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 تسع رهف

 1 .رشان همدقم

 نا شدنزرف ملق هب ىومرا ثدحم نيدلا لالجديس فلؤم لاح حرشزا ىرصتخم

 سو ا اسست علاج جساس هدر و مل طش ستملا هتكن دنج

 1000101 ]11 اا فلؤم همدقم

 01 اعد موزلرب هداس ىليلد

 0 بو جوس سادسا نست تسا نايعيش ّمهم فياظوزا نامز ماما جرف ىارب اعد

 0000 تسا بولطم روهظرما رد لاجعتسا ايآ

 000001 1 ] ز ] زا تسا نايعيش فياظو زازين نامز ماما هب لصوت

 0 ةبدنلاو ءاعدلا ىنعم

 ا 10 ااا اا ءاعذلا ةيمست هجو

 5 ةهبش باوج

 5 ءاكبلاو ليوعلاب ةبدتلا ءاعد أرقي نأ ىغبني

 00000000000 اا ىكابّتلا ىنعم ىف قيقحت

 0011 ءاكبلاو ليوعلاب ةبدنلا ءاعدل ىساملسلا نيدباعلا نيز ىلوملا ةءارق

 ا راسخلا ىلإرمألا هب لآ الاوراظتنالل هاوعد ىف ًاقداصر ظتنملا نكيلو

 11 ا وعوامل ةعفان ةركذتو ةعجان ةظعوم

 ١10 م هرابتعاو موصعملا نع هرودصب نادهشي هنيماضم َولعو ءاعذلا بولسا ةناتم

 ا 00 اا117171000#01717 نا حرشو اعد دنس نايب

 111 قا تسا هدش لقن ر كيد ربتعم باتك هسرد هبدن ىاعد

0 
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 لوا دلج :«هبدن ىاعد حرش

 1711 يو وو بوم لا مل واعتقاد ماسالا مساس اا ل اال لوا قيرط حرش

 00 ا ا هبدن ىاعد دنس ىلامجا نايب

 1 .ىرفوزبرب لمتشم تاياور

 01 .تسوا ميظعترب َلاد ىصخش هب هينكت صاصتخا :ةدئاف

 اا 1 ةدئاف

 0 ا ]1 1 اا ااا ا ا :ةيينت

 1 ل .تسا دراو مهزامن هبدن ىاعد زا دعب ايأ

 0 ا ا ا 11 يا ووثأق هك دوش ىم هدافتسا بحتسي» هملكزا

 0 001111 يي ا ا ىدهشم رازم بحاص

 0001 1 ] ]1 ] ]ذا .؟تسا الفا قداص مامازا هبدن ىاعد ايآ

 ااا 0000000010 176311701010 0 هابتشا كي عفر

 0 هجويب لاكشا

 000 ]1 1 ؟دراد ىتبسانم هج هبدن ىاعد اب هعبرا دايعا

 1 ا درادن ديع هعيش

 0 اا ديعلا ىنعم

 0 ا ةعبرألا دايعألا نييعت

 ا ا وسما وياما اساسا نس حملة وعلا ؟ تسيج «هعبرأ دايعأ»زا دارم

 ا 0 1 ز دايعألا ىف دابعلا فئاظو نم ةذبن

 0 اا دايعألاو عمجلا ىف 8 ةّمئألا نزح دّدجت

 111 حلاو طم اوكا وعبر حلل بعل وب نار ا اهتليلو ةعمجلا موي لضف

 ا تسا مزال اجنياردرما دنحرب هيبنت

 1117 ا مج ماو نآ دهاعت هب ناشيا هيصوتو هبدن ىاعد تّيمها هب املعزا ىتعامج حيرصت

 ا فسم وسو ماما اولا فلا اراد ناو اقوول طاطا وقح روما ىلع هيبنّتلا ىغبنيو

 اا 00000 ةبيغلا نامز ىف جرفلا راظتنا باوث

 00 0000 ماقم بسانم راعشازا ىخرب

 ااا 0000 ؟ تسيكر ظتنم و ؟ تسيج راظتنا



 تسرهب

 4 :انلست ملسو فلا راه ويحبف اندكن له هللا ليهو ىيملاعلا ثرقلا هيلا
 0000 «نيملاعلا نر دمحلا هلووهآلا هلاال ىذّلا»

 000 ااا ااا يااا «دمحلا كل ّرهللا»

 ا ]زا «كئايلوأ ف كؤاضق هب ىرج أم ىلع»

 0 «كتايلوأ ىف»

 اا ] ] ]ز]1]ذ]ذ]1]1 14 415 100 كسفنل مهتصلختسا نيذلا»

 اا 1 0 0 00000000001000 «كنيدو»

 5 سا «لالحمضاالو هل لاوز ال ىذلا ميقملا ميعنلا نم كدنع ام ليزج ترتخاذذا»

 6 ةكدلا ايقدلا هذه كايعيدر: فراك: او قتلا ميلف تطرقنا دع
 ل «كلذ كل أوطرشف»

 10000 ا يااا «هب ءافولا مهتم تملعو»

 اا ا ]ذا ا ا (مهتبّرقو مهتلبقف»

 0 ل يي ب بيب (ىلجلا ءانثلاو َكعلاركذلا مهل تمّدقو»

 وسم بسسس ما «كيحوب مهتمّركو كتكئالم مهيلع تطبهاو»

 00 ا «كملعب مهتدفرو»

 000 «كناوضر ىلا ةليسولاو كيلا ةعيرذلا مهتلعجو»

 1 1 ]1 ] ]ز]ذ]ز]ذ]ذ ا «كتّنِج هتنكسأ ضعبف»

 0 ]1 ]1111 ا «اهنم هتجرخا نا ىلا»

 1 ها «كتمحرب ةكلهلا نم هعم نمأ نمو هتّيجنو ككلف ىف هتلمح ضعبو»

 10 1 1 1 اا (ًاليلخ كسفنل هتذختا ضعبو 0

 2 ًايلع كلذ تلعجو هتبجاأف ع نيرخآلا ف قدص ناسل كلأس ولا

 71 يا ا اال اا ا م لحت ةرجس نم هتملح صعبو»

 10 مسا ا اا سس سم 0 وو ا م ةيخأ نم هل تلعجو»

 اا 0000101 «باريغ نم هتدلوأا ضعبو»

 1 0 0 000000 «سدقلا حو حورب هتدّيأو تانّيبلا هتيتأوا»

 21000 0 (ًأجاهنم هل تجهنو ةعيرش هل تعرش لكو»

 0 (ظفحتسم دعب ًاظفحتسم ءايصوأ هل ترّيختو»
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 لوا دلج ءهبدن ىاعد حرش

 1 اًةّذم ىلإ ودم نم»

 0000 ا (كدابع ىلع ًةّجحو كنيدل ةماقا»

 ا ل «هلها ىلع لطابلا بلغيو هّرقم نعّقحلا لوزيًالئلو»

 21110 ًايفاه العال كحقاو اردتم ًالؤسر اديلا تلسرا ذل ول دحأ لوقت داخل وو
 00 لاو هيلغدللا لص دتحم كبيغو كينيح لارمالاب ةييعنانأ لا)
 اا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 101 «(هتقلخ نم دّيس هتبجتنا امك ناكف»

 ا م وما (هَتْيْفْطَّصأ ِنَم ةوفصو»

 ااا 0 0000000 «هتيبتجا نم لضفاو»

 0 اا ا 1 1 1 1 111 «هتدمتعا نم زكا ولا

 اا ]1 «كئايبنا ىلع هتمّدق»

 ااا 00 0001211 «(كدابع نم نيلقثلا ىلا هتثعبو»

 0 ااا 1 0 0 0 00 (ىب :راغمو ىق ةراشنم هتأطوأو»

 0 ا 0000020111 ااا «قاربلا هل ترخسو»

 0 ااا ا «كئامس ىلا (هحورب) هب تجرع»

 00000000000 «كقلخ ءاضقنا ىلا نوكي امو ناك ام ملع هتعدواو»

 00 ا 1 1 1 101 11 («بعترلاب هترصن ّمث»

 211 «كتكئالم نم نيمّوسملاو ليئاكيمو ليئربجي هتففحو»

 00 0000000322 دز د د زبد «نوكرشملا هركولو هذا نيدلا ىلع هنيدرهظت 5 هتدعوو)

 00 ا 8 «(هلهأ نم قدص ءّوبم دتاَيب نأ دعب كلذو»

 000 6 ىدهو اكرابم ةكبب ىذَلل ساّنلل عضو تيب لوا مهلو هل تلعجوا

 00000 اريهطت فك طير عشنلا اها نيجنلا نكته نيه ذكلاوزلا ديزد اهنا تلق
 0000 11 كباتك ىف مهتّدوم هلآو هيلع كتاولص دمحم رجا تلعج مث

 0000000000 نعمل كلها اهء زق :تلدو ىكل ويفرح ا نع ركتلاس اها ككلكاوا
 000 اا «كناوضر ىلا كلسملاو كيلا ليبّسلا مه اوناكف»

 ا (هماّيأ تضقنا اًملف»

 000 ًايداه امهلآو امهيلع هللا ىَلص بلاط ىنأ نب َنِلع هّيلو ماقأ»
 00 0 (داه موق ٌلكلورذنملاوه ناحذإ»

 اة يي داق هالو ثمل اوقمللا الو وق نازل تدعم نم ماما ااعلاوول اقفت



 تسرهف

 اا هريمأ لعف هّيبن اذأ تنك نملاقو

 8 اعز ايقأ قه نسانلا فاسو دار رعت ع لغو انا :لاقو
 4 نير رق نور اه هل كبر كره عنا هل لاف: سوه نمت وراه لطيف ةلعأو)
 00 ا '(نيملاعلا ءاسن ةدّيس هتّنبا هجوزو)

 000 هنااا تاوبألا نيون عتاد هةعتيس ممل عاوز
 0000000 دارآ عمو اهباي نعو رملغلا ةديدم انا لاقف ةتدكيو هيلع ةعذرا مك
 11 بخ ا مالا هااقلا و ىمد نم كمدو ىمحل نم كمحل قراوو ىّئصوو ىخلا تنا لاق مشا»

 ا (قراوو ّئصوو)

 ا و ٌناميالاو برح كبرحو .ىملس كملسو .ىمد نِم كّمدو .ىمحل نِم كمحل)

 00 0  ز ز]ز]ز ]ذ ]1 ]1 ]ذ 1 «((ىتفيلخ) ىىم ضوحلا لع أدغ تناو»

 ل ل «قادعزجنتو ىنيد ىضقت تنأ ولا

 0000000 «ىناريج مهو ةنجلا ىف ىلوح مههوجو َةَّضيبمرون نمربانم ىلع كتعيشو»

 ا ل «ىدعب نونمؤملا فرعي مل ىلع اي تناالولو»

 000 01د (ىمعلا وا ونو لالّصلا نم ّىده هدعب ناكو»

 0 011 «نيتملا هّللا لبحو»

 ااا 001317 ا «ميقتسملا هطارصو»

 0000101111 نم ةبقنم ىف قحلي الو نيد ىف ةقباسب الو محر ىف ةبارقب قبسيال»

 00000111111 كال مول هللا قهذخاتالو ليراثلا لع لئاقيوو
 0 0 0 000121 «مهلاطبا لتقو برعلا ديدانص هيفرتو دق»

 0 (مهن ابوذ شوانو»

 1 ل (ةّينينحو ةّيربيخو ةّيردب ًاداقحا ميهبولق عدوأواا

 00 (نهريغو)»

 0 «هتذبانم ىلع تّبكحاو هتوادع ىلع تّبضاف»

 ا 0 11 «نيقراملاو نيطساقلاو نيثكانلا لتاق ّيح»

 1 م و «نيلؤألا قع عبتي نيرخآلا ىقشأ هلتقو هبحن ىضق اًملو»

 ا مل وربع نيداهلا دعب نيداهلا ىف هلآو هيلع هّللا ىلص هّللالوسررما لثتمي مل»

 اا «.ةبوثملا نسح هل جري امب مهل ءاضقلا ىرجو»

 .تسا ىناقلاط موحرم هبدن ىاعد حرش زا هدش عقاو ( )زتنارب نايم اعد نتم هك ىدراوم ١.
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 لوا دلج ءهبدن ىاعد حرش

 0000000 «نيقّتملل ةبقاعلاو هدابع نم ءاشي نم اهثروي هلل ضرالا تناك ذا»

 ١ نلو الوعفمل انّبر دعو (ناك ناو هّللا ناحبسو) ناك نا انّبر ناحبسو»

 ١.....(نوكابلا كّبّيلف امهلآو امهيلع هّللا ىلص يىلعو ٍدمحم تيب لها نم بئاطألا ىلعف)

 0001 (ةويداتلا يدع مهالاوز
 ع (نوججاعلا جعيو نوُحاَضلا ٌجضيو نوخراصلا خرصيلو عومذدلا فرذتلف مهلثملو)

 ل نيس ةءاقنا ندا نيستا نبأ نحلل نار
 00 ا 0003101131 (قداص دعب قداصو حلاص دعب حلاص»

 ا ا ا (ةريخلا دعب ةريخلا نيا)

 0007 (ةرغارلا سضخلا نيا ةريلاو انقالا ندا قفلاطلا سونكلا نيا)
 0 ا 1 11 (ملعلا دعاوقو نيدلا مالعا نيأ»

 00 ةيضايلا ةرتحلا نيرا زل لادا ةيقففما)
 #12 (ةملظلارياد عطقل َدعُملا نيأ)
 0 ا 1 ز ز] ]1]ز]ز]1]ز]ز ]11 (حوعلا و ِتمالا ةماقالرظتنملا نيا)

 0 ل ل و (ناودعلاوروجلا ةلازإل ىجترملا نيا)

 0000 0 لا و طقارفلا وود رهكملا وبار
 00000711 ] ]ز] ]111 (ةعيرتخلا و ةلعلا ةذاغتل رتحتولا وحاز
 ا (...هدودحو باتكلا ءايحال لّمؤملا نيأ)

 0 (هلهاو نيدلا ملاعم ىبحم نيأ»

 0 «نيدتعملا ةكوش مصاق نيأ»

 ا اا «قافّتلاو كرشلا ةينبأ مداه نيأ»

 0 يل «نايغطلاو نايصعلاو قوسفلا لهأ ديبم نيأ»

 ااا (قاقشلاو غلا عورف دضاح نيأ)

 ااا 0 0 (ءاوهالاو غيزلا راثا سماط نيأ)

 0 (ءارتفالاو بذكلا لئابح عطاق نيا)
 00 0 ااا يا (ةدّرملاو ةاتعلا ديبم نيأ)

 ا م ب نادل و ندلضتلا و دانعلا لها ضاقت نمار



 تسرهف

 00011111 1 ز زذ]ذ]1 1 1 1 (رارهخلا كةنوءابلوألا تهروتا)
 000100111111 (ىوقتلا ىلع ةملكلا عماج نيأ)
 001011 (قؤي هيلا هنم ىذلا هّللا باب نيأ»

 00 00 000 00007 «ءايلوألا هّجوتي هيلا هب ىنلا هللا هجو نيأ»

 0 ااا (ءامسلاو ضرالا نيب لصّتملا ببَّسلا نيا)

 ا 0 0 (ىدهلا ةياررشانو حتفلا موي بحاص نيا)

 00000011 ]ذا (اضّرلاو حالَّصلا لمّ فلؤم نيا)
 3 ا (ءاسالا ءانناو ءانبدالا لوحتي ةينلاظلا نبا
 0 ا بركب لوققنلا مدي تنلاظلا نيأ)

 ااا 00000001 (ىرتفاو هيلع ىدتعا نم ىلعروصنملا نيأ)

 00001 ]1 (اعد اذا باجي ىذلاّبطضملا نيأ)
 00000000000 0 ب8 (ىوقتلاو َربلاوذ قئالخلاردص نيأ)

 00000007 111111 (ىنطصملا ّئنلا نبا نيأ)
 00 ]1 ]ذي (ىضترملا نإ نباو)
 000م (ءاتغلا ةجيدخ نباو)
 1 ا ا (ىربكلا ءارهّرلا ةمطاف نباو)

 00000001 ]ذا (قحلل وءاقولا كل يبفتو نقاواكنا ىابز
 اا ايا ايا ا (نيبّرقملا ةداسلا نبأ)

 1 ا ا و يم ا (نيمرحالا ءابجتلا نبا)

 ااا 00100101101 (نيّيدهملا ةادهلا نبأ)

 ا ز] 1 ذ]ذ1] ]1 1 ذ 1 1ذ1]ذ]ذ ]1 1 1 ز (نييذيهملا ةريخلا نبا اي)

 ااا (نيبجنالا ةفراطغلا نبا اي)

 0 ال (نيرّهطملا [نيمظعملا] بئاطألا نبا اي)

 0 00 00001212ز2 ذزذزة ة ةي (نيبجتنملا ةمراضخلا نبا اي)

 0 (نيمركالا ةمقامقلا نبا اي)

 ا مجنالا نبا ةبقاثلا بهشلا نبا ةئيضملا جرسلا نبا اي ةرينملارودبلا نبا ايد
 3 (ةرهاّرلا مجنألا نبا اي ,ةبقاثلا بهّشلا نبا اي .ةئيضملا جرّسلا نبا اي) 1
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 لوا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 00001 1 ] ز ز]ز]ز]ز]ز1ز]ذ]ذ1]ذ1ذ1 1 ل ةيمضارلا يقل ونا ا
 ا «ةحتأللا مالعألا نبا»

 0 000 00013151بد (ةلماكلا مولعلا نبا اي)

 2525220000 0 1 1 (ةروهشملا ننّسلا نبا اي)
 0 0 (ةر ىكاعلا ملاعملا نبا اي)

 و واوا لوما عا داوم حملا (ةدوجوملا تازجعملا نبا اي)

 0 ااا ا ا (ةدوهشملا لئالدلا نبا اي)

 ا 000000 (ميقتسملا طارّصلا نبا اي)

 0 ا يا يي يي (ئيظعلا ابتلا قباأي)

 0 ا 0 ينكح ةلعدللا ذل ناتكلا ما قوه وهقبلااب)

 16 ا تاحضاولا نيهاربلا نبا تارهاظلا لئالدلا نبا .تانّيبلا تايآلا نبأ»

 0 لا ل «تاغباسلا معّتلا نبا»

 000000000 (تايداعلاوروظلا نباي .تايراذلاو سي نباي .تامكحملاو هط نبا»

 108101 ؛«لعتالا هلعلا نم ايارتقاو اين قذاوأ قيسوق ساق ناكف لدخف قدر زس نأ
 اقل ا ا ل يع «ىونلا كب تّرقتسا نيا ىرعش تيل»

 اك ل ل ا ((ىرثش يأ وأ) ىرثوأ كّلقت ضرأا 2 لب

 ا (ىوط ىذ ما اهريغ مأ ىوضربأ»

 0 يي ل (ىوط ىذ ما» :هلوق اّمأو

 1 (ىوجن الو ًاسيسح كل عمسا الو .ىرت الو قلخلا ىرأ نا نع زيزعا
 1210 ا'ىوكشالو جيجض ىم كلانيالو ىولبلا نود كب طيحت نا لع زيزع»

 00 اّنع حزن ام حزان نم تنا ىسفنب ءاّنم لخي مل بّيغم نم تنأ ىسفنب»

 00000 .ىراجيال دجم ليثا نم تنا ىسفنب .ىماسي الرع ديقع نم تنأ ىسفنب»

 ا 0 000115151 (ىتم ىلاو ىالوم اي كيف :راجإ ىتم ىلا»

 ا 00 (ىوجن 3 و ىالوم اي كيف فصا باطخ ىأ ول

 ل يي بيب (يغاناو كنود باجأ نأ نع ٌريزع)
 00 00010101١11 (ىرولا كلذخيو كيكبأ نأ لع زيزع)

 1111 هعم ليطاف نيعم نِم له) (ىرج ام مهنود َكيلع ىرجي نا َىعُزيزع)



 تسرهف

 لا (ىذقلا له نيع اههدعامف ثم قيقا شت
 5” (قلتف ايس دعا نبا وفلل له

 0606و وو ووو وووووو

 6 وووووووووو ووو ووو وة ووووومو

 0000 0 0000 0 (ىظحلف هدغب كنم انموي لصتي له»

 0 0 «ىورنف ةّيورلا كلهانم درن ىتم»

 00000 ا (ىدَّصلا َلاط دقف كئام بذع نِم عقتنن ىتم)

 0000 0001 (ًانيع اهبّرقنف كحوارنو كيداغن ىتم»

 اا «ىرترصنتلا ءاول ترشن دقو كارنو انارت ىتم»

 ا ا عم كءادعا تقذاو الدع ضرالا تألم دقو ءالملا موت تناو كب محن انارتأ»

 00 ا ؛ىولبلاو بركلا فاّمك تنأ ّرهللا»

 00 00011 (ىودعلا كدنعف ىدعتسا كيلا ولا

 اا :لديملا كنييع نينيفعسلا كايغاي عاف انذلاو ةرخألا تريكتاو)
 ارا يي ف ا ا «ىوقلا ديدش اي هدّيس هراو»

 ا (ىوجلاو ىمألا هب هنع لزأ و)

 0 ل (ىوتسا شرعلا ىلع نم اي هليلغ دّربو)

 0 ا «(ىهتنملاو ىىجرلا هيلا نمو»

 0 «كيبنبو كبركذملا كّيلو ىلا نوقئاتلا كديبع نحنو َمِهّللا»
 0 اا 1 ااا ااا ااا (اذالم و ًةمصعانل هتقلخ))

 000 ]1 11 ا (اذاعيمو اماوق انا ةقمقاو)
 00 0 ا اناما اف نيو هفلدعور
 000 ااا 011 ا (ًامالس و هيا هغّلبف)

 اا ا 0000ببب (ناكإش راي كلذب اندزو)

 م نافع مطيع قع اعساور

 ا وع عام ءادهشلا ةقفارمو كتاّنج اندروت ىتح انمامأ هاّيا كميدقتب كتمعن ممتاو)

 ااا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 دمحم لآو دمحم ىلع لص ّمهللا)

 00 111111 (ربكالا دّيسلا كلوسر ٍدّمحم هّدج ىلع لصو)

 0000 (رقيضالا ]وفا دكا فيد لع رهو
 ا (رشحملا ىف ءاوللا لماحو)
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 0 0 (رثوكلار هت نم هئايلوا قاسو)

 ا ا وا ( نكح و رتخ ةققةو موو عل نهوركشا و رمص:لقق ةنورما نش قذلا)

 0000 دقف هب نمؤي مل نّمورفظ دقف هب نمآ نم ىذلارشبلارئاس ىلءريمالاو)

 14 مق ةلهلاو امورقلا نيفاعلا الغ نكوديعا لعوسلع دال! نفل
 0 (ىفطصملا دّمحم تنب ءارهزلا ةمطاف ىربكلا ةقيّدصلا هتّدج ىلعو)

 0 (ةرربلا هئابأ نم تيفطصا نم ىلعو)

 20 قدح له تاه امرتر روتكا و وردا وعنا و دكا وب قنا لك
 000000 (اهدمال ٌدافن الو ءاهددمل ةياهن الو ءاهددعل ةياغال ًةالص هيلع ”زصو)
 000 1 11 (لطابلا هج ضختداو :ىدلل ةيردقا ونزقفللا)

 00000111111 (كءادعأ هب للذأو كءايلوا هب لدأو)
 ظ1ظ119 (هفلس ةقفارم ىلإ ىّدؤت ًةلصُو هنيبو اننيب ّمهللا لصو)

 0000 10101101 ةنديللك ف كك نو نيكس 32 وربما دحلاوو

 010001 1111111 ديلا هقرقح ةيدات لعادعاو)
 اك حا (هتيصعم نع بانتجاالاو .هتعاط ىف داهتجالاو)

 1 ا او ووواعا (هاضرب انيلع ننماو)

 00000 ]1 (هريخو هءاعدو هتمح رو هتفأر انل ٌبهو)

 ا اا سا و (كدنعًازوفو كتمحر نم ًةعس هب لانن ام)

 0 0 0 0001313737 ةروفغم هب انبونذو ةلوبقم هب (انتالص) انتاولص لعجاو»

 000 ااا 1 ا (ةروفغم هب انبونذو)

 0000 010101 (انايتيماو انءاعذو)

 00000 (ًةطوسبم هب انّقازرا لعجاو)

 000000101 1 ا (ةّيفكم هب انمومهو)

 0 0 0110212ذزذز دز زةزة زا 00 (ميركلا كهجوب انيلإ لبقاو)

 سا ا سماو سووسمس قارا طم (كيلا انبّرقت لبقاو)

 000 هن ف كرما ةماركللا ابن ا كتبت ةميحي ةرظن اكيلارظفاوأ)

 ًائينه يور اّير هديبو هساكب هلآو هيلع هللا ىلص هّدج ضوح نم انّقساو)
 00 ا «(نيمحارلا 5 ايد



 رشان همدقم

 ميحرلا نمحرلا هّللامسب

 نيرهاطلاهلآو دمحم ىلع هّللاىَّلصو نيملاعلابر هّللدمحلا

 دبع طابترا اعد .تسارادروخرب دنلب ىهاكياجزا ىمالسا ىركف هموظنم رد اعد

 ناكدنب اعد اب .قولخمو قلاخ نايم هدنزاس تسا ىدنويب اعد .دوبعم اب تسا

 ىاهوزومأ لالز راشبأ اب و دننزىم لقيص ار حور و دنهدىم الج ار ناج دنوادخ

 روجيد بشزا ىياهر غارجو ىراكتسر ديلك اعد» .دنيوشىم ار ناجو حور ىياعد

 و اههلمحربارب ردريذيان ذوفنز دو نانمؤمربسو نالوسر حالس :اعد» .«تساهيكيرات

 فراعمزا تساراشرس عيشت ناياوشيب ىياعد ىاهوزومأ .«تسا ناطيش ىاه موجه

 رد ىقالخا زاس ىكدنز ميلاعت ؛نيد داعبا تخانش رد دنلب قياقح .ءىديحوت بان

 رد تيب لهازاس ىكدنز فراعمو ىنآرق ىاشك هديبس ميلاعت .ىعامتجاو ىدرف كولس

 ىاهاعد ىاوتحم اب ىهارمهو ىيوسمهو اهشياين هاكياجزا هدافتساو اعدزا ىروهرهب

 تينا ر انسان سنا و ووري تروم ةفزومأ

 و دنلب فراعمرب لامتشا ظاحلهب هبدن ىاعد ؛ءىياعد ردقنارك ثاريم نايمرد

 هب هبدن ىاعد .تسارادروخرب عيفر ىتناكم زا ىنآرق ىالاو ىاههزومآ اب ىكتخيمآ

 هنميه هدننكش مهرد ,نامولظم سردايرف «ناهجرتسكداد» اب تسا ىاهمزمز عقاو

 شداي هك ىزيزع نأ «جع» ىركسعلا نسحلا نبا تجح ترضح ءناركمتس نيغورد
 جاوما زا نديهر رد اررظتنم ىاهناسنا و ءدنك !ىم نشور ىادرف هب ديمازا ار اهبلق

 ىاعد .دنكىمرتراوديما «لحاسر جف» هب نديسر ردزيكنا لوه ىاهبادرك ناشورخ
16 
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 ديشروخ» هب نتسيرككن ىارب تسا ىاهنزور داديبو ملظزا هدنكآ «روجيد بشارد هبدن
 «توبن هاكياج ريسفتو نييبت .ىهلا بان فراعمزا تساراشرس هبدن ىاعد .«برغم

 هلسلس موادترد هلآو هيلع هللا ىلص ادخ لوسر ىالاو دركداي راب زاجيه ىياههلمج اب

 ىتاراشاو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم ترضح ليدبىب هاكياج فصو و ناربمايب

 ىاهىكزيو و تيصخش دنمجراريوصت هاكنآو ؛وا تلاسر و تيصخش ىدرابرد ايوُك

 -خيراتربعم رد ىناسنا تلادع ىادص نيرتدنمزارف- نانمؤمريما ناكشيباورب ماما

 ,ىكدس نارك شياين نيا ىاهىنيرفآريوصتو اهشخب ءاههلمج رد .شنادنزرفو ذا ىلع

 دوجو ىانفرزو ءديمازا هدنكأ ناهاوخ تلادع بلقو «قشع زازيربل اهناسنا ناج

 .دوش ىم ىكتفيش و ىياديش «ىيانشور زازيربل نايوج تقيقح

 ىاههلمج نانوج دنمهوكش ىتالمج ءتلادع ىاديشو قح هتفيش هك هاكنآ

 :دنكىم همزمز ار ليذ
 نيدو نيد ىاههناشن هكنأ تساجك هلهاو نيدلا ملاعم ىبحم نيا

 .دنكى م هدنز ار نارادم

 أر نازواجتم نيغورد هنميه هكنآ تساجك نيدتعملا ةكوش مصاق ني
 .دنكشىم مهرد

 ردار قافنو كرش ىاهخاك هكنآ تساجك قافنلاو كرشلا ةينبأ مداه نيأ
 .لبوكىم مه

 ىاههيال مامت]ار ناكمه هكنآ تساجك  ىوقتلا ىلع ةملكلا عماج نيأ
 .دروآىم درك ىوقت ىديايرب [ار هعماج

 ارالبرك ناديهش نوخ ماقتنا هكنآ تساجك ءاليركب لوتقملا مدب بلاطلا نيأ
 . دريلكىم

 نايوج تقيقح هب قشع ورهمو نارتسكمتس هب ىزرو نيك زا دوش ىمزيربل شناج

 و شوديشروخ ىاهوهزومآ و نوكباتفآ قياقح ندمآزارف هماكنهو اهزور درب ىم ديماو

 . .ار دازدوكش ىاههنحص

 ىاعد» نوكباتفآ ىاههزومآو دنمجرا ىاعدو كرتس شياين نيا ىالاو هاكياج
 ناققحمو ناملاعو تسا هدرك دوخ فوطعم ار ىرايسب ىاهششوك و ششك «هبدن
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 ناتسآ» هبرس نآ تالمج قامعا نايب اب ناريسفت و حرش اب ىرايسب ناركفتم و
 .دناهديياس (ديشروخ

 ليلج ملاع ءىخيراتو ىريسفت ؛ىثيدح نهك نوتم نيما ححصم ءردقنارك ققحم
 ىواطم زا هك هنوكنآ (ىومرا ثدحم) ىنيسح نيدلالالجريم «دايهدنز «نادرايسب

 ناراكزور زز تساديب وا شهوزي و ىرتسُك شنادو ىزودنا شناد زا راشرس ىناكدنز

 رد شالتو تالمجرد لمأت ابو هديزرو ىم قشع «ىكنس نارك شياين» نيا هب ىناوج
 زاوا .دناهداتسياىم «ديشروخ هناتسأ»رد نأ ليلج قامعا هب نديسرو اههرك ندوشك

 ارف ىحرش نداد ناماس هشيدنارد ىركشهوزي و ىزودنا شناد نيزاغآ ناراكزور نامه

 زا ىراكن لاح حرشو ىرازكباتك عبانمزا ىخرب رد .تساءدوب هبدن ىاعدرب ىداينب

 (همدقم :ىر) تسا هدش داي ىو هماخ هب هبدن ىاعد هرابرد ىياههتشاكن ايو هتشاكن

 نيودتو عمج تسام ديد شيب رد نونكا هجنآ .تسين رايتخارد كنيا هنافسأتم اما

 ىدراوم و ىبرع ىدراوم ؛مظنمان هاكو مظنم ىاهتشادداي ءاههتشاكنزا ىخرب قيسنتو

 ابراوكرزب نآو هتفرك رارق ىداتسا هللا تيآ ترضح رايتخارد هك تسا ىسرافركيد

 اب ءكرزب ثاريمرشن ىارب ىياديشو (رون همشجرس» هب ىكتفيش « تقيقح هب قشع

 دنج ىنت ىلدمهو ىهارمه ابار نآ ديركنىم هك هنوكنيدب دنلب ىتمهو كرتس ىشالت

 .دناهداد ناماس نالضافزا

 ىومرا ثدحم ياهششوك و اهشالتزا هك شيب لاس هدزناي دودح زا هدنب نيا

 شالت ناوارف ءمتفاي ىهاكآ نآرب راوكرزب همالع نآ دنمجرا حرشو هبدن ىاعد هرابرد

 ششوك هجره هنافسأتم .مزرو تمه نآ بولطمرشن ردو ءمباي تسد نادبات مدرك
 راوكرزب نآ ىاههتشاكن ىياهن نيودتزا هكنياات متفاين تسد بولطم هجيتن هب مدرك

 هدرتسك شالت هجيتن ات متساوخ راوكرزب نآزا .مدش علطم ىداتسا هللا تيآ تّمه هب

 ثيدح مولع ىصصخت هناخباتك رايتخاردرشن ىارب دنمجرارثا نيا نيودترد ار دوخ

 .دنهد رارق ىناتسيس ىمظعلا هللاتيآر تفد هب هتسباو

 ناركوجتسج شهوُريو هعلاطم ىارب ىياضف داجيارانك رد هدشداي هناخباتك هك ميازفيب
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 سسوؤم) ىناتسرهش نيملسملاو مالسالا تجح ترضح هيصوت هب 82+ تيب لها فراعم
 رشنايو ىثيدح مهم تاعوضوم رد شهوب هزيكنا هب داهن داينب «ىرتفد» (هناخباتك ىنابو
 .دناهدش قيقحت هك ىنهك صوصن ايو :نالضافو ناملاع ٍدنمدوس راثآ

 هك (ريدغ همانشناد» فيلأتزاغآ اب دش نراقمرتفد نيا سيسأت ناراكزور نيزاغآ
 اب هك ناثدحمو ناملاع بوتكم ثاريم رد «ريدغ» هرابرد نماد زارد تسا ىقيقحت

 .دنارذكىم ار شهوزي ىياهن لحارم هناخباتك رد شوك تخس نايوزوحزا ىكي تمه

 هناخباتك هليسوب هك دشاب ىشهوزي نيزاغا دنمجرا هعومجم نأ هك ميديشوكرايسب

 ىنيااما ء.دوشىم ناققحمو ناملاع ميدقتو دبايىمرشن ثيدح مولع ىصصخت

 .دشاب هدشدايرتفد روشنم نيلوارضاح باتك هك دروخ مقر نانج ريدقت

 شهوؤي و شناد ديقف نأ شالت و وجتسج «قيقحت نرق مين دودح دنيارب حرش نيا

 .تسا هدمآ همدقم رد حرشب نأ ىياهن ىباي ناماسو قيقحت ىكنوكج هك تسا

 و منكىم ميدقت ىداتسا هللاّت يآ ترضحرضحم هب اردوخ ناوارف سابس نايايرد

 ركشهوي دارىودهم ىلعدمحمو ىراتخم اضر خيش جاح ناياقآ مالسا ججحزا

 ىاقآ بانجزينو دندرك ىهارمهرثا نيارشن رد هك ىنارق فراعمو مولع دنمجرا

 دنداد ماجنا ىكتسياش هب اررثا نيا باج ىرنهو ىنفروما ىمامت هك ىراتخم نسح

 . مراذك سايس

 ثيدح مولع ىصصخت هناخباتك / مف

 “١957 هام رذآ

 ىجارعم ىدهم دمحم



 ىلا ١

 :ششوك هب
 . ىداتسااضر خيش جاح

 ىارهت ىدمحا نسحم خيش جاح
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 كاع و 34 : كك اوطرشم ب سم ميرا نمل هذ

 00 ل تم قَد 7 م فهيم امرا 0

 ق3 كككبََم 0 هَ يد هراعلا

 ل جك دوي 0 مهن نك

 تشم هالكسا نعمت 2 هةركألا كيا
 8 0 : 5 ل رح 7

 3 دك :دخ ةقت د نيم دهج عت نر لإ



 تريجالا و نذ ص ا 3 يع كس

 25 ه1 131 1
0 

 اريد َىَد 26

 و ثا هلاك ب ارغ ذع هنت ري
 أ 1-0 م و

 و 0 ده َدَسط ل 0280 ٍسدتلا حن 054

 ا اص ٠ دا اهل فيرجع و 8 و

 ها ةماكإ دما دم دري هينقس دعب

 هزم ١ كدب الك د ككدانه ىلع

 1 دل ا ع كابس
 00-59 2 2000 رس اني ع

 هع الاب سا تلا كا طلت م كيت

 201101 هللا ىلص كيت 22
 هت ا نم ورصد طلح كس ديس هنبفلا
 0 46 اا ملا كن

 هكا اع ثم فيكس ك شعب ى تكياَسنا ىلع
 قالا اا كد ( نااعت د 0 221

 515 1 مع م هد قا هب دع راو

 ارح كك



/ 
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 هدو ْعَولاِب هنيرضأو 1 8-53 اضن

 همم كك الَم تمكن تيم ساو َلُس ةكيم ى لس سب

 كي ذ < تدر رار رك تيدا ىلع هرطي تا
 71 تصحو با تب نيود أ و كلما وف تسل ادعم

 رو ا ل

 0 يكس مدل 90 نير ب2 لدا مك
 نس رسم يك

 ارا نم دع اني دعما يف يمل اعلل ع ده

 1 رن رح

 مهلتا 2 عا مم َد انم١ 20 ل عرضو

 / رطب دبا لا نجح م ل17“ مح بسه اي
 ملك 1 ك1 يع رك هج ١ 0 يفلت
 5 عت للطن 2 اتي 5
 ا[ سم كي ا 000 كش م الو محا نم

 هج ٠

 2 : ضير لإ كش 217 5

 د 5 1 اق هماي طنا املك
 ا

 ريو م دااس اداه اميل 15 الع لَيارلَص
7 

 3 17 0 6-0 0 را

.7 3 000 0-10 

 ”ةانحل كر دخلا د 208 ”اواع نك

 انما لَو 0 ريا نك لص لا



 1 0 مو ون 3 5 و تح

 راوهتسا ني < اسنا 5 ةادحاف و رس ل لو

 2 ١) ف و 0 >ٍٍ 4 د هم

 طي .ىكس وم حس جر ره "لع كم رذحاو ّىَش
 رم

 ىل

 روث - 26 ص رع ْ

 0 مهيأ | كمال 0 م درعا
 1 8 ص 1 0 4 00

 50 سلق لجو مله
 ل 0 س و رس سر +1 :

 .لاؤ مان ان اهيل ١ دانا 0 اياب ني
 صرسأ سر < 1

 (' طل '
 ل ه4 صر تا / ام مس ه7 2 - 0

 ل ٠ 1 كيور كيل طلاع
 16 ١ 8 اخ را رى ا آ #2 2

 ىو دش قيل تا 2 ىعم نصوح ا ىلَع | دع

 م ورك . 117

 هدرارح هو و ع ا ذل 3 3 وجو دضرم رو
 هللا

 لاك دع املا كد ١ ولع اي كنا آل لَو 1مدوصوملا
0 

 لحو' أ | رم رو تبطل تدل دش هد

 ايبا ع توبا ل مهنا ةطررت يذلا هللا
 ا هم لإ ىلا الد نلت د 2 ٍنِنِباَب لَك م ل

 هللا قلص لوس كلا َددَنَح دذخت ىبق انَم ع



0 
 5-5 ص لبس لمح و حكى

 ٠ 5 200 ىلع ماع د اهلا د.أهرلع
 ا رو

 رمل َدْيِواََص ميزه سو ُدَق المول ضِ

 ف اي سه اس م نينا َنئَكَد
 سبح ةيددب داقحا مي

 2 0 اع هن وادع يلع 2 5 00

 9 لسلك ياكل يح هن دبآم
 رحال عشا "هده ىَض اند رد ألا

 سس رمد لشن | تيدا يح 1

 3 لراهلا ”لعم داهلال يل اد يلع

 ماد سل و ج9 1 ورم
 سل لف 0 50 مل كد لا لا هبت

 لب ا رار

 رمش وأ وعملا رس صر 0

 "مأل فلا مرح - 7 كر 2ر2 را ني
1 ١ 

 ا 0 ا ظ 2 - م7 مس ل
 ف م هللا لحي ى الرععل 207
 0 0 ل ل

3 

 هس ارسل ب ىف 40 مه 2

 لكلا لَو يحل م يما كللا ىلص ب 7 1 را 200 0
 4 78 ىلا #0 و ص



 | 7 ١ 4 محم ش
 و يت اا همس / هى و و : 3 م

 احس م 72 ص هدم

 8 4 رو : . ١

 كسول كب 3.ولا دب لا تبا 2
 ئثاو م م 3 7 م 9 َنِب يف

 51 خللا رضا رس معلا مع ايت م تمدلا الع

 راو نا علا رشا ص كلا و ا سومو

 م رب« بصألا ذك ةورظل أ لا < :ج

 حملا نو تايقر ل1 الاو# اميل تبا

 ةداَع ال 0 اما نهتشا ك نيالا ديد

 بسال ء اَسحل 0 ” ليا عب شل دذّليلا

 ميلك نا لهآ كيلا | ام يس ليما هرعت

 تكتم ةسأ ”مداش آ ثا د 00

 نيا تناشد نارها ديم بات افا

 رانا 0 م ق اهشلا م نعل 00 ماج

 7 يلا راع 77 ا



7 6002 
 2# اكل و يش هرم . بط

 عدس 2 دا دج اكلمك ذا ماشا

 كاي 4 و نا ىلا بهل
 ل[ وف منسم علي غدانا

 م 91 "ضرما يلع اد مطار
 يو يم م 000 2 ذَا
 اكي درعا ةداسملا باي تملا 1 ولا

 ببحم الا يفر للا كلاي فت هل ريل
 ةةصراضلا باي كربلا ب هلا كاي
 ابي تلا نأ د مو فلا كنا اي كيبل

 ب

 كرا ان ديلا ملا دبي يلا مدخلا

 ليتل نا[ ةريرل ب الا هرسااين ١ 5 كاربَسُمل
 مولعلا 5 ب ٍزسعَطلا مالعألا نم اا 2

1 



0 

 5-2 ا رم نال تلي
42 

 ' ام ةدورلا تس تب البس تبي ملام لا

 هل

 5 لا للا تنام تسأل تبي
 ماس 0 ع

 - را 1 2227
 ١ ٠ ٠ ع

 وها .
 َ و

 ل1 علا ني 28 ا ١ ذم دا لا نكس
222 

 الرلا كب تسر ش متسطسا نصا هب ريكس
 نري دمار
 اهيربحما ارو صرت كل نا شام

 دلآص لحل كا نس 0 يزعم طا ذ | 2

1 0_7 1 
 5 هلا وح الو اًبسح كن 0

 كاني دع وألا نب د طب

 يعي داى لإ ايم نر نب
 ص
4 

 اه راحل ع لأ ع دلما دقن سيو زي

 دم ىف حي عع دالي ثري دش بع

 راح م لا عداس ال دهش نمينصل رف



35 
 را ص 0 17 ا 4 لس 7 يس لسع

 26 ٍدصصاب طخ او قم م اق هلال ىلا '
 34 د م
 0 204 اعلا كانط“ ارز د هاو
 س سو

 را دخآ دكيكلا 0 ”ةريزمس نحب أبا

 لك عرسان د كلي تك لع رس 0 رص نأ ءَلَع

 و رك كي كَم 2 نيا لوعَم
 د 1

 اهنيسيف نع تب دق له لخ ىعرمج كي اس
 رس 7و

 ا و

 م ا 2ك لَه ع ل َىلَع بع
 مي عقيطن ع اعرق اود كلم ا و

 + ىح
 اسااغا قمع صلال 2 ادع
 0 دقم كاز 10 010
 00 ا ا

 كيرأل تمام د 1 ملا ”م تما 2
 مّرباَو اًباَقِع د ا! 50 ال ع

 تلم 5-5 ١ لقى ل دج اش
 0 و يل دلل ا لاف

 هللا تنم ام نيم اعلا سب ريلي ل
 عبس دكا 2 ولبن با اشك

 يس كما دلل 506

 هش اللا شالا تمي اف



 و ١
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 هس 0 داب ديس هاد ىللملا
 يلا الع تمي ا 0-2000 لم ذيل و ىدسألا

 خص يل اهلا لجل هدي كم اعرتنإ
 نال رك فلا دلي ف فدك يؤم الا 1
 1 ان مسك ذم ةصع ان للفت كيس

 و
 انام اع كتيّئني و لَو اذ انعم 2 اما

 د ل
 امامي قمم د كقفس للا و ام ال١ كَراَي

 وع تان ماس كي ذم هش 78
 ” ديت .دهشلا الطف م 5 تكل

 مط ؤ م ص رح لآ دج 5 لَ رمل
 ديسلا يس قس ربكالا بيشلا كروَسَر م رك
 نش ا 0 ةضيئدشلا هنرادج د رعت

 5 ل ضبا | هنرم ةلؤطجا رم ىلع هده

 ا 6 ”ىاداع اترك د 0 200 ميل

 0-20 0 ”ٌرق فاو
 ا لص ولع لعام 01 1

 اهمال دانت دانه د“



 .اإ
 رك 5 سار كيب

 ديرك إو لطابا هيعح دا ى لمح 720
 2 امل ىإ

 هما ا

 انلعحاو بلس
٠ 

 0

 7 0 هد قر هيب هع انف 0 م

 1 25 ميحد مل دئرتح هَ 2-2 دير لَ
 01 6 يا

 ماس هب سس ءاض ربا ع اواو ام
 ا! بضع 2 2

 مس لانسان ريح 700

 ََئَوَص جد دكررع ثوو كر ارب َكَس
 م <
 دا < 1 رو ردم دباس ذو تلوشم هي

 2002 ناط بم هياَنق دا لج اد بايع

 َ ليف ةّيعمم هيد انبات اهيا دب
0 2000 

 4 د رار اهب ليك دمت م

 دب نيو رم امس 8 520

 ير هدب هيما كب ملاك ع 2000

 21 ياَه كب تحب ءاَمظ ١ 1 عياش | نبه اجور
 ربو ثرنما حبس وعدت وس اولا



 ش.دنزرف ملق هب ىومرا ثدحيم نيدلا لالح ديس

 ايندب «هيمروا»رهش رد ىسمش ١7١87 سوق " ابربارب ىرمق ”١7١7 لاس ناضمر رد

 .تفرك ارف دوخ هاكداز ردار ىتامدقم تاليصحت .دوب هداوناخ لوا دنزرفو كرزيرسسي .دمآ

 هدروخ «مساقريم» شردي .تشاد نتشونو ندناوخب ناوارف قشع ىكدوك نينس نامهزا

 وارد ديدرتىب نينس نآرد شكرزب ردي ناوارف ىاهقيوشت ىلو «دوبن ملع لهاو دوب كلام
 شهاكداز نامهردار ىطحقو فنج هثداح هسود ىكدوك نينسزاوا .تسا هدوبرثؤم

 .دركىم فيرعت ىهاكو دروأىمرطاخب

 دوخ تامولعم ليمكت هب 'ىسراف تايبدا نتفرك ارفو ىتامدقم تاليصحت مامتازا سب

 هقف) ىمالسا مولعو (...و ضورعو نايبو ىناعمووحنو فرص) ىبرع تايبدا .تخادري

 روشناد ديتاسارضحمرد لاس ىاهلاسار (...و لاجرو ثيدحو هفسلفو قطنمو لوصاو

 ىهاك هينب فعض تلعب هكنآ ابو تفرك ارف ناركيدو ىنايدلو ىلع خيش نوجرهش نآ

 ,دناوخ ىم قشع ابوا ىلو دنتشادىمزاب دايز يسرد ندناوخزااروا ناكشزيو دش ىمراميب

 نيسح ديس ديقف هللا ةيآو دش نائبلابراشمو روهشم نادنمشناد نيبرهش ناآرد هكناات

 .تخاس بقلم ؛ثّدحم» بقلب - دوبن تيناحور توسكر د هكنآ اب -اروا ىغاب برع
 ماكنه نآ رد هك سدقم دهشم ىمالسا مولع هزوح زا ىريكهرهب ىارب سب نآزا

 هملك دصو ىدعس ناتسلك نوج ىياهباتك مرديزاو .دندادىم ميلعت بوخار ىسراف ةنادا ميدق سرادمرد.١

 و ميدناوخى مار اهنأ تفكىم هك مدينش ار هردان هّردو هليلك و مجعم خيراتو (بلاط لك بولطم) طاوطو ديشر

 نذر



 ف

 لَوا دلج ءهبدن ىاعد حرش

 ابو دش دراو «رتسبشا» هب هار نيبرد .تسبرهش نآبرفس تخر دوبراشرسو ىنغ ًاصوصخ

 هك دندرك ايهموا ىارب ىكدنز لئاسو هنوك همهو دندومن دايز رارصارهش نآ ىاملع هكنآ

 .تفر دهشم هبو تفريذينوا ىلو دنك ىتسريرس اررهش نأ ىملع هزوح

 هك دمأ شيب دهشم بالقنا هيضق هكنآ ات «درب هرهب ضيفري هزوح نآزا لاس راهج

 هلولك ار ذه اضر ترضح مرح ءدش بوكرس تدشب ناخاضر دساف تموكح طسوت

 .دنديشاب مهزا ًابيرقت ار ىملع هزوحو ءدندومن ماع لتق نحص ردار مدرمو دندرك ناراب

 هسردم» ىاههرجحزا ىكيرد عقوم نآرد هكواو دنتفركار مدرمو بالطزا ىدايز هورك

 زا دنارذك نادنز رد ار بش ود ىكي هثداح نآردو دوب لوغشم ليصحتب «رفعج ازريم

 .دركىم داي تقو تموكح ناميخُرد طسوت بالط هنامحرىب ندرك مودصم و نتشك

 رد هرخالاب ىلو دورب فجن هب هك دوب ممصم .دومن تميزع نارهت هب ثداوح نآزا سي

 سيردتب اجنآ ماظن ناتسريبدردو تفرزيربت هبو دمآرد كنهرف ترازو مادختساب نارهت

 هناخباتكر دو تشكزاب نارهت هبوا ءناجيابرذآ هب اهسور دورو اب 17٠١ لاسرد .تخادري

 .داد همادا دوخ تمدخب تاطوطخم تمسق سيئر تمس اب نارهت ىلم

 ملع سلاجم هك ىوقت هللارصن ديس هعمج ىاهزور سلاجم اب هك دوب ماكنه نيارد

 لضفلا ىبا ازريم جاح ناويد عبطو حيحصت هك دش انشأ موحرم نآ ابو تفاي هطبار دوب

 اب نآزا سيبو ىنيوزق دمحم اب ىوقت موحرم طسوت .تسا ىتسود نأ هجيتن ىنارهط

 هناصلاخو مكحتسم نانح روكذم دنمشناد هس اب ىتسود ؛تفاي ىتسود لابقا سابع

 .دركىم داي نازارمعرخآ ات مردي موحرم هك دوب

 و لوقعم ىددكشناد رركم توعد هب 0”١١7 لاس رد درك جاودزا ش 1777 لاس رد

 لاغتشا سيردتب اجنآرد دش هتسشنزاب هك ١171 لاس اتو تفر هدكشناد نآب لوقنم

 .ديشيدناىمن اهنآ هرابرد دوخ ىلو دندرك لامياب اروازا ىرايسب قوقح هجركو .تشاد

 .دوبزئاح ار لوا هبتر اهنآرثكا ردو دوب هدنارذك مهار هاكشنادو ناتسريبد ىاهسالكوا

 . تفرك ىرتكد نارهت تايهلا هدكشنادزا لوقنم مولع هتشررد 1757 لاسردو

 زور ىنعي) شرمع زور نيرخآ .دوب مركرس باتك حيحصتو فيلات هبرمعرخاات
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 شدنزرف ملق هب ىومرا ثدحم نيدلا لالجديس فلؤم لاح حرش زا ىرصتخم

 .روايبو نك اديي هناخباتكزاار باتك نالف هك تساوخ ارم حبص نابآأ ؟ هعمج

 ش ١704 نابآ 0 هبنش دادماب ١ تعاس كيدزن .دوب راك لوغشم بش اتو .مدرب شيارب

 هاكمارآ راوج ردو تفك دوردب ار ناهج ىبلق هتكس تلعب ق 199 هجحيذ ه ابربارب

 .تفرك مارآ ىزار حوتفلاوبا

 هك دندوب ىناسك همه نانآو ءتشاد تفرو دمآ ىكدنا دارفا اب ىصخش ىكدنز ردوا

 انيس ىداه ديس ,ءقوف رد روكذم نادنمشنادزجب هلمج نيازا .دنتشاد ىتبسن ملع اب

 ار ىئارقلا ناطلسرفعج و ىوخا نيدلا لامجو ىناتسدرك ىنامزلا عيدب ديمحلادبعو

 .مروأىم رطاخب

 .دربىم مارتحا ابو ىكين هب ار تسود مان تقو همهو دوب صلخم ىتسود ردوا

 دهشم هب ناتسباتردراب كي لاس هسودره .تفر جحرفسبر اب كي .دوبرفس مكر ايسب

 رفس نيوزق هب ناذاش نب لضف حاضيا ىطخ هخسنزا سكع نتفرك ىارب ىعقوم .تفريم
 .دوب روجنررفس نآ همدصزا ىتدم ات هك درك

 همه تفركىم تسدب فيلأت اي حيحصت ىارب هك ىباتكره .دوب ملع قشاعوا

 هدنارذك اههناخياج رد طقف ار شرمع ىاهتعاسزا ىرايسب .داهنىم نآرسرب ار شدوجو

 رد اهتعاس اهزور رثكا ديشك لوط لاس جنب هك رزاكريسفت باج ماكنه رد .دوب

 نوتم حيحصتردوا تقد .دروخ ىمرصتخم ىراهان اج نامهردو دنارذكىم هناخياج

 همه هك ىروط هب دركىم قيقحت تغل اي لكشم كيرسرب اههتفه هاك هك دوب نانج
 .دشىمن هتسخ دوخ ىلو دركىم هتسخ ار شنارايتسد و نايفارطا

 وا هكار ىباتك ىصخش هكراب كي طقفو تشونن هلاقم ىاهلجم جيه رد هاكجيه
 تقيقحو دسيونب ىاهلاقم تساوخ .ءتخاسرشتنم دوخ مانب دوب هتخادربو هدومن حيقنت

 ربمايي نادناخبوا .دومنرظن فرص مه نآزا ىنيوزق دمحم تروشم اب اما ءدناسانشب اررما
 .تسنادىم دوخ راختفا ثعابار نادناخ نآب ىرازككتمدخو تشاد ديدش ىقشع

 ىاهجقودنص رد تقدب و دوب هدرك بسك شديتاسا زا ىناوارف ىملع تازاجا

 ىسك دياشو .دندرب تقرسب ار هجقودنص شيب لاس ىس دودح هك دركىم ىرادهكن



 ع

 لوا دلج :هبدن ىاعد حرش

 خياشمزا ىدنج تازاجا نآزا سب !تسارهاوج زاري هك دوب هتشادني دوب هدرب أر نأ هك

 ىلعدمحم خيشزا ىاهزاجاو ىنارهط كرزب اقآ خيشزا ىاهزاجا هلمجزا هك تفركر كيد

 .ىلوفزد ىّرعم

 زا همه هك تساربتعم نوتمو بتك هلسلس كيوا هلاس /0 تكربريرمع هجيتن

 نوزفا ار اهنآ هولج راكزور تشذكو دوشىم هدرمش ىبداو هعيشو ىمالسا مهم ذخام

 اننا رد مهل نم يرن تانبا وا زان عينزيف ويؤز



 نضع

 نضع

 نضع

 نضغي
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 فلؤم .ق ١7١0 لاسبراجاق ازريم شخب ىلع فيلأت «للملا نازيم» حيحصت

 وهدز برغ ناناوج درربار تاتك نياو هدوب نونفلا راد ىاهليصحتلا غرافزا

 .لييذتو همدقم ص 18/8 + ص ١47 نتم .تسا هتشون دوخ هرود ىارك ىدام

 هللارون ىضاق فيلأت «ةقرحملا قعاوصلا دقن ىف ةقرهملا مراوصلا» حيحصت

 قرتشوش نئضاق ىمالك تافيلأت نيرتمهمازا ىكي.ق 1١19 لانس قرششوش

 ىضاق لاوحا حرش رد «هللارون ىضاقلا ةمجرت ىف هلالا ضيف» فيلأت

 بها ةلشم بنا هقرهم مراوص همدقم رد هك ص ١7 . ىرتشوش ىضاف

 ةولصلا فئاظو ىلع ةّيلعلا تاهيبنتلا» همحرت] «ةالصلا رارسا» حيحصت

 قداص دمحم نب حلاص دمحم همجرت ىناث ديهش نيدلا نيز فيلأت [«ةيبلقلا

 .باتك ىفرعم رد ىاهمدقم + ص ١08 ؛هيوفص دهعرخاوا ىاملعزا ظعاو

 .ق ١7١8 لاس رد ىفوتم «ىنارهطلا لضفلاىبا ازريم جاحلا ناويد» حيحصت

 هحفص 5١8 تسا ناريا هتشذك نرق كي كرزبرعاشو بيدا ىنارهط لضفلاوبا

 .صص ١١١ رد ىبرع نايزب نايناريا تامدخورعاش لاح حرشرد ىاهمدقم +

 ىكجارك نامثع نب ىلع نب دمحم حئئفلاوبا فيلأت «ليضفتلا» حيحصت

 نايناهج همهرب الإ ىلع نينمؤملاريما ليضفت هرابرد ق4 لاسرد ىفوتم

 ا
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 نضام
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 لّوا دلج .هبدن ىاعد حرش

 اب هأرمه ص ٠ .فلؤم نامهزا «نيدلاولا قح بوحوب فيرعتلا» حيحصت

 يا هكنك باج ليضفتلا

 ص 8607 ؛هعيش ثيدح هسمخ بتكزا باتك نيلوا ه 78٠١ رد ىفوتم ىقرب

 . ص ع٠رد نأ فلؤم تمظعو نساحم تيمهارد ىاهمدقم +

 حئاضف ضعب ضقن ىف بصاونلا بلاثم ضعب) «ضقتنلا» حيحصت

 7*٠ «ىزار ىنيوزق ليلجلا دبع فينصته 02٠ دودح فيناصتزا «ضفاورلا

 .همدقم ص ١68 + ص

 7١ ىناشاك ضيف هب بقلم ىضترم نب دمحم فيلأت «كلاسلا داز» حيحصت

 .نأ حرش رد هحفص ١١75 + ص

 نيوزق رابخاركذ ىف نيودتلا .ىعفار «نيوذدت» تتاَتِك تسرهف جارختسا

 .هملدقم ص اس + ص ”٠١ .تساهدش جارختسا هيردنكسا

 ١/1 ىرجه مشش نرق لوا همين ناكدنيوكزا «ىزار ىماوق ناويد» حيحصت

 .تاقيلعتو همدقم ص ١١١ + ص

 و طئارش و حوصن هبوت فيرعتو تبيغ ماكحاركذرد «هيتاجن» حيحصت

 .باتك هرابرد ىاهمدقم + ص ١58 ىماطسب دمحموبا خيش فيلأت نآ بادآ

 رد هعيش قىرزب ىاملعزا «ىناشاك ىدنوار هللا لضف ديس ناويد» حيحصت

 .تاقيلعتو همدقم ص 1672 + ص 118 ىرجه مشش نرف

 .ص ١١ «نأ تاقيلعتو ضقن همدقم» فيلأت

 تسرهف اب هارمه ءبصاونلا بلاثم ضعب تسرهف اي «ضقن ديلك» فيلأت

 .ص +7١ ص #2 «نأ تاقيلعتو ضقن همدقم»
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 زا ىليقع ماظن نب ىجاح نيدلا فيس فيلأت «ءارزولا راثآ» حيحصت 3330

 تاراشتنازا ءص "مس + ص 0 « ىرحه مهن هدذس د همين تافيلات

 .نارهت هاكشناد

 تفدبلا# «نازحاالا ءالجو ناهذالا ءالج» هب موسوم نزاك رتتبمفت ١ حيحصت - ةرضفضإ

 ورّسفم وريسفت ىفرعم رد ىاهمدقماب .هحفص رازه راهجزا شيب د( تينا

 .ص 2١*رد ىاهلمكتو همتاخ

 فثقتيلا7 :ءارؤؤ خيرات رد «رابخألا مئاطل نم راحسالا مئاسن» حيحصت نضل

 .نارهت هاكشناد تاراشتنازا .ىرجه ا/0١ لاسب ىنامرك ىشنم نيدلارصان

 .تاقيلعت ص ٠١ + همدقم ص ٠٠١ + سص ٠

 .صص ٠ .ىلوفزد ىزعم ىلعدمحم خيش فيلأت «قيقحتلا حاتفم» حيحصت نضر

 ازريم جاح فينصت «ةباصعلا هيلع تعمجأ نميف ةباصالا ةواقن» حيحصت نضر

 همالع مولعلارحب هيلاجر هزوجرا حرش هموظنم نيا .ص ؟؟ ىنارهط لضفلاوب

 املعيلف ةعامج نع ّمِصي ام حيحصت ىلع لكلا عمجأ دق

 رد هلاسر .؟ نيدقارلا هيبنت همجرت ." سفنلا ةثحابم ." سفنلا ةجلاعم

 ىسابع هفحت .* ةالصرد هلاسر .4 ةاكز

 نب دحاولادبع فيلأت «ملكلا رردو مكحلا ررغ ىسراف حرش» حيحصت -269
 دلح الرد «ىراسناوخ دمحم نيدلا لامجزا حرش ,ىدمأ ىميمت دمحم ١م عو

 شش عومجم .نارهت هاكشناد تاراشتنازا (تسا نآ تسرهف متفه دلج)

 .ص 5٠ متفه ج .همدقم ص 1١٠١ + ص 3530 دلح

 ىلعخيش نب دمحم نيدلا ءاهب فيلأت «ىجيهال فيرش ريسفت» حيحصت نقم

 دمحم رتكد موحرم حيحصتب ؟و ” ىاهدلج) دلج ؟ رد ىجيهال فيرش

 .رسفم و ريسفت ىفرعم رد همدقم ص ٠٠١ + ص 808 ١: ج .(تسا ىتيآ ميهاربا

 .فاقوا لك هرادا تاراشتنازا ءص 958:7 ج
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2. 

 8 ج هميمضب ىراسناوخ دمحم نيدلا لامجزا «تنيط هلاسر» حيحصت

 متفه نرق رد هتخانشان ىحراشزا حرش ءىعاضق ىضاق فيلأت (رابخالا

 .همدقم ص 7١ + ص /* .فاقوا لك هرادا تاراشتنا زا .ىرجه

 .ص ع١ (ىلح دواد نب ىلع نب نسح نيدلا ىقت) «دواد نبا لاجر» عبطو مامتها

 ود 2.ءص لم (ىقرب دلاخ نب دمحم نب دمحا) («ىفرب لاجر» عبطو مامتها

 زا هدش حيحصت ىوسوم مظاكديس هليسوب دلجم كيرد روكذم باتك
 .(هاكشناد هب ىودهم رغصار تكد هيده) نارهت هاكشناد تاراشتنا

 هب ص هذآ «ىراسناوخ دمحم قحذلا لامح زا («تسنل هلاسر» يجف

 سس كيش باج هعيرشلا حابصم حرش هميمص

 نيسح نيدلا لامك فيلأت «ةيوبنلا ثيداحالا ىف ةيلعلا ةلاسرلا» حيحصت

 هاكنب تاراشتنازا .تاقيلعتو همدقم ص ١08 + ص ا/* .ىقهيب ىفشاك

 «لاحر ملعرد هلاسر هس) عبطو مامتها

 .ىوراس ىلع دمحم فيلأت لاكشالاو هابتشالا حيضوت ١.

 .ىلماعّرح خيش فيلأت ةباحصلا ةفرعم ىف ةلاسر ."
 .ىدنجريب ىتيأرقابدمحم فيلأت نياق لاحر ."“

 رغصار تكد هيده) نارهت ةاكشنا3:كارانشتنا زأ وسوف مظاكديس حيحصتب

 (هاكشناد هب ىودهم

 فورعم ةباشن فيلأت «ةيربلا لوصا ىف ةيرخفلا لوصفلا» عبطو مامتها

 .بلاطلا ةامع فلؤم هبنع نب دمحا نيدلا لامج

 ىاهمدقمو ثدحم ديقف داتسازا ىاهمدقم اب . ىوسوم مظاكديس حيحصتب

 .ص ؟؟ + ص *٠١ ؛ىيامه نيذلا لالج داتسازا
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 فيلأت (الظإ بلاط نبا نه ولع هيفسوملا بمال ةملك ةئاملا حرش١ حيحصت

 فيلأت «بلاط ىبا نب ىلع نيس سلا عمال ةملك ةئاملا حرش١ حيحصت

 .صص 0 «باهولادبع

 . ص هلا .طاوطو نيدلا ديشر فيلات

 .تسا هدشرشتنم دلج كيردركذم باتك دلج هس

 هحفص / + هحفص ٠٠١ ىناشاك ضيف فيلأت .ةليصالا لوصالا حيحصت

 .همذدقم

 ضيف فيلأت «نيدلا ىف هقفتلا ةيفيك قيقحت ىف نيبملا ٌقحلا» حيحصت

 :ةيسا هديسر باج هب دلجحم كيرد هلاسر ود نيا

 ىفوتم ىروباشين ناذاش نب لضف نيدلا ملع فينصت «حاضيالا» حيحصت

 تاراشتنازا .تاقيلعت ص +١717 همدقم ص +١٠٠١ ص 5٠0ه ؟٠2 لاسرد

 .نارهت هاكشناد

 + همدقم ص 00 + ص *١ [ديهش ىرتشوش هللا رون ىضاقرسي] ىرتشوش

 .ىلم راثآ نمجنا تاراشتنازا .تاقيلعت ص ٠١

 ٠٠١ .ىنيوزق رقاب دمحم نب حلاص دعم فحلات «مالسا تمكحا)» حيحصت

 .باتكرشنو همحرت هاكنب تاراشتنازا ص

 ىفوتم ىفوك ىفقث دمحم نب ميهاربا قاحساوبا فيلأت «تاراغلا ١ حيحصت

 .تاقيلعت ص +58٠ همدقم ص ٠٠١ + ص علا” (دلج ؟رد)ه 787 لاسرد

 .دش ماجنا ىلمراثآ نمجنا هليسو هب هرابود دعب هام و بتانتك عرفا مود باج

 همالع فيلأت «ةيورغلا ةرضحلا حيحصت ىف ةيناهربلا لئالدلا» حيحصت



 ف

 لَوا دلج «هبدن ىاعد حرش

 و هلباقم اب [رضاح باتك] ىزار ىنيوزق ليلجلادبع فيلأت «ضقن» حيحصت
 .ىلمراثا نمحنا تاراشتنازا همدقم + ص ال١٠ ددجم تاقيلعتو حيحصت

 .تسويي ادخ تمحر هب 68

 ىاهباتك ديقف داتسا نآ ءاهنيازج .تسا هلاسرو باتك دلج /” دشداي هجنآ عومجم

 ىقاب ىطخ تروص هبو هديسرن عبط هب زونه هك هدومن حيحصت ايو فيلأت ىركيد
 :مينكى م داي اجنياردار اهنأ مها هك تسا

 نأ باتك نآرب لصفم تسا ىحرش .ىناشاك ضيف «ةيلصالا لوصالا»رب حرش ١.

 راك نيا تشك نأ باج هب ممصمرخاوا نياردراب ود ىكيو ؛هتشون ىناوج رد موحرم

 .دماين رد لمع هلحرم هب مه

 .ش ١714 دادرم ٠١ نآ فيلأت عورش .تسارئنو مظن كنج .زبس كرب ١.

 .تسا تعجر تابثا نآ عوضوم (دلج ؟5) تفحتو و: قاهيا

 .لضافالا ثيداحأب لزالزلا حيرشت .؟

 تتّبحمو قشع .6

 .[دش باج لبق لاس دنج باتك نيا] ةبدنلا ءاعد حرش ىفف ةبرقلا هليسو همجرت .ع

 فيلأت «نينمؤملاريما لئاضف ىف نيعبرالا نع نيعبرالا نم نيعبرالا» باتك حيحصت .

 .تسا هتشاد تايح ىرجه ٠٠+ لاسات هك ىزار هللاديبع نب ىلع نيدلا بجتنم خيش

 هدامآ لصفم رايسب ىشاوح ابو هدومن حيحصت لاس دنج ضرع ردار باتك نيا

 .تسا ىقاب ىطخ تروص هبزونه دشن ايهم نأ عبط ىدام لئاسو نوج هك دومن باج

 راك باتك نيا ىوررب اهلاس ديقف داتسا «نيدلا بجتنم تسرهف» حيحصت ./

 ىسررب ىارب ىتصرف هنافسأتم ىلو .دومن ميظنت ىرتكد هلاسر ناونع هبار نآ دعب و ءدرك

 .دماين شييوا ىارب نأ باجو ىئاهن

 ... هيدن ىاعد حرش .9



 وك 0 انجح

 .تسا ق 1714 هجحيذ قافوتمو ق 1777 دلوتم ىومرا ثدحم موحرم ١.

 «ةيندلا ايندلا هذه تاجرد ىف دهزلا مهيلع تطرش نا دعب» هلمج ليذ رد

 ”ديشروب ىم

 حيحص دياب نياو تسا «فراخز» «تاجرد» هملك ىاج هب ىدهشم نبارازم رد

 :ديازفاىم سبيس دشاب

 ىلع ازريملا لجالا ىخيش اهيلع ىنّهبن و ةتكنلا هذه ىلع ىنلد نم لوا
 و هيلع ةبدنلا ءاعد ىتءارق نيح ىل لاق ...هحيرضرونو هحور هللا سدق ىداباآركسعلا

 فرصلاك ةينيدلا مولعلا تامدقمو ةيلآلا مولعلا ليصحتتب ًالغتشم نامزلا كلذ ىف تنك

 و هتاكن ىلع ىنهّتنيل هيلعءاعدلا ةءارق هنمًاسمتلم تنكو نايبلاو ىناعملاووحنلاو

 تسميب هبو هدوب شفيرشرمع مود ههدرد ثدحم موحرم زونه خيرات نياردارهاظ

 .دوب هديسرن ىكلاس

 هبرقلا ةليسو باتكواو دراكنب هبدن ىاعدرب ىحرش هك درك تساوخرد ىنايدلو ىنادرمكاخ

 .دناسر ناياب هب تشاد لاسودو تسيب ثدحم موحرم هك ق ١١50 نابعشردو فيلأتار

 اهنأ نيرخآ هك دراد خيرات اجدنح ثدحم موحرم هبدن ىاعد حرش ىاه تشاددايو

 يو



 ف

 لوا دلج .؛هبدن ىاعد حرش

 ىاههلمج زا ىخرب هرابردو هتشون هر ىئابطابط همالع هب ناشيا هك تسا ىادهمان :كي

 05/5/١ خروم هدومن تفايرد هر همالع زا هك ىخسايو هتساوخ حيضوت هبدن ىاعد

 اة هدوب ثدحم موحرم تافوزا شيي لاس راهج ىنعي (قا١1؟955١)

 متفه خيراترد هبدن ىاعد هرابرد ىبلح دومحم خيش جاح موحرم زا هك ىاهمان :ود

 هب شتافوزا لبق لاس كي ىنعي لاس نامه مرحم ١١ردو هدرك تفايرد ق 1794 مرحم

 .تسا هدومن ىسيونزاب دوخ طخ

 ىناوجونزا لاس تصش ىومرا ثدحم موحرم هبدن ىاعد حرش هك هلمج نيا سي

 .تسين هغلابمو دراد تيعقاو هدوب فيلأت تسدردرمع نايايات

 باتك رد هر ىنارهط همالع هجنا زازين و تسارايتخا رد هك ىياهتشاددايزا."

 حرش هس هب نداد ناماس ددصرد ثدحم موحرم هك ديأى مرب دناهتشاد موقرم هعيرذلا

 تبيسا هدوب

 يشأ (هبرقلا ملاعم» لوا حرش

 دقع» باتك هب ناشيازينو ءهتشون ار «ةبرقلا ةليسو» باتك شداتسا هكنيازا دعب

 17 ىافوتم ىزيربت ىرب ىلك ميحرلادبع ازريم فيلأت «نامزلا بحاص ةبدنل نامجلا
 همالع هك هنوك نيا هب هبدن ىاعد حرش رد ىباتك هك هداتفاركف هب هدرك اديب ىسرتسد ق

 :دنك فيلأت هتشون هعيرذ رد ىنارهط

 دقع»و «ةبدنلا ءاعد حرش ىف ةبرقلا ةليسو» افلؤم امهو نيحراشلا مالك نيب هيف عمج

 نيعب القتسم نيحراشلا نم دحاو لك مالك الواركذيف «نامزلا بحاص ةبدنل نامجلا

 .امهحرش دعب هسفن مالكركذيف الاو «ةدايز هدنع نكي مل نا امهمالكب ىفتكيو امهظافلا

 «ةيدنلا ءاعد حرش ىف ةبركلا فشك» مان هب باتك نيا ه6 ص 6 ج هعيرذ رد

 «هبذنلا ءاعد حرش ىف هبرقلا ملاعم» شمان دناهدومرف ٠٠١ هحفص رد اما هدش ىفرعم

 .(ةبركلا فشك هن) تسا

 و ادع ءاعدلل حرش :لناهدومرف هعيرذ رد هك تسا هبركلا فشك نامه مود حرش
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 ةياغ هيف نايبلا ىفوتساو ءاعدلا دنس نع ثحبلا هيف مدق ًاّدج طوسبم لصفم انتم

 نيعالا ْذلتو سفنالا هيهتشت امب ءاعدلا حرش ىف ىتاو ءافيتسالا

 .تسا «ةبدنلا ءاعد حرش ىف ةبركلارشن» موس حرش

 هللا مسب دناهتشون ىتشادداي رد ناشيا هك هدمآ ىومرا ثدحم ثاريم 7١8 ص رد

 هبرظن دعبو .ىفطصا نيذلا هدابع ىلع مالسو هلل دمحلا نيعتسا هبو ميحرلا نمحرلا

 بسحربو تسا هيلاعتم نيماضمو هيلاع بلاطمرب لمتشم هبدن فيرش ىاعد هك نآ

 هب ىَّمسمر صتخم نيا ديامن حرشار نآ هك تسا هديدرك ضرف هدنب نيارب ىعرشرذن

 حرش هب لوحم طوسبموحن هب بلاطم ليصفتو ...هتشونار ةبدنلا حرش ىف ةبركلارشن
 هك مراوديما دراد مان «ةيدنلا ءاعد حرش ىف ةبركلا ءاولرشن» هك تسا بناج نيا لصفم

 هل هللا متخ - ىنيسحلا مساق نب نيدلا لالج ىنيد مولع نمرخ نيجهشوخ نيا ادخ

 ...ديامنب تسوا ىاضر قفاوم هك نانج حرشو دره مامتا هب قفوم ار - ىنسحلاب

 ىموس و ىسراف نابز هب ىمود هدوب انب ايوك هك) حرش هس نيازا كي جيه هنافسأتم .'"*

 مه اهنأ تسرهفو لقتنم مق هب هك ناشيا ىطخ ىاهباتك نايمرد (دشاب ىبرع نابز هب

 . تسمين دوجوم هدش باج

 ىاهعومجم تفرك ارق امرايتخا رد ناشيا دنمشنادو لضاف ىاههدازاقآ طسوت هجنآ

 ,ىراركت دراومزا ىرايسب ردو «قرفتم ىهاكو مظنم ىهاك تسا موحرم نآ ىاههتشونزا

 و ناركيد طخ هب ىهاك و موحرم نآ دوخ طخ هب ىهاك «ىبرع ىهاك و ىسراف ىهاك

 .درادن ار اعدزا ىاهدمع شخب حرش هك صقان هنافسأتم

 هكنيا ايو بترم هحفص هرامش ىتح هدش ىفاحص دلج هدزيس رد هك هعومجم نيا

 .درادن ار تسا مادكر خآ دلجو مادك لوا دلج

 لماش هدش تفاي ناشيا ىطخ ىاههخسن نايم مه ىرتفد دلج هدزيس نيارب هوالع

 ىومرا ثدحم ثاريم باتك رد هك هبدن ىاعد هرابرد قرفتم ىاهتشاددايو بلاطم

 زا تسا ىبوخ هنومنو هدش باج هحفص ودو هاجنيو دص رد مق ثيدحلاراد طسوت

 .رتفد هدزيس نأ



 ع

 لَوا دلج ءهبدن ىاعد حرش

 دروم هك تسه مه ىبلاطم ىومرا ثّدحم ثاريم رد هدش باج رتفد نآرد هتبلا

 .ميدركر ظن فرص حرش نيارد اهنآ ندروأزاامو دشابن لوبق

 زينو هديماجنا لوط هب ىدامتم ىاهلاس .فيلأت نوج دش هتفك هك روطنامه .؟

 همالع هعيرذ ردزينو ناشيا ىاههتشون رد ىددعتم ىاهمان ؛هدوبنرظن رد مه حرش كي

 .دوش ىم هديد ىنارهط

 تخاس موسوم «بئاغلا مامالل هبدنلا ءاعد حرش ىف بئاغرلازنك» هب :هدومرف اج كي

 .ديدرك بقلم «ةبدنلا ءاعد حرش ىف ةبرقلا ءاولرشن» بقل هبو

 راظتناردراديب مشج» ىسراف نابزرد تسا نيا باتتك مان :دناهتشونركيد ىاجرد

 .دنناوخب «مئاقلا مامالا ىلا مئاهلا نينح» ىبرع تغلردو «راديد حبص

 ليصفتو «ةبدنلا حرش ىف ةبركلارشن» هب ىّمسمرصتخم نيا :هدومرف موس ىاجرد

 ءاعد حرش ىف ةبركلا ءاولرشن» هك تسا بناج نيا لصفم حرش هب لّوحم بلاطم
 .دراد مان «ةبدنلا

 «ةبدنلا ءاعد حرش ىف ةبركلا فشك» :مأن نيا اب ىنارهط همالع هعيرذ رد

 باتكردو هتفركر ارق ثيدحلارادرايتخارد باج ىارب هك ىرتفد لوا كرب ىورو

 («ةيدنلا ءاعد هجو نع ةبركلا ءاطغ فشك» :مان نيا هدش باج ىومرا ثدحم ثاري

 هدش ىفرعم .دوش ىم هديد دش داي هك ىمّوس مان بلاطم زاغأ رد هكنيا اب .دوشىم هديد

 فشك) هب دشاب ىم امش تسدرد هبدن ىاعد حرش مان هبالعف هك ىباتك ىاجودردو

 .تسما هداد عاجرا «...ةبركلا

 «نامجلا دقع»و «ةبرقلا ةليسو» باتك ود هدنرادرب رد هتساوخىم هك ىحرش نآو

 .تسا هدش ىفرعم «ةبدنلا ءاعد حرش ىف ةبرقلا ملاعم» مان اب هعيرذ رد دشاب

 ناشيا هجنآزا تسا ىطولخم و) هدش باجو ميظنت نونكا هك ىباتك مان نياربانب
 4 نيازا مادك جيه (هديسرن ام تسد هبو هدرك فيلأت ايو دنك فيلأت هتشاد دصق

 .دوش داي «هبدن ىاعد حرش» مان هب طقف ديابو تسين هدش داي هك ىمان
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 2 ااا

 نيا «هدوزفا لوا ريرحترب ار ىبلطم هك ىهاك و هتشادريرحت ود ةبرقلا ةليسو .0
 نآريرحت كي طقف اما «...ًايناث باتكلا خسنتسا تنك امدنع» :دوشىم هديد ترابع

 ىاقأ ترضح دزن نأ هخسنو «تفاي ناشيا هناخباتك ىاهباتك نايم رد هدوبرصتخم هك

 باج ىومرا ثدحم ثاريم باتك ردو قيقحت ناشيا طسوتو تسا دوجوم ىروكشا

 . تسمين دوجوم ءتسه اهتشاددايو اههتشون رد نآزا ىتارابع هك نآ مودريرحتو ؛هدش

 ردايو هدوبن ناشيا ىاهباتك نايمرد مه «نامجلا دقع» باتك هخسن روط نيمهو

 . تسا هدشن ىفرعم ناشيا هناخباتك ىطخ ىاههخسن تسرهف

 لالج ديسلا بتك ىف هتيار :لسيون ىم 781/١0 هعيرذ رد ىنارهط همالع هك نيااب

 .ءاعدلاب بولقلا ايارم نع بونذلا نير ىلج ىذلا هلل دمحلا :هِلّوا .ىومرالا ثدحملا

 همجرت نيا تسا ةبرقلا ةليسو همجرت ىومرا ثدحم موحرم تافيلأت زا ىكي .#

 ناشيا ىطخ ىاههخسن نايمرد هك نأ لصا هخسنو باتك نيا لواريرحت هب طوبرم

 .دراد ار «ةيردب ًاداقحا مهبولق عدواف» هلمج ات تسا باتك موس كي همجرت طقف هدوب

 اب) هدش باج ش ١7/٠١ لاس رد هك «(هعمج هاكيرد هبدن ىاعد اب» باتك رد .ا/

 هس هك هدش داي هبدن ىاعد ىارب حرش ىس دودح (هبدن ىاعد ىاههمجرتزارظن فرص

 ءاعد حرش ىف ةبركلا فشك»و «ةبرقلا ةليسو همجرت» «ةبرقلا ملاعم» ىاهمان هب اهنآ ىات
 هناخباتك رد ىموسو ىلوا هخسن هدش هتفكو هدش هتسناد ىومرا ثدحم زا «ةبدنلا

 . تسا دوجوم ىومرا ثدحم موحرم

 ؟هن اي تسا هدرب هرهب حورش نيازا دوخ ىاههتشون رد ثدحم موحرم ايآ

 ار هبدن ىاعد ىاههلمجو تاملك زا ىخرب هك ىسك لوا ميراد عالطا ام هك اجنآاات

 هب 1١7١ ص 194 دلج هب تسا هيلع هللا ةمحر ىسلجم همالع هداد حيضوتو هدرك ىنعم

 .دوش عوجر دعب

 . مي دوزفا ىقرواي اي نتم رد نأ دراوم رد ار تاحيضوت نيا

 دمحم نبا ىناهفصا (ىليج) ىناليج عيفرالم 2111١ ىافوتم ىسلجم همالعزا سي
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 لَوا دلج .هبدن ىاعد حرش

 ار نأ هعيرذ ١8 جرد ىنارهط همالع هك دراد هبدن ىاعدرب ىحرشو همجرت ىناليك نمؤم

 :تسا هدرك ىفرعم هنوك نيا

 تانايبو ةريثك تاقيلعت هيلعو ةرمحلاب روطسلا نيب ةيسرافلاب هبدنلا ءاعد ةمجرت

 .10071* لاوش ىف هنم غرف نايبلا ىلا جاتحي امل ةّيسراف

 .تسين مولعم وا تافو خيرات

 لقن نآزا ددعتم دراوم ردو هدوب ىومرا ثدحم موحرم دزن باتك نيازا ىادخسن
 ًابيدا هنوك نم فورعملاوه امك هناف ىليجلا هللا محر :هدومرف اج كيردو تسا هدرك

 ...ةيبرعلا ىف ًاعلضتم

 رب حرش ةعيرشلا ظفاح ىلا ةعيرذلا .١:دننام ءدراد مه ىركيد راثآ ىليج موحرم

 و نان دننام هكرينيو نان هموظنم .7 .هدش باج ًاريخا دلج ودرد تسا هر ىنيلك ىفاك

 .تسا هفسلف ملع زا تيامح رد نيا هتبلا تسا ىئاهب خيش ىاولح

 جو /0 ص ١٠7ج هعيرذو ١8١ ص مهدزاودو 7١8 ص مهدزاي هدس هعيشلا مالعا هب

 .دوش عوجر ةعيرشلا ظفاح ىلا ةعيرذلا همدقم و 7 ص ٠١ جو 197 ص 78 جو ١” ص 1١

 2,118 ىافوتم ىدزي سردم ىنيسح دمحم نيدلاردص زا ءىناليج موحرم زا سي

 دزي رد ىسردم داوج ديس هللا ةيآ موحرم شاهداون طسوت ىسراف هب هبدن ىاعدرب ىحرش

 .تسا هدش باج ق 1717١ لاس دودح

 نيازاايآ اما مدرك ءادها ىومرا ثدحم موحرم هب بناجنيا ار باتك نيازا ىادخسن

 .تسين مولعم هناي تسا هدرب هرهب دوخ حرش رد باتك

 هك تسا «نامجلا دقع» نامه هدش هتشون هبدن ىاعد حرش رد هك ىركيد باتك

 لقن نآزارركمو هتشاد باتك نيازا ىاهخسن ثدحم موحرم ميدرك داي:نا زارت

 .تسما هدرب مانو هدرك

 ميحرلادبع ازريم فيلأت باتك نيا دسيونىم 7817 ص ١6 ج هعيرذرد ىنارهط همالع

 ردب) 17 * ىافوتمو ق 1777 دودح دلوتم ىزيربتلا ىرب ىلكلا هللارصن نب ىراصنا
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 هتكن دنج

 هلتقو» هلمج اتو دشابىم (ديوكيم هج هعيش باتك بحاص ؛ىراصنا جارس جاح

 .تسا هدنام مامتانو هدرك حرشار «نيرخالاو نيلوالا نم ءايقشالا ىقشا

 تافيلأتزا هدومرفو هدروآ اروا لاح حرش 1١ ص مهدراهج هدس هعيشلا مالعاردو

 «كلاسملا ملظ ىف كلاسلا ةاكشم» مان هب نآرصتخمو «ىعادلا ةحرف» باتك تسوا

 .تسا هدش باج ١777 لاس رد ىمود نيا

 نآزا ىهاك دوخ حرش ردو هدوب ىومرا ثدحم موحرم دزن مه باتك نيازا ىادخسن

 .تسا هدرك لقن ىبلطم

 ميراد ار «هبدنلا ءاعد حرش ىف هبرقلا هليسو» باتك ىربيلك موحرم زا سب

 ىلع نب ىلع هدش فيلأت ىومرا ثدحم موحرم تساوخرد هب هك باتك نيا فلؤم
 لاسرد .دشابىم ١170٠ ىافوتمو ق ١١17 دودح دلوتم (ىنايدلو ىنادرمكاخ) ىئوخ اضر

 هتشادريرحت ود باتك نيا ميتفكرتشيب هك هنوك نامهو هديسر ناياب هب نآ فيلأت ق 0

 لواريرحتو تسا هدرب مانو هدرك لقن نآزارركمو هدوب ىومرا ثدحم موحرم هدافتسا درومو

 .تساهدش باج مق ثيدحلاراد طسوت نآزا ىرادقم ىسراف همجرت هميمض هب نأ

 ةضيبملاو ةّدوسملا انا تيار دق :دسيونىم ١8ص 70 ج هعيرذ رد هر ىنارهط همالع

 فلؤم ىومرالا ثدحملاب فورعملا نيدلا لالج هذيملت دنع فلؤملا طخب امه اتلك

 .ًالصفم هِلّوا ىف ةليسولا بحاص ىتئوخلا هداتسا مجرت ىذلا «ةبركلا فشك»

 رارق ام رايتخا رد هك ثدحم موحرم ىاههتشون نايم رد لاح حرش نيا هنافسأتم

 ثدحم موحرم ىطخ ىاههخسن نايم ردزين نآ مودريرحت نينجمهو تسببت ةهديش هداد

 .دشن تفاي

 .دينيبب 155١ ص ١؟ هدس ةعيشلا مالعارد اروا تافيلأتو موحرم نآ لاح حرش

 .دشابىم ىوخ عباوتزا نادرمكاخ و نايدلو

 ىنايدلو هبرقلا ةليسو و ىرب ىلك نامجلا دقع و ىليج عيفر الم باتك زا سب

 باتك تسا هدرب مانو هدرك لقن بلطم ىهاك نآزا ثدحم موحرم هك ىباتك نيمراهج



 هل

 لوا دلج «هبدن ىاعد حرش

 ىرتشوش ىشعرم ىلع ناطلس نب دومحم ديس فيلأت «ةبدنلا ءاعد حرش ىف ةبخنلا»
 هديسر ناياب هب ق 178١ لاسر د نآ فيلأت هك تسا مقرد 1508 ىافوتمو 107 دلوتم

 هّظخب هحفص 7١ ىف طوسبم وه :دسيونىم 14/7* هعيرذ رد ىنارهط همالع

 .قيقدلا

 ةلمكت و :ةيليعافتسا :ثاقك حبسا ةليغامسالا :ةلمكت ةلمكت: وا: ركذ:كفيلأت

 هعيرذ ردو تسارتشوش ىشعرم تاداس هرابرد هسره هلمكت هلمكت و ةيليعامسا

 .تسا هدش ىفرعم 15١5و ؟1/*

 .كدينيبب 11737 ص ا" ج «مق ناكاي تبرت» باتك رد اروا لاح حرش

 .ميدركن اديب العف ار هبخن باتك هدش باج هخسن

 خيش جاح هب روهشمرفعج دمحم خيش فيلأت هبدن ىاعد حرش رد «ةمالا ءافش» باتك

 .تسا هدش باج هحفص 4ا/ردزاريشرد ق 177/7 لاسرد هك ق 17١ دلوتم ىلماشاقآ

 نايارس نخسو نادنمشناد باتك ردار ناشيا تافيلأت ىماساو ناشيا لاح حرش
 .دينيبب هيمالسا باج 7١8 ص ” ج سراف

 .تسا هدرك لقن ىبلطم دراوم ىخرب رد مه باتك نيازا ىومرا ثدحم موحرم

 نآزا ىهاك دوخ هبدن ىاعد حرش رد ىومرا ثدحم موحرم هك ىباتك نيمشش

 تسا «هبدن ىاعد حرش» اي «ةدقعلا فشك» باتك تسا هدرك لقن ىبلطم

 ىافوتمو ق ١00 دلوتم ىناقلاط ىولع نيدلا ىيحم ديس موحرم فيلأت باتك نيا
 .دشابىم ءدوب نارهط ىاملعزا هك 77

 قيقحتاب ق١؟١١؛لاسردو تسا هديسر ناياي هب 1 8؟ لاسر د باتك نيا فيلأت

 هحفص 72٠ رد ىرافغ ربكا ىلع موحرم تراظن اب ىولع نيدلا ءالع ديس شدنزرف

 .تسا هدشرشنو باج قودصرشن طسوت

 .دينيبب 1977 ص  ج «مق ناكاب تبرت» باتك رد ار موحرم نأ لاح حرش

 موحرم دزن هبدن ىاعد حرش شش نيا ؛هبدن ىاعد حرش فيلأت ماكنه نياربانب
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 ببسي يبي «©يي سس ببسي

 :تسا هدرب هرهب شيبو مك اهنآزاو هدوب ىومرا ثدحم

 ىنايدلو ةبرقلا ةليسو .” ىربيلك نامجلا دقع .؟ (ىناليج) ىليج عيفرالم حرش ١.

 مهيلع هللا ةمحر .ىناقلاط ةدقعلا فشك .* ىلماش همالا ءافش .0 ىشعرم هبخن .؟

 اب هدوب حرش نيا ليمكت ددص رد هك ىنالوط ىاهلاس نيارد ثدحم موحرم .

 اهنأ لاكشاو ماهبا عفرو حرشو هبدن ىاعد ىاههلمجزا ىخرب دروم رد ىددعتم دارفا

 :دننام تسا هدرك لاوس ووكتفك و ثحب

 رد ثدحم موحرم ايوُك هك (دهشم فورعم ملاع نامه) ىناهفصا ىدهم ازريم موحرم
 .تسا هدوب هدرك هدافتسا ىوزا دهشم

 هيلع ىلاعت هللا ناوضر ىمق ثدحم

 ىنيوزق دمحم

 ...و ىداباركسع ىلع ازريم شداتسا

 طوبرم تاعوضوم ىخرب اي اعد نيا دراومزا ىخرب هرابرد هك هتساوخ مهرفن دنجزاو

 .دنهد حيضوت ًابتك وا ىارب اعد نيا هب

 ققحمو «هحورب تجرع» هلمج دروم رد ىلعوب تمكح باتك فلؤم ىنانمس همالع

 هبدن ىاعدزا هلمج دنج حيضوت رد ىئابطابط همالع و دروم نيمه ردزين ىلاخلخ

 نيع و هدرك تباجا ار وا هتساوخ ناراوكرزب نيا ءىبلح دومحم خيش جاح موحرم و
 .تسا هدش جرد باتك رد نازيزع نيا ىاههتشون

 ,ىومرا ثدحم موحرم فيلأت «ضقن تاقيلعت» هدزون هحفص لوا دلج زاغآر د .4

 ةبدنلا ءاعد حرش ىف ةبركلا فشك :تسا هتشون ثدحم ىلع داتسا ناشيا لضاف دنزرف

 زاغازاو تشاد ىناوارف قشع هبدن ىاعد هبوا تسا موحرم ناراك لاس :تضش هحيشت

 حرشار نآ دوب هتساوخ دوخ ناداتسارفن دنجحزاو دومنىم مامتها اعد نآ هب دوخ ىناوج

 موظنم ىاهزوجرا رد ار نأ نانا زا ىكيو دندومن تباجا اروا هتساوخ ناشيا هك دنيامن
 ...تسا دوجوموا هناخباتك رد حورش نأ تخاس
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 لَوا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 هب هك ىطخ ىاهباتكر د هموظنم نآو حورش نأ منكىم ضرع زيزع داتسا نآ هبريقح

 هب هك نأ ىسراف همجرتزينو هبرقلا هليسوزا هخسن كي طقف دشن تفاي هدش لقتنم مق

 .تفركر ارق امرايتخا رد تسا ثدحم موحرم ملق

 همه حرش تفرك رارق ام رايتخا رد ىومرا ثدحم موحرم ىاههتشون زا هجنآ ٠١.

 ديس موحرم هبدن ىاعد حرشزا هحفص دص دودح ور نيازا دوبن هبدن ىاعد تالمج

 '.دشابن صقان هك دش هدوزفا باتك هب ىناقلاط نيدلا ىيحم

 نا دراوم هك هحفص دنج ىانثتسا هب تفرك ر ارق امرايتخارد هك اههتشون لك ١.

 هدشن فرصتو لخد اهناردوحن جيه هبو تسا دوجوم تادلجم نيارد دشن اديب

 ترويض هي ةدرمتا لكلعو بكريدك و تالج مورد هن رزقك كركم ظن كيا
 .دش هداد ناماس ىلعف

 ىدادعت حرشو هاتوكرايسب تالمج ىخرب حرش دينكىم هظحالم هك روطنامه .

 هجوتم ار دشابن بولطم دياش هك ىكنهامهان نياو تسا لصفم رايسب رايسب ركيد
 .مييامنن صيخلت دراوم نياردار اههتشون هك ميدوب مزلم اما ميدوب

 طبضو اهدنس حيحصتو هلباقمو هدشركذ دنس اب دراوم مامترد باتك تاياور . ١

 .مياهدومن دامتعا هتشون فلؤم هجنأ هب ام اما هتشاد لماك ىسررب هبزاين نايوار ءامسا

 (هدوب فيلات تتم: لامس كيضتألا وول لوط رد هك) باتك رداصم ىخرب .١؟

 اي تاملك ىخرب ردرتولج ىاه باج اب ديدج ىاهب اجو هتشاد ددعتم ىاهب اج

 هجنامه هب ىهاكو هدش هلباقم هب قفوم ىهاك دراوم نيارد هك دراد ىتافالتخا تالمج

 .مياهدومن افتكا تسا هدرك تشادداي فلؤم

 «تساامزا ىخربو .,فلؤم زا ىخرب :تسا هنوكود هدمأ ىقرواي رد هكاهسردأ .6

 شيب مه ىدراوم اما مييامن صخشم ار رداصم باج ناكم اي خيرات مياهتسناوت ىدحات

 ىباج هجزا فلؤم هك مينك صخشم مياهتسناوتنو هدوبن امرايتخاردرداصم هك هدمأ

 .تسا هدرك هدافتسا
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 ب سس سببا سيو شبس ل اال

 تسد كيرككا هك تسا ىبرعو ىسرافزا بكرم باتك دينيبىم هك روطنامه .1#

 .دوبرت بولطم امتح دوب ىم ىسراف اي ىبرع

 طسوت «ىومرا ثدحم ثاريم» ناونع هب باتك نيا باج زا شيب هك ىباتك /١.

 رد هك تسا ثدحم موحرم ىاهتشاددايزا ىخرب لماش هدش باج مق ثيدحلاراد

 .مياهدرك هدافتسا مه اهتشادداي نآزا دراوم ىخرب

 هجيتن .هدش باج دينكىم هظحالم هك ىتروص هب دلج هس رد العف هجنآ .6

 دوصقم .تسا دايز هبسنلاب هنيزه فرصزينو ناوارف تقو فرصو ارفن جني ىراكمه

 دورن رده تيب لها هب دنمقالع دنمشناد نيا هلاس هد دنج تامحز هك هدوب نيا ىلصا

 ىسررب دروم فلتخم تاهجزا ار باتكركا هك دسرىمرظن هباما .دنامن هدافتساىب ايو

 اهىكنهامهانو ءصيلخت تارركم ىنعي دوش هداد ناماس دلج كي تروص هبو هدادرارق

 قيقحت ديدج ىاه باج زارداصم لك «دشاب ىسراف ايو ىبرع باتك لك ءدوش فرطرب

 هرومردشم امعج تروص نيارد دشاب برعم تارابعزا ىشخبو دوش هداد سردآأ هدش

 .تفرك دهاوخ رارق هدافتسا

 نيع ردرككا هك تسا نيا دناهديشك تمحزر يسم نيارد هك ىناسك هتساوخ .4

 ندوب ىئرج تروص رد ديدرك دروخرب ىباج طالغا ايو تاهابتشا ايو اهدوبمك هب لاح

 رارق رايتخا رد باتكر شان طسوت ار دوخ ىحالصارظن ,تروص نياريغ ردو ءضامغا

 .دوش ناربج ىوحن هبات ديهد

 زا ىخرب هب دنتسم هك فلؤم ىأر ورظن دراوم زا ىخرب رد هكنيا هتككن نيرخآ -
 .مييامن ىرواداي هك مياهتسنادن مزال اما هدوبن ام لوبق دروم هدوب دنسلا فيعض تاياور

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 ىداتسا اضر

 ناكر مق





 ىفطصا نيذلا هدابع 0 00 هّلل دمحلا

 دعب اَما

 و اعد هك تسينروتسمو هديشوي نيقي لزنمرس ناكدنيوج و نيد هارهاش ناكدنيويرب

 و تايح همشجو تاجن ىتشك اهنت هن تاجاحلا ىضاق ترضحب زاين ضرعو تاجانم

 ىاهمخز مهرمو نامردىب ىاهدرد ىورادو ىناهكان ىاهالب عفادو ىنامسآ ىاهاضق عنام

 هيامو ىهانتمان لضف ّظحمو ىهلا ضيف طبهم ؛«همه نيااب هكلب .ءتسا نالد هتسخ

 حالص وريخ جاهنمو ىنادواج حالف وزوف حاتفمو ىدمرس تداعس ىايميك و ىدبا تّرع

 نابّرقم هك ءانّقلاو ةالّصلا مهيلع ايصواو ايبنا هك تساجئيازاو .تسهزين ىناهجود

 و الاب ملاعب ناش لاوقاو لاعفا باستناو دناتّيدمص هاكراب ناكتفايرابو تّيدحا هاكرد

 اراعد تسا لدبحاصره لوبق درومو لقاعره ملسم ىلعاألم هب ناشراثآو رابخا لاصتتا

 فياظو مهازاار تاجانمو دناهديمان تدابع خخمو تعاط تلو ناميازنكو نامازرح

 ناكلاس برامّرعاو ادخ برق نابلاط بلاطم ذلاو ىكدنز ماتا مئانغ لجاو ىكدنب ماقم

 سدق ميرحرد تلزنمو ماقمو هاجو تمشح همه نآ ابزين دوخو ؛دناهدرمش ىده هار

 هفيظو نياب لمعو دناهتخات تمينغ نيا ليصحت هاررد تميزع دنمس دناهتسناوت ات هلا

 .دناهتخادرب نأ ىادا هب ديابو دياش هكنانحو دناهتخاس تممه ههجو هجو نسحأ هبار

 حرش زا ىنغتسم نايدا بابرا همه هديقع هب هكلب ناناملسم ام دزن اهنت هن بلطم نياو

 تباثو نشور و حضاو ناشيا همه دزن اريز ؛تسا ناهربو ليلد هماقازازاينىبو نايبو
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 لّوا دلج .هبدن ىاعد حرش

 قطان ىوعد نيا تحصرب هجهل تحارصب ىنامسأ هفيرش فحص هك تسا نهربمو

 صضوخ سب «قفاوتم ىنعم نيا تابثارد هملك قافتا هب ىناتساب هحيحص بتكو تسا

 .دوب دهاوخ لئاطالب ليوطتو لصاح ليصحت ليبقزا ديدرتو ٌكش نودب ىرما نينجرد

 :مييوكى م همّدقم نيا ديهمتزا دعب

 نامه هب ء.تسا عمال اعد نأ تاملك هوجوزا قياقح راونا هكر دق نامه تسا حضاورب.

 ىناعم مهفار مدرم همه تهج نيدب .تسا عماج نآ تارقف رودصار قياقد رارسا تبسن

 امنهارب هكلب تسينرشيمورودقم ىاهطساو نودب ديابو دياش هكنانج نآ ىواطم كارداو

 رد هك دوب دناوت ىحرش انامه نأ نّيبم نيرتوكينو امنهار نيرتهب و دندنمزاين ىنّيبمو

 .دنريكرب هرهب نآ دئاوفزاو دننك هعجارم نادب لكشم لح ىارب ات دشاب نادنمقالع سرتسد

 ىنيسحلا مساقلا نب نيّدلا لالج دّمحموبا ىنيد مولع نمرخ نيج هشوخ نيا ىور نيازا
 ىسراف نابزب نآ حرشب - هلامعأ ىنسحلاب متخو هلامآ هللا هغلب - ثّدحملاب رهتشملا

 زا نادنمهرهب هكنأ ديما .تخاس ىدوبداي هليسو كرم زا سي دوخ ىارب ارنأ و 'تخادري

 ىاههديدوراكدرك يلو روهظ راظتناردراز ىاهدلان هكنانآاصوصخم دوبدايزيواتسد نيا

 هاك هاك ار هانكرحبرد هقرغ هايسور حراش :دنرادراكدرورب تخحح راديد ىاتمتردرابنوخ

 .دنيامرف داشو داي هلا هاكردزا ترفغم ىاعدو تمحر بلطب

 لد دردوزادكو زوسربو نامز ماما اب نايعيشزاينوزاررب لمتشم هبدن ىاعد نوجو

 زا نكمت مدع تهجبو ناما فهك نآراديب تلودوراديد تمعنزا نامرح تلعب ناشيا

 ىوصق تياغو ىصقا دصقم ايوكو دشابىم نمحر تّجح نآ نابساي كيالم ناتسأ ترايز

 ىزاسهنيمزو همّدقم ديهمت ناونعب سيد بلاطمو تسا هدوب ىنعم نيازين اعد نآ ءاشنازا

 و نايبو حرش دصقبزينرصتخم نيا هكنابرظنو .تسا هدش داي هجيتن نيا هب نديسر ىارب

 تسنآ بسانم ديآىمردريرحت هتشروريرقت كلسب ءناّشلا ميظع ىاعد نآ نايبتو حيضوت

 بابرد مالَسلا هيلع قداص ترضح ماظنزجعم مالك دافمب هّجوتاب لامكو لضف بابرا هك

 ىلع تقّيضو ,ىداقُر تفن كتبيغ ىدّيس :هك ماما نيمهدزاود «شراوكرزب دنزرف تبيغ



 ها/

 نس راي جي يربو

 رد نآزا ىرايسب هكار شراكن راموط نياو شرازكر تفد نيا 'ىداؤف ةحار ىّنم تّرتباو ؛ىداهم

 تحاسب تسا قايتشا دردو نوردزوسزا ىكدنا حرشردو قارف جنرو لد مغزا ىخرب فصو

 ربخ بحاص نآ تعفروُرعو تميقوردقو تمشحو هاجو تكوشو نأشزارب تمظعاب

 رابغو نيد هار ناكلاس ىوزرآ شيوجلد مالك ندينشو شيوكين ىور نديد هكرظنزا بياغ

 رد تسا نيقي لها هديد ىايتوت شيوب نيربنع ياسر هاوج يابكاخو شيوكر سر اثأ ايميك
 ىلا مئاهلا نينح» ىبرع تغلردو «دنمانب «راديد حبصراظتناردراديب مشج» ىسراف نابز

 .دشاب قفاوم ىّمسم اب مساو قباطم ىنعماب ظفلات ؛دنناوخب '«مئاقلا مامالا

 «تمحر هياسو .تمعن نىلو نآ سدق هاٌكراب ورع هاكشيي رد تمدخ هنيمك نيا هكنأ ديما

 ,تماما جربرتخاو ءتمارك جرُدرهوك .,تمكحو ملع ندعمو ء,تمصعو دهز بحاصو

 بصن «تدابع لها ىاوشيبو ؛تداعس هار ليلد ؛ملح هنيفسركنلو «ملع هنيدم باب
 هدنزورف ,داحلاو كرش هشير هدننكو .داسفو ملظ شتا هدنناشنو .دادو لدع تيار هدننك

 ورفكراثآ ىحامو ءتّلمو نيد ملاعم ىيحم ؛تياوغ سوقان هدننكشو «تياده حابصم

 مجري هدنزارفو رنهو لضف دنسم هدنزارب ,تعانم ناديم درمو ءتعاجش هشيبريش «تعدب
 و دجم هفيحص ناونع .ردقو اضقركشل هدنامرفو رظنو لقعروشك هاشنهاشو ءرفظو حتف

 ,دوهشو بيغ هطبارو ,دوجو هريادزكرمو «دوج ميلقا ناطلس ءمرحو لح ناكدازآرورسو «مرك

 هجيتنو «شنيبو شناد هرجش هرمث «نيقي جوازاورب دنلبزابهاشو «نيد ناوراكر الاس هلفاق

 و «ناكما ملاع بطق ؛ىهانتمان تاضويف هطساوو «ىهلا هغلاب تجّجح :؛شنيرفأ تامّدقم

 هفيلخو ءايفصاو ايلوا هّيقب .ناهنوراكشآ تاكرب لوزن هليسوو ؛ءنامسأو نيمز ىاقب ببس

 ىركسعلا نسحلا نب تّجح نامز ماماو ناما فهكو ءايصوا متاخو ايبنا ثراو ءايكزاو ايقتا

 رودصو تاملك هوجوزا قياقحراونا ات دباي لوبق هجرد - ءادفلا هل نيملاعلا حاورأو ىحور -

 .بينا هيلاو تلّكوت هيلع هللاب آلا ىقيفوت امو دبات دبا ات اهناج قرشمو اهلد قفارب نآ تارقف

 لصحم ؟19/7١ :ىفاو 16١. :ةئيضملا راونا بختنم ١18/8. :ىسوط تبيغ ."0* /" ج :نيدلا لامك .1١5/ة١اراحي.١

 هكار شياسآرتسبو .هدرب مناجزا مارآو لدزا تحارو مناكديدزا باوخوت تبيغ نم رورس ىا» :تسا نيا شيانعم

 .لمجم نيازا ناوخب لصفم ثيدح دوخوت «تسا هدرك كنت نمرب ىخارف همه نآاب تسا ىكدنز روانهب هضرع

 .تسا هدركر ظن فرص اهمان



 اعد موزلرب هداس ىليلد

 اريز .تساروعش ىذره ىرطف .رارطضا لاح رد راّكدروريب اجتلا هك تسا حضاورب

 نوج سب .دوب دهاوخ نأ جاوما دننام ثداوح ءمينك هيبشت ىناركيب ىايردبار ايندركا
 دئاوتن اهنآ عفر ىداع لئاسوو بابسابو دنامورف ثداوحو تافآ هجوم راجرد ناسنا

 و ديوج ىراي نيرفآ ناهجزاو دنك ادخ ىوس لد ىور ترطف ىاضتقا بسحب ريزككان

 يديم هكا عضارو تياثرإ طا لا هود ناس هركوجبفا تعاود رب هكرانج
 كيزاودره هك اريز .تسا حوضو تياغرد لاح نآرد ىوزا تناعتساو واب هّجوت

 .تسا ىكيودرهرد مكح و تسيداو

 :تسا هتفك ةايحلا نيع رد لِي ىسلجم همآلع

 ترضح تمدخب ىصخش :هك تسا لوقنم اا ىركسع نسح ماما ترضحزا»

 هلداجم رايسب نم اب هدحالم هك دوخ دنوادخب نك تلال دارم هك :تفكو دمآ الإ قداص

 :تفك ؟ ىاهدش راوس ىتشكبز كره :هك دومرف ترضح .دناهدرك ناريح ارمو دنيامن ىم

 ىارب هراج جيهو ىشاب هدش برطضم هك تسا هتسكشوت ىتشكز كره :هك دومرف .ىلب
 ربرداق ار هكو ىتشاد هك زا تاجن ديما ماكنه نآرد :هك دومرف .ىلب :تفك ؟ىنادن دوخ

 .«تست دنوادخ نامه ,ءىتسناديم دوخ نداد تاجن

 دوخو دوشن هاتوك ىداع لئاسو همهزا شتسدو دسرن رارطضا ّدحب شراك ىسكاتو

 تقيقح «دباين قرغب فرشم تافآو ثداوح هججل ردو دنيبنراتفرك تكاله هطروردار

 .درب ىمن ىي هّمحوه امك نآ تّيعقاوبو دنكيمن كرد ديابو دياش هكنانج ار بلطم نيا
 دمآ شيب نينج دنوادخو دوخ نيب ًاعون دوخ هبونرد مدرمزا كيره هناتخبشوخ نكيل
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 اعد موزلرب هداس ىليلد

 رمع لحارم عطق و ىناكدنز قيرط ئط ردار هلماعم عون نيا هك تسين سك جيهو درادار

 ليبق زاركيد ىاهمانب ارنآ تلفغ ترثك زا ىهاك ىهتنم ءدشاب هتشادن دوخ ىادخ اب
 .دمانىم نآرئاظنو لابقاو تخبو قافّتاو فداصت

 نيرترهاظ هار نياو» :تسا هتفكروكذم ثيدح لقنزا دعب هلي ىسلجم همآلع ىراب

 تسيك هك :ديامرفىم نايملاع دنوادخ هكنانج .دوجولا بجاوب ملع ىاربزا تساههار

 ناشيا زا تاهوركم عفد و دنناوخىم ار وا هك ىتقو ديامنىم ناّرطضم تباجا هك

 .(دشاب هتشادن هلماعم نيا ادخ اب هشيمه هك تسين سكجحيهو ديامنىم

 :هتفك نيقيلا ٌقح لياوارد هلي ىسلجم همالعزينو

 بيارغ ردركفتزا هك ىلامجا ليلد ار صاوخ هكلب ماوع :ىلاعت قح دوجوبرارقاردو»

 نآب ديجم نآرق تايآرثكارد ىلاعت ٌقحو .ددركىمرهاظ سفناو قافآ رد ىهلا عنص
 نآرب لوقع همهو تسا ىهيدب ملاع عناص دوجوب ملع هكلب ء.تسا ىفاك ءهدومرف هراشا

 هديرفآ ىك هك ىنك لاوئس نارفاكز اركا هك :تسا هدومرف ىلاعت قح هكنانج .دنروطفم

 ... :هك تسا هدومرفزابو .تسا هديرفآ ادخ هك دنيوك هنيآرهار نيمزو اهنامسأ تسا

 هنطنرلا هك تسحب كسا دحر لارا :ىشعي دان له الاو كاَراَمسلا طاق كش هئاذق
 ار مدرم هك تسادخ ترطف ٌقح نيد :هك تسا هدومرف ًاضياو .تسا نيمزو اهنامسآ

 رما ار مدرم دنديدرك ثوعبم هك ناربمغيب اذهل .تسا هدينادرك قولخم و روطفم نآرب
 نيارب هنّبو .عناصبرارقا هن دندومن هللاآلا هلا ال هملك نتفكو ىتسرب هناكيو ديحوتب

 رهاظ لئاسوزا ناشيا تسد هك رارطضاو ءاجلا تقو رد قلخ همه هك تسنيا ىنعم

 .دنراد هناككي ىادخ هك دنيامنىمرارقاو دنربىم دوخ عناصب هاني هّثبلا ددركى م هاتوك

 .تسا هدش دراو هربتعم ثيداحا رد نومضم نيا هجنانج

 دوجو ركنم لاح رهاظ رد هجرك لاّهج و راّمكر ثكا :هك تسا هتفك نافراعزا ىكي
 دوجو رد فالتخا اذهلو .دنفرتعم وّرقم شدوجو توبثو تقيقحب ًانطاب اما دناأدبم

 عرش قافتاب :هكنآ مارم نيارد مالك حيضوتو .تسين ىورم هبّدتعم لقاع جيهزا أدبم
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 لَوا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 هنكب هك تسارتراوكرزب ورترب نآزا ىلاعت قح ترضح لقنو ناهرب دضاعتو لقعو

 قّمحتم ديبعو كلام نايم هك ىفاضا هطبار هطساوب اما ءددركر يغ لقع طاحم تاذ

 و تردقو ملع عيباني زا شلاون لالز هك تياغىب تمحر هضافا هقالع تهجب تسا

 تاقولخم تعيبط و تلبج ؛تسا ناور و ىراج هتسويب تداراو تمكح ىراجم

 عئاقو عوقوو تمدص ماكنه رد تهج نيازاو .عناص لوبق و ناعذارب تساروطفم

 هّجوتب ءدنروأى م دوخ هدنرادهاكن هب تناعتسا ىور تيور قبسىب رارطضا تقوو

 تباجتسا رهظم تلاح نيا تهج نيازاو .تسين نآرد ىفلكت و لّمأت هك ىعيبط

 ودك قطاط ناب ينفعل ةلهظتلا تف نأ :هيبوك اوك انس نقار وو اعد

 و مهو ىاليتسا لاح رد ناشيازيرك و فوخ ضورع هاكرد مجع تاناويح 'تاجاعزنا
 رهرد هك هفلاختم مماو هفلتخم فئاوط اذهلو .تسا ليبق نيازا تقيقحب ساره

 ىورم ىلقاع جيهزا أدبم دوجو رد فالخ ءدناهدوب نايدازا نيدرهردو ناواو دهع

 «تينوا كايضواو.لاوحتا فاعل نكن ةكلي كيت

 و ميظع ىلاسكشخ ءهنمزازا ىضعب رد :هك تسا هدرك لقن ىصخش زا ىزاررخفو
 ناشيا ىاعدو دندرك اعدو دنتفر ارحصب ءاقستسا ىاربزا مدرم .ديسرمهب ديدش طحق

 هدهاشم ار ىئوهآ . متفر اههوكزا ىضعبب تقو نآرد :تفك صخش نآ .دشن باجتسم

 .ديد كشخ اروا ديسرريدغب نوجو ديوديم ىبآريدغ ىوسب شطع تّدشزا هك مدرك

 دمآ ديدي ىربا هاكان .داد تكرح اررسو دركر ظن نامسأ بناجب هبترم دنجو دش ناري

 .تشكربو ديدرك باريسو دروخ بآوهآو ديدركَ و لممريدغ هك ديرابردقنآو

 رد تاناويح هك دناهديد رّركم :هك تسا هدرك لقن افّضلا ناوخا هلاسر بحاصو

 .دننكىم ناراب بلط و دننكيم دنلب نامسأ ىوسبرس لاسكشخ ىاهلاس

 نم .داديمريش ار دوخ هّجب هك مديد ار ىهوك و اك :تفك هك دناهدرك لقن ىداّيصزا

 هّجب دركر ظن نوج .متفركاروا هجّجب نم .تخيركو تشاذكار هجّجب مدشوا هّجوتم نوج

 ل

 .دنيوك ار ندش هميسارس و برطضم جاعزنا .”



 ع١

 اعد موزلرب هداس ىليلد

 هثاغتسا ايوك هجنانج .درك دنلب نامسآ ىوسبرس و دش برطضم ديد نم تسدبار

 تسدزأا هّحبو مداتفا لادوك نآرد نمو دمأ نم شيب ىلادوك هاكان .دنكى م ىلاعت قحب

 .درب ارواو دمآ شردام دش اهر نم

 .تسين بسانم ماقم نيارد اهنآركذ هدش دراو باب نيارد هفيرش ثيداحازا هجنآو

 زين مجع تاناويحرب هك تسياهبترمب روهظو حوضو رد أدبم دوجو هك دش مولعم سب

 .«تسين ىفخم

 :ميئوُكىم دش مولعم رارطضا لاح رد اعدب ناسنا جايتحا نوج



 ةنينفا نايعيش مهم فياظوزا نامز ماما جرف ىارب اعد

 نيموصعم تارضح رابخارد تسا هدوب ّمهمو مزال رايسب جرف بلط ىاعد هكنآبرظن
 :مينكىم هراشا ثيدح دنجب سب .تسا هدش رداص نآ ىاربزين ىداشرارماوا مالسلا مهيلع

 لقن - هجرف هللا لّجع - نامز مامازا ناشياريغو قودصو ىنيلك هك ىتياوررخآرد
 :لناهدومرف بوقعي نب قحسا تالاؤس باوج رخآ رد ترضح نآ هك تساروكذم دناهدرك

 ىادخ هك دينك اعد رايسب ىنعي '«مكجرف كلذ ّناف جرفلا ليجعتب ءاعذلا اورثكاو»

 .«تسنآ رد امش جرف هك ديامرف ىزور امش هب ىدوزب و دنك كيدزن ار نامز ماما جرف ىلاعت

 اُلاَق ىَرْشُمْلاب ّميِهاَرْبِإ اَْلُسُي ٌتَداَج ْدَقَلَو هيآريسفت رد دوخ ريسفت رد ه4 ىشاتع
 ا ل ا

 ىحوأ :لوقي مالَسلا هيلع هللادبع ابأ تعمس :لاق ةّرق ىبا نب لضفلا نع» :هتفك

 هيلا هللا ىحوأف ؟زوجع انأو دلأع :تلاقف .ةراسل لاقف كل دلويس هّنا ميهاربا ىلا هلل

 ىنب ىلع لاط اّملف :لاق .ىلع مالكلا اهّدرب ةنس ةئامعبرا اهدالوا بّذعيو دلتس اهنا

 نوراه و ىسوم ىلا هللا ىحواف ًاحابص نيعبرأ هللا ىلا اوكب و اوجض باذعلا ليئارسا

 .ةنس ةئامو نيعبس مهنع طحف نوعرف نم مهصلخي
 رمالا َناف اونوكت مل ذا اّماف انع هللا جّرفل متلعفول متنا اذكه :الغ هللا دبعوبا لاقف :لاق

 ' «هاهتنم ىلا ىهتني

 .ىنيلكزا 187 :جاجتحاو 580/7 :نيدلا لامك زا 5١ ص /07 ج .ديدج باجو ىككنس باج 770/1 راحب ١.

 .24 دوه .؟

 ع"



 ع

 تثعب باب رد ىكنس باج راحب مجنب دّلجم رد ار ثيدح نيمه هي ىسلجم

 ىغبنيامو جرفلا راظتنا لضف بابرد ىكنس باج مص درتعم دلجمردو 'نوراهو ىسوم

 لصفر د بولقلا ةايح لا دّلجم ردو هدرك لقن ىشاّيعريسفتزا 'نامزلا كلذ ىف هلعف
 نينج ارنآ تسا مالَسلا امهيلع نوراهو ىسوم صصق نايبرد هك مهدزيس بابزا موس

 ":تسا هدرك همجرت

 :هك دومرف هك تسا لوقنم مالَسلا هيلع قداص ترضح زاربتعم ثيدح رد»

 ها قاحسا هراسزاوت ىاربزا هك لا ميهاربا ىوسب داتسرف ىحو ىلاعت قح نوج»

 و ملازريي نمو ديسر دهاوخ مهب دنزرف نمزا ايأ :هك تفك هراسو دش دهاوخ دّلوتم

 ديسر دهاوخ مهبوازا دنزرف هك درك ىحو ميهارباب ىلاعت قح سي !؟ تساريب درم مرهوش

 هراس هكنآ ببسب نوعرف تسدرد دش دنهاوخ بّذعم لاس دصراهج دنزرف نآ نادنزرفو

 رد دندرك هيركو دايرف ديماجنا لوطب ليئارسا ىنبرب باذع نوج درك ّدر نمرب ار نخس
 نوعرف باذعزا ار ناشيا هك نوراهو ىسومب درك ىحو ادخ سي ءزور لهج ادخ هاكرد

 .درك مك ناشيا عرضت بسب لاس دصراهجزا لاس داتفهو دص سي دنادرك صالخ

 جرف دينك عّرضت ادخ هاكردب مه امشرككا :هك دومرف مالَسلا هيلع قداص ترضح سب

 امش تّذش تم دينكنركاو دوشيمرهاظ ىدوزب دّمحم لآ مئاقو دوش ىم كيدزن امش

 «.ديسر دهاوخ تياهنب

 ار هتشذك ثيدح نومضم هك تسا هدرك لقن ىتياور 'نيذلا لامكارد لي قودص

 .دنكىم كات

 لاوحا باب رد ىكنس باج راحب مجني دّلجم ردار ثيدح نيع هلي ىسلجم نوجو

 ةايح لوا دّلجم ردزين ارنآ همجرتو هدرك لقن *هتوبن ىلا هتدالو نيح نم لفل ىسوم

 .ىدمتعم باج ١؟1/ ص .“*
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 عا

 لّوا دلج .؛هبدن ىاعد حرش

 هك مود لصف رد تسا نوراهو ىسوم ترضح لاوحارد هك مهدزيس بابرد بولقلا
 همجرت اجنيا رد تسا هدرك داريا تسا مالَسلا امهيلع نوراهو ىسوم تدالو نايبرد

 '.مينكى م لقنوا باتكزاار ثيدح

 لوسر ترضح هك تسا لوقنم اها نيدباعلا نيز ماما ترضح زاربتعم دنسب و»

 نايعيشو تيب لها درك عمج ءدش الإ فسوي تافو ماكنه نوج هك دومرف ُةْيْييَي ادخ

 دهاوخ ناشياب هك ىتّدشب ار ناشيا دادربخ سي .دومن ادا ىلاعت ٌقح ىانثو دمحو ار دوخ

 ار لافطاو ديرد دنهاوخ ار نتسبأآ نانز مكشو دش دنهاوخ هتشك ناشيا نادرم هك ديسر
 ىدرمواو بوقعيرسب ىوال نادنزرفزا مئاقردار قح ادخ دنادركر هاظ ات درك دنهاوخ حبذ

 ليئارسا ىنب سب .اروا تافص ناشيا ىارب درك فصوو .الاب دنلبو نوكمدنك دوب دهاوخ

 بياغ ناشيا نايمزا ايصواو ايبناو ارناشيا دادور تدش سب .دندش تّيصو نياب كّسمتم

 هكنآ ات دنديشكىم مئاق مايقراظتنا تّدم نيارد ناشياو لاس دصراهج تّدمرد دندش

 رب هّيلبو ار ترضح نآروهظ ىاهتمالع دنديدو دش دّلوتم ىسوم هك ناشياب ديسر تراشب
 هكار ىملاع دندرك بلط سب .ىكنسو بوج ناشيارب دندركرابو دش ديدشرايسب ناشيا

 سب .دش ناهني ناشيازاواو دنتفايىم تحاروا ىاهربخزاو دندشىم نئمطموا ثيداحاب

 درك هدعو سب .وت ثيدحزا ميتفايىم تحارتسا تذّش نياابام هك دندرك وا ىوسب هلسارم

 ناشيابار مئاق ثيدحو تسشن ناشيا ابو دنتفر نوريب اهارحصزا ىضعب ىوسب ناشيا اب

 رد نياو تسا هدش كيدزنوا جورخ هكار ناشيا داديم تراشبو اروا تافصو ءدركىم لقن

 ناشيارب باتفآ دننام ىسوم ترضح هاكان هك دندوب نخس نيارد سي دوب ىباتهام بش

 بلط هناهبب نوعرف هناخزاو دوب ىناوج نس ىادتبارد ترضح نأ تقو نآردو دش علاط

 و دمآ ناشيا دزنب اهنت ,دوب هدش ادج دوخ مشح وركشلزاو دوب هدمآ نوريبريسو تهزن

 ىتافص ناب داتفاوارب شرظن ملاع نوج .دوب هديشوب ىزخ ناسليطو دوب راوس ىرتسارب

 دمح تفكو ديسوبو داتفاوا ىاهايربو تسجربو تخانش ار ترضحنا دوب هدينش هك

 لاح نيا دندوبرضاح هك نايعيش نوج .دومن نمب اروت ات دناريمن ارم هك ار ىدنوادخ منكى م

 .ىدمتعم باج "١١ ص ١
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 تسا نايعيش جهم فياظوزا نامز ماما جرف ىارب اعد

 هدجسو دنداتفا نيمزرب همه سب .تسوا ناشيا دوعوم مئاق هك دنتسناد دندرك هدهاشماار

 امش جرف ادخ هك مراوديما :هك تفكن ناشياب نخس نيازا هدايز سي .دندروآ اجب ىهلاركش

 هجنآ دنام بيعش دزنو نيدمرهش ىوسب تفرو دش بياغ ناشيازاو .دنادرك كيدزنار

 هدشرّدقم لاس دنجو هاجنيو ىلوا تبيغزا ناشيارب دوبرتديدش مّيود تبيغ سب .دنام

 ارام هك دنداتسرفوا دزنب سب دش ناهني ناشيا نايمزا ملاع .دشرت تخس ناشيارب البو دوب

 ناشياو تفر نوريب اهارحصزا ىضعب ىوسب ملاع نأ سي .امزاوت ندوب ناهنيرب تسينربص

 وا ىوسب ىلاعت قح هك ار ناشيا دومرف مالعاو درك لد شوخو دومرف ىّلست ار ناشياو ديبلطار
 دمحلا دنتفك همه سي .ار ناشيا ديشخب دهاوخ جرف لاس لهجزا دعب هك تسا هدرك ىحو

 مدينادرك لاس ىسار تّدم نم هك ناشيابوككب هكوا ىوسب دومن ىحو ىلاعتقح سب .هلل
 ىحو ادخ سي .تسادخزا ىتمعنره هك دنتفك همه سب .دنتفك ناشيا هك هلل دمحلا ىارب

 ريخ دروأى من هك دنتفك سي .مدينادرك لاس تسيب ار تّدم هك ناشيابوكب هكوا ىوسب دومن

 دنتفك سي .مدينادرك لاس هدار تدم هك ناشياب وكب هك درك ىحو ادخ سي .ادخزاريغبار

 تكرح دوخ ىاجزا هك ناشيابوككب هك درك ىحو ادخ .ادخزاريغب دنادركيمنرودار ىدب هك
 لامج ديشروخ هاكان هك دندوب نخس نيارد سبي ناشيا جرف رد مداد تصخر هك دننكن

 هك تساوخ ملاع نآ .دوبراوس ىشوكز اردربو ديدرك علاط ناشيارب تبيغ قفازا الْئلب ىسوم

 ىسوم سب .الِقلب ىسومرمارد دندرك انيب ورًضبتم اهنآب هك ار دنج ىرما دناسانشب ناشياب
 .ىسوم :تفك ؟ ىراد مان هج :ديسرب ملاع نآ .درك مالس ناشيارب .داتسياو دمأ ناشيا دزنب

 (ثهاف) ثهاقرسي :تفك ؟ تسيكرسيوا :تفك .نارمعرسي :تفك ؟ ىتسيكر سب :ديسري

 .ادخ بناجزا ىربمغيب ىارب :تفك ؟ ىاهدمآزيج هج ىارب :تفك .بوقعيرسب ىوالر س

 ار ناشياو تسشن ناشيا نايمردو دش هدايب ىسوم .ديسوب ار شتسدو تساخرب ملاع سب

 سب .ديوش قّرفتم هك دومرفو دينادركر ومأم ادخ بناجزا ار ناشيا دنج ىرمابو داد ىّلست
 «.دوب لاس لهج نوعرف ندش قرغب ناشيا نتفاي جرفات تقو نازا

 هك هدومرف تياور رد هكنيا» :هتفك تياور لقن زا دعب اراحب سماخ رد لي ىسلجم

 ١ ج .ديدج باجو ىكنس باج 1١.
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 لوا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 نيازاو هدوب نيا هلهو نيتسخنردرّدقم ىنعي دوب لاس دنجو هاجني مود تبيغ نامز

 تّدش نامززا لاس لهج هك لاس دنجو هد نتشذك زا سي ناشياب دادربخ تهج

 نتشكرب زا سب هكنآ ات هداد فيفخت ناشيارب راب دنج هاكنآ .تسا هدنام ىقاب التباو

 لوغشم هك تعاس نامهرد هتخاسرهاظ ناشيا ىارب اروا نيدمزا اهب ىسوم ترضح

 ردروكذم لاس دنحو هدوب لاس هد نيدم رد ىو ىاقب سب دندوب ملاع نا اب هملاكم

 '(. تسا هدوبوا ندمآو نتفر تّدمزين تياور

 هسبلأو هنارفغب هللا هدّمغت - 'ىئوخ ىنايدلو ىلع خيش ليلج ملاع مراوكرزب داتسا
 حرش ىف ةبرقلا ةليسو همتاخ ردريخا تياورود نيا لقنزا دعب - هناوضرو هتمحر للح

 :تسا نيا شلّصحم هك هتفك ىمالك ةبدتلا ءاعد

 دنوادخ هاكردب ناشيا ىرازو عّرضتو نايعيش ىاعد هك ديايمرب ثيدح ود نيازا»

 دراد ناوارف ىريثأتو ميظع ىتلاخد -- هجرف هللا لّجع - نامز ماما جرف ليجعترد نائم

 امشركا» هك ٍلَوا ثيدحرخآرد مالسلا هيلع قداص ترضح شيامرف نيا ًاصوصخمو

 ركاو ءدوشىمرهاظ ىدوزب دّمحم لآ مئاقو دوشيم كيدزن امش جرف دينك عّرضت مه

 :(ىدمتعم باج نضر صر تسا نينج نآو هدذش حيرصنت تسا هدش لقن الثا قداص

 ناشياربو دنديسريىمارواربخو دندوبوا بلط ردو دنتشادنوازاربخ ليئارسا ىنبو دش كرزب اللي ىسوم سي»

 دركرتديدش ناشيارب ار باذعو داتسرف دندنزرف نآ سّسجتو صخفترد ناشيا هك دينش نوعرف نوج .دوب هديشوي

 رد سبي وا لاوحازا ندرك لاوئسزاووا ندمآب دنهدربخ هكناآزا ار ناشيا درك ىهنو تخادنا ىيادج ناشيا نايمو

 وا هب رح ص رد دوب ناشيا نايمرد هك ىملاعريب درم دزن دندش عمجو دنتفر نوريب ليئارسا ىنب ىنشور باتهام بش

 ميهاوخالب نياردام تقو هجاتو ىكات سي دوب اههدعوو اهربخب اهتّدش نيازا ميتفايىم هك ىتحار ام هك دنتفك

 ىسوموا مان هك بوقعيرسي ىوال نادنزرفزا ىرسب دتسرفب ادخ ات دوب ديهاوخ الب نيارد هتسويب هك هللاو :تفك ؟دوب

 و ناشيا كيدزنب دمآ الكا ىسوم هاكان هك دندوب نخس نيارد .دوب دهاوخ ىيوم هديجيب دنلبرسيو تسا نارمع نب

 و هدناوخ هك اهفصو نآبار ترضحنآ تخانش دركرظن ترضحتئابريب نأ نوج .داتسيا ناشيادزنو دوب راوس ىرتسارب

 تيك ؟ يسكر تس هك ديسرب .ىسوم :تفك .دنك تمحر اروتادخ ؟ىراد مان هج هك ديسريوازا سي .دوب هدينش

 و دنديسوب ار شيايو دندروأ موجهوارب ليئارسا ىنبو ديسوبو ديبسج شتسدربو تسجربريب نأ سي .نارمعرسب

 ١؟ هذس ىنارهط همالع هعيشلا مالعاو ١59 ص ىنابايخ نيرصاعم ءاملع باتكردوا لاح حرش ليركفل ىافوتم 3

 .تسا هدماامهريغو ١591١ ص

 .دوش عوجر ادخهد



 عال

 تسا نايعيش مهم فياظو زا نامز ماما جرف ىارب اعد

 مارم نيارب تلالدرد مامت تحارص «ديسر دهاوخ تياهنب امش تذّدش تذم دينكن

 مينك اعد هراب نيارد تّيميمص تياهنو بلق صولخ اب هك تسنايعيش امرب سي دراد

 ميئامن تلأسم - هتمظع تلج - تّيدحا ترضح هاكردزا تّين قدصو لد هتزاو

 تججحو نامز ماماب ىباستناو صاصتخا عون كي هك ىاهنمزاو تاقوارد ًاصوصخم

 و «ماّيا نايمزا (ريدغو ىحضاورطف) هناك هس دايعارياسو هعمج دننام دراد نامحر

 دنادرك كيدزن ار ترضح نآروهظ هك هنكما نايمزا هفوكو هلهس دجسمو ءاّرماس دننام

 لآ جرف رد هك مينك تساوخردزاون هدنب ىاناوتوزاينىب هدننيرفآ تمظع اب تحاسزاو

 روادو ىقيقح مقتنم نآ ات ديامرف رد قم رتدوز ار ناشيا مئاق مايق و ديامن ليجعت دّمحم

 راظتنازاردو رود ىاهنامز و زاب ريدزاريب ناهج هك كرزب ىاوشيي و ريبك حلصمو ىعقاو

 وداحلاورفك رابغو ديار دب تبيغ هدري سيزا تسوا هارب مشجو دشكىم ار وا روهظ

 هدكتملظ و روش ورش زارب نادكاخ نياو ديادزب راكزور هحفصزا ار داسفو هنئتفراكنز

 و دنكرب نيمز ىورزا ار داديبو ملظ هشير ديامن نيرب تشهب كشر ارروجفو قسفزارب

 لئاسوو دزادنارب ناهجزا ار ىراكمتسو ىرازآ مدرم دايئنب ءدنكري دادو لدعزا ار ملاع

 رد مدق لاب غارفب سكره ات دزاس مهارف نايناهج ىارب ار هزيكاب ىناكدنزو هبّيط تايح
 و تداعس نيمأترب تّمهو دراذككب تسا تقلخزا تياغ هك ادخ ىكدنبو تدابع هار

 ورمع هيامرسزا شيوخ دادعتساروخ ردو درامكب ناركيدو دوخ ىناهج ود ىتخبكين
 تسما ترخآ هعرزم هكف ايندرادردزورماو درادرب هرهب تسا ىنامسآ تبهوم هك ىناكدنز

 .«هللا ءاش نا درآراب ىديفسور ىو ىارب تمايق ىادرف هك دراكب ىمخت



 هدش دراو ىرايسب ثيداحا تساودنا دّيؤم هجناو ثيدح ود نياربارب رد :دنيوكرككا

 مدع اهنآ همه دافم اريز تسا دحتم اهنأ ىنعم نكيل فلتخم اهنأ ظافلا هك تسا

 نتساوخن وواريدقت هباضرو ادخ ىاضق هب ميلستو دايقناوربص و روهظرمارد لاجعتسا

 ثيدح ود نيا اب ثيداحا نآ همه سب دشابىم تسا هتساوخ ارنآر يخأت ادخ هجنآ ميدقت

 اهنآ نايمرد شزاسو قيفوتو ؟ تسيج عمج هجو دنتسه ضراعم تساهنآ دّيْؤم هجنآو

 تافانم هك مينك ليوأتو هيجوت ىوحنب ار ثيداحا نآ همه دياب ميئوك ؟ تساوحن هجرب

 زا هك دشاب ود نآ تادّيْؤمو ثيدح ود نآ نومضم اب قفاوم اهنآ لآمو دزيخرب نايمزا

 لمعو لوبق دروم نونكاتو تسا هدوب هعيش ةّمح هقرف نايم رد هب لومعم ماَيألا ميدق
 ىلاعت ىادخ هكنيا تساوخردو دّمحم لآ جرف ليجعت ىاعد هك اريز دشابىم ناشيا

 رابخا هيجوتب دياب سي دننآرب ىكلمج هك تسا ىلوق دنادرك كيدزن ار نامز ماماروهظ
 وؤّيهتزا لبق مدرم هك دشاب نيارابخا نآزا دارم دياشو .تخادرب ىهيجو هجوب هعنام

 و تسين تسرد نآ اريز دننكن ار جرف عقوتو روهظ بلط روهظ ىارب ىكدامآ و دادعتسا

 راظتناو جرف ىاعد هكنأ تهجب دشابىم هدنيامن تساوخردو هدننك اعد ررضب ىهتنم

 هانك زارافغتسا ليبقزاروهظ ىاتمتو جرف ىاعد دوشن مهارف اهنآ اتو دراد ىتامّدقم روهظ

 رايسبرابخاردو دشاب نأ بكترمو هانكربّرصم هدننكر افغتسا هكيتروص رد دوب دهاوخ

 تسلا ءازهتساورخسمت هب هيبشرافغتسا هنوك نيا هك هدش نيابريبعترافغتسا عون نيازا

 .تسنآ باكترارب تمادن راهظاو نآزا عوجرو هانكزا هبوترافغتسا همزال اريز

 ضيف ىاتمتو روهظ راظتنا هظحالم اعّدم نيارب ليلد و هيجوت نيا دهاش ىراب

 ا
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 تسا بولطم روهظرما رد لاجعتسا ايآ

 ىاعد تئارق ىارب هك ىسلاجم رد ناشيا هك اريز تسا نامز ءانبازا ىرايسب روضح

 دوش ىم ليكشت روضح ضيف ىانمت و روهظ رد ليجعت بلط و هبدن ىاعد و جرف

 عطقو دايز تامحز اب سلاجم نآردروضح ىارب زاردو رود ىاههارزاو دنوش ىم عمج

 ناحلا اب ار روهظ راظتناو جرف بلط ىاهاعدو دنيآى م درك مه رود ديعب ىاهتفاسم

 زاار دوخ و دنناوخيم تسازجاع اهنأ فصوزا ملق هك هّصاخ ىاهتئيه و صوصخم

 رهاظ دوش ىم ناشيا لاوحا ردرّبدت نوج نكيل دننادىم نامز ماما راصنا و روهظ نارظتنم

 لام باستكاردو لالجو هاج بلط ردو دنرادن ىكاب تامّرحم باكترازا هك ددركىم

 رب حيرص ىاهمارحو هعورشمريغروما عاونارد لوخدزا هكلب تاهبشرد صوغزا لانمو

 :تسا قداص ناشيا ٌقح رد ىعابر نيا نومضم هكنآ لصاح دنيوجيم تردابمركيدكي

 ام هزوكو هساك مارح زري ىو ام هزوررهراك روجفو قسف ىا

 ام هزوررب و زامنربو تعاطرب رج ديركىموراكزور ددنخ ىم

 و دنكىمرك ار اهشوك هك دوشىم زادنا نينط نانج ناشيا ىاعد ىادص لاح نيااب

 راديب تسا تدابع ليبقزا ناشيا باوخ دياش هكار ناكتفخو ديامنيمري ار اهتفاسم

 دنهنبرابرادراب نانز هك ددركىم نآب كيدزن ىهاكو ديامنيم تّيذاار ناراميبو دنكىم

 تسا ىهيدب دهديم رازآ ار ناناملسمريغو ناناملسم ىلكروطبو دننك طقس هّحبو

 ىارب راظتنا ليبق نياو جرف تشاد مشج و روهظ عّقوت عون نياو لاجعتسا هنوكنيا هك

 و دشابىم ىلاعت ىادخ بضغ ببسو ترضح ناآرطاخ رازآ بجومرصع ماما ندمآ

 هج صاخشا هنوك نياو مدرم ليبق نيا اب ىو هلماعم ايآ ديامرف روهظ الل نامز مامارككا

 همهو تسا حضاو اريز درادن نايب هب تجاحو خسايب زاين شسرب نيا ؟دوب دهاوخ

 .لمجم نيازا ناوخب لّصفم ثيدح دوخوت دننادىم ارنآ مدرم

 رد نادرمكينو نيشيب نال دبحاصزا هكار ىتياكح ماقم نيارد هك منادىم بسانم

 روهظ نارظتنم زا ىكي :هكنيا نآو دوش مراتفك ىارب ىدهاش ات منك جرد ماهدينش هتشذك

 نيازارد ىنايلاسو ىدامتم ىتّدم - هجرف هللا لّجع - نامز ماماروضح ضيف نابلاطو

 ركا هك تخيىم دوخ هلّيختم كيدردار ادوس نياو هدوب هداد ىاج دوخ زغمرداررادنب
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 لّوا دلج .هبدن ىاعد حرش

 و دنزرفب دسر هجات درك مهاوخ راثن ار مدوخ ناج ىو باكررد نم دنك روهظ نامز ماما

 ترايز اررصع ىلو ترضح ايؤر ملاعرد ىبش ار اضق «لالجو هاج مزاولزا اهناريغو لام

 دوريم شيب سي هدومرف نشور دوخ لامج رونب ار ملاعو هدرك روهظ هكوحن نياب دنكىم

 سي ددرك عقاو ميركتو ليجبت لومشم و دريك رارق ميظعت و فيرشت دروم هكنيا ديماب

 هناخ نالف ىا :هك دنكىم شباطخ ترضح .ماما اب هملاكم باب حتفو مالسزا دعب

 بصاغ هك ىاهديرخ سك نالفزا ارنآوت اريز تسا ىبصغ ىاهديزك نكسم نآرد هكوت

 لوسر نباي مشج :دنكىم ضرع روهظرظتنم ؛ىنادركرب شكلامب ارنآ دياب سب تسا هدوب

 «ىناسرب شنابحاصب ار اهنآ دياب و تسا ىبصغزين اهشرف نيا :ديامرف ىم ماما هاكنآ هلل
 مشج :دنكىم ضرع درك دهاوخ تعانق رادقم نياب ترضح هكنيا نامكب درم زاب

 ترضح دسرىم دنزرفو نزب ات دوشىم زارد نخس هتشر هكنآ هصالخ ءهللالوسر نباي

 و ىكدوك ردواووت هك ىنعم نياب تست ىعاضر رهاوخ ىرادوت هك نز نيا :ديامرف ىم

 دياب دياهدروخ ددرّكىم تمرح بجوم هك نّيعم تّدم رد ارريش كي ىكراوخريش نامز
 دنشابىم ههبش دالوازين ناشيا همه دناهدمآ دوجوب وازا هك ىنادنزرفو ءىوش ادجوازا

 جيه نودب هدمأ نارك رايسبوارب دونشىم ترضح نآزاار نخس نياروهظرظتنم نوج

 ىاهتفرك شيب ردوت هك ىشور نيا اب :دنكىم ضرع ديامن ىبدا تياعر هكنآ ىب ىئاورب

 شنخس نوج «منيبىم لوبق لباقريغو نكمم ريغ رهش نيا ردارت ىئاوشيب و تماما نم

 ورادنب واراظتنا نيا هك دمهفىمو هدش راديب تلفغو رادنب باوخ زا دسريم نايابب

 .تساهدوب لايخ

 هضاخ عفانمرب ار هّماع عفانمو ديامرف روهظ ترضح نآركا ىربىم نامك هج سب

 رّرقم مالسا نيدردو هدومرف نّيعم ءاّرغ تعيرش رد شّدج هليسوب ادخ هك ىروتسد قبط
 هامالسا او :دايرفو دني[ى من رد ادصب هّضاخ عفانم نابحاص ايأ دراد مّدقم تسلا هدومن

 لاجنج نامه مدرم دنك مكح ىدوواد مكحب هك ىتقوراوكرزب نيا ايأ !؟دننكىمن دنلب

 !؟دنيامن ىمن ايرب دندرك ايرب دوواد ترضح ىارب هكار



 ا/ا

 مكحب ار ىو ىلاعت ىادخ هك درك تساوخرد ىلاعتيادخ زا ىزور دركىم مكح هنّيعم

 شتجاح ىلاعتيادخ ديامرف اطع ىوب اررما نياب ملع تردقو دنك قفوم عقاو قباطمب

 ات هدش نم غاب دراو ىناوج هك درك ىهاوخدادو هدمآردوا شيب ىدرمريب اضقزا دروأرب ار

 ترضح ىئامن ارجا تقرس ّدحو ىنك مكحوا هرابرد ات ماهدروأو ماهتفرك ار واو دنك ىدزد

 وت :دياب هك تسا نيا مكح :دومرفو هدرك مكح عقاو نتمب ىوراظتنا فالخرب دوواد

 دايرف درمريب «ىنك كّلمتار غابو ىشكب ار ىعّدم درمريب نيا ءتقرس هب مهتم ناوج ىا

 هوالع اريز ديرككنب تسا هنارئاج هك دوواد مكحب ديئايب ليئارسا ىنب هورك ىا هك دروآرب

 و دشكب ارم دزد هك تسا هدرك مكح دنكىمن ىراج نم غاب دزدرب تقرس ّدح هكنيارب
 ترضح دندرك هرصاحم اروا هناخو هدمأ درك ليئارسا ىنب سي ديامن بحاصتارم غاب

 نيا ندناباوخ ىاربو دركيم عّرضت ادخ هاكردبو هدش ىراوتم شاهناخ ردزور هس دوواد

 سي تساوخ ىم صالخ هارو دركىم ىئوج هراج دوب هدمأ شيب هك هلئاغ نيا عفدوّرش

 ىعذٌم درمريب نيا تسا هدوب ناوج نياردي كلم غاب نيا هك دومرف ىحوواب ىلاعتيادخ
 هك تسنآ هّيضق دهاشو تساهدينادرك دوخ كلم ىناودع فّرصتب ار شغابو هتشكاروا

 لوتقم دسجو تسا هدرك ناهني تخرد نالفريز هتشك ار ناوج نياردي نآاب هك ىئوقاج

 ىنبرب ار مكح ببس دواد سيب تسا هدربس كاخب اج نالفرد دشاب مهّتم ناوج ردي هكر

 دوواد هرصاحم زا تسد دنتفاي عقاو قباطم اررماو دندرك ىكديسر نوج درك نايب ليئارسا

 ىحو دوواد ترضحب ىلاعت قح بناجزا سي دنتشاذك دوخ لاحرب ار ىوو دنتشادرب

 لومعم قباس دننام اررهاظب مكح نامه دنرادنار عقاوب مكح دادعتسا مدرم نوج هك دش

 ار عقاوب مكح ر كيدو تشكرب تموكحر مارد دوخ قباس عضوب دوواد ترضح سبي .رادب

 .تشاذكر انكرب دشاب هتشادن تلالد نآرب ىرهاظ تاراما هك

 نوج مدرم همه هك تسا ىهيدب تساروما ليبق نيازورب نامز هكروهظ نامز سي
 بلاغ ًاصوصخم و دومن دنهاوخ اهينكشراك و درك دنهاوخ اهدايرف دنرادن ارنآ لّمحت بات

 قتفو قترو دقعو لح لهاو دنتسه راكردنا تسدو سانشرس و فورعم هك ىناسك

 داهتجا لهاو نادّلقم ماما نانمشدرتشيب :هتفك تاحوتف رد ىبارعالا نبا .دنشاب ىم
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 رثكا دوبيمن ترضح نأ تسد ردريشمشركاو «تقيقح ىب نايامن ملاع ىنعي دنتسه

 عون نيازارفن رازه داتفه هك هدشركذ رابخازا ىضعبردو دنداديم ىوتف ىو لتقب اهقف

 تاّيهيدب هلمجزا ىراب .دنكىم بيدأتو هيبنت اي دشكىم هفوك تشيرد ار صاخشا

 دنرادن لّمحت ار روهظ نامز ماكحازا ىرايسب ٌماوعو صاوخزا معا مدرم بلاغ هك تسا

 .دشابىم نيشيب ىاهنامز رد ناشيا نايمرد هيراج ماكحا فالخرب اريز

 ىهن ماقم رد هك ىثيداحا و رابخازا دارم هك دش مولعم ميتفك هجنآزا تروصرهرد

 تسنآ تسا هدش دراورصع ماماروهظب تعراسمزا ىهنردو جرف بلط رد ليجعتزا

 ليصحتزا شيبو دادعتساوؤّيهتزا لبق روهظب ٌدعتسمريغ صاخشاو لهاان مدرم هك

 دوخ لوا هكلب دننكن هراب نيارد اعد ءريطخرماو كرزب ماقم نياب تيحالصو تّيلباق

 و مالك نيرتهب ماقم نيارد ظفاح لوقو دنيآرب اعد ماقمب سيس دنيامن راك نيا هدامأ ار

 :تسا مارم نيرتعماج

 هدولآ بارخ ريد نياوتز ددركنات ١ مارخ تابارخب هكنآو نك ىئوشو تسش

 قّدصم ناشراتفرورادركو دشاب ناشلعف اب قفاوم ناشلوق هك تسنآ ىارب ىهن نيا سب

 هك دش مولعمزينو دشابىم مدرمزا عون نيابرظان رابخا ليبق نياو ددرك ناشراتفكو لوق

 جرف ليجعت ىارب اعدرب بيغرتو صيرحت اهنأرد ىنعي تسنيا فالخب هك ىرابخازا دارم
 ماقم هبو دننك اعد تقيقح اب صاخشا هك تسنآ انامه تسا هدش مالسلا هيلع ماما

 روضح فرشب فّرشت تقايلو ىكتسياش ىارب ار دوخو دنيآرب تّيلباقو دادعتسا ليصحت

 رما ىزيجبرما هكنانج اريز .دنيامننريصقتو ىهاتوك ددناوتىم اتراك نياردو دننك هدامأ

 سب .نآ تامّدقمو مزاولاب تسنآ بلط ىزيج بلط نينجمه تسنآ تامّدقمو مزاولب

 ىائمت هرابردو بياغ ماماراديدب قايتشا ماقمرد هك اهنارئاظنو جرف ىاعدو هبدن ىاعد

 هبرما نّمضتم اهنآ همه تسا هدش دراو اللا ترضح نآروضح ضيف كارداو روهظ نامز

 رما نآو كرزب بولطم نأ هك تسا ىهيدب اريز .دشاب ىمزين دادعتساو تّيلباق ليصحت

 صخش و ديآ لصاح نآ مزاول و دوش مهارف نآ تامّدقم هكنآىب مهم ىوزرأ ناوريطخ

 و دوب دهاوخن نكمم دشاب هتشاد ديابو دياش هكنانج ارنآ ىكتسياشو ىكدامأ هدننك وزرأ
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 تسا بولطم روهظرما رد لاجعتسا ايآ

 هب تجاح هنوكجيه هك تسا نشورو حضاو نانج نخس نياو .تفرك دهاوخن ماجنا
 عيمجو نانمؤم همه ىلاعت ىادخ هك تسنآ ديما .درادن ليصفتو طسبو نايبو حرش

 ديامرف ررضحب فّرشت تاضويف كاردا و روهظ راظتنا تابوثم زارحا هب قفّوم ار نايعيش

 هبزح نمريصيو .هئاقلو هتيؤرب زوفي نّمم انلعجا َمِهّللا .هلضفو همركو هدوجو هّمب

 :نيسلاكلا تناووريتا وبدا سئارا ودنا تحت يدق اهيملا

 شلضحمو ءاةديدتف كرا نقي تدم ىدباكجس تا مانق بساشسو هلابك
 :هك تسنيا هدنام مرطاخ رد هكنانج

 ماقمب ترضح دنكىم ترايز ايؤر رد اررصع ىئلو ترضح ىلعم ىالبرك رد ىرئاز»

 جنر لوبق و تامحز لّمحت اب رود ىاهاج زا امش :هك دراديم راهظاو هدمارب وازا هلك

 ترضح نآ هّبق تحت هكنابرظنو ديئآى م مالسلا هيلع ءادهشلادّيس مّدج ترايزبرفس
 ىادخ زاار دوخ تاسمتلمو دينكىم اعد دوخ جئاوح حاجنا ىارب تسا باجتسم اعد

 ىلاعت ىادخزاو دينكىمن اعد دّمحم لآ جرف ليجعت ىارب نكيل ديهاوخ ىم ىلاعت

 «.دهد نامرف نم مايق ىاربرتدوزو دنادركر تكيدزن ارم روهظ نامز ديهاوخ ىمن

 و هنارفغب هللا هدّمغت - 'ىناشاك نسحم نب ميهاربا خيش هجنآ تسا ماقم بسانم

 نخس حاتتفا "هّيدهم هفحتو هيداه هفيحص زاغارد - هناسحا تيباثك نيف هيلع ضافأ

 :تسا هتفكو هدرك ترابع نياب

 - نيئينابر ءاملعو نيلّمكو القعوراربأو رايخأ راظنأ رد تسين هديشوبو ىفخم»

 هللا لّجع - نامز ماما هك دوخ هدش مكركف رد دياب فلكم ىعيشره هك - مهلاثمأ هللارّثك

 ىاهاعدو ديامن هّجوت صالخاو تقيقح ىورزا راوكرزب نأ ىوسبو ديآرب تسا - هجرف

 دناوخب هكّربتم مايارياسو اههعمج رد تا هدذيسر مالَسلا مهيلعو هيلع نيموصعم

 ىركفو دوش راديب تلفغ باوخزا هللا ءاش نا هكلب ديامنرظن اهنآرد تريصبرظنبو

 .ق ١١50 دودح ىافوتم ١.

 .ق 1718 ىكنس باج ."
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 لّوا دلج .هبدن ىاعد حرش

 بلط ار ترضح نآروهظ هلالج لج دنوادخزاو ديامن دوخ ىنيد ناوخاو دوخ لاحب

 روفوم روهظ رد دنيامرف ليجعت - هتمظع تلج - ملاعراكدرورب هكنيا ديماو ءاجر ديامن

 «.هأدف ىحور ترضح نآرورَسلا

 ماجنازا ناشيازكرهو تسنايعيش مهم فياظوزا جرف ليجعت ىاعد تسناهني تبيغ

 هجيتنردو تشاد دنهاوخن اور نأ رد ىهاتوك وريصقتو دوب دنهاوخن فاعم هفيظو نيا

 ار دوخ تدارا هفيظو مهو درك دنهاوخ زارحا ار روهظ راظتنا رامشو ٌدحيب تابوثم مه

 .ىلاعت هللا ءاش نا دروآ



 تسا نايعيش فياظو زازين نامز ماما هب لّسوت

 دنوادخ هاكردزا نأ ليجعت بلطو - هجرف هللا لّجع - نامز ماما جرف بلط هكنانج

 حاجناو دئادش عفر رد ترضح نآ هب لّسوت نينجمه ءتسا نايعيش فياظوزا نائم

 فهكو هانبو نامز ماماورصع ناطلس ناوكرزب نآ اريز .تسا ناشيا فياظوزا جئاوح
 وا هليسوب ىلاعت ىادخ تاضويفو تسا نايناهج همه هكلب نايعيش عزفمو أجلمو

 تسد ءدصاقمو جئاوح حاجناو دئادشو مالا عفدرد دياب سي .دسريم تاقولخمرياسب

 نادنمتسم هانيو ناكدنب فهكاروا ىلاعت ىادخ نوجو دز ترضح نآ نماد هب لشسوت
 .دوب دهاوخ ىشياشكو ىجرفو ىتكرب لّسوت دوخ رد .هلهو نيتسخن رد ءتساهدادرارق

 هدنهاني هدادرارق شيادخ هك ىفهك هب هدنب هك تسادخرماب لاثتمازا ىعون عقاورد أاريز

 هكنيا هب دسر هج ات ءددركىم لشوتم هدومرف بصن شيادخ هك ىاهفيلخ هبو دوشىم

 ديامرف مايقوا بولطم ماجنا هبو ديامن هّجوت تجاح بحاص نأ تجاحب ترضح نأ

 دهاوخ تروص دشاب ترخآو ايند حالصرب لمتشم هك ىهجو نيرتهب هب عطق روطب هك

 و ناورييو ناتسودو نايعيشزا ار لسوت نينج راظتنا زين راوكرزب نأ دوخ دياش و تفرك
 دهاوخىم شلدو دراديم تسودار ناشياو تسناشيا ىالوم هك اريز .دراد شنادنمتدارا

 تساجنيازاو درآرب ىئاناوتو ناكما دودح رد ار ناشيا ىاهزاين و دسرب ناشيا لد دردب هك

 ىعون ىضتقم دراوم رد نامز ماما هب لّسوتزا ار نايعيش تلفغ لد لها ناكرزب زا ىخرب هك

 افجو تراسجو ىفاصناىبزا ىوحن هكلبو هدرك ىفّرعم ىسانشن هفيظوو ىبداىبزا

 نافئاخ هانيو ناما فهك ترضح نآ هكنيا ليلد هب .تسا هدروأ رامشب ترضح نآب

 تسا مالسلا مهيلع دّمحم لآزا هللا ةّيقبو تسا ناكدنامردو نادنمدردو ناكراجيبو
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 لوا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 هام لامعا رد الكلب نيدباعلا نيز زا روثأم تاولص رد هك ناشيا ٌقح رد ار ترابع نيا هك

 و نيصحلا فهكلا دّمحم لآو دّمحم ىلع لص َمِهّللا» :ميناوخ ىم ءتساروكذم نابعش

 هشيمه شاهناخ ردو «نيمصتعملا ةمصعو نيبراهلا ًاجلمو نيكتسملاّرطضملا ثايغ

 ركا نيا دوجو اب سي .تسازاوآر د هتسويي دنلب ىادص هب شناسحا توعد ىدانموزاب

 نيا هب هّجوتاب هللاب ذايعلا ايو دنك تلفغرما نيازا ء«تساراكزور ثداوح راتفرك هك ىسك

 ,ديوجن ردو هناخ نآزا ار دوخ درد نامردو ىراتفرك هراجو دربن هاني هاكهاني نآ هبرما

 نامرح بجوم عطق روطب «دورن رامش هب هناخ نآ بحاصب ىئانتعاىبزا ىعون ًانايحاركا
 عارصم نيا قادصم هكنيا ىارب .دوب دهاوخ راتفرك دنمتسم نآ دوخ ىارب ىتخبدب هيامو

 و ناسحا ناوخزاو هتفركر ارق «؟ تسيج هناخبحاصريصقت دوب لهاك ادّكر كا :فورعم

 .نيبملا نارسخلاوه كلذو تسا هديدرك مورحم مرك بحاص نآ ماعنا هدئام

 ":هتفك 'كلاّسلا ةاكشم»رخاوا رد هلي ىرَبيلَك

 بجاو ماما ناشيازا كيره نيعمجا مهيلع هللا تاولص راهطا هّمئا تارضح هكنادب»

 رصعره ىارب نكيل .تسا ناسكي ناشيا تّيمو ىح و تسا هعاظلا ضرتفم عابتالا

 سبي .دنتسه نامز ورصع نأ بحاص ىاياعر «نامز ورصع نأ ءانبا هك تسه ىماما

 ناطلس هب ءتاملمو ثداوحو تاّمهمو جئاوح رد هك تسا مزال نامز نيا ءانبا ىارب

 و دنيامن تناعتساو دادمتسا راوكرزب نآزاو دننك عوجر ناشدوخ رصع ماماو نامز

 رابخا بجوم هب هكلب .دننكن داقتعاربخىب ناشدوخ تالاح ىكنوكجزا ار راوكرزب نآ

 هب تسا ملاع هجرف هللا لّجعرصع ماما ءدوشىم عقاو زورو بش رد هجنآره هحيحص

 .دنراديم هضرع ناشيا سّدقمرضحمب حبص تقورهار اهام لامعاو لاعفا مامتو نأ

 .تسا هداد بيترت صوصخ نيارد ىباب ىفاك لوصارد - هّرس سدق - ىنيلك مالسالا ةقث

 نامدوخ هعينش لامعا هبار ترضح نأ كرابم بلق دياب سب .دنك هعجارم دهاوخب سكره
 (.ميشاب كشمتم ترضح نأ فيرش ليذ هب نامدوخ دصاقم حاجناردو ميرواين درد هب

 لامعاو هيعدا لماش هك كلاسلا ةاكشم هلمجزا دراد ىتافيلأت 1575 ىافوتم ىربيلك ىراصنا ميحرلا دبع خيش ١.

 .١80١11ص ١؟ نرف هعيشلا مالعا .تسا هريغو

 ١١10. ص .؟
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 تسا نايعيش فياظو زازين نامز ماماهب لسوت

 هرابرد ىمالكر كذزا سي لامكلا ةآرم رد 'ةللي ىناقمام هللادبع خيش جاح راوكرزب ملاع

 : تسا هتفك - هجرف هللا لّجع - نامز ماما ترايز

 نايعيش هك تساراوازسو هدنبيز ءتسا نامز ماماو تقو ناطلس ترضح نآ نوج»

 رب هكنانج .دنيوك ناشماماب ار دوخ لد درد ىضتقم دراوم ردو دنيوج لّسوت راوكرزب نآب

 «.ميدرك هيبنت عبار ماقمرخاوا ردرما نيا

 :هتفك روكذم دروم ردو

 مهّبر دنع ءايحا لب» نومضم قبط ناش همه هجركا مالَسلا مهيلعام هّمئا نوج»

 و تسين ناشيا هب لّسوت تهجزا ناشتاممو تايح نايم ىقرفو دنتسه هدنز «نوقزري

 و تسه ىماماار ىرصعره هكنيازج هب ء.تسا تبسن كي ناشيا هبزين تّيعر تبسن

 نماد نامز ورصع نيارد هك تسا مزال ارام ىعيش ناردارب سب .دراد ىناطلس ؛ىنامزره

 و دنوش كّسمتم - هجرف هللا لّجع -رصع تّجح فاطلا ليذ هبو دنريكب ار نامز ماما

 ماما ورضاحر صع ناطلس هك اريز .دنرب هانبوا هب تاّمهمو جئاوحو تاملمو دئادشرد

 امو دنيبىم ار اموا اريز .تسينرما نيازا عناموا تبيغو .تساراوكرزب نأ ىنونك نامز

 شوكو دونش ىم ار ام مالك واو ميسانش ىمن اروا امو دسانش ىم ارامواو مينيبىمن اروا

 و اهتجاح ىاضق ماقمبو دروأىمرب ار نادنمزاينزاينو دسريم ام لد درد هبو دهدىم

 مل بّيغم نم تنا ىسفنب «ديأىمرب اهتنحمو اهتدشو اه ىراتفركو اهىتخس عفر

 '«.اّدع حزن ام حزان نم تنا ىسفنب ءاّنم لخي

 :هتفك " ميعّتلا تانج رد هي ىنارهط ظعاورقاب الم ىجاح

 هك ىجايتحاوزجع تهجب تساريزكان ررض عفدو عفن بلج ىارب ناسنا هكنادب»
 هك ىرهاق رداق صخش هناخ بردب اجتلاو لّسوت هك درادن هك هلقتسم تردقو دراد

 مولعم و دنك حالصا هليسو نيدب ار شاهّيورخاو هّيويندروماو دروايب تسااليتسا اب

 دوخ قوفامب تبسن اّما تسارداق دوخ نودامب تبسنركارشب دارفازا درفره هك تسا

 /75١. ص .؟

 .ىكنس باج 758 ص .*
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 ِلَوا دلج ءهبدن ىاعد حرش

 ىوسب دوشىم ىهتنم تانكمم هلسلسو تاقولخم هتشر سي .تسا ناوتان وزجاع

 زج سك جيهووا ىوسب تسا تدابع هطساو هك نآو .بالغردتقمرهاقرداق دنوادخ

 تٌوقرهظموا هكلب ءدرادن «دراد ىلاعتو كرابت قح دزن ردوا هكار تناكمو تبرق نآوا

 و هدنياب وا تياعر فنك و تيانع ٌلظ رد دوحتو ملاع ماظنو تسلا راكدرورب تردفقو

 تسا - ءادفلا هل انحاورا - ىركسعلا نسحلا نب تّجح مهدزاود ماما ؛دوشىم رارقرب

 سكره هك .دشابيم «ءامّسلاو ضرالا تتبث هدوجوب و ىرولا قزر هنميب» قادصم هك

 و هّيويند عفانمو ددرككن هابت ىو ترخآو ايندراكو دبايب هانب «دروآ هانب ناتسآ نيا هب

 و نوصم ازج هناخ نآو لمع هناخ نيارورشو ٌراضمزاو دوش تمحرم ىو هب هّيورخا

 ديآرب نآ هار هب دياب دهاوخ شيوخ دارمو دوصقم حاجنا سكره هّتبلاو دنامب سورحم

 و تاجاحو دئناريح «ءنارسخو نالذخ رد نامدرم زا بلاغ هك تسا تهج نيازاو

 ناحبس دنوادخ اب همصاخمو هضراعم لوقو لعفردو دوشىمن هدروأرب نانأ تاّمهم

 ضرعبو ار تجاح نابحاص دهدىم تمحز لامجاوحنب هدنب نيا ًاتلاجع .دنيامن ىم

 ردراجان دنهاوخب ار بلاطم مامتاو برآم حاجناو جئاوح ءاضقركا هك دناسرىم ناشيا

 ىبادآ نامهب دنيوجبرهد تّجح ورصع ناطلسب لشوت «دنرايدو دالبراطقازا ىرطقره

 «.تساروطسموروثأم تارايزو هيعدا بتك رد هك

 ':هتفك باتك نامهرد ملاع نيمهزينو

 تهج هب تاعاطو تادابع ىلوبق دننام تاجاح ىاضق نامز ورصع نيارد نوج»

 ىارب زا اجكر ه رد ىسكر ه لد ىور دياب ءتسا نامز ماما مظعألا هللا ئلو ترضح

 تسارصحنم هقيرط نيارب و درادن هراج هار نيازج و دشاب راوكرزب نأ ىوسب ىراكر ه
 زا تاوعد باتك رد ىدنوار هللا ديبع نب ىلع نب هللا لضف ليلج دّيس هك ىتياكحو

 رئاّرلا ةفحت باتكرخآر د ىسلجم موحرم و تسا هدرك لقن ىزاريش ىافولاوبا صالخ

 رس ناتسآ نيازاو دنناوخب تسبوخرصع ماماب لشوت باب رد .تسا هدومن لقن ارنآ

 ١. ص ١159.
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 تسا نايعيش فياظو زازين نامز ماما هب لّسوت

 دوجو زا تسارامش ورصح ٌدحزا جراخ هك ىاهنطاب و هرهاظ ىاهتمعن هك دنرادنرب

 وّرض عفرو لئاز تمقنو لزان تمعنره هكلب .تساراوكرزب نأ فيرش تاذو سّدقم

 هك دناهدومرف ُةْْيَي بام ىمتخ ترضح و تسا ناهج ناج نآزا نامز نياردّرش عفد

 رما نيارب اهلد ىنعي 'اهيلا ءاسأ نم ضغبو اهيلا نسحا نم ٌبح ىلع بولقلا تلبج

 هب هكرهو دنراد تسوداروا دنك ناسحاو ىبوخ اهنأ هب هكره هك تسا هدش هتشرس

 سك نآ ءدهد ىسكب ىبآ تبرش ىسكر كا نياربانب .دنراد نمشد اروا دنك ىدب اهنآ

 ايند رد هك ىمادام ؛هدننك ناسحا صخش نأ ىانث و ركشرب تسا لوبجم و روطفم

 مظعا هك ار دوجو تمعن «اينذلا تيقب هئاقبب و» دافمب نامز نيارد اهامو تساهدنز

 ره ءتعلطر هم ترضح نآ تهجب ًايناث [ًالّوا اذه] . ميرادراوكرزب نآ تهجب تساهتمعن

 تمعن امّيس .ميشاب ىم راوكرزب نآ ىاصحت الورامشيب ىاهتمعنرد قرغتسم نامزو نأ

 تارقف نيازاو تسا نارينرد دولخو ىهلا باذعزا ذقنم كيره هك نامياو ملعو لقع

 :لناهدومرف هك دناديم دناوخب هكنآره

 لّذلا كفي مكبو تبغي مكبو ءاشيام هللاوحمي مكبو متخي مكبو هللا حتف مكبو

 مكبو اهراجشا ضرالا تبنت مكبو ,ٌبَْلْظُي نمؤم لك َةَرَي هللا بلطي مكبو انباقر نم

 مكبو بركلا هللا فشكي مكبو اهقزرو اهرطق ءامسلا لّزنت مكبو اهرامثا راجشالا جرخت

 ميدعلا ىنغيوّرَضلا عفدي مكبو مهلا سّمني مكبو ءوسلا فشكي مكبو ثيغلا هللا لّزني

 مكحيبستبو سوّدقلا حوّبَسلا حّبس مكبو ناسل لك قطن مكقطنمب .ميقَسلا ىفشيو

 ادع عضوو لغلا نئاهر ادع قلطاو لذا نم هللا انجرخأ مكبو حيبستلاب نشلألا ترج

 .رانلا نم ةرفح افش نم انذقناو بوركلا تارمغ انع جّرفوراصآلا

 مامت .ليبسلا هيلاو ببسلا هل متناو آلا ءىش نمامو :تسا هللا ةّيقب ترضح ترايزردو

 ببسارنأ امش ءتسام نآزا هك ىزيجره ىنعي .تسا عمج ريخا هرقف نيارد هقباس تارقف

 عفد ,تابثاووحم ءمتخو حتف هك دش نشور سب .ديتسه امش امب نأ لوصو هارو ديشابىم

 و برك فشكو ناكدنب قازراو ناراب لوزن ,رامثا ندمآرب ءراجشا نديئور ؛عفن بلجوّرض

 ١. :هيمتف *“/١/". :ناحب */ا/١8٠.
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 لّوا دلج .هيدن ىاعد حرش

 زا ىئاهرو ىتلذرهزا جورخو ىحّبسمره حيبستو ضيرم ىافش و ريقف ىانغو مه سيفنت

 «. تسا كرابم دوجو نآ هطساوب هلا تابوقعزا صالختساو هانكره نتخيروالبره

 ':هتفك شركُللا قباس مالكرخآردو

 لآ مئاق ترضح امّيس نيرهاط هّمئازا كيرهب لشوتو عافشتسا هكنآ هصالخ»

 «.دنبايب و دنناوخب رئازلا ةفحت باتك و راونالا راحب رازم زا ناوخ

 نيازا شيب «تسا نايعو حضاوو تباث نايعيش دزن هللا دمحب اعّدم نيا نوح

 و مزال جرف بلط ىاعد تسا ناهني بيغ هدري سيرد نامز ماماات هك تسا ىهيدب

 .تسا حضاورما نياو دوب دنهاوخن فاعم هفيظو نيا ماجنازا ىرشع انثا نايعيشزكره

 :هك دناهدرك لقن نينمؤملا سلاجم رد هلي هللا رون ىضاقو بقانم رد بوشآرهش نبا

 ىضر - ىَّمَقلا هيوباب نب ىسوم نب نيسحلا نب لعب مالسلا هيلع ىركسع نسح ماما

 وراحب ١7 ج 175 ص) تسه ترابع نيا همان نآرخآر دو تشون ىبوتكم - هنع هلل

 :(سلاجم رد هيوباب نب ىلع همجرت

 وًأطسق ضرالا ألمي هنا ِْيِيَي ىبتلا هبرّشب ىذلا ىدلورهظي ىّتح نزح ىف انتعيش لازتال

 يندم هر ماع مالشلاو نيقتملل ةبقاعلاو هدابع نم اهثروي هل ضرالا نا

 .«هتاكربو هللا ة ةهمحرو

 بيباش نم هيلع ضافاو هنارفغب هللا هدّمغت) ىناشاك نسحم نب ميهاربا خيش

 فياظوركذزا لعب «ءارقفلاو ءاينغالاو ءاملعلاو نيطالسلا ظاقيا» هلاسر رد (هناسحا

 ١ :هتفك هروكذم تاقبط هصاخ

 1١7. ص١

 .ىكنس باج 094,80 ص ١.
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 تسا نايعيش فياظو زازين نامز ماما هب لّسوت

 ناشياريغو ءارقفو ءاينغاو نيطالسو ءاملع نيبام تسا كرتشم هك ىاهفيظو اّما»

 :هك تسا نآ هجرف هللا لّجع نامز ماما تبيغ نامزرد نايعيشزا

 و ىلوزاو ديآرب دوخ هدشمك ددصرد دوخ دادعتسا بسحب دياب فلكم ىعيشره

 مامت هك دنادبو دشاب هدوب مومغمو مومهموا ءاقل مدع ىاربو ديامنن تلفغ دوخ بحاص

 رب علطم تسوا .ناقلخ عاونا نايمرد هدننكر يس تسواو تسايربوا دوجو هطساوب ملاوع
 تّيشمبركيدردق بش اتردق بشزا هك ىعياقو مامت هك تسواو دابع لاوقاو لاعفا مامت

 ةّجحلا دّمحم لآ مئاق تسواو درادىم هضرع شروضحب نيمالا حور دوش ىمردقم هّيهلا

 هدش لعتشم هنيس ردراوكرزب نأ قارف شتاركا سب .نامّرلا ورصعلا بحاص نسحلا نب

 مهو ديامنىمنوا ىاقل كرد لايخزجب ىلايخو درادنواركذ تللزجب ىتٌذلر كيد دشاب

 تساربخ رد .دزادكيموا لاصوركذ ىارب اروا ندب تسا ءايشا نيرتتخس هك ىّمغو

 تسلا هوك :دومرف .ءايشا نيرتتخسزا دنديسرب مالَسلا هيلع نينمؤملاريما ترضحزا هك
 و تسا بآ شتازارت تخسو تسا شتآ نهازارت يخسو تسا نهآ هوكزارتتخسو

 رتتخسو تساناسنا دابزارت تيخسو تسادابربازارت يخسو تساربا بازارت تخس

 نانا تارخ تلاع اننا كدي كلاعت اة قكسو تسلا ناسا كس تلا انستا وا

 .تسا ناسنا مه تلاح ناسنا باوخ تلاحزارتتخسو تسا

 هبلغ ىارب اي شاعم ىكنت ىارب اي دوخرب هدراو ىاهتبيصم ىارب ايآ ةعيّشلارشاعم اي

 ركا ؟هن اي ديوشيم مومهم اهبصنمو هاجب نديسرن ىارب اي ءاهالب لوزن ىارب اي نامصخرب

 مراد قيدصت «ميوشىم مومهم :ديئوكبركاو مرادن قيدصت «ميوشىمن مومهم :ديئوكب

 زا ناسنا هك تساراوازس ايآ :هك ميامن ىم ىراج نابزرب ار مالك نيا ءقيدصتزا دعب ىلو

 هدشمك ىاربزاو ددرك مومغمو مومهم درادن هدئاف نادنج هك هّيويندروما ليبق نيا ىارب
 تساهدش هج مناديمنو ددرمكن مومغمو مومهم تسوا تسدبوا جايتحا مامت هك دوخ

 راوكرزب نآ ىوجتسج رد ًادباو دناهدرك شومارف دوخ هدشمكزا نامز نيا لها بلغا هك

 نامك هك اجكرهو دوش مك ىتّيعرزا اي ىملاع اي ىناطلس زا ىدنزرف ركا .دني[ىمنرب
 ددص رد هجوجيهبو دنيامن اديب اروا هكلب ءدنورىم دوخ هدشمك نأ بقعب دنشاب هتشاد



 م"

 لّوا دلج .هبدن ىاعد حرش

 بسحب هجركا :ديامرفىم ترضح هك تساربخ رد .دنيآىمنرب ترضح نآ ءاقلب نديسر
 نيا نايعيشركا سب .مهاكآ اهامش ىاهبيع مامترب ىلو مناهني اهامش ىاهمشج زارهاظ

 ,دنياينرب راوكرزب نآ صخفتو ىوجتسج ددصرد دوخ تعسوو لاحو ِهّوَق بسحب نامز

 دنهاوخ دننيبن ار دوخ هاكارج هك ىنارتش لثم نامدرمو ديدرك دهاوخ بعص رايسبرما
 تخادنا دنهاوخ ركيدكي ىوررب ناهد با ىّتح .دومن دنهاوخ نيدرد تافالتخاو دش

 هك هتسكش ىاهوهزوك لثم دش ديهاوخ ناحتما هك تسا مسق هلالج لج دنوادخب و

 و ناميا اب درك ديهاوخ حبص ديشك اجنيابرماركا سي .شندش لوا لثم درادن هراجركيد

 هيلع قداص ترضح باحصا هلمجزا هك ىفريصريدسو .نامياىب درك ديهاوخ بش
 هك نامّرلارخآ رد ديآىم ىزورريدس ىا :دومرف ترضح هك دنكىم لقن ءتسا مالسلا

 قداص هكار ىنامز ايوك . تسد رد شتآ نتشاد هاككنزا تسارت تخس ناميا نتشادهاكن

 .دشاب نامز نيا تسا هدادربخ مالَسلا هيلع دّمحم لآ

 هللا لّجعرمألا بحاص ترضح دوجوب نيقي هك ىناسك ديناديمايآ ةعيّشلارشاعماي

 هج دنشكى م ار راوكرزب نأ روهظ راظتنا هكيناسك نينجمهو ؟دناليلق ردق هج دنراد هجرف

 اذهل .دنرامشىب ترضح نآ نانمشدورايسب راوكرزب نأ ناكدننك راكنا اما ؟دنامكرايسب

 تسلا هدومنركذ نيذلا لامكارد همحّرلا هيلع قودص هك ار ىتياور متسناد مزال دوخرب

 دياش .ددرك نايعيشزا نامز نيا لها تربع ببس هكلب «ميامن نايب باتك نيارخآرد
 هللا لّجع مئاق ترضح تبيغ لوط ىاربزاو دنيامن مالسلا هيلع قداص ترضحب ىسشأت

 .دنيآرب دوخرما هراج ددص رد دنناوتب هجنآو دنيامن هيرك نيمز ىور ىاهداسفو هجرف

 ريصبوباورمع نب لّصفملاو انا تلخد :لاق ىفريَصلاريدس نع :نيدلا لامكا ىف

 هانيأرف .مالّسلا هيلع قداَصلا دّمحم نبرفعج هللادبع ىبا انالوم ىلع بلغت نب ناباو

 ءاكب ىكبي ءنيَمُكلارّصقم بيجالب قّوطم ئربيخ حسم هيلعو بارتلا ىلع ًاسلاج
 هيضراع ىفرييغّتلا عاشو هيتنجو نم نزحلا لان دق ىّرحلا دبكلا تاذ ىلكذلا هلاولا

 و ىداهم ىلع تقّيضو ىداقُر تفن كتبيغ ىدّيس :لوقيوهو هيرجحم عومذلا ىلباو

 دعب دحاولادقفو دبألا عئاجفب ىباصُم تلصو كتبيغ ىدّيس .ىداؤف ةحار ىنم تّرتبا



 اذللا

 غفر نهرو نيبلاو يقبع قمادرت ةعيعدب نطحلا انيقه دنعلا و محتل حن هسلارلا

 و اهّدشا ىقاوبو اهعظفاو اهمظعأر باوغ نم ىنيعب لكم الا ايالبلا فلاوسو ايازّرلا جراود

 .كطخسب ةنوجعم لزاونو كبضغب ةطولخم بئاونو اهركنا

 لئاهلا بطخلا كلذ نم ًاعزج انبولق تعّدصتو ًاهلو انلوقع تراطتساف :ريدس لاق

 :انلقف .ةقئابرهّدلا نم هب تّلحوا ةعراق ةهوركمل تمس هنا ائنظف .لئاغلا ثداحلاو

 ؟ كتربعرطمتستو كتعمد فزنتست ةثداح ةّيا نم كينيع ىرولاريخ نباي هللا ىكبا ال

 اهنم حتفنا ةرفز مالّسلا هيلع قداَصلارفزف :لاق ؟متأملا اذه كيلع تمتح ةلاح ةّياو

 وهو مويلا اذه ةحيبصرفجلا باتك ىف ترظن مكليو :لاقف .هفوخ اهنع ٌدتشاو هفوج

 ةمايقلا موي ىلا نوكي امو ناك ام ملعو ايالبلاو ايانملا ملع ىلع لمتشملا باتكلا

 تلمأتو هدعب نم ةّمئألاو هلآو هيلع هللا ىّلص ًادمحم هب همسا سدقت هللا ٍصخ ىلا

 دّلوتو نامزلا كلذ ىف نينمؤملا ىولبو هرمع لوطو هءاطباو هتبيغو انمئاق دلوم هيف

 نم مالسالا ةقبر مهعلخو مهنيد نع مهرثكا دادتراو هتبيغ لوط نم مهبولق ىف كوكشلا
 ىنعي '... ِهِقّتْع ف ُهَرْياَط ُهاَنْمَرْلٍِناَسْنِإَلُكَو لكو :ىلاعتو كرابت هللا لاق ىتلا مهقانعا

 '.ربخلا «نازحالا ىلع تلوتساو ةقّرلا ىنتذخاف .ةيالولا

 ترضح ام ىالوم هك ديئامنىم كرد دوخ لوقعبو ديراد قيدصتايآ ةعيشلارشاعماي

 قلمم شكرابم نماد هك ىّدحب تسا هدومن هيرك هدرم هجب نز لثم مالسلا هيلع قداص

 تبيغ لوط ىارب دوشىم مولعمربخ نيا تارقف ضعبزا هجنانج .تسا هدش كشازا
 ىاهبلق رد كوكش ندش اديب و نينمؤم ىالتبا ىارب و هجرف هللا لّجع مئاق ترضح

 تقرافمو ندرك زا ار ىكدنب قوط نامدرم نتخادناو ناميا لهارشكا ندش ٌدترمو نينمؤم

 ركاو ديرادن ىراك ناميا لهاو ناميا اب ديرادن قيدصتركا ؟هنايار مالسا نيد اهنآ ندرك

 لوطو مالسا نيد ىبيرغو ناقلخ عاوناو دوخ ىاهيراتفرك ىارب زا ارج ديراد قيدصت

 و عوضخ و هحيصو هلانو هّجض راوكرزب نار وضح ضيفزا ندوب مورحمو ماما تبيغ

 ١. .ءارسإلا ١7.

 .تاملك ىخرب رد فالتخا ىمك اب 7311/ة١راحب ."07 /7 ج :نيدلا لامك .؟
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 لوا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 روضح اب ديئوكى منو !؟ديئامنىمن تاجاحلا ىضاق هاكردب تناكتساو للذتو عوشخ

 بر تناو ىودعلا كدنعف ىدعتسا كيلاو ىولبلاو بركلا فاّشك تنا ّمِهّللا :بلق

 و ىوقلا ديدش اي هدّيس هراو ىلتبملا كدبع نيثيغتسملا ثايغ اي ثغاف ىلوالاو ةرخآلا

 .ىوتسا شرعلا ىلع نم اي هليلغ دّربو ىوجلاو ىسألا هب هنع لزا

 وت دزن سب ميئوج ىم ىرايوت ىوسب و تمحزو هودنا هدننك لياز ىئوت ادنوادخ ىنعي

 هثاغتسا سردايرف ىا سر دايرفب سي .ىناهج نآو ناهج نياراكدروريوتو .ىراي تسا

 دنوادخ ىااروا دّيسو اقاواب امنبو الب رد تسا هدش هداتفا هك ار دوخ هدنب ناكدننك

 شروش نك درسو اروا هودناو نزح بانج نآ تكربب نادرك ليازو تخس ىاهيئاناوت

 .تسا ىلوتسم شرعرب هكنا ىااروا هنيس

 :تقيقح ىورزا ديئوكيمن ارج نينجمهو
 ملع ىاههدعاقو تّلمو نيد ىاههناشن تساجك .ملعلا دعاوقو نيّدلا مالعا نيأ

 دنوادخ هتشاذك ىقاب تساجك ؟ ةيداهلا ةرتعلا نمولخت ال ىتلا هللا ةيقب نيأ ؟ تفرعمو

 ؟ةملظلار باد عطقل ّدعملا نيا ؟يَيربمغيب هرهاط هيزرذزا دشابن ىلاخ هك هلالج لج

 و تمالا ةماقالرظتنملا نيأ ؟ ناراكمتس داينب نديرب ىارب هدش هدرك اّيهم نأ تساجك

 و فالتخاو ىدنلبو ىتس ندرك تسار ىارب هدش هتشاد مشج نأ تساجك ؟جوعلا

 تسمين ىارب هدش هتشاد ديما نأ تساجك ؟ناودعلاو روجلا ةلازال ىجترملا نيا ؟ىجك

 (:هتفك هك اجنأات) نايغطو متس ندرك دوبانو

 هك دوب بلطمرب دهاش ىارب باتك نيارد هبدن ىاعد تارقفزا دشركذ هجنآ :هيبنت

 ىاعد نيا هك تساراوازس ىليخ سب .دننكن شومارف ار ترضح نآراوكرزب نأ ناتسود

 تفتلم ندناوخ تقو رد و دنشاب بظاوم هشيمه و دنيامن دوخ درو ًامامت ار فيرش
 «. تساروكذم داعملا داز رد هجنانج دنوشب بلق روضح اب نأ ىناعمو تاملك

 :ترابع نياب هدرك نخس حاتتفا هّيدهم هفحتو هيداه هفيحص زاغأردزينو

 رّثك نيئناّبر ءاملعو نيلمكو القع ورارباو رايخاراظنارد تسين هديشويو ىفخم»

 هجرف هللا لّجع نامز ماما هك دوخ هدشمكر كف رد دياب فلكم ىعيشره هك مهلاثما هللا



 مه

 تسا نايعيش فياظو زازين نامز ماماهب لّسوت

 جرف ىاهاعدو ديامن هّجوت صالخاو تقيقح ىورزا راوكرزب نأ ىوسب و ديآرب تسا

 همئارياس اي ناسحاو دوجو ضيف عبنم نآزا تبيغ نامزب تبسن هكر ىتاثاغتساو
 دناوخب هكربتم ماّيارياسو اهدعمج رد تسا هديسر مالَسلا مهيلع و هيلع نيموصعم

 ىركفو دوش راديب تلفغ باوخزا هللا ءاش نا هكلب ديامنرظن اهنآرد تريصبرظنبو

 بلط ار ترضح نآروهظ هلالج لج دنوادخزاو ديامن دوخ ىنيد ناوخاو دوخ لاحب

 روفوم روهظ رد دنيامرف ليجعت هتمظع تلج ملاع راكدرورب هكنيا ديماو ءاجر ديامن

 .«هألف ىحور ترصضح نآرورَسلا



 'ةبدنلا و ءاعدلا ىنعم

 هللا توعدو هتيعدتساو هب تحص ىأ ًانالف توعد» :حاحصلا ىنف ءاعّلا امأ

 نم هنأل «واعد» هلصأو ةيعدالا دحاو ءاعدلاو ,ةدحاولا ةّرملا ةوعّدلاو ءهيلعوا هل

 «تزمه نفلألا دعب تءاج ال واولا 3 | توعد

 نم هدنع اميف تبغرو لاؤسلاب هيلا تلهتبا ًءاعد هوعدأ هللا توعد» :حابصملا ىفو

 ىعاد وهف ةالّصلا ىلا ساتلا نّدؤملا اعدو .هلابقا تبلطو هتيدان ًاديز توعدو نينا

 «ديحوتلا ىلا قلخلا ىعاد ّىنلاو هللا

 وحن و اياوا ايب لاقي دق ءادنلا نأ الا ءادنلاك ءاعدلا» :تادرفملا ىف بغارلا لاقو

 ايوحمن مسالا هعم ناك اذا آلا لاقي داكي ال ءاعدلاو مسالا هيلا مضي ناريغ نم كلذ

 اَمِب َقِعْنَي ىلا ٍلَئَمَك ... :ىلاعت لاقرخآألا عضوم امهنم دحاو لك لمعمس كف و نذلف

 هعيش ىأ اديز بأ توعدوج ةيحسلا لايستسا لدعتساو ">ا5َّقَو ءاَعَدَألا [ُمَمَسَيَدل

 «.ةنمبلتت لع ايت" انت وك قب داع كين ركت لوشر ماع ران أ لاق لاق

 ىلا ءاعّدلاو ...هتثغتسا اذاو هتلأس اذا هتوعدو .دّمحم اي :لوقي ناك نم ةبطاخم كلذ

 ُهَّللاَو :لاقو '.. هَ َوُعَدَي امم لإ ُبَحَأ نْجَيلا َبَرَّلاَق :لاق هدصق ىف تحلا ءىّلا

 هراّنلا ىلِإ ىنَنوُعَدَتَو ِةاَجّنل | ىلإ ُْكوْهَدَأ ىل ام وَ اَيَو :لافو م" يركلشلا راذ لاوغذت

 ١1/١. .ةرقبلا .؟
 م نوعا

 م



 /8ا/

 ةبدنلاو ءاعدلا ىنعم

 '...ةوغد هَل َسْيَل هيَ نوهت اَمنَأ َمَرَجَأل :هلوق و '...هب كرَْأَو ِهللابَرْفْكَأِل ىنَوُهَدَت
 «هيونت و ةعفر ىأ

 قارعالا لاق كلذلو ديعبلل ءادنلاو بيرقلل ءاعدلا» :تاّيّلكلا ىف ءاقبلاوبأ لاقو

 .«هيداننف ديعب مأ هيجاننف انّبر بيرقا

 بدان لعافلاو هتوعد لتق باب نم ًابدنرمالا ىلا هتبدن» :حابصملا ىفف ةبدنلا اَمأو

 عرشلا ىف بودنملا هنمو ةفرغ لثم ةبدنلا مسالاو هيلا بودنمرمالاو بودنم لوعفملاو

 بدتنافرمالل هتبدتناو .ىنعملا مهفل هنم ةلصلا تفذح نكل هيلا بودنملا لصالاو

 و ةبدان ىهو ًاضيأ لتق باب نم ًابدن تملا ةأرملا تبدنو :ايدهتمو اقرا لمعتسي

 «اهعمسي هئنأك هنساحم ديدعت ىلع لبقت اهتاف ءاعّدلاك هنأل بداون عمجلا

 ةبدنلا مسالاو ًابدن هبدني هنساحم ددعو هيلع ىكب ىا تيملا بدن» :حاحصلا ىفو

 .«باجاف هل هاعد ىا هل بدتنافرمال هبدنو مضلاب

 هنأك هنساحم ديدعت ىلع لبقي هنال ءاعدلاكوهف هنساحم دّدعو هاكب - تّيملا بدن

 .«ةبدنلا نلطأو بداوتلا هتبدن :لاقي بداون ج ةبدنلا مسالاو ةبدان ىهو ءبدانوهف هعمسي

 ىلا ءاعدلا ةقانبا نوكت رقيحو ءاعدلا قفع ةندنلا ىوكت تزكذ ان: لغ علق نا

 ؟ةنسفت لا ءىقلا ةفاضا لبق حف ةبدنلا

 ىنعمب ىه لب قالظالا ىلع ءاعدلا ىنعمب تسيل ةبدنلا ناف قرف امهنيب :تلق

 ملعلا ةفاضا باب نم هيلا ءاعدلا ةفاضا نوكتف تفرع دق امك ةيصوصخ عم ءاعدلا

 ملعلا اذهل املع تلعج ةياردلا ّنال هد ح نايبو ةياردلا ملع فيرعت ىف ةياردلا ىلا

 و ٍءاكبب دّيقي نأريغ نم هتوم دعب تّيملا بدنو :ةديس نبا» :برعلا ناسل ىفو

 تّيملا ةبدانلا اوعدت نأ بدّنلاو ,نزحلا نم عذل و قارتحا هّنأل حارجلل بدنلا نموه
 وحنلا باوبأ نموهو ةبدنلا لعفلا كلذ مساو .هانهاو هانالف او :اهوق ىف ءانثلا نسحب

 وارما ىلا ًاموق ناسنا بدني نأ بدنلاو «ةبدنلا باب نموهف او هئادن ىف ءىش ّلك

 .57و ؟١ فاغ ١.

 .5 نفاغ
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 لّوا دلج .؛هبدن ىاعد حرش

 ىلا موقلا بدنو نوعراسيو نوبيجي ىا هل نوبدتنيف هيلا مهوعدي ىا ةنوعم وأ برح

 دهسا تاوذ نس عوققلا بدا و اوغربسأ هيلا اويدتتا و ميتحو عهاعد بز بدتيرفألا

 نعاسشلا لاق ام: كل3 نم.لوقأ هل ويده نأ: ةوذ ابفنا

 اناهرب لاق ام ىلع تابتاتلا ىف مهبدني نيح مهاخأ نولأسي ال

 عانتمال اهيلا ءاعدلا فاضي نأ نكمي ال ءاعدلا ىنعمب ةبدنلا تناك اذا :تلق نا

 ؟هسفن ىلا ءىشلا ةفاضا

 و ةّيصوصخ ءاعذدلا ىنعمب تناك اذا ةبدتلا ىف نأوهو ًاقرف امهنيب نأر هاظلا :تلق

 هاعدرصنكرمالا ىلا هبدن» :سوماقلا ىف هيلا بودنملارمالا ىلع ّصحلاو تحلا ىه

 .ةديس نبا نع ًالقن كلذب حيرصتلا أضيا برعلا ناسل مالك ىفّرمو «ههّجوو هّئحو

 لوق كلذ نع حصفا امك هيلا ّوعدملا ىلع تح ًاضيأ ءاعّدلا ىنعم ىف لاقي ال

 «هدصق ىلع ّتحلا ءىّتلا ىلا ءاعدلاو» :مّدقت اميف بغارلا

 اهانعم نوكيف اهانعمل مزاللاك ةبدنلا ىف ّتحلا ّنا لامعتسالا دراوم نم دافتسي هّناف

 .نئارقلا ةنوعمب دراوملا ضعب ىف آلا كلذ ىلع لدي ال هتاف ءاعدلا فالخب ثيثحلا ءاعدلا

 امريظن ءاعدلا كلذل ًاملع ةبدنلا ترّدق نا دعب انه ةفاضالا نا انلق تيبأ ناف

 .ةياردلا ىلا ملعلا ةفاضا ىف هوركذ

 و ةيارّدلاو ملعلا فدارت ةغللا لهأرثكا حيرص» :ةيادهلا سابقم ىف لِي ىناقماملا لاق

 اهتروريص دعب غاس كلذلو ًاحالطصا هب تّصخو ثيدحلا لوصا ملع ىلا انه تلقن

 .«هسفن ىلا ءىثلا ةفاضا نم تناكل ّآلاو اهيلا ملعلا ةفاضا ملعلا اذهل ًاملع

 تناك اذا امأو ءاعدلاوهو لّوْألا اهانعم ىف ةلمعتسم ةبدنلا تناك اذا هّلك اذه

 عنام الو حضاو قرفلاف هنساحم ديدعتب ًانورقم تيملا ىلع ءاكبلاوه و ىناثلا اهانعمب
 :ةفاضالا نم ةكبح

 :نآرقلا تازاجمم لّوا ىف - هنع هللا ىضر - ىضرلا لاقو

 و تاراعتسالا بئاجع نم نارقلا هيلع لمتشي امركذ ىناراج ناوخالا ضعب ّنا»
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 ةبدنلاو ءاعدلا ىنعم

 ّنأو أظفل و نعم 'ةّلغلل عقنأ و ًاضرعم قئاقحلا نم نسحأ ىه ىتْلا تازاجملا بئارم

 و اهب ًايبان اهعضوم ناكل ةقيقحلا ةظفل اهعقوم ىف تعقواول ةراعتسم تعقو ىتَلا ةظفللا
 و هيلع ةرابعلا قيضل تازاجملا ظافلا دروي مل هناحبس ريكحلا ناك ذا اهبكرمب قلق اهباصن
 ام عيمج دّرجا نأ ىنلأس و نيبطاخملا ةغلب هبشأ و نيعماسلا عامسأ ىف ىلحأ اهنأل نكل

 .ًاعفن ّمعأو ًاعقوم ىلحأ هعامتجا نوكيل روسلا بيترت ىلع كلذ نم نآرقلا ىف

 :ىرخا ةدئاف ًاضيأ كلذ ىف نوكيلو

 لاش ىذلازيزعلا باتكلا اذه ىف ام ىأر اذا عوبطملارعاّشلاو غيلبلا بيطنلا َنأوهو

 ةفيطللا تاراشالا و ةبيجعلا تاراعتسالا نم مانالا تارودقم نع جيرخ و مالك ّلك نازيم

 '.«هعبتي افلس هلعجو هعمسي اميف كلذ لثم لامعتسا ىلع عجش

 :رردلا و ررغلا ىف هلي ىده لا ملع أضيا لاقو
 رصتخي و ًادارم ناك ناو هضعب فذحي و زاجملاو ةقيقحلا هلخدت دق مالكلا نا»

 ىوقتو هتحاصفرهظت اهانركذ ىتَلا هوجولا هذه ىفو ًاليوط ناكل طسب ولورّسفي ىّح

 جرخو ةحاصفلا نع دعب راصتقاو راصتخاو فذح وزاجم نعالخ مالك ّلكو هتغالب
 "«ةغالبلا نوناق نع

 :انهنا لاقو

 حارظاو مالكلاريصقتل ًابلط فذح ا و راصتخالا و زاجيالا برعلا ةداع نم ّنأ ملعا»

 نم نارقلا ىفو ةغالبو ةحاصف كلذ نوّدعي و هريثك نع هليلقب ءانغتسالاو هلوضف

 نسحلا نم تلزن ةريثك عضاوم ريثكلا نع مالكلا نم ليلقلاب ءانغتسالاو فوذحلا هذه

 اباتك ةبيجعلا تاراصتخالا و ةبيرغلا فوذحلا نم نارقلا ىف امل اندرفاولو هلزانم ىلعا ىف

 '.«أبجاو ناكل

 .ق 17١7/6 باج ١ ص."

 .قا”481/ باج ٠٠١ ص 5جم؟

 .9١5؟ ص ”ج.؟



 ءاعذلا ةيمست هحو

 ةرابعلا هذه ىلع هلامتشا (ةبدنلل ءاعدلا) ةبدنلا ءاعدب هتيمست هجو نأرهاظلا

 و نوكابلا كبيلف امهآو امهيلع هللا ىلص نإعو دّمحم تيب لهأ نم بياطألا ىلعف»

 بلطملا اذهبرعشي ًاضيا في ىسلجملا مالكو (ةرابعلارخآ ىلا) «نوبدانلا بدنيلف مهايا
 :هظفل ام ءاعّدلا تارابع ضعب هل نايب نمض ءاعّدلا لقن دعب راحبلا رازم ىف لاق هنأل

 .«هنساحم دّدعو هاكبرصنك تّيملا بدنو»

 دعب لاقو كلذ ىفرخآ ًاهجو ةبرقلا ةليسو ىف - هعجضم هللا بّيط - ىيايدلولاركذو
 :هضف انءاغدلا نتس نع فعبلا

 وعدي ءاعّدلا اذهب ىعاّدلا نأكف ةوعّدلا ىنعمب اما ةبرغلا نزو ىلع ةبدتلا نا ّمث»

 هب ثيغتسيو هيدانيو هجرف هللا لّجعرصعلا ماما

 و هراتتسال هنا ثيحرصعلا ماما ىلع بدني هئأكف تّيملا ىلع حايتلا ىنعمب اًماو

 و امّيس هيلع بدني ىفوتملاك نوكي لمكا قيرطب هب عافتنالا مدعو هيلا لوصولا مدع
 تام دق هنا :نولوقي ىرخاو ةّماعلا رثكأك هتدالو نوركني ةرات ةبيغلا لوطل ءادعألا نا

 اه مئاقلل نا :لاق كار فعج ىبأ نع ىامعتلا ةبيغ نع راحبلا ىف هاور اّمم دافتسي امك
 قداَصلا نع أضيأ هيفو '.كلس داو ّىأ ىف ىردي الو كله :امهدحأ ىف لاقي نيتبيغ
 كءاج نف ةيناثلا فرهظي نيتبيغرمألا اذه بحاصل ّنا :مزاحلل لاق مالسلا هيلع

 '.ىهتنا هقّدصت الف هربق بارت نع هدي ضفن هنا :لوقي

 .108/05راحب ١7/7. ىنامعن تبيغ.١

 .10؟/05 راحب ١7/7. ىنامعن تبيغ ١.
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 ءاعّذلا ةيمست هجو

 ال ىزُلا فلألا نم انراصعأ ىفزواجت دق هنأ امك - اهوط لجأل ةيناعلا ةبيغلا نأ ىنعي

 عمسمبو ساّنلا نمرظنمب نوكي ثيحب نورقلا هذه ىف دحأ ةّدملا كلت لثم ىفرشبلا نم شيعي
 لبق هتوربخأ نم :لاقو مالَّسلا هيلع مامالا هدعبتسا دقو ,ءتام دق هّنا :ضعب لوقيف -

 ىربكلا هتبيغ دعب هروهظ ناف هقّدصتالف ىديب هتنفد دق :لوقي نأب نايعلاو سحاب هروهظ

 '.«هئاقب لوطبريخلا دئاوعب انعّتمو هئاقل ضيف ىلاعت هللا انقزر تاموتحملا نم

 ققحتت ةبدنلا ناف ةبدنلا قّقحَت ىف تملا ةلزنمب مامالا ليزنت ىلا ةجاح ال :لوقأ

 توملاب اهقّقحت ةبيغلاب

 :ةّيضرملا ةجهبلا ىف ئطويسلا لاقو
 اهنبا اني لاو. بو ل ركل امو بودنمل لعجا ىدانملل ام

 رفح نماو ىلي مزمز رئبك رهتشا ىذلاب لوصوملا بدني و

 تومل هدقف نم مساب عّجفتملا نالعا ةيفاكلا حرش ىف امك ىهو ةبدنلا ىف لصف»

 هل بداَنلا رذعي ال هنأل بدني ملرّكن امو ءسعقف ىتم نيأو ًاسعقفاو هنمو ةبيغلوا
 كلوقك ىارفح نماو ىلي مزمز رئبك هماهبا ليزت ةرهشرهتشا ىذُلاب لوصوملا بدنيو

 .«هابلظملادبع او ةلزنمب هتاف هامزمز رئب رفح نماو

 :لّصفملا ىف ىرشخزلا لاقو

 هامزمز رئب رفح نماو :حبقتسي مو هالجراو :لاقي الف فورعملا مسالا آلا بدني اال و»

 «هابلظملادبع او ةلزنمب هنأل

 :حيرصتلا ىف ىرهزألا لاقو

 «ماهالا نم ةملاسلا ةفرعملا الا بدني ال كلذلف باصملا ةمظعب مالعالا ةبدنلا نم دصقلا»

 :ةّيدنلا قئادحلا ىف ناخيلع دّيَسلا لاقو

 .«فورعملا آلا بدني ال مث نمو باصملا ةمظعب مالعالا ةبدنلا نم ضرغلا»

 :بجاحلا نبا ةيفاك حرش ىف هلي ىضرلا ةّمألا مجن لاقو

 .توافت ىمك اب ثيدحلا راد باج ١6ص ةبرقلا ةليسو 3
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 لّوا دلج .هبدن ىاعد حرش

 ءالوأ ناك ًاملع روهشملا فورعملاب ىقعيو هالجراو :لاقي الف فورعملا | بدني اال و»

 طرش اّماو ,هاذهاو :لاقي الف فراعملا نم هريغ اذكو بدني ل روهشم ريغ ًاملع ناكولف

 بداتلا مالي ال ًاروهشم بودنملا ناك اذا هنأل ةبدتلا ىف بداتلارذع ليصحتل كلذ

 هتبدن زاج مسالا كلذب ًاروهشم هيلع عّجفتملا ناكو أملع نكي ملولو .هيلع ةبدنلا ىف

 هبرهتشاو هيلع عّجفتملا هبرض دقو ًاميظع ًالجر ديز ناك اذا هاديز ًابراض اي :لوقت
 ًاروهشم ةفرعم نوكي نأ بودنملا طباضف كلذب روهشملا ىف ُهوُهُهْجَو انسح اي كلذكو

 رفح نماو .هاربيخ باب علق نماو :لوقت ةبدنلا فرحي وأ ةبدنلا لبق هفيرعت ناك ءاوس

 .«كلذب نيلجَرلا راهتشال هامزمز رب



 [ةهبش باوج]

 اذا» :هلوق حرش ىف ىلوالا ةضورلا ىف ةفيحّصلا حرش ىف ىندملا ناخ ىلع دّيَسلا لاق

 :هّصن ام «ءاعّرلاب ءادتبا

 ةبغرلا ًافرعو ,هتيدان اذا ًاثالف توعد :لوقت ءادّتلا ةغل ٌدملاو ٌمضلاب ءاعّدلا - ةّمهم هّمتت»

 ديمحّتلا ىلع قلطي دقو عوضنلاو ةناكتسالا هجو ىلع هنم ةمحّرلا بلطو ىلاعت هللا ىلا

 ءاعّدلاريخ» هِيَ ىتلا لوق ىنعم نع ءاطع لئس .بلطلل ضرعتلا نم هيفامل سيدقتتلاو
 دمحلا هلو كلملا هل هل كيرش ال هدحو هللا آلا هلا الوهو ىلبق نم ءايبثألا ءاعدو اعد

 وه امنا ءاعد اذه سيلو «ريدق ءىش لك ىلعوهوريخلا هديب تومي ال ىحوهو تيميو ىحي

 (ناهيعت) ءاضدخ نبا ف لوقي فلضلا نو عنا اذه: لاقق ديحيسلاو:ضودقتلا

 ءانّثلا هضّعت نم هافك ًاموي ءرملا كيلع ىنثأ اذا

 '.هيلع ءانّتلاب هنم داري ام نيملاعلا ّبر ملعي الو هيلع ءانّعلاب هنم داري ام ناعذج نبا ملعيفأ

 تافآلا نم هب مصعتسي ام مظعاو تادابعلا باوبأ مظعم نم ءاعّدلا نا ملعاو

 عرَّشلاو لقعلا نم مولعم هلضفو هبوجو و «تاريخلا لازنتسا ىلا هب لسوتي ام نتماو

 «'... ْمْكَل ٌبِجَتْسأ ٍقوُحْدا ...) :ىلاعت هلوقل

 َنوُرِبْكَتْسَي َنيِذلا َّنِإ ...> :لوقي لج وزع هللا ّنا :لاق 3يرفعج ىبأ نع ةرارز ىورو
 :لاق يلح هاؤال ميهاربا نا :تلق ءاعّدلا وه :لاق «"َنيِرْخاَد َمَّنَهَج َنوُلُخْدَيَس ٍقَداَبِعْنَع

 ٠١6. :ىئاهب خيش لوكشك ١.

 ٠*. نفاغ .؟
 2٠. نفاغ .*
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 لوا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 'ءءاَعّدلا هازالا

 ّقح ةماعلا و ةّصاخلا قرط نم ةرتاوتم هيلع ٌّتحلاو هيف ٍبيغرَتلا و هلضف ىف رابخألاو

 و ءايبنثألا بادآو نيحاًّصلارئاعش نموهو نيّدلا تاّيرورض نم (هتيعرش) هعرش راص

 للاب ارهشم ةنوكل قيكلاتتلا تاضرو لضفأو نيداكوملا تاناقلخأ متم يللا

 :ءاضَرلا عفادي الو ءاضقلا ىفاني الوهوراقتفالا وزجعلا ةفصل ًارهظم و راسكنالاو

 لقت الو عدارسيم اي :ىل لاق :لاق ذيل هللادبع أ نعزيزعلادبع نبرسيم ىورو

 لأسي ملو هافّدس أدبع ناولو هتلأسمب آلا لانت ال ةلزنم هللا دنع ّنا هنم غرف دقرمألا نا

 'هبحاصل حتفي نأ كشوي آلا عرقي باب نم سيل هّئارسيم اي ءطعت لأساف ًائيش طعي م

 ًافقوعس ع ىشلا نوكف:بولطلا لوضح بانسأ نم بيس ءاغلا نأ لقا هنالك نمرولتف

 ىرج دقف هلوصح ءاضقلا ىف ىرج امك ذا هلوصح هللا ىضق ام هنوك عفاديال هببس ىلع

 هع اتبع ةنركو ييسلا اذه ليه اها

 هّناب نيملكتملا نم نييرهالظلا ضعب هلاق ام ةدسافلا نونلّقلاو ةلطابلا تامهوتلا نمو

 و عوقولا بجاو ناك ىلاعت هللا دنع عوقولا مولعم ناك نا بولطملا نال ءاعّدلا ىف ةدئافال

 ال ءاعّدلاف نئاكوه امب ملقلا فج دقو ةعقاو ةيضقألاو ةقباس رادقألا نال عقي الفلا

 .ًانيسش ابق نصلقتي ال وردك

 نم نكي مل ناو هب لخبي ال قلطملا داوجلاف دابعلا حلاصم نم ناك نا دوصقملا ّنالو

 ءاعّدلاب لاغتشالا و .سفتلا ظوظح لامهاو اضّرلا نيقيّدَّصلا تاماقم لجأ قالو

 .كلذ ىفاني

 و اهعضاوم نع قئاقحلا فرعي ال لهاج نع رداص فيخس لوقو دساف نَظاذهو

 امم ةّيثيحلا هذه نم هاف دبعلا لعف هّنأ ثيح نمال ءاضقلا مواقي امم ءاعّدلا ّناف اطوصا

 هللا انمّلع ام ثيح نم نكلووعدي نكي موعدي نأ هيلع ضقي ملول هنال ءاضقلا هيف مكحتي

 .توافت ىمك اب *8ع/7 ىفاك .1529/9 ىفاو ١.

 .؟8عر/7 ىفاك ١.
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 [ةهبش باوج ]]

 ءاعكلاو مكر ازعل )لا فوبك :يروكل قييقتلا رخل اطلاق ةييعتب اهداو: ليوا
 امينم الك عاف هيلع ءاضقلل طلست آلف ءاضقلا تفبتي ثيخ نم تعبتي امنا ةقيخلا هذه نم
 ّرع هللارمأب نكلو هسفنب عدي مل هثال ءاعّدلا نامجرت هذه ةلاحلاو دبعلا ناسلو ىلاعت هّللا نم

 برضي نأ هماّدخ ضعب كلملارما اذا امكرُمآلا دي هديف دحأرمأب ًائيش لعف نم لكو لجو
 نبا ىلا اهّدمي نأ عطتسي مل هدي ديلا ناكولو كلملا دي هذه ةلاحلاو مداخلا دي َناف كلملل أنبا

 و انيلع مكحتي امناو هللا ىلع مكحتي ال ءاعدلاّنا ملعتل كناو هدي كلذ نود تسبيلو كلملا

 ءاضقلاف ءاضقلا هب لصتا ىذَلا عضوملاب لصالا لوصوم ءاعدلا ناك اذاف هرما ىلع بلاغ هّلل

 .نيقّقحملا ضعب هركذ ام اذه .بلس بلغ نمو بلغامل مكحلاو ناجاعتي ءاعّدلاو

 لاق :«'...ُبِيِرَق فَ َقَعىِداَبِعكَلأَس اَذِإَو) :ىلاعت هلوقريسفت ىف ىروباسينلا ماظّنلا لاقو

 نيقيّدَّصلا نع هتّحصب قطان نآرقلاو ةّيدوبعلا تاماقم مظعأ نم ءاعذدلا ّنا» :ءالقعلاروهمج

 ىلقعلا ببسلاو دانعلل لاجم الو راكنالل غاسمال ثيحب ةروثأملا ةيعذألاب ةنوحشم ثيداحألاو
 ةّيالا ةمكحلاو لوقعلا نع ةبئاغرشبلل ةمولعمريغ هئاضقو ىلاعت هللا ملع ةّيفيك ّنأ هيف

 قيرظلا اذهبو ةّيدوبعلا متت امهب نيذألا ءاجّرلاو فونلا نيب أقّلعم دبعلا نوكي نأ ىضتقت
 .لكلا ىف هردقو هئاضق نايرجبو هللا ملع ةطاحاب فارتعالا عم فيلاكُتلاب لوقلا انحّحص

 انقلخ اناك اننيد انل نّيب هللا لوسراي :لاقف كلام نب ةقارس ءاج» هّنأ رباج نع ىور امو

 :لاقف ؟لبقتسي اميف ماريداقملا هب ترجو مالقألا هب تّمج اميفأ مويلا لمعلا ميفف آلا

 املرسيم لكف اولمعا :لاق ؟لمعلا ميفف :لاقريداقملا هب ترجو مالقالا هب تْفج اميف لب

 قباسب مهتهر نيرمألا نيب مهقلع يي هتاف هانلق ام ىلع هبنم ”«هملعب لماع لكو هل قلخ
 هنا ديري هل قلخ املرسيم لك :لاقفرخآلل نيرمألا دحأ كرتي مو لمعلا ىف مهتغر تردقلا

 قرفلا ملعت نأ بجي كنا آلا هدوجو لبقردقلا هب قبس ىذا لمعلل هتايح ماَيأ فرسيم
 .بسكلاو قزَرلا باب ىف لوقلا اذكوردقلاو ءاضقلا ةّجل ىف قرغت اليكرّخسملا ورسيملا نيب

 نم و ملاعلا اذه روما عيمج ىف ةربتعم طباورلا و طئاسولا و بابسألا ّنا لصاحلاو

 ١. نفاغ 6
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 لَوا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 هللا لعلف دهاَشلا ىف امك سامتلالاو ءاعدلاراطوالا ءاضق ىف لئاسولاو طئاسولا ةلمج

 سوق رنا ديواف كلذك ناك اذاق هيجان نضعتا انيس وعلا ءاطاب ون نق ةئاعسم

 ًاخسانو قباَسلا ءاضقلا نوناق نع ًاجراخ كلذ نم ءىش نكي مو هبولطم ىلا لصي

 'همالك ىهتنا «روطسملا باتكلل

 ريغ ةدابعلا تناك لوقعم ريغ ءاعّدلا ناك نئل ':ىروباسيتلا مساقلاوبا قحلا نايب لاقو

 عملا ةلأسمو ءاعد نوكي الو ةلأسمو ءاعدريغ نم ةدابعو ةعاط نوكت دقو ةلوقعم

 اناسلو ادقعزجعلاو رارطضالاو صقتلاو ةلّدلاب فارتعالا عمّآلا ءاعد ال ذا ةدابعو ةعاط

 هناسل دّدريف اريمضو ًالوق هدنع نم آلا هلريخ الو هدّيس ندل نم آلا هل جرف ال هّناو ٌةئيهو

 تاكرحلاو لكّشلا نم بورض ىف ءامّسلاو حن هادي فّرصتت و (راوحلا) راوجلا و عّرضتتلا عاوناب

 هتحار نطاب زربأ ورهظأو ةبغترلا اذكه :لاق هنا 390 قداّصلا دّمحم نبرفعج نع ىوري امك

 انيمي هعباصأ كّرح و عرضتتلا اذكهو ءامسلا ىلا هقكرهاظ لعجو ةبهتلا اذكهو ءامَسلا ىلا

 ءاقلت هيدي ّدمو لاهتنالا اذكهو ىرخأ اهعضوو ةّرم هعباصأ عفرو لتبّتلا اذكهو ًالامش و

 ةدابعلا صالخا لهو .هرصب صخشيو هعومد ىرذي ىّتح لهتبي ال ناكو ةلبقلا ىلا ههجو

 و ىناسنالا فرّشلا متي ةدابعلا ببسبو ةدابعلا فرشأ نم ءاعّدلا ناكف لاوحألا هذه لا

 و «' ِنوُدْبْعيِلَألِإَسْنِإْلاَوَنْلا ٌثّقَلَخ اَمَو) .لج وّرع هللا لاق امك ىهلالا ضرغلا صلخب
 و ةباجالاب هتماركو هتلأسمريغ نم دبعلا ٌقح ىف همرك غباسو هللا ةمحرروهظ عنتمي ال هنال
 و هلوبقب قئيو هلضفب ّنأمطي ىّتح هتمحر لاصتاو هدوج روهظ عمآلا ةباجالاب هتمارك عنتق

 عامجتساو ديزملا ءارتما ىف ءاعّدلا ناكف هاطعاف هلأسو هاّلف هالوم اعد ىذا دبعلا هنأ ملعي

 ىلا هيف بّعري ُهيِقَي هللا لوسر ناك اذههلو ةدابعلا و ةعاطلا قوف ةماركلا عم ةمحّرلا بابسا

 .ىهتنا هتّما ةوفص نع هسفنل هلاسيو هتّصاخرايخ

 تاماقم لجأ وه ىذُلا ءاضقلاب اضلا ىفاني ءاعّدلاب لاغتشالا ناب لوقلا اًماو

 ًافراع ىعاذدلا ناك اذا اّماو سفتلا اّظح هيلع ثعابلا ناكول هيفاني انا هباوجف نيقيّدَصلا

 .147 ص ١ج نارقلا بئارغ عجار ١.



/4 

 [ةهبش باوج ]]

 هوحن و (ىفوعدا) :هلوق ىف هرمال ًالاثتما هاعدو هتّيشم قفاو ام آلا لعفي ال هناب ًاملاع هللاب

 ٠.«ملعا هللاو امهنيب ةافانم الف هسفن ظوظح نم اّطح هئاعد ىف نوكي ناريغ نم

 ىزاريشلا نيدلا ردص ,يكحلا ىلوملل 'ىفاكلا لوصأ حرش نم ذوخأم ركذ ام :تلق

 هّدضو ءاعّدلاو 9! هلوق حرش ىفرشع عبارلا ثيدحلا حرش ىف لهجلاو لقعلا باب ىف

 .فاكنتسالا

 ”.هنم لوألا ءزجلا ىف هل نآرقلا بئارغريسفت ىف دوجوم ىروباسيّتلا لوق نم هيلاراشا امو

 نف ىلاّرغلا هب امهدارم لعلف نيقّمحملا ضعب هركذ ام اذه :امهطوق نم امهمالك ىفامو

 .عجاريلف قيقحتتلا دارا

 :تاوعّدلا و راكذالا باتك نم سمانلا بابلا ىف مولعلا ءايحا ىف ىلازغلا لاقو

 ءالبلا در ءاضقلا نم ّنا ملعاف - ؟هل درم ال ءاضقلا و ءاعّدلا ةدئاف اف :تلق ناف»

 ءاملا و: نهشتلا ةرلاعيبست نيرتلا ما امك ةنهتلا يالحتساو البلا ةزل' نيس ءايعتلاف ءاغآلاب

 و ءاعدلا كلذكف ناعفادتيف مهلا عفدي سرتلا نا امكف ضْرَألا نم تابّلا جورنل ببس

 لاق دقو حالَسلا لمحي ال نا ىلاعت هللا ءاضقب فارتعالا طرش نم سيلو ناجلاعتي ءالبلا

 ءاضقلا قبس نا :لاقيفرذبلا ثب دعب ضْرألا قسي ال ناو «'... َمُكَرْذِح اوُزُخ ...) :ىلاعت
 ىذا لؤألا ءاضقلا وه تابّسملاب بابسالا طبر لب تبني مل قبسي مل ناورذبلا تبن تابتلاب

 و جيردتلا ىلع بابسألا ليصافت ىلع تابّبسملا ليصفت بّررتو برقأ وهو ارصبلا حملك و ه
 ضقانتالف ًاببس هعفدلرّدق َرَشلاردق ىذّلاو ببسمب هردقريخلارّدق ىذّلا و ردقلاوهريدقتلا

 هتافركُذلا ىف هانركذ ام ةدئافلا نم ءاعّدلا ىف مث ءهتريصب تحتفنا نم دنعرومالا هذه نيب

 و [هلآو] هيلع هللا ىفص لاق كلذلو تادابعلا ىهتنموهو هللا عم بلقلا روضح ىعدتسي

 آلا لج وّرع هللاركذ ىلا مهبولق فرصنت ال هّنا قلخخلا ىلع بلاغلاو ةدابعلا عم ءاعذلا :ملس

 جوحت ةجاحلاف ضيرع ءاعدوذفَرَشلا هّسم اذا ناسنالا ّناف ةّملم قاهراو ةجاح ماملا دنع

 .0717/ ١/ ديدج باج .ىكنس باج ١٠و ٠١ ص .؟

 . ظ ىكنس باج .197 ص .”

 . 6” .ءاسنلا نينو .الا .ىاسنلا ."
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 لوا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 ىذلاركُزلا هب لصحيف ةناكتسالاو عرضتتلاب لج وّرع هللا ىلا بلقلا دري ءاعّدلاو ءاعّدلا ىلا

 لثمألا مث ءايلوالا ّمث مالّسلا مهيلع ءايبنالاب الكوم ءالبلاراص كلذلو تادابعلا فرشأوه

 ىنغلا اًماو هنايسن نم عنميو لجوّرع هللا ىلا عرضتلاوراقتفالاب بلقلا دري هنال لئمألاو
 '«ىنغتسا هأر نا ىغطيل ناسنالا نافرومالا بلاغ ىفرطبلل ببسف

 هدروا ىذّلا مالسلا هيلع هلوق حرش ىف ةغالبلا جهن حرش ىف ديدحلا ىبا نبا لاقو

 مالسلا هيلع ناك تاملك نم) ناونع تحت مالسلا هيلع هبطخ نم راتخملا باب ىف دّيَسلا

 :هّصنام' (ىنم هب ملعا تناام ىلرفغا مهللا) :اهَّوا (اهب وعدي

 اهتالرئاغّصلارفغي امنا مكدنع ىلاعت ميدقلاو ءاعّدلا ةدئاف ام :لاقي عضوملا اذه ىفو»

 هناحبس ىرابلا لاعفا ىف ًاضيا ءاعتلارّتؤي الو اهنارفغب ءاعّدلا ىلا ةجاحالف ةرقكم عقت

 بدجلاو ضرملا فرصيو كلذريغو دلولاو لاملا قزريو حلاصملا بسحب لعفي امنا هال

 :بتاوحلا و ؟ كلذ نما فنى ءاعذلل ريتأت الف ةحلصملا نم ةفلعي امنيمح ايقرغو

 هنسح هجو نوكيو ةلاحم ال هلعفي ميدقلا نأ ملعي امب ءاعّدلا نسحي نأ عنتمي ال هنا

 ىف نوكي نأ ًاضيازوجيو .هناحبس قلاخلا ىلا عاطقنالا ليبس ىلع فّلكملا نع هرودص

 لع اللا و قيقمؤملل راففتتالا انس وسع | ذل و: لكملل :كطل و ةحلضتم هسنت ءاغلا

 ام اهمظعم لب هيلع ةبجاو هناحبس ىرابلا لاعفأ ّلك سيلف ًاضياو .ةكئالملاو ءايبنألا
 .هلعفي ال نأ زوجيو هلعفي نأ زوجيف لّضفَتلاو ناسحالا هجو ىلع ردصي

 ؟فّلكملا ءاعدل ةباجا هلعف نم ىللاعت ىدقلل ٌدِنال ىذّلا بجاولا لعف ىّمسي لهف:تلق ناف

 هلعفي ال نا زوجي و هلعفي نأ زوجي ام هناحبس لعف اذا ٌةباجا ىّمسي اًناو ال :تلق

 نوكي دقو لاح ّلك ىف ةحلصم و أفطل نوكي دق ةحلصملاو فطَلا ناف ًأضياو ءلّضفَتلاك
 ىّمسي نأ ىناّكلا مسقلا ىف عنتمب سيلو أفطل نكي مل ءاعتلا الولو ءاعدلا دنع أفطل

 .«هلعف ىف ًاريثأت لاح ّلك ىلع ءاعّدلل نال ءاعدلل ةباجا

 نايل باح ١١16 ص 6 جو قالوب باح ”7٠ ص ' ج مولعلا ءايحا.١



 ءاكبلاو ليوعلاب ةبدتلا ءاعد أرقي نأ ىغبني

 ىضتقي هنومضم ّنأل كلذو ءاكبلاو ليوعلاب هنرقي نأ ءاعدلا اذهب ىعادلل ىغبني
 ىكييلف ّيلعو ٍدَّمحم تيب لهأ نم بئاطألا ىلعف» :مالسلا هيلع هلوق ىلإ ىرت الأ كلذ
 زيزع» :مالسلا هيلع هلوق ىلإو ««تارقفلارخآ ىلإ) نوبداتلا بدنيلف مهايإو ؛نوكابلا
 هعم ليطأف ٍلوعُم نم له» :مالسلا هيلع هلوق ىلإو «ىرولا كلذخيو كيكبأ نأ نع
 ىنيع اهدعستف ؛نيع تيذق له ءالخ اذا هعزج دعاسأف عوزج نم له ءاكبلاو ليوعلا
 ةنمؤمو نمؤم نم نت قئات ٌةينما تنأ ىسفنب» :مالسلا هيلع هلوق ىلإو «ىذقلا ىلع

 لهأ لب نيديؤلا ءاكيي ميرصتلا نموابككلا ىف درو ام. كل#: لإ تضأو انيك كف
 هللا دبع ىبأ لوقك كلذو مالسلا هيلع هتبيغ نامز ىف مامإلا ىلع ضرألا لهأو ءامسّسلا

 '«نينمؤملا نويع هيلع نعمدتلو» ىنامعنلا ةبيغو ىفاكلا ةياور ىف مالسلا هيلع

 هيلع ىكبي» ئسوطلا ةبيغو نيّدلا لامك ةياور ىف مالسلا هيلع اضرلا نسحلا ىبأ لوقكو
 '«نيعملا ءاملا دقف دنع نيزح ناّرح فَسأتم نمؤم نم مكو ضْرُألا لهأو ءامسلا لهأ

 :مالسلا هيلع هل لاق هِي هنأ هللا لوسر نع ًالقن نينمؤملاريمأ نعرثألا ةيافك ىفو
 ةنمؤمو نمؤم نم مكف ءامسلاو ضرألا لهأ هدقفل نزحي كدلو نم عباّسلا نم سماخلا

 "«هدقف دنع ناريح فّهلتم فّساتم

 :قفريصلا ريدس ةياور نم ىسوطلا ةبيغو نيّدلا لامك ىف درو ام ىلذ ىف ىفكيو

 ١. ج ىفاك ١/ ص 07 جراوثالا راحب .5”77 ص  .758١ىنامعن تبيغ 107.

 ”. .توافت ىمك اب 7/1/7 نيدلا لامك و 5794 ىسوط تبيغ .75885 ص 07 جراونالا راحب

 "'. جراونالا راحب .18/8 صرثالا ةيافك ١2 ص 70٠.

 يل



 6٠و

 لوا دلج ءهبدن ىاعد حرش

 بارّتلا ىلع ًاسلاج هانيأرف (لاق نأ ىلإ) مالسلا هيلع هللا دبع ىبأ انالوم ىلع تلخد»

 '(ثيدحلا) ىّرحلا دبكلا تاذ ىلكثلا هلاولا ءاكب ىكبي وهو
 ىف امم كلذريغ ىلإ هللا ءاش نإ حرّشلا نم اهدراوم ىف ثيداحألا هذه عيمج ىقأيسو

 .نوطتامملا اذه

 نمو .ءاعّدلا ةءارق لاح ءاكبلاو نزحلا اذه روهظ دراوم ىلجأ نم َنأب ريبخ تنأو
 لاف لا

 وهو ةبدّتلا ىنعم ّنأل ايكابتم ءاكبلا لصحي مل نإو ًايكاب ءاعّدلا اذهب ىعاّدلا نكيلف»
 .«كلذب الا قّمحتي ال هتلزنمب لزاتلا بئاغلا وأ تّيملا نساحم ديدعت نع ةرابع

 ءاعد»وهو هب فورعملا همسا هيلع ّلدي امك ءاعّدلا نأ كلذو ًاّدج دّيج مالكلا اذهو

 نم - اهريغو روشاعلا ةرايزك هيلإ ةراشالا تّرم امك هاوتحم نم اضيا دافتسيو - «ةبدتلا

 رخسمتلاو ءازهتسالا ةلاح هبشي الإو ةلاحلا هذه اهتارقف ىناعم ىضتقت ىتَلا تاروثأملا

 .رمألا حضتي ّئحرباكألا تاملك نم ةذبن لقننلف

 :هّصن ام دئاقعلا ةلاسر رخاوأ ىف ىسلجملا ةماللعلا لاق

 وه رابخألاو تاّيآلا نم ريثكرهاظ وه امك ىلاعت هللا ىلإ قرظلا برقأ نأ ملعا ّمث»
 ءاجَرلا عطقو ّماَنلا لَسوتلاو بلقلا روضح نم طئارش امه نكل ةاجانملاو ءاعّدلا قيرط

 اهريثكو اهليلقو اهريبكو رومألا ريغص ىف هّجوتلاو هيلع لماكلا دامتعالاو ىلاعت هاوس اًمع

 :نيعون ىلع ةروثأملا ةيعدألاو ىلاعتو هناحبس هيلإ
 دئاقعلا ديدجت ىلع ةلمتشملا ةليلو موي لك ىف ةرّرقملا ةفظوملا راكذألاو داروألا اهنم

 روضح ىف دهتجي نأ ءرملل ىغبنيو .كلذوحنو ءادعألا ديك عفدو قاززالاو دصاقملا بلطو
 .ىلذرسيتي مل نا اهكرتي ال نأ مزلي نكل اهتءارق دنع عّرضتلاو هّجوَتلاو بلقلا

 راذتعالاو ةئاغتسالاو ةبوتلا ىف مالكلا فونص ىىلع ةلمتشملا ةيعدألا ىهو ةاجانملا - ىناّتلاو

 عّرضُتلاو ءاكبلا عم الا كلت أرقت نأ ىغبني ال هنأ ىّبظو راسكنالاو لّلذتلاو ٌبحلا راهظاو

 . ةّيرخشلاو ءازهتسالا هبشيفركذ ام نودب أرقتالو اه تاقؤألا دّصرتي نأ ىغبنيو مالا عوشنلاو

 ١. ج نيدلا لامك ١ ص ه١ جراوثالا راحب ."07 ص  .7١14ىسوط تبيغ /ا١12.
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 ءاكبلاو ليوعلاب ةبدتلا ءاعد أرقي نأ ىغبني

 ىت ال ةريثك اندنع (مالسلا مهيلع)تيبلا لهأ ةكربب ءاعّدلا نم نامسقلا ناذهو

 .اهراشعأ رشعب لاغتشالاب ةصرفلا

 هللا امهمحر ئمعفكلاو ىسوللا خيَِشلا ىحابصم ىف ةروكذم اهرثكأف لوألا مسقلا اَمأف

 لامعاو عوبسالا ةيعداو تابيقعتلا نمض ىف ؛سوواط نبال لابقالاو تاّمتتلا ىباتكو

 .اهريغو ةئّسلا

 ةرشع سمخلا ةيعذألاك اهريغو بتكلا كلت ضرع ىف ةروشنم ًاضيأ ىناثلا مسقلاو
 لب اهلج ةلماكلا ةفيحّصلاو ءاهريغو ئعختلا ليمكلا ءاعدو ةَيليجنالاب ةفورعملا ةاجانملاو
 .ىناقلا ماقملا ىف اهّلك

 ءالبلل اهضعبو ءاجّرلا ةلاح اهضعبو فونحلا ةلاح بساني ةيعدألا كلت ضعب نا 3

 أرقي نأ ىغبنيف ناسنالا ىلع درت ىتَلا ةفلتخملا لاوحألا نم كلذريغ ىلإ ءاخّرلل اهضعبو
 اهيف عّرضتلاو ءاكبلاو اهيناعم ىفرّبدتلا عم ةيعذألا نم اهبساني ام ةلاح ّلك ىف ناسنالا
 دصاقم لصحت هبو ىلاعت هللا ىلإ قرظلا برقأ هّنأ تنقيأ ىلسملا اذه تكلس اذا تنأو

 .«ةرخآالاو اينّدلا

 مولعملا نمو ءةسافّتلاو ةدوجلاو ةناتملاو دادّسلا نم ناكمب مالكلا اذه أبر يبخ تنأو

 .همالك ىف نيروكذملا نيمسقلا نم ىناثلا مسقلا نم ةبدتلا ءاعد نأ

 .هيف نحن امرئاظن ىف ةدراولا ثيداحألا نم ذوخأ «ةّيرخسلاو ءازهتسالا هبشيف» :هلوق اَمأو

 قالخألا مراكم نع ًالقن رافغتسالا باب ىف احبلا نمرشع عساتلا دّلجملا ىفام هنف

 «هّبرب ءزهتسي اًمأكف هلمعيوهو بنذ نمرفغتسا نم :مالسلا هيلع اضَرلا لاقو» :ئسربطلل

 ميقملاو هل بنذ ال نمك بنّذلا نم بئاّتلا :مالسلا هيلع قداصلا لاق» هيف ًاضيأو

 '«ءزهتسملاك رفغتسي وهو

 ' ... مُنذ اوُرَمْغَتْساَق َهّللا اوُرَكَذ ... :ىلاعت هلوقريسفت ىف ؛ حوتفلا ىبأر يسفت ىفو

 18١. ص 1١ جراونالا راحب ."

 ١780. ؛نارمع لآ ."
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 .«هّترب ءزهتسملاك هناسلب رفغتسملا هبنذ ىلع ّرصملا :ُِيَي هللا لوسر لاق

 .سوواط نبا نم مالك ىف قأيسو رابخالا ىف دورولا ريثك نومضملاو

 ىفاكلا ىف ؛ نيلكلا هاور ام ءاعّدلا لاح ىف ءاكبلا بابحتسا دّكأت ىلع لدي ام :لوقأ

 راثع ون قاخسا نع منغ وب نامثع نع نسخ ند دا نع انباحصأ نماةدع

 تركذ امّبرو ىنئيجيالو ءاكبلا ىهتشأف وعدأ نوكأ :مالسلا هيلع هللا دبع ىبأل تلق :لاق

 تققر اذاف مهركذتف ءمعن :لاقف ؟ىكلذ زوجي لهف ىكبأو قرأف ىلهأ نم تام نم ضعب

 '.«ىلاعتو ىرابت كتر عداو ىباف

 ولو ِهرَّذعت عم هدنع ىئابّتلاو ءاعّدلا بابحتسا باب ىف 'لئاسولا ىف ؛ّرحلا خيّشلا هلقن

 .«ءايرقألا نم تام نمركذتي

 :هحرش ىف لوقعلا ةآرم ىف ىسلجملا لاقو

 ةيراقاوةكالوأ نيف كاف عمروكذبولو ءاكبلا لع نئتفثلا لفت تابشتنا :لنغ لدنال

 نكميو ةالّصلا لاح لمشي هقالطابو ءايالبلا نم هب لزنو هلاومأ نم هنع تاف ام لب
 .اهب صيصختلا لب ميمعتلاب حيرصٌتلا رابخألا ضعب ىف درو نكل اهريغ ىلع هلمح

 ىكابتي لجّرلا نع مالسلا هيلع قداصلا لأس هنأ سنوي نب روصنم نع قودّصلا ىور امك
 ”.هدنع ىنركذاف كلذ ناك اذا :لاقو «هّللاو نيع ةّرق :لاق ؟ىكبي ىّبح ةضورفملا ةالّصلا ىف

 ىكابتيأ :مالسلا هيلع هللا دبع ىبأل تلق :لاق ئىرباشلا عاّيب ديعس نع ْخيَشلا ىورو

 ' .بابّذلا سأر لثمولو حب 2 :لاقف - ؟ةالّصلا ىف لجَرلا

 ٌةيشخو ىلاعت هللا نم ًافوخ ناك نإ ةالّصلا ىف زئاج ءاكبلا :ىهتنملا ىف ةمالعلا لاقو

 بلغ ءاوس ةالّصلا لطبأوزجي مل اينّدلارومأل ناك نإو ءًاوهسو ًأدمع اهعطقي ال راّنلا نم

 ١. ص ؟ ج لوقعلا ةأرم  .55١ج ىفاك ١ جراونالا راحب .587 ص  4٠ديدج باج لوقعلا تآرم .5”7 ص ؟١/ 01.

 ". ج هيقفلا هرضحي ال نم ١ ص 7١7.

 .دوش عوجرزين ىدلج هس باج 75/87/17 لئاسوو 5/7/5 ىفاكو ١77/9راحب هبو 7/1/7 بيذهت .701/7 ىفاك .؟



 للا

 ءاكبلاو ليوعلاب ةبدتلا ءاعد أرقي نأ ىغبني

 ًادّجس اوّرخ نمحرلا تايآ مهيلع ىلتت اذا :ىلاعت هلوق لوألا زاوج ىلع ٌلديو ؛ال مأ هيلع

 زيزاكز يزأ هردصلو هيَ هللا لوسر تيأر :لاق هيبأ نع فرطم نع روهمجلا ىورو ''اّيكبو

 :لاق مث اهريغو ةمّدقتملا قودّصلا ةياورركذ مث 'ءاكبلا نم لجرملا

 ام هدّيؤيو :مالكلاك ًاعطاق ناكف ةالّصلا لاعفأ نم سيل هنألف ىناّثلا نم عنملا امو

 هيلع هللا دبع ابأ تلأس :لاق ةفينح ىبأ نع مالسلا دبع نب نامعتلا نع ْخيَشلا هاور

 ران وأ ةّئجركذل ًاءاكب ناك نإ :لاقف - ؟ةالّصلا عطقي أ ةالّصلا ىف ءاكبلا نع مالسلا

 ”.ةدساف هتالصف هل تّيمركذل ناك نإو .ةالصلا ىف لامعألا لضفأوه كلذف

 وهو هنعرّخأت نمرثكأو نيبدزألا قّقحملا هيف فّقوتو هيلع عمجم هّنأ باحصألا رهاظو

 .هلحم ىف

 عئاَشلا بلاغلاو كلذ ىف رابخألا تعمس دقو ةالّصلا ىف ىكابتلا اوزّوجرثكألا ّنأ ملعاو

 لب نيئكحلا نيب ىفانتلا ىءارتيف كلذب اوحّرص لب ةّيوينّدلا بئاصملارّكذت هدارفأ نم
 «تاباودلا نين

 :نيهجوب تاياوّرلا نيب ىنانّتلا عفر نكميو

 .ةّيورخألا تابوقعلاو دئادَشلارّكذتي ناك اذا ام ىلع ةالّصلا ىف ىكابتلا لمح - لوألا

 ملا اديك الخلا ريغ لع ةيونلا ومالا كده اعيبصن ناك انفو

 .ىحابتلار يغب ناك اذا ام ىلع عنملاربخ لمحبي نأ - ىناقلا

 وأ ءمهمالك نم ًاديعب ناك نإوريخألا هجولاب نكميف نيمكحلا نيب ىفانتلا عفر امو

 رومألل ال اه ةقيقح ءاكبلا نوكيف ةّيورخألا رومألل ءاكبلل ىكابتلا ناك اذا :لاقي نأب

 قر اذاف ةقّرلا ىلإ ةواسقلا نم بلقلا ةلاحرييغتلركذتلا ّنأ ىلع لمحي نأبوأ اهركذت ىتَلا
 '.«لمأتملا ىلع ىنخي ال نيريخألا نيهجولا نيب قرفلاو ءةّيورخألا رومألل هؤاكبف بلقلا

 :ةالّصلا ىف ءاعّدلاو ءاكبلا باب ىف ىفاكلا ىف ًاضيأو

 .0/ هيأ ميرم هروس ١.

 .,/55 ص ١" جراحبلا ةنيفس ./”59 ص ' ج ناهربريسفت .؟

 .711 ص 4١ جراونالا راحب 50/١17. لوقعلا تآرم ."

 .05 ص ١١7. ج :لوقعلا ةأرم .؟
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 لَوا دلج «هبدن ىاعد حرش

 ديعس نع نامثع نب داّمح نع ءاّشولا نع دّمح نب ىلعم نع دّمح نب نيسحلا»
 :لاقف - ؟ةالّصلا ىف لجرلا ىكابتي أ :مالسلا هيلع هللا دبع ىبأل تلق :لاق ىربالا عاتب

 .«بابّذلا سأر لئثمولو حب خب
 :لوقعلا ةآرم ىف هحرش ىف ىسلجملا لاقو
 تاومألار كذب ال اهاوهأو ةرخآلا تابوقعو راتلاو ةّتجلار كذب ىكابّتلا نوكي نأ طوحأللاو»

 .ةرخالل ءاكبلل سفتلا يهم ضرغلا ناك اذا هزاوجرهالَّفلا ناك نإو هلاثمأو لاومألا دقفو

 ْخيَِشلا هركذ اينّدلا رومأ نم ٍءىشل ءاكبلاب ةالّصلا نالطبب مكحلا :كرادملا ىف لاقو

 انخيش مكحلا اذه ىف فقوت مث نمو ةفيعض ةياوّرلاو هيلع عمجم هنأ مهرهاظو ةعامجو

 .هّلحم ىف وهو رصاعملا

 ,نّقيتملا ىلع اراصتقا عمّدلا ججورخ درجت ال توصو باحتتا هيف ام ءاكبلاب داري نأ ىغبنيو

 ءاكبلا اًمأف ءلام باهذوأ تّيمركذك اينّدلا رومأ نم ٍءىشل ءاكبلا ناك اذا هلك اذه

 .ىهتنا لامعألا لضفأ وهف ىلاعت هنم ًافوخ

 نم لب ًازئاج ناك ةلّلحملا اينّدلارومأ نم ٍءىش بلطل ناكول هنأرهالُفلا لب :لوقأو
 '.«تادابعلا مظعأ

 لاح نراقت ىتَلا باذآلا هركذ دنع ”ىعادلا ةّدع ىف - هتبرت هللا سّدق - دهف نبا لاق

 :هصخلم اه ءافدلا

 ةّقر ىلع هتلالدلفألوأ اَمأ اهمانس ةورذو باذآلا دّيسوهو ءاعّدلا ةلاح ءاكبلا -رشاعلا»

 اذا :مالسلاه يلع قداصلا لاق ةباجالا لصحت هدنع ىذّلا صالخالا ليلدوه ىذُلا بلقلا

 (لاق نأ ىلإ) ؟'ىدصق دصق دقف كنود كنودف كبلق لجوو كانيع تعمدو ىدلج ّرعشقا

 .(هرخآ ىلإ ثيدحلا)وعدأ نوكأ :مالسلا هيلع هللا دبع ىنأل تلق لاق راّمع نب قاحسا ىورو
 م نإو مالسلا هيلع قداصلا لوقل كابتيلف ءاكب كب نكي مل نإو - قيقحنو بيرقت

 3١١. ص ” ج ىفاك ١.

 .1/4/10 ديدج باج .1710 ص ا" ج.١

 .10,18* ىنادجو باج .1757114 ص .'*
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 ءاكبلاو ليوعلاب ةبدتلا ءاعد أرقي نأ ىغبني

 ىكابت أ :مالسلا هيلع هللا دبع ىبأل تلق :لاق راسي نب ديعس نعو كابتلف ءاكب كب نكي

 نوكي أرمأ تفخ نإ :ريصب ىبأل مالسلا هيلع هللا دبعوبأ لاق :لاق ةزمح ىبأ نعو (ثيدحلا)

 ولو ىابتو هلآو َىنلا ىلع ّلصو .هلهأوه امك هيلع نئأو هدّجف هللاب أدباف اهديرت ًةجاحوأ
 '.ىكبي دجاسوهو َبرلا نم دبعلا نوكي ام برقأ :لوقي ناك ىبأ َنِإف بابّذلا سأر لئم

 لاسراب كل تداج امو ءاكبلا ىلع نانيعلا ىدعاست مو ءاعّدلل تقّفو اذاف - ةحيصن

 قئالخلا قافشاو ةمايقلا موي ىف حئاضفلاو ماظعلا بونّذلا كراكذت دنع ماجسلا عومذلا

 قشاقّشلا تدمحخو نسلألا تسرخ دقو قئالخلاب لحي ام لّكمتف مالعلا ىلملا نم

 (لاق نأ ىلإ) قرعلا مهمجلأف ماحّرلا ىلانه مظعو قطاتلاو دهاّشلا ىه حراوبجملا تناكف

 ةداعس وأ ةواقش نم هلبق امو هدعب امو مويلا كلذ ىف ساّنلا لاوحأ ىفركفلاورظَنلا نعمأو
 زهتناف بلقلا صالخاو ةّقّيلاو ءاكبلا ةيعادو ةلاح ال فونخلا ثعاب ىل لصحبي هتاف

 .رمعلا تاعاس سفنأ نم اهتثأ ملعاو ٍذئنيح ءاعّدلا ةصرف

 ضررعتلاو لامالا بلط نع لالجلا بحاصب لاحلا ىلت ىف لاغتشالاب كيلعو

 نسحو هيلع ىلابقاو كيلع هلابقا ماود كتبلطو ىتلأسم نكتلف تلأس اذاو لاؤسلل
 قبتالو ىكل قبي ال لاملاو «هلابو كنع قنّيو هلامج كل قبيام لأساو هيدي نيب كبذأت

 [هْلِي دهف نبا مالك ىهتنا] '.«هل

 :ىكابت و ىكب ةلباقم ىف ليق

 «اكاذب محل رقت ال ىليلو ىليلب ًالصو ىعدي ّللكو»
 «ىكابت نّمم ىكب نم نّيبت دودخ ىف عومد "تكششا اذا»

 *# »ب #

 باتفآعولطزا شيب دوش نشور ناهج ىك بايغردناروضح ضيف تنل دباين سك

 بآب ىقستسمز نوزفا دوب ام قايتشا بابك تقرحزا ميراد ىلدوا قارفرد

 ١. جراونالا راحب ٠ ىفاك .5*77 ص 5/57/7.

 ١. ىل ىقبي اميف كتلأسم نكتلف» :مالسلا هيلع نسحلا هنبال مالسلا هيلع نينمؤملاريمأ ةّيصو نم ذوخأم

 .«(ةرابعلارخآ ىلإ) هلامح

 .تسحيبنا ."



 ١.ع

 لَوا دلج ءهبدن ىاعد حرش

 :هتفك نيركاذلا ةهكاف باتك ارخآر د هي ىدنجريبرقاب دّمحم خيش ىجاح
 ندناوخ و تاجاح ضرع و تاجانم لاح رد هك دشاب ارت ىعس لامك دياب و»

 رطاقتموت كشاورضاحوت بلق هيعدارياسو هّيليجناو هّيداّجسو هّيولع فياحص
 وار دوخ تجاح نك لاؤس هك مالسلا هيلع قداص مامازا تساروطسم ىفاك رد دشاب

 هيبش ار دوخ دياين هيركركا :دومرفركيد تياور ردو دشاب سكمرس ردقب هجركا نك هيرك
 :دومرف ركيد تياورردو خب ٌحبف بابّذلا سأر لثم كنم جرخ نافرادب هدننك هيركب
 هكنآر كم دنكيمن تقر هك اريز تقو نآرد دنك اعد دياب امشزا ىكي دنك تّفر هاكره

 .«ادخ ىاربزا دوش صلاخ

 :دناهتفك هيرك حدم رد هك تايبازا ىخرب لقن

 تسين ىرذك تباجاب ار اعد هيرك ىب

 دريكيم ريش دوخردام زا لفط هيرك نميب

 هاوخرد راي لصو هيرك رد الد

 ربخ ىب دنك شرس ردقز نالصاح ىب

 رجه مغرد هشيمه مكشرس ىاهدهنادز

 دارم رهوك مفكب دسريمن ىسوط

 لصاح دوشاهبلطم كشاهرطق هرطق زاارت

 ديسر اهبلطمب ىكشا هرطق زا ناوتيم

 نم رظن زا داتف كشا ىب هزم دشات

 درب بات ام زا زاب نايرك مشج

 ميدمآ مزب نيرد ىتسم هيرك قوذب ام

 كشخ حيبست رس روأ رت كشا

 لصاح نمرخ هنادز ىنك هك ىهاوخ
 نأ هرطق ره هك نيب باحسب رخآ

 تسا ىقمحاز ىنك نايصعو ىيركوج

 ا الا ص ١

 دز ناوتن ناراب بش ردزج هلفاق نيا

 دنيبرت مشج ضيفز ار تباجا ىور اعد

 تسباجتسم ناراب ماكنه اعد

 ار تشك بابرا دوب رهك زا هب ناراب

 ىنادرك هحبسب ممشج مدرم هتسشن
 دوشيمن ايردوج هيركز نم مشج ات

 اهنمرخ روم دزاسعمج هنادهنادزك نانج

 ىاهنادزا دوش لصاح ىنمرخ دشاب هاك

 تشاد ىرهك ىتقو هك هتشر منكهج نونكا

 درب بأ ار ام هك ناراي ىتّمه

 دوشرت ممشج هكنأر دقب ىقاس هدب ىم
 دهدىم رب ىك بأ ىب هناد

 لد رد ام كشا هديد ز رابيم

 لطاب ارحصب و تشك رهك رحب رد

 تسيرك دياب رايسب هيرك نيدب
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 ءاكبلاو ليوعلاب ةبدتلا ءاعد أرقي نأ ىغبني
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 دنك مطالت تمحر ىايرد وج

 دش بابك ثداوحز ناهج لد اهاش

 رطخ رب هار ىوق مصخ و زارد لزنم

 لمع ىب مسازجب هدنامن نيدو نيئاز
 برط رد راقك و هنارت رد سوقان

 تينا يرش ر نان ردوزت ل رحت
 رات امب هتشك بشوج هدنشخرد نازور

 خوسنم هدش نامياو هتفر ايز مالسا

 مالسا بحاص قح تججح نيدرصان ىا

 تسين ىهار هناخبرك نيشنب ناتسارد
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 ىده و ءافش اهيف ةخسن

 ىلا سأكلا و ءاضيب ةرد

 ىرولابف لاخلاب تفاح يوتا
 هناف ىنه جيرفت قلاخ لسف

34 
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 اي

 دنك مك ار شيوخ بحاص هنك
 دش بآ فتنس لد هنامز شدرك زا

 دش باكر رب اي همه شنمدب نامصخ
 دش بارخ دجاسم هسينك ىداباز

 دش باهتلا رد همه نيملسم ىاهلد

 دشاباب رد همه مدرم هليد تمغزك
 شوب هيس ميتشُك همه تملظ هدري رد

 شومارف هلمجلاب هدش ىهلا ماكحا
 شوك ددمب ار ادخ راظنا زا بياغ ىا

 تسين ىهانب ناتسأ نيازجب ىور اجك

 حا

 نيفراعلا بولقل ءايض و

 نيبراشلل ةّذل اهيف ءاج

 ريدج كنم هوجرا امبب تنا و

 ريدق مانالا نود ىجرف ىلع

 و» هرقف نيا ليذ رد لِي ىسلجم دياقع همجرت رد ىناهفصا ظعاو ىلع ازريم ىجاح

 دشابن ىفخم» ':هتفك «دوش هيرخسو ءازهتسا هيبش هك عوضخو هيرك نودب دنناوخن

 دّدعت ءاملع حالطصابو تسا تليضف ديزم بابزا اهاعد نمضرد عوضخو هيرك هك

 هتبلا و: تيشا كرتذا غير اعد: ندتاوغب زان كيفان هيرك تلاح ًاضرفركا سي بولطم

 ءازهتساو هّيرخس هيبش هك ىروطب ىلب .تسارّرقمو بّترتم نآرب باوث هجرد كيات

 هيرك هكنارد دنك ىعس دناوتب ات هكلب تسارتهب كرت ىنعي تسا حوجرم هّنبلا دوشب

 زاهك هذا دار يعمر مخ هك انمي كسار هكويت و بنان زا عم بيسر ودمك
 نازيزعزا ىكي ندرم ميوشرّكذتمو مينكر كف امركا دندرك لاؤس مالسلا هيلع موصعم

 ١. ص 4١.
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 لَوا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 هك اعد تليضف طرش تاجانمو اعد نمضرد ميوش نايركوا تبيصم تهجبو ار دوخ

 زااردقم هجركا تسا بوخ اعد نمض رد هيرك :دندومرف ؟دشاب هدش دوجوم دشاب هيرك

 .«دشاب ىويند تبيصمركذ تهج

 :ناضمررهش لامعأ هركذ دنع لابقالا ىف سوواط نبا لاقو
 بلطي الوهو هنوبلطي هلبق نوعادلا ناك ام تاوعّدلا ىفرهّشلا اذه ىف بلطي امبرو :لوقأ»

 لآو أدّمح هيف تلخدأر يخ لك ىف ىنلخدأو :هلوق لثم هنوديريو هنوبلطي اوناك ام ٌةقيقح

 سوبحلاو لتقلاب ناحتنالا هيف هلالج ّلج هللا مهلخدأ ىذّلاريخلا ةلمج نم ناك دقو دمحم
 ال ىعاَدلا اهّبأ تنأو مانألا ىذأ نمريثك ّىذأ لامتحاو دالوألا لتقو مرحلا ىبسو مالطصالاو

 كت ملعت تنأو ةمامإلا هيف مهلخدأ ىذا رينخلا ةلمج نمو ًالصأ ٍءىشب هنم ىلتبت نأ ديرت

 لاح بنان اع اظورشمروفالا هذه ق كواصو كيلو الغأ كلذ بلطلا كسنت ركل

 لبس ىف لتقلا ءاعّدلا ىف بلطت نأ لثم روكذملا ظفّللا ىناعمرهاظ كظفلو كبلقب قلطتالو
 كيطعي نأ هنم كبولطم نكيلف ةّيّلكلاب بولطملا اذه حاجن ديرتام تنأو ةّيهلإلا ىضارملا

 نإو فيرشَتلا كلذب ةفرعملاو ةّوقلا لهأ نم فيرشلا ليبَسلا كلذ ىف لتق نم ىطعي ام
 نأ ءاعّدلا ىف بلطي نأ لثمو فيطَللا ىلملا هللا لضفب لب اد هاج الو هللا ىف ًابراحم نكت مل

 ىإإ هتباجاب ىضري الوهو هلايعو هعبشي وأ هب كسميام ىنعيو مويب موي توق هقزر لعجي

 راستملا دايز نم ديدي قام اريك هني ةافحملا دق ناك هلال اع شللا ةباجأ ولوزادقلا اذه

 ,تادازالا باوص نم كلاح هيضتقي امل ًاقفاوم تاوعّدلا هذه لاثمأ ىف كدصق نكيلف

 .«تاوعّدلا ىف ًالفاغو ًائزهتسمو ًابعال نوكت نأ رذحاو

 ةلمكت

 حرش ىف ىتلا نيئالّكلاو ةيداحلا ةضوّرلا ىف نيكلاسلا ضاير ىف ناخ ىلع دّيسلا لاق

 :ةرابعلا هذه حرش ىف ةبوتلاركذ ىف مالسلا هيلع هئاعد

 ىدهعو ,ىكمومذم ىف عجرأ الا ىنامضو .ىهوركم ىف دوعأ الأ ىطرش تراي ىلو»

 :هّصن ام «ىكيصاعم عيمج ر جهأ نأ

 ّنأل اهقالطا ىلع ءاعّدلا نم تارقفلا هذه ةءارق موصعملا ريغب قيلي ال هنأ خي ال»



 لمح

 ءاكبلاو ليوعلاب ةبدتلا ءاعد أرقي نأ ىغبني

 لقأ اف هريغ اَمأو اهريبكو اهريغص ىصاعملا عيمج نم هللا همصع نم الا هب ني ال اهنومضم

 ةفلاخم ىلع رداقريغو هاوه ةفلاخم نعزجاعوهو فيك .دهعلاو نامضلاو طرّشلا اذهب هءافو

 ىلذبو تاعالتلا قاثيم ىف هاوق مدختسيالو تاوهّشلا عابتا نعربصي ال هاوقو هيعاود

 ضقنو هدعوو هطرش ىلاعت هللا فلخأ نف .'ًافيِعَض ُ ُناَسْنِإْلا َقِلْخَو ... :ىلاعت هلوقرّسف

 َمُهِْمَوإ» :هلوقب هناحبس هللا مهفصو نيذّلا هبجوتسا امل هسفن ضّرع دقف هدهعو هنامض

 ِهِلْضَف ْنِم ْمُهاَتآ اَمَلَف © َنيِحِلاَّصلا َنِم َّنَئوُكَنَلَو َنكّدَّصَنَل ِهِلطَف نم َناَآ َنْيَل هللا َدَهاَع نم

 املا اُمَلْخَأ ام ُهتََْْي موي ىلإ ْمِوْلُق يف ًاقاقي ْمُجيَفْعَأَت © َنوُضِرْعُم ْمُهَواولوَتَو هب اولي
 .' (َنوُبِذَكَي اوُناَك اَميَو ُوُدَعَو

 هنم ةمصعلاو قيفوتلا تارقفلا هذه ةءارق دنع طرتشي نأ ءاعّدلا اذه أرقي نمل ىغبنيف

 ل يس ار اع

 :ةرابعلا هذه حرش ىفرشع سداَسلا ءاعّدلا حرش ىف راوثالا رون ىف ىرئازجلا دّيَسلا لاقو

 ىحراوج ضاقتناو .ىتيشخ نم ىبلق بيجوو .ىتفيخ نم ىعمد ضيف ىلا اي ىرت دق»

 ىناسل ّلكو كيلارأجلا نع قوص دم كلذلو ىلمع ءوسب ىّئم ًءايح كلذ لك ءكتبيه نم

 .«عومّدلا نايرجو بلقلا ةّقر لاح الا تارقفلا هذهب ءاعّدلا زوجي ال :«كتاجانم نع

 :ةرابعلا هذه حرش ىفرشع سماخلا ءاعّدلا حرش ىف أضيأ لاقو

 :«مقن رهاط بلقب ىيلإ ماقف»

 رهاظلا بلقلا أل مالسلا هيلع هب صاصتخالا هرهاظ اّمم اهقحالو اهقباسو ةرقفلا هذه
 ءاهؤطختا ةراتف ةرقفلا هذه ىلإ تلصو اذإف انأ اَمآو رمألا تيربكلا نمّرعأ لئاذرلا نم

 .«نالفو نالفو نالف ةّبحم نمو هللاب كرَشلا نم ةراهظلا اهنم ًادصاق اهؤرقأ ةراتو

 اذإ الا راقفلا هذه لثم زوجي ال» :«هيّدخ هعومد تقّرغو» :ةرقفلا هذه حرش ىف لاقو

 .«نيبناجلاب ةشعّرلا تطاحأو نيّدخلا ىلع عومّدلا تلاسو لابقالا لصح

 :هلوكشك ىف ىدبيملا لاقو

 لئاح توصب ىاعد مث قنرهاط بلقب كيلإ ماقف :ةفيحّصلا نم ةبوتلا ءاعد ىف»

 .الا/ ىلا ا/ه .ةبوتلا ."
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 لوا دلج «هبدن ىاعد حرش

 هعومد تقّرغو هيلجر هتيشخ تشعرأ دق ,ىنثناف هسأر سكنو ىنحناف ىل أطأط دق ءقخ

 ءاعّدلا ةءارق لاح ىف اهطقسي مهضعب ناكوركذ اب فصتي ال نميف كلذ لكشي دق .هيّدخ

 صاصتخالا تارقفلا هذه لثم رهاظ نا :ةفيحّصلا حرش ىف نيثّدحملا دّيس لاقو

 نم هتراهطرهالقلا بلقلا نم داري نأب نوناقلا قفاوي امب اهليوأت انيف حجزألاو نيموصعملاب

 .نالفو توغاظلاو تبجلا ةّبحمو ىرشلا

 الا هب وعدي نأ ىغبنيالو هل ليوأتالف هوحنو هيّدخ هعومد تقّرغ دقو :هلوق اَمأو :لاق

 ال نأ هل ىلوألاف هئاعد ىف ًائزهتسم ًابذاك ناك اّلاو عومدلا نايرجو ءاكبلا لاحب سبلت اذإ
 .راسكنالاو ةّقَرلا هسفن نم فرع اذإ الا ءاعّدلا اذه لثم ةءارقل ضّرعتي

 فاصتا مدعل نآرقلا لب ةيعذألا رثكأ كرت بجوي بابلا اذه حتف ّنأ ىنخي ال :لوقأ

 مدع ىلوألاف عامتسالاو ةءارقلا دنع لاوحألا نم امهمزلي امبو امهنيماضمب ىعاّدلاو ىراقلا

 ةبولطملا فاصوألاو لاوحألاب سبلَتلا مدع لاح ىف ىنعملا نوكيو ناكمإلاردقب كرَتلا

 '.«ضراوعلا بسحب رهالّملا ىف اهل ًادقاف ناك نإو ةقيقحلا ىف كلذك هّنأو سئلتملاب هّبشتلا

 ١.صس ١70.



 ىكابتلا ىنعم ىف قيقحت

 هلوصح ىف دهتجيو ءاكبلا ءرملا فلكتي نأ رابخألا هذه ىف ىكابتتلاب دارملا

 «ءاكبلا اوفّلكت ىأ ؛اوكابتف أ ءاكب اودجت مل نإف :هيف» :ةياهّتلا ىنف
 «هفلكت ىكابّتلاو» :سوماقلا ىفو

 ؛اوكابتف أ ءاكب اودجت مل نإف :ثيدحلا هنمو حاحّصلا ىف امك» :هحرش ىف َىديبزلا لاقو

 «دودرم ؛رظن هيف :انخيش لوقف

 .«ءاكبلا اوفلكت ال :هانعم :ليقو ءاكبلا فلكت لجّرلا ىكابت» :نيرحبلا عمجم ىفو

 هّبْشَتلا ىنعم ىف فرَصلا ءاملع هركذ ام ىلإ فّلكتلل ىفاتلا لئاقلا اذهرظن لعل :لوقأ

 ':فيرصتلا حرش ىف ناازاتفتلا لوقك كلذو لعافتلا باب هيلع ّلاَدلا

 قرفلاو هنع ٍفتنم هّنَأ لاحلاو هسفن نم لهجلارهظأ ىأ لهاجت وحن فّلكتلل لعافتو»

 هسفن نم ملحلا دوجو ديري مّلحتملا نأ لّعفت باب ىف هنيبو بابلا اذه ىف فّلكتلا نيب

 .«لهاجتملا فالخب

 ':ةيفاشلاب موسوملا هفيرصت ىف بجاحلا نبا لاق ام هريظنو

 نع ًالوعفم صقن مث نمو اكراشت :وحن ًاحيرص هلصأ ىف ًادعاصف نيرمأ ةكاشمل لعافتو
 .«تلفاغتو تلهاجت وحن هنع فتنموهو هل لصاح هلصأ نأرهظأ لعافلا ّنأ ىلع ٌلديلو ءٌلَعاف

 :"هحرش ىف َىضَرلا لاقو

 .ميحرلا دبع باج /* ص .تامدقملا عماج ١.

 170 رصف يناج 88 يصو ناريا باج 58 نص *
 .رصم باج ”٠١ صو ناريا باج 79 ص ."“
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 لَوا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 (هرخآ ىلإ) رهظأ لعافلا َنَأ ىلع ٌلديل :هلوق»
 اذه ىلع لفاغتف ,تلفاغت لصأ ىه ىتَلا ةلفغلا ىسفن نم ترهظأ «تلفاغت» ىنعم

 لقفت اَمأو الصأ ءىش هنم كيف سيل ام كسفن نم ىرتو هطلاخت نم ىلعرمألا كمال

 ديريو لعفلا كلذ لصأ فلكتي هبحاص ّنأل اذهريغ ىلعفأرقو مّلحت وحن فّلكتلا ىنعم ىف

 ال لعافت ىفو ءهيف كلذ نأ هريغ ىلع ًاماهيا كلذ راهظا دصقيالو ؛ةقيقح هيف هلوصح
 .«هل ضرغل هيف كلذ ّنأ ساّنلا مهوي لب هل هلوصح دصقيالو ةقيقح لصألا كلذ ديري

 :لعافت باب ىناعم هركذ دنع 'ريم فرص ىف فيرش دّيسريم لاقو

 و ديز لهاجت نوج دشابن لصاح زيج نأ هك دشاب ىزيج راهظا ىنعمب هك دياشو»

 .«دوبن راميبو لهاج هكنا لاحو درك راكشأ ار ىراميب و لهج ىنعي ورمع ضرامت

 :ةيفاشلا ىلع هحرش ىف ىدرب راجلا لاقو

 لعافت هنم ٌقتشا ىذُلا ىنعملا َنأرهظأ لعافلا ّنأ ىلع ٌلديل لعافت ًاضيأ ءىجيو»

 هسفن نم لهجلارهظأ هنأ ديز لهاجت ىنعف ىلذك ةقيقحلا ىف سيل هنأ عم هل لصاح

 .«ةقيقحلا ىف هيلع سيلو

 .«مّلحتو عّجشت وحن فلكتلل لّعفت» :بجاحلا نبا لوق حرش ىف أضيأ لاقو

 ذا عّجشتك هتاناعمب لصحيل لعفلا كلذ ىناعتي لعافلا نأ هانعمو فّلكتلل لّعفتو :هلوق»

 ّنإ ثيح نم لعافتب اسبتلم اذه ناك امو ءلصحيل اهاّيا هسفن فلكو ةعاجشلا لمعتسا هانعم

 ,لصحيل لعفلا ةسرامت لعفَتلا ىنعم َنأب امهنيب قّرف هيلإ بسن نمل تباثريغ امهنم ٍدحاو لك
 مّلحت ىف لعافلا ّنإف ,هيلع هنأرهظيل لب هلّصحتل ال هفالخ ىلع لعفلا راهظا لعافتلا ىنعمو

 .«ًالهاج نوكي نأ بلطي ال ديز لهاجت ىف لعافلاو ًاميلح نوكي نأ بلطي ديز

 ةغّللا ءاملع هركذ ام فلاخي فرَصلا ءاملع مظاعأ مهو ءالؤه تاملك نم لّصحتملاف

 ىذّلا ىنعملا وأ ءىّكبت ىنعمب ىكابت تلمعتسا برعلا ٌلعلف تعمس امك ىكابت ىنعم ىف
 «اوكابتف ًءاكب اودجت مل نإف» : هيي هلوق ّنِإف ماقملا ةنيرقو مالكلا قايس هيلع لدي هوركذ

 .ميحرلادبع باج 67” ص ١.
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 ىكابتلا ىنعم ىف قيقحت

 ىف ٍقرف الب '«مّلحتف ًاميلح نكت مل اذا» :مالسلا هيلع قداَّصلا لوق لدي ام ىلع لدي

 .فّلكتلا ىلع ةلالدلا

 ىفاكلا نم ملحلا باب ىف ىنيلكلا هاور ثيدحلاو

 :راحبلا ىفو ةأرملا ىف هحرش ىف ؛ ىسلجملا لاقو

 ملحلارهظأ ىأ مّلحتف عبظلاو ةقلخلا بسحب ىأ ًاميلح نكت ملاذا :مالسلا هيلع هلوق»

 نم ّلق هّنإف مّلحتف ًاميلح نكت مل نإ :مالسلا هيلع نينمؤملاريمأ لاقوّرم امك باو رثكأ
 ' .« مهنم نوكي نأ كشوأ لإ موقب هتشت

 ىلذو جبهنلا حرش ىف مالسلا هيلع نينمؤملاريمأ مالك حرش ىف ديدحلا ىبأ نبا لاقو

 :راصقلا ملكلا نم راتخملا باب ىف جهنلا ىف دّيسلا هدروأ امم هنأل

 ّنأل ىلذو ةمكحلا جهانم ىف حيحص مالسلا هيلع هلاق ىذّلاو ملحلا فّلكت مّلحَتلا»

 "هيلع نرمو كلذ ىلعّرمتساو مهباداب بداّتلاو مهقالخاب قلختلا فلكتو موقب هّبشت نم

 نع لقتناو هل عبطلاك نفلكتلا كلذزاضو' ةّمات ةكلمو ةّيوق ةضاير بيستكا ليوللا:نامآلا

 لاطو اهلهأ طلاخو ىرقلاو ندملا لخد اذا ىفاجلا فلجلا َىارعألا نأ ىرت الأ لوألا قلخلا

 ىنكاسب ًاهيبشراصو هعبط فلظلتو هيلع أشن ىذّلا بارعألا قلخ نع لقتنا مهيف هثكم

 ىزابلاكرشبلا ريغ ىرخأ تاناويح ىف هاندجو دق اذهو ردملا نكاس نع نجألاكو ندملا
 دسألا ىف هاندهاش دق لب ميدقلا اهعبط كرتتو سنأتو ّلذت ىّتح ضارُت ىتَلا دهفلاورقّصلاو

 دروسا هل كناك ةيرك نم ةلونلا يطعنا ناضلا ىيارقتو نسنكلا نم ناوبملا دعا وقت

 '.«ةفيرظلا بئاجعلا نم اذهو هيكذيف هكردي ىّتح هيلع هكسمتف دوهفلاك ديّصلا اهبداطصي

 :نيقّقحملا ضعب لاق

 دابعلل ىلاعت هللا نم فيفخت كلذو ,قّمحتي ملاذا ًةقيقح ءاكبلا ةلزنمب ىكابتلا نا»

 ١. ج ىفاك ١ ص ١١١. ص ء/ جراونالا راحب 5٠5.

 ”. ج لوقعلا ةآرم “٠ ص  .1١7١جراحبلا ١10 ج ١ ص 2/8 ج ديدج باج .717 ص 705.
0 

 .«هلوادو هداتعا ةنورمو انورم ءىشلا ىلع (رصنك) نرم» :لاقي ."”
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 ' :هلوكشك ىف ىذييملا دّيسلا لاقو

 راثآلاو مزاوللا ضعب ىف ناك نإو ًاقلطم ىكابلاب هّبشتلا وه ىكابتلا َنأ نظي اًمبر»
 ناكمالا ردقب دّرجملا نعم ليصحت ىف فّلكتلا ىنعمب 'لفتلا ّنإف مهو وهو ةديعبلا

 ربتعيف ناكمإلا ردقب ءاكبلا ليصحت ىف فّلكتلاوه ىكابتلاف هتقيقح لصحب مل نإو ئداعلا

 ريغو لفاغلاو بعاللاو لزاملا لئثفف عمّدلا جورخ ىوس مزاوللاو راثآلاو تامّدقملا عيمج هيف
 ريظنو «ىكابتلا هلعف ىّمسي ال هسابلو هندب ىف عاضوألا ضعبرهظي نمت مهوحنو فلكتملا

 .«ظفللا ىوس ماكحألاو طئارَشلا عيمج اهيفربتعي هّنإف ةاطاعملا ماقملا

 .نئكبتلا ىكابتلاب دارملا اّماو ملقلاوهس اًماف .لعافتلا هنوك ىضتقي مالكلا ناكو اذك ."



 ىساملسلا نيدباعلا نيز ىلوملا ةءارق
 ءاكبلا و ليوعلاب ةبدنلا ءاعدل

 هيباتك ىف ِهّرس سّدق ئرونلا ثّدحملا اهركذ ةياكح مارملا دّيؤي و ماقملا بساني ام

 نيز ىلوملا ةرهازلا تاماقملا و ةرهابلا تاماركلا بحاص نع ماللاراد و 'ىوأملا ةّنج

 :اذكه ىوأملا ةّنج ىف هترابع ّصنو - هيلع هللا ناوضر - ىساملَسلا نيدباعلا

 دهشمل رواجملا دّمحم اغآلا نيمألا ةقثلا ىنثدح - نوثالثلا و ةثلاثلا ةياكحلا»

 ىلع فيني اميف ةيلاعلا ةعقبلا كلت ىف تاعومّّلارمأل ىلوتملا مالّسلا امهيلع نيّيركسعلا
 تاحلاّصلا نم ىهو هما نع هالع ماد داتسالا ّلجألا دّيَسلا نيمأ وهو ةنس نيعبرا

 ىاحبسلا دّيؤملاو ىنابّرلا ماعلا تيب لهأ عم فيرشلا بادرسلا ىف ًاموي تنك :تلاق
 ةدلبلا هذه ىف هترواجم نيح ناكو هللا همحر هركذ مّدقتملا ىساملَسلا نيدباعلا نيز ىلوملا

 .اهروس ءانبل ةفيرشلا

 ناك و هتءارقب اهأرقن انك و ةبدنلا ءاعد أرقي روكذملا ىلوملاو ةعمجلا موي ناك و :تلاق

 انعم نكي ملو هئاكبب ىكبن اّنكو نيخرصتسملا جيجض ٌجضيو نيزحلا هلاولا ءاكب ىكبي

 و بادرسلا ىفرشتنا دق هتحفنو ِكسم قدشب اذاو ةلاحلا هذه ىف نحن انيبف انريغ هيف

 ّنأك انتكسف ةلاحلا كلت انعيمج نع تبهذ ثيحب هحافن ٌدتشاو هءاوه ذخأو هءاضفألم

 ليلق نامز ىضم نا ىلا نيرّيحتم انيقبف مالك و ةكرح ىلع ردقن مل وريظلا انسوؤر ىلع

 ءانعدلا ةءارق نم: هنف انك افلا اندحرو ةنتطلا ةئانلا كلغ نم همدقشنت انك اه نهدف

 نع لاؤشلا واكل ام لاف يبظلا كلذ نع لولا نع علاس تيبلا لا انعم الف
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 لّوا دلج .هبدن ىاعد حرش

 .ىباوج نع ضرعأو اذه

 هقيدص ناكو هركذّرم ىذلا ىناهفصالا اضريلع اهلا تملا ملاعلا َصلا خالا ىنثّدحو

 كلذ هّمح ىف نظأ تنكو مالسلا هيلع ةّجحلا هئاقل نع أموي هتلأس :لاق هّرس بحاصو

 .ٍفرحب ًافرح ةعقاولا كلتب ىنباجأف مّدقت امك ٌنابطابظلا ةمآلعلا مّظعملا دّيَسلا هخيشك

 .«هيلع هللا ةمحر هتاماقمو هتامارك ضعب مالّسلا راد ىف تركذ دقو

 اهلعجو عباَسلا بابلا ىف بقاثلا مجنلا باتك ىف ةّيسرافلاب ًاضيأ ةياكحلا لقن :لوقأ
 .ىقأيس اميف اهلقننو .بابلا نم نينامّتلا ةياكحلا



 راظتنالل هاوعد ىف ًاقداصرظننملا نكيلو
 راسخلا ىلإرمألا هب لآ الاو

 :نامجلا دقع ىف ئربيلكلا لاق

 وحنب هروهظ ىف هرورس نوكي نأ ّدبال مالسلا هيلع ىدهملا روهظ ديري ىذا َنَأ ملعا»
 نوكيو هل ًاراضوأ ديرملا اذه ًاعفان ناك ءاوس هديريو هروهظ بلطي هّنَأو ةروّصلا ال ةقيقحلا

 ةّيعقاولاو ةّيّدِجلا قيرطب نوراّبجلاو كولملا هتبصغ دق هقوقحو هتنطلس َنأ ىلع هنزحو هفسأ

 ةعسوو لالا ةفدعاش اهرادقف اكو ههحو انلكال هسأز ايراش تنال اريل ناك هنأ ال

 ضعبل -ضر-ىنيسحلا سوواط نب ىلع دّيَسلا لاق ام معنلو هلاومأو هقوقحل ًابصاغ لاجملا

 ئدهملا كيلا ذفنأول لوقت ام :هيلع فشأَتلاو هل ءافولاو هروهظ ىلع صرحا ىعّدي نم
 نأ هيلع تدمتعا قّمحم قيرطب (مالسلا مهيلع) ىنابآ ةهج نم تفرع دق ىَّنا:كل لاقو

 تشعروهلّقلا نع ترّخأت ىتمو لاحلا ىف تومت اع ىنيع عقت ام ةعاس َنِإف ترهظ ىتم
 لجأل هروهظرّخأت راتخت تنك سيلفأ لاملاو دلولاو لهألاب ًارورسم ًاعّئمتم ةنس نيرشع
 .ةينافلا ةايحلا

 ناطلس نا :ىكل لاقو كيلا ذفنأول هتالاوم ىف ًاولغ ىعّدي نم ضعبل تلق ىننأ اهنمو

 ىلع اّرمتسم ناطلسلا ىاطعأ ترانيد فلأ موي ّلك مويلا اذه دعب كيطعي ىدالب

 هّنا :لاقو كيلا ذفنأ مث ةبيغلا نامز لالح كلوه :لاقورادقملا اذه ةلمج موي ّلك راركتتلا

 امئأف ىتبيغ عم الا هّقحتست ال ىنذاب هذخأت ناك اموهو ءاطعلا اذهو روهلّفلا ىف ىل نذا دق

 لعجأو كتنوؤم نم لضف ام ّلك ىلع كبساحاو ءاطعلا اذه عطقأو رهظأ كيلا بحأ

 اًاف كتلزنم نودرهالقلا ىف هتلزنم نمت ةّينيد ةوادع هنيبو كنيب نم ضعبلراردالا اذه
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 لَوا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 هروهظ لّجعتي وأ رانيد فلأ موي ّلك ءاطعلا ذخأتو هتبيغ لوطت نأ ؟ىيلا ّبحأ ناك

 ؟كّودع ىلع اهّدريو اهعطقيو اهيلع كبساحيو

 ىبهتنا) نالا هتركذ امريغ هوجولا نم فرعاو رايتخالا نم كبلق ىف نوكي ام انفرع
 .(همالعأ عفر همالك

 هل ّمُث َمْيَتيَبَرَجَل اًميِف كوُمْكَحُم ٌّقَح َنوُنوْوْبَأل كَبرَوَألَف :هلوسرل هناحبس هللا لاق

 هللا دبعوبأ ةقلامه الك ةناوز ف اميلعا رتل ترقق اء انيك ملا قاد

 اوزّيميو اوصخمي نأ نم ساتلل ّدِبال :ةياور ىف لاقو .ميلستلاب مكيلع :لاق مث مالسلا هيلع

 (ىهتنا) 'ريثك قلخ لابرغلا ىف جرختسيو اولبرغيو

 تينا بت نك كيج كلا ل نيل َرَدَيِل ُهّللا َناَح ام :ىلاعت هللا لاق د دقو

 اكاذنب مهل رقت اال ىليلو د <

 اكابت نّمم ىكب نم نّيبت دودخ ىف عومد 'تسجبنا اذإ

 اناضرو انطخسو انزهاوظل ةقفاوم انرئارس لغجت نأ هنأش قاغت هللا نيم ةلأسملا ىفشتو

 «.هنع ىهن اّمع نيهتنمو هرماوأل نيعيطم نوكن ىّتح هاضرو هطخسل ًاعبات

 قدص نسح ّنأ ردص قيفوتلاو ملعلا رونب حرشو كردق هللا عفر ىخأ اي ملعا :لوقأ

 ذلك اي يجازي لطعلاو انو اقف ولع عينلع كاواجاابلرأو نامسادللا عينةلئااغلا
 انهركّللا ىلإ جاتحملا مهملا اّناو حرشلا اذه ىف هنايب ف ضونحلا ىلإ ةجاحالف دحأل هيف

 ىفروكذملا هليذك هنأ عم هكرت ئربيلكلا ّنِإف ؛ سوواط نبا نع لوقنملا مالكلاردص لقن

 :مالعلا كلملا هللا نوعب لوقنف مارملل دّيؤمو ماقملل بسانم هترابع

 لصفلا ىف دمحم هدلول ًابطاخم ةّجحملا فشك ىف سوواط نب ىلع لجألا دّيَسلا لاق

 :ةئاملاو نيسمخلاو سماخلاو ,ةئاملاو نيسمخلاو عباَرلا

 .عف .ءاسنلا ١.
 .؟15 ص ة جراونالا راحب 70/١. ىفاك ١.
 .17/9 ؛نارمع لآ ."*

 :تكسشا#؟
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 هللا ةلماعم ىف قدّصلاب اذه ىباتك ىلع فقي نمو ىاخأو دّمحم ىدلو اي كيصوأو»

 مالسلا هيلع ىدهملا اثالوم روهظ نم هبارَشب امب امهتّيصو ظفحو ُُيِيَي هلوسرو هلالج لج

 :ةريثك هوجو نم ةديقعلل ًافلاخم هثيدح ىف ساّنلا نمريثك نم لعفلاو لوقلا تدجو ىنتإف
 رانيدوأ مهردوأ سرفوأ دبع هتماما دقتعي ىلا نم بهذول هنأ تدجو 5 اهنم

 تيأر امو دوهجملا ةياغ هليصحت ىف لذبو دوقفملا ءىّقلا كلذ بلطب هرهاظو هرطاخ قّلعت

 لهأو راّقكلارباد عطقو نامئالاو مالسالا حالصا نع نأَشلا مظعملا مشتحملا اذهرّخأتل

 تافّصلا هذهب نوكي نم دقتعي فيكف تارّقحملا ءايشألا كلتبرطاخلا قلعت لثم ناودعلا

 ىعّدي ىذْلا هجولا ىلع هتمامال دقتعمو هلوسر قحو هلالج لج هللا قحن فراع هنأ

 :هيلاعم تايربقل الاقل اوةالاولا

 ذافناو هروهظ ىلإ ةرورضلاو هتسائر بوجو دقتعي هّنأركذي نم تدجو قنا اهنمو

 ناك هماعناب هلمشو ناطلس نم هتمامال ودع هّنأ ىعّدي نم ضعب هلصاوول هتماما ماكحأ

 هيلع ىدهملا بلط نع كلذ هلغشو هيلإ راشملا ناطلسلا اذه ءاقبب هرطاخ قّلعت دق

 .هيلع معنملا ىلاولا لزعل ىئمّتلا نم هيلع بجي اًمعو مالسلا

 هللا تاولص هرّدكتب رّدكتلاو هرورسب رورسّسلا بوجو ىعّدي هنم تدجو ىنتأ اهنمو

 هبصغو هجرف هللا لّجع ئدهملا دي نم ذخأ دق ايئّدلا ىف ام ّلك نأ دقتعي هّنا :لوقي هيلع
 كلذ ذخأول هرئأتك بلسلاو بهتلا كلذبرئأتي هارأ ال اذه عمو هيدي نم كولملاو ساتلا
 هلالج لج هللا ةفرعمو ءافولا نم اذه نيأف ًاراقعوأ اكلموأ ًارانيدوأ ًامقرد ةئم ناطلسلا

 .ءايصوألا ةفرعمو ُةْلَيَي هلوسرو

 :هدعبو ئربيلكلا هركذ امرخآ ىلإ) هروهظ ىلع صرحلا ىعّدي نم ضعبل تلق ىنَنأ اهنمو
 هدارأ ىذّلا هجولل هديري نم مالسلا هيلع ّىدهملا لاجر ّنا :ناوخألا ضعبل تلقو»

 رايتخالا نوكي نأو هل ةلجاعلا ىف عفان ريغوأ ديرملا اذهل ًاعفان ناك ءاوس هل هلالج لج هللا

 .«هلالج لج هل مهيف

 :ةرابعلا هذهب عوبسالا لامج ىفرخآلا هلوق مالكلا اذه كلس ىف ًاضيأ طرخنيو

 تناك نيعمجأ مهيلع هللا تاولص نيرهاظلا امهتّيَرذو ًاّيلعو َىنلا ّنأ فرعت ىخأ اي»
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 لوا دلج ءهبدن ىاعد حرش

 نلعو بلا ناك كلذلو مهايعو مهلاومأو مهدالوأو مهسفنأ نمّرعأ مهدنع نيدلاو ةعيرشلا
 تر ةعاطو نيّدلا ةمرح ظفحل امهسفنأب مالسإلا بورح ىف نارطاخي مالَسلا لضفأ امهيلع
 امك امهدالوأ نم مالسلا امهيلع ّىِلعو َىَنلا ىلع ّمهأ ةعيرشلا ةمرح نأ تبثف نيملاعلا

 ريغب امه أودع نوكي اما امهيلع هللا تاولص نلعو تلا دلو لتق نميف لوقت اف هانرّرح

 امهيلع ًاّيلعو ىنلا ّبحأ انأ :هلتقب ةيصعملا ىلع صم وهو وأ امهدلو لتقيوهو لاقولو كش
 .نامألا هعفنيالو هل ناودع امهتأو بذكي هنأ لقاع لك ملعي امأ ىناّبحي امهو ةالّصلا

 اهوصوم عطقو اهب نّوهو اهتمرحو ةعيرشلا دودح عيص نم 3 ملعاف كلذ تفرع اذإف

 ّىلعو ّىنلا دنع نوكي هّنإف اهيلعرغصو اهيلع اينّدلارثآو اهب ٌفختساو اهعوطقم لصوو

 رسك وأ مهدالوأ لتق 'نوكي ام مظعأ نم مهيلع هللا تاولص نيرهاظلا امهتّيّرذ دنعو

 نيذلا ةمرحن نأ تفرع. دق: هكتأل مهتلزنمرّعص وأ مهءاضعأ عطق وأ مهب نّوهوأ مهتمرح

 دعب نيكسملا دبعلا لاق اذإف دالوألا ةمرح نم مهأو ّرعأ داعملا ناطلس ةمرحو مهدنع

 هذهب قّلعتو ىناّبحي امهو ًاّيلعو ّىنلا تحا انآ :قيذلاو اننذلا رومأ نمو كب ةديوبع

 ىلإ مهيلع هللا تاولص مهنأو هاوعدب لطبم هنأ فرعي نأ ىغبنيف ىناوتلا ىلإ لامو ىمألا
 .«(فيرشلا همالك ىبهتنا) هتّبحم نم رق هتوادع

 رادب موسوملا هباتك نم ىناثلا دلجملا ىف نيترابعلا لقن دعب ؛ ىروتلا ثّدحملا لاقو

 :هّصن ام 'مالسلا

 مهبادأو مهطاعفأو مهتافصو مهتاذ بحب ناو ّدِبال مهتّبح ىعّدي نم نأ لصاحلاو»

 بورشملاو لوكأملاو ناويحلاو ناسنالا نم مهيلا بوسنملاو مهمّبحبو مهيلاومو مهتابوبحبو
 مهركذ رثكيو ًافّلكت ال ًاعبط مهحرف ماَيَأ ىف حرفيو مهتزح ماي ىف نزحيو ةنمزألاو ةنكمألاو

 مهباصمل ّمتغيو نحيو مهقارفل آتي ىكبيو مهئاقل ىلإ هسفن قوتتو مهيلا قوشلاو

 مهمظعيو مهئامسأ ركذ دنع مهرّقويو هتاولص ماماو هتاقدصو هتاجاحو هتاوعد ىف مهمّدقيو
 مهءادعأ ضغبيو مهيلإ هّجوتلا ىف راسكنالاو عوشنخلا رهظيو مهدهاشم روضح دنع

 ١. ظ حص نوكي نمم مظعا مهيلع .

 ”. ص ٠١9 و1٠١.



 لف

 ب د تح ا 727 2 ل حل بح مح سس

 راسخلا ىلإرمألا هب لا الاوراظتنالل هاوعد ىف اقداص رظتنملا نكيلو

 هناسلو هديو هبلقب مهتاداعو مهبادأو مهيضغبم راعش نموه امو مهتاهوركمو مهتاضوغبمو

 لك اهنم ٍءىشب ىلتبا نا نزحيو ّمتهيو ةّيعيبطلا ثئابخلا ضعب نم هرّفنت اهنمرّفنتيو

 نم ضعب ةّبحمب هللا مهالتبا نيذلا نيلاظبلا ىف نايعلاب دهاشمو نادجولاب مولعم كلذ

 نكمي ال امم كلذ قوف لب هتئيهو هئاضعأ ضعب اودوجتساو هتروصو هلكش اونسحتسا
 .ةّيلبلا كلتب بّذع نمل الا ةعيبطلاو ةداعلا بسحب هرّوصت

 رورسو ةجهب لك لصأو ناوضرلا ةبجومو ناميالا ةقيقح ىه ةعامج ةّبحم ننوكيالف

 فرط رذقول تافاثك عست نم ةيلتمملا 'نانشلا ىلت ةّبحم نم نودأب نانا ىفروخذم

 . نانا لك جمل ايم ةدخ اوي وتوت

 نم اورفغتسا ول فيرَشلا ماقملا اذه نوعّدي مهارت نيذلا َنأرهظ كلذ عيمج نمو

 ىدحا اهل سيل ىتَلا مهتّبحم ىلع مهدامتعا نم مهيلا برقأ ناك ةيهاولا ةبذاكلا مهاوعد

 نوئّبشتمو تاّيداعلا بلاغ ىف مهئءادعأب نوهبشتم كلذ عم مهو ةيضاملا تامالعلا
 عمجي فيكو تارابعلاو ظافلألا ىف مهركذ نورقومو تالوهجملا مالعتسا ىف مهيفلاخم لايذاب

 تاراسنملا مظعأ نم كلذ ّنا ,تاراشالاو ناسّللاو بلقلا ىف مهضغب بوجو عم كلذ

 .«تابيصملا ىهداو

 :وهو هل هيقفلاو 'قودّصلل لاصنخلا نع ثيدح لقن دعب باتكلا كلذ ىف ًاضيأ لاقو

 روّرلا سانلا ىف لئاقلاو ءهل نيمأ الر يثكلا لاملاوذو .هكفسي مدب ماها نوماني ال ةسمخ»
 ًابيبح تحملاو هل لامالوريثكلا لاملاب ذوخأملاو «هلاني اينّدلا نم ضرع نع ناتبهلاو
 " :هّصن ام «هقارف عقوتي

 عّقوتي ابيبح َبحملا نوماني ال نيذّلا ةسمنخلا نم ّنأ قباَسلاربخلا ىف حّرص دق هّنَأ ملعاو

 .نانيعلا هل ضمغت ال نأ ىلوأف نارجهلاو قارفلاب ىلتبا ناف نادجولاب كلذك وهو هقارف

 نم سماخلا ماقملا نم ثلاثلا عضوملا ىف هيلإ انرشأ اميف لّمأت اذا هّنأ نمؤملا ىف هلاثمو

 نداعمو نامّرلا تاداس ةّجح نم اجذومنا لمعلاو ملعلا قيرط نم بلجتساو ىناثلا لصفلا

 .ةبرقلا ١.
 .198 ص .؟

 .16 ص عال جراوتالا راحب .7570.757 ص 7 ج ."
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 لوا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 ترشنو حراوجلا اهب تّرتها ةفرغرحبلا اذه نم برشو نمحّرلا معن طئاسوو نايبلاو ةمكحلا

 هنمو مراكملا ىهتنت هيلإ ىذلا ةالوم ىلإ هل قيرط ال نأ ىري مث (اذك) نانجلا تيم هب

 :ةيقماقإوب ةقحظ عضوم هل لعالو هعرطخ سدقم لإ هل ليسألو متافقلاو كتاوقلا دمت

 ,ىكلستت ال رافقو راحب امهنيب ليحو ءىكتم ال راتسأر هطملا هرقتسم نيبو هنيب تبرض دق
 نود تيخرأو لامآلاو نامالاب عفترت ال ةّيا بجح فيرشلا همرح ىمح نود تلدسأو

 .لايخلا لكب ىدييألا اهيلا لوصولا نعرصقت للك عينملا هرصق لالظ

 اديب ُهِماِهَم هايقل نود انل >20تضتعت بيبح ايقل نم تاييهف

 تيفخو ماكحألاو دودحلا تلظعو هعارذ عّسو دق ملللاو هعاب ّدم دق روجلاو اذه

 لذأ تراصو ةعيرّشسلا روغث ىلع ةسلابألا دونج تمجه .مالسالا عئارشو نيّدلا ملاعم

 رفكلاركاسع مهّضرتو تايواع بالك ةيحان لك نم مهّضعت ةعيّشلا ةباصع فئاوظلا

 ئرمعلا نسحلاوبأ ىكحو» :(588 ص) ىضتلا فيرشلا ةمجرت ىف ةعيفرلا تاجرّدلا ىف ناخيلع دّيسلا لاق ١.

 :ىهو اهلمع دق ٍتايبأ ىنارأف هيَ ىضترملا فيرّشلا ىلع تلخد :لاق

 دوجه ةالفلا ىف ىبحصو ًابوبه ىنّرفتساف اقراط ىدعس فيط ىرس
 ديعب رازملاو رفق راذلا ذإ ىرس ىذلا لايخلل انيهتنا اًملف
 دوعيس ًاقراط ًالايخ لعل ىعجهاو مولا ىدواع ىنيعل تلقف
 : اهيدب لاقف تايبألا هيلع تضرعف ؛ىضتلا هيخأ ىلع تلخدو هدنع نم تجرخف

 دورو ٌتشملا لمَّشلل نآ دقو رداوب عومذلاو ًاباوج تّدرف
 ٌديِب ُهِماهَم هايقل نود انل تضّرعت بيبح ايقل نم تاهيهف
 .«هليبسل ىضم ىّتح ًاريسي الا ناك امف ءاكألا هلتق ىخأ ىلعّرعي :لاقفربخلاب ىضترملا ىلإ تدعف
 2015 ص ميدق باجو 7١١ ص ؟١ ج) هيي ىضرلا دّيَسلا ةمجرت ىف كردتسملا ةمتاخ ىف ؛ىروتلا ثّدحملا لاقو

 نييبلاظلا باسنا ىف ىدجملا بحاص ليلجلا دّيَسلاوهو ئرمعلا نسحلا ىبأ نع تاجرّدلا ىف لقنو» :(7 ج
 لاجم الف ىدجملا هباتك نم ةياكحلا هذه ذخأ ناف (ّىروتلا لاقف) (ةياكحلا) تلخد :لاق نيدّيسللرصاعملا

 .«اهتبارغ ةرثكل ءىش اهنم سفتتلا ىفف الاو اهدرل
 هضنام ةقيقّدلا رابخألاو ةلكشملا بيكارتلا ضعب ىف رون» ناونع تحت ةّينامعتتلا راوثألا ىف ىرئازجلا دّيَسلا لاقو

 ىنارأف ىضترملا ىلع تلخد :نسحلاوبأ لاق لاق نايبّتلا بحاص هلقن امراعشألا نمو» :(زيربت ةعبط نم.” ج)
 اذا ءاكّللا ّناف ديعبب سيل اذهو :هلوقبرمألا اذه ناكما نايب ىف دّيَسلا ضاخف (ةياكحلا)ىهو اهلمع دق اتايبأ

 .«(لاق امرخآ ىلإ) ماّمت ىبأل هلثم عقو دقو اهبحاص تام تقرتحا اذاف ءادوسلا تقرتحا ةعيبظلا ىلع بلغ
 اندّيس توم ببس ىف لقن دقو» :(ىلوالا ةعبطلا نم 0278 ص) ئضرلا ةمجرت ىف تاضوَرلا ىف ئراسناوخلا لاقو

 ةيهتنملا ةّيوحتلا انديناسأب انيور: لاق هنأ هتازاجا ضعبرخاوأ ىف ىرئازجلا هللا ةمعن دّيسلا طخ نم ؛ىضتلا

 عجاريلف همالك دارأ نمف هناكما نايب ىف ضاخو «(ةياكحلا) تلخد :لاق هّنأ ئوحتلا ئرماعلا نسحلا ىبأ ىلإ

 .توريب باج 182/1 ج .تاضورلا

 . ظافلالاو راعشالا ضعب ىفريسي فالتخا ةياكحلا ىف لوقأ



 نفر

 دنع هيف حبق ال ًافورعم ركنملاو تاركنملا ّدشأ فورعملا راص ؛تايداع لويفب قافّتلاو

 ليصحت نكمي ال ءبناجأألا تاهبشب قحلا رون ملظأو بناج لك نم نتفلا تلبقأ تاتربلا
 فانتا نم عما ةتممعو ان ةفسواضوءاعوربتك ده ذلا يتلا نس قب اع

 عومج قرتحنو ,بويغلا بجح نم ههجو رون ادبول بوركلا ىلت فشكتو ءاضغلارمج

 داكل نيضرألا تاملظ ةكرابملا هتعلط ءايضب تقرشأ ول نيدناعملا تاهبشو نيطايسشلا

 رانو هنيع عجهتو مانملا بيط ٌذلتسي نأ فيكف هركف بعشتيو هّبلريطيو هبلق تّتفتي

 ! ؟مارطضا ىف موي لك قارفلا

 :لاق ّفريَصلا ريدس نع 'لامكالا ىفو

 ىلع بلغت نب نابأو ريصب وبأو (قَرلاريثك نب دوادو)رمع نب لّصفملاو انأ تلخد

 هيلعو بارتلا ىلع ًاسلاج هانيأرف مالسلا هيلع قداّصلا دّمحم نبرفعج هللا دبع ىبأ انالوم

 تاذ ىلكثلا (هلاولا) ةهلاولا ءاكب ىكبيوهو نيّمكلارّصقم بيجالب قّوطم ىربيخ حسم

 وهو هيرجحم عومَدلا تلبو هيضراع ىفرّيغَتلا عاشو هيتنجو ىف نزحلا ناب دق ىّرحلا دبكلا

 ,ىداؤف ةحار ىّبم تّرتباو ,ىداهم ىلع تقّيضو ءىداقر تفن كتبيغ ىدّيس :لوقي

 عمجلا (ىنفي) ءانفب دحاولا دعب دحاولا دقفو دبألا عئاجفب ىباصم تلصوا كتبيغ ىدّيس
 فلاوسو ايازّرلا جراود نع ىردص نمرتفي نينأو ىنيع نم أقرت ةعمدب سحا اف ددعلاو

 بئاونو اهركنأو اهدشأ قاوبو اهعظفأو اهمظعأر ئاوغ نع (ىنيعب) ىنيعل لم اللا ايالبلا
 .ىطخسب ةنوجعم لزاونو (كبضغب) كئاضقب ةطولخم

 :ريدس لاق
 ثداحلاو لئاملا بطخلا كلذ نم ًاعزج انبولق تعّدصتو أهو انلوقع تراطتساف

 اي هللا ىكبأ ال :تلقف ةقئابرهّدلا نم هب تّلحوا ةعراق ههوركمل تمس هنأ انظف لئاغلا

 ,كتربع رطمتستو كتعمد (فزنتست) فرذتست ةئداح ةَّيأ نم كينيع ىرولاريخ نبا

 اهنم خفتنا ةرفز مالسلا هيلع قداّصلارفزف :لاق - ؟متأملا اذه كيلع تمتح ةلاح أو

 وهو مويلا اذه ةحيبص رفجلا باتك ىف ترظن مكليو :لاقف هفوخ اهنع ّدتشاو هفوج

 ١. ص ه١ جراونالا راحب ."07 ص ”ج 119.



 ني

 لَوا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 ىذا ةمايقلا موي ىلإ نوكي امو ناك ام ملعو ايالبلاو ايانملا ملع ىلع لمتشملا باتكلا

 انمئاق دلوم هيف تلّمأتو هب (مالسلا مهيلع) هدعب نم ةمنألاو ًادّمحم همسا سّدقت هللا ّصخ

 بولق ىف وكلا دّلوتو كلذ ىف هدعب نم نينمؤملا ىولبو هرمع لوطو هءاطباو هتبيغو

 مهقانعأ نم مالسالا ةقبر مهعلخو مهنيد نع مهرثكأ دادتراو هتبيغ لوط نم ةعيّلا
 ةقّرلا ىنتذخأف ةيالولا ىنعي '...ِهقدُع ف رباط ُاَنَمَرلا ٍِناَسْنِإَلُكَو :ىلاعت هللا لاق ىتَلا
 ' .(ربخخلا) نازحالا لع تلوتساو

 ىرحلابف هتبيغ ىف ةعيّشلا دري ام ىلع هنزح ىف مالسلا هيلع مامإلا لاح اذه ناك اذاف

 هماما ةبيغ ىف امئاد فسأتيو هتليل ىف مانيالو هنزح لوطي نأ ةكلطلا كلتب ىلتبملا نمؤملل
 :لوقرو ةراقةئر وح اتيو:ةماتا كارطأو هليل ءانا هقارقل ستي

 ةرخآلا بر تنأو ىودعلا ىدنعف ىدعتسأ ىيلاو ىولبلاو بركلا فاشك تنأ هللا

 هليلغ دّربو ىوجلاو ىسألا هب هنع لزاو ىلتبملا كديبع نيئيغتسملا ثايغ اي ثغأف ىلوالاو
 .ىوتسا شرعلا ىلع نماي

 :لوقيو ىرخا همامأ بطاخيو

 مأ اهريغ مأ ىوضربا ىرثوأ كلقت ضرأ ّىأ لب ىوّنلا كب تّرقتسا نيأ ىرعش تيل

 نحنو (:هلوق ىلإ ةبدنلا ءاعد ةرابع قاسف) ىرتالو قلخلا ىرأ نأ ع زيزع ىوط ىذ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلا لوقن

 برَّصلاب فىاظتنا ماّنح ماّتحف بضعلا ةّئاقب تلتبا ىدي ىرن

 :لاقو: ةديضقلا كلت مرا اهيرشغ ةعيرأ لفنق

 :لوقيو ةّرم هسفن بطاخيو

 ةّرغلاو ةديشَرلا ةعلظلا ىلت ىلإ ةرظّنتلا نع تمرح دق تنك نإ سفن اي حيو

 ساّنلا نم ّىأرمب ةّيدّمحملا همكحو ةّيثهالا همولع راونأ نم سابتقالا نع تعنمو ةديمحلا

 ّنكل ماعلا ماظن اهيلع رودي مكحو حلاصمل مه دهشمو قلخلا نمرضحو مهنم عمسمو

 ١. .ءارسإلا ١.
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 ريغ اوكلسي م موق اهلخد ةعرتم هيدل 'ءامظلا [عفد] لهانمو ةحوتفم هيلإ لوصولا باوبأ

 ساّنلا نيب مهارت نيتّركر صبلا ىعجراف مهتينأريغ نم اوبرشي مل ةرمز اهنم برشو مهتقيرط

 ةعامج ءاصقتسال انقفوي هللا لعلو باتكلا اذه ىواطم ىف مهضعب ىلإ انرشأ دقو نيفتخم

 لاوقألاو لامعألا ىف مهتهباش ولف بابلألا ىلوأ بولق اهيلا نحت ةدرفنم ةلاسر ىف مهنم
 ترّثدت كّنكل لاونلا اذه ميسقت ىف مهعم تنك لاوحألاو لاعفألا ىف مهدحأك ترصو

 ىبلق ىلع هركذ ىرجيالو نيسقو نيحبصت هئانف ريغب كتلحار تخنأو هئادعأ بابلجي

 ًاَيرهظ ىءارو هتذخّتاف كماما همّدقتالو هلضفو نيملاعلا بر ةاضرم نيغتبتالو كناسلو

 ًاليوط ىكباف هتمحر تاحفنو هفطل صئاصخ نم ةمورحم ترصف ًاّيسنم ًايسن راص هنأكف

 .«باملا ءوسو ةلفغلا لاصتا نم ىكتشملا هّللا ىلإو باذعلا لاطو باصملا مظع دقف

 .ءامظلا لهانمو :هّللا نيما ترايزرد ١.



 ةعفان ةركذتو ةعحجان ةظعوم

 قّدصي مو هلابو هلاح حلصي ١ نإ مالسلا هيلع مامإلا روهظل رظتنملا نمؤملا رذحيلو

 اوناك نيذلا دوهيلا لاح هلاحريصيو هلآمو هبلقنم دسفي نأ هلاعفأ هصولخيو هلاقم هلعفب

 برعل ا نم هّللا هثعب اًملف هترصن ىف اودهتجيو هب اونمؤيل هتثعب لبق ُةْيِيَي لوسرلا نورظتني

 اَمَلَو :لئاق نمّرعو ىلاعت هللا لاق امك هب اورفك ليئارسا ىنب نم نوكي نأ نوجري اوناكو

 َنيِرِفاكْلا ىلع ِهَّللاُهئعلَف هب اوُرَفَك اوُهَرَع اَم ْمُهَءاَج امل اُرَمَك
 :ةْيألا لوزن نأش ىف نايبلا عمجم ىف ئسربطلا لاق

 جرزخلاو سوألا ىلع نورصنتسي ىأ نوحتفتسي دوهيلا تناك :ساّبع نبا لاق»

 هب اورفك ليئارسا ىنب نم نكي ملو برعلا نم هللا هثعب اًملف هثعبم لبق ُةْيِي هللا لوسرب

 رشعم اي :رورعم نب ءاربلا نبرشبو لبج نب ذاعم مهل لاقف هيف نولوقي اوناك اماودحجو

 هنوفصتو كرَشلا لهأ نحنو دّمحمب انيلع نوحتفتست متنك دقف اوملسأو هللا اوقتا دوههلا
 وه امو هفرعن ٍءىشب انءاج ام :ريضتلا نبوخأ ملسم نب مالس لاقف ثوعبم هنأ نوركذتو

 '.ةّيآلا هذه هللا لزنأف مكل ركذن ناك ىذلاب

 :لاق مالسلا هيلع هللا دبع ىنأ نعريصب ىبأ ىلإ هعفر هدانساب 'ىشاّيعلا ىورو

 نوبلطي اوجرخف دحأو ريع نيب ام ُهْيِيَي دمحم رجاهم ّنأ اهبتك ىف دجت دوهيلا تناك

 ١. ؛ةرقبلا 8.
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 ةعفان ةركذتو ةعجان ةظعوم

 مهضعب لزنف هدنع اوقّرفتف ءاوس دحأو دادح هاولاقف ًادادح ىّمسي لبجب اوّرهف عضوملا
 مهبّرق مهناوخا ضعب ىلإ ءاميتب نيذّلا قاتشافربيخب مهضعبو كدفب مهضعبو ءاميتب

 امهب تررم اذا :هل اولاقف دحأور يع نيب ام مكبّرمأ :مط لاقو هنم اوراكتف سيق نم ىبارعأ

 هلبارهظ نع اولزنف دحأ اذهوريع كلذ :لاق ةنيدملا ضرأ مهب طشوت اًملف (اهب) امه اًنذآف

 .تئش ثيح بهذاف كلبا ىلإ انب ةجاحالف انتيغب انبصأ دق :اولاقو

 :ربيخو كدفب نيذّلا مهناوخا ىلإ اوبتكو
 لاومألا اهب انذختاو راّدلا انب تّرقتسا دق انا :مهيلا اوبتكف انيلا اوّملهف عضوملا انبصأ دق انا

 ترثك اًملف ًالاومأ ةنيدملا ضرأب اوذختاو مكيلا انعرسأ اهف كلذ ناك اذاف مكنم انبرقأ امو

 عبت باحصا ءافعضل نوقري اوناكو مهرصاحف هنم اونّصحتف مهازغف ًاعّبت كلذ غلب مههاومأ
 :مط لاقف هيلع اولزنف مهنمأ مث مط قرف عبت كلذ علبفريعشلا ورمشلا ليللاب مهيلا نوقليف
 رجاهم اهنا كل كلذ سيل :هل اولاقف مكيف اميقم الا ىنارأالو مكدالب تبطتسا دق ىنا

 اذا نم ىقرسأ نم مكيف فلخم ىّناف مهل لاقف كلذ نوكي ىّتح دحأل كلذ سيلو ين

 نولوانتي اوناك اهب اورثك اَملف جرزنخلاو سوألا مهارت نيّيح فّلخف هرصنو هدعاس كلذ ناك

 اّملف ءانلاومأو انرايد نم مكتجرخنل دّمحم ثعبول امأ :مهل لوقت دوهيلا تناكف دوهيلا لاومأ
 لبق ْنِم اوُناََو) :ىلاعت هلوقوهو دوهيلا هب ترفكوراصنألا هب تنمآ ُهِييَأدّمح هللا ثعب

 هلقن دعب ؛ ىسلجملا لاق مث نمو ةريسي تافاضا عم 'ىفاكلا ةضور ىف ّينيلكلا هلقنو

 - ىفاكلا» هّصن ام ىئاّيعلاريسفت دعب هتؤبنو هدلومبرئاشبلا باب ىف سداسلا دّلجملا ىف
 .«هلثمريصب ىبأ نع ةعرز نعرضتلا نع ئزاوهألا نع ىسيع نبا نع ىبحي نب دّمحم

 ديعس نب نيسحلا نع ىسيع نب (دّمحم نب دمحأ) نع ىبحي نب دّمح» :اذه ىنيلكلا ّضنو

 لوق ىف مالسلا هيلع هللا دبع ىبأ نعريصب ىبأ نع دّمحم نب ةعرز نع ديوس نبرضنلا نع
 :( ةنيدلللاهبووبسلا هناك لاقف "انة كت هيدا لك قرخن لكل اتق نا رذاكك# اسووغلا

 .505 ص ١8 ج ديدج باج و 7417 ص .* ج .لوقعلا ةآرم .١٠و 7١9 ص ىفاك هضور .؟
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 لوا دلج :«هبدن ىاعد حرش

 .ةيالاريسفت ىف ىفاصلا ىف ضيفلاو ئئايعلا نع 'ناهربلا ىف ىنارحبلا هلقنو

 قباَسلا ثيدحلا لقن دعب 'ىفناكلا ةضور ىف ًاضيأو
 تلأس :لاق راّمع نب قاحسإ نع ىبحي نب ناوفص نع هيبأ نع ميهاربإ نب ناع»

 َنوُحَتْفَتْسَي ُلَبَق ْنِم اوُناَكَو ... :ىلاعتو كرابت هللا لوق نع مالسلا هيلع هللا دبع ابأ
 اوناكو امهيلع هللا لص ىسيعو دّمحم نيب اميف موق ناك :لاق هب '... اوُرَمَك َنيَِلا ىلع

 نلعفيلو مكمانصأ نرسكيلف نبن نجرخيل نولوقيو ُةِييَي ىىلاب مانصألا لهأ نودمتوتي
 .«هب اورفك ُةْيَيَي هللا لوسر جرخ اًملف نلعفيلو مكب

 :هتّوبنو هدلومب رئاشبلا باب ىف 'راحبلا سداس ىف ّسلجملا هلقنو

 ”«*... ٍبْيَعْلا َنوُنِْوُي َنيِذَّلا » :ىلاعت هلوق ريسفت ىف ؛ىّمقلا ميهاربإ نب لع لاق
 مالسلا هيلع هللا دبع ىبأ نع َىريبّرلارمع ىبأ نع حلاص نبركب نع ىبأ ىنثّدح»

 ملعب دوحج نيهجو ىلعوهو دوحجلار فك هنف هوجو ةسمنخ ىلع هللا باتك ىفرفكلا :لاق

 اوُلاَقَو :هلوق ىف مهنع هللا ىكح نيذّلا مهف ملعر يغب اودحج نيذلا اَمأَف ملعر يغب دوحجو

 ْمُه ْنِإ ِمَلِع ْنِم كْلْذب ْمُهَل اَمَوُرْهَدل ذل انُكَِهُي اَمَوايَححو ُتوُمن ايدل اَناََحَألِإ هاَم
 ءالؤهف“* َنوُِمؤيَأل مُهِْذْنُم مَلْرَأ مْتردنأأ ملح هاوس اوُرَفَك َنيَِلا نإ :هلوقو " َوُنظَيدل
 .ملع ر يغب اودحجو اورفك

 ُلَبَق ْنِم اوُناََو :ىلاعتو كرابت هللا لاق نيذّلا مهف ملعب اودحجو اورفك نيذّلا اَمأو
 .ملعب اودحجو اورفك ءالؤهف هب 'اوُرََك َنيِذَّلا لَ َنوُحِتْفَتْسَي

 مالسلا هيلع هللا دبع ىبأ نعزيرح نع داّمح نعريمع ىبأ نبا نع ىبأ ىنثّدحو :لاق

 ١. صاج 17١.

 ١ج  8ص 7٠١.
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 نخا

 ةعفان ةركذتو ةعجان ةظعوم

 تاَتكْلا ْمُهاَتْيَتآ َنذَلا :ىلاعتو كابت هللا لوقي ىراصتلاو دوهيلا ىف ةّيآلا هذه تلزن :لاق

 لزنأ دق لجوّرع هللا ّنأل ' طقم نوفر امك ل هللا لوسر ىنعي '...اًمك َهَنوُفرْعَي

 دَمَحُم :هلوقوهورجاهمو هثعبمو هباحصأ ة ةفصو دمحم ةفصروبّرلاو ليجنإلاو ةاروتلا ف مهيلع

 قدما رو اضف نوف دكت انك فات علاق ة اقر كلا لعام هيدا لو

 هذهف '... ليجإْلا ف ْمُهْلكَمَوةاووَتلا ف َمُهَلَتَم كلذ دل ياو قوماكم اناوْضر

 لهأ هفرع لِجوّرع هللا هثعب اًملف هباحصأ ةفصو ليجنإلاو ةاروتلا ىف ُةيِكي هللا لوسر ةفص

 لبق برعلل نولوقي دوهيلا تناكو هب اورفك اوفرع ام مهءاج اًملف هلالج لج لاق امك باتكلا

 وهو ةنيدملاب هرجاهم نوكيو هّكم نم جرخي جن جورخ ناوأ اذه برعلا اهبأ : ُيَي ىجتلا ءىج

 ةرسكلاب ىزتجيو ةلمّشلا سبلي ةقبتلا متاخ هيفتك نيبو ةرمح هينيع ىف ,مهلضفأو ءايبنألارخآ

 نق لانا قناه ع هوت هك ءلاكتلا كوستال وهو ةيرغلا , ايننكلا بك يودخا دفكلاو
 هّيبن هللا ثعب اًملف ٍداع لتق برعلارشعم اي هب مكتلتقنل رفاحلاو ٌفخلا عطقنم هناطلس غلبي قال

 .«(ثيدحلا) ةّآلا لبق نماوناكو :هللا لاق امك هب اورفكو هودسح ةفضصلا هذه
 ناميالا باتك نم ثلاثلا ءزجلا ىف راحبلا نمر شع سماخلا دّلجملا ىف ىسلجملا هلقنو

 '.رفكلا باب ىفرفكلاو

 .«(ثيدحلا) برعلل نولوقي دوهيلا تناك :ىّمقلاو» :ةّيالاريسفت ىف ىفاّصلا ىف ضيفلا لاقو

 :ليوط ثيدح ىف مالسلا هيلع ئركسعلا نسحلاريسفت ىفو

 .«هوبّذكو برعلا نم ناك ذا [دوهيلا ىأ] هودسح ُْبَيَي دّمحرهظ اًملف»

 لحبو ىبئلارجاهمل ًابلط مهرايد نم اوجرخ نيا دوهيلا لاح ىفرظتنملا سؤملارّبدتيلف :لوقأ
  قايتشالاو هيلإ نينحلا عم هروهظ اورظتناو هثعبم لبق ةريثك نينسب هكاردا ىلع ًاصرحو هتوبن روهظ
 : ..اوَُوَعاَم عالق .» :ىلاعت هلوق عدرص وع امك ةفرعملا ٌقح هوفرعورهظ اَملف كلذ عمو

 .؟١ .ماعنألا ؛زينو .1؟ .ةرقبلا ."
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 لَوا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 انقفويد نأ ىلاغت هللا لأابستف ترغلا ني هقوكل هل اديس كلذ لك ديا وزقكو ووب ذكو :هقغ اوداخت#

 .راصبألا ىلوأ اي اوربتعاف هلوقبربتعي نّمت انلعجيو هّقحوه امك راظتنالل

 نع مشاه نب ميهاربإ هيبأ نع ميهاربإ نب ىلع انثّدح :لاق ؛ ىبأ انثّدح 'نيّدلا لامك ىف

 رمألا نامثع نب نابأ نع ًاعيمج ىطنزبلارصن ىبأ نب دّمحم نب دمحأو ريمع ىبأ نب دّمح

 دسأ نب بعكب ُةْيَْي هللا لوسر اعد امل :لاق ساّبع نبا نع ةمركع نع بلغت نب نابأ نع

 !بعك اي :هل لاقف هِي هللا لوسر هيلإرظن ةظيرق ىنب ةوزغ ىف كلذو جرخأو هقنع برضيل
 تئجوريمنلاورمخلا تكرت :لاقف ماسلا نم لبقأ ىذّلاربحلا شاّوح نبا ةّيصو عفن امأ

 وهو هترجه راد هذهو ةكمب هجرخم نوكي هجورخ ناوأ اذه ,ثعبي ّىنلرومّتلاو سؤبلا ىلإ

 هيفتك نيبو ةرمح هينيع ىف ىراعلا رامحلا بكريو تارمّتلاو ةرسكلاب ىزتجي لاّتقلا كوحَّضلا
 ؟فاحلاو فنا عطقنم هناطلس غلبي «ىقال نمب ىلابي ال ءهقتاع ىلع هفيس عضي ةّوبَنلا متاخ

 لتقلا دنع تنبج نأ ىنرّيعت دوهيلا نأ الولو !دّمحم اي كلذ ناك دق :بعك لاق

 لوسر لاقف تومأ هيلعو ىبحأ هيلع ةّيدوهيلا نيد ىلع ىّتكلو كتقّدصو كب تنَمآل

 .«هقنع برضو مّدقف هقنع اوبرضاو هومّدق :هّللا

 :هتوبنو َىَنلا دلومب ةراشبلا باب ىف 'راحبلا سداس ىف ىسلجملا هلقنو

 هلل همي اوْرُكَأا اوُبمآ نذل يأ اي » " :ىلاعت هلوق ريسفت ىف ميهاربإ نب كاع لاقو
 َنوُلَمعت ام ُّللاَناَكَو اَهوْرَت مَ دوُنُجَ احر مل اَنْ دوُْج ْمُكتَداَج ذِإ مُكَِلَع
 تاردللا هضق قلو انيافاةلاا "يكل قنا قمر كفرت نيزك 21| © ادع
 :(ليوط ثيدح ىف لاق نأ ىلإ) ُهَِْي هللا لوسر ىلع اوبّرحت نيذّلا برعلاو شيرق نم

 رسايو لوم نب لازغ لثم دوهيلا ءاسؤر نم نصحلا ىف ناك نم ّلك عمتجاو :لاق»

 :بعك مط لاقف اطاي نبريبّزلاو ديز نب ةعافرو سيق نب
 تقأ ناو انضقن تضقن ناف اندهع بحاص تناوانيف عاطملاو اندّيس تنأ اولاق ؟نوديرت ام

 .ىرافغ حيحصت ىدنوخآ باج 118 صج ١.
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 نض

 ةعفان ةركذتو ةعجان ةظعوم

 :هرصب بهذ دق ابرج ًاريبك اخيش ناكو اطاي نيريبرلا لاقف كعم انجرخ تجرخ ناو كعم انقأ

 هجرخم نوكي نامّرلارخآ ىف اّيبن ثعبي هنأب انرفس ىف هللا لزنأ ىتَلا ةاروّتلا تأرق دق
 تاريسكلاب ىزتجيو ةلمّشسلا سبليو ىرعلا رامحلا بكري ةريحبلا هذه ىلإ هرجاهمو ةكمب

 ىلع هفيس عضي ةّبنلا متاخ هيفتك نيبو ةرمحلا هينيع ىف لاّتقلا كوحضلا وهو تاريمّتلاو
 .رفاحلاو فلا عطقنم هناطلس غلبي .(هاقال) قال نم ىلابي ال هقتاع

 .انبلغل ىساورلا لابجحلا هذه ىلإ ىوأن ولو مهعمجو ءالؤه هّتلوهي الف وه اذه ناك ناف
 دلو نم برعلا نم اذهو ليئارسا ىنب نم َىَنلا ىاذو ىاذ اذه سيل :ىوح لاقف

 ًاعيمج ساّنلا ىلع مهلّضف دق هللا أل ًأدبا ليعامسا دلول ًاعابتأ ليئارساونب نوكيالو ليعامسا

 هلكأت نابرقب انيتأي ىّتح لوسرل نمؤن ال نأ ىسوم انيلا دهع دقو كلملاو ةّوبَتلا مهيف لعجو

 مهبلقي لزي ملف كلذب مهبلغي نأ ديريو مهرحسوأعمج مهعمج اماو ةيآ دّمحم عم سيلورانلا
 هذخأف هوجرخأف دمحم نيبو مكنيب ىذلا باتكلا اوجرخأ مهل لاقف هوباجأ ىّتح مهأر نع
 .«لاتقلل اوأّيهتو اوزهجتفرمألا عقو دق :لاقو هقّرمو بطخأ نب بخ

 ةظيرق ىنبو بازحالا ةوزغ باب ىف راحبلا سداس ىف ّىسلجملا هلقنو

 :ريسفتلا نم ”بلاطملا هذه ليذ ىف أضيأو
 رظن اَملف ًاميسو اليمج) ًالجر ناكو هقنع ىلإ هيدي ةعومجم ديسأ نب بعك جرخأف»

 :هل لاق هللا لوسر هيلإ
 ماَشلا نم مكيلع مدق ىذُلا ىكٌذلاربحلا (س)شاّحلا نبا ةّيصو كعفن امأ بعك اي

 هرجاهمو ةّكمب هجرخم ثعبي بنل رومتلاو سؤبلا ىلإ تئجو ريزنخلاورمنخلا تكرت :لاقف

 نيب ةرمح هينيع ىف ىرعلا رامحلا بكريو تاريمتلاو تاريسكلاب ىزتجي ةريحبلا هذه ىف
 عطقنم هناطلس غلبي مكنم قال نم ىلابي ال هقتاع ىلع هفيس عضي ةّبتلا متاخ هيفتك

 ددع عا نأ نورس هولا نأ ةلولز دفع ايروكلذ ناك دق :لاقف وقاحلار: نخل

 لاقف تومأ هيلعو ىبحأ هيلع دوهيلا نيد ىلع ىتكلو كتقّدصو كب تنل لتقلا
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 نض

 لّوا دلج :؛هيدن ىاعد حرش

 .«تبرضف هقنع اوبرضاف هومّدق : هيي هللا لوسر

 :هنايب ىف لاقو هيلإراشملا بابلا ىف 'سداسلا دّلجملا ىف ّىسلجملا هلقنو

 ًأرّبكم ةياور ىف ءاج دقو ةرحبلا ريغصت ىهو لوسترلا ةنيدم ةريحبلا :ئرزجلا لاقو»
 .«راحبلا ىرقلاو ندملا ىّمست برعلاو

 :سداسلا بابلا ىف نمحّرلا سفن ىف ًأاضيأ لاقو
 هتبرت هللا سّدق ىسوُلا لع نب نسحلا نب دّمح مجاعألارخفو ةفئاظلا خيش ىور»

 نع ناذاش نب لضفلا نع دّمحم نب ىلع نع سيردا نب دمحا نع ةبيغلا باتك ىف ةّيكّرلا
 السلا ةيلغ هللا بيع نأ قعريصي نأ نغالقلا ىأ نبا ةيسملا نغرزيمغ ىأ نييدتخحم

 ةّيمأ ىنب كلمركذ ىّتح اهكالم نم نوكي امركذو اهيلارظنو ةفوكلا ناملس لخد :لاق
 نبرهاظلارهظي ىّتح مكتويب سالحأ اومزلاف كلذ ناك اذاف :لاق مث مهدعب نم نيذّلاو

 رهظ ىلع عضوي ءاسكرسكلاب سلح عمج سالحألا ديرَشلا ديرظلا ةبيغلا وذ رّهطملارهاظلا
 ؛ راشأ ةنتفلا ىف اوعقتف اهنم اوجرختالو سالحألا موزل مكتويب اومزلا ىأ ةعذربلا تحت ريعبلا

 :مالسلا هيلع هللا دبعوبأ لاق لاقريدس نع ىفاكلا ىفو ةبيغلا نامز ىف هلعف ىغبني ام ىلإ
 نأ ىغلب اذافراهتلاو ليللا نكس ام نكساو هسالحأ نماسلح نكو كتيب مزلاريدس اي
 وبأ لاق لاق راّمتلا نامي نع ؛َىامعّتلا ىورو كلجر ىلعولو انيلا لحراف جرخ دق ّىنايفسلا
 ىكىوشل طراخلاك هنيدب اهيف كسمتملا ةبيغرمألا اذه بحاصل َّنا :مالسلا هيلع هللا دبع

 :لاق  اّيلم قرطأ مث هديب داتقلا كوش كسمي مكيأف :لاق اذكه هديب أموأ ّمث هديب دانقلا

 .هنيدب كسمتيلو هتبيغ دنع دبع هللا قتيلف ٌةبيغرمألا اذه بحاصل نا

 هتبرت هللا سّدق ىسولتلا ناع نب نسحلا نب دّمحم مجاعألارخفو ةفئاظلا خيش ىور»

 ناذاش نب لضفلا نع دّمحم نب ىلع نع سيردا نب دمحأ نع 'ةبيغلا باتك ىف ةيكلا

 هيلع هللا دبع ىبأ نعريصب ىبأ نع العلا ىبأ نب نسحلا نعريمع ىبأ نب دّمح نع
 ىلمركذ ىّتح اهئالب نم نوكي امركذو اهيلارظنو ةفوكلا ناملس لخد» :لاق مالسلا

 .187 :ىسوط تبيغ .؟



 لضنإ

 ةعفان ةركذتو ةعجان ةظعوم

 رهظي ىّتح مكتويب سالحأ اومزلاف كلذ ناك اذاف :لاق ّمث مهدعب نم نيذلاو ةّيمأ ىنب

 «.ديرشلا ديرظلا ةبيغلا وذ رّهطملارهاظلا نبرهاظلا

 موزل مكتويب اومزلا ىأ ةعذربلا تحت يعبلارهظ ىلع عضوي ءاسكرسكلاب سلح عمج سالحألا

 ةبيغلا نامز ىف هلعف ىغبني ام ىلإ راشأ .ةنتفلا ىف اوعقتف اهنم اوجرختالو سالحألا

 نكو كتيب مزلاريدس اي :مالسلا هيلع هللا دبعوبأ لاق لاق ريدس نع 'ىفاكلا ىفو
 جرخ دق ٌىايفسلا َنأ ىغلب اذافراهّتلاو ليلا نكس ام نكساو هسالحأ نم ًاسلح
 ىلجر ىلع ولو انيلا لحراف

 اذه بحاصل نا :مالسلا هيلع هللا دبعوبأ لاق لاق راّمتلا نامي نع ىنامعّتلا ىورو

 مكيأف :لاقاذكه هديب أم وأ مث هديب داتقلا وشل طراخلاك هنيدباهيف كسمتملا ةبيغرمألا

 دبع هللا قتيلف ٌةبيغرمألا اذه بحاصل ّنا :لاق حن اّيلم قرطأ مث هديب داتقلا كوش كسي

 ' .هنيدب كّسمتيلو هتبيغ دنع

 ةياغ ىف هريغوربخلا اذه نمرهظي امك ةبيغلا نامز ىف نيّدلاب ىَّسمتلا نإ ثيحو

 هيلع ولا ةبيغو ُةْيَِيََي تلا دقفو دهعلا لوطو ماهوألاو تاهبَشلا قّرطت ةرثكل ةبوعّصلا

 قافنلا عويشو بلاطملا بّعصتو بهاذملا تّتشتو ءايلوألا ةّلقو ءادعألا ةرثكو مالسلا

 م هللا انّير :اولاق نيذَّلا نم تباثلا كّسمتملل ناك قاس نع فشاكالو رومالا ءافخو

 .هريغل سيل ام ةجرّدلاو لضفلا نم اوماقتسا

 ىلع اهيف تبنثي ال :ةبيغلاركذ دعب مالسلا هيلع ىلع نع ثيدح ىف "لامكالا ىفو

 ىف بتكو انتيالوب مهقاثيم هللا ذخأ نيذلا نيقيلا حورل نورشابملا نوصلخملا اّلا هنيد
 .هنم حورب مهدّيأو ناميالا مهبولق

 نم مكضعب أربي ىري ملعو ىده ماما الب متيقب اذا متنأ فيك : مالسلا هيلع هنع هيفو

 .7582 ص 8 ج.١

 .189 :ىنامعن تبيغ .؟

 .”؟ملر ا لامكالا .؟



 نضي

 لّوا دلج .هبدن ىاعد حرش

 هراتتساو مامإلا ةبيغو قاقّشلا لهأ بّلغتو قافّتلا لهأ ءاليتسا نم ىكتشملا هللا ىلاف

 .قىجهمو ءادفلا هسفنل ىسفنف هركذ ىسنُي 5 داكو هريبخ عطقنا ىتح هرايد دعبو هتبرغو

 :ءاقولا همادقأل

 نمّرلاو رصعلا ماما داعب ىلع اهترفز ءاشحألا عطقت ًةرسح اي

 ىنمز ىوتلاو ىرهد كيف ىنناخ نا 202 ىسأو ًٌةعول ىسفن قشنت داكت
 ىنمزليو ىنييحي فكركذ نسحو ىنمّدقي ىنيع ف كصخش رون اه

 قاحسا ىنأل هتّلع هيلع هللا تاولص نيب دقف ًاديرش ًاديرط هجرف هللا لّجع هنوك اَمأو

 :لاق م هيفو 'لامكالا ىف هاور ليوط ثيدح ىف رايزهم نب ميهاربأ

 ًانيصحتو ىرمأل ًارارسا اهاصقأو اهافخأ الا ضرألا نم نظوأ ال نأ ىلإ دهع ىبأ نا

 لامّرلا ةيلاع ىلإ ىنذبنف َلاوَّصلا ممألا ثادحأ نم ةدرملاو لالّضلا لهأ دئاكم نم ىلحمل

 .علملا ىلجنيورمألا لحي اهدنع ىتَلا ةياغلا (ىفرظني) ىفرظتنن ضرألا متارص ُْتْبُجو
 (لاق :لاق نأ ىلإ)
 اودع هللا ءايلوأ نم يلو لكل ناف اهيصاقأ عّبتتتو ضرألا ىفاوخ موزلب َىنب اي كيلعف

 الف دانعلاو داحلالا ىلوأ (هعالخ) هفالخو هقافن لهأ ةدهاجمل ًاضارتفا ًاعزانم ًأّدضو اعراقم

 تا اذاريظلا لثم كيلا عّرن صالخالاو ةعالّلا لهأ بولق ّنأ ملعاو كلذ كتشحوي

 سفنأب نوزربي ءاّرعا ةررب هللا دنع مهو ةناكتسلالاو ةّلَّذلا لئاخمب نوعلطيرشعم مهو اهراكوأ

 ةدهاجم ىلع هورزاوف نيذدلا اوطبنتساو ماصتعالاو ةعانقلا لهأ مهو ةجاتحم (ةفلتخم) ةلتخم
 مهلبجو رارقلا راد ىفّرعلا عاستاب مهلمشيل ايندلا ىف ميَّصلا لامتحاب هللا مهّصخ دادضألا

 .ىبقعلا نسح ةماركو ىنسحلا ةبقاعلا مه نوكتلربّصلا قئالخ ىلع

 :مالّسلا دعب ةئامعبرأو رشع ىنثا ةنس ىف ديفملا ىلع درو ىذلا عيقوتلا ىفو

 هئايلوأ نم ىل هبهو ىذّلا ببَسلاب هللا كمصع كتاجانم انرظن انك دقف دعبو

 انرص ءامهب نم خارمش ىف بصني انلّرقتسم نم كلذ انعفشو هئادعأ ديك نم هب كسرحو

 .(عيقوتلا) نامالا نم تيرابسلا هيلإ انأجلأ ليلامغ نم أفنآ هيلإ

 .؟؟ا/ /5 خ1



 لنوع

 ةعفان ةركذتو ةعجان ةظعوم

 لقن :ىجيهاللا ئروكشالا نيدلا بطق فراعلا لضافلا خيَشلل بولقلا بوبحم ىفو

 رعشي نبرعلاب ًاتيب ئومحلا نيّدلا دعس ىبهبلا فراعلا خيَشلا نع ناويذدلا حراش ئدبيملا

 :اذهوهو ّىددعلازمترلاب ىإجلاو لا ىلملا هللا مالس هيلع مئاقلا مايق نامزب
 اماكا ديما كلا سس دوي نقع نانتلا علم اذا

 ىذُلا هتبتع رونب انراصبأ رونو روهلّقلاب هتبيغ لّدبو رورَسلاب هجرف لّجع ّمهّللا تر

 .روتلاب ةملظلا لّدبت

 ىنالتبا دعبلاو نيبلاب ىذلاو

 ةريج نم ىمحلا لها اذّبح

 ىلإ تراط اذا ريظلا دسحأ
 ايه ريعضا .قيحتلا قنعأ

 مهقراف ذم بلقلا َنأكو
 (مهب) مكب ظحأ ملورمعلا بهذ

 ملكدعب ًامارغ نوديرت ال

 ىذلا دهعلا اركذا نايلخ اي

 امكل ىركذ لثم ناركذاو

 ىكتشأ مكيلا مكنم مكبو
 ىلع هاوهأ انأ نم الأساو

 ىناجش الا ىمحلا ركذ ىرج ام

 قاربو مهيلا قوشلا ىنفش

 ىنانعب مييلا قوشلا بذج
 ناريظلل (تعلقا) تقلقأ وأ مهضرأ

 نامألا ىطعأ ىنثأ ول مهوحن
 نايتس شارب ق١ قلع نئاط

 ىنامز (مهينق) مكين ىف ىّصقتو
 ىافك دقام مكدعُب نمىب لح
 ىنات دهاع ىوتلا لبق امتنك

 نايت نأ: «فانضتالا نلف

 قامألا ىطعأ مكب مكنم ىسعف
 «ىنافجو ىّتع ُّدص مرج ئا

 لصفلارخآ ىف ةجهملا ةرمثل ةّجحملا فشك ىف سوواط نبا اهركذ تايٍبألا هذه :لوقأ

 مو 'مالسلا راد ىلإ ماثالا ىداه باتك بحاص اهلقنو اهلئاق دجأ ملو '.ةئاملاو نيسمخلا
 عجارف هباتك ىف امهركذي مر شعيداحلاو سداسلا تيبلا نأ اَلا دحأ ىلإ اهبسني

 .هتبيغ و هدقفل مهتزحو مامالا ىلع نينمؤملا ءاكب ىلع ةلادلا رابخالا نم ًائيشركذنلف

 :ةبيغلا باتك ىف ىسوطلا خيشلا لاق

 ١. ص 1928.

 .؟ صسسص١"؟.
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 لّوا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 نع ىريمح ارفعج نب هللادبع و ىنوتيزلا ىلع نب نسحلا نع هللادبع نب دعس»

 هل ثيدح ىف الكا اضرلا نسحلا ىلا نع بوبحم نب نسحلا نع ىئاتربعلا لاله نب دمحا
 لك ايف طقاميب كيص دايس ةنك مجدل :لاق رعي ةيئاذللا عموم هم ادرهعتخلا لوط
 ناد افجتلاب لها هيلع نكت دلو نيم فيلاعلا ةعيشلا اوقف هس كلو ككاو ضال

 امّرسا مهب ىناك نيعملا ءاملا دقف دنع نيزح نارح فسأتم نمؤم نم مك و ضزالا لها

 و نينمؤملل ةمحر نوكي برق نم هعمسي امك دعب نم هعمسي ءادنب اودون دقو نونوكي

 '.«(ثيدحلا)وه ءادن ّىا :تلقف نيرفاكلل ًاباذع

 انثدح» :ةرابعلا هذهب نيتبيغرمالا بحاصل نا باب ىف ةبيغلا باتك ىف ىنامعنلا هلقنو

 دنا انقادحا لاق ىريستللا رفعتح حزب هللادوهو ةاذترام ني دنا انقالح,لاق انها نم دع

 هنا نسح اي :القا اضرلا ىل لاق :لاق دارزلا بوبحم نب نسحلا انثدح :لاق لاله نب
 '.(ثيدحلا) ءاّمص ةنتف نوكيس

 'راحبلا نمرشع ثلاث ىف هي ىسلجملا هلقنو

 'متاقلا ىلع ّصنلا ىف الكا اضرلا نع ىور ام باب ىف نيدلا لامك ىفو

 :نورشعلا و عساتلا بابلا ”رابخالا نويع ىف قودصلا لاقو

 لاله نب دمحا نع ىريمحلا عماج نبرفعج نب هللادبع انثدح :لاق هِي ىبا انثدح»

 ءاّمص ةنتف نم ّدِبال :ىل لاق :لاق ذيل اضرلا نسحلا ىلا نع بوبحم نب نسحلا نع ىناتربعلا

 لها هيلع ىكبي ىدلو نم ثلاثلا ةعيشلا نادقف دنع كلذو ةجيلوو ةناطب لك اهيف طقست
 ىدج ىمس ىَمأو ىبأب :لاق مث نافط نيزح لكو نارحو ىرح لكو ضرالا لهاو ءامسلا

 نم مك سدقلا ءايض عاعشب دقوتيرونلا بويج هيلع 4! نارمع نب ىسوم هيبشو ىهيبش

 دق اوناك ام سيآ مهب ىنأك نيعملا ءاملا نادقف دنع نيزح ناريح فسأتم نمؤم مكو ةنمؤم ىرح

 ريرس تاجا 7 صو 11١ باجا؟ 1 ضا
 .ىرافغ باج 18١ صو ىككنس باج 45 ص .”
 1 نسا ع
 .ىدنوخأ باج 77/١ ص .*

 .ميدق باج 18١ ص .ه
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 ةعفان ةركذتو ةعحجان ةظعوم

 «نيرفاكلا ىلع ًاباذعو نينمؤملا ىلع ةمحر نوكي برق نم عمسي امك دعب نم عمسي ءادن اودون

 .مكاقلا ىلع صنلا ىف اك اضرلا نع ىور ام باب ىف 'نيدلا لامك ىف هلقنو

 :رشع انثالا ةمئالا ىف ذه نينمؤملاريما نع ىور ام باب ىف 'رثالا ةيافك ىف زازخلا لاقو

 ديمعأ ندد ا ةنينع ينلاظولا انقل هلا دييغو دنس يودع ل ليغ ةاقريقاو

 نب هللادبع انثدح لاق قورسم نب دّمحم نب دما انثدح :لاق ىرابثالاريصن نب بوقعي نب

 نارمع انثدح :لاق ةنييع نب نايفس انثدح :لاق ىمهسلا دايز نب دّمحم انثدح :لاق بيعش

 ةلزع هللا لوسر تعمم :ؤف| نيتمؤلاريما لاق :لاق ةيفتحلا نب دمحم انفدح :لاق دواد نب
 كل ترهل فماذاق فينو يع هقا ويقام انا قم عننا لعاب( لاقت: أر لرش

 كلذو ةناطبو ةجيلو ّلك اهيف طقسي مليص ءاّمص ةنتف نوكتسو «موق رودص ىف نئاغض

 ءامسلاو ضزالا لها هدقفل نزحت كدلو نم عباسلا دلو نم سمانحلا كتعيش نادقف دنع

 عفر مث أّيلم قرطا مث هدقف دنع (ناّرح) ناريح فهّلتم فساتم ةنمؤم و نمؤم نم مكو

 :لاق وا هرونلا بويج هيلع نارمع نب ىسوم هيبشو ىهيبشو ىتمس ىماو ىباب :لاقف هسأر
 ىف نم هعمسي ءادنب ىدون اوناك ام سيأ مهب ىناك سدقلا عاعش نم دقوتيرونلا بيبالج

 .«(ثيدحلا) نيقفانملا ىلع اباذعو نينمؤملا ىلع ةمحر نوكي برقلا ىف نم هعمسي امك دعبلا

 . 8+ ةتمغالا ىلع يي لوسرلا صوصن باب ىف ”راحبلا ثلاث ىف هِي ىسلجملا هلقنو

 نع القل متاقلاب هِي ىنلا رابخاو هللا رابخا نم درو ام باب ىف 'هنمرشع ثلاث ىفو

 :هدعب الئاق رثالا ةيافك

 وأ لاح كدلو نم هلوقو ءدالوالا عباس ال ةمئالا عباس ىا عباسلا دلو نم - نايب»

 .«سماخلل ةفص

 :ةبيغلا باب ىف ىفاكلا ىف ليي ىنيلكلا لاقو

 نع رواسملا نب دّمحم نع نارجن ىبأ نبا نع دّمح نب دمحأ نع ىبحي نب دّمح»

 .توافت ىمك اب ,//7 ديدج باج .708 ص .؟

- ٠. 97 03 
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 نحرك

 لوا دلج :؛هبدن ىاعد حرش

 و مكرهد نم ًانيئنس مكماما َنييغيل هللاو اما هيونّتلا و مكاَيا :لوقي هللادبع ايأ تعمس

 .كلس داو أب كله لتق :تام :لاقي ّيح نصحمنتل

 وجني الفرحبلا جاومأ ىف نفسلا أفكت امك نأفكتل و نينمؤملا نويع هيلع نعمدتلو
 ةياررشع اتنثا نعفرتلو هنم حورب هدّيَأ و ناميالا هبلق ىف بتكو هقاثيم هللا ذخأ نم آلا
 سمه ىلارظنف :لاق - ؟عنصن فيكف :تلق مث تيكبف :لاق ّىأ نم ىأ ىردي ال ةهبتشم
 انرمأل هللا و :لاقف معن :تلق - ؟سمّشلا هذه ىرت هللادبع ابأ اي :لاقف ةّفصلا ىف ةلخاد

 سمحت هلك نوقع احا

 :مامالا ةبيغ ىف ىور ام باب ىف 'ةبيغلا باتك ىف ه ىامعتلا لاقو
 نع ىرهرلا حابر نب دّمحم نب دما انئثّدح :لاق سنوي نب هللادبع نب دحاولادبع انربخأ»

 و هسلجم ىف 9! هللادبع ىبأ دنع تنك لاقرمع نب لّضفملا ىنثّدح لاق ماصع نب دّمحم نع

 أي ىل لاقف ىريغ ديري هارأ تنكو الغلا مئاقلا مساب ىنعي هيونتلاو مكايا :انل لاقف ىريغ ىعم
 (ىنعملا ىف داحتاو ظافلالا ضعب ىف فالتخاب ثيدحلا) هيونّتلاو مكاتا هللادبع اب

 اع نيالا زيقيو ىو ىندقعاو باطلا نأ نب نيسللا عمود ان دعتالاف ابيع

 لّضفملا نع رواسم نب (دمحم) ورمع نع نارجن ىبا نب نمحّرلادبع نع ًاعيمج ىنابصقلا

 .(ثيدحلا) مكاَيا :لوقي مالّسلا هيلع هللادبع ابا ىنعي ْخيَشلا تعمس :لاق يعجلارمع نب

 مركلادبع (نع) نب دّمحم نب دمحا نع ىبحي نب دّمحم نع ىنيلكلا بوقعي نب دّمح

 «هلثمركذ ورمع نب لّصفملا نع رواسم نب دمحم نع نارجن ىبأ نب نمجحرلادبع نع

 .7 78 /١ىفاك .١؟*/١ لوقعلا تارم .'

 .ىرافغ باج ١01١و ىككنس باج ا/ل* ص ١.



 هرابتعا و موصعملا نع هرودصب نادهشي

 :هّصن ام ءاعّدلا دنس نع ثحبلا دعب نامجلا دقع ىف هلي ىربيلكلا لاق

 نفاع رع اننودصي نهتم الا أفاض انكماش ءاعتلا قمنا تاضتالاوز)

 ءاعّدلا هلقنو هيلع هِي دّيَسلا دامتعا ناو ؛ةغالبلاو ةحاصفلا عيبانيو ةمكحلاو ةمصعلا

 .«دهاوّشلا مظعأ نم لمعلل هفئص ىذلا هباتك ىف

 مامشتسا وربخلا رابتعا فاشكتسا ىنعأ ةيروكذملا حراَشلا هيلا راشأ ىذّلا اذه :تلق

 ةمظعو هيناعم ةّوقو هبولسا ماكحتساو هنومضم ولع نع موصعملا نع هرودص ةحار

 تح انه مهتاملك نم ًائيشركذنلف مهبتك ىف هب اوصاوتو ءاملعلا هكلس كلسم هينابم
 :لوقنف بولطملا حضتي

 هعضوب هعضاو رارقاب عوضوملا فرعيو» :'هتيارد ىف هتبرت هللا سّدق ىناَتلا ديهَشلا لاق

 ةّيوق ةكلم ثيدحلاب ملعلا لهألو ءاهوحن و هظافلأ ةكاكرب ًاضيا فرعي دقو (لاق نا ىلا)

 هتفرعمو ًأيَوق همهفو ًابقاث هنهذو أمات هعالطا نوكي نم هب موقي امناو كلذ اهب نوزيمي

 .«ةنكمم كلذ ىلع ةلاّدلا نئارقلاب

 .ةّيوامّسلا حشاورلا ىف يي دامادلا دمتعملا قّمحملا دامعلا دنَلا دّيَسلا لاقو

 ًاضيا فرعي دقو (لاق نا ىلا) عضولاب هعضاو رارقاب ًاعوضوم ثيدحلا نوك فرعيو)»
 عم نتملا ةَحصب مكحي دق امك كلذ ىرجم ىرجي امو اهيناعم ةفاخس و ىورملا ظافلأ ةكاكرب

 و
 .157 ص 5

 اوكا
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 لَوا دلج «هبدن ىاعد حرش

 و مولعلا تاضماغو ةغالبلا نينافاو ةنازّرلا بيلاسا نم هيف ناك اذا ًافيعض دنَسلا نوك

 بزحو ةمصعلا باحصأو ىحولا ةنزخ نم هرودص نوكي نأ آلا ىبأي ام رارسألا تاّيفخ

 ةفاقث و ةّيوق ةكلم ثيدحلا ملعب نيعلطضملل و ةّيسدقلا ةّوقلا نداعم و سدقلا حور

 .«عومسملا نم عوضوملا نوزّيميو بوذكملاو حيحّصلا اهب نوفرعي ةديدش

 ذوخأملا بتكلا و لوصالاركذ دنع لٌوألا لصفلا ىف راحبلا ةمّدقم ىف هي ىسلجملا لاقو

 :هّصن ام اراحبلا نم

 تاوعدلا ىف نيثّدحملا ءامدق ضعب فيلأت ئرغلا ىف اندجو ىذْلا قيتعلا باتكلاو»

 '«حورغلا باتكلاب هانيقسو
 و ةروكذملا -.بنكلا لغ .قوقولا نابي قف قذلا ةمتقملا نم قاتلا :ليضفلا ق:لاقاو

 :هّصن ام كلذ ىف اهفالتخا

 قرشي ةبيرغ ةغيلب هلماك ةيعدا ىلع لمتشم وهو ةيعذألا ىف هلك قيتعلا باتكلاو»

 ىلع لدع دهاش اهتارقف نم ةرقف ّلكو (ماهفالا) ماحفالا و زاجعالا رون اهنم ّلك نم
 .«(لاق امرخآ ىلا) مالكلا (ءارما) ءانماو مانالا ةَْمأ نع اهرودص

 :هّضن ام ”نيرشعلاو عبازلا ثيدحلا دعب نيعيرألا هباتك ىف ًاضيا لاقو
 نكل موقلا حلطصم ىلع فعض اهدنس ىفو ةّيتولاظلاب ىّمست ةبطخلا هذه -ريونت»

 ماو مالَسلا هيلع مامالا ريغ نع هرودص ىبأت ماظتلا و بولسالا ةبارغو مالكلا ةغالب

 .«(لاق امرخأ ىلا)

 :هّضن ام ' نيئالقلا تيدحلا لقت دعب هيف أضيا لاقو

 وا تاقّئوملا نم انه دنّسلا بسحب نأَشلا ميظعلا ليلجلا ىسدقلا ثيدحلا اذه»

 دّيؤيوهو روهشملا ىلع فيعضربنلاو (لاق نأ ىلا) ًالاسرأ هيف َنأرِهاَظلا نا آلا ناسحلا

 .«هتّحصب دهشي هنيماضم َولع نكلو انهه لاسرالا

 ١  .18ميدق باج ١/ 8.
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 اس  _ سي اسس لسا 2-_-_ ي يححسسا_

 هرابتعاو موصعملا نع هرودصب نادهشي هنيماضمؤولعو ءاعّذلا بولسا ةناتم

 :ديناام "نيرتقعلا و: ثالاقلا فردا لقت كعب هيف اضنأ لاكَو

 اهيناعم ةعفرو اهينابم ةّوقل رابخالا هذه نكل روهشملا ىلع فيعضربخ لا اذه ٍِِ نييبث»

 .«(لاق امرخآ ىلا) دنس ىىلا جاتحت ال

 ةيداجَسلا ةفيحصلا ىلع هحرش وه و راوثألا رون هباتك لوا ىف هلي ىرئازجلا دّيَسلا لاقو
 :اهدنس ىلا ةبسّتلاب هل مالك ىف

 الا ردصي ال اهلثم ّنأ ىلع نالدع نادهاش اهراوطا ةبارغو اهبولسا زاجعا ًاضياو»
 .«هلثم نع

 نئارق هركذ دعب 'لاقملا جهنم ىلع هتاقيلعت ىف هدقرم هللارون ىناهبهبلا ديحولا لاقو
 :قوثولا تاراماو دامتعالا

 ةيَجحل نئارقلا نمو باتكلا ىف اهضعب كلرهظيس ةريثك نئارقلاو تارامالا نأ ملعاو»

 ىوتفلا وا ةياورلا بسحب ًاروهشم هنوك وا هب ىوتفلا ىلعوا هب لمعلا ىلع قافتالا عوقوربنلا
 وا لقعلا مكحوا عامجالاوا ةّنّسلا وا باتكلل ًاقفاوم وا ةلظنح نبرمع ةلوبقم لثم ًالوبقم وا

 ةءارق لثم ةبّرجم اهتيصاخ ىتلا هيعدالاو لامعالاو تايالا صاوخ ىف درو ام لثم ةبرجتتلا

 نم هنوكب دهشي ام هنتم ىف نوكيوا كلذريغو داري ىتلا ةعاّسلا ىف هابتنالل فهكلارخأ
 ىبأ ءاعدو ةّيداجسلا ةفيحّصلاو اهرئاظنو ةغالبلا جهن بطخ لثم مالَسلا مهيلع ةنمالا

 .«(لاق امرخآ ىلا) كلذريغ ىلا ةريبكلا ةعماجلا ةرايّدلاو ةزمح

 :هّصن ام عوضوملا ناونع تحن ةيادهلا سابقم ىف هِي ىناقماملا لاقو

 و اهظافلا ةكاكر لثم ىواَّرلا وأ ةياوّرلا ىف ةنيرق :اهنم تافّرعم عضولل اولعج دق»

 أءوض ثيدحلل ّناف اهيناعمو اهظافلأ ةكاكر اهعضول دهشي ثيداحأ تعضو دقف اهيناعم
 اهب نوزّيمي ةّيوق ةكلم ثيدحلاب ملعلا لهال وركنت ليللا ةملظك ةملظو فرعي راهّتلا ءوضك

 هفلاخي اّمع هقاذم قفاوي امزييمتو هبحاص نحل مهف ىف الخدم ةرشابملل ّنا كلذو كلذ
 هكر ناك هنا رتخا نعذاف كرو تع ام فرعو ىققسرخ اريقارول اناينقا نا قتلا

 ١. ص ٠١2.

 .ىكنس باج ١١ ص .؟



 نف

 ةلمجلابو هبيذكت ىلا ردابيربخلل هعامس دّرجمبف هّبحي ناك هّناب ملعيوهو ىنالفلا ءىّتلا

 نيبزتمي نئارقلاب ةفرعمو ىوق مهفو بقاث نهذو ّمات عالطاو ةّيوق ةكلم هل تناك نم

 '.«عوضوملاو ليصألا

 :هّصن ام ةّيقشقشلاب ةفورعملا مالّسلا هيلع هتبطخ حرش ىف ديدحلا ىبا نبا لاقو

 :لاق ة ةناعتسمو:فنالق ةننوبق نكن اولا تربت ند قصيرا وبا نكي * ىنثدح»

 ..ةبطخلا هذه باّشنخلا نباب فورعملا دمحا نب هللادبع دّمح ىبأ 9 ىلع تأرق

 قّدصم كنا ملعأ امك همالك هنا ملعأل ىّلاو هللاو ال :لاقف ؟ةلوحنم اهتا لوقتأ :هل تلقف

 و ىضّرلل ىلا :لاقف هي ىضّرلا مالك نم اهنا نولوقي ساّنلا نم ًاريثك ّنا :هل تلقف :لاق
 هّنفو هتقيرط انفرعو ىضتلا لئاسر ىلع انفقو دق بولسالا اذهو سفتلا اذه ىضتلاريغل

 '.«رمخ الو لخ ىف مالكلا اذه عم عقي اموروثنملا مالكلا ىف

 و ةيؤرريغ نم فورعملا هّلل دمحلا» :اهّوا مالَسلا هيلع هتبطخ حرش ىف ًاضيا لاقو

 :«لاقام معن

 ءامحّشلا ىبأ نباب فرعي ثدحم بتاك مالكب ظعاوملا ف سانلا فغش دقو :تلق»

 ملعيل هل هتدجو ام نسحأ ىه هظعاوم نم ةبطخ انهه دروا انأو ىنالقسعلا (ءابخشلا)
 .دلوملاو ليصألا مالكلا نيب قرفلا

 راصآلا نم مكروهظ اوفّنخ و ةبعتملا لاَمألا تاقلح نم مكسفنأ اوكف سانلا اهتا

 جيرابز ىلا مكوغص اوليمت الو ةّبعشتملا ىنامألا ضاير ىف مكعامطأ اوميست الو ةبقحتسملا
 ردغلا ىلع اهعابط َّنأ متملع امأ ةبصن ةلماع اهمئاشه ىف مكماسجأ ٌلظتف ةبّبحملا اينّدلا

 اوضناف ةبّقعتم ةعجار اهتبه ىف ةبقترم ةرظتنم مهءاس املو ةبهتنم اهلهأ رامعال اهتاو ةبكرم

 له ةبّوصم و ةدّعصم ركفتلا لويخ اورجاو ةبّرغم و ةقّرشم رابتعالا بئاكر هللا مكمحر

 ةفلاَسلا ممالا نيا ةبدجم اهلهأ نم ةشظعم ًارايدو ةبرخ اهشورع ىلع اروصق الا نودجت

 و ةبجحلا و ةدفحلا ولوا ةبّجرملا ةمّظعملا كولملا و ةبلغتملا ةيضاملا ةربابجلا و ةبّعشتملا

 .05 سص.١
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 ةّيجوعألا دايجلاو ةبّتطملا ةضافصفلا ماينلاو ةبجللا ةراّرجلا شويجلاو ةبجعملا فراخرلا

 ةنيصحلا ةّيذاملاو ةبّردملا (هفقثملا) ةبقثملا نادّللا و ةبحصملا ةّيقدَّشلا بعاصملاو ةّبنجملا

 ترّيس و ةبظعم ًافويس ماقسألا نم مهتازأو ةبهتنم ريغ مهمايخ هللا و تقرط ةبختتنملا

 ةبضتخم ةيناق مهجهم نم ةّينملا رافظا تحبصأف ةبّتكم بئاتك اهبون نم ماْيألا مهيلا

 مهئا ّمث ةبغَسلا ضرألا ماوه مهموحل تلكا و ةبلجم مهيلع تابداّتلا تاوصأ تدغو

 ةديعسف ةبستكم تناك امب سفن لك ىزاجت و ةبتعم الو رذع هيف لبقي ال مويل نوعومج

 .ةبكبكم رانلا ىف ةبّذعم ةّيقشو ةبوثمرامألا اهتحت نم ىرجت ةبّرقم

 بطخت ديلوتلا ةنّيب فلكتلا ةرهاظ اهارت امك ىهو بتاكلا اذه اهبطخ ةبطخ نسحأ هذه
 ةغالبلا جن نم ًاريثك نا نولوقي ىوه لا بابرأ نم ًاريثك نال اذه تركذ امناو اهسفن ىلع

 و هريغ و نسحلا ىبأ ىضرلا ىلا هضعب اوزع ابر و ةعيشلا ءاحصف نم موق هعنص ثدح مالك
 و الالض قيرلقلا تانّيب اوبكرو حضاولا جبّنلا نع اولضف مهنيعأ ةّيبصعلا تمعأ موق ءالؤه
 :لوقأف طلغلا نمرطاخلا اذه ىف امرصتخم مالكب كل حضوا انأو مالكلا بيلاساب ةفرعم ةّلق

 .هضعبوا ًالوحنم ًاعونصم ةغالبلا جه ّلك نوكي نأ اماولخي ال

 هيلع نينمؤملاريما ىلا هضعب دانسا ةّحصرتاوتلاب ملعن انال ةرورّضلاب لطاب لؤألاو

 ةعيشلا نم اوسيل و هنم ًاريثك نوخرؤملا و مهّلج وا مهلك نوثّدحملا لقن دقو مالَسلا

 .كلذ ىف ضرغ ىلا اوبسنيل

 نم ًافرطأ دش و ةباطنخلاو مالكلاب سنأ دق نم قال هانلق ام ىلع ّلدي ىناقلاو

 حيصفلا و كيكلا مالكلا نيب قّرفي نأ ّدِبال بابلا اذه ىف قوذ هل راص و نايبلا ملع
 نّمضتي دحاو ساّرك ىلع فقو اذاو دّلوملاو ليصألا نيب و حصفألا و حيصفلا نيبو

 نيبزّتميو نيمالكلا نيب قّرفي نأ دبالف طقف مهنم نينثال وا ءابطخلا نم ةعامج ل ًامالك

 دق هاندجوف مانت ىبأ ناويد انحّفصتول هدقن ورعّشلاب انتفرعم عم اّنا ىرت الأ نيتقيرظلا

 هسفن و ماتت ىبارعشل اهتنيابم قوّذلاب انفرعل هريغل ةدحاو ةديصق وا دئاصق هئانثأ ىف بتك

 دئاصق هرعش نم اوفذح نأَّسلا اذهب ءاملعلا نا ىرت الأ ضيرقلا ىف هبهذم و هتقيرطو

 ًاريثك ًائيش ساون ىبأرعش نم اوفذح كلذك ورعّشلا ىف هبهذمل اهتنيابمل هيلا ةلوحنم ةريثك



 هن

 لوا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 اودمتعي ملو ءارعّشلا نم امهريغ كلذكو هرعش نم الو هظافلا نم سيل هّنا مهرهظامل
 .ةّصاخ قوّزلا ىلع آلا كلذ ىف

 ًادحاو ًابولساو أدحاو ًاسفنو ًادحاو ًاءام هّلك هتدجو ةغالبلا جه تلّمأت اذا تنأو

 نآرقلاك و ةيهاملا ىف ضاعببألا قابل ًافلاخم هضاعبأ نم ضعب سيل ىذّلا طيسبلا مسجلاك
 و بهذملاو ذخأملا ىف ةلئامم ةيآ لكو هنم ةروس لكو هرخآك هطسوأو هطسوأك هلقوأز يزعلا

 هضعبو ًالوحنم ةغالبلا جمن ضعب ناكولوروّسلاو تايالا ابل مظّنلاو قيرطلاو فلا

 اذه ّنأ معز نم لالض حضاولا ناهربلا اذهب كلرهظ دقف كلذك كلذ نكي مل ًاحيحص

 قّرطي لوقلا اذه لئاق ّنأ ملعاو مالسلا هيلع نينمؤملاريما ىلا لوحنم هضعبوا باتكلا
 اذه ىف انسفنأ ىلع كوكّشلا انطلسو بابلا اذه انحتف ىتم انال هب هل لبق الام هسفن ىلع

 نأ نعاطل غاسو أدبأ هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع لوقنم مالك ةّحصب قئن موحتتلا
 رمعو ركب ىبأ نع لقن ام كلذكو عونصم مالكلا اذهو لوحنمربخلا اذه :لوقيو نعطي

 ادنتسم نعاطلا اذه هلعجرمأ ّلكو كلذريغو بذدالاو ظعاوملاو بطخلاو مالكلا نم

 و نيعباتلاو ةباحّصلاو نيدشارلا ةنمئألاو هلآو هيلع هللا ىلص ىتلا نع هيوري اميف هل

 اميف هلثم ىلا اودنتسي نا مالَسلا هيلع نينمؤملاريما ىرصانلف ءابطنحلاو نيلرتملاو ءارعَّشلا

 '.«حضاو اذهو هريغو ةغالبلا جهن نم هنع هنووري

 ىفو ةبدّنلا ءاعد نم ىسربلاو هيف سوواط نبا هذخأ اّم هانلقن اميف ترّبدت اذا :تلق

 . ليش هم. ءاز اعخلا امو ليصأ ءانعذلا ناي كتقسو اهي قرقلا تيلع هس ءاعذلا



 نآ حرشو اعد دنس نايب

 تسمين هديشوي «شنيب و تفرعم ضاير ناحاّيسو ءشنادو لضفراحب ناحاّبسرب

 قياقح راونا هك «هبدن ىاعد» لثم رد نأ حرش هب ضرعتو دنس ركذ هك [دش نشور]

 ىاهدياف نادنج ؛عماج شتارقف رودص ار قياقد رارساو ءتسا عمال شتاملك هوجوزا
 تحصرب [هك تسا] ىدح ات نأ تارابع تغالبو تحاصفو نيماضم ولع اريز ؛درادن

 و دنامالك ىارما هك - مالسلا مهيلع نيموصعم همئازا ىكي سدق تحاسزا نآرودص

 .دنكىم تلالد - مانا ىاحصف

 نياردات «ميزادربىم نأ حرشو دنسركذ هب «ىبلق ّنئمطيل» باب نم نيا دوجو ابو
 لمع هب مهام دنتشاد هملسم ثيداحا دنس نايبرد امدق هك ار ىكربتو نّميت نمض

 .ميشاب هدروا

 ىرفوزبلا
 :ةعيرّذلا ىف - هتبرت هللا سّدق - نارهظلا كرب اغآ خيشلا ىناترلا ملاعلا لاق

 خياشم نموه ىذا ئرفوزبلا نايفس نب نيسحلا نب دّمحرفعج ىنأل ءاعّدلا باتك»

 خيشلا نبا ىلع ىبأ خيشلا ىلامأ ىف ةّيورملا ثيداحألا ضعب ديفملا هنع ىور دقو ءديفملا

 هلقن ّثو ةّرق ىبأ نب دّمح اذه هباتك نم هجرختسا ىذَلا ةبدنلا ءاعد هيف دروأ ىئسوللا

 '.«ةّرق ىبأ نبا باتك نع هرازم ىف ىدهشملا نب دّمح

 :تائملا ةعبار ىف ةاوّرلا غباون ىف أضيأ هي لاقو

 ١. ص 4 ج هعيرذلا 187.
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 نرسم

 لَوا دلج ءهبدن ىاعد حرش

 امك 5١ ةنس ىفوتملا ديفملا خياشم نم ىرفوزبلا رفعج وبأ ئرفوزبلا نيسحلا نب دّمحم»

 نع َىسوَلا هدلاو نع ىلعوبأ ىوري هتاف ىسوطلا ىلع ىبأ ىلامأ ديناسأ ضعب نمرهظي

 .هنع ةياوّرلا ديفملا راثكا هتلالج ىف ىفكيو ارّركم ةمجرّتلا بحاص نع ديفملا

 ديفملا خياشم نم ناك ًأضيأ ىرفوزبلا نايفس نب ىلع نب نيسحلا هللادبعوبأ هدلاوو

 .ٌرم امك

 امك ئّمقلا بويأ نب نيسحلا نب نسح ا نب دّمح ًأضيأ ةمجرّثلا بحاص نع ىوريو

 هلالقن ءاعدلا ةّرق ىبأ نبا هنع ىور ةبدتلا ءاعد هيف باتك هلورثألا ةيافك ديناسأ ىف

 '.«هباتك نع

 :هيبأ ةمجرت ىف (تائملا ةعبار ىف ةاوّرلا غباون) ةعيّشلا مالعا تاقبط ىف أضيا لاقو
 ديفملا خياشم نم ئرفوزبلا هللادبعوبأ نايفس نب دلاخ نب نايفس نب ىلع نب نيسحلا»

 ةنس نابعش ىف ىفاريسلا حون نب ىلع نب دمحأ ساّبعلاوبأ هنع ىورو 5١, ةنس ىّقوتملا

 نب دما ًاضيا هنع ىورو :ىزاوهألا ديعس نب نيسحلا ةمجرت ىف ىئاجتلا هركذ امك "5
 دحاولادبع نب دمحأ و 0١*. ةنس قوتملا «رثألا بضتقم» بحاص ىرهوجلا شاّيع نب دّمح

 نب نوراه دّمحوبأو ,ىرئاضغلا هللا ديبع نب نيسحلا هللادبعوبأو ,نودبع نبابريهشلا

 .ىشاجتلاو ىسوطلا خياشم نم مهلك ءالوهو ءىسوللا لاجر ىفامك ىربكعلتلا ىسوم

 ,ىثاجَتلا لاجر نم ىمصاعلا ةمجرت ىف امك ئمصاعلا دّمح نب دمحأ نعوه ىورو

 نب دّمحم نبرفعج نعو ,ىئاجتلا لاجر نم هتمجرت ىف امك دايز نب ديمح نع ىورو

 .ىشاجتلا لاجر نم عيبزلا نب مساقلا ةمجرت ىف امك ىرازفلا كلام
 دّمح هنبا ىتأيو .هعجارف ئربكعلتلا خياشم نم نايفس نبرفعج نب دمحأ هّمع نباّرمو

 نكل ًارّبكم نسحلا :يسوظلا لاجر نع ًالقن لاوقألا ةصالخ ىفو ئرفوزبلا نيسحلا نب
 نيّدلا بجتنمركذو .هتينكب بسنألاوهو ًارغصم نيسحلا ىثاجتلا لاجر ىفو هيف دوجوملا
 '.«ءاملعلا ضاير» ىف هنع هاكح امك ّىرفوزبلا دمحا نب ىلع :تسرهفلا ىف

 ١. ص 18260.
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 نآ حرشو اعد دنس نايب

 هلقنل انل ةجاح الف ًاضيا ىرفوزبلا رفعج نب دمحا ةمجرتل ًاضيا هيف ىدصتو :لوقا
 .هعجاريلف دارا نفث

 :'ةعيرذلا ىف لِي لاقو

 ئرئاحلا ىدهشملارفعج نب ىلع نبرفعج نب دّمحم ْحيَشلا هدروأ ىذلا ةبدنلا ءاعد»
 رمعلا ىف ًابراقم و ًارصاعم فّلْؤملا اذه ناك و ىدهشملا نب دّمح رازمب فورعملا هباتك ىف

 0١١ ةنس ناضمر ىف دولوملا ىبلحلا ىنيسحلا ةرهز نب ىلع نب ةزمح مراكملا ىبأ دّيَسلا عم

 و «لاوقألا ماظن هباتك ىف ىجواَسلا نيّدلا ماظن ىلوملا هخّرأ امك 080 ةنس ىقوتملاو

 سماخلا دّلجملا ىف ةجردملا ملاعملا بحاصل ةريبكلا ةزاجالا نمرمعلا ىف امهتبراقمرهظي
 ابأ دّيَسلا نأ 77رطس ىف ١٠ك/ ص ىف ةزاجالا ىف لاق هتاف راحبلا باتك نم نيرشعلاو

 نب دّمحم روصنم ىبأ ْخيَشلا ىلع ديفملا خيشلل ةعنقملا باتك أرق دق ةرهز نب ةزمح مراكملا
 ُشاَقّتلا نبا ناك و ةنس نيرشعلا هرمع غولب لبق ىلصوملا ُشاَقّتلا روصنم نب نسمحلا

 ةحفّصلا كلت ىف لاق مث 37: دودح تناك هيلع هتءارق َنأر هظيف َنَسلا ىف ًانعاط ٍذئموي

 روصنم ىبأ حشا ىلع ةمنقملا أرق ئدهشملارفعج نب دمحم خيشلا نأ ”؟رطس ىف اهنيعب
 امهئارهظفرمعلا ىف ًانعاط ٍذئموي شاملا نبا ناكو نيرشعلا هرمع غلبي مو شالا نب
 ىوري ناك ىدهشملا نب دّمحم ناف ًارهاظ كلذكف ةافولا ىف اَمأو ةدالولا ىف نيبراقتم اناك

 .هرمعرخاوأ هئأرهالّقلاو 08١ ةنس ىف هللادبع قتلا نب ديمحلادبع دّيَسلا نع هرازم ىف

 نبا باتك نعألقن ةبدّتلا ءاعد هرازم باتك ىف ىدهشملا نب دّمحم دروأ دقف ّىا ىلعو
 نبا لاق ةّرق ىبأ نب قاحسا نب بوقعي نب ىلع نب دّمح جرفلاوبأ خيشلاوهو ءةّرق ىبأ

 وبأو .ئرفوزبلا نايفس نب نيسحلا نب دّمحرفعج ىبأ باتك نم هتلقن ىنأ هباتك ىف ةّرق ىبأ

 ديعسلا حخيَشلا خياشم نم ناك هّنكل «ةّيلاجّرلا لوصالا ىف هتمجرتركذي مل نّمت ىرفوزبلارفعج

 ديناسألا ضعب ىف هنع ديفملا خيَشلا ةياور دجوتو (؟17) ىّقوت ىذا ديفملا هللادبع ىبأ

 ًارركم هيلامأ ىف ىلعوبأ خيَشلا ىوري هتاف ءىسولقلا ىلع ىبأ خيستلل ىلامألا باتك ىف روكذملا

 . ىرفوزبلا نايفس نب نيسح ا نب دّمحرفعج ىبأ نع ديفملا خيَشلا نع ىسوظلا هدلاو نع
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 لوا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 ىف هتمجرتركذي مل ناو «ةمحّرلا بلط عم هنع ةياوّرلا ديفملا خيَشلاراثكا نم هتقاثئورهظيو

 ةمتاخ» ىف انخيش مهركذ نيذلا ديفملا خياشم نم نوعيبزالاو ىناّتلاوهو .ةّيلاجَرلا لوصألا
 نب ّىلع نب نيسحلا هللادبعوبأ خيَِشلاوهو اذهرفعج ىبأ دلاو امو 07١« ص كردتسملا

 ّىشاجتلا همجرت امك انباحصا نم ليلج ةقث خيشوهف ىرفوزبلا نايفس نب دلاخ نبا نايفس

 «لامعألا باوث» اهنمو امهريغو ديفملا خيَشلاو ئربكعلتلا هنع اهيوري ىتلا هفيناصتركذو كلذك

 كلذك دلولاو دلاولا نيّيرفوزبلا نيذه نع ديفملا خيشلا ىوري امكو .(17 ص ؛ه ج) ىفّرم ىذلا

 ىبأ خيشلا مع نبا ىرفوزبلا نايفس نيرفعج نب دمحأ ىإعوبأ ْحيَشلاوهو امهثلا نع ىوري

 ىسولقلا خيشسلا هركذ امك ("80) ىف ىربكعلتلا هنع ىوريو .نايفس نب ىلع نب نيسحلا هللادبع

 ةلجد ىبرغ ىف قفوملارهّتلا ىلع طساو برق ةيرقرفنضغكرفوزب ىلا ةبسن ئرفوزبلاو .هلاجر ىف

 «ةبرقلا ةليسو»و «ةبركلا فشك» اهنم ةريثك حورش اذه ةبدتلا ءاعدلو «نادلبلا مجعم» ىف امك

 .«نيّشلا فرح ىف قأترخآ حورش و «ةبختلا»و ةّيسرافلاب «ةبرقلا هليسو همجرت»و

 :هترابع صن اذهو نا هبتكي نأ هتلأس دقو ىنعملا اذه ىف لا هبتك باتك ىف ًاضيا لِي لاقو

 حتف و واولا نوكسو نيتحتفبرفوزب ىلا نوبسني نويرفوزبلا - ميحَرْلا ن نمحرلا هّللا مسب))

 'ةلجد ىبرغ ىف ققوملارهتلا ىلع دادغب و طساو برق ناسوق لامعأ نم ةريبك ةيرق ءافلا

 و ندم هيلعرهن و ةريبك ةروك نون هرخآو ةلمهم نيسو نوكتسلا 3 ٌمّضلاب ناسوق 'ىفو

 دصارم ىف داز و ىلعألا بالا :هل لاقي هعورز قسي ىذا هرهنو طساوو ةّينامعّتلا نيب ىرق
 .(ليتلا طشوه تلق) ىلعألا ةملك دعبو (لاق) ةظفل ىرق ةملك دعب عالطألا

 عبارلا وا ثلاَثلا نرقلا ىف مهيثّدحمو انباحصأ ءاملع نم عمج اذهرفوزب ىلا بسنيو

 :وه ثلاّتلا نرقلا ىف ناك ىذّلاف (تانملا ةعبار ىف ةاوّرلا غباون) ىف مهتركذ نيذلا

 نبا لاجر ىف امك بابّرلا ىىدع نم ىودعلا ئرفوزبلا اًيركز نب ىلع نب نسحلا

 ًةخسن ىورو .أَدج فيعض :كلذك ةمجرتلا دعب و هنع ىنابهقلا هلقن ام ىلع ئرئاضغلا
 سنا نع شازح نع ىورو مالَسلا امهيلعرفعج نب ىسوم نع ةقدص نب دّمحم نع

 ١. ص .؟ ج .نادلبلا مجعم ١1828.

 ص .ال جا 185.



 ليرخا

 (هرخآ ىلا)ركذي نأ ن نم رهشأ هرمأو

 :هظفل اذكه و ىرخا ةمجرت ىرئاضغلا نبا لاجر نع ىئابهقلا لقنو

 أّدج فيعض ىرصبلا ديعسوبأ ئودعلارفز نب حلاص نب اّيركز نب ىلع نب نيسحلا»
 «(ىبتنا) باّذك

 نيِلِجَرلا دّدعت نع فشكي تاهجلا ضعب ىف امهفالتخا عم كلذك نيتمجرّتلا دوجوو

 .رفز نباب ئرفوزبلا فيحصتو نيسحلاب نسحلا فيحصت عوقو لامتحا عفديو ءهدنع

 ىرفوزبلا نايفس نب ىلع نب نيسحلا هللادبعوبأ :وه عباّرلا نرقلا ىف روهشملا ئرفوزبلاو
 نايفس نب دلاخ نب نايفس نب ىلع نب نيسحلا» :ىثاجتلا ىفو .خيشلا لاجر ىف امك

 ؛لامعألا باوث ؛ّجحلا .بتك هل ءانباحصأ نم ليلج ةقث خيش ئرفوزبلا هللادبع وبأ

 نب دمحأ هبتك عيمجي انربخأو :ىئاجّنلا لاق ديفملا ىلع ىثاجتلا هأرق ىذّلا ديبعلا ماكحأ

 .نودبع نبابريهشلا دحاولادبع

 مالعألا ءلجألا هنع ىوري و خياشملا مظاعأ نموه ةلمجلاب و

 هأرق ىذُلا ديبعلا ماكحأ هباتك هنع ىوري ””ع ةنس دلو ىذّلا ديفملا خيتلا مام

 .ىثاجتلا هيلع

 بتك هّناف ىرصبلا َفاريسلا حون نب دّمح نب ىلع نب دمحأ ساّبعلاوبأ خيشلا مهنمو

 ىلا بتك هنا :لاق و ىزاوهألا ديعس نب نيسحلا ةمجرت ىف ةروكذملا ىشاجتلل هتزاجا ىف

 .705؟ ةنس نابعش ىف ىرفوزبلا

 ىوري 50١. ةنس ىفوتملا ىرهوبملا شاّيع نب دمحم نب دمحأ هللادبعوبأ خيشلا مهنمو

 .(رث ملا بضتقم) هباتك ىف هنع

 ْخيَشلا هركذ "80 ةنس ىقوتملا ىربكعلتلا ىسوم نب نوراه دّمحوبأ ْخيََشلا مهنمو

 .هلاجر ىف

 ىف امك 51١ ةنس ىفوتملا ئرئاضغلا نب هللاديبع نب نيسحلا هللادبعوبأ خيَشلا مهنمو

 . اضيا خيَشلا لاجر



 للعلا

 لّوا دلج .هبدن ىاعد حرش

 نودبع نبا ورشاحلا نباب فورعملا دحاولادبع نب دمحأ هللادبعوبأ خيَشلا مهنمو

 .ىرفوزبلا ةمجرت ىف ىثاجتلا هركذ امك 577 ةنس ىفوتملا

 .مهنع وه ىوري نيذلا هخياشم اَمأو

 هنال ئمصاعلاب فورعملا ةحلط نب دمحأ نب مصاع نب دّمح نب دما هللادبعوبأ مهنم

 هلصأ ارّيخ ًاملاس ثيدحل ا ىف ةقث ناكو ثّدحملا مصاع نب ىلع نسحلا ىبأ ىخأ نبا ناك

 نيسحلا هللادبعوبأ هنع هاور بتك هلو نيّيفوكلا خويَشلا نع ىورو دادغب نكسو فوك
 روكذملا ىمصاعلا ةمجرت ىف ىئاجنلا هركذ امك ئرفوزبلا نايفس نب ىلع نب

 ىونين ىلا لقتنملا فوكلا ناقهدلا اراوه دايز نب داّمح نب دايز نب ديمح مساقلاوبأ مهنمو
 ءاعّدلا باتك اهنم .فيناصت هلو 73١. ةنس ىقوتملا ورئاحلا بناج ىلا ىمقلعلا ىلع ةيرق

 .ديمح ةمجرت ىف ىتاجَنلا ىف امك ئرفوزبلا نايفس نب ىلع نب نيسحلا هيلع هأرق ىذا

 نع روكذملا ىرفوزبلا ىور دقو «ىرازفلاروباس نب ىسيع نب كلام نب دّمح نبرفعج مهنمو

 .ىساَجَنلا ىف فاَحَصلا ةمجرت ىفامك فاَحَصلا عيبرلا نب مساقلا بتك ىرازفلارفعج

 :وه ىناَتلا ئرفوزبلاو

 هدلاوك ًاضيأوهو ئرفوزبلا نايفس نب ىلع نب روكذملا نيسحلا هللادبع ىبأ نب دّمح
 ,ىسوظلا ىلع ىبأ خيشلا ىلامأ ديناسأ ىف عقو امك ديفملا خيَشلا خياشم نم ناك روكذملا

 نب نيسحلا نب نسحلا نب دّمحم نسحلاوبأ ًاضيا ئرفوزبلا نيسحلا نب دّمحم نع ىوريو

 نع 1+ ةنس ىفوه اهاور ىتّلا ةرشع ةئالّتلا لوصألا هظخي بتك ىذَلا ىمقلا ٍبوَيأ

 .كانه آلا لاجتلا بتك ىفركذ هل سيلو 7428' ص كردتسملا همتاخ ىف امك ىربكعلتلا

 ٍبوَيَأ نب نسحلا نب دّمحم نعرثألا ةيافك هباتك ىف زاّرنخلا دّمحم نب ىلع ىور دقف

 امهيلع ىلع نب نسحلا ثيدح نم ّىرفوزبلا نيسحلا نب دّمحم نع وه هاور ام روكذملا

 . ةّمألا ىلع ّصتلاب مالسلا

 نبا هلقن ةبدّتلا ءاعد هيف روكذملا ءاعّدلا باتك فلْؤم وه ّئرفوزبلا نيسحلا نب دّمحمو

 ف ىسلجملا ةمآلعلا هلقنو ةّرق ىبأ نبا نع سوواط نبا هلقنو باتكلا اذه نع ةّرق ىبأ

 اة ءر/“؟ ىدلج هس باج ١.
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 نآ حرشو اعد دنس نايب

 ىف روكذم هنكل ةَيلاِجَرلا لوصألا ىف ةلقتسم ٌةمجرت هلركذي مل ءسوواط نبا دّيَسلا نع

 ىلع هدلاو نع اهنم نيعضوم ىفوه ىور دقو ًاعضوم نيرشعو نامت ىف تاياوّرلا ديناسأ

 '.ةيدّلا ءاعد حرش ىف ةبركلا فشك هباتك ىف ثّدحملا نيّدلا لالج دّيَسلا هلّصف ام

 :وه ديفملا خيَِشلا خياشم نم ًاضياوه ىذّلا عباّلا نرقلا ىف ثلاّعلا ئرفوزبلا و

 و نايفس نب ىلع نب نيسحلا ّمع نباوهو ئرفوزبلا نايفس نبرفعج نب دمحأ نإعوبأ

 ىثاجّتلا هركذو ءْخيَِشلا لاجر ىف امك اضيا ىرئاضغلا نب هللا ديبع نب نيسحلا هنع ىوري

 نع 7٠١ ةنس ىفوتملا ٌناونيتلا دايز نب ديمح بتك عيمج ىوري هنا :لاقو ءديمح ةمجرت ىف

 امك ٠ع ةنس ىفوتملا ئرعشألا سيردا نب دمحأ اع ىبأ نع أضيأ ىوريو .ديمح هفّلؤم

 ضعب ىف امك حون نب دمحأ ساّبعلاوبأ ًاضيا هنع ىوريو ءىئاجّتلا ىف ىرعشألا ةمجرت ىف
 '.كردتسملا همتاخ ىف انخيش هركذ امك ئربكعلتلا اضيا هنع ىوريو «ىسولقلا ةبيغ ديناسأ

 .70ع ةنس ىقوتملا سيردا نبا نعو 7٠١ ةنس ىفوتملا ديمح نع ىوريوه ةلمجلابو

 نب دّمحم نب دمحأوه سيلو حون نباو ىربكعلتلاو ئرئاضغلا نباو ديفملا هنع ىوريو

 و دّمح هدلاو مسا طقسأ هنا لمتحاوريبكلا لاجّلا ىف هنع دعبلا عفر ناو ًامزج َىوَصلارفعج

 ىرفوزبلا نايفس نبرفعج نب دّمحم ىنعي هدلاوريصي هيلع ًءانب هنال كلذ ورفعج هّدج ىلا بسن

 ّمع نبا هسفن دمحأ نأ خيِشلا لاجر حيرص َّنأ عم .هسفن ال نايفس نب ىلع نب نيسحلا مع نبا

 .هريغال نايفس نيرفعجوهو نايفس نب ىلع خأ دمحأ دلاو نوكيف نايفس نب ىلع نب نيسحلل

 ىرفوزبلا نايفس نب ىلع نب نيسحلا هللادبعوبأ ثالّقلا نوّيرفوزبلا ءالوهف ةلمجلابو

 خياشملا نم مهلك ئرفوزبلا نايفس نبرفعج نب دمحأ هّمع نباو نيسحلا نب دّمحم هدلوو

 مالعألا مظاعألا نم ديفملا ةقبط ىف نم ىوريو ءمهعيمج نع ديفملا خيشلا ىوريو ماظعلا

 دّمحم و نودبع نباو ّئرهوجلاو حون نبا سابتّعلا ىبأو ىربكعلتلاو ئرئاضغلا نبا لثم

 متين ههقرط قف قالتخا لع ميضعب رغد ازرق رع هيدع نتعاون ذو
 خيشلا همجرت ىَرلا ليزن ىرفوزبلا دمحأ نب ىلع بلاطوبأ خيَشلاوهرّخأتملا ىرفوزبلاو

 ١ / لة .

 ". .تسا هدرك داي ددعتم ىاهمان اب ار دوخ هيدن ىاعد حرش ثدحم موحرم
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 لوا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 ةخسّنلا ىف نكل و ضايّرلا بحاص هركذ اذك ةقث هيقف :هلوقب هفصو و نيّدلا بجتنم
 دمحأ نب ىلع بلاط دّمحوبأ حلاّصلا خيشلا :نيّدلا بجتنم خيَشلا سرهف نم ةعوبطملا

 نيرصاعملا نيرّخأتملا نم اذه دمحأ نب ىإعف يأ ىلعو .ةقث هيقف ىّرلا ليزن ىزوريتلا

 نب دمحا ىلع ايأوه هدلاو نوكي نأ نكميالف 080 دعب ىقوت ىذّلا نيّدلا بجتنم خيَشلل

 هنوك ضرف ىلع معن .ديفملا خيَشلا خياشم نم ناك ىذَلا ًافنآ روكذملا نايفس نبرفعج
 .«نييّيرفوزبلا ءالوه دافحأ نم نوكي نأ نكمي ًايرفوزب

 :بابحألا ةّيده ىف  ىّمقلا ثّدحملا لاقو

 هنع ىوري ليلج ةقث خيش نايفس نب ىلع نب نيسحلا هللادبع وبأ ىرفوزبلا»

 .«هباتك ىف ةفورعملا ةبدنلا ءاعد دروا ىذلا دّمحم دلاو وه و .ّىربكعلتلا

 ىلوم راوكرزب همالع راهطا ةّمئازا هروثأم راثآ ضاير حاّيسو رابخاو ثيداحار احب حابس

 هك راحب رازم رد - هتبتر نيّيلع ىلعا ىف ىلعاو هتبرت هللا سّدق - ىسلجمرقاب دّمحم

 :هتفك - هجرف هللا لّجع - نامز ماما ترايز بابرد ءتسا اونالاراحب مّودو تسيب دّلجم

 دّمحم لاق :لاق انباحصا ضعبركذ : - هنع هللا ىضر - سوواط نب ىلع دّيَسلا لاق»

 هللا ىضر - ىرفوزبلا نايفس نب نيسحلا نب دّمحم باتك نم تلقن :ةرق ىبا نب ىلع نب
 تهحسيو -ةيلغدلا تاولضكنافثلا بحال ءاعذلا هنا ركذووةيدتلا ءانعو- هع

 ةالص لص مث (هتفك و هدرك لقن ار اعد هاكنآ) :وه و ةعبرالا دايعالا ىف هب ىعدي نأ

 .هللا ءاش نا باجت كتاف تببحأ امبوعدت ّث اهفصو مّدقت دقو .ةرايّرلا

 :ريبكلا رازملا ىف ىدهشملا نب دّمحم لاق :لوقأ

 نب نيسحلا نب دّمحمرفعج ىبأ باتك نم تلقن :ةّرق ىبأ نب ىلع نب دّمح لاق
 هنا ذا هوذا دقتلا نأ لأ و ةاونسدتدتلا ركذ ان كفر ك3 ون( لوقا ) ةيوفوربلا نايف

 «هرخآ ىف ةالّصلاركذي م

 ترضح ترايز بادآو تّيفيك نايبرد هك مّود لصفرد مهد بابردرئاّرلا هفحتردو

 ':هتفك تسا - هجرف هللا لّجع - نامّرلا بحاص

 ١. ص 9 ج .ديدج باجحراحي ؟٠١.

 ص .؟  5١5.نارهت رد ىشيرفت دمحا باج



 لخضر

 دب ري ب بج ا ا ب ت77 7 حجج

 وا هك ةّرق ىبا نب ىلع نب دّمحمزا دناهدرك لقن ئدهشملا نب دمحم خيشو دّيس»

 ىاربزا هبدن ىاعد هك ىرفوزبلا نايفس نب نيسحلا نب دّمحم باتكزا تسا هدرك لقن
 هناكراهج ىاهديع رد هك تسا ٌبحتسم - هيلع هللا تاولص - نامّرلا بحاص ترضح

 :(تسا هتفكرخآردو هدرك لقناراعد هاكنا) تسا نيااعد نآو دنناوخب

 هللا ءاش نا تسا باجتسم هك نكب ىهاوخ هك اعد رهو نكب ترايز زامن سي

 «.تسا هدركن ركذ ار زامن ىدهشملا نب دّمحم خيش و ؛ىلاعت

 هللا هدّمغت - ئروتلا نيسح ازريم جاحلا نيثّذحملا متاخ لاجرو ثيدح ءاولرشانو

 ماقم رد رواجملا ةغلب ورئازلا ةّيحت باتك رد - هناوضرو هتمحر للح هسبلأو هنارفغب

 ':هتفك تسا - هجرف هللا لّجع - نامز ماما ترايز تّيفيك نايبرد هك مّوس لصفزا مراهج

 ىضرو ئدهشملا نب دّمحم ليلج خيش ارنآ هك «هبدن ىاعد» هب فورعم ىاعد»

 نب ىلع نب دّمحم ليبن خيشزا دندرك لقن ميدق رازم بحاصو سوواط نب ىلع نيذلا

 لقن ار اعد نيا ىرفوزبلا نايفس نب نيسحلا نب دّمحمرفعج ىبا باتكزاوا هك ةّرق ىبا
 «.ندناوخ ديعراهج ردارنأ تسا ّبحتسم هك دومن

 ىتقو-- هعجضم هللا بّيط-- ىّمقلا ساّبع خيّشلا ٌجاحلاريصب دقان وريبخ ملاع

 هيشاح رد هتخاس قحلم باج رد هلي سوواط نبا عوبسالا لامجرخآب ار هبدن ىاعد هك

 .تسا هدركر ظن راهظا نينج نآ دنس هب تبسن

 هكريبك رازم ىكي هدش لقن رازم هسرد هبدن ىاعد هكنادب ميِحَرلا نمحترلا هللا مسب»

 «تسا هي سوواط نب ديسرُئاّرلا حابصمركيدو ءتسا ىدهشملا نب دّمحم تافيلأتزا

 رازم هس نياردو ءتسا لي ىدنوار بطق تافّلؤم زا ًارهاظ هك تسا ميدقرازم مّيسو

 :هك هتفك ةّرق ىبا نب ىلع نب دّمحمو تسا هدش لقن ةّرق ىبأ نبا باتكزا هبدن ىاعد

 ' «.مدرك لقن ىرفوزبلا نايفس نب نيسح نب دّمحم باتكزااراعد نم

 رد مهدزيس باب رد نيرظانلا ةجهبو نيرئاّرلا ةّيده باتكرد ةييروكذم ثدحمزينو

 ١. لاسب نارهت باج 768 ص /١7717.

 .ىكنس باج 007 ص .عوبسالا لامج .؟
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 '؛هتفك تسنآريغو نآرقو اعدزا هعمج زور لامعاو بادآركذرد هك مّوس لصف

 رب تسا لمتشم هك تسا هبدن ىاعد ندناوخ هعمج زور لامعا هلمج زا هكنادب»

 اراعد نآو- هيلع هللا تاولص-رمالا بحاص ترضح تبيغرب فّشأتو هّمح دياقع

 تياور ةّرق ىبا نب ىلع نب دّمحم تياورب ىدهشملا نب دّمحم خيشو سوواط نبا دّيس

 نب نيسحلا نب دّمحم باتكزا ار اعد مدرك لقن نم :هك هتفك ةّرق ىبا نباو دناهدرك

 و مالَسلا هيلع بحاص ترضح ىارب زا تسا ىئاعد نيا :هك هتفكواو ىرفوزب نايفس

 وريدغ ديعو ىحضا ديعورطف ديع ىنعي هناكراهج ىاهديع رد هك تسا بحتسم

 '(:هتفك ىمالك نمضو هدرك لقن ار اعد هاكنأ) تسا نيا اعدو دناوخب هعمج زور

 هدومن لقن اهنأ ضعب زازين ىسلجم همالعو هدش لقنرازم باتك هسرد هبدن ىاعد»

 ريبك رازمبريبعتوازاروكذم همالع هك تسا ىدهشملا نب دّمحم رازم ىكيرازم هس نآو

 ميدق رازمركيدو ءدراد مانرئاّرلا حابصم هك تسا سوواط نبا رازمركيدو ؛ديامرفىم

 باتكزا هبدن ىاعد رازم هس نياردو ءتسا ىدنوار بطق تافلؤمزاًارهاظ هك تسا

 «. تسين نآريغ ىدنتسمو «تسا هدش لقن ةّرق ىبا نبا

 ىسلجم همآلع مالك لقنزادعب «نامّرلا بحاص ةبدنل "نامجلا دقع»رد لِي ىربيلك

 :هتفكراحبرازمزا

 نب دّمحم نب دمحا نب دّمحم نيرفعج نب ىسوم نب ىلع انامه دّيسزا ِ» ىسلجم دارم»

 رفاسملا حانج ور ئاّرلا حابصم هب موسوم باتكر دار اعد هك تسا ىنيسح سوواط نب دّمحم
 ىرأ .تساريبكرازم انامه نأو تسيكي اعد دنتسم ىسلجم َّنظربانب سي هدرك لقن دوخ

 رازموا شيب هك هدرك داي دوخ بتكرد هِي ىرون نيسح ازريم جاحرصاعمر هام لضاف ثّدحم

 هب فورعم ىدنوار هللا ةبه نب ديعس نسحلاوبا هك تسا ميدقرازم ىو نامكبو دوب ىاهنهك

 .هدومرف لقن ةّرق ىبا نب ىلع نب دّمحمزاار اعدزينرازم نآرد ىوو هدرك فيلأت نيّدلا بطق

 نامك هتفك هك ار ىسلجم ّنظ ىنعي مينادب ربتعم ار ّنظ ود نيا هك نآرب انب سب

 0١0١. ص .نيرئازلا ةيده ١.

 .تسا هدوب فلؤم هناخباتك رد ًارهاظ هكنيا اب ميتفاين ار نآ هخسنو هدشن باج تسا هبدن ىاعد حرش .
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 نآ حرشو اعد دنس نايب

 ثّدحم نامك نينجمهو هدرك لقن ىئدهشملا نبا رازم زا ار اعد سوواط نبا منكىم

 اعد دنتسم «تسا ىدنوار بطق تافيلأتزا ميدق رازم 0 نامك هتفك هك ار ّئرون

 ميريكن ارفار كي جيهو ميراذكب رانك ار نظودرهركا نينجمهو دوب دهاوخ ذدخأمود

 ّنظو ميهدبرثا بيترت ار ىرون ثّدحم َنظركاو دوب ير نامه اعد دنسزاب
 هكنازا سي نم تروصرهرد .دوب دهاوخ باتك هس اعد دنتسم مينادنربتعم ار ىسلجم

 ىركيد ذخأم بلطرد دهج لذبو مدرك مدوخ تقاطو عسو بسحب مامت ىاصقتسا

 (.مدروأين تسدب دش لقن هجنا زاريغب ىدنتسم مدومن اعد نيا ىارب

 حرش ىف ةبخنلا» همّدقم رد '- هءاقب هللا لاطأ - ىشعرم دومحم دّيس ليلج ملاع

 :هتفك '«ةبدنلا ءاعد

 نايب نآرد هك همدقم كي نآ رد عورش زا لبق اعد نيا حرش ىارب زا مداد رارق و»

 :ميوكىم سي ار اعد نيا دنس ميامنىم
 بطق هب تسا بوسنم هك ميدقرازمرد تسا هدش تياور هجركا اعد نيا هكنيارب نادب

 خيش ورئازلا حابصمرد هلي سوواط نباراوكرزب ديسزين ار نآ تسا هدرك تياورو هلي ىدنوار

 دّمحمزاار نأ دناهدرك تياور املع نيا همه اًماريبكر ازمر د لِي ىدهشملا نب دّمحم ليلج

 نايفس نب نيسح نب دّمحمرفعج ىبا باتكزاار نآ تسا هدرك لقنواو ةّرق ىبا نب ىلع نب
 و هيلع هللا تاولص نامّرلا بحاص ىارب زا تسا ىئاعد نيا هك تسا هتفكواو ىرفوزب

 نكلريدغو هعمجو ىحضا ورطف ديع ىنعي هعبرا دايعارد دوشب هدناوخ هك تسا بحتسم

 ' ذا موصعمب ار اعد نيا داد تبسنوا هطساوب ناوتب هك دوش ىمن ىدنس نيا هك دنامن ىفخم

 هجنانج تسا قوثو لحموا دوخ هجركا ةّرق ىبا نب ىلع نب دّمحم هكنيا تهجزاألا
 تسا هدومن تياور مه ىشاجنو تسرهف باتك رد تسا هدومن قيثوت ار وا هِي ىسوط خيش
 ىشاجن قوُبو لحموا هك تسا نيا تمالع هك ىقرريثك نب دواد همجرت رد ةرق ىبا نب دازا

 نيسح نب دّمحم اما لاجّرلا ةصالخ رد تسا هدومن قيثوتاروا مه همالعو تسا هدوب مه

 .تسا هدش باج ١.

 .مقرد ٠ / ىافوتمو /٠ دلوتم . دينيبب 1177 ص ؟ جا مق ناكاي تبرت باتك رد ارواراثآ و لاح حرش . ١

 .دشاب هدنناوخ رايتخا رد مه ناشيارظن هتساوخ لاح نيعرد اما تسين فلؤم لوبق دروم هي ١ ليلج ملاع نيارانفك. ؟
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 لَوا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 ىركذو ازا دوش ىمن تفاي ءار اعد نيا دنكيم تياوروازا ةرق ىبا نبا هك ىرفوزب نايفس نب

 لاجر بتكرد ىرفوزب نايفس نب نيسح شردي ىلب .دوش مولعموا لاحات لاجر بتكرد

 .تسا لوهجم شرسي لاح سي .درادن شرسي لاحب ىطبر نيا اما تسا هدش قيثوت

 نيا قيثوت رد ميئامن دامتعاو ار اعد دنس فعضزا مينك ضامغا ضرفرب ًايناثو

 هلي ىدهشملا نباو سوواط نباو ىدنوار دامتعاووا باتكزا ةرق ىبا نبا تياورب صخش

 زا تسا ىئاعد نيا هك ىرفوزب لوقرد مهزاب ميئوكىم سي باتك نآزا ةرق ىبا نبا تياوررب
 مسا اريز دشاب هيب هّمئازا ىكيزا اعد نيا هكنيارب تسين ىتلالد القا نامّرلا بحاص ىارب

 هِي نامز ماما دوخ ءاشنا اعد نيا هك تسين نكممو تسين نآ دنسرد 2 هّمئازا ىدحا

 دشاب ترضح دوخزا تسين نكمم تسا الا نامز ماماب اعد نيارد هك ىتاباطخ اريز دشاب

 ددناوخب ديعراهجرد هك دشاب هدومن نايعيشب ميلعتار نأ ترضحنا هك تسين نكممو

 زا مادكجيه طسوتب هكنيا لاحو دشاب هعبرا ءارفسزا ىكي طسوتب دياب دوب نينجر كا اريز

 بابحتسازا شدارمو دشاب ىرفوزب دوخ ءاشنا اعد نيا هك تسا نيارهاظ سي تسين اهنآ

 ؛ىعرش بابحتسا تبسن هن تسا هّيفرع تيبوبحم دّرجم ديع راهج رد نأ ندناوخ

 بابحتسا هن تسا ديع راهج رد الا نامز ماما ىارب ءاعد قلطم ىعرش بابحتسا اي

 .اعد نيا صوصخ

 حيحص سب موصعم ماما هبار اعد نيا نداد تبسن تسين حيحص هك دشرهاظ سب

 تاّيرورض اب دشاب فلاخم هك ىزيجرب اعد نيا تارقفزا ىزيجب ندومن ثّبشت تسين

 و نيبم نيدزا دناهدومن ضارعا هك نيضرغم زا ىضعب دندومن ثّبشت هجنانج مالسا
 هكنيارب كئامس ىلا هحورب تجرعو وا لوق زا تسا اعد نيارد هجنآب دندومن كمت

 .هملك نياب ثّبشت نالطب هجوو ىنامسج هن تسا هدوب ىناحور هدير بمغيب جارعم

 .تسين مولعم موصعمب اعد نيا تبسن هك ميتفك هجنآ تهجزاأالَوا

 هك تسا دوجوم هّيظفل هنيرق اعد دوخرد مهزاب شتبسن تخص ضرفرب ًايناثو

 ىنعي قاربلا هل ترخسو تسوا لوق هنيرق ناو تسا ةيَيربمغيب كرابم مسج حورزا دارم

 زا دارمركا و تنامسآب ىداد جورع ار وا دعب ىدومرف رّخسم ترضحنا ىارب زا ار قارب



 16عا/
 2 ف ا تت تت

 نآ حرشو اعد دنس نايب

 بكرمب جاتحم حور اريز دوبن قاربب جاتحم ر كيد سي دوب حوررهاظ نامه اجنيارد حور

 ارد ارججاقو ليعسسلا نلعب بقا دك تيا نايس دينا وو كسف نامي
 .درب همّظعم هكمب سدقملا تيبزاار اهنآو دومن راوس

 خسن ضعب وريبك رازم و ميدق رازم رد اعد ترابع نيا هكنيا اهنيا همهزا هتشذك

 ضعب رد ىلب .درادن هحورب ظفل كئامس ىلا هب تجرعو تساروط نيارئازلا حابصم

 شتسد حابصم هخسن نيا بي ىسلجم موحرم و دراد هحورب ظفل ديس حابصم خسن

 هك ىناسكو تسا هدش عياش ظفل نياب اذل هعيش دزن تسا عياشوا بتكو تسا هدوب

 .هديدرك ىنامسج جارعمركنمو هدومن ثّبشت نآب تسا ضيرم ناشبلق

 دومن مه اعد نيا صوصخ ندناوخ ىعرش بابحتساب مكح ناوتىم هجركا ىراب
 داعملا داز رد هي ىسلجم موحرم هكنيا تهجب ننس هّلدا رد حماست هدعاق ىورزا

 ار اعد نيا هك تسا بحتسم هك تسا لوقنم قداص ترضح زاربتعم دنسب ديامرف ىم

 نياو تساريدغ ديعو هعمج زورو ىحضا ديعورطف ديع نآو دنناوخب هعبرا دايعارد

 رازم رد ار نأ ىسلجم دوخ هكنياب تسا نوهوم و تسا لسرم هجرككا لِي ىسلجم تياور

 اهنيا همهاب نكل بتكرئاسرد دناهدركن ركذ ار نأ مه املعرئاسو تسا هدركن لقن راحب

 ار اعد دوشب هك تسين ىروط اما دوش ى م ننس هّلدارد حماست هدعاق (لومشم) كردم

 . مالسا تايرورض اب دشاب فلاخم هك ىزيج د دومنواب كشمتو داد ا ماماب تبسن

 و هّبحا ضعب سامتلا تهجب ميوشىم اعد نيا حرش ضّرعتم ام مهزاب نكلو
 ادخو اعد حرش رد منكىم عورش كنيا سي .هّمح دياقعرب نأ ندوب لمتشم تهجب

 «.مروأىم ىور وا ىوسب و هدومن لّكوت وارب و تسا بيجم بيرق اعدلا عيمس



 هبدن ىاعد

 تسا هدش لقنركيدربتعم باتك هسرد

 هيب سترك وياسر زم هنم هير صتسم نأ لفت هكسم واعد دس نورك منا
 لِي سوواط نبا اريز هلي سوواط نبا لابقا لوا :تسا هدش لقنزينركيدربتعم دروم هسرد

 و كلقعرضحأو» :هتفك ديعزامن تفص لقنزا دعبرطف ديع لامعارد باتك نآرد

 ىنقزرت نا كلأسا ىنا ّمهّللا :لقف ديعلا ةالص دعب ءاعّدلاو ديجمّتلاو ديمحتلل كبلق

 :هتفك هاكنآ (ىلّصفم ىاعدرخآ ات) ناضمررهش مايص

 ووهآلا هلا ال ىذْلا هلل دمحلا :ةعبرالا دايعالا ىف هب ىعديو ديعلا ةالص دعبرخآ ءاعد»

 ديع لامعاركذ نمضزينو '.(لابقا هب دوش عوجر) اعدرخا ات «نيملاعلا بر (دمحلا هلو)وه

 «.رطفلا ديع ىف هانمّدق ةبدتلا ءاعد ىحضالا ديع دعب تاوعّدلا نمو لصف 'هتفك نابرق

 هتشاد هك ىناصقن تهجب هدش باج زيربترد هك لابقا هخسن هك دنامن هديشوب

 ىاعدو هدرك لقن صقان ميدرك هراشا نآب هك اررطف ديع ةالصزا دعب روكذم لّوا ىاعد

 نكيل ”.تسا هدومنن لقن هدوب هصيقن ءزج و صقان تمسق نآزا دعب هكزين ار هبدن
 ةبدنلا ءاعد ىحضالا ديع دعب تاوعّذلا نمو» ':هتفك ىحضا ديع لامعاركذ نمض

 رطف ديع لامعارد هبدن ىاعد هكنيارد تسا حيرص مالك نياو (رطفلا ديع ىف هانمذق

 .تسا هدش طقاس هخسن نيازاو هتشذك

 .ديهش ىرون هللا لضف خيش جاح باج 199.790 هحفص ١.

 :ناح نامه هحفص ١
 .616 هحفص هب دوش عوجر .؟

 .209 هحفص .؟

 لفي



 لعلم

 تسا هدش لقنركيدربتعم باتك هسرد هبدن ىاعد

 و» :هتفك نأ ٌقح رد 'راحب رد ىسلجم همآلع هك سوواط نبارسي 'دئاوفلا دئاوز - مّود

 .«لابقالا نم ذوخأم هرثكاو همسا فرعا الو فيرَشلا هدلول دئاوفلا دئاوز باتك

 تسا ةالص باتك هك مقود تمسقرد ”راحب مهدجيه دّلجم رد نإ ىسلجم همآلع

 .تسا هتفك نينجرطف ديع هيعدا بابرد

 باتك ىف ىتأيسو ةعبرالا دايعالا ىف هب ىعدي ىذْلا ةبدنلا ءاعد نادّيسلاركذ»

 ءاعّدلا نم تغرف اذاف :امهّرس سّدق الاق مث .راركتلا نم ًارذح انه هركذ انكرت رازملا

 مالّسلا هيلع هللا دبع ىبا ىلا اندانساب هانيور ام لقو كالوم ىدي نيب دوجسلل بهأتف

 ىدّيس :لقو ضرالا ىلع نميالا كّدخ عض روكذملا ديعلا ءاعد نم تغرف اذا :لاق

 دق بنذ نم مكو ىدّيس ىدّيس تقتعا نمم ىنلعجاف كل قيتع نم مك ىدّيس

 .ترفغ اميف ىبنذ لعجاف ترفغ

 ىدّيس تيضق اميف ىتجاح لعجاف تيضق دق ةجاح نم مكو ىدّيس ىدّيس

 نم مكو ىدّيس ىدّيس تفشك اميف ىتبرك لعجاف تفشك دق ةبرك نم مك و ىدّيس
 لعجاف تبجا دق ةوعد نم مك ىدّيس ىدّيس تثغا نميف ىنلعجاف تثغا دق ثيغتسم

 ىف ىتربع محراو نيدجالا ىف ىدوجس محراو ىدّيس ىدّيس تبجا اميف ىتوعد

 رقف نم مك و ىدّيس ىدّيس نيعّرضتملا نم عّرضت نميف ىعّرضت محراو نيربعتسملا

 ىدّيس نيعاّذلا ىف ىتوعد محرا ىدّيس ىدّيس تينغا اميف ىرقف لعجاف تينغادق

 اي ىلرفغاف تلمع ام سئبو ىبنذب تفرتعاو ءوس تلمعو تملظو تأسا ىهلاو

 كّبر تدمح مث كيدي تعفر تفرصناو تغرف اذاف .ليمج ىازيزع ىا ميرك ىا ىالوم
 و كرابت هللا تدمحو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع تمّلسو هيلعردقتام لوقت مث

 «.نيملاعلا بر هلل دمحلاو ىلاعت

 نايب :تسا هعيش ءاملع ناكرزبزا هك نوكَسلا نب ىلع طخزا تساعد لقن - موس

 همالعزا هك ىترابع لقنزا دعب راحب رازم هطوطخم خسنزا ىرايسب رد هكنآ اعّدم نيا

 .هدشن باح ١.

 .17 ١/ ديدج باج ./ صاج.”

 .718 ص 4/8 ج ؛ديدج باج ./177 ص ىكنس باج ."
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 لوا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 دّيَسلا ّنا ّنظأو» :هرقفزا دعب ىنعي ءدشركذ اعدرخآرد اعد دنس هب تبسن ىسلجم

 نمالقن ًاضيا اذكه هتدجووهزين ترابع نيا «هرخآ ىف ةالّصلاركذي مل هّناّآلا هنم هذخأ

 .تسه (هّرس سّدق نوكشلا نب ىلع طخ

 هدرك هدافتسا رايسب نآ زا ىسلجم همآلع هك راحب ذخآم هلمج زا ديوك حراش

 تازاجا دّلجم رد هلي ىسلجم هك تسا نامه هعومجم نياو تسا ىعابج هعومجم

 :(هتفك و هدومرف حيرصت نآب اراحب

 نم اهانذخأ دقو كلذوحنو ءاملعلا لاوحا ىف ةليلج بلاطم داريا ىف ةدئاف»

 هّنَأ ملعا :هرس سّدق ىئاهبلا انخيش دج روكذملا نيّدلا سمش خيشلا ظخب ةعومجم
 نسحلا نب ىلع نب دّمحم نيّدلا سمش ليلجلا خيّشلا ظخب ةعومجم انيلا لصو دق

 ىف بتك دقو هدادسو هلضفراثأ اهنم حولي ناكو هدق ىئاهبلا انخيش دج ىئعابجلا

 و نيسمخو عبس ةنس ىف ئعبجلا ىلع نب دّمحم هبتك :هظفل اذه ام عضاوملا ضعب
 رخآات) ةئام نامثو نينامثو ٌتس ةنس دمّصلا دبع خّيشلا هدلو رابخاب هر ىفوتو ةئامنامث

 ناونع تحت هعيرذرد ىنارهت كرزب اقأ خيش هك تسا نامه هعومجم نياو .«واراتفك

 هدوب ىسلجم ةمآلع دزن هك هخسن نامه نيعو هتخادري نأ ىفرعمب ىئعابجلا ةعومجم

 زا لقن هب ىعابج حيرصتبزين اعدو تسا دوجوم كلم لم هناخباتكرد نارهطردآلعف

 زا هللا همحر ىسلجم هكزين ىركيد هيعداو تساروكذم هعومجم نآرد نوكسلا نبا ظخ

 .دسرىمرظنب نآ رد «هدرك حيرصت نآب راحبر كيد دراوم ردو هتشادرب هعومجم نيا

 رد ىمق ثّدحم .تسا هّيماما هعيش هّمح هقرف كرزب رايسب ءاملعزا نوكسلا نباو

 افاق اع ىلحلا لقت وب نام هش ويس وسر نركتسلا عزا مفك ياعإلا يد
 مهفلا نسح لي ناك و تسا هّيماما ءاملع تاقئزا هيقفرعاش ىوغل ىوحن عرو دباع

 زا .هظخب قودَصلا ىلامأ باتك ىدنعو بتكلا حيحصت ىلع ًاصيرح لقتنلا دّيج

 مالَسلا فالا اهيشنم ىلع هّيداّجس هفيحص لّوارد «انثّذح» لئاق تسا لقن ىئاهب خيش

 .(اوخ #2٠ ةنس دودح رد شتافو .تسا نوكس نبا

 ١. ص ١٠؟ ج ,ديدج باج .57و 55 ص ىكنس باج 707.
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 تسا هدش لقنركيدربتعم باتك هسرد هبدن ىاعد

 دئاوف باتكرد ىئاهب خيشردب دمّصلادبع نب نيسح همجرترد ئّمق ثذحمزينو
 دوخ ظخب ار ديهش هعومجم هك تسا نامه ئعابج دّمحم خيش شّدجو» :هتفك 'هّيوضَرلا

 و كرابت دنوادخو هدومرف لقنراحبرد نآزاو هدوب ىسلجم همآلع دزن هعومجم نآو هتشون

 ار هفيرش هخسن نآ نمو هدرك لقن نآزا كردتسمردو دومرفام ثّدحم خيش ىزورارنآ ىلاعت
 همجرتردو ماهدومن لقن دوخ عيماجم ىضعبرد نآزاو ماهدرك ترايز موحرم نآ هناخباتكرد

 «.ىلاعت هللا ءاش نا دومن مهاوخ هراشا نآب هيلع هللا ناوضر ديهش ىكم نب دّمحم خيش

 [هابتشا عفر]

 هعومجم هكنيا نأ و تسا هداد ىور مجارت بابرا ىارب ىهابتشا اجنيا ديوك حراش

 لوا ديهش هناك هس عيماجم ءزج هدربمان ىعابج فيلأت لقتسم تسيباتك هكار ئعابج

 هكيتروص رد دناهدروأرامشب هدوب هدومن خاسنتسا دوخ ظخب روكذم ىعابج زينار اهنآ هك

 رظنو ,ىعابج دوخ فيلأت هعومجم نياو تسا هدوب ديهش فيلأتروكذم عيماجم نأ

 ديهش ىاههعومجم ءزجار ىو فيلأت تسا هدوب ىعابج هعومجم راهجره بتاك هكنآب

 و ئَمق ثّذحم و ردص نسح ديسو هعيرذ بحاص هابتشا نياردو دناهدرك رّوصت

 حرش ىف ةبركلا فشكر د هك ىنايب هب .دنتسه كيرش ىفالتخا كدنا ابزينر كيد ىعمج

 عيماجم ىفّرعم ماكنه " كردتسم همتاخرد ىرون ثدحم دوخو ماهدركر كذ 'ةبدنلا ءاعد

 مل ىرخا نعو اهنع لقتلا نمراحبلا ىفرثكا دقو» :(72377 صر هتفك ديهش هناكدس

 «(هرخآ ىلا) ىعبجلا ىلع نب دّمحم خيشلا ظخب تدجو اذكه :هنعأرّبعم انيلا لصت

 اعد نيا هك تسنآ هدوبن ىرون ثّدحم دزن هعومجم نيا هكنيارب ركيد ليلدو

 هخسن و .تسا هدركن لقن تسا هدوب باتك نيارد هك ار ىركيد بلاطمو هيعداو

 نآرد ديهش هثالث عيماجم همه هك دور ىم نامكو تسيكرزب سيفن هخسن رايسب هدوجوم

 .لوا باج ١١8 ص ١.

 ناشيا تافوزا سي هك ىياه سكع رد هك دشاب هتشاد لصفم ىحرش ورصتخم ىحرش هتساوخىم ًارهاظ فلؤم ١"

 .تسا هدش طلخ مه ابود نيا تفركر ارق امرايتخارد

 .همتاخزا 7/6 ص ١ ج ديدج باحجو 717١١ ص ا
 ءلا سلا . و0 و



 2١ع*

 لوا دلج «هبدن ىاعد حرش

 ىلم هناخباتكرد نارهترد ميتفك هكنانج هخسن نأ لصا نونكاو تسا هدوب هدش لقن

 .تسا ظوفحم كلم

 لّصحم ميئوكىمو دئاوفلا دئاوز و لابقازا ار اعد ىسلجم لقن هب ميدركيمرب نونكا

 :تسنيا هدرك لقن دئاوفلا دئاوزو لابقازا هكراحب مهدجيه دلجم رد ىسلجم ترابع

 ىاهديع رد هك ار هبدن ىاعد دئاوفلا دئاوز رد وارسي و لابقا رد يي سوواط نبا»

 هكنانج مياهدرك لقن رازم باتك رد ارنأ امو دناهدرك لقن دوشىم هدناوخ هناكراهج

 نوج :هك دناهتفك هاكنآ دوشن رّركم ات ميدركن لقن اجنيارد ىور نيازاو دمآ دهاوخ

 ارنآ تياور ام هك ار هجنآوكب و شاب ىلاعت ىادخ ىارب دوجس هدامآ ىدش غراف اعدزا

 ارركذلا قباس ديع ىاعد نوج .مياهدناسر مالسلا هيلع قداص ترضحب دوخ دانساب

 '.(رخآ ات) ىدّيس ىدّيس :وكب و راذككب نيمزب ار دوخ تسار ىور ىدناوخ

 اب مالسلا هيلع قداص مالك رد ارركذلا قباس ديع ىاعد لي ىسلجم همآلع سب

 :تسا هتفك نينج "داعملا داز ردو هدرك قبطنم هبدن ىاعد

 مئاق ترضح تبيغرب فشأتو هّقح دياقعرب تسا لمتشم هك هبدن ىاعداًماو»

 تس .تسا لوقنم مالسلا هيلع قداص رفعج ماما زاربتعم دنسب هيلع هللا تاولص

 زورورطف ديعزورو هعمج زور ىنعي ددناوخب ديع راهج ردار هبدن ىاعد نيا هك تسا

 .(تسا هدرك لقن ار اعد هاككنآ) «ريدغ ديعزورو نابرق ديع

 اريز درك ناوتيمن قيبطت عطق روطب هبدن ىاعدرب ار «روكذملا ديعلا ءاعد» :ديوك حراش

 ةالص دعب ءاعد» ناونع تحت دئاوفلا دئاوزو لابقارد ىركيد ىاعد هبدن ىاعدزا لبق

 ديع ةالص باداركذزا دعب ”لابقارد هلي سوواط نبا ترابع ٌصنو تسا هدش لقن «ديعلا

 تسا نيا «ديعلا ةالص ةفص نم هركذن اميف» ناونع تحت هك ىلصفرد

 بيقع هانركذ ىذَّلا ريبكتلا رّبك و مالسلا اهيلع ءارهّزلا ةمطاف حيبست حّبس مث

 دعب ءاعّدلاو ديجمتلاو ديمحتلل كبلقو كلقعرضحأو ديعلا ةليل نم برغملا ةالص

 ١. راحب  41/7/1١86ص 48/4 ديدج باج 718.

 .7١75؟ ص."

 .29ع ١/ ديدج باج . لاسب نارهت ةعبط نم 784 ص ."



 ليلا

 تسا هدش لقنركيدربتعم باتك هسرد هبدن ىاعد

 هكرخآ ات ار اعد هاكنآ» ناضمررهش مايص ىنقزرت نا كلئسا ىّنا ّمِهّللا :لقف ديعلا ةالص

 .(تسا هتفكو هدرك لقن تسا هبدن ىاعدزارتىنالوط

 وهلا هلا ال ىذلا هلل دمحلا :ةعبرالا دايعالا ىف هب ىعديو ديعلا ةالص دعبرخآ ءاعد

 (تسا هتفك هاكنآ هدرك لقنرخآ اتار هبدن ىاعد سي) نيملاعلا بر دمحلا هلو

 ىلا اندانساب هانيور ام لقو كالوم ىدي نيب دوجسلل بهأتف ءاعّدلا نم تغرف اذاف»

 ىلع نميالا كّدخ عض روكذملا ديعلا ءاعد نم تغرف اذا :لاق مالسلا هيلع هللا دبع ىبا

 .(اعدرخآ ات) «ىدّيس ىدّيس :لقو ضرالا

 رهاظ هكلب دشاب لّوا ىاعد نامه «روكذملا ديعلا ءاعد» زا دارم هك دوب دناوت سب

 ىاعد فالخب دراد ماقم نياب صاصتخا نأ دورو هك تسا ىئاعد نيا اريز .تسا نيمه

 هب ارنآ هِي ديس هك تسا هدوب هتكن نيابرظن ايوكو تسا دراوزينركيد دايعارد هك هبدن
 .تسا هتخاس فوصوم «ةعبرالا دايعالا ىف هب ىعدي» :فصو

 لابقاردروكذم ترابعزا هلي ىسلجم همالع هك تسنآ نيقي هب مخاتم ّنظ تروصرهرد

 هدش تياور مالَسلا هيلع قداص ترضحزا هبدن ىاعد هك هدرك طابنتسا دئاوفلا دئاوزو

 و .دسريمنرظنب ترضح نازا اعد نيارودص تبسنزا ىرثا هدوجوم ذخام رد هنركاو تسا

 لابقازاداعملا دازردار اعد هلي ىسلجم هكنيارب دنكيم تلالد هك ىنئارقو تاراما هلمجزا

 ,هدومن لخارئاّرلا حابصموريبكر ازمزارئاّرلا ةفحتوراحبرازم ردو هدرك لقن دئاوفلا دئاوزو

 قبطنمألماك دراوم بلاغرد دئاوفلا دئاوزو لابقا اب داعملا داز رد اعد ترابع هك تسا نآ

 دئاوفلا دئاوزو لابقا ترابعاب هكرئاّرلا هفحتوراحبرازمرد نأ ترابع فالخب تسا ىكيو

 فالتخا ىّتح .دراد مامت قابطنارئاّرلا حابصم وريبكر ازم ترابع اب نكيل تسين قباطم

 داعملا دازو دئاوزو لابقارد هك دسريمرطس هس ايودب ىهاك تمسق ود نيا نيبروكذم

 نيا همهو تسينرئازلا هفحتوراحبرازمورئاّرلا حابصمو ميدقوريبكرازمرد نكيل تسه

 .ىلاعت هللا ءاش نا دش دهاوخ داي ليصفتو حوضو روطب حرش نيارد دراوم

 هتدجوو» :هتفك هك هني نوكسلا نبا ظخزا لقن هب تبسن ىسلج ترابع دافم اَما

 اعد نيا نم» :هك تسنا « - هّرس سّدق - نوكَسلا نب ىلع ظخ نمألقن ًاضيأ اذكه



 ١ع

 لَوا دلج ءهبدن ىاعد حرش

 رازمزا هكوحن نامهب - هّرس سّدق - نوكسلا نب ىلع طخ ىورزا متفاي هدش لقنزينار

 «.دشاب هدركركذ ىزاف شرخأ رد هكنأ ىب ىنعي مدرك لقن ىدهشملا نبا

 زا نوكَسلا نب ىلع نوج نكيل تسا هداجو ناونعب لقن نيا هجركا :ديوك حراش

 دهر ان اضوضم و اذا دب .هضفا وا لكن اهون ا ذيرو ثمبلا هعيش قاتلا كاكرو

 و تريصب لهازا نوكسلا نبا ظخزا لقان هك دشاب هدادت ضيخشت ىسلج ات دكتياب

 لقن راح زارايسب ىدراوم ردوا هعومج زا ىسلجم و دزادري ىمن نأ لقنب تسا هدوب تربخ

 مهيلع دّمح لآو دّمح هب عافشتسا بابرد مود ءزج ردراحب مهدزون دّلج ردألثم هدرك

 القن ىعبجلا ىلع نب دمحم خيَشسلا ظخب تدجو و» :(77ص) هتفك مالسلاو ةالصلا

 ودره نتمو '«(نتمو دنسرخا ات) امهحور هللا سّدق نوكسلا نب ىلع خيَّشلا طخ نم

 هك ىدنسب كيره راح رازمردودره هك تسا دهع ىاعدو هبدن ترايزب طوبرم تياور

 ءادهشلا دّيس ةبرت بابرخآردراحبرازم دّلجم ردو تسيورم تسا لوقنم بتكرياسرد

 ':هتفك هِي ىدهشملا نبا رازم ىنعيريبك رازم زا ىتياور لقنزا دعب مالَسلا هيلع

 سّدق نوكشلا نبا ظخ نم ًالقن هنع هللا ىضررباج نع ةياوزلا كلت تدجو :لوقأ»

 .كلذ ريغ ىلا «هّرس

 دياش تسينراحب رازم خسن همه رد نوج هداجوب لقن ترابع نيا هك دوشن مهّوت

 راحب تادّلجم خسن هك تسا مّلسم ّنف لها دزن اريز دشاب هتشادن ىرابتعا نادنج

 تّيمهابرظن ديسريم نايايب هدوجوم كرادم قباطمو دشيم بّترمو نّودم هكنيمه

 فارطا ردو هدشيم خاسنتسا هلصافالب ارنأ مدرم لابقتسابرظنو باتك تّيعماجو

 بلاطمب شرمعرخآ ات جيردتب هي ىسلجم نوج و دشيم رشتنم ناهج فانكاو

 هكيتروص رد دوزفاىم دوخ شيب رد هدوجوم عمل ارنآ دروخيمرب راحب ردركذ لباق

 دوب هدش لقن تسدرود طاقنبو تشادن اهنآب ىسرتسد هك هدشرشتنم ىاهدخسن

 ار اهنأ نابحاصب راطخا ايار خسن دوجو اهنأ قاحلا اريز دناميم ىلاخ تافاضا نيازا

 - 0 + ب
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 تسا هدش لقنر كيد ربتعم باتك هسرد هبدن ىاعد

 ناصقنو هدايز تهج زاراحب خسن رد تهج نيازاو دوبنروسيم نآو تشاديم مزال

 رد فالتخا هجو رد ىسدقلا ضيفلارد هِي ىرون ثّدحمو ديسر مهبرايسب فالتخا

 :هتفك و هدرك حيرصت بلطم نياب هي ىسلجم تافلؤم تايباددع

 لئاوا ىف رثعي مل هِي ىيسلجملا ةمآلعلا نافراحبلاب اهقحلأ ىتَلا دئاوزلا تايبأ اهنمو»

 قحلا هرخاوا ىلا غلب دقو اهيلعرثع امل و رابخالا بتك نم ةلمج ىلع راحبلا فينصت
 ىلع اهضعب دازو فالتخالا ةياغ خستلا تفلتخاف اهيف تناك ىتَلا دئاوفلا و دئاورلا اهب

 «ةريثك ةدايزب ىرخالا

 :هكنأ ترابع لصحم

 نوجو دوب هدشن علظم رابخا بتكزا ىتمسقرب راحب فينصت لياوارد لِي ىسلجم

 ار دئاوفو دياوز نآراجان دوب هديسر نايابب فيلأتراك هكنآ لاحو تفاي عالظا اهنآرب
 اهنآب ىسرتسد هك ىخسنو دوزفا تشاد ىسرتسد هك ىخسنب دوب هدروآ تسدب هك

 راحب خسن رد رايسب فالتخا ىور نيازا دنام ىلاخ دياوفو دياوز نيازا اهنأ تشادن

 ركيد ىخربو ديدرك هروكذم تافاضا دجاو اههخسنزا ىخرب هجيتنردو ديسر مهب
 .«دشاهنادقاف

 نوكسلا نبا ظخ ىورزا اعد ندش لقنب هلي ىسلجم ندش فقاو هك دش مولعم سي

 راشتنا تهجب اهنآ ندوب ىلاخو تسا هدوب روكذم ترابعزا ىلاخ خسن راشتنازا دعب

 زا سرتسد خسنب نأ قاحلازا لبق و روكذم ترابعرب لي ىسلجم عالظازا لبق اهنآ

 .ىدهلا عبتا نم ىلع مالَسلاو تسا هدوب راحب



 لوا قيرط حرشب ميدركيمرب

 .تسا هعيش كرزب ىاملع زا - هيلع هللا ناوضر - ئدهشملا نب دّمحم هكتادب
 :هتفك راحبلا ةنيفس ردو باقلالا و ىنكلا رد هلي ىَّمق ثّدحم

 ىرئاجلا ىدهشملا رفعج نب ىلع نبرفعج نب دّمح هللادبع وبا ىدهشملا نبا»
 دمتعا ىذلا روهشملا رازملا فلؤم رادقملاو ةلزنملا يظع رحبتملا ديعسلا ليلجلا خيشلا

 و «بلاظلا ةيغب باتك اضيا هلو هراوثالا راحب ىفريبكلا رازملاب بقلملا راربالا انؤاملع هيلع

 :مالعالا نم ةعامج نع ىوري حابصملا باتكو .كسانملا حاضيا

 هللا ةبه خيشلاو «ىّمقلا ليئربج نب ناذاشو «ةرهز نبا دّيَسلاو ءقيرطبلا نبا :مهنم

 ريمالا و ءليمج لكب تازاجالا ىف فوصوملا ليلجلا هيقفلا ىواروَسلا ةبطر نب نيسحملا نبا

 هللا ناوضر مهريغو هدلاو و ءىزاَرلا ىصّمحلا دومحم نيّدلا ديدس و ءسارف ىبا نب ماو

 «.امن نبا نيّدلا بيجن هنع ىوريو نيعمجا مهيلع ىلاعت

 رد ةعيّشلا مالعا تاقبط رد - هماقم هللا ىلعا - ىنارهت كرزب اقآ خيش ليلج ملاع

 .هتخادرب وا همجرت ليصفت هب '"نورقلا سداس ىف نويعلا تاقتلا» دلجم

 ا تعب نيا لح دقو نير ب سيسر
 .هتخادرب نأ فّؤم خياشم ركذ و روكذم رازم ىفرعمب دياب و دياش هكنانج «ىدهشملا

 رد - هحيرض رون و هحور هللا سّدق - ىرون نيسح ازريم ٌجاح نيئّدحملا متاخ

 نب دّمحم فيلأت رازملا باتك» ناونع تحت ”لئاسولا كردتسم همتاخ زا مّوس هدياف

 .108و 707 ص ١.
 7710,77١25. ص ك١ ج.؟

 .همتاخزا 72” ص ١ ج ديدج باج .7 2/8 ص 7” ج7
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 عا

 لّوا قيرط حرشب ميدركيمرب

 (7عو - ”ع8 ص ؛" ج) هتخادربوا َتْفْلْوَمَو ع فلؤم همجرتب لماكو حنب «ىدهشملا

 :هتفك همجرترخآردو

 دمتعم لضفلا ريثك ةياوزلا عساو ءاملعلا مظاعا نم - هللا همحر - هنا هنمرهظيو»

 ةروثأم تارايّرلا و تاوعّدلا نم هيف ام لك ّنا هباتك ةبطخ نم انركذ امترهظي هنا امك هيلع
 هيلع هللادبع ىباب ةّصتخملا تارايّرلاو ةفوكلا دجسم لامعا اهنمو مالّسلا مهيلع مهنع

 «.ةصوصخملا مايالا ىف مالا

 هصوصخم ترايزرابتعا همهجوركذ نمض مّود لصفزا لقا ماقمرد رئارلا ةّيحتردو

 :هتفك مالسلا هيلع نيسحلا هللادبع ىبا ترضح

 دوخ رازم لوارد - هللا همحر - ىدهشملا نب دّمحم ليلج خيش هكنآ لَوا هجوو»

 ىف درو امو ءدهاشملا ىف تارايّرلا نونف نم اذه ىباتك ىف تعمج ىئاف دعبو :هدومرف

 تاولَصلا بيقع هب ىعدي امو تاراتخملا ةيعدالاو تاكرابملا دجاسملا ىف بيغرُلا
 سوال نماكبلا اه اجو رز ثلا تن كتارعالز هوداز نم لات دلل توه اعمر
 .تاداّلا ىلا ةاورلا تاقث نم هب تلصتا اّمم تاّمهملا دنع

 رد بيغرت رد هديسر هجنأو تارايز نونفزا مدومن عمج باتك نيارد نم :ىنعي

 ىاهاعدو دوشىم هدناوخ اهزامن بقع رد هجنآو هديزكرب ىاهاعد و هكرابم دجاسم

 درب دياب هاني نآب هك ىئاهاعدو درك دياب تاجانم ىلاعت ىراب ترضح اهنآب هك هذيذل

 همئاات هديسر امب (هقث) لداع نايوار طسوتب هك ىرابخاو تاياورزا هّمهمروما دزنرد

 ب مالَسلا مهيلع - مانا

 زين درك لقنوا ىارب هكنآو دوب (هقث) لداع ىماما درك لقن ار اهنآ نم ىارب هكنأ ىنعي

 .مالَسلا هيلع ماما هب دسرب ات دوب نينج

 موصعم زا تسيورم اهنأ مامت تاوعدو تارايززا باتك نيارد دوشركذ هجنأ سي

 .دوب دهاوخربتعم دنسب لقا الو نيرخأتم حالطصاب ىّتح حيحص دنسب مالسلا هيلع

 مامت هك دوشىم مولعم هفوك دجسم هفيرش تاماقم هيعدا لاح ترابع نيازاو

 ١. ص ىكنس باج ٠١9 و1٠١.
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 لّوا دلج .؛هبدن ىاعد حرش

 ترايز ره سب هدومرف لقن رازم نيارد ار اهنأ مامت هك اريز .تسيورمربتعم دنسب اهنآ

 ٠.دوب دهاوخ ربتعم و ىورم مينك لقن رازم نيازا هك هصوصخم

 نكيل .تسا موصعم زارداص و روثأم هبدن ىاعد هك دش نشور هروكذم تانايبزا سب

 زاو تسين مولعم تسا هدش ذخا مالّسلا مهيلع نيموصعم تارضحزا كي مادكزا ايآ

 ترابعبوا ملعو هلي ىسلجم بتكب شسنا لامك اب هي ىرون ثّدحم هك تساجنيا

 تبسن مالسلا هيلع قداص ترضحب ار اعد شبتك زا كيجيه ردوا داعملا دازردروكذم

 :هتفك 'راتسالا فشكردألثم ءتسا هتشاذك ماهبا لاحردو هدادن

 هتءارقب اورما ةبدتلا ءاعدب فرعب مالسّسلا مهيلع مهتما نع هوور روهشم ءاعد مهو»

 «.(وا مالكرخآ ات) هنامز ماما بطاخي هيفو ةعبزالا دايعالا ىف

 راتفكزا باوج نمض مدص تياكح لقنزا دعب متفه بابرد 'بقاث مجنردو

 :هتفك تسا اًرماس بادرس رد نامز ماما هك دناهدرك مّهوت هك ىناسك

 هبدن ىاعدرد هعمجو ديعرهردو تسا بادرسرد بانج نآ :دنيوكىم هنوكجو»

 اي ىوضر رد ايا .ىدش رقتسم اجكردوت هك متسناديم نم شاك :هك دنناوخ ىم هفورعم

 «؟اهناريغاي ىوط ىذ

 نار ماما تسب يقود كور فيلا ناب نا ويعطملا يمس هد كاد اكن ذرعا

 دناوخ دياب نأ بشو هعمج زورو ديع راهج رد هك هبدن ىاعد هفيرش تارقف رد»

 ىاهرايركذزا دعب .تسا نيا اهنأزا ىضعب نومضم لصاح هك ماقم نياب هدش هراشا

 تماقا اجكر دوت هك متسناديم شاك هك :هادف هانحاورا بانج نأ بقانمو فاصوازا

 همشج زا ىماج هكنآ لد درد زا تسياهنومن هك اعد رخآ ات :(هتفك هكنآ ات) ىدومن

 ربو هدرك ىلد درد تاملك نيا لاثماب هك ار وا تساراوازسو هديشون بانج نأ تبحم

 «.ديشاب روش بآزا ىمك شنارجه شتآ

 .1078 ص ١.
 .7728 ص .؟

 .7 25 سص ."



 نيا

 لّوا قيرط حرشب ميدركيمرب

 ترضحب ارنازكره هدرك داهشتسا شبلاطم هباي هدرب مان اعدزا هكزينركيد دراومردو

 .تسا هدادن تبسن مالسلا هيلع قداص

 'ترايز حرشردو هدركر اوكرزب نيازا تّيعبتزين ىناردنزام لوسَرلا دبع خيش موحرمو
 :هتفك اروشاع

 نيا :ةبدنلا ءاعد ىفف مالَسلا مهيلع مهنع ةروثأملا ةيعدالا ىنعملا اذه دهشي و»

 :هتفك '«ءاروشاع ترايز حرش» باتك نامه ردزين و .«ءايبثالا لوحذب بلاظلا

 ات) تنا ىسفنب :مالسلا هيلع هلوقك ةبدنلا ءاعد تارقف ىف كلذب حيرصتلا عقو امك»

 «.(وأ مالكرخآ

 شيب مالسلا هيلع قداص ترضح زا اعد رودص هك دهديم ناشن لمع نيا سب

 شندش رداصو نآ ندوب روثأم نكيل .تسا هديسرن توبثبوا ناوريبو لِي ىرون ثّدحم

 : تيا هدوب تباثو مّلسم ناشيا دزن رد مالسلا مهيلع نيموصعم تارضح زا ىكيزا

 ”.ديآىمرب روكذم تارابعزا ًاحيرص هكنانج

 ١ص 87.
 .الا ص .؟

 نايبركيد تروص هب بلطم .هدش باج مق ثيدحلاراد طسوت هك هر ثدحم هبدن ىاعد حرشزا ىشخبرد ."”

 دوشىم مولعم هداد تبسن اا قداص ماما هب ار اعد داعملا داز رد ىسلجم موحرم هكنيازاهذش هتفكو هذش

 ًارهاظ اما .تسا هدرك دروخرب هتشادرايتخاردراحب فيلأت ماكنه هجنآزاريغ ىكردم هب داعملا داز فيلأت ماكنه

 ار قداص ماما هب ىسلجم موحرم نداد تبسن هكلب .هتسنادن تسردار طابنتسا نآ مودريرحترد ثدحم موحرم

 .تسا هتسناد هابتشا كيزا ىشان



 [هبدن ىاعد دنس ىلامجا نايب]

 نبا لابقاو سوواط نبارئازلا حابصمو ىدهشم نب دمحم رازم رد هبدن ىاعد .1]

 طخ هبزينو هدش لقن سوواط نبارسب دئاوفو دئاوزو ىدنوار بطق ميدق رازمو سوواط

 .تسا هدش هديد مه نوكس نبا

 هتبلا دناهدرك لقنوا باتكزا هيقبو تسا ىدهشم نبارازم نآ ىلصا ذخأم ًارهاظ .؟

 رصع هب كيدزن ايورصاعم هك) نوكس نباو ىدنوار بطق سوواط نبا هكنيا لامتحا
 لقن هرق ىبا نب ىلع نب دمحم باتكزا ىدهشم نبا دننام (دنتسه ىدهشم نب دمحم

 . تسين ىفتنم دنشاب هديدار باتك نآ لقاال ايو دنشاب هدرك

 نب دمحمرفعجوبا باتك اواو هرق ىبا نب ىلع نب دمحم باتكزا ىدهشم نبا."

 .تسا هدرك لقن ىرفوزبلا نايفس نب نيسحلا

 هب ىعدي نا بحتسيو نامزلا بحاصل ءاعد اذه :هتشون دوخ باتكرد ىرفوزب .؟

 .ةعبرالا دايعالا ىف

 ترضح نأ هيحانزااعد هك دشاب ىنعم نيا هبركا «نامزلا باحصل ءاعد اذه» هلمج .©

 ىنعم نيا هبركأو تسا مالسلا هيلع بحاص ترضح هب دنتسم اعد سي تسا هديسر

 سب دوش ىم هدناوخ ترضح نا هب لسوتو ترضح نأ ىارب هك تسا ىئاعد نيا هك دشاب

 .تسين ماماريغ ءاشنا ميراد نانيمطا هجرك تسا هدشرداص ماما مادكزا مينادىمن

 هب اعد نيا هابتشا هب ًارهاظ (راونالا راحب ورئازلا ةفحت هن) ىسلجم همالع داعملا داز رد .#

 داعملا داززا سي هك ىياهباتكزا ىشخبو .هدش هداد تبسن مالسلا هيلع قداص ترضح

 هابتشا اشنمو دناهداد تبسن مالسلا هيلع قداص ترضح هب نآزا ىوريب هب هدش فيلأت

1 
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 [هبدن ىاعد دنس ىلامجا نايب]

 لقن هبدن ىاعدزا لبق هك ىياعد هب طوبرم هك تسا سوواط نبا لابقارد ىترابع ًارهاظ مه
 طوبرم هك هدركر وصت ىسلجم همالعو تسا مالسلا هيلع قداص ترضحزا اعد نآو هدش

 و هبدن ىاعدزا لبق ىاعدو لابقا هب بلطم نيا ندش نشور ىارب .تسا هبدن ىاعد هب

 .دوش عوجر نآزا دعب ترابعو هبدن ىاعد

 ىرون ىجاح و تسا مشش هدس كرزب ىاملع زا رازم بحاص ىدهشم نب دمحم .ا/

 تياور مالعاو ناكرزب زارفن ود و تسيبزا ىو :دسيونىم لئاسولا كردتسم همتاخ رد

 نيدلا لامك دهاز قودص هيقفو امن نبا نيدلا بيجن دننام ىناكرزب زين و دنكىم

 .دننكىم تياور وازا ىطساولا ىثيللا دامح نب نيسحلا نب ىلع نسحلاوبا

 نونف نم اذه ىباتك ىف تعمج دق ىناف دعب اما :دسيونىم رازم زاغا رد وا .8
 .تاداسلا ىلا تاورلا تاقث نم هب تلصتا امم ...تارايزلا

 اهنازارازمردوا هك ىناسك ندوب قثوم ىارب ترابع نيمه هب لاجر ءاملعزا ىخربو

 .دناهدرك افتكا هدرك لقن ىبلطم

 موي لمع باتك اهنم بتك هل ةقث ناك :دسيونىم هرق ىبا نبا هرابرد ىشاجن .9
 ...روهشلا لمع باتك .هعمجلا

 .تسا هدوب هدرك لقن اهباتك نيارد ار هبدن ىاعد ىوق لامتحا هب

 .ةقث ناك ةرق ىبا نبا :دسيونىم لاوقالا ةصالخ رد مه ىلح همالع

 باج 717١و ١79 ص ىركذ باتك هب تسا هدرك لقن ىبلطم وا باتكزا لوا ديهش

 .دوش عوجر ىكنس
 .تساوا ندوب هقثرب لاد دش لقن الاب رد هك مه رازم باتك لوا ترابع اهنيارب هوالع

 ديفم خيش خياشم زا هتسيزىم مراهج نرق مود همين رد ًارهاظ هك ىرفوزب ام ٠٠

 .ددكىم لقت تياوروازا ديفم خيش رركمو تسا
 :هدش هدروأ ليلد دنجو ا ندوب هقث ىارب

 خيش خياشم زا هكنيا مود .دش لقن الاب رد هك ىدهشم نبا رازم زاغآ ترابع لوا

 هدش لقن هريغورثالا ةيافك باتكردوازا ىددعتم تاياور هكنيا موس .تسا هدوب ديفم

 [.تسا هدمآ «هللا همحر» اي (هنع هللا ىضر»وا مانزادعب اهنآزا ىخرب رد هك



 [ىرفوزبرب لمتشم تاياور]
 نب نيسحلا نب دمحمرفعجوبأو هدش لقن خيشلا نبا ىلامارد هك ىتاياور نايبرد

 :تسا هدش عقاو اهنأ دنسرد ىرفوزبلا نايفس

 ىلعوبا ليلج ةقث خيش ىلاما مود ءزجزا موس ثلث لياوا اي مود ثلثرخاوا دودح رد

 زا دنسم تياور نيمتشهو لهج هك ليذ تياور ىسوطلا نسحلا نب دمحم نب نسحلا

 دوب دهاوخ نيمهنو لهج تياور ميروأرامش هب مهار لسرم تياورركاو تسا مود ءزج

 :تساروكذم ليذ دنس هب ءتسا جردنم 70 صرد ىلاما هعوبطم هخسنرد هك

 ةنسنملا يدم ةعمنولا قربك لاق وم نجح نبس درعا اق وكيس نع ةنعو

 :لاق ,دوواد نب ىلع انثدح :لاق ءميهاربا نب نيسححلا انثدح :لاق ,ىبأ ىنثّدح :لاق ,ىرفوزبلا

 ,نمحرلا دبع نبالعلا انثدح :لاق ,ىناعنصلا ورمعوبا انثدح :لاق ءىنالقسعلا مدآ انئدح

 '.هّللا هعفر الإ دحا عضاوت ام :هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق «ةريره ىبَأ نع

 نيريز تياور ىلاما باتك مشش ءزجزا مود ثلثرخاوا رد ًابيرقت خيشلا نبازينو

 قبطنم ٠١5 ص اب ىلاما هعوبطم هخسن ردو سداس ءزج تياور نيمكي و ىس هك ار

 :تسا هدومرف جرد نيريز دنس هب دوش ىم

 :لاق ؛ىسوطلا ىلع نب نسحلا نب دمحم نب نسحلا ىلعوبا انربخأ :لاق .دانسالاب و
 نب دمحم انربخا :لاق ء.نسحلا نب دمحم نب دمحم رفعجوبا دلاولا ديعسلا خيشلا انربخا

 نب ىلع نب نيسحلا هيبأ نع .ىرفوزبلا نيسحلا نب دمحمر فعجوبا ىنربخا :لاق ءدمح
 :لاق ءمصاع ىبأ نب نسحلا انثدح :لاق «ىلجبلا ناديز نب هللادبع انثدح :لاق «نايفس

 /ا١
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 [ىرفوزبرب لمتشم تاياور]

 هيلع بلاط ىبأ نب ىلع نينمؤملاريمأ نع ,هدج نع .هيبأ نع .هللادبع نب ىسيع انثدح
 ضرزالا نم ءىش ىف لع مّلس نّم» :هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق «مالسلا

 ٠.«هتعمسر بقلا دنع ىلع مَّلس نمو .هتغلبأ

 رد نيرخأتم ار ثيدح ود نيا هك نيا نآو ءتسا بسانم اج نيارد ىرمارب هيبنت

 :نيريز نايب هب دناهدرك لقن روكذم باتك زا دوخ بتك

 باب رد هداد رارق 'راحب مهدزناش دلجم ار نأ هك ترشع باتك رد ىسلجم همالع

 :تسا هدرك لقن روط نياار لوا ثيدح "عضاوت

 نع ءريهاربا نب نيسحلا نع ءهيبأ نع ,ىرفوزبلا نيسحلا نب دمحم نع .ديفملا (ام)

 ,نمحرلادبع نب العلا نع :ىناعنصلارمع ىبأ نع :ىنالقسع مدآ نع ءدوواد نب ىلع
 .هللا هعفر الإ دحأ عضاوت ام :هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق «ةريره ىبا نع

 بابرد لئاسو رد ار روكذم ثيدح :لئاسو بحاص ليلج هقث خيش هك نآ هبرظن
 نيثدحملا متاخ اذل ءتسا هدركن لقن تسا نأ لقن ىاج هك عضاوتلا بابحتسا

 مود دلج اب قبطنمو داهج باتك باوبازا هك هدربمان باب رد ىرون نيسح ازريم جاح

 :تسا هدرك جرد نيريز جهن هب ارروكذم ثيدح .دوشىم 'لئاسولا كردتسم

 ,ىرفوزبلا نيسحلا نب دمحم نع .ديفملا نع ءهيبأ نع .هيلامأ ىف ىسوطلا خيشلا نبا

 ورمع ىبأ نع ىنالقسعلا مدآ نع «دوواد نب ىلع نع ميهاربا نب نيسحلا نع هيبأ نع

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نع نمحرلادبع نب ءالعلا نع :ىناعنصلا

 . هللا هعفر الإ دحأ عضاوت ام :هلآو

 :رارق نيدب دناهدرك لقنزين ار مود ثيدح

 ىبنلا ةرايز» بابرد تساراحب مودو تسيب دلجم هكرازم دلج رد ىسلجم همالع

 برضلا نيما هعوبطم هخسن زا 7 صاب قبطنم هك «ديعبلا نم هلآو هيلع هللا ىلص

 . 774 ح /١121. ص .ىسوطلل ىلامالا ١.

 100/١2. ىككتس باج ./ ح 17١, ص .ال ج .راوثالاراحب .”

 5١8/7. ميدق باج .170817 ح ,797 ص ١١. ج .لئاسولا كردتسم .؟
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 لوا دلج ءهبدن ىاعد حرش

 :هتفك 'دوش ىم

 ,ىلجبلا ناديز نب هللا دبع نع هيبأ نع «ىرفوزبلا نيسسحلا نب دمحم نع .ديفملا (ام)

 نينمؤملاريمأ نع .هدج نع ءهيبأ نع هللادبع نب ىسيع نع ءمصاع ىبأ نب نسحلا نع
 نضرالا نم: فن ةلع لس نم :دلاو هيلعاللا لض هللا لويس لاق :لاق السلا ةيلغ

 .هتعمسر بقلا دنع نع مَّلس نمو .هتغلبأ

 و هيلع ميلستلاو ديعب نمولو ُةِْدَي ىبنلا ةرايز بابحتسا» باب رد لئاسو بحاص

 نيريز جهن هب ارروكذم ثيدح «تسارازم باتك باوبازا مراهج باب هك «هيلع ةالصلا

 :دنكىم لقن
 نع هيبأ نع ىرفوزبلا نع ديفملا نع هيبأ نع ؛ىلامألا ف ىسوطلا دمحم نب نسحلا

 هدج نع هيبأ نع هللادبع نب ىسيع نع مصاع ىبأ نب نسح ا نع ةرارز نب هللادبع

 ضرالا نم ءىش ىف ىلع 07 نَم هيي هللا لوسر لاق :لاق الا نينمؤملاريما ىلع نع

 '.ههعرتتلا هتف لع لس فو ههقفالا

 :دسر ىمرظن هب ىروما اهيلا لوقنم بتكو هنع لوقنم باتك هظحالمزا

 و هينك هب رَّدِصم ار ىرفوزب دمحم ؛تياور ودره رد ىلاما باتك رد هك نيا لوارما

 اب ا صوصخم تسا هدرك دنكىم ىو تلابنو تلالجزا فشكو دره هك مخرت هب لّيذم
 هك ىرفوزب نيسح مسا نآ دعبامردو ديفم مسا ىوار نيا مسا لبقام رد هك نيا هظحالم

 دمحم هب محرت هب دارفنا ءعامتجا نيا دوجو ابو ؛هدش هدرب تسا تاور تاقث ىآلجازا

 دمحم هك ناونع بحاص تمظع تياهنزا ىنعم نياو ءتسا هتفاي صاصتخا ىرفوزب

 هجوو هدوب ديفمزا محرت لصا هك دشاب نيا نآّرس دياشو «دنكىم فشك دشاب ىرفوزب

 موحرم نا هطساوالب خياشم زا ناونع بحاص هك تسا هدوب نيا مه ديفم صاصتخا

 امدق ًابلاغو ءدنكىم تياور لقن دوخ داتسا نيازا موحرم ديفم ,رايسب دراومردو تسا

 رككا دننكىم محرتو ىضرت هب صوصخم ار دوخ هطساوالب خياشم - مهيلع هللا ناوضر -

 ١. ج برضلا نيما باج .* ح ,.187؟ ص .91/ ج .راوثالا راحب ١١ ص 77.

 ". هعيشلا لئاسو ١/ /777.
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 [ىرفوزب رب لمتشم تاياور]

 تبسن ىركشت مه نأ تلعو ؛دشاب دوجوم دنس هلسلس نامهردوازارترب ايواريظن هج
 باتك نيمه هظحالمزا ىنعم نيا هك نانج تسا ىداتسا ماقم قوقحزا ىريدقتووا هب

 .ديأىم تسد هبام ىاملع بتكرياس عبتتو ىلاما

 رب تلالد تروص ود ره رد دشاب باتك بحاصزا هاوخو ديفمزا هاوخ محرت ىراب

 نكيل ءدش دهاوخ نشور هدنيآ رد - هللا ءاش نا - ىنعم نيا هك نانج دنكىم تمظع

 ىتراشاو ىحيرصت ىنعم نيا هب دشاب كردتسمو لئاسو و راحب هك اهيلا لوقنم بتكرد

 نآ هبزمر روط هب لقاال ىتسيابىم دوب ىم راصتخا نآزا ضارعا تلعركاو تسا هدشن

 زا تفكش بجوم ىنعم نياو ءتسا موسرم هك نانجألثم «هر» ليبقزا دنيامن تراشا

 .تسا هقرف مظاعا قا

 كلر لتجف موس دلج رد بانج نآ اريز ؛تسا ىرون ثدحم لاحرتتفكشري همهزاو

 :هتفك 01١ ص رد هدرمش ار ديفم خياشم هك ىياج

 هدلاو نع ًارركم ىلع ىبأ ىلامأ ىف امك ىرفوزبلا نيسحلا نب دمحمرفعجوبا (بم)

 .ىرفوزبلا هللادبع ىبأ نباوهو «هيلع محرتلا عم ؛هنع ديفملا نع

 دمحم زا دروم ود نيا زاريغ رد ىلاما باتك رد هك نأ باجعتسا ترثك هجوو

 ود نيازا ىكيو ديآ لمع هب ثلاث ىاج نآرد محرت ات تسا هدشن هدرب ىمان ىرفوزب

 هك دربب مان ًامحرتم ىتسياب موحرم نآ دوخ حيرصت هب انب هك دشاب لوا تياور هك ار دروم

 .تسا هدرب مان محرت نودب دريكب دوجو راركت قادصم ات

 عقوم رد ىرون ثدحم موحرم هك تسا نأ دسرىم هدنراكنرظن هب باب نيارد هجنآو

 هخسن لصا هب لمع رد تلوهس و راك رد تعرس ىارب نشور دراوم رد كردتسم فيلأت

 هظحالم زارما نيا هك نانج ؛تسا هدركىم تعانق راحبزا لمن هبو هدومنىمن هعجارم

 هدركر احب هب هعجارم هريس نيمه قباطم مهاج نياردو ءدياىمرظن هب ثيدح نيا لاثما

 تيفيك ردو دومرف هعجارم مه هخسن لصا هب نمض ردايو تسا هدومن لقنار تياورو تسا

 نبا ىلامأ تاياور هك «هيبأ نع هيلامأ ىف خيشلا نباهزا حيرصت هب «امهزمر ليدبتزا سي لقن
 .تسا هدومن تيعبت ىسلجم موحرمزا تمسق هيقبرد تسا كرتشم ىنعم نيارد خيشلا
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 وركيد تياور دنس هظحالمزا هك نانج مه لئاسو بحاص هريسركا ًاصوصخم و
 ىضرت ىنعي تسا بلاطم هنوك نيا لاثما فذح و راصتخارب شيانب هك تاياوررياس

 لثم رد اريز ؛تسارترصتخم زومر هب اهنآ ليدبت ايو ميلستو تيلصت هكلبو محرتو

 هب ؛دوشىم لمع رد تعرس و راك تلوهس ببس ليدبتو فذح نياراحبو لئاسو

 اهنأ ضوعركا نكيل ؛دربب ار ىباتك مسا دروم دنج رد دياب هحفص ره رد هك نيا ليلد

 .تفاي دهاوخ ماجنا ىدوزب راك ديامنب هدومن نيعم هك ىرترصتخم زمر هب افتكا

 تسا هداد ىور لئاسو بحاص ىارب ىكرزب رايسب هابتشا ماقم نيارد هك نيا مودرما

 شترابع نيع هبامو هدومرف داريا رازم باتك رد هك ار تياور ديس هك نانج هك نيا نآو

 :هتفك ميدرك لقن ار نأ

 .خلا ...ىرفوزبلا نع ديفملا نع هيبا نع ؛ىلامالا ىف ىسوطلا دمحم نب نسحلا

 دارم نايبرد لئاسورخآر دو ءتسا نيسحلا نب دمحم اج نيارد ىرفوزيزاوادارمو

 .نايفس نب ىلع نب نيسحلاوه ىرفوزبلا :هتفك ار ىرفوزب هملك دوخ قالطازا

 هتشادن ىلاما ترابعزا عالطا هك هدنناوخركيدكي هب ترابعود نيا مضزا دعبو
 هابتشا نياريظنو ءتسا هدوب نيسح اج نيارد ىوار هك درك دهاوخ روصت ًاعطق دشاب

 باتكرد هدراو تاياورزا ىضعب لقن رد تياورود نيا درومريغ رد موحرم ىسلجم ىارب

 .تسا هداد ىورراحب ١7 [دلجم] رد ىسوط تبيغ

 عقوم ردراحب 1 دلجمزا دروم دنج ردوا هك نيا ىسلجم همالع هابتشا نايب حيضوت

 دمحم شدارم هك نآ لاح «هدركر يبعت قلطم ىرفوزب ظفل هب ىرفوزب دمحمزا تياور لقن

 ىرفوزب زا دارم هك هدرك حيرصت لئاسو بحاص دننام هزيجو رد هك نأ اب تسا ىرفوزب
 هدركن حيرصت ىنعم نيدب راحب همدقم رد نكيل .تسا نيسح انامه قالطا عقوم رد

 و بسنلا» بابرد هزيجو رد ىسلجم ترابعو تسا هدربن ىرفوزب زا ىمساًالصاو تسا

 '.نايفس نب ىلع نب نيسحلاوه ىرفوزبلا :تسا نيا «باقلألا

 ىنثالا ةمئالا ىلع صوصتنلا ىف يي ىىنلا نع ىردنلا ديعس ىبأ نع ءاج ام بابرد

 ١. ج .ةعيشلا لئاسو  7١ص 07١.
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 رفعجوبا انثدح :لاق نيسحلا نب ىلع انثدح ':هتفك مود تياورردص رد مالسلا مهيلعرشع

 انثدح :لاق ءىخلبلا نيسحلا نبرفعج ليعامساوبا ىضاقلا انثدح :لاق نيسحلا نب دمحم

 ديعس ىبأ نع ىدبعلا نوراه ىبأ نع ملسم نب ديزي نع كام نع ءىخلبلا دمحا نبا قيقش
 امك ضزالا لهأل نامأ ىتيب لهأ :لوقي هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس :لاق ءىردنخملا

 :لاق ؟كتيب لهأ نم كدعب ةمئألاف ؛هللا لوسر اي :ليق .ءامّسلا لهأل نامأ موجتتلا ّنا

 اّنم و .نوموصعم ءانمأ ف نيسحلا بلص نم ةعست ًامامإرشع انثا 'ىدعب معن
 "ىننوذؤي ماوقأ لاب ام ىمدو ىمحل نم قرتعو ىتيب لهأ مهتإ الأ .ةّمالا هذه ىدهم

 '!؟ىتعافش هللا مهانأ ال مهيف

 صوصتلا ىف هلآ و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىسرافلا ناملس نع ءاج ام باب»رد

 :تسا ليذرارق هب مشش ثيدح «هللا مالس مهيلعرشع ىنثالا ةمنألا ىلع

 هللادبع انثّدح :لاق ىرفوزبلا نيسحلا نب دمحم انثّدح :لاق نيسحلا نب ىلع انثدحو

 نع سايلا نب دلاخ نع ىدهنلا قورسم ىبأ نب دمحم ىنثّدح :لاق ةفوكلاب ىفوكلا
 لاق :لاق ىسرافلا ناملس نع مزاح ىبأ نع دمحم نب حابصلا نع نانح ىبأ نبا حلاص

 هدي عضو م رشع ىنثا اوناك و ليئارسا ىنب ءابقن ددعب ىدعب نم ةمئالا دي هللا لوسر

 و أطسق ضرالا المي ,مهيدهم عساتلاو هبلص نم ةعست :لاقو لإ نيسحلا بلص ىلع

 ؛.مهضغبمل ليولاف اروجو املظ تئلم امك ًالدع

 ١. ص باقلالا باب .ءلاجرلا ىف ةزيجولا  5١3١ا/4 .داشرارشنو باج نامزاس) "١ (.

 .تسه «ةمئثالا» :«معن١زأ دعب و «ىدعب نم» :«ىدعب» ىاج هب :راونالاراحب هخسنرد .؟

 .تسا «ىننوذؤي» راوثالاراحب رد نكيل .تسه «ىنوذؤي» مارملا ةياغو هيافك هخسنرد ."'

 .ثيدحلا ...لوقتي ُهْيِقَي هللا لوسر تعمس :لاق ديعس ىبأ نع ىدبعلا نوراه ىبأ نع

 :لاقرشع ىنثالا ةمئالا ىلع صوصنلا تانك ف هيوباب نبا :هلش لقن روط نياديس مارملا ةياغزا 776 صردو

 لهأ نم كدعب ةمئالا مك ءهّللا لوسراي :ليق :لاق مث «ءامسلا لهأل :هلوق ىلإ ...ىتيب لهأ» :لوقي ُةْلِذََي هللا لوسر

 (هنم) .«ىتعافش» هلوق ىلإ ثيدحلا لقن مث .«رشع انثا ىدعب ةمئالا ءمعن» لاق ؟كتيب
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 لّوا دلج ,هبدن ىاعد حرش

 ةمئالا ىلع صوصتلا ىف ُهْيِخي هللا لوسر نع نافع نب نامثع نع ءاج ام باب»رد

 :تسارارق نيدبو 'هدش لقن ثيدح كي طقف «مهيلع هللا تاولصرشع ىنئالا
 اند لاق عرقودلا نسما ني دبع اهدعة اق بع وب وسما نم ءاع اقدح

 ىبأ نع ةشئاع نبا نع لضف نب دوواد انثدح :لاق ,ىطافالا لضف نب ىسيع نب دمحأ

 تعمس :ىبأ لاق :لاق نافع نب نامثع نب ورمع نع بّيسملا نب ديعس نع نمحرلادبع
 ةمالا هذه ىدهم اّنمو نيسحلا بلص نم ةعسترشع انثا 'ىدعب ةمئالا :لوقي ُهنَتَي هللا لوسر

 ”.هللا نم ىلخت دقف مهنم ىلخت نمو هللا لبحب كسمتسا دقف مهب ىدعب نم كَسَت نم

 ةمئالا ىلع صوصنلا ىف هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع مقرأ نب ديز نع ءاج ام باب»رد
 :تسأ هدش لقنريز نتمو دنس هب مود ثيدح «نيعمجا مهيلع هللا تاولصرشع ىنثالا

 دع| ىقدح لاق قرقووبلا نيسحلا نن دم انفدح«لاق.نسحلا نب لع انتزح

 ديز نع شمعالا نع كيرش نع ةضرق نب دمحم نعرفعج نب هللادبع نب دمحم نب

 نعل لوقي [هلآو هيلع هللا ىلص] هللا لوسر تعمس :لاق مقرأ نب ديز نع ناسح نب

 :هلوق ىلا ... ةمئالاو ُْيِيَي هللا لوسر لاق :لاق ىسرافلا ناملس نع مزاح ىبأ نع دمحم نب حابصلا نع نانح

 ١١5/١[. بقانم] هلثم ناملس نع (بق) لاق مث مهيضغبمل

 دمحم انثدح :لاق .نسحلا نب ىلع انثّدح :لاق هيوباب نبا :نوثالثلاو ىناثلا :هتفك مارملا ةياغزا 7٠١7 صرد

 نع ىدهتلا قورسم نب دمحم ىنثّدح :لاق ةفوكلاب ىفوكلارماع نب هللادبع انثدح :لاق ىرفوزبلا نيسحلا نب

 لاق :لاق ىسرافلا ناملس نع مزاح ىبأ نع دمحم نب حابصلا نع ناسح بأ نب حلاص نع سايلا نب دلاخ

 .ثيدحلارخآ ىلإ ...ءابقن ددعب ىدعب ةمئالا يي هللا لوسر

 زازخلا ىلع نب دمحم نب ىلع ةقثلا خيشلا ىور :هتفك هك نآزا سي نمحتلا سفن زارشع ىداح باب [] صرد

 :لاق نيسحلا نب ىلع نع .هنعو :هتفك ات هدرك تاياور لقن هاك نآ رثالا ةيافك نم سماخلا بابلا ىف ىمقلا

 قورسم نب دمحم ىنثدح :لاق ةفوكلاب ىفوكلارماع نب هللادبع انثدح :لاق ىرفوزبلا نيسحلا نب دمحم انثدح

 ىسرافلا ناملس نع مزاح ىبأ نع دمحم نب حابصلا نع نانح ىبأ نب حلاص نع سايلا نب دلاخ نع ىدهنلا

 (هنم) .مهضغبمل :هلوق ىلإ ثيدحلا ...ددع ىدعب نم ةمئالا :ُللَي هللا لوسر لاق :لاق

 .18ع ح 7١7 ص .2 ج .راوثالا راحب ١.

 ثيدح هيقبو تسه «(ىدعب»زالبقو «همئا»زادعب «نم» هملك دش مولعم راوثالا راحب هخسن لقنزا هك نانج .؟

 .(هنم) .تسا قباطم ًالماك

 [توريب ءافولا ةسسؤم باج ١28 ح 7١7 ص 78 ج] (برضلا نيما باج )راوثالا راحب عسات دلجز ا 158 صرد ."'

 نب ىسيع نب دمحأ نع ىرفوزبلا نيسحلا نب دمحم نع دمحم نب نسحلا نب ىلع ءصن :هتفك موسرطس رد
 نب ورمع نع بّيسملا نب ديعس نع نمحرلا دبع ىبأ نع ةشئاع ىبأ نع لضف نب دوواد نع ىطامنالا لضفلا
 .خلا ىدعب نم ةمئالا لوقي هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس ىبا لاق لاق نافع نب نامثع



 نحل

 [ىرفوزب رب لمتشم تاياور]

 بلص نمو ةئملا لحأ بابك ادعس كافاو ءابضإالا ديس تنأ قا بلاط قا ني

 '.كيلع نولامتي و كقح نوعنمي

 مهضغبيالا هللا لوسر دهع ىلع نيقفانملا فرعن انك ام :لاق مقرأ نب ديز نع 'هدانسإب و

 ".هدلوو اللا بلاط ىبأ نب ىلع

 نكمل ىلع هّصنو رابخالا هذه قفاوي ام اللا نسحلا نع ءاج أم باب» رد

 و دنس هب مود ثيدح [تسل] ' لق نينمؤملاريمأ نع ءاج ام باب» ىلات هك «إلكل ةيخأ

 :تسأ هدشركذ نيريز نكم

 ىنثدح :لاق ميهاربا نب ثايغ نع دامح نب دمحم نب مساقلا نع ىنادمطلا دمحم نب دما نع

 ىنثّدح :لاق شاّيع ىبا نب نابأ نع مقرأ نب سنوي ىنربخا :لاق دايز ىبأ نب ليعامسا
 '.لوحلا روهش ددع لاقف ةمئالا نع الفا ىلع نب نسحلا تلأس :لاق ىرصقلا ناميلس

 هنبا ىلع هّصن و رابخألا هذه قفاوي ام الكا نيسحلا نب لع نع ءاج ام باب»رد

 :تسأ هدش لقن نيريز نتمو دنس هب مشش ثيدح

 دي اقدح لاق فوزا ناسا ني دمع ارقد لاق لع نم وسلا قرع

 ىرهَزلا نعرمعم نع ديمح نب مصاع نع نارجن ىبا نب نمحرلادبع انثدح :لاق ىرجحلا

 هيف قبط هيلا مّدق ذإ هيف فوت ىذلا هضرم ىف قا نيسحلا نب ىلع ىلع تلخد :لاق

 ١. ص نثالا ةيافك ٠١.

 .١٠؟ ص .نثالا ةيافك .؟

 نيسحلا نب دمحم نع نسحلا نب ىلع ءصن :هتفك [175ح ٠١ ص 7 ج]راونالا راحب عساتزا 158 صرد .

 نب ديز نع شمعالا نع كيرش نع ةضرق نب دمحم نعرفعج نب هللا دبع نب دمحم نب دمحأ نع ىرفوزبلا
 «.هدلوو هلوق ىلإ ...» الوب بلاط ىبأ نب ىلعل لوقي هللا لوسر تعمس :لاق مقرأ نب ديز نع ناسح

 القا ىلع نب نسحلا نع ىورام باب»زاريغو الهلا نيسحلاو نسحلا هينبا ىلع هّصنورابخأالا هذه قفاوم .؟

 .(هنم) .تسا «نيعمجا مهيلع هللا مالسرشع ىننثالا ةمئالا ىلع صوصنلا ىف هِي هللا لوسر
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 .هّللا لوسر نبا اي تلكا دق :تلق .هلك :ىل لاقف ءابدنهاوزبخ

 .ءابدنهلا هّنإ :لاق

 ؟ءايدنلا لضف امو :تلق

 :ءاذ: لك نم ءافش هيق ةثدملا ءاض نه ةرطق ايلعو ألا ءايويطا نم ةقزو' ف اه لاق

 .هللادبع ابأ اي نهّدا :لاق و ءنهّدلاب ىتأ و ماعطلا عفر من :لاق

 .تنهّدا :تلق

 .جسفنبلا نم دوه هنإ :لاق

 ؟ناهذدالارئاس ىلع 'جسفنبلا نهد لضف امو :تلق

 .نايدألا رياس ىلع مالسإلا لضفك :لاق

 نسحب كيلع :لوقي اميف لوقي هتعمسفّرسلاب اليوط هثدحف هنبا دمحم هيلع لخد مث
 هّنأ ىسفن ىف عقوو - هنم انل ّدبال ام هللارمأ نِم ناك نإ هللا لوسر نبا اي :تلق .قلخلا

 ىلإراشأو - اذه ىنبا ىلإ هللادبع ابا اي :لاق ؟كدعب فلتخن نم ىلإف - هسفن ىعن دق

 .ملعلارقاب و ملحلا ندعم «ءىملع ةبيعو ىئثراوو ىصو هّنإ - هنبا دمحم

 و ىتعيش نمالم هيلإ فلتخي فوس :لاق ؟ملعلارقاب ىنعم ام هللا لوسر نبا اي :تلق
 دمحم ءاج اًملف قوسلا ىلا هل ةجاح ىف هنبا دمحم لسرأ مث :لاق .ًارقب مهيلع ملعلارقبي

 ؟ كدالوأر بكا هيلإ تيصوأ اذه هللا لوسر نبا اي :تلق

 اذكهو هللا لوسر انيلإ دهع اذكه .ربكلا ورغصلاب ةمامإلا تسيل هللادبع اي :لاق

 .ةفيحصلا و حوللا ف ًابوتكم هأندجو

 ؟هدعب نم ءايصؤالا نوكي نأ مكّيبن مكيلا دهع مكف هللا لوسر نبا اي :تلق

 :هتفك جسفنبلا نهدب ناهدالا بابحتسا باب 0 ح27” ص ١ جارد لئاسو لوا دلجزا تراهط باتكرد ١.

 دمخم نع ىلع نب نيسحلا نع ةمئالا ددع ىلع صوصنلا ىف ةيافكلا باتك ىفزازخلا ىمقلا دمحم نب ىلع

 نع فيرط نب ىلع نب دمحم نع ديعس نب هللادبع نعرّمعم نب ىلع نب دمحم نع ىرفوزبلا نيسحلا نب
 ليوط ثيدح ىف نيسحلا نب ىلع نع ىرهزلا نعرّمعم نع ديمح نب مصاع نع .نارجن ىبأ نب نمحرلادبع

 نياراحب ردو تسا جردنم رداهبريما باجزا 85 صرد) نايدالارئاس ىلع مالسالا لضفك :لاق ؟ناهدالارئاس
 .تسا هدش لقن 7722 ص 58 جرد ثيدح
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 مهئابآ ىماسأو مهتمامإب ةبوتكم ىماسأر شع ىنثا حوللاو ةفيحصلا ىف اندجو :لاق

 .مهتاهّماو

 هللا تاولص ىدهملا مهيف ءايصؤالا نم ةعبس ىنبا دمحم بلص نم جرخي :لاق مث
 .نيعمجا مهيلع

 هصن و رابخالا هذه قفاوي ام 3 ىلع نب نسحلا دمحم ىبأ نع ءاج ام باب»رد

 نتمو دنس هب متفه ثيدح ؛تسا باتك باوبازا باب نيرخآ هك «ذ4 ةّجحلا هنبا ىلع

 ':تسأا هدش تياور نيريز

 ةنسرفص ىف دادغبب ىسوم نب نوراه انثدح :لاق .دمحم نب نسحلا نب ىلع انثدح

 ةنس ىف مشاه ىنب ىلوم ىرقملا مورحم نب دمحم انثدح :لاق ةئمئالث و نينامثو ىدحإ

 :لاق ىريطملا لضفلا نبرمع صفحوبا انثدحو :دمحوبا لاق ةئمئالثو نيرشعو عبرأ

 دنا لاق قرلبلا ورفع يدم ىبدلادبعاسدعا لاق واكقلا ندا ني دما دكر

 نم نيالا دبع انترح# لاق رص قاطلا لالع نب: ضنلا نيدللا دبع انقرصو ضخ

 دمحم ىنثدح :لاق العلا نب هللادبع نب ميهاربا ىنئدح :لاق ىولبلا ظوفحم نب ورمع نب
 ديريوهو هيلع تملسفرشب نب حلاص هدنعو ىلع نب ديز ىلع تلخد :لاقريكب نب

 .كيبأ نع هتعمس ءىثشب ىنثدح هللا لوسر نبا اي :هل تلقف قارعلا ىلا جورخلا

 هيلع هللا معنأ نم هِي هللا لوسر لاق :لاق هدج نع هيبأ نع ىبأ ىنثدح معن :لاقف

 الو لوح ال :لقيلفرمأ هنزحأ نمو هللارفغتسيلف قزرلا أطبتسا نمو هللا دمحيلف ةمعنب
 .هللاب الا ةوق

 . هللا لوسر نبا اي ىندز :تلقف

 مه انأ ةعبرأ هيي هللا لوسر لاق :لاق هّدج نع هيبأ نع ىبأ ىنثدح معن :لاق

 دنع مهروما ىف مه ىعاسلا و مهجئاوح مه ىضاقلاو ىتّيرذل مركملا ةمايقلا موي عيفش

 :ةنابنلو هنلتت ملت تلا ىددتلا مهر طا
 .مكيلع هللا معنأ ام لضف نِم - هللا لوسر نيا اي - ىندز :تلقف :لاق

 ١. ةيافك الاثر١9/6.
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 لهأ انّبحأ نم ُةِلدَي هللا لوسر لاق :لاق هّدج نع هيبأ نع ىبأ ىنثدح معن :لاق
 ىف انعم وهف انب كَسَمت نمر يكب نبا اي .ةّئجلا انعم هانلخدأ و انعمرشح هللا ىف تيبلا
 و.ةيلع للا لص ادم قظضا-.لاعتو كرايم د هللا ةاردكي نبا اي: لفلا تاجردلا

 هللا فرع انبريكب نبا اي ةرخآلاو ايندلا ىلاعت هللا قلخي ل انالولف ةيرذ هل انراتخاو هلآ

 مءاق ىدهملا نوكي امو ىضترملا اّنمو ىفطصملا اّئمو هللا ىلا ليبسلا نحنو هللادبع انبو

 .ةّمالا هذه

 ؟مكمئاق موقي ىتم هللا لوسر مكيلإ دهع له هللا لوسر نبا اي :تلق

 اذه دعب ءانضإالا نم كس نعي وكي رقلا اذه ناو: ةقحلتا ل كنا رنتك نباايءلاق

 .ًاملظو ًاروج تنئلم امك ًالدعو أطسق اهألميف انمئاق جورخ هللا لعجي مث

 ؟ ثلا ا ذقن بع الغ قيسلا هللا لو كا اي كاقف

 .ةرتعلا نم انا :لاقف

 ؟هّللا لوسر نع وأ كنع لوقت ىذلا اذه :تلقف ّىلإ داعف تدعف

 لوس انيلإ هدهع دهع نكلو ال «ريخلا نم ترثكتسال بيغلا ملعأ تنكول» :لاقف

 :لوقي ًاشنأ مث هللا

 انيف قحلا ماوق و شيرق تاداس نحن

 انك قلخلا نوك لبق نم ىتلا راونالا نحن
 انم ىدهملا و رات خملا ىفطصملا انم نحن

 انقأ قحلاب و هل للا فرع دق انبف

 اتم مويلا ىلوت نم ًاريعس هالصي فوس

 دهشم ىف ثيدحلا اذهب ىرفوزبلا نيسحلا نب دمحم انثدح و :نيسحلا نب ىلع لاق
 نب دمحم انثدح :لاق ىنيلكلا بوقعي نب دمحم انثدح :لاق الكا ىلع نب نيسحلا انالوم

 و ةريمع نب فيس نع ىبسلايطلا دلاخ نب دمحم نع باطخلا نب ةملس نعراطعلا ىحي

 نب ديز دنع تنك :لاق حلاص نع ىمرضح ا دمحم نب ةمقلع نع ًاعيمج ةبقع نب حلاص

 .ثيدحلاركذ وريكب نب دمحم هيلإ لخدف ىلع



 ليكن

 [ىرفوزب رب لمتشم تاياور]

 نيز ىأ) هجاوزاو هدالوا لاوحأ باب» رد اراحب ١١ دلجم زا 088 ص رد ىسلج همالع

 ىسوم نب نوراه نع دمح نب نسحلا نب ىلع 'صن :هتفك «(مالسلاب يلع نيدباعلا

 نع ىربطلا لضفلا نبرمع انثدحو :دمح وبا لاق مشاه ىنب ىلوم موزخم نب دمحم نع

 نب هللاديبعو :دمحوبا لاق ىولبلا دمحم نب هللادبع نع ؛ىناغرفلا نسحلا نب دمحم

 دمحم نعالعلا نب هللادبع نب ميهاربا نع ىولبلا دمحم نب هللادبع نع ىناطلا لضفلا

 وهو هيلع تمآسفرشب نب حلاص هدنعو إلآ ىلع نب ديز ىلع تلخد :لاق ءريكب نب

 .رثالا ةيافك نع لقن امك هرخآ ىلا ثيدحلا .جورنلا ديري

 و ةريمع نبا نع ىسلايطلا نع باطنملا نب ةملس نع ىبحي نب دمحم نع ىنيلكلا نع

 نب ديز دنع تنك :لاق حلاص نع ىمرضحلا دمحم نب ةمقلع نع اعيمج ةبقع نب حلاص

 ىف» [ترابع] دراد هك ىصيخلت هبرظن تياور لقنرد ىسلجم موحرم :ديوك هدنراكن

 :ةعشا هتخادنا ار «الْقِإ ىلع نب نيسحلا انالوم دهشم

 هدوب ىنيسح مرح رد ىرفوزب زا ار تياور هيوباب نبا لقن هك دوشىم مولعم هرقف نيازاو

 و دنكىم نايب ار عضوم نآرد تياور ديق دهشم نيارد تياور اب كربت ىارب ىوارو .تسا

 .دوشىمرهاظ الك همئا هب تبسن هيوباب نباو وا صولخ لامكزين ديق نيازا

 :تسا هدش حيرصت ىنعم نيا هب ليذ تاياور رد هك نانج ؛تسا بانج نآزا باتك

 ةمئالا ىلع صوصنلا ىف كوي هللا لوسر نع سابع نب هللا دبع نع ءاج ام باب»رد - فلا

 .هتفك تياور نيلوا دنس ردصرد تسلا باتك باب نيتسخن هك هللا مالس مهيلعرشع ىنثالا

 .خلا ..لكوتملا ىسوم

 ١. لديدج باج 58/ 75١1١.
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 قارولا هّللادبع نب ىلع انثدح :لاق ىلع نب دمحم انثدح :هتفُك موس تياورردص رد

 هللا دفزارلا

 ةمئالا ددع ىلع صوصنلا ىف ُهيَيََي ىنلا نع دوعسم نب هللادبع نع ءاج ام باب»رد

 :هتفك مود تياور دنس ردص رد تسا باتك باب نيمود هك «مهيلع هّللا مالسرشع ىنثالا

 .خلا ..هيودبع نب ىلع نب نسحلا نب دمحا ىلعوبأ انثدح :لاق ىلع نب دمحم انثدح

 :هتفك موس تياور دنس ردص رد

 .خلا .. ظفاحلا دمحم نب باتع مساقلاوبا انثدح :لاق دمحم نب ىلع ىنثّدح

 [توقاي تاملك ردرفوزبركذ] هدئاف

 :تسا هدرب مان مجعم رد «رفوزب» زا دروم ود رد ىومح توقاي

 '.ًالقتسم ءاب فرح رد :لوا

 دصارم رد ايوك و (تسا ىرهن مان) ىققوم دودح ىفرعم رد "ميم فرح رد :مودو

 نكيل ماهتخادربن عوضوم نيا ىاصقتسا هب دوخ نم ءدشاب هتفك درومود نيمهردزين

 ردرفوزب مان دروم ود نيمهرد طقف ديأىمرب ايورارد هعوبطم هخسن تسرهفزا هك نانج
 :هتفك 7// ص رد دصارم رد ءتسا هدشركذ باتك ود نيا

 رهن دضتعملا دلاو لكوتملا نب دمحا ىبا قفوملا ىلا بوسنم - حتت مث مضلاب - :قفوملا
 .زورفأ ورسخ و طساو بيرق روباسا ورسخ هلفسا هتبصق و ضورب هالعاريبك

 .هنادجوبرفظلا و قيفوتلا قزر ام ىلع هلل دمحلاو ,رفوزب فحصم ضورب :لوقأ

 [ىرفوزب دمحم رفعجوبا لاح حرش]
 و تسينروكذم ميقتسم روط هب مجارترد ناونع بحاص هك نيا هبرظن تسناد دياب

 حرش هب نيرصاقزا ىخرب دياش نياربانبو درادن ىلقتسم ناونع ليدعتو حرج بتكرد

 هب نيلوهجم هلمج زاارواو دنباينردروكذم تهج هباروا تلالجو هدربن ىبوا لاح

 :دزادرب ىموا لاوحا همجرت هب ليصفت روط هب ةلدراكت :كتروا راهنت

 ١. ج .نادلبلا مجعم ١. ص ؟5١.

  5ص .6 ج .نادلبلا مجعم ١5١0.
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 هدومن صخش نيا تياوررب دامتعاو تلالج هب حيرصت ىّدح ات هك ىناسك هلمجزا

 مساوازا لاقملا عماج باتك رد هك تسا نيرحبلا عمجم بحاص ىحيرط خيش تسا

 ديامنىم جرد ًانيع ار موحرم نآ ترابع هدنراكنو ءتسا هدومن دامتعا شتياور هبو هدرب

 :تسا نياروكذم باتك دئاوف ردوا ترابع نيعو

 ليدعتلاو حربلا بتك ىف مطركذ الو ةياورلا مهنع ترثك نم نايب ىف :ةنماثلا ةدئافلا

 رثآ ىتح ءهنع خيشلا ةياور ترثك ىذلا دّيج ىبا نب ىلع نيسحلاوبا مهنم ؛ةعامج مهو

 هتياور و ديلولا نسحلا نب دمحم هكاردإل ؛ديفملا نع ةياورلا ىلع ابلاغ هنع ةياورلا خيشلا

 نسحملا نب دمحم خيش نابا نب نسحلا نب نيسحلا مهنمو .ديفملا فالخب ةطساوريغب هنع

 .حدق الو حدمب (اذك) هلاح هلركذي ملو هنع ترثك ةياورلا ناف ؛ديلولا نب

 ًاريثك هنع ىوري نمنوهو قودصلا خيش راطعلا ىحي نب دمحم ني دنمحأ مهتم

 .فلخ ىبا نب هللادبع نب دعس طسوتب

 و هنع ديفملا نع خيشلا ةياور ترثك ىذلا ديلولا نسحلا نب دمحم نب دمحا مهنمو

 .هنود هيبأ ىف قيثوتلا درو امناو هريغ الو قيثوت ىف هلركذ ال

 .ةياورلا هنع قودصلارثكا ىذلا هيوليجام ىلع نب دمحم مهنمو

 .نودبع نب دمحأ مهنمو

 ىلع ليوعتلا نسح و مهلقن قدصب َّنَظلا ىوقي نمم مهبارضأ و خياشملا ءالؤهف

 نم نيرخاتملا مكح و مهنع ةياورلا ذخأ و مهنأشب انخياشم مظاعأ ءانتعال ؛مهتياور
 دافتسملا فلسلا نم مهتياور ذخأ ىلا ًامضنم مهيلع ةلمتشملا قرطلا ةحصب انباحصا

 نحن اميف فاك هوحن و كلذف ًالّصفم هيف لوقلاّرم امك نئارقلاو تارامالا نم مهقرط ةحص

 .لاوحالا قئاقحي ملعا هللا و هيف

 نكيل ءتسا هدربن ناونع بحاص زا ىمان ترابع نيا رد هجركا :ديوك هدنراكن
 خياشم مظاعا ىانتعارب قيثوت ىانبم هك ديآىمرظن هبوا لالدتسا هجوزا هك نانج

 تسأّدق - املع نيرخأتم مكحربو ناشيازا تسا تياور ذخاربو ناشيا نأش هب تسا
 هك دش مولعم سب دشابىم لمتشم ناشيارب هك تسا قرط نآ تحص هب - مهرارسأ
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 لوا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 هتشادار لاح نيمهرككا هدربن مان خياشمو تسا نيارب هدربمان خياشمرب دامتعارادم

 .دوب دنهاوخ مكح نيا لخاد هلاحم ال ءدنشاب

 .مهبارضأو خياشملا ءالؤهف :دومرف و درك حيرصت مومع روط هبزين اهنآ هب نياربانب

 .دناسر ىم ار ىنعم نيمه «مهبارضا» هملك

 :هتفك تسا ىروما نايبرد هكروكذم باتك همتاخرد :مييوكىم همدقم نيا توبثزا سي

 :ىنيلكلا بوقعي نب دمحم خياشم نم خياشملا نم مهنع ىور نم نايب ىف :ثلاثلا
 نب دمحم نب دمحا ءىفوكلا دمحم نب دمحا ءليعامسا نب دمحم .راطعلا ىحي نب دمحم

 ىلع ءىولعلا نسحلا نب نيسحلا ءىرعشالا دمحم نب نيسحلا ءسيردا نب دما «هيولوق

 دمحم نب دمحا ,هللادبع نب دمحم نب ىلع .دايز نب ديمح «ةروك نب دوواد ىيهاربأ نب

 .ىنادنمكلا ىسوم نب ىلع

 رفعج و مههيقف و ةفئاطلا خيش دوواد نب دمحا نب دمحم :ديفملا خيشلا خياشم نمو

 نب دمحم و ؛ىنيوزقلا نابيش نب ىلع نب نيسحلا هللادبعوباو ءةقثلا هيولوق نب دمحم نب

 نب دمحاو .هيقفلا ليلجلا ىولعلا ةزمح نب نسحلاو .هيوباب نب ىلع نب نيسحلا نب ىلع

 .نايفس نب نيسحلا نب دمحم و .ديلولا نسحلا نب دمحم

 نودبع نب دمحاو .ةقثلا ديفملاب بّقلملا نامعنلا نب دمحم نب دمحم :ىسوطلا خياشم نمو

 ىمقلا دّيج ىبا نب نيسحلاوباو ءىرئاضغلا هللاديبع نب نيسحلا و ,رشاحلا نباب فورعملا

 .ىهتنا .تلصلا نباب فورعملا ىسوم نب دمحم نب دمحاو ,«هنع خيشلا ةياور ترثك ىذلا

 ناونع بحاص انامه نايفس نب نيسحلا نب دمحم زا دوصقم :ديوك هدنراكن
 لاح نسحرب خياشم تياور تلالد هك - هقباس همدقم توبثزا سيو تسا «ىرفوزب»

 دنامىمن ىقاب ىدحا ىارب ىادهبش :هك مييوكىم - دشاب لّدعم ريغ ىوار دامتعاو

 رد تسين ديدرت ىاج زين و ناونع بحاص هب تبسن راوكرزب نيا دامتعا حيرصت رد

 زاريغ هب ىدحا اريز تسا ىرفوزب نامه نايفس نب نسحلا نب دمحمزا دارم هك نيا

 مسا ثيحزا مسرو مسا نيا هب هك دوشىمن اديب ام نايوار مامت نايم رد صخش نيا

 هليسو ىنعم نياو هدوب عقاو قادصمريبعت نيا ىارب ات دشاب ىدجو ىبأو ىصخش
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 [ىرفوزبرب لمتشم تاياور]

 و مالكود نآ هدياف تيمامت درومودرهرد هليصفتب ىحيرط مالك لقنزاروظنم ىراب

 .ديدرك لقن امهلوطب هك هدوب نأ تيمها

 نيثّدحملا متاخ دناهدرب مان ناونع بحاص زا لقتسم روط هب هك ىناسك زاركيدو

 دادعت عقومردو هدرب مان صخش نيازا كردتسمرذ هك تسا ىرون نيسح ازريم جاح

 :ةيينشلا هتفك 'كردتسم ثلاثرد ديفم خيش خياشم

 نع .هدلاو نع ارركم ىلع ىبا ىلاما ىف امك ىرفوزبلا نيسحلا نب دمحم رفعج وبا -

 ' .ىرفوزبلا هللادبع ىبا نباوه و هيلع محرتلا عم هنع ديفملا

 و دحوا ملاع هدرك حيرصت ناونع بحاص تهاقف و قيثوت هب هك ىناسك زاركيدو

 تيب تسا لاح حرشو همجرت بتك سيافنزا هك فلسلا ةّدع ىف فلخلا ةّدع فيرش

 :هتفكو هدورس وأ قح رد ار نيريز

 :هك هتفك دوخ باتك لوارد روبزم ملاعو

 درك مهاوخر ظن فرص اهنياريغزاو درب مهاوخ مان لودع ىاهقفزا باتك نيارد نم

 تسا هدوب فصّتم فصو ود نيدب نمرظنرد مربىم مانار هكرهو منكىمركذ هجرهو
 .دنامن سياو لد هخسن نيا هبرظانات منكىم لقن ًانيع تسا تمسق نيا هب عجار هجنآو

 دقنك فاننا دفا يناثك همداقمود

 ةّدملا ىذ ىف نيدلا ءاهقف مه ةّدعلا ىف مهدعأ نم ننكل

 اهيقف ًادغ اهيف نم ترتخا و اهيف هيقفلا ريغ نع تدح دق
 :هتفك هك نآ ات هداد قوس ار بلطم هاك نآ

 هداريا انداروأ نم دطقسأ هداهتجا صقانلا ىّرجتملا و

 .ديدج باج 7 /” كردتسم همتاخ ."
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 لّوا دلج .هبدن ىاعد حرش

 هتلاح تءاس مث ًالدع ناك وأ هتلادع تزرحأ ام ىذلا اذك

 :تسا نيريز ترابعرشاع لصف ناونعو
 ةعبارلا ةئملا ىف ةّلملا ءاهقف نيلبنالا ةّلجالا نيلمكالا رباكالا ركذ ىف :رشاعلا لصفلا

 :هلا واةيلع هللا لس نلشسرملا نيس ةرهتك نم

 نك كنا هدشن نشور ام ىارب الماك ناونع بحاص دوخ همجرتو لاح حرش نكيل

 نيا لاح هي تبسن تفرعم نيازارتشيب هك مراتساوخ ادخزا كلذ عم ,ماهدينش املعزا

 '.ديامرف اطع ام هب موحرم

 باتك نيا هدنناوخ هدهعرب ًالماك قيثوت نيا قثوم تقاثوو تلالج زارحا نياربانب

 هك موحرم نآ دوخ طخزا قوف تارابعو «دنام دهاوخن ىقاب ىاههبش «نآزا دعبو تسا

 .ديدرك جرد دوب درف هبرصحنم هخسنو هديسر ام هب شياقفرزا ىضعب هليسو هب

 ىاعد هبوا ندوب ىوار هب حيرصتو هدرب مان ناونع بحاصزا هك ىناسكزاركيدو

 رد هك تسا ىمق سابع خيش جاح «ىرون ثدحم موحرم دركاش تسا هدرك هيذن

 :هتفك ىرفوزبلا ناونع ليذرد باقلالاو ىنكلاب نيفورعملا نو بابحالا ةيده باتك

 بتك بحاص نايفس نب ىلع نب نيسح هللادبعوبا ليلج هقث خيش ىرفوزبلا

 رد ار هفورعم هبدن ىاعد هك تسا دمحم دلاوواو ىربكعلتوازا دنكىم تياور ءتسا

 .هدومرف داريا دوخ باتك

 هعجار بلاطم ندروأ تسد هبو ليصحت ددص رد لاح لياوازا هدنراككن هك نآ هبرظن

 و هدومن تاقالم مقرد مهو دهشم رد مه هدربمان ثّدحم اب ءدوب نأ دنسو اعد نيا هب

 ؟ركيد ىاجزا اي دناهتشادرب اعد دنسزا ايآ هك مديسرب ارروكذم تبسن لقن ذخأمراسفتسا

 دنتسناوتن نكيل «دنيوكبار لقن ذخأمو هدرك هعجارم هك دنتساوخ تلهم ءودرهرد

 .دشابىم 18 ىافوتمو هدوب فحن رد دعب هب ١71 لاسرد .مدمأ ١6/ /١١<” هعيرذ ردوا ىلامجا لاح حرش ١.



 ةدئاف

 [تسوا ميظعترب ٌلاد ىصخش هب هينكت صاصتخا]

 نب مكح همجرت هب هك نيعا نب بويا همجرترد 'كردتسم ثلاثرد ىرون ثدحم

 :هتفكر خآ رد ؛هتخادري نيكسم

 نسحلا نع ءنسحلا نب دمحم :ليجي نب ىلع ىلا قيرطلا ىف «بير» ىف قايو

 نب مكحلا هللادبع ىبأ نع ءباطنلا ىبأ نب نيسحلا نب دمحم نع ؛قاقدلا ليتم نب

 .هدنع هتلالج ىلع لدي ةعامجلا نيب نم هتينك هركذ نا ىنخيالو

 لوا تياور) تياوررد اريز ؛تسهزين ىرفوزب دمحم لاح نيا قادصم :ديوك هدنراكن

 نيسحو ديفم دننامر كيد ناكرزب دوجو اب هتفايب صاصتخا ىرفوزب هب طقف هينكت (ىلاما

 ىنعي دشاب ىو نييعتو ىفرعم ىارب منكىم نامك ىناعنص هينكتو ءامهريغو ىرفوزب

 .دناهدروأ كارتشا عفر ىارب نياربانب 2 هدوب رركم ىناعنص

 و تسا هدوب «دمحموبا» مكح هينك دناهتشون "اهلاجر رد هك ىروط هب تسناد دياب

 .تسا هديسرن نمرظن هبركيد ىاج رد هدشركذ اج نيارد هك هللادبعوبا

 [ىرفوزب هينكركذ رد هيبنت]

 هدرب ىرفوزب دمحم مان دروم هد رد ' ىسوط تبيغ رد هك نيا هبيجع روما هلمجزا

 ١. /77؟ ديدج باج .مه1/ا/ /” كردتسم /ا/١7.

 .178 ىشاجن ."

 7172 ص 121 ح 192 ص 157 ح 188 ص ,175 ح 177 ص 118 ح 12٠ نص 7١8, ح 157 ص .ىسوطلل ةبيغلا ."

 يح



 حلا

 لَوا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 ركيد لاجرزا هك نآ ىب دناهدركركذ مانو هينك هبار دمحم دروم هد نيا همهردو هدش

 هينك ابزين ار سيردا نب دمحا «ثيداحا نآزا ىكيرد ىلب ءدننكر كذ هينك ءدانسا نيا

 ىكيردو دراد صاصتخاوا هب تعامج نايمزا هينكركذربخ هّنرد سب ءسبو هدركر كذ

 رد تسوا تلالج تياغزا فشاك نياو .«دراد كيرش دنس تعامج نايمزارفن كيزين

 .ىرئاضغلا نبااي خيش دزن

 درت ىف ماج ييولطم حرت وكر يرغول

 و هينك اب دروم هسرد «هدرب اروا مان دروم راهج رد 'راصبتساو 557 همتاخردزينو

 واًابلاغ هك هزمح نب نسح «ندوب هينك ىب دروم نيمهرد نكيل هينك نودي دروم كيرد

 .تسا كيرشوا اب دناهدرب مان حلاص فيرشركذو مخرتو ىًضرت نودبار

 رد نينجمه و ؛هدرك ركذ هينك و ىضرت اب ار وا هرق ىبا نبا اعد دنس رد نينجمه

 .هينك و محرت اب ىلاما

 صوصتن زا دروم تفهرد لوا دروم زاريغ هب صوصن نينجمهو زونك هخسن رد ىلب

 .هينك نودب

 ىلوا هلهو رد ًالجارياس دننام شتلالج حوضو هبرظن اج نآرد منكىم نامكو

 ىنعي -زين هدربمان صيخلت هك نانج .هتشاد لّوحم نآ هب دراوم ىقابردو هدرك ليلجت

 «تسا دهاش اعدم نيا هب دروم شش هيقب رد - ىرفوزبلا نيسحلا نب دمحم هبريبعت

 لقن هك نانج - "كردتسمزا نيكسم نب مكح همجرترد ىرون ثدحم هك نانج سي

 .دنكىم فشك املع دزن ردوا تلالج تياهنزا ىنعم نيا هتفك - درك ميهاوخ

 [ىرفوزب ندوب هعيش] ةدئاف

 حيرصترب انب هك هدش دراو هصاخ تاياور قرط رد ىرفوزب دمحم هك تسناد دياب

 . 537177 ح 517777 ص ,511 ح 5750 ص 748 حل 52*”7 ص 781 حل 770 نص 71/5 حج

 7١١. ص .؟ ج راصبتسالا .”

 */١76. :كردتسم همتاخ ."”
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 [تسوا ميظعترب ّلاد ىصخش هب هينكت صاصتخا]ةدئاف

 اريز ؛تسا هدش عقاو [و] هتفرك رارق نيفلاخم قيرط لباقم ردرابخا نآرخآو لوارد خيش

 :هتفك 'تبيغ 18 صرد خيش

 .اهنم ًافرط ركذن انأ ريغ ىصحي نأ نمرثكأف ةصاخلا ةهج نم ىور ام امأف
 ':هتفك ٠١8 ص ردو هدرك رابخاركذ هب عورش هاك نآ

 اذنه 1 ةضاخللا ةهج نم اهداربا قف انعرتشولو ءانغاتوروا دق نابل نيم فرط [ذهف

 نيتفئاطلا لقن نم هانلق ام حصيل اهنم اندروا ام اندروأ امنإو ,«باتكلا هب لاطل ىنعملا

 نم دجي هنإف ؛كلذ ىف ةفنصملا بتكلاب هيلعف كلذ ىلع فوقولا دارأ نم و نيتفلتخملا
 :هانلقت ام: سح اريثك اعتق كلذ

 :هتفك هيماع رابخا لقن عقوم رد 40 صردو

 '.خلا ..نودبع نب دمحأ هللادبعوبا هب ىنربخأ ام ةعيشلا ىنلاخم ةهج نم كلذ نم ىوراممف

 ' .هدرك لقن ار حول ثيدح ٠١١ صرد ىرفوزب دمحم و

 دامتعا ليبق زاركيد رومارب هوالع ءتسوا ندوب ىماما هب حيرصت «ترابع نيا سب

 ىاعدوا لقنرب هوالعو ؛هدرك لقن هكوارابخا نومضم تلالدو مرتو ىضرتو خياشم

 .دشاب رداص دناوتىمن ىسكزا ماما هدزاودو نامز ماما هب دقتعم زاريغ هب هك ار هبدن

 [ىرفوزبرب ىضرت و مّحرت رد] هميظع هدئاف
 ديفم دننام نيمدقتمزا ًاعطق (دمحم) ىرفوزب لثمرب ىضرتو محرت هك تسناد دياب

 زا هك نانج - دنسانشىمن اروا نيرخأتم ناكرزب هك نيا ليلد هب ؛تسا هرق ىبا نبا اي

 ناركيد هب دسر هجات دش مولعم ىربيلكو ىسلجم ترابع

 ناكرزب زا ىضعب قح رد ار راك نيا هكنانج هدومنن ار فرصت نياوا لثمو بتاك سب
 رد سبي دنيازفاىم «هنع هللا ىضر» اي «هللا همحر» دوخ زا ىنعي دننكىم لاحلا مولعم

 .مق .ةيمالسالا فراعملا ةسسوم باج ٠٠١ ح 1717 ص .ىسوطلل ةبيغلا ١.

 ١157. ص ةبيغلا .؟
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 لَوا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 بتاك هب دسر هجات تسين فورعم ناكرزبرظن رد ىرفوزب اريز تسين روط نيا دروم نيا

 رد ًاصوصخم دشاب نيمدقتم زا دياب سي دنشابىم تامولعم هجرد ىندارد هك هريغو

 ىدنس رد ًاصوصخم .تسين بتاك ءاشنا هب هيبش ىمومع هملك هك «هنع هللا ىضر»

 ريغ هب نايم نيازا مّحرتو ىضرتو دشاب نيفورعم زا دنس فرط نياو دنس فرط نآ هك

 .دباي صاصتخا ىفورعم

 لر نقراراز تيما ناتك بلزسوا تيتو ىضرت] ذاق
 و تاور قح رد هك محرت و ىضرت :مديسرب ىناجنز مالسالا خيش ليلج ملاعزا

 :ترابع نيا دئنام ؟لوا ىوار اي فلؤم زا ؟دشابىم هك زا ءدوشىم خياشم

 :لاق ءدمحم نب دمحم ىنربخا :لاق هللا همحر هدلاو نع ؛هيلاما ىف خيشلا نبا

 .خلا ...هللا همحر ىرفوزبلا نايفس نب نيسحلا نب دمحم رفعجوبا ىنربخا

 ؟خيشلا نبا اي تسا ديفمزا ىرفوزب هللا همحر» :هك نيا حيضوت

 :دومرف

 «تسا باتك بحاصزا محرت هك نيارد تشاد روهظ دوبىم «نع» ترابع (رد]ركا

 .دراد تياكح رد روهظ «لاق» هك نيا ىارب ؛تسا نيا فالخربرما «لاق» عقوم رد نكيل

 ميظعت راهظا دوخ خيش هب تبسن هك دوب دهاوخ خيشزا ىوار صوصخم ظفل نيارب انب
 .ديامنىم تمحر بلطو دنكىم

 ىوار و لقان زا محرت هك نيا هب تبسن تسه ىروهظ «لاق» رد :هك نيا لصاح

 ةرق ىبا نبازا هبدن دنس رد ىضرت نياربانب .تسا فالخربرما «نعهردو تسا طسوتم

 ديفم ًاقلطم محرتو ىضرت هك تسا ىهيدبو ءدوب دهاوخ ديفمزا خيشلا نبا ىلاماردو

 و ليدعت ليدع ىيوجاوخ زا تاضور بحاص لقنرب انب هكلب .ءتسا ليلجتو ميظعت

 ًاصوصخمو هرق ىبا نباو ديفم دننام دوش رداص ًالجا زاركا ًاصوصخم تسا ليوعت هراما

 صتخم نيا هب محرتو ىضرتو ؛دشاب ركيد ناكرزب صخش نيا دعبامو لبقام ردرككا

 نايفس نب نيسحلا نب ىلع هك دمحم ردب دعبامو ديفم لبقام هك دروم نيا دننام دشاب

 محرت نيا دوجوربار انب هك دوب دهاوخ ىراج ىتروص رد مودرما نيا تسا ىهيدب) دشاب



 لدي

 [تسوا ميظعترب ّلاد ىصخش هب هينكت صاصتخا]ةدئاف

 «ميدرك رايتخا ار مود قش نآ هك نانج ؛خيشزا ىوارزا هن ميراذككب باتك بحاصزا

 .دوش رركمركا ًاصوصخمو (دوب دهاوخن ديفم هب تبسن اج نيارد سب

 .تسا دروم ىب راهظتسا نيا هك ىيوكبركا

 و محرتم عقوم نيا رد هج ؛تسا لصاح اعدم زين تروص نيا رد :تفك ميهاوخ

 ناشيا صيصختو دوب دهاوخ خيشلا نباو سوواط نبا ديسو ىدهشملا نبا ىضرتم

 تياهن ديفم دنس رد ميظعتلا ملسم ناكرزب دوجو اب ىضرتو محرت هب ار ىرفوزب دمحم

 زا فشك هج ؛دوب دهاوخ صخش نيا قح رد ناشيازا تسا قيثوتزارتالاب هك ليلجت

 قيال صاصتخالاب ناشيا نيبزا هك تسا هدوب اراد ار ىكرزب ماقم وا هك درك دهاوخ نيا

 .تسا هدش صاخ ميظعت

 ناكرزب هيقب نوج هك تسا هدوب نيا ىارب صيصخت نيا :هك مييوُكب تسا نكمم
 نكيل ؛دناهدنام تكاس ناشليلجتزا اذل ءدناهدوب هدش ناونع لاجر بتك رد ءدنس

 .دننك هراشاوا تلالج هب دناهتساوخ اذل ء؛هدوب سكعرب ناوئع بحاص نوج

 باتك بحاص زا محرت و ىضرت دوجو رب انب ركا ىنعي - مود ماقم رد «نياربانب

 زا ديفمو هرق ىبا نبا دننام تياور ىكي :دش دهاوخ تباثرتشيب تلالج - دوش هتشاذك

 تروص رد هج ؛وا هب خيشلا نباو سوواط نباو ىدهشملا نبا هجوتو انتعا ىركيدووا

 نيا ىارب محرت و ىضرت هب ار وا هرق ىبا نبا اي ديفم صيصخت :هك تفك ناوتىم لوا
 رب امدق هريسو تداع هك نانج ؛تسا هدوب ًالثم ناشيا هطساوالب خيش هك تسا هدوب

 نيا لاثماو تمحر بلط هب صوصخم ار دوخ هطساوالب خيش هك تسا ىراج نيا

 .دوب دهاوخ دوصقمرب لدا سب «تفك ناوتىمن ار نيا مود تروص رد نكيل .ءلدننكىم

 [تسا محرت زارترب ىضرت] ةدئاف

 هيا زا ىناجنزلا مالسالا خيش هرهظتسا امك ؛تسا محرت زارترب ىضرت هك تسناد دياب

 .خلا '«ربكا هللا نم ٌناوضرو»
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 [مّحرت و ىضرت هدافارادقمرد]

 ود نيازا ىكي مادكو دناىنعم هج ديفم ود نياايأ هك نياو محرتو ىضرت هب عجار

 :هتفك 'لوصفلا عماوق باتك رد ؟دراد ىرترب ىركيدرب

 ,معن .الف ةقث هنوك امأو :ليق ءًايمامإ هنوك ىلع لدي «هللا همحر» هركذ دعب مهوقو

 .ضعبلاب محرتلاركذل مهصيصخت هب دهشي امك ؛هل حدم عونبرعشي

 هل تعضو نإو محرتلا ظافلا نم هوحن و «هرس سدق» موق نم هرئاظنو اذه نأ :هيفو

 حيرصت هنأكف «ءانثو ميركتو ميظعت عون اذه نأ الإ .ًاضيا اهتالامعتسا دراوم ىف ديرأو ةغل
 .قيثوتلا ف روهظ نعولخت الف ةّيفخريغ ةتكنل وابخالا ال ءاشنالا ناسلب كلذك هنأب

 ىمامارب ار «هللا همحر» ظفل ىسكر كذزا سي - مهيلع هللا ناوضر - املع لوق ىنعي
 ىعون هب نكيل «ديامنىمن تلالداروا ندوب هقثاماو :دناهتفك ءدنكىم تلالدوا ندوب

 املع ندرك صوصخم دهدىم تداهش ىنعم نيا هب هك نانج ؛دنكىمراعشا حدمزا

 .دنهدىمن ميمعت اهنأ همه هبو ءصاخشازا ىخرب هبار محرتركذ

 محرت ظافلازا نآارياظنو ترابع نيا هك نيا ليلد هب ؛تسين حيحص «لوق نيا

 اهنآ تالامعتسا دراومردو هدش عصو نديبلط تمحرو محرت ىارب تغلرد هجركا

 ميظعتو ميركت ىعون تاريبعت نيا هك نيالا ءددركىمو هديدرك هدارا ىنعم نيمهزين
 ءاعدو اشنا ناسل هب تساانثو ميظعتو ميركت هب حيرصت اهنآ ايوك سب ءتساانثو

 قيثوت رد روهظ زا سب تسين هديشوب شلها دزن رد هك ىاهتكن ىارب ؛رابخا نابز هب هن

 .دوب دهاوخن ىلاخ

 ":هتفك 'ماكحالا جراعم رد

 هقحلي و ربخلا ةضافتسا ديفي امم طهر نع وأ دحاو ريغ نع ةياورلا نأر هاظلا و

 «ةلمحرلا» عم ةاورلا رم ادنعاو» ايلمملا ةئققلا ركذ ذك ولاضإالا نع ذك هوو اشملاب

 ."90 ص.١

 .الف ةقث هنوك امأو ًايمامإ هنوك ىلع لدي امنإ هنأ قحلاو أ :هركذ دعب مهلوق اهنمو :هدمآ نينجزين هخسن هيشاحرد

 .تسا هذيفم تامدقم نايب رد هك باتك نيا لوا دلح رد ١
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 [تسوا ميظعترب لاد ىصخش هب هينكت صاصتخا]ةدئاف

 و نأشلا ولع ىلع ةلالدلا ىف ىوقأريخالا و ءحدملل ديفم هنإف «ةليضرلا» هنم ىوقأو

 ,ظاحللا قيدحت دعب اهتاماقمو ظافلالا تالمعتسم ىف عبتتلاب كلذ ملعي ؛ةجردلا ةعفر

 ةحصب مكحو .ءالجألا نم أتبث هنوكب حيرصتلا نم هلاثما ّدع دامادلا ديسلا نأ ىتح

 .هلبق نم ثيدحلا

 لياوازذ كسا نيرحأتم نيققحم ريهاقهزا هك ىجرعا نسحم نيس اقأ ليلج.ديس

 ىلع ّلدت ىرخأ و :ىوارلا ةقاثو ىلع ّلدت تاراما انه ّمث :هتفك لاجرلا ةّدع فيرش باتك
 و - :لاق نا ىلا - ...هنع حصي ام ةحصب مكحلا ىلع ةملكلا قافتا ىلوالا نف ءهحدم

 امك اذهو ؛هيلع مهمحرتو هنع ءالجالا ىّعرت '(ةقاثولا ىلع ةلادلا نئارقلا نم ىأ) اهنم

 مهدنع مهنأ ملعتف ءمهنع نوّصرتيو سان ىلع نومرتي خيشلاو قودصلا و ىنيلكلا ىرت

 ناك امر و ؛نيتكاس ءالجالا و تاقثلا نوركذي اولاز ام مهنأ ليلدب ةلالجلا نم ةناكمب
 .اهوحن و ةخيشملاك ىرخا ةيصوصخب ىضرتلاو محرتلا

 نم دوصقملا ىهتنا - 'ءآلجالا هيلا عجري ةقث نع الإ (اذك) نوكيل ناك امف ناك فيكو

 . - هئيعب همالك

 اريز ؛تسا تيصوصخ نيا ليثمت قادصم ىرفوزب نايفس نب دمحم :ديوك هدنراكن

 و ديفم خيش «ىوار نيا لبقام .هدش لقن خيشلا نبا ىلامارد هكوا تياور دروم ود رد

 بحاص هب محرتركذ «نيا دوجو ابو .تسا هقثردقلا ليلج نايفس نب نيسحوا دعبام

 زا هدربمان صخش اريز ؛دشاب ديفمزا مه محرت تسا نآرهاظو هتفاي صاصتخا ناونع

 .ملعا هللاو .تسوا خياشم

 نب نيسح نب ليعامسا دمحم فيلأتو لاجرو هياردرد هك ”دئاوفو دئاوز باتكرد

 .176 /١:لاجرلا ةدع ."

 و دئاوف» :تسا ترابع نيا باتك لوا هحفص تشيردو مدوب هتفرك تناما ىسيفن ديعس ىاقآزاار باتك نيا."

 نامزاس ىاهراك ىارب هك 1718 لاسزيئاي رد .اضردمحم نب نيسح نب ليعامسا دمحم فيلأت لاجرلا ىف دئاوز
 ورهش نأ فورعم نادنمشنادزا هك ىقارشا ىاقآ مقرد فقوت ماكنه مدوب هتفر ناهفصاو مق هبراكفا شرورب

 هزاجا متساوخ ىقارشا ىاقآزا دوب نآرد ىدياوف نوحو مديد ليعامسا هبرهتشم اضر نب نيسح نب دمحم فيلأت
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 لّوا دلج .؛هبدن ىاعد حرش

 :هتفك تسااضر دمحم

 اًالصاوا ًاباتك هل نأب لجرلا حدم]
 ىفولعلا نمضتي لوالا ناف ؛الصأ هل نأب هحدم نم ديزأ ًاباتك هل نأب لجرلا حدم

 بجي و هينعي ام ليصحت ىف هرمع ىضقت و نيدلا ىف هداهتجاو هبحاص بعت عم ملعلا

 وه مهمالك نمرهظي ام ىلع لصالا نإف ؛ىناثلا فالخب ةرخآلاو ايندلا ىفربتعيو هيلع

 باتكلا بحاصف .طابنتساو داهتجا اهعم نوكي ناريغ نم غ2 ججحلا تارابع عمج
 نم ةبتر ىلعأ - ًالقعو ًاعرش تاطابنتساو تالالدتسا ىلعركذ ام ىلع لمتشملاوهو -

 .ىهتنا .اذه هنم هقفأوه نم ىلإ هقف لماح (َتر) امير :ليق اذل و لصالا بحاص

 ا:نيسمشلا قرشم ىف يباهبلا انخيش لاق :(دئاوفو دئاوز) باتكلا اذه ىف ًاضيا لاقو
 ال و حدمب حرجلا بتك ىفركذ هل سيل نم ثيداحالا ضعب ديناسأ ىف لخدي دق

 نايعأ و هنع ةياورلا اورثكأ و هنأشب اودتعا دق نيمدقتملا انباحصأ ءامظع نأريغ ءحدق

 فاكردقلا اذه نأرهاظلاو اهدنس ىفوه تاياور ةحصب اوككح دق نيرخأتملا انخياشم

 .تفريذي تسوا نوج ىدنمشناد همزال هك ىمرك و ىيورهداشكاب مهواو دنرادرب نم ىارب نازا ىادخسن دهد

 ىادهخسن نآ ىورزاو دتسرفوا هناخ هبار ىبتاك مدش راتساوخ دوب مق كنهرف سيئر هك ىقطان ىاقآزا سيسو

 تساير هب مقزا هك اريز دنام ىقطان ىاقآ دزن هخسن ىلو تفرك تروص نامز نامهردراك نياو دنسيونب نم ىارب

 دياوفزا هك دروآ نم ىارب ار هخسن نيا دوب هدمآ نم نديد هبو هدمآ نارهط هب هكزورماو دشرومأم ناركم كنهرف

 .مراد هاكن درمدار ود نيا ىراوكرزب و مرك راكداي هبو مدش بايماك نآ

 «ىسيفن ديعس ىاضما لحم ١7١14 هامريت 18 نارهط

 دبعلا انأو ةالصلاو دمحلا دعب لوقأ» :هتفك نينج هلمسبزا دعب باتك فلؤم :ديوك اعد حراش بناج نيا

 دئاوزو دئاوف هذه :ليعامسابرهتشملا اضردمحم نب (ناك اذك) نيسح نب دمحم ليلجلا هّبر ةمحر ىلاريقفلا

 نم اهريغ نم اهضعب و رابخالا بتك نم اهضعبو .لاجرلا ىف ةفنصملا (ناكاذك) بتك نم اهضعب تدفتسا

 لوطيرخا تابيرقتب اهضعبو ,ثيدحلا ةلاقمب ىلاغتشا مايأ اهضعب تدوس .ةتتشتم بابساو ةقرفتم باوبا
 و نيمحارلا محرأو نيمركالا مركأ هنا .نيدلا مويل ةريخذ انل اهلعجو «نيبلاطلا ريغ ىلع تءاج كلذلو .اهلقن

 .«خلا ..نيبرهتشا امل :لوقأف ,نيملاعلا بر هللا لوحب هيف عراش انااه

 لوق حرش رد دوب لصا بحاصو باتك بحاص قرف هب عجار هكار هتشذك هحفص رد روكذم بلطم :ديوك هدنراكن
 دشاب «ديمح ديمح لك» هك ىلوا هلمج حرشرد «خلا ...ليمج لك و ديمح ديمح لك» :هتفك هك ىياهب خيش

 (هنم) .تسا هدرك داريا

 قرشم اب هك دشابىم ١١77 ىافوتم ىئوجاخ ليعامسا دمحم تاقيلعت نامه دئاوف و دئاوز باتك زا دوصفم

 .تسا هدش باج دهشم رد نيسمشلا

 .تسا هدرك لقن نيسمشلا قرشمزا ار قوف تارابع ("97 ص .* ج) لئاسولا كردتسم همتاخرد ىرون ىازريم ١.

 .798 ص .دهشم باج .نيسمشلا قرشم
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 [تسوا ميظعترب لاد ىصخش هب هينكت صاصتخا]ةدئاف

 .هتلادعب نظلا لوصح ىف

 قيثوت لاجرلا بتك ىف روكذملا نإف ؛ديلولا نب نسحلا نب دمحم نب دمحأ لثم كلذو

 نيبو هنيب ةطساولاو ديفملا خياشم نموهو ليدعتال و حرجي روكذم ريغفوه امأو  هيبأ

 هنع ىوري قودصلا نإف ؛راطعلا ىبحي نب دمحم نب دمحا لثمو ةريثك هنع ةياورلاو هيبأ

 .هللادبع نب دعس نيبو هنيب ةطساولاو هخياشم نموهو ًاريثك

 ديلولا نبا ّنا ةددعتم قرط نمرهظي و «ةدحاو ةقبط ىف اناك راطعلاو ديلولا نبا :لوقأ

 ريغو ىرئاضغلا هللاديبع نيسحلا هنع ىوري راطعلا نبا نأو ءديفملا مهنع ىوري نمت ناك

 .خيشلا ةخيشم نم ديفملا

 روكذم ىناثلاو ليدعت الو حرجب باحضالا بتك ىف دوجومريغ لؤالاف ناك امفيكو
 .ًالمهم

 نيظفاحلا وأ نيفنصملا نمو ةزاجالا خياشم نم امهنأ ىلإ أرظن ؛ةرئاضريغ امهتلاهج لعلو
 فصوي اذهلو ءدانسالا عطق مدعو لاصتالا دّرجمل دانسالا ىف ناركذي امن امهنأو نابخألل

 .مهوت ام ىلع هتقثل ال اربتعم دنسلا ىف ام ناك نا ةحصلاب دمحأ هيف ىذلا قيرطلا



 ةدئاف

 ىلا هحورب تجرع و» :ةفورعملا ةرقفلا هيجوتل مهيدصت ءاعدلا رابتعا نع فشكي ام

 مهافكل لب ؛هيجوتلا مشت ىلا اوجاتحا امل مهدنع اربتعم نكي ملول هنأل كلذو «كئامس

 وأ مهنايب ردص ىف هيلإ ةراشالا نم لقأ الو مهبأد وه امك «فيعض هنإ» :اولوقي نأ

 «دنسلا فعض نع ضغلا عم كلذ» :مهوق لئم ةمّلسملاريغلا ةلدالا ىف مهنديدك ؛هليذ

 و هفيعضت نع مطودعف .كلذ ريغ ىلا ...«هدنس رابتعا توبث مدع عم اذه» :مطوق وأ

 ةياغ مهدنع أربتعم هنوك نع فشكي ام مهاعدم ىلع هتارقفب مهلالدتسا اذك و ,مهضرعت

 .ةوقلا ةياغ ىف ىدنع اذهو .ءتاملسملا نم ّدعي ثيحب رابتغالا

 دع دنع - هركذ سدق - ىدرجوربلا حر دمحم خيشلا كلسملا اذه كلس دقو

 - قودصلا دعب - ةقرفلا عيمج قلت اهنم دع ثيح ؛ةعماجلا ةرايزلا رابتعا ىلع نئارقلا

 اهوعنص امك .ولغلا ةهبش نع ولخي ال ام ىلع اهتارقف ضعب لامتشا عم لوبقلاب اهايإ

 كلذ ريغوأ هيبشت وأ ليطعتلا ةهبشوأ كلذ اهيف ىتلارابخألاو تاّيألا ضعب ىف كلذك

 .مهنيد تايرورضل وأ ةيمامإلا بهذمل ةيفانملا رومالا نم

 .ركني ال امم اهتحص ىلع بهذملا رارقتساو تارايزلا نيب نم ةرايزلا هذهراهتشاف ةلمجلابو

 .خلا ..لضافالا ضعب لاق انه نمو

 انيلا لصي نأ هريرقتو هرواعتلا ليلد ةبدنلا ءاعدرابتعا ىلع هب لدتسي نأ نكمي امو
 هايإ فلسلا لوبقل فلخلا هلبقي ثيحب ردص نع ًاردصو ديب أدي نيموصعملاراثآ نمرثأ

 ًاروثأم هنوك نع هايإ فلسلا لوبق نم فشكتسنف ءهل ًاضراعم ىعطق ليلد نوك مدع عم

 .هلبقي فسلا نكي ملالإو نيموصعملا نع
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 :دناهدومن نأ تارابعزا ىضعب هب ىداهشتسا ايو هدرب اعد نيازا ىمسا هك ىناسك ىماسا

 ميس بابزا ١7ص رد نيركاذلا ةهكاف باتكرد ىدنجريبرقابدمحم خيش جاح ١-

 :هتفك تسا هدش عضو هعمج زورو بش لامعاو داروازا ىرصتخم نايب ىارب هك

 .دناوخب هدومرف ركذ رئازلا ةفحتو داعملا داز رد ىسلجم هك ار هبدن ىاعد

 :هك هدرك تياور هدوب جاجتحا بحاص

 ىاعد هفيرش تارقف ردو .دناوخب دياب هك تسا ىورم ىياعدزين هعمج بشرد

 ...ماقم نيدب هدش هراشا دناوخ دياب نأ بشو هعمج زورو ديع راهج رد هك هفورعم هبدن

 - هترابعرخآ ىلا -

 رد هك نيا دننام .,تسا هدومنن تراشا بشرد نآ تئارق دورو هب مهركيد ىضعبردو

 زا نامز ماما» :هك دناهتفك هك ىناسكرب باوج نمضرد مدص تياكح ليذرد متفه باب

 :هتفك «دوب دهاوخو هدوب بادرسردروهظ نامز ات لاحزاو لاح ات تبيغ نامز لوا

 هبدن ىاعد رد هعمجو ديعرهردو تسا بادرس رد بانج نآ دنيوكىم هنوككجو

 زا مراهج بلطم رد (لوا عبط فرحت ص د رد) ىناقلاط ىلعرظن الم ليلج ملاع -؟

 برقت» هك تسا نيا نايب رد هك رارسالا فشاك فيرش باتك مود هلاقمزا مود باب

 هبدن ىاعدردو» :هتفك «ايند تبحم كرت هبركم تسين نكمم تماركراهظاو ادخ هب

 همجرت ار ترابع هاك نآ ؛هدرك ترابع لقن «كناوضر هلوق ىلا ...دمحلا كل مهللا :تسا

 :هتفكو هدومن

 و برقزا ار ناربمغيب صياصخ عيمج افلا ماما هنوكج هك نيبب نك لمأت ىكدنا

 -وا ترابعرخآ ات -

 تبسناب ءترابع نيا [هب]وا لال دتساو ترابع نيااب موحرم نيا داهشتسا :ديوك هدنراككن

 نيا ندوبربتعمرب تسا ليلد لدا ءالْي ماما هبار دهزرب هعرفتم هروكذم بلاطم عيرفتوا نداد
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 لَوا دلج ءهبدن ىاعد حرش

 اعد هك دشاب ,الإاا قداص شدارم ايوكو الف مامازا ار اعدوا نتسنادروثأمووا شيبرد اعد

 .تسوازاروثأمووا هب بوسنم [ىخرب هديقع هب] ىتسناد هك نانج

 ةاجنلا ةليسو رد - ىلاعلا هلظدم - ىدنواهنربكا ىلع خيش جاح ليلج ملاع 3

 ايميك ملع هب عجار ىبلطم بيقعترد - ١١١ صو ٠١8 صرد - تامسلا ءاعد حرش ىف

 :هتفك هدومن ناونع هك

 اراد دياب ملع نيا هب ملاع هك ىفصو هب تسا هدومرف هراشا شيامرف نيا ليذردو

 .«ءارفلا فوج ىف ديصلا لك» هك تسوارد دهزو ايند كرت نآو دشاب

 تابيغم قراوطو تاداع قراوخ هكلب .ءتسا ايند كرت هب طونم ايميك تفرعم سي

 ىوس هب ندوب ناكدنب هليسوو كلفرد فرصتو كلم طوبهو ىلج ءانثو ىلعركذو

 تيافكو ؛تسا نآ كرت هب طوبرمو طونم ًامامت برق ماقم رد ندوب ناشيا هطساوو بر

 ىاعدزا هفيرش هرقف نيارد ندركر بدت لوق نيا ندومن قيدصت ىاربزا اروتو ديامن ىم

 ردو هدرمش نآرد دهزو ايند كرت مزاول زا دش ركذ هك ار هجنآ مامت ءموصعم هك هبدن

 ىف كؤاضق هب ىرج ام ىلع دمحلا كل مهللا :درادىم هضرع تيبوبرّرع تحاس
 ميعنلا نم كدنع ام ليزج مهل ترتخاذا كنيدو كسفنل مهتصلختسا نيذلا كئايلوأ

 هذه تاجرد ىف دهزلا مهيلع تطرش نادعب ءلالحمضا الو هل لاوز ال ىذلا ميقملا

 و مهتلبقف هب ءافولا مهنم تملعو .ءكلذ كل اوطرشف ءاهجربزو اهفرخزو ةيندلا ايندلا

 مهتمركأو كتكئالم مهيلع تطبهأو ؛ىلجلا ءانثلاو ىلعلاركذلا مهل تمّدقو مهتبزرق

 .كناوضر ىلا ةليسولاو كيلإ ةعيرذلا مهتلعج و كملعب مهتدفر و كيحوب

 ىكنسشمت «... مهيلع تطرشو» هلمج هب نآ ىنعمو «طرش» ثحبرد اهقفزا ىخرب]

 [دوش عوجر ىراصنا خيش بساكم ىشاوح هب .دناهدرك



 :هسنئ
 بي

 نيا بجوم تسا نكمم هدشن لقن هبدن ىاعد ىريزو ىككنس باج لابقارد هكنيا]

 .دشاب هدش هدوزفا بتاك طسوت اعد نيا ىلحر ىكنس باج لابقارد دياش هك دوش مهوت

 [تسا هتشون ثّدحم موحرم بلطم ندش نشور ىارب

 هديسر مظاعارظن هبو هدش ححصم املع تاحيحصت هبو دامتعا لباق خسنرد

 ىرون هللا لضف خيش جاح باج هب فورعم هك لابقا حيحص باج رد نينجمهو تسا

 كلأسا ىنا مهللا :تسا نيا شزاغآ هك) ديعزامنزا دعب ىاعدزا دعب تسا هرس سّدق

 دايعالا ىف هب ىعديو ديعلا ةالص دعبرخأ ءاعد» :ناونع نيا هب هبدن ىاعد (ىنقزرت نا

 تيا هدش لقن (ةعبرالا

 ىاعدرخاوا ات هكنيا نأ و هتفر راك هب ىبيجع تقرسزيربت رد هعوبطم هخسن رد نكيل

 هبدن ىاعد لقنزازينو اعد نآ هيقبزاو هدش لقن هبدن ىاعدرب قباس ىاعد ىنعي لوا

 .تسا هدوبن لابقا هخسن رد اهنيا ًادبا هك نيا لثم هدش ضارعا

 باجرب هوالعو هدرك لقن لابقازا هكراحبو لابقا هحيحص خسن هك نيارب هوالع]

 زيربت باج هخسن نيمه دوخ رد تسا هللا لضف خيش جاح باج هب فورعم هك نارهط
 رد ديس هك تسا نيا دهاش نآو هدوب دوجوم لابقارد هبدن ىاعد هك تسه ىدهاش

 هانمدق ةبدنلا ءاعد ىحضالا ديع دعب تاوعدلا نمو :هتفك ىحضا ديع لامعا نمض

 .رطفلا ديع ىف

 املا



 [تسا دراو مهزامن هبدن ىاعدزا دعب ايآ]

 و هللا ءاش نا تببحا امبوعدتو :هدمآ ترابع نيا اعدزا سب ىدهشم نبارازمرد

 .تسا هدشنركذزامن

 ىدي نيب دوجسلل بهأتف ءاعدلا نم تغرف اذاف :تسا هدومرف اعدزا سي لابقارد

 ديعلا ءاعد نم تغرف اذا لاق مالسلا هيلع هللادبع ىبا ىلا اندانساب هانيور ام لقو كالوم

 ...ىديس ىديس لقو ضرالا ىلع نميالا كدخ عض روكذملا

 .هدشن ركذ زامن مه ترابع نيارد

 هيلع قداص ماما هب ار اعد ىسلجم موحرم هك هدش بجوم ترابع نيمهًارهاظو

 دشاب ىياعد «ءاعدلا نم تغرف اذا»هزا ددصقم هك تسا لمتحم اما دهد تبسن مالسلا

 .تسا هدش لقن لابقارد هبدن ىاعدزا لبق هك

 هن) هدرك لقن لابقاو دئاوفلا دئاوززا داعملا داز وراحب رد ار اعد هك ىسلجم همالع

 [. تسا هدربن ىمانزامنزا (رئازلا حابصم

 هك] ميدق رازمو ىدهشم نبارازم رد دسيون ىمرئازلا ةيحترد ىرون ثدحم موحرم

 .هدشن ركذ زامن [تسا ىدنوار بطق فيلأت هدش هتفك

 .ةرايزلا ةالص لص مث :هدمآ هبدن ىاعدزا سب سوواط نبارئازلا حابصم رد اما

 زاذوخأمو ىداهتجا ًابيرقت ديسزامن هب مكح هك دسرىمرظن هب :دسيون ىم ثدحم موحرم

 هعجارم نودبو هتشاد تياور نآ هبرظن دروم نيا فيلأت عقومر د ديس دياشو تسا هبدن ترايز
 ....تسا هتفكاج نيارد هبدن ترايز روصت هبارزامنو هتشون ار دروم نيا

 اح



 [تساروثأم هك دوش ىم هدافتسا بحتسي» هملكزا]

 روثأم اعد نيا هك ديآيمرب ًاحيرص «ّبحتسي» هملكزا هتشذك تانايبزارظن فرصاب
 ىليلد هكنآر كم درك ناوتيمن ىزيج بابحتساب مكح اريز .تسا موصعم زارداصو

 .تسا حوضو تياهن ردرما نياو دشاب مئاق نا بابحتسا ىارب

 قلطم هك تسنأآ ىوغل ىنعم «ّبحتسي» هملك رد بابحتسازا دارم :هك دوشن مهوت

 زا ىكي هك ىعرش ىحالطصا بابحتسا ىنعم هن دشاب ندرمشوكينو نتشاد تسود
 هكنيا مّهوت تسا نينجمهو ءتسا مالكرهاظ فالخرب نيااريز .تسا هسمخ ماكحا

 قلطم بابحتسا تهجزا نكيل تسا ىعرش حلطصم ىنعم نامه بابحتسازا دارم
 فالخ زين نيا اريز ؛نآ تئارقب وارماو مامازا نارودص تهجزا هن نامز ماما ىارب اعد

 سذدق - ىراصنا ىربيلك ميحّرلادبع خيش ليلج ملاع هك تساجنيازاو .تسارهاظ

 دنتسمو دنسزا ثحبزا دعب ىلوا هدياف رد نامّزلا بحاص ةبدنل نامجلا دقع رد - هّرس
 هلك كح ضف

 ىلا دانتسالا و دانسالاب نكي مل ناو هرهاظ ناوهف لقن ام دافم ىف مالكلا اًماو»

 مهركذ مدعو ةبدنلا ءاعدل خياشملا نمريثك ضّرعت مدعل ًاببس ناك كلذ ّلعلو ةياوزلا
 دلب و ةّنجلا ىف ىمعفكلا ميهاربا خيَشلا و دّجهتملا حابصم ىف َخيَشلاك مهحيباصم ىناه

 نا ٌبحتسي و نامّرلا بحاصل ءاعّدلا هّتا» :هلوقرهاظ نا الا اهريغ ىف امهريغو نيمالا

 ًامور دنتسملاو دنَسلا حرط ّناو ةياورلا نم ذوخأم كلذ ّنا «ةعبرالا دايعالا ىف هب ىعدي

 ليصافتلا حرط نم فراعتملاو بلاغلاوه امك ءاعّدلا نوتم ظفحل ًامامتهاو راصتخالل

 نع لوقنملاو لقاّثلا نا ةظحالم دعب ًاصوصخ ةيعذالا نوتم طبض ةّيمهال حيباصملا ىف
١ 



 ع

 لوا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 هدورو مدع عم ٌبحتسم هنأب اومكحي نا مهل غوسي الف ةزاجالا خياشمو ةّلجالا نم هباتك

 «.مهمامأ نع

 رهاظ بسحب اعد نيا هجرككا هك تسا نيا ديآيمرب هتشذك تانايبزا هجنآاّما» ىنعي

 خياشمو املعزا ىرايسب هك هدوب تهج نيدب دياشو هدشن لقن تياورب دانتساو دانساب

 ًالثم دناهدركنركذ ناشدوخ ىاعد ىاهباتكو اهحابصمردارنآو هدشن ضّرعتم هبدن ىاعدب

 و دناهدرواين ارنأ نيمالا دلب و نامالا ةنج رد ىمعفك و دّجهتملا حابصم رد ىسوط خيش

 هيلع هللا تاولص نامّرلا بحاصل ءاعّدلا هّن» :مالك نيارهاظ هكنآ آلا املعرياس نينجمه

 زاو تسا ذوخأم تياورزا اعد نيا هك تسنآ «ةعبرالا دايعالا ىف هب ىعدي نا بحتسيو

 ىلصارظن اريز هدوب راصتخا ىارب انامه نأ دنتسمو دنس فذح و تسا هدش رداص موصعم

 طاقساو دانسا فذحو نوتم طبض ىنعيرما نيا هكنانج .تسا هدوب اعد نتم ظفحب

 هكنيا ىارب هدوب هب ٌلومعمو فراعتم اهحابصمو هيعدا بتك بيترترد ىشاوحو تاليصفت

 اعد هك ىسك هكنياب هجوت اب ًاصوصخم تسا هيعدا نوتم طبض اهنآرد دوصقمو ضرغ
 هزاجا خياشم زاودره هدومن لقنوا باتكزاار اعد هك ىسكو هدرك جرد دوخ باتكردار

 مكح هك تسين اوروزياج ناشيا لاثما ىارب هك تسا ىهيدب سب .دناهدوب املع ناكرزبو
 «.دشاب هدشن رداص ناش نامامازا اعد نأ هكيتروص رد دننك ىئاعد بابحتساب

 اعد بتك رد هيعدا نوتمب افتكاو دنتسم و دنس حرط :هك هتفك راوكرزب نيا هجنآ

 هدومن ركذرئازلا ةّيحت رد 4 ىرون ثّدحم ارنآر يظن تسا هدوب لوادتم اهحابصم و
 و رازم رد هله ديفم خيش ارنآ هك ىفورعم هصوصخم ترايز ندوب ىورم وروثأمرب نآبو

 هيلع نينمؤملاريما ترايز ىارب رازم رد هي لوا ديهش ورئاّرلا حابصم رد لإ سوواط نبا

 ةمالعربو هدرك لال دتسا دناهدرك لقن تياورب دانتسا نودب ثعبم زورو بشرد مالسلا

 لوا لصف ردوا ترابع ضن و تسا هدومن ضارتعا هتسنادن روثأم ارنآ هك ذي ىسلجم

 ''تسا نياروكذم باتك

 ذك ىسلجم همالع .تسا بجر هام متفهو تسيب هك ثعبم زورو بش ترايز ميسا

 .ىتشخ باج 75 هحفصو "7 باج 01,680 ص .رئازلا ةيحت.١
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 [تساروثأم هك دوش ىم هدافتسا بحتسي» هملكزا]

 و تسا تتسزور نيارد ترضح نأ ترايز هك دناهدركر كذ املع ضعب :هدومرف هفحترد

 (ىهتنا) ميدرك كرت دوب هديسرنرظنب كي جيه دنس نوجو دناهدرك لقن صوصخم ترايز
 مولعم ات مالسلا هيلع ماماب تسا ترايز نأ نداد تبسن دّرَجم دنسزا موحرم نآ دارمو

 ,ماماب دنهد تبسن ارنآ دنجره ترايز نآ نايوارركذ هن تسين املع فيلأتزا هك دوش

 ىماماب ىترايز نداد تبسن دّرجمبو هدرك لقنار ترايز مسق نيازارّركم هفحترد هكاريز
 .ىلاعت هللا ءاش نا دش دهاوخ هراشا نآزا ىضعببو هدومن افتكا هربتعم بتك ضعبرد

 :ميئوكيم سي ىتسناد ار نيا نوج
 تياور :ديوكيم لقان ملاع هكنأ لثم تسا مالك حيرصرد ىهاك ماماب نداد تبسن

 دهاوشو نئارقزا ىهاكو ءهحضاو تاملكزا نياريظن ووككب نينج هك ماما نالفزا هدش
 دشاب نآريغاي ملاع نآ فيلأتزا هك دوشن اي تساروثأم ترايز نآ هك دوشيم فوشكم اي

 دهاوخ مولعمو دوشىم هراشا هدنيآ لصفو لصف نيارد ءتاملك ئطرد نئارق نآبو
 « تسيناملع فيلأتزاو مامازا ثنيفا رونام ووك ده كر انا ةك كي

 دياب ةك تسا فورعم نآزورو ثعبم بشرد هك هصوصخم ترايز لقنزا دعبزينو

 :'هتفك «دناوخ

 علظم نم :هدومرف راحب رد ترايز نياركذزا دعب هلي ىسلجم همآلع :ديوك فّلؤم»

 زور نيا صوصخ رد ترضح نآ ترايز بابحتسارب هنو ترايز نيا دنسرب هن مدشن

 هفيرش ىاهنامز رد هنسح لامعا ندروأ اجبو تسا هعيش نايم تاروهشم زا نآ نكيل

 مايا مامترد هيلع هللا تاولص ترضح نآ ترايز سي باوث ىتدايز ىارب تسا ببس

 .تشذك هفحت رد ناشيا مالك و .تسا لضفا هفيرش

 زا ىلاخ امدق تافّلؤم و رابخا بتكب تسراممو سنا نآ اب ناشيازا هدومرف نياو

 ':(هتفك ات هتخادرب نآ دهاوش نايببو دوخ ىاعّدمرب ليلدركذب عورش هاكنأ) تسين تبارغ

 و هروكذم ترايز ناكرزب نأ هك تسنآ هتخادنا مّهوتب ار هريغ و موحرم نآ هجنآ اًماو»

 .ىتشخ باج 7” صو ١7717 باج ١/, ص نئازلا ةيحت.١

 .60و /7 ص نئازلا ةيحت .؟
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 لوا دلج .هبدن ىاعد حرش

 اريز .دندرك ءاشنا دوخزا هك تسنآ ناشيا تاملكر هاظو دندادن ماماب تبسن ارنآ لاثما

 ركاورخآ اتوكب نينجو نك نينج ىدرك ترايز هدارا هاكره :دنيوكيم مالك لّوارد هك

 رياس لثم .وكب نينجو نكب نينج :هدومرف مالسلا هيلع ماما :دنتفكىم هّتبلا دوبربخ

 تسيا همدقمر كذب جاتحم مهوت نيا عفرو تجاح دراوم رد دننك لقن هك ىرابخا

 :هك تسنا نآو

 :هدش هتشون ٌجح رد هك ىبتك لثم .تسا مسقودرب هدش فيلأت تارايز بابرد هك ىبتك

 ٌّجح بلاطمب هقلعتم هدراو تاياور عمج فلؤم ملاع ثّدحم ضرغ هكنا - لا

 نياو ءليصفتب نأ بادآو تّيفيكو ماسقاو طورشو تليضفو بوجو تهجزا تسا

 رد هك اريز .دنرادن نآزا ىّظح نادنج ماوع عون .دروخىم املعراك هب ابلاغ باتك مسق

 و دوش ىم تفايرايسب هربتعمريغو هربتعم و ههباشتمو هفلاختم و هضراعتم رابخا نأ

 و ديامن نّيعم ىلعف فيلكتو ديارب اهنأ جالع هدهعزا هك دناوتن ىسكر هام ملاعزاريغ

 زا هجنآ ندرك عمج شبحاص ضرغ هك هدش فيلأت تارايزرد باتك مه مسق نيمهب
 .هدوب تسا هديسرواب مالَسلا مهيلع نيموصعم

 ترايزب دنهاوخ نوج هك تسا نيفلكمب نداد لمعلا روتسد ضرغ هكنأ - مود

 دعب هك دوب نيا مسر مسق نياردو لنيوكب هجو دننكب هجو دنورب هنوكج دنورب هللات يب

 نانجو هدروارد هتشر رد ار هربتعم رابخا نوتم مامت تارّركم طاقسا و رابخا حيقنتزا

 هك ديوك مالك لّوارد هك اريز .ديوك نخس دوخزا هك دتفا مّهوتردرظان هك ديامن فيلأت

 لامعارخآ اتوش مرحم نينج ىسر تاقيمب نوجو نك نينج الشم ىنك جح هدارا نوج

 و دنيوك ّجح كسانم ار باتك مسق نيا .ىئتفكنو ىنتفكو ىندركن و ىندرك و جح

 لمعلاروتسد اجنآردو تسا تارايز كسانم نآو دننك فيلأت تارايز ردزين مقر نيمهب

 ترضح ترايز ىدرك هدارا نوج :دنيوكو مكرايسب اي لئاضف رابخاركذىب دنهدريازب

 اتوككب نينج ىديسر عضوم نالفب نوجو نك نينج الثمار مالسلا هيلع نينمؤملاريما

 نآ هصالخو بذهم هقيقحلا ىف باتك نياو تارايز رياس رد نينجمهو لمعرخآ

 .ىزيج ندوزفا ىب تسا باتك
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 عضاوم رد هيعدا زا دنك ركذ هجنآ هك دوريمن موت ّجح كسانم رد هكنانجو

 و ىنمو هورم و افص ىعس ردو فاوط تلاح ردو مارحا زامنزا دعب لثم هصوصخم

 زين ترايز كسانم رد ءدشاب باتك بحاصزا نآزا ىاهملك اهريغ ورعشم و تافرع
 بهاذم ءاسؤرزاوا لاثماو هلي ديفم خيش لثم هك داد لامتحاو درك مّهوت نينج ديابن

 دنيامنركذ زايتماىب هروثأم ترايز ابو دنهد ىبيترتو دننك ءاشنا ىترايز دوخزا ميدقرد

 رد ىناّكد هدراو تارايز نآ هظحالمب هقيقحلا ىفو دينك ترايز نينج :دنيوك قلخبو

 و ماقمولع اب تعامج نآب تبسن نيازا اشاح ءدنشاب هدركزاب هّيدمحا نيناوق لباقم
 تارايز همه نآ دوجو اب ترايز فيلأتب نتشادن تجاحو بابسا دوجوو ّمات عالطا

 (هتفك هكنا ات) .هدراو

 ديهش و سوواط نباو ديفم خيش رازم رد هك تسا ىتارايز هرابرد ميتفك هجنآو

 - ىدهشملا نب دّمحمرازم ردركاو روكذم ثعبم ترايز لثم .دشاب مهحاورا هللا سّدق

 ءاش نا دمآ دهاوخ هك اريز .تسين تاراهظتسا نياب جاتحم سي دوش تفاي - هللا همحر

 روثأم تارايزو هيعدازا هدركر كذ هجنآ هك هدرك حيرصت دوخ رازم لّواردوا هك ىلاعت هلل
 .تسين ىئاج ههبش ىارب سي .؛تاقث ةاور طسوتب تسا مالَسلا مهيلع هّمئازا ىورمو

 نآ همجرت اب قباسرد هك تسارازم لَوا ترابع نامه هراشا نيازا موحرم نيا دارمو

 '.ميدرك لقنرئاّرلا ةّيحتزا

 ٌبحتسي» ترابعب حيرصت دوجو اب هك دهاوخيم تأرج تياهن هكنآ نخس هصالخ
 املع تاقيفلتو تاءاشنازا اعد نيا هك ديوكب ىسك «ةعبرألا دايعالا ىف هب ىعدي نأ

 باتكرد 'راحب مهدجيه دّلجم رد لي ىسلجم همآلع هك تسا تهج نيازاو تسا

 :هتفك «تّيملا ىلع ةالصلا بوجو باب»رد تراهط

 هدحو هللا الا هلا ال نأ دهشأ :لوقي ورّبكي :ليقع ىبا نبا لاق - بلطملا ىهتنم»

 هتجرد لعأو دمحم لآو دمحم ىلع ّلص هللا ,هلوسرو هدبع ًادّمحم ّنأو هل كيرش ال

 .تسا هدش لقنرت لصفم بلطم ”١7 ص ىومرا ثدحم ثاريم باتكرد ١.

 .795 ص ال8 ج ؛ديدج باج .780 ص ىكنس باج .؟
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 ٌىدس مهعدي ملو هتمال حصن و كليبس ىف دهاج و كتلاسر ْغّلب امك ههجو ضب و

 كلالح نم مهيلع سبتلا ام ىلع لاّدلا كليبس ىلا ىعادلا مه بصن لب هدعب نيلمهم

 ةنّيب نع ىح نم ىبحيو ةنّيب نع كله نم كلييل هتاداعمو هتالاوم ىلا ايعاد كمارحو

 نينمؤمللرفغتسي مث ,نيرهاظلا هتيب لهأ ىلعو هيلع هللا ىلصف نيقيلا هاتأ ىّئح كدبعو
 اينّدلا نع ىلخت كدبع نباو كدبع مهلا :لوقي مث تاومالاو مهنم ءايحالا تانمؤملاو

 نع ّىنغ تنأو كتمحر ىلارقتفا هب لوزنمريخ تنأو كب لزن كدنع ام ىلا جاتحاو
 هناسحا ىف دزف انسحم ناك ناف اّنم هب ملعأ تنأو اريخآلا هنم ملعن ال انا ّمهّللا ,هباذع

 هفلس حلاصو كيّيبنب هقحلأ َمهّللا .هنعزواجت و همحراو هبونذ هلرفغاف ًائيسم ناك ناو
 .ةريبكت ّلك ىف اذه لوقي ورّبكي مث كوفع كوفع مهّللا

 ةياورريغ نم كلذ لثم عارتخا دعبل ةياوّرلاب حيرصتلا مدع عم اذه تدروأ اما :لوقأ
 «ءامدقلا نفاع

 ' :ةزانجلا ةالص باب ىف كردتسملا ىف هني ىروتلا ثّدحملا لاقو

 ىف اذه لوقيو هلوق ىلا مالكلا قاس و) ليقع ىبا نبا لاق :ىهتنملا ىف يي ةمآلعلا»

 هدّيؤي و :تلق :لاق 3 (همالكرخآ ىلا) تدروأ امنا :هلقن دعب راحبلا ىف لاقو (ةريبكت لك

 ماكحأ ىف لاق ةمآلعلا َّنا ّمث بسانمريغ لقّتلا ناكل ًاربخ نكي ملول ذا ىهتنملا ىف هلقن
 :فلتخملا نم ةاغبلا

 «هتفرعم و هتلادعل هليسارم لبقت انئاملع نم خيشوه و ليقع ىبأ نبا هاور ام انل

 ناوضر - ام ىاملع هك دوشيم نشور ردقلا ليلج ملاع هس نيا مالك رد لّمأتزا

 روكذم زامن روتسد دننام ىعرش روما رد ار ىبلطم تياورب دانتسا نودب - مهيلع هللا

 مكح هعبرا دايعا دننام ىضاخ عقاوم رد نأ بابحتساب هكنياب دسر هجات دناهتفكيمن

 .ىلاعت هللا ءاش نارمالا كل نّيبتي ىّتحرّبدتلا ٌقحرّبدتف دننك

 ':هتفك كلاسلا ةوكشم رد هي ىربيلك

 ١. صاج ١١ ديدج باج .ىدلج هس باج 7/ 70٠.

 ص .؟ 50,75١.
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 هيورخا دئاوف و راثآرايسب هك تسه ىئاهاعد ىاوراي هكنيا نايبرد - هسماخ همّدقم»

 تب سيرا وت يف يح ا سم ير سس ماج ل نرمر
 بتك زاار اهاعد ىضعب هريغو تاوعّدلا جهم باتكرد هريغو لي سوواط نبا هجنانج

 باحصا تافتصم رد اهاعد رثكا نينجمهو تسا هدرك تياور ناشيا دنسبو هّماع

 اهنآ ندناوخ ىارب و تسا هدش لقن فيعض دنسب اي دنَسلا حورطم مهيلع هللا ناوضر

 عقاو كاردا ءاجر دصقب اهنآ ندناوخ .دناهدركركذ هّيويندو هّيورخا تارمثو دئاوف رايسب

 عقاو رد هجركا ديامرفىم تمحرم ملاع دنوادخ ار روكذم باوث نآ هكلب تسازياج

 نداعم زا نومضم نيارد ىرابخا و دشاب هدشن رداص ماماو ليَوربمغيب زااعد نأ

 دّمحم هك تسيربخ هلمج نآزاو تسا هدشرداص مالسلاو ةالَصلا مهيلع تمصع

 مدينش مالسلا هيلعرقاب دّمحم مامارفعجوبا زا ديوكيم .تسا هدرك تياور ناورم نب

 نأ سب ىلمع لباقم رد دنوادخ بناجزا ىباوث واب دسرب هك ىسك نآ :دندومرف ىم هك

 دشابن هجرك باوث نآوارب دوش ىم تمارك دنكب ار لمع نآ باوث نآرطاخب صخش

 .تسا هديسرواب هك ىوحن نآب ثيدح

 هجنانج .دشاب تياورروطب هك دوش ىم صخشبو ا نديسرو باوث غولب قّمحت هكنادب

 و دشاب هركاذم روطب اي ىوتفروطب هك دوشىمو ءتسوازا نّميتمردقو غولب ظفلرهاظ

 هتفايارنآ هّيهقف بتك اي ثيداحا بتكزا ىباتكر د ىنعي دشاب هداجوروطب هك دوش ىم

 نيا هكنانج دشاب ثيدح دافم لومشم هروبزم روص نيا عيمج هك تسين ديعب .دشاب
 .تسا هدش تياكح - هللا همحر - ىئاهب خيش نيعبرازا ميمعت

 دصقب هن هقلطم تبرق دصقبرككا تسا تعاطو تدابع ليبقزا اعد نوج تروصرهب

 دشابن ىظفل اعد رد هكنيا طرشب درادن بيع ءتسا حيحص دناوخب دورو و تّيصوصخ

 ريبك نشوج ءاعد لثم .دشاب هدشن تباث ليلدب لجوّرع دنوادخرب نآ قالطا تّحص هك

 قالطا تّحص هك لضافو فراع لثم دراد ظافلا ىاوراي .تسا فوصوم دنس فعضب هك

 «تسا ظافلا نأ صوصخ ندناوخ كرت طوحا .تسا هدشن تباثربتعم ليلدب ادخرب اهنآ

 تامولعم اب فلاخم نومضم كيرب دشاب لمتشم اعد تارقف ىضعبركا تسا نينجمهو
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 نأ صوصخ دياب مه تروصنيارد سي هناي دشاب غلاب ترورض ّدحب هاوخ ءبهذماي نيد

 دنس هاكرهو درادن بيع هقلطم تبرق دصقب تروصودرهرد ىقبام ندناوخ دوش كرت هرقف

 تسلا مزال هيناث تروصردو دوشىم قالطا تحصرب ليلد ىلوا تروص رد دشابربتعم اعد

 .دوشيمن اعد لامهاورجه بجومو دوش ليوأت هرقف نآ هك

 و تسا هدش تياور مالّسلا هيلع قداص ترضح زاربتعم دنسب هك هبدن ىاعدردو

 هيعدا بتكر دارنآ - ةليمجلا مهيعاسم ىلاعت هللاركش - هريغو ىسلجمزا مالعا ءاملع

 رداعد نآرد. تسا هدرك لقن مه داعملا داز باتكرخاوارد هي ا! ىسلجمو دناهدرك لقن دوخ

 ىاهراي بجوم هرقف نيا .كئامس ىلا هحورب تجرعو :ديوكيم ُةَِيَيَي لوسر ترضح فصو
 هجو جيهب هرقف نيا هك اريز تسا لحم ىبو طقاس اهوكتفك نآ قحلا تسا هدش اهوكتفك

 تا هقفر اهناهسابةعع انواعو نلبلا نع ًادزجم حور هكنيارب درادن تلالد هوجولا نم

 ىفنو صاصتخارب ليلد ءىش تابثا هكاريز هّيعطق هّيلقن هّلدارياس اب دشاب ضراعمات

 تاضويف طبهم نوج هك تسا نيا تهج زاركذب حور صيصخت هجو هكلب دوشيمن هادعام

 تفارش ديزم نيا تهجب تسا حور هّيهلا مولع لماحو هّيبيغ تاهججوت لحمو هّيسدق

 تباث هّيبدا مولع بابرا دزنرد فطاعاب فوطعم فذح ًايناثو تسا هتفاي صاصتتخاركذب

 َليِباَرَس ... :هفيرش هيآ دناهتفرك ليبق نيازاو تسا عقاو حيصف مالكردو تسا ملسمو

 تسلا ا(«هندببو هحورب تجرعو» دارم مالك لحمرد سب .دربلاو ىأ دنا ههنك يزل سكتت

 هعجضم ىلاعت هللارّون ىرون نيسح ازريم ىجاحر صاعم لضافرهام ثّدحم هكنيارب هوالع

 بطقرازم ناشيا دقتعم بسحب هك هقيتع ةخسنزاو ىدهشملا نباريبك رازمزا هناهربراناو

 تجرع» هلي سوواط نبارئازلا حابصم خسنزا ىضعبزا نينجمهو تسا هدوب هلي ىدنوار
 دهاوخن تامهوت ىادراي مهوت هتظمو هابتشا دروم جيهاذه ىلع ًاءانب سب هدرك لقن «هب

 (.مادقالا ةّلز لبق ماهفالا ةّلز نم نينمؤملا عيمجو هللا انمصع .دش

 '. النحل8١.١.



 [ىدهشم رازم بحاص]

 .خلا ...ةعبرالا دايعالا ىف هب ىعدي نأ بحتسيو :هتفك

 دوجو نودب ىعوضوم رد بابحتسا :هك نيا نأ حوضو لامك اب هجو نيا حيضوتو

 دوشن هداد 222 نيموصعم تارضح هب نآ رودص تبسن اتو ددركىمن تباث صن
 خلال اهي وزنأ روب 6 سا هواك ورخير سن فرجت لا تاهحسسا يكتم نوت ىلا
 تلالد ىلامتحارب انبو تسا نيموصعم تارضح زا ىورم و روثام اعد نيا هك دنكىم
 .دنكىم هجرد ىلعا ردزين نأ دنس رابتعارب

 ثيداحا هب لمع تابحتسم رد هك تسا نآرب املع ىانب هك نأ لامتحا نيا نايب

 :هك تسا نيا اهنآ نومضم لصاح هك ىركيد هربتعم ثيداحا هبرظن ؛دننكىم هفيعض

 دوشىم هداد باوثوا هب دروأ اج هب ار نآ واو ىلمعرب دسربو ا هب ادخزا ىباوث هكره

 .دشاب عقاو فالخرب دنجره ىنعي '«ءتسا هديسر وا هب هك دشابن نانج رما دنجره

 تسا هديسر ىونعمرتاوت دح هب هكلب تسا هضافتسا دح رد هك هفيرش ثيداحا نياربانب

 .هبحتسم رومارد مومعروط هبرابخا نيا نومضم هبرظن - مهنع هللا ىضر - ام ىاملع

 نيا اب ايأ هك نيارد دناهدرك فالخ نكيل ءدنهدىمرارق لمع دروم ار هفيعض ثيداحا

 رياس دننام قالطاوحن هب ناوتب هك ىروط هب دوش ىم تبائزين لمع نآ بابحتسارابخا
 :هك تفكو دومن مكح نآ بابحتسا هب هجهل تحارص هب بابحتسالا مولعم لامعا
 مكح روكذم لمع بابحتسا هب ناوتىمنرابخا نيااب اي ؟«تسا بحتسم زين لمع نيا»

 مامازا ماشه :هلمجزا دنكىم تلالد نآرب ىفلتخم تاياورو .تسا «غلب نمرابخا» هب روهشم ثيداحا نيا ١.

 ناك نإو هل كلذرجا ناك .هلمعف باوشلا نم ءىسث ْوَِْي ىبنلا نع هغلب نم :دندومرف هك درك لقن ذيب قداص
 .هلقي مل هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

1" 
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 ؟سبو دومن مادقا لمع نآرب ءاجر ناونع هب ناوتىم لمع دروم رد طقفو درك

 تهارك و بابحتسا هك نيا ليلد هب ؛دشاب مود لوق .قح هبرت كيدزنو لوبق هب برقا دياش

 دننام - دراد تكرش ىفنو تابثاو لوبقو ٌدررد بابحتسا اب دروم نياردروهشمرب انب هك

 ددركن مئاق اهنآ دوجورب ىعرش ليلداتو دنتسه هيعرش هيدبعت ماكحازا - تمرحو بوجو

 دبور ادن اج أ رميهم يدك دلي مراقب كيالاسا رمدوست كارت نمت كتل تومشرب
 فورعم «نئس هلدارد حماست» هدعاق هباملع ناسلرد هك اهنآزا هطبنتسم هذوخأم هدعاقو

 رجاو باوث ءاجر ناونع هب لمع نآ نايتارب هك دنكىمن تلالد ىنعم نيازارتشيبرب تسا

 .ددركىم بحتسمزين روكذم لمع هك درادن نيارب ىتلالد هنوك جيهو ءسبو دبايىم بترت

 هك دراوم هنوك نيارد :هك دنكىم هدافا ار ىنعم نيا هفيرش ثيداحا نآ :ركيد ترابع هب

 ندرك لمع ,دننكىم تلالد بابحتسا ناونع هب ىرما تيبولطم دوجورب هفيعض ثيداحا

 و تمحر هبرظن ىلاعت ىادخو ؛درادن ىكاب ىطايتحا لاشتماو باوث نأ ءاجر ناونع هب اهنآ هب

 نيا ءتقيقحر دو ءدومرف دهاوخ لمع نآ نايتا ىارب ار دوعوم باوث ىاطعاًآلضفت شرفاو مرك
 .كنرادن ىنايبروكذم درومرد بابحتسا مكح هب تبسن نكيلو هداد هعسوتار لمع باب ثيداحا

 هب تبسن باوث بترترب هك نانج .هروكذم ثيداحا :هك تسا نياركيد لوق نكيل

 زين روكذم لمع بابحتسارب تلالد نينجمه .ءتسا قطان دوخ نايرج دروم رد لمع نايتا

 بابحتسا «هبحتسم لامعارياس رد هك نيارما تياغ .دنكىم هبحتسم لامعارياس دننام

 اج نياردو تسا هدوبن نايمرد ىاهطساوو هدمآ تسد هب اهنآ دوخ قرط رابتعازا اهنآ

 دوجو هب هك نانج سدقم عراشو .تسا هديدرك لعجنم «غلب نم» ثيداحا هطساو هب

 ثيداحا تطاسو اب اج نيارد ؛هدومرف مكح ركيد هطساوالب همولعم دراومرد بابحتسا

 .تسا هدومرف حيرصتو هدومن مكح بابحتسا توبثو باوث دوجو هب «غلب نم»

 نيقيرف ىاملع .درادن هدعاق نيا هب تبسنار نيازارتشيب نايب [لاجم] ءرصتخم نياو

 ليصفتروط هب تانايب داريا هلصفم بتكرد نأ هب عجار دنراد لوبق ار هروكذم هدعاق ودره هك

 .دومن دنهاوخ هعجارم اهنآ هب نيبلاط ,دناهدرك فيلأتزين هلقتسم لئاسر ىتحو دناهدومن
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 [ىدهشم رازم بحاص]

 هفيعض ثيداحا دراوم بابحتسا تابثارد «غلب نم» ثيداحا هب كسمتو دومن ناوتىمن

 ركم دومن ناوتىمن دروم جيهرد بابحتسارب مكح سب «ديشخبن ىدوس بابحتسا هلاد

 اي هبجاوروما هلدا دننام هك دشاب نايمرد ىنقيتم دمتعم دنتسم اي ىنقتمربتعم كردم نآ

 .دشاب دوخ قلعتمو عوضوم هب تبسن ىتراشالا حيال تلالدو ىترابعلا حضاو نايب همرحم

 مكح اب بابحتسا هب مكح «قيقحترب انب هك ديدرك مولعم نايب نيا هظحالمزا سب

 نيارد .دومن ناوتىمن بابحتسا هب مكح نآ ليلدرابتعا نودبو ءدراد مزالت نآ ليلد هب

 تبسن تحص هك - زين نأ ليلدرابتعارب تلالد «بابحتساركذ هك تسناد ىهاوخ اج

 ,روكذم قيقحت هك تسا نيا قح نكيل «ديامنىم - دشاب هي نيموصعم هب نآ دانساو
 ءدشاب هدوب امدق رد نأ هب تبسن ىاهقباس هك تسين مولعمو تسا نيرخأتم هب صوصخم

 تياور خيشو ىوار نامز برق ليبقزا تهج دنجزا ديفم دننام - اهنآزا ىخرب تانايبزاو

 هللا ناوضر - امدق هك ديآىمرب - دراد سامت تسا «بحتسي» لئاق هك ىرفوزب دمحم ندوب

 .دناهدوب لئاق لوا لوقرب هملك قافتا هب - مهيلع

 تارضح زا ار اعد ندوب روثأم اهنت بابحتسا تبسن هك تسا نآ فاصنا نياربانب

 هللاو ءدومن هدافتسار كيد نئارقزا دياب ار نآ دنس رابتعا نكيل دناسر ىم يل نيموصعم
 .لاحلا ةقيقحب ملعا

 هعبرا دايعا هب نأ تئارق عقوم صاصتخا

 .خلا ...هعبرالا دايعالا ىف هب ىعدي نأ ّبحتسيو :هتفك هك نانج
 هك نيارب تسا حيال ناهرب و حضاو ليلد روكذم مالك رد صاصتخا نيا دوجو

 هب نكيل تسا هدوب موصعمزا نآرودص هب نآ ليذرد ايروكذم مالك ردص رد ىحيرصت

 دانساركيد ىاجرد مهوا هك باتك بحاص ترابع هبرييغت مدع اي حوضو ايراصتخا

 راركتزا دراوم درف درف رد نآرب انبو تسا هدوب هداد ماما هب هدوب شباتك رد هك ار هجنآ مامت

 لها ىارب اهنآ درف درفره هك هرثكتم للعزا اهنيا لاثماو - تسا هدومنرظن فرص نآ
 .تسا هديدرك افتكا حيولت نيا هبو هدشرظن فرص حيرصت نآزا - تسا ىفاك فاصنا

 ىسك هك دورىمن لامتحا هج ؛دوب دهاوخن تبسنود نيا نايمرد ىقرفرُبدتزادعبو



 فحين

 لّوا دلج .؛هبدن ىاعد حرش

 لمع هب مالك حيرصت [اب] ماما هب نداد تبسن هك نانج هك دنك ههبش ىنعم نيارد

 (...مدينش نينج ماما نالفزا نمو ,هدومرف نينج ماما نالف» :ديوكب هك نيا لثم ديأآىم

 .درادرايسبرياظن نبككرد هك روكذم دروم دننام ددركىم لصاح

 «مالك نيا لئاق دوخ هك - هرود نآ تاورو باحصا ىامدق هريسرد لمأت هك ىسكو

 امدق هريس هظحالم [هك] تسناد دهاوخ ههبش ىب ديامنب - تساهنآ زازين ىرفوزب دمحم

 و هتشذك لادتعا ذحزا ب هك تفك ناوتىم تيبَسا هدوب لوادتمو موسرم هرود نأ تياور

 .دوب هدش طارفا بناج هب ليامتم

 دناوتىم - دمآ دهاوخ شتلالج نايب هك - ىردقلا ليلج صخش ىرفوزب لثم هنوكج
 ردار نآ دشاب هدوبن موصعم هك دوخ لثم ىركيد سكزا اي دنك ءاشنا شدوخزا ىترايز

 اهنيا ؟دنناوخب ار نآ هك دهدب لمعلا روتسد مه ناركيد ىارب و ,ديامن لقن دوخ باتتك
 هب هكلب و ديامن نييعت ىصوصخم تقو نآ ىاربو هدرك ىقرت هكلب تسا لهس همه

 و تاقوا فرشا هبار نأ تئارق و هدركن افتكا هتفه مايارياس دننام مه ىداع تقو نييعت

 .ديامن صوصخم دشاأب هعبرا دايعا هك مايا لضفا

 تبسن نيا لثم دنك تراسج دناوتب هروكذم تايصوصخ ردربدتزا دعب ىسك مرادن نامك

 ناوتىمن ملع بابرازا ىسك ىندا هبار تبسن نيا هج ؛دهدب ىليلج ملاع ىرفوزب لثم هبار

 دوخ ىنعم نيا هك نانج - لضفو ملعرد ناشيا نيرتربو اهنأ صخشالعا هب دسر هج ات داد

 .دشاب ىتعكر هدزاودزامن هك صوصخلابزامن ارد]ًاصوصخم - لش دهاوخ تابثا

 شتقيقح ورتوكحم نايب نيا ءتسا هدومن لقنزينزامن اعدرخأر د هك دّيس تياور هبانبو

 تحاسزا نارودصرب هلاد هنيرق دشابرتشيب تيصوصخ ردقره هج ؛دوشىمرتنشور

 '.دوب دهاوخ تعدي هحضأاو ماسقازا دشاب هديسرب موصعمزاركا دوش ىم

 بابحتسا هب مكح :كتتسنال يم هكا موصعم ريغ زاار اعد نيا ءاشناركأا ؛هك تسا نيا تانايب نيازا دافتسم ١.



 [؟تسا لِي قداص مامازا هبدن ىاعد ايآ]

 هدوهعم ناظم و هدوجوم ذخآم زارظن ناعماو مات عّبتتزا دعب هجنآ :ديوك حراش
 هيلع قداص ترضحب ار هبدن ىاعد هلي ىسلجم همالعزا لبق ىدحا هكتسنا ديأىمرب

 وا حيرصتو ار داعملا داز باتتك موحرم نآ فيلأتزا دعب اما .تسا هدادن تبسن مالسلا

 نايمرد تبسن نيا تسا هدش رداص ترضح نآزاروكذم ىاعد هكنياب باتك نارد

 داززا دعب ناشفيلأت هكنيا اب مه املعزا ىخرب هتبلا] .تسا هدش عياش هعيش نيفّؤم
 هيلع نامز ماما هب هكلب هدادن تبسن مالسلا هيلع قداص ترضح هبار اعد هدوب داعملا

 .[دناهتسناد بوسنم موصعم هباي مالسلا

 و دص و رازه لاسب داعملا داز فيلأت زا هلي ىسلجم غارف 'هكنآ لامجا نيا ليصفت
 زادعب هك لاس دنج هلصافب ارنامز نأ ىاملع تافّلؤم نوجو تساهدوب ىرجه متفه

 ار اعد هملك قافّتاب همه هك مينيبىم مينارذكىمرظن زا تسا هدش فيلأت خيرات نيا

 حيرصت لي ىسلجم لوقزا دوخ لقنب ناشيازا ىخرب اهتنم .دنهديم تبسن ترضحناب

 سب هتسناد حيحصو ملسماروا لوقو هدرك هلي ىسلجم لوقرب دامتعا ىخربو دننكى م
 دننكى م تياور مالَّسلا هيلع قداص ترضح زااراعدوا لوقزا دوخ لقنب حيرصت نودب

 لالدتساو داهشتسا هنوكجيهب تجاح هك ىروطب تسا حوضو تياهنرد بلطم نياو

 نياردامو دناهدرك لقن ار اعد نيا هكيناسك تارابعرد هك ىسك نيا دوجو ابو درادن

 .دندركيمن غلب نم ثيداحا هب دانتسا اب ىتح

 قداص ماما هبار هبدن ىاعد هك ىناسك ترابع ىياجو ىطخ ناوارف ىاهباتك زاركيد هحفص دنح اتاحنيازا 3

 .دشاب هذش ادح مهزا هكنيا نودب هدش لقن دناهداد تسسن مالسلا هيلع نامز ماما اي مالسلا هيلع

 فلعل



 فلم

 لّوا دلج .هبدن ىاعد حرش

 نيا قدص «ديامنرظن تقدبو دنكرّبدت مياهتخادرب ناشيا تاملك لقنب ىتبسانمب حرش

 .ىلاعت هللا ءاش نا دومن دهاوخ لوبقو درك دهاوخ قيدصتار اعّدم نيا تّيناّمحو ىوعد

 باتك رد ىللاعت هللا همحر ىناساقلا ىنيسحلا ىلع دّمحريم ٌجاحلا نبرفعج دّمحم ديس

 رد ,هلاقم هدرب بكرم تسيئاغد باتك هك '«تاضويفلا ليصحتل تاعاشلا لامعا»

 :هتفك تسا هعمج زورو بش هب قّلعتم لامعاو تليضف نايبرد هك متفه هلاقم
 ديابو هدش تياور مالَسلا هيلع قداص ترضحزا هك هعمج زور ىاهاعد هلمجزاو»

 و تسا هبدن ءاعد دوش هدناوخ ريدغ ديع ورطف ديعو ىحضا ديعو هعمج زور رد

 ات) ىذلا هلل دمحلا :تسنيا اعدو هّقح دياقعرب تسا لمتشمو تسيبوخ ىاعدرايسب

 .(نآب هراشاوزامنركذ نودب تساداعملا دازرد هجنآرخآ

 تسا لاس مامت هفيرش ىلايلو ماَيا لامعاو تليضف نايبرد هك مهد هلاقمردزينو

 رد دش روكذم هعمج زور هيعدارد هك ار هبدن ءاعدو» :هتفكرطف زور لامعا نايب نمض

 رب ار دوخ ىور تسار فرط هبدن ءاعدزا ندش غرافزا دعبو دناوخب زامنزا دعب زور نيا

 سي (:هتفكو هدركر كذ ليمج ىا اتار اعد هاكنآ) ىدّيس ىدّيس :ديوكبو دراذك نيمز

 ديوككبو دنكبراكدروري دمحو دنك دنلب ار دوخ ىاهتسد ددرك فرصنمو دوش غراف نوج

 «.دروأ اجب ار دنوادخ دمحو دتسرفب ادخ لوسرب مالسو 'تشذك هكر هجنآ

 رطف ديع لامعاركذزا دعب هك ىحضا ديع لامعاركذ نمض هلاقم نيمهردزينو

 :هتفك ءتسا هتخادرب نآب

 هعمج زور لامعا هلاقم رد هك ار هبدن ءاعد نابرق ديعزور رد هك تسا ّبحتسمو»

 «.دناوخب دش روكذم

 فيرش باتك رد ”ىذبانجلا ىنيسحلا دّمحم نيدلا دامع نب نسح دمحم دّيس

 هاش نيدلارصان تنطلس نامزرد نوجو هدوب ىرجه ١104 مظعملا نابعش موس روبزم باتك فيلاتزا غارف خيرات ١.

 .تسا هدوتسار نأ باتك همدقم رد هدوب

 .تسا هدناوخ «هيلع مّدقتام» ار «هيلعردقت ام» ترابع هك تسا نآرب ىنبم همجرت نيا .”

 نيدباعلا نيز ترضح ىوزا دعبو ديهش ديز هبار نأو هدركر كذ ليصفتب ار دوخ بسن باتك هيشاح رد فلؤم ."*
 نسحا هك تسا ىو لصفم فيلاتزا دعب ىو باتك نيا فيلاتو هدركر كذ دوخ بسن ءزجزين نينمؤملاريما اتار
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 [؟تسا القا قداص مامازا هبدن ىاعد ايآ]

 رازه لاس ناضمر كرابم هام مهدزاي هبنش زور نأ فيلأت متخ هك نينسحملا لامعا

 رد ىريكملاع سولج ؟8 لاسب ىوبن ىرجه (فلاو ةئامورشع سمخ) هدزناب و دصو

 'هتفك هعمج زور لامعاركذ نمض تساهدوب اركناك هعلق

 دوخ ةنّسلا لمعردرقاب دّمحمآلم موحرم هك تسا هبدن ىاعد ندناوخ هلمجنآزا»

 ديع رد هك هدرك تياور مالّسلا هيلع قداص ترضح زاربتعم دنسب هدومن داريا ارنآ

 تاولصرمالا بحاص ترضح بادرسردو هعمج زور وريدغزورورطف ديعو ىحضا
 «.(هرخآ ىلا) ء:نيملاعلا بر هلل دمحلا :تسنيا نآو دناوخ دياب هيلع هللا

 ':هتفكرطف ديع لامعاركذ نمضزينو

 سوواط نبا ارنآ هدرك تياور هك هبدن ىاعد ندناوخ زور نياردزين تسا تتسركيد»

 رقاب دّمحم آلم دنوخآو هيلع هللا تاولص نامّرلا بحاص ترضح زارئاّرلا حابصم رد

 مالسلا هيلع قداص رفعج ماما ترضح زاربتعم دنسب دوخ ةنَسلا لمع رد هللا همحر

 بادرسردو هعمج زور وريدغ ديع ورطف ديع و ىحضا ديع رد هك هدومن تياورزين

 رب فسأتو هّقح دياقعرب تسا لمتشم اعد نيا هك دناوخ دياب نامّرلا بحاص ترضح

 :تسنيا نآو هيلع هللا تاولص مئاق ترضح تبيغ

 هدرك لقن داعملا داز هخسن قباطمرخآ ات ار اعد سيدوه آلا هلا ال ىذُلا هلل دمحلا

 ” «(هدركن زامن زاركذ داعملا داز دننامو تسا

 ' :هتفك ىحضا ديع لامعا نمضو
 نمضردو هرخآ ىلا ىذُلا هلل دهمحلا تسنيا شلوا هك ار هبدن ىاعد دناوخب ركيد»

 .«تشذكرطف ديعزور لامعا

 هراشاريدغ لامعاركذ نمض نينجمهو نامز ماما تارايز نمض باتك نياردو

 .تسا هدركن هبدن ىاعدب

 تسلا ىدزي سردم ناحنير ديس ىاقا كلمتر هخشن نيا .دوحوم طوطخم هخشسن 168 قزو..3

 .هخسن نامه 771١ قرو ."

 737,771 ص .*
 .107 ص .*؟
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 لّوا دلج :هبدن ىاعد حرش

 هدوب نينسحملا لامعارب مّدقم نأ فيلأت هك حيباصملا نسحا دوخ ريبك باتكردو

 زا ىخربركذزا دعب نابرق ديع لامعا نايب نمض تسنا صيخلت نينسحملا لامعاو

 ':هتفك ديع ماكحا

 هك تسلوقنم مالَسلا هيلعرفعج ماما ترضح زاربتعم دنس هنسلا لمع رد ًاضيا»

 ورطف ديعزورو هعمج زور رد ىنعي ددناوخب ديعراهجرد هيلع هللا تاولص مئاق ترضح

 ترابعات ىنعيرخآ اتاراعدو)وهآلا هلا ال ىذلا هلل دمحلا :ريدغ ديعزورو نابرق ديعزور

 «.تسا هدركنزينزامنب هراشاو هدرك لقن داعملا داز قباطم نيمحارلا محرا اي هدعب أمظال

 خيراتو دراد مان 'ةاجتلا جاهنم هك دوخ فيلأترد ناخ دّمحم نب نيسح دّمحم

 نايب نمض دوب ىرجه هدزناش و دصكي و رازه لاسب ماهديد نم هك نأ هخسن ريرحت
 :هتفك ىحضا ديع لامعا

 نآ ندناوخ تسا تتس دايعارياسوزور نياردو تساهاعد نيرتهب هبدن ىاعدو»

 .«دش دهاوخ روكذم تارايز نمض نيازا دعب هللا ءاش نا هجنانج

 نينمؤمرياسو همئاروبق ترايزو تاولصو مالس نايبرد هك باتك همتاخردو

 مئاق ترضح تبيغرب فشأتو هّمح دياقعرب تسا لمتشم هك هبدن ىاعداًماو»

 هك تسا لوقنم مالسلا هيلع قداصرفعج ماما ترضح زاربتعم دنسب ؛هيلع هللا تاولص

 رطف ديعزورو هعمج زور رد ىنعي دنناوخب ديعراهج ردار هبدن ىاعد نيا تسا تنس

 «نيملاعلا بر دمحلا هلووهآلا هلا ال ىذُلا هلل دمحلا :ريدغ ديعزورو نابرق ديعزورو

 .(تسا هدربنزامنزا ىمساو هدرك لقن تساداعملا داز رد هكنانج ار اعد هاككنآ)

 :هتفك هعمج لامعاركذ نمض مود بابرد ”تاوعذلا ةبخن باتكرد دمحا نب قداص

 طساواردو تسا صقان نآرخآو لوا نكيل تسا مدوخ هب قلعتم هخسن نيا .فلؤم ظخ هخسن 504,508 ص ١.

 .دراد ىصقن مه

 .دوش عوجر ١١/١ /”"7 هعيرذ هب .؟

 هناخباتك رد نآزا ىادخسن .18١١1ريرحت مديد ىزيربت ناوخ هضور ناخ كويب جاح دزن هك ىاهخسنزا 1١18. قرو .'"



 ضلحا

 [؟تسا اللا قداص مامازا هبدن ىاعد ايآ]

 و دنناوخب ديع راهج رد ار اعد نيا هك هدروآ لابقا باتك رد سوواط نبا دّيسزينو»

 و هبدن ىاعدب تسا موسومو مالَسلا هيلع قداصرفعج ماما ترضحزا تسيورم اعد نيا

 :اعد تسا نيا ءدناهدركر كذ الئايرمالا بحاص تارايز هلمج زا ار اعد نيا املعزا ىضعب

 «.نيملاعلا بر دمحلا هلووه آلا هلا ال ىذا هلل دمحلا

 !:هتفكرطق ديع لامعاركذ نمض نيرئازلا ةيدهرد ىتق ثدحزينو
 هللا ءاش نا دش دهاوخ روكذم هعمج زور لامعا رد هك هبدن ىاعد ندناوخ مشش»

 ؛.ىلاعت

 :هتفكردزينو

 و مالَسلا هيلع ماما تبيغ تهجب زور نيا رد ىشاب نوزحم هك تساراوازسزينو»

 ,ترضح نآاب ديعزامن ندش توفو دوخ تّيعررومارد فّرصتزا ترضح نآ ندوب عونمم
 هللا مالس تسا تراهطو تمصع تيب لها نزحرب ىَسأت ثعابوت نزح هكنآ هوالعب

 ماما ترضح زا هجنانج دوشيم ديدجتو هزاتزور نيارد ناراوكرزب نآ هودنا هكاريز .مهيلع

 ىديع دوشيمن هللادبع ىا :هك دومرف رانيد نب هللا دبعب هك تسا لوقنم لير قاب دّمحم
 ىاربزا هّضغو هودنا دوشىم هزات هكنياركمرطف ديعو نابرق ديع لثم نيملسم ىاربزا
 دننيبىم هكنأ تهجب :دومرف ؟ تهج هجب :تفك هللادبع نورئارد مالَسلا مهيلع دّمحملا

 و هاج بح تهجزا اهنآ هودناو نزح هك تسا مولعمو ناشدوخ ريغ تسدردار دوخ ٌقح

 تريح ردار اهنأ هك تسا تّيعرو تّمارب تّبحمو تقفش تهجزا هكلب تسين تساير

 '«.اهنأ تيادهار ناشيا تسين نكممو دننيبىم تلالضو

 :هتفك ىحضا لامعاركذ نمضزينو

 نمض رد ىلاعت هللا ءاش نا نيازادعبوزور نيارد تساهاعد نيرتهب هبدن ىاعدو»

 ' «.دش دهاوخ روكذم هعمج زور لامعا

 .تسا ىوضر سدقم دهشم
 525١8. ص ١.

 .5259 ص."

 55١. ص ."
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 لوا دلج «هبدن ىاعد حرش

 نمض دشابىم باتكرخاوا هك مهدزيس بابزا مود لصفرد باتك نامهردزينو

 :هتفك هعمج زور لامعاركذ

 رب تسا لمتشم هك تسا هبدن ىاعد ندناوخ هعمج زور لامعا هلمج زا هكنادب

 دّيس ار اعد نآو هيلع هللا تاولصرمالا بحاص ترضح تبيغرب فشأتو هّمح دياقع

 تياور ةّرق ىبا نب ىلع نب دّمحم تياورب ىدهشملا نب دّمحم خيش و سوواط نبا
 نب نيسحلا نب دّمحم باتك زا ار اعد نم مدرك لقن :هك هتفك ةّرق ىبا نباو دناهدرك

 و ايل نامّرلا بحاص ترضح ىارب زا تسا ىئاعد نيا :هك هتفكواو ىرفوزب نايفس

 زور وريدغ ديع و ىحضا ورطف ديع ىنعي هناكراهج ىاهديع رد هك تسا ٌبحتسم

 :تسنيااعدو دناوخب هعمج

 (هتفكو هدرك لقنرخآ ات ار اعد هاكنآ) نيملاعلا بر هلل دمحلا

 دنتسه هدساف دياقعو هّيبلق ضارماب التبم هكيناسكزا ىضعبركأ هك :ديوك فّلؤم
 ىلا هحورب تجرعو» هدش طبض لِي ىسلجم همآلع خسن رد هك ار هبدن ىاعد ترابع

 تايرورض هلمجزا هكار ىنامسج جارعمو دنادرك دوخ كشمتمو ليلدو دناوخ «كئامس

 :هكنآب ميئامن هتخيسكاروا ماصتعا هتشرو هدزوا بلرب توكسرهم ديامن راكنا تسا نيد

 لصا هدومرف لقن نآزا موحرم همآلع هك هخسن لصارد .هدش فيرحت ترابع نياألوا

 رازم باتك هسرد هبدن ىاعد هكنآ بلطم نيا نايب تسا «كئامس ىلا هب تجرعو» نأ

 نب دّمحم رازم ىكيرازم هس نآو هدومن لقن اهنأ ىضعب ازين ىسلجم همالعو هدش لقن

 سوواط نبارازمركيدو ديامرفىمريبكر ازمبريبعتوازاروكذم همالع هك تسا ىدهشملا

 ىدنوار بطق تافّلؤمزا ًارهاظ هك تسا ميدقرازمركيدو دراد مانرئاّرلا حابصم هك تسا

 ريغ ىدنتسمو تسا هدش لقن ةّرق ىبا نبا باتك زا هبدن ىاعدرازم هس نياردو تسا

 (هب تجرعو» مامت ىدهشملا نب دّمحم رازم باتك خسنو ميدق رازمردو تسين نأ

 حابصم خسنزا ىاهلمج رد نكل و تسا نينجزينرئازلا حابصم خسنزا ىضعبو تسا

 لقن ار نيا دوخ بتك ردوازا هك هلي ىسلجم همالع هخسنو تسا «هحورب تجرعو»

 لاغتشا ترثك تهجبو هدومرف لقن مسق نامهب ار اعد موحرم نآو هدوب نينج هدومرف



 ضف

 [؟تسا الفلا قداص مامازا هبدن ىاعد ايآ]

 هدهاشم زا هجنانج فيلأت لصا خسن رد ار ىنالوط ثيداحاو هيعدا باتك نتشونو
 هفاك عجرمو ذالم هكاجنآزاو هدومرفن فالتخا نياب تافتلا هدش مولعم اهنآزا ىاهلمج

 ىهاك راوكرزب نأ بتك ذخام هبو تسا موحرم نأ تافّلؤم تاماقم نيا لاثمارد مدرم

 ضعب رد تسا هدش ههبش ببسو هدشرشتنم و عياش هرقف نيا اذهل دننكن هعجارم

 .دش بارخو مدهنم خيبزا ههبش ساسا هك هلل دمحلاو هفيعض سوفنو هضيرم بولق

 جارعم هك هدساف هديقع نآ تخحصرب تلالدزين هرقف نيا تخص ميلست ىلع ًايناثو

 رب هك ىنايبب تسا مسج نامه اجنيارد حورزا دارم هكنأ هج دنكن مسجب هن هدوب حورب

 '«.تسين هتسياش اجنيارد ناركذو تسين هديشوي تريصب لها

 :هتفك دروم نيمه هيشاح ردزينو

 ههبشو لامتحا نيا عفاد «قاربلا هل ترّخسو» اعد دوخ ترابع هك دنامن ىفخم»

 ىلعو هيلع هللا ىَلص ميهاربا ترضح هّيضق رد هجنانج جارعم رد تسحيرص ٌضصنو

 افا ليئربج ندروآ قارب ؛هكم هب ماشزا ار ليعامسا ور جاه راوكرزب نآ لقنو هلآو انّيبن

 "«.دوشن تلفغ نيازا دياب تسحضاو

 ":هتفكر طف ديع لامعاركذ نمض رد لمعلا روتسد باتكرد هِي ىّمق ثّدحمزينو

 «.ار هبدن ىاعد دناوخب - مهد لمع»

 ':هتفك ىحضا ديع لامعاركذ نمضو

 «. تسا هبدن ىاعد ندناوخ - مراهج»

 *:هتفكر يدغ لامعاركذ نمضو

 «.ار هيدن ىاعد دناوخب - متفه»

 .279 ديدج باجو 00١ نيرئازلا ةيده ١.

 .زيربت رد ق 1١537 باج 6٠8 ص باتك نامه .؟

 .54 ص .7

 .2 ص ."؟

 .الا ص .6



 فق

 لوا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 لمع» :هتفك تسا هعمج زور لامعا نايبرد هك مّوس ماقمرد باتك همتاخردو

 «.دناوخب تسا هعبرا دايعا لامعازا هك ار هبدن ىاعد هكنأ موس و تسيب

 رطف ديعزور لامعاركذ نمض ماّيالا عياقو ىلا مانالا ةيادهرد هلل ىّمق ثّدحمزينو

 «.ار هبدن ىاعد ىناوخ ىمو» :هتفك

 زا هك تسا دراو ىئاهاعد نآردو» :هتفك نابرق ديعركذ نمض باتك نآردزينو

 «. تسا هبدن ىاعد هلمج

 هلمجزا هكرايسب ىاهاعدو» :هتفكريدغزور لامعاركذ نمض باك نامهردزينو

 «.تسا دراو زور نيارد تسا هبدن ىاعد

 «.دناوخب هبدن ىاعدو» :هتفك هعمج زور لامعاركذ نمض باتك نآردزينو

 :هتفكزين مشش لصف رد مهدراهج بابرد 'لامآلا ىهتنمردو

 ات) ىوشن هديدوتو منيبهب ار قلخ هك نمرب تسنارك هك تسا هبدن ىاعدردو»

 بانج نأ تّبحم همشج زا ىماج هكنا لد دردزا تسياهنومن هك اعدرخآ ات (هتفك هكنأ

 (.هديشون

 :هتفك نينج هبدن ىاعد هيشاح رد عوبسالا لامج ر خاواردو

 هكريبكر ازم ىكي هدش لهن رازم هسرد هبدن ىاعد هكتادب .ميحرلا نمحترلا هللا مسب

 و ءتسا هي سوواط نبا دّيسرُئاّرلا حابصمركيدو ءتسا ىدهشم نب دّمحم تافيلأتزا

 ىاعدرازم هس نياردو تسا للي ىدنوار بطق تافلؤمزا ًارهاظ هك تسا ميدق رازم مّوس

 ىلع نب دّمحمو تسين نياريغ ىدنتسمو تسا هدش لقن ةّرق ىبا نبا باتكزا هبدن

 . مدرك لقن ىرفوزب نايفس نب نيسحلا نب دّمحم باتكزا ار اعد نم :هك هتفك ةّرق ىبا نب
 خسنزا ىضعبركم تسا «كئامس ىلا هب تجرعو» خسن مامترد هك دشاب مولعم مهو
 ام خيشرئازلا ةّيحت باتك رد ماقم نيا ليصفتو تسا «هحورب تجرع» هكرئاّرلا حابصم

 '(.ساّبع ؛دوش عوجر اجنآب تساروكذم هدقرم هللارون ىرون ثّدحم

 .ىملع باج 7378 ص ١.

 .007 ص .؟



 ىف

 [؟تسا اا قداص مامازا هبدن ىاعد ايآ]

 ماقم رد '"ىلقراي شوخ راتفك» مود دلج لياوارد ىورغ ىتآلحم دّمحم خيش موحرم

 ماما ٌقحرد هكاهنآ لاثماو هبلغو تردقو تنطلس ظافلا دياب هك ىئاهب ىاعذدمرب در

 :هتفك دوش لمح هّينيد هطاحاو تردقو هيناحور هبلغو تنطلسرب هدش دراورظتنم

 ناكما هرياد بطقب هّيسدق سوفن زا تسا ىلّسوت ميلعت ًاصوصخم هك هبدن ىاعد رد»

 :ديامرفىم تسا دّكّوم تتس نآ ندناوخ هّيمالسا دايعاو هعمجر هرد ًاصوصخمو

 لوتقملا مدب بلاظلا نياات ار اعد ترابع هاكنآ) !؟ةملظلا باد عطقل ّدعملا نيا

 هلمج جنيو تسبب ًاعمج هك !؟ىرتفاو هيلع ىدتعا نم ىلع روصنملا نيا !؟البركب

 :هتفكو هدرك ركذ دشابيم نيا هبرّذصم

 ودادو لدع هماقاو كرشو قافنو ملظ و روج هشير عمقو علق رد هحيرص داوم نيا

 هجب ءاروججو املظ تئلم امك الدعو ًاطسق ضرالاالميو :ليبقزا نيماضمرياسو تفأر

 .واراتفكر خآ ات) ؟ دوش هّينيد هطاحاو هّيحور هبلغب لمح تبسانم

 دلج د هيلع هللا ةمحر مالسالا ةلجم فتصمو سّشؤم ىزاريش هيقف نسحم ازريم

 جنيو لهجو دصيسو رازه لاس بججرملا بجررد هك «مالسالا» مراهج لاسزا متفه

 .هدرك لقن «ىلقراي شوخ راتفك هئقب» ناونع تحتار هروكذم ترابع 'هدشرشنو عبط

 نمض مانملاب ةّجحلا ىقل نميف مانالا ةيادهرد ىغاب برع نيسح دّيساقأ موحرم

 :هتفك هجرف هللا لّجعرصع تّجح تبيغربرشحتو فسأت موزلرب لالدتسا

 هدومرف مالَسلا هيلع قداص ترضح هك هفورعم هبدن ىاعد هفيرش تارقف رد و»

 دياب مايا نيارد هك ماقم نياب هراشا دنناوخب هعمج زور و ىديعره رد هك ار نايعيش

 " .(وا ترابعرخآ ات) دندومرف «تفك

 رشع ثلاث همجرت رد هيلع هللا ةمحر ىاهّيمورا ىلو دّمحم نب نسح راوكرزب ملاع

 :تسا هتفك هدش تياور مالَسلا هيلع نينمؤملاريمازا هك ىاهبطخ حرش نمض راحب

 ١. لاسب دهشم باج هخسن 2 ص 1757.

 .18و ١7١ ص ١.

 .1"عم باج 57١ ص ."“



 فق

 لّوا دلج :هبدن ىاعد حرش

 ندروخ فشأت ماقمرد هبدن ىاعدرد مالَسلا هيلع دّمحم لآ قداص هكنانج و»

 ءايلوالا هّجوتي هيلا ىذلا هللا هجو نيا :ديامرفىم هروهظ هللا لّجع مئاق بانج تبيغب

 هكنآ ات) دنوشيم هجوتم نآ ىوسب هللا ءايلوا هك ىنانجنآ ادخ هجو تساجك رد ىنعي

 '.(وا ترابعرخآ ات) «تنا الولو :هدش دراو هبدن ىاعد رد هكنانج (هتفك

 تسا مارملا ةياغ همجرت هك 'ماصخلا ةيافك رد ىلوفزد ىقت دّمحم خيش اقآ موحرمو

 ترابع لقنب ' ناسح ىرقبع لقا دلج رد هي ىدنواهنربكا ىلع خيش جاح نينجمهو

 .دناهدرك افتكا نآب همجرت تناتم تهجبو دناهتخادرب هبطخ نامه حرشو همجرتردوا

 :هتفك متصش قرورد ' هّيباب بهذم لاطبا باتكرد هِي ىناكدرا ىدزي ليعامسا ديس جاح

 زا ىادراي راوكرزب نآ هكنآزا دعب هك تسا نيا شتارقف هلمج زا دوشيم ىهتنم مالسلا

 ريما بانج ُةْيََي لوسر ترضح بصن تّيفيك هك اجناب ات ديامرف ىم نايبار هّمح دياقع

 :ديامرفىم ديامرفىم نايب ار

 *(.ىدعب ّىبن

 و هيعدارد هّيساّبع حيتافمو هريخذو ةيافك بحاص ىراوزبسرقاب دّمحم نيدهتجملا

 هيعداركذ نمض 'روهّشلا لامعا ىفروبقلا ةمينغ ثلاث دّلجم رد تافيلأتزا اهنياريغ

 .لوا باج 77/١ صسص ١.

01 

 .1 مث ص."

 رد ١11 لاب هبو هدش غراف نآزاودو دصيس و رازهكي لاس كرابملا ناضمر مهدجه خيراتب روبزم فئلؤم 35

 رخآرد هدربمان ظيرقتو تتيشا هتشون ىظيرقت نآرب ىكراشفرقاب دمحماللم دنوخآ موحرمو .هذش باج ناهفصا

 دمحا خيش ناوريبو ناهاوخاوهزا فلؤم هك دياىمرب باتك هظحالمزا نكيل تسادهدش باج تاحك نامه

 .تسا هدوب ىئاسحا

 ١١١. ص .6

 .تسا دوجوم هدنراكن دزن رد العف باتك نيا .*



 ضرع

 [؟تسا اللا قداص مامازا هبدن ىاعد ايأ]

 :هتفك اعد جنيركذزا دعب تسا مهدراهج بلطمب نونعم هك هعمج زور

 ديابريدغ ديعو نابرق ديعورطف ديعو هعمج زور رد هك تسا هبدن ىاعد مشش»

 :تسنيااعدو دناوخ

 هاكنآ) نيملاعلا بر دمحلا هلووهآلا هلا ال ىذُلا هلل دمحلا ميحّرلا نمحترلا هللا مسب

 «. تسا هدركن زامنب هراشاو هدرك لقن داعملا داز هخسن قباطمرخآ اتاراعد

 قّمحم دافحا زا هدربمان فّلؤم دش مولعم بسن قوس زا هكنانج :ديوك حراش

 ريبعت نينج راوكرزب نآزا باتك ىانثاردرّركم رد رّركم ىور نيازاو تسا هدوب ىراوزبس

 مانب هدربمان قّقحم هك دوشىم مولعمو «هدقرم هللارظع ىراوزبس همآلع مّدج» :دنكىم
 .تسا هدرك حيرصت باتك نآردزين بلطم نياب اريز تسا هتشاد ىباتكزين تارايتخا

 زنك رد 'نيمركالا انتاداس تارايز ىف نيرئارلا زنك باتك رد هي ىناغرب حلاص الم
 :هتفك لصف رخاوا رد تسا مالسلا هيلع نامّرلا بحاص ترايز نايب رد هك مهدزاي

 ىارب زا تسا ىئاعد نيا هك تسا لوقنم نيسح نب دّمحم زا ةبدتلا ءاعد»

 دوش هدناوخ هناكراهج دايعارد هك تسا ٌبحتسمو هيلع هللا تاولص نامّرلا بحاص

 زامن دعب (هتفك و هدومن لقنرخآ ات ار اعد هاكنآ) نيملاعلا بر هلل دمحلا :تسنيا نآو

 هك نكب ىهاوخ ىم هك ىئاعد هجنأ دعب تشذك نأ تفص هك ىوحنبرأ لمعب ار ترايز

 «.ىلاعت هللا ءاش نا تسا باجتسم

 :هتفكر طف ديع لامعاركذ نمض 'دابعلازنك باتكرد ملاع نيمهزينو

 هلآو دّمحم ىلع مالسلاو ةالّصلاو نيملاعلا تر هلل دمحلا نيعتسن هبو هللا مسب :هتفك شلوارد باتك فلؤم ١.

 تغلرد ليلذ هدنب نيا تافلؤمزارايخالازنك باتك نوج هك دّمحم نب حلاص دّمحم ديوك نينج دعب اما نيرهاطلا

 دنمهرهب نآزا نايعيشرثكا ات ىسراف تغلب ىرازم فيلأتب مدومن عورش اذهل دوبن هرهب نآب ار قلخر ثكاو هدوب ىبرع
 ...همتاخو ىزونكو همّدقمب ارنأ مدومن بترمو نيمركالا انتاداس تارايز ىف نيرئاّرلازنك هبارنآ مديمانو دندرك

 :تسنيا نازاغاو تسا لاس لامعازا ىبختنم نايب رد باتك نيا ."

 هدنب ديوك نينج دعب اما نيرهاطلا هلآو دّمحم ىلع هللا ىلصو نيملاعلا بر هلل دمحلا ميحرلا نمحرلا هللا مسب»
 واعدو ةالصو موص قيرط ناكدنب تياده ىارب ىهلا سدقا بانج نوج هك دمحم نب حلاص دّمحم ىجار

 هيعدا مهيلع هللا تاولص هّمئاو لوسر ترضحزاو هدينادركر رقم دنتداعس لين قرط برقاو فرشا هك تادابع

 زا قلخ هّماع هك ميامن داريا هلاسر نياردار ىلايلو مايا لياضفو لاس لامعازا ىبختنم متساوخ .رايسب لامعاو

 زنكب ارنآ مدينادرك ىّمسمو دنيامن دايريخ ىاعدب ار ىصاع هدنب نيا هليسو نيدب دياش دنشابن مورحم اهنآ تاكرب
 .«همتاخوزنك (...)رب تسال متشم نآو داعملا لاوها نم انصّلخيو داشتلا ليبس ىلا انيدهي نا هللا لعل دابعلا
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 لوا دلج ءهبدن ىاعد حرش

 ارور تسار فرط هبدنزا غارفزا دعبو ناوخب ديعزامنزا دعب ار هبدن ىاعد ًاضياو»

 نم مكو تقتعا نّمم ىنلعجاف كل قيتع نم مك ىدّتس ىدّيس :وكبوراذك نيمزرب

 ترابع ات ىنعيرخآ ات هدرك لقن لابقارد سوواط نبا هك ار ىئاعدو) «ترفغ دق بنذ

 .(تسا هدرك لقن ليمج ىازيزع ىا ميرك ىا ىالوم اي ىلرفغاف

 و حاورالا ةايح فيرش باتكرد هّرس سّدق ىنادمه نيسح ألم دنوخآر اوكرزب ملاع

 مشش رد نآ فيلأتو تسا فراعمو دياقعرد ىدنمدوسرايسب باتتك هك حابشالا حور

 :هتفك تسا هتفاي ناياي ىرجه هنو هاجنيو تسيودورازه لاس بجر

 هيلع قداص ترضح زاربتعم دنسبو هّمح دياقع رب تسا لمتشم هبدن ىاعد»

 «.تسا هديدرك تياور مالَسلا

 جاهنمو ةيادهلا حاتفم باتكرد هيلع هللا ةمحر ىدزيربكا ىلع خيش ىقّتم لضاف

 ودو لهجو دصيسو رازه لاسبو تسا هميرك قالخاو فراعمو دياقع بابرد هك ةداعسلا

 نوج» :هتفك هجرف هللا لّجع نامز ماما لاوحازا ثحبرخاوارد تسا هدش غراف نآ فيلأتزا

 دياب هجرف هللا لّجع تسا نامز ماما جرف ليجعت دصاقم همه نيرتالابو جئاوح همه ّمها

 تيب لهازا هدراو ىاهاعدرب دنيامن تبظاوم قيل تلاسرو تّوبن نادناخ ناتسودو نايعيش

 بقاثلا مجنو ىسلجمرئاّرلا ةفحتردو دناوخ دياب تبيغ نامزرد هك هي تراهطو تمصع

 زورو ىحضا ديعزورورطف ديعزورو هعمج زوررهرد هبدن ىاعد ًاصوصخ هدشركذ نآريغو

 '.(وا مالكرخأ ات) «هدش دراو هكركيدكيب بيرق تسا هماندهع ىاعد هسوريدغ ديع

 ديع لامعاركذ نمض 'داعملا ةلحار باتك رد ىزاريش ىوسوم ىاضر دّمحم دّيس
 :هتفك ىحضا

 ات لقازاوا ظخب طوطخم و باتك فلؤم هخسن لصا هك دسريمرظنب و مديد نم هك ىادخسنرب انب باتك نياو

 ريشبوريشب هليسوب هك مالسلا هيلع ءادهشلا دّيس هفرع نيسي ىاعدات ىنعي دشاب تسا هدش هتشون هجنارخا

 انه» تسا هدشركذ هيشاحرد هدش هتشونرطف ديع لامعارخاوا ىنعي دشابيم تسا هدش تياور بلاغ نارسي

 .«فيرشلا هملق فج

 ١. ص ٠١0.

 فلؤم هك ديآيمرب باتك ىواطمزاو هدش باج 1777 لاسب ىدلجم ردواراثآرياسزا ىتمسق اب باتك نيا .؟

 .تسا هتشاد تّيعجرمو هدوب هدنز ١١ لاسب



 ففي

 [؟تسا ا قداص مامازا هبدن ىاعد ايآ]

 مالَسلا هيلع داّجس دّيس هفيحص متشهو لهج ىاعدزور نيارد اهاعد نيرتهبو»

 همحري ال نم محري نماي :هكار مششو لهج ىاعدو «كرابم موي اذه ّنا َمهّللا :تسا
 «.دناوخب هك تسا ّبحتسم زور نياردار هبدن ىاعد زينو دناوخب دشاب دابعلا

 رحب باتك رد هدوب نيوزق نكاس هك هلي 'ىنيسحلا اضردمحم مساق دّمحمريم نبا

 لامعاركذ نمض تسا هتفه ماياو ىلايل لامعاركذرد هك مهدفه ترفغم رد ةرفغملا

 :هتفك هعمج

 هيلع هللا تاولص نامّرلا بحاص ترضح زا هك تسا هبدن ىاعد ندناوخ ركيد»

 دمحم اندكس ىلع هللا ىلَصَو نيملاعلا تر هلل دمحلا :تنسنيا اعد نآو هدش تياوز

 نآزا دعب و تسا ىحضا ديع هك هّجحيذ مهدزوررد دوش ىمروكذمورخآات «هلآو هّيبن

 «.بلطب دوخ بلاطم ىهلا هاكردزاورآ اجبركش هدجس

 ركذ نمض اههام عومجم لامعاب تسا قلعتم هك مكيو تسيب ترفغم ردزينو
 :هتفكر طف ديع لامعا

 ديع هك هّجحلا ىذ مهد زور ردو هبدن ىاعد ندناوخ زور نيارد تسا تّئسو»

 «.دش دهاوخ روكذم تسا ىحضا

 :هتفك ىحضا ديع لامعاركذ نمضو

 حابصم رد سوواط نبا ارنآ هدرك تياور هك هبدن ىاعد ندناوخ زور نيارد تسا تتسو»

 و هعمج زور ورطف و ىحضا ديعرد هك هيلع هللا تاولص نامّرلا بحاص ترضح زارئارلا

 هللا ىلصو نيملاعلا بر هلل دمحلا :تسنيا دناوخ دياب نامّرلا بحاص ترضح بادرسرد

 هراشاو هدركر كذ نيمحارلا محرا ات ىنعيرخآ تار اعد هاكنآ) هلآو هّيبن دّمحم اندّيس ىلع

 :هتفكر يدغ ديع لامعاركذ نمض دعب ىكدناو (هدركنزامنب

 «.هام نيا مهدزوررد دشروكذمو هبدن ىاعد ندناوخ زور نيارد تسا تتسًاضياو»

 عيمجو هفّرشم نكاما لامعا نايبرد هك نيرئاّرلا ليلد باتك رد ملاع نيمهزينو

 ردو هدرك همجرت ار دامادريم هيقاولا ةّنِج ىنيد ناردارب زا ىكي سامتلاب دون و رازه لاسب روكذم ىاضر دّمحم ١.

 .عجارف هدرك حيرصت خيرات نياب همحرت نامه همذقم
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 لوا دلج ءهبدن ىاعد حرش

 رب بترم و تسا 0 نيرهاط هّمئارئاسو نينمؤملاريماو ُةْيَيَِي نيلسرملا دّيس تارايز

 هضور رد تسا هدوب ةرفغملا رحب فيلأت مامتازا دعب نآ فيلأتو تسا هضور تشه

 تسا تّنج جنيرب لمتشمو تسا ىار نمّرسو شيرقرباقم لامعا نايبرد هك مشش

 و هيلع هللا تاولص نامّرلا بحاص ترضح بادرس لامعاركذ رد هك مراهج تتجرد

 :هتفك تسا هي سوواط نبارئاّرلا حابصمزا ذوخأم

 دمحلا :تسنيا اعد نأو ترضح نآ بادرسرد هبدن ءاعد ندناوخ تسا تتسو»

 زامنزا ىركذو هدرك لقن نيمحاترلا محرا ات ىنعيرخآ ات ار اعد هاكنآ) «نيملاعلا تر هلل

 :( كيسا ةةروانت نانفب

 رد تسيباتك هك نيرْئاَّرلا ةياده باتكرد امهيلع هللا ةمحر ىنغلادبع نباعيبر دّمحم

 و تساهمتاخ كيو تاكشم هدراهجو هحتاف كيرب لمتشمو داعملا داز هزادناب تارايز

 هخسنو هدش غراف نآ فيلأتزا هنو هاجنيو تسيودورازه نابعشرهش متسيبرد نأ فّلؤم

 بادرس لامعا نايبرد هك مهدزاي تاكشمرد تسه هدنراكن هناخباتكرد فّلؤم طظخب نأ

 هنيفس رد دشابيم هنيفس دنجرب لمتشمو تسا هيلع هللا تاولص نامّرلا بحاص ترضح

 :هتفك دننكىم ترايز نابار نامز ماما حبص زامنزا دعب زورره هك ىترايزركذزا دعب هسماخ

 هلع سوواط نبا دّيسرئاّرلا حابصمزا لوقنم هبدن ىاعدب فورعم تسيئاعد - مود»

 و دوش هدناوخ بادرس ريغ ردو ترضح نأ بادرس رد هك تسا ٌبحتسم هك هريغو

 لثم ءاملع هيعدا بتك رد تساروكذمو دوش هدناوخ ديعراهج رد هك تسا ٌبحتسم

 «.بتك نآب دنك عوجر دهاوخىم هكرهو هريغو داعملا داز

 ىف تاّئجلا باوبا باتك رد هؤاقب ماد 'ىنايتشآ دمحا ازريم جاحلا راوكرزب ملاع
 ':هتفك هعمج زور لامعاركذ نمض تاجانملاوركذلاو تايآلاو ءاعّدلا

 و دنناديم بحتسمريدغو نابرقورطف ديعو هعمج رد هك ار هبدن ىاعد دناوخبو»

 .(اعدرخآ ات) نيملاعلا بر هلل دمحلا :تسنيا نآ

 .(سا) تسنا ىنايتشآ دمحا ازريم جاح ردارب فيلأت باتك نيا ١.
 17 نما
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 [؟تسا الكاب قداص مامازا هبدن ىاعد ايآ]

 ':هتفك لمع هدزايركذزا دعبرطف ديعزور لامعاركذ نمضزينو

 انتيشزك ١ ص رد هك ار هبدن ءاعد زورما دناوخب - مهدزاود»

 :هتفك نابرق ديع لامعاركذ نمضزينو
 " «(.دوب 357 ص رد هك ار هبدن ىاعد زورما دناوخب»

 هتفكريدغ ديعزور لامعاركذ نمضزينو
 ”«. تش ذلك 757 ص قباس رد هك ار هبدن ءاعد دناوخب زورما هكنآ - مهدزاود»

 حاتفم باتك رد ىناهفصا مالسالا ردص ىجاحب ريهش ىريصن نسحلاوبا ىجاح
 :هتفك 'تارايّرلاو تاولّصلاو هيعدالا ىف تاداعسلا

 لمتشم هك تسا هبدن ىاعد ندناوخ هعمج زور لامعاو هربتعم ىاهاعد هلمجزا»

 دّسو هيلع هللا تاولصرمالا بحاص ترضح تبيغرب فشأتو هّقح دياقعرب تسا

 هناكراهج ىاهديع رد هك تسا ّبحتسمو دناهدرك لقن و تياور هريغ و سوواط نبا

 :تسنيا اعدو دوش هدناوخ هعمج زور وريدغ ديعو ىحضا ديعورطف ديع ىنعي
 :هتفك نايايردو *هدرك لقن ار اعدرخآ ات سي) نيملاعلا بر هلل دمحلا

 تباجاب هك ىهاوخ هجنآب ىنكىم اعدو ىئامنىم تعاط قيفوتو جرف بلط سب
 *«.ىلاعت هللا ءاش نا ديسر دهاوخ

 :هتفكر يدغ ديعزور لامعاركذ نمضزينو

 "«تساروطسم ا/” ص هعومجم نيارد هك ار هبدن ىاعد دناوخب - متفه»

 فصوب ار ىو املع زا ىضعب هك ىدزير بكا ىلع خيش ىاقآ موحرم لضاف ملاع
 ةيالولا ةاكشمو ةيادهلا حابصم باتك رد تسا هدوتس «هرصع ناملس و هرهد رذوبا»
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 لَوا دلج «هبدن ىاعد حرش

 هيعدا ندناوخ رب صيرحت ماقم رد ٍةِهاب تّجح ترضح لاوحا زا ىلمجم ركذ نمض

 :هتفك تبيغ نامز رد هدراو

 مالَسلا هيلع تسا نامز ماما جرف ليجعت دصاقم همه نيرتالابو جئاوح همه ّمها»

 لهازا هدراو ىاهاعدرب دنيامن تبظاوم تلاسرو تبن نادناخ ناتسودو نايعيش دياب

 رئاّرلا ةفحتردو دناوخ دياب تبيغ نامزرد هك مالّسلا مهيلع تراهطو تمصع تيب

 زورو هعمج زوررهرد هبدن ىاعد ًاصوصخ هدشركذ نآريغو بقاقلا مجنو ىسلجم

 '«.ريدغ زورو ىحضا ديعزورورطف ديع

 دئاوف ىف مراكملا لايكم رد هي ىناهفصا ىوسوم ىقت دمحم ازريم جاح ليلج ملاع

 :هدرك داي نينج ار اعد دنس متفه بابرد افي مئاقلل ءاعدلا

 داعملا داز ىف ّىورملا ةبدنلا ءاعد بابلا اذه ىف ةّيورملا ةفيرشلا ةيعدالا نمو»

 رطفلاو ةعمجلا ىنعأ دايعا ةعبرا ىف دّكؤملا داجمألا ةّمئالا سداس نع دانسالا فذحب

 .انباحصا ضعب نع سوواط نبا دّيسلا نع القن راحبلا رازم ىف هاور وريدغلاو ىحضالاو

 نايفس نب نيسحلا نب دّمحم باتك نم تلقن ةّرق ىبأ نب ىلع نب دّمحم لاق لاق
 تاولص نامزلا بحاصل ءاعّدلا هنأركذو ةبدنلا ءاعد - هنع ىلاعت هللا ىضر - ىرفوزبلا

 ىف لِي ئروتلا لجالا ملاعلا هاورو ةعبرالا دايعالا ىف هب ىعدي نا ّبحتسيو هيلع هللا

 دّمحم نع ئدهشملا نب دّمحم رازمو سوواط نبا دّيَسللر ئازلا حابصم نمرئازلا ةّيحت

 رازملا باتك نع ًاضيا للي ئىروتلا هاورو هلي ىرفوزبلا باتك نعآلقن ةّرق ىبا نب ىلع نب

 .ةعبرالا دايعالا ىف هبابحتساك هعمجلا ةليل ىف هبابحتسا هيف دازو ميدقلا

 '«.(ءاعدلا) هلل دمحلا ميحَرلا نمحرلا هللا مسب

 :هتفك مّود ءزج مانالا ةفيظو باتكردو

 هك ار هبدن ىاعد نابرق ديعورطف ديعوريدغ ديعو هعمج ىاهزوررد مّودو هاجني»

 "«.دنناوخب هّجوتو شوخ تلاح اب تساروطسم داعملا دازردو تسا بانج نآ هب قّلعتم

 ٠١8. ص ١.
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 صرف

 [؟تسا الكاب قداص مامازا هبدن ىاعد ايآ]

 همجرت رد ةّمالا ءافش رد ىلماش اقآ خيش احب ريهشلا رفعج دّمحم خيش ااقآو

 :هتفك هبدن ىاعد

 ىسلجم موحرم راونالا راحب مودو تسيب دلج رد هك تساعد نيا دنسرد همذدقم»

 رتتسملا مامالا» :موحرم نآر يبعتب هيلع هللا تاولصرصع ماما ترايز بابرد هماقم هللا ىلعا

 تاولص نسحلا نب ةّجح راهنلاو ليللا ىفرظتنملا رايخالا بولق ىفرضاحلا راصبالا نع
 ركيد ترايزو ةبدنلاب فورعم ىترايزو ترايز لقنزا دعبو ""هريغو بادرسلا ىف امهيلع هللا

 :هدروآ ترابع نياب ار اعد نيا دنس سوواط نب ديسزاًلقن ترايززامناب

 نم تلقن ةّرق ىبا نب ىلع نب دّمحم لاق لاق انباحصا ضعبركذ :ُهلِي دّيَسلا لاق»

 هنأركذو ةبدتلا ءاعد-- هنع هللا ىضر- ئرفوزبلا نايفس نب نيسحلا نب دّمحم باتك

 و ةعبرالا دايعالا ىف هب ىعدي نا َبحتسيو هيلع هللا تاولص نامّرلا بحاصل ءاعدلا
 هك دنكيم هراشا 'راحب 18 دلج ردرطف ديع لامعاردو .ءاعّدلارخآ ىلا هّلل دمحلا :وه

 ٌمثاهفصو مّدقت دقو ةرايزلا ةالص لص مث :هتفك اعدركذزا دعبو تسازور نآ هيعدازا

 ىف ىدهشملا نب دّمحم لاق لوقا .ىلاعت هللا ءاش نا باجت كناف تببحا امبوعدت

 نب دّمحم رفعج ىبا باتك نم تلقن :ةّرق ىبا نب ىلع نب دّمحم لاقريبكلا رازملا
 دّيَسلا ّنأ نظاو ءاوس دّيَسلاركذ ام لثمركذو لوقا .خلا ىرفوزبلا نايفس نب نيسحلا

 .هرخآ ىف ةالصلاركذي مل هنأ آلا هنم هذخا

 بابحالا ةّيدهرد ىلاعت هللا همحر ىّمق ساّبع خيش جاحروهشم ثّدحمو فورعم عّبتتمو

 خيشا :لسيونىم «ىرفوزبلا» هملك ليذ رد تسا هتشون باقلاو ىنك هب نيفورعم فيرعترد هك

 وازا دنكيم تياور تسا بتك بحاص نايفس نب ىلع نب نيسحلا هللا دبعوبا ليلج هقث

 .«هدومرف داريا دوخ باتكر دار هفورعم هبدن ىاعد هك تسادّمحم دلاوواو ىربكعلت

 اعد دنسر د داعملا داززاار ىسلجم ترابعو هتخادري ىدهشملا نبا ىفرعمب هاكنآ

 " .تسا هدرك لقن اررئازلا ةفحت ترابع سيسو هدرك لقن

 .18 ص 48/ ج ديدج باج .417 ص ىكنس باج ١.

 1١. ص 19 ج ديدج باج .ىككنس باج .؟
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 فض

 لَوا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 نمض ةاجتلا ةنيفس فيرش باتك رد 'ىنيوزق فسوي دّمحم نبرغصا ىلع ىلوم
 :هتفك ىحضا ديع لامعاركذ

 سوواط نبا ارنآ هدرك تياور هك هبدن ىاعد ندناوخزور نيارد تسا تتسًاضياو»

 ورطفو ىحضا ديعرد هك هيلع هللا تاولص نامّرلا بحاص ترضحززارئاّزرلا حابصمرد

 :تسنيا نآو دناوخ دياب نامّرلا بحاص ترضح بادرسردو هعمج زور وريدغ

 «ًاميلست ملسو هلآو هّيبن دّمحم اندّيس ىلع هللا ىَلصو نيملاعلا َبر هلل دمحلا»

 .(تسا هدركن زامنزا ىركذو هدرك لقنرخآ ات ار اعد هاككنآ)

 :هتفكر يدغ ديع لامعاركذ نمضزينو

 .«هأم نيا مهدزور لامعارد دشروكذمو هبدن ىاعد ندناوخ زور نيارد تسا تئساضياو)

 نايب نمض تسا لاّوشرهش لامعاركذب عجار هك مّيس لاقمزا مّود بابردزينو

 :هتفكر طف ديع لامعا

 زور لامعا رد دوشيم روكذمو هبدن ىاعد ندناوخ زور نيارد تسا تتس ًاضياو»

 «. تسا ىحضا ديعزور هك هّجحلا ىذ مهد

 :هتفك بادرس لامعاركذ نمض مجنيب لاقمرخاواردزينو

 تسا هبدن ىاعد ترضح نأ بادرسرد نآ ندناوخ تسا تتئس هك ىاهيعدازاو»

 '.هّجحلا ىذ مهدزور لمعرد دشروكذمو

 ةمئالاو ىبتلا ةرايز ىف نيرئاّرلا سينا باتكرد هيلع هللا ناوضررّبش هللادبع دّيس

 :هتفك مراهج ترايزركذزا دعب هجرف هللا لّجعرصع ماما تارايزركذ نمض "نيرهاطلا
 سوواط نب دّيَسلا هاور «ةبدتلا ءاعد سّدقملا بادرسلا ىف ةبسانملا ةيعدألا نمو»

 دّمحم باتك نم تلقن :لاق ةّرق ىبا نب ىلع نب دّمحم نعريبكلا رازملا فّلؤم و
 بحاصل ءاعّللا هّناركذو ةبدتلا ءاعد هنع هللا ىضر ىرفوزبلا نايفس نب نيسحلا نب

 .تسا هدش باج زاريش رد ىريزو هحفص 4ا/رد ق 1777 لاس رد باتك نيا

 هل :هتفك (لمالا لما تاقحلم) نيرحبتملا ةركذترد ىو لاح همجرت نمض هيلع هللا ةمحر ىلماعّرح خيش ١.
 .«ةاحنلا ةنيفس هاّمس ةيعدذالا ىف ىسراف ةياككأ



 قر

 [؟تسا 4 قداص مامازا هبدن ىاعد ايآ]

 :اذهوهو ةعبرالا دايعالا ىف هب ىعدي نا ّبحتسيو ايي نامَزلا

 .(داعملا داز قباطم ءاعدرخآ ات) هللا ىَلصو نيملاعلا ّبر هلل دمحلا

 تببحا امبوعدت َمئاهفصو مّدقت دقو «ةرايّزلا ةلص لص ّجث :هتفك اعدرخآردو

 «.ةالّصلاركذي مل هريغو دّيَسلا ةرابع هذهو هللا ءاش نا باجم كتاف

 ديع لامعاركذ نمض '«دايعالا» هلاسر رد هيلع هللا ةمحر ىناشاك هللا بيبحألم

 :هتفك نابرق

 «.هبدن ىاعدو هلماك هفيحص ىاعد دننام هدشروثأم هك تسا ىئاهاعد ندناوخ مراهج»

 هرابرد ىفوتسم ثحبزا دعب 'ميعتلا ةنج رد هي ىنارهت ظعاورقاب دمحمأألم ىجاح

 :هتفك تاّمهم رد ىوب لسشوت موزلو وا تبيغرب فشأتو نامز ماما

 ىاعد ندناوخزاو ميوشن لفاغ هبدن ىاعد ندناوخزا هك تساراوازس رايسب سي»

 ءاعدرخآردرككنب .ميشابركذتم ىردق تسيورم تارايزو هيعدا ىاهباتكرد هك دهع

 و نزب دوخ ناررب تسد هبترم هس ار دهع ءاعد نيا ىدرك مامت نوج .دناهدومرف هج دهع

 رحت هب هراشا ندز ناررب تسد نياو ءنامّرلا بحاص اي ىالوم اي لجعلا لجعلا :ىوكب

 «.دنراد مسر تبيصم لها هكنانج هدش دوقفم تسود قارفو نارجهزا تسا ميظع

 .28 ص.١

 يكد باج 5١7١ ص .؟



 !ءابتشا كي عفر
 ةجهبو نيبرئازلا ةّيده باتك رد هعجضم هللا بّيط ىَمق ساّبع خيش جاح موحرم

 هجرف هللا لّجع نامز ماما تارايز و رهطم بادرسب لوخد بادآر كذ نمض 'نيرظاتلا
 :هتفك

 نوريب ىريمح ىوسب هسّدقم هيحانزا هك هبدن ىاعد ندناوخزين تساراوازسو»

 زور لامعاردار نآ هللا ءاش ناامو دنناوخب سّدقم بادرسرد هك هدومرفرماو تسا هدمآ

 «.دومن ميهاوخ لقن هعمج

 نوريب ئريمح ىوسب هجنآ اريز تسين هابتشازا ىلاخ شيامرف نيا :ديوك هدنراكن
 - ءو) تسا هدرك لقن شيب ىكدنا ارنأ ثّدحم نيمه دوخو تسا هبدن ترايز نا هدمآ

 .رضصبتف دوشيم هدناوخ هعبرا دايعارد هك تسا نامه هبدن ىاعد اًماو ١

 .ال” سص.١

 فرخر



 [هجويب لاكشا]

 :هتفك 'لاجّرلا مجارت رد ىعقرب لضفلاوبا ديس
 نيسح هللادبعوباردقلا ليلج هقث خيش تسا هلمج نآزا ؛ىاهذع بقل ىرفوزب»

 واو ءىربكعلتوازا دنكيم تياور .تسا ىئاهباتك بحاصواو ؛نايفس نب ىلع نب

 نا فاش دعس لو هدروأ دوخ باتك ردار هفورعم هبدن ىاعد هك تسا دّمحم دلاو

 .«(تسا هديسرن اعد

 هتشادرب هلي ىَّمق ثّدحم بابحألا ةّيدهزا ار ترابع نيا فّلؤم نيا :ديوك حراش

 لّدبم «هدروأ» هملكب ار «هدومرف داريا» ظفل دنك اعد دنسرب ضارتعا هتساوخيم نوجو

 .تسا هدوزفا نآرخآر بزين ار «تسا هديسرن اعد نآ ىارب ىدنس ىلو»و هدرك

 دوخ ىاعّدا قبط نوج دشاب هدشنركذ نآ ىارب ىدنس هكنيا ضرفرب :ميئوكيم سب
 و هدروأ دوخ باتتك رد ارنآأ ىرفوزب دّمحم دننام ىملاع و تسا ىفورعم ىاعد ضرتعم

 ندناوخ ىاربرما نيا دوخ «دناهدومن تّيعبت ىوزا نآ لقنردزين املع ناكرزبزا ىتعامج
 هك ىماكنهراحب همّدقم رد هلي ىسلجم همآلع هك تساجنيازاو تسا ىفاك اعد نيا

 ىفرمالا ّنأ عم» :ديوكيم دراوم بلاغ رد دزادريب هيعدا بتك رابتعاركذب دهاوخ ىم
 نونكا .ميدرك لقن ةبركلا فشكرداروا تاملك ليبق نيازا ىخربو «نّيهوا لهس ءاعذلا

 ا ب7
 زا دعب داعملا داز رد هلي ىسلجم همالع .تساهاعد ليبق نيا لوبقرب املع ىانب

 :تسا هتفك هدركر كذ لالا عيبر مهن هرابرد هك ىثيدح لقنب تبسن ىترايز

 فوكعإ



 فيي

 لَوا دلج ءهبدن ىاعد حرش

 تاّيحتسم رد هك تسنآرب هّماعو هّصاخ ىاملع رادم نوج لاح ّىا ىلع و»

 نيرهاط هّمئازا هك ىادحيحص ثيداحارب انب دنوشىم كّسشمتم هفيعض ثيداحاب

 و ىلمعرب دسربو اب ادخزا ىباوث هكره هك تسا هدش دراو نيعمجا مهيلع هللا تاولص

 ركا سي «تسا هديسرواب هك دشابن نانج دنجره دوش ىم هدادواب باوث دروآ اجب ارنآو ا

 هتشادن تاياآورابخا اب ىتفلاخم و دشاب هدش دراو عراشزا شعون هك ارزور نيا لامعا

 «.ديدرك دهاوخ باوث ٌقحتسمو دوب دهاوخ بوخ ءدروآ لمعب ىسك دشاب

 ىراصنا ىضترم خيشزا هك تسا ىتالاؤسزا ىخرب هك دابعلا رورس هلاسر لياوارد

 :تساروكذم ,.هدش - هّرس سرق -

 ديلقت نأ ندوب ٌبحتسم لصارد درادن فالخ هك ىئاهزيج تاّبحتسمرد - ةلأسم»

 «.درك ناوتىم تّيم هجو ئح هج ىدهتجمره

 هطوبرم روماو ديلقتزا ثحب نمض داشرلا جهنم لياوا رد ف ىرتشوش رفعج خيش
 :هتفك نآب

 و اعد بابحتسا لثم سكره دزن تسا تاّينيقي هلمجزا اهنأ بابحتسا هك ىئاهزيج»

 ىتّيصوصخ كا ماو تسينرورض ديلقت اهنيالصارد سي اهنياوحنو نآرقو قّدصتوركذ

 ىصوصخم ندركر كذ وألثم هعمج بش رد ليمك ىاعد ندناوخ لثم دوش هظحالم اهنيااب
 تيصوصخ دصق هكريدغ ديعزوررد قّدصتو مالَسلا اهيلع همطاف ترضح حيبست قيرطب

 ؟هن اي تسا رورض صوصخب اهنيارد ديلقت ايآ ء.دوشىم هظحالم اهنيارد

 اعدو ثيدح باتكرد ديد اي دينش هكنيا ضحمبو دشابن رورض هك تسنيارهاظ

 ار عفن لامتحا هك تباب نيازا دوشىم افتكا اهنياريغو هنس لامعاو داعملا داز لثم

 "«.تسا لقع تاّيهيدب زا ىزيج نينج نسح و ررض لامتحا ىب تسه

 .تساروكذم هلل "ىفرشا ىجاح باوجو لاؤس رد

 .#8 ص١
 .510 سص.؟
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 فرخ

 [هجويب لاكشا]

 دننام تاوما لاوقاب لمع اي تسارورض ئح دهتجم ديلقت تاّبحتسم رد - لاؤس»
 ؟تسا حيحص نآوحنو داعملا داز

 هكلب دشابن رورض ئح دهتجم ديلقت تاّبحتسم رد هك تسنيارهاظ - باوج
 هيعدا بتكو ءاملعزا تاوما ىاواتفو بتكب ندومن لمع تاّبحتسم رد تسازياج

 ار بلطم نيا دياب نكيل دشابن لمع نآرد تمرح لامتحا هك ىمادام هفيعضرابخاو
 لداع ئح دهتجم ديلقت اي داهتجاب تسا حيحصوحن نياب تانونسم رد حماست هك

 ديماو ءاجرب دنك لمع لمع نيح رد فلكم هك تسنيا طوحا حماست دراومردو دنادب

 وحندب هن نآوحنو ىلاعتو كرابت دنوادخ ىدونشوخ ليصحت ديما اي باوث نآب نديسر

 «.ملاعلا هللاو ًاعرش ّبحتسم لمع نآ ندوبرب مزج

 ':هتفك ديلقتلا مزال ىح دهتجم طيارش رد ثحبزا دعبزينو
 ؛لئاسم رد طايتحا اي ديلقت بوجو زا لاح ات دش روكذم هجنآ هك دنامن ىفخم»

 ىارب تسازياج سي تاهوركم و تابودنم اما .تسا تاهوركم و تابودنم ريغ رد

 افتكا تسازياج هكلب ندومن فيعضربخرب دامتعاو اهنآ هّلدارد حماست نيدهتجم

 دنك نايب ىمسق هك تسنيا طوحا ءاتفا ماقمرد نكل ندومن نيدهتجمزا تاوما لوقب

 .هداد نآب ىوتف صاخ ىداهتجا ليلدب دوخ هك دنادنوجمهو دّلقمرب دوشن هبتشم هك

 ندوبن بجاوو ندوبن مارح دننادب هك ىئاج رد نيدّلقم ىارب زإ تسازياج نينجمهو

 ةيلح دننامب ندومن تاوما ىاوتفب دامتعاو دشابن مولعم نأ تّحص هك ىربخب افتكا ار

 حيحص دّلقم ىاربزا فيظوت دصقب اهنآ لاثماو حالفلا حاتفمو داعملا دازو نيقّتملا

 نيقباس بتك ىوسب هبودنم لامعارد نيفلكم ندومن هلاوح ءايحا ىاربزا اذهلو تسا

 ىاواتفورابخا بتكب عوجر تابودنم رد هك ار بلطم نيا دلقم نكيل .تسا بيعىب

 .ديامن فيظوت دصق دناوتب ات دشاب هتشادار ىح دهتجم ديلقت دياب تسازياج تاوما

 لثم دشاب مئاق تمرح لامتحا قيرط نآب ندومن لمعرد هك دشاب ىمسقركا ىلب
 لاح نيااب ايآ هك دشاب هتسنادنو دشاب هتشاد هّمذرد بجاو ءاضقزامن فّلكم هكنيا

 .باجودرهرد 78 ص ١.



 ركل

 ِلَوا دلج «هبدن ىاعد حرش

 بودنم لمع تّيفيك ردركا هكلب ىحب عوجرزا تسا ّدبال سي هناي تسازياج هلفان

 دصقب ارنآ ندوب عورشم هك ديامن ىوحن كيب افتكا هك دهاوخب فّلكمو دشاب فالتخا

 و تسا فالتخا هصوصخم ىاروشاع ترايز تّيفيك رد دنادب هكنيا لثم دنادن فيظوت

 ربخ اي تّيم لوقب دّلقم ندومن افتكا اجوجمه رد ديامن نآزاوحن كيب افتكا دهاوخبوا
 دصقب دهاوخبركا اجوجمه رد هك تسنيا طايتحا تسا لكشم ةحّصلا مولعم ريغ

 ديلقت و ىئح دهتجمب دنك عوجر دنك و حن كيب افتكا و ديامن لمع ٌصاخ فيظوت
 «.ملاعلا هّللاو ديامن ئح دهتجم

 :تساروكذمركيد لاؤس ود نمض باتك ناآردزينو

 صخرم ايأ تسا روكذم داعملا داز رد هك هّبحتسم لامعا ركيد ضرع - لاؤس»

 ؟هن اي ميئامن لمع هك ديئامرفىم

 .(ركيد لاؤس ود باوج زا دعب) باوج
 هك ىئاج رد تاوما بتكب عوجر هبودنم لامعارد سيداعملا دازب لمع هلأسم اًماو

 '«.ملاعلا هللاو درادن بيع دورن تمرح لامتحا

 نيا نكيلو :هتفك بجاو هزورب هقلعتم ماكحاب باوجزا دعب موصلا باتكردزينو

 هجو هزور هج تاّبحتسم قلطم هكلب ٌبحتسم موص اما تسا بجاو موص رد همه

 بابحتسارب ىهيقف ىاوتف اي ىتياورب دوش علّظم و تسين مارح دنادب هكنيمه اهنآريغ

 دنادب ًاديلقت اي ًاداهتجاواو دوشب ىبابحتسا طايتحا أشنم هك دشاب ىبوجوب لوق اي

 دصقب نآ ندروآ اجب زاوج و لعف نأ ناحجر رد رد قنيمه دنكيم تيافك ارنآ بوجو مدع

 عماج دهتجم ديلقت اي داهتجاب تسينرورض اهنآرد ديلقت هب جايتحاو «ىهلارما لاثتما

 '«.تسا حضاو هكنانج دنادب طيارَشلا

 داهتجا ثحبم رد" (هريخذ) هّرس سدق ىناردنزام نيدباعلا نيز خيش هلاسر لئاوارد
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 [هجويب لاكشا]

 تساروكذم ديلقتو

 هيي لوسر ترضح زامن نوج نآريغو هّيموي بتاور لفاونزا هّبحتسم لامعارد - س»

 ردو ماّياو ىلايل رد تاروثأم تاوعد نينجمه ورفعج ةالصو ل هّمئاو هين همطافو

 املع هفّلْؤِم بتكب عوجر موزل ضرفربو ؟ريخ اي تسا مزال ديلقت نآريغو ناضمر [رهش]
 و هللا همحر ىسلجم تافتصمرياسو داعملا دازو ةاجّنلا ةنيفس نوج مهيلع هللا ناوضر

 هللا ناوضر مهريغو ىئاهب خيش حالفلا حاتفمو دامادريم نامألا ةنجو ىمعفك حابصم

 ؟هن اي ديناديمزياج مهيلع

 دشاب بجاو هج ءديلقت تسا مزال دشابن مولعم شمكح هك هّيعرف هلأسمرهرد - ج
 لصاىب تسين مزال ديلقت تاّبحتسمرد :دنيوكىم هكنياو نآريغ هجو ّبحتسم هجو
 هكيمادام تسازياج دناهدومن جرد هك ىبلاطمب لمع و هربتعم بتكب عوجرو تسا

 هكنيا تهجب دوريمنو درادن ررض هّيعدب تمرح لامتحاو دورن هّيتاذ تمرح لامتحا

 هكيمادام ورًصبتف هبرومأملا هّلعل ءىش نايتا هن دشابيم تعدب هبرومأملا هّنال ءىش نايتا

 ودب تعكر تشهو مالس كيب هلفان تعكر راهج نوج دشابن هركنم تئيهرب لمتشم
 هكار ىناث طرشو نئس هّلدا حماسترد تسا بوخ لوا طرش طارتشاو .اهنياريغو مالس

 نكيلو دناهدركركذ شخياشمزا ىضعبو داتسا خيش دشاب هركنم تئيهرب لامتشا مدع

 ىنثم ةلفاتلا مومعرد صيصخت ناوتىم حماستزا دعب هكنيا تهجب تسا هشقانم لحم

 «.درادن ررض تاهوركمو تاّبحتسمرد بتكب عوجر طرش ود نيااب ىلب .داد ىنثم

 (اذك» داشر لوا دّلجم لئاوا رد هّرس سّدق ىئابطابط دومحم ازريم اقآ موحرم

 :هتفك نآب هطوبرم روماو ديلقتزا ثحب نمض نيّدلا ملاعم ةفرعم ىف نيدشرتسملا
 تسازياج ار دّلقم سي ًالقنو ًالقع هدش تباث حماست نوج ننس هّلدارد هكنادب»

 و تاوعد بتك لثم ءاملع تاوما هربتعم بتكب دنك عوجر تاهوركمو تاّبحتسم رد

 ردو ناشياريغو ىئاهبو ىسلجمو ىمعفك و سوواط نباو خيش نئسو بادآوراكذا

 ميرحتو بوجوزا نميا هك نيمه سي تسين رورض ئح دهتجم هب عوجر تاّيصوصخ

 ركا هكلب تسا نسح وا تعباتم هدرك تهارك اي بابحتساب مكح ىملاعو تسه
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 لَوا دلج ءهبدن ىاعد حرش

 ديامن مادقا ىركيد باوث عّقوت تهجبو ديامن ىئاعدو ىلمعرب باوث تياكح ىسك
 باوث دشابن ىغّلبم هجرك باقعزا ىنميا اب باوث لامتحاب هكلب دش دهاوخ باغم

 بّشرتم كرترب باوث ميرحت لامتحاو بوجو مدعب عطق اب هكلب دوشيم بّترتم لعفرب

 رما .حماستب دهتجم ىاوتفزا دعب .دنك ديلقت هلأسم لصارد هك تسا ىماعربو تسا

 ' «.دوشىم لهس ننئسو بادآ عيمج رد

 فشاك دمحا خيش ليلج ملاع ةاجنلا ةنيفس همجرت هك ةايحلا نيع هلاسر لئاوارد

 .تساروكذم ديلقت ماكحا نمض تسا يي ءاطغلا

 نيب قرف نودب هّيعرف هّيعرش ماكحا همه رد دنك ديلقت دياب فلكم هكئادب»

 و تابجاو رد تسا بجاو هكنانجمه سب نآ ءاحنأ مامتب تاّيعضو و تاّيفيلكت
 هكنانجمهو تاحابمو تاهوركم و تاّبحتسم رد تسا بجاو نينجمه تامّرحم

 لثم رد ىلب هّبحتسم ءازجا رد تسا بجاو نينجمه هبجاو ءازجا رد تسا بجاو

 دشاب مولعم هك تابحتسم زا اهنأ لاثماو هبودنم تاولصو تارايزو تاوعدو راكذا

 نكمم دنكىم اديب قّمحت هك ىدرفرهب اهنأ تعيبطو تّيهام لصا رد ىعرش ناحجر

 ىعادب ار لامعا نأ هكيتروص رد اهنآ تاّيصوصخ رد ديلقت بوجو مدعب مكح تسا

 ضاخ ناونع دصقب دنجره هكلب صوصخلاب دورو ناونعب هن دنروأ لمعب هقلطم تبرق

 هوالع .تسازياجزين دنروأ لمعب باوث ءاجر ورما لامتحا ىعادب نكيلو دشاب مه
 نأ باستنا دشاب مولعم هك تاّبحتسم زا تساروبزم هفورعم ىاهباتك رد هجنا نانآزا

 سمي درادن نأ قفورب لمع زاوج رد ىكش مهرارسا هللا سّدق نيد نيطاسا ىوسب اهباتك

 هجنآب ندومن لمع تسازياج هنم حورب ىلاعت هللا مهدِيا ىناميا ناردارب هفاك ىاربزا

 نآب هبوسنم بتكزا نآريغو حابصم باتك لثم هلي ىسوط خيش بتك رد تساروبزم

 تاوعذلا جهمو لابقا لثم سوواط نبا دّيس بتكو دشاب باستنالا حيحص هك بانج

 بتتكو نآريغو حالفلا حاتفم لثم هي ىئاهب خيش بتكو نآ لاثماوراطخالا نامأو

 باستنا دشاب حيحص هك اهباتكزا اهنياريغورئاّرلا ةفحتو داعملا داز لثم هع ىسلجم
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 فرفت

 [هجويب لاكشا]

 '«.ءازجلاريخ هلهاو مالسالا نع هللا مهازج ماركلا انئاملعب اهنآ

 هام هّيموي كجوك ىاهاعدب تبسن 'مالكلا ناونعرد ىكراشفرقاب دّمحم آلم موحرم
 :هتفك نينج «ىلوالا ةمّدقم» ناونع تحت تساهنآ حرشردروبزم باتك هك كرابم

 راعشا نأ تارقف لصا نكيلو تسا فيعض اهاعد نيا دنس هجركا هكزيزع ىا نادب

 دسرب هاكره هك تسا هدش دراو هدّدعتم ثيداحارد هوالعو موصعمزا نآرودصرب دراديم

 باوث نآ ديامرفىم اطع دنوادخ باوث نآ دصقب ار لمع نآ درو اجب و ىلمعرب ىباوث ىسكب

 رد مهيلع هللا ناوضر ام ىاملع هك تسا هطساو نيابو دشابن نينجمه عقاو رد هجركا ار

 بابحتسا تابثاردافتكا هيقف ىاوتفو فيعضربخبو دننكيم هحماسم بابحتسا ليلد

 .دنكىم تيافك تّبولطم رد ىلقع لامتحا مالعازا ىعمج و ريقف نامكبو .دنيامنىم

 بّترتم ىررض نآ نايتاربو دهدب دنوادخ دزنار ىلعف تّبولطم لامتحا لقع هاكره سي
 مكح عطاق لقعو نآب نايتا تسا حجار دشابنوارد مه هّيتاذ تمرح لامتحاو دشابن

 ىلوم هك دهدب لامتحا لقع هاكره ىنيبىمن ايآ .باوث قاقحتساو ناحجر نياب دنكىم

 نيارد دهدن ارنآ تّيضوغبم لامتحاو هدشن رداص نآبرما ىلومزاو دهاوخ ىم ار لعف نالف

 دنكىمزين مكحو لعف نياب نايتا تسا حجار دبع نيارب هك دنكىم مكح لقع تروص

 نيا ندناوخردو ىلومزاار ناسحاو باوث نايتا نيا هطساوب دبع نيا تسا ٌقحتسم هك

 ًالمجم هك ىرابخا ىاضتقمو تسين ٌقح ترضح ضوغبمًاعطقو تسين ىررض اهاعد
 هك ىّصاخ باوث قلطم دصقب ار اهنآ دناوخب دبع هاكره هك تسنيا هدش اهنآ لولدمب هراشا

 دنيامنن هحماسم اهنآرد نيئمؤم سب .ديامرف اطعواب ار باوث نآ دنوادخ «هدش دراو اهنآرد

 لصاح تاجن نأ هطساوب دياش هكنآ لاحو دننكت مورحم هميظع تاضويف نآزاار دوخو

 هك" تسا هدش دراو هجنانج ار تاعاطزا ىتعاط جيه درامشريقح ديابن نمؤم هج ءدوش

 اريز ار ىتعاط جيه درمشر يقح ديابن سي .هتشاد ناهني تعاطردار دوخ ىاضر دنوادخ

 «.هدرمشريقح هك دشاب تعاط نامهرد دنوادخ ىاضر دياش
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 دراد ىتبسانم هج هبدن ىاعد اب هعبرا دايعا

 روشك زا ىرهاق ديار ىناطلسرككا :هكنيا نآو منكىمركذ ىلاقم تبسانم نيا ىارب

 بصاغ نيا دهد ماجنا ناطلس ىتسياب هكار ىئاهراكو دنيشنبوا ىاجبو دنك نوريب

 ناطلس ناوريبو ناهاوخاوه و نادنمقالعو ناكيدزن هك تسا ىهيدب ديامن ترشابم

 ماجناوا هكار ىروماو هتسشن ناطلس نآ ىاجرد هك دننيبب ار بصاغ نآ تقورهروبزم

 بصاغ دي هك دوخ سيئرو كرزب زا هدشرٌناتم ارهق دهديم ماجنا بصاغ نيا داديم
 نذاو ٌماعراب ىاهزور زاروبزم ماقمركا ًاصوصخم .دش دنهاوخ رّكذتم هدرك شنوريب

 روكذم ناطلس تلالجو تسايرو تكوشو نأشو هوكشو تمظع هولج دروم و ىمومع

 راوكان دمآش يبو هرظنم نيا ندروأرطاخبو نديدزا نادنمقالع تروص نيارد هج دشاب

 .دش دنهاوخ نالانو نايركرايتخاىبو هدش بلقنم ورّئأتمرتشيب

 روهظ مساوم دايعا هكنيا ىارب دناهدوبرّنأتم دايعارد نايعيش هك تسا ىور نيازا

 تارضح تمظع روهظ و نيد هوكش مسوم نيرتكرزب و تسا ىنيدرئاعش و مسارم
 نا رد نايعيش سب .دشابىم هعبرا دايعا دنتسه نيد روما نارادمامز هك نيموصعم

 ار نيموصعم هّمئاو نيد ىامعز تسكشو دنئنيبىم ىلاخ ار دوخ ناياوشيب ىاج مايا

 و دنبايىم ناملاظو نابصاغ تسدرد ار ناشيا قوقحو دننكىم مّسجم دوخرظن رد

 «دنوش ىمرّكذتم هديسر بصنم و ماقم نيا هاررد ناشياب هك ار ىئاهتّمورحمو اهمتس

 وا تنطلس لاوز و روبزم ناطلس ىرودرب هك مئادرشحت و رّنأتبرظن هك تسا حضاورب

 نينج نديسر هكلبروبزم هرظنم تيؤر نكيل .دنتسهو هدوب ملأتمورّتأتم هشيمه دنراد

 نينج اريز تسا ىفاكرشحتو ملأت نيا ىارب دشاب جراخ رد ىاهرظنم هكنآىب طقف ىزور
 فرغت



 ضرفبإ

 دراد ىتبسانم هج هبدن ىاعد اب هعبرا دايعا

 نينج نديسر اهتنم تسارّوصم ناش هظفاحو نهذ عقصو لد حول رد هشيمه هرظنم

 نزح و هّصغو تباث هودناو مغ نأ ءجراخ رد هرظنم نينج هدهاشم ًاصوصخم وزور

 هباثمب ارالب نينجب نايالتبم لد هحرقو دنكىم ديدجتو جييهتار نهذ رد روكذم مئاد

 .دشابىم ىرتشين

 روظنمورملقزاوا عابتاو ناطلس درطرب ىو ناوريب و روكذم بصاغ هك تسا ىهيدب

 نايمزا ارروبزم ناطلسب طوبرم راثآ هك دنرامكى م نارب ار دوخ تّمه هكلب دننكىمن تعانق

 تسا نيملسم روما رد هاوخب لدوحنب فّرصتو نيبم نيد ماكحارييغت مزلتسم نآو دنربب

 .دهد ىم ىور ىرتشيبرّنأت مايا نياردزين ناراوكرزب نآ دوخ ىارب هك تسا تهج نيابو

 كرابم هام ىاهعادو زا دعب 'لابقا فيرش باتك رد لي سوواط نبا ليلج ديس

 :تسنيا نأ لّصحم هك هتفك ىمالك :؛هدرك لقن مراهج و ىس باب رد هك ناضمر

 كرابم هام تقرافم هك ىنكىم اعّدا هتشذك ىاهعادو نيازا ىخرب ردوت هكنادب»

 هك اريز .تسا هتخاسرو هطوغ ملاو درد ىايردردو هتخادنا هّصغو مغب اروت ناضمر

 سب .دوريموت تسدزا دوب نآ هارمه هك زين ىتناعاو لضف .هام نآ نادقف اب ىنيبىم

 دردو هودناو نزحرثا هكنياب تساوخ دنهاوخوتزا ار اعّدا نيا قيدصتو اعّدم نيا دهاش

 رد غوردب هام نآزا ارزور نيسباوو دشاب اديوهوت ىاميسزاو اديبوت هيصانرد هوبنا مغو

 فياظو هلمجزا هكلب هّيماما هعيش فياظو هلمجزاو ىربن رسب رادرك رد لغد و راتفك

 و تشحو .تاقوا نيارد هك تسنآ مالّسلاو ةالّصلا هلاو اهغلبم ىلع هّيدّمحم تما

 فنج زا هجنآرب دنروخب رشحتو فسأت تاماقم هنوك نياردو دنشاب هتشاد ترسح

 هك هجرف هللا لّجع ىدهم ترضح تلودراكزورزا .هديسرن ناشيا تسدبو هتفر ناشيا

 و هداد تراشب ار دوخ تماوا دوجوب هلآو هيلع هللا ىَلص ءايبنالا متاخ ترضحوا ّدج

 دوجو روهظ ليفطب ءدوب ىمرضاح ترضحنار كا هكنآ ىارب .تسا هدومرف هدعوواروهظب

 ناشيا هك دنيبب ىلاعت ىادخ هكنآ ات .دنديسرىم ترخآو ايند ىاهتداعسب شفيرش
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 لّوا دلج .؛هبدن ىاعد حرش

 هكنيا ىارب ديابو دننسه تباث ءدنشابيم ىبقعو ايند ىارسو دره رد ناش ىتخبكين
 نيا نومضم لاثما هب دوشىمن رّونم ترضحنآ تعلط رون اب تبيغ هرودرد ناشناكديد

 :ليياشكي بل تسبب

 ديا نيل ناحل دري كلا ذاق .نايدلا قر قرط هذا
 مهاوخ ىم هكار مناتسودراسخر نكيل «منادركيم فرطرهب اههناخردار دوخ مشج

 تبيصم زارتشيب نيد بابرارب ءنايمردرهاظ بسحبوا ندوبن ببسب تبيصم سب

 ردارب اي ىنابرهم ردب ناشيارككا هج .تسا ناضمر كرابم هام نديسر نايايبو ندش مامت

 ىارب ايأ دنشاب هداد تسدزا ار واو دنشاب هتشاد ىناوجون راكوكين رسب اي ىناناج زيزع

 مغو درد راجد وا ندش رود ىارب و دنروخ ىمن ترسح و دنباييمن تشحو وا نادقف

 هك هجرف هللا لّجع ئدهم ترضح دوجوب عافتناو اجك اهنيا دوجوب عافتناو !؟دندركيمن

 تيالورماردوزامنرد ميرم نب ىسيع ترضح ىادتقمو ءايبنالا متاخ ترضح هفيلخ

 ؛دشابيم دنتسه امسريز رد هكنانآ همهروما هدنروأ حالصبوالب هنوكره هدنرب نيبزاو

 ملاعاب ار كاخ تبسن هج دنتسين تبسن فرط ركيدمه اب عافتنا ود نيا ىنعي .اجك

 دياب دنيامن مغو دردراهظارسي ايردارب ايردبزا دوقفم نأ نادقفرب هكيتروص ردو ؟كاي

 مغو درد نآ لاثمازارتشيب ىلوا قيرطب ترضح نأ فيرش روضح وروهظ نادقف تهجب

 رد ءاهنآ دوجو اب عافتنا تلقو ءدوجو نيااب عافتنا ترثك تهجب ءدنروايب روهظ ماقمب

 «.دنتسين سايق لباق هكنأ لاحو ,.هسياقم عقوم

 .تسا هدرك لقن 'راحب متسيب دلجم ردار دّيس ترابع نتم ىسلجم همآلع

 :هتفكر طف ديعب تبسن ىتظعوم نايبزا دعب نيرْئازلا ةّيدهرد هلي ىمق ثّدحم

 مالَسلا هيلع نامز ماما تبيغ تهجب زور نيارد ىشاب نوزحم هك تساراوازسزينو»

 نآ اب ديعزامن ندش توفو دوخ تّيعر روما رد فّرصتزا ترضح نآ ندوب عونمم و

 تسا تراهطو تمصع تيب لها نزحرب ىَسأت ثعابوت نزح هكنآ هوالعب ترضح
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 ضيغع

 دراد ىتبسانم هج هبدن ىاعد اب هعبرا دايعا

 زا هجنانج .دوشيم ديدجتو هزاتزور نيارد ناراوكرزب نآ هودنا هك اريز مهيلع هللا مالس
 :هك دومرف رانيد نب هللادبعب هك تسا لوقنم مالسلا هيلعرقاب دّمحم ماما ترضح

 هكنآركمرطف ديعو نابرق ديع لثم نيملسم ىارب زا ىديع دوشىمن هللادبع ىا

 هجب :تفك هللادبع .زور نآرد مالسلا مهيلع دّمحم لآ ىاربزا هّصغو هودنا دوشىم هزات
 .ناشدوخ ريغ تسدردار دوخ قح دننيبىم هكنأ تهجب :دومرف ؟ تهج

 ٌبح تهجزا هن مالسلا مهيلع نيموصعم تارضح هودناو نزح هك تسا مولعمو

 ردار اهنأ هك تسا تّيعرو تّمارب تّبحمو تقفش تهجزا هكلب تسا تسايرو هاج

 '«.اهنأ تيادهار ناشيا تسين نكممو دننيبىم تلالضو تريح

 نم»رب تسوا ىسراف حرش مان هك ىنارقبحاص عماول رد هلي ىسلجم ىقت دّمحم ىلوم

 :هتفك تسا نيديعلا ةالص بابرد هكروكذم ثيدح حرش رد «هيقفلا هرضحيال

 ترضح نأ هك ...حيحصلاك قثوم ردرقاب دّمحم ماما ترضح زا تسلوقنم و»

 لآ نزح هتبلا دوشىم هك ىحضا ديعورطف ديعزورره هك :دندومرف هيلع هللا تاولص
 دندومرف ترضح ؟دوش ىم نينج ارج هك دنديسري .دوشىم هزات مهيلع هللا مالس دمحم

 و دننيبىم دوخ ريغ تسد رد تسا ديعزامن تماما هك دوخ قح هك تسنأ شببس :هك

 هك تسنيازين ثيدح رهاظو دشاب نآ مزاول زازامن و دشاب تماما لصا هك تسا لمتحم

 و هعمج زامن موصعم روضح اب هك تسين نيارد ىكشو درك دناوتن تماما موصعمريغ

 دناهديديم هك هدوب تهج نيازا ناشيا مغ هك تسارهاظو درك دناوتىمن ىركيدار ديع

 ار ىهلا ماكحاو دننكىم قيالخ تماما هينالع قوسفورفك ابو دنتلالضرب نايملاع هك

 ىنعم نياربزين هلماك هفيحص هعمجو ىحضا ىاعد هكنانج دننكىمو دناهدرك عياض

 زامن تماما هك ماقم نيا ادنوادخ ىنعي كئافلخل ماقملا اذه ّنا ّمِهّللا هك دراد تلالد

 ناكديزكرب تهجزاو تست ىاههفيلخ تهجزا ىربك تماما اي دشاب هعمجو ديع
 ببسب .دناىهلا رارساو مولع و نيد ناظفاح هك تست ىانما هبتر هبتر نياو تست

 هكنأ ات دناهدرك بصغ ناشيازا ار هبترم نآو ىاهدومرف تمارك ارناشيا هك ىميظع هبتر
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 5ع

 لَوا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 اريرهاظ تفالخو تماما هماجو دناهدشروهقمو بولغموت ناكديزكربووت ىاههفيلخ

 وت ماكحا هك دئننيبىموت ىافلخ و دننك هنهرب هك ىنادزد دننام دناهدنك ناشيا نتزا

 دناهدومن فيرحت ارت تابجاوو دناهتخادنارس تشيزا اروت باتك و تسا هدش لدبم

 دشرهاظ سي دناهدومن كرت ارتربمغيب ىاهتنسو ىاهتخاس رّرقموت هك ىهوجو نآزا

 تسامكح هرفك ىوكتفك نيمه و تسا ناشيا هاج بلس تهجزا هن ناشيا مغ هك
 فنج هك تسا هتشاد نيارب ارناشيا هاج بحو دناهدوب امكحزين ءايبنا دنيوكىم هك

 رد هكنانج دشاب هتشاد ىهاكر ي رابتعا ناشيا دزن ىبقعو ايند هك اشاحو دناهدركيم

 امورصبلا غاز ام :هك تسا هدومرف هلآو هيلع هللا ىلص نيلسرملا ديس ترضح نأش

 رن اليها اقرب هانتاذزك نكرم اردن هلع و ةاروصر تشيب هك دتارعم يسرد سل
 '«.ديسرن مهب ىبجع ار وازين ندركن رظن زاو دركن ناشيازا كيجيهب

 همجرتزا دعب ِموّصلا باتك رداونلا بابرد نكيل باتك نامهرد هِي ملاع نامهزينو

 (تسا هدش لقن دروم ود رد باتك لصارد ثيدح هك اريز) :هتفك ثيدح

 و قسافره هكنيا اي ناشياب دننك ادتقا سك دنج هك تسين تهج نآزا مغو»

 ار ناشيا هك تسا هدرك اضتقا نينج ىهلا تمكح هكلب دنكىم هك دننيب ار ىرجاف

 هك دشابوا مولعم ىهلا ماكحار هو دنباي تياده ناشيازا نايملاع هك دشاب ىئاوشيب

 قح تهج نيازاو دنوشزياف ىهلا برقب و دنوش صالخ لهج زاوا ملعب نايملاع

 زا دعبو ديرفأ ار ايصواو ايبنا نآزا دعب و دومرف داجيا ارناشيا حاورا لوا ىلاعتو هناحبس

 قاف هني هك دنياك طب تي :كرتشوا كرد زنق يكتم ام دورا ىلخلار قيالخ لأ
 ىلاعتو هناحبس قح هكار ىملاعو دنشاب هقدانز هرفك بولغموروهقم نايملاع دنوادخ

 متهجب ار همه هداتفا شيبو دناهدرك هارمك ار همه تسا هديرفآ دوخ تدابع تهجزا

 دراد ناميا هكره هكلب ؟دنشابن هدرزأ نوج دننك هدهاشم هك تالاح نيااب دنربىم

 تاولص نيدجاَسلا دّيس ترضح هجنآ تسا ىنعم نياب هراشاو دوشىم هدرزأ هتبلا

 نانيماو اههفيلخ ماقم نيا ادنوادخ :هك دناهدومرف هعمجو نيديع ىاعدرد هيلع هللا
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 دراد ىتبسانم هج هبدن ىاعد اب هعبرا دايعا

 دناهدرك بصغ ناشيازاو ىاهدومرف تمارك ناشياب هك ىميظع هبتر ببسب تست ىحو

 ماماريغب ار نيديعو هعمج زامن هك ىعمج دناهدرك مّهوت اهنيا لاثماو تارابع نيابو

 '«.درك دناوتيمن ىركيد ناشياروضح رد هك تسين هغدغدو درك دناوتيمن ىركيد لصا

 نيديعلا ىف نزحلا راعشتسا باب رد "لئاسو رد هيلا راشم ثيدح :ديوك حراش

 .تسا هدش لقن عيارشلا للعو هعبرا بتكزا مهّمح دّمحم لآ باصتغال

 نب ىلعم هك هدرك لقن ىّشك لاجرزاروكذم باب كردتسم رد لئاسولا كردتسمرد

 تفر ىم ارحصب ىكدرسفاو راسكنا تياهن اب دولا درك و وم هديلوز ديع ىاهزور رد سينخ

 دنلب نامسآ ىوسب ار دوخ ىاهتسد ىو تفرىمربنم ىالابرب بيطخ هك ىماكنهو

 و ناتسود ىاج (هتفركر ارق بيطخ هك ىئاج ىنعي) اجنيا ايادخ :دركىم ضرع هدرك
 ماقم نآ ءىاهداد صاصتخا هبترم نآب ار ناشياوت هك ىئاج .تست نانيماو ناكديزكرب

 وت تيافك فكو تردق ديردروما همه مامزو اهزيج همهريدقت .دناهتفرك ناشيازا ار

 ناوتيمن زواجتوت موتحمريبدتزا هجوجيهبو ددركيمن بلاغوت ىاضقبزيج جيه .تسا

 هداراردوت ملع .دبايىم نايرج اهراك ىئامن هدارا هكوحن رهو ىهاوخ هكروطره .دومن

 ىافلخو ناكديزكرب هك تسا هديسر ىئاجبراك ايادخ .تست قلخردوت ملع دنناموت

 اروت باتكو هتفاي ليدبت هك دننيبىماروت مكح .دناهديدرك مولظم و روهقمو بولغموت

 عيرشتو نّيعموت هك ىتاهجزا دننيبىماروت ضئارفو هدش هتشاذكر انكرب هك دئنيبىم

 ايادخ .هديدرك كورتم هك دننيبىم اروتربمغيب ىاهتنسو هدش هداد فيرحت ,ىاهدومرف

 ناكتشذكو ناكدننك ماشو ناكدننك حبصو ناينيسيو ناينيشيبزا ناشيا نانمشدرب

 ناوريبو نايعيشو نامز ناكدننك متسو ناشكندرككب ايادخ .تسرفب تنعل ناكدنيآو

 ".تسرفب تنعل ناشيا ناوخاو بازحاو ناشيا

 تبسن مالسلا مهيلع نيموصعم تارضحب ار قوف ترابع ىلعم هجركا :ديوك حراش
 تراشاو روتسد نودب ار ىلمع نينج وا لثم هك دوريمن نامك نكيل ءتسا هدادن
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 ضرك

 لوا دلج :هبدن ىاعد حرش

 باتكرد 'ءلئاسورد هي ىلماعّرح خيش هك تسا تهج نيمهبو دهد ماجنا موصعم

 ىف نزحلا راعشتسا بابحتسا باب»ناونعب ىباب ؛نيديعلا ةالص باوبا رد ةالصلا
 زاار ثيدح نيمه طقف باب نآردو هدرك دقعنم «مهّمح دّمحم لآ باصتغال نيديعلا

 تسا هدرك لقن عيارشلا للعو بيذهتو هيقفو ىفاك
 سينخ نب ىّلعمزا لوقنم ترابعو هدومن تّيعبتوازا هلي ىرون ثّدحم نينجمهو

 و تسا هدرك لقن روكذم ناونع تحت روبزم باب كردتسم رد 'لئاسولا كردتسم ردار

 بوجو بابرد ةالص باتكردراحب 18 دلجرد ثيدح لقنزا دعب هلي ىسلجم همآلع

 :هتفك ثيدح ركذزا دعب نيديعلا ةالص

 و لالض هّمئا ءاليتسا ماكنه نيديعرد نزح راهظا هك دنكىم تلالد ثيدح نيا»

 باحصا ناكرزب لمع اريز .تسا ّبحتسم مالَسلا مهيلع نيموصعم هّمئا تّيبولغم نامز
 هّمئاب ىسأترما نيارد هكنيارب هوالع .تسا تججح دروم نيا لاثمارد مالَسلا مهيلع ِهّمَئا

 دوش ىم هزات هّمئا نزح ديعرهرد هك دش دهاوخ ركذ هكنيا هبرظن .تسا مالَسلا مهيلع

 " «.دننيبىم ناركيد تسدردار شيوخ قح هكنيا تهجب

 نيسح ازريم جاح نيثّدحملا متاخ هجنأ تسا لاقم نيا قّدصمو لاح نيا دّيؤمو

 :ترابع نيا هب تسا هتفك متفه بابرد 'بقاّتلا مجن باتكرد هي ىرون

 ىّلوتم تسا لاس لهجزا هدايز هك دّمحم اغآ نيما لدع ةقث - مداتشه تياكح»

 داتسا دّيس نيماو تسا فيرش بادرسو مالسلا امهيلع نّييركسع مرح تاعومشرما

 ىزور :تفك هك هدنز نونكاتو تافورعم تاحلاصزا هك دوخ هدلاوزا درك لقن هالع ماد

 مايا نرد ىساملس نيدباعلا نيزآلم ىناّبر ملاع تيب لهااب ميدوب فيرش بادرسرد

 بانجو دوب هعمج زور ءزور نآو دلب نأ هعلق ىانب تهجب دوب ىار نمّرس رواجم هك

 قارف ٌبحمو هدز تبيصم نز نوجو هفورعم هبدن ىاعد ندناوخب دش لوغشم دنوخأ
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 ضخ

 دراد ىتبسانم هج هبدن ىاعد اب هعبرا دايعا

 نيا نيبرد سب ميدركىم تعباتم هلانو هيركردوااب امو دركيم هلانو تسيركيم هديد

 دشربو بادرس ىاضفرد دشرشتنمو تفرك نديزو ىرطع ىوب هاكان هك ميدوب تلاح
 تردقو ميدش تكاس همه سي درب ار تلاح نآ ام همهزا هك ىوحنب شوخ ىوبزا اوه

 دوقفم هبّيط هحئار نآات تشذك ىنامز كدنا ات ميدنامرّيحتمو تفر امزا نتفك نخس

 هناخب نوج .اعد تءارقزا ميدوب لوغشم هجنآب ميتشكربو تشكرب لوا تلاحب اوهو دش

 .شوخ ىوب نآّرس زا نيدباعلا نيز آلم دنوخآ بانجزا مدرك لاؤس ميدومن تعجارم

 .دومن ضارعا نم باوجزاو لاؤس نيا هبراك هج ارت :دومرف

 روبزم ىالومب صاصتخا تياهن هك هارث باط ىناهفصا ىاضر ىلعاغآ ىقتم ملاعو
 مالَسلا هيلع تّجح وا ندرك تاقالمزا موحرم نآزا مدرك لاؤس ىزور هك درك لقن تشاد

 ار هعقاو نيمه سي ,ي مولعلارحب مّظعم دّيسو ا داتسا لثم متشاد نامك نياواردوار

 «.فالتخا نودب درك لقن نم ىارب

 باج ١2 ص) تسا هدومرف لقنزين مالّسلارادرد ارروكذم تياكح :ديوك هدنراكن

 اضريلع اقآ ءتسا هدومنىم فيلأتار مالَسلاراد هك عقوم نآرد هك دوشىم مولعمو (لؤوا

 :تسا هتفك موحرم نأ هيمست ماقم رد اجنآر د اريز .تسا هدوب هدنز هّرس سّدق ىناهفصا

 ات) ىنامألا هل هللا حجنا ىناهفصالا اضريلع اغآلا ئفولا ملاعلاو ئفَضصلا خالا ىنثّدحو»

 هك ىناسك تاياكحزا مّوسو ىس تياكح ار تياكح نيا 'ىوأملا ةّنجردو .وا مالكرخآ

 .هدادرارق دناهدش فّرشم تبيغ هرودرد يا نامز ماما ترايزب



 [درادن ديع هعيش]

 :دناهدومرفيم هك دناهدرك تياور نيدباعلا نيز ترضح زاراحبو بقانم رد

 انمظاك مانألا ىف اهعرجي صصخغ ووذ ىنطصلاونب نحن

 انرخأ و حتبم انلوا انتنحم مانألا ىف ةميظع

 انقآم اندايعأ نحن و مهديعب ىرولا اذه حرفي
 انفئاخ نامّرلا لوط نمأي امورورسلاو نمألا ىف ساتلاو
 انتفآ مانألا نيب لك الا فرَشلا نمانصصخامو

 انبصاغ و انّقح اندحاج انل هيف مكحلا و انيف مكحي

 تاملكزين ترضح نآ قالخا مراكم بابرد 'راحب مهدزاي دلج رد ىسلجم همالع

 لقن ميدرك لقن هك نانج بقانم باتك زا ار قوف (...ىفطصملا ىنب نحن تايبا)

 .تساوهدرك

 .هدش هابتشا ٍةِقايرقاب ترضح هب اهنأ تبسنرد هك دوشىم مولعم اجنيازاو

 مجتلل» :هتفك "هيفاش حرش رد ىنيسحلا جاحلار يما نب دمحم رفعجوبا ليلج ملاع

 ردو تسا هدرك لقن ار قوفرد هتشذك (تايبا) تاملك هاك نآ «9كِرقابلا دمحمرهاّرلا

 رازن لاح حرش رد تسا ىبلاعثرهدلا ةميتي هلمج نآزا هك لاح حرش و مجارت بتك

 نآردزيزعو تفاي تافو ديعزور ردزيزع نارسب زا ىكي :هك دناهدرك لقنزيزع هب بقلم

 .مق باج 102/* بقانم .471/؟2 :راحب ١.
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 [درادن ديع هعيش]

 :تفك ار تيب دنج نيا باب

 انمظاك ةايحلا ىف اهعرجي نحمووذ ىنطصملا ونب نحن

 انرخآ و ىلتبم انلؤأ انتنحم مانألا ىف ةبيجع

 'انقآم 'ندايعأ و ٌاَبط مهديعب ىرولا اذه حرفي

 :تسما نيا ١05( ص) لوا ءزج رد هميتي ترابع صن - مهيلع

 قفاو دقو ميمت ىب دعم نب رازن روصنم ىبال هيقفلا ىلع نبرمع صفحوبا ىندشناو

 :متأملا دقعو هنبا ةافو دايعالا ضعب

 انمظاك ةايحلا ىف اهعرجي نحووذ ىنطصلا ونب نحن

 انرخأ و ىلتبم انلوأ انتنحم نامّلا ىف ةميدق

 انقآم اندايعأ نحن و مهديعب ىرولا اذه حرفي
 "انفئاخ ةايحلا لوط نمأي ال و رورسلاو نمالا ىف سائلا

 ؛تسا - هيلع هللا مالس - داّجس ترضح زا تايبا هك دوشىم مولعم :ديوك حراش

 لوكشكر دزين خيش مالكو دنداد تبسن ترضح نآ هب ًاحيرص راحبو بقانم رد هك نانج

 .انحارفاو :ل.خ.١

 .تسا هدومرف نايب (508 ص .” ج) باقلالاو ىنكلارد ىمق ثدحم موحرم ,رهدلا ةميتيزا لقن هبار بلطم نيا .؟

 :دناهتفك هك تسا تيبود نيا «مراهج تيب نومضم هب كيدزن .*

 مالسإلا و ىئبنلا تيب لهأ الهأ كلهأ باط و ًاتيب تبط

 ماقملا دنع ىبنلا لآ نمأب اال و شوحولا و ريطلا نمأي
 .(رعاشرّيثك زا تسا بقانم لوا دلج "80 صرد)

 نبا هغالبلا جهن حرش ردو ؛هدركركذ هزعريثكزا لقن هب (26 ص ,؟ ج) بقانملا رد بوشآرهش نباار تيبود :لوقأ

 :هلش نايب ىمهسريثك نب هللاديبعزا لقن هب تيب جنب نيا (108 ص ١6. ج) ديدحلا ىبا

 مامإ و ةقوس نم انيسح و  ايلع تسي نم هللا نعل
 مامعألا و ءابآلا ماركلا و ًادودج نورهطملا تسي أ

 ماقملا دنع لوسرلا لآ نم  أيال و مامحلا و ريطلا نمأي

 مالسإلا و ىئبنلا تيب لهأ ًالهأ كلهأ باط و ًاتيب تبط

 مالسب مئاق ماق املك مهيلع مالسلا و هللا ةمحر

 :ىربنع هتفك ابيز هجو

 اهلاثمأ دمحم لآب تبرض  ةبيصم نيملاعلا ىف ىأر اذإ و
 .00 ص ” ج بقانملا :هب ديركنب
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 لوا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 رد خيش لثم تسين مولعمار «مهيلع هللا تاولص» هك نيا ىارب ؛دناسرىمار اهنآ ندوبروثأم

 نآ هك دشاب نيا ارركيد تيبود نآ خيش ندركن لقن تّلع دياشو دنك قالطا 8 همئاريغ

 ذخآم هبركيد هدوب شظوفحم هجنآ ؛هدركىم جرد لوكشك رد هكار بلاطمزا ىضعب موحرم

 .دنشاب [ليبق نيازا] كلذك مه هروكذم تايباو تسا هدركىمن هعجارم اهنآ كرادمو

 تسد هب لوكشك تاجردنم زا ىخرب هظحالم زا هك نيارب هوالع ار ىنعم نياو

 ليبق نيا جارختساو املع مجارت هب تراهم تياغ هك دوخ ديتاسازا ىضعبزا ديآىم

 ىضعب هكرهو مدينش نأ هب حيرصت ناونع هب ,تشاد ناشيا تاملك ىواطمزا بلاطم

 برقا دنك قيبطت ذخام اب دشاب ظفح لباق ورصتخم هكار لوكشكر د هجردنم بلاطم

 .ملعا هللاو دومن دهاوخ قيدصت ار نآ ندوب عقاو هب

 مكح ردو درادن هيفاق هروكذم تايبا هك نيا ترضح نآزاار اهنآارودص دنكىم دييأتو

 فوخ ليبقزا اهنآأ نيماضمزا ىضعب هظحالمزا هك نيارب هوالع تسا ىعّجسم تاملك

 - درادن دالوا توم هب ىطبر نادنج هكزين اهنيا لاثماو ندوب هنحملا مئادو ىنالوط سرتو

 .دومن لوبق ار اعدم نيا ناوتىم - ديارسب دوخ دنزرف تافو ىارب ار اهنا زيزع هك دياش

 تايبازا تيب هس نامه هب تسا ”88 لاسرد دلوتمو تاداسزا ىكي هكزيزع سي

 ناركيدو تسا هدومن لّثمت هدوب ديعزور رد شرظن رد هك شدنزرف تافو عقوم رد هروكذم

 '.لاحلا ةقيقحب ملعأ هللاو .تسا هدومن ءاشنا شدوخوا هك دناهدركر وصت

 تيبلا لهأ ةمالظ باب» ناونع هب هك بقانم لوا دلجزا تيب لها تيمولظم بابرد
 :هتفك تسا نونعم «مالسلا مهيلع

 :لثمتي مالسلا هيلع قداصلا ناكو

 'ديدج رِفز ىذألاب دّدجي ماع لك ىف ىنطصللا لآل

 رهدلا ةميتيرد هك تسا ميمت ىبأ دعم نبرازن روصنموبأ نامه ىو .تسا هدشن جرد هخسن ردزيزع دلوت نامز ١.

 هرمز رد ار ىو (3 28 ص ١7ج ةياهنلاو ةيادبلا ردريثك نبا .دشابىم جردنم شلاح حرش ١05( ص .١ج) ىبلاعث

 لماكلارد .دشاب 7” لاس رد دياب ىو دلوت نياربانب هدرمشرب ىكلاس 5١ نس رد ىرجه 788 لاس ناكتشذكرد

 .تسا هدرك طبض مينو هام تشهو لاس ؟7 اروا نس 1١18( ص .4 ج)



 نحو

 [درادن ديع هعيش ]

 مظن نسحاروط هب نيريز تيب نيازا مراهجو موسو مود تيب نومضم :ديوك حراش

 :تساهدش

 ىلمأ اي تبغ نإ متأم ىلرهدلا

 زااج دنجردو هتفك لاح ىاضتقا بسحرب دايعازا ىضعب رد ىتيب ىياهب خيش

 رد هعيش دارفا لّثمت بسانم تيب نآ .تسا هداد تبسن دوخ هبو هدركر كذ ار نأ لوكشك

 :تسا نيا نأ و تسا هعبرا دايعا

 ١اعمتسمو قرم ىل تنك ام ديعلاو

 تسا ىديع مشج شيوخ رايز ار سكره و ديع

 "تسا ىديمون زارب لد ترسح كشازربام مشج

 :هتفك داّمح نبا

 مكب ىنزح دمحم تيب لآ اي

 اهباينأ تبشنأ بئاونلل ام
 حئان مكيلع ةيحان لك نم

 :ىردأ ال

 ةبيصمب ىنطصملا ىرارذ بيصأ

 مهتيكبف مهؤزر ىداّؤف َباذأ

 ىدلجت و ىربصت هنع ّلق دق

 'دذجتم متام ىف مكاعني

 دّدجم موي لك ىنزح دّدجت

 'ىددؤس و ىرخذو ىرخف مهنأل

 :مهضعبل :هتفك (هلودلا مجن جاح باج ١8 ص) لوكشك لوا ءزج لياوا رد ىياهب خيش .دشن مولعم تيب لئاق ١.

 افلخ ىذلا بوّتلاوه ءاقللا موي هب بيبحلا ىفلي نأ سبالملا ىرحأ

 .(هنم) .خلا ...ىلرهدلا

 .تسا جردنمزينركيد ىاجردو هلودلا مجن مود باجزا لوكشك ١١0 صردو "2 صرد.؟

 :تسا نينج تايبا هيقب «27 ص .؟ ج ؛مالسلا هيلع بلاط ىبا لآ بقانم .“

 ىرت ىكبأ نم و هل حونأ اذ نم
 ىوث دقو ىمجلملا ليتق ىلعأ

 ًالماع ىقسأ مسلا ىف ىذلل مأ

 انقلا ىلع تارئاسلا سوؤرلل مأ
 دمحم تانب نم ايابسلل مأ

 ىلع بولصمل مأ ىكبأ كلذلأ

 ىف و بولصم و شوبنمل ىكبأ
 .ىدتعم :ْل .خ.*

 دجسملا ىف هئامدب اطل

 درفتملا حزانلا بيرغلل مأ

 دوس ودبس لديك ندي ندم
 دعسالا ىف ترس اذإ رودبلا لثم

 درحم سانكلا طسو هداوعأ

 ددبم حايرلا ىف ىرذم قور
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 لّوا دلج ؛هيدن ىاعد حرش

 دّقوتي اضغلا رمج ىلع ىلق و ىركلا فرعأ وأ شيعلا ِّذلأ فيكف

 :ىردأ ال

 ىنسنويربقلا ىف ًادغ مهالو نماي ىلمأ اي ليزنتلا و ىحولا ىنب ايأ
 اىنمز ىضقني نأ ىلإًايح تمدام ادبأ مئاد ديدج مكيلع ىنزح

 :هتفك هك درادن ىدروم ماقم نيأ رد لثف زارته ىلبش تيبود نيا ايوك

 دحأ ىلإرظنأ ملف نيع تضمغ مكنياعا ال ىَنَأ تدقيت ان

 ":نومنطم قئاودا قنا نليثف اوين

 دوَسلاو قرزلا بايث تسبل دقو ديعلل ديعلا موي سانلا نّّيزي

 دوعلاو ناحيرلاو حارلا نم ًأّدض ةيكاب و ًاديدعتو ًاحون تددعأ
 ديدعت و حون ىلا كيف تحرو مهديعب اوّرس دق سانلا حبصأو

 ديعلا ىف سانلا نيبو ىنيب ناتش حرف ىف سانلا و حرت ىف تحبصأ

 :تسا ىركيدزا

 "ديعب بلقلا ةينم دعب عنصأ ام ديعب تقّشعت نم و قأ ديعلا

 :تسا بسانم نابرق ديع ىارب
 نابرق اروت موش نم ىنم ديعوتاهش 02-ناهج قلخ دننك نابرق «نابرق ديع هب

 دوش ىم رّونم ترضح نأ لامج رون ار ناشياه مشج زور هك ىناسك لاح هب اشوخ

 نسح ماما ىاثر رد هدش لقن ىسرب بجر ظفاحزا (28 ص .ال ج)ريدغلا رد نيماضم نيدب هيبش ىراعشا ١.

 :ترابع نيدب مالسلا هيلع ىبتجم

 ىملأ نم ءربلا و ىلمأ مهالو نمو ميكحلار كذلاو ىحولا ىنبايأ

 ممر ىف حورلا درو تامملا ىتح ادمك ىضقني ال ادبأ مكل ىنزح

 .تسا ىياهب ةالخمزا 15 صردودره .؟

 ننيع نتاع ود انالرغ لراع»ةم» .ةليقو شاع كل اذك شيلا ان
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 [درادن ديع هعيش]

 تقو لك ىف نامزلا ديع تنأ
 نكل و رورسلاب ديعلا نرق

 :ىردأ هيأ

 دودمملا كلظ سانلل ماد

 ديع كبرقب انل موي لك

 سوه دراد ىاىديع شرايز سكره دش ديع

 سب وت ىور نديد ام ىديع و ام ديع

 مكقوقح قلت مك هللا ةّجح اي
 ةعبضم ضرأ ىف مكحورس مكو

 'مكءانب ىوزت مكسورغ مكو

 'اهيصقت 'ئغلا ىديأ و اهنم نوندت
 اهيمحت حامرألا ال و فويسلا الف

 اهينجت دكنلا 'ىداوعلا ىدباو اهنع

 ةغرفم مكنم مكرايد مك و

 ةملوم لقث مكيف دباكأ مك و
 هل نيبلاط ال مكراث هىتم ىّتح
 مضو ىلع محل متنأ ىتم ىّتح

 مكتورذ نوواغلا ضفخت ىتم ىّتح

 مكتبضه ماوقألا مدهت ىتم ىّتح
 اهدقوي نامزألا مدق هتبيصم

 ا ىلا رتل
 اهيفخأ و اهتدبأ فونلا و نمألاب

 اهيكذم رهذلا اهنع مان مكران و

 اهيف ىلا ىمرت ديب ةغضم و

 اهيلعي و ًادمع اهعفري هللا و

 اهينبي ءاج موي لك ىف هللا و
 ”ايبكلل .ءالا نم تلانانلا

 ان ابيت نين

 - هجرف هللا لّجع -رصع ماما تّيمومهم و تيمولظم تمظع رد هك تسناد دياب

 .تسا هدرك همجرت ار اهتغل بقانم هيشاح رد ء,تسا بقانم مود دلج ٠١5 صرد .؟

 .اهينجت ةنيرقب .مكتانج :اهنأر هاظلا .*

 .ىداعألا :ل .خ."

 .فيحصت هنأرهاظلاو .ىضم تناك .ه

 .ىضم ىتح :ىلعف باجرد

 .فيحصت هنأرهاظلاو .ىضم تناك .ع

 .ىضم ىتح :ىلعف باجرد



 6ع

 لّوا دلج .هبدن ىاعد حرش

 تارقف رد لمأتركا ردق نيمه .دراكنب ىنايبو حرش هك تسارصاق ام لاثما تارابع

 هراشا اج نآرد هج ترضح نآ نزح تدش ددركىم مولعم دوش هيقشقش هبطخ لوا

 تياهنو تيمولظم تدش هبو هدش تسا همئا قوقح هك تفالخ ماقم بصغ هب

 نآ لوق ات ...اهصّمقت دقل هللاو امأ :هدومرف هك نانج ؛هتشك تراشازين [اهنآ] تّيمومهم

 .خلا ...ىذق نيعلا ىفو ىجش قلحلا ىفو تربص :ترضح

 وولك رد ناوختسا هك ىدح هب ات - نينمؤملاريما نزح «ترابع نيا هظحالم زا

 تمظعركا .دوشىم مولعم - دوخ تفالخ نتفررب دروأ هيانك ار ندنام مشج رد كاشاخ

 رب مئاق دهع تايصوصخو تسا مومهم دح هجات نامز ماما تسناد ميهاوخ ديريكب

 ونب نحن :هدرك لقن مالسلا هيلعرقاب ترضحزا سارف ىبأ هيفاش حرش رد هك ىراعشا

 :تسا هدروأرد ار ىسرافرعش نيا «خلا ...ىفطصملا

 ركيد متام دوب ديع ار هدز متام ركيد مغرب ممغ دوزفاو دمآ ديع

 هج ؛تسا هعيش لاح هب تبسن لثمت لباقرعش نيرتهب [تيب نيا] :ديوك هدنراكن

 زا ىراط مغ اج نياردروط نيمه .هدركر يبعت ديدجت هب نزح دوروزا تياوررد هك نانج

 هك دراد ديدجت ىنعم اب قفاوت ء.ىنعم نياو ءتسا هدوزفا لوا ىلصا مغرب ار ديع تهج

 تسلا ىدادغب ىزونز سابعالمزا هك ار ليذ هناكشش كانيبا: كسا سسسات ضعفردغ

 هب هكرجات ىياتخ اقأ نيسح جاحراو لوكشكر تفد رد هك ىاهلصفم هديصق نمضرد

 تبيصم هب عجار هك ارريز هناكشش راعشا نياو مديد جردنم دوب هتشون شدوخ طخ

 :مديد ماقم بسانم هديصق نأزا فط هيضقزا دعب تسا تيبلا لها ىمئاد

 .تسا جردنم ىياتخ اقأ نيسح جاح ىطخ هعومجمزا 501١ صرد .؟
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 [درادن ديع هعيش]

 مصالغلا و هجادوأ نم بضخت ١> هبيش و ىيش ديعلا موي بضخا
 مراوصلاب ىضترملا لجن بحص تضق نأ دعب ديعلا ىف باحصألل حفاصا

 مطاف لجن ًايراع لايل ثالث ادغ دق و ديدجلا بوثلاب حرفأو
 محار ريغ ىلإ ىرسأ اهبراسي 2 هلهأ و ىلهأ ديعلا موي ربحأ و
 ىقام ىديع و ىحون ىبرط اهف اقام هيلع بصنا و ازعلل مقف

 ا اني ايل

 :ناونع نيا هب ىناتسمدزا ىاهديصق نمض رد دش جارختسا اقأ نيسح جاحرتفدزازين

 7” ؛فاتسدلا نسح دمح خيشلل

 ديع نم سانلل روشاعلا كرت لهو متام الإ ديعلا ىتح رهدلا امو

 *:تسا مولعلارحي لآرعاشزا
 ديع موي ىف ىقأم ديعت تداع مايألا حلاوكل اف

 فرش فيصن» نومضم اب هك دراد ىبوخ رايسب تيب ءرعاش نيا هك نيا دنامن ىفخم

 تنيززا هيانك ات ميريككب هباصع ورجعم ىانعم هب ار «فيصن» هجنآرب انب - «ىواسي
 :تسا نيا نآو دراد تقباطم - هتفك ىسلجم هك نانج ءدشاب فرش

 ديلتلا فرشلا حضاو ةيلحب اولحت امدق لوألا موقلا مهو

 :تيب هس نيا تسا ماقم بسانم

 هديرب دش تولس و مارآ لد ز هديد شيبزا تشك رود مرايوج

 هديمرأ ان لد نحص رد ىمد ىداش و وهل غرم تشك هديمر

 'هديرب غرم نأ ديآ زاب ركا هولج زاب مشيع سوواط دنك
 7 ننال

 ىريخأتو ميدقتو فذح هك دشاب ديجلا باختنا بحاص ىناتسمد دمحم نب نسح دياش .متخانشن اررعاش ١.

 .تسما هتفر راك هب اهابتشا

 .تسا هدش لقن ١" ص .ىرئاح ىدهم دمحم خيش .ىبوط هرجش رد تيب نيا

 .تسا جردنم ىياتخ اقأ نيسح جاح ىطخ هعومجم زا 075 صرد ."

 .دش لقن ةلصفم ةديصق نم اذوخأم ناونع بحاص عوبطم ناويد 40 صزا ."

 .تدشزا دعب جرف 56١ صزا.؟



 الحر

 لوا دلج .هبدن ىاعد حرش

 'دشاب ناشفرد لعل بل ناك تسا ىزور ناقشاع دوعسم ديع

 دشاب ناورهر هار لعشم قلخ ىداه و مانا ىادتقم
 دشاب نايشأ شيوك ارم رك نيرب دلخ ىوزرأ منكن

 دشاب ناج رازه دص مركا نكسر ن اعنا منك لوازأ مذ كني
 'دشاب نامز و دشاب نيمزات روصنم دنك ادخ ار شرصان

4# *# 

 ٍ واج نيو نع
 ءازعلا حابتسمل ديع تىأ اوس تدرأ نإ ديعلاب "نم
 اجشب ىنلخ و ىّتع ُهّلاف ًالغش ديعلا نع ىقأم ىف َنإ
 ءاكب و ةرفزب ىديع ناك رورسب اودّيع سانلا اذإف

 قانض و ىتعول نم ًابايث ُت دّدَج ةزبألا اودّدّج اذإ و
 ءامدب ةجوزمم عومد نم ىبرشف بارشلا اونمدأ اذإ و
 'قانغ نيسحلا ىلع ىليوع و ىحونف ءانغلا اورعشتسأ اذإ و

 هون وجبر اناا ةرك تيدي يدي انك ىف دراج قات ينو عجبا يتاح نو
 :تسا ىناتسيس ىخرفزا

 تسين ديد و ديدزاب لاجم ار ناراوكوس
 تسين ديع ار ام هك نادنز زا ديع ىا دركراب

 سفق رد ىطوط داب كرابم ظفل نتفك

 ؛تسين ديلقتزج هك دناد لد هنييأ دهاش

 .دش لقن ًاباختناو تسا [ىدنواهنريسفت بحاص] ىدنواهن دمحم خيش جاح مداتسازاراعشا ١.
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 دشاب نابياس جاتحم هج هم دنك هج نابياس فلززا خررب

 .خلا ...دوعسم ديع

 .نه :ريدغلارد ."

 :تسا تيب نيا هيقب هلمجزاو تسا تيبود نيمه شاىلاتو علطم هك تيب تفهرب لمتشم تسا ىلزغ .6

 تسين ديشروخ زارتهب ىنابرهم راي جيه ١ رتمرك نماب ديدرك مدشرتنايرع هجره



 علما

 [درادن ديع هعيش ]
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 ددجتي اهلجأ نم ىتلا ةلعلا باب :هتفك 177 باب رد 'عئارشلا للعزا ١١8 صرد

 انثدح :لاق ,هللا همحر ىبأ :ديدج نزح ديع لك ىف - مهيلع هللا تاولص - دمحم لآل

 نب ورمع نع نسحلا نب ىلع نع ىسيع نب دمحم نب دمحا نع هللادبع نب دعس

 :لاق :لاق «مالسلا هيلعرفعج ىبأ نعرانيد نب هللا دبع نعريدس نب نانح نع نامثع
 '.نزح دمحم لآل هيف ددجتوهو الإرطف الو ىحضأ نيملسملل ديع نمام هللادبعاي
 .مهريغ دي ىف مهقح نوري مهنأل :لاق ؟ملف :تلق

 :ار تيب ود نيا 758 صرد مديد هناخ باتك ىطخ ءابدألا ةهزنرد

 "ىناحشأ و ىمه ىف دان لب ىنرس اف ديعلا هّرس نم
 'ىناوخإ و ىبابحأ دهع نم ىضم ام ىنركذ هنأل
 :ضعبل ةحفصلا هذه ىفو

 ارورس هب تتيقل ام ف ديدجلا ديعلا هرس نم

 اروضح ىبابحأ ناك ول ل تن .نورسلا ,ناك
 :هل قيدص ىلا ىقشمدلا جرفلاوبأ بتك :هتفك بغار تارضاحم لوا دلجزا 02 صرد

 رورسب ىل سيلف هنع تبغ رورس لك نأ هللا دهش

 :رخأ

 رورسلا متي مكب الإ سيل نكل و روبحلا بيطأ ىف نحن

 روضح نحن و متبغ مكنإ ىّدو لهأ اي هيف نحن ام بيع

 اوريطف حايرلا عم اوريطت نأ متردق نإ لب ريسملا اودعاف
 اي اي ني

 رد انمتآم اندايعا نحن حيضوترد هللا هقفو ىرهأ ديعس خيش ءاّرغ هحيرق بحاص

 .دراد «ىناجشا»زينركاسع نبا خيرات رد .ىناجشأ :ارهاظ ءلذك ."“
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 لَوا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 :تسا هتفكوكين هجرف هللا لّجع نامز ماما هب باطخ

 ميحر قالخ ز دنهاوخنوت ىاقلزج ميعنوزان اهش دنيوجنوتىب ناتسود

 ميلا تسيباذع قاشعبوترجه هك ىا الب هب ار نارظتنم ىنك دنج التبم
 ميل و دنلوهجو دنمولظ هكىناسك زا مياهدمآ كنتب هك نابوخهش ىا لجعلا

 ميهر هَصغنيازاهك ارامبحاصناسرب ايادخ رايغأ ةنعطزا هدش نوخ ام لد

 ميئل تسدردوت قحاهش مينيب هكناز درذكيم مغ و متام امب دايعأ وتىب

 ميحجب ىتسرفب ار نيد نمشد ىشكب  اررسود غيت ىشكب لوا هك تسا نيا ديع

 ميلكو جمه مينك هدجس تبرط روطهب هك ابيز خر زا ادخ رون ىاوت رادرب هدرب

 ميمر مظع نانكصقر دوش هدنز تمدزا روهظ زور رد هكشخب ناج ىسيع نأ ىئوت

 ماقمب بسانم راعشأزا ىخرب

 تسا متام هديدمغ نمربو ديع قلخرب 2تسا مّرخو داش ىهمب ىسكرهو تساديع
 يت دن يل

 امراتسد هشوك ايوك تسيديمون ىوك تسال كرب نافيرحراتسدو تسازورونزور

 ملد غادب ون هام زا دزن ىنخان هك درك ىشخب طاشن ملاعب ديع مادك

 ده * ## 

 تسكش ديع لالهزاركجب منخان هك تسكش ديدزابو ديد مغز ملد نانج

 نب خا

 ا دابكرابم ديوك مغ هك نوزحم نآ مّرخ ديع حبص ديآرد ىراي شردزا ىنيب هكره
 انف ان ني

 وت لاون زا مدسر ىيديع هظحل ره وت لاصو تقيقحب ناقشاع ديع ىا

 وت لامج منيبب هك دوب ىتعاس نأ نم ديع و لاّوش ةّرغب ناسك ديع
+ ## #0« 

 سبوت ىور نديدام ىديعو ام ديع سوه دراد ىيديع شرايز سكره دش ديع

 سكجيه ديع تسين كرابمامديعوجمه وتراديد ام ديع هم نديد مدرم ديع
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 [درادن ديع هعيش]
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 داب وت لاصو تبرش ماىكنشت جالع دابوت لاله نوج ىوربازا مديع طاشن
#6 * 

 ديد دياب راي ىوربارب ديع لاله ديشك همسو لالهزا ديع ىوربارب ناهج

 اين نب نيل

 ركد  ىارالد اج ره ركدولج وس ره و تسا ديع

 ركد ىاشامت ليم ركج  نينوخ نم مراد
 *  #6ني

 دنكىم نابيرغ ماشزا نزور نيا ءرون بسك ىنشور دشابن ار ناتخبهريت ديع حبص

 نر اني ني

 ادراد هك هتشك مك فسوي زاربخ اياك ناغفا منكىم نانك هيرك تفص بوقعي

 .ححصم .دراد قيقد حيحصتو هعجارم هب زاين .دش لقن هحفص دنج نيا رد هك ىبرع راعشا ١.



 ديعلا ىنعم

 هلصاو ءايلاب عمج اًئاو دايعألا دحاو ديعلاو هريغوا ٌّمه نم كداتعا ام ديعلا» :حاحّصلا ىف

 .«ديعلا اودهش ىا اودّيع دقو بشنلا داوعأ نيبو هنيب قرفلل لاقيو دحاولا ىف اهموزلل واولا
 موي لكو هوحن و نزح وأ ضرم وأ مه نم كداتعا امرسكلاب ديعلا» :سوماقلا ىفو

 .«هودهش اودّيع و عمج هيف

 نيبو هنيب أقرف دحاولا ظفل ىلع دايعأ هعمج و مسوملا ديعلا» :رينملا حابصملا ىفو

 '.«ديعلا تدهش ادييعت تدّيع و ءهدحاو ىف ءايلا موزلل :ليق و .بشنحلا داوعأ
 ىذلا مويلا هانعم :ليقو ءعمجت موي لكوهو دايعألا دحاو ديعلا» :نيرحبلا عم ىفو

 و هنيب قرفلل وا دحاولا (ىف) اهموزلل واولا هلصأو ءايلاب عمج اًناورورّسلاو حرفلا هيف دوعي

 نوكيل ديعلارطفلا موي لعج انا :ثيدحلا ىفو ديعلا اودهش :اودّيعو ءبشنلا داوعأ نيب

 نم موي لوا هنال و مهيلع نم ام ىلع هللا نودمحيف هيف نوعمتجي ًاعمتجم نيملسملل
 '.«ناضمررهش قحلا لهأ دنع ةئَسلا لّوا نال برَشلاو لكالا هيف لحي هنَسلا

 :(ًاديع انل نوكت)ريسفت ىف ىزارلارخفلل ريبكلا ريسفتلا ىفو
 همعن ًاديع ةدئاملا هيف لزنت ىذّلا مويلا ذخّتن ىا انرخآو انلؤأل ًاديع :هلوق اًماو»

 امل مسا ةغللا ىف ديعلاو ءاديع ىراصتلا هذختاف دحألا موي تلزنو اندعب ناي نمو نحن

 اديع ديعلا ىّمسف دوعلاوه هلصأف دوعي داع نم هقاقتشاو ,مولعم تقو ىف كيلا داع

 '.«ديدج حرفب ةنس لك دوعي هنال

 :ىروفَصلل سلاجملا ةهزن ىفو
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 '.«هديبع ىلا هللا نم نانتمالا دئاوف و ناسحالا دئاوع هيف نال أد يع ديعلا ىّمس»

 :ىريرحلل صاؤغلا ةّرد ىفو

 ؟دوعي داع نم هقاقتشا ليلدب واو هلصا و دايعا ىلع ديع عمج ملف :ليق ناف»

 ىلقب طيلاوه :اولاق امك دوع عمجب ديع عمج سبتلي الئل كلذ اولعف مها :هنع باوجلاف
 :ًاضيا اولاق امكو ءنالف نم طولاوه :مهوق نيبو هنيب اوقّرفيلو واولا نم هلصأو .كنم
 "'«ركسلا نم ناوشن نيبو هنيب اوقّرفيلربخلل نايشنوه

 :ىواضيبلار يسفتل هتيشاح ىف ىجافخلا لاقو

 كيلا داع ام لك و رورسلا و حرفلاب ماع لك ىف هدوعل دوعلا نم ٌقتشم دئاعلا :ديعلا»

 :ىشعألا لاق ءديعوهف تقو ىف

 اهديع ةميمأ نم ىللق داتعا اذا ىوهلا و ّبحلا جعال نم ىدبك اوف

 ًاقرف كلذ اولعفف داوعأ هعمج ىف سايقلا ناكو دايعأ هعمج ىف اولاق مهتكل ىواووهو
 ".«صاقغلا ةّرد حرش ىف هيف مالكلا انلّصف دقو ءدوعو ديع عمج نيب

 :١١؟ ةدئاملا ةروس ىف (اديعأنل نوكت) :ىلاعت هلوقريسفت ىف ىسربظلل نايبلا عمجم ىفو

 دوعي املو ءديع لايخلل اولاق ىّتح مولعم تقو ىف ءىث نم كيلا داع امل مسا :ديعلا»

 ' :ىشعألا لاق ديع نزحلا نم كيلا
 اهديع ةميما نم ىلق داتعا اذا ىوملا و ّمهلا جعال نم ىدبك اوف

 :لّصضفملا لاق .ىارصن ديعلا ديعي امك :جاجعلا لاق .عمجم موي لك ديعلا :ثيّللا لاق

 كلام ديع اي :اًرش طبات لاق امناو .ىديع ةليوللا نم ىلق داع :دشناو ىديع ىنداع

 .«هداتعي ىذّلا لايخلا دارا هّئاف قارباو قوش نم

 و حرفلا هيف دوعي ىذّلا تقولا برعلا دنع ديعلاو :ىرهزألا لاق» :سورعلا جات ىفو

 تبلق :لاقو ءاءاي تراص اهلبق امرسكنا و واولا تنكس اَملف دوعلا لصألا ىف ناكو نزحلا

 '.«ىردصملا نيبو قيقحلا مسالا نيب اوقّرفيل أ ءايواولا
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 :لاصنملا ىف لإ قودصلا لاق

 هللادبع ىبأ نب دّمحم انثّدح :لاق - هنع هللا ىضر - ىسوم نب دمحأ نب نع انئّدح

 ديبع نب ىسيع نب دّمحم ىنثّدح :لاق ىرعشألا هللاديبع نب نيسحلا ىنثّدح :لاق ىفوكلا

 ىبال تلق :لاقرمع نب لّضفملا نع دشار نب نسحلا هدج نع ىبحي نب مساقلا نع
 دق :تلق :لاق ءدايعأ ةعبرأ :لاقف - ؟ديع نم نيملسملل مك : - مالسلا هيلع - هللادبع

 وهو ةّجحلا ىذ نمرشع نماّتلا موي اهفرشأو اهمظعأ :ىل لاقف ةعمجلاو نيديعلا تفرع
 سانّنلل هبصنو لفل نينمؤملاريمأ - هلاو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر هيف ماقأ ىذُلا مويلا

 ادمحو هلل ًاركش همايص مكيلع بجي :لاق ؟مويلا كلذ ىف انيلع بجي ام :تلق :لاق ًاملع
 ىذلا مويلا اوموصي نأ اهءايصوأ ءايبنألا ترمأ كلذك و ٍةعاس لكركشي نأ لهأ هنأ عم هل

 '.ةنس نيّدس لمع نم لضفا ناك هماص نمو اديع هنوذختي ئصولا هيف ماقي

 ىلع لومحم انه بوجولا» :لئاسولا ىف هلقن دعب ةئنيماعلا ّرحلا خيَشلا لاق
 '.«دكؤملا بابحتسااا

 ”:بيغرتلا مايص باب ىف موصلا باتك ىف ىفاكلا ىف أ ىنيلكلا لاق
 هيلع هللادبع ابأ تلأس :لاق هيبأ نع ماس نب نمحّرلادبع نع دايز نب لهس»

 اهمظعأ معن :لاق - ؟رطفلا و ىحضألا و ةعمجلا مويريغ ديع نيملسملل له :مالَسلا

 .72 6/١ :ىرافغ باج ١18. ص .ةعبرألا باب ١.

 .5؟١/7 :لئاسو .؟
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 ةعبرألا دايعألا نييعت

 لْكَي هللا لوسر هيف بصن ىذا مويلا :لاق ؟كادف تلعج وه ديع ّىأ و :تلق «ةمرح
 :لاق - ؟وه موي ىأو :تلق ءهالوم نإعف هالوم تنك نم :لاقو مالسلا هيلع نينمؤملاريمأ
 ىغبني امو :تلقف ءهّجحلا ىذ نمرشع ةينامث موي هّنكل و رودت ةنّسلا ّنا مويلاب عنصت امو

 دّمحلركذلاو ةدابعلاو مايّصلاب هيف هركذّرع هللا نوركذت :لاق ؟مويلا كلذ ىف لعفن نأ انل

 مالسّسلا هيلع - نينمؤملاريما ىصوا - هلآو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر ناف دّمحم لآو
 نوصوي اوناك ؛لعفت مالَسلا مهيلع ءايبنألا تناك كلذكو ًاديع مويلا كلذ ذختي نأ -

 «أديع هنوذختيف كلذب مه ءايصوأ

 'اضيا هيفو

 ىبأ نع دشار نب نسحلا هّدج نع ىبحي نب مساقلا نع هيبأ نع ميهاربا نب ّىلع»
 :لاق ؟نيديعلاريغ ديع نيملسملل له كادف تلعج :تلق :لاق - مالَّسلا هيلع - هللادبع

 نينمؤملاريمأ بصن مويوه :لاق ؟وه موي ّىأو :تلق ءامهمظعاو امهفرشأ نسح أي معن

 نسح اي هموصت :لاق ؟هيف عنصن نأ انل ىغبني امو كادف تلعج :تلق ءساّّلل ًاملع هيف
 مييلع هللا تاولص ءايبنألا َّناف مهملظ نمت هللا ىلا اربتو هلآو دّمح ىلع ةالّصلارثكتو

 نمل اف :تلق :لاق ءًاديع ذخّتي نا ئصولا هيف ماقي ناك ىذّلا مويلاب ءايصوألارمأت تناك
 .«(ثيدحلا) ًارهش نيّئس مايص :لاق - ؟هماص

 موي موص بابحتسا باب ىف موّصلا باتك ىف لئاسولا ىف يي ىلماعلاّرحلا خيشلا لاق

 هأور و .دشار نب نسحلا نع حابصملا ْق خيشلا هاور و» :ىفاكلا نع هلقن دعب ريدغلا

 نع هيبا نع لامعألا باوث ىف هاورو .دشار نب نسحلا نع هدانساب [هيقفلا ىف] قودصلا
 '.«هوحن بوقعي نب دّمحم نع هدانساب نسحلا نب دّمح .هلثم مشاه نب ميهاربا نع دعس

 نب دّمحم نع رافّصلا نع نسحلا نب دّمحم :لامعألا باوث ىف» :لئاسولا ىف ًاضيا
 نسحلا هّدج نع ىبحي نب مساقلا نع زاّربلا فسوي نب ناميلس نب ىلع نع ىسيع

 و نيديعلاريغ دايعألا نم نينمؤملل : - مالَسلا هيلع - هللادبع ىبأل ليق :لاق دشار نب
 هل دقعف الغ نينمؤملاريمأ ميقأ موي ءاذه نم مظعأوه ام مهل معن :لاقف :لاق - ؟ةعمجلا

 ١. ص ؟ ج .قباَسلا ثيدحلا ىف هيلاراشملا بابلا ١158.
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 لَوا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 :لاق ؟ كلذ موي ّىأو :تلقف .ّمخريدغب ءاسّنلاو لاجلا قانعأ ىف ةيالولا ُهيِيَي هللا لوسر

 لدعي هيف لمعلاو :لاق مث :لاق «ةّجحلا ىذ نمرشع ةينامث موي :لاق مث .فلتخت ماٍيألا

 و ىلا ىلع ةالّصلاو - لج وّرع - هللاركذ هيفرثكي نأ ىغبني و ءًأرهش نينامث ىف لمعلا
 50 هيف لجَرلا عّسوي

 :هيف أضيأو

 مالسلا هيلع - هللادبع ىبأ نع دّمحم نب دايز نع حابصملا ىف نسحلا نب دّمحم»

 ىذا مويلا معن :لاق ؟ىحضألا و رطفلاو ةعمجلا مويريغ ديع نيملسملل :تلق :لاق -

 ّىأ :تلق - مالّسلا هيلع - نينمؤملاريمأ - هلاو هيلع هللا لص - هللا لوسر هيف بصن

 ىلا اوبّرقتت نأ مكل ىغبني «ةّجحلا ىذ نمرشع نماّتلا هّنكل و رودت ماُيألا :لاق ؟وه موي

 اوماقأ اذا اوناك ءايبنألا ناف ناوخالا ةلصو محلا ةلصو ةالّصلاو موَصلاوّربلاب هيف هللا

 '.«هب اورمأو كلذ اولعف مهءايصوأ

 :ريدغلا رابخأ باب ىف "عساتلا دّلجملا ىف راحبلا ىف
 نع غئاّصلا نيسحلا نب دّمحم نع ئدزألا دّمحم نبرفعج :هريسفت ىف ميهاربا نب تارف»

 اه هللا دبع ىبأ نع فنحأ نب تارف نعزاّربلا نب دّمحم نع َقفريَصلا ىلع نب نسحلا
 مويو ةعمجلا مويو ىحضألا ورطفلا نم لضفأ ديع نيملسملل كادف تلعج :تلق :لاق

 ىذّلا مويلاوهو ٌةِلزنم هللا دنع اهفرشأ و اهمظعأ و اهلضفا معن :ىل لاقف :لاق ؟ةفرع

 يلا ر وراك تلدكما قبلا نع يقنع هس لع لقا ويومدلا هيلا لدقكأ

 :ىل لاقف :لاق ؟وه موي ىأو :تلق :لاق :'...ًانيِد َمالْسِإْلا ُمُكَل ٌتيِضَرَو ىتَمَعِن ْمُكَيَلَع
 لعفف هدعب نم ةمامالا و ةّيصولا دقعي نأ مهدحأ دارأ اذا اوناك ليئارسا ىنب ءايبنأ نا
 ًاملع ساتلل ًايبلع ُيِكَي هللا لوسر هيف بصن ىذا مويلا هنأو اد يع مويلا كلذ اولعج كلذ

 ّىأو :تلق :لاق .نينمؤملا ىلع ةمعتتلا هيف تنمتو نيذدلا هيف لمكو لزنأ ام هيف لزنأو

 ١. :لئاسو ٠١/ 597.

 را ٠١/887

-. ٠. 23 ٍِِ 
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 ةعبرألا دايعألا نييعت

 دحألاو تبسلا موي ناك اًبرورّخأتتو مّدقتت ماّيألا نا :ىل لاقف :لاق ؟ةنّسلا ىفوه موي

 :لاق ؟مويلا كلذ ىف لمعن نأ انل ىغبني اهف :تلق :لاق ةعبسلا ماّيألارخآ ىلا نينثالاو

 ىناف انتيالو نم مكيلع هب هللا نم املرورسو هل دمح و هللركشو ةالصو ةدابع مويوه

 ١١ 4 ةوسوصتا نأ مكل 556

 :اهتليل لضف و ةعمجلا موي لضف باب ىف 'رشع نماٌلا دّلجملا ىف راحبلا ىف ضيا
 .«ةعمجلا موي وريدغلا و ىحضألا ورطفلا «ةعبرأ دايعألا :مالسلا مهيلع مهنعو»

 "ةعمجلا موي صئاصخ ىف هتلاسر ىف هي ىناّثلا ديهّشلا اهلقن ةياوّرلا هذه :لوقا

 '.ةعمجلا موي لضف باب ىف تاتجلا حاتفم ىف ماعلا نسحم ديّسلاو

 .لؤالا عيبررهش نم عساتلا مويلا لضف باب ىف *نيرشعلا دّلجملا ىف راحبلا ىف أضيا

 :دئاوفلا دئاوز باتك ىف هلي سوواط نبا دّيَسلا [نبا] لاق»

 ىدادغبلا (حيرج) جيوح نب دّمحم نب ىبحيو ىطساولا ىنادمحلا ءالعلا ىبا نبا ىور

 قاحسا نب دمحأ ًاعيمج اندصقف هرما انيلع هبتشا و باطنحلا نبا لتق ىف انعزانت لاق

 ةّيبص انيلع تجرخف بابلا هيلع انعرقف مق ةنيدمب ىركسعلا نسحلا ىلا بحاص ىمقلا
 انا هللا ناحبس :انلقف .ديع موي هّناف هديعب لوغشم وه :تلاقف هنع اهانلأسف ةّيقارع

 قاحسا نب دمحأ ّناف :تلاق ةعمجلا وريدغلاو ىحضألا ورطفلا ةعيشلل ةعبرأ دايعألا

 وهو ديع موي مويلا اذه َنَأ اه ىركسعلا دّمحم نب ىلع نسحلا ىبأ هدّيس نع ىوري

 .«(ثيدحلا) مهيلاوم دنعو تيبلا لهأ دنع دايعألا لضفا

 :هتافو و هتذالو ورمع بسن باب ىف نماّتلا دّلجملا ىف راحبلا ىف ًاضياو
 نم عساتتلا مويلا هّئاوه اذه اننامز ىف راطقالا و راصمالا ىف ةعيشلا نيب روهشملاو»

 نب لع ليبتلا دّيَسلا فلخ هاور ام لصألا ىف مهدنتسم و دايعألا دحأو هو لؤألا عيبر

 .كيدح باج ١١8 ص تارفلاريسفت ١.
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 لوا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 ىف ىلحلا ناميلس نب نسح خيَشلا و دئاوفلا دئاوز باتك ىف امهيلع هللا ةمحر سوواط

 لاق ءاعّدلا باتك ىف هّرس سّدق دّيَسلا ظفلب قأيس و ريخألل انه ظفّللا ورضتحملا باتك

 نع لصتم دانساب ىطساولارهاظم نب ىلع هيقفلا خيَشلا طخ نم هتلقن :نسح ْخيَشلا
 ىف انعزانت الاق ىدادغبلا حيرج نب دّمحم نب ىبحيو ىطساولا َىنادمه لا ءالعلا نب دّمحم

 ىبأ بحاص نئمقلا قاحسا نب دمحأ ًاعيمج اندصقف هرمأ انيلع هبتشا و بالطنحلا نبا لتق

 ةّيقارع هراد نم ةّيبص انيلع تجرخف بابلا هيلع انعرق و ّمق ةنيدمب ىركسعلا نسحلا
 دايعأ دايعألا هللا ناحبس :انلقف .ديع موي هتاف هديعب لوغشموه :تلاقف هنع اهانلأسف

 '.«(ثيدحلا) ةعمجلا موي وريدغلا مويورطفلاو ىحضألا ةعبرأ ةعيَشلا

 نم كثلاَعلا دّلجملا ىف نيدلا رونب ّوعدملا ىضترملا نب دّمحم ثيدحلا اذه لقن :لوقا

 :ةرابعلا هذهبرمع بسن باب ىف راونألا راح نم ىنطصملا راحبلا ررد باتك

 ىدادغبلا حيرج نب ىبحيو ىطساولا َىنادمهلا ءالعلا نب دّمحم نعرضتحملا ىفو»

 .(هانلقن ام لثم مالكلا قاسف) انعزانت لاق

 ام سوواط نب ىلع ليبتلا دّيَسلا فلخل دئاوفلا دئاوز ىفو :لاق ثيدحلا ىهتنااملو

 '.«ربخلا ىنعم ىف

 :هّصن ام بودنملا موّصلا باب ىف ةّمألا ةياده ىف (هدق)ماعلاّرحلا خيَشلا لاق

 أاكش همايص بجي هنأ وريدغلاو ةعمجلاو نيديعلا دايعأ ةعبرأ نيملسملل ّنأ ىورو»

 ".«ةنس نيَّدس لمع نم لضفأ ناك هماص نمو ًاديع ذختي نأو هلل

 مالكلاو هلي سوواط نبال فيرشتلا ةلاسر ىلع ّدرلا ىف هل مالك نمض أضيا هي لاقو

 :ةرابعلا هذهب اهئلاثو ّدّرلا نم هجوأ ةسمخ ىلع لمتشي

 ىحضألا ورطفلا ىف نيملسملا دايعأرصح مالَسلا مهيلع مهنع درو دق هنأ - اهثلاثو»

 .«حيرص صّصخم ىلا جاتحيرصحلا صيصختف ةعمج ا وريدغلاو

 ١. ص  199و5١١.
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 ةعبرألا دايعألا :رييعت

 هيلاراشاوّرحلا خيَشلا نع ةرابعلا هذه ةّيوضَرلا دئاوفلا ىف ىمقلا ثّدحملا لقن :لوقأ

 '.نماعلارحلا خيشلا هب دارأو (ل ح) :هلوقب

 ةصيصخلا ىلا ةبستلاب ةعمجلا موي صئاصخ ىف هتلاسر ىف  ىناثلا ديهَشلا لاق

 :ةعوبطم ةخسن هّصن ام ةئلاقلا

 ديع موي اذه ّنا - مّلسو هلاو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر لاق ةّمألا هذه ديع هّنإ»

 هنم ٌسميلف بيط هدنع ناك ناو لستغيلف ةعمجلا ىلا ءاج نفف نيملسملل هللا هلعج

 مويوريدغلاو ىحضألا ورطفلا ةعبرأ دايعألا :مالّسلا مهيلع مهنعو .كاوسلاب مكيلعو

 ةميينلا ءايإلا نير ورم هصرصتما داو ريتالظا كلب. مانألا نيب رم ةمايصخا هوو .ةطقمملا
 موي ىف هنوك نكمي امك َقافتا هيف ديعلا عوقو ّناف ماّيألا نم هريغ فالخب اقلطم ديع

 '.«لاح لك ىلع ديع هناف ةعمجلا فالخب ىنعملا اذه ىف ةكرتشم ةعبسلا مايالاف ,ةعمجلا

 :هظفل ام ةعمجلا ةالص لضف ىفرهاوجلا هباتك ىفرهاوجلا بحاص ليلجلا خيشلا لاقو

 و دهاشلا مويو ءديزملا مويو ءاهدّيسو مايالا نم هللا ةزيخ وه ىذلا ةعمجلا موي»

 هيفرفغي و ,ةمحرلا هيف لزنت رانلا نم ىفاعمرثكا الو هنم لضفا ىلع سمشلا علطت م

 باجتستو تاجردلا هيف عفرت و تائيسلا هيف ىحمت و تانسحلا هيف فعاضتو دابعلل

 ءاقلطو ءاقتع هيف هلل .ماظعلا جئاوحلا هيف ىضقتو تابركلا هيف فشكتو تاوعدلا هيف

 زع هللا ىلع اقح ناك آلا هتمرحو هقح فرعو سانلا نم دحا هيف هللا اعد ام رانلا نم

 و ًاديهش تام هتليل ىفوا هيف تام نمو انلا نم هئاقلطو هئاقتع نم هلعجي نا لجو

 نماء ارو افلا قي ةءاريا هك فلا زها عض افراق هتف تان نك نيكي لي انما فعب

 هيف طبهو ميرم تلمح هيف ىذلا مويلاوهو هرانلا نم قتعا هتليل ف تام نمو باذعلا

 هللا دنع مظعاوه لب هنم ىلوا ٌّمخريدغ موي دعب ديع نيملسملل سيلو ءنيمالا حورلا

 ىلا مدأ هيف هللا طبهاو ءمدآ هيف هللا قلخ لاصخ سمن هيفو ءىحضالا ورطفلا موي نم

 ام هاَيا هاطعا آلا ًائيش دحا اهيف هللا لأسي ال ةعاس هيف و «مدآ هللا قوت هيف و ءضزالا

 .لوا باج 717١ ص ١
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 وهو ًالارجش الو لابج الو ضرا الو ءامس الو برقم كلم نم امو ًامرحم لأسي مل
 للي دمحم همظعو ىلاعتو كرابت هللا همّطع هيف ةمايقلا موقت نا ةعمجلا موي نم قفشي
 هيف هللا عمج ىذلاوهو حلاص موي مالس مالس أضعب مهضعب قل اذا هيفريطلا مالكو

 سمشلا هيف دكرت الو «ةعمجلا هاّمس هريغو اذلو قاثيملا ىف هّيصوو دّمح لآ ةيالول قلخلا

 مويلا وه و ءهلضفل هيف باذعلا مهنع هللا عفريف نيكرشملا حاورا باذعل هريغ ىف دكرت امك

 ةئامّتس اهيف ةعاس لك ىف لج وزع هلل ةعاس نورشعو عبرا امه لب ءارغلا هتليل ورهزالا

 روحلل نذؤيو ةمايقلا موقت هيف ّنا امك هيل دّمحم لآ مئاق جرخي هيفو ءرانلا نم قيتع فلا

 ءامسلا باوبا حتفت هيفو ءانّبر ىلا اننوبطخي نيذلا نيا :نلقيف ايندلا ىلع نفرشيف نيعلا

 هللا ثعبي ثيح ناك اذاو ءاهاتا نمل نّيزتو نانجلا فرخزت هيفو .دابعلا لامعا دوعصل

 هعبتي عطاس رون هل ةعمجلا موي اهمدقي اهتيلح و اهمساب قئالخلا اهفرعي مايالاب ىتا دابعلا

 و ًادهاش نوكي مثراسيو ملح ىذ ىلا ىدهتراثد تاذ ةميرك سورع هنأك مايالارئاس
 نم ةكئالم تلزن هعمجلا ةليلو سيمخلا ةّيشع تناك اذاو ,ةعمجلا ىلا عراسي نمل ًاأظفاح

 و ةعمجلا ةليلو سيمخلا ةّيشع نوبتكي ال ةضفلا فحصو بهذلا مالقا اهعم ءامسلا

 اهيف باجتست تاعاس هيفو ُهْيْيََي ىنلا ىلع ةالصلا آلا سمشلا برغت نا ىلا ةعمجلا موي
 ىلدت ىتلا ةعاسلا ًاصوصخ قوقعوا ةيصعموا محر ةعيطقب عدي ملام ةلأسملاو ءاعدلا

 :لوقي هتعمس هنا :اهيف اهيبا نع ع2 ةمطاف تور ىتلا بورغلل سمشلا نيع فصن اهيف

 هايا هاطعا الا ًاريخ اهيف لج وزع هللا لأسي ملسم لجر اهقفاوي ال ةعاس ةعمجلا ىف نا

 «بورغلل سمشلا نيع فصن ىلدت اذا :لاقف - ؟ىه ةعاس ةيا هللا لوسر اي :تلقف :تلاق

 نيع فصن تيأر اذاف (برظلا) بارضلا ىلع دعصا :اهمالغل لوقت هين ةمطاف تناكو

 نم هشرع قوف نم هللا ىداني هتليل ىفو ءوعدا ىتح ىنملعاف بورغلل ىلدت دق سمشلا

 دبع الا ؛هبيجافرجفلا عولط لبق هايندو هترخآأل ىنوعدي نمؤم دبع الآ هرخآ ىلا ليللا لا

 هيلع ترتق دق نمؤم دبع الأ ؛هيلع بوتافرجفلا عولط لبق هبونذ نم ّىلا بوتي نمؤم

 ميقس نمؤم دبع الا ,هيلع عسوأو هديزافرجفلا عولط لبق هقزر ىف ةدايزلا ىللأسيف هقزر

 هقلطا نا ىنلأسي مومغم سوبحم نمؤم دبع الا ,هيفاعافرجفلا عولط لبق هيفشا نا ىنلأسي
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 ةفيرألا دايعألا 'رييعد ر

 ذخآ نا ىنلأسيف مولظم نمؤم دبع الا هبرس ىلخاف هقلطافرجفلا عولط لبق هسبح نم

 علطي ىتح اذهب ىداني لازي اف هتمالظب هل ذخاف هلرصتنافرجفلا عولط لبق هتمالظب هل

 ',.. هدلول رافغتسالا ؤقإ بوقعيرخلا اهرحس لاو. نجفلا

 :ريدغلا موياوص لضف لصف ىف لابقالا باتك ىف سوواط نب ىلع دّيَسلا لاقو

 مايا ةعبرا تفز ةمايقلا موي ناك اذا لاق الئ اضَرلا نع هاور ىلقلاورشتلا باتك نم»

 موي و ىحضألا موي :لاق - ؟ماُيألا هذه ام :ليق اهردخ ىلا سورعلا فزت امك هللا ىلإ

 رمقلاك ةعمجلا ورطفلا و ىحضألا نيبريدغلا موي ّناو ,ريدغلا مويو ةعمجلا موي ورطفلا

 وهو هلل أركش هماصف رانلا نم ليلخلا ميهاربا هيف اجن ىذلا مويلا وه و بكاوكلا نيب

 هتليضف نابأ و املع نينمؤملاريمأ يلع دي ىَنلا ةماقا ىف نيّدلا هب هللا لمكا ىذا مويلا
 لامعأ لبقت مويو ناطيَشلا ةمغرم مويو لامكلا مويل هّناو مويلا كلذ ماصف هتءاصوو

 هلمع ام ىلا هيف هللا دمعي نيدلا هللا لمكا ىذّلا مويلاوهو ءدّمحم لآ ىتح و ةعيّشلا

 0( قيدحلا) اروكتن | ءانغ هلهجتف ىوقلاكلا

 ريدغلا موي لضف لصف ىف هيف ًاضيا لاقو

 هدانساب هباتك ىف (ىزارطلا) ّىزّوطملا دّمحم نب ىلع نب دّمحم هاور ام كئلوا نم و»

 ةمايقلا موي ناك اذا :مالسلا هيلع هللادبعوبأ ىل لاق :لاقرمع نب لّضفملا ىلا لصتملا

 موي ورطفلا موي :اهردخ ىلا سورعلا فزت امك - ٌلجوّرع - هللا ىلا ماَيأ ةعبرأ تفز

 مويو ىحضألا ورطفلا نيب مخ ريدغ موي و ,ءٌمخريدغ مويو ةعمجلا مويو ىحضألا

 ٍذئموي مهدّيسو نيبّرقملا هتكئالم ٌمخريدغب لكويل هللا ناو بكاوكلا نيبرمقلاك ةعمجلا

 هللا ءايصوأو ُةْيْيَي دّمح ٍذئموي مهدّيس و نيلسرملا هللا ءايبنأو - مالّسلا هيلع - ليئربج

 ورذوبأ و ناملس ٍذئموي مهتاداسو هللا ءايلوا و نينمؤملاريمأ ٍذئموي مهدّيس و نيبجتتملا
 :لّّصفملا لاق .ءالكلا و ءاملا همنغب ىعاتلا دروي امك نانجلا هدروي ىّبح راّمعو دادقملا

 هللا بات ىذلا مويلا هّنا هللاو ىا هللاو ىا هللاو ىا :ىل لاق - ؟همايصب ىنرمأت ىدّيس

 ١. ج مالكلارهاوج ١١ ص17١.
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 لّوا دلج .ءهبدن ىاعد حرش

 ميهاربا هيف ىلاعت هللا ىجن ىذا مويلا هناو هلل ًاركش هماصف مالسلا هيلع مدآ ىلع هيف

 ىسوم ماقا ىذُلا مويلا هّناو مويلا كلذ ىلع ىلاعت هلل ًاركش ماصفراّتلا نم مالسلا هيلع

 ىسيعرهظأ ىذّلا مويلا هّناو مويلا كلذ ىلاعت هلل ًاركش ماصف ًاملع مالّسلا امهيلع نوراه
 ماقا ىذَلا مويلا هّناو مويلا كلذ ىلاعت هلل ًاركش ماصف افّصلا نوعمش هّيصو مالسلا هيلع

 ماصف هّيصوو هلضف هيف نابأو املع سانلل ايلع ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هيفو ناوخالا ةلصو ماعطاو مايقو مايص مويل هّناو مويلا كلذ ىلاعتو كرابت هلل ًاركش

 '.«ناطيَشلا ةمغرم و نمحّرلا تاضرم

 ىف ىناّلا دّلجملا ىف لئاسولا ىف ىلماعلاّر حلا خيشلا اهلقن ةريخالا ةياورلا هذه :لوقا

 '.سوواط نبا ديّسلا نعريدغلا موي موص بابحتسا باب

 و نيديعلا ىتليل لمع باب ىف راحبلا نم 'رشع نماثلا دلجملا ىف هي ىسلجملا لاق

 :امهيف تاريبكتلا و امهلضف و امهموي

 نم ًارايخ - لج وزع - هلل ّنا :ُيَِي هللا لوسر لاق :لاق مالسلا هيلع مامالاريسفت»

 ردقلا ةليلو نابعش نم فصتلا ةليلو عمجلا ىلايلف ىلايللا نم هرايخ اًماف .هقلخ ام لك

 .«دايعألاو عمجلا ماَيَأف ماّيألا نم هرايخ اَماو ,نيديعلا اتليلو
 ىف راحبلا عسات ىف هلي ىسلجملا هلقن ىذُلا لّصفملا ثيدحلا نم ةعطق ثيدحلا :لوقأ

 .'مهلضف و ءاسكلا باحصأ بقانم باب

 ءايحا بابحتسا باب ىف كردتسملا ىف ةعطقلا هذه اضيا أي ىروّتلا ثّدحملا لقنو
 ه:نيغلا قليل

 ”.اا ىركسعلا ريسفت ىف روكذم ثيدحلاو

 ال و ىحضا نيملسملل ديع نم ام هللادبع اي :لاق لاق مالسلا هيلع رفعج ىبا نع

 2ع ١/ :ديدج باج .نارهط ىكنس باج 588 ص١

 . 20 ٠١/ ديدج باج .ىدلج هس باج ١١5١ ص ؟ ج .؟

 .ء 000 سللا . <« و

 .69ات 78 ص 738 ج ديدج باج .م82و 4.5
 © خ72 57 7
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 ةعبرألا دايعألا نييعت

 نوري مهثال لاق ؟ملف :تلق نزح هلآو هيلع هللا لص دمحم لآل هيف دّدجتيوهو الارطف

 .(١1؟0 /848 راحبلا) مهريغ دي ىف مهّقح

 ىف 84 ةّمألا نزح دّدجَت نع فشاكلا فيرّشلا ثيدحلا ىفرّبدتي نأ ىغبني :لوقأ
 :اهنم ًائيشركذنلف تاياوّرلا ىفردت ىنداب كلذ ملعيو ؛مالسالا ةمظعرهاظم ىه ىلا دايعالا

 نأ نيب قرأ تقفط و» :ةيقشقّسلاب ةموسوملا هتبطخ ىف الها نينمؤملاريمأ لاق ام ١-
 حدكي وريغَصلا اهيف بيشي وريبكلا اهيف مره ءايمع ةيخط ىلعربصأوأ ءاّذج ديب لوصأ

 ىفو ىذق نيعلا فو تربصف ىجحأ اتاه ىلعربّصلا نأ تيأرف هّبر قلي ىّتح نمؤم اهيف

 .«ابهن ىئارت ىرأ ىجش قلحلا

 دق مهئاف شيرق ىلع كيدعتسأ ىلا مهللا» :هتبطخ ىف ضيا مالسلا هيلع لاق ام -؟

 :اولاق و ىريغ نم هب ىلوأ تنك أّقح ىتعزانم ىلع اوعمجأ و ىئانا اوئفكأ و ىمحر اوعطق

 أذاف ترظنف افَسأتم تموأ ًامومغم ربصاف هعنمت نأ ّقحلا ىفو هذخأت نأ حلا ىف ناالأ

 ىلع تيضغاف ةّينملا نع مهب تننضف ىتيب لهأ آلا دعاسم الو َباذ الو دفار ىل سيل

 ملآو مقلعلا نمّرمأ ىلع ظيغلا مظك نم تربصو ىجَشلا ىلع قير تعّرجو ىذقلا
 .«رافَشلا ّرح نم بلقلل

 اوثبلت مل ث» :دجسملا ىف ةفورعملا اهتبطخ ىف اهيلع هّللا مالس ءارهّرلا ةمطاف هتلاق ام -*

 نوجيهتو اهتدقو نوروت متذخا مث اهدايق سلسيو (ةنتفلا ىأ) اهترفن نكست نأ ثيرآلا

 ّىَنلا ننس دامهاو للا نيّدلا راونأ ءافطاو ىوغلا ناطيشلا فاتهل نوبيجتستو اهترمج

 ىلع مكنمربصنو ءاَرَّضلا ورَمّملا ىف هدلوو هلهأل نوشمتو ءاغترا ىف ًاوسح نوبرشت َىَصلا

 .كدفرما ىف تايالا لوزن باب 'راحبلا نماثرظنا) «اشحلا ىف نانّسلازخو و ىدملاّرح لثم

 كئافلخل ماقملا اذه َّنا َمِهّللا» :ىحضالا موي ىف هئاعد ىف ذه داجسلا هلاق ام -؟

 تنأ و اهورتبا دق اهب مهتصصتخا ىتَلا هعيفّرلا ةجرّدلا ىف كئانما عضاومو كئايفصأو

 املو تئش ىَناو تئش فيك كريبدت نم موتحملا زواجي الو كرمأ بلاغي ال كلذلرّدقملا
 نيبولغم كؤافلخ و كتوفص راص ىّتح كتدارا الو كقلخ ىلع مهتمريغ هب ملعأ تنأ

 ت0



 فخر

 لَوا دلج «هبدن ىاعد حرش

 تاهج نع ةفّرحم كضئارف و ًاذوبنم كباتك و ًالّدبم كنكح نوري نيّرتبم نيروهقم

 .«ةكورتم كّيبن ننس و كعارشا

 ءاعّدلا نم هرقفلا هذه حرش ىف ةفيحّصلا حرش ىف هلي ىندملا ناخ ىلع دّيَسلا لاقو

 :(ةيناثلا ةعبطلا نم 028١ ص) هّصن ام

 هولمعتساف هيف اوعستأ مث مايقلا عضومل مسا لصألا ىنوه و مايقلا نم لعفم ماقملا

 يق انهادي دارك و" نوت نَكَحاَو اماَقَم د بند لاعت هللا لاق نيلجلا و ناكملا لاههقحما

 ناكملا ىنعمب ال مايقلا عضوم نم ىلصألا هانعم ىلع نوكيف ديعلا وا ةعمجلا ةالص ماقم

 ةفالخلا و ةمامالا ماقم هب دارملا نوكي نا لمتحي و «ةيّسح ةراشالا نوكت و سلجملاو

 سحاب سوسحملا دهاشملا ةلزنم هليزنتل هيلا ةراشالا و ىونعملا ناكملا ىنعمب نوكيف

 خيش هاور ام مويلا اذه ىف ءاعّدلا نم لصفلا اذه نومضمل ضّرعتلا هجوف هيلع و ىرصبلا

 مالسلا هيلعرفعج ىبأ نع (نايبذ)رانيد نب هللادبع نع هدنسب بيذهتلا ىف ةفئالقلا
 "(ثيدحلا) نيملسملل ديع نم ام هللادبع اي :لاق :لاق

 هللا نعل و) :هلوقب اروشاع موي ىف نيسحلا ةرايز ىف مالَسلا هيلع راشا ماقملا اذه ىلاو
 .(اهيف هللا مكبّتر ىتَلا مكبتارم نع مكتلازا و مكماقم نع مكتعفد ةَما

 نم) ناونع تحت مالسلا هيلع هبطخ نم راتخملا باب ىف ةغالبلا جهن ىف عقو امو

 متناو ماقملا اذه نع مكموق مكعفد فيك هلأس دقو هباحصأ ضعبل مالَسلا هيلع هل مالك
 ".(ةبطنحلا) نيضولا قلقل كنا دسأ ىنب اخا اي :مالَسلا هيلع لاقف :(؟هب ّقحا

 :هصن ام ةبطخلا حرش ىف ضاخ نا دعب ةبطخلا حرش ىف ديدحلا ىبأ نبا لاقو

 اذه نع هيلع ىتئارق ثقو ةرصبلا بيقن ىولعلا دّمحم نب ىحيرفعج ابأ تلأس»

 تلقف لقعلارفاو افصنم ةّيولعلا بهذم نم هيلا بهذي ام ىلع هللا همحر ناكو مالكلا

 سوفن اهنع تخسو موق سوفن اهيلع تّحش ةرثأ تناك :هلوقب مالسلا هيلع ىنعي نم :هل
 ماقملا اذه نع مكموق مكعفد فيك :هلوقب ىدسألا مهانع نيذّلا موقلا نمو ؟نيرخآ

 .7/7 ؛ميرم ١.
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 ةعبرألا دايعألا :رييعت

 ّنا :تلقف ةفيقسلا موي :لاقف - ؟ىروَشلا مويوا ةفيقسلا موي دارملا له هب ٌقحأ متناو

 و :لاقف ّصَنلا عفد و يي هللا لوسر نايصع ةباحّصلا ىلا بسنا نأ ىنحاست ال ىسفن

 ساتلا كرتي نأو ةمامالارما لامها ىلا ُهيْيََي لوسررلا بسنأ نأ ىسفن ضيا ىنحناست الف انأ

 سيل ىحوهو ًاريمأ اهيلعرّمؤيو الا ةنيدملا نع بيغي ال ناك دقو نيلمهم ىدس ىضوف

 سيل :لاق مث .ثدحي ام كاردتسا ىلع ردقي ال تّيموه ورَمْؤي ال فيكف ءاهنع ديعبلاب
 مهداقتعاف نوملسملا اما لقعلا لماك القاع ناك ُهْيِكي هللا لوسر نأ سانلا نم دحأ َكشي

 ىأَيلا ديدس ةمكحلا مات كح هّنا نومعزيف ةفسالفلاو ىراصتلاو دوبيلا اّماو مولعم هيف

 لماكلا لقاعلا لجّرلا اذهو هريبدتو هلقعب اميظع أكلم ّدجتساف ةعيرش عّرشو ةّلم ماقأ

 و ةلواطتملا نامزألا دعب ولو لوحذلا و تاراكلاب مهبلط و مهزئارغ و برعلا عابط فرعي

 نوبلظتي هبراقاو لوتقملا كلذ لهأ لازي الف رخآ تيب نم ًالجر ةليبقلا نم لجّرلا لتقي

 م ناف هلهأ و هبراقأ ضعب اولتق هب اورفظي مل ناف هنم مهراث اوكردي ىّتح هولتقيل لتاقلا

 و «نينذألا هطهر اونوكي مل ناو هب ةليبقلا كلت نم ةعامجوا ًأدحاو اولتق مهدحاب اورفظي
 فيكف اهاحيزئارغلا و مهقالخأ ىف ةزوكرملا ةّيجسلا هذهرّيغ الو مهعئابط لحي مل مالسالا

 ىلع هدعاس و ًاشيرق صوصخملا ىلعو برعلارتو لماكلا لقاعلا اذه ّنا بيبل مهوتي

 هّنا ملعيوهو هرهصو ىنألألا هّمع نبا نئاغضلا دّلقتو سفنألا قاهزاو ءامّدلا كفس

 ىرجم هدنع نايرجي نانبا اهنم هلو هتنبا هدنعو هدعب هكرتيو ساّنلا تومي امك توميس

 ال و هيلع صني الو هدعبرمألا ىف هنع لدعيو امه ةّبحمو امهيلع أونح هرهظ نم نينبا

 .هفالختساب هلهأو هينب مدو همد نقحيف هفلختسي

 ضرع دقف ةّيعرو ةقوس هلهأو هينب كرتو هكرت اذا هّنا لماكلا لقاعلا اذه ملعي الا

 ال مهثال مهئامدب طاشا و مهلتق ىذلا وه ةيَيوه نوكي لب هدعب ةقارالل مهءامد

 مهفطظختي سرتفملل ةسيرفو لكآلل ةغضم نونوكي اًناو مهيمحيرماب هدعب نومصتعي

 دق نوكي هاف مهيلارمألا و مهيف ناطلَسلا لعج اذا اماف ضارغالا مهيف غلبت و ساّنلا

 لثمو اهلجال مهنع ساّنلا عدتريو اهب نولوصي ىتَلا ةسائرلاب مهئامد نقح و مهمصع

 و مهرتو و سأنلا لتقول دالبلا نم اهريغوا دادغب كلم ّنَأ ىرت الأ ةبرجُتلاب مولعم اذه



 ؟1/ع

 لوا دلج ءهبدن ىاعد حرش

 ساّنلل حسفو هدعب نم هتّيرذو هدلورما لمها مث هيلع ةميظعلا داقحالا مهسوفن ىف قبا

 هوئب ناكل ةّماعلا ضعبك ةقوس هينب لعجو مهنم ًادحاوو مهضرع نم أكلم اوميقي نا

 لك نم تارّلاو داقحالا ووذ ساّنلا مهيلع بثولو مهكاله ًاعيرس مهءاقب ًاليلق هدعب
 هصاوخ ماقو كلملل هذالوا نم أدلو نّيع هئاولو دّرشم ّلك مهنودّرشي و مهنولتقي ةهج

 مهيلا ساّنلا نم دحأ دي لطت ملو هتيب لها ءامد تنقحل هدعب هرماب هلوخو همدخو
 يي هللا لوسر نع بهذ ىرتفا ةرامالا ةمرح و ةسائرلا ةّوقو ةنطلَسلا ةهباو كلملا سومانل

 ةمطاف ىلع ةقفّشلا عضوم نياو هدعب نم هتّيرذو هلهأ لصأتست نأ ّبحأ مأ ىنعملا اذه

 فّنكتت ةنيدملا ءارقف نم ةدحاوك اهلعجي نأ ّبحأ هّنا لوقتأ هبلق ىلا ةبيبحلا هدنع ةزيزعلا

 ةريره ىباك هعم ةمولعم هلاح تناك ىذَلا هدنع مطعما مّركملا ًاّيلع لعجي ناو سانلا

 الف هدلو و هسفن و هضرعو همد ىف ءارمالا مكحي ىراصنالا كلام نب سناو ىسوتدلا

 نوّدويو هيلع اهباحصأ دابكا ىلّفلتت لولسم فيس فلأ ةئام هسأر ىلعو عانتمالا عيطتسي

 و مهئابآ و مهئاوخا و مهئانبأ لتق دق مهتانساب همحل اولكأي و مههاوفأب همد اوبرشي نا
 تنسحأ دقل :هل تلقف .لمدنت مل حورجلاو فرقنت مل حورقلاو لطي مل دهعلاو مهمامعأ

 نحن و :لوقي هارت الأ هيلع ّصن نكي مل هّنا ىلع لدي مالَسلا هيلع هظفل نا آلا تلق اميف
 ناكولف برقلا ةدشو بستلاب جاجتحالا لعجف ًأطون لوسترلاب نوّدشالاو بسن نولعالا
 امنا :هللا همحر لاقف ىمساب بوطخملا لع صوصنملا اناو :كلذ ضوع لاقل صن هيلع

 نع مكموق مكعفد فيك :لاقف هلأس هّنا ىرت الأ لهجي ثيح نمال ملعي ثيح نم هانا
 ةمحللا ةهج نم هب ّقحأ مهو هنع مهعفد نع لأس اًئإوهف هب ٌقحا متناو ماقملا اذه
 ولو هلاببرطخي الو هدقتعي الو ّصّنلا روصتي ىدسألا نكي ملو ةرتعلا و (ل خ ةبارقلا)

 لَو هللا لوسر كيلع صن دقو ماقملا اذه نع ساّنلا كعفد مل :هل لاقل هسفن ىف اذه ناك

 و اذه نع مكموق مكعفد فيك ةفاك مشاه ىنبل ماع أمالك لاق اّماو ءاذه هل لقي ملو

 هب قّلعت ىذلا ىنعملا هلبق داعا باوجب هباجأف ىبرقلاو ةّيماهلا رابتعاب ىا هب ّقحأ متنأ
 نم ُهيي هللا لوسر ىلا برقا ان عم كلذ اولعف امنا :لاقف باوجلل ًاديهمت هنيعب ىدسألا

 ةايح ىف ىمساب بوطخملاو هيلع صوصنملا انأ :هل لاقولو انيلع اورئأتسا مهنال انريغ
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 له الو ال ما كيلع صوصنم تنا له هلأس ام هنال هباجا دق ناك امل ُهِْيَي هللا لوسر

 متنأورمألا نع مكموق مكعفد مل :لاق امناو ال ما دحأ ىلع ةفالخلاب هِي هللا لوسر صن

 ولف ًاضياو همئاليو لاؤسلا ىلع قبطني ًاباوج هباجأف مهنم هندعمو هعوبني ىلا برقأ
 مو هلوق لبقي ملو همهتاو هنعرفنلرمألا نطاب ليصافت هفرعي و َصنلاب هل حّرصي ذخا

 ال امب بيجي نا ساتلاريبدت و ةسايّسلا مكح ىف رومالا ىلوا ناكف هقيدصت ىلا بذجني
 '.«هيف هيلع نعطم ال و هنم ةرفن

 ىلع ةلاّدلا رابخألا عماوج باب ىف 'راحبلا عسات ىف أي ىسلجملا هترابع لقن :تلق
 :هدعب الئاق هتمامأ

 ربدتلا فصنملل ىفكي هنا ىرمعلو هتّوقو هتناتمل مالكلا اذه دارياب تبنطا انا :لوقأ»

 .«نيعملاو قفوملا هللاو فالنلا لها لوق نالطبب ملعلل هيف
 ىركسعلا دّمحم ىبأ مامالا ةافو نامز ىلا مالَسلا مهيلع ةّمثألا َنأ ملعاف كلذ تفرع اذا

 ءارهّرلا ةمطاف مهتّدجو نينمؤملاريما مهّدج هيلاراشأ امك مئاّدلا مهاح ناك مالسلا هيلع
 نم نوري امل مهناجشأ ترئاكتو مهئازحأ تدّدجت دايعألا تناك اذاف نيملاعلا ءاسن ةدّيس

 ام ىلع ةرداص ماكحألا عوقو مدعو امل لهاب سيل نم دي ىلع َعرّشلا ماكحا نايرج
 دتشا هيلا ةمامالا تراصو فن هدلاو ىفوت اَملف (جع) نامّرلا ماما اّماو ءاهيلع هللا اهرّرق

 هئادعأ ّناف عمسم و مهنم ىأرمب ساّنلا نيب شيعي نأ هل نكمي مل ثيحبرمجلا دتحاورمألا
 ةبيغلا نامز ىف هلاحف ةلاحم ال مالَسلا هيلع باغف هلتق اودارا هّمحل نيبصاغلا هل نيفلاخملا

 عيمج ىف مغلاو مهلا ءابعأ لمحت و ملألا صضم عّرجت نم مالَسلا مهيلع هدادجأ لاحك

 و مالسالارئاعشرهاظم اهنوكل دايعألا مايأ ىف دّدجتي نزحلا اذه نكل هّمح نع دعبلا مايتأ

 كلت نأبريبخ تنأو ماكحألا نم اهيف ةدوهعملا مهفياظوب لمعلل نيملسملا عامتجا مساوم

 مامز راصو هتكلمم نع ىفنو ًابولغم راص اذا ًاناطلس نأ ىرت الا نزحلا دّدجي اًممرومالا
 مهنزح دّدجتي هّنكل ماّيألا عيمج ىف هتّيعر و وه نزحي هتنطلس نع هل ىفاتلا هودع ىلارمألا

 اذهو مهتردقراثآرهظتو مهتنطلس ةمظع هيف ىلجتت ىلا مهفقاوم و ةّصاخلا مهمساوم ىف

 :تزاغت نيتك اب 610/14 لج ا: اياج يو راج اهي نايا 101( ياا عديوحللا نب نبا علا
- 3 9 03 
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 .اذه ءنايب ىلا هعم جاتحي ال ناكمب حوضولا نم

 نب دّمحم نب دمحأ نع هللادبع نب دعس نع هيبأ نع للعلا ىف لي قودّصلا ىور

 نب هللادبع نعريدس نب نانح نع نامثع نب ورمع نع نسحلا نب ىلع نع ىسيع
 :مالّسلا هيلع رفعج ىبأ نع رانيد

 لآل هيف دّدجتيوهو ًالارطف الو ىحضا نيملسملل ديع نم ام هللادبع اي :لاق لاق

 '.مهريغ دي ىف مهّقح نوري مهنأل :لاق - ؟ملف :تلق نزح ُدْيِيَي دّمح

 ةقفّشلل لب ةسائّرلاو هابجلا بحل سيل مالَسلا مهيلع مهنزح - نايب» :راحبلا ىف لاق
 مهنع توفي هنأل وا مهتياده مهنكمي الو ةلالضلاو ةريحلا ىف ساّنلا نوري ثيح ةّمالا ىلع

 لاحلا كلت ىف مهباوث ناك ناو نزحلا بجوي اّم اذهو ًارارطضا هب اورما ىذلارومالا ضعب

 ةرسحلا هذهب بائي هّنأ عم كلذلرشحتي رذعوا مونل ليللا ةالص هتتاف نم َّنأ امكرثكا

 '.«لؤوألاربخلا ىف انركذ ام دّيؤي ابر ورهظأ لّوألاو لعفلا لصأ باوث نمرثكأ

 .اذه لؤالا ربخلا ىف هركذ امب ديري :لوقأ

 ليتم نب نسحلا نع ديلولا نب دمحا نب نسحلا نب دّمحم نع قودصلا سلاجم»

 هللادبع نع ىمليدلا ناميلس نب دّمحم نع لاضف نب نسحلا نع ديزي نب بوقعي نع

 عطقيل ردتبا مث فيسلاب اق ىلع نب نيسححلا برض امل :لاق ٍةِهإ قداصلا نع فيطل نب

 ةّمالا اهتّيأ الا :لاقف شرعلا نانطب نم ىبلاعتو كرابت ةّرعلا ّبر لبق نم ٍدانم ىدان هسأر
 مرج ال :لِغ هللا دبع بأ لاق مترطف الو ىحضأل هللا مكقفو ال اهتبن دعب ةملاظلا ةرّيحتملا

 ' .الفإ نيسح ار ئاث موقي ىّتح ًادبأ نوققوي الو اوقّقو ام هللاو

 نب دّمحم نع هركذ نّمع دمحم نب ىلع نع ىنيلكلا نع دمحأ نب ىلع نع للعلا

 '.هلثم مالسلا هيلع قداصلا نع نيزر نع فيطل نب هللادبع نع ناميلس

 ورطفلا لامعأل نوقّفوي الف لاله لا هبتشي هنأ ىنعملا نأ ىلع رثكالا هلمح - نايب»

 .884 /” :عئارشلا للع ١.
 ١170. /8/8 :راحبلا ."

 .170 /8/4 :راحبو .كنس رد توافت ىمك اب 188 ص 7١ سلجم قودص ىلاما ."

 .7/856 ص ١ يان
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 .قبس اًمترثكا عقي هابتشالا نأ ىلعوا بلاغلا ىلع هلمح نم تبالف ئعقاولا مويلا ىف ىحضألا

 ّقحلا ماما عم ىحضالا ورطفلا كاردال نوققوي ال مهأ دارملا نأ لابلابرطخي ىذلاو

 ماكحا اهنم اوعمسيو هظعاومب اوظعتيو الفا مامالا ةمدخب سانلا زوفيل لعج امنا ديعلا ذا

 اما ماما عم ديعلا ةالص عاقيال اوقفوي مل و نيفلاخملا ىلع مامارهظي مل كلذ دعبف مهيد

 .«فّلكت ىلا جاتحي ال ورهظأوه و نينمؤملا ماما ةبيغ وا نيفلاخملا ءاليتسال

 :'نيديعلا ةالص بوجو باب ىف أضيأ لاقو»

 ىلعملا ناك :لاق انباحصا ضعب نع ىثرقلا ميهاربا نب دمحأ نع ىثكلا لاجر»

 دعص اذاف ٍفوههل ّلذ ىف اًربغم اثعش ءارحصلا ىلا جرخ ديعلا موي ناك اذا هِي سينخ نب

 عضوم و كئايفصأو كئافلخ ماقم اذه مهّللا :لاق ّمث ءامّسلاوحن هيدي دمربنملا بيطخلا

 زواجي الو كؤاضق بلغي ال ءايشألل رّدقملا تناو اهوعزتنا اهب مهتصصخ نيذلا كئانما

 ىّتح كقلخ ىف كملعك كتدارا ىف كملع تئش ىَّنلاو تئش فيك كردق نم موتحملا

 ًاذوبنم كباتكو ًالّدبم كمكح نوري نيرتتسم نيروهقم نيبولغم كؤافلخ و كتوفص داع

 نعلا مهللا ةكورتم هيلع كتاولص كّيبن ننس و كعئارش تاهج نع ةفّرحم كضئارف و

 نعلا مهللا نيرباغلا و نيضاملا و نيحئاّرلا و نيداغلا و نيرخالا و نيلؤالا نم مهءادعا

 .ريدق ءىش لك ىلع كنا مهناوخاو مهبازحأ و مهعابتأ و مهعايشاو اننامز ةربابج

 «سأرلا ٌريغملاوهو ثعشالا ردصم ورمالا راشتنا ثَعََسلا» ىرهوجلا لاق نايب

 .رسحتملا نيزحلاوهو فوهللا ىلا ًافاضم ّلَّدلاو

 ةّيبولغمو لالضلا ةّمئا ءاليتسا دنع نيديعلا ىف نزحلا راهظا بابحتسا ىلع لديو

 ىف ةّجح مالسلا مهيلع ةّمالا باحصأ ءالجأ لعف ذا مهيلع هللا تاولص ىدهلا هما
 لك ىف مهنزح دّدجتي هنأ نم ىتأيس امل مالسلا مهيلع مهب ىمأَتلا هيف نأ عم كلذ لائما

 .مهريغ دي ىف مهقح نوري مهنا ديع

 ىفو ةفالخلا هب دارملا ّناف هانعم ىلا ًارظن عضوملا ىلا عجار ؛اهب :هلوق ىف ريمضلاو

 .عمجلا ةغيصب عضاوم :ةفيحصلا

 ١. ص 41/ ج ديدج باج راحب 724 .
- 3 39 0 
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 هدعب و اهعوقو لبق ءايشالاب كملعرّيغتي ال هّنأ ىنعملا لعل كتدارا ىف كملع

 .عازتنالل ةياغ «داع ىّتح» هلوقو

 '.«حاورلا و ودغلاب ةوادعلاو ررضلل نوتأي وأ نوقلخي نيذلا ىا نيحئارلا و نيداغلا و

 ىف نزحلا راعشتسا بابحتسا باب ىف لئاسولا كردتسم ىف لي ىروتلا ثّدحملا لاق

 :مالسلا مهيلع دّمحم لآ باصتغال نيديعلا

 ثيدحلا) (ىثرقلا) ىنيوزقلا ميهاربا نب دمحا نع هلاجر ىف ىشكلا ورمعوبأ خيشلا
 ' .(هرخآ ىلا

 ".ماجسنالا باب ىف عيبرلا راونا ىف ناخيلع دّيسلا لاقو

 ضعب قفاو دقو ميت نب ّدعم نب رازن روصنم ىبأ لوق بابلا اذه ىف عيدبلا نمو

 :هيبأ ةافو دايعألا

 انقآم اندايعأ و ٌاَرَط مهديعب ىرولا اذه حرفي

 هيفاقزا دشاب «انرخآو ىلتبم انلّوا»رعشرككا :تفكيم هِي ىئاضر طيحم :ديوك حراش

 هدش لقن مالسلا امهيلعرقابو داجس تالاح ردراحب رد هكنانج دش دهاوخ جراخ

 .هيلع هللاةمحر دوب دهاوخ تسرد هيفاق تيب هس نيارد «انمتاخ» رد نياربانبو تسا

 و عمجلا ىفرهش فلا 34!ًاّيلع ةّيماونب نعل دقل و» :بختتنملا ىف خي ىحيرظلا لاق
 ابيطخ ّنأ ىّتح كلذركني ملسم اهيف سيلو دالبلاو راصمألا ىف هدالواب اوفاطو دايعالا
 عضوملا كلذ ىف اونبف قيرظلا ىف اهاضق اهركذ اًملف ةبطخلاب ةنعللا ىسنرصمب مهئابطخ نم

 '.«هب نوكربتيركُذلا دجسم هوّمسو أدجسم
 لئالدلا موسوملا هبختنم ىفو هي سوواط نب ميركلادبع ليلجلا دّيسلل ّىرغلا ةحرف ىف

 ."عو /8/ نناحب ١.
 .1؟8 /ع :ديدج باج .ىكنس باج 577 صج."

 .ميلق باج 506 ص.”

 .7 ص .؟
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 :لّالل ةرابعلا و هلي ىلحلا همآلعلل ةّيورغلا ةرضحلا حيحصت ىف ىلحلا ةمآلعلل ةّيناهربلا
 دّدجتّرس كل حضتا مالكلا اذه ىف تلمأتو ترّبدت اذا كنا :لوقأ '... لدعلا ىنربخأ»

 رئاعشلا كلترهظت نأ بجاولا ناكو نيدلارئاعش روهظ موي هنأل كلذو دايعألا ىف مهنزح

 كلذكرمألا نكي مل ثيحو نيملسملل ةمامالاو نيّدلارومال ةسائرلل مهيّدصتو مهديأب

 قيلي ال ام ةبسنو ةّمالا نم ىضم نمب ةناهالا مهتعيشو ةّمالا تأرلو هفالخب ناك لب

 مهريقحت و مهتعيشب ءارزالاو هّبسو الإ نينمؤملاريمأ ىلع نعللا نعًالضف مهيلا مهنأشب
 اننامز لثم ىفو مهنازحا دّدجتيرئاعشلا هذهراهظال لهأب سيل نم ىّدصتو مهريفكت لب
 عمج لا ىف مهاغتشاو ًاسأر رومألا هذه ىلا هّجوَتلا سانلا كرتلرثكا نوكي مهزح لعل اذه

 تاهّرنتملا ىلا نوجرخي مهارتف نيلسرملا دّيس ةعيرش ىفانيو نيدلا فلاخي امب دايعألاو

 نوكبهتني روجفلا و قسفلا نورثكي و رومنخلا نوبرشي تاركنملاو ىهانملا ف نوضوخيو

 نمو نيبملا مالسالا نيد لها نمو نيملسمب اوسيل مهتأك تاٍيآلاب نوؤزهتسي و تامرحلا
 .نيموصعملا ةّمنالا ةعيش نمو نيّيبنلا اخ ةَما

 .فحن باج ١8 ص عجار .ىَرْغلا ةحرفلا ةرابع حراشلار كذي مل ١



 ع ِء

 تسيج «هعبرا دايعا» زا دارم

 مهدجيه رد لِي ىسلجم همآلع و 'هعمج زور صئاصخ هلاسر رد ب ىناث ديهش

 ركذ نمض ' تائجلا حاتفم رد هلي ىلماع نسحم ديسو هعمج زور لضف بابرد ”راحب

 :دناهتفك هعمج زور لضف

 .«ةعمجلا موي وريدغلا و ىحضألا ورطفلا «ةعبرأ دايعألا مالّسلا مهيلع مهنع»

 ديع تساتراهج اهديع هك تساروثأم مالّسلا مهيلع نيموصعم تارضح زا ىنعي
 .هعمج زورو ءريدغ ديعو «نابرق ديعو ءرطف

 :هتفك ّبحتسم هزور بابرد ةَمْئألا ماكحأ ىلا ةَّمألا ةياده رد لِي ىلماعّرح خيش

 همايص بحتسي هنأ وريدغلا و ةعمجلاو نيديعلا دايعأ ةعبرأ نيملسملل نأ ىور»
 '.«ةنس نيكس لمع نم لضفأ ناك هماص نمو ءًأديع ذختي نأو «هلل ًاركش

 هي سوواط نبا فيرشت هلاسررب در رد هك ىهوجو نمض يي ىلماعّرح خيشزينو

 :تسما هدرك داي نينج ار مّوس هجو هتشون
 و ىحضألا ورطفلا ىف نيملسملا دايعارصح مالَسلا مهيلع مهنع درو دق هّنأ اهثلاثو»

 .«حيرص صّصخم ىلا جاتحيرصحلا صيصختف ةعمج ا وريدغلا

 همجرت رد * هّيوضر دئاوف رد هلي ىمق ثّدحم هك تسنامه فيرشت هلاسر :ديوك حراش

 .2و © ص 3

 ١587. / 82 :ديدح باج .7/58 ص ىكنس باج 5

 ١١١. ص اج ؛مود باجو 185 ص لج .؟

 ص.6 7١١.
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 تسيج «هعبرأ دايعا»زا دارم

 :ترابع نياب هدرك هراشا نآب هلي سوواط نبا

 تسا سوواط نبا دّيس تافّلْؤم زا ىكي نم دزن :هك هدومرف لِي ىلماعرح خيشا»

 هك ىادخسن ىورزا هدش هتشون هك فيلكتلا تقو فيرعتب فيرشتلا باتكب ىّمسم

 نّمضتمو «سوواط نبا طخ ىورزا ار دوخ هخسن هتشون واو ؛هدوب ىناث ديهش ظخب

 ره رد ديع ار فيلكت تقو نداد رارق تسا راوازس هك ار بلطم نيا باتك نيا تسا

 شلصاح هجنآ نأ تشيرد متشون نمو ؛نأ تفرعمو نآ ميظعت تسا هتسياشو لاس

 و بوجورب ضن مدع ىكي .ىهوجو زا تسارظن باتك نيا بلاطم رد :هك تسا نيا

 هلثمب هتضراعم نكمي هنأ اهنمو ؟نآب لوق دشابزياج هنوككج سيراك نيا بابحتسا اي
 '.ىمق ثّدحم مالك ناياي .«(خلا)

 اللا قداص ترضح زا حيحص ثيدحرد» :هتفك عيباسالا عيبررد هلي ىسلجم همالع

 ,هدركر ايتخا ار هعمج اهزورزاو هديزكرب ار ىدرف عونرهزا ىلاعتقح هك تسيورم
 باتفآ هك تسلوقنم مالسلا هيلعرقاب دمحم ماما ترضح زاربتعم ىاهدنسبو

 ءدشاب هعمج زور زارتهب هك ىزور رد تسا هديدركن علاط

 دندومرف ُةْيَي لوسر ترضح هك تسلوقنم ايان اضر ماما ترضح زاربتعم دنسبو

 فعاضماار تانسح باوثزور نآرد ىلاعتقح تساهزور نيرتكرزبو ديس هعمج زور هك

 باجتسم ار تاوعدو دنادركىم دنلب ار تاجرد و ديامنىموحم ار ناهانك و دهديم

 ىاهتمحر و دروأى مرب ار كرزب ىاهتجاحو دنادركىم ليازار اهمغو اهتّدشو دنادركىم

 دزاسيم دازآ منهج شتآزا ار رايسب تعامجو دنادركىم دايز ناكدنبب تبسن ار دوخ

 ىهلا باذعزا نميا تمايقردو دراد ناديهش باوث دريمب نأ بش اي هعمج زور ردركأا

 هك دنادرك عياض اروا ٌّقحو ديامن هعمج تمرحب فافختسا هكرهو ددركى م ثوعبم

 ارواهك تسا مزال ادخرب دروأ لمعب نآرد ار ىهلا تامّرحم اي درواين اجب هعمج زامن

 .دنك هبوت هكنآر كم دنازوسب منهج شتآب

 ار هعمج هك تسا هدش تياور مالسلا هيلع اضر ترضح زاركيدربتعم ثيدحردو
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 لوا دلج .ءهبدن ىاعد حرش

 .(دينادركن) ىنادركن عياض هكراهنز سي تسه ىميظع تمرحو ىقح

 ار هعمج زور هكره هك تسا لوقنم مالسلا هيلع قداص ترضح زاربتعم دنسبو

 ناكدنب هانك ادخ زور نآرد هك اريز ددرككن لوغشم تدابعزاريغ ىراكب هك دياب دبايرد

 .دنادرك لزان ناشيارب ار ددخ تمحرو دزرمأى م ار

 زور هتفهرد هك ىناملسمرب داب فا هك تسا لوقنم ترضح نآزا حيحص دنسبو

 ركيد ىاهراكزا ار دوخرما نيا ىاربو دنادركن دوخ نيد لئاسم نتخومأ فرصار هعمج

 '«دنادركن غراف

 :ةعمجلا موي لامعا باب ىف نانجلا حيتافم ىف ىمقلا ثدحملا لاقو

 دوخ نيد لئاسم نتخومآب لوغشمو دزاس غراف ايند ىاهراكزا ار دوخ هكنآ مهدزناب»

 و مدرم عرازمو اهغاب رد جرفتو تشكو ريس هب دنك فرص ار هعمج زور هكنآ هن دوش

 و ههقهق ىاههدنخو نامدرم ىئوكب يع و ىكرخسم و ناراعىب و لاذرا اب تبحاصم

 ركذ هك تسا نآزا هدايز شدسافم هك اهنيا لاثماو لطاب رد ضوخ و راعشا ندناوخ

 هعمج زور هتفه رد هك ىناملسمرب داب فا :هك تسا لوقنم اللا قداص ترضح زا .دوش

 غافر كيد ىاهراكزا ار دوخرما نيا ىاربو دنادرككن دوخ نيد لئاسم نتخومآ فرصار
 ىريب درم هعمج زور رد هك دينيبب هاكره :هك تسا لوقنم ُةْيْبَي لوسر ترضح زاو .دزاسن

 .(دينزب شرسرب هزير كنس دنكيم لقن مدرم ىارب اررفك و تيلهاج خيراوت



 دايعألا ىف دابعلا فئاظو نم ةذبن

 رئاس ىلع ةعبرالا دايعالا لّضف ىلاعت هللا نأ هتاضرمل هللا كقفو ىخأ اي تملع دق

 بلطت ةريثك ىهو ماكحألاو ضئارفلاو نئّسلاو فئاظولا نم ةرفاو ةلمجي اهّضصتخاو ماْيآلا

 نم ماقملا هيضتقي ام ًاريسي ًائيش ركذن نأ انهركّللل انل ّمهملا اًاو اهتاظمو اًهاحم نم

 ىلذ نوكي ىّتح ماركلا هؤايلوأو ىلاعت هللا هيضتري امب اهيف لمعلاو ماّّألا هذه مانتغا

 ىلإ اوردابيو تاعاسلا اومنتغيو تاقوالا اهيف اودّصرتيف نيملسملل ةرصبتو نينمؤملل ةركذت

 ضرعو تاوعّدلاب لاغتشالاو تاداعّسلا ىلإ ىَدْؤي امب لمعلاو تادابعلا ةماقاو تاعالقلا

 حالص هيف مهو ىضر هيف هلل ام ىلذ ىرجم ىرجي امو تاجاحلا ىضاق ىلإ تاجاحلا

 .مدق كيمز دثم ةعيبشلل ةيراح ةريتش قاكرمالا ىلذ نأ امك

 حناوسب قّلعتي ام باب»راحبلا نم نيرشعلا دّلجملا نم ىناتلا ءزجلا ىف ىسلجملا لاق
 .«اهلكاش امو ةّيبرعلا ةنسلا روهش

 انهركذنلو اذه انباتك تادّلج رثكأ ىواطم ىف بابلا اذهب طبتري اّمتريثكّرم دق :لوقأ
 هعفانمو هدئاوف ةرثكل بابلا اذه اندقع اّناو «ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ نم ًارطش أضيأ

 هاضتقمب امهنم لك ىف اولمعي ىك نزحلاو رورسلا مماَيَأ ىلع فوقولا ىلا ساّنلا ةجاحلو
 ٠.«لئاسرو ًابتك بلطملا اذه صوصخ ىف - مهنع هللا ىضر - انباحصأ فّئص دق كلذلو

 :ةعيّشلا راسم لّوأ ىف ؛ديفملا لاقو
 خيراوتلا نوعاري ماّيألا رورم ىلع هللا اهسرح ةباصعلا هذه نم نوحاّصلا لازيالو»

 ةروكذملا ماّيألا ىف هب لمعلا مزلي ام لامعتساو تاعاطلاو تابرقلاو اهيف تادابعلا ةماقال

 .18/8 /94 راحبلا ١
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 '.«نازحُألاو راسملا تاقوأ نيب ام قرف ىف نيّدلا دودح ةماقاو

 اتا ل يلبس قال 0 08 هّللا ل ف ا

 :اهركذ ماقملا ىضتقي ةعجان تانايبو ةعفان تاملك « اياتندلا

 ":ةيالل هريسفت رخآ ىف نايبلا عمج ف ّئىسربطلا لاق»

 تايآبو نآرقلاب ءازهتسالا نم هليبس هذه تناك نمل ميظعلا ديعولا ىلع ةلالد اهيفو»

 نوهليو هيف نوبعلي ديع مهو اّلا ةّمأ نم ام :ءاّرفلا لاقو مهتقيرط كولس نعريذحت و هللا
 .«ةدابعو ءاعدو ةالص مهدايعأ ناف ُهْيِخَي دّمح ةماالا

 :ةْيآلاريسفت ىف امهريسفت ىف امهالك ؛ىناجربملا نساحملا وبأو ؛ىزاَلا حوتفلا وبأ لاقو
 نآردو دندرك ىديع ار ناشيا هك ىتّماره هك تسا نآ دارم :دنتفك نارّسفم ىضعبو

 هيَِي دمحم تمازج دندربرسب بعلووهلرب ديع نأ ناشيا دندومرف ىتدابع ار ناشيا ديع

 .«(رتشيب دندرك فرص تدابعوزامنرب دايعاو اههنيدأ ناشيا هك

 :ةيآلا ريسفت ىف 'ىفاّصلا ىف ؛فاساقلا قّمحملا لاقو

 ىذُلا مهديع اولعج وأ ىّهشتلا ىلع مهنيدرمأ اونبو هنم اوأزهتساو هب اورخس ثيح»

 .«مهلاوقأو مهاعفأب لابتالو مهنع ضرعأ ىنعملاو وهو بعل نامز مهتدابع تاقيم لعج
 :ةيالاريسفت ىف نيقداصلا جهنم ىف ؛اساقلا هللا حتف ىلوملا لاقو

 و برطو ىلوغشم و ىزاب ار دوخ نيد دنتفرك ارف هكنانآزا نك ضارعا ىنعيراذككب»
 و مانصا تدابع نوج دناهداهن ىقشتو ىزاب ووهلرب ار دوخ نيد ىانب ىنعي سوسفا

 هك ىنيد اي ءدوشىمن بّترتم نآربًالجآو ًالجاع ىعفن جيه هك بئاوس ور ياحب ميرحت
 ار دوخ ديعاي ءدننكىم ازهتساو هّيرخس نآ هب دنكىم توعد نادب ار ناشيا هيَِيربمغيب

 ديع هك مالسا لها فالخب دناهدينادرك دوخ بعلووهل نامز تسا تدابع تاقيم هك

 .ديفم خيش هركنك باج ١8 ص ةعيشلاراسم ١.

 7١. :ماعنألا ."

 5١17. ص ؛ماعنألا ةروس ٠٠ ةيآ ."*
 .179 ص 7 ج.*
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 تالابمو ناشيازا نك ضارعا هك تسا نآ ضرغ ددنادركىم دوخ تدابع لحمار دوخ

 .«ناشيا لاوقاو لاعفاب نكم

 :فاّشكلا ىف ىرشخمتلا لاقو

 ًاوهو ًابعل هب اوذخأي نأ مهيلع بجي ناك ىذُلا مهنيد ىأ ًأوهو بعل مهنيد اوذختا»

 باب نم كلذريغو بئاوَسلاورئاحبلا ميرحت نم هيلع اوناك امو مانصألا ةدابع ّنأ كلذو

 اوذختاوأ ءّدِجلا نود لزطا سنج نمو ةوهشلاب لمعلاو سفّنلا ىوه عابتاووهّللاو بعللا

 اوعدو هوفلك ىذّلا مهنيد اوذختا وأ .ممل نيد اهريغو مانصألا ةدابع نموهلو بعلوه ام
 .اوأزهتساو هب اورخس ثيح ًاوهو ًابعل مالسالا نيدوهو هيلإ

 ساتلاو هللاركذب هنورمعيو هيف نولصيو هنومظعي ادنيغ موق لكل هللا لعج :ليقو

 مهئاف نيملسملاريغ وهو بعل (مهديع) مهنيد اوذختا باتكلا لهأو نيكرشملا نم مهلك

 ٠.«هللا هعرش امك مهديع اوذختا

 ':ىواضيبلا لاقو

 ةدابعك ًالجآو ًالجاع عفنب مهيلع دوعي ال امب اونّيدتو ىَهْشَتلا ىلع مهرمأ اونب ىأ»
 .هب اورخس ثيح أوو أبعل هوفلك ىذّلا مهنيد اوذختا وأ ءبئاوسلاو رئاحبلا ميرحتو مانصألا
 .«بعلووهل نامز مهتدابع تاقيم لعج ىذّلا مهديع اولعجوأ

 ":ىئواضيبلا لوق حرش ىف ىضاقلا ةيانع ىف ىجافنحلا لاقو

 عقاولا ىف نيد م سيلو مهيلا نيّدلا فاضا انمل (هرخآ ىلإ) مهنيدرمأ اونب ىأ هلوق»

 :(لاق نأ ىلإ) هجوأب فاّشكلا ىف هلأ

 ىذّلا هجولاب دوهعم نيح ّلك هيلإ داعي ىذُلا ديعلا نيّدلاب دارملا َنأ عباّرلا هجولاو
 ّنأل ةرفكلا دايعأك وهّللاو بعللا نم هوداتعا ىذّلا هجولاب وأ نيملسملا ديعك هللا هعرش
 .«ماع لك ىف داتعم ديعلاو ةداعلا نيّدلا ىنعم لصأ

 ١. ص ءاج 198.

 ". ص ىضافقلا ةيانع .؟ ج 8١.
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 :'مه نيد ال هّن عم مهلا نيّدلا ةفاضا هوجو نايب ىف هداز خيشلا لاقو

 ازاجم انيد ديعلا ىّمس دوهعم نيح لك هيلإ داعي ىذُلا ديعلا نيدلاب دارملا َنَأ :ثلاثلا»
 هنومّظعي اديع موق لكل لعج دق ىلاعت هتاف ةداعلا نيّدلاو تاداعلا ىلع بم ديعلا أل

 اوذختا باتكلا لهأو نيكرشملا نم مهلك ساّلاو ىلاعت هللاركذب هنورمعيو هيف نوّلصيو

 ةالصلا موي هولعج ثيح هللا هعرش امك مهديع اوذختا مهتإف نيملسملاريغ ًابعلو اوه مهديع

 'اهّلك هوجولا هذهو اياحّصلارحنورطفلا ةقدصو تاعامجلا روضحو تارينلا لعفوريبكّتلاو

 .ابعلو اوط امهيناثو مهنيد امَوأ نيلوعفم ىلإ ايّدعتم «اوذختا» نوكي نأ ىلع ةّينبم

 نوكيف اولمعو اوبستكا ىنعمب «اوذخٌتا» نوكي نأ ىلع دحاو ىلإ ًايّدعتم نوكي نأ لمتحيو
 ظوظحلا وهو بعللاو وهّللا لجأل هوبستكا ىأ هلجأ نم ًالوعفم اذه ىلع ًاوهو ًابعل هلوق
 عطاقلا ناهربلا ماق هّنأل نيدلاب نوكسمتي امنا نيقيلاو لقعلا بابرأ ناف ةّيوينّدلا ةلجاعلا

 مهطوقع ىف نيذْلا اَمأو ,بابلا وه ىلاعت هللا ةاضرم لينل هّنأو باوّصلاو قحلاوه هنأ ىلع
 عمجو مانألا نيب ُشّيعَتلاو ةسائرلاو بصانملا ذخأ ىلإ نيّدلا لامعأب نولسوتي مهتاف ةفاخس

 اهنأب تانآلارئاس ىف اينّدلا ىلع ىلاعت هللا مكح دقو اينّدلل نيّدلاب نوكسمتي مهتاف لاومألا

 لاح ىف تلّمأت اذافوهللاو بعُللا لجأل هنيد ذختا دقف هايند ىلإ هنيدب لسوت نفوطو بعل
 .ةلاحلا هذه تحت نيلخادو ةفّصلا هذهب نيفوصوم مهتدجو قلخلا رثكأ

 مهنيد اوذخّتي نأ لوألا نيفصوب ًافوصوم ناك نم كرتي نأب هيي لوسترلارمأ ىملاعت هّنأ ملعاو
 لاملاو هاجملا نم اهيف اوطعا ام نأ اومهوتيو اينّدلا ةايحلاب اورتغي نأ ىناثلا فصولاو وهو بعل
 اينّدلا ةايحلا ىلإ كلذب اونأمطاف ىلاعت هللا ىلع مهتماركل وه انا ءاضعألاو ىوقلا ةمالسو

 .«باسحلاو ثعبلا اوركنأ نأ ىلإ كلذ مهاَدأو نيّدلا قوقح ةياعرب مامتهالا نع اوضرعأو

 :ةيالاريسفت ىف ىزاّرلارخفلا لاقو

 :هوجو هريسفت قف ”..اوهَلو بعل مَُتيِد اوُدَدَغا َنيِذَلارَدَو :لاعت هلوقا»
 أوهو بعل مالسالا نيد وهو هيلإ اوعدو هوفلك ىذُلا مهنيد اوذختا مهتأ دارملا :لؤألا

 172,١76. ص.” ج.١

 .كانه امهركذ نيذللا نيهجولا نم هقبس ام عم هجولا اذه ىأ ١.
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 .هب اوؤزهتساو هب اورخس ثيح

 . مه ًانيد اهريغو مانصألا ةدابع نم وطو بعل وه ام اوذختا :ىناثلا

 بئاوسلا ميرحت لثم ىتمتلاو ىَهْسَتلا دّرجمب هللا نيد ىف نومكحي اوناك راّقكلا َنَأ :ثلاَعلا

 ىلاعت هللارّبعف ديلقتلا دّرجمب هيف نوفتكيو ةّئبلا نيّدلارمأ ىف نوطاتحي اوناك امورئاحبلاو
 وهو اعل تيد اودع متاع

 ركذب هنورمعيو هيف نولصيو هنومظعي أد يع موق لكل هللا لعج :ساّبع نبا لاق :عباَرلا

 ريغ ًابعلو اوه مهديع اوذختا باتكلا لهأو نيكرشملا نم مهرثكأ ساّنلا نا مث ىلاعت هللا
 .ىلاعت هللا هعرش امك مهديع اوذختا مهتاف نيملسملا

 ماق هنأ لجأل نيّدلا رصني ىذّلا وه نيّدلا ىف قّمحملا َنأ برقألا وهو :سماخلا

 بصانملا ذخأ ىلا هب اولسوتيل هنورصني نيذلا اماف باوصو قدصو قح هنا ىلع ليلذلا

 ىف اينّدلا ىلع هللا مكح دقو اينّدلل نيّدلا اورصن مهف لاومألا عمجو مصخلا ةبلغو ةسائرلاو

 ةراشالا وهاوهو ًابعل مهنيد اوذختا نيذّلار ذو :هلوق نم دارملافوهو بعل اهئأب تاّيآلارئاس
 هذهب نيفوصوم مهتدجو قلخلارثكأ لاح ىف تلّمأت اذاو هايند ىلإ هنيدب لّسوتي نم ىلإ
 '.«ملعأ هللاو ةّيآلا هذه تحت نيلخادو ةفّصلا

 :ةيالا ريسفت ىف لاق اميف ىناعملا حور ىف ىسولألا لاقو

 ىلاعت هللا هعرش ىذلا هجولاب دوهعم نيح ّلك هيلإ داعي ىلا ديعلا نيّدلاب دارملا :ليقو»

 ىنعم لصأ ّنأل ةرفكلا دايعأك وهّللاو بعللا نم عرشي مل ىذلا هجولاب وأ .نيملسملا ديعك
 '.«امهنع ىلاعت هللا ىضر ساّبع نبال كلذ بسنو ؛ماع لك داتعم ديعلاو ةداعلا نيّدلا

 اميف نيظعاولا ةضور ىف ؛ئروباسيتلا لاّتفلا نب دّمحمرفعجوبأ ليلجلا خيشلا لاق
 :نيديعلاركذ ىف وهو 55 سلجم ىف لاق

 اوذختا نيذّلا لاحك هلاح نوكي ال ىّتح ًارظان ال ًاربتعم ديعلارضحي نأ نمؤملل ىغبني»

 اهاوحأ نأ كلذو اهاوهأو ةمايقلا ريكذت نيديعلا ىف ةمكحلا ّنا :ليق دقف ًابعلو اول مهنيد

 .73؟ ص ٠١ ج ديدج باج .7 ” ج.١
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 لَوا دلج :هبدن ىاعد حرش

 اذاف ةمايقلا موي اهتحيبص نوكت ىتْلا ةليللاركذاف ديعلا ةليل تناك اذاف اهلاوهأل ةقفاوم

 نمريثكركذ ىف ضاخ نأ دعبف)روَّصلا خفنركذاف قوبلاو سوطلاو لبظطلا توص تعمس
 :(لاق اركب نقي وجو

 '.«ركذت نمل ةظعو ربتعا نمل ةربع اهيفو ةمايقلا لاوحأب ديعلا لاوحأ ةلباقم هذهف

 ١. ص  .6١7/؟ ديدج باج 107.



 دايعألاو عمجلا ىف 8 ةّمئألا نزح دّدجت

 ءاداب مايقلا ناكو دالبلا ىف نيملسملا عامتجا مساوم نم دايعالاو عمجلا تناك ان

 نينكمتم ريغ اوناكو مالسلا هيلعوه هبصني نموأ مامإلا ّقح نم اهفئاظو ةماقاو اهقوقح
 مهماقم اوماقو مهقوقح اوبصغ نيذّلا لالَصلا ةنئأو روجلا ءافلخ ءاليتسال كلذ نم

 ىفَرَسلا وه اذهو كلذ لجأل اهيف مهناجشاو مهمومغو مهئازحاو مهمومه جيهت تناك

 'للعلاو بيذهتلاو هيقفلاو ىفاكلا ىف روكذملا فورعملاربخلا هنع حصفي امك مهنزح دّدجت

 :مالسلا هيلع رفعج ىبأ نع رانيد نب هللا دبع نع اهريغو
 - ؟كاذ ملو :تلق .نزح هيف دّمح لآل دّدجي وهو الارطفالو ىحضا ديع نم ام»

 .(«دّدجتي» :للعلاو هيقفلا ىفو) «مهريغ دي ىف مهقح نوري مهنأل :لاق

 هذه لثم ىف هللا هيضتري ناك ىذا هارجحيريغ ىلعرمألا اذه نايرج نأركذ امم لّصحتف

 مهنزح دّدجي ناك ماكحألاب لمعلار هاظم ىلجأو مالسالا مساوم مظعأ نم ىه ىتلا مايألا

 مزاللا بزاللا مهّمه جّيممو متاّدلا تباثلا

 رطفلا لامعأ رداون باب ىف للعلا نع ثيدحلا لقن دعب ؛ىسلجملا لاق ّمش نمو
 ':هّصن ام راحبلا نم ةالصلا باتك نم ىحضألاو

 ثيح ةّمألا ىلع ةقفشلل لب ةسائّرلاو هاجلا بحل سيل مالسلا مهيلع مهنزح - نايب»

 رومألا ضعب مهنع توفي هنأل وا مهتياده مهنكميالو ةلالّضلاو ةريحلا ىف ساتلا نوري

 ّنَأ امكرثكأ لاحلا لت ىف مهباوث ناك ناو نزحلا بجوي امم اذهو ًارارطضا هب اورما ىلا

 ا
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 تناوقاةمرقكا ةزيسمملا هذه باثي هّنأ عم كلذلر ّسحتيرذعوأ مونل ليللا ةالص هتتاف نم

 .«لؤألاربخلا ىف هانركذ ام دّيؤي اًبرورهظأ لؤألاو لعفلا لصأ

 امو هل للعلاو قودصلا سلاجم نع هاور ىذّلاربخلا اذه لوألا بخلا ىف هركذ امب ديريو

 .هنايب ىف هركذ

 عطقيل ردتبا ّمث مالسلا هيلع ىلع نب نيسحلا برض امل :مالسلا هيلع قداصلا لاق»

 ةّمألا اهتّيأ الأ :لاقف شرعلا نانطب نم ىلاعتو كرابت ةّرعلا بر لبق نم دانم ىدان هسأر
 :مالسلا هيلع هللا دبعوبأ لاق ٌمترطفالو ىحضأل هللا مكقفو ال اهّيبن دعب ةملاظلا ةرّيحتملا

 .«مالسلا هيلع نيسح ا رئاث موقي ىّتح أدبأ نوقفويالو اوققو ام هللاو مرج ال

 ّنأ ىلع وأ ...نوقفوي الف لاله لا هبتشي هنأ ىنعملا ّنأ ىلع رثكألا هلمح - نايب»

 .قبس امم رثكأ عقي هابتشالا

 ذا قحلا ماما عم ىحضألاورطفلا ىاردال نوقفوي ال مهتأ دارملا نأ لابلابرطخي ىذلاو

 هنم اوعمسيو هظعاومب اوظعتيو مالسلا هيلع مامإلا ةمدخب سانلا زوفيل لعج انا ديعلا

 ماما عم ديعلا ةالص عاقيال اوقفوي ملو نيفلاخملا ىلع مامارهظي ل كلذ دعبف مهنيد ماكحأ

 !.«فّلكت ىلإ جاتحيالورهظأ وهو نينمؤملا ماما ةبيغوأ نيفلاخملا ءاليتسال اما

 :ثيدحلا حرش ىفرطفلا ديعب قّلعتي ام رداون باب ىف لوقعلا ةآرم ىف لاقو
 ةئأ اوأر اذاف مهنيد ملاعم هنع اوذخأيو مامإلا دنع ساّنلا عمتجيل عضو انا ديعلا ّنأل»

 ساّنلا بيصي امل نونزحي ميقتسملا طارّصلا نع ساّنلا نوّلضي مهقوقحل نيبصاغ لالضلا
 '.«تاداعسلا مظعأب نوزئاف تالاحلا عيمج ىف مهنأل مهسفنأل ال لالّضلاو كاله لا نم

 :ثيدحلا حرش ىف نيقّتملا ةضور ىف ؛ىسلجملا قت دّمحم ىلوملا لاقو

 ؟ نانسي نبادللا ةيع رع | ديس وسيست سورخأ لاذ .ديع نمأم :مالسلا هيلعرفعجوبأ لاقو»

 مهَّمح بصغي ملول هّنأ رابتعاب لب ئوينّدلا هاجلا رابتعاب سيل مالسلا مهيلع مهنزحو

 ١. /8/4راحب ؟١17.

 ديدج باج .755 ص.” ج.؟ 18/51١.

 ايا اعل ا ا صل ب



 اذرا

 دايعألاو عمجلا ىف جل ةّمئألا نزح دّدجت

 الاو نيكلاطا نم اونوكي ملو مهظعاومو مهحتاصنب نوعفتني اوناكلو مهب نيدتهم قلخحلا ناكل

 مهيلع ىلاعت هللا نم امل ءايشألا ّسخأ مهيلع هللا تاولص مهدنع اههاجو اينّدلا لصأف
 .«اهّولع هنتكي ال ىتَلا ةعيفَرلا تاجرّدلاو ةلماكلا لوقعلاب

 '.ىلذ نم طسبأب ثيدحلا حرش ىف «ىنارقبحاص عماول» هباتك ىف مّلكتو



 اهتليلو ةعمجلا موي لضف

 :هنم ةعاسرخآ ًاصوصخو ةعمجلا موي ءاعّدلا ةرثك بابحتسا باب ىف لئاسولا ىف

 ضرألا ىلع سيلرهزا موي اهمويو ءاّرغ ةليل ةعمجلا ةليل :لاق ىلع نب دّمحم نع حلاص
 ٠.«ةعمجلا موي نمراّتلا نم هيف ًاقتعمرثكأ سمشلا هيف برغت موي

 :هتليل و ةعمجلا موي لضف باب ىف ىفاكلا ىفو

 نع ديزي نبرمع نع نامعتتلا نب لع نع نيسحلا نب دّمحم نع ىحي نب دّمح»

 رهاز موي اهمويو ءاّرغ اهتليل :لاق اهتليلو ةعمجلا موي نع لئس :لاق ذكر فعج ىبأ نبرباج

 '.«(ثيدحلا)رانلا نم ًافاعمرثكا سمشلا هيف برغت موي ضزالا ىلع سيلو (رهزا :ل ح)

 و ةعمجلا مويريخلا ريخأت باب ىف ”سورعلا باتك ىف ىمقلارفعج نب دمحا لاقو
 :انبيف لمعلا ةقعاضم

 ,فعاضت ةعمجلا ةليلو فعاضت ةعمجلا موي ةقدّصلا الا قداصلا نع قيرز نع»

 .«ءاّرغ اهتليل ورهزا اهموي ةعمجلا ةليلك ةليلامو ةعمجلا مويك موي نم امو

 ':هعمجلا ةليل ىف ةنسحلا لامعالا باوث باب ىف ًاضيا لاقو

 اهلعجف اهتليل راتخا و اديع اهموي لعجف ةعمجلا راتخا هللا نا :نينمؤملاريمأ لاق و»

 .785 /ا/ ديدج باج .رداهب ريما باج 58” صاج ١.

 5١10. /7 ىفاك ١8١/٠. لوقعلا ةأرم .؟
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 اهتليلو ةعمجلا موي لضف

 و ؛هل بيجتسا آلا ةجاح ةعمجلا موي لج وزع هللا لأسيال نأ اهلضف نم ناو ءاهلثم
 امم ءىش قبي ملو كلذ مهنع فرص اهتليلو ةعمجلا موي اوفداصف أباقع موق ٌقحتسا نا

 لضفأ اهموي و ىلايّللا لضفأ ةعمجلا ةليلف .ةعمج ةليل ىف همربأ آلا هلّصفو هللا همكحا
 .«رهزأ موي ةعمجلا مويو ءاّرغ ةليل ةعمجلا ةليلو ءمايألا

 'اهتاعاسو اهتليل و ةعمجلا موي لضف باب ىف راحبلا ىف ىسلجملا هلقنو

 :'ةعمجلا موي ءاعدلا ةرثك بابحتسا باب ىف كردتسملا ىف ىرونلا ثدحملا لقنو

 ىف ىرونلا ثدحملا و هنع "ًافنآ روكذملا بابلا ىف ىسلجملا لؤالا ثيدحلا لقنو
 .هنع 'ةعمجلا موي ميظعت بوجو باب ىف كردتسملا

 نع (08 ص لامعالا باوث باتك ىا) نساحملا ىف ّقربلا دلاخ نب دمحم نب دمحأ

 ةعمجلا ةليل :لاق ىلع نب دّمحم نع حلاص نب لّضفملا نع فسوي نب نسحلا نع هيبأ

 هيف ًاقتعمرثكا سمّشلا هيف برغت موي ضرألا ىلع سيل و .رهزأ موي اهموي و ءاّرغ ةليل

 موي لضف باب ىف *ئاحبلا نمر شع نماّتلا دّلجملا ىف هلقن دعب لِي ئسلجملا لاقو
 :اهتليل و ةعمجلا

 انه ناتيانك امهو نسحلاو ضايبلا ْمّضلاب ةرهّرلاو ءىش ّلك نم ضييبلاّرغألا :نايب
 «هفطل و هتيانع راهزأ و هتمحر راونأل نيّلح امهنوك نع

 :'ةّيوبنلا تازاجملا ىف - هنع هللا ىضر - ّىضَرلا فيرشلا لاقو

 ناتراعتسا ناتاه ورهزأ اهمويو ءاّرغ ةعمجلا ةليل :مالَّسلاو ةولّصلا هيلع ىلا لاق»

 دقف ءاهيف لمعلا فيرشتو اهردق ميظعتب ىلايللارئاس نم ةزّيمتم ةعمجلا ةليل َنأ دارملاو

 .7187 ص 8 ج.١

 .8/ /2 ديدج باج .ىككنس باج 518 ص ١ج .؟

 .787 ص 8 جراحب .'"*
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 .مهّدلا نعزّيمتت ىتَلا ءابهّشلاو مهبلا نم نيبت ىتَلا ءاّرغلا سرفلاك كلذ لجل تراص

 مظعب مايا نم هزّيمتل هّنأك ضايبلا ديدَشلارهزألا ورهزأ اهموي نوكب دارملا كلذكو

 .«أحاضواو ًاررغ اهرثكو ًاحاضتا اهيلع داز دقركدلا فرش وردقلا

 اذه ّنأل ةرثكلا ىف اهبلغو اهيلع داز اهرثك» :ةحفّصلا ليذ ىف قّقحملا حّحصملا لاقو

 تدزف ىنعملا اذه ىف هتبلغ ىأ هترثكف دلاولا ىف وا لاملا ىف هترئاك :لاقي ةبلاغملل نزولا
 .«هيف هيلع

 ٍنَع ْمُجبوُنِج َقاَجَتَت » :ىلاعت هلوقريسفت ىف و هريسفت ىف لِي ىمقلا ميهاربا نب ىلع لاقو

 :هّصن ام «َنوُقِفُْي ْمُهاَنْفرَراَمِمَوأعَمطَوافوَح مجبر َنوُعدَي عِجاَضَمْلا
 :لاق هللا دبع ىبأ نع ديمح نب مصاع نع نارجن ىبأ نب نمحرلادبع نع ىبأ ىنثّدح»

 نّيبي مل هللا ناف ليللا ةالص الا نآرقلا ىف باوث هلو آلا دبعلا هلمعي نسح لمع نمام
 و اعمطو ًافوخ مهر نوعدي عجاضملا نع مهبونج ىفاجتت :لاقف هدنع اهرطخ ميظعل اهباوث
 ةعمج موي لك ىف نينمؤملا هدابع ىف ةمارك هلل نا لاق مث نولمعي هلوق ىلا نوقفني مهانقزر ات

 رهزأ موي و ءاّرغ ةليل اهتا ةعمجلا مويوه و (لاق نا ىلا) هللا ثعب ةعمجلا موي ناك اذاف

 '.«(ثيدحلا) هللا ىلع ءانثلا وريبكتلاو ليلهتلا و حيبستلا نم اهيف اورثكأف

 و ليللا ةالص لضفو اهتليلو ةعمججلا موي لضف باب ”راحبلا ىف هي ىسلجملا هلقنو

 هتدابع

 :هّصن ام 'اهموي و ةعمجلا ةليل ىف لمعلا باب ىف ة# ديفملل ةعنقملا ىفو

 ....رهزا اهموي و ءاّرغ ةليل ةعمجلا ةليل :لاق هنا اي نينمؤملاريمأ نع ىور و»

 «(ثيدحلا)

 :هصن ام *اهتليل ىف لمعلا و ةعمجلا موي ةولص باب ىف ائءاضرلا هقف ىفو

 ١. .هدحسلا ١8.
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 اهتليلو ةعمجلا موي لضف

 ةليللا :لاقف ,رهزالا مويلا و ءارغلا ةليل ىف اع ةالصلا اورثكا يي هللا لوسر لاق و»
 ىتّمال ديعلا مويوهو ءاقتعو ءاقلط هلل امهيف ةعمجلا مويرهزالا مويلاو ةعمجلا ةليل ءاّرغلا

 .«اهيف ةقدصلا اورثكا

 بابحتسا باب ىف ةالصلا باتك ىف 'لئاسولا كردتسم ىف ىرونلا ثدحملا هلقنو

 :هنع اهعويرو ةعمملا هليل ق دق لآ ودب لع العلا نم راقكألا

 :«ةعمجلا ةالصركذ» ناونع تحت (7١؟7 باب) ةالصلا باتك ىف 'مالسالا ماعد ىفو

 .«(ثيدحلا)رهزأ اهمويو ءاّرغ ةليل ةعمجلا ةليل :مالَّسلا امهيلع دّمحم نبرفعج لاقو
 لضف باب ىف ةالصلا باتك ىف 'راحبلا نمرشع نماثلا دلجملا ىف هي ىسلجملا هلقنو

 .مالسلا هيلعرقابلارفعج ىبأ نع هيف نأ ّآلا اهتليلو ةعمبجلا

 :نيرحبلا عمجم ىف هلي ىحيرطلا لاقو
 ةّرغلا :ءاهقفلا لاق و كلمي ءىش ّلك سفنأ برعلا دنع ةّرغلا :ريرضلا ديعسوبأ لاق»

 ّرغأ سرف هنمو «مهرّدلا قوف ضايب ةهبجلا ىف ةّرغلاو ةيّدلارشع هنمم ىذلا دبعلا نم
 ةليل ةعمج ا ةليلو ,فيرشّرغأ لجرو حيبصّرغأ لجرو .ءارمح ورمحا لثم ءاّرغ ةرهمو
 ماّيالارئاس ىلع هلضف روهظلرهزا موي اهمويو :ىايللارئاس ىلع ةلضاف ةفيرش ىأ ءاّرغ

 '«هترهز ترهظ تبنلارهزأ :مهطوق نم

 .الا /* :ديدج باج .؟5١ ص ١ج.١

 .رصم باج 185١ ص ١ج.؟

 لا ل د



 سا مزال احنياردرما دنح رب

 - لّوارما

 هك تسنامه هبدن ىاعد اريز تسا هبدن ترايززاريغ هبدن ىاعد هك تسناد دياب

 هدرك لقن - هيلع هللا ناوضر - ىرفوزب نايفس نب دّمحمرفعجوبأ باتكزا يب هّرق ىبأ نبا
 تسنآب طوبرم رضاح حرش هك تساعد نامهو دناهدرك لقن ىوزازين املعرياسو

 ةمالع تسا هدش رداص هسدقم هيحانزاو فورعم تسا ىترايز انامه هبدن ترايزاّما

 :هتفك - هجرف هللا لّجع - نامز ماما ترايز لصف ردرئازلا ةفحت رد يب ىسلجم

 نب دّمحم هب مدرك تياكش :تفك هك ميهاربا نب دمحازا تسا لوقنمربتعم دنسب»

 ىالوم نديدب مقاتشم رايسب هك تسا هدوب الفا رمالا بحاص ترضح باؤنزا هك نامثع

 ارتادخ :تفك «ىلب :متفك ؟ىراد مه ترضح نأ نديد شهاوخ قايتشاب :تفك دوخ

 سبي «تيفاعو ىناسأب ديامنبوتب ار ترضح نآ كرابم ىورووت قايتئشارب دهد باوث

 نأ تمدخ قاتشم هك ديابو نكم تبيغ مايا نيارد ترضح نآ نديد ىوزرأ :هك تفك

 تسا ىادخ ىمتح رومازا نيا هكار ترضح نآب عامتجا ىنكن لاؤسو ىشاب ترضح

 ترايزب ترضح نأ ىوسبوش هجوتم نكيلو تسا مزال ار ىادخر مارد دايقناو ميلستو

 دعبو ىناوخب ديحوت هروس دمحزا دعب تعكررهرد هكزامن تعكر هدزاودزا دعب ندرك

 :وكب سب تسرفب دّمحم لآو دّمحمرب تاولصو ىئوكب مالس تعكرودرهزا

 نيا نآارخآ ترابع هكاعدرخآات «نيبملا لضفلاوه كلذ سي لآ ىلع مالس»

 اال



 ل

 تسا مزال اجنياردرما دنجرب هيبنت

 :هتفك لِي ىسلجم سب «ميرك اي ىاضرو ىعمس كعم كعم كعم كب مصتعأ» :تسا

 هيحانزاو هبدن هب تسا فورعم ترايز نيا هك تسا هدومرف هلي سوواط نبا دّيسو»

 «دنناوخب سقم 'بادرسرد هك تسا هدومرفرماو تسا هدمأ نوريب قريمح قىوسب هسدقم

 ةرايز» :تسا نيا ترايز لقن ماكنهرئاّزلا حابصمرد هِي سوواط نبا ترابع صنو

 سدقلاب ةفوفحملا ةيحاّتلا نم تجرخ ةبدنلاب ةفورعملا ىهو هيلع هللا تاولص هل ىرخأ

 سّدقملا بادرسلا ىف ىلتت نأرمأو هللا همحر ئريمحلا هللادبع نب دّمحمرفعج ىبأ ىلا

 امف ةغلاب ةمكح نولبقت هئايلوا نم الو نولقعت هللارمأل ال ميحرلا نمحرلا هللا مسب ىهو

 مالس :نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا نونمؤي ال موق نعرذنلاو تايالا ىنغت

 "«(اعدرخأ ات) نيبملا لضفلاوه كلذ سي لآ ىلع

 حابصمزا اهنيعب ار ترابع نيمه نامز ماما ترايز باب ردراحبرازم دلجم ردو
 ا هدرك لقنرئازلا

 دلجم ردو "راحب رازم رد هكنانج هدش لقنزين "ىدهشملا نبارازم رد ترايز نيا

 زا ىعبج ىلع نب دّمحم خيش ظخبو تسا هدش نآب حيرصترئازلا ةفحتو *راحب هدزيس

 دّمحمب ءافشتسالا باب مهدزون دلج ىنعي راحب هيعدا دّلجم رد ادنسم نوكس نبا ظخ

 :تسسا هدشركذ ”مهب لسوتلاو مهيلا هجوتلا ةيعداو دّمحم لآو

 مهو هبدن ىاعدرد مه هبدن هملك هكنيابرظن مهيلع هللا ناوضر ءاملعزا ىتعامج

 نامزلا بحاص ترضح هرابردزين ودره ترايزو اعد مهو هدشركذ هبدن ترايز رد

 .دناهدرك ار ود نيا داحتا مهوت تسا

 ىاملع ناكرزبزا هك هلي ىنيوزفق فسوي دمحم ىلوم نبرغصا ىلع ىلوم ليلج ملاع

 .تسا هدشن ديق هبدن ىاعد رد ندناوخ بادرس رد ١.

 .مق 15١7 باج 53١ :رئازلا حابصم .؟

 .628 ص ."

 .47 ص 44 ج.*

 ف 5-0725 770

 .7" 9١/ :لديدج باج .1؟ ص .ع



0 

 لوا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 موس لاقم رد تالاقمب روهشم ةاجنلا ةنيفس فيرش باتك رد تسه اهنآريغو تانجلا
 :هتفك ىحضا ديع لامعا نايب نمض

 سوواط نبا ارنآ هدرك تياور هك هبدن ىاعد ندناوخ زور نيارد تسا تتسًاضياو»

 رطفو ىحضا ديعرد هك هيلع هللا تاولص نامزلا بحاص ترضح زارئازلا حابصم رد
 :تسنيا نآو دناوخ دياب نامزلا بحاص ترضح 'بادرس ردو هعمج زور وريدغو

 .«(هيدن ىاعد ترابعرخآ ات) نيملاعلا بر هللدمحلا

 .تسا هدرك هراشا مالك نيابزينريدغ ديعورطف ديع لامعا نمضردو
 هدوب نيوزق رد نكاس ىاملعزا هك ني مساق دّمحمريم نب ىنيسح ىاضر دّمحمو

 تسلا هتفه ماّياو ىلايل لامعاركذ رد هك مهدفه ترفغم رد ةرفغملا رحب باتك رد

 :هتفك هعمج زور لامعاركذ نمض

 هيلع هللا تاولص ”نامّلا بحاص ترضح زا هك تسا هبدن ىاعد ندناوخ ركيد»

 .«(هبدن ىاعدرخآ ات) نيملاعلا بر هلل دمحلا :تسنيا اعد نآو هدش تياور

 هك دناهدرك مهون و دناهدركنركذ دوخ ىاهباتك رد ار هبدن ترايز ًالصارفنود نياو

 .تسا هبدن ترايز نامه هبدن ىاعد

 هجرف هللا لّجعرصع ئلو ترضح تارايزركذ نمض رئاّزلا ةيدهرد هِي ىمق ثّدحم
 :هتفك سّد٠قم بادرس رد

 نوريب ىريمح ىوسب هسّدقم هيحانزا هك 'هبدن ىاعد ندناوخزين تساراوازسو»
 زور لامعاردارنآ هللا ءاش ناامو دنناوخب سّدقم بادرسرد هك هدومرفرماو تسا هدمآ

 .ادومن ميهاوخ لقن هعمج
 قباس ملاعود دننامو *هتخادري هدوهعم ذخآمزا هبدن ىاعد لقنب هعمجزور لامعاردو

 .شلقنب دسر هجات تسا هدركن هبدن ترايزب مه ىتراشا هنوكجيه دوخ باتك نياردركذلا

 .(سا) .هبدن ىاعد هن تسا هبدن ترايز هب طوبرم ندناوخ بادرس رد ١.

 .(سا) .تسا الها بحاص ترضحزا هبدن ترايز ."

 .75 ص .
 .(سا) .هبدن ىاعد هن هبدن ترايز دومرفىم دياب .؟

 .0١0ا/,١20 ص نيرئازلا ةيده .0
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 تسا مزال اجنياردرما دنجرب هيبنت

 :هتفك 'هّمالا ءافش همّدقم رد ىلماش خيش جاحب ريهشلارفعج دّمحم خيشو

 رب فسأتو هقح دئاقعرب تسا لمتشم هك هبدن ىاعداًّماو» :تساداعملا دازردو»

 لوقنم مالسلا هيلع قداصرفعج ماما ترضح زاربتعم دنسب الاب مئاق ترضح تبيغ

 زورو هعمج زوررد ىنعي ددناوخب ديعراهج ردار هبدن ىاعد نيا تسا تنس هك تسا

 سوواط نب دّيس هك دراد نينجرئازلا ةفحتردوريدغ ديعزورو نابرق ديعزورورطف ديع

 نوريب ىريمح ىوسب هسدقم ةيحانزاو هبدن هب تسا فورعم ترايز نيا هك تسا هدومرف

 ىدهشملا نب دمحمو دّيسو دئناوخب سدقم بادرسرد هك تسا هدومرفرماو تسا هدمأ

 نيسح نب دمحم باتك زا تسا هدرك لقنوا هك هرق ىبا نب ىلع نب دمحمزا دناهدرك لقن

 رد هك تسا ّبحتسم نامّرلا بحاص ترضح ىاربزا هبدن ىاعد هك ىرفوزب نايفس نب

 '.«رخآ ات هلل دمحلا :تسا نيا اعد نآو .... ديع ىنعي هناكراهج ىاهديع

 ىاملع زا هك  ىذبانجلا ىنيسحلا دّمحم نيّدلا دامع نب نسح دّمحم دّيس

 هبنش زور نآ فيلأت متخ هك نينسحملا لامعا فيرش باتكرد تسا هدوبرظن بحاص

 -11١6( فلاو ةئامورشع سمخ) هدزنايو دص و رازه لاس ناضمر كرابم هام مهدزاي

 لامعاركذ نمض تسا هدوب اركناك هعلق رد ىريكملاع سولج ؟8 لاسبو ىوبن ىرجه
 :هتفك هعمج زور

 دوخ ةنسلا لمع ردرقاب دّمحمالم موحرم هك تسا هبدن ىاعد ندناوخ هلمج نآزا»

 ديع رد هك هدرك تياور مالسلا هيلع قداص ترضح زاربتعم دنسب و هدومن داريا ارنآ

 تاولصرمالا بحاص ترضح بادرسردو هعمج زور وريدغزور ورطف ديعو ىحضا

 ««اعدرخآات ؛نيملاعلا ّبر هلل دمحلا :تسنيا نآو دناوخ دياب هيلع هللا

 :هتفكر طف ديع لامعأركذ نمضزينو

 رد سوواط نبا ارنأ هدرك تياور هك هبدن ىاعد ندناوخ زور نياردزين تسا تتسركيد»

 هللا همحررقاب دّمحمالم دنوخآو هيلع هللا تاولص نامّرلا بحاص ترضح زارئازلا حابصم

 زاريش باج مو ؟ ض1
 .(سا) .تسا هدرك طلخ مه ابار هبدن ىاعدو هبدن ترايز دينيبىم هك روطنامه ."



 كح

 ِلَوا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 هدومن تياورزين مالسلا هيلع قداصرفعج ماما ترضح زاربتعم دنسب دوخ ةنسلا لمعرد

 دياب نامزلا بحاص بادرسردو هعمج زور وريدغ ديعورطف ديعو ىحضا ديعرد هك

 تاولص مئاق ترضح تبيغرب فسأتو هقح دئاقعرب تسا لمتشم اعد نيا هك دناوخ

 ار اعد سي) نيملاعلا بر دمحلا هلووهالا هلا ال ىذلا هلل دمحلا :تسنيا نآو هيلع هللا

 .(تسا هدركن زامنزا ىركذ داعملا داز دننامو هدرك لقن داعملا داز قباطم

 ودراد مان حيباصملا نسحا هك دوخر كيد باتكر دار تانايب نياريظن ملاع نيمهو

 صخلم نينسحملا لامعاو تسا هدرك داي تسا نينسحملا لامعازارتلصفم رايسب

 هديناسر ديهش ديزبو هدركر كذ ليصفتب ار دوخ بسن باتك هيشاح رد ملاع نياو 5-0

 '.تسا هدرك داي دوخ بسن ءزج نينمؤملاريما ات ار نيدباعلا نيز ترضح مان ىوزادعبو

 - مودرما

 رد دياب تسا ترايزو اعد هبنج ود عماج هبدن فيرش ىاعد هك تسناد دياب

 واملع لمعو اعد نومضم اعّدم نيارب ليلدو دومن تياعر اررماودره بادآ نأ تئارق
 رد مهارنآو دناهدركر كذ ترايززامن نآ ىارب هك مينيبىمالثم .تسناب ناشيا تاحيرصت

 ىارب ىلصفرْئاّرلا حابصم رد سوواط نبا .دناهدركر كذ هيعدا بتك رد مهو تارازم بتك

 و» :هدومرف سيس هدومن لقن ترايز شش ناآردو هدرك دقعنم سّدقم بادرس لامعا

 ره مالَسلا هيلعرمالا بحاص ام ىالوم هك ىترايزو هبدن ءاعد لصف نياب دوشيم قحلم

 ءاعدو ءدوشيم باسح متفه ترايز نآو حبص زامنزا دعب دوشيم هدرك ترايز نآبزور

 هك ىماكنه دنناوخب ارنآ هك ىئاعدو ءتبيغ لاح رد نآ توالتب هدشرما هك ىدهع

 ندش مامتزا دعبو هدركرماراهج نياب عورش سب .«دندركرب فيرش مرح نآزا دنهاوخيم

 ىنكيم اعدو تشذك هك ىوحنب ىروأىم اجب ترايز زامن نسا :هتفك هبدن ىاعد

 حيتافم ردزين هي ىّمق ثّدحمو .«هّللا ءاش نا ديسر دهاوخ تباجاب هك ىهاوخ هجناب

 هدومن راوكرزب نأ تعباتم كرابم باتك نيارد مهام» :هتفكو هدومن ىوريبوازا نانجلا

 .«ميئامنيمركذ اررماراهج نآو

 .(سا) .تسا هدش هابتشا نامه راتفرك مه ناشيا هك تسا حضاو ١.



 ا

 تسا مزال اجنياردرما دنجرب هيبنت

 :هتفك هبدن ىاعد لقنزا دعبرئاّرلا ةّيحترد هلي ىرون ثّدحمو

 نأ فصوو نكب ترايز زامن هاكنآ :هدومرف اعد نياركذزا دعبرئاّرلا حابصم رد»

 هلزنمب روكذم ىاعد هك دوشيمرهاظ و دشاب هك هروسرهب تعكر هدزاود ىنعي تشك
 اجب هّنبلاو هدشن زامنزا ىركذ (ميدق رازم وريبك رازم ىنعي)رازمود نآردو تسا ترايز

 .«تسارتهب دّيس هدومرف تهجب ندروآ

 تعكر هدزاود اريز وا فيرش ملقزا تسا هابتشا «دشاب هك هروسره هب» :هدومرف هكنيا

 همالع هك تسا هبدن ترايز رد دراو تعكر هدزاود نامه ثحب دروم رد هيلاراشمزامن

 نبا دّيسو» :هتفكر بتعم دنسب ركيد بتك زا نآ لقنزا دعبرئازلا ةفحت رد هلي ىسلجم

 ىوسب هسّدقم هيحانزاو هبدن هب تسا فورعم ترايز نيا هك تسا هدومرف هلي سوواط

 زامن روتسدو «دنناوخب سّدقم بادرس رد هك تسا هدومرفرماو هدمأ نوريب ىريمح

 وش هّجوتم نكيلو» :تسا هدركر كذ نينج هدش دراو روكذم ترايززا لبق هك ار روكذم

 دمحزا دعب تعكررهرد هكزامن تعكر هدزاودزا دعب ندرك ترايزب ترضح نأ ىوسب

 دّمحم لآو دّمحمرب تاولصو ىئوكب مالس تعكر ودزهزا دعبو ىناوخب ديحوت هروس

 و هبدن ترايزب تبسنزين راحبرازمردو .«(رخآ ان) سي لآ ىلع مالس :وكب سي ىتسرفب

 :هدرك حيرصت نينج روكذم تعكر هدزاود

 ات) نّييركسعلا ةرايز نم تغرف اذا :هدقرم هللا رون سوواط نب ىلع دّيَسلا لاق»

 ةيحاّتلا نم تجرخ ةبدتلاب ةفورعملا ىهو هيلع هللا تاولص هل ىرخا ةرايز (هتفك هكنا

 ف لفح وأ رمأ واللا هجر يريمتللا ناوي دهس تمس نأ لا نيدقلاب ةقتخلا
 نولبقت هئايلوأ نم الو نولقعت هرمأل ال ميحَرلا نمحَرلا هللا مسب :ىهو سّدقملا بادرسلا

 (:هتفك اعد ندش مامتزا دعبو)

 :ريبكلا رازملا فّلْؤم لاق :لوقا

 ىتنثا ةالص دعب ةرايّرلاب هيلع هللا تاولص نامّرلا بحاص ةّجحلا ىلا هّجوَتلا ركذ

 لق :ًأرقت ةعكر ةرشع ىتنثا ةالص دعب ةرايّرلاب هيلإ هّجوت نكلو (هتفك هكنآ ات) ةعكر ةرشع

 ١. :ديدج باج 949/ 87,/917.



 كن

 لَوا دلج :هبدن ىاعد حرش

 ىلع هللا ىلصو ةرايّرلا ىف انركذو (هتفك هكنآ ات) نيتعكر نيتعكر اهعيمج ىف دحا هللاوه

 :(هتفك هذ, ىسلجم هاكنآ) نيرهاظلا هلآو تلا دّمح اندّيس

 ّرم امك ةبدتلا ةرايز كلذ دعبولتي هنا ىلا ةرايّرلا ىف انركذو :هلوقب راشا هّلعلو :لوقا
 '.«ةعكر ةرشع اننثا اهناو ةرايّآلا لبق ةالّصلا ناربخلا اذه نمرهظف

 تسا ِي ىرون ثّدحم دوخ حيرصت «هروسره هب» ندوب هابتشارب ليلدرتحضاوو

 هكنأ بلطم نيا حيضوت .دناوخب دحا هللاوه لق اب دياب ار تعكر هدزاود نيا هكنياب

 مّيس لصف ىنعي روكذم هابتشا دروم زا لبق ىكدنارئازلا ةّيحت باتك رد روبزم ثّدحم

 هللا لَجع نامز ماما ترايز تّيفيك ورّهطم بادرس رد لوخد بادآرد هك مراهج ماقم

 دروم زامنزا ىركذ هكنابرظن هلي ىسربط جاجتحازا هبدن ترايز لقنزا دعب تسا هجرف

 :تسا هدرك هراشا نينج زامن نياب ىتاهيبنت نمض هدشن نارد ثحب

 ريبكرازمرد نكلو هدشن ترايززامنزا ىركذ هفيرش ترايز نيارد هكنا - مود هيبنت»

 لقنركيد ىاعد نارخآر دو طسباوحنب ار هروكذم ترايزرئاّرلا حابصم ردوربتعم دنسب

 هروس اب تسا تعكر هدزاود نأ و ترايززا لبق ترايززامنب دندومرفرما اجنآردو دناهدرك

 تسا بسانمو اجب ًارهاظ دنكب ميدركركذ هك ىترايز ىارب ار لمع نياركا سب .هللاوه لق

 '.«دنك تعانق درك دياب مالَسلا هيلع ماماره ىارب هك ترايز زامن تعكر ود نامهب دركنركاو

 - موسرما
 ره دوشيم دافتسم «ةعبرألا دايعألا» قالطازا هجنآرب انب نآو .تساعد تئارق نامز

 .تسا عياش مهيلع هللا ناوضر املع نايم رد روكذم ىاعّدمرب قالطا نيا لثمب لالدتسا

 :هدومرف ىركذرد - هيلع هللا ناوضر - ديهش

 ليلعت نم جيّرختيو ظفّللا قالطاب ًالمع مويلا دادتماب ّدتمت نيديعلا لسغ نارهالّفلا»

 ودشاب .. هبدن ترايز هب طوبرم زامن هك تسا لامتحاو هدشنركذزامن هبدن ىاعد زا دعب ىدهشم نبارازمرد ١.

 .(سا) .دشاب هتشادن هبدن ىاعد هب ىطبر

 7١. :رئازلا ةيححت ."
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 تسا مزال اجنياردرما دنجرب هيبنت

 .«باحضصألا رهاظوهو ديعلا ةالص تقووهو لاوّرلا ىلاوا ةالّصلا ىلا هّنا ةعمجلا

 :هدرك لقن 'راح رشع نماث دلجم رد ةالص باتك رد هي ىسلجمو

 رد ' هّيداجس هفيحص حرش رد لي ىرئازج هللا ةمعن دّيس هجنآ تسا مالك نياريظنو
 هتفك «ةعمجلا مويو ىحضالا موي مالَسلا هيلع هئاعد نم ناكو» نتم ترابع نيا حرش

 لحم نا حابصملا ىف هّرس سّدق خيَشلاركذ نكل ءاعّدلل فرظ هعمجاب مويلا ّنا هرهاظ»

 .«هل ديكأت ءاعّدلا اذه تارقف ضعب ىفو اهيتالص نم غارفلا تقو هتئارق

 :هتفكرطف ديع لامعاركذ نمض هبدن ىاعد لقن ماكنه لابقارد لِي سوواط نبا هنأ سي

 "”.«ةعبرالا دايعألا ىف هب ىعديو ديعلا ةالص دعبرخأ ءاعد»

 :هتفك ىحضأ موي هيعدأركذ نمض هجنآ نينجمهو
 '.«رطفلا ديع ىف هانمّدق ةبدّتلا ءاعد ىحضألا ديع ةالص دعب تاوعّدلا نمو»

 تساديعزامنزا غارف تقو عضومودرهرد «ديعلا ةالص دعب» :دوخ لوقزا شدارمو

 ”««(هرخآ ىلا)ربكا هللا :ءاعّدلا اذهب عداف ىحضألا ديع ةالص نم تغرف اذاف» :شلوق هنيرقب

 .تسا هدوبرتبسانم اعد تئارق ىارب راوكرزب نآر ظن رد روكذم تقو هك تسنارب لومحم

 :هتفك لامكلا ةآرم رد ىو اريز هلي ىناقمام لضاف لوق تسا نينجمهو
 .«ةعمج ٌلكرصع ةبدتلا ءاعد ةءارق كرتي ال نا ىعيسّتلل ىغبنيو»

 :هتفك دوخ ىاعد باتك رد نيرصاعم زا ىضعب هجنأ تسارفن ود نيا لوقريظنو
 تعاس نآاريز دوش هدناوخ هعمج زور تعاس نيرخآرد هبدن ىاعد هك تسنآرتهب»

 .«هلشرما تعاس نآرد تامس ىاعد ندناوخب ىور نيازاو تساعد تباجتسا تعاس

 دشابيم «هب ىعدي نأ ٌبحتسي» فرظ هك «ةعبرألا دايعألا» ظفل قالطا تروصرهرد

 لومحم دوشيم هديد املع تاملك رد هك ىصيصختو تسا لماش ار دايعا تاعاس همه

 .برضلا نيما باج 41 ص ١.

 .ىكنس باج 7594 ص هفيحص حرش .؟

 .00* ١/ :ديدج باج .790 :ميدق باج ."

  ةرقوإ /” ديدج باج .؟؟4 :ميدق باج .؟

 .7507 /7 ديدج باج .؟74 :ميدق باج .ه
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 لَوا دلج :«هبدن ىاعد حرش

 .تسا تاقوا لضفارب

 هعبرا دايعا هب صاصتخا نأ تئارق هك تسا هتفك لِي ىدرجورب ميحّرلادبع خيشو

 لومحم هعبرا دايعارد نأ تئارق اهتنم دناوخب دناوتيم ارنآ نامزو تقورهرد هكلب درادن

 تسا هغلابمو ديكأترب

 :هتفكزين هلي ىفناغرب حلاص الم ىجاح و

 زين ماّيارياسرد هكلب ميئامنن زور راهج نآرب راصتقا اعد تئارق رد هك تسنآر اوازس»

 .«ميناوخب ارنآ

 ردركا هك تسنآرتهب نيا دوجو اب نكيل .دناسرىمن ار صاصتخازين اعد نومضمو

 .دننكن دورو دصق دنناوخب هعبرأ دايعأر يغ

 :الفلا هلوق حرش ىف نيعبزالاو ةعبارلا ةضورلا ىف 'نيكلاسلا ضاير ىف هلي ناخيلع ديسلا لاق

 :هّصن ام «هنعرّخؤي نأ لبقي الو هلبق مّدقي ناّرعو لجزيمجي ال ًانّيب اتقو هل لعجو»

 .ًاتقو هلوقل ةيناث ةفص بصن لحم ىفز يحي ال :39/ هلوق»
 رهشك ةصوصخم ةدابعل تاقوألا ضعب نييعت ىف ببسلا :ءاملعلا ضعب لاق

 باقعلاوا باوشلا ةدايز ىف ًارثأ تاقوالا ضعبل ّنأ جحلل ّجحلارهشأو موصلل ناضمر

 ىرخا ةدئاف هيفو ةصوصخم ًأتاقوا ءاعدلا ةباجال نوراتخي ءامكحلا ناكو ةنكمألاك

 ٌقاش قالطالا ىلع كلذ نم هعنمو ىوهلاو ةوهشلا عابّنا ىلع لبج ناسنالا ّنأ ىهو

 عنتمي الو امهيف اهب نايتالا هيلع لهسيل ةعاطب ةنكمالاو ةنمزالا ضعب صخف هيلع

 و ةمادتسالا ىلا كلذ هّرج ناو هسفن ىف بولطمرمأوهف كلذ ىلعرصتقاول مث كلذ نع

 هيعاسم لطبي كلذ ّدض ىلع مادقالا ّنأ هداقتعال وا دايتعالاو ةفلالا بسحب ةماقتسالا

 ىلا برقأ عراشلا نم كلذ صيصخت ّنأ بير الو ئلكلا بولطملاوه كلذف ةفلاسلا

 .«ملعأ هللاو ةملكلا قافّتاو ءارآلا داحتا

 ١. ص ع ج :ديدج باجو مود ىككنس باج ”77 صو .لوا ىككنس باج "95 ص 77.
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 تسا مزال اجنياردرما دنجرب هيبنت

 'ةعيشلا راسم ىف (هدق) ديفملا خيشلا لاقو

 هذه نوعأري مايالا رورم ىلع هّللا اهسرح ةباصعلا هذه نم نوحلاصلا لازي اال و»»

 ماِيالاب هب لمعلا مزلي ام لامعتساو تاعالقلاب و برقلاو اهيف تادابعلا ةماقال خيراوتلا

 .«(همالكر خآ ىلا) نازحالا وٌراسملا تاقوا نيب ام قرف ىف نيّدلا دودح ةماقاو ةروكذملا

 ىف ناضمررهش لامعا ىف راحبلا نم نيرشعلا دّلجملا ىف لِي ىسلجملا لاق ام هريظنو
 :اهلكاش امو ةّيبرعلا ةنسلا روهشلا حناوسب قّلعتي ام باب

 ماَيَأ ىلع فوقولا ىلا سانلا ةجاحل و هعفانمو هدئاوف ةرثكل بابلا اذه اندقع اًمناو»

 هللا ىضر ائباحصأ فنص دق كلذل و هاضتقمب امهنم ّلك ىف اولمعي ىك نزحلا و رورسلا

 "لاف اهرخا لا) لئاسرو انك بلطملا اذه ضوضخ قا يبتغ

 [مراهجرما]
 دناوخ ديابزين هبنشو هعمج بش رد ار اعد

 :هتفك هبدن ىاعد لقنزا دعبرئاّرلا ةّيحترد لي ىرون ثّدحم هك دانامن هتفكان

 هعبرأ دايعأردرئاّرلا حابصمو ىدهشملا نب دّمحمرازم رد ار اعد نيا ندناوخ نامز»

 مهوا هك ميدقرازم رد نكيلو دندرك نّيعم هعمج زور وريدغزورو نابرق زور ورطف زور ىنعي

 .«تسما هدوزفا نآر يزين ار هعمج بش تسا هدرك لقن ِهّرق ىبأ نب دّمحم باتك نامهزا

 ماماب تبسن هعيش فيلاكت نايب نمض مهدزاي باب ردزين بقاث مجن ردو
 :هتفك لكلا نامز

 زور رد ترضح نآب تسا قّلعتم هك هفورعم هبدن ىاعد هك تسا بتحتسمزينو»

 خيشرصاعم نآ فّلؤم هك هميدق تارازمزا ىكيرد هجنانجزين نآ بشرد هكلب هعمج

 .(دوش هدناوخ دياب تسيورم تسا جاجتحا بحاص ىسربط

 باب» ناونع تحت ىباب سورعلا باتك رد ىمق ىلع نب دمحا نبرفعج راوكرزب خيش

 .ديفم خيش هركنك باج ١86 ص ١.

 .18/8 /94 :ديدج باجو ١0 ص برضلا نيما باج .؟
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 لوا دلج ءهبدن ىاعد حرش

 :ترابع نياب تسا هدومن جرد نآرد ىثيدحو هدرك دقعنم «نيتليل ةعمجلل نأ ىورام

 ىفأرقي نأ ىغبني نيتليل ةعمجلل ّنا :لاق مالَسلا هيلع اضّرلا ىسوم نب ئلع نع ىور»

 ".«ةعمجلا ةليل سيمخلا ةّيشع ىفأرقي ام لثم تبسشلا ةليل

 ةعمجلا ةالص باوبأب قّلعتي امرداون» باب رد "لئاسولا كردتسم رد هلي ىرون ثّدحم

 :هتفك «اهبادآو

 ىسوم نب ّىِلع نع هدانساب سورعلا باتك ىف ىمقلا دمحأ نبرفعج دّمحوبأ خيشلا»
 .«(ثيدحلا) نيتليل ةعمجلل نا :لاق مالسلا امهيلع اضرلا

 :هتفك هعمج زور لامعأ بابرخآرد نانجلا حيتافم رد هلي ىمق ثذحم

 رد هجنأ تسا هتسياشو درادار هعمج بش مكح هبنش بش ىتياور قفاوم هكنادب»

 .«دوش هدناوخزين بش نآرد دشيم هدناوخ هعمج بش

 هك تاجاح ىاهزامن ركذ زا دعب *نيكاسملارخذ باتك رد هي ىئوخ مشاه دّيس

 :هتفك تسا هعمج ركذب طوبرم شرخآ

 زا هدش دراو تاّمهم فشكو تاجاح بلط ىارب هك اهزامنو اعد :ديوكيمريقف»
 هرفاو هلمجو درادن ناكما تارصتخم نيارد اهنأ ىاصقتساو تسا نوريب اصحا ّدح

 و تسيبرد تباجا تعاس هك هدش دراو نآ بشو هعمج ىاهزور رد ًاصوصخم اهنآزا

 تسلا ناههور هنايش نأ كتعاسر بع

 هدش حيرصتو تسا هدش هعمج زورب هفاضا مه هبنش بش رابخازا ىضعب رد هكلب

 .دراد بش ود هعمج هكنيارب

 رارق تباجا بش مهار هبنش بش هعمج مارتحاب هك تسين ديعب ادخ مركزا نياو

 ات هداد نذاالّضفت لاوز تقو ات هبنش زور رد ادا ناونعب هعمج لسغ ىارب هكنانج دهد

 .(...سورعلاو ثيداحألا عماج) دهشم باج ١١19 ص."

 .ىدلج هس باج 558 صاج .*

 .158ص .6
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 تسا مزال اجنياردرما دنجرب هيبنت

 - مجنيرما

 ؟ءاّرماسب ور اي درك دياب هلبقب ور مئاق ماما ترايز ماكنه

 نايبرد هك مجني لصفرد متشه بابرد ارئاّرلا ةفحترد هّرس سّدق ىسلجم همآلع

 ردو البركر يغرد تسا مالسلا هيلع ءادهشلا ديس ترضح ترايز تّيفيكو تليضف

 :هتفك رود ىاهرهش رد تسا مالسلا مهيلع هّمئارياس ترايز نايب

 درك ضرع مردي :تفك هك ىسيع نب ناميلس زا تسا لوقنمربتعم ثيدح ردو»

 تمدخب ندمآرب رداق هاكره منك ترايزارت هنوكج :هك مالسلا هيلع قداص ترضح تمدخب

 اي نك لسغ دوش هعمج زور نوج ىشابن ندمأرب رداق هاكره ىسيع ىا :هك دومرف - ؟مشابنوت

 هكيتسردب ءنم ىوسبوش هّجوتمو نكبزامن تعكرودو دوخ هناخ مابربور الاب وزاسبوضو

 هكيسكو «نم تومزا دعب هدرك ترايزارم هك تسنانج نم تايحرد دنك ترايزارم هكره

 .نم تايحرد دشاب هدرك ترايزارم هك تسنانج نم تومزا دعب دنك ترايزارم

 بحاص ترضح اهنامز نيارد هكنآرب دنكيم تلالد ثيدح نيا هك :ديوك فّلؤم

 رد دنك ءارماس هب ىورركاو درك ناوتيم ترايز عضاوم همه ردار هيلع هللا تاولصرمالا

 هللا ءاش نا نيازا دعب ديعب زا ترضح نآ صوصخم تارايزو تسارتهب ترايز تقو

 .(دمآ دهاوخ ىلاعت

 هفحتزا ار ترابع نيمه "نيرئازلا ةّيدهرد هِي ىمق سابع خيش جاح :ديوك حراش

 هتفكن ىنخسو هدرك لقن ىسلجم

 ىده هّمئاو ادخ لوسر ترضح ترايز نايبرد هك مهدزاي بابردزين داعملا دازردو

 ".تسا هدركر كذ دش لقن هكنانجار هتشذك نايبو ثيدح تسا مهيلعو هيلع هللا تاولص

 نيسحلا ةرايز بابرد تسارازم دلج هكراونالاراحب 'مّودو تسيب دلجم ردزينو

 :هتفك ديعبلا نم مهتّيمو مهّيح مهيلع هللا تاولص ةّمئالارئاسو مالسلا هيلع

 5١8. ص .؟
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 لوا دلج «هبدن ىاعد حرش

 :مالسلا هيلع هللادبع ىبأل تلق :لاق هيبا نع ىسيع نب ناميلس ىور تارايزلا لماك
 ناك اذاف ئيجملا ىلع ردقت ملاذا ىسيع اي :ىل لاق :لاق ؟كلذ ىلع ردقأ ملاذا كروزأ فيك

 نم هلاف ىوحن هّجوتو نيتعكر لصو كحطس ىلا دعصاو أّضوتوا لستغاف ةعمجلا موي

 . قايح ىف ىنراز دقف ىتامت ىف ىنراز نمو قام ىف ىنراز دقف ىتايح ىف فراز

 دنتسم اذهف هجولا اذهب زوجت ًاضيا ىحلا مامالا ةرايز ّنا ىلع ٌلديربخلا اذه - نايب
 .«سّدقملا بادرَسلا ىلا هّجوتي و دارا ناكم ّىا ىف هيلع هللا تاولص مئاقلا ةرايزل

 همنا ترايز رداونلا بابرد جحلا باتكرخا رد 'لوقعلا ةأرم رد هلي ىسلج زينو

 :هتفك مالسلا مييلع

 وبأ لاق لاق هاور نّمع ريمع ىبأ نبا نع دمحم نب دمحأ نع انباحصا نم ةّدع»

 نيتعكر لصيلو هلزنم ىلعأب لعيلفرادلا هب تأنو ةّقَشلا مكدحأب تدعب اذا :الثل, هللادبع

 .«انيلا لصي كلذ ناف انروبق ىلا مالسلاب مؤيلو

 مهتيم و مهيحل ديعبلا ةرايز بابحتسا ىلع لَدَيِو حيحص ثيدحلا» :هتفك حرش ردو

 اهضعب و رابخألا رثكأرهاظ وه امك اهيلع ةرايّرلا ةالص ميدقت اهرهاظ و مالَسلا مهيلع

 امك لؤألاب لمعلا طوحألا ناك ناو ةّوق نمولخي الر ييختلاب لوقلاو سكعلا ىلع لدي

 ىلع ةلومحم اهنوك نكمأ ناو ءاهيف درو امرئاسو حطسلا ىلع َولعلا ةياعر طوحألا نأ

 .«ريبكلا انباتك ىف اهاندروأ امك طارتشا ريغ نم ةقلطملا رابخألا ضعب دورول ةّيلضفألا

 هللا سّدق ىنيسحلا عساولادبع نب 'حلاص دّمحم ريم ليبن قّمحم و ليلج ملاع

 رازه لاسب نآ فيلأت هك نانجلا قئادح فيرش باتكرد هتبتر نانجلا ىف ىلعاو هتبرت

 هرونام تارايزب هك هدومب لهعت نأ لواردو وب هدزيسو هدزاودو دنك ءافتكا ه *أم تاراب: هك هدومن لَم 7 نأ لوا دو "تسا هدوب هذ هدزاود دصو

 7١8. ص 18 ج ديدج باج .ىكنس باج 787 صا“ ج.١

 هلل ىسلجم نادركاش زارفن نيمؤد ىسدقلا ضيفلاردو تسا هلي ىسلجم فورعمو هتسجرب نادركاشزا ملاع نيا .؟

 .تسا هدش ىفّرعم

 باتكرخآ رد نكيل تسيرجه هدزاودو دص و رازه باتك فيلأت لاس هك هدرك حيرصت مشش هقيدحر خاوا رد .*

 رد هدزاودو دص و رازه هك دوشيم مولعم سب تسا هدشركذ هدزيسو دص و رازه ىناثلا عيبر فيلأت متخ خيرات

 .تسا هتفاي ناياي هدزيسردو هدوب فيلات تسد
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 تسا مزال اجنياردرما دنجرب هيبنت

 رد دتفاىمن تسين تباث اهنآ ندوب روثأم هك ىتارايزب ىتجاح هروثأم تارايز دوجو اب اريز

 ىنعي بيرقزا تسا هيلع هللا تاولصرمالا بحاص ترضح ترايزرد - مجني باب»

 ترضح نآ ترايز هك ميدومن قيقحت ىلوا هقيدح رد هج سّدقم بادرس رد ترضحنا ترايز

 نآ ترايززا تاياورردو دراد بيرق ترايز تليضفو نفدم ترايز مكح سّدقم بادرسرد

 :هتفكو هتخادري ترايزود ناركذب سي) دسريمرظنب ترايزود بادرسرد ترضح

 ترايز لماشو تسين سّدقم بادرسب دّيقم هك ترضح نآ ترايزرد - مشش باب

 هاكنآ) ميئامنيمراصتقا ترايز راهج دارياب اهنآزاامو تسارايسب اهنأو تسهزين ديعب

 :(هتفكو هدرك لقن ترايز هس

 زا دناهدومن لقن امهيلع هللا ةمحر ىدهشملا نب دّمحم و سوواط نبا - مراهج

 هدرك لقن ىرفوزب نايفس نب نيسحلا نب دّمحم باتكزا هك ةّرق ىبأ نب ىلع نب دّمحم
 دنناوخب هناكراهح ىاهديع رد هك تسا ّبحتسم نامّرلا بحاص ىارب هبدن ىاعد هك

 :تسا نيا ترايزو

 اعد سي)ًاميلست مّلسو هلآو دّمحم اندّيس ىلع هللا ىَلصو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 :هتفكو (هدرك لقنرخآ اتار

 هللا ءاش نا تسا باجتسم هك نكب ىهاوخب هك ىئاعدرهو نكب ترايززامن سي

 .هدركنركذ ارزامن ىدهشملا نب دّمحم خيشو ىلاعت

 :تسا ترضح نأ ترايز تاقوارد - متفه باب

 رظنب ترضح نأ ترايز ىارب ىصوصخم تقو بيرق ترايز تاياور رد هكنادب

 نآب هبوسنم تاقواو هكئبتم هنمزا رد ترضحنآ ترايز هك دناهتفك ىضعبو دسريمن

 تسا نابعش همين بش روهشم لوقب هك تدالو بش دننام تسا بسناو ىلوا ترضح

 تمدخب ار لاس تاريدقت و دنوشيم لزان ترضح نآب حورو هكئالم هكردق بشو

 ترايز اًّماو تسا شراوكرزب دلاو تافو زور هك ىعقاو تماما زور و دنيامنيم ضرع وا

 ىضعبو حابص لهج رد ىضعبو زورره حابص رد ىضعب تشذك هجنانج سي هقلطم



 ضن

 لّوا دلج .؛هبدن ىاعد حرش

 .نيعملاو قفوملا هّللاو هدش دراو هعبرا دايعارد

 مكح سدقم بادرس رد نامز ماما ترايز هكنيا هرابرد ار ىقيقحت :ديوك هدنراكن

 ىلوا هقيدح زا لّوا بابرخاوا رد هك تسا نيازا ترابع هدرك هراشا دراد بيرق ترايز

 مهيلع نيموصعم تارضح ترايز باوثزا باب نيمه لياوارد ىلّصفم ثحبزا دعب

 دهاشمو هسّدقم روبق ريمعت تليضفو تمكح وٌرسركذو نآ بتارم نايبو مالستلا

 :تسا هدرك ركذ ناشيا هفّرشم

 هسّدقم داسجا هكنيا رد دناهدرك فالخ مهيلع هللا ناوضر هعيش ىاملع هكنادب»

 هرّهطم دقارم و هرّونم روبق رد تسيقاب ءانّقلاو ةّيحتلا مهيلع ىده هّمئاو ادخ لوسر

 دنيامرفيم لقن ىلعا توكلمب ار هفيرش نادباو هرّهطم داسجا نأ نفدزا دعب هكنأ اي ناشيا

 بيرق ترايز تليضف تّّيزم لاح ّىا ىلعو هدش دراو فلتخم باب نياردزين تاياورو

 هك اريز ديامنىمن توافت تاسّدقم تاضور نأ ميركتو ميظعت موزلو ديعب ترايزرب

 نسحو دادوو تّبحمو عشختو عّيشت راهظا تهجب لامعا نيا تليضف هك ىتسناد

 بسحب ناشيا هسّدقم داسجاو تسا ناشياب صاصتخا ديزمو صالخاراهظاو داقتعا

 سب هدش هدريس هكربتم عضاوم نيابو هديدرك ناهني اهرظنزا هفّرشم هنكما نياردرهاظ

 هاوخ ديآ لمعب هفيرش هنكما نأب تبسن ميركتو ميظعت مزاول و ترايز بادآ هك دياب
 .هناي دشاب ىقاب هنكما نآرد هرّهطم داسجا

 :هك هتفكو هدرك ههبش دوخ لئاسرزا ىضعبرد افش باتك بحاص انيس ىلعوبا خيشو

 ردرايسب ىاهلاس مالسلا هيلع نينمؤملاريما سّدقم بانج هك تسا هدش تباث نوج

 هتشاد لاغتشا تدابعب دجسم نآزا نّيعم ىعضوم ردو دومن ىلاعتّقح تدابع هفوك دجسم

 اب نيلقث همه تدابع هكرامشيب تعاطاورايسب تدابعو دوب ترضح نآ دبعم ناكم نآو

 ترايززورما هك دياب سب ديسرروهظب ناكم نآرد ترضح نآزا ديامنيمن ىربارب اهنأزا ىكي
 نآ هج ترضح نآرّهطم دقرم ترايززا دشاب لضفاو ىلوا فيرش ناكم نآرد ترضح نأ

 ترضح نآدقرمو دوب ترضح نآ تدابع لحمو تايح لاحرد دوب ترضح ناّرقم ناكم

 .تسين ترضح نآ تدابع لحمو تامم تلاحرد تسا ترضح نآرّهطم دسج لحم
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 تسا مزال اجنياردرما دنجرب هيبنت

 :هك هتفك باوج سب

 كاخب ناكم نيارد ترضح نآرّهطم دسج نكيلو تسا لاونم نيارب لاح هجركا

 نكسم ارنآو دئناديم عضوم نيارد ار ترضح نآزورما نامدرم ىككمهو هدش هدريس

 .وا مالك دوب اجنيا ات .تسارياز نامك عبات ترايزو دنرامشيم ترضحنأ فيرش ندب

 هللا تاولصرمألا بحاص ترايز هكنيا دوشيمرهاظ قيقحت نيازا هك دنامن هديشوب

 مكح ر كيد عضاوم ردو دراد بيرق ترايز مكح سدقم بادرس رد تبيغ نامزرد هيلع

 باب نيارد بادرس سب ديدرك بياغ اهرظنزا بادرس رد بانج نأ هج ديعب ترايز

 .«هرارسا قئاقح ملعي ىلاعت هللاو دراد ترضح نأ نفدم مكح

 ماّيا نآر د هلي ىسلجم مالك رد نامز ماما ترايز رد بادرسب هّجوت دياش :ديوك هدنراكن

 هب هّجوت نامه تسا هعيش نايمرد هب لومعم نامز نيارد هجنآ نكيل هدوب هب لومعم

 ترضح نآ ترايزرد هلبق هب هّجوت هك ديآيمرب هِي ىرون ثّدحم نايبزا هكلب تسا هلبق

 ةّيحتردوا ترابع ٌصنو اقلطم تسا هدوب ناشيا هّرمتسم هريسو هعيش ناهذا رد زوكرم

 :تسا نيا هجرف هللا لّجعرصع ىلو ترضح تارايزركذزا دعب رئاَرلا
 نأ ترايز تقورد هك تسا نآ ناشيا هّرمتسم هريسو نايعيش هفاك ناهذاردزوكرم

 دالبزا اهنأريغ رد اي تارضان تاضوررياسرد اي دنشابرّهطم بادرس رد هج ترضح

 زا نكلو لمع نآ ىارب دنرادن تسدرد ىدنتسم ًارهاظو دئنك هلبق هبور كيدزنورود

 .دومن ليصحت هريس نآ ىارب ىدهاش ناوتيم عضاوم ىضعب

 نذاركذزا دعب ترضح نآ تارايز لوا رد هلي سوواط نب ىلع ليلج دّيس - الا

 :هدومرف بادرس لوزن تقو رد ديمحت و حيبست و ليلهت و ريبكت نتفكبرما و لوخد

 زا دعبو (هرخآ ىلا) هللا مالس :وكبو هلبق هبور تسياب سي اجنآب ىدشّرقتسم نوجو

 هدومن ركذ هجنآ هك دوشيم مولعم نيازاو تامّدقم نيا نودب هدرك لقنار تارايزرياس نأ

 .اجنآرد ترايز ىارب تسا هّيمومع بادآ

 :هدومرف ترضح نآ عادو ماقمرد :ايناثو

 ١. ص  7١5صو  75٠١لاسب هعوبطم هخسن /1771.



 سضدن

 لّوا دلج .؛هبدن ىاعد حرش

 زامن ىتساوخ هجنأ و فيرش بادرسب دركرب سب ىنك تعجارم اجنآزا ىتساوخ نوج

 .خلا وكب و هلبقب ور تسياب سب نك

 انحتف انا هروس اب درك ز امن تعكرود دياب هك بانج نآب تالشوتزا ىكيرد -ًاثلاثو

 مالس :تسا نيا نآ لوا هك ىترايزب ار ترضح نآ درك ترايز نآزا دعبو هللارصن ءاج اذاو
 :تساروكذم اضيا دناوخ دوشيم اجرهردو خلا لماكلا هللا

 «خلا هللا مالس :وككب و ىشاب هدرك هلبقب ور هكيتلاح ردزيخرب سي

 :هتفك 'هعيّشلا جارس رد هتبرت هللا سّلق ىناقمام هللادبع خيش جاح

 ناهذاردزوكرمو هجرف ىلاعت هّلل لّجعرصع ىلو ترايززور همه رد تسا ّبحتسم»

 و هديسرنرظنب نأ تهجب ىدنتسم و راوكرزب نأ ترايز رد تسا هلبق لابقتسا هعيش
 هلبق لابقتسا سلجمو تسين مولعم راوكرزب نأ ىاج نوج هك دشاب نيا شتهج دياش

 .«تسا سلاجم نيرتهب

 ترايزرد هك هعسات تهج رد سماخ ماقمردرشعيداح لصفرد 'لامكلا ةأرمردو

 و تليضف نايبزا دعب ديعبزا تسا مالَسلا مهيلعو هيلع نيموصعم هّمئاو مركاربمغيب

 :هتفك ىبلاطمو دئاوفركذ نمض رودزا ار ناراوكرزب نآ ترايز باوث

 ةّجحلا ةرايز بحتسي لب مالَسلا مهيلع مهتاوماب ّصتخم ال ديعب نم ةرايزلا ّنأ»

 مولعمريغ مالسلا هيلع هناكم ّنا ثيحو ديعب نم ًاضيا هجرف ىلاعت هللا لّجعرظتنملا
 لقن دقو ةلبقلا هب لبقتسا ام سلاجملاريخ ّنأ نم درو امل ةلبقلا لابقتسا هراز نمل ىغبنيف

 انحاورا هترايز ىف ةلبقلا لابقتسا نوك هّرس سّدقرصاعملا ىرونلا ثّدحملارهاملا قّمحملا

 دنتسم ال هنا :لاق مث هيلع ًالمع مهتريس رارمتسا و ةعيّشلا هّقاك ناهذا ىف ازوكرم هادف

 لابقتسا ّنا هرازم ىف هلي سوواط نبارهاظ ّنأ نم كلذ ةدافتسا لمتحا م ًاحيرص هل

 بادأ ىف درو امرهاظ ّناو هعادوو مالَسلا هيلع هترايز قلطم ىف هّماعلا باذآلا نم ةلبقلا

 مدع نم هانلق ام هلك كلذ ىف هجولا لعل :تلق لابقتسالابرمالا هبلغا نّمضت هب لّسوتلا

 ١. ص 758.

 ١. ص 777.
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 .«سلاجملاريخ هنال لابقتسالا حّججرتيف لاوحألا نم لاح ىف هناكم نّيعت

 هللا لججع مئاقلا ةرايز باب ىف ااحبلا نم نيرشعلا و ىناثلا دّلجملا ىف ًاضيا لاقو
 :هتارايز ركذ دعب هجرف

 بادرسلا ىفو نامز و ناكم لك ىف هيلع هللا تاولص هترايز َبحتسي هّنا ملعا مث

 ةنمرألا ىف و .لضفا نيعمجا مهيلع هللا تاولص نيرهاظلا هدادجا روبق دنع و سّدقملا

 لنت ىتلاردقلا ةليلو حصألا ىلع نابعش نم فصنلا ىهو هداليم ةليل امّيسنال هفيرشلا
 ةرايز باب ىف دوجوملا مامالا ةرايز ىف ربخلاّرم دقو بسنا حوَرْلاو ةكئالملا اهيف هيلع

 .«لفغت الف ديعبلا نم مالَّسلا هيلع نيسحلا

 نيسح ازريم جاح نيثّدحملا متاخ هجنآ تسا لاقم نيا قّدصمو لاح نيا دّيؤمو

 :ترابع نياب تسا هتفك متفه بابرد "بقاغلا مجن باتكرد هي ىرون

 ىّلوتم تسا لاس لهجزا هدايز هك دّمحم اغآ نيمأ لدع ةقث - مداتشه تياكح»

 هك ناتسادرخا ات - تسا فيرش بادرسو مالسلا امهيلع نيّيركسع مرح تاعومشرما

 3 ميدركر كذ ىتبسانم هبرتشيب

-_ ٠ 9 01 

 .لوا يباح 70١8 ص بقاثلا محن ."



 نآ دهاعتب ناشيا هيصوتو هبدن ىاعد تّتمها هب

 :هتفك نابرق ديع ىنعي ىحضأ ديع لامعاركذ نمض داعملا داز رد هِي ىسلجم همالع

 نآ ندناوخ تسا تتس دايعأرياسوزور نياردو تساهاعد نيرتهب هبدن ىاعدو»

 .(دش دهاوخ روكذم تارايز نمض رد نيازا دعب هللا ءاش نا هجنانج

 ىف بئاصملازنك» باتكرد - هتجرد هللاعفر - ىناغرب حلاص دحيم الم ىتار ملاع

 رخاوأر د هك - هجرف هللا لججع - نامز ماما تالاحرخآر د '"بئاطألا انتداس لاوحأ نايب

 :تسا هتفك هدرك لقن - مالَسلا هيلع -

 بئاصمرد امنرّكفتو نآوحنو فيرش ثيدح نسب ىا :ديوك فّلؤم»

 10 ف تح ويم فرد ىلا سد باج يح طة نون يك

 0 ا ياا يو

 اقآلا نب حلاص دّمحم ىلوم ٌجاحلل ةسمخلا بئاصم ىف ىسراف بئاصملازنك» :هتفك ةعيرذلا بعاض ةكنا

 نزيل شمانزا هكنانج تاعك نيا اريز تسا هابتشارب ىنبم "عبط هلتاقمرياس عم دوحوم ىنيورقلا ىناغربلا دمحم

 و تسا تعحررد مهدراهج بابوربمغيي لاوحأ رد لوا باب :«ةميسأ موصعم هدراهج تالاحرب لمتشم دياآيمرب

 تالاح رد نكيل هدركن دقعنم ىباب مالسلا هيلع ءادهشلا ديس ىاربو كيسا مهدرعس بابرد نامز ماما لاوحا

 و ندش عوبطم اًماو درادن نت جنب بئاصمب صاصتخا سي د هدومن ادهشلا دّيس ٍتبيصمب زيرك نيموصعم رياس

 .مدرك لقن مدوخب صوصخم طوطخم هخسنزاو ماهدشن فقاو نم نأ نديسر باجحب
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 7 تت حا حب حج جب
 نا دهاعتب ناشيا هيصوتو هبدن ىاعد تّيمها هباملع زا ىتعامج حيرصت

 شاءهديدرونو بلاط ىبا نب ىلع شرداربرب دندرك هك اهمتس هج ىتسودو تّبحم ضوع
 و هدرك هراشا تراهطو تمصع تيب لهازا تارضح رياس بئاصمب هاكنآ) ارهز همطاف

 :هتفك سب (هدنار نخس عوضوم نيارد ىلحر هحفص كيب كيدزن

 هك دوب ىّدحب تمظع نآ اب ناراوكرزب نيا بئاصم هك شاب تفتلم هعيش ىا نكيل

 بئاصمرانبو دندومنيم تسيزراكشأ نيمز ىورردزاب بعتو جنرو تنحم لامكاب

 - مالَسلا هيلع - نامّرلا بحاص ىاهتناىب بئاصم اما دنتخاسيمو دنتخوسيم نوكانوك

 ليو ادخ لوسر زا نيعالم نأ هك اريز دوشرهاظ و راكشأ تسناوتن مولظم نأ هك ديسر ىّدحب

 دهاوخ جورخريشمشب مهدزاود مامأ هك دندوب هدينش َقزيب اذن مالَسلا مهيلع ىده هّمئاو

 تخادنارب دهاوخ نيمز ىورزا ار ناودعو ملظو دومن دهاوخ فرطرب ار هلطاب بهاذمو درك

 لمح رد هك دندمأرب نيا ددص رد نارفاك نآ اذهل داتسرف دهاوخ متهج رانب ار ناملاظو

 ار لمح نأ ات دنوش لمح ىايوج هك دنداتسرفيم ار هلباق نانزو دنروأ لتقب ار ترضح نآ

 كابرون نأ ىهلا سدقا بانج هكنيازا لفاغ دنشكبو دنيآرب شطقس ددص ردراو نسحم

 دشنو .دش دّلوتم ردامزا هك ىتقو ات تشاد دهاوخ ناهنب شردام مكش ردراو ىسومار

 .دوشراكشآ نيمز ىوررب هك دناوتردامزا دّلوتزا دعب كايرون نآ تهجب

 داجياوا دوجو ليفطب تاقولخمرياسو نيمزو نامسآ هك ىسك نايعيش ىا ناما

 زاار دوخ هك ىعيش دناوتيم هنوكج دور هار راكشآ نيمز ىوررب دناوتن دياب دنشاب هدش

 نيمز ىورربو دريك مارآ دنك روصت ار بلطم نيا نوج دناديم قولخم وا تنيط لضاف

 .دزاسن لك شياههديد بآزا ار نيمز نآ كاخ و دور هار راكشآ

 شوحوو راك قرفرياسو ناتسري تبو سوجم و ىراصنو دوهي ناناملسم ىا

 وارطاخ ليفطب نيمز هك وا نامز ماما و دنور هار نيمز ىوررب اديوه و راكشآ رويطو

 دنزرف مولظم نآرب تعسو نيااب ادخ نيمز نياو دور هارراكشآ دناوتن تسا هدش دوجوم
 .دوش راكشا و رهاظ دناوتن نانمشد فوخزاو دشاب كنت نامولظم

 و َمغو ّجه لامك ردو ميوش عمج مه دركرب هك نايعيش هرمز امرب تساراوازس سب

 قداصرفعج ماما ترضح هك ار هبدن ىاعدو ميزير ورف دوخ ىاههديدزا كشا هّصغ



 نخل

 لَوا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 رد ماما تبيغ نامز رد هك تسا هدومرفرماو تسا هدومن ميلعت امب - مالسلا هيلع -

 ميئامنن زور راهج نآربراصتقا ميناوخبريدغ ديعو ىحضأ ديعورطف ديعو هعمجزور

 رظنب ارنآ فاكشر كج تارقفزا ىرايسب ىرارقيب و نزح تبابزازين ماّيارياسرد هكلب
 .ميرازبو ميلانب هدرم دنزرف نز دننامو ميروآ

 زا ىاهلمجركذو نالوسرو ناربمغيبركذو ادخ ىانثو دمحركذزا دعب اعد نآردو

 :ديامرفيم ديشك ادخ نيد هاررد هكار مالَسلا هيلع نينمؤملاريمأ تامحز

 لوسررما دشن لاثتماو درك ديهش ار مولظم نأ نيرخاو نيلؤا نيرتىقشرمالارخآ

 .«(تسا هدرك همجرترخآ ات ار اعد سي) ناكهدننك تياده تياعر بابرد ادخ

 انتداس تابيصم ىف نيكابلازنك» هك دوخ ركيد باتك رد ملاع نيا :ديوك حراش

 نامهب ار بلطم نيمه- هجرف هللا لّجع- نامز ماما تالاحر خآر د دراد مان «نيمركألا

 متخ اعد ترابع همجرت متخبار باتكو هدركر كذ ميدرك لقن 'بئاصملازنك»زا هك بيترت

 :ةساهدناسر ناياساعد ترابع ةمحرش قارة يتاضملار دك ةكئاتتح فينا هوومت

 زا دعب 'ظاقيا باتكر خاوا رد - ىلاعت هللا همحر - ىناشاك نسحم نب ميهاربا خيش
 مامارروضح ضيفزا نامرح تهجب ندوب مومغمو مومهمب تبسن نائمؤم فئاظو نايب

 هاكردزا ناشيا تساوخ ردو ترضح نآب ناشيا لشوت موزلو - هجرف هللا لَّجع - نامز

 تارقف زا ىتمسق همجرتو لقنزا دعب و ار ترضح نآ جرف ليجعت تّيدحأ ترضح

 :هتفك تسا بلاطم نيارب لمتشم هك هبدن ىاعد

 ردها ا تناقل ندأ نادينا اهو تزل نطسرر ا هدر ك0 جلا علا
 تساراوازس ىليخ سب دننكن شومارف ار ترضح نآراوكرزب نأ ناتسود هك دوب بلطم

 ندناوخ تقوردو دنشاب بظاوم هشيمهو دنيامن دوخ درو ًامامت ار فيرش ىاعد نيا هك

 .«تساروكذم داعملا داز رد هجنانج دنوشب بلق روضح اب نأ ىناعمو تاملك تفتلم

 "«ميعن ةّنجو ناحيرو حور باتكرد - هسمر هللا بّيط - ىنارهط ظعاورقاب ازريم جاح
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 خلا

 مومهمرب صيرحتو هيصوتو - مالّسلا هيلع - مامأ تبيغرب فسأت موزلرد ثحبزا دعب

 :هتفكرما نيا ىارب ندوب مومغمو

 دهع ءاعد ندناوخزاو ميوشن لفاغ هبدن ىاعد ندناوخزا تساراوازس رايسب سب»

 دهع ءاعدرخآردركنبو ميشابركذتم ىردق تسيورم تارايزو هيعدا ىاهباتك رد هك

 نزب دوخ تسار ناررب تسد هبترم هسار دهع ءاعد نيا ىدرك مامت نوج :دناهدومرف هج
 رحتي هراشا ندز ناررب تسد نياو .نامّرلا بحاص اي ىالوم اي لجعلا لجعلا :ىوكبو

 .«دنراد مسر تبيصم لها هكنانح هدش دوقفم تسود نارجهو قارفزا تسا ميظع

 'لامكلا ةآرم باتكرد - هتجرد هللا عفر - ىناقمام هللادبع خيش جاح راوكرزب ملاع

 :هتفك - هجرف هللا لّجع -رصع ىلو ترضح ترايز هرابرد ىمالكزا دعب

 ىعيَتلل ىغبنيفرصعلا ماماو تقولا ناطلس هجرف هللا لّجع هنا كيلع ىنخي ال مث»

 ءاعد ةءارق كرتي ال نأ هل ىغبني امك عباَرلا ماقملارخاوا ىف هيلع هيبنّتلاّرم امك هب لسوتلا

 ءاعدو اف! هترايز انّمضت دق نيئاعدلا ّناف ةعمج لكرصع ةبدتلا ءاعدو حابص ّلك دهعلا
 .«اينّدلاو نيّدلا ىف ةعفان ةيعدأو ةيلاع نيماضمو هل جرفلا

 اننويع هُللاَرقأ - نامز ماما ترايززا هكنآزا سي 'ةعيّشلا جارسرد ملاع نيمهزينو

 :هتفك هدنار نخس - هتيؤرب

 اج همهزازور همه هك تسا بسانم تسارصع ىقيقح هاشداي راوكرزب نأ نوج»

 ىاعدو هعمج زوررصع هبدن ىاعدو حبصره هماندهع ىاعد ندناوخو دوش ترايز

 .«دوشن كرت جرف

 :هتفك مهدزاي باب رد بقاث مجنرد هي ىرون ثّدحم

 نقار ترسيم نأ ب تينا قلتنم هك از ةقررعت همذل قاعو تينا يدحس7اقوا
 تسنانآ ناكديدزا نوخ هدنزيرو اهركج هدنفاكشو اهلد هدنزوس نأ نيماضم هقيقحلا

 زور رد هديسر شماكبوا قارفرهز ىخلتو هديشون بانج نأ تّبحم تبرشزا ىكدنا هك
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 ريع

 لوا دلج ,هبدن ىاعد حرش

 خيشرصاعم نآ فّلؤم هك هميدق تارازمزا ىكيرد هكنانجزين نآ بشرد هكلب هعمج

 هخسنو ىنالوط اعد نوجو دوش هدناوخ دياب تسيورم تسا جاجتحا بحاص ىسربط

 .«ميدركن ركذ دوب عياش نأ

 فياظو رب ثيداحا هب داهشتسا نمض مهد باب لئاوأ رد ار ترابع نياريظنو

 'تسا هدرك ركذ - مالَسلا هيلع - نامز ماماب تبسن نايعيش

 ىلعا - ىدنجريبرقاب دّمحم خيشلا جاحلارادقميلاعريصب دقانوراوكرزب هيبن هيقف

 هنابش لامعاو داروازا ىرصتخم ركذرد هك مّيس بابرد نيركاذلا ةهكافرد - هماقم هلل

 :هتفك تسا هعمج زور

 و دناوخب هدومرف ركذ رئازلا ةفحتو داعملا داز رد هِي ىسلجم هكار هبدن ىاعدو»

 بحاص ىسربط خيشرصاعم نآ فلؤم هك ىميدق رازمزا بقاث مجن رد خياشمزا ىضعب

 ".«دناوخ دياب هك تسميورم ىئاعدزين ةهعمج بش رد هك هدرك تياور هدوب جاجتحا

 ريبعت «خياشمزا ىضعب» هب هلي ىرون ثّدحمزا ىدنجريب موحرم هكنيا :ديوك حراش
 دةرمجا تيركرذ هكنانجح تسا هدوب ىو تياور خيشو داتسا ىو هك تسنآ ىارب هدرك

 :تسا نيا شترابع صنو هدرك ناب حيرصت ىلوا هلاقم همتاخ

 هررب ءاهقفو هرهم نيثدحم مادقأ بارتو تيب لها رابخأ مادخرقحأ نيا هكنادب»

 - نيعمجأ مهيلع هللا مالس نيموصعملا مهتَمنَأ عم مهرشح و مهروجا هللا فعاض -

 وريرحن قّمحم تسا ناشيازا هكرصع ىاهقف مظاعأزا ىعمجزا ًةزاجا منكيم تياور

 نيارد دهزو تدابعرد هك هرَخأتم هثالث نيدّمحم عبار رابخأ تاتش عماج ريصبر هام

 بتك فلؤم ىسربط ىرون ىقت دّمحم نب نيسح ازريم جاحلاريمآلا تشادنريظن نامز

 لئاسولا كردتسم اهنآ مامت عفنأو هبّيط هملكو مالسلارادو بقاث مجن لثم هريثك هعفان

 ".«وا مالكرخآ ان)ًاريخ هلهاو مالسالا نع ىلاعت هللا هازج تسا

 :هتفكرطف ديع زور لامعاركذ نمض ماِيَألا عئاقو ىلا مانألا ةيادهرد هِي ىّمق ثّدحم
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 ضف

 هفيحص ىاعد هلمجزاو نآزا دعبو ديعزامنزا شيب ار هدراو ىاهاعد ىناوخيمو»

 .«ار هبدن ىاعد ىناوخيمو ار اا نيسح ماما ىنكيم ترايزو تسا هلماك

 :تسا هتخادريريز نايب هب ةّجحلا ىذ مهدزور ىفّرعمب باتك نآردزينو

 هلمجزا هك تسا دراو ىئاهاعدو ديعزامنو لسغ نآردو تسا نابرق ديع مهد»

 .«تسا هفيحص ىاعدو هبدن ىاعد

 :تسا هتفكر يدغ زور لامعاركذ نمض باتك نآردزينو

 .«تسا دراو زور نيارد تسا هبدن ىاعد هلمجزا هك رايسب ىاهاعدو»

 :هتفك هعمج زور لامعأر كذ نمض باتك نآردزينو

 .«دنناوخب هبدن ىاعدو»

 :هتفكر طف ديع زور لامعأر كذ نمض نيرئاّرلا ةيده باتكردو

 ءاش نا دش دهاوخ ركذ هعمج زور لامعأر د هك تسا هبدن ىاعد ندناوخ - مششا١

 '.(ىلاعت هللا

 :هتفك ىحضأ ديع لامعأركذ نمض باتك نامهردزينو

 نمض رد ىلاعت هللا ءاش نا نيازا دعب وزور نيارد تساهاعد نيرتهب هبدن ىاعدو»

 '.«دش دهاوخ روكذم هعمج زور لامعأ

 .تسا هدومنركذ ميدرك لقنوازا باتك لارد هكار ىترابع هعمج لامعأركذ نمضو

 فيلاكتزا ىادهّمشركذرد هك مشش لصفرد مهدراهج بابرد لامآلا ىهتتمارذو

 :هتفك تسا هيلع هللا تاولصرصع ماماب تبسن دابع

 (هتفك هكنآ ات) ىوشن ا ا و نارك :هك تسا هبدن ىاعدرد»

 ”.«(هديشون بانج نأ تّبحم همشجزا ىماج هكنآ لد دردزا تسياهنومن هكاعدرخآات

 هجنآزا ا موحرم نا بنتك رياسرد تانايب نياريظن :ديوك حراش
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 صف

 لَوا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 .دش افتكا نآب دوشيم مولعم اعدبوا مامتها دشركذ

 هللا سّدق - ىكلم اقآ داوج ازريم جاح راد قميلاع قّمحم فراعوراوكرزب ليلج ملاع

 ديع فياظور كذ نمض دراد مان «تابقارملا» هك دوخ ةنّسلا لامعارد - هربقرّونو هرس

 عك ركفف

 .«هجرفل وعدي و ىلكتلا ءاكب ىكبيو ةبدتلا ءاعد أرقيو»

 :هتفك هكنآ ات هداد همادا ار فياظوزا ثحزينو

 عم هلالج لج هتلماعم ملع نم هيف ناف بلقلا روضح نع ةبدتلا ءاعد أرقي ّمث»
 ٠.«ةظقيلا لهال ًالماك ألح مامالا عم ةّيعَرلا ةلماعم بداو هئايلوأ و هئايبنأ

 :هتفك ىحضأ ديعزور فياظوركذ نمضزينو

 ناطلسو كماماركذ نم مايألا هذه بساني ام ىلا كيدهيوهو ةبدتلا ءاعد اهنمو»

 نزحلاو دجولا نم كيلع بجي امو ٍدحا لك نمو كسفن نم كب ىلوأوه نمو كنامز

 ايمويرتستل ءاكبلاو

 :هتفكر يدغ ديع فياظوركذ نمض ةالّصلا رارسا باتكردزينو

 ىلا) هميظعت ّقح همظعي نأ ىعيشلا ىلع و دايعألا لجأ نمريدغلا ّنا ملعيل و»

 ةمعن نادقفبرّسحتي و ةبدّنتلا ءاعد تارقف ضعبب هرصع ماما عم هيف ىجانيو (لاق نا

 ".«رميظعلا مويلا اذه لثم ىف هروضح

 بّيط - ىدرجوربلا ميحّرلادبع خيَشلاريبخلا هيبتلا هيقفلا وريصبلا قّمحملا ملاعلا لاق

 :ةّيوضرلا ةّيدهلاب موسوملا هباتكر خاوأ ىف - هعجضم هّللا

 رظتتملا متاقلا انالومل ديعبلا ٌقح ىف ةدراولا تاروثأملا تارايّرلا ىف سماخلا لصفلا»

 هّمح ىف تاروثأملا ظافلألا نم قّلعتي ام َناالَوا ملعي نأ ىغبني و - هجرف هللا لّجع -

 ضّرعَتلا انه ىلصألا دوصقملاو .تاوعدو تالّسوتو تارايز نيب ام هيلع هللا تاولص
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 ضف
 2222-2-22 ل ا بل ب يلم
 نا دهاعتب ناشيا هيصوتو هبدن ىاعد تّيمها هباملع زا ىتعامج حيرصت

 د

 :لوقنف ًادارطتساو ًاعبت تاوعّدلا و تالَسوّتلا ضعبل ضّعتنو ىلوألل

 قالظالا هجو ىلع تاروثأم نيب امو ةبيغلا بادرس ىف تاروثأم نيب اميف هتارايز اما
 ةلّوطم و ةطّسوتم و ةرصتخم ىهو ةيناّتلاركذ انه دوصقملاو .ةنكمألاو ةنمزألا ىلا ةبستتلاب

 :(لاق نا ىلا) ةرصتخملا اًماف

 وهو ةلوطملا نف ةرصتخمو ةطسوتمو ةلوطم نيبام ًاضيا ىهو ةريثكف تاوعّدلا ماو
 و ةعمجلا ةعبرألا دايعألا ىف هتءارق ىلع تحلا درو ىذُلا ةبدتلاب فورعملا ءاعّدلا اهلضفأ

 نيسحلا نب دّمحم باتك نع اهاور ىتْلا ةّرق ىبا نبا ةياور ىلعريدغلاو ىحضألا ورطفلا

 هنع هآور - مالا هيلع - قداّصلا ىلا هدانساب - هنع هللا ىضر - ىرفوزبلا نايفس نب

 ءامهريغو ىدهشملا نب دّمحم و سوواط نبا ليلجلا دّيَسلاك انخياشم مظاعأ نم ةعامج

 لك ىف هتءارق ىف صحخرم وهف ّآلاو ةغلابملاو ديكأتلا ىلع ةلومح ةعيبزألا ايلا ىف هتءارقو

 :اذكه هتفصو نامزو تقو

 ,نيمحاّرلا محرأ اي :هلوق ىنعا هرخآ ىلا ءاعّدلا قاسو)وه لا هلا ال ىذلا هلل دمحلا

 رشنلف ةّقح دئاقعو ةبيرغ تاكنو ةلكشم ٍتاغل ىلع ًالمتشم ناك ثيحو (هدعب لاقو
 اهتاغل اهب ىنعأ ةئالّتلا تاماقملا كلت نم هقيقحت بجي ام قيقحت ىلا ًالامجا كلذ دعب

 ىف للاعت هللا ءاش نا ًالضف كلذل درفتسو ةّقحلا دئاقعلاو رارسألا نم ابيفامو ةلكشملا

 .«ثلاّتلا بابلا لوصف

 لضفأ ار هبدن ىاعد ملاع نيا هك ديآيمرب ًاحيرص ترابع نيا هظحالمزا :ديوك حراش

 تئارق صاصتتخا و تسا هتسناد - هجرف هللا لّجع - نامز ماما ٌقح رد هدراو تاوعد همه

 نسحتسمو اور ماّيأر ياس ردارنآ ندناوخو هدومن لمح ديكأتو هغلابمرب هعبرأ دايعأب ارنآ

 ضوخ و نآرارسا نايبو اعد تالكشم حرشب قيقحت هدعوب هنافشأتم اما ءتسا هدرمش

 لاغتشاب تقو تصرف مدع ناّرس ايوكو تسا هدومنن افو نآرد هروكذم هّمح دئاقعرد

 و لصا ىكي هك ار فيرش باتك نيازا هخسن ود نم تروص ره رد ءتسا هدوب اهنآ

 .تسا هدنام ىلاخ روما نيا قيقحت ىاجودرهردو ماهديد دوب نآ ىورزا ذوخأم ىركيد

 هجوز ردي و تسا هدوب اهقف مظاعأو املع هّلجأ زاوا سي روكذم خيش صخش اَما



 ضف

 لوا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 «ةّيوضر دئاوف»رد هلي ىمق ثّدحمو ,تسا هدوبزينوا داتساو خيشو هلي ىرون ثّدحم

 :هتفكو هدرك حيرصترما نياب هلي ىرون ثّدحم لاح حرشرد

 شيوخ لايع دلاو ىدرجورب ميحّرلادبع خيش جاح بانج هيقف ملاعرب نارهطردو»

 .«هدرك ذَملت

 دهشم نابساب كئالم ناتسآ ىلوتم لاس دنج رمعرخاوأر د ملاع نيا تروصرهرد
 هدومن تافو دهشم رد هدوب بصنم نيا ىاراد هك ِماَيأ نآرد ايوكو هدوب ىوضر سّدقم

 رد هلي ىرون ثّدحم و تسا ىكرزب رازم باتك «ةّيوضرلا ةّيدهلا» باتك نياو تسا

 ل في ىمق ثّدحم نينجمهو تسا هدرك لقنو هدرب مان ىورازم نيازا داصرملا ةمالس

 دهشم سدق ناتسا هناخباتك رد نأ لصا هخسنو تسا هدرك لقن نآزا دوخ بتكرد

 .تئش نا عجارف تسا ظوفحم ىوضر

 نآب ارنآ هيلي ىرفوزب اريز ؛تسا هابتشا «ِغا قداَصلا ىلا هدانساب» :موحرم نيا لوقاَما

 هكنانج تسا هدزرس هلي ىسلجم همالعزا تبسن نيا هكلب تسا هدادن تبسن ترضح

 داعملا داز فيلأتزا دعب هعيش نايمرد تبسن نيا عويش انامه نآّرسو تشذك ليصفتب
 و تسا هدشرداص ترضح نآزا اعد هك تسازوكرم ناشيا ناهذأ رد ايوك هك تسا هدوب

 .دنرامشيم مّلسمو ىعطق ارنآو دننكيمن هعجارم نآ ذخأمب ًاعون
 بادآو لياضف نايبرد هك «دايعألا» ةلاسررد هلي ىناشاك هللا بيبحآلم ليلج ملاع

 :هتفك تسا نابرق ديع بادآ دادعت ماقمرد هك مّيس بابرد تسا هّيعرش دايعأ

 .«هبدن ىاعدو هلماك هفيحص ىاعد دننام هدشروثأم هك تسيئاهاعد ندناوخ - مراهج ١

 (اذك) داشر لوا دلج لياوأ رد - هرس سّدق - ىئابطابط دومحم ازريم ليلج ملاع
 :هتفك الل. نامز ماما لاوحأزا ىكدنارد قيقحتزا دعب نيّدلا ملاعم ةفرعم ىف نيدشرتسملا

 نآب ار تاّمهم رد لّسوتو جرف ليجعت ىاعدو ار جرف راظتنا هك تسنايعيشرب و»

 ".«(لنهدن دايزا راوكرزب

 .2 ص.١

 .7 ص .؟



 لضم

 هك تسنأآ ديآيمرب هدوهعم ّناظمو هدوجوم ذخامزا ّمات عّبتتزا دعب هجنآ :ديوك حراش

 تبسن - مالَسلا هيلع - قداص ترضحب ار هبدن ىاعد هلي ىسلجم همالعزا لبق ىدحأ

 هب باتك نآردوا حيرصتو ار داعملا داز باتك موحرم نآ فيلأتزا دعب اما تسا هدادن

 عياش هعيش نيفلؤم نايمرد تبسن نيا تسا ىورم ترضح نآزاروكذم ىاعد هكنيا

 هفّلْؤم بتكب هعجارم و بلطم نياب هّجوتزا دعب ار ىدحأ منكيمن نامكو تسا هدش
 لئاطالب ثحبو هديافىبرماركاو دنامب ىاههبش ار داعملا داز هلي ىسلجم فيلأتزا دعب
 رد هكيتروص رد 'مدركيم داي هدش ركذ اهنآ رد تبسن نيا هك ار ىبتك ىماسا دوبىمن

 .تسين تبسن نيا هب ىتراشاو ءاميا اي حيرصت هنوكجيه روكذم نامز زا لبق هفّلْؤم بتك

 .تئش نا عجارف

 .(سا) .دش داي اهنأزا ىدادعت هتشذك رد هتبلا ١



 روما ىلع هيبنتلا ىغبنيو

 ةعوبطملا خسنلا ىف ام ىلع ةدايز راحبلا رازم نم ةطوطخملا خسّلارثكا ىف نا - لوألا

 ءاعذلا دنس نم

 و سوواط نبالرئازلا حابصم نع ءاعدلا اذه هلقن دعب لاق هيي ىسلجملا َنا كلذو

 ىف ةالصلار كذي مل هنا آلا هنم هذخا دّيَسلا نأ نَظا ىلاب هحيرصت و ىدهشملا نبا رازم

 :هّصنام هرخآ

 رخا قترطا دهون( وس نيت] نوكشلا نيف طخ معاضنا ذك هتانسو وزر

 ًارخأتم هقحلأف رازملا تادلجم ضعب راشتنا دعب قيرطلا اذهبرفظ دق ذغ ىسلجملا نأكو

 قبس ام ىفّرم دقو] ةرابعلا نم تلخ دق ةرشتنملا ةقباسلا خستلاف خستلا نم هدنعامب

 [عجارف

 عرولا دباعلا لضافلا ملاعلا ىلحلا ىلع نب دّمحم نب دّمحم نب ىلع نسحلاوبأ نيَسلا

 و تاقبطظلا ىف ىطويسلا هركذ ةّيمامالا انئاملع تاقث نم هيقفلارعاّشلا ىوغّللا ىوحتلا

 بتكلا حيحصت ىلع ًاصيرح طبّضلا دّيج مهفلا نسح هللا همحر ناكو ًاغيلب ًاحدم هحدم

 :لاقفلا قابلا انغيش نع .كعو ةلئاكلا ةقيحضلا كرار ءاسفرلا ديمعل ارض اعف ناك

 نبا وه ةيحّتلاو مالَسلا فالا اهتشنم ىلع ةّيداجَلا ةفيحّصلا لوا ىف انثّدح لئاق َنا

 «ع٠ع ةنس دودح ىف ىقوت نوكسلا

 ضف
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 روما ىلع هيبنّتلا ىغبنيو

 ًاصيرح» :هلوق دعب هلوق هيلع هيف داز و هوحن نكس ةدام ىفراحبلا ةنيفس ىف لاقو
 نم غرف هّظخب قودّصلا ىلاما نم ةخسن ىدنعو» :ةرابعلا هذه «بتكلا حيحصت ىلع

 «ةئامسمخ و نيّدس و ثلث ةنس نم ةّجحلا ىذرشع عبار سيمخلا موي هتباتك

 نيقيلا راونا قراشم باتك تاقحلم نم نيتطوطخم نيتخسن ىف تدجو ىفا - ىناّتلا
 دا عهدنا نا ةرايا ول نتنييرك وذ نس ةيدتلا ءاطو وف ةوش ام هناك !ءاعذ ىيوبلا

 و ءايشأ هنم طقساو ةبدتلا ءاعد ىف فّرصت دق ه# هسفن ىسربلا َنارهالّفلا نكل هذخأ

 ةبدنلا ءاعد نم هذخا دق هناب حّرصي ملوًالقتسمرخآ أ ءاعد هلعجو ءايشا هيلا فاضا

 :اذكه هاندجو ام صن :لوقنفرمالا نّيبتي ىتح هنيعب نيتخسنلا ىف هاندجو امركذنلف
 مهّللا نيرهالقلا هلآو دّمحم ىلع ةالّصلاو نيملاعلا بر هلل دمح ا ميحرلا نمحّرلا هللا مسب»

 و كنيدل مهتيضتراو كسفنل مهتيفطصا نيذّلا كئايلوأ ىف كؤاضق هب ىرج ام ىلع دمحلا كل

 ال ميقم ريعن ىف ءاطعلا ليزجو ماقملا عيفر كلذب كدنع مهل تلعجو ءالبلا ليمجب مهتصصخ

 اينّدلا فراخز ىف دهّرلا مهيلع تطرش نأ دعب ءانف الو هقحلي لاوز الو ءاضقنا الو هل عاطقنا

 تملعو 'مهه تطرتشا ام اولبقف ءاقبلارادل لمعلا ىلع لابقالاو ءانفلاراد نع ضارغالاو

 و كيحوب مهتفرشو ءامسلا ةكئالم مهتمدخأو ىنلز كيلا مهتبّرقو مهتلبقف هب ءافولأ مهنم
 ةادهلا مهتلعجو نجلا ءانّئلاو َىلعلاركذلا مه تمّدقو كتايآو كملعب 'مهتعفرو كتالاسر

 ىلا كتمارك راد ةّئلاو كتّج هتنكسأ ضعبف نيرذنمو نيرّشبم ًالسر كيلع ةلالّدلاو كيلا

 و هعبتا نمب كلفلا هل تيرجأ ضعبو اهنع دسحلاب هدعبأو اهنم هجرخأف هودع هنم نكت نأ

 هتبجأف نيرخآلا ف قدص ناسل كلأسو هتبجتناو ًاليلخ هتذختا ضعبو هعم نمأ نمو هتيِجن

 ًاريصن ًاناطلسو ًاريزوو أءدر هيخا نم هل تلعجو اميلست هيلع تمّلسو ًاميلكت هتمّلك ضعبو

 هل تييحأو سدقلا حورب هتدّيأ و بأر يغب هتدجوأ ضعب و ًاريهظ كئادعأ ىلع هتلعجو

 و ًأجارس ىدهلاو ٌقحلا نم هتينآو أجاهنم و ةعرش هل تلعجًالكو تانّيبلا هل تنباو تاومألا

 ىلع كل ةّجحو كداعيمو كنيدل ةماقا ءابقنو أطابسأ هل تلعجو ءايصوأو ٌةظفح هل ترتخا
 ًالوهجر شهلا ىف لهاجملا موقيف ِهّرقتسم ىلع لطابلا بلغيو هّرقم نع قحلا لوزيآلئل كدابع

 .مهيلع حيحّصلاو طلغوهو نيتخسنلا ىفاذك ١.

 مهتدفرو :حيحصلا لعل ."
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 لوا دلج «هبدن ىاعد حرش

 و كيحوب نمؤنو كتايآ 'عبتنف يداه ًاملع انيف تققأو ًالوسر انيلا تلسرأ الول انتر ًايدانم
 تردأو كالمألا تقلخ هلجأل ىذّلا كبيجنو كين و كبيبح ىلارُمألا ىهتنا ّتح كتالاسر

 ًادّمحم كئايفصأ ماماو كتوفصو كّيفص ءاملا ىلع ضرألا تبثاو ءامسسلا تينبو كالقألا

 تيفطصا نم فرشأو تثعب نم مركأو تقلخ نم دّيس هتبجتنا امك ناكف هلآو هيلع كتاولص
 و ءامسألا ميظعب هتصصخو ءامَّسلا ىلا هتعفر و ءايبثألا ىلع هتمّدق تيضترا نم بيطأو

 هركولو هّلك نيذدلا ىلع 'هترهظأو نونكملاّرَسلاب هتيبتجاو نوكي امو ناك ام ملع هتعدوأ

 هتيّرذ نمو ءابقن هتيب لها نم هل تلعج وريبملا فيلا ورينملا باتكلاب هتدّيأو نوكرشملا

 ىف مهتحدمو بويغلا ىلع مهتعلطاو بونُلا نم مهتأرب و بويعلا نم مهترّهط ءابجن ةداس

 ريك ولو كزتلا لها كلا لك فوذتل هللا ةوزت اذن ++ اروهتكم اهرب كانالا قف

 تضرفو مهتّبحم دابعلا ىلع تبجوأو مهتّدوم غيلبلا غيلبتلا ىلع دّمحمرجأ تلعج مث "ًاريهظت

 قئالخلا ىلع مهّقح تبجوأو نيّدلا مهتالاومب تلمكأو مهتفرعمو مهتعاط قئالخلا ىلع

 قَرُقْلا يف ةدوَمْلاَرَجَأ هيلع مُكلأسأآل لق ... ًاّبحو ًارخفو ًاّقح كلذب مه ًابجوم تلقف نيعمجأ

 اًملف كنارفغو كوفع ىلا ةلصولاو كناوضر ىلا ةليسولاو كتفرعم ىلا ليلّدلا هتلعجو '...

 هموق ىلا ًاغّلبم ىداهلا ديبرذنملا ذخأ دقو همامأًألملاو لاق هماقم هاخأ ماقأو هماّيأ تضقنا

 نع هّيلوو هريمأ نإعف هّيبن تنك نمو هالوم نلعف ةالوم تنك نم ساّنلا اهيا ىداني هّبررمأ نع
 قفيلخ اذهو مكيلا هللا لوسر انأ ساّنلا اها هاداع نم داعو هالاو نم لاو مهّللا كرمأ و كيحو

 لح هنم هلحأ مث ىتشرجش نم ساّنلارئاسو ةدحاو ةرجش نم ّىلعو انأ سانا اها مكيلع

 لاقف هتفيلخو هّيصو هلعجو هتمكحو هملع هعدوأ ّمث هباب آلا باوُبألا ّدسف ىسوم نم نوراه

 كمدو ىمحل كمحل ىنيدو ىنيد ىضاقو ىنيمأو ىخأ تنأ لاق مث اهباب َىِلعو ملعلا ةنيدم انأ

 ءاسنلا ةدّيس ءارهّرلا لوتبلاب هّصخ مث ىناداع دقف كاداع نمو ىنالاو دقف كالاو نم ىمد

 وءءاقخلاو ةقالولاو: ةباحضلاو:ةبازقلا هلف ةلالحلاو ةمضفلا ىدعمو ةلادسلاو ةوبتلا نسيت

 .غلبيف هخسن ىف ١.

 .هنيد ترهظارهاظلاو اذك ١.

 . .بازحأألا .8
 .77 .ىروشلا .؟



 ضخ

 روما ىلع هيبنّتلا ىغبنيو

 نيلَجحماّرغلا كتعيشو نيميلا بحاصو نينمؤملاريمأ تنا هل لاق مث ءاوللاو ضوحلاب هّصتخا

 ىلا ىعادلاو ىدهملا ملع دّمح دعب لِي ناكف ىناريج ريخ ةّنِجلا ىف مهرون نمربانم ىلع

 ىف ةبقنم ىف قحلي لو مكحو نيد ىف ةقباس الو محر ىف ةبارقب قبسي مل ءاضيبلا ةّجحملا

 لتاقو ليزنّتلا ىلع هعم لتاق ًامدقف امدق لوسترلاوذح وذحي هبتارم نم ةبترم ىف لني ملو هبقانم
 مهنايؤذ شهانو مهاجر لتقو مهاطبأ ضهانف برعلا ديدانص هيفرتو دق ليواّتلا ىلع هدعب
 اوبصنو هتوادع ىلع اوّبكأف ةّيرفك ًاناغضاو ةّيردب اداقحأ مهبولق عدوأو مهناسرف شهادو

 جاهنم ىلعو هللا نيعب كلذ عموهو نيقراملاو نيطساقلاو نيثكاتلا لتق ىّتح هتفلاخم ىلع

 باهتنا ىلع هتعاجش عم ارباص مثال ةمول هللا ىف هذخأت مل مئاعّدلا ئوق مئازعلا ديدش هللا لوسر

 ًافئاخربانملا ورئانملا ىلع دّمحمركذ ءاقبا ىلع هربص عم اد هتجيرصاتلا ةّلقو لذانحلا ةرثكل هّمح

 هدعاس مانالا دّيس عم ناكف ةّمغلا لومشو ةالا دادترا نم (اذك) همزعو هبصغ ديرجت دنع

 هّقح ابوصغم داؤفلا موظكم ةقالا نع لحتراو هبحن ىضق ىتحربّصلاو ىضترلاب هنيدل دعاسملا
 الا همحر عطق ىلع ةعمج هتقم ىلع ةّرصم ةقالاو نيِلوألا قشاال اعبتم نيرخآلا قشأ هلتق

 و هترسا نم لوذخم و هترتع نم لوتقفف ليبسلا دصق هل نابو ليلدلاب هللا فرع نّمم ليلقلا

 و هتيتف نم حورجم و هتيبص نم حوبذم و هتمورا نم هّقح نع حوفدمو هتّيرذ نم مومسم

 هتمارك لها نم (اذك) رورجم و هترتع نم بوهنمو هتوسن نم روسأمو هتباصع نم همد حوفسم

 هلل ضزالا تناك ذا ءاجّرلا ميظع و ةلزنملا نسح نم ىضتلا هيف امب مه ءاضقلا ملق ىرج ىّبح

 مهنم نيلوتقملاو ىلع لآ نم نيمولظملاو دّمحم لآ نم نيبيَظلا ىلعف ءاشي نم هدابع نم اهثروي

 ّجعيلو عومّدلا ٌحستلف مهو نوبداّتلا بدنيلف مهناطوأ نم نيدّرشملا ىلعو نوكابلا كبيلف
 دعب قدام نيشحلاءاجا هبا نيسملا ندا ندسملا مدا نوعتلا هيلا انو هناناق نوتخافلا

 ةعماللا نيومشلا نيا ةريخلا دعي ةريخلا نبا ليسشلا دعب ليبشسلا نيا كلسدغي نلت قداض

 نيّدلا مالعأ نيا ةرهاطلا ةرتعلا نيا ةرهاّرلا موجنلا نيا ةعماطلا ثويغلا نيا ةعلاظلاراقألا نيا

 نيلسرملا ثراو نيا نيّيبنلا ةفيلخ نيارظتنملا لدعلا نيا لّمؤملا هللا ةّيقب نيا نيداطلا ةّمالا نيا

 ىهتنم و راوذألا 3 اخورارسألا ثراووراربألا ةّيقب نيا نيقداّصلا فلخو نيقيّدَّصلا ةّيقب نيا

 رحبلا نم حابصملا نيا ءاضيبلا ةّركلا بحاص نيا ءايفصألا متاخو ءايصوألا متاخ نياراونألا



 نذر

 لوا دلج «هبدن ىاعد حرش

 هيلا ىذّلا هجولا نيا ءامّسلا ىلا ضرألا نم لصتملا ببَسلا نيا ءايّضلا ديدَشلا (اذك) قيمعلا

 ضزألا تتبث هدوجوبو اينّدلا تيقب هئاقببو ىرولا قزر هنميب ىذّلا لولا نيا ءايلوألا هّجوتت
 و ننَسلاو باتكلا ءايحال ةريخّدلا نيا نينمؤملا ةثاغاو نيّدلا ةماقال ىجترملا نيا ءامسلاو

 رادج مداه نيا نيدتعملا ةكوش مصاق نيا نيّدلا ماعم ىبحم نيا ننَسلاو ضئارفلا ديدجت
 رسد سمار نيا ءاوهألاو ْغيّرلارانآ سماط نيا قاقّشلاو ئغلار انآ ىح ام نيا قافّتلاو كرَشلا

 هللا باب نيا ىوقتلا ىلع ةملكلا عماج نيا ءادعألا لذمو ءايلوألاّر عم نيا ءارتفالاو بذكلا

 نيا ىدهلاو حالّصلا لمش فلؤم نيا ىده لا ةياررشانو حتفلا بحاص نيا قؤي هنم ىذلا

 نيا ىدتعا نم ىلع روصنملا نيا ءالبركب لوتقملا مدب بلاظلا نيا ءايبنألا لوحذب بلاطقلا

 لوتبلل مقتنملا نيا ىضترملا مامالا ةّيقب نيا ئطصملا تلا ةفيلخ نيا اعد اذا باجملاّرطضملا

 نيمايملاو ءايفصألا ةداّسلاو ءايقتألا ةرربلا نباي ءادفلا كل ىحورو ىّمأو تنأ ىباب ءارهتلا

 ةحضاولا لبسلا نباي نيدشاتلا ءافلخلا نباي نيّيدهملا ةادهلا نباي ءابعلا لهأرارُبألاو ءابجتلا

 ميظعلا ىِلعلا نباي ميحرلا فؤَرلا نباي مبركلا ىلا نباي ةلماكلا مولعلا نباي ةحتأللا مجنألا نباي

 تارهابلا نيهاربلا نباي تارهاظلا لئالّدلا نباي تانّيبلا تايالا نباي ميقتسملا طارّصلا نباي

 نباي تافاّصلاو مح نباي تايراذلاو هط نباي تامكحملا تايالا نباي تاغلابلا ججحلا نباي

 ىوأملا ةنج نباي ىهتنملا ةردس نباي ىنم ورعاشملا نباي افّصلاو ميطحلا نباي اجحلاو نوجحلا

 ىرت الو قلخحلا ىرأ نا ّىلعزيزع ىوتلا كب توتسا نيا ىرعش تيل ىماتيلاو لمازالا ثوغاي

 نم تنا ىحورب ىوكش الو جيجض قم كلاني الو ىولبلا ىنود كب طيحت نا ىإعزيزع

 فرش بيبرو ىماست الّرع ةورذ ورحب ةّرد نم تنأ ىحورب اّنع حزانو اّنم لخي مل بئاغ

 دعبت نأ ّىكعزيزع ىرولا كلذخيو كيكبا نا ّىكعزيزع ىتم ىلا كيفراحا ىتم ىلا ىواسييال

 هعزج دعاساف عوزج نم له ءاكبلاو ليوعلا هعم ليطاف لوعم نم له ىصقتو كيلاوم نع

 كنم انموي لصّتي له قلتف ليبس كيلا له ىجحلاو نوجحلا نباي ىنمو ةكم نبايالخ اذا

 ىدّصلا لاط دقف 'كئاذغ نم عفتنن ىتم ىورنف 'َباَصلا لهانم كنم درن ىتم ىظحنف هدغب
 دمحلا لوقت نحنو أطسقو ًالدع ضزالا تألم دقو كارن ىتم ىدتهنف نيع كبّرقنف كارن ىتم

 نيتخسنلا ىف اذك ١.



 ىدرفإ

 روما ىلع هيبنتلا ىغبنيو

 ىلاو كيلا نوقئاّتلا كدابع نحن و ّمهللا ىوتسا شرعلا ىلع نمحّرلا ىولبلا وّرضلا فشاك هلل

 هللا ًاماماو الو انل هتلعجو ًاذالمو ةّجحاانل هتقاو اذاعمو ةمصعانل هتلعج ىذا كّيِلو

 هيلع لص هللا اماقمو اًرقتسم انل لعجاو اماركاو افرش كلذب اندزو امالسو ةّيح اّنم هغلبف

 و هجهنم عسوأو هجرف لّجعو اهدمال ةياهن الو اهددعل ةياغ ال ةالص نيرهاظتلا هئابأ ىلعو

 ىتح مهلمارأو نينمؤملا ءارقف ىلع هب ننماو ةلّدبملا ةلمهملا كماكحاو ةلظعملا كدودح هب مقا

 و هتزجحب ذخأي نّمت انلعجا هللا نيملاعلا بر نيما هعبّتي نمو لطابلا كلهيو هعم ٌقحلارهظي
 انل بهو انيلع ننماو هتعاط ءادا ىف داهتجالاو هتئالو قوقح ءادا ىلع اّئعاو هّلظ ىف ثكمي

 محرا اي ائيرم ًائينه ًاّيور ابرش مهضوح نم انقساو ميركلا كهجوب انيلع لبقاو ةالوو هتعاط
 .«نيمأ نيما نيمحارلا

 هفّرصت ىلا ىرت الا ءاوشع طبخ هيف طبخ هّناف ءاعّدلا ىف فّرصتي مل هتيل :لوقا
 هلازأ و راصبألا هرون فطخب ىذا نقتملا قيقّدلا هماظن نبع ءاعّدلا جرخا فيك فيخسلا

 مصفنا دقعك راصف راكفالاو لوقعلا هنسح شهدي ىذلا نسحألا قيتعلا هماجسنا نع

 اذه هيلاوغو هررغ ترّسكتو هيلاثل و هررد ترئانتف هكلس

 نم ناك هنا ءاش ام هنم هرايتخاو ءايشا هنم هفذحو ءاعّدلا ىف هفرصت نمرهظيو

 .رودّصلا تاذب ميلع وو رومالا قئاقحبريبخ هللا و روثأم ريغ ءاعّدلا ّنا نَظي

 رئازلا حابصم ىف لاق هدقرم هللا رون سوواط نب ىلع ليلجلا دنسلا دّيَسلا نا - ثلاّقلا

 :ماقلا مامالا ةرايز دنع

 :لقو هباب ىلع فقو سّدقملا بادرَسلا ىلا ضماف الثا نييركسعلا ةرايز نم تغرف اذا»

 و هللا مسب :لوقتو ىنميلا كلجر ًامّدقم لزنت مث ,ءاعدلا ...باب ىلع تفقو دق ىَّنا ىلا

 دهشاو هل كيرش ال هدحو هللا آلا هلا ال نا دهشا هللا لوسر ةّلم ىلعو هللا ليبس ىفو هللاب

 لبقتسم فقف هيف تررقتسا اذاف هلّلهو هحّبسو هدمحاو هللارّبكو هلوسر و هدبع ًادّمح نا

 روججلا ةلازال ىجترملا مامالا اهيا كيلع مالّسلا (لاق نا ىلا) هتاكربو هللا مالس :لقو ةلبقلا

 مامالا اها كيلع مالّسلا نايغظلاو قوسفلا لشال ديبملا مامالا اها كيلع مالسّسلا ناودعلاو

 ديدجتلر خدملا اهتا كيلع مالَسلا قاقّشلاو ئغلا عورف دصاحلاو قافتلاو كرشلا ناينبل مداها
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 لَوا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 نتفلاو بذكلا لئابح عطاقو ءاوهألاو غيّرلا راثآ سماط اي كيلع مالّسلا ننّسلاو ضئافلا

 ىلع ةملكلا عماج اي كيلع مالَسلا ةفيرّشلا ةلودلا ءايحال لّمؤملا هبا كيلع مالَسلا ءارتمالاو

 نيدلا ماعم ىبحم اي كيلع مالسلا هللاراث اي كيلع مالَسلا هللا باب اي كيلع مالسّسلا ىوقتلا

 و كلبي ال ىذلا هللا هجو اي كيلع مالَسلا نيدتعملا ةكوش مصاق اي كيلع مالسلا هلهأو

 نيب لصتملا ببَسلا اهتا كيلع مالَسلا ناميالا نكر اي كيلع مالَسلا نيّدلا موي ىلا ىلبي ال

 فلؤم اي كيلع مالسلا ىدهملا ةياررشانو حتفلا بحاص اي كيلع مالّسلا ءامّسلاو ضنالا

 لوتقملا مديرئاّتلاو ءايبنألا ءانباو ءايبثألاراث بلاط اي كيلع مالَسلا اضرلاو حالّصلا لمش

 اذا باجملارظتنملا اهتا كيلع مالّسلا ىدتعا نم ىلع روصنملا اهتا كيلع مالَسلا ءالبركب

 نباي كيلع مالّسلا ناودعلاو روهلا ةلازال قابلا َقَملاَرِبلا فئالخلا ةّيقب اي كيلع مالَسلا اعد

 مالسلا ءارهّرلا ةمطاف نباي كيلع مالسلا ىضترملا لع نباي كيلع مالسلا ئطصملا ىلا

 ءابجتلا نباي كيلع مالَسلا نيقتملا ةداقلاو نيبّرقملا ةداّسلا نباو ىربكلا ةحيدخ نباي كيلع

 مالّسلا نيّيدهملا ةادلا نباي كيلع مالَسلا نيدتهملا ءايفصألا نباي كيلع مالَسلا نيمركألا

 نيمركألا ةفراطغلا نباي كيلع مالسلارشبلا ةداس نباي كيلع مالَسلار يخلا ةريخ نباي كيلع

 كيلع مالَسلا نيبجنألا ةمراضنحلاو نيبجتتملا ةرربلا نباي كيلع مالَسلا نيرهطملا بئاظألاو

 نباي كيلع مالسلا ةبقاّتلا بهَشلا نباي كيلع مالَسلا ةئيضملا جرسلاو ةرينملا ججحلا نباي

 موجَتلاو ةرهاّرلا بكاوكلا نباي كيلع مالَسلا ملحلا نداعم نباي كيلع مالَسلا ملعلا دعاوق

 مالّسلا ةعطاسلاراقالا نباي كيلع مالّسلا ةعلاطلا سومشلا نباي كيلع مالسلا ةرهابلا

 مالَسلا ةروهشملا نئَسلا نباي كيلع مالَسلا ةحئآللا مالعالاو ةحضاولا لبَسلا نباي كيلع

 مالّسلا ةدوجوملا تازجعملاو ةدوهشملا دهاوّشلا نباي كيلع مالَسلا ةروثأملا ملاعملا نباي كيلع

 لئالّدلاو تانّيبلا تاّيآلا نباي كيلع مالَسلا ميظعلا أبنلاو ميقتسملا طارّصلا نباي كيلع

 و تاغلابلا ججحلا نباي كيلع مالَسلا تاحضاولا نيهاربلا نباي كيلع مالّسلا تارهاللا

 تايداعلاو رولاو تايراّذلاو سيو تامكحملاو هط نباي كيلع مالّسلا تاغباَسلا معنلا

 تيل ىلعألا ّىلعلا نم برتقاو ىندأوا نيسوق باق ناكف ىلدتف ىند نم نباي كيلع مالا

 ىرت الو قلخلا (ىرت) ىرا نأ ّلعزيزع ىوط ىداوب تنا ما ىوّنلا كب تّرقتسا نيا ىرعش



 كك

 روما ىلع هيبنّتلا ىغبنيو

 كب طيجحت نأ ناعزيزع ىرت الو قلخلا ىري نا ناعزيزع ىوجن الو سيسح كل عمسي الو
 لوقن نحنو اّنع حزن ام حزان نم تنا ىسفنب اع باغام بّيغم نم تنا ىسفنب ءادعألا

 تنا هللا لوقتو كيدي عفرت مث نيعمجأ هلآو دّمح ىلع هللا ىلصو نيملاعلا بر هلل دمحلا
 "«هرخا ىلا ءاعّدلا ىولبلاو بركلا فشاك

 ىلع ىخي ال امك ةبدتلا ءاعد نم تارابعلا هذه ذخا دق هِي دّيَسلا نارهالا :لوقأ

 "ةبدتلا ءاعد تارقفو تارابعلا هذه ظحال اذا دقاتلار ّبدتملا

 ١. :رئازلا حابصم  .5١18ص راحب رازم  "7١9ص 19 ج ديدج باج .؟50و 87/.
- 3 3 01 

 .هئاشنا نم تسيل ةرايزلا هذه ّنا ليذلا ىلاردصلا نم دّيسلا ةرابع نمرهظي .؟



 ةبيغلا نامز ىف جرفلا راظتنا باوث

 ول اُرَفَح َنيَِل ُلوُقَيَو » :ىلاعت هلوق ريسفت ىف 'ناهربلاريسفت ىف ىنارحبلا دّيسلا لاق

 هللادبع نع مامه نب دّمح انثدح :لاق ليعامسا نب دمحا انثدح :لاق هيوباب نبا»

 :لاق ةدعسم نع ملسم نب ىسوم نع ىريمح ار فعج نب
 وبا هيلع ّدرف مّلسف هاصع ىلع ًاثكتم ىنحنا دقريبك خيش هانا ذا ٍةِهِب قداصلا دنع تنك

 لاق مث ىكب مث اهلّبقف هاطعاف اهلّبق ال كدي ىنلوان هللا لوسر نباي :لاق مث باوجلا هللادبع

 ةنس ةئام ذنم مكمئاق ىلع تأ كادف تلعج :لاقف ؟خيش اي كيكبي ام :غ هللادبعوبا

 و ىلجأ برتقاو ىمظع قدو ىدلج ٌقرو ىّتسربك دقو ةنسلا هذه ورهشلا اذه :لوقا

 ال فيك و ةحنجالاب نوريطي مكئادعا ىراو نيدّرشم نيلوتقم مكارأ ّبحأ ام مكيف ىرا ال
 تنك انمئاق ىرت ىتح هللا كاقبا نا خيش اي :لاق مث لف, هللادبع ىبا انيع تعمدف - ؟ىكبأ

 :لاقف هلقث نحن و ءدّمحم لقث عم ةمايقلا موي تئج ةّينملا كب تّلح ناو ىلعالا مانسلا ىف

 .ىتيب لها قرتعو هللا باتك ءاوّلضت نل امهب اوكسمتف نيلقثلا مكيف فلخم ىنا
 جرخي انمئاق ّنا ملعا خيش اي :لاق مث .ربخلا اذه تعم ام دعب ىلابا ال :خيشلا لاقف

 بلص نم حجرخي َىلعو ءىلع بلص نم جرخي نسحلا و ,ىركسعلا نسحلا بلص نم

 ىلاراشاو اذه ىنبا ىسوم بلص نم حجرخي ّىلعو ءىإلع بلص نم جرخي دّمحمو دمحم

 :خيشلا لاقف .نورهطم نوموصعم انلكر شع انثا نحن ىلص نم جرخ اذهو ,ىسوم هنبا

 ١. ج٠١ :ديدج باج .ىكنس باج 017 ص 7/ 778.

 ١ . .؟77 دعرلا زين منو. دعرلا

 نضرضت
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 ةبيغلا نامز ىف جرفلا راظتنا باوث

 ملعا انضعب نكلو ءاوس لضفلا ىف نحن ال :لاقف - ؟ضعب نم لضفا مكضعب ىديس اي
 مويلا كلذ هللا لوطل دحاو موي آلا ايندلا نم قبي ملول هللاو خيش اي :لاق مث .ضعب نم

 تبثي كانه هتبيغ ىف ةريحو ةنتف ىف نوعقي انتعيش ناو آلا تيبلا لها انمئاق جرخي ىتح
 .«كلذ ىلع مهنعا مهللا ,نيصلخملا (هاده) اذه ىلع هّللا

 :سداَسلا ءزجلا ىف 'هيلاما ىف خيشلا نبا لاقو

 : ىسوطلا ىلع نب نسحلا نب دّمحم نب نسحلا ىلعوبا ديفملا ديعسلا خيشلا انربخأ»

 ا :لاق لي ىلع نب نسحلا نب دّمحمرفعجوبا دلاولا ديعسلا خيشلا انربخا :لاق

 ىنثدح :لاق ىبا ىنثدح :لاق هي هيولوق نب دّمحم نبرفعج مساقلاوبا انثدح :لاق دّمح نب

 دّمحم ىبأ نع دارزلا بوبحم نب نسحلا نع ىسيع نب دّمح نب دمحا نع هللادبع نب دعس
 خيش ءاج ذا 39 دّمحم نبرفعج دنع أسلاج تنك :لاق بهو نب ةيواعم نع ىراصنالا

 و :الكإ هللادبعوبا هل لاقف .هتاكرب و هللا ةمحر و كيلع مالَّسلا :لاقفربكلا نم ىنحنا دق

 هل لاقف ىكبف هدي لّبقف هنم اندف ءىّتم ندا خيش اي .هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا كيلع

 ءاجر ىلع ميقم انا هللا لوسر نباي :هل لاق ؟خيش اي كيكبي امو :مالسلا هيلع هللادبعوبا

 مكيف هارا الو مويلا اذه ورهشلا اذه و ةنسلا هذه :لوقا ةنس ةئام نموحن ذنم مكنم

 ءانعم تنك كتينم ترخا نا خيش اي :لاق مث اها هللادبع وبا ىكبف :لاق ؟ىكبأ نأ ىنمولتف

 دعب ىنتاف ام ىلابا ام :خيشلا لاقف .ِيْيَي هللا لوسر لقث عم ةمايقلا موي تنك تلجع ناو

 كرات ىنا :لاق ُةْيِقَي هللا لوسر ّنا خيش اي :إلغ هللادبعوبا هل لاقف .هللا لوسر نباي اذه

 و ءىجن ىتيب لها ىترتعو لزنملا هللا باتك ءاولضت نل امهب متكسمت ناام نيلقثلا مكيف

 .ةمايقلا موي انعم تنا

 :لاق ؟تنا نيا نف :لاق . ال :لاق .ةفوكلا لها نم كبسحا ام خيش اي :لاق []

 ىنا :لاق ؟اه نيسحلا مولظملا ىدج بق نم تنأ نيا :لاق .كادف تلعج اهداوس نم

 هللا بلطي مد كاذ خيش اي :لاق .رثكأو هيتآل ىلا :لاق ؟هل كنايتا فيك :لاق .هنم بيرقل

 ةعبس ىف اليل لتق دقلو اغا نيسحلا لثمب نوباصي الو ةمطاف دلو بيصا امو .هب ىلاعت

 ١. ج ىسوط خيش ىلاما ١ ص ”١8 :ىدلج كي مق باج .فجن باج ١18١.



 ع

 ِلَوا دلج ءهبدن ىاعد حرش

 نيرباصلا ءازج نسحأ هللا مهازجف ءهللا بنج ىف اوربصو هلل اوحصن هتيب لها نمرشع

 امدرطقي هسأر ىلع هديو كلا نيسحلا هعمو هِي هللا لوسر لبقا ةمايقلا موي ناك اذا هنآ
 .(ىدلو) ىنبا اولتق ميف ىتمأ لس تر اي :لوقيف

 .«مالَسلا هيلع نيسحلا ىلع ءاكبلاو عزجلا ىوس هوركم ءاكبلاو عزبملا لك :مالسلا هيلع لاقو
 مهضعب ىلع أدامتعا» :ةرابعلا هذهب 'ئطصملا ةراشب ىف لي ىربطلا نيدلا دامع هلقنو

 .«انتمو ادنس ثيدحلا ىبا ىنثدح :لاق هيولوق نب دمحم نبرفعج مساقلاوبا انثدح :لاق

 :ةبيغلا عوقو نم ائانرقابلا هبربخا ام باب ىف "نيدلا لامك ىف هلي قودصلا لاقو

 رافضلا نسا ني دن انثدج لاق لن نيلولا ني دما نيوسملا نين انكدغنو

 نعرباج نع حلاص نب لضفملا نع ةريغملا نع هيبا نع قربلا هّللادبع ىبا نب دما نع

 نيتباثلل بوط ايف مهماما مهنع بيغي نامز سانلا ىلع ىتأي :لاق هنا ةكايرقابلارفعج ىبا
 هلالج لج ىرابلا مهيداني نا باوثلا نم مهل نوكي ام ىندا نا نامزلا كلذ ىف انرما ىلع

 متناف ىّتم باوثلا نسحب اورشباف ىبيغب متقّدص و ىّرسب متنمأ ىناما و ىدابع :لوقيف

 و ثيغلا ىدابع سا مكب ورفغا مكل و وفعا مكنعو لبقتا مكنم ًاّمح ىاماو ىدابع
 اهف هللا لوسر نباي :تلقف :رباج لاق .ىباذع مهيلع تلزنال مك الولو ءالبلا مهنع عفدا

 .«تيبلا موزلو ناسللا ظفح :لاق ؟نامزلا كلذ ىف نمؤملا هلمعتسي ام لضفا

 ةعيشلا حدم و جرفلا راظتنا لضف باب ىف 'راحبلا نمرشع ثلاث ىف هلي ىسلجملا هلقنو

 .ةثيدحلا ةعبطلا ىف حّحص دقو خاسنلا فيحصت نع هّلعلف 99 قداصلا ىلا هل أبسان

 :(متاقلا ىلع صنلا) ةبيغلا عوقو نم 32 قداصلا (نع ىور) هبربخا ام باب ىف ضيا لاقو
 رفعج نب دّمح انثدح :لاق هيلي ىدنقرمسلا ىولعلارفظملا نبرفعج نبرفظملا انثدح»

 ىثاّيعلا دوعسم نب دّمحم نع ًاعيمج ىدنقرمسلا يعن نب دّمحم نب رديحو .دوعسم نب

 نمحرلادبع نب سنوي نع ىسيع نب دّمحم نع عاجش نب دّمح نب ىلع ىنثدح :لاق

 ١. :ديدج باج .فحجن باج "79 ص ”/ 7 .



 فش

 ةبيغلا نامز ىف جرفلا راظتنا باوث

 هللا لوق ىف ُهْيَِي دمحم نبرفعج قداصلا لاق :لاقريصب ىبا نع ةزمح ىبأ نب ىلع نع
 رئاهانياسا نب ال كو لق عب يأ زيكو تاي لت أ 7 'لج وزع

 0 ا ا اا

 ".«نونزحي مه هلو مهيلع فوخاال نيذلا هللا ءايلوا كئلوا هروهظ

 :"عيرفلل رظتنملا باوث ىف ىور ام باب ىف ًاضيا لاقو
 نب رفعج انثدح :لاق هِي ىدنقرمسلا ىولعلا رفظملا نبرفعج نبرفظملا انثدح»

 ىكفوبلا ىلع نب ىكرمعلا ىنثدح :لاق دّمحم نبرفعج انثدح :لاق دوعسم نب دّمح

 نب ءالعلا نع ىريمنلا ىسوم نع نوميم نب ةبلعث نع لاضف نب ىلع نب نسحلا نع
 ناك نمك ناك هل ًارظتنمرمالا اذه ىلع مكنم تام نم :لاق اه! هللادبع ىبا نع ةباّيس

 نب دّمحم ىنربخا :لاق فورعم نب رفعج نع دوعسم نب دّمحم نع دانسالا اذهبو

 مهيلع هئابأ نع نسحلا ىلا نع ىطساولاركب نب ىسوم نعريشب نبرفعج نع نيسمحلا
 .ىلاعت هللا نم جرفلا راظتنا ىتما لامعا لضفا :لاق ُهيَْي هللا لوسر ّنا مالسلا

 ىبأ نع دشار نب نسحلا هّدج نع ىبحي نب مساقلا نع ىسيع نب دّمحم نب دمحا نع

 انرمال رظتنملا :لاق الفا نينمؤملاريما نع هئابأ نع هللادبع ىبا نع ملسم نب دّمحم وريصب

 .هّللا ليبس ىف همدب طّحشتملاك

 د نورد اقدم لاق ل ند رمعسلا ئيولعلا مقلتملا نيراقج عنرقلكلا اقدح

 :لاق ىطاباسلا رامع نع لاس نب ماشه نع بوبح نب نسحلا انثدح :لاق ىؤلؤللا

 .164 .ماعنألا ١.
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 نورا

 لَوا دلج :هبدن ىاعد حرش

 ةدابعلا ما لضفا لطابلا ةلود ىفرتتسملا مكنم مامالا عم ةدابعلا :افي هللادبع ىبال تلق

 ىفّرَسلا ىف هللاو ةقدصلا راّمع اي :لاقف ؟مكنمرهاظلا مامالا عم هتلودو قحلا روهظ ىف

 رتتسملا مكماما عمّرَسلا ىف مكتدابع كلذكو ةينالعلا ىف ةقدصلا نم لضفا لطابلا ةلود

 هللا دبعي نم ةندهلا لاحو لطابلا ةلود ىف مكودع نم مكفول لضفا لطابلا ةلود ىف
 ًاتادحو ةضيرف ةالص مكنم ىلص نم نا اوملعا ... مامالا عم قحلا روهظ ىف لج وزع
 ةالص نيرشعو ةسمخ اهب هل لج وزع هللا بتك اهتمتاف اهتقو ىف هودع نم اهب ًارتتسم

 اهب هل لج وزع هللا بتك اهتمتاف اهتقو ىف ةلفان ةالص مكنم ىلص نمو «ةينادحو ةضيرف

 فعاضيو ةنسح نيرشع اهب هل هّللا بتك ةنسح مكنم لمع نمو «لفاون تاولصرشع
 ىلعو هنيد ىلع ةّيقتلاب لج وزع هللا نادو هلامعا نسحا اذا مكنم نمؤملا تانسح هللا

 .ميرك لج وزع هللا نا ةريثك ةفعاضم ًافاعضا هناسل نم كسماو هسفن ىلعو هماما

 ملعا نا ٌبحا ىنكلو هيلع ىنتثثحو لمعلا ىف ىنتبغر دق كادف تلعج :تلقف :لاق
 نحن و قحلا ةلود ىفرهاظلا مكنم مامالا باحصا نم ًالامعا لضفا مويلا نحن انرص فيك

 ؟ لجوزع هللا نيدوهو دحأو نيد ىلع مهو

 و موصلاو ةالصلا ىلاو لج وزع هللا نيد ىف لوخدلا ىلا مهومتقبس مكنا :لاقف

 نوعيطم رتتسملا مامالا عم مكودع نم أّرس هللا ةدابع ىلا وريخو هقف ّلك ىلاو جحلا
 كولملا نم مكسفنا ىلعو مكماما ىلع نوفئاخ قحلا ةلودل نورظتنم هعم نورباص هل

 ثرح ىلا مكوّرطضاو كلذ مكوعنم دق ةملظلا ىديا ىف مكقحو مكماما قح ىلا نورظنت

 نم فونخلاو مكماما ةعاطو مكتدابع و مكنيد ىلع ربصلا عم شاعملا بلط و ايندلا

 اف كادف تلعج :هل تلقف :لاق .ًائينه مكل ًائينهف مكلامعا هللا فعاض كلذبف مكودع

 و كتماما ىف مويلا نحن و قحلا روهظ ىف مئاقلا مامالا باحصا نم نوكن نا أذا ىنمتن

 نا نوتحت انما هللا ناحيست :لاقف ؟ ىلا ةلود تاحضا لامعا نم ًالامغا لضفا كفغاط

 ةملكلا هللا عمجيو دابعلا ةماع لاح نسحيو .دالبلا ىف لدعلاو قحلا لج وزع هللارهظي

 و هقلخ ىف هللا دودح ماقيو هضرا ىف لج وزع هللا ىصعي الو ةفلتخم بولق نيب فلؤيو

 .قلخلا نم دحا ةفاخم قحلا نم ءىثب ىنختسي ال ىتح هورهظيف هلها ىلا قحلا هللا دري



 نصوح

 ةبيغلا نامز ىف جرفلا راظتنا باوث

 هللا دنع لضفا ناك آلا اهيلع متنا ىتلا لاجل لضرب كس رع د رابعاو هلاوإما

 '.«اورشباف ادحاو اردب دهش نّمنريثك نم لج وزع

 ':صاصتخالا ىف ديفملا لاقو

 نع ّىلع نب ةّيما نع لاله نب دمحا نع دمحا نب نسحلا نب دّمحم نع هنعو»

 :ىل لاقف :لاق ؟94 مثاقلا باحصاوا نحن لضفا امتا :لف0 هللا دبع ىبال تلق :لاق لجر

 و مكماما ىلع نيفئاخ نوحبصت و نوسمت مكنا كلذ مئاقلا باحصا نم لضفا متنا

 و ةّيقت ىف مكموصف متمص نأو ةيقت ىف مكتالصف متيلص ناروجلا ةَّمما نم مكسفنا ىلع

 لثم اذه وحن نم ءايشا ّدعو ءمكتداهش لبقت مل متدهش ناو ةيقت ىف مكّجحف متججح نأ

 هللا ناحبس :ىل لاقف :لاق ؟اذه ىلع ناك اذا مالسلا هيلع متاقلا ىتمتن اهف :تلقف .هذه

 «مولظملا فصنيو لبسلا نمأيو لدعلارهظي نا بحت اما

 :"عرفلل رظتنملا باوث ىف ىور ام باب ىف أضيا قودصلا لاقو
 دّمحمرفعج ىبأ نع ىطساولا ديمحلادبع نع نابا نبرمع نع ةبلعث نع هدانساب)»

 :الفإ لاقفرمالا اذهل ًاراظتنا انقاوسا انكرت دقل هللا كحلصا :هل تلق :لاق ائارقابلا ىلع نب

 و ىلب - ؟اجرخم هل هللا لعجي ال لج وزع هللا ىلع هسفن سبح نم ىرتا ديمحادبع اي
 انرما ىبحا ًادبع هللا محر انيلع هسفن سبح ًادبع هللا محر ءًاجرخم هل هللا نلعجيل هللا

 دّمحم لآ مئاق تكرداول نا :مكنم لئاقلا :لاق - ؟مئاقلا كردا نا لبق تم ناف :تلق :لاق

 .«هعم ديهشلاك لبال هفيسب هيدي نيب عراقملاك ناك هترصن

 مل هماما فرع نم هنأ ناونعب أباب ةّجحلا باتك ىف ىفاكلا ىف ىنيلكلا دقعنا دق :لوقا

 'مامالا ةفرعم ىنعمب اهلك ثيداحا ةعبس هيف لقن ورّخاتوارمالا اذه مّدقت هّرضي

 ثيداحالا كلت عيمج لقنو ناونعلا اذهب ةبيغلا باتك ىف اباب اضيا ىنامعنلا لعج دقو

 ”فرحب افرح هيف
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 ندر

 لوا دلج .؛هبدن ىاعد حرش

 .. ىف نساحملا باتك ىف قربلا هلقنو

 نع) 'نيدلا لامك و نساحملا نع حجرفلا راظتنا لضف باب ىف 2 ىسلجملا هلقنو

 (نامعنلل ةبيغلا باتك

 :391 نيسحلا نب ىلع جاجتحا باب ىف 'جاجتحالا ىف ىسربطلا لاق

 نب ىلع ىديس ىلع تلخد :لاق ىلباكلا دلاخ ىبا نع ىلامثلا ةزمح ىبا نع و»

 :لاق - ؟اذام نوكي مث هللا لوسر نباي :هل تلقف :دلاخوبا لاق (لاق نا ىلا) كلا نيسحلا

 لها نا ةلاخ ابا ايودغي ةنفالا و هللا لوشر ءايضوا نمرشع قاثلا هللا لوب ةببقلا تقع

 هركذ ىلاعت هّللا نال نامز لك لها لضفا هروهظل نيرظتنملاو هتماماب نيلئاقلا هتبيغ نامز
 مهلعج و ةدهاشملا ةلزنمب مهدنع ةبيغلا هب تراص ام ةفرعملاو ماهفالا و لوقعلا نم مهاطعا

 و اّقح نوصلخملا كئلوا فيسلااب هِي هللا لوسر ىدي نيب نيدهاجملا ةلزنمب نامزلا كلذ ىف
 «عيرفلا مظعا نم عجرفلا راظتنا :390 لاق .ًارهجو ًأّرس هللا نيد ىلا ةاعدلاو ًاقدص انتعيش

 نم الاب قداصلا (نع ىور) هبربخا ام باب ىف ”نيدلا لامك ىف ًاضيا قودصلا لاقو
 :(متاقلا ىلع ّصنلا نم) ةبيغلا عوقو

 نع ىبا انثدح :لاق قربلا هّللادبع ىبا نب دمحا نب هّللادبع نب دمحا نب ىلع انثدح»

 دانزلا نلغ ىاو ناتس'ني دق نع دلاخ نب دقحت ةيباآ نع هللادبع نأ نبدا ىدج

 و ا قداصلا دمحم نبرفعج هللادبع ىبا ىلع تلخد :لاق ىخركلا ميهاربا نع ًاعيمج

 و هتلبقف هيلا تمقف مالغوهو ةئءرفعج نب ىسوم نسحلاوبا لخد ذا هدنع سلابجل ىنا

 و ماوقا هيف نكلهيل اما ىدعب نم كبحاص ها اما ميهاربا اي :ِالِغا هللادبعوبا لاقف تسلج

 هبلص نم هللا نجرخيل اما باذعلا هحور ىلع فعاضو هلتاق هللا نعلف نورخأ هيف دعسي
 و ةمامالا ندعمو هلئاضفو هماكحاو هملع ثراوو هدج نيم هنامز ف ضزالا لهاريخ

 ولو هرما غلاب هللا نكلو هل ًادسح ةفيرط بئاجع دعب نالف ىنبرابج هلتقي ةنكحلا سأر

 مهلحاو هتماركب هللا مهصتخا ًاّيدهم ًامامارشع انثا ةلمكت هبلص نم هللا جرخي نوكرشملا هرك

 ١. راحب ١١/١2 . ص 0 ج ديدج باج ١1١١.
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 ضف

 ةبيغلا نامز ىف جرفلا راظتنا باوث

 .هنع بذي ُةْْيَي هللا لوسر ىدي نيب هفيسرهاشلاك مهنمرشع ىناثللرظتنملا هسدقر اد

 اف! هللادبع ىبا ىلا تدعف مالكلا عطقناف ةّيما ىنب ىلوم نم لجر لخدف :لاق
 ةنسلا) لباق نم ناك اًملف كلذ ىلع تردق اهف مالكلا رتتسي نا هنم ديرا ةّرم ةرشع ىدحا

 دعب هتعيش نع بركلل جرفملاوه مهاربا ابا اي :لاقف سلاجوهو هيلع تلخد (ةيناثلا

 .مىيهاربا اي كبسح نامزلا كلذ كردا نمل ىبوطف فوخو عزجو ليوط ءالبو ديدش كنض

 .«ىنيعلرقا الو ىبلقل اذه نمرسا ءىشب تعجر اف :ميهاربا لاق

 فكلا وربصلا نم ةعيشلا هبرما اميف ىور ام باب ىف 'ةبيغلا باتك ىف ىنامعنلا لاقو

 :ةبيغلا لاح ىف راظتنالاو

 بوقعي نب فسوي نب دما انثدح :لاق ةدقع نبا ديعس نب دمحم نب دمحا انثدح»

 و ؛هيبأ نع ةزمح ىبا نب ىلع نب نسحلا انثدح :لاق نارهم نب ليعامسا انثدح :لاق

 الا :موي تاذ لاق هنا ا هللادبع ىلا نع ريصب ىلا نع صفح نب (بيهو) بهو

 ال نا ةداهش :لاقف .ىلب :تلقف ؟هب آلاًالمع دابعلا نم لج وزع هللا لبقي ال امب مكربخا

 انئادعا نم ةءاربلاو انل ةيالولاو هللارما امبرارقالاو هلوسرو هدبع ًادّمحم ناو هللا آلا هلا

 .ا91 ماقلل راظتنالاو «ةنينأمطلاو داهتجالاو عرولاو مهل ميلستلا و ةّصاخ ةنّمالا ىنعي

 مءاقلا باحصا نم نوكي نا هّرس نم :لاق مث .ءاش اذا اهب هللا ءىجي ةلود انل نا :لاق مث

 هل ناك هدعب مكاقلا ماقو تام نافرظتنموهو قالخالا نساحتو عرولاب لمعيل ورظتنيلف

 .«ةموحرملا ةباصعلا اهتيا مكل ائينه اورظتناو اوّدجف هكردا نمرجا لثمرجالا نم

 ."جرفلا راظتنا لضف باب ىف راحبلا نمرشع ثلاث ىف هلل ىسلجملا هلقنو

 ١. ص ٠١8 ص ديدج باج .نارهط باج 7٠١.
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 ماقم بسانم راعشازا ىخرب

 ماج
 كانمغ ناج دمأ بلرب ترجهز

 ميوج وت لصو ىتّيعمج رهب

 تيوكب ميأ ىبش ره ىناهن

 ميوُك راويد و رد اب ترسحب

 كانمغ ناج مرايسىم ىئوكب

 :ىهوكزوريف ىريمأ

 الأ نأ ىدش تيلءاننألا
 كايا و ىنعمجي هللا لعل

 كاملس نيأ ىملس عبر اي الأ

 كاخزا ديآىم ناج ىوب اجنأ هك

 ؟تساجك تياج ناهج ٍناج ىاو ناج ٍناهج ىا

 ؟تساجك تياوأموت ىوأمرد تستزا ىملاع

 تسينوت ضيف هصرع ناك ناهجرد ىياج تسين

 ؟تساجك تياج دوخوت اجربابوتزا ىناهج ىا

 ار قوش مشج هك ىداو نأ متسنادىم شاك

 ؟تساجك تياي يفك ِكاخ زا دزاسىم ايتوت

 ىئوت شنامهم هك تّنج نأ ناوضر ىكشاك

 ؟تساجك تياوضرووك تياوطيذ ىدوب هتفك

 ىوطيذ هن ارت دريك ارف ىوضر هن هك ىن

 ؟تساجك تيالاو يالاب ىئاجنك ار ود ناك
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 ماقم بسانم راعشازا ىخرب

 شيوخ رونىب هديد زا مياهدنام تملظي ام

 ؟تساجك تياديب ىاج ناهني مسجرد ناجوج ىا

 تست ىادرف هدزم راظتنا رد ىملاع

 ؟تساحك تيادرف زورما ملاع هأنب ىا

 ىدوخ ىايند ىاسلباج و اقلباجب رك
 ؟تساجك تيايند ىاسلباجو اقلباج هكوك

 تسينوتزاارامو تسه ىريِزَك امزاارترك
 ؟تساجك تياتمه هك تناسمهوت نوج رخآ تسيك

 دوجولا نايعأ هايقل نيا تقاتشا نم اي

 ؟تساجك تياوريوت ىئاوريوتزج ارام تسين

 انس ىئامه نيذدلا لالج
 ىهلا مئاق تجّبح ىا

 هللا وه هّنلا تيآ ىا

 دوعوم ماما نيد ىداه ىا دودمم لظ قلخر سرب ىا

 ىئادخ ىلجت ةآرم ىئايربك تاذ هنيئآ
 رهاظ و ئرهظم تدحو رد رهاظم هولج ركنشور

 ىهاشداب وت ىكدنب ىا
 هاَكآ ىتسهّرس همهززا ىا

060141 

 قحلاوه تعيرش حابصم قّبطم نيازخ حاتفم

 ىدوجو  هياس  هدرورب



 ضف

 لّوا دلج :هبدن ىاعد حرش

 ىراكدرك نيد تكججبح وت

 ىناهن اههديد ز دنج ره

 ىتايح همشجوت هنشتام
 تسشرد مياهدنام هك باتشب

 كالول ةايش :ةييكت ثراو ىا

 ميثوب وت هر رد هك تسسيريد

 اورد ميئوت بلط ردنا

 تقايتشا رد ام هك تسيرمع

 ىنابز رتب نابل كشخ ام

 ميناشف ناج وت مدق ردنا

 ار ادخ ىكدنز همشج ىا

 ميرارقىب راز قشاع ام

 ئئابككرب هدرب هك تساتتقو

 ىاشكب هدرب ليمج ىور زا

 'ىئاونيب ىاون و ميئام»

 ناميا نكر و نيد هياب ىا

 تسيراز و هآ وت هرب ار ام

 كسبنا ةلافعسا وك ونم ارنا

 زيربل ملظز ناهج تسا هتشك

 ناسحا نيعب نارظتنم رد

 "ار انس تمركمب بايرد

 تسارارطضا ماقم هك نونكا

* * 

 ىراج و تشه غاب هوابون

 ىناهج نيا مزب نك نشور

 اخت شوب ا ةفرع اب
 تسدزا مياهتفر هك بايرد
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 ميئوج تاحك ناجح تحار ىا

 ىوضر و ىوطيذ و هكم رد

 تكقارف نا رد

 ىناكدنز با وت فصو رد

 ميزوس

 مينامب بل هنشت هك دنسبم
 ار ام هنشت بآ رد راذكم

 ميراظتنا مشج وت هار رد

 ىئامن ناقشاعب راسخر

 ىامنب شيوخ لامج هدربىب

 ىئاجك ناج ىاون و كرب ىا

 ناج شمار و حور تحار ىا

 تسميراي تقو هك نونك باتشب

 تسلا هئاغا عقوم هك ثوغلا

 زيخ اج ز ركداد رواد ىا

 نارجه تشذك دحز هكركنب

 ار أانث نيا ريذيب ىو زا
 تسلا راك هبدن ىاعدب ارام

 ١. ناريحو نادركرسو هتشكريس هديك فلاب واوو ىناث نوكسو لوا حتفب اورد» :هتفك عطاق ناهرب رد 50



 ضيع

 ماقم بسانم راعشازا ىخرب

 ارهز و ىلع قحب بر اي احطب لوسر قحب براي

 مظعا مسا دننتجني ناك مركا طبس ود قحب براي

 انيك رصع مابا فورم وزر ثرلحي اه لد منع
 بر اي مامالا جرف لّجع بّرقت نم قٌقحب كوعدأ

 هتفك نينج نأ ناونع ردو هتخاس هدنراكن ىاضاقتب ار هحيدم نيا :ديوك هدنراكن

 :ةدسا

 هجرف ىللاعت هللا لّجع نامز مامارصع َىلو ترضح هاكشيي ضرعزيمأهبدن باطخ»

 ىرجه ششو دونو دصيس و رازه نابعش هام رد انس ىنامه نيّدلا لالجريقح نيازا

 .«ىرجه ىسمش ١7١00 هام دادرم قفاوم ىرُق

 ٌرد» هب موسوم دوخ راعشأ ناويد رد هّرس سّدق ىتيأ نيسح دّمح خيش ٌجاح

 :هتفك ىاهديصق رد '“ناطلغ

 ىمه ديأ ناج هزات ثيدح زك ربخ شوخ ىاون شوخ ىا ابحرم

 ىوضر هب ىو قايتشارب لمتشم دروم راهجره هكركيد دروم هسو هديصقرخآ ات)

 (تسا ىوط ىذو

 ١. نارهط باج 55 ص عع”١13.,



  3101 5 9م ©١

 ركاالثم تسا نتشاد ارف هآرب مشجو ندوب فنزب شوك ىنعمب راظتنا هك تسا حضاورب

 ار ىرورض مزاول مامتو دزاسيم مهارف ار تامذدقم همهرفسزا شيب دنكر فس دهاوخب ىسك
 دنمانيم تكرحرظتنم ار سك نينج دشابيم تكرح تقو كنزب شوك هاكنآ دنكيم هدامآ

 ناوتيم ار ىسك روهظرظتنم سب .روهظرظتنم و جرف راظتنا ىنعم رد لاح تسا نينجمه

 و هدرك لمع ديابو دياش هكنانج ار دوخ ىعرش فياظوو ىنيد فيلاكت همه هك تفك

 درادن شيب رد تاهج نيازا ىعنام هنوكجيهو هدومن زارحا ار هّمئاوربمغيبو ادخ ىاضر

 دروأ ىاجبزين ار فيلكت نياو هفيظو نياات تسا ماما روهظ ىارب تكرحر بخ ر ظتنم طقف

 ودعك مخ انروهل كتقوزست ا ريقعكو يما هكهتازا دن انات ددهتش اديه اكن يمجكو

 .دياين ديدي روهظ و راظتنا ىنعم قّقحت رد تهج نيازا ىاهشدخ

 باوث» بابرد جحلا باتكرد ىنارقبحاص عماول رد هِي ىسلجم ىقت دمحم ىلوم

 تيا هتفك دوخ تانايب نمض «ليخلا ىلع ةقفتلا

 ترضح هك ىرفعج ناميلس زا ةسّشسا لوقنم حيحص أي حيحَصلاك كئسي»

 نامدرم دزنو دنشاب فئاخو ازا نانمشد ات ددنبب ىبسا هكره :هك دندومرف الكا, نسحلاوبأ

 ات ددنبب داهج دصقب ىسكركاو ءدوشن مك هناخ نآزا تكرب وريخو دشاب هتشادار بسا

 .دش هتفك ىبلاطم هراب نيارد مهرتشيي ١.

 .7/857/ا/ :ديدج باج ١©٠١. ص .مود ءزج يكد باج هخسن مود دلج .؟

 ا
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 ؟ تسيكر ظتنمو ؟تسيج راظتنا

 شياو دور داهجب ترضح نأ تمدخ رد ديامرف جورخرمألا بحاص ترضح نوج هكنآ

 تاولص ترضح نآ نوج هك مناديم هجركا ماهدرك نينج هدنب نياو ءدوب دهاوخرتشيب
 لاثمأزا نوجو دشابوا بسانم هك دومرف دهاوخ ىسكبار ىتمدخره دوشرهاظ هيلع هللا
 لاثمأو تخاس دهاوخ رومأم ثيداحا لقن تمدخب ارام ديآيمن داهج ىريب اب ًاصوصخ ام

 تاّيهام بلق ترضحنآ نامز رد هكنآر كم تسا تسكش ببس دشاب ىكنج ردركا اهام

 ماهتشاد هاكن بسا دوريم لامتحا نوجو ددرك لصاح ر كيد ىتّوق ترضحنأ تكرببو دوشب

 ترضح نأ تمزالم فرشب ار هتسكش نيا ىلاعتو هناحبس ٌقح هك مراوديماريشمش اب

 .«دنادرك هدنز ترضح نآ نامز رد ,فيرشتزا لبق دسرب دوعوم لجارككاو «دنادرك فرشم

 ':هتفكز ينو

 :هك لندومرف

 شنانمشد مشج ىروك ببسو دشك دّمحم لآ مئاق مايق راظتناو ددنبب ىبسا هكره

 و مولعب ارشا هنيسو دنادرك خارف اروا ىزور ىلاعتو هناحبس قح دنيام نانمشد هك دشاب

 .«(ثيدحلا) دنادرك لّصحم اروا تادارمو دنادرك رّونم تاياده

 رظتنم فيلكتو هفيظوو ميراذكيمرتارف ىمدق دش نشور روهظ و راظتنا ىنعم نوج

 .مينكيم نايبرتقيقد روطب ار روهظ

 ىزاجم هن دشاب ىقيقح دياب راظتنا
 .ىزاس تروصو اعّذاو مّهوترب هن دشاب تّيعقاورب ىنبم و

 رد هك مالسلا مهيلعو هيلع مئاق ماماروهظو دّمحم لآ جرف راظتنا هك تسناد دياب

 رب نأ ىانب دياب تسا هدش ىفزعم ُةبْيََي ايبنالا متاخ تّما لامعا لضفا رايسب تاياور

 تابوثم نأ ٌقحتسمرظتنم صخش ات دشاب هدش راوتسا تّيعقاو ساساو تقيقح لصا

 هجيتن تّيونعم زا ىلاخ ىروص راظتنارب هنركو دشاب رابخاو ثيداحاردروكذم رامشيب

 .هحفص نامهو باب نامهرد ١.
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 لّوا دلج .«هبدن ىاعد حرش

 تسارايسب قرفرادرك و راتفك نايم هك تسا ىهيدب اريز .دش دهاوخن بّترتم ىبولطم

 دص ود :تسا هتفكو كين ىسودرف ميكح .هزادناو ّدح ىب توافت لمعو لوق نايمو

 و تخسرادرك اما تسا نابزرسربو ناسأو لهسرراتفك ءتسين رادرك مين نوج هتفك

 زا ىكدنا اب عوضوم نيارد ىنانخسب هصالخ روطب كنيا .تسا ناج نداد دنناموراوشد

 .ددركر تحضاورما ات ميزادرب ىم نأ لئالدو دهاوش

 ىكدامآو ًاّيهتزا ديابن رروضح ضيف دنموزرآو روهظ رظتنم هكزيزع ردارب ىا نادب

 ديامن ىعرش فيلاكت نايتاو ىنيد فئاظو ماجناب افتكا خماش ماقمو كرزبرما نيا ىارب

 ىارب ار دوخ هتشاذكر تالاب ار مدق و هتشاد دنلب ار تّمه دياب اهنيا دوجو اب هكلب سبو

 دزاس هدامآورضاح نانجوا دصاقم تفرشيبو نامز ماما باكر رد ىراكادفو ىزابناج

 و نوج نودبو دريذيب لدو ناجب دوش رداص ترضحنازا ىنامرفرهزينروهظزا دعب هك

 ىو ىعطق ررضرب هكلب دشاب تخس و راوكان ىورب نامرف نأ ماجنا هجرككا دنك ارجا ارج

 مامتبو دراذك رانكرب ىلكب ار ىويند عفانمو ىصخش ضارغأ هكنآ لصاح .دوش مامت
 دوهيراظتنا لاح وا لاح هك دوريم نآ ميب هنركاو ددرك دوخ ماما داقنمو عيطم ىنعم

 ىوزرآو ديماب زارد نايلاسزا نأ فارطاو هنيدم دوهي هك اريزار متاخر بمغيب ندمآ دشاب
 روهظ زا دعب نكيل دندوب هدش دودح نأ نكاسو هنيدم ميقم نامّرلارخاربمغيب روهظ

 ترضحنأآب ناميازا دوخرادنيو معزب ناشيارب ترضح نأ تبن لوبق ندوب ٌقاش ببسب

 زارد نايلاس و زابريد زا هكنآ اب دنتفرن ترضحنا تّوبن لوبق رابريز و دندومن ىشاحت

 تّمذم و شهوكن دروم هجيتن ردو دندوب وا روهظ هارب مشج و دنديشكيم ار وا راظتنا

 .دنداد دابرب ار دوخ ىايندو نيد هتفركر ارق ىلاعتقح

 ':هتفك بولقلا ةايح مّود دّلجم رد لي ىسلجم همآلع

 ىاهباتك رد دوهي :هك تسا لوقنم مالسلا هيلع قداص ترضحزا قّثوم ثيدحردو»

 عضوم نآ بلط ىارب سي دوب دهاوخ دحأو ريع نايمرد ُهِييَي دمحم ترجه هك دنديد دوخ

 سب تسيكي دحاو دادح :دنتفك دنتفكيم دادح ارنآ هك دنديسر ىهوكب سي دندمأ نوريب

 ١. ص) تسا هلآو هيلع هللا ىَلص مركاربمغيب تئعب هب تاراشب باب هك مود باب ءمشش لصف ١"(.



 م

 ؟ تسيكر ظتنم و ؟ تسيج راظتنا

 رد ىضعبوربيخ رد ىضعبو دندمآ دورف كدف رد ىضعب دندش قّرفتم هوك نأ ىلاوح رد

 هياركو دننيبب ار دوخ ناراي هك دندوب ءاميترد هك اهنأ دندش قاتشم ىتّدمزادعبو ءاميت

 نايمزا ار امش :هك تفك ناشياب ىبارعأ سب سيق هليبقزا ىيبارعأزا دنج ىرتش دندرك
 نوجو هدربخ ارام ىسرب عضوم نآب هاكره :هك دنتفك ىبارعاب ناشيا .مربيم دحأ و ريع

 دزب اهرتش تشيزا سي تسا دحأ هوك نياو تساريع هوك نيا :تفك ديسر هنيدم نايمب

 ووو * هب ىجايتحاو ميديسر دوخ بلطمبام :دنتفكو دندمأ

 ميدركيم بلط هكار عضوم نآام هك دندوب كدفوربيخرد هك دوخ نارايب دنتشونوورب

 هناخو مياهتفركر ارق عضوم نيارد نونكا :دنتشون باوج رد ناشيا ءام ىوسب ديئايب ميتفاي

 ميكيدزن رايسب امش هبامو تساراوشد ام تكرحو مياهدومن ليصحت لاوماو مياهتخاس

 نيمز رد ناشيا سي تفاتش ميهاوخ وا ىوسب تعرسب ددركر هاظرظتنمربمغيب نأ نوجو

 ديسرربخ نوجو دندرك ليصحت تاناويحو لاوماو دنتخاس اههناخو دنتفركر ارق هنيدم

 لاوماو دنك كنج ناشيا اب هك دش ناشيا هّجوتم دناهدرك عمج رايسب لاوما ناشيا هك عّبتب

 و دومن هرصاحم ارناشيا نارّكركشلاب عّبت و دندش نّصحتم ىاهعلقب ناشيا دريكب ارناشيا

 دنتخادنايمريزب ناشيا ىاربوجو امرخ بشردو عّبتركشل نافيعضرب دندركيم محر دوهي

 دندمأ دورف هعلقزا سي داد ناما ارناشياو درك محر ناشيارب ديسر عّبتبربخ نيا نوجو

 .منامب امش نايم رد مهاوخيم امش دالب ارم تسا هدمآ شوخ :تفك ديد ارناشيا نوجو

 تسنامّزلارخآر بمغيب ترجه لحم دلب نيا هك اريز ىنامب دلب نيارد هك تسين ارت :دئتفك
 ناشيوخ زا نم :تفك .دناسرمهب لاس دناوعيمت اجنيارد دوشن رهاظ وا ات ىهاشداب جيهو

 دننك ىراياروا دوشرهاظ ترضح نآ هكيتقو هك مراذكيم امش نايم ردار ىعمج دوخ

 بلاغ دوهيربو دندشرايسب ناشياو جرزخو سوا تشاذك هليبقود ناشيا نايمرد سب

 ثوعبم ُةَََي دمحم نوج :هك دنتفكيم ناشياب دوهي دنتفركيم ار دوهي لاوما نوجو دندش

 رع تريد نأ رعب سبه يمازح نوري هرج نارباو اههناعر ا اههوك
 هيآ نيارد ىلاعت ٌح ىنعم نيابو دندشرفاك واب دوهيو دندروآ نامياواب راصنأ ديدرك

 اوُفََعاَم ْمُهَءاَحاَمَلفاُرَمَح َنيِلا ىلع َنوُحَتْفَحْسَيلْبَق نم اوُناَكَو ...ا :تسا هدومرف هراشا



 لكحل

 لّوا دلج .هبدن ىاعد حرش

 ©« َنيِرِفآكلا ىلَع ِهَّللا ُهَنْعَلَف هب اوُرَقُك
 نايم دندوب ىهورك :هك دومرف دنديسرب ترضحزا هيآ نياريسفترد قّثوم ثيدحردو

 دمآ دهاوخ نوريب ىربمغيي هكار ناتسريتب دندركيم ديدهت هك اللا ىسيعو ُةْييََي دّمحم

 دمآ نوريب ترضح نأ نوج سي دنك نينجو نانج امش ابو دنكشب ار امش ىاهتب هك
 .(واب دندشر فاك

 :هدرك لقن 'ىمق ريسفتزا هيأ نيمهريسفت رد هلي ىناشاك ضيف
 جرخي ئبن ناوا اذه برعلا اهيا :ئبتلا ءىجم لبق برعلل نولوقي دوهيلا تناك

 نيبو ةرمح هينيع ىف ءمهلضفأو ءايبنألارخآوهو ةنيدملاب هرجاهم نوكتو ةّكم نم

 و ىرعلا رامحلا بكريو تارمتلاو ةرسكلاب ىزتجيو ةلمّشلا سبلي ةّوبتلا متاخ هيفتك

 عطقنم هناطلس غلبي ىقال نمب ىلابي الو هقتاع ىلع هفيس عضي لاكقلا كوحضلاوه
 ةفّصلا هذهب هّيبن هللا ثعب اًملف داع لتق برعلار شعم اي هب مكتلتقنل ورفاحلاو ٌمخلا

 ١. "...هب اوُرَّمَك اوُهَرَع ام َمُهَءاَج

 "هعنك سلجم هك تدي تياوربنيا ةمفبرت كتيزو
 هظيرق ىنب سيئر ديسأ نب بعك لوسر ترضح نوج هك تسا لوقنم سابع نبازا»

 نآ شاوح نبا تّيصو ارت ديشخبن عفن ايآ بعك ىا :هك دومرفواب دنزب ندرك هك ديبلط ار
 رقف ىوسب مدمآو ار شيع تذل و بارش مدرك كرت :تفكيمو دوب هدمآ ماشزا هك ىملاع

 هكمزا شجورخ و تسا هدشوا ندش ثوعبم تقو هك ىربمغيب ىارب ندروخ امرخو
 هدنشكو «نادنخ رايسب تسواو دوب دهاوخ وا ترجه هناخ هنيدم نياو دوب دهاوخ

 دهاوخ راوس هنهربرخربو امرخ و كشخ نانب دومن دهاوخ تعانق هك نارفاك رايسب

 دوب دهاوخ ىربمغيبرهموا فتك ود نايمردو دوب دهاوخ ىخرسوا ىاههديدردو دش

 .89 .ةرقبلا ١.
 ماماريسفت اب هك ىياج (...مهيلع ءاوس اورفك نيذلا ّنا) هيآريسفترد ىمق ميهاربا نب ىلعريسفترد ثيدح ١.
 .توافت ىمكاب مرا :ىفاص ريسفت .3727/1”١7:ديدج باج .(18 ص)هدش باج اللا ىركسع

 .869 .ةرقبلا ."

 .(77 ص)ربمغيب هب تاراشب باب .بولقلا ةايح مود دلجم رد .؟
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 ؟ تشيك ر ظتتم و ؟ تسيح راظتنا

 ىهاشداب «درك دهاوخن نمشد جيهزا اوريو تشاذك دهاوخ شودرب ار دوخريشمش و

 دوب نأ هنرككاو دّمحم ىا دوب نينج :تفك دسر ناروتس ّمس هك اجرهب ديسر دهاوخوا

 نيدرب نكيلو مدروآى م نامياوتب هنيآره هنيآره ديسرت نتشكزا هك دنتفكيم دوهي هك
 .«دندز ار شندرك ات :دومرف ترضح سي مريميم ناشيا نيدربو مدرك ىناكدنز ناشيا

 '.تسا هدروأز ين هظيرق ىنب هوزغ نايب نمض ار تياور نيا

 ':هدرك نايب نينج ار هيآ لوزن هجو دوخريسفت رد هي ىزار حوتفلاوبأ
 اب نوج مالَسلا هيلع لوسر ندمآزا شيي نادوهج هك دوب نأ تيآ نيا لوزن ببسو»

 ديايب تسا دّمحم هك نامّرلارخآر بماغيبركا :ىدنتفك ىدندرك هرظانمو تموصخ ناكرشم

 زا ميرت ىلوا ٌقحب ام :هك ديوككبو دراد ناميا امربماغيب هبوا دهد ىهاوكام ىاربو دشاب اماب

 هيلع ىسوم امربماغيب و تسا ٌقح ام باتكو ميباتك لها ام هك دناد نيا نوج ناكرشم امش

 ٌدَقَف اوُحِتْفَتَسَت نإ :تفككب تيآركيد رد ىلاعت ىادخ هكنانج دوب قداص ىربماغيب مالَسلا

 انرصنا ّمهَّللا :هك ىدندرك اعد ىديسر ناشياب ناكرشمزا ىجنر نوجو «'...خْتَمْلا ُمُكَءاَج

 هب نك ترصن رام ايادخراب «ةاروّتلا ىف هتعن دجن ىذا نامّلارخآ ىف ثوعبملا ىبتلاب

 هيلع لوسر ندمأ تقو نوج ميباييم ةاروتردوا تفصو تعنام هك نامّرلارخاربماغيب

 ىربماغييراكرور دمآ كيدزن انلق ام قيدصتب جرخي ىبتلا نامز لطادق :دنتفك دوب مالَسلا
 نوج «'... ِهِباوُرَفَكوُفَرَعاَم َمُهَءاَجاََلَف ...) ميتفكام هكارنآ ىتسار دنك نايبو ديايب هك

 هن نيا دنتفكو اب دنا شرفاك تاروتردوا تفصو تعنب دنتسنادو دنتخانشارواو دمايبوا

 .(دسحو ىغبب دنتسناد هكنآب دنا شرفاك ميدناوخ تاروتردوا تعن هك تساربماغيب نآ

 هدروأ لي حوتفلاوبأ خيش هجنآر يظن ركذزا دعب *نيقداّصلا جهنم رد أ هللا حتف ىلوم
 :تسا هتفك

 دشاب قاحسا ىنب زاربمغيي هك دوب نامك ار ناشيا هج ءنآب دندشرفاك هب اورفك»

 ١7١. ص بولقلا ةايح ١.

 .ىدلج جني ىاهباجزا لقا دلجم ١09 ص ١.

 .194 «؛لافنألا .*

 .89 ؛ةرقبلا .*

 .45 ص لوا دلج .6



 كد

 لَوا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 نآب ناشيازا تساير توفرب فوخو دسح تهجب ايو دندشرفاك دوب ىليعامسا نوح

 .«دنديوركن

 و مامت لاثتماب هدامأ ار دوخ مامارظتنمركا هك دوشىم مولعم ىبوخب هتشذك تانايبزا

 نآ ميب دنكن ميتفك هك ىحرشب روهظ ماّيارد ترضح نآ تاروتسد ماجنا ىارب لماك دايقنا

 .ىدينش هك ىحرشب دندوبربمغيب روهظرظتنم هك دوشب دوهي لاح ريظنوا لاح هك دوريم

 نيارد بلاغ اريز ميزادربيم دوب دناوت دهاشرما نياب هك ىبلاطمزا ىخربركذب كنيا

 ضيف هتسياشو راظتنا لهاار دوخو دوشيم هبتشمزينرظتنم دوخرب عقاو هك تسنآرما

 .تسين حيحص رّوصت نيا هكنأ لاحو دنكيمرّوصت ماماروضح كارداوراديد

 :هتفك 'نيقيلا ٌقح رد هلي ىسلجم همالع

 اسبو تسين نكمم ار اههديدرثكا باتفأ صرقب رظن هكنآ هيبشت هوجو زا مجني»

 نديد نينجمه دوش نأ ندش راتو هريخ اي هدننكر ظن مشج ىروك ثعاب هك دشاب

 هكنانج ددرك ناشيا تريصب ىروك ثعاب دشاب اسب ترضح نآ لاثميب لامج سمش
 زا دعب و دندروآيم ناشياب ناميا مالّسلا مهيلع ءايبنأ تثعب زا شيب مدرم زا ىرايسب
 ذا هنا دري تسوور اسعاوةاحز ا نفساك نوح هديناق نضارغا زا ضعي تيبس ىدعي

 هك تسينرودو هنيدم دوهي زا ىرايسب دننام دندركيم راكنا دنتشاد هك هّيرهاظ تساير

 .«(دنشاب نينج نايعيش ناتسرب ايندزا ىرايسب

 رد الئاارصع 1311 ادا ا بلا هنا ىرون ثّدحم

 - هللا ا ا وا ناهنب باتفايرابخا

 5و مت هك دندرك لقن املع زا ىضعب زا هكلب»

 .«هنم هللاب ذوعن ؛ناطيش مادرد نداتفاو نامز نآردرابتخاو ناحتما

 :تيب نيا تسا قيقحت نيا بسانمو

 مرادن رايزا ءدوخ مشجزا هلك مراد مرادن راديد قيال دوب هك ىمشج

 ىئاهباوج نمض تبيغ هلاسر رد هتمحرب هللا هدّمغت ىلع رادلدريرحن راوكرزب دّيس

 .ىدمتعم باج ١١١ ص ١.



 نعرحو

 هّينمهبو هّيوفص نيطالس نامز ردرادتقااب نايعيش هكنيا دوجو اب» 'نخس نيا در رد هك

 جورخ ارج دندوب ترضح نآ جورخ دنموزرآو قاتشم همهو دنديسر مهب هّيهاش لداعو

 ىراصناب عّيشت لها دابا ضيفوونهكل هدلب رد نوج اذه اننامز ىف نينجمهو دومنن

 سب دنكىمن جورخ ارج رايسب نتاليو هناخيوتو دنراد هرهاق جاوفا ىراصنو دناهتخاس

 جورخ ناكدنب تدعاسم مدع ببسب و تسا دوجوم هكنيا هّيماما معز هك دش مولعم

 تيحالص سي دشاب نابجو لدزب ترضح نآ هك ديآ مزال آلاو تسا طلغ دنكيمن

 هفحت بحاص ىولهد لضاف هلضعم تانايب لّصحمو هجيتن هك «دشاب هتشادن تماما

 :هتفك 'تسا هّيرشع انثا

 نيا كنزو درآ شوهب ار تلفغ هداب ناشوهدم هك تاعقاوو صصق هلمجزا مهو»

 بيرف ار قلخ ماوع هك دهاوخيم هدرب راكب توادع بصان هك ار تاسيلدتو تاعيملت

 ءادهشلا دّيس ترضح بانجو ملسم ترضح هلئاه هعقاو ديادزب قح ةأرم زا دهد

 :هك تسنآ دراد قّلعت هيف نحن امب هجنآردقب نآ نايب تسا

 نأ مودق ىاعدتسا نّمضتم ىب رد ىب نالوسر ورتاوتم ىاههمان هفوك لها نوج

 صلاخ نايعيش ناياش هك ىمسقب ىرايو ترصن بتارم راهظاو دنداتسرف ترضح
 قيرط مالسلا هيلع نيسح ماما ترضح دندرك ترضح نأ بانج تمدخ رد دشابىم

 ترضح نأ هداز ّمع هكار ليقع نب ملسم ترضح بانج هتشاد ىعرمار طايتحاو مزح

 فرطزا ار ليقع نب ملسم هك دومرف ىملق نومضم نيدب ىاهمانو داتسرف هفوكب دوب

 ديراد نم هرابرد هك ارامش صولخ و تقفارم تقيقح وا ات متخاس هناور امش ىوسب دوخ

 وااب هك منكيمرما ار امشو ديامن تفايرد ههفاشملاب ديراد هك ىتابثو مزع تالاحو

 نسحزا ارم واركا سي ديزاس مكحم ديابىم هك ىمسقار ناميبو دهعو دينك تعيب
 هناور بقع زا نم ىلاعت هللا ءاش نا دزاس ربخم امش ندرك تعيبربخ و امش تدارا

 هدجيه بيرق هفوك لهاو ديسر هفوكب ملسم نوج سب .مالَسلاو مسريم امشب هدش

 تدارا نسح راهظاو هديقع صولخ بتارم راهظاردو دندشزئاف تعيب فرشب درم رازه

 ١. ص 217,20.
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 لوا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 بانج تمدخب هتشون ار لاح تقيقح ملسم ترضح دنتشاذكن ورف قياقدزا ىاهقيقد

 دهع ثكن ناميبو دهع همه نيا اب هفوك لهأرخآ داتسرف مالسلا هيلع نيسح ماما

 لتق ضرعمب ار ليقع نب ملسم بانجو دنتفرك شيب ارركم و ردغ قيرطو دندومن

 تسا نشور و حضاو قلخ مامترب تشذك ءادهّشلا دّيس بانجرب هجنآو دندروأرد

 هدش هتشون نأ ترابعب نّيعم ىباتكزا هن دمآ ملق ديقب هجنآو تسين نآنايب جايتحا

 لحم تسين ىئوكتفك نآرد ار ىسك و تسا تارتاوتم هلمجزا هعقاو نيا نوج هكلب
 .ديامرفوفع ىلاعتقح دشاب هدشريسي ىتوافتركا هدش هتشون هدنامرطاخ رد هجنآ

 ىاملع هك تسا هّيماما تاّيعامجازا هك تسناد ديابب سي ىتسنادار نيا نوجو

 مهيلع ٌداَرْلاو دنانامّرلا بحاص بانج ٌماع بئان ىربك تبيغرد هّيماما بهذم [و] نيد

 تياغزاو نآرب تسا ضن هلظنح نبرمع ثيدح هجنانج ةّمئألا ىقاب ىلعو هيلع ٌدارلاك

 و تسا نشورو ناباتراهطا هّمئا نايعيش دزنراهتلا ةعبار ىف سمشلاك ىنعم نياراهتشا

 دنشاب هتشاد صاصتخا مهفو لقع ديزمب هك فاصنا نابحاص سب تفايرّرقت نيا هاكره

 ار نيد ىاملعو دننك ضرف الها ءادهشلا دّيس بانج ىاجبار نامّرلا بحاص ترضح

 هكار نامز ىارماو نيطالسو دنهدرارق ماسم ترضح ىاجب دنا ترضح نأ ماع بئان هك

 نايعيش ىاجب دننكىم ترضح نأ جورخ ىاتمت بتارمراهظاو دنيامن ىم عّيشت ىوعد

 تبسنار ىئاعا نايعيش نيا تعاطاو لاثتما بتارم دوخ نيبرود لقعب سي هفوك لها

 نأ نابئان اهنيا هكنياب اهنيا ىنابز فارتعا دوجو اب 4 نامّرلا بحاص ترضح نابئانب

 ترضحب تبسن لئاوارد هفوك لها نايعيش هجناركا دنيامرف هظحالم دنراد دناترضح

 ىعرم نيد ىاملعب تبسنار قيرط نآ اهنيا دناهدروأ دايقناو ىرادربنامرف بتارمزا ملسم

 باّون تعاطا نامز نايعيش هجنانج هك دشاب دناوتيم اهنيا ىوكتفك لحم دنشاب هتشاد
 ىرادرب نامرفو تعاطا ديامن جورخ الفل بحاصركا هّنبلا دننكيم نامّرلا بحاص ترضح

 مزال جورخ ةّجحلل ًامامتا مالّسلا هيلع نيسح مامارب هجنانجو درك دنهاوخ ىرابس ناجو

 ببسب الإ ترضح نأ تبيغرذعزاب دنجره دشاب بجاو جورخ مه بحاصرب ديدرك
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 ؟ تسيكر ظتنم و ؟ تسيج راظتنا

 راكافج تما نيازا هاكره :هك ديوكب دناوتيم ىلاعتقح دندروارد لتق ضرعمب ار ادهّشلا

 مامتا نوج دنيامن ترصن ىاعّدا اهنيا دنجره لاحلا دمأ لمعب دهع ثكنو ردغ نينج

 دعب هكنيابرظن امّيس ال ماهتشاذك دوخ ىلزا ملعب ضّوفم ار جورخرما نيا هدش تججح

 زا الفا نيسحلا لتق ببسب تافام كرادت هك دندوبركيد هّمئا مالسلا هيلع نيسح ماما

 رداّمادوب دهاوخن ىماماوادعب هك القا نامزلا بحاص بانج فالخب دوب نكمم ناشيا

 و تعاطا جيه عّيشت ىاعدا دوجو ابو دنشاب راوخ ناشيارظن رد نيد ىاملع هكيتروص

 و دنرامش هشيو بابذ نينط ليبقزا ار ناشيا ىاهفرحو دنيامنن دوخ نيد ىاملع لاثتما

 حيرص ٌقح دنجره دشاب اهنآ تساير نأش ىفانم هك ىفرح ىسك هلمج نيازا ًانايحارككا

 تيصعمو دنشاب بعلووهل لوغشم زورو بشو دننادريزعت ٌقحتسم اروا درأ نابزرب دشاب

 دننك دونشخان دوخزا ار دوخ قلاخ «قولخم ىئوجاضر ردو دنزاس دوخ راعش ار ىلاعت قح

 بحاص ترضح ترصن ىاعذا رد ناشيا هك تسا مولعم تسا نياعمو دهاشم هجنانج

 .روز همه ناشيا ىوزرأو اجيب همه ناشيا ىاّتئمتو دناب ذاك ِاِيِ نامّرلا

 ماما ترضح بئان هك ملسم ترضح تعيب رهاظب هفوك لهاركا هجنانج سي
 تّجح دندركيمن دوخ ندركب ىرادرب نامرف و لاثتما قوطو دندركىمن دوب نيسح

 بحاص تّجح نينجمه دوبيم مامت هفوك لهارب جورخ مدع بابرد ِةِيلي نيسح ماما

 مامت قلخرب جورخ مدع بابرد دننكيمن ترضح نآ نابئان تعاطا نوج اليا نامزلا

 .«ءافولا لها ىلع ىفخي ال امك دشاب

 ':هتفك اهباوج ىانثارد باتك نآردزينو

 تنايد بابراو دنكيم ىبصان معز نالطبرب تلالد هك عئاقفو صصق هلمجزا مهو»

 هك تسنآ هّضغري ةضضق نآ لصاحو تسا دححأ كنج ىارجام دزاسيم هاكآ ار فاصناو

 نيكرشمو مالسا لها اب تساروبزم خيراوت ريس بتك رد هك ىليصفتب دحا هوزغرد نوج

 دنداهن تميزه هبور ديسرر افكر كشلب ىتسكش هلتاقم لئاوارد تسويبرد كنج هكم

 نياريبج هللادبع نارايو دندش لوغشم مئانغ ذخأب ُهِيَيَي لوسر ىهن دوجو اب مارك هباحص

 .نءو 4 ص ١.



 منع

 لوا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 هاكركشلب ىور مئانغ عمج تهج هداد تسدزا كسامتو كلامت نانعو هظحالم ار ىنعم

 و داتفين ديفم داد ناشيا دايب ار ُيْيَي لوسر تّيصو هدمأآ عنام هللا دبع دنجره دنداهنراّمك

 دومنىم تصرف راظتنا هك ديلولا نب دلاخ دندنامن شيب سك ششو جنبريبج هللادبعاب
 شناراي ابارواو دنتخاتريبج هللادبعرسرب ناكرشم زا ىهورك و لهج ىبأ نب ةمركع اب

 ىبارطضاو دنديناسر ناناملسمب ار دوخ هداهن ناديمرد تدالج ىايو دنتخاس ديهش

 رب هك ىتشحو تياغزاو دمأرب مهب ناشيا فوفص هدش اديب مالساركشل نايمرد ميظع

 هدرك هظحالم ار ناشيا ىكميسارس راّمكو دنداهنركيدكي ردريشمش تفاياليتسا اهنآ

 نيرجاهم لج هعقاو نآ تّدشو تبوعصزا دنتخاس دوخ تّمه ههجوار مالسا لها لتق

 بابرد ديجم مالك رد ىلاعتقح هك شياتسو عدم نابراصنا دنداهن تميزهبورراصناو

 ترضح نآ تقفارم كرت نيرجاهمو دندرك ترضح نآ ترصن كرت هدومن ناشيا ترصن
 قادصم سأبو تّدشو «داهنرارف راغب ورربكا قيّدص تقادص دندوميب ترجاهم هار هدرك

 بانج نآزا هك تبالصو تدالج هظحالمبرظن ىناث هفيلخ ترضح راّفكلا ىلع ءاّدشأ

 مشج رد نامثع ءايحر يزيترياط «داتفارود لحارمب ناشيازا تسويب روهظبرازراك نآرد

 باكررد هك بلاط ىبأ نب ىلعزاريغرازراك نآرد ىمشجو ءديرب نامسآ هن ىالاب ندز

 .ديدن ار ترضح نآ نارايزا كي جيه دوبرضاح ُةْيْيَي بامتلاسر ترضح باستنا تداعس
 دوخ ىولهيردار بلاط ىبأ نب ىلع درك هاكن ادخربمغيب نوج تقو نآرد هك تسيورم

 هشيبريش نأ - ؟ىتسويبن دوخ نارداربب هك تسنوج ىلع ىا :هك دومرف تفاي هداتسيا

 !..ناميالا دعبرفكأ :درك ضرع ىتياوررب انبو «ةوسأ كب ىل ّنا :تفك باوج رد تعاجش
 نيا نآزاروظنم هكلب تسا هباحصزا تياكش هن تياكح نيازا لصاح هلمجلاب

 رظنب هتشرس تلادعو تفصن لكو باب اهنأ تنيط هك شوهو لقع بابراات هك تسا

 هك دننادبو دننك هاكنرابك هباحص ًاصوصخ راصناو نيرجاهم هبترمو لضفرد لمأت

 و ترصنو ىراي بابرد اهنآ شياتسو حدم ديجم نآرقرد ىلاعتقح هكنيا دوجو اب اهنآ

 ,هدومن رايسب عضاوم رد هلآو هيلع هللا ىلص نيلسرملا دّيس بانجب تبسن هديقع نسح

 و داقتعا ىتسردو ناميا لامك اب برع تدالج و تعاجش تياهنب دندوب فوصومو
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 ؟تسيكر ظتنم و ؟تسيج راظتنا

 نآ نيد هكنياب دندوب هدومن نيقي هكنأ ابو «تانياك رورس بانج زا تازجعم هدهاشم

 دهاوخ مهب مامت ىطّلست ار ترضح نآو ديدرك دهاوخ بلاغ نايدارئاسرب ترضح
 رارقرب رارف هدركان مرشوا لوسرو ادخزااغو تبوعص عوفوو اجيه تّدش تقورد ديسر

 ران تبوقع و راعزا اورب دنتشاد هك برع تّيمح نآبو دندركرايتخاراتخم لوسر دزن

 و هّيوفص نيطالس جاوفاو نوشق ىرايو ترصن بابرد ىنكيم نامك هج سب دندومنن

 ىنابزوك راعش تعدبو فّوصت لهاو راوخبارشو دناهدوب قاف اهنأ تّيرثكا هك هّينمهب
 اهنآ لاعفا نوج نكيل دندومنىم الفا نامّرلا بحاص ترضح ىمالغو ترصن ىاعّدا

 ؟!دوب دهاوخ هج ناشيارما ء,تّدشو تبوعص لاح رد هك تسا مولعم دوبن لاوقا قباطم

 تتر بانج صوصخم رشب تالاح تفايرد و ىعقاو راصنا دوجو كاردا هلمجلاب

 دسر روهظ هّصنمب ىسك زا هك ترصن ىاعّدا دّرجمب هك دناوتىمن ىمدأ تسا بابرالا

 تاقثرابخاو بتك ىورزا هجنآبرظن ًاصوصخ تسا ىعقاو راصنازاوا هكنياب ديامن مزج

 هك دنتسناوتن نيسّدقم و رايخا ناميبو دهعو ىواعد نينج دوجو اب هك هتسويب توبشب

 .ناشياريغ ىاج هج دنيامن افو نآب

 لوسر نوج نكيل ىتفك هك دشاب نينج لاح تقيقحوك :هك ديوكب ىسكر كا سب
 نايعّدم نينج هاكرهبزين الفا نامزلا بحاص ىدهم هك دياب دومن جورخ راصنا نينجاب

 ؟ديامن جورخ دنسر مهب ترصن

 رتهب قيالخ عيمج زاووازا ىلاعتواو تسادخرمارظتنم ىدهم هك ميئوك باوج رد

 .«وا مالكرخآ ات) تسا تحلصمب نورقم وا جورخ ىارب تقو مادك هك دناديم

 هدنسيون هيشاح ردرباريز باتفآب تبيغ نامزرد ماما هيبشت هوجو ىديشاح ردو

 :'هدرك لقن ىدعسزا ار تيب نيا ىناكيابلكر قاب دمحم موحرم نأ خسنتسم ىنعي باتك

 ىنعم كي هب رككم دنامن باتفآ هب»

 «راصبا دنوشيم هريخ وا لّمأت رد هك

 مود باج و توا بلاعب نحل ١ + 8د باح ”*؟ لوا باح .
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 شيوك افو لها هلبق دشاب هك ىهاشنهش»

 شيوكين ىور فصو سمشلا و هيأ نارق هب

 شيوجلد ىوم فصو ليللاو زا هديدرك نايع

 شيور نديد ىارب قيال ىاهديد دشابن

 «دش ناهنب هديد زا شسدقا كاي تاذ ور نا زا

 ان ابي يل

 :هتفك 'بولقلا ةايح موس دّلجم لوا لصف لئاوارد ذِي ىسلجم همآلع

 هيلع نيدباعلا نيز ماما ترضح زا نيذلا لامكاو سلاجم باتك رد هيوباب نبا»

 هك ىزورزا نيمز تسا هدوبن ىلاخز كره هك دومرف ترضح نآ هك هدرك تياور مالسلا

 تججح اي دشاب هدوب نيمز دار ادخ هك ىتّجحزا ار مدا ترضح تسا هدرك قلخ ادخ

 هب مدرم دنوشىم عفتنم هنوكج هك ديسرب ىوار .روتسم بياغ تّجح ايروهشم رهاظ

 ىباتفازا دنوش ىم عفتنم هكنانج هك دومرف ؟ناشيازا دشاب ناهنيو بياغ هك ىتّجح

 أ ناهنيرباريزرد هك

 دسريم قلخب شتاكربو ضويف بياغ ماما هك دوش ىم مولعم اجنيازا هك ديوك مجرتم

 ار وا هك ىوحنب ديامنىم تياده ار ناشيا دسر مهب قلخ نايم رد ىّماع ههبشرككاو
 رك هك دناد ىلاعتقح هك دشاب فطل ىعمج ىاربوا تبيغ هك دشاب اسبو دنسانشن

 رد هك اريز .دنانينج قلخرثكا هكلب دروا دنهاوخن ناميا دوشرضاح و رهاظ ترضح نأ

 نآريغو نيد ىادعا اب داهجرد دوب دهاوخرتديدش فيلاكت ترضح نآروضح و روهظ

 ترضح نارارساو راونا بات ناشيا شفخا ىاهلدو شّوروك ىاههديد هك دشاب اسبو

 نارّبكتمو نيطالسزا ىرايسبو ددركيمن عفتنم باتفآرونزا هرب بش هجنانج .دنرواين

 ترضح نآروضح ابو دنيامنىمواروضح ىوزراو دنراد ناميا ماما تبيغرد هك دنتسه

 رفاكو دنرواين بات هك دشاب اسب دنادركربارب مهاب ار ادكو هاشداب و عيضوو فيرش هك
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 دوب هدش دازأ شيب زور رد هك ىمالغ اب نينموملاريما ترضح ارريبزو هحلط هكنانج دنوش

 نيد لهاو نيدب ناشيازا هك اهررض نآو ديدرك ناشيارفك ثعابو دينادركر بارب اطعرد

 هك تسا سب نيمه تبيغ لاحرد مالسلا هيلع ماما دوجو ندوب فطل ىاربزاو ءديسر

 .ددركيم ناشيا ىارب ىهانتمريغ باوث لوصح بجوموا تماماووا دوجوب داقتعا

 زا دناهدومرف باوج دنج واريغ و تبيغ هلاسر و ىفاش رد فِي ىضترم دّيس و

 :بئاغ ماماب مدرم عافتنا مدعب ضارتعا

 ثعاب ىنعم نيمه دنهديم ار ترضح ناآروهظ لامتحا تقو همهرد نوج هكنأ لوا

 .وا تبيغو ماما مدع نايم تسا قرف سب .ددركيم حيابق ىضعبزا ناشياراجننا

 نأ .نانمكد ,مدرم عافتنا زا عنام و هدروأ لمعب ار فطل ىلاعت قح هكنآ مود

 زا مدرم عافتنازا دندوب عنام شيرق رافكو دوب هّكم رد لَو لوسر هكنانج .دناترضح

 ىنبرياس اب بلاط ىبا بعشر د ترضح نآ هك لاس دنج نآرد ًاصوصخ .ترضح نآ

 و دسرب ترضح نأ تمدخب ىسك هكنآزا دندوب عنام شيرقراّمكو دندوب ناهني مشاه

 جيهو دومرف لالجا لوزن هفرشم هنيدمب هك ىماكنه ات دوب ىفتخم راغرد هك مايا نآرد

 .هدوبن ُةَْيََي ىبن دوجو رد فطل ىفانم اهنيازا كي

 هكنأ هب دوشزين ناتسود هب عجار اق ماما تبيغ تلع هك تسا نكمم هكنآ مّيس

 ناشيارفك ثعاب نياو دروآ دنهاوخن ناميا ناشيا دوشرهاظ مامارككا هك دناد ىلاعت قح

 .ددركيم

 ار ترضح نأ ىعمج تسا نكمم .دشاب ماع عافتنا هك تسين مزال هكنآ مراهج

 ترضح نآ دالوا هك تسه ىرهش هك دننكىم لقن هجنانج دنوش عفتنموازاو دئنيبب

 ترضح نآ هريزج مدرم دنجرهو دنربىم فيرشترهش نآ هب ترضحو دنشاب اجنآرد

 .دنيامنىم ذخا باجح ءارو نم اي هطساوب ترضح نازاار دوخ لئاسم اما دننيبىمنار

 تما عافتنا هك تسا هدومرف همدقتم هوجوزا ىضعبركذزا دعب يلو ىضترم دّيسو

 زا دنج ىرماو دروأ لمعب دياب هك ادخ بناجزا دنج ىرما هبرككم دوش ىمن مامت ماما هب

 .ميروأ لمعب دياب هكام بناجزا دنج ىرماو دوش لصاح دياب هك ماما بناج
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 لّوا دلج .؛هبدن ىاعد حرش

 نكمتم و ديامن داجيا ار ماما هك تسا نيا تسا ىلاعت قح بناجزا هجنآ اما

 واربووا تمامارب ندرك صنو تماما طيارشو ملعزا تماما مزاول هب مايقزااروا دنادرك

 ,تماروماب ديامن مايق هك ندينادرك مزال
 رارق دوخربو ار فيلكت نآ ديامن لوبق هك تسا نيا تسا ماما بناجزا هك ىروماو

 .ديامنب نآ هب مايق هك دهد
 روماريبدتزا ار ماما دنادرك نكمتم هك تسا نيا دوشىم تما هب عجار هجنآ اّماو

 هب دياب باب نيارد تسا لصا دوش ىم ادخ هب عجار هجنأ سب .دنروأ لمع هب ديامن ىم

 رب دراد تما هب قّلعت هجنآو ددركىم نآرب عّرفتمو دراد ماما هب قّلعت هجنآ سي .ديآ لمع

 ىزيج تمارب دراد ماماو ادخ هب قلعت هجنآ دياين لمعب ات سي ءددركىم عّرفتم [وداره

 بناجزا عنامركا ماماو ادخ بناجزا دوش ققحتم اهنآ هكنآزا دعبو دوشىمن مزال

 ادخرب هجنأو دناسرىمن ىهلا فطل هبررض ددرك ماما تبيغ ثعابو دسر مهب تما

 نيا ليصفتو دوب دهاوخ تما بناج زاريصقتو دناهدروأ لمعب 277 مزال دكر ماماو

 .«ىلاعت هللا ءاش نا دش دهاوخ روكذم تبيغ باتك رد ثحبم

 ىارب رمع نب لّضفم زا ىتّيصو لوقعلا فحت رخآ رد هبعش نب ئلع نب نسح
 :تسا ترابع نيا هلمج نازا هك هدرك لقن هعيش تعامج

 ساّتلا قرتفا :لوقي مالَّسلا هيلع هللادبع ابأ تعم ٌَّناف دّمحم لآب ساتلا اولكأت ال»

 انمالك اوظفحو اولاقف انايند نم اوبيصيل انمئاقراظتنا انوّبحأ ةقرف ؛قرف ثالث ىلع انيف

 اورّصقي ملو انمالك اوعمس و انوّبحأ ةقرف و راّنلا ىلا هللا مهرشحيسف انلعف نع اورّصق و

 '.«مهنم نحن و اّنم كئلواف انلعف اوفلاخي ملو انرمأ اوعاطأو انلوق اوظفحو انوّبحأ

 .«اولكأتسيل» :خسن ىضعبردو ١.

 .7/7 ص اله ج ديدج باج 71١. ص ىككنس باج .
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 ؟ تسيكر ظتنمو ؟ تسيج راظتنا

 73١١(. ص) تسا هدرك لقن «ةعيشلا ةعامجل رمع نب لّصفملا ةّيصو باب» ناونع

 وراظتنا تابوثمركذزا دعب 'رارسالا فشاك رد هلي ىناقلاط ىلعرظن ىلوم ليلج ملاع

 :هتفك ىلاعتقح هاكردرد ناشيا تاجردّولع نايب

 ّدح ىب باوث نيا ىارادو راظتنا لهازا هك دربن نامك دوخب ىسك هكراهنز - هيبنت
 و فئاخ باتفآ روهظ زا شافخ دننام و بلاط ريغ قلخ بلاغ هكلب تسارامشو

 زجاعو مولظم ات صخشو تسا ناهاوخ هتفشأ ار رازاب فىرك هك تسارهاظ ءدنابراه

 تسشيو ىنكن سوهو اوه كرتات سي تسا نابش بلاط ىك هّتبلا دشابن دئفسوك دننام

 عويش و روجو ملظزا لولمو كنتلدو ىشابن هعيشو تّيعر شورب و ىنزن ىند ىايندب اب

 و ىنيبن ار دوخ ناينادنز وريسا نوج نارورب نتو هملظ نايمردو (ىشابن)روجفو قسف

 وكشاامثا بوقعي ترضح نوج مادمو ىشابن نيد جاور و روهظو لدعو طسق بلاط

 و دوب ىهاوخن نابات باتفآو ناهج فسوي نآ بلاط هّنبلا ىئوكن هللا ىلا ىنزحو ىَب

 و ىمك تهجبو دنرمشن ار ىكي رازه رازهزا ىمك ردو دنردان هّثبلا صاخشا هنوك نيا

 .ميئامنيمركذ ًاكربتو ًانّميت ىفاكزا ثيدح دنج ماقم نيا تبوعص

 نيدوارد دبسحب هكره هك تسا ىتبيغرما نيا بحاص ىاربزا :دومرف اللا قداص

 دننام اروا ىاهراخ هك دريككب تسدب ارراخ هتوب هكنآ ىنعي تساداتق طراخ لثم ار دوخ

 امشزا كي مادك سب :دومرف سيروط نيا هك دومن هراشا كرابم تسدبو دنيجب كرب

 :دومرف سي تخادناريزب كرابمرس سب دوخ تسدب ار داتق راخ دبسجب هك دناوتىم

 .دوخ نيدب دبسجبو ادخ هدنب ادخزا دسرتب سي تسا ىتبيغ اررما نيا بحاص

 رد هللا هللا سمي متفه ماما دالوازا مجني ماما دوش دوقفم هكينامز :دومرف القل مظاكو

 بحاص ىاربزا تسا دبال نم كرسب ىا .ىدحاو ازا ار امش دنكن لياز امش ىاهنيد

 تسمين نيازجو تسنيا واب دوب لئاق هكنارما نيازا ددركى مرب هكنآ ات ىتبيغزارما نيا

 .ار دوخ قلخ نآب هدومن ناحتما لج وزع ىادخزا تسا ىتنحم تبيغ نآ

 هكنآ ات امشرهدزا اهلاس امش ماما دوشيم بياغ هنيآره هللاو اما دومرف الإ قداصو

 .مود باج ١٠ص و لوا باج عو ص ١.
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 لَوا دلج ءهبدن ىاعد حرش

 سبي ايرد ىاهجوم رد اهيتشك دننام ديوش ور وريز و برطضم و لزلزتم هنيآره :دومرف

 هدومن دّيؤمو ار نامياوا لدرد هتشونو اروا قاثيم ادخ هتفرك هكيسكر كم دباين تاجن

 .دوخزا ىحور هباروا

 صلاخو ديبايبزيمت ات دش دهاوخنرما نيا :دناهدومرف 4. هّمئا ىدنج رابخاردو

 ردو ديوش لابرغو ديوش سويأم و ديوش ناحتما الط دننام ناحتما هتوب ردو ديوش

 ديعسو دوش ىم ىقش هكره دوش ىقش هكنا ات دنور نوريب ىرايسب قلخ ندومن لابرغ

 .دوش ىم ديعس هك ره دوش
 .تسا ىفاك ردق نيمه ىفاكزاو

 نابز نتسب نامز نآرد اهراك نيرتهب :91 دومرف هك ىدينش قباس ثيدح نآردو

 نآرقزج وريكهشوك فلؤم ددنامزينوتزيزع ىا سب .تسا نايشآو هناخ ندش مزالمو

 ابو ىهآوزوس لهازا ىمك ابركم نك هرانك قلخ زاوريككم سنومو سينا ثيداحاو

 مسيونب منيبىم نامز نيارد هجنآر كا .ىهاكهاكر كم نكم شزيمآو هطلخ زين ناشيا
 هنايشآو سفق نيا هنيآره ميوكب مناد هجنآركاو دوش اهر فك زارايتخا نانع هنيآره
 اهثروي هلل ضرالا نا هللا ىلا ىنزحو ىتبوكشا امنا دوش ادج نتزارسو ىلاخ حور غرمزا

 هللا ةنعل الا نوبلقني بلقنم ىااوملظ نيذلا ملعيسو نيقتملل ةبقاعلاو هدابع نم ءاشي نم

 .«نيملاظلا موقلا ىلع
 ىرقبعلا» باتك رد - هتبرت هللا س دق - ىدنواهنربكا ىلع خيش ىجاح ليلج ملاع

 ريز رد باتفاب تبيغ نامز رد ترضحنآ هيبشت هوجوزا هجو نيا لقنزا دعب '"ناسحلا

 :هتفك ىرون ثدحم دوخ داتسا بقاث مجنزاربا

 ربحو ليلج ملاعارنآ هك ىزيج ار تهباشم هجو نيارد هموقرم تانايب ديامنيم دييأت»

 هدومرف لقن 'رارسالا ندعم باتكزا مّود دلج رد هيلع هللا ةمحر ىنيوزقلا ىلع ىلوملا ليبن

 هدومرفو هتسناد تمحر ارردقلا ةليل ءافتخا رارسازا ىكي هكنيازا دعب باتك نآرد هج

 .07 ص مود ءزج لوا دلج ١.

 رارسالا ندعم (تسين نايمرد قربخ باتك مود دلحمزاو) لوا ذلجم باج رد قحلم موس دلج هب دوش عوجر 5

 .(97,97؟ ص) «ردقلا ةليل» ناونع تحت مهدزايب سلجم



 نيو

 ؟تسيكر ظتنم و ؟ تسيج راظتنا

 وا ميظعت تياغرد ىو بادآ تاعارم توقار صاخشا بلغا دياش دوب ىم مولعمركا :هك

 ىاربزا هناهب هدش ىفخم هكنيمهو فافختساو تناهازا دوب ىعون نياو دشيمنر سيم

 ىافخا سي:هك هتشاد موقرم نينج تسارسع تالمتحم تاعارم هك دسريم مهب مدرم

 ىافخا بابرد جئارخ باتك رد هكنانجمه .دشابىم فطل ىهاكزين هللا رئاعشزا ىراعش

 هك دنكىمن روهظ ترضحنآ ارج هك ديئوكن رايسب :هك هدرك لقن ىثيدح نامزلا بحاص
 «تساوج نان ىو ماعطو تشردوا سابل هكاريز ديرادناروااب كولس تقاطامش

 ىزور ىلعم ىالبرك هب دورو لّوارد (:تفك) هك هلي ىناهبهبرقاب اقآزا هدش تياكحو
 تّوَق ار ام هك اريز تسا نامزلا بحاص تبيغ هّيهلا فاطلا زا :هك متفك هظعوم رد

 نتفك ىوجن هب دندرك عورشو دندرك هاكنركيدكيب سلجم لها سي تسين ىو تعاطا

 دوش لياز ىوزا تساير ادابم هك دنك روهظ ترضح نأ هك تسين ىضار درم نيا هك

 هب هدمآ دورفربنمزا تعرس اب هدش فئاخ نم هك دش ناشيا نايمرد همزمز ىّدحبو
 بقعب دومن بابلا قد ىسك ىتعاسزا دعبو متسب نامدرم ىوررب ار ردو متفر هناخ

 مدوشك ار رد سي مدربيم دجسمبارت هداّجس هك منالف :تفك ؟ىتسيك :متفكو مدمارد

 ار دوخ هداّجسرادرب ٌدترم ىا:تفكو تخادنا هناخ نحص هب اجنامهزا ار هداّجسواو

 نم سي ميتخاس لطابار دوخ تدابعو ميدركىم ادتقاوترب ثبع هب تّدم نيارد هك

 بشات مدش هناخ هب هتسب مكحم اررد فوخزا نمو تفر درم نآو متشادرب ار هداّجس

 :متفكو متفر رد بقعب مامت فوخ اب دندرك بابلا قد تشذك بشزا ىساي نوجو دش

 رذع مالك الام حاحلاو مامتزجع اب هك تسارادربهداّجس نامه هك مديد ؟تسيك

 مدوشكىمن فوخزا نمو مياشككب اررد هك دهدىم نمب هظلغم ىاهمسقو دهاوخ ىم

 رب هاكان هك مدوشكك اررد هدرك ىو قدصب نيقي هك دومن حاحلاو درك داي مسقردق نآات

 هج نآ درم ىا :متفك نم ءنتساوخ رذعو نديسوب هب درك عورشو داتفا نم ىاهابرس

 اراشعو ماشزامنو متفروت دزنزا نوج هك نكم تمالم ارم :تفك ؟ تسيج نياو دوب

 باتش اب نم سب هدرك روهظ الؤلإ نامزلا بحاص هك مديد هعقاو ملاعرد مديباوخ هدرك
 ئركر د زا ةعسلادنوتوةةببما نالفزاوت ىابع نيا نالف ىا :دومرف متفر شتمدخ هب مامت



 ضمن

 نينج مهو تسا نالفزاوت ىابق نيا :هك دومرف سي مدرك در نك در شبحاصب ىاهديرخ

 و تاراقع و ىشاوم و فورظ و شورفو هناخ رد عورش سي داد مدرمب ارم هسبلا عيمج ات

 هك ىنز :دومرف سي درك ّدروا هبو تفاي ىكلام كيره ىاربزاو درك نم تافلخمرئاس

 در نك دراروا ىاهدرك جيوزتاروا هتسنادنوتو تساوت هّيعاضر تخا تساوت هلابحرد

 رظن هك نيمهو دش اديب اجنآرد انثا نآر د هاكان هك مان ىلع مساق مراد ىرسي سب مدرك

 دهاوخ مارح دلو هديسر مهب نز نيمه زازينرسي نيا :هك دومرف داتفاوارب ترضح نأ

 دّيسوت هك مسق ادخ هب :متفك هدش بضغرد نم سب نزباروا ندرك و رادربريشمش دوب

 نيا هك نيمهو ىشاب نامزلا بحاص هكنأ ىاج هج ىتسينربمغيب هّيرذزاو ىتسين
 .تسينوا تعاطا توقارام هك متسناد سي مدش اديب باوخزا متفك ار نخس

 جئارخلا نع لوقنملا ربخلل ةدضاعم و جراعملا بابرا ضعبل ةفشاكم

 هدش عمج فرشا فجنردرايسب نيسدقم ىنامز :هك تسماروبزم باتكردًاضياو

 عمج امزارتهب هك دوب دهاوخ نامز هج ايآ :هك دنتفكر كيدكي اب ناشيا ىزور سب دندوب
 دنسر مهب نينمؤم زا نت هدزيس و دصيسرككا :هك هدش دراو هك ىثيدح ركا سي دنوش

 فرشا فجن هب هتشادرب البركزا تسد تشذكزين اهنيا دننامو هكاوفو نيريش بازا هك

 هدبز دنتسه فرشا فجن رد هك ءاحلصزا هجنآ هك دوشىم نيا اهنيا هجيتن سي ديأىم

 روهظ نامزلا بحاص تسيابىم هتبلا دوب تسار ثيدح نآركا سب تسين رّوصتم ناشيا

 دنتسرفب نوريب هدومن باختنا دشاب همه دزنرد ملسمورتالاب همهزا هكاررفنكي نينمؤم

 كيو دندرك مسق ود هدومنرضاح ار نينمؤم همه سب دوشرهاظ واربرما نياّرس دياش هك

 رس ارركيد مسقو دنتشاد هاكن دنتشاد ناشيا تيلضفا هب فارتعاركيد مسق هكار مسق



 م عم

 ؟تسيكر ظتنم و ؟ تسيج راظتنا

 لضفا همه فارتعا هب هك دنتشاد هاكن اررفنكي ات دندومن باختنا لاونم نيمه هبو دنداد

 و تفر درم نأ «ديامنّرس نيا فاشكتسا ات دندرك نوريبرهشزا مامت لكوت ابار وا سي دوب
 ىرهش داوس مدش نوريب فرشا فجنزا ىكدنا هك نيمه :تفك تشكرب هك ىتذم زا دعب

 بحاصرهش :تفك ؟تسا اجكر هش نيا هك مديسري ىسكزاو متفر شيب دمأ مرظن هب

 ايوج ار ترضح نآ هناخ هديناسررهش نآب ار دوخ مامت فعش اب نم سي تسا نامزلا
 تمدخ هب :متفك دمأ نوريب ىسك هكنآ ات مدرك بابلا قد هديسر شاهناخردب ات مدش

 رتخد هك ديامرفىم ماما :هك تفكو تشكربو تفر درم نأ سب مسرب مهاوخ ىم ترضح

 بشماوت سي مدروآردوت دقعب تسا نالف شمان هك اررهش نيا ناكرزب زا ىكرزب زا ىاهركاب
 نآ ماغييو متفر صخش نأ هناخ هب نم سي ايبام دزن هب ادرفو نامب صخش نأ هناخرد

 دش بش نوجو تشاذك نم ىاربزا فافز ىانب هدرك لوبقوا مديناسروا هبار ترضح

 برح سوك زاوأ هك مناسربوا هب ىتسد متساوخ هك نيمه دندروأ نم قاطا هبار سورعو

 :متفك دوخ اب نم دنكىم جورخ نامزلا بحاص :دنتفك ؟ تساربخ هج :متفك دش دنلب

 ترضح نآ دصاق هك مدوب لايخ نيمهردو تفر مهاوخ لابندزازين نم دنورب ناشيا هك

 ارم ضرع :متفك نم ميورب ءادعا داهج هبات ام اب ايب ميدرك جورخ ام هللا مسب :هك ديسر

 و تفر دصاق دمآ مهاوخزين نم دنربب فيرشت ناشيا :هك ديئوكبو ديناسرب ترضح نآب

 نينجر كا :متفك نم ىئايب دياب ًاروف :هك ديامرفىم ترضح :هك تفكو تشكرب ىدوزب

 فجن ىارحص نامه رد ار دوخ هاكان هك دمآ مهاوخن لاحلا نم دناهدومرفرماو هتفك

 هدوب فشك ملاع هك متسناد سب ىقاطا هنو ىسورع هنو ىرهش هنو دوب ىبش هن هك مديد

 .«تسين ترضح نآ تعاطا تّوقارام هك مديمهفو دوهش هن تسا

 :هتفك 'زونكلا حيتافم رد ءاملعلا ماظنو

 تسين اهنآب ظفلت نامه (تداهش ىوزرآ) تاملك نيا نتفك زا دوصقم هك نادب»

 بترتم ىرثا ار ىنابم و بلاوق و تسين تاذلاب دوصقم دوخ بلاوق اب ظافلا هك اريز

 ظافلازا هك تسا ىناعم نامه ظافلا حاوراو ؛حاورا زا دشاب ىلاخ هك ىتقو تسين
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 معوع

 لوا دلج .هبدن ىاعد حرش

 و نانج تقفاومركا .دريكىم هقالع ْدصق ظاحل نيمهب ظافلاب و تسا تاذلاب دوصقم

 رورغم سبي دوب دهاوخن ىرمث ناسل ىطو ظفلت ضحعمب .دشابن ناكراو اضعا تعباتم

 صخش دوخب هاك ىلب ءدوخ رامثازا ىراع داروابوشم هتفيرفوراثآزا ىلاخ راكذاب شابم

 شناسلو تسا لاقم قفاوموا لاح دنكىم نامكو دوشىم هبتشم و سبتلم رمازين

 .ناهيوا لجرلا مركي ناحتمالا دنع نكلو نانج قباطم

 ار ءادهشرماو دركيم تداهش ىزورآ هشيمه هك دندرك تياكح ار ىكي :تياكح
 رد دنك داهجبرماو دشاب دهاشمو ىئرم ماما هك ىتلاحرد :تفكىمو تسنادىم لهس

 دوخ ءادهش هكرج ردو مدوب البرك رد نم شاك لهس تسلا ىرما ندش هتشكوا ىور شيب

 مالسلا هيلع ءادهشلا دّيس بانج صخش نيا ىبش سي «مدومنىم ترضحنآ ىادفار

 ات دندومن دقفتزيزع نامهم دننامارواو دندومرفواب تمحرم تياهن هك ديد باوخ ردار

 بحاصموا ابار ىرظنم شوخ نزو دروأ ىرصق هب مداخ ارواو دش نّيعم ىمداخو ا ىارب

 هب صخش نيا هك نيمه دومن اّيهم اجنأرد سفن تايهتشمو ذئاذل ماسقاو عاوناو درك

 دهد ىلاقم حرشو دنك ىلاح تبحص هليمج نز نآاب تساوخو تفرك ىسنا ماقم نأ

 مالسلا هيلع ماما هك دروأربخ مالغ دندز تّدشب ارردو دندرك بابلا ٌقد ديد نيب نيارد

 هك نك ليجعتوزيخرب سي دبلطىم ىرايب نآلا اروت هدنام ديرفو ديحو مائل هكرعم رد

 رجضنم تياغبو ديمهف تلالمو تلاسكر ثا دوخ تعيبطزاو ديدرك نوكركد شلاح

 و دركرب :تفك مداخبو داد تسدزا ةّرملاب ار رابطصا هويشو داتفاراذتعاركف هبو دش

 انثا نيارد ميامن ىركف دوخ ابراك نياردو ميايب دوخ تلاحب ىمداترايب ىرذع ًاتلاجع

 رامشىب توافتو تسهرايسب قرف لمعو لوق نيبام هك ديمهفو دشر اديب باوخزا

 ديعب رازملا و رفق ضرالا اذ 02-ىرس ىذَلا لايخلل انهبتنا اتلف
 ماطسبو دورهاش لهازا ىكي هداتفا قافتاروفغم ناقاخ دهعرد هك ركيد تياكح

 باحصا اب هك دومنىم وزرآو دركىمركذ ار مالسلا هيلع هللادبع ىبا بانج هشيمه



 عال

 ؟تسيك طعما ؟ تسيح زاظتنا

 هداتسيا البرك ناديمرد ترضح نآ ديد باوخ رد ىبش دسرىم تداهش ضيفبوا مارك

 داتفا صخش نآب ترضح مشج دنلادجو لاتق لوغشم ءادعاو ءامصخ اب ءادهش

 قاتشمو ىدركىم تداهش ىوزرأ دوخ شيب هشيمه هك ىتسين نامهوت نالف اي :دومرف

 نيا :دومرف ترضح نآ سي هللا لوسر نباي ىلب :درك ضرع ؟ىدوب تداعسو ضيف نيا
 :تفك صخش نآ ؟ىنكىم اشامتو ىاهداتسيا ارج سب ءادعا نايم نمو تسا البرك

 .دندروأ ىبساوا ىارب :دومرف ترضح . .ماهدايب ايو مرادن بسا مردامو مردبوت ىادف

 صخش نأ دندركر ضاح ىريشمش وا ىارب تعاس نامه مرادن ىريشمش :درك ضرع

 .ديسر كرم نامزو ديدرك هتسب اهرذع همه هار ديد دش بساراوس و تشادرب ارريشمش

 زاو دتفاىم ناديمب تسا ىرس فرط ره زا هك درك هدهاشم و دروأ نالوجب ار بسا

 رايتخاىب و تفاي لد رد ىناقفخ و بارطضا دزيرىم نوخ نانمشدريشمش و هزين مد

 دشر اديب باوخزا تلاح نيارد ديشك رانك هكرعم زاار دوخو درك رارفو تخاتار بسا

 ماطسبو دورهاش مكاحبربخ نيا ات دومن لقن دوخ ناتسودو اقفرب ار باوخ تيفيكو

 باوخ ليصفت صخش هكنآزا سي ديسريزاب ار هّصق دروآ ار درم نأ ديسر ناخ راقفلاوذ

 دوخ سفن هب تسا ىملظ ىاهدركر ارف لك ماما داهجزا :تفك ناخ راقفلاوذ درك لقنار

 ىاهديدزد ار ماما بسا وريشمش تدوخ رارقا بسحرب ىلو مرادن راك وا اب ىاهدومن

 ريشمش ضوعب ىغلبم و بسا ىارب ىغلبم درك مكح لاحرد مريكىموتزاار اهنأ تميق
 ءدرك ترهش هصق نياو دنتفركو ازا

 ضحم نكم نامك سي .دوشىم هبتشم زين صخش دوخب بتارم هك ديدرك مولعم
 مامتو مات بلط و قوش ماقم نيا ىانمت رد هكلب دناسرىم لزانم نيا هب ارت لاقم

 روتفو فعض ىبوروصقو صقن نودب تيوط ىافصو تريرس قدص اب هك دهاوخ ىم

 .دشاب تداهش قفاوم تلاح

 :هتفك موس بابزا مود لصف رد دوخ 'مالسلا راد رد هِي ىقارع

 مدرك نايسن هجركا دومن لقن ىقارع نيما دّمحم ىلوم لداع هقثو لضاف صخش»

 .178و ١77 ص ١.
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 لوا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 هك تيشا نينا نآوةقرك هاسسا بتاكضا نعي لمعي كبانكو ذوب وا لقت لهن ةك

 هتسشن ىراطع هكدرد ىزور هك درك لقن دومنيم ىراطع هرصب رد هك حلاص ىصخش

 رد نوج هك دندش دراو نم ناكدر درب روفاك و ردس نديرخ ىاربزا درمرفن ود هاكان مدوب

 هرصب لها ئزردار اهنآ مديدار ناشيا تريسو تروصو مدرك لّمأت ناشياراتفرو هملاكم
 رب ناشيا هكردقرهو مديسري ناشيارايدورايزا اذهل مديدن فورعم قلخ عون نيا هكلب

 لآوراتخم لوسربار ناشيا هكنا ات مدومن رارصاراهظا سامتلارب نم دندوزفاراكناورّتست

 هاكرد نامزالم هلمجزا ام هك دندومن راهظا دنديد نيا نوح مداد دنكوسراربا هودق ناراهطا

 هيلاع هبتع نآ نامزالمزا ىصخشو ميتسه هجرف هللا لّجع تّجح ترضح هابتشا شرع

 وردس هك دومرف نآبرومأم هيحان بحاص ارامو تسا هدرك تافو هديسر دوعوم لجاار

 حاحلاو عّرضتو مديبسج ناشيا نمادرب مدينشب نيا نوج مينك ىراديرخوتزا ار روفاك

 تساراوكرزب نآ نذاب هتسبراك نيا هك دنتفك باوج ديرب هاكرد نآب دوخ اب مهارم هك مدرك

 زا سي ديناسرب ماقم نآب ارم متفك دشابن تراسج نيا تأرج ار ام هدومرفن نوذأم نوجو

 ردق نياردو ميامنيم دوع لاو موشيم بايفرش دندومرف نوذأمركا ديئامن ناذيتسا نآ

 حاحلاو عّرضت نوج هرخالاب دندرك عانتما مهزاب دشابن ىزيج امشرب تباجارجازاريغب

 وردس مامت ليجعت اب سي دندومن تباجا هتشاذك تنمو هدرك مخرت مدينارذك ٌدحزاار

 نامع ىايرد لحاسب هكنآات مدش هناور ناشيا اب هتسب ار ناكدو هدرك ميلست ناشياب روفاك

 سي مداتسيا نمو دندش هناورراو بابح بأ ىوررب ىتشك تتم نودب ناشياو ميديسر

 ظفح ارت هك هد مسق تّجح ترضح ٌقحبار ادخ سرتم هك دنتفكو دندش نم تفتلم

 ترضح ٌقحب دوخ ظفح ردار ادخ مدينش نيا نوج ءوش هناور هتفك هللا مسب سي ديامن

 هكنآ ات مديدرك هناور ناشيا بقعرد كشخ نيمز دننام بأ ىوررب هداد مسق الفي تّجح

 هرصبزأ جورخزوررد نمأقافتا دومن نديرابزاغأ هتسويب مهب اهربا هاكان ميديسر ايرد هّبقب

 نوج مدوب هتشاذك باتفارب ندش كشخ ىاربزا ماب ىالاب ردارنآو مدوب هتخب ىنوباص

 دشورف بآرد مياهاب سب ديدرك ناشيرب مرطاخ هداتفا نوباص لايخب مدرك ناراب هدهاشم

 دندش نم تفتلم ناشيا نوج مديرب ناهارمهزا نكل هدرك ظفح ار دوخ ىروانش هّوَقبو



 لضم

 و دنديشك نوريب بآزا هتفرك ارم تسدو دنديدركرب بقعب ور دنديد تلاح نآرب ارم و

 سب امن مسق ديدجتو نك هبوت دش ضراع ترطاخرب هك ىاهرطخ نأ صوصخ رد دنتفك
 مديدرك هناورزاب هداد مسق تّجح ترضح ٌّحب دوخ ظفح ردار ادخ رابركيد هدرك هبوت

 ىرداج نابايب هنمادردو ميديرب ار دوصقم هار لحاسزاو ميديسر لحاسب ايردزا هكناات

 دنتفك ناهارمه هدرك ىنارون ار اضف نأ هصرع نآر ون روط هرجش دننام هك ميدرك هدهاشم
 نآب كيدزنو ميتفر رداج نأ دزنب ناشيا اب سي دشابيم هدربارس نيارد دوصقم مامت هك

 نم ندروآ بابردو دش رداج نآ لخاد ناذيتسا ىاربزا ناشيازا ىكيو ميدومن كنرد

 رداج ندوب لئاح تهجب اروا صخشو مدينش ار ترضح نآ مالك هكيروطب راوكرزب نآ اب

 هك مدينش هدرب تشبو باجح ءاروزا ار ماما نأ مالك سي دروأ نايمرد نخس مديديمن

 تسد هكنآ اي دينادركرب دوخ لحمب اروا ىنعي :«ىنوباص لجر هّناف هوّدر :هك دومرف باوجرد

 كلم هبتع نيا نامزالم دادعردارواو ديئامنن تباجااروا ىاتمتو ديراذكبوا هنيسرب در

 هراشا مالك نياو تسود نوباص ىنعي ىنوباص تسا ىدرموا هك اريز ديرامشن نابساب

 تّبحم هكنآ ات هدركن ىلاخ هّيويند تاقلعتزا ار لدزونه ىنعي تسا نوباص هرطخ نآب
 .دوش ادخ ناتسوداب ترواجم هتسياشو دنك اج نآرد بوبحم

 نادند مديد ىعرشو ىلقع ناهرب قباطم ارنأو مدينش نخس نيا نوج هك ديوك درم نأ
 نآب هدولآ لد هنيئآ هك مادام هك متسنادو مديشوي وزرآ نيازا مشجو مدنك ار عمط نيا

 ىاج هج ددرلكن هديد بولطم ىورو دوشن عبطنم نآرد بوبحم سكع دشاب تارودك

 .«ديأ لصاح راكدرورب تّجح نأ تبحص تمزالم تمدخ كرد هكنآ

 ردو] هدرك لقن حئارج و جئارخ زا رارسالا ندعم بحاص هك ىئيدح :ديوك حراش

 :ترابع نياب 'تساروكذم جئارخ رخاوارد [دشركذ لبق هحفص دنج

 ريعشلا آلا هماعط امو ظيلغلا آلا هسابل ام هللاوف مكاقلا جورخب نولجعتست ام :لاقو»

 .«فيسلا لظ تحت توملاو فيسلا ًالاوهامو بشجلا

 نع ناذاش نب لضفلا » :دنسلا اذهب 'ةبيغلا باتك ىف هي ةفئاظلا خيش هاورو

 .ىسلجم همالع نيعبرا حرش هميمض باج ١80 صو ىئبمب باج 118 اي ؟8ءص ١.

 يون | نصل ا ير للا شل لا ا



 ناو#8

 لَوا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 هيلع هللادبعابا تعمس :لاقريصب ىبأ نع ةزمح ىبا نب ىلع نع مشاه ىبأ نب نمحرلادبع
 ٠.ةادهلا تابثا ىف ىلماعلاّرحلا خيشلا هلقن و .«(ثيدحلا) نولجعتست ام :لوقي مالسلا

 ':ةبيغلا باتك ىف هي ىنامعنلا لاقو
 نسحلا نب دّمحم نع راظعلا ىحي نب دّمح انئثّدح :لاق نيسحلا نب ىلع انثّدح»

 ىبأ نع ةزمح ىبأ نب نع نع بوبحم نب نسسحلا نع وكلا ىلع نب دّمحت نع ئزاتلا
 هسابل ام هللاوف متاقلا جورخب نولجعتستت ام :لاق هّنا مالسلا هيلع هللادبع ىبأ نعريصب

 .فيسلا ّلظ تحت توملاو فيسلأ الاوه امو بشيجلا آلا هماعط الو ظيلغلا آلا

 نسما ١ تري نينوي هرب دع ايفدعيا لاق ه3 ذأ دشن نو كتل عير

 هيبأ نع ةزمح ىبأ نب ىلع نب نسحلا انئثّدح :لاق نارهم نب ليعامسا انئّدح :لاق ىعجلا

 هنيب نكي مل مئاقلا جرخ اذا :لاق هنأ مالسلا هيلغ هللادبع ىبأ نعريصب ىبأ نع بيفوو

 مئاقلا جورخب نولجعتسي امو فيسلا آلا اهتم ذخأي ام فيسلا آلا شيرقو برعلا نيبو

 توما و هششلا "لا وهاهو بشملا نمل لا هياعل اهو ليلعلا الاهمال اهقللاو

 .«فيسّلا لظ تحن

 باب ىف 'راحبلا نمرشع ثلاثلا دّلجملا ىف هلي ىسلجملا ثييداحالا هذه لقن :لوقا
 .هنامز صئاصخو هباحصا ددعو هقالخاو هريس

 تياكح هك ءارضخ هريزج هّصق لقنزا دعب متفه بابرد 'بقاث مجنرد هلي ىرون ثّدحم

 :هتفك ماما مهسو سمخ مكحب طوبرم ىهيبنت نمض تنساروكذم باب متفهو ىس

 هيلع نينمؤملاريما شّدج هريس دننام شباحصأو ترضح نآ كولسو هريسو»
 و تشرد ىاهسابلب ندرك تعانق و شاعم لودر مامت ضارعا رد تسا مالسلا

 .شروخ ىب نشخ ىاهماعط

 بانجزا دنس دنجب تبيغ باتك رد ىنامعن ميهاربا نب دّمحم مذقم خيش

 .178 ص 0 ج ديدج باجو 7 صا/ ج.١
- ٠ 3 0 

 0 :كيدح باج .ىكنس باج ١١١ ص .؟

- ٠. 39 0 

 .مود باج 77١7و لوا باج 785 ص .؟



 ا

 ؟تسيكر ظتنم و ؟ تسيج راظتنا

 هيلع مئاق جورخ رد دينكيم ليجعت هج :دومرف هك هدرك تياور مالسلا هيلع قداص

 اي تشردركموا ماعط هنو ظيلغركموا سابل تسين هك ادخب مسق سب مالسلا

 .ريشمش هياسريز رد ندرم ايريشمشركمواراك تسينو شروخ ىب

 .ربز ىوج ركم وا ماعط تسين :دومرفركيدربخ ردو

 اضر ترضح دزنرد مالسلا هيلع مئاق دشركذ :تفك هك دالخزا هدرك تياورزينو

 هنوكج :تفك زورنآر د نامدوخزا ديرت لابلا غراف زورما امش دومرف سي مالسلا هيلع

 زا ىنعي قرعو نونخ ىنعي هقلعركم تسين دنك جورخ ام مئاق هاكره :دومرف ؟ تسا

 مالسلا هيلع مئاق سابل تسينو دندوخ ىاهنيز ىوررب موق و ءششك و راتشك ترثك

 ,نشخركموا ماعطو ظيلغركم

 مالسلا هيلع قداص ترضحب سئينخ نب ىّلعم هك تسيورم ىدنوار تاوعدردو

 رك ناردلوفرا انقلاب يدرك لك ر دج رهو قدور كار رك هك نك نوع
 .نشخ سبلو تشرد لكاركم تسين هنيآر هام ىوسب ددركربرما نيا

 لوسر شيع ركم تسين هنيآر ه دوش ام ابرما نياركا :دومرفرمع نب لضفمب و

 ذا نينمؤملاريما هريس و ٌةييادخ

 رد ادخ لوسرب تسا قلخ نيرتهيبش ترضح نأ هك ليامش باب رد تشذكأو

 .راتفكو رانتفر و ليامش

 قا قداص ترضح دزن مدوب هك تفك لضفم زا هدرك تياور ىنامعن خيشزينو
 مومهم ارت هك نمب هدش هج لضفم ىا :نمب دومرف و نم ىوسب دركر ظن سي فاوط رد

 رد هجنأو ساّبع ىنب ىوسب مدركر ظن موش تيادف :متفك ؟هدشرّيغتم تكنرو منيب ىم

 ام هنياره دوب امش ىارب اهنياركا سب توربجو تنطلسو كلم نيازا تسناشيا تسد

 امب تنطلس ىنعي دش نينجرككا هك شاب هاكآ لّضفم ىا دومرف سي ميدوب امشاب مه

 ندروخو داهجو تدابع ىارب ىنعيزوررد تحايسو بشرد بعتركم تسين تشكرب

 سب تسا متهج شتآ سيآلاو الف نينمؤملاريما هبش نشخ نديشوبو تشرد ماعط
 ص

 ٠»
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 لّوا دلج :هبدن ىاعد حرش

 «نيا لثم دشاب هداد رارق تمعن

 دوبري هناخووا هناخرد بانج نآ دزن مدوب تفكرمش نبورمعزا هدومن تياورزينو

 دنديسريىمن ىزيج زاو دندركيم لاؤس هدرك بانج نآبور مدرمو بانج نآ ناقلعتمزا
 ىاهدروآ هيرككب ارت هج :دومرف متسيرك هناخ هشوكز ا نم سي نآزا داديم باوج هكنآركم

 لاحو تسهوت لثم تّما نيارد ايآو منكن هيرك هنوكج موشوت ىادف :متفك ؟ورمع
 ىروخيم ورمع ىا نكم هيرك دومرف هتخيوأ تبانج ىوررب هدربو هتسبوت ىوررب رد هكنآ

 لكاركم تسين ىئوكيموت هكنآ دوشبركا و ار مرن هماج ىشوبيم و هزيكاب ىاذغرتشيب

 سب آلاو مالسلا هيلع بلاط ىبا نب ىلع نينمؤملاريما لثم نشخ سبل و بشج
 .متهج شتآرد تسا لالغا هجلاعم

 دومرف مالسلا هيلع هللادبع ىبأ ترضح هك نامثع نب داّمحزا هدرك تياور خيشو

 دنكيم راتفرو مالسلا هيلع ىلع هماج دشوبيم دنك جورخ تيبلا لهأ ام مئاق هاكره

 .مالسلا هيلع ىلع نينمؤملاريما هريسب

 راصتقاو ايند كرتو تعانق نيا تهجب دياشو تسارايسبرابخا نومضم نياربو

 جايتحا مدعو حاكنو نكسمو بورشمو سوبلم و لوكأم زا شاعم ىرورض رادقمرب

 دندومرف [ىفرعم] زاينىب و ىنغ ار ناشيا دنك تجاح عفر هك رادقم نآرب دياز ىزيجب

 ردو دريكر سرب شبحاص ار قوقحزا ناريغو ةاكز ءهّقح تلودرد هك هديسر هجنانج

 ترثك ناشيا ىانغزا دارم هكنآ هن دنكن اديب ار ىسك دوش ٌقحتسم بلاطو دنكر يس دالب

 قلخ هك بانج نأ تثعبزا ضرغ اب تسا ىفانم هك دشابراقعو عايضو لانمو لام

 سمي ديامن لماك لمعو ملعردار ناشياو ىلاعتو كرابت دنوادخ هاكرد ىوسب دناشكب ار

 شلام ندرك فرص دوب دهاوخ ىضار هنوكج دشاب نينج شراتفر رد بانج نآ دوخرككا
 نكاسمو هرخاف هسبلاو هذيذل همعطأو هسيفن هعتماو ايند فراخزو شاعم لوضف ردار

 هدنريكو هدنهد سي دومن ليصحت بانج نآزا ىتياضر نينج ناوتب هك اشاح ؛هيلاع

 ار مالسلا هيلع نينمؤملاريما شّدجو بانج نأ كولسو هريس دياب مالسلا هيلع ماما مهس

 «مصاعلا هللاو دنشاب باوج ىايهم هنركو دننكن ىظخت نآزا هدادرارق دوخ نيعلا بصن



 ضنا

 رابخا نمض زين راحب ردو ميتفاين خيش ىلاماو تبيغردار [داّمح] ثيدح نيا

 هدشركذ اهنآريغ اي ىفاش صيخلت اب بيذهت رد دياش سي هدرواين ترضح نآ هريس

 .عجارف .تسا

 بحناص: روهظ لبق: وكت: وللا ةةمشلاقءاقي امان: باي ىقاةيرغلا قادإ قامعتلا لاقو
 :«القإ قحلا

 نب نسحلا نع ئساّّعلا ىولعلا ىسوم نب هللاديبع نع ئجيندنبلا دمحأ نب ىاع»

 تعمس :لاقرمع نب لّضفملا نع ناميلس نب ىسيع نع بوبحم نب نسحلا نع ةيواعم
 ىف هرمأ نوكي نأوجرأل ىلا تلقف مالسلا هيلع متاقلاركذ دقو مالسلا هيلع هللادبع ابا

 .«قلعلاو قرعلا اوحسمت ّيح كلذ نوكي ال لاقف ةلوهس

 ةيانك قلعلاو قرعلا حسم و ظيلغلا مدلا كيرحتلاب قلعلا :نايب» :ي ىسلجملا لاق

 عدل ةليسملا تاهل لاو قرعلا قاللبس بعوت ىلا هتادعتلا ةاقالف وع

 و هدش لقن ىنامعن تبيغزا 'راحب هدزيسرد هك تسيركيد ثيدحب طوبرم نايب نيا)

 .(تسه ثيدح نيارد هك تسل هرقف نيأرب لمتشم

 :روكذملا بابلا ىف ”ةبيغلا ىف ًاضياو
 انئثّدح :لاق مقب راظعلا ىحي نب دمحم انئّدح :لاق نيسحلا نب اع ىنئّدح :لاق»

 ركذ :لاق دالخ نبرمعم نع ىفوكلا ىلع نب دّمحم ىنثّدح لاق ىزارلا ناّسح نب دّمح
 ذئموي مكنم الاب ىخرأ مويلا متنا :لاقف مالسلا هيلع اضرلا نسحلا ىبأ دنع الغ مئاقلا

 قرعلاو قلعلا آلا نكي مل مالسلا هيلع انمئاق جرخ دقول :لاق - ؟فيكو (اولاق :ظ) لاق

 .«بشيجلا آلا هماعط امو ظيلغلا الا مالسلا هيلع مئاقلا سابل امو جورسلا ىلع مونلاو

 '.رشع ثلاثلا دّلجملا ىف ىسلجملا هلقن)

 :بابلا ىف و *ةبيغلا ىف ًاضياو

 .718* :ديدج باج .10" ص.١

 .580 :ديدج باج .145 ص ."
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 ا

 لَوا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 ةدوه نب دمحأ ناميلس وبأ انئثّدح :لاق سنوي نب هللادبع نب دحاولادبع انثّدح»
 ىراصنالا داّمح نب هللادبع انثّدح :لاق ىدنواهنلا قاحسا نب ميهاربا انئّدح لاق لهابلا

 لاقو ّىلارظنف فاوظلاب مالسلا هيلع هللادبع ىبأ دنع تنك :لاقرمع نب لّضفملا نع

 نب نا قرظن كاف: تلمح هل ىلقق# لاق ؟نوللا ريغتم امومه كار قام لضفمااب#ن
 هكل كلذ ناكولف توربجلاو ناطلسلاو (كلملا اذه) لاملا نم مهيديأ ىف امو ساّعلا

 راهنلا ةحايسو ليللا ةسايس آلا نكي مل كلذ ناكول اما لّصفم اي :لاقف مكعم هيف اّنكل

 و لكأن انرصف اّنع كلذ ىوزفرانلاف لاو نينمؤملاريمأ هبش نشنحلا سبلو بشجلا لكأو
 ظ «اذه لثم ةمعن هللا اهلعج ةمالظ تيأر لهو برشن

 :هتريس باب ىف راحبلارشع ثلاث ىف هلقن دعب #غ ىسلجملا لاق

 ةضايرو ليللابّرَشلا نع مهتسارح و سانلا ةسايس ىأ ليللا ةسايس الا - نايب»
 .ةّيندبلا تادابعلا ىلا ًافاضم مهداعم و مهشاعمريبدتو سانلا رومال مامتهالاب هيف سفنلا

 .هحلصي امب ءىشلا ىلع مايقلا ةسايسلا :ةياهنلا ىفو

 ىفريسلا و نينمؤملا جئاوح ىف ىعسلا و داهجلاو قحلا ىلا ةوعدلاب راهنلا ةحايسو

 ءانه بسانم ريغ ليق امك موصلا ىنعمب ةحايسلا و ءكلذ عيمجل ضرالا

 مهيلع ملظلا ةروريص ىف مالسلا هيلع هنم بجعت تيأر لهف ءدعبأ و فرص ىأ ىوزف
 .ملظلا انه ةمالظلاب دارملا نأك و مهل ةمعن

 .«لجرلا هملظت ام ةمامثك و ماللارسكب ةملظملا :سوماقلا ىفو

 :"ةبيغلا ىف اضيأ و
 نع داّمح نب هللادبع انثّدح :لاق قاحسا نب ميهاربا انئّدح :لاق ناميلسوبأ انربخأ»

 لبقأف هلهأب صاغ تيبلاو هتيب ىف مالسلا هيلع هللادبع ىبأ دنع تنك لاقرمش نبورمع

 ام لاقف تيبلا ةيحان نم تيكبف هيف باجأ آلا ءىش نع لأسي الف هنولأسي سانلا
 بابلاو كلثم ةّمالا هذه ىف لهو ىكبأ ال فيكو ءكادف تلعج :تلقف ؟ورمع اي كيكبي

 ١. :ديدج باج .100 ص /781.
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 ؟ تسيكر ظتنم و ؟ تسيج راظتنا

 نيللا سبلتو ٍبيظلارثكأ لكأتورمع اي كبت ال :لاقف كيلع ىخرملرتسّسلاو كيلع قلغم
 ىبا نب َيِلع نينمؤملاريما لثم نشنملا سبل و بشيلا لكأ آلا نكي مل لوقت ىذلا ناكولو
 .راحبلا نم ١7 ىف ىسلجملا هلقنو «نانلا ىف لالغألا ةجلاعف ّآالاو مالسلا هيلع بلاط

 '.راحبلا نم ٠ ىف هلي ىسلجملا لاقو

 رمالا اذه ناكول :مالسلا هيلع هللاببع ىبأل تلق سينخ نب ىلعملا لاق ّىدنوارلا تاوعد»

 .نشنحلا سبلو بشيجلا لكأ آلا ناك امل انيلارمالا اذه ناكول هللا :لاقف مكعم انشعل مكيلا

 شيع لا ناك امل انيلارمألا اذه ناك ول :رمع نب لّضفملل مالسلا هيلع لاقو

 .«9 نينمؤملاريما ةريس و هيدي هللالوسر

 ىف مامالا ةريس باب ىف ةجحلا باتك ىف امهدحا نيدروم ىف هيلَي ىنيلكلا هلقن نكل
 :ةرانعلا هديب (* كيدنلا) هسنق

 نع زازخلا حي نب دّمحم نع هيبا نع قربلا دّمحم نب دمحا نع انباحصا نم ةدع»
 لع نا كركذ هللا كحلما :لجرمل لافو ك1 ةلئادبع أنا تريضعت«لاق ءاسع نب ةاخ
 ىرنو كلذ هبشا امو مهارد ةعبراب صيمقلا سبلي نشنلا سبلي ناك بلاط ىبأ نب
 ال نامز ىف كلذ سبلي ناك ذئب بلاط ىبا نب ىلع نا :هل لاقف ديدجلا سابللا كيلع

 انمئاق ناريغ هلها سابل نامز لك سابلر يخف هبرهش مويلا كلذ لثم سبلولو هيلعركني
 .' «ّىلع ةريسب راسو ىلع بايث سبل ماق اذا تيبلا لها

 :ةرابعلا هذهب (19 ثيدحلا) سابللا باب ىف لمجتلا و ىزلا باتك ىف امهيناثو

 ًارضاح تنك :لاق نامثع نب دامح نع ىحي نب دّمحم نع دمحم نب دمحا»

 '.(ثيدحلا)

 نم ةنيمثلا ةرخافلا بايثلا سبل ةهارك مدع باب يف ؛لئاسولا ىفرحلا خيشلا امهلقنو
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 .«ىبحي نب دمحم

 و ىنيلكلا ثيدح نع هذخا ارم اميف هنع هانلقن اميف ىرونلا] ثدحملا نارهاظلاو

 ةرابعلا نم ىنيلكلا ةظفل طقس و ىنيلكلا خيشلا تناك هترابع ناوا خيشلا ىلا ًاوهس هبسن

 .ملاعلا هّللاو

 هجيتن ردو روهظ نامزرد مدرم هك تسنآ هيجوت نيازا ملاع مرا دارم :ديوك حراش

 بيذهتو لمعو ملعرد لماكتو ىقرتزا ترضح نآ تيادهو داشراو تيبرتو ميلعت

 هدرك رايتخا ار ايندرد دهز رطاخ بيطو تبغرو اضر هب هك دنسر ىم ىماقمب سفن

 ىئاجب ات دننك تعانق ىكدنز مزاول و بابساو تشيعم جاتحي امزا ترورضردقبو

 تسازوجمو عورشم ءارغ تعيرش رد هك ىويند تاذلو سفن تايهتشم نوماريب هك

 و دننكىم تيعبت دوخ ىالوم زا مهكولم نيد ىلع سانلا :نومضم قبطو دندركىمن
 ايبنا همه هريس هكلب راوكرزب نأ هريس اهنت هن هك ار تاذل كرت كلسمو ايندرد دهز ةقيرط

 و هللحم روما دياب مدرع همه هك ثينشت نآدارمو .دنرادىم كولسم دشابىم ءايصواو

 و نيد روتسد فالخرب ىنعم نيا اريز دننك كرت ار عرش رد هزوجم تاذلو تايهتشم

 هب الا نينمؤملاريما هكنانج تسين مدرم همهرودقمو ةيسا تنسو باتك اب ىفانم

 :تشون فينح نب نامثع

 فتكا دق مكماما ناو الا هملعرونب ئيضتسيو هب ىدتقي أماما مومأم لكل ناو الا»

 نونيعا نكلو كلذ ىلع نوردقت ال مكناو الا هيصرقب همعط نمو هيرمطب هايند نم

 .«دادسو ةفعو داهتجاو عروب

 رماات مينك جرد اجنيارد ماما تريس ثيداحازا ثيدح دنج هك تسانيارتهبو

 توب رت نسور

 و معطملا ىف هسفن ىف مامالا ةريس باب ىف ةجحلا باتتك ىف ىفاكلا ىف هلي ىنيلكلا لاق
 ':رمالا ىلو اذا سبلملا

 ار“ ا يا :كيدح باج .؟١١3و 7٠١ ص ١ ج لوقعلا ةآرم ١.
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 ديمح نع دامح نع بوبحم نبا نع ىسيع نب دّمحم نب دمحأ نع ىحي نب دمحم

 ىفريدقتلا ىلع ضرفف هقلخل اماما ىنلعج هللا نا نينمؤملاريما لاق :لاق ىدبعلارباج و

 ىغطي الو ىرقفبريقفلا ىدتقي ىك سانلا ءافعضك ىسبلم و ىبرشم و ىمعطم و ىسفن
 .هانغب ىنغلا

 سينخ نب ىلعملا نع نامثع نب دامح نعريمع ىبأ نبا نع هيبأ نع ميهاربأ نب ىلع
 ميعنلا نم هيف مه امو نالف لآ تركذ كادف تلعج :اموي 3 هللادبع ىبال تلق :لاق

 ناكول نأ هللاو اما ىلعم اي تاهيه تاهيه :لاقف مكعم انشعل مكيلا اذه ناكول :تلقف

 كلذ ىوزف بشجلا لكاو نشنحلا سبل و راهنلا ةحايسو ليللا ةسايس آلا ناك ام كلذ

 .هذه الا ةمعن ىلاعت هللا اهرّيص طق ةمالظ تيار لهف اّنع

 و هات ند دنغلا نعام احضإ ىماةدصو دات ىلا نك حلاض نع نك نتاع

 ءابعلا سبل نيح دايز نب مصاع ىلع نينمؤملاريما جاجتحا ىف ةفلتخم ديناساب امهريغ
 هدلو نزحاو هلها مغ دق هنا نينمؤملاريما ىلا دايز نب عيبرلا هوخا هاكشو ءالملا كرتو

 ههجو ىف سبع هأر اًملف هب ئيجف دايز نب مصاعب لع :الغإ نينمؤملاريما لاقف كلذب

 هركيوهو تابيطلا كل لحا هللا ىرتا كدلو تمر اما كلها نم تييحتسا اما :هل لاقف

 تراك ل هللا سيلوا كلذ نم هللا ىلع نوها تنا اهنم كذخا

 © ِناّيِقَتْلَي ِنْيَرْحَبْلا َّرَم» :لوقي هللا سيلوا «ِراَمُْحَأْلا ُتاَذ ٌلْخَئلاَو ُهَهَحاَن اًهيِف

 0 هللابف 4" ُناَجَْمْلاَُوْلا اَمُهِ اَمُهْنِم ُحْرْخَي (هلوق ىلإ) ' ٍناَيِبَيال ٌحَررَب اَمهَنَْ

 تر كبَر ةَمعْيي ام وون لجتوزع:هللا لاق دق و.لاقملاب املا دقبا نس: ديلا با لاعقلاب

 كسبلم ىفو ةبوشجلا ىلع كمعطم ىف ترصتقا ام ىلعف نينمؤملاريما اي :مصاع لاق
 مهسفنا اوردقي نا لدعلا ةمئا ىلع ضرف لج وزع هللا نا كحيو :لاقف - ؟ةنوشنلا ىلع

 .«ءالملا سبلو ءابعلا دايز نب مصاع قلاف .هرقفريقفلاب غّيبتي اليك سانلا ةفعضب

 ١. ءنمحرلا ٠١ و١١.

 < ا 9و١ .

 ". .77؟ .نمحرلا

 *. ءىحضلا ١١.



 لل

 لَوا دلج ءهبدن ىاعد حرش

 'ًافنآ هانلقن ىذلا عبارلا ثيدحلاو

 اذهب ىعادلا نا داشرلا ليبس ىلا كاياو انادهو دادسلل هللا كقفو ىخا اي ملعا

 فهلي امك هيلا فهليو نامحرلا ةفيلخو نامزلا بحاص هالومب ثيغتسي هّنا ثيح ءاعدلا

 ىعّدي و هروهظل هراظتنارهظي و هترضح ىلا فّوشتيو هتبيغ ىلع فسأتي و نافهللا هما ىلا

 هللا لأسيو هيدل ام لذبب هيلا بّرقتي و هيدي نيب داهجلا ىّتمتيو هروضح ىلا هقايتشا

 كلس ىف مظتنيو هراصناو هناوعا نم نوكي ىّتح هجرخم ليهست و هجرف ليجعت ىلاعت

 و هنطاب ةيفصت و هسفن ةيكزت ىف دهتجي نا هيلعف هراثال نيصتقملا هراثب نيبلاطلا هيلاوم

 هلاقم ىف ًاقداص نوكي ىكل هلاب حالصاو هلاح نيسحتو هتّينما قيقحتو هتّين صالخا
 نفلاهتي هلوتل اقاةسبو

 [ىللاعت هللا ءاش نإ ءاعدلا حرش ىف عرشن تامدقملا هذه نايب دعب و]

 ١. نع قبس اميف هانلقن ىذلا داّمح ثيدح ىنعي الكافى١١/١؟.



 [ميحرلا نمحبرلا هّللا مسب]

 دمحم اندّيس ىلع هّللا ىلصو نيملاعلا ّبر هّلل دمحلا»

 (اميلست ملسو هلاو هّيبن

 و ,هيلع ديزم ال امب هْيالا هذه لوح مهريسافتو مهبتك ىف نورسفملاو ءاملعلا ملكت دق

 :لوقنف ماقملا هيضتقي ام ةذبن انهركذن نحن

 ا هذهريسفت ىف نيلالجلاريسفت ىف ىطويسلا لاق

 نال ٌقحتسم وأ قلخلا نم دمحلا عيمجل كلام ىلاعت هّنأ نم اهنومضمب هللا ىلع ءانثلا اهب

 ّنِجلاو ساّتلا نم قلخلا عيمج كلام ىا نيملاعلا بر ءّقحب ّقحب دوبعملا ىلع ملع هللاو هودمحي

 ريغ ىلا نجلا ملاعو سنالا ماع :لاقي ماع هيلع قلطي اهنم لكو مهريغ و ةكئالملاو

 ةمالع هنأل ةمالعلا نموهو مهريغ ىلع ملعلا اولوا نوتلاو ءايلاب هعمج ىف بّلغو كلذ

 .«هناحبس هدجوم ىلع

 نع روهسملا»:هضن ام نارقلا تارعا ىق:ناييثلاريسفت ق:فوحتلا ءاقبلا و بأ لاقو

 دمحلا ءرقيو كد اق وأ بجحجاأو ىا فوذحمب ةقلعتم مالّلا وربخلا دلو ءادتبالاب دمحلا عضر

 ىف ًامومع هيف ّنأل دوجأ عفرلا و دمحلا دمحأ ىا فوذحم لعف ردصم هنا ىلع بصتلاب

 رجلا مال نال ضيا فيعضوهو لالا مالّلا عابتا ىلع مالّلاو لاّدلا َمضب ءرقي و .ىنعملا

 هب ءرق نم نا الا ةدرفملاّرجلا فورح ىف هلريظن الو لادلا نع لصفنم هدعب امب لصتم
 دمحلا لمعتسي داكي ال هثال لصتملا ىرجم هارجأ ورسكلا ىلا ّمضلا نم جورخلا نمّرف

 و بار هلصأو مصخو لدعك ةفص لعج م بري َترردصم َبَرلاو .هدعب اّمع أدرفنم
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 نيا

 لوا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 ءرق و ءءادّنلا ىلع :ليقو .ءىنعا رامضا ىلع بصتلاب ءرقو :لدبلا وا ةفّصلا ىلع هرج

 ةمالعلا نمو لقعي نمب ماعلا ّصخ نم دنع ملعلا نم هقاقتشاو ظفللا ىف هل دحاو الو

 ':قثولا ةورعلا ىف (هّرس سّدق) ىئاهبلا خيشلا لاق

 ةّيقارغتسا وأ ةّيسنج همال و «هريغوا ماعناأ نم ةّيرايتخا ةّيزم ىلع ءانّئلاوه دمحلا»

 ًاّيرصق ًاتوبث هلل تباث هنم لمكألا درفلا وا ءهدارفا عيمج وا دمحلا ةقيقح ىا ةّيدهعوا

 هل هتسكاعمبركَشلا نع هزايتمارهتشا دقو «ماقملا ةنوعمب ولو صاصتخالا مال هديفي امك

 ىوعدو .رايتخالا ديقب حدملا نع هزايتمارهتش ها امك قّلعتملا مومحو دروملا صوصخ ىف

 0 امو .تبثي م امم حدملا نود هيلع ىنثملا ىلا ءاهتنالاب هراعشاب هزايتما

 ال ةئالّعلا دراوملا لمشي هنأش لج هل اندمح ّنأ نم هوركذ امو دمحي مل نّمعركشلا ىن

 ني ةرواسو«ةكتاذلا تافضلا لع ةناحيسةدقع نمريكفا اهتنأ انك لزالا ق:ناغدقب

 :يطوق و ءًادومح ًاماقم ىلاعت هلوق ىف راتخملا نع ًالضف لعافلا ريغل ةّيدومحملا تابثا

 ةغلابملا ضرغلا ذا ىناثلا ىف ناحدقي ال كلذ ريغ ىلا ىرسلا موقلا دمحي حابّصلا دنع

 ا عب :اهعيشاوركشلا تفتش ليكا دما نوك لخغ ا ءاث

 «'... ِهِدَمَحي ْحَبَسْيَألِإ ٍءَْل ْنِم ْنِإَو .. .) :ىلاعت لاق امك هسفنب هناحبس هل ًادماح ةئالثلا

 ًاءانب ةسّدقملا تاذلا سفن ىلعوا اهيلع ةبترتملاراثآلا رابتعاب تافصلا ىلع دمحلاو

 و اهب تاّزلا لالقتسال ةّيرايتخا لاعفا ةلزنم اهليزنتل وا ةّينيعلا نم قيقحتلاوه ام ىلع

 ةفص ليبق نموهوا .ةغّللا فزيزع ريغ ىضرملا ىنعمب دومحملا ئيج و اهيف ةيفاك اهنوك

 نع ةلوقم ةميركلا ةروسلا هذه ّنأ قبس اميف تفرع دقو اذه .هبحاص فصوب ءىثلا

 و ًاحدم اهنوّدعي و أءانث هنودقتعي ام قبط ىلع راج مهدمم 3 بير الو دابعلا ةقمبلا

 عيسوتب نذؤي اذه و مهتافراعتم هيلع تّرقتسا و مهتافولأم هيلا تّدأ ام بسحب اديحت

 .ق 1577 مق باج /٠١ صو (نيتملا لبح هميمض) ىكنس باج ١/8 ص ١.

 5 .ءارسإلا .؟
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 نيل ماس وهلا و هتبت دمحم انكم لع هللا ليهو ميملاغلا تر هللا

 ىنثي ام نافرمألا سفن بسحب كلذك وه ام ىلعرصقلاب اهقّيضت مدعو ءانّتلا ةرئاد

 ءايربكب قيلي نأ نع لزعمب و هلامك تاقدارس نع لحارمب ناك امير هناحبس هيلع هب
 و همرك لامكل ةاجزملا ةعاضبلا هذه ام لبقو كلذ ىف انل صر هنأش لج هنكل هلالج

 الا هفصن نأ انيلع بجوي مل هناحبس هّنا امك هنانتماو هفطل روفوب اهيلع انباثأ لب هناسحا

 ًالامك انيلا ةبسنلاب و ةّيزم انلاح بسحب تناكو اهاندهاشو اهانفلا ىتَلا تافصلا لثمب

 هيلا تهتناو انكرادم هب تطاحا امم اهريغ ورصبلا و عمسلاو ةدازالاو ةايحلاو مالكلاك

 .انماهفا مادقا هتحاسّرع ىلا ىلتختت الو انلوقع ىديأ هيلا لصت ملام نود انماهوا ةعيلط

 .مالسلا هيلعرقابلا لع نب دّمحرفعج ىبأ مامالا مالكب بابلا اذه ىف كيهانو

 قولخم وهف هيناعم ٌقدأ ىف مكماهوأب هوقزّيم ام لك :هباحصأل لاق هنأ هنع ىور دقف
 اهامك كلذ ّناف نيتينابز هلل نأ مهوتتراغصلا لمنلا ّلعلو ءمكيلا دودرم مكلثم عونصم
 هللا نوفصي اميف ءالقعلا لاح اذكهو .امبب فصتي ال نمل ناصقن اهمدع نأ دقتعتو

 ٠.عزفملا هللا ىلاو هب ىلاعت

 ةّيسدق ةحفن هراهزا نم هيلع تحاف ةريصبلا نيعب فيرشلا مالكلا اذه لّمأت نمو

 .اذه .حابشألا يمر ىحت ةّيسنا ةعشعش هراونا نم هيدل تحال و حاوزألا ٌءاشمرظعت

 ةّيلوعفملا ىلع ةبوصنملا رداصملا نم هتوخأرئاس ةلماعم انه دمحلا لماعي ماَناو

 ءادتبالاب عفرلا ةيلحب ايلحتم لعجو ءابجعو اركشوحن ركذي داكي الر ّدقم لماعب ةقلطملا
 هنأش ىلاعت هل لصاح هتاب ًاراعشا و ثودحلا و ددجتلا ىلع تابثلا و ماودلل اراثيا

 ءاقب ىلع ًةظفاحم و هوحنو ًادمح هللا دمحأ لئاق لوقو تبثم تابثا ةظحالم نود نم

 .ىنخي ال امكريدقتلا كلذ ىلع توفي اّم اهتاف قارغتسالل هتّيحالص

 هلامك ءىشلا غيلبت ىهو ةيبرتلا ىنعمبردصم اما َبَرلاو ءقيقحلا مهكلام ىا نيملاعلا بر

 ّنظي امو ءّدشأ لؤالا ىف ةغلابملاو ىوغلوأ ىإقع اًمازّوجتلاو «لدعلاك ةغلابملل هب فصو ًاجيردت
 ناف .ةّيلكلاب اهئافتنا بجوي ال لمحلا حيحصتلريدقتلا ذا ءىثب سيل ًاسأر ىناثلا ىف اهئافتنا نم

 .اهروكذم نم غلبأ ةادألارمضملا هيبشتلا َنَأب مهمكح ىلارظناف كلذ نم ةيرم ىف تنك

 ١. :ىفاولا .191 ص ءع جراحبلا ١//507.
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 و «نمجَرلا ىف هلثم قبس امك َمَّضلاب لعف ىلا هلقن دعب هّبري هّبر نم ةهبشم ةفصاَماو
 لمع ءافتنال دلبلا رك ليبق نم ةيقيقح ٍذئنيح ةفاضالا ذا هب ةفرعملا فصو ىف لاكشا ال

 و هيتريو هكلمي ام ظفحي هنال كلاملا هب ىّمسو ءددجتلا نود رارمتسنالا دارملا ّنَأ عم بصنلا

 كلذ ىف ةتكنلا لعلو بابزالاك اعومج وارادلا برك ادّيقم آلا ىلاعت هريغ ىلع قلطي ال

 دوجولا نم ةحئار مشو ناكمالا قاطن هاوح ام لكل قيقحلا ىرملاوه هناحبس هنأ ىه

 بسحب مهضعب نم تدجو نافريغلا ةيبرت ةبترم نع نوظحنم نوبوبرم مهرسأب مهو

 و ٌةقيقح َبَرلا وهف هدي ىلع اهارجا هنأش لج هنم ةيبرت ةقيقحلا ىف ىهف ةيبرترهاظلا
 .عمجلاوا دييقتلا اَمأ ةنيرقلا كلت اولعجف ةنيرق ىلا جاتحيزاجم هريغ ىلع ٍترلا قالطا

 ىتَلا ةلآلل أمسا حتفلاب لعافلا ةغيص ئجت ام ًاريثك و ءىشلا هب ملعي امل مسا ملاعلاو

 امم هنأشّرع عناّصلا هب ملعي اميف بلغ هّنكل بلاقلا و عباطلا و متانخلاك ءىشلا هب لعفي

 ملاعو كالفألا ملاع :لاقي امك ٌةرات هسانجا نم سنج لك ىف ىنعأ ناكمالا ةمسب مسا

 رةكارامسلا تر لادا قيملاعلا نر اهو: ةاعدو عم ةلوق : سرح ةنلقنو يضاقفلا

 ملاعو تاقولخملا ملاع :لاقي امك ىرجا سانجالا كلت عومجم ىفو «..اًمُهَتيَب امو ِضْردْلا
 .اّيرصنعوا اّيكلف ايدام وا أدّرج ىلاعت هللا ىوس ام عيمج ىنعا تانكمملا

 ام ذا هزاوج ىف ةيرمال امم ناك ناو وهف سنجلا دارفا داحآ نم دحاو ّلك ىلع هقالطا اّماو

 نأ ًالاريبخلا عناصلا دوجو ىلع ةعطاق ججح هيفو ًالاريمطق ال وريقن نم دوجولا ةظطخ ىف

 ىنالا ىنعملابوه ذا لوألا ىنعملاب ةميركلا ةّيآلا ىف هّلعلو نيينعملا كنيذريغ ىف قفتت مل ةبلغلا

 هنأش لج هتّيبوبر لومشب راعشالل ماللاب ًافّرعم عمج امئاو ,هيف ددعتلا نايرج مدعل عمجي ال

 ىف لاق لب عمجلا ةلزنم هليزنت دعبي مل هرساب سنيلا ىلع اقلطم ناك انمل مث .سانجألا عيمج
 يبل بلا ورفتلاك اه دحاو ال ىتَلا عومجلا كلس ىف هطارخمناب :نايبلا عمجم

 «' َنيِنِسْحُمْلا يحن ُهَللاَو...) :ىلاعت هلوق ىف هولاق امك اهيلع قدصي مل ناو هدرفم داحأ فّرعملا

 .ىريدقتلا ياعلي وال ارقي كسلا يدا نارا ساير

 .56و 77 .ءارعشلا ١.

 .97 ؛ةدئاملا زينو و58١ ؛نارمعلا نينو *١7. .نارمعلا .”
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 نيلي ابو ملا و هجن ديس اندكنم لعدللا قضو ىيملاعلا كو لاول

 لاوقألا داحآ نم دحاو ّلك لوانتي ليواقالا َنأ امكف عمجلا عمج ةلزنمب نيملاعلا ظفلف

 ًابيلغت نونلا و واولاب عمج اَاو سانجالا داحآ نم دحاو لك لوانتي ظفّللا اذه كلذك
 مسا لصالا ىفوه :ليقو .مهريغ ىلع نِجلاو سنالاو ةكئالملا نم ءالقعلا سانجال

 ...ا :هناحبس هلوق ىرج هيلعو طقف نيلقثلل :ليقو عبّتلاب مهريغل هلوانتو ملعلا ىوذل

 اذه .مهنم سنالل :ليق و «اريِذَن َنيِمَلاَعْلِل َنوُكَيِ
 رّثؤملا ىلا اهئاقب ىف تانكمملا راقتفا ىلع ًاليلد نيملاعلا بر :هنأش لج هلوق لعجي دقو

 هل هناحبس هتيبرتف رارمتسالا و توبثلا ىلع لدت ةهبشملا ةفصلا ناب ًةرات رّرقيو

 دوجولا رون ةضافا رارمتسا ىنعأرخالا دارفالا ةّيقب طانموه ام اهدارفا مظعاو ةّرمتسم

 .ىنخي ال ام هيفو اهاح هيضتقي ىذلا دمالا ىلا اهيلع

 كلذ ىطعي عمجلا فيرعت هديفي ام ىلع اهرساب تانكمملل ةيبرتلا لومش نأب ىرخاو

 اهصاصتخا و هيلع دوجولا رون ةضافا رارمتسا آلا تسيل تادامجلا ضعبك اهضعب ةيبرت ذا

 ءميلسلا لقعلا هلبقي ال امن هريغ نود كلذب
 ."«ىرت امك وهف مارملا اذه تابثا ىف روهشملا ىلقعلا ليلدلا ىلا ًةراشا هلعج اًماو

 ام «نيملاعلا ٌبر هّلل دمحلا» :ىلاعت هلوقريسفت ىف ناهربلاريسفت ىف ىنارحبلا لاقو

 ا1ارقابلا رفعج ىبأ مامالا نع ةّمغلا فشك ىف ىسيع نب ىلع لضافلا خيشلا» :هّصن

 هتدمحأل لع هللا اهّدر نئل :لاقف ةلغب ىنأل دقف :مالسلا هيلع قداّصلا لاق (قداصلا نع)

 هسأر عفر هبايث هيلا ٌمْضو ىوتسا اّملف اهمال و اهجرسب اهب ىتا نأ ثبل اهف اهاضري دماحمب
 عاونا عيمج تلعج ائيش تيقبا الو تكرتام :لاق مث دزي ملو هلل دمحلا :لاقو ءامسلا ىلا

 .تلق اميف لخادوهو آلا دمح نمامف لج وّرع هلل دماحملا

 قرغتسي «هلل دمحلا» :هلوق ىف لالا ناف ٍاِكاَرِب و قدص :ىسيع نب ّىلع لاق 3

 7 نستمحلا

 :هصن ام باتكلا ةبطخ حرش ىف ةّيدمصلا حرش ىف هي ىندملا ناخ ىلع دّيَسلا لاقو

 ١. ؛ناقرفلا ١.

 ص ىَقثولا ةورعلا .؟ 1١5,7١8 .

 “"'. ناهربلاريسفت ١/ 8ر/”" ةّمغْلا فشك . ىا/ ١ ١.
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 لقا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 هلل دمحلا :لاقف سطع اللي مدآ ةّرس ىلع حورلا تغلب ام لوا :هريسفت ىف ىروباشينلا لاق»

 ىلع ةّينبم ملاعلا ةحتافف نيملاعلا بر هلل دمحلا نا :ةّنجلا لها ىوعدرخآو .نيملاعلا بر

 ديلا ةئلكي اتورقم اهرخا و :كلامعا لوأ نوك. نأ دهحاف تملا لغ ةقيم ةقتاشتو دفنا

 ةروس دئاوف ركذ دنع (نآرقلا بئارغ) ىروباشينلا ريسفت ىف ةدوجوم ةرابعلا :تلق
 .ةعساتلا ةدئافلا ناونع تحت دمحلا

 دمحلا :391 هلوق حرش دنع ىلوالا ةضورلا ىف ةّيداجسلا ةفيحصلا حرش ىف أضيا لاقو
 :هّصن ام هلل

 فاصتالا و دوجولا بوجوك ناك ًاّيتاذ هلامكب ملع ىذ ىلع ءانّتلا وه دمحلا»

 نوكك اًيلعف وا ,ةبجاو ةلماك هتافص نوكك اًيفصو وا ءصئاقنلا نع هّرنّتلاو تالامكلاب

 .هل ًاميظعت رثكأف ةمكح ىلع ةلمتشم هلاعفا

 ىذلا لامكلا قالالوأ ناك ملع اذ هلامكب ءىشلا ىلع ءانثلاوه ىذلا حدملا ىلع هرثآو

 مّدلا امهلباقيو اقلطم ًالامك نوكي ال ملعلا هعمربتعي ال

 ةمدخوا نانجلاب ًاداقتعاوا ناسللاب اركذ ميظعتلاب ماعنالا ةلباقموه وركشلا ىلعو
 نعرصقركاشلا تاهج مع ناو هنال هلجأل معنأ ام ىلا هب معنأ ام فرص عم ناكرالاب
 .نارفكلا هلباقيو ةمزاللاب قّلعتي ال ذا روكشملا تالامك ةطاحا

 ٌمذوا حدمب فصووه ذا صئاقنوا تناك تالامك فاصوالاركذ وه ىذلا ءانثلا ىلعو

 .حدملا ديرا اذا ليمجلاب دّيقي كلذلو

 عماسلا نهذ ىف ةرضاح ىه ثيح نم ةقيقحلا ىلا ةراشالا هانعم و سنجلل دمحلا مالو

 نال هناحبس هب أّصتخم اهدارفا عيمج نوكيف هب دمحلا ةقيقح صتختف صاصتخالل ةّراجلاو

 دوجوملا هنالو ,هماقم ىف قّقح امك اهتياغو اهلعاف هنال هيلا عجرت اهّلك هّيلامكلا توعنلا

 ةردق ّلك نوري مهنأ كلذو فوصوملا توبث عرف ةفصلا توبثو نوفراعلا هفرعي امك قيقحلا

 ةّيلامك ةفص لك ىف اذكهو تاذلاب ملعلا ىف ًاقرغتسم ملع ّلكو تاذلاب ةردقلا ىف ةقرغتسم

 هتلالدل ءامسالا نم هريغ نود هللا مساركذ اذه و هناحبس هيلا ةعجار اهّلك دماحملا ًاذاف

 ءايشالا عاونال هتّيبوبرو اهلك ةّيلالجلاو ةّيلامجلا فاصوالل هتّيعماج ىلع موهفملا بسحب
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 انتل اسوا يرق ووحيم اديس لع هللا كو نتملاعلا ترفل نقلا

 ,دحاو عون ةّيبوبرو ةفص ىلع لدي اما هريغ مسا لكو اهّلك

 مومع قيرطب ًالاح وا ًالاق هنوكب دمحلا فيرعت ىف ءانّثلا نيقّقحملا ضعب مّمعو

 تانكمت ىلع دوجولا طاسب طسب ثيح كلذو هسفن هناحبس ٌّقحلا دمح لاخدال زاجملا

 تاّرذ نم ةّرذ (ٌلكلف) لكف ىهانتت ال ىتَلا همرك دئاوم هيلع عضو و ىصحت الوّدعت ال

 نمو :قطنلا قاطن هبا طيض ال نمل اذه لقفو هدب هن قطان لاح :ناسنل دوجولا

 .«كسفن ىلع تينثا امك تنأ كيلع ًاءانث ىصحا ال» :ُةْبَيَي لاق 3

 هيلعرقابلارفعجوبا راشا هناحبس هيلا اهلك دماحملا عوجر نم هانركذ ام ىلا و :هيبنت

 هللا اهّدر نبل :لاقف هل ةلغب ىبا دقف :لاق مالسلا هيلع قداصلا هنبا هنع هاور اميف مالسلا

 اهيلع ىوتسا اَملف اهماجلو اهجرسب اهب ىتا نا ثبل اف اهاضري دماحمب هئدمال ىلا ىلاعت
 تيقبأ امو تكرت ام :لاق مث دزي ملو هلل دمحلا :لاقف ءامسلا ىلا هسأر عفر هبايث هيلا ٌمضو

 '.ىهتنا .تلق اميف لخادوهّآلا دمح نم اف لج وّرع هلل دماحملا عاونأ ّلك تلعج ًائيش

 ةبوصنملارداصملا نأشوه امك بصتلا هلصاو فرظلا هربخو ءادتبالاب دمحلا عافتراو

 عم هيلع عفرلا راثياو ءابجعو اركشوحن اهعم لمعتست داكت ال ىتلا ةرمضملا اهاعفابو

 مئادرمأ كلذ ناو تبثم تابئثال ال هتاذل ىلاعت هل دمحلا توبث ناب ناذيالل لصالا هنا

 هل مهتّيحت نم نسحأ ةكئالملل 4 ليلخلا ةّيحت تناك اذهو دّدجتم ثداحالّرمتسم

 هلوصل ضانصتقللا وسفل ريثما دقي لاو(: كااض لاق امال ارلاق..:) لامه سلوق

 .عجرملا هّناب ًاراعشا هريخأت ىف نأ عمّرجلاو فيرعتلا ىمالب
 اهباجتحال هتافصو ىلاعت هتاذ ىف لوقعلا تهات امكو ّقحلاب دوبعملا ىلع ّلاد ظفل هللاو

 نيعأ ترهب ةّعشا راونالا كلت نم هيلا سكعنا اًناك هللا ظفل ىف ضيا اورّيحت ةمظعلا راوناب

 امو ؛هقاقتشا ّممو قتشم ,ةفص وا مسا «ىبرع ماوه ّىنايرسا اوفلتخاف نيرصبتسملا

 ؟ لغرب وا علع»ةلضا

 .هيلع مالّلاو فلالا لاخداو ةيناثلا فلالا فذحب بعف اهال هلصاو ّنايرسوه :ليقف

 ١. ىفاكلا عجار 7/ 48.
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 امك سايقريغ ىلع هتزمه تفذحف هلالا هلصاو راتخملاوهو ىرعوه لب :ليقو

 ىنعم نع ادّرِجو هامزل ثيح اهنع مالّلاو فلالا ضيوعتو ماغدالا بوجو هب ءىني
 جاتحي الف تباثلا مكح ىف ىسايقلا فوذحملا ّناف عطقلاب هللا اي :ليق كلذل و فيرعتلا

 ,ضيوعتلا و ماغذالا نمركذ امب كرادتلا ىلا

 مسالا اذه ّصاوخ نم ضيوعتلاو ماغذالا نوكيف ةزمهلا فيفخت سايق ىلع :ليقو

 :لامكلا توعن نم هيف آلا دجوي ال امب هاوس اّمع هاّمسم زايتما هادع اًّمع كلذبزاتميل فيرشلا

 رظتلا عطق عم ىا لطاب وا ّقحب دوبعم لك ىلع عقي سنج مسا لصالا ىف هلالاو

 ّقحلاب دوبعملا ىلع بلغ من هنيعب ال امهدحا رابتعا عم ال نالطبلا و ةيّقحلا فصو نع

 .ةبعكلا ىلع تيبلاو اّيرثلا ىلع مجتلاك

 هقاقتشاو ًالصا هريغ ىلع قلطي ال ّقحلاب دوبعملاب ٌصتخم ملعف ةزمهلا فذحب هللا اّماو

 هولأملا ىنعمب اهنم مسا هّنا ىلع ىرهوجلا هيلع ضن امك ةدابعلا ىنعمب ةهولالاو ةهالالا نم

 ثيح هب فصوي الو فصوي هنأ ليلدب اهنم ةفص هنا ىلع ال بوتكملا ىنعمب باتكلاك

 ,باتك ءىش لاقي الو موقرم باتك :لاقي امك هلا ءىش :لاقي الو دحاو هلا لاقي

 ,ماهفالا و لوقعلا هنأش ىف راحي ىلاعت هنالرّيحت ىنعمب ملعك هلا نم هقاقتشا :ليقو

 ةلاتتبا و ةلات ذك وريسكلا» هلا نم قعتفملا هلآلا نم ققشف ىغمو انزوءدفك لآ ماو

 ىلا حاورالا نوكسو هركذب بولقلا نانيمطال هيلا نكس ىا نالف ىلا هلا نم :ليقو

 , هتفرعم

 عزفي ىلاعت هب ذئاعلا ذا هراجا اذا هريغ ُهَهَلَأ و هب لزنرمأ نم عزف اذا هلا نم :ليقو

 .هريجي وهو هيلا

 لعافلا ىلع قلطا ؛عفترا و بجتحا ىنعمب هيلي هال نم ردصم هنا ىلع هال هلصا :ليقو

 .ةغلابم

 الا هلا ال :انلوق ىف ديحوتلا رادم هيلعو ًاءادتبا بجاولا تاذل ملع مساوه :ليقو
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 ؛اييلتمت جاووفلا رهكد دمحم انكم لهدلا لف عيملاعلا ترد هللا

 ىلع هقالطا نكمي ال ثيحب هناحبس هتاذب ليلجلا مسالا صاصتخا َنأ ىنخي الو .هللا

 ناك نا دعب ةبلغلا قيرطب صاصتخالا كلذ نوك هيف حدقي الو كلذ ىف فاكًالصا هريغ

 «لدصألا ىف متع سلا

 ًالصا هريغ ىلع قلطي ال ثيحب ىلاعت هيلع بّلغ انمل هّنكل لصالا ف فصووه :ليقو
 هب فصولا عانتما هّدريو ملعلاك راص

 هللا كراب ال الأ» :هلوق اما و ءنحل هفلا فذحو ةّئس هلبق امرسكني ملاذا همال ميخفت و

 '.«رعشلا ةرورضلف «ليهس ىف



 ''نيملاعلا ٌّبر دمحلا هلووهأألا هلاال ىذلا»

 ٌوه)» :رشحلا ةروس ىف ىلاعت هلوقك تاكرابملا تاّيآلا نم سبتقم خسنلا ىف ام ىلع ءانب
 َوْهّذلِإ هلل ىلا ُّناَوُه © ٌميِحَتلا ُنِحَتلاَوُه ةَداَهَّثلاَو ِبْيَمْلا ُمِلاَعَوْهَذلإ هلال ىلا هَل

 43و ل انعدم ناهز كتل داكار رركلا ةيكوتلا نيزنلا رقنكلا وذل نكت
 اهاق نم ىتَلا صالخالا ةملك و ديحوتلا ةملك وهو .ةريثكلا تاّيآلا نم نيتاهريغ ىلا

 لكا) :فورعملا لعملا قادضم ىهق هضرعو هلامو همد اهب نحو نيملسملا ةرفز'ق لخاذ

 .«أرفلا فوج ىف ديّصلا

 هيلع داجَسلا لوق حرش ىف "ةفيحّصلا حرش ىف هي ىندملا ناخ ىلع دّيَسلا لاقو
 آلا هلا ال ىذلا هللا تنأ كنا دهشأ ىّنا» :هلوقب ءاسملاو حابصلا دنع هئاعد ىف مالسلا

 :هّصن ام «تنا

 آلا قحلاب دوبعم ال ىا قحلاب دوبعملا ديحوتلا ةملك ىف ىننملا هلالاب داري نأ ىغبني :هيبنت»
 .ةلطابلا تادوبعملا ةرثكل بذكلا مزل دوبعملا قلطم هب ديراول ذا تنا ًالاوا هللا

 ؟(هّللا) وه آلا وأ ءتنا آلا بارعا ام :تلق ناف

 ام كلوق ىف امك ال مسا لحم نم لدب كلذ ىف آلا دعب عفترملا ّنأ نورثكالا معز :تلق

 :ليقو ... لوالا لح لولحل انه حلصي ال لدبلا ناب لكشتساو ديز الا دحأ نم ىنئاج
 فوذحملاربخلا رّدق نا :وهو روهشم لاؤس انهاه و ,فوذحملا ربخلا ريمض نم لدبوه

 دمحلا هلووهالا هلا ال ىذلا هلل دمحلا :تسا هدش عورش روط نيا هبدن ىاعد 7908 ص ١ج سوواط نبا لابقارد ١.

 . ...ىرج ام ىلع دمحلا كل مهللا ًاميلست ملسو هلآو هّيبن دمحم ىلع هللا ىلصو نيملاعلا بر

 .185/7 :ديدج باج .(ىكنس ودره) مود باج 1١7 صو لوا باج 1١5 ص .“

 نكي
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 «نيملاعلا ّسر دمحلا هلووهآلا هلاال ىذَلا»

 ناو «كلذك هلا دوجو ىنن هتياغ ىلاعت هللا ريغ قحاب دوبعم هلا ناكما ىنن مزلي مل دوجوم

 ؟كلذ نع هللا ىلاعت هدوجو تابثا ال ىلاعت هل دوجولا ناكما تابئا آلا مزلي ل نكممرّدق

 آلا نوكيال قحلاب دوبعملا ّنا :نيريدقتلا ىلع باوجلا قيقحت» :نيقّمحملا ضعب لاق

 الا دوجوم هلا ال انلق ناف «ناكمالا ملاع ىف دوجولا بجاو تبي نأ لاحم و دوجولا بجاو

 ةلاحتسال ىلاعت هللا دوجو مزل هللا آلا نكمم هلا ال انلق ناو ءهريغ هلا ناكما ىنن مزل هللا

 .ىهتنا «أَّدِج فيطل قيقدوهو ناكمالا ةبتر ىف دوجولا بجاو ءإقب

 هديفي امم ةملكلا هذه جرخم وهف انههردقيريدقت ّلك ّنأ ّقحلا» :ءاملعلا ضعب لاقو

 لوالاف رابتعالا دنع هسفن نم ناسنالا هدجي اًموهو نكي مل اصيصخت اهديفيو اهقالطا
 نتا« دتاززما لا ةحاح ل نقيحو هللا آلا انلوقوه ةلربخ نوكيا

 ىف ال لمع مزل لاو هيوبيس دنع عفر عضوم ىف امهئاف اهمسا عم الربخ هّنا دارأ هتاكو

 .حيحص ريغ وه و ةّيفنم ةركن ريغ

 ىننوه ىذُلا ديحوتلا ىنعم ءادا ىف ةّمات ةداهشلا ةملك ّنا :مهضعب لاق ام معنو

 هيلع ضراضص بخل قلاع دل دوهولا تايقا و ةلخلا نم نلاعت هللا قوس امغ دوحولا ناكفا

 .ىوغّللا ىنعملا ىلا رظن ريغ نم ًاعرش ًاملع

 اهبيكرت هنّمضت امل ديحوتلا ىنعم ىلع قبطنت ةملك فرشا ةداهشلا ةملك ّنأ ملعا :ةياده

 ىلا كولسلا ملع ىف تبث دق هّنا كلذ نايبو اهنم ماّنلا دوصقملل ىَدؤملا عضولا نسح نم

 و هنع هادع ام لك ضفنب آلا ررقتي ال قلطملا صالخالا و قّمحملا ديحوتلا ّنا ىلاعت هللا

 ماقمب نافرعلا لها فرع ىف ىّمسملاوه و رابتعالا ةجرد نع هحرطو هل قحال لك نع ههمزنت
 :هرابتعا ىلع أمّدقم هرابتعا ناك هب الا ءىشلا قّمحتي ال امو ءقيرفتلاو ضفنلاو ةيلختلا

 بلس ىلع ًالمتشم اهنم لالا ءزجلا ناك ذا بيترتلا اذه ىلع لمتشم هللا آلا هلا ال :انلوقو

 ماقموهو هاوس (رطاخلارصاحل ةهبش ّلك نرد لسغل ًامزلتسم هناحبس حلا ادع ام ّلك
 و هدوجو رونب ةيلحتلل هدوجي ّدعتسا هنافرع لحن نع ناث ّلك حازنا اذا ىّتح ةيلختلاو هيزنتلا

 .«ديحوتلا ىف اهب قطن ةملك ّلجا تناكف ةملكلا هذه نم ىناثلا ءزجلا هيلع لمتشااموه

 :لوقنف تاياورلا نم ديحوتلا ةملك ىنعم ىفركذ ام ىلع لدي ام انهركذنلف



 نذل

 لّوا دلح .هبدن ىاعد حرش

 :روباسين ةعبرم ىف مالسلا هيلع اضرلا ثّدح ام باب ىف رابخالا نويع ىف لي قودصلا لاق

 دون ايس فروت اسيشلا ركذملا قاحا ني دعم ند قتلا نويت فيما انتديس)

 لحر نيح مالسلا هيلع اضّرلا ىسوم نب ىلع عم تنك :لاق ىورلا تلصلاوبا حلاص نب

 و ىبحي نب ىبحي و ثراحلا نب دمحاو عفار نب دّمح اذاف ءابهش ةلغب بكار وه و روباسين نم

 كئابآ قحب :اولاقف ةعبرملا ىف هتلغب ماجلب اوقّلعت دق ملعلا لها نم ةّدعو هيوهار نب قاحسا

 نب ىلع ىبأ ىنئّدح :لاق ءايبنالا ملعرقاب ىلع نب دّمحرفعجوبأ ىبأ ىنثدح :لاق دّمح

 نا قتالخ# لاق قيسحلا ةئملا لها تاق نيس نأ ققدح# لاق نوواغلا هضم يسملا

 آلا هلا ال نا ةداهشب مكنم ءاج نم ىنودبعاف انا آلا هلا ال هللا انأ ىلا :هلالج لج هللا لاق

 :لاق ذورورمب هلزنم ىف ىذورورملا هيقفلا هاشلا نب ىلع نب دمحم نيسحلاوبا انثّدح

 ىنثّدح :لاق ىبأ ىنثّدح :لاق ةرصبلاب ىئاظلارماعلا نب دما نب هللادبع مساقلاوبا انئّدح

 نبرفعج ىبأ ىنثّدح :لاقرفعج نب ىسوم ىبأ ىنثّدح :لاق ا اضرلا ىسوم نب ىلع
 نقدخ لاق نيسحلا نب: ّكع نا ىددخ :لاق. لع نب دمحم ىأ ىىدح:لاق دمحم

 لاق :لاق البلا تيلغ تلاط: ىأ نيةلغ نا: ققدحت لاقت لع نب نيسحلا ىأ

 .ىباذع نم نما هلخد نف ىنصح هللا آلا هلا ال :لجوزع هللا لوقي ُةِْدي هللا لوسر

 دّمحم مساقلاوبا انثّدح :لاق ىتضلا ديبع نب دمحا نب نيسحلا نب دمحارصنوبا انثّدح

 ميهاربا نب دمحم نب دمحا دّمحموبا انثدح :لاق حلاصلا لجرلا هيوباب نبا هللاديبع نب

 وبارفعج نب ىسوم نب ىلع نب دّمحم نب ىلع نب نسحلا انئثّدح :لاق ظفاحلا مشاه نب
 ىبا ىنثّدح :لاق قنلا دّمحم نب ىلع ىبا ىنثّدح :لاق ةكمب هرصع ماما بوجحملا دّيسلا

 .هيرامعلا ١.

- ٠. 3 - 
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 «تينلاعلا كريدمحلا هلوروهألا هلال ىدلاو

 نب ىسوم ىبا ىنثدح :لاق اضرلا ىسوم نب ىلع ىبأ ىنثدح :لاق قتلا ىلع نب دمحم
 نع نب دّمحم ىبا ىنثدح :لاق قداصلا دّمحم نبرفعج ىبا ىنثدح :لاق مظاكلارفعج

 نيسحلا ىبا ىنثدح :لاق نيدباعلا نيز داجسلا نيسحلا نب ىلع ىبا ىنثدح :لاقرقابلا
 :لاق ءايصوالا تيس بلاط نا ني ةلنغ نأ ققدحت: لاق ةكحلا لها ينانشادكس لع ند

 لاق :لاق ةكئالملا ديس ليئربج ىنثّدح :لاق ُدْيْيَي ءايبنالا ديس هللادبع نب دّمحم ىنثدح

 و ىنصح لخد ديحوتلاب ىلّوقا نفف انأ آلا هلا ال هللا انا ىلا :لِج وّرع تاداسلا دّيس هللا

 .«ىباذع نم نما نصح لخد نم

 .٠ سوط ىلا روباسين نم ٍة! اضرلا جورخ باب ىف أضيا لاقو
 نيسحلا ىبا تعم :لاق ىتضلا ديبع نب دمحا نب نيسحلا نب دمحارصنوبا انثّدح»

 الفا. اضّرلا ىسوم نب ىلع مدق انمل :لوقي ىبا تعم :لوقي ىدج تعم :لوقي دمحا نب

 هتعّيش ورم ىلا يرخ اًملف اهب مادام هرما ىف فرصتلاو هجئاوح ىف تق نومألملا ماّياروباسين

 هسأر جرخا ةلحرم راس اًملف ورم ىلا هعّيشا نا تدرا سخرس نم جرخ اًملف سخرس ىلا
 ةياغ عييشتلل سيلو بجاولاب تق دقف ادشار فرصنا هللادبع ابا اي :ىل لاقو ةيرامعلا نم

 عجرا ّتح هب ىنيفشت ثيدحب ىنتثّدح ال ءارهزلا و ىضترملاو ئطصملا قحب :تلق :لاق

 ؟ نما ريبض اهب نا قردا أل وردنا لوسرراوهع نم ةيجرخا نق و: ثيدنللا ىلاسف# لاقت

 عجرا ّقح هب ىنيفشت ثيدحب ىنتثّدح ال ءارهزلاو ىضترملاو فطصملا قحب :تلق :لاق -

 ىلع ىبا تعمس :لوقي هابا عمس هئاركذي هابا عمس هّنا هيبا نع ىّدج نع ىبا ىنثّدح :لاقف
 هللا الا هلا ال :هلالج لج هللا لاق :لوقي هيي ىتلا عمس هتاركذي مالسلا هيلع بلاط ىبا نب

 .«ىباذع نم نمأ نصح لخد نمو ىنصح لخد هبلق نم اصلخم هلاق نم ىمسا
 :هيلاما ىف قودصلا لاقو

 ال :لاق هيوهار نب قاحسا نع ءليقع نب فسوي نع هيبا نع ىلع نع لكوتملا نبأ»
 ثيدحلا باحصا هيلا عمتجا نومأملا ىلا اهنم لحري نأ دارأو روباسين الئ اضرلا نسحلاوبا ىفاو
 ىف دعق ناك دقو ؟كنم هديفتسن ثيدحب انئّدحت الو اّنع لحرت هللا لوسر نباي :هل اولاقف

 ١. :ديدج باج .707/8 ص 171077/5.



 نكح

 لقا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 :لوقي دّمح نبارفعج ىبا تعمس :لوقيرفعج نب ىسوم ىبأ تعم :لاقو هسّأر علطاف ةيرامعلا

 ّىلع نب نيسحلا ىبا تعم :لوقي نيسحلا نب ىلع ىلا تعمس :لوقي ىلع نب دّمحم ىلا تعمس

 ليَ هللا لوسر تعمس :لوقي مالسلا مهيلع بلاط ىبأ نب لع نينمؤملاريما ىلا تعمس :لوقي

 نمف ىنصح هللا آلا هلا ال :لوقيررع و لج هللا تعمس :لوقي مالسلا هيلع ليئربج تعم :لوقي

 .«اهطورش نمااناو اهطورشب :انادان ةلحارلا تّرم اًملف .ىباذع نم نما ىنصح لخد

 عبس ةنس لؤالا عيبر نمرشع سداسلا ةعمجلا موي سلجم ىف هيلاما ىف خيشلا لاقو

 :'ةئامعبراو نيسمخح و

 ثيللا نب دّمحم نب ثيللارصنوبا انثّدح :لاق لّضفملا ىبا نع ةعامج انربخا هنعو»

 ةنس ىورطلا محازم نب دمصلادبع نب دمحا انثّدح :لاق هباتك لصا نم ًأءالما ىربنعلا

 :لاق ىورهلا حلاص نب مالسلادبع تلصلاوبا ىلاخ انثّدح :لاق نيتأمو نيّئسو ىدحا

 نعّرم ام لثم لقنو (ثيدحلا) ...روباسين (لخد) نم لحر نيح اا اضرلا عم تنك

 "«توافت ىنداب هي قودصلا

 ىعازنخلا ىلع نب لبعدل هدقع باب ىف هي قودصلل "اضرلا رابخا نويعرخاوا ىفو

 «هتافو دنع لبعد ربخ» ناونع تحن

 بتاكلا ىخركلا نسحلا نب دّمحمر صن ابا تعمس :ًابوتكم لبعدربق ىلع دجو امركذ»

 :ًابوتكم ىعازخلا ىلع نب لبعدربق ىلع تيأر :لوقي
 وه الا هلا ال نا لبعد ءهاقلي موي هلل دعا

 هللا ةمايقلا ىف همحي 0اهب هاسع ًاصلخم املوقي

 «هالوم ئصولاف امههدعب 2 نم و لوسرلا و هالوم هلل

 هنأ هللا َدهَّس :ىلاعت هلوقريسفت ىف نانجلا حورريسفت ىف إي ىزارلا حوتفلاوبا لاقو

 ص ١ جروباسين ةعبرم ىف ا اضرلا هب ثّدح ام باب ىف رابخالا نويع ىف قودصلا هلقن هنيعب ثيدحلا اذه ١.

 770/١. :ىلامالاو ."6

 .08/ :ديدج باج .فجن باج 7١١ ص 7 ج ١.

 ديدج باج .روباسينب 4 اضرلا دورو باب ىف راحبلا نمرشع ىناث ىف أك ىسلجملا اهلقن اهلك تاياورلا هذه.
 .170,177 ص 54 ج

 .72ا/ /” :ديدح باج ١/”7. ص .؟



 نكذت
 سس ١:12 يي يحبس

 «نيملاعلا ّبر دمحلا هلووهآلا هلاال ىذلا»

 : « '...َوْهَذلِإ لإ

 :هك تشون اجنآربو تفركرب ىذغاك ديسر كرم ردب نوج ىعازخ لع نب لبعد»

 وه آلا هلا ال نا لبعد هاقلي موي هل دعا

 هللا ةمايقلا ىف همحري 20اهب هاسع ًاصلخم املوقي

 هالوم ئصولاف امهدعب 2 نم و ىنلا و هالوم هللا

 رد بش دندرك نفد ار وأ نوج دندرك نانجمه دنجيبب نفك ردوا اب هك درك تياصوو

 كلتب ىنمحر :تفك ؟درك هجوت اب ىادخ - ؟كب هللا لعف ام :دنتفكو اروا دنديد باوخ

 '.«درك تمحر نمرب تايبا نأ هب تايبالا

 :لبعد ةمجرت ىف نينمؤملا سلاجم ىف هلي ىرتستلا هللا رون ىضاقلا لاقو

 «'..وهّذلإ لإ هنأ هللا َدِهَع » :هيآريسفتر د ىعازخ ىزار حوتفلاوبا لجا خيشو»
 ا ابا فلز مدلل دعا كنك فاننا ىذا كوملا ضرع ود ليغ نوع هكا هوز

 ١. .«نارمعلآ 18.

 .ىنارعش حيحصت باج 7 ص "ج."

 .18 «نارمعلا .*

 .هيمالسا باج 6١8 ص ”ج.؟



 «دمحلا كل ّرهللا»

 «'...يلُمْلا كِلاَم َمُهَللا لق » :ىلاعت هلوقريسفت ىف نايبلا عمجم ىف هي ىسربطلا لاق
 :هّصنام

 ال اي ّنال اي نع ضوع ليلخلا و هيوبيس دنع ةدّدشملا ميملا و هللا اي ىنعمب ّمهّللا»

 ىف ىتَلا ةمّصلاو ءاهوا ىف اي ةلزنمب ةملكلارخآ ىف ميملا نا ملعف مهمالك ىف ميملا عم دجوت

 لاقو .اهلبق ىتَلا يملا نوكسو اهنوكسل ةحوتفم ميملاو درفملا ىدانملا مسالا ةّمض «اه»

 انا مله هلثمو اهلبق ام ىلع اهتكرح تحرطو ةزمهلا تيقلافرينحلاب أ هللا اي هلصا :ءاّفلا
 اهتابو متْباو يف لثم ىف ةفّمخم دازت اما ميملا ناب ليلخلا لوق ىلع ضرتعاو ّما له هلصا

 :رعاشلا لوق ىف اي عم تعمتجا

 امهللا اي تيلص وا تحبس املك ىلوقت نا كيلع امو

 ًامّلسم انخيش انيلع ددرا

 تدّدشف نيفرح نم ضوع انهه ميملا نال ءىثب سيل اذهو :ىسيع نب ىلع لاقو

 نبرض و نَق اًماف اومتبرضو اومتق نم نيفرح نم ًأضوع تناك امل ٌنتبرضو ّنتق ليق امك

 اّماو ءرعشلا ةرورضل هيف كلذ زاج امناف تيبلا اّماو ءدحاو فرح نع ضوع كانه نوتلاف

 '.«ليلخلا دنع ل ىلع تلخد اه ىهو هيبنتلا فرح نا هيف لصالا ّناف مله

 نم اهتظحالم ولخت ال ةقئاف فئاطل و ةعئار تانايب ةيالاريسفت ىف نيرّسفملل :تلق
 .عجاريلف ةدئافلا

 .؟8 .نارمعلا.١

 ضد
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 ؛دمحلا كل ّمهللا»

 ىف اف هلوق دنع ةّيداجسلا ةفيحصلا حرش ىف 2 ىندملا ناخ ىلع دّيسلا لاقو
 :هظفل ام «...لصف مهللا» :(ىَنلا ىلع ةالّصلا) هئاعد

 آلا امهنيب عمجي ال كلذلو ميملا هنع ضّوعو ءادنلا فرح فذح هللا اي َمهّللا لصا»

 :رعاشلا لوقك ةرورض

 امهّللا اي مِهَّللا اي لوقا املا ٌثدح ام اذا ىلا

 ًارخآ اهتدايز دهع ميملا كال اهريغ نود كلذب تّصخ و ىلاعت همساب ًاكربت ميملا ترا امنا و
 اضوع تسيل ميملا ّنا ىلا نوّيفوكلا بهذو نيّيرصبلا بهذم اذه ةقرزلا ديدشلل مقرز مك

 ال َمهّللا :لوقت كنال هجوب سيلو :ىضّرلا لاقريخب انّمأ ىهو ةفوذحم ةلمج نم ةيقب

 ليلد هنسح ىفوريخب انما َّمهللا نسح املركذ امك ناكول هنالو :ىلعوبا لاق و ءريخب مهمؤت
 اي َمهَّللا لصا :مهضعب لاقو ءأريركت ناكل كلذك ناكول ذا هنم ةذوخأم تسيل مهملا نأ ىلع

 مث هماقم همايق عم هيلع مامتهالاو بلطلا ةلالدل ءادنلا فرح فذحف مهملل بولطملا هللا

 .«رخآلا ىف امهدحا مغداو ىناّتلارخآو لؤالا لاب نيتفّصلا ىظفل نمرصتقا

 :اظا هلوق ىف لالهلا ةيؤر دنع مالسلا هيلع هئاعد حرش ىف هي ىناهبلا خيشلا لاقو
 :هلآو دّمحم ىلع لص هللا

 ميملا هنع ضّوعو ءادنلا فرح فذحف هللا اي هيوبيس و ليلخلا دنع َمهّللا لصا»

 نارودلا ةرثكل فذحلاب تفّنخفريخلاب انما هّللا اي اهلصا :هعابتاو ءاّرفلا لاقو .ةدّدشملا

 انلرفغاو مهللا :انلرفغا َمِهّللاوحن ىف ليقل كلذك ناكول هنا هيلع درواو ءنسلألا ىلع
 ًالصا مهنم عمسي مل ثيحب ًأسأر كلذ مهضفرو انلرفغا وريخاب اّنما :لاقي امك فطعلاب

 ةدحاولا ةملكلاك تراص تفّنخ ال اهتاب اهنع ّبذي دقو .هفالخ لصالا نا ىلع ّلدي

 ديز لاد ةلزنمب تلعج لب ةلمجلا ةلماعم َّما هظفل ىنعا بلطلا ىلع لدي ام لماعي ملف

 '.«ةدحاولا ةملكلا ءزج ىلع فطعي ال امك ٌءىش اهيلع فطعي ملفآلثم

 .روهشم فورعم ةغالبلا نونف نموه و باطخلا ىلا ةبيغلا نم تافتلا اذه هلوق ىفو

 ١. ضاير السالكين:١/؟50.

 .(تسا نأ هميمض ىئاهب خيش حرش) ىرئازج هفيحص حرش زا 748 ص .؟
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 لقوا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 ىف قا هلوق حرش دنع ةّيداجسلا ةفيحص حرش ىف ىندملا ناخ ىلع دّيسلا لاقف

 :هّصن ام «دمحلا كلف َمهّللا» :ءاسملا و حابصلا دنع هئاعد

 جمن ىلع راج باب ىلا باب نم مظلل نيولتو باطخلا ىلا ةبيغلا نم تافتلا اذه»
 ةماعلا هتدئافو :اولاق ماقملا هيضتقي ام بسح ةعاربلا كلسمو مالكلا نانتفا ىف ةغالبلا

 تح بولقلا ةلامتساو سوفنلا بالجتسا ىف لخدا بولسا ىلا بولسا نم لّقتتلا نا

 هكوحو دحاو طمن ىلع هّلك مالكلا ءارجا ىف هدجت الام كلذ ىف دجتل مّلكتملا سفن ّنا

 نكمي اَمهف هلحم فالتخاب فئاطلو تكنب عقوم لك صتخي دقو .دّرطم لاونم ىلع (ةكرح)
 :روما ةقئارلا تكنلا نم انه لاقي نأ

 باطنلا قيرط ىلعرمالا لوا نم ىرجي نا مالكلا ّقح ّنا ىلا ةراشالا - اهدحا

 و ةبيغلا قيرط ىلع ىرجا امنا نكل ديرولا لبح نم برقاوه لب بيغي الرضاح هللاّنال

 نيّبحملاراعشو نيكلاسلا بأدوه ىذلا بدالل ةياعر برقلاو روضحلا ماقم نع دعتبلا

 ءادتبا ىف هيلع ىرجي نا هّقح ناك ام ىلع مالكلا ىرج ةفيظولا هذه مايقلا لصح اًملف

 .نركذ نم ننلج انا: يمدقلا تيدحلا ققوكذلا

 ثيحب لماك هّجوتورضاح بلق نع نوكي نأ ىغبني ءاعدلا ّنا ىلع هيبنتلا - ىناّملا
 ةحفص ىلع هشقنو هناسل ىلع ىمظعلا تافصلا كلت نم ةفص ىعادلا ىرجا امّلك

 اذكهو ءالتعاو برق ةدايز ىعادللو ءالجناو فاشكنا ديزم وعدملل لصح هنانج

 .باطخلا ةغيصب هيجانيف نايعلا ةبترمب زوفيو روضحلا ةجرد ىلا ّقرتي نا ىلا ائيشف ًائيش

 تقولا بسان امب ىلاعت هللا ىلع ىنئاف ةبرقلا ىون ءاعّدلا ىف عرش امل هنا - ثلاثلا

 ىلا ةبيغلا ماقم نم لقتناف ةبرقلا لوصح ىف هئاعد ةباجارعشتسا هناكف ةبيغلا قيرطب
 .روضحلا ماقم

 راص مث ةبيغلا ظفلب (هللا دمحف) هلل ًأدّمح ًاركفم ًاركاذ ناك وعدي ذخأ انمل هّنا - عبارلا

 :«ناطخلا ةعيضب ةةدحتت البفاو

 تفتلا مث ىلاعت هتاقولخم ةمظع أظحالم و ارظان ناك ءاعدلا أدتبا امل هنا - سماخلا
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 ؛دمحلا كل ّمهللا»

 '«ابطاخم هاجانف قلاخلا ةمظع ىلا

 لص مهللا» :لالهلا ةيور دنع © داجسلا ءاعد حرش ىف : ىناهبلا خيشلا لاقو
 :هصن ام «هلأو دمحم ىلع

 ةدنيغ تام اهمعاراانه قا ءاهؤلا ذه: كر وم ةئادييس هلا ةعجأرلا ركاجعلا)
 قف طخ تابت ءاعزلا رخل نأ انهي نم اهلمع و :بواكتالا "نال نع لدغ ةقاهتا
 ىتلا تكنلاو فئاطللا ضعب نا ىنخي الو .باطخلا ىلا ةبيغلا نم تافتلا ذه همالك

 تدرفت دق اناو ءانه هنايرج نكمي ةحافلا ةروس ىف تافتلالاب صتخي اميف نورسفملا اهدروا

 اهيلا ىنقبسي مل امم تافتلالا كلذ ىف ةفيطل تكن طابنتساب هقيفوت نسحو هللا نوعب

 كلت ضعبو ىواضيبلاريسفت ىلع ىشاوحلا نم هتقلع اميف اهنم ةلمج تدروا دقو «قباس

 '.«اهنم ماقملا بساني ام ةظحالمو اهتعجارمب كيلعف هيف نحن اميف اهؤارجا نكمي تكنلا

 كايا» :هلوق ريسفت ىف ققثولا ةورعلا ىف هركذ ام ىلا «تدّرفت دق» :هلوقب راشا :تلق

 :هلوقب «دبعن

 تاكن ىلع ىوطني باطنخملا ىلا ةبيغلا نم تافتلالا نم ةيالا هنمضت امو لصف»

 ىناعملا نف ىف ةرّقملا ةّيزملا نم تافتلالا قلطم ىف ام ىلع ةدايز ةقئار فئاطلو ةقئاف
 نامّرلا اذه ىلا مظتنت مل تافتلالا اذه تاكن ىف ًاهجورشع ةعبرا هذهف (لاق نا ىلا) اهنف

 .اهعجاريلف اهدار نفف *«ىدالا هللاو كلس ىف

 .791/ ص ىرئازج هفيحص حرش .”

 170,178 ص .7



 «كئايلوا ىف كؤاضق هب ىرج ام ىلع»

 ءاخرلاو ةدشلا ننمهقايلوا لغ هللا ةارجا ام عينخ لع لمعتقيل لوصوملا انهرتتع انما

 حيرصتلا درو امك لاح لك ىلع ىلاعت هللا نودمحي مالسلا مهيلع مهئاف ءالبلاو ةمعنلاو

 دمحلا كل مهّللا :مالسلا هيلع نينمؤملاريما لوق ىلا ىرت الا ةنّسلاو باتكلا ىف كلذب

 لفقر قاع ام: لغو نطو ةعاتاش لك

 381 هلوق دنع ةعباسلا ةضورلا ىف ةفيحصلا حرش ىف في ىندملا ناخ ىلع ديسلا لاقو
 :هّصن ام '«ءاضقلا كتردقب ىرج و» :هلوقب هراكملا نم ةذاعتسالا ىف

 داري نأ لمتحي ءاضقلاو .هناليسوهو ءاملا نايرج نم هلصاو فقو فالخ ىرجي ىرج)»

 و مكحلاورمالا هب داري نا لمتحيو .هّيضقم ىا هللا ءاضق اذه :لاقي ذا ةّيضقملارومالا انه هب

 ةّيلكلا تادوجوملاروصل هناحبس هعادبا هب داري نأ لمتحيو .ىلزالاريدقتلا قفو ىلع قلخلا
 ؛ىلزالا ءاضقلاب ىّمسملاوهو ىلقعلا ملاعلا ىف ةلوقعم ىه ثيح نم اهلل ةياهم ال ىتَلا ةّيئزجلاو
 ؟«ىمنالا ملقلاب ظوفحملا حوللا ىف نوكي امو ناك امرطسب هنعربعي دقو

 *تاعيقوتلاركذ باب ىف نيدلا لامك و ١717 باب للعلا ىف هي قودصلا ىور

 مساقلا ىبا خيشلا دنع تنك :لاق هيلي ىناقلاطلا قاحسا نب ميهاربا نب دّمحم انثّدح»

 هيلا ماقف ىرصقلا ىسيع نب ىلع مهيف ةعامج عم هحور هللا سّدق حور نب نيسحلا

 1777/1 :ديدخ باح رصف فاح 521/ لصا” ج ىديدح حرش
 .هفيحص متفه ىاعد .؟

 711١/7. :نيكلاسلا ضاير ."“

 751/١. :ديدج باج .مق باج 7١١ ص ١ج .*

 .007 ص ١" ج .متفه و ىس عيقوت .0
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 «كئايلوا ىف كؤاضق هب ىرج ام ىلع»

 :لحيرلا لاقف:«كلادي امَع لس:هل لاقف ءىف ننغ كلأسأ نأ ديزا'ىقا دل لاقف لج

 وهأ هلتاق نع ىنربخا :لاق «معن :لاق ؟هللا ىلو وها الإ ىلع نب نيسحلا نع ىنربخا

 ؟هّيلو ىلع هةدع لج ورع هللا طّلسي نأزوجي لهف :لجترلا لاق معن :لاق ؟هللاّودع

 هللا َنأ ملعا ءكل لوقا ام ىّتع مهفا :هحور هللا سّدق حور نب نيسحلا مساقلاوبا هل لاقف

 هلالج لج هّنتكلو «مالكلاب مههفاشي الو نايعلا ةدهاشمب سانلا بطاخي ال لج ورع
 ريغ نم السر مهيلا ثعبول و .مهلثم ًارشب مهفانصاو مهسانجا نم ًالسر مهيلا ثعبي
 نولكأي مهسنج نم اوناكو مهوؤاج اَملف مهنم اولبقي لو مهنع اورفنل مهروص و مهفنص

 ءىثب اننوتأت ىّثح مكنم لبقن الو انلثمرشب متنا :مهل اولاق قاوسالا ىف نوشميو ماعطلا

 لج وّرع هللا لعجف هيلع ردقن ال امب اننود نوصوصخم مكتا ملعن و هلثمب ىتأن نأزجعن
 قرغف راذعالا و راذنالا دعب نافوطلاب ءاج نم مهن ءاهنع قلخلازجعي ىتَلا تازجعملا مط

 جرخا نم مهنمو ًامالسو ًادرب تناكف راّنلا ىف تلا نم مهنمو درت و ىغط نم عيمج

 رجحلا نم هلرججف ورحبلا قلف نم مهنمو ءأنبل اهعرض نم ىرجاو ةقان دلصلارجح ا نم
 و همكالا ءربا نم مهنم و ءنوكفأي ام فقلت ًانابعث ةسبايلا اصعلا هل لعج و ؛نويعلا

 نم مهنمو «مهتويب ىف نورخّدي امو نولكأي امب مهأبناو هللا نذاب ىقوملا ىحاو صربالا

 .كلذريغو بئذلا وريعبلا لثم متاهبلا هتمّلك ورمقلا هل ىشنا

 هللا ريدقت نم ناك هلثمب اوتأي نأ نع و مهرما نع قلخلازجع و كلذ لثم اوتا اَملف

 ةلاح ىف تازجعملاو ةردقلا هذه عم الثا. هءايبنا لعج نأ هتمكحو هدابعب هفطلو لجوزع

 زع هللا مهلعج ولو ؛«نيروهقم ىرخا ىفو نيرهاق لاح ىفو نيبولغم ىرخا ىفو نيبلاغ

 ةهلا سانلا مهذختال مهنحتمي لو مهلتبي مو نيرهاق و نيبلاغ مهلاوحا عيمج ىف لجو

 هّنكل و رابتخالا و نحملاو ءالبلا ىلع مهربص لضف فرع املو ءلج وزع هللا نود نم

 نيرباص ىولبلاو ةنحملا لاح ىف اونوكيل مهريغ لاوحاك كلذ ىف مهاوحا لعج لجوزع

 نيعضاوتم مهلاوحا عيمج ىف اونوكيو ؛نيركاش ءادعالا ىلع روهظلا و ةيفاعلا لاح ىف و
 هودبعيف مهرّبدم و مهقلاخوه أهلا 820 مه نا دابعلا ملعيل و ءنيرّبجتم الو نيخماشر يغ
 ةّيبوبرلا مط ىعّداو مهيف دحلا زواجت نم ىلع ٌةتباث هللا ةّجح نوكتو ءهلسر اوعيطيو
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 لقا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 نع كله نم كلييل 2 ءايبثالاو لسرلا هب تتاامب دحجو ىصعو فلاخوا دناعوا

 .ةنّيب نع ىح نم ىبحيو نيب

 هللا سّدق حور نبا مساقلا ىبا خيشلا ىلا تدعف هيي قاحسا نب ميهاربا نب دمحم لاق

 ىنادتباف ؟هسفن دنع نم/سما موي انلركذ امركذ هارتا :ئسفن ىف لوقأ انأو دغلا نم هحور

 نم حيرلا ىب ىوهتواريطلا ىنفطختف ءامسلا نمّرخأ نال ميهاربا نب دّمح اي :ىل لاقف

 كلذ لب ىسفن دنع نموا ىبأرب لجوزع هللا نيد ىف لوقأ نأ نم ىلا بحا قيحس ناكم

 .«همالسو هيلع هللا تاولص ةّجحلا نع عومسم و لضالا نع
 ةلتق هللا فكي مل اهلجا نم ىتلا ةّلعلا باب ىف اراحبلا رشاع ىف هي ىسلجملا هلقنو

 و للعلا و لامكالا نع مهئالتبا ةّلعو مهملظ و مهلتق نع مهملظ نمو ذي ةنثالا
 :هدعب ًالئاق 'جاجتحالا

 .«ديعبلا قيحسلاو ةعرسب ىنذخأت ىا ىنفطختف - نايب»

 ءامسلا ملع ةنمالا نع بجحي ال ام باب ىف "تاجرّدلارئاصب ىف كيِئنرافَصلا لاقو

 :ثلاثلا ثيدحلا كلذريغو ضرالا ملعو هرابخاو

 نب ىلع نع .بوبحم نب نسحلا نع .نيسحلا نب دّمحمو دّمحم نب دمحا انثّدح»

 ىلا :هلوح هباحصا نم ساناو لوقي الكر فعج ابا تعم :لاق :لاق سيرض نع ؛بائر

 هللا ةعاطك ةضرتفم مهيلع انتعاط ناب نوفصيو نأ اننولعجيو اننولوتي موق نم بجعأ
 كلذ نوبيعيو انّمح نوصقنيف مهبولق فعضب مهسفنأ نومصخي و مهتّجح نورسكي مث

 ضرتفا ىلاعت و كرابت هللا نأ نورتأ .انرمال ميلستلا و انتفرعم ّقح ناهرب هّللا هاطعا نم ىلع

 ملعلا ّداوم مهنع عطقي و ضرالاو تاوامسلا رابخا مهنع ىنخي مث هدابع ىلع هئايلوا ةعاط

 ناك ام تيأرأرفعج ابأ اي كادف تلعج :نارمح هل لاقف مهنيد ماوق هيف انت مهيلع دري اميف
 نيدب مهمايقو مهجورخو الإ نيسحلاو نسحلاو الإ بلاط ىبا نب ىلع مايقرمأ نم

 لاقف - ؟اوبلغ و اولتق ىّتح مهبرفلَطلا و مهاّيا تيغاوطلا لتق نم هب اوبيصا امو هللا

 .51/7/7 :ديدج باج .ميدق ىكنس باج 777 ص (جع)مئاقلا جاجتحا باب ىسربطلل جاجتحالا ."

 .مق ديدج باج 772/١ تاجردلارئاصب ."“



 ملا

 «كتئايلوا ىف كؤاضق هب ىرجام ىلع»

 هاضماو هاضقو مهيلع كلذ رّدق ناك دق ىلاعت و كرابت هللا نأ نارمح اي :الارفعج وبأ

 نيسحلاو نسحلاو ىلع ماق كلذ ىف ميلا ُلَدَي هللا لوسر 'ىلع مّدقتف هارجا مث همتحو

 لزن ام مهب لزن ثيح نارمح اي مهتاولو اّنم تمص نم تمص ملعبو مييلع هللا تاولص

 كلم ةلازا ىف هيف اولا و مهنع كلذ عفد هللا اولأس مهيلع تيغاوطلا راهظاو هللارما نم

 مهكلم باهذو تيغاوطلا ةّدم ءاضقنا ناك مث مهنع كلذ عفدو مهباجأل أذا تيغاوطلا

 بنذل ال نارمح اي ءكلذ نم مهباصا ىذلا ناك امو دّدبتو عطقنا موظنم كلس نم عرسا

 اهغلبي نأ دارا هللا نم ةماركو لزانمل نكلو ابيف هللا اوفلاخ ةيصعم ةبوقعل الو هوفرتقا

 .«كب بهاذملا مهيف ّنيهذت الف (اهوغلبي)

 'تازجعملا رداون نمر شع سداسلا بابلا ىف جئارخلا ىف هلي ىدنوارلا بطقلا لاقو
 :هصئام

 نب دّمحم ىئببا هللادبعو دمحاو ءباطخلا ىبا نب نيسحلا نب دّمحم نع - لصف»

 :لاق ىسانكلا سيرض نع (ظ بائر) دايز نب ىلع نع ,بوبحم نب نسحلا نع ,ىسيع

 ".«(ثيدحلا) بجعال ىلا :هلوح مهو هباحصا نم سانا هدنعو لوقي لِ فعج ابا تعمس

 ':ةعبسلا باب ىف لاصخلا ىف قودصلا لاقو

 انندح لاف: ىركتشلا كغ ني. وسلا اقدح »لاق: ناطظفلا نيسحلا نيد انقتدع

 نبرفعج نع هيبا نع ةرامع نب دّمحم نبرفعج انثّدح :لاق ىرهوجلا اًّيركز نب دّمحت

 نوبنذي ال ءايبثالا ناو بنذريغ نم (نينس عبس) ىلتبا بويا ّنأ :لاق | هيبأ نع دّمح

 .اريبك الو اريغص أبنذ نوبكتريال و نوغيزي الو نوبنذي ال نورّهطم نوموصعم مهما

 ةروص هل تحبق الو ةحنار هل نتني مل هب ىبلتبا ام عيمج عم ال بويا نا :لِفي لاقو

 دحا هنم شحوتسا الو هآر دحا هرذقتسا الو حيق الو مد نم ةّدم هنم تجرخ الو

 .خ .هّللا لوسر نم مهيلا ملع مدقتبف ١.

 481/٠. /" :ديدج باج ١157. ص .؟

 /؟"” :ديدج باج .(18” ص) مهملظ نمو ةمئالا ةلتق هللا فكي مل اهلجا نم ىتلا ةلعلا باب ٠١. ج :راحبلا ."*

 .7ا/ع

 .ديدج باج 794 ص ١ ج.*



 ني

 لوا دلج ءهبدن ىاعد حرش

 نم هيلتبي نم عيمجب لج وزع هللا عنصي اذكهو هدسج نم ءىث دّودي الو هدهاش

 امب مهلهجل هرمارهاظ ىف هفعضو هرقفل ساّلا هبنتجا اناو ءهيلع نيمركملا هئايلواو هئايبنا
 ءايبنالا ًءالب سانلا مظعا :ُِييَي ئنلا لاق دقو «جرفلاو دييأتلا نم هركذ ىلاعت هّبر دنع هل

 عي ىلع هعم نوه ىذلا ميظعلا ءالبلاب لج وزع هللا هالتبا امناو ءلثمالاف لثمالا مث

 ىلاعت همعن متاظع نم هيلا هلصوي نا هللا دارا ام اودهاش اذا ةّيبوبرلا هل اوعي آلِ سانلا

 قاقحتسا نيبرض ىلع هركذ ىلاعت هللا نم باوثلا ّنا ىلع كلذب اولدتسيلو هودهاش ىتم

 اوملعيل و .هضرمل ًاضيرم الو هرقفل ًاريقف الو هفعضل ًافيعض اورقتحي الكل و .صاصتخاو

 كلذ لمحو .ءانق تمس تأب اش فك ءاش ني هاش وم قشيو:ءابشي نم مقتيافلا

 كلذ عيمج ىف لج وٌرعوهو ءءاشي نمل ةداعس و ءءاشي نمل ةواقش و ءءاشي نمل ةربع
 '«هب آلا مهل ةّوق الو مهل حلصالا آلا هدابعب لعفي ال هلاعفا ىف يكحو هئاضق ىف لدع

 ':دانسالا برق ىف لي ىريمحلا لاقو

 :لج وّرع هللا لوق نع الكا هللادبع ابا تلأس لاقريكب نب هللادبع نع ديلولا نب دّمحم»

 هر وع لاقف ناك يق ردا تح كات ةنوقل يفك اك اقوا
 - ؟كلذ نم هتيب لها نم ههابشاو مالسلا هيلع ًاّيلع باصا ام :هل تلق :لاق « ريتك

 .«بنذريغ نم ةّرم نيعبس موي لك لج وزع هللا ىلا بوتي ناك يي هللا لوسر نا :لاقف :لاق
 0:١0 ثيدحلا ىناعملا رداون باب ىف رابخالا ىناعم ىف هي قودصلا لاقو

 نع .ىسيع نب دّمحم نب دمحا نع .هللادبع نب دعس انثّدح دح :لاق هيي ىبا انثّدح»

 رع دلا لزق وش لادم تاج ا

 ام تيأرأ « ' ريك ْنَعوْفْعَي : 1 ركدلا يدك انت يعن * يركاما اعرق :لج
 نم سس سم

 راحبلا سماخ اذكو (187” ص) مهملظ نمو ةّمئالا ةلتق هللا فكي مل اهلجا نم ىتلا ةّلعلا باب ٠١ ج :راحبلا ١.

 .5"7/ /17و 71/0 /؟* :ديدج باج .(5١7ص) مالسلا هيلع بويا صصق باب

 .188 ص :ديدج باج .ناريا باج ال3 ص .؟

 0 ةووشلا

 1: قووشلا 7

 .نيسردم هعماج باجو .قودص هبتكم باج 787 صو لوا باج ٠١8 ص.



 ا

 «كئايلوا ىف كؤاضق هب ىرج م ىلع»

 - ؟نوموصعم ةراهط تيب لها مهو مهيديا تبسك امبوه هتيب لهاو ا ًاّيلع باصا

 ةّرم ةأم ةليلو موي لك ىف هرفغتسي و لج وزع هللا ىلا بوتي ناك يقي هللا لوسر ّنا :لاقف

 .«بنذريغ نم اهيلع مهرجأيل بئاصملاب هءايلوا ّصخي لج وزع هللا نأ ءبنذريغ نم

 م اهلجأ نم ىتلا ةّلعلا باب ىف راحبلارشاع ىف نيئثيدحلا نيذه لِي ىسلجملا لقنو
 :امهنم ىناثلا لقن دعب الئاق مهملظ نمو ةنمنألا ةلتق هللا فكي

 عفرل ءايبثالا ىفو بونذلا ظمل سانلا بلاغ ىف نوكيرافغتسالا نا امك ىا - نايب»
 .«بئاصملا كلذكف تاجردلا

 ةبعكلاب مهرابتخا و قلخلا ءالتبا باب .ّجحلا باتك ىنفاكلا ىف ةيىنيلكلا لاقو

 :هّصن ام ىناثلا ثيدحلا

 ثيح هئايبناب هؤانث لج هللا داراول و ':هل ةبطخ ىف لاق 94! نينمؤملاريما َّنأ ىور و»

 ريط مهعمرشحي ناو «نانجلا سراغمو نايقعلا نداعمو نابهذلا زونك مهل حتفي نأ مهثعب

 ءالتنالا لحمضاو ءازجلا لطبو ءالبلا طقسل لعفولو ءلعفل نيضزالا شوحوو ءامسلا

 نينسحملا باوث نينمؤملا قحل الو نيلتبملاروجا نيلباقلل بجو املو (ءابنالا تلحمضاو)

 مهقانعا تّلظف ةيآ ءامسلا نم هللا لزناول كلذلو نّيبم ىنعم ىلع اهيلاها ءامسالا تمزلالو

 هلسر لعج هءانث لج هللا نكلو نيعمجا سانلا نع ىولبلا طقسل لعفولو نيعضاخ اه

 بولقلا ءالمت ةعانق نم مهتالاح نم نيعالا ىرت اميف ةفعضو مهاّين مكازع ىف ةّوق ىلوا

 ال ةوق لزاءايبقلا هيقاك وذ و هوانا راضتلا رعاسقالا فاق ةضاعحو كانغ نوبعلاو

 وها ناكل لاعرلا قع دبلا دقو «لاجلا قاتعا هواة كلم ءاضتاكل ةةعو دارت

 ةلئام ةبغر وا مه ةرهاق ةبهر نع اونمال و ,رابكتسالا ىف مهل دعباو ءرابتخالا ىف قلخلا ىلع

 هلسرل عابتالا نوكي نأ دارأ هللا نكل و ةمستقم تانسحلا و ةكرتشم تاّينلا تناكف ءمهب

 ةّصاخ هلًاروما هيلا مالستسنالاو ؛هرمال ةناكتسالاو ههجول عوشنحلاو .هبتكب قيدصتلاو

 ءازجلاو ةبوثملا تناك مظعارابتخالاو ىولبلا تناك املكو ةبئاش اهريغ نم اهبوشي ال
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 يروا ١١/ :لوقعلا تارم .«ةعصاقلا ىمست ىتلا ةبطخلا ةلمج نم ىه» :ثيدحلا حرش ىف ىسلجملا لاق ."
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 لّوا دلج .هبدن ىاعد حرش

 ملاعلا اذه نم نيرخآلا ىلا مدآ ندل نم نيلؤألاربتخا هءانث لج هللا نأ نورت الأ لزجا

 ءًامايق سانلل هلعج ىذلا مارحلا هتيب اهلعجف عمسي الورصبي الو عفنتال وّرضتال راجحاب
 ءًاشاعم ةيدوألا نوطب قيضاو ءأردم ايندلا قياتن ّلقأو ًارجح ضزالا عاقبرعواب هلعج مث
 ىرق و «ةلشو نويعو «ةثمد لامرو :ةنشخ لابج نيب .ًاهايم نيملسملا لاحم ظلغاو

 رمأ مث نفاح الو فلظالو فخ هبوكزي سيلرئاد ءامسلارطق عضاوم نمرثأ و ؛ةعطقنم

 ىوهت «مهاحر ىتلمل ةياغو ءمهرافسا عجتنم ةباثم راصف هوحن مهفاطعأ اونثي نأ هدلوو مدأ

 قٌقح ةقيمع جاجف ىواهمو .ةعطقنم راح رئازجو ةلصتم رافق زوافم نم ةدئفالا رامث هيلا

 و عنقلا اوذبن دق ءهل اربغ اثعش مهمادقا ىلع اولمريو هلوح هلل نول ًاللذ مهبكانم اوّرهم
 اقلح روعشلاب اورسح و مهقلخ نساحم روعشلا ءافعاب اوهوش و ءمهروهظ ءارو ليبارسلا

 ءًانيبم ًاتونقو ًاغيلب ًاصيحمتو ًاديدش ًائاحتماو ًاريبك ًارابتخاو ًاميظع ءالتبا مهسوؤر ىلع
 .هتمحرب قلخلل ًءالتباو «هترفغمل ةّلعو ءهتّنج ىلا ةليسوو ةلصوو .هتمرل ًاببس هللا هلعج

 و راهناو تاّنج نيب ماظعلا هرعاشم و مارحلا ةنيحاوصو لااعتو كرابت هللا ناكولو

 ةضورو ءارم ةّرب نم ىرقلا لصتم تابنلا فتلم رامثلا ىنادراجشالا مج رارق و لهس

 قئادحو ةرماع قرط و ةرضان (عورز) ضايرو ةقدغم صارع و ةقدحم فايراو ؛ءارضخ
 .ءالبلا فعض بسح ىلع ءازجلارعص دقل ةريثك

 ةتوقايو ءارضخ ةدّرمز نيب اهب عوفرملا راجحالا وا اهيلع لومحملا ساسالا تناكول مث

 نع سيلبا ةدهاجم عضولو رودصلا ىف كشلا ةعراصم كلذ ففخت ءايضو رونو هارمح

 ,دئادشلا عاوناب هديبعربتخيّرعو لج هللا نكل و سانلا نم بيرلا جلتعم ىننلو ؛بولقلا
 ًاناكساو مهبولق نمرّبكتلل ًاجارخا هراكملا بورضب مهيلتبيو ,دهاجملا ناولاب مهدبعتيو

 امك هتنتفو هلضفل ًاللذ ًابابساو هلضف ىلا ًاحتف ًاباوبا كلذ لعجيلو مهسفنا ىف لكذتلل

 غيلتق نم ةونلا انك دل 2 0 ْنَأ ُساَّنلا َبِسَحأ) لاق

 َنيِبِذَكْلا َنَمَلْعَيَلَو اوُقَدَص َنِذَلا هللا َنَمَلْعَيلَت

 ."و'”.توبكنعلا ١

 .توافت ىمك اب 118/7 :ىفاك .77 /17 :ديدج باج .707” ص ٠ ج لوقعلا ةأرم ."
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 «كئايلوا ىف كؤاضق هب ىرج ام ىلع١

 الفل نينمؤملاريمال ةبطخ ىف ةغالبلا جهن نم بطخلا نم راتخملا باب ىف هِيَ ىضرلا لاقو

 :لاقف هيف نحن امب طبتري امب ةبطخلا نم ىنتكنو 'ةعصاقلا ىّمست

 و هعئاقوو هتالوصو هللا سأب نم مكلبق نم نيربكتسملا ممالا باصا امب اوربتعاف»

 امكربكلا حقاول نم هللاب اوذيعتساو «مهبونج عراصم و مهدودخ ىواثمب اوظعتا و .هتالثم

 .رهدلا قراوط نم هنوذيعتست

 هّنكل و هئايلواو هئايبنا ةّصاخل هيف صّخرل هدابع نم دحالربكلا ىف هللا صّخرولف

 بارتلا ىف اورّقعو مهدودخ ضزالاب اوقصلاف ءعضاوتلا مط ىضر ورباكتلا مهلا هّرك هناحبس

 و ةصمخملاب هللا مهربتخا دق نيفعضتسم موق اوناكو نينمؤملل مهتحنجا اوضفخ و مههوجو

 لاملاب طخشلاو اضرلا اوربتعت الف .هراكملاب مهضخم و فواخملاب مهنحتماو ةدهجملاب مهالتبا

 0 :ىلاعتو هناحبس لاق 5 ىنغلا عض طاوم ىف رابتخالاو ةنتفلا عقاومب الهج ٠ .دلولاو

 «' نويل ْلَب ِتاريَحلا يف مهل ُعِراَسُ © َنيِنَبَو ٍلاَم ْنِم هب ْمْهدُِن مّن َنوُبَسْحي

 :مهنيعا ىف نيفعضتسملا هئايلوأب مهسفنا ىف نيربكتسملا هدابعربتخي هناحبس هللا ّناف

 امهيلعو نوعرف ىلع امييلع هللا ىلص نوراه هوخا هعمو نارمع نب ىسوم لخد دقلو

 الا :لاقف هّرع ماود و هكلم ءاقب ملسا نا هل اطرشف ىصعلا امهيدياب و فوصلا عرادم

 لذلا ورقفلا لاح نم نورت امب امهو كلملا ءاقب وّزعلا ماود ىل ناطرشي نيذه نم نوبجعت
 :ةنسلاو قولا اراقتحا و هعتحو :بهذلل افاظعا بهذ نم ةرواسا اًميبلع قلا ًالئهف

 و نايقعلا نداعم و ؛نابهذلا زونك مهل حتفي نا مهثعب ثيح هئايبثال هناحبس هللا داراولو

 طقسل لعفولو ءلعفل نيضزالا شوحوو ءامسلا رويط مهعمرشحي ناو نانجلا سراغم

 ٌقحتسا الو نيلتبملا روجا نيلباقلل بجو املو ءابثالا تّلحمضاو ءازجلا لطبو ءالبلا

 زا لمسرح اديس هللا قكلو اينادس دنقلا كييراتل و نيشيستلا ناوقووكؤلا

 نويعلا و بولقلا ءالمت ةعانق عم ءمهتالاح نم نيعالا ىرت اميف ةفعض و مهمئازع ىف ةّوق

 .ّىذأ عامسالا و راصبالا ءالمت ةصاصخو َئنغ

 ١. ج ديدحلا ىبا نبا حرش ١ ص ١7١75 :ديدج باج .رصم باج 17/ 1517



 ؟.ع

 لقا دلج ءهبدن ىاعد حرش

 و لاجرلا قانعا هوحن دمي كلمو ماضتال ةّرعو مارت ال ةّوق لها ءايبنالا تناكولو
 ورابكتسالا نم مهل دعباو رابتعالا ىف قلخلا ىلع نوها كلذ ناكل لاحرلا دقع هيلا ّدشت
 ةمستقم تانسحلاو ةكرتشم تاّينلا تناكف :مهب ةلئام ةبغر وا مط ةرهاق ةبهر نعاونُمآل

 و ههجول عوشنلاو هبتكب قيدصتلا و هلسرل عابتالا نوكي نا دارا هناحبس هللا نكلو
 :ةيناش اهريغ نم اهيوشلال ةضاخبدل ًاروما ةقعاظلا تانج ىدورتقال ةناكدنإألا

 هناحبس هللا ّنأ نورت الا لزجا ءازجلا و ةبوثملا تناك مظعا رابتخالا و ىولبلا تناك امّلكو

 ال وّرضت ال راجحاب ملاعلا اذه نم نيرخآلا ىلا هيلع هللا تاولص مدأ ندل نم نيلؤالاربتخا

 رعوأب هعضو مث امايق سانلل هللا هلعج ىذلا مارحلا هتيب اهلعجف ءعمست ال ورصبت الو «عفنت

 و ةنشخ لابج نيب ًأرطق ةيدوالا نوطب قيضاو ًاردم ايندلا قئاتن لقأو ًارجح ضزالا عاقب
 .فلظ ال ورفاح الو فخ اهبوكزي ال ةعطقنم ىرقو ةلشو نويعو ةئثمد لامر

 ةياغو مهرافسا عجتنمل ةباثم راصف هوحن مهفاطعا اونثي نا هدلو و مالسلا هيلع مدآرما مث

 رئازجو ةقيمع جاجف ىواهمو ةقيحس رافق زوافم نم ةدئفالارامث هيلا ىوهت مهاحر قلم

 ًاربغ أثعش مهمادقا ىلع نولمريو هلوح هلل نولّلهي ًاللذ مهبكانم اوربي ىّئح ةعطقنم راحب
 ًاميظع ءالتبا ,مهقلخ نساحم روعشلا ءافعاب اوهّوشو مهروهظ ءارو ليبارسلا اوذبن دق ءهل
 هتّتج ىلا ةلصوو هتمحرل ًاببس هللا هلعج ءًاغيلب ًاصيحمت و ًانيبم ًارابتخاو ًاديدش اناحتماو

 مج رارقو لهسوراهناو تاّنج نيب ماظعلا هرعاشمو مارحلا هتيب عضي نا هناحبس دارأولو
 ةقدحم فايراو ءارضخ ةضور و ءارم ةّرب نيب ىرقلا لصّتم ىنبلا فتلم رامثلا ىنادراجشالا

 بسح ىلع ءازجلا ردقرغص دق ناكل ةرماع قرطو ةرضان (ضاير) عورزو ةقدغم صارعو

 و ءارضخ ةدّرمز نيب اهب عوفرملا راجحالاو اهيلع لومحملا ساسالا ناكولو ءالبلا فعض

 ةدهاجم عضولو رودصلا ىف كشلا (ةعراسم) ةعراصم كلذ ففخل ءايض و رون و ءارمح ةتوقاي

 و دئادشلا عاوناب هدابعربتخي هللا نكل و سانلا نم بيرلا جلتعم ىفنلو بولقلا نع سيلبا

 للذتلل أناكساو مهبولق نمرّبكتلل ًاجارخا هراكملا بورضب مهيلتبي و دهاجملا عاوناب مهدّبعتي
 .هوفعل ًاللذ ًابابساو هلضف ىلا ًاحتف ًاباوبا كلذ لعجيل و مهسوفن ىف

 سيلبا ةديصم اهتافربكلا ةبقاع ءوسو مللَّقلا ةماخو لجآو ىغبلا لجاع ىف هللا هللاف



 ؟.ا/

 («كئايلوا ىف كؤاضق هب ىرجام ىلعا

 ىدكت اف ةلتاقلا مومسلا ةرواسم لاجرلا بولق رواست ىتلا ىربكلا هتديكم و ىمظعلا

 ةدانع هللا نيركت ام: كلذ: غو هد ق الفم لو هنلفل الاغل ادحا قوضقالاو ادتا

 و مهفارظال انيكست تاضورفملا مايالا ىف مايصلا ةدهاجم و تاوكزلا و تاولصلاب نينمؤملا

 ىفاملو مهنع ءاليخلل ًاباهذاو بكيولقل اضيقختاو مهسوفنل ًاليلذتو مهراصبأل ًاعيشخت

 .ًارغاصت ضرالاب حراوجلا مئارك قاصتلا و ًاعضاوت بارتلاب هوجولا قاتعريفعت نم كلذ
 ريغو ضزالا تارمث فرص نم ةاكزلا ىف ام عم ًالّلذت مايصلا نم نوتملاب نوطبلا قوحلو
 عدق ورخفلا مجاون عق نم لاعفالا هذه ىف ام ىلا اورظنا ,رقفلاو ةنكسملا لها ىلا كلذ

 ٠.«هبطخلا ...ربكلا علاوط

 هللا دارا ولو» 3 هلوق ليذ ىف ةبطخلا هذه حرش ىف (هدق)ىنارحبلا مثيم نبا لاقو
 ' :هّصن ام «...نابهذلا زونك مه حتفي نأ مهثعب نيح هئايبثال هناحبس

 لكشلا نم ىنارتقا سايق «اهيناعم (هلوق ىلا) هئايبناب هناحبس هللا داراول و» :هلوق»

 لعفولو :هلوق ةيناثلاو «لعفل :هلوق ىلا هللا داراول و :هلوق امهيدحا نيتلصتم نم لؤالا

 ناب ةروكذملا كتالاعملا قفز كلذ هئايفايداراولةنا ةحتلا ودها لا قابلا طفل

 نانجلا سراغمو هنداعمو بهذلا زونك حتف ىهو ةدودعملارومالا نا ىرغصلا ىف ةمزالملا

 و تانكمملا عيمج ىلع رداق هناحبس هللا و اهسفنا ىف ةنكممرومأل شحولا وريطلارشحو

 اهعوقول ًامزلتسم اهعومج ناك هتردق نع اهعوقو ةدارا اهيلع هتردق عم لصحولف اهب ملاع
 :ةعسرومال امورلمروتتلا كلغ هلعف وهو اكتم عه هكاق قرتكلا اعاو:ابقغ

 نييرتكتملا لع وهو ننبلا راشملا الملا كلذ ىا ةالدلا طقس ناك داع اهدا

 نأ كلذ وأذا هني وولتي فندم هل ةأ القدوس ىددلا كنتوا نه ةنعمتسلا

 امك ىحولا مهنع عطقنيف هللا بانج نع ٍذئنيح ايندلا ىلا نوعطقني اوناك 850 ءايبنالا

 طقسي كلذك و .فيلكتلا نم هباوتا امبو مه ءالتبالا عطقني ٍذئنيح و الفا هيلاريشيس

 .برضلا و لتقلاب مه نيبّذكملا نم ةنكسملا ىذا ىلعربصلا ورقفلاب ءايبنالا ءالب

 .هدبع باج 18177 هبطخ هغالبلا جهن ١.

 .ديدج باج 71/7 /7 و ىكنس باج 2٠ ص .؟
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 لّوا دلج .هبدن ىاعد حرش

 وا اهب ءالبلا طوقسل اما تاعاطلا و تادابعلا ءازج ىا ءازجلا لطبي ناكو - ىناثلا

 لطبي كلذكو ءاهيلع ىورخالا ءازجلا طقسيف ةبغر وا ةبهر نع نوكت اذا تاعاطلا نال
 .هيلع مهربصو مهرقف بسحب هنوّقحتسي ناك ىذلا ءايبثالا ءازج

 ةنسلا ىلع ىلاعت هللا لبق نم ةدراولا رابخالا ىا ءابنالا لحمضي ناكو - كثلاثلا

 نم برقي ام ردقب ناتّرض ةرخالاو ايندلا ّنا تملع كنا كلذو مهيلا ىحولاو هلسر

 و اسوفن قلخلا لمكا اوناك ناو مالسلا مهيلع ءايبثالا و .ىرخالا نم دعبي امهيدحا

 ىلا أضيا نوجاتحم مهنا آلا هيلا انرشا امك ةّيناسفنلا تالامكلا لوبقل ًادادعتسا مهاوقا

 مهسوفن عيوطت ىلا و «قيقحلا دهزلاوهو اهتابّيطو ايندلا نع ضارعالاب ةَماّتلا ةضايرلا
 ّناف )0 مهاوحا نم روهشملاوه امك ةَماَتلا ةدابعلاب ةّئئمطملا مهسوفنل ءوسلاب ةرامالا

 ردقي ال ناك هنال ال عبشملا هيّمسيو عوجلا نمرجحلا هنطب ىلع طبري ناك ُةِْيَي هللا لوسر

 رامحلا بكري ناكو ءهسبلي بوث ىلع هتردق مدعل ال هبوث عقري ناكو فلك ايندوك لع

 و ىقوت دقو فيك .هعم ىشمي مالغو هبكري سرف نع هزجعل ال هفلخ فدريو ىراعلا

 رخآ ىف ُةْيِقَي هنع هيكحيس ام هلاثماو كلذ لب ةرومعملا نم ةميظعلا ةعطقلا هذه هديب

 تالامكلا نم دجو ُهْيََِي هثال اهتنيز و اهعاتم نع ضارعاو ايندلا ىف ةداهز ةبطخلا هذه

 ّنأ ملعو «ةينافلا ةّيسحلا تالامكلا هذه نم ىلعاو فرشا وه ام ةدوعوملا و ةّيلقعلا

 سخاوه ام ضفرف هذه نع ضارعالاب آلا قّمحتي الو متي ال تالامكلا كلتل لوصولا

 هللا لوسر اي :هل ليقف هامدق تموت ىّتح ةدابعلا ىف ماق كلذلو فرشاوه ام بنج ىف

 هملعل كلذو .ًاروكش ًادبع نوكا الفا :لاق - ؟كلذ لعفت ملف ةّجلاب هللا كرَشب دق سيلا

 وا اينلالا فرتفا لاه نا اذ[ ويقوا اع دنا وب لع "لامك نيف كيتا دا معسل نا

 طرش اهب مهاغتشا مدعو ايندلل مهكرت ّنا ملعت ٍذئنيحو مهرئاسب كّنظ اف كلذك مهلمكا

 ىف نيسمغنم اوقلخول مهتاو .ءامسلا رابخا قلتو ةلاسرلا و ىحولا تاجرد مهغولب ىف

 و هللا لالج ةرضح نع اهيلا اوعطقنال اهتاينقب اولغتشاف اهباوبا مهيلع تحتف و ايندلا
 .ةلاسرلا بتارم نع اوظحنا و ىحولا مهنع عطقناو ءابنالا مهنع كلذ ببسب لحمضا

 نعرابخالاو ديعولاو دعولا طوقس ءابثالا لالحمضاب دارا :نيحراشلا ضعب لاقو
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 («كئايلوا ىف كؤاضق هب ىرج ام ىلع»

 .هانلق ام ىلا ًاعجار نوكيف ةقبتلا طوقس مزاول نم مالوهو ةمايقلا لاوهاو رانلا و ةّنجلا لاوحا
 طقس اذا هنال ءايبنالا مالك ىلباقل ىا نيلتبملاروجا نيلباقلل بجي ال ناكلو - عبارلا

 نينلدبملا رولا ينم يتلا لباقل ببي أل كلذكو «نيلعملا رجا ل نكي 1 ميتعةالزلا

 .ىذالاو بيذكتلاب

 و اهنع ناطيشلا ةدهاجمب نينسحملا باوث نونمؤملا ٌقحتسي ال ناك و - سماخلا

 ةبهر وأ ةبغر نع نوكي مهب مهئاميا نال كلذو لئاضفلاب اهتيلحت و لئاذرلا نع اهريهطت

 .هلل صالخاو ةقيقح نعال هتملع امك

 لوعفملا ىه نوكت نا ىلع ءامسالا بصنب ىور اهيناعم ءامسالا تمزل الو - سداسلا
 ىَمس نم ًالثم ءاهب ىّمس نميف ءامسالا ةمزال ىناعملا نكت مل هّنا ىنعملاو لعافلا اهيناعمو

 وا ةبغر نع طقف هناسلب هناميا ناك ذا هيف همسال ًامزال ّقحلا نامنالا نعم نوكي ال ًانمؤم

 ةقيقحلا ىف نوكي ال ًالوسروا ًاّيبن ىّمس نم لب ًادهازوا ًاملسم ىّمس نم كلذكو «ةبهر
 .هنع ةلاسرلاو ةّبّتلا عاطقنال كلذك

 نودب ءامسالا قدصتف اهنع َكفنت تناك اهنا دارملاو ءامسالا عفرب هلي ىضَّرلا ةخسن ىفو

 .لؤالاك وهو اهتايّمسم

 .سايقلا ىربك ترهظ مزاوللا هذه نايببو
 طقسل :هلوق اهيلات و ,نيضزالا :هلوق ىلا هللا داراول :هلوق اهتمّدقم ةلصتم اذا ةجيتنلاو

 كلت هئايبناب ىلاعت هتدارا نم مزلي ناك هنا ةجيتنلا لصاح و ءاهيناعم :هلوق ىلا ءالبلا

 '.«دسافملا هذه عيمج عوقو رومالا

 ىف قيقحلا ديقب دهزلا دّيق امناو .دارملا قوف امب ءاجو داجاو هللا همحر دافا دق :تلق

 ةئاملا تاملكلا حرش باتك تامّدقم ىف كلذب حّرص امك ىرهاظلا دهزلا هجارخال همالك

 :ةرابعلا هذهب دهزلا نع هئحب ىف اللا نينمؤملاريمال

 ةّيقيقحلا ةلبقلا ىلا هّجوتلا نع اهّرس لغشي اًمع سفنلا ضارعا وه قيقحلا دهزلا نأ»

 تايهتشملا نع ضارعالا نال ىرهاظلا نود قيقحلا دهزلا انربتعا انا و (لاق نا ىلا)

 .ديدج باج 7177” ص 7 جو ىكنس باج 2٠ ص مثيم نبا حرش ١.



5 

 لوا دلج .هبدن ىاعد حرش

 و هيلع هّللا ىلص هلوقل هب عفتني ملاهيلا بلقلا ليم عم طقفرهاظلا بسحب ناك اذا ةّيندبلا

 ناك ناو معن «مكبولق ىلارظني نكلو مكلامعا ىلا الو مكروص ىلارظني ال هللا نا» :هلأ
 قفتا دق ولَوا هب طورشم قيقحلا دهزلا نال ىرهاظلا دهزلا نمرمألا ءدبم ىف كلاسلل دِنال

 '.«صالخالا ةرطنق ءايّرلا :ّنا ىلع

 :هّصن ام «هؤافخا دهّرلا لضفا» :اف هلوق حرش ىف جبّلا حرش ىف ًاضيا لاقو

 ال هللا ّنا» هِي لاق امك هب عفتنملا قيقحلا دهزلا وهو ىخ هنم ورهاظ هنم دهزلا»

 دارملاو لضفا ناك كلذلف «مكبولق ىلارظني نكل و مكلامعا ىلا الو مكروص ىلارظني
 ال داكي ىرهاظلا دهزلا كالو ّمهأ اهنال اهمّدق و فوصوملا ىلا ةفصلا فاضاف ىنخملا دهزلا

 '.«الوضفم ناكو ةعمسو ءاير نع كفني

 حرش ىف هركذ امك روكذملا هحرش ىواطم ىف قيقحلا دهزلاركذ دراوم نم كلذريغ ىلا

 .عجاريلف اهدارا نم «اوقحلت اوففخت » :الف هلوق

 :ةرابعلا هذهب لصفلا لأ ىف ليلقب اذه همالك ليبق هل هلوق امو

 مالك «مهنيعا ىف (هلوق ىلا) نيربكتسملا هدابع ربتخي هناحبس هللا َناف» :هلوق و»

 رفصب هلبق ام نيبو هنيب خي ىضرلا لّصف دقو .هب ًالّدعم نوكي ًءادتبا ىعدتسي عطقنم

 هئايلواب مهرابتخا و مهسفنا ىف نيربكتسملا هدابع ىلاعت هللا ءالتبا نمرخآ عونل نايب هّنكل

 هيفو .هلبق ام ىنعم ىف وهف نيرّبكتملا نيعا ىف ىا مهنيعا ىف ءايبنالا مهو نيفعضتسملا

 ىلتبي ناوهو نيفعضتسملا هءايلواو هئايبنارئاسل هقلخ ىف ىلاعت هرارسأ ضعب ىلع هيبنت

 .«كلذك مهقلخ ىف ةمكحلا ىف لإ هيلاريشيس امك هضرا ىف هتدابع نع نيربكتسملا مه

 نمل حضاو و تباث مالسلا هيلع همالك نم نيلصفلا نيب طبرلا ذا هلحم ىف سيلف
 مث نمو مّدقتملا لصفلا ىف روكذملا قباسلا همالكل ليلعت هرخآ ىلا ّناف :الغا هلوقو هربدت

 .همالك نم هركذن مل اميف لِي ىنونخلا حراشلا هيلع ضرتعا

 اذا الف هئاعد ليذ ىف ةّيداجسلا ةفيحصلا حرش ىف هي ىندملا ناخ ىلع دّيسلا لاقو

 .32 ص.١

 .ديدج باج ١0١ ص 7 جو ىكنس باج 0/87 ص مثيم نبا حرش ١.
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 2 ا

 «كئايلوا ىف كؤاضق هب ىرج ام ىلع»

 :هصن ام (نيرشعلاو ةعساتلا ةضورلا) قزرلا هيلعرتقا

 قزرلاريتقتب نيحلاصلا هدابعو هءايلواو هءايبنا ىلتبي ىلاعتو هناحبس هللا ّنا ملعاو»

 هيلع لد امك مهب هناحبس هتيانع اهتضتقا ةحلصملا نم بورض و ةمكحلا نم هوجول

 .رثالا ضيفتسم وربخلا حيحص

 نمرّرقت امل اهتابّيطب معنّتلاو اهتاينقو ايندلاب لاغتشالا نع مهتنايص و مهماركا - اهنم

 ءايلوالا و ءايبنالاو ءىرخالا نم دعبي امهيدحا نم برقي امردقب ناتتّرض ةرخآلاو ايندلا نأ
 تالامكلا لوبقل ًادادعتسا مهاوقا و ًاسوفن قلخلا لمكا اوناك ناو مهليبس كلس نمو

 وهو اهتابّيط و ايندلا نع ضارغالاب ةّماتلا تاضايرلا ىلا نوجاتحم مها آلا ةّيناسفنلا
 وه امك ةماّلا ةدابعلاب ةّئئمطملا مهسوفنل 'ةرامالا مهسوفن عيوطت ىلا و قيقحلا دهزلا

 هنطب ىلع طبري ناك ُهْْيَي هللا لوسر ناف نيعمجا مييلع هللا تاولص مهطاوحا نم دوهشملا

 :لاق نم راشا كلذ ىلاو عّبشملاب هيّمسي ناكو عوجلا نم ًارجح
 'مدالا فرتم احشك ةراجحلا تحت ىوط و هءاشحا بغس نم دشو

 ىسفن ّنضوزال هللا ةّيشمب اهيف ىنثتسا هرب انيمي هللا مباو» :31 نينمؤملاريما مالك نمو
 كلذ سيلو ”«ًامودأم حلملاب عنقتو ًاموعطم هيلع تردق اذا صرقلا ىلا اهعم شهم ٌةضاير

 مهغولب ىف ًاطرش كلذ ناك امل اهتنيز و اهعاتم نع ًاضارعاو ايندلا ىف ًادهز الا غ مهنم
 اولغتشاو ايندلا باوبا مط تحتفولف ةيالولاو ىحولا بتارم و ةلاسرلاو ةّوبنلا تاجرد

 برقلا ةحاس نع اودعبو هللا لالج ةرضح نع اوعطقنال اهتاّذل ىف اوسمغناو اهميعنب
 .هيلا لوصولاو هنم

 ايندلا نع عوزنلا ىلع مهسفنا فلظو ةعانقلا وربصلا ىلع مهتابوثم ماظعا - اهنمو

 .لزجا اهيلع ةبوثملا تناك مظعا ةنحملا تناك امّلك هنال اهتاوهشو

 اوعستاف مهقازرا مهيلع هللا عّسو ول ذا مهب ايندلا بابراو نيربكتملا ءالتبا - اهنمو

 . ....اضيا ةّيطخلا خسنلا تعجار ىنأل بدأت ةرابعلا نم اهفذح ؛دّيسلا

 .«(دمعلاو بمهالاك مادالل عمج مسأ مدالا» :اهحراش حرشلا ىف لاقو ّىريصوبلا ةيميم نم ةتينلا 1

 . 50 همان :ةغالبلا جهن و



 ضن

 لّوا دلج .هبدن ىاعد حرش

 ةمّوسملا ليخلاو ةّصفلاو بهذلا نم ةرطنقملاريطانقلاو زونكلا نم ةّيويندلا تاينقلا ىف
 لاق امك برقا هيلا نقايحالا وب عرسا ممل نمانلا ةنعاط :تفاكل تررتملا وب ماعقالا و

 :ةعصاقلا هتبطخ ىف الا نينمؤملاريما

 و مهنيعا ىف نيفعضتسملا هئايلواب مهسفنا ىف نيربكتسملا هدابعربتخي هناحبس هللا ناف»

 عرادم امهيلعو نوعرف ىلع مالسلا امهيلع نوراه هوخا هعمو نارمع نب ىسوم لخد دقل

 نم نوبجعت الا :لاقف هّرع ماودو هكلم ءاقب ملسا نا هل اطرشف ىصعلا مهيديابو فوصلا

 قتلا ًالهف لذلا ورقفلا لاح نم نورت امب امهو كلملا ءاقب وّرعلا ماود ىل ناطرشي نيذه

 هللا داراولو هسبل و فوصلل ًاراقتحاو هعمجو بهذلل ًاماظعا بهذ نم ةرواسا امهيلع

 و نانجلا سراغمو نايقعلا نداعم و نابهذلا زونك مهل حتفي نا مهثعب ثيح هئايبثال هناحبس

 .ءازجلا لطبو ءالبلا طقسل لعفول و لعفل نيضزالا شوحو و ءامسلا رويط مهعمرشحي نا

 نيم: ةفوصوملا ةلاثملا لع اوناك ول بتل نيب دكلاو نيركلاب ييئالكا د اهنقيو

 نيّئختسملاو مه نيبّدكملا نم ةنكسملا ىذا ىلعربصلاب مهئالب طقسل ايندلا ىف عاسنالا
 انو لوف اَنِع ريق . ُهَقْفَن ام ُبّيَِعش اَي ... :19ا بيعشل نيدم لها لاق امك مهنأشب

 د انا قا ا 2 كل كاوا اقيم انين كارت

 نع نضارغالاو ايقذلا نع م. ىف 41 مهب نينمؤملا ءادتقاو نيملسملا ىسأت - اهنمو

 :390 نينمؤملاريما لاق امك "مل ةوسالا لحم و قلخلل ةودقلا مه اوناك ذا "اهجربزو اهفرخز
 و اهبيعو ايندلا مذ ىلع ليلد و ةوسالا ىف كل فاك " َِْي هللا لوسر ىف ناك دقلو»

 ١. دوه 1١.

 ". امهريظنو جهنلا ىف ؛نينمؤملاريمأ مالك نم هذخأ هنأكو جربزلاو فرخزلا نيب هعمج ىف ؛دّيسلا نسحأ دق

 لوح موحت نأ سفنلا حبكاو اهجربزو ايندلا فرخز نع ليمأ» :نآرقلا بئارغ هريسفت ةبطخ ىف ئروباسينلا هركذ

 ةبطخ ىف ىروباسينلاريسفت ةبطخ نمرخآ ٍءىِيش عم هلعجو اردص ىلوملا هنم هذخأو «اهجلومو اهجرخم
 .تئش نا هعجارف ىسركلا ةيال هريسفت

 .اهلقن ءانثا ىفوه ىتلا ةبطخلا حرشل مثيم نبا حرش نم ةذوخأم ةرابعلا هذه ."”

 هرمأ» :اهردص ةغالبلا جهن نم بطخلا نمراتخملا باب ىف هيلي ىضرلا دروا ٍةئلِم هل ةبطخ نم ءزج مالكلا اذه .*

 اهرثآ هبلق نم اهعقومربكو هنيع ىف ايندلا تمظع نم كلذكو» :اهيف تارقفلا هذه لبقامو «ةمكحو ءاضق

 باج .(رصم ةعبط ؟1/7,7817 ص .” ج) ىديدحلا جهنلا حرشرظنا ؛اهل ًادبعراصو اهيلا عطقناف هللا ىلع
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 ضحي

 «كئايلوا ىف كزاضق هب ىرج ام ىلع»

 اهعاضر نع مطفو اهفانكا هريغل تئطوو اهفارطا هنع تضبق ذا اهيواسم و اهيزاخم ةرثك

 اَمِل فِ بر ... :لوقي ثيح الفلا هللا ميلك ىسومب تّينث تئش ناو اهفراخز نع ىوز و
 دقل و ضرالا ةلقب لكأي ناك هنال هلكأي ًازبخ آلا هلأس ام هللا وريِقَفِرْيَخ ْنِم َنلِإ َتْلرْنأ

 تلت تئش ناو .همحل بّدشتو هلازه هنطب قافص فيفش نم ىرت لقبلا ةرضخ تناك
 هد صوتا فاق معين اك هقلقةنللا لها منقل اق و ريفارلا بعت ف ةزاذ

 تلق تئش ناو ءاهنُم نم ريعشلا صرق لكأي و اهعيب ىنيفكي مكَيا :هئاسلجل لوقيو

 ناكو بشيلا لكأي و نشنحلا سبلي ورجحلا دسوتي ناك دقلف :الفا ميرم نب ىسيع ىف

 هتهكافو اهبراغمو ضزالا قراشم ءاتشلا ىف هؤالص ورمقلا ليللاب هجارسو عوج ا همادا

 و هتفلي لامالو هنزحي دلو الو هنتفت ةجوز هل نكت ملو مكاهبلل ضزالا تبنت ام هناحيرو

 ةوسا هيف ناف هِيَيرهطالا بيظالا كّيبنب سأتف هادي همداخو هالجر هتتتاد هّلذي عمطال

 .هرثأل صتقملاو هيبنب عيساتملا هللا ىلا دابعلا ٌبحأو ىّزعت نمل ءازعو نا نمل ةنسح

 اهبويعو ايندلا ىواسم ىلع كلدي ام ُهِْيَي هللا لوسر ىف ناك دقلو ('3ِي' لاق نا ىلا)

 هللا مركا هلقعبرظانرظنيلف هتفلز ميظع عم اهفراخز هنع تيوزو هتّصاخ عم اهيف عاجذا
 ءميظعلا كفالاب ميظعلا هللاو بذك دقف هناها :لاق ناف - ؟هناها مأ كلذب هلا دمحم

 نع اهاوزو هل ايندلا طسب ثيح هريغ ناها دق هناحبس هللا ّنا ملعيلف همركا :لاق نأو

 ةكلهلا نمأي الف آلاو هبجلوم جلو و هرثأ ّصتقاو ُةِيِقَي هّيبنب سأتم ىسأتف هنم سانلا برقا

 ايندلا نم جرخو ةبوقعلاب ارذنمو ةّنجلاِب ارّشبمو ةعاسلل املع ُةْيَيادّمحم لعج هللا ناف

 ١. .صصقلا ؟١.

 ايندلا لها مضها ًافرط اهرعي ملو ًامضق ايندلا مضق» :وهو مالسلا هيلع همالك نم هلقن كرتام ىلا هبريشي .؟
 هضغباف ًائيش ضغبا ىلاعت هللا ّنا ملعو اهلبقي نا ىبأف ايندلا هيلع تضرع ًانطب ايندلا نم مهصمخاو ًاحشك

 و هللارّعصام انميظعتو هلوسرو هللا ضغبا ام انّبحألا انيف نكي ملولو هرغصف ًائيشرغصو هرّمحف ًائيشرّمحو
 و ضرالا ىلع لكأي هلآو هيلع هللا ىلص ناك دقلو ىلاعت هللارما نع ةّداحمو ىلاعت هلل ًاقاقش هب ىفكل هلوسر

 رتسلا نوكيو هفلخ فدريو ىراعلارامحلا بكريو هبوث هديب عقريو هلعن هديب فصخيو دبعلا ةسلج سلجي

 ايندلا تركذ هيلا ترظن اذا ىناف ىتع هيبّيغ هجاوزا ىدحال ةنالف اي :لوقيف ريواصتلا هيف نوكتف هتيب باب ىلع

 اهنم ذختي اليكل هنيع نع اهتنيز بيغت نا ٌبحاو هسفن نم اهركذ تاماو هبلقب ايندلا نع ضرعاف اهفراخزو

 ورصبلا نع اهبّيغو بلقلا نع اهصخّشاو سفنلا نم اهجرخاف ًاماقم اهيفوجري الو ًارارق اهدقتعيالو ًاشاير
 .7177 /9 :ديدحلا ىبا نبا حرش .«هدنعركذي ناو هيلارظني نا ضغبا ًائيش ضغبا نم كلذك
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 لوا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 هّبر ىعاد باجاو هليبسل ىضم ّتحرجح ىلع أرجح عضي مل ًاميلس ةرخآلا درو و ًاصيمخ

 تعقر دقل هللاو هبقع أطن ًادئاقو هعبتن ًافلس هب انيلع معنا نيح انيلع هللا ةّئم مظعا اف

 اهذبنت الا :لئاق ىل لاق دقل و (ل خ اهعقار) اهعاقر نم تييحتسا ىّتح هذه ىتعردم

 ٠.ىرسلا موقلا دمحي حابصلا دنعف ىّبع بزعا :تلقف - ؟كنع

 تدل ز لايكالاو:ءاعدلا ةيبدقلاهفدضس قودطلاب كت هناطيس هزاع "اليو
 نع و «هعّرضت عمسيل هّبحي وه و دبعلا ىلتبي هللا نا» :34 نينمؤملاريما لاق امك لاوئسلا و

 و فرصلا بجوي ءاطعلاو روضحلا بجوي ءاعدلا :بولقلا بابرا ضعب لوقي ناك كلذ

 نابملاب فارصنالا نم فرشا بابلا ىلع ماقملا

 ّىلع ضرع» :لاق هنا ةّضاخلاو ةّماعلا قيرط نم ُْيِيََي نجنلا نع ىور ام اذه ىلعو

 اذاف ًاموي عوجاو موي عبشا نكل و تراي ال :تلقف ًابهذ ةكم ءاحطب ىل لعجي نا قر

 دفا نيدباعلا دّيس ءاعدو «كتدمح و كتركش تعبش اذاو كتركذ و كيلا تعّبضت تعج

 '.«ملعا هللاو بابلا اذه ىف لخاد قزرلا هيلعرتقأ اذا

 ”ةعاربلا جاهنم ىف هتجرد هللا عفر ىئونلا هللا بيبح ازريم جاحلا ليلجلا ملاعلا لاقو

 :هّصن ام لِي هترابع حرش ىف

 هئايلواب نيربكتسملا هدابعل هللا رابتخا قباسلا لصفلا ىفركذ امل فا هنا ملعا»

 اذهب هعبتأ نوعرف ىلا مالسلا امهيلع نوراهو ىسوم ثعب ةّصقب لّثم و نيفعضتسما

 ةنكسم او فعضلاب لسررلاو ءايبنالارئاس ثعب ىف ةنكحلا هجو ىلع هيف 32 هنو لصفلا
 داوب مانالل ةلبق هلعج ىذلا مارحلا هتيب عضو ىفو ؛لاحلا ءوسوّرضلاو ةقافلاورقفلاو

 و ءالتبالا وه هلك كلذ ىف ةمكحلا ّنا ىلا راشاو ءرعو ضراورفق دلبو عرز ىذ ريغ

 نأ مهثعي نيه ىا مبشب كيح هئايبنأب ةلاحبس.هللا داراولوت» لق هلوقوحو رابتخالا

 ةعس ىذ اونوكيو اهنم اوقفنيل ءنانجلا سراغمو نايقعلا نداعمو نابهذلا زونك مهل حتفي

 .هدبع باج ١100 هبطخ هغالبلا جهن ١.
 فشك هباتك ىف ىناهبصالا ىفجنلا ىقت دمحم خيشلا ةرابعلا هذه لقنو .17 .518 ص * ج ةفيحصلا حرش .

 .ةفيحصلا حراش ىلا ةبسن نود نم رارسالا

 .77 1١/ :ديدج باج .ىكنس باج ١04,781 ص ه ج .'"
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 «كئايلوا ىف كؤاضق هب ىرج ام ىلع»

 ام لثم ميم اولوقي 1 نيدناعملا نسلا عطقنت و نيدحاجلا 0 اهب عفدي ةعفر ورع و

 هيل لن الوَل قارتلا 3 يشي 0 ٍلوُسَنلا اذهل امال و) :ُهيَنَي انّيبنل اولاق

 ولالا لقوائم لكَ تجهل نوكتْونَك هبل قبو ©ًاريذت ُهَعَم وكيف كلت
 و ًاماشتحا ضرزالا شوحو و ءامسلاريط مهعم رشح نأو «(ًاروُحَسَم الجي لإ َنوُعِبَتَت ْنِإ

 لج وّرع هنال هّلك كلذ لعفل مهلا نيثوعبملا نيعا ىف مهنأشل ًالالجاو مهردقل ًاماظعا

 حتف ّنَأ هلّصحم نوكيف ؛نوكيف نك هل لوقي نا ًائيش دارا اذا هرما امئاوريدق ءىش ّلك ىلع

 ىلع رداق هناحبسو هو اهسفن ىف ةنكمت روما شوحولا و رويطلا رشح و نداعملا و زونكلا

 مل هّنكل اهعوقو مزل اهيلع هتردق مومع عم اهب هتدارا تقلعتولو اهب ماعو تانكمملا عيمج

 فالخ اهلك روما و ةريثك دسافم هيلع بّرتل لعفول ذا عقت مل و اهلعفي ملف اهب هتدارا قّلعتي

 :رومأ ةّئس ىهو حلصالا مظتلاو ةّيالا ةنكحلا ىضتتقم

 ءالتبا طقسل رومالا هذه عقوول ىا «ءالبلا طقسل» :هلوقب هيلا راشا ام - اهدحا

 عفترا اهعوقو عم ذا مهب مهرابتخا عفتراو نيلسرملاو ءايبثالا نم نيفعضتسملاب نيربكتملا
 :فايضعتلا هله وكاو نع فما

 فيلاكتلا لاثتما ىلعو ءايبنألل ميلستلا ىلع بترتم ءازجلا نال ءازجلا لطب هّنا - اهيناثو

 نوكي نيطالسلا و كولملا ةنيزب مهثعب نيح ءايبنالا نوك عمو ءصولخلا هجو ىلع ةّيملالا

 مهتعاط نوكتالف ةرهاق ةبهروأ ةلئام ةبغر نع مهيهاونو مهرمالا لاثتماو محل دايقنالا

 .قخي ال حضاووه امك ءازجلل نوعيطملا قحتسي ىّتح صالخا نع

 باهذو اهئاحمنا اهالحمضاب دارملاو «ءايبثالا رابخا ىا ءابنالا لحمضا هنا - اهثلاثو

 زع لؤألا قحلا ىلا قلخلا اوبذجي نأ مهتلاسر و مهثعب نم ىلصالا ضرغلا ّنال كلذو اهرثا
 نداعملاو زونكلا باوبا مه تحتف اذاف ةرخآلا ىف مهوبٌعغريو ايندلا نع مهودّهزيو لجو

 عقد: لطي لوب بولقلا ىف: ميطعومرتزب لل اهلها ري اوتاكو اننولا فراضيب اراهتقا و
 اهتا اي :اولوقي ناب مهيلع اضيرعتو ًالاقم ميهيلا نيثوعبملل اودجول و ساّنلا دنع ةلاسّلل

 و ةرخآلا ىف اننوبغرت ءاهيف نوبغرتو ايندلا نع اننودّهزت متنا ؟نولعفتال ام نولوقت مل لسَرلا

 .8و ال .ناقرفلا ١
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 لقا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 .اذه .أذا ةلاسرلا تلحمضاو ثعبلا نم ىلصالا دوصقملا كلذب لطبيف ءاهريغب مكلاغتشا

 اوناك ناو ءايبنالا ّنا» :هلّصحم ام ءابنالا لالحمضا هجو ىف ىنارحبلا حراشلا لاقو

 ىلا نوجاتحم مها آلا ةّيناسفنلا تالامكلا لوبقل ًادادعتسا مهاوقاو ًاسوفن قلخلا لمكا

 ايندلل مهكرت نوكيف قيقحلا دهزلاوهو اهتابّيط و ايندلا نع ضارعالاب ةّماتلا ةضايّرلا

 ىف نيسمغنم اوقلخ ولو ءامسلا رابخا قلتو ةلاسرلا و ىحولا تاجرد غولب ىف ًاطرش
 كلذ ببسب لحمضا و هللا لالج ةرضح نم اوعطقنال اهباوبا مهيلع تحتف و ايندلا

 :نيحراشلا ضعب لاقو «ةلاسرلا بتارم نع اوظحناو ىحولا مهنع عطقناو ءابثالا مهنع

 لاوحاورانلاو ةّنجلا لاوحا نعرابخالاو ديعولاو دعولا طوقس ءابثالا لالحمضاب دارا

 .ىهتنا «ةمايقلا

 و ىحولا عاطقنال نداعملاو زونكلا باوبا حاتفنا مازلتسا نال هانلق ام ىلوالا لبرهظالاو

 مّدقملا نيب ةمزالملا ءادباف ميلستلا ضرف ىلعو ؛عونم ةّوبنلا ةجرد نع طاطحلتالاو ةلاسرلا

 .رّبدتف نيحراشلا ضعب نع هاكح اميف مالكلا هلثمو .فلكتلا نع لاخريغ ىلاتلاو

 روجا مهب نينمؤملا مه نيقّدصملا ىا لسرلا ةوعدل نيلباقلل بجو امل هنا - اهعبار و

 ال و ىلتبم ققبي ال ًافنآ هتفرع امبسح ناحتمالاو ءالبلا طقس اذا هنال نينحتمملا نيلتبملا

 مط بسحي ّقح ءالتبالا هجو نع لسرلل مهقيدصتو نيلباقلا لوبق نوكيالف هب ىلتبم

 .كلذب ءازجلاورجالا

 مدعل نينسحملا باوث هلسرو هئايبناب و هللاب نونمؤملا قحتسا امل هّنا - اهسماخو

 باوثلا اوّقحتسي ىّتح نينسحم نونوكي الف هتفرع امبسح صالخالا هجو نع مهئاميا نوك
 لوسرلا ىلا لزنا ام اوعمس اذا نيذَّلا نوئسحملا نونمؤملا ائاو ليمجلا (ءازجلا) ءانتلاو ليزجلا

 امو نيدهاشلا عم انبتكاف انما انّبر نولوقي قحلا نم اوفرع امم عمدلا نم ضيفت مهنيعا ىرت

 هللا مهباثأف نيحلاصلا موقلا عم انّبر انلخدي نأ عمطنو ّقح لا نم انءاج امو هللاب نمؤن الانل

 .نينسحملا ءازج كلذو اهيف نيدلاخ راهنالا اهتحن نم ىرجت تاتجاولاق امب

 خسنلا فالتخا ىلع اهبصنو ءامسالا عفرب اهيناعم ءامسالا تمزل ال هّنا - اهسداسو

 ّنال ىرخالا نع اهيدحا كاكفنا و ىناعملا نيبو اهنيب ةمزالملا عافتراوهو دحاو دارملاو



 5؟11/

 «كئايلوا ىف كؤاضق هب ىرجام ىلع»

 ل قانتالا زوم نم. ذلام ضحل هند يسقاو لكل كنسملا ليغ لطملا مما قالا
 هجو نعال ةبهروا ةبغر نع همالسا ّنأ ضورفملا ذا هيف هتقيقحو مالسالا ىنعم دوجول

 نمؤملاب ةيمستلا كلذك و .ىنعملا نودب مسالا قدصيف صالخالاو صيحمتلا و ةقيقحلا

 .«اهريغو دجاسلاو عكارلاو دهازلاو دباعلاو قدصملاو

 ةمزالملا ىف همالك ىنارحبلا هنع لقن نمو ىنارحبلا حراشلا ىلع هضارتعا اما :تلق

 ديدحلا ىبا نبا هب ع رص 3 نمو اهتوبثل هيجو ريغف مازلتسالا مسحب ىااتلا و مّدقملا نيب

 ةثعب باب ىف راحبلا سماخ ىف جهنلا ةرابع حرش ىف ىسلجملا و 'ةغالبلا جهن حرش ىف

 قلخلا ءالتبا باب ىف ّجحلا باتك ىف ”لوقعلا ةأرم ىف اذكو "نوعرف ىلا نوراهو ىسوم

 لحمضاو» :هلوق» :هلوقب ثيدحلا لثم ىف هي ىنيلكلا ةياور حرش ىف ةبعكلاب مهرابتخاو

 و دعولاب ءابثالا تلطب و تيئفو تشالت ىا «ءابثالا لحمضاو» :جهنلا ىف «ءالتبالا

 .ربدتلا ىلا همالكر خآ ىف راشا مث نمو ضارتعالا فعضب نظفت هللا همر هّلعلو .«ديعولا

 ىف 'ةّيفجنلا ةرّدلا ىف هماقم هللا ىلعا ىونحلا ميهاربا ازريم جاحلارّحبتملا ملاعلا لقنو

 ىحولا تاجرد مهغولب ىف طرش مالسلا مهيلع ءايبنالل ةّاتلا ةضايرلا نا :ةرابعلا حرش
 لضافلاب ديري و «هماقم هللا ىلعا لضافلا هركذ اذك» :هرخآ ىف ًالئاق ىنارحبلا حراشلا مالك

 هللا همحر ثيم نبا

 :نونمؤملاو نوّيبنلا ىلتبي اهلجا نم ىتلا ةّلعلا باب ىف للعلا ف قودصلا لاقو

 هللادبع نا ني دما نع :ىدابادعسلا نيسحللا نب لع انفتح :لاق كلن ا انقدح»

 ىف ّنا :لاق افا هللا دبع ىبا نع «نارهم نب ةعامس نع ءبوبحم نب نسح لا نع «قربلا

 ىلتبي امناو ؛لثمالاف لثمالا مث نوّيصولا مث نويبنلا ءالب سانلا ّدشا ّنا :الف ىلع باتتك
 زع هللا نا كلذو هؤالب ّدتشا هلمع ّحصو هنيد ّمص نف ةنسحلا هلامعاردق ىلع نمؤملا

 لق هلمع فعضو هنيد فخس نمو نفاكل ةبوقع الو نمؤمل ًاباوث ايندلا لعجي مل لجو

 .اهع را# ج١
 .151/17 :ديدج باج . 06 ١.
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 لّوا دلح .هبدن ىاعد حرش

 '.«ضآرالا رارق لارطملا نم قتملا نمؤملا ل عرسأ ءالبلاو ءهؤالب

 ةّمهم ةمتت

 هنع عفد اذا هؤاعد نم ذه! هلوق حرش ىف ةفيحصلا حرش ىف هي ناخيلع ديسلا لاق

 نم ىّنع تفرص امبو كءاضق نسح ىلع دمحلا كل َمهّللا» هبلطم هل لّجعوارذحيام

 :هّصن ام 'رشع ةنماثلا ةضورلا «كءالب

 نكس ةناعيس ةناحتب كارلا نك بع نود دمملا كل ىأ صيصختل قا موقو
 ىلع هانلمح نا اذه .ةحلصملاو ةمكحلا قفو ىلع هنوك هنسحبو :لزالا ىف هرّدق ام دوجوب

 حاجناب هئاضق صوصخ ىلع هانلم ناو ,«هبلطم ليجعتب هل هؤاضق هيف لخديو مومعلا

 ىلع هنوك عم هليجعت و هريسيت نم دارا ام قفو ىلع هنوك هنسحب دارملاف هبلطمو هلوؤسم

 لجال و ىا ةلوصوم امو ليلعتلل «تفرص امب» :هلوق نم ءابلاو ةمكحلاو ةحلصملا قفو

 ءالبلاب دارملاو ةّينايب نمو ىلع ىنعمب نوكت نا لمتحيو .ءكءالب نم ىّبع تفرص ىذلا

 .ةنحم نوكيو ةحنم نوكي ءالبلا :سوماقلا ىف لاق .هوركمب هباصا اذا هالب نم هوركملا انه

 تببحا امب تيقش دق نوكاف كتيفاع نم ىل تلّجع ام كتمحر نم ىّظح لعجت الف»

 رثدكش نيل لاف لاق انك ديزملل انسدسملا ناك ان (تهرك اه قويخ دعس
 داك نمملا لع ًابقرتم هيلغ دومحملا لعراضتقالا هدع بلط لغج "...زئكتديرَأ
 ام. كفر نت ىيصت لع الفك تزل فربصو ك ءاذق نمش نع كفوتع اذا: لاق
 اذه فردا يرلطلا اةط.ءانننا ادعت نش. ىلا كعناع مز ةناشتر فرعنا

 :هلوق نم ءافلا و رارقتسالا رارمتساو ةسبالملا ماود نع ءىبنم لعجلا ّناف بسحف هوركملا

 بلطلاب ةقوبسم اهنوكل اهدعب ةرمضم ةيردصملا ناب بوصنم لعفلاو ةّيببسلل (نوكاف)

 دق ىنوك ةلّجعملا ةيفاعلا هذه درج كتمحر نم ىلَّقح لعجوهو كلذ نع بّيسيف ىا
 رجالا ميظع تاوف هئاضتقال اهليجعت نم (هتببحا) هتبجاام ببسب ةّيورخأ ةواقش تيقش

 5ع ١/ :عئارشلا للع ١.

 .771/7 :ديدج باج .ىكنس باج 181١ ص .
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 («كتئايلوا ىف كؤاضق هب ىرج ام ىلع»

 نم هلّفح لعجت مل نّمم ىريغ دعس دق نوكيو ءالبلا ىلعربصلا نع بّبسملا ءازجلاو

 هيلع وهربصو انا هتهرك ىذلا ءالبلا ببسب ةّيورخا ةداعس ةلّجعملا كتيفاع دّرجم كتمحر

 .باوثلا ليزج ورجالا ميظع كلذب لانف

 نينمؤملا هدابع ىلع هناحبس هللا حنم نمرادلا هذه ىف نحملا تناك ال هّئا لصاحلاو

 .تاجردلا عفرو بونذلا ظح نم اهيلع بّترتي امل

 ٠.مهالتبا الا ًاموق هللا بحا ام :3 هللادبع ىبا نع ىور امك

 ءالبلا ىلعربصلا ىلع بترتملا ءازجملا نامرحل ًابجوم هل ةيفاعلا ليجعت نوكي نا الا ىشخ
 نم هتاف دق نوكيف ةلّجعملا ةيفاعلا هذه ىلع روصقم هتمحر نم هلّفح لعجي ال نا لا لأسف
 . ءازجلا ميظعب اوزافف ءالبلا ىلع اوربص نيذلا نيلتبملا نم هريغ هكردا ام ةيورخالا ةداعسلا

 هراكملاب هءالتبا ّنأ ىلع تلد ةريثك رابخا رادلا هذه ىف نمؤملا ءالتبا ىف درو :ةياده

 ام كلذ نفث هيلع هناوه نم ال هل هّبحو هب ىلاعت هللا ةمارك نم ةّيناحورلا و ةّينامسجلا

 ,لثمالاف لثمالا مث ءايصؤالاف ءايبنالاب لكوم ءالبلا ّنا :ةّماعلاو هّصاخلا قرط نم ضافتسا

 ',لئامالاف لئامالا مث ءايصؤالا مث ءايبثالا ٌءالب سانلا ّدشا :39!رفعج ىبا نعو

 ءامسلا نم لزنت ام هدابع صلاخ نم ضزالا ىف ًادابع هلل نا :الفا هللا دبع ىلا نعو

 ”«مهيلا اهفرصألا ةّيلب لزنت الو مهريغ ىلا مهنع اهفرص آلا ضزالا ىلا ةفحت

 هّناو فرطلاب هلها بئاغلا دهاعتي امك ءالبلاب نمؤملا هدبع دهاعتيل هللا نا :الثا هنعو

 'ءضيرملا بيبطلا ىمحي امك ايندلا هيمحيل

 هيف هسمغ ىا كاّتغ ءالبلاب هّنغ ًادبع بحا اذا هللا نا :الغا هنعو

 بحا اذاف ءازجملا يظع هب فاكي ءالبلا ميظع نا لي هللا لوسر لاق :لاق :ئإ هنعو

 .19عر/ا/4 :راحب .187/7 :ىفاك ١.
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 ف

 لوا دلج .هبدن ىاعد حرش

 'ءءالبلا ميظعب هالتبا ًادبع هللا

 '... هءالب ىف ديز هناميا ىف ديز امّلك نازيملا ةّقك ةلزنمب نمؤملا انا :ِاِغ هنعو

 ".ضيراقملاب ضرق هّنا ّئمتل بئاصملا ىفرجالا نم هلام نمؤملا ملعيول :ِالِكب هنعو

 :ةجيملا يم هوجو فلذل اوركذ نقر ابعالا نم كلر للا

 .بونذلل ةرافك هنا :اهنم

 .نيرباصلا ىف هجارداو هربص رايتخال هنأ :اهنمو

 هيلع ٌقشي الف اهيلا َنُئمطيو اهب نتتفي الئل اهنع هريفنتو ايندلا ىف هديهزتل هنا :اهنمو

 .اهنم جورخلا

 ةّينامسجلا قئالعلا داوم نع اهعطقو ةيرشبلا تافصلا نع هسفن فاعضال هنا :اهنمو

 لوثملا ميدتسيو ءارسلا ىف هيلع لابقالا فلأيو ةالوم ىلا هلكب عجريو هايندب هتقالع عطقنتل
 .نيبرقملا بتارم ىصقاو نيبحملا تاجرد ىلعا ىلا كلذب ققتري نا ىلا ءارّصلا ىف هيدي نيب

 اهغلبي ال ىتلا ةداهشلا ةجردك هبسكب طق اهغلبي ال ىتلا ةجردلاب هماركأ :اهنمو

 .هللا ليبس ىف لتقلاب ءالتبالاب اهغلبي انا و هسفن بسكب ديهشلا

 ةلجأ ةبوثمو ضوع اهيلعو اهنع مث ةلجاع ةريخ اهيفوألا ةّيلب نم ام :مهضعب لاق

 و ةمقن ال ةمعن ةقيقحلا ىف ىهف ةيقاب ةمئاد اهيلع ةبوثملاو ةيناف (ةبهاذ) ةيهاد ىهو

 ”.«(ةنحم ال ةحنم

 لييذت

 نوّيبنلا ىلتبي اهلجا نم ىلا ةّلعلا ىف أباب عئارشلا للع بانك ىف هي قودصلا دقع دق
 :لاقف انه هركذن نأ انببحا نونمؤملاو

 نع ,ىريمحلارفعج نب هللادبع انثّدح :لاق هيلز لكوتملا نب ىسوم نب دّمح انثّدح

 ,ةزمح ىبأ نب ىلع نب نسحلا نع ؛ىناروماج ا هللا دبع ىبا نع ءدلاخ نب دمحم نب دما

 .1/8//701 :راحب .187/7 :ىفاك ١.
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 ضف

 «كتئايلوا ىف كؤاضق هب ىرجاام ىلع»

 هيلا لجوزع هللا ثعبل لبج ةّلق ىف ناك ًانمؤم ناول :لاق افا هللا دبع ىبا نع ؛هيبا نع
 .كلذ ىلع هرجأيل هيذؤي نم

 :لاق ىفوكلا دمحم نب دما انربخا :لاق هيي ىولعلا دمحا نب دّمحم نب هزم انثّدح

 (نع) نب دلاخ انثّدح:لاق ريصن نب نيسحلا انثّدح :لاق نودمح نب هللاديبع انثّدح

 هيبا نع ؛نيسحلا نب ىلع نع ءهيبا نع ءنسحلا نب هللادبع نب ىبحي نع نيصح
 نينمؤملاو نيّيبنتلا نم ىلبق ناك نمو انا تلزام هيي هللا لوسر لاق :لاق مالسلا امهيلع

 هيذؤي نم هل لج ورع هللا ضّيقل لبج سأر ىلع نمؤملا ناكولو ءانيذؤي نمب نيلتبم

 .كلذ ىلع هرجأيل

 هبيصيل ليقع ناك نا ىّبح ىَما ىنتدلو ذنم ًامولظم تلز ام :ف0 نينمؤملاريما لاقو

 '.«دمر نم ىبامو ىنورذيف يلع ورذت ىتح فورذت ال :لوقيف دمر

 هللا ةّيشمب اهيف ىنثتسأ ب انيمي هللا مياو» :ةرابعلا هذه حرش ىف ؛مثيم نبا ًاضيأ لاقو

 «ًامودأم حلملاب عنقتو ًاموعطم هيلع تردق اذإ صرقلا ىلإ اهعم ّشههت ةضاير ىسفن نضورأل
 :هّصن ام ؛ئراصنألا فينح نب نامثع ىلإ مالسلا هيلع نينمؤملاريمأ هبتك باتك نم ىهو

 ةذوخأم ىهو اهالوم ةعاطب اهرمأو اهاوه نع اهيهن ىلا دوعت سفنلا ةضاير ّنَأ ملعاو»

 ةقفاومالو اهبحاصل ةحلاص ريغ تاكرح ىلع مادقالا نع اهعنم ىهو ةميهبلا ةضاير نم

 تاكاردالا أدبم ىه ىتَلا ةّيناويحلا ةّوقلاو «تاكرحلا نم هدارم قفاوي ام ىلع اهنيرمتو هدارمل
 ةلزنمب تناك ةكلم ةلقاعلا ةّوقلا ةعاط ال نكي مل اذإ ناسنإلا ىف ةّيناويحلا ليعافألاو

 اهتاكرح ىف جرخت نأ اهاوحأ بلاغو ىرخأ بضغلاو ةرات ةوهّشلا عبتت ىهف ضرت مل ةميهب
 ةمّهوتملاو ةلّيختملا ةفلتخملا ىعاودلا بسحب طيرفتلاو طارفالا فرط دحأ ىلإ لدعلا نع
 اذإ اَمأ ءاهل ةرمتؤم ةلقاعلاو ةراّما ىه نوكتف اهتادارم ليصحت ىف ةلقاعلا ةّوقلا مدختستو

 ةريثملا ليعافألاو تاساسحالاو تامّهوَتلاو تالّيختلا نع اهتعنمو ةلقاعلا ةّوقلا اهتضار

 رمتأت ثيحب هتعاط ىلع اهتبدأو نإمعلا لقعلا هيضتقي ام ىلع اهتنرمو بضغلاو ةوهّشلل
 ىقاب تناكو ىدابملا ةفلتخم ًالاعفأ لعفت ال ةّئئمطم ةّيلقعلا تناك هيهنب ىهتنتو اهرمأب
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 صرف

 لوا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 :لوقنتف كلذ تفرع اذإ اهل ةملاسم ةرمتؤم ىوقلا

 ًافوقوم كلذ ناكو قيقحلا لامكلا لينوه اَّنإ ةضايّرلا نم ىصقألا ضرغلا ناك ات

 ةّيجراخلا عئاوملا لاوز ىلع ًافوقوم دادعتسالا كلذ لوصح ناكو .هل دادعتسالا ىلع

 :ةثالث ضارغأ ةضايّرلل ناك ةّيلخادلاو

 رابتعالا ةجرد نع هناحبس لوألا حلا ادع بوغرمو بوبحم لك فذح - اهدحأ
 .ةّيجرانحلا عناوملا ىهو راثيالا نفسو

 بناجلا نع مهوتلاو لّيخّتلا بذجتل ةئئمطملا سفتلل ةراّمألا سفّنلا عيوطت - ىناّتلاو

 .ةّيلخاّدلا عناوملا ىهو ةروكذملا ةّيناويحلا ىعاوّدلا لوزتف ىوقلارئاس امهعبتيو ئىولعلا ىلإ فَلا

 .اهوبقل هتئيهتو ةّيالا حناوّسلا قلتل ةيلاعلا ةّنجلا ىلإ ههيجوتورسلا ثعب - ثلاّتلا

 اهتابّيطو اينّدلا عاتم نع ضارعالا ىهو قيقحلا دهّزلا لوألا ضرغلا ىلع نيعيو
 قلخ امو ضرألاو تاوامسلا توكلم ىفركفلاب ةعوفشملا ةدابعلا ىناّثلا ىلعو .بلقلاب
 :لغرتعو ًاصلاخت ةهجبول ةيوتملا ةحلاصلا لامعألاو هناخبس قلاتملا ةمظعو هك نفاذ

 ىلع هّبنو ةّدعملا بابسألاو ةنيعملارومألا هذه نع هسفن اهب ضور ىتَلا ىوقتلاب مالسلا
 ىتأت نأ ىهو همزاول ضعبركذب هب ةّدّللاو قيقحلا لامكلاوهو ةضايّرلا نم ىصقألا هضرغ
 وهو قلازملا بناوج ىلع تبثي نأو ةمايقلا مويوهوربكألا فونلا موي عزفلا نم ةنمآ هسفن
 كىالملا ىواهمو متهج باوبأ ىلإ هنع ةفلتخملا ىعاودلا هب ليمتالف ميقتسملا طارّصلا

 ةّيوهّشلا لويملا بذجو هللا ىلإ قيرظلا ىف لوقعلا مادقأ للز ناظمل قلازملا ظفل راعتساو

 .«ةقبوملا لئاذرلا ىلإ اهنع ةّيبضغلاو

 امنِإو» :ىهو باتكلا كلذ ىف ىرخأ ةرابع ىلإ هبريشي «مالسلا هيلعرّبع» :هلوقو

 .«قلزملا بناوج ىلع تبثتوربكألا فونلا موي ةنمآ ىتأتل ىوقّتلاب اهضورا ىسفن ىه

 انركذ امو تانايبلا هذه لاثمأ نمريثك ةغالبلا جه ىلع ؛ىناَبَرلا ماعلا اذه حرش ىف :لوقأ

 .تئش نإ عجارف مالسلا هيلع نينمؤملاريمأل ةملك ةئاملا ىلع هحرش ىف كلذكو اهنم جذومنأ



 «كئايل وأ ىفلا

 ةحاصفلا نم ناكمو ةغالبلا نم ماقم ىلاعت هللا ىلا اهتفاضاو ءايلوا ةظفلب ريبعتلا ىف

 ىلاعت هللا لاق امريظنوهو نايبلا قاطن هنع قيضيو .ناسللا هفصو قح ءاداب موقي ال

 رهظا ةفصلا هذهو «' َنوُيَرحَي ْمُهَالَو َمِيَلَع ٌفْوَحل هلل ايو َّنإالأ » :زيزعلا هباتك ىف
 ءايبنالا تارايزرثكا ىفريبعتتلا اذه درو مث نمو مالسلا مهيلع ءايصؤالاو ءايبثالا تافص

 هللا ءايلوا ىلع مالسلا» :ةريغصلا ةعماجلا ةرايز لوا ىف مهوقك مالسلا مهيلع ةّمنألاو

 هيلع لدي ام ىلا ًافاضم 0# ءايصوالا و ءايبنالا ًاضيا انه اهب دارملاو «خلا ...هءاّبحأو

 و مهصئاصخ نم ةلمجلا هذه ذا «كنيدو كسفنل مهتصلختسا نيذلا» :هلوقب اهفصو

 .«خلا ...كتّنِج هتتكسا ضعبف» :هلوقب ءاعدلا سفن ىف حيرصتلا

 حرش ىف ةفرع موي ءاعد ىف ةفيحصلا حرش ىف هي ىندملا ناخ ىلع دّيسلا لاقو

 ةضورلا «كءايفصال اهتنّيز نجلا نانجلا ىف كءايلوأ نم نيبيطالا ىبرواج و» :ال هلوق

 :ةّصن ام نيعبرالاو عباسلا

 اهللختي ناريغ نم هلل هتعاط تلاوت نموه و لعاف ىنعمب ليعف ىلو عمج ءايلوألا»

 ّرم دقو هلاضفاو لج وّرع هللا ناسحا هيلع ىلاوت نم وهف لوعفم ىنعمب وا ءنايصع

 اون هيلع مالكلا

 ىف هب دعسن ًادمح» :فا هلوق حرش ىف لؤالا ءاعدلارخآ ىف هركذ ام ىلا هبريشيو

 :ةرابعلا هذهم ( ص) «هئايلوا نم ءادعسلا

 .ع* « سنوي ١.
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 فف

 لّوا دلح .هبدن ىاعد حرش

 َوُهَو ...> :ىلاعت لاق امك هرما هللا ىلوتي نم وه و لوعفملا ىنعمب ليعف :ليق ّكولا»

 «' َنيِِئاَصلا وت
 و ةيصعم لّلخت ريغ نم هتعاط ىلاويو هللا ةدابع ىلوتي ىذلا ىا لعاف ىنعمب :ليقو

 .ةيالولا ىف طرش نيفصولا الك

 لامعالاب و ليلدلا ىلع ىنبملا حيحّصلا داقتعالاب ًايتآ ناك نم ىلولا :نومّلكتملا لاقو
 . ةّيعرشلا

 لامجو هتفرعم راونا ىف هقارغتسال ىلاعت هنم بيرق هنأكف برقلا ىلع لدي بيكرتلاو

 . هلالح

 فّرصت الف هرما هتاذب ىلاعت هللا ىلوتي نموه :لاقي نا هقيقحت و :نيقّقحملا ضعب لاق

 ام هب لعفي ىنفملا ديب ىنافلاوهف فصو الو لعف الو تاذ الو هل دوجو ال ذاًالصأ هل

 .هءاقبب هيقبيو هتايحب هييحبو هرثاو هنيع قحميو همساو همر وحمي ّجح ءاشي

 هلاعفاو هتافص و ىلاعت هتاذ ةفرعم و ةّيالا قئاقحلا ىلع علطملا وه لولا :ليقو

 نتقسوا كللع ةظساو ريغ نب ةضاكتنللا نم ا دوهشو اققك

 و ىرصنعلا ملاعلا ىف فّرصتلا اهبحاصل بجوت ىلا ةيالولا هل تتبث نموه :ليقو

 بجوت ةّيطا ةيانعب اهبحاص صاصتخال هيف تالامكلا راهظا و هداسف حالصاب هريبدت

 ملعلا باستكاو ىولعلا ملاعلاب لاصتالا نع ندبلاب لاغتشالا اهعنمي ال هسفن ىف ةوق هل

 عست ىتَلا ةّوقلا نم اهيف امل نيرمالا نيب عمجت لب ةظقيلاو ةحّصلا لاح ىف هنم ئبيغلا

 .اندنع ةمامالل ةفدارم ىنعملا اذه ةيالولا و .نيبناجلا

 نم :ُْيَْي هللا لوسر لاق :لاق الفا هللادبع ىبأ نع هدانساب ىفاكلا ىف مالسالا ةقث ىور
 و مايصلاب هسفن (ىفع) ىنعو ماعطلا نم هنطبو مالكلا نم هاف عنم همظعو هللا فرع

 ناكف اوتكس هللا ءايلوا نا :لاق .هللا ءايلوا ءالؤه هللا لوسر اي انتاهماو انئابآب :اولاق .مايقلا

 ناكف اوشم و ,ةمكح مهقطن ناكف اوقطن و ؛ةربع مهرظن ناكف اورظنو .ًاركذ مهتوكس
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 ضع

 «كئايلوأ ىف

 ًافوخ مهداسجا ىف مهحاوراّرقت مل مهيلع تبتك ىتَلا لاجآلا الول «ةكرب ساّنلا نيب مهيشم
 ؟نتاوثلا كا افونقنو »نا ةنعلا نم

 ىف دحا مهاري ال سنالا لاجح ىف هدنع نورّدخم مهو هّللا سئارع ءايلوالا :ليقو

 .ةرخآلا ىف الو ايندلا

 هللا هلدبا دق ًاناوعا نيدلا ىلع الو ًاناوخا هل دجي ال هللا ىلو :ذاعم نب ىبحي نعو

 و ةّيطم ىوقتلا و ًاتيبمرقفلا و ًانيعم نآرقلاو ًاراثدركشلا و ًاراعشربصلا ذَخّتاف مهنم ًاريخ
 اضترلاو ًارانم لكوتلاو ًاقيفر ضيوفتلا و لهانم لاوحالا و لحارم مالا و ًاداز ةدهاجملا
 .ةّجح قدصلاو ةّجح نيقيلاو ًاسيلجركفلاو ًاسيناركذلاو ًادصقم ةئبجلاو ًارون

 .مهتيؤرب هللا نوركذي نيذلا مه هللا ءايلوا :ٍاِهي قداصلا نعو

 همّمشتي ضرالا ىف هللا ناحير هللا ءايلوا نم ولا :لاق نم راشا ىنعملا اذه ىلاو

 .مهالوم ىلا هب نوقاتشيف نوقيّدصلا

 ةقفاوملا درب و اضرلا ءايض ىف مهثال نونزحي ال و نوفاخي ال هللا ءايلوا :ديزوبا لاقو

 ٌمُهَآلَو َمِهيلَع ُفَوَخَأل ِهَّلل ايو نادل :ىلاعت هللا لاق لوصولا سناو لوبقلا لظو

 ”(هفيحص حراش مالك ناياي) .« "َنوُنَرَحي

 :نامجلا دقع ىف هي ىربيلك حراشلا لاقو

 انه دارملاو قندلاو برقلا ىنعمب ىلولا نم هقاقتشا لو عمج ...خلا كءايلوا ىف :هلوق»

 اميف الكان هلّصفي ام ةنيرقب ماقملا ىف مهنم دارملاو كيلا نيبرقملا ىف ىنعي ىونعملا برقلا
 ءايلوالاب ماقملا ىف مهتعرّبع لق هنكل ,مالسلا مهيلع نولسررلاو ءايبنالا مالكلا اذه دعب

 ساّنلا ىلا غيلبتلا ماقم ةلاسرلاو ةّوبنلاو .ىحولا ٌقلتب لاصتالاو برقلا ماقم ةيالولا نال

 ىلعا ةيالولا ةبترف قلخلا ىلا برقو لاصتا ىناثلاو ٌقحلا ىلا برقو لاصتا لؤالا ماقملاف
 نم ىللاعت هللا ءاضق هب ىرج ام ىلع دمحلا ماقم ىف «ةلاسرلاو ةّبنلا ةبترم نم فرشاو

 ١//771. ىفاك ١.
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 لّوا دلح .هبدن ىاعد حرش

 .«نسحاو قيلا ءايلوالابريبعتلا نحملاو بئاصملا دورو

 هعمج امم هظعاوم و همكح نم راتخملا باب ىف ءاج ام اللا نينمؤملاريما مالك نم و

 :ني ىضرلا

 ءاهرهاظ ىلا سانلارظن اذا ايندلا نطاب ىلا اورظن نيذلا مه هللا ءايلوا نا :لث لاقو»

 اهنم اوكرتو «مهتيمي نا اوشخ ام اهنم اوتاماف ءاهلجاعب سانلا لغتشا اذا اهلجاب اولغتشاو

 أم ءادعا ءًاتوف اه مهكردو الالقتسا اهنم مهريغ راثكتسا اوأرو :مهكرتيس هنأ اوملع ام

 و باتكلا ماق مهبو ءاوملع هبو باتكلا ملع مهب ءساّنلا ىداع ام ملسو .سانلا ماس

 ٠.«نوفاخي ام قوف ًافوخم الو ءنوجري ام قوف ًاّوجرم نوري ال ءاوماق هب مه

 :"رشاعلا سلجملا ىف هيلاما ىف هثي ديفملا لاقو
 بتاكلا دمحا نب دّمح انثّدح :لاق ىنايزرملا نارمع نب دّمح هللادبعوبا ىنربخا :لاق»

 نع .شمعألا نع نهاد نب كلملادبع انئّدح :لاق ةميثخ ىبأ نب دمحا انثّدح :لاق

 نع اللا بلاط ىبا نب ىلع نينمؤملاريما لئس :لاق هلي ساّبع نبا نع ءىدسالا ةيابع
 هالوه نم :هل ليقف « 'َّنوُيَرْحَي ْمُهَاَلَو ْمهبَلَع ٌقْوَحَأل ِهَّللا ءاَِلْوأ َّنإدلأ » :ىلاعت هلوق

 ايندلا نطاب ىلا اورظنو هتدابع ىلاعت هلل اوصلخا موق مه ا نينمؤملاريما لاقف ؟ءايلؤالا

 ام اهنم اوكرتف اهلجاعب مهاوس سانلاّرغ نيح اهلجأ اوفرعف اهرهاظ ىلا سانلارظن نيح

 ايندلاب هسفت للعملا اهتا :لاق مث مهتيميس هّنا اوملعام اهنم اوتاماو مهكرتيس هّنا اوملع

 و «ىلبلا ىف كئابآ عراصم ىلارت ملا اهنم برخيس ام ةرامع ىف دهتجملا اهلئابح ىلا ضكارلا

 مهل فصوتست كيّقكب تللعو كيديب تضم مك «ىرثلاو لدانجلا تحت كءانبا عجاضم
 .«كؤاود مهيف حجني الو كؤانغ مهنع نغي ملف ءاّبحالا مط بتعتستو ءاّبظالا

 :ىلاعت هلوقريسفت ىف 'ناهربلاريسفت ىف ىنارحبلا مشاه دّيسلا ةياورلا هذه لقن :تلق
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 ضف

 «كتئايلوأ ىف»

 .ديفملا ىلاما نع «' َنوُنَرْحَي ْمُهَاَلَو ٌمِهيَلَع نوح هللا يلو نإ 1

 نيالا رلدللا قرديشلا لاباو يبنلا عدا اه لهن نا وعياةنؤ ىسلعللا لاقو

 :هّصن ام هللا ءايلواو دابعلا رايخ تافص باب ىف ىناثلا ءزجلا ىف راحبلا نمرشع

 ةياورلا تارقف ضعب وريثك فالتخا امهنيب نيتياورلا داحتارهاظلا نا عم - نايبت»

 هدارا نمف نينتياورلا تارقف حرش ىف ضاخف ءاهيلاريشنس ىرخا ةبطخ ىف ةروكذم ىلوالا
 '.عجاريلف

- . 9 0 



 " «...كسفنل مهتصلختسا نيذلا»

 «هّصختسا ىا هسفنل هصلختساو» :سوماقلاو حاحصلا ف

 '"«هللخدب هّصتخا اذا لجرلا صلختسا» :برعلا ناسل ىفو

 *«هراتخا اذا كلذ و هصلخاك هلّْلخُدب هّصختسا هسفنل هصلختسا» :سورعلا جات ىفو

 هلعج هنا ىنعملا و ؛نابراقتم هّصختسا و هسفنل هصلختسا» :نيرحبلا عمجم ىفو

 ”«هريبدت ىف هيلا عجري هب اًصاخو هسفنل اصلاخ

 ٍ .هلثم ىحيرطلل نارقلا بيرغ ىفو

 ُهَضِلْخَتْسأ ِهِب ٍنوُثنا ...» :ىلاعت هلوق ريسفت ىف نايبلا عمجم ىف هي ىسربطلا لاق و
 :هّصن ام « " ... ىِيْفَنِل

 ىلع لمعاو ىتكلمبريبدت ىف هيلا عجرا ىسفنل ًاصلاخ هلعجا ىا ىسفنل هصلختسا»

 .«ىروما تاّمهم ىف هتراشا

 هلعج اذا هّصختساو هصلختسا :لاقي» :هيالاريسفت ىف فاّكلا ىف ىرشخزلا لاقو

 ب افاخو ةسنلا افلاخ

 صولخ بلط صالختسالا» :ةّيألا ريسفت ىف نآرقلا بئارغ ىف ىروباسينلا لاق و
 .«ةسيفنلا ءايمثالاب اودرفني نا كولملا ةداع نم .كارتشالا بئاوش نم ءىثلا

 .«كسفنل هتصلختسا» : :هريغو حابطملا ىو ةّيورملا ةريبكلا تاولصلا ىف ."“

 .هب صتخيو هروما ىف هلخادي نالف ُلّلْخُد نالف :لاقي .188 ص ا/ ج.*؟
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 ضخ

 «...كسفنل مهتصلختسا نيذّلا»

 َىُدْعَبَطْصا َو» :فإ ىسومل ًابطاخم ىرخالا ةّيآلا ىف ىلاعت هلوق ريظن اذه :تلق

 .«'ىيفَتِل

 اذا) .«هجّرخ و هعنطصا اذا ىتعينص وهو ىسفنل ًانالف تعنطصا» :حاحصلا ىف
 .(هتجرخ و هتعنطصا

 .«رمال هراتخا هسفنل ًاثالف عنطصا» :سوماقلا ىفو

 امك هل عنصي نارما ىا بهذ نم ًامتاخ ُهيَْي هللا لوسر عنطصا :هيفو» :ةياهنلا ىفو

 هته داضلا لجخل لاعتفالا ءاف نم لدن ءاظلا ودل نتكي نازما نا بتنتكا :لوقت

 اوعنطصاو اودقوا :لاق مث ءأران ليلب اودقوت ال :َُِي هللا لوسر لاق :لاق ىردنحلا ثيدح

 :390 ىسومل لاق مدآ ثيدح هنمو .هللا ليبس ىف هنوقفنت ًاماعط ىنعي ًاعينص اوذختا ىا

 ,ميركتلا و بيرقتلا ةلزنم نم هللا هاطعا امل ليثمت اذه .هسفنل كعنطصا ىذلا هللا ميلك تنا

 .«ناسحالاو ةماركلاو ةّيطعلا ىهو ةعينصلا نم لاعتفا عانطضالاو

 كفرتخلا ةليوات 'ينفتل كت ةتلكضاو لات ةلوقاو هد: ةعلطسازر# ندرعلا ناننلا قو

 ةلزنملاب غيلبتلاو ىّتع باطنخملا ف ترص ىّتح قتلخ نيبو ىنيب كتلعج و ىتّجح ةماقال

 ةّصاخل كتيّبر ىا :ىرهزالا لاق و ءمهيلع تججتحاو مهتبطاخول اهب انا نوكا ىتَلا

 تنا :مالسلا امهيلع ىسومل لاق مدآ ثيدح ىفو .هدونج و نوعرف ىف هتدرا ىذّلا ىرما
 .«(ةياهنلا ىف امرخآ ىلا) ...ليثمت اذه :ريثالا نبا لاق ءهسفنل كعنطصا ىذلا هللا ميلك

 ىا ىسفنل كتعنطصاو» :ىحيرطلل نيرحبلا عمجم و ىسربطلل عماجلا عماوج ىفو
 .«ىتماركب كتصصتخا و ىتصلاخ و ىعينص كتذخم ا

 نبا نع ىتلاسر و ىبحول ىا» ىسفنل كتعنطصاو :ريسفت ىف ىسربطلل نايبلا عمجم ىفو

 ائاو ىتّيحمو ىتدارأ ىلع فرصتتل كتصلخاو ىتعينص كتذختاو كترتخا ىنعملاو ءساّبع

 ةدارا ىلع فّرصت اهئاداب همايق و ةلاسرلا هغيلبت و سفنلاب ءىش ّصخا ةّبحملا ّنال ىسفنل لاق

 ىف ترص تح قلخ نيبو ىنيب كتلعجو ىتّجح ةماقال كترتخا هانعم :ليقو «هتّبحمو هللا

 ١.طه ١؟.

 هط."؟ 6١ .
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 .«جاججْرلا نع مهيلع تججتحاو مهتبطاخول اهب نوكا انا ىتْلا ةلزنملاب ىّتع غيلبتلا

 ىا ًاحيبق وا ًافورعم هيلا عنص ردصم ّمضلاب عنصلا» :ةيالاريسفت ىف ىروباسينلا لاقو

 ةعينص هذْحّتا اذا ًاثالف نالف عنطصا ورثكار يذلا ىف هلامعتساو هنم لاعتفا عانطضالاو لعف

 ىلا فاضيمتا قخدبلا كتينحلا ءانغمو ةعصخو هعفطما اذا: نقتل ًانالق فيسلظماو

 غيلبت نم هب كترما امريغب لغتشت ال ىّتح ىرماوا ىف كتتمه عماوج نفرص ال ىا ىسفنل :هلوق

 و بيرقتلل الها كولملا ضعب هاري نم لاحب هلاح لثم :هللاراج لاقو «ةّجحلا ةماقاو ةلاسرلا
 آلا عمسي الو هنيعب ًالارصبي الف هسفنل هصلختسيو ةماركلاب هعنطصيف هيف صئاصنل ميركتلا

 هدابع فّلك اذا هناحبس هنا :ةلزتعملا نم هريغ لاقو ؛هاوس هّرس نونكم ىلع نمتأي الو هنذاب
 ةلاسرلل هعنطصي مولف ًاعمسّآلا ملعي ال ام فاطلالا ةلمج نمو .مهب فطلي نا هيلع بجو

 .«هيلع بجي ام ةدهع نع جرخي ىتح هسفن لجال هللا هلعفرما اذهف بجاولا ةدهع ىف قبل

 اميف هلّثم ىتّبحمل كتعنطصاو ىسفنل كتعنطصاو» :ةيالاريسفت ىف ىواضيبلا لاقو
 .«هسفنل هصلختساو كلملا هبّرق نمي ةماركلا نم هلّوخ

 كتعنطصا و :هلوق» :ىواضيبلا ريسفت ىف ىضاقلا ةيانع ىف نيدلا باهش لاقو
 :رايتخاب هماركال الحم هلعج ىل ةعينصلا ىنعمب عنصلا نم لاعتفا عانطضالا خلا ...ىتبحل

 ىنعملا كلذ نم ةّيليثم ةراعتساريعتساف هئامدنو هسفن صاوخ نم هلعج هنم هبيرقتو

 ,معنلا لئالجب هيلع أمقنم ًاميلك امركم أّيبن هلعج وهو هّبشملا ىلا هب هّبشملا
 :(هاطغأ قع همحملا ءاكلابةلوخو

 قّبحمل كترتخا ىا ىتّبحمل كتعنطصاو :هلوق» 'ىواضيبلاريسفت ةيشاح ىف هداز خيش لاقو

 كتاكرح ىف نوكت ناو ىتلاسر غيلبتو ىتَّجح ةماقا نم هب كترما امب لغتشتو ىتدارا ىلع فرصتتل
 ردصموهو مضلاب عنصلا نم لاعتفا عانطضالاو كريغل الو كسفنل ال ىهجول كتانكسو

 هصيصخت و هتلزنم بيرقتب هيلا انسحب ًاعينص هذاخجتا ًاثالف نالف عانطصاو .ًأفورعم هيلا عنص كلوق

 نسحلا اذا ًاثالف نالف عنطصا مهوق نم هلصا كتعنطصا :لاق لاّمقلا نع .لالجالاو ميركتلاب

 .(نالف جيرخ) :نالف حيرج اذه :لاقي امك نالف عينص اذه :لاقيف هيلا فاضي ىّتح هيلا



 فرش

 كيتا يضل ععتا ىدذلاو

 ّىنغ ىلاعت هّنا عم ىسفنل لاق فيك :لاقي اّمع باوج هاطعا ىا هلّوخ امب هلّكم :هلوق

 هبش ثيح ةّيليثمتلا ةراعتسالا ىلع هلمح كلذلف هرهاظ ىلع مالكلا لمح زوجي الف ؟هنع

 هصلختساو كلملا هبّرق نم لاحب مّلكتلاو بيرقتلا نم ىلاعت هللا هلّوخ اميف ىسوم لاح

 .«ةّيليثت ةراعتسالا تناكف روما ةّدع نم عزتنم هّبشلا هجوو .هسفنل

 :ىلاعت هلوقلريكذت ىسفنل كتعنطصاو» :ةّيآلاريسفت ىف 'ىناعملا حور ىف ىسولآلا لاقو

 نئملاريكذت دعب هاعدتسا امبسح هيخأب ًادّيؤم نوعرف ىلا قا هلاسزال ديهمتو كتترتخا انأو
 ننملا كلس ىف مامالا كلذ مظن و .هقحاللا اهرئاظن لوصحب افا هقوثول ًاديكأت ةقباسلا

 ةعينصلا ىنعمب عنصلا نم لاعتفا عانطصالا و ؛مّدقت ام دّيؤي ءادنلا طيسوترهاظ و ,ةّيكحملا

 عنطصا :لاقي :لافقلا لاقو ءهناسحاو هتعينص لحم هلعج هعنطصا ىنعف ناسحالا ىهو

 ىنعمو ؛هجيرخو نالف عينص اذه :لاقيف هيلا فاضي ىّبح هيلا نسحا اذا ًانالف نالف

 اهنأل سفنلاب اهعرّبعو قّبحلم ليقو قلاسرو ىبحول :ساّبع نبا نع ىورام ىسفنل

 قلخ نيبو ىنيب كتلعجو ىتّجح ةماقال كترتخا دارملا :جاجّرلا لاقو ءاهب ءىث ٌصخا

 لاقو .مهيلع تججتحاو مهتبطاخول اهبانا نوكا ىتَلا ةلزنملاب ىّتع غيلبتلا ف ترص ىّتح
 امعنم اميلكو امّركم اّيبن هلعج نم لج وزع هلّوخ امل ليثمت اذه :نيقّقحملا نم دحاوريغ

 هلعجي و ةرثألا و ةماركلاب هعنطصيف برقي نال الها هاري نم كلملا بيرقتب معنلا لئالجي هيلع

 .ىلاعت همالكب قفوا ىهو ةراعتسالا هذه نسح ىنخي الو ؛هئامدنو هسفن ٌصاوخ نم

 كتيفطصاو ىضاوخ نم كتلعج ىنعملا لصاح ورهاظ اهيلع «ىسفنل» :ىلاعت هلوقو

 و «كاتتفو» :هناحبس هلوق ىف ةعقاولا ةمظعلا نون نع لودعلا ىفو ءىمالكبو ىتلاسرب

 عانطصالا ىنعم قيقحت ىف لخدا هتاف ماقملاب قئاللا سفنلا دارفال ديهمت نيقباسلا هيريظن

 .«صالختسالاو

 ةضورلا ىف مالسلا هيلع هلوق ىف ةفيحصلا حرش ىف لي ىندملا ناخ ىلع دّيسلا لاقو
 :هّصن ام «كسفنل مهتصصتخا نيذّلا ةكئالملا لئابق و» :شرعلا ةلمح ىلع ةالصلا ىف ةئلاثلا

 كتدابع و كتعاط ىلا مهممه عيمج تفرص ىا «كسفنل» :مالسلا هيلع هلوقو»

 ١.ج صا ١76.
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 لّثم ليثمتلا باب نم نوكي نأ لمتحيو .هب مهتفلكو هل مهتلّها امريغب اولغتشي ال ىتح

 ةماركلاب هّصتخيف هيف صئاصخب ميركتلاو بيرقتلل ًالها كولملا ضعب هاري نم لاحب مهلاح
 هّرس نونكم ىلع نمتأي الو هنذاب آلا عمسي الو هنيعب ًالارصبي الف هسفنل هصلختسيو

 '.«صاصتخالا ىنعم ىف لخدا اهنوكل سفنلار كذ و ءهاوس

 هللا) هلزني و» : نينمؤملاريما لوق حرش ىف جهنلا حرش ىف ديدحلا ىبا نبا لاقو

 :هّصن ام «هسفنل اهعنطصا راد ىف هدنع ةماركلا لزنم (ىلاعت

 كتعنطصاو :ىبسومل لاق امك اهالجاو اهماظعا هسفنل اهعنطصا :لغإ هلوق ىنعمو»

 دق :هبحاصل مهنم دحاولا لوقي نأ هنوعنصي ام ميظعت ىف سانلا فراعت امل هثالو ىسفنل

 اهينبا نأب ًافّلكتم اهءانب ىف نكا ملو اهتئكحا ىا ىسفنل اهتعنطصا ىتَلارادلا هذه كتبهو
 ةقيقحلا ىف هعنطصي مل اميف كلذ لثمريعتسي نا حيصفلا غيلبلا نم نسحو مص ىريغل
 ".«هدنع ليلج مظعوه امناو هسفنل

 :هّصن ام ةرابعلا هذه حرش ىف هيي ىنارحبلا مثيم نبا لاقو

 ابيغرتو اه ًأميظعت هسفن ىلا اهبسنو ةّئجلا نع ةيانك هسفنل اهعنطصا ىتلارادلاو»

 ؛تاقولخملا قرتقال تيقراذ فرتقا ةنسوسحملا ةئحلا ناف ةبستلا كلت نسحرهاظاو ءابتق

 ةداعسلا اهب ىتَلا ةّيهالا فراعملا ىف قارغتسنالاو لوصولا تاجرد ىلا دوعيف ةلوقعملا اّماو

 تاماقمو هتّصاخو هللا ءايلوا لزانمل ىلقعلارابتعالا عماج ىهو ةّماَتلا ةذللا و: ةكولاو

 اهنكسي راد ءانب ىلا هتيانع فرص اذا ميظعلا كلملا نا فراعتملا نمو ؛هلسرو هتكئالم

 ".«اهانب هتاو كلملاب صخن اهنا :لاقي نا هتّصاخووه

 :هّصن ام ةرابعلا حرش ىف ةعاربلا جاهنم ىف هلل وخلا هللا بيبح ازريم جاح لاقو

 راد ىف هناحبس هدنع نومّركم نوزّرعم هلها لزنم ىف ىا هدنع ةماركلا لزنم هلزني و»
 ىسومل هناحبس لاق امك هتماركب اهّصتخاو هتصلاخو هعنص اهذختا ىا هسفنل اهعنطصا

 لاق «ركتلا و بيرقتلا نم هللا هاطعا امل ليث وه ليق «ىسفنل كتعنطصاو» :نارمع نب

 ١. ص 4٠:ديدج باج وتاب مود باج "/ 20 .

 :كدح باج .رصم ميدق باج م55 صج .؟ ٠١/ 17١.
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 صضرخر
 نيستحيز 2 ج2 هيي ني تبي ب ببي بيم

 «...كسفنل مهعصلختسا نيذّلا»

 .«(مثيم نبا ةرابعرخآ ىلا) ىتلارادلاو :ىنارحبلا حراشلا

 مالسالا فصو ىف اليل نينمؤملاريما لاقو

 «هنيع ىلع هعنطصاو هسفنل هافطصا ىذلا هللا نيد مالسالا اذه نا ّن»

 نم امم برقي ام هحرش ىف حارشلا لاقو
 لوقت هب مامتهالا ّدتشي امل لاقت ةملك هنيع ىلع هعنطصا و» :ديدحلا ىبا نبا لاقو

 ناو اهعنصت ىتَلا ةعنصلاك ةلماك ةعنص هعنصا ىا ىنيع ىلع اذك ىل عنصا :عناصلل

 "7 ىنيَع ىلع َعَنَضُمِلَو ...) :ىلاعت لاق ىنيعب اهدهاشا رضاح

 :مطوق نم ّدشا «ىسفنل» :مطوق نم دافتسملا صاصتخاالا َّنا انركذ امم ملع دقو

 :ىسدقلا ثيدحلا ىف درو ام هريظن و .هب ىزجا انا و ىل موصلا :ثيدحلا ىف امك «ىل»

 نم دحاو لك ىف ءاملعلا ملكت دقو «ىلجال كتقلخ و كلجال ءايشالا تقلخ مدا نباي»

 .عجارف هيلع ديزم ال امب نيثيدحلا

 ةبيغلا نامز ىف (جع)متاقلا ىلع ءاعدلا ىف درو ام ءاعدلا نم ةرابعلا هذهريظنو :تلق

 ىف ءاعدلا ىف 5” ثيدحلا ؛تاعيقوتلا باب ىف 'نيدلا لامك ىف لي قودصلا لقن دقف

 نع» :القا مكاقلا تارايز ىف رئازلا حابصم ىف هب سوواط نبا دّيسلاو ءلؤلي مكاقلا ةبيغ

 هبوعدي نأ هرمأو هيلع هالمأ هحور هللا سّدق ىرمعلا خيشلا ّناركذو ءمامه نب ىلع ىب

 هتيضتراو كسفنل هتصلختسا ىذلا كدبع هتاف (لاق نا ىلا) كسفن ىنفرع ّمهّللا :وهو

 ة«ءاعدلا ...كنيدرصنل

 نع مالسلا هيلع مثاقلا ةرايز باب ىف ”راحبلارازم ىف ءاعدلا اذه ا ىسلجملا لقتو
 .سوواط نبال حابصملا

 .790 ٠١/ :ديدج باج .ىككنس باج ١١7 ص ه ج.١

 ."39 هط."

 .197 ٠١/ :ديدحلا ىبا نبا حرش ."8
 .017 ص ؟ج.*
 نب ىلع ىلع لص مهللا» ف داجسلا ٌقح ىف ةبدنلا ءاعد دعب ١١". ص :روكذملا تاولصلا ىف داعملا داز ىف .ه

 .«كسفنل هتصلختسا ىذلا نيدباعلا ديس نيسحلا

 تل



 «كنيدو»

 هللا دنع ةقيلخ مركا نيدلا ّنا «كسفنل» ىلع «كنيد و» :هلوق فطع نم دافتسي

 و نماثلا سلجملا ىف سلاجملا ىف  قودصلا لقن اميف ثيدحلا ىف درو امك ىلاعت

 :ةرابعلا هذهم نينامثلا

 نب ليعامسا نع ءمشاه نب ميهاربا نع «هللادبع نب دعس انثّدح :لاق ني ىبا انثّدح»

 ىبأ نع ؛ةزمح ىبأ نب ىلع نع ,طابسا نب ىلع نع ءنمجّرلادبع نب سنوي نع ءرارم

 أي :ميرم نب ىسيع ىلا ىحوا لج وزع هللا ّنا :لاق لِي قداصلا هللا دبع ىبا نع ريصب
 '.«(ثيدحلا) ...ىتمحر لثم اهيلع تمعنا الو ىنيد لثمب ةقيلخ تمركا ام ىسيع

 ةنسحلا لمع بوجو باب ىف داهجلا باتك ىف 'لئاسولا ىف هلي ىلماعلارحلا هلقنو

 ةئيسلا دعب

 .هيلا ىحوا امو همكحو القا ىسيع ظعاوم باب ىف ”راحبلا سماخ ىف لي ىسلجملاو

 ,لكوتملا نب ىسوم نب دّمحم نع نيعبسلاو نماثلا سلجملا ىف ًاضيا قودصلا لقنو

 نب ّىلع نع ؛باطخلا ىبا نب نيسحلا نب دّمحم نع ,ىريمحلارفعج نب هللادبع نع

 './ هللا دبع ىلا نعريصب ىبأ نع «ةزمح ىبا نب ىلع نع .طابسا
 .روكذملا بابلا ىف راحبلا نم "سماخلا دلجملا ىف أضيا فك ىسلجملا هنع لقنو

 ١. :قودص ىلاما 2٠00.

 :كلدح باج .رداهب ريما باج 588 ص 5 جم ١6ا/ 7 ٠١.
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 ضرع

 «كنيدو»

 مالسلا امهيلع رم نب ىسيع ثيدح ناونع تحت 'ىفاكلا ةضور ىف هلي ىنيلكلا لقنو

 :هلوقب

 ظعو اميف :لاق مالسلا مهيلع مهنع طابسا نب ىلع نع ءهيبأ نع ؛ميهاربا نب ىلع»
 اىستعام لاق نا لا] (كير انأ) معسل ثلا نوع اذ اذقإ يعاب لدرس لا
 .«(ثيدحلا) ىتمحر لثمب اهيلع تمعناالو ىنيد لثمب ةقيلخ تمركا

 .هيلا ىحوا امو الا ىسيع ظعاوم باب ىف 'راحبلا سماخ ىف هلي ىسلجملا هنع لقنو

 يوضع ربوع ايقضا ومءانلرا دلع الفك للا دعو درعا هللا نيدرخ | كلل نمريظف
 فانا نأ ةغيس لاق دنا نإ قداسعلا نغ افلا علو ةعلنلا ةيداعلا قاورواننك كلاي
 علا هللا يلعحف لاف لي ةةلوقي كتر كيلا <لاساةللا لزق نيع ةزايضوازوللا لوسم

 و ”«ثيدحلا ...قلخ ىف ىئانماو ىملعو ىنيد ةلمح ءالؤه :ةكئالملل لاق مث نيدلاو

 ع . تامل از داعنا تانازز ف هاج تودللا نعم

 . ٠
> 

 ديحوتلا باتك نع 'رضتحملا ىف هي ىلحلا ناميلس نب نسحلا هلقن ثيدحلا اذه :تلق

 .ىقَّرلا دواد نع هدانساب قودصلل

 ١. :ىفاك ١171//8. تآرم 5/ 7٠١:ديدج باجو 7117/70.

  5:ىفاق 11771

 سص .؟ ١". ص قودص ديحوت 75١9.



 ىنذلا ميقملا ميعنلا نم كدنع اف ليزج ترتخا ذأ»

 «لالحمضا الو هل لاوزال

 نبأ» :مشاه ىنب لضف باب ىف ه ىلبرآلل 'ةمغلا فشك ىنف «ترتخا» :هلوق اما
 .«ةرخآلا انل لج وزع هللا راتخا تيب لها انا :ُيَِي ىنلا نع دوعسم

 هلقن نّممو نيقيرفلا عيماج ىف ةلوقنملا ةروهشملا ثيداحالا نم ثيدحلا اذه :تلق

 جورخ باب» :ةرابعلا هذهب نتفلا باوبا نم نيئالثلاو عبارلا بابلا ىف هننس ىف ةجام نبا
 نب ىلع انثّدح ,ءماشه نب ةيواعم انثّدح ؛ةبيش ىبأ نب نامثع انثّدح - افا ىدهملا

 نحن امنيب :لاق هللادبع نع «ةمقلع نع ؛ميهاربا نع ءدايز ىبا نب ديزي نع .حلاص
 ...ايندلا ىلع ةرخآلا انل هللا راتخا تيب لها انا :هاَدَع لاقف (لاق نا ىلا) هللا لوس دنع

 .«ثيدحلا

 :هتيب لها ىلع ىرج امب هّيبن ىلاعت هللا رابخا باب ىف 'راحبلا نماث ىف هلم ىسلجملا لاقو

 نبا نع «ىسيع نب دامح نع ديزي نبا نع رافصلا نع ءديلولا نبا - نيدلا لامك»

 ىلااها سيق نب ميلس نع «ىناميلارمع نب ميهاربا و ءشاّيع ىبأ نب نابا نع «ةنيذا
 راتخا تيب لها انا تملع اما ةمطاف اي :لاق مث (لاق نا ىلا) ىسرافلا ناملس تعمس :لاق
 ةرخآلا انل هللا راتخا تيب لها انا ىدهملا مهنمو (لاق نا ىلا) ايندلا ىلع ةرخآلا انل هللا
 «ثيدحلا ... ايندلا ىلع

 .«هلثم ىلالطا باتك لصا ىف تدجو :لوقا» :هليلب ىسلجملا لاق مث

 .05و ١١ ص 7 جو 07 صاج ١.

 .07 ص ١8 ج ديدج باج .17 ص .؟
 ا
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 ضرخو

 للسما ةلاو.هل لاوز ذل قذلا يقتل سيعتلا نم كلديع اه ليرعب تورش ذأ

 جاجتحا باب ىف اراحبلا نماث نم نيرخآ نيعضوم ىف درو دق ةياورلا نم ةرابعلا هذهو

 :ظفللا اذهب ةفالخلارما فركب ىبأ ىلع الفلا نينمؤملاريما

 تعمس دق نكلو انبولق هتعو و انئاذآب هانعمس دق ّقح تلق املك :ركبوبا لاقف»

 ىلع ةرخآلا انلراتتخاو انمركاو هللا انافطصا تيب لها انا :اذه دعب لوقي ُةْيْدَي هللا لوسر

 .كلذ ىلع ةلادلا تاياورلا نم كلذ ريغ ىلا رظنا «ثيدحلا ...ايندلا

 :هّصن ام هبت ءارهزلا تازجعم باب ىف 'بقانملا ف بوشار هش نبا لقنو

 اذا ؟متاخلا نمريخوه ام كمّلعا الا :لاقف ًامتاخ ُهْيَي هللا لوسر تلأسو :4 تلاق»

 تعدف :تلاق .كتجاح نيلانت كناف ًامتاخ لج وزع هللا نم ىبلطاف ليللا ةولص تيّلص

 ىلصملا تعفرف ّلصملا تحت ىّتم تبلط ىذلا ةمطاف اي :فتهي فتاهب ًاذاف ىلاعت اهتر

 تأر اهتليل نم تمان اًملف ءتحرف و اهعبصا ىف هتلعجف اهل ةميق ال توقاي متاخب ًاذاف
 ؟روصقلا هذه نمل :تلاق اهلثم ةّنجلا فرت /لروصق ةئالث تأرف ةّنجلا ىف اهئأك اهمانم ىف
 اريرس تأرف هيف ترادو كلذ نم ًارصق تلخد اهتأكف :تلاق ءدّمحم تنب ةمطافل :اولاق

 هتبحاص نالا :اولاق ؟ةثالثلا ىلع لامدقريرَسلا اذه ام :تلاقف مكاوق ثالث ىلع لامدق

 :متاوق ةثالث ىلعريرسلا ىتبو ًامتاخ اهل عنص و مئاوقلا دحا عزنف ًامتاخ هللا نم تبلط

 رشاعم :ُهيِكَي ىنلا لاقف ةّصقلا هيلع تّصقو هيدي هللا لوسر ىلع تلخد تحبصا اًملف

 اهتاف ايندلاب نوعنصت ام ةّنجلا مكداعيمو ةرخآلا مكل امنا ايندلا مكل سيل بلطملادبع لآ
 ىلصملا ىلع تمان مث تّدرف ىلصملا تحت متانحلا درت نا ُهْخِي ئنلا اهرمأف ؟ةراّرغ ةلئاز

 مئاوق عبرا ىلع ريرسلا تأر ورصقلا كلذ تلخدف ةّنجلا تلخد اها مانملا ىف تأرف
 .«هتئيه ىلع ريرسلا عجرو متاخلا تّدر :اولاقف هلاح نع تلأسف

 . هن ءارهزلا بقانم باب ىف ”راحبلا رشاع ىف هنع هلي ىسلجملا هلقنو

 ظلغ و مظع اذا ةلازج ْمّضلاب بطحلا لزج» :رينملا حابصم ىنف «ليزج» :هلوق اّمأو

. 3 9 0 
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 لوا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 ٠.«هعسوا اذا ءاطعلا ىف هل لزجا :ليقف ءاطعلا ىف ريعتسا مث لزج وهف

 ىف مه تلزجا و ليزج و لزج كءاطع :لاقي ميظعلا ليزجلا» :نيرحبلا عمجم ىفو
 بطحلا لزجو ءهعّسو ىا همسق هللا لزجاو ءمهرثكا ابيصن مهزجاو ؛ترثكا ىا ءاطعلا

 '.«ريثكلا ءاطعلل ريعتسا مث لزج وهف ظلغو مظع ىا ةلازج

 اذا نامز فرظ نوكي و ناكم فرظ دنع» " :رينملا حابصملا ىف «كدنع » :هلوق امو

 نمّرجلا فورح نم هيلع لخديو سمشلا عولط دنعو حبصلا دنعوحن نامزلا ىلا فيضا

 و ةحاصفلا لها اهب ملكتو ىحصفلا ةغللاوه نيعلارسك و هدنع نم تئج :لوقتريغ ال

 كنماندوا ءكراطقا نمرطق ىا نم كرضح اميف هلامعتسا لصالاو ءّمضلاو حتفلا ىكح

 فم نقط اد ناع ا و كوضع ردا لام ىو لقت ورتغ قت ا ممعتنا نقاو

 هدنع ام وريخ هدنع :لاقيف ىناعملا ىف لمعتسا انه نمو ءىثلا ىلع ناطلسلاو كلملا

 مك نع نوف ارطع كفل ناك ورب لات هلق هلو هكاوع انقل دبل قانا ةلونف

 .«ىمكح ىف ىا اذه نم لضفا ىدنع اذه :لوقتف مكحلا ىنعمب نوكتو كلضف نم ىا

 ةرات و ناكملا ىف لمعتسي ةراتف برقلل عوضوم ظفل دنع» *:تادرفملا ىف بغارلا لاقو

 ءايحا لب :هلوق كلذ ىلعو ةلزنملاو ىنلزلا ىف ةراتو ءاذك ىدنع :لاقي ناوحمن داقتعالا ىف

 راهنلاو ليللاب هل نوحّبسي كّبر دنع نيذلاف .نوربكتسي ال كّبر دنع نيذلا نأ ,مهّتر دنع

 .هللا دنع نوبّرقملا ةكئالملا :ليقوحنلا اذه ىلعو .ةّئجلا ىف ًاتيب كدنع ىل نبا بر لاقو
 ىف ىا باتكلا ملع هدنع نمو .ةعاسلا ملع هدنعو .هلوقو قباوريخ هللا دنعامو :لاق

 هلوقو .ميظع هللا دنعوهو ًانّيه هنوبسحتو ,نوبذاكلا مه هللا دنع كئلواف :هلوقو ءهمكح

 .«هنكح ىف هانعف '... كِدْنِع ْنِم ّقَحاَوْه اذه َناَك ْنإ ... :ىلاعت

 ١. :رينملا حابصملا 11/7.

 ص 0 ج.؟ 7”73.

 ص ؟ ج.* 51١.

 .صصقلا .؟ 77.

 06١. ص .6

 ."7 :لافنألا .ع



 فرغ

 «(لالحمضاالو هل لاوزال ىذلا ميقملا ميعنلا نم كدنعام ليزج ترتخا ذأ»

 هءاعد ىف الفا هلوق حرش دنع 'ةفيحصلا حرش ىف هي ىندملا ناخ ىلع دّيسللا لاقو

 كيدل نيكملا كتاوامس لها ىف عاطملا كيحو ىلع نيمالا ليئربج و» :شرعلا ةلمحل
 :ةئثلاثلا ةضورلا ىف هظفل ام «كدنع بتقملا

 رّبع هّنكل ناكملا نع ىلاعت ههّرنتل ناكم ةّيدنع ال فيرشتو ماركا ةّيدنع هّيدنعلا»

 ىفو «ليثمتلا قيرطب كلملا دنع برقلا ةلزنم هدنع هافلز و هيلع ةماركلل ًاليزنت كلذب

 ىذ َدْنِعِوَوُف ىذ © برك ٍلوُسَر ُلَوَقَ ُهَّنِإ :هفصو ىف ىلاعت هلوق ىلا حيملت تافصلا هذه
 .«' نيم ثَك عاطُم © نيكَم ٍشْرَعْلا

 َدنِعاَمَو ُدَهَنَي ْمُكَدْنِعاَم » : ةيآ لحنلا ةروس ىف لج وزع هللا لوق ماقملا بساني امو

 «"...ِقاَب ِهَّللا

 دكا دهعلا ضقن نع ىبنلا مّدقت امل» :هريسفت ىف نايبلا عمجم ىف هي ىسربطلا لاقو
 ءىش ببسب هللا دهع اوفلاخت ال ىا «'...ًاليِلق انَمَت ِهَّللا ِدَهَعِب اوُرَتْمَّت لَو » :لاقف هناحبس

 دنع ام َنا)ريقحلا ءىشلاب هللا دنع ام ريظع متعبدق اونوكتف ايندلا ماطح نم هنولانتريسي

 فرشاو مكلريخ دوهعلاب ءافولا ىلع باوثلا نم هللا دنع ىذلا ّنا هانعم (مكلريخوه هللا

 ىذلاريثكلا نمريخ ققبي ىذّلا ليلقلا ّناف اهضقن ىلع ايندلا ضرع نم هنوذخأت ان

 نيب قرفلا (نوملعت منك نأ) ىنفي ىذلا ليلقلا ةلباقم ىف بي ىذلاريثكلاب فيكف ىنفي

 دنعامو دفني مكدنع ام) قابلاريثكلاو ىنافلا ليلقلا نيب ىذلا توافتلا وّرشلا وريخلا

 ّناوه ايندلا عاتم نم ًاريخ باوثلا ناك اهلجال ىتَلا ةّلعلا نا اذهب هناحبس نّيب (قاب هللا

 .«ىنفي ايندلا يعن نم مكدنع ىذلاو ققبي هللا دنع ىذلا باوثلا

 ماشه نبا لاقو .ريقملا يعنلاوه ىذلا ىا نييبتلل انه نم «ريعنلا نم» :هلوق اَماو

 ىلوا اهب امهو امهمو ام دعب عقي ام ًاريثكو سنجلا نايب ثلاثلا» نم ىناعم ىف ىنغملا ىف
 نم انتأت امهمو «ةيأ نم خسنن امو «ةمحر نم ساّنلل هللا حتفي ام :وحن امهماهبا طارفال

 .17 ص ج١
 .١7و ١5و9١ نيوكتلا .
 .528 ءلحنلا .*؟

 .46 .لحنلا .؟



 ضر

 لوا دلج ,هبدن ىاعد حرش

 مادو تباث ى يقم" :هلوقو
 ٌمهُرْشَبُي) : اع هلوق ديرسف امك عطقنيالو لوز

 2 ٌميِقُم ٌمِيِعَن اَهيِف ْمُهْل ِتاَّنَجَو ٍناَوْضِرَو ُهْنِم 526 ٍةَمحَرِب مجم

 . «عطقني

 لحارلا فالخب مكادلا ميقملا و» :ةيالاريسفت ىف نايبتلا ىف هي ىسوطلا خيشلا لاقو
 .«أدبا ميقملا :لاق هتأكف

 نوكي الو ًاّيحيضوت ًافصو «لالحمضا الو هل لاوز ال ىذلا» :هلوق نوكي اذه ىلعو
 .ديكأتلا هتدئافو ًاّيسيسأت ًاديق

 و ىنفو بهذ ًالالحمضا ىثلا لحمضا» :رينملا حابصم ىف لاقف لالحمضالا اَماو

 '.«عشقنا باحسلا لحمضاو ىهيملا م.دقتب لحضما ةغل ىف

 لحضما نييبالكلا ةغل فو بهذ ىا ءىشلا ٌلحمضا» :ل ح ض ىف حاحصلا ىفو

 .«عشقنا باحسلا ٌلحمضاو ديزوبا هاكح ميملا ميدقتب ءىشلا

 و لحناو بهذ ّنحمضاو لحضماو لحمضا» :ل ح م ض ىف سوماقلا ىفو

 .«ل ح ض» هعضوم اذه و عشقنا باحسلا

 دنسملل ًانّيبم فصولا نوكلف هيلا دنسملا ىا هفصو اما» :لوطملا ىف ىنازاتفتلا لاق

 و هلغشي غارف ىلا جاتحي قيمعلا ضيرعلا ليوطلا مسجلا كلوقك هانعم نع أفشاك هيلا

 :اهَوا ةديصق نم ةدلك نب ةلاضف ةيئرم ىف رجح نب سوا لوق فشكلا ىف هوحن

 ًاعقو دق نيرذحم ىذلا نا ًاعزج ىلمحا سفنلا اهتَيا

 :هلوق ىلا

 اعمج قتلا و ّربلا و ةدجنلا و ةحامسلا عمج ىذلا نا

 اعمس دق و ىأر دق نأك نظ لا كب نظي ىذلا ىعلالا

 7١. ةبوتلا ١.

 .50/8/5 :رينملا حابصملا .؟



 فق

 :لالكستما لود لاوزكل قاذلا ميقنلا معلا نه كدفعام ليرد ترقخا ذأد

 وا ءّنا مسنال ةفص بوصنم وا «تاربخ عوفرم اًماوهو دّقوتملا ىكذلا ىعمليلاو ىعملالا

 :تايبا ةّدع دعب هلوق ىف ّناربخ و ىنعاريدقتب

 اعدبلا لواحي دق نمل رما نم ةحاشالا عفنت الف ىدوا

 امك هانعم نع فشاك هل فصو خلا كب نظي ىذلا :هلوقو ؛هيلا دنسمب سيل ىعملالاف

 ةركنلا ىف هلثم و هيلع دزي لو تيبلا دشناف ىعملالا نع لئس هّنا ىعمصالا نع ىكح

 «'اعوُمَم يَا ُهَمَم اَذِإَو © ًاعوُرَجْدَّللا ُهَّسَم اَذِإ © ًاعولَه َقِلُخ َناَسْنِإلا َّنِإ » :ىلاعت هلوق
 .«ريخلا سم دنع عنملا ةعرسو هوركملا سم دنع عزجلا ةعرس علطلا ناف

 ىف» :لؤالا ءاعدلا ىف ةفيحصلا ىف اف! داجَسلا ءاعد ىف درو ام ةرابعلا هذهريظن :تلق
 .«لوحت ال ىتَلا هتمارك لح و لوزت ال ىتلا ةماقملاراد

 ةرابعلا هذه حرش ىف ةفيحصلا حرش ىف ةأي ىندملا ناخ ىلع ديسلا لاقو

 راقت ىذلا ند لاس لاق راقلا هيعمل ةئاقالا قسف ودعم بدقلاو ةئاقلاو
 ًالاوز لوزي ءىشلا لازو ءًأدبا اهنع لاقتنا ال ىتلا ةماقالا راد ىا «' ...ِهِلْضَق َنِم ِةَماَقُمْلا

 نبا اهاكح ةغلرسكلاو ءاحلا حتفب ّلحملاو ءلقتنا هناكم نع لازو ءلاحتساو بهذ

 مسا ةماركلاو هب لزن اذا دعق باب نم ًالولح ناكملاب لح :لاقي لولحلا عضوم عالققلا

 هعبط نعرّيغت لوحي ءىثلا لاح و ءىيظعتلا و زازعالا ىنعمب امهو ميركتلا و ماركالا نم
 ةنمآ لاوزلا و ءاضقنالا نع ةنوصم ةيقاب ةمئادرادلا كلت تناك اًئاو ,ءلاحتساك هفصوو

 و ةماقالا لحم ىهفرخآ ءىشل ال اهتاذل تقلخ ابههثال لاوحالا ةلاحتسا و ضارقنالا نم

 هذه فالخب «ٍراَرَلاْراَد م ةَرِخآْلا نو ٌعاَتَم انّ ةاَيَحْلاِهِذه امَّنإ) :ىلاعت لاق رارقلا راد

 دبالف اهيلا ةعيرذو ىرخا ةأشن ليصحت ىلا ةليسو نوكتل لب اهتاذل قلخت م اهتافرادلا
 '.«راوبلا ىلا اهريصم و اهعاطقنا نم

 ١. .جراعملا  19و 7١و5١؟.

 ". نطاق 0"7.

 .89 نفاغ .'"
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 فهن

 لقا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 روهشلاو نيئسلا لامعا باب ىف راحبلا نم نيرشعلا دلجملا ىف هلي ىسلجملا لقنو

 نم نيرشعلاو عباسلا مويلل ًءاعد أي سواط نبا دّيسلل ةيقاولا عوردلا نعًالقن ماّيالاو

 :39م قداصلا نعرهش لك

 لوحي ال ىذلا ميقملا يعنلاو .فوخلا موي نمألاو .ةقافلا موي ىنغلا كلأسا ىَنا مهّللا»

 .رئاظنلا نم كلذريغ ىلا .«ءاعدلا ...لوزيالو

 ٌميِعَن اَهيِف ْمُهْل .» :ىلاعت هلوق ريسفت ىف ىناعملا حور ىف ىسولالا لاقو

 لدمال د 5 اهيف نيدلاخ) متادلل ةراعتساوهو مهنعرفاسي الو لحتري ال»

 فصو نا ىنخي الو (لاق نا ىلا) ليوطلا ثكملا هنم داري نا لامتحا عفدو دولخلا هيلع

 رفسلا ةرجهلا ىف نا امل ةفاطللا ةياغ ىف عيزوتلا اذه ىلع ميقم يعن اهيف مهل ناب تاجلا
 .«باذعلا نم ةعطقوه ىلا

 :هّصن ام «' م مقم  9مد ١2

 ؛هّضن ام ةّْيآلا هذهريسفت ىف نانبملا ضور ىف هلي ىزارلا حوتفلاوبا لاقو
 نافصاو هك دوبن عاطقنا ارئأ هك دشاب دلخ ماد ميقم ىميعن اجنأ رد ار ناشيا هك»

 .هل عاطقنا ال دلاخ ماد ىا ميقم «ندرك دنناوتن ارنآأ فصو

 «همادا ءىشلا و ماد ةماق و ةماقا ناكملاب ماقا :سوماقلا ىفو

 ال ىا ماق نم «"... اوُعِجَراَف ْمْكَل َماَقُمَأل ...» :ىلاعت هلوق و» :بغارلل تادرفملا ىفو

 '.«ميقم باذعوحمن ماودلا نع ةماقالابرّبعيو ماقا نم مكل ماقم ال ءرق دقو ءمكلرقتسم

 بي

 :همتت

 5 6 «لالحمضا الو هل لاوز ال 4 مهقملا ميعنلا نم» :ءاعدلا ةرابع ّنا ملعا

 هيلع و ادا هتف قولا ٌءيِقُم ٌميِعَن اًهيِف ْمُهَل ...» :ةبوتلا ةروس ىف ىلاعت هلوق

 ١. ص 1” ج ديدج باج .167 ص ١17,8.
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 فقر

 ا لرد لاوزكلل ىلا ايعقنلا رععتلا ني ف رتعام وص ةيدعا از

 .ًادبا اهيف نيدلاخ :ىلاعت هلوقلر يسفت هاك «لالحمضا الو هل لاوز ال» ةلمجف

 و ةّئجلا ىف نيمعنتملل فصو (أدبا اهيف نيدلاخ) ةّيآلا ليذ ىف ىلاعت هلوق ّنا :لاقي ال
 ؟قيفوتلا فيكف ميعنلل فصو ءاعدلا ىف

 قاب و متاد يعن ىف مه كلذكف اهيف نودلاخ مه امك ةّتجلا ىف نيمقنتملا ّنا :انلق

 ٌميِعَن اهيِف ْمُهَل ٍتاَّنَجَو - .» :ةْيالا ريسفت ىف ىسربطلا لاق مث نم و مهئاقب و مهماودب
 ريعنلا نوك عم اهيف نيمئاد ىا (أدبا اهيف نيدلاخ) عطقنيال و لوزي ال مئاد ىا 4ٌميِقُم

 .مهط أميقم

 8 نينمؤملاريما نع ىف تلزن ىتلا تاّيآلا نم ةّيآلا هذه نا مث

 ةَراَمِعَو احلا هَ ةَياَقِس ْمْلَعَجَأ ) :ىلاعت هلوقريسفت ىف هريسفت ىف ميهاربا نب ىلع لاق
 و ِهَّللا َدْنِع َنوُوَْسَيَال ِهَّللا ٍليِبَس يف َدَهاَجَْوِرِجَدْلا ِمَوَيَلاَو ِهّللاب َنَمآ َنَمَك ِماَرَجلا ٍدِحْسَمْلا

 :هلفل آم« ' قيملاظلا َّمَوَقْلا َىَدَمَيَال ُدّللا

 تلزن :لاق ٍةِقابرفعج ىبا نع ,ريصب ىبأ نع ,ءناكسم نبأ نع ؛ناوفص نع «ىبأ»
 و ؛ىديب جاحلا ةياقس ّنال لضفا انا :سابعلا لاق «ةبيش و ساّبعلاو ةزمح و ىلع ىف

 تنمآ ٌّناف لضفا انا :الفإ كاع لاقو ....ىديب تيبلا ةباجح ّنال لضفا انا :ةبيش لاق

 ابق ْمُجْلَعَجَأ) :هللا لزناف فَي هللا لوسرب اوضرف تدهاج و ترجاه مث مكلبق
 خا دلع هما ادَبَأ (هلوق ىلا) "رجلا َِوَيْلاَو ِهَّللاب َنَمآ ْنَمَك ِماَرَجلا ٍدِحْسَمْلا َةَراَمِعَو

 14 بلاط ىبا نب ىلع ىف ةّيالا هذه تلزن :لاق اق رفعج ىبا نع دوراجلا ىبأ ةياور ىفو
 ىِدَهَيَأل ُهَنلاَو ِهَّللا َدْنِعَن ووَتْسِيَا َِّللا ٍليِبَس يف َدَهاَجَور آلا مَوَيَلاَو لاب ما نمت يدفلوق

 يف اوُدَهاَجَواوُرَجاَهَواوُيَمآ َنيِذَلا) :ِئي بلاط ىبا نب ىلع فصو مث .* َنيِمِلاَلا َمَوَقلا

 7١. ةبوتلا ١.
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 .18 ,ةبوتلا .*
 .7؟و ١7.ةبوتلا .*

 .18 ,ةبوتلا .ه



 ضرب

 لقا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 ام فصو مث 4 َنوُْاَْلاْمُه كيلو هلل دْمِعدَجَرد معَ مبِفْنَأَو مهم هللا لبس
 ٌميِقُّم ٌميِعَن اَهيِف ْمُهَل ِتاَّنَجَو ٍناَوْضِرَو ُهْنِم ِةَمحَرِب مُر ْمُهْرِّسَبُي) :لاقف هدنع اها لعل
 ".4 ٌميِظَعْرْجأُهَدْنِعهَّل ندب هيف َنييِلَح ©

 :ةيالاريسفت ىف نايبلا عمجم ىف ىسربطلا لاقو

 ةبيش نب ةحلط و بلطملادبع نب سابعو الا بلاط ىبا نب ىلع ىف تلزن اهتا ليق»

 هيف تب ءاشأولو هحاتفم ىديبو تيبلا بحاص انا :ةحلط لاقف اورختفا مهنا كلذو

 نالوقت ام ىردا ام :لفإ ّىِلع لاقو ءاهيلع مئاقلا و ةياقسلا بحاص انا :سابعلا لاقو

 ىبعشلاو نسحلا نع داهجلا بحاص اناو سانلا لبقرهشا ةعبس ةلبقلا ىلا تيلص دقل

 ,ىظرقلا بعك نب دّمحمو

 :لاق ؟ُْيْدَي هللا لوسرب قحلت الا وجابت الأ مع ايأ :سابعلل لاق ذه! ًاّيلع نا :ليقو
 متلعجا) :تلزنف هللا تيب ٌجاح قسأو مارحلا دجسملارمعأ ةرجهلا نم لضفا ىف تسلا

 «ىنادمحلا ةّرمو نيريس نبا نع (جاحلا ةياقس

 و ةبيش انيب :لاق هيبا نع «ةديرب نبأ نع هدانساب ىناكسحلا مساقلاوبا مكاحلا ىورو

 :ساّبعلا لاقف ؟نارخافتت اذامب :لاقف اك بلاط ىبا نب ىلع امهبّرم ذا نارخافتي سابعلا

 دجسملا ةرامع تيتوا :ةبيش لاقو «جاحلا ةياقس دحا تؤي ملام لضفلا نم تيتوا دقف

 تيتوا امو :الاقف ايتؤت ملام ىرغص ىلع تيتوا دقف امكل تييحتسا :ِالِغا ىلع لاقف مارحلا

 سابّعلا ماقف هلوسرو هللاب امتنمآ ىّتح فيسلاب امكميطارخ ىلع تبرض :لاق ؟ىلعاي

 ؟نِلع هب ىنلبقتسي ام ىلا ىرت اما :لاقو ُهَْي هللا لوسر ىلع لخد ىّئح هليذّرجي ًابضغم
 لوسر اي :لاقف ؟كّمع هب تلبقتسا ام ىلع كلّمح ام :لاقف هل ىعدف ًاّيلع ىل اوعدا :لاقف
 ّنا دّمح اي :لاقف ليئربج لزنف ضريلف ءاش نمو بضغيلف ءاش نفف قحلاب هتمدص هللا

 دولا ةزاقعت كانا ةئاقي هن از يينلغ لف هلوقياو قلاسلا كيلع وقر كفر

 7١. ةبوتلا ١.
 ". التوبة. 7١و؟١.

 ”". :ىمقلاريسفت ١/187.



 ضرع

 لاعمال وعل لاوز أل يذلا منقملا ةيقتلا نيل دعاه اروح تعش ذإو

 ل ُهّللاَو ِهَّللاَدْنِع َنُوَتْسِيال ِهَّللا ٍليِبَس يف َدَهاَجَورِفَتْلا ِمَوَيْلاَو هَّللاب َنَمآ ْنَمَك ِماَرحلا

 ريسفت ىفو «تاّرم ثالث انيضر دق انا :سابعلا لاقف «تايآآلا ...' َنيِمِلاَطلا َمَوَقْلا ىِدْهَي

 ظ .«(لاق امرخآ ىلا) ةزمح ىبا

 هلوق باب ىف الآ ىلع نأش ىف ةلزانلا تاْيآلا باب ىف 'راحبلا عسات ىف ىسلجملا لاقو
 و ةمغلا فشك و ىمقلاريسفت نع تاياور دروا نا دعب (...جاحلا ةياقس متلعجا) :ىلاعت

 :هّصن ام نايبلا عمجم و روثنملا ردلا ىف ىطويسلا و فئارطلا و تارفريسفت و ىئاّيعلاو ىفاكلا

 و نيمدقتملا نم نيرسفملا ةّماع هيلع عمجا ام 9 نينمؤملاريما ىف اهوزن :لوقا»

 ىف هيف رابخالا قأيسو مهريغ و ىزارلا و ىرشخزلا و ىواضيبلاك نيرخأتملا ىّصعتم

 ىف بير الو .داهجلاو ناميالارخفلا و لضفلا طانم ّنا ىلع لديو القا هتعاجش باب

 و ةمامالاب ىلواوهف (اهليصفت) امهليصفت قأيس امك ةباحصلارئاس ىلع امهيف الإ هقبس

 .«لوقعلا ىوذ بابلا هب دهشي امك لوضفملا ليضفت حبقل ةفالخلا

 و عبارلا و نوتسلا و ثلاثلا بابلا ىف مارملا ةياغ ىف ىنارحبلا مشاه دّيسلا لقنو

 .هعجاريلف اهيلع فوقولا دارا نم و نيقيرفلا نع اك هيف تايالا لوزن ىف تاياور نوتسلا

 دعب هلل ّلو لضفا ٌّقح ىف ةلزانلا تاّيآلا هذه نم ةذوخأم ءاعدلا ةرابع نا انركذ ام ملعف

 .نظفتف عمجلا ظفلب ءاعدلا ىف مهنعرّبع امك أضيا ءايلوالارئاس لمشي و ُةِيَي متاخلا ىنلا

 لاوزلا قرط مدعو مئادلاو تباثلا ىنعبوه ىذلا ريقملاب ءاعدلا ىف ميعنلا فصو هنا ّمث

 .ةئينهريغ ةصغنم ىهف اهاوز نم فاخي ةمعن لك ّنال هيلع

 ةرقبلا وس نم (نودلاخ اهيف مه) :ىلاعت هلوقريسفت ىف نايبلا عمجم ىف ىسربطلا لاق
 :هظفل ام

 ءاقبلا و دولخلاب تت ةمعنلا نال دافن الو كلذل عاطقنا ال هللا ءاقب نوقبي نومئاد ىنعي»

 .«دلاخ هلل لاقي ال اذطو ءدتبم تقو نم ماودلا وه دولخلاو «ءانفلاو لاوزلاب صقتنت امك

 :ةيالاريسفت ىف ليزنتلا راونا ىف ىواضيبلا لاقو

 ١. ؛ةبوتلا 19.
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 تاذّللا مظعم ناك ال هّنا ملعا (لاق نا ىلا) ديدملا تابثلا لصالا ىف دولخلاو دلخلا»

 ناك و ءارقتسالا هيلع ّلد ام ىلع حكانملاو معاطملا و نكاسملا ىلع ًاروصقم ةّيسحلا

 ةّصغنم تناك لاوّرلا فوخ اهنراق اذا ةليلج ةمعن ّلك ّناف ماودلاو تابثلا هّلك كلذ كالم

 ٌداتسي ام ىهباب ةرخآلا ىف مه ّدعأ ام لّممو اهب نيئمؤم ارّشب ملالا بئاوش نم ةيفاصريغ
 .«رورسلاو معنلا ىف مهلامك ىلع ٌلديل دولخلا دعوب توفلا فوخ مهنع لازاو اهنم هب

 .ىواضيبلا ةرابع حرش ىف هداز خيش لاقو

 تلج و ترثك ناو ةمعنلا َناف :هّصن ام (رورسلا و معنلا ىف مهلامك ىلع لديل)»

 ىف ًاعقو مظعا اهعاطقنا فوخ ناك مظعا ةمعنلا تناك امّلك و اهعاطقنا فوخ اهضّقني

 اهماود ملع اذاو ةرسحلا و مغلارحب ىف اقرغتسم اهاوز نم افئاخ مادام اهجاص ناكف بلقلا

 ىف ناك نمو ءاهعاطقناو الاوز مّهوتب ردكلا بوش نع هبلق افصو هرورسو همّعنت لمك

 '.«معن ىف ناك ناو سؤب ىف كلذف اهعاطقنا بقاري ةمعن

 .510 ص ج١



 (تاجرد) فراخز ىف دهّرلا مهيلع تطرش نأ دعب»
 «(اهفرخز) اهجربزو ةّيندلا اينذلا هذه

 ةملكو «خلا ... تطرش نا» ىلا تفيضا «مهتصلختسا» :هلوقل فرظ «دعب» :هلوق

 .دئاع ىلا جاتحي الو ردصملا ىلا هتلص عم لّوأي ئردصم فرح نأ

 ىف كلذ نم فلتخا دقو حيحصلا وه اذه مق ناب هيلا تبتك هيوبيس ةياكحك ًارماوا

 لابقتسالل هصلخت عراضملا ىلع ةلخادلا ّنا امهدحا نيليلدب اهريغ اهنا معز ورهاط نبا

 .فوسو نيسلاك هريغ ىلع لخدتالف

 عضوم ىلع مكح امك بصنلاب امهعضوم ىلع مكحل ةبصانلا تناكول اها ىناثلاو

 .هب لئاق الو ةّيطرشلا نا دعب مزجلاب ىضاملا

 و لابقتسالل عراضملا صّلخت اهتاف ديكأتلا نونب ضقتنم هاب لؤالا نع باوبجلاو

 عم لابقتسالل اهصلخت أضيا اهتاف طرشلا تاوداب و قافتا و دارطاب رمالا ىلع لخدت

 .قافتاب ىضاملا ىلع اهوخد

 ترا اهنال ةّيطرشلا نا دعب مزجلاب ىضاملا عضوم ىلع مكح انا هنا ىناّثلا نعو

 ىلا صيلختلا ترقا امل اهتا امك هّلحت ىف مزجلا ترتأف هانعم ىف لابقتسالا ىلا بلقلا

 .87” .صصقلا ١.
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 لوا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 '.«خلا ...(هظفل) هّلحم ىف بصنلا ترّثا عراضملا ىنعم ىف لابقتسالا

 :هلوق و .ةفاضالاب رجلا عضوم ىف تطرش نا نوكي و كطرش دعب ىنعملا نوكيف

 قلعتم هرورجم عم ىف و تطرشل هب لوعفم دهزلاو ء,تطرشب قلعتم رورجم و راج «مهيلع»

 .اهنم لدب وا اط تعن وا ءنايب فطع ايندلاو ء.هذه ىلا تفيضا "فراخز ةملكو هب

 :فيرعتلا لا ثحبم ىف ىنغملا ىف

 هنوكو ًاتعن لجرلا نوك لجرلا اذهب تررم وحن ىف اوزاجا روفصع نبا لاق :هيبنت»

 نم فرعا نوكي ال نا تعنلا ىفو نّيبملا نم فرعا نوكي نا نايبلا ىف مهطارتشا عم ًانايب

 .فرعاريغو فرعا ءىثلا نوكي فيكف توعنملا

 و هتاذب سنجلا ديفي وهف روضحلا فيرعتل هيف لا ترّدق ًانايب رّدق اذا هّناب باجاف

 توردق انعتودق اذا ل: نستملا نوذووضخلا لع لدعاما ةراتقلا ولا لوك ديزوضتلا

 نوصل لعسيفاةلالوالق اييبورهفلا لجرلا وهو البي ترم ىغملاو وفلل نق لا
 ”.«هيوبيس مالك ىنعم اذهو :لاق فرعا تناكف هيلع ّلدت ةراشالا

 نيعضوم ىفآلا ًاضيا هيلدبلا هيف زوجي نايب فطع لك نال ًاضيا ةيلدبلا زوجي اذه ىلعف
 كلام نبا ةيفلا ىف امك امهنم هيف نحن ام سيلو

 ارمعي مالغ اي وحن ريغ ىف ىري ةيلدبل ًاحلاص و
 ىضرملاب لدبي نا سيل و ىركبلا عبات رشب وحن و

 :هلوقي (باتكلا كلذ) :ىلاعت هلوق بارعا ىف نايبلا عمجم ىف ىسربطلا هلاق ام هريظنو

 وا هل ةفص وا نايب فطع باتكلاو ادتبم نوكي نا اهثلاث :هوجو نم عفر عضوم ىف كلذ»

 .«ربخلا عضوم ىف ةلمج هيف بير الو هنم لدب

 ءايندلل فصو ةّيندلاو

 .فراخز ىلع فطع اهجربزو

 ١. ىنغملا ١/ 1/1مق تسفا باج 15٠١.
 زا ننشر نم ةينرلا سنكلاب رمل وب نكوم لك ىلع قالا ف يتحلل هتانماو انوعصر اندللا فر هرو واجمل ىلا

 0١. ص ١ ج ىنغملا .'*
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 ««اهفرخز) اهجربزو ةّيندلا اينّدلا هذه (تاجرد) فراخز ىف دهّرلا مهيلع تطرش نأ دعب»

 .بيرق نع هفرعتس امك مازتلالا و مازلالا ىنعمب طرشلاو

 نبا رازم ىف درو ام ىلع ىنبم فراخز وه ىف ةملك دعب عقاولا نأ نم هانلقن امو
 و داعملا داز و راحبلا و سواط نبال ر ئازلا حابصم و لابقالا خسن ىف دوجوملاو ىدهشملا

 .اهجربز و اهفرخز و ةيندلا ايندلا هذه تاجرد ىف :اذكه ىسلجملل رئازلا ةفحت

 :روما ىدهشملا نبارازموهو مدقألا لصألا ىف كلذك هنوك ىلا ًافاضم هانرتخا ام ىلع ٌلديو

 ربتعي ةكرذلا نأ امك ءالتعالاو ةعفرلاو ءاقترالاو دوعّصلا اهيفربتعي ةجرّدلا ّنأ - لوألا

 آلا تاجرّدلا لمعتست نأ غوسي ال ذئنيحف ضافخنالاو طوبهلاو طاطخنالاو لوزتلا اهيف

 ّنفلا لهأ تاملك نم ةذبنركذنلف ةعينم لزانم هيف تظحولو ةعيفر بتارم هل تناك اميف
 :لوقنف مارملا حضتي ىّتح

 :تادرفملا ىف بغاتلا لاق

 ىلع دادتمالا نود دوعَّصلاب تربتعا اذا ٌةجرد ةلزنملل لاقي نكل ةلزنملاوحن ةجرّدلا»

 ٍلاَجَيِلِلَو ... :ىلاعت لاق «ةعيفرلا ةلزنملا نع اهبرّبعيو يشل -- هجرت طيسبلا

 نم كلذوحن و ةسايّسلاو لقعلا ىف نهيلع لاجترلا ةلزنم ةعفرل أهيبنت '... هَجَرَد َّنهّيَلَع
 َدْنِع تاَجَرَد ْمُهَل ... مه :لاقو ةّيآلا '... ِءاَسّيلا ىلَع َنوُماَوَق ُلاَجَيلا 5 هيلا راشملا

 موجَنلا تاجردو «هللا دنع تاجيد وود مه ىلا“ ..ِهَّللا َدنِع ُتاَحَرَد ْمُه :لاقو ".. . مر

 *«مدقت امب ًاهيبشت

 رودحلاب ًارابتعا كرّدلاو دوعصلاب ًارابتعا لاقي جرّدلا نكل جردلاك كرّدلا» :هيف ًاضيأو

 لاقو ءةيواه تيمراتلا ىف رودحلارّوصتل و راّنلا تاكردو ةّنجلا تاجرد :ليقاذهو

 '.«رحبلارعق ىصقأ كرّدلاو .*...ر راّنلا َنِم ٍلَقَسَأْلا ِيرَّدلا ىف َني َنيِقِفاَتُمْلا َّنِإ :ىلاعت

 ١. ؛ةرقبلا 778.

 .؟ .لافنألا .*
 ١187. .نارمعلآ .؟

 ص. ١5٠١.

 .عاسنلا ١١6 .

 7١١. ص .ا/



 ككل

 لّوا دلج .هبدن ىاعد حرش

 دقو كيرحتلاب ُكَِرَّدلا .راّنلا نم لفسالا كرّدلاركذ هيف» :ةياهّتلا ىفريثألا نبا لاقو

 '.«قوف ىلا جردلاو لفسألا ىلا كرّدلاو راتلا ىف لزانم ىهو كاردألا دحاو نكسي

 كرّدلا :رئاصبلا ىف (ىدابآزوريفلا ىأ) فّئصملا لاق» :سورعلا جات ىف ىديبزلا لاقو

 ارابتعا بتارم كرّدلا و دوعّصلا رابتعاب بتارم جرّدلا 3 ىعمب جرّدلا ةلباقم ىف ٌمسا

 '.«تاكردلاب هج لزانم نعو تاجردلاب ةّتجلا (لزانم) بتارم نع اورّبع اذهو طوبه لاب

 '.«ةبصق و بصق لثم ةجرد ةدحاولا قارملا جرّدلا» :رينملا حابصملا ىفو

 :ةّنجلا ةفص ىف الإ نينمؤملاريما لوق حرش ىف ديدحلا ىبأ نبا لاقو
 و تاقبطلا ىهو ةجرد مم تاجردلا :تاتوافتم لزانم و تالضافتم تاجرد»

 '.«راثلا ىف تاكرد و ةّتجلا ىف تاجرد اه لاقي و بتارملا

 ىأ * ...ْمِهيَر َدْنِع ٌتاَجَرَد ْمُهَل ... :ىلاعت هلوق» :نيرحبلا عمجم ىف ىحيرطلا لاقو

 لاق .ضعب قوف اهضعب لزانم ىأ تاجرد مهل :هلوق .ةليضفلا ىف هللا دنع تاقبط ووذ
 ىنعأ ىنعملا ةدارا ىلع اهلمح نكمي ةّئسلاو باتكلا ىف ةروكذملا تاجردلا :لضافألا ضعب

 نيب ام نيتجرد لك نيب ام ءادهشلا تاجردب مهرشب :هلوق لمحي كلذ ىلعو معنلا ةرثك
 ”.«رهظأ لالا ناك ناو ةيونعملاو ةيقيقحلا ةعفرلا لمتحي هئاف ضرألاو ءامّسلا

 تربتعا اذا لاقت اهتأ آلا ةلزنملا وحن ىه ةجردلا» " :تاّيلكلا ىف ءاقبلا وبأ لاقو

 هلوقو «نارينلا ىف امك لفاَسلل كردلا و ءطسبلاو دادتمالا نود نانجلا ىف امك دوعصلاب

 ةدايز نأ الا ةديقازنملا بفزلا ةازملا وأ بيلغتلا بآن نف *:::اوليعاَتِم ٌتاَعَيَد كلو لاحت
 :(تاكيشلاو ىساعلا قرشلا لأ ةةايزود كاع اللا تاردملا دكا لها

 115 ص 7ج.١

 .005 ص17 ج١

 1841١. ص 7 ج ."

 .75/8 ص عج .*

 .؟ .لافنالا .5

 .598 صج .ع

 .ىكنس باج 77١ ص .ا/

 .14 .فاقحألا ينو 17 .ماعنألا
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 يفرش اههييزركتتدلا اينتلا ةدعت تك اهرر فراح ف تلا رعيلع عطر بنا دقو

 :هظفل ام «...اوُلِمَع ام ٌتاَجَرَد ٍلُكِلَو » :ةّيالا ريسفت ىف فاّشكلا ىف ىرشخزلا لاقو

 ام ءازج نم بتارم و لزانم ىأ اولمع ام ٌتاجرد نيروكذملا نيسنجلا نم لكلو»

 دقو تاجرد ليق فيك :تلق ناف ءامهنم اولمع ام لجأ نم وّرشلا وريخلا نم اولمع
 لامتشال بيلغتلا هجو ىلع كلذ لاقي نأزوجي :تلق ؟تاكردرانلاو تاجرد ةنجلا :ءاج
 .«نيقيرفلا ىلع لك

 انههو ةبوثملا ىف ةبلاغ تاجردلاو» :فاشكلا ىف امريظنركذ دعب ىواضيبلا لاقو

 :(بيلغتلا ليغ تءانج

 «...اولمع امم تاجرد ّلكل و :ىلاعت هلوق ريسفت ىف نايبلا عمجم ىف ىسربطلا لاقو

 اريخ ناك نأ هيلع ىزاجيف هقحتسي ام بسح ىلع هلمع ىف بتارم ىأ» :هّصن ام

 و عافترالا ىف جردلا لضافتك اهلضافتل تاجرد تيّمس امنا رشف ًارش ناك نا و ٌريخف
 آلا كردلاب رانلا لهأ لضافت نعو جردلاب ةنجلا لهأ لضافت نعرتّبعي امناو .طاطخنالا

 .«ةّنجلا لهأ ةفصل ًابيلغت جرّدلاب مهلضافت نعرّبع مهنيب عمج امل هنا

 . نيعضوم ىف أضيأ عماجلا عماوج ىف هلثمب حّرصو

 رشع عباسلا ءاعدلارخا نم ةرقفلا هذه حرش ىف ةفيحّصلا حرش ىف هلي ىدملا دّيَسلا لاقو

 :هّصن ام «نينمؤملا بتارمو نيحلاصلا تاجرد ىف كلذب انرّيصو» :ِائلا داجستلا ةيعدأ نم

 ةّيونعملا ةعيفَرلا ةلزنملل تريعتسا و ةاقرملا ىهو ةكرحم ةجردلا عمج تاجردلا و»

 ىف لاق ةعيفرلا لزانملا بتارملا و ؛بتارملا نم تاقبطلا ةكرحم تاجردلا :سوماقلا ىفو

 '.«بتارملا لهأ نموهو ةلزنمو ناطلسلا دنع ةبترم نالفل زاجملا نم :ساسالا
 ىنعم ناك اذاف .كلذ نمرثكأ عسي ال ماقملا ناف ةربخلا لهأ تاملك نم كلذريغ ىلا

 !؟تفاه ّآلا اذه لهف ةّينّدلا اينّدلا ىلا فاضت فيكف مظاعالا ءالؤه نم تعمس ام تاجردلا

 هنمو ةقوزملا ةنيزلا فرخّرلا» بغارلل تادرفملا ىف ةنيّرلا ىنعمب فرخّرلا نأ - ىناقلا
 نار ل ا ا عدلا تدك :لاق و فرخز بهذلل ليق

 7١5/7. :نيكلاسلا ضاير ١.
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 لوا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 '«مالكلا نم تاقؤزملا ىا '..ًاروُرُخ ِلوَقْلا قْرَخُي ... :لاقو ًاقرخز :لاقو قؤزم بهذ ىأ

 ”«هتنشسح و هتنّتز لثم ًاقيوزت هتقوز» :رينملا حابصملا ىفو
 و نّيزملا فرخزملاو روزم و هوم لك هب هّبشي مث بهذلا فرخنلا» :حاحصلا ىفو

 «هقئارط ءاملا فراخز

 ,نّسحملا فرخزملا نّيزملا لطابلا ىنعي لوقلا فرخز» :ىحيرطلل نآرقلا بيرغ ىفو
 لاق ًافرخزم نيتزم ّلك اولعج مث بهّدلا فرخّرلا و ءاهتنيز ىأ اهفرخز ضرألا تذخأو
 "بها وحبا ”افتت نوشتسا كل نركيوأ :قاعت

 وهف هللا باتك قفاوي ال ثيدح ّلك :ثيدحلا ىف و» :نيرحبلا عمجم ىف هيلع دازو
 فراخز هعمج و *«نيّيزت ىا فرخزتل نانجلا نا :هيف و ءنّيزم لطاب ىأ فرخز

 ًاريثك اهيلا تفيضأ مث نم و ناكمب نسحلا نم اينّدلا ىلا فراخّرلا ةفاضا نأبريبخ تنأو

 ىف لاحلا حضتي ىّبح اهنم ءىش ىلارشنلو ةرثك ىصحت داكت ال ثيحب ءاحصفلا تاملك ىف
 اي :لوقيفريواصّتلا هيف نوكيو هتيب باب ىلعرتسلا نوكيو دي ىنلا دهز ىف ةغالبلا جبم

 ".«اهفراخز و اينّدلا تركذ هيلا ترظن اذا ىّلاف ىّبع هيبّيغ هجاوزا ىدحال ةنالف

 «اهفراخز هنع تيوزو» :اهيف ًاضيأو «اهفراخز نع ىوزو» :ةبطخلا هذه ىف ًاضيأو
 .«اينّدلل أضيا نيتملكلا نيتاه ىف هيلا فاضملاريمضلاو

 اهنم كل فصوي اموحن كبلقرصبب تيمرولف» :ةّنجلا فصو ىف ةبطخ ىف هيف ًاضيأو
 *.«اهرظانم فراخزو اهتاّدلو اهتاوهش نم اينّدلا ىلا جرخا ام عئادب نع كسفن تفزعل

 رئاس ىف اهدورو سيقت نأ كل نكمي طقف ةغالبلا جه ىف دراوملا هذه دوجو نف

 0 .ماعنألا ١.

 ١. 9 ص .؟

 .7590 ص 7 ج."

 .947 .ءارسإلا .*

 .17 175 فجن باج 757 ص .ه

 .عم ص 0 ج.ع

 12٠. اي 18١ هبطخ هغالبلا جهن ./

 .182 هبطخ هغالبلا جهن .8
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 «اهفرخز) اهجربزو ةّيندلا اينّدلا هذه (تاجرد) فراخز ىف دهّرلا مهيلع تطرش نأ دعبلا

 ةرابع اهتارابع هبشت ىتَلا دراوملا نم ءىش ىلا نآلارشنلف بذألا و ثيدحلا نم بتكلا
 ....الإ نينمؤملاريمأ لوق كلذ نف أضيا ةهجلا هذه ريغ ىف ءاعدلا

 نيقيلا راونا قراشم باتك تاقحلم ىف ىبربلا هدروا ءاعد ىف درو ام هانرتخا ام ديؤيو

 مهيلع تطرش نا دعب» :اذكه هيف ةرابعلاو ةمدقملا ىف ءاعدلا دنس نع ثحبلا ىفّرم

 ءاقبلارادل لمعلا ىلع لابقالاو ءانفلا راد ضارعا نع ضارعالاو ايندلا فراخز ىف دهزلا

 .«ءاعدلا ...مهط تطرتشا ام اولبقف

 نع ازريملا لجالا ىخيش اهيلع ىنهتنو ةفيطّللا ةتكنلا هذه ىلع ىنَلد نم لوا - ةرصبت
 ديدح ًاليبن ًالضافو اليلج ًاملاع ناك و هحيرض رّون و هحور هللا سّدق - ىدابآركسعلا
 0 ناك ورظنلا بئاص ركفلا ّىوق نهذلا

 ليصحتتب ًالغتشم نامزلا كلذ ىف تنك و هيلع ةبدتلا ءاعد ىقءارق نيح ىل لاقف
 ًاسمتلم تنكو نايبلاو ىناعملاووحنلاو فرصلاك ةّينيدلا مولعلا تامّدقمو ةّيلآلا مولعلا

 هذه ىلا تلصو اًملف هتالكشم ىلع ىنفقويو هتاكن ىلع ىنهتنيل هيلع ءاعّدلا ةءارق هنم

 ماقملا نا كلذو حيصف نعردصت ملاهئثأ ىلع ّلدت ةزازح و ةكاكر ةرابعلا ىف :لاق ةرقفلا

 و ةّيريقحتلا ةراشالاب اهيلا ةراشالا و ةيندلاب اهفصو هيلع لدي امك اينّدلا ريقحن ىضتقي

 نأشب قيلي الو ضقانت اذهو ةليلج اهنوكو اهليلجت ىلع لدي اهيلا تاجردلا ةفاضا

 ازمة قام لع تققو ام دعبف انيرقاو افيكضت 7 ةرابعلا ىف نأكف هبكتري نا حيصفلا

 رئاّلا ةّيحت ىف ًاضيأ إي ئرونلا ثّدحملا بيترتلا اذهب ةرابعلا لقن امك هي ىدهشملا نبا

 هتجرد عفري نأ ىلاعت هللا لأسأف عقاولل ًاقفاوم هلوقو ًابئاص ناك هللا همحر هرظن نأ تملع

 .ريدق ءىش لك ىلع وريدج ةباجالاب هتاف همرك و هلضفب قيلي امب اّنع هيزجيو

 مهقار و مهنيعا ىف ايندلا تيلح :الفإ ىلع ثيدح ىف» :ًاضيا عمجملا ىف امك جيربزلاو

 رهاظ هلاموهو فرخنزلاك جربزلاو بهذلاو ةنيزلا جف ة ءارو ءازلارسكب حيربزلا ءاهجربز

 '.«هفالخم ا ليمج

 ناراعتسيو ءليمجرهاظ و حيبق نطاب هلام فرخزلاو جربزلا» :ءالضفلا ضعب لاقو
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 لّوا دلج .هبدن ىاعد حرش

 نطابو حيلم ليمجرهاظ اذ ضّصفملاو بّهذملا ءىشلاك اهنا ثيح ايندلا ةايحلا ةنيزل

 .«حيبق هيرك

 :لوقنف رابخالا و ثيداحالا ىف (جربزلا و فرخزلا) امهركذ دراوم نم ًائيشركذنلف

 هظعاومو ُعْيَيَي تلا اياصو عماوج باب ىف راحبلا نمرشع عباس ىف يي ىسلجملا لاق

 دك
 ىلا) دانسالا فذحب ناعدو نبا نع اهاور اثيدح نوعبرا - ىمليدلل نيدلا مالعا»

 :لوقي لي هللا لوسر تعمس :لاق ىراصنالا بويا ىبا نع :نورشعلاو سداسلا (لاق نا

 مكيعس و مكسفنال مكترخا اولعجاف ةفاخملا عانق اهوسبلا و 'ةعاطلا مكسفنا اوّلح»

 آلا كلانه مكنع ىنغي ال و نورئاص هللا ىلاو نولحار ليلق نع مكنا اوملعا و «مكرقتسمل

 نوزاجت و متمّدق ام ىلع نومدقت امنا مكلاف هوهتترحا باوث نسحو هومتمّدق لمع حلاص

 فشكنا دق ناكف ةّيلع تانج بتارم نع ةّيند ايند فراخز مكتعدخت الف متفلسا ام ىلع

 .«هبلقنمو هاوثم فرعو هّرقتسم ءرمأ لك ىقالو بايترالا عفتراو عانقلا

 مالك نم) :ناونع تحت ةغالبلا جهن نم بطخلا نم راتخملا باب ىف ِيلَذ ىضرلا لاقو

 :(نامثع ةعيب ىلع اومزع امل ةِيل هل

 اهيف نكي ملو نيملسملا روما تملس ام َّنمّلسال هللاوو ىريغ نم اهب قحا ىفا متملع دقل»

 ".«هجربزو هفرخز نم هومتسفانت اميف ادهزو هلضفو كلذرجال اسامتلا ةّصاخ ّنلع ًالاروج

 روتسد نعالقن "اياصولا نم ىناثلا ءزجلا ىف ةداعسلا جه ىف ىدومحملا خيشلا لاقو
 :(هللا هنعل ىدارملا مجلم نبا هبرض امل ل9! هل ةّيصو نم) ناونع تحت مكحلا ملاعم

 بلط ىف اوّدجو هللا نيد نع اوّبذو هللارماب اوماق نيذلارفنلا اهتا مكيصوا ىلا مث»

 و اهجريزب رارتغالاو ايندلا مكرذحاو ىوقتلاب ىدعب مكيصوا نيكاسملاو لمازالا قوقح

 كني ميرال لع ةلققلا تييتلطو ربل نك نع ليس اويماح مررورقلا عاسس ايقاف اهتز
 ١. ص ال” ج ديدج باج .65 ص 187.

 “". هبطخ */,.
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 «(اهفرخز) اهجربزو ةّيندلا اينّدلا هذه (تاجرد) فراخز ىف دهّرلا مهيلع تطرش نأ دعبا
 .«نورعشي ال مهو ةتغب اوذخاو اوبستحي ملام هللا نم مهأتا

 :اضيا ةّيقشقشلا هتبطخ ىفو
 مالك اوعمسي مل مهتأك نورخآ طسقو رشا تكرو ةفئاط تئثكنرمالاب تضب+من اًملف»

 ُهَِقاَعَلاَاداَسَفالَو ِضْرَدْلا فاَوَلُع َنوُديِريَأل َنيِذَلِل اهلج ةَرَِحلاْراَدلا كلي :لوقي ثيح هللا

 .«اهجربز مهقارو مهنيعا ىف ايندلا تيلح مهّتكلو اهوعوو اهوعمس دقل هّللاو ىلب «َنيِقَّتمْ

 :راصقلا ملكلا نم راتخملا باب ىف ًاضيا لاقو

 ؛اهتنينأمط نم ىظحأ اهتعلق ؛هاعرم اوبنجتف ءىبوم ماطح ايندلا عاتم سانلا اهتا»

 «ةحارلاب اهنع ىنغ نم نيعاو «ةقافلاب اهيرثكم ىلع مكح ءاهتورث نم ىكزا اهتغلب و

 هريمض تئلم اهب (فغشلا) فعشلارعشتسا نمو ًاهمك هيرظان تبقعا اهجربز هقار نم
 همظكب ذخؤي ىتح كلذك هنزحي ّمغو هلغشي مه هبلق ءاديوس ىلع صقر نمل ًاناجشا
 نمؤملارظني اّناو هؤاقلا ناوخالا ىلعو هؤانف هللا ىلع ًانّيه هارهبا ًاعطقنم ءاضفلاب قليف

 ضاغبالا و تقملا نذاب اهيف عمسي و رارطضالا نطبب اهنم تاتقيورابتعالا نيعب ايندلا ىلإ

 هيف مه موي مهمأي لو اذه ءانفلاب هل نزح ءاقبلاب هل حرف ناو ىدكأ ليق ىرثأ ليق نا
 '.«(نوسلبي) نوسلبم

 :فينح نب نامثع ىلا 30 هباتك ىف لئاسرلا نم راتخملا باب ىف أضيا لاقو

 كلئابح نم ٌتلفاو كبلاخم نم تللستا دق كبراغ ىلع كلبحف اينداي ىّتع كيلا»

 ممالا نيا كبعادمب مهتررغ نيذلا (نورقلا) موقلا نيا كضحادم ىف باهذلا تبنتجاو

 ًاَيئرم اصخش تنكول هللاو دوحللا نيماضم و روبقلا نئاهر مهاهف كفراخزب مهتنتف نيذلا

 ىواهملا ىف مهتيقلا مماو ىنامالاب مهتررغ دابع ىف هللا دودح كيلع تقال ًاّيسح ًابلاقو
 ئطو نم تاهيهردص ال و درو ال ذا ءالبلا دراوم مهتدروأو فلتلا ىلا مهتملسا كولمو

 ”.«باتكلا ...قلز كضحد

 .اهلقنّرم ىتلا هتبطخ ىف اللي هلوق اذكو

 .7231/ ش هدبع عبط "عا ؟ هغالبلا جهن ."



 عمع

 لوا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 ىف درو ام ىلع قبطني اهجربزو ايندلا ةايحلا فرخز ىنعم ّنا تملع هذه تفرع اذا

 :هلوق و «'...ايندلا ةايحلا ةنيز ديرت مهنع كانيع دعت الو :ىلاعت هلوق وحن هفيرشلا تاّيقلا
 « ”...اهتنيزو ايندلا ةايحلا ديري ناك نم :هلوقو «'...ايندلا ةويحلا ةنيز نونبلاو لاملا)»

 ندرت ّنتنك نا)» :هلوقو « '...اهتنيزو ايندلا ةايحلا عاتمف ءىش نم متيتوا امو) :هلوقو

 .تاكرابملا تاْيالا نم كلذ ريغ ىلا «*...اهتنيزو ايندلا ةايحلا

 ًادرفم ىناثلا و ًاعمج لؤألا نوك ىف جربزلا و فراخزلا نيب ةرياغملا هجو نايب
 ةظفلب جربّرلا نعو عمجلا ةغيصب فراخّرلا نع ءاعّدلا ىفريبعتلا هجو ام :تلق نا

 ىف عمجلا ةغيصب «ضرألا» ةملك ئيج مدع هجو ىفركذ ام هيف هجولا لعل :تلق ؟درفملا
 ريظن و ةحاصفلا ىف اهدرفم لثم تسيل ضرألا عمج َنأب ديجملا نآرقلا ىف تاوامسّسلا ةلباقم
 وهو هدرفم فالخب نآرقلا ىف ةلمعتسم راونألا ةملك نوك مدع هجو ىفركذ ام ًاضيأ كلذ
 نوك كلذ دّيؤيو هيف ضرألا عمج لامعتسا مدع ىف مهوق لثم هيف ًاضيا هجولاوروتلا
 ةبطخلا ىف مالسلاهيلع ئنمْوملاريمأ لوق لثم ًادرفم ءاحصفلا تاملك ىف المعتسم جيبّرلا
 مالك ىفرخآلا هلوق لثمو «اهجربز مهقارو مهنيعأ ىف اينّدلا تيلح مهتكلو» ةّيقشقّشلا
 اهجربز هقار نم» :وهو جبّتلا نم راصقلا ملكلا ىف هلي ئضرلا هركذو اينّدلا نم هيفرّذحي هل

 ”.«اهمك هيرظان بقعأ

 .قبس اميف تركذ دقو اينّدلا ىلا عجري «اهجربز» ىفريمّصلا و

 ًأضيا ةربتعملا ةدمتعملا ةغّللا مجاعم بلاغ ىف ًاروكذم هعمج نوك مدع ىف هجولا لعلو
 .برعلا مالك ىف عمجلا اذه لامعتسا ةّلقوه

 جربزم جربز :لاقي ,كلذ وح ورهوج وأ ىشَو نم ةنيٌرلارسكلاب جربزلا» :حاحّصلا ىف

 ١. .فهكلا 58.
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 ؟ ن1

 «(اهفرخز) اهجربزو ةّيندلا اينّدلا هذه (تاجرد) فراخز ىف دهّرلا مهيلع تطرش نأ دعب»

 .«بهّللا جِرِبّرلا :لاقيو نيتزم ىأ

 '.«باحسلاو بهذلاو ةنيزلا جربزلا» :لقا نينمؤملاريمأ مالك لقن دعب ةياهّتلا ىفو

 جربز :لاقي شقنلا جربّرلاو اهتنيزو اهرورغ اينّدلا حربز» :جاتلا و برعلا ناسل ىفو

 '«اهجربز مهقارو مهنيعأ ىف اينّدلا تيلح :مالّسلا هيلع لع ثيدح ىفو نّيزم ىأ جربزم

 رتدتو عجارف برعلا مالك ىف سنهلا مسا لامعتسا ًالمعتسم جربّرلا نوكي نا هبشيو

 رمألا حضتي ىّثح
 :ةبابش نب مثيها نب دّمحم ...ىتَلا هتديصق ىف هلوق ذخأ ماتم ابأ نأ نَظَأو

 دهان ءارذع ئز ىف تزربولو ددؤس ّنع اذا اينذلا نع دصي
 دفان سيلفا ايتذلا ايحرن هل ُتَقِبُص دقو دهزيمل ءرملااذا

 مالّسلا هيلع نينمؤملاريمأ نع لوقنملا مالكلا نم

 ىف اهدجأ ملو ةدرفم ءاعدلا اهيف لقن ىِتَلا بتكلا عيمج ىف ةملكلا هذه لاح ّىأ ىلعف

 وا مهحيحصتب ًاحّحصمو ءاملعلا ىلع ا ءورقم ًاعوبطم وا ناك ًاطوطخم بتكلا كلت نم باتك

 .تئش نا عجارف عمجلا ةغيصب حّحصمريغو ءورقمريغ

 ءاعدلا نم ةرقفلا هذه حرش ىف ءاملعلا صعب هلاقام

 ىف دهزلا مهيلع تطرش نا دعب» :هلوق حرش ىف نامجلا دقع ىف يي ىربيلكلا لاق

 :هّصنام «كلذ كل اوطرشف اهجربزو اهفرخزو ةّيندلا ايندلا هذه تاجيرد

 تطرش :كلوق ىنعموهو هب مزتلي واريغلا هب مزلي ام ةغللا ىف طرشلا :نيوانعلا ىف»

 .ىبهتنا .هب هتمزلا ىااذك هيلع

 أضيا لمعتسي دق ناك ناو ىنعملا اذه ىف وو طورشملا ىنعمب طرشلا نوكي هلاق ام ىلعف

 ةطيرشلاك هوحن و عيبلا ىف همازتلاو ءىشلا مازلا طرشلا سوماقلا ىف هلاق ام ّقحلاو

 .1599 ص ىو
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 اكعللاا

 لّوا دلج .هبدن ىاعد حرش

 .همالك ىهتنا .كل وا كيلع - كلما طرشلا لثملا ف و ؛طورش :عمج

 مهوتي امك مازتلالا ىنعمب نوكي دقو مازلالا ىنعمب نوكي دق طرشلا ّنأ هدارم سيلو

 موقتي و مازتلالا و مازلالا هلّصحي دراف ىنعم ةءارا هدارم لب لهاجلا هّتظيورظنلا ءىداب ىف

 طرشلا قدصي ال سوماقلا بحاص مالك ىلعف .هيلع طورشملا مازتلاب و هل طورشملا مازلاب
 مازتلاوهف ةّينمضلاو ةّيعبتلا هموهفم ىفربتعي لب هوحن و دعولاك ةّيئادتبالا تامازتلالا ىلع

 فاكتعغالاو مارحالاك امهريغو امهّمعي لب تاعاقيالا و دوقعلا نم هريغو عيبلا نم مازتلا ىف

 .ىنادتبالا مازتلالا ىف لمعتسا دقرابخالا ضعب ىف هّنلكلو

 ءاطعا ىنعي صالختسالل فرظ 56-5 نا دعب).:هلوق ّنا ملعاف كلذ تفرع اذا

 اودهزي نا مهيلع طارتشالا دعب ةلاسرلا و ةوبنلا ةعلخب مهعّلخت و ءايلوالل ةيالولا بصنم

 دعب انين ءاينتالا_ كلا نيمطعلا طفلا و ردكلا ةهرملا كلذ ةاوناسبلا تاحردتف
 تافاثكو خاسوا ىه ىتلا ةّيندلا ايندلا فراخز ىف دهزلا مهيلع اياطعلا بهاو طرش نا

 ةّيحلاك قينا اهرهاظ ةكلهم تامومس ىه لب برقلا راوج نع تادعبم و ىنعملا ماع ىف

 .اينعاومرقي ال + نا هءايلوا ىلع طرش اذلف اهيراب اهقئاقح ملعي ةشّقنملا

 رهاظلا لب دوجولا ةبهوم دعب قلخلا ملاع ىف طرأشلا اذه نوكي نا أّدج دعبتسملا نمو

 درو امك هدوجو لا ىف و لولاف لاو حابشالاو ةلظالاو حاورالا ماع ىف ناك كلذ نا

 راوثالا ماع ىف بن ىبنلا لب هّما نطب ىف قش قشلا ّناو هّما نطب ىف ديعس ديعسلا ّنا

 .هّيعرلا ىلع ةّوبنلا راهظاو ماكحالا غيلبت ىلع صيخرت ةئعبلاو

 هللا نع ةفالخ ىه ىتلا ةوبنلا ماقم ىف ذوخأموه امك مازتلالاو طرشلا اذه ا مث

 ظفح ىف هنع ةباين ىه ىتلا ّنلا نع ةفالخلا بصنم ىف ذوخأم كلذك هضرا ىف ىلاعت

 اذلف مهابقعو مهايند ىف سانلا هيلا جاتحي امل ىّدصتلاو ليدبتلا ورييغتلا نع هماكحا

 ديعبلاو بيرقلا كلذبّرقاو نيعمجا سانلا دهزأ مهيلع هللا تاولص نورهاطلا ةمئالا ناك

 .نايبلا قاطن هنع قيضي امن مهدهز بتارم حرشو دينعلا و بيبحلاو

 امهنيب قرف ال ةّوبنلا بتارم نم ةبترم ةمامالا ّناوه طرشلا اذهرابتعا ىلع ليلدلاو
 ىنلا ةطساوب هاّقلتي مامالا و كلملا ةطساوب كرابت و ىلاعت هللا نع مكحلا قلتي ىبنلا َناآلا
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 «(اهفرخز) اهجريزو ةّيندلا اينّدلا هذه (تاجرد) فراخز ىف دهرلا مهيلع تطرش نأ دعب»

 .ًاضيا ةمامالا ىف هرابتعا ىلع لدي ةوبنلا ىف طرشلا ىلع لادلا ليلدلاف

 نوؤش نم مالسلا هيلع مامالا نع ةبيغلا نمز ىف ءاهقفلاو ثيدحلا ةاور ةفالخ ّنأ 3

 نا دبالف ةلفاسلا هبتارم نم ةبترم و ؛هعورف و هراوطا و ىلاعت هللا نع ةفالنخلا بصنم

 ناب لصالا ىلع عرفلا ةّيزم مزلي لاو دهزلاب ةطورشم ًاضيا ةباينلاو ةفالخلا هذه نوكت
 معن .لقعلا هابأي اموهو قالظالا ىلع ًالسرم عرفلاو طرشلا ىلع ًاذوخأم لصالا نوكي
 مهتفالخ ةبترم بسحب نوكي نا بجي لب ّىصولاو َئنلا دهزك مهدهز نوكي نا بجي ال

 ربتعا ام كلذلف اهطرش كلذكف ةلزانلا بتارملا نم مهتيالو و مهتنطلس نا امك مهتباينو

 .امييفارشعا انك هيمصتلا نق

 :رابخالا نم ةفئاط نقعلا رابتعالا نم انركذ ام ىلا ًافاضم طارتشالا اذه ىلع ّلديو

 نع ىناهبضالا دّمحم نب مساقلا نع هيبا نع ميهاربا نب ىلع نع ىفاكلا ىفام اهنم
 اّبح ملاعلا متيأر اذا :لاق مالسلا هيلع هللادبع ىلا نع ثايغ نب صفح نع ىرقنملا

 ىلاعت هللا ىحوا :لاقو ءبحا ام طوحي ءىشل بح ّلك ناف مكنيد ىلع هومهتاف هايندل
 ّناف ىتبحم قيرط نع كدصيف ايندلاب انوتفم املاع كنيب و ىنيب لعجت ال :اِق دواد ىلإ

 ةوالح عزنا نا مهب عناص انا ام ىندا ّنا .(َىلا) نيديرملا ىدابع قيرط عاظق كنئلوا

 '.مهبولق (نع) نم ىتاجانم

 .رابخالا نم كلذريغ ىلا

 ناميلس ىف لوقت اهف ايندلا تاجرد ىف دهزلا هئايبنا ىلع ىلاعت هللا طرش اذا :تلق ناف

 هتاربخلا ىفو هدعب نم دحال ىغبني ال اكلم ىلاعت هللا هاطعا دقو مالسلا امهيلع دواد نب

 نيطايشلاو سنالاو نجلا نم مهلك ايندلا لها كلمو اهبراغمو ضزالا قراشم كلم

 تعنص هنامز ىفو ؛ءىش لك قطنمو ءىش لك ملع ىطعاو عابسلا وريطلاو باودلاو

 .ةنس ةئامعبس كلم و سانلا اهب عمس ىتلا ةبيجعلا عئانصلا

 هركسع ناك اياب دواد نب ناميلس ّنا انغلب بعك نب دّمحم نع ىسربطلا نع راحبلا ىف

 نورشع و ةسمخح و ءنجلل نورشع و ةسمخح و ءسنالل نورشع و ةسمخح خسرف ةئام
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 ضم

 لوا دلج .هبدن ىاعد حرش

 ةئامثالث اهيف بشنحلا ىلع ريراوقلا نم تيب فلأ ناكو يلّقلل نورشعو ةسمخ و ءشحولل

 هللا ىحوأف هبريستف ءاخرلارمأيو «هعفرتف فصاعلا حيزرلارمأيف ةّيرس ةئامعبس و ةريهم

 نم دحأ ملكتي ال هنأ ككلم ىف تدز دق ىلأ ضرألاو ءامّسلا نيبريسيوهو هيلا ىلاعت

 ناميلسل نيطايَشلا تجسن :لتاقم لاقو .كتربخأف حيّرلا هب تءاج آلا ءىثب قئالخلا

 بهذ نمربنم هيف عضوي ناكو ,ءمسيربا ىف بهذ حرف ىف ًاخسرف ًاطاسب مالسلا هيلع

 ءايبنألا دعقيف ةَّضفو بهذ نم يسرك فال ةثالث هلوحو هيلع دعقيف طاسبلا طسو ىف

 و ّنِجلا ساّنلا لوح و ساتنلا مهوح و ةّضفلا يسارك ىلع ءاملعلا و بهذلا ىسارك ىلع

 طاسبلا اّبصلا حير عفرتو سمّشلا هيلع عقتال ىّتح اهتحنجأبريظلا اهللظت و نيطايَشلا
 'ءحبَصلا ىلا حاوّرلا نمو حاوّرلا ىلا حبّصلا نمرهش ةريسم

 ؟مالسسلا هيلع نمحَرلا ليلخ ميهارالاذكو فورعموهام لاملاو ةّرعلا نم مالّسلا هيلع فسويل ناكو

 دحاوريغ ىف تاهبّشلا هذه عفترت ىتحوه ام هّنأو دهّرلا ىنعم نايب نم ّدِبال :تلق

 :هقيفوت و ىلاعتو كرابت هللا نوعب لوقأف دراوملا نم

 .هيف ةبغّرلا فالخ ءىّقلا ىف دهتلا ّنا

 و ؛هقلاخ ضغبي ام ضغبيو هقلاخ [بحي ام] بحي نم دهاّرلا ' :رابخالا ىناعم ىفو

 .اهمارح ىلا تفتلي الو اينّدلا لالح نم حجّرحتي

 اوسأت اليكل :ىهو ىلاعت هللا باتك نم ٍةيآ ىف اينّدلا ىف دهّرلا ناو الا :ثيدحلا ىفو
 ".مكاتا امب اوحرفت الو مكتاف ام ىلع

 و اينّدلا بح مدع نع ةرابعوه لبرقفلا نع ةرابع سيل دهّرلا نأ هانعم نم ملعف
 تبرض موي لوا ّنا :زابخالا ىف درو اذلو «لاملاو ىنغلاورقفلا عم عمتجيوهو اهيف ةبغَرلا

 وهف كّبحأ نم :لاقو اهلّبق و اههجو ىلع اهعضوو ناطيَشلا اهذخأ مهاردلا ورينانّدلا
 .اّمح ىلدبع

 .81/1* :راحب ١.
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 0 ت1 تا تت 2 ا 2

 ؛ايفرك) اهقييرو هتدذلا اينذلا هذه (تاهرد) فراغز قادعتلا يلع قطرخ نأ دعو

 ساّلا معطي ناك هتنطلس و هكلم عم مالَلا امهيلع دواد نب ناميلس ّنَأ لقنو

 .ريعَشلا زبخي وه شّيعتي و ٍةذيذل ةمعطأب

 باتك ىف ماقملا اذه ىف مالك هعجضم باط سوواط نب ّىلع دهاجملا دهاّرلا دّيسللو

 :هلوق وهو مارملا تابثا ىف فاكوهو ةجهملا ةرمثل ةّجحملا فشك

 ًالابقا كداز و هيلا جاتحت ام ىلع هلالج لج هللا كعلطأ دّمحم اي ىدلو اي ملعاو»

 هللا تاولص ًاَيلع كاباو ًادّمحم كّدج ّنأ نودقتعي اوناك مهتكردأ نّمم ةعامج َنأ هيلع

 دهرا و عوجلاو ىوللا لامتحاو توقلاب مهراثيا نم مهغلبي ام لجأل نيريقف اناك امهيلع

 و ناكمالا رّدعت ورقفلا عم الا نوكي ال دهّرلا نا نآلا كلذل نوعماسلا دقتعاف ايندلا ىف

 .فعضلا لهأ دقتعا امكرمألا سيل

 نوديري امم مهل هلالج ّلج هللا نيكمتب اينّدلا لها ىنغأ مالّسلا مهيلع ءايبنالا نأ

 و مهتلم لهأ و مهما ىنغأ اوناك مهتّبن قيرط نمو مهيلا ناسحالا نم هلالج لج هنم

 نورثؤي مالَسلا مهيلع اوناك اّئاو لاح الو لام مهتقو لشأل ناك ام مهتلاسرب فطلألا الول
 بهو دقو دوقفملا نم هوبلطي نا ديري لام بلطب هلالج لج هللا نوقبسي الو دوجوملاب

 هبهاوم ةلمج نم ىلاوعلاو ًاكدف ملسلا اهيلع ةمطاف كما هلآو هيلع هللا لص دمحم كّدج

 لك ىف رانيد فلا نيرشع و ةعبرا ئراصنالا داّمح نب هللادبع خيّشلا ةياور ىف اهلخد ناكو

 هللا ىلص مظعالا بهاولا و مظعملا اهجوز و ىهو رانيد فلأ نيعبس هريغ ةياور ىفو ةنس

 ام نيفراعلا نكل وريسيلارسيأ اهنم مهيفكي ناك ورارْبألاو داَهّرلا مظعا نم هلآو هيلع

 ديبعلا و ءانمالا و ءالكولاك مهّنكل وريثك الو ليلق كلمت ىف هلالج لج هللا نوعزاني

 ىف مهو هلالج لج وه مهفرصي امك اهنم مهيطعي اميفو ايندلا ىف نورصتقيف ءافعّضلا

 '.«اهنع نوجراخ و اهيف نودهاز ةقيقحلا

 ام "ةبرقلا ةليسو ىف هلي ىنايدلولا حراشلا لاق

 امك طرّشلا ّنا ملعا ءهرخآ ىلا ؛اينّدلا هذه تاجرد ىف دهّرلا مهيلع تطرش نا دعب :هلوق»

 مهاب هدوب ثدحم موحرم رايتخارد هك ىياهدهخسن دياش تسين بلطم نيا مق ثيدحلاراد باج هخسنرد .؟

 .تسا هتشاد فالتخا
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 لّوا دلج .هبدن ىاعد حرش

 .دهعلا ىنعمب نوكيف ّنادتبا وارخآرماوا دقع نمض ىف اًماوهو مازتلالا و مازلالا وه 'تفرع

 ناوضر ةّيمامالا هيلع ام ىلع رابخألاو تاّيآلا ضعب نم دافتسي ام ىلع ًاءانب لؤالاف
 ةْيالا ىف هيلاريشا امك مهيلع هللا مالس ةّمئالاو ءايبنألا ىف ةمصعلا طارتشا نم مهيلع هللا

 ملظوحن ًاضيا ىرابلارماوأ ةفلاخم و نايصعلا ناف .' َنيِمِلاَطلا ىِدُهَعُلاَتَيأل ... ةفيرشلا
 هنايصع نوكيف ةعالقلا دابعلا ىلع هللا قحو قحلا ضقن مللّفلا نال هللا ىلع ًاملظ هنوكل

 الفلا اذهف هسفن ملظ دقف هللا دودح دعتي نمو ةّيها دودحرماؤالا نا ىلا ًافاضم ًاملظ

 .ةمامالاوا ةَوبّنلاوه ىذلا دهعلا ماقمب قيلي ال

 ىلع ةّيعرش تامازتلاو دوهع ةّينالا فيلاكتلا نأ ةظحالمب ٌّنادتنالا طرشلاوهو ىناّثلاو
 ةمصعلا ىضتقمب اهب اومزتلا دقو مهيلع هللا مالس ةنمألاو ءايبنألا مهنم و نيفلكملا مومع

 مهف رايتخالاو ةردقلا ليبس ىلع لب رارطضالاو ءابجلالا ّدح غلبي ثيحب ال نكلو ةّيهلالا

 ثيح نم نيلوبجملا ةكئالملا ف ةمصعلا فالخب نولعفي ال نكل و ىصاعملا ىلع نوردقي
 .ةّيبضغلاو ةّيوهشلا ةّقلا مدعل ةيصعملا كرتو ةعالقلاو ةدابعلا ىلع ةقلخلا

 هرهاظ ّنأ ثيح نم هب ءافولا مهنم تملعو :كلذ دعب هلوقرهاظ انركذ ام ىفاني الو

 كلذ ىلاعت هللا ملع دقو نيّيلع نم نوكلا لجأل مهتنيط و نيموصعملا ةقلخ ّنأ ىطعي

 ةنيظلا ىضتقم وه ام ىلع مهنم ةيصعملا رودص نكمي الف قلخ امب؛ ًاملاع ًاقلاخ هنوكل
 نم وحن ىلع اهلمح نكمي اهدنس ةّحص و اهتَّحص ميلست دعب ةنيظلا رابخا نال كلذو
 ملع اَماو رايتخالا حيحصت ىف فكي رادقملا اذه و عناوملا لوبقل ىفانملاريغلا ءاضتتقالا

 مهنم عمج لدتسا ثيح ةّيربجلا ىلعرمألا هبتشا ناو مولعملل ةّلع نوكي الف ىرابلا

 :ةّيسرافلاب مهلئاق لاقو كلذب

 دوب لهج ادخ ملع مروخن ىم رك تسناديم لز از قح نم ندروخ ىم
 هملعو» :لاق ثيح "ديرجّتلا ىف هّرس سّدق سوظلا قّمحملا باوجلا ىلاراشا دقو

 ىا هل طرشو هب همزلا ىا هيلع طرش :لاقي مازتلالاو مازلالا ىنعمب طرشلا» :هلوق نم قبس اميف لاق ام ىلا ةراشأ ١

 .تسه 07 ص ىباج هخسن رد هلمج نيا .«هب مزتلا

 .7١؟ .ةرقبلا .؟

 .ناهفصا ىككنس باج 177 ص ديرجت حرش ."
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 «(اهفرخز) اهجربزو ةّيندلا اينّدلا هذه (تاجرد) فراخز ىف دهّرلا مهيلع تطرش نأ دعب»

 .«قباطتلا ىف هنزاوم ةلاصا ىنعمب مولعملل عبات

 اذا ًالئم ًاقباطم ناك ناو مولعملل اهاثمأ ىف ةَّلع سيل هنا امك ملعلا ّنأ هحيضوتو

 ةياغ لب همودقل ةّلعو ًاببس انملع سيلف ًادغرفَسلا نم مداق ًاديز َّنأب أّيعطق أملع انملع
 ةّلع تسيل ةروّصلا اهيف عبطنملا ةآرملاو ئكحملا قباطي ىكاحلا نا امك هعم هقباطترمالا

 توافتي ال ىنعملا اذهو ةكردملا ىف مولعملا ةروص عابطنا هنأل ملعلا اذكف ةروّصلل ةدجوم

 .«ىوصحلاو ىروضحلا ملعلا نيب لاحلا هيف

 «دهرلا مهيلع تطرش نأ دعب» ةرابع هحرش دنع ةبختلا ىف ىشعرملا حراشلا لاقو

 :هّصن ام

 نأ دعب و اينّدلا ىف دهّرلا نم مهيلا تدهع امب لمعلا اوطرش نا دعب ىنعي :لوقأ»
 كلذل لولعم كلذف خلا مهتبّرق و مهتلبق كلذ دنعف كل اوطرش امب نوفي مهئأب تملع
 ىذلا ماقملا ناكول هال مهتبتر ولع نايب ىف غلبأ اذهو هب مهئافوب كملع عم طرشلا

 كلذ لوبقو مهيلع هللا نم طرش دهع قبس نود نم ًاّيرهق مهدوجو لبق مهل هللاهراتخا

 .قباَسلا دهعلاو طرّشلا اذه عم هيف ام مط لضفلا نم هيف نكي مل مهنم

 دق كلو انقدللا ني هون تقاك ناو اضيأ ةفضفلا : ! اذه نمووانت ةلوملاوو

 ىذْلا اينّدلا ىف دهرلا ءازاب اهتا لا خلا للّرلا نم هللا مكمصع ةعماجلا ةرايّزلا ىف درو

 .مهرايتخاب الفا هوراتخا

 نوكي ئرايتخارمال نوكي نا دال ىلاعت هللا ىلا برقلا ىف مهايازم نا لصاحلاو

 ىلاعت هللا ىلا برقلا بجوي ال ىرايتخالاريغلارمألا نال مهريغ ىلع مه ةحّجرم ةحلصم
 رمألا كلذ دوجول حّجرملا ام :لوقن و ىرايتخالاريغلارمالا كلذ ىلا مالكلا لقنن انا عم

 ايش ادرك ل ًاعيمج مهنأو ثودحملا و ناكمالا ىف لكلا ءاوتسا عم مهريغ نود مهيف

 اهمزاول و تاّيهاملا مدقب مزتلي و مهماّيه ام مزاول ىلا كلذ عجري نأ آلا مهدوجو لبق ًاروكذم

 امب حّرصيو اريبك اًولع كلذ نع هللا ىلاعت «ءامدقلا دّدعت مزلتسي كلذو ةلوعج ريغ اهئاو

 ضعب تاعاطلا نم هنوراتخي امب ىلاعت هملعل اث ججحلاو ءايبنألا ايازم نوك نم انركذ

 :تاياورلا و تايالا



 عع"

 هادم

 ا حو :ةدجس ملا ةروس ىف ىلاعت هلوق لثم وهف تايآالا اَما

 ناو ا

 '.ةمئا مهلعجف مهبيصي ام ىلع نوربصي مهْثأ هللا ملع ىف ناك :ىّمقلاريسفت ىف لاق

 ماما ناماما هللا باتك ىف ةّمئالا :لاق 1 هئابأ 0 هنأ نع دق قداضلا ىتعو

 نسانلا رمايل "يي ارم ياقوذقت ا ع الو و :للاعت هللا لاق روج ماماو لدع

 .(ثيدحلا) 'مهمكح 3 هللا 00 مهرمأ لبق ةللازخاب نويمدت

 ىف قيدنّرلا ىلع يا قداّصلا هب جتحا اميف جاجتحالا ىف ام لثم :وهف تاياورلا امو

 عيطملا فيرَشلا 390 لاق ؟عيضو و فيرش مهيف مدآ دلو لاب اف :لاق نأ قيدنزلا لأس ام ةلمج
 .ىوقّتلاب نولضافتي امنا :لها لاق ؟لوضفمو لضاف مهيف سيلأ :لاق .ىصاعلا عيضولاو

 معن :3 لاق ؟ىوقتلاب آلا نولضافتي ال لصألا ىف ءاوس مهلك مدآ دلو ّنا :لوقتف :لاق
 ّنأ ءهديبع مهو دحاو هلا مهقلخ ءاّوح ٌمالاو مدأ بالاو بارتلا قلخلا لصا تدجو ىلا

 بالصأ ىف مهظفحو مهئادبأ بّيطو مهداليمرّهط ًاسانا مدآ دلو نمراتخا لج وّرع هللا

 رمأل ال كلذ لعف مدآ عورف ىكأ مهف لسرلاو ءايبنألا مهنم جرخأ ءاسّنلا ماحرأو لاجترلا

 الو هنودبعيو هنوعيطي مهنأ مهأرذ نيح مهنم هللا ملع نكلو لجوّرع هللا نم هوّقحتسا

 نيذّلا ءالؤهو هدنع ةعيفرلا ةلزنملاو ةماركلا هللا نم اولان ةعاطلاب ءالؤهف ءأئيش هب نوكرشي
 هعاطأ نمو همركأ هللا قا نم نأ الا ءاوس سانلارئاسو .بسحلاو لضفلاو فرَشلا مه

 . فيرَشلاربخلا نم ةجاحلا لح ىبهتنا * (راّنلا ىف) هبّذعي مل هّبحأ نمو ءهّبحأ

 ىلاعت هللا نم اولان امنا 228 لستلا و ءايبثألا نأ ىف ربخلا اذه ةحارص ىرت تنأو

 و هنودبعي و هنوعيطي مهن ىلاعت هملعل ةليضفلاو فرَشلاو هدنع ةعيفرلا ةلزنملاو ةماركلا

 دانتسا نود نم ًافازج الو مهيف ةّيرهق ةّينيوكت ةّيتاذ ةّيصوصخل ال ًائيش هب نوكرشي ال
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 «ايفرخك) اههريرو ةفدلا اندلا هذه (تاسردز فراغ ق دهتلا روبلع تطرش:وا د

 .كرابملا ءاعّدلا اذه نم ةرابعلا هذه كلذكو هك مهنم ةعاط رودص ىلا

 نم 2 لوسّرلا لا نع لوقنملارثالل قفاومو لوقعملاوه ام اذه نمرهظيف ةلمجلابو

 و ةماركب مهمركأ و ةفارشب هئايلوأ فّرش انا ىلاعت هّنأو ,هبهاوم و هللا اياطع ىف فازهلا مدع

 مولعملل عبات هملعو اينّدلا هذه ىف دهّرلا نوراتخي غيل مهئأب مهيف هملع قباسل ايازمب مهزّيم
 .هرايتخا ىف لبقتسملا ىف دحا نم ءىش عوقوب انملعل ريثأت ال امك مهرايتخا ىف هلريثأت الف

 مهنمتئاو هسفنل مهراتخا اذلف دهّرلا نوراتخي مهئا ملعي ثيح ىللاعت هّنا لصاحلاو

 و ءايبنألا نم مهقبس نم ناسل ىلع نعلاركذلا مه مدقو مهبّرقو مهلبقو هنيد ىلع

 هيحوب مهمّرك و هتكئالم مهيلع طبهأ و ءارفّسلا نم مهلبق ىضم نم بتك ىف ىلا ءانتتلا

 ءاعفَشلا ىا هيلا ةعيرّذلا مهلعج و مهل ةّيطع هملعف هملع مهاطعا ىا هملعب مهدفرو

 ةروس ىف امك ىلاعت لاق اذل و هناوضر ىلا برقلا ببس ىا هناوضر ىلا ةليسولا و هيدل

 و ةناوق لا ةيرور اسوس انج ىلا. 0: ةلييولا ونا ارغتناو هلا ارت ارك نذل هيأ اي :ةدئاملا

 لسو :كلوق نم هعابتاو مامالا ةفرعم دعب ىصاعملا كرتو تاعاطلا لعف نم هدنع ىنلزلا
 .هيلا بقت اذا اذك ىلا

 'مامالاب هيلا اوبّرقت ىا :ةيالا ىف ىّمقلا لاقو

 دقف مهعاطا نم اللا نيسحلا دلو نم ةّمئالا (مه ةليسولا) :ُهِييَي ىبنلا نع نويعلا ىفو
 ”.هللا ىلا ةليسولا و قثولا ةورعلا مه هللا ىصع دقف مهاصع نمو هللا عاطأ

 و .مهمنأ ةليسو 8 ءايبثالا عيمج نوك ىفاني الف ةّمالا هذه ةليسو ءالؤهف ةلمجلابو

 ىف ملعي ىلاعت هللا ناك ولو .ءالؤهرما لآمب ىلاعت هملع قباسلوه اما هّلك كلذف ناك فيك

 ةَيزمل مهاَيا هبهو ام سيلو هئايبنا بهو ام هل بهول قباَسلا هملعب مهيف هملع ءمهريغ

 نيملاعلا ىلع اهلجأل مهلّضف و ةّيرهق ةّينيوكت ايازمب مهزّيم الو مهتاّيه ام مزاول نم ىه
 اضيا انأ تنكل ةّيرهقلا ايازملا كلت ىل تناكول :لوقي نا لئاقل ناكل كلذك ناكول هنال
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 ؟ععوع

 لقوا دلج .هبدن ىاعد حرش

 تناك انا مِهاَيا ىلاعت هللا بهاوم نا انركذ امم تفرع دق كّنكل نيلسرملا و ءايبنالا لثم

 فازجالب هرايتخاب مهريغ هراتخي ال امم مهرايتخاب هنوراتخيامو مهرمأ لآمب هملع قباسل

 ان لوايءهبلا اتلارما لوو اه قبانقلا ملعلا لاودتاستو لات كاريدقت قريعالو

 ساّنلاو هما نطب ىف قش ققّشلاو هما نطب ىف ديعس ديعَسلا ّنأ نم ثيداحالا ىف درو

 راتخي نمي قباشلا هملعب ًاملاع ىلاعت هللا ناك ال ىنعي ةّصفلا و بهّذلا نداعمك نداعم

 ءايقشألاوا ءادعسلا ناويد ف صخشلا كلذ مسا بتك اذلف ًارايتخا ةواقَشلا وا ةداعسلا

 كلذل دهشيو م ا او عوقو ىفريثأت ناويدلا اذهل نوكي الو

 راهو اولوتل وعتسأ وأو .ةيعتتمال ارزخ قنيف هللا ملعَول و ؟لافنألا ةروس ف :لاغت هلوق
 نم ْعِمسِي هَل نإ توما لَ احلا ىِوَّتْسَي امو :رطافلا ةروس ىف ىلاعت هلوقو َنوُصِرْعُم

 .'روُبُقْلا يف َنَم عِمْسُمب َتْنأ اَمَو ُءاّنت

 دابعلا نكمت مدع وربجلا بجوي مهقلخ دعب دابعلا عنصي امب ىرابلا ملع ّنا :تلق نا

 .هفالخ عوقول لاج الف ًالهج هملع بالقنا مزلي هنال ىلاعت هللا ملع ام فالخ نايتا نم

 كح نامز هللا ملعل سيل و ئجراخلا لعفلل لولعم ىنعي عبات ملعلا نأ :باوتحلاو

 .رهّدلا ءاعو ىف تاعمتج نامّرلا ءازجا ىف تاقّرفتملا لب ةّلعلا ىلع لولعملا مدع مزلي

 عيمتج نوكي نأ مزل آلاو هدوجو بوجو ءىش دوجوب ىرابلا ملع نم مزلي ال ةلمجلابو

 ولف همدع وا ءىشلا كلذ دوجو اما ةلاحم ال ملعي ىلاعت هللا نال ًاعنتمت وا ًابجاو اما ءايسثالا

 ّنا امكف انركذام مزل هعانتما بجوي همدعب ملعلاو هبوجو بجوي ءىش دوجوب ملعلا ناك

 ال لاعفالا نم ًالعف دابعلا نايتاب ملعلا كلذك لاعفالا ىلع ناكمالا عفريال دوجولاب ملعلا

 نم ىنحاف ءايقشالا ىف ًابوتكم تنك نا :ءاعّدلا ىف درو اذل ورايتخالا بلس وربجلا بجوي
 ةواقَشلا و ةداعسلا نأ تبثف ةداعسلا باستكال ىنققو ىا ءادعسلا ىف ىنبتكاو ءايقشالا

 .ربجلا لهأ هلوقي امك ناتّيتاذال ناتّيبسك

 ريغ ىف درو ام ةّيرايتخا مهايازم و ججحلاو ءايبنالا ةزيم نوك نم انركذ ام ىفاني الو

 ١. ؛لافنألا 7 .
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 «(اهفرخز) اهجربزو ةّيندلا اينّدلا هذه (تاجرد) فراخز ىف دهرلا مهيلع تطرش نأ دعبا

 'ءىرون هللا قلخ ام لا :لاق هنأ ُِْيَي تلا نع ثيداحالا نم دحاو
 الف خلا نيقدحم هشرعب مكلعجف ًاراونأ هللا مكقلخ :هلوق نم ةعماجلا ةرايزلا ىفامو

 ىرايتخا لمع قبس نود نم ًافازج ًاراونا مهقلخ ىلاعت هللا نا ىلع لدي كلذ ّنا موتي
 قباسلا نزال هملع لجأل انركذ امك لقعلا مكحب كلذ نوكي نا ّدِبال :لوقن انأل + مهنم

 مهحنم امل ةّلع روكذملا هملع راصفرابتخالا و رايتخالا راد ىف هتاضرم ليبس ىف نودباكي امب
 4 ّآلاو رابتخالا راد ىف مهتعاطل ةّلع راونألا ماع ىف هنم مهنّوك ام سيل و راونالا ملاع ىف

 ردص ام هنمردصلروتلا كلذ نم ًاقولخم ناكول دحا لك ّنال مهريغ ىلع لضف مه نكي

 ًائيش كلمي الريقق صخش سبلتول هّنا ىرت لهف ًارايتخاو ا ًاعبط روهلّفلا ماع ىف مهنم
 اذا هريغ ىلع ةّيزم هل بوهوملل نوكي لهف ايا اهبهوو اهاّيا ناطلَسلا هعلخ ةرخاف علخب
 مكقلخ :هلوق كلذكف اشاح ؟ةيرايتخا ةليضف ىلا دانتسا الب ًافازج ةبهاو ةعلخلا تناك

 توكلملا ماع ىف ىكلملا مكدوجو ةروص قلخ ىلاعت هللا نا :هانعم نوكي نا بالف ًاراونا هللا

 هللا شرعوه شوقتلا كلت لحم و ةآرملا ىف ةروّصلا شقنر يظن كلملا ماع ىف مكدوجو لبق
 هنوقبسي ال نومركم دابع مهئاب هملعل ىه امنا راوثالا ماع ىف مهريغ ىلع مهتّيزف ىلاعت

 .ةّيتوكلملا شوقتلا هذه أضيأ ةواقّشلاو ةداعَسلا ىنعم ّنا امك نولمعي هرمأب مهو لوقلاب
 نال ًاضيأ ةيصعملاو ةعاّلل تايضتقملا ليبق نم ةواقّشلاو ةداعسلا لعج عصي الو

 ٍلمع قبس نود نم ةيصعملا ىضتقمبرخأ ضعب و ةعالقلا ىضتقمب دابعلا ضعب صيصخت
 أدلاو نأ ىرت الأ ًاضيأ حيبقو حّججرم الب حيجرتو ٌفازج .ءىضتقملا كلذ بجوي ّيرايتخا
 اذه ىلاو ءالقعلا دنع مالي هدلاول هنم ةمدخ قبس نود نم ٍةّيزمب هدلو ضعب ّصخول

 نمب ملعأ ىلاعت هللا ّنا عيا ةكلاقر لكم كيك للا هنا :ىلاعت هلوقريشي ىنعملا

 دّدعت مزلي ىَّبح ميدقرمأ ةّيلباقلا نا ال ةّيطعلا هذ ًالباق نوكيف بصنملا اذهردقركشي

 .فازهملا مزلي ىّتح ىرايتخاريغ ثداحرمأ الو .ءامدقلا

 ".قائيملا ف بجتتملا :هلوق نم ةعمجلا موي ءاعد ىف ام ًاضيارظني انركذ ام ىلاو
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 ؟عم

 لقا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 ىنثا ىف يل ةنمالا ددع راصحنا و ُةْيَيَي دّمح انّيبنب ةّوبّتلا مخ ٌرسرهظي انركذ امبو

 رما ىه انا لب ملا يرهق نيوكتب ججحلاو ءايبنالا ف ةمصعلا نكت مل نأ دعب هنالرشع
 قباس ىف ىري ال هّللا نا ثيحو هل ةّجح هراتخيف هيف ىلاعت هللا هملعي موصعملل ىرايتخا
 ةماقألا نهعي قلم سر دغش كلا ةكالا هيأ وتةؤنتلا هدي نيب ضار دكت نكي ةحلغ

 ىلاعت هلل ًاقولخم ًاَيرهق ًاّينيوكت ًارما ةمصعلا تسيلو متخ نمب ةمامالاو ةّوبّنلا مخ اذلف

 و ةعاللا ىعاودف ةلمهجلاب و مهريغ ىف اهقلخي ملو ءالؤهب ةمصعلا ّصخ اذامل :لاقي ىّتح

 و ةيصعملا ىلع ةعالقلا راتخي هرايتخاب موصعملا نا الا ناّيس هريغ و موصعملا ىف ةيصعملا

 .ةمصعلا ىنعم اذهو سكعلاب هريغ

 تاروذاقلا ةفاثك روهظك هدنع ةيصعملا حبق فاشكناوه ةعاظلا موصعملا رايتخا هجوو

 اهتفاثكل ىصاعملا موصعملا بكتري ال كلذك تاروذاقلا موصعملا ريغ لوانتي ال امكف هريغل

 هنال ةيصعملا نع ًاعونممو ةعاظلا ىلع ًاروبجم موصعملا نوك ةمصعلا ىنعم سيلو هدنع

 ىلع هتردق مدعل عاطا امنا موصعملا قال هريغ نم ةبتر ىندا موصعملا ناكل كلذك ناكول

 موصعملا ريغ ةعاطف ةيصعملا ىلع هتردق عم هتعاط نوكت عاطا اذا هريغو ؛ةعاظلا ريغ

 .موصعملا ةعاط نم ىلعأ

 ةعاطلا ىلع ًاروبجم هنوك و ةفلاخملا ىلع هتردق مدعل موصعملا نع ملقلا عفر مزلي لب

 .ةردقلاب طورشم فيلكتلاو

 تاقيفوتب هدّياو ةّصاخ تايانعب هّصخ ةعاّطلا موصعملا نم ىلاعت هللا ملع امل معن

 امب هيلع هللاركشيو كلذردق فرعي هنأب هملعل ةعالقلا ىلع هيعاود اهب ىّوق ةصوصخب

 نب معلب ىلع هب ىلاعت هللا معنأ ام كلذب دهشي امك هيلع هركشي الو هردق هريغ فرعي ال
 فرعي ملف 20 نارمع نب ىسوم ايا همّلع امم هريغ و مظعألا مسالا ةفرعم نم ءاروعاب

 ثيح نآرقلا ىف ًالثم ىلاعت هللا برض ىّتح ةمعتتلا هذهرفك لب هركشي ملو كلذردق

 عمجم ىف امك ثهللاو ثهلي هكرتتوا ثهلي هيلع لمحت نا بلكلا لئثمك هلثف :ىلاعت لاق
 دنع هناسل بلكلا جرخي امك كلذ ريغ وا شطع واّرح نم هناسل جيرخ اذا مّضلاب نيرحبلا

 ّنا :ثيدحلا ىف درو امك كيلع ًالماح كيلع ّدش هتكرت اذاو ًابراه هيلع تلمح اذا حبني ام
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 اا ةقدلا ايندلا ةذه (تاجرد) فراطت ىاقهتلا مينلع ةطرشا دعا

 ثهلي لعجو هردص ىلع عقوو هيف نم هناسل جرخ الكاب ىسوم ىلع اعدو حجيرخ امل معلب

 .هّلحم ىف روكذموه امك هّوتع ىلع قب لب هّّيغ نع عدتري مل هّنكل و بلكلا ثهلي امك

 لهأ لب اهردق فرعي مل ةّيبيغلا بهاوملا نم هللا هاطعأ ام عم صخّسلا اذهف ةلمجلابو
 ةمصع نودقتعي ثيح ةّيمامالا نكل و هرفكل ةّوبّنلا نع لزعف اًيبن ناك هنأ نوعّدي ةّنَسلا

 .ةمعّتلارفكف ةوعّدلا باجتسم ناك هنأو هملع ىف مه مالك ال نكلو هتّبنب نولوقي الف ءايبنالا

 ويا دنمستلا و اوصل لا و ءابنألا ةوهو ىف ةلوفم نك ةنسنعب ننل هنا لضاخلاو

 هللا لعج ام ليق ام لطبيف ءامدقلا دّدعت مزلتسي هنأل مهريغ نع مهتزيم بجوت ءايقشألا

 دحلا اذه ال دجو نيأ نف ىلاعت هللا اهلعجي ملاذا هثال اهدجوأ لب ةشمشم ةشمشملا

 ةّيرهق ةزيم مط سيل كلذكو ؟هللا ىوس ميدق لهو ؟هللاريغ قلاخ نم له صوصخملا

 وه اًئاف مهريغو هئايبنأ هب ىلاعت هللازّيم ام لك نأب لوقلا نّيعتف فازج هنال أضيأ ةلوعج

 هدهعب مهدوجو دعب مهؤافو 32! ءايبنألا فوه ىذّلا مهرما هيلا لوؤي امب هملع قباسل
 [ةبخنلا مالك ىهتنا] .«ملعأ هللاو مهرايتخاب

 ةباتك باوج ىف هلظ ماد ىنابطابطلا ةمآلعلا ليلجلا ملاعلا و ليبنلا دّيسلا لاقو

 :هيضت انه. رففلا هذه لوحح ةنلا عمر

 ىا اذك هيلع طرش :لاقي «خلا ...دهزلا مهيلع تطرش نادعب» :هلوق - ىلاعت همسب»

 .هب هناعا ىا اذكب هدفر :لاقيو ءهب مزتلا ىا هل طرشو هب همزلا

 و اوطرش امب ءافولا مهتم تملعو اومزتلاف ايندلا ىف دهزلاب مهتمزلا كنأ ىنعملا لّصحمو

 .خلا كنم بيرقتلاو لوبقلا ةماركب مهتمركاف اومزتلا و اوقثاو

 مهنم هناحبس ذخا ثيح رذلا ماع ىف مهاح نم مّدقت ام ىلا ةراشا مالكلا ىفو

 ةمارتا قيم كتر دعا ذإ و :هلوقي كلذ: للا :لافت رانا دقو. هديشوع لق قالا

 قّقحتي نا بجي قائيملاو طرشلا نال ايندلا ةايحلا لبق رّذلا ماع ىف كلذ ناك دقو

 ١. .فارعألا ١77.
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 :ققحت ول فيلكتلا ةأشن ىف هب ءافولا ققحتي ىقحخ فيلكتلا ةأشن لبق

 اينادلا ةانينحلا نم هده لوا ىف ةعطلا ةفاركلا كلت عريش نم ءاسالا نما لع

 و َباَتِكْلا ناتآ ِهَّللا ُدَبَع فِ ...» هللا هاكح امك لوقي ثيح مالسلا هيلع ميرم نب ىسيعك

 .تايالا ناش قل

 رهاظوه ام ىلع ًاعيمج سانلا نم ةّيبوبرلا قاثيم اهيف ذخا ةدحاو ةأشنّرذلا ملاعو
 .ايندلا لبق ىهفَرَّذلا ةيأ

 مزاول نم دهزلا نال دهزلا قائيمب ةّيآلا هيلع لمتشت ىذلا ديحوتلا قاثيم نعرّبع اناو

 و اهيلا نوكرلل ةئروملا ةّراغلا ايندلا ةايحلا ةنيزب قّلعتلا كرتوه دهزلا ذا صلاخلا ديحوتلا
 ىلا سفنلا هّجوتوه ىذلا ديحوتلا عماجي الوهو ىلاعت هنايسنو ةيبوبرلا ماقم نع ةلفغلا

 .ةمزالملاب دهزلا طرشوه ديحوتلا طرشف هاوس ام لك نم هيلا عاطقنالاو ةّيبوبرلا ماقم

 نم هب مهّصخامب مهّصخي مل ىلاعت هنا ىلا ةراشا «هب ءافولا مهنم تملع» :هلوقو

 مهّصخف هب ىلاعت ملع دقوؤّيهتو كلذل ةّيحالص مهل تناك لب ًافازج ةروكذملا تاماركلا

 «نلاعت لاق وراك ب هنن كر ل دنق يش رناما ةلاوبإز بق لاس لاف دقو هي وقتا
 .«ريبخلا فيطللاوهو قلخ نم ملعي الا» :لاقو «" ىَسْنَيَآَلَو ٍقَرَلِضَيَآل ...»

 مّدقتو «بيرقتلاو «لوبقلا :ىهو عبس هب هللا مهابح ىتلا تاماركلا نم 'دع دقو

 مهلعجو ؛هملعب مهتناعاو ءىحولاب مهميركت و ؛مهيلا ةكئالملا طابها و ءءانثلا وركذلا

 .هناوضر ىلا ةليسو و هيلا ةعيرذ

 ءاهعاوناب ىصاعملاو كرشلا نم لالضلا تاباجح و برقلا عناوم عفر مهوبقب دارملاو

 و سجرلا نم مهتاوذ ريهطت ىلع قبطنيف مهامعا نود مهسفنا ىلا لوبقلا بسن دقو

 .ةّيلالا ةمصعلاب مهتيكرت

 بابسالاب كردي ال امم كب ٌصتخملا كملعب مهتنعا ىا «كملعب مهتدفرو» :هلوقو

 ١. ميرم 5١.

 ". .ماعنالا *؟١1.

 .07؟.هط.“
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 ؟ا/١

 ؛اهفرخت) اهجيبزو ةيفدلا اينذلا هذه (تاحرد) فراعز قادهتلا عيلع تطرقت نأ دغب»

 هلوقب هيلاريشا ىذلا ملعلا نم ءملعلا نم عونلا اذهف ةّيباستكالا مولعلارئاسك ةيّداعلا

 .«املع اّندل نم هانيتا» :ىلاعت

 يغلا ىلا هب برقتي ام ىهو ةليسولا ةعيرذلا «كيلا ةعيرذلا مهتلعج و» :هلوقو

 هيلا برقتلا نا كلذب نّيبتي و .ءكيلا ةعيرذلا هلوقلريسفت «كناوضر ىلا ةليسولا و» :هلوقف

 .هعاطا نمل ىلاعت هتباثا ناوضرلاب دارملا ّنا امك هناوضر ىلا برقتلاوه ىلاعت

 مهنم ّلك مهتعاط ضرتفملا ءايبنالا ىنعا نيدلا ةادهو كولسم ليبس ّقحلا نيدلاو

 ىهتنا «هللا نذاب عاطيل آلا لوسر نم انلسرا ام و» :ىلاعت لاق هيلا بوسنم هللا ىلا ليبس

 '.هؤاقب لاطا همالك

 :رومأ ةّدع انهركذن نا ىغبني انه ىلا انب مالكلا ىهتنا ثيحو

 .اهيف دهزلا رايتخاو ايندلا مذ ىلع ّلدي امركذ ىف -لقالارمالا

 ناونع تحت الفلا نينمؤملاريما بطخ نم راتخملا باب ىف ةغالبلا جهن ىف ىضّرلا لاق

 :الِفي هل ةبطخ نم

 تّرغو ءاهرورغب تنّيزت دقو «ةعجت رادب تسيلو «ةعلُق لزنم اهئاف ايندلا مكر دحاو»
 اهولحو اهتومب اهتايحو اهرشب اهريخو ءاهمارحب اهالح طلخف اهتر ىلع تناهو اهتنيزب

 و ,ديتع اهرشو .ديهز اهريخ .هئادعا ىلع اهب نضي ملو هئايلوال ىلاعت هللا اهفصُي مل اهرب

 اهيف ىنفيرُمَعو ءانبلا ضقن ضقنترادريخ امف برخي اهرماعو بلسي اهكلمو دفني اهعمج

 نم هولأساو مكتبلط نم مكيلع هللا ضرتفا ام اولعجا ,ريسلا عاطقنا عطقنت ةّدم و دازلا ءانف

 ايندلا ىف نيدهازلا ّنأ ءمكب ىعدي نا لبق مكناذآ توملا ةوعد اوعمسأ و مكلأس ام هّقح ءادا

 اوطبتغا ناو مهسفنا مهتقمرثكيو اوحرف ناو مهنزح ٌدتشيو ءاوكحض ناو مهبولق ىكبت

 ايندلا تراصف .لامالا بذاوك مكترضح و ؛لاجالا ركذ مكبولق نع باغ دق ءاوقزر امب
 ام هللا نيد ىلع ناوخا متنا امناو ةلجآلا نم مكب بهذا ةلجاعلاو ةرخآآلا نم مكب كلما

 الو نولذابت الو نوحصانت الو نورزاوتالف ءرئامضلا ءوس ورئارسلا ثبخ آلا مكنيب قّرف



 ا

 لوا دلج ءهبدن ىاعد حرش

 هنومرحت ةرخآآلا نمريثكلا مكنزحي الو هنوكردت ايندلا نمريسيلاب نوحرفت مكلاب ام نوداوت

 ىوز اّمع مكربص ةّلقو مكهوجو ىف كلذ نّيبتي ىّتح مكتوفي ايندلا نمريسيلا مكقّلقيو

 لبقتسي نا مكدحا مكيلع عنمي امو مكيلع قاب اهعاتم َنأك و مكماقمراد اهتاك مكنع اهنم
 ٌبحو لجآآلا ضفر ىلع متيفاصت دق هلثمب هلبقتسي نا ةفاخم آلا هبيع نم فاخي امب هاخا
 '.«هدّيس اضرزرحاو هلمع نم غرف نم عينص هناسل ىلع ةقعل مكدحا نيدراصو لجاعلا

 اهحرش ىف ءاملعلا تاملك انلقن و ةعصاقلاب ةفورعملا الْث هتبطخ اقباس انلقن دقو

 : ظعاوملا و مكحلا نم راتخملا باب ىف ًأضيا لاقو

 ًاباقع الو هئايلوال أباوث اهضري مل هللا ناَرهت وّرضت ورغت ايندلا :ايندلا ةفص ىف الفل لاق»
 '.«اولحتراف مهقئاس مهب حاص ذا اوّلح مهانيب بكرك ايندلا لها ناو «هئادعال

 :ةرابعلا هذهب " نيصحتلا ىف دهف نبأ هلقن ام ماقملا بساني و :تلق

 رظني ال ايندلا هللا قلخ ذنم ضزالاو ءامسلا نيب ةفوقوم ايندلا :ّْييَي ىنلا نعو»

 ال اي ىتكسا :لوقيف مويلا ًابيصن كءايلوا ىنذال ىنلعجا بر اي :ةمايقلا موي لوقتو ءاهبلا
 .«مويلا مه كاضرا فيك ايندلا ىف مه كضرا مل ىلا ءىش

 :"صاصتخالا ىف لي ديفملا لاقو

 ءانباحضا نم ةدع انثدح لاق :تذؤملا رقع ني دع نع اقناحيسا نيم ةنعازعاز

 نع ءدايز نب نسحلا نع .طابسا نب ىلع نع ؛باطخلا ىبا نب نيسحلا نب دّمحم نع

 مك ىردت له ناوفص اي :ىل لاق :لاق فلا هللا دبع ىبا نع «لاّمجلا نارهم نب ناوفص
 نيعبراو ةعبراو ين فلا ةئام هللا ثعب :لاق .ىردا ام :تلق :لاق ؟ئبن نم هللا ثعب

 هللا ثعب امو ايندلا ىف دهزلاو ةنامالا ءاداو ثيدحلا قدصب ءايصوا مهلثم و ين فلا

 :(هكضو نم ًاريخ ايضو ال و اغلا و:ةةيلغ هلأ لص نعم نم اريبخ اهب
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 ا
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 «(اهفرخز) اهجربزو ةّيندلا اينّدلا هذه (تاجرد) فراخز ىف دهّرلا مهيلع تطرش نأ دعبا

 '.راحبلا ىف ثيدحلا اذه لقنو

 :هّدحو ايندلا ىف دهزلا بابحتسا باب ىف 'كردتسملا ىف هلي ىرونلا ثدحملا لاقو

 .«أدهاز الا ًاّيبن هللا ذا ام :هلآو هيلع هللا لص نلا لاق :ىدنوارلا بطقلا»

 ةمنالا أي نجلا نا باب ىف ىناثلا زجلا ىف تاجردلارئاصب ىف هكئيرافصلا لاقو

 ':مهنيد ماعم نع هناا مالسلا مهيلع

 نع ء.ديزي نب رمع نع ناّرخلا نامثع نب ورمع نع ءمشاه نب ميهاربا انثّدح»
 ؛ليوط ةلخنلا هبش لجر ُةْلِدي هللا لوسر ىتا :لاق ذا ٍذئموي هدنع انا :لاق الف هللادبعىبا

 لاقف هب قفراو همّلع :الغإ نعل ُةيِيَي هللا لوسر لاقف (ةماه) ماه همسا ثيدحب ثّدح مث

 ايبن الا عيطن ال نا انرما نا رشعم نحن و ىنمّلعي نا هترما ىذلا اذه نم هللا لوسر اي :ماه

 نم :لاق .مدآ نب ثيش :لاق ؟مدآ ىصو متدجو نم ماه اي هِي نبنلا لاق ؟ندن ىصووا

 رساي كاذ :لاق ؟دوه ىصو مدجو نف :لاق حون نب ماس ك كلذ :لاق ؟حون ّىصو مثدجو

 مثدجو نفث :لاق .ميهاربا نب قاحسا ك كاذ :لاق !ميهاربا ىصو مكدجو نف :لاق .دوه نب

 نب نوعمه :لاق ؟ىسيع ىصو متدجو نق :لاق ءنون نب عشوي كاذ :لاق ؟ىسوم ىصو
 ؟ءايبنالا ءايصوا ءالؤه اوناك ملو ماه اي :ُِلِي هللا لوسر هل لاق .ىرم ّمع نبا افّصلا نوتمح

 .ةرخآلا ىف هللا ىلا سانلا بغراو ايندلا ىف سانلا دهزا اوناك مهنثال َُِيي هللا لوسر اي :لاقف

 هللا ىلص دّمح مع نبا ايلا كاذ :ماه هل لاقف ؟دّمحم ىصو متدجو نف هِي ىنلا لاقف

 ىف مهبغراو ايندلا ىف سانبلا دهزاوهو ىخاو ىتصووهو ّىإعوه :لاقف .امهأو امهيلع

 روسلا هذهب ىنربخا ىلع اي :لاق مث ًاروس هنم مّلعتو نينمؤملاريما ىلع ماه مّلسف .ةرخالا
 نينمؤملاريما ىلعو ُهيََِي هللا لوسر ىلع مل سفريثك نآرقلا ليلق ماه اي معن :لاق ؟اهب ىلصا
 ىف نينمؤملاريما ىتاريرهلا موي ناك اًملف ضبق ىّتح ُةْيِيََي هللا لوسر دعبري مل و فرصناو

 سانلاريخ دّمحم ىصو علصالا ّنا ءايبنالا بتك ىف اندجو انآ ُهْيِيَي دمحم ىصو اي :لاقف هبرح
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 ضف

 لوا دلج ءهبدن ىاعد حرش

 '.ماه اي كلذ هللاو انا :لاقو هرفغم هسأر نع فشكف كسأر فشكا

 «لجر نع ,بوبحم نب نسحلا نع ؛نامثع نب ورمع نع ءمشاه نب ميهاربا انثّدح

 ةزاكع ىلع ئكّتم لجر اذا ةماهت لابج نيب ُهيِيََي هللا لوسر انيب :لاق 84 هللادبع ىبا نع

 نب ةماه :لاق ؟لجرلا نم :لاقو ةماهت لابج نم مهئطوو ىّبِج ةغل هيي ىّنلا هل لاقف

 ال :لاق ؟نيوباريغ سيلبا نيبو كنيب سيل :لاق ءسيلبا نب ملسلا سيقال نب ميه
 ليباه ليباق لتق مايا تنك :لاق ؟كيلع ىتا مك كلذ ىلع :لاق .ايندلارمع تلكا :لاق

 رمعل :هللا لوسر لاقف .ماعلا داسفبرمآو ماصتعالا نع ىبهناو ماكآلاولعا ًامالغ هاخا
 دقو كتملاو موّللا كنع دّمحم اي عد :لاقف .لّمؤملا ّباشلاو مسوتملا خيشلا لمع هللا

 هعم لزا ملو ميهاربا عم تنك دقل و ءنيلهاجلا نم نوكا نا هللاب ذوعا فاو أبئات كتئج

 ىسيع عم تنك دقلو «مالسلا ىّتم هأرقاف ىسيع تيقل نا :ىل لاق ورانلا ىف لا ىّتح

 ىتم هأرقاف هلسرو هءايبنا عيمج ىلعو هلآو هيلع هللا ىلص ًأدّمحم تيقل نا :ىل لاقو

 و ايندلا تماد ام مالسلا ىسيع ىلعو هدي هللا لوسر لاقف .ليجنالا ىنمّلعو مالسلا

 نا ًاّيلعرماف :لاق نآرقلا نم ىنمّلع :لاق .كتجاح تاه ةنامالا تيّداامب ةماه اي كيلع

 نم ةماه اي :لاق ؟هنم مّلعتا نا ىنترما ىذلا اذه نم هِي هللا لوسر اي :لاقف .همّلعي

 نف :لاق .ماس ناك :لاق ؟حون ىصو ناك نم :لاق .ثيش ناك :لاق ؟مدآ ىصو ناك

 نوعمش :لاق ؟ىسيع ىصو مثدجو نفث :لاق .دوه نبرساي كاذ :لاق ؟دوه ىصو مثدجو

 ءايصوا ءالؤه اوناك ملو ماه اي :ُةِْيَي هللا لوسر هل لاق مث .ميرم ٌّمع نبا افّصلا نوّمح نب
 .ةرخآلا ىف سانلا بغراو ايندلا ىف سانلا دهزا اوناك مهّمال هللا لوسر اي :لاقف ؟ءايبثالا

 وهف :لاق يدي دّمح ّمع نبا ايلا كاذ :ماه لاق ؟دّمحم ىصو متدجو نف :ُِيِيَي ىنلا لاقف

 ىلا ماه مّلسف :لاق .ةرخآلا ىف هللا ىلا بغراو ايندلا ىف ىتَما دهزاوهو ىتصووهو ىلع
 معن :هل لاق .أهب ىلصاروسلا هذهب ىنربخا ىلع اي :لاق مث روس هنم مّلعتو نينمؤملاريمأ

 تح هللا لوسر هقلي لو فرصناو هيدي هللا لوسر ىلع ماه مّلسف .يثك نآرقلا ليلق ماه اي

 ىف اندجو انا دّمحم ىصو اي :هل لاقف هبرح ىف نينمؤملاريمأ ىتاريرهلا موي ناك اًملف ضبق

 فت ”خ-7- 77# 7



0 

 «(اهفرخز) اهجربزو ةّيندلا اينّدلا هذه (تاجرد) فراخز ىف دهّرلا مهيلع تطرش نأ دعب»

 و هرفغم هسأر نع فشكف كسأر فشكا ساّنلاريخ دّمحم ىصو علصالا نا ءايبنالا بتك

 ٠.«ماه اي كاذ هللاو انا :لاق

 ؟جيئارخحلا ىف ىدنوارلا هلثم لقنو
 هءامسا باب ىف "راحبلا عسات ىف تاجردلارئاصب نم لؤالا ثيدح ا , ىسلجملا لقنو

 نم َنِحلاو سيلبا فصوام باب ىف ًاضيا 'دلجملا كلذ ىف ىناثلا ثيدحلاو مالسلا هيلع
 :هدعب ًالئاق جئارخلا ورئاصبلا نع هبقانم

 انا هّلعل ىّتج ةغل :مالسلا هيلع هلوق «ّيز تاذ اصع ةزاكعلا :ىرهوجلا لاق - نايب»

 نع ةلوق قت ارت لايجرو_رظر كت دوج ةلقلا عقل قآ يعتلا ليش لع كلة لاق

 رومالل ىجارلا ىا لعافلا ءانب ىلع لّمْؤملا باشلاو :هلوق ءهنيدو هللا لبحب ىا ماصتغالا

 ثيحب سانلا لعجت ىا لوعفملا ءانب ىلع وا ءقلخلا لالضال وا ءاقبلا لوطل وا ةميظعلا

 نيخلا كنم نولمأي

 رَمْوملا لهكلاو لّمؤملا َباشلا ىرمعل سئب :ميهاربا نب ىلع ةياورب ملاعلاو ءامسلا باتك ىفو

 تنك ىّنا :لاقف خيش ةروص ىف هاتا نجلا نم ًالجر ّنا :قئافلا ف ىرشخزلا لاق و
 خيشلا لمع هللارمعل سئب :لاقف هللا ىلا بئات ىّلاو ماحزالا عطقو ماعطلا داسفابرمآ

 ةّمالل ضّرعتملا مولتملاو خويشلا ةمسب ىلحتملا مسوتملا :اولاق .مولتملا باشلا و مسوتملا
 اذاريخلا هيف تمتنوت :لاقي سترفتملا مهوتملا نوكي نازوجي و :حيبقلا لعفلاب (ةمئالل)
 ةجاحلا ىهو ةموللا ءاضقلرظتنملا مّولتملاو هتمالعو هرثا ىا همحو هيف تيأر و هيف هتسرفت

 .«ىنعمب مّولتو دغاو عرسا :ىعمضالا لوق نم تفاهتملا عرسملاوأ

 ديناساب مهبتك ىف روكذم نيقيرفلا نيب روهشم هللا لوسر ىلا ماه ئيجم ةّصق :لوقا

 انركذ ىذلا بابلا ىف *تاجردلارئاصب نم نماثلا ثيدحلا اهنم :ةتوافتم تارابع و ةفلتخم

 ١. :راحب .108 ص " جرئاصب 5/19 18.
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 ؟ا/ ع

 لّوا دلج .هبدن ىاعد حرش

 .مهماّدخ نجلا ّنا باب ىف ااحبلا عباس ىف ىسلجملا هلقنو ءهنم نيثيدحلا

 .ًاضيا "هريسفت ىف ميهاربأ نب ىلع هلقنو

 .هل نايب عم ”روكذملا بابلا ىف ىسلجملا هنع هلقنو
 '.لوسرلا تازجعم باب ىف اضيا راحبلا سداس ىفو

 .لئاضفلا باتك ىف ىّمقلا ناذاش نب دّمحم اليصفت هلقنو

 هلقتو (ىسلجملا هزكذ ام. لغ ةعيشلا ءامدق نكعلوهو) لئاطفلا نحاض:ةلقناو

 .”ةّيوامسلا بتكلا ىف اق ىلع ركذ باب ىف راحبلا عسات ىف امهنع ىسلجملا

 .باحصالا نم ةدعو ماه ةمجرت ىف ةباغلا دسا ىفريثالا نبا هلقنو

 .ةقيرذ ومبللا لاوخأ يناعق راسا دبر عسبار ف هنع ىتلكما لقنإو
 'ءاطلا فرح نم لؤالا مسقلا ىف ةباصالا ىفرجح نبا هلقنو

 امهامتشا نم هددصب نحن امل نادهاشر ئاصبلا نع امهانلقن نيذللا نيثيدحلا نكلو

 .ايندلا ىف سانلا دهزا مهنوكل ءايصوا اوراص انا مهتا ليلعت ىلع

 ال9 نينمؤملاريما ظعاوم باب ىف راحبلا نمرشع عباسلا دّلجملا ىف ةثي ىسلجملا لاقو

 خيشلل تاياغلا باتك ,خيشلا نبا ىلاما .«قودصلا ىلاما) لاصخلا رابخالا ىناعم»

 ايندلا قّيض ًاقلخ قلخ لج ورع هللا نا :اهنم ليوط ثيدح ىف ىّمقلا دمحا نبرفعج
 و هيلا مهاعد ىذلا مالسلا راد ىف اوبغرف اهماطح ىف و اهيف مهدقزف مهل ًارظن مهيلع
 و ةماركلا نم هللا دنع ام ىلا اوقاتشا و هوركملا ىلع اوربص و ةشيعملا قيض ىلع اوربص

 ضار مهنع وهو هللا اوقلف ةداهشلا مهلامعا ةمتاخ تناك و هللا ناوضر ءاغتبا مهسفنا اولذب

 اوسبلو هّضفلاو بهذلاريغ مهترخآل اودّوزتف قب و ىضم نم ليبس توملا َنااوملعو
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 ؟عا/ا/

 «اهفرخز) اهجربزو ةّيندلا اينّدلا هذه (تاجرد) فراخز ىف دهّرلا مهيلع تطرش نأ دعب»

 لج وزع هللا ىف اوضغباو هللا ىف اوّبحاو لضفلا اومّدق و توقلا ىلع اوربص و نشنلا
 '.«ثيدحلا ...مالسلا و ةرخآلا ىف ميعنلا لها و حيباصملا كئلوا

 ٌبح باب ىفرفكلاو نامئالا نم ثلاثلا ءزجلا فرشع سماخلا دلجملا ىف ًاضيا لاقو

 :'"اهّمذو ايندلا

 ميدق لصا نم هانبتك ىطساولا دّمحم نب ىلعل ظعاوملاو مكحلا نويع باتك نم»
 و اهّيلحب تنّيزت دق ىتلا ةراّدغلا ةعاّدخلا ايندلا هذه اورذحا :لاق الي نينمؤملاريما نع

 نويعلا و ةّولجملا سورعلاك تحبصاف اهباظنل تفّوشتو اهلامأب تّرغ و اهرورغب تنتف

 الف ةلتاق ”اهّلك اهجاوزال ىه و ةقئات اهيلا بولقلا و ةفوغشم اهب سوفنلا و ةرظان اههلا

 براجتلاب اهيف بيبللا ال ورجدزم لؤالا ىلع اهرثأ ءوسبرخآلا ال وربتعم ىضاملاب قابلا
 اهبرفظ بلاط نابلاط اه سانلاف "ًاّبصّآلا اهب سوفنلاو اّبح الا اه بولقلا تبا عفتنم
 اهنع تلزو هدي اهنم تلخ ىتح هئبل اهيف لقف اهنع نعظلل اهنم دوزتلا ىسنو اهيفرتغاف
 هعيضق لش وبدت دعب تررقك و هكمادت قيظعف هكنم اهب ناك اهم هتءاحا و همدق

 رفظي نا لبق اهنع جلتخارخآو هب لزن ام فوصومريغف توملا تاركس هيلع تعمتجاف
 ًاعيمج الحتراف اهيف اجر امبرفظي ملو اهنم بلط ام كردي ملو هفساو هتّرغب اهقرافف هتجاحب
 .داهمريغ ىلع امدقو دازريغب ايندلا نم

 ّرسا اونوك و اهاوز كشول متنّقيت امل اهمومه لقث مكنع اوعضو هلك رذحلا ايندلا اورذحاف
 اهنع هصخشا رورس ىلا اهنم ّنأمطا امّلك اهبلاط ّناف اهل نونوكت امرذحا اهيف نونوكت ام
 هنع توط الجر اهنم هيلع تتبث امّلك و رابدا اهنع هصقن لابقاب اهنم طبتغا امّلك و هوركم
 اهءاقب لعجو (ءالبلاب) ءاكبلاب اهؤاخر لصو راض اهيف عفانلا وّراغ اهيفّراَسلاف ًاحشك
 و قرافملا دهازلا نيعب اهيلارظناف نهولا ىلا اهمومهرخآو نزحلاب بوشم اهحرف ءانفلا ىلا
 .قماولا بحاصلا نيعب ابهيلارظنت ال

 .«مهّلك ( :مكحلا روتسد ىف 0”

 .«انضو» :روتسد ىف 3
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 لوا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 لوت ام اهنم عجري ال نْمآلا طبتغملا عجفتو نكاسلا عداولا صخشت ابها اذه اي ملعا

 مدأ نباو ردك اهوفص ةلطاب اهلامأ و ةبذاك اهيناما .رذحيف تآوه ام ىردي ال وربداف

 دقلف طاف ةينم اما وة اع ةيلفف اكو ةلزان"ةئلي انتا ةلئاز ةمعتاننا طخ دعا بنف

 مّرعو لج اهقلاخ ناكولو ءىعو نا اهسفن نع هتربخا و لقع نا ةشيعلا هيلع تردك

 و اهعئاقو تناكل اهنع ةبغرلاو اهيف دهزلابرمأي مو ًالثم اه برضي ملو ًاربخ اهنع ربخي

 هللا نم اهنع ءاج دقو فيكو ماعلا ترّصب و ملاظلا تظعو و مئانلا تهبنا دق اهعئاجف

 لاو مرو ل ودق لجورعد لا دفع اك اف تاضلا و :تانكلا ايف هع ثق وسلا لانك

 ىلع تضرع دقللو ءاهقلخ ذنم اهيلارظن الو ءاهنم هيلا ضغنبا ًاقلخ انغلب اميف قلخ
 هملعل اهلبقي نا ىباف ةرخآلا نم هّظح نم كلذ هصقني ال اهنئازخ و اهحيتافمب ُةْلِدَي انّيبن

 لج هللا هعضو ام عفري ال ناو هرّمصف ًائيشرَّعص و هضغباف ًائيش ضغبا لج وزع هللا نا

 اهرّعص هللا ناّآلا هللا دنع اهرغص نع كربخي ملولو لج وزع هللا هّلقا امرثكي ال ناو هؤانث

 .ىكل نيصاعلل ًاباقع اهتبوقع لعجي ناو نيعيطملل أباوث اهريخ لعجي نا نع
 و أارظن هءاّبحا و هءايلوا نع اهاوز هؤانث لج هللا نا ايندلا ةئاند ىلع كلدي امو

 ىلع بصع تيح ُهِيَي هّيبن أدّمح اهنع مركاف ًارابتخاو ٌةنتف هءادعال اهطسبو ءًارايتخا
 هنطب قافص نم لقبلا ةرضخ ىرت تناكو مّلكملا هّيِجُن ىسوم اهامحو عوجلا نم هنطب
 عوجلا نم هدهج امل هلكأي ًاماعط آلا ّلظلا ىلا ىوآ موي لجوّرع هللا لأس امو لازهلا نم

 تلمع: يقذ لقف البقع قشلا كبار اذآهدبلا هللا ىحوا «لاقاتا ةباورلا تءان دقلاو

 ةملكلا و حورلا بحاص و ؛نيحلاصلا راعشب ًابحرم لقف ًالبقمرقفلا تيأر اذاو هتبوقع

 ىتّتادو فوصلا ىسابلو فونملا ىراعش و عوج ا ىمادا :لاق ذا لئلا رم نب ىسيع

 تتبنا ام ىتهكافو سمشلا قراشم ءاتشلا ىف ىالص ورمقلا ليللاب ىجارسو ىالجر

 امو دواد نب ناميلسو .ىّتم ىنغا دحا سيلو ءىش ىل سيلو تيبأ «ماعنالل ضرالا
 سبل ليللا هّنِج اذاو ةطنحلا (هنتا) 'هلل معطي وريعشلازبخ لكأي ناك ذا كلملا نم قوا

 ُتَمَلَظ ٍفِإَبَر ... :لوقي نارثكيو حبصي ىّح ًايكاب تابو هقنع ىلا هدي لغو حوسمملا

 .«هلها » :مكحلا روتسد ىف ١.
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 يت 272227 ل مت 5

 «(اهفرخز) اهجربزو ةّيندلا اينّدلا هذه (تاجرد) فراخز ىف دهرلا مهيلع تطرش نأ دعباا

 ولا

 هيف هؤانث لج هللا مهدّهز اميف اودهزو ايندلا نع اوهّرنت هؤايفصاو هللا ءايبنا ءالؤهف
 و مهجاهنم اوكلسو مهراثأ نوحلاصلا ّصتقا مثرّعص ام اورَّعص و ضغبا ام اوضغباو اهنم

 ىلا دوعي ىذّلا رورغلا عاتم نمريصقلارمعلا اذه ىف اوربص وربعلاب اوعفتنا وركفلا اوفطلا

 نطاب ىلاو اهوا ىلا اورظني ملو ايندلارخآ ىلا مهوقعب اورظن باسحلا ىلاريصيو ءانفلا

 م اهلجاع ةوالح مهثرمتسي ملف اهتبقاع ةرارم ىف اورّكف و اهرهاظ ىلا اورظني ملو ايندلا

 اهنم عبشي نا دحأل لحي ال ىتَلا ةتيملاك مهسفنا نم ايندلا اولزنا وربصلا مهسفنا اومزلا
 اهولعجو حورلا كسما و سفنلا مه قبا امردقب اهنم اولكاو اهيلا ةرورضلا لاح ىفآلا

 غالبلا ىنداب نوغّلبتي مهف هيف ىلع كسما اهبّرم نم ّلكف اهنتن دتشا ىتَلا ةفيجلا ةلزنمب
 .ًابيصن اهب ىضارلاو ًاعبش اهنم ىلتمملا نم نوبججعتيو نكنلا نم عبشلا ىلا نوهتني الو

 ركفلا اه صلخأ ورظنلا ىف هسفن حصان نمل ةلجآلاو ةلجاعلا ىف ىم ل هللا و ىناوخا

 هيذؤت الو هنتن دجي ال باهالا غابد ىف أشن ىلا ناريغ ةتيملا نم هركا و ,ةفيجلا نم نتنا

 تام نم ناب هملع اهتفرعم نم لقاعلا ىنكي دقو هدنع سلاجلاو هبّراملا ىذؤت ام هتحار
 نادر اهل افاعف ايف ناك وا الماك ةقوتس اهنف يك اعنا عمم اميظع انا طاتس نا بو

 تناك ايندلا ناول هللاو ًاليلد اهنع ةبغرلاو اهتروع ىلع اذهب ىنكف ًاريرض ىلتبم اهيف ناك
 الو ةنؤم ال و بعت ال و بلط ريغ نم هدي (لانت) لوانت ثيح هدجو ًائيش اهنم دارا نم
 و هيلعركشلاو هيف هللا ّقح همزل ءىث نم اهنم ذخا ام ناريغ بأد الو نعظالو بصن

 هموي ةغلبو هتوق الا اهنم لوانتي ال نا لقاعلا ىلع ّقحي ناكل هب ًابساحم هنعًالوؤسم ناك

 ىف مسحت نمب فيكفركشلا نعزجعلا نم ًاقافشاو باسحلا نم ًافوخو لاؤسلا نم ًارذح

 هراطخا ميظعو هبابحا نع بارتغالاو هئانع طرفو هّدخ عضو و هتبقر عوضخ نم اهبلط

 .«ثيدحلا ...ةبيخلا مارفظلا كلذرخآ ام ىردي ال مث

 12 نطضقلا نيقونا# ندفلا
 .؟5ا/ .دوه .؟

 .١8و /4 .صصقلا ."
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 لّوا دلج .هبدن ىاعد حرش

 'راحبلا نمرشع عباسلا دّلجملا ليذراحبلا نعربعلا ملاعم ىف هلل ىرونلا ثدحملا اهلقنو

 ًالقن اهضغب بوجو و ةمّرحملا ايندلا بح باب ىف لئاسولا ىف ةييّرحلا خيشلا لاقو
 :لاق هدانساب ىفاكلا ىف ىنيلكلا نع

 و هللا ةفرعم دعب لمع نم ام :لاق ؟لضفا لامعالا ا :الِكا نيسحلا نب ىلع لئس»

 ام لاف ًابعش ىصاعمللو ةريثك ًابعش كلذل ناف ايندلا ضغب نم لضفا هللا لوسر ةفرعم
 سعب تي ذا نينا ةيصعم عنو دمنللا 2 نعراملا 2013 حا ناررتكلا يتلا نمنع
 ةحارلا بحو ةسائرلا ّبحو اينّدلا بحو ءاسّنلا بح كلذ نم بّعشتف هلتقف هاخا

 ءايندلا بح ىف نهلك نعمتجاف لاصخ عبس نرصف ةورثلاو ّولعلا ّبحو مالكلا ّبحو

 :ناوايند ايندلاو ةئيطخ لك سأر ايندلا بح :كلذ ةفرعق دعب ءاملعلا و ءايبثالا لاقف
 '.ةتوعلم ايندو غالب ايند

 راد ايندلا ّنا ىسوم اي :3ا ىسوم ةاجانم ىف :لاق لِ هللادبع ىبا نع :ًأضيا هيفو
 اي .ىل اهيف ناك ام آلا اهيف ام ًانوعلم ةنوعلم اهتلعجو هتئيطخ دنع مدآ اهيف تبقاع ةبوقع
 ردقب اهيف اوبغر قلخلارئاسو ىب مهملعردقب ايندلا ىف اودهز نيمحلاصلا ىدابع ّنأ ىسوم

 ".اهب عفتنا آلا دحا اهرّقحي ملو ءاهب هنيع تّرقف اهملّقع دحا نم امو مهلهج

 :لاق 30 هللادبع ىبا نع هدانساب ىنيلكلا نع دهزلا بابحتسا باب ىف هيف ًاضياو
 ايندلا بويع هرّصبو هناسل اهب قطناو هبلق ىف ةمكحلا هللا تبثا ايندلا ىف دهز نم»

 '.مالسلا راد ىلا ًام لاس اهنم هجرخاو اهءاودو اهءاد

 نم دهزا ناك سانلا نم دحاب تعمس ام :لاق ةزمح ىبا نع هدانساب هيف ًاضياو

 نيسحلا نب ىلع ناكو :لاق .بلاط ىبا نب ىلع نع ىنغلب ام ألا الها نيسحلا نبع

 دهز مالك اهيف ةفيحص تأرقو :ةزمحو با لاق هترضحب نم ىكبا ظعوو دهّرلا ىف ملكت اذا

 اهيف ام تضرعف الفلا نيسحلا نب ىلع تيتا ّمث اهيف ام تبتكف نيسحلا نب لع مالك نم

 .ىكنس باج ١8 ص ١.
 1١0/7. :ىفاك .ةو 8 ص ١2 ج.؟
 اا فاك #4 عا

 .1718/7 :ىفاك ٠١. ص ٠8 ج .*
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 ةاينرخ) اهجورو ةكرلا انذلا هه( فاجر دز فراغ قف ههزلا يلع تطرق نأ دعبل

 :اهيف ام ناك و هحّحص و هفرعف هيلع

 شطب و نيدساحلا ىغب و نيملالطلا ديك مكايا و هللا انافك ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ايندلا هذه ىف ةبغرلا لها نم مهعابتا و تيغاوطلا مكنّئتفي ال نونمؤملا اهيا ءنيراتجلا

 هذه ىف ام ىلا اونكرت الو اهنم هيف هللا مكدّهز اميف اودهزاو اهنم هللا مكرّذح ام اورذحاو

 اهماَيَأ فّرصت فرعي سيلو (لاق نا ىلا) ناطيتسا لزنم ورارقراد اهذختا نم نوكر ايندلا
 قيرط كلسو دشرلا ليبس جبنو هللا همصع نمألا اهنتف ررض ةبقاعو اهتالاح بّلقتو

 ةجهب لجاع ىف دهز وربصلاب ظعتا وركفلا رّركف دهّرلاب كلذ ىلع ناعتسا مث دصقلا

 '(ثيدحلا) ...اهيعس اه ىعسو ةرخآلا ميعن متاد ىف بغرو اهتاّذل نع ىناجت و ايندلا

 نم ّنا :34 نينمؤملاريما لاق :لاق هكر فعج ىبا نع ةزمح ىبا نع هدانساب ًأضيا هيفو
 '.ايندلا ىف دهزلا نيدلا ىلع قالخالا نوعا

 ىف دهزلا هحاتفم لعجو تيب ىف هّلكريخلا لعج :لاق ة/ هللادبع ىبا نع ضيا هيفو
 ايندلا لكأ نم ىلابي ال ىّئح ناميالا ةوالح لجرلا دجيال هِي هللا لوسر لاق :لاق م ايندلا
 '.«ايندلا ىف دهزت ىتح ناميالا ةوالح فرعت نا مكبولق ىلع مارح :الفإ هّللادبعوبا لاق 3

 نم دوبيلا ىلع اف نينمؤملاريما جاجتحا باب ىف جاجتحالا ىف هي, ىسربطلا لاقو

 :هصن ام اها هل ليوط مالك ىف مهرابحا

 ام ءامالا نم هب فيطي نم ىوس ةجوزرشع ةئالث هل ناك ءايبنالا دهزا ُةييََي دمحم و»

 لايل ثالئريعشزبخ نم عبشالو ظقربزبخ لكا الو ماعط اهيلعو ق ةدئام هل تعفر

 ال و ءارفص كرت ام مهارد ةعبراب ىدوهي دنع ةنوهرم هعرد و ُةيَي هللا لوسر ىفوت طق تايلاوتم

 ةمجاولا مويلا ف سيكي ناك دقو دايفلا مانع ينل يادو دالاولا مدل ىطوام عداطو

 ام قحلاب ادّمحم ثعب ىذُلاو :لوقيف ئشعلاب لئاسلا هيتأيو فلا ةئامعبراو فلا ةئامئالثلا

 '.«ثيدحلا .رانيد الو مهرد الوّرب نم عاص ال وريعش نم عاص دّمح لآ ىف ىسما

 .فالتخا ىمك اب 15/4 :ىفاك ١١/١5. :ةعيشلا لئاسو ١.
 00/1١. :راحب .١؟/١ :ةعيشلا لئاسو ١.

 . ا :راحب ١. ؟ر/كاع :ةعيشلا لئاسو 0

 .191//١ا/و 58/٠١ :راحب .؟١/0١ :جاجتحالا .*
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 .راحبلا عبار ىف هي ىسلجملا هلقنو

 ةبطخ نم ناونع تحت ةغالبلا جهن بطخ نم راتخملا باب ىف للي ىضرلا لاقو
 :هّصن ام '«ةمكح و ءاضق هرما» اهردص الثا هل

 هلمع ىف هؤاجر نّيبتي ال هلاب ام ميظعلاو بذك .هللاوجري هّنا همعزب ىعّدي - اهنم»

 آلا قّمحم فوخ لك و لوخدم هتاف هللا ءاجر آلا هلمع ىف هءاجر فرع اجر نم لكف
 ال ام دبعلا ىطعيف ريغصلا ىف دابعلا وجري و ريبكلا ىف هللا وجري لولعم هتاف هللا فوخ

 ىف نوكت نا فاختا هدابعل هب عنصي اّمع هبرّصقُي هؤانث لج هللا لاب امف برلا ىطعي
 هديبع نم ادبع فاخوه نإ كلذك و اعضوم ءاجرلل هارت ال نوكت وا ابذاك هل كئاجر

 اراه هقلاخب نم فوكو | هن ةانعلا ف ةفوحت اعف هكر: نظفي "ل اه هيف عرقا ءالظعا

 عطقناف هللا لغ انهزثا ةيلق.نم اهفقومردك و ةنيع ق ايفدلا تمظع نم كلذك وأ دعوا

 ا اديع انفو ااغلا

 ":تاكلهملا عبر نم سداسلا باتك لَو ىف مولعلا ءايحا ىف دماح وبا ىلازغلا لاقو

 هلل اهتوادع اما ءهّللا ءادعال ةّودعو هللا ءايلوال ةّودع هلل ةّودع ايندلا َناف دعب اَما»

 اهتوادع اًماو ءاهقلخ ذنم اهيلا هللارظني مل كلذلو هللا دابع ىلع قيرطلا تعطق اهتاف

 اوعّرجَت ىّتح اهتراضنو اهترهزب مهتّمعو اهتنيزب مه تنّيزت اهئاف لج وزع هللا ءايلوال

 اهديك و اهركمب مهتجردتسا اهئاف هللا ءادعال اهتوادع اَما و ءاهتعطاقم ىف ربصلا ةرارم

 اونتجاف اهيلا اوناك ام جوحا مهتلذخف اهيلع اولّوعو اهب اوقثو ىّتح اهتكبشب مهتصنتقاف

 و نورّسحتتي اهقارف ىلع مهف دابالا دبا ةداعسلا مهتمرح ّمث دابكالا اهنود عظقتت ةرسح اهنم

 نيذّلا كئلوا نومّلكت الو اهيف اوئسخا :مه لاقي لب نوئاغي الو نوثيغتسي اهدئاكم نم
 ام لقن ىف ضاخف) نورصني مه الو باذعلا مهنع ففخي الف ةرخالاب ايندلا ةايحلا اورتشا

 (158 ص لاق نأ ىلا ايندلا مذ ىلع لدي

 'زيزعلا دبع نبرمع ىلا ىرصبلا نسحلا بتكو

 ١12١. اي ٠8١ هبطخ .7125/9 :ديدج باح .رصم ميدق باج 588 ص١ ج ىديدح حرش .؟

 .قالوب باج دعب هبا 88 ص ا” ج."*
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 «اهفرخز) اهجربزو ةّيندلا اينّدلا هذه (تاجرد) فراخز ىف دهّرلا مهيلع تطرش نأ دعب»

 ةبوقع اهيلا ةّئِلا نم 31 مدآ لزنا انا و ةماقا رادب تسيل نعظ راد ايندلا ناف دعب اما
 اهّرعأ نم ّلذت ليتق نيح ّلك ىف اهل اهرقف اهنم ىنغلا و اهكرت اهنم دازلا َنافريما اي اهرذحاف

 هحارج ىوادملاك اهيف نكف هفتح هيفو هفرعي ال نم هلكأي ٌمَسلاك ىه اهعمج نمرقفتو
 هده ردخاف ءادلا'لوط ةفاخم ءاودلا ةدنق لغربضيو ًاليوط ركن اه ةفاخع البلق نمتح

 تّلحت و اهرورغب تنتفو اهعدخب تنيزت دق ىتَلا ةعاّدخلا ةلاّتنلا [ةراكملا] ةراّدغلا رادلا

 اهيلع بولقلا و ةرظان اهيلا نويعلا ةّيلجملا سورعلاك تحبصاف اهباطخب تفوسو اهلامآب

 رخآلا ال وربتعم ىضاملاب قابلا الف ةلتاق مهلك اهجاوزال ىهو ةقشاع اط سوفتلا و ةهلاو

 اهنمرفظ دق اط قشاعفركدم اهنع هربخا نيح لجوزع هللاب فراعلا ال ورجدزم لؤالاب
 هتمادن تمظعف همدق هب تّلز ىّتح هبل اهيف لغشف داعملا ىسنو ىغط وّرتغاف هتجاحب
 بغارو هتّصغب توفلا تارسحو هملأب توملا تاركس هيلع تعمتجاو هترسح ترثك و

 ريغ ىلع مدق و دازر يغب اهنم جرخف بعتلا نم هسفن حري مو بلط ام اهنم كردي مل اهيف

 املك ايندلا بحاص َّناف اه نوكت امرذحا اهيف نوكت امّرسا نك وريما اي اهرذحاف داهم

 دق وٌراض ًادغ اهيف عفانلا وٌراغ اهلها ىفّراسلا هوركم ىلا هتصخشا رورس ىلا اهنم ّنأمطا

 اهميعن و] نازحالاب بوشم اهرورسف ءانف ىلا اهيف ءاقبلا لعجو ءالبلاب اهنم ءاخرلا لصو

 و ةبذاك اهينامأرظتنيف تآوه ام ىردي الوربداو ىلو ام اهنم عجري ال [ناجشالاب ردكم

 نموهفرظن و لقع نارطخ ىلع اهيف مدآ نباو دكن اهشيعو ردك اهوفصو ةلطاب اهلامأ

 اه برضي ملو ًاربخ اهنعربخي مل قلاخلا ناكولف رذح ىلع ءالبلا نمورطخ ىلع ءامعنلا

 ّلِج ورع هللا نم ءاج دقو فيكف لفاغلا تبهتنو مئانلا تظقيا دق ايندلا تناكل ًالثم

 دقلو اهقلخ ذنم اهيلارظن اموردق هؤانث لج هللا دنع اهاهف ظعاو اهيف ورجاز اهنع

 ىبأف ةضوعب حانج هللا دنع كلذ هصقني ال اهنئازخ و اهحيتافم ُةيِيَي كّيبن ىلع تضرع
 هكيلم هعضو ام عفريوا هقلاخ هضغبا ام بحي وا هرما هللا ىلع فلاخي نأ هرك ذإ ءاهلبقي نا

 هّنا اهيلع ردتقملا اهب رورغملا نظيف ارارتغا هءادعال اهطسبو ارابتخا نيحلاصلا نع اهاوزف

 تءاج دقلو هنطب ىلعرجحلا دش نيح ُةَِْي دّمحمب لج وزع هللا عنص ام ىسنو اهب مركا

 737١. شراصق تاملك .5880/14 :ديدج باج (507/ ص.” ج) «ىبؤم ماطح ايندلا عاتم سانلا اهّيا» :ايندلا مذ ىف

 .مكحلا ظعاوم باتك نعال قنراحبلا نع هلقن انفلسا ىذلا لِ نينمؤملاريما مالك نع ذوخأموهو 111/1٠١. :راحب



 م

 لوا دلج .هبدن ىاعد حرش

 تلججع بنذ لقف ًالبقم ىنغلا تيأر اذا :ا8ا ىسومل لاق هتاّرعو لج هّّبر نع هنع ةياورلا
 بحاصب تيدتقا تئش ناو «نيحلاصلا راعشب ًابحرم لقف ًالبقمرقفلا تيأر اذاو هتبوقع
 ىسابل و فونحلا ىراعش و عوبملا ىمادا :لوقي ناك هتاف الئ يرم نب ىسيع ةملكلا و حورلا

 ىتتادو [رجحلا ىداسو و]رمقلا ىجارس و سمشلا قراشم ءاتشلا ىف ىئثالصو فوصلا

 ىل سيلو حبصاو ءىش ىل سيل و تيبا ضزالا تتبنا ام ىتهكافو ىماعط و ىالجر

 '.ىّتم ىنغا دحا ضرالا ىلع سيلو ءىش

 نوعرف ىلإ مالسلا امهيلع نوراهو ىسوم لجوزع هلل ثعب ال ':هّبنم نب بهو لاقو

 وريف لك ذل وق ظني بل ويب هميم: قاف انزل ع نسنل ىذا هابل اك عورن ل لاق

 نيفرتملا ةنيزو ايندلا ةايحلا ةرهز ىه امناف اهنم هب عّتمت ام امكئبجعي الو ىنذاب آلا سفنتي ال

 امتيتوا اًّمعزجعت هتردق ّنا اهاري نيح نوعرف فرعي ايندلا نم ةنيزب امكنّيزا نا تئشولف

 مهدوذال ىلا ىئايلواب لعفا كلذكو امكنع كلذ ىوزاف كلذ نع امكب بغرا ىّتكلو تلعفل

 امك اهذالم مهبّتجال ىفاو ةكلطلا عتارم نع همنغ قيفشلا ىعارلا دوذي امك اهميعن نع

 مهبيصن اولمكتسيل نكلو ىلع مهناوط كاذ امو ةرغلا لزانم نع هلبا قيفشلا ىعارلا بتجي

 ىف تبثت ىوقتلاو عوضنخلاو فونلاو لذلاب ىئايلوا ىل نّتزتي امنا ًارفوم ام اس ىتمارك نم

 مهدجم و نولمأي هاَيا ىذّلا مهراثدو نوسبلي ىتلا مهبايث ىهف مهداسجا ىلعرهظت و مكبولق
 لّلذو كحانج مه ضفخاف مهتيقل اذاف ,نوفرعي اهب ىذّلا مهاميسو «نورخفي هب ىذْلا

 موي هلرئاثلا انا مث ةبراحملاب ىنزراب دقف أّيلو ىل فاخا نم هنا ملعاو ءكناسلو كبلق مه
 .(198 ص لاق نا ىلا لا نينمؤملاريمال ةبطخ لقن مث) ةمايقلا

 لجوّرع هللا نا بذالاو ةفرعملاو ملعلاو لقعلا لها ملع ال ”:نيسحلا نب دّمح لاقو

 ١. :ديدحلا ىبا نبا حرش عجار 797/19.
 ”. ىف .19/19 :ديدج باج (*07 ص ؟ ج)تالمجلا ضعب ىف توافت عم جهنلا حرش ىف ديدحلا ىبا نبا هلقن

 ضعب ىفو» :هظفل ام هّبنم نب بهو ناكم هردص ىف الئاق كلذ ليبق هيلا انرشا ىذلا نينمؤملاريما مالك ليذ

 «خلا ...ىسوم ثعب امل ىلاعت هللا نا هميدقلا بتكلا

 . .ًاربكم «نسحلا نب دّمحم» :مولعلا ءايحا حرش ىف نيقتملا ةداسلا فاحتا ىف
 .نيسحلا نب دّمحم اهضعب ىفو خسنلا ىف اذكه» :(ةداسلا فاحتا نم نماثلا دلجملا نم ٠٠١١ ص) ىديبزلا لاق
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 «(اهفرخز) اهجربزو ةّيندلا اينّدلا هذه (تاجرد) فراخز ىف دهرلا مهيلع تطرش نأ دعب»

 دهز دق ُةِْدَي هللا لوسر ناو ةليلق ةريقح هدنع اهتاو هئايلوال اهضري مل هّناو ايندلا ناها دق

 اوكرتو ىفكي ام اهنم اوذخاو ًالضف اومّدق و ًأادصق اهم اولكا اهتنتف نم هباحصا رّدحو اهيف

 اورظنو ءةعوجلا ّدساَمت هاندا ماعطلا نم اولكاو ةروعلارتس ام بايثلا نم اوسبل ءىهليام

 ايندلا اوبّرخف بكارلا دازك ايندلا نم اودّوزتف ةيقاب اهنا ةرخآلا ىلاو ةيناف اهّئا نيعب ايندلا ىلا

 اولحتراف مهنيعأب اهيلا نورظنيس مهنا اوملعف مهبولقب ةرخآلا ىلا اورظن و «ةرخآألا اهب اورّمعو

 اومعنتو ًاليلق اوبعتو اوربص ةّبحملا ىف مهئادباب اهلا نولحنريس مهئا اوملع امل مهبولقب اهيلا

 .(لاق نا ىلا) مهل هرك ام اوهرك و مط ّبحا ام اوّبحا «ىركلا مهالوم قيفوتب كلذ لكًاليوط

 اا ىسيع ّنا ىّتح ّدشأ ايندلا ميعن نم هرذح ناك نقتاو ىوقا هتفرعم تناك نم لكو

 .ايندلا ىف تبغر :لاق و سيلبا هل لّثمت ذا هامر م 3 مان الرجح ىلع هسأر عضو

 ريعشلازبخ لكأيوهو ةمعطألا ذئاذل سانلا معطي هكلم ىف اللا ناميلس ّنا ىّتحو

 عم ةمعطألا ذئاذل نعربصلا ناف ةّدشو ًاناهتما قيرطلا اذهب هسفن ىلع كلملا لعجف

 اكف ُهقيانّيبن نع ايندلا ىوز ىلاعت هللا ّنا :ىور اذهل و ّدشا اهدوجو و اهيلع ةردقلا

 له وحلا عيالنا هلا طأس اذهلو عوججلا نم هنطب ىلعرجحلا ّدشي ناكوأم ابا ىوطي

 6 .م اورقوتيل مهيلع ًانانتماو مهلا رظن كلذ لك لثمالاو لثمالا مث ءايلوالاو ءايبنالا

 ةقفش ةماجحلاو دصفلا ملا همزليو هكاوفلا ةّذل هدلو قيفشلا دلاولا عنمي امك مِهلّقح

 [ىلازغلا مالك ىبهتنا] .«هيلع ًالخب ال هلأّبحو

 ام الا ءايحالا نع هانلقن ام ّلك 'ءاضيبلا ةّجحملا ىف ىناشاكلا ثدحملا لقن دق :تلق

 :نرضبلا ندا نع هلق

 :اإ ىسوم نع ًالقن ىلاعت هلوقريسفت ىف لاق اميف 'نآرقلا بئارغ ىف ىروباسينلا لاقو
 :هّصن ام «ىردص ىل حرشأ ترا

 ب دمحمو «نتركلا ديلا وتوسحلا هي دقسشمو» ويددقلا ةلايز و هيضتلا وتدوم م قوكلا ةاردلا نيتحتلا

 و لاله نب نسحلا نب دمحمو ؛ىطساولا نارمع نب نسحلا نب دّمحمو ؛ىفوعلا دعس نب ةّيطع نب نسحلا
 .«فنصملا هدارا مهّيا ملعا هّللاو .ىنادمهلا ديزي ىبا نب نسحلا نب دّمحم

 .55و ١7و هو 7 ص ءجو 707 ص 0 ج.١
 .ىكنس باج 077 ص7 ج7



 مع

 لقوا دلج ءهبدن ىاعد حرش

 داؤفلا و ء«ةعلقلاك ردصلا و ؛ةكلمملاك ةّيلكلاب ندبلا :لوقتف كلذل ًالثم برضنل»

 ىذلاريبكلا لماعلاك ةوهشلا وريزولاك لقعلاو كلملاك حورلا وريرسلاك بلقلاو «ةفّصلاك

 ناوملاو :بيدأتلا و :برضلاب لفعتشي ىدلا هبهفسالا4 بضغلاو ةدلتلا ىلا عنا بلع
 و عاطم كلمك ناطيشلا نا مث ,عاّنصلاو ةلمعلاو نيفرتحملاك ىوقلارئاس و سيساوجلاك

 اذاف ودرج ةميماتلا قالاتقتالا تاس ضرتملا و ىوملا وعلل وة دليلا هله تفاضاتلا

 ىلا وعدي لقعلا لعجف ىوهمم لا هلباقم ىف ناطيشلا جرخا لقعلاوهو هريزو حورلا جرخا

 مصخلا جرخاف لقعلل ةناعا ةنطفلا جرخا حورلا ّنا ّمث ءناطيشلا ىلا ىوهلاو ىلاعت هللا

 نا مث .ايندلا تال نسحت ةوهشلاو ايندلا بياعم ىلع كفقوت ةنطفلاف ةوهشلا هتلباقم ىف

 ركفت فَي لاق ام ىلع بئاعملا نم بئاغلا ورضاحلا ىلع فقوتل ةركفلاب ةنطفلا ّدمأ حورلا
 ملحلا حورلا ججرخا مث ,ةلفغلا ةركفلا ةلباقم ىف ناطيشلا جرخاف ةنس ةدابع نمريخ ةعاس

 و ةليدعلا ةئاراي و اطيرشلا يقلاف اديبحب عيبقلاو اجيب نيشسملا ىرقاةلونفلا اق حاذقلاو
 ,هناش الا ءىش ىف قرخلا لخدامو هناز الا ءىش ىف قفرلا لخدام هِي لاق اذهلف ةعرسلا

 ةيرصتملا نه وةيفو تايثلاو ققرلا قم لمحل مان ةكسوت ضنالا و تارهتسلا قلعيو
 ًاقدنخ ةعلقلاوه ىذلاردصلا اذهل نا مث .ةكرعملاوه كردصو كبلقو َنيَمَصلا نيب ةعقاولا

 روسلا و ًاميظع قدننلا ناك ناف ةرخآلا ىف ةبغرلاوهو روس هلو ايندلا ىف دهزلاوهو
 نم هدونج و ناطيشلا لخد ٌدضلاب ناك ناو اومزهاف هدونج و ناطيشلاركسعزجع ًاّيوق

 لاصخلارئاسو ةبيغلاو ةميمنلا نمو هللاب َنِلَظلا ءوسو لخبلا و بجعلاو ىوهلاوربكلا

 جرخاو قيفوتلا ددم ءاج اذا مث هيلعرمالا قيضيورصقلا ىف كلملا نّصحتي و ةميمذلا

 .«ىردص ىف حرشا تر .حرشناو حسفنا ةعلقلا نمركسعلا اذه

 لؤالا بابلا ىف ارابخالا ىلاثل ىف هلي ىناكرسيوتلا ئينلادبع خيشلا ليلجلا ماعلا لاقو

 تاوهشلا و ةّيندلا ايندلا فراخز ىلا هليمب ىضفي و بلقلا داوس بجوت ةيصعملا ّنأ ىف
 :ةينافلا ةّينالا ةّيناسفنلا

 ىفرمعلا فرص و اهب لاغتشالا و ايندلا مذ ىف درو ام عومجم نم ىلرهظي دق لوقا»

 ١. ص 6.
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 ببييصب ” تتح برا تتح يي بعل بع

 ««اهفرخز) اهجربزو ةّيندلا اينّدلا هذه (تاجرد) فراخز ىف دهّرلا مهيلع تطرش نأ دعبا

 :هلوقك تاوهشلاو تاذّللا كرتو دهزلا حدم ىف درو امو هكرت نكميو بجي ال امو تاحابملا

 ءايبثالا بحت نمو ءاهنم تلكا اهيلا تّرطضا اذا ةتيملا ةلزنم آلا سفن نم ايندلا ةلزنم ام

 ةّيويندلا تاوهشلا عابتا ّنا ةلومأملا تاوهشلاو ةنوذأملا تاذّللا نع ءايفصالاو ءايلوالاو

 ىحوا اميف ىلاعت هلوق هبرعشي امك هتواسقو هتملظ ثرويو بلقلا رّدكي ام اضيا ةحابملا

 نع قاجانم ةوالح بهذي ايندلاب مهلا ّناف اينّدلاب مها و ىنايلوال ام :الظا دواد ىلا هب

 همنغ ىعارلا دوذي امك اهميعن نع هءايلوا قعي مهدوذال ىلا : لكم ىسوم ىلاو .مهبولق

 و ةّرغلا دراوم نع هلبا قيفشلا ىعارلا بّنجي امك اهكولس مهبّتجال ىفاو ةكلطلا عتارم نع

 ىنقزرا مهّللا هه ىسيع لوقو ,ىتمارك نم مهبيصن اولمكتسيل نكلو ىلع مهتاوط كلذ ام
 ىف هلوقو ,ىنيغطيف كلذ قوف ىنقزرت ال وريعش نم ًافيغر ةّيشع وريعش نم ًافيغر ٌةودغ
 دن ءاملا قب نذئانللا نا امكرياكالا نطفي لاقو. ابتدلا لوضف وكري هالقعلا :ثينح

 ةوالح هبلق نم جرخيو ةلاحم ال ةوسقو ًانير هبلق دجي ايندلا بحاص كلذك ةلاحم الأللب
 ءاملاب ولم حدق ىف بصي ىذلا ّلخلا لثم ناسنالا بلق ىف كلذ لثمو ءاعدلاو ةدابعلا

 ناك كلذ لجالف ناعمتجي الو ةلاحم ال ءاملا نم جرخي ّلخلا نم لخدي امردقبف بذعلا

 اوضرعا تالامكلا لوبقل ادادعتسا مهاوقاو ًاسوفن قلخلا لمكا مهنوك عم ءايلوألاو ءايبنألا

 هيف اوناك ام ىلعا ىلا جورعلل تادهاجملاو تاضايرلاب اولغتشاو اهّلك اهتابّيطو ايندلا نع

 ناتّرض ةرخآلا عم اهرساب اهتاوهشو اهتابّيطو اهتاّذلو اينّدلا نا نم هوملع امل الا كلذ امو

 ىرخالا طخست امهيدحا ىضرت ام ردقبف قرشملاب ىرخالا و برغملاب امهيدحا نيتدلبلاكو

 .«ىرخالا نم دعبي امهيدحا نم برقي امردقبو

 حرش ىف 'ىفاكلا لوصا حرش ىف هب ىزاريشلا ردص ىلوملا هلأتملا يكحلا لاقو
 تشع ناكلا ثندنحلا

 اهتاّذل و ايندلا نع ديهزتلا و ةرخآآلا ىف بيغرتلا و ةنسحلا ةظعوملا ىف عبارلا دهشملا»

 علل ايْنَّدلا ءاََللاَمَو ةلافف ةرفكلا قف مهبَعرو لقعلا لها ظعو مث ماشه اي :إ لاق
 طوتم ناسنالا لامك نا تيملع دق" قولق ةََجالَفأ َنوَُتي َنذَّلِل ءْيَح َُرِهكْلا اًدلِلوُوُهَلَو

 ١. :ديدج باج .ىكنس باج 508 ص ١/719.

 ". .”؟ ؛ماعنألا
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 لّوا دلح .هبدن ىاعد حرش

 قلعتلا عطق نع ةرابع وه و دهزلاف تاقّلعَتلا نع هّرنتلا و تامولعملاب ةطاحالا نيرماب
 مظعا نم قلعتلا ءاقب عم ههبشو توملاب اهعاطقناوا ايندلا عطق نعال سفنلا نع ايندلاب

 يو :ىلاعت هللا لاق ًاضيا ملعلا هأشنمو ملعلا دعب تاماقملا

 اوُبوأ َنِذّلا َلاَقَو © مب ِميِظَع حوده نورق قوام لعمال اياد ايلا تودي

 ده بسمق ثور اطلاذلا اهاقلت الو اهلا يعز نما نعل دكا قفاوت يكلي فلعل

 .(لاق نا ىلا) ءانثلا ةياغوهو ملعلاب هلها فصوو ءاملعلا ىلا

 هناحبس هللا هّبن دقو ةريثك ايندلا ّمذو دهزلا ةليضف ىفرابخالاو تاِنآلا نا ملعاو
 هبسحي ةعيقب ضرا ىف بارسلاب ةرات اهلّثم ناب اهتالطبو اهتّسخو اهنهوو ايندلا روثد ىلع

 :لاقو تاملظلاب ةراتو ؛تامانملاو مالحالاب ةراتو ,توبكنعلا تييبب ًةراتو ؛ًءام نآمظلا

 هكر فر ودب هيكل ار اجلا قر ضنشم ادلزز وي اتكتاه لإ كا 0
 نا هسوهتف"...قرفخلا لع اكن لا ةاكلل ارثجتش | «زافكلا فضو:ق:لاقاؤ: قت

 :لاق 3ك هللادبع ىبا نعو ءايندلا ىلع ةرخآلا ٌبحتسيو كلذ ضيقنب 0

 انادي ءايقاذلا بروده هتكيو هناشل انني وطنا وي هلق:ق ةكمملا للا توفا انكدلا قف نهو دبف

 ىلع موهفملاب لدي ًاضيا ثيدحلا اذهو ؛مالسلا راد ىلا أملاس ايندلا نم هجرخاو اهئاودو

 هحاتفم لعجو تيب ىف هلكريخلا لعج :اِئلي هنعو .ءامكحلا مه ايندلا بويعبريصبلا ّنا
 عمجي اهو هلراد ال نمراد ايندلا هِي هللا لوسر لاق :لاق اهب هنعو ءايندلا ىف دهزلا

 قطناو هبلق ىف ةنكحلا عيباني ىرجا ًاموي نيعبرا ايندلا ىف دهز نم :ليقو .هل لقع ال نم
 :لاق ؟كناميا ةقيقح ام :لاقف ًاّمح نمؤم انا :ُلِخَي هللا لوسرل ةئراح لاق الو ءهناسل اهب

 ٌّقأكو نانلاو ةئيماب ٌنأكف اهبهذو اهرجح ىدنع ىوتساف ايندلا نع ىسفن تفزع
 دقو ,هنومضم اذه .هبلق (ناميالا) هللا رون دبع ,مزلاف تفرع ُهيََِي لاقف .ًازراب ىبر شرعب

 .باتكلا اذه ىف امك لوطارخأ ظفلب ىور

 ىلاو هسفن ىلا سايقلاب ماسقالا تاجرد بسح ًافعضو ٌةَوق ةفلتخم تاجرد دهزللو

 ؟.طه.١7١.
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 «(اهفرخز) اهجربزو ةّيندلا اينّدلا هذه (تاجرد) فراخز ىف دهّرلا مهيلع تطرش نأ دعب»

 ماسقالا ىف تاجردلا و ليصافتلا كلت عضوم انهه سيل هيف بوغرملا ىلاو هنع بوغرملا

 .ايندلا مذ باب ىف هيلا عجرن لجالا ىف هللا لّهم ناو

 ىنعا نوكلا اذه ناوه اهل ءاقب ال ةيناف اهيف امو ايندلا نوك ىلع ناهربلا ّنا ملعاو
 ءازجا هل ىّدام مسج ّلك ّنالف لؤالا انما ًانامز و ًاناكم صقان نوك ىداملا ىعيبطلا دوجولا

 عيمج آلا سيل لكلاو سكعلاب و هبحاص نع مودعم بئاغ اهنم لكو ةّيمهووا ةّيجراخ

 ّنال ةايحو كاردا هيف سيل اذهو هسفن نع مودعم لكلاف اهلك نع اهلك ةمودعملا هءازجا

 هريغ كردي هي هسفن كردي هي امو هتروصل وا ءىشل ىروضحلا دوجولا نع ةرابع كاردالا

 ةضراع ىهف ةّيويندلا ماسجالل دجوت ةايحو ملع لكو ةلاهجلاو توملا ملاع ملاعلا اذهف
 و ةرخآلا ماع نم سوفنلا رهاوج و قّلعتلا نم ًابرض اهب ةقّلعتملا سوفنلا ةهج نم اهل

 و ٌبِعَلَوْوهَل دلائل ُةاَيَحلا هِذِه اَمَو » :ىلاعت هلوقب راشا هيلاو ملعلاو ةايحلا ملاع ةرخآلا

 «'َنوُمْلْعَي اوُناَكَْوَل ُناَوَيحْلا ل ٌةَرِعكْلاَراَّدلا َّنِإ

 وا تناك ةّيكلف ةّيمرجلا عئابطلا ّنا ىلع ةّيلقعلا انبتك ىف ناهربلا انها دقف ىناثلا اماو

 اهدوجوو اهدّدجتو اهثودح نيع اهؤاقبف نآ لك ىف ثودحلاو دوجولا ةدّدجتم ةّيرصنع
 ةرخآلا ةأشنلا فالخب لاوز راد ايندلا ًاذاف عئابطلل ةعبات ضارعالا و ةّداملاو اهاوز سفن

 .«رارق و تابثراد اهتاف

 بيرقتب هحرش هّنكل كلانه دهزلا حرشي ىتح ايندلا مذ باب ملاعلا اذه غلبي مل :تلق

 حرش ىف نايبلا اذه ديعب لهجلا و لقعلا باب ىف لاق هّنا كلذ و هحرش ىضتقا رخآ
 :هّصن ام لهجلاو لقعلا دونج نايب فوه ىذلارشع عبارلا ثيدحلا

 نيكلاسلا تاماقم ةلجو نيقتملا تافص لئالجو نيحلاصلا مراكم متئاظع نم ّنا ملعا»

 نم ّنا امك هللا دنع اميف ةبغرلاو ايندلا ىف دهزلا نيقيلا و ةعاطلا ىمدقب ىلاعت هللا ىلا

 بلط نع ضارعالاو ايندلا ىف ةبغرلا نيمرجملا لامعا تائّيسو نيقفانملا تافص حئابق
 لصالاو «ةلئاز ةيناف ةرئاد ةلطابروما اهتاّذلو ايندلا َناب ملعلا لالا ف لصالا و «ةرخآلا

 يف ٍهِمَوَق ىلَع مََرَحَغ :ىلاعت هللا لاق اهئاقب و ةرخآلا ماودب و اهباهذو اهئانفب لهجملا ىناثلا ىف
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 لقا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 و © ٍميِظَع يحول هن وراق ِقوُأ ام لكم امل يَ اياد احلا َتوُِرُي نَا لاَ هيي
 نواصل داما آلَواِياَص َلَِعَوَنمآْن مريح لل بوت مُكلَو مَا او نيل لاَ
 كينيع ندمت ال :لاقو ءانثلا ةياغوهو ملعلاب هلها فصوو ءاملعلا ىلا دهزلا بسنف

 لاقو .قباوريخ كبر قزرو هيف مهتتفنل ايندلا ةايحلا ةرهز مهنم ًاجاوزا هب انعّتم ام ىلا
 وه نموؤملا ّنا هموهفف .ةرخآلا ىلع ايندلا ةايحلا اوّبحتسا نيذلا :راقكلا فصو ضرعم ىف

 .ايندلا ةايحلا ىلع ةرخآلا ةايحلاراتخيو ةرخآلا بحتسي ناوهو كلذ دضب فصتي ىذلا

 نع ُةْيَِي هللا لوسر نع لئس امل و .ئيجيس امك ايندلا مذ ىف ةريثكف رابخالا امو

 اذه ام :ليقو '... ِمآلَسِإْلِ ُهَرَدَص َحَرْسَي ُهَيِدهَي نأ ُّللا دري ْنَمَف :ىلاعت هلوق ىف حرشلا ىنعم

 و هللا لوسر اي :ليقو حسفناو ردصلا هل حرشنا بلقلا لخد اذارونلا ّنأ :لاق ؟حرشلا

 دادعتسالا و دولخلا راد ىلا ةبانالاو رورغلا راد نع ىفاجتلا «معن :لاق ؟ةمالع كلذل له

 حارشناو بلقلا رون ةمالعو مالسالا طرش دهزلا لعج فيكرظناف ؛هلوزن لبق توملل

 .رورغلا راد نع ىفاجتلا وهو ردصلا

 ,ماسقاو تاجرد لكلو هنع امو هيف امو هسفن ةئثالث دهزلا ناكرا ّنأ ملعاو

 اهيلا هسفنو هتشم اهوهو ايندلا ىف دهزي نأ هنم ىلفسلا ةجردلاف دهزلا تاجرد اَمأو

 :دّهزتملا ىّمسي اذهو اهّقمكيو اهدهاجي هّنكلو ةلئام

 هيف عمط ام ىلا ةفاضالاب اهاّا هراقحتسال ًاعوط ايندلا كرتي ىذلا هيناثلا ةجردلاو

 ليلق راظتنا ىلا جاتحي ناك ناو كلذ هيلع شي ال هّناف نيمهرد لجال امهرد كرتي نمك

 ّنظيو هدهزبو هسفنب ابجعمو هيلا اتفتلم نوكيو هدهز ةلاح ال ىري دهازلا اذه نكلو

 .دهزلا لامك سيل ًاضيا اذهو ءهنم ًاردق مظعاوه املردق هل ًائيش كرت هّنا هسفنب

 هدهز ىري الف هدهز ىف دهزيو ًاعوط ايندلا ىف دهزي نا ايلعلا ىهو ةئلاثلا ةجردلاو
 ريف سوس لك او ةردق كرت نيك ءىقأل ايقذلا نا رعي ذا ايشكرعهلا ريآل ذا

 ةرذق نم سخا ةرخآآلا ميعن ىلا سايقلاب ايندلا ذا ًائيش ًاكرات هسفن ىري الو ةضواعم كلذ

 ١. .80و /9 .صصقلا
 ١. .ماعنألا 170.
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 «اهنرخ) اهحييزو ةالا اننّدلا هذه (تاحرد): فراغ ق فهزلا عيلع طرق نأ دعبل

 .ةفرعملا لامك هببسو دهزلا ىف لامكلاوه اذهو ةنيمث ةرهوج ىلا سايقلاب

 مالالارئاس و راّنلا نم ةاجنلا هيف بوغرملا نوكي نا اهّواف :هيف بوغرملا تاجرد اّماو

 امك لاوهالا نم دبعلا ىدي نيب امرئاسو طارصلارطخ و باسمحلا ةشقانم وربقلا باذعك

 .رابخالا هب تدرو

 ةدوعوملا تاذّلا و ةرخآلا ميعن و هللا باوث هيف بوغرملا نوكي نا طسؤالا ىهو اهيناثو

 و مدعلاب ًةعانق ايندلا اوكرت ام ءالوه ناف نيجارلا دهز اذهو اهريغ و روصقلا و روحا نم

 .هل ةياهن ال ميعنو مكاد دوجو ىف اوعمط لب ملالا نم صالخلا

 ىلا هبلق تفتلي الف هءاقل ىفو هللا ىف الا ةبغر هل نوكي ال نا اهالعا ىهو اهئلاثو

 هللاب مها قرغتسموه لب اهبرفظلاو اهلين دصقيل تاذّللا ىلا الو اهنع صلخيل مالآلا

 ةقيقحلاب نودّحوملا مهو نيفراعلا نيّبحملا دهز اذهو ًادحاو ًأَمه هّيه حبصاو هدحو ىلاعت
 .هللاب ءاقبلاو هسفن نع ءانفلا لاحلا اذه لامك و فخ كرش نمولخبي ال هللاريغ بلط ذا

 اهطبض نكمي ال ليصفتلا بسحب ةريثك ىهف هنع بوغرملا ىلا ةفاضالاب تاجردلا اَماو

 و لمجلارئاسل عمجاو لمجا اهضعب ليصافتلاب ةطيحم عماجم ىلاريشن نكلو اهرصح و

 .برقا داحألا ليصفت ىلاو حرشا اهضعب

 ىف دهزي ىّتح هيف دهزي نا ىغبنيف هللا ىوس ام ٌلكوهف ىلوالا ةجردلا ىف لامجالا انما

 اذهو ةوهشو عّنبمت اهيف سفنلل ةفص لك ىف دهزي نا ةيناثلا ةجردلا ىف لامجالا ماو
 .اهريغو هاجلاو لاملاو ةسائرلا وربكلا و بضغلا و ةوهشلا نم عبطلا تايضتتقم عيمج لوانتي

 سفنلا ظوظح عيمج ذا اهبابسا و هاجلاو لاملا ىف دهزي نأ ةئلاثلا ةجردلا ىف لامجالاو

 .هاجلا و لاملا ىلا عجري

 ّناف مهردلا و رانيدلا ىفو ةردقلاو ملعلا ىف دهزلا ةعبارلا ةجردلا ىف ىذلا لامجالاو

 عجريف هبايسا ترثك نا و هاجلاو ءمهردلاو رانيدلا اهعمجيف اهفانصا ترثك ناو لاومالا

 هاجلاب دوصقملا ّناف بولقلا كلمب قّلعتي ةردق و ملع لك هب ىنعاو ةردقلا و ملعلا ىلا



 ضد

 ءاهيلع ةردقلا نايعالا كلمب دوصقملا َناامك كلذب روعشلا عم اهيلع ةردقلاو بولقلا كلم

 نع دهزلا هيفام جرخي داكيف غلبا ليصفت ىلا ىلامجالا ليصفتلا اذه نع انزواج ناف

 نم ِتاََهَّشلا ّبُح انني :لاقف اهنم ةعبس ةدحاو ةيآ ىف ىلاعت هللاركذ دق ورصحلا
 فدا :ءاقنالا 35 قل لكل ةصْفلاَو ِبَهَّذلا ع نم ِةَرطْمُمْلاريِطاََقْلاَو ثقيلا و ءاملا

 ىرخا ةيأ ىف دهزلا هيف ام ىا هّدر مث .'بآَمْلا ٌنْسُح ُهَدْنِع ُهَّلل ويدل احلا عام مذ

 لاومألا ير 2 ٌرُخاَقَتَو هَئِيِرَوُوْهَلَو ٌبِعَل اند ةاَيحلا امن اُمَلَعا :لاقف ةسمخ ىلا

 : كولو ٌبِعَل ذل ايلا ايلا امو :لاقف نينثا ىلارخآ عضوم ىف هّدر مث دالَوَدْلاَو

 0 ' ىَواَمْلا ىهدّنجْلاَّنِإَف © ىَوَهْلا ٍنَع َسْمّنلا ىَعَتَو ... :لاقف دحاو ىلا لكلا در
 دهزلا بتارم ىلعاف .هيف دهزلا نوكي نا ىغبنيف ايندلا ىف سفنلا ظوظح عيمج عمجي ظفل
 اهظوظح ىا سفنلا ىوه نع دهزلا اهدعبو هللا ىوس اميف دهزلا هيف دوهزملا ةهج نم
 .ةّيعرشلا تامّرحملا ىف دهزلا اهانداو ةّيويندلا

 و للاعت هيلا برقلا جراعمو قالخالا مراكم نم هناو اهناكراو دهزلا ىنعم تملع اذاف

 و سفنلا ظوظح ىفو ايندلا ف صرحلا ىا هّدض ىتَلا ةبغرلا هيلع سقف لوصولا بابسا
 هتايآ و هللا نع ضارعالاو اهتاوهش و سفنلا ضارغا نم دحاو دحاو ىفو هاجلاو لاملا ىف

 نمو لاعت هنع دعبلا ىواهمو قالخالا ىواسم نم ىهو ةرخآلا نعو هلسرو هبتكو

 ٠ .«ناطيشلا دونج نم اذهو كلملا دونج نم لّوالاف ءباذعلاو نعللا بابسا

 '”ىلازغلل مولعلا ءايحا نم هتمتاخ ىلا هتحناف نم هرساب قيقحتلا اذه ملاعلا اذه ذخا دق :لوقا

 ىلاو هنع بوغرملا ىلاو هسفن ىلا ةفاضالاب هماسقاو دهزلا تاجرد نايبو دهزلا باتكرظنا)
 امك هبأد اذهو هسفن نم هّنأك مالكلا قاسو هذخأم ىلارشي مل هّنا بيجعلا نمو هيف بوغرملا

 .هتمجرت عجارف كردتسملا ثلاث ىف هي ىرونلا ثّدحملا هيلا راشا

 .1١؟ .نارمعلآ ١.

 يدل
 ."”7 .ماعنألا .'؟
 .81و ٠١٠ .تاعزانلا .*

 57/8/١. :ديدج باج .ىكنس باج ال8و ٠7٠١ ص ىفاك لوصا حرش .6

 7١7. ص ؟ ج .#



 نكن
 27727222222 72_22 2_2 وو ا ا و بأ خب بيج

 «(اهيفرخت) اهجريزو ةّيثدلا اينّدلا هذه (تاجسرد): فراخ قدهتلا ميلع تطرق نأ دعت

 .'ءاضيبلا ةجحملا ىف أضيا ضيفلا تارابعلا لقنو

 ':تاداعسلا عماج ىف ّقارنلا ىدهم دّمحم ىلوملا ليبّتلا قّقحملاو ليلجلا ملاعلا لاق

 اهكرتيو هبلقب ايندلا ديري ال ناوهو دهّرلاوه اهيلإ ةبغّرلاو ايندلا بح ّدض نا ملعأ»

 نم اهتابّيطو ايندلا عاتم نع ضارعالاوه ىرخأ ةرابعبو هندب ةرووضردقب اّلِإ هحراوجب

 ىلإ الودع ايندلا نع ةبغّرلا وه :رخآر يرقتبو توملاب لوزي امرئاسو بصانملاو لاومألا

 هللا ىوس ام لك نع بغر نف ءايلعلا ةجرّدلاوهو .هللا ىلإ الودع هللا ريغ نعوأ «ةرخآلا

 ًافوخ ايندلا ظوظح نع بغر نمو .قلطملا دهازلا وهف هللا اَّلِإ بحي ملو سيدارفلا ىّتح

 هّنكلو دهاز ًاضيأ وهف راهثألاو هكاوفلاو روصقلاو روحا نم ةّنهلا يعن ىف ًاعمط وأ رانلا نم
 وأ هاجلا نود لاملا كرتي 0 ضعب نود ايندلا ظوظح ضعب كرت نمو لوألا نود

 .ًاقلطم دهازلا مسا ٌقحتسي ال ةنيّرلا ىف لّمجَتلا نود لكألا ىف عسوتلا كرتي

 كىرتلا ثعاب ناكو اهكرتو ايندلا لين نم نكت اذإ قّقحتي امنِإ دهرلا َنأرهظيركذ امبو

 رادلاو هللاوهو هيلإ بوغرملا ىلإ ةفاضالاب ايندلا ىنعأ هتساسخو هنع بوغرم ا ةراقحوه
 نم ةرخآلا رادلاريغو ىلاعت هللا ريغ ضرغل وأ اهيلع هتردق مدعل كرتلا ناك ولف ةرخآألا

 ظفح ىف امل لاقثتسالا وأ ءاخسلاو ةّوتفلاب رابتشالا وأ بولقلا ةلامتساو ركذلا نسح

 .الصأ دهزلا نم نكي مل لذ لائمأ وأ ءانعلاو ةّقشملا نم لاومألا

 'دهّرلا حدم ىف لصف

 ِهِمْوَق لعمر » :هناحبس هللا لاق نيكلاسلا تاماقم ىلعأو نيدلا ران ديحا 0

 اململا إدا بسنف © هللا اوم هُو ملم او يل لَو" ِهِتنيز يف
 ت2

 .750. 7817 صال ج١
 .15/817 فجن مود باج 04 ص 7١ ج.؟
 اديب دوب رايتخا رد هك ىياهباتك رد تسا ىقارن موحرم مالك رد هحفص دنج نيارد هك ىتاياورزا ىخرب :هجوت ."

 اب ىهاك ديدركر كذ نآ كردمو دش اديب هك مه ىتاياورو .دشاب هدش هتفرك ىلازغ مولعلا ءايحازا ًالامتحا .دشن

 .دوب فالتخا ىمك

 .,/4 .صصقلا .*

 ©. .صصقلا 8٠١.



 حب

 لقا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 اهنم هتؤن اينّدلا ثرح دري نمو :لاقو قبأوريخ كبر قزرو هيف مهنتفنل ايندلا ةايحلا ةرهز
 .بيصن نم ةرخآلا ىف هلامو

 :هتعيض هيلع قّرفو .هرمأ هيلع هللا تّئش ايندلا هّمهو حبصأ نم :ُةَْيََي هللا لوسر لاقو

 عمج ةرخّلا هّمهو حبصأ نمو ؛هل بتك ام الإ اينّدلا نم هتؤي ملو ؛هينيع نيب هرقف لعجو

 .ةمغار ىهو ايندلا هتتأو «هبلق ىف هانغ لعجو ءهتعيض هيلع ظفحو ءهّيه هل هللا

 .٠ ةمكحلا قلي هّنإف هنم اوبرتقاف ايندلا ىف ًادهزو ًاتمص ىطعأ دق دبعلا متيأر اذإ : يي لاقو

 .اينّدلا ىف دهزيلف «ةيأدهريغب ىدهو ,مّعتريغب املع هللا هيتؤي نأ دارأ نم : هيي لاقو

 '.سانلا ىتحي سانلا ىديأ ىف اميف دهزأو .هللا بحي اينّدلا ىف دهزأ : هِي لاقو

 راتخاف هترخآو هايند هل تضرع نم نع اي :مالسلا هيلع نينمؤملاريمأل ُهِيِيي لاقو

 ”.رانلا هلف هترخآب ًافافختسا ايندلا راتخا نمو :ةّنجلا هلف ايندلا كرتو ةرخآلا

 اَلِإ ىنغلاالورّبججتلاو لتقلاب الإ ىلملا مهل ميقتسي ال موق ىدعب نوكيس : هِي لاقو
 مكنم نامّرلا كلذ كردأ نف الأ ءىوم لا عابتاب اّلِإ ةّبحملاالو ءلخبلاو (رخفلاب)رقفلاب

 ىلع ربصو .ةّبحملا ىلع ردقيوهو ءاضغبلل ربصو .ىنغلا ىلع ردقيوهورقفلا ىلعربصف

 '.ًاقيّدص نيسمخ باوث هللا هاطعأ هللا هجو اَلِإ كلذب ديري الّرعلا ىلع ردقيوهو ُلَّذلا

 حسفناو هل حرشنارونلا ّنِإ :مالسإلل ردّصلا حرش ىنعم نع لئس ام دعب ُةَدَي لاقو

 ىلإ ةبانإلاو رورغلا راد نع ىفاجّتلا معن :لاق ؟ةمالع نم كلذل لهو هللا لوسر اي :ليق

 :هلوزن لبق توملل دادعتسالاو دولخلا راد

 ,ىلذك سيلف :لاق .ىلاعت هنم ىبحتسنل اَنِإ :اولاق ءايحلا ٌقح هللا نم اويحتسا :لاقو

 :نولكات ال ان: نوغمو :نونكتست آل اموت

 :اوركذف ؟ مكناميإ ةمالع امو :لاق .نونمؤم اَنِإ :اولاقو دوفولا ضعب هيلع مدق هّنَأ ىورو

 1١". /2ال/ :راحب .0١١و 4./ :راوثالا ةاكشم ١.

 .؟٠0 /9 :ةعيشلا لئاسو .١7؟و ١؟ :ىسوط ىلاما ."

 ٠١8. :رابخالا عماج .
 رض ١/ :مارو هعومجم ."؟
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 «(اهفرخز) اهجربزو ةّيندلا اينّدلا هذه (تاجرد) فراخز ىف دهّرلا مهيلع تطرش نأ دعب»

 ةبيصملاب ةتامشلا كرتو ءءاضقلا عقاومب اضرلاو ءاخرلا دنعركّشلاو «ءالبلا دنعربّصلا

 ال ام اونبتالو ,نولكأت ال ام اوعمجت الف كلذك متنك نإ لدي لاقف ءءادعالاب تلزن اذإ

 .نولحرت هنع اميف اوسفانتالو «نونكست

 .مهناميإ تالمكم نم دهّزلا لعجف

 ؛ةّنِجلا هل تبجو اهريغ اهعم طلخي ال ؛هّللا اّلِإ هلاالب ءاج نم د ُهْلِكَي لاقو

 .اهبلطو ايندلا ّسحب «اهريغ»رَسفو

 ءاد هفّرعو هناسل اهب قطنأف هبلق ةمكحلا هللا لخدأ اينّدلا ىف دهز نم : ُهُيَََي لاقو

 .مالَسلا راد ىلإ ًاملاس اهنم هجرخأو اهءاودو ايندلا

 هللا لوسر اي :هل تلاقو عوجلا نم هب تأر امم تكب ٌهْيِفَي هتاجوز ضعب ّنأ ىورو
 لابج ىعم ىرجي نأ قر تلأسول هديب ىسفن ىذّلاو :لاقف ؟ كمعطيف هللا معطتست الأ
 رقفو ءاهعبش ىلع اينّدلا عوج ترتخا نكلو ضْرَألا نم تئش ثيح اهارجأل ًابهذ ايندلا
 هلنأ نإ هد لاو دخل فضال انندلا 3 ءاهحرف لغ انتذلا نيكو. اهاتع لغ ابنذلا

 ضري مل مث اهبوبحم نعربّصلاو اينّدلا هوركم ىلعربصلا اّلِإ لسرلا نم مزعلا ىلوأل ضري م
 هتعاط نم ّدب ىل ام هللاو مزعلا اولوأربص امكربصاف لاقف مهفلك ام لثم ىنفلكي نأ الإ ىل

 .هللاب اّلِإ ةوقالو ىدهجب اوربص امك نربصأل هللاو ىفإو

 فرعي نأ نم هيلإ ٌٍبحأ فرعي ال نأ نوكي ىّبح ناميإلا دبعلا لمكتسي ال : ُيْيَي لاقو

 'ةنرتك نمادبلا ثحأ ءنشلا لق: نوكي قحو

 ةرخآلا ىف هبُعرو اينّدلا ىف هدّمز نيدلا ىف ههقف ًاريخ ٍدبعب هللا دارأ اذإ : ُهْيِكَي لاقو

 '.هسفن بويعب هرّصبو

 نع اهل راّثلا نم فاخ نمو ؛تارينلا ىلإ عراس ةّتجلا ىلإ قاتشا نم : ُةْيِيَي لاقو

 '.تابيصملا هيلع تناه اينّدلا ىف دهز نمو ءتاّزّللا كرت توملا بّقرت نمو ,تاوهّشلا

 771/١. :مارو هعومجم ١.

 .6ا/ /؟ :مارو هعومجم .؟'“ :قالخالا مراكم .؟

 .فالتخا ىمك اب 4” ر/ال'“ :راحب 2١6. ص "8 ج :ىفاولا ."



 وع

 لّوا دلج .هبدن ىاعد حرش

 اي ال :تلقف ًابهذ ةّكم ءاحطب ىل لعجي نأ ىلع ضرع لِجورع قر نإ : ُهيِيَي لاقو
 اَمأو .ىوعدأو كيلإ عّرضتأف هيف عوجأ ئذلا مويلا اَمأف أموي عبشأو ًاموي عوجأ نكلو بر

 :كيلغع اون كدا هبف عبشأ ىذّلا مويلا

 لوسر هل لاقف ءافّصلا ىلع دعصف ليئربج هعمو ىشمي موي تاذ جرخ ُهَْْي هّنأ ىورو

 قيوس فك دّمح لآل ىسمأ ام قحلاب كشعب ىذلاو ليئربج اي :هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 لَو هللا لوسر لاقف هتعزفأ ءامسلا نم ةّده عمس نأ نم عرسأب همالك متي ملف قيقد ةّفسالو

 ؛ىمالك عمس نيح ىكيلإ لزن دق ليفارسإ اذه نكلو ل :لاق - ؟موقت نأ ةمايقلا هللارمأ :

 ضرعأ نأ ىنرمأو ضرألا حيتافمب ىنثعبف تركذ ام عمس لجوّرع هللا نإ :لاقف ليفارسإ هاتأف

 تئش نإو .تلعف ٌةّضفو ًابهذو ًاتوقايو ًأدّرمز ةماهت لابج كعمرّيصأ نأ تببحأ نإ كيلع
 .ًاثالث ءأ دبع ًاّيبن :لاقف ؛هلل عضاوت نأ ليئربج هيلإ أموأف ؟ادبع يبن تئش نإو اكلم اَيبن

 نم اّطح اذ لاحلا فيفح الجر ىدنع ىئايلوأ طبغأ نم َّنِإ :ىلاعت هللا لاق : ُهيِيَي لاقو
 هنلعزروست فانك هقرزب لمح نناتلا مع انكاق ناك بيفلاو متو ةةانه هيبحا ةذلع

 '.هيكاوب لقو هئارت ّلقف هتّينم هيلا تلّجع

 لبا ىعارب َيَو هللا لوسرّرم :لاق - امهيلع هللا تاولص - نيسحلا نب ىلع نعو

 لاقف مهقوبغف انتينآ ىف ام اَمأو .ىحلا حوبصف اهعورض ىف ام اَمأ :لاقف هيقستسي ثعبف

 ام هل بلحف هيقستسي هيلإ ثعبف ماغ ىعاربّرم ّمث هدلوو هل امرك مهْللا : ُْيَي هللا لوسر

 اندنع ام اذه :لاقو ةاشب هيلإ ثعبو يي هللا لوسر ءانإ ىف هئانإ ىف ام أفكأو اهعورض ىف
 ضعب هل لاقف .فافكلا هقزرا مهّللا :هللا لوسر لاق ؟ىاندز كديزن نأ تببحأ نإو

 ىفعسأ ىذّلل توعدو هّبحن انتّماع ٍءاعدب كدر ىذّلل توعد هللا لوسر اي :هباحصأ

 ؛ىهلا ورثك اًممريخ ىنكو لق ام نإ : َُِي هللا لوسر لاقف !؟ههركن انك ءاعدب كتجاحب
 '.فافكلا دّمحم لآو أدّمحم قزرا َمهّللا

 دقف دهاّرلا اًمأف ءبغارو ,رباصو ءدهاز :ةثالث سانلا :مالسلا هيلع نينمؤملاريمأ لاقو

 ١. :ىفاولا #/ 5١١.

 ١. :ىفاك 7/ ١15١. :لوقعلا تآرم 8/7١ 7.
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 «(اهفرخز) اهجربزو ةّيندلا اينّدلا هذه (تاجرد) فراخز ىف دهّرلا مهيلع تطرش نأ دعبا

 ِءىيش ىلع سايل (هتتأ) ايندلا نم ِءىشب حرفي الف هبلق نم حارفألاو نازحألا تجرخ

 اهنع هسفن مهلأ اهنم لان اذإف هبلقب اهاّئمتي هّنِإفرباَصلا اَمأو ءحيرتسم وهف هتتاف اهنم

 امأو «؛همزحو هعضاوتو هتّفع نم تبجعل هبلق ىلع تعلظا ولو اهتءانشو اهتبقاع ءوسب

 هضرع اهيف سند ام ىلابيالو اهمارح وأ اهّلح نم اينّدلا هتءاج نيأ نم ىلابي الف بغاتلا
 '.نوبرطضيو نوهمعي ةرمغ ىف مهف هتءورم بهذأو هسفن كلهأو

 '.اينّدلا ىف دهرلا نيّدلا ىلع قالخألا نوعأ نم َّنإ :مالسلا هيلع لاقو
 ,ًابرهم راّنلا نعالو ًابلطم ةّنجلل عدي مل لاصخ تس عمج نم :مالسلا هيلع لاقو

 ءاهبلطف ةرخآلا فرعو ءاهكرتف ايندلا فرعو ءهاصعف ناطيشلا فرعو ,هعاطأو هللا فرع
 ".هعبتاف قحلا فرعو .هاقتاف لطابلا فرعو

 نع اهل راّنلا فاخ نمو تاريخلا ىلإ عراس ةّنجلا قاتشا نم :مالسلا هيلع لاقو

 .تابيصملا هيلع تناه اينّدلا ىف دهز نمو ءتاّزَّللا كرت توملا بّقرت نمو ,«تاوهّشلا

 ؛اينّدلا ةرهز لجاع ىف هدهز ةرخآلا باوث ىف بغاترلا ةمالع ّنإ :مالسلا هيلع لاقو

 ّنأو .دهز نإو اهيف هل لجوٌرع هللا مسق امم هصقتني ال اينّدلا هذه ىف دهالا دهز نإ امأ
 نم نوبغملاف صرح نإو اهيف هديزي ال ايندلا ةايحلا ةرهز لجاع ىلع صيرحلا صرح
 '.ةرخآلا نم هلّقح مرح

 ةفرعمو ٌلِجوُرع هللا ةفرعم دعب لمع نم ام :مالسلا امهيلع نيسحلا نب ىلع لاقو

 ”,.(ثيدحلا) اينّدلا ضغب نم لضفأ هيدي هلوسر
 ” .اينّدلا ىف دهز اّلِإ توملاركذ ناسنارثكي مل هّنإف توملاركذرثكأ :مالسلا هيلعرقابلا لاقو

 ال ىعافتراَّولعو ىفاهبو ىتمظعو ىلالجو ىتّرعو :ىللاعت هللا لاق :مالسلا هيلع لاقو

 هتّمهو هسفن ىف هانغ تلعج الإ ايندلارمأ نم ٍءىبش ىف هاوه ىلع ىاوه نمؤم دبعرثؤي

 ." عع ر/١١١تاآرم .؟0ع /7 :ىفاك ١.

 .759 //8 :تأرم ١178. /7 :ىفاك ."

 .1748 :رابخالا عماج .'؟

 .57 ١7/ :لئاسولا كردتسم ١175. /7 :ىفاك .*
 73737 ٠١/ تأرم 17١. /7 :ىفاك .4

 .86 ص ١ ج :راحب 17١/7. ىفاك .ع
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 ازرجات لك ةراح ارو. نمل: تفكو هقزر نكرالاو:تاوامدتلا تدحضو: هقرخا ق

 نفف ءتناك نم دي ىف اينّدلا (لابي مل) لواني ال نم ًاردق ساّتلا مظعأ :مالسلا هيلع لاقو

 '.هنيع ىف اينّدلا تربك هسفن هيلع تناه نمو ,هنيع ىف اينّدلا ترغص هسفن هيلع تمرك

 ”.اينّدلا ىف دهّرلا هحاتفم لعجو تيب ىف هلكريخلا لعج :مالسلا هيلع قداّصلا لاقو

 ًاعئاج ًافئاخ لظي نأ نم ُهيِخي هللا لوسر ىلإ بحأ ءىش ناك ام :مالسلا هيلع لاقو

 ' .ىلاعت هللا ىف

 هرّصبو نيذدلا ىف ههّقفو اينّدلا ىف هدّهز ًاريخ دبعب هللا دارأ اذإ :مالسلا هيلع لاقو

 .ةرخآلاو اينّدلا ريخ ىتوأ دقف نهيتوأ نمو اهبويع

 امل دضوهو ءاينّدلا ىف دهّرلا نم لضفأ بابب حلا دحأ بلطي مل :مالسلا هيلع لاقو

 رابص نم الأ :لاقو ءابيف ةبغّرلا نم :لاق ؟اذامم ءىادف تلعج :تلق ءقحلا ءادعأ بلط

 ”.ايندلا ىف اودهزت ىّتح نامثالا معط اودجت نأ مكيلع مارح هّنإ الأ :لئالق ماي ىه اتماف ؟ميرك
 ءىش لك ككرتوهو وانلا نم ةءاربلاو ةرخآلا باب حاتفم دهزلا» :مالسلا هيلع لاقو

 الو اهنم جيرف راظتناالو ءاهكرت ىف باجعإالو ءاهتوف ىلع فسأتريغ نم هللا نع كلغشي

 نم ًابراه ًأدبأ نوكيو ةفآ اهنوكو ةحار اهتوف ىري لب ءاهنم ضوعالو ءاهيلع ةدمحم بلط
 ىلع دهجلاو ّرعلا ىلع ّلذلاو اينّدلا ىلع ةرخآلا راتخي ىذُلا دهاّرلاو ,ةحارلاب ًامصتعم ةفآلا

 نوكتو ؛ةلفغلا ىلعركّذلاو لجاعلا ةنحم ىلع لجآلا ةيفاعو عبشلا ىلع عوجلاو ةحارلا

 ” ةرختلا ىف ةبلقو ايندلا ىف هسفن

 توق هدنع هبرس ىف ًانمآ ,ءهندب ف ىفاعم يسأو حبصأ نم مالسلا هيلع اضرلا لاقو

 .اينّدلا هل تريخ امنأكف هموي

 7١. ص عا/ ج :راحب . ٠1 ىلا

 84 :رابخالا عماج .؟

 .59 ص ٠١ ج :راحب .., 8 /" :ىفاك .'"'

 .77 ص ١8 ج :تأرم .127 /4 :ىفاك .؟

 .00 ص ١ ج :راحب .1750 /؟ :ىفاك .0
 .فالتخا ىمك اب 060 /ر عال :راحب /١71. :ةعيرشلا حابصم .*



 ضحا

 «(اهفرخز) اهجربزو ةّيندلا اينّدلا هذه (تاجرد) فراخز ىف دهّرلا مهيلع تطرش نأ لا

 هب اّلِإ ىن ثعبي لو ,ءايلوألاو ءايبنألا تافص فرعأ هنأ ًاحدمو ةليضف دهزلل كو

 ناسنالا عون ءامظع قيض امل ؛هيلع ةرخآلا راد ىف ةاجنلاو هللا ىلإ بّرقتلا فقوتي لولو

 .اهتاذلو ايندلا تاوهش نع اهماطف ىف مهسفنأ ىلع لاحلا ةقيقحب سانلا فرعأو
 قارواو ضرألا تبن هتوق بلاغ ناك فيك مالسلا هيلع ىسوم هللا ملك ىلإرظناف

 امك .هنطب قافص نم ةرضنحلا ىرتثيحب ؛هتضاير ةرثك نم هندب فعض ناكو ءراجشالا

 فيك مالسلا هيلع هللا حور ىلإ رظنا مث .ةغالبلا جهن ىف مالسلا هيلع نينمؤملاريمأ هبربخأ

 امنيأ .دغلرخديالو برخي تيبالو تومي دلو هل نكي مو ءرجشلا لكأيورعشلا سبلي

 ,هيف هللا دبعت تيب ىنبن نأ انترمأول هللا ىبن اي :ًاموي نويراوحلا هل لاقو مان ءاسملا هكردي

 ميقتست فيكف :لاق ؟ءاملا ىلع ناينب ميقتسي فيك :اولاقف ءاملا ىلع تيب اوئباف اوبهذا لاق

 ءايندلا بح ىلع ةدابع

 تعفرف .هيلإ أجلي أتيب بلطي لعجف .قربلاو دعرلاورطملا ًاموي هب دتشا هّنأ» :ىورو
 اذإف هاتأف لبج ىف فهكبوه اذإف ءاهنع داحف ةأرما اهيف اذإف اهاتأف ديعب نم ةميخ هيلإ

 ,ىوأم ىل لعجت ملو ىوأم ءىش لكل تلعج ىهلإ :لاقو هيلع هدي عضوف .دسأ هيف
 اهتقلخ ءاروح فلأ ةمايقلا موي كنجوزأل ,ىتمحر نمرقتسم ىف ىاوأم هيلإ هللا ىحوأف

 ايذاتم عرمال و انفانلا ريك اهل هون ماض نخل ةنعيرأ كسزع ق:كتمللالو عدس

 .ميرم نب ىسيع دهازلا سرع اوروز ايندلا ىف داهزلا نيأ ىداني

 نيلب معنتلل اكرت هدلج تّتفت ىتح حوسملا سبلي ثيح ءايركز نب ىحي ىلإر ظنا مث

 .هيلع ناك ام ىلإ داعو فوصلا عزنو ىكبف «ايندلا إع ترثآ ىبحي اي» :هيلإ هللا ىحوأف

 ةّوبنلا ىف ثبل هّنإف ءايندلا ىف هدهزو ُيِكي هللا لوسر ةريس ىف لمأتو كتريصب حتفا م

 اوعاج اّلِإ ةيشع اوعبشي مو .ةيشع اوعاج الإ ةودغ هتيب لهأو وه عبشي مو ءثبل ام

 ماعط اموي هيلإ برقو ,ربيخ مهيلع هللا حتف ىتح هتيب لهأو وهرمتلا نم عبشي ملو «ةودغ

 ؛اهيلع مانف تاقاط عبرأ ةليل هل اهونثف ةينثم ةءابع ىلع ماني ناكو ءضرألا ىلع ماعطلا
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 ,اهتونثت رتنك امك نيتنثاب اهونثا ةءابعلا هذهب هذه ةليللا مايق ىنومتعنم لاق ظقيتسا اًملف

 ىتح ةالصلا ىلإ هب جرخي ًابوث دجي اف ةالصلاب هنذؤيف لالب دي وم د ناكو

 .ةالصلا ىلإ اهب جرخيف هبايث فجت

 امهدحاب هيلإ ت تقعيو +١ ادرو ًارازا نيءاسك هلكَو هل تعنصرفظ ىنب نم ةأرما ن نأ : :ىورو

 ىلإ هيفرط دقع دق هريغ هيلع سيل هب لمتشم وهو ةالصلا ىلإ جرخف .رختلا غلبي نأ لبق
 .كلذك ىلصف هقنع

 هدعز نيم اذكر :نانيملا تادض:نأ نمرهتعا اهتانلا هكر ازعل يلع رز سوخز دكر

 ىتح ءنيحلاصلا فلسلاو نيدلارباكأ نم مهريغو نيعباتلاو باحصألاو نيدشارلا ألا نم

 هنيب لعجي موردق هل بصني ملو بوث هلوطي مل نيتسو ةنس نيسمخح شيعي مهدحأ ناك

 ىلع مههوجوو نوموقي مهفارطا ىلعف .ماعط ةعنصب هتيب ىف نمرمأالو ًائيش 0 نيبو

 .رانلا نم مهباقر كاكف ىف مهبر نوجانيو مهدودخ ىلع مهعوم د ىرجن نوش :رتفي ضرالا

 قشف اهلبقي ملف مهرد فالآ ةرشعب مهضعب ىلإ لسرأ ءافلخلا ضعب نأ ىكح دقو
 نوثرحي ةرقب مط تناك موق لثمك اّلِإ مكلثمو ىلثم ام ؟نوردتأ لاقف .هلهأ ىلع ىلذ

 اوتوف ىنسربك ىلع ىحبذ متدرأ رتنأ كلذكف ءاهدلجي اوعفتنيل اهوحبذ تمره املف اهيلع
 ليللا مايقل بلطي ثيحب دهزلا نم مهضعب غلب دقو .ىنوحبذت نأ نم مكلريخ ًاعوج

 ,روسكم ّبح مهضعبل ناكو .هب ةحارتسالا نم ةفيخ راحسألا مسن هبيصي ال ًاعضوم

 قشيي درابلا ءاملا ةَّذل دجو نم لوقيو راح لا ءاملا برشيو سمشلا نم هعفري ال .هؤام هيف

 .ايندلا ةقرافم هيلع

 نيفقاولاب دتقاو ايندلاو ةرخآلا نيب ىتلا ةداضملا فرعاو ىوطاركس نم قفأ ىبيبحايف

 سفنلا ماطفو ىوقتلاو دهزلا ىلع ةبظاوملا ىف لآملا ةقيقح ىلع نيعلطملاو لاحلا ةيلج ىلع
 ىلع معنتلل ةريسبب ةدم ءامتحالاو ,ةبيرق هتدف ًاقاش اك نإو ىلذ ناف .ايندلا ذئاذل نع

 ةورعب نيمصتعملا نيبملا عرشلا ةسايسب مهسفنأ نيرهاقلا ةفرعملا لهأ ىلع لقثي ال ديباتلا

 .نيدهازلا هدابعل ةرخآلا ىف هللا دعو امب نيقيلا



 هل

 2022225299225: 2-29-252:52خ سل 22202 ---با
 «(اهفرخز) اهجربزو ةّيندلا اينّدلا هذه (تاجرد) فراخز ىف دهرلا مهيلع تطرش نأ دعب»

 هتاجردو دهزلا تارابتعا

 :تاجرد رابتعا لكب هل ققحتت تارابتعا دهزلل ّنأ ملعإ

 :ثالث تاجرد هلرابتعالا اذهبو ايندلل كرتلا سفن ثيح نم ىأ هسفنرابتعا (لؤالا)

 ةدهاجملاب اهنع هسفن فكي نأب اهل هبحو اهيلا هليم عم ايندلا ىف دهزي نأ (ىلوألا)
 .دهزتلا وه اذهو ,ةقشملاو

 ةفاشلاب انهلابا هر اقتسفتال انبلا ليم نود نم ةلوهسو اعوط اثذلا نك. نأ (ةساقلا)

 هناف ةضواعم نيمهرد لجأ ًامهرد كرتي ىذلاك اذهو .ةرخآلا تاذل نم هيف عمطي ام ىلإ

 هدهزبو هسفنب بجعا امبر هلثمو راظتنا ليلق ىلا جاتحي ناك ناو كلذ هيلع شي ال

 .هنم أردق مظعأوه ام ردق هل ًائيش كرت هنأ هسفنب نظي نأ لامتحال

 ذإ ؛ًائيش كرت هّنأ ىريالو ًاقوشو ًاعوط ايندلا كرتي نأ تاجردلا ىلعأ ىهو (ةئلاثلا)

 قري ذاق ءارت# ةيفاض فرقا كخاو ءاسخ ىف نفك نوكيفع شال اينذلا نأ كقرنغ

 لع كراعلا قاف ةفرفملا لافك ىلا اذه بيسو اثينك اكان ةسن ىريالو ةظواعف. كلذ

 لثمو «ةتوقاي ىلإرظنلاب ءاسفنخ نم سخأ ةرخآلا ميعنو هللا ىلإ ةفاضالاب ايندلا َنَأب نيقي
 نمأ ىف ةتوقايلاب ءاسفنخلا ىرات نأ امك .ايندلا ىلإ تافتلالارطخ نم نمأ ىف دهزلا اذه

 .عيبلا ىف ةلاقالا بلط نم

 نع هعنم نم لثم ةرخآلاب ايندلا كرات لثم نأ ةفرعملا لهأ نم بولقلا بابرأركذ دقو

 هسفنب هلغشف ىلملا دئاوم نم اهلل انزبخ ةمقل هيلإ قلاف هباب ىف نوكي بلك ىلملا باب

 ىري هنأ ىرتفأ «هتكلمم عيمج ىف هرمأ دفن ىتح ىكلملا نم برقلا ةياغ لانو بابلا لخدو

 ةمقللا هذه نوك عم هلاني ام ةلباقم ىف بلك ىلإ اهاقلأز بخ ةمقلب كلملا دنع ًاضوع هسفنل

 بابلا ّنأ عم ءلوخدلا نم سانلا عنمي هللا باب ىلع بلك ناطيشلاف .ىكلملا نم ًاضيأ

 ىلع ىضقنتو غضملا لاح ىف اهتّدلف اهلكأ نإزبخ ةمقلك ايندلاو عوفرم باجحلاو حوتفم

 نفث .هجارخا ىلإ جاتحيو رذقلاو نتنلا ىلإ ىهتني مث ةدعملا ىف هلقث تبي مث عالتبالاب برقلا

 ىنعأ صخش لكل ايندلا ةبسن نأ ىف بيرالو .اهيلإ تفتلي فيك كللملازع لانيل اهكرت
 ىلإ ةفاضالاب ةمقل نم لقأ ةرخآآلا ميعن ىلإ ةفاضالاب ةنس فلأر مع نإو اهنم هل ملسي ام



 ها
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 ىدامتت تناكولو ؛ةيهانتم ايندلاو ,ىهانتملاريغ ىلإ ىهانتملل ةبسن ال ذإ ءايندلا ىلم
 رمعلا ةدمو فيكف ءدبألا ىلإ اهل ةبسن ال ناكل ةرودك لك نع ةيفاص ةنس فلأ فلأ

 .دبألا ميعن ىلإ اهب ةبسن ىأف ةيفاصريغ ةردكم اهتاّذلو ةريصق

 :تاجرد سمح هلرابتعالا اذهبو كرتي ام ىنعأ هنع بوغرملارابتعا (ىناثلا)
 .ضرف دهز ىمسيو ؛مارحلا ىف دهزلا وهو تامّرحملا كرتي نأ (ىلوألا)
 .ةمالس دهز ىمسيو .ةهبشلا ىف دهزلا وهو ًاضيأ تاهبتشملا كرتي نأ (ةيناثلا)

 عتمتلا ىف دهزيالو أضيأ لالحلا نم ةجاحلا ردق نع دئازلا ىف دهزي نأ (ةثلاثلا)

 نم ابيلإ ةليسو وه امو حكنملاو هثاثاو نكسملاو سبلملاو معطملا نم ىرورضلا ردقلاب

 .هاجلاو لاملا
 اونوك :هلوقب مالسلا هيلع نينمؤملاريمأ انالومراشأ ًاضعب وأ الك تاجردلا هذه ىلإو

 ةمعن ٌلكركشو لمألارصق ايندلا ىف دهزلا ءلمعلا ىلع مكنم ةيانع دشأ ملعلا لوبق ىلع

 '.لجوّرع هللا مرح ام لك نع عرولاو

 مرحتالو لاملا ةعاضاب سيل ايندلا ىف دهزلا :هلوقب مالسلا هيلع قداصلا انالومو

 '.«لجوّرع هللا (دنع) دي ىف امب قثوأ كدي ىف امب نوكت ال نأ ايندلا ىف دهزلا لب لالحلا

 .لقث دهز ىمسيو «لالحلا ىف دهزلا وه هدعب ىأي ام عم اذهو
 ىنعمب ال «ةرورضلا ردق ىفولو هيف دهزيو عتمت هيف سفنلل ام عيمج كرتي نأ (ةعبارلا)

 ارارطضا هبكترا نإو هب عتمتلا ثيح نم هكرت لب .رذعتم كلذ ذإ «ةرملابردقلا اذه كرت

 نم عبطلا تايضتقم عيمج كرت لوانتي اذهو ءًانطاب هل هاركالا عم ةتيملا لكأ ليبق نم
 ءاهريغو هاجلاو لاملاو ةسائرلاو ربكلا»و بضغلاو ةوهشلا

 كرتي ىذلا ايندلا ىف دهازلا :هلوقب مالسلا هيلع قداصلا راشأ ةجردلا هذه ىلإو

 ”.هباذع ةفاخم اهمارح كرتيو هباسح ةفاخم اهالح

 ١. خصال:١/ ؟١. /عال ناحب 717.
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 هللا

 ؛اينرخت ) اههيبور ةتثدلا اينثلا هذه (تايعر دز: كرافت ق:ةهتلا ميبلغ ظروفي نأ دعنا

 هللا لاق نآرقلا نم نيتملك نيب هلك دهزلا) :مالسلا هيلع نينمؤملاريمأ لوق عجري اهيلإو
 داني دشحات ا انب اوثيذك الو نكتات اه لع ازمات ًالئكل داعش

 .«هيفرطب دهزلا ذخأ دقف قآلاب حرفي ملو ىضاملا ىلع سأي مل نف
 ةنيزلا كرتف ءازلا اَمأ لادو ءاهو ءاز :فرحأ ةئالث ايندلا ىف دهزلا مالسلا هيلع هلوقو

 '.ايندلا كرتف لادلا اَمأو ىوطلا كرتف ءاهلا اَمأو

 ثيحب أضيأ هسفنو هندب ىف ىتح هيف دهزيو هللا ىوس ام عيمج كرتي نأ (ةسماخلا)

 هذه ىلإو هب عّتمتو ذاذلتسا نود نم اهاركاو اءاجلإ ايندلا ىف هبكتريو هبحصي ام ناك

 دهزلا» :لاق ثيح ًاقباس لوقنملا همالك ىف مالسلا هيلع قداصلا انالوم راشأ ةجردلا

 فسأتريغ نم هللا نع كلغشي ءىث لك ككرتوهو رانلا نم ةءاربلاو ةرخآلا باب حاتفم

 اهنم ضوعالو اهيلع ةدمحم بلطالو اهنم جرف راظتناالو اهكرت ىف باجعاالو اهتوف ىلع

 ".ثيدحلار خآ ىلإ «ةفآ اهنوكو ةحار اهتوف (ىرت) ىري لب

 سبللاو لكألا ىرورضك ءةرورض هب لاغتشالاو هللا ىوس ام ضعب ىلإ تافتلالا من

 فارصنالا ىنعم ذإ ءدهزلا نم ةبترملا هذه ىفاني ال ءىكلذ لاثمأو مهتملاكمو سانلا ةطلاخمو

 رّوصتي ال اذهو ءاركفو اركذ ىلاعت هيلإ بلقلا لكب لابقالاوه امنِإ ىلاعت هللا ىلإ ايندلا نم

 عفدل ًادصق اهيلع ايندلا نمرصتقا ىتف ءةشيعملا تارورضب اّلِإ ءاقبالو ءاقبلا نودب

 ًالغتشم نكي مل هللا ىلإ هبرقي امرئاسو ةدابعلا ىلع ندبلاب ةناعتسالاو ندبلا نع تاكلهملا
 جحلا قيرط ىف هتباد فلعب لغتشملاف ,هنموهف هب الإ ءىشلا ىلإ لصوتي ال ام ذإ .هللاريغب

 قيرط ىف ةبادلا لثم هللا قيرط ىف ندبلا نوكي نأ ىغبني نكلو جحا نع ًاضرعم سيل
 كبريست ىتح اهنع تاكلهملا عفد ىتباد هيلا جاتحت ام ةئيهت نم كدصق نأ امكف جحلا

 سابللاو برشلاو لكألا نم ىدصق نوكي نأ ىغبني كلذكف اهمعنت نود ىدصقم ىلإ

 ردق ىلعرصتقتف دربلاوٌرحلاو شطعلاو عوجلا نم ىكلهي امع ندب ةنايص ىنكسلاو

 .7 .ديدحلا ١.

 4 :رابخالا عماج .”
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 لوا دلح .هبدن ىاعد حرش

 لب دهزلا ىفاني ال كلذو ءمعنتلاو ذذلتلا نود هللا ةعاط ىلع ىوقتلا هب دصقتو ةرورضلا

 ناف ىل تاذلاب ادوصقم نكي مل اذإ ىرضي ال ىلذ ىلع ذذلتلا بترت مث ء.هطرش وه

 اذإ هتدابعب رضي ال اذهو رويطلا توصو راحسألا ميسنب ليللا مايق ىف حيرتسي دق ناسنالا

 برشلاو لكألا ىف ةقيقح ةذل ال هنأ ىلع ةحارتسالا هذه صاخ عضوم بلط دصقي م
 .دربلاوّرحلاو شطعلاو عوج ا مالا اهب عفدنت امنِإو سابللاو

 هثاثأو نكسملاو سلجملاو برشملاو معطملا نم ايندلارومأ نم لوضفلا نأ ىنخي ال مث
 اّمأو .دهزلا ىفاني هيلإ جاتحي ال امب ذخالا ذإ اهيف دهزلاو اهكرت ىغبني هاجلاو لاملاو حكنملاو
 كرتي الإ ىغبنيف «ةينامثلارومألا نم هل امهم نوكيو ناسنالا هيلإ ججاتحي امم لوضفلا ريغ

 ىغبنيف هتاقوأو هسنجو هرادقم ىف لوضف هيلإ قرطتي ىرورضلا مهملاوه ام ذإ ءاهيف دهزلا

 .ًاضيأ هيف دهزلا كرتي ال نا

 .هيف دهزلا ةياغ ىضتقمو

 هلذبيلف كلذ نم ديزأ هدنع ناك نإف هتليلو هموي توق ىلع توقلا نمرصتقي نأ

 .توقلا ىف دهزلا ةياهنوهفريعشلازبخ ىلع هسنج نمرصتقا نإف ,نيّقحتسملا ضعب ىلع

 نكي مل اذإ تاقوألا ضعب ىف دحاو مادا لكأ لب نايحالا ضعب ىف ةطنحلازبخ لكأ نأ الإ
 لكأ نكي مل امبرو ءدهزلا ىفاني ال ايندلا لهأ نم نيمعنتملا ةمعطا نم ةديدشلا ذئاذللا نم

 .هل ايفانم نايحالا ضعب ىف محللا

 اهظفحيو ءاضعالارتسي ام ىلع فوصلا وأ نطقلا نم هنوك دعب سابللا نمرصتقيو

 .امهدحا لسغ دنعرخآلا سبليل نينثا هنوكب سأبالو ءدربلاوّرحلا نم

 .دربلاو رحلا نم هلهأو هسفن ظفحي ام ىلع نكسملا نمو

 ريغ نم هتجاح عفدي ام .كلذ لائمأو زوكلاو ردقلاو فرظلاو شرفلا ىنعأ هئاثا نمو
 .هنودب هترورض لاوز نكمي ام ىلإ دعت

 ةيوهشلا سواسولاو رظنلا نع هظفحيو هقبش ةروس هب رسكنت ام ىلع حكنملا نمو

 .تادابعلا ىف روضحلا نع ةعناملا
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 ةجاح بستكا اذإو أبساك ناك نإف هتليلب هموي ةجاح هب ىضقي ام ىلع لاملا نمو
 نكميرخآ لخدم هل نكي ملو ةعيض هل تناك نإو نيدلارمأب لغتشيو هبسك كرتيلف هموي

 امردق ىاسماب دهزلا نع هجورخ مدعرهاظلاف ءهيف هتجاحردق موي ّلك هيلإ لصي نأ

 :هتففت ةبافك نه لضقيام لكي قدصتي نأ طرتقت ةدخاو ةقمسب هقمر ةحنل قكي

 نم ةرخآلا رادلا ىف نيدهازلل دعو ام نأ ىنعمب .داهزلا ءافعض نم هلثم نإ ليق امبرو

 سيل هلثم ذإ ؛ًادهاز هنوك هيلع قدص نإو .هلاني ال ةعيفرلا تاجردلاو ةيلاعلا تاماقملا
 مو هدعل اعيش رشدي آل هموم توق هل ناك أذ ىعقارلا نيقلا بحتاض»أل :ةمقلا ةوقادل

 .هدنع داهزلا نم اذه نوكي الف دهزلا ىف لكوتلا طرش

 نمو ءايصوألا ةرمزو ءايبنألا فئاوط ترج هيلعو «ةروكذملارومألا ىف دهزلا ةياغاذهو

 .ءايقتألا فلسلا نم مهدعب

 ىف درفتملارمأ نإف تاقوألاو صاخشألا فالتخاب فلتخي اهيف دهزلا مكح نأ قحلاو

 ردقي ملو لمعلاو ملعلا ليصحت ىلع همه عيمجرصق نمو :ليعملارمأ نم فخأ كلذ عيمج

 نكامألا ضعب ىفو تاقوألا ضعب ىف اذكو .بسكلا لهأ لاح فلاخي هلاح ءبسك ىلع
 لكل قئاللاف .كلذ نكمي ال امهنمرخآ ضعب ىفو موي ّلك ىف ةجاحلاردق ليصحت نكمي

 ىلع نوعالاو هترخآرمأب حلصالا نأ ىف لمأتيو هناكمو هتقوو هلاح هظحالي نأ دحأ

 :فوقلا نم: نستحو دق: عأ فرضو:لاملا ندودق أ كانيسا:هليثل ىلخ ام ايه

 ناف .دئازلا كرتيو ذخأيف هبر ىلإ هبرقي ام ليصحت نم نكمتي مل هنم لقأ ناكول ثيحب
 روصت ناو ىعقاولا دهزلا نع هب جرخي ال ىلذ ىف دصقلا صولخو ةينلا ةحص دعب

 .سفنلا ليثكت ىف ّمهأوه ام دقفل هباجيا عم كلذ نم لقأب ءافتكالا

 بلق ىف ةلزنم ليصحتك ةشيعملارمأ ىف هنم ىرورضلا ردقلا نأ مدقت دقف (هاجلا) اَمأو

 ةافانم مدعرهاظلاف ءهب سأب ال ءهنع رارشالا عفديل ناطلسلا بلق ىفو .همدخيل همداخ
 ىدامتي هنأ الإ سأب هب نكي مل نإوردقلا اذه :ءاملعلا ضعب لاقو .دهزلل ردقلا اذه

 لحملا ىلإ جاتحي امناو هيف عقي نا كشوي ىمحلا لوح ماح نمو اهل قمع ال ةيواه ىلإ

 لاملا هنع ىنغيف عفنلا اَمأ :ملظ نم صالنخل وأ ررض عفدل وأ عفن بلجل اما بولقلا ىف
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 لوا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 ىف هاجلا ىلإ جاتحي امنِإو ردق هدنع هرجأتسمل نكي م نإو مدخي ةرجاب مدخي نم ناف

 فيكف نيملاظلا نموهف ةرجأر يغب مدخي نأ دارأ نم ّنا مولعمو «ةرجأر يغب مدخي نم بلق

 اهيف لدعلا لمكي ال دلب ىف هاجلا ىلإ هلجال جاتحيف ررضلا عفد اَمأو نيدهازلا نم نوكي

 لحم وأ بولقلا ىف هل لحمب الإ مهرش عفد ىلع ردقيالو هنوملظي ناريج نيب نوكي نأو

 نظلا ءوسو فونلا هيلإ مضنا اذإ امّيسال طبضني ال هيف ةجاحلاردقو .ناطلسلا دنع هل

 ىعسي ال نا دهازلا ّقح لب ءىالهلا قيرط ىلاس هاجلا بلط ىف ضئاخلاو «بقاوعلاب
 بولقلا ىف لحملا نم هل دهمي ةدابعلاو نيدلاب هلاغتشا نإف .الصأ بولقلا ىف لحملا بلطل

 تاريدقتلاو تامّهوتلا اَمأو .نيملسملا نيب فيكفرافكلا نيب ناكولو ىذالا هنع عفدي ام

 بلط نم ذإ «ةبذاك ماهوأ ىهف بسكر يغب لصاحلا ىلع هابجلا ىف ةدايزلا ىلإ جرخت ىتلا

 نم ىلوأربصلاو لامتحالاب كلذ جالعف تاقوألا ضعب ىف ىذأ نع لخي ملًاضيأ هاا
 عاد هنمريسيلاو الصا هيف ةصخر ال بولقلا ىف لحملا بلط نذإف .هاجلا بلطب هجالع

 هللا هاطعا ام معن .هريثكو هليلق نم زرتحيلف رمخلا ةوارض نم دشأ هتوارضو ريثكلا ىلإ

 ةصتخملا تالامكلا ضعبب هفاصتال وأ هنيدرشنل هبلط ىف هيعس نود نم هديبع ضعبل

 ناك ُهْْي هللا لوسر هاج نإف ءدهزلا ىفانيالو سأب هب سيلف ؛بولقلا ىف هل ةلزنم لوصحل

 .سانلا دهزأ هنوك عم هاهملا عسوأ

 ىف عقو اذإ ناسنالا هيلإرطضيردق نم سأبلا ىنن ىف لاملاك هابجلا نأ مّدقت امك قحلاو

 .دهزلل فانمريغو روذح ريغ امهنم ىرورضلا ردقلاف .هيلع هتشيعمرمأ فقوت دلب وأ نامز
 لب ءايندلا ىلإ ةرورضلا ىلعرصتقملا بسني نأ ىغبني الف «لتاق مس ةجاحلا ىلع دئازلاو
 : ظوريفملا ةلمخ نب طرتقلاو هظزدك نمل ىيدلا نهردقلا ككلذ

 هل قيدص ىلإ بهذف ةجاح هباصا مالسلا هيلع ميهاربإ نأ ىور ام هيلع لديو

 ال ىليلخ تلأسول :هيلإ ىلاعت هللا ىحوأف ءًامومهم عجرف ءهضرقي ملف ًائيش ضرقتسي
 سيل :هيلإ هللا ىحوأف اهنم كلأسأ نأ تفخف ايندلل كتقم تفرع :بر اي لاقف ءىاطع

 .ايندلا نم ةجاحلا

 هلوطب هدروأ امك ىروشلا نايفس عم مالسلا هيلع قداصلا مالك أضيأ هيلع ٌلديو
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 ؛(ايفرختز اهجيريزو ةئئذلا اندلا هذه(تاهيردز فراخ قاةهزلا مييلع يطرق نأ دعو

 ' .ىفاكلا هعماج ىف هللا ةمحر مدقالا انخيش

 فرعيو .ًاضيأ ايندلا ىف لب ةرخآلا ىف لابو هءارو امو نيدلا نم ةجاحلا ردق نذإف

 هظفحو هعمجو لاملا بسك ىف ةنحملا نم مهيلع امو ؛ءاينغألا لاوحأ ىف لّمأتلاب كلذ
 هب نونيعتسي وا هؤادعأ مهو هنولكأيف .هتئرول هكرتي نأ هتداعس ةياغو هيف لذلا لمحتو

 زقلا دودب تاوهشلا عباتو ايندلا عماج هبش ىلذلو اهيلع مهل ًانيعم نوكيف «ةيصعملا ىلع

 ىلبيو توميف ًاصلخم دجي الف جورنحلا موري مث ءاهلتقي ىتح هسفن ىلع جسني لازي ال
 1ك ىف بق انك هينفع هاذه سقلا لملابس

 هجلاعي لازي ال رمأب ىّتعم هتايح لوط ءرملا نأ رت ملأ

 يقين اوهام كو ادع كلو ًاماد جاسني زقلا دودك دودك

 ردقي ال لالغاو لسالسب هسفن ديقي لازي ال تاوهشلل عبتم ايندلا ىلع ّبكم لكف

 هبلق نم لسالسلا قبتف .ةعفد هتاوهش نيبو هنيب توملا كلم قرفي نأ ىلإ ءاهعطق ىلع
 تقلع دق ثوملا كلم بلاخو ايتذلا ل[ بذات نشوء اهفلكتو هماف نقلا ابندلاب ةَقلْغَم

 رشني صخش لثم نوكي نأ توملا دنع هلاوحأ نوهأف ةرخآلا ىلإ هبذجي هبلق قورعب

 تارسح نم هاري ام لبق هاقلي باذع لأ اذهفرخآلا نع هيبناج دحأ لصفيوريشانملاب
 ايندلا ىلإ عوزنلابف .نيملاعلا بر راوجو نييلع ىلعأ نع هعنمو نيلفاسلا لفسأ ىف هلوزن
 ةدعم بوجحم ٌلكلرانلا ذإ ءمهجران هيلع طلستت باجحلا دنعو هللا ءاقل نع بجحب

 .© ِميِحَجْلا ولاَصَل مج مُث © َنوُبوُجَحَمَِذئَمْوَي ْمِهبَر ْنَع ْمتإَالَك) :ىلاعت هللا لاق امك
 كالها ايندلا ىف ضونلاو ىوه لا عابتاب هسفن كله دبعلا ّنَأ بولقلا بابرال فشكنا انو

 هبيبح عور ىف ثفن ام انبولق ىف ررقي نأ ىلاعت هللا لأسنف ةّيلكلاب ايندلا اوضفر .هسفنرقلا دود

 '«.هقرافم كنإف (تئش) تببحأ (نم) ام ببحأ» :هيلإ ىحوأ ثيح مالسلا هيلع

 :تاجرد ثالثرابتعالا اذهب هلو .هلجال كرتي ام ىنعأ :هيف بوغرملارابتعا (ثلاثلا)

 .77 ص ١ جراونالا راحب 7١8. ص ١7 ج ىفاك ١.

 .هحتساني لازي الام ىلع ضيرَخع؟
 *. ..:ريففطملا ١6 وع١.

 ١17/7. ص 74 جراوثالا راحب ."60 ص ٠ ج ىفاك .؟
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 لقا دلج .هبدن ىاعد حرش

 :نيفئاتملا نهت اذهو هفرخللا تاذعزتاسوراثلا نم ةاحتلا ذنق يوغا نوكيءؤا ؛قوألا

 .نيجارلا دهز اذهو ءةّنجلا ميعنو هللا باوث نوكي نأ :ةيناثلا

 ىلا تفتلي الف ؛هئاقل ىفو هللا ىف الا ةبغر هل نوكت الا :ايلعلا ةجردلا ىهو :هئلاثلا

 اذهو .هللاب مها قرغتسم ناك لب اهلين دصقيل تاذللا ىلاالو ءصالخلا اهنم دصقيل مالآلا

 فرع نم نأ امكف .ةيلامكلا هتافصب هفرع نم الا ةصاخ هللا ٌبحب ال هنال ,نيفراعلا دهز

 فرع نم ىلذكرانيدلا الا بحي مل ءامهنيب عمجلا ىلع ردقي ال هنا ملعو ءمهردلاو رانيدلا

 روح اب معنتلا ةذلو ةذللا كلت نيب عمجملا نا فرعو ميركلا ههجو ىلارظنلا ةذل فرعو ءهللا

 .هريغرثؤيالورظنلا ةذل الا بحي الف ءنكمت ريغ راجشالا ةرضخو روصقلا ىلارظنلاو نيعلا

 ةذلل قبي ىلاعت هللا هجو ىلارظنلا دنع ةنجلا لها نأ ننظتالو :ءافرعلا ضعب لاقو

 ةذلك ,ةنجلا ميعن ةذل ىلا ةفاضالاب ةذللا ىلت لب ءمهبولق ىف عستم روصقلاو روحلا

 ءاليتسالا ةَّنل ىلا ةفاضالاب .قلنخلا باقرو ضزالا فارطأ ىلع ءاليتسالاو ايندلا كلم

 ىبصلاك بولقلا بابراو ةفرعملا لها دنع ؛ةنجلا ميعنل نوبلاطلاو هب بعللاو روفصع ىلع

 اذ كلما ةذل كاردا نع هروضقل كلذو :ىكلملا ةذلل قراقلا روفضغلاب بنفلل بلاطلا

 :قلذللا ةفاك لع كلملا قيرطو ءالابعتتلا نه دلاو:لغأ هيسفنا قروتقصعلا» نيعللا نال

 (ىقيقحلا دهزلا)

 قييضتلا راهظاو لاملا كرت ناف .دهاز هنا ايندلا لام كرتي. نم لك نأ ننظنال

 نيئارملاو نابهرلا نم مكف .دهزلاب حدملا بحا نم ىلع لهس سبلملاو لكأملا ىف ةنوشنلاو

 نكسملا نم اوفتكاو ,توقلا نم ليلق ردق ىلع موي لك مهسفنا اوضورو ايندلا لام اوكرت

 .هيلع مهحدميو دهزلاب سانلا مهفرعي نا كلذ نم مهضرغ ناكو ءمهل قفا عضوم ىأب

 نم سفنلا ظوظح عيمج لب هاجلاو لاملا كرت قيقحلا دهزلاف .هاجلا لينل لاملا اوكرت مهف
 سنالا ةبلغ لجالزعلاو لذلاو حدملاو مذلاورقفلاو ىنغلا ءاوتسا كلذ ةمالعو .ايندلا

 ذا هتّيلكب ايندلا بح هنع جيرخي مل هل بحلاو هللاب سنالا بلقلا ىلع بلغي ملام ذا .هللاب

 رخآلا جرخ امهدحا لخد اذاف ءحدقلا ىف ءاوهلاو ءاملاك بلقلا ىف ايندلا ةّبحو هللا ةّبحم

 نع ًايلاخ نوكي ايندلا بح نم ءولمملا بلقلاف .ًاضيا ناعفتريالو ناعمتجي ال امهالكف
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 «(اهفرخز) اهجربزو ةّيندلا اينّدلا هذه (تاجرد) فراخز ىف دهّرلا مهيلع تطرش نأ دعبا

 جرخي ام ردقبو ءايندلا بح نع غراف هسنأو هللا بحب لوغشملا بلقلا نا امك هللا بح

 '.سكعلابورخآلا لخدي امهدحأ

 افا نينمؤملاريما دهز باب ىف 'راحبلا عسات ىف هي ىسلجملا هلقن ام بولطملا دّيؤيامتو

 :ةرابعلا هذهب قربلل نساحملا نع

 بويا ىبا نع .ةتابن نب غبصالا نع .نوراه نب ىلع نعرضنلا نب دمحا نع ىبا»

 ىلا ّبحا ءىشب دابعلا نيّيزت مل ةنيزب كنّيز هللا نا :ُْيْيَي هللا لوسر لاق :لاق ىراصنالا
 لانت ال ايندلا لعج كلذ كاطعا دق هللا ّناو ايندلا ىف دهزلا اهنم هدنع غلبا الو اهنم هللا

 دهش دقو :بقانملا ىفو (لاق نا ىلا) اهب فرعت ًءاميس كلذ نم كل لعجو ًائيش كنم
 .هنم ًازرت ال ايندلاو ايندلا نم أزري ال ىلع :هلوقب اه هدهزب ُهيْي ىبنلا

 ةنيزب دابعلا نّيزت مل ةنيزب كنّيز دق هللا نا لع اي :راّمع ثيدح ىف - ىسوطلا ىلاما

 و ًائيش كنم أززت الو ًائيش اهنم أزرتال كلعجو ايندلا ىف دهزلاب كنّيز اهنم هللا ىلا ّبحا
 .ًاماما كب نوضريو ًاعابتا مهب ىضرت كلعجف نيكاسملا بح كل بهو

 :اندكلا ل و اعيش ذقم اعضقت اه ىلا انينقن كلاهن نم انارز امتديق :ضورملا لاقأع كاين

 هدضن اه" لوسرلا لآ نقانق لوقيللا كلاطس قف ىفاقلا ةعلط نيد لاقو

 هللا ناربخاو ُهِْيي هللا لوسر كلذب هل دهش دقف هعروو [ف ًاّيلع قىعي] هدهز اما و»

 ظفاحلا هاور ام يي لاقف هتنيز ةّرب هاسكو هتّرب ةنيزب هابح و هتيلحب دهزلا نم هآلح ىلاعت
 ىلا ّبحا ةنيزب دابعلا نّيزت مل ةنيزب كنّيز دق هللا نا ىلع اي :هتيلح ىف هدنسب ميعنوبا

 أرزت الو ائيش ايندلا نم ًارزت ال كلعجف ايندلا ىف دهزلا هللا دنع راربالا ةنيز ىه اهنم هلا
 .ًائيش كنم ايندلا

 ّنا - ليبسلا ءاوس ىلا كاياو ىلاعت هللا اندشرا - ملعاف ذ4! نإعل ًاتباث دهزلا ناك اذاو

 هتبناج ناب ةطاحالاو هيف دوهزملا ءىشلا كلذ ةفرعم دعب الا قّمحتي ال ءىشلا ىف دهزلا

 طحي مل و ءىشلا فرعي مل نم ّناف هيلع لابقالا نم عفنا هنع ضارعالاو هتنراقم نمريخ

 ١. ص ” ج تاداعسلا عماج 7 . 00.
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 لا



 هزل

 لوا دلج ءهبدن ىاعد حرش

 الو هيلا ليمب هيلع مدقي الو هنع ةرفنو هيف دهزب هّصخي ال هباذتجا نمريخ هبانتجا ّنآب

 و ةرقنملا دسافملا نم ءىشلا كلذ هيلع لمتشا امم نائشني ةبغرلا و ةرفنلا ذا هنم بارتقاب
 .هب ةفرعملاو ةطاحالا دعب الا لصحي ال كلذو ةبّغرملا حلاصملا

 دهزي مل الفا ًاّيلع نينمؤملاريما نا ملعاف هيف دوهزملا ةفرعم ىلع دهزلا فقوتو كلذ حضو اذاو
 و اهيواسم ىلع هتريصبرصبب علظاو اهتاذب املع طاحاو اهتقيقح فرع نا دعب ألا ايندلا ىف

 اهروص دارياب حصفا ىتلا هتاملك نمريثك ىف كلذب حّرص دقو ءاهيف ةعدوملا ةلتاقلا مومسلا ققحت

 مكرّذحا : - هب سانلا قدحا دقو - لاقف اهيبناج زوفو اهبلاط بطع نايبب عدصو اهيناعمو

 و ايندلا نعريفنتلا نم بابلا اذه ىف هلو (لاقو هتاملك نم ائيش قاسف) ةعلق لزنم اهتاف ايندلا

 هظعاوم ىواطم ىف ةجردنم هبطخ (نوضغ) نوصغ ىف ةثوثبم مكحرهاوج اهيواسم نعريفنتلا

 دصرملا لصفلا ىف ةدورسم ىتأتس اهنع اهلصف الو اهنم اهعاطتقارأ مل همالك دوقع ىف ةموظنم
 .لااعت هللا ءاش نا هتغالب نويع نم ةغلب دارياو هتحاصف نايبل

 اهتلالد ىف ضرغلاب ةيفاو اهتلق عم اهئاف ةذبنلا هذه ىلع لصفلا اذه ىف ترصتقاو
 و ءاهئابا اهتابتسا ذاو ءاهفرص اهفرع نيحو .اهمهّتا اهمهف امل اذهلف ايندلاب اهتفرعم ىلع

 ىضنقم ضفر اهعادخب اهلايتحا نّميتو اهعاضياب اههلابقا نّيبت ثيحو ءاهقلط اهقّقحت ذم

 اهنع ةبغرلا اطماطتماو اهيف ةداهزلا سابل ىدتراف اهعاضترا ىلحتسم ضحداو اهعاتم

 ىّتح راكنالاب هدوجو ىوعد لباقي ال ًاّيقيقح ًارثاو راصبالاب اكردم ًاراعش اهيف هدهز راصف
 .«راصمالا ةّمنا لاوقا هب ترهاجت و .رابخالا نوتم هنم ترتاوت

 نم لمجو هتحاصف ىفرشاعلا لصفلا» :ناوئعيرشاعلا لصفلا ىف هدعو امركذف :لوقا

 .'(ايندلا ةفص ىف ىناثلا عونلا)رظنا «همالك

 باتك نم ثلاثلا ءزجلا ىف 'راحبلا نمرشع سمانخلا دلجملا ىف  ىسلجملا لاقو

 :اهمذو ايندلا بح ىفرفكلاو ناميالا

 :نيقّتملا فصو ىف مام الا نينمؤملاريمأ لوق حرش دنع - ىرديكلا جمهنلا حرش

 ١. سص 65 .0١.
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 يرن ر اهقييرو هقرلا انقذلا هذه تايب دز هنفراحو ق هه علف كطرف وأ دعو

 الفا قداصلا هاور ام الكا نينمؤملاريما تافشاكم نم :لاق «اهوديري ملو ايندلا مهتدارا»

 تراص دقو اهناطيح ضعب ىف كدفب تنك ىٌنا :لاق هنا مالسلا مهيلع هئابآ نع

 لمعا اناو ةاحسم ىدي ىفو ىلع (ل خ تمحق) تمجه دق ةأرماب انا اذا هين ةمطافل

 و ىحمجلارماع تنب ةنيثبب اهتهتشف اهامج نم ىنلخادت امم ىلق راط اهيلا ترظن اًملف اهب

 نع كينغاو ىنجوزت نا كل له بلاط ىبا نباي :ىل تلاقف شيرق ءاسن لمجا نم تناك
 تنا نم :اه تلقف ؟تيقب ام كلملا كل نوكيو ضزالا نئازخ ىلع كّلدأو ةاحسملا هذه

 تسلف ىريغ ًاجوز ىلطاف ىعجرا :اه تلقف ايندلا انا :تلاقف ؟كلها نم كبطخأ ىّتح

 :لوقا تأشناو قاحسم ىلع تلبقاو ىنأش نم
 ةّيند ايند هتّرغ نم باخ دقل

 ةنيثب 'زيزعلا ىئز ىلع انتتا

 ىنتاف ىاوس ىّرغ امل تلقف
 ادعم ناف انثدلا في انا "اه

 اهّرد و زونكلاب "انتتا اهبه و
 اهريصم ءانفلل ًاعيمج سيلا

 بغار ريغ ىنثأ ىاوس ىّرغف
 هتقزر دق امب ىسفن تعنق دقو

 هئاقل موي هللا فاخا ىّناف

 لئاطب ًانورق تّرغ نا ىهام و

 لئامشلا كلت لثم ىف اهتنيز و

 لهاجي تسلو ايندلا نع فوزع

 لدانجلا كلت نيب رفقب نيهر

 لئابقلا كلم و نوراق لاوماو

 لئاوطلاب اهناّرخ نم بلطي و

 لكانو كلمو رع نم كيف امل

 لئاوغلا لها و ايند اي كناشف

 لئاز ريغ ًائاد ًاباتع ىثخا و
 :[انتتا] لاقو

 اهلامثش و اهتددرف اهنيمي ىلا تّدم اهاح فرعا تسل ىناك ىنعداخت ايند

 اهل اهتلمج تبهوف ةجاتحم اهتيأر و

 «اهوديري ملو ايندلا مهتدارا :8 هلوق ىنعم اذهف
 ةدهاشم ةيؤر» :ناونع تحت الفا هيلا بوسنملا ناويدلا ىف ةروكذم تايبالا :لوقا

 ىلع داز و ”ناويدلا حرش ىف ىدبيملا اهحرش و «ةليمجلا ةأرملا ةروص ىف لاثملا ملاع ىف ايندلا

 .«سورعلا» :بقانملا ىف ١.

 .«انتتا انبهو» :بقانملا ىف ."

 .5548و 71و ”8عو 760 ص .*



 هددت

 لقا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 :لّرالا تيبلا دعب ةيناثلا ةعطقلا

 انالع كيسا اذا اهنارعع كيللا:رلظح

 بقانم نع ىلوالا ةعطقلا تايبا فلي هدهز باب ىف اراحبلا | عسات ىف » ىسلجملا لقنو
 :هدعب الئاق بوشارهش نبا

 لثملا برضي تناك ىحمجار ماع تنبريغصتلا ىلع ةنيئثبو «عفانلا لئاطلا - نايب»

 :لاقي و ,راجحالا لدانجلا و ءهنع تفرصنا و هيف تدهز هنع ىسفن تفزع ءاهنسحب
 و «ةرتلاو ةوادعلا ىهو ةلئاطلا عم لئاوطلاو ,ىنددعاو تلعف ىنبسحا ىا تلعف ىنبه

 .«ىهاودلا لئاوغلا

 :اذكه بقانملا ف بوشارهش نباو لِي ىسلجملا ةرابع لصاو

 تمجهف ةاحسم هدي ىفو كدف ناطيح ضعب ىف ناك الك. نينمؤملاريما نأ ىوري و»

 ةاحسملا هذه نع كنغا ىنجؤزت نا بلاط ىبا نباي :تلاقف ءاسنلا لمجا نم ةأرما هيلع

 كنطخا قش غنا نفاخ لاق :تيقبام كلما كل نوكيو: نذرالا: نئازك لع قللذاو

 ىنأش نم تسلو ىريغ ًاجوز ىلطاف ىعجرا :34 لاقف .ايندلا انا :تلاق ؟كلها نم

 .«خلا ...باخ دقل :لوقي أشناو هتاحسم ىلع لبقاف

 '.ةعانقلا و دهزلاب نينمؤملاريما ةقباسم باب ىف بقانملا ىف ةروكذم ةياورلا :لوقا

 ىف ةبيغلا ماكحا ىف ةبيرلا فشك هتلاسر ىف (هدق)ىناثلا ديهشلا ديعسلا خيشلا لاقو

 دمت اه ناوقتلا قوفحي. ف نتافكلا ةقاخ

 عباسلا ثيدحلا ىف مدقتملا دانسالا اهدحا ةددعتم ديناساب هانيور -رشاعلا ثيدحلا»

 ىف هدروا ام مدقتملا دانسالاب دارا و) هيولوق نب دّمحم نبرفعج مساقلا ىبا خيشلا ىلا

 ديعسلا خيشلا انربخا» :هلوقب لوالا ثيدحلا ىلا هدانساب أضيا هيف راشاو عباسلا ثيدحلا

 موحرملا هخيش نع ةزاجا هربق رون و هرس سدق ىسيملا ىلاعلادبع نب ىلع نيدلارون روربملا

 ءامالا دلو ىلع نيدلا ءايض خيشلا نع ,ىنيزجلا نّذؤملا نبا دّمحم نيدلا سم روفغملا

 ١ . ص ١١ ج ديدج باج . هب ٠ * صس5١9.

 ١ ٠ج :لديدح باج .ىئبمب باج و3 ص7 ٠١7/7.
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 «(اهفرخز) اهجربزو ةّيندلا اينّدلا هذه (تاجرد) فراخز ىف دهّرلا مهيلع تطرش نأ دعب»

 هدلاو نع ءىّكم نب دّمحم ديهشلا هللادبع ىلا نيدلا سمش ديعسلا قّمحملا ةمالعلا

 مامالا خيشلا دلو نيدلا رخف خيشلا و بلطملادبع نيدلا ديمع دّيسلا نع .روكذملا

 نع روكذملا هدلاو نع ,رّهطملا نب فسوي نب نسحلا نيدلا لامج بهذملا ىبحم لضافلا
 راخف ةباسنلا ةمآلعلا خيشلا انربخا :لاقرّهطملا نب فسوي نيدلا ديدس ديعسلا هّدج

 نيدلا دامع نع ءىّمقلا ليئربج نب ناذاش نيدلا ديدس هيقفلا نع ءىوسوملا دعم نب

 ,ىسوطلا نسحلا نب دّمحم رفعج ىبا خيشلا نب نسحلا ىلع ىبا خيشلا نع ,ئربطلا
 نع «نامعنلا نب دّمح نب دّمحم ديفملا خيشلا نع ءهحور هللا سّدق خيشلا هدلاو نع

 هللا دبع ىبا خيشلا نع ءىّمقلا هيوباب نب نيسحلا نب ىلع نب دّمحم قودصلا خيشلا

 نع «ىسيع نب دّمحم نب دمحا نع .هللادبع نب دعس نع ءهيبا نع («هيولوق نبرفعج

 نبرفعج دنع تنك :لاق ىلفونلا ناميلس نب هللادبع نع ؛ىرعشالا ىسيع نب دّمح هيبا
 لصواو ملسف هيلع درو دق ىشاجَتلا هللادبعل ىلومب اذاف مالسلا امبيلع قداصلا دّمحت

 :هيفرطس لقا ًأذاف هأرقو هّصفف هباتك هيلا

 و هادف ءوس لك نم ىنلعج و ىدّيس ءاقب ىلاعت هللا لاطا ميحرلا نمرلا هللا مسب
 ةيالوب تيلب ىلا ىالومو ىدّيس ملعا .هيلعرداقلاو كلذ إو هتاف اهوركم هيف ىنارا ال

 هللا ىلا ىنبّرقي ام ىلع هب ّلدتسأال ًالاثم ىل لّثمي وا ًاّدح ىل ّدحي نأ ىدّيس ىأر ناف زاوهالا
 و هلذتبا اميفو هلذبا اميفو هب لمعلا ىل ىري ام هباتك ىف صّخليو هلوسر ىلاو لج ورع

 هيلا أجلأو نمآو قثا نمبو حيرتسا نم ىلاو سنا نميو اهفرصا نميفو قاكز عضا نيا

 ىف هنيماو هقلخ ىلع هللا ةّجح كناف كتلالدو كتيادهب ىنصلخي نا هللا ىسعف ىّرس ىف

 .ال0 هللا دبعوبا هباجاف :ناميلس نب هللادبع لاق .هظخب اذك .كيلع هتمعن تلازالو هدالب

 هناف هتياعرب كآلكو هّنمب فطلو هعنصب هللا (كلماج) كطاح ميحَرلا نمحرلا هللا مسب

 و هتركذ ام عيمجو هيف ام تمهفو هتأرقف كباتكب كلوسر لا ءاج دقف دعب اَما .كل نو
 قدام اع كوخ اسو قءاعن و: كلذ قاف زوالا ةقالؤيى كيلي كنا تعو ورهتغع ثلا

 ُيغي نأ هللا ىسع :تلقف كتيالوب ىرورس اّماف ؛ىلاعت هللا ءاش نا ىنّرس امو كلذ نم

 كب ىوقيو مهيراع كبوسكيو مهليلذ كبّرعيو دمحم لآ ءايلوا نم ًافئاخ ًافوهلم كب هّلل
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 لوا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 .مهنع نيفلاخملا ران كب طيو مهفيعض

 ةحئار مشت الف انل َلوبرثعت نا كيلع فاخا ام ىندا َّناف كلذ نم ىنءاس ىذلا اّماو

 هزواجت ملو هب تلمع تنا ناف هنع تلأس ام عيمج كل صّخلم ٌّئاف سدقلا ةريظح

 !:لاعت هللا ءاش ا لس نأ فوضو

 لِي هللا لوسر نع .اقا بلاط ىبا نب ىلع نع .هئابآ نع ؛ىبأ هللادبع اي ىنربخا
 ريشأس نأ ملعاو هبل هللا هبلس ةحيصنلا هضمي ملف نمؤملا هوخا هراشتسا نم :لاق هّنا

 ىف كتاجن و كصالخ نأ ملعاو .هفّوختم تنا امم تصلخت هب تلمع تنا نا ىأرب كيلع

 .(لاق نا ىلا) ةّيعرلاب قفرلاو هللا ءايلوا نع ىذألا ّفكو ءامدلا نقح

 لوقي ٍيْيَي بنلا عمس هنا 91 نينمؤملاريما نع هءابآ نع ثّدحي ىبأ تعمس ىَنَأ ملعاو
 انكله :انلقف عئاج هراج و ناعبش تاب نمرخآلا مويلاو هللاب نمآ ام :ًاموي هباحصال
 مكقرخ و مكقلخ و مكقزر و مكرت لضف نمو مكماعط لضف نم :لاقف .هللا لوسر اي

 فلسلا نم ىضم ام ىلع اهفرش ناوهو ايندلا ناوهب كئبنأس و ّبرلا بضغ اهب نوئفطت

 ةفوكلا ىلا ذه نيسحلازّهَجت امل :لاق نيسحلا نب ىلع نب دّمحم ىنثّدح دقف نيعباتلاو

 ىعرصمب فرعا انا :لاقف طلاب لوتقملاوه نوكي نا محرلاو هللا هدشانف ساّبع نبا هاتا

 ؟ايندلاو نينمؤملاريما ثيدحب ساّبع نباي كربخا الا اهقارف آلا ايندلا نم ىدكُو ام كنم

 :ا9 نيسحلا نب ىلع لاق :ىبا لاقف اهرماب ىنئدحت نأ بحال ىّنا ىرمعل ىلب :هل لاقف
 و اهتاطيح ضعب ىف كدفب تنك ىنا :لاق الئ نينمؤملاريما ىنثدح :لوقي هللادبع ابا تعم
 لمعا اناو ةاحسم ىدي ىفو ىلع تمحق دق ةأرماب انا اذاف :لاق هين ةمطافل تراص دق

 ىحمجلارماع تنب ةنيئبب اهتهتشف اهلامج نم ىنلخادت امم ىلقراط اهيلا ترظن اَملف اهب

 كينغاف ىب جقزتت نأ كل له بلاط ىبا نباي تلاقف شيرق ءاسن لمجا نم تناكو

 نم كبقعل و تيقب ام كلملا كل نوكيف ضزالا نئازخ ىلع كلداو ةاحسملا هذه نع
 :امهل تلق .ايندلا انا :تلاقف ؟كلها نم كبطخا ىتح تنا نم :الإإ, لع اه لاقف ؟كدعب

 :لوقا تأشناو ىتاحسم ىلع تلبقاو ىريغ جوز ىلطاف ىنعجراف

 .مق ديدج باج .8/8 ص ةبيرلا فشك ١.
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 «ايفرعر) اههييزو ةثندلا انذلا هذه (كاحرد) فراغو ق كغثلا رميبلع طرق نأ دعي

 (لئانب) لئاطب ًانورق ترغ ناىهامو 22 ةّيند ايند هتّريغ نم باخ دقل

 (لاق مثّرم امك اهرخآ ىلا تايبالا لقنف)

 مومذم الو مولمريغ ًادومح هللا قل ىتح دحال ةعبت هقنع ىف سيلو ايندلا نم جرخف
 السلا يلع انيفتاوز نمد شب ارهاق ل كلر دق اودي نم هكألا هيمخدتتا 2
 .مهاوثم نسحا و نيعمجأ

 اًملف :ناميلس نب هللادبع لاق (لاق نا ىلا) ةرخآآلاو ايندلا مراكمب كيلا تّهجو دقو

 ىالوموه لا هلا ال ىذلا هّللاو قدص :لاقو هيفرظن ىشاجنلا ىلا قداصلا باتك لصو
 '٠.«هتايح مايا هب لمعي هللادبع لزي ملف اجن الا باتكلا اذهب دحا لمعاف

 هب لمعلا ىلاولل ىغبني ام باب ىف ةراجتلا باتك ىف "لئاسولا ىف ةييّرحلا خيشلا لاقو

 :هتّيعر عمو هباحصا عمو هسفن ىف

 ىسوطلا خيشلا نع هدانساب ةبيغلا ةلاسر ىف نيدلا نيز خيشلا ىناثلا ديهشلا ىور»

 نب دمحا نع هللادبع نب دعس نع هيبا نع هيولوق نب دّمحم نبرفعج نع ديفملا نع

 :لاق ىلفونلا ناميلس نب هللادبع نع ىرعشالا ىسيع نب دّمح هيبا نع ىسيع نب دّمح
 .«(ثيدحلا) ...درو دق ىثاجنلا هللادبعل ىلومب اذاف لك قداصلا دّمحم نبرفعج دنع تنك

 و» :ةرقفلا هذه دعب ًالئاق ةجاحلا عضوم ثيدحلا نم ةفيّرحلا خيشلا طقسا دق :تلق

 :هظفل ام «نيعباتلاو فلسلا نم ىضم نم ىلع اهفرش ناوه

 تهّجو دقو لاق نا ىلا امل هقالطو ايندلا ىف ذل نينمؤملاريما دهز ثيدحركذ مث»
 .«ثيدحلا ...كيلا

 :افنآ روكذملا بابلا ىف ”لئاسولا كردتسم ىف هي ىرونلا ثدحملا لاقو

 نيعبرالا ىف ةرهز نبا ىخا نبا ىلحلا هللادبع نب دّمحم دماحوبا نيدلا ىح دّيسلا»

 نسما نأ نيدلا يطق هقفلا نبع ىدادعلا قسما نسنملا نيد بردللا ىأ نع

 ./8 :ةبيرلا فشك ١.

 .١7الرثاال :كلدح باج .ىدلح هس باج 6685١ ص 1

 .١/ل؟/7١1 :دكلدح باج .559 ص 1#
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 لّوا دلح .هبدن ىاعد حرش

 نع ىبلحلا نسحملا نب ىلع نب دّمحرفعج ىبا خيشلا نع ىدنوارلا هللا ةبه نب ديعس
 رهاظلاو لئاسولا ىف امرخآ ىلا ديفملا خيشلا نع ىكجاركلا لع نب دّمحم حتفلا ىبا خيشلا

 .«زاوهالا ىلاو ىشاجنلا ىلا له قداصلا ةلاسر هلي ديههشلا ذخا باتكلا اذه نم ّنا

 :ءارمالا و كولملا لاوحا باب ىف راحبلا نمرشع سداسلا دلجملا ىف هلي ىسلجملا لاقو

 دّمحم نبرفعج خيشلا نع هدانساب - هتجرد هّللا عفر نناثلا ديهشلل ةبيغلا ةلاسر»

 نع هيبا نع ىسيع نب دّمحم نب دمحا نع هللادبع نب دعس نع هيبا نع هيولوق نب
 لومب اذاف ذا قداصلا دّمحم نبرفعج دنع تنك :لاق ىلفونلا ناميلس نب هللادبع

 :هدعب لاق مث (همامتب ثيدحلا) درو دق ىثاجنلا هللادبعل

 و ةياورلا هذه ضعب هحور هللا سّدق ىناثلا ديهشلا ظخي ساّرك ىف تدجوو :لوقا»

 :هظفل اذهو هناوخا ضعبل اهبتك هنأك

 نيب لع ند يذلا نيز ةعمسر و: لانعت هلئا وقعا ىلا ربقملا كرعتالا هذه ستاك لوقن

 ديعسلا انتكينش انريخأا :ةترفقت ةتائتس: نع زواجت و.هتعرب لاعت هللا ةلماغ ىماشلا دفعا

 (هحور) هرون ىلاعت هللا سدق ىسيملا ىلاعلادبع نب ىلع نيدلا رون ليبنلا روفغملا روربملا

 انربخا :لاق هرادب ةئامعستو نيثالث ةنس نابعشرهش سماخ سيمخ لا موي هحيرضرّونو

 ريهشلا دواد نب دمحم نب دمحم نب دّمحم نيدلا سمش لضافلا حلاصلا موحرملا انخيش

 خيشلا انربخا :لاق ةئامئامو نيناممو عبرا ةنس مرحملارهشرشع ىداح ىنيزجلا نّدؤملا نباب

 نيدلا سمث ديعسلا مامالا خيشلا نب ىلع مساقلاوبا نيدلا ءايض ليلجلا ليصالا حلاصلا

 ىدلاو ىنربخا :لاق هتمتاخ فرش امك هتجرد هللا ىلعا ىّكم نب دّمحم ديهشلا هللادبع ىبا

 جرعالا نب بلطملادبع نيدلاو ةلملا ديمع نامظعالا نامامالا ىنربخا :لاق ديهشلا ديعسلا

 لضفا مالسالا خيش مامالا خيشلا نب دّمحم بلاطوبا نيدلارخف مامالا خيشلاو ىنيسحلا
 نيدلا لامج خيشلا نيلسرملا ديس ننس ىبح نيملاعلا ىف هللا ةيآو نيرخأتملاو نيمدقتملا

 هحور ىلاعت هللا سّدق ىلح ارّهطملا نب ىلع نب فسويرُفظملا ىبا ديعسلا خيشلا نب نسح
 نب نسحلا نيدلا لامج ديعسلا انخيش نع امهالك هرخآلا ىف هتتما نيبو هنيب عمجو ةرهاطلا

 ١. ص ١١7  ."10ج ديدج باج ٠7١ ص7١ 7.
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 ««اهفرخز) اهجربزو ةّيندلا اينّدلا هذه (تاجرد) فراخز ىف دهّرلا مهيلع تطرش نأ دعبا
 ةباسنلا ةمالعلا دّيسلا انربخا :لاقرّهطملا نب فسوي نيدلا ديدس ديعسلا هدلاو نعرّهطملا

 ةنيدملا ليزن ىمقلا ليئربج نب ناذاش نيدلا ديدس هيقفلا نع ىوسوملا دعم نب راخف

 ىبا هيقفلا خيشلا نع ىربطلا مساقلا نب دّمحم نيدلا دامع هيقفلا خيشلا نع ةفّرشملا

 ةدلاو عع ىيؤطلا نيسحلا نيد نها ىنعديغسلا ليلخلا خينطلا ني نيستا لع

 رفعج هللادبع ىبا خيشلا نع نامعنلا نب دّمح ديفملا خيشلا نع هحور هللا سدق ديعسلا

 .«(ةياورلا نم هركذ امرخآ ىلا) هيولوق نب

 نبال نيعبزالا نع ُيْيَي ىبنلا اياصو باب ىف اراحبلا نمرشع عباسلا ىف ًارصتخم هلقنو
 .ةرهز نبأ ىخأ

 باوبا ىف رجاتملا باتك ىف هدقرم هللا رّون ىراصنالا ىضترم مظعالا خيشلا لاقو

 :ناونع تحت رئاجلا لبق نم ةيالولا ىف نورشعلا و ةسداسلا ددعلا ىف ةمّرحملا بساكملا

 :هّصن ام «ةيالولارما ىف الكا قداصلا ىلا ىشاجنلا ةلاسر»

 هي ديهشلا انخيش ىور .هتّيعر ىفو هسفن ىف هب لمعلا ىلاولل ىغبني اميف - ةمتاخ»
 ديفملا نع هفئاطلا خيش نع هدانساب ةبيغلا ماكحا نع ةبيرلا فشكب ةاّمسملا هتلاسر ىف

 ىرعشالا ىسيع نب دّمحم نب دمحا نع هللادبع نب دعس نع هيبا نع هيولوق نبا نع
 لوم اذاف لف! هللادبع ىبا دنع تنك :لاق ىلفونلا ناميلس نب هللادبع نع [هيبا نع]

 .«(همامتب ثيدحلا) ...هيلع درو دق ىثاجنلا هللادبعل

 باب ىف 'رارسالا فشاك باتك ىف ألي ىناقلاطلا ىلعرظن ىلوملا ىنابرلا ملاعلا هذيملت لاقو

 :هظفل ام باتكلا نم ىلؤالا ةلاقملارخآو نماثلا بلطملاوهو ىلؤالا ةلاقملا نم سماخلا

 :الإ نينمؤملاريما لاق ليوط ثيدح ىف هماقم هللا ىلعا ىضترم خيشلا ذاتساالاانخيشرجاتم ىفو»

 .«(ةّيسرافلاب هتمجرت لقن م تايبالارخأ ىلا ثيدحلا) ...اهناطيح ضعب ىف كدفب تنك ىنا

 :ىنغلا ٌمذورقفلا حدم و دهزلا ىف ءاج امم و» باب ىف ”تارضاحملا ىف بغارلا لاقو

 : باج فردبلا لوا باح 577١١ ص 35

 .17728 باج 701١ صو 17817 باج 776 ص .*
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 لوا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 ةفيج اينّدلا امنا - امهنع هللا ىضر - نيسحلا نب لع - لَّذلل لّمحتم اينّدلا بلاط»

 :جاّجح نبا ذخأ كلذ نمو ءبالكلا ةرشاعم ىلع ربصيلف اهّبحأ نف بالك اهوح
 اوباجتساف ىزاخملل مهتعد نقلا :انقذلا بلاطم» نكت
 بالك اهب فوطي فيج ىلع داغب عوج نم ثيللا سيلو

 :هلثمو
 اهيلا سانلا نم وب صي نم و ايندلا امنا

 «اهيلع ًاصرح التاق بالك نيب  ةفيج
 اهركذ ماقملا عسي ال ةريثك اهتنيزو ايندلا َمذ ىلع ةلادلا تاياورلاو تاّيآلا :تلق

 كا مَن اوُمَلَعا » :هيآ ديدحلا ةروس ىف ىلاعت هلوق كلذ تابثا ىف كيو ال فيك

 َراَقْكْلا بَجْعأ ْثْيَغ ٍلَدَمْح ِدالوأْلاَو ٍلاَوَمأْلا فوُناكَتَو ْمُكَنيَبْرْحاَمَتَو هَنيِزَوْوُهَلَو ٌبِعَل
 و هلل ني ٌرِفْفََو ٌديِدَع ُتاَذَع ةرهكْلا ىفو ًاماطخ ُنوُكَي مث ابقْضُم ةاركق خب 0 نات

 . ول عامل ايلا هيلا ام 77 َو ُناَوُضِر

 ةءاندلاب ايندلا فصو ىلا ةراشالا ىف-ىناثلارمالا

 وريقحتلل «ةيندلا ايندلا هذه فراخز» :ءاعدلا نم هرقفلا هذه ىف ةراشالا ّنأ ملعا

 .اهنم دافتسملا ريقحتلل ديكات ةيندلا

 (هيلا دنسملا ىا) هريقحتل ةراشالاب و» :هيلا دنسملا باب ىف لوطملا ىف ىنازاتفتلا لاق

 0 نكتولا تعدت يزل اذه وج

 فيك وريقحت ةراشا :« '...اًيْذَّدلا ٌةاَيَمْلل هذه امو » :ىلاعت هلوقريسفت ىف ىواضيبلا لاقو

 .«ةضوعب حانج هللا دنع نزتال ىهو اال

 لدي ةراشالا مسا نال «ريقحت ةراشا» :هلوق» :'ىواضيبلا ةرابع حرش ىف ىجافخلا لاقو

 ناعملا ىف لصف امك كلذ ىلع

 ١. .ديدحلا ٠١.

 .ءايبنألا #".
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 ايفرخت) ايعربزو ةقندلا ايقذلا هذه (تاجرد):كراخز قدنفتلا نوبلع ثظرقت نأ دعنا

 ملعيف ثيدحلا ىف درو امك اهرساب هللا دنع اهتراقح نع ةيانك «خلا نزت ال» :هلوقو

 .«ىلؤالا قيرطلاب ةايحلا نم ابيف ام ةراقح

 ريغصت و ايندلل ءاردزا اهيف هذه» ':ةّيالا هذهريسفت ىف فاشكلا ىف ىرشختزلا لاقو

 .«ةضوعب حانج هدنع نزتال ىهو اهرْعصي ال فيك و اهرمال

 .نيرسفملارثكا كلذ لثمب حّرصو

 بح باب ىف 'راحبلا نمرشع سمانا دلجملا نم ثلاثلا ءزجلا ىف هلي ىسلجملا لاقو

 ىف ىنيلكلا هدروا ىذلا ىفاكلا نع هلقن ثيدح ليذ ىف لوقعلا ةأرم ىفو ءاهّمذو ايندلا

 :ةرابعلا هذهب اهيف دهزلاو ايندلا مذ باب

 ملسم نب دّمحم نع نيزر نب ءالعلا نع بوبحم نبا نع هيبا نع ميهاربا نب ىلع»

 هدهز ةرخآلا باوث ىف بغارلا ةمالع نا :الثب نينمؤملاريما لاق :لاق ذه هللادبع ىبا نع
 لج ورع هللا مسق ام هصقني ال ايندلا هذه ىف دهازلا دهز ّنا اما ءايندلا ةرهز لجاع ىف
 ناو اهيف هديزي ال ايندلا ةايحلا ةرهز لجاع ىلع صيرحلا صرح ناو ءدهز نأو اهيف هل

 :هّصنام ”«ةرخآلا نم هّظح مرح نم نوبغملاف صرح

 '.«ريقحتلل ةراشالا ايندلا هذه - نايب»

 ّنِم َفَلَخْل» :ىلاعت هلوق ريسفت ىف ”فاشكلا ىف ىرشختزلا هلاق ام هانركذ امريظنو

 :ةاتعلا قيما. اذأ رفق جراوقمو قذألا | اق نضرة قود تاكا ارو نتاع هو
 هب عّمتي امو ايندلا ديري ىندالا ءىشلا اذه ماطح ىا ىندالا اذه ضرع نوذخأي»

 هنال برقلا ىنعمب وندلا نم اما ىندالا و ,ريقحت و سيسخت ىندالا اذه :هلوق ىفو ءاهنم

 ءاشرلا نم هنوذخأي اوناك ام دارملاو اهتلقو اهطوقسو لاحلاّوند نم اّماو بيرق لجاع

 .«ةّماعلا ىلع ليهستلل ملكلا فيرحت ىلع ماكحالا ىف
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 لّوا دلج .هبدن ىاعد حرش

 قاسو «ريقحن و سيسخت ىندالا اذه :هلوق ىفو» :هُيالاريسفت ىف ىزارلارخفلا لاقو

 'ءىرشخزلا ىلا ةبسن نود نم ملكلا فيرحت ىلا همالك لثم

 .ريسافتلا بلاغ ىف هريظنو

 برقي فرخزلا ناف ةميركلا ةيآلا ىف امل ةهباشملا نم ءاعدلا نم ةرقفلا ىفام ىنخي الو

 .ىنعملا ف ضرعلا نم

 ام باب ىف 'راحبلا رشاع ىف هي ىسلجملا هلقن امريقحتلل ةراشالا ف ٌصنوه اّمتو
 :هلوقب ذا نيسحلا ةلتق هب هللالّجع

 هنولأسي سانلا لعجو باطخلا نبرمع ةفالخ مايا ىف ملسا نيحرابحالا بعك نعود»
 نتفلاو محالملاو رابخالا عاوناب مهربخي بعك راصف نامزلارخأ ىفرهظت ىتلا محالملا نع

 رما نم هيف مكئّدحا امب نوبجعتت مكنأك موق اي :بعك لاق مث (لاق نا ىلا) ماعلا ىفرهظت ىتَلا
 291 ىسومل هرسف دقو آلا هرخآ ىلارهدلا لوا نم نوكيوا ناك ًائيش كرتي مل هللا ناو ذك نيسمحلا

 هيلع تضرع دقلو هيلع تضرعوّرذلا ملاع ىف مدآ ىلا تعفر دقو آلا تقلخ ةمسن نمامو

 .«(ثيدحلا) ...ةّيندلا ايندلا هذه ىلع اهبلاكتو اهقالتخا ىلاو اهيلارظنو ةثالا هذه

 هللا دما و» :اهَوا ةغالبلا جن ىف عفن ىضرلا اهدروا ةبطخ ىف فا نينمؤملاريما لاقو

 :«ناطيشلار حادم ىلع هنيعتساو

 ايند ىف نوسفانتي ,مهواب ٍدتقم مهرخاو مهرخآل دئاق مهَوا ,دوهعلاب ةملظلا اهثراوتت»

 دوقملا نم دئاقلاو «عوبتملا نع عباتلا ءّربتي ليلق نعو .ةحيرم ةفيج ىلع نوبلاكتيو ةّيند

 ".«ءاقللا دنع نونعالتيو ءاضغبلاب نوليازتيف

 ':نيزاوملاو ليئاكملاركذ ىف ىه ةبطخ ىف أضيا لاقو

 و مهبساكم ىف نوعروتملا نياو مكؤاحمس و مكرارحا نيو مكؤاحلص و مكرايخا نيأ»

 لهو ةصقنملا ةلجاعلاو ةّيندلا ايندلا هذه نع ًاعيمج اونعظ دق سيلا مهبهاذم ىف نوهّرنتملا

 .507 ص 5 ج.١
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 «(اهفرخز) اهجربزو ةّيندلا اينّدلا هذه (تاجرد) فراخز ىف دهّرلا مهيلع تطرش نأ دعب»

 و هلل اناف مهركذ نع ًاباهذو مهردقل ًاراغصتسا ناتفشلا مهّمذب قتلت ال ةلاثح ىفآلا مفّلخ

 ىف هللا اورواجت نا نوديرت اذهبفارجدزمر جاز ال ورّيغمركنم الف داسفلارهظ نوعجار هيلا انآ

 آلا هتاضرم لانت الو هنّنج نع هللا عدخي ال تاهيه هدنع ةءاتلرا عا اوتركتاو ةنيسدق ناد

 ٠.«هب نيلماعلا ركنملا نع نيهانلاو هل نيكراتلا فورعملاب نيرُمآلا هللا نعل هتعاطب

 :جراوخلا رابخا باب ىف لماكلا ىف دّربملا لاقو

 ىلع لبقا هّنا كلذو ةّيدا نب ةورع فيسف جراونلا فويس نم لس فيس لا اًماف»
 ّرع هللا طرش نم قئثوا طرشأ ميكحتلا اذه امو تعشا اي ةئيندلا هذه ام :لاقف ثعشالا

 .«(لاق امرخآ ىلا) فيسلا هيلعرهش م - ؟لجو

 '.جهنلا حرش ىف ديدحلا ىبا نبا هلقنو

 .مهتاجاجتحاو جراوخلا لاتق باب ىف 'راحبلا نماث ىف ىسلجملاو

 :ريزولا لتقركذ ىف ةئامسمح ةنس عئاقو ىف لماكلا ىفريثالا نبا لاقو
 ةجوز و هيفكي لام هل نم ًاشيع سانلا معنا :ناورم نب كلملادبع لاق ام نسحا امو»

 '.«هيذؤنف ةئثيبخلا هذه انب اوبا فرعي الو هيضرت

 ناكو» ”:نيدلا دئاوف باتك نم عبارلا بابلارخاوا ىف مولعلا ديفم ىف ىمزراونخلا لاقو
 .«ةموؤشملا ايندلا هذه ببسب (إلؤل نيسحلل ديزي لتق ىا) هلتق

 :ىناثلا بابلا ىف لّوالا سلجملا ىف ىناثلا ءزجلا ىف بختنملا ىف ىحيرطلا لاقو
 :لاقف ايندلا ٌمذب ءدبف يي هللا لوسر دنع ًاموي تنك :لاق ىسرافلا ناملس ىور»

 ايندلا تناكول :لاق ٌتاايندلا نم لع ضغبا ًاقلخ تقلخ ام :ّلجوّرع هللا لاق ناملساي

 اي :ىل لاق مث .أدبا ءام ةبرش اهنم ًارفاك قس ام ةضوعب حانج هللا دنع نزت اهيف امو

 نم ةلبزم ىلا ىتاو ىديب ذخأف .هللا لوسر اي ىلب :تلق ؟اهيف امو ايندلا كيرا الأ ناملس

 اي :ىل لاقو ةريثك تارذقو تارذعو ماظع و فزخو ةريثك قرخ اهيف اذاف ةنيدملا لبازم

 ١. ص " ج ىديدح حرش ١” .7هبطخ .8//7575 :ديدج باج 179.
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 لّوا دلح .هبدن ىاعد حرش

 ىلا مهتمعطا ناولا تارذعلا هذهو سانلا صرحي اذه ىلعو اهيف امو ايندلا هذه ناملس

 مهتنيز تناك ةيلابلا قرخم لا هذهو «مه:وطب نم اهوفذق من مارحلاو لالجلا نم اهوبستكا

 مهماعناو مهتاود ماظع ماظعلا هذهو الامث و انيمي اهقفصت حايرلا تحبصأف مهسابلو
 و نولكايوتاك ىلا مهيناوا تناك فزخلا هذهو ءاهيلع نورجاشتي اوناك ىتَلا مهمانغاو

 '.«متغ اهنع بّنجت نمو مدن اهيلا نكر نفث اهاهتنم اذهو ايندلا هذهف ءاهيف نوبرشي

 0 ىداحلا بابلا د نمحرلا سفن ىف هللا 0 ثدحملا 3

 ننال هوجو)» ا تح ةعبرالا باب ف 00 ىفو ل ةمصع ىعم باب

 فورعم مامالا نوكي نأ بجي اهلجا نم ىتلا ةلعلا باب ىف عيارشلا للع ىف و '«ةعبرا

 :هّصن ام 0 باي ةليبقلا

 نع .مشاه نب هاربا نب ىلع انئّدح :لاق هيلز هيوليجام ىلع نب دّمح انثّدح»

 لوط ىف مكحلا نب ماشه نم تدفتسا امو تعمسام :لاق ريمع ىبا نب دّمحم نع .هيبا

 نع أموي هتلأس ٌّناف مامالا ةمصع ةفص ىف مالكلا اذه نم نسحا ًائيش هاا ىتبحص

 ؟فرعت ءىش ّىَأب و - ؟هيف ةمصعلا ةفصافف :هل تلق .معن :لاق ؟موصعم وها :مامالا

 هنال همتاخ تحت ىهو ايئدلا هذه ىلع ًاصيرح نوكي نازوجي ال هنع ةّيفنم هذهف :ةوهشلا

 نمد انا ناسا ذل دوس نكي نا روض الل وصرف ااه لعق نيفلسسلا نزاخ

 روما نم ءىشل بضغي نازوجيالو «هنودوه نم دسحي فيكف دحا هقوف سيلو هقوفوه

 و دودحلا ةماقا هيلع ضرف دق لجوزع هللا ناف لج وّرع هلل هبضغ نوكي ناّآلا ايندلا
 نازوجي الو ءلج وّرع هللا دودح ريقي ىّبح هنيد ىف ةفأر الو مثال ةمول هللا ىف هذخأتال نا

 انيلا بح امك ةرخآلا هيلا بّبح لج وّرع هللا نال ةرخآلا ىلع ايندلارثؤي و تاوهشلا عبتي

 .ففحن باج 77/7” صو ناريا باج ١15 ص ١.

 .نارهت باج ء7”7و .فجن باج 0808 ص ١.
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017 
 3 ت1 ا ا 2

 ايفر اهيهييوفتندلا اينذلا ذه( تاكو رز فران قادت يلع تطرخ نأ دغيز

 حيبق هجول ًانسح ًاهجو كرت ًادحا تيأر لهف ايندلا ىلارظنن امك ةرخآلا ىلارظنيوهف ايندلا

 +6 ةيناق:ةلئاز ايقارل ةيفاررةلنا5 ةنييعترو فخ بولا اذي) ايوقورزم ماعطل ًابّيط ًاماعطو

 :ةفرع موي ءاعد ىف اهي داجَسلا لوق اهريظن نوكي نا داك لب ةرقفلا هذه نم برقيو
 كيلا ةليسولا ءاغتبا نعّدصتو كدنع اّمع ىهنت ةّيند ايند بح ىبلق نم عزناو مهّللا»

 .«كنم برقتلا نع لهذتو

 :هصن ام ةرابعلا ليذ ىف ةفيحصلا حرش ىف ىندملا ناخ ىلع ديسلا لاقو

 لمعتسي و هعضوم نم هتعلقو هّرقم نع هتبذج برض باب نم ًاعزن ءىثلا تعزن»

 ) '...لِغ ْنِم ٌمِهروُدَص يف ام اَنْعَرَتَو » هنمو ءاعدلا ةرابعع ضارعألا ىف كلذ

 1 فتق: باشر ىنلا فلا لل نمفنلا تادعا كللاو

 هلحم مساب ءىشلا ةيمست باب نم لسرم زاجم ىهف اهعاتم بح ىا ىندا ثينأت ايندو

 زمهلا هلصاو ليعف ىلع ىد ثئؤم ردقلا ةريقحلا ةسيسنلا ةّيندلاو ,هيدان عديلفوحن

 ًةءاند برقي برق لئم ْؤُئدي َؤُند و امهيف نيتحتقب ْأَندَي أكد : :حابصملا ىف ىمويفلا لاق

 ّىدوهف ةواندوندي اند لاقيفزمهريغ نم فّمخي ةغل ىف وزومهم هلك ليعف ىلع ٌءىندوهف

 و مينلل زومهملا لعجيف امهنيب قرفي نم مهنمو ثبخو هلعف مول اذا اند :ىطسقرسلا لاق

 ,ىنسلا هب لباقيو ردقلاريقحلاب ىفندلا صخ :بغارلا لاقو
 هلوق ىف ةالصلا ىلا هداتساك يمكحزاجت ايندلا ىلا هداتساو ءئقلا نغرجنلا ىبتلاو

 ىلا ءىشلا دانسا باب نموهو «'..رَكَئُمْلاَو ِءاَّمْحَمْلا نَع ىعْنَت ةالَّصلا َّنِإ ...» :ىلاعت

 نع ىهلي اهتاوهشو اهتاّذل ىف كامهمالاو اهبلطب و اهب لاغتشالا نا ثيح نم كلذو ءهببس

 د اه هان ال ىلا ةقدنلا كاذاعبلا و ةقورفقلا تايوتا نمت احيسهللا ةفغ ام يلط

 كد نعام © َنوُئلعَت تنك نإ كل ءدَكَوْه هللا دعمت .: هناحبس لاف امك ىبتنم أل

 (لاق نا ىلا) '...قاَّب ِهّللا َدْنِعاَمَودَقْنَي

 .5ا/ نجحلا نينو .؟ .فارعألا ١.

 ١ . توبكنعلا 206.



 هادف

 لقوا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 :هلوقب 39 نينمؤملاريما اهتعرّبع ىتَلا لمعلا راد ةلمج نع ايندلاب رّبعي دق - ةرصبت
 م اًطَِها ...» :هلوقب هيلاراشا ام ثيح نم اهأدبمو ؛ةّيرذلا لسانتو ةّيلبلا راد

 4 قكي الو نعت الق نكح ملا نيف يقف ىو كتم انإف 112 ضني د53
 2 ةرخكلاب لباقتو ءضرالاو تاوامسلا ىف نم قعصيف روصلا ىف خفني موي اهاهتنم

 اللا ناسا لاو

 ًادارم ةرخآآلاب لباقتو «توملا لبق ناسنالا اهيلع نوكي ىتَلا ةلاحلا نع اهبرّبعي دقو
 دحا لك ىلا امهنم لك فيضا ىنعملا اذهب و ءتوملا دعب اهيلع نوكي ىتَّلا ةلاحلا اهب
 و ءقرخأ ىل حلصاو ىايند ىل حلصا مهلا :ءاعدلا ىف ءاج و ,ءقرخأ و ىايند :ليقف

 طح هيف ناسنالل ام لك ةلمجلابو .اهتاوهشو اهعاتمو اهتنيز و اهضرع نع اهبرّبعي دق
 يْنَدلا ُديِرُي ْنَم ْمُكّْنِم ...) :ىلاعت هلوق هيلعو اهباوث اهب ًادارم ةرخآلاب لباقتو توملا لبق
 اهحكني ةأرماوا اهبيصي ايندل هترجه تناك نم :الؤإ هلوق و «' ...ةَرغَتْلا ُديِرُي ْنَم ْمُكَنِمَو

 بلا جاه اهلا هقرشتبف

 نم فلسلا مالك و رابخالا و نارقلا ىف درو ام لكو ّمذلاب دوصقملاوه ىنعملا اذهو

 ام هنم ىنثتساو .ىنعملا اذه هب دارملاف اه كرتلاو اهيف دهزلا ىلع ثحلا و ايندلا ةّمذم

 نعف مومذم و حودمم نيمسق ىلع ايندلا تلعج كلذل و ةرخآلارما ىلع هب نيعتسا

 ايند نآايند ايندلاو (ةئيطخ ّلك سأر ايندلا بح) :ليوط ثيدح ىف الإ ءاعدلا بحاص
 ةدوصقملا ىهو هفالخب ةنوعلملاو ةرخآلا ىلا هب غلبتي ام غالبلاب دارملاو ةنوعلم ايندو غالب

 دحيه دنصم نص قتلا ءاغذدلا قام

 ىاحور امهدحا امهب عفتني نيداز ناسنالل ىلاعت هللا لعج دق :ءاملعلا ضعب لاق

 و متادلا ىنغلاو ةّيدبالا ةايحلا هترُمو ةليمجلا قالخالاو تادابعلاو مكحلاو فراعملاك

 ّىامسج ىناثلا و ,هتعفنم فرع و هفرع نم ألا هبلطي داكي الو دومحم هنم راثكتسالا

 ِتاَوَهَّشلا ٌبُح نياَّنلِلَنّيُز) :هلوقب هيلع ىلاعت هللا هّبن دق ام ةلمجلا ىفو ثاثالاو لاملاك
 َو ِماَعنَدَلاَو ِةَمَوَسُمْلا ٍلَيَخْلاَو ِةَّضِفْلاَو بَهّذلا َنِم ةَرَنَممْلاِريِطاَنَمْلَو َنيَِبْلاَو ِءاَسّبلا َنِم اهم

 "١7. هط.١
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 «(اهفرخز) اهجربزو ةّيندلا اينّدلا هذه (تاجرد) فراخز ىف دهّرلا مهيلع تطرش نأ دعبا

 ال و هايند قراف اذا هنم عجرتسي و ةينافلا ةّيويندلا ةايحلا ىف عّمتلا هرم و «' يشمل

 هلوقب هيلع هّبن امك ىورخالا دازلا ىلا لوصولا ىف هب ناعتسا امردقب آلا ءىشب هنم عفتني
 لهج نم لا هيلا نوكرلاب علوي ال و «'َءاَتَم ذل ٍةَرخْلا ىف ايدل ُةايحلا اَمْو .٠ .) :ىلاعت

 عيمج عبنم اهمال اهيف دهزلاو اهنعزّرحتلا ىغبني ىتَلا ةنوعلملا ايندلا ىهو اهعفانمو اهقئاقح

 ران اهبحو ةّيدبالا ةداعسلاو قابلا باوثلا ليصحتن نع قوعي اهب لاغتشالا ناك ذا لئاذرلا

 اهل قارفلا دعب اهرئارهظي و تاريخا عيمج قرحي سفنلارهوج ىف

 هاو آلا ايندلا ىلع ةرخآلارثآ و ىنفي امب ةيانعلا لقاو قبي امب متها نم قوم اف

 آلَق ّقَح ِهَّلل َدْعَو َنِإ سانا اهي اَي) :ىلاعت هلوق ىلع ًاظفاحم و عرشلا مكح هيف ًايعارم هب

 '.«همركو هنمب كلذل قيفوتلا هللا لأسن (”ُروُرَعْلا ِهَّللاب ْمُكَنَرْعَيالَو انَّدلا ُةاَيَحلا ْمُكّئَرُعَت

 دق َمهّللا» :34 هلوق ىف ةفيحصلا حرش نم نيرشعلاو ةيناثلا ةضورلا ىف ًاضيا لاقو

 :هصن ام «قرخآو ىايندرما نم ىنحلصي ام ملعت

 ءاهنع ةرخآلا دعب و اهّوندل ةايحلا هذه مسا ايندلا و»

 نم ىندا اهثال ايند ايندلا تيمس :اهلا نينمؤملاريما نع للعلا باتك ىف قودصلا ىورو
 ئيتنا :اهرخاتل ةزخا ةرغتلا تهور ىف لك

 ,«فرصنت ال اهنال نّونت ال ايند و :هتقيلعت ىف ةداسلارباكأ ضعب لاق

 ,ةنونم ًايند :لوقت ةماعلا و :هيوقت ىف ىزوهلا نبا لاق

 كلذب ىنع هّلعل و ءىند عمجلاو نّونت دق و ةرخآلا ضيقن ايندلا :سوماقلا ىفو

 : نينا «يوتتلاب ا ةماعلا لامعتسا

 ىماع هنا ىلع هّبنل هانعولو ةماعلا لامعتسا كلذب سوماقلا بحاص نعي مل :تلق

 دقي ةوددعلا لا راشا و ةودنعلا جو لع ابيوع نس نارقألا نبا ةاكح اه قعامعاو

 نبا ىكح ليهستلا حرش ىف لاق ىنيمامدلا ّنأ ةعساتلا ةضورلا ىف مّدقت دقو ةّيليلقتلا

 .؟28 .دعرلا ."

 .0 نطاق .*
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 لّوا دلح .؛هبدن ىاعد حرش

 فرصلا عم ثينأتلل فلالا نوكت نا نكمي الو ذوذشلا هجو ىلع ايندلا فرص ىنارعالا

 :قاحلالل كاذ ذا لعجتف

 ٠.«للعفب هوهتش ةنؤنم ًايند ىنارعالا نبا ىور :ةغللارهزم ىف ىطويسلا لاقو
 فالخ ىلع تدرو دقو ىندالا ثينأت ايندو» :هظفل ام 'ةعساتلا ةضورلا ىف لاقو

 فلال فرصلا ةعونمم ىهف ءامسالا ىرجم اهئارجاو ةيفصولا ىنعم نع اهخالسنال سايقلا
 نيمامدلا لاقاو:«ىهتنا :نونت دفو ةرغكلا نضيقت ايندلا +نتنوماقلا بحاض لاقاو. «كينأعلا

 نوكت نا نكمي الو ذوذشلا هجو ىلع ايند فرص ىبارعالا نبا ىكح :ليهستلا حرش ىف

 ”«.ىبهتنا .قاحلالل كاذ ذا لعجتف فرصلا عم ثينأتلل فلالا

 ناف دامادلا ققحملا دامعلا ديسلا همالك ىف ةداسلا رباكا ضعبب دارملا :تلق

 ةفيحصلا حرش ىف راونالا رون شماهرظنا) ةفيحصلا ىلع هتقيلعت ىف دوجوم مالكلا

 '. ىرئازجلا ديسلل
 5 :ةيرعشلا ىف نيرشعلا و ةئلاثلا ةماقملا ىف تاماقملا ىف ىريرحلا لاقو

 اننا ةعنرلا اينرنا بطاح انو
 اهموي ىف تكحضا ام ىتمراد

 عقتني مل اهباحس لظا اذاو

 اهريسأ و ىضقنت ام اهتاراغ

 ادب ىّتح اهرورغب ىهدزم مك

 تغلواو ّنجملارهظ هل تبلق

 ًاعّيضم رمي نأ كرمعب ًابراف

 اهبالطو اهبح قئالع عطقاو
 اهديكنم تملاسام (اذا)ذا بقراو

 رادكالا ةرارق و ىدرلا كرش
 دادوج ان انه | ديغ يك

 راّرغلا هماهجل ّىدص هنم

 راطخالا لئالبجب ىدتفيال

 رادقملا زواجتم ًادرمتم
 ناخلا ةيفخ ترن و ىردتا هنن

 راهظتسا امريغ نم ىدس اهيف

 رارسالا ةهافر و ىدمللا قلت

 رادغلا بثوت و ىدعلا برح

 .ديدج باج 019 ص  ج :نيكلاسلا ضاير ١.

 .هفيحص مهن ىاعد .؟

 .1؟؟و 18١ ص .*
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 0 ا تت بك بصي حص ححيح يس

 «(اهفرخز) اهجربزو ةّيندلا اينّدلا هذه (تاجرد) فراخز ىف دهّرلا مهيلع تطرش نأ دعب»

 «رادقالا ىرس تنوو ىدملا لاط ولو ًاجفت اهبوطخ ناب ملعاو
 :لاق ام اهريظنو

 ةّيند اينّدلا انا ًاثالث اينّدلا قّلط»

 «ةّينملب [اهت] هترّدك شيع لاط نا اهنا

 ':ميحرلا حتفب موسوملا ةّيماللا حرش ىفو

 رود .تارئازلا انييف نزادلا ني ل ليق ةقندلا اينذلا نبع تلأس»

 وجت فوسف ًاموي تلدعناو >< تسأ تنسحا ناو تكبأتكحضأ اذا

 هلقن ام ىلع ىدادغبلا ىرجشلا نباب فورعملا لع نب هللا ةبه تاداعسلاوبا لاقو

 :هتمجرت ىف ءابذدالا مجعم ىف توقاي

 ملظت مل اهتاول ٌدوت مما هب تكله ىذلا ملظلا بتجتو»

 «ملست مل اهتملاس اذا راد ابتا :ةكئدلا اينذلا و. كايا

 :'قهيب خيرات ىف ف قهيبلا نسحلاوبأ لاق

 :ورمع ةافو دعب ثيل نب ورمع بتاك ةعيبر ىبأ ني دمحأ لاقو»

 "نابدلا اينّدلاف تغتال و اهئرذحاف ةّينّدلا اينّدلا ىه»

 '«رابتعا هتلود و ورمع ىف و بيجع بجع اهماَيأ ىف و»

 :هيلا بوسنملا ”ناويدلا ىف اللا نينمؤملاريمأ لاقو

 اهباذع و اهبذع انيلا قيس و اهتمعط ىناف ايندلا قذي نم و»

 .") ص ١.
 .عا/ ص ١
 اذا :ثيدحلا ىفوربدي نأ هيلع اوعدااذا ءافعلا ىأرابّدلا هيلع :لاقي كالهلا حتفلاب رابدلا» :دراوملا برقأ ىف .*

 .«كالهلا ىأ ؛مكيلعرابدلاف مكفحاصم متيلحو مكدجاسم متقؤز

 :ديوك ماسب نباو :هدرك لقن ترابع نياب نتم تيبودزا دعب خيرات رد هك راتفك نيا دراديمرب هدري رابتعا نيازا .؟

 ًاريمأ شويجلاب ودغي و حوري ةَمه و ًالبن رافصلاب كبسح ود
 'اريسا داقي اهنم لمج ىلع هنأ ردي مل و لامجأب مهابح»

 .88 :ديدج باج .195و 197” ص ىدبيملا حرش .4
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 لّوا دلج .هبدن ىاعد حرش

 اهبارس ةالفلا ضرا ىف حالامك اطاب) ًةرسحو ًارورغ آلا اهرا ملف
 اهباذتجا نهمه بالك اهيلع ةليحتسم ةفيج آلا ىهام و
 اهبالك كتعزان اهبذتجت ناو اهلهأل املس تنك اهبنتجت ناف
 «اهباجح ىخرم باوبالا ةقّلعم اهراد رعق تنطوا سفنل ىوطف

 ىف ىنارعشلا تاقبطب فورعملا راوثالا حقاول باتك ىف ىنارعشلا باهولادبع لاقو

 :هّصن ام اق بلاط ىبا نب ىلع نينمؤملاريما انالوم ةمجرت
 ةطلاخم ىلع ربصيلف ًائيش اهنم دارا نف ةفيج ايندلا» :لوقي هنع هللا ىضر ناك و»

 «بالكلا

 كلذو هيلا ةرورضلا تعد ام فالخب ةّيعرشلا ةجاحلا ىلع داز ام ايندلاب دارملاو :تلق

 ةمحازم لحم ىف طق دهاز ىؤر ام كلذل وريثك تاوهشلا لهاو تاوهش ايندلا لوضف َّنا
 بلكلا نال اهب هبلق قّلعتل ايندلل ًابلك لوضفلا بلاط ىَمس اّماو .دهاشم وه امك ايندلا ىلع
 ىف عّسوت نم عسوت امف مهفاف اهبلك وهف هتوهش قارف هيلارسع نم لكو بّلكتلا نم ذوخأم
 ٠.«ملعا هللاو تاهبشلا ىف عوتلاب انرمأي ل عراشلاو هعرو ةّلقل آلا سبلم وا لكأم

 :مالَسلا امهيلع نسحلا هنبال نينمؤملاريما هاصوا امم ةغالبلا جبن ىفو

 اهنع هللا كأبن دقف اهيلع مهبلاكتو اهيلا اينّدلا لها دالخا نم ىرت امبّرتغت نأ كاّياو»

 ّرهي ةيراض عابسو ةيواع بالك اهلهأ اًئاف اهيواسم نع كل تفّشكتو اهسفن كل تعنو

 ةلمهم ىرخاو ةلّمعم معن اهريغص اهريبكرهقيو اهليلذ اهزيزع لكأي و ضعب ىلع اهضعب
 ميسم الو اهميقي عار اط سيل ِثعو داوب ةهاع حورس اهوهجم تبكرو اوقع تّلضا دق

 ىف اوهاتف ىد ارانم نع مهراصباب تذخأو ىمعلا قيرط ايندلا مهب تكلس ءاهميسي
 '.اهءارو اماوسنو اهب اوبعلو مهب تبعلف أَبر اهوذخّتاو اهتمعن ىف اوقرغو اهتريح

 ناك فيكو ناك نيا مهل دهعلاو طرشلا كلذ َنا ىف - ثلاثلارمالا

 ,هوحن و عيبلا ىف هب مازتلالاو ءىشلا مازلا سوماقلا ىف امك طرشلا ىنعم نا تفرع دق

 ١. 7ص ١.

 :ديدح باج .7”” ص ” ج ىديدح حرش ا ١8/ .89همان 7١ .
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 ««اهفرخز) اهجربزو ةّيندلا اينّدلا هذه (تاجرد) فراخز ىف دهّرلا مهيلع تطرش نأ دعب»

 ةّيصولا دهعلا» :رينملا حابصملا ىف لاقو .طرشلاو ةّيصولا ساسالا ىف امك دهعلا ىنعم و

 أ» :ليزنتلا ىفو هتمّدقرمالاب هيلا تدهعو ءهاصوا بعت باب نم دهعي هيلا دهع :لاقي

 .انتدلا فراغ اودنهرت نآ هكيلا دهعا لا قمملا نوكيف تمد بأي َمُكَبَلِدَهْعَأْمَل

 .رذلا ماع ىف ناك دق طرشلا اذهو
 ينل َنماَْذَحَ إو » :ىلاعت هلوق ريسفت ىف هريسفت ىف ىمقلا ميهاربا نب د ىلع لاق

 اقاَتيِم مهم اَنَدَحَأَ َمَيَرَم ِنْبا ىَّسيِعَو ىَسوُم َو َميِهاَرْبِإَو جوت ْنِم َو َىَنِهَو ْمِهقاَّتيِم

 :هّصن ام «'اظيلُغ

 قائيملا هللا ذخاف حون نمو كنم وه امنا «كنم و» :هلوق ىف ةدايز واولا هذه :لاق»

 ".(«ُهإَدَي هلوسر ىلع ءايبنالل ذخا 3 ةّمنالا و ءايبثالا ىلع هّيبنل ذخا 3 ءايبثالا ىلع هسفنل

 :هظفل ام ةيالاريسفت ىف نايبتلا ىف هيلي هفئاطلا خيش لاقو

 ةنييبتلا نهال دخلا نيج نقع ايركذا ووزيدقتا# ؟:ةرتتلا قو انذعل ذو هوقو

 ءافولا ىلع ىلاعت هللاب نيميلا ظيلغلا قائيملا و دهعلا قاشيملا :سابتع نبا لاق مهقاثيم
 ُْجِْماَنّذَحأَو َمَيْرَم نبا ىَسيِعَو ىَسوُمَو ميِهاَرْإَو ون ْنِمَو كَتِمَو ...) هلوق و ءاولتح امب
 نضواخلا نمت فردا زبي روكا ءاستالا ىلا نافاللا دهع اب قسيت اظيلع اناكو
 نع مهاهنو هيلا مهبدنو مهيلع هبجوا امب لمعلاو هنود نم دادنالا علخو ءهل ةدابعلا

 و ةلاسرلا ءادا نم هب هّللا مهرمأ ام هأنعم : :ىخلبلا لاقو ؛هتابجاوب لالخالاو هيصاعم

 :دهاجم لاق "اميل اياد قوقل امي و :هلوق و ءاهب مايقلا

 ىلع لمحي نازوجيو «مكمما هب باجا ىذلا ام نيلسرملا ءايبنالا لأسيل كلذ لعف هانعم

 هقدص نع لئس اذا قداصلا ّناف بذاكلل ديدهت هيف نوكي و قداص لك ىف همومع

 دعاو :لاق مث بذاكلا (لاح) ةروص نوكي فيكف هبسحب ىزاجيف .هلاق هجو ا ىلع

 ١. .سي 2٠.
 .,/ .بازحألا .؟
 .17/5/7 :ىمقلا ريسفت .*
 ./ .؛بازحألا .*
 ./ .بازحألا .ه
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 لقا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 .«اهنم هللاب ذوعن رانلا بانعوهو ًالوم ًاباذع مهل ّدعا ىا ًاميلا ًاباذع نيرفاكلل

 :هيالاريسفت ىف نايبلا عمجم ىف ىسربطلا لاقو

 نع قابلا هلا خا قيمي هع ايراكذا وا ان كيقاتيع خيقتلا قراند ذاق

 ذخا :ليقو «ةداتق نع أضعب مهضعب عبتيو ًاضعب مهضعب قدصي ناب ًاصوصخ نييبنلا

 اوحصني ناو أضعب مهضعب قّدصي ناو هللا ةدابع ىلا اوعديو هللا اودبعي نأب مهقاثيم

 و ميهاربا و حون نم و) هفرشو هلضفل همّدق امناو دّمحم اي (كنم و) .لتاقم نع مهموقل

 اقاثيم مهنم انذخا و) عئارشلا باحصا مهتالركزلاب ءالؤه ّصخ (ميرم نب ىسيعو ىسوم

 ليقو ءعئارشلا غيلبتو ةلاسرلا ءابعا نم اولمح امب ءافولا ىلع ًاديدش ًادهع ىا (ًاظيلغ

 ركذ داعا انا و ءهدعب نين ال هنا هِي دمحم نلعي و هللا لوسر ادّمحم ّنا اونلعي نا ىلع

 .ةفص ةدايزب ًادّيقم اهرخآ ىفو أقلطم ةّيآلا لوا ىف هركذ و ظيلغتلا هجو ىلع قائيملا

 :ليق (مهقدص نع نيقداصلا لئسيل) :لاقف قاثيملا ذخا ىف ةدئافلا هناحبس نّيب ّمث

 ,دهاجم نع مكمتا هب تءاج ىذلا ام نيلسرملاو ءايبنالا لآأسيل كلذ لعف اما هانعم

 اوناك اًمع ىا مهقدص نع عئارشلا و هلدعو هللا ديحوت ىف نيقداصلا لأسيل :ليقو

 له .هلعفب ناسنا ّلك ىزاج له ءأدحا ىلاعت هللا ملظ له :مه لاقيف ىلاعت هيف هنولوقي
 :ليقو :ةلغنب الك ىزاعبو هك ق لدغ معن :نولوقيف كلذوحن و بنذريغب بدع

 اذام نيقداصلا لأسيل :ليقو .مهلاعفا ىف مهقدص نع مههلاوقا ىف نيقداصلا لأسيل هانعم
 نع لئس اذا قداصلا ناف بذاكلل ديدهت هيف نوكيف ؟هريغوا هللا هجو مكقدصب متدصق

 :هناحبس لاق مث ,بذاكلا لاح نوكي فيكف هبسحب ىزاجيف هلاق هجو ّىا ىلع هقدص
 .«ًاموم ىا ءأميلا ًاباذع نيرفاكلل دعاو)

 و ظهير طروُمظ نم َمَدآ نب نِم كرد إو: :ىلاعت هلوقريسفت ىف 'ًاضيا لاقو

 :هّصنام «*. .«لب اولا مكيري تلا ةييشلا لعاف ل

 قيثاوملا نم هركذ ام بيقع مهوقعب قيئاوملا نم قلخلا ىلع ذخا ام هناحبسركذ مث»)

 ./ .بازحألا ١.

 .177 .فارعألا ."*



 هريرضإ

 ««اهفرخز) اهجربزو ةّيندلا اينّدلا هذه (تاجرد) فراخز ىف دهّرلا مهيلع تطرش نأ دعبا

 ذخاذاو) :لاقف ةّجحلا ةماقا ىف ًاغالباو لقعلاو عمسلا لئالد نيب ًاعمج بتكلا ىف ىتلا

 ىنب روهظ نم ىا (مهروهظ نم مدآ ىنب نم) كبر جرخأ ذا دّمح اي مهركذاو ىا (كّبر
 .(ىلب اولاق مكترب تسللا مهسفنا لع مهدهشأو مهتّيرذ) مدأ

 :هظفل ام ةيالاريسفت ىف هلي ىزاّرلا حوتفلاوبا خيشلا لاقو
 دهع ميتفرك ام نوج دّمحم ىا نك داي :تفك مهقاثيم نييبنلا نم انذخا ذاو :هلوق»

 و دنهد تراشب ىضعبب ىضعبو تلاسر غيلبتب دننك افو هكنآب ناربمغيبزا ناميبو

 حونزاو ميدتسب دهع نيا دّمحم ىاوتزاو حون نمو كنمو دننك قيدصت ارركيد كي

 درك صيصخت نأ ىارب ارربماغيب جنب نياو ؛مالسلا مهيلع ىسيعو ىسومو ميهارباو

 دنناماما ناربماغيي ابو دنا مزعلا اولوا ناربماغيب و دنبتك و عيارش باحصا نانيا هك

 مكحم ىدهع ىنعيربطس ميدتسب ىدهع ناشيازاو اظيلغ ًاقاثيم مهنم انذخاو

 مناربمغيب لوا نم :تفك مالسلا هيلع لوسرزا هريرهوبازا نسحزا درك تياور هداتق
 و مهقاثيم نيتينلا نم انذخا ذاو لجوّرع :هلوق كلذو تشعبرد ناشيارخآو تقلخرد

 ارناقداص دسريب ات درك نآ ىارب نيا مهقدص نع نيقداصلا لئسيل ...حون نمو كنم

 نارفاك ىارب تسا هداهنو تسا هدراجبو ءًأميلا ًاباذع نيرفاكلل ّدعاو ناشقدصزا

 .(عجومو ملوم ىباذع

 :هّصن ام نيقداصلا جهنم ىف ةّيآلاريسفت ىف هل ىناشاكلا هللا حتف ىلوملا لاقو

 ناربمغيب عيمجزا نييبنلا نم ميتفرك ارف نوج هك دّمحم ىا نك دايو انذخأذاو»
 دعب هك ىربمغيب هب دنهد تراشب ناشيازا كيره هكنآرب ار ناشيا ناميي مهقاثيم

 و دنيامرف توعدوا تدابعبو دنيامن تلاسر غيلبت هكنياربو دوب دهاوخ ناشيازا

 ارف تسلا زور رد ارقاثيم نياو دنيامن تحيصن ار تّماو دننك قيدصت ارركيدكي

 و ىجن حونزاو حون نمو ىدّمحم هكوتزاو كنمو هتشذك ناربمغيب زا دنتفرك

 هك ميرمرسي ىسيع و ميرم نب ىسيعو ميلك ىسوم و ىسوم و ليلخ ميهاربا و ميهاربا

 دندوب مزعلاولوا هكتسنآ ىارب ميمعتزا دعب ناربمغيب نياركذ صيصخت تسا هللا حور

 ميركتو ميظعت تهج ناشيارب امربمغيب ميدقتو بتكو عيارش بابراريهاشمزاو
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 ىتيأرد حونريغرب ترضحنا ميدقت نآزا دعبو ترضحنآرب حون ميدقتو ترضحنأآ

 اَنيَحْوَأ ىَِلاَو أوت ِهِب ىَّصضو م ِنيّيلا َنِم ْمُكَل َعَرَه :هلوق ىنعا تسا هيآ نيا تخا هك

 روكذم هيآ هقيرط فالخرب هك تسيا هقيرطرب هيآ نيا دروم هكتسنآ تهج '...ىِيَلِإ

 تلاصا ىارب مالسأ نيد فصو ىارب هدومرف هيأ نيا داريا ىلاعت قح هك اريز تسا

 دهعلا ىف حون هيلع ثعب ىذلا ليصألا نيّدلا مكل عرش :لاق هئاكف تماقتساو

 نم هيلع ثعبو ثيدحلا دهعلا ىف ءايبنألا متاخ ُةِْيَي دمحم هيلع ثعبو ميدقلا
 ًاظيلغ ًاقاثيم ناربمغيبزا ميتفرك ارفو مهنم انذخا و ريهاشملا ءايبنالا نم امهنيب طسوت

 دارمو مارجا فصوزا تساراعتسم ظلغ نأشلا ميظعو راوتساو مكحم ىناميي

 دّمؤمو ظّلغم نيمي ظيلغ قاثيم :دنيوكو ءتسا ناش تلالجو قائيم مظع نآزا
 توعدو تّوبن لاقثازا دوب هدرك ليمحت ناشيارب ىلاعت قح هجنآب ندومن افورب تسا

 و ديكاتو ظلغب تسنا فصو تهجب قاثيم ذخاريركت تدابع ماسقازا ناريغو

 دومن ظيلغ قاثيم ذخا ىلاعت قح ىنعي انذخاب تسقّلعتم نيقداّصلا لئسيل :هلوق

 لاوئس داهشالا موقي مويردات هك ءايبنا عيمجزا نآب تفرك هاوكر كيدكيرب ارناشياو

 هك ىنعم نياب دهع رد ناشيا ىتسارزا مهقدص نع ارناربمغيب ىنعي ار نايوكتسار دنك

 زا دنك لاوئسو دهعرد ناشيا قدصزا دوخ ىاهسفنرب دنهد ىهاوك ءايبنازا كيره
 دسريب ايو تسا ءايبنا قدص مزلتسم ىنعم نياو ناشيا قيدصتزا ءايبنا ناقدصم

 دنسريب ناشيازاايو «هن اي دندرك ناشيا توعد تباجا ناشيا مما هك ناربمغيبزا

 ايو دوب صالخاو تبرق ضحم دناهديناسر هجنآب امش دصقو دناهديناسر ماغيي هك

 لئس اذا هك (تسا لوقنم الكا قداصر فعج مامازا) ناشعفرتو هعمسو ايرزا نآريغ

 بذاكلا لاح نوكي فيكف هبسحب ىزاجيف هلاق هجو ّىا ىلع هقدص نع قداصلا

 نأ بسحرب ات ىتفك تسار هجو هجوربو دصق هجرب هك دنسربب نايوكتسارزا هاكره

 تيكبت لسر لاوئسزا ضرغو دوب دهاوخ هنوكج ىوكغورد لاح سي دهد ازج ارناشيا

 نم نيهلا ىّماو ىنوذختا سائلل تلق تنأأ هلوقك ناشياب تسا ناكديوركانو نارفاك



 هنرضن

 ةايفرخت) اهعيربرو ةيناللا اهقزلا هذيك( تلاع لز نفر اه قاده زلا ئوبط تلك رق نأ دعا

 ثعب ىلاعت قح هكنيا ىنعمو انذخارب تسا فطع نيرفاكلل ّدعاو هلوقو هللا نود

 و نانمؤم تباثا تهجب توعد غيلبت باب رد ناشيازا دومن قاثيم ذخاو دومرف ءايبنا

 رب تسا فطع هكنآ ايو كاندرد ىباذع ميلا اباذع لسر ناكديوركان ىارب درك هدامآ

 .«نيرفاكلل ّدعاو نينمؤملا باثاف :لاق هّناكف نيقداَّصلا لئسيل هيلع لولدم

 لئس اذا :هك تسا لوقنم قداص ر فعج مامازا» :هتفك هكوا ترابع :ديوك حراش

 ناف ةّيليلعت ةلمج هك هدوب نيا نآ ًأشنمو تسا هابتشارب ىنبم «هرخآ ىلا قداصلا

 قداصلا لاق تسا نايبلا عمجم رد ىسربطو نايبترد خيش ترابع ضن هك قداَصلا

 هدومن مّهوت هدرك لدب مال هبار نونو فاق هب ار ءاف فيرحت نيا هجيتنردو 'هدناوخ

 ماما تسا بذاكلا لباقم رد ىعون ىفصو هك ناآزا دعب قداصلا هب دارم هك تسا

 .تسين ىفخمرّبدتمرب هكنانج تسا القال قداص رفعج

 داهشالا و جارخالا اذه ىفو ةّْيَآألا هذه ىنعم ىف صاخلاو ماعلا نم ءاملعلا فلتخا

 .هوجو ىلع

 :لاقو مدآ ىلع مهضرعفرذلا ةئيهك هبلص نم مدآ ةّيرذ جرخا ىلاعت هللا نا - اهدحا

 :مهل لاق مث مهقازرا ىاعو ًائيش ىب اوكرشي الو ىنودبعي نا مهقاثيم كتتّيرذ ىلع ذخآ ىلا
 :ليقو .اندهش :اولاقف .اودهشا :ةكئالملل لاقف انتر كنا اندهش ىلب اولاق مكترب ةيشلا

 و مدأ بلص ىلع مهّدر ّمث هنومهفيو هباطخ نوعمسي ءالقع ءامهف مهلعج ىلاعت هللا نا

 ىلع تبث نم ّلكو تقولا كلذ ىف هجرخا نم ّلك جرخي تح مهعمجأب نوسوبحم سانلا

 ةعامج نع .ىلوالا ةرطفلا نعرّيغت دقف دحج ورفك نمو لوالا ةرطفلا ىلع وهف مالساالا

 ,ةيآلل ًاليوأت اهنولعجي ةفوقوم اهضعب و ةعوفرم اهضعب ًاراثآ كلذ ىف اوورو «نيرسفملا نم
 و :لاق ىلاعت هنال هفالخي نآرقلا رهاظ دهشبي ام هنا :اولاقو ليوأتلا اذه نوقّقحملا درو

 :لاقو .هرهظ نم لقي ملو مهروهظ نم :لاقو مدأ نم لقي ملو مدأ ىنب نم كبر ذخاذا

 نيلفاغ كلذ نع اوناك مها اولوقي الئل كلذ لعف هّناب ىلاعتربخا مث ,هتّيرذ لقي مو مهتّيرذ

 نوكرشم ءابآ م نوكي نا ىضتقي اذهو مهنيد ىلع اوأشن مهتاو مهئابأ كرشب اورذتعيوا

 .هدناوخ «ع قداصلا لاق» ار «قداصلا ناف» ىنعي ١.



 هدرضت

 لقا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 ال مدآ بلص نم ةجرختسملا ةّيرذلا هذه ناف ًاضياو .هبلص نم مدآ دلورهاظلا لوانتيالف
 اوفرعي نا ّحصيالف ءالقع مهلعجي مل ناف كلذك مهلعجي ملوا ءالقع هللا مهلعج نا اًماولخي

 بجيف قاثيملا مهيلع ذخاو ءالقع مهلعج ناو ؛ىلاعت هللا باطخ اومهفي ناو ديحوتلا

 نوكي نا آلا هيلع ذوخأملا ىلع ةّجح نوكي ال قائيملا ذخا نال هوسني الو كلذ اورّكذتي نا
 ريفغلا ملا وريثكلا عمجلا ىسني نازوجي ال هثال و قائيملا نحن ركذن نا بجيف هل ًاركاذ

 نا ىرت الا دهعلا لاط ناو مهنم دحاو هركذي ال ىّتح هوزّيم و هوفرع اوناك ًائيش ءالقعلا نم
 انيراندعو اماندجو قانا ةئملا لها لوقي قحاشدلا لاول قم اريثك نوفرعي ةكحلا لها

 اميف قلخلا فلك دق ىللاعت هللا نوكي نازابجل ةرثكلا هذه عم كلذ اوسني نازاجولو اّمح
 ىلا لهاجتلا ىلا ىذؤي كلذو.«كلذاوستو ميبقاعل ماو ميكي انمأ مهداعا مث ىضم

 زوج هنا ديشخالا نبركب ىبا نع ىسيع نب ّىلع نع ىكحو .ةّيخسانتلا بهذم ةّحص
 امنا هلا هقدتاف نوكيو كلذ لغ لوأت ةّنآلا نبل لاق :ةتاريغ احيحصتذلاربك نوكيا

 مهئتا ىور امك ةّيبوبرلاب ىلاعت هللرارقالاو ةمعنلاركش ىف ةميركلا قارعالا ىلع اورجيل لعف

 اوناك هباحصاو ىرصبلا نسحلا ّنا :ةّجحلا باتك ىف ليذهاوبا ىكحو .ةرطفلا ىلع اودلو

 .ٌرذلا ىف نامتالا نع باوث ةّنجلا ىف لافظالا ميعن ّنأ ىلا نوبهذي

 ماحرا ىلا مهئابآ بالصا نم مدآ ىنب جرخا هناحبس هللا نا ةّيآلاب دارملا نا - اهيناثو

 وانكم انج ان وس اردتم ين دلك أ شنإ 2 فض 2 فضة جرد ةجرد مهاقر مث مهتاهّما

 مكبرب تسلا :مه لاقو مهدهشا هناك ىّبح هلئالد ةفرعم نع مهنكمو هعنص راثآ مهارا

 ااو هدّحوت ىلع هقلخب مد مهسفنا ىلع مهدهشا ىنعم نوكي اذه ىلعف ىلب اولاق
 برو هتّينادحو ىلع ةلادلا ةلذألا نم مهوقع ىف لعج امل كلذب مهسفنا ىلع مهدهشا

 مهل دهشملا ةلزنمب هناحبس هئأكف مهريغ ىف و هتعنص بئارغو هقلخ بئاجع نم ميهيف
 رّدعت و هللا هدارا ىذلا هجولا ىلع مهيف هروهظ و كلذ ةدهاشم ىف اوناكف مهسفنا ىلع

 هلوق كلذر يظن و .ةقيقح ةروص داهشا كانه نكي مل ناوّرقملا فرتعملا ةلزنمب هنم مهعانتما

 هناحبس هنم نكي مل ناو (نيعئاط انيتا اتلاق ًاهركوا ًاعوط ايتئا ضرالاو اهل لاقف) :ىللاعت

 راقكلا نا مولعم و (رفكلاب مهسفنا ىلع نيدهاش) :ىلاعت هلوق هلثمو .باوج اهنمو لوق
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 تت رح ب7 ا تح ا كتب ع7 يل

 «(اهفرخز) اهجربزو ةّيندلا اينّدلا هذه (تاجرد) فراخز ىف دهرلا مهيلع تطرش نا دعب»

 و هب اوفرتعا مهتاكف هعفد نم نونكمتي ال اروهظ مهنمرهظ ال هّنكل مهتنسلاب اوفرتعي م
 :رعشلا ىف هلثم

 بقثي. اك. ردلاك اقدح و ةعاط:و اقم ناثيعلا هل كِلاَقَو

 :هلوق نم ءابطخلا ضعب نع ىور امكو .كتمعنب دهشت ىحراوج :لئاقلا لوقيامكو

 كتباجا ًاراوح كبجت مل ناف كرام عنياو كراجشا سرغ و كراهنا كش نم ضرألا لس
 ىباو ىنامرلا لوقوهو مهرثن و مهمظن و مهراعشا و برعلا مالك ىف ريثك هلثم و ًارابتعا
 :ةستقللا نياو هس

 و مهطوقع لمكاو مهقلخ الإ مدآ ةّيرذ نم ةعامج كلذب ىنع انا ىلاعت هنا - اهثلاثو

 مهسفنا ىلع مهدهشاو اوّرقاف هتعاط نم بجي امبو هتفرعمب القاب هلسر نسلا ىلع مهرّرق

 و لبق نم انؤابأ كرشا امنا اولوقي وا نيلفاغ اذه نع انك انا ةمايقلا موي اولوقي ًآلئل هب
 و امركو هقلخل هنم ًةمحر رذع هل نم بقاعي ال نا ىلع هناحبس هّبنف .كلذ ىف مهاندلق

 هيف لخدي ال نمؤملا نال هيف مهعيمج لخدي الو مدأ ىنب نم ٌصاخ موق ىف نوكي اذه

 اوذخؤي مل هبلصل مدآ دلو نأ و كرشلا ىف فلس مه ناك مهقاثيم ذوخأملا ءالؤه نا نّيب هنال

 .ىضاقلاو ىنئابجلارايتخا اذهو .كلذ نم اوجرخ دقف مدأ ىنب روهظ نم

 هركذ .اولوقت الل اندهش ىا نولوقي مهّئا ةكئالملا لوق نع ةياكح اندهش :هلوقو
 هيلعام ورهاظلا فالخ اذهو مالكلا مامت ىلب اولاق هلوق ّنا :لاقو مهضعب نع ىرهزالا

 ,ةداهشلا ةيفيك ىف اوفلتخا ناو ىلب لاق نم لوق نم اندهش :اولاق لكلا نال نورسفملا
 (ةمايقلا موي اولوقي نا) مهنع ًارابخا نوكي نا دعبيف ةّيآلا فركذ اهرجي مل ةكئالملا نا ىلع
 هيلع هّبنن مل نيلفاغ اذه نع اّنك انا ةمايقلا موي باذعلا ىلا اوراص اذا اولوقي ًالئل هانعم

 اما) مهنم موق لوقيوا ىا (اولوقي وأ) ءهيفرّكفنف انلوقع لمكت ملو هب ةّجح انل مقي مو

 و لقعن ال ًالافطا ىا (مهدعب نم ةّيرذ اّنك و) اولقعو اوغلب نيح لبق نم (انؤابآ كرشا

 .رّبدتلا و ةركفلل حلصن ال

 ىتمعن اوركشتو ىتعاط ىلع اوبظاوتل اذهب مكترّرق امنا ىلا هانعفريخالا ليوأتلا ىلعو

 اولوقتوا ءايبنالا ناسل ىلع قائيملا نم هللا ذخا اّمع نيلفاغ انك اّنا ةمايقلا موي اولوقت الو
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 دقف ىا هيلع ًاليوعتو ديلقتلاب ًاجاجتحا مهكرش ىلع انؤشنف لبق نم انؤابآ كرشا اما

 مكتفرعمب مكرارقاب تسلا لع كدالهشاو ورع نع كررت اب موق ع تعطل
 نم انءابآ لعف امب انكلهتفا اولوقت ال نالو هانعم و 4 َنوُلِطَبُمْلاَلَعَفاَمِب اَتْكِلَهُفأ...> ىاتا

 ْلَصضَمُن كَلْذَحَو) متنا مكلعفب مككلهم انا هولعف امب مككلبم ال انا هريدقت و كرشلا
 ليصفتو مح اهنّيبنو دابعلل اهلّضفن كلذك تالا هذه مكل انّيب امك انا هانعم «' ...ِتاَيآّلا

 ان كرفت ولعل وال اينو ةدنعارب لك لال رهنقالا نم عكشلا اهييمف تااذألا

 .«لطابلا نم قحلا ىلا اوعجريل

 عجارف كلذ نم برقي ام نايبتلاريسفت ىف هَ, ىسوطلا خيشلاركذ و :لوقا

 ىذلاو مهنمرارقالا و رّذلا اع توبث ىلع لد ىذلا لؤالا لوقلا در ىف لصالا نا ضن

 '.هيلاما ىف ىضترملا دّيسلا ىدهلا ملع لوق هتوبث ىلع ةريثكلارابخالا تّلد

 لوق حرش ىف ةعاربلا جاهنم ىف لِي ئونلا هللا بيبح ازريم جاحلا ليلجلا ديسلا لاقو

 : اغا نينمؤملاريمأ

 مهتناما ةلاسرلا غيلبت ىلع و مهقاثيم ىحولا ىلع ذخاو ءايبنا هدلو نم ئنطصا و»

 :هّصن ام همالك نم (ةيناثلا) ىلوالا ةبطخلا حرش ىف «مهيلا هللا دهع هقلخرثكا لّدب ال

 مهضرعفرذلا ةئيهك هبلص نم مدأ ةّيرذ جبرخا هللا نا :رثألا لهاو نيرسفملارثكا لاق»

 نلعو ًائيش ىب اوكرشي الو ىنودبعي نا مهقاثيم كتّيرذ ىلع ذخآ ىلا :لاق و مدآ ىلع
 :اولاقف .اودهشا :ةكئالملل لاقف انبر كنا اندهش ىلب اولاق مكبرب تسلا لاق مث مهقازرا

 ىلا مهر ّمث هنومهفي و هباطخ نوعمسي ءالقع ءامهف مهلعج هللا ّن :ليق و .اندهش

 نم لك و تقولا كلذ ىف هجرخا نم ّلك جرخي ىّتح مهعمجاب نوسوبحم سانلا و مدآ بلص

 .ىلوالا ةرطفلا نعرّيغت دقف دحج ورفك نمو لوالا ةرطفلا ىلع وهف مالسالا ىلع تبث

 دق و هِيَر ىضترملا مهنم .ةرشع ىلع فينت ةريثك هوجوب ريسفتلا اذه نوقّقحملا درو

 .00 .ماعنألا زينو .17* .فارعألا ."
 .17 .فارعألا ."*
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 ل دم ندعي قلق دقو هةكلا ركذ دعي لاق نزلا وررغلا تانك ق كلذ لعربكلا دف

 ىرشخزلاريخالا باوجلا ىلع هقفاو دقو (لاقف اهمامتب ديسلا ةرابع لقن مث) هل ةريصب

 .نيرسفملا نم هريغو فاشكلا ىف

 دوجو نم هيلع اهولمح امب ةيالارهاظ قابطنا مدع نم هِي ديسلا هركذ ام اما :لوقاو

 هركذ ام ّنا هيلع هّجوتي نكل .ملسْفَرٌذلاك هبلص نم مدآ ةّيرذ جارخاو قائيملا ذخا ملاع

 ىذلا هجولا ىف اهنم ديزا اهيفرهاظلا ةفلاخم لب كلذك أضيا ةّيآلا ليوأت ىف نيهجولا نم

 .رابخالا نم ءىث ىف امهنم دحاو ىلع دهاش مدع عم ءهوركذ

 هجو الف لقعلا ليلد نم هركذ امب هتلاحتساب مكحلاو ةّيضقلا هذه لصاراكنا اَماو

 ىف عقو دق لب ملاعلا كلذ دوجول ةديفملا ةرتاوتملارابخالا لابق روكذملا ليلدلاب أبعي الو هل
 كدت انا الا لمللا تانطالا ينعوم ايف ءاسقتاللا و اضبا ةياقنالا ريسفت ريقكلا رابقنالا

 صقخلت دقف ةلمجلابو (لاق مث تاياور ةدع لقنف) ًاداهشتساو ًاحيضوتو ًاكربت اهنم ًارطش
 هلل مهيلع ذوخأملا قاثيملاوه هولّدب ىذلا قلخلا نع ذوخأملا دهعلا نم دارملا ّنا انركذ ام

 '.«ةيالولاب الكا ةتماللو ةّوبنلاب ُهََي هلوسرلو ةّيبوبرلاب

 مالكلا ىف مالسنالا دامع نم ىناثلا دلجملا ىف ىلع رادلد ديسلا ليلجلا مّلكتملا لاقو

 :هّصن ام 'قائيملاو ةنيطلا نايب ىف ىذلارشع سداسلا لصفلا ىف

 دنع دعبتسي ثيحب ةضيفتسم ةريثك ثيداحا قائيملاو ةنيطلا باب ىف درو دق هّنأ ملعا»

 تاهباشتم نم اهنوك ىف بير الو ١ مهتهج قربخ ادام أيتن دحاو نوكي ال نا لقعلا

 نوك عم لامتحالا ليبس ىلع الا لاحلا ةقيقح ىلا اياعرلارثكا لوقع لوصو مدعلرابخالا

 ىف ضاخف)رابخالا كلت نمرطشركذ نم كلرهظيس امكرارطضالا وربجلاوه اهرهاوظ لآم
 اذه ىلع ًادهاش ىنكو ةّماعلاو ةّصاخلا قرط نم ةريثك كلذ لائثماو (لاق مثرابخالا لقن

 ههنا نياتنع ا ذوو :هلوق و «ةيالا رميح ني نم كّبر ذخا ذاو» :ىلاعت هلوق ىنعملا

 .«"أظيِلغقاَديِم ْمُجِْماَنَذََأَو َمَيرَم ِنْب ىَسِِعَو ىَسوُمَو َميِهاَرْبإَو حوف َنِمَو كْنِمَو ْمُهَفاَتِم

 .154.158/7 :ديدج باج 187/١ :ىكنس باج :ةعاربلا جاهنم ١.
 .7١١.159صسص .؟
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 ىضتقم ىلع قبطنت ال اهرهاوظ نال تاهباشتملا نمرابخالا كلت لاثما نا :انلق اًماو

 كلذ تفرع اذاو .(لاق نا ىلا) - اهنم رومالف ةنيطلا ثيداحا اما ءةميلسلا لوقعلا

 .كلاسم اهيف للي انباحصالف

 نم اهتا نعو هانعم ةقيقح نع لهجلاب فرتعن و ًالمج اهب نمؤن انا :اولاق مهضعبف

 . يبل ةمالا ىلا هملع ٌدرنو تردص ةهج ا

 اهتاّيئزج عيمج كاردا و قاثيملاو ةنيطلا حلاصم عيمج كاردا ّناف (اذك)رمالا بسح هيفو

 .ةّيرشبلا ةقاطلا قوف و لقعلا روط نع جراخ

 ربجلا ىلع ةّيمامالا قيرطب ةدراولا قاثيملاو ةنيطلا ثيداحاب كّسمتي نا مصخلل نكل

 نم انل ّدِبال ٍزئنيحف رايتخالاب نيلعاف دابعلا نوك ىف ةّيمامالا ةّيلدعلا بهذم نالطبو

 نالطب ىلع رابخالا كلتب مهجاجتحا ظحني ىّتح ثيداحالا هذه حيحص لمح نايب

 ال و رابخالا هباشتم نم اهنوكب لوقلا مازتلالا ىف ىفكي ال و رابتعالا ةجرد نع رايتخالا

 وراتخملا ىننلا ثيداحاو باتكلا نم تايآ ّلكب انلوصا ىلع انكَسمت ىف كلذك مهزاج
 .راصنالا ىوذ ىلع قنخي ال امك نيعمجا مهيلع هللا تاولص راهظالا ةممالا

 رودص وربجلا ىف ةرعاشالا بهذمل ةقفاوم اهتاف ةّيقتلا ىلع ةلومحم اها :مهضعب لاقو

 .مهقرط نعّرّذلا ةياور

 قيرط نم ةدراولا تاياورلارثكا لامتشال و قائيملا ةيآ ةياورلا هقفاومل ديعب ًاضيا اذهو

 و غيل ةمألا قاب و بلاط ىبا نب ىلع ةماما ىلع دابعلا نع قائيملا ذخا ىلع ةّيمامالا

 . مهتنيط نم مهتعيش ةنيط نوك ىلع

 مهقلخ ال ىلاعت هّئاف نورئاص هيلا مه امب ىلاعت هملع نع ةيانك اهئأ :مهضعب لاقو

 .ةفلتخم تانيط نم مهقلخ هنأكف مهاوحاب هملع عم

 .فرعتس ام هيفو رابخالا كلت تالولدم حئارص نمريثك هدعاسيال هنأ هيفو

 نكمي ال نّيبرما اذهو مهتاّيلباقو مهتادادعتسا فالتخا نع ةيانك هنا :مهضعب لاقو

 و دادعتسالا نم ةدحاو ةجرد ىف اسيل لهج اباو ُةْييَي تلا ّنأ ىف ةهبش ال هتاف هراكنا
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 نم هاطعا امبسح ُهِيَي ىَنلا فلك ىلاعت هللا اف فيلكتلا طوقس مزلتسي ال اذه ةّيلباقلا

 سيل ام هفّلكي لو كلذ نم هاطعا امبسح لهجابا فّلك و تالامكلا ليصحتل دادعتسالا

 .داسفلا وّرشلا نم ءىش ىلع هربجي لو هعسو ىف

 و تادادعتسالا ةّيلوعجم مدعب لوقرابخالا قايس نع ةيانكلا هذه دعب عم هّنأ هيفو

 .تادادعتسالا هذه فالتخا ىف مالكلا ىرج لاو ةّداملا مدق

 ريخلا اوراتخاف مهقاثيم ذخاوّرذلا ىفالَوا حاوزالا ىلاعت هللا فّلك انمل هّنا :مهضعب لاقو

 امك مهرايتخاب هوراتخا ام ىلع ةنيطلا فالتخا عرفتو تقولا كلذ ىف مهرايتخابّرشلاو ا

 .كلذ ىف داسف الف رابخالا ضعب هيلع لد

 ةنيطلا تاعرفتم نمّرشلا وريخلا ّنأ ىضتقت اهتافرابخالا كلترهاوظ فالخ هنا هيفو

 :سكعلا قو

 .فرعتس ام هيفو

 ثيداحا نم يا نوموصعملا ةّمالا دارا ام عيمج ليصفتب ملعلا ناوهف :انأ لوقا امو

 لئاسم بوعش نم اذهو فيك 85 ءايصوالاو ءايبثالا ريغ هّيرشبلا ةقاطلا قوف ةنيطلا

 نكمتي ال ثيحب ةلأسملا هذه تسيل نكل اهيف ضونحلا نع ىبهنلا درو ىتلاردقلاو ءاضقلا

 ورارطضالا وربجلا تابثا ىف رابخالا هذه انيلع جاجتحالا دارا نم دنع باوجلاو ىَصفَتلا

 و لامكلاو ملعلا بابرا اهنع ىبأت ال ةحيحص تالامتحا انه ّنافرايتخالاو ةردقلا لاطبا

 نا ىلا ماربالاو ضقتنلا ىف ضاخف) لالدتسالا لطب لامتحالا ءاج اذا هّنا عاذو عاش دق

 .هذه اهاحفَرَّدلا جارخا و قائيملا ذخاب لوقلا ىلع ةدروملا تاداريالا اما (لاق

 ةاْيَع هللا لوسر نع ةياورلا تحص هتابّرذلا جارخاو قائيملاب نولئاقلا نورصانلا لاق

 .نكمريغ هللا لوسرريسفت ىف نعطلاو هجولا اذهب ةْيآلا هذهّرسف هّنا

 ىلع كلذ لمحيف مدآ ىنب روهظ نم ًاّرذ جرخا ىللاعت هّنا ىلع ّلدت ةّيآلارهاظ :لوقنف

 ىلعفرخآ نالف نالفلا كلذ نمو نالف هنم دّلوتي ىنالفلا صخشلا ّنا ملعي ىلاعت هنا

 ىلاعت هنا اّماو .ءضعب نم مهضعبزّيميو مهجرخي دوجولا ىف مهوخد ملع ىذلا بيترتلا
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 ىف سيلو .هتوبث ىلع لدي ام ةْيألا ظفل ىف سيلف مدآ بلص نم ةّيّرذلا كلت لك جرخبي
 رهظ نم ةيرذلا جارخا تبثف هيلع ّلد دقربخلا نا آلا هئالطب ىلع لدي ام ًاضيا ةيئآلا ظفن
 ال و نيرمالا نيب ةافانم الفربخلاب مدارهظ نم ةّيرذلا جارخا تبثو نآرقلا ىف مدأ ىنب
 :ناكمألا ودق نعطلا رتغزيملا وب ةدالل انويض اعف انهيتلا دصملا بعرق ةنفادف

 ةيآلاب تبثو هبلصو مدآرهظ نم مدآ ةيرذ جيورخ ثيداحالارهاوظب تبث اذا ةلمجلاب

 ىنب ةّيرذ جرخ اذا هّناب ةيالا نيبو امهنيب عمجلا نكمي مهروهظ نم مدأ ىنب ةّيرذ جورخ

 مدارهظ نم جرخ مدآ ىنب ةّيرذ َّنا قدص هرهظو هبلص نم مداونب و مهروهظ نم مدأ

 ال ٍزئنيحو مدارهظ نم حجرخ مدأ ةّيرذ ّنأ قدص ٍذئنيحف مدأ ةّيرذ نم أضيأ مدآونب و

 .(لاقو اهنع باوجلاو تاداريالا لقن ف ضاخ مث) داريالا هيلع هّجوتي

 ليوأتلا لبقي ال ثيحب قائيملا و ةنيطلا ىف ةدراولا ةرّثكتملا ثيداحالا الول ةلمجلاب
 خيشلا لثم ةلزتعملا ءاملعو انءاملع نم نيققحملارثكا لاق اموه ىدنع لوقلا ناكل

 راكنا نم مهريغو ىرشخزلا ةمالعلا و هين ىسربطلا انالوم و هي ىضترملا ديسلاو يلي ديفملا

 .فرعتس امك قاثيملا ذخاو ةّيرذلا جارخا

 هوتي ال ىّتح ةبوجالا هذه لاثما باكترا ىلا ىنتعد اهتضافتساو رابخالا ةرثك نكل

 .ًالصا لقعلا ىضتقم نيبو اهنيب قيفوتلا نكميال هنا
 ريخوه انكلسم نارهظيل 820 مانالا ةّمّما ثيداحاو مالعالا ءالؤه مالكر كذن انااهو

 فالخب دل هلآو َىَنلا نع ةدراولا رابخالا كلت حرط نع نوصم هّنا ثيح نم كلاسملا

 .ماظعلا ءالوه هب لاق ام

 و ىرشخزلا و ىسربطلا و ىضترملا ديسلا و هلي ديفملا مالك لقن 2 ديفملا خيشلا لاق

 .(لاقو تاياورلا لقن

 مدع عم اهرهاوظ نع لودعلل ىدنع هجو الف أّدج ةريثك ةريثكلارابخالا كلت لاثماو
 نم مالعالا ءالؤهركذ ام ّلك ّنا تفرع دقو .هتنّمضت ام عانتما ىلع ىعطقلا ليلدلا مايق

 .«حودقم فيعض عانتمالا ىلع ةيلقعلا هوجولا

 هلقن عسي ال ماقملا ّنا الول و ةعجارملل لباق ًاَدج سيفن هلوط عم همالك :تلق
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 '.اهعجاريلف هدارا نم و همامتب انه هاندروال

 :هّصن ام ةّينامعنلا راونالا ىف هلل ىرئازجلا هللا ةمعن دّيسلا لاقو

 ترتاوت لب تضافتسا دقرابخالا ّنا ملعا :لؤالا فيلكتلا ىلع لمتشي َّقاثيم رون»

 ال ىهالا فيلكتلا نم عون اه لصح دق ماسجالا هذه ىف اهوخد لبق حاوزالا هذه ناب

 هّناب ةظّلغملا قيئاوملاو ةرركملا دوهعلا اهيلع هناحبس هللا ذخا دقو توكلملا ماع ىف تناك

 دحا ىفف هتيب لهاو ف ىلعل ةيالولاب رارقالا اما و ًامومع اوّرقأف هل كيرش ال دحاوو تر
 تنعذاو تّرقا دق تارّدلار شابت نا لبق ةصلاخ حاورا ىهو لؤالا قائيملا هّلعل و قيئاوملا

 و قائيملاو دهعلا موي نم سانلا ىلع مالسلا مهيلع ةنمنألا ةيالو هللا ذخا دق :لاق مث نمو

 .كانه نم ةواقشلا و ةداعسلا ناك مث نف لوبقلا ىلا ردابت لو تركنأ دق قيئاوملا دحإ ىف

 ماضل وباين قانا نك وق هناي ةلا نان ميدوخولا ديس لاق انه قو

 ةفيحصلا كلتو ةفيحص ىف ةمايقلا موي ىلا دجوي مل نمو مهنم دجو نم مهتاهماو مهئابأ

 هج ةّمالا اوثراوت ام دعب آلا هفيحصلا هذهو قائبيملا كلذ ىف ةباتكلا تناكو اندنع

 24+ ىلع ىلا لجر ىتا اذا ناك و ءهدنع ّنآلا ىهف (جع)نامزلا بحاص ىلا اهتبون تبقتنا

 ةعيشلا ةفيحص ىف امسا كل ىرا تسل :لاقو الف ىلع هبّذدك كتعيش نم انا :هل لاقو

 .ًايعّدم لجرلا كلذ نوكيف

 هنع هلأسف أباتك حّمصتي هآر 99 قداصلا ىلع لخد اذا ةعيشلا ٌصاوخ ضعب ناكو
 كمسا ىرت نا َبحتا :لوقيف ةمايقلا موي ىلا ىتعيش ءامسا هيف ىذُلا باتكلا اذه :لوقيف

 .هيلع علطيف معن :لوقيف ؟كيبأ مساو
 روعشلا و مهفلا نم ًاعون هناحبس هللا اهاطعا ام دعب آلا حاوزالا نم نوكي ال اذهو

 رثكال أطانم لوالا فيلكتلا كلذ راص هنال باقعلا و باوثلا و فيلكتلا ىنعم هب مهفت

 .رخالا فيلكتلا اذه ماكحا

 ًاسولج انك :لاق 39! هللا دبع ىبا نع ةنيذا نبا ىلا هدانساب هارث باط قودصلا ىور

 هيف نوكت نا نمؤملا ةمالع نم :لاقف ةّدح هيف :انلقف انباحصا نم ًالجر انركذف هدنع

 ١. صسص١54.١١0.
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 لقا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 تقو ىف ىلاعتو كرابت هللا نا :لاقف .ةّدح مهيف انباحصا ةّماع نا :هل انلقف :لاق ةّدح

 ةدحلاف جهو مهباصاف اهولخدفرانلا اولخدي نأ مه متناو نيميلا باحصارما مهأرذ ام

 نمو اولعفي ملفرانلا اولخدي نا مهوفلاخم مهو لامشلا باحصارماو ؛جهولا كلذ نم

 .راقو مهوب تح علل م
 :لئاق نمّرع لاقف تاّيآلا انما .لؤالا ملاعلا ىف قائيملا ذخا ىلع ةّلادرابخالاو تاِنآلاو

 َمُكَبَر د تنل ا رقريشلا لع هقدوتأو ديكر أ طوروؤلا يذلا ىت نيكل : دا ذِإَو)

 اوان كب رامات © َنيِفاَع ده نَعانُخ اَنإ ةماعلا مَ دي اوُلوُقَت نأ انَدهَنس َلَباَوُناَق

 «َولبملاَلَعفاَمب اَنُكِلْهتقَأ َمهِدعَبَنمةَيرُد اَنُكَوُلْبَق نم
 مهضرعفٌرذلا ةئيهك هبلص نم مدآ ةّيرذ جرخا ىلاعت هللا ّنأ هانعم :نيرسفملارثكا لاق

 مهقازرا نلعو ًائيش ىب اوكرشي الو ىنودبعي نا مهقاثيم كتيّرذ ىلع ذخآ ىلا لاقف مدآ ىلع
 :اولاقف .اودهشا :ةكئالملل لاقف .انّبر كنا اندهش ىلب :اولاق ؟مكبرب تسلا :مهل لاق مث

 بلص ىلا مهّدر ّث هنومهفيو هباطخ نوعمسي ءالقع ءامهف مهلعج هللا نا :ليقو ءاندهش

 تبث نم لكو تقولا كلذ ىف هجرخا نم لك جرخي ىتح مهعمجاب نوسوبحم سانلاو مدآ

 لوالا ةرطفلا نعرّيغت دقف دحج ورفك نمو ؛لوالا ةرطفلا ىلعوهف مالسنالا ىلع

 ّىلع و مكيبن دّمحم و مكبرب تسلا اذكه باطخلا ّنا ةربتعملا رابخالا ضعب ىفو

 مدع نوكيف الف ةمئالا ةيالوب ضيا هيف اوّرقا ام قاثيملا اذه نوكيف ... ىلب :اولاق مكماما

 .رابخالا نيب ًاعمجرخآ قاثيم تقو ىف اهل لوبقلا
 بهذو دنسلا ةّيقنلارابخالا هيلع تّلد اًممروكذملا اذه ىلع ةّيألا ليوأت نا ملعاو

 ّنا :لاق هي ىسربطلا انخيش و هارث باط ىضترملا هّدر دق و نيرسفملا نمريثك عمج هيلا

 ىلا ىسربطلا ةرابعركذ و) مدآ نم :لقي ملو مدآ ىنب نم كبر ذخا ذاو :لاق هناحبس هللا
 ىتَلا عفدلا ةرهاظلا تاضارتعالا نم كلذريغ ىلا (لاق مث مهنم دحاو هركذيال ىتح :هلوق

 :رايشلا ندرك ةسراعم فركدتو ا نشأ

 مهءابآ بالصا نم مدآ ىنب جرخا هناحبس هنا :رهورخآ ىنعم ةّيآلا ليوأت ىف اوبكتراف

 ١. .فارعألا ١7/7 و 177.
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 «(اهفرخز) اهجربزو ةّيندلا اينّدلا هذه (تاجرد) فراخز ىف دهّرلا مهيلع تطرش نأ دعبا

 نم ىناثلا هجولا ىف ىسربطلا هدروا ام لقن و) ةجرد ةجرد مهاقر مث مهتاهّما ماحرا ىلا

 ةْيآلا ظفلرهاوظ لك ىف ليوأتلا ىلا هجايتحا عم ىنعملا اذه نا بجعلا و (لاق مث هوجولا
 رفاضت عم لؤالا ىنعملا كلذ اولمهاو هيلع اوجرع فيك هيلع لديربخب هداضتعا مدع عمو
 ّنا ىلا ةّجحلا باتك ىف ليذهلاوبا بهذ اذه نمو ,نيرسفملا مالكو هيلعرابخالا ةلالد

 .ّر ذلا ىف مهماميا نع ةّنجلا ىف لافظالا يعن ّنا ىلا نوبهذي اوناك هباحصا و ىرصبلا نسحلا

 بيبح نع حيحص دئسب هارث باط ىنيلكلا انخيش هاور ام اهنق رابخالا اًّمأ و

 ...مدآ ةّيرذ جرخا امل لج وزع هللا نا :لوقي 3رفعج ابا تعمس :لاق ىناتسجسلا
 ةقلعتملا حاورالل فيلكتلا اذه ّنا ىلع ةلالد هيفو (لاق نا ىلا ثيدحلاركذف) (ثيدحلا)

 :هتنيط و مدآ اهنم قلخو اهعمج اهاح نّيبتو اهفلك اًملف مدآ هللا قلخي نا لبق تاّرذلاب

 قباسلا ثيدحلا نمرهظي ىذلاف مكترب تسلا :هلوقب مهيلع قاثيملاو دهعلا ذخا امو

 و هرهظ نم تاّرذلا كلت جرخاف هروصو مدآ قلخ نا دعب و فيلكتلا اذه دعب عقو دق هّنا

 '.«قاثيملاو دهعلا اهيلع ذخاف حاورالا اهب قلع

 نيتيالاركذ نا دعب قاجملاو ةحطلا تاب ىف راعبلا ثلاث قدروا دف ١ ىدلجلاب ّنا م

 ٌمِهِيُفنَ ىلع َمُهَدَهْشَأَو ْمُهتيِرد ٌمِهِروُهْظ ْنِم َّمَدأ ىنب ْنِم ىَبَر َد َدَحأ هع 0 نينللا

 ياو جن نِمَو كْنَو هام ينل ني انْذَحأ إو و «'. ناو فلا
 نحن ام ىلع لدت ةريثك تاياور © اظيلَ قادم بم انْذَحَأو ميم نزا ىَسِعَو ىَسوُمَو

 .لاق :لوقنف اهنم ةلمجر كذن هيف

 نع دعس نع ىبأ انثّدح و ءىسيع نبا نع رافصلا نع ديلولا نبا - عيارشلا للع

 ابا تعم :لاق ىناتسجسلا بيبح نع ملاس نب ماشه نع بوبح نبا نع ىسيع نبا

 ةّيبوبرلاب هل قاثيملا مهيلع ذخأيل هرهظ نم الفلا مدآ ةّيرذ جرخا ال هللا نا :لوقي اغار فعج
 م ليي هللادبع نب دّمح ةّبن ةّوبنلاب قاثيملا مهيلع ذخا نم لوا ناك نين لكل ةّوبنلاب و
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 هايف

 لقا دلج ءهبدن ىاعد حرش

 اوؤلم دقّرذ مهو هتّيرذ ىلا مدآرظنف :لاق ؟ىرت اذامرظنا :ِؤ! مدآ هلالج لج هللا لاق

 قائيملا كذخاب مهنم ديرت اهف مهتقلخرما ىألو ىتّيّرذرثكا ام بر اي :مذدأل لاقف ءامسلا
 «مهنوعبّتي و ىلسرب نوضزيو انش ىبنوك كيلو قودبعيل :ّرعو لج هللا لاقف ؟مهيلع

 رون هل مهضعب وريثك رون هل مهضعب و ء.ضعب نم مظعاّر ذلا ضعب ىرا ىل اف :ِغ مدآ لاق

 .مهتالاح لك ىف مهولبال مهتقلخ كلذك :ّلج وّرع هللا لاق ءرون هل سيل مهضعبو ليلق

 كحور َّناف ملكت :هلالج لج هللا لاق ؟مّلكتاف مالكلا ىف ىل نذأتف تر اي :الغإ مدآ لاق

 لاثم ىلع مهتقلخ تنكول بر اي :مدأ لاق .ىتنونيك فالخ نم كتعيبط و ىحور نم

 قانراو ةدحاو رامعاو ةدحاو ناولاو ةدحاو ةلبجو ةدحاو ةعيبطو دحاو ردقو دحاو

 ءىثش ىف فالتخا الو ضغابت الو دساحت مهنيب نكي لو ضعب ىلع مهضعب غبي مل ءاوس

 ال ام تفّلكت كعبط فعضب و تقطن ىحورب مدآ اي :هلالج ّلج هللا لاقف .ءايشالا نم

 ىرما مهيف ىضما ىتّيشمبو مهقلخ نيب تفلاخ ىملعب ميلعلا قآلخلا هللا اناو هب كل ملع

 و ىنودبعيل سنالاو نجلا تقلخ اناو قلخل ليدبتال نورئاص مه ىريدقتو ىريبدت ىلاو

 و ىبرفك نملرانلا تقلخو ىلابا الو ىلسر عبتاو مهنم ىنعاطاو ىندبع نمل ةّئجلا تقلخ

 مهيلاو كيلا ىب ةقافريغ نم كتّيرذ تقلخو كتقلخو ىلابا الو ىلسر عبتي مو ىناصع

 لبقو مكتايح ىف ايندلاراد ىف المع نسحا مكيا مهولباو كولبال مهتقلخو كتقلخ اًماو
 انلاو ةّنجلاو ةيصعملاو ةعاطلاو توملاو ةايحلاو ةرخآلاو ايندلا تقلخ كلذك و مكتامع

 مهماسجاو مهروص نيب تفلاخ مهيف ذفانلا ىملعب و ىريبدتو ىريدقت ىف تدرا كلذكو

 ريصبلاو قشلا و ديعسلا مهنم تلعجف مهتيصعم و مهتعاط و مهقازراو مهرامعاو مهئاولاو

 و عيطملاوريقفلاو ىنغلاو لهاهلاو ملاعلاو ميمدلاو ليمجلاو ليوطلاوريصقلاو ىمعالاو

 هب ىذّلا ىلا حيحصلارظنيف هب ةهاع ال نمو ةنامزلا هب نمو ميقسلاو حيحصلا و ىصاعلا
 نا ىنلأسيو ىنوعديف حيحصلا ىلا ةهاعلا هب ىذلارظنيو هتيفاع ىلع ىندمحيف ةهاعلا
 ىركشي و ىندمحيفريقفلا ىلا ىنغلارظني و .ىئاطع ليزج هبيثاف هءالب ىلعربصيو هيفاعا

 هتيده ام ىلع ىندمحيفرفاكلا ىلا نمؤملارظني و .ىنلأسي و ىنوعديف ىنغلا ىلاريقفلارظني و
 مهتيطعا اميفو مهتيلتبا اميفو مهتيفاع اميفو ءاَرّضلاو ءاّرَسلا ىف مهولب ال مهتقلخ كلذلف

 نا ىلو ترتد ام ىلع ترّدق ام عيمج ىضما نا ىلورداقلا كلملا هللا انا و ءمهتعنم اميفو
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 ب5 ل حب ب حل
 «(اهفرخز) اهجربزو ةّيندلا اينّدلا هذه (تاجرد) فراخز ىف دهّرلا مهيلع تطرش نأ دعب»

 تمّدق ام كلذ نمرّخوأو ترّخا ام كلذ نم مّدقاف تئش ام ىلا تئش ام كلذ نمرّيغا

 ٠.نولعاف مه اّمع قلخ لأسا اناو لعفا ام نع لأسا ال ديرا امل لاّعفلا هللا اناو

 'هلثم ماس نب ماشه - صاصتخالا

 لاق :لاق نانس نبا نع ىبلحلا ىبحي نع ديوس نبرضنلا نع ىبا - ىمقلاريسفت

 برقا ناك هنأ كلذو ُهْيوَي هللا لوسر ىلب ىلا لسرلا نم قبس نم لقا :الفلل هللادبعوبا

 :ءامسلا علا هنن فرعا انتل :ايتريح لاق ىلا ناكملاناكو لاعتو كرابش هللا لا قلخلا

 و ةحور غ ّنا الول و لسرم ئبن الو بّرقم كلم هأطي مل ائطوم تئطو دقف دّمح اي مّدقت

 َنكَف هللا لاق امك لج وزع هللا نم ناكف هغلبي ناردق امل ناكملا كلذ نم تناك هسفن

 .الِئإ هءايلوا ىلا عقو هللا نمرمالا جرخ اًملف ىندا لب ىلا" َلْدََوَ ِنْيَسَوَق َباَق

 و ةّوبنلاب هلوسرل و ةّيبوبرلاب هلل مهيلع ًاذوخأم قاثيملا ناك :ِاِي قداصلا لاقف

 ةّمالاو مكماما ىلعو مكتيبن دّمحمو مكترب تسلا :لاقف .ةمامالاب ةّممالاو نينمؤملاريمال

 موي اولوقت ًالئثل ىا ةمايقلا موي اولوقت نا :هللا لاقف اندهش .ىلب :اولاقف ؟مكتمئا نوداهلا

 ءايبنالا ىلع هل قائيملا لج وزع هللا ذخا ام لاف ,ءنيلفاغ اذه نع اّنك انا ةمايقلا

 مهلضفا زربا مث ءايبنالا ةلمج ركذف مهقاثيم نييبنلا نم انذخا ذاو :هلوقوهو ةّيبوبرلاب

 و ميهاربا و حون نم و مهلضفا هال ُهييَي هللا لوسر مّدقف دّمح اي كنمو :لاقف ىماسالاب

 ذخا ّمث ,مهلضفا ُةْيِيَي هللا لوسرو ءايبثالا لضفا ةسمخ ا ءالؤهف رم نب ىسيعو ىسوم

 نينمؤملاريما اورصني نا ىلعو هب ناميالاب هل ءايبنالا ىلع ُهِْيَي هللا لوسر قاثيم كلذ دعب
 قدصم لوسر مكءاج مث ةمكحو باتك نم مكتيتا امل نييبنلا قايم هللا ذخا ذاو :لاقف

 مكمنا اوربخت الفي نينمؤملاريما ىنعي هّنرصنتل و هب َننمؤتل هِي هللا لوسر ىنعي مكعم امل

 'ةنمنالا نمو هّيلوربخ و هربخب

 نع بوبحم نبا نع دّمحم نب دمحا نع ىريمحلا نع لكوتملا نبا - *عئارشلا للع

 .ديدج باج ١١2 ص 0 جراحبو ٠١ ص ١ ج مهلاوحا فالتخاو قلخلا قلخ ةلع باب ؛عيارشلا للع ١.

 .ديدج باج 7١28 . 776 ص 0 جراحب .؟

 .9 .مجنلا .*

 .7 2ر١ :ديدج باج .فارعالا ةروس ١1/7 هيآ فارعالا ةروس :ىمقلاريسفت .*

 18/١/. :عئارشلا للع .ديدج باج ”١7 ص ه جراحب .د
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 لّوا دلج .هبدن ىاعد حرش

 قلخي نأ لجوزع هللا دارأ امل :لاق الفا هللادبع ىبا نع قرلا دواد نعريثك نب نمحرلادبع

 و ُةْليَي هللا لوسر قطن نم لاف - ؟مكّبر نم :مهل لاق مث هيدي نيب مهرثنو مهقلخ قلخلا

 ءالؤه :ةكئالملل لاق مث نيدلاو ملعلا مهلّمحف انّبر تنا :اولاقف 84 ةّمئألاو نينمؤملاريما

 ةّيبوبرلاب هلل اوّرقا :مدآ ىنبل لاق مث .نولوؤسملا مهو قلخ ىف ىئانماو ىملعو ىنيد ةلمح

 :ةكئالملل هلالج ّلج هللا لاقف .انررقا انّبر معن :اولاقف ةيالولاو ةعاطلابرفنلا ءالؤطو

 انا اولوقي وا نيلفاغ اذه نع انك انا ًادغ اولوقي ال نا ىلع اندهش :ةكئالملا تلاقف اودهشا

 '.نولطبملا لعف امب انكلهتفا مهدعب نم ةّيرذ اّنكو لبق نم انؤاباأ كرشا
 اي :لاقف ءاّوكلا نبا هاتأ :لاق ذقن ىلع نع ةتابن نب غبصالا نع - ىشاّيعلاريسفت

 لاقف ؟ىسوم لبق مدآ دلو نم ًادحا مّلك له ىلاعتو كرابت هللا نع ىنربخا نينمؤملاريم

 نبا ىلع كلذ لقثف .باوجلا هيلع اوّدرو مهرجافو مهرب هقلخ عيمج هللا مّلك دق :الغإ ىلع

 ذا هللا باتكأرقت اموا :هل لاقف - ؟نينمؤملاريما اي كلذ ناك فيك :هل لاقف هفرعي ملو ءاّوكلا

 قفل ا ةييبفلا لك ف وقار للك طيوولا قولا قوي كر َدَحأْذإَو :هّبنل لوقي

 نباي هللا لوق ىف عمست امك باوجلا هيلع اوّدر و همالك مهعمسا دقف ايليزرلامكت
 و ةّيبوبرلاو ةعاطلاب هل اورقاف نمحرلا اناو انا الا هلا ال هللا انا ىلا :مه لاقف «ىلب اولاق ءاّوكلا

 ةكئالملا تلاقف قاثيملا ىف كلذب اورقاف مهتعاطب قلخحلارماو ءايصؤالاو ءايبثالاو لسرلازّيم

 '.«نيلفاغ اذه نع انك انا ةمايقلا موي اولوقت نا مدآ ىنب اي مكيلع اندهش :كلذب مهرارقا دنع

 :ةرابعلا هذه اهضعب انركذ تاياور لقن دعب هِي لاق مث

 انباحصال و راثآلا تالضعم و رابخالا تاهباشتم نم بابلا اذه ىفرابخالا ّنا ملعا»

 كرت و (لاق نا ىلا) اًناوهو نوّيرابخالا هيلا بهذ ام اهنم كلاسم اهيف مهنع هللا ىضر

 ال ىلوا اههتكب ةطاحالا نع انلوقعزجعت ىتْلا ةضماغلا لئاسملا كلت لاثما ىف ضونملا

 نعي كذتلو ابيف' نضوتملا نم ادنتنأ يب ىلا (ةنيطلا ةلاسي»ىا) ةلأسملا كلك: امككس

 دواد اي» :هرخآ ىف ناآلا قودصلل ديحوتلا نع ًالقن ”؟و ١” ص) :ىلحلا ناميلس نب نسحللرضتحملا ىفو.١
 دقع الو (دوقعلاب اوفوا اونمآ نيذلا اهيا اي) :ىلاعت هللا لاق دوقعلاب ءافولا بجيو قاثيملا ىف مهيلع ةدكؤم انتيالو

 .«ميظعلا ماقملا كلذ ىف اهي هتيب لهالو هلوسرلو هسفنل مهيلع هللا ذخا اّمم دابعلل مزلا

 ”. .فارعالا ١77.

 .51/7 :ىشايعريسفت .ديدج باج ١08 ص ه جراحب ."
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 ايفرعتز ايهوزو ةكدلا انثلا هذ( اجيد نفر ابن :قدهتلا جرلغ تطرق نأ دفنا

 .مهوفلاخم و مهيلع هللا ناوضر انؤاملع كلذ ىف هركذ ام

 ركذ مث) ةّيورسلا لئاسملا باوج ىف هحور هللا سّدق ديفملا خيشلا هركذ ام - اهنم

 .(لاق مث اهرهاظ نع رابخالا هيجوت ىلع لمتشملا ليوطلا همالك

 هوجولاو ةفيعضلا لئالدلا كلت لاثماب ةضيفتسملارابخالاو تاّيآلارهاوظ حرط :لوقا

 مهلئالد نم كلذ ىلا مهوعدي اميف تلّمأتولو «نيدلا نأ ىلعو هللا ىلع ةأرج ةفيخسلا

 حرط ىلع ءارتجالا نكميال اهلاثماب ّنا تفرعل ةدراولا تاضارتعالا نم (اهيلع) مهيلع دري امو

 مث) اهاثمابو ةميركلا ةيالارهاظل ةقفاوملا ةريثكلارابخالا كلت حرط نكمي فيكف دحاوربخ

 .(لاق مث ليصفتلا ليبس ىلع ىزارلارخفلا و ىدهلا ملع ىضترملا دّيسلا مالك لقن ىف ضاخ

 اذا ةذفان ةريصب هل نم ناف ليدعتو حرجل ضرعتريغ نم هانلقن ام لقنب فتكنلو
 وه ام ىلا لوصولا قيرط هل حضتي كلذ ىف ملكت نم مالك و رابخالا نم انلقن امب طاحا
 '.«ىلاعت هلضفب كلذ ىف قحلا

 8 قودصلل عئارشلا للع باتك نم هيف نحن ام ىلع لدي ثيدح لقنب مالكلا متخنلو

 :مالسلا مهيلع ءايبنالا لضفا َُيََي ىنلاراص اهلجا نم ىتلا ةلعلا باب ىف هيلي لاق :لوقنف

 ديعس نب دّمحم نب دما انئثّدح :لاق هِي غئاصلا دمحا نب كاع نب نسحلا انثّدح»

 نع لهس نب حلاص نع بوبح نب نسحلا نع هللاديبع نبرفعج انثّدح :لاق ىفوكلا

 و ءايبنالا تقبس ٍءىش ىاب ُهيِيي هللا لوسرل لاق شيرق ضعب نا :لاق الفا هللادبع ىبا

 لج قربّرقا نم لوا تنك ىلا :لاق - ؟مهمتاخو مهرخآ تثعب تناو مهيلع تلّضف

 تسلا مهسفنا ىلع مهدهشاو نيّيبنلا قاثيم هللا ذخا ثيح باجا نم لّواو هلالج

 '.«لج وزع هللاب رارقالا ىلا مهتقبسف ىلب لاق بن لوا تنكف ىلب اولاق مكبرب

 ١. ص ةه جراحب /12517.

 ص 0 جراحب .؟ 778.

 *. ج١ اي 114 ص 17.



 .«كلذ كل اوطرشف»

 كلذ ةظفلب ريبعتلا و .«تطرش نا دعب» ىف هانعمّرم امك هب اومزتلا ىا «اوطرشف» :هلوق

 ثحبم ىف لوطملا ىف لاقو حاتفملا صيخلت ىف بيطخلا لاق امك هروهظ لامك ءاعذال هاك

 ةراشالا مسار هظملا ناك نافرمضملا عضوم رهظملا عضوي ىا سكعي دقو» :هيلا دنسملا

 :هلوقك عيدب مكحب هصاصتخال هزييمتب ةيانعلا لاككلف

 ًاقوزرم هاقلت لهاج لهاج و هبهاذم تيعا لقاع ٍلقاع مك

 ًاقيدبز ريرحنلا ملاعلا رّيص و ًةرئاح ماهوالا كرت ىذلا اذه

 (لاق نا ىلا)

 .«هروهظ لامك ءاعّداوأ

 رمضملا عضوم ةراشالا مسا عضو ىلع ىا) بابلا اذهريغ نم هيلعو» :ًاضيا لاقو

 :ةنيمد نبا لوق (هيلا دنسملا بابريغ نم هروهظ لامك ءاعدال
 كلذب ترفظ دق ىلتق نيديرت ةلع كب ام و ىجشا ىك تللاعت

 هيلاراشي ىذلارصبلاب سوسحملا روهظرهظ دق هلتق ّنا ءاعدال هب لقي مل ىلتقب ىا
 .«ةراشالا مساب

 دنسملا داريا و» :لوطملا ىف لاق هميظعتل ديعبلل عوضوملا كلذ ةظفلب ةراشالا رايتخا مث

 ةلزنم هلحم ةعفرو هتجرد دعبل اليزنت باتكلا كلذ ملا :وحن دعبلاب هميظعتل ةراشالاب هيلا
 قاما قع

 مثًالَوا هنع ىكحي ناب نعم وا ناك أئيع بئاغ لك ىلا ةراشالل حلاص كلذ ظفلو

 ّنال برضلا كلذ ىنلاهف ديز ىنبرضو ءلجرلا كلذ لاقف لجر ىنئاج :وحن هيلا راشي
016 
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 .«كلذ كل اوطرشف»

 اذه ىنلاهو لجرلا اذه لاقف .وحن رضاحلا ظفل ةّلق ىلع زوجي و ءبئاغ هنع ىكحملا

 هّنأكف بيرق نع هركذ ىرج نكل ًابئاغ ناك ناو وهف بيرق نعروكذملا اذه ىا برضلا
 ميظع مسق كلذو ميظعلا هللاب :وحن ديعبلا ظفلب مّدقتملارضاحلا ىنعملاركذي دقو ءرضاح
 .«ديعب هنأكف سحاب كردم ريغ ىنعملا نال نلعف ال

 ةلمكت

 دهعلا طورشملاب مازتلالا و هموزل بوجو و طرشلا ىنعم ىف ّنا ملعا

 لجرلاو ءهيلع طرشو هاّصو اذا هنم دهعتساو هيلا دهع» :ساسالا ىف ىرشخزلا لاق

 :ريرج لاق دوهعلاو تايالولل بحملا :دهعلا

 '«براحم نم وا كنم آلا سانلا نم ةّرح جوز نم ماوقالا دهعتسا ام و

 هيلع بتكو هيلع طرتشا هبحاص نم دهعتسا» :برعلا ناسل ىف روظنم نبا لاقو

 قدزرفلا وجه يريرج لاق ةقيقحلا ىف دهع طرشلا ّنال ةدهعلاو دهعلا باب نموهو ةدهع

 '«براحم نموا كنم آلا سانلا نم ةنوتخ ىذ نم ماوقالا دهعتسا امو

 '.سورعلا جات ىف ىديبزلا ناسللا ةرابع لثمركذ و :لوقا

 مهناما ىل' ...ْمْهَدُهَع َمِيتلِإاُِتَف ... :ىلاعت هلوق» :نيرحبلا عمجم ىف ىحيرطلا لاقو

 هنمو هأصوأ اذا بعت باب نم دهعي هيلا دهع :لاقيرمالاو ةّيصولا دهعلاو نامالا دهعلاو

 ىا انيلا دهع :ىلاعت هلوق هلثمو هانرماو هانيّصو ىا ىيهاربا ىلا اندهع دقل و :ىلاعت هلوق

 ةرجشلا برقي ال ناب هانيّصو ىا مدا ىلا اندهع دقلو :هلوق هلثمو اناصواو ةاروتلا ىف انرمأ

 هدعب نم ءايصوالا و دّمحم ىف هيلا اندهع ثيدحلا ىفو .ةّيصولاركذتي مو دهعلا ىسنف

 هنمو هب هيلا مّداقت ىا اذكب نالف ىلا كلملا دهعو ءاذكه مها مزع هل نكي ملو كرتف
 .مكيلا كلذ مدقا لا ىا *...َناطْيَّشلا اوُدُبْعَتَل ْنأ َمَدآ ىنَب اَي ْمُكَيَلِإ َدَهْعَأ ْمَّلَأ :ىلاعت هلوق

 .817/7 :برعلا ناسل ١.

 ا .مجنلا .*

 .سي.6 2١٠.
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 لّوا دلح .؛هبدن ىاعد حرش

 وداع لس ةماقلا ةعتللاو لقنلاب ةوح الا فهقلا نأ ١ يدلل ذيع قوضمتو ةيفل ةفلرق

 ةوعيكاو هوقدض كازحملاب ىديصم لوسر مجبلا تعب اذا ميكاب 0 ةوتخألا

 دهغ ءانررنم ىا "يوزع نور كال نة
 نومنعو اع ادعو ارا 0 وق

 ءافولاو لوسرلاب ناميالا نم هيلع اودهاع امب ىا ' ...َِّل دهب َوُوتْمَي نيا َّنإ :هلوق
 علان امألاب

 ام اظ ناك نم ىا نوملاظلا ئرقو :ىرشختزلا لاق * َنيِمِلاَظلا ىِدَهَع لاي ... :هلوق
 نم اتروي الدبع ناك نم: لات امنا و: ةماقالاب هيلا ىدهعو قالختما ةلائي ال كعيرذ نم

 زوجي ال نم اط حلصي فيكو ةمامالل حلصيال قسافلا ّنا ىلع ليلد اذهو :اولاق ملظلا

 ةالصلل مّدقي الو هربخ لبقي الو هتعاط بج الو هتداهشو همكح

 هعم جورخلاو هيلا لاملا لمح و ىلع نب ديز ةرصن بوجوب أّرس ىتفي ةفينحوبا ناكو

 روصنملا ىف لوقي ناكو ههابشاو قيناودلاك ةفيلخلاو مامالاب ىّمستملا بلغتملا ّصللا ىلع

 :ةنييع نبأ نعو .تلعف امل هرجأ دع ىلع ىنودارا و دجسم ءانب اوداراول :هعايشاو

 ”.«(ليوطلا همالكرخآ ىلا) ظق اماما ملاظلا نوكيال

 :لوقنف كلذ تفرع اذا

 و» ' :ةفرع موي ءاعد ىف القا هلوق حرش ىف ةفيحصلا حرش ىف ىندملا ناخ ىلع دّيسلا لاق

 :هّصن ام «كتاضرم ىف اهدهجاو كتاذ ىف هسفن بعتاو كدهعب ىفو نم هب دّحوتت اب ىلدّحوت

 سيخ لال نونو وأ ةلب رول نق م هدحو: ديل ءاقإ ىأ ذكي هللا هدغوتا

 ضعب مّهوت و هريغ ىلا هلكي لو هظفحب ةمب ماق و همصع ىا هتمصعب هللا هدّحوت :لاقي

 ١. .دعرلا زينو .7ا/ ؛ةرقبلا ١0.

 ”٠١. .فارعألا .؟

 *'. ؛ةرقبلا 8١.

 .الا/ .نارمعلا .*

 117 ةرهبلا +8

 .117/1 :نيرحبلا عمجم .*

 .متفهو لهج هضورو هفيحص متفه و لهج ىاعد ./
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 د تت ا يب م و تي ب بحبح بم

 .«كلذ كل اوطرشف»

 و كدهعب ىفو نم هب دّرفت امب ىندرفا ىا ًادرفنم ًادحاو ىنلعجا ىندّحوت ىنعم نا :نيمجرتملا
 ةّيصولا دهعلاو هظفح لمه لو هضقني ملو هنمتا اذا دهعلاب ىفوو ءهرذحاف ضحم مهووه

 ىذَلا قئوملا ىّمسو لاح دعب ًالاح هتاعارمو ءىثلا ظفح دهعلا :بغارلا لاق .قئوملاو

 :دانإلا لهشعارقرأ ىلا ووعلاو ارذزا نيج اهم هلا لاق ا ذنهع ةفاع ارم كلي

 .هلسر ةنسلابو هباتكب هب انرما امب نوكي ةراتو ءانلوقع ىف هزكر امب : نوكي ةرات هللا دهعو

 ىلاعت هّللا دهع :ليق و .هارجم ىرجي امو رذنلاك عرشلا لصا ىف مزالب سيلو همزتلن امب ةراتو

 لئالدلا بصنب هوعيطي و هب اونمؤي نا هدابع ىلا دهع ىلاعت هناف هل ةعاطلاو هب ناميالا

 ىتملكب نايتالا هبتارم لواف ضيرع ضرع هب ءافولل و .بتكلا لازناو لسرلا لاسرأو

 ؛هريغ نع ًالضف هسفن نع دبعلا لفغي ثيحب ديحوتلارحب ىف قارغتسالا اهرخآو ةداهشلا

 ديحوتلا ىلع ةّجحلا نم قلخلا لوقع ىفزكر ام ىلاعت هللا دهعب دارملا :ىرشخزلا لاقو

 بلا هيبشلا يف 00 قامتهاوت يديوفر عيدا قاووت هوما دوور هل
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 اوّرقي نا وهو مدأ ةّيرذ عيمج ىلع هذخا دهع :ةثالث هقلخ ىلا هللا دوهع :ليقو

 ضرفتللا ٌَمَهتَيِرَذ ذ َمِهِروُهْظ ْنِم َمَدأ فب ْنِم كبَر دع ْذِإَو :ىلاعت هلوقوهوا ةييويرب

 ”"نيلفاع اذهب نع قشح ا ةكاقلا ون ارا رقت نيك ل ارلاق كرر كيفلا ةريلا

 و هلو وهو هيف اقوال و نيد ومقيو لال ولي ناوهو نيّيبنلا هب ّصخ دهع

 اوُلاَق ْمُكَب رب تل طريق لع َدُهدَهْشَأَو طير طجروُهلع نم مد نب نم كبر َدَحاَدِإ
 ءاملعلا هب ضخ ,دهعو "٠ َنيِِفاَع اًده ْنَع اًنُح اَنِِةَمايِتْلاَمْوَ اوُلوُعَت نأ تدهس ىلب
 هَتَِبُتَل باَتكْلا ايو َنيَِّلا َقاَيِم ُهَلاَذَعَأ ِْإَو يلرهر يسال ل

 ” ...هَنوُمُمْكَت لَو سيان

 ١. .ءارسإلا *”7.

 .177 .فارعألا .؟
 .177 .فارعألا .*
 ./ .بازحألا .*
 .181/ .نارمعلآ .ه

 .؟7/ا/ :نيكلاسلا ضاير .ع



 («هب ءافولا مهتم تملعو»

 رئاس ىلع ةمئالا ليضفت باب ىف احبلا عباس ىف 4 ىسلجملا هلقت ام ىنعملا ىف هريظن
 :ةرابعلا هذهب 3قا مهنع مهقاثيم ذخلاو قلخلا عيمج ىلعو ءايبنالا

 نع ىركسعلا ىلع نب نسحلا نع - ىلح لا ناميلس نب نسحلل رضتحملا باتك»
 راتخا و دّمحم لآرشاعم انراتخا هللا نا :ِيدي هللا لوسر لاق :لاق مالسلا مهيلع هئابآ

 نودع تلا هملعل "لا يهزابخا انو ةيورقلا هكااملا راقخأ و نيكتلا

 لن َمَو ...) :ىلاعت هلوقريسفت ىف "ا ىركسعلا مامالل بوسنملاريسفت ىف درو امو

 :291 هلوق نم ('... َتوُراَمَو َتوُراَه َلِباَبب ِنْيَكَلَمْلا ىلَع

 :ليَي هللا لوسر نع مالسلا مهيلع ىلع نع هئابأ نع اضّرلا نع ىّدج نع ىبا ىنثّدح»

 ىلع الا مهراتخا امو نيبرقملا ةكئالملا راتخاو نييبنلا راتخا و دّمحم لآرشاعم انراتخا هللا نا

 هب (ل خ نوعلقني) نوعطقني و هتيالو نع هب نوجرخي ام نوعقاوي ال مهئا مهب ىلاعت هنم ملع

 .«(ثيدحلا) ...هتمقنو هباذعل نيقحتسملا ىلا هب نوّمضنيو هتمصع نع

 ةّصقو ةكئالملا ةمصع باب ىف 'راحبلا نمرشع عبارلا دلجملا ىف أ, ىسلجملا هلقنو

 ضظظذ111111
 ...الفإ متاقلا ىبا نسحلل انلقف هلوق نم ىركسعلا دّمحم ىبا ىلا دانسالاب - جاجتحالا»

 .«ثيدحلا

 .78:09/7 :ليدج باج 1/ /1/ :راحب ١.

 .؟ءال :ديدج باج .نارهط ١١188 ىكنس باج 184١و 1858 ص ١.

 .ىكنس باج 727 ص ١١ جراحب .771/05 راحبلا .508/7 :ديدج باج .؟00 :جاجتحالا 7288/١. نويعلا .*
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 ب ببسي سسسبببببب_

 («هب ءافولا مهنم تملعو»

 اضرلا نع ءاج اميف ىذلا نيرشعلا و عباسلا بابلا ىف رابخالا نويع ىف ثيدحلاو

 '.تورامو توراه 1

 . اك مامالا ريسفت نع "ناهربلاريسفت ىف ىنارحبلا مشاه ديسلا هلقنو

 .الهإ ىركسعلا نسحلا دّمحت ىبا جاجتحا باب ىف ”جاجتحالا ىف ىسربطلا هلقنو

 ىف هه قداصلا هللادبع ىبا جاجتحا باب ىف 'جاجتحالا ىف ًآضيا ىسربطلا هلقن امو

 :ةرابعلا هذهب ةجاحلا عضوم هنم انذخا ليوط ثيدح

 عيطملا فيرشلا :الِفإ لاق ؟عيضوو فيرش مهنم مدأ دلو لاب امث (قيدنزلا ىا) لاق»

 .ىوقتلاب نولضافتي امنا :لاق - ؟لوضفم و لضاف مهيف سيلا :لاق .ىصاعلا عيضولا و

 ىلا معن :لاق - ؟ىوقتلاب الا نولضافتي ال لصالا ىف ءاوس مهلك مدآ دلو ّنا :لوقتف :لاق
 هللا نأ «هديبع مهو دحاو هلا مهقلخ ءاوح مالاو مدأ بالاو بارتلا قلخلا لصا تدجو

 بالصا ىف مهظفح و مهئادبا بّيطو مهداليمرّهط ًاسانا مدأ دلو نم راتخا لج وّرع

 رمال ال كلذ لعف ءمدآ عورف ىكزا مهف لسرلاو ءايبنالا مهنم جيرخا ءاسنلا ماحراو لاجرلا

 ال و هنودبعيو هنوعيطي مهئا مهأرذ نيح مهنم هللا ملع نكلو لج وّرع هللا نم هوّقحتسا

 نيذلا ءالؤهو هدنع ةعيفرلا ةلزنملاو ةماركلا هللا نم اولان ةعاطلاب ءالؤهف ًائيش هب نوكرشي

 هعاطا نمو همركا هللا قتا نم الأ ءاوس سانلارئاسو بسحلاو لضفلاو فرشلا مه

 .«(ثيدحلا) ...رانلاب هّبذعي مل هّبحا نمو هّبحا

 .نيفلاخملا ىلع كا قداصلا جاجتحا باب ىف ثراحبلا عبار ىف هي ىسلجملا هلقنو

 ْمُكئَياَدَت اق اُنمآ نيل يأ ي» :ىلاعت هلوقريسفت ىف ًاضيا *3قم مامالاريسفت ىف درو امو
 :ةرابعلا هذهم ("... ٍنْيَدِب
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 لقا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 لك نم ًارايخ لج ورع هلل نا هِي هللا لوسر لاق مث :لاق نا ىلا ليوط ثيدح ىف»
 مهراتخا نم مدآ دلو نم هرايخو مدآ دلوف هدابع نم هرايخ اَما (لاق نا ىلا) هقلخ ام

 مدآ دلو نم راتخا مث مدآ دلو راتخا هقلخ راتخا امل لج وّرع هللا ّناف مهب هنم ملع ىلع

 مث امشاه شيرق نم راتخا مث ًاشيرقرضم نمراتخا مثرضم برعلا نمراتخا مث برعلا
 ضغبا نمو مهتحاو ىّتبحيف برعلا ّبحا نف كلذك ىتيب لهاو مشاه نم نراتخا
 .«(ثيدحلا) ... مهضغباو ىنضغبيف برعلا

 '.مهلضف و ءاسكلا باحصا بقانم باب ىف راحبلا عسات ىف # ىسلجملا هلقنو

 ىلعو ءايبنالا ىلع هيل ةمنالا ليضفت باب ىف راحبلا عباس ىف هلي ىسلجملا هلقنامو

 ىف ىلحلا ناميلس نب نسحلل ءايبنالا ىلع ةمئالا ليضفت باتك نع ًالقن قلخلا عيمج
 :ةرابعلا هذهب هنم ةجاحلا عضوم ذخأن ليوط ثيدح

 اعوفرم هدانساب هباتك ىف شبك نب نسح دّيسلاركذ (ناميلس نب نسحلا ىا) لاق»

 و ىرسك ىلا هلسر لسرا ةّكم ئبنلا حتف انمل :اولاق ُهْْيَي هللا لوسر باحصا نم ةّدع ىلا

 انا ّالا هلا ال هللا انا ىنا :ىلاعتو كرابت هللا لاق (لاق نا ىلا) مالسالا ىلا امهوعديرصيق

 نك ف1 115 كف يشل دك يش مرش اع يل را ا ا
 بولق ىلع ىملع ىف ىدبع اي تعلطا ىلاو ,نوكي فيك ناكول نوكي الامو نوكي فيك

 مهيف كلذل تلعجف ىلسر و ىئايبنا نم قلخل حصنا ال و ىل عوطا مهيفرا ملف ىدابع

 تيقلا مث ىبحوو ىتلاسرب اياربلا ىلع مهتيفطصاو قّجح أبع مهتمزلاو ىتملك و ىحور

 و ىلسرو ىئايبناب مهتقحلاف دعب نم مهئايصواو مهّماوح بولق مهزانم ىف كلت مهتاناكم

 مهدوأ مهب ميقأو ىدابعرسك مهر بجال قرب ىف ةاسألاو قىتجح عئادو مهدعب نم مهتلعج

 دجا ملف ىلسر نم نيفطصملا بولق ىلع تعلظا مث ريبخ و فيطل مهبولقب و مهب ىلا كلذ

 تعفرو ىملع ىلع هترتخاف ىتصلاخو قريخ دّمحم نم قلخل حصنا الو ىل عوطا مهيف

 يتقملاف هلق ةلفم له همي نتن قالا ةفتاح هيولق نال تاجير كت لاوركذ
 ىرانب بزعا ال نا ىف تيلاو ىرونو ىتكح ناكراو ىبحوو ىباتك ةئرو مهتلعجو هي
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 («هب ءافولا مهنم تملعو»

 :تاياورلا نم:كلذريغ لا>«تيدنلا»..ادبأ هيقدوف لبو ىديعوتب امنطتعم قبقل قم

 :ريثالا نبال ةياهنلا ىفو

 ام ىلع ميقم انا ىا تعطتسا ام كدعو و كدهع ىلع اناو :ءاعدلا ثيدح ىف»

 ام :هلوقب ىنثتسا و هنع لوزا ال كتينادحوب رارقالا و كب ناميالا نم هيلع كتدهاع
 ًاموي دهعلا ضقنا نا ىرج دق ءاضقلا ناك نا ىا هرما ىف قباسلا ردقلا عضوم تعطتسا

 .نلع هتيضق ام عفد ىف ةعاطتسالا مدعل راذتعالاو لّصنتلا ىلا كلذ دنع دلخا ّئافام

 ردق هب ءافولا ىفرذعلا ىلبُمو كيهنو كرما نم لا هتدهع امب كسمتم ىلا هانعم :ليقو

 '.«هيف بجاولا هنك غلبا ناردقا ال تنك ناو ةقاطلاو عسولا

 :نيرحبلا عمج ىفو

 نم ّنلا هتدهع امب كّسمتم انا ىا تعطتسا ام كدعوو كدهع ىلع انا :ءاعدلا ىفو»

 '.«هرخآ ىلا ...دعولا نم ىنتدعو امب نقوم ىبهتلاورمالا

 ِضْعَب نوف ْمُكَضْعَب َعَْرَو ...» :ىلاعت هلوق ريسفت ىف نايبتلا ىف (هدق) ةفئاطلا خيش لاق

 :هّصن ام «" ...ْمُكاَتأ ام يف َمُكَيلَبَيِل ِتاَحَنَد

 بجوي لمعب قاقحتساريغ نم ًءادتبا كلذك مهقلخي هنا عم كلذ ىف ةمكحلا هجو»

 نم ّنال حئابقلا نع ةفراصلاو تابجاولا ىلا ةيعادلا فاطلالا نم هيف ام مهنيب لضافتلا

 ًةبغر اهكلمي نم ةعاط ىلا كلذ هاعد امبر همسج ىف ًاّيوق هبسن ىف ًافيرش هلام ىف ًاّينغ ناك
 نا ءاجرو ءاهلاثما نمو اهنم ةبهر هتعاط ىلا هتعد ناك امبر اهدادضا ىف لاح لاو ءاهيف

 .اهيلع طبتغي ةليلج لاح ىلا اهنع لقني

 و ةروصلا نسحو ماسجالا ةّوقو قزرلا ىف ضعب قوف مهضعب عفر :ىدسلا لاقو
 بهم اضم وم لعام يبص كلذربغ وايل فرش

 ميدقلا و ,مكاطعا اميف مكيزجيل كلذ مكب لعف هانعم «مكانآ اميف مكولبيل :هلوقو
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 لقا دلج .هبدن ىاعد حرش

 اّئاو اهنوك لبق ءايشالاب ملاع ىلاعت هنال هب ًاملاع نكي ملام ملعيل هقلخ ىلتبي ال ىلاعت

 .«مللّقلا نم ًءافتناو لدعلا ىف ةرهاظم ولبي ىذلا ةلماعم لماعي هنال كلذ لاق

 :ةيالاريسفت ىف نايبلا عمجم ىف هي ىسربطلا لاقو

 و ةروصلا ىف :ليق و .ىدسلا نع قزرلا ىف '... ِتاَجَرَد ِضْعَب َقََق ْمُكَضْعَب َعَفَرَو ...»
 .هيف لخدي لؤالا نال ىلوا اذهو ةّوقلاو لاملاورمعلا و لقعلا

 بجوي لمعب قاقحتسا ريغ نم ًءادتبا مهقلخ هناحبس هنا عم كلذ ىف ةدكحلا هجوو

 لك نال تاحبقملا نع ةفراصلا و تابجاولا ىلا ةيعادلا فاطلالا نم هيف ام مهنيب لضافتلا

 هلاثتما ىف ةبغر هكلمي نم ةعاط ىلا كلذ هاعد امبر هبسن ىف افيرش هلام ىف اّينغ ناك نم

 هذه نع هلقني نا ءاجرو هلاثتما نم ةبهر هتعاط ىلا هاعد امبر كلذ ّدض ىلع ناك نمو

 ىا مكاطعا اميف مكربتخيل ىا (مكاتآ اميف مكولبيل) اهيلع طبتغي ةليلج لاح ىلا لاحلا

 ريقفلا ىلا ىنغلارظنيل هانعمو ملظلا نم ءافتناو لدعلا ىف ةرهاظمر بتخملا ةلماعم مكلماعي

 .«ملعي امب لمعيو ملعيف ةّلدالا ىف لقاعلار كفي وربصيف ىنغلا ىلا ريقفلار ظني وركشيف

 لح ىف راونالا حيباصم ىف أمالك ةيرّبشلا هللادبع ديسلا ليلجلا دّيسلل نا م
 ةنيطلا رابخا لاكشا لح ىف اهركذ ىتَلا هوجولا نم ًاعباس ًاهجو هلعج 'رابخالا تالكشم
 :ماقملا ةبسانمل انه هلقن ىنبجعي

 لّرنم كلذ ّناوهو بابلا اذه ىف هيلع اولّوعو باحضالارثكا هدمتعا ام - عباسلا»

 امهلعف ىلع ةرداق وّرشلا وريخلل ةلباق اهلك حاورالا قلخ امل ىلاعت هتاف ىممالا ملعلا ىلع

 و ضحملا كرشلا ىلا دوعي اهضعب و ناميالا وهو ضحلمل ا ريخلا ىلا دوعي اهضعب ّنا ملعو

 ملع ثيحف ةئيبخلا وأ ةبّيطلا ةنيطلا نم قلخلاك ةلماعملا هذه اهلماع اهرايتخابرفكلاوه

 ملع الو اهنم هقلخ ةبّيط ةنيط نم قلخي ملولو ةتبلا ناميالا ورينخلا راتخي هنا ديز نم هللا

 و هيلع ًاليهستو لؤالاب ًافطل ةثيبخ ةنيط نم هقلخ ةّتبلارفكلا ورشلا راتخي هّناورمع نم

 رودصل ةّلعب سيل هللا ملعو ىناثلا ف سكعلاب و هلمعو هتّين نسح نم ملع امل هل ًاماركا



 06 ا/

 (هب ءافولا مهنم تملعو»

 ريشا امك 24 مهرابخا نم طينتسيو بابلارابخا هيلع قبطنت دّيج ىنعم اذهو لاعفالا

 ال ىدابع فدل ىلع علطملا انا :ىلاعت هنع ةياكح 3 هلوقب روكذملا ثيدحلا ىف هيلا

 رابخا نم كلذ دافتسيو هقلخا نا لبق هنم هتفرع امّآلا أ دحا مزلا الو ملظا الو فيحا

 .«ليوطتلا ىلا ىضفي اهركذرخآ

 1:قاقملا رابقلا ف رج هقااكلا ةفيطلا رابخا ةهيجوفاق ناك ناو لي همالك :تلق

 وإن :هدجس هروس '7“* هيأريسفت رد ميهاربإ نب ىلع هجنأ تسا نومضم نياريظن

 :هدومرف 0 َنوُنِقوُي اَنتاَيآِ اونا َواوُرَبَص م اَمَل انما َ َنودْعي هد م ل

 نوربصي مهنأ هللا ملع ىف ناك :لاق «اوربص انملانرمأب نود ةَّما مهنم انلعجو :هلوقو»
 '«.ةّئا مهلعجف مهبيصي ام ىلع

 :هتفك الإ اضّرلا نع ءاج ام 77 باب رد اضرلا رابخا نويعرد هلي قودصو

 :لاق هنع هللا ىضر ىناجرجلا نسحلا ىبأب فورعملارّسفملا مساقلا نب دّمحم انثّدح»

 نب نسحلا نع امهيوبأ نع راّيس نب دّمحم نب ىلعو دايز نب دّمحم نب فسوي انثّدح

 نع ىسوم نب ىلع اضرلا هيبأ نع ىلع نب دمحم هيبأ نع دمحم نب ىلع هيبأ نع نع

 ّرع هللا لوق ىف مالسلا مهيلع دّمحم نبرفعج قداَّصلا هيبأ نعرفعج نب ىسوم هيبأ
 لقن نأ ىلإ) ةّْيآلا ؛ناميلسر فك امو ناميلس كلم ىلع نيطاّيشلا اولتت ام اوعبتاو :ّلجو
 ”«.(«نيمتنملا» :«نيقحتسملا» لدب هيف َنأ لإ ةدابعلا

 و توراه هّصقو هكئالم تمصع بابردراحب 'مهدراهج دّلجم رد هني ىسلجم

 :هتفك تورام

 قداصلا نع هئابأ نع ىركسعلا دّمحم ىبأ ىلإ دانسالاب مامالاريسفتو نويعلا»

 نأش نا» :ترابع نيا ىنعي ثيدحر خآ ات هدرك لقن ار ثيدح هاكنآ) دّمحم نبرفعج
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 لّوا دلج .هبدن ىاعد حرش

 :هتفك سب «ليلجل مهبطخ َّناو ميظعل ةكئالملا

 رخآ ىلإ مئاقلا ىبأ نسحلل انلقف هلوق نم ئركسعلا دّمحت ىبأ ىلإ دانسالاب جاجتحالا»

 «.(تسا هتخادري ىرصتخم نايب هب سيس «ربخلا

 نب نسحلا دّمحم ىبأ جاجتحا» ناونع تحت هاور اميف هاورف هي ىسربطلا اَمأ :لوقأ

 انلقف (لاق نأ ىلإ) ثيداحا لقنف هركذ مّدقتملا دانسالابو :مالسلا امهيلع ّئركسعلا

 ام كلذ نيب اميفو هرخآ ىلإ ثيدحلا قاسف ...ًاموق ّناف مالسلا هيلع متاقلا ىبأ نسحلل

 'عجارف «نيقحتسملا» :«نيمتنملا» لدب ان هيفو هيف نحن

 نم ًارايخ لجوُزع هلل ّنا» :فورعم تياور نمض ' ىركسع نسح ماماريسفتردزينو
 :هلدما «(هقلخ ام لك

 هنم ملع ىلع مهراتخا نم مدآ دلو نم هرايخو مدآ دلوف هدابع نم هرايخ اًماو»

 مث برعلا مدآ دلو نم راتخا مث مدآ دلو راتخا هقلخ راتخا امل لج ورع هللا ناف مهب

 ىنراتخا مثامشاه شيرق نمراتخا مث ًاشيرقرضم نمراتخا مثرضم برعلا نمراتخا

 برعلا ضغبأ نمو مهّبحأو ىنّيحيف برعلا بحأ نمف كلذك ىتيب لهأو مشاه نم
 «.مهضغباو ىنضغبيف

 تبقنم رد ثيدح و تسا هدرك لقن 'راحب عسات رد ار ثيدح نيا ىسلجم

 '.تسا رداص ناونع نأ تحتو اسك باحصا

 لاؤس نمو» ناونع تحن هك ىثيدح رد هِي *ىسربط جاجتحا رد هجنأ تسا نياريظنو

 :ترابع نيا هب تسا دراو «ةريثك لئاسم نع ل هللا دبع ابأ لأس ىذلا قيدنتلا

 .ىصاعلا عيضولا و عيطملا فيرشلا :لاق - ؟عيضو و فيرش مهيف مدآ دلو لاب اهف :لاق»

 .ىوقتلاب نولضافتي امنا لاق ؟لوضفم و لضاف مهيف سيلا :لاق

 .50/8/5 :ديدج باج .؟١7 ص جاجتحالا ١.
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 ةةيفاقرلا بتم فيلو

 ىنا معن :لاق ؟ىوقتلاب الا نولضافتي ال لصالا ىف ءاوس مهلك مدأ دلو نا لوقتف :لاق

 هللا نا هديبع مهو دحاو هلا مهقلخ ءاوح مالاو مدأ بالاو بارتلا قلخلا لصا تدجو

 بالصا ىف مهظفحو مهئادبا بّيط و مهداليم رهط ًاسانا مدأ دلو نم راتخا لج وزع

 كلذ لعفامو مدأ عورف ىكزا مهنم لسرلاو ءايبثالا مهنم جبرخأ ءءاسنلا ماحرأو لاجرلا

 هنودبعي و هنوعيطي مهنا مهأرذ نيح مهنم هللا ملع نكلو لج وزع هللا نم هوقحتسارمال
 .هدنع ةعيفرلا ةلزنملاو ةماركلا هللا نم اولان ةعاطلاب ءالؤهف ًائيش هب نوكرشي الو

 .تسا هدرك لقن 'راحب عبار رد ار نأ ىسلجمو

 ناميلس نب نسح «ءايبنالا ىلع ةّمئالا ليضفت» باتكرد هك ىثيدح تسا ناريظنو

 (...ىدابع ىلع تعلظا ىناو» :تسا هدروآ "عباس دلجر دار نآ ىسلجمو تسه

 :نيرحبلا عمجم ىفو

 نم ّىلا هتدهع اب ىسمتم انا ىا تعطتسا ام ىدعوو ىدهع ىلع انا :ءاعّدلا ىفو»

 «.(رخآ ات) دعولا نم ىتتدعو امب نقوم ىبهلاورمألا

 ار ناقلخ داد ليضفت هكنآرد تمكح هجوو» 'هتفك هيآريسفت رد لي حوتفلاوبأ

 كيسا قلع مك ةيتاووانهك وب ىهلاضم قئاقحقسا ون ءادقا ضربا ىفعب

 داسفزاو دشاب كيدزن حالص هب هجو هج هب سكره هك تسناد هك فاطلا بابزا

 دنك نأ ناحتماو تسا تاذلا ملاعوا هك دشابن اور ىادخرب ءالتبا تقيقح ...رود

 هك دنكىم نانا ىدهلماعم فيلكت رد ىلاعت قح هك تسا نآزج دنادب ات دنادن هك

 «...فيلكت ىنعمو ناحتما تروص تروص سبي دننادب دننادن هجنآ ات دننك ناحتما

 و ' ...ٍضْعَب ٌّقْوَق ْمُكَضْعَبَعَقَرَو ...» :هتفك *ناهذالا ءالج رد ىناجرج نساحملاوبأو
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 هدول

 لوا دلح .هبدن ىاعد حرش

 «....3ر ىضعب

 مكضعب عفر و» هتفك «ناقرفلا بئاغرو نآرقلا بئارغ» دوخريسفترد ىروباشينو

 نكلو لخبلاوزجعلل ال قزرلاو لاملاو هاجلاو لقعلاو فرشلا ىف ء,تاجرد ضسعب قوف

 ىصاعلا نم عيطملازّيمِتورضقملا نمرفوملا روهظلو ناحتمالاو ءالتبالا هبش لجأل
 ةودتقتلاو ريب دلو ةلادلاو ةليكدتل ةينطعتت و يمبح



 (مهتبّرقو مهلبقف»

 ىصاعملاو ملظلا و كرشلا نم مهتاوذ ةراهط ىلا ءاميا مهسفنا ىلا ىلاعت هلوبق ةبسن ىف
 لهاو ءايبنالا متاخ ّقح ىف ىلاعت هلوق هنع حصفا امك ىلاعت هللاريهطتب كلذو اهعاوناب

 .عجارف ىئابطابطلا ةمالعلا مالك ىف كلذ ىلا ةراشالا تمدقتو .هقيب

 عمجم ىف ىحيرطلا وريثنلا ردلا ىف ىطويسلا و ةياهنلا ىفريثالا نبا لاق «مهتبّرق و» :هلوق

 ىلاعت هللا نم دبعلا برقب دارملا ًاعارذ هيلا تبّرقت ًاربش ىلا بّرقت نم - هيف» :نيرحبلا
 و ماسجالا تافص نم كلذ نال ناكملاو تاذلا برق ال حلاصلا لمعلا وركذلاب برقلا

 هرب و هنم هفاطلا و همعن برق دبعلا نم هللا برقب دارملاو ءسّدقتي و كلذ نع ىلاعتي هللا

 '.«هيلع هبهاوم ضيفو هدنع هننم فدارتو هيلا هناسحاو

 ضيفلاو هيلع لاضفالابوه دبعلا نم ىلاعت هللا برق و» :تادرفملا ف بغارلا لاقو
 ديعب ما كيجاناف تنا بيرقا ىملا :لاق مالسلا هيلع ىسوم َّنا :ىور اذه و ناكملاب ال

 تودتفا ال برثلا كل:كزدف ولو هتلا تينا ال نسبلا كل ' ترك ول :لاقق؟ كايذاناف

 صقّصختتلا ةقيقح ا ىف هللا نم دبعلا برقو .ديرولا لبح نم هيلا برقا نحنو :لاقو ءهيلع
 اهب ناسنالا فصو نكي مل ناو اهب ىلاعت هللا فصوي نا ّمصي ىتْلا تافصلا نمريثكب

 كلذو .ىنغلاو ةمحرلاو ملحلا و ملعلاو ةئكحلاوحت هب ىلاعت فصوي ىذلا ّدحلا ىلع

 رشبلا ةقاطردقب ةّيندبلا تاجاحلاو بضغلاو شيطلاو لهجلا نم خاسوالا ةلازاب نوكي

 :ىلاعت هللا نعركذ اميف مالسلا هيلع هّبن برقلا اذه ىلعو يدب ال ىناحور برق كلذو

 '.«أعارذ هيلا تبرقت ًاربش ىلا بّرقت نم
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 :ليدح باج ."449 ص.؟ *"288.

0١ 



 0ع

 لوا دلج .هبدن ىاعد حرش

 ُمَيْرَم اي هَكْتَالَمْلا ِتْلاَق ْذِإ» :ىلاعت هلوقريسفت ىف نايبتلا ىف لِي ىسوطلا خيشلا لاقو
 َنِمَو ِةَرَْلاَو ايئَّدلا ف ًاهيجَو َمَيْرَم ُنْبا ىَسِيِع ُحيِسَملا ُهُمْسا ُهَنِم ٍةَمِلكِب كرَشتُي هَّلل نإ
 :هّصن ام «' َنيِبّرَقَملا

 هّدري ال هّنال هلأسي نم ىلع ميركلا هيجولا ىنعم و لاحلا ىلع بصن ًاهيجو :هلوق»
 هجوي لجرلا هجو هنم لاقي .دريف ةلأسملل ههجو لذبي نم فالخ هدنع ههجو مركل

 باوث ىلا هانعم نيبرقملا نم :هلوقو ,ةعيفر ةلزنم ىا ةهاجو سانلا دنع هاج هلو ةهاجو

 .«هتمارك و هباوث ىلا برقتلا وه امنا هللا ىلا برقتلا كلذك و هتمارك و هللا

 :هّصن ام ةّيألا هذهريسفت ىف نآرقلا بئارغ ىف ىروباسينلا لاقو

 هجولا وه ناسنالا ءاضعا فرشا ّنال يركلا ليق و ردقلا و فرشلا و هاجلا وذ (ًاهيجو)»

 ةمالا ةعافشب (ةرخآلا و) بويعلا نع ةءاربلاب و ةرهابلا تازجعملا و ةوبنلاب (ايندلا ىف)
 .«(لاق امرخآ ىلا) ةّنجلا ىف ةجردلا ولع و نيقحملا

 :هصن ام «ايندلا ىف ًاهيجو» :ىلاعت هلوق حرش ىف ىواضيبلاريسفت حرش ىف هداز خيش لاقو

 هيجووهو ةهاجو هجوي لجرلا هجو :لاقيردقلاو فرشلاو هاجلاوذ هيجولا ىنعمو»

 <ركلا هيجولا :ةغللا لها ضعب لاقو :ناطلسلا و سانلا دنع ةعيفر ةلزنم هل تراص اذا

 ىف ةهاجولاو لامكلاو مركلا نع ةراعتسا هجولا لعجف ههجو ناسنالا ءاضعا فرشا ال

 ةيدعتلل وه لب ةغلابملا وريثكتلل سيل نيبّرقملا ىف ليعفتلا ءانبو (لاق نا ىلا) ةّبنلا ايندلا
 لوعفملا ىلا هاّدع دق ءانبلا اذهو ًالوعفم لعفلا بسكي ال ةغلابملل عقاولا فيعضتلا نال

 .«ماهبلا تتّوم فالخب لوعفملا مسا هنم ىنب ثيح

 ىف نيعبرالا و ةعباسلا ةضورلا ىف 'ةفيحصلا حرش ىف 2 ىندملا ناخيلع ديسلا لاقو

 بجتتملا دّمحم لآو دّمحم ىلع لص بر» :ةفرع موي ءاعد ىف مالسلا هيلع هلوق حرش
 :هّصن ام «بّرقملا مّركملا ئطصملا

 :هناحبس لاق امك ىلاعت هنم هتلزنم تينداو ىلاعت هللا دنع هتبترم تبّرق ىذّلا برقملا»
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 معا”
 م ا ا ببي أب ا ا ب

 (مهتبّرقو مهتلبقف»

 ناسزلاب ةلاؤي ناكملاب سنبل برقلا اذنهو“ قكأوأ نسوق تأت نكف © لَدَقك اَنَد مَ

 ٍدَعَمَم يف » :ىلاعت هلوقب هيلا راشملاوهو ًاّيناحور ًاّيونعم أبرق تاذلا بسحب وه امنا لب

 ىه ىتلا ةلزنملا ىهو :اولاق ةناكملاب موقلا فرع ىف ىّمسيو «رِدَئَقُم ييِلَم َدْنِع ٍقْدِص
 .«ىلاعت هللا دنع لزانملا عفرا

 .«ىنداوا نيسوق باق ناكف ىلدتف اند نم نباي» :حرش ىف كلذل طسبلا ىقأيو

 ٍتْناَج َنِم ُاَنْيَداَنَو » :ىلاعت هلوقريسفت ىف أضيا نايبتلا ىف أي ىسوطلا خيشلا لاقو
 :هّصن ام < ان ها ن2 الرول

 هيف لوصحلاب هانملَّمع و هانفرش ىذلا عضوملا نم هانبّرق هانعم أّيِجن هانبرق و :هلوق»

 فيرص عم ىتح بجحلا لها نم بّرق :دهاجم و ساّبع نبا لاقو «ىلاعت همالك عمسيل

 :ليق و ءهتمارك سلجم نم هالوم هبّرق نم ّلحم ام هّلح ّنا هانعم :ليق و ءملقلا (ريرص)

 همالكب هّصتخا هنا هانعم ايمن :هلوقو «ةاروتلا هب بتك ىذلا ملقلاريرص عمس ىتح هبّرق

 .((هريغ عمسي 1 ثيحن

 :هّصن ام ةيالاريسفت ىف نايبلا عمجم ىف للي ىسربطلا لاقو

 هنأ بيرقتلا اذه ىنعمو همّلكو هللا هبّرق :سابع نبا لاق ًاميلك ًايجانم ىا ًاّين هانبرقو»

 اّيجن هانبّرق :ليقو ءةاروتلا هب تبتك ىذلا ملقلاريرص عم ىتح هبّرق :ليقو ؛همالك هعمسا

 ىف ةالوم هبّرق نم لحم ةلزنملاو ةماركلا ىف ام هلحم راص ىتح هلح انيلعاو هتلزنم هانعفر و ىا

 .«هريغ نم هيلا برقا دحا نوكيوا برق نم دٌعبي وا دعب نم بّرقيف ناكم ىف لولحلاب

 :هّصن ام ةّيآلا ريسفت ىف نارقلا بئارغ ىف ىروباسينلا لاقو

 سيدرقتب كلم ةطساوربغ نم هاتا همنلكت هتش ايهاتم_ قا ان .ةئوكلاتخ ءاكيزقاولا

 دوس ردقتلا نا «ةبلاعلا يا. ننغوةزاسملا و ةاهاتملل هءامدلك نم ا دتعاو”كوللا ضعي

 .4و 8.مجنلا ١.
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 لقا دلج .هبدن ىاعد حرش

 ةدابعلل مهوق هنم و رهظا لؤالا و ةاروتلا هب تبتك ىذلا ملقلا فيرص عمس ىتح هبَرق

 .«نوبرقم مها ةكئالملل و بّرقتلا

 :هيالاريسفت ىف ليزنتلا راونا ىف ىواضيبلا لاقو

 .«هتاجانمل كلملا هبرق نمب ههبش فيرشت بيرقت هانبزقو»
 :هّصن ام ىواضيبلاريسفت حرش وه و ىضارلا ةيافك و ىضاقلا ةيانع ىف ىجافنلا لاقو

 ىف مالسلا هيلع ىسوم برق هّبش هّنأ ىنعي (هتاجانمل كلملا هبّرق نمب ههتش) هلوق»

 .«ةطساوريغب ملك هنوك هّبشلا هجو و ءامظعلا نم ميظع ةاجانمل برق نم برقب هّير هتاجانم

 :هّصن ام 'ىواضيبلاريسفت ةيشاح ىف هداز خيش لاقو

 وتصب ل ناكملا برقا بزقللا:ق:لتنالا ناك اخ (كذلا هيه نمي هيبس) ةلزقاا
 هردغ هيب ملكي لاه هنملك نانيءايا هميلكتاو ةييرقت هعشرفللا ىلا ةيسنلاو,قاكللا فرقلا
 مسا قلطاف هتاجانمل هضاوخ ضعب كلملا بيرقتب امهريغ كلذ ىلع علطي مل ثيحب ًايجانم
 فلا لا ةراكنفلا ف سو ةكلبلا رابعا هيلع يييزقتلا

 ':هيالاريسفت ىف ىناعملا حور ىف ىسولالا لاقو

 هتاجانمل كلملا هبّرق نم لاحب مالسلا هيلع هلاح لّثم فيرشت بيرقت ًاّيجن هانبّرقو»
 .«(لاق امرخآ ىلا) هنيبو هنيب طئاسولا عفرو هتبحاصمل هافطصاو
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 (ىلجلا ءانثلاو َنِلعلاركذلا مهل تمدقو»

 ِنآَرُقْلاَو ص :ىلاعت هلوقو ءانثلاو تيصلا (نوكسلا ورسكلاب)ركذلا» :حاحصلا ىنف

 «فرشلا ىذ ىا ارْحّرلا ىذ

 ىف لااعت هلوقرسف اذهب و «فرشلاو ءانثلا و تيّصلارسكلابركذلا» :سوماقلا ىفو

 .« ' َكَرْكِذ ىل اَنْعَمَرَو :حارشنالا ةروس ىف هيي ىنلا قح

 :هّصن ام «كركذ كل انعفر و» :ىلاعت هلوق ريسفت ىف فاشكلا ىف ىرشختزلا لاق
 و بطخلاو دهشتلا و ةماقالاو ناذالاو ةداهشلا ةملك ىف هللاركذب نرق ىا هركذ عفر و»

 اوعيطاو ءهلوسرو هّللا عطي نمو ءهوضري نأ ّقحا هلوسرو هللاو :نآرقلا نم عضوم ريغ ىف

 ذخالا و نيلؤألا بتك ىف هركذ هنمو هللا نونو هللا لوسر هتيمست ىف و ءلوسرلا اوعيطاو هللا

 .«هب اونمؤي نا مهمهاو ءايبثالا ىلع

 :هّصن ام ةّيالاريسفت ىف نايبلا عمجم ىف لي ىسربطلا لاقو

 و ناذالا ىف ىنعي ىعمركذتو ًالاركذا ال ّجح انركذب كركذ انرق ىا كركذ كل انعفرو»
 ىف هركذ هللا عفر :ةداتق لاق .هريغ و نسحلا نع ىبانملا ىلع ةبطخلاو دهشتلاو ةماقالا
 هلآ ل نا دياي داع آلا اللص بعئاض ةلو دو شعم الو: نيظخ سيلف ةرغتلاو ايتدلا

 هيي ىنلا نع ىردنلا ديعس ىبا نع ثيدحلا ىفو ءهللا لوسر ًادّمحم ّنا دهشاو هللا آلا

 لوقي اذه ىفو ءىعم تركذ تركذ اذا لج وّرع هللا لاق :ليئربج هل لاق :لاق ةْيآلا هذه ىف

 :ُهاََ ىنلا حدمي تباث نب ناسح
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 لّوا دلح .هبدن ىاعد حرش

 دهشي و حولي روهشم هللا نم متاخ ةّبنلل هيلع رغأ

 دهشا نّدؤملا سمخلا ىف لاق اذا همسا ىلا ىنلا مسا هلالا مْضو

 «دّمحم اذه و دومحم شرعلا وذف هّلجيل همسا نم هل قشو

 نا لمتحملا نم ورهاظلا ىلع ًءانب اذه لاحلا عضوم ىف ءاعدلا ىف (ممل) :هلوق :تلق

 هلوق ىف ليق امك مهءانثو مهركذ ىا هيلا فاضملا نع ًالدب ءانثلا وركذلا ىف ماللا نوكي

 .«' َكَرُكِذ ىل اَنْعَفَرَو) :ىلاعت

 لقتسم ىنعملاو كل ةدايز ىف ةدئاف ىا :تلق ناف» :هيالا ليذ ىف ىرشختزلا لاقو

 مهفف كل حرشن ملا :ليق هناك حاضيالاو ماهبالا ةقيرط ىف ام كل ةدايز ىف :تلق ؟هنودب

 .«كرزو كنعو كركذ كل كلذكو ًامهبم ملع ام حضواف كردص ليق مث ًاحورشم مث نا

 جاتحي ال ناكمب نايعلاو روهظلا نفف ىإهجلا ءانثلاو ىلع لاركذلا هءايلوال هللا يدقت اًماو

 ىل لعجاو» :هلوقب ماقملا اذه هقزري نا هللا لأس ها ليلخلا ميهاربا نا ىّبح نايب ىلا هعم

 .«نيرخأآلا ىف قدص ناسل

 :هظفل ام ْيَألا هذه ليذ ىف نايبلا عمج ىف أ ىسربطلا لاق

 موي ىلا ىدعب نوتاي نيذلا ىف اًماع ًالوبقو ًاليمج ًاركذو ممالارخآ ى ابحت ءانك اذا

 لاق افرخا لاذ ةءاعو هللا تالاف ةفايقلا

 ا ءاغزلا نم هطرشت فروه ف ةلمضفت قاس امك

 و َقاَحْسِإَو َميِهاَرْبِإ اَنَداَبِعَرُكْذاَو) :ص ةروس ىف ىلاعت هلوق كلذ نم برقي و

 َنَِّل اَنَدنِ ميو جراّدلا رك ةَصِلاب َمُهاَتْصَلْخَأ نإ جِراَصبَْلاَو ىلا لوُأ بوي
 .'هراّمَحَّحلا ةينلكمبلا

 :هصن ام تاّيالاريسفت ىف فاشكلا ىف ىرشخزلا لاقو

 اهرسف ّمث ءاهيف بوشال ةصلاخ ةلصخب (ةصلاخب) نيصلاخ مه انلعج (مهانصلخا)»

 ىلع ئرقو ءاهنع ةرودكلا ءافتناو ءافصلاو صولخاب رادلا ىركذل ةداهش رادلا ىركذب

 .؟7/و 52و 50 .ءصص هروس .؟



 معال

 «ىلجلا ءانثلاو َنِاعلاركذلا مهل تمدقو»

 اًئارخآ مهب رادلا ىركذ نوبوشي ال مهنا ىلع رادلا ىركذ نم صلخ امب ىنعملاو ةفاضالا

 ايندلاركذ اهيلا مهنايسنو ًابئاد ةرخآلا مهاركذ رادلا ىركذ ىنعم وريغ الر ادلا ىركذ مهّمه

 و مهنديدو ءايبنالا نأش وه امك ايندلا ىف مهديهزتو اهيف مهبيغرت و ةرخآلا مهريكذت وا

 :تلق ناف .مهريغل سيل ىذلا قدصلا ناسلو ايندلا ىف ليمجلا ءانثلا رادلا ىركذ :ليق

 نم مهتأبو ةلصنلا هذه ببسب مهانصلخا هانعم :تلق - ؟ةصلاخب مه انصلخا ىنعم ام

 .«(لاق امرخآ ىلا) اهرايتخا ىف مهب فطللاو اهل مهقيفوتب مهانصلخاو ا اهلها

 :ةيالاريسفت ىف نايبلا عمجم ىف هي ىسربطلا لاقو

 مهل تصلخ ناب نيصلاخ انل مه انلعج ىارادلا ىركذ ةصلاخب مه انصلخا انا»

 وه ورادلاريكذت مه صلخ ىاريكذتلا ىنعمبركذلاو صولنخلا ىنعمب ةصلاخلاورادلا ىركذ

 رادلاب دارملا :ليقو .ءايبنالا ةداعوه امك ايندلا ىف نودهزيو اه بهاّتلاب اهنوركذتي مهنا

 .«ايندلا لها نيب نم باقعالا ىفركذلاب مهانصصخ ىا ملسم ىباو ىنابجلا نع ايندلا

 .هريظن (ص ل خ)و (ر ك ذ) ةدام ىف نيرحبلا عمجم ىف هلي ىحيرطلا لقنو

 هئايلوا نم نو لكل ليمجلاركذلا اذه مّدق دق ىلاعت هللا ناوهو - ءىش انه قب

 ىرت الا كلذب ةنوحشم رابخالاو نيقباسلا هئايلوا نم مهمّدقت نم ناسل ىلع نيقحاللا

 هتبوت لوبق ىف مدأ لسوتف الفلا مدآل هيل هءايصوا و ُهْيَي متانحلا هّيبن فّرع ىلاعت هللا نا ىلل
 نم ورابخالا هذهركذب مالكلا ليطن الو .ءايصؤالاو ءايبثالارئاس اذكهو مهب ىلاعت هيلا

 .اهعضاوم نم اهبلطيلف اهدارا

 لاق دقو ال فيك .هانركذ اميفرّبدت نم ىلع ىنخي الف ةبقنم هسفن ىف كلذ نوك اّماو

 :ىلاعت هلل ًابطاخم هيفي هب فورعملا دايز نب ليمك نع لوقنملا هئاعد ىف ٍةئا نينمؤملاريما
 ىف اف هل مالك ىف راشا ىنعملا اذه ىلاو «هترشن هلًآلها تسل ليمج ٍءانث نم مكو»

 نم هلريخ سانلا ىف ءرملل ىلاعت هللا هلعجي حلاصلا ناسللا ناو الا» :هلوقب ةغالبلا جهن

 '.(هدمحب هل نم هثروي لاملا



 «"كيحوب مهتمّركو كتكئالم مهيلع تطبهاو»

 ,ميركت و فيرشت ةفاضا ةفاضالا «كتكئالم» :هلوق

 ليقف لامعتسالا ةرثكل هتزمه تفذح مث لصالا ىف كألم عمج ةكئالملا» :ةياهنلا ىفو

 [ىا] كولألا نم ةزمهلا يدقتب كلأم هلصا ليقو كئالم لاقيف ءاتلا فذحت دقو كلم

 '«عمجو (اذك) ةزمهلا تمدق مث ةلاسرلا

 رّخاو ماللا مّدقف كلأم هلصاو عمجو دحاو ةكئالملا نم كلملا» :نيرحبلا عمجم ىفو

 كلم ليقف لامعتسالا ةرثكل ةزمهلا تكرت مث ةلاسرلا ىهو ةكولألا نم لعفم هنزوو ةزمهلا
 نعو ؛عمجلا ثينأتل وا ةغلابملل ءاتلا تديزف كئالم اولاقف هلصا ىلا هوّدر هوعمج اًملف

 (لاق نا ىلا) لسرا اذا كأل نم لعفم هديبع ىبا نعو .كلملا نم لاعفوه ناسيك نبا

 ّنا ىلا ةدّرجملارهاوجلا اوركنا امل نيملكتملارثكا بهذف ةككئالملا ةقيقح ىف فلتخاو

 :دصاقملا حرش ىف و ؛ةفلتخم لاكشاب لّكشتلا ىلع ةرداق ةفيطل ماسجا نجلا و ةكئالملا

 تاعاطلا اهنأش ةّقاشلا لاعفالا ىلع ةردقلا و ملعلا ىف ةلماك ةّينارون ةفيطل ماسجا ةكئالملا

 ال و نورتفي ال راهّتلا و ليللا نوحّبسي ءايبنالا ىلا هللا لسر مهو تاومسلا اهنكسمو

 '.«(لاق امرخأ ىلا) نورمؤي ام نولعفي و مهرما ام هللا نوصعي

 تدت نيفينملا و:قاقلا نييلعتملا قةيلاما نه نانلا تملا ق ىرحشلا نتا لاقاو

 *:هّصن ام «أءاه فقولا ىف بلقنت ىتلا ثينأتلا ءات عضاوم ركذ» ناونع
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 2 ريتا هيكرككو كككتل عير تطفو
 ًابيلغت ءاتلا هتلخدو 'اليك لعافم لاثم ىلع ءاج عمجلا نم برض -رشع ىداحلاو»

 ةفرايصو ةلقايص :معشق و فريصو لقيص عمج ىف مهوق كلذو همزلت ملو ةعامجلا ىنعمل

 ىف لمعتسي امرثكا و نسملا معشقلا ورثكأ معاشقلاو فرايصلاو لقايصلاو ةمعاشقو

 هتبراقمل هتدرفا ىلا آلا ةلوعب و ةلامج مهوق ىف لوعف و لاعف ريظن برضلا اذهو ,روسنلا
 ةّيما لاق رثكا ةكئالملاو كئالملاو ةكئالملا هنمو ليعافم لاثم ىلع تءاج ىّتَلا ةلئمالل

 لاق نالوق كلم لصا ىف نييوحنلل و (هلوح كئالملا ةحنجا ّنأك و) :تلصلا ىبا نب

 :رعاشلا لوقب ّجتحاو كألم هلصا :مهضعب

 بوصي ءامسلا وج نم لّزنت كآلمل نكل و ّئسنال تسلف

 لوقو ةلايسرلا نهرو ةكلاملاو ةكلاملا و :كولألا نيف ةوخان لام ةلضا :يورخا لافو

 .«لفعم هنزوف ةزمهطارّخاو ماللا مّدقف بلق هّنكلو كلأمل لوقي نا هجولا ناك (كألمل١رعاشلا

 لوق حرش ىف ىلوالا ةضورلا ةفيحصلا حرش ىف # ىندملا ناخيلع دّيسلا لاقو

 :هّصن ام «نيبّرقملا هتكئالم هب محازي ادمح» :إلِقإ داجسلا

 و ةكولألا نم ماللا ّمضو ةزمهلا يدقتب كلأم هلصا ةزمه اب كألم عمج ةكئالملاو»

 لئامش و لأمش لثم لئاعف ىلع عمجو كألم ليقو ماللا تمّدقو تبلق ّمث ةلاسرلا ىه
 ءاتلا قاحلاو كلم ليقف ماللا ىلع اهتكرح تيقلاو لامعتسالا ةرثكل درفملا ةزمه تكرت

 و كلم عمج ليق ورثكالا لوق اذه قحلت ال دق و ةراجح وحن ةعامجلا ثينأت ديكأتل
 وه ىذّلا هلصارابتعاب عمجلا اذه عمجو ةّدشلاو ةّوقلا ىنعم نم هيف امل كلم نم هقاقتشا

 ".«ىرت امك وهو ةديزم ةزمهطلا نأ ىلع كألم

 راتخملا باب ىف ةغالبلا جه ىف هيِيَِذ ىضرلا هدروا اميف مالسلا هيلع نينمؤملاريما لاقو
 ":«هب مكاق ءىش ّلكو هل (عشاخ) عضاخ ءىش ّلك» :اهَوا ةبطخ ىف الكا هبطخ نم

 و كب كقلخ ملعا مه كضرا نع مهتعفر و كتاوامس مهتنكسا ةكئالم نم - اهنم»

 ِءام نم اوقلخي مل و ماحرالا اونّمضي ملو بالصالا اونكسي مل كنم مهبرقاو كل مهفوخا

 ."١/١01:نيكلاسلا ضاير .”

 ٠١9. هبطخ /٠٠١ ال :ديدح باج .751 ص ١ ج ىديدح حرش ."
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 لّوا دلج .هبدن ىاعد حرش

 عامجتسا و كدنع مهتلزنم و كنم مهتناكم ىلع مهتاو نونملا بير مهتعشتي لو نيهم

 كنم مهيلع فخ ام هنك اونياعول كرما نع مهتلفغ ةّلقو كل مهتعاط ةرثكو كيف مهئاوها

 قح كوعيطي ملو كتدابع ٌقح كودبعي مل مهتا اوفرعل و مهسفنا ىلع اورزل و مهلامعا اورّمحل

 لا و عمال

 :هظفل ام ةبطخلا نم ةعطقلا هذه لقن دعب ديدحلا ىبا نبا لاقو

 ةّيظعولا بطخملا .رافعلا و خرملا دجمتسا و ران ةرجش لك ىف :لثملا عضوم اذه»

 ثيداحالا لكاي ثيدح اذه نكل و ةريثك ناسحلا
 دبعمل آلا قبسلا تابصق امو ةّمج نّينغللا فانصا نساحم

 لمأتيلف ضعب ىلع هضعب مالكلا لضف فرعيو ةغالبلاو ةحاصفلا مّلعتي نا دارا نم
 بكاوكلا ةبسن هلوسرو هللا مالك ادع مالكلا نم حيصف لك ىلا اهتبسن ّناف ةبطخلا هذه

 و ءاهبلا نم اهيلع ام ىلا رظانلا رظنيل مث ءةّيضزالا ةملظملا ةراجحلا ىلا ةّيكلفلا ةرينملا

 ول ىّتح ةيشخلاو ةفاخملاو ةبهرلاو ةعورلا نم هثدحي امو ةجابيدلاو ءاورلاو ةلالججلا

 هلق تيعراورءارقا خالل رودختلا و هيعنلا قوتةاقنعلا لاع مقص دعا يمد لع ميلا
 هب ىزج ام لضفا مالسالا نع اهلئاق هللا ىزجف .هداقتعا تلزلزو هسفن ىلع تفعضاو

 و هبلقب ًةراتو ءهقطنو هناسلب ًةراتو .هفيسو هديب ًةرات هل هترصن غلبا اف هئايلوا نمأَيِلو

 وهفريكذتو ظعو ليق ناو «نيبراحملاو نيدهاجملا دّيسوهف داهجو برح ليق نا .هركف

 ليق ناو «نيرّسفملاو ءاهقفلا سيئر وهفريسفتو هقف ليق ناو نيركذملاو نيظعاولا غلبا

 :نيدجولا وب لدنعلا لقا ءاناريت هع دع
 ةدلار+ نإ :راغلا عد نا ركنتسمب هللا ىلع سيل و

 .«ةبطخلا حرش ىف عرش من

 فرعت الفي هل ةبطخ» ناونع تحت ةغالبلا جهن نم بابلا كلذ ىف أضيا الإ لاقو
 ':«دومجلاو عنملا هرفي ال ىذلا هلل دمحلا» :اهَوا «حابشالا ةبطخب

 ىلعالا حيفصلا ةرامعو .هتاوام ناكسنال هناحبس قلخ مث - ةكئالملا ةفص ىف اهنمو»

 .؟777/# :ليدح باج .1758 ص " ج ىديدح حرش ١.
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 ب  جججججحج(؟جححص؟ي س سس ب ببٍ؟ب؟ ا سيت يي

 ('كيحوب مهتمّركو كتكئالم مهيلع تطبهأو»

 اهئاوجا قوتف مهب ىشحو اهجاجف جورف مهبًالمو هتكئالم نم اعيدب ًاقلخ هتوكلم نم

 و بجحلا تارتس و سدقلا رئاظح ىف مهنم نيحّبسملا لجز جورفلا كلت تاوجف نيبو

 راصبالا عدرت رون تاحبس عامسالا هنم كتست ىذلا جيجرلا كلذ ءاروو دجملا تاقدارس

 ىلوا تاتوافتم رادقا و تافلتخم روص ىلع مهأشناو اهدودح ىلع ٌةئساخ فقتف اهغولب نع

 نوقلخي مهنا نوعّدي الو هعنص نم قلخلا ىفرهظام نولحتتني ال هتّرع لالج حّبست ةحنجا

 هللا مهلعج نولمعي هرماب مهو لوقلاب هنوقبسي ال نومركم دابع لب هب درفنا امم هعم ًائيش
 نم مهمصعو هيهنو هرمأ عئادوو نيلسرملا ىلا مهلّمحو هيحو ىلع ةنامالا لها كلانه اميف

 عضاوت مهبولقرعشاو ةنوعملا دئاوفب مهّدماو هتاضرم ليبس نع غئاز مهنم ام تاهبشلا بير

 مالعا ىلع ةحضاو ًارانم مهل بصنو هديجاق ىلا ًاللذ ًاباوبا مهل حتفو ةنيكسلا تابخا
 اهعزاونب كوكشلا مرت ملو ماّيالاو ىلايللا بقع مهلحترت مل و ماثآلا تارصوم مهلقثت مل هديحوت
 و مهنيب اميف نحالا ةحداق تحدق الو مهنيقي دقاعم ىلع نونظلا كرتعت ملو مهناميا ةميزع

 ءانثا ىف هلالج ةبيهو هتمظع نم نكس امو مهرئامضب هتفرعم نم قال ام ةريحلا مهتبلسال

 '.«ةبطخلا ...مهركف ىلع اهنيرب عرتقتف سواسولا مهيف عمطت ملو مهرودص

 "مشق اهخا لا ةيطخملا ىمةفظتلا هنن لق دع هيدا ىا نتا لاقأو
 ظفّللا و ىناّترلا مالكلا اذه ءاج اذا .لقعمرهن لطب هللارهن ءاج اذا :لثم عضوم اذه»

 ىلا بارتلا ةبسن هيلا اهمالك نم حيصفلا ةبسن تناكو برعلا ةحاصف تلطب بسدقلا
 ةيراقملا وا ةيسانملا ةغيضقلا ااقلالا لغردقت يرفلا نا اهظزفاولاو نصلاخلا نانفنلا

 ةّيلهاجلا فرعت نيا نمو اهنع ظافلالا هذه ترّبع ىتلا ةّداملا مه نيا نم ظافلالا هذه
 ريبعتلا اه أّيهتيل ةّيئامسلا ةضماغلا ىناعملا هذه بِي هللا لوسرل نورصاعملا ةباحصلا لب

 شحو رامح وا سرف واريعب ةفص ىف مهتحاصفرهظت تناك انا مهئاف ةّيلهاجلا اما .اهنع

 ةحاصفب مهنم نوروكذملاف ةباحصلا اّماو .كلذوحن و تاولفوا لابج ةفصوا ةالفروثوا

 ةظعوم ىف اما ةثالثلا وا نيرطسلا زواجتت ال تاملك مهدحا ةحاصف ىهتنم ناك امنا

 .بيهرت وأ بيغرت نم لاتق و برحب قّلعتي اموا ايندلا َمذ وا توملاركذ نمضتت
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 و اهقلاخي اهتفرعم و اهحيبستو اهتادابعو اهروصو اهتافص و ةكئالملا ىف مالكلا اًماف

 نكي مل هتاف هلوط ىلع لصفلا اذه هنّمضت ام كلذ ىرج ىرج امو هيلا اهطوو هل اهبح

 ةبترم ال و ميسقتلا اذه ةمّسقمريغ ةلمج هوملع امبر معن ليصفتلا اذه ىلع مهدنع ًافورعم

 ةّداملا هذه نم ملع هدنع نم اَماو ءميظعلا نارقلا ىف ةكئالملاركذ نم هوعمس امب بيترتلا اذه

 اوردق الو ةرابعلا هذه مه نكت ملف مهريغو تلصلا ىبا نب ةّيماو مالس نب هللا دبعك

 لصحت مل ةحيصفلا ةرابعلا هذه لثم ىف ةقيقدلارومالا هذه نا تبثف ةحاصفلا هذه ىلع

 و هبلق فجرو هدلج ٌرعشقا بيبللا هلّمأت اذا مالكلا اذه نأ مسقأو .هدحو الف نعل آلا

 داكو هيلع دجولا بلغو هوحن ماهو (هدلخ) هدلجو هعور ىف ميظعلا هللا ةمظعر عشتسا

 '.«(ةبطخلا حرش ىف ذخا مث) ًادجوو ٌةبابص هلكيه قرافي ناو ًاقوش هكسم نم حجرخي نا

 :هبطخ نم راتخملا باب ىف ىضرلا اهدروا ةبطخ لوا ىف أضيا مالسلا هيلع لاقو

 و نوعكري ال دوجس مهنم هتكئالم نم ًاراوطا نهأألف ىلعلا تاوامسلا نيب ام قتف ّم»
 ال و نويعلا مون مهاشغي ال نومأسي ال نوحّبسمو نوليازتي ال نوّقاصو نوبصتني ال عوكر

 هلسر ىلا ةنسلاو هيحو ىلع ءانما مهنمو نايسنلا ةلفغ الو نادبالا ةرتف الو لوقعلاوهس

 ىف ةتباثلا مهنمو هنانج باوبال ةندسلاو هدابعل ةظفحلا مهنمو هرماو هئاضقب نوفلتخمو

 مهئاكراراطقالا نم ةجراخلاو مهقانعا ايلعلا ءامسلا نم ةقراملاو مهمادقا ىلفسلا نيضنالا

 ةبورضم مهتحنجاب هتحت نوعفلتم مهراصبا هنود ةسكان مهفاتكا شرعلا متاوقل ةبسانملاو

 نورجي ال وريوصتلاب مهتر نومهوتي ال ةردقلا راتساو ةّرعلا بجح مهنود نم نيبو مهنيب

 '.«رئاظنلاب (هيلا) هيلع نوريشي الو نكامالاب هنودحي الو نيعونصملا تافص هيلع

 ةكئالَملل كي لاَ » :ىلاعت هلوق ريسفت ىف بيغلا 0 ىف ىزارلارخفلا لاقو

 ُحَبَسْن ُنْحخَو ءاَمِدلا كْفْسَيَو ايف ُدِسْفُي نم اهيِف َلَعجت أاوُلاَق ةَقَِح ٍضرَأْلا ىف ُلِعاَج نإ

 :لاقاجيفا## ةرئلتم ار كفل نارا كل ذقن نك

 نم ّلجاو ىلعا ةكئالملا فصو ىف هلوسر مالكو هللا مالك دعب سيل هنا ملعاو»

 .1؟16/# ج.١

 .كي هبطخ 90/١ :ديدج باج .79 ص ١ ج ىديدح حرش .؟

 ٠٠١ «قةرقبلا .'”



 نال"
 225 ا ل ل

 «كيحوب ميهتمركو نك1ةك لف زهيدلع تطبهاو»

 ىلعلا تاومسلا نيبام قتف مث :هبطخ ضعب ىف لاق مالسلا هيلع ىلع نينمؤملاريما مالك
 '.«(اهرخآ ىلا ةبطخحلا لقنو)

 فلتخم و» :ةرايزلا نم ةرقفلا هذه حرش ىف ةريبكلا ةعماجلا ةرايزلا حاّرش ضعب لاقو

 لقفل انبي فيرا ليسو دكأللا

 ةمدخلل مهيلا ًءاهتناو ًءادتبا مهدّدرت ىهتني ىا مهدّدرت لح ىا ةكئالملا فلتخم و»

 تارّدقملا نم ىضقو متح ام غيلبتلو «مالسلا مهيلع مهنم مولعلاو تالامكلا باستكاو

 ليلحت و تادادمالا غيلبت ىف السر ةكئالملا لعج هتمكح عيدبب ىلاعتو هناحبس هللا ّناف

 نم ةكئالملا ىلع تاولصلا ىف مالسلا هيلع نيدجاسلا دّيس لاق امك تادادعتسالا

 و ءالبلا نم لزني ام هوركمب ضزالا لها ىلا ةكئالملا نم كلسر و) :ِاىِ لاق ةفيحصلا

 ةايحو تومو قزرو قلخ نم موتحملا نم ماكحالا غيلبت ىف كلذكو «ءاخرلا بوبح

 نوذأمو لّجؤمو بوتكمو ىضمن و ىضقم و رودقم و دارم و ءاشم لك نم ثدحيامو

 و تاماهلالا نم زربي امب مهيلا ىتأت ةكئالملاف ريخلا عبنم و ضيفلا باوبا مهنال هيب مهبلا

 رّدقمو هملع قباس نم ةّيشملا تحت امن ماتتحالا هب ىضمتو مالقالا هب ىرجت امو فوذقلا

 مهيلع مهف هقلخ نم هللا ءاشي ام ىلا مهرما نع مهيلع هب لزنت ام ةكئالملا غلبتو ,همكح

 مهيلا نولسرملا ةكئالملاف دورولا و رودصلا ىف دوجولا تار عيمج ىف ىلاعت هللا باوبا مالسما
 منتو عشروتصاو مهراثا لا هفابتو بهقناقتس لاما و مهراونا عرق دبنلا هيبته قلخت

 نع نوذخأي مهنئا ّآلا وقلت ام مهنوغلبيو مهنع نوّقلتي مهف مهماعناو مهمنغو مهنطاومو

 ركذتلاب كيلع درت ىتَلا كرطاوخ نا كسفن ىف كلذ لاثمو مهداهش ىلا هنولصويو مهبيغ
 اذهو .كبلق نم كيلع درت امناركذتلاو مهفلاو مولعلا اهنم ديفتست ىّبح ةفرعملاو مهفلاو

 راونا نم ردصت انا ءدبملا نم تاماهنالاو ىحولاب مهرودص ىف نيلسرملا ةكئالملا كلت لاثم

 .نيعمجا قلخلل نوملعملا مهف ِهيِيَي دمحم لآ قئاقح

 اضرلا ىسوم نب ىلع نع ىورهلا حلاص نب مالسلادبع نع هديناساب قودصلا ىور
 ام :ُليَي هللا لوسر لاق :لاق مالسلا مهيلع بلاط ىبا نب لع نع هئابآ نع هيبا نع

 .لوبمالسا باج 8١” ص ١ج ١.
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 لوا دلج .هبدن ىاعد حرش

 تنأفا هللا لوسر اي :تلقف : ىلع لاق .ىتم هيلع مركا الو ىّبم لضفا ًاقلخ هللا قلخ

 ىلع نيلسرملا هءايبنا لّضف ىلاعت و كرابت هللا ّنا ىلع اي لاقف - ؟ليئربج وا لضفا

 و ىلع اي كل ىدعب لضفلا و نيلسرملا و نيّيبنلا عيمج ىلع ىنلّضف و نيبرقملا هتكئالم
 و شرعلا نولمحي نيذلا لع اي ءانيتح مادخو انمادنخل ةكئالملا ناو كدلو نم ةمالل

 ام نحن الول ىلع اي ءانتيالوب اونمآ نيذّلل نورفغتسي و مهتر دمحب نوحّبسي هلوح نم

 نوكن ال فيكف ضزالا الو ءامسلا ال وراّلا الو ةّنجلا الو ءاّوح الو مدآ هللا قلخ

 هديجمتو هسيدقتو هليلهتو هحيبستو انّبر ةفرعم ىلا مهانقبس دقو ةكئالملا نم لضفا

 ةكئالملا قلخ مث هديمحت و هديحوتب انقطناف انحاورا قلخ لج وزع هللا قلخ ام لوا ّنال
 نوقولخم قلخ انا ةكئالملا ملعتل انحّبسف انرما اومظعتسا أدحاو ًارون انحاورا اودهاش اًملف

 مظع اودهاش اًملف انتافص نع هتهّرن و انحيبستب ةكئالملا تحّبسف انتافص نع هّرنم هّناو

 وا هعم دبعن نا بجي ةهآب انسلو ديبع اناو هللا آلا هلا ال نا ةكئالملا ملعتل انلله اننأش

 نا نمربكا هللا َّنا ةكئالملا ملعتل انرك انلح ربك اودهاش اَملف ءهللا آلا هلا ال :اولاقف هنود

 ةّوق الو لوح ال :انلق ةّوقلاو ةّرعلا نم انل هلعج ام اودهاش اًملف هب آلا لحملا مظع لاني

 معنا ام اودهاش اَملف .هّللاب آلا ةّق ال و لوح ال نا ةكئالملا ملعتل ميظعلا نلعلا هللاب آلا

 هركذ هلل ٌقحي ام ةكئالملا ملعتل هلل دمحلا :انلق ةعاطلا ضرف نم انل هبجواو انيلع هب هللا

 هللا ديحوت ةفرعم ىلا اودتها انبف هلل دمحلا :ةكئالملا تلاقف همعن ىلع دمحلا نم انيلع

 .هديجمت و هديمحت و هليلهتو هحيبست و ىلاعت

 انل ًاميظعت هل دوجسلاب ةكئالملارماو هبلص انعدواف مدآ قلخ ىلاعتو كرابت هللا نا مث

 فيكف هبلص ىف اننوكل ٌةعاطو ًاماركا مذالو ةّيدوبع لج ورع هلل مهدوجس ناكو ًاماركاو

 'ثيدحلا ...نوعمجا مهلك مآل اودجس دقو ةكئالملا نم لضفا نوكنال

 ٍءىث ىا :الكا بلاط ىبا نب ىلع نب نيسحلل لاق هنا كِيرهاظم نب بيبح نعو

 ةكئالملا مّلعنف نمحرلا شرع لوح رودن رون حابشا اّنك :لاق - ؟مدأ هللا قلخي نا لبق متنك

 .ًالّصفم مّدقت امك 'ديمحتلاو ليلهتلاو حيبستتا

 .توافت ىمك اب 0/41/ :راحب 187/١. :اضرلا رابخا نويع ١.

 .711/81/ :راحب .؟١/7 :عئارشلا للع .؟



 0ع2730

 'كيحوب مهتمّركو كتكئالم مهيلع تطبهاو»

 قا اذا ليئربج ناك :لاق القلي هللا دبع ىبا نع عيمج نب ورمع نعريمع ىبا نبا نعو

 ',هنذأتسي ىّتح لخدي ال ناكو ديبعلا ةدعق هيدي نيب دعق ُهْيِيَي ىنلا

 امرما ىف هللا هطبهي كلم نم ام :لوقي هتعمس :لاق مالسلا هيلع نسحلا ىبا نعو

 هّللا دنع نم ةكئالملا فلتخم ّناو .هيلع كلذ ضرعف مالسلا هيلع مامالاب ءدب آلا هطببم

 '.مالسلا هيلعرمالا اذه بحاص ىلا ىلاعتو كرابت

 ةكئالملا تفلتخا ام ّنا ةكئالملا فلتخم مالسلا مهيلع مهنوك ىنعم نوكي نازوجيو :لوقا

 وا ءهل نوظفحتسملاو ا ءهب تفلتخا ام لح ىا مهدنع هنا مالسلا مهيلع مهّدج ىلا هب

 مهتادادمتساو ةكئالملا لباوق تاهج فالتخال كلذو مهّددعتل ىضتقملا ةكئالملا فالتخا

 تالامكلا مهنم مييّقلتو مهتادادمتسا ىفو مهراونا نم مهقلخ ءدب ىف مالسلا مهيلع مهنم

 ٌّقلت ىف ةكئالملا ناف ىللاعت هللا ءاش نم ىلا ةيدأتلا ىف تالّمحتلاو مولعلارئاسو فراعملاو

 ّلك دوجولا تاّرذ ددع ًافالتخا تالوعفملاو لاعقالا و تاهجلا ىف نوفلتخم ءايشالا كلت

 كلذ لكو هصخشوا هعونوا هسنج نموه امو هبساني امو هتّيلباق بسحب لّمحتي كلم

 فلتخم اوناك اذلف نيعمجا مهيلع هللا ىلص مهتهج ىفرصحنمزيامتلاو نيابتلاو فالتخالا

 .ملعا هللا و ىنعملا ىف دارم هريغو ةرهاظلا ةرابعلا نمرهاظلا وه لؤالا ىنعملاو ,ةكئالملا

 مّدقت امك ُهيِدي هللا لوسر مهّدج ةطساوب ىحولا طوبه لحم ىا - ىحولا طبهمو
 و لامعالاو لاعفالا و تافصلا و تاوذلا ماكحا نم ىحولا هب لزن امل نوظفاحلا مهّثال

 ىحولاب ارهاظ كلملا هب لزني ىذلا صاخلا ىحولاب اهنم طبه ام لح مهنا ىنعي لاوحالا
 هب تقطن امو توصلا عامس و ماهنالا نمو اذه نم ّمعاوه ام ىحولاب ديرا ناو

 و ظافلالا و مالكلا لاوحا هب قطن امو اهاوحا و تاناويحلا و تاتابنلا و تادامجلا

 .كلذ لحم ةقيقحلا ىلع مهف ضارغعالا

 هنم ىلعاوه ىذلا ناكملا نم هيف لزني ىذلا ّلحملا هنم داري ىذلا طبهم ليقاماو

 روهظ مهيلا طوبحلاب دارملا ّنال نيهجولا ىلع طباهلا اذه نم ىلعا مالسلا مهيلع مهنا عم

 .1//731/1/ :ىثوخ ةعاربلا جاهنم .”



 مالع

 لقا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 ةعبرالا طباهملا هذه نم ماقم لك ىفو مهرهاوظو مهسوفنو مهوقعو مهقئاقح ىلع كلذ

 و لؤالا ءاملا نم مهوقع ىفو هللا لعف نم مهقئاقح ىف لزنيف هنم ىلعاوه ام هيف لزني
 مهسوفن نع مهثّدحن ةكئالملا ةطساوب مهسوفن نم مهرهاوظ ىفو مطوقع نم مهسوفن ىف
 .ىلاعتو هناحبس هللا نع لؤالا ءاملا نع مهقئاقح نع مهوقع نع

 رخآ اذه هيَ نجنلا توم دنع لاق 31 ليئربج نا درو ام نيب عمجلا ام :تلق ناف
 و تونضلا :نوفمسي ةنلالا قانا هبا لونا آل وجءامستلا لآ: دعضا ىلا و ايكذلا لا لو

 ىولس :لاقف ةفوكلا دجسم ىف بطخي ناك 4 ًاّيلع ّنا ىور ام نيبو صخشلا نوربإال
 قمر مث تاومسلا قمرف - ؟نآلا ليئربج نيا ىنربخا :لاقف لجر هاتأف ىنودقفت نا لبق
 سانلاو ءامسلا ىلا جرعف تقدص :لاق .ليئربج تنا :لئاسلل لاقف تاهجلاو نيضرالا

 ىلع نوئكّتي و مهشرف ىلع نودعقي و ةكئالملا مهيتأت مالسلا مهيلع مهتاو ,هيلا نورظني
 ؟مهنوريو مهأكتم

 طظق ىحوب ضرالا ىلا لزني ال ُةْيََي جنلا توم دعب القا. ليئربج نا امهنيب عمجلا :تلق

 ىحولا توص نوعمسيي ا ةّمتالا ناو ءىحوريغب لزن ناو ُةْييََي انّيبن هوبنب ةّوبنلا ماتختال

 نودعقي و مهنوري لاحلا اذهريغ ىفو ىحولاب لزني نيح هصخش نوري الو كلملا نم

 ىذلا ءاضمالاو ءاضقلا ماكحاب نوتأي نيح مهنوريو مهنولأسي ام لكب مهنوربخي و مهعم

 صخشلا نوري الو توصلا نوعمسي ميتا اّمأو ُةْيِدَي ىبنلا ىلع ىحولا هب لزن ام نايبوه

 ام نوعمسي العلا يلع هيتافروتالا نمرمابب نقلا قع ىضولا لزن اذا نينا ةارملاف

 ّنال ريو ىنلا ىلع ىسيسأتلا ىحولاب لزني ىذلا كلملا صخش نوري الو اي عمسي

 هراشالا اذه ىلاو هِي ىنلل آلا حلصت ال ورهظاو قحلارهاظم مظعا أعم ةيؤرلاو عامسلا

 :مالسلا هيلع هلوق بجررهش نم نيرشعلا و عباسلا ةليللا ْمَِيَي ىنلا ثعبم ءاعد ىف
 و دّمحم ىلع ىِلصت نا مّركملارهشلا نم ةليللا هذه ىف مظعالا ىلجتلاب كلأسا ىلا مهّللا»

 انتليل ىف انل كراب ّمهّللا ملعن الو ملعي نم اي اّنم هب ملعا تناام انلرفغت ناو دّمحم لآ

 .«اهتللحا فيرشلا لحملابو اهتللجا كتماركب و اهتلّضف ةلاسرلا فرشب ىتَلا هذه
 هل اثّدحم ىحولاب لزانلا كلملا صخش ىري ال 0 مامالا نا دارملا نوكي نا لمتحيو



 مالا/

 ("كيحوب مهتمّركو كتكئالم مهيلع تطبهاو»

 .كلَي ىبنلا ىلع لبق لزن ىذّلا ىحولا نايبب هثّدحي نا ّآلاُْيَي ىهنلل ًاثّدح هاري انا
 كنا ىلع اي هيدي هلوق ُهيَي ىبنلا ىلع ىحولاب لزانلا كلملا ىري هنا ىلع لديو

 ىحولاب لزانلا صخشلا نوري ال مهتاف كلذ ىف ررض الو '.ىرا ام ىرتو عمسا ام عمست

 : 2 نينلا ىلع الزاد ةنوري اننا ميقا هيلع يميسأتلا

 هسفنو هلاثما مهثال ل هلل لوسروه ىحولا طبهم ّنأ عم ىحولا طبهم اوناك امناو

 «'...اًهِلْمِمْوَأ َهْئِِرْيَحب ِتآَت اَهِسْننْوأ ِةَيآ نم ٌخَسْنَت ام » :ليوأت ىف ىلاعت هلوق ىلاريشي امك

 نسحلا ىلا نيسحلاو نسحلا ىلع كلذكو .هلثموهو كعب قا ُهيِيََي هللا لوسر تام اَملف

 ةينامثلا لضفا هنال مالسلا هيلع متاقلا وهو هنمريخب ىلا ىركسعلا تام اًملف ىركسعلا

 ريخب نوكي نا لمتحيو ”.مهلضفا مهملعا مهمئاق مهعسات :لاق ها يي نينلا نع ىور امك
 ىا ءادتبالل نم نوكت و هلبق ىذلا نمريثكر يخب تأت ىنعملا لب ليضفتلل سيل اهنم

 هلق وهل ذب

 امو لوسرلا سفن 4 ًاّيلع لعجف '...ْمُكَسّقَْأَو اَتَسْفْنَأَو ... :ىلاعت هلوق كلذكو

 ىحولا طبهم أضيا ىنعملا اذهب نوكيف نيبيطلا هدلول ىرجي الإ اعل ىرجي
 همّلكي نارشبل ناك امو :ىلاعت هلوق ىف امك مااا صوصخ هنم داري دق ىحولاو

 ًالوسر لسري وا :ةرجشلا نم ىسوم هميلكتل باجح ءارو نموا ءأماهلا ىا ًايحو الا هلل

 مالعلا كلملا نم ماهمالا طبهم مهثال ىحولا طبهم ةقيقح نونوكي ةدازالا هذهبف ليئربجك
 ىحنولا عمت ةلاسرلا وت ةفيتلاو يضخ اب الع اذ ةكبالال ا :لادنر اب ودا ستلا» تالاتكاو

 ىا اهيف حورلاو ةكئالملا لزنتردقلا ةليل ىف ايندلا ءانف ىلا ةنس لك ىنف آلا و ىسيسأتلا

 ةكئالملا نم هيلع لزنيف ماماو نين لكل ثدحملاوهو مظعالا كلملاوهو سدقلا حور

 اهارصعلا ماما ىلع تايضقملا رومالا نم ًاموتحم ناك امب هللا آلا مهددع ىصحي ال ىتلا

 نايبلوه ااو ىسيسأتلا ىحولا نم سيل هب نوتأي ىذلا َناّآلا ةتبلا مهعمسيو مهاريف

 ١. :راحب ٠١4 :قودص ىلاما .19 ص 5 7.

 ". ,ةرقبلا ٠١2.

 .توافت ىمك اب 70/7/58 :راحب ."

 .ءا .نارمعلآ .؟
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 لوا دلج ءهبدن ىاعد حرش

 .«مهفاف ةطورشملا رومالا نم هدنع امم موتحملا

 و ججحلاو لسرلاو ءايبنالا ىف داقتعالا باب ىف تاداقتعالا ىف فِي قودصلا لاقو

 :ةكئالملا

 ال نورمؤي ام نولعفي و مهرما ام هللا نوصعي ال نوموصعم نوّيناحور ةكئالملاو»

 مهبارش و مهماعط نومرهي ال و نوبيشي ال و نومقسي الو نوملأي ال و نوبرشي ال و نولكأي

 ىلاعت هللا مهقلخ مولعلا عاوناب مهذّدلت و شرعلا ميسن نم مهشيعو سيدقتلاو حيبستلا

 '.«هللا قلخ امن ًاعون ظفحي مهنم فنص ّلكو داراو ءاش امك ًاحاوراو ًاراونا هتردقب

 :هتاداقتعا ىف هل ىسلجملا لاقو

 و ةحنجا مهضعبل ّناو ةفيطل ًاماسجا مه:وكو ةكئالملا دوجوب داقتعالا بجي اذكو»

 مهيلع ليفارساو ليئارزعو ليئاكيم و ليئربجك مهنمريهاشملا راكناو «لوزنو دوعص مط

 و ءمهميظعت بجي و مهتراهط و مهتمصعب لوقلا بجي < ورفك مهتّيمسج راكناو مالسلا

 :ةرقك هنري ءارزالا بيوت ان: لوقو يتيم ب تانعحتالا

 :هّصن ام اهتافص و ةكئالملا ةقيقح باب ىف 'راحبلا نمرشع عبارلا دّلجملا ىف أضيا لاقو

 نيذّلا نيفسلفتملا نم مهنم دش نم لا نيملسملا عيمج لب ةّيمامالا تعمجا هنا ملعا

 ةكئالملا دوجو ىلع مهدئاقع عييضت و مهوصا ا نيملسملا نيب مهسفنا اولخدا

 ىلع نورداقرثكاو عابرو ثالثو ىنثم ةحنجا ىلوا ةّينارون ةفيطل ماسجا مهتأو

 لاكيمالا نيءاتش اع هفردقي يبلغ روي هن اعيسملا و ةفلعخلا لاكشالاب لكسشتلا

 مهاري اوناكو ًاطوبهو ًادوعص تاكرح مهو ,حلاصملاو مكحلا بسح ىلعروصلاو
 ةّيكلفلا سوفنلاو لوقعلاب مهليوأتو مهدّرجتب لوقلاو ,مالسلا مهيلع ءايصؤالاو ءايبنالا

 ةيهأو تاهبش ىلع ًاليوعت ة ةرتاوتملا رابخالا و ةرفاظتملا تايالا ليوأتو عيابطلاو ىوقلاو

 .ىمعلاو لهجلا لهال عابتاو ىدهلا ليبس نع غيز ةّيمهو تاداعبتساو

 ١. صسص5١و4١.
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 "كيحوب مهتمّركو كتكئالم مهيلع تطبهاو»

 تالكشتلا ىلع ةرداق ةفيطل ماسجا ةكئالملا :دئاقعلا حرش ىف ىناودلا قّمحملا لاق

 ةكئالملا نا :ةّمالارثكا لوق وهو ةّئَسلاو باتكلارهاظ :دصاقملا حراش لاق و ةفلتخملا

 ىلع ةردقلا و ملعلا ىف ةلماك ةفلتخم لاكشاب تالكشتلا ىلع ةرداق ةينارون ةفيطل ماسجا

 هئانما و هئايبنا ىلا ىلاعت هللا لسر مه تاومسلا اهنكسمو ةعاطلا اهنأش ةّقاشلا لاعفالا

 ام نولعفي و مهرما ام هللا نوصعي الو نورتفي ال راهنلاو ليآلا نوحّبسي هيحو ىلع

 .«(همالكر خآ ىلا) ...نورمؤي

 امك كتي » :ءاسنلا ةروس ىف لج وزع ةلوق نيف نتاع لع لدن اكو

 و َبوُقْعَيَو ٌقاَحْسِإَو َليِعاَمْسِإَو َميِهرْبِإ لإ اَنيَحْوأَو ِهِدَعَب ّنِم َنيِيِبّنلاَو جى د ىلإ نحر

 َدَق ًالُسُرَو 8 وأ بز َدواَد اَنْيَتأَو َناَمْيَلُسَو 0 يَ َبوُيأَو ىَسيِعَو ٍطاَبْسَْلا

 . ”اهكت ل لَو كيل بصق صصُقَت ذو د ني كل وهادطفف

 ْنِصَوَأايخَوالإهَّلُهَمِلكُي نأ َمَبِل َناَكاَمَو » :ىروشلا ة ةروس ىف ىلاعت هلوق هريظنو

 ا ىِلْذَحَر © ٌميكَح نع ُهَنِإ ءاَّمَي اَم ِهِنْذِإب َحوُيَف ذل ا ٍباَجِح ِءاََو

 ِهِب ىِدَهَت روت ُهاَنْلَعَج ْنِكلَو ُناَمِيِإْلاَالَو ناككلا اف ىردت كلكك ام اننا نياعيإ كلا

 دا ويقسم طاع لا فووتل كلا اذوابع نه فانل

 هللا نم ىحولاب نيمركم اوناك ءايبنالا و لسرلا نم الك ّنا ىلع ّلدت تاِنآلا نا ذا
 . هناحبس

 ١. .ءاسنلا #١2و188.



 (كملعب مهتدفرو»

 ءاضقنا ىلا نوكي امو ناك ام ملع هتمّلع و» :هلوق حرش ىف هنع ثحبلا قأيسو

 .رظتناف هللا ءاش نا كقلخ

 «كناوضر ىلا ةليسولاو كيلا ةعيرذلا مهتلعجو»

 و لسوت ىا ةعيرذب نالف عّرذت دقو ةليسولا ةعيرذلا» :حاحصلا ىف ىرهوجلا لاق

 .«ديّصلل ىمارلا هبرتتسي ىتلا ةقانلا ىهو ةئيردلا لثم ةعيرذلاو عئارذلا عمجلا

 ةعيرذب عّرذتو (لاق نا ىلا) ّمضلاب ةعرذلاك ةليسولا ةنيفسك ةعيرذ» :سوماقلا ىفو

 .«ةليسوب لشسوت

 عمجلاو لّسوت ىا ةعيرذب نالف عّرذت دقو ةليسولا ةعيرذلا» :برعلا ناسل ىفو

 و هبرتتسيف هبنج ىلا داّيصلا ىشمي ديصلا هب لتخي لمج ةئيردلا لثم ةعيرذلاو عئارذلا

 ببسلا ةعيرذلاو .هفلأت ىّثح شحولا عملوا بّيسي لمجلا كلذو هنكما اذا ديصلا ىمري

 ىذلا ىتلصُوو ىببس ىا كيلا ىتعيرذ نالف :لاقي لمجلا كلذ نم هلصاو ءىشلا ىلا

 اها تيضي ةسوونا لاق وءكلنلا ةيدوعللا

 عدت ال و ىطعت ال نجلا ةعيرذ ةهتشم ناولا تاذ اهب تفاط

 ريعبلا اذه ىّمس ىبارعالا نبا لاق ءاهسفن ىف اهملعي الو اهيف عمطي ال ةيّنج اهّئأك دارا

 :دشناو هنم بّرقو ٍءىش نم ىندا ٍءىش لكلألثم ةعيرذلا تلعج مث ةعيرذلاو ةئيردلا
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 «"كناوضر ىلا ةليسولاو كيلا ةعيرذلا مهتلعجوا

 'نعُذلا ةّيشحولل بّرقت امك اهبّرقت بابسا ةّينملل و

 ةبغرب ءىشلا ىلا لّصوتلا ةليسولا» :بغارلل نآرقلا بيرغ تادرفم ىنف ةليسولا اَماو

 هقيقح و ,ةليسولا هيلااوغتبا و :ىلاعت لاق ةبغرلا ىنعمل اهنّمضتل ةليصولا نم ّصخا ىهو

 ,ةبرقلاك ىهو ةعيرشلا مراكم ىرحت و ةدابعلاو ملعلاب هليبس ةاعارم ىلاعت هللا ىلا ةليسولا

 '.«ىللاعت هللا ىلا بغارلا لساولاو

 و تبّرقتو تبغر دعو باب نم لسأ لمعلاب هللا ىلا تلسو» :رينملا حابصملا ىفو

 عمج ليق ليسولاو .لئاسولا عمجلاو ءىشلا ىلا هب بّرقتي ام ىهو ةليسولا قاقتشا هنم

 ".«لمعب هيلا بّرقت ةليسوب هّبر ىلا لّسوتو اهيف ةغل ليقو ةليسو

 ةليسولا ّنا :ةعيرذلاو ةليسولا نيب قرفلا» :ةّيوغللا قورفلا ىف ىركسعلا لالهوبا لاقو

 ىا نالواستي امهو تبلط ىا لأسأ تلأس :كلوق نم اهلصاو ةبرقلا ىه ةغللا لها دنع

 ىلا ًاقيرط اذك لعجتف اذكب هيلا تلسوت :لوقتو ءاهلثم بلطي نا ىغبني ىتلا ةبرقلا نابلطي
 ىلا ةعيرذ اذك تلعج :لاقي اذهو هيلا ةقيرطلا ىه ءىشلا ىلا ةعيرذلاو ءهدنع كتيغب

 '.«نّيب امهنيب قرفلاف ةقيرطلا ىه ةليسولا تسيلو اهسفن ةقيرطلا ىه ةعيرذلا لعجتف اذك

 ىف مالسلا هيلع هئاعد حرش ىف ةفيحصلا حرش ىف هي ىندملا ناخيلع ديسلا لاقو

 :ةفرع موي

 «كتّئج ىلا كلسملاو كيلا ةليسولا مهتلعجو ...هتيب لها بئاطا ىلع لص تر»

 :هّصن ام

 لاق و ءىشلا ىلا هب لسوتي ام ةليسولا و هيلا ةليسولا مهاَيا ىلاعت هلعج عباسلا»

 ىلا قلتملا ةيادهت بيس اسنلا بيلع اونأك ان و:,ةبتغي م ىكلا لا لسوتلا ىهميغارلا
 هسدق ةرضح ىلا كولسلا ةّيفيك قلخلا يلعتو هيلا ةوعدلل ىلاعت هللا مهبصن دقو قحلا

 هيلا ةلييسرلا يلد لابسدكا ىوبف

 .48 ص 8 ج.١
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 لوا دلج ءهبدن ىاعد حرش

 ىلا قيرطلا ناك امل و قيرطلا كلسملاو هتّنج ىلا كلسملا مهاتا هلعج - نماثلا
 مهرماوا لاثتما ناكف هقلخ داشزال مهبصن دق ىللاعت هللا ناكو هيلا هكلاس ًايدؤم ءىشلا

 ةّنجلا ىلا لوصولل ًامزلتسم مهصئاصخب فارتعالاو مهراثآب ءادتقالاو مهلبح كسشمتلاو

 اهميظعتل باطنلا ريمض ىلا ةّنجلا ةفاضاو ؛هنّئج ىلا كلسملا مهلعج ىلاعت هنا قدص

 .«ملعأ هللا و اهفيرشتو

 ناوا ّلك ىف كنيد تدِتأ كنا مهّللا» :مالسلا هيلع هلوق حرش ىف ليلق دعب ًاضيا لاقو
 :هّصن ام «كناوضر ىلا ةعيرذلا هتلعجو ...ماماب

 هب ءادتقالاو مامالا ةعاط تناك امل و هاضر ىلاعت هللا ناوضر و ةليسولا ةعيرذلا»

 :«ةناحبس ةاضر ىلا ةليسو ناك مرج ال قاغت هللا تاو ىلا ةلضو

 ًاقيقحت رصقلا ورصحلا ةدافال امهيلع ماللا لاخداب ةليسولا و ةعيرذلا فيرعت نا مث
 مهب كيلا لوصولارشيتيف مهريغ نود كيلا ًاقيرط مهتلعج ىا فرظلاب امهدييقت رابتعاب
 نم تويبلا اوتأو :ىلاعت هلوق ريظن ىنعملا نوكيف مهريغب كيلا لوصولا نكمي الو طقف
 .ًاقراس ىّمس اهباب ريغ نم تيبلا ىنا نم نارابخالا ىف درو امك كلذ مزال و اهباوبا

 امهناف» :بيبللا ىنغم باتك ةبطخ ىف ماشه نبا لوقرظانرصحلا اذه لثم ىلاو
 حلاصملا ليصحت ىلا ةعيرذلاو ةّيدبالا ةداعسلا ىلا ةليسولا (ةّيوبنلا ةنسلاو باتكلا ىا)

 .«ةّتويندلاو ةّينيدلا

 و نزولا ىف ةليسولاك ةمجعملا لاذلاب ةعيرذلا» :[ىنغملا ىلع] هتقيلعت ىف ىنمشلا لاقو
 .«امهنعربخلا درفا دحاولا ءىشلاك ةيادهلا رابتعاب ىنلا ثيدحو هللا باتك ناك امل و ىنعملا

 و ءارلا رسكب ناوضرلا» :نيرحبلا عمجم ىف ىحيرطلا لاقف «كناوضر» :هلوق اّماو

 ':(«(كاضر ىبتنم قغلبا ىا كنتاوضر ىف غلب و :انرلا تتار لغا فك

 لاق ؛هلثم ةاضرملاو اضرلا ىنعمب ّمضلا ورسكلاب ناوضرلا» :تاّيلكلا ىف ءاقبلاوبا لاقو

 ناوضرلا ظفل ّصخ نمحرلا ىضر اضرلا مظعا ناك امل و .ريثكلا اضرلاوه ناوضرلا :ىبيطلا
 .«ىلاعت هللا نم ناك امب نارقلا ىف

 ١. صاج 188.
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 ةنلدا يضر لا ةلسترلا و كلبلا ةفيودلا ديشادجتوا

 دبعلا اضرو ءقضرم و ىضرم وهف ًاضر ىضري ىضر لاقي» :تادرفملا ف بغارلا لاقو

 ًايهتنم و هرمال أرقتؤم هاري ناوه دبعلا نع هللا اضرو هءاضق هب ىرجي ام هركي ال نا هللا نع
 ناونضرلاو (لاق نا ىا)' :٠4 ُهّنَع اوُصَرَو ٌمْيَنَع ُهّللا َموحَر ::.8 :لاغت هللا لاق: هيب نع

 يا ا ع وع ايو مظعا ناك امل وريثكلا اضرلا

 ٍناَوْضِر ءاَعِتَبا الإ ْمِيلَع اَهاَنْبتَك اَم اَهوُعَدَتَبا هّيِن اَبْهَرَو ...» :لج وّرع لاق 3 هللا نم

 ".« '(َنوَقِساَف ٌْمُهْنِم ٌريِيَكَو هر ا هام 3 اترتاد اَهِتَياَعِر َّقَح َدَعَر اَمَق ِهَّللا

 لاق مث نمو عمجلا ظفلب «عئارذلا» هوو وع

 هب برقتي ام ىهو ةليسولا ةنيفسك ىهو ةعيرذ عمج عئارذلا» :ةرابعلا حرش ىف ىربيلكلا

 ىف ماللاو :مظاغالاو كولملا ىلا هب برقتي اميف لضالا ىف هلامعتسارثكا ناكو ءىجسلا ىلا

 مهتليسوو كيلا دابعلا عئارذ مهتلعج وريدقتلاو هيلا فاضملا نع ضوع ةليسولاو عئارذلا

 .«هناوضر ىلا قرتي مهتكرببو هدابعو هللا نيب لئاسو لسرلاو ءايبنالا نال كناوضر ىلا

 .نيرابتعا ىلا ًارظن ةليسولا ىف درفملا ظفلب و عئارذلا ىف عمبملا ظفلب ريبعتلا هيلعف
 ةليسوو ةقيرأ# كادنلا ييلع ءانلالا نم ذلك نا رايعات >لوالاف

 ءىثشلا ىلا هب لسوتي - اموا - نَموهو ةليسولاو ةعيرذلا ىنعم رابتعاب اما - ىناثلاو

 ليسوتو قمر ل قالقلا دخلا تلهح ادهنلا كيسوو وذاك لا قعر ففاحلا هبانك

 .ىنعملاو ظفللا ةاعارم امو نمريمض ىفزوجيو :مهوق ةّيوحنلا دعاوقلا نمو ءاذك ىلا

 هنأش ىلاعت هيلع ةلالدلا و هللا ىلا ةيادهلا ىف مالسلا مهيلع مهتا رابتعاب اَماو

 .ىنغملا ىف ماشه نبا لوق ىلع ىنمشلا مالك افنأّرم امك ةدحاو سفنو دحاو صخشك

 نمث ثيداحالا و ةيعدالا نم ريثك ىف نيظفللا نيذهب دارفالا و عمجلاب ريبعتلا درو و

 ةرايزلا لقن دعب ةعماجلا تارايزلا باب ىف 'راحبلا رازم ىف هلقن ام نيدرفم امهدورو دراوم

 :اذكه هترابع ٌضصنو ةسماخملا ةعماجلا

 .4 «ةنيبلا نينو .؟؟ «ةلداجملا زينو ٠٠١. «ةبوتلا زينو ١114. .ةدئاملا ١.
 .؟1/ .ديدحلا .؟
 .7028 ص ."

 58١. ص .؟
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 لقا دلج .هبدن ىاعد حرش

 َعهّللا :مالسلا مهيلع ةمئألارئاسل ةرايزلا بيقع هب ىعدي ءاعد :ةي دّيسلا لاق مث»

 نبا و كلوب ًاعفشتسم كنقفأرب ًاذئاع (لاق نا ىلا) هتماماب ًأّرقم مامالا اذه ترز فا

 يذلا كل داق نباو كه وا ءاأ نيا د ةلكما وف ءايقفا نناو فككتمو كراتلرا

 .«كنارفغ و كتفار ىلا ةعيرذلا و كناوضر و كتمحر ىلا ةليسولا مهتلعج

 و ةعيرذلا و لئاسولا و ةليسولا» نيهجولا الكب ًاريثك اهيفريبعتلا دروف رابخالا امو
 مه اوناكف» :90 هلوق نم ءاعدلا نم ىتأي اهف امهعضاوم ضعب ىلاريشنس و «عئارذلا
 :1(تكاوتضر. لافي دقلملا ليسا

 هللا لعج ىارصحلا ةدافال مدقت اميف هيلا انرشا امك فيرعتلا مالب نيتملكلا دارياو

 مالسلا مهيلع مهذاختاب ّالا ىلاعت هيلا لوصولار سيتي الف 254 هئايلواب ًاّصتخم ماقملا اذه

 جممن ىف مالسلا هيلع نينمؤملاريما مالك ىمؤيرصحلا اذه ىلاو هيلا ةليسولا و ةعيرذلا

 نم آلا تويبلا ىتؤت الو باوبالا و ةنزخلا و باحضالا و راعشلا نحن» :وهو هغالبلا

 .«ًاقراس ىمس اهءاوياريغ نم اهاتا نم اهباوبا

 :هوجول كلذ و (اهباوبا نم آلا تويبلا ىتؤتال و) :قل هلوق» :ةييمثيم نبا لاقو
 .ةمكحلا قفو ىلع ةيراجلا ةداعلا - اهدحا

 .هّللا وقتا و اهباوبا نم تويبلا اوتأ و :ّصنلا - ىناثلا

 مزاتسي ىفرعلا حيبقتلاو ًاقراس ىمس اهباوباريغ نم اهاتا نم ّناوهو فرعلا - ثلاثلا
 .«انيلا عجريلف ةعيرشلا رارسأو ةمكحلاو ملعلا بلط نم َّنا الئ هدارم و كرتلا

 و باحصالاو راعشلاوهو دنسملا فّرع» :ةعاربلا جاهنم ىف هِي وخلا حراشلا لاقو

 ةنزخلاو باحصالاو راعشلا ّنا ىنعيرصحلل ًادصق دهعلل فيرعتلا مالب باوبلالاو ةنزخلا

 وهو ًاقراس ىَّمم اهبابريغ نم اهاتا نف (لاق نا ىلا) انريغ ال نحن نيدوهعملا باوبالاو

 هّجوتلابرما ىتَلا ةهجلا ريغ نم ةفرعملا دارا و هلهاريغ نم ملعلا ذخا نم ّنا نع ةيانك

 ًابصغ اهيف ام ذخأيو اهماوباريغ نم تويبلارّوستي ىذّلا قراسلاك هل لحتنم وهف اههلا
 ارذاو نتا نقلا كلو اهروزل قي كوسا اوئاق كورلا نقتل يدب نلاعت لاق ًاذاودعو
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 ةكنارضر لا ةلضولاو: كلا ةفيرذلا ملف جوا

 .« 3« هاذا ْنِم ا

 ًاليصفت «قؤي هنم ىذلا هللا باب و» :هلوق حرش ىف اذه ىلع مالكلا قأيس :لوقا
 هللا ءاش نا

 صوصن باب ىف 'راحبلا عسات ىف هي ىسلجملا هلقن ام ًادرفم هدورو عضاوم نم و
 :ةرابعلا هذهب 8+ مهيلع ويري لوسرلا

 ميهيلع هئابآ نع اضرلا نع ىميمتلا ىلا هدانساب - قودصلل اضرلا رابخا نويع»

 نمو هللا عاطا دقف مهعاطا نم نيسحلا دلو نم ةنمالا :ُيْي هللا لوسر لاق :لاق مالسلا

 .«ّلج وّرع هللا ىلا ةليسولا مهو قثولا ةورعلا مه هللا ىصع دقف مهاصع

 ىِف ىمعفكلل نيمالا دلبلا نع ًالقن 'رشع نماثلا دلجملا ىف ًاضيا هلقن ام كلذ نمو

 :تاولصلا و ةداهشلا ىلع لمتشي ءاعد نم ةعمجلا موي لامعا باب
 و كتّئِج ىلا ةليسولاو كتعاط ىلا ليبسلاو كيلا ببسلا مهتلعج امكو ...مهّللا»

 .«كقرط ىلع هلدالا

 .تاولصلا و ةيعدالا ىف ةعقاولا ةريثكلا دراوملا نم كلذ ريغ ىلا

 ىفرشع عساتلا دلجملا نم ىناثلا ءزجلا ىف هي ىسلجملا هلقن ام ًاعمج هركذ دراوم نمو
 :ةرابعلا هذهب ءاعدلا ىف دّمحم لآو دّمحمب عافشتسالا باب ىف 'راحبلا

 ىدابع اي :لوقي لج وّرع هللا ّنا :لوقي يبا دّمحم تعمس :لاق ىسرافلا ناملس نع»
 مكيلا قلخلا ٌبحاب مكيلع لّمحتي ناآلا اهب نودوجت الر ابك جئاوح مكيلا هل نم سيلوا

 ىلع هوخاو دّمحم ىدل مهلضفاو ّىلع قلخلا مركا نا اوملعاف الا مهعيفشل ةمارك اهنوضقت
 اهعفن ديري ةجاح هتّمه نم ىنعديلف الا هللا ىلا لئاسولا مه نيذلا ةمالا هدعب نمو

 امم نسحا هل اهضقا نيرهاطلا نيبيطلا هلآ و دّمحمب اهررض فشك ديري ةيهاد هتهدوا

 :هب نوؤزهتسم مهو نيكرشملا نم موق لاقف .هيلع قلخلاّرعاب نوعفشتست نم اهيضقي

 ١. .ةرقبلا 189.
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 لوا دلج .هبدن ىاعد حرش

 :ناملس لاقف ؟ةنيدملا لها ىنغا كلعجي نا مهب هللا ىلع حرتقت ال كلاف هللادبع ابا اي

 هللا ىلص مهب هتلأسو ايندلا كلم نم لضفاو عفناو لجاوه ام هتلأس و هللا توعد

 ىلع ًارباص ًاندب و هئالآل ًاركاش ًابلق و هئانث و هديمحتل ًاركاذ ًاناسل ىل بهي نأ مهيلع

 كلم نم لضفاوهو كلذ نم ىسمتلم ىلا ىنباجا دق لج ورعوهو ةيهادلا ىهاودلا

 .«ةرم فلا فلا ةئام اهتاريخ نم هيلع لمتشت امو اهريفاذحب ايندلا

 :(راحبلا ىف] ةعماجلا تارايزلا نم ةرشع هيناثلا ةرايزلا ىف درو ام ًاضيا كلذ نمو

 كججح و كضرا ىف كؤافلخ مهتا نيقيلا قدص و ناميالا قئاقحب دهشا ىلا مهّللا»
 '.«نيعمجا مهيلع لصف كتمحر باوباو كيلا لئاسولاو كدابع ىلع

 ىبأ امل هتاف ماقملا ىف مالكلا بانطا نع ىنغي سيلباو ذهب مدآ ةيضق ىفرّدتلاو اذه

 :برقلا ماقم نم هيلع ناك اًمع هللا هجرخا ف! مآل دوجسلا نع

 اوُدُجْسا ِةَكْيالَملِل الق ْذِإَو» :ىلاعت هلوق ىف هريسفت ىف ةي ىمقلا ميهاربا نب ىلع لاق
 :هصن ام "أ َسيِلَيِإ الإ اوُدَجَسَف َمَدآِل

 يضع ةعضخم لو ارق اكديتلالا ووك او سنلاا ساف نم لوا دف قداضلا لاقإل

 اهك دبعي مل ًةدابع كدبعا اناو مدآل دوجسلا نم ىنفعا بر اي :سيلبا لاقف :لاق اهب هللا

 نا ديرا امنا كتدابع ىلا ىل ةجاح ال :ىلاعتو كرابت هللا لاق لسرم بن ال و بّرقم كلم

 اَهْئِم َجْرْخاَف َلاَق» :ىلاعت هللا لاقف دجسي نأ ىبأف ديرت ثيح نم ال ديرا ثيح نم دبعا

 لدعلا تناو فيك بر اي :سيلبا لاق ”«ِنيّيلا ِمْوَي َلِإ تَنْعَل كِيَلَعَّنإَو © ميِجَر كن
 ًاباوث تئش ام ايندلارما نم لأسا نكلو ال :لاق - ؟لطب ىلمع باوئفروجت ال ىذلا

 دق :ىلاعت هللا لاقف ةمايقلا موي ىلا ءاقبلا لج ورع هللا لأس ام لّواف كيطعاف كلمعل

 مدلا ىرجم مهنم ىنرجا :لاق .كتطلس دق :لاق اغا مدآ دلو ىلع ىنطلس :لاق .كتيطعا

 :قوري الو مهاراو:ناتلا لدتيو الا هلو مط نليالو لاق كيرا هقلآقا«ىورعلا ق
 كل تلعج دق :لاق .ىندز َبر اي :لاق .كتيطعا دق :لاقف .تئش ةروص ّلك ىف مهل رّوصتا

 ١. ص 19 جراحب ”707.

 .7* .ةرقبلا .؟
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 ؛كتارضر لا ةليسولاو دليلا ةعورذلا يكد حوت

 نيعمجا مهتيوغال كتّرعوف :كلذ دنع سيلبا لاقف .ىسح تر :لاق .ًاناطوا مهرودص

 نعو مهئاميا نعو مهفلخ نمو مهيديا نيب نم مهتينآل مث نيصلخملا مهنم كدابعألا
 '«نيركاش مهرثكا دج الو مهلئامش

 .ىّمقلا نع هصصق و سيلبا باب 'راحبلا نمرشع عبارلا ىف هي ىسلجملا هلقنو

 .هنع هانعم و ةكئالملا دوجس باب ىف 'راحبلا سماخ ىف اذكو

 :هّصن ام ةكئالملا دوجس باب ىف راحبلا سماخ ىف أضيا هي ىسلجملا لاقو
 نع ملاس نب ماشه نعريمع ىبا نبا نع دانسالاب - ىدنوارلل ءايبثالا صصق»

 دوجسلا نم ىنتيفعا نا كتّرع و بر اي :لاقف مآل دوجسلاب سيلبارمأ :لاق 30 قداصلا
 عاطا نا ٌبحا ىلا :هلالج لج هللا لاق .اهلثم طق دحا كدبع ام ٌةدابع كتدبعال مّدآل

 '.«ديرأ ثيح نم

 *:ةعصاقلاب ةفورعملا هتبطخ ىف مالسلا هيلع نينمؤملاريما لاقو

 ناكو ديهجلا هدهجو ليوطلا هلمع طبحأ ذا سيلباب هللا لعف نم ناك امب اوربتعاف»

 ةعاسربك نع ةرخكلا قدس ما اضدلا قسما ىردت ال ةطسقألا ةتيم للادبعدف

 لخديل هناحبس هللا ناك ام الك هتيصعم لثم هللا ىلع ملسي سيلبا دعب اذ نمف ةدحاو

 هللا نيب امو دحاول ضزالا و ءامسلا لها ىف همكح نا ًاكلم اهنم هب جرخار ماب ًارشب ةّتجلا
 .«نيملاعلا ىلع همّرح ىمح ةحابا ىف ةداوه هقلخ نم دحا نيبو

 لاق :ىئاهبلا خيشلا لاق» :(:ن ى س) ةدام ىف نيرحبلا عمجم ىف ىحيرطلا لاقو

 ىف لوقت ام :تلقف مانملا ىف هيي بنل تيأر :لاق ىدادغبلا نيدلا دج فراعلا خيشلا
 اذكه هتبجحف ىتطاسواللب هللا ىلا لصي نا دارا لجر وه :ُهيوَي لاقف - ؟ءانيس نبا ّقح
 *.«راّنلا ىف طقسف ىديب

 ١. :ىمقلاريسفت ١/57.
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 لقا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 هلقن دقوه و ىناهبلا خيشلا نع هنولقني مهلك و ةعامج اذكه ايؤرلا هذهركذ :لوقا

 نيدلا دج خيشلا همجرت ىف ىماجلل سنالا تاحفن ىف ةروكذم ةّصقلا َنكل هلوكشك ىف

 :ةرابعلا هذهب ىدادغبلا

 هدومرف ىدادغب نيدلا دج خيش :هك تسا هتفك (هدق) ةلودلا ءالع نيدلا نكر خيش»

 :ُهْلْيَع لاق - ؟ءانيس نبا ّقح ىف لوقت ام :مديسري ُةْيَيَي تلاسر ترضح زا هعقاو رد :هك

 '.«رانلا ىف طقسف اذكه ىديب هتبجحف ىتطساو الب هللا ىلا لصي نا دارا لجر

 بحاص هنع لقن اميف ىناهبلا انخيش لاقو» :انيس نبا ةمجرت ىف تاّنجلا تاضور ىف لاقو

 .«(هرخآ ىلا ةصقلا لقنف) نيدلا دج خيشلا لاق هريغ اهيفركذي لو نيس ةّدام ىف عمجملا

 نم مالسلا مهيلع ءايبنالا هب ّصتخا اميف ضونلا ّنا ملعاف كلذب ًاربخ تطحا اذا

 و .اهدراوم نم بلطيلف حرشلا هعسي ال مهتالامك نايب و مهتاماقمركذ و مهتالاح حرش

 طباور و قولخملاو قلاخلا نيب طئاسو مهنوك ىلع لدي اّمت ةذبن ىلا ةراشالا نم ّدبال نكل
 :لوقنف هيضتقي ماقملا ّناف هيلا نيكلاسلاو ىلاعت هللا نيب

 :ةعيرشلا حابصم ىف لاق

 ىلاعت هللا نا :©إ قداصلا لاق 24 ءايبنالا ةفرعم ىف - نوئسلا و نماثلا بابلا»

 عيمج نم مهدرفاو هملع نوزخم نم مهمّلعو هتمحر و همرك و هفطل نئازخ نم هءايبنا نكم

 لئاسو مهلعج ذا نيعمجا قئالنملا نم دحا مهاوحاو مهقالخا هبشي الف هسفنل قئالخلا

 .هطخس ببس مهراكناو مهفالخو ءهاضر ببس مهتعاطو مهّبح لعجو هيلا قلخلارئاس

 و مهليجبت و مهتعاطب آلا ةعاط لبقي نا ىبَأو ءمطوسر ةلم عابتاب ةئفو موق لكرماو

 و هللا ءايبنا مي مظعف هللا دنع مههاجو مهميظعت و مهراقوو مهتمرحو مهّقح ةفرعم

 مهقالخاو ا :اماقم ىف كلقعب فّرصتت الو ,مهنود نّم دحا ةلزنمب مهّرنت ال

 و مهلئاضف اهب قّقحتت لئالدب رئاصبلا لها عامجاو ىلاعت هللا دنع نم مكحم نايبب لا

 نمب مهاعفاو مهاوقا تلباق ناو ىلاعت هللادنع مهل ام ةقيقح ىلا لوصولاب ىَلاو مهبتارم

 و هللاب مهتّيصوصخ تلهج و مهتفرعم تركنا و مهتبحص 578 دقف سانلا نم مهنود

 .م 1817/7 لاس ىئبمب باج 77/8 ص ١.
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 «كناوضر ىلا ةليسولاو كيلا ةعيرذلا مهتلعجوا

 '.«كاتا مث كاياف ةفرعملاو ناميالا ةقيقح ةجرد نع تطقس

 ةيحتلا لا همم حاحا كيصستم ىاديعلا رقآ ولي فيرتقلا 0 اذه لوقا

 دعب هيف باتري أدحا َنَظا الو هنع ناينغي نومضملا ةّيعماج و ىنعملاّولع ّناف دنسلا نع

 .هيناعمو هظافلا ماكحتسا ىفرظنلا ناعماو هيناعم ىفرتدتلا

 ةئعب ةّلع و ةّوبنلا ىنعم باب ىف 'راحبلا سماخ ىف ه#غ ىسلجملا هلقن ناك فيكو

 :هدعب ًالئاق مالسلا مهيلع ءايبنالا

 نع ىلع نب نيسحلا نع ىسيع نبا نع رافصلا نع ديلولا نبا - عيارشلا للع»
 :هيف لوقي هل مالك ىف 390 هللادبع ىلا نع بلاغ نب قاحسا نع مادقملا ىلا نب ورمع

 خذابلا كلملاو خماشلاّرعلاو حماطلا قفالا ىف هقلخ نودرونلاب بجتحملا هلل دمحلا

 و ىريوهو ىري نوكي ناريغ نم هقلخل ىلجتف ىند ءىش لك نمو الع ءىث لك قوف

 رتتساو هوّلع ىف امسو هروئب بجتحا اذا ديحوتلاب صاصتخالا ٌبحاف ىلغالارظنملابوه

 نم كلهيل نيرذنمو نيرشبم نييبنلا مهيف ك ثعتباو ةغلابلا ةّجحلا هل نوكتل هقلخ نع

 هوفرع و ءاولهج ام مهتر نع دابعلا لقعيل و ةنّيب نع ئح نم ىحيو ةنّيب نع كله

 .(هودنع اي هودضأ) اودضع ام دعب ةّيهلالاب همدّحويو اوركنا ام دعب هتتيبوبرب

 سيلف لوقعلا و ساوحلا هكردتال ًادّرجم ىا ًارون هنوكب ىا رونلاب بجتحملا - نايب
 :ةلاقك وبهيسدقت لا ةنادع

 ىلاعت هّنا نع تايانك ثالثلا تارقفلاو «ىلاعلا خذابلاو ؛عفترملا :خماشلاو حماطلاو

 نم ءأفرشو ٌةردق ىاالع ءىش لك قوف لوقعلاو ماهوالاو ساوحلاب كردي نا نم عفرا
 :ٌةيبرتو ٌةمحرو ًادوج و ًافطل ىا اند ءىش لك

 ٍءىش لك ىف هملعو هتردق و هدوج راهظاب هقلخل رهظ ىا ىلجتف
 نم ىلعاوهّولعلاو ةعفرلا نم لحمبوه ىأ ؛هيلارظني ىذلا عفترملا عضوملارظنملاو

 .لوقعلا راصبا هكردي نأ

- ٠. 3 0-0 
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 لوا دلج .هبدن ىاعد حرش

 كلذ نكي ملو هب هوّصخيو ديحوتلاب هقلخ هفرعي نا ةغلابلا هتمكح ىضتقاو بحاف

 نيفلكملا ةجرد طاطحناو همس ةياهنو هّولع لامك نم دّهَمت دق امل لسرلا لاسراب لا ًانكمب
 و مهلامك ةهج نم مهيلع ضيفي ءارفس هقلخ نيبو هنيب لعج اذلف مهزجعو مهلهجو

 هجو ىلع كلذ قيقحت اندروا دقو ءمهل مهتسناجم و مهتّترشب ةهج نم قلنخلا ىلا وضيفي

 .«ةفيرطلا دئاوفلا ىف طسبا

 مهلاوحا فالتخا ةّلعو لسرلاو ءايبنالا تابثا ةّلع باب ىف 'للعلا ىف ثيدحلا :لوقا
 نب دمحم انثّدح :لاق نسحلا نب دمحم انثّدح» :اذكه دنسلا ّصنو 14 باب 2١( ص)

 ىبا نب ورمع نع لع نب نيسحلا نع ىسيع نب دّمحم نب دمحا نع رافصلا نسحلا
 .«هيف لوقي هل مالك ىف اه هللادبع ىلا نع بلاغ نب قاحسا نع مادقملا

 .راحبلا تامّدقم ىف هب حّرصو هبأدوه ام ىلع هّصخل دق هغ ىسلجملا نا نّيبتف

 اموهف «ةفيرطلا دئاوفلا ىف طسبا هجو ىلع كلذ قيقحت اندروا دقو» :هلي هلوق اًمأو

 نم ناكو» :هلوق حرش ىف ةّيداجسلا ةفيحصلا ةيعدا نم ىناثلا ءاعدلا حرش لوا ىف هركذ

 :ةرابعلا هذه «هلِكَي هللا لوسر ىلع ةالصلا ديمحتلا اذه دعب الف. هئاعد

 :رومأ نايب ماقملا ىعدتسي»

 .هلآو دّمح ىلع ةالصلا ءانثلاو دمحلا دعب ءاعدلا ةباجتسا طئارش نم َّنا ملعا - لؤالا

 ىلصي ىّبح ًابوجحم ءاعدلا لازي ال هنا هيل نيقداصلا نع ةريثكلا رابخالا ىف ىور دقف
 ' يع لاو دع لع

 و هللا ىلع ءانثلا لبق ءدتباف دجسملا لجر لخد :لاق هنا لفل هللادبع ىلا نع ىورو

 ىنثاو ىلصفرخآ لخد مث هّبر دبعلا لجاع يي هللا لوسر لاق ُْيْيَي ىبنلا ىلع ةالصلا
 .هطعت لس :ُِيَِي هللا لوسر لاق ُْْيَي هللا لوسر ىلع ىلصو لج وّرع هللا ىلع

 لوسرلا ىلع ةالصلاو لج ورع هللا ىلع ءانثلا نا :ذث اع باتك ىف نا :ذِفِي لاق مث
 نأ لبق ًاريخ هل لوقي نأ بحيف ةجاحلا بلطيف لجرلا قأيل مكدحا ناو «ةلأسملا لبق

 ١. سص0١.

 ا 0
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 «كناوضر ىلا ةليسولاو كيلا ةعيرذلا مهتلعجو١»

 '.هتجاح لأسي

 هي ىننلا ركذ اذاف هسأر ىلع ءاعدلا فرفر هيي ىنلاركذي ملو اعد نم :لاق الإ هنعو

 ". ءاعدلا عفر

 لآو دّمح ىلع ةالصلاب ًأدبيلف ةجاح لج وّرع هللا ىلا هل تناك نم :لاق الكلب هنعو

 نم مركا لج وّرع هللا ناف دّمحم لآو دّمحم ىلع ةالصلاب متخي مث هتجاح لأسي ّمث دّمح

 ".هنع بجحت ال دّمح لآو دّمح ىلع ةالصلا تناك ذا طسولا عديو نيفرطلا لبقي نأ

 :هوجو هيف لاقي نا نكميو ءاعدلا ىف ةالصلاب مامتهالا ىف ةّلعلا - ىناثلا

 ىلا ىدس و فحتي نا ّدِنال ناطلس ىلا ةحاح هل تناك نم نا ةّلعلا :لاقي نا - لؤالا

 كلذ ناطلسلا ملعو ًاضيا اوعفشي ملول لب هل اوعفشي ىكل هيلع نيمركملاو هيدل نيبرقملا
 .هتجاح ىضقي

 ضويفلل لباقلا و نينوكلا داجياب دوصقملا ّنا :ي همآلعلا دلاولا هيلا أموأ ام - ىناثلا
 لهاو هلآ و ُهْيِيَي هللا لوسر وه ةنمزالا نم ىهانتي ال ام ىلإ داجيالا ءدب نم ةلصاولا
 لك ضيفي مهتطساوب و ىرخالا ةأشنلاو ةأشنلا هذه ىف ىربكلا ةعافشلا مهلف + هتيب

 نولباق مهو لباقلا نع صققتنلا امناو ءدبملل لخب ال ذا ىرولا عيمج ىلع دوجو ضيف

 دحأ دارا اذاف تادوجوملارئاس ىلع ضيفي مهفظلتبف مهيلع ضيفا اذاف ةّيسدقلا ضويفلل

 و دري الف لباق لحملا و ضايف ءدبملا نال مهيلع ىلصي ىلاعت هللا نم ةمحر بالجتسا
 لهاج نبارعا وا ىدرك ءاج اذا ًالثم :قلخلا عيمج ىلع لب ىعادلا ىلع ضيفي مهتكربب

 عاوناو دئاوملا طسبب ناطلسلا هلرماف ناطلس باب ىلا ماركالا نم ءىشل لهأتسم ريغ
 كلذ طسب اذا ام فالخب ىأرلا ةفاخسو لقعلا ةّلق ىلا ءالقعلا هبسن دئاوفلا و متاركلا

 وا ىدركلا اذهرضحف كلذب قيلي نمو هدنج ءارماوا هئارزو وأ هترضح ىبّرقم نم دحال

 ول لب انسح دعي هلاثما فالآ هنم لكأول لب ًانسحتسم نوكي لكأف ةدئاملا كلت ىارغالا

 .رظنلارهاظب احيبق ّدعي دئاوملا كلت دئاوف ضعب نم هوعنم

 7١2/9٠. :راحب .6؟80/7 :ىفاك ١.

 9١//2. :راحب .؟91/5؟ :ىفاك .؟

 . :راحب . ار“ :ىفاك 07
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 لقا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 ماكحالا لاصيا ىف انّبر نيبو اننيب طئاسو مهيلع هللا تاولص مهتأ امك هّنا - ثلاثلا

 نع اندعبو هتوربج ةحاسب انطابترا مدعل انيلا ىلاعتو سّدقت انّبر بانج نم مكحلاو

 تالاحو ةّيسدق تاهجووذ بجحو ءارفس انّبر نيبو اننيب نوكي نا ٌدبالف هتوكلم ميرح

 مهل نوكيو هنع نوذخأي اهب ىلعالا بانجلاب طابترا ىلوألا تاهجلاب مهل نوكي ةّيرشب

 ىلاعت هللا لعج اذل و مهتر نع اوذخا ام مهيلا نوقلي قلخلل ةبسانم ةيناثلا تاهجلاب

 و مهراوطاو مهقالخا ىف مهنع ةيشانم انطابورتكبلا سنج نم ًارهاظ هءايبنأ و هءارف

 مهنع رفنت الئل مكلثمرشب انا امنا :نولئاق نوّيناحور نوسّدقم مهف مهتاّيلباق و مهسوفن

 . مس اوسنأيو مهنم اولبقيل و مهتما

 هييَع ىنلا سفن لقعلاب دارملا نوكي ناب لقعلا ىف دراولا روهشملاربخلاريسافت دحا اذهو

 هرابداو ءلاصولاو برقلاو لامكلاو لضفلا بتارم ىلا هبلط نع ةرابع لابقالاب هرماو

 ىلا هّجوتلاو ةبترملا كلت نع لّرنتلا ىلا لامكلا بتارم ىصقا ىلا هلوصو دعب هّجوتلا نع
 ,قلخلا ليثكت

 هوكي: ناين وتر ه اكو تكتل هنأ زن و لاف ةلوق ريصن# نكت اعنا هز
 و بّرقم كلم اهعسيال ىتَلا ىوصقلا ةجردلا كلت نع هلّرنت نع ةيانك ُهيَي لوسرلا لازنا

 ضويفلارئاس ةضافا ىف كلذكف مهتسناؤم و مهتياده و قلخلا ةرشاعم ىلا لسرم نال

 م أدتبي دوجو ضيف لكف تادوجوملارئاس نيبو مهنر نيب طئاسو مهو تالامكلاو

 ىلا ةمحرلل بالجتسا مهيلع تاولصلا ىنف قلخلارئاس ىلع مسقني ّمث مهيلع هللا تاولص

 ؛اياربلارئاس ىلع مسقنتل اهمسقم ىلا ضويفلل و اهندعم

 .ىارون لقعو ابر مهف هل نم ىلع رابخالاو تايالا نمريثكّر سر هظي انقّمح امبو

 .«رابتعالا نم عونب هيلا عجري لب ىناثلا نم بيرق هجولا اذهو

 .روحلا تانج و ىلع رونلاب بتكي نا قيلي أَدج سيفنو ليوط ليذ همالكل :لوقا
 .هّصنام /1١71( ص) نيعبزالا ثيدحلا حرش دعب نيعبزالا باتكرخآ ىفأضيا ذي ىسلجملا لاقو

 ةّئَأركذب همتخو مالكلا حتف نيصلخملا ةعيشلا بأد ناك انمل هّنا ملعا - ةمتاخ»

 ١ .قالطلا ٠١ و١١.
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 ةكنارضر لآ ةليسولا كيلا ةعيرنلا ميعاعجوو
 ةالّصلا لضف نّمضتيربخ ركذب باتكلا متخ تدرا نيعمجا مهيلع هللا تاولص نيدلا

 .مالكلا تخ كسملاب نوكيل ماقملا بساني امب هحرشن مث مهيلع

 نب ّىلع نع دمحم نب دمحا نع ىبحي نب دّمحم نع ىفاكلا ىف (هدق)ىنيلكلا ىور

 ّلك :لاق لِي هللادبع ىبا نع لاّمجلا ناوفص نع ًاعيمج نارجن ىبا نب نمحرلادبع و مكحلا
 نتن لاو دم لق لضيق ءادبسلا ننغ ةيوسع دو هللا يطدن ءانغا

 :دئاوف داريا ىعدتسي هازغمب عافتنالا نكميو هانعم مهفي هجو ىلعربخلا اذه حرش :لوقا

 ىلع ةالصلا ءاعدلا ةباجا طئارش نم ّنا ىلع حيحّصلاربخلا اذه لدي هنا - ىلوالا

 رابخاب دّيؤموهو ءامسلاو ضرالا كلم هللا تاولص مييلع ءايفصالا هلأو ءايبنالا دّيس

 لجر لخد :لاق هنا الفلا هللادبع ىلا نع ىورف فلاخملاو فلاؤملا ةهج نم ةّيورم ةريثك

 و :هلوقوهو هرخآ ىلا هلوطب ةفيرطلا دئاوفلا ىف هركذ امم ًاوحن مالكلا قاسف) ...دجسملا

 .«(مهرابخارثكا هيلع تّلدو ةّماعلا نمريثك انركذ ام ىلع انقفاو دق

 ':تاداقتعالا هباتك لئاوا ىف ًاضيا هلي لاقو

 و ةِيَعَأدّمح هّيبن مّرك ىلاعت هللا نا ًانيقي اوملعاو ًانيميو الام اوبهذتال ىناوخا اي»
 و هتمحر نداعم مهلعج و هقلخ عيمج ىلع مهلّضفف نيعمجا مييلع هللا مالس هتيب لها

 و ىربكلا ةعافشلاب نوصوصخملاو دوجولا ملاع داجيا ىف نودوصقملا مهف هتمكحو هملع
 .دومحملا ماقملا

 ىرخالا ةأشنلا و ةأشنلا هذه ىف ىلاعت هللا ضويف طئاسو مهنا ىربكلا ةعافشلا ىنعم و

 رئاس ىلع ةمحرلا ضيفت مهطشوتب و ةّيسدقلا تاممحرلاو ةّيمالا تاضويفلل نولباقلا مه ذا

 اذا هنال ةجاح ّلك ىف مهب لسوتلاو مهيلع ةالصلا موزل ىف ةمكحلا ىه هذهو تادوجوملا
 ىلع لب ىعادلا ىلع ضيفي مهتكرببو لباق ّلحملاو ضاّّيف ءدبملا نال دري ال مهيلع ىلص

 ريغ لهاج ىبارعا وا ىدرك ءاج اذا الثم مكماهفا ىلا ًابيرقت ًالاثم مكل لّدماو قلخلا عيمج
 دئاوفلا و ماركلا عاوناو دئاوملا طسبب ناطلسلا هلرماف ناطلس باب ىلا ماركالل لهأتسم

 .597 ص خا

 .هلي ىسلجملا ةمالعلل تاداقتعالا ةلاسر ىنعي ."
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 لوا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 ىبّرقم نم دحال كلذ طسب اذا ام فالخب ىأرلا ةفاخسو لقعلا ةّلق ىلا ءالقعلا هبسني

 نوكي .لكاف ةدناملا كلك قاردعالا نا 'قورككلا رشف هةاقجا ءاردلا نأ ةقارؤو وأ قرح

 .اخيبق مهعتمادعي امر لب مزكلا ليقع نم دعي هلاثما فالآ هن لكاول لب ًائسحتسم

 نيطبترم انك امو هتوكلم يرحو ىلاعت هسدق بانج نع دعبلا ةياغ ىف انك امل -ًاضياو

 ةّيسدق تاهجووذ بجحو ءارفس انتر نيبو اننيب نوكي نا ٌدبالف هتوربجو هّرع ةحاسب

 ماكحالا هنع نوذخأي ىلعالا بانهجلاب طابترا ىلوالا تاههلاب مهل نوكي ةّيرشب تالاحو
 اذلف مهتر نع اوذخا ام مهيلا نوقلي قلخلل ةبسانم ةيناثلا تاهجلاب مهل نوكيو مكحلاو

 و مهراوطا ىف مهنع نينيابم انطاب ورشبلا سنج نم ًارهاظ هئايبناو هئارفس ىلاعت هللا لعج
 رفنت الئ مكلثمرشب انا امنا :نولئاق نوّيناحور نوسّدقم مهف مهاّيلباقو مهسوفنو مهقالخا

 :ىلاعت هلوقريشي هيلاو مهلكشو مهسنج نم مهنوكل مهب اوسنأيو مهنم اولبقيو مهتَمأ مهنع

 روهشملاربخلاريسفت نكمي هبو .نوسبلي ام مهيلع انسبللو ًالجر هانلعيل أكلم هانلعجولو

 بتارم ىلا هبلط نع ةرابع لابقالاب هرماو ُهْيْيَي ىنلا سفن لقعلاب دارملا نوكي ناب لقعلا ىف

 بتارم ىصقا ىلا هلوصو دعب هّجوتلا نع ةرابع هرابداو لاصولاو برقلاو لامكلاو لضفلا

 دق :ىلاعت هلوق نوكي نأ نكميو ؛قلخلا ليمكت ىلا هّجوتلاو ةبترملا كلت نع لّرنتتلا ىلا لاممكلا

 ةجردلا كلت نع هلّرنت نع ةيانك لوسرلا لازنا نوكي ناب هيلا ًاريشم ًالوسر ًاركذ مكيلا هللا لزنا
 مهتسناؤمو مهتيادهو قلخلا ةرشاعم ىلا لسرم بن الو بّرقم كلم اهعسي ال ىلا ىوصقلا

 تادوجوملارئاس نيبو مهتر نيب طئاسو مه تالائكلاو ضويفلارياس ةضافا ىف كلذكف

 مهيلع ةالصلا ىف قلخلارياس ىلع مسقني مث مهيلع هللا تاولص مهب أدتبي دوجو ضيف ّلكف
 .«اياربلارئاس ىلع مسقنتل اهمسقم ىلا ضويفلا و اهندعم ىلا ةمحرلل بالجتسا

 ىلا ريشن الف سيفنلا قيقحتلا اذهب هبتكرئاس نم ىرخا دراوم ىف هلي حّرص :لوقا

 و ةايحلا نيع باتك ىف طسبا هجو ىلع روكذم هنا (...) باتك ىف انركذ معن اهدراوم

 .كانه هانلقن

 :ىنلل ًابطاخم ىدعس نيدلا حلصم ىسافلارعاشلا لوق ماقملا بسانيو

 ىح هاكرلدب تعيفر ردق ز ىبيهدنخرف ردص ىاددرك مك هج
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 قانا وضرر ةليسرلا وكنا ةعورةلا ريكا عمعوو

 ليفط تمالسلا راد نامهمب ليخ نايادك ىتشم دنشاب هك

 ةّجحلا ىلا رارطضالا باب ةّجحلا باتك ىف ىفاكلا ىف فَي ىنيلكلا مالسالا ةقث ىور

 :لوالا ثيدحلا

 مكحلا نب ماشه نع ىميقفلارمع نب ساّبعلا نع هيبأ نع ميهاربا نب ىلع انثّدح»
 :لاق - ؟لسرلا و ءايبنالا تبثأ نيا نم :هلأس ىذّلا قيدنزلل لاق هنا الإ هللادبع ىلا نع

- 

 ًاميكح عناصلا كلذ ناك و قلخ ام عيمج نعو اّنع ًايلاعتم ًاعناص ًاقلاخ انل ّنا انتبثا امل انا

 هوّجاحي و مهجاحي و هنورشابي و مهرشابيف هوسمالي الو هقلخ هدهاشي نازجي م ًايلاعتم
 و مهحلاصم ىلع مهنولديو هدابعو هقلخ ىلا هنع نورّبعي هقلخ ىف ءارفس هل ّنأ تبث

 ىف ميلعلا ميكحلا نع نوهانلاو نورمالا هب تبثف مهؤانف هكرت ىفو مهؤاقب هب امو مهعفانم

 ةمكحلاب نيبدؤم ءامكح هقلخ نم هتوفصو ءايبثالا مهو لج وّرع هنع نورّبعملاو هقلخ

 نم ءىش ىف بيكرتلا و قلخلا ىف مه مهتكراشم ىلع ساّنلل نيكراشم ريغ اهب نيثوعبم

 تتا امم نامز ورهد لك ىف كلذ تبث مث ةمكحل اب ميلعلا ميكحلا دنع نم نيدّيؤم مهلاوحا

 هعم نوكي ةّجح نم هللا ضراولخت ال ىكل نيهاربلاو لئالدلا نم ءايبثالا و لسرلا هب

 '.«هتلادع زاوجو هتلاقم قدص ىلع لدي ملع

 :هّصن ام ثيدحلا اذه حرش ىف "لوقعلا ةأرم ىف هلل ىسلجملا لاقو

 ىف هئازجا ضعب ىضم دق وريبكلا باتكلا ىف هاندروا ليوط ثيدح نم ءزِجوه»
 .ديحوتلا باتك

 ,ديعب وه و لوعفملا ءانب ىلع رقي ابر و بطاخملا ةغيص ىلع «ّتبثأ نيا نم»
 ,ةفصلا و ةقيقحلا ىف انعم كارتشالاو انتهباشم نع ىا «اّتع ًايلاعتم»

 و قلخلا هدهاشي نا نعواوغللا و ثبعلا نع هيلاعت هب ديرا ًايناث «ًايلاعتم» هلوق و
 ....ناكلر بخ دعب ًاربخ نوكي نا لمتحي لؤالا ىلعو ةحضوم ةفص زجي م» :هلوقف ءهوسمالي

 ناورشبلا عون نم اونوكي نأ ّدبالو مهنيب و هناحبس هنيب ءارفس نم ّدِبال هنأ تبثف

 ١. :ىفاك ١/١18/8.

 .5101/؟ :ديدج باج .158صا١ج .؟
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 لوا دلج ءهبدن ىاعد حرش

 و مهراوطا و مهلاوحارئاس ىف مهل نينيابم بيكرتلا و قلخلا ىف مه مهتكراشم عم اونوكي

 و ىضم اميف هركذّرم امك ىلعالا ءالملا اوئهاضيل نيّيناحور نيهّرنم نيسّدقم مهقالخا

 .مهريغ ىلع ةّجح اونوكيل تازجعملاب نيدّيؤم نيموصعم

 قلاوا بلق هل ناك نمل فاك ناهرب و فاش نايب وه ورصاقلا ىلاببرطخ اًّمتاذهو

 .ديهش وهو عمسلا

 لسررلا ىلا سانلا رارطضا ىلع ىتش نيهارب ىلإ كلذب راشا مالسلا هيلع هنا ملعا مث

 :نيعماج نيهجو اهنمركذن

 ...عناصلا دوجو تبث امل ها :لوألا

 :ةلقع كامدقم لع ةويموهو ءاكملا كلي وكلام وكذ ان قاغلا

 .ءىش ّلك ىلع ًارداق ًاعناص ًاقلاخ انل نأ - اهيلوا

 نا نعو ءماسجالاو داوملاب قّلعتلاو مّسجتلا نع لاعتم هما لج هللا ّنا :ةيناثلاو

 .مهوذح اوذحي نمو ةيماركلل ًافالخ ساوحلا ىدحاب ًاسوسح وا ًارصبم نوكي

 ةحلصملا ليبس و ماظنلا ىف ةعفنملا و ريخلا هوجوب ملاع ميكح ىلاعت هنا :ةئلاثلا

 .ماودلا و ءاقبلا و ماوقلا و ةشيعملا ىف قئالخلل

 قيرط مهمّلعي و مهرومارّبدي نم ىلا مهداعم و مهشاعم ىف نوجاتحم سانلا ّنا :ةعبارلا

 هل' ناسسنالا 31 مولتلا نس هقأل كلذو.ىققلا ق:باذنعلا نمةةاجتلاو ايندلا ىف ةنفيعلا

 ريغ نم هرما ىلوتي ناويحلا عاونا نم هريغك ادحاو ًاصخش هدحو درفناول هتشيعم ىشمتت

 هعون نمرخآب اق نوكي نا نم ّدِبال هثاو هتاجاح تاّيرورض ىلع هنواعي كيرش

 نحطي اذهو اذهل عرزي اذه نوكيف هريظنب و هب اّيفكم ًاينغتسم ًاضيارختألا كلذ نوكي

 رجني اذهو ديدحلا ذختي اذهو ىنبي اذهو هريغل طيخيرخآ ورخآلزبخي كلذو كلذل

 و ندملا دقع ىلا اوّرطضا اذهلو ًاّيفكم مهرما ناك اوعمتجا اذا ىّبح سايقلا اذه ىلعو

 .تاكراشملاو تانواعملارئاسو تاحكانملاو تالماعملل تاعامتجالا

 و ةلماعملاب آلا ةكراشملا متت الو ةكراشملا نم هئاقبو ناسنالا دوجو ىف ّدِبال ةلمجلابو
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 «كناوضر ىلا ةليسولاو كيلا ةعيرذلا مهتلعجواا

 زوجي الو لّدعمو ناس نم لدعلاو ةّنسلل ّدِبالو لدع نوناقو ةّنس نم ةلماعملا ىف ّدبال

 ًالدع هلام مهنم دحاو ّلك ىريف نوفلتخيف كلذ ىف مهءاوهاو مهءارآو سانلا كرتي نا
 ءاروجو املظ هيلعامو

 نا الا سانلارثكا هاري ال كلملا نال اكلم ال أرشب َناَسلاو لّدعملا اذه نوكي نادبالو

 دارفالا مهار امناو ةّيكلملا روص ىلع كلملا ةيؤر ىلع ىوقت ال مهاوق نال أرشب لكشتي

 ىف ليئربجك قلخلارئاس هاري ثيحب لكشتي نا ضرفول من .ةّيسدقلا مهتّقب ءايبنالا نم

 َوالُجَ ُهَْلَعجلاَكَلَمهاَنلَعَجْولَو) :ىلاعت لاق امكرشبلاك مهيلع ًاسبتلم ناك ةيحد ةروص
 ةةرشلب م ريح اكتمل

 هيف سانلارعشتسي ىّتح سانلارئاسل تسيل ةّيصوصخ هل َناَسلا نوكي نأ بالف

 اهب انربخا ىتَلا تازجعملا هل نوكيف مهنم هبزّيمم مهل دجوي الأرما

 نمريثك نم ّدشا هدوجو لّصحتي ورشبلا عون قبي نا ىف ناسنالا اذه ىلا ةجاحلاو

 نيمدقلل صمالا ريعقت و نيبجاحلا ىلعرعشلا تابناك ءاقبلل اهيف ةرورض ال ىتلا عفانملا

 و لاعفالا ىف ةلوهشلل اهضعبو ةنيزلل اهضعب ىتَلا ءاضعالا عفانم نم امهارج ىرجي امو
 .حيرشتلا ملع نمرهظي امك تاكرحلا

 تازجعملا و تايآلاب هدييأت و نكم عّرشي و نسي نال حلاصلا ناسنالا اذه دوجو و
 عفانملا كلت ىضتقت ىلوالا ةيانعلا نوكت نأ زوجي الف نكمم أضيا هل قلخلا ناعذال ةبجوملا

 .اهتدمعو اهلصا ىه ىتَلا هذه ىضتقت الو

 و اناسنا نوكي نأو نين دجوي نأ بجاو هنا نّيبتو تبثف تامّدقملا هذه تدَهَت اذاف

 ّنسي نأ بجيو :تاداعلل ةقراخلارومالا ىهو ساّنلارئاسل تسيل ةّيصوصخ هل نوكت نا

 ةئسن انييف لوألا لالا ىوكي رو: هيلا كمل لازنا و :ةيتحتو و ةرما ودللا قذاي انت ناقل

 ملاع هاو ,هلوسرو هدبع ىبلا ناو هل كيرش ال ًادحاو ارداق ًاعناص مه نا ءمهاَيا هفيرعت
 هاصع نملو ةّنِجلا هعاطا نمل ّدعأ دق هناو ءهرما عاطي نأ هّقح نم هّناو «ةينالعلاوٌرَسلاِب

 .ةعاطلاو عمسلاب ةكئالملاو هللا نم هناسل ىلع ةلّرنملا هماكحا روهمجلا قلتي ىّتحرانلا

 ١. ,ماعتالا 5
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 لوا دلح ؛هيدن ىاعد حرش

 .لّمأتملا ىلع ىنخي ال امك كلذ عيمج ىلا حيولتو حيرصت فيرشلا ثيدحلا اذه ىنف

 :ًاهوجو مالكلا اذه لمتحي :لوقا .كلذ تبث مث [روكذملا ثيدحلا ىف] :الفإإ هلوق

 لك ىف ةججحلاوا نجنلا بوجو ىلع لدي امنا مّدقتملا ليلّدلا نا ىنعملا نوكي نأ - لؤالا

 تاٍيآلا ىا نيهاربلا و لئالدلا نم هب اوتأ امب تبثي اًماف ةنّيعملا صاخشالا نييعت اما ورصع

 اليك :ِةِقِب هلوق و .مهرصع لها ىلع مولعلا ىف مهتبلغو تاداعلا قراوخ و تازجعملاو

 نيدوجوم سانلا و ةيقاب ضزالا تماد ام هنأ ليلعتلا هجوو تبث مث :هلوقل ليلعت ولخت

 لك ل دياب ادي سداتقرلا ليصفلا مهيدهيو مهرمأب موقي مهيلع ةّجح نم مهل ّدِبال اهيف

 .هتعباتم بوجوو هتلادعو هقدص

 ,ةروكذملا فاصوالاب نيفوصوملا نيهانلاو نيرُمألا دوجو ىلا ةراشا كلذ نوكي نأ - ىناثلا

 مدع اًّماو ةلمجلا ىف ضزالا ىف ةّجحلا ةماقا بوجو ىلع لد امنا قباسلا ليلدلا نا دارملاو

 و مهمالك ّناف لسرلاو ءايبثالا لوقب تبث امناف ةّجح نمريصق نامزوا ليوطرهد َولخ

 انت :هلوق ىف اف ةّجح نمولخت ال ضزالا ّنا اوربخا ثيح ناهرب و ليلد هللا نع مهرابخا

 .عزانتلا ىلع تبث مثو (تبث) تبثف نم لكبوا تبث مث هلوقب قّلعتم فرظلاو ةّيببسلل
 تابثا تبث ضن :هلوقب و 89 ءايبنالا تابثاًآلَوا ليلدلاب دوصقملا نوكي نا - ثلاثلا

 هب كنا اهنردهذ: لك ىق ءايضؤالا تبث دق ةثأ اههدحأ :نيهحو لمع اذه و ءايضؤألا

 ءايصوالا و لقعلاب ل ءايبنالا توبث نوكيف مهيلع ّصنلا نم هللا لبق نم ءايبثالا

 هب تتا امب مهتماما تبث ًاضيا ءايبنالا دعب ءايصؤالا نا دارملا نوكي نا امهيناثو .لقنلاب
 :كادحعملا م ءانيالا

 ئرق نا هوجولا ىلع هبهيجوت ىنخي الو [تتا ام ناكم] «تسثأ اًم» :خسنلا ضعب ىفو

 مّدقتملا ىلقعلا ليلدلا لمشي ثيحب هميمعت نكمي هئاريخالا ىلع ديزيو ًالوهجم وا ًامولعم
 . 25/0 ءايبنالا بوجو ىلع لادلا

 و لوالارسكب ءرقي امبرو ليلد و ةمالع ىا نيتحتفب ملع هعم نوكي :الِفإ هلوق

 .ىناثلا نوكس

 .«لدعلا همكح نايرج ىا هتلادع زاوج ...ىلع :هلوق



003 

 ةكنارظر لا ةليشولاونكلبلا ةعيرذلا نئلعتسوف

 لوصا حرش ىف ىزاريشلا نيدلا ردص ىلوملا هدارم نوكلاسلا هركذ ام :ي هلوق :تلق
 .هذ ىسلجملا اهركذي مل ىرخا ةمّدقم تامّدقملا ىفركذ هنا آلا ثيدحلا اذه حرش ىف 'ىفاكلا

 ءايبنالا ىلع قلطت امك ءايصؤالا ىلع قلطت ءارفسلا ّنا ملعاف كلذب ًاربخ تطحا اذا

 ىلا هيهاونو هرماوا لاصياو هللا نع غيلبتلاوهو دحاورما امهيلك ىف قالظالا كالم ناف

 ةّمنالل اباطخ تارايزلا ىف درو 9 نمو لاعت هيلا مهتيادهو مط هماكحا نايبو هقلخ

 :مالسلا مهيلع

 'هقلخ نيبو هنيب هللا ءارفس اي مكيلع مالسلا

 "هللا نيب و اننيبريفسلا تنا ىئالوم اي

 'هقلخ ىف هريفس و هضرا ىف هللا نيما اي

 هكقلخ نيبو كنيب ام ىفريفسلا انماما ىلع مالسلا

 ”.هقلخ نيبو هنيب هللا ءارفس اي مكيلع مالسلا :[تارايزلا ضعب ىف]

 :(راحبلا رازمرظنا) هجرف هللا لّجعرصعلا ةجحل باطنلا ىف درو ام أضيا كلذ نمو

 هللا ىلا ةعيرذلاب دارملا ّنا نّيبتف «كقلخ نيبو كنيب اميفريفسلا انماما ىلع مالسلا»

 مهطَوا قبطنيف ءايصواوأ ءايبنا اوناك ءاوس مهعيمج نوموصعملا هءايلوا ىلاعت هيلا ةليسولاو

 رشع ىناثلا مامالاوهو ءايصؤالا متاخ ىلع مهرخآ ورشبلاوبا مدآوهو ءايبنالا لوا ىلع

 ّناف بيترتلا اذهب مهاوحا ىلا ةراشالاب ءاعدلا ىف عرش كلذلف ًاعيمج مهيلع هللا مالس

 .دوصقملا اذه نايب ىف هرخآ ىلا انه نم اعدلا

 ةعماجلا ةرايز ىف ام اهنم تارايزلاو ةيعدالا نمريثك ىف ةرابعلا هذهريظن درو دق هنا م

 «نمحّرلا بضغ مكتيالو دحج نم ىلعو ناوضرلا ىلا كلسي مكب» :هلوق نم ةريبكلا

 .؟عوو 588 ص١
 .78/91/ :راحب .؟

 .؟20/94 :ناحب .''

 . "2 ر/وؤال :راحب ."

 .ىكنس باج ١80 ص راحب رازم .©
 . هِي ىلع ةرايز ىف ىدهشملا نبارازم نم هلقن دق و راحبلا رازم نم ١, صرظنا .*
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 لّوا دلج .«هبدن ىاعد حرش

 «موقالا طارصلا و مظعالا ليبسلا متنا» :ًاضيا هيفو

 وةععاط لا ةلصر: خوك ا ريع «هلوق ةنداسملا ةفيعيشلا نم ءاضدنتلالا ل امو

 ءىش ىلارشنلف تاياورلا و ةيعدالا نم كلذ ريغ ىلا «هترفغم ىلا ةعيرذ و هناوضر ىلا ًاببس
 :لوقتف كلذ: نم

 :ةرابعلا هذهب 'ءايبثالا ىلع ةّمثالا ليضفت باب ىف راحبلا عباس ىف ىسلجملا ىور

 :ليوط ثيدح ىف حلا ناميلس نب نسحلل ءايبثالا ىلع غ2 ةمنالا ليضفت باتك»

 ءالؤه قلخ نم تدعسا نم ةليسو و كتليسو ءالؤه مدأ اي :هيلا لج ورع هللا ىحواف

 .«نوقفشملا نوعفاشلاو نوبرقملا نوقباسلا

 :ةرابعلا هذهب 'مالسلا هيلع مامالا ةفص ىف عماج باب ىف أضيا هيفو
 طارصلا و ىورلا لهنملاو ىضرلا هجولاو َىلعلا بنجلا مهف - ىسربلل راونالا قراشم»

 .«هاضر و هوفع ىلا هلصولاو هللا ىلا ةليسولا و ىوسلا

 : 'مهحاورا و دب باب ىف ًأضيا هيفو

 ةللضولا و.هّللا للا ةليسولا نحو .-:ئسافلا دشحم نياهللا لضفل ناثمحلا نئايز باتك»

 .«هّللا ناوضر ىلا

 .7258 ص١

 ١5١١. ص .؟

 .186 ص ."



 «كتّنِج هتنكسا ضعبف»

 «كؤاضق هب ىرج ام ىلع» :هلوق ىف لمجا ام لّصف هنا مث» :هحرش ىف هيلي ىربيلكلا لاق
 :(لاق امرخآ ىلا) لاقف عيرفتلا ءافب هيلع عّرفف

 ىف اذكو ءهماركاب حيرصت و هماقمل ميظعت ىلاعت هللا ىلا ذى مدآ ناكسا ةبسن ىفو

 ىه و فاضملا نأش ميظعتل ةفاضالا ّناف كلذ قوف فيرشت ىلاعت هيلا ةّنجلا ةفاضا

 ةدافا ةهج نم ةرابعلاف كتمارك راد ىف هتنكسا ذا كتمعن هيلع تمظعا :لاق هنأكف ةّئجلا

 .'...مّرَحُمْلا َكِتَيَب َدْنِع ... :هلوق ىف 991 ميهاربا نع ةياكح ىلاعت هلوق هبشت ميظعتلا

 ميظعتلا ىلع ةلالد ىتأي اميف و انه ضعب ماهبا ىف نا حث

 :هصن امريقحتلا و ميظعتلل ريكنتلا نأ نع ثحبلا دعب 'لوطملا ىف ىنازاتفتلا لاق
 ضعبلاب حّرص اذا كلذكف ميظعتلا ديفي ةّيضعبلا ىنعم ىفوه وريكنتلا ّنا امك هّنأ ملعاو»

 ميخفت نم ماهبالا اذه ىنف كليو دّمحم هب دارا « "...ٍتاَجَرد ٌمُهَضْعَب َعْفَر ...» :ىلاعت هلوقك

 .«هسفن دارا «اهمامح سوفنلا ضعب طبتريوا» :هلوق هلثمو ىئخي الام هردق ءالعاو هلضف

 :هّصن ام «...تاجرد مهضعب عفرو» :ىلاعت هلوقريسفت ىف فاّشكلا ىف ىرشختزلا لاقو

 ىلع ةداهشلا نم هيف امل ىنخي ال ام هردق ءالعاو هلضف ميخفت نم ماهالا اذه ىفو»

 :لوقيف - ؟اذه لعف نم :لجرلل لاقي و سبتلي ال ىذلازّيمتملاو هبتشي ال ىذلا ملعلا هنا

 نم مخفا نوكيف لاعفالا نم هوحنبرهتشاو فروعت ىذُلا هب ديري مكضعب وا مكدحا

 .737 .ميهاربإ ١.

 .ميحرلا دبع باج ١/ ص ١.

 .؟501* ,ةرقبلا .'*

 ١م
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 لّوا دلح .هبدن ىاعد حرش

 :لاق مث ةغباتلاو أره ركذف سانلارعشا نع ةئيطحلا لئسو هبحاصب هوناو هب حيرصتلا

 '. ««هرمأ مخفي مل ىسفن تركذل تثشول :لاقولو هسفن دارا كثلاثلا تركذل تك تكتتشولو

 لجّلل لاقيو ءضعب نم نوهأّرشلا ضعب و» :(ض ع ب) ىف ةغالبلاساسا ىف لاقو
 :ديبل لوق هنمو هسفن ديري انضعبوا اندحا :لوقيف - ؟اذك لعف نم :موقلا نم

 ".«هسفن ديري

 :ةيالاريسفت ىف نآرقلا بئارغريسفت ىف ىروباسينلا لاقو

 ًاميظع ًالعف لعف نمكزمرلاو هيبنتلا ليبس ىلع تاجرد مهضعب عفرو :لاق اًمناو»

 تئشول :لاق مث ةغبانلاو ًاريهزركذف سانلار عشا نع ةئيطحلا لئسو هب حيرصتلا نم

 .«ةماخف هيف قبي مل ىسفن تركذل تئشول :لاقولو هسفن دارا ثلاثلا تركذل

 :ةيالاريسفت ىف ليزنتلا راونا ىف ىواضيبلا لاقو

 «نييعّتلا نع ىنغتسملا فصولا اذهل نّيعتملا ملعلا هّنأك هنأش ميخفتل ماهنالا و»

 :هّصن ام ىواضيبلا ةرابع حرش ىف ”ىضاقلا ةيانع ىف ىجافنخلا لاقو

 هب حّرصي ملو دهعلل ةفاضالاو ُهيَْي ىبنلا انه مهضعبب دارملا ىنعي خلا ماهمالاو :هلوق»

 ال هّنا هئاعدال ىلوالا قيرطلاب هل عوضوملا ظفللاف كلذ ديفيريكنتا ن دا امك هل ًاميظعت

 .«ةرهشلا ىف لثم وهو لبجلا وأ ةيارلا نيتحتفب ملعلا و هنّيعتل حيرصتلا ىلا ةجاح

 :هّصن ام ىواضيبلا ةرابع حرش ىف هداز خيش لاقو

 لّضفملاوه هال هصوصخب مي دّمحم وه (مهضعب عفر و) :هلوق ىف ضعبلاب دارملاو»

 و صهاظ ةرخآلاو ايندلا ىف لكلا قوف ًاعوفرم هنوك هجوف ,فّئصملا هراتخا امك ّلكلا ىلع

 هنأشل ًاميخفت مهضعب عفر و :لاق ثيح ماهالا وزمرلا ليبس ىلع ضعبلا ظفلب هنعرّبع

 بهذي ال ثيح ىلازايتمالا و ةرهشلا نم غلب هّنا ىلع لدي مهبم ظفلب ءىشلاركذ قال

 .ىدلج راهج باج ؟91//١ف اشك ١.

 ١ :ةغالبلا ساسا 06 .

 ص 5 ج." 7١١.



 كذا

 «كتّتج هتنكسا ضعبف»

 ؟اذه لعف نم لئسف ًاعيدب أانسح ًالعف لعف نم ّناف ىنعملا اذه ىف هريغ ىلا مهولا
 نم هنأشل مخفا كلذ نوكي هسفن هب ديري اهوحن وا مكضعب وا مكدحا :هلوقب باجاف
 نع هزايتما دحا ىلع هبتشي ال ىذّلا ملعلا هنا ىلع ةلالدلا نم هيف امل هسفنب حيرصتلا

 ديفي ماهنالابرعشملا ريكنتلا نارهتشا دقو «ةبيجعلا لاعفالا هذه لثم ىلع ةردقلاب هريغ

 '.«هاّيا كلذل عوضوملا ظفللا ةدافا ىف دعب ّىاف ماخفالا و ميظعتلا

 .نيّينايبلا و نيرسفملا تارابع نم كلذريغ ىل

 ْنَّم ...» :ىلاعت هلوق نم دافتسي ام مهضعب نم دافتسملا ميخفتلا اذه ريظن :لوقا

 نايف :نيدلا لامك قى: نوذضلا ةازو كيوم قا عقو اع لهي و م ىتقتلا علك
 ءايلوالا ءالتبا ىف قبس اميف هانركذ ةّصق ىف حور نب نيسحلا نع ١17( ثيدحلا) تاعيقوتلا

 رجحلا نم جرخا نم مهنمو ...رانلا ىف قلا نم مهنمو ...نافوطلاب ءاج نم مهنمث» :هلوقب
 نم مهنمو ...صربالاو همكالا ءربا نم مهنمو ...رحبلا قلف نم مهنمو ...ةقان دلصلا

 «...رمقلا هل قشنا

 .ءاعدلا لثم ةهجلا هذه نم ثيدحلاف

 مهضعبف هريدقت هيلا فاضملا نع ضوع قي اميفو انه ضعب ىف نيونتلا اَماو
 . هتنكسا

 نيونتلاو» :بجاحلا نبا لوق حرش ىف نيونتلا باب ىف ةيفاكلا حرش ىف ىماجلا لاق

 :هّصن ام «ضوعلا وريكتلا و نكمتلل ةملكلارخآ عبتت ةنكاس ةكرح

 موي ىا ٍذئمويك ةملكلارخآ ىلع امهبقاعتل هيلا فاضملا نع ًاضوع مسالا قحلاموهود»

 تفذح اًملف اهدعب تناك ىتلا ةلمجلا ىلا فاضم ذاو ذا ىلا فاضم مويلاف اذك ناك ذا

 كلذكو ةصقان ةملكلا قبي الل ةلمجلا نع ًاضوع نيونتلا اهب قحلا فيفختلل ةلمجلا

 ًائاق ّلكب تررمو مهضعب قوف ىا ضعب قوف مهضعب انلعجو ٍذئماعو ٍذئتعاسو ٍذئنيح

 .«كلذ لاثماو دحاو لكب ىا



 كح

 لوا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 ىلا ةفاضالا بجاووه ام ءامسالا نم و» :ةفاضالا باب ىف حيرصتلا ىف ىرهزالا لاقو

 :ناعون وه و درفملا

 و) :هلوقب مظَتلا ىف هيلاراشملاوهو نّنيف ظفللا ىف ةفاضالا نع هعطق زوجي ام لؤالا

 دلل اا انين ىلا نوع رم اد دفاع

 '...ضُعَب ىلع ْمُهَضْعَب اَنْلَضَف ... و :'َنوُحَبْسَي يكلف ىف لح... و :لاعت

 ناتفرعم امهئا ىلإ روهمجلاو هيوبيس بهذف ناتركن وا ناتفرعم هذه ةلاحلاو امه لهو

 لصاو أسلاج ضعتببو ًامئاق ّلكب تررم :مهلوقك امهنم لاحلا ىتأي كلذلو ةفاضالا ةّيئب
 .فيرعتلا لاحلا بحاص

 ًاسدسو ًافصن ّنا لوقي نا امهفيرعتب لاق نم مزلاو ناتركن امهئا ىلا ىسرافلا بهذو

 .عامجاب تاركن نهو تافاضم ىنعملا ىف اهثال فراعم اهوحن و ًاثلثو

 لك دعب لاحلا ءىجح ّلدو .هديرت ال دقو هديرتو هيلا فاضملا فذحت برعلا ناب درو

 .«ةلص امو مّدقم لوعفم طرش مسا ًاَياف اوعدت امأَيا ءهتدارا ىلع ضعبو

 باب ىف لاق ثيح هتيفلا ىف كلام نبا لوق (مظتلا ىف هيلاراشملاوهو) :هلوقب ديريو
 :ةفاضالا

 ادق طفل تابوقاذ نطق ًادزا :كتانطيب .ءامتلا نعي .ن

 :هحرش ىف ىطوّيسلا لاقو
 يايا د يي عال ع6 نئذلا اذ: نطعتوت)

 آل 2 الم و ا ديتت دونا اكل لكك نة وع ناو نفسو لكك

 8 :..اوعذت مَ

 هنم دارملاف ءازجا ىلع ًالمتشم ناك نا ضعبلا هيلا فاضي ام ّنا ملعاف كلذ تفرع اذا
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 مكلف

 «كتّنِج هتنكسا ضعبف»

 درف ٍذئنيح هنم دارملاف ًالثم سنجلاك دارفا ىلع ًالمتشم ناك ناو .ءازجاوا هنم ءزج ٍزئنيح

 قلطي دقو ءازجاوا هنم ءزج ءىش لك ضعب :ضعبلا ىنعم ىف ليق ّمث نمو هنم دارفاوا

 :تاّيلكلا ىف ءاقبلاوبا لاق مث نمو ءناسنالا ضعب ديز لاقيف ءىشلا نم درفوه ام ىلع
 أم ىلع ضعبلا قلطي دقو (لاق نا ىلا) هنم ءزَج :ليقو ءىثلا نم ةفئاطوه ضعبلا)

 .«ميظعتلل ضعبلا ءىجي دقو ناسنالا ضعب ديز :لاقي امك ءىشلا نم درفوه

 ثيدحلا ىف عقاولا ماهنالا ةماخفلاو ةمظعلا ىلع ةلالدلا ف كلذ نم برقيو :لوقا

 و نيدلا لامك و تاراغلاك ةديدع بتك ىف ةربتعم ديناساب اللا نينمؤملاريمأ نع روثاملا

 نب ىلع ريسفت ىفو «هلثم مكيف و» :نينرقلا ىذ ركذ دعب جاجتحالا و ىثاّيعلا ريسفت

 نع القنرئاصبلارصتخم ىفو «هسفن ىنعي» :هلثم دعب بوشارهش نبا بقانم و ميهاربا
 ماهنالا نال كلذ و ااونالا راحب 1 دلج ىف امك «هسفن ديري هلثم مكيف و» :تاراغلا

 .حضاو وه امك ةماخفلا ىلع لدي دارملا نّيعت ىلع ٌلادلاريبعتلا لثم نم دافتسملا

 إي ةفئاطلا خيش هلقن ثيدح ىف (جعارصعلا ةجح نع عيقوتلا ىف درو ام ةرابعلاريظن و

 :قاحسا نب دمحا هيلا هبتك باتك باوج ىف "ةبيغلا ىف

 مهقلخ لب ّىدس مهلمها الو ًاثبع قلخلا قلخي مل ىلاعت هللا نا هللا كمحري اذه اي»

 مالسلا مهيلع نييبنلا مهيلا ثعب ّمث ءأبابلاو ًابولق و ًاراصباو ًاعامسا مهل لعجو هتردقب
 رمأ نم هولهج ام مهنوفّرعي و هتيصعم نع مهنوهنيو هتعاطب مهنورمأي نيرذنمو نيرَشبم

 مهثعب نم نيب و مهنيب نيتأي ٌةكئالم هيبلا تعبو اباتك بلغ لزناو مهنيدو مهقلاخ

 و ةرهابلا نيهاربلاو ةرهاظلا لئالدلا نم مهاتآ امو مهيلع مهل هلعج ىذلا لضفلاب مهيلا

 هملك نم مهنمو .ًاليلخ هذختاو ًامالسو ًادرب هيلعرانلا لعج نم مهنف ةبلاغلا تاّآلا
 و همكالا ءربا و هللا نذاب ىتوملا ىبحا نم مهنم و ءأنيبم انابعث هاصع لعج و ًاميلكت

 يَعَأ دمحم ثعب مث ءىثش لك نم قواوريطلا قطنم همّلع نم مهنمو هللا نذاب صربالا

 .«(ثيدحلا) ...هءايبنا هب متخو هتمعن هب متو نيملاعلل ًةمحر

 نس
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 ع.ع

 لّوا دلج .هبدن ىاعد حرش

 .هتاعيقوت نم جرخ ام بابرخأ ىف اراحبلا نمرشع ثلاثلا ىف هي ىسلجملا هلقنو

 اندرواو اذه ليبق هيلا انرشا ىذلا لامكالاو للعلا ىف قودصلا هاور ام ًاضيأ هريظنو
 'ديعن الف «كئايلوا ىف كؤاضق هب ىرج ام ىلع» هلوق حرش ىف قبس ام ىف هما

 و بلط باب نم ًانكسرادلا ىف و رادلا تنكس و» :حابصملا ىفف «هتنكسا» :هلوق امو

 نكسملاورادلا هتنكسا :لاقيف فلالاب ىّدعتيو ناكس عمجلاو نكاس اناف ىنكسلا مسالا

 .«نكاسم عمجملاو تيبلا اهرسك و فاكلا حتفب

 اونكس و رادلا اونكسو ءهتنكسو هتنكساو «كّرحتملا نكس» :ةغالبلا ساسا ىفو

 "هايف موقكسلا وراذلا ميهكش او ايف

 ناطيتسالا ىف لمعتسي و كّرحت دعب ءىشلا توبث نوكسلا» :بغارلل تادرفملا ىفو

 :هيظوتسسا نقااذك ناكم: حالف كسوف

 و َتنَأ نُكْسا ْدَمآ اي اَنْلُقَو » :ةرقبلا ةروس ىف ىلاعت هلوق ىلا ةراشا ةلمجلا هذه ىفو
 0 دلل كتر

 :هّصن ام ةّيآلاريسفت ىف نايبتلا ىف أه ىسوطلا خيشلا لاقف

 دقو هيلا نكست و هيف ىوأت ىوأم هلعجا ةّنجلا كجوز و تنا نكسا ىنعم و»

 كلتو هتّنِج هنكساو هتكئالم هل دجساو هملع نم هّصتخا امب مدأ ىلع ةمعتنلا هللا مظعا

 اهقحب مايقلا وركشلا مهمزلاف هدلو ىلع ةمعن

 : «ةرحشلا هذه ابرقت ال و»ريسفت ىف ' ىفاصلا ىف لاق

 ...اهنم الكأت ال ىنعي مالسلا هيلعرقابلا نع ىشايعلا

 مهرثا ةصاخ هلآو هيلع هللا لص دمحم لآو دّمحمل ملع ةرجش اهنا مامالاريسفت ىفو

 ىنلا هلوانتي ناك ام اهنمو مه الا هللارماب اهنم لوانتي ال هقلخرئاس نود اهب ىلاعت هللا

 مهماعطا دعب مالسلا مهيلع نيسحلاو نسحلاو ةمطافو ىلعو هلآو هيلع هللا لص

 عا يحال
 .70 .ةرقبلا ."”

 70/١. :ىشايعلاريسفت ١١8/١. :ىفاصلا .؟



 عمال

 «كتّنِج هتنكسأ ضعبفا

 و بصنا الو بعت الو شطع الو عوجب دعب اوّسحي مل ىتحريسالاو ميتيلاو نيكسملا

 تناك و رامثلا نم ًاعون لمحي امنا اهنمالك ناب راجشالارئاس نيب نم تزّيمت ةرجش ىه

 هكاوفلا و رامثلا عاونارئاسو باّنعلاو نيتلاو بنعلا و ّربلا لمحت اهسنج و ةرجشلا هذه

 لاقو ةبنع ىه نورخا لاقو ةّرب مهضعب لاقف اهركذب نوكاحلا فلتخا كلذلف ةمعظالاو

 نيرخآلا و نيلوالا ملع مهلا هّللا نذاب اهنم لوانت نم ىتلا ةرجشلا ىهو ةباّنع ىه نورخا

 اهّبر ىصعو هدارم نم باخ هللا نذاريغب لوانت نمو مّلعتريغ نم

 'ءدسحلا ةرجش اهثا ةياور ىف و :لوقا

 "ءروفاكلا ةرجش اهّثا ىرخا ةياور ىفو

 لوسر نباي :ٍةِيقا اضرلل تلق :لاق ىورطلا حلاص نب مالسلادبع ىلا هدانساب نويعلا ىفو

 مهنف اهيف سانلا فلتخا دقف ؟تناك ام اًوحو مدآ اهنم لكا ىتْلا ةرجشلا نع ىنربخا هللا

 ؟دسحلا ةرجش اهنا ىوري نم مهنمو بنعلا اهّتا ىوري نم مهنمو ,ةطنحلا اها ىوري نم

 تلصلا ابا اي :لاقف - ؟اهفالتخا ىلع هوجولا هذه ىنعم اف :تلق .ٌّقح كلذ لك :لاقف

 و ءايندلا ةرجشك تسيلو بنع اهيفو ةطنحلا ةرجش تناكو ًاعاونا لمحت ةّنجلا ةرجش نا

 له :هسفن ىف لاق ةئجلا هلاخدابو هل هتكئالم هداجساب هركذ ىلاعت هللا همركا ال مدآ ّنا

 مدآ اي كسأر عفرا :هادانو هسفن ىف عقو ام لج وّرع هللا ملعف ؟ىّبم لضفا ًارشب هللا قلخ

 آلا هلا ال :ابوتكم هيلع دجوف شرعلا قاس ىلارظنف هسأر مدآ عفرف ىشرع قاس ىلارظناو
 «نيملاعلا ءاسن ةدّيس ةمطاف هتجوزو نينمؤملاريما بلاط ىبا نب ىلع هللا لوسر دّمح هللا

 :لج وّرع لاقف ؟ءالؤه نم تر اي :مدآ لاقف .ةّنجلا لها بابش ادّيس نيسحلاو نسحلاو
 و ةّنجلا تقلخ الو كتقلخ ام مهالولو قلخ عيمج نمو كنمريخ مهو كتّيرذ نم ءالؤه

 رظنف ىراوج نع كجرخاف دسحلا نيعب مهيلارظنت نا كاّياف ضزالا الو ءامّسلا الوراتلا

 ىهن ىتَلا ةرجشلا نم لكا ىّتح ناطيشلا هيلع طاستف مهتلزنم ىّتَقو دسحلا نيعب ميلا
 لكا امك ةرجشلا نم تلكا ىّبح دسحلا نيعب ةمطاف ىلا اهرظنل ءاّوح ىلع طّلستو اهنع

 .توافت ىمك اب 57١ :ىركسعلا مامالاريسفت ١.
 .789 ٠١/ ناحب .؟

 180/1١. :راحب ."*



 م/م

 لوا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 '.«ضزالا ىلا هراوج نع امهطبهاو هتّنج نع ىلاعت هللا امهجرخاف مدآ
 هلقن دعب هانعم و ىلوالا كرت باكترا باب ىف 'راحبلا سماخ ىف هي ىسلجملا لاقو

 :هّصن ام قودصلل رابخالا نويع و رابخالا ىناعم نع ةياورلا هذه
 و) :هلوق ىلا سودبع نبا نع قودصلا ىلا دانسالاب - ىدنوارلل ءايبنالا صصق

 .(ايندلا ةرجشك تسيل

 نبا نع هوور ةلبنسلا تناك :ليقف ةّيهنملا ةجشلا ىف اوفلتخا مهتا ملعا - نايب
 دوعسم نبأ نع هوور ةمركلا ىه :ليقو مهجلا نبأ ةياورو قأيس ام هيلع لديو سابع

 :نايبتلا ىف خيشلا لاقو .روفاكلا جش ىه :ليقو .هيلع لدي ام قأيسو ىّدَسلاو

 ملع ملعلا ةرجش :ليق و «ةنيتلا ىه :ليق و روفاكلا ةرجش :لاق هنا ها نع نع ىور
 عمجت ةياورلا هذهو ةكئالملا اهنم لكأت تناك ىلا دلخلا ةرجش ىه :ليقو نشلا وريخلا
 دسحلاب دارملاو ؛عمجلا ىف حرصاو عمجاوهرخآر بخ ىقتأيسو «لاوقالارثكاو تاياوّرلا نيب

 .«مهتلزنم ىّتمتو :ال هلوق هدّيؤيو 30 هل ىغبنت نكت مل ىتَلا ةطبغلا
 و مامالاريسفت نع ”هركذ ام (عمجاوهرخآر بخ ىتأيس و) :هلوق نم هل هدارم و :لوقا

 .ىفاصلا نع القن هانركذ ىذلاوه

 :هّصن ام ةيالاريسفت ىف بيغلا حيتافم هريسفت ىف ىزارلارخفلا لاقو
 فيلكترما (نكسا) :هلوق نأ ىف اوفلتخا - ىلوالا ةلأسملا :لئاسم انهه ّنا ملعا»

 ةكئالملا ىلتبا امك ةّنِجلا ناكساب مدآ ىلتبا هللا نا :لاق هّنا ةداتق نع ىورملاف ةحاباوا

 ةرجش نع هاهنو ءاش ثيح اهنم لكأي ةّنجلا ىف نوكي ناب هفلك هنال كلذو دوجسلاب
 كلذ دنع هتأوس تدبف هنع ىهن اميف عقو ىّتح ايالبلا هب تلاز امف اهنم لكأي نا ةدحاو
 هلوانت نم هعنم نا عم هل ىهتشم نوكي ام هيف لصحي ًاعضوم نكساو ةّنِجلا نم طبهاو
 ةهزنلا ةبّيطلا عضاوملا ىف رارقتسالا ّنال ةحابا كلذ ّنا :نورخآ لاق و ,فيلاكتلا ّدشأ نم

 الو دّبعتلا تحن لخدي ال تابّيطلا لكأ ّنا امك دّبعتلا تحن لخدي ال اهيف عّئمتي ىتلا

 ١//707. :اضرلا رابخا نويع ١.
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 «كتّنِج هتنكسا ضعبفا

 ,ةحابا لب ًافيلكتو ًارما مكانقزر ام تابّيط نم اولك :هلوق نوكي
 ةحابالا اما .فيلكتوه ام ىلعو ةحاباوه ام ىلع لمتشم ناكسالا كلذ نا ّمصألاو

 ناك هنع ىهنملا ناوهف فيلكتلا امو «ةّنجلا معن عيمجب عافتنالا ىف ًانوذأم ناك ها هتاوهف

 .هلوانت نم ًاعونمت ناك وهو ارضاح

 هللا لقي مل انههف هل اكلم رادلا ريصت ال ىراد كتنكسا هريغل لجر لاقول :مهضعب لاق

 ةفالخل هقلخ هنال كلذ لقي مامئناو ةّئجلا كتنكسا :لاق لب ةّنجلا كنم تبهو :ىلاعت

 .(لاق نا ىلا) .كلذ ىلع ةمدقتلاك ةّنجلا ناكسا ناكف ضرالا

 ىف وا ضزالا ىف تناك له ةّيآلا هذه ىف ةروكذملا ةّنجلا ّنا ىف اوفلتخا - ةعبارلا ةلأسملا

 وا دلخلا ةنجوا باوثلاراد ىه ىلا ةّئجلا ىه لهف ءامسلا ىف تناك اهتاريدقتبو ءامسلا

 المح و ضزالا ىف تناك ةّئجلا هذه :ىناهفضالا ملسموباو ىخلبلا مساقلاوبا لاقف ىرخا ةّنج

 :هوجوب هيلع اًجتحاو ًأارصم اوطبها :ىلاعت هلوق ىف امك ةعقب ىلا ةعقب نم لاقتثالا ىلع طابشالا

 ىف مدآ ن ناكولو دلخلا ةّنج تناكل باوثلا راد ىه تناكول ةّنجلا هذه نا - اهدحا

 آل يَلُمَو دلل ِةَرَجَ لع ىَلذَأ لَه .. دلو سنا تت رورعلا دق 1 ننال

 وكر كتم كت نا د ووك تلا وطقم هر اَمُكاَهَت ام... :هلوق مص الو اْبَي

 .' َنيِيِلاَْلا َنِم

 .نيجرخمب اهنع مه امو :ىلاعت هلوقل هنم جرخي ال ةّئجلا هذه لخد نم نا - اهيناثو

 نا هيلع هللا بضغ عمردقي ناك امف نعل دوجسلا نم عنتما امل سيلبا ّنا - اهثلاثو

 :نلخلا ةقحب نا لضي

 اهّلظو مئاد اهلكا :ىللاعت هلوقل اهميعن ىنفي ال باوثلا راد ىه ىلا ةّئجلا نا - اهعبارو
 لا لاو فاز اقكلا كفاك هيف نورا خازن ول ردع قنا اان: ناههنزقل و
 اهلخد ىتَلا ىه تناك ول ةّنهلا هذهف عوطقم ريغ ىا ”(ِذوُدْجَمَرْيَغ ًءاَطَع َىُبَر َءاَّناَم

 اهنم جرخ املو ءههجو آلا كلاه ءىش ّلك :ىلاعت هلوقل ىنفت اهتكل تينف امل الفلا مدآ
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 لوا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 .تاحارلا كلت تعطقناو اهنم جرخ هتكل ذِغإ مدآ

 ال و اهيف مهدلخي ةّنِج ىف قلخلا ئدتبي نأ ىلاعت هتمكح ىفزوجي ال هنا - اهسماخو

 لب هدابع لمه ال هثالو ءلماعب سيل نم نيلماعلا ءازج ىطعي ال ىلاعت هنال فيلكت

 .ديعوو دعوو بيهرتو بيغرت نم ٌدبال

 هنا ةّصقلا هذه ىفركذي مل و ضزالا ىف لقي مدآ قلخ ىلاعت هللا نا ىف عازن ال - اهسداس
 نيم ةلقت تال ركذلا» لوا كلذ ناكل ءاهسلا نا ةلقن دق قاع هللا قاكولو ءامشلا لا هلقن

 دارملا نا بجوي كلذو لصحي مل هنا ىلع كلذ لدف معنلا مظعا نم ءامّسلا ىلا ضزالا

 .دلخلا ةّنج ريغ ىرخا ةّنج ةّنجلا كجوزو تنا نكسا :هل ىلاعت هللا لاق ىتْلا ةّنجلا نم

 هيلع ليلدلاو ةعباسلا ءامسلا ىف تناك ةتبلا كلت ّنا :ىئابجلا لوقوهو :ىناثلا لوقلا

 و ىلوالا ءامسلا ىلا ةعباسلا ءامسلا نم ناك لؤالا طابهالا نا مث اهنم اوطبها :ىلاعت هلوق

 .ضرالا ىلا ءامسلا نم ناك ىناثلا طابهالا

 هيلع ليلدلاو باوثلا راد ىه ةّتجلا هذه ّنا :انباحصاروهمج لوقوهو :ثلاثلا لوقلا

 نم ٌدبالف لاحم نانجلا عيمج نوكس ّال مومعلا ناديفي ال ةّنِجلا ظفل ىف ماللاو فلالا نا

 باوثلا راد ىه نيملسملا نيب ةمولعملا ةدوهعملا ىه ىتلا ةّنجلا و قباسلا دوهعملا ىلا اهفرص

 كرتو فقوتلا بجوف ةضراعتمو ةفيعض ةّيلقنلا ةّلدالاو نكمم لكلا ّنا :عبارلا لوقلا

 .«(لاق امرخآ ىلا) ملعا هّللاو عطقلا

 لقن دعب هانعم و ةكئالملا ددجس باب ىف راحبلا سماخ ىف هي ىسلجملا لاقو

 :هّصن ام ىفاصلاريسفت ةرابع لقن دنع امهانركذ ناذّللا ىمقلاريسفتو للعلا نع نيئثيدح

 ىناثلا ىلع و ءامسلا ىف ما ضرالا ىف تناك له الا مدآ ةّنج ىف فلتخا - نايبت»

 اهنا ىلا ةلزتعملارثكا و نيرسفملارثكا بهذف ءاهريغ ما باوثلا راد ىه ىتَلا ةّنجلا ىه له

 ملسموبا لاقو ءدلخلا ةّنِجريغ ءامسلا نانج نم ةّنج ىه :مشاهوبا لاقو .دلخلا ةّنج

 لدي امك ضزالا ىف ايندلا نيتاسب نم ناتسب ىه :ةفئاط و ىخلبلا مساقلاوباو ىناهفصالا
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 .امهداحتا نكما ناو ناربخلا ناذه هيلع

 نيعلتسملا نيب هرلعلا هوهقلاز تهمل لذا ىلكلا نا رهالفلا ةاجرنولؤالا خقتاو
 اهيلع لمحلا بجوف اهل ملعلاك راص ىّتح دلخلا ةّنج اهنم ردابتملا ّنابو ,دلخلا ةّنِج ىه

 .رهاظ امهباوج و

 ىلا ءامسلا نم طابهالا ىلع ّلدي اوطبها :ىلاعت هلوق ّناب ةيناثلا ةفئاطلا تججتحاو

 .تولطملا مزلفركذيس امك دخلا ةتبي تسيلو ضالا
 ... :ىلاعت هلوق ىف امك ًاطوبه ىّمسي دق ىرخا ىلا ضرا نم لاقتنالا ناب بيجاو

 ثيدح ىف قأيس ام هدّيؤي و ءضزالاريغ نم طوبهلا نوك ةّيآلارخآ نمرهاظلا ّنكل

 :هل لاقي داو :هل لاقف ضزالا هجو ىلع داو مركا نع ذه نينمؤملاريما لأس هّنا ىماشلا
 .ءامسلا نم مدآ هيف طقس بيدنرس

 :هوجوب ضرالا نيتاسب نم اهتأب نولئاقلا ٌجتحاو

 ' .َنيِجَرْخُمِب اَهْنِم ْمُهاَمَو ... :هلوقل اهنم رخ امل دلخلا راد تناكول اهنا - لؤالا

 دا او فناأ اهلح يد ناس دلتا انيس ىنفي ال دلخلا ةّنِج نا - ىناثلا

 الا ل ا ا
 دو دهم راع ءاطع كدر ان

 .باوثلل اهيف اوّرقتسا اذا نوكي اا جيورخلا مدع ناب امهنع بيجاو

 .اهركذب مالكلا ليطن الف ةّيمالكلا بتكلا وريسافتلا ىف اهوركذرخآ ًاهوجو اوركذ دقو

 ضعب رهاوظ امهضراعي نكل ريخالا بهذملا ىلع نالدي اناك ناو ناربنخلا ناذه و

 ربخو «هتّنِج ىلا ّدرملا هدعوو «قباسلا بابلا ىف اندروا اميف اله. نينمؤملاريما لوقك رابخالا

 .«ملعي ىلاعت هللاو لاكشا نمولخي ال بهاذملا دحاب مزجلاف .قأيس امم امهريغ و ىماشلا
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 «اهنم هتجرخا نا ىلا»

 لاق ثيح سيلبا ىلا تايآلارهاظ ىف بسن دقو ىلاعت هللا ىلا انه جارخالا بسن امنا

 رّيغتل الا جارخالا اذه نكي ملو هتسوسوو هئاوغاب ناك هنال هيف اناك ام امهجرخاف :ىلاعت

 لب هل ةبوقعلا بجوي بنذب الإ مدأ نع ردص ام نكي ملو ةمكحلا ءاضتقاو ةحلصملا
 :نلاع سا لا تمس ا ذه و ولوا ك قواك

 :هّصن ام هيف اناك امم امهجرخاف :ىلاعت هلوقريسفت ىف 'نايبتلا ىف هي ىسوطلا خيشلا لاق

 هئاوغاو هتسوسوو هئاعدب كلذ عقو امل ناطيشلا ىلا جارخالاو لالزالا بسن اًناو»

 ميهيلع زوجي ال ءايبنالا نا اَنّيِب دق انال ةبوقعلا هجو ىلع ةّتِجلا نم امهجارخا نكي ملو

 .ءايبنالا ىلعركذلا حّبقو ةيرفلا مظعا دقف باقعلا مهيلعزاجا نمو لاح ىلع حئابقلا

 وريبدتلا ىضتقا و ةرجشلا نم لوانت امل ةحلصملا ترّيغت هنال ةّنجلا نم مهجرخا امناو

 ةّنِجلا سابل نم ىلاعت هللا هسبلا ام هبلس و ضرالا ىف هفيلكت ةمكحلا

 ًاديدشت كلذ عنمي نأ لّضفتمللو ًالّضفت ناك ةّئجلا بايث هل هللا سابلا نا :موق لاقو

 .«ةّحصلا دعب مقسيو ءايحالا دعب تيميو ءانغالا دعبرقفي امك ةنحملل

 :هّصن ام ةيالاريسفت ىف نايبلا عمج ىف غ ىسربطلا لاقو

 ىلا لالزالا بسنن ةّلَرلا ىلع امهلمح ىا ناطيشلا امطزاف لاق مدآ لاح ىلاعت نّيب »

 ةبترلا مظع نم هيف اناك امو ةّنِجلا نع ىا اهنع هئاوغاو هتسوسو و هئاعدب عقو امل ناطيشلا

 نأ لمتحيو «ةعدلاو ةمعنلا نم هيف اناك اّمم امهجرخاف سيلبا هب دارملا ناطيشلاو ةلزنملاو

 .فجن باج ١12١ ص ١ جو ىككنس باج 04ص ج١
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 «اهنم هتجرخا نا ىل»

 ةيضنملا للا ةغاطلا ىفدارأ نوكي نأ لمكعو اطيفا قشةنملا نيف امهجارخادارأ نوكي

 نكي مو مالا اذه نع نالف ىنفرص :لاقي امك هيف ببسلا ناك هنال هيلا جارخالا فاضاو

 ّنا ىلع ّلد دق ليلدلا نال ةبوقعلا هجو ىلع ضزالا ىلا امهطابهاو ةّنجلا نم امهجارخا

 مهيلع ءاسا دقف ءايبثالا ىلع باقعلازاجا نمو لاح ىلع حئابقلا مهيلع زوجي ال ءايبنالا

 نال ةّئبملا نم مدآ هللا جرخا اًئاف هانلق ام ّمص اذاو .ىلاعت هللا ىلع ةيرفلا مظعاو ءانئلا

 ضزالا ىلا هطابها ىمثالاريبدتلاو ةمكحلا تضتقاف ةرجشلا نم هلوانتب ترّيغت دق ةحلصملا

 كلذب هيلع هماعنا نال ةّنجلا بايث نم هاَيا هسبلا ام هبلسو ةقشملاو فيلكتلاب هءالتباو

 دققت نأ هلامك ناحتلإلا و, قولبلل اديدنقت كلذ عنمي نا هلو نانتمالا و لّضفتلا هجو ىلع ناك

 .«ةحنملا دعب ةنحملا بّقعيو ةحّصلا دعب مقسيو ءايحالا دعب تيميو ءانغالا دعب

 مدآ هيزنت ىف ىلوالا ةلأسملا ىف ءايبنالا هيزنت ىف لِي ىدهلا ملع ىضترملا دّيسلا لاقو

 :هّصن ام مالسلا هيلع

 اذهو :اولاق ىوغف هّبر مدآ ىصعو :الفا مدآ ةّصق ىف ىلاعت هلوق هب اوقلعت اَمف»
 .دشَرلا دض ئغلاو ىوغف :هلوقب هدكاو ةحيبق آلا نوكت ال ىتَلا ةيصعملا عوقوب حيرصت

 نوكي دق ىلاعت ريكحلا نمرمالاو ءرمالا ةفلاخم ىهف ةيصعملا اما :مهل لاقي - باوجلا

 نم لوانتلا كرت ىلا ًابودنم ٍالإِي مدآ نوكي نأ اذه ىلع عنتمي الف أعم بدنلاب و بجاولاب

 كرات ىّمسي نا عنتمي سيلو ًاحيبق لعافريغو ًالضف و ًالفن ًاكرات اهتعقاومب نوكي و ةرجشلا
 ناك اوس: ةيزرما اننانقلا رم ةنييستا 6 انقييفتاول] كراق كللدو وكسب انك اضاع لادنلا

 ىناصعفريخلا نم اذكو اذكب ًانالف ترما :نولوقي اذهل و ةرهاظ صاع هاب ًالفنوا ًابجاو
 .ًابجاو هب هرما ام نكي مل ناو ىنفلاخو

 لوانتلا كرت نم هيلا بدن ام لعفول هنا ملعن انال باخ هنا هانعف ىوغف :هلوق اًماف

 باخ دقف هيلا بدن ام ىلارصي ملورمالا فلاخ اذاف ميظعلا باوثلا ٌقحتسال ةرجشلا نم

 ّنأ ىف ةهبش الو عانتمالاب قحتسي ناك ىذلا باوثلا ىلارصي مل هنا ثيح نم ةلاح ال
 :رعاشلا لاق ةبينلا لمتحي ىوغ ةظفل

 اال ئغلا ىلع مدعيالوغي نمو هرما سانلا دمحم ًاريخ قلي نف
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 لوا دلج ءهبدن ىاعد حرش

 فصوت نا بجوي اذه سيل وا ةيصعم بدنلا كرت نوكي نأ زوجي فيك :ليق ناف

 نوداكي ال مهثال ةيصعملا نم نوكفني ال مهنا و لاح لك ىف ةاصع مهاب فا ءايبنالا
 ؟بدنلا كرت نم نوكفني

 ىدعي الو هيلع ساقي ال زاجملاوزّوِجَت و عسوت صاع هّناب بدنلا كرات فصو :انلق

 .ةعصوم نبع هب

 ىف هقالطازجي مل لضفالا و ىلوالا كرات و حيبقلا لعاف ىف ةقيقح هنأ :ليق ولو

 انكل مهوم دييقتريغب هقالطاف حئابقلا ىفرثك دق هلامعتسا ّنال دييقتلا عم ألا لقي ءايبنالا

 مهئا تدرا ناو .كلذ زوجي الف حئابقلا اولعف مهتا ةاصع مهئا مهفصوب تدرا نا :لوقن

 .كلذك مهف ىلوا ناك و باوثلا اوقحتسا هولعف ول ام اوكرت

 هلوقل ىنعم ئاو ' ىَدَهَو ِهَيَلَع َباَنَق ُهُيَرُهاَبَتْجا مث :ىلاعت هلوقل ىنعم ّىاف :ليق ناف
 ةبوت لبقي فيك و " ُميِحّيلا ُباَوتلاَوْه ُهَنِإِهَيَلَع باَتَف ٍتاَمِلَك ِهَبَر ْنِم ُمَدَآ ََلَتَف :ىلاعت
 ؟حيبقلا لعفي مل نم بوتي فيك ما بنذي مل نم

 هلا طقسلا فاو كاقنلا طاقنلا هين ئريققاانلرضا لهو انودعتةنوتلا اك انلق

 اهوبقف باوثلا قاقحتسا وه هرّبؤتو ةبوتلا هبجوت ىذلاو ًالّضفت اهدنع باقعلا ىلاعت
 هتبوت لبق هّنأ هيلع بات :ىلاعت هلوق ىنعُف .اهيلع باوثلا نامضوه امنا هجولا اذه ىلع

 هنال باوجلا اذه نم ةريغص الكا مدأ ةيصعم ّنا ىلا بهذ نمل ّدِبالو اهباوث هل نمضو

 قحتسمي ال ةرفكم لصالا ىف تعقو دق هتيصعمو هلرفغيو هتبوت لبقت فيك :هل ليق اذا

 دقن نأ نيك نق ةنوتلا وءاوكلاام ىلا عوجملا نسر ل نك 1 باقنلا نم انيس يلع
 نوكيو ءهيلا عوجرلاو ىلاعت هللا ىلا عاطقنالا ليبس ىلع ًاحيبق هسفن نم دهعي ال نم

 نمت عقت نأ نسحي امك أفطل اهنوك و اهب باوثلا قاقحتسا عضوملا اذه ىف اهنسح هجو

 هي هلم م نتا كاسل قركوت ل ةيرقلا ةاو باقنلل ىيييس ريهدتا لع لك
 .باقع الو مذ طاقسا ىف ةرثؤم نكت مل ناورئاغصلا نم ةبوتلا اوزّوج اذه و باقعلا

 .17١؟ هط.١
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 ءا6
 ب جوي ا ير رح ل ربل ع جر تجب: ج”*قبو

 «اهنم هتجرخا نا ىلا»

 لكا نع ىبنم الفلا مدآ ناربخا هنال هومتركذ ام فالخب نآرقلا نمرهاظلا :ليق ناف
 اَُكَهْنَأ ملأ ... :هلوقب و ٠ ' َنيِمِلاَطلا َنِم اَنوُكَتَف ةَرَجَّنلا هذه اَرَرَقَتَاَلَو ... :هلوقب ةرجشلا

 ناب صعي ملو هنع ًاّيهنم لعف ناب ىصع الفي هّئاب بجوي اذهو .'...ِةَرَجَّسلا اَمُكَلَي ْنَع

 .هب ًأرومأم كرت

 كارتشا الو لامتحا اهيف سيل ةغيصب اندنع ناّصتخي اسيلف ًاعمرمالاو ىبنلا اما :انلق

 ةلخ كييتملا ةهازكي ابيت ىبنلا نوكيا وررتمألا ظفلي ىتيتيو: ىبتلا ظفلب اندتعرم دقو

 ىلاعت هّنا امك ايهان ةقيقحلا ىف نكي مل اهبرق هركي مل و ةرجشلا هذه ابرقت ال :ىلاعت لاق اذاف
 ارا نكي ل كلة وري لوا ءارذاظمات ةقللعلاذإ عيب" ىوتتل اه اراققا همنا ا
 اذه نوكي نا بجيف لوانتلا كرتل ةدارا ةرجشلا هذه ابرقت الو :هلوق حمص دق ناك اذاف

 يتلا نسما ناك فايع وم رق هلا هل نما يقسو هع اهي دانس اعاذو ارم لوتقلا

 رومأملا لعفلا ىف ًابيغرترمالا ناك امل و .هسفن لعفلا ىف ًاديهزتو لعفلا نم عانتمالل ًابيغرت
 لوقيف دهاشلا ىف نافصولا ناذه لخادتي دقو .ايهن ىّمسي نازاج هكرت ىف اديهزتو هب
 نع كتيهن :لوقيو هئاقل نع هاهم هنا ديري اًئاوريمالا تلي ال ناب ًانالف ترما دق :اندحا

 .هتلصاومب كترما هانعم اًئاو ديز رجه

 هكرت نوكي لب حيبق ريغ ىهنم و حيبق ئهنم ىلا ًامسقنم ىهتلا متلعج الأ :ليق ناف
 ؟بجاوريغو بجاو ىلا امسقنمرمالا متلعج امك هلعف نم لضفا

 بجاوريغ و بجاو ىلا دهاشلا ىف هب رومأملا ماسقنا الر هاظ نيرمالا نيب قرفلا :انلق
 اهب ٌقحتسي ىتَلا ةنسحلا لاعفالا ىف نا عفدي نأ أدحا نكمي سيل و فاخ الو عوفدم ريغ
 اكاشم بجاولا ناك اذاف كلذك نوكي ال ام اهيف و بوجولا ةفص هل ام باوثلاو حدملا

 كرتلا ةهاركب الا هقرافي سيلف هب حدملاو باوثلا قاقحتساو هل ةدازالا لوانت ىف بدتلل

 ريغ و حيبقلاب قّلعتت ةهاركلا انلعج ولف كلذك سيل لفنلا و هوركم هكرت بجاولا نال

 .780 ؛ةرقبلا ١.
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 لوا دلح .هبدن ىاعد حرش

 بجاولاريغو بجاولاب قّلعتي هنمرمالا انلعج امك ىهنلا كلذكو ىلاعت ميكحلا نم حيبقلا

 . لوقعلا 3 امينيب ليلا تويت عموم دعلاو تجلاولا نيب قرفلا مقتل
 000 ل

 ؟نيملاظلا نم انوكتف :ىلاعت

 اق ةيرا اه لهفت تاوقلا نم هقحتس اك اماءاتسكو انسفلا ادصقن نأ ءافعماءانلق

 ًاّمحتسم نكن مل ناو باوثلا هي رحاب ْش

 توف نم نفسرم نأ روجيف قدشملا كنس ل وهف اهي دحيم ىلا ةنعاطلا لوقف لبق
 ىنعموه اذهو ةّقحتسملا عفانملا هسفن تّوف نم كلذب فصوي امك اهل ملاظ هّناب هسفن

 "نمل الخلا و وكشف دال اهفشلوق

 ليبس ىلع ةّنجلا نم جرخا ملف ةيصعم مكلوق ىلع ف0 مدأ نم عقي مل اذاف :ليق ناف

 ىلع سابللا بلسو ةّنِجلا نم جارخالا نا الولو هجولا اذه ىلع هسابل بلسو ةبوقعلا

 َيِروُو اَماَمُهَل َىدَّبيِل ُناطَِشلا اَمُهَل َسوْسَوَف :ىلاعت هللا لاق امل بنّذلا ىلع ءازيملا ليبس
 '؟... هيف اًناَك اَمِماَمُهَجَرْخَأَف ... :رخآ عضوم ىف ىلاعت لاقو «"...اًمهِتآَوَس َنِم اَمُهّْنَع

 ةبوقعب سيل عفانملاو تاذّللا بلس قال ًاباقع نوكي ال ةّنجلا نم جارخالا سفن :انلق
 كلذك و ةناهالا و فافختسالا ليبس ىلع ناعقاولا ملالا و برضلا ىه ةبوقعلا انا

 نأ زوجي و ًاباقع نوكت نازوجي اً رومالا هذه تناكولو ةءوسلا ءادباو سابللا عزن
 هّقحتسي نأزوجي ال باقعلا ّنا ةلالدب هريغ ىلا باقعلا باب نع اهاتفرصل هريغ نوكي

 اميف ىلواوهف ةبوقعلا ليبس ىلع ًاعقاو نوكي نأزوجي اميف كلذ انلعف اذاف اي ءايبنالا
 .كلذك نوكي نآزوجي ال

 ؟ةبوقع نكت مل نا كلذ هجو اف :ليق ناف

 و ةّنجلا ىف 30 مدآ ةيقبت ىضتقت ةحلصملا ّنا ملع ىلاعت هللا نوكي نا عنتمي ال :انلق
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 عاا/
 د ا و ع يي ا ا ل تأ يي ببب7جحج ع

 «اهنم هتجرخا نا ىلا»

 راص و ةحلصملا ىف لاحلا تريغت اهنم لوانت ىتمف ةرجشلا نم لوانتي مل ىتم اهيف هفيلكت

 كح سابللا بلس ىف لوقلا كلذك و ةحلصملا وه اهريغ راد ىف هفيلكتو اهنع هجارخا
 كلذ زق هيف قف ةحلضملا ثناكامك ةخلضلا وع ةرجشلا نم:لواتلا دعي هغرت نوكي

 امهدنع نّيزو امهيلا سوسو ثيح نم ةّنجلا نم امه جرخم هّناب سيلبا فصو اناو

 قّلعت هب قّلعتي هّنكل هيلع ءازجلا ليبس ىلع نكي مل ناو جارخالا هدنع نوكي ىذلا لعفلا
 امدقا ىّبح امهاوغا ثيح نم امهتآوسل ئدبم هّناب فصو كلذكو ةحلصملا ىف طرشلا

 ا ااا

 اذه لثم نم باقعلا اهب قحتسي ال ةريغص الفلا مدآ ةيصعم ّنا ىلا بهذ نمل ّدِبالو

 باقعلا نم هريغ وا ةئبملا نم جارخالاب هّيبن ىماعت هللا بقاعي ن نأ 1و كفيك و لايتواكلا

 هللا اندّيعت نم نوكي فيك و ةناهالا و فافختسالاب ًانورقم نوكي نا نم دبال باقعلاو

 سفن ّىاو ةناهالاو فافختسالا ىلاعت هنمو اّنم ًاَّمحتسم ليجبتلاو ميظعتلا ةياهنب هيف

 آلا 82 ءايبنالا ىلع كلذ لثمزيجي امو تّكبم خّبوم ناهم هردقب فختسم ىلا نكست
 !.«مطزانم هيضتقت ام ملعي الو مهقوقح فرعي ال نم

 سلجم ركذ ىفرشع سمانا بابلا ىف الفا اضرلا رابخا نويع ىف هلل قودصلا ىور

 :هّصن ام ءايبثالا ةمصع ىف نومأملا دنع ذك! اضرلا

 ناميلس نب نادمح نع ىبا ىنثّدح :لاق ىثرقلا ميت نب هللادبع نب ميمت انثّدح»

 ىلع اضرلا هدنعو نومأملا سلجم ترضح :لاق مهجلا نب دّمحم نب ىلع نع ىروباسينلا
 سي سي تي اي ا بس

 هللا نأ : :ة91 لاقف - ؟ىوغف هّبر مدآ ىصعف :ّلج وّرع هللا لوق ىنعم اف :لاق .ىلب :لاق

 الر امثئِيي ُتِيَخأدَكي اًهْئِمدلُكَوَدَّكلا كفقتَو تن نكشا :مدأل لاق ىلاعت و كرابت

 :امه لقي مل و ' َنيِمِلاََظلا َنِم اًنوُكَتَف - ةطنحلا ةرجش ىلا امه راشاو- َةَرَجَّشلا ِهِذهاَبَرْقَ

 نم الكا اَناو ةرجشلا كلت ابرقي ملف اهسنج نم ناك اّمت الو ةرجشلا هذه نم الكأت ال

 ١. ص :ءايبنالا هيزنت 4.
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 لّوا دلج .هبدن ىاعد حرش

 واد ةركشلا وره نك امك بز مح اين اهيزرع لاق انيبتلا عا ظيدتلا نيود قااخ قوق

 نيكلم انوكت نا آلا اهنم لكالا نع امكهني ملو اهريغ ابرقت نا امكاهم اّماو اهنم الكأي مل

 لبق ادهاش اّوحو مدأ نكي مو نيحصانلا نمل امكل ىنا امهمساق و نيدلانحلا نم انوكتوا

 نم كلذ ناك و هللاب هنيميي ةقث اينم ًالكأف رورغب امهآلدق بذاك هللاب:فلخ نم كلذ

 رئاغصلا نم ناك امناوراّنلا لوخد هب قحتساريبك بنذب كلذ نكي ملو ةّوبنلا لبق مدآ

 اّيبن هلعجو ىلاعت هللا هابتجا اَملف مهيلع ىحولا لوزن لبق ءايبنالا ىلع زوجت ىتَلا ةبوهوملا

 ّمُث © ىَوَقَق ُهَّبَر ُمَدآ ىَصَعَو ... :لج وزع هللا لاق ةريبك الو ةريغص بنذي ال ًاموصعم ناك
 َمِيِهاَرْبِإَلآَو احوُنَو َمَدآ ئَطْصا هللا َّنِإ :لج ورع لاقو "٠ ىَدَهَوِهّيَلَع َباَنَ ُهُبرُهاَتْجا
 '.«ثيدحلا ..." َنيِمِلاَعّْلا ىلَع َناَرَمِعَلَآَو

 نع ىور» :ةرابعلا هذهب ايي اضرلا تاجاجتحا ىف جاجتحالا ىف لب ىسربطلا هاورو
 ”.«ثيدحلا ...نومأملا سلجم ترضح :لاق هنا مهلا نب ىلع

 نويعلا نع ًالقن ىلوالا كرت مدآ باكترا باب ىف 'راحبلا سماخ ىف هي ىسلجملا هلقنو

 ىف قا نينمؤملاريما لوق حرش ىف ةعاربلا جاهنم ىف هيلي وخلا هّللا بيبح ازريم جاحلا لاقو

 :هّصن ام نويعلا ةياور لقن دعب «اراد مدأ نكسا مث» :هلوقب ةغالبلا جهن بطخ نم ةبطخ لوا
 فلاخم و مهنع هانيكح امك ةلزتعملا بهذمل قباطم ىرت امك ثيدحلا اذهو :لوقا»

 دبالف ىحولا لوزن لبق ءايبنالا ىلع ةريغصلا رودص زاوجب هليذ حيرصتل ةّيمامالا لوصال
 دنسلا ةلسلس ءاهتناوا جاجتحالا ىف امك لاسزالا ثيح نم هدنس فعضل هحرط نماَما

 هللادبع نب ميمت انثدح :هيف دنسلا ناف نويعلا ىف امك ىثرقلا ميمت نب هللادبع نب ميت ىلا

 دّمحم نب ّىلع نع ىروباسينلا ناميلس نب نادمح نع ىبأ ىنثدح لاق ىشرقلا ميمت نب
 ىئثرقلا ميت نب هللادبع نب ميمت» :لاق ثيح ةصالخلا ىف ةمآلعلا هفَعْض دقو مهجلا نب
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 عا
 جي يحجي جي م يح ل عك لا جل تبع ب ب ب مييبتحييجا

 «اهنم هتجرخا نا ىلا»

 «فيعض هيوباب نب دمحم رفعجوبا هنع ىور ىذلا

 :كتدعبب نا و: ةققتلا لع ةلعاوا

 ضعب ةيشاح ىف هتيأر ام ىلع ىسربطلا هلا دقو بهذملا لوصا قباطي امب هليوأتوا

 باكتراو ةبودنملا كربت ةبوهوملارئاغصلاب دارأ ذا اضرلا لعل و» :هلوقب جاجتحالا خسن
 .«حييبقلا لعفلا نود لعفلا نم هوركملا

 نكمم ريغ هب ةياورلا ليوأت ّنا آلا بهذملا لوصا ىضتقم ناك ناو هركذ ام ّنا هيفو
 ةياورلا ىف درو امبسح ىحولا لوزن لبق امب اطل صاصتخا ال هركذ ىذُلا ىنعمابرئاغصلا نال

 اّيبن هلعجو هللا هابتجا اَملف 31 هلوق همهفي امك أضيا ةّبنلا دعب اهنع ةمصعلا بجي الو
 .ةريغص بنذي ال ًاموصعم ناك

 .ةياورلا كلتريظن ىرخا ةياور ىلع حولي لاكشالا اذه لثمو

 عم نومأملا دنع 3 اضرللرخآ سلجم ركذ ىفرشع عبارلا باب) ضيا نويعلا ىف هاور ام ىهو
 هدانساب 3 ءايبنالا ةمصع ىف مهجلا نب دمحم نب ىلع هب باجا امو تالاقملاو للملا لها

 لها نم تالاقملا لها لاا اضرلا ىسوم نب لعل نومأملا عمج امل :لاق ىورهلا تلصلا ىبا نع

 مقي ملف تالاقملا لهارئاسو نيئباصلاو سوجملاو ىراصنلاو دوهيلا نم تانايدلاو مالسنالا

 نباي :هل لاقف مهجلا نب دّمحم نب ىلع هيلا ماق ًارجح همقلا هنأك هتّجح همزلا دقو الا دحا

 ىوغف هّبر مدأ ىصعو :هللا لوقب لوقت اهف :لاق .معن :لاق - ؟ءايبثالا ةمصعب لوقتا هللا لوسر

 الو شحاوفلا هللا ءايبنا ىلا بسنت الو هللا قتا اع اي كحيو :لكا اضرلا لاقف (لاق نا ىلا)

 و «ملعلا ىف نوخسارلاو هللا الإ هليوأت ملعي الو :لاق دق لج وّرع هللا ّناف كيأرب هللا باتك لوأتت

 و هضرا ىف ةّجح مدا قلخ لج وّرع هللا َناف ىوغف هّبر مدآ ىصعو :مدأ ىف لجوّرع هلوقاَما

 بجي هتمصع و ضزالا ىف ال ةّنجلا ىف مدأ نم ةيصعملا تناكو ةّنجلل هقلخي مل هدالب ىف ةفيلخ

 مصع ةفيلخو ةّجح لعج و ضرالا ىلا طبها اَملف هللارماريداقم َمتيل ضزالا ىف نوكي نأ

 '(ثيدحلا) ...نيملاعلا ىلع نارمع لآو ميهاربا لآو احونو مدآ ئطصا هللاَن :لجوّرع هلوقب

 .ميلع ملع ىذ لك قوفو ىريغ دنع ليوأت نيتياورلل نوكي نا ىسعو

 .توافت ىمك اب 147/١ :اضرلا رابخا نويع.١
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 لّوا دلج .هبدن ىاعد حرش

 و :هلوقب اهيلاراشملا ّناركذ دق ذه هتاوهرخأ لاكشا ىلوالا ةياورلا ىلع حوليو اذه
 ناك امم الو ةرجشلا هذه نم الكأت ال امه لقي ملو ةطنحلا ةرجش ةرجشلا هذه ابرقت ال

 .سيلبا سيلدتب اهريغ نمالكا اًناو هذه ابرقي ملف اهسنج نم

 نا اما ةرحتشلا نصختش نوكت نا اما هديب انيلا راسشملا لاقت نأ لاكشالا لضاحو

 انبهذم ىلع ىلوالل ًاكرت اهعون نم ىه امم اهريغ نم هلكا نوكي ال لؤالا ىلعف اهعون نوكت
 ىلع و .كلذ هلعف ىف هيلع هناحبس هللا نم ناك خيبوت ئاف انريغ بهذم ىلع ًابنذو
 امو ةرجشلا هذه نع امكتر امك اهن امنا :هلوقب امط ناطيشلا سيلدت نكمي فيك ىناثلا

 بصن هناحبس هللا ىلع مزاللا ّنا ىلا ًافاضم ةياورلا ىف درو امبسح اهريغ ابرقت نا امكان
 اهعون نم ناك اّمت اهريغ ال و ةرجشلا هذه ابرقت الو :لوقي ناب عونلا ةدارا ىلع ةنيرقلا

 .ةجاحلا تقو نع نايبلاريخأتو لهجلاب ءارغالا حبقل

 دق هذه ةملك و ةرجشلا عون ناك امنا هنع ىئبهنملا ّنا :لاقي ناب لاكشالا عفر نكميو

 مدع عم ةرجشلا هذه ابرقت ال :هلوقف عونلا ىلا اهب راشي دق و صخشلا ىلا اهب راشي

 ىنعا باطخلا قّلعتم لب لمجم باطخلا َنأ ال لمجملاب باطنخلا ليبق نم ةنيرقلا بصن

 مولعم بانتجالاب فيلكتلا ىنعا باطنحلا سفن و درفلا و ىلكلا نيب دّررم هب فّلكملا
 ناطيشلا هسّلد دقو دارفالا عيمج نع بانتجالاب طايتحالا ٍزئنيح الها مدآ ىلع مزاللاف

 ةنيرق بصني مل ثيح هللا نا :هل لاقو بانتجالل ىضتقملا طايتحالا فالخ ىف هعقواو

 ٌقحتسا و درفلا كلذ ريغ نم لكاف ضاخلا درفلا الا عونلا حابا دقف عونلا ةدارا ىلع

 ةجاحلا تقو نع نايبلاريخأت ليبق نم الو لهجل اب ءارغالا ليبق نم سيل اذهو خيبوتلا
 ىلا هل ةجاح الو ًالصا هيف ةلاهج ال ىليصفتلا ملعلاب ًامولعم ناك دق فيلكتلا سفن ذا

 بوجوب هيف مكاح لقعلا و نيرمالا نيب ًادّدرم ًالمج هب فّلكملا نوكرمالا ةياغ نايبلا
 .تالمتحملا كرتب طايتحالا

 :ءايلوال و هلل ماكحالا و رومالا قئاقحي ملعلا و ماقملا فرصاقلا رطاخلا هدّقن ام اذه

 '.«مالسلا مهيلع ماركلا

 ١. :ةعاربلا جاهنم ١//1١1.
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 «اهنم هتجرخا نأ ىلا»

 ةدقانلارئاصبلل ةدقافلا ماهوالا ضعب ىلا قبس امل ًاعفد انه مالكلا انبنطا انا :لوقا

 ًامالك دارا نم و فافختسالا و ةبوقعلا هجو ىلع ناك ةّنجلا نم ِفل مدآ جارخا نأ نم

 و لوالا كرت مدأ باكترا باب اراحبلا سماخ عجاريلف بابلا اذه ف هأنركذ م طسبا

 :لاق و موقلا تاملكركذ ام دعب همالكل ًابينذت دقع إي ىسلجملا ناف هانعم

 درو امب اولدتساو مدآ ةّصق اهب اوكَسمت ىتَلا ا ءايبنالل ةئظقخملا هبش مظعا ّنا ملعا»

 رظنا «(لاق امرخآ ىلا) هوجوب أهيف

 ىف 'ىثاّيعلا ريسفت ىنف هترابعب تاياورلا نم ذوخأم «كتّئج هتنكسا» :هلوق نا 3

 :ةلادعلا هدنب ةناوزن "يق ركملا ذه امدقَح اللون: لات ةلوق ريس

 امنا :لاق يي هللا لوسر نع لا ىلع نع هئابآ نع هيبأ نعرفعج ىبا نع ءاطع نع»
 نمالكا ىّثح اينّدلا مايا نم تاعاس عبس اهنم اجرخ ىّتح ةّنجلا ىف اًوحو مدأ ثبل ناك
 كتيأرأ بر اي :لاقف هّبر مدآ ٌجاحف :لاق كلذ امهموي نم ضزالا ىلا هللا امهطبهاف ةرجشلا

 ءىشث اذهوا هيلارئاص اناو ترص ام ّلكو بنلا اذه ىلع تردق تنك ىنقلخت نأ لبق

 ال و كنمال ىلعفو ىّتم كلذ ناكف قوقش ىلع تبلغ ,ّىلع هرّدقت نا لبق نم انأ هتلعف

 امو ىتمعنبو ةّنجلا كتتجوزو كنكسا ىَنا كتمّلعو كتقلخ انا مدآ اي :هل لاق ؟كلعف نم

 ىملع لخي مل و ىنيع نع بغت ملو ىتيصعم ىلع كحراوجب تيوق ىتّوق نم كيف تلعج

 ىنتقلخ نيحف :لاق بر اي لع كل ةّجحلا َبر اي :مدآ لاق .هلعاف تنا اّمم الو كلعف نم

 تدحجسأ مدأ اي :ىللاعت هللا لاق كتكئالم ىل تدجساو كحور نم ّف تخفنو ىقتروصو

 .«ثيدحلا ...ىتّتِح كتنكسا و ىتماركب كتأدتباو قاوامس ىف كمساب تهّونو ىتكئالم كل

 ؟ءاضنا لاقاؤ

 ىلا مدآ طبها نيح هّللا نا :ُهْلِدَي هللا لوسر لاق :لاق الكر فعج ىبا نب رباج نع»

 ىلع ىكبي و رأجي ثبلف اهميعنو ةّنجلا دعب هّدك نم لكأيف هديب ثرحي نا هرما ضنالا

 .56 صاج .؟
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 لقا دلج .هبدن ىاعد حرش

 ىأ :لاق مث اهيلايلو مايا ةئالث هسأر عفري ملف ةدجس هلل دجس هنا مث ةنس ىتئام ةئجلا

 .تلعف دق :لاق ؟كحور نم ّىف خفنت ملا :لاقف :تلعف دق :هّللا لاقف ؟ىنقلخت ملا تر

 :هللا لاق ؟كبضغ كتمحر ىل قبست ملا :لاق .تلعف دق :لاق ؟كنّتج ىّبكست ملا :لاق

 نيف تدلل لا كنار كنا آلآ هلا آل هدد لاق ؟تركشاوا تريص للف: تلغق دق
 «ريحرلا باوتلا وه هنا هيلع باتو كلذب هللا همحرف .ريحرلا روفغلا تنا كنا ىلرفغاف

 :ةرابعلا هذهم ٠'« ..ةّنلا كّجَتَرَو َتْنَأ نكشا ُمَدآاَيَو د: :ىلاعت هلوقريسفت ىف ًاضيا لاقو

 ىف هجوزو مدأ ثبل مك :رضاح اناو الفا هللادبع وبا لئس :لاق نانس نب هللادبع نع»

 دعب هحور مدآ ىف خفن ىلاعتو كرابت هللا نا :لاقف ؟امهتئيطخ اهنم امهتجرخا ىّتح ةتجلا
 و هتكئالم هل دجسا مث هعالضا لفسا نم هتجوز أرب مث ةعمجلا موي نم سمشلا لاوز
 هلا ضع قنا هدر ف كاع اسس كسب لا يبق هتك أمننا وقا ةفوي نع راع ملكا

 "«ثيدحلا ...ةّنجلا ءانفب اريصو اهيف اتابامو سمشلا بورغ دعب اهنم امهجرخاف

 : حابششالا ةبطخ ىف ةإ نينمؤملاريما لاقو
 هتلبج لوا هلعج و هقلخ نم ةريخ مالسلا هيلع مدآراتخا هرما ذفنأ و هضرأ دهم اًملف»

 ”(فييذحلا) هلكأ انيف دغرأ و: هعكح ةيكشاو

 ىسوم َنا ِيِكَي ىنلا ىلا هعفر 90 هللادبع ىبا نع هقدص نب ةدعسم نع ًاضيا هريظنو

 لاقف لعفف ةولّصلارما ىف ءامسلا ىلا جرع ثيح مدآ هيبا نيبو هنيب عمجي نا هّبر لأس
 هتكئالم كل دجساو هحور نم كيف خفنو هديب هللا كقلخ ىذلا تنا مدأ اي :ىسوم هل

 '(فيدنملابرارخ تانكي او هلكت عاناو

 :سمانخلا بابلا ىف مدأ ةمجرت ىف ”سئارعلا ىف ئبلعثلا لاقو

 بر اي :لاقف مدآرمأ ىف ىلايللا نم ةليل تاذرّكفت مالسلا هيلع ميهاربا نأ ىور و»

 ١. .فارعألا 19.
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 «اهنم هتجرخا نأ ىلا»

 الب كتّتج هتتكساو كتكئالم هل تدجسأو كحور نم هيف تخفنو كديب مدآ تقلخ

 هللا ىحوأف !؟ ةّنجلا نم كراوج نم هتجرخأو ةيصعملاب هيلع تيدان ةدحاو ةّلزب مث لمع
 .«ديدشرمأ بيبحلا ىلع بيبحلا ةفلاخم ّنأ تملع امأ ميهاربا اي :هيلا ىلاعت

 :سداسلا بابلا ىف هيف ًاضيأو

 ةّنجلا يعن نم امهتاف ام ىلع ءاّوحو مدأ ىكب :امهنع هللا ىضر ساّبع نبا لاقو»
 هللا دارأ اًملف ةنس ةئام ءاّوح مدآ برقي ملو ةنس نيعبرا ابرشي ملو الكأي ملو ةنس ىتئام

 ّقَلَتَف ىلاعت هللا لاق امك هتبوت لوبق ببس تناك تاملك هنّقل مدآ هدبع محري نأ ىلاعت

 ام تاملكلا كلت ىف اوفلتخا و ' ُمِيِحّيلا ُباَوَّتلاَوُه ُهّنِإ ِهَيَلَع َباَتَف ِتاَمِلَك ِهَبَر نِم ُمَدآ
 .ىلب :لاق ؟كديب ىنقلخت ملا ٍتر اي :لاق مالسلا هيلع مدآ نأ ىه ساّبع نبا لاقف ىه
 ىلب :لاق ؟كبضغ لبق كتمحر ىل قبست ملأ :لاق ىلب :لاق ؟كحور نم ف خفنت ملأ :لاق
 :لاق كتيصعم مؤشل :لاق ؟اهنم ىنتجرخأ ملف :لاق ىلب :لاق ؟كتتّنج ىتكست ملأ :لاق
 '.«تاملكلا ىهف ةّنجلا ىلا ىنعجرت تحلصأو تبت انأ نا ٌبر ىا

 ةبوتلا دعب هطبهأف و اهنم اوطبها :ىلاعت هللا لوق ىلا ةراشا اهنم هتجرخا نا ىلا :هلوقف

 نم ةذوخأم اهّلكو ىنعملا اذه ىف ىتلا ثيداحالا نم كلذريغ ىلا ةيلبلا راد ىلا هطبهاو

 داز خسن ضعب ىف ام ّنأ ملعف «* ...ةّنجلا ا َتنَأ نُكَسا مدا اناَّنِلَفَو » :ىللاعت هلوق

 .هلح ريغ ىف ثبللا نم «هتثبلا»وا ثكملا نم «هتثكما» ةملكلا نوك نم داعملا

 .7ا/ .ةرقبلا ١.

 .١3صسص .؟
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 «كتمحرب ةكلهلا

 احن اَنْلَمرَأَدَقَل » :فا ارعالا ةروس ىف ىلاعت هلوق اهنم تاّيآلا نم ةذوخأم ةرقفلا هذه
 'ٍيِظَع وَ ِتاَدَع َمُكيَلَع ُفاَحأ نإ يع هل نِم مك ام هلل اودع ِمَوَق اَي َلاَقَف ِهِمَوَق لإ

 نب اننار ابار ذك نيرا اًققرلاَو يللا يف ُهَعَم َنيِلاَ اَنيجْمَأَف ُويَّذَكَف (هلوق ىلا)

 ربك َناَك نإ هوما ذِإ جنات مهلعلْئاَو» :سنوي ةروس ىف للاعت هلوق
 ةيازتق رك كما امال وت ِهّللا كَعَف ِهَّللا ٍِتاَيآب ىريكحْدَتَو ىِماَقَم َمُكِيَلَع
 هقف مو ةاننحتت ا دك هلوق ىلا - . نورين الو َكِاصُقا ٌوُكدَتْع ْمُكِيَلَع زُكتذَأ نكي

 ةروس ىف لاف هنلوق و.« ؟..اًمتايآب اون دك نذل اَنَْرْعَأَو قبالَخ م َمُهاَتْلَعَجَو يّلُقْلا ىف

 0 ىلا -“ َنيِلَسْرُمْلا وُ ُمَوَق ٌتَبّذُك» :ءارعشلا
 نوُحْمْلا لفل فُهََم نموت © نوملاَنِم عم نَمَو نجحوا حت و ين

 .«* َيِقاَيْلا ُدَْب اَنقَرعَأ رم

 هيلا انرشا امك ذِي هنأشل ميظعت هيلا كلفلا ةفاضاو ىلاعت هللا ىلا لمحلا ةبسن ىنف

 ةقباسلا ةرقفلا ىف

 ١. .فارعألا 09.
 .2؟ .فارعألا .؟
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 «كتمحرب ةكلهلا نم هعم نمأ نمو هتّيجنو ككلف ىف هتلمح ضعبوا»

 ...'َنيِلَسَرُمْلا يون ُمَوَق تَبَذَك » :ىلاعت هلوقريسفت ىف نايبلا عمج ىف هلي ىسربطلا لاقو
 :هّصن ام ١1١١( ءارعشلا ةروس خلا

 اننيب ضقاف ىا (احْنف َمُتيَبَو ىنْيَب ختام © ٍنوُبَذَح ىو نإ تَر) حون (لاق)»
 ُاَْيجعََف> باذعلا كلذ نم ىا «َنيِنِمؤُمْلا َنِم ىعَم َنَمَوىنَجَعَو) لاق هنال باذعلاب ءاضق
 ةءولمملا ةنيفسلا ىف نينمؤملا نم هعم نمو هانصلخف ىا (ِنوُحَّشَمْلا يَلُقْلا يف ُهَعَمْنَمَو
 هضم نمور عوق لاق ديمي ىلا د30 انقرخا رش زل تن اناوبكلا نمر عطيدخ و. ىنانلا "ىو
 ُريِزَعْلاَوُهَل كبَر َّنِإَو) (لاق نا ىلا) هب نيرفاكلا ةنيفسلا نع نيجراخلا ىا 4َنيِقاَبْلا>

 «كلفلا ىف هعم نمو أحون هئاجنا ىف «ميحرلا» قرغلاب حون موق كالها ىف ' ُميِحَيلا

 .١6و ٠ هيأ دوه ةروس ىف لاعت هلوق نم ذوخأم «هتلمح» :هلوق اّمأو

 :هّصن ام نايبلا عمجم نم نيتّيالاريسفت ىف هِي ىسربطلا لاقو
 و هلاح كلذف ىنعملاو (انرما ءاج اذا ىّتح) لاقف حون موق كالها نع هناحبسربخا مث»

 عافدنا ةّدشب ءاملا عفترا ىا ءاملاب (روُتَتلا رافو) باذعلا لوزنب انؤاضق ءاج اذا ىّتح مهلاح

 لاوقا رونتلا ىفو

 ءاملا عبن ذا قي حونل ةمالع هنم ءاملاراف مّدآأل ناكرونت هّناو ةزباخلا رونت هنا - اهوا

 كلذ ىف فلتخا مث .دهاجم و نسحلاو سابع نبا نع .هنم هجورخ دوهعمريغ عضوم نم

 ناك لب :موق لاقو «ماشلا ضرا نم ةدرو نيعب اياب حونراد ىف ناكرونتلا ّنا :موق لاقف

 8 انتتُكأ نع ئورملاوهو ةفوكلا ةيحان ىف

 تيب ىف روُنتلا ناك :لاق ليوط ثيدح ىف الإ هللادبع ىبا نعرمع نب لّضفملا ىورو
 نمأملا بورخ سدير ناك فيكفا تلقا ولاك ةفركلا د عيسم ةنعس ةلبق رود ىف ةننون وجع
 مهيلع لسرا هناحبس هللا َنا مث ٌديآ حون موق ىري نا ٌبحا هللا نا معن :لاق ؟روّدتلا كلذ

 ىجناو هللا مهقرغف أضيف اهلك نويعلا تضافو ًاضيف تارفلا ضافو ًاضيف ضيفيرطملا

 اوجرخف ءاملا بضن ىّتح ةنيفسلا ىف حون ثبل مكف :تلقف .ةنيفسلا ىف هعم نمو احون

 ١. .ءارعشلا 60 .
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 :لاق ؟ تدقل ةفوكلا ذجسم ذأ هل :كلقف ةايلابلي ءاكأ ةعيس ابق كبل :لافف: ؟اننم

 هل لاق ءامسلا ىلا هب ىرسا نيح ُهِلْيَي هللا لوسر هيف ىّلص دقلو ءايبنالا لصم وه معن
 ىلصف لزنف هيف لصف لزناف ءايبثالا ىلصمو مدا كيبا دجسم اذه دّمحم اي :الِكا ليئاربج

 '.ءامسلا ىلا هب جرع الكا ليئاربج نا مث .هيف

 نيسمخح و ةئام ءاملارهظ ىلع ترجف اهيف امب تأقتسا ةنيفسلا ّنا ىرخا ةياور ىفو

 ' .اهيلايلب أموي
 نم ةضور هطسو نافوك دجسم :لاق ةفارفعج ىبا نع ءاذحلا ةديبع وبا ىورو

 رونتلاراف هيف ًاّيبن نوعبسو بن فلا هيف ىلص ةالص نيعبسب هيف ةالصلا ةّنجلا ضاير
 "مالسلا مهيلع ءايبثالا عمجمو لباب ةّرسوهو ةنيفسلا ترجو

 نم ءاملاراف ال الِإإ حونل انلق ىا (نينثا نيجوز لك نم اهيف لما انلق) (لاق نا ىلإ)

 انركذ دقو ىثناو ًاركذ ىا نيجوز ناويحلا نم سنج لك نم ةنيفسلا ىف لما روتتلا

 (لوقلا هيلع قبس نمآلا) كدلو و كلها لمحاو ىا (كلهأ و) نيتئارقلا ةّجح ىف ىنعملا

 و ةلغاو اهماو ةنئاخلا هتارما ىهو نمؤي ال هتابرابخالاو هكالهاب دعولا قبس نم ىا

 .كلهاريغ نم كب نمآ نم اهيف لمحاو ىا (نمأ نم و) ناعنك اهنبا
 ًاناسنا نوناُت مهو ليلقرفن آلا ىا (ليلق الا هعم نمآ امو) لاقف هناحبس انربخا مث

 ةينامث مهف مهؤاسنو ةئالثلا هونبو ةأرماو الجر نوعبسو نانثا :ليقو نيرثكالا لوق ىف

 نبا نع سفنا ةرشع :ليق و :لتاقم نع فا مدآ دسج هعم لمحو ًاسفن نوعبسو

 .ا9 هللا دبع ىبا نع كلذ ىورو ةداتق و جيرج نبا نع سفنا ةينامت :ليقو .قاحسا

 ثالثو ثفايو ماحو ماس ةئالثلا هونب مهيف ناك و شمعالا نع سفنا ةعبس :ليقو

 و شبحلا نم نادوسلاو ءماس دلو مجعلا فانصاو سرافو مورلا و برعلاف مه نئانك

 لاق و) ثفاي دلو جوجأمو جوجأيو ةبلاقصلاو نيصلاو كرتلاو ءماح دلو مهريغو جنزلا

 ملف هريدقت فذح مالكلا ىفو ةنيفسلا ىف اوبكرا هعم نمأ نمل حون لاقو ىا (اهيف اوبكرا

 .توافت ىمك اب 581/4 :ىفاك ١.
 .77*عرا١ ناحب .؟

 ."05/؟ :نيلقنلا رون .'*
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 يجب ب ببي سس سي سس ىلا

 «(كتمحرب ةكلهلا نم هعم نما نمو هتّيجنو ككلف ىف هتلمح ضعبو»

 اهيف اوبكرا هموقو هلهال لاق راّمكلا كاله نم هيلع هللا هّلد ام ىلع حون فقووروتتلاراف

 تقوو اهئءارجا تقو هّللا مسب نيلئاقوا هللا مسأاب نيكّربتم ىا (اهيسرمو اهيرجم هللا مسب)

 ةمسن انك3 هاو اهزانما و انيزارخا هللا سنسد ام»» ادق و: اهيبسو [هانثا ىاااينانمرا

 و ترجف اهارج هللا مسب اولاق ةنيفسلا ىرجت نا اودارا اذا اوناك :كاّحضلا لاق و .ةججحلا ىف

 ةياكح اذه (ميحر روفغل ىتر ّنأ) تفقوف اهيسرم هللا مسب اولاق ةنيفسلا فقت نا اودارا اذا

 هيتس ف بوكا ةاهنلا تكد 1 هكا دل ا ةلاغلا هكورو ةمرقل ونا ةلاقاخع

 «ةنيفسلا بوكرب ةاجنلا تبلتجا امك ةعاطلاب ابلتجتل ةمحرلاو ةرفغملاب ةمعنلا تركذ

 :نونمؤملا ةروسو دوه ةروس ىف ىلاعت هلوق نم ذوخأم هتاف «ككلف ىف» :هلوق اّماو
- 
 ع

 «' ...اًنيَحَوَو اَنِنِمْعاب ةكلعلا عَّنّصا ...)
 م

 :هّصن ام لؤالا دروملا ىف نايبلا عمج ىف ىسربطلا لاق

 ىا (اننيعاب) كب نمآ نمو تنا اهبكرتل ةنيفسلا لمعا ىا (كلفلا عنصاو) لاقف»

 ررضلا عفدي ناك اذا هريغل ىنارلا ظفح كايا انظفحب ليوأتلاو ساّبع نبا نع .اّنم ىأرمب

 مهترضحيب و كب نيلّكوملا ةكئالملا نيعالاب دارا :ليق و .ظفحلا ديكأتل نيعالاركذ و هنع

 و) :هلوق و مهل اميظعتو اماركا هسفن ىلا كلذ فاضا امنا و كيلا مهنيعاب نورظني مهو

 دارملا :ليق و ءملسم ىبا نع .اهاح و اهتفص نم كيلا انيحوا ام ىلع و هانعم (انيحو
 نبا نع .ىلاعت هللا همّلعف كلفلا ةعنص ملعي مل ذك هّنا كلذو اهعنصا نا كيلا انيحوب

 «هتأيهو هضرع و هلوط نم جاتحت امب كيلا ىحون اناف ىا ساّبع

 :هّصن ام نونمؤملا ةروس ىف ىناثلا دروملا ىف أضيا لاقو
 اندابع نم ىئارلا اهاري امك اهارن ثيحب ىا (اننيعاب كلفلا عنصا نا هيلا انيحواف)»

 ام لك نم كنوسرحي مهتاف نينمؤملا و ةكئالملا نم انئايلوا نيعاب هانعم :ليق و هنيعب

 روُنتلا راف و انرما ءاج اذاف) اهلعف ةّيفيك كايا انمالعاو انرماب ىا (انيحو و) هنم كعنمي

 هيلع قبس نم آلا كلهاو نينثا نيجوز لك نم) ةنيفسلا ىف لخداف ىا (اهيف كلساف
 مهنأش ىف ىنملكت ال ىا (اوملظ نيذلا ىف ىنبطاخت الو) دوه ةروس ىفرّسفم (مهنم لوقلا
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 ىا (كلفلا ىلع كعم نم و) حون اي (تنا تيوتسا اذاف) نوكلاه ىا (نوقرغم مهئا)

 مهدحجي مهسوفنل (نيملاظلا موقلا نم) انصلخ ىا (اناَجن ىذلا هلل دمحلا لقف) ةنيفسلا

 نم جور ا دعب ًاكرابم الوزن وأ ًاكرابم ًالازنا ىا (ًاكرابم ًالزنم ىنلزنا بر لقو) هللا ديحوت

 ليق ىنابجلا نع ةنيفسلاوه كرابملا لزنملا ليقو ءدهاجم نع ةاجنلا مامت كلذو ةنيفسلا
 :ليق و ءىبلكلا نعرجشلاو ءاملاب ًاكرابم ًاناكم ىنلزنا هانعم :ليق و ءةاجنلا ببس هنال

 نا ىلع دحاردقي ال هثال (نيلزنملاريخ تناو) لتاقم نع اورثك و اودلاوت مهنا ةكربلا ىنعم

 نسحلا لاق تنا آلا هيلا جاتحي ام عيمج هيفكيو ًالزنم هلزنا اذا تافآلا نم هريغ نوصي

 .«(لاق امرخأ ىلا) نونامث ليقو مهنماث حونو نينمؤملا نم سفنا ةعبس ةنيفسلا ىف ناك

 عسي ال ماقملا ناف تالصفملا عجاريلف ةنيفسلا هعنص ةّيفيك و حون ةصق دارا نمو

 .كلذ نمرثكا



 (ًاليلخ كسفنل هتذختا ضعبو»

 اّماو اهطسوتت ىا سفنلا لّلختت اهنال اما ةّدوملا ةّلُملا و» :تادرفملا ىف بغارلا لاق

 :هنم لاقي اهيلا ةجاحلا طرفل اَماو ةّيمرلا ىف مهسلاريثأت هيفرّتؤت و سفنلا لخت ابنال
 هاّمس ليق «ًاليِلَخ َميِهاَرَبهَّنل َّدَتاَو ...) ىلاعت هلوقو ليلخوهف ًالالخو ٌةَلاخم هتللاخ
 ريخ نم ّنلا تلزنا امل ّلا هلوقب ننعملاراقتفالا ءلاح لك ىف هناحبس هيلا هراقتفال كلذب

 و كنع ءانغتسالاب ىنرقفت الو كيلا راقتفالاب ىننغا مهللا :ليق هجولا اذه ىلع وريقف

 هيف ةّبحملا لامعتساك هيف اهامعتساو ةلُخلا نم لب :ليق

 أطخا دقف بيبحلاب هساق نمو :لاق للا نم ال للا نموه :ىخلبلا مساقلاوبا لاق

 هّلاخي نازوجي الو ءانثلا هنم ةّبحملا ّناف هدبع بحي نازوجبي هللا نال

 :هلوقك هتطلاخم و هسفن دولا لّلخت نم ةّلُحلا ناف هابتشا هنم اذهو

 ًاليلخ ليلخلا ىّمس هبا و ىنم حورلا كلسم تللخت دق

 اذا هتببح مهطوق نم بلقلا ةّبح ىلا ّدولاب غولبلا ةّبحملاو اناحور جزامت لاقي اذهلو
 ةلخلااذكو:ناسخنالا نض انءدارملاف هللا ق ةتحملا تلمعا اذا نكل هللق'ةتح تيا

 للختلا ةّلخلاو بلقلا ةّبح َبحلاب داري نا اًماف رخآلا ىفزاج نيظفللا دحا ىفزاج ناف
 ىف نكمي ال ىا ةّلخ الو هيف عيب ال ىلاعت هلوق و كلذ هيف داري نا هناحبس هل اشاحف

 سيل ناو هناحبس هلوق ىلا ةراشا كلذو ةّدومب اهبالجتسا الو ةنسح عايتبا ةمايقلا

 ليقو تللاخ نمردصموه ليق دقف لالخ الو هيف عيب ال هلوقو ىعس ام آلا ناسنالل

 خا
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 '.«لؤالاك ىنعملاو لالخو ةّلخاو ليلخ لاقي عمجج وه

 7 :هظفل ام نيرحبلا عمجم ىفو نارقلا بيرغريسفت ىف للي ىحيرطلا لاقو
 ُالِخَأْلا> :ىلاعت لاق ةقادصلاو ةّدوملا ىا ةّلُملا نم ليعف وهو قيدصلا :ليلخلا»

 < يه ارتإ هللا دعاوي لالا قود" نيوتن لإ ادع فكل 1 لن دلو

 نع ةرابعوه :لاقي و .هيلا أجاتحم ًاريقف :ليقو ءهرما نم لّلخت دق هب ًاّصتخم ًاَيبن ىا
 .«هليلخ دنع ليلخلا ةمارك هبشت ةماركب هصاصتخاو هءافطصا

 ذختاو» :ىلاعت هلوق ىف ءاسنلا ةروس نم 170 ةيآ ىف نايبلا عمجم ىف هي ىسربطلا لاقو
 :هّصن ام («ةايلخ ,يهاربا هّللا

 ىه ىتلا ءاخلا حتفب ةلخلا نموا ةّبحملا ىه ىتلا ءانلا ّمضب ةّلخلا نم قتشم ليلخلا»

 و هبحاص للخ ّدسي نيقداصتملا نم دحاو لك ّنال ةقادصلا ىنعمب لمعتسا امناو ةجاحلا

 ىف لمعتسا امناو هبلق للخ ىف هنأكف هرارسا ىلع هبحاص علطي امهنم دحاو ّلك ّنال :لبق

 :ريهز لوق هنمو هيلا جاتحي اميفريقفلا قحلي ىذلا لالتخالل ةجاحلا

 مرح ال و ىلام بئاغ ال لوقي ةبغسم موي ليلخ هاتأ نأ و

 .ّصخ ىا للخف نالف اعد لاقي ةّبحملاب ّصخ ىذلا ليلخلا :ىرهزالا لاقو

 دارملاو هتّلخ لامكل هتّدوم ىف للخ ال ابحت ىا اليلخ ميهاربا هللا ذخّتاو) (لاق نا ىلا)

 .هللا ءادعال ًايداعمو هللا ءايلوال ًايلاوم ناك ها هلل هتلخي

 هيلع اهلعج و دورمن ران نم هذقنا امك ءوسب هدارا نم ىلع هترصن هل ىلاعت هللا ةلخب دارملاو

 .مه ةودقو سانلل اماما هلعجو هلها نع هدوار نيحرصم كلمب هلعف امكو ًامالسو أدرب

 ةّبحم هافطصا ناب هللا هّبحا ىذلا هاب هللا ليلخ ىّمس نوكي نأزئاج :جاجزلا لاق

 .ةلماك هّمات ةّبحم وه هللا بحأو ةلماك ٌةّمات

 رايتخاوهو هيلا هجئاوحب عطقناو هيلع لكوتو هللا ىلارقتفا هنال ًاليلخ ىَمس :ليقو

 ١.صس 10١5.
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 (ًاليلخ كسفنل هتذختا ضعبو»

 .ىخلبلا مساقلا ىباو ءارفلا

 ةبسنلاب هل ًافيرشت هتمحر ىلا ءارقف مهّلك قلخلا ناك ناو مسنالا اذهب هللا هّصخ اّئاو

 و هللا ميلك هّئاب ىسوم ّصخ امك هاوس هتلخ دسل وجري ال هيلاريقف هّنا ثيح نم هيلا
 هللا بيبح هاب ًادّمحو هللا حور هّئاب ىسيع

 ريغو هيلع ىحولا لازنا نم هريغ هب ّصخي ملامب هّصخ هناحبس هال ًاليلخ ىَمس امنا :ليقو

 امه انركذ نيذللا نيينعملا ىلع مسالا اذهب ءايبنالارئاس نيب نم هّصخ امناو هصئاصخ نم كلذ

 نع ىور دقو ةّوبنلاب مهّصخ هناحبس هال هنامز ىف هللا ليلخ ءايبثالا نم دحاو لك ناك ناو

 ىنابجلا ىلع ىبارايتخا هجولا اذهو هسفن ىنعي اليلخ مكبحاص هللا ذختا دق :لاق هنآ يي ىنلا

 .ٍالفاي ميهاربا اهب دّبعتي مل ءايشا هدازو هِي انّيبن هب دّبعت دقف ميهاربا هب هللا دّبعت ام لكو :لاق

 و نافيضلا فيضي ناك الها ميهاربا ناريسفتلا ىف ىور ام ,يهاربا ةّلخ هجو ىف ليقاّمتو
 هنم سمتليرصمب هل ليلخ ىلا ميهاربا لحتراف بدج مهباصا سانلا نأ و نيكاسملا معطي
 نم هرئارغألم ةنّيل لمر تاذ ةزافمب هلها نم برق اّملف هدنع كلذ بصي ملف هلهال ًاماعط

 ىلا لصو املف ًاقيقد هرئارغ ىف ام هللا لّوحف ةريمريغ نم هعوجرب هلها مغيآلئل لمرلا كلذ

 اومّدقو اوزبخ و قيقدلا نم اونجع ورئارغلا اوحتفف مهنمأ ءايحتسا مانو تيبلا لخد هله

 كليلخ دنع نم تئج ىذلا قيقدلا نم :اولاق اوزبخ نيا نم مهأسف ًابّيط ًاماعط هيلا

 ني دع ماور. ايل هايس لا اسف قرض ىسل و: ليلك هيما ابا ةلانقفا قرضلا

 .291 هللا دبع ىبا نع ةقدص نب ةدعسم نع ملسم نب نوراه نع هيبا نع ميهاربا

 هنم ةجاحل ال هاضر ىلا هتعراسم و هتعاطل ًاليلخ ميهاربا ذختا هنا هناحبس نيب م

 نفتسم وهف اكلثو اكلم 4: ضرألا ق اكو َتاَناَمَلا قاَم هنو لاقق ةتلخ ىلا ةناحتس

 '.«هيلا نوجأتح قلخماو هقلخ عيمج نع
 مههاربا هللا ذفتا اهلجا نم ىتلا ةّلعلا باب ىف 'عئارشلا للع ىف هيفي قودصلا لاق

 :هّصن ام ًاليلخ
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 ىدابادعسلا نيسحلا نب ىلع انثدح :لاق هِفِيَي لكوتملا نب ىسوم نب دّمح انثّدح»
 نال تلق لاف: ركذ نقع ربمع ىا' وبا نهدي نع قزيلا هللا دبع نا ني نجا نع

 .ضرالا ىلع هدوجس ةرثكل :لاق ؟ًاليلخ ميهاربا لج وزع هللا ذختا مل :ف هللادبع

 مشاه نب ىيهاربا نب ىلع انثّدح :لاق ِلَي ىنادمهارفعج نب دايز نب دمحا انثدح

 تعم :لاق قا اضرلا نسحلا ىبا نع دلاخ نب نيسح لا نع دبعم نب ىلع نع هيبا نع
 و أدحا دري مل هنال ًاليلخ ميهاربا لجوزع هللا ذختا :لاق هنا © هيبا نع ثّدحي لف ىبا

 .لجوزع هللاريغ أدحا لأسي مل

 نع ىفوكلا ىدسالا دما نب دمحم انثّدح :لاق هيلي ىنابيشلا دّمحم نب دمحا انثّدح

 دّمحم نب ىلع تعمس :لاق ىنسحلا هللادبع نب ميظعلادبع نع ىمذألا دايز نب لهس
 لهاو دّمحم ىلع هتالص ةرثكل ًاليلخ ميهاربا لج وزع هللا ذختا امنا :لوقي 9 ىركسعلا

 .مهيلع هّللا تاولص هتيب

 ميهاربا نب دّمحم دمحاوبا انثّدح :لاق ىرصبلا ىلع نب ورمع نب دّمحم نسحلاوبا انثدح

 نب هللادبع نب دّمحم نسحلاوبا انئّدح :لاق ةبيط دجسم ىف اهب ىتسبلا مالا جراخ نب

 (زيرح)ريرج انثّدح :لاقرهاز نب ىلع انثدح :لاق ديعس نب ورمعركبوبا انثّدح :لاق دينجلا

 َدَي هللا لوسر تعم :لاق ىراصنالا هللادبع نبرباج نع ىفوعلا ةيطع نع شمعالا نع

 .ماين سانلاو ليللاب هتالصو ماعطلا هماعطال الا اليلخ ميهاربا هللا دعاه لوقب

 ىبا نب دّمح نع ديزي نب بوقعي نع هللادبع نب دعس انثّدح :لاق يي ىبأ انئّدح

 ذختا امل :لاق ةظيرفعج ىبا نع هاور نّمع ناورم نب دّمحم نع نامثع نب نابا نعريمع

 ناضيبا نابوث هيلع ضيبا باش ةروص ىف توملا كلم ةّلخلا ةراشبل هاتا ًاليلخ ميهاربا هللا
 ميهاربا ناك و رادلا نم ًاجراخ هلبقتساف رادلا ذهب ميهاربا لخدف أنهدو ًءام هسأررطقي

 ةجاح ىف موي تاذ جرخف هحاتفم ذخاو هباب قلغا ةجاح ىف جرخ اذا ناكو ارويغ الجر

 هتذخاف لاجرلا نم نوكي ام نسحاك متاق لجربوه اذاف هباب حتفف عجر مث هباب قلغاو

 ّقحا اهتر :ريهاربا لاقف اهينلخدأ اهتر :لاقف ؟ىراد كلخدأ ام هللادبع اي :هل لاقو ةريغلا
 ىنبلستل ىنتئج :لاق و ميهاربا (عزفف) حرفف توملا كلم انأ :لاق - ؟تنا نف ىتم اهب
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 (ًاليلخ كسفنل هتذختا ضعبو»

 :ريهاربا لاقف هتراشبب تئجف ًاليلخ ًادبع لج وّرع هللا دمت نكلو ال :لاقف ؟ىحور
 :لاقف ةراس ىلع لخدف :لاقوه تنا :لاق - ؟توما ىّتح همدخا ّىلعل دبعلا اذه نف

 .اليلخ ىنذختا هللا َنا

 دي نسحلا انكتدح :لاق راظعلا ىحي نب دّمح انثّدح :لاق نسحلا نب دمحم انثّدح

 نع ديزي ىبأ نب دواد نع دمحم نب هللادبع نع ةمروا نب دّمحم نع نابا نب نسمحلا

 مهءاج 32 ميهاربا ىلا نولسرملا ءاج امل :لاق 30 هللادبع ىبأ نع لاله نب هللادبع
 و هللا مسب :اولوقف متلكا اذا :لاقف هنمث ام انربخت ىّتح لكأن ال :اولاقف .اولك :لاقف لجعلاب

 ليئربجو ةعبرا اوناكو هباحصا ىلا الإ ليئربج تفتلاف :لاق .هلل دمحلا :اولوقف متغرف اذا

 رانلا ىف 941 ميهاربا ىلا انمل :غ) هللادبعوبا لاق .ًاليلخ اذه ذختتي نا هلل وح :لاقف مهسيئر

 .الف كيلا اَما :لاقف - ؟ةجاح كلا ,يهاربا اي :لاقف ىوهيوهو ءاوه لا ىف لإ ليئربج هاّقلت

 ىبا نع انباحصا ضعب نع ىلع نب نسحلا نع ةمروا نب دّمحم نع دانسالا اذهب
 ىلالجو قّرعو :اهيلا لج وزع هللا ىحوارانلا ىف ذك ميهاربا ىتلا انمل :لاق فا هللادبع

 ام ميهاربا ىلع ًامالسو أدرب ىنوكران اي :لج وزع هللا لاق ال :لاقو .كنبّدعال هيتيآ نئل

 .مهءام تنخس امو ماَيا ةثالث اهب دحا عفتنا

 ىفنرا َبر :الئ ميهاربا لوق ىف لوقي روفيط نب دّمح نب هللادبع نب دّمحم تعمس و

 نيحلاصلا هدابع نم ادبع روزي نا ميهاربارما لج وزع هللا ّنا ةْيآلا ...ىقوملا ىبحت فيك
 .اليلخ هذختا ميهاربا هل لاقي أدبع ايندلا ىف ىلاعتو كرابت هلل ّنا :هل لاق همّلك اَملف هرازف

 نا هلآسفوه هنا ميهاربال عقوف قوملا هل ىحي :لاق ؟دبعلا كلذ ةمالع امو :ميهاربا لاق

 :لاقيو .ةّلخلا ىلع ىنعي ىلق ّنأمطيل نكلو ىلب :لاق - ؟نمؤت موا :لاق قوملا هل ىحي

 نا لجوّرع هّبر لأس ميهاربا ناو لسرلل تناك امك ةزجعم كلذ ىف هل نوكي نأ دارا هنا

 هنبأ حيذب هرما ال وهو ءاوسب ءاوس نحلا هلجال تيمي نا لجوزع هللا هرماف تّيملا هل ىحي

 و اكيدو ارسن و ًاسوواطريطلا نم ةعبرا حبذب القا ميهاربارما لجوزع هللا ناو .ليعامسا

 ,صرحلا هب ديري ظبلاو ءليوطلا لمألا هب ديريرسنلاو ايندلا ةنيز هب ديري سواطلاف أب

 ىعم ّنئمطي و كبلق ىبحي نأ تببحا نا :لج وزع هللا لوقي هوهشلا هب ديري كيدلاو



 ما

 لوا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 ٌنأمطي ال هتاف ىدبع بلق ىف ءايشالا هذه تناك اذاف ةعبزالا ءايشالا هذه نع جرخاف

 بر :لاق امل هنا :لاقف - ؟هلاحو هّرسب هملع عم نمؤت ملوا :لاق فيك هتلأس و ىعم

 لجوزع هللا هرّرقف نيقيب نكي مل هّنا مهوي ةظفللا هذهرهاظ ناكو قوملا ىحت فيك ىنرا

 :كيقلا ىمدل ايجوقو ةيبكل اطاقا ةقعدلا سب

 نب هللا دبعركب ىبا نع فوصلا نوراه نب دّمح انثدح :لاق هيي دمحا نب نع انثدح

 نيقوي نع نصخ نيود ادكدج» لاق نادقتملا نيسملا نيدتعا دن رخو لاق نوف

 حور ضبق لجوزع هللا دارا امل :لِي نينمؤملاريما لاق :لاق ال هللادبع ىبأ نع نايبظ نب
 اي مالَسلا كيلعو :لاقف ميهاربا اي كيلع مالسلا :لاقف توملا كلم هيلا طبه اك ميهاربا

 ًاليلخ تيأر له :ميهاربا لاق .بجأف ميهاربا اي عان لب :لاق - ؟عان ما عادا توملا كلم

 دق ىهلا :لاقف هلالج لج هللا ىدي نيب فقو ىّبح توملا كلم عجرف :لاق ؟ًاليلخ تيمي
 له :هل لقف هيلا بهذا توملا كلم اي :لج وّرع هللا لاقف ميهاربا كليلخ لاق ام تعمس

 ٠.«هبيبح ءاقل بحي بيبحلا نا هبيبح ءاقل هركي ابيبح تيأر

 511 نضال



 تلعجو هتبجاف نيرخآلا ف قدص ناسل كلاسو»

 «ايلع كلذ

 رز 8 نينلالايوقرلا و انكش لل قات قزوز ةارتفلا روس: نا هلق قم ةوكأب
 «' َنيِرِخآْلا ىف ٍقَدِص َناَسِل ل َلَعْجا

 قاد هلابمر هللا ود نب راسل اوتيل كقول ميرم ةروس ىف ىلاعت هلوق و

 اق ل ا ل ل ل ا ا

 :هّصن ام «نيرخآلا ف قدص ناسل ىل لعجاو» :هلوقريسفت ىف نايبلا عمج ىف ىسربطلا لاق

 موي ىلا ىدعب نوتأي نيذْلا ىف ًاماع ًالوبقو ًاليمج ًاركذو ممالارخآ ىف ًاتيسحت ءانقا ق١

 برعلاو هتّبنب نوّرقيو هيلع نونثي نايدالا لها ّلكف هءاعد هناحبس هللا باجأف ةمايقلا

 ًاناسل ةغللا نوّمسي كلذك و اهب نوكي لوقلا نال ةراعتسالا ىلع لوقلا عضوم ناسللا عضت
 :ةلهاب ىثعا لاق

 رخس الو اهنم بجع الولع نم اهب ّرسا ال ناسل ىنتتا ىلا

 وهو ٌقحلاب موقيو هللا ىلاوعدي ممالارخآ ىف قدص دلو ىل لعجاو هانعم ّنأ :ليقو

 «ُةلدَي دّمح

 قدص ناسل مهل انلعجو» :ىلاعت هلوقريسفت ىف ناهربلا ىف هي ىنارحبلا دّيسلا لاقو
 :هظفل ام «أيلع

 ىل به بر - ليوط ثيدح ىف - دّمحم نبرفعج قداصلا نع هدانساب هيوباب نبا»

 .85و م38” .ءارعشلا ١.
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 لّوا دلج .هبدن ىاعد حرش

 الو لِج وزع هللا مكحب آلا نوئكحي ال نيذلا نيحلاصلاب ىنعي نيحلاصلاب ىنقحلاو ًامكح

 كلذ نايب قدصلاب ججحلا نم هدعب نوكي نم هل دهشي ىّتح سيئاقملاو ءازالاب نومكحي

 هلوق كلذو ا بلاط ىبا نب ننعوهو ...نيرخآلا ف قدص ناسل ىل لعجاو :هلوق ىف

 '.ًاّيلع قدص ناسل مهل انلعجو :لجوزع

 هل انبهو هللا نود نم نودبعي امو 0 ميهاربا ىنعي مهزتعا اّملف :هلوق - ميهاربا نب ىلع

 بوقعي و قاحسا و ميهاربال ىنعي انتمحر نم مهل انبهوو ًأَيبن انلعجألكو بوقعيو قاحسا
 .نينمؤملاريما ىنعي ًاّيلع قدص ناسل مهل انلعجو ُهيَْي هللا لوسر انتمر نم

 . هه ىركسعلا ىلع نب نسحملا مامالا نع ىبا كلذب ىنثّدح - ميهاربا نب ّنِلع

 ,ىراّيسلا دّمحم نب دمحا انثّدح :لاق مساقلا نب دمحا انئّدح :لاق - سابعلا نب دّمح

 مساب ىنوبلاط ًاموق نا :لفي اضرلا نسحلا ىبال تلق :لاق نمحرلادبع نب سنوي نع
 اّيلع قدص ناسل مهل انلعجو :ىلاعت هلوق نم :مه تلقف هللا باتك ىف 4! نينمؤملاريما
 .اذكه وه تقدص :لاقف

 اعد دق ناك هين ميهاربا نأربخ ىف 998 قداصلا نعريصب ىبأ نع - بوشآرهش نبا
 ”يقوتكتو قاحمإ هلاتتعوو :لاهسأ لاقق نيرخلا ق: قدص قاسل هل لع نأكل

 0 نع قدم قاس ولاَ 1 تيقن ةونا انيقرو اذن الكم رتكو

 .«إلقلا بلاط ىبا

 هّصن ام «نيرخآلا ف قدص ناسل ىل لعجاو» :ىملاعت هلوقريسفت ىف أضيا لاقو

 ىل لعجاو - ثيدح ىف ايا دمحم نب رفعج قداصلا نع هدانساب - هيوباب نبا»
 ردم ردك ىلا لمعيو هاا هناحاف#ةلئعانلا ةيقلا تانج ف دارا نيرخللا قف قدم نامل

 مهل انلعجو» :هلوق كلذ و بلاط ىبا نب ىنعوه و نيرخآلا ىف قدص ناسل ءايبنالا

 ١. ج :ناهربلا ١/715.
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 هيلع كلذ لمعت هعجات قيزقكلا قف قديص ناسل كلاسؤا

 «أَبلع قدص ناسل

 نبرفعج نع نيرخآلا ف قدص ناسل ىل لعجاو :ىلاعت هلوق - نيفلاخملا قيرط نمو

 هللا :لاقف ا ميهاربا ىلع هتيالو تضرع الا بلاط ىبا نب ىلع وه :لاق ُةْيْيَي دّمح
 .كلذ هللا لعفف ىتّيّرذ نم هلعجا

 '«الفا نينمؤملاريما وه :لاق :لاق 'َنيِرخَآْلا ىف ٍِقَدِص َناَسِل يل َلَعْجاَو - ميهاربا نب نع
 :«ًاّيلع قدص ناسل مهل انلعجو» :ىلاعت هلوق ليذ ىف ”ليزنتلا دهاوش ىف ىناكسحلا لاقو

 لاله انربخا ءقيتعلا هلصا نمزاّربلا ىسوم نب دّمحم نب ىلع نب نمحرلادبع انربخا»

 انربخا .ىعازخلا ىلع نب ليعامسا مساقلاوبا انربخا ,دادغبب نادعس نيرفعج نب دّمحم نب
 :لاق دّمحم نبرفعج ىبأ انربخا :لاق ىنأ نربخا :لاق اضرلا ىسوم نب ّىِلع انربخا :لاق ىبأ

 ىلع نب نيسحلا ىبأ ىنربخا :لاق نيسحلا نب ىلع ىبأ انربخا :لاق لع نب دّمح ىبأ انربخا
 ىنلمح ءامسلا ىلا ىب جيرع ةليل :ُْيلِقَي هللا لوسر لاق :لاق بلاط ىبا نب ىلع ىبأ ىنربخا :لاق

 اهلهاريخ :تلقف - ؟ضرالا لها ىلع هتفلختسا نم :ىل ليقف نميالا هحانج ىلع ليئربج

 ؟هّحتا دّمحم اي :ىل ليقف ىّمع نبا ىنعي ىرهصو ىبيبحو ىخا بلاط ىبأ نب اع لها اه
 هل تققتشا ىلعالا لعلا انا لاف هّبحب كتّمارمو هّبحا :ىل لاقف نيملاعلا بر اي معن :تلقف

 .أرقا :كل لوقيو مالسلا كيلع أرقي هللا َّنا :لاقف ليئربج طبهف ًاّيلع هتيّمسف ًامسا ىئامسا نم

 .««اّيلع قدص ناسل مهلانلعجو انتمحر نم مه لانبهوو» :لاق - ؟ارقاامو :تلق

 :هظفل ام ةرقفلا هذه حرش ىف ةبرقلا ةليسو ىف هي ىنايدلولا لاقو

 ىف هنع ىكح ام ىلع الفا ميهاربا ىلا ةراشا نيرخآألا ف قدص ناسل كلأسو :هلوق»

 ناسلب دارملاو نيرخآلا ف قدص ناسل ىل لعجاو :هلوقب بر لأس ثيح ءارعشلا ةروس
 و :هلوقب اللا نينمؤملاريما هيلا راشا امك ليمجلا ءانثلا هنوك لمتحي ناك ناو قدصلا

 ةةاراوهاظلا كل ءوربغ هوي لآملا عم هلربخت نسانلا ق:وملل هللا ةلمزغ قدضلا نال

 .8* ؛ءارعشلا ١.
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 لوا دلج ءهبدن ىاعد حرش

 لأس دق هنا ىّتح هتّيرذو هباقعا ددصب ناك ابر ليلخلا ناف ماقملا اذه ىف صاخشالا

 لاق اماما نتناتلل كلعاخ نا :ةلوقز ةماقالا هل هللا دعو ادعي لاق كد هقع ق ةئاقألا

 نيملاظلا ىدهع لاني ال لاق ىتّيرذ نمو

 دلولا ناف حلاصلا دلولا و ةّيرَّذلا لاؤس ماقملا اذه ىف ضرغلا نوكي نا دعبي الف

 و تماصلا لاملا نم ناسللا ىلا برقا اقطان هنوكل وه لب قدص ناسل أضيا حلاصلا

 مه انبهو و» :هلوقب ميرم ةروس ىف هيلاريشا امك هلؤس ءاطعاب هل بيجتساف ناويحلا قهان

 و قاحسا و ميهاربا ىلا عجارريمضلاف «ًايلع قدص ناسل مهل انلعجو اندنع نم ةمحر
 .مهركذ (مدقتل) مّدقتملا بوقعي

 قا نطابلا ءافضي ةقباسلا راضقالا و ةفلاسلا (نيتسلا) نورتقلا:ق البق تنك دقلو

 دمحلا هلو هللا لوحب فداصتف الفا نينمؤملاريماب ةروكذملا ةيالا لوا ةيالولاّرس نونكم

 ةمحرلا نم دارملا ناو .كلذ ىف حيرص وه ام ىّمقلا نع ىفاَصلا ىف ًادهاش هل تدجو نا

 .الِئلا نينمؤملاريما قدصلا ناسل و نيملاعلل ةمحر وهو ُييانّيبن ةبوهوملا

 هوذخا مهلعل و نآرقلا ىف همجردا ثيح اذه نع اولفغ دق نيدناعملا ّنا ىرمعلو

 ناسّلل بسانملا نال هتكاكو ىنعملا اذه (ةفاخس) ةجامس خي الو ًامساو ًاملع ال ًافصو

 ىلوالاف نيلوعفملا ىلا ّدعتم لعجلا نا عم ًايلاعتموا ًاّيلع ال نايبلا ىف ًاّيلج هنوكب هفيصوت
 هه هوك لعملا ةذاهنا نعال وب ناسللا نم الاحرلا انهو ا اينات لرغت ةلدح

 ىلوا ناك ىممسالا علا وربنخلا و ءادتبملا اهالومعم و ةصقانلا وا بولقلا لاعفا نم خساونلا

 سدق ىئاهبلا قّقحملا هلاق ام ىلعربخلاو أدتبملا باب ىفرّرقملا ناك احل هتكلو ةّيئدتبملاب
 قدصلا ناسل ناك امل ماقملا ىف و مّدقيو ءأدتبم لعجي هتوبث مولعملا ّنا ةّيدمصلا ىف هّرس

 . ةّيربخلاب ىلوا نوكيف لوهجم كلذ نإع نوك نكلو ًامولعم لإ ليلخلا هلأس ىذلا

 . أّدج كيكر َّيآلا ىف افصو ىلع لعجف ناك فيكو
 قف نيفلاخملا ءاضق: ومدة ضمتا | ضف لاق اهيل فدا و:ةكاكلا فاوحتو

 ىف ُهْيِقَي هلوق ىف اذكو .اهباب ىلع و ملعلا ةنيدم انا :نيقيرفلا نيب فورعملا ّىوبنلا ثيدحلا

 نف :لاقف .ىلب :اولاقف مكسفنا نم مكب ىلوا تسلا ؛الَوا لاق نا دعبريدغلا موي ثيدح



 ضرك

 الغ كلذ تلف هعيعاف نورخكلا 3 قديص قاتل كلاشوو

 نيئثيدحلا ىف روكذملا نا بّصعتملا معزف هديب هل ًاعفار ناك دقو ةالوم لع اذهف هالوم تنك
 ىضتقم ذاريخألا ثيدحلا ىف امّيس حضاو كلذ ةفاخسو ىملعلا ىمسالا ال ئصولا علا

 نكي مل اذا ةراشالا مسا دعب روكذملا ّنال ىلعلا اذه لوقي ناب ىلع فيرعت ةّيبرعلا دعاوق

 بساني ال ًاربخ هنوك و ةمزال فيرعتلا ىف ةقباطملاو نايب فطعوا ًاتعن نوكي نأ ًاربخ

 .هل فّرعموه لب هديب هّولعب رابخالا ضرغلا سيل ذا ماقملا

 مويلا اذه ىف هديبركبابا عفر دق ئنلا ّنا :لاق هنا هنم بجعاو كيكر اذه ّنا ىرمعلو

 '.«هلوق عنشا امو

 .دراد ىياه توافت هدش باج (25 ص) ىومرا ثدحم ثاريم باتك رد هجنآ اب هبرقلا ةليسو زا لوقنم ترابع ١.



 «اميلكت ةرجش نم هتملك ضعبو»

 ىف ىلاعت هلوق هيلع لديو فا ىسوم هتملك ىفريمضلا اذك و ضعبلا اذه نم دارملا

 ايت سوم كلا لك نرةةيأ.ليذ ق ءاسلا روس

 ىتلا ىناعملا ىلع و ةموظنملا ظافلالا ىلع عقي مالكلاف» :تادرفملا ىف بغارلا لاق

 ريثك دنعو ٌةاداوا ًالعف وا ناك ًامسا هنم ءزجلا ىلع عقي نيّيوحنلا دنعو ةعومج اهتحت

 عقي لوقلا ّناف لوقلا نم ّصخاوهو ةديفملا ةبكرملا ةلمجلا ىلعآلا عقي ال نيمّلكتملا نم

 ليق دقو ةئالثلا عاونالا نم دحاو ّلك ىلع مهدنع عقت ةملكلاو تادرفملا ىلع مهدنع

 ىناثلاو ايندلا ىف امهدحا نيبرض ىلع دبعلا ىلاعت هللا ةملاكمو (لاق نا ىلإا) كلذ فالخب
 وأ ايْحَودلإ هلل ُهَمْيكُي نأ َكَبِل َناَح اَمَو :هلوقب هيلع هّبن ام ىلعف ايندلا ىف اهف ةرغآألا ىف

 ناواورسلالا ى ايو" هيك ةزغ لإ ةاقف ارنا يوي ف أل يقرا ناظر زوو
 يذلا نإ :هلوقب نيرفاكلا ىلع كلذ مرحي هنا هنو هنييفيك انيلع خت مهل ةماركو نينمؤملل
 لَو هللا مَُمِلكُيالَو ةرِهْلا يف َمُهَل قالَ أل كيلو اليل انك مِاَمِيَأَوِهّللاٍدْهعب نورت
 0( لاق اموتلا ار ليلا تاع اا ريكا در وماتدلا درو نيك نلت

 و فرحلاو لعفلا و مسالا ىلع عقت ةملكلا و» :نيرحبلا عمجم ىف لي ىحيرطلا لاقو

 ةملك ةّيضق لكل برعلا لوقت اذه و اهتحت ةعومجملا ىناعملاو ةموظنملا ظافلالا ىلع عقت

 هججحب ىا «هتاملكب قحلا قحيو» هنمو ةملك ةّجحلل لاقيو

 .الا/ل .نارمعلآ ."*
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 ًاميلكت ةرجش نم هتملك ضعبو»

 مسا ةاحنلا فرع ىفو موهفم ىنعمل ةعباتتم تاوصا نع ةرابع ةغللا لصا ىف مالكلاو

 مل اذا اذه (لاق نا ىلا) ملكتملا لعف نع ةرابع وه سيلو هيلا دنسم و دنسم نم بكرت امل

 هتمّلك كلوقك هلامعتسا لمعتسا ناف ديز مالك تعمس كلوقك ردصملا لامعتسا لمعتسي

 مسا هّنا ليقو نسح ًاديز ىمالك اولاقف هولمعا مهنالردصم هنا ليق فالخ هيفف ًامالك

 ىضاملا لعفلا ناردصم مسا هنا ىلع لدي اًمتو نيققحملا نع باشنلا نبا هلقئوردصم

 ماللا مضب مّلكتلا هردصمو مّلكتو ميلكتلا هردصمو مّلك ةعبرا ةداملا هذه نم لمعتسملا

 ًاردصم سيل مالكلا نارهظف ماللا مضب ماكتلا هردصمو ملاكتو ةملاكملا هردصمو ملاكو

 ظفل هلولدمردصملا مساو ثدحملا هلولدمردصملا ناردصملا مساو ردصملا نيب قرفلاو

 .ثدحلا ىلع لدي ظفللا كلذو

 امهّحصا نالوق زاجوه ما ًاّيقيقح ًاقالطا ةّيناسفنلا ىناعملا ىلع مالكلا قلطي لهو

 ًامّلكتم هنوك ىنعمو ةمظتنملا ةعومسملا فورحلا مالكلاب دارملاو مّلكتم ىلاعت هللاو ,ىناثلا

 .ىسوم تملك نقلا ةزجنشلا ى انك ءاسمتلا نطبق الكلا ةحوا هنا

 كلذك ناكول هتاف ئهيدب هنالطبف نيتفش و ناسلب مّلكتم هنا نم نويرعشالا همعز امو

 :لاهومو اثر ناكل انفع ناكولو ادي ناكل هناا 3: كاك هلو ةنعاس اذ: ناكل

 ربخ الو ىهن ال ورماب سيل سفنلاب مكاق ىنعم مالكلا ّنا نم مهضعب همعز اماذكو

 كلذ (ىلع)ريغ مهضعب بيرو ًالوقعموه سيلو هيلع ليلد ال كلذ نافرابختسا الو

 اضيا لطابوهو ةدازالاو ملعلاو ةردقلاريغ مالكلا ىمست ةميدق ةفص ىلاعت ىرابلل ناب
 هلوق ليلدب ثداح هللا مالكو ءتاذلا ىلع .دئازرما توبثو لاوحالاو ىناعملا نالطبب

 فدل نفعا نمر نه دم اعر قاع

 :هّصن ام ىلاعت همالك باب ىف 'راحبلا ىناث ىف هلي ىسلجملا لاقو

 نع ىسلايطلا نع ميهاربا نب ىلع نع ىنيلكلا نع هيولوق نبا نع - ديفملا ىلاما»

 مل :لوقي 0 هللادبع ابا تعمس :لاق ريصب ىبا نع ناكسم نبا نع ىبحي نب ناوفص

 ١. .ءارعشلا 6.
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 لقا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 تلعج :تلقرودقم الو هتاذب ًارداق لزي ملو مولعم الو هتاذب ًاملاع همسا لج هللا لزي

 ثدحا مث ملكت سيلو لج وزع هللا ناك ثدحم مالكلا :لاق - ؟ًامّلكتم لزي ملف كادف
 .مالكلا

 ىف اوفلتخا نكل ًامّلكتم ىلاعت هنوك ىف للملا لها نيب فالخ ال هنا ملعا - نايب

 .همدقو هثودح و همالك قيقحت

 هريغب ماقوهو فورح و تاوصا نم فلؤم هّناو ىلاعت همالك ثودحب اولاق ةّيمامالاف

 حوللاك مسجلا ىف تاوصالا و فورحلا كلت دجوم هنا مهدنع ًامّلكتم ىلاعت هنوك ىنعمو

 ءأضيا ةلزتعملا تلاق هبو ىسوم ةرجشك مهريغ وا ىنلا وا ليئربج وا ظوفحملا

 مهضعب لاق لب ةميدق ىهو تاوصاو فورح ىلاعت همالك ّنا ىلا اوبهذ ةلبانحلاو

 ًاضيا فالغلا و دلجلا مدقب

 ةثداحلا تاوصالاو فورحلا نم ةفّلْؤم هل ةفص ىلاعت همالك ّنا ىلا اوبهذ ةّيماّكلاو

 :ىلاعت هتاذب ةمئاقلا

 ىلاعت هتاذب مئاق طيسب دحاو ىنعم همالك :اولاق و ىسفنلا مالكلا اوتبثا ةرعاشالا و

 ٠ .ميدق

 نالطبب ةهيدبلا دهشت و لؤالا بهذملا ىوس ام لاطبا ىلع نيهاربلا تماق دقو

 اهضعب ىتأيسو اهضعب مّدقت دقو اهنم لك نالطب ىلع ةريثكلارابخالا تّلد دقو اهضعب
 .نارقلا باتك ىف

 رهاظو اهتالولدمب ملعلا اذكو تاذلا ىلع ةدئازريغ ةميدق مالكلا داجيا ىلع ةردقلا معن

 افا اضرلا نع ثّدحملا ةّرقوبا لأس :لاق ىبحي نب ناوفص نع - ىسربطلل جاجتحالا

 همّلك ناسل ىأب ملعا هللا :لاقف ىسومل هللا مالك نع كادف هللا ىنلعج ىنربخا :لاقف

 لاقف ناسللا اذه نع كلأسا امنا :لاقف هناسلب ةّرقوبا ذخاف ةّيناربعلاب ما ةّينايرَلاب

 مه ام لثمب ملكتي وا هقلخ هبشي نأ هللا ذاعم و لوقت امم هللا ناحبس :لإ نسحلاوبا



 عع”

 كنك لاق عاق لئاق هلككك هل ود نق هلغيك نسيل لافت كزابت هتكلاو نوملكتم

 مف ٌقشب ظفلي الو قولخمل قولخملا مالكك سيل قولخمل قلاخلا مالك :لاق - ؟كلذ

 ريغ نم ىبهنلا ورمالا نم ىسوم هب بطاخ ام هتّيشمب ناكف نك هل لوقي نكلو ناسلو

 ريل ..: سفن قاذّدرت

 ىفن بابو لاعفالاو تاذلا تافص باب ىف بابلا اذه رابخا ضعب انتبثا دق :لوقا
 .«ناكملاو نامزلا ىفن بابو ةروصلاو مسجلا

 :هظفل ام ءاعدلا نم ةرقفلا هذه حرش ىف نامجلا دقع ىف  ىربيلكلا لاقو

 ضعب نم دارملا .ًاريزوو ًاءدر هيخا نم هل تلعجو ًاميلكت ةرجش نم هتمّلك ضعبو»

 .مالسلا هيلعو هلآو انّيبن ىلع نارمع نب ىسوم

 اهسفنب ًايفتكم نوكي ام وا لوقلا مالكلا :سوماقلا ىف
 ةداملا هذه: نم لمعتسملا ئقاملا لعفلا جال قالا وهو رده نشيل هنأ هنم دافتسيف

 ماكو مّلكتلا هردصم مّلكتو ميلكتلا هردصم ملك ةعبرا نيققحملا ضعب نع ىكح ام ىلع

 ةرابعب .هلعاف نم مالكب آلا قّقحتي ال ميلكتلا نا مث .ملاكتلا هردصم ملاكتو ةملاكم هردصم

 ىف اوفلتخا اناو هب لاغت هفاصتا ىلع نوملسملا عمجاو ملكتلا مزلتسي ميلكتلا ّنأ ىرخا

 لدت ماسجالا ضعب ىف اتاوصاو افورح دجوا هّنا مّلكتم هّنا ىنعم :هلزتعملا لاقف .هانعم

 فورحلل ارئاغم ىلاعت هتاذب امناق اميدق اَيلزا ّىنعم اوتبثا ةّيرعشالا و ,بولطملا ىنعملا ىلع

 لو ل ةزلكلا تلاسا ىيسلل ريغ و ىاقنا ذل وب نبق لا وروما: نسل ناوضألاو

 رصتقنفرخآ لح مالكلا طسبلو ةلزتعملا هلاق ام ّقحلاو .تاقلعتملا ثودح دنع كلذب

 :لوقنف لاحلا هيضتقي ام بسحب لامجالاب
 و ةعومسملا ةمظتنملا تاوصالا و فورحلا ىنعا ىوغللا هانعم مالكلا نم دارملا ّنا

 ماق ام ال هدجواو مالكلا لعف نم مّلكتملا نال اط دجوم هنا مّلكتم هناحبس هّنا نم دارملا

 نم عومسملا مالكلا نا مهداقتعال عورصملا ناسلب نجلا مّلكت نولوقي اذلو مالكلا هب

 هنا قئافلا ف ىرشخزلا نع ىكح امك عورصملاوه هب ماق ىذلا ّناو نجلا هلعاف عورصملا

 ١ ؟*/”م/١.
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 لقوا دلج :هبدن ىاعد حرش

 نورصعي موق هيلع بثوف ةّرم هب تجاهف ةرصبلا قرط ضعبب ةمقلعوباّرم :ظحاجملا لاق
 ىلع نوأكأكت امك ىلع متأكأكت مكل ام :لاقو مهيديا نم تلفاف هنذا ىف نونذؤيو هماهبا

 .ةّيدنهلاب ملكتي هناطيش ّناف هوعد :مهضعب لاقف ىّبع اوعقنرفا ةّنِج ىذ

 ةهج و رودصلا ةيلحمو مايقلا ةهج نيتهج ناونعلا اذه قدص ىف انل ّنا ةلمجلاب و

 ةهجلا ةّيلخدم نود نم ةيناثلا ةهجلاوه ملكتملا ناونع قدص حححصم و داجيالاو لعفلا

 .ةغللاو فرعلاوه كلذب دهاشلاو ىلؤوالا

 ّىلقن و ىإقع نيهجوب ىلاعت هل ىنعملا اذهب مالكلا توبث ىلع ةلزتعملا لدتساو

 نكمب ّلكو نكمترما ماسجالا نم مسج ىف تاوصالا و فورحلا داجيا َنالف ىلقعلا انما

 ىربكلا اّماو ةحضاوف ىرغصلا اَما .ىلاعت هللرودقم مالكلا توبثف ىلاعت هللرودقم وهف

 رما روكذملا ىنعملاب مالكلا داجيا نال و تانكمملا عيمج ىلع هتردق مومع نم تبث املف

 ّآلاو لعفلاب هب فصتي نا بجي هب تاذلا فاصتا ّمص ام ّلكو هب تاذلا فاصتا ّمصي

 .لاحموهو ةّوقلاب ةهج هل نوكي نا مزلي

 .ريثكف ةياورلا و ةّيالا نم ىلقنلا ليلدلا اَمأو

 ةيلقنلا ةّلدالا قابطا اوأر و مالكلا هب ماق نموه مّلكتملا َنا اومعز اًملف ةرعاشالا اّماو

 ميدقلا نوكي نا مزلي ًآلاو ىسفنلا مالكلاب لوقلا نم اوّرطضاف هل فصولا اذه توبث ىلع

 .لاحوهو ميدقلا ثودح مزليف ثداوحلل الح

 ليبق نم ناك نا هثال لوقعم ريغ هوركذ ىذلا ىنعملاب ىسفنلا مالكلا نابريبخ تناو
 عجار وهف ةّيربخلا بسنلا ليبق نم ناك ناو ةهاركلا و ةدازالا ىلا عجار وهف ىبهنلا ورمالا

 روديو مّلكتملاريمض ىف ام ىنعمب ىسفنلا مالكلا معن .هّلك كلذ نوفان مهو ملعلا ىلا

 ةيضقلاب نوّيقطنملا هنعربعيو نكممرما تارابعلاو ظافلالا هنع ىكحي ىذلا هدلخ ىف

 :رعاشلار عش و ءثحبلا لح نع جراخو هيف مالك ال اذهو ةلوقعملا
 ًاليلد داّوفلا ىلع ناسللا لعج اما و داؤفلا ىفل مالكلا َنا

 .ًاعامجا داحلا ورفك هناحبس هاوس َقاذ يدقب لوقلا ّنا ىلا ًافاضم ىنعملا اذه ىلارظان



 ع" 0

 ناف لاعفالا نم هب قّلعتت ام ةيادب ةدافال ةعوضوم فرح «نم» ةظفل ّنا ملعا []

 نوكتف ةفوكلا ىلا ةرصبلا نم ترس كلوق ىف ريسلاك دادتمالا ةّيلباق هل امم ىه تناك

 و لاصفنالا ديفتف رادلا نم تجرخ كلوق ىف جورخلاك كلذك نكت مل ناو ةياغلا ءادنبال

 عضولا ةيحان نمال دراوملا تاّيصوصخ نم أشنت تاّيصوصخلا هذهف ءوشنلا و رودصلا
 .تاماقملا نمريثك ىف كعفني متغاو مهفاف

 ىنعمب قيلأت تلعج ىف لعجلاو ةرجش نم ًارداص ىا هتمّلكب قّلعتم ةرجش نم هلوقف
 ىف «نم» ةملكو قادصملا بسحب نيدحتم موهفملا بسحب نيرئاغتم نينثا ىلا رييصتلا

 نينمؤملل لقو :ىلاعت هلوق ىف لوعفملا ىف ديز امك لؤالا لوعفملا ىف ةدئاز هيخا نم هلوق
 هتدئاف ّلعلو قحلاوهو باجيالا ىف اهتدايز زوج شفخالا غَوس و مهراصبا نم اوّضغي
 ىلوالا ةرقفلل ىظفللا لكاشتلا ةياعر عم ديكأتلا

 ىنطو ىلا عجرا نا ىل دبال :بيعشل لاق لجألا ىضق انل هنا 99 ىسوم ةّصق لمجمو

 عم ةقينللا هذه نياتغا كعضو ان بعت كاوا كودط نلف قيس لها ككاو

 رشقف هاصع ىلا غلا ىلع لحفلا لسري نا دارا ام دنع ىسوم دمعف كلوهف قلب مغ

 لسرا مث قلبا ًءاسك هيلع لاو غلا ضبرم طسو ىف هرزعو هضعب كرتو هضعب هنم

 و هتأرما ىسوم لمح لوحلا هيلع لاح اًملف أقلب الا ةنسلا كلت ىف متغلا عضت ملف منغلا

 ىعم نوكي أصع ىغبا بيعشل لاق جورخ ا دارا اّملف همنغ قاسو هدنع نم بيعش هدّوز

 ذخو تيبلا اذه لخدا :هل لاقف تيب ىف اهعومج اهثرو دق هدنع ءايبثالااصع تناكو

 و اهجرخاف هك ىف تراصو ميهارباو حون اصع هيلا تبئثوف لخدف اصعلا نيب نم ًاصع
 اهدرف اهنيعب كلت هيلا تبثوف اهريغ ذخأيل اهّدرف اهريغ ذخ و اهّدر :لاقف بيعش اهيلارظن
 وزع هللا كّصخ دقف بهذا :هل لاق كلذ بيعش ىأر اًملف تاّرم ثالث كلذ لعف ىّتح

 و ديدش درب هباصا هلها هعمو ةزافم ىف راص اًملفرصم ديري جرخف همنغ قاسف اهب لج

 .ليللا مهتجو ةملظو حير

 ىضق اَملف هتأرما ىرتًآلئِل ةقفرلا بحصي ال ًارويغ ًالجر ىسوم ناك :ساّبع نبا نعو

 اهيف هل قلاوج اهرهظ ىلع وو ناتا ىلع هلها ناكو هل مغ هعمو جرخ نيدم قرافو لجالا



 ععع

 لوا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 و ةجلثم ةملظم ةيتاش ةليل ىف كلذ ناك :ليق ةملظم ةليل ىف قيرطلا لضاف تيبلا ثاثا
 دعب نم اران ىأر و قلطلا ىف هتأرماو هدنز حدقنت ملو هتيشام تقترفتو ةعمجلا ةليل تناك

 اهجوزت ناك بيعش تنب ىهو هلهال كلذ دنع لاقف ًاران ىسوم دنعو ًارون هللا دنع تناك

 دجاوا ةلعشب ىا سبقب اهنم مكيتآ ىلعل ران تسنآ ىلا مكناكم اومزلا ىا اوثكما :نيدمب
 .قيرطلا ىلع ىنّلدي ًايداه ىا ىدهرانلا ىلع

 نم ًابّجعتم فقوف باّنع ةرجش ىف رانلا اذاف رانلا وحن هّجوت ال :سابع نبا لاق
 ىلا نوب ارز رجلا رم ءادتلا يجف خلا هور يروا كارب بخ

 :لاقف اعده فردا افيرس يباح اف نوعا ةركدشلا نم ىدوتا بيسو لاق قلتو اذا

 كيلا برقاو كفلخو كماماو كعمو كقوف انأ :لاقف كناكم ىرأ الو كتوص عمسا ىلا

 .هب نقياو لجوزع هّبرل آلا ىغبني ال كلذ ّنا ملعف كسفن نم

 ببهتلترانو ةرجش اذاف سبتقيرانلاوحن لبقاف اقايرقابلا نع ثيدح ىف ىمقلا نع

 ةرجشلا ىلارانلا تعجرو ادعو عزفف هيلا توها اهنم سبتقيرانلاوحن بهذ اًملف اهيلع
 ملو ادعف هيلا توهاف ةئلاثلاو ةيناثلا اهيلا عجرف ةرجشلا ىلا تعجر دقو اهبلا ثفتلاف

 :ىسوم لاق نيملاعلا بر هللا انا ىنأ ىسوم اي ن نا :ّلج وزع هللا هادانف عجري مل ىا بقعي

 أ َىاَصَع َىضَلاَق © ىَبوُم اَي كِئيِمَيب كَلَت امو :لجوزع لاق - ؟كلذ ىلع ليلدلا ا
 مس نم سوص «ه

 َهاَدِإَ اَماَقْلاَم © ىت م اَياَهقْل َلاَق © ىَرْخَأ ُبرآَم اهِف لَو ىهَنَع َلَعاَهِي ٌشُهأَواَهْيَلَ
 نينمآلا نم كنا فخت الو اهذخ :لجوزع هللا هادانف ادعو ىسوم اهنم عزفف 'ىعْسَن ُهِّيَح

 م اي ا اي

 ا فاخا قو ىقّدصي 75 ىعم هلسراف 0 م حصفاوه نوراه 0 5508

 '.«كيخاب كدضع دشنس :لاق ىنوبّذكي

 ؛هصن ام ةرقفلا حرش ىف ةبرقلا ةليسو ىف هني ىنايدلولا لاقو

 لا ١ا/ .هط ١.
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 عماد

 هتوك ىف قالخ هل و لاكشا ل ؛لوقا ذا اميلكت ةرجشا نم هقملك نعي و:ةةلوقا)

 هاق نموه له سدقالا هتاذ ىلا ةبسنلاب هانعم ىف فالخلاو عازنلا اماو ًامّلكتم ىلاعت

 نا حضتيس ام ىلع مهريغل ىناثلاو لوالا ىلع ةرعاشالاو «مالكلا دجوا نموا مالكلا هب

 هنوك عم ةّيتوبثلا تافصلا ةلمج ىف هدعل ًاببسراص فالتتخالا اذه لعلو .ىلاعت هللا ءاش

 تاقص لل 15 يحلو نقلا نامت ف اصتا ناكنال قئارلا و ىلاتلاك لعفلا تافع زم

 ىعاد الف قزارلاو قلاخلا ليبق نم مّلكتلا نوك نّيبت اذاف ًالثم ةردقلا و ملعلاك تاذلا

 و همدق ىفو هانعم ىف فالنلا عوقو آلا لاعفالا تافص نيب نم هزييمت و هّدعو كيكفتلل

 يذلا لرمضا ةلرج ىف اهدعو كاذلا تافض نين نس ةلادعلا ةفصاييل نا يك هقودح

 و ةّيربج مهنم ةقرفراص ثيح نيملسملا نيب ميظعلا فالنلا عوقو ىلع ىنبم بهذملاوا

 ّناب ةرعاشالا تلاق دقف ناك فيك و .ةريثك لوصا هيلع ىنتبي دق لب ةّيلدع ىرخا ةقرف

 وهف كلذك وه ام ّلكو هتاذب ةمئاق ةفصوه لب تاوضالا نع ًابكرم سيل ىلاعت همالك
 :ىنعملا اذه ىف مهرعاش لاقو ميدق ىلاعت همالكف ميدق

 ًاليلد داؤفلا ىلع ناسللا لعج انا و داؤفلا ىنل مالكلا نا

 وهو ةهاركلاو ةدازالاو ملعلا ريغ ىظفللا مالكلاب هيلع لولدملا ىسفنلا مالكلاوهو

 مايق مزلي الو ىنعملا اذهب مّلكتم ىلاعت هللاف مالكلا هب ماق نم ىنعمب مّلكتملا نوك ىنعم

 .اثداح مالكلا نوك مدعل ميدقلاب ثداحلا

 و تاوضالا نم بكرم هال ًاثداح هللا مالك نوكب نولئاق مهف ةّيمامالا و ةلزتعملا امو

 هنال سدقالا هتاذب همايق زوجي الف ثداح وهف كلذك وه ام لك و ءازجالا ةبترتم ىهو فورحلا

 .اهريغو ةرجشلاك هريغ ىف مالكلا دجوا هنأ مّلكتلا ىنعف ميدقلاب ثداحلا مايقزوجيالو ميدق

 ةفص مالكلا نوكب اولاق ةلبانحلا نا الا همالك ثودحب اولاق ًاضيا ةّيماركلا و ةلبانحلاو

 ثداحلا مايق نوزوجي مهّثال كلذو ةثداح ىه و تاوضالا نم ًابّكرم هنوك عم هتاذب ةمئاق

 .سايقلا ىربك اوركنا ةّيماركلاو ميدقلاب

 ىف ميدقلا نامزلا ىف ةّمات ةّيمها هل ناك ًاقولخم وا ًايدق نآرقلا نوك عازن ّنا ىرمعلو

 نومأملا هنبا نكل و قولخم ريغ ًاميدق هنوك ىري ديشرلا نوراه ناك و سابعلا ىنب لئاوا



 عع م

 لقا دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 نيلئاقلا نم لبنح نب دمحا راضحابرما هّنا ىتح هيلا سانلا اعدو ًاقولخم هنوكب دقتعا

 سانلا اعد هيخا ةّيصو بسح مصتعملا هوخاو نومأملا ىفوت هيلا هلوصو لبقو مدقلاب

 ىف ءاملعلا عم هترظانمل اسلجم دقعو لبنح نب دمحارضحاو نآرقلا ةّيقولخمب لوقلا ىلا
 . مصتعملا لاوحا ىف ناويحلا ةايح ىف ام ىلع هسبحبرماف ثودحلاب مزتلي ملو ةلأسملا هذه

 تلقو مكتبجأل نآرقلا نم ةيآب ىنومتئج ول لاق هتاركاذم نمض ىف دمحا ّنا هيفو

 . هثو دحب

 عنقي ةعبرالا ةّمنالا نم دحاو لبنح نب دمحا لثم ّنأ بجعلا هنم ىضقي اّمتو :لوقا

 ال و ىرخا هطوسب و ةرات هلتقب نوتفي نورضاحلا ءاملعلاو نآرقلا ثودح ىف ةدحاو ةيآب

 نم ةيآركذب ةداملا مسحاو عازنلا عطقا ىك سلجملا اذه ىف تنك ىنتتيل همار امب نودأي

 0 :ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعا :ىلاعت لاق ءارعشلا ةروس لئاوا ىف نآرقلا تايآ

 ام ُءاَبْنأ ْمِيِتاَيَسَف اوُبَدَح ْدَقَف © َنيِضِرْعُم ُهْنَع اوُناَحَذلِإ ْثَدْحُم ٍنْمحّيلا َنِمِرْكَي نم
 نإ :ىلاعت لاق امك هللا مالك ىلع ًاريثك نآرقلا ىف قلطا دق ركذلا ناف 'َتوُكزَهَتْسَي هب اونا
 كلذريف نلا "ند ةكمؤتلو كل ةكرأ هَنإَو ايا لاقو: ؟قوظفاحل هل انا وكلا ادلب نك

 .ثودحلاب نارقلا فصو دقو ثداحلا دّدجتملاوهو هانعم حضاو ثدحملاو .تايالا نم

 ترثع ىّتكل و باوجلا اذه ىف ًادرفتم ىنبسحا تنك ىلا قافثالا نسحو بجعلا نمو

 ثودحلا ىلع ةْيآلاب لالدتسالا نم عمجملا ىف ام ىلع ًايناث باتكلا خسنتسا تنك امدنع

 .قاقشلاو فالخلا نم هللا انمصع قافولا ىلع هلل دمحلاو

 نعوا نيرفاكلا و نيكرشملاك هلصا نع ضارعالا نم معا ةيالا ىف نيضرعملا لعلو
 نب دمحا سبح دق نيئزهتسملا ءانبا ضعب مهاتا دقف مدقلاب نيلئاقلاك ثودحلاب هفصو

 ةيالا كلت لثم ىف هلثم نع لوهذلا و ةلفغلا نم بجع الو نيتنس نم ديزا لبنح
 '.«(لاق امرخآ ىلا) ثودحلا ىلع ةقطانلا

 .عو 0 ؛ءارعشلا ١.

 يلا
 .5 .فرخنلا .'"
 .ىياهتوافت اب 60 ص ىومراأ ثدحم ثاريم رد هذش باج ةبرقلا ةليسو ا



 عا

 ًاميلكت ةرجش نم هتملك ضعبو»

 ةطوطخم خسن ةدع ىئاوح ىف اذك و ىدهشملا نبا رازم ىفف ةرجش نم هلوق اَمأو

 ةروس ىف ىلاعت هلوق نم ذوخأم وهف ملعلا رجش نم دخلا لدي ناوي لابقالا ني
 اي نأ ةَرَجَّنلا َنِم ِةَكراَبُمْلا ةَعَقُبْلا ىف ِنَمَيَأْلا ىِداَْلا َنِطاَس ْنِم ىدوُن اَهاَنأ اًمَلَق >: :نفسفلا

 ) اةيجلاعلا ّثَر ُهّللا 5 ىلإ نيمو

 :هصن ام ةّيآلا هذه ريسفت ىف نايبلا عمجم ىف هلي ىسربطلا لاق
 ىداولل نميالا بناجلا نم ىسوم ىدون ىا (نميالا داولا ئطاش نم ىدون اهاتا اَملف)»

 َىَنِإَىِيلْعَت ْمْلْخاَف ... :ىسومل اهيف ىلاعت هللا لاق ىتلا ةعقبلا ىهو (ةكرابملا ةعقبلا ىف)

 و ىلاعت هللا مالكو ةلاسرلا و ىحولا ندعم ابهنال ةكرابم تناك انو 'ىوُط سّدَقُمْلاِداَوْلا
 عم امنا (ةرجشلا نم) حصا لؤالا و اهب معنلا وريخلا و رامثالا و راجشالا ةرثكل ةكرابم :ليق

 لحم ةرجشلا لعجو اهيف مالكلا لعف ىلاعت هللا نال ةرجشلا نم مالكلاو ءادنلا ىسوم

 اذهو ىلاعت همالك كلذ نازجعملاب ىسوم ملعو لحم ىلا جاتحي ضرع مالكلا نال مالكلا

 هناحبس همالك ناكو غلبم و ةطساوريغ نم هّللا مالك اوعمسي نا ىنعا ءايبنالا لزانم ىلعا

 و نيملاعلا كلام هللا وه كل مّلكتملا نا ىا «"َنيِمَلاَعْلا بر ُهّللا نأ نإ نك ا ١(.

 ىف نوكيوا لحم ىف نوكيوا لحم ىف لحي نا نع سّدقتو ىلاعت نيعمجا قئالخلا قلاخ
 .«مسج الو ضرعب سيل هّنال ناكم

 ١. .صصقلا ١#

 فط ."؟ 7؟١7.

 0 .صصقلا ."



 د

 «اريزوو اءدر هيخا نم هل تلعجو»

 ةفص ىذرما نم عزتني ناوهو ديرجتلل «هيخأ نم» ىف نم ورييصتلا ىنعمب لعجلا
 :ماسقأوهو هيف اهامكل ةغلابم ةفصلا كلت ىف هلثمرخآرما

 نم نالف غلب ىا مح قيدص نالف نم ىل :مهوقوحن ةّيديرجتلا نمب نوكي نا اهنم
 .ةقادّصلا ىف هلثمرخا قيدص هنم صلختسميو عزتني نا هعم حمص اًدح ةقادصلا

 ًاثالف تلأس نئل :مهوقوحن هنم عزتنملا ىلع ةلخادلا ةّيديرجتلا ءابلاب نوكي ام اهنمو

 :كئيوزقلا بيطخلا هركذ ام اذه

 فاضم فذح ىلع ةيديرجتلا ءابلاو ةيديرجتلا نم َنأ مهضعب معزو ىنازاتفتلا لاقو

 اذكو دسالاب ههيبشت ضرغلا و أدسا هئاقل نم تيقل أدسا ديز نم تيقل مهوق ىنعف
 نمل انلوق لقمع قرم ةقتلا اذه: تحط نع ةلؤ ادسا هتاقليب كيقل اديبنأ هك بقلا قعم

 «لممأتيلف قيدص هلوصح نم ىل لصح ريدقت ىف ةغلابملا تاوفل مح قيدص نالف
 ةغلابملا لصح دسنالا ءاقل ديز ءاقل ناك اذا هنأ لّمأتلا هجو ّلعل» :قوكلسلا لاقو

 هلوقب هدارمو ديرجتلا نم ةلصاحلا ةغلابملا تتاف ناو ةراعتسالا ىف امك دسنلا نيع هلعجي

 «هيبشتلا ىإصالا دوصقملا نأ هيبشتلا ضرغلاو

 ًادسا ديزب تيقل لثم ديرجتلا باب نمريبعتلا َنأكو» :هلوقب ' هذي نايجلا هركذ ام اماو
 .«ةّيببس «نم» ةظفل تاكو

 .هر حراشلا ثدحملا دنع هتخسن تناك ةبدنلا ءاعدل حرش و ةمجرت هلو ١١ نرقلا نالععا نم ١.

 فز



 علل

 (ًاريزوو ًاءدر هيخأ نم هل تلعجو»

 دّيَسلا هب حّرص امك اهريغب ديرجتلا نمرثكا نم ةظفلب ديرجتلا ذا هِلَوأ ضقاني هرخآف
 بابراو» :هظفل ام ديرجتلا عاوناركذ دعب هيف لاق هاف 'عيبرلا راونا ىف لِي ىندملا ناخيلع

 رثكا ورهشأ هّنأل ةيديرجتلا نمب ناك اموهو ديرجتلا ماسقا نم لؤالا مسقلا ىلع اونب تاّيعيدبلا
 «ًادسا ديزب تيقل» :هلوقب ليثمتلا ىلا نم دوجو عم ةجاحالف «ماسقالارئاس نم ًالامعتسا

 ةضقانتملا تامّشجتلا هذه نم انصلخي ديرجّتلل نم لعجف «ةّيببس نم لعلو» :هلوق ىلاو

 لاقررا واع و مق هيأ لققلا ةروس: ف :ىموم نع اكانشي لافق ةلوق قم ةوخأم ىويضملاو

 ىمم هلسراف ًاناسل ىتم حضفاوه نوراه ىخاو * نولتقي نا فاخاف ًاسفن مهنم تلتق لا ّبر

 حشا بر لاق» :ع -؟0 ةيآ هط ةروس ىف هلوق نمو «نوبذكي نا فاخا ىنا ىنقّدصي 5

 نم ًاريزو ىل لعجاو * لوق اوهقفي * ىناسل نم ةدقع للحاو * ىرما ىلرّسيو * ىردص ىف
 كركذنو * ًاريثك كحّبسن ى * ىرما ىف هكرشاو * ىرزا هب ددشا * ىخا نوراه * ىلها

 ةروس ىف هلوق نم و .«يسوم اي كلؤس تيتوا دق لاق * ًاريصب انب تنك كنا « ًاريثك

 «اريزو نوراه هاخا هعم انلعجو باتكلا ىسوم انيتأ دقلو» :!0 ةيآ ناقرفلا

 نوعلا و نيعملا ءارلارسكب ءدرلاو

 .هيأرب هنيعي و هلقث لمحي ىذلا كلملاريزو
 ىعم هلسراف ىلاعت لاق هل انيعم هريغ عبتي ىذلا ءدرلا» :تادرفملا ىف بغارلا لاقو

 "«هادرا دق و ىنقّدصي اءدر

 هتنعا ىا هودع ىلع هتأدر لاقي ًانيعم ىا ىنقّدصي ًاءدر هلوق» :نيرحبلا عمجم ىفو
 "عني افدي اذ ءقدلاك لومفم نفع: ]مف جوعلا مدزلا و. هيلع

 لمح الو ىا '... ىَرْخَرْو ةِاَوررَكَاَلَو ... ىلاعت هلوق» ًاضيا نيرحبلا عمجم ىينفريزولا اّمأو

 :...اًهَاَوأ ُبَرَلل َعَصَت ََح ... :هلوقو ىرخأ بنذب ذخؤت ال ىا اهلقثو ىرخا لمح ةلماح

 .مع1 ص ١.
 .نوعلا :رسكلاب ءدرلا :راحبلا ىف ."
 ااا ملا

 .ا/ نمزلا زينو .8 نطاق ؛زينو . 6 .ءارسإلا زينو ١18. .ماعتالا .*
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 هايغبانرزولا لتصاو لانبسوأ علم آلا قيال صحب ىلا كاايسلا برتملا لأ عشنا قنع ىت

 ىا موقلا ةنيز نم ارازوا انلم :هلوق لاقئثالارازوالاو لمح هنال ارزو حالسلا ىمسف ناسنالا

 رزوال الك :هلوق هيأرب هنيعيو هلقث لمحي ىذلا كلملاريزو ىلها نم ًاريزو :هلوق مهتلح نم ًالاقثا
 ثيدحلا ىف قلطي امًأريثكو لقثلاو لمحلا نوكسلافرسكلاب رزولاو أجلم ال ىا كيرحتلاب

 ةرزاوملاو هيلع مثالا ىارزولا هيلعو انهملا كل ثيدحلا هنمورازوا عمجلاو مثالاو بنذلا ىلع

 '.«اريزوريزولا ىمم هنمو هتّيوقو هتنعا ىا ةرزاوم هترزاو لاقي هيلع ةنواعملا لمعلا ىلع

 رازواو ةعانصلا ءانب ىلع ةرازولاو هلغشو هريمارزو لمحتملار يزولاو» :تادرفملا ىفو

 ىلع هتنعا 8 ًاتالف ترزاو لاقي ةنواعملا ةرزاوملاو كيب نم اهتلآرزو اهدحاو برحلا

 ' ...وَقْلا ةَنيِز ْنِم راو اليخ اًنِكلَو ...."' ىلهأ َنِماريِزَو يل َلَعْجاَو :لاق هرما

 :هّصن ام هط ةروس ىف نايبلا عمجم ىف ىبسربطلا لاقو

 :هيلع ىندضاعي و نوعرف ىلا ّىضملا ىلع ىنرزاوي (ًاريزو ىل لعجاو)»

 هترواشم و هيأرب و هب ىّوقتأ ًانواعم ىل لعجا :ليقو

 هل حصنلا لذبب ىلوا ناك هلها نمريزولا ناك اذا هنال (ىلها نم) :لاقو

 هذا ردت ناك هعاودتتالا ءانغا قاكو ا ىخا نوزاهز هناا ويك ونرمزولا قي

 ةّوبنلا ىف هنيب و ىنيب عمجا ىا (ىرما ىف هكرشاو) هب ىّتعاو ىرهظ هبّوق ىا (ىرزا هب

 .قرزاؤم ىلع صرحا نوكيل

 نأزابلل كلذ الولو ةؤبنلا ىف هكيرش نوكي نأ لأس ىتح ةرازولا لاؤس ىلعرصتقي م
 . لأسم ريغ نم هرزوتسي

 ئجتلي هنال :ليقو لقثلاوه ىذلا رزولا نمريمالا نيعي هنال ًاريزوريزولا ىمس امئاو
 .ءاجلملاوه ىذلارزولا نمرومالا نم هل ضرعي اميف هيلاريمالا

 رثكاو ًامسج ضيباو ًالوط ّمتاو نينس ثالئب ىسوم نمربكا ناك نوراه ّنا :اولاق
 . (( نيدنس ثالثب ىسوم لبق تاهو اناسل حصفاو أمحل

 .منا١/" ج١

 7١9. هط."؟

 .81/ .هط ."“



 «باريغنم هتدلوأ ضعبو»

 هلعج ايا هّللا دالياب دارملا و الظ ميرم نب ىسيع هللا حور ضعبلا اذه نم دارملاو
 ل از ايما و. ادعم ناك نييانلا ةفغ: فر اهيويق ىفالا نيه جاك ان و: يانربك نف ادولوف

 ُلَثَم َّنِإ » :هلوقب نارمع لآ ةروس ىف ىلاعت راشا اذه ىلا و سانلا نود نم هب ٌصتخي

 .« نوُكَيَف نك ُهَأ َلاَق ّمُث ٍباَرُت ْنِم ُهَقْلَخ َمَدآ ٍلَئَمَك ِهَّلل َدْنِع ىَسيِع

 :هصن ام ةّيالاريسفت ىف نايبلا عمجم ىف هلي ىسربطلا لاقو

 ىسيع لثم ّنا) :لاقف هللا نبا هّنا حيسملا ىف مهوق ىراصنلا ىلع ىلاعت هللا در ٌمث»

 هللا قلخ ىف مدأ لثمك باريغ نم هاَيا هللا قلخ ىف ىسيع لثم ىا (مدأ لثمك هللادنع

 اوّرقاو اذه اوركنا فيكف كلذ نم بجعا الو عدباب وه سيلف ما الو باريغ نم هايا

 نعرابخا اذهو (بارت نم) هأشنا ىا (هقلخ) لاقف هقلخ فيك هناحبس نّيب مث .كلذب
 نم مدآ قلخ امك حيرلا نم أدحا لبق قلخي ملو حيرلا نم ىسيع قلخ هانعمو مدآ

 نك ىا (نك) ىسيعل ليقو مذدآل ىا (هل لاق ّمث) بارتلا نم ًادحا هلبق قلخي ملو بارتلا
 اميف ةملكلا هذهريسفترم دقو دارا ام ىلع لامحلا ىف ناكف ىا (نوكيف) ًاّيوس ًارشب ًاّيح
 .ًاحورشم ةرقبلا ةروس ىف لبق

 لدو ىراصنلا ىلع ّجتحا هللا قال لالدتسالا ورظنلا ةّحص ىلع ةلالد ةّيآلا هذه ىفو

 .«ّمأ الو باريغ نم مدأ (هقلخي) هقلخك باريغ نم ىسيع قلخ زاوج ىلع

 رسب ىنْسَسمَي ْمِلَو دلو ي ٌنوكَي ىف - ”ٌتلاَق» :اضيا نارمع لآ ةروس ىف ىلاعت لاقو

 .09 .نارمعلا ١.

 .؟ا/ .نارمعلا .؟

 م



 عءعم*

 لقا دلج .هبدن ىاعد حرش

 .'« ْنوُكَيَف نكح ُهَل لوي اَمَنإَارمَأ ىَصَق اًذإءاَمَي اَم ُيُلْدَي ُهّنلا كِلْذَح َلاَق

 :هصن ام ةيالاريسفت ىف هلي ىسربطلا لاقو

 لقت مل (رشب ىنسسهي ملو دلو ىل) نوكي فيك ىا (نوكي ىلا تر) اي ميرم (تلاق)»
 رشبلا عبط ىف نال هللا ةردقل ًاماظعتساو ًاماهفتسا تلاق امنا لب ًاراكنتساو ًاداعبتسا كلذ

 :داتعملا نتخ درعل ام بكعتلا

 اهسسمي مل اهتلاح ىلع ىهو هلولا اهقزري ىلاعت هللا نا مِعتل كلذ تلاق امنا :ليقو

 ىا (ءاشي ام قلخي هللا كلذك لاق) ةداعلا ىرجم ىلع دلولا اهقزري م أجوز اهردقيوارشب

 هذه ىلع تناو دلولا كقزري ىا كلملا اه لاق ام ةياكحوهو كلذ لئم ءاشي ام قلخي
 نك هل لاق اًمئاف) ًارمارّدق اذا ليقو ًارما قلخ ىا (ًارما ىنضق اذا)ر شب كسسمي مل ةلاحلا

 :نالوق هانعم ىف ليق و (نوكيف

 و:ةلهمريغ نيم ةللوصم خازا مى لك قادللا دارم لوصمب ةعوتسب رابح هنآ انهو
 دابعلا مهو ىف لخدي ال هنال ظفللا اذهب ىّتك امماو ةادا الو بيست فّكت الو ةاناغم ال

 .نوكيف نك نم عرسأ ءىش

 امل هداجياو هئادحا ديري اميف ةكئالملل ةمالع هللا اهلعج ةملك ةملكلا هذه نارخآلاو

 ىلع كلذب لديل انهرماب سيل اميفرمالا ةظفل لمعتسا امنا و رابتعالاو ةحلصملا نم هيف
 .«رمآلا ىلع هيف ةفلك ال هّنا ىف رومأملا لعف ةلزنمب هلعف نا

 .ميرم ىنعي ١.



 «سدقلا حورب هتدّيأو تانّيبلا هتيتاو»

 امهريغو ةرقبلا ةروس ١07 و 80 تاْنآلا نم ةذوخأم ةلمجلا هذه

 :هّصن ام اهنم لالا دروملاريسفت ىف هلي ىسربطلا لاق

 ىلع تالالدلا و تازجعملا هانيطعا ىا «'... ِتاَنَيَبْلا َمَيْرَم َنّبا ىَسِيِع اَنَبَنآَو ...»»

 هقدص ىلع ةّلاَّدلا تاّيآلا نم كلذوحن و صرنالاو همكالا ءارباو قوملا ءايحا نم هتّبن

 ةلصافلا تاّيآلاو ماكحالا نم هيف امو ليجنالا تانيبلاب دارا مهضعب لاقو هتّوبن ةّحصو

 نع 9 ليئربجب هاّتعاو هانيؤق ىل «'...سُدُقلا جرب هندي ...) مارحلاو لالحلا نيب
 .عيبرلاو كاحضلاو ىّدسلاو ةدانق

 :هوجو ىلع حور 31 ليئاربج ةيمست ببس ىف فلتخاو
 .نادبالا حاورالاب ىحي امك نايدالا تانيبلا نم هب ىتأي امب ىحي هنا - اهدحا

 اًئاو ةكئالملارئاس كلذك و ةّيناحورلا هيلع بلاغلا نال كلذب ىّمع هنا - اهيناثو

 هل انيرشم بالا ادي ضخ

 نم احور هاَيا ىللاعت هّللا نيوكتب ناك هنال سدقلا ىلا فيضاو هب ىّمس هّنا - اهئلاثو

 :هدلو كلاو ةدلوريغ نهدددع

 و :لاقف ًاحور نآرقلا ىلاعت هللا ىّمس امك ليجنالا سدقلا حورب دارملا :ديز نبا لاقو

 حور. .ليجالا ىقس كلدك و ؟...انرمأ خم ادور ةكبلإ | ائْيَعْيَأ كِلْذُك

 701 «ةرقبلا زينو .40/ .ةرقبلا ١.

 707 ؛ةرقبلا زينو 6 ةرقبلا "

 فز



 مع

 لّوا دلح .؛هبدن ىاعد حرش

 .قوملا هب ىحني الإ ىسيع ناك ىذلا مسالا حورلا ّنأ ساّبع نبا نع كاحّضلا ىورو

 و هللا تيب :لاق امك ًافيرشت هسفن ىلا هفاضاف هيف خفن ىذلا حورلاوه :عيبرلا لاقو

 الفا ىسيع ّصخ مل :ليق اذاو ا ليئاربج وه لاق نم لوق هوجولاو لاوقالا ىوقاو

 ضخ انا هنا :هيف لوقلاف - ؟هب دّيؤم بن ّلكو ليئاربجب دّيؤم هناب ءايبنالا نيب نم
 دوهيلا مه امل و راس ثيح هعمريسي ناكف هربك ىلا هرغص نم هب هصاصتخا توبثل كلذب

 و هب اهرشب و هب اهلمح دنع ميرمل لثمت ناك و ءامسلا ىلا هب دعص ىّتح هقرافي مل هلتقب

 ىكح و ىدسلا نع ةكربلا وه :ليق و ,رهطلا وه :ليقف سدقلا ىنعم ىف فلتخاو
 91 ميهاربا ءاعدك هتاف اذه ىلع و اوكرب ىا ءايبنالا هيلع سدق نولوقي مهنا :برطق
 :ليقو «ًاِضَر نو ُهلَعْجاَو . .) :اّيركر لوقكو 3٠ .انما دلتا اذه اعلا ترا .) :مرحلل

 .«دحاو سدقلاو سوّدقلا اولاقو ديز نباو عيبرلاو نسحلا نع نلاعت هللاوته نسدقلا

 اا ياا والو

 550 هذه نم مانو ال ةنالا ف هريسفت رم دق «'...سيدُقلا

 ١. .ميهاربإ 0 ”.

 .* :ميرم ."
 707 ؛ةرقبلا زينو ./10/ .ةرقبلا ."

 707 ؛ةرقبلا زينو .81/ .ةرقبلا .*

 .هر ىسربط مالك ناياب 0


