرت اوار انباحصا نا الا

 ةينثتو لوالا ريبكتلا عيبرت وهو : مهنع يور اميف ةرصبلا لها ناذا

 ' نيريس نباو يرصبلا نسحلا نع اذه يورو نيتلعيحلاو نيتداهشلا
 ريبكتلا عيبرت وهو : مهنع يور اميف ةكم لها ناذا : ةعبارلا ةفصلاو

 ببسو يعفاشلا نع اهلثم يورو : ناذالا ىقاب ةينثتو نيتداهشلاو لوالا
 ةللاو : مهنم قيرف لك دنع لصتملا لمعلا فالتخاو راثالا فالتخا عزانتلا

 . ملعا

 ءاهدحا» : لاوقا ةثالث ىلع هيف فلتخا دقو . (همكحر : ةيناغلا ةلأسملا

 . رهاظلا لها نع اذه يور _ تاعامجلا ىلعو نايعألا ىلع ةضيرف هنا

 اينك اذا ، هبحاصلو ثريوحلا نب كلامل ع ءيبنلا لوقب اوجتحا مهلعلو
 ىلع ضرف هنا «ىناثلا لوقلاوه (اامكلضفا امكمؤيلو اميقاو انذأف رفس ىف

 سنا نب كلام نع كلذ يورو . ةدكؤم ةنس ليقو . تاعامجلا دجاسم

 دلب لك لها ىلع ةيافك ضرف ناذألا نا : اولاق مهنا كلذ . هباحصا نعو

 دحاو هلعف ناو . اولتوقو اومنأ عيمجلا هكرت ناو ، مالسالا رئاعش ةماقال

 امكمؤيلو اميقاو انذاف ةالصلا ترضح اذاه نيلجرل (ةليتر لاق يراخبلا ةياور ١(
 . ءامكنسا لاق وا امكلضفا
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 نيهجوب ةعامجلا عضاومو دجاسملا يف هبوجو اوللعو . نيقابلا نع أزجا
 ناذالا نا انباحصا لوق «ثلاثلا لوقلاو»ه . تاقوالا فيرعتو راعشلا ةماقا

 فالتخالا ببسو . هسفن ةصاخ يف دحا لكل ةنس وهو ةيافكلا ىلع ضرف

 وا 0 اهب ةصتخملا ةالصلا ليواقأ نم الوق نوكي نا نيب هددرت ببس وه

 دجاسملا يف اهيلا ءاعدلاو ةالصلاب سانلا مالعا وه هب دوصقملا نوكي نا

 . تاعامجلا عضاومو

 نذؤي ال هنا ىلع تدجو اميف اوعمجا دقو . هتقو يف : ةلاثلا ةلأسملا

 بهذف : هيف اوفلتخا مهناف حبصلا ادع ام تقولا لوخد لبق ةالصلن

 كلام نع اذه يورو . رجفلا عولط لبق اهل نذؤي نا زوجي هنا ىلا مهضعب

 حبصلل دب ال ضعب لاقو . زوجي ال هنا ىلا ةفينح وبا بهذو & يعفاشلاو
 ناثيدح مهفالتخا ببسو . رجفلا عولط لبق امل نذا نا ناث ناذا نم

 اوبرشاو اولكف ليلب نذؤي الالب نا يع ءيبنلا لوق «امهدحاو ناضراعتم
 الالب نا : رمع نبا نع يور ام «يناثلاو» . ()موتكم مأ نبا نذؤي ىتح

 دبعلا نا الاو يدانيف ديعي نا مالسلا هيلع هرمأف رجفلا عولط لبق نذأ

 . ملعا هللاو ("مان دق

 مهضعب لاق : اهيف فلتخا دقو : ناذألا طورش يف ةعبارلا ةلأسملا
 اهجوتم ، بكار الو ، دعاق ريغ 0 هيمدق ىلع امئاق ةراهط ىلع الا نذؤيال

 مقي الو . لقعلا حيحص غلاب وهو ، ناذآلا ةلاح يف ملكتم ريغ ، ةلبقلل

 نبا هلوق ىلا الالب ناه : (كلمع) هللا لوسر لاق ث الاق ةشئاعو رمع نبا ثيدح نم ١(
 قفتم . تحبصا تحبصا . هل لاقي ىتح يدانيال ىمعا الجر ناكو موتكم ما

 . جاردا هرخآ يفو . هيلع

 . هفعضو دوادوبا هاور ٢)
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 . ارجا هناذأ ىلع ذخأي الو ، رذع نم الا نذؤملا ريغ ىأ © هريغ ةالصلا

 لوصأب قئاللا وهو . ةالصلا ىلع ناذألا ساق لوقلا اذه بحاصف
 . ناذألا داعا ملكت نا : ()جرؤملا يبا نع تدجو دقو 7 انباحصأ

 ملكت اذا هناف ()ناسغوباو بيبح نب عيبرلا اماو { (")بويا هب بجعاو
 بوثبالا نذؤي نا هل يغبني الو . ناذالا ديعي الف اهنم دبال ةجاحل مهدنع

 نوكي ىنم : بيبح نب عيبرلا لئس دقو برشي الو 5 هيف لكأي الو 3 رهاط
 كرديو لستغيف بنجلا مئانلا هبتني امردق ىلع : لاقف ؟ رجفلل ناذالا

 . ملعا هللاو . ةالصلا

 لثم لوقي نا ناذألا عماسل ءاملعلا بحتسا دقو : ةسماخلا ةل [آ

 لوق دنع هيف اوفلتخاو . لع ءيبنلا نع كلذ توبثل نذؤملا لوقي ام

 نا ةباحصلا ضعب نع ليقف : حالفلا ىلع يح © ةالصلا ىلع يح نذؤلل

 لب : مهضعب لاقو . ميظعلا يلعلا هللاب الا ةوق الو لوحال : لوقي عماسلا

 نمم يناثلا نرقلا ءاملع دحا وه نملا نم مدف لها نم دمحم نب ورمع جرؤملا وبا ١(
 فالخ هباحصا نم ةعامج يف هل عقو دقو { ملسم ةديبع يبا نع عبرلاو وه ذخأ

 بناج هحيجرتو ةديبع يبا مهخيش لخدت ىلا ىدا لئاسم ىف عيبرلا نيبو مهنيب
 هنع:يوري نمم وهو . زيزعلادبع نبا ةمجرت ىف كلذ ىلا ةراشالا تقبس دقو . عيبرلا
 ىلا عجرف اهؤاملع هجاحف نامع ىلا مدق هنا هنع ركذو . هبتك ىف يناسارخلا مناغوبا

 هححصم ها . قحلا

 . هب فيرعتلا قبس دقو عيبرلا ذيمالت نم يمرضحلا بويا نب لئاو بويا وبا وه (:

 ءاهقفلاو ريراحنلا ءاملعلا نم : _ يخامشلا لاق اك _ وهد رمعلا نب دلخم ناسغ وبا ٢(

 يمرضحلا بوبأ نب لئاوو بيبح نب عيبرلا ةقبط ةعبارلا ةقبطلا ءاملع نم ؛ريطانقلا

 ةرصبلاب ملسم ةديبع يبا ةسردم يجيرخ نم مهلك و قرشملاو برغملا ىلا ملعلا ةلمحو

 هللا همحر هتقبط لها نم هريغك هيلع رثعا ملف ديدحتلا ىلع هتافوو هدلوم خيرات اما

 هححصم ها . هنع يضرو
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 اذاه : مالسلا هيلع هلوق وهو . ثيدحلا مومعل نذؤملا لوقي ام لثم لوقي
 . ملعا هللاو (ا)نذؤملا لوقي ام لثم اولوقف ناذألا متعمس

 يناثلا مسقلا
 ةماقالا ىن

 غلبا ةدكؤم ةنس اهنا : روهمجلا لاقف { اهمكح ين ءاملعلا فلتخا دقو

 رفعج نبا ركذ دقو . ضرف اهنا ىلا رهاظلا لها بهذو . ناذالا ديكات نم

 هتالص ديعي ىلص ىتح ادمعتم ةماقالا كرت نم نا : (")هباتك ىف ينامعلا

 مهفالتخا ببسو . ةسيسخ هتلزنم (")معنلا غوبس يفو . مهضعب لوق ي
 هيلع هلوقل بوجولا ىلع اهب ملعلا لمحي يتلا لاعفالا نم ةماقالا له

 ىلع لمحت ىتلا لاعفألا نم يه ما (ثيلصا ينومتيأر اك اولص» : مالسلا

 : اضرف اهنوك بجوي اميقاو انذا نيلجرلل لوسرلا ثيدح رهاظو & بدنلا

 ١( يردخلا ديعس يبا ثيدح نم عيبرلاو دواد وباو يذمرتلا هاور هيلع قفتم .
 يوكزالا رفعج نب دمحم رباج ينال رفعج نبا عماجب روهشملا . عماجلا باتكلا وه ٢(

 هريغو يراوحلا يبا تادايز هيفو . تادلجم ثالث ىف ثلاثلا نرقلا ءاملع نم ينامعلا

 عفان كرابم باتك وهو يشاوحلا مكح مهتادايز اولعج & حبسملا نباك ءاملعلا نم
 ديعس نب دمحم ديعس وبا مامالا فلا دقو اذه . يملاسلا هلاق . هماعلاو ةصاخلل

 هتالمجم لصفف رفعج نبا عماج هب بقعتو راثالا هيف ربتعا ربتعاو باتك يمدكلا

 بر هلل دمحلاو نيبغارلا يديا لوانتم يف ناكف هزونك جرختساو 5 هتالكشم حضواو
 هححصم مها . نيملاعلا

 نرقلا ءاملع نم ينامعلا ينايسبلا دمحم نب يلع نسحلا يبا خيشلل معنلا غوبس باتك ٢(

 . هتمجرت تمدقت يذلا ةكرب نب هللادبع دمح يبا مامالا نع ملعلا ذخا نممو ثلاثلا
 هححصم ها

 ٤( يراخبلا هاور ثريوحلا نب كلام نع .
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 يورف ةماقألا ةفص يل اوفلتخاو 5 ملعا هللاو درفنملا ىلع وا ةعامجلا ىلع اما

 ريخو إ (_)ةدحاو ةرمف هدعبامو ىنثمف اهلوا ىف يذلا ريبكتلا نا كلام نع

 ىنثم ةماقالاو ناذألا نا انباحصا بهذمو ى ةينثتلاو دارفالا نيب مهضعب

 الالب رما ةل ءيبنلا ناب اوجتحاو © ةيفنحلا كلذ ىلع مهقفاوو © ىنثم

 هرما هنا لوالا لوقلا باحصا ىورو . )كلذك ماقاو ، ىنثم ىنثم نذاف

 ةماقالا درفا نم لوا نا انباحصا ىورو . (")ةماقالا درفيو ناذالا عفشي

 . ةماقالا يف مزجلا بحتسيو ى ربنملا ىلع دوعقلا هيلع لوطي ناكو ةيواعم
 لواطتي ملام هدحو كلذ داعا يلصي نا لبق ركذ مث ائيش اهنم يسن نمو

 نا لبق دجسملا لخد نمو . اهديعي نا يلا بحاف اهيف ملكت نمو . كلذ
 لخدي مل نا لاق نم لاقو . ةعامجلا ةماقاب يفتكي هناف فوفصلا ضقتنت

 نم هب متت ملامب ةالصلا لخد نمو ، يلا بحا كلذو . هدحو مقيلف مهعم

 ةالصل سيلو 5 ةالصلا عم ةماقالا دعيلف سوجنم بوثوا ؤ ءوضو ضاقتنا

 ىلع اوقفتا ءاملعلا روهمجو 7 ةماقا الو ناذا ضئارفلا تئاوف ءاضقو ننسلا

 نمقا نا : لاق كلام نع يورو 0 ةماقا الو ناذا ءاسنلا ىلع سيل نا

 ةشئاع نع انوفلاخم ىورو . نسحف نمقاو نذا نا يعفاشلا نعو . نسحف
 لجرلاك تادابعلا عيمج ىف ةأرملا له : فالتخالا لصاو ث ميقتو نذؤت اهنا
 . ملعا هللاو توصلا ضفخب ةرومأم اهنا مولعمو ؟ال ما

 ... حلا ريبكتلا اما : لاق هنا كلام نع : لوقي نا ىلوآلا ١(

 قفتم ثيدحلاو دواد وباو يذمرتلا كلذك هاورو يردخلا ديعس ىلا نع عيبرلا هاور ٢(
 . هيلع

 ةماقالا الا» ةماقالا رثويو ناذالا عفشي نا لالب رمأ : لاق كلام نب سنا ثيدح نم (
 رما يناسنللو 5 ءانتسالا ملسم ركذي مل و . هيلع قفتم © ةالصلا تماق دق الا ينعي

 . !الالب (ةلك) ءيبلا
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 هيجوتلا ىف

 ةالصلا يف بجاو هنا ىلا موق بهذف : همكح يف ءاملعلا فلتخا دقو

 ‘ مالسلا هيلع ميهاربا هيجوت وهو يعفاشلا نع كلذ يورو . مارحالا لبق

 هبحاص فسوي يا بهذمو ] حيبستلا هيلع امنا : ةفينح يا نع يورو

 سيل ةالصلا يف هيجوتلا نا كلام نع يورو . حيبستلاو هيجوتلا نيب عمجلا
 هيجوتو . ةنس هيجوتلا يف حيبستلا نا انباحصا بهذمو » ةنسالو بجاوب

 : ىلاعت هللا لوق حيبستلا ين انباحصا ةجحو & بحتسم مالسلا هيلع مهاربا

 نبا قيرط نم لع ءيبنلا نع يورامو ('موقت نيح كبر دمحب حبسف»
 كناحبس» : لاق ةالصلا ىلا ماق اذا هنا : امهنع هللا يضر ةشئاعو دوعسم

 بحتسا دقو ٠ (٢«كريغ هلا الو كدج لاعتو كمسا كرابت كدمحبو مهللا

 مالسلا هيلع ميهاربا هيجوت لع دمحم ءيبنلا هيجوت ىلا مضي نا انباحصا

 بر _ لوق ىلا _ ضرالاو تاومسلا رطف يذلل يهجو تهجو : وهو
 ةريبكتب ةينلا دقع دعب ةالصلا لخد نميف انباحصا فلتخاو . (")نيلاعلا

 تسيل اهنأل هيلع ضقن ال نورخآ لاقو & هيجوتلا وه انباحصا دنع اهب

 ضقن الف ايسان كلذ كرت نا اماو . لثما لوقلا اذهو . ةالصلا بلص نم

 فصلا 1 رئاس وهو هجوي هناف مامالا تاوف فاخ نا كلذكو . هيلع

 . )٤٨( : ررلظطلا ١(

 جرخاو ديعس ىلا ثيدح نم هلثم ةسمخللو 9 ةشئاع نع ينطقرادلاو دوادوبا هاور ٦(

 ٢( مانالا : )ر١٦٢( .
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 عيمجب نايتالا دعب ةالصلا دارا نمل يغبنيو ، ملعا هللاو هيف فقو اذا مرحيو

 رادقم هيلجر نيب العاج ابصتنم موقي نا اهريغو ةراهطلا نم اهطورش
 | هدوجس عضوم يف هرصب ادار ؤ الاسرا هيدي السرم ، لعن طقسم

 املاع ، ههجوو هتينب ةلبقلا ىلا اهجوتم ، هحراوج عيمجو هبلقب هلل اعشختم

 همويو كلت هتالصب افراع . ةلبقلا ىلا اهب هيجوتلابو ةالصلاب رومام هناب

 ءيش عييضت يل هباقع نم افئاخ ، هضرف ءادا يف هللا باوث ايجار { هرهشو

 : ةيرفس وا ةيرضح ةنيعم ةالص ءادا ىلع ةينلا دقع دعب لقيلو . هرماوا نم
 الا بونذلا رفغي ال هناف ىلرفغاف يسفن تملظو اءوس تلمع ينا بر

 ةالص يلصا نا ، يلع اهتضرفا ىتلا كتضيرف ءادا ىلع ينعا مهللا . تنا

 اهب ابرقتم إ مولعم رهش يف ، مولعم موي يف يلع اهتضرفا ةضيرف رهظلا
 يهو ةلبقلا ضرف اهب البقتسم ، كباقع نم افئاخ © كباوث ايجار ، كليلا

 ةلبق ىه يتلا ةكم لهأل ةلبق وه يذلا دجسملا لهأل ةلبق يه ىتلا ةبعكلا
 رطف يذلل يهجو تهجو ينا . ضرألا لهأل ةلبق وه ىذلا { مرخلا لهأل
 يكسنو يتالص نا . لق 3 نيكرشملا نم انا امو افينح ضرألاو تاومسلا

 مهللا كناحبس . ترما كلذبو هل كيرشال نيملاعلا بر هلل يتاممو يايحمو
 . ربكا هللا . كريغ هلإ الو كدج ىلاعتو كمسا كرابت كدمحبو

 يلو ةالصلا يف انباحصا دنع اهب رومأم يهو : ةذاعتسالا ىف ةلأسم
 ناطيشلا نم هللاب ذعتساف نارقلا تأرق اذاف» ىلاعت هلوقل . ةءارقلا لبق اهريغ

 رسلا ةالص ىف أرس أرقت يهو . نآرقلا ةءارق تدرا اذا ىنعي (_ميجرلا

 هللا لاق اك يلصملا ذيعتسيو . ةصقان هتالصف ادمعتم اهكرت نمو ث رهجلاو
 . ائيش اذه نع ديزي ال : مجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعا : لجو زع

 ١) لحنلا : )٩٨( .
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 باطخلا نب رمع نا هللا همحر ملسم ةديبع وبا ىورف اهعضوف ين اوفلتخاو

 ركب ابا نا اضيا ةديبع وبا ىورو . ةءارقلا لبق ذيعتسي ناك هنع هللا يضر

 اوناك مهن :ا ةباحصلا نم مهريغو دوعسم نباو بلاط يبا نب يلعو قيدصلا

 اميف هللا همحر ةديبعوبا ذخا اذهبو 0 ةءارقلا لبق مارحالا دعب نوذيعتسي

 هناسل ناك نا هنا هللا مهمحر انخئاشم رثا ىفو . (ا)جرؤملا وبا هنع ىور

 . ملعا هللاو هلبق الاو ريبكتلا دعب ذوعيلف .ةذاعتسالا لاذ مجعب دوعتم

 نا ىلع _ تدجو اميف _ ةمألا روهمج قفتا : مارحالا يف ةلأسم

 لوقل . اهب الا ةالصلا ىف لوخدلا حصي ال بجاو ضرف مارحالا ةريبكت

 لوق ةنسلا نمو . ("اريبكت هربكف» هلوقو ، (")هربكف كبرو» ىلاعت هللا
 اهليلحتو ريبكتلا اهميرحت و روهطلا ةالصلا حاتفم» مالسلا هيلع لوسرلا
 مث ءوضولا غبس اف ةالصلا تدرا اذا ةالصلا هملعي ىذلل هلوقو (ث)؛ميلستلا

 هنا مالسلا هيلع هلعف نم لقن امو . (٥)ثيدحلا ربك ش ةلبقلا لبقتسا

 ١( اييرق هب فيرعتلا مدقت .

 ٢( رثدملا : )٢( . ٣( ءارسالا : ز١١٠( .
 ٤( عيبرلا ةياور اما ، مكاحلا هححصو يذمرتلاو دواد وبا هاورو { يناسللا الا ةسمخلا هاور

 ؛روهطلا ةالصلا حاتفم» : ىلوالا ةلمجلا فذحبف بلاط يبا نب يلع قيرط نم .

 هححصم ها

 ٥( مث ، ءوضولا غبسأف ةالصلا ىلا تمق اذاه : ظفلب ةريره يبا ثيدح نم يراخبللو
 اعكار نئمطت ىتح عكرا مث ، نارقلا نم كعم رسيت ام ارقا مث ، ربكف ةلبقلا لبقتسا ،

 نئمطت ىتح عفرا مث ف ادجاس نئمطت ىتح دجسا مث { امئاق لدتعت ىنح عفرا م
 هجرخا ,اهلك كتالص يف كلذ لعفا مث {} ادجاس نئمطت ىتح دجسا مث { اسلاج

 ثيدح هلثمو امئاق نئمطت ىتح ملسم دانساب ةجام نبالو _ ةعبسلا
 ؛ماظعلا عجرت ىتح كبلص مق اف دمحأل ظفل ىفو نابح نباو دمحا دنع (ض) ةعافر

 غبسي ىتح مكدحا ةالص متت نل اهناو عفار نب ةعافر ثيدح نم دواد يباو يناسنللو
 كعم ناك ناف هيفو «هيلع ينثيو هدمحبو هللا ربكي مث ، ىلاعت هللا هرما اك ءوضرلا

 ءاش امبو نآرقلا ماب أرقا مث دواد يبالو «هللهو هربكو هللا دمحاف الاو . أرقاف نآرق
 !تعش امب مث نابح نبالو هذللا .
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 ينومتيأر اك اولص» هلوقل هلعف نم كلذ بجوف . ةالصلا حاتتفا دنع ربكي

 عقو ام الا اهضرف لمجمل انايب تناك ةالصلا يف هلاعفا نألو . (١×يلصا

 نا ىلا موق بهذ دقو . ملعا هللاو . اهيف ضرفب سيل هنا هيلع عامجالا

 ذش دقو ا مارحالا ةريبكت ىلع هوساق مهلعلو . بجاو هلك ةالصلا ريبكت

 مهلعلو ؤ فيعض لوق وهو { ةنسو لفن هلك ةالصلا ةريبكت نا اولاقف موق
 . ملعا ةللاو ةالصلا يف ضرفب تسيل ىتلا لاوقألا ىلع هوساق

 . ربكا هللا : ةالصلا يف ءىزجملا ريبكتلا ظفل نا ىلع اوعمجاو : ةلأسم

 كلام بهذف ؟ هماقم هانعم يف وه امم هظفل ريغ موقي له اوفلتخاو

 زوجي : لاق ىعفاشلا نا الا هماقم ءاوس ظفل موقي ال هنا ىلا يعفاشلاو

 ناك اذا هماقم هريغ موقي هنا ىلا انباحصا بهذو . ربكالا هللاو ربكا هللا

 . مظعألاو لجالا يف اوفلتخاو ، مظعا هللا © لجا هللا : لثم هانعم يف

 : مهفالتخا ببسو . اذه يف انباحصا ةفينحوبا قفاوو . ميظعلاو ليلجلاو

 هنا ىلا نولوالا بهدف : ىنعملا وأ © حاتتفالا يف ربتعملا وه ظفللا له

 0املستلا اهليلحتو ريبكتلا اهميرحت مالسلا هيلع هلوقب اولدتساو . ظفللا
 قوطنملاب صاخ مكحلا نا ىلع لدي رصحلاو ، رصحلل انهه ماللاو فلألان

 باب نم وه كلذ نم موهفملا نا ىلا ىناثلا لوقلا باحصا بهذو 0 هب

 رظنلاو ، هب قوطنملا مكحب هنع توكسملاب مكحي نا وه باطخلا ليلد

 ينامعلا ةكرب نبا بهذ هيلاو ، هيلع صوصنم هنأل لوألا لوقلا بجوي
 . ملعا هللاو ")هباتك ين

 . يراخبلا هاور ثريوحلا نب كلام نع ١(

 .ايرق مدقت ٢(

 . ةكرب نبا عماجب روهشملا هباتك ركذو هركذ قبس ٢(
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 ناو . هل ةالص الف ايسان وأ ادمعتم مارحالا ةريبكت كرت نمو : ةلأسم

 تدسف عوكرلا ىلا اهزواج ناو . مرحيو عجري هناف ةءارقلا ىلا اهزواج
 ليقو ربتعيال ليقف : اهزواج نا دعب اهيف كشلا ربتعي له اوفلتخاو { هتالص
 . اهمكحي ىتح اهزوابجي الف ةالصلا يف لوخدلا يه اهنال حصالا وه ربتعي

 هبلقب دصقي نا هتيفيكو . مارحالاب ةنورقم ةينلا نكتلو : ةلأسم
 باحصتسا بجو ةينلا هتنراق اذا مث { انمدق اك ةنيعملا ةالصلا يف لوخدلا

 لثم { اهمزج ضقنيو اهيفاني ام ثدحي ال ناب اهرما ةمادتسا وهو اهمكح

 ءانثا هتين تبزع ناو . اهمامتا لبق ةالصلا نم جورخلا ىلا هتين لقني نا

 ايندلا رما ف كامهنالا يف هتين تبزع نا اماو . كلذ هرضي ل ةالصلا

 { ةالصلا نم غرف ىتح هرظن دري ل و اهل وضفب ثبشنتلاو اهقئالعب قلعتلاو

 ىور دقو )1 هرايتخاب عقاو كلذ نال ٤ اهب دادتعالا كرت ىدنع ىونالاف

 ءاملعلا ملع عمجا : لاق (هللا همحر ديز نب رباج نع بئاسلا نب مامض

 ءيبنلا لا مهضعب هعفرو !اهنم لقع ام الا هتالص نم دبعلل سيل» نا ىلع

 لجرلا نا هللا همحر رامع قيرط نم ةلع ءيبنلا نع ركذ دقو ("

 ١) امهب فيرعتلا مدقت .

 لقع ام الا هالص نم دبعلل سيل» : ثيدح رساي نب رامع قيرط نم دمحا هاور ٢(

 ىف يزورملا رصن نب دمحم ىورو _ ٠ اعوفرم ءايحالا ثيداحا جرحم هدجي مل «اهنم
 المع دبع نم هللا لبقياله : السرم شرهد يبا نب نامثع ةياور نم ةالصلا باتك

 نم سودرفلا دنسم يف يمليدلا روصنم يبأ ةياورو _ ؛«هندب عم هبلق دهشي ىتح
 لجرلل بتكبال» رامع للع افوقوم دهزلا يف كرابملا نبالو . بعك نب يا ثبدح

 ناصقنلا ىف كشف ةالص ىلص نم لوقي (ةللي) ناكو . !هنع ىهسام هتالص نم
 اهنم لقع ام الا هتالص نم هل بسحي ال دبعلا ناف ةدايزلا ىف كشي ىتح لصيلف

 . ةعكرلا هذهب الا متا هنا لقعي ال ينعي _
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 لاو . اهرشعىلا اهعبر الو اهثلث الو اهفصن هل بتكي الو ةالصلا يلصيل
 هللا ءاش نا هيلع ساب الف اهيف هرظن درف هتالص يف ركذت نا اماو . ملعا

 كشلا هحكنتسي مل نا هيلع ساب الف ينيد مهمب هبلق قلعت نا اماو . ىلاعت

 ينيرتعي ساوسولا : لاق هنا سيق دبع نب رماع نع يكح اك . هتالص ىف
 بحا ةنسالا يف فلتخت نال لاقف ؟ ايندلا رما يفأ : هل ليقف ةالصلا ىف

 . فرصنا فيك يبر يدي نيب يفقومب يبلق لغتشي نكلو ، كلذ نم يلا
 هللاو إ هيف وهام مهف نع هلغشي هنال كلذك وهو 3 اساوسو كلذ دعف

 ..... )ملعا

 يف ءاملعلا فلتخا _ محرلا نمحرلا هللا مسب ةءارق يف» : ةلأسم

 ي اهب حاتتفالا عنم هباحصاو سنا نب كلام نع يورف اهب ةالصلا حاتتفا
 ! روسلا نم اهريغ يف الو 5 ةحتافلا لوا يف الا ارهج وا تناك ارس ةبوتكملا

 ةروس لك عمو ةحتافلا لوا يف أرقت انباحصا لاقو . ةلفانلا يف كلذ زاجاو

 عم ارس ةالصلا يف أرفتو ، ةبوتلا ةروس لوا يف الا اهريغ ىفو ةالصلا يف
 ء(")يروثلا نايفسو ةفينح وبا كلذ ىلع مهقفاوو . رهجلا عم ارهجو رسلا

 مل نا دسفنال ينعي رطاوخلا نمز لاط ولو بولقلا لامعا ف صخري (ةلثمع) ناك ١(
 : هانعمف !ةالصلا ين اناو نيرحبلا جارخ بسحال يناه : (ض) رمع لوق اماو . دمعتي

 زهجال يناه : اضيا هنعو . هوحنو كلذ رمع زاوجال ءوسلاب ةرامالا سفنلا ءوس ركذ

 (دبك ءينلا عم تيلص» : لاق ثراحلا نب ةبقع نعو !ةالصلا ىف اناو يشيج

 نم موقلا هوجو ىف ام ىأرو هئاسن ضعب ىلع لخدو اعيرس ماق ملس املف رصعلا
 تيي وا يسمي نا تهركف اندنع أربت ةالصلا ىف اناو تركذ» : لاق هتعرسل مهبجعت

 . يراخبلا هاور ؛هتمسمقب ترماف اندنع

 روث ىلا ةبسن ىركلا يروثلا قورسم نب ديعس نب نايفس هللادبع وبا وه يروثلا ٢(

 تامو _ ه٧٩ ةنس دلو ٦ نيعباتلا يعبات نم وهو . هدادجا دحا ةانم دبع نب

 هححصم ها . ه١٦١ ةنس ةرصبلاب
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 وباو دمحاو ديبع وباو كرابملا نباو ةبيتق نباو هيلوق دحا يف يعفاشلاو
 . راثالا فالتخا امهدحا : نائيش فالخلا ببسو . مهريغو (ا)روث

 ضعب نع اهتأرق طقسأ نم ىورف ؟ ال ما ةحتافلا نم ةيآ يه له يناثلاو
 الو ةالصلا ىف اهب أرقي نكي مل مالسلا هيلع لوسرلا نا ثيدحلا ةاور

 يفل هنا ديز نب رباج نع انباحصا ىورو «")هللا مهمحر هدعب نم ناتفيلخلا

 لاقف ةلمسبلا ةءارق اوكرت سانلا نا هربخاف مارحلا دجسملا يف رمع نبا
 هدعب نيتفيلخلاو هع ءيبنلا فلخ ىلص هنا هربخا مث ، اهولعف وا رمع نبا
 ينءاسف : لاق . ايح تمدام اهؤرقأ اناو رمع نبا لاقف . اهنوعرقي اوناكف

 لاقف . كلذ لثم هللا همحر يدبعلا راحص نع يورو . (")نثتسي مل ذا

 انوفلام ىورو . ناطيشلا مهنم اهسلتخا هللا باتك نم ةيآ اهنا رمع نبا

 ('كلذ لثم كلع ءيبنلا نع ةملس مأو ةريره يبأو بلاط يبا نب يلع نع
 ةيا ةلمسبلا له : انمدق اك وهف فالخلل بجوملا يناثلا ببسلا اماو

 عماجلا نيدهتجملا ةمئالا دحا يدادغبلا يبلكلا يناملا نب دلاخ نب ميهاربا وه روث وبا ١(

 املعو اهقف ايندلا ةمئا دحا ناك»ه نابح نبا هيف لاق لب . هقفلاو ثيدحلا يملع نيب

 . لقتسم بهذم هل ناك ناو يعفاشلا ةقبط نم دعي «اريخو ةنايدو الضفو اعروو

 . ٢٤٦ ةنس ليقو . ه٠٤٢ ةنس يفوت

 ه دمحلاب ةالصلا نوحتفتسي اوناك رمعو ركب اباو» (لَع) ءيبلا نا سنا ثيدحل ٢(
 لوا ىف ميحرلا نمحرلا هللا مسب نوركذياله : ملسم دازو هيلع قفتم !نيملاعلا بر

 للا مسب نورهجي اله ةميزخ نباو يفاسنلاو دمحال ةياور ينو . «اهرخآ ىف الو ةءارق

 يف يفنلا لمحب اذه ىلعو «نورسي اوناكه ةميزخ نب ال ىرخا ىفو «ميحرلا نمحرلا
 . اهلعا نمل افالخ ملسم ةياور

 لا هدر ىلوالاو ، يبيغ رما اذه نال هللا ءاش نا لقي مل ايح تمدام : لاق امل يا (

 . ؛للا ءاشي نا الا ادغ كلذ لعاف ينا ءيشل نلوقت الو» هئيبنل ىلاعت هللا لاق { ةئيشملا

 للا مسب اوعرقاف ةحتافلا متأرق اذاه (كلع) هللا لوسر لاق :' لاق (ض) ةريره يبا نع ٤
 . هفقو بوصو ينطقرادلا هاور اهتايآ ىدحا اهناف ميحرلا نمحرلا
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 كلامف ؟ ةصاخ لهلا ةروس يف الا ةيأب تسيل ما ةروس لكو ةحتافلا نم
 نمو انباحصاو . لمنلا ةروس يف الا مهدنع ةياب تسيل . هباحصاو
 نعو سابع نبا نع كلذ يورو . ةحتافلا نم مهدنع ةيا يه : مهقفاو

 نمحرلا هللا مسب اهيف دعو تايأ عبس ةحتافلا دع هناو ، (_الفلسلا نم هريغ

 نورخآ لاقو 5 ارس أرقت : ضعب لاقف ، اهتءارق يف سانلا فلتخاف { ميحرلا

 ارهجو رسلا عم ارس أرقت اهنا : انباحصا هيلا بهذي يذلاو 3 ارهج أرقت

 . ملعا هللاو . رهجلا

 ءارق ريغب زوجتال ةالصلا نا ىلع ملعلا لها عمجاو : ةءارقلا يف ةلأسم

 ثيدحلو . (")نارقلا نم رسيت ام اوعرقاف» ىلاعت هللا لوقل ادمع الو اوهس

 ةحتافب الا ةالص ال» : لاق مالسلا هيلع ءيبنلا نع تماصلا نب ةدابع

 ةريره يبا ثيدحو { يردخلا ديعس يلا ثيدحو (")«ادعاصف باتكلا

 يهن باتكلا ةحتافب اهيف أرقي مل ةالص لك» : لاق مالسلا هيلع هنع مهريغو

 ضفخ يف ارهج باتكلا ةحتاف أرقي ناك هنا لع هنع يورو (ثجادخ

 رسلا يف ةءارقلا نا هللا مهمحر انئاملع دنعو . ةروس اهدعب أرقي مث ترص

 دمحلاب تاعكرلا عيمج ىف رهجلا «لوألاو ، ماسقا ةثالث ىلع رهجلاو

 امل ١( أرقو اهأرقف نآرقلا ما يه باتكلا ةحتاف : لاق (رض) سابع نبا قيرط نم يور

 : لاقو ، ميحرلا نمحرلا هللا مسب اهيف يذمرتلا هاور هذلا باتك نم ةيآ اهنا

 سابع نبا نع ريبج نب ديعس ىور دقو ةديبعوبا لاق : عيبرلا لاق . ينطقرادلاو

 . اذه لثم

 ٢( لمزملا : )٢٠( .
 ٢( دوادوبا هاور !ةروسو باتكلا ةحتافب الا ةالصال» : هانعم يفو .

 : ظفلب ةريره يبا ثيدح دوادوبا جرخاو . ةشئاع قيرط نم ةجام نباو دمحا هاور (

 . «مامت ريغ جادخ يهف جادخ يهف جادخ يهف نارقلا ماب اهيف أرقيال ةالص ىلص نمه
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 ةحنافب اهعيمج يف رارسالا «يناثلا» مامالا نامز يف ةعمجلاو حبصلاك ةروسلاو

 برغملاك نيرمالا نيب عمجلا «ثلاثلاه . رصعلاو رهظلا ةصاخ باتكلا

 يورو . اهرئاس يف رسيو امهنم ةدحاو لك نم نييلوألا يف رهجيف ءاشعلاو
 ةحتافب الا تاولصلا نم نيتريخالا نيتعكرلا ىف أرقي مله هلع ءيبنلا نا

 ديز نب رباج انباحصا قفتاو . ةمالا نم ريثك كلذ ىلعو 3 ارس باتكلا
 ءاهقفل افالخ ارس باتكلا ةحتافب الا رصعلاو رهظلا يل أرقي ال هنا هريغو

 رهظلا يف ةروسلا ةءارق مهباجيا يف مهريغو ةيعفاشلاو ةيكلاملا نم انيفلاخم
 رهظلا نا ىلع نيعمتجم سانلا انيأر . اولاق مهنا انباحصا ةجحو . رصعلاو
 ةحتافب الا اهيف ارقي ال ةعكر وا ةالص لك انيأرو { امهيف رهجي ال رصعلاو

 ةءارقلاب امهيف رهجي نيديعلاو ةعمجلا اندجوو 2 اراهنو اليل اهب رسي باتكلا

 امهف أرقي مل نم لوقب امهيف انذخأف 5 راهنلا ةالص يهو ةروسلا لجأل
 رارسالا ىلع سانلا عمجا دقو . ملعا هللاو . (١ةصاخ باتكلا هحتافب الا

 . ("×ءامجع راهنلا ةالص» : كلع ءيبنلا لوقل راهنلا ةالص ين

 يف ةحتافلا ةءارق يف ءىزجملا ردقلا يف ءاملعلا فلتخاو : ةلأسم

 : ةالصلا تاعكر عيمج ىف اهعيمج أرقت اهنا ىلا انباحصا بهذف : ةالصلا

 الف ايسان اهنم لقألا كرت ناو 5 هتالص داعا ادمع ائيش اهنم كرت ناف

 يلصي (هقيعر د هللا لوسر ناك : لاق ةداتق نع (يلعر) هلوق جاتنتسالا اذه ىلع ركعي ١(
 انعمسيو ، نيتروسو باتكلا ةحتافب نيلوالا نيتعكرلا ىف رصعلاو رهظلا يف ارقي انب
 . هبلع قفتم «باتكلا ةحتافب نييرخآلا ىف أرقيو } ىلوالا ةعكرلا لوطيو . انايحا ةيآلا

 ةالص لك يف لاق ©، ةريره ينا نع ءاجام وه ماقملا اذه ين عماجلا لوقلا نا ىدنعو

 مل ناو مكنع انيفخا انع يفخا امو 0 مكانعمسا (ةقلمع) هللا لوسر انعمسا امف» : أرقي

 هححصم ها . يراخبلا هاور هريخ وهف تدز ناو ، تأزجا نارقلا ما ىلع دزت
 ةءارقلاب رهجي نم متيأر اذاه : ةريره يبا ثيدح نم هانعم يفو _ سابع نبا هاور ٢(

 . «رعبلاب هومجراف راهنلا ةالص ىف
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 يكحو 7 ةالصلا فصن يل اهبجوا هنا يعفاشلا نع يكحو . هيلع ةداعا

 يبا نع يورو . ةعكر يف اهتءارق ءىزجت : لاق هنا يرصبلا نسحلا نع

 فالخلا ببسو 6 ةءارق ريغب حيبستلا نيتريخالا نيتعكرلا يف زاجا هنا ةفينح

 نارقلا مأب اهيف أرقي مل ةالص لك» مالسلا هيلع هلوق نم موهفملا لاتحالا
 يف وا } ةالصلا لك يف اهضعب أرق وا اهأرق نم نا كلذو . (_ا)ثيدحلا

 . ملعا ةللاو إ اهيف أرقي مل هلوق تحت لخدي مل اهنم ةعكر

 هالصلا يف ةروسلا ةءارق نم ءىزجملا نا ىلع ءاملعلا قفتا : ةلأسم

 ليقف : كلذ نود اميف اوفلتخاو . ادعاصف تايآ ثالث باتكلا ةحتاف دعب

 رباج نا يررو . نيدلا ةيآك ةليوط ةمظتنم ةيآ ليقو . ةريصق ةيآ ءىزجت
 ءامب مكيتأي نمف اروغ كؤام حبصا نا متيأرأ لق : أرق هللا همحر ديز نب

 حبصلا ةءارق يل انباحصا دنع بحتسملاو { ملعا هللاو ، عكر مث (")نيعم

 لاو ز كرابت ىلا مالسلا هيلع دمحم ةروس نم لصفملا نم ردصب أرقي نا

 : ىلا تلزلز اذا نم برغملا يفو ، رجفلا ىلا سبع نم ةمتعلا يفو ، سبع
 . ملعا هللاو . دحا هللا وه لق

 ؛ نيتعكر ىف اهريركتو اعم نيتعكر يف ةروس ةءارق زوجيو : ةلأسم
 ةروس حبصلا يتعكر رخآ يف أرق هللا همحر دوعسم نبا نا يورو

 . تنقي ملو عكر مث ، دحا هللا وه لقو ، نولءاستي معو ، تالسرملا

 ءامسلا يف لعج يذلا كرابت : ةيآلا هذهب ةمتعلا يف أرق هنا اضيا هنع انغلبو

 هنع ليقو 3 ةيشاغلا ةروسب ةيناثلا ىف أرق مث ()ةروسلا رخا ىلا اجورب

 . ابيرق مدقت دقو ١(
 ٢( كلملا : »)٣٠( .

 ٢( ىلا ١٦.نم) ناقرفلا ٧٧( .
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 ةروسب ةيناثلا يف أرق مث ، نوتيزلاو نيتلاو ، حرشن ملاب برغملا ي أرق هنا
 أرق هنا هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع انغلب كلذكو & (١)ىحضلاو

 باحصأب كبر لعف فيك رت ملأب برغملا ةالص يف ةنيدملاو ةكم نيب
 بذكي ىذلا تيأرأب ةيناثلا ةعكرلا يفو ث ةزمهلا ةروسبو ("ازيفلا

 . ملعا هللاو (")نيدلاب

 نمف 3 هيلي نمو ليقو ث هينذاو هسفن عمسي نا رهجلا دحو : ةلأسم

 يف كلذكو 7 هئزجت الو هتءارقب دتعي الف هينذا عمسي ملو رهجلا يف أرق

 عيطقت نع ةرابع ةءارقلا ذإ هئزبت الف هسفن عمسي مل نا ةروسلا ةءارق

 هسفن عمسيو الا اهجراخمب فورحلا قحلت نا نكمي الو توصلاب فورحلا
 عامساو فورحلاب ناسللا كيرحت اهيف طرتشي رسلا ةءارقو . افييكت راص الاو

 ةللاو . فييكت اهنأل ةءارقلا نم لعف امب دتعي مل اهب كرحتي مل ناف ، سفنلا

 نا هيلع داسف الف ارس رصعلاو رهظلا يف ةروسلاب أرقف يسن نمو ، ملعا
 ناو ، هتالص فنأتسيلف عكرف ةحتافلا عضوم يف دهشتلا أرق ناو 5 هللا ءاش

 . رهجلا يف ةروسلا أرقي وا رسلا ةالص يف عكري مث ةحتافلا أرقيلف عكري مل

 نحللاو 3 اهيناعم يف ركفتلاو نحل ريغب ةءارقلا ليترت بحتسيو ، ملعا هللاو
 ةياب باذعلا ةيا وا { باذعلا ةيآب ةمحرلا ةيآ لدبي نا ةالصلا دسفي ىذلا

 هبشا امو اديحوت كرشلاو اكرش ةينادحولا ليدبت نم كلذ هابشاو ، ةمحرلا
 : ةالصلا يف نيتتكس ءاملعلا ضعب بحتسا دقو . ملعا هللاو ، كلذ

 أرقي نا لثم ةالصلا يف ةروسلا سكنت نا يغبني الو : حاضيالا ىف لاق : يشحملا لاق ١(
 { اهأرق ىتلا ةروسلا قوف يه ةروسب ةيناثلا ةعكرلا ينو ، ةروسب ىلوالا ةعكرلا :ىف

 هححصم ها . هتالص ىف هيلع سأب الف لعف ناو
 ٢( ليفلا : )١( . ٢( نوعاملا : )١( .
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' 
 ينلا ثيدحل وكرلاو ةءارقلا نيب اةيناثلاو» ةءارقلاو ريبكتلا نيب «امهادحا»

 اذو .ةدمل حتفيو ركي نبح ناتتكس .ف يبنلل تناك » : لاق ةريره

 قه تكب ابحصأ رلا يفو . (ا××عوكرلا لبق ةءارقلا نم غرف
 . هئعأ هللاو ("اقيرلا علييام رادقم وا ، سفنتلا

 نم عمجب ب ١ ةدمل هنال ضرف وهو : عوكرلا يف ةلأسم

 هب ت :ي رمأو ا"هودجساو اوعكرا»ه ىلاعت هللا لوقل ث سانل

 ىث هلس هيع هصن نم انيلا لقن امو . (ثةالصلا هملعي يذلا يبارعألا

 هحو ٠ ٠"'يص ينومتيار اك اولص» هلوقل هب ءادتقالا بجوف عوكرلا
 ىع نيديا عضو ناكمإ : عرشلا يف هدحو . ءانحنالا : يوغللا عوكرلا

 ءيجا عوكر ةفص نم يورام هلمكاو . هلقا وهو ةالصلا يف نيتبكرلا
 عكر اذاف ں هلصفم ىلا هنم وضع لك عجري ىتح ماقتسا عكر اذا هنا هع

 عوكرلا نم هسار عفر اذاو . الدتعم هرهظ ىوسو هيتبكر ىلع هيدي عضو

 ةبوتكم ةالص ىلص نم» : هظفلو . هفعضو ةريره يبا ثيدح نم ينطقرادلا هاور ١(

 . «هتاتكس ىف باتكلا ةحتافب ارقيلف مامالا عم

 لوسر ناك لاق ةريره وبا هاور امل . اعطق رثالا اذه هددح امم لوطا هتوكس نوكي لب ٢(

 يلاب : هللا لوسر اي تلقن ةمارقلا لبق ةهينه تكس ةالصلا ىف ربك اذا (كيمعر هللا

 دعاب مهللا» لوقا لاق ؟ لوقت ام ةءارقلاو ريبكتلا نيب كتوكس تيأرا ، يماو تنا

 اك ياياطخ نم ينقن مهللا إ برغملاو قرشملا نيب تدعاب امك ياياطخ نيبو ينيب
 هاور «دربلاو ءاملاو جليلاب ياياطخ نم ينلسغا مهللا . سندلا نم ضيبالا بوثلا ىقني

 . يذمرتلا الا ننسلا باحصاو ملسمو يراخبلا

 ( ححلا : )٧٧١( .

 ٤( ثريوحلا نب كلام نع يراخبلا هاور هيلع قفتم .

 نوكيف لدتعت ىتح عفرنو 6 اعكار نئمطت ىتح عكرت» : ييارعال لاق (ةل) هنا يور (ه
 هاور !كتالص نم هتصقن امناف كلذ نم تصقن امو ، ريصقت ريغ نم امات كلذ

 . دوادوبا
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 ()ربكا هللا لاق عكر اذاو . هلصفم ىلا هنم وضع لك عجري ىتح ماقتسا

 يوسيو هيبنج نع هيقفرم يناجو هعوكر يف لعفي نا يلصملل يغبني اذكهف
 11 هنا .ز يبنلا نع يرور دقو . ءاوتسالا ءانحنالا ي زواجي الو هقنع

 { ("؛مكعوكر يف اهولعجا لاق «ميظعلا كبر كمساب حبسف» تلزن

 نبا ثيدحل ، دوجسلاو عوكرلا يف نارقلا ةءارق عنم ىلع ءاملعلا عمجاو

 عوكرلا يف نارقلا ةءارق نع تيهن» : لاق مالسلا هيلع هنع سابع

 عوكرلا يف لهو ث (ئ)كلذ زاوج ىلا ضعب بهذو { ("دوجسلاو
 لوف كلذ ف سيل لاق هنا كلام نع يورف ؟ دودحم لوف دوجسلاو

 ىف لوقي يلصملا نا ىلا امهريغو ةفينح وباو يعفاشلا بهذو . دودحم
 اثالث ىلعالا يبر ناحبس دوجسلا ,فو 2 أثالث ميظعلا يبر ناحبس عزكرلا

 يورو . انباحصا ضعب ذخا اذهبو . (٨ث)رماع نب ةبقع ثيدح ىف ام ىلع
 نا الا بيطاو نسحا وهف داز ناف ءىزجت ةثالثلا نا هللا همحر عيبرلا نع

 لها ضعب لاقو 0 مهيلع ليطي الئل ةثالثلا ىلع رصتقيلف موق ماما نوكي

 نسحلا نع كلذ يور . ثالث كلذ نم ءىزجماو © عبس هب لومعملا ملعلا

 يلصيو ارشع حبسي ناك زيزعلادبع نب رمع نا يورو 0 هريغو يرصبلا
 نم للع هللا لوسر ةالصب هبشا تيأر ام : لوقيو كلام نب سنا هفلخ

 ةدحتم اهلكو اعرش هب رومأملا ءيبنلا عوكر ةئيه فصت ةفلتخم ظافلاب ثيداحا تدرو ١(

 . هيلع رثعا ملف فنصملا هقاس يذلا ظفللاب ثيدحلا صن اما 3 اهانعم ىف

 . رماع نب ةبقع ثيدح نم ديج دانساب امهريغو دوادوباو دمحا هاور ٢(
 هبف اومظعف ع وكرلا اماف : ادجاس وا اعكار أرقا نا تيهن ينا الاه ظفلب ملسم هاور ٢(

 . مكل باجتسي نا "قيقح يأه نمقف ءاعدلا يف اودهتجاف دوجسلا اماو ، برلا

 اله (ةليع) هلوق عمو _ خلا ءاملعلا عمجاوو فنصملا لوق عم براضتي لوقلا اذهو ٤(

 هححصم مها . «ثيدحلا ادجاس وا اعكار أرقا نا تيهن ينا

 ٥) رماع نب ةبقع ثيدح نم ةجام نباو دوادوباو دمحا هاور .

 ۔ ٢٨٢



 ناحبس : لاق يع ءيبلا نع ناملا نب ةفيذح نعو . مالغلا اذه ةالص
 ةدايزلا يف ةالص ضقن ملعلا لها دنع سيلو «اااثالث هدمحبو مظعلا هللا

 نمو 0 هب لومعملا وهف اثالث حبس نمو . ميظعتلاو حيبستلا ىف ناصقنلاو

 عوكرلا لادتعا يف ءاملعلا فلتخاو ث هيلع ضقن الف ةدحاو حبس

 لوقل بجاو هنا ىلا مهضعب بهذف ؟ ال ما بجاو وه له : دوجسلاو

 هنا ىلا نورخآ بهذو . (!كدوجسو مكعوكر ىف اولدتعا» ع ءيبنل
 ال : لاق لك هنعو . بدنلا ىلع ةلومحملا رومألا ىلع اسايق بجاو ريغ

 ءاملعلا تهركو . ("دوجسو هعوكر يف هبلص ميقي ال نمل ةالص
 . هرهظ يلصملا مقي مل اذا ةيهاركلا دشا دوجسلاو عوكرلا يف فيفختلا

 لجر لخدف دجسملا يف اسلاج ناك هللا همحر دوعسم نبا نا يور دقو

 ١( ةفيعض اهلك قرط ةدع نم ءاج ظفللا اذه نا ىلع صن .

 عفرو . ضرالا ىلع نيفكلا عضوب ضبقلاو شارتفالا نيب طسوتلا وه لادتعالا ٢(

 . ةهبجلا نيكمت نم نكماو عضاوتلاب هبشا وهو نيذخفلا نع نطبلاو 5 اهنع نيعارذلا

 ىلا نادبلا لصتو هرهظ ينحب نا وهف عوكرلل ةبسنلاب اما . دوجسلل ةبسنلاب اذه _

 عكر اذاه ناك. دقف ، (ل هعوكرك هبوصي الو هسأر عفريال : ءاوتسا عم نيتبكرلا
 نيملسملا رشعماي» : (لع) لاقو . «هلادتعا نم كرحت ام ءام حدق هرهظ ىلع عضو ول
 شارتفا دوجسلا ىف هيعارذ شرتفيال مث إ دوجسلاو عوكرلا يف هبلص ميقيال نمل ةالصال
 نم عفرلا يف طرتشي كلذك دوجسلاو عوكرلا ىف لادتعالا طرتشي امكف «بلكلا

 اهدحو : ةنينأمطلا عم هناكم راقف لك دوعي ىتح امئاق ءاوتسالاب كلذو . عوكرلا
 لجر ةالص ىلا هللا رظنيال» : (ةنيكر هلرقل . ءاضعالا رارقتسا دعب ام انمز ثكمي نا

 يرذنملا لاقو ةريره . يبا ثيدح نم دمحا هاور «هدوجسو هعوكر نيب هبلص مقيال

 . ملعا هللاو عوكرلا نم عفرلا ىلا ريشي هدوجسو هعوكر نيب هلوقف ديج هدانسا
 هححصم ها

 لا رظنيالا ظفلب رباج نع دمحا ةياورو ؛!ءيزجتال» ظفلب يذمرتلاو دوادوبا هاور ٢)

 سمال لجر ةالص مت الو 6١ هدوجسو هعوكر نب هالص ف هبلص مقيال لجر لا

 . اهتهج سم نمح ضرالا هفنا
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 يلصت 1 ذنم : لاقف دوعسم نبا هب اعدف هدوجسو هعوكر ففخف ىلصف

 ذنم تيلص ام دوعسم نبا لاق ةنس نيعبرا ذنم : لاقف ؟ ةالصلا هذه

 هعوكر ففخي الجر هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ىأرو . ةنس نيعبرا

 نا هرمأف { انرهظا نيب قافنلا كرتن ال هللاو ، لاقف ةردلاب هالعف هدوجسو
 عجري ىتح امئاق وتسيلف ميظعتلا يلصملا متا اذاو . ملعا هللاو ةالصلا ديعي

 اذف ناك اذا هدمح نمل هللا عمس عفرلا نيح يف لوقيو هلصفم ىلا وضع لك

 دوجسلا ىلا يوهي مث ، دمحلا كلو انبر : لقيلف امومام ناك اذاو 3 اماما وا

 مدقي وا هيتبكر لبق هيدي عضي له دجس اذا هيف اوفلتخاو . ريبكتلاب
 . هبهذم يوقي اثيدح موق لك باحصا ىورف ؟ هيتبكر

 لوقل ةالصلا يف ضرف دوجسلا نا ىلع اوقفتاو : دوجسلا يل ةلأسم
 نا دوجسلا ةفصو . (\»؛برتقاو دجسافا هلوقو ؛اودجساو» ىلاعت هللا

 لوقل نيمدقلا عباصاو نيتبكرلاو نيفكلا عم ضرألا نم هفناو هتهج نكمي
 "ابوث الو ارعش فكا الو بارآ ةعبس ىلع دجسا نا ترما» ع ءيبنلا

 بصنو نيفكلا عضوب رما مالسلا هيلع هنا يورو . ةمدقتملا ءاضعالا ىهو

 ىناج دجس اذا ناك» » مالسلا هيلع هنا ةديبع يبا ثيدح يفو .نيمدقلا

 عنصت نا ختفلا مهضعب ب لاق (")«هيلجر عباصا ختفو هيبنج نع هيدضع

 ىنعي ةحارل نطاب ىلا اهنم لصافملا عضوم زمغ مث هعباصا بصنف : اذكه
 هيبنج نع هيدضع ىفاج يلصملا دجس اذاف . هيلجر عباصاب كلذ لعفي هنا

 جرفت الو , جيرفتلا وهو هيذخفو هنطبو هيبنجو هيقفرمو هيتبكر نيب قرفو

 دمتعيو هيتبكرو هسأر نيب هيفك لعجيو ، قاصتلالاو مضلاب رمؤتو ةأرملا

 ١ ) ىلعلا : )٩ ١ ) ٢) سابع نبا قيرط نم هيلع قفتم .

 ٢( ديز نب رباج قيرط نم هيلع قفتم .

٢٨٤ 

 



 سأب الف ضرالا ىلا هفنا لصي مل ناو . ابوثالو ارعش فكي الو امهيلع

 لصويلو انمدف اك انالث ىلعالا يبر ناحبس : لوقي : اثالث حبسيلو © هيلع
 هيلجر نيب دعقيلو ريبكتلاب هسأر عفريلو ، هيلجر عباصا رثكا ضرالا ىلا

 هلصفم ىلا وضع لك عجري ىتح ىوتسيلو ضرالا يلي امم ىرسيلا رهاظو
 ىلع دجسيالو ضرالا امهبرشاييو بوثلا نم هيفك جرخي نا هل بحتسيو
 هزاجأف : ةمامعلا روك ىلع دوجسلا يف اوفلتخاو . ضرألا تتبنا امريغ

 ةريسي !تاقاط» ىلع دجسي نا نيب موق قرفو ا نورخا هنم عنمو ، ضعب

 اوفلتخاو .سمت ال وأ هتهج ضرألا سمت نا نيبو ؤ ةريثك وا 5 ةمامعلا نم
 . ملعا هللاو عوكرلا ىف انمدق اك نيتدجسلا نيب لادتعالا ين

 تدسف دعقي مل ول هنأل إ قافتاب بجاو وهو : سولجلا يف ةلأسم
 رهاظو ، يرسيلا صمخا يف ينملا همدق رهاظ عضو سلج اذاف 3 هتالص

 ةشبحلا دوعق الا اهلك دوعقلا تائيه اوزاجا دقو ، ضرألا يلي امم ىرسيلا

 معز اميف وهو ةالصلا يف ءاعقالا نع يبنلا ءاج دقو . كولملا عيبرتو

 . دهشتلا ىو نيتدجسلا نيب اميف هيبقع ىلع هيتيلاب لجرلا دعقي نا مهضعب

 موقو . بلكلا ءاعقا لثم هيذخف ابصان هيتيلا ىلع لجرلا دعقي نا ض ليقو
 . هيمدق رودص ىلع سلجي ناو هيبقع ىلع هيتيلا لعجي نا وه ءاعقالا نا اوأر

 دوجسلا ىف نيمدقلا ىلع ءاعقالا : لوقي ناك هنا سابع نبا نع يور دقو

 هيف درو يذلا ناطيشلا بقعو . ١ )مكيبن ةنس وه ةفصلا هذه ىلع

 لها لوق اذهر» هيبقع ىلع ، سلجبو هيمدق شرفي نا : لوألا : ناءاعقا ءاعقالا ١(

 ىلع ءاعقالا يف سابع نبال انلق لوقي سوواط عمس هنا ريبزلا يبا نعف . ثيدحلا

 ةنس يه : لاقف لجرلاب ءافج هارنل انا : انلقف : لاق ، ةنسلا يه : لاقف . نيمدقلا

 ةدجسلا ىف هسأر عفر اذا ناك هنا (رض) رمع نبا نعو . ملسم هاور (ةهلنتعر) كنيب
 = سوراط نعو . ةنسلا نم هناه : لوقيو هعباصا فارطا ىلع دعقي ىلوالا

٢٨٥ 

 



 اذه ىوس امو . ةالصلا ىف هيبقع ىلع هيتيلاب لجرلا دعقي نا وه يهنلا

 نا وهف ةأرملا دوعق اماو . ملعا هللاو ةالصلا دسفيال دوعقلا تائيه نم

 . ملعا هللاو نمالا بناجلا ىلا اهيلجر درتو اهكارواب ضرالا ىلا يضفت
 نم بجاو ضرف ةالصلا ىف تايحتلا ةءارقو : تايحتلا ىف ةلأسم

 ملعي ناك يع ءيبنلا نا سابع نبا ثيدحل اهب الا ةالصلا متتال ةنسلا
 نا تدجو دقو . (١)نارقلا نم ةروسلا مهملعي اك دهشتلا هباحصا

 نود ةضيرفلا ىه ةريخالا ةسلجلا نا ىلع اوعمجا ملعلا لها روهمج

 امهاتلك : ليقو ث ةضيرفلا ىه ىطسولا : ضعب لاقو ، ىطسولا
 ةفينح يباو كلام نع يور دقو . ناتنونسم امهاتلك : ليقو . ناتضيرف
 ‘ هبوجو ىلا دوادو دمحاو يعفاشلا بهذو . بجاوب سيل دهشتلا نا

 كلذو . سايقلل دهشتلا ىف يورملا مدقتملا رثالا ةضراعم فالخلا ببسو

 { ةالصلا ف ةبجاوب تسيل ىتلا لاوقالا رئاسب هقاحلا يضتقي سايقلا نا

 نوكت نا ملعلا لها دنع لصألا نا عم هبوجو يضتقي سابع نبا ثيدحو
 ىتح بوجولا ىلع ةلومحم ةالصلا ىف .هلاعفاو مالسلا هيلع لوسرلا لاوقا

 ةباحصلا نع روثأملا دهشتلاو 5 ملعا هللاو كلذ فالخ ىلع ليلدلا لدي

 تاكرابملا تايحتلا : سابع نبا دهشت !اهدحا هجوا ةثالث ىلع هللا مهمحر

 للا دبعو . رمع نب هللا دبعو © سابع نب هللا دبع ينعي ةلدابعلا تيأر» : لاق =

 : يناثلا ءاعقالاو © دانسا هحيحص : ظفاحلا لاقو 9 يقهيبلا امهاور نوعقي ريبزلا نب

 نعف ءاملغلا قافتاب هوركم اذهف ، نيذخفلا بصنو ضرالا ىلع نيديلا عضو ىنعمب

 ءاعناك ءاعقاو ، كيدلا رقنك ةرقن نع . ةثالث نع (ةللع) ءيبنلا يناهن لاق ةريره يا
 هدنسو ىلعي وباو ينارطلاو يقهيبلاو دمحا هاور «بلعثلا تافنتلاك تافتلاو ، بلكلا
 هححصم ها . نسح

 ١) ياسنلاو دوادوباو ملسمو يعفاشلا هاور سابع نبا ثيدح نم .
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 ةكرابم هللا دنع نم ةيحت : كلذ ىف لوأتي ناكو . تابيطلا تاولصلاو هلل

 ىلعو انيلع مالسلا ، هتاكربو هللا ةمحرو ءيبنلا اهيا كيلع مالسلا . ةبيط
 ادمحم ناو هل كيرشال هدحو هللا الا هلا ال نا دهشا © نيحلاصلا هللا دابع

 لاق اذا ('). جرؤلمل ربا هاور اميف ملسم ةديبعوبا لاق . هلوسرو هدبع

 هب ذخا يذلا وه دهشنلا اذهو . كيرش هل نوكي نا ىفن دقف هدحو

 يور ام ؛يناثلا دهشتلاو» . هباحصاو يعفاشلا كلذ ىلع مهقفاوو انباحصا

 تايحتلا : وهو مالسلا هيلع ءيبنلا نع سانلا هملعي ناك هللا همحر رمع نع
 كلام هراتخاو 3 انمدق اك ، هرخآ ىلا هلل تاولصلا © هلل تايكازلا ، هلل

 اذا انك : لاق نا همحر دوعسم نبا دهشت : ؛ثلاثلاو»ه هباحصاو سنا نب

 " ليربج ىلع مالسلا . هدابع لبق هللا ىلع مالسلا انلق لع يبنلا عم انسلج

 : لاقف هك هل لوسر انمف نالف لع مالسلا . ليئاكيم ىلع مالسل
 تاولصلاو هلل تايحتلا لقيلف ةالصلا يف كدحا سلج اذاف مالسلا وه هللا نا

 ىلعو انيلع مالسلا . هتاكربو هللا ةمحرو ءيبنلا اهيا كيلع مالسلا تابيطلاو

 ءامسلا يف حلاص دبع لك تباصا كدحا اهلاق اذاف { نيحلاصلا هللا دابع

 لهاو ةفينح وبا دهشتلا اذه راتخاو (")مدقت اك اهيقاب ركذ مث ، ضرالاو

 ركذو 5 هلا ءاش نا هيلع سأب الف ناسنالا ذخا ظافلالا هذه يأبف . ةفوكلا
 ١ نولوقي اوناك مالسلا هيلع ءيبنلا نامز ىف مهنا انباحصا راثآ ضعب ىف
 . هللا ةمحرو يبنلا ىلع مالسلا : هتوم دعبو ؤ يبنلا اهيا كيلع مالسلا

 اوبهذ إك . تايحتلا نم انركذ اميف رييختلا ىلا ءاهقفلا نم ريثك بهذ دقو
 رتاوت امم كلذ ريغو نيديعلاو رئانجلا ىلع ريبكتلاو ناذالا ىف رييختلا ىلا

 . هب فيرعتلا مدقت ١(
 ٢( هب وعديف هيلا هبجعا اعدلا نم مكدحا رتخيل مثه : هلوسر دعب هرخآ ىف ةدايزب ةعامجلا هاور .
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 ىف طرتشا هنا يعفاشلا نع يور دقو 2 هللا ءاش نا باوصلا وهو هلقن

 اولص» ىلاعت هلوقل ضرف اهنا : لاق & مالسلا هيلع ءيبنلا ىلع ةالصلا دهشتلا

 . ةالصلا ىف هب رومأملا وه ميلستلا اذه نا معزو ('اميلست اوملسو هيلع

 عبرالا نم ذوعتي نا دهشتملا ىلع بجاو هنا لا رهاظلا لها ضعب بهذو

 رخآ يف اهنم ذوعتي ناك مالسلا هيلع يبنلا نا : اهب ثيدحلا درو ىتلا

 . ربقلا باذع نمو منهج باذع نم كب ذوعا ينا مهللا : يهو دهشتلا

 نم ريثك قفتا دقو . (٢)؛تامملاو ايحملا .. نمو 0 لاجدلا حيسملا هنتف نمو

 كلذ ةزاجا ىلا انباحرصا بهذو : : ةالصلا ف ءاعدلا ةزاجا ىلع ملعلا لها

 هايند رمال نارقلا يف ام هبشا امو نارقلا ىف امب وعدي ناو { دهشتلا دعب

 يأب ةالصلا يف ناسنالا وعدي نا اس ًأاب نوريال زاجحلا لهاو 5 هترخآو

 تدجو اميف عيمجلا قفتاو . ةيصعم نكي ل ام ةرخآلاو ايندلل ناك ءاعد

 هناف يرصبلا نسحلا نم ناك ام الا ةلفانلاو ةضيرفلا يف ءاعدلا ةزاجا ىلع

 لهاو برغملا لها نم انباحصا ذخا اذهب نظاو : ةبوتكملا يف ءاعدلا ىري

 . (")قرشلملا

 . )٥٦( : بازحالا ١(

 ايناف آلوا ذوعاو ةملك راركتب ةريره يبا نع يذمرتلاو يراخبلا الا ةعامجلا هاور ٢(
 . هريخالا دهشتلا نم مكدحا غرف اذاه : ةياور ىف ملسمو . اهراركت نودبو . اثلاثف

 ناو اذه ايبيل ءاملع لبجلا لهابو طسوالا برغملا رئازجلا ءاملع برغملا لهاب دارملا ٢(

 (ةللت) هتالصب قلعتت اهيلع قفتم ثيداحا نم اهيف درو امو ةنسلا بتك عبنت نم
 قرفال اهرخآ وا اهءانثاو امهلوا نيب كلذ يف قرفال ةيعدالاو راكذالاب حفطت اهدجو

 اذاو هيلصا ينومتيأر اك اولص لوقي () لوسرلا ناك اذاف 5 ةلفانلاو ةبوتكملا نيب

 هيدهب يساتلل () هلاعفاو هلاوقا ريرقت ىلع صرحلا لك نوصرحب ءاملعلا اندجو
 امو نآرقلا ىلع ةالصلا ىف ءاعدلا زاوج ضعبلا رصق ىتح نوفلتخت مهدجن انلاب امف

 . لماتيلف ؟ قلطا ام دييقت وا موصعملا نع تبث امع لودعلا غوسي لهو ؟ نآرقلا هبشا
 هححصم ه ١
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 اهليلحتو ريبكلا اهمرحن» ع ءيبلا ثيدح يو : ميلستلا يف ةلأسم
 هبوجو لا روهمجلا بهذف { همكح يف سانلا فلتخاو . (١»ميلستل
 نا ىلع لكلا عامجالو نيفرطلا نيب ةالصلا دقع هنال . مدقتملا ثيدحلل

 الا حصيال اهنم جورخلا كلذكف . ريبكتلاب الا حصيال اهيف لؤخدلا
 امب جتحاو بجاوب سيل هنا ىلا هقفاو نمو ةفينح وبا بهذو . ميلستلاب

 ثدحاف هتالص رخآ يف لجرلا سلج اذا» لاق هنا ع يبنلا نع يور
 . لاق نم مهنم : هوبجوا نيذلاو { (؟)هتالص تمت دقف ملسي نا لبق

 انباحصا بهذ اذه ىلاو ةدحاو ةميلست مامالاو درفنملا ىلع بجاولا

 ىلا مهضعب بهذو ا ميلستل اهليلحت مالسلا هيلع هلوقل ءاهقفلا روهمجو

 همحر عيبرلا لاق ع هللا لوسر نع كلذ اوورو ناتميلست بجاولا نا
 نع يورو ( اهب يفتكي ةديبعوبا ناكو ةدحاو ةميلستب نوفتكي اوناكو ل

 نبا نعو . ميلستلا نونثي اوناك مهنا هللا مهمحر مامضو دوعسم نياو رامع
 هللا ةمحرو مكيلع مالسلا يهو ةالصلا ءاضقناب نذا ميلستلا : لاق دوعسم

 لقعا انا لاقف ةدحاو ةميلست ملسي الجر دوعسم نبا ىأرو . هتاكربو
 هناف ايهاس ةالصلا مامت لبق ملس نمو . انباحصا ذخا اهبو ، اهذخا نمع

 ميلستلا نا (")ةكرب نب دمحم نب هللا دبعوبا معزو © وهسلل دجسيو متي
 افاعر وا ائيت دجو نم اماو . سانلا نم اعامجا ةالصلا دسفيال وهسلاب

 مهضعب معزو (_ثيدحلا يف ءاج اك هتالص تمت دقو مقيلف دهشت دقو

 . مدقت ١)

 ؛هتالص تمت دقف ثدحا مث دهشتلا رادقم لجرلا دعق اذاو ينطقرادلاو يقهيبلا ةياور ٢(

 . ًارارطضا ينعي

 . كلادب وبا ال دمحم وبا هناو مدقت ٢(
 ةدايزب حاضيالا بحاص هقاس دقو ينطقرادلاو يذمرتلاو دواد وباو دمحا هاور ٤(

 . !افاعر» : هلوق دعب «ايذمرا»

_ ٢٨٩ 

 



 ملسيلف رذع هيلع ثدح مث هنم ائيش وا دهشتلا ضعب , أرق . نا هنا ىلا

 مامالا نا هنظ بلغ اذاف { مقيلف ماما فلخ ناك ناو { هدحو ناك نا

 ميلستلا كرت وا رذع الب تايحتلا ءاضقنا لبق ملس ناو ، ملسيلف ملس دق
 مث ايهاس تايحتلا عضوم يف باتكلا ةحتاف رق ناو . هتالص دعيلف اسأر
 " ملسي مث اهأرقيلف ملسي نا لبق ركذ ناو 5 هيلع داسفال نا وجرأف ملس

 ىلع مث نيميلا ىلع ههجو اهب حفصي مكيلع مالسلا : لوقي نا ميلستلاو
 ىلع ميلستلا هب يوني : ليقو . ةالصلا نم جورخلا هب يونيو لامشلا
 ملسي الو . هب ءازتجالا يف نالوقف مكيلع مالس : لاقف نون ناو 8 ةظفحلا

 . ملعا هللاو ميلستلا نم مامالا غرفي ىتح مومألل
 ةالصلا نم ينعي «تغرف اذاف» ىلاعت لاق : ءاعدلا يف ةلأسم

 ةالصلا ةرمئو ةرمث ءيش لكل» ثيدحلا يفو . ءاعدلا يف ىنعي ('هبصنافا

 نم : لاق هنا هللا همحر ملسم ةديبع يبا نع تدجوو آ (")ءاهدعب ءاعدلا

 ، تارم عبس رانلا نم هللاب ريجتسا هلجر ينثي نا لبق برغملا ىلص اذا لاق

 : ةعبرا نم ملس نا رانلا نم وجني نا هل يجر كلت هتليل يف تام نا

 ‘ مارحلا جورفلاو مارحلا ةبرشالاو مارحلا لاومالاو مارحلا ءامدلا نم

 . مدقتملا لاحلا ىلع هموي نم تام مث حبصلا ىلص اذا : اهلاق نم كلذكو

 ةيآو ةحتافلا أرقي نا هتالص نم ملس اذا يلصملل بحتسي هنا تدجوو

 ىلا كلملا كلام مهللا لقو (")ةيآلا وه الا هلا ال هنا هللا دهشو يسركلا

 نهيب سيل تاقلعم نهنا لاق نا لع يبنلا نع يورو ! (ثةيآلا رخآ

 ؟ كيصعي نم ىلاو كضرا ىلا انطبهت انبر يا : نلقي باجح هللا نيبو

 ١( حرشلا ))١( . ٢( ظفللا اذهب هدنس ىلع رثعا مل .

 ٣( نارمع لآ : )١٨( . ٤ نارمع لآ : )٢٦( .
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 تلعجالا ةالص ربد يف دبع نكؤرقي ال نا تفلح يناه ىلاعت هللا لاقف
 نيعبس موي لك ىف هيلا ترظنو ، سودرفلا ةريظح هتنكساو هاوثم ةنجلا

 اهلوا ةجاح نيعبس موي لك هل تيضقو _ ةمحر ةرظن دارا _ ةرظن

 نا يلصملا دارا اذاو ٍ'اهيلع هترصنو . هل و.اع لك نم هذيعاو ث ةرفغملا
 يور دنو . هك .يل لع ةلصلاو ونا ناعد يدب نيب مدقي عد
 ةدحاو ةضيرف يه انباحصا لاقو . ةالص لك يف ةضيرف اهنا مهضعب نع

 مييلص اذاو : لان ىلاعت ذلا همحر دوعسم نبا نعو 0 ةلع هل ركذلا عم

 نا ةما رمؤت مل لاقيو . هاب هللا كرما ةضيرف اهناف هللا لوسر ىلع اولصف

 حتفتساو انمدق اك لوسرلا ىلع ىلص اذاو . ةمالا هذه ريغ اهيبن ىلع يلصت

 9 ")مالسلا هبلع ءيبنلا اهنم ذيعتسي ىنلا عبرالا نم هللاب ذوعتيلف حيبستلاب

 ءاعدب عديلو '")كتدابع نسحو كركشو كركذ ىلع ينعا مهللا لوقيو

 ع رف اذا هب وعدي ناك هنا هللا همحر سابع نبا هنع هاور ن هللا لوسر

 ! يبلق اهب يدهت كدنع نم ةمحر كلأسأ ينا مهللاو وهو رتولا ةالص نم

 عفرتو يبئاع اهب ظفحنو "٢هرفلا اهب درتو يثعش اهب ملتو 3 يلمش اهب عمجتو
 يدشر اهب ينمهلتو يهجو اهب ضيبتو يلمع اهب يكزتو يدهاش اهب

 هركذ ريمع نب ثراخا ثيدحلا ىفو يلع ثيدح نم تاوعدلا يف يرفغتسملا هاور ١(

 . هل لصا ا عضوم لاقو . ءافعضلا ف نابح نبا

 كدحا دهشن اذاو (ةمجر هللا 7 لاف : لاق ة ري ره ينا نع هيلع قفتم ثيدح رم ٢)

 باذع نما منهج باذع نم كب ذ رعا ينا مهللا : لوقي عبرا نم هللاب ذعتسيلف

 غرف اذاو ملسمل ةياور يلو هلاجدلا حيسلا ةنتف نمو } تامملاو ايحنا ةنتف نمو ٤0 ربقلا

 . . هريخالا دهشتلا نم مكدحا

 لاق (ةلغر هللا لوسر نا ذاعم ثيدح نم يوقدنسب يقاسنلاو دوادوباو دمحا هاور ٣(

 . هثيدحلا مهللا : لوقت نا ةالص لك ربد نعدت ال ذاعم اي كيصواه : هل

 ٠ ٤( (يتفلأر ريغصلا عماجلا ىفو .
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 سيل انيقيو اقداص اناميا كلأسا ينا مهللا ، ءوس لك نم اهب ينمصعتو

 ينا : مهللا ، ةرخالاو ايندلا يف كتمارك فرش اهب لانا ةمحرو رفك هدعب
 ىلع ةرصنلاو ءادعسلا شيعو ءادهشلا لزانمو ءاضقلا دنع زوفلا كلأسا

 ىلا ترقتفاو ييار فعضو يلمع رصق نا مهللا . ءايبنالا ةقفارمو ءادعالا

 روحبلا نيب ريجت الك رودصلا يفاشايو رومالا ىضافاي كلأسأ ينأف كتمحر

 مهللا . روبقلا ةنتف نمو روبثلا ةوعد نمو ث ريعسلا باذع نم ينرجأف
 وا كقلخ نم ادحا هتدعو ريخ نم ىتلاسم هغلبت مل و يملع هنع رصقام

 مح را اي كتمحرب هيف كيلا بغراو كلاسا يناف كدابع نم ادحا هيطعم كنا

 اي مهللا . نيلضم الو نيلاض ريغ نيدتهم ةاده انلعجا مهللا . نيمحارلا

 دولخلا موي ةنجلاو ديعولا موي نمالا كلاسا ديدشلا لبحلاو ديشرلا رمالا اذ

 تناو دودو ميحر كناف دوهعلاب نيفوملا دوجسلا عكرلا دوهشلا نيبرقملا عم
 كيلعو دهجلا اذهو ةباجالا كيلعو ءاعدلا ينم مهللا . ديرت ام لعفت

 ارونو يبلق يف ارون يل لعجا مهللا . كب الا ةرق الو لوح الو نالكتلا

 يمظع ىف ارونو يمد ىف ارونو يمحل يف ارونو ىرصب ىف ارونو يربق ىف

 ارونو ىنيمي نع ارونو يءارو نم ارونو يماما نم ارونو يدي نيب ارونو

 ارون ىنطعاو ارون يندز مهللا { يتحت نم ارونو يتوف نم ارونو يلامش نع

 ةزعلا بر كبر ناحبس . نيمحارلا محرا اي كمتحرب ةرخالاو ايندلا ىف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو نيلسرملا ىلع مالسو نوفصي امع

 . ءاعدلا لبق دجسيلف ةالصلا ىف مهولا يلصملا ىلع بجو ناو
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 باب

 رهبل ا د رجس ف

 ةعيرشلا ىف لوقنملا وهسلا دوجس «لوالا» : ناعون هب رومأملا دوجسلاو
 لاعفا ىف ناعقي نيذللا ناصقنلا وا ةدايزلا دنع اما : نيعضوم دحا ىف

 سمخ هيفو . دمعلا لبق نم ال } طقف نايسنلا لبق نم اهلاوقاو ةالصلا

 . هيف لوصالاو تاهمالا ىرج يرجت لئاسم

 ضرف وه ليقف : هبف فلتخا دقو ا همكح يف : ىلوالا ةلأسملا

 ببسو . ناطيشلا مغرتل ةعورشم ةنس وه ليقو . ةالصلا ناربجل عورشم

 !؟ بوجولا ىلع وا بدنلا ىلع ةلومحم هيف مالسلا هيلع هلاعفا له : فالخلا

 . ملعا هللاو

 لبقف : هبف فلتخا دقو : وهسلا دوجس عضاوم يف ةيناثلا ةلأسملا

 ناو ٨ هلبقف ناصقنلل اتبجو نا ليقو ، ميلستلا دعب ليقو . ميلستلا لبق

 وهسلل دجسيال هنا ىلا رهاظلا لها ضعب بهذو . هدعبف ةدايزلل اتبج و

 ببسو . اهيف دجس رع لوسرلا نا ليق يتلا ةسمخلا عضاوملا ىف الا
 اماو . رهسلل مالسلا هيلع هدوجس ىف ةدراولا ثيداحألا فالتخا فالخلا
 نيتنثا نم ماق مالسلا هيلع هنا !اهدحأف» انمدق يتلا ةسمخلا عضاوملا

 !ثلاثلاو { نيديلا يذ ثيدح ين ءاج ام ىلع نيتنثا نم ملس هنا «يناثلاو»

 نع دوجسلا «سماخلاوه إ ثالث نم ملس هنا «عبارلاو» © اسمخ ىلص هنا

 هراتخا يذلاو . ملعا هللاو يردخلا ديعس يبا ثيدح يف ءاج ام ىلع كشلا
 . ميلستلا دعب وهسلل دجسي نا هللا مهمحر انؤاملع

 قفتا . اهل دجسي ىتلا اهلاوقاو ةالصلا لاعفا ىف : ةفلاثلا ةلأسملا
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 نود ةالصلا ننس نايسن نع نوكي امنا وهسلا دوجس نا ىلع ءاملعلا

 اهربج وا 0'ااهب نايتالا الا اهيف ءيزج ال ضلئارفلاف ، لئاضفلاو ضئارفلا

 لئاضفلاو . (")اهرسأب ةالصلا ةداعا بجويال امم اهنع وهسلا ناك اذا
 يلصملا ىلع بجو ةالصلا مامت نم انباحصا دنع مهولاو . اهيف هيلع ءيشال

 لاق نم لاقو . اهيف ناصقنلاو ةدايزلا نم ةالصلا ضقنيال يذلا ظلفلاب

 هيلع بجن عضوم ىف مادقالا هلقت ىتح ماق نا الا يلصملا ىلع بجنال هنا

 دجسي ناك هنا هللا همحر عيبرلا نعو . مايقلا عضوم يف دعق وا ، دوعقلا هيف
 ةالصلا يف اهلقا ننسلا كرت نا اماو . ملعا هللاو مهوي مل ناو مهولا يندجس

 كلذو . هتالص داعا ادماع ناك ناو . هيلع ءيش الف ايسان ناك نا هناف

 . رهجلا عضوم ىف رارسالاو . ةلمسبلاو . ةذاعتسالاو . هيجوتلا لثم
 حيبستلاو . دوجسلاو عوكرلا يف ريبكتلاو رسلا عضوم ين رهجلاو
 ننسلا نم رثكالا كرت ناو . كلذ هبشا اموا نيتنثا نم ملس وا إ ميظعتلاو
 ىلص مك يردي ال ىتح هيلع أرط نا ةالصلا يف كشلا اماو ؤ هتالص داعا

 مالسلا هيلع ءيبنلا ناه ثيدحلا يف ركذ ام امأو . ("اديعيو متي هناف

 ١ ) ءاه تبا يا .

 ٢( وهسلا اذه ناف ثلاث دح ىلا هزوابن ل نا ىنعي ١` اهرساب ةالصلا ةداعا بجوي ٠

 ةالصلا ةداعا بجوي وهسلا اذه ناف ثلاث دح ىلا اهزواج ىتح اهس نا اماو
 اهرساب .

٢ 

ِ 

 الو وهسلا يتدجسب هكش ربجنو نيقيلا ىلع يلصملا اهيف ينبي ةروصلا هذه نا رهاظلا

 (هجي) هللا لوسر لاق : لاق (ض) يردخلا ديعس يبا ثيدحل . ةداعالا هيلع بج

 نبيلو كشلا حرطيلف ؟ ءاعبرا ما اثالث ىلص مك ردي ملف هتالص يف مكدحا كش اذاه

 هتالص نعفش اسمخ ىلص ناك ناف . ملسي نا لبق نيتدجس دجسي مث نفيتسا ام ىلع
 امامت ىلص ناك ناوه . ءاعفض ةالصلا تراصو ةعكرلا ةلزنمب نيتدجسلا نا ىنعي»

 ملسم هاور ناطيشلل اميغرت اتناك
 أ ٠
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 ىتح هتالص هيلع سبلف ناطيشلا هءاج يلصي ماق اذا مكدحا نا» : لاق

 وهو نيتدجس دجسيلف كلذ مكدحا دجو اذاف 3 اهنم ىلص مك يرديال

 فلخ لجرلا ناك اذا كلذ : ةديبع وبا لاق : عيبرلا لاق (١سلاج

 . ملعا هللاو 5 هتالص دعيلف هدحو ناك اذا اماو 5 هماما

 نيتدجس دجسي نا وهو : وهسلا دوجس ةفص يف ةعبارلا ةلأسملا

 يف هلوقي اميف اوفلتخاو (")ملستلا دعب ةالصلا نم غارفلا دعب سلاج وهو

 } ةالصلا ملستك ملسي غ دوجسلا حيبستك حبسي ليقف : دوجسلا لاح

 . هل هللا لوسر ىلع ملسي مث مم ، ينم ناك امم مهللا كرفغتسا : لوقي ليقو

 ءاملع نا تدجوو 9 ىدهلا عبتا نم ىلع مالسلا : لوقي مهضعب لاقو

 هنا ءاطعو كلام نب سناو نسحلا نع يورف : كلذ يف اوفلتخا فلسلا
 موق لاقو ، ملسيو دهشتي نورخآ لاقو . ملسي الو وهسلا يف دهشتي ال

 . هكرتو دهشتلاب ناينالا نيب ريخم وه ليقو . ملسي نا نود طقف دهشتي
 نبا لاق هبو ، دهشتلا نود ميلستلا الا وهسلا يف سيل مهضعب لاقو

 ١) ةجام نباو د واد وبا هاور .

 وهس نع ناصقن را ةدايز نم ةالصلا ىف عقي ام ربجل وهسلا دوجس هللا عرش معن ٢(

 عقي مل ةالصل هعرشي مل و وهسلا كلذ ىف ببسلا ناك يذلا ناطيشلا ميغرتلو ةلفغو
 اهيف عقي مل ناو ةالص لك ىف همازتلا اندنع سانلا نم ريثك داتعا دقو & مهو اهيف

 نم نكر هناك ةرشابم ميلستلا رثا دوجسلا لا ايلآ لزني مهنم دحاولا ىرتف ، وهس

 وهس هل عقي مل ناو دجسي مل نم ىلا نورظني ءالؤه نا بجعلاو . ةالصلا ناكرا
 دجت كنا كلذ نم بجعاو . ةالصلا تابجاو نم بجاوب لخا نم ىلا مهرظن

 نم ىلع هراكنا داهشالا سوؤر ىلع كلذ هيلع ركني ملعلا ءايعدا نم ةالغلا ضعب
 فلسلا ةريسب كسماو نيدلا ىلع ةظفاحلا نم كلد نا ًادقتعم ضورفم بجاوب لخا

 هنع ىجن يذلا نيدلا يف ولغلا نم كلذ دجول اليلق عطنتملا اذه لمأت ولو . نيحلاصلا

 ولغلا مكلبق ناك نم كلها امناف نيدلا ىف ولغلاو مكاياه : هلوق ىف (نر لوسرلا
 هححصم ها . «نيدلا ف
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 رذنملادبع نب ركبوبا لاق ، مهدنع لومعملاو انباحصا لوق وهو . نيريس
 . ملعا هللاو ، ملس هناو تاريبكت عبرا امهيف ربك هلع هللا لوسر نا تبث

 { دوعقلا عضوم يف مايقلا ىون ناو . ىونلاب همهوف ءاميالاب يلصي نم اماو

 مهو الف همهو يف مهو نمو 2 ءاميالاب مهرويلف مايقلا عضوم يف دوعقلا وا

 مهو دوجس هيفكيف ارارم ةالصلا يف مهو نمو . مهولا هيلع ليقو . هيلع

 مهويلو نيتعكر يلصي وا ، ىرخا ةالص ربد دجسيلف هيسن نمو . دحاو

 . امهرثا ىلع

 درفنملا ةنس نم وهسلا دوجس نا ىلع ءاملعلا قفتاو : ةسماخلا ةلأسملا

 . مامالا هنع هلمحي ليقف 5 مامالا ءارو وهسي مومأملا ي اوفلتخاو . مامالاو

 ذخا هبو ، لوحكم نع كلذ يور . هسفن ةصاخ يف دوجسلا همزلي ليقو
 نا انباحصا دنعو ؟ ال ما مامالا هلمحي له : فالخلا ببسو . انباحصا

 مومأملا ىلع بجي هنا مهريغ دنعو . هعبت نا الا مومأملا قحلي ال مامالا مهو

 مامالا عم هتاف اذا مومأملا دجسي ىتم اوفلتخاو . ملعا هللاو هعبتي مل ناو

 مامالا عم امهدجسي موق لاقف ؟ وهسلا دوجس مامالا ىلعو ةالصلا ضعب

 يور 3 هدعب وا مالسلا لبق هدوجس ناك ءاوسو ، هيلعام يلصيل موقي من
 موق لاقو ، يأرلا باحصاو يبعشلاو يعخنلاو نسحلاو ءاطع نع اذه

 دجس اذا موق لاقو . هريغو نيريس نبا نع كلذ يور . دجسي مث يضقي

 يضقي ىتح دوجسلا رخا ميلستلا دعب دجس ناو ، هعم دجس ميلستلا ليق
 ببسو . يعازوالاو ثيللاو سنا نب كلام نع كلذ يور ء هيلع ام
 . هتالص رخآ ىف وا هل ابحاصم : دوجسلا يف هعبتي نا قحا امهيا فالخلا

 مامالا لعج امنا مالسلا هيلع هلوقل ، بجاو عابتالا نا ىلع اوقفتا مهنأكف
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 . ملعا هللاو 'ااثيدحلا هب متؤيل

 . لئاسم سمخ ىف هعورف رصحنتو : ةوالتلا دوجس يف يناغلا عونلاو

 هنا ملعلا لها روهمج لاقف : هيف فلتخا دقو : همكح ىف اهادحا

 ببسو . بجاو هنا ىلا هباجصاو ةفينحوبا بهذو . بجاو ريغ نونسم
 رماوالا جرخم ةجراخلا رابخالاو رماوالا موهفم ىف مهعزانت فالخلا

 بدنلا ىلع ةلومحم يه له ("ايكبو ادجس اورخ» هلوق لثم دوجسلاب
 دعقا اوناك مهنال ةباحصلا موهفم اهف اوعبتا روهمجلاف ؟ بوجولا ىلع وا
 هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع تبث املو . ةيعرشلا رماوالا مهف ىف
 يف ناك املف هعم سانلا دجسو دجسف لزنو ةعمجلا موي ةدجسلا أرق هنا

 اهبتكي مل هللا نا مكلسر ىلع : لاقف دوجسلل سانلا ايهتف اهأرق ةيناثلا .ةعمجلا

 دحا نع لقني ملف ةباحصلا نم رضحمب اذه لاق 5 ")اشن نا الا انيلع
 يف رماوالا لمحف ةفينح وبا اماو . عرشلا ريسفتب ملعا مهو فالخ مهنم

 . ملعا هللاو بوجولا ىلع كلذ

 نع يورف . نآرقلا دوجس مئازع ددع يف اوفلتخاو : ةينالا ةلأسملا
 يفو " فارعالا ةمتاخ «امهلوا» : ةدجس ةرشع ىدحا اهنا : سنا نب كلام

 ينب يفو ، !نورمؤي ام نولعفي» لحنلا يفو ، «لاصآلاو ودغلاب» دعرلا

 لوا فو, 1 «ايكبو ادجس اورخ» ميرم يفو 3 اعوشخ مهديزي» ليئارسا

 اوربكت الو اوربكف ربك اذاف هب متؤيل مامالا لعج امناه : هدنع هظفلو دوادوبا هاور ١(
 هدمح نمل هللا عمس لاق اذاو ، عكري ىتح اوعكرت الو اوعكراف عكر اذاو ؤ ربكي ىتح
 } دجسي ىتح اودجست الو اودجساف دجس اذاو ، دمحلا كل انبر مهللا : اولوقف
 . «نيعمجا ادوعق اولصف ادعاق ىلص اذاو . امايق اولصف امئاق ىلص اذاو

 ٢( ميرم : )٥٨( . ٢( يراخبلا هاور .
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 بر» لمنلا ىفو ، «اروفن مهدازو» ناقرفلا يفو 3 ءاشي ام لعفي هللا ناو جحلا

 رخوو ص ىفو . «نوربكتسيال مهو» ليزنت ملا ةدجس يفو «ميظعلا شرعلا

 لومعملا وه اذهو «نودبعت هايا متنك ناه تلصف ةروس يلو «باناو اعكار
 دنع اهيف دوجسلا ناف تلصف ةروس يف الا هللا مهمحر انباحصا دنع هب

 نع يورو . ملعا هللاو رباج نع كلذ يور «نومأسي ال مهو هلوق
 ٨ قافشنالا يف : لصفملا يف اهنم ثالث ةدجس ةرشع عبرا اهنا يعفاشلا

 نم هدنع اهنأل ةدجس ص يف ري ملو «كبر مساب أرقاو يفو مجنلا يو
 دجس مث ربنملا ىلع موي تاذ اهأرق ةع ءيبنلا نأب جتحاو . ركشلا باب
 : لاقف ادوجسلل سانلا أيهتو اهأرق رخا موي ناك املف { هعم سانلا دجسف

 لاقف تدجسو تلزنف دوجسلا ىلا نوريشت مكتيأر نكلو ءيبن ةبوت اهن
 . ص ةدجسو جحلا ىف ةيناث ةدجس اوتبثا ةدجس ةرشع سمخ يه موق

 ببسو . ملعا هللاو . ةرشع اتنثا اهنا هباحصاو ةفينح يبا نع يورو
 . هباحصأو كلاك هدنع رقتسملا لمعلا ىلع دمتعا مهضعب نا فالخلا

 ىلع دمتعا مهضعبو 3 هباحصاو يعفاشلاك عامسلا ىلع دمتعا مهضعبو
 ىلع اهيف فلتخملا تادجسلا ساق هنا ينعا هباحصاو ةفينح يباك سايقلا

 يف ىتلاك رمالاب هضعب نهعيمج يف دراولا باطخلا ناك ذا اهيلع عمتجملا

 اولاق ، ربخلا ةغيصب هيقابو . جحلا رخآ يفو "كبر مساب أرقا يو { مجنلا
 امنا تلصف ىف ةدجسلا ىلا فارعالا رخا ةدجس نم اهيلع عمتجملا اندجوف

 ةدجسو ص ةدجس اهب قحلت نا بجو ربخلا ةغيصب اهيف رمالا ءاج
 نا ثيدحلا عامس دمتعاف يعفاشلا اماو ، ةمدقتملا ةثالثلا طقساو قاقشنالا

 . ملعا هللاو ةمدقتملا ةثالثلا ىف دجس هلع ءيبنل

 . ةالصلا هيف حابملا تقولا وهو ، هدوجس تقو ي : ةثلاثلا ةلأسملا
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 موق هعنمف ؟ اهيف ةالصلا نع يهنملا تاقوالا ىف دجسي له هيف اوفلتخاو

 هلصا ىلع ةفينحوبا لاق هبو . انباحصا دنع لمعلا هب رقتسملا وهو قالطاب

 دنع كلذ ىف لوقلا فلتخاو . تاقوالا هذه ىف ةضورفملا ةالصلا عنم ىف

 ام تاقرالا هذه ىف ىلصت ننسلا نا هلصا ىلع ةيعفاشلا هزاجاو . كلام

 هنا انباحصا ضعب نع تدجوو « بورغلاو عولطلا نم سمشلا ندت مل
 (١)ةالصب تسيل اهنا لاقو كلذ زاجأف حبصلا دعب اهدوجس نع لئس

 . ملعا هللاو

 اوعمجا مهنا تدجو دقو . اهمكح هجوتي نم ىلع : ةعبارلا ةلاسملا
 انباحصا نا الا . اهريغوا ناك ةالصلا ىف 5 اهل ءىراقلا ىلع هجوتي هنا ىلع

 نيتلاحلا ىف مهريغ هزاجاو . ةضيرفلا ىف هوعنمو ةلفانلا ىف اهدوجس اوزاجا

 موق لاقو . قالطاب دوجسلا هيلع ليقف 3 عماسلا ىف اوفلتخاو 3 ملعا هللاو

 نا «يناثلاوه عاتسالل سلج نوكي نا ءامهدحاو : نيطرشب عماسلا دجسي

 ‘ عماسلل ماما نوكي نا حصي نمم اضيا وهو اهدجسي اهل ءىراقلا نوكي

 دوجسلاءالؤه ىلع ليقف : اهعمسي ثدحلاو ضئاحلاو بنجلا يف فلتخاو

 :فحصملا ءىراق اماو . مهيلع ءيشال ليقو . ةراهطلا لاح ىلا اولقتنا اذا

 طرتشي الف ةالصب سيل ةوالتلا دوجس نأ نم ءاملعلا ضعب هحجر امل قفاوم وهو ١(

 حرش يل هدروا مالك مزح نب الو . اهريغو ةراهط نم ةالصلا ىف طرتشي ام هيف
 ناك اذاو إ ةالص سيلف نيتعكر وا ةعكر سيل نآرقلا ةءارق يف دوجسلا : هظفل ىلحملا

 ركذلا رئاسك ةليقلا ريغ ىلاو ضئاحلاو بنجللو ؤ ءوضو الب زئاج وهف ةالص سيل
 ةنس الو نآرق ةالصلا ريغل هباجاب تاي مل و . ةالصلل الا ءوضولا مزليال ذا قرفالو

 انلق ؟ ةالص ةالصلا ضعبو ةالصلا نم دوجسلا : ليق ناف ، سايقالو عامجا الو

 لعفيال نا نومزتلي لهف ةالصلا ضعب مالسلاو مايقلاو سولجلاو ةالصلا ضعب ريبكتلاو
 هلوقي الو هنولوقي ال اذه ؟ ءوضو ىلع وهو الا لاوقالاو لاعفالا هذه نم ائيش دحا
 هححصم ها . ها دحا
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 كلذ دعب هيلع ءيشال مث { ةرم لوا دجسي هنا راركتلا ىلع حوللا ءىراقو

 . ملعا هللاو هعضوم يف مادام ليقو ؤ ترركتولو
 ةلبقلا لابقتساو ةراهطلا اهطورش نم له اوفلتخاو : ةسماخلا ةلأسملا

 ىتح ةالصب تسيل اهنا لاق نم لاقو . اهطرش نم كلذ نا رثكالاف ؟ اهل
 مهضعب نا الا انباحصا دنع هب لومعملا وه لوالا لوقلاو . كلذ اهل طرتشي

 هريغ اماو _ موقلاب اهدجسي يذلا ىلع نيعتم هنا لابقتسالا يف اولاق

 روهمج ناف هتفص اماو ث ملعا هللاو طارتشا ريغ نم هقح يف بحتسيف

 لوقي نا يغبنيو ، ربك عفر اذاو . ربك اهل ءيراقلا دجس اذا اولاق ءاهقفلا

 ناحبس لوقي 7 ناك نا انبر ناحبس» هدوجس ف

 هرصبو هعمس قشو هرطف يذلل يهجو دجس لوقي ليقو . هدمحبو هلل
 مهللا ريصملا كيلاو انبنا كيلاو اندجس كل انبرو لاق هسأر عفر اذا مث

 عفراو ارجا اهب يل بتكاو اركش اهب يل ثدحاو ارزو ينع اهب ططحا

 لوقي ليقو . «هتدجس دواد كدبع نم تلبقت اك ينم اهلبقتو اركذ اهب يل
 يدوجس لعجي مل يذلا هللا دمحلا توميال يذلا يحلل يهجوب تدجس

 ةدايزو يبونذ نم ىضم امل ةرافك اهلعجا مهللا لوقي مهضعب ناكو «هل الا

 ال دوجسلا عطتسي مل نمو . ملعا هللاو ، يرمع نم يقب اميف ريخ
 . هينيع نيب ناطيشلا هلبق اهدجسي ل و اهزاج نم نا ليقو . ءاميا ءيمويلف

 . مكحاو ملعا هللاو

 ١( ءارسالا : )١٠٨( .
 



 لصف

 اهتمئا بيترتو ةعامجلا ةالص ىف

 . ماسقا ةعبس يف رصحني لصفلا اذهو

 ةعامجلا ةالص مكح ىف

 بهذو . ةيافك ضرف وا:؛ ةنس اهنا ىلا مهضعب بهذف : اهيف اوفلتخا دقو

 . ةيرهاظلا نع اذه يورو ، فلكم لك ىلع نيعتم ضرف اهنا ىلا نورخآ

 . راصمألا ءاهقف لاق لوألابو . ةيافك ضرف اهنا ىلا انباحصا بهذو
 : مالسلا هيلع هلوق نا كلذو . راثألا موهفم فالتخا عزانتلا ببسو

 ىدؤي ةجرد نيرشعو سمخب ذفلا ةالص نع لضفت ةعامجلا ةالص»

 هنأكف « ذفلا ةالص ىلع دئاز لاك اهناو . اهيلا بودنم ةعامجلا ةالص نا ىلا

 ما نبال مالسلا هيلع هلوقو ؤ درفنملا ةالص نم لمكا ةعامجلا ةالص لاق

 ةصخر نم يل لهف يل دئاق الو رادلا عساش ريرض ينا : لاق نيح موتكم

 لاق . معن لاق ؟ ءادنلا عمست له» . مالسلا هيلع لاق ؟ ىتيب يف يلصا

 يف صنلاك اذهو . ("اهةصخر كل دجا ال . هل لاق ليقو . بجأف

 . ملعا هللاو اهبوجو

 ىلص دقو دجسملا ى مامالا ىلع لخد نميف اوفلتخاو : ةلأسم

 . ةجرد نيرشعو عبسب» هيلع قفتملا رمع ثيدح ىفو يراخبلا هاور ةريره يبا نع ١(
 . هجام نباو دوادوباو دمحا هاور ٢(
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 . برغملا الا تاولصلا لك مهعم يلصي موق لاقف : ةالصلا كلت هدحو

 اهلك تاولصلا ديعي هنا ةفينح ينا نعو . هباحصاو كلام نع اذه يور

 الا : موق لاقو © حبصلاو برغملا الا يعازوألا نعو ، رصعلاو برغلا الا

 فالخلا ببسو . اهلك ةالصلا ديعي يعفاشلا نعو . رجفلاو رصعلا

 تسلا ؟ انعم لصت مل كلام» هعم لصي مل ىذلا لجرلل هنلك ءيبنلا ثيدح

 هيلع لاقف 5 «يلها ىف تيلص ينكلو للا لوسراي لب لاق ؟ ملسم لجرب
 اذه يعفاشلا لمحف ('سانلا عم لصف نولصي سانلاو تمج اذا» مالسلا

 برغملا ةالص كلام ينثتساو { اهلك تاولصلا ةداعا بجواف همومع ىلع

 تسب اعفش تراص رتو وهو برغملا ةداعا نا معز وهو ةهبش سايقب
 ، مالسلاب امهنيب لصف هنال فيعض سايق اذهو . اهالص ىتلا عم تاعكر

 نارتوال رثالا ءاج دقو نيترم اهرتوا دق ناك اهداعا نا ةفوكلا لها لاقو

 لفنلا نع يبلا حص دقو الفن ةيناثلا تناك رصعلا داعا ناو . ةليل ين

 يهلا يف راثألا فلتخت مل هنالف رصفلاو حبصلا نيب قرف نم اماو . اهدعب

 ىنثتسا نم اماو . رصعلا دعب ةالصلا يف فلتخاو حبصلا دعب ةالصلا نع

 انباحصا بهذم وهو امهدعب ةالصلا نع تباثلا يهللف رصعلاو حبصلا

 عم ىلص اذا اضيا هيف اوفلتخاو ملعا هللاو . روثوبا كلذ ىلع مهقفاوو

 لاق هنا. مالسلا هيلع هنع يور امل ةعامج اهديعيال موق لاقف : ةعامجلا

 هنا ذاعم ثيدحل اهيلصي نورخا لاقو { (")نيترم ةدحاو ةالص ىلصتال

 نجحم نع ةياور فو «كلها يف تيلص تنك ناوه هرخآ يف ةدايزب عيرلا هاور ١(

 ملو ىلصف : ةالصلا ترضحف دجسملا ىف وهو () ءيبنلا تيتا : لاق عردالا نب
 : لاق كتيتأ مث لحرلا يف تيلص هللا لوسر اي تلق ؟ «تيلصالاه : يل لاقف لصا
 . «ةلفان اهلعجاو مهعم لصف تعج اذا»

 لصتال ينع :هللعر ءيبنلا ىلوم ناملس ثيدح نم يفاسنلاو دوادوباو دمحا هاور ٢(

 = ةلفان اهنا ىلع ةعامجلا عم ةيناثلا ,لص نم اما ، دحاو موي ىف نيترم ةضيرف

٢٠٢ 

 



 (١)ةالصلا كلتب همون مؤي غ مالسلا هيلع ءيبنلا فلخ يلصي ناك

 . ملعا هللاو

 يلانلا مسقلا
 ءىرافلا را هيقفلا ةمامالاب ىلوا نميف

 . كلامو يعفاشلا نع يورم اذهو . ىلوا هيقفلا نا مهضعب نع يورف

 ه هلوف فالخلا ببسو 6 ةفينح يبا نع يورم وهو ىلوا ءىراقلا ليقو

 ! هقنألا هنا أرقألا نم مهف نمف . (_اثيدحلا هللا باتكل مهؤرقا موقلا مؤي

 ةجاحلا نم سما همامالا يف ةسام هقفلا ىلا ةجاحلا نألو ىلوا هيقفلا لاق

 سانلا هيلع امل فلاخم هقفألا وه ةباحصلا نم أرقالا ناف اضياو © ةءارقلا ىلا

 ةماما بجوأف هرهاظ ىلع ثيدحلا لمحف ةفينح وبا اماو : مويلا

 . ملعا هللاو (٢)ءىراقلا

 موق قرفو ، فالطاب موق اهدرف قسافلا ةماما يف اوفلتخاو : ةلأسم

 ثيدح نمو . نيترم مويلا ىف ةالصلا ةداعا نم سيلف كلذب ةع يبنلا رمال =

 . نيترم مويلا يف ةدحاو ةالص مكدحا لصيال ظفلب رمع نبا

 ذاعم ناكو ؛ءاشعلاو اهنا ةياور ىفو _ برغملا يلصي نا هيفو _ هللادبع نب رباج نع ١(

 تناكف ةالصلا كلت مهب يلصيف هموق ىلا عجري مث ةرخآلا ءاشعلا يبنلا عم يلصي

 . ءاشعلا ةضيرف مهلو اعوطت هل هتالص

 ءاوس ةنسلا ف اوناك ناف ٦ ةنسلاب مهملعاف ءاوس ةءارقلا ف اوناك ناف» : همامتو ٢)

 ىف لجرلا نمؤي الو } انم مهمدقاف ءاوس ةرجملا ىف اوناك ناف ، ةرجه مهقبساف

 . .7 دحا هاور درعسم نبا نع ههنذابالا هتمركت ىلع هتيب ف دعقي الو ٠ هناطلس

 مكمؤيل» : هيفو ةملس نب ورمع ثيدحل اظفح رثكالا أرقالاب دارملا نال رهظالا وهو (

 . «انآرق م رثكا
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 يف اهنع توكسم ةلأسم اهنا فالخلا ببسو © هريغو لوأتملا قسافلا نيب

 اولص مالسلا هيلع هلوق مومع لمح نمف : ضراعم امل سايقلاو ‘ عرشلا

 هفلخ ةالصلا زاجا (٢)مهؤرقا موقلا مؤي هلوقو . ١( )رجافو راب لك فلخ

 اك ةالصلا داسف يف همهتاف ةداهشلا ىلع ةالصلا ساق نمو 0 (")قالطاب

(١ 

(٦٢ 

(٢ 

 ام اهيف لعفي مل ام رجافو راب لك فلخ ةزئاج ةالصلاو سابع نبا نع عيبرلا ةياور
 : لاق ؟ هفلخ يلصتا هل ليقف ةنيدملا ىلع ناك دساف ريما فلخ رمع نبا ىلص «اهدسفي

 اذه ىلصف ريبزلا نبا عداوف ةدجن جحو ؛اهيف تكراش نم يلابا ال ةنسح ةالصلا»

 هضرتعاف امهفلخ رمع نيا ىلصف ةليلو اموي سانلاب اذه ىلصو 4 ةليلو اموي سانلاب
 فلخ يلصتو يرورحلا ةدجن فلخ يلصتا : نامحرلادبع ابا اي اولاقف موقلا نم لاجر
 © انئج لمعلا ريخ ىلع يح ث ةالصلا ىلع يح اودان اذاه : رمع نبا لاقف ؟ ريبزلا نا

 . !! هتوص عفرو «ال ى ال انلق سفنلا لتق ىلع يح اودان اذاو

 .ايرق مدقت
 ةدابع نع عيبرلا دنسم ىف ءاج ام كلذل دهشي لوالا ردصلا هيلع ىرج ام وهو

 ءايشا مهلغشت ءارما يدعب نم نوكيس» : (ييعر) هللا لوسر لاق لاق تماصلا نب

 نا هللا لوسر اي لجر لاقف «اهتقول اولصف ث اهتقو نع اهورخؤي ىتح ةالصلا نع
 ناك رمع نبا نا يراخبلا ىور دقف «تعثش نا معن»ه : لاق ؟ مهعم يلصا مهتكردا

 ملسم ىورو . "مدقتملا ثيدحلا ىف اك ريبزلا نباو ةدجن فلخو» جاجحلا فلخ يلصي

 ديلولا فلخ دوعسم نبا ىلصو ث ديعلا ةالص ناورم فلخ ىلص يردخلا ديعس ابا نا

 هدلجو اعبرا حبصلا اموي مهب ىلصو ث رمخلا برشي ناك دقو طيعم يبا نبا ةبقع نب
 ناكو © ديبع نبا فلخ نولصي نومعباتلاو ةباحصلا ناكو . كلذ ىلع نافع نبا نامثع

 تحص نم لك نا ءاملعلا هيلا بهذ يذلا لصالاو ع لالضلا ىلا ايعادو داحلالاب امهتم

 الا هتماما تحص هتالص ةحص . نا لصالا لجا هريغل هتالص تحص هسفنل هتالص
 نافع نب ناهثعل ليق دقف 0 ةباحصلا لوق كلذ ديؤي . قالطالا اذه ديقي صاخ ليلدب

 ؟ جرحتنو ةنتف ماما انل يلصيو ىرن ام كب لزنو { ةماع ماما كناه روصحم وهو
 اوعاسا اذاو مهعم نسحاف سانلا نسحا اذاف { سانلا لمعي ام نسحا ةالصلاه لاقف

 لص» لاقف عدتبملاو نوتفملا فلخ ةالصلا نع نسحلا لئسو _ «مهتعاسا بنتجاف
 ةرشع تكردا : لاق هنا ميركلادبع نع خيراتلا ىف يراخبلا جرخا دقف «هتعدب هيلعو

 = اضيا هديؤيو _ روجلا ةمئا فلخ نولصي (هلت) هللا لوسر باحصا نم
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 اهزاجأف يبصلا ةماما يل اوفلتخاو ، قالطاب اهدر ةداهشلا داسف يف همهتا
 ، ضرفلا نود لفنلا ىف اهزاجاف مهضعب قرفو 3 موق اهعنمو (\)موق

 لاو . نورخآ موق اهنم عنمو (")موق اهزاجأف ىمعألا ةماما يف اوفلتخاو
 ةالصلا ىف تنقي هتملع نم فلخ ةالصلا زوجيال انباحصا لاقو © ملعا

 سابالف هب اع ريغ وهو هفلخ ىلص نمو اولاق نيمدالا مالك نم اهنال

 هدحو ةالصلاك هل ةيالوال نم فلخ ةالصلا انباحصا لاقو ٤3 هتالصب

 . نورخأ اهعنمو ةالصلا يف موق اهزاجاف اضيا دبعلا ةماما ىف فلتخاو

 ةالص ىن اهل ةماما ال نا ىلع اوعمجا انئاهقف ةماعف ةأرملا ةماما ىف فلتخاو

 فصلا يف نهماقم لعج مالسلا هيلع ءيبنلا نال ءاسنلل الو لاجرلل ضرفلا

 نع يورف 7 ءاسنلاب اهتماما يف اوفلتخاو ، ميدقتلا اهل زوجي الف ريخألا

 اوجتحاو . ةالصلا ىف ةبترملا يف تايواستم نك اذا اهزاجا هنا يعفاشلا

 اهتيب لها مؤت نا اهرماو اهل نذؤي ("اانذؤم ةأرملل لعج نل ىبنلا ناب

 وا 6 اهتقو نع ةالصلا نورخؤب ءارما مكيلع ناك اذا متنا فيك ملسم ثيدح =

 اهتكردا اذاف 6 اهتقول ةالصلا لص» : لاق ؟ ينرمأت اذامف لاق اهتقو نع ةالصلا نوتيم

 اهوجرخا مهنال ةلفان اهلعجو مهفلخ ةالصلاب نذا دقف ؛ةلفان كل اهناف لصنف مهعم

 8 ةضيرف مهفلخ اهتالصب ارومام ناكل اهتقو ين اهولصول مهنا رهاظلاو ث اهتقو نع
 أ نابح نباو دوادوبا هاور . عدتبملاو قسافلا فلخ ةالصلا اوهرك كلذ عم مهنكلو

 ةلبقلا يف قصبف اموق ما الجر نا دالخ نب بئاسلا نع يرذنملاو دوادوبا هنع تكسو

 كلذ دعب داراف «مكل يلصبال» : (يم) هللا لوسر لاقف . هيلا رظني هللا لوسرو
 كنا معن لاقن يبنلل كلذ ركذف» (نر ءيبنلا لوقب هوربخاو هوعنمف مج يلصي نا

 هححصم مها . هلوسرو للا تيذآ

 . نينص عبس وا تس هلو هموقب لص هنا ةملس نب ورمع نع تبث 11 ١)

 . ىمعا وهو مهب يلصب نيترم ةنيدملا ىلع مرتكم ما نبا لوسرلا فدالختسال ٢)

 ةملس مال انذؤم (نر هللا لوسر هلعج ةقرو همسا نذؤملا نا ةنسلا هقف بحاص ركذ ٢(

 = ركذف خسانلا نم عقو افيرحت لعل . ها ضئارفلا ىف اهراد لها مؤت نا اهرماو
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 نوكتو ةلفانلا ىف ءاسنلا مؤت تناك ةملس ما نا رثألا يف روهشملاو . اهرادو

 . ملعا هللاو نهطسو

 ثلاثلا مسقلا

 مامالا نم موماملا ماقم ىف

 نع موقي نا لاجرلا نم . درفنملا دحاولا ةنس نا ىلع ملعلا لها قفتا دقو

 !وناك نا مهناو ٠ هريغو )١) سابع نبا ثيدح نم كلذ توبلل مامالا نيمي

 بهذف مامالا ىوس نينثا اناك اذا اوفلتخاو . هءارو اوماق مامالا ىوس انالث

 ةملس مال (ةثمع) لعجي نا يعادلا ام يرعش تيلايفالاو ةقرو ما لدب ةملس ما =
 ةملس ما راد لها نم مث ؟ ةالص لك ىدل يداني هنذؤمو دجسملا ىف اهترجحو انذؤم

 نا انلق اذا الا مهللا ؟ ضئارفلا يف مهمؤت نا اهرمأيو اصاخ انذؤم اهل لعجي ىتح

 كلذل لدي . رهظي ام ىلع ديعب اذهو (ةيمع) لوسرلا اهجوزتي نا لبق ناك كلذ
 ىلا ةبسنو لفون تنب ةقرو ما نع ىوري : هتصالخو . ةقرو ما ةمجرت ىف درو ام
 تضرمف مكعم توزغف يل تنذا ول هللا لوسراي : تلاق اهنا ةيراصنالا «ىلعالا اهدج

 يدعقا ! ةقرو ما ايه : لاق ةداهشلاب ينقزري نا هللا لعلف مكحيرج تيوادو مكضيرم

 اهروزي (لعر هللا لوسر ناكو «كتيب يف ةداهش كيلا يدهيس ةللا ناف كتيب ىف
 لها مؤت نا اهرما ةلبع ناكو . اهل انذؤم امهل لعجو !ةديهشلا اهيمسيو اهتيب ىف

 ليللا ىف اهيلا اماقف ش امهتربدف ةيراجو مالغ اهل ناكو 4 نآرقلا تعمج اهنال اهراد

 ةقرو ما يتلاخ ةءارق تعمس ام هللاو : لاق رمع حبصا املف اهالتقف اهل ةفيطقب اهايمغف

 بناج ىف ةفيطق ىف ةفوفلم يه اذاف تيبلا لخدف . ائيش ري ملف رادلا لخدف 5 ةحرابلا
 يناف امهب يلع» : لاقف ربخلا ركذف ربنملا دعص مث «هلوسرو هللا قدص» : لاقف تيبلا

 . ةنيدملا يف بولصم لوا اناكو . ابلصف امهب رماف اهالتق امهنا ارقاف امهلاسف امهب

 . هححصم همها

 نم يلصي () ءيبنلا ماقف ةنوميم يتلاخ دنع تب : لاق (ض) سابع نبا نع
 هاور . «هنيمت نع ينماقاف يسارب ذخاف ، هراسي نع تمقف 0 هعم يلصا تمقف ليللا

 . ةعامجلا
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 نا يور امل . لوالا لوقلا حيحصلاو ، امهنيب موقي مامالا نا ىلا ةفوكلا

 امهيلع لخد مث ، هتالصب يلصي لجر هنيم نعو ؤ يلصي ناك ع ءيبنل
 ىلا امهراداف يلع ءيبنلا لامش نع ماقف ا هللادبع نب رباج

 ةمقلعب ىلص دوعسم نبا ناب يناثلا لوقلا باحصا جتحاو . (ا)هفلخ

 فقت نا ملعلا لها دنع اهتنسف ةأرملا اماو ، امهطسو ىف ماقف (")دوسالاو

 كلام نب سنا ثيدحل ، كانه اوناك نا لاجرلا فص فلخو مامالا فلخ

 مالسلا هيلع ءيبنلا ءارو متيلاو انا تففصف» . روهشملا هثيدح يف لاقن

 . ملعا هللاو (")انئارو نم زوجعلاو

 ١( ثيدلا رخآ يف !ةالصلا ىف وهو» ةدايزب دوادوباو ملسم هاور .

 يعخنلا مهاربا طهر عخنلا نم وهو لبشلا ابا ىنكيو سيق نبا وه ةمقلع ٢(

 ابا ىنكي ناكو ؤ ةمقلع يخا نبا سيق نب ديزي نب دوسالا وه دوسالاو

 ةجح نيب نينامئ جح هوبا ناكو دوعسم نب هللادبع بحاص امهالك نامحرلادبع

 ءيطبلا عم ةمقلع ناكو 3 اماوص اماوق دوسالا ناك امهقح ىف يبعشلا لاق . ةرمعو

 . ه٥٧ ليقو ه٢٧ ةنس دوسالاو | ه٢٦ ةنس ةمقلع تام . عيرسلا قبسي وهو

 فرصتب ةبيتق نبا ها

 ةكيلم يندج تناكه : لاق كلام نب سنا نع رباج نع ةديبع يبا نع عيبرلا ىور ٢(

 . سنا لاق ؛مكب يلصال اوموق» : لاق «مث لكأف اماعط ةلكر هللا لوسرل تعنص

 (ةلرت) لا لوسر مدقتن ءاملاب هتحضنف سبل ام لوط نم دوسا دق انل ريصح ىلا تمقف
 : ةكيلم ، "فرصنا مث نيتعكر انب لصب انءارو زوجعلاو هءارو خيشلاو انا تففصف»

 ةريمض يلا نب ةريمض وه خيشلاو رهظالا وهو اهريغ ليقو { ميلس ما يه ليق ريغصتلاب
 ةريمض نب هللادبع نب نيسح دج وهو ةبحص هيبألو هل دير هللا لوسر ىلوم

 ناكم عيبرلا ريغ دنع عقوو رابخالا دنع هيلع وه يذلا لاحلل ارظن ءاخيش» هامس _

 ةالصلا دنع هيلع ناك يذلا لاحلا ىلا رظلاب كلذو فنصملا هدروا اك «ميتيلاه خيشلا"
 هيبا نع ةريمض نب هللادبع نبا نيسح نع بئذ يبا نبا ىور : ريثالا نبا لاق _

 = : لاقف يكبت يهو ةريمض ماب رم (همم) هللا لوسر نا ةريمض هدج نع
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 عبارلا مسقلا

 هتفصو مامالا بيترت ىف

 هيلع ءيبنلا لوقل ، ةالصلا يف لضفالا ميدقت ىلع ملعلا لها قفتا دقو

 ربتعملا طورشلاو . (١ميدقتلاب ىلوا ناك ملعلاو نارقلا عمج نم» مالسلا

 تعمتجا نم ةالص ةحص يف ملعلا لها نيب اهيف عزانتال ىتلا ةمامالا ي

 ‘ ةلادعلاو ، ةيرحلاو ، ةيروكذلاو 2 مالسالاو ، لقعلاو ، غولبلا يه هيف
 نوكي يتلا ءاضعالا ةمالسو { اهقفو ةءارق هب الا ةالصلا حصتال امب ملعلاو

 ةحصلا طورش نيب انهه انددع اميف انعمج دقو 0 ةالصلا يف احداف. اهدقف

 ؛غولبلا اما» . هللا ءاش نا اهزييمت يف عرشن نحنو ، ةليضفلا لاك طورشو

 يف يبصلا ةماما زوجت الف مظعالا روهمجلا دنع ةضيرفلا هحص يف طرشف
 ال هياع لضفت كلذ ناف جحلا هل تبثا مالسلا هيلع ناك ناو ةضيرفلا

 له : فالخلا ببسو ث لفنلا يف هتماما زوجت نورخا لاقو . قاقحتسا

 ؟ ةالصلا كلت بوجو هيلع نيعت نم هيلع ةبجاو ريغ ةالص يف دحا مؤي

 نيبو ينيب قرف : هللا لوسر اي تلاق «؟ تنا ةيراعا ؟ تنا ةعئاجا كيكيي امه =

 يذلا ىلا لسرا مث . ءاهدلوو ةدلاولا نيب قرفيالال (ب هللا لوسر لاقف يدلو
 مهدنع اباتك ينأرقا مث & بئذ يبا نبا لاق { ةركبب هنم هعاتباو هاعدف ةريمض هعم

 ينبل هللا لوسر دمحم نم باتك اذه محرلا نمحرلا هللا مسب , : (ليكر يبنلا نم

 نا : برعلا لها نم تيب مهناو مهقتعا () هللا لوسر نا هتيب لهاو ةريمض
 الا مل ضرعت ال مهلها ىلا اوعجر وبحا ناو () هللا لوسر دنع اوماقا اوبحا

 . بعك نبا يبا بتكو . اريخ مهب اوصوتسيلف نيملسملا نم مهيقل نم . قحب
 فرصتب يملاسلا ها

 مهملعاف ءاوس ةءارقلا ىف اوناك ناو ث هللا باتكل مهؤرقا موقلا مؤي» : (هلك) هلوقل ١(

 ءاوس ةرجملا ىف اوناك ناف . ةرجهلا يف مهمدقاف ءاوس ةنسلا ىف اوناك ناف { ةنسلاب

 . ملسم هاور . ءانس مهربكأف
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 ةحص يل طرشن «لقعلا اماو» ، (امومأملاو مامالا ةين فالتخال كلذو
 باغ نم عبمج نم هانعم يف ناك نمو نونجملا ةماما زوجتال هنال ةالصلا

 نونجلا ءاوتسال هريغ وا ماسرب ضرم وا هتع وا ركس وا ءامغاب هلقع

 اماو» ، ملعا ةللاو امهنم لقعلا ةحص مدعل امهنع ملقلا عفر يف ةيلوفطلاو

 نبا ركذو 3 ةمالا نيب افالخ هيف ملعا الو ، اضيا ةحص طرشف «مالسالا

 جرخ مث ةلماك ةنس رفس يل اسانا ما الجر نا هللا همحر هباتك يف ةكرب

 انباحصا دنع «ناتحلاه كلذكو 5 ةالصلا ةداعا ءاهقفلا مهمزلأف اكرشم

 هتالص الو غلابلا فلقالا ةماما مهدنع زوجتال هنال ةالصلا ةحص يف طرش

 اهمكح مفت دقو ةيروكذلا اماو» . ملعا هللاو اهيف رذعيال ىتلا مايالا يف

 ىمظعلا ةمامالا ىلع اسايق اهب قحاللا ناصقنلل ةأرملا ةماما زوجت ال اهناو _

 ةالصلا ةحص يف طرش يه ليق : فالخ اهيفف «ةيرحلا اماو» . ملعا هللاو
 نود ةالصلا يف هتماما مهضعب زاجاو { قرلاب هناصقنل دبعلا ةماما زوجت الف

 مهقافتا عم ءاملعلا لاوقا اهيف تبرطضا ؛ةلادعلاوه . ملعا هللاو ماكحالا

 ؛ رمخ بارش وا لام وا جرف نم مارحلاب ذولپ نم فلخ ةالصلا ةيهارك ىلع

 ' اهدسفي ام اهيف اولخدي مل ام ءاوهالا لها فلخ ةالصلا مهضعب زاجاو

 فلخ ةالصلا انباحصا زجي ملو { ةالصلا ةحص مامالا نم بولطملا نال

 هللاو نيبمدالا مالك نم اهنال . نيمآ نيلاضلا الو : لوقي وا اهيف تنقي نم

 نم رهف اهقفو ةءارق هب الا ةالصلا حصت ال امب ملعلا اماو . (")ملعا

 ثيداحالل موماملاو مامالا ةين فالتخا زاوجو ازيمم ناك اذا يبصلا ةماما زاوج مدقتو ١(

 . هموقب ذاعم ةمامالو 0 ةمدقتملا

 نا» هيلع قفتملا سنا ثيدحل خسن مث ةنس ناك دق تونقلا نا ىلع انءاملع روهمج ٢(
 «هكرت مث برعلا نم ءايحا ىلع وعدي عوكرلا دعب ارهش تنق دنر هللا لوسر

 = ىلعالا تنقي هنا ملعي مل ولو هفلخ ىلص نم ةالصو هتالص تدسف تنق نمف
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 وا دمع نع ةالصلا ناكرا نم نكرب لخا اذا مامالا نأل ةحصلا طورش

 كلذكو . ملعلا لها قافتاب هفلخ نم ةالصو هتالص تلطب دقف وهس

 حصتال ةءارقلا نسحنال يذلا يمالا نال ةمامالا ةحص يف طرش ةءارقلا

 فورحلاب قطنلا ىلع ردقي ال ناك نم كلذكو . هريغل الو هسفنل هتماما

 هللاو هناسل يف ةفآلا لولح نود لهجلا ببسل ةحصلا ىلع اهجراخم نم

 فورحلا مقي ناك اذا ةنكللا نم ملاسلل هتماما زوجتل نكلألا اماو . ملعا

 ىنعملا ريغي ال هنحل ناك اذاف ناحللا اماو . ملعا هللاو ةالصلا ين ءيرجت ةماقا

 هنحل ناك نا اماو . ملعا هللاو هنم دمعت ريغب ناك اذا هتالص حصت دقف

 رشبو هلوق نم ءاتلا وا ، ىدهف ردق هلوق نم لادلا مجعك ىنعملا ريغي

 . ةمحر ةياب باذع ةيآ وا & باذع ةيآب ةمحر ةيآ لدبي وا 3 نيتبحملا

 وبا مامالا لاقو . مامالا ةالصب ةطبترم ريغ مومأملا ةالص نا : لوقي نم لوق =

 ولو تناق فلخ ىلص نم ةالص دسفتالو : ينالجراولا ميهاربا نبا فسوي بوقعي

 ,نيماه ةدايز اما _ . «ها تناقلا كلذ بهذم ىف تونقلا زاج اذا تنقي نا ملع

 مالسالا ءاملع نم انريغ دنع تتبث ناو انباحصا دنع تبثت ملف ةحتافلا ةءارق دعب

 ىلص نم ةالص داسفبو 0 اهداز اذا ذفلا ةالص دافب نومكحي انروهمج دجن كلذل

 انءاملع نم كانه نا ديب . هللا همحر فنصملا هيلع ىرج ام وهو اهديزي نم فلخ

 ينامعلا سيمخ حيشلا راتخم وه امك اهلوقي نم فلخ ىلص نم ةالص ةحصب مكحي نم
 عفرك نيما ةدايزو تونقلا ريغ ةالصلا ىف لئاسم كانهو . نيبلاطلا جهنم بحاص

 ةرسلا ىلع نيديلا عضوو راسيلا ىلع كروتلاو ةبابسلاب ةراشالاو ةالصلا يف نيديلا
 : اضيا اهقح يف سيمخ خيشلا لاق . مهريغ دنع تتبثو انباحصا دنع تبثت مل _
 ديعس نب ميهاربا خيشلا لاقو اها ةنس هاري انريغو ، كلذ لعف نم ىلع سأبال
 ىوه درجم وا الهج مهسفنا ءاقلت نم هولعفي مل ةالصلا يف انريغ هلعفي ام ناه يربعلا

 افلخ اهولقانتو مهدنع تحصو مهتغلب يتلا ةنسلاب المع هولعف مهنكلو ةعدبلل لمع وا

 ىلع اوقفتي مل مهناو . ةالصلا دسفي امم اهنا ىلع اوقفتي مل انباحصا ناو . فلس دعب

 . «قيفوتلا هللابو ، اهزاوج انفلس هيلع يذلا حصألا لب . مهفلخ ةالصلا عنم

 هححصم ه ١
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 نم رومالا هذه تناك نا اماو . هسفنل هتالص الو هتماما حصتال اذه ناف

 همحر الالب نا يور دقو . ملعا هللاو هتماماو هتالصب ساب الف ناسللا لبق

 مالسلا هيلع ءيبنلا لوقيف نيسلاب هللا الا هلا ال نأ دهسا لوقي ناك هللا

 نوكي يتلا ءاضعالا ةمالسو ةقيلخلا ناصقن اما . نيشلا وه لالب نيس

 يذلا وضعلا ناصقن !اهدحا & هوجو ىلع وهف ةالصلا يف احداق اهدقن

 مدقت دقو هوحنو ممصلا نم ههبشو ىمعلاك ةيثونألا نم ناسنالا هب برقيال
 ءاصخلاك ةيثونالا نم برقي ناصقن «يناثلاه ، ىمعالا ةماما ىف فالخلا

 ناك نمل الا لصاتسملاو بوبجملاو نينعلاو يصخلا ةماما هركتف اههبش و ةنعلاو
 زجاعلا ضيرملاك ةالصلا ضرف هب قلعتي يذلا ناصقنلا «ثلاثلاو»ه & مهلثم
 . مايقلا ىلع نيرداقلل ءالؤه ةماما زوجت الق امههابشاو دعقملاو مايقلا نع
 ؛عبارلا» . ملعا هللاو الداع اماما ناك اذا دعاقلا ةماما انباحصا زاجا دقو

 مؤي الف اهللش وا ديلا عطقك دوجسلل ةهجوملا ءاضعالاب قلعتملا ناصقنلا
 ةياهن غلب ناو هنال ضرالا ىف هيدي عضي نا ردقي مل اذا لشالا الو عطقالا

 ' لامكلا ةجرد نع صقننم هناف مومأملا نع هلمحتي ال لعف ىف هتقاط

 . ملعا ةللاو ءاحصألا مؤي نا يغبنيال لوبلا سلس هب نمو رطقملا كلذكو
 مميتملا ةماماك ةالصلا ناصقن يف اهلالخا رثؤي الف ةليضفلا طورش اماو

 يف لضفالا نا لجا نم مقلاب رفاسملاو 3 رضاحلاب يدابلاو & ءىضوتملب
 ىلوا وهف عرولاو ملعلاب درفنا نم كلذكو . ميدقتلاب ىلوا سابللاو ةئيهلا
 كرس نا» هع ءيبلا لوقل ةعافشلا لصحتو ءادالا نسحي امهب ذا هنود نمم
 . (١×مكبر ىلا كدفو مهناف كرايخ اومدقف مكتالص وكزت نا

 ١( مكتالص وكزت نا متدرا ناف ىلاعت هللا ىلا مكدفو مكتمئاه : ىرخا ةياور فو _

 رمع نبا ثيدح نم هدانسا فعضو يقهيبلاو ينطقرادلل !ثيدحلا .
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 سم خلا مسقل ١

 مامالا ىلع ةطرتشملا فئاظولا ىف

 للا دابع بحا نا» رذ يبا ثيدحل تقولا ةاعارم «اهادحاه : رشع يهو
 لوقل تقولا لوا يف ةالصلا «ةيناثلاه ، (١ةلظالاو سمشلا نوعاري نيذلا

 وفع هرخآو ث هللا ةمحر هطسواو © هللا ناوضر تقولا لوا» هل ءيبنل

 دربي ىتح ديدشلا رحلا ىف رهظلا ريخات نم هل بحتسا ام الا ("هةلا

 لوسر نع كلذ توبثل اهيوسيو فوفصلا يعاري نم لعجي نا ةثلاثلاو

 نم لكل الاسرا هتين لسري نا ءةعبارلاه ، ىوست ىتح ربكي الف هع لل
 هذه يلصا نا يداقتعاو يتين نا مهللا لوقيو هتين دقعيو هتماماب يلصي

 ةالصلا هذه ينارو يلصي نم عيمجبو ةالص هل نم لكبو ةرضاحلا ةالصلا

 مزجي نأ اةسماخلا» . اذه لبق درفنملا داقتعا يف انمدق اك مولعملا مويلا اذه يف

 ، هءارو نم امهب هقباسي الئل هتوص امهب دمي الو امزج ميلستلاو ريبكتلا
 هب يدتقيل هدمح نمل هللا عمسبو هلك ريبكتلاب هتوص عفري نا «ةسداسلا»

 ةاعارمو هتالص ظفح يف نيموماملل هتين صلخي نا ةعباسلا { هءارو نم

 نا هةنماثلاد . اعيمج مهيلا ءاعدلا يف داهتجالاو ةنطابلاو ةرهاظلا اهدودح

 . مهفعضا ةالص مهب يلصيو 3 مهيلع اهلوطي الو هتالص ىف دصقي

 يف ناك اذا هالصم يف ثكمي الو ىلص اذا هناكم نع ىحنتي نا «ةعساتلا»

 للع ءيبنلا لوقل موقلا لضفا هءارو لعجي نا «ةرشاعلا» . دجسم

 ههلا ركذل ةلهالاو رمقلاو سمشلا نوعاري نيذلا هللا ىلا هللادابب بحا نا : ثيدح ١(
 رايخ» : ظفلب ىفوا يبا نبا ثيدح نم دانسالا حيحص : لاقو مكاحلاو يناربطلا هاور

 . فلؤملا هقاس اك رذ يبا ثيدح نم ال هللا دابع

 . ةرودحم يبا نع ادج فيعض دانساب ينطقرادلا هجرخا ٢(
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 . ملعا هللاو (ا)لضفلاو صالخالا لها ينيليل»

 سداسلا مسقل ١

 ةردقلا طورش ىف

 مومأمل ناك نان مامالاب ءادتقالل ةينلا !اهدحا» : طورش ةعبرا يف رصحنيو

 يلصي نا ونيلف ارفاسم مومأملا ناك ناو ةعامجلا عم هضرف ءادا ونيلف اميقم

 ناو ارفاسم وا مامالا ناك اميقم مامالا ةالص يتالص لقيلو 5 مامالا ةالصب

 مرمأمل لزتي ال نا !يناثلا } ملعا هللاو . فالخ هيفف : قفاوف كلذ لقي م

 داحنا ثلاثلا اضرتفم مؤي لفنتمك هتالص سنج نع مامالا ةالص سنج
 !عبارلا . هربغ وا حبصلا يلصي نم فلخ رهظلا يلصي الف هيف متؤملا ضرفلا
 نم ةالصلا لاعفا يف اذهو . ةقباسملاو ةاواسملا نود ةقواسملاو ةعباتملا

 ةءارقلا يف رهجلاو مارحالاك رهجلاب ةصتخملا اهلاوقاو دوجسلاو عوكرلا

 تلطب الاو عوكرلا لبق داعا مامالا لبق مرحا ناو . كلذ هابشاو ميلستلاو

 مامألا اهب قبس نا ملسلاو دوجسلاو عوكرلا كلدكو . فالخ الب هتالص

 هماما ىواس ناو . هنم جرخ يذلا دحلا ىلا عجر ايسان ناك ناو 3 ادمعتم

 يلع ملعل لها عمجا دقو . باوثلا ةفعاضم ريغ هتالصف ةالصلا لاعفا يف

 نمل هللا عمس لوق يف الا هلاعفاو هلاوقا ىف مامالا عبتي نا مومأملا ىلع نا
 مومأملا لوقيو هدمح نل هلل عمس لوقي مامالا نا ىلا ضعب بهذف { هدمح

 عكر اذاف هب متؤيل مامالا لعج امنا» هلك ءيبنلا لوقل . دمحلا كلو انبر

 فصلا ف يتيل ه : دوعسم نبا ثيدح نم يذمرتلاو دواد يباو ملسمو دمحا ةياور ١(
 . «مهنولي نيذلا مث ، مهنولي نيذلا مث ، مكنم ىهنلا اولوا لوالا
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 كلو انبر اولوقف هدمح نمل هللا عمس لاق اذاو اوعفراف عفر اذاو اوعكراف
 هللا عمس اعيمج نالوقي مومأملاو مامالا نا ىلا نورخآ بهذو . )دمحلا

 . ملعا هللاو دمحلا كلو انبر هدمح نمل

 عب اسلا مسقل ١

 موماملا نع مامالا هلمحي اميف

 ام ةالصلا ضئارف نم ائيش مومأملا نع لمحيال مامالا نا ىلع اوقفتا دقو

 لوقل اهلمحي مامالا نا ىلا مهضعب بهذف . اهيف اوفلتخا مهناف ةءارقلا الخ

 نورخآ لاقو 0"ةءارق هل مامالا ةعارقف ماما هل ناك نم» هلع ءيبنلا
 الا اولعفت ال كفيلَع هلوقل . باتكلا ةحتاف الا ةءارقلا نم ائيش هنع لمحيال
 . ملعا هللاو ("الهب الا ةالصال هناف نآرقلا مأب

 هل يغبني هناف شدخ وا فاعر وا ءيقب مامالا ثدحا اذاو : ةلأسم

 مزتلا امنا هنال هيلع بجاوب فالختسالا سيلو موقلاب متي نم فلختسي نا

 يناي نا هيلع سيلف كلذ رذعت اذاف 0 انكمم هب ءادتقالا مادام هب ىدنتقيل

 رظنلا نسحا نم ناك مالكلا نم نيعونمم نوموماملا ناك امل هنال هنم ضوعب

 ثادحالا ةثالثلا يف الا فالختسالا زوجي الو . مهب متي نم مهل ميقي نا مه
 يلصملا تلفنا اذاف ، ةالصلا ضقنتال اهنا كلذ يف دراولا ثيدحلل ةمدقتلا

 . ناخيشلا هاور ١(

 . دادش نب هللادبع قيرط نم ينطقرادلا هاور ٢(

 : ظفلب نابح نباو دمحاو & تماصلا نب ةدابع ثيدح نم يذمرتلاو دواد وبا هاور ٢(

 هناف باتكلا ةحتافب الا اولعفتال : لاق . معن انلق ؟ مكماما فلخ نوأرقت مكلعل»

 . «اهب أرقي مل نمل ةالصال
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 هج رالا ةثالثلا هذه ريغب ثدحا اذا اماو . ('تالص ىلع ىنبو أضوت ؟ مهب

 ةالصو هتالص تدسن دقف ةالصلا ضقنت يتلا ثادحألاو ساجنألا عيمج نم

 تيللا ةالص يف الإ تاولصلا عيمج يف فالختسالا زوجيو . اعيمج موقلا

 هفقويو هدي نم مامالا هبذجي نا : «فالختسالا ةفصو» . افالخ اهيف ناف

 ثيح نمف الاو هملع نا مامالا ناك ثيح نم ةالصلا يف ذخأيو هناكم يف

 ءيش ةفيلخلل يقب نإو ارفاسم وأ ناك اميقم مامالا ةالص موقلاب يلصيو وه

 ملسي الو ةالصلا نم غارفلا دعب هكردتسا اهرخا يف وا هتالص لوأ ف

 فلختسي الو . اعيمج هعم نوملسيف ملسي مث ، كردتسي نيح هفلخ نم

 هريغ فلختسيلف ىلا ناو . كلذ ىلع اضيا فلختسملا هدعاسيو مامالا الا

 اضيا وه فلختسيال ةفيلخلا كلذكو : ادحاو زواجيال ليقو ،.ةثالث ىلا

 . ملعا هللاو ةثالث ىلا فلختسي ليقو . ادحاو الا

 ، رتولا ةالص : رشع ةلمجلاب يهو : ننسلا ةالص ىف ةثلاثلا ةلمجلا

 ، فاوطلا اتعكرو ، ناضمر مايقو ، برغملا اتعكرو ث رجفلا اتعكرو

 8 ىحضلا ةالصو ء ءاقستسالا ةالصو ، فوسخلاو فوسكلا ةالصو

 : لوصف ةرشع ىلع ةلمجلا هذه لمتشتف © زئانجلا ةالصو نيديعلا ةالصو

 شدخلاو فاعرلاو ءيقلا» : لاق (ل يبنلا نا (رض) سابع نبا قيرط نم يور ١(

 يلصملا تلفنا اذاه فنصملا لوقو . نابح نباو ينطقرادلا هاور «ءوضولا نضقنيال

 . !اهب» حيحصلا . «مهب»
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 لوالا لضفلا

 رتولا ةالص ىف

 . لئاسم عبرا اهيفو
 انباحصا رثكا بهذف : هيف فلتخا دقو : همكح يف يلوالا ةلاسملا

 . راهنلا رتو برغملاو كلع يبنلا لوقب اوجتحاو 3 ةبجاو ةنس هنا ىلا
 ةسداس ةالص مكداز هللا ناه : هلوقبو . (ا)زيللا ةالص اورتواف

 كلذ ىلع هقفاوو هللا همحر بوبحم نب دمحم بهذ اذه ىلاو . ("؛ثيدحلا

 ضرفلا ناو & ةنس هنا ىلا انباحصا ضعب بهذو . ملعا هللاو ةفينحربا

 نهبتك تاولص سمخ» مالسلا هيلع هلوقل سمخلا تاولصلا ىلع روصقم
 مهيلع ضرتفا هللا نا مهملعاو لبج نيا ذاعمل هلوقو { ("]دابعلا ىلع هلل

 برغملا ةالص : حيحص دانساب رمع نبا ثيدح نم دمحا ىررو هيلع قفتم ١(

 . «ليللا ةالص اورتواف راهنلا ةالص ترتوا

 ٢( رتولا يهو معنلا رمح نم مكل ريخ ثيدحلا مامتو «مكداز هللا ناه عيبرلا ةياور .

 ةفاذح نب ةجراخ ثيدح نم مكاحلا اهححصو يناسنلا الا ةسمخلل ىرخا ةياورو
 رمح نم مكل ريخ يه ةالصب مكدما هللا نا : () هللا لوسر لاق : لاق (ضر
 عولط ىلا ءاشعلا ةالص نيب ام رتولا : لاق ؟ هللا لوسراي يه امو : انلق معنلا

 رجفلا .

 لا دنع دهع هلف ائيش نهنم عيضي مل ةمات نهب ءاج نمف ؤ ةليللاو مويلا يل : همامتو (
 ٨ !رانلا هلخدي نا هللا دنع دهع هلف ائيش نهقح نم صقن نمو . ةنجلا هلخدي نا

 نهبتك تاولص سمخ» لوقي (ةللَر هللا لوسر تعمس لاق تماصلا نب ةدابع نعو
 دنع دهع هل ناك نهقحب افافختسا ائيش نهنم عيضي مل نهب ىا نمف . دابعلا ىلع ةللا
 ناو هبذع ءاش نا دهع هللا دنع هل سيلف نهب تأي مل نمو . ةنجلا هلخدي نا هللا

 نهب ءاج نمو» : هيف لاقو ، ةجام نباو يفاسنلاو دوادوباو دمحا هاور هل رفغ ءاش
 . «نهقحب افافختسا ائيش نهنم صقتنا دق
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 يف اهل الو } ةعامج ىلصنال اضيأ يهو . اهلاثما يف (١×تاولص سمخ

 لاو . ةالصلا عباوت نم يه امناو بترم تقو الو { رئاظن تابوتكلل
 رفكي له : فالخلا ةدئافو يعفاشلاو يندملا سنا نب كلام بهذ اذه

 . ملعا هلاو ؟ ال ما ةرافكلا همزلتو رتولا كرات

 ز تاعكر عبس يه لبقف 5 هبف فلتخا دقو : هتفص يف ةيناثلا ةلأسمل

 . انباحصا لوقي اذهبو (")ةدحاو ليقو ، ثالث ليقو ؤ سمخ ليقو
 { ملستلاب ةعكرلاو نيتعكرلا نيب لصفي اثالث ىلصي نا اوبحتسا مهنكلو

 همدقتي نا رتولا طرش نم له : هيف رظنلاو . سنا نب كلام بهذ اذه ىلاو
 يلصي هللي ءيبنا ناك ذا هطررش نم كلذ لاقي نا هبشيف ؟ ال ما عفش
 سيل لاقي نا هبشيو : ةدحاوب رتوا رجفلا فاخ اذا ىتح ىنثم ىنثم ليللاب
 اذا ىتح ىنثم ىنثم يلصي مالسلا هبلع هنا اومعز مهنال ، هطرش نم كلذ
 اهنا اذه رهاظف } هعم ترتوأف اهنع هللا يضر ةشئاع ظقيا رتولا ىلا ىهتنا

 دعب رتوا نم نا انباحصا بهذ اذه ىلاو . مدقتم عفش ريغ نم ترتوا

 رتوا اهنا هللا همحر ديز نيرباج نع يور امل هأزجا ةدحاو ةعكرب ةمتعلا

 ١( لاقف نملا ىلا ًاذاعم ثعب للا لوسر نا سابع نبا نع : ثيدحلا مامتو ناخيشلا هاور :

 لوسر ادمح ناو هللا الا هلا ال نا ةداهش ىلا مهعداف باتك لها اموق يت أت كناه

 مويلا يف تاولص سمح مهيلع ضرف هللا نا مهملعاف كلذل كوعاطا مه ناف ث هللا
 مهئاينغا نم ذخؤت ةقدص مهيلع ضرف ةلا نا مهملعاف كلذل كوعاطا مه ناف ، ةليللاو

 مولظملا ةوعد قتاو { مهلاوما مئاركو كاياف كلذل كوعاطا مه ناف & مهئارمقف ىلا درتو

 باجح هللا نيبو اهنيب سيل هناف .

 رتولاه لاق (ل للا لوسر نا (رض) يراصنالا بويا يبا ثيدحل رييختلا قحلاو ٢(
 ثالثب رتوي نا بحا نمو 5 لعفيلف سمخب رتوي نا بحأ نم ، ملسم لك ىلع قح

 هححصو يذمرتلا الا ةعبرالا هاور !لعفيلف ةدحاوب رتوي نا بحا نمو ث لعفيلف

 . هفقو يفاسنلا حجرو ب نابح نبا
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 كلذكو 0 زجاعلا رتو اذه لاقف ، مهل زئاج كلذ نا هباحصا يريل ةدحاوب

 ما ال اذه فرع نيا نم هحيو سابع نبا لاقف كلذ لعف ةيواعم نا انغلب

 دنع بحتسملا نكلو . ةدحاو ةعكر ىلع ديزي الف اذه فرع اذا اما ؟ هل

 , ميلستلاب ةعكرلاو نيتعكرلا نيب لصف ءاش نا اثالث رتولا يلصي نأ انباحصا
 زا رفس وا ضرم وا فوخ رذع هل ناك نم الا : لصفي مل ءاش ناو

 رتوا ع ءيبنلا نا يور دقو . هأزجا ةدحاو ىلع رصتقا ناف لغش
 اهيا اي لقب ةيناثلا يفو ىلعالا كبر مسا حبس ىلوالا يف أرقف (\)ثالثب

 ملسيال هنا اضيا ثيدح يفو . دحا هللا وه لقب ةثلاثلا يفو { نورفاكلا

 ةعكر ىلع رتولا يف بظاوي هنا اضيا هنع ليقو . (")نهرخا يئ الا
 . ملعا هللاو رتولا دعب لفاونلا ىلصت نا سابالو . ةدحاو

 ءاشعلا ةالص دعب نم هتقو نا اوعمجا دقو : هتقو يف ةلاثلا ةلأسملا
 اوعنم موقف : رجفلا دعب هتالص زاوج ىف اوفلتخاو . رجفلا عولط ىلا

 ىف مايقلا داتعي نل بحتسملاو . رجفلا لصي مل ام هوزاجا موقو . كلذ
 ءيزجتو ، سأبالف ليللا لوا ىلص ناو 5 ليللا رخآ ىلا رتولا رخؤي نا ليللا

 هعرش ام بحتسملا نكل { تقفتا ةروس يا عم باتكلا ةحتاف رتولا ةءارق يف

 لقو 7 هانلزنا اناو ، ةرقبلا متاوخو ، يسركلا ةياء ةءارق نم (")هيف انباحصا
 . دحا هللا وه

 هيفو (ض) ةشئاع نع هوحن يذمرتلاو دواد يبالو _ يناسنلاو دوادوباو دمحا هاور ١(
 . !نيتذوعملاو دحا هللا وه لق ةريخالا يفو ةعكر يف ةروس لك»

 ٢( بعك نب يبا ثيدح نم يناسنلا هاور .
 الا ناسحتسالا اذه لبقي الو باحصالا نم ناسحتسا درج عيرشتلا اذه نا رهظي ٢(

 تناو ، بحاو ىلوا لوسرلا نع تبث ام ةعارقف الاو ، يلقن ليلد ىلا دنتسي ناك اذا
 هلل الا اهيف عيرشت الو ، عيرشت ةدابعلا باب ىف يعضو بيترتب سانلا مازلا نا ريبخ

 هححصم مها . ملعا هللاو هلوسرو
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 بهذف ؟ال ما زوجب له : رجفلا دعب هئاضق ىف ةعبارلا ةلأسملا

 عولط دعب مهضعبو 0 سواط لاق هبو حبصلا دعب كلذ زاوج ىلا مهضعب

 يورم وهو ةلبقملا هليللا نم ىضقي مهضعبو ، يعازوالا لاق هبو سمشلا

 ةجرد نم هبرقو هديكأت يف مهفالتخا عزانتلا ببسو ث ريبج نبا ديعس نع

 صتخملا نامزلا نم دعبا نامز يف ءاضقلا بجوا برقا هآر نمف {. ضرفلا

 رئاسك ةنس هآر نمو ، برقا نامز ىف ءاضقلا بجوا دعبا هآر نمو 5 هب

 ةللاو تابجاولا ىف بجب امنا ءاضقلا ذا © ءاضقلا هدنع فعض ننسلا

 . (١)ملعا

 ينانلا لضفلا

 برغملاو رجفلا يتعكر ىف

 : لئاسم سمخ هيفو

 دنعو . ةنس امهنا ىلع اوقفتا دقو : امهمكح ىف ىلوالا ةلأسملا

 امهايا مالسلا هيلع هتدهاعمل كلذ ىلع اوقفتا امناو { ةدكؤم ةنس انباحصأ

 دعب رجفلا ينعكر ىضق هنالو اهيف هتبغرلو ، لفاونلا رئاس ىلع هنم رثكا

 مالسلا هبلع هلاس ابلع نا يور املو ! ةالصلا نع مان نيح سمشلا عولط

 ، ارجفلا اتعكر امه» : لاقف ("×موجنلا رابداو هحبسف» ىلاعت هلوق نع

 . ملعا هللاو برغملا اتعكر لاقف ("هدوجسلا رابداو» هلوق نعو

 نع مان نمه يردخلا ديعس يبا ثيدح نم (ل هلوقل ءاضقلا رتولا يف درو نكل ١(
 اذهو . حيحص هدانسا يقارعلا لاقو : دوادوبا هاور «هركذ اذا هلصيلف هيسن وا هرتو

 هححصم ها . ةبجاو ةنس رتولا نا نم باحصالا هيلا بهذ ام ديؤي ثيدحلا

 ٢) روطلا : )٤٩( . ٢) ف : )٠ ٤( .
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 حبصلا رجفنا اذا امهتقو رجفلا اتعكرف : امهتقو يف ةيناثلا ةلأسملا

 تقوو : (١؛حبصلا اتعكرالا رجفلا دعب ةالصالا مالسلا هيلع هلوقل

 رجفلا يتعكر تقو : لاق نم لاقو ئ ةضيرفلا ءاضق دعب برغملا يتعكر

 « امهتداعا هيلعف مان مث امهالص نمو ء ليللا نم ريخالا فصنلا لخدي نيح

 الو 0 امهدعيلف امهالصف لوالا لوقلا ىلع رجفلا علطي مل نا كلذكو

 . ىلاعت هللا ركذ ريغب ةضيرفلا نيبو امهنيب مالكلا بحتسي

 نباحصا بحتساف : امهيف ةءارقلا نم بحتسي اميف ةنلانلا ةلأسملا

 ةروسب ةيناثلا يفو ، نورفاكلا اهيا اي لق عم ةحتافلا ةءارق ىلوالا ةعكرلا يف
 أرقي ناك» يع هللا لوسر نع كلذ توبنل ث ةحتافلا دعب اثالث صالخالا

 . ملعا هللاو ")رجفلا يتعكر يف ففخي ناك

 نا لبق ةبوتكملا ةالصلا هيلع تميقا نميف» : ةعبارلا ةلأسملا

 نا مهضعب لاقف : ةالصلا يف مامالا دجوف دجسملا لخد وا !امهعكري

 مل ناف \ دجسملا ىف امهيلصي الو مامالا عم لخديلف ةالصلا هيلع تميقا

 . ةالصلا نم ةعكر تاوف فخي ل ام هنم اجراخ امهعكريلف دجسملا لخدي

 لاقو (٤)رسمشلا تعلط اذا امهيلصي ش مامالا عم لخديلف فاخ ناو

 . هرجفلا اتعكر الا رجفلا ع ولط دعب ةالصاله صاعلا نب ورمع نبا نع ينطقرادلا ةياور ١(

 الب اقلطم درو لب هيلع انعلطا اميف ةيناثلا ةعكرلا ىف اثالث صالخالا ريركت دجويال ٢(

 . ددعلا ركذ

 !نيتفيفخ نيتعكر لص حبصلاب ءادنلا عمس اذا (يج ر ناكه تلاق (ضر) ةشئاع ثيدحل ٢(
 . يذمرتلا الا ةعامجلا هاور

 ديعس يبا نع مدقت «سمشلا تعلط اذا امهلصيلف رجفلا اتعكر هتاف نم» () هلوقل ٤(
 . «مان نمه ظفلب يردخلا
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 لاقو . حبصلا نم ةريخالا ةعكرلا تاوف فخ ملام اجراخ امهعكري ضعب

 ببسو . هجراخ الو دجسملا لخاد امهيلصي الف ةالصلا تمقا نا نورخا

 ةالص الف ةالصلا تميقا اذا» مالسلا هيلع هلوق موهفم يف مهعزانت فالخلا

 تميقا اذا امهعوكر زجي مل همومع ىلع ثيدحلا لمح نمف (١هةبوتكملا الا

 دقف طقف دجسملا ىلع هرصق نمو ، هجراخ الو دجسملا لخاد ةالصلا

 بهذ نمف . اهنم ةعكر وا ةضيرفلا هتفت مل ام دجسملا جراخ كلذ زاجا

 ، ضرفلا نع لفنلاب لاغتشالا وه امنا هدنع يهنلا يف ةلعلاف مومعلا بهذم

 عضوم ىن اعم ناتالصلا نوكت الئل هدنع ةلعلاف دجسملا ىلع كلذ رصق نمو
 . ملعا هللاو دحاو

 نم لاقف ، حبصلا ىلص ىتح انتاف اذا : امهئاضق يف ةسماخلا ةلأسملا

 لاقو " يرج نباو ءاطع نع كلذ يور حبصلا ةالص دعب امهيضقي لاق

 عولط ندل نم لاق نم لاقو . طقف سمشلا عولط دعب اهمهيضقي موق

 هتتاف نم» مالسلا هيلع هلوق اذه يف لصالاو . لاوزلا تقو ىلا سمشلا

 . ("٢؛سمشلا تعلط اذا امهلصيلف رجفلا اتعكر

 ناضمر مايق ىف

 ناضمر ماص نم» مالسلا هيلع هلوقل هيف بغرم هنا ىلع اوعمجا دقو

 ١( «مامالا عم ةعامجلا ةالصالا ةالص الف ةالصلا تميقا اذاه ظفلب هيلع قفتم .

 ٢) مدقت .

_ ٢٢١ 



 لها فلتخاو . (١هبنذ نم مدقت ام هل رفغ اباستحاو اناميا مهماقاو

 راتخاف : ناضمر يف سانال اهب موقي ىتلا تاعكرلا ددع نم راتخملا يف ملعلا

 يباو يعفاشلا نع كلذ يورو . رتولا ىوس ةعكر نيرشعب مايقلا مهضعب

 نيثالثو تسب مايقلا بحتسي ناك هنا كلام نع يورو . مهريغو ةفينح

 نيرشعو عبراب مايقلا انباحصا دنع رقتسملا لمعلاو ، ثالثب رتولاو ةعكر

 فالتخا اذه يف فالخلا ببس نا بسحاو 0 هيتعكرو رتولا الخام ةعكر

 ناك ةيلع هللا لوسر نع يور دقو . ملعا هللاو هيف ةلوقتملا ثيداحالا

 ضرتفا كرابم رهش ناضمر رهش اذه» هباحصال لاق ناضمر لخد اذا

 مهنم ؛ انادحو هنوموقي سانلا ناكو . ("همايق ضرتفي مل و همايص مكيلع

 هتبغرو هتقاط ردق ىلع لك دجسملا يف هموقي نم مهنمو ٤ هتيب يف موقي نم
 ىبا ةفالخو مالسلا هيلع ءيبنلا نامز ىف كلذ ىلع سانلا ناكف مايقلا ين

 سانلا ىأرف ةليل تاذ جرخ رمع نا انغلبف ، رمع ةفالخ نم ردصو ركب
 ةالصب يلصي رخاو ، هدحو لجرلا يلصي نيقرفتم اعازوا دجسملا يف
 ناكل دحاو ءيراق ىلع سانلا تعمج ول ينا ىرال هللاو رمع لاق ، طهرلا

 نولصي سانلاو ىرخا ةليل جرخ مث ، بعك نب يبا ىلع مهعمجف لثما
 نم لضفا اهنع نومانت ىتلاو 0 هذه ةعدبلا تمعن : لاقف مهئراق ةالصب

 ممت مض رمع نا انغلبو . «ليللا رخآ ةالصلا ينعي» اهب نوموقت ىتلا
 اناميا ناضمر ماق نمه رخآ ثيدح ىو 0 !هماقاوه طاقساب ةريره ينا نع عيبرلا ةياور ١(

 ردقلا ةليل ماق نمه ثلاث يفو _ ةريره يبا نع «هبنذ نم مدقت ام هل رفغ اباستحاو

 . ناخيشلا هاور «هبنذ نم مدقت ام هل رفغ اباستحاو اناميا

 رخآ ى () هللا لوسر انبطخ» لاق (ض) يسرافلا ناملس نع يور ام ىلا ريشي ("
 يه ردقلا ةليل هيف رهش ©، كرابم رهش 0 مظع رهش مكلظا دق» لاقف نابعش نم موي

 . ةبدخلا رخآ ىلا اعوطت همايقو ، ةضيرف همايص هللا لعج ، رهش فلا نم ريخ
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 ةعكر نيرشعو ىدحاب سانلل اموقي نا امهرماو بعك نب يا ىلا يرادلا
 ىتح نيثئاملاب أرقي امهنم ءىراقلا ناكف ةءارقلاو مايقلا ناليطي اناكف رتولاب

 الا نوفرصني اوناك امو مايقلا لوط نم يصعلا ىلع نودمتعي سانلا ناك
 ىلا كلذ اوكشف مايقلا لوط مهيلع دتشا سانلا نا مث . رجفلا عورف يف

 العفن عوكرلا ددع يف اوديزيو مايقلا لوط نم اففخي نا نيئراقلا رمأف رمع
 نامث يف ةرقبلاب أرقي ءيراقلا ناكف ةعكر نيرشعو ثالثب ناموقي اناكف
 اوناك دقلو . ففخ دق هنا سانلا ىأر ةرشع يتنثا يف اهأرق اذاف تاعكر

 ناكف . رجفلا ةفاخم روحسلاب مدخلا نولجعتسيف دجسملا نم نوفرصني

 اوكش مابقلا لوط سانلا ىلع دتشا املف . رطفلا موي ىلا كلذ ىلع رمالا

 اومتا ىتح عوكرلا ددع يف اودازو ةءارقلا لوط نم اوصقنف اضيا كلذ
 رتولاب ةعكر نيثالثو عست كلذو تاعكر ثالث رتولاو ةعكر نيثالثو اتس

 نولصي اوناك نامع لها نا انغلبو ، كلذ ىلع رمالا راصف ث ةمتعلا ىوس

 ءارقلا رمأف سانلا ضعب ىأر كلذ دعبو . رتولاو ةمتعلا ريغ ةعكر نيعبرا

 رفتساف تايا رشع ةعكر لك يف اوعرقي ناو كلذب اوموقي نا ناضمر يف
 هتدجو ام اذهف . خيراتلا نم ماع ةئام نامز يف كلذو . كلذ ىلع رمالا
 . ملعا هللاو انباحصا ضعب رثا يف

 عبارلا لصفلا
 فارطلا يتعكر ىف

 فلخ هفاوط نم عوبسا لك فلخ فئاطلا امهيلصي اضيا ةنس يهو
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 صالخالا ةروسو نآرقلا ماب ةيناثلا يفو ، نورفاكلا اهيا اي لقبو نآرقلا مأب

 ريلف ةرمعلاو جحلا نم بجاولا فاوطلا ف امهعوكر كرت نمف ) اٹالث

 ثيح امهعكريلف امهعكري مل و مرحلا نم جرخ ناو مرحلا يف مادام امهعك

 . ملعا هللاو مد هيلعو ءاش

 سماخلا لصفلا

 فوسكلا ةالص ىف

 يبنلا نا يورو © ةنس سمشلا فوسك ةالص نا ىلع سانلا قفتا دقو

 ةماقا الو ناذا ريغ نم ناتعكر يهو . نوملسملا اهب لمعو اهالص هك

 هلعف نم تبث امل ، دوجسلاو عوكرلاو ةءارقلاو مايقلا لوط امهيف بحتسي
 تلجت دقو فرصناو اهالصف مالسلا هيلع مهاربا هدلو تام نيح ة

 هغلبف مالسلا هيلع هدلو توم لجأل سمشلا تفسك سانلا لاقف ، سمشلا
 ال هللا تايا نم ناتيا رمقلاو سمشلا نا» : لاقف سانلا بطخف كلذ

 يفو «اوعرضتو هللا اوعداف كلذ متيأر اذاف هتايحل الو رشب تومل نافسخي

 يف اوءاش ثيح سانلا اهيلصيو (‘)؛ةالصلا ىلا اوعزفاو» ىرخا ةياور

 . هدجسم ىف سانلاب اهالص ل ءيبنلا نا يورو . هنم اجراخ وا دجسملا

 سانلا لبقتسا اهنم مامالا غرف اذاو . مهضعب لوق ىف ةعامجلاب ىلصتو

 نمو . ىلاعت هللا ركذ ةرثكو ةقدصلاب مهرمأيو مهركذيو مهظعيف ههجوب
 ملس اذا اهنم هتاف ام ضقيلف مامالا عم اهضعب كرداف ةالصلا نم ءىش هتاف

 اهيف ةالصلا نع يهنملا تاقوالا يف ىلصت الو . هتاف ام بسح ىلع مامالا

 ١( هيلع قفتم .
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 . يلجنت نيح ىلاعت هللا ىلا عرضتلاو ءاعدلا ةراك كلذ يف بحتسي نكلو

 ىلصت ليق . ةعامج ىلصت ليقف : رمقلا فوسخل ةالصلا يف اوفلتخاو

 ن ءيبنلا لوق فالخلا ببسو { لفاونلا رئاسك نيتعكر ىلصت : ىدارف

 ةالص ىدحاك اولصف رمقلا فسخنا وا سمشلا تفسكنا اذا

 ةعامج يلصت لاق ةالصلاب رمالا ربخلا اذه نم مهف نمف (\»اهومتيلص

 ةالصلا مسا هيلع قلطي ام لقا هنم مهف نمو ، سمشلا فوسك ىلع اسايق

 رمقلا فوسخ يف ىلص هنا هنع وري إ لبق هنال ةلفانلاك ىدارف ىلصت لاق

 فرسخ ي ايلص نامعو سابع نبا نا يور دقو 5 هنارود ةرثك عم ةعامج

 ريغو ةملظلاو ، يرلاو ةلزلزلل ةالصلا موق بحتسا دقو . ةعامج رمقلا

 . ملعا هللاو سمشلا فوسك ىلع اسايق تايآلا نم كلذ

 سد اسلا لصفل ١

 (")ءاقستسالا ةالص ىف

 ؛ هللا ىلا ءاعدلاو « ءاقستسالا ىلا جورخلا نا ىلع ءاملعلا عمجا
 يف اوفلتخاو . لك هللا لوسر اهنس ةنس رطملا لوزن يف هيلا عرضتلاو
 عنمو ث ءاقستسالا ةنس نم اهنا ىلا موق بهذف : ءاقستسالا يف ةالصلا

 ١( اهومتيلص دعب «ةبونكللا نم» ةدايزب يلالهلا ةصيبق ثيدح نم يناسنلاو دمحا هاور .
 ٢( هتبطخو هتالصو ىلصملا ىلا هجورخ لوالاف . عاونا ىلع ناك (يَع) ءيبنلا ءاقستسا .

 ىقتسا ةنيدملا ربنم ىلع هؤاقتسا ثلاثلاو © ةبطخلا ءانثا ربانملا ىلع ةعمجلا موي يناثلاو

 سلاج وهو ىقستسا هنا عبارلا _ ةالص هيف هل ظفحب ملو ةعمجلا ةالص ريغ ىف ادرجم

 تيزلا راجحا دنع ىقستسا هنا سماخلا . لجو زع ةللا اعدو هيدي عفرف دجسملاب

 هتاونغ ضعب يف ىقستسا هنا ةسداسلا . دجسملا باب جراخ يهو ءاروزلا نم ابيرق

 ں. ها !!! اهيف ىفستسا ةرم لك ين (هلَم) ثيغا دقو . املا ىلا نوكرشملا هقس ام
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 اهضعب ين نا كلذو . راثالا فالتخا كلذ ببسو ، نورخا كلذ نم

 رطفلا يف عنص اك عنصف ءاقستسالا ىلا جرخ هلع يبنلا نا سابع نبا نع

 هيديب عفرو ةءارقلاب امهيف رهج نيتعكر ىلص هنا ليقو (ا)يحضألاو

 يلو ، ("هءادر لوحو سانلا ىلا هرهظ لوح مث ةلبقلا لبقتساو ىقستساو

 ربنملا ىلع هلأسو ربنملا ىلع بطخي وهو لجر هءاج هنا ثيداحالا ضعب
 : رخا ثيدح يفو . (")ةالص ريغ نم . «انقتسا مهللا» لاقف . ءاقستسالا

 هءادر لوحو ةلبقلا ىلا هجوت مث امئاق اعدف ىقستساف ىلصملا ىلا جرخ هنا

 انباحصا بهذف : ءاقستسالا ىلا جورخلا تقو يف اوفلتخاو . (ث)اوقسف

 رع ءيبنلا نا يور دقو . سمشلا عفترت نيح اهتقو نا ىلا ءاملعلا رثكاو

 نيح اهتقو نا ىلا نورخا بهذو (ث)سمشلا بجاح ادب نيح اهيلا جرخ
 & راقوو ةنيكسب ةئر بايثب اهيلا اوجرخي نا سانلل يغبني يذلاو { لاوزلا

 دبعلا نا كلذو . ءاملعلا ضعب لاق ، نيعروتم نيلجو نيعشختم نيعضاوتم

 عفر يف ايجار هتأي مل هالوم نم ةكلهملا ةبوقعلا لياخم ىأر اذا يناجلا

 ىلصي اك نيتعكر ىلص» هيفو نايح نباو ةناوع وباو يذمرتلا هححصو ةسمخلا هاور ١(
 . !هذه مكتبطخ بطخي مل ديعلا ين

 ٢( ينزاملا ديز نب هللادبع ثيدح نم ةعامجلا هجرخا .

 لاقف (ةلمع) ءيبنلا ىلا يبارعا ءاج لاق سابع نبا نع ةناوعوباو ةجام نبا هاور ٣(

 دعصف ، لحف مهل رطخي الو ، عار مهل دوزتي ال موق دنع نم كتئج هللا لوسراي
 اقدغ اقبط اعيرس اثيرم اثيغم اثيغ انقسا مهللا» : لاق مث هللا دمحف ربنملا () ءيبنلا

 ؛انيحا دق اولاق الا هوجولا نم هجو نم دحا هيتاي امف لزن مث «ثئار ريغ الجاع
 . تاقث هلاجرو

 اموي (ل هللا يبن جرخ» لاق ةريره يبا نع يقهيبلاو ةجام نباو دمحا هاور ٤(
 ههجو لوحو هللا اعدو انبطخ مث 5 ةماقا الو ناذا الب نيتعكر انب ىلصو يقستسي
 . نميالا ىلع رسيالاو ، رسيالا ىلع نمي الا لعجف هءادر بلق مث { هيدي امفار .ةلبقلا وحن

 ٥( ديج هدانساو بيرغ : لاقو دوادوبا هاور ليوطلا ةشئاع ثيدح نم .

٢٣٢٦ 



 اوغلب اذاف إ هتيصانب ذخا فوخلاو ؤ هيلع ةيداب لذلا ةراماو الا ةبوقعلا

 غرف اذا مث ةءارقلاب امهيف رهجي نيتعكر مهب يلصي نا مامالل يغبنيف ىلصملا

 هيدي عفرو ةلبقلا ىلا لوحت غرف اذاف . اريسي امهنيب سلجي نيتبطخ مهبطخ

 البقتسم كلذك وعديو ضرالا ىلا اهنوطبو ءامسلا ىلا امهروهظ لعجيف

 انترما اك كانوعد دقف كتباجاب انتدعوو كئاعدب انترما مهللا : لوقي ةلبقلل

 كتباجاو 2 انفراق ام ةرفغمب انيلع ننماف مهللا . انتدعو اك انل بجتساف

 ةبقلل نيلبقتسم اسولج كلذك سانلا وعديو انقازرا ةعسو انايقس يف

 لؤافت وه امناف ءادرلا ليوحت اماو . نوفرصني مث نوعرضتيو نوعديف

 لعجي نا مهضعب دنع هليوحت ةيفيكو . بصخلا ىلا لحملا نم لاحلا ليوحتب

 عجري نا مامالا ىلع سيلو . هنيمي ىلع هلامش ىلع امو هلامش ىلع هنيمي ىلع ام

 ءاعدلاو رافغتسالا سانلاو مامالا ميدي نا بحتسيو . سانلا ىلا ههجوب

 ىتح رافغتسالا ىلع دزي ملف سانلاب ىقستسا هللا همحر رمع نا انغلب هناف

 تبلط دقل : لاقف تيقستسا كانيأر ام نينمؤملا ريمأ اي هل ليقف ، فرصنا

 تلقق» : لاعت هلوق الت مث © رطملا لزنتسي اهب ىتلا ءامسلا حيداجمل (ا)رطملا

 (هلوق ىلا) اراردم مكيلع ءامسلا لسري ارافغ ناك هنا مكبر اورفغتسا

 مكعتمي هيلا اوبوت مث مكبر اورفغتسا ناوه هلوقو : ("»اراهنا مكل لعجيو
 رشناو كمئاهبو كدابع قسا مهللا : مامالا لوقيو 5 ةيآلا ()ءانسح اعاتم

 امدعب ىقستسا رع ءيبنلا نا ثيدحلا ىفو ، ةتيملا كدالب يحاو كمتحر

 ةعكرلا ىف : ءاقستسالاو نيديعلا ىف أرقي ناك ليق .ْ(٤نيتعكر ىلص

 . !ثيفلاو ةخسن ىفو ١(

 ٢(( حون )١٠ - ١١ - !!(. ٢( دوه : )٢( .

 ٤ يبعشلا نع ةبيش يلا نباو يقهيبلاو قازرلا دبعو هننس ىف ديعس هاور .

 ۔ ٢٣٢٧ _



 ةيشاغلا ةروسب ةيناثلا ىفو ، ىلعالا كبر مسا حبسو باتكلا ةحتافب ىلوالا

 بلقو كرابملا ههجوب موقلا لبقتسا هتالص ىضق املف . باتكلا ةحتاف دعب

 مث { يقستسي نا لبق ةريبكت ربكو هيدي عفرو هينبكر ىلع اثج مث هءادر
 اقبط ىدج و اعيبر ايحو اثيغم اثيغ انقسا مهللا 5 انثغاو انقسا مهللا لاق

 اللحم البسم الئاس الباو اعبرم اعيرم اعيرس ائيرم ائينه اماع اقنوم اقدغم

 ثيفغتو ، دالبلا هب يبحت مهللا ، ثئار ريغ الجاع راض ريغ اعفان اررد اميد

 انضرا ىف انيلع لزنا مهللا { يدابلاو انم رضاحلل اغالب هلعجتو . دابعلا هب

 روهط ءام ءامسلا نم انيلع لزنا مهللا . اهنكس انضرا ىف انيلع لزناو اهتنيز
 اما ليقو 5 اريثك يساناو اماعنا انل تقلخ امم هقساو اتيم ةدلب هب يبحأف

 رسي الا لوح هنا كلذو . بصخلا ىلا طحقلا بلقني يكل هءادر بلق

 ادجلاو ، ضرالا يمحت رطق ايحلاو ثيغل!و . رسيالا ىلع نمالاو نميالا ىلع

 قنوملاو رطقلا ريثكلا قدفغملاو قدغلاو { اهقبطي يذلا قبطلاو . اهمعي يذلا

 دايقرالا ىلع سانلا عبري يذلا عبرملاو بصخلاو ةعارملا وذ عيرملاو بجعملا

 يا ضرالا للبي يذلا للجملاو © رطقلا ريثكلا لباولاو 0 مهسبحي يأ
 ةنيزو . ءيطبلا ثئارلاو ، رطملا ةرد عمج رردلاو ، تابنلاو ءاملاب اهوسكي

 ءاسنلا جورخب سأب الو . ملعا هللاو اهتوق اهنكسو . تابنلا ضرالا

 ٨ ىراحصلاو لابحلاب اوفوطي نا سانلل هركيو ث ءاقستسالا ىلا نايبصلاو

 ىراصنلاو دوهيلاب هيبشت كلذ نال خارصلاو ءاكبلاب نايبصلاو ءاسنلا عم

 ماعلا ىف ىقستسي نا ساب الو . ةنسلا ةباصا لثمب هللا ةمحر بلطت تسيلو

 . مظعلا يلعلا هللاب الا ةوق الو لوح الو . قيفوتلا هللابو . ارارم دحاولا

٢٢٨



 عباسلا لصفلا

 ىحضلا ةالص ىل

 لوسر ىلص : تلاق اهنا بلاط يبل تنب ءناه ما نع ليق ، ةنس يهو

 موي دحاو بوث ىف افحتلم تاعكر ينام ينبب ىف ىحضلا ةالص هزع هلل

 ةرشع يتنا ىلا نيتنثا نم اهيف تاياورلا تفلتخا دقو . (اةكم حتف

 ديف سمشلا عفترت ذنم اهتقوو . لضفأ كلذ رثكاو ناتعكر اهلقأف © ةعكر

 مهر هباحصا ىلع جرخ ك ءيبنلا نا لاقيو . راهنلا فصتني نا ىلا عر
 تشضمر اذا نيباوالا ةالص نا الاو هتوص ىلعأب ىدانف قارشالا دنع نولصي

 اذا ىلصت نا ىحضلا يل لضفالا نا مهضعب لاق اذهلو . (")؛لاصفلا

 .بحتسملاو ، ةدحاو ةرم ىلع رصتقي ناك اذا رحلا نم لاصفلا تضمر

 ديف اهعافتراو اهطاسبناو سمشلا قارشا دنع نيتعكر ىحضلا ىلصت نا

 رحب مادقالا تيحضو لاصفلا تضمر اذا ينامئوا اتسوا اعبرا ىلصتو حمر

 "")هةقارشالاو يشملاب نحبسيد هلوقب دارملا وه نيتعكرلا تقوف ؤ سمشلا

 يف هب ىلاعت هللا مسقا يذلا ىلعالا ىحضلا وه عبرالا تاعكرلا تقوو

 لوسر ناك» ةشئاع ثيدح يفو _ بلاط يبا تنب ةتخاف ىناه ما نع هيلع قفتم ١(
 يلصي ناكه ثيدح اما _ دحا هاور 6هللا ءاش ام ديزيو اعبرا ىحضلا يلصي هللا

 { رباج ثيدح نم ىحضلا ةالص لضف ى مكاحلا هاور دقف «تاعكر تس ىحضلا

 اذاو " نيتعكر ىلصو ماق تعفتراو سمشلا تقرشا اذاه ثيدحو _ تاقث هلاجرو

 يذمرتلا هاور هعبرا ىلص قرشملا بناج نم راهنلا عبر ىف تناكو سمشلا تطسبنا

 ديق اهعلطم نم سمشلا تلاز اذا (هنلكر لا يبن ناكه يلع ثيدح نم يناسنلاو

 عفترا اذا ىتح لهما مث نيتعكر ىلص اهبرغم نم رصعلا ةالص ردقك نيحمر وا حر

 . نسح يذمرتلا لاقو يفاسنلل ظفللا تاعكر عبرا ىلص ىحضلا

 ٢( مقرا نب ديز نع يذمرتلا هاور . ٢ ص )١٨( .

_ ٢٢٩ 



 ناكو لكلا ىلع قلطني ىحضلا مساف { ةيآلا «ليللاو ىحضلاو» لوق

 ىف ءاج ذا 0 ةيهاركلا عاطقناو ةالصلا تقو ادبم ىن عقت قارشالا اتعكر

 هللاو (")اهقراف تعفترا اذاف ناطيشلا نرق اهعمو علطت سمشلا نا ثيدحلا

 ١ ملع .

 نم اثلا لصفل ١

 نيديعلا ةالص ىف

 اهددعو { قافآلا لهاو (")ةيافكلا ىلع اهب لومعم ةدكؤم ةنس يهو

 . ريبكتلا ةدايز يف الا 5 ةئيهلاو طئارشلا يف تاولصلا رئاسك يهو ناتعكر

 © رطفلا ةاكز اهنا (٤«ىكزت نم حلفا دق» ىلاعت هللا لوق يف ليق دقو

 ىلاعت هلوق يف ليق كلذكو . ديعلا ةالص اهنا (ث«ىلصف هبر مسا ركذو»
 بحتسيو 0 اهدعب رحنلاو ىحضالا ةالص اهنا (آ)هرحناو كبرل لصف»

 ديعلا ىلا ج رخن نا انرماه تلاق ةيطع ما ثيدحل ءاسنلاو لاجرلاب اهيلا زوربلا

 رطفلا ةالص يف ريخأتلا بحتسيو ث 0٧ رودخلا نم قتاوعلا ىتح
 ىلا سانلا عجريل ىحضالا ةالصل ليجعتلاو . ةقدصلاب سانلا لاغتشال

 ١( ىحضلا : )١( .

 ٢( تقوو»ه : ظفلب ةالصلا تيقاوم ديدحت ىف ورمع نب هللادبع ثيدح نم ملسم هاور
 ةالصلا نع كسماف تعلط اذاف . سمشلا علطت مل ام رجفلا عولط نم حبصلا ةالص

 !ناطيشلا ينرق نيب علطت اهناف .

 ٢( !ىرقلاو راصمالا لها ىلع ةرابعلا نم طقس هنا رهظي .

 ٤ و ٥(الاعلى : )١٤ ١١٥( . ٦ رثوكلا : )٢( .

 ٧) !نيملسملا ىلصم نم لزتعت نا ضئاحلا رماو» ةدايز ةعامجلا هاور .

٢٢٠ 

 



 نسحلا سابللاو بيطلاو كاوسلاو رجفلا دعب لسفلا اهننس نمو { مهاياحض

 ءارحصلا يف اهناقاو « نثر بايث يف نجرخيف رئاجعلا اماو ك لاجرلل
 ؛ ةماقا الو ناذآ نيديعلا ةالصل سيلو { ةكم دجسم يف الا ، لضفا

 سنا نع يورم وهو } اهدعبو اهلبق زوجي ليقف : اهيف لفنتلا يف فلتخاو

 يلعو درعسم نبا نع يررم وهو اهدعب الو اهلبق لفنتيال ليقو . ةورعو

 يررم وهو 6 اهلبق لفن الو اهدعب لفنتي ليقو 2 امهريغو بلاط يبا نب
 ! ملعا هللاو ('لاهلبق لفنتلا انباحصا دنع لومعملاو ، هريغو يعازرالا نع

 دعبو ةعكر ةرشع اتنثا رطفلا ديع دعب لصي نا ءاملعلا ضعب بحتسا دقو

 مامالا مدقتي نا اهتفصو . ملعا هللاو ةنسلا نم يه ليقو ، تس ىحضالا

 ؛ هلوسرلو هلل ةعاط ديعلا ةالص ىف ةنسلا ءادا كلذ يف يونيف ةلبقلل البقتسم

 ةريبكت رثا لع ربكيو مريو هجوف هتالصب هءارو يلصي نمل اماما نوكي ناو
 : ةءارقلا نم بحتسملا يف فلتخا دقو . أرقيو ذيعتسي مث { اعبرا مارحالا

 ةبناثلا يفو ، ىلوالا ةعكرلا يف ةحتافلا دعب ىلعالا ةروس مهضعب بحتساف

 بحتسار 9 ليلك هللا لوسر نع كلذ اوورو ةحتافلا دعب ةيشاغلا ةروسب

 بحتساو ، (")ةعاسلا تبرتقاب ةيناثلا يفو ، ىلوالا يف ق ةروس مهضعب

 ةيناثلا يفو ، سمشلاو ةروسب ةحتافلا دعب ىلوالا ةعكرلا يف أرقي نا انباحصا

 ل (ةقلر لوسرلا نا ةحيحصلا ةنسلا ين تبث ام نيب فنصملا هركذ اميف ىفانتال ١(

 اهلبق لفنتلا نم انباحصا دنع هب لومعملا نيبو © اهدعب الو ديعلا ةالص لبق لصي

 مل لفنلا قلطم نال ةلفان هتفصب هتفصب اذهو () لوسرلا ننس نم ةنس هتفصب كاذف

 . مايالا عيمج ي ةهاركلا تقو ىف كلذ ناك نا الا صاخ ليلدب عنم هيف تبثي

 هححصم همها

 ءيبنلا ناك»ه : لاق (رض) يثيللا دقاو يبا نعف اضيا (يلعر هللا لوسر نع كلذ تبث ٢(

 . ملسم هجرخا ؛تبرتقاو قب رطفلاو ىحضالاب ارقي (ل

_ ٢٢١ 



 8 دجسو عكر أرق اذا مث ، ةءارقلاب امهيف رهجيو ىحضلاو ةروسو ةحتافلاب

 دجسيو ةريبكتب عكري مث اثالث ربك ةءارقلا نم غرف اذاف أرقيف موقي مث

 دنع هب لومعملا وهو عبسب اهيف ربك نم مكح اذهف . ملسيو دهشتيو

 ىلوالا يف عستب ربك اهيف ربكي نا دارا ناو ، هريغو ةديبع يلا انباحصا

 دارا ناو ، سمخب ةءارقلا نم غارفلا دعب ةيناثلا ينو عبرأب مارحالا دعب

 دعب ةيناثلا يفو ، تسب مارحالا دعب ىلوألا يف ربك ةرشع ىدحأب ربكي نا

 يفو اسمخ ىلوألا ىف ربك ةرشع ثالثب ربكي نا دارا ناو . سمخب ةءارقلا

 لوألا يف ربكي ليقو . اثالث ع وكرلا نم عفرلا دعبو اسمخ ةءارقلا دعب ةيناثلا

 اذا درفملا اماو _ ملعا هللاو اعبس ةءارقلا دعب ةيناثلا يو اتس مارحالا دعب

 ىلا ماق ةالصلا نم غرف اذا مث _ ةلفانلاك نيتعكر ىلص ريبكتلا نسحي ل

 داعا تاملكلا نم غرف اذا مث رثكا وا تاريبكت عبسب اهل احتتفم ةبطخلا

 ةاكز رطفلا ةبطخ يف ركذي & ةسلج امهنيب نيتبطخ بطخي مث ريبكتلا ىلا

 ةيحضلا ىحضالا ةبطخ يف ركذيو 3 اهئادا ىلع سانلا ضحيو اهننسو رطفلا
 ميدقتو نيديعلل لسغلا بابحتسا ىلع ءاملعلا عمجا دقو ، اهنم ءىزجي امو
 كلذكو . (\»مالسلا هيلع هنع كلذ توبثل امهيف ةبطخلا ىلع ةالصلا

 { ‘")ةالصلا ىلا ودغلا لبق اورطفي نا رطفلا موي بحتسملا نا ىلع اوعمجا
 ىلع عجري نا بحتسي هناو © ةالصلا نم فارصنالا دعب ىحضالا مويو

 0 (لغ هللا لوسر نع كلذ توبثل اهيلع ىشم ىتلا قيرطلا ريغ

 . يردخلا ديعس ينال هيلع قفتم ثيدح يف ١(

 ىلصملا ىلا ودغي نا لبق لكاي (كقيلعر هللا لوسر ناكه تلاق (ضر ةشئاع ثيدحل ٢(

 . «تاوسح ءاملا نم وسحي نكت مل ناف ، تارمتف نكت مل ناف ، تابطر
 ديعلا موي ناك اذا (هللع» هللا لوسر ناك»ه : لاق رباج ثيدح نم يراخبلا هجرخا ٣(-

 . هوحن (ض) رمع نبا نع دواد يبالو . «قيرطلا فلاخ
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 لاعت هللا لوفل قيرشتلا مايا يف اهدعب ريبكتلا بابحتسا ىلع اوعمجاو
 . قيفوتلا هللابو (×كادهام ىلع هللا اوربكتلو»

 عساتل ا لضفلا

 زئانجلا ماكح ا ىف

 . تاهمالا ىرجم يرجت لئاسم عبس ىف كلذ رصحنيو

 لوقل ةداهشلا نقلي نا وهو : رضحلا بادآ ىف ىلوالا ةلأسملا

 ى اوفلتخاو ، "اللا الا هلا ال نا ةداهش مكاتوم اونقل» ع لوسرلا
 دادحا هتمالعو " توملا ةنياعم دنع موق كلذ ىأرف : ةلبقلا ىلا ههيجوت

 ةنيدملا لهاو يعخنلاو ءاطع نع يورم اذهو ، هرصب صاخشاو هرظن
 نب ديعس نع يورم وهو ، نورخآ كلذ هركو ، ماشلا لهاو يعازوالاو
 هبلع هلوقل هنفد ليجعت بحتساو 5 هانيع تضمغ ىضق اذا مث ، بيسملا

 هوحنو قيرغلا الا هلها ينارهظ نيب ملسم ةفيج سبحت نا يغبني ال» : مالسلا

 دعرلا ةروس ليقو & هيلع سي ةءارق مهضعب بحتساو . (٢)«هب رظتني هناف

 . ملعا هللاو إ هنأشل رسياو هحور ضبقل نوها ليق هنال

<= 

 ١( ةرقبلا : )١٨٥( .

 ٦( امهنع لا يضر ةريره يباو ديعس يلا ثيدح نم ةعبرالاو ملسم هاور .

 نمو غ ودلملا نم هوصختسا ام الا يقهيبلا ةياور ىفو _ يراخبلا الا ةعامجلا هاور ٢(

 ىلا ةعاسلا كلت نم مهب نورظتنيو . مهنفد ىف نوعرسي ال يا ناخدلا وا ءاملا هلتق
 هركذ ام ىلع مايا ةثالث ةدم ءالؤهب رظتني نا نوطرتشيف ءابطالا اما ، دغلا نم اهلثم

 ولو هب اورظتني نا لبق يناعملا هذهب بيصا نم نفدي نا دارا نم كرتي الو ، ضعبلا

 . هيلو ناك
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 يف هلوالا» . ماسقا ةعبرا اهنم عرفنيو : هلسغ يف ةيناثلا ةلأسملا

 هلوقل ءاملعلا نم رثكالا دنع ةيافكلا ىلع ةبجاو ةنس وهو ض هلسغ مكح

 . قوملا نم هلسغ بجي نميف «يناثلاه . (×كاتوم اولسغا» : مالسلا هيلع
 . ةكرعملا يف لتقي مل ام هلوسرو هللاب رقملا تيملا لسغ ىلع اوقفتا دقو

 بهذف ؛ رافكلا برح يف ةكرعملا يف لوتقملا ديهشلا لسغ ىف فلتخاو

 مهولمز»ه دحا ءادهش يف مالسلا هيلع هلوقل لسغي ال هنا ىلا ءاملعلا روهمج

 نال لسغي : الاقن بيسملا نب ديعسو نسحلا ذشو 3 (")مهئامدو مهبايث ي
 يعازوالاو يبعشلا نع يورف صوصللا ليتق يف فلتخاو . بنجي تيم لك
 كلامو يعفاشلا نع كلذ يور . لسغي هنا مهضعب نعو . لسغي ال هنا

 هيلع بصي ليقف : هانعم ىف ناك نمو رودجملا يف اوفلتخاو . ملعا هللاو

 . يلا بجعا اذهو . هل مميتي لب ليقو . همحل ىرهتي نا فيخ اذا ءاملا

 لاجرلا نولسغي لاجرلا نا ىلع اوعمجا دقف : هلسغ بجي نم ىلع اماو

 تومي لجرلا وا لاجرلا عم تومت ةأرملا يف اوفلتخاو ، ءاسنلا نلسغي ءاسنلاو

 يرهزلا لاق هبو . اهبايث ىف لسغت اهنا يعخنلا نع يورف : ءاسنلا عم

 نب ديعس نعو .ابص ءاملا اهيلع بصي هنا يرصبلا نسحلا نعو . ةداتقو

 اذهبو . اهل مميتي هنا يأرلا لهاو كلامو ناميلس يبا نب دامحو بيسملا

 رظنلا نع يهنلا بيلغت نيب حيجرتلا وه فالخلا ببسو . انباحصا لوقي

 مميتلا ىلا بهذ نمو : اهلسغب رمالا بيلغتو ةيبنجالا ةأرملا ندب ىلا

 ملسم ةفيج سبحت نا يغبني اله لاق سابع نبا قيرط نم عيبرلا ةياورو _ هيلع قفتم ١(
 نم ىلع تيملا لسغ بجوف «مكاتوم اولسغاه (ةكيؤَعر لاقو . هلها ينارهظ نيب
 . هرضح

 موي اكسم دوعت مهءامد ناف ثيدحلا مامتو . ةجام نباو دوادويا هاورو ٠ هيلع قفتم ٢)

 . ةمايقلا
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 . ملعا هلاو ةروعب اسيل نافكلاو هجولا ذا نيهجولا الك نم جرخ هناف

 نا كلذ توبثل اهجوز ةأرملا لسغ زاوج ىلا هتدجو اميف مهرثكا بهذو

 مهلسفت نا اوصوا دق ىسوماباو ديز نب رباجو قيدصلا ركبابا

 ىلا مهراكا بهذف : هتجوز لسغي له جوزلا يف اوفلتخاو . (١»مهجاوزا
 فالخلا ببسو . هعنم لا ةفينح وباو انباحصا ضعب بهذو . كلذ ةزاجا

 تعطقنا دق ةمصعلا نا ىأر هب ههبش نمف ، نئابلا قالطلاب توملا هيبشت

 ةعفترم عمجلا ةلع نا ىلا بهذ نمو 2 اهتخا جيوزت هل زوجي ناك ذا امهنيب

 ةأرما نا ىلا مهراكا بهذو ى ملعا هللاو ('ااهلسغ زاجا تيملاو يحلا نيب

 ميطفلا لسغت نسحلا نع ليقف : هنس ىف اوفلتخاو 3 ريغصلا لفطلا لسخت
 نعو ٠ كلام نع كلذ يور نينس عبس نبا ليقو ٠ ءيشب هقوف وا

 انباحصا دنع لجرلا اهلسغي الف ةلفطلا اماو . سمخ وا عبرا نبا يعازوالا

 ةأرما لسغت يأرلا باحصا لاقو . ةريبك وا تناك ةريغص لاح لك ىلع

 . ملعا ةللاو ملكتت مل ام ةريغصلا لجرلا لسغيو ملكتي مل ام لفطلا

 ةرفح رفحت هنا انباحصا رثا يفف هلسغ ةيفيك يف : ةثلاثلا ةلأسملا

 لمعيو ءاملاب لبت نا دعب اهيلع ةريصحلا شرفتف داوعاو باب اهيلع عضويو
 دعقيو ز غسرلا ىلا هدي لساغلا فلي مث ، ةضيرع ةراجحب محتسم اهيلع
 نا دعب تيملا بو عزنيو اليلق محتسملا ىلع هعفري تيملا فلخ لجرلا

 هنيب نوكت نأ بحتسيو هرسلا ىلإ ةبكرلا نم هرتست ةقرخ هيلع عضوت

 (هنلَت) ءيبلا لسغ ام تربدتسا ام يرما نم تلبقتسا وله (رض) ةشئاع لوقلو ١(

 . هححصو مكاحلاو دوادوباو دمحا هاور ٤ؤِ هؤاسنالإ

 هاور (ض) ةمطاف يلع لسغ نم يور امل فنصملا هيلا راشا اك زاوجلا ىلع روهمجلا ٢(
 ا «يلع اهجوز اهلسغي نا اهنايح ف تصوا) ةمطاف تناك دقو يقهيبلاو ينطقرادلا

 ةشئاعل () هللا لوسر لوفلو ينطقرادلا ةياور نم سيمع تنب ءامسا ثيدح ىف
 . ةجام نبا هاور «كتنفكو كتلسغل يلبق تم وله (ض)
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 نالجر هيلع ةرتسلا كسمي مث ، ءامسلا نيبو هنيب ىرخا مث ةرتس سانلا نيبو

 ثيح لساغلا دعقيف ءاملا بصي رخآو 5 انمدق اك هفلخ نم هدنسي رخاو
 ةرسلا نم ةفوفلملا هديب هل يجنتسي مث هيدي لسغب أدبيف تيملا لسغ هنكما

 لسغيف نميالا هبنج ىلع عجضيف هتروع رتسي مث ، هل أضوتي مث ، ةبكرلا ىلا
 هدسجو هئاضعا عيمج ىلع ديلا عم ءاملا رميو (٨)للسغيف رسيالا هقش ىلع مش

 اثالث لسغي نا . بحتسيو . هرسايم لبق هنمايمب أدبيو . كلدلا عم
 ةوسنلل ماق مالسلا هيلع ءيبنلا نا ةيطع ما ثيدح يفو ، ءىزبحت ةدحاولاو

 نيترم وا اسمخ وا اثالث اهنلسغا» اهنع هللا يضر ("هتنبا تيفوت امل

 نتغرف اذاف ، روفاك نم ائيش ةرخالا يف نلعجاو ردسو ءامب اهنلسغاو
 لاقو ، هوقح انيلا يقلأف هانذا انغرف املف ةيطع ما تلاقف

 مل اذا تيملا نا : برغملا لها نم انباحصا رثا يفو . ("هايا اهنرعشا

 ةسوجنم ةدارق هب تقلعت وا نينيعلا وا مفلا حوتفم ناك وا هللب عطقني

 هللاو ، هل مميتي هناف هتايح يف لسفلا هعنمي ام لك ةلمجلابو { اهعرت نكميال

 الو ، هرافظا الو ، تيملا رعش نم ذخالا انباحصا دنع زوجي الو & ملعا

 لها فلتخاو 3 (ثدةلماح نطب قشي الو «ايوق ارصع يا» ، هنطب رصعي
 اعبس وا اسمخ وا اثالث رتولا هيف مهضعب ربتعاف هلسغ يف تيقوتلا يف ملعلا

 .ملعا هللاو . يفكت ةدحاولا ناو فيظنتلاو ءاقنالا الا هيف مهضعب ربتعي مل و

 . لمات لسغيف نمي الا هقش ىلع مث لسغيف رسي الا هبنج ىلع : رهاظلا ١(
 . ملسم حيحص ىف اك (ض) بنيز ٢(

 ظفل يفو «اهنم ءوضولا عضاومو اهنمايمب نادباو : ىرخا ةياور يفو _ هيلع قفتم ٢(

 . !اهفلخ اهانيقلاف نورق ةثالث اهرعش انرفضفه يراخبلل

 جارخال اهنطب قش بجو يح نينج اهنطب يفو تتام اذا ةأرملا ناه ءاملعلا ضعب لاق ٤(

 . تاقثلا ءابطالا ةطساوب كلذ فرعيو . ة وج رم هتايح تناك اذا نينحلا
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 ىن هونفكا مالسلا هيلع هلوقل بجاو وهو : هنيفكت يف ةعبارلا ةلأسملا

 : مالسلا هيلع هلوقل . ضايبلا نفكلا نول يف بحتسملاو { (١هيبوث
 هسنج اماو (")ماتوم اهيف اونفكو مكءايحا اهوسبلا ضيبلا بايثلاب مكيلع»

 يف نفكي الو : ةيحلا لاح يف هسابل زئاج سوبلم لكو نطقلاو ناتكلاف
 هيلع هلوفل نفكلا نيسحت مهضعب بحتساو . هريغ دجوي ل اذا الا ريرحلا

 ةفيذح نع يور دقو . (")ههنفك نسحيلف هاخا مكدحا يلو اذا» مالسلا

 نفكا مالسلا هيلع ءيبنلا نا يور دقو ، ينفك ىن اولاغتال : لاق هللا همحر

 جرداو ةمامع الو صيمق اهيف سيل ةينامي ةيلوحس ضيب باوثا ةثالث يف
 ءاملعلا ضعب لاقو ‘ اضبا ةنالث ف نفك هنا رمع نعو 6 (٤)«اجاردا اهيف

 نم هيف نفك ام ءيزجيو { مالسلا هيلع ءيبنلا هيف نفك ام نافكالا بحا

 ةرمخ يف دحا موي نفك ريمع نب بعصم نا يور دقو . نيبوث وا بوث
 هسأر جرخ هالجر اهب يطغ ناو هالجر تجرخ هسأر اهب يطغ اذا ناكف

 (ض) سابع نبا نعو _ هترضحب تام تيم ىف (ةّيع) هلاق _ دوادوباو يقهيبلا هاور ١(
 هونفكرو ردصو ءامب هولسغاو تامف هتلحار نم طقس يذلا ىف لاق دقع يبنلا نا

 هاور ثيدح نم ضعبف «هيبوث يف هونفكه فنصلا ةياور اماو . هيلع قفتم هنيبوث ق

 عقو ذا ةفرعب (لع) لا لوسر عم فقاو لجر ايب : لاق سابع نبا نع ةعامجلا
 هونفكو ردسو ءامب هولسغا» : لاقف (ةمع) يبنلل كلذ ركذف هتصقوف هتلحار نم

 نابوثلاو ؛ايبلم ةمايقلا موي هثعبي ىلاعت هللا ناف هسار اورمخت الو ، هوطنحت الو ، هيبوث يف
 . ءادرلاو رازالا امه

 هذهب مكيلع» : ظفلب يناسنلاو يذمرتلاو يقهيبلاو مكاحلاو نابح نباو يعفاشلا ةياور ٢(

 مهونفكت الو 5 مكبايث ريخ نم اهناف مكاتوم اهيف اونفك و مكءايحا اهوسبلا ضيبلا بايثلا
 ؛اهئاسنل نالحمو يتما لاجر ىلع نامرحم امهنال إ بهذلا نم ءيش عم الو ريرح ىف

 هححصم ها

 . ةداتق يبا نع هنسحو يذمرتلاو ةجام نبا هاور ٢(

 . (ةينام) لدب (ددج) هيفو . ةشئاع نع ةعامجلا هاور ٤(
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 نم ائيش هيلجر ىلع اولعجاو هسأر اهب اوطغ» :ف هللا لوسر لاقف

 بحتسملا نكلو دسجلا عيمجل رتاس بوث ءيزجي ام لقاو . ('رخذالا
 نا مهضعب معزف ةأرملا نفك يف فلتخاو ، باوثا هثالث لجرلا نفك يف
 بوثو نيتفافلو رامخو عرد : باوثا ةسمخ هيف اوبحتسا ملعلا لها رثكا

 ةقافلو رامحو ع رد ءيزجي ليقو 3 اهبايث اهب عمجي اهطسو ىلع دشيل فيطل
 هللاو ةقرخ وا رازا وا دحاو بوث يبصلا نفك يف ءيزجمو . اهيف جردت
 لاق اك هيف ةنسلا ناف مرحملا الخ ام تيملا سأر ةيطغت ىلع اوعمجاو . ملعا

 ابيط سمي الو هيبوث ىف نفكيو ردسو ءامب مرحملا لسغي» مالسلا هيلع ءيبنلا
 هجوو نفكلا نم مرحملا سأر فشكيو ("ايبلم ثعيي هناف هسأر رمخي الو
 عيمج ىف الو ، سوجنملا بوثلا يف تيملا نفكي الو . ملعا هللاو ةمرحملا

 لها رثكا عمجاو . رارطضالا لاح ىف الا اهريغو دولجلا نم هب ىلصي الام

 نمو . ةيصولاو نيدلا لبق لاملا سأر نم جرخي امنا نفكلا نا ىلع ملعلا
 . نيملسملا ةفاك ىلع هنفكف نكت مل ناف ، لاملا تيب نم نفكيلف هل لام ال

 رخبي نا بحتسيو ث ملعا هللاو (")هتقفن همزلت يلو هل نكي مل نا اذهو

 ةرمخلاو ةرمخ لدب _ ةدربالا _ ةياور يفو _ ضرالا نب بابخ نع يراخبلا هاور ٢(
 (ل ) هللا لوسر عم انرجاه امل بابخ لاق يلصملا اهيف دجسي ام ردق ةريغص ةريصح

 مهنم ائيش هرجا نم لكاي مل تام نم انمف . هتلا ىلع انرجا عقوف هللا هجو سمتلن

 هسأر اهب انيطغ اذا ، ةدرب الا هنفكن ام دجن ملف . دحأ موي لتق 5 ريمع نب بعصم»

 يطغن نا (هللك) يبنلا انرماف ، هسأر جرخ هيلجر انيطغ ذاو { هالجر تجرخ

 فقست ةحئارلا ةبيط ةشيشح رفدالا و «رخذالا نم هيلجر ىلع لعجن ناوه . هسار

 . بشخلا قوف تويبلا اهب
 مرحا نيذللا هيبوث ىف الا نفكي الو لسغ مرحملا تام اذاه : ظفلب نكل ةعامجلا هاور ٢(

 . !هسأر رمخي الو ابيط سمي الف امهيف

 ٢( اهجوز كلذ مزلي الو ، اهلام سأر نم اهربق رفحو ةأرملا نفكو : مزح نبا لاق =
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 . هيلجرو هسأر دنع نم دشيو هيلع نفكلا فلي مث ، رسيت نا دعب تيل
 . ملعا هللاو طاخي ليقو

 نا حص دفو : اهعابتاو ةزانجلا عم ينملا ةفص يف ةسماخلا ةلأسملا

 لاقن اهلمح ين اوفلتخاو . رئانجلا عابتاو ىضرملا ةدايعب رما هع ءيبنا
 عرسير اهلماح ءاش ثيح نم لمحت تقوم ءيش كلذ ىف سيل مهضعب

 نبا لوقل اهب قفري ليقو . ('ةزانجلاب اوعرساو ثيدحلا يف ءاج امل اهب
 ؛مكما اهناف اوقفراو اولزلرتال» هلل ى ءيبنلا جوز ةنوميم ةزانج ىف سابع

 نا اوورو . اهماما مهضعبو . اهفلخ يشملا مهضعب بحتساو .. هللاو

 ‘ ("هاش ثيح يشاملاو 7 ةزانجلا فلخ بكارلا : لاق ةلع ءيبلا

 هللادبع نعو . هلها يف سلاجلاك اهيف بكارلا نا سابع نبا نع يورو

 : (هلت) للا لوسر لاق 0 ةنس وا نآرق صنب الا ةروظحم نيملسملا لاوما نال =
 ةرسكلاو ةقفنلا جوزلا ىلع للا بجوا امناو «مارح مكيلع مكلاوماو مكءامد د

 رقلا الو ا ةوسك نفكلا اهب ىلاعت هللا انبطاخ ىتلا ةغللا يف ىمسي الو . ناكسالاو
 ررمعو يرهزلاو ءاطع لاق هبو . لاملا عيمج نم نفكلا باب يراخبلا لاق اناكسا

 اديي ميهاربا لاقو . لاملا عيمج نم طونجلا : رانيد نب ورمع لاقو 3 ةداتقو رانيد نب

 : نفكلا نم وه لسفلاو ربقلا رجا : نايفس لاقو 9 ةيصولاب مث نيدلاب مث نفكلاب
 هححصم ها

_
 

 كنت نان ةزانجلاب ارعرسا ه (دنمر هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبا نع ةعامجلا هاور ١(

 عارسالاو همكباقر نع هنوعضت رشف كلذ ىوس نكت ناو 5 هيلا اهنومدقت ريخف ةحلاص
 امل هرهاظ ىلع ريخالا اهرقم ىلا اهب ريسلا ىف ةزانجلاب عارسالا : نيينعم لمتحي انه

 . ذاعم نب دعس ام موي هالاعن تعطقت ىتح عرسأ ءيبنلا نا : خيراتلا ىف يراخبلا ىور

 -\ أطابتيال نا عارسالا ليقو

 ةياور ىفو اهيلع يلصي لفطلاو اهنم» : همامتو هححصو يذمرتلا يفاسنلاو دمحا هاور ٢(

 اهنيم نعو اهماماو اهفلخ يشمي يشاملاو ةزانجلا فلخ ريسي بكارلاه سنا نع ىرخا

 . !اهنم ايرق اهراسي نعو

_ ٢٣٢٩ 



 يغبني الو . ملعا هللاو اطاريق بكارللو نيطارق اهيف يشاملل نا يراصنالا

 دقو . ةيطع ما ثيدح يف كلذ نع يهنلا توبثل ةزانجلا نعبتي نا ءاسنلل
 مل ىتح تدرطف ةزانجلا يف اهآر ةأرما درطب رما لع ءيبنلا نا يور

 نلق ؟ هلمحي نميف هنلمحتا» ةزانج يف نهار ءاسنل لاق هنا يورو 3 (ا)اهري
 هيلع نيثحتفا لاق ، ال : نلقف ؟ هلخد نم عم هربق ي هنلخدتفا لاقف ، ال

 . (!؛«تاروجام ريغ تاروزام نعجراف لاق 3 ال : نلق ؟ يثحن نميف

 نعجري مل ناف نهدرطيو بارتلا نههوجو يف يثحي قورسم ناك ليقو
 عدنال لوقيو ، عجري مل نعجري مل اذاف نهدرطي نسحلا ناكو . عجرالاو
 بحتسيو ، بيصن ةزانجلا ي ءاسنلل سيل رمع نبا لاقو ، لطابل اقح
 قانعا نع عضوت ىتح سلجيال ناو "ةزانجلا ىف توصلا ضفخ
 نوهركي مالسلا هيلع يبنلا باحصا ناك لاق نسحلا نعو 0 (ثلاجرلا

 . ملعا هللاو نارقلا ةءارقو لاتقلا دنعو ةزانجلا يف توصلا عفر

 : لوصف ةثالث اهيفو : تيملا ىلع ةالص يف ةسداسلا ةلأسملا

 (ةلل) ءيبنلا ناه : لاق ةريره يبا ثيدح ىف اك ءيبنلا ال رمع وه ةأرملا رصبا يذلا ١(
 ناف رمعاي اهعد () هللا لوسر لاقف اهب حاصف ةأرما رمع ىأرف ةزانج يف ناك
 هركي معن . حيحص ثيدحلا اذه دانسا «بيرق دهعملاو ، ةياصم سفنلاو { ةعماد نيعلا
 هاور انيلع مزعي مل و زئانجلا عبتن نا انيهن : تلاق ةيطع ما ثيدحل ةزانجلا ءاسنلا عابتا

 . ةجام نباو ملسمو يراخبلاو دمحا
 نع فنصملا هدروا ام ىلع ةدايز هيفو بلاط يبا نب يلع نع مكاحلاو ةجام نبا هاور ٢(

 ؟ نكسلجا ام : لاقف سولج ةوسن اذاف () ءيبنلا جرخ» لاق بلاط يبا نب يلع
 : لاق ؛ ال نلق ؟ نلمحت له لاق ال : نلق ؟ نلسفت له لاقف . ةزانجلا رظنتن نلق

 يفو . «تاروجام ريغ تاروزام نعجراف : لاق ال : نلق ؟ يلدي نميف نيلدت له
 . روهشملاب سيل : متاحوبا لاق { رمع نب رانيد هدانسا

 زئانجلا دنع : ثالث دنع توصلا عفر نوهركي (ةيلع) هللا لوسر باحصا ناكو
 . رذنملا نبا هاور دابع نب سيق نع لاتقلا دنعو 0 ركذلا دنعو

 ٤ لاجرلا بكانم نع عضوت ىتح دعقي الف ةزانج عبت نم : لاق يراخبلا ىور ال .

(٢ 

٢٤٠ 



 لرالا لصفلا

 ةزانجلا ىلع ةالصلا ةفصر اهمكح ىف

 نيقابلا نع أزجا ضعبلا اهب ماق اذا هيافكلا ىلع ضرف يهف اهمكح اما

 هالصلا» ل ءيبنلا لوق اهبوجو ىلع لديو { اوكله عيمجلا اهكرت ناو

 نم عنمب انباحصا صخو . ('»ةبجاو هلوسرو هللاب نيرقملا ىتوملا ىلع
 شارف ىلع ةدعاقلاو ةيغابلاو ةيصاعلا ةأرملاو قبآلاو قحلا عنام ىلع ةالصلا

 نمو . ("اولدتسا ليلد يأب الو اوجتحا ةجح ياب يردا الف 3 مارحلا

 يفبلا لهاو رئابكلا لهاو قافنلا لها ىلع ةالصلا زجي مل نم ءاملعلا

 دلو وا هسفن لتق وا ("ادح يف لتق نميف اوفلتخاو . عدبلاو
_ 

(٢ 

(٢ 

 رخالا مريلاو هلوسرو هللاب نيرقلا هلبقلا لها ىتوم ىلع ةالصلاو ظفلب عيبرلا هاور ١(

 . رفك دقف اهكرت نمف 03 ةبجاو

 عانتما ىلع اسايق ةعينشلا تافلاخملا هذه نع رجزلا ىف ةغلابم مهنم ناك كلذ نا رهظي

 ىلعو هيلع ةالصلاب هرماو الضف كرتي مل يذلا نيدملا لع ةالصلا نع (ةهليعر لوسرلا
 ةباحصلا هيلع ىلصف «هيلع يلصا الف انا اماه صقاشمي هسفن لتاق ىف (دلبع هل وق

 موجرمر دودحمو ملسم لك ىلع يلصي نا ةمالا ءاملع روهمج هيلع ىرجام نافالإو

 هللا الا هلا ال لاق نم لع ارلص» () هلوق مومعل هماو ىنرلا دلوو هسفن لتاقو
 ةدعاق ىلع بازيم يف ةبازعلا ماظن رقتسا دقلو هلا الا هلا ال لاق نم فلخ اولصو
 اذهل . ءالضفلا لبق نمال نكل مهيلع ىلصي نا كلذ : ةفلتخملا ءاهقفلا ءارا نيب عمجلا
 نيرقملا ىنوملا مومع ءازا فافكلا ضرفلاب موقن ةبسبئر ةئيه ىلع ماظنلا اذه لمتشا
 قومب مابقلا ةبسيئرلا نم الدب ىلوتت ةيوناث ةئيه ىلعو ، رخآلا مويلاو هلوسرو هللاب
 ءالؤه لمح وهو عراشلا ضرغ كلذ لضفب ققحتي اذكهو } فرحنملا قيرفلا
 نوركذي مهلعل مهفلخ نم مهب درشف» راجزنالا ىلع قاسفلا رئاسو نيفرحلا

 هححصم هها

 ءاج ملسا نم الجر نا رباج نع يراخبلا: هاور امل هيلع ىلصيو لسغي نا روهشملا
 = تارم عبرا هسفن ىلع دهش ىتح هنع ضرعاف انزلاب فرتعاف () ءيبنلا ىلا

_ ٢٤١٧ 

 



 { ("ةكرعملا ي نيلوتقملا ءادهشلا ىلع ةالصلا يف اوفلتخاو { (١)لئنزلا

 دحا ىلع لصت الو» ىلاعت هلوقب قافنلا لها ىلع ةالصلا عنم نم جتحاو

 يورف هسفن تاق اماو مهريفكت يف مهفالتخالف عدبلا لها اماو (")«مهنم

 ةالصلاب رما قيلع ءيبنلا نا يدنع يذلاو 3 هيلع لصي م ل ءيبنلا نا

 ىلصيو . ملعا ةللاو ارجاف وا ناك ارب ادحا مهنم نثتسي مل و ةلبقلا لها ىلع

 نا ىلوتيو © هيلع ىلصي ىنزلا دلو كلذكو ث هتايح تحص نا لفطلا ىلع

 افالتخا ءاملعلا اهيف فلتخا دقف «اهتفص» اماو . ملعا هللاو كلذل الها ناك

 نكل اهيف ءاعدلاو اهتءارقو (ث)اهريبكت ددع يف نيعباتلاو ةباحصلا نم اريثك

 رهاط ناكم يف رهاط ريرس ىلع تيملا عضوي نا : انباحصا دنع هب لومعملا

 يلي امم هالجرو برغملا يلي امم هسأر 5 ةلبقلا هب البقتسم نميألا هبنج ىلع

 مجري نا هب رمأف معن لاق _ ؟ تنصحا _ : لاق ال لاق ؟ نونجم كنا _ : لاقف =
 8 تام ىتح مجرف كرداف رف ةراجحلا هتقلذا املف «ديعلا هيف يلصي يذلا ناكملاو ىلصملاب

 رما تمجر نا دعب ةيدماغلا كلذكو هيلع ىلصو اريخ (ةيمع) ءيبنلا هنع يا _ هل لاقف
 . تنفدف اهيلع ىلصي نا اهب

 دودحمو ملسم لك ىلع ةالصلا ةفاك ءاملعلا بهذم : يضاقلا لاق : يوونلا لاق ١(

 هسفن لتاقو لاغلا ىلع لصي مل () هنا يور امو انزلا دلوو هسفن لتاقو موجرمو
 هيلع ةالصلاب مهرماو نيدملا ىلع ةالصلا نع عنتما اك لعفلا اذه نع رجزلل هلعلف

 هححصم ها

 امل هيلع ىلصي الو لسغي ال رافكلا يديأب ةكرعملا ىف لتق يذلا ديهشلا نا حجارلا ٢(

 ملو مهءامد ىف دحا ءادهش نفدب رما () يبنلا نا : رباج نع يراخبلا ىور
 . مهيلع لصي مل و مهلسغي

 ٢( ةبرتلا )٨٤(

 اعبرا . ناك دق كلذ لك : لاق رمع نا بيسملا نب ديعس نع يقهيبلا جرخا )ئ

 يقهيبلا هاورو ديعس نع رخآ هجو نم رذنملا نبا هاورو _ عبرا ىلع انعمتجاف اسمو
 اسمخو اعبرا () هللا لوسر دهع ىلع نوربكي اوناك لاق _ : لئاو ىلا نع اضيا

 مهعمجف ىار امب لك ربخاف (ع) هللا لوسر باحصا رمع عمجف ارشعو اتسو
 . !تاريبكت عبرا ىلع رمع

_ ٢٤٢ 

 



 نم هريغ رأ ا هرما نم وأ رضح اذإ هيلو هيلع ةالصلل مدقتيف قرشملا

 يتأي نأ لعب هدوجس رادقم تيللا نيبو هنيب لعجيف رضح ل نا نيملسملا

 نمو هردص ركذلا نم لبقتسيو . تيملا يفو هسفن يف ةالصلا طورشب
 ةالص يلصا نا يداقتعاو يتين نا مهللا لوقيف ئ ةينلا دقعي و اهسأر ىثنالا

 ناحبس ريبكلا ليلجلا هللا ناحبس مالسلا هيلع كلوس رلو كل ةعاط تيللا

 أرقي غ | ةيناث ربكي مث مم هسفن يف ارس باتكلا ةحتاف أرقي مش } {© ميظعلا هللا

 . ةثلاث ربكي ئ . ارس اضيا باتكلا ةحتاف

 كديبع ونب كديبع نحنو كتما نبا كدبع نبا كدبع اذه نا مهللا لوقي م
 براي نيما هدعب انتفتالو هرجا انمرحتال مهللا هدعب انتيقباو هتيفوت كلئاما ونب

 عبرا : تاومالا ةماع ىلع ةالصلا اذكه . ملسيف ةعبار ربكي مث . نيملاعلا

 هللاو دهشت الو درجس الو عوكر اهيف سيل ةدحاو ةميلستو تاريبكت

 ظفلب اهبطاخيف كتما هذه نا مهللا : لاق ىننا تيملا ناك ناو . ملعا

 انل هلعجا مهللا : هئاعد ف داز الفط ناك ناو . اهباطخ عيمج ىف ثين ;أتلا

 محرت ىلوتم ناك ناو . نيمحارلا محرا اي كدنع ارخذو ارجاو اطرف و افلس
 الهاو هرارق نم اربخ ارارقو هراد نم اريخ اراد هل لدبا مهللا لاقو ث هيلع

 هحور دعصاو مالسلا هيلع كيبنب هقحلاو هدحل هيلع عسوو هلها نم اريخ

 يف ملسيو ةعبار ربكي مث { نيمحارلا محرا اي كتمحرب نيحلاصلا حاورا عم

 . ملعا ةللاو دارفنالابو ةعامجلاب تيملا ةالص .ىلصتو . انمدقام عيمج

_ ٢٤٢٣



 ن الا لصفل ١

 اهتاقواو تيملا ىلع ةالصلا عضاوم ىف

 زاجأف دجسملا ىف فلتخاو . هيلع ةالصلا زوجت رهاط عضوم لك وهو

 اهزاوج حيحصلاو . نورخا كلذ نم هعنمو تيملا ىلع هيف ةالصلا مهضعب

 يف ءاضيب نب ليهس ىلع ىلص» مالسلا هيلع ءيبنلا نا يور امل
 يهنلا .توبثل اهتيهارك حيحصلاو . روبقلا نيب اهيف فلتخاو & (ا)هدجسملا
 حيحصلاو ، اضيا هيف فلتخا دقف اهتالص تقو اماو . رباقملا ىف ةالصلا نع

 دنعو © عفترت ىتح سمشلا عولط دنع الا تقو لك يف هيلع ىلصب هنا
 نع يهنلا توبثل اهبورغ لمكتسي ىتح اهبورغ دنعو ، لوزت ىتح اهطسوت
 . (")ملعا هللاو تاقوالا هذه يف ةالصلا

 ءاضيب ينبا ىلع (ةهكلعر هللا لوسر ىلص دفل هللاوو ظفلب (رض) ةشئاع نع ملسم هاور ١(
 دعس ىلع اهتالص اهيلع ركنا نم ىلع ادر ثيدحلا لوا ىف مسقلاب يا دجسملا ين

 ثيدحلا ىلص دقل هللاو سانلا ىسنا امو ع رسا ام : تلاقف دجسملا ىف صاقو يبا نب

 ءاضيبلاو ءدعد ؛ اهمسا ءاضيبو ليهس و © لهس امهو «ءاضيب ينبا يف ةينثتلا ةغيصبو
 . يرهفلا يش رقلا ةعيبر نب بهو اهوباو فصو

 يلصن نا اناهني دقن هللا لوسر ناك تاعاس ثالث»ه : لاق رماع نب ةبقع ثيدحل ٢(

 موقي نيحو ، عفترت ىتح ةغزاب سمشلا علطت نيح , اناتوم نهيف ربقن ناو ٤ نهيف
 . ملسم هاور . بورغلل سمشلا فيضتت نيحو } سمشلا لوزت ىتح ةريهظلا مئاق

٢٤٤ 

 



 ذلانلا لصفل ١

 تيلا ةالص طورش ى

 نم نا ك ةراهطلا اهطورش نم نا ىلع ملعلا لها رثكا قفتا دقو
 اهتارف فيخ اذا اهيف مميتلا يف فلتخاو 2 اهب ةلبقلل لابقتسالا اهطورش

 ةالصلا لع اهسايق فالخلا ببسو . نورخآ هنم عنمو . ضعب هزاجأف

 ه نمو . اهتقو تاوف دنع مميتلا زاجا ةضيرفلاب اههبش نمف ؤ ةضورفملا
 ا موق بهذو . ةيافكلا ضورف نم هدنع هنال . مميتلا زجحن ل اههبشت

 قلطنيال ةيعرشلا ةالصلا مسا نا مهدنعو . ةراهط ريغب اهيلع ةالصلا زاوج

 لاو دوجس الو عوكر اهيف سيل ذا ءاعدلا مسا اهيلع قلطني امناو اهيلع

 . ملعا

 هبف لصالاو . هبوجو ىلع اوعمجا دقو : نفدلا يف ةعباسلا ةلأسملا

 لا ثعبفا هلوقو (الهاناوماو ءايحا انافك ضرالا لعجن ملا» ىلاعت هللا لوق

 : لاق هنا ءيبلا نع يورو . "يآلا «ضرالا يف ثحبي ابارغ

 . ")هنارق موقلا رثكا اومدقو ةثالثلاو نينثالا اونفداو اوعسوو اورفحا»

 دقو . سانلا نع هتحئار متكتو عابسلا نع هزرحت ةرفح نم تيملل دبالو

 ةماق هربق قمعي نا ىصوا نا هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع يور

 )٢١( ٠ : ةدئاملا )٢٥ _ ٦!٢( . _٢( : تالسرملا ١(

 هللا لوسر للا انوكش» : لاق رماع نب ماشه نع هححصو يذمرتلاو يفاسنلا هاور ٢(

 لوسر لاقف . ديدش ناسنا لكل انيلع رفحلا : للا لوسر اي انلقف دحا موي (ةلللحر
 ؛دحاو ربق ىف ةثالثلاو نبنثالا اونفداو _ اونسحاو ، اوقمعاو ، اورفحا» : () هللا

 ةنالث ثلاث يا ناكو !انآرق مهرثكا اومدق» : : لاق ؟ هللا لوسر اي مدقن نمف : : اولاقف

 . دحاو ربق يف

٢٤٥ 



 ناف اوقمعت الو يل اورفحا : لاقف ىصوا زيزعلادبع نب رمع ناو ، ةطسو

 ىلا رفحت نا مهضعب بحتساو . اهلفسا اهرشو . اهالعا ضرالا ريخ
 زواجتي الو نيبكنملا ىلاف تداز ناف ، نيوقحلا ىلاف تداز ناف { نيتبكرلا
 ةثالث اهضرعو . عباصا ةعبرا ةدايزو تيملا ردق ىلعف اهلوط اماو . كلذ

 اسبالو ، هتروع ىلع المتشم رفاحلا نوكيو ، ح ور هلام اهيف لتقي الو رابشا

 كلت يف هيدي يف الو ربقلا يف لفتي الو ، رفحلا لاح يف نيني الو ليوارس
 ةيحان يف نكيلو ، هيلع ةردقلا ناكما عم حيرضلا نم لضفا دحللاو 7 ةلاحلا

 اوفلتخاو . هنكما ثيحوا هفلخ هبارت عضويو 3 اهنم ربقلا لخديو ث ةلبقلا

 لجر دنع نم الس لسي موق لاقف : ربقلا يف هلاخدا دنع ذخؤي نيا نم

 نم ذخؤي نا مهضعب ريخو . اضرتعم ةلبقلا لبق نم ذخؤي ليقو . ربقلا

 هديدمتو ةلبقلل البقتسم نميالا هبنج ىلع تيملا عجضيو ه ءاش ةهج يأ
 بارتلاب هسأر لدعيو 3 هيلجرو هسأر دنع نم دقعلا لحتو هدسج عم ىنملا

 لوقيو . يح هنأك هلك كلذ يف هب قفريو هالجر كلذكو ، بوصتي الث
 رتسيو . هللا لوسر ةلم ىلعو لاق ىلوتم ناك ناو 5 هللابو هللا مساب هعضاو

 يف اهلاخدا ىلوت ةأرما تيملا ناك ناف : هيف هلاخدا لوا نم بوئلاب ربقلا

 حلاصف نكي مل ناو ث اهالعا نم اهمراحمو اهلفسا نم اهجوز ربقلا
 هنع عنمتل دحللا جرف ىلع نبللا تدضن دحللا يف عضو اذا مث ، نينمؤملا

 ربقلا عفري الو ، تايثح اند نم لك يثحيو ، بارتلا هيلع لاهي مث بارتلا

 . ربقلا سأر ىلع رجحلا عضويو ، نيطي الو صصجي الو 3 ربش ردقب الا
 ةروس لوا نوءرقي مهو مهلجراب اطوطخ موقلا هيلع ريديو ، هبارت ىوسيو
 . هيلا نوتفلتي الو ربقلا نع نوفرصنيو «نورصيي ال مهف» هلوق ىلا سي

 هربق نع دعبلا يف هرما نم غارفلا دعب تيملا يلو ىزعيو : ةلاسم
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 ملسملل ىعديو رجالا دعول ربصلا ىلع لمحلا ةيزعتلا ىنعمو هلزنم يف وا

 فلخلاب هل ىعدي ملسلا ربغو إ ةرخالا يف باوثلاو ءازعلا نسحو ربصلاب
 نا هقحتسي امب هازع نمل ىزعملا باوجلا دريو ايندلا ءاعد نم هنكمي امو

 . طقف ايندلا ريخب ملسملا ريغو ، ةرخآلاو ايندلا ريخب هل اعد املسم ناك

 مهيرق مهيلع ىزعيو ضعب ىلع مهضعب قرطلا عاطقو ةنتفلا لها ىزعي الو

 ريغو ‘ ريثك نامز هيلع ىضم ولو ملسملا ىزعيو . هريغ وا ناك املسم

 اوعمتجي ام تيلا لهال ماعطلا ةئيهت بحتسي . مايا ةينامث نود ام ملسملا

 مهناف اماعط رفعج لآل اوعنصا» هلهال / ءيبنلا لوقل ةحاين ىلع

 عزجو ةحاين ريغ نم تيملا ىلع زئاج ءاكبلاو ، ('همهتيمب نولوغشم

 رما مهاتا دف هناف ظفلب حيحص نسح لاقو يذمرتلاو ةجام نباو دوادوبا هاور ) ١

 نرمعطي نيذلا مه تيملا لها حبصاف نمزلا لوطل ةيضقلا تسكعنا دقلو . "مهلغشي

 اوصوي نا _ ءانبالا ىلع ةقفش ءابآلا رطضا يذلا رمالا ، متآملا مايا مهيلع نيدفاولا

 فارسا نم دالبلا يحاون مظعم يل يرجي ام عبتت نم ناو اذه . مايالا كلت هنومعطي امب

 انابحا مهب يدؤت دق نويد نم مهبكريو . تاقفن نم تيملا لها هيناعي امو رثاكتو

 مألا ما نا ءرتن لهاو مهيل روطلا نم ديقفلا ناك اذا اميس ٤ مهتاكلتمم عيب ل
 نيطلا داز اممر . طقن مايا ةثالثب عرشلا اهددحي انيب عوبسا نم رثكا ىلا دتمت دق

 عراشلا نع امهيف دري امم هةنسلا سأر متام و ؛نيعبرالا متام هومسا امم هوثدحا ام ةلب

 ةاهابمر فارسا نم امهيف عقي امل ةمالاب ترضا يتلا ةئيسلا عدبلا نم امه لب بيغرت
 مهرردب مه مهلان ناوه نطولا نم ةيبونجلا تاهجلا ضعب نا ىلع . ءافعضلا تانعاو

 لها ناربج داتعا دقف . ةنسلا هب تءاج ام ىلع ظفاحت لازتال ؛نيريخالا نيمتاملا ءاد

 ماملا مايا ماعطلا مهل نوعنصي ناسحالا لهاو مهءاقدصاو مهراهصاو مهب راقاو تيللا

 ةنس ةفلاحم ءاملعلا رارحا ضعب ركنا دقو اذه . ةللا دنع امل ابلط الفاكتو اداعسا

 مالك ماظنلا رهوج هتزوجرا يف هلو . يملاسلا رون ةمالعلا مهنم . ماعطالا ىف لوسرلا
 اهنم رلخي ١ يتلا 7 مهمتام ف نوعبتيف مهدشر لا نوبوتي نيملسملا لعلو سيفن

 ةبارفلا ىلا ناسحالاب ةبوثملا ليزج نم هللا دنع ام اهب دصقي يتلا ىفطصملا ةنس _ موي

 طبحي يذلا ءايرلا امهيلع ثعابلا رخافتلاو يهابتلا نم نوداتعي ام نوبنتجيو ناريجلاو

 هححصم ها . باولا مرح نم باصملا امناو . هللا باوث همرحي و دبعلا لامعا
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 . كلذ نع كلع لوسرلا يهنل مارح كلذ ناف بوث قشو دخ برضو

 رش اعلا لصفل ١

 ةالصلا لئاضف ىف

 نيب ام ءايحاو . رحسلا يتعكرو { .هجسمملا ةيحت و ٠ ليللا مايقك كلذو

 ن لوسرلا ىلع ةضيرف وهف «ليللا مايق اما» & كلذ هابشاو ، نيءاشعلا

 : عوطت مكل نهو ةضيرف ىلع نه ثالث ، مالسلا هيلع هلوقل هتمأل ةليضفو
 موقت كنا ملعي كبر نا» ىلاعت هللا لاقو . (_×كاوسلاو رتولاو ليللا مايق»

 ليللا فوج يف ناتعكرو لاق ةلع هنعو . "ةيآلا «ليللا يئلث نم ىندا
 نيحلاصلا بأد هناف ليللا مايقب مكيلع» : لاقو ("اهيف امو ايندلا نم ريخ
 لئسو (ث)ممالا نع تايهنمو تائيسلل ريفكتو مكبر ىلا ةبرقو مكلبق
 يورو ث يقابلا يا (ث»«رباغلا ليللا فصن» : لاقف لضفا ليللا يا :ك

(١ 

(٢ 

(٢ 

(٤ 

( ٥ 

 . سابع نبا قيرط نم يقهيلاو ينطقرادلاو يناربطلاو دمحا هاور
 لمزملا : )٦٠( .

 امهتضرفل ىتما ىلع قشا نا الول» : همامتو . ةيطع نب ناسح نع رضنلا هاور

 لدعت ىدجسم يف ةالص» : لاق ( ةلعر يبنلا ىلا هعفري سنا نع يورو _ مهيلع

 ضراب ةالصلاو ةالص فلا ةئامب لدعت مارحلا دجسملاب ةالصو 3 ةالص فآلا ةرشعب

 فوج ىف دبعلا امهيلصي ناتعكرلا هلك كلذ نم رثكاو . ةالص فلا يفلاب لدعت طابرلا

 ف يرذنملا هيلع تكسر ٠. «باوثلا» هباتك ف نابح نباو خيشلا وبا هاور هليللا

 . بيهرتلاو بيغرتلا»

 ناملس نع هلمكأب يورو دسحلا نع ءادلل ةدرطم ره : همامت و . لالب نخ دمحا هاور

 . يسرافلا

 يا : رذ يبال ملسم وبا لاقه : ظفلب رذ يبا نع ديج دانساب دمحا هاور ىقابلا يا

 = ليللا فوج» : لاقف تلأس امك هللا لوسر تلاس : لاق ء؟ لضفا ليللا مايق
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 ؟ لضفا تقو ياف كل دبعتا نا بحا ينا يهلا : لاق مالسلا هيلع دواد نا

 مان هلوا ماق نم هناف ، هرخآ الو ليللا لوا مقتال : دواداي : هيلا ىحوأف

 يلا عفراو ، كب ولخاو يب ولخت ىتح ليللا طسو مق نكلو هرخآ

 ليللا ىف دجهلل ماق اذا ناك مالسلا هيلع ءيبنلا نا ىوريو ؤ كجئاوح
 تنا دمحلا كلو ، ضرالاو تاومسلا رون تنا دمحلا كل مهللا : لاق

 نمو ضرالاو تاومسلا بر تنا دمحلا كلو ، ضرالاو تاومسلا مويق

 ةنجلاو « قح كؤاقلو ، قحلا كدعوو { قحلا كلوقو قحلا تنا © نهيف

 ؛ تلكوت كيلعو ' تنمآ كبو ، تملسا كل مهللا ، قح ةعاسلاو © قح

 تررساو ترخاو تمدق ام يلرفغاف تمكاح كيلاو ك تمصاخ كبو

 يسفن تآ مهللا ! (ا)تنا الا هلا ال رخؤملا تناو مدقملا تنا تنلعاو
 يدها مهللا ، اهالومو اهيلو تناو . اهاكز نم ريخ تنا اهكزو اهاوقت

 هناف اهئيس ينع فرصاو ، تنا الا اهنسحال يدهيال هناف قالخالا نسحال

 كوعداو } نيكسملا ريقفلا سئابلا ةلأسم كلأسا . تنا الا اهئيس فرصيال
 اميحر افوير يب نكو ايقش بر كلئاعدب ينلعجت الف ليلذلا رقتفملا ءاعد

 نعر ، ("ةرخالاو ايندلا نمحر اي نيطعملا مركاو نيلوئسملا ريخ اي 5 ايفح

 هتالص حتتفا ليللا نم ماق اذا لع ناك : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع

 تعمسف لاق ةسبع نب ورمع نع ءاج ام هانعم ىفو _ هلعاف ليلقو 3 رباغلا =

 ! رخآلا ليللا فوج ىف برلا نم دبعلا نوكي ام برقا : لوقي (هلعر هللا لوسر

 : لاقو مكاحلا هاور ؛نكف ةعاسلا كلت ىف هللا نوركذي نمم نوكت نا . تعطتسا ناف

 . ةميزخ نباو يلاسنلا اضيا هاورو ں حيحص نسح لاقو يذمرتلاو . ملسم طرش ىلع

 . ثيداحالا هب تدرو اك رخآلا ثلثلا وه رخآلا هفوج نم دارملاو

 دعب ةدايزب كلامو ةجام نباو يناسنلاو يذمرتلاو دواد وباو ملسمو يراخبلا هاور ١(

 . هةلب الا ةوق الو لوح الو " كريغ هلا الو "تنا الا هلا اله : هلوق

 ٢( هلوا يف صقنو ةدايزب سابع نا نع يناربطلا هاور .
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 ملاع ضرالاو تاومسلا رطاف ليفارساو ليئاكيمو ليربج بر مهللا : لاقف
 امل يندها . نوفلتخي هيف اوناك اميف كدابع نيب مكحت تنا ةداهشلاو بيغلا

 . ()يقتسم طارص ىلا ءاشت نم يدهت كنا كنذاب قحلا نم هيف فلتخا
 هل رسيت ام ىنثم ىنثم يلصي مث نيتفيفخ نيتعكر يلصيف ةالصلا حتتفي مش

 دنع نيتالص نيب لصفي نا بحتسيو . رتولا ىلص نكي مل نا رتولاب متخيو
 هتالص يف حص دقو ةالصلل هطاشن دادزيو حيرتسيل تاحيبست ةئامب هميلست

 نود نيتعكر مث نيتليوط نيتعكر مث نيتفيفخ نيتعكر الوا ىلص هنا ك
 8 ("ةعكر ةرشع ثالث ىلا جيردتلاب رصقي لزي مل مث . امهلبق نيتللا
 ؟ رسي ما ليللا مايق يف ةءارقلا رهجي يع هللا لوسر ناكا :ةشئاع;تلئسو

 ليللا مايق يف مالسلا هيلع هنع حص ام رثكاو ، رس امبرو رهج امبر تلاقف
 ثالث ردق تاولصلا هذه يف أرقي نا بحتسيو . (")ةعكر ةرشع ثالث

 : اهيارق نم راكب هل ءيبلا نا يور يتلا ةصوصخملا روسلا نم ةيآ ةئام
 ، كلملا كرابتو © ناخدلا ةروسو 3 نامقلو 3 ةدجسلاو ،ك سي لثم

 كبر مسا حبسو ، رشحلا متاوخو ، ديدحلا متاوخو 3 ةعقاولاو ، رمزلاو
 اماو . كلذ هبشا امو . دحا هللا وه لقو © نورفاكلا اهيا اي لقو ، ىلعالا

 نيمي ىلع دجسملا لخد اذا ناسنالا امهيلصي ناتعكر يهف «دجسلملا ةيحت»

 مكح يف فلتخا دقو . ةالصلا هيف لحت تقو يف ناك اذا اذهو ، بارحملا

 نبا نمحرلادبع ثيدح نم ةجام نباو يناسنلاو يذمرتلاو دوادوباو ملسم هاور ١(
 . فوع

 . ةشئاع ثيدح نم هيلع قفتم ٢(

 هللا لوسر ناكه : اهنع هللا يضر تلاق اضيا ةشئاع ثيدح ىف هلامجا لصف دقو ٢(

 .يش ف سلجي ال سمخب كلذ نم رتوي : ةعكر ةرشع ثالث ليللا نم لصي (ل
 . «اه رخآ يف الا



 . هلع هلوقل امهيلا بودنم اهنا ىلا ةمالا روهمج بهذف : دجسملا يتعكر
 لها بهذو (')رسلجي نا لبق نيتعكر عكريلف دجسملا مكدحا لخد اذا

 قلطملا رمالا لمح وه لصالا ناب اقلعت تدجو اميف امهبوجو ىلا رهاظلا

 امهنا ىلا مهريغ بهذو ، بدنلا ىلع ليلدلا لدي ىتح بوجولا ىلع
 نم دروام رئاسو ثيدحلا اذه نيب يذلا ضراعتلا ناكمل . ناتبودنم

 الخ ام ةالصلا ضرف ناسنالا ىلع سيل نا يضتقت ىتلا ثيداحالا

 ىف رجفلا يتعكر عكر دقودجسملا لخد نميف فلتخاو سمخلا تاولصلا

 دعب هيف عكري ال هنا انباحصا بهذف ؟ ال ما دجسملا يف عكري له ؛ هتيب

 الخ ام حبصلا دعب ةالصلا نع يهنلا توبثل هيتعكر الخ ام رجفلا عولط

 : لوقي نا ةالصلا نم عنم اذا بحتسي نكلو ٤ ("هيتعكرو رجفلا
 لاقيو تارم مبرا ربكا هللاو 2 هللا الا هلا الو ؤ هلل دمحلاو © هللا ناحبس

 ةالصلا تقو ريغ يف دجسملا لخد ناو . لضفلا يف نيتعكر لدعت اهنا

 هلوخد دنع دجسملا يحي مل نم لاقيو . ىلاعت هللاوعدي نكل هيف يلصي الف

 امهيلا بودنمف رحسلا اتعكر اماو . ملعا هللاو . ةمايقلا موي هجاح نيتعكرب

 مه راحسالبرا لاعت لا لات .هين نيلصملل حدملا ءاضتتال
 تقو وه يذلا رجفلل براقم رحسلا اذهو نولصي يا (")«نورفغتسي

 هنا ةريره يبا نع يور دقو 2 راهنلا ةكئالم لابقاو ليللا ةكئالم فارصنا
 رجفلا لبق ينعي ةعاسلا هذه دجسملا يل اندوعقو انجورخ دعن انك : لاق

 . ةداتق يبا ثيدح نم هيلع قفتم ١(

 هنيتدجس الا رجفلا دعب ةالصاله : لاق (هلممر للا لوسر نا رمع نبا نع يور امل ٢(
 رجفلا عولط دعب ةالصاله قازرلا دبع ةياور يفو _ ناسنلا الا ةسمخلا هجرخا
 . امهنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نبا نع ينطقرادلل هلثمو رجفلا يتعكرالا

 . )١٨( : تايراذلا (
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 هلع ءيبنلا نا هباتك يف يلازغلا ركذو . لع هللا لوسر عم ةوزغ ةلزنمي
 لاقف ؟ نايلصتالا : لاقف نامئان امهو امهنع هللا يضر ةمطافو ايلع قرط

 ءيبنلا فرصناف انثعب انثعبي نا ءاش اذاف هللا ديب انسفنا نا هللا لوسراي لع

 ءيش رثكا ناسنالا ناكو»ه لوقيو هذخف برضي لوم وهو هقلع
 تيبلا ءيضي اك رحسلا ىتعكرب روني ربقلا نا لاقيو 0 (الدج

 أضوت نم : لاق قلع يبنلا نا كلام نبا سنا نع ثيدح يفو ، حابصملا
 ةنسح ةوطخ لكب هل ناك حبصلا ةالص هيف يلصي دجسملا ىلا هجوت مث

 عولط دنع فرصنا مث ىلص اذاف اهلاثما رشعب ةنسحلاو 0 ةئيس هنع يحمو

 ناف ، ةروربم ةجحب بلقناو ةنسح هدسج يف ةرعش لكب هل بتك سمشلا
 ةمتعلا ىلص نمو ةنسح فلا ةعكر لكب هل هللا بتك عكري ىتح سلج

 نيب ام ءايحا اماو ، ملعا هللاو ، (")ةروربم ةرمعب بلقناو كلذ لثم هلف

 نلع هللا لوسر ناكا مهضعبل ليق ىتح ريثك لضف هيف درو دقف نيءاشعلا

 هيلع هنعو 0 ءاشعلاو برغملا نيب ام لاقف ؟ ةبوتكملا ريغ ةالصب رماي

 ؛ةيالا» "عجاضملا نع مهبونج ىفاجتت» : ىلاعت هلوق نع لئس هنا مالسلا

 ١( هيلع قفتم .

 ةماما يبأ نعف : هانعم ىف ةريثك ثيداحا تدرو ناو ظفللا اذهب هدنس ىلع رثعا مل ٢(

 هللا ركذي سلج مث ةعامج ىف ةادغلا ,ةالص ىلص نم» : (ةقنبع) هللا لوسر لاق لاق

 يناربطلا هاور "ةرمعو ةجح رجأب بلقنا نيتعكر ىلصف ماق مث سمشلا علطت ىتح
 ىلص نم» : لاق (ةكلعر هللا لوسر ناك» : لاق (ض) رمع نبا نعو _ ديج دانساب
 هاور ءنيتلبقتم ةجحو ةرمع ةلزنمب ناك ةالصلا هنكمت ىتح هسلجم ىف سلج مث حبصلا

 . مالك هيفف قفوملا نب لضفلا الا تاقث هتاورو طسوالا ىف يناربطلا

 تلزن «عجاضملا نع مهبونج ىفاجتت» ىلاعت هلوق يف (ض) سنا نعو )١٦( : ةدجسلا ٢(
 حيحص نسح ثيدح لاقو . يذمرتلا هاور «ةمتعلا ىعدت ىتلا ةالصلا راظتنا ىف

 . بيرع

_ ٢٣٥٢ 



 اهب مكيلع لاقو ‘ نيباوالا ةالص يهو نيءاشعلا نيب ام ةالص يه لاقف

 ")دوسالا نعو « وفللا نم ةذوخأم يهو )راهنلا تاغالمل ةبهذم هناف
 : لاقن 7 يلصي هتيأرو الا تنرلا اذه ف دوعسم نبا تيتا ام : لاق

 ؛ ليللا ةئشان يه لوقيو اهيلع بظاوي سنا ناكو . ةلفغلا ةعاس يه معن

 موص نع ءاملعلا ضعب لئسو ةيآلا مهبونج ىفاجتت هلوق لزن هيف لوقيو

 ناو لاق رسيت نا امهنيب عمجا لئاسلل لاقف 3 نيءاشعلا نيب ام ءايحاو راهنلا

 . ., ه ِ . ِ ِ
 : لاق هنا ك يبلا نع يور دقو . امهنيب لصو رطفا : لاق ؟ رسيتي م
 هنيدو هلامو هلها هل هللا ظفح ةعكر نيرشع ءاشعلاو برغملا نيب ىلص نم

 تاعكر تس كلذ ف : هلعف نم لقن اممو ٠ (")هترخاو هايندو هدلوو

 . ملعا هللاو

 لها ىلع جرخ هنا هبر ءيبنلا نع ءاج اك ىحضلا ةالص اضيا يه نيباوالا ةالص ١(

 !ىحضلا نم لاصفلا تضمر اذا نيباوالا ةالص لاقف ىحضلا نولصي مهو ءابق

 عافترا تقو نم دتمي ىحضلا تقو نا قيقحتلاو . يذمرتلاو ملسمو دمحا هاور
 سمشلا عفترت نا ىلا رخؤن نا بحتسملا نكلو لاوزلا نيح يهتنيو حر ردق سمشلا

 نيتعكر لص (ّك) هنا يور دقف . هل دحال ام ىلا اهتاعكر ددع ناو 5 رحلا دتشيو
 هلا لوسر لاق لاق سنا نع ؤ ةرشع يتنثا ىلصو . ينامن ىلصو ى اعبرا ىلصو
 يذمرتلا هاور ؛ةنجلا ىف ارصق هل ةللا ىن ةعكر ةرشع يتنثا ىحضلا ىلص نم » : (هِكَع)
 هححصم ها . هبرغتساو

 ٦( هب فيرعتلا مدقت .
 برغملا نيب ىلص نم () هللا لوسر لاق» : ظفلب ةشئاع ثيدح نم ةجام نبا هاور ٢(

 اوقفتا ديلولا نب بوقعي هدانسا يفو ةنجلا ىن اتيب هل هللا ىنب ةعكر نيرشع ءاشعلاو

 يورو ، ثيدحلا عضي ناكو رابكلا نيباذكلا نم ، دمحا مامالا هيف لاقو . هفعض ىلع

 يلصي (ل هللا لوسر يبيبح تيأر» لاق هنا رساي نب رامع نب دمحم نع اضيا

 هبونذ ترفغ تاعكر تس برغملا دعب ىلص نم» : لاقو . تاعكر تس برغملا دعب
 هب درفت لاقو . ةثالثلا ىف يناربطلا هاور بيرغ ثيدح هرحبلا دبز لثم تناك ناو

 لبق برغملا دعب اعبرا وا نيتعكر ىلص نم» : يور اك _ يراخبلا نطق نب حلاص

 اك _ كلذ نوربتعيو امهنيب اميف نولفنتي اوناكو !نييلع ىلا هتالص تعفر ملكتي نا
 هححصم ها . ليللا مايق نم _ نسحلا لاق

_ ٢٥٢٣ 

 



 لضف
 ةالصلا ع وطتم ىف

 كل ةدايز يا () «كل ةلفان هب دجهتف ليللا نمو» هناحبس هللا لاق

 نم اهب دبعلا عوطتي ضرفلا نع ةدئاز اهنال ةلفان ليللا ةالص تيمس اذهلو
 نمف ، عوضوم ريخ ةالصلا ل لاقو . اهب هيلع هلل نم باجا ريغ

 موي ضئارفلا اهب لمكت لفاونلا يورو ، ("هرثكيلف ءاش نمو للقيلف ءاش
 فالغلاك ةضيرفلل لفنلا لثم : هللا مهمحر انخايشا لاقو 3 ("ةمايقلا

 راهنلاو ليللا نيب ىلصي نا ميقملل بحتسي : اولاق ، تافألا نم هيقي سرغلل

 عبراو ، اهدعب عبراو 5 اهل عبراو { رهظلا لبق عبرا : يهو ةعكر نيسمخ

 ، عبرا ليقو ، اهدعب ناتعكرو ، برغملل ثالثو 3 اهل عبراو ، رصعلا لبق
 8 رحسلا اتعكرو 7 رتولاب اهدعب عبسو اهل عبراو ، ةمتعلا لبق اهدعب عبراو

 امف رهظلا لبق عبرالا اما : ىحضلل عبراو 5 اهلبق ناتعكرو رجفلا اتعكرو

 اضيا هنعو { (ث)ريدباعلا يف يلمع عفتريل لاقو اهالص هت هنع يور

 ىتح هل نورفغتسي كلم فلا نوعبس هعم ىلص تامات نهالص نم : لاق
 . ليق اميف ءاعدلا اهيف باجتسي ةعاس يهو لاوزلا دعب ىلصتو ث (ث)ليللا

 ٢( هيلع قفتم . ١ ) ء ارس الا )٧٩(

 ممت ثيدح نم مكاحلاو ةجام نباو دوادوباو دمحا هجرخا كلذ يف دراولا ثيدحلا صنو ٣)

 ناك ناف : هتالص ةمايقلا موي دبعلا هب بساح ام لواه (ةيبعر هللا لوسر لاق لاق يرادلا

 نم يدبعل نودجت له اورظنا : هتكئالمل هللا لاق اهمتا نكي مل ناو ، ةمات هل تبتك اهمتا
 . هكلذ بسح ىلع لامعالا ذخؤت مث { ةاكزلا مث ، هتضيرف اهب نولمكتف عوطت
 ام : هل ليقف . اعبرا اضيا رهظلا لبق يلصي ناك هنا يراصنالا بويا يبا نع عيبرلا هاور

 باوبا اهيف حتفت ةعاس اهنا» لاقف هتلأسف اهيلصي (4ليمكر هللا لوسر تيار لاقف ؟ ةالصلا هذه

 . ؛لاص لمع اهيف يل عفري نا بحاف ءامسلا
 ٥( (هلَ) هللا لوسر ىلو ديبع ثيدح نم دمحا هاور .

(٤ 

_ ٢٥٤ 

 



 هيناثلا يفو ى يسركلا ةياو هارقلا مأب ةلفانلا هذه يف أرقي نا بحتسيو

 ةعبا رلا يفو ئ ةرقبلا متاوخ ةنلاغلا ىفو © الث صالخالا ةروسو ةحتافلاب

 . نيتذوعملاب اهدعب عبرألا يف أرقيو . ةحتافلا دعب اثالث صالخالا ةروسب

 رصعلا لبق يتاوللا ىفو . اثالث صالخالا ةروسو نورفاكلا اهياي : ليقو
 :: ثيدحلا ىفو . رثاكتلابو ةعراقلابو & تايداعلا ةروسو ، تزلزلز اذاب

 همحر دوعسم نبا نع ليق دقو . (١)رصعلا لبق اعبرا ىلص نم هللا محر

 عبتت نا هرك هنا هنع ليق هنال اعبرا ش نيتعكر رهظلا دعب بحتسي هنا هللا

 ناتعكر نيناذا لك نيب : لاق كفع ءيبنلا نعو ، ملعا هللاو اهلثمب ةضيرفلا

 يلصي ناكو 9 ةروسو دمحلاب لفاونلا يعمج يف أرقي ناكو ("١برغملا الا

 ىلصت نا : سمخ لفاونلا تابحتسم . لاقيو . ماني ش اعبرا ءاشعلا دعب

 ، ليللا يف اهيف رهجلاو { ملستب امهنيب لصفي ناو 0 نيتعكر نبتعكر

 لضفا اما فلتخاو ، سانلا نيعا نع كلذ ءافجاو 2 راهنلا ىف رارسالاو

 تاعكرلا ريثكت ءاملعلا ضعب راتخاو ؟ مايقلا ليوطت وا تاعكرلا : ريثكت

 . رمع نبا ثيدح نم هححصو ةميزخ نباو هنسحو يذمرتلاو دواد وباو دمحا هاور ١(

 نيناذآ لك نيب لاق ( ةلكر يبنلا نا لفغم نب هللادبع ثيدح نم ةعامجلا هاور ٢)

 ثيدح نم نابح نب الو «ءاش نملا ثلاثلا ىف لاقو ةالص نيناذا لك نيب ، ةالص

 . هناتعكر اهيدي نيبو الا ةضورفم ةالص نم امه : لاق (هقلعر يبنلا نا ريبزلا نبا

 ىلع قلطملا لمحيف فنصملا ةياور ىف دراولا ءانثتسالا عم ضراعتي ثيدحلا اذهو
 ناذا الا ناتعكر ناذا لك دعب دقن هنعو صلاخلا بهذلا ىف بطقلا»ه لاق 0 ديقملا

 نكي ل : سابع نبا لاق . امهنيب نيتعكر نم نولصي اوناك 1 خسان انهف !برغملا

 نوردتبي اوناكف نيتعكرب سانلا رما امناو ، ائيش برغملا لبق يلصي (نلبر هللا لوسر

 دق ةالصلا نا بسحيف دجلا لخديل بيرغلا لجرلا نا ىتح امهنوعكريف يراوبلا

 . ها ءامهكرت ىلع عامجالا عقو مث : لاق نا ىلا اهيلصي نم ةرثكل تيلص

_ ٢٣٥٥ _ 



 ةراهطلا نم ةضيرفلاك «ةلفانلا طورشو» . ليللاب مايقلا ليوطتو راهنلاب
 نود ةلفانلاب صاخ كلذ ناف ةلحارلا ىلع اهئادا يف الا اهريغو ةءارقلاو

 (١»انابكروا الاجرف متفخ ناف : ىلاعت هللا لاق اك رذع نم الا : ةضيرفلا

 تاقوالا يف لفنتي الو . اهتداعا همزل مامثاب اهلخد امدعب ةلفانلا عطق نمو
 دعاقلا نود لفنتي ال هنا : ليق ريبكتلاب يلصملاو . اهيف ةالصلا نع يهنملا

 كلذو . بابسالاب ةصتخملا عوطتلا ةالص اماو : ةالصلا يف ءىموملاو

 مودقلا وا رفسلا ىلا جورخلا دنع هعادول دجسملا ين وا ، لزنملا يف ةالصلاك

 يفو ، نورفاكلا اهيا اي لقو نآرقلا مأب نيتعكر يلصي نا هل يغبنيف { هنم
 لوقي مالسلا هيلع ءيبنلا ناكو . اثالث صالخالا ةروسو نارقلا ماب ةيناثلا

 ىرخالاو 9 نارقلا ثلث لدعتف امهادحا اما «ناتروسلا تمعنا» : امهيف

 غارفلا دعب لوقيو (ةنل لوسرلا لعف نم روثأم كلذ لكو 3 (")هعبر

 متاوخو يرئارسو يلامو يلهاو ىنامياو ينيد كتعدوتسا ينا مهللا امهنم
 : لوقيو & هدقتفا باغ ناف دجسملا ىف كلذ دهاعت نم نا انغلبو { يلمع

 اجاتحم ناك ناو { هتبرغ درف ابيرغ ناك ناو . هفشاف اضيرم ناك نا مهللا

 . همودقب رشابت مدق اذاف { هل اهرسيف ةجاح يف ناك ناو 7 هنغاف

 ١( ةرقبلا : )٢٣٩( .

 ثلث أرق دقف صالخالا ةروس أرق نم : درو دقف صالخالا ةروسل ةبسنلاب اما ٢(
 نم يراخبلا هاورو _ حيحص دانساب بعك نب ينا ثيدح نم دمحا هاور ؛نآرقلا

 ديعس يبا نع عيبرلا هاورو _ ءادردلا يا ثيدح نم ملسمو . ديعص يا تيدح

 ؛نيرفاكلاه ةروسل ةبسنلاب اماو _ «نآرقلا ثلث لدعت اهنال هديب يسفن يذلاوه ظفلب

 عبر أرق امناكف نيرفاكلا ةروس أرق نم» لاق هنا () هللا لوسر نع يور دقف
 !ربكالا ع زفلا نم ىناعيو ‘ كرشلا نم ءىربو نيطايشلا ةدرم هنم تدعابو { نارقلا

 هاور هردصو ، بعك نب يبا ىلا مهدنسب يدحاولاو هيودرم نباو يبلعثلا هجرخا

 . (ض) سنا ثيدح نم يذمرتلا

٢٥٦ 

 



 همعل لاق هنا كلع هلل لوسر نع ركذ ذقو, : حيبستلا ةالص اهنم

 ةروسو باتكلا ةحتاف ةعكر لك يف أرقت تاعكر عبرا لص ! معاي : سابعلا

 هللا ناحبسو هللا الا هلا الو هلل دمحلاو ربكا هللا لقف ةءارقلا تضقنا اذاف

 كسأر عفرا مث ، ارشع اهلقو عكرا مث ، عكرت نا لبق ةرم ةرشع سمخ
 اهلقو دوجسلا نم كسأر عفرا مث ارشع اهلقو دجسا مث ، ارشع اهلقو

 موقت نا لبق ارشع اهلقو كسأر عفرا مث ، ارشع اهلقو دجسا مث ، ارشع
 ةئامئالث يهو ةعكر لك يف ةرم نوعبسو سمخ كلذف ء ةيناثلا ةعكرلا ىلا

 . ')كل هللا اهرفغل جلاع لمر لثم كبونذ تناك ولف تاعكر عبرا ين

 يف كلذو ببس الو تقوب صتخت الو اههجو ىلع ةروثأم ةالصلا هذهو

 . ةنسوا رهش وا ةعمج وا موي لك

 الو هتبقاع يرديال رماب لجرلا مه اذا كلذو : ةراختسالا ةالص اهنمو

 يلصي نا هلع يبنلا رمأف 5 هيلع مادقالا يف الو هكرت ىف ريخلا نا فرعي

 لوسر لاق سابع نبا نع ةمركع ةياور ىفو سابع نبا ثيدح نم دواد وبا هاور ١(

 كحنمأ الا كيطعا الا ! هامع اي سابع ايه ، بلطملا دبع نب سابعلل (دقيعر ةلا

 عاونا رشع رفكي ام كملعا ياه «لاصخ رشع كب لعفا الا (كصخا) كوبحا الا

 هأطخو . هثيدحو هميدق ، هرخآو هلوا كبنذ هللا رفغ كلذ تلعف تنا اذا «كبونذ نم

 هلوق ... خلا يلصت نا : لاصخ رشع ث هتينالعو هرسو 0 هريبكو هريغصو 3 هدمعو

 ناو : داز مث تاعكر عبرا ىف كلذ لعفتو ، ةعكر لك ىف نوعبسو ةسمخ كلذف

 ناف 5 ةرم ةعمج لك يفف عطتست مل ناف لعفاف ةرم موي لك ىف اهيلصت نا تعطتسا

 نباو دوادوبا هاور _ ةرم كرمع يفف لعفت مل ناف ، ةرم ةنس لك يفف لعفت مل

 ثيدحلا اذه يور دقو : ظفاحلا لاق . يناربطلاو {| هحيحص ىف ةميزخ نباو ةجام

 دقو ، اذه ةمركع ثيدح اهلثماو { ةباحصلا نم ةعامج نعو 3 ةريثك قرط نم

 ، يرصملا ميحرلادبع دمحم وبا انخيشو ، يرجآلا ركبوبا ظفاحلا مهنم ةعامج هححص

 بغرم حيبستلا ةالص : كرابم نبا لاقو . هللا مهمحر يسدقملا نسحلا وبا انخيشو

 هححصم ها : اهنع لفاغتي الو نيح لك ىف اهداتعي نا بحتسي اهيف

٢٣٥٧ _ 



 رمأب مكدحا مه اذا : لاق هللا همحر دوعسم نبا نع يورم كلذو نيتعكر

 كملعب كريختسا ىنا مهللا : لقيل مث ، هضيرفلا ىوس نيتعكر عكريلف

 مالع تناو ملعا الو ملعتو ردقا الو ردقت كناف كتردقب كردقتساو

 يايندو ينيدل رمالا اذه يف يل ريخلا ملعت تنك نا كلاسا . بويغلا

 تنك ناو 3 هيف يل كرابو يل هرسيف هلجاو هلجاعو يرما ةبقاعو ىتشيعمو

 يرما ةبقاعو يتيفاعو ىتشيعمو يايندو ينيد يف رش رمالا اذه نا ملعت
 . )ناك ام ثيح ريخلا يل ردقو ينع هفرصاف هلجاعو

 يبا قيرط نم مالسلا هيلع هنع يورم كلذو : رافغتسالا ةالص اهنمو
 روهطلا نسحيف ابنذ بنذي دبع نم ام : لاق هنا هنع هللا يضر قيدصلا ركب

 اولعف اذا نيذلاو» الت مش ، هل هللا رفغالا هنم هللا رفغتسيف نيتعكر يلصي مش

 . "يآلا «هللا اوركذ مهسفنا اوملظ وا ةشحاف

 وه لقو ةحتافلاب لك ىن أرقي تاعكر رشع يهو : رهدلا ةالص اهنمو
 ف ىلصتو ذ ردقل ا ةليل قف او نمك اهالص نم ل اقيو ١5 ت ارم رشع هللا

 . رمعل ١ ف ةرم و ١ {| ةنس وا ٠ رهش لك ف وا ) ةعمجل ١ موي وا ةعمل ١ ةليل

 يف أرقي ةدحاو ةميلستب تاعكر عبرا : يهو : ءاجرلا ةالص اهنمو

 هباحصا ملعي (نم هللا لوسر ناك : لاق يملسلا هللادبع نب رباج نعو (هيلع قفتم) ١(
 رماب مكدحا مه اذا : لوقيف نآرقلا نم ةروسلا ملعي اك اهلك رومالا ىف ةراختسالا
 . فنصملا هقاسام خلا

 ٢( لاقو . يذمرتلاو يقهيبلاو هجام نباو يناسنلاو دوادوبا هاور ٤ نسح ثيدح 8

 ءادردلا يبأ نع نسح دنسب ريبكلا ىف يناربطلا ىورو . اضيا ةبوتلا ةالص ىمستو

 وا نيتعكر ىلصف لاق مث ءوضولا نسحأف أضوت نم _ لاق (هم) هللا لوسر نا
 رفغ هللا رفغتسا مث دوجسلاو عوكرلا نهيف نسحف . ةبوتكم ريغ وا ةبوتكم اعبرا

 نارمع لا ، - هل : )١٣٥( .
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 يف ىلصت ةرم نيرشعو اسمخ صالخالا ةروسو باتكلا ةحتافب ةعكر لك
 . ملعا هللاو هدجوالا ائيش هللا دنع وجري ال اهالص نم لاقيو . ةعمجلا موي

 ىحضلا تقو يف ىلصت عبرا ليقو . ناتعكر يهو : رجالا ةالص اهنمو

 عفترم ناكم يف ةيقنلا ضيبلا بايثلا سبلو لسغلا دعب ةعمجلا موي نم
 لقو ، ارشع يسركلا ةيآو ارشع باتكلا ةحتاف ةعكر لك يف أرقيو 0 هدحو

 نيعبس رفغتسيف ملسي مث ، ارشع صالخالا ةروس و . ارشع نورفاكلا اهيا اي

 هتجاح هللا لأسي مث إ ةرم نيعبس مالسلا هيلع ءيبنلا ىلع يلصي مث 5 ةرم

 . ملعا هللاو . اهاضق الا هتجاح هللا لاسيال ليقف . ةرم ةئام

 باب

 تاضورفملا تاولصلا ماكحا هب ريغتت اميف

 يهو فوخلا ةالصل : «اهدحا»ه بابساب ريغتت ةالصلا ةروص نا ملعا

 ؛ةالصلا مه تمقأف مهيف تنك اذاو» هناحبس لاق امك ودعلا ةهجاوم دنع

 { رثالا فالتخال اريثك افالتخا اهتفص يف سانلا فلتخا دقو . (١)ةيالا

 انباحصا نم امهريغو ةديبع يباو عيبرلا انباحصا دنع هب لومعملا نكل

 ةع ءيبلا باحصا نم ةلمج نع ديز نب رباج نع يور ام هللا مهمحر
 ىلصف 8 ودعلا تهجاو ةفئاطو هفلخ ةفئاط تفصف : هباحصاب ىلص هنا

 تهجاوو ىلوالا ةفئاطلا تفرصناف امئاق تبث مث ةعكر هفلخ نم نيذلاب

 اوملسف ملس مث . ةيناث ةعكر مهب ىلصف ىرخالا ةفئاطلا تءاجو ودعلا
 نع يورم اذهو . ةعكر ةفئاط نكلو ناتعكر هيع هل تبثف اعيمج

 ١) :ءابلا ٢٠١ .
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 يور دقو . مهنع هللا يضر ةباحصلا نم امهريغو دوعسم نباو سابع نبا
 رضحلا يف مكئيبن ناسل ىلع ةالصلا : لاق هنا اذه ىنعم يف سابع نبا نع

 هجاو نم ىلع سيلو . ةدحاو ةعكر فوخلا يفو ناتعكر رفسلا ينو عبرا

 عيمج ىلصت اذكهو ج مامالا ملس اذا نوملسي نكلو 3 دهشت ودعلا

 ةللاو . برحلا لاح ىف ءاوس رفسلاو رضحلا يف اهريغو برغملا : تاولصلا
 مل ناف هنكما ام فيك هفياسملا ةالصل اهريغت «يناثلا ببسلاو» . ملعا

 ، ههجو ناك ثيح ةالص لكل اسمخ ربكيلف ريبكتلاب الا اهءادا عطتسي

 :عطتسي مل اذا بكارلا كلذكو . ريبكتلاب نيتالصلا نيب عمجي هنا عمسن مل و

 تهجوت ثيح ارئاسو افقاو هتباد ىلع ىلص هريغ وا ودعلا ةفاخم لوزنلا
 { ةمات ةالص ىلص بلاطلا وه ناك اذاو 3 ايغاب نكي مل و بلطلا فاخ اذا

 © ملعا هللاو ةفياسملا يف انمدق اك اسمخ ربك ابولطم امزهنم ناك ناو

 اهناكرا ءافيتسا نم عناملا ضرملا ةالصلا ةروصل ريغملا !ثلاثلا ببسلاوا

 كلذكو 3 هنكما اك ىلصي ةنيفسلا بكار كلذكو . هنكما اك لصيلف

 ريغملاو» ، هنكما فيك هيلع ردق ام لعفي هاركالا رذعب عونمملا ريسالا
 ؛سماخلاو» { اذه لبق انمدق اك رفسلا يف اهريصقت ةالصلا ةروصل «عبارلا
 ءاشام اهنم تبثن نا انل ادب دقو { رهجلاو رصقلاب ةعمجلا ةالصل اهرييعت

 . مومعلا ىلع ةالصلا ماسقا انباتك نمضتيل موسرملا اذه يف افرط هلل

 باب

 ةعمجلا ةالص ىف

 ءاضق يف يناثلاو . ةعمجلا ين امهدحا & نيلصف ىلع لمتشي بابلا اذهو
 . تاضورفملا تلئاوفلا
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 ةعمجلا ةالص ىف

 . تاهمالاو دعاوقلا ىرجم اهنم يرجت ماسقا ةعبرا ىلع لمتشم وهو

 ةعمجلا مكح ىف

 ىتلا ةعبسلا راصمالا ي لداعلا مامالا فلخ اهبوج و ىلع اوعمجا دقو

 ةرصبلاو ةنيدملاو ةكم : يهو هنع هللا يضر باطخلا نب رمع اهرصم

 ةعمجلا بوجو ىلع قفتم هذهف . نامعو نيرحبلاو نمبلاو ماشلاو ةفوكلاو
 ىلع رمالاو ('يآلا «ةعمجلا موي نم ةالصلل يدون اذا» ىلاعت هلوقل 3 اهيف

 ىلع قرحا مث سانلاب يلصي الجر رمآ نا تممه دقل ةت هلوقل بوجولا
 بهذف ةربابجلا فلخ اهيف اوفلتخاو . (")ةعمجلا ةالص نع نوفلختي لاجر

 ةبجاو ةعبسلا راصمالا يف مهفلخ ةعمجلا ةالص نا ىلا انباحصا رثكا
 ةربابجلا فلخ ىلصتال اهنا ىلا مهضعب بهذو . ةضيرفلل لطعم اهل لطعملاو

 هباحصاو يبنلا ينعا ةلداعلا ةمئالا فلخ لصالا يف اهبوجو نا اومعزو

 . حصا لوالاو ، (}ليلد ىلا جاتحم ةربابجلا فلخ اهزاوج يعدلملاف اولاق

 ١( ةعمجلا : ٩ .

 ٢ هرخآ ىف _ مهتويب _ ةدايزب دوعسم نبا نع ملسمو دمحا هاور .
 ةالصلل يدون اذا اونمآ نيذلا اهيا ايه : ىلاعت هلوق وه باتكلا نم ليلد كانه لجا ٣

 بحاص لاق _ ديقت مل و ةيآلا تقلطا دقف _ ةيآلا هللا ركذ ىلا اوعساف ةعمجلا موي نم

 اهيا اي ىلاعت هللا رمال بجاو اهضرف نال _ : هصن ام دمحم يبا نع القن حاضيالا

 = عامجابالا اهضرف لوزي الف ماع رما اذهو _ ةيآلا ةالصلل يدون اذا اونمآ نيذلا
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 قسافلا نا ىلع انقافتال اهطورش تمت اذا ةالصلا يف رثؤي ال قسفلا نال

 ، اهطورش اهافو اذا هقسف لاح ين ىلص ام ةداعا هيلع نكي مل بات اذا

 رذاباو سابع نبا نا يور املو ()رجافو راب لك فلخ اولص لع هلوقلو

 فلخ نولصي نيعباتلاو ةباحصلا نم مهريغو سناو نسحلاو ديز نب رباجو

 رماع نب ةدجنو مكحلا نب ناورمو نايفس ييا نب ةيواعمو (")نانع
 . ملعا هللاو مهريغو سابعلا ينبو ةيمأ ينب ةالوو فسوي نبا جاجحلاو

 ن اثلا مسقل ١

 اهطورش ىف

 ةيرحلاو ةحصلاو ةيروكذلاو مالسالاو لقعلاو غ ولبلا : رشع دحا يهو
 الف قعلاو غولبلا اماف 3 ةبطخلاو ةعامجلاو رصملاو 2 مامالاو { ةماقالاو

 لوقلا اذهو : لاق مث لداع ريغ وا لداع رمالا يف نكي ملو «همومع ديقي ينعي =
 اولص (نر هلوق ةنسلا نمو _ ها ةجحلل امهبرقاو نيلوقلا هبشا يدنع ريخالا

 هلوق كلذ نم حرصاو _ صاخ ريغ ملع !ىرت اكه وهو رجافو راب لك فلخ
 ىف { اذه يماقم يف ةعمجلا مكيلع ضرف هللا نا اوملعاوه هبطخ ىدحا يف دقر

 يتايح يف اهكرت نمف 0 ةمايقلا موي ىلا & اذه يماع ىف اذه ىربنم يف ، اذه يموي

 هللا كرابالو . هلمش هللا عمج الف اهب افافختسا رئاج وا لداع ماما هلو & يتامم دعبو

 بات نمف بوتي ىتح ةكرب الو الا . هل موص الو الا . هل ةالص الو الا . هرما يف

 ابوج و نا ىلع هداتع! درجمل هلوق لوقلا اذه بحاصل متي الف هيلعو ث هيلع هللا بات

 هححصم مها . لصالا وه ةلداعلا ةمئالا فلخ

 لخدي مل ام رجافو راب لك فلخ ةزئاج ةالصلاو ظفلب سابع نبا نع عيبرلا هاور ١(

 . مدقت دقو ؛اهدسفي ام اهيف

 امو نيدشارلا ةعبرالا ءافلخلا دحا وهو فيك 7 ةربابجلا ةرمز ىف ناهثع رشح يغبنيال ٢(

 ةطلسلاب مكحلا نب ناورم بعالت يدنع هببس ناك امنا همايا ىف ةنتفو كابترا نم عقو

 . هيف هنظ نسحل الالغتسا
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 مالسلا هيلع هلوقل نونجم ىلع الو لفط ىلع بجيال ضرفلا نا يف فالخ
 عبمج يف طرش مالسالا كلذكو (١ثيدحلا ثالث نع ملقلا عفر»
 اميقم ماد ام ةعاط هنم لبقتال كرشملا نا ىلع عيمجلا قافتال اضيا ضئارفلا

 سانلا قافتال ةعمجلا طورش نم امهف ةحصلاو ةيروكذلا اماو & هكرش ىلع

 نم اوناك اورضح اذا نكلو ضيرملا ىلع الو ةأرملا ىلع بجحتال اهنا ىلع

 روهمجلا دنع اضيا ةعمجلا طورش .نم ةماقالاو ةيرحلا كلذكو . اهلها

 مهنا هباحصاويلع نب دواد نع ىوري اذاش افالخالا ملعلا لها نم مظعالا

 ةحص يف مهعزانت كلذ ببسو ء دبعلاو رفاسملا ىلع ةعمجلا اوبجوا
 ةعامج يف ملسم لك ىلع بجاو قح ةعمجلاو مالسلا هيلع هلوق وهو ثيدحلا

 يفو "هضيرم وا ، يبص وا ث ةأرما وا ؤ كولمم دبع ةعبرا ىلع الا
 دنع قبي مل اذا انباحصا لاقو (")هرفاسم وا ةسمخ الاو ذ رخا ثيدح

 اهب مرحا دق نوكي نا الا اعبرا ىلص نورفاسملاو ديبعلاو ءاسنلا الا مامالا

 ىلاعت هللا نال راصمالا لها ىلع بجت امنا ةعمجلا نا اولاقو ةعمج اهالص

 لها نم اوسيل. ديبعلاو (ثةيآلا ههللا ركذ ىلا اوعساف» لاقف مهبطاخ

 : لاق ىلاعت هللا نال ، مهل نذؤي نا الا عيبلا لها نم الو ، راصمالا

 | ملتحي ىتح يبصلا نعو ، ظقيتسي ىتح مئانلا نعه ... همامتو ةشئاع ثيدح نم ١(

 ىلع حيحص لاقو مكاحلاو ، ننسلا باحصاو دمحا هاور ءلقعي ىتح نونجملا نعو
 . يذمرتلا هنسحو نيخيشلا طرش

 لاق باهش نب قراط ثيدح نمو . رباج قيرط نم يقهيبلاو ينطقرادلا هجرخا ٢(
 ريغ هححص ظفاحلا لاقو . ملسمو يراخبلا طرش ىلع حيحص هدانسا : يوونلا

 . دحاو

 ىلع سيل» لاق () هللا لوسر ناه رمع نبا نع فيعض دانساب يناربطلا ىورو ٢(

 . !ةعمج رفاسم

 . ٩ : ةعمجلا ئ
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 يور املف رفاسملا نع اهطوقس اماو { ('ءيش ىلع ردقي ال اكولمم ادبع»
 موي وهو رفاسملا ةالص ةفرعب رصعلاو رهظلا ىلص هكلع ءيبنلا نا

 لاقف نيتعكر ةعمجلا موي ةكم لهأب ىلص ايلع نا يور كلذكو ("ةعمجلا
 لها هيلع عمجا امل ةالصلا طورش نم نطولا ذاختا نالو & مكتالص اومت
 انطو ةنيدملا ذختا ةنيدملا ىلا ةكم نم رجاه امل مالسلا هيلع ءيبنلا نا ملعلا

 ملف ، مالسا راد تناكف كلذ دعب ةكم حتف مث ، مامتا عضوم هل تناكف

 . هدادجاو هئابآ رادو هراد اهيفو ، ةالصلا اهيف رصقي ناكف انطو اهذختي

 نيتعكر ةكم يف نايلصي اناكف امهنع هلا يضر رمعو ركبوبا لعف كلذكو

 طورش نم امهف رصملاو مامالا اماو . ملعا هللاو مهئابآ رودو مهرود اهيفو
 نب كلام اماو . ةفينحوبا كلذ ىلع مهقناوو انباحصا دنع اضيا ةعمجلا

 لامتحالا فالخلا ببسو ةعمجلا يف اطرش رصملاو ناطلسلا ري ملف سنا

 رصمو ةعامج يف الا اهلصي مل هنا كلذو لع يبنلا لعف يف ، قرطتلا

 ةعمجلا بوجو ةحص يف طرش ءايشالا هذه نا ىأر نمف عماج دجسمو

 . هريغ نود ضعبلا كلذ طرتشا ضعب نود اهضعب ىأر نمو 3 اهطرتشا

 ين الا قيرشتالو ةعمجال» : لاق هنا يلع ثيدح ىف ةديبع وبا ىور دقو

 يف ىريال ةديبعوبا ناك ليقو ،نيديعلا ةالص قيرشتلاب ينعي اعماج رصم

 ضرا لك : لوقي هللا همحر مامض ناك ليقو إ ةعمج مجاعالا دالب نم ءيش

 يبا نع لاقو 7 اهيف عمج دودحلا اهيف تميقا برعلاو ةمذلا لها

 يث ةربابجلا فلخ هعمجلا ةالص زوحت : لاق هنا انباحصا نم (")يراوحلا

 ٧٥ : لحنلا ١(
 ٢( سابع نبا قيرط نم يفاسنلاو دوادوبا هاور .

 نم فونت ةدلب نم ينامعلا يراوحلا نب دمحم يراوحلا وبا خيشلا وه : يراوحلا وبا (
 ثلاثلا نرقلا ءاملع نم ناكو ىوزنب شاع !رضخالا لبجلاو ىوزن نبا ىوزن لامعا

 = ريثك هيلع جرختو يصورخلا سيمخ نب تلصلا رثؤملا يبا نع ملعلا ذخا يرجملا
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 يهف ةعامجلا اماو . ملعا هللاو . اهريغ يف زوجت الو . ةعبسلا راصمالا

 يف اوفلتخاو . (ا)ىدارف ىلصت ال ذا ةمالا ع امجاب ةعمجلا ةحص ىف طرش

 ناذه» نيلجرلل ليع ءيبنلا لوقل 5 مامالا عم دحاو ليقف : ةعامجلا رادقم

 ليقو . مامالا ىوس ةثالث ليقو 3 مامالا ىوس نانثا ليقو ("هةعامج

 مسا هيلع قلطني اميف مهعزانت فالخلا ببسو . نوعبرا ليقو & نوثالث

 اهالص هلع ءيبنلا نع يور املف ، نيعبرالا طرتشا نم اماو . عمجلا

 ةعمجلا طورش نم اضيا ةبطخلاو { (")الجر نيعبرأب رمالا لوا يف ةنيدملاب

 نم الدب ةبطخلا تسيلو . اعبرا رهظلا اولص نكت مل اذاف انباحصا دنع

 دقو . ملعا هللاو . اهربدتسي بيطخلاو ةلبقلا لبقتسي يلصملا نال نيتعكرلا

 ('هامئاق كوكرتو» ىلاعت هلوقل ةضيرف ةبطخلا نا سنا نب كلام جتحا

 همحر ناكو نانبلاب هيلا راشي نمم هرصع ىف نيينامعلا عجرم ناكو 2 ءاملعلا نم =

 قوسلا ىلا بئالاب يتأيف ةالفلا ىلا جرخي هنا كيهان . هنيمي دكب شيعي ادهاز الضاف ةللا

 ردصاو ةيبرعلا ةريزجلا مهؤالب مع نيذلا ةطمارقلا نمز هكردا . هنم شيعيل هعيبي

 دجسم ف ميظعلا نآرقلا ولتي لوسرلا هدجوف مادعالاب امكح مهتالو ضعب هيلع

 لاني نا تيشخ : لاق ؟ هلتقت مل مل هل ليقف ، هنع كسماف ىوزن رقع ىف يبجشلا

 : ءاملع نم هيلع جرخت ام ىلع ةدايز ايبدا اتارث انل كرت دقلو . دجسملا ناردج همد

 ماق يذلا ةيا ةئامسمخ ريسفت باتكو رفعج نبا عماج ىلع ةديفم تادايز : انل كرت

 بتك تألتما دقف ةلمجلابو . يثراحلا دمح نب ملاس خيشلا لضافلا انوخا اريخا هعبطب

 هححصم ها . هاضراو هنع هللا يضر هملعب باحصالا

 اهيلصي ولو ىدارف ولو ىلصت ةعمجلا نا يرصبلا نسحلاو سابع نبا نع يور لب

 . عطقنت الئل ةعامجلا امناو هدحو هتيب يف ناسنالا

 نانثالا () هلوق ثيدحلا ىنعم يفو _ نابح نباو هجام نباو دواد وبا هاور

 . ينطقرادلا هاور ءةعامج امهقوف امف

 متنا كلام نب بعك هيبا نع بعك نب نامحرلادبع نع ةجام نباو دوادوبا هاور

 . !الجر نوعبرا : لاق ؟ ذئموي

 .اه ركذ م دمت
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 : هنذؤمل لاق سابع نبا ناب جتحاو ، ةنس اهنا هريغ لاقو بطخت : لوقي

 . انمدق اك ةالصلا ين نكرو طرش اهنا ىلع روهمجلاو «ةميزع ةبطخلا امنا»

 ثلاثلا مسقلا
 ةعمجلا ادا طورش ف

 اهدعب ناتعكرو { ةبطخلاو 3 اهل يعسلاو ، ةينلاو ، تقولا لوخد يهو
 ال ناذالا يف فلتخاو .3 اهدعب ةروسو ةحتافلاب ةءارقلاب امهيف رهجي

 نا ىلع اوعمجا ءاملعلا روهمجف تقولا اما : اهيف ةراهطلاو اهيلا تاصنالاو

 هلبق ةالصلا الو ةبطخلا زوجت الف لاوزلا دعب ينعي هنيعب رهظلا تقو اهتقو

 جتحاو . لاوزلا لبق اهزاجا هنا : لبنح نب دمحا نع ىوري اذاش افالخالا

 الا ف يبنلا دهع يف ىذغتن انك ام : لاق هنا مهضعب نع يور امب

 كلام نب سنا ثيدح نم تبث امل . لوالا لوقلا حيحصلاو ( )ةعمجلا دعب

 امل اهناف اضياو . ("١لسمشلا ليمت نيح ةعمجلا يلصي ناك مالسلا هيلع هنا

 ةينلا اماو ؤ رهظلا تقو اهتقو نوكي نا بجو رهظلا نم الدب تناك
 ةالصلا وه ركذلاف (هللا ركذ ىلا اوعساف» ىلاعت هلوقلف اهل يعسلاو

 امهو اهيف لوقلا مدقت دقف ةبطخلا اماو . ملعا هللاو ، دصقلا وه يعسلاو

 ةالص نا ىلع ليلد ثيدحلا ىف سيلو . (ض) دعس نب لهس ثيدح نم هيلع قفتم ١(

 تقو لوا يف ةعمجلا ةالصب عراسي (ةليم) ناك معن { لاوزلا لبق ىلصت ةعمجلا
 . سانلا عمتجت ىتح هدعب هرخؤي ناك دقف رهظلا فالخب { لاوزلا

 ٢( سنا نع يقهيبلاو يذمرتلاو دواد وباو يراخبلاو دمحا هاور .

 .اهركذ مدقت ٣(
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 انباحصا رثا يف اماو . (١ءهضعب دنع ةفيفخ ةسلجب امهنيب لصفي ناتبطخ

 اوناك ايلعو رمعو ركبابا نا انيلا عفري مل : لاقو سولجلا زوجيال لاق
 هنا ليقو : ربكلل هنس رخا يف ناثع كلذ لعف امناو نيتبطخلا نيب نوسلجي

 يف ليق ام لقاو ملعأ هللاو (؟)هنطب محش رثك نيح ةيواعم سولجلا ثدحا
 هذه جم ورتلا 7 متيو نيديعلا ةالص اهب دقعنتو ةعمجلا اهب حصت ىتلا ةبطخلا

 ىلع الا ناودعالو نيقتملل ةبقاعلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا يهو : تاملكلا

 عيمجلو انل رفغا مهللا . نيئيبنلا متاخ دمحم انديس ىلع مهللا لصو نيملاظلا

 اهيف أرقي نا ةنسلا نم نا ىلع ءاهقفلا رثكاف اهيف ةءارقلا اماو . نيملسملا

 نم اسان تكردا» : لاق هللا همحر ديز نب رباج ثيدحل ةعمجلا ةروسب

 ةروس رثا ىلع ةعمجلا موي أرقي مالسلا هيلع هللا لوسر نا نولوقي ةباحصلا

 مسا حبسب أرقي هنا اضيا تعمسو رباج : لاقو (")ةيشاغلا ةروسب ةعمجلا

 هيلع هنع ريشب نب نامعنلا نع يور لوالا لوقلاو (٤)ىلعالا كبر

 ىلوالا ةعكرلا يف أرقي . مالسلا هيلع هنا ةريره يبا ثيدح يفو ث مالسلا

 يف فلتخاو . ملعا هللاو . &ث)نيقفانملا ةروسب ةيناثلا يفو . ةعمجلا ةروسب

 تاصنالا كلذكو ، كلذ نم رثكا ليقو ، دحاو ناذا وه ليقف اهل ناذالا

 (ل ءيبنلا ناك : لاق ةرمس نب رباج ثيدح نم دوادوباو ملسمو دمحا هاور ١)

 دقف اسلاج بطخي هنا لاق نمف 3 امئاق بطخيف موقي مث ، سلجي مث امئاق بطخي

 . سمخلا تاولصلا اهب دارملا هةالص يفلا نم رثكا هعم تبلص هللاو دقف بذك

 رمعو ركب وباو امئاق (ةلع) هللا لوسر بطخ لاق سواط نع ةيش يبا نبا ىور ٢(

 . ٧ةيواعم ربنملا ىلغ سلج نم لواو & ناثعو
 حبس» ةعمجلا ىفو نيديعلا يف أرقي ناك (ْلع) هنا ريشب نب نامعنلا نع ملسم ىور ٢(

 . هةيشاغلا ثيدح كاتا له _ ىلعالا كبر مسا
 . اذكه ةراتو اذكه أرقي ةرات (ةليمع) هنا ٤

 . ملسم هاور سابع نبا نع (ه
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 وه لاق نم مهنم : لاوقا ةثالث ىلع هيف اوفلتخا . بطخي وهو مامالا ىلا

 هيلع هلوقل سانلا نم روهمجلا اذه ىلعو . ةبطخلا ماكحا نم مزال مكح
 اوفلتخاو (١)توفغل دقف بطخي مامالاو تصنا كبحاصل تلق اذا» مالسلا

 لوقلاو . نورخآ هنم عنمو ضعب هزاجأف سطاعلا ثيمشتو مالسلا در يف
 يبعشلا نع كلذ يور . نارقلا ةءارق دنع الا زئاج مالكلا نا يناثلا

 نارقلا ءىرق اذاف» ىلاعت هلوقب اوجتحاو ، ريبج نب ديعسو يعخنلا ميهارباو

 هل بجي سيلف نارقلا ادعام ناو ةيآلا ("اوتصناو هل اوعمتساف

 مهفالتخا اماو اهعمسيال وا ةبطخلا عمسي نا نيب نورخا قرفو . تاصنالا

 © تاصنالاب رمالاو امهب رمالا ضراعتلف سطاعلا ثيمشتو مالسلا در ين

 سلج اذا : وه ناذالا تقو نا ىلع ءاملعلا روهمج قفتا دقو . ملعا هللاو
 © ةبطخلا يف مامالا ذخا هللا الا هلا ال نذؤملا لاق اذاف 2 ربنملا ىلع مامالا

 هللاو : اهيف مامالا لخديف ةالصلا تماق دق نذؤملا لوقي ىتح لزني الو

 هئزجي الو 3 اهل حاورلا دنع لسغلا . «اهب ةصتخملا ةعمجلا ننسو» . ملعا

 { روكبلاو ، سابللا يف ليمجتلاو ، كاوسلاو { بيطلاو . حبصلا دعب الا

 «اهلئاضف» { ةءارقلاب رهجلاو ، هجولاب هل لابقتسالاو { مامالل تاصنالاو

 صق نم ةرطفلا لاصخ لامعتساو اهل حاورلاب لسغلا ةلصو اهل ريجهتلا

 ("ااهتبطخ يف داصتقالاو رافظالا ميلقتو دادحتسالاو طبالا فتنو براشلا

 هللا ىلع ءانثلاو ركذلا ىلع اهلاتشاو هوحن وا فيس وا اصع ىلع ؤكوتلاو
 . اهلبق ةقدصلاو ءاعدلاو ريكذتلاو نيتداهشلاو

 ١( ةريره يبا ثيدح نم هيلع قفتم .
 ٢( فارعالا : ٣٠٤ .

 لجرلا ةالص لوط»ه : لوقي ( للع هللا لوسر تعمس : لاق رساي نب رامع ثيدحل ٢(

 ةزمهو ٠ مملا حتفب ةمالعلا : ةنئملاو _ ملسم هاور !ههقف نم ةنكم هتبطخ رصقو

 . لج رلا هقف هب فرعي امم ينعي ةددشم نون ش ةروسكم
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 عبارلا مسقلا

 ةعمجلا م اكحا ف

 لها رثكا دنع ةنس وهو ؛ةعمجلا لسغ يف اهادحا» : لئاسم عبرا هيفو

 ةعمجلا موي رهط» مالسلا هيلع هلوقل هبوجو ىلا رهاظلا لها بهذو . ملعلا
 أضوت نم» مالسلا هيلع هلوقب نولوالا جتحاو ('ملتحم لك ىلع بجاو

 بهت نميف مهفالتخا «ةيناثلاو» . ")لضفا وهف لستغا نمو تمعنو اهيف
 ليقو . موي ةريسم اهنيبو هنيب ناك نم ىلع ليقف : رصملا ج راخ نم هيلع
 بغرملا اهيلا حاورلا تقو يف اوفلتخا «ةثلالا» : لايما ةثالث ليقو & ناخسرف

 ةندب برق امناكف ىلوالا ةعاسلا يف حار نم» : مالسلا هيلع هلوقل هيف

 «ةعبارلاو» . هدعب ليقو . لاوزلا لبق ليقو . راهنلا لوا ليقف (")ثيدحلا

 ببسو © خسفي ال ليقو ، خسفي ليقف : ءادنلا دعب عيبلا يف اوفلتخا

 عيب اماو ؟ ال ما هنع يهنملا داسف ىلع لدي له يبنلا يف مهعزانت فالخلا

 . ملعا هللاو ، خسفي الف ةعمجلا هيلع بجت ال نم

 ١( «لسفلاه ظفلب يناسنلاو دوادوباو ملسم هاورو _ ديعس يبا ثيدح نم هيلع قفتم .
 ثيدح نم ناسناو هنسحو يذمرتلاو دوادوبا هاورو _ ينطقرادلاو يقهبيلا هاور ٢(

 . «لضفا لسفلاف لستغا نموه ظفلب ةرمس

 موي لستغا نمه ثيدحلا ظفلو : ةريره يبا قيرط نم ةجام نبا الا ةعامجلا هاور ٢(

 ةعاسلا يف حار نمو . ةندب برق هناكف ىلوالا ةعاسلا يف حارف ةبانجلا لسغك ةعمجلا

 نمو ، ترقا اشبك برق امناكف ةثلاثلا ةعاسلا يف حار نمو 0 ةرقب برق امناكف ةيناثلا

 برق امئاكف ةسماخلا ةعاسلا يف حار نمو { ةجاجد برق امناكف ةعبارلا ةعاسلا ىف حار

 . !ركذلا نوعمتسي ةكئالملا ترضح مامالا جرخ اذاف { ةضيب
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 باب

 اهنم تئاوفلا ءاضقو ةالصلا كاردتسا ىف

 لوال ١ لصفل ١

 ةالصلا تئاوف كاردتسا ىف

 . لصألا ىرجم يرجت لئاسم هيف ناف 5 هماما ءارو مومأملا تاف اذا

 ىلا ىوه دق مامالاو لخد اذا ةعكرلا هتوفت ىتم : ىلوالا ةلاسملا

 هسأر عفري نا لبق مامالا عم عكر اذا : ءاملعلا روهمج لاقف ؟ عوكرلا

 عكر اذا نورخا لاقو . اهؤاضق هيلع سيلو ث ةعكرلا كلتل كردم وهف

 . ةريره يبا ىلا بوسنم اذهو 7 امئاق هكردي مل ام ةعكرلا هتتاف دقف مامالا

 كلذ نإ هسأر عفري مل نيمومأملا ضعب كردأو هسأر مامالا عفر اذإ ليقو

 ددرت فالخلا ببسو . يعفاشلا لاق هبو ، ضعبل ةمئأ مهضعب نأل هئزب

 . فوقولاو ءانحنالا ىلع لدت وا ، طقف ءانحنالا ىلع لدت نا نيب ةعكرلا

 كردا دقف ةالصلا نم ةعكر كردا نم» مالسلا هيلع هلوق ىف كلذو

 فوقو هتاف اذا لاق مايقلا ىلع عوكرلا مسا رصق نمف . (هةالصلا

 : لاق ةريره يبا نعو _ ىنعمب امهو «ةعكرلاو لدب «عوكرلاه : ظفلب هيلع قفتم ١(
 اهودعت الو اودجساف دوجس نحنو ةالصلا ىلا متئج اذا» : (ةّلع) هللا لوسر لاق

 ©، هحيحص ىف ةميزخ نباو دوادوبا هاور هةالصلا كردا دقف ةعكرلا كردا نمو . ائيش

 { ادجاس مامالا كردأ نم نا : ثيدحلا ىنعمو حيحص : لاقو ، كردتسملا ىف مكاحلاو

 ٠ مامالا عم ع وكرلا يا ةعكرلا كردا نمو & ةعكر كلذ لدعي الو دوجسلا ق هقفاو

 . هل تبصحو ةعكرلا يا ةالصلا كردا دقف
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 ءانحنالاو مايقلا ىلع لمتشي ع وكرلا لاق نمو ث ةعكرلا هتتاف دقف مامالا

 ءانحنالا ىلع قلطي عوكرلا نا كلذو ةعكرلل اكاردا ءانحنالا كاردا لعج

 باحصا فلتخاو . ملعا هللاو . اعرش دوجسلاو ءانحنالاو مايقلا ىلعو ةغل
 ئزجت ضعب لاق : ةدحاو ةريبكتب مامالا عوكر يف لخد اذا لوألا لوقلا
 ةيناثلاو حاتتفالل امهادحا ناتنثا رايتخالا نكلو . مارحالا ةربكت اهاون اذا

 اهوني مل ناو ةدحاو هئزجت ليقو . نيتريبكت نم دبال موق لاقو . عوكرلل
 عوكرلا يف مامالا عابتا نع ىهس اذا اماو ، لوألا حيحصلاو . مارحالل

 ةعكرلا هتتاف دقف هعم عوكرلا كاردا هتاف اذا موق لاقف : دجس ىتح

 ةعكرلا ىلا موقي نا لبق مامالا كرداو عكر اذا ليقو . اهؤاضق هيلع بج وو

 مامالا عفري مل ام اهب دتعيو هعبتي نورخآ لاقو . هئزجتو اهب دتعي هناف ةيناتلا
 نا مومأملا لعف طرش نم له . فالخلا ببسو . ةيناثلا ةعكرلا نم هسأر
 ءازجا عيمج يفوه لهف اطرش ناك ناف ؟ ال ما مامالا لعفل انراقم نوكي
 ؟ اهضعب ىف طرش وه امنا ما دوجسلاو ءانحنالاو مايقلا نم ةثالثلا ةعكرلا

 ينعا ؟ هلعف مومأملا لعف نراقي نكي مل اذا مامالا ىلع افالتخا نوكي ىتمو

 اهئازجا عيمجو ةعكرلا لاق نمف . ايناث العف مامالا لعفيو العف وه لعفي نا
 وهف ةيناثلا ةعكرلا ىلا موقي نا لبق هقحلو مامالا عبتا اذا لاق ، دحاو لمع

 نمو 0'هيلع اوفلتخت اله مالسلا هيلع هلوق ىف لخدي مل و ةعكرلل كردم
 نا هطرش نم امناو هماما لعف نراقي نا مومأملا لعف طرش نم سيل . لاق

 ةيناثلا ةعكرلا نم هسأر عفري نا لبق هكردا نا لاق ؤ طقف هدعب نوكي

 . اهب دتعي هناف

 زهس بحاص لاق هدوعقلا يف هوعباتتالو مكماما ىلع اوفلتختاله : ثيدح ىلا ريشي ١(

 اله هلوق تدجو الو ، باتك ىلا هدنسي ملو ؤ يضاقلا حرش ىف اذك» : مالسلا
 . ها . رظنيف ثيدح ىف دوعقلا يف هوعباتت
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 . مامالا ملست دعب مومأملا هكردتسي اميف اوفلتخاو : ةيناثلا ةلأسملا

 وه سيل كردا ام ناو ءاضق وه : موق لاقف ؟ ءادا وا ءاضق نوكي له
 ةدئافو ، هتالص لوا وه كردا ام ناو ءادا وه نورخآ لاقو هتالص لوأ

 ءاضق كلذ نا لاق نم لوق ىلعف : ةعكر برغملا نم كردا نميف فالخلا

 سلجي نا ريغ نم ةروسو نآرقلا مأب امهيف أرقي نيتعكرلا ىلا مومأملا موقي

 نارقلا مأب اهيف أرقيف ةدحاو ةعكر ىا موقي يناثلا لوقلا ىلعو . امهنيب
 . ملعا هللاو ةيناثلا ىلا موقي مث سلج دوجسلا نم هسأر مفر اذاف ةروسو

 متكردا امف» قرطلا ضعب يف روهشملا ثيدحلا درو هنا فالخلا ببسو

 لوا وه كردا ام نوكي نا يضتقي مامالاو (\)هاومتاف مكتاف امو اولصف

 !اوضقاف مكتاف امو اولصف متكردا امف» ثيداحالا ضعب يف دروو . هتالص

 وه كردا ام نا حيحصلاو { هتالص رخا وه كردا ام نا بجوي ءاضقلاو

 بيترت رخادلا ىلع مهبابجياو مارحالا عضوم هنا ىلع مهقافتال هتالص لوا

 . ملعا هللاو { مامالاو مومأملا ةين بيترتلا ىف فلتخت نكل هتالص رخا

 لاقف : ةعكر ةعمجلا ةالص نم كردا نميف اوفلتخاو : ةثلاثلا ةلأسملا

 . اعب را ىلص ةعكر نم لقا كردا ناو . (١)ةيناث ةعكر يضقي نا هيلع موق

 فالخلا ببسو . كردا ام امهنم كردا نيتعكرلا ىضقي لب موق لاقو

 : ثيدحلا ظفلو ءاوضقاف» تاياورلا ضعب ىفو _ ةريره يبا ثيدح نم هيلع قفتم ١(

 اهوتاف نوعست متناو اهوتأت الف ةالصلا تميقا اذاو ةياور ىفو «ةالصلل بوث اذاو

 ناف يفاسنلا هاور ءاوضقاف مكتاف امو { اولصف متكردا امف 0 راقولاو ةنيكسلا مكيلعو

 هيلع قفتم هنا اك _ دمحاو يناسنلا هاور ، ةالصلا ىلا دمعي ناك ام ةالص ىف مكدحا

 . سنا نع عيبرلا هاورو ٤ ةداتق يبا قيرط نم
 !هتالص تمت دقو ىرخا اهيلا فضيلف ةعمجلا ةالص نم ةعكر كردا نم (ةللع) هلوقل ٢(

 حيحص هدانساو هل ظفللاو _ ينطقرادلاو ةجام نباو يفاسنلا هاور رمع نبا نع

 . هلاسرا متاح وبا ىوق نكل

_ ٢٣٧٢ 

 



 مكتاف امو اولصف متكردا امه مالسلا هيلع هلوق نيب عقاولا ضراعتلا
 . ("؛ةالصلا كردا دقف ةعكر ةالصلا نم كردا نم» هلوق نيبو 2\ماومتاف

 ىف الا ةالصلا نالصو نكميال انباحصا ضعب لاق : ةعبارلا ةلأسملا
 ادعاق «مامالا هب هتاف ام كردتسا ذا» لخادلا ملسيو . دوعقلا وا مايقلا لاح
 لخد نا رفاسملا مزليو . امئاق ملسي مايقلا كردا نا ليقو _ لاح لك ىلع
 . ملعا هلاو . ةفيلخ ناك رضاحلا هفلختسا ناو . مامتلا رضاحلا مامالا ىلع

 ن انلا لصفل ١

 تئاوفلا ءاضق ىف

 هيلع هلوقل يسانلاو مئانلا ىلع ءاضقلا بجي هنا ىلع مالسالا لها قفتا

 (")هاهتقو كلذف اهركذ اذا اهلصيلف اهيسن وا ةالص نع مان نم» مالسلا

 ءاضقلا ناو & صاع مما هنا اهتقو جرخي ىتح ةالصلل كراتلا نا ىلع اوعمجاو

 . هيلع ءاضقالو مثا وه اولاق مهنا ةيرهاظلا نع ركذ ام الا . هيلع بجاو

 هرذع يذلا يسانلا ىلع دماعلا سايق امهدحا : نائيش فالخلا ببسو

 ريغ هنال ءاضقلا هيلع بجي نا ىرحا دمعتملاف ، ةريثك ءايشا يف ع رشلا

 سايقلا ناك ظيلغتلا باب نم بوجولا لعج اذا : اذه يف قحلاو . روذعم
 ٤ يسانلا دض دماعلا نال غوسي الف قفرلا باب نم لعج نا اماو 0 اغئاس

 هيرضح ةالص ركذي نا لثم ةفلتخم لاوحا يف تناك نا اماو . ملعا هللاو

 .ايرق مدقت ١(

 ٢) ابيرق مدقت .

 ٢٣) هيلع قفتم .

_ ٢٣٧٢٣ _ 



 نا ىلا انباحصا بهذف : كلذ ي اوفلتخاف : رضح يف ةيرفس وا رفس ىف

 نم هيلع ام يضقي نا هيلع امنا هب متتال امب اهيلصي وا ةالصلا كرتل دماعلا

 يسانلاو مئانلا اماو . هيلع نيد اهنال رضح الو رفس ةاعارم ريغ نم ةالصلا

 كلذف مالسلا هيلع هلوقل هيف ةالصلا كرت وا هيف ظقيتسا يذلا تقولا عاريلف

 لاقو . ةيرضح رضحلا يف ةيرفسلاو ةيرفس رفسلا ين ةيرضحلا يضقيف اهتقو

 ءالؤه يأر ىلعف ةيرضح وا ةيسنملا تناك ةيرفس لك ىلع اعبرا يضقي ضعب
 ةيرفس رضحلا يف ركذ ناو ةيرضح اهالص ةيرضح رفسلا يف ركذ نا
 بوجو يف اوفلتخاو . ملعا هللاو يعفاشلا بهذم وهو ةيرضح اهالص

 يف ةرضاحلا ةالصلا عم تايسنملا بيترت ينعا تايسنملا ءاضق يف بيترتلا

 : ةدحاو نم رثكا تناك اذا ضعب عم اهضعب تايسنملا بيترتو 0 تقولا

 هناو { اهنودامف تاولصلا سمخلا ىف بجاو بيترتلا نا ىلا مهضعب بهذف

 وهو ةيسنملا ركذ نا اولاق مهنا ىتح ، ةرضاحلا تقو هتاف ناو ةيسنملاب أدبي
 لعف ناو ، بجاو ريغ بيترتلا نورخا لاقو . هيلع تدسف ةرضاحلا ىف

 ءاضقلا هيبشت فالخلا ببسو . نسحف اعساو ةرضاحلا تقو ناك اذا كلذ
 نهالصف تاولص ةسمخ قدنخلا موي هتاف ع يبنلا نا يور املو 2 ءادالاب
 . (١)بيترتلا ىلع

 ركذ امك تاولص سمخال & طقف رصعلا ةالص ةتئافلا نا ىلع صن هنكل يراخبلا هاور ١(

 هناه يورامل عبرا تاتئافلا نا حاضيالا باتك ىف رماع خيشلا ركذو _ فنصلا

 نب يلع نع يورو بيترتلا ىلع نهالصف تاولص عبرا قدنخلا موي هتاف (هقلعر

 مهروبقو مهتويب مهيلع هللا ألم» : قدنحلا موي لاق هنا ةبكر يبنلا نع بلاط يا

 ةللادبع نب رباج ىورو . «سمشلا تباغ ىتح ىطسولا ةالصلا نع انولغش اك اران
 5 شيرق رافك بسي لعج سمشلا تبرغ امدعب قدنخلا موي ءاج باطخلا نب رمع نا

 يبنلا لاق برغت نا سمشلا تداك ىتح يلصا نا تدك ام : هللا لوسراي لاقو

 = انأضوتو ةالصلل أضوتف ناحطب ةر يبنلا عم انلزنف «اهتيلص ام هللاو» ةبحر

_ ٢٧٤ 

 



 ءيبنلا لوقل رفاك رذع ريغب ةالصلا كرات نا ىلع اوعمجاو : ةلاسم

 انباحصا رثا يفو (١»«ةالصلا هكرت الا رفكلاو دبعلطنيب سيلا نع

 لا ليللا ر ليللا ىلا راهنلا ةالص كرت نم : هريغو حتف نب سورمع
 انذؤم رما ع ءيبنلا نا ثيدحلا باحصا ىورو ، كلهو لض دقف راهنلا

 نيلصي الف اعيطم اعيمس ناك نم» : ةظيرق ينب ازغ نيح سانلا يف نذؤي نا

 ءاشعلا دعب الا رصعلا هباحصا ضعب لصي ملف ("»ةظيرق ينب يف الارصمعلا

 مهبرح ىف دب هنم نكي مل اميف مهلغشو { مالسلا هيلع هرمال افوقو ةرخالا
 انباحصا دنعو ، مالسلا هيلع هلوسر مهفنع الو كلذب هللا مهبتاع امف : لاق

 جرخ ىتح اهنع لغتشملاو ةالصلا كرتل دماعلا نا مهريغو نامع لها نم

 بهاوملا ىفو _ برغملا اهدعب ىلص مث سمشلا تبرغ امدعب رصعلا ىلصف امه =

 رهظلا : أطوملا ىفو رصعلا الا هتفي مل هنا اهضعب يفف : ةفلتخم ةددعتم تاياور

 عبرا نع هللا لوسر اولغش نيكرشملا نا دوعسم نبا نع يذمرتلا يفو . رصعلاو

 ةعقو نا : تاياورلا هذه نيب عمجلا قيرط ىف يوونلا لاق . قدنخلا موي تاولص

 ةالص هريخات اماو لاق !اهضعب يف اذهو . مايا ضعب يف اذه ناكف امايا تيقب قدنخلا

 لمتحي : ءاملعلا لاق . فوخلا ةالص لوزن لبق ناكف سمشلا تبرغ ىتح رصعلا

 لمتحيو . ودعلا رماب لاغتشالا نايسنلا يف ببسلا ناكو ادمعال انايسن اهرخا نوكي نا

 ةالص لوزن لبق ةالصلا ريخأت يف ارذع اده نوكيو ودعلاب لاغتشالل ادمع اهرخا هنا

 يلصي لب لتقلاو ودعلا ببسب اهتقو نع ةالصلا ريخأت زوب الف مويلا اماو . فوخلا
 . لاحلا بسح ىلع فوخلا ةالص

 لجرلا نيب» : (ةلع) هللا لوسر لاق لاق رباج نعو _ سابع نبا نع عيبرلا هاور ١(

 . ةجام نباو يذمرتلاو دواد وباو ملسمو دمحا هاور ؛ةالصلا كرت رفكلا نبو

 بازحالا موي (ةع) هللا لوسر لاق : لاق رمع نبا ثيدح نم يراخبلا هاور ٢(

 : لاقف قيرطلا ىف رصعلا مهضعب كرداف هةظيرق ينب يف الا رصعلا دحا نيلصيال»
 ءيبلل كلذ ركذف . كلذ انم دري مل يلصن لب مهضعب لاقو . اهيتأن ىتح يلصن ال

 . مهنم ادحاو فنعي ملف (ل
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 نيتس ماعطا وا ٤ نيرهش مايص ةرافكلاو ةبوتلاو ءاضقلا هبلع نا اهتقو

 . قيفوتلاو لوحلا هبو مكحاو ملعا هللاو انيكسم

 يناثلا ءزجلا هيليو _ هللا نوعب لوالا ءزجلا مت

 ة اكزل ١ ب اتك هل و ١

٢٧٦



 ك ار دتسا

 اوفعف _ هنابا يف هعضومب هتابنا ينتاف امل

 ىلع هيلع ترثع مث ظفللا اذهب هبيرخت ىلع فقا مل : تلق نا قبس ١١ )٣( : ص

 . ةجام نباو يذمرتلا هجرخا بلاط يبا نب يلع ثيدح نم هنا

 سنا ثيدح نم اعوفرم ىلعي وبا هاور ام هديؤيو ... قيلعتلا ةمتت ١٥ )٢( : ص
 درو دقر . نسح دانساب «مهيناطعاف مهبذعي ال نا رشبلا ةيرذ نم نيهاللا ىلر تلأس

 للا لوسر ناك» لاق رازبلا هجرخا سابع نبا ثيدح نم لافطالا مهناب نيهاللا ريسفت

 تكسف ؟ نيهاللا ىف لوقت ام هللا لوسر اي لاقف لجر هلأسف هيزاغم ضعب ىف (ل
 فئاط ةوزغ نم (كللًر هللا لوسر غرف املف ةملك هيلع دري ملف (قلَر هللا لوسر
 ؟ نيهاللا نع لئاسلا نيا : هيدانم ىدانف ، ضرالا ىف ثبعي عقو دق مالغب ره اذاف

 : لاق مث لافطالا لتق نع () هللا لوسر ىهنف (تَعر هللا لوسر ىلا لجرلا لبقاف
 . نيهاللا نم اذه ,نيلماع اوناك امب ملعا هللا»

 : لاقف نيكرشملا دالوا نع (ةإعر للا لوسر لئس» : لاق (ضر سابع نبا نعو
 لمعلا اوغلبف اوشاع ول مهتي نيد يا ىلع يا ؛نيلماع اوناك امب ملعا مهقلخ ذا هللاو

 هدروا ام اما _ هل بنذال نم اهلاني ىتلا هللا ةمحر ىف مهف لمعلا مهنم مدع اذا اماف

 ةنجلا ىف مهنا عرص وهف ليوطلا بدنج نب ةرمس ثيدح نم ريبغنلا باتك يف يراخبلا

 نادلولا اماو (ةلليعر مهاربا وه هناف ةضورلا يف وه يذلا ليوطلا لجرلا اماه : لاق
 دالراو هللا لوسراي نيملسملا ضعب لاق لاق . ةرطفلا ىلع تام دولوم لكف هلوح نيذلا
 . ؛نيكرشملا دالواو» (هقيَعر هللا لوسر لاقف نيكرشملا

 يوونلا لاق . ةنجلا ىلا نوريصي نيغلابلا ريغ نيكرشملا دالوا نا : يراخبلا راتخاو

 امور : ىلاعت هلوقل نوققحملا هيلا راص يذلا راتخلا حيحصلا بهذملا وهو ةنجلا ىف مهنا

 نالف ةوعدلا هغلبت مل هنوكل لقاعلا بذعيال ناك اذاو !الوسر ثعبن ىتح نيبذعم انك

 . ملعا هللاو . ىلوا باب نم لقاعلا ريغ بذعيال

 : نم حلا نيعرد نيب رهاظ ديع ءيبنلا نا يور» : هللا هحر فنصملا لاق _
 تاذ : امه نيعرد نيب ، دحا ةوزغ يف نيعرد نيب (ليإعر رهاظ معن . )٣١( : ص
 . عرد قوف اعرد سبل : رهاظ ىنعمو 3 عاقنيق ينب نم اهباصا يتلا ةضفو لوضفلا

 اهدلج نع لاقف ةتيم ةاشب (لًر رم ةياور يلو ... قيلعتلا ةمتت ١٦٠ )٢( : ص

٢٣٢٧٧



 ثشلاو . ظرقلا } ةدحوملا ءابلاب «بشلاه را ,؟ هرهطي ام ظرقمقلاو ثشلا ىف سيلاه

 . ظرقلاب غ وبدم يا ظورقم ميدا لاقي ملسلا قرو وهف ظرقلا اما : امهب غبدي ناتبن

 بيشلا اماو { دجنو روغلا لابج ىف تبني معطلا رم ةحئارلا بيط رجش وهف ثشلا اماو
 لكب غابدلا زوجي : ملسم حرش يف لاق . هب غبدي جازلاك ندعم وهف ةدحوملا ابلاب

 روشقو ظرقلاو ثشلاك هيلع داسفلا دورو نم عنميو هبيطيو دلجلا تالضف فشني ءيش
 بارتلاب الو ةيفنحلا دنع الا سمشلاب لصحي الو . ةرهاطلا ةيودالا نم كلذ ريغو نامرلا

 هححصم دها . حصالا ىلع حلملاو دامرلاو

 هنال سمخلا ءاملاب ؤضوتلا ءوضولا تاهوركم نم ١٧٨ : ص ىف (فنصملا دعر

 ثيدح كلذ يل ةقيقح درو لهف . (يمر ءيبلا نع كلذ تدجو : لاق صربلا ثروي
 هناف سمشلا ىف نخسي يذلا ءاملاب اولسغتال تاعوضوملا ةركذت بحاص لاق ؟ يوبن

 حصي ءيش سمخلا ءاملا ىف سيلو . ظوفحم ريغ ثيدحو لوهجم هيف «صربلا نم يدعي
 ها . هنع هلل يضر باطخلا نب رمع لوق نم ءيش هيف ىوري امنا . ادنسم

 ةيلهاجلا كردا . يرصبلا يحايرلا نارهم نب عيفر همسا ةيلاعلا وبا (٢؟ر ٣٣٧ : ص
 ىلصو . (ضر قي ريلصلا ركب يبا ىلع لخدو .نيتنسب (لَعر ءيبنلا توم دعب ملساو
 ةعرزوباو يحي هقثوو ةباحصلا نم ةعامج نع ىورو 0 (ضر باطخلا نب رمع فلخ
 نع اثيدح رشع دحا بابلا اذه يف انلو» : ءىراقلا ةدمع يف ينيعلا لاق . متاحومأآو

 ةيلاعلا يبا ثيدح . ليسارملا لوأف . ةدنسم ةعبسو ةلسرم ةعبرا اهنم (ل ر هللا لوسر

 ىدرت ىمعا ناه : ةقث لدع وهو ةيلاعلا يبا نع ةداتق نع قازرلادبع هنع هاور يحايرلا

 هيلع رمأف مالسلا هيلع هعم ىلص ناك نم ضعب كحضف هباحصاب يلصي ءيبنلاو رتب ي

 نم ينطقرادلا هجرخا ءةالصلا ديعيو ءوضولا ديعي نا مهنم كحض ناك نم مالبلا

 درس مث . حيحصلا لاجر نم هقوف نمف قازرلا دبعو . هدنسب قازرلادبع ةهج
 ةهقهق ناك كحضلا نا ىلع صنت ثيداحالا كلت بلاغو ها ءاهدنسب اهلك ثيداحالا

 'ءوضولا ضقني الو ةالصلا ضقني هنا ةدايزبو كحضلا ظفلب رخآلا اهضعبو . ةرقرقوا

 ةالصلا يف كحض اذا : هللا دبع نب رباج لاقو يراخبلا دنع بابلا ثيدح هنمو

 . ءوضولا ضقنيال هنا ىلا يعفاشلاو ثيملاو كلام بهذف ,ءوضولا دعي ملو ةالصلا داعا

 نإ ىلا ةفينح وبا بهذو . ةالصلاو ءوضولا ضقني هنا ىلا يعخنلاو نسحلا بهذو
 امهلطيال مسبتلاو . اعيمج اهلطبت ةهقهقلاو ءوضولا لطي الو . ةالصلا لطيي كحضلا

 . هناريجل اعومسم نوكي ام ةهقهقلاو . هناريج نود هل اعومسم نوكي ام كحضلاف

 لوقي نم بناج يرقت اهمومع ىلع بابلا ثيداحاف ةلمجلابو . هيف توص الام مسبتلاو
 هححصم ها _ . ملعا هللاو انباحصا هيلا بهذ ام وهو اعم امهضقنب

_ ٣٧٨ _



 دنسم ىلع هتيشاح يل يملاسلا خيشلا لاق ... : قيلعتلا ةمتت ١٩٤ )٠( : ص
 دجسملاو : عيبرلا لاقو . بارتلا ريغب مميتلا عنمت ةياورلا هذهو : رباج لاق» . عيبرلا
 . ةهبجلاو ناديلاو ناتبكرلاو نامدقلا . ءاضعا ةعبس يهو يلصملا دجاسم هيلع رقتسا ام
 اذه ابيط ديعص ومميتف» ىلاعت هلوقل ارهطم نوكيال بيطلا ريغو 3 يملاسلا لاق مث
 هبشا ىلا لدع بارتلا مدع ناف . دوادو دمحاو يعفاشلاو ةرتعلا تلاق هبو بهذملا وه
 ىلاعت هللا ىلا ةرذعم هوحنو {. رجآلاو ةخبسلاو لمرلاك ضرالا ءازجا نم هنم يش
 ها . هنيدل ةطوحو

 يوونلا لاق : تاعوضوملا ةركذت بحاص لاق ... قيلعتلا ةمتت ٧٥ ٢ )١( : ص
 . ءاهقفلا ضعب لوق نم وه امناو . يقهيبلا لاقو . لطاب ءءامجع راهنلا ةالص»ه ثيدح

 هححصم هها

 يروغلا نايفس نع درو دقف ةنسلا نم ليقه فنصملا لوق اما ح ٢٢٨ : ص
 تاعكر تس ىحضالا دعبو ةعكر ةرشع يتنثا رطفلا دعب يلصي نا ةنسلا نما : لاق

 لصي مل (ةلتر هنا وهو هفلاخي ام حيحصلا ثيدحلا ىفو . ةنس هنوك ىف الصا هل دجا مل
 عباتلا يعبات لوق اماو . اذك ةنسلا نم يعباتلا لوق ىف اوفلتخا دقو 4 اهدعبالو اهلبق
 . عوطقم رهف يرونلاك كلذك

 ٢٢٨ يتولاللا لهس يبا ةمجرت راركت نم عقو ام ىلع هبنا نا ينتوفي الو اذه
 ,لبجلا لهاو برغملا لها انباحصا» . ةحيحصلا ةرابعلا ناو . ٢٦٤ رفعج نبا ةمجرتو
 . اوفعف هللا لمرل ةمصعلاو } اطلغ قرشملا لهاو برغملا لها ٢٨٤ 0 ص ف تبثا امال

 هححصم هها
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 لرالا رجلا تسرهف

 ديحوتلا باتك

 لجو زع هللا ةفرعم يف لوالا نكرلا
 هللا ةفرعم ةلدا

 هللا ةفرعم يف لوالا لصفلا

 ةلاحتساو ايفن هدقتعي نا دبعلا ىلع بجي اميف : يناثلا مسقلا

 مالسلا هيلع لوسرلا ةفرعم يف : يناثلا لصفلا
 دلي دمحم هب ءاج ام ةفرعم ين : ثلاثلا لصفلا

 ةمدقتملا ماسقالا ركذ باب

 ةعاسلا مايق يف : يناثلا مسقلا

 توملا دعب ثعبلا نوك داقتعا يف : ثلاثلا مسقلا

 باسحلا يف : عبارلا مسقلا

 باوثلا يف : سماخلا مسقنا
 باقعلا يف : سداسلا مسقلا

 ةكئالملا يف : عباسلا مسقلا

 لسرلاو ءايبنالا يف : نماثلا مسقلا

 ةلزنملا بتكلا يف : عساتلا مسقلا

 ردقلاب نامالا يف : رشاعلا مسقلا
 كرشلاو ديحوتلا ةفرعم يف : رشع يداحلا مسقلا
 قافنلاو كرشلا رئابك نيب ام زرف يف : رشع يناثلا مسقلا
 : رشع ذلانلا مسقلا

 يبنلاو رمالا يف : رشع عبارلا مسقلا
 لئالدلاو نملا يف : رشع سماخلا مسقلا

 ءاجرلاو فوخلا يف : رشع سداسلا مسقلا

٢٨٠



 ٤٧ اهماكحاوةءاربلاو ةيالولا يف : لوالا نكرلا نم يناثلا بابلا

 ٤٧ لوالا لصفلا

 ٤٨ نيملسملا ةلمج ةيالو يف : ناثلا لصفلا

 ُ ٩نارقلا ين ءافطصالاو ةمصعلاب نيفوصوملا ءايلوالا ةيالو يف : ثلاثلا لصفلا

 ٠٠ ةضيبلا ةيالو يف : عبارلا لصفلا
 ٥١ مالسالا ىلإ كرشلا نم جراخلا ةيالو يف : سماخلا لصفلا

 ٥٣ قافرلا لهأ بهذم ىلا فالخلا لهأ بهذم نم جراخلا ةيالو ين : سداسلا لصفلا

 ٥٨ هصخشب فورعملا همساب صوصخملا ةيالو يف : عباسلا لصفلا

 ٦١٠ هتيالو ةيفيك يف : يناثلا لصفلا
 ٦١١ هريغو صوصنملا ةيالو نيب قرفلا يف : ثلاثلا لصفلا

 ٦٢ لافطالا ةيالو يف : نماثلا لصفلا

 1٥ اهب لصحت ىتلا تاهجلاو ةيالولا طورش يف : عساتلا لصفلا
 ٦ ةمالا ةداقو ةمئالا ةيالو ين : رشاعلا لصفلا
 ٦٩ اهميساقتو ةءاربلا يف : ةيناثلا ةلمجملا

 ٧٠ اهتلداو ةءاربلا ىنعم ين : لوالا لصفلا

 ٠٠ ٧٢ ةلمجلا ةءارب يف : يناثلا لصفلا
 ٧٢ نارقلا يف نيمومذملا نم ةءاربلا يف : ثلاثلا لصفلا

 ٧٤ هروج ىلع هعبت نم عيمجو روجلا ماما نم ةءاربلا يف : عبارلا لصفلا

 ٧٦ كرشلا ىلا مالسالا نم دترملا نم ةءاربلا يف : سماخلا لصفلا

 ٧٧فالخلا لها بهذم ىلا قحلا لها بهذم نم جراخلا نم ةءاربلا يف : سداسلا لصفلا

 ٧٩ صخشب هيلا دوصفملا همساب صوصخملا نم ةءاربلا يف : عباسلا لصفلا

 ٧٩ ةلدالا يف : لوالا مسقلا

 ٨٠ هتعارب مكح يف : يناثلا مسقلا

 ٨٠ نارقلا يف همساب هيلع صوصنملا نم ةعاربلاو ةيالولا مكح يف : ثلاثلا مسقلا
 ٨٦ ةءاربلا اهب حصت ىتلا تاهجلا يف : نماثلا لصفلا
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 ةريبك فراق اذا يلوتملا ةبانتسا ي : عساتلا لصفلا

 دابعلا يف هللا ةيالوو ةعاربلاو ةيالولا ةقيقح يف : رشاعلا لصفلا

 ةءاربلاو ةيالولا ةقيقح ين : لوالا لصفلا

 دابعلا يف هللا ةيالو يف : يناثلا مسقلا
 زوجي الامو ةءاربلاو ةيالولا يف ظافلالا نم زوب اميف : ثلاثلا مسقلا

 فوقولا ين : ةثلاثلا ةلمجلا

 فوقولا ضرف ىلع ةلدالا يف : لوالا لصفلا

 هنع فوقوملا مكح ين : يناثلا لصفلا

 ةيناسنالا لاعفالا يف فوقولا ماكحا يف : ثلاثلا لصفلا

 اهماكحاو تسلا للملا يف : ثلاثلا بابلا
 مالسالا ةلم مكح يف : لوالا لصفلا

 مانصالاو كرشلا لها للم ماكحا ين : ةيناثلا ةلمجلا

 : لوالا مسقلا

 سوجملا يف : يناثلا مسقلا
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 ٢١١ىرخالا ةثلاثلا ةانمو ىزعلاو تاللا لها نم ناثوالا ةدبع ماكحا ين : ثلاثلا مسقلا

 مالسالا اهيلع ىنيب ىتلا ناكرالاو دعاوقلا ين : ةثلاثلا ةلمجلا

 هملعت ضرتفملا ملعلا ةفرعم يف : لصف
 لمعلا يف : لصف
 صالخالاو قدصلا نم اهعباوتو .ةينلا يف : لصف
 عرولا ين : لصف

 ةعبرالا نيدلا ناكرا ي : لصف
 بادآلاو ننسلا نم اهيف امو ةالصلا طورش يف باتكلا نم : يناثلا نكرلا

 ناسنالا ةجاح ءاضق بادآ يف : ىلوالا ةمدقملا

 اهيف فلتخملاو اهيلع قفتملا تاساجنلا نايعا ين : ةيناثلا ةمدقملا
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 ١٥٥٧٢ تاهجلاو ءايشالا نم هب لازت امبو تاساجنلا هذه هنع لازت اميف : ةثلاثلا ةمدقملا
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 : يناثلا مسقلا

 : ثلاثلا مسقلا

 : عبارلا مسقلا

 : لصف
 ءاملاب لسفلا ماكحأ ين : لصف
 حسملا يل : لصف

 ءاجنتسالا يف : ةعبارلا ةمدقملا

 رامجتسالا يف : لوالا لصفلا

 ءاملاب ءاجنتسالا ةيفيك يف : يناثلا لصفلا

 ةالصلل ةعورشملا ةراهطلا يف باب

 هتيفيكو ءوضولا يف : لوالا مسقلا

 ءوضولا ماكحا يف : لصف
 ءوضولا ضقاون يف : يناثلا لصفلا

 ثادحالا يف : لوالا لصفلا
 ءوضولا ضقن ىلا يدؤت يتلا بابسالا ين : يناثلا لصفلا
 ءوضولل ةبجوملا لاعفالا يف : يناثلا لصفلا

 ىرغصلا ةراهطلا يف : يناثلا لصفلا

 هماكحاو هتيفيكو مملا بابسا يف : لصف

 : لوالا مسقلا

 مملا ةيفيك يف : يناثلا مسقلا

 ةراهطلا هذه هب لمعت ام : يناثلا نكرلا

 مميتلا ةيفيك يف : ثلاثلا نكرلا

 مميتلا ماكحا يف : عبارلا نكرلا
 ةراهطلا ين : عبارلا مسقلا

 مالتحالا يف : لوالا لصفلا
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 عامجلا نم لسغلا بجوم يف : يناثلا لصفل
 لسفلا ةيفيك ين : ثلاثلا لصفلا

 ةبانجلا ماكحا ين : عبارلا لصفلا

 امهب لصتي امو سافنلاو ضيحلا ماكحا يف :.ةيناثلا ةلمجلا

 ماحرالا نم ةجراخلا ءامدلا عاونا ةفرعم يف : لوالا لصفلا

 هلجا نم ةعونمملاو هب ةقلعتملا ضيحلا ماكحا يف : يناثلا لصفلا

 : ثلاثلا لصفلا

 سافنلا مد يف : عبارلا لصفلا

 ةالصلا ين باتكلا نم : يناثلا نكرلا

 اهلئاضفو اهننسو اهضئارفو سمخلا تاولصلا يف : ىلوالا ةلمجلا
 يغبني ام ىلع اهنسو ةالصلا ضئارف ليصفت يف : ةيناثلا ةلمجلا
 : ةعبارلا ةضيرفلا

 اهب رومأملا تاقوالا يف : لوالا لصفلا
 اهيف ةالصلا نع يهنملا تاقوالا يف : يناثلا لصفلا
 نيروذعملا تاقوا يف : ثلاثلا لصفلا

 اهريغو ةالصلا .يف ةروعلا رتس يف : لصف
 اهرتس مكحو ةروعلا دكح يف : لوالا مسقلا

 ةالصلا ين ءىزجملا سابللا يف : يناثلا مسقلا

 ةالصلا يف ةردقلا عم مايقلا يف : سداسلا لصفلا

 ةالصلا عيمج يف ةلبقلا لابقتسا يف : عباسلا لصفلا

 ةالصلا يف : لوالا نكرلا

 ةلبقلا ةلدا يف : يناثلا نكرلا

 هلابقتسا فلكملا ىلع نيعملا ىنعملا يف : ثلاثلا نكرلا

 ةينلا ي : لصف

 ةماقالاو ناذالا يف : لصفلا
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 ناذالا يف : لوالا مسقلا

 ةماقالا يف : يناثلا مسقلا

 هيجوتلا يف : لصف

 رهسلا دوجس يف : باب
 اهتمئا بيترتو ةعامجلا ةالص يف : لصف
 ةعامجلا ةالص مكح يف : لوالا مسقلا

 ءىراقلا رأ هيقفلا ةمامالاب ىلوا نميف : يناثلا مسقلا
 مامالا نم موماملا ماقم ين : ثلاثلا مسقلا

 هتفصو مامالا بيترت يف : عبارلا مسقلا
 مامالا ىلع ةطرتشملا فئاظولا يف : سماخلا مسقلا

 ةردقلا طورش يف : سداسلا مسقلا

 موماملا نع مامالا هلمحي اميف : عباسلا مسقلا

 رتولا ةالص يف : لوالا لصفلا
 برغملاو رجفلا يتعكر يف : يناثلا لصفلا
 ناضمر مايق يف : ثلاثلا لصفلا

 فاوطلا يتعكر يف : عبارلا لصفلا

 فوسكلا ةالص يف : سماخلا لصفلا

 ءاقستسالا ةالص يف : سداسلا لصفلا

 ىحضلا ةالص ين : عباسلا لصفلا

 نيديعلا ةالص يف : نماثلا لصفلا

 زئانجلا ماكحا يف : عساتلا لصفلا

 ةزانجلا ىلع ةالصلا ةفصو اهمكح يف : لوالا لصفلا

 اهتاقواو تيملا ىلع ةالصلا عضاوم يف : يناثلا لصفلا
 تيملا ةالص طورش يف : ثلاثلا لصفلا

 ةالصلا لئاضف يل : رشاعلا لصفلا
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 ةالصلا عوطتم ين : لصف
 تاضورفملا تاولصلا ماكحا هب ريغتت اميف : باب

 ةعمجلا ةالص يف : باب

 ةعمجلا ةالص ي : لوالا لصفلا

 ةعمجلا مكح يف : لوالا مسقلا

 اهطورش يف : يناثلا مسقلا
 ةعمجلا ءادا طورش يف : ثلاثلا مسقلا

 ةعمجلا ماكحا يف : عبارلا مسقلا

 اهنم تئاوفلا ءاضقو ةالصلا كاردتسا يف : باب
 ةالصلا تئاوف كاردتسا يف : لوالا لصفلا

 تئاوفلا ءاضق يف : يناثلا لصفلا

 : كاردتسا

 : سراهف
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