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 :ششوك هب

 ىارهت ىدمحا نسحم خيش جاح

 ثيدح مولع وصصخت هناخباتح

 وع



 ىداتسا اضر خيش جاح :شش

 ىنارهت ىدمحا نسحم خيش جاح
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 هخسن ٠٠١ :ناكرامش 19١؟ راهب /لوا : باخ
 ناموت اوووووا هرود ىاهب ناموت 01 ا 5 ب

 .تسا ظوفحم ثيدح مولع ىصصخت هناخانتك ى ءاب قوقح همه»ه

 همك 0 م دحام

 ىمطاف نابايخ مق: :ثيدح 0

 7” 0 ىالب «ىياجر نابايخ ؛«ةيمس نابايخ .(رهشرود)

 .10- 10178 8.7ءويبامنو نفلت



 تسرهف

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

 ...١١ (نوكابلا كّبّيلف امهلأو امهيلع هّللا ىلص ىلعو ٍدمحم تيب لها نم بئاطألا ىلعف)

 21120000 ا ل نوفاك ندكتفيه اور
 0١............(نوّحجاعلا ّجعيو نوّجاَصلا ٌمضيو نوخراّصلا خرصيلو عومدلا فرذتلف مهلثملو)

 2110 (نيسلا اغا ا نعش نب ريش حر
 0 ااا 0 «قداص دعب قداصو حلاص دعب حلاص»

 00 ( ا ديدملا دعس انرععللا قفاز
02005 0 000 

 0000000 (ةرهازلا رعجتلا قنا .ةريقنلا راتقألا نيا ةعلاطلا سومشلا نيأ)
 1 ا رم ا ا ما «ملعلا دعاوقو نيدلا مالعأ نيأ»

 ا يي بي (ةيداهلا ةرقعلا نموا ال ىلاادللا ةيقيوريا)
 000 ا ] ] ] ]1]1ز]1ز]1 1 (ةملظلار باد عطقل َدعُملا نيأ)
 ا ا (جوعلاو ِتمالا ةماقالرظتنملا نيا)

 لي ا (ناودعلاوروجلا ةلازإل ىجترملا نيأ)

 ان فس هسساسما هس نوبتما ( ناقل و: نكتارفلا نودي رظتملا نمار

 00 ا 00 (ةعيرشلاو ةلملا ة ذاع يضقملا نيأ)

 اا 0 ] ]1]ذ]1] ]1 1 (...هدودحو باتكلا ءايحال لّمؤملا نيأ»

 ل ل يي يل يي يي «هلهاو نيدلا ملاعم ىبحم نيأ»

 00 1 1 11 «نيدتعملا ةكوش مصاق نيآ»



 موس دلج «هبدن ىاعد حرش

 0000 1 151 «قافتلاو كرّملا ةينبأ مداه نيا»
 ااا «نايغطلاو نايصعلاو قوسفلا لهأ ديبم نيأ»

 ا 0 0 001011 (قاقشلاو غلا عورف دصاح نيا)

 0 اا 1 1 1 0 ا (ءاوهالاو غيرلا راثا سماط نيا)

 و ا وح ا ور و لا (ءارتفالاو بذكلا لئابح عطاق نيأ)

 0000007 ذا (ةدييلاو ةاتفلا ديبش نيأ)
 000 (ةاكقلاو ليلضتلاو ةاتنعلا لها لصاخيس قدأ)
 000000 00 ل (ءادعألا لهو ءاملوألا ةعهقتا)

 0000 11 (ىوقّتلا ىلع ةملكلا عماج نيأ)

 0 ]1 ]1]1]1]1] ]15 (قْوي هيلا هنم ىذلا هّللا باب نيأ»

 0 «ءايلوألا هعيتيهيلا هي ىذلا هللا هه يأ

 ا 1 (ءامسلاو ضرالا نيب لصّتملا ببَسلا نيا)

 اا 00000000101 (ىدهلا ةياررشانو حتفلا موي بحاص نيأ)

 0000 (اضّرلاو حالّصلا لمّ فلؤم نيا)

 0 (ءاستالا ءاننا و ءاسنالا لوحات يلاطلا ننأز

 000000 ا يركب لتشمل دو العلا باز

 0 ل (رتفا و هيلع ضنتعا نيف لمو وصخ نيأر

 0000001 ] ]ز]ز]ز]ز]زذ] ]1 (اغذ افا بناحن ىلا ةظضنلا نيا)

 000 0 00 (ىوقتلاو َربلاوذ قئالخلاردص نيأ)

 0000 (ىفطصملا ئنلا نبا نيأ)

 0 ااا 00000 (ىضترملا يلع نباو)

 0 (ءاّرغلا ةجيدخ نباو)

 ا و ا (ىربكلا ءارهّرلا ةمطاف نباو)

 00000 ا (يحلاو ءاقولا كل ىينفتو تاو كفأ ىأتإ

 ل (نيبّرقملا ةداسلا نباي)



 ا ا ا (نيمركالا ءابجتلا نباي)

 ال او و ساما سس ه0 وجا (نيّيدهملا ةادهلا نباي)

 ا ااا ا 1 1 1 000000000000 (نيبّذهملا ةريخلا نبا اي)

 ا (نيبخجنالا ةفراطغلا نبااي)

 00000 (نيرّهطملا [نيمّظعملا] بئاطألا نبا اي)

 ا 1 1 11 (نيبجتنملا ةمراضنلا نبااي)

 11 ا ا لا ام ع (نيمركالا ةمقامقلا نبا اي)

 ا مجنالا نباي ةبقاثلا بهشلا نباي ةئيضملا جرسلا نبا اي ةرينملارودبلا نبا ايا
 ا (ةرهاّرلا مجنألا نبا اي .ةبقاثلا بهّملا نبا اي .ةئيضملا جرّسلا نبا اي)
 2111110 ةنسيصارلا ريقنلا نبأ انآ
 ا ا (ةحتأللا مالعألا نباي»

 ا ا (ةلماكلا مولعلا نبا اي)

 0 ز ]ز] ز] ]ز]ز]ز]زؤزؤ (ةروهشملا ننّسلا نبا أي)

 ةاتيسسمسلل ل ا يي م (ةروئاملا علافملا نبا اف

 0 م (ةدوجوملا تازجعملا نبأ اي)

 ا (ةدوهشملا لئالدلا نبا اي)

 0 ا 11 (ميقتسملا طارّصلا نبأ اي)

 0000 ]1 ]1 ]ز]1]1]1 (ميظعلا أبتلا نبا اي)

 11 (ريكس لهدللا ىدل نافكلا أ قوه عم نبا اي

 0 تاحضاولا نيهاربلا نباي تارهاظلا لئالّدلا نباي .تانّيبلا تايآلا نباي»

 ااا 000 ا «تاغباّسلا معلا نباي»

 0 «تايداعلاوروظلا نباي ,تايراذلاو سي نباي .تامكحملاو هط نباي»

 1 لكلا لقلا نم انارققاو اذنك ولا وا قيسنرف تاق ةاكفا لدتف ند قس دارت
 ا «ىوتلا كب تّرقتسا نيا ىرعش تيل»

 اا 0 0 0 0 00 ا «((ىرت ّيأوا) ىرثوا كلقت ضرأ أد لب



 0 1 («ىوط ىذ ما اهريغ مأ ىوضربا»

 اا 1 1 ا [اهريغ ما :هلوق امأ]

 00 ااا 1 ز ز 1 ا ا ا «ىوط ىذ ما» :هلوق اّمأو

 ا مس عم (ىوجن الو ًاسيسح كل عمسا الو .ىرتالو قلخلا ىرأ نا اء زيزع»

 00000 0 1 ('ىوكش الو جيجض ىم كلانيالو ىولبلا نود كب طيحت نا لعزيزع»

 اسس ىسفنب ءاّنع حزن ام حزان نم تنا ىسفنب ءاّنم لخي مل بّيغم نم تنأ ىسفنب»

 او .ىراجي ال دجم ليثا نم تنا ىسفنب ,ىماسي الرع ديقع نم تنأ ىسفنب»

 0001 (ىتم ىلاو ىالوم اي كيفرأجا ىتم ىلإ»

 0 اا 0001 (ىوجن داو ىالوم اي كيف فصا باطخ ىأو»

 00008 ( غانا كوك اولا نأ لع وزع

 2 (ىرولا كلذخيو كيكيبأ نأ نع ايزع)

 1 ل هيب | ا نيت نق اه( فرع اه ردفو اله دكا عرق روع

 00 ا 0 0101313108 (ىذقلا ىلع ىنيع اهتدعاسف ٌنيع ٌتيذق له)

 000 0 000000000012111 (ىقلتف ٌليبس دمحا نبا اي كيلإ له)

 000 011111111 (ىظحلف هدغب كنم انموي لصتي له»

 ا ا (ىورنف ةّيورلا كله انم درن ىتم»

 000 00003012121211 (ىدَصلا َلاط دقف كئام بذع نِم عقتنن ىتم)

 00 اا «انيع اهبّرقنف كحوارنو كيداغن ىتم»

 00 ا 0 «ىرترصنتلا ءاول ترشن دقو كارنو انارت ىتم»

 1 كفاذغا تفذاو الردع ضرألا تلم دقو هلدلا دفق تفاو كب نفح اناردأ)
 0 0010132 «(ىولبلاو بركلا فاشح تنأ ّرهللا»

 000 ؛ىودعلا كدنعف ىدعتسأ كيلاو»

 ا ما (لكيسلا كدييع نيك ةتدملا قئايغاو كنغاو ايقولااو ةرقخلا قر تفاوت

 0 ل «ىوقلا ديدش اي هدّيس هراو»

 0 00 ااا (ىوجلاو ىسألا هب هنع لزإو)



 تسرهف

 0 ا 1 (ىوتسا شرعلا ىلع نم اي هليلغ دّربو)

 ا 0 «(ىهتنملاو ىجرلا هيلا نمو»

 111 ا ما ما وخال «كيبنبو كبركذملا كِّيلو ىلا نوقئاتلا كديبع نحنو ّرهللا»

 0 0 0 0 زم (اذالم و ةمصغقادل ةةقلقع)

 01 ا ا ا ل اذاعي و ايلا انل هتمقاو)

 000001111 1 (انافا اني قيتفزملا ةقلعجو)
 ا ا 1 1 1 00000000 نالت ةبحمن اّنم هغلبف)

 0 010101 (ًامارحإ براي كلذب اندزو)

 000 0 11-0000001 + (اناقمو انس قم انل هّرقتسم لعجاو)

 ل م ومما ءادهشلا ةقفارمو كتاّنج اندروت ىتح انماما ِهاّيا كميدقتب كتمعن ممتاو)

 اي ويست اع كتججح ىلع لص (خسنلا ضعب ىفو) دمحم لآو دمحم ىلعّل ص ّمهللا)

 ا ا (ربكالا دّيسلا كلوسر ٍدّمحم هّدج ىلع لصو)

 00 00101202121216 (رغصالا)روسقلا دّيسلا هيا لع هوز

 1 ل (ة ملا ققاوللا لماحو)

 ا ا ا (رثوكلار هن نم هئايلوا قاسو)

 010001010 ارفكورتخ دقف هب نمؤي مل نموركشوربص دقف هب نمآ نم ىذُلا»

 00000 دقف هب نمؤي مل نّمورفظ دقف هب نمأ نم ىذلارشبلارئاس ىلءريمالاو)

 04 سم تفل انورقلا قيفاننلا ايلف لفوهيخا لهو هيلكس نسا

 ا (ىفطصملا دّمحم تنب ءارهزلا ةمطاف ىربكلا ةقيّدصلا هتّدج ىلعو)

 00001 (ةرربلا هئابأ نم تيفطصا نم ىلعو)

 00000000 ةرق تعا لع ةيلص هوفر ورقك ا ووووذ ازا رب ككاو لينا هيلع

 ا اس ع (اهدمال ٌدافنالو .اهددمل ةياهنالو .اهددعل ةياغال ًةالص هيلع ّلصو)

 ا (لطادلا هبط ا ويقلل يروا وكيلا

 00000011 ا (كءادعأ هب للذأو كءايلوا هب لدأو)

 000000 (هفلس ةقفارم ىلإ ىّدؤت ًةلصُو هنيبو اننيب رمهللا لصو)



 نصف
 حبب ب بب؟٠#مل لا بميت ااا__ا_ا_ا_ا_ا_ با_اا_

 موس دلج ءهبدن ىاعد حرش

 0000 10101 منول ف ككمنور رت عع دا نيم ادا دجتاوت

 اا 111011 (هيلا هقوقح ةيدات ىلع انعأ و)

 1116 ل ا (هتيصعم نع بانتجاللاو .هتعاط ىف داهتجالاو)

 0 0 ا (هاضرب انيلع ننماو)

 0 اا ]1 1 (هريخو هءاعدو هتمحر و هتفأر انل ٌبَهو)

 0000 1 دع اروقاو سر يق فيس اك هر
 00 1 ةروفغم هب انبونذو ةلوبقم هب (انتالص) انتاولص لعجاو»

 00 0 0 001111112121س_1_1_1_-_--:-:تياار ا يا (ةروفغم هب انبونذو)

 000 يم ناكها

 00 ااا 0000 00002020101 ا (ًةطوسبم هب انقازرا لعجاو)

 0 ل ا (ةّيفكم هب انمومهو)

 اا 0 000 (ميركلا كهجوب انيلإ لبقاو)

 ااا 00100010121211 ا (كيلا انبّرقت لبقاو)

 1 مث .كدنع ةماركلا اهب لمكتسن ةميحر ةرظن انيلإرظناو)

 اقل شم عسل انكم اور فديوه يدل و ةيلع ملا ليضع وظوح نب اجا وز
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 (ناك ناو هللا ناحبسو) ناك نا انّبر ناحبسو»

 (ميكحملا

 «ناحبس» :هلوق

 ًاهيزنت) هانعم ّمضلاب (هّللا ناحبس) مهوقو هيزنتتلا حيبستتلا (و)» ':سورعلا جات ىف لاق
 ,هّلح ريغ ىف فّتصملا ىلع ديقلا اذه انخيش راكناف هودروأ اذكه (دلولاو ةبحاصلا نم هلل

 ىف ناحبس :جاجّرلا لاقو ءهب فصوي نا هل ىغبني ال ام لك نع ىلاعت هللا هيزنت :ليقو

 حيبسّتلا ىلع سنج ملع هنا ديري :انخيش لاق (ةفرعم) ءوسلا نع لجوزع هللا هيزنت ةغّلا
 وه ملع هّنأ نم هركذ امو «ىناعملل ةعوضوملا سانجالا مالعأ نم هوحضنوّربلا ىلع ملع ةّربك
 اب جاِجّرلا لاق (و) ءدحاوريغو ىنيمامدلاو ىرشخزلاو ىواضيبلا هّرقاوريهامجلا هراتخا ىذا

- 
- 
 ع كك

 هقلطملا ةّيلوعفملا ىلع ىا (ردصملا ىلع بصن) 4"... ىَرْسأ ىزلا َناَحْبْس» :ىلاعت هلوق ىف

 وبأ معز :هيوبيس لاق ًاحيبست هناحبس هللا حبسا هريدقت هراهظا كورتمرمضم لعفب هبصنو
 : ليقو (ةءارب ءونتلا'نف) لاغت (هللا ءئئربأ ئا) هللا ةءاربب كلوقك هللا ناخبسس نأ تالا

 ناحبس لّزن مث :انخيش لاق «ىهتنا .كيبأو ءوس لك نم َبر اي ىهزنا ىا ىناحبس هلوق

 نوكرشملا هيلإ اهفيضي ىتَلا حئابقلا عيمج نم غيلبلا هيزنتلا ىلع لدو هدسم ّدسو لعفلا ةلزنم

 ءاّوكلا نبا نا هدانساب ىرهزالا ىورو «ىبتنا .اريبك اًولع نوملالّطلا هلوقي اّمع هللا ىلاعت
 زا) اب: حواف ةيسقنل لاه هللا اييضر ةملك :لاقف ناخب نه عض هللا نضر اتلغ لأس
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 موس دلج «هبدن ىاعد حرش

 ىرتاما :لاقف هللا ناحبس ىلّرسف ًاناسنا نأك مانملا ىف تيأر :ليمشش نبا لاق ام ىلع (هانعم

 بغارلا لاقو .(هتعاط ىف ةّمخملاو هيلإ ةعرسلا) :هللا ناحبس لاقو هتعرس ىف حبسي سرفلا

 العفو الوق تادابعلل لعج مث لمعلا ىف ةعرشللريعتساف عيرسلا ّرملا ىف هلصأ :تادرفملا ىف

 داقتعاو ةّيدوبعلا راهظا هبدصق رابخا اما هللا ناحبس :مهضعب نعالقن انخيش لاقو دينو

 .صئاقنلا بلسلوا ةبستلل لعفلاف ىلاعت هيلإ سدقلا ةبسن ءاشناوا ءسيدقتلاو سّدقتلا

 ماوّدلا راهظاو دّدجتلا نع ىشاحّتلل وا .بولطملا هّنا ىلع ةلالدلل لعفلا ماقمردصملا ميقاوا

 بيرغلا نم :ىنامركلل بئاجعلا ىفو ءديكأتلا نعرظتلا عطق عم غيلبلا هيزنّتلل هّنا ليق اذلو
 :دشناوركزلاو ءاعذدلاب هتوص عفر ١ مرام ناحبس نأ لضمفملا هركذ أم

 الالها اوربكو جيجحلا حبس امّلك بلغت هوجو هلالا حبق

 هلعف تيما امم ناحبس ىاوهو هلوق بقع ناقنالا ىف لالجلا هدروا دق :تلق :انخيش لاق

 بابرا هدروا روهشم وهو هنم لعفلا ءانبل لّضفملا تابثا نم أبّجعتم ىنامركلا مالك ركذو

 هلعف نوكي نأ ةعامج زوجو ءًاناكشر كشك أفّمخم حبس نموه :اولاقو مهريغو لاعفالا
 هتاف لوألا فالخب هلريظن ال هنال سايقلا نع ديعب هناب اوحّرص مهنا اَلِإ ا دّدشم حّبس

 وأ دعبلا وأ ةعرسلا وأ موعلا حبلا نك هقاقتشا ىلإ اوراشأو سيقم ريغ ناك ناو ةريثك

 ظخب حاحّصلا ىفو (هنم بّجعت اذك نم ناحبس) :لوقت برعلا زاجملا نم (و) ىلذريغ

 :ىشعالا لاق هنم تبّجعت اذإ ةخسن ىفو هنم بّجعت اذإ ىرهوجلا

 رخافلا ةمقلع نم ناحبس هرخف ىنءاج املا لوقأ

 لاقو «ثينأتلا هبش هيفو مهدنع ةفرعم هنال نّوني م امناو رخفي ذإ هنم بجعلا لوقي

 ةءاربلل ًاملع ًامسا هنوك هفيرعتو نونلاو فلالا ةدايزو فيرعتلل هفرص عنتما امنا :ىرب نبا

 ناحيسرعتملا ىف ءاج دقو :لاق قرفتلل هلع هسا ناتتشو:لوزتلل هلع سا لازن نا امك

 :ةّيمأ لاق ةركن هنوف

 دْمُحلاو ىدوجلا حّبس انلبقو هل دوعي ًاناحبس ّمث هناحبس

 عمتجا نارمح و نامثع ةلزنمب هيزنتلاو ةءاربلا ىنعمل ملع مسا ناحبس :ىنج نبا لاقو

 حرش ىف هلثمو :تلق فرصلا نم عنق ةّلع امهالكو نونلاو فلالاو فيرعتلا ناحبس ىف



 نرفع

 هنا هدع هللا فلخي نإو الوعفمل انير دعو (ناك ناو هللا ناحبسو) ناك نا انّبر ناحبسوا
 ناحبس :ليق هناك ةرّدقملا ةفاضالاب فّرعم هنا ىلإ ةعامج لامو ملعالل باتكلا دهاوش

 نكمتلا ةَّلق لجا نم بصتلا اهموزلو ردصملا ىلع ناحبس بصن رخافلا ةمقلع نم

 نامثع ىرجم فرَّصلا نم عنملا ف ترجف ةملكلل ًاملع تعضو ابثال اهنم نيونّتلا فذحو

 بيجعلا ةيؤر دنع هللا حّبسي نا هيف لصالاو بجعتلل انه ناحبس :ىضَرلا لاقو ,هوحنو

 :لاقي (و)رخفي ذإ هنم بجعلا لوقي هنم بّجعتم لك ىف لمعتسا ىّتحرثك ّمث هعئانص نم
 «.(ىكسفن ىف ىا) َمّضلاب (ىئناحبس ىف امب ملعأ تنا)

 .هنم ًابيرق برعلا ناسل ىفو

 نا ىلإ) عاونا ةثالث سنجلا ملع ىّمسمو» :ملعلا هركذ دنع حيرصّتلا ىف ىرهزالا لاق

 بصني امك بصني هيزنتلا ىنعمب حيبستلل ًاملع ناحبسك ةّيونعمروما ثلاقلا عونلا (لاق
 نم هللا ةءارب ىنعملاو لعفلاب ظفّللا نم الدب راصف حّبسي ناكم هولمعتسا ضن هاّمسم

 «.ريغَصلا عماجلا ف حضوملا هلاق ةفاضالل هتمزالمل املع هلعج دروزايأ نبا هلاق ءوَسلا

 تراوتي ود ادتالا روستو اقتل لوق سا ة ةوخ أبن( ةيدقلا هاو يفز ةرقفلا داغر

 ةلقّتملا نم ةففخم ابيف «نا» ةملكو « لكنت اَنَبَر َدْعَو ناك ْنِإاَنَبَر َناَحَّبَس

 اهمساو ةليقتلا نم ةفّمخم هذه نا انّبر دعو ناك نا» :نايبلا عمجم ىف ىسربظلا لاق
 هيلإ فيضي اًمع همساّرع انّترل اهيزنت ىنعملاو «اذه نأشلا نا ىا ةقراف ماللاو نأشريمض
 .ًانئاك ال انّبر دعو نكي مو ًانيقي ًاّمح ًالوعفم انّبر دعو ناك هنا نوكرشملا

 ُدْعَو ناك ْناَنَبَر َناَحْبْس َنوُلوُقَيَو) :ةّيآلاريسفت ىف ليزنتلا راونأ ىف ىواضيبلا لاقو
 .ةلاح ال ًانئاك هدعو ناك هنا  ًَلوُعْفَمَل اَنَبَر

 اهمساو ةليقّتلا نم ةففخم نا ّنا ىلإ ةراشا خلا هّنا :هلوق» 'هحرش ىف باهشلا لاقو

 «.ماللاو ناو ةّيمسالاب ديكأتلا نم ةلاحم ال هلوقو ءنأش ريمض

 باب ىف رئاصبلا رصتخم ىف هي ديهشلا ذيملت ىلحلا ناميلس نب نسح خيشلا لاقو

 :اهيف ءاج امو اهتالاحو تارتكلا
 . 4 .ءارسإلا 1
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 :لاق ىفوكلا شورظالا هللا دبع نب نسحلا نب دّمحم نع ىور ةدحاولا باتك نمو»

 :لاق قربلا دلاخ نب دمحم نب دمحأ ىنثّدح :لاق ىلجبلا دّمحم نبرفعج هللا دبعوبأ انثّدح

 رفعج ىبأ نع ىلامثلا ةزمح ىبأ نع ديمح نب مصاع نع نارجن ىبأ نب نمحرلا دبع ىنثّدح
 ىف دّرفت دحاو دحا ىلاعتو ىابت هللا نا :مالّسلا هيلع نينمؤملاريمأ لاق :لاق الفار قابلا

 قّيرذو ىنقلخو لعأ دمحم رونلا كلذ نم قلخ مث ارو تراصف ةملكب ملكت مث هتّينادحو

 هللا حور نحنف اننادبا ىف هنكسأو رونلا كلذ ىف هللا هنكسأف ًاحور تراصف ةملكب مّلكت مث

 راهنالو ليلالور قالو سم ال ثيح ءارضخ ةّلظ ىف انلزاف هقلخ ىلع جتحا انبف هتاملكو

 ءايبثألا قاثيم ذخأو قلخلا قلخي نأ لبق كلذو هحّبسنو هسّدقنو هدبعن فرطت نيعالو

 ةيردكشلا اهل نفقا قام ةللا ال 1[: ل سراح هنوف كنة ان ةرصتلاو نامضلاب
 وا فرصا كم 8 اولا كفا عل نزف وش فك داون ٠ ِةَمكِحَو ٍباَتِك

 دقف ضعبل انضعب ةرصّلاب ُةْيَِي دّمحم قاثيم عم قاثيم ذخا هللا ّناو ًاعيمج هنورصنيسو

 قاثيملا نم ىلع ذخا امب هلل تيفوو هودع تلتقو هيدي نيب تدهاجو ةئَعأ دمحم ترصن

 هيلإ هللا مهضبق امل كلذو هلسرو هللا ءايبنا نم دحأ ىنرصني ملو ُهيْيَي دّمحمل ةرصّنلاو دهعلاو
 ىلإ مدآ نم ءايحأ هللا مهتثعبيلو اهبرغم ىلإ اهقرشم نيب ام ىل نوكيو ىننورصني فوسو

 ًاعيمج نيلقّتلاو ءايحألاو تاوُمألا ماه فيسلاب ىدي نيب نوبرضي لسرم بن ّلك يي دمحم
 كيت ةيبلّتلاب ةرمز ةرمز نوّبلي ءايحأ هللا مهثعبي تاومأ نم بجعأ ال فيكو هابجع ايف
 مهقتاوع ىلع مهفويس اورهش دق ةفوكلا ككسب (اوقلطنا) اوّلطا دق هللا ىعاد اي كيتبل

 ام هللازجني ىتح نيرخآلاو نيلؤدل | ةربابج نم مهعابتاو مههتربابجو ةرفكلا ماه اهب نوبرضيل

 َءةاْخَعَمَيَل ِتاَتاَّضلا | و كتم ارثمأ قيذلا ُهّللا َدَعَو» :لجو ّرع هلوق ىف مهدعو

 000 ودم طرا ىلا طهي هَ كتل طولت ني نيا قلختنل امص يلا

 ادهأ + نوفاخي ال نينمأ ىنودبعي ىأ «'.. . انيس ف نوكرش 15 ودل انما ةايقزخ قل ني

 ” «.(ثيدحلا) ةيقت ةيقت مهدنع سيل قدابع ىف

 ١. العمران.8١.

 نونلا .؟ 00.

 .مق ديدج باج 1١١ صو فجن باج 7” ص ."*
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 هنا هدع هللا فلخي نلوالوعفمل انّر دعو (ناك ناو هللا ناحبسو) ناك نا انّير ناحبسول

 .ةعجَرلا باب ىف اراحبلا نمرشع ثلاث ىف ىسلجملا هلقنو

 «ميكحلا زيزعلا وه هنأ هدعو هللا فلخي نلو» :هلوق

 ْنَلَو ٍباَّذَعْلاب كتوُلِجْعَتْسَيَو) :ّجحلا ةروس ىف ىلاعت هللا لوق نم ةدوخأم ةرقفلا هذه

 آل نإ ...» :هلوقك ةكرابملا تايآلا نم دروم ريغ ىف درو هنومضمو «'... ُهَدْعَوُهّللا َفِلْخم

 دعَو» :رون هروس رد ديامرفىم هك تسا راكدروري شيامرف هلمج نيارد دعو زا دارم

 ْنِم َنذَلا قَلَْتْسا امك ِضَرَْلا ىف ْمُكفِلْخَتْسَيَل ٍتاَِلاَّضلا اوُلِمَعَو ْمُكَمِم اوَُمآ َنِلا هللا - مه ءو 1 2 .٠ 1 7 ّس 1 -- رك ا ل 2
 3 2 000 م م 2 مه مو يإ ناو م م مواسم 7 2- م 2 < ساوك و 0

 آل ىنَنوُدْبْعَي انما َمِهِفْوَح ِدْعَب ْنِم ْمُهلِدَبْيلَو مهل ىَضَتْرا ىزلا ٌمِهتيِد مهل َنَنْكَميلَو ْمِهِلْبَ
 د

 مي
 مو“ ٠

- 

 .«*َنوُقِساَفْلا ْمُه كيلوُأَف كِل َدْعَبَرَفَك َنَمَوَأئِبَل ىب َنوُكَرْشُم

 :هتفك هيأ نياريسفت رد للي ىزار حوتفلاوبأ و

 :هيآ نيارد ىلاعت ىادخ تفك «...ِتاَجلاَّصلا | 5 وكم اَمآ َنيِذَلا ُهّللا َدَعَو »

 دنك هفيلخ ار ناشيا هك دندرك حلاص لمعو امشزا دندروأ ناميا هك ار نانا داد هدعو

 دنك نيكمت ار ناشياو دندوب ناشيازا شيب هكار نانآ درك هفيلخ هكنانج نيمز رد
 سرتو فوخ سيزا ناشيا ىارب دنك لدبو ناشيا ىارب تسا هديدنسي هك ىنيدزا

 دوشرفاكو ا هكرهو دنريكنزابنا نم ابو دنرواين كرش نمبو دنتسرب ارم هك ىنميا

 .ىلاعت ىادخ نامرفزا دنشاب جراخ و قساف ناشيا (نوقسافلا مه كئلواف» نآزا سي

 .دنتفك لوق هس تسيك هيآ نياب دارم هكناآرد

 هفيلخ ار ناشيا ىلاعت ىادخ هك دنا ىفطصم تّما هلمج دارم :دنتفك ىتعامج

 و درك كاب ناشيازا ار نيمزو درك ّناج هفيلخ ار دقي مدآ هكنانج درك هتشذك ناتَما
 تئمابو درك كاي هتشذك ناتّماو نارفاك زاار نيمز ىلاعت ىادخ نينجمه داد ناشياب

 ١. ص  .5١ديدج باج 528/67.

 ". .؟37 .جحلا

 .19* ؛نارمع لآ .*

 .* ,مورلا .*

 .00 نرونلا .ه



 نرخ

 نآ هفيلخو «هفيلخ عمج ىهو «فئالخ مكانلعج و» :تفك هكنانج داد ُةَِْي دّمحم

 .وا ماقم دشاب مئاقو دنيشنب هتشذك سيزاوا هك ىضاملا فلخي هك دشاب

 ركبوبازا ُهْيْيَي هللا لوسر دعب دندرك تفالخ هك دنا هباحص دارم :دنتفك ىضعبو

 تيالو ىضعبر كبوبا دهع رد ىلاعت ىادخ هك «ىلع نينمؤملاريمأو نامثعورمعو

 .مجع تيالو ىضعبرمع دهع ردو ءداشكب برع

 بحاص هفيلخ نياب دارم :هك دمآ تيبلا لهأريسفترد هكتسنآر كيد هس لوقو
 و ؛دنناوخ ىدهمارواو نامزر خا ردوا جورخب دادربخ ُهِْيَي لوسر هك تسا الفلا نامزلا

 .داتفا نيعرد فالخ امّثاو دندرك عامجاوا جورخ رب تما

 هدعو ىلاعت ىادخ هك تسنآركيد ىاهلوق نآداسفو لوق نيا تخصرب ليلدو

 و هوم كنا ةبا: تا لوسر تلم قلود دارموكا و ةوبت هك دنتفان قزح ةةعوو هاذ

 و ؛درك خوسنم عيارشو للم ىلاعت ىادخ هك دوب ُةْْيَي لوسر دهع رد نيا هك دوبن هدعو

 هكنانج درك تلاوح دوخب فالختسا نيا هكنآر كد .داد لوسربو دتسب ناركيدزا نيمز

 نآب هديدنسي نيدزا نيكمت هكنآر كيد ءدندوب ناشيازا شيي هك ءافلخ فالختسا

 رب تسين لصاح مه نما هب فوخ ليدبتو درك تياكح ىلاعت ىادخ هك تسين دح

 لصاح مه نيا ؛ًائيش ىب نوكرشي ال ىننودبعي» :تفك هكنآو دنيوكزابوازا هكنآ ّدح
 تفالخرب ار تيآ هك دنكىم نانآ لوق داسف ليلد همه ميتفك هك هلمج نياو ءتسين

 تفالخ :تفك ىلئاق دنلئاق لوقود نايمزا تّما هكنآركيدو .دندرك لمح هباحص

 .دشاب رايتخاب :تفك ىلئاقو ءرايتخا نود دشاب ٌضنب

 تماماب دنتفك ىادخ تهجزا فالختساو .دنتفك لوسرو ادخ َضصنب هكنانآ

 دنتفك هباحص تماماب هكنانآو دنتفكوا نادنزرفو مالَسلا هيلع ىلع نينمؤملاريما

 ىادخ فالختساب هفيلخو دشاب ضن تماما هكنآب لوق ءدنتفك رايتخاب تماما

 ىوعد هباحص ٌقح رد هكنانآو عامجا قراخ ثلاث دوب ىلوق دوب ىلعزجو دشاب
 ربماغيبزا اي ىادخ زاركأ هك تسا قافّتاوج تسين دمتعم ناشيا لوق دندرك ضن

 ضن هكنآركبوبا ٌقح رد ىدوبن تجاح ناشيا عامجاو تّمارايتخاب ءىدوب ىَصن



16 

 هنأ فود | ملكت ىلو ررعمملا اير دعو ناس ناو هللا ناطجيسور ناك نا انج ناعيا

 لوق داسف ليلد هلمج نياو «نامثع تماما رد ىروش تروشمب هكنآر معرب ركبوبا

 باحصازا كدنا دنا ىتعامج نآو دنتفك هباحص تّيصوصن ناشيا هك دنكيم نانآ

 نانآ درك هفيلخ هكنانج «مهلبق نم نيذلا فلختسا امك» :تفك هكنآر كيد ثيدح

 ىنا» :هلوق ىف دوب مدآار ناشيا درك هفيلخ ىادخ هكنانآو دندوب ناشيا شيب هكار

 ىف دوب نوراهو «ضرألا ىف ةفيلخ كانلعج اّنا» :دوب دوادو «ةفيلخ ضرألا ىف لعاج

 ٌقح رد هن هجو نيارب فالختسا هك تسا مولعمو «ىموق ىف ىنفلخا نوراه» :هلوق
 رد ىلاعت ىادخ زا ىدوب هدش هدعو هكنانح ركاو ءتّما ٌقح رد هنو دوب هباحص

 ورايتخاب ىدوبن تجاح جيه نياابو ىدوب صن حيرص نيا فالختساب ناشيا ٌقح

 .ناشيا تعيب هبو تما عامتجا

 نأ دحرب نيدزا نيكمتركا «مهل ىضترا ىذلا مهنيد مهل ٌننكميلو» :هلوقاماو

 هيَ لوسر دهع رد نيا دننامو نيا دوب هباحص دهعردو تسهزورما هك دنتساوخ

 ىلع هرهظيل» :هلوق ىف داد هدعو هكنانج ىلك ىنيكمت تساوخ نيازا شيبركاو دوب

 ًالمي» :تفك ُةْيَي لوسر هك دوب دهاوخ زورنآ تسهزورما هنو دوب زورنآ هن «هّلك نيّدلا

 هك تسا مولعم نما هب فوخ ليدبتاَما (املظو ًاروج تئلم امك ًالدعو أطسق ضرألا

 ىب نوكرشي ال ىننودبعي» :هكنياو عضاوم ىضعب ردركم تسين لصاح مومعرب نيا

 سي ىرايسبزا تسا ىكدنا ىرفاك اب تفاضاب ىناملسم هك تسين هديشوي «اًئيش
 مالَسلا هيلع ىدهم تماماو تفالخب آلا تسين درظم وا ىنعمو تسين قيال تيآ

 نييعترد هجركاو هلمجرب دندرك عامجاوارب تّماو داد تراشب ودب ُهِيََي لوسر هك

 كلذ هللا لّوطل دحاو مويآلا اينّدلا نم قبي ملول» :تفك ُةَي لوسرو دندرك فالخ نآ

 ضرألا المي ىتينك هتينكو ىمسا همسا ىطاوي ىدلو نم لجر جرخي ىّتح مويلا
 ىلاعت ىادخ زوركي آلا دنامن ايندزاركلا تفك «املظو ًاروج تعلم امك ًالدعو ًأطسق

 ريار نيمزو نم تينك مهو نم مان مه نم نادنزرفزا ىدرم ديايب ات دنك زارد ارزور نأ

 فلاؤمو فلاخمربخ نياو ءدشاب ملظ و روج زارب هكنآزا سي دنك فاصناو لدعزا
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 موس دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 ىدهمركم نم تينكو مان نايم دنك عمج هك تسين لالح ار سك جيه :تفك

 .دريكرب نم تينكو مان هك تساور اروا هكار تما

 اهيا اي :هك دمأ هيأ نوج :تفكوا هك ىراصنا هللا دبع ر باج زا درك تياور ىفعجرباج

 ىادخ هّللالوسر اي :متفك نم «مكنمرمألا ىلواو لوسترلا اوعيطاو هللا اوعيطا اونمآ يذلا

 ىادخ هك ؟دنمادكرمالا ىلوا مئاديم بجاو ناشيا تعاط و مسانشىم ار لوسر وار

 مهرباج اي :تفك - ؟دركب نورقم وت تعاط و دوخ تعاطب ار ناشيا تعاط ىلاعت

 نب ىلع مث نيسحلا مث نسحلا مث بلاط ىبا نب ىلع مهَوا ىدعب نيملسملا ةّمئاو ىنافلخ

 ىم هأرقأف هتيقل اذافرباج اي هكردتس ورقابب ةاروّتلا ىف فورعملا ىلع نب دّمح مث نيسحلا
 م ,ىسوم نب ىلع مث ,دّمحم نبرفعج نب ىسوم ّم دّمحم نبرفعج قداّصلا مث «مالَسلا

 هضرا ىف هللا ةجح ىتنكو ىبمس مث ,ىلع نب نسحلا مث .دّمحم نب ىلع ّمث ,ىنإع نب دمحم
 قراشم هدي ىلع هللا حتفي ىذلا كاذ لع نب نسحلا نب دّمحم هدابع ىف هللا ةّيقبو

 الا هتماماب لوقلا ىلع اهيف تبثي ال ةبيغ هتعيش نع بيغي ىذّلا كاذ ءاهيراغمو ضزالا

 .ناميالل هبلق هّللا نحتما نم

 ناماماو دننم ناتفيلخ ناشيا - ؟دنتسيكرمالاولوا هك ىنادن رباج اي :تفك
 القا نسح ماما ترضح هك نأ ءبلاط ىبا نب ىلع ناشلَوا دننم سيزا ناناملسم

 قراشم ىلاعت ىادخ هكنآ درك داي هك قسن نآرب مه ىلع نب نسحرسي ىدهمبات
 لوقرب هك ىتبيغ دوش بياغ دوخ هعيشزاوا ,دياشكبوا تسدرب نيمز براغمو

 :تفكر باج دشاب هدرك ناحتما ناميابوا لد ىلاعتيادخ هكنآ آلا دتسيانب وا تماماب

 ىذلاو ىا» :تفك ؟وا تبيغرد دشاب عافتناواب اروا هعيش هللالوسر اي :متفك نم

 ئيضتسم وا رونب ناشيا هك داتسرف تّوبن هب ارم هك ىادخ نآب ىرأ «ةّوبتلاب ىنثعب

 اهلذجي ناو» باتفآب دنشاب عفتنم هكنانجوا تبيغرد عفتنم وا تيالوب و دئشاب

 .ديآوا شيبرد ىربا هجركاو «باحس

 ىا «هلهأ نعآلا همتكاف هللا ملع نوزخمو هللارس نونكم نم اذهرباج اي» :تفك هّكنآ

 .نآ لهازا الار نياراد هديشوب ءىادخ ملع نوزخمو تسا ادخّرس نونكمزا نيارباج



 نصف

 هنا هدعو هّللا فلخي نلو الوعفمل انّير دعو (ناك ناو هللا ناحبسو) ناك نا انّير ناحبسو)

 ردزوركي ات مدوبىم هدعو نيارظتنم نمو تشذكب ىتّذم نيارب :تفكرباج
 ثيدح نمابواو مدش مالَسلا امهيلع نيسحلا نبا ىلع نيدباعلا نيز كيدزن

 ودرسربو دوب كدوكو او دمآ نوريب نانز هرجحزا ىلع نب دّمحم مدرك هاكن دركيم

 نم مادنارب ىومو ديزرلب نم ىاهيولهي مديركنوارد نم :تفكر باج .تشادوسيك

 اي» :متفك متفايزاب وارد دوب هتفك ُهَْْي لوسر هك تاراما نآ مديركنوارد كين تساخرب

 ليامش :متفك .درك نمرب تشري نيدافربدأ» :متفك .دروأ نمب ىور «لبقأف لبقأ مالغ

 :متفك .دّمحم :تفك - ؟تسيجوت مان :متفك اروا هكنآ .هبعك ىادخب تسا لوسر

 اي ىرأ :تفك - ؟ىرقابوت انامه :متفك .نيسحلا نب ىلع :تفك - ؟تسيكوتردب

 ىنامب ىنادنج هك تسا هداد تراشب ارم لوسر :متفك نم .راذككب لوسر ماغييرباج

 ىلع نب دّمحم اي نونكا ناسرب شنم مالس ىبايرد اروا نوج :تفك .مبايرد ارت هك
 و تاوامسلا تمادام مالسلا هللا لوسر ىلع» :تفك .دنكيم مالس ارت ىادخ لوسر

 .«مالسلا تغُلب امبرباج اي كيلعو ضرالا
 .ىمتخوماو ىمديسريوازاو ىمدركيم دشو دمآوا شييرد نآزا سي :تفكرباج

 نم هك ىادخب هللا ل وسر ىهن ىف تلخدال هللاو» :متفك ديسرب هلأسم نمزاوازوركي

 ديا ىده هّمئاامش هك هدادربخ ارم مالَسلا هيلع لوسر هك مورن ىادخ لوسر ىهنرد

 ميلح ؛مكنم ملعا مهّئاف مهوملعت ال ًارابك مهملعأو ًاراغص ساتلا ملحأ»وا سيزا

 هك ديزومايم ار ناشيا ىكرزب تقورد ناشيا نيرتملاعو ىدرخ تقورد دينامدرم نيرت

 .دنشاب امش زارتملاع ناشيا

 هك ىادخب ادخ لوسر نم دج تفك تسار هوي هللا لوسر ىّدج قدص» :تفكرقاب

 و انيلع هللا لضفب كلذ لك ًاّيبص مكحلا تيتوا دقلو» ماوتزارتملاع هلأسم نياب نم

 .وأ مالك دش مامت «تسارايسب ىنعم نياردرابخاو «تيبلا لها انيلع هتمحر

 :هتفك هيأ نياريسفت رد نيقداصلا جهنم رد ىناشاك هللا حتف ىلومو

 هك دننآرب ىضعب ءهروكذم هيآ دورو لحم رد تسا فالتخا ار املع هكنادب و»

 تما عيمج رد تسا ماعر كيد ىعمج دزنو لور بمغيب باحصا رد تسادراو



 ضرما

 موس دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 هفيلخو ,فئالخ مكانلعجو هك دينادرك هتشذك مما ىافلخ ار ناشيا هج ُهيْييَي دّمحم
 لهازاو ءتسا دهاجم و سابع نبا لوق نياو ءدشاب هتشذك سيزا هك تسا ىسك

 لآ ٌقح رد هيآ نيا دّمحم لآ ىف اهنا :هك تسا لوقنم مهيلع هللا تاولص تيبلا

 هنا مالَسلا امهيلع نيسحلا نب ىلع نع هدانساب ىشاّيعلا ىورو هتفاي دورو دّمحم

 وهو اّئم لجر ىدي ىلع مهب كلذ لعفي تيبلا لها انتعيش هللاو مه :لاقو ةيآلاأرق

 هللا لّوطل موي الا اينّدلا نم قبي ملول هُْيي هللا لوسر لاق ىذلاوهو «ةّمالا هذه ىدهم

 الدع ضرالا لمي «ىتينك هتينكو ىمسا همسا ىترتع نم لجر ىتأي ىّتح مويلا كلذ

 .اروجو ًاملظ تكلم امك طسقو

 نياربانب سي تسيورم مالسلا امهيلع هللادبع ىباورفعج ىبازا تياور نيا لثمو

 تيب لهاو تساربمغيي تاحلاَصلا اولمعو اونمآ نيذلاب دارم هحيحص تياور
 زا فوخ عافتراو دالبرد ناشيا نكمتو فالختساب ناشيا تراشب نّمضتم هيآو .وا

 هكتسنآ مهلبق نم نيذَّلا فلختسا امك :هلوقب دارمو ءناشيازا ىدهم مايق دزن ناشيا

 ناشياب ار تفالخ ىلاعتقح دنتشاد تفالخ تّيحالص هك ىتعامج هكنانجمه

 ىف ّلِعاَج لإ... :ىلاعت هلوق تسا نيارب لادو :ناميلسؤ ةوادو مدآ نوج دومن ضيوفت

 نهارا نا اةيكاب ب ةلرقاو ليي ىف ةقيلخ هقاتلقكلاد هنا نوب ع ةقيلك نقاألا
 عامجاو تسا نيارب هرهاط ترتع عامجاو ؛" ًاميِظَعاكْلُم ْمُهاَتَْتآَو َةَمْكِحْلاَو باَتكْلا

 لها ىترتعو هللا باتك نيلقّكلا مكيف كرات ىّنا :ُيَي ىبتلا لوقل تسا تّجح ناشيا

 لاح و ىضام رد نيكمت هدعو هكنآر كيدو ضوحلا ىلع ادري ىّتح اقرتفي نل ىتيب

 :هك هدروآ دوخريسفترد ”ىناجرج نساحملاوباو ءدشابرظتنم سب تسا هجو ىب
 دنلئاق هكنانأ لوق داسفو ءتسا نامّرلا بحاص دارم :هك لوق نيا تحصرب ليلد

 و نامثع و رمع وركب ىبازا دناهدرك تفالخ لوسر زا دعب هك دناهباحص دارم هك
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 هنا هدعو هّللا فلخي نلو الوعفمل انّبر دعو (ناك ناو هللا ناحبسو) ناك نا انّبر ناحبسو»

 وا ترابع سي) تخاس حوتفم ار برع تيالوركب ىبا دهعرد ىلاعتقح هج ديا ىلع
 .«(هدرك لقنرخآ ات تسا ىزار حوتفلاوبا ترابع لثم هكار

 '.هدرك لقن ار حوتفلاوبا ترابع نيع .ناهذالاءالجريسفت ردزين ىناجرج و

 اولَِعَو ْمُكَنِم اوَُمآَنيَِلا هللا َدَعَو) :ىلاعت هلوق ريسفت ىف نايبلا عمجم ىف هِي ىسربطلا لاق
 ُمُهنيِد ْمُهل َنَْكَميَلَو ْمِهِلْبَق نِم َنيِذَلا قَلْخَتْسا امك ِضْرَْلا يف ْمُهَتَمِلْخَتْسَيَل ِتاَتِلاَّضلا
 :هنصن اها: انيك ى نرك آل ىنراتلب اضأ طيش وق روز تتلو قيل ضان نىرلا

 ةّما ىف ةّماع ىه :ليقو لِي َنلا باحصا ىف ةدراو اها :ليقف ةّْيآلا ىف فلتخاو»

 ىدهملا ىف اهتا مالَّسلا مهيلع تيبلا لهأ نع ىورملاو .دهاجو ساّبع نبا نع هِي دمحم
 لاكي دمحم لآ نم

 انتعيش هللاو مه :لاقو آلا أرق هنأ 9 نيسحلا نب ىلع نع هدانساب ىثاّيعلا ىورو

 لاق ىذّلاوهو ةّمالا هذه ىدهموهو اّئم لجر ىدي ىلع مهب كلذ هللا لعفي تيبلا لهأ

 نم لجر ىلي ىّتح مويلا كلذ هللا لّوطل دحاو موي الإ ايندلا نم قبي ملول :ََُْي هللا لوسر
 .ًاروجو ًاملظ تئلم امك ًأطسقو ًالدع ضزألا المي ىمسا همسا قرتع

 ًء
 موس 2

 21 هللا دبع ىبأو 99رفعج ىبأ نع كلذ لثم ىورو

 نمجرلا تاولص هتيب لهأو َىَنلا تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلاب دارملا نوكي اذه ىلعف

 مهنع فوخلا عافتراو دالبلا ىف نكمتلاو فالختسالاب مهل ةراشببا ةّبآلا تنّمضتو :مهيلع
 هأوتع مهلق نم نيدلا يلفعتلا انك لك داركلا نوكرو ميت ذنو ىدهلا مازن دنع
 ...» :هلوق كلذ ىلع لديو .لا ناميلسو دوادو مدآ لثم ةفيلخ ةفالخلل حلاصلا لعج

 ...)» :هلوقو «'...ٍضْرَأْلا يف ةَفيِلَخ َكَنْلَعَج َنِدواَد ايو 4"... َةَقيِلَح ٍضْرَأْلا ىف ُلِعاَج ف
 د

 ةرتعلا عامجا اذه ىلعو «* ًاميِظَع اكْلُم ْمُهاَنْيَتآَو َةَمُكِجْلاَو َباَتِكْلا َميِهاَرْبِإَلآ اَنْيتآ َدَقَ
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 لهأ ىترتعو هللا باتك نيلقّتلا مكيف كرات ىلا هي ىجّنلا لوقل ةّجح مهعامجاو ةرهاظلا
 م قالظالا ىلع ضألا ىف نيكمتلا ناف ًاضيأو ءضوحلا ىلع ادري ىّتح اقرتفي نل ىتيب
 «.هدعو فلخي ال همساّرع هللا نال رظتنم وهف ىضم اميف قفتي

 :هنضن ام ةنالا ريسفت'ق قاضلا ق قاشاكلا تاةكملا لاقو

 :مالسلا مهيلع ةّممالا مه :لاقف دْيآألا هذه نع لئس هّنا ذا قداصلا نع ىفاكلا ىف»

 َدَعَو) :ةّصاخ ُهْيِيَي دمحم دعب نمرمألا ةالول هباتك ىف هللا لاق دقلو الكارقابلا نعو
 ْنِم َنيِذَلا َلْخَتْسا امك ِضَرَأْلا يف َمُهَقِلْخَتْسَيَل ٍتاَتئاَّصلا اوُلَِعَو ْمُكَنِم اوُنمآ نَا َُّنا

 ل ىنرذتعب انا ةيفوك وعن وتب 1321و ىذتزا ىلا دك زينمل ككل ةيلبت
 ىملعل مكفلختسا :لوقي «َنوُقِساَقْلا ُمُه ١ كياوأف كل َدْعَبَرَتَك ْنَم ايش نر

 ىدلا يتلا ثعبي ىح ملنب نستالفا ءدآ ءاضو كاكا امك كتبت دعي قد ايغو قفاز

 لاق نف ُهِدي دمحم دعب ين ال نامياب ىننودبعي :لوقي ًائيش ىب نوكرشي ال ىننودبعي هيلي
 مه نحنو ملعلاب هيي دّمح دعبرمألا ةالو نّكم دقف نوقسافلا مه كئلواف كلذريغ

 .نيلعافب متنا امو اوّرقاف مكانقدص ناف انولأس اف

 .ُهلَيَو دمحم لآ نم متاقلا ىف تلزن :ىمقلاو

 .قباسلاربخلا ىفانيالف هب نوكي أعم كلذ عومجو مئاقلاب نوكي نمالاب مهفوخ ليدبت :لوقأ

 .ل دمحم لآ نم ىدهملا ىف اهنا 391 تيبلا لهأ نع ىورملا :عمجملا ىفو
 هللاو مه :لاقو ةّيآلا أرق هنا 2 نيسحلا نب ىلع نع هدانساب ىشايعلا ىورو :لاق

 ىذلاوهو ةّمالا هذه ىدهموهو اّنم لجر ىدي ىلع مهب كلذ لعفي تيبلا لها انتعينت

 لجر ىلي ىّتح مويلا كلذ هللا لوطل دحاو موي الإ ايندلا نم قبي مول :ُِيِدَي هللا لوسر لاق
 .ًاروجو ًاملظ تئلم امك أطسقو ًالدع ضزألا المي ىمسا همسا قرتع نم

-- 5 
 موس“ 31

 .الفإ هللا دبع ىبأو رفعج ىبأ نع كلذ لثم ىورو :لاق

 .هتيب لها و َىَنلا تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلاب دارملا نوكي اذه ىلعف :لاق

 :86:نونلا ١:
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 هنا هدع هللا فلخي نلوالوعفمل انّير دعو (ناك ناو هللا ناحبسو) ناك نا انّبر ناحبسول

 امنا نمألاب فونلا ليدبت ىنعي مهب كلذ لعفي انتعيش هللاو مه :3 هلوقف :لوقأ
 مط نوكي

 ٌقح عرفلا هموق نم نينمؤملاراظتناركذو حون ةّصق ىف الها قداصلا نع لامكالا ىفو
 ٌقحلا حرصيل هتبيغ مايا ّدتمت هتاف متاقلا كلذكو :لاق نيكمتلاو فالختسنالا هللا مهارا

 ةعيشلا نم ةئثيبخ هتنيط تناك نم لك دادتراب بذكلا نم ناميالا وفصيو هضحم نع

 دهع ىف رشتنملارمألاو نيكمّتلاو فالختسالاب اوّسحا اذإ قافتلا مهيلع ىثخي نيذلا

 تلزن ةّيالا هذه نا معزت بصاوتلا هذه ّناف هللا لوسر نباي :تلقف :ىوارلا لاق يلي مكاقلا

 نيّدلا ناك ىتم ةبصاّتلا بولق هللا ىده ال ال :لاقف 39 ّىلعو نامثعورمعوركب ىبأ ىف

 عافتراو اهبولق نم فونملا باهذو ةّمالا ىفرمألا راشتناب ًانكمتم هلوسرو هللا هاضترا ىذلا

 نتفلاو نيملسملا دادترا عم ا ىلع دهع ىفو ءالؤه نم دحاو دهع ىف اهرودص نم َكَشلا

 .مهنيبو رافكلا نيب بشنت تناك ىلا بورسحلاو مهماَيأ ىف روثت تناك يلا

 هللا لاهماو ةئالّقلا بلاثم هيفركذ ثيدح ىف الإ نينمؤملاريمأ نع جاجتحالا ىفو
 ةلحا باقكلا غلبي نا ىلإ سيلبا هودعل هللا اهبجوا ىتَلا ةرظتلا متتل كلذ لك :لاق مهاَيا

 ُهّللا َدَعَوال :هلوقب هباتك ىف هللا هنّيب ىذّلا قحلا دعولا برقيو نيرفاكلا ىلع ّقحلا قحيو
 ده وتدل قلتم انك نول رونا نقتلا تقاكلا ريع يكفي ارثما قيذلا
 بحاص باغو همسا الإ نآرقلا نمو همسر الإ مالسإإلا نم قبي مل اذإ كلذو 4'...مهِلَبَق

 هيلإ ساّنلا برقا نوكي ىّتح بولقلا ىلع ةنتفلا لامتشال كلذ ىف هلرذعلا حاضيابرمألا
 هرهظيو هيدي ىلع هّيبن نيدرهظيو اهورت م دونجب هللا هدّيْؤي كلذ دنعو هل ةوادع ّدشا

 .نوكرشملا هركولو هّلك نيّدلا ىلع

 غلبيسو اهبراغمو اهقراشم تيرأف ضزألا ىل تيوز :لاق هيدي ىلا نع عماوجلا ىو

 اهنم ىل ىوز ام ىتَما ىلم

 هلخدأ الإ ربوالو ردم تيب ضألا ىلع تبي ال :لاق هنا ِلِيَي هنع دادقملا ىورو :لاق

 مُهَذي نااّماو اهلهأ نم مهلعجيف هللا مهّرعي نا اما ليلذ لذوزيزعّرعب مالسإلا ةملك هللا
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 ١ع

 موس دلج «هبدن ىاعد حرش

 '«.اهب نونيديف

 .ةيالاريسفت ىف هريسفت ىف ميهاربإ نب ىلع لاقو
 :لاقف مهبصغو مهملظ دعب ضرألا ىف مهفلختسي نا مهدعوو ةنّمالا هللا بطاخ ُث»

 َقَلْخَتْسا امك ِضرَأْلا يف م هَل ِتاَئاَّصلا وأ ءَو مُكَنِم اوَمآ نيل هللا َدَعَو)

 اغا ةيفوخ قفل نم زفبتا ديل وقل نتن ىرلا ةئاوو نفل كما ميل نمي

 ىلع فوطعم وهو هليزنت دعب هليوأت نأ انركذ امم اذهو «ٌئيَ ى َنوُكَرُْمال ىنوُدُبْعَي

 01 هَّللاِرْكِذ َنَع ٌعَيَب كلو ٌةَراَجي ْميِهْلُتَال لاَجر) ا

 :ةيالاريسفت ىف ليزنتلا دهاوش ىف ىناكسحلا لاقو

 انربخأ بّدؤملا ةملس نب ميهاربإ نب دّمح انربخأ :لاق نسحلا نب نمحَرلا دبع انربخاو

 ىرصبلا هللا دبعوبأ قوزرم دّمحم نب دّمحم انربخأ بوَيُأ نب ناميلس نب هللا دبع نب دّمح

 م2

 ص اعيأ

 ىبأ نع ةريصح نب ثراحلا نع ىنزملا ىحي نب حاّبص انربخأرقشألا نيسح انربخأ

 باتتكلا لزنأو ةمستلا أربو ةّبحلا قلف ىذّلاب مسقا ىلا :لاق ًاّيلع نأ شنح نع قداص
 اولمعو مكنم اونمآ نيذّلا هللا دعو) :ةّيآلا هذه مكيلع نفطعيل ًالدعو اقدص دّمح ىلع

 .(ةّيآلا ...ضرألا ىف مهتفلختسيل تاحلاصلا

 اهسامش دعب انيلع ايندلا نفطعتل» :32ِ هلوق نم ةغالبلا جه ىف درو امريظن اذه :لوقأ

 ىف اوفعضتسا نيذّلا ىلع نمن نا ديرنو) :كلذ بيقع التو اهدلو ىلع سورضلا فطع

 .(نيثراولا مهلعجنو ةّمئا مهلعجنو ضرألا

 :لاق ناظقلا (هيورشب) هيوريش نب دّمحم نبرفعج ىنثّدح :لاق ميهاربإ نب تارف

 نبا نع ىَدَسلا نع هيبأ نع نابأ نب مكح نب ميهاربإ انثّدح دّمحم نب ثيرح انثّدح

 .ُهيِكَو دمحم لآ ىف تلزن :لاق (اونمأ نيذلا هّللا دعو) :هلوق ىف سابع

 لاق فوع نب مساقلا نع نمحرلا دبع نع لّوخم نع ىسوم نب دمحأ نع تارف
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 نضضفي

 هنأ هدعو لا قلع نار رعقمل ادنر دعو (ناكك ناو هلا ناجيسوز ناكسررا انير نادينا

 :لاق .(ةّيالا تاحلاصلا اولمعو مكنماونمآ نيذّلا هللا دعو) :لوقي دّمحم نب هللا دبع تعمس

 '«.تيبلا لها انل ىه»

 "تارفلا ريسفت ىف ناروكذم ناريخألا ناثيدحلا :لوقأ

 'ناهربلاريسفت ىفو نينامّتلا بابلا ىف ”مارملا ةياغ ىف هلي ىنارحبلا مشاه دّيَسلا لقنو

 .نومضملا اذه ىف ةريثك تاياور ةيالاريسفت ىف

 هضرا ىف هللا ءافلخ ةّمالا نأ باب ىف ةّجحلا باتك ىف ىفاكلا ىف هيلي ىنيلكلا لاقو

 ؛:لوقعلا ةأرمرظنا (١و ” ثيدحلا)

 :لاق ف انت نست هللا ودك هع ءاشولا عع نفخ رخ لدم نع نت ني ويسنلملا])

 امليعو كتم اوما نزلا هللا دعوت ةهلالجب لج هللا لوقا نعلق هللا دبع انأ تلأس
 ةّمنالا مه :لاق 0... دل رع تلدتنا امك ضرألا 3 ] ِتاَناَّضلا

 .مالّسلا مهيلع

 نع دوعسم ىبأ نع دّمحم نب دمحأ نع دّمحم نب ىلعم نع ىرعشالا دّمحم نب نيسحلا
 «. هضرا ىف ٌلجوّرع هللا ءافلخ ةّمئألا» :لوقي مالسّسلا هيلع هللا دبع ابأ تعمس :لاق ىرفعجلا

 القا اضرلا ىلع صوصتلا ىف سداسلا بابلا ىف 'رابخالا نويع ىف هكلَي قودصلا لاقو

 :رشع ىنثالا باب ىف *لاصنملا ىفو ةمامالاب

2-2 2 
 »م جس ٠ موس“

 امي

 ني دمحم هللا قيعوبأ انتدح +لاق هن غئاصلا دّمح نب هللا دبع مساقلاوبأ انئّدح»

 نب ناوفص انثّدح :لاق ملسم نب ديلولا انثّدح :لاق ىلع نب نسحلا انثّدح :لاق ديعس

 :ءافلخلا ىف لاق رابحالا بعك نع (ىاكبلا) ىنانكلا ورمع نع ديبع نب حيرش نع ورمع
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 رضا

 دعو كلذكرمعلا ىف مه هللا دم ةحلاص ةقبط ىتاو مهئاضقنا دنع ناك اذإفرشع انثا مه
 ِضْرَأْلا ىف َمُبَتفِلْمَتْمَيَل ِتاَئِللَّصلا اوُلهَعَو مُكَتِم اوُنَمآ تيا ُهَّنلا دعو :ًرق م ةمالا هذه هللا

 نيسيلو لكاس قبب لجورع هللا لمف كلذكو «لاق (':زةهلزك ني قدلا كلختتا انك
 نو دعت انف ةكيرت نلاك "كيو نقع اهوي ناو موي تضف وا اموي ةقلا هذه هللا عمجي نازيزعب

 رابخخاو هللا رابخأ نم هو اسي ايف زاحبلا نسرشم كلاقلا قالي ىملجلا هلق
 .ةماعلاو ةصاخلا قرط نم مكاقلاب ُةْيِتََي ىنلا

 .رابخالا نويعو لاصنخحلا نع مهيلع لوسرلا صوصن باب ىف ًأضيأ 'راحبلا عسأت فو

 جورخ نم دبال هّنا نم ىور ام باب ىف 'ةبيغلا باتك ىف هي ىسوطلا خيشلا لاقو

 :ةّمالا هذه ىف ىدهم

 نع دمحأ نب راكب نع ىعناقملا سابعلا نب ىلع نع ىرقملا قاحسإ نب دّمحم»
 نب قاحسإ نع ىناطلا مشاه نب ورمع نع ىريرجلا نايفس نع نيسحلا نب نسحلا
 ان لقم قلبنا نكرالاو:ءامسلا تووف) :ةئالا هذه ىف: نيسحلا ني غنوه ةللا دبع

 َدَعَو) :تلزن هيفو :لاق ُهيَِي دمحم لآ نم دليلا هيلع مئاقلا مايق :لاق (نوقطنت مكنا

 ْنِم َنيِذَلا فلْخَتسا امك ِضرَأْلا ف ْمُهتَفِلْخَتْسَيَل ِتاَلاَّصلا اوُنِمَعَو ْمُكْنِم اوُممآ نا هلا
 هل توبي انمَأ زهفزك دْعَب نِم مبكي مهل ىَصترا ىلا ميد مهل 00

 «.كييلَي ىدهملا ىف تلزن :لاق «"نيع 2 نور

 (جع) مئاقلا مايقب ةلوأملا تايآلا باب ىف راحبلا نمرشع ثلاث ىف لِي ىسلجملا هلقنو

 ةظفل لدباو قاحسإ ةخسن ىف هنا ىلإ ًاريشم ليعامسإ ةظفلب قاحسإ هظفل لدبا هنا الإ

 عماجزنك) ةرهابلا تايالا ليوأت ىفو "ةادهلا تابثا ىفرح ا خيشلا هلقنوريمع ةظفلب ورمع
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 لضرخا

 هنا هدعو هّللا فلخي نلو الوعفمل انّير دعو (ناك ناو هّللا ناحبسو) ناك نا انّبر ناحبسوا»

 لاق :هليوأت تايراذلا ةروس (ضرألاو ءامسلا بروف) :ىلاعت هلوق ريسفت ىف ' (دئاوفلا

 نب نسحلا نع ىقثلا دمحم نب ,يهاربا نع هللا دبع نب ىلع انثدح لي سابعلا نب دمحم

 نب] ىلع نع هللادبع نب قاحسا نع مشاه نب ورمع نع ميهاربا نب نايفس نع نيسحلا

 نوقطنت مكنا ام لثم قحل هنا ضزالاو ءامسلا بروف :ّلج وّرع هللا لوق ىف [لغ نيسحلا

 «.(ًانما :هلوق ىلإ اونمآ نيذلا هللا دعو تلزن هيفو متاقلا مايقوه قح هنا :هلوق :لاق

 هللا دبع نب نعوه سابعلا نب دّمح هنع ىور ىذلا هللا دبع نب لعب دارملا :لوقأ

 ثيدحلا هنع ىور ىذلا ىلع لعل و ىنقثلا هذمالت نموه ىذلا ىناهبصالا ديشوك نب

 ىلإ لصتي ال هلقن ام ىلع ةياورلا نا كلذو ةبيغلا ىف خيشلا ةياور ةنيرقب اها داجسلاوه
 وهوريطخلارمألا اذه ىف امّيسالو موصعملا ريغ ةياورب خيشلا لدتسي نا دعبتسيو موصعملا

 فحص «نع» ةملك نا الإ ةعيشلا دئاقع لوصا نم ىذلاو هو ةلاحم ال ىدهملا روهظ تابثا

 .عجارف ةعوبطملا ىسوطلا ةبيغ ةخسن ىف ّىِلعو هللا دبع ىتملك نيب عقاولا «نب» ةملكب
 ':بابلا اذهرخآ ىف أضيأ ىسلجملا لاقو

 رون ديهشلا ظخي تدجو :لاق هي ىعابجلا ىلع نب دّمحم خيشلا طخب تدجوو»

 اة/ هللا دبع ابأ روصنملا بلط امل هّنا ,ناوفص نع هباتك ىف ىناوفصلا ىور :هحيرض هللا
 كيبن ناسل ىلع انتدعو ىتا ّمهّللا :لاقوركشلا ةدجس دجس ّضث نيتعكر ىلصو أّضوت

 كنا انتدعو ام انلزجناف هللا انما انفوخ دعب نم انلدبت كنا قحلا ىدعوو ُهِِكَي دمحم

 ؟مكل هللا دعو نياف ىدّيس اي : :هل تلق :لاق .داعيملا فلخت ال

 تاَفاَّضلا اوُل 2 كتم اوما تيل ُهّللا َدَعَو) :لجو ّرع هللا لوق الإ لاقف

 ىلا ب 0 د نمي َو ْمِهِلْبَق نِم َنبِذَلا قّلْخَتَسا اًمَح ِضرَأْلا يف ْمُهتقِلْخَتت

 دَبَرفُك نمي ل نوُكْرْشمأل ودبي 221غ هج
 «"َنوُقِساَمْلا مُه كييلوأت كلذ

 :اروشاع موي اهيلع ةصوصنملا ةرايزلاركذ لصف ىف "لابقالا ىف ألي ديسلا لاقو
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 ليد

 موس دلج ءهبدن ىاعد حرش

 (لاق نا ىلإ) ةّمالا تفلاخ ةّمالا نا ّمهّللا :كتونق ىف لقو ءاعّدلا دعب تنقا مث :لاق»

 مهتملك لعأ هّللا «ةكرابملا ةبّيطلا ةرجّشلا نم ةليلّذلا ةلوتقملا ةعئاضلا ةرتعلا محرا َمِهَّللا

 مهرتصو مييتعأو مهرصناو مهتالاوم ىلع مهتعيش بولقو مهبولق تّبثو مهتّجح جلفاو

 ىف كئايلوأل تنمض امك ةمولعم ًاماَيَأو ةدوهشم ًاماَيَأ مه لعجاو كبنج ىف ىذألا ىلع
 مهتفلختسيل تاحلاصلا اولمعو مكنم اونمآ نيذّلا هللا دعو) :تلق كتاف لزنملا كباتك

 مهتلدبيلو مه ىضترا ىذلا مهنيد مهل ّننكميلو مهلبق نم نيذّلا فلختسا امك ضرألا ىف

 «.(ءاعّدلا) مهتملك لعأ ّمهّللا انما مهفوخ دعب نم

 جلفاو ها هلوق دعب هيلع دازو هلثم ةيالاريسفت ىف 'نيلقثلا رون ىف ىزيوحلا لقنو

 «.مهنع َمغلاو ليطابالا سدانحو ءاوأللاو ءالبلا فشكاو» :ةرابعلا هذه (مهتّجح)

 هيف لزن امو هتريسو الكا هتفص ىف ىور ام باب ىف '"ةبيغلا باتك ىف لي ىنامعنلا لاقو

 .نارقلا نم

 توقعي نما فسوب نز نيا [نترح :لاق ةنقع حتا ةيعس ني دك ىو ونا نق يعز

 ّىلع نب نسحلا انثّدح :لاق نارهم نب ليعامسإ انثّدح :لاق هباتك نم نيسحلاوبأ ىنعجلا

 هلوق ىنعم ىف مالَسلا هيلع هللا دبع ىبأ نعريصب ىبأ نع بهوو هيبأ نع ةزمح ىبأ نب

 اَمَح ِضْرَأْلا ىف َمُهتقِلْخَتْسَيَل ٍتاَحِئاَّصلا اوُلِيَعَو َمُكْنم اوُنَمآ نذل ُهَللاَدَعَو) :لجو رع
 دقي نع ريلي و قفل يفتت ىلا هيو نمل نكتار فيلق يونا هناك
 «.هباحصاو مئاقلا ىف تلزن :لاق «هئْيَس ب َنوُكرُْمال ىَوُدبعَي ام مِهِفْوَح

 .(جع) مئاقلا مايقب ةلوأملا تايآألا باب ىف 'راحبلا نمرشع ثلاث ىف هلي ىسلجملا هلقنو

 ىف نيئالّتلاو ىناثلا بابلا ىف *عباَسلا دّلجملا ىف ةادهلا تابثا ىفّرحلا خيشلا هلقنو

 .ىنامعتلل ةبيغلا نع نيرشعلاو عباَسلا لصفلا
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 نردف

 22 ببت757777ب7بب2>7>7 227277 222222222277+ ح1 2
 هنا هدعو هّللا فلخي نلو الوعفمل انّبر دعو (ناك ناو هللا ناحبسو) ناك نا انّبر ناحبسو»

 دمحأ نب دّمحم نع هداتساب ةئيضملا راونألا باتك ىف ديمحلا دبع نب ع دّيَسلا ىور

 ىف نوروكذملا ضرألا ىف نوفعضتسملا :لاق مالَسلا هيلع نينمؤملاريمأ ىلإ هعفري ىداُيألا

 '.مهودع لذيو مهّرعيف مهتدهم هللا ثعبي تيبلا لهأ نحمن ةمئأ هللا مهلعجي نيذّلا باتكلا

 نع نيعبزالاو ثلاثلا لصفلا ىف 'عباَسلا دلجملا ىف ةادهلا تابثا ىفّرحلا ْخيَشلا هاورو

 .ديمحلا دبع نب ىلع دّيَسلا

 اتلمهف (ضرألا ىف اوفعضتسا نيذلا ىلع نمن نأ ديرنو) :4 هترضحب ىلت هّنا ىورو
 «.نوفعضتسملا هّللاو نحن :لاقو هانيع

 نيسمخلاو عساتلا لصفلا ىف "عباَسلا ءزجلا ىف ةادهلا تابثا ىفّرحلا خيشلا امهلقنو

 .راحبلا نع

 ١. 7ص ١3.

 ص .؟ 1١0.

 .1287” ص."



 هّللا ىلص يلعو ٍدمحم تيب لها نم بئاطألا ىلعف)

 (نوكابلا كّبّيلف امهلأو امهيلع

 ادخ تمحر هك - ىلعو دمحم تيب لها ناكايرب دياب و - تسا هتسياش - سي)

 .(دننك هيرك ناكدننك هيرك - داب ناشيارب

 ةيافك رد اهنآزا ىرايسب هك هماعو هصاخ قيرطزا هديدع تاياور بجوم هب - حرش
 ناشياو ءدوب مالسلا مهيلع نانآ دوجو تكورب هب ءايشا تقلخ هك هدش لقن ماصخلا

 ىقولخم دوبن نانآ دوجو ىلاعت قح دوصقمركاو دنتسه تاقولخم تقلخ ىئاغ تلع

 .دركىمن قلخ ار
 َبِهْذمِل ُهَّنلا د ديري دا .» دادربخ مالسلا مهيلع نانآ تراهط هب دنوادخ هكناابو

 هدش هيصوت مه نانآ تبحمو تدوم هبو '«أريهظت مكر بو تَْْلا لأ سْجَرلا مك

 ىتاشرافس همه:نآ ابو '«::ءقَُقْلا ق َةَدَوَمْلاَالِإ رخال وكلا ا لق ...» :دومرف هك

 هك دندرك هج نانأ اب تما ناقفانم ماجنارس :قيركني ءدومرف نانآ هرابرد مركا ىبن هك

 ىارب هنيدمرهش هب دوروزا لبق دوخ هبطخ رد مالسلا امهيلع نيسحلا نب ىلع ترضح

 و ءدش هتشك نيسحلا هللادبعوبا» :ديامرف ىم دندوب هدرك ماحدزا اجنآرد هك هنيدم مدرم

 تسا ىتبيصم نيا «دندنادرككب دالبرد هزينرب اروارسو دندشريسا مه شنادنزرفو نز
 تداهشزا سي هك تسا امشزا كي مادك مدرم ىأ . تسين ىتبيصم جيه نآ دننام هك

 ىمشج مادكو ءدوشن نيكهودناو دزوسنوا ىارب هك تسا ىلد مادكو .ديامن ىداشوا

 ع١



 دفق

 (نوكابلا كّبَيلف امهلآو امهيلع هللا ىلص يلعو ٍدمحم تيب لها نم بئاطألا ىلعف)

 دوخ مشج كسشا شزيرزاو درادهككن وا تبيصم رد ار دوخ كشا كشرس هك تسا
 دوشن هتسكشوا تداهشزا هك تسا ىبلق مادك مدرم ىا :دومرف هكنآ ات دنك ىريكولج

 هك تسا ىشوك مادكو ءدهدنرس هلانو دنكن ىزوسلدوا ىارب هك تسا ىلد مادكو

 .دوشنر كو دونشب هدمآ ديدي مالسا ملاعرد هك ىاهنخرو ىناريوو فاكش نيا ناتساد

 مدرم دننامامابو مينطوو هناخزارود ناكراوأو ناكدنكاريو ناكدش هدنارام مدرم ىا

 و دنسيان لمع هنو ميدوب هدش بكترم ىهانك هن هك ىتروص رد ءدشراتفر مليدو كرت

 تبيصم هنوكنيا ام «ميدوب هدروآ ديدي مالسارد ىياوران تعدب هنو «دوب هدزرس امزا ىفالخ

 '.«هتشادن هقباس نونكات هك تسا ىتيانج نياو ميدينشن ناكتشذكر دار هثداحو

 راوازسو هتسياش ناشيارب هدراو بئاصمو «ناراوكرزب نأ بقانمو لئاضف هب هجوتااب

 مهد دلجم رد .دنيركب ناشبئاصم رد دندنمقالع و دنراد ناميا نانآ هب هك ىناسك تسا

 داي ارام بئاصم هك سكره» :دومرف هك هدش تياور مالسلا هيلع اضر ترضحزا 'راحب

 ردو تسا نايرك اهمشج هكزور نآرد دوشن نايركوا مشج دنايرككبو ديرككب دوخو دروأ

 .«دشاب ام اب ىتشهب تاجرد

 ىتساوخ ركا» :دومرف بيبش نب ناّير هب مالسلا هيلع اضر ترضح ركيد تياوررد

 اروا هك مالسلا امهيلع ىلع نب نيسح ىارب نك هيرك سب ىنك هيرك ىتبيصم ىارب
 ىور رد ناشيا دننامه هك ار وا تيب لهازارفن هدجيهو دنديربرس دنفسوك دننامه

 اب تشهب تاجردرد هك ىهاوخبركا» :دومرفرخآردو «دندرك ديهشو ا اب دندوبن نيمز

 هتسويبو «شاب نامداش ام ىنامداشو حرف هبووش نوزحم ام هودناو نزح هب ىشابام

 فىنس ىسكركا - لاحم ضرفرب هك - شاب مزالم ام هب تبسن ىدنمقالعو تيالو هب

 فس نامه اب تمايقزور اروا ادخ دشاب دنمقالع نادبو درادب تسودار (ىدامج)
 ".«دنادرك روشحم

 .فوهلمزا لقن 705 ص ىمق مومهملا سفنو ؛088 ص ديدج راوثالا راحب 6١

 اب .تسا ىركيد تاياور نيماضم نيابورابخالا نويعو قودص ىلامازا لقن 778 ص ديدج راحب 5 .187ص ١.

 .دنايركب مهو ديركب دوخ هك «ىكبأو ىكب» هلمج هب هجوت



 (نوبداّتلا بدنيلف مهاّياو)

 (دئنك هبدن ناكدننك هبدن سب)

 و لامعا ىرواداي و ركذ زا ترابع نأ و تسا ىيارس هحون نامه هك هبدن - حرش

 ىرودووا ىارب نتفرك متامو «هتفر تسدزا هك تسا ىسك هديدنس تافصو قالخا

 ركيدووا هراي هراي ندب هب شمشج هكيماكنه شزيزع ردارب تداهشزا سبي اهيلع هللا

 هايس رد البرك هثداح راككن عياقو 2 ىدنا ملسم نب ديمحزاو .دادرس هيذن داتفا ناديهش

 رتخد تتيز ناففك منكىمن شومارف هك ىياهزيج زا» :تفك هك هدش لقن خ نايفوك

 لاح نآ اب ارواو تشذك شردارب دسج رانكزا هك ىتقو تسا اهيلع هللا مالس همطاف

 كيلع ىلص هادمحم اي هادّمحم اي» تفكو دش دنلب شاهلان ديد هداتفا كاخ ىور هب

 هدش هعطق هعطق شياضعاو هتشغا نوخ هب هك تسا نيسح نيا «ءامسلا ةكئالم

 دابو ءدندش ديهش تنادنزرف و ريسا تنارتخدو - دمحم ىاو ىا - هادمحم اي تسا

 ادخ هب :ديوك - ملسم نب ديمح - ىوار .«دنكاربىم اهندب نآرب ار نابايب ىاهكاخ ابص
 '.دروأ هيرك هب ار تسودو نمشد هك - درك هبدن نانج - مسق

 .تفركر ظن رد دياب ناير صخشو ثيدح ىوار هب هجوت اب ار تياور

 .تسا هدمأ ىتادايز اب هك سوواط نب ديس فوهلمو ١59. ص مود ءزج ىمزراوخ ركبوبا لتقمو .ىربط خيرات ١.

 نوفي



 و كنا 3 فرذتلف مهلثملو)
 اير نرجاشلا ضب

 ىراج ناكديد زا كشا كشرس هك تسا راوازس و هتسياش ناشيا دننام ىارب و)

 ناكدننك دايرفو دننك نويش ناكدننك نويشو دننك هلان ناكدننك هلان ديابو .دوش

 .(دننز دايرف

 .تسا مشج كشا ندش ىراج ىانعم هب فرذ هملك - حرش

 ءدشاب ظوحلم ىتايصوصخ ىبرع نابز رد تاملكو ظافلا نيا ىناعمرد دنجرهو

 هتسياش هك تسا نآروظنمو «دني|ىمرد انعم كي هبو فدارتم نأ ىسراف همجرترد ىلو

 .تسا نديشكرب لدزا نويشو هّجضو ىرازو هلان نانآ

 نضح



 دنياجك .دندش هجو دنياجك - مالسلا مهيلع - ىلع نادنزرف - نيسحو نسح)»
 .(؟دندش هجو ؟نيسح نادنزرف

 نآ نسح)و «ماهسلاب هنافكأ تّكش دق ةزانجلا قوف ديهشف» نسحلا اما - حرش

 .(تشك خاروس نمشد ىاهريت زا شنفك (توبات) هزانج ىالاب هك ىديهش

 موس لاس روهشم لوق هب انبو ناضمر كرابم هام مهدزناب بش ردراوكرزب نيا تدالو

 ىكلاس تفهو لهج نس هب ىرجه مهاجنب لاس هبو دش عقاو هرونم هنيدم رد ىرجه
 .دومرف تلحر ملاع نيازاو مومسم

 .«هسأر ةانقلا قوف عفر دق ءارعلاب ليتق و» ويسمع

 .(تفر هزين ىالاب شرس تداهشزا سي هكالبرك نابايبرد هتشكو ديهش نأ نيسح اما)

 ٌرادي ةانقلا ىلع هنم نفارلاو ٌحّرضم ءالبركب هنم مسجلا

 ردو) بصن هزينرب شرسو «هدش اهر نوخ هب هتشغأ البرك نيمزرس رد شفيرش ندب)

 ' .(دش هدنادرك (دالب

 هنيدم رد ىرجه مراهج لاس هب نابعش هام موس روهشم لوق انب مه راوكرزب نيا دلوت

 نس هب ىرجه كيو تصش لاس مرحم هام مهد زور مه شتداهش و دش عقاو هرونم

 .داتفا قافتارصع تقورهظ لاوززا دعب ىكلاس ششو هاجني

 روتسد هب هنيدمرهش هب دوروزا لبق هك تسا هنيدم هب ماشزا تيب لها ظفاحم ملذح نبريشب زارعش نيا ديوك ١.

 .:تحخانس هاكأ تيب لها ندمآزا ا هنيذم مدرم هليسو نيدبو دورس ربمغيب دحسمرد مراهج ماما

 ١ع



 دش

 (نيسحملا ءانبا نيأ نيسحلا نيأو نسما نيأ)

 هك دناهدرك تياور 'لابقارد سوواط نب ديسو ءدجهتملا حابصم رد ىسوط خيش

 ىركسع نسح ماما ترضح ليكو ىنادمه ءالع نب مساق هب هسدقم هيحانزا ىنامرف

 هام موس هبنش جني زور مالسلا هيلع نيسح ماماام ىالوم هك دمأ نوريب مالسلا هيلع

 ىنا مهللا» :ناوخب ار اعد نياورادب هزور و روخن ىزيج زور نآردو دش دلوتم نابعش

 وتزا اهلاراب «هتدالوو هلالهتسا لبق هتداهشب دوعوملا مويلا اذه ىف دولوملا ٌقحب كلأسا

 هدعو شتدالوو 'لالهتسازا شيي هك هدش دلوتم زور نيارد هك ىسك ٌقحب مهاوخ ىم

 .(...هلش هداد شتداهش

 ادخ لوسرزا هماعو هصاخزا ىدايز تاياورراوكرزب ود نيا بقانمو لئاضف هرابرد

 موحرمو ءتسا نيقيرف عامجاورتاوت ٌدحرد هك هدش لقن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 صاصتخا راوكرزب ود نآ بقانمو لئاضف هبار ىباب ”راونالاراحب مهد دلجم رد ىسلجم

 :تسا نيقيرف عامجا هك لئاضف نيا هلمجزاو تساهداد

 نيسحلاو نسحلا ّبحا نَم» :دومرف هك تسا نانآ هب تبسن تبحمو ىتسود ١

 رد هفلتخم تارابع هب نومضم نيا هتبلا «ىنضغبا دقف امهضغبا نمو :ءىنّبحا دقف

 . تسا هددعتم دراوم

 ردو ديبلطىم ار ودنآ اسب هجو ناشنديسوب و ادخ لوسر ىدنمقالع راهظا .؟

 '.ديسوبىم و دييوبىم و ديناشنىم دوخ ىوناز هب و ديشكىم شوغا

 هك بقل نيدب ارواو دركىم مالسلا هيلع ىلع ناشردي هب «نيتناحيرلاوبا» باطخ ."*

 ىاتناحيرو .ةناحير حلاَصلا دلولا» :دومرفىمو دوب هتخاس بقلم تسا هناحيرودردب

 ىلاعتم تنأ مهللا» ىاعد نآ ليذو هدرك لقن ارنآ "517 ص ديدج باج راونالاراحب ٠١١ دلجم رد ىسلجم موحرم ١.

 تسا هتسياشو دنكىم لقن لابقاو حابصم باتك ودزا هدوب اروشاع زور رد راوكرزب نأ ىاعد نيرخآ هك «ناكملا
 .دوش هدناوخ مه اعد نيا

 هتفك مه دازون ىادص نيلوا هبو ء,تسا ىزيج ندنايامن هب ادذص ندرك دنلب ىانعم هب لهتساردصم لالهتسا .؟

 .هدوب هتفرريدقت ملق هب لوازورزا راوكرزب نأ تداهش هك تسا نيازا هيانك اجنياردو دوشىم
 العا ضدي

 تفكوابو ديد هارردار مالسلا هيلع نسح ماما ىزور هريرهوبا هك هدش لقن بقانمزا 748 ص ديدج *7 دلجمرد .*

 ناشنار دوخ مكشو دز رانك ار دوخ نهاريب ترضح .نايامنب نم هب ديسوبىمربمغيب تدج هكار تندبزا ىعضوم نآ
 .ديسوبىم ارودنأ مكشربمغيي هك هدش لقن مه تياور هنوك نيا هتبلا .ديسوب اروا مكش فانو دش مخ هريرهوباو .داد



 يرض
 يل 707 رب 772 زي 2 ل و | 7 ص يب دلني

 موس دلج .هبدن ىاعد حرش

 «نيسحلاو نسحلا

 بابش ادّيس نيسحلاو نسحلا» :دومرفىم هك تسا ىروهشمو فورعم هلمج .؟

 'ةتجلا لها
 '.«ادعق وأ اماق نامامإ نيسحلاو نسحلا» هلمج .ه

 هللا ىلص ادخ لوسر» :ديوك هك هدش لقن ىرافغ ٌرذىبازا راحب مهد دلجم ردو

 :تفكىم ديسوبىم ار مالسلا هيلع نيسح هك ىلاحردو مديدار ملسو هلآو هيلع

 (شغو لغزا ىلاخ و تين صولخ ىور)ار نانآ هّيرذو نيسح و نسح هك ىسكا

 ردقب شناهانك لاحم ضرفرب هجركا دنازوسن اروا تروص (منهج) شنآ درادب تسود
 .«دنك جراخ ناميازا اروا هانك نآ هك دشاب ىهانك هكنياركم دشاب ىكير ّلت

 تسا ىرورس دنزرف نيا» :دومرف مالسلا هيلع نسح ترصضح سشدنزرف صوصخ ردو

 '.«دنك داجيا حلص ناناملسمزا هوركود نايموا هليسوب لجوزع دنوادخ تسا ديما هك

 اناو ىتئم نيسح» :دومرف مالسلا هيلع نيسح ترضح نشرخرد دنزرف صوصخ ردو

 ©.«نيسح نم

 تسا - فيرشلا هجرف ىلاعت هللا لّجع -رصع ىلو ترضح نانآ ىمهنو دندش ديهش

 .تسا بئاغ مدرمرظنزا ًالعف هك

 موحرم ىفاك زا ١9" صراحب "7 دلج رد ىسلجم موحرم ار قوف تياورو .تساددعتم هراب نيارد تايورو.١

 ار مالسلا هيلع ىلع مالساربمغيبو «نيسحلاو نسحلا ايندلا نم ىتناحير ّناو هدابع نيب اهمستق هللا نم

 .دركىم باطخ نيتناحيرلاوبا
 (كلسمو هقرفرهزا ناناملسم ىنعي) هلبق لها همه» :ديوك بقانم بحاص هك هدمأ 75591 ص ديدج راحب ؟"رد."

 .تسا هدمآ هيعانتما (ول» تروصب تياوررد هك تسا «تناكولو» هلمج

 .ديفم داشراو ىرولا مالعاو ةارايزلا لماكزا لقن 71١ صو .هجام نبا ننسزا بقانمزا لقن 748 صراحب ؟ 5



 «قداص دعب قداصو حلاص دعب حلاص»

 ىدْؤي ىذّلاوهو حلاص عمج وه نيحلاصلا نم يبن و :هلوق» :نيرحبلا عمجم ىنف
 «ساّنلا قوقحو هّللا ضئارف

 دنع هئاعد ىف الكا هلوق حرش ىف ةفيحّصلا حرش ىف هي ىندملا ناخ ىلع ديسلا لاقو
 نوملاضلا»:ةيضق ام (قيتاصلا تاحرذ: ىف كلذب انتتفو) :ناطيشلا نم ةذاعشتالا

 ةعفاّتلا ةميقتسملا ةلاحلا ىلع لوصحلاوه حالّصلاو دابعلا قوقحو هللا قوقحي نومناقلا

 ٠.«هب اعفتنم نوكي نأ نع ءىشلا جورخ ىا داسفلا هلباقيو

 دادَسلا لهأ نم ىنلعجاو) :قالخالا مراكم ىف الفا. هلوق حرش ىفرخآ عضوم ىف لاقو
 ام هللا ىلا ىّدْؤي ىذّلا وه حلاصلا» :هصن ام (دابعلا ىحلاص نمو داشرلا ةّلدأ نمو

 .«مهقوقح سانلا ىلا ىَدؤي و هيلع ضرتفا

 لأسي ثيح هللا ءايلوأ تاماقم مظعأ نم حالَصلا نا ةريثكلا تاْيآلا نم دافتسيو

 بقانم دادعت ماقم ىف لج وّرع هللا لوقيو نيحلاصلا نم مهلعجي نا ىلاعت هللا ءايبنألا

 506 :ىلاعت هلوقك نيحلاصلا نم مهلعج ناب مهيلع نيو نيحلاصلا نم مها ءانينألا

 ّنِم لك َساَيْلِإَو ىَسِيِعَو ىجبحيَو اًيِركَرَو» :هلوقو «' َنيِجِياَّصلا َنِمَاَيبَنَو اروُصَحَو -

 :ةلرتوبا(' ةفام ال اخر َةلِفاَن ٌبوُقْعَيَو َقاَحَسِإ هَل اَنْبَهَوَو> :هلوق و < َنيِجلاَّصل
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 نيركفلا

 موس دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 « ةفافلا عورات ذب املا رهو عفاش فلا رايق لق كرو
 و ِءاَدَهّشلاَو َنيِقيدَصلاَو َنييِبّنلا َنِم ٌمِهلَع هل معنا نذل عم كيلو ...» :هلوق و

 هللا دنع هب ىنتعي غلاب حدم ىلع ةلاذدلا هريثكلا تاْيآلا نم كلذ ريغ ىلا <" ...َنيِجلاَّصلا

 .ةميركلا ةفّصلا هذهب فصتا نم قح ىف ىلاعت

 قعمب مالسلا مهيلع ةمألا مه ءاعّدلا ىف «حلاص دعب حلاص» :هلوق نم دارملا نا مث

 رابخألا ىف درو ام كلذ ىلع ٌلديو ةّيلدبلا ليبس ىلع مهنم ّلك ىلع قلطي حلاص ةملك نا
 ف اَنْبَتَك ْدَقَلَو) :ءايبنالا ةروس ىف ىلاعت هلوقريسفت ىف إي ىنارحبلل ناهربلاريسفت ىنف
 :©' َنوُحِياَّصلا َىِداَبِع اهْثرَي َضْرأْلا َنأٍر لا ِدْعَب َنِمِوُيَرلا

 نع هينا نع نيسحلا نينا نع دمحم نيدنحأ انندح لاق ساتعلا ني دمحم

 َّنأ ... :ّلج وّرع هلوق :لاق مالَسلا هيلعرفعج ىبأ نع درولا ىبأ نع قراخم نب نسحلا
 .هلآو هيلع هللا ىلص دّمح لآ مه :لاق ٠ َنوُيِلاَّضلا َِداَبِعاَهُترَي َضَرَأْلا

 مكحلا ني لع نع هيبأ نع ىأ قئاتح «لاق كع نب دتخم انت +لاق هنْغو

 هللا لوق نع مالسلا هيلعرفعج ابأ تلأس :لاق قداص ىبأ نع ميهاربا نب نايفس نع

 :لاق َنوُجِياَّصلا َىِداَبِع اَهْمِرَي َضَرَأْلا َنَأر كلا ِدْعَب ْنِمِروُبَزلا يف اَنْبَتَك َدَقَلَو :لجورع
 .انتعيش مه :لاق ؟نيدباع موقل ًاغالبل اذه ىف ّنا :تلق :لاق نحن مه

 ىبأ نع دواد نب ىسيع نع ليعامسا نب دّمحم نع مامه نب دّمح انئثّدح :لاق هنعو

 دعب نم روبزلا ىف انبتك دقلو :لجوّرع هللا لوق ىف مالَسلا امهيلعرفعج نب ىسوم نسمحلا
 نمو نيعمجا مهيلع هللا تاولص دّمح لآ :لاق نوحلاّصلا ىدابع اهثري ضزالا ناركُذلا

 ”.«ةّئجلا ضرأ ضرألاو مهجاهنم ىلع مهعبات

 اوُنَمأ َنيِذلا اهي اَيإ) :ةبوتلا ةروس ىف ىلاعت هللا لاق «قداص دعب قداص» :هلوق اّماو
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 يوكل

 «قداص دعب قداصو حلاص دعب حلاص»

 اوقدص نيذّلا نيقداصلاب ديري» :نيرحبلا عمجم ىنف «َنيِقِداَّضلا َعَم اوُنوُكَو َهّللا اون

 نعو ُةْْيَي دمحم لآ خم اونوك :مالَسلا هيلعرقابلا نعوًالمعو ًالوقو ةّين هللا نيد ىف

 الفإ ةمئألا نوقداصلا :لاق هتا ذك اضرلا

 قحلاب لئاقلا وه قداصلا» :هّصن ام ةّْيآلاريسفت ىف نايبلا عمجم ىف ىسربظلا لاقو

 بطاخ مث هقدص ىلع حدملا قحتسي د نم ىلع آلا قلطي ال حدم ةفص هال هب لماعلا

 (هللا اوقّتا اونمآ نيذّلا اهيا اي) لاقف هّيبن ةّوبنب نيّرقملا نيقّدصملا و نينمؤملا هناحبس هللا

 ال و مهرابخا ىف نوقدصي نيذّلا (نيقداصلا عم اونوكو) اهوبنتجاو هللا ىصاعم اوقتا ىا
 مهوبحاصو هلاعفاو هلاوقأ ىف قدّصلا لمعتسي نم بهذم ىلع اونوك هانعمو نوبذكي

 هللا فصو دق و .اهيف هب ىدتقأ ىا ةلأسملا هذه ىف نالف عم انأ :كلوقك مهوقفاو و

 َو ِةَكْيَالَمْلاَوِرِخَْلا ِمَوَيْلاَو ِهَّللاب َنَمآ ُنَمّدِبْلا َنكْلَو .. ع :هلوقب ةرقبلا ةروس ىف نيقداّصلا

 "ريغان ر ةحاقملاو ياكل نقلا كرد وتخ لع لاتلا نار نينار باكا
 َنيِرباَصلاَو اوُدَهاَءاَذِإ ْمِهِدّهَعِب وول َوَداَكَبلا َقآَوةالَّصلا َماَقأَو باَقيلا فَو َنيِلئاَّسلا
 عداد الا فايس رمأف 41: ا رق ديك قيرلا نكتار أ أَلا َنيِحَو رولا و اسال

 ٌلاَجِر) :هلوقوهو هباتك ىف مهركذ نيذّلا مه نيقداّصلاب دارملا :ليقو «نيقتملا نيقداَّصلا

 رفعج و بّلطملادبع نب ةزمح ىنعي «'...ُهَبْحَ ىَّضَق ْنَم ْمُهنَق ِهّيَلَع هللا اوُدَهاَعاَم اوُقَدَص
 ىبأ نع ىبلكلا ىورو فلل بلاط ىبأ نب ىإع ىنعي (رظتني نم مهنم و) بلاط ىبا نب

 نعرباج ىورو .هباحصأو الفا ىلع عم نيقداّصلا عم اونوك :لاق ساّبع نبا نع حلاص

 نييبّنلا عم :ليق و ذإ دّمحم لآ عم :لاق نيقداّصلا عم اونوك و :هلوق ىف ير فعج ىبأ
 و ُةْْيَي دمحم عم :ليقو ءكاحّضلا نع اينّدلا ىف حلاّصلا لمعلاب ةّنِجلا ىف نيقيدّصلاو

 و مهامعا و مهبولق تماقتسا و مهتاّين تقدص نيذلا عم :ليق و ءعفان نع هباحصأ

 انه «عم» ىنعم ّنأ :ليق و ءساّبع نبأ نع هنع اوفلختي مو ُهْيَِي هللا لوسر عم اوجرخ

 و نيقداّصلا نم ءرق نم ةءارق هدضعيو نيقداّصلا ةلمج نم نوكلابرمأ هتاكف نم ىنعم

 ١. .ةبوتلا 1194.
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 نوخح

 موس دلج .هبدن ىاعد حرش

 و مهعم وهف مهتلمج نم ناك اذاف ضيعبّتلل نمو ةبحاصملل عم نال انه نابراقتم ناينعملا

 هتيبص مكدحأ دعي نأ الو لزه الو دج بذكلا نم حلصي ال :دوعسم نبا لاقو مهضعب
 .«ةصخر بذكلا ىف نورت له ةّيآلا هذه متئش نا اوءرقازجني ال مث

 ّنا فوه ورشع عباَرلا بابلا ىف لؤالا ءزجلا ىف 'تاجرّدلارئاصب ىف ييرافَصلا لاقو

 :نوقداّصلا مها ةنمألا

 نع ةنيذا نبا نع ذئاع نب دمحأ نع ىلع نب نسحلا نع دّمحم نب نيسحلا انثّدح»
 اونمآ نيذّلا اهيا اي) :ىلاعت هللا لوق نع مالسلا هيلعرفعج ابأ تلأس :لاق ىلجعلا ديرب

 ىنع انايإ :لاق (نيقداصلا عم اونوكو هللا اوقتا

 ةنلع اضتلا كلاس: لاق نتحع نيونعا نع وسلا نعوم وع لغم نك هقضو

 :لاق نيقداّصلا عم اونوك و هللا وقتا اونمآ يذلا اها اي :ىللاعت هللا لوق نع مالسلا

 .«مهتعاطب نوقيدّصلا ةّعألا نوقداَصلا

 و لج وّرع هللا ضرف ام باب ىف ةّجحلا باتك ىف 'ىفاكلا ىف لي ىنيلكلا امهلقن و
 .ًانتمو ًادنس امهنيعب مالَسلا مهيلع ةنّمألا عم نوكلا نم هلوسر

 و نوقداصلا مهئاو قدّصلا ةنمألا ةيالو ّنا باب ىف راحبلا عباس ىف هلي ىسلجملا لاقو

 :هّصن ام تاجرّدلارئاصب نع نيقباسلا نيثيدحلا لقن دعب نوحلاّصلاو ءادهّشلاو نوقيدّصلا

 عم اونوك و :هلوق ىف اِقابرقابلا نع ىراصنألا رباج - بوشأ رهش نبال بقانملا»

 نع نايفس نب بوقعي فسوي ىباريسفت نع هنع اضيا ذل دّمحم لا عم ىأ نيقداصلا

 هللارمأ :لاق هللا اوقتا اونمآ نيذلا اهثا اي :لاق رمع نبا نع عفان نع سنا نب كلام

 الفا هتيب لهأ و دّمحم عم ىنعي نيقداّصلا عم اونوك و :لاق مث هللا اوفاخي نا ةباحّصلا

 عم اونوك و :ىلاعت هلوق ىف ىراصنألا هللادبع نبرباج نع مهدانساب ةعامج :لوقأ
 .اف هتيب لهأو دّمح عم :لاق نيقداّصلا

 اها ر قابلا ىلا بوسنمريسفت ىف تيأر :هحور هللا سدق سوواط نبا دّيَسلا لاق :لوقأ
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 نراعي

 «قداص دعب قداصو حلاص دعب حلاص»

 لِيَ دمحم لآو ف بلاط ىبأ نب ىلع عم اونوك :لوقي نيقداّصلا عم اونوك و :ىلاعت هلوق ىف
 و'...ُهَبْحَت ىَضَق ْنَم َمُهْنَف ِهّيَلَع هللا اوُدَهاَع اَم اوُقَدَص َلاَجِر َنيِنِمْؤُمْلا َنِم :ىلاعت هللا لاق
 امو هللا لوقي #9 بلاط ىبأ نب كعوهورظتني نم مهنمو الإ بلطملادبع نب ةزمح وه

 .لظا دّمح لآ انهه مهو نيقداّصلا عم اونوكو هللا اوقتا :هللا لاق و ًاليدبت اولّدب

 و فورعم ةعيشلا نيب اله نيموصعملا ىف ةمامالا تابثال ةيآلا كلتب كسمسّتلا - نايب
 لالدتسالا هجوو ءديرجتلا باتك ىف ىسدقلا هحور هللا بّيط ىسولقلا قّمحملا هركذ دق

 نوكلا هب دارملا سيل نارهاظو نيقداّصلا عم نوكلاب نينمؤملا ةّقاكرمأ ىللاعت هللا نا اهب

 و مهلاعفاو مهلاوقأ و مهدئاقع ىف مهتعباتم و مهقئارط موزل ىنعملا لب مهماسجاب مهعم
 هيهن عم هنع ىصاعملاو قسفلارودص ملعي نم ةعباتمب ًامومعرمأي ال ىلاعت هللا ّنا مولعم
 عيمج ىف مهتعباتم بجت ىّتح ٍءىش ىف نوئطخي ال نيموصعم اونوكي نأ نم دبالف اهنع
 نامزب ّصتخي ال ةنمزرألا عيمجل ماع نآرقلا باطخ نا ىلع ةمالا تعمجا ًاضياو .رومالا

 .مهتعباتمب نامز لك ىنمؤمرمأ ٌحصيل نامز ّلك ىف موصعم دوجو نم بالف نامز نود

 يلَي لوسرلا نمز ىف نينئاكلا نيقداّصلا ةعباتمب نامز ّلك ىف اورما مهّلعل :ليق ناف

 ةغيصب نيموصعملا ىا نيقداصلا دّدعت نم ّدِبال :انلق نامز لك ىف موصعملا دوجو َمتيالف

 دّدعتب ةّيمامالا نيب لئاق ال ذا ةّيمامالا هلوقت امب لوقلا نّيعتي ددعتلاب لوقلا عمو عمجلا

 اذه دعب نعرظتلا عطق عم مهنع ةنمزألارئاس َولخ عم ُةَْْي لوسرلا نمز ىف نيموصعملا

 نينمؤملاريما ىلع صوصتلا باوبا ىف كلذ ىف لوقلا مام قأيس و ظفللا نع لامتحالا
 عوضوملا اذه نع ثحبلا ىف ىزارلارخفلا ىلع ضارتعالا ىف ضاخ مث) هيلع هللا تاولص

 '.(عجاريلف همالك دارا نت
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 (ليبسلا دعب ليبسلا نيا)

 .(ىركيد زا سب كيره اهقح هار نأ دنتسه اجك)

 ىمدآأ هك تسا مزال ىتامدقم و لئاسو ءدصاقم زا ىدصقم ره ىارب نوج - حرش

 و قيرط هب اهنآزا هك ءدسرن دصقم نادب تامدقم نآ ماجناو لئاسو نآ هيهت نودب
 ايو تسا ليصحت ىملع تاماقم هب ندش لئان قيرط الثم .دنوشىم ريبعت هليسو

 و هجلاعمو اوادم هار ايو تسا تيلاعف و راك و بسك «تورث ندروأ تسد هب قيرط

 نودب هك تسارضم ىاهزيج زازيهرب و وراد نديشون ءىتمالس و تحص هب نديسر

 .دسرىمن دوخ فده و دصقم هب ىسك نأ ماجنا

 هك هدش باختنا نأ ىارب ىهارزين ترخآو ايند تداعس هب لينو زوف ىارب سب
 دش هتفك البق هكنانج مالسلا مهيلع تسوا ىايصواوربمغييزا ىوريب و تعاطا نآ

 قيرط و قح هب برقت هار دنناشياو «كناوضر ىلإ كلسملاو كيلا ليبَسلا مه اوناكف»

 .تداعس هب لين مظعا

 نارا د رولا وشل نيش ا يك دمنا ند تاع ديا
 هكرهو نم مناوخىم ادخ ىوس هب تريصب ىورزا هك نم هار تسا نياوكب) '...ىنَعَبتا

 :دومرف مالسلا هيلعرقاب دمحم ماما هك هدرك لقن ىفاك باتك زا (تسا هدرك ىوريبارم

 هللا تاولص) تسا نانآزا دعب ىايصواو نينمؤملاريماو ادخ لوسر نأش رد هيآ نيا»

 .(نيعمجا مهيلع

 لنيافدت



 ١١ه

 (ليبسلا دعب ليبسلا نيا)

 ىسكو تسا مالسلا هيلع ىلع ليبسزا دوصقم» :دومرف هك تسا ناهربريسفترد

 .(دوشىمن لئان تسا ادخ شيب هجنأ هبوا تيالو هبزج

 هيأ نياريسفت هك هدش تياور ىفعج ديزي نبرباج زا ااونالاراحب متفه دلجم رد

 ةيرس اي هيرش عنك دعما ورك هيمعتموأ هلل ليفت وتنال عنا روتكات
 522- (هّللا ليبس» ىنادىم ايآ» :دومرف ؟مديسرب مالسلا هيلع رقاب دمحم مامازا ار

 هيرذو ىلع هللا ليبس» :دومرف «مونشب امشزا هكنياركم منادىمن مسق ادخ هب هن :متفك

 ىسكو هدش هتشك ادخ هاررد دوش هتشكوا تدومو تيالورطاخ هب هك ىسكو تسوا

 .«تسا هدرم ادخ هاررد «دريمبوا تدومو تيالو لاح اب هك

 .ىشايعزا ىفاصريسفتو .رابخالا ىناعم زا لقن ١ ص ديدج 76 ١.
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 (ةريخلا دعب ةريخلا نيأ)

 . ركيد هديزكرب زا دعب ىكي ناكهديزكرب نآ دنتسه اجكر

 حاتتفا ىاعد رد .تسا هديزكرب و راتخم ىانعم هب (هَبَنِع» نزورب (ةَرّيْخ» - حرش

 ةريخ اي كيلع مالسلا» :مييوكىم ترايزردو «كقلخ نم كتريخ دمحمو» هك تسا

 .ادخ هديزكربرسيو ادخ هديزكرب ىاوترب مالس «هتريخ نباو هلل

 لآ هروس ء١ هلهابم هيآزا - تسا هدمآ ناراوكرزب نيا نأش رد هك ىتايآرد ىسكر كا

 دهاوخ ديامن تقد ىمك ىروش هروس 77 تدوم هيآو «بازحا ”ريهطت هيآو ءنارمع

 رظن نيازاو دندوب هزنمو كاب دنسيانو هليذر تافصو قالخازا ناراوكرزب نأ هك تسناد

 .دنقلخزا هديزكرب

 ره» :دومرف مالسلا هيلع ىبتجم ماما هك هدش لقن ' 8١ ص راونالاراحب  دلجم رد

 ققحم نأ لماك قادصم مسق ادخ هب دراد «راربالا» لجوزع ىادخ باتكرد هك هيا نآ

 هك ميتسه ام هكنيا ىارب نيسحو نمو همطافو بلاط ىبا نب ىلع دوجو هبركم هدشن

 زا ىربنامرف و تعاط هطساو هبو '«ميناراكوكين و راربازا نامناردام و نامناردب فرطزا

 ادخو هتفاي ىرتربو كاب نامياهلدوا ىتسودو هقالعو ايندزا ىرودو تيدحا ترضح
 تلاسرو «ميراد نامياوا ىّكناكي هبو «مياهدرك تعاطا شضئارفو فيلاكت مامتردار

 .هدش هديزكرب ىنعم تسا نياو .«ميدومن قيدصتار شلوسر

 .بقانم زا لقن ” ص ديدج ١؟ .١8ص ١.

 .«ةرهطملا ماحرالاو ةخماشلا بالصالا ىف ًارون كنا دهشأ» ىيوكىم ثراو ترايزرد هجنأب تسا هراشا .؟
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 هدأ ةزيتملا رامقتلا نيا ةعلاظلا نسوفتلا نناز
 (ةرهاّرلا مجنالا

 .(ناشخرد ناكراتسو نازورف ىاههامو نابات ىاهديشروخ دنتفر اجك)

 نيموصعم همئارد فاصوا نيا ندوب مولعمو تقيقح نيا ندش نشور ىارب - حرش

 .ميتسه نآ نايبزاريزكانو همدقم كيركذ هب جاتحم .ءتقيقح ناربهرو

 هب تادوجوم ىارب ايند ملاع نيا رد ىهلا ىاهتمعن نيرتكرزب زا ىكي هكنادب
 ىِلاَوُه » دومرف هك تسا ناكراتسو هامو ديشروخ رون تايح ىذ تادوجوم صوصخ

 نياركا هك تسا ققحمو مولعم نادجولاو سحلابو 'روُترَمَقْلاَو ءاّيِض َسْمَّشلاَلَعَج

 تايح ىذ دارفازا ىدرف جيه دوب ىكيراتو تملظ رد نيمز نياو دوبن ىيانشور و رون

 .دوبن دوخ تايحو ىناكدنز روما ماجنارب رداقو تشادن دوجو

 ىنادان و لهج ىكيرات و تلالض تملظ دوبن هيهلا هئيضم راوناركا نينجمهو
 ترخآو ايند رد دوخ ىكدنز تداعس ةيهانوت تردق ىدحاو .دوب هتفرك ارف ار ملاع

 هيهلا هبيط راونا هليسو هب تلالضو لهج نابايب هار ىيامنهار هك ىروطنامهو .تشادن

 و "'َنوُدَتْهَي ْمُه ِجّنلاِبَّو ِتاَمَآلَعَو ٠ :ديامرفىم لحن هروس ١ع هيآريسفت رد هك تسا

 زا ىوار ناهرب ريسفت رد «دنوش ىم تياده هدنشخرد ناكراتس هليسو هبو ىياهتمالع

 مييام» :دومرف ترضح ؟درك لاؤس هكرابم هيآ نيا نايبزا مالسلا هيلع اضر ترضح
 .«تسا ادخ لوسر هدنشخرد هراتسو ءاههناشنو اهتمالع

 .دومن ىنارون ار هامو هدنشخرد ار ديشروخ هك تسوا هز ٠ سنوي ١

 .١؟ .لحنلا .*

>16 



0 

 موس دلج ءهبدن ىاعد حرش

 ىلص ادخ ربمغيب ىزور هك هدش تياور ىراصنا رباج زا اراونالاراحب 7 دلجم رد

 هب عورشو درك ام هب ىور «ميدناوخوا اب ام هك حبص زامنزا سي ملسو هلآو هيلع هللا

 بورغ ديشروخ و) داد تسدزا ار ديشروخ هك ىسك مدرم ىا» :تفكو دومن تبحص

 تسدزا مه ار هام هك ىسك و ؛(دنك هدافتسا هامرونزاو) دوش هام هب كسمتم دياب (درك

 .دنك هدافتسا (ىبطق نشور هراتسود) نادّقرَف هراتسودزا دياب (دش ديديان هامو) داد

 :ميتفك دوب اماب مه كلام نب سناو ميتساخرب اجزا ىراصنا بوياوبأو نم ديوكر باج

 ار ام لاعتم دنوادخ دومرف نآ حيضوت ردو متسه نم :تفك ؟ تسيك سمش هللا لوسر اي

 هراتس دنك بورغ ىاهراتس نوج هك داد رارق نامسأ هدنشخرد هراتس نوجمه «ديرفأ هك

 .ديامن عولط ركيد

 دنمهرهب هامزا امش ىتسياب مورب امش نايمزا هك ىتقو مديشروخ هلزنم هب نوج سب
 مدالواردب :منيد هدننك اداوروايو ىصوو مردارب :دومرف ؟تسيك هام سي ميتفك .ديوش

 و نسح :دومرف «دننايك نادّقرف سب ميتفك .تسا ىلع متيب لها نايمزا نم نيشناجو

 تيب لهاو ترتع تسا هرهز هدنشخرد هراتس هك همطافو اهنيا تفك سيس :نيسح

 .«دندرك دراو نمربرثوك ضوح رانك ردات دنوشن ادج مهزاو دننارق اب اهنيا ءدننم

 .ىسوط ىلامازا لقن /0 ص ديدج ١. ص/٠١7. 7١5



 (ملعلا دعاوقو نيّدلا مالعأ نيأ»

 شيجلا ملعو قيرظلا ملعك ءىَتلا هب ملعي ىذلارثألا ملعلا» :تادرفملا ىف بغالا لاق

 هتايأ نمو :لاقو '... ِةَعاَّسلِل ٌمّلِعل ُهَّنِإَوو ٌئرقو مالعأ هعمججو كلذلًاملع لبجلا ىمسو

 قّشلاو 'ِمالَعَأْلاَِرْحَبْلا يف ُتآََمْنُمْلاراََجلا ُهَلَو :ىرخا ىفو مالعألاكر حبلا ىف ىراوجلا

 و شيجلا ملعب هّبشي روهشم ىا ملع نالف :لاقيو بوّتلا ملعو ملع ايلعلا ةفشلا ىف

 .«ريخلل ملْعَم نالفو ملْعَم دحاولا .نيّدلاو قيرظلا ملاعمو أملع هل تلعج اذك تملعا

 ":ةفرع موي ىف القاب هئاعد حرش ىف ةفيحصلا حرش ىف ىندملا ناخ ىلع دّيَسلا لاقو
 :هّصن ام (كدالب ىف ارانمو كدابعل ًاملع هتقأ ماماب ناوا ّلك ىف كنيد تديا كنا مهللا)

 ماقأو اهمارح مّرحو اهنالح نلخأ ىلا هتعيرش و هتعاط و هديحوت اما ىلاعت هنيد»

 هلوقرّسف نيينعملا نم لكب و هصوصخب مالسالا نيد وا ضزالا ىف نيتأشتلا حالص اهب

 و ءايبنألا هيلا اعد ىذّلا هديحوت هنيد :نيرّسفملا ضعب لاق نوغبي هللا نيدريغفا :ىلاعت

 (لاق نا ىلا) هنم لبقي نلف

 نالف :لاقي روهشم لامك بحاصو ةيارلاو عفترملا لبجلاو ةمالعلا كيرحتتلاب ملعلاو
 ةَّلاّضلا هب ىدتهت تاولفلا ىف بصني ءىث ملعلا :مكحملا ىفو هلامك ىف روهشم ىا ملع

 و مالعو مالعأ عمجلاو ليولقلا صخب ملف لبجلا ملعلا :ىنايحّللا لاقو ليولقلا لبجلاو

 .2ع١ .فرخزلا ١.
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 موس دلج .هبدن ىاعد حرش

 دقوي عفترملا عضوملا ليقو قيرظلا ملع حتفلاب رانملاو ىهتنا لابجو لابجأو لبج هريظن

 .ٌلاّضلا ةيادهلراتلا هالعا ىف

 ءادتها ثيح نم مامالل ةنسح ةراعتسا انهرانملاو ملعلا ظفل لامعتسا :مهضعب لاق

 ٌقحلا هابتشاو هبَشلا سابتلا دنع هيلا قلخلا عوجرو ٌّقحلا قيرط كولس ىف هب سانلا
 .«(لاق امرخأ ىلا) لطابلاب

 نم مّلعت الو ئمع نمرصبت ال هللاو كتاف كسفن ىف هللا هللاف» :ةغالبلا جهن ىفو

 '.«ةمئناقل نيدلا مالعا ناو ةحضاول قرطلا ناو لهج

 رانملاو ةحضاو تايآلاو ةمئاق مالعألاو نوكفؤت نأ و نوبهذت نيأف» :ًاضيا هيفو
 مالعاو قحلا ةّمزا مهو مكّيبن ةرتع مكنيب و نوهمعت فيك و مكب هاتي نياف ةبوصنم

 '.«شاطعلا ميشا دورو مهودرو نآرقلا لزانم نسحأب مهولزنأف قدصلا ةنسلأ و نيدلا

 و نيدلا ةمئا ىلإ مالعألاب راشأو لاحلل مالعألا و :هلوق ىف واولا و» :مثيم نبا لاق

 .«مهنيب ةمئالا مايق اهبصن و رانملا كلذك و مهنيب اهروهظ اهحوضو

 مرامشب هحفصو تشكنارس منكرتهك تسين ىفاكر حب بآاروت لضف باتك
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 وهو روكذم هلراعتسملا نال ةراعتسا ال ًاغيلب ًاهيبشت اذه ةيمست ىلع نوّققحملا :تلق
 امك هنع ًايلاخ مالكلا لعجيو هل راعتسملاركذ ىوطي ثيح ةراعتسالا قلطت اّماو مامالا

 سيل ذا ةراعتسا هنا :حارفألا سورع ىف ىكبسلل ًاعبت انه هراتخأ ىذّلا نكل هنايب مدقت

 لب اهفذح ىلع ةلاد ةنيرق مالكلا ف سيلو ةردقم ةادالا نوكتف ةادالاب هيبشتلا دوصقملا

 امهتقيقح ىف نالمعتسم امهف مامالا وه ىذّلا صخّشلل رانملا و ملعلا ةراعتسا ضرغلا

 ىلا راصي ىتح ةادالاريدقتل ىعاد الف هيلع ةّلاد ةراعتسالل ةفراص ةنيرق مامالاركذو

 راوناب ىّمسملا ىتّيعيدب حرش ىف كلذ انحضوا دقو اهيلا راصيف ىلوا ةراعتسالا لب هيبشتلا

 ".«هيلا عجريلف هيلع فوقولا دارا نث عيدبلا عاونا ىف عيبَرلا

 ١180. هبطخ 721/9 :ةغالبلا جهن حرش .؟١89/17 :راحب ١.

 .87 هبطخ .71/7/8 :ةغالبلا جهن حرش .؟
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 نروح

 «ملعلا لغارقو ننلا ىولعأ ننال

 :ةراعتسالا بابرخآ ىف عيِبَرلا راونا ىف لاقو

 لاق .دسا ديزوحن ةادالا فوذحملا هيبشتلاو ةراعتسالا نيب قرفلا ّمهملا نم :ةمتاخ»

 ؟ةراعتسالا ةيالا ىف ام ىّمسي له :تلق ناف «ىمع مكب ّمص» :ىلاعت هلوق ىف ىرشخزلا

 روكذم هلراعتسملا ّنال ةراعتسا ال اغيلب اهيبشت هتيمست ىلع نوققحملاو هيف فلتخم :تلق

 ًاولخ مالكلا لعجيو هلراعتسملاركذ ىوطي ثيح ةراعتسالا قلطت امناو نوقفانملا مهو
 نمو مالكلا ىوحفوا لاحلا ةلالد الول هيلا لوقنملاو هنع لوقنملا هب داري نال احلاص هنع

 ىكاكسلا هلّلعو ًاحفص هنع نوبرضيو هيبشتلا نوسانتي ةرحّسلا [نم] نيقلفملا ىرت مث
 ديزو هيبْسَتلا ىسانت ورهاظلا ىف ةقيقحلا ىلع مالكلا لمح ناكما ةراعتسالا طرش نم ناب

 .حاضيالا بحاص هعباتو ةراعتسا هنوك زوجي الف ةقيقح هنوك نكمي ال دسا

 مالكلا ةيحالص ةراعتسالا طرش نم سيلو عونمم هالاق امو :حارفالا سورع ىف لاق

 ناكل هتّيحالص مدع نم ٌدِبال :ليقو كلذ سكعول لب :لاقرهاظلا ىف ةقيقحلا ىلا هفرصل

 و ةراعتسنالا ىلا هفرص عنتما ةنيرق نكت مل ناف ةنيرق نم هل ّدِبال زاجم ةراعتسالا ّنال برقأ
 دسأ ديزوحن ةّيونعم وا ةّيظفل اَما ةنيرقب ةراعتسالا ىلا هفرصن اّناو هتقيقح ىلا هانفرص
 دسا ديزوحن ّنا :هراتخن ىذّلاو :لاق هتقيقح ةدارا نع ةفراص ةنيرق ديز نع هبرابخالاف

 الف ةراعتسالا هب دصقي ةراتو .ةرّدقم هيبشتلا ةادا نوكتف هيبشتلا هب دصقي ةرات نامسق

 هل حلصي امب هنعرابخالاو ديزركذو هتقيقح ىف ًالمعتسم دسالا نوكي و ةرّدقم نوكت
 انرص ةادألا فذح ىلع ةنيرق تماق ناف اهيلع ةّلاد ةراعتسالا ىلا ةفراص ةنيرق ةقيقح

 حّرص نم و ءاهيلا راصيف ىلوأ ةراعتسالا و ةراعتسا و رامضا نيب نحنف مقت مل ناو هيلا

 ّنا :امهنيب قرفلا :مزاح لاق اذكو .ةغالبلا نيناوق ىف ىدادغبلا فيطللا دبع قرفلا اذه
 ريغب هيبشتلاو اهيف زوجي ال هيبشتلا فرح ريدقتف هيبشتلا ىنعم اهيف ناك ناو ةراعتسالا

 .«ناقتالا ىف هلاق هيف بجاو هيبشتلا فرح ريدقت نال هفالخ ىلع فرح

 ثلاتلا عوتلا ىف ةرابعلا نيعب هدروا امركذ هّناف ىطويسلل ناقتالا ناقتالا نم هِي هدارم و

 :'هتاراعتسا و نآرقلا هيبشت ىف ىذّلا نيسمخلاو

 ١. ءمرصم باج ؟عص ١17 و1717١0.
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 ثيل يي ل
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 :هظفل ام هيبشتلا فيرعت دعب هيبشتلا باب ىف لوطملا ىف ىنازاتفتلا لاق

 وهو فالخ الب اهيبشت ىّمسي ام ىحالطصالا هيبشتلاريسفت ىف ىا (هيف لخدف)»
 ىّمسي امو .ةنيرق مايقل ديز فذحب دسالاكوا دسالاك ديز وحن هيبشتلا ةادا هيفركذ ام

 نم اريخب هب هتشملا لمح ون هيشتلا ةاذآ هيف: فدح اهوهاوراعتلا لوقلا لع ًاريبقت
 (دسا ديز انلوقوحن) لؤالاف هفذح عم وا هّبشملاركذ عم ناك ءاوسربخلا مكح ىف وا هّبشملا

 ىلع نيقّقحملا ناف ّمص مه ىا ءادتبملا فذحيب (ىمع مكب مص :ىلاعت هلوقوحن) ىناّملاو

 دل راهتسملا ركذ ىوطب فة قلطت اغا ةراعشلالا 3 ةراعشسا ذل اهلي ايييتقت تيدا

 ةلالد الول هيلا لوقنملاو هنع لوقنملا هب داري نال ًاحلاص هنع ًاولخ مالكلا لعجيو ةّيلكلاب
 ٠.«مالكلا ىوحفو ا لاحلا

 .ميحرلادبع باج 56 ص ١.



 (ةيداهلا ةرتعلا نم ولخت ال ىلا هللا ةّيقب نيأ)

 ,تسا تما ىداه هك هرهاط ترتعزا ىلاخ ملاع هك هللا ةّيقب ترضح تسااجكل

 ىباقلا - فيرشلا هجرف ىلاعت هللا لّجع - تجح ترضح ىارب هك نادب - حرش

 :هدشركذ - هماقم هللا ىلعا ىرون نيسح ازريم جاح - بقاثلا مجن باتكرد هك تسا

 مامازا ناذاش نب لضف تبيغ باتكرد .تسا «هللا ةيقب» بانجنآ باقلا هلمجزا هك

 راويد هب هيكت دنك مايق ترضح هك ىعقوم :دومرف هك هدش تياور مالسلا هيلع قداص

 هك ىنخس لواو .دنوش عمجوا درك ادتباردرفن هدزيسو دصيس دودحو «ديامن هبعك

 ''...َنيِنِمْؤُم َمُتْنُك ْنإ ْمُْكَلْرْيَح ِهَّلل ُهِّيِقَب » تسا هكرابم هيآ نيا دنك ملكت نادبو ديوك

 :ديامرف ىم دعب .ديشاب نمؤمركا تسارتهب دراذكىم ىقاب امش ىارب ادخ هك ىزيج

 دنك مالسوا هب دهاوخ هك سكره اذلو .امشربوا هفيلخو ادخ تّجحو هللا ةيقب منم

 .(هضرا ىف هللا ةّيقب اي كيلع مالسلا» :ديوكىم

 تمدخ ىدرم هك هدرك تياور ميهاربا نب تارف ريسفت زا بقاشلا مجن باتكرد

 ةرمإب مالسلا هيلع مئاق ترضح هب ايأ :تفكو ديسر مالسلا هيلع قداص ترضح

 ,ريخ داد باوج ؟«نينمؤملاريما اي كيلع مالسلا» مييوكبوا هبو مينك مالس نينمؤملا

 وازا سي هنووازا شيي هن ىسكو هديمان نأ هبار نينمؤملاريما ادخ هك تسا ىمان نيا

 هنوكج سي :ديسري ىوار .دشابرفاك (تقيقح هب) هكنآركم دوش ىمن هديمان مان نيا هب

 ١. دوه *8.
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 نرضضت

 موس دلج ء؛هبدن ىاعد حرش

 هيآ نآ ترضح هاكنآ «هللا ةيقب اي كيلع مالسلا» :دييوكب داد باوج ماما ؟مينك مالس

 .درك توالتار

 ىجن» حونو (هللا ةرفص» مدآ نوج «دنتشاد ىصاخ بقل ىهلا ججحزا كيره - هدئاف

 .(هللا بيبح» دمحمو هللا حور» ىسيع و «هّللا ميلك» ىسومو 1 ميهارباو (هّللا

 نايب ايبنا هب ار باقلا نيازا كيره تبسانم هجو ثراو ترايز حرش ردامو

 بقل ىلو ءدنشاب ىم ىصاخ بقل هب بقلم ام نامامازا كيره نينجمهو .مياهدومن

 مه «هّللا ةيهققب» بقلو .دراد بلاط ىبا نب ىلع ترضح هب صاصتخا «نينمؤملاريما»

 .درادرصع ىلو ترضح هب صاصتخا

 دالوا ىاراد ىسك ركا الثم تسا ىزيج ره هدناميقاب رب هيقب هملك قالطا هتبلا

 دنوادخ نوج .دنيوك و ا دالوا هدناميقاب ار وا دشاب هدنامن ىقاب ىكيزج نانآزاو دشاب

 تجحركا هك دندوب قولخم و وا نيب هطبار و هليسو هك هدوب ىرايسب ىاهتجح ار

 بقل هك تسارظن نيازاو دوشىمن ىلبق تجحرب ةيقب هملك قالطا دشاب ىركيد
 .دراد مالسلا هيلع رصع ىلو ترضح هب صاصتخا (هّللا ةيقب»

 هيرذ زارصع ىئلو ترضح هصاخ و هماع نيقيرف زا ىرايسب تاياور بجوم هبو

 موحرم فيلأت «'ىدهملا» باتكو تسوا دالواو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ادخ لوسر

 ىتاياور دندوب مقرد ناشرمعرخاوا هك - هيلع هللا ةمحر - ىلماع نيدلاردص ديس جاح

 نبا تياور نيا هلمجزا «ةرهاطلا ةرتعلا نم ىدهملا» هك هدرك لقن هماع ىاملع قيرطزا

 'هدرك جيرخت ار ثيدح نيا ميعنوبا ديوك تسا 48 هحفص 'ةقرحملا قعاوص ردرجح

 .18ص ١.

 01/7 ىافوتم ىرصم ىمثيم دمحم نب دمحا نيدلا باهش شمان هقرحملا قعاوصلا باتك بحاصرجح نبا.؟

 مراوص مان هب ىباتك ىئاهب خيشرصاعم ىرتشوش ىشعرم ىنيسح فيرش نب نيدلارون ىضاقو تسأ .ق.ه
 .هتشونوا باتك ٌدررب ةقرهم

 ىناهفصا هللادبع نب دمحا هكلب .,تسين تسا ىراخب خيش داتسا هك 7١١, ىافوتم نيكذ نب لضف دارم ميعنوباو

 .تسا ءايلؤالا ةيلح بحاص 5١7 ىافوتم

 ايو داتسازا ندينشو عامس هارزا ثيدح لقنو نتخومأ زا تسا ترابع ثيدح لها حالطصارد جيرخت هملكو
 .نآ هطساوالب ىوار هب دسرب ات ىلبق داتسازا داتسا نأ تيفيك نيمه هبو نأ ل قن هزاجاووا شيب ندناوخو تنارق



 نك

 (ةيداهلا ةزتعلا نمولخم ال ىلاهللا ةبقي قبأ)

 ًالمي - ىترتع نم ًالجر هللا ّنئعبيل» :دومرف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ادخ لوسر هك

 .(دنكىمرب لدعزا ار نيمز و - دزيككناىمرب ارم تيب لهازا ىدرم ادخ) «آل دع ضرالا
 ىلص ادخ لوسرزا مدينش تفك هك هدش لقن هملس َءازا ةّدوملا عيباني باتكردو

 زا ىدهم) «ةمطاف دالوا نم ىترتع نم ئدهملا» :دومرفىم هك ملسو هلآو هيلع هللا
 .(تسا همطاف نادنزرفزا نم ترتع

 هماع قيرطزا ثيدح جنيو تصشو دصكي دودح 08 باب ماصخلا ةيافك باتكرد

 دنشابىم شنادنزرفزارفن هدزايو نينمؤملاريما ترضح هك دنكىم لقنرشع ىنثا تمامارد

 هك هاكنآ ات هتفاي تافو شراوكرزب ردي هك ىزورزاو ءتسا ىدهم رظتنم مئاق ناشيارخأو

 رهاظ «تبيغ اهتدمزا سب هك تسا نامز ورصع نيا بحاص دنادركر هاظ اروا ىلاعت ىادخ

 .دشاب هدشزيربلروجو ملظزا هكنانجمه درتسكب دادو لدع نيمزردو دوش

 فورعم ىمزراوخ دمحا نب قفوم :مينكىم افتكا نأ ثيدح كيركذ هب اجنيارد امو

 باتك رد تسا روهمج ىاملع نادنمشنادو ناكرزب زا ىكي هك «مزراوخ بطخا» هب

 لوسررب ىزور هك هدرك تياور ىسراف ناملسزا ىلاله سيق نب ميلسزا دوخ بقانم

 نايم ترضح نآو دوب هتسشن شترضح ناررب مالسلا هيلع نيسحو ء«مدش دراو ادخ

 رسيو ديسوت دومرفىمو داهنىموا ىاهبلرب ار دوخ ىاهبلو دادىم هسوب اروا مشج ود

 رداربو تجحوتو ىنامامارديو ؛مامارداربو مامارسيو ماماوتو ,ءىتاداسرديو ديس

 .تسا ناشيا مئاق نانآزا نيمهنو ءدنشابىموت بلصزا هك ىتجح نت هنرديو تجح

 دايز باب نيارد هماع قيرط زا تاياور :ديوك تياورركذزا سي ماصخلا ةيافك بحاص

 .دوش ىم باتك لوط ثعاب نيازا هدايز هكاريز ميدرك افتكاردق نيمه هب امو ءتسا

 رابخازا هك ار رابخا نيا هنوكجح هماع ىاملع هك تسا بجعت ىسب ىاج - هيبنت

 مهيلع شدنزرف هدزايو ىلع هيرشع ىنثا همئا تماما تابثارد دننادىم دوخ حاحص

 ''... اًهَيوُرِكْني مث ِهَّللا َةَمِْ َنوُفِرْعَي ٠ دننكىمن لمع اهنآ هب ىلو دننكىم تياور مالسلا

 .(دنوشىمركنم ار نا زاب دنسانشىم ارادخ تمعن)

 ١. .لحنلا 87.



 مع

 موس دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 :دومرف هك هدش تياور مالسلا هيلع قداص ترضح زا ىمقريسفتزا ىفاص ريسفترد

 ام هليسو هبو هدومرف ماعنا شناكدنب هب دنوادخ هك ىتمعن نآ مييام دنكوس ادخ هب»

 .«دهاوخ ىزوريب هك ىسك تسا بايماك و زوريب

 :تسارما دنج ناشثيداحا نيا هب ندركن لمعوراكنا تهج تفك ناوتىم هماع هرابرد

 هب ار نانآ هك تسا تسايرو ماقمو لام ظفحو ايند هب نانآ هقالع تدشو بح ١-

 و٠ :ديامرفىم ديجم نآرق ددعتم تايآرد دنوادخ هكنانجمه هتخاس رورغم ىكدنز نيا

 ىناسفن ىاههتساوخ وريبو هدومن رورغم ار نانآ ايند ىناكدنز هك «ايندلا ٌةويحلا مهتّرع

 ضارعا دشاب نانآ ىناسفن ليم فالخرب هك ناركيد تيادهو داشرازاو دنتسه دوخ

 َمُجْسقْنأ ىَوهَتأل امي لوُسَر َمُهَءاَجاَمْلُك ...» دنزيخىمرب ىكزيتسو ىنمشد هبو ددنكىم
 ىاوه اب فلاخم هك ىروتسدو ىمكُ ىلوسر تقوره) 4 َنوُلْفَي ًاقيِرفَو اوُبَّذَح ًاقيرف

 .(دندناسر لتق هب ار ىاهدعو دندرك بيذكتار ىاهدع دروأ دوب اسفل

 هك تسا ناهانك و تافارحنا دمآرس ايند ىكدنز هب هقالع تدشو تبحم نياو

 زا سيريبزو هحلط اذلو "«ةئيطخ لك سأر ايندلا ّبح» :دومرف مركاربمغيي دناهتفك

 ىوزرآو لامآ هبو دشن نيمأت نانآ ىناسفن ليم نوج مالسلا هيلع نينمؤملاريما اب تعيب

 فنج نآو دندمآرب بيذكت ماقمردو دندرك تعيب ضقن دندشن لئان دوخ ىناسفن

 و قح نادرم دوخ تسايرو ماقمو لام ىارب ناركيد ابو .دندرك ابرب ار لمج نينوخ

 .دندرب نايم زا ار ىهلا ىاهتجح و دنتشك ار هاوخريخ

 هب تبسن تداسح وربكتو ىئيبدوخ تاياور نآ هب ندركن لمع زاركيد تلع -"

 َنوُدسَحي 2 ,:دومرف هكنانج دننز ىم زابرس نانآزا ىوريب و تعاطازا هك تسا ناركيد
 ار نانآ ادخ نوج هك مدرمرب دنزروىم دسح ايآ) "2... ِهِلْضَق َنِم ُهَّلا ْمُهاَنآ ام ىلَعَساَّنلا

 .(هدومن رادروخرب دوخ لضفزا

 ١. ةدئاملا ٠١/.



 سعال

 (ةيداهلا ةرتعلا نموا ال ىلا هللا ةيقيرؤيأ)

 مالسلا مهيلع نيموصعم همئازاودنآريغو ىشايعو ىفاك باتك زا ىفاص ريسفت

 تيانع امب دنوادخ هك ىتماما تمعن هطساو هب هك مييام :لندومرف هك هدرك تياور

 .مياهدش عقاو دسح دروم دومرف

 ندرك ىوريبو ناكاين تنس مان هب ,دادجاو نارديزا هنار روك ديلقتر كيد تهج -'

 تخس ديلقت عون نيازا ميرك نآرق تايآردو تسا نيمه هدمع هك تسا ناكتشذكزا

 لن اَماوُعمتا ْمُهَل لقا :ديامرفىم ١ هيآ هرقب هروس هلمجزا هدش شهوكنو تمذم
 زا ايف راقت ٌمُهُواَب َناَك وَلَوَأ اَنَءاَبآ ِهَيلَعاَتَمْلأ م . عبتت لَباولاَ ُهّللا

 هجنآزا ام دنيوك دينك ىوريي هدومرف لزان ادخ هجنآزا دوش هتفك نانآ هب هك ىماكنه
 تيادهو دنمهفن ىزيج ناشناردب هجركا ايآ ء.مينكىم ىوريب ميتفاي نآربار دوخ ناردب

 َمُهَل ليِقاَذِإَو 0 :ديامرف ىم هدئام هروسركيد هيآو. دوو ىوريي نانآزا ممر

 آل ٌَمُهُؤاَبأ 0 ل ا ل ا لوُضَرلا لَو ُهَّللا لا اميل اولاعت

 ربمغيب هب ادخ هك ار هجنآ هب دييايب دوش هتفك نانآ هب نوجو) للا اني نول

 ىفاك ار ام ميتفاي نآرب ار نامناردب هك ار هجنآ دنيوك (دينك تعباتمو ديوركب) هدرك لزان

 " .ركيد تايآو .دنوشن (مه) تيادهو دننادن ىزيج ناشناردي هجركا ايآ ءتسا

 ناردي لامعا هب ّنَظ نسحو ؛ديامن ناهربو لقع تعتباتم دياب ناسنا هكنآ لصاح

 و .دزاسن مهارف ار ىو ىتخبدب ببسو ددركنوا هناروكروك ديلقت ثعاب هتشذك ناكاينو

 .دوش هجوت هتكن نيا هب هك تسا مزال ماقم نيارد

 هجرف ىلاعت هللا لجعرصع ئلو ترضح - نامز ماما دوجو تابثا هك تسناد دياب

 و ايند تداعس تابجوم سيسأتورشب هعماج روما حالصا ىارب شروهظو - فيرشلا

 ناسناو تسوا هيلامجو هيلالج تافصو ادخ تينادحو تابثازا سي نانآ ترخآ

 رهو تسا فوؤرورداقو ملاع لاعتم دنوادخ هك دشاب دقتعم و دنك اديب نيقي دياب

 .دهدىمن ماجنا ار ىرما ددوخ فطلو لدع فالخربو .دوش ىم عقاو دنك هدارا هكار هج

 .١٠؟ .ةدئاملا ."
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 معا

 موس دلج .هبدن ىاعد حرش

 زا ديوك هجنآ هكنياو تسا مركا لوسر تيمتاخو توبن تابثازا دعب نينجمهو

 ىزيج دوخ شيب زا) 'ىّجوُي ُحَوالِإَوُه ْنِإ © ىَوَهْلا ِنَع ُقِطْنَي اَمَو » تسا دنوادخ فرط
 .(دشاب ىمن دوش ىم ىو هب هك ىحوزج ديوكىم هجنآو ديوكىمن

 ندرم هب ناسنا دشاب دقتعم هك تسا نا هب هديقعو داعم تابثازا دعب نينجمهو

 ىيايند لامعا لوئسم دوخو دسرىم دوخ لامعا هجيتن هب ماجنارسو دوش ىمن ىناف
 لاحم نابرهمورداقو مِلاع ىادخ هك دوشىم ثحب تمامارد تقو نأ ءتسا دوخ

 دوخ فرط زا ىياوشيب و عجرم و دراذككاو نادركرس و ناريح دوخ لاح هب اررشب تسا

 ىلو ترضح رمع لوط رد ىسكر كاو ددرك عطقنم ادخ فطلو دنكن نيعم نانآ ىا /

 نادب نوج و درك تبحص ىهلا فطلو تردقزاوا اب دياب دشاب هتشاد ديدرترصع

 نارمع هك تسا بجومّرع و لج دنوادخ فطل همزال دنك فارتعاو دشاب دقتعم

 .ديامن ىنالوط مه ار راوكرزب

 ١. .مجنلا ”*.



 (ةملظلار باد عطقل َدعُملا نيأ)

 .(هديدرك هدامآ و ايهم ناركمتس و ناملاظ هشير ندنّكرب ىارب هك ىسك نأ تسا اجك)

 دهدىم ماجنا شروهظ زا سي هك تسا ىفياظو ار بانج نآ هك نادب - حرش

 دادو لدعواروهظ تكرب هب .هصاخو هماع قرطزا هدراو رابخا بجوم هب هكنآ لوا

 و ىدعت ناركيد ضرِعو لامو ناج هب دناوتن ىسكو دش دهاوخ هدرتسك ناهجرد

 ثولزا ملاع هكنآر كم دوشن ققحمرشب هعماج نايم تلادع هنوك نياو ءديامن زواجت
 و توطسزا هك ناهج نادنمتردق نآ صوصخ هب ددرك كايراكمتسو ملاظ دوجو

 .دننكىم هدافتسا ءوس دوخ تردف

 و» تسا نينج تياور نآزا ىتمسق هك هدش لقن ىتتياور 'ةدوملا عيباني باتكرد

 رارقوا نارايو باحصارايتخاردار نيمز براغمو قراشم دنوادخوا دوجو تكورب هب

 .(دوشن هديد تعدبو ملظزا ىرثا هكنا ات دزاسىم راكشأ ورهاظ ار قح نيدو دهدىم

 .دشاب نامارد دوخ نمشدزا صخش هك دسر ىاهجرد هبات تلادع نيا شرتسكو

 ىتلمو نييآ بحاص» :ديوك هك هدش لقن سابع نبا هليسو هب 'ةدوملا عيباني باتكرد

 ىروطب (دربرسب شمارآر دو) دوش ناملسمو دروآ ىور مالسا هب هكنيارككم دنامىمن ىقاب

 شوم ىتح دشاب نامارد هدنزكرامزا ناسناو ؛هدنردريشزاواكو .ءىكركزا دنفسوك هك

 هجرف ىلاعت هللا لجع - مئاق ترضح مايق نامز رد تينما نياو ءدوجن ار ىمرج مه

 نازيمو» :ديوك هك تسا هدمآ باتك نامهردو .تفرك دهاوخ تروص - فيرشلا

 ١. ص 57360.

  5ص 9'52.

 لنضول



 نرخ

 ١ .«دنكن متسو ملظ ىسك هب ىسك هك ىروطب دهد جاور مدرم نايمار تلادع

 تاو يداك ككتاب تحت امرت اكن وةك هيأ نيا ليذ ناهريريسفت رد

 ار هجنآ ىتقو سي) '« َتوُسِلْبُم ْمُهاَِإَف دَْفَي ْمُهاَتَْحَأ اُيوأ امب اوُح رق اَذِإ قَح ٍءَىََن لك

 ذئاذل زادزيج همه ىاهرد «دندرب دايزا ىهلا باذعزا دوب هدش 57 اهنآ هب هك

 نانآ هاكان هب دندش نامداشو مركرس نادب نوجو ميدوشك ناشيورب (ار ىيايند ىدام

 زا (دنداتفارد هودناو نزح رد تخس هك دوب هاكنآ «ميتفرك ردنا تردق كنج هبار

 مديسرب مالسلا هيلعرقاب دمحم مامازا ار هيأ نياريسفت :تفك هك هدرك لقن هزمحوبا

 هك ىتقو ىنعي (هب اوركذ اماوسن اًملف» :ليامرفىم هك ىلاعت ىادخ لوق اَمأ» :دومرف

 نادب رومأم هك ىتروص رد دندرك شومارفو دندرب دايزا ار مالسلا هيلع ىلع تيالو

 رومارد ناشتسدو دش هداد ناشيا هب تنطلسو تلود ىنعي «مهيلع انحتف» دندوب

 نامز رد ىنعي «...ةتغب مه انذخا اوتوا امب اوحرف اذإ ىتح» :هلوق امأ» ةديدرك زاب اند

 و تردق ايندرد اهنآ ىاربزكره هكنيا لثم دنوش بولغم و روهقم نانج مئاق مايق

 هاكنآ . «'َنوَسْلُبم مه م ه اَذِإَف َةَتْعَب. ءل) : :دومرف هك دنوادخ لوق تكيس 4 نياو هدوبن ىتنطلس

 دش هديرب سي) )د :كاركلَط تينا فوَملا رقاد َعِطْقَف 0 تسسا هدمأ هيآ نيا نأ هلابند رد

 5 .(دندرك ملظ هك ىهورك هلابند

 ١. ص ١1218.

 ". .5؟ .ماعنألا

 .؟؟ .ماعنألا .؟

 .؟0 .ماعنألا .*

 ىَمقريسفتزا ىفاص ريسفت ار نومضم نيا هكنانج مه دنكىم نايب ار هيآ دراوم زا ىدروم ًاليوأتريسفت نيا هتبلا .5

 .دنكىم لقن مه ىشايعو



 (جوعلاو ِتمالا ةماقالرظتنملا نمار

 هبو حالصا ار ملاع لها ىجكو بيعو فالتخا ميرظتنم هك سك نأ تسا اجك)

 .(دنادركزاب ىتسردو ىتسار

 راظتنا ىانعم هب لاعتفا بابزا لوعفم مسا - ءاظ حتف هب - «رظتنم» هملك - حرش
 'بقاثلا مجن باتك رد .دنربىمرس هبواراظتنا رد ناركيد هك تسا هدش هديشك

 دعب» :دومرف هك هدش لقن مالسلا هيلع ىقت دمحم ماما ترضحزا نيدلا لامكزا

 رظتنم هك تسا قح هب مئاقوارسي مالسلا هيلع (ىركسع) نسح ماما ترضحزا

 ىتبيغ ار وا هكنأ ىارب :دومرف ؟دنديمان رظتنم ار وا ارج دنكىم لاؤس ىوار ءتسا

 و جورخ بلط حالصا مدرمو ديشك دهاوخ لوط هب نأ نامز تدمو ىنالوط تسا

 .«دنراظتنا رد ارواروهظ

 مدرم صوصخ هب ورشب مومع هك راظتنا عون نيا حيضوتو نايبرد هتبلا - حرش
 نيب فالتخا هك تشاد هجوت هتكن نيا هب دياب ادتبا دناهتسب لد نادب بلط حالصا

 ىعامتجا ىكدنز مزاول زا ىدح ات ىتسدكنتورقفو تورثو انِغ ثيحزا هعماج دارفا

 دنشاب زاينىب و ىنغرشب هعماج دارفا همهركا اريز ءدشاب مه دياب و تسارشب

 رد ىركتفرو ؛هداس ىاهراك ىركراك دننام ازتقشمو تخس ىاهراك هب نانآزكره

 مهم ىاهراك دنشابريقف سكع هب همهركاايو دنهدىمنرد نت ...و ىمومع رباعم

 تسا مزالرظن نيازا سي .دش دهاوخ لتخم هعماج ىسايسو ىداصتقاو ىعامتجا

 مالسلا هيلع ىناثلارفعج ىبأ نع ىور ام» ”8 باب قودصلا ةبتكم باج نيدلا لامك 7178 هحفص .؟72ص.١

 .«هتبيغو مالسلا هيلع مئاقلا ىلع صنلا ىف

 ماا



 نوع
 حبب ججيي؟يس سس ببي لااا

 رشب ىعامتجا ىناكدنز خرج ات دشابرشب دارفا نايم ىتوافت ىكدنز شاعم روما رد هك
 رد لاعتم دنوادخ . د عون رد هكنانجمه ديآرد شدرك هب

 ةاَيحْلا يف ْمُهتَنيِعَم ْمُهتيَ اَنْمَسَق ُنْدَخ كبر َهَمْحَي َنوُمِسْقَي ْمُهَأ ٠ :ديامرفىم فرخز هروس
 ةبَج كير ُدَخَوَو ايرخش أضغب زيطغَب مب تا تر قب قرن هيطتم انقنرو األ
 تشيعم هك مييام نيا «دناوتراكدرورب تمحر هدننك تمسق نانياركم) «'َنوعَمحي اّمِم
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 رارقركيد ضعب زارتالاب ىتاجرد ار ىضعبو مينكىم ميسقت ايند ىكدنز رد ار اهنآ

 هجنآزا تراكدرورب تمحرو دننك دوخرخسمو مار ارركيد ضعب ىضعب ات ميحد ىم

 وارقفو ناتسدريز لاح تياعر هك تسا نادنمتورثربو .(«تسارتهب دننكىم عمج

 و ٍلْياَسلِل © رادع كولو ف يتلا ١ :ليامرفىم ادخ هك دنيامنب ار ناكدنامرد

 لاوما رد هك نادب و (دننك نيعم ارقف ىارب ار ىمهس ناشلاوما رد هكنانآ) ' «ِموُرَحَمْلا

 .تسا ضورفم ناكراجيبو ارقف ىارب ىقح ناركناوتو اينغا

 ىاهرصق نكاس ىاهتسد هك ناكراجيب و ارقفو نادنمتورث نيب توافت نيااما

 نآ ءدننك لزنم اهلادوكو اههغاز هشوكرد ىهوركو للجمو عونتم ىاهانبو ىلاع

 تمحز نارازهاب تعامج نياو ...و كاشوبو كاروخزا اهتمعن عاونا هب معنتم هدع

 ىمشيربا ىاهشرف ىور هب هتسد نآو «نوخ هب هتشغأ مهنآ ىنان صرق اهنت تقشمو

 و ؛هديلوز ىرتسبو كانمن نيمز ىوررب تيعمج نياو ؛هديمرأ نيرز ىاهتختو

 متسيس نيرخآ سكول ىاهنيشامو اميباوهزا ترفاسمو حيرفت ىارب نادنمتورث نأ

 ىطار تفاسم تقشمو جنر نارازه اب هنهرب ىابو هدايب ناكراجيب نيا اماو ءدنمهرهب

 .دنراذكب راكزور روطنيا نانياو روطنآ نانآ دننكىم

 ارقفو اينغا نيب فالتخا نياايآ ءتساور هعماج تاقبط رد فالتخازا دح نياايآ

 زا ىرادقم ددناوتىم نادنمتورثو اينغا ايأ دش دهاوخن لدبم ىنمشدو توادع هب

 ىتسدكنت و رقفزا ار نانآأو دنهدب ارقف هبار نآو دننكر ظن فرص دوخ هتخودناو تورث

 .77؟ «فرخرلا ١.

 .0١و ”* .جراعملا .؟



 دففن

 (موعلاو ِتمالا ةماقالرظتنملا نيأ)

 .دنيامن ارجا ناتسدىهت قح رد ار ىهلا تاروتسدو نيناوقو ءدنهد تاجن

 و مالسلا هيلعرصع ىلو ترضح روهظ تكرب هب فالتخازا دح نيا عفر هتبلا

 .تسوا هّينس ىاهتنسزا ىكي نياو .دش دهاوخ ىمالسا تاروتسدو نيناوق ىارجا

 ديعسوبازا (تنس لها هعبرا ىاهقفزا) لبنح نب دمحا دنسمزا «ىدهملا» باتكرد

 دوجو هب ار امش نم» :دومرف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مركاربمغيب هك هدش لقن ىردخ

 دونشخ وا دوجوزا نيمزو نامسآ نانكاس - دومرف هكنآ ات - مهدىم تراشب ىدهم

 ىنعم ديسري ىدرم ؛دنكىم تمسق حيحص تروص هبار لامو ؛دنوشىم ىضارو

 دمحم تما لدو دنكىم ميسقت مدرم نايم زاين هزادنا هب :دومرف ؟ تسيج حيحص

 .«دهدىم هعسوت نانآ نايمار شلدعو دزاسىمزاينىب ار ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 :دومرف هك هدش لقن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مركا ئبنزا دمحا دنسم ردًاضياو

 و هيرذزا هاكنآ ءدوشريروجو ملظزا نيمز هكنيا ات دوشىمن ققحم دوعوم تعاس»

 .(«دنكىمري دادو لدعزا ار نيمزو ديآىم نوريبو دنكىم جورخ ىسك نم ترتع

 هدمأ نيئنح (مهيلع هللا تاولص دّمحم لآ) ىدهم فصو رد هيكم تاحوتفرد

 لام هك «خلا ...ةّيضقلا ىف لصفيو ةيعّرلا ىف ٌلدعيو «ةيوسلاب لاملا مسقُي» :تسا

 ,دنكىمراتفر تلادع هب تيعرو تلم نايمو دنكىم ميسقت هزادنا هبو توافتىبار

 .«خلا - ديامنىم ىرواد قح هب .هعفارمو ىوعدردو



 (ناودعلاوروج ا ةلازإل ىجترملا نيا)

 و ديما دروم ناودعو ملظ ساسا نتخادنارب ىارب هك ىسك هناكي نأ تسا اجك)

 .(تسا قيالخرظن

 رشبزواجتو ىدعتو ملظ نتخادنارب ترضح نأ مهم فياظوزا هك نادب - حرش

 .تساركيدكي قوقح هب

 ادخ ربمغيب» :ديوك هك هدرك تياور ىردخ ديعسوبا زا ةّدوملا عيباني باتك

 هب ديسر دهاوخ تما نيا هب ىتبيصمو الب هك دادركذت ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 دنوادخ هاكنآ ءدروأ هاني نادب متسو ملظزا هك دبايىمن ىهاكهاني ىسك هك ىروط

 دنكىمري دادو لدعزا ار نيمزوا تكرب هبو دزيكنارب نم تيب لهاو ترتعزا ىدرم

 .«دشاب هداشريروجو ملظزا هكنانجمه

 هبساحمو تمايق هب هديقعركيدكي هب تبسن ملظ عفر هدمع تهجو ببس هتبلا
 ناميا نأ هب صخشو دوش داجيا مدرم بولقرد ىداقتعا نينجركا هك تساازجزور

 .دنزىمنرس ىسك نينجزا ملظو دنكىمن ملظ تين دنك اديب

 مالسلا هيلع مشش ماما هك تسا هدمأ 10' دلجمزا مراهج ءزج راونالا راحب باتكرد

 زور نأ هانك دنوادخ دشاب هتشادن ار ىسك هب ملظ دصقو دنك حبص هك ىسك» :دومرف

 ار ىميتي لام اي دزيرن (قحانب) ار ىنوخ هك ىتروص رد دهدىم رارق ترفغم دروم اروا

 لاثم بابزا تسا ىلام ىركيدو ىندب ىكي هك تيصعم ود نياركذ هتبلا «دروخن

 .ىفاك زا لقن 71١7١ ص ديدح باج <, دلحم .١75*ص ١.

 ١ 71/ ع
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 (ناودعلاوروجلا ةلازإل ىجترملا نيأ)

 .ىلام اي دشاب ىندب هاوخ دشابىم سانلا قوقحو ناهانك مامت دارمو تسا

 ار دادو لدع طاسب دوش ايرب شتموكح قريبو ديامرف روهظ ترضح نآ نوجو

 ردات تسين ملظ هب ىزاين ار ىسكو دربىم نايمزا ار ىدعتو ملظو هداد شرتسك

 ىعرش دودحزا ار دوخ بلق ىّمشت ًانايحاو دوش ملظ هب لسوتم ءدوخزا ملظ عفر ماقم
 اوُبِقاَعَف َمُتَبَقاَح ّنِإَو » :ديامرفىم ىلاعت ىادخ هكنانجمه ديامنوفع هكلب ءدهدزواجت
 ريظن دينك تبوقع ديهاوخبر ككاو '«َنيِرِباصِِإرْيَخَوُهل َمترَبَص ْنْيَلَو ِهِب ْمُثَبِقوُع ام ِلْثِمب
 لمع نيمه ديريك هشيبربصر ككاو ؛ديهد ماجنا ىلمع دياهديد هك ىبيسآ نامه

 .تسارتهب نارباص ىارب

 ١. .ءلحنلا ١178.



 (ننّسلاو ضتئارفلا ديدجتلرّخدملا نيأ)

 نييآ) ننسو ضئارف (ندرك هدنز) ءايحاو ديدجت ىارب هك ىسك نأ تسا اجكر

 .(تسا هدش هريخذ (هدش شومارف ووحم هك مالسا

 ىناسفن ىاهاوه و تاوهش ندروأ مهارف و روج ىاسؤر ىاليتسارثا رد - حرش

 ىاهشورو تاروتسدو هتفر دايزا نيملسم هعماج رد ىنيد نئسو ىهلا تابجاو

 سفن ىاوه ىوريبو نامز رورم هطساو هب اسب هجو .هتفر نايمزاو كورتمو ىمالسا

 .دنشاب هدرب دايزا ار نأ دندوب دقتعم مه نامز ماما دوجو هب هكنانا اجّردتم

 مالسلا امهيلع رفعج نب ىسوم شردارب زارفعج نب ىلعزا احب ١1١ دلجم رد

 ظفح ىارب دوش بياغ ماما نيمتفه لسنزا ماما نيمجني هك ىماكنه» :هدرك تياور

 بحاص مدنزرف ىا .دنادركزاب ناتنيدزا ار امش ىسك ادابم ديرب هاني ادخ هب ناتنيد

 زا دنتشاد نامياوا هب هك ىياهنآ هك اجنا ات ندش بياغزا تساريزكانرما نيا

 زا تيبسا ىناحتماوا تسع نياو .دندركرب ناش هديقع زا (تبيغ نامز ندش ىنالوط)

 .(دنك ناحتما نآ هليسوب ار شناكدنب هتساوخ هك ادخ فرط

 ربمغيبو ادخ تاروتسد هبو تسا تباث ناشناميا هك ار ىنانأ ناناملسم نايمزاو

 دننامه «ًءادوس ةرقب ىف ءاضيب ةرغشك» درك هيبشت نينج ناوتىم دننكىم لمعوا

 .دشاب ىهايسواك ندب رد هك ىديفس ىوم

 .ىسوط تبيغ زا لقن "1١7 ص ديدج 07.175ص ١.

 ا/ع ١



 (ةعيرشلاو ةّلملا ةداعال رلا ل

 سدقم نيد) تعيرش و (شور) تلم ندنادركرب ىارب هك ىسك نآ تسا اجك)
 .(تسا هدش هديزكرب و باختنا (مالسا

 تسد هبو دوش ءايحاوا هليسو هب دياب هك ىتعيرش و تلم نيازا دارم - حرش

 هك تسا ماسلا تاع ويارا ترضح هقيرط و تلم نامه دريك ماجناوا تيافك اب

 3 انكار نازا هك ذوي ورعست ناريعتمب هي رك نارك رادار ادخ

 لدتعم شورو هقيرط هك ميدرك ىحووت هبام هاكنآ ' 3 .ًافيِنَح َميِهاَرْبِإَةلِم ْعِبَّنا نأ

 و كرش ىفنو ديحوت هب توعد رد ىنعي ,نك ىوريب دوبن ناكرشمزا هكار ميهاربا

 .امن ىوريبوازا بادآو تنس هب لمعو ؛نآ ماسقا مامت هب ىتسريت ب

 هيلع نيسح ماما هك دنكىم لقن ىشايعريسفتزا ار تياور نيا ىفاصريسفترد
 «ءاءرب اهنم سانلارئاسو انتعيشو نحن آلإ ميهاربا ةَّلم ىلع دحأ ام» :دومرف مالسلا

 مدرمرياسو تسمين ميهاربا شورو تلمرب ام نايعيشو امزج ىسك :دومرف موس ماما)

 .(دنرود هقيرط و شور نيازا

 كاي نييآ هكلبوكب) '«..ًافيِنَح َميِهاَرَبِإَةَلِمَلَبْلُق ...» :ديامرفىمركيد هيآردو
 " .ركيد تايآو .«دوب ورهنايم هك مريذيىم ار ميهاربا

 ١. .لحنلا ١77.

 ١70. .ةرقبلا ."

 .170 هيأ ءاسنو 40 هيأ نارمع لآ : هلمجزا ."

 ا/ا/ ١
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 و تراهط تاروتسدو بادآزا ىتاياور '"ةيفينحلا نئسلا» بابراحب ١8 دلجم رد

 هدش لقن تسا مالسلا هيلع ميهاربا فينح نيد نئسزا ىاهنومن هك ىمالسا تفاظن

 هد نآو درك لزان ميهاربارب ار تيفينح دنوادخ هك تسا هدمآ ىمقريسفترد هلمجزا

 ترابعرس ردامأ ءندب ردزيج عدي ووس زر درعخ حي ىكريكايزا ترابع تسازيج

 كاوسمو ءوم ندرك حالصاو ؛(نيعم دح هب) شير نتشاذكو ؛براش نتفركزا تسا

 هلازاو نتفركزا تسا ترابع تسا ندبرد هك جني نآاماو .ندومن لالخ و «ندرك

 .بآاب ندركر يهطتو تبانج لسغو «نتفرك نخانو ندرك هنتخو «ندب ىوم

 تمايق اتو هدشن خسن نونكاتو هدروآ ميهاربا هك تسا ىكريكايو تيفينح اهنيا

 .دوش ىمن خسن مه
 َنبذْلاَو للا اَذهَو ُهوُعَبَت َنيِذَ َميِهاَرْبِاب اّنلا 0 ١ :ديامرفىم ركيد هروس ردو

 ىوريبوازا هك دنتسه ىناسك ميهاربا هب مدرم نيرتكيدزن '؛ َنيِنمُْملا لَو ُّنلاَو اُنَمآ
 هصالخ .تسا نانمؤمرادتسود ادخو .دندروا ناميا هكنانآأ و ربمغيب نياو «دننك

 .دننك ىراي تيناقح هب ار ميهاربا هكنأ

 ُاَنيَفَطَصا ِدَقَلَو ُهَسْفَن َهِفَس ْنَمَلِإ َميِهاَْبإِةَلِم ْنَع ُبََرَي ْنَمَو ٠ :ىلاعت هللا لاقو
 دنكىمن ىريكمرانك ميهاربا هقيرطو نييآزا» ”«َنيِحلاَّصلا َنمَل ٍةَرِخَدْلا يف ُهَنِإَو ايندلا يف

 ناحلاصزا ترخآردواو ميديزكرب ايندردارواام هتبلاو ءدشاب هيفس هك ىسكر كم

 .(تسا ةاكتس انو

 «تسا هزنم هميمذ تافصو هليذر قالخازا دشاب هديزكرب اروا دنوادخ هكار ىسكو

 وازا ترخآو ايند تداعس هبزوفو ىراكتسر ىارب هك تساراوازسو هتسياش سب

 .دوب دهاوخ تكالهو تواقش ثعابوا هقيرط و شورزا ضارعا هك اريز دوش تعباتم

 بظاومو بقارم هك دوب دوخ نادنزرفو دالوا هب شرافسو هيصوتوا هقيرط هلمجزاو

 .27 ص ديدج ١+"

 .ع/ «نارمعلا .”

 ١7١. .ةرقبلا .“



 نفح

 (ةفيرتخلاو ةلبلا ةداعأل يكتمل نبأز

 تمالسو ميلست لاح ابو دنورن ايندزا نيدىب ندرم تقوردات دنشاب دوخ نيد

 هوا توقغتو يلب ريهام اهب ضو ١ ةهيامزف نار قرد اذ هعينانج نوع ناح نيت و 2و
 ناشنادنزرف بوقعيو ميهارباو) '(َنوُمِلَسُم َمُكنأَوَذلإَنْيوُمَتآلَف َنيدلا ْمُكَل ىَتَطَصا هلل َّنِإ
 و ديزكرب ار نيد نيا امش ىارب ادخ «نادنزرف ىا هك دندرك شرافس عوضوم نيمه هبار

 .(ديريمن ميلستو مالسا هب هديقع ابزج

 هدافتسا ناوتىم «هسفن هفس نَمآلا ميهاربا ةّلم نع بَعري نّمو» هيآزا - ةدئاف

 ننسو بادازا ىتدايز اب تسا ميهاربا تلم نامه مه امربمغيب تلم هك دومن

 هللا تاولص مالساربمغيب تلمو هقيرطزا نامز و رصع نيارد هك ىسكو «ىلماكت
 نياو هدومن ضارعا ميهاربا هقيرطزاوا ءديامن ضارعا تسا ناربمغيب متاخ هك هيلع

 َوُءاَهَقَّسلا مه مهند ١... كيامرفىم ادخ هك تسا ىدرخ ى بو تهافس عون كي دوخ

 :نسناد نمت تكل ونسومللا ناشدرخت ادهني ةنك نيقادب ؟(قوتلقي ذل نك

 ا 9
 ننس .هدادن رارق ىراوشد امش ىارب نيد نياردو) ”...اًذه ىفَو ق ّنِم ةيلتولا

 .(داد مان ناملسم نآرق نياردزينو شيبزا ار امشواو تسا ميهاربا ناتردي

 (ةعيرشلاو)

 هك مسق نامه نوج هدش هيبشت نأ هب دنيوك تعيرش هك مهار نيد نييآو .دناسرىم

 :دومرف هك دراد نكسب نادبو تسا هدنز دوجوم ىكدنزو ىنيابنذ:تانيح نيسسبنا
 و

 م[ < اح

 ”.(ميدادرارق بآزا أر هلنززيج رهو) ا 50 ّح ِءاَملا َنِم اَنلَعَجَو ..يل)

 .1 7 ؛ةرقبلا ١.

 ١. .ةرقبلا .؟

 .,/8 .جحلا ."

 .* عايبثألا .؟

 ناكدنبنج همه ادخو) «ءام نم ةّباد لك قلخ هللاو» :ديامرفىم هك هدروآار ىركيد نومضم رون هروس ء0 هيآردو .ه



 نركب

 موس دلج .هبدن ىاعد حرش

 روستو ردار نجاو مسا ترخاو اج د تداعسو ىدبا تايح يس مه نسلاو

 سيس» '...اَهََِتاَقِرَمَأْلا َنِم ةَعيِرَّش لَع كاَتْلَعَج َمُث ٠ :ىلاعت هللا لاق دنيوك تعيرش

 .(نك ىوريبار نابع سبي ميداد رارق نيدرمازا ىتعيرشرب مهاروتام

 نامه هتخاس رقم هيلع هللا تاولص مالساربمغيب ىارب دنوادخ هك ىتعيرشو

 هر هاي ب ىّضَو اَم ٍنيِلا َنِم ْمُكَل َعَرَّش » :هدومرف نآرق رد هك تسا ىروما

 درك عيرشت امش ىارب) ".. َنيِدَلا اوُميِقأ 94 ىَسيِعَو ىَسوُمَو َمِيِهاَرْبإِهِب اَنْيَّصَو اَمَو كَيَلِإ

 هبو ميدرك ىحووت هب ام هك ار هجنآو ءدومن هيصوت نادب ار حون هك ار نامه ءنيدزا

 .(ديراد ايب ار نيد هك دوب نيا ميدومن شرافس ىسيع و ىسوم و ميهاربا

 ىهلا تاروتسدو ماكحاو ادخ شتسريو دياقع لوصارد مالسلا مهيلع ءايبناو

 هب ننسو اع ىدابع لامعاو لاعفا ىكنوكج رد اما ءدنرادن ىفالتخا

 ىارب) '«...اجاَهْنِمَو دعم رش مُكَنِماًنْلَعَج لكل. .» دنراد توافت حلاصمو نامز بسح

 .(ميدرك ررقم ىشورو نييآ كيره

 ١. .ةيثاحلا 18.
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 (...هدودحو باتكلا ءايحال لّمؤملا نيأ»

 :سّدقملا بادرَسلا ىف هترايز ىف درو امريظنوهو

 '.ةفيرشلا ةلودلا ءايحال لّمْؤملا اهيا كيلع مالسلا

 ىف و «ليمأتلا كلذك و ًالمأ هلمأي هريخ لمأ :لاقي ءاجترلا لمألا» :حاحّصلا ىف

 نمألمأ هتلمأ» :رينملا حابصملا ىف و «هاجر (ميملا ديدشتب) هلَمَأ و ًآلمأ هلمأ» :سوماقلا

 نأ لمآ و وجرأ :ريهز لاق هلوصح دعبتسي اميف لمألا لمعتسي امرثكاو هتبقرت بلط باب

 تعمط :لوقي الو لوصولا تلمأ :لوقي ديعب دلب ىلارفَسلا ىلع مزع نمو .اهتّدوموندت
 عملتلاو لمألا نيب ءاجّرلاو هلوصح برق اميف آلا نوكي ال عملا ّناف اهنم برق اذاآلا

 فونحلا ىوق اذاف فونلا ىنعمب لمعتسي اذهلو هلومأم لصحي ال نا فاخي دق ىجارلا ّناف

 لومأم وه و لمآ انأف عملا ىنعمب لمعتسا آلا وريهز تيب هيلع و لمألا لامعتسا لمعتسا

 لاقيو فّنخملا لامعتسا نمرثكاوهو .يثكتو ةغلابم ًاليمأت هتلّمأو لوعفم و لعاف ىلع
 هلق وعمال نوك الاوساخ فوت ىو انمأ ريقملا نس لاق ا كيلقلا ناك

 .«ساوسو هيفريخ ال امورّشلا نم ورطخ

 «لمالا لوط انفكاو» :مالسلا هيلع هلوق حرش ىف ناخ ىلع دّيَسلل ةفيحصلا حرش ىفو

 لبقتسملا ىف بوبحم لوصحب سفنلا قلعت لمألا» :توملاركذ وا تّيم هيلع ىعن اذا هئاعد ىف

 برق اميف عمطلاو هلوصح دعبتسي اميف لمعتسي ًاريثك لمألا ناريغ ءاجّرلاو عمللا هفداريو
 نيب مهضعب قّرفو ,رخآلا ناكم امهدحا لمعتسي دقو عملتلاو لمألا نيب ءاجّرلاو هلوصح

 .8/99ةراحب ١.

 نوكيا
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 حيحَصلاو ,نكمملاب صخب ءاجرلاو ليحتسملاو نكمملا ىف نوكي لمألا ناب ءاجترلاو لمألا
 '.«ليحتسملا ىف نوكيالف لمألا اًّماو ءاجّيلاو ىنمتلا نيب قرفلا اذه َنا

 :اف ىركسععلا مامالل دلو ال هّنا لاق نم در ىف 'ةبيغلا باتك ىف هل ؛ ىسوطلا ْخيشلا لاق

 ةّجحلا دلو نيح مالّسلا هيلع دّمحوبا لاق :لاق هعغفر ىنيلكلا بوقعي نب دمحم ىورو»

 .«لّمؤملا هاّمسو هللا ةردق اوأر فيكف لسنلا اذه اوعطقيل ىننولتقي مهتا ةمللّقلا معز :مالسلا هيلع

 0011 ا 00 ح و لص)

 هنوكج سبي ار لسن نيا دننك عطق هكنيا ات دنشكيم ارم ناشيا هك هملظ دندرك نامك

 ىعي دشأب مود ميم حتفب هكتسنارهاظو ,ءلّمؤم اروا ديمأنو أر دنوادخ تردق دنديد

 نم تنا ىسفنب دش نومضم نياب هراشا هبدن ىاعدردو دنراد اروأ ىوزرأ قيالخ هكنا

 .«اّنحف اركذ ةنمؤمو نمؤم نم متي قياش ةّينما

 م ح م هاّمسو هيف نا آلا اضيا ةياوّرلا هذه نومضمب ةياور ىنيلكلا خيشلا ىورو :لوقا

 صتلاو ةراشالا باب ىفاكلارظنا) ىنيلكلا نع ًاضيا 'ةبيغلا ىف ىسوطلا ْخيَّشلا اهلقنو د

 .مالسلا مهيلع ةّمئالا ديلاوم بابو ءرادلا بحاص ىلع

 باتكلا دودح ىا (هدودح و» :هلوق

 :ملظلا حيباصم باتك نم ديدحتلا بايب ف ةهساحملا ىئفف

 ديمحلادبع نع ؛ىبلحلا نارمع نب ىبحي نع ءديوس نبرضتلا نع ءهيبأ نع هنع»
 .راّدلا دودحك دودح نآرقلل :لوقي ا هللادبع ابأ تعم :لاق ىناظلا ضاّوع نب

 ملعي 39 ىلع ناك :لوقي فا هللادبع ابأ تعمس :لاق طرق نب صفح ىلا هدانسابو

 .757/0 نيكلاسلا ضاير ١.
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 نكت

 «:..ةدو دو ناتكلا ءانجتال لّمؤملا َنْيأق

 «ّدح امهنم ءىش لكلو نآرقلا ملعيو مارحلاو لالحلاربخلا

 هله نع عج نأ تلاس لاق ز اسس: ود: ليضفلا ويغ هداك اياز عشاتعلا ريغلت ّقاَو

 «علظم ّدح ّلكلو ّدح هلو آلا فرح هيف امو نطب ورهظ اولا ةيآ نآرقلا ىف ام» ةياوّرلا

 هنم و ىضم ام هنم .هليوأت هنطب و هرهظ :مالسلا هيلع لاق ؟«نطب ورهظ اهل» هلوقب ىنعي

 ؛ىلاعت هللا لاق عقو ءىش هنم ءاج امّلك ,رمقلاو سمشلا ىرجي امك ىرجي ءدعب نكي ملام

 .هملعن نحن .ملعلا ىف نوخسارلاو هللا الإ هليوأت ملعيامو

 :رثيم نبال جهّنلا حرش ىفو

 :«اعلظمو ادهن انطنو ارهظ نآرقلل نا :ُهيَي لاق»

 :ثيدح ىف كلاملل أظوملا ىفو

 «نآرقلا دودح هيف ظفحت»

 دودح '...اًهوُدَتَعَتالَف ِهَّللا هود كلت ... :ىلاعت هلوق» :نيرحبلا عمجم ىف ىحيرللا لاق

 ىلعوبا خيَشلا لاق .اهوبرقتالف هللا دودح كلت هلثمو اهنم عونمم هنال هيهانمو همراحم هلل

 ادودح اهاّمسو ثيراوملاو ىماتيلا ىف ةروكذملا ماكحالا ىلا ةراشا :هللا دودح كلت :هلوق ىف

 دودحلاو :ًاضيا لاق و اهوزواجتي نا مهل زوجي ال نيفّلكملل ةبورضملا دودحلاك عئارشلا نال
 ةالّصلا دحو اذك ءوضولا ّدحو اذك طئاغلا دح لثم ةيعرشلا ماكحالا نع ةرابع ةّيعرشلا

 ةيلفنلاو ةّيضرفلا هتلاسر ىف ديهشلا اهرصح دقو ّدح فالآ ةعبرا ةالّصلل لك! هلوق هنمو اذك

 .«هعيارشو هماكحا ىا هدودح رمت هنمو هيلع فقو كلذ دارا نمث روكذملا ددعلا غلبي امي

 امهدحا طالتخا عنمي ىذّلا نيئيشلا نيبزجاحلا ّدحلا» :تادرفملا ىف بغاترلا لاقو

 هواش نع هيد اهداذلا ةعيو وقع اعقل ىلمح زك تودع لافرقتالاب

 اعنام هنوكل هب ىمسرمخلاو انّرلا ّدح و .هريغ نع هلزّيمملا هانعمب طيحملا فصولا ءىّتلا
 هللا دودح كلتو :ىلاعت هللا لاق هكلسم كلسي نا هريغل ًاعنامو هلثم ةدواعم نع هيطاعتمل

 تارقلا ؛لاف ودود اهو ذككت لق هللا دز ده كلت: لاس لاق ويدل ذو كنس. دفنت نريمو

 :(ةيناعم قئاقنع» لرقاو .ةفاكتا فا هللا لرتا اهووذس ويقل "لا روحو اقافناو افك ديما

 .7؟9 .ةرقبلا ١.
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 دراد ىركيدرب ناحجر ترتعو نآرق زا كي مادك
 :بولقلا ةايح رد هلي ىسلجم

 ىواحفزاو هدش دراو ترتعرب باتك ليضفت هب هروكذم رابخارثكا رد هجنآ اًماو»

 زا ىلاخ اهنيا نايم رد عمج دوشىمرهاظ باتكرب ترتع ليضفتر كيد رايسب رابخا

 نيع باتك دار نآريسفتو هديسررصاقرطاخب نيتم ىهجو ارريقح و تسين لاكشا

 زا تسارايسب ىناعم و ظافلا ار ديجم نآرق هك تسنآ شلمجم ماهدومن داريا ةويحلا

 شمامت و نارق ظفل رايسب ثيداحا قفاوم و نطب داتفه و نطب تفه ات نطب ورهظ

 عيارش عيمج و تمايق زور ات نوكي امو ناك ام ملع هكلب تسا الفي تيب لها صوصخم

 ديجم نآرق لماك لماح سب تسا نوزخم ناشيا دزن شملعو تسمه نآرقرد ماكحاو

 تسا ناشيا صوصخم نارق عيارشو ماكحا عيمج هب ندومن لمع نينجمهو دنناشيا
 .دنافصتم ىرشب تالامك عيمج هبو موصعم ناهانك عيمجزا نوج

 ًاقباس هجنانج تسا ناشيا نافلاخم تمذم و ناشيا حدم رد نآرقرثكا ًاضياو
 تسا عقاو نآرق رد هك ىلامك تفصره حدم هك تسارهاظزين ىنعم نياو دش روكذم

 دناناشيا لامك هجورب تفص نأ بحاصو ددركىمرب تفص نأ بحاص حدم هب

 دياع تافص نآ نابحاص تمذم هب تسا هدش دراو هك ىصقن تفصره تمذمو

 ضرع دل كاذر كات كيف صحا ن1 رجعو دنا اا نانمجو مك واكو
 مآلع كلم ملعرد هتسويب هجنانج دراد هفلتخم تاروهظ هفلتخم لاحم رد هك تسا

 هدش لقتنم ليئربج ترضح بلق هباجنآزاو هديدركر هاظ حول رد اجنآزاو تسا هدوب

 ترضح رونم بلقو سّدقم حور رد ليئربج هطساو هب اي هطساو الب ادخ بناجزاو

 تروص ردو هدمارد نينمؤمو ءايصوا بولق هب اجنآزاو هديدركر هاظ ُةْْيَي هاني تلاسر

 روهظ هك اجره رد نأ ببس هبو تسا ىتمرح ار نارق لصا سب «هدومن هولج ىباتك

 نآ تمرح بجوم تسا هدايز روهظ هك اجرهردو هديشخب ىتمرح ار لحم نآ هدرك

 و هتسب شقن نآرب هك ىذغاكو حول و بكرم ىاهشقن نآ هاكره سي «هديدركر تشيب

 نآ هب تمرح ردق نآ تسا نآ تاروهظ نيرتتسب هكنآ اب هديدرك اهنآرواجم هك ىدلج
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 «...هدودحو باتكلا ءايحال لّمؤملا نيأ»

 بلق سب دوش ىمرفاك دروآ لمع هب اهنآ هب تبسن ىبادأ فالخ ىسكركا هك هديشخب

 هجنانج دوب دهاوخ نآرق ذغاكو شقنزا هدايز ش شتمرح هديدرك نآرق لماح هك ىنمؤم

 نآرق هنسح قالخاو نيماضمزاو تسارتشيب نآرقزا شتمرح نمؤم هك تسا هدش دراو

 فالخ دنجرهو هديدرك هدايز وا مارتحا بجوم هدرك روهظرتشيب نمؤم رد دنجره

 نآرق روهظ ناصقن بجوم هدرك روهظ هليذر قالخاو ىصاعم و صياقن زا فاصوا نآ

 ات ددركيم هدايز وا فاصواو نآرق تاروهظ بتارم نيا سي ؛هديدركوا تمرح صقنو

 هكلب دسريم تياهن هب شروهظ ةبترم دسرب وا تيب لهاو تلاسر ترضح هبترم هب نوج

 قالخاو نآ ىنعمو نآرق ظفل لحم هك دنناشيا ىقيقح نآرق ىنكر ظن تقيقح هبركأا

 لماك شقنو دشاب نآرد نآرق شقن هك دنيوك ار ىزيج نآرق هك ىتسناد هجنانج دننآ

 ترضح هجنانج تسا لصاح ناشيا هرهطم بولق رد ىنعمو ظفل بسح هب نآرق

 رايسب نيماضم نيا هب ثيداحاو قطان هللا مالك منم :هك دومرفىم اللا نينمؤملاريما

 .ماهدرك داريا ار اهنآزا ىضعب ةويحلا نيعرد هك تسا

 هك ناشيا تهج نيا هك دوب دهاوخ نيا ثيداحا نيا لصاح قيقحت هب انب سب
 ناشيا تاهجرياسزا تسارتهب تسا ندوب نآ ملع لصاحو نآرق اب داحّتا تهج

 تاهجرياسو ؛'َنيِمَلاَعْلا ىلَع مّلِع ىلع ْمُهاَنْرَتْحا ِدََّلَو :تسا هدومرف ترضح هجنانج
 تهج لخادزين ار اهنيا هجركا تسا اهنيا لاثماو صوصنو هفيرش باسنا ناشيا

 '.«ملعي هللاو تسا ملع تين تّينآرق تهج هدمع اما درك ناوتىم تّينآرق

 ."”؟:ناخدلا ١.
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 .(هلهاو نيدلا ملاعم ىبحم نيأ»

 .هلهاو نيّدلا ماعم ىبحم اي كيلع مالَسلا :سدقملا بادرَسلا ىف هترايز ىف درو ام هريظنو

 ءٍدحال ملعم اهيف سيل قنلا ةصرقك ةمايقلا موي ضرالا نوكت هيف و» :ةياهتلا ىف

 :ليقو هيلع ةبورضملا هملاعمو مرح لا مالعا لثم دودحلاو قيرظلل ةمالع لعج ام ملعملا

 .«رثألا ملعملا

 حرش ىف مثيم نبا لاقو .«قيرظلا ىلع هب ٌلدتسيرثألا ملعملا» :نيرحبلا عمج ىفو

 و ءىشلا ملعي اهب نال راثآلا ملاعملا نامئالا لاعم ىا» (هملاعم تركنت و) :الفل ىلع لوق

 :«(ةيلغ لدتمسي

 .نيّدلا ىلا عجار هلها ىفريمّضلا و

 ةفيحّصلا نم ةفرع موي ءاعد ىف امهريظن عقو نيترقفلا نيتاه ّنا ملعاف كلذ تملع اذا

 كلوسر ننس و كعئارش و كدودح و كباتك هب مقاو» :هيف اليا لاق ثيح ةيداجسلا

 دّيَسلا لاق و «كنيد ملاعم نم نوملالُفلا هتامأ ام هب ىحاو هلآ و هيلع هللا كتاولص

 :هّصن ام ةرابعلا حرش ىف هلي ىندملا ناخيلع

 و هلّصفمو هلمجمو ههباشتمو هنكح ةناباو هماكحا ليدعت نع ةرابع باتكلا ةماقا»

 نم للخو غيز كلذ نم ءىش ىف عقي نا نم هظفحو لزنا امك هتوالتو هخوسنمو هخسان

 تماق نم ذوخأم همكحو هادؤمب لمعلا ىلع ةبظاوملا نعوا هتلّدعو هتموق اذا دوعلا تقا

 هيف بغري ىذّلا قفاّتلاك ناك هيلع ظفوح اذا هّئاف ةقفان اهتلعج اذا اهتنقاو تقفن اذا قولا

 :مهوق نم ًاروجهم نوكي الف ناوتو روتفريغ نم لزنا امك هتوالتو هب لمعللريمشتلا نعوا
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 .(هلهاو نيدلا ملاعم ىبحم نيأ»

 باتكلاو .ننسلاو عئارّتلاو دودحلا ةماقا كلذ ىلع سقو دهتجاو هيف ّدج اذارمالاب ماق

 نم سوبلملل سابللاك لوعفملل ىنب لاعف اًماو قولخملل 0 لوعفملا هب ىمسردصماَما
 هنمو تاسوسحملا ىف عمجلاو ّمِضلا هلصاو ضعب ىلا اهضعب فورحلا م مصوهو بتكلا

 .ةياتكلا هلام ناءامل ةرابع موظنملا ىلع باتتكلا قالطاو شيجلل ةبيتكلا

 طالتخا عنمي ىذلا نيئيشلا نيبزجاحلا هلصاو ّدح عمج هماكحا ىلاعت هدودحو

 زاوج مدعو هزييمتل'مكحلا هب ىنمس هبحاص ىلا امهنم لك زواجتي الفرخآلاب امهدحا
 .هريغ ىلا هزواجم

 ىهو ءاملا ةعيرش نم ذوخأم نيّدلا نم ةّيهلالا هقيرظلا ىهو ةعيرش عمج عئارشلاو
 اهدرو نم نال اَماو اهروهظو اهحوضول اما كلذب تيم ءاقستسالاو برَشلل ساّنلا دروم

 هللا تفرع اًملف ىورأ الف برشا تنك :بولقلا باحصأ ضعب لاق امكرّهطتو ىور دقف

 . برش الب تفرع

 ىف و ةّيضرم ريغ وا تناك. ةّيضرم ةريَسلا و ةقيرظلا ةغل ىهو ةّنس عمج ننَسلاو

 نع ةّيورملا ثيداحألا ىلع قلطت دقو ٌبحتسملاو بودنملا ىلع قلطت دق عرَشلا فرع

 ءةّنَسلاو باتكلا مكحلا اذهب درو :لاقيو باتكلا اهب لباقيف الكا هتيب لهأو هبي ىتلا

 ناف ًانايحأ كرَلا عم لوسترلا هيلع بظاو ام ىلع قلطت دقو ةّنس الو باتك هب درو اموا

 ةداعلا ليبس ىلع تناك ناو ىدهلا ننس وهف ةدابعلا ليبس ىلع ةروكذملا ةبظاوملا تناك

 ةهارك اهكرتب قلعتي ىتَّلا ىهو نيّدلل ًاليمكت اهتماقا نوكي ام ىده لا ةّئسف دئاوّرلا ناسف

 ةهارك اهكرتب قلعتي الو ةنسح اهتماقا ىا ىده اهذخأ ىتَلا ىه دئاوّرلا نفسو ةءاساو

 ّنس :لاقي دقو ءهسابلو هبرشو هلكاو همانم و هدوعق و همايق ىف ُهِْيَي هننسك ةءاساو

 اماّماو ىدهلا ننس اما ءاعّدلا ىف هتئسب دارملاف .ًاعرش هلعجو هعرش ىا اذك هللالوسر

 ,ةّيعرشلا ماكحألا نم ُةَْْي هعرش

 :مكحملا ىف لاق قيرظلا ىلع هب لدتسي ىذلارثألاوه و دعقمك ملعم عمج ملاعملاو

 قيرطلا ماعم تيفخ :ساسألا ىفو ؛لثملا ىلع نيّدلا ملعم اذكو هتلالد قيرطلا ملعم

 ىلا هتانّيب و نيّدلا لئالد هبش ةراعتسالا ىلع انه ىهو .ىبهتنا اهيلع اهب ٌلدتسملا اهراثا
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 ءادتهالا عماجب هتججح ىلا اهب لّصوتي ىتَلا قيرظلا راثآب هنم قحلا تابثا ىلا اهب لّصوتي
 مدعو اهذبنو اهلامها نع ةرابع اهل نيملالا ةتاماو ةّينكم ةراعتسا ىهف بولطملا ىإا

 ةّيعبت ةراعتسا ىهف اهب ءانتعالاو اهحاضياو اهءادبا نع ةرابع اهءايحا نا امك اهب مايقلا

 ماعم نم :هلوقب نّيبملا لوصوملاوه ىذّلا لوعفملا ىلا نيروكذملا نيلعفلا ةبسن اهتنيرق
 :هلوقك ىهف ماعملاب ناقلعتي ال ةقيقحلا ىف ةتامالاو ءايحالا ناف كنيد

 '.«احامّسلا ايحاو لخبلا لتق



 (نيدتعملا ةكوش مصاق نيا»

 .نيدتعملا ةكوش مصاق اي كيلع مالَسلا :سدقملا بادرَسلا ىف هترايز ةرابع ىف ام هريظنو

 و هتناباو ءىثشلارسك مصقلا .مصف الو مصق اهيف سيل ةّنجلا ةفص ىف» :ةياهنلا ىفف

 .«ةناباريغ نم هرسك ءافلاب

 و اهانمشهو اهانمطح ىا ةيرق نم انمصق مكو :لاعت هلوق» :نيرحبلا عمجم ىفو

 نيبي ىّتح هترسك برض باب نم ًامصق ءىّكلا تمصق :لاقي كالملا نع ةرابع كلذ

 مصقت ىتَّلا رقاوفلا مصاوقلا نم ثيدحلا ىفو هّلذأو هناهأ ىا هللا همصق :ءاعدلا ىفو

 عطقلا فاقلاب مصقلا :لاقي (لاق نا ىلا) مهكلهم ىا نيراّبجلا مصاقو ءوسلاراجرهلُلا

 و مصقناف هتنبأف هترسك برض باب نم أمصق دوعلا تمصق» :ريئملا حابصملا ىفو

 .«هتوم بّرق :ليقو هّلذَأ و هناهأ هانعم :ليق هللا همصق :ءاعّدلا ىف مطوق و مّصقت

 ':ىركسعلا لاله ىبال تاغللا قورف ىفو

 مصقلا :ركبوبأ لاق ةنابالا عمرسكلا فاقلاب مصقلا نا مصفلا و مصقلا نيب قرفلا»

 و .مصق عمجلاو هنم ةعطقلا ءىشلا نم ةمصقلاو هترسك اذا ًامصق ءىثشلا تمصق ردصم

 .رسكني مو عّدصت اذا ًاماصفنا ءىشلا مصفنا :ركبوبأ لاق ةناباريغ نمرسك ءافلاب مصفلا

 غلبا ماصفنالا نال ا ماصقنا ال لقي ملو ا ماصفنا ال :ىلاعت هلوق هنمو :لالهوبا لاق

 .«ماصقنا اه نوكي ال نأ ىرحأ ناك ماصفنا اه نكي ملاذا هّنا كلذو انهه هب ديرا اميف

 . 1" هرهاق باح ١١١ ص 3
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 عمجم ىفو «حالسلا ىف ةّوقلاو سأبلا ةدش ةكوّشلا» :رينملا حابصملا فف ةكوش :هلوقو

 هلوقريسفت ىف ىرشخزلا لاق و «حالسلا ىف ةّدحلا و سأبلا ةّدش ةكوشلا» :نيرحبلا

 وتونقلا ةنحاو نس راعين دما ةكرشلا دنضن امن( ةكوشلا كاذ رقع نرد لاعق

 «حالَسلا كئاش مهلوق اهنمو اهابشل انقلا كوش لاقي

 هئاعد ىف مالَسلا هيلع هلوق حرش ىف ةفيحّصلا حرش ىف ىندملا ناخيلع دّيَسلا لاقو

 و ...قبس اميف روكذملا سأبلا ىلا عجري هب ىفريمضلا :مهتكوش هب دصحت و :روغثلا لهال

 وبيف هدنطل يدي لدقو برك: ناب ىف اد يصح يعلمه دانعلا و كاملا ب عزلا تدمع
 حالسلا ىف ةّوقلاو سأبلا ةّدش ةكوّشلاو مهلصأتسا فيسلاب مهدصح و ديصح و دوصح

 وهو اهابشل انقلا كوش لاقيو كوّشلا ةدحاو نم ةراعتسم ةدحلا ةكوّشلا ىرشخّلا لاقو

 ءاخلاب مهتكوش هب دضخت ةخسن ىفو مهتوقو مهسأب ةّدشو مهتدح هب لصأتست ىا اهّدح

 '.«هتعطق ىا برض باب نم ادضخ اسبايوا ابطر دوعلا تدضخ نم نيتمجعملا داضلاو

 :رينملا حابصملا فق ءادتعالا نم لعافلا مساوهو ىدتعملا عمجوه نيدتعملا :هلوقو

 و ملظ دملاو حتفلاب ءادعو اناودعو سولفو سلف لثم اًودعو اودَعودعي هيلع ادع»

 و «ةيداع عابسو داع عبسو نوضاق و ضاق لثم نوداع عمجلاو داعوهو دحلا زواجت

 .«هلثم ىّدعتو ىدتعا

 .«ملظلا و ناودعلا باحصا نودتعملا و» :حابصملا ةرابع لقن دعب نيرحبلا عمجم ىفو

 :هلوق نم هيلا بوسنملا ناويّدلا ىف 9 نينمؤملاريمأ نع لقن امم دافتسيو
 فرتعا ّمث ىهتنا مث ىوعرا مك برتقا مث ىدتعا مث ىدع نم اي
 تلسدو اه فخ اوك نا نا ق4 هللا قوق رتغلا

 :نيتملكلا حرش ىف ئدبيملا لاق مث نمو ىدع ىف تسيل ةغلابم ءادتعالا ىف نا
 ليبق نم امهف نآرد هغلابم ءادتعاو نتشذكرد ّدحزاو ندرك داديب ناودعوودع»

 «بستكاو بسك

 ١. .لافنألا /.

 ”. نيكلاسلا ضاير */١178.



 «قافّتلاو كرشلا ةينبا مداه نياآ»

 كرشلا ناينبل مداحلا اهتا كيلع مالَسلا :سدقملا بادرَسلا ىف هترايز ةرابعريظنوهو

 '.قافتلاو

 نبال نيقيلا باتك و "ىسبطظلل جاجتحالا ىف ام ىلع ةّيريدغلا ةّيوبّتلا ةبطخلا ىفو

 حتاف هنا الأ نيّدلا ىلع رهالملا هنا الأ ئدهملا مئاقلا اّنم ةممألا متاخ ّنا الأ :سواط

 .كرشلا لهأ نم ةليبق لك لتاق هنا الأ اهمداهو نوصحلا

 ىقريعتسا مث مدهاف هتطقسا برض باب نم ًامده ءانبلا تمده» :رينملا حابصملا ىفو

 نوح ورملا نيفيا ام قسوه ليقف ءانقألا عيمج

 ةريثك قافتلا و كرشلا قرط َنأ ىلا ةراشا عمهلا ظفلب ريبعتلا ىفو ءانبلا عمج ةيبنبألاو
 ةكرشلا لع بقرتي ام هتش نان ةراعتشالا باب:نم اما قافثلا و كرشلا ىلا ةينثالا ةفاضاو

 اما و ةّيلييخت ةّينكم ةراعتسا ىهف ًالييخت مدهلا هل تبثاو ءانبلاب داسفلا نم قافتلاو

 مّدق مث ءانبلاك قافنو كرشريدقتلاو ءانبلاب قافّتلاو كرشلا هّبش ّناب هيبشتلا باب نم

 دكؤملا هيبشّتلا نموهو ءاملا نيل و ليصالا بهذك هيلا فيضاو هّبشملا ىلع هب هّبشملا

 .حيشرت مدار كذ و هعضوم ىف لّصف ام

 :ةفرع موي ءاعد ىف 4! هلوق حرش ىف ةفيحّصلا حرش ىف دّيَسلا هب حّرص امريظنوهو

 ننج مهسبلأ و» هئاعد ىف اها هلوق حرش ىف اذك و ”«كتقيرط نعروجلا ًادص هب لجاو»

 .82/94ةراحب ١.

 .ء؟ ص ١ج .؟
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 نرخ

 موس دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 هنم مهسبلأ و» :ناطيشلا نم ةذاعتسالا ىف هئاعد ىف الك هلوق حرش ىف اذكو '«ةيفاعلا

 و كتيفاع ىنسبلا و» :ةيفاعلا هللا لئس اذا هئاعد ىف 9 هلوق حرش ىف اذك و '«ةيقاو ًاننج

 مئاظعلارسا نم ىنكفتو» :ةفرع موي هئاعد ىف الكا هلوق حرش ىف اذكو ”«كتيفاع ىنللج

 '«كتيفاع لابرسب ىنلبرسو نايصعلا سند نمريهطتلا ىل ىنبهو

 ةبطخ حرش ىف ءاضيبلا ةعمللا ىف ىراصنألا ىلع دمحم ازريم جاحلا ليلجلا ملاعلا لاقو

 :هّصن ام «قافتلا ةكسح مكيفرهظ» :مالسلا اهيلع اطوق حرش ىف *ءارهّرلا

 هردص ىف لاقي خسّتلا ضعب ىف امك ةكيسحلا كلذكو ةوادعلا كيرحّتلاب ةكسحلا»

 اهتكوش ةبشع ىهو نادعّسلا كسح نم ةراعتسا ةوادعو نغض ىا ةكيسحو ةكسح

 نالف ىلع ردّصلا كّسح لاقي و ةكسح ةدحاولا ةفورعم ةبلص ةكوش ىهو ةجرحدم
 و بلقلا ىفرّتؤت اهنال ةوادعلا ىلع ةكسحلا قالطاو ةوادعو ةكسح اذ هيلع راص ىا

 ةراعتسالا ليبس ىلع هعمو هب ةلصاحلا ةوادعلا قافّتلا ةكسح نم دارملاف ةكوّسلاك هيذؤت

 .«ةّينايب ةفاضالاو

 .؟7 ىاعد ١.

 .هفيحص مهدفه ىاعد 3

 .هفيحص موسو تسيب ىاعد .”
 .هفيحص متفه و لهج ىاعد .؟
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 ةكايفطلاو:قايضقلاو قوسفلا لهآ دمع خمأ»

 .(تسا نايغطو ملظو نايصعو قسف لها هدننك دوبان هك نأ تسا اجك)

 قالا هيبتا مالا ابنا كلغ السلا : سكنا :باورسلا ف: ةقرايز ةزاييخريظتو هنو
 '.نايغطلا و قوسفلا

 ىدعتيو كله ًادويبو أديب ديبي داب» :نيرحبلا عمجم ورينملا حابصملاو حاحّصلا ىف
 .«مهكلهأ ىا هللا مهدابا :لاقيف ةزمهلاب

 ةعاطلا نع جرخ دعق باب نم ًاقوسف قسف» :رينملا حابصملا ىفف قوسفلا :هلوقاَمأو

 و ةقسفو قاَسف عمجلاو قسافوهف شفخالا اهاكح ةغلرسكلاب قسفيو قسفلا مسالاو

 باتكلا هب قطن و حيصف ىبرع هنا عم ةّيلهاجلا مالك ىف قساف عمسي ملو :ىبارعألا نبا لاق
 اذا ةبطّرلا تقسف لاقي داسفلا هجو ىلع ءىشلا نم ءىّتلا ججورخ هلصأ :لاقي وزيزعلا

 ليقو ىطسقرلا هلاق قسف دقف هرشق نع جرخ ءىش لك كلذكو اهرشق نم تجرخ
 نلتقي ليق ىّئتح نهاذأ و نهثبخ ةرثكل نه ًاناهتماو ةراعتسا قساوف سمخلا تاناويحلل
 .«كلذب ةالّصلا لطبت الو ةالّصلا ىفو مرحلاو لحلا ىف

 نع جورخلا قوسفلا لصأ مرحلا و ّلحلا ىف نلتقي قساوف سمخ- هيف» :ةياهّتلا ىفو
 ىلع قساوف تاناويحلا هذه تيم امنا و ًاقساف ىصاعلا ىّمس هبو رولا و ةماقتسالا

 «لاحب نه ةمرح ال ىا مرحلاو لحلا ىف ةمرحلا نم نهجورخل :ليق و نهثبخل ةراعتسالا

 قوسفلا '...جَحْلا يف َلاَدِجَآلَو َقوُسُفَآلَو َتَقَرالَف ... :ىلاعت هلوق» :نيرحبلا عمج ىفو

 .82/9ةراحب ١.

 .191/ .ةرقبلا ."
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 ةعاظلا نع جرخ دعق باب نم ًاقوسف قسفو إلف مهنع ةياوّرلا هب تءاج امك بذكلا
 أبنب قساف مكءاج نا :ىلاعت لاق قساف وهف ةغلرسكلاب قسفي قسفو قسفلا مسالاو
 :ىللاعت هلوق هنمو داسفلا هجو ىلع ءىّتلا نم ءىّتلا جورخ قسفلا لصأ لاقيو اونّيبتف

 قؤسف الواتل نيضاع اترمأ نع اوجرخ, نا اوقسف وب مرتك ىا 1(: هّيَرٍرْمأ َنَعَوَسَفَف +

 ىنعي قسف مكلذ :هلوق تامّرحملا باكتراو تائّيَسلاب عرَشلا دودح نع جورخ ال ىا

 و بلكلاو ةأدحلا و بارغلا مرحلا و لحلا ىف نلتقي قساوف سمخ ثيدحلا ىفو ًامارح
 ىذالاو ثبنلا لوصح ثيح نم ىزاجملا ىنعملا انه قسفلاب دارملا ليقو ةرافلاو ةّيحلا

 .«قسفلا مسا اهيلع قلطاف ةّيرشبلا عئابظلل ةيفانملا لاعفالاو اهنم

 ادخربمغييزا تفك هك دنكىم تياور نامي نب ةفيذحزا 'راحب ١ دلجم - حرش

 زا ار دوخ ناكديزكرب و ناتسود ادخ» :دومرف هك مدينش ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 ناشيا نادنزرف و ناكدننك هارمك و ناقفانم ثولزا ار نيمز هكنآ ات دزاس ادج ناركيد
 .«...دنادرك كاي

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ادخ لوسر هك :هدرك لقن نينج ”ىدهملا باتك رد

 ناملاظ تسد ادخ هك دينادب مدرم ىا دنكىم ادن ىيدانم نامسأ فرط زا» :دومرف

 نونكاو تشادرب امشرسزاو درك هابت ار اهنأ ناوريب و ناقفانمركمو هليحو هاتوك ار

 .«ىدهم تسوا هك ديوش قحلم وا هبو هدرك امش ىلاو ار تما دارفا نيرتهب

 هيلع (مظاكلا ىسوم) نسحلاوبازا ديوك هدش تياورريكب نبازا 'راحب ١ دلجمرد

11 0 

 رد هجنأ هك ىتروص رد [ديبلطىم ار ادخ نيد ريغ ايأأ) اهْرَكَو اعْوط ٍِضْراْلاَ

 ترضح (دندركىم زاب وا ىوس هبو دنيوا ميلست هاوخان هاوخ تسا نيمزو اهنامسأ

 ١. .فهكلا 0١.

 .ديفم سلاجم زا لقن 77١0 ص 017 دلجم .١18ص .؟

 ". ص5١.

 .ىفاك باتكزا لقن 72١ ص ردو .ىشايعريسفتزا لقن ٠*7 ص 07 دلجم .188ص .*

 ./87 .نارمعلا .ه



 نرخ

 (نايغطلاو نايصعلاو قوسفلا لهأ ديبم نيا»

 ىراصنو دوهيرب ترضح نآ هك ىماكنه هتفاي لوزن مئاق هرابرد هيآ نيا (ليوأت) :دومرف

 ءدنك جورخ تسا نيمز برغو قرش رد نارفاك و نيدترمو نابهذم ىعيبطو نيئباصو

 تفريذب تبغرو ليم ىورزا ار نآ هكره سي ءدنكىم داهنشيي اهنآ هبار مالسا نيدو

 بجاوواربو نآ ماجنا هبرومأم ناملسم صخش هكار هجنآو تاكز ندادوزامن هباروا
 برغ و قرش رد هك ىياج ات دوش ىم هتشك دوشن ناملسم هك ىسك و «دنكىمرما تسا

 زا شيب نيمز ىور مدرم موش تنابرق متفك وا هب .دنامن ىقاب دحوم زاريغ ىسك ملاع

 ىتقو :دومرف ؟(دشُكب ايو دنك ناملسم ار اهنآ همه دناوتىم مئاق هنوكج) دنتسه اهنيا
 '.(.دنادركىم مك ار دايزو دايز ار كدنا دنك هداراار ىزيج دنوادخ هك

 زا هك دنكىم لقن مالسلا هيلع مجني مامازا ىشايعريسفتزا ار ىنالوط تياور كيراحب 07 دلجم 756 صرد.١

 دنتسمو .دوشىم هدافتسا مه قوف تياورزا هكنانجمه .دنكىمن لوبق هيزجرما نيا بحاص :دومرف هلمج نآ

 ىلو .79 :لافنا .«هلل هلك نيذلا نوكيو ةنتف نوكت ال ىتح مهولتاقو» ديامرفىم هك دهدىم رارق ادخ نخسر نآ
 نآ شريذي دروم وزيوجت مه هيزج نتفرك هك دنكىم لقن 787.737 ,71/7 تاحفص رد مه ىركيد تاياور

 قرف ود نآ دراوم دوشىم مولعم نآرق هفيرش هيآو ؛تاياور عون ود نيارد لمأتو تقد ىمك اب اما .دشابىم ترضح

 ىنعي دنتسين مالسا ميلاعت هب انشآو .دنرادن ىعالطا مالسا ىنابمزا ىتاهج هطساو هب هك ىهورك نآ .دنكىم

 رد تياده ديما هنزورو هتخاسن هدولآ ار اهنآ ىاهلدزونه تيصعم راكنزو كايان عامتجا تارثاو «دنرصاق لهاج

 هتبلاو «دنروآ نامياو دنورككب نادب نآ ميلاعتزا عالطاو ىمالسا ىنابم هب دروخرب زا سي اسب ,ءتسا دوجوم اهنآ
 نوج ىلو .دوش هتفريذي هيزج ناشيازا تسا نكممو دننامب هدنز دياب و دنوش هتشك هورك نيا هك تسين هتسياش

 رايتخارد ىكرادم نآ ميلاعتو مالسا فينح نيدزاو تسامرفمكح ناهجرد هك ىنيون ىطابترا لئاسو دوجو اب

 ىعالطا ىلك هب نآزا هك دوشىم اديب ىسكر تمكو ؛دنتسه انشآ نادب شيبو مك ىكمهو هتفرك رارقرشب

 و دنرصقم لهاج دنرواىمن ناميا هديزرو دانعرصع ىلو مايق وروهظو مالسا ىتسرد هب ملع ابو ,دشاب هتشادن

 هتفريذي اهنآزا هيزج تروص نيارد دننكىم تفلاخم نآاب ىركيد تاهج هبايو دوخ تيعقومو ماقم ظفح ىارب

 .دنوش هتشك ايو دننك رايتخا مالسا دياب اي .دوشىمن
 هبار نانمشد ادتبا فنج عورش زا لبق تتسا مزال دهدىم ىعافد فىنج روتسد هك لافنا هروس "9 هيآرظن نيازاو

 نياابركا ىلو تسا مامتراك هك دندرك لوبقو دنتفريذيركا ءدومن توعد مالسا نيد هبو .تخاس هاكأ مالسا

 هلمجو روكذم هيآ دوخزا ىنعم نياو .دوشىم كنج نانآ اب ادخ ىراي هب هاككنآ دندرك ىنمشدو دنتفريذين ضرف

 .دوشىم هدافتسا ىبوخ هب «اولوت ناو»

 دنكىم ىفن ار ىرابجا نيد هك .708 :هرقب .«...ىغلا نِم دشرلا نّيبت دق نيدلا ىف هاركا ال» هيأ نايب نيا ابو

 دوشن خسن تلعاتو تسا مكح تلع «ىغلا نم دشزلا نّيبت دق» هلمج اريز دشاب هدش خسن ات درادن ىتفلاخم

 خسن «مهولتاقو» لاتق هيآاب دشاب دشرو قح هار ندش نشور هك مكح تلع سي .دوشىمن خسن مكح دوخ
 .دورىمن نايمزاو دوشىمن



 (قاقشلاو نِغلا عورف دصاح نيا)
 (درادرب نايمزا ار ىيادجو قافنو ىهارمك ىاههخاشو لاهن هكنآ تسا اجك)

 و فالتخاو ىهارمك تابجوم ندرب نايم زا ترضح نآ فياظو هلمج زا - حرش

 هللا ىلص ربمغيبزاو .دنشاب ىكي نأ ساساو لصارد دنجر ه تسا نيدرد تتشت

 ترضح زا سب هك ىفالتخاو هقرفت نامه» :دومرف هك هدش تياور ملسو هلآو هيلع
 دودح هبو دوشىم ادييزين نم تمارد ىدوز هب داتفا قافتا ليئارسا ىنب نايم ىسوم

 شترضح زا نوجو ءهقرف كيزج دنشتارد بذعم اهنأ همه ' .دنوش ىم هورُك هسو داتفه
 هك ميتسه نآرب امزورما هك تسا ىاهقيرط نآ دومرف ؟دنمادك هقرف كي نآ دش لاؤس

 '.«دننم تيب لهاو نم

 تسا متسو ملظ عفر ورشب هعماج حالصارصع ىلو ترضح مهم فياظوزا نوجو

 ... درادىمرب نايمزا مه ار تافارحناو تافالتخا عون نيا اذل

 .تسا ىدايز و ترثك زا هيانك ددع نيا هتبلا ١

 هروس ١04 هفيرش هيأ ليذ هصاخو هماعريسافترد تياور نيا نومضمو .رابخالا ىناعمزا لقن * ص ميدقراحب

 .تسا هدش داهشتسا مه بازحا هروس 8١ هيآ هبو .تسا هدمأ فارعا

 (١



 (ءاوهالاو ْيّرلاراثآ سماط نيأ)

 .(ىناسفن ىاهاوهو لطاب ىاههشيدنا راثآ هدننك دوبان تسا اجك)

 مدرم قيوشت ببس هب ايو دوش نيدرد ديدرتو كش بجوم هك ىرماره - حرش

 سلاجمو لذتبمو ىسيلبا ىاهرتائتو اهمليف ليبقزا دماجنا ىتسرباوهو توهش هب

 ىاهزاوآ ميلعتو «مهاب نارسيو نارتخد ندرك انشو «نادرمو نانز ىنيشن بشو صقر
 دشاب دوخ هفيظوزا ناسنا هدننك لفاغ تاسسؤم هنوك نيازاهجرهو فينصتوانغ

 تالاقموزاسوج وزادرب غوردو لطاب ىاههمانزور ورابتراسخ تالجمو دربىم نايمزا

 .دنكىم دوبان ووحم ار همه هدننك هارمُك ىاهباتكو ءىقشع

 :ديوك هك تسا هدش لقن مالسلا هيلع بلاط ىبا نب ىلعزا 'راونالاراحب ١ دلجم رد

 لها امزا دوعوم ىدهم ايآ هللالوسر اي» :متفك ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ادخ لوسر هب

 نايايار نيد ادخوا مايق تكوب هب ءدشابىم امزا هكلب ؛ريخ :دومرف ؟امريغزا اي تسا تيب
 هليسو هبو ء«دوشك ار نيدام هليسو هب هكنانج (تسا ادخ تجح نيرخآ ىنعي) دهدىم

 ادخ ام هليسو هبو دنتفاي تاجن كرشزا هكنانجمه ءدنباي تاجن اولب و بوشآزا مدرم ام

 هكنانجمه ديامن نابرهمو هداد تفلا مه هب اهيزيكناهنتفو اهىنمشدزا سيار ناشياهلد

 هك ىروطنامهو دش هداد تفلا مه هب تبسن ناشياهلد ىتسربت بو كرش توادعزا دعب

 اب اهيزيكناهنتفو ىنمشدزا سي ءدرك ىنيدردارب ار ناشيا ام هليسو هب كرش توادعزا دعب

 .دنوش ىم ردارب مه

 .همغلا فشكزا لقن 4” ص ه1.775ص.١

١ / 



 (ءارتفالاو بذكلا لئابح عطاق نيا)

 .(«ءارتفاو غورد ىاهدهسيسدو اهماد هدننك عطق نأ تساجك»

 عقاو قباطم هك تسا ىربخ غوردو بذك اريز تسا بذك زا صخا ءارتفا - حرش

 و هدادن ماجناو هتفكن ار نآ هك ىزيج هب تساريغ قحرد نتفك غورد ءارتفا ىلو دشابن

 ناسنا اسب هج هك بذك فالخ هب تسا ناتهبو تمهت نامه هك دشابن ىضار نادب

 .ديوك غورد مه شدوخ هرابرد

 غورد ىبلاطم دوخ موش فادهاو دصاقم هب نديسر ىارب تسريايند مدرم هك نادب

 نأ قبطرب لمع دصق ىلو دنهدىم هعماج حالصا ىارب ىياههدعوو دننكىم نايب
 هيلاع تاماقم و صاخشا هب مه غورد ىاهتبسن اسب و ؛دنرادن ار غورد ىاههدعو

 تبسن ىتحو دنشوكىم نانأ نتخاس رورغمو مدرم لافغا ىارب هار نيازاو دنهدىم

 دنهاوخىم هليسو نيدبو دننكىمنراذكورف ىزيج مه هيهلا ججحو ادخ ىايلوا هب

 ةرَكوََو هوم ميم ُهّللاَو ْمِهِهاَوْفِ ِهَللَروُناوُِفظُمِ َنوُديِرُي ١ دننك شوماخ مهار ادخرون
 ادخو دننك شوماخ دوخ لطاب ىاهراتفك هبار ادخ رون دنهاوخىم ىنعي '«َنوُرِفكْلا

 .تشاد دهاوخ ظوفحمو مامتار دوخ رون

 ترضح زا مدينش ديوك هك هدش تياور ىطاباس رامعزا '"نيدلا لامك باتكرد

 هجنآ نآرد هك هدوبن ىياناد تجح زا ىلاخ ادتبازا نيمز» :دومرف مالسلا هيلع قداص

 (درادىم ايربو) دنكىم هدنزوا دنناريمىم (ار نآو دننكىم لامياب) قحزا ناركيد هكار

 .8.فصلا.١

 .قودصلا ةبتكم باج نيدلا لامك 7١7١ ص .؟

 نيكول



1) 

 (ءارتفالاو بذكلا لئابح عطاق نيا)

 ةِركوَلَو ِهروُن ُمِيُم ُهّللاَو ْمِهِهاَوْفأ ِهّللاَروُ اوُنِفْطُمِل َنوُديِرُي ٠ :دومرف توالت ار هيآ نيا سبس
 '.«' َنوُرِفَكْلا

 ادخ هك» هدشركذ «هرون ٌمِتُم ُهّللاَو ١ هلمج حيضوت رد ىمق ميهاربا نب ىلعريسفترد

 رب اروا ادخ ءدنك مايق نوج هك دّمحم لآ مئاق هليسو هب ار (قح )رون دنادركىم لماك
 زجو دوشن شتسرب ادخزج هكنآ ات (دورىم نايمزاركيد نايداو) دهد هبلغ نايدا مامت

 .«دشابن ىنامرف ادخ نامرف

 ١.الصف. 8.

 دنهاوخ ىم ىنعي) «مههاوفاب هللا رون اؤفطي نا نوديري» تسا نينج تسا ةدَها 1 :هبوت هروس رد هك ىركيد هيأ .؟

 .(دننك شوماخ دوخ لطاب ىاهراتفك هبار ادخ رون



 (ةدّرملاو ةاتعلا ديبم نيأ)

 .(تسا هدننك دوبانو كاله ار ملاع ناشكرسو ناربكتم هكنآ تساجك)

 ضارعا قح نتفريذيزا دوخ ىرهاظ تردق بسحرب قافنورفك لهازا اسؤر - حرش
 و دننادىم باقلا كلامار دوخو دنيامنىمراتفر مدرم اب دوخ ىناسفن ليم هبو دننكىم

 نانآ هب ار هعماجو تلم دارفا تيهافر ىكنوكج لالدتساو ناهربو ليلد هماقازا هجره
 ىف اوريكتما دع :٠ .» تسين ىنانخس نينج راكهدب هيدا سوم

 .(ىكرزب يخاتسك دندرك ىخاتسكو هدرمش كرزب ار دوخ اققحم) ''|ريبكاو اَومعاَوسَحَو 2006

 تفلاخم تسا نانآ هيرظن فالخرب هك نآ هقح روماو قح نيد ابرظن نيازاو

 ىئورودو قافنرد هك دنوشىم "«...قاَقّيلا ىلَعاوُدَرَم ...» هفيرش هيأ قادصمو دننكىم

 .دناهتفر ورف

 زاار ناشكندرك و ناشكرس مامت شمايق و روهظ زا دعب مالسلا هيلع ترضح نأو

 هميرك قأدصمو دنكىم عشر مدرم فعضتسم هدوترسزأ أر اهنأ ىاذياوّرشو دو نايم

 وجم ليكي اررفك ناباوشيب) "(وُوتنَب د هلع مْهَل َخ اميل ْمُجتارْفْكْا هني وتقف...

 و .دزاس ىم ققحم جراخ رد أر (دنرادرب تسد دياش دنتسين دوخ ناميبو دهع هب 00

 .درادىمن زاب شفده بيقعت زا ار وأ ىسك شنزرس

 ١. .ناقرفلا ١"

 ". .ةبوتلا ٠١١.
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 (داحلالاو ليلضتلاو دانعلا لها لصاتسم نيأ)

 .(نادحلمو قلخ ناكدنهد بيرفو قح نيدناعم هدننك نك هشير تساجك)

 هجنآ هب هك ىسك هبورنيازا تسا دزنو شيب ىنعم هب «دْئِع» زا دينَعو دونع - حرش

 و دنيوك دينع دنكر اختفاو دلابب نادبو دريك دوخ هبو ديآ تفكش هب دراد دوخ شيب

 هك دنناوخ دناعم ديامن تفلاخم نآاب ىزيج ندوب قح نتخانشزا دعب هك مه ىسك

 قح زا ضارعا هك دوشىم هتفك ىناسك نآ هب دانع لها سي .تسنآ ىلصا ىنعم همزال

 ُْهْئَدَحَْأَو اَهَنوُرْكْنُي 2 هللا معن َنوُفِرْعَي ١ .تسا قح نأ دننادىم هكنيا اب دننكىم

 .(دننكى م راكنا ار نآ سيس دنسانش ىمار ادخ تمعن ىنعي) '«َنوُرِفاكْلا

 مظاك مامازا هكرابم هيأ نيا هرابرد هك دنكىم لقن ىشايعريسفتزا ىفاصريسفترد

 سيس دنتخانشاروا (تيناقح) ىنعي) «هوركنا مث هوفرع» :لاقف دش لاوس مالسلا هيلع
 .(دندرك راكنا

 اهَتَتَقْيَتْساَو اهب اوُدَحَجَو » :ديامرفىم ١؟ هيآ لمن هروسرد ىلاعت ىادخ هكنانجمه

 ركنم شعابتا و نوعرف» ' َنيِدِسْفُمْلاُهَبِقاَع َناَح ٌفْيَح راند اَوُلْعَو أمل هلا
 زاو تسا ادخ بناجزا تايآ نيا هك دنتشاد نيقي هك ىلاح رد دندش دنوادخ تايآ

 .(ناراكهبت تبقاع دش هنوكج هكركنب دندش اهنآركنم ىرترب وولعو متس ىور

 هكرتشيب) هن ىلو ىنعي ' (ًاديِنَعاَنِتايآِل َناَك ُهَنَِداَك » ديامرف 1 هيآرّثدم هروسردو

 ١. .لحنلا 87.

 ". .لمنلا ؟١.

 “"'. نشدملا ١18.

 نصح



 نرحل

 موس دلج .هبدن ىاعد حرش

 دندينش ار نآرق تايآ ىتقو شيرق رافك دنيوك .دزرو ىم دانع ام تايآ هبوا نوج (مهدىمن

 تكرح دوخ ىاجزا هدزت هب تلاح هب اسب هجو دنديزرلىم دوخ هب نآ عامتسازا

 هك هريغم نب ديلو دزن هب ىحو تايآ ندينشزا سي اهزورزا ىزور هكنيا ات ءدندركىمن

 نآرق تايآ هرابرد اروارظن دوخ لكشم نيا لح ىارب «دنتفر دوب شيرق ىاسؤرو ناكرزبزا

 ربمغيبو .ديامن راهظا عامتسازا سيار دوخرظن ات تساوخ تلهم نانآزا ديلو .دنتساوخ

 اوضَرَْأ نق: ديسر تس 1" هيآ هك هيآ نيا هب انت دركىم توالت ار تلصف هروسزاغآ مركا
 دندرك ضارعا مهزاب لاح نيا ابركا سي) !3ومتَو ٍداَع ِةَقِعاَصلْئِم َةَقِعاَص َمُكُتَّدنَأ عَ

 هب تخسم ديلو .(منكىمراذنا دومثو داع موق هقعاص لثم ىاهقعاصزاارامش نموكبوت

 دوخ هناخ فرط هب هدزت هب تلاح ابو تساخربو دش تسار شندب ىاهومو ديزرل دوخ

 نينج نآرق تايآوربمغيب ىحو نانخس فصورد موزخم ىنبزا دوخ ناكيدزن هبو ءتفر

 اموولعي ِهّنِإو قّدغمل هلفسأ َنِإوٌرمثُمل هالعأ ّنإو ةوالطل هيلع َنإو ًةوالحل هل ّنإو» تفك
 و هويمرب نأراسخاش ءىصوصخم ىيابيزو دراد ىصاخ ىنيريش نآ هتبلاو) «هيلع ىلعي

 نوجو (تسينرتهتسجرب نآزا ىنخسو هتسجرب تسا ىنخس ءتسا تكربرب شاهشير

 رحسوا مالك دييوككب امش تفك ىدنجزا سب دندش ايوجوازا ار دوخ لاوس باوج شيرق
 .دش لزانوا تمذمردرثدم هروسزا ىتايآ اذل دنكىمروحسم ار ناسنا لد هك تسا

 هارمك ىنعم هب تسا ىدعتمو تسا ليعفت باب زاردصم «ليلضت» هملك اماو

 اب ار دوخ هلطاب دصاقم صخش هك دشاب ندز لوك و بيرف نامه هك ناركيد ندرك

 دصاقم دييات ىارب مهار نآرق تايآ اسبو دهد هولج قح تروص هب كنرينو هعدخ

 ايو ىنادانو لهجزاو دزاس دومناو لطاب تروص هب مهار قحو ديامن ليوأت دوخ موش
 .ديامن ىبيرفماوع و دنك هدافتسا ءوس مدرم ىحولهداس

 رةلتكلا ارقلافا ضتملا ىف رقم اتكت نا ودلا هكر اهدا لو وو ىف انف ريسفر

 مامازا ىمقريسفتزا 'ِنوُمْدلا ُهَبِقاَع هلِاَوِرَكْنمْل ٍنَع اَوُهْنَو ٍفوُرْعَمْلاِ اوُرَمأَو ةاَكَرلا انآ
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 (داحلالاو ليلضتلاو دانعلا لهأ لصأتسم نيأ)

 ىدهم صخش و دمحم لآ هب عجار هيآ نيا) :دومرف دنكىم لقن مالسلا هيلعرقاب دمحم

 ار قح نيدو دنكىم طلسم نيمز براغمو قراشمرب ار نانآ دنوادخ هك تسوا نارايو

 ىروطنامه ءدربىم نايمزا ار ىلطاب و تعدبره شنارايووا هليسو هبو دزاسىم راكشأ

 و فورعم هبرماو دوشن هديد ىمتسو ملظ هك نانجنأ دندرب نايمزا ار قح نازورهريت هك

 .دنيامن ركنم زا ىهن

 ار نانآو دنهدىم بيرف ار مدرم كنرين و هعدخ هب هك ىناسك و ناكدننك هارمك

 ربمغيب تثعب هليسو هبار دوخ نيد هك ىدنوادخ هك دئننادب دننكىم هارمُكو فرحنم

 زاراتو هريت ناهج روطنيمه تخاسراكشآو نشور ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مالسا

 .«تخاس دهاوخ نشور و رونم الئاارصع ىلو ترضح روهظ هبارروجو ملظ

 لّوطل موي الإ ايندلا نم بي ملول» :دومرف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مركاربمغيبو
 زور نآ دنوادخ دنامنزور كيزج ايندرمعزاركا ''ىتمالجر ثعبي ىّتح مويلا كلذ هللا

 .«دنك هناورو دزيكنارب ارم نيبوسنمزا ىصخش ات دنادرك ىنالوطار

 هملك هبركاو تسا ندرك لودعو ليم ىنعم هب داحْلِإ هملك لصا «داحلا»اماو

 ىلك هب قح قيرطزا هك دنيوك ار ىسك دِحلُم و .ديأ هجوت ىنعم هب دوش ىدعتم «ىلإ»

 .دهد تبسن قح هب مهار ىاهلطاب بلاطم اسبو دشاب فرحنم
 أ
 ع

 هْئاَمْسأ ىف َنوُدِحْلُي َنيِذَلا اوُرَذَو اهب ُهوُعْداَف ىَسْْلا ُءاَمْسَأْلا ِهَّنِإَو » :ىلاعت هللا لاق

 تافصرب تلالد هك) تسارتوكين ىاهمان ادخ ىاربو "« نراك اونا أم َنْوَرُجَبَس

 نادب ار ىو (دنكىم هيبلس تافص زا هيلالج تافص و .هيتوبث تافص زا هيلامج

 هك (دينكن تعباتمو) ديراذكاو دننكىم ىورجك ىو ىاهمان رد هك ىناسكو ديناوخب

 .ديد دنهاوخ ار ناشلامعا ىازس ىدوز هب

 امك ًالدع ضرالا الميد هلمج اب تياورو .تسا دوعسم نبا تيد ىوار ءىسوط تبيغزا لقن /؟ صراحب ١

 دلجمرد اهنآزا ىضعب هك هدش لقن هصاخو هماعزا ىركيد تاياور نومضم نيا هبو دوشىم متخ «اروج تنلم

 .تسا همغلا فشكو ىسوط تبيغو نيدلا لامك زا ١/,. ٠١7.077 تاحفص ١

 18٠. .فارعألا .؟



 حن

 موس دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 تايآرد هك ىناسك هعبلا '"...اَْيَلَع وحيل اَنِتاَيَآ ف َنوُدِحْلُي َنيَِلا َّنإ :هللا لاقو
 (دنهدىم ادخ هب ىياوران ىاهتبسن ىهارمكو تلاهجر ثاردو) دنزروىم داحلا ام

 كانا نتا هنو اهون ادظزرلا

 تاولص (دمحم لآ مئاق) ىدهم ترضح لاعفاو تفصرد 'هدوملا عيباني تاك

 ليمو ىاوه دنادركىمرب» :دومرف هك هدش تياور مالسلا هيلع نينمؤملاريمازا مهيلع هلل
 هدرك ليدبت سفن ىاوه هبار تياده مدرم هك ىعقوم ىراكتسرو تياده هبار ىناسفن

 رارق دوخ ليم و ىأر عبات ار نآرق مدرم هك ىتقو دنادركىمرب نآرق هب ار ىأر و ءدنشاب
 هدنز و ار تلادع هب لمع تيفيك دنايامنىم مالسلا هيلع ىدهم سب ' .دنشاب هداد

 هللا ىلص ربمغيب تنسو لجوزع ادخ باتك هدش روجهم ماكحاو تايآ دنادركىم

 .ار ملسو هلآو هيلع

 ١. .تلصف 5١.

 ١. ص /617.
 ديدحلا ىبا نباو .تسا هدمآ مه هغالبلا جهن ١18 هبطخ ىادتبارد مالسلا هيلع ىلع ترضح راتفك نيا ."“

 نامزرخآرداروا لاعتم دنوادخ هك ىماما هب تسا هراشا ترضح مالك نيا ديوكىم ١178 هرامش هب نأ حرشرد

 .تسا هدما تاياورورابخارد هك تسا ىدوعوم نامهواو .دتسرفىم



 (ادخ نانمشد هدندك ليلذو ادخ ناتسود هدننك زيزع تساجك)

 و ِهِلوُسَرِلَو ُهزعْلا ِهَّنِيَو ...» هدومرف ميرك نآرق رد دنوادخ هك ىتزع نامه - حرش
 تلذو .(تسا نينمؤمو لوسرو ادخ صوصخم تزع هك ىتروص رد)' وفم زملل

 ىف كِيلوأ ُهلوُسَرَو هل َنوُداَحي َنيذَلا َّنِإ ٠ :ديامرفىم هك تسا ناركيد بيصن ىراوخو

 نانيا دننكىم ىكريتسو تفلاخم شلوسرو ادخ هب هك ىناسك نأ عطق روطب) 'َنيِلددلا

 .(دنمدرم نيرتراوخ هرمز رد

 دسر تداعس هب) «مكاداع نم َكّلهو مكالاو نَم ّدَعَس» :تسا هعماج ترايزردو

 ار امش هكنآ دوش تخبدبو كالهو ءدورك امش تيالو هبو دراد تسود ار امش هكره
 بغارلاف» :ىيوكىم نيرهاط همئا هب باطخ نآزا لبقرطس دنج ردو .(دراد نمشد

 امش قيرط زا سكره) «قهاز مكّقح ىفرضقملاو «قحال مكل مزاللاو «قرام مكنع
 و ؛هتشك قحلم امش هب دش امشرما مزالم سكرهو ؛هدش جراخ قح نيدزا تشكرب

 ادخ تجح ارامش سكرهو) دوش هتخانشرصقمو درك ىهاتوك امش قح رد سكره
 .دوش دوبان ووحم (دنادن

 هك ىتقو» :دومرف هك هدرك تياور مالسلا هيلع مراهج مامازا ”راونالاراحب ١١ دلجم رد

 زاار ىلاح ىبو تهاقن هنوكره لجوزع دنوادخ دنك مايق مهيلع هللا تاولص دمحم لآ مئاق

 .8 .نوقفانملا ١.

 ٠١. :ةلداجملا .؟
 .ىنامعن تبيغزا لقن ”28 صو قودص لاصخزا لقن 7١72 ص 07 دلجم .187ص ."“
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 ع.؟١

 موس دلج «هبدن ىاعد حرش

 دنادركىم مكحمو تخس نهآ تاعطق نوجمه ار ناشياهلدو دنكىم فرطرب ام نايعيش

 .«دننيمز ىور ناكرزبو نارادنامرف نانآو دشاب درم لهج ىورين نانآزا كيره ىورين هك

 زا كيره ديآام ىدهمو دريك ماجنا امرما هك ىتقو» :دومرف مالسلا هيلع مجني ماما

 دوخ ىايودريز هبارام نانمشدو «دنرترثؤم ورتكباج هزينزاورتريلدريشزا ام نايعيش

 '.«دننكىم هيبنتو دننزىم دوخ تسدود ابو دننكىم لاميابو دنروأىم

 :دومرف هك هدش تياور شراوكرزب ردي زا مالسلا هيلع مشش مامازا 'راحب 17 دلجم

 دهعت ديوكىمو دتسرفىم ار ىسك نيمز ىحاون زا هيحانره هب دنك مايق مئاق هك ىتقو

 ىمهفن ار نآوت هك دروأ ىوروت هب ىمهمرما نوجو تساوت تسد فك هب تناميبو

 نادب وريكب ار دوخ ميمصتوركنب تتسد فك هب ىوش نادركرس نآ ماجنارد ىنادنو

 دنكىم هراشا نادب هليسو نيدب هك تسا ىتقيقح زا هيانكر ما نيا هتبلا) .'نك لمع
 .(تسا ىاهتكنو تقيقح هب هراشا مه نأ هك ىدعب تياور دننام

 ىلع هدي عضو انمئاق ماق اذا» :لاق مالسلا هيلعرفعج ىبا نع» 'راحب 1١ دلجم رد

 هيلع مجنب مامارفعجوبازا «مهمالحأ اهب تلّمك و ءمهلوقع اهب عمججف دابعلا سوؤر

 ناكدنبر سرب ار دوخ تسد دنك مايق ام مئاق هك ىماكنه» :دومرف هك هدش تياور مالسلا

 ردو .«ددركى م لماك ناشيا كاردا و زكرمتم ناشاهلقع هليسو نيدبو دراذُكىم ادخ

 .تسا «مهقالخا اهب لمكاو» هلمج «مهمالحا اهب تلمكو» هلمج ىاجب ' ىركيد تياور

 لثم» دومرف هك هدرك تياور مالسلا هيلع مجنب مامازا *راحب ١7 دلجم رد اضياو

 همه و دندرك هطاحا ار برغو قرش هك ار مئاق ناراي و باحصا منيبىم نم هكنيا

 ردو ”دنوشىم ناشيا عيطم (هدنرد ناكدنرب ىنعي) نامسآو نيمز ناكدنرد ىتحزيج

 .تاجردلارئاصبزا لقن ١18" ص ١

 .ىنامعن تبيغزا لقن "60 ص ه7 .195ص ١.
 .ىفاك باتكو نيدلا لامك زا لقن 78 ص ه7 .186ص ."*

 .ىدنوار نيدلا بطق جئارخزا لقن 76 ص 07.”

 .ىنامعن تبيغزا لقن ”87 ص 07 دلجم .187”ص .ه

 و دوب قارع رد مالسلا هيلع قداص ماما هك ىماكنه دنيوك دوش هجوت ناتساد نيدبروما هنوك نيا داعبتس اعفر ىارب .#

 مهدا ميهارباو ىروث نايفس هلمجزا دندوب هفوكرد هك ىنادنمشنادو املع ديامن تعجارم هنيدم هب هفوكزا تساوخ



 ا

 زا ىكي زورما ديوك و دنكر خف نيمز هك ىروط هب دئناهاوخ ار نانأ تياضر ىرماره

 .(درك روبع اجئيازا مئاق باحصا

 ىاهدنرد ناويح ناهكان هك دندوب ترضح مودقرظتنمو دنتفررهش نوريب هب دننك تعياشمو هقردب ار وا دنتساوخ

 نا دننيبب ات دندشوا مادقاو ترضح ندمآرظتنمو دندرك فقوت سرتزا نيعياشم .هديمل هار طسو رد هك دنديدار

 تفركاروا شوكو تفر ناويح نآ كيدزن هب دوخ دنا شرضحتسم نايرجزاو دندمأ ناشيا نوجو .دنكىم هجراوكرزب

 و تدابع تسا هتسياش هكروطنآ ارادخ مدرمركأ» :تفكو درك نيرضاح هب ىور سيس .ديشكر انك هار طسوزاو

 باج ؟ا/ دلجم راوثالاراحب لقن هب .«دننك هدافتسا شدوجوزاو دنهن نيارب ار ناشرفسر اب دنناوتىم دننك تعاطا

 .ىلح دهف نبا ىعادلا ةدعزا !11١ ص ال١ دلجمو .ءبوشآرهش نبا بقانمزا 14 ص ديدج



 (ىوقتتلا ىلع ةملكلا عماج نيأ)

 و) ىوقت هملك تدحورب (ار مدرم و دنيجرب ار فالتخا طاسب) هكنا تسا اجك)

 .(دزاس عمتجم (ناميا

 هلمجزا هك هدرك لقن مالسلا هيلع متشه مامازا ىتياور اراحب 1 دلجم رد - حرش
 هك دينادب) ٌرقلا وّرحلا لخدي امك مهتويب فوج هلدع مهيلع ّنلخ ديل هللاو امأ» دومرف نآ

 .(دوش ىم درو هك امرسو امرك دننامه دوش ناشياههناخ دراو نانجوا تلادع مسق ادخب

 نايداو ءارآ هتبلا ءدنك اديب خوسر اهنأ لد رد قح نيد لوصا هب داقتعا نوجو

 تسا مالسا هك قح نيدوريب ىكمهو تفر دهاوخ نايمزا هلطاب بهاذمو هفلتخم

 َنوُعبيِهَّلل ِنيِدَرْيَمَفَأ :ديامرفىم 8* هيآردو '«...ٌمالمِإا لا َدْنِعَنِزلا نإ دنوش ىم
 راع كري نر د ديال سام هنأ ردي تعي والا طز لاو اكان اقكلا ى قورعلتا هز

 هك دنتسه هفيرش هيأ نيا لماك قيداصم هلمج زارصع نآو هرود نآ نانمؤم هتبلاو

 ىوقت هملكو - ١2 :حتف - ءاهلهأو اهب ٌقحأ اوناكو ىوقتلا ةملك مهمزلاو» :ديامرف ىم

 نآ هب سك نيرتراوازس ناشياو دوشن ادج اهنآزا هك ىروط هب درك اهنآ مزالم ار (نامياو)
 .دنراد مهار نآ ىكتسياشو تيلهاو دنتسه

 .قودص نيدلا لامكزا لقن ”77 ص ديدج 07.147ص ١.

 .19 .نارمعلا ."

 .807" .نارمعلا .*

 .88 .نارمعلاآ .؟

 نقلي



 ليركملا

 (ىوقّتلا ىلع ةملكلا عماج نيأ)

 «دناهدرك ركذ «ملكلا عماج» هلمج «ةملكلا عماج» اعد نيا ترابع رد ىضعب و

 ندب ىاضعا زا ىوضع ره زا نوج .دناهتفك نآ نايب رد تسا مالك عمج هك ملكو

 قالخا ملعرد هكنانجمه نابز ىلو ءدوشىم رداص تيصعم عون كي الوم ناسنا

 زا تسا نكمم - تيصعم هدزناش دودح - تسادايزو ددعتم شيصاعم تسا هدمأ

 ىخوش ءانغ ؛ءازهتسا «ىمامن ءتبيغ «ناتهب «مانشد ,نعل :غورد) دنزبرس ناسنا نابز
 قلمت «غورد هدعو ءاجىب ىانثو حدم ,لادج ءءارم ؛هدوهيب نخس .؛غورد مسق ءاجىب

 هك ىصاعم نيا باكترا تابجوم نوج دنك مايق ترضح هك ىماكنهو .(ىسولباجو

 دادو لدعو ءدزاس فرطرب تسا نآرد ىتسس ايو تمايقو ادخ هب داقتعا نتشادن

 مه نخسو نابز ًارهق .ددرك ارجارشب هماج دارفا نايم رد مالسا تاروتسد هب لمعو
 ١.دوش امرفمكح نآرب تلادعو دوش لرتنك

 جهنرد هلمجزا تسا هدمآ ىدايز تاياورو رابخا [تسا هدزناش زارتشيب رايسب هك] نآ ىاهشزغلو نابز هرابرد ١.

 نابز هك درادهكن ار شنابز دياب ىمدآو دييوك نخس روج كيو دينك ىكي ار نابز» ديامرف 17 هبطخ هغالبلا



 (قْوي هيلا هنم ىذلا هّللا باب نيأ»

 حرش ىف نيعبرالاو عباَسلا ءاعّدلا حرش ىف نيكلاسلا ضاير ىف ناخيلع ديسلا لاق

 :مالسلا هيلع مامالا لوق نم ةرقفلا هذه

 :هّصن ام «اهنم تبّرقتو اهنم ىؤي نأ ترمأ ىتَلا باوُبألا نم كتيتأو»

 .اهنم ىقؤت نأ ىتْلا باوُبألا نم كنتيتأ و :الإ هلوق»

 لمعتسي هتئج ىأ انأ هتيتأ و ءاج ىأ ايتأ ىتأي لجرلا ىتأ :لاقي ٍةلوهسب ئجملا نايتالا
 :ىلاعت هلوقك ةعاظلاب هيلا هّجوتلاو هيلع لابقالا ىلاعت هللا نايتا ىنعمو ءًايدعتمو مزال
 و هل لمعلا صلخأو هبلقب هيلع لبقأ ىأ ميلس بلقب هّبر ءاج ذا ميهاربال هتعيش نم ّنأو

 املريعتسا مث امهوحن ورادلاو تيبلا لخدموهو باب عمج باوبألاو ؛ليثمتلا باب نموه

 ملعلا ةنيدم انأ :هنمو .هيلا هب لّصوتي ىأ اذك ىلا باب اذه :لاقي ءىثلا ىلا هب لّصوتي
 نم كيلا تهّجوتو كيلع تلبقأ و كتند ىّنَأ ىنعملاو هيلا لّصوتي هب ىأ ؛اهباب ٌنِلَعو
 هيلا لّصوتي نأ ىلاعت هللارمأ ىتَلا طئاسولا ىهو اهنم كيلا هّجوتي نأ ترمأ ىتلا تاهجلا
 نيداهلا هماقم نيمئاقلا هتيب لهأو تلا نم اهب ءادتقالاو اهراثآ ءافتقاو اهب كسمتلاب

 :ىلاعت هلوق ىلا حيملت هيفو عمجملا ظفلب باوبألاب ءاج كلذلو هيلع نيِلاَدلا هليبس ىل
 ايياكاولا ني وتل اونا وو

 لخدف .ناكرومألا ىأ ههجو نمرمألا ىتؤي نأ ىنعي لاق مالسلا هيلعرفعج ىبأ نعف

 هباب نم ىلاعت هللا نايتا كلذ مومع ىف

 ١. .ةرقبلا 189.

 ليشلا



١1١ 

 «قؤي هيلا هنم ىذلا هّللا باب نيأ»

 ءايصوألا :اف هللا دبع وبأ لاق لاقريصب ىبأ نع هدنسب ىفاكلا ىف مالسالا ةقث ىور

 هللا ٌجتحا مهبو ءلج ورع هللا فرع ام مهالولو اهنم قتؤي ىتَلا لج ورع هللا باوبأ مه
 هقلخ ىلع ىلاعت و كرابت

 و اهيلا ةداقلاو ةّئجلا ىلا ةاعّدلاو .هليبسو هللا باوبأ دّمح لآ :9!رفعج ىبأ نعو

 ,ةمايقلا موي ىلا اهيلع للذألا

 باب هلعج نم ىوس ىللاعت هيلا هب لّصوتي لخدم ال هنأب راعشا بابلا ظفل ةراعتسا ىفو
 هيلا لّصوتي هنأ نظ نفف اهباب نم الا اهيلا لصوي الو رادلا ىلا لخدي ال ذا هيلا لوصولل
 :لييسلاءاوسس ]2و ةرككلا همهم أطخأ و اللاب علق دقق بارقالا ةةهرهق نم ةلاعبس

 ىف لوقت ام :تلقف مانملا ىف هِيَ ىَتلا تيأر :ئدادغبلا نيدلادجم فراعلا خيشلا لاق

 هتبجحف ىتطاسوالب ىلاعت هللا ىلا لصي نأ دارأ لجر كاذ :ِيْيَي لاقف - ؟انيس نبا ّقح
 راتلا ىف طقسف ىديب اذكه

 هسفن دابعلا فّرعل ءاشول لج وّرع هللا نا :ثيدح ةلمج نم الف نينمؤملاريمأ نعو
 وا انتيالو نع لدع نف هنم قؤي ىذلا هجولاو هليبس و هطارصو هباوبأ انلعج نكلو
 نوبكانل طارصلا نع مهتاف انريغ انيلع لّضف

 ىف ذخأ نمو ىدتها اهباوبأ نم تويبلا ىتَأ نم :ثيدح ةلمج نم الإ قداّصلا نعو
 هتعاطب هلوسر ةعاطو هلوسر ةعاطب هرمأ َىلو ةعاط هللا لصو «ىدترلا قيرط كلس اهريغ

 .هلوسر الو هللا عطي ملرمالا ةالو ةعاط كرت نف

 (ضاير مالك ناياي) 'ىصحت نأ نمرثكا ىنعملا اذه ىف رابخألا و
 ام باب ىف راحبلا ةالص باتك نم 'رشع نماثلا دّلجملا ىف ىسلجملا لاق - ةلمكت

 :هّصن ام ةيعدا دعب ىعادلا ةّدع نعالقن ةالص لك بيقع بيقعتلا نم ٌبحتسي

 ةمئالابو كّيلوو هيصو نإعبو كّيبنو كلوسر دمحمب كيلا بّرقتا ىلا ّمِهّللا :لوقيو»

 دّمحم نبرفعج و ىلع نب دّمحم و نيسحلا نب ىلعو نيسحلاو نسحلا نيرهاطلا هدلو نم

 ١. ديدج باج .ىكنس لوا باج 58م ص هفيحص حرش 75/17.
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 لنضح

 موس دلج ءهبدن ىاعد حرش

 ومس كيلا بتنقتا ىلا مهللا :لوقي م هرصغ ماما ىعسي نكح ًاماما اماما ةنمثالا ىتسيو
 كؤافلخ مهئثأ نيقيلا قدصو صالخالا قئاقحي هللا دهشأو مهئءادعأ نم ءّربتاو مهالوتأ

 .«(ءاعدلا) كتمحر باوباو كيلا لئاسولاو كدابع ىلع كججحو كضرأ ىف

 نع كلذ ليبق روكذملا همالك ىف هي ناخيلع ديسلا هلقن ىذلا لؤالا ثيدحلا :لوقا

 ءافلخ مالسلا مهيلع ةتمالا نأ باب ىف 'لوقعلا ةآرم نم لوالا دلجملا ىف روكذم أي ىنيلكلا
 اوفصو و» :هحرش ىف هلي ىسلجملا لاق و قؤي اهنم ىتلا هباوباو هضرا ىف لج وّرع هللا

 ىلا لوصولا نكمي الو هتدابع و هللا ةفرعم ىلا قرط مهنأل ًاباوبأ مهنوكب مالسلا مهيلع
 ةفرعم نكمي ال هّنأب حيرصت هيف :ئدابارتسالا لضافلا لاق مهب آلا هناوضر و ىلاعت هبرق
 ملعف مالسلا مهيلع ةمصعلا باحصأ قيرط نم آلا هلاعفاو هتافص ىف هتفرعم ّقح هللا
 .«عفان ريغ ةّيلقعلا ماكحألا دّرجم ىلع ئببملا مالكلا ّنف نأ

 :هحرش ىف هل ناردنزاملا حلاص دّمحم لإوملا لاقو

 :ََع لاق امك هملع باوباوا هتنج باوبا ىا (ىلاعت هللا باوبأ مه ءايصؤالا) :هلوق»

 و ملعلا بلط نم نأ ُهيِكي هدارم و اهباوبا نم ىتؤت انا تويبلاو اهباب ىلعو ملعلا ةنيدم انا

 اهباوبأ نم تويبلا تأيل و ءايصوالا ىلا عجريلف هللا ىلا برقتلا و ةعيرشلا رارساو ةمكحلا
 .اقراس ىّمس اهبابريغ نم اهاتأ نم ّناف هللا قتيلو

 لجا هتعفر و بلاط لك هيلا لصي نأ نم عفرا هتمظع ّنآل (هللا فرع ام مه الولو) :هلوق

 هعرشو ماهوألا مدق هيلا قّرطتي نأ نم ٌقدأ هطارصو ءبئاغو دهاش لك هيلارظني نا نم

 نيرّيحتم اوقبل ءايلوالا داشراو ءايصوالا ةياده الولف ماهفالا تاعرتخم لبقي نأ نم فرشأ

 و مهتيادهب لسوتلا نع ضرعأ نم ىرت امك ةلالضلا دقرم ىف نيدقار و ةلاهجلا هيت ىف

 مهضعب وريوصتلاب لوقي مهضعب و ميسجتلاب لوقي مهضعب ناف مهتمصع ليذب كسمتلا
 لوقي مهضعبو تافصلل لح هنا لوقي مهضعبو طيطختلاب لوقي مهضعبو ديدحتلاب لوقي
 '.«قيفوتلاو ةمصعلا هللابو هلطابلا بهاذملا نم كلذريغ ىلا لاقتنالاو ةكرحلل لباق

 ١. ج لوقعلا ةأرم ١ ص /١717. ديدج باج 0٠0/7 7.
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 «(قّوي هيلا هنم ىذلا هّللا باب نيأ»

 :هّصن ام اراحبلا عسات ىف لِي ىسلجملا لاقو

 «(ةريثك ثيداحاركذف) ةمكحلاو ملعلا ةنيدم باب 3! هنأ باب»

 :ّقحلا قاقحا ىف ّىرتستلا ىضاقلا لاقو

 ملسم حيحص و لبنح نب دمحا دنسم ىف -رشع عساتلا هتجرد هللا عفر فنصملا لاق»

 لاق و بلاط ىبأ نب ىلع آلا ىنولس :لوقي هللالوسر باحصا نم دحا نكي مل :لاق

 ىبهتنا «اهباب ىلعو ملعلا ةنيدم انا :هللالوسر
 ةبوجال هراضحتساو هملع روفو ىلع ّلدي اذه لوقا :هللا هضفخ - بصانلا لاقو

 ىلع ليلد الو ةمّلسم رومالا هذه لكو فراعملاو مولعلا تاتش ىلع هعالطا و عئاقولا

 و ةّمالل حلصالاو ةزوحلل ظفحالا لب ةفيلخ ملعالا نوكي نا بجي ال هنا ثيح صنلا

 ثيدح رد ضوخ هاكنأ) لوقاو ىبهتناّرم امك هوراتخا امل ةمالل حلصاركبوبأ نكي ملول

 باجيالا هب دارملا لبرييختلا هب دارملا سيل بابلا تآيلف ملعلا دارا نم هلوق (هتفك و هدرك

 سيل هنا كلذ ىلع ليلدلاورفكيلف ءاش نمو نمؤيلف ءاش نفف لجوّرع هلوقك ديدهتلاو

 امهدحا نم ذخالا نيب ًاريخم ملاعلا نوكيف ةئكحلارادو ملعلا ةنيدموه دمحم ريغ ئن انهه

 «(لاق امرخآ ىلا) هلل دمحلاو مزال ضرف هّنأو هباجيا ىلع ليلد كلذ دقفورخالا نود

 طارصلاو ليبسلا مه مالَسلا مهيلع مهنا باب ىف 'راحبلا عباس ىف
 (لضفملا) لضفلا نع نانس نب دمحم نع هيبا نع ىلع نع ىأأ - رابخالا ىناعم»

 هلل الف باجح هتّجح نيبو هللا نيب سيل :لاق دف نيسحلا نب ىلع نع ىلامثلا نع

 ةمجارت نحن و هملع ةبيع نحن و ميقتسملا طارصلا نحن و هللا باوبا نحن رتس هتجح نود

 .«هّرس عضوم نحن و هديحوت ناكرا نحن و هيحو

 :الِقا هبقانم عماوج باب ىف 'راحبلا عسات ىفو

 نع روهمج نب دمحم نب لع نسحلاوبا ةدحاولا باتك بحاص ىور - دئاوفلازنك»

 نع حارجلا نب عيكو نع ىسمحالا ليعامسا نب دمحم نع شورطالا هللا دبع نب نسحلا
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 موس دلج ءهبدن ىاعد حرش

 اذه رذاب اي :ُيَكَي هللا لوسر لاق :لاق هيلي ىرافغلا رذ ىلا نع ىلجعلا قروم نع شمعالا

 هللا دارا نفر بكالا هللا باب و لوظالا هللا حمر ورهزالا مامالا (بلاط ىبا نب ىلع ىنعي)

 .«(ثيدحلا) بابلا لخديلف

 حبصا نا متيأرا لق» :ىلاعت هلوقريسفت ىف كلملا وسر يسفت ىف ميهاربا نب ىلع لاقو

 :هّصن ام «نيعم ءامب مكيتأي نفف اروغ مكؤام
 هلثم ماماب مكيتأي نف ًابئاغ مكماما حبصا نا متيأرأ لاق»

 انثّدح :لاق ءالعلا نب مساقلا نع دما نب دّمح انثّدح :لاقرفعج نب دّمح انثدح

 ةئا اضّرلا لئس :لاق بويا نب ةلاضف نعروهمج نب دمحم نع ىرازفلا ىلع نب ليعامسا

 مكؤام :ةئا لاقف © ٍنيِعم ِءاَمب ْمُكَيِتأَيْنَمَقارْوَع ْمُكْواَم َحَبْصأ نإ مثير ل١ :هللا لوق نع
 .«مامالا ملعب ىنعي نيعم ءامب مكيتأي نفف هقلخ نيبو هنيب هللا باوبا ةّمالا ىا مكباوبا

 ."(جع)مئاقلا مايقب ةلوأملا تاْيآلا باب ىف راحبلارشع ثلاث ىف ىسلجملا هلقنو

 و ةعيسشلا ةييشركذ قف نسمانملا لضفلا ىف "ةقرحملا قعارضلا قف ىكملارسخ نبا لاق

 :هّصن ام ةّمالا ملعاركب ىبا نوك نع ثحبلا دنع ةعبارلا ةهبشلا ىف ةضفارلا

 انال «اهباب ىلع ملعلا ةنيدم انا» هلئاضف ىف قآلاربخلل هنم ملعا ىإع لب :لاقي ال»

 ؛اهبارحركيوباف هنسح وا هتححص ميلست ىلعو هيف نوعطم ثيدحلا كلذ ّنا ىتأيس :لوقن

 دصقي ملعالا ريغ نوكي دقف ةّيملعالا ىضتقت ال «بابلا تأيلف ملعلا دارا نمف» ةياورو

 ةياورلا كلت ّنا ىلع ؛ملعالا فالخب سانلل غّرفتلاو نايبلاو حاضيالا ةدايز نم هدنع امل
 اهفقس نامثعو اهتاطيحر معو اهساساركبوباو ملعلا ةنيدم انا» :سودرفلاربخي ةضراعم

 وحنلوه انا بابلا دصقبرمالاف ٍذئنيح و مهملعأر كبابا نا ىف ةحيرص هذهف «اهباب ّىلعو
 و ناطيحلاو ساسالا نم الك ّنأ ةرورض مولعم وه امل هلبق ام ىلع هفرش ةدايزل ال هانلق ام

 ىلع َولعلا نم ىا اهباب ىلعو ىنعم ناب باجاف مهضعب ذشو «بابلا نم ىلعا فقسلا

 ١. الملك.7١.

  . 5ص ١١ ص ه1 ج ديدج باجو 6١.
- 0 3 0 

 .١17١؟رصم باج ٠ ص. 7



١106 

 ؛قؤينيلا هنم ىذلا هللا تايززريأل

 .«بوقعي هب أرق امك هنيونتو لع عفرب ميقتسم ىلع طارص اذه ةءارق ّدح

 ': الفا ىلع لئاضف ىف ىناثلا لصفلا ىف اضيا لاقو

 و ىناربطلاو «هّللا دبع نيرباج نع طسوالا ىف ىناربطلا و رازبلا جرخا :عساتلا ثيدحلا»

 :لاق ىلع نع مكاحلاو ىذمرتلا ورمع نبا نع ىدع نباو ءافعضلا ىف ىليقعلا و مكاحلا

 .بابلا تأيلف ملعلا دارا نف :ةياور ىفو «اهباب ىلعو ملعلا ةنيدم انا» :ُْيِقَي هللا وسر لاق
 :ىدع ىبا دنع ىرخا ىفو ءاهباب لعو ةمكحلا راد انا :ىلع نع ىذمرتلا دنع ىرخا ىفو

 نبا مهنم عوضوم هنا ىلع ةعامجف ثيدحلا اذه ىف سانلا برطضا دقو ءىملع باب لع

 :نيثدحملا ققحم ضعب لاق ىتح هقرطو ثيدحلاب ةفرعم امهب كيهانو ىوونلاو ىزوجلا

 ىلع مكاحلا غلاب و هيواسي نا نع ًالضف ثيدحلا ملع ىف هينادي نم ىوونلا دعب تأي 1

 ثيدحلا ىلع نيعلظملا نيرخأتملا ققحم ضعب بّوصو حيحص ثيدحلا ّنا :لاقو هتداع

 ٌالَوا هيلا انرشا ام هيلع مالكلارم امب هدارمو «هيلع مالكلاّرمو نسح ثيدح هّنا

 :'ملعلا ةنيدم دلجم راوثالا تاقبع باتك ىف ىدنهلا نيسح دماحريم لاقو

 ملعلا ةنيدم انا» :لاق ُهيَِي ىنلا نا :رباج هاور ام سماخلا :عقاوصلا ىف ىلباكلا لاق»

 لاقو ءهل لصا ال :نيعم نب ىبحي لاق هيف نوعطمربنخلا نال لطابوهو «اهباب ىلعو

 لاقو .ركنم هنا :ًاضيا ىذمرتلا لاق و ءحيحص هجو هل سيل هّناوركنم هّنا :ىراخبلا

 نيدلا ىبحم خيشلا لاق و هوتبثي مل ثيدحلا اذه :ديبعلا قيقد نب نيدلا قت خيشلا

 الف عوضوم هّنا :ىرزجلا نيدلا سمش خيشلاو ىهذلا ني ٍددلا سم ظفاحلاو ىوونلا

 «ىربكلا ةماعزلا بحاص نوكي نا مزلي ال ملعلا ةنيدم ناك نم ّنالو ءهب جاجتحالا زوجي

 هباوجل هي ىدصتو .«هيلع نيمدقتملا ةفالخ ىلع ةلادلا حاحصلارابخالا مواقي ال هنالو

 .هعجاريلف هيلع عالظالا دارا نم و ىنتكملل ةيافك هيف امب

 ' :ةيرشع ىنثالا ةفحتلارصتخم ىف ىسولالا ىركش دومحم لاقو
 «أهباب ىلعو ملعلا ةنيدم انا» :لاق هتآ هِيَ ىنلا نعرباج ةياور :سمانخلا ثيدحلا»
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 وركنم هنا :ىراخبلا لاقو ءهل لصا ال :نيعم نب ىبحي لاق هيف نوعطم ًاضياربخلا اذهو

 «تاعوضوملا ىف ىزوجلا نبا هركذ و ءبيرغركنم هنا ءىذمرتلا لاقو ءحيحص هجو هل سيل

 :ديبعلا قيقد نبأ لاقو ١ كسمتلاف عوضوم هنا :ىرزجلاو ىهذلاو ىوونلا لاقو .هوتبثي

 سبيل اذه عمو ؛هيلع نيمصخلا قافتا ليلدلا طرش ذا هل هجو ال ام ةعوضوملا ثيداحالاب

 لصفالب ةماع ةسائر بحاصوهف ملعلا ةنيدم باب ناك نم َنا مزلي ال ذا مهاعدمل ًاديفم

 قّقحَت نم مزلي الو ّمتا هجوب هيف ققحت دق ةمامالا طورش نم ًأطرش نا هتياغ ُهيَِي ىنلا دعب
 ًاضيا هريغ ىف ًاتباث ناك طرسّتلا كلذ نا عم «ةريثكلا طورشلاب طورشملا دوجو دحاو طرش
 ىباردص ىف هتببص دقو آلا ىردص ىف ًائيش هللا بص ام» :لثم ةنسلا لها ةياورب هنم ديزا

 و .اهلكربتعتلف ةنسلا لها تاياور تربتعا اذاف «رمع ناكل نين ىدعب ناكول» :وحنو «ركب

 .«مهتاياور نم ةدحاو ةياورب مهمازلا دصقي نا ىغبنيالفألا

 داقتعا لمج نع نايبلاب اهامس و ناوخالا دحا ىلا اهبتك ةلاسر ىف لِي ىكجاركلا لاق

 :ناميالا لهأ

 هّنأو بلاط ىبأ نب ىلع نينمؤملاريمأ مالسلا مهيلع ةّممالا لضفأ نأ دقتعي نأ بجيو»

 ل لاق ميلعاهلا تارام هلا نقي ا رة اودع يقول ما و اروع
 اوعنمي مل مهتاف نينمؤملا ءارما ةقيقحلا ىف اوناك مهأو ججحلاو ءايصؤالاو ءافلخلاو ةنمالا

 ًةمشح هظفل نم اوعنم اًئاو قاقحتسالا ىلع مه لصاح هننأل هانعم لجأل مسالا اذه نم

 و نيسمحلا مث نسحلا هدلو نينمؤملاريمأ دعب ةمئألا لضفأ نأو ءمالسلا هيلع نينمؤملاريمأل
 ام ىلع هدعب ةنمألا ةّيقب مث هيلع هللا ىلص ىدهملا نامّرلا ماما نيسحلا دعب نيقابلا لضفأ

 و هيلع هللا ىلص هللالوسر هيف لاق ىذّلاوه اا ىدهملا نأورظنلا ف تبثورثألا هب ءاج
 لجر هيفرهظي ىّتح مويلا كلذ ىلاعت هللا لّوطل دحاو مويآلا اينّدلا نم قبي ملول هنا :هلآ

 مسا ئطاوي همساف ًاروجو ًاملظ تئلم امك أطسقو ًالدع اهؤلمي ىمسا همسا ئطاوي ىدلو نم

 لوقلا ىف زواجتي نأ زوجيالف ظفّألا نع درو دق ىبهّلا َنأريغ هتينك ئطاوت هتينكو هللالوسر

 .«قلخلا ىلع هللا ةّجحو نامرلا ماماو حلاَصلا فلخلاو حاب مئاقلا ورظتنملاو ئدهملا هنا

 .ىكنس باج ٠١94.١15 ص دئاوفلازنك ١.
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 «قؤي هيلا هنم ىذلا هّللا باب با

 لثم ةعالقلاو لضفلا نم مه ىرج هنأ باب ىف اراحبلا عباس ىف هي ىسلجملا هلقنو

 ىف تبثورثالا هب ءاج ام ىلا» :هلوق ىلا نكل ءاوس لضفلا ىف مهئأو هللا لوسرل ىرج ام
 :هدعب الئاق .«رظنلا

 نب نسح دّيسلا باتك نمرضتحملا باتك ىف ناميلس نب نسح خيشلا ىور و»

 لاق لاق مالسلا مهيلع هئابآ نع قداصلا نعريصب ىبأ ىلا هعفر ديفملا ىلا هدانساب شبك

 نمو ناضمررهش روهشلا نمو ةعمجلا موي ماّيالا نم راتخا ىللاعت هللا ّنآ ُهْْيَي هللا لوسر

 يلع ىتمراتخاو لسرلا نم ىنراتخاو لسترلاو ءايبنالا سانلا نمراتخا و ردقلا ةليل ىلايَللا
 فيرحت ليزنتلا نع نوعنمي ءايصؤالا نيسح لا نمراتخاو نيسحلاو نسحلا ىلع نمراتخاو

 .«مهلضفأوهو مهمئاق مهرهاظ مهنطاب مهعسات:نيلهاجلا لّوأتو نيلطبملا لاحتناو نيلاغلا

 1 :ىدوعسملل ةّيصولا تابثا ىفو

 رفعج ىبأ نعربصب ىبأ نع ناوزغ نب ديعس نع ريمع ىبأ نبا نع ىريمحلا»

 '.«مهلضفأ وه و مهمئاق مهعسات ةعست نيسحلا دعب اّنم نوكي :لاق اِك!رقابلا

 ىف ذِي هلوق حرش ىف "ةيداجسلا ةفيحصلا حرش ىف ىريازجلا هللا ةمعن دّيسلا لاقو

 :هّصن ام :«ةماركلاب هلآو ًادّمحم ّصخ نم اي» :مالسلا مهيلع دّمحم لآركذ ىف هئاعد

 هتيب لهاو ُةِِيَي ىنلا ةّيلضفا ءاعدلا اذه ىف ةروكذملا تاملكلا هذه نم دافتسي»

 الف هدي ىنلا اما ءمهريغ و مزعلا ىلوا مالسلا مهيلع هئايبنا عيمج ىلع مالسلا مهيلع

 نف مالسلا مهيلع نيموصعملا هدالواو نينمؤملاريما انالوم اًماو ءاقلطم هتيلضفا ىف فالخ

 نيبو مهنيبوه امنا فالخلا ةلمجلابو فقوت نم مهنمو مزعلا ىلواب مهاواس نم انباحصا
 .ءايبنالا قاب ىلع مالسلا مهيلع مهتيلضفا ىف فالخ الف الاو مزعلا ىلوا

 رابخالا هيلع تلد ىذلا ٌقحلاوهو مالسلا مهيلع مهتّيلضفا ىلا ثيدحلا لها بهذو

 ام كلذكو هيلع لادرفك دقف ىبا نمرشبلاريخ لع مالسلا مهيلع هلوق نم ّمصامو

 ىلاعتو كرابت هللا نا :مالسلا امهيلع قداصلا دّمحم نبرفعج هللادبع ىبا انالوم نع ىور

 كة نا اخ خب
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 فلاي

 موس دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 و نيسحلاو نسحلاو ّىلعو دمحم اهفرشاو اهالعا ماع ىنلاب داسجالا لبق حاورالا قلخ
 رشع ىنثا ىلع ةّينامعنلا راونالا باتك ىف انرصتقاو (ثيدحلا) مهيلع هللا تاولص ةنّمالا

 ريثك نم ليلق وهو ًاليلد

 نينمؤملاريما نا مهنع رابخالا ىف ّمص دقف ميهيلع هللا تاولص مهنيب لضافتلا اّماو

 اميسرهاظ هيف هجولاو مالسلا مهيلع ةمئنالا قاب نم لضفا مالسلا مهيلع نينسحلاو

 نكي ملول و نيكرشملا مزهو نيدلا مظتنا هفيسب هناف مالسلا هيلع نينمؤملاريما ىلارظنلاب

 و ًافرش هب ىنكل ةمايقلا موي ىلا نيلقثلا ةدابع تحجر ىتلا ّدو دبع نبا ةبرض آلا هل

 دبع انا :لاق هسفن ىلع ىنثا ال 34 هتاف ُيْيَي هّمع نبا ىوس قلخلارئاس ىلع ٌةَّيلضفا

 .ٌقر دبع ال ةعاط دبع هنا - هحيرض هللا رون - قودصلا لاق امك دارملاو ءدّمحم ديبع نم

 اناكو ةهفاشم امهتماما ىلع ُهَِْي ىنلا صن دقف امييلع هللا تاولص نانسحلا اًماو

 و لئاضفلا نم امييلع هللا تاولص امهدج امهّصخ و لزني مهتيب ىف و ىحولا نادهاشي

 .دحا هب امهكراشي ملامب تاماركلا

 لضفلا ىف مه ما ةعست :رابخالا ضعب ىف دراولاف ...راهطالا ةعستلا ىف مالكلا قب
 انلَوا ةضراعملا اهرهاظ رابخالا تناك الو .مهمئاق مهلضفا ةعست :رخآلا ضعبلا ىف و ؛ءاوس

 ةيلضفالاب نوواستم مهنا ءاوس لضفلا ىف مه :3 هلوق ىنعم نوكي ناب ةقباسلارابخالا

 ىف [ام] ذإا متاقلا ةيلضفا ىف هجولا لعل و مهنيب ةاواسملا مزلتسي الوه و مهريغ ىلع

 ىخي الو هنامز ىف الفا نينمؤملاريما انالوم لثم نيدلا ماظن ىف بعتلاو داهجلا نم هرصع

 ىف نحنف آلا و ناديملا اذهب ملقلا نايرج ىضتقي رابخالا قيقحت ىف مالكلا و ثحبلا نا

 ماقملا اذه ليصفت نم ةعس

 نم ئزجي ام باب رد جح باتك هيقفلا هرضحي ال نم حرش رد هي لوا ىسلجم و
 :هتفك «رايخالا مئاعد و» :ترابع نيا حرش رد الإ ةّمئالا عيمج ةرايز دنع لوقلا

 ببسب ناشيا دوجو اي تسا امش ىبوخزا نابوخ ىبوخ هك نابوخ ىاهنوتس ىأ»

 ىلاعت و هناحبس قح ناكديزكرب نيرتهب ىنعي دينابوخ تاداس اي تسا امش دوجو

 هلآو هيلع هللا ىَلص نيلسرملا ديس ترضح هكنآرب تسا دراو هرتاوتم رابخا هكنانج
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 «قّوي هيلا هنم ىذلا هللا باب نيأ»

 تاولص تسسا ىوضترم هبتر ترضح نآ هبترزا دعب و تسا ىهلا تاقولخم نيرتهب

 و دنتانونكم نيرتهب مهيلع هللا تاولص ىده هّمئا هيقب ترضح نآزا دعبو هيلع هلل
 لامعاردقرب هك ىثيدح تشذكو تسه فالخ ىضعبرب ناشيازا ىضعب ليضفترد

 بحاص ترضح ركم ىواست هب دنلئاق ىضعب و ءدنراد تليضف ركيدكيرب ناشيا
 ,ىواست هب دنلئاق ىعمجو «نآرب دنكىم تلال درابخازا ىضعب هكنانج (جع)نامزلا



 «ءايلوألا هّجوتي هيلا هب ىنلا هللا هجو نيأ»

 ملو ماقملا هيضتقي امم اهنأ حيحّصلاو «هب» ةظفل ءاعدلا خسن بلاغ ىف سيل :لوقأ

 .هانلقن امكوهو آلا ةحّحصملا خستلا ىف ءاعدلارأ

 و هللا هجوو هللا بنج مالَسلا مهيلع مهثأ باب ىف راحبلا عباس ىف هي ىسلجملا لاق
 :اطاثمأو هللا دي

 ةزمح ىبأ نع سنوي نب روصنم نع ريمع ىبأ نبا نع ىبأ :هريسفت ىف هلي ىمقلا»
 قبي و ءىش لك ىنفيف لاق '... ُهَهْجَوَّألِإئكْلاَه ِءْىَسُلُك ... :هلوق ىف ة9ارفعج ىبأ نع
 هجولا نحنو هنيد آلا كلاه ءىث ّلك هانعم نكلو ال ءفصوي نأ نم مظعا هللا ؟هجولا

 ةّيور مهيف هل نكي مل اذاف ةّيور مهيف هل هللا مادام هدابع ىف لزن مل هنم هللا تؤي ىذلا

 .ةحاشل لاق ؟ةكورلا اهو كادف:كلطن فلق: سحا انان لعق هبلا اغفر

 هيخأ نع فيس نب ىلع نع ىسيع نبا نع دعس نع ىبأ :ي قودصلا ديحوت ىفو

 هللا لوق نع ا هللادبع ابأ تلأس :لاق ةمثيخ نع ةريمع نب فيس هيبأ نع نيسحلا

 هللا نيد ذه! نينمؤملاريمأ و هللا لوسر ناكو هنيد :لاق ههجو الا كلاه ءىش ّلك :لج وّرع

 ىذلا هّللا هجو نحن و هقلخ ىلع هديو هب قطني ىذلا هناسلو هدابع ىف هنيعو ههجوو

 اذاف ةجاحلا :لاق ؟ةّيورلا امو :تلق ةّيور مهيف هلل تمادام هدابع ىف لازن نل هنم قؤي

 .ٌبحأ ام انب (عنص) لعفو هيلا انعفر ةجاح مييف هلل نكي مل

 دحأ ىلا ةجاح هل نم ّنافركفتلا ىنعمب ديدشتلاب اَما ةّيورلا :نايب :هلي نيسلجملا لاق
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 «ءابلوألا هةعرتي هيلا هيبيذلا هللا هجورواق

 ءابلاب ناك هنأرهظألا و ةمحررظن ىأ ًازومهم فيفختلاب وا هروما حالصا ىفرّكفتي ورظني

 مهئاقب ةدارا نع ةيانك ىهفريداقتلا ىلعو ةجاحلا ّمضيو ةبوَرلا ىدابازريفلا لاق ةدّحوملا

 .مهحالصو مهريخو

 :لاق أضيا

 ريشب نبرفعج نع باظنخلا ىبأ نبا نع راّمصلا نع ديلولا نبا :نيدلا لامكا ىفو

 لك :لج ورع هللا لوق ىف اف هللا دبع ىبأ نع ىسانكلا سيرض نع نابا نبرمع نع
 .هنم هللا قؤي ىذلا هجولا نحن :لاق ههجو آلا كلاه ءىث

 نوعمش نبا نع ىراذملا نعالعلا نب هللادبع :(ةرهابلا تايالا ليوأت هب ديريو)زنك

 هتعمس :لاق 94! هللادبع ىنأ نع لهس نب حلاص نع مساقلا نب هللادبع نع مصالا نع

 .لج وّرع هللا هجو نحن :لاق ههجو الا كلاه ٍءىش لك :لوقي

 نب نيسحلا نعركب نع نابا نبا نع ىكمربلا نع ىدسالا نع قاقدلا :ديحوتلا ىفو

 وّرع هللا نا :3 هللادبعوبأ لاق لاق حابص نب ناورم نع هللادبع نب مثيها نع ديعس

 قطانلا هناسلو هدابع ىف هنيع انلعجو انروص نسحأف انروصو انقلخ نسحأف انقلخ لج
 ىذلا هبابو هنم قؤي ىذلا ههجوو ةمحرلاو ةفأرلاب هدابع ىلع ةطوسبملا هديو هقلخ ىف

 انبوراهنألا ترج ورامثلا تعنيأو راجشالا ترمثأ انب هضراو هئامس ىف هناّرخو هيلع لدي
 هللا دبع اه هر لول و هللا دبع انقدابفيرو ضرألا بشع: تيقو ءامسلا فييق لزنا

 اهبادآو هللا ةدابع قيرط سانلا انمّلع نحن ىأ هللادبع ام نحن الول : هلوق - نايب
 .رهظا طسوألا و ةدابعلا لوبق طرش انتيالو وا ءاّنم آلا ةلماكلا ةدابعلا ّقأتي الوا

 نع ةريمع نبا نع ىنئاطبلا نع ةلاضف نع نيسحلا نع دمحم نب دمحأ -رئاصبلا
 هللا لوق نع لجر هلأسف لئلا هللادبع ىبأ دنع انك :لاق ةريغملا نب ثراحلا نعريصب ىبا

 ءىث لك كله نولوقي :تلق ؟نولوقي ام :لاقف ههجو آلا كلاه ءىش ّلك :ىلاعتو كرابت
 ىذلا ههجو آلا كلاه ٍءىث ّلك ىنع امنا ًاميظع اولاق دقل هللا ناحبس :لاقف ههجو الا

 .هنم ىتؤي ىذلا ههجو نحن و هنم قؤي

 لاق ؟ماركالا و لالجلا ىذ كّبر هجو قبي و :هلوق» :بوشا رهش نبال بقانملا ىف



 نيف

 القا قداصلا نع ىسانكلا سيرضو ئبرقابلا نع ةزمحوبا ىورو هللا هجو نحن :اِكِا قداصلا

 .هنم هللا قؤي ىذلا هجولا نحن الاق ؟ههجو الا كلاه ءىش لك :للاعت هلوق ىف

 هللادبع نع مامه نب هللادبع نع سابعلا نب دّمحم (ةرهابلا تايالا ليوأت ىا)زنك
 لوحالا نع بوبحم نب نسحلا نع دلاخ نب دمحم نع مشاه نب ميهاربا نعرفعج نب

 كلاه ءىش لك :لج ورع هللا لوق نع اي رفعج ابا تلأس :لاقرينتسملا نب مالس نع
 نم هب هللارمأ امب ةمايقلا موي ىلا كلهن نلو لاق ىذلا ههجو هللاو نحن لاق ههجو الا

 انم سيلو ههجو الا كلاه ءىش لك لاقوه ىذلا هجولا هللاو كلذف انتالاومو انتعاط

 .ةمايقلا موي ىلا هنم ةبقاع هفلخو الا تومي تّيم

 مالس ىبأ نع نانس نب دّمحم نع ديزي نبا نع لهس نع هيبا نع راطعلا - ديحوتلا
 نحن و ُهْْدَي انّيبن هللا اهاطعأ ىتلا ىناثملا نحن :لاق الفار فعج ىبأ نع انباحصا ضعب نع

 .نيقيلا هماماف انلهج نمو انفرع نم انفرع مكرهظا نيب ضزالا ىف بلقتن هللا هجو

 نب مالس نع لوحالا نع بوبحم نبا نع ىدنسلا نب حلاص نع لاّجحلا -رئاصبلا
 هللا و نحن لاق ههجو الا كلاه ٍءىش ّلك :هللا لوق نع الفار فعج ابا تلأس :لاقرينتسملا

 انتالاومو انتعاط نم هبرمأ امب هللا ىنأ نم ةمايقلا موي ىلا كلهي نلو لاق ىذلا ههجو
 هبقع فلخ الا تومي تّيم انم سيل ههجو آلا كلاه ٍءىش لك :هللا لاق ىذلا هجولا كاذ

 .ةمايقلا موي ىلا هنم

 ةزمح ىبأ نع ةزمح ىبأل سيلج نع روصنم نعريمع ىبأ نبا نع ديزي نبا -رئاصبلا
 ءىثث لك :ىلاعتو كرابت هللا لوق نع ىنربخا كادف هللا ىنلعج :لِكاإرفعج ىبال تلق :لاق

 و فصوي نأ نم مظعأ هللا ؟هجولا قبيو ءىش ّلك كلبيف نالف اي :لاق ههجو الا كلاه

 مادام هللا دابع ىف لزن مل هنم قؤي ىذلا هجولا نحن هنيد آلا كلاه ٍءىش ّلك اهانعم نكل
 ةجاح مهيف هل نكي ملاذاف ةجاح :لاق كادف هللا ىنلعج ةّيورلا ام تلق ةّيور مهيف هلل

 .ٌبحأ ام انب عنصيف هيلا انعفر

 .هلثم روصنم نع عيزب نبا نع ىسيع نبا نع دعس نع ىبأ -رابخالا ىناعمو ديحوتلا

 .هلثم عيزب نبا نع ىنيطقيلا نع دعس نع راطعلا - نيدلا لامكا



 نفي

 «ءايلرالا هحوتي هيلا هه ىذلا هللا هو ننال

 .كلبم ال ىذلا هللا هجو نحن :لاق 38 هنع ناوفص نع أضيا هدانساب و - ديحوتلا

 نباي :تلقف لاق 4 اضرلا نع تلصلا ىبأ نع ليوط ثيدح ىف - رابخالا نويع
 :لاقف ؟ىلاعت هللا هجو ىلارظنلا هللا الا هلا ال باوث نأ هوور ىذلاربخلا ىعم اف هللالوسز

 و (هلسرو) هؤايبنأ هللا هجو نكل ورفك دقف هوجولاك هجوب هللا فصو نم تلصلا ابأ اي

 :لج ورع هللا لاقو هتفرعمو هنيد ىلاو لج وّرع هللا ىلا هّجوتي مهب نيذلا لِي هججح
 مهتاجرد ىف اى هججح و هلسرو ىلاعت هللا ءايبنا ىلارظنلاف ههجو آلا كلاه ءىش لك

 م ىترتعو ىتيب لهأ ضغبأ نم هِي ئجنلا لاق دقو ةمايقلا موي نينمؤملل ميظع باوث

 .ةمايقلا موي هرأ مو ىنري

 نم ارذح هديعن الف تاّيآلا كلت ليوأت ىف ديحوتلا بانك ىف مالكلا ىضم دق - نايب
 هجو نالفل :لاقيف برعلا مالك ىف ةعئاش تازاجملا كلت نأ كلذ ىف لوقلا ةلمج و راركتلا
 مهيلع ةمئالاف ةهجلا ىلع قلطي هجولاو كلذ لاثماو نالف ىلع دي نالفلو سانلا دنع

 لكو مهيلا هجوتلاب الا ىلاعت هللا ىلا هجوتي الو اهيلا هجوتلاب هللارمأ ىتلا ةهجلا مالسلا
 ىلع ةدهاشلا هللا نيع مهو مهتعاطو مهتقيرطو مهنيد الا لحمضم لطاب كلاه ءىث

 نم ءادهش اونوكيل هللا مهقلخ كلذكف رومالا ىلع علطيل هنيعبرظني لجرلا نأ امكف هدابع
 .ءىشلارايخ ىلعو سوساجلا ىلع قلطت نيعلاو مهرومأ ىف نيرظان مهيلع هللا

 همطلف نيملسملا مرح ىلا فاوطلا ىفرظني ناك الجر َنأرمع ثيدح ىف» :ىرزجلا لاق
 نم ةصاخ دارأ هللا نويع نم نيع هتباصا قحب كبرض :لاقف هيلع ىدعتساف الغ لع

 ««ةقايلرأ نم اكلوو لجوّرع هّللا ضصاوخ

 هتمحر و ةّماتلا هللا ةمعن مهف عئاش ةردقلا و ةمحرلا و ةمعنلا ىلع ديلا قالطاو

 هللارما ىذلا بناجلا مهو ةيحانلاو بناجلا بنجلاو ةلماكلا هتردقرهاظم و ةطوسبملا

 هللا برق نأ نع ةيانك نوكي نا لمتحي وريمالا ىلع قلطي بنجلاو هيلا هجوتلاب قلخلا

 هبنجب نوكي كلملا بيرق نا امك مهب برقتلاب الا لصحي ال ىلاعت

 ءىث سيل هنا هانعم لاق هنا مالكلا اذهريسفت ىف الكايرقابلا نع ىمعفكلا ىورو

 و بنجلاك برقلا ىف وهف هّيصو نم هلوسر ىلا برقأ الو هلوسر نم ىلاعت هللا ىلا برقأ



 نقف

 "هللا بنع وا تلسو ام لق ارفكاب ان لوشن ذا فلز كلو لاسققللا نب نق

 .هئايلوأ ةيالو ىف ىنعي

 نم ءايصوالاو هّيبنب هقلخ نع بجتحا هللا نا هانعم هللا باب :مهوق ىف الف لاقو

 ىلع هيدي ىنلا ىفوتسا الو هيلا قلخحلا جايتحا ملع ام ملعلا نم مهيلا ضّوفو هدعب

 هقلخ ىلع هللا بجوأ دقو اهباب ناعو ملعلا ةنيدم انا :لاق ةمكحلاو مولعلا اا ىلع
 ركع اقع ركل ةفنن هلك الرق دكت تالا الكتاب :هلزقت قفز ردن ةناكتسالا

 رخا عضوم ىف لاقو هردقولعو بابلا لضف ىف نوباتري ال نيذلا ىا ' َنيِدِسْحُمْلاُديِزَنَس
 و هللا باوبا مهو هنداعم و ملعلا تويب مه نيذلا ةّممالا ىنعي اهباوبا نم تويبلا اوتأو

 ”«.ةمايقلا موي ىلا اهيلع ءآلدالا و ةّنجلا ىلا ةاعدلاو هتليسو

 :ىناثملا عبسلا مالسلا مهيلع مها باب ىف ًاضيا لاقو

 راّيس نب دّمحم نع دمحم نب دمحأ نع سيردا نب دمحا :ميهاربا نب اعريسفت»

 هللا هجو نحن و انّيبن هللا اهاطعأ ىناثملا نحن :لاق ها رفعج ىبأ نع بيلك نب ةروس نع

 نيقيلا هماماف انفرع نم ءانلهج نم انلهجو انفرع نم انفرع مكرهظا نيب ضرالا ىف بّلقتن
 '.ريعسلا هماماف انلهج نمو

 .كلانه نم بلطيلف ليوط نايبب لي ىسلجملا هنّيبو

 لوق نع الإ هللادبع ايأ تلأس :لاق ةعامس نع هدانساب دمحا نبرفعج - تارفريسفت

 عبسلا هللاو نحن :ىل لاقف لاق ميظعلا نآرقلا و ىناثملا نم ًاعبس كانيتآ دلو :ىلاعت هللا

 ”.نيقيلا هماماف انلهج نمو [انفرع دقف] انفرع نم مكرهظا نيب لوزن هللا هجو نحن و ىناثملا

 ”ىثايعلا ورئاصبلا و قودصلا ديحوت نم نومضملا اذهب ثيداحأ ةسمخ لقنف :لوقا

 ١ نمزلا 0.
 .0/ .ةرقبلا .؟

 .141.707” ص ١١ جراحب ."
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 ماغيبو قياقحو - تسا هتسويب نامسآو نيمز نيب هك قح هليسو نأ تساجك)

 .(دناسرىم نيمز هب ار ىنامسأ ىحو

 ووكر ببسلا نست لاق مالنا هيلع كادبع ىلا وصامل هلم وتد عرش
 .«لجوُرع هللا نيب

 دنوادخ و امش نيب برقت قيرط و ببس مييام :دومرف مالسلا هيلع مشش ماما

 . لجوزع

 دومرف '«مكتفرعم ليبسب آلا هللا فرعي ال» :دومرف هلآو هيلع هللا ىلص ادخ لوسرو

 .امش تفرعم هليسو هبركم دوشىمن هتخانش ادخ

 هليسو هب "(هللا دحو انبو هللا فرَعانبو ؛هللادبع انب» :مالسلا هيلعرفعجوبا لاقو

 ديحوت هبرارقا ام هليسو هبو هدش هتخانش ادخ ام هليسو هبو .هدش تدابعادخام

 و مظعالا ليبسلا متنا» تسا هريبك هعماج ترايزردو ... .هدشرارقرب ادخ ىكناكيو

 .رادياب و ميقتسم هداج و كرزب هار (دمحم لآ ىا) دييامشو «موقالا طارصلا

 هبنج هب هك دنتسه ىهلا تمحر و ضيف هطساو ادخ ىاهتجح هتبلا :ةدئاف

 هكنانج .دنيامنىم قولخم هب هضافا تيرشب ماقمردو دننكىم ضيف بسك تيناحور

 .ىسوط ىلامازا لقن ٠١١ ص ديدج 77 .١5ص ١.

 .تاجردلارئاصبزا 0١” ص ديدج "5و ١5١ ص قودصلا ةبتكم باج قودص لاصخزا لقن 44 ص ديدج 7 .؟

 .صاصتخازا 78 صو
 .تاجردلارئاصبزا لقن ٠١١ ص ديدج 7 ."*

 نضع



 نضفو

 موس دلج .هبدن ىاعد حرش

 كسمي مكبو ثيغلا لّزني مكبو ءمتخي مكبو هللا حتف مكب» :تسا هعماج ترايزرد

 هطساو هبو) ّرضلا فشكيو مهلا سْفني مكبو هنذاب آلإ ضرالا ىلع عقت نأ ءامسلا

 شنيرفآ باتك) مه امش هليسو هبو ءدوشك ار تاريخ و تاضويف باب ادخ امش دوجو

 "قلخلا دعبو قلخلا عمو قلخلا لبق ةّجحلا» :دندومرف هكنانج - .دنكىم متخ (ار

 ايبار نامسآ امش هطساو هبو ءدنكىم لزان تمحر ناراب ادخ امش دوجو هطساو هبو -

 مه (امش كرزب ماقمو حورو تيونعم) هطساو هبو دياينورف نيمزرب وارما هبزج و تشاد

 ىلاعت هللا لاق امك .دنكىم فرطرب ار نايزو جنر امش تكورب هبو دياشكى مار لد مغو

 ادخ ىتسه نانآ نايمردوتات ' 2 يلا و َمُجَبْذَعُمِل ُهّللا َناَك امو » ميركلا هباتك ىف

 .درك دهاوخن باذع ار ناشيا

 .تاجردلارئاصبو ىنامعن تبيغو نيدلا لامك زا لقن ”8 ص ديدج راحب 73 ١

 لالا



 (ىدهلا ةياررشانو حتفلا موي بحاص نيا)
 مّلع هدنزارفارب و [نانآ ىزوريف زورو ناميا لها]رفظو حتف زور بحاص تساجك)

 .(تياده

 نايمرد هك تسا ىتمالعو مَْلَع نآو تسا نديدو تيؤرزا «هيار» هملك - حرش

 زارتكرزب و .ددرك مولعم وا هاكياج و دوش هتخانش هايس هدنامرف ات دنرادىم ايرب هابس

 .تسا قريب و مجرب

 هك هدرك تياور مالسلا هيلع مشش مامازا نانس نب هللادبعزا 'راحب مهدزيس دلجم
 هدروأر دب كنج ردار نآ ليئربج هك تسا ادخ لوسر مجري نامه مئاق مجرب ...» :دومرف

 نيازا مجري نيا مسق ادخ هب :دومرف ترضح هاكنآ .دش هدروآرد تكرح هب كنجردو

 هك تسا تشهب كربزا دومرف ؟ تسيج سب متفك ء«تسينريرحو مشيرباو ناتكو هبنب

 هيلع ىلع هبو ديجيب ار نآ سبس تشارفارب ردب زور رد ار نآ هلآو هيلع هللا ىلص ربمغيب

 اروادنوادخو تسارفارب ار نآ ترضح هرصب كنج ردات دوبوا دزن مجري ناو داد مالسلا

 نآ ىسكركيدو دشابىم ام شيب اجنيارد نآو ديجيي ار نأ سيس داد ىزوريبزور نآرد

 .دنكىم زاب ار نآ دومن مايق مئاق نوجو دنك مايق مئاق هكنآات دنكىمنزابار

 ترضح نآ :ديوك هدرك تياور مالسلا هيلع مشش مامازاريصبوبا 'دلجم نامهردو

 مه هب (لمج كنج رد) هرصب لهاو مالسلا هيلع نينمؤملاريما هك ىعقوم» :دومرف
 زونهو دندروخ تسكش نانمشدو تشارفارب ار ادخ لوسر مجري ترضح نآ دندروخرب

 .ىنامعن تبيغزا لقن 720 ص 07.147 ص ١.

 .195 ص 35

 ١؟؟ 1
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 ترضح تقو نآ هد ناما ارام بلاطوبا رسب ىا دنتفك هك دوب هدركن بورغ باتفآ

 سكرهو دينكن لابند ار ىرارفو ديرازاين ار 0نرعسمو ديشكن ار ناريسا هك دادروتسد

 دور هناخ هب سكرهو تسا نميا دهن نيمز هبار كنج حالسو ديامن حالس علخ ار دوخ

 .تسا نميا ددنبب دوخ ىور هبردو

 و تفريذبن دنكزاب ار مّلع نآ هك دنتساوخ ترضح نآزا نيفص كنجزور اماو

 دنداتسرف وا شيب و دندرك هطساو اررسايرامعو هيل نيسح و نسح ماما «نايهابس

 و تدم مدرم نيا ىارب مدنزرف ىا دومرف ايي نسح ماما شدنزرف هبو دركن لوبقوا ىلو

 زاب ىسك نمزا دعبار مّلع نياو دوش ىضقنم نامزو تدم نآ ديابو هدش نيعم ىنامز

 .(هيلع هللا تاولص) مئاقرككم دنكىمن



 (دزاسىم دونشخار اهلدو حالصا ار قلخ ىاهىناشيرب هكنآ تساجك)

 ىاهاوهزا هك تسا ىيايندروما ءدصاقمرد مدرم فالتخا تلع هناكي هكنادب - حرش

 تباث مه تلاح كي هب هكلب تسين مسق كي مدرم سفن ىاوهو دوش ىم هتساخرب سفن

 ىيايندروما ار دوخ دصقم هك ىناسك سب .دوشىم فلتخم لاوحا فالتخا هبو دنامىمن

 2606 دوشىم داجيا ناشنايمرد ىكتسدودو فالتخا دنهدرارق ىناسفن ىاهاوه ىورو

 هرانك ناركيدزاو دنشوخ لد دوخ لامعاو راكفا هب ىتيعمجره ' َنوُحرَف ُمُيَدَلاَمِ ِبْزِح

 .دنهدىمرارق ءازهتساو نعل درومو نمشدار نانآ اسب هجو «دنيوج ىم
 مود مامازا ''تيقوتلا نع ىهنلاو صيحمتلا باب»رد ١1١ دلجم راحب باتكرد

 هك هعقاو نآ» :دومرفىم ترضح نآ مدينش تفك ىوار هك هدش تياور مالسلا هيلع
 ىورركيد ضعبزا امشزا ىضعب هكنآزا دعب ركم دوش ىمنر هاظ دنرادار نآراظتنا مدرم

 امشزا ىضعب ىتحو .دزادنا ىركيد ىور هب ناهد بآو ديوج ىرازيب و دوش نادرك

 .«دنمانوكغورد ار ىضعب امشزا ىضعبو (دهد ازسانو شحفو) دنك نعل ارركيد ضعب

 ات ددرك ىكي ىكدنز ردرشب دصقمو فده هك تسا نيا هب عزانتو فالتخا عفرو

 داجيا تبحمو تدوم و دوش رارقرب ناشنايم ىردارب و تّوخا ءدورب نايمزا فالتخا

 ىوريبو داعمو ديحوت هب داقتعاو ناميا هارزا هك تسا «هللا» دصقمو فده نآو ددرك

 هعماج ترايز رد و .ديآ مهارف نيعمجا مهيلع هللا تاولص وا ىايصوا و ربمغيي زا

 ١ مورلا نينو .67 .نونمؤملا . 1

 . 0ص ١١5١ .ىنامعن تبيغزا لقن

 نفح



 قر

 موس دلج .هبدن ىاعد حرش

 هليسو هبو «ةقرفلا تفلتئاو ةمعتلا تمظعو ةملكلا تّمت مكتيالوب و» ىناوخ ىم

 كرزب تمعنو ديسر لامك هب (هيهلا فراعمو ديحوت) هملك امش ىياوشيب و تيالو

 .تشك لدبم داحتاو تفلا هب ىكدنكاري و «ديدرك اطع قلخ هب نيد

 تافالتخا هنوك نيا ىنيد بادآو نئس جيورتو مالسلا هيلع ترضح نآ مايق هبو

 ٍلِغ ْنِم ٌمِهِروُدَص يف ام اَنَعَرَنَو » دريكى م رارق هفيرش هيآ نيا قادصم و دوشىم فرطرب
 وروهظ تكرب هبو .دندرك ناردارب ءمينك فرطرب اههنيك ناشياههنيسزاو ...٠ ًاناوْخِ

 مكلف هللا ةقن اور ذاق ٠. دوش ققحم هيآ نيازا ىكرزب قادصم ترضح نآ مايق

 ريار ذقت تيم و ازيم» انزل دعيج و قكتحاد لكررام قاف فلا كاد عظم |
 تبهوم هبو داد دنويب ار ناتياهلد ادخو ديدوب نمشد امش هك ىعقوم ديروأ داي ناتدوخ

 .ديدش ردارب مهابوا



 نايينلا دانيا دايبنالا لسني بئاظلاوبا)
 .(ديامن هبلاطم ار ناربمغيب دالوا و ناربمغيب نوخ هك ىمقتنم نأ تساجك)

 فياظو هلمجزاو تسا هدش لامياب نوخ ىنعم هب لحذ عمج :«لوحذ» - حرش

 0 ا

 رد دنوادخ «دندرك ديهشار نانآركنم زا ىهنو فورعم هبرماو ىهلا نيد غيلبت تهج
 ًأاقيرَفَو اوُبَذَك أقيرف ْمُبّسُمْنَأ ىَوهَت ال ال امي لوس : ف ءا عام ١. :ديامرف ىم ميرك نآرق

 ار ىاهدع دروأ دوب ناشسفن ىاوه اب فلاخم هك ىمكح ىربمغيب تقوره ' َنوُلُتمَي

 ىسومو بيعشو طول و حلاصو حون دننام ىهورك دنتشكى مار ىاهدعو هدرك بيذكت
 لاثماو الغ اها ىيحي ترضح لاثما ارركيد هتسدو دندرك بيذكتار مالسلا مهيلع .. ..و

 .دندناسر لتق هب اروا

 هجرد هب قح هاررد هك نانآ نادنزرفو ناكدازربمغيبزا ىهاوخنوخ و ماقتنا هلمجزاو

 الإ ام ام» دندومرف مالسلا مهيلع راهطا همئا نوج دشابىم ءدنديسر تداهش هعيفر

 نيسحلا نب ىلع نب ديزو نيسحلا ىنبو نسحلا ىنبزا ناشدالواو ”«ٌلوتقموا ٌمومسم

 دنديسر لتق هب سابعلا ىنبو هيما ىنب روج ىافلخ هليسو هب هك ...و ديز نب ىيحيو

 .تسا هدنكاري ىمالسا دالبرانكو هشوكر د ناشروبقو

 .رثالا ةيافك زا لقن 7١73و 5١5 ص ديدج راحب "7 .؟
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 البركي لوتقملا مّدب بلاطلا نيأ)

 .(دشك ماقتنا ار البرك ديهش (شراوكرزب ّدج) نوخ هكنآ تساجك)

 نيدلا لامك باتكرد تسا «مقتنملا» ترضح نأ باقلا هلمجزا هك نادب - حرش

 قاحسا نب دمحا هب تيلوفط نس رد ترضح نآ هك هدش تياور هللا همحر 'قودص
 بقاثلا مجن باتك ردو «هئادعا نم مقتنملا و هضرا ىف هللا ةّيقب انا» :دومرف ىرعشا

 هبطخ ردو دنكىم لقن نينج ١748 هرامش هب ترضح نأ باقلاو ءامسا رد "ىرون

 ."نيملاظلا نم مقتنملا هّنِإ الأ» بانج نآ فاصوارد تسا ادخ لوسر هيريدغ

 دئاوفو دصاقم هلمجزا هك دوشىم هدافتسا تاياورورابخا ىضعبزا هكناأ لصاح

 رظن زا هك ىناسكزا تسا ماقتناو ىهاوخنوخ مالسلا هيلع ترضح نأ مايق و روهظ

 دنيآىمرامش هب ها نيسحلا هللادبعوبا شراوكرزب دج نيلتاقزا لامعاو قالخاوراكفا

 .تسا نانمؤم بولق ندادافشزينو

 :هكرابم هيآ نيا ليوأترد هك هدش لقن مالسلا هيلع مجني مامازا ”ىشايعريسفترد

 '؛اروُصْنَم َناَك ُهّنِإ لئَقْلا ف فِرَسُي لق ًاناطَلُس هيلو انَْعَج دَقَف اموُلظَم َلَتُق ْنَمَو ...»
 رد سي ميدادرارق ىنوناق تنطلسو تردقوا ىارب ام دشكب ار ىهانكىب هك ىسكو

 و ىداهو داوج ماما باحصازاىمق ىرعشا دعس نب قاحسا نب دمحاو .قودصلا ةبتكم باج 7/5 ص ١

 لب ىكيدزن رد شربقو تفرب ايندرادزا القي ىركسع ترضح نامز رد دناهتفكو تسا مالسلا مهيلع قركسع

 .دشابىم نارتخاب باهذ

 .59 ص .؟

 .718 ص ؟* دلجم راحبزا لقن هب ١9١ ص مود دلجم .""

 . 77” .ءارسإلا .*

 نصضت



 نمضي

 البركب لوتقملا مّدب بلاطلا نيأ)
 :(قادصم) دومرف .تسا ىرايو ترصن دروموا هتبلا هك دوشن زواجت دح زا ىزيرنوخ

 و .دنكىم فارسا لتقردوا هك دوشىم هتفك هكنآ ات دشكىمو :؛ديامنىم بلط اروا

 لتقرد فارساو ءتسا مئاقوا مد ئلوو تسا مالسلا هيلع نيسح لوتقم :دومرف هاكنآ

 ىصخش هكنيا ات دياينرس هب ايندو «ًاروصنم ناك هنإ» دوش هتشك لتاقريغ هك تسا نآ

 و طسقزا ار نيمزو دوشزوريب - نانمشدربو دنك مايق مالسلا مهيلع ادخ لوسر لازا

 .دشاب هدشريروجو ملظزا هكنانجمه ءدنكري لدع

 مدرك لاؤس مالسلا هيلع متشه مامازا ':تسا هتفك هك هدش لقن ىوره بلاطوبازاو

 هك ىتقو :دومرفو هدش تياور مالسلا هيلع قداص مامازا هك ىثيدح هرابرد ىيوكى م هح

 اهنآزا ناشناردي لامعا هطساو هب مالسلا هيلع نيسح نالتاق نامدودزا دنك جورخ مئاق

 رزو ةرزاو رزت الو» :ديامرفىم دنوادخ متفك تسا نينج نيا :دومرف ترضح ؟دشكىم

 :دومرف ؟ تسيج نأ ىنعم «درادىمنرب ار ىركيد (هانك راب ىراب لماح جيهو» «ىرخا

 نيسح نيلتاق هيرذو لسن نكيلو تسا قداص شراتفكو نانخس مامترد دنوادخ

 رهو .دننكىمراختفا نادبو دندونشخ و ىضار ناشناردي لاعفاو اهراك هب مالسلا هيلع

 رد ىسكركاو «دشاب هداد ماجنا ار نأ هك تسا ىسك نوجمه دشاب ىراك هب ىضار سك

 شيب مه ىضار صخش دشاب ىضار لتق نادب برغم ردركيد سك و دوش هتشك قرشم

 هب تياضر هليسو هبار نانأ درك جورخ هك ىتقو مه مئاق هتبلاو .تسا لتاق كيرش ادخ

 هك هدش تياور مالسلا هيلع مشش مامازاراسي نب ليضفزا 'راحب ١7 دلجم رد

 لاو تيوط ذنمرشدت مل ةيارو "ءةّصف الو بهذبوهامو ناقلاطلابرنك هل» :دومرف

 .رابخالا نويعو ؛عيارشلا للع زا لقن 7١١ ص 6م" ١.

 .47 هرامش ثيدح 707 ص ه7 .17/4ص .؟
 زا ق..و ”١٠؟ ىافوتم ىفوك مثعا نبا خيرات باتك زا همغلا فشك زا 68 ص م6 دلحمو .”6ا/ ص 7.6١

 نم تسيل ازونك اهب لجوزع هلل ّنإف ناقلاطلل ًاحيو» :دومرف هك دنكىم لقن نينج مالسلا هيلع نينمؤملاريما
 وابحرم «نامزلارخآ ىف ىدهملا راصنا اضيا مهلو هتفرعم ٌقح هللا اوفرع نونمؤم لاجر اهب نكلو ةضف الو بهذ

 ىنادرم رايد نآرد نكلو هرقن هنو تساللط هن هك لجورع دنوادخ ىارب ىياهجنك اجنآرد هك ىناقلاط هب اتفكش



 فش

 موس دلج «هبدن ىاعد حرش

 هللا ليبس ىف اولتقي نأ نوتمتيو ةداهشلاب نوعدي - لاق نأ ىلإ - ديدحلاربُر مهبولق َنأك
 تساالط هن هك تسا ىجنك ناقلاط رد ترضح نآ ىارب «نيسحلا تاراغل اي مهراعش

 ركيدو هدشنزاب نونكات هدش هديجيب هك ىعقوم نآزا تسا ىمجربركيدو «هرقن هنو
 هكنا ات - تساراوتساو مكحم تخسم نهأ هراي نوجمه ناشياهلد هك دنتسه ىنادرم

 نانآراعشو «دنوش هتشك ادخ هاررد هك دننكىموزرآو دنورىم تداهش هبور - دومرف

 .تسا «نيسحلا تاراثلاي»

 اي» ترضح نأ باحصا راعش هك تسا ىورم ناذاش نب لضفزا تبيغ باتكردو

 .تسا «نيسحلا تاراثل

 سوواط نب ديسزا ًارهاظ هك راحب 7١ دلجم رد هلوقنم هعماج تارايززا ىكيرد

 راصبالا نع بئاغلا «ملاعلا مامالا ىلع مالسلا» :تسا هتفك ترضح نآ هرابرد تسا

 رايخالا ةّيقب ءراكفالا ىف رضاحلا و ءنويعلا نع بئاغلا و راصمالا ىف رضاحلاو

 تاراث ايراعشب ىدانيو ءراتسالا ىذ مارحلا هللا تيب ىفرهظي ىذلا ءراقفلا ىذ ثراولا

 '.«رابج لك مساق انأ ءراتوالاب بلاطلا انأ .نيسحلا

 لامك باتكرد اضياو دنتسه نامزلارخآرد ىدهم نارايو راصنازين نانآو ادخ هب لماك تفرعمو نمؤم دنتسه

 الو بهذ الزونك ناملاطلاب هلو» :دومرف هك هدش لقن هلآو هيلع هللا ىلص ادخ لوسرزا 728 ص قودص نيدلا

 04 هبطخ حرش رد "8 ص ٠ ج هغالبلا جهن حرشرد ديدحلا ىبانباو .ايهمو هدامأ ناراوسو نادرمو كباج

 تسا ىجنك ناقلاط رد دمحم لآ ىارب اققحم» :دومرف هك دنكىم لقن مالسلا هيلع نينمؤملاريمازا «محالم»

 مايق ادخ هزاجاو نذا هب هك دنقح نايعاد نانآو تخاس دهاوخ راكشاأ ار نأ دريك قلعت ادخ تيشم تقوره هك

 .«لنيامن توعد ادخ نيد هبار مدرمو دننك

 .«ةعساتلا ءاعدلا» .سوواط نب ديس هيعدازا لقن 1473 ص ٠١ .775ص ١.



 (ىرتفاو هيلع: ىدتعا نم ىلعروصنملا نيأ)

 اسبو ىدعتو ملظ راوكرزب نآرب هنوكج هك بلطم نيا ندش نشور ىارب - حرش
 هج ماماو تسنادار تماما ىنعم دياب ادتبا دوش ىم هداد ترصضح نآ هب غورد تبسن

 هصاخو هماع ىاملع - نيقيرف قافتا دروم هك تماما فيرعت هك نادب .تسا ىسك

 و نيدلاروما ىف هللال وسر نع ةفالخ ةيهلالا ةسايرلا ىه ةمامالا» هك تسا نأ تسا -

 مامترب نأ ىوريي هك ايندو نيدرومارد ادخ لوسر بناجزا تفالخو تباين هب قلخ

 .(تسا بجاوو مزال تما

 َمَل ْنِإَو ىَبَر ْنِم كل للا ت1 رتل اكن :ديامرف ىلاعت ىادخ هكنانجمه

 هب هك'«َنيِرِفَمْل َمْوقْلا ىِدْهَيلةّنلا نإ سياّملا نم كٌمِصَْيُهَناَوُهَتَلاَس تحل اك

 ريدغ لول 9 ا هماع قيرطزا هدراو رابخا بحجوم

 يو ا 2000000
 بوجو اريز دنشاب ىم نيموصعم همئارمالاولوازا دارم هدراو رابخا و ريسافت بحجوم هبو

 رما لعف كي هب هلآو هيلع هللا ىلص ربمغيب تعاطا بوجو دننامهرمالاولوا تعاطا

 (ىناسرنو) ىنكن لمعركا هك ناسرب هدش لزانوت هب تراكدرورب فرطزا هكار هجنآ مركم لوسر ىا .ا/ «ةدئاملا ١.

 .دنكىمن تياده ار نارفاك ادخو دنكىم ظفح مدرمّرشزا اروتادخو ىاهدناسرن ار راكدرورب ماغيب الصا

 .ار ناتدوخ زارمالاولواو لوسر ديرب نامرفو ار ادخ ديرب نامرف دياهدروأ ناميا هك ىناسك ىا .04 .ءاسنلا .؟

 نضوكعإ



 نضر
 يب ا سيو سس سا للا

 تاكلم رظن زا هك دنتسه ىناسك رمالاولوا قيداصم هك درادىم مولعم و دش هدروأ

 لعف كيو ديآ باسح هب هيلع هللا تاولصربمغيب ىورييو تعاطا نامه مه نانآزا

 .دوش قبطنم ودره هبرما

 ار ىماقم نينج ىاعدا نامز و رصع ره رد هك تسرياوه مدرم ءاعدا و ءدنكذدنا نأ

 نأ تبيغزا دعب هكنانج دوشىم ايلوا نآ هب هك تسا ىدعتو ملظ نيرتكرزب دننكىم

 ىدعتو ملظ مسق كي دوخ نياو «دنوشىمو هدش ماقم نيا ىعدم ىنادايش ترضح

 .تساهدش ترصضح نأ هب هك تسا

 نأ فرط زا هصاخ تباينو ترافس ىاعدا ارتفاو غورد هب مه ىاهدع اسب هجو

 هرود نارد اهنأ تييباب ىاعدا هك ناركيدو 'جالحو ىناغَملَش دننام دنيامنىم ار راوكرزي

 تبيغ رد) ترضح نأ صاخ بيان ىتخبون حور نب نيسح هليسو وي هربصعو

 مهريخا هنمزا نياردو :تيعف وداَبَض نانآ نعل رد ىعيقوت هسدقم هيحان زا ىرغص

 مه تيهولاو توبن ماقم هب اعدا هبار دوخ ىتحو تسا هدش تيبابو ترافس ىاعدا

 .دناودش حضتفم هعيش هعماج نايمردو دناهدناسر

 رقازعلا ىبا نبا هب فورعم ىلع نب دمحمواو ؛قارع طساو ىحاون رد تسا ىدابأ ناغملش هب بوسنم ىناغملش ١.

 تسد هب 77١7 لاس هبو .ديشك داحلاورفك هب شراك سيسو .دومن تلاكوو تيباب ىاعدا ادتبا هك تسا

 ىتحو لولحو هحابا هب لئاق مه جالح روصنم نب نيسحو .دش هتشك ىسابع هفيلخ هللاب ىضار دمحم
 هتشك هللاب ردتقمرفعج تسد هب 704 لاسو دوب هدومن ترافسو تباين ىاعدا ادتبارد دنيوكو دش تيبوبر

 .تسا لالب نب ىلع نب دمحمو ىخرك لاله نب دمحاو ىريمن دمحمو ىعيرش دمحموباركيدو .دش



 .(دوش تباجا (شياعد) دناوخب ار ادخ ىتقو هك ىّرطضم نأ تسا اجك)

 لوحموا هدهع هب ىتيرومأم و فياظو هتبلا دشاب هبترمو ماقم ىاراد هك ىسك - حرش

 نايم رد ىعدارو عنام هك دهد ماجنا ار هلوحم تيرومأم دناوتىم ىتقو واو ءدوش ىم

 شاهلوحم فياظو ماجنازا ار واو دنشاب هدومن بصغاروا ماقم ناركيدركا هك دشابن

 نمشد ىرايسبزاو دشاب هتشادنار تيرومأم ماجناو دوخ قح ذخارب تردقو دنرادزاب
 نينج هتبلا دنك ىفرعم هدش لوحم ودب هك ىتيرومأمو ار دوخ دناوتن ىركيد تاهجو

 .دوب دهاوخ رطضم ىسك

 و نآرق غلبمو ادخ تجح هك ىسك تسا نيازارتمهم ورتتخس رارطضا مادك

 دنهاوخ ىم هنوككج تسرياوه قفانم مدرمو روج ماكحو اسؤر دنيببو دشاب ىهلا ماكحا
 خسم ار مالسا نيدو دنرادرب نايمزا ارربمغيب بادآو ننسو دنهدرييغت ار نآرق ماكحا

 .دنيامن مادعاو هجنكشو دنهدرارق رازآو تيذا دروم مه اروا نادنمقالعو نارايو دننك

 :ىناوخ ىم (5) هرامش هعمج و ىحضا ديع زور ىاعد رد هيداجس هفيحص رد

 ىتلا ةعيفّرلا ةجرّدلا ىف كئانما عضاومو كئايفصاو كئافلخل ماقملا اذه ّنِإ مهللا»

 نيبولغم كؤافلخ و كتوفص داع ىتح - لاق نا ىلإ - اهوّرتبا دق اهب مهكصصتخا

 تاهج نع ةفّرحم كضئارفو ًاذوبنم كباتكو ًالّدبم كمكح نوري نيزتبم نيروهقم

 .«ةكورتم كّيبن ننس و كعارشا

 ووت ىافلخ صوصخم زامن ندراذك و هبطخ ندناوخ) ماقم نيا ايادخ راب)

 نضرخو



 نضر

 موس دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 هك ىاهداد صاصتخا نادب ار نانأ هك ىدنلب هبترمرد تساوت ىانما ماقمووت ناكديزكرب

 ناكديزكرب (قوقح نآ ندوبررثاردو) :ديوك هكنآ ات - دناهدوبرار نأ (نيبصاغ هنافسأتم)

 و دندرك ليدبت اروت مكحو ءهتفر تسدزا ناشقح و روهقمو بولغموت ىانماو افلخو

 ننسو بادآو دندومن فيرحتوت نشور ىاههارزا ار تتابجاوو دنداهن رانك اروت باتك

 .(دنتخاس كورتمار تربمغيب

 وسلا وكي ُهأَعَد اًدَِرَطْضُمْلا يف م ١ هكرابم هياريسفت رد اراحب ١ دلجم رد

 مالسلا هيلع قداص ترضحزا 'َنوُرَكَدَت اماليَِقِهَّل َمَم هلأ ِضوَألا ءاَمَلْخ ْمُكُلَعجيَو
 تسمالزان (مهيلع هللا تاولص) دمحم لآ مئاق هرابرد هيأ نيا» :دومرف هك تسا هدش تياور

 زامن تعكرود هك ىماكنه تسوارطضم مسق ادخ هب (هدرك اديب لماك قادصم ىنعي)

 تباجا ار شياعد ادخو دنك اعدو دناوخب ار ادخو دهد ماجنا (ميهاربا) ماقمرد هكمرد

 .«دنادرك نيمز رد دوخ هفيلخ اروا ءدزاس فرطرب اروا ىراتفركو تنحمو ديامن

 دراو دنك جورخ مئاق نوج» :دومرف هك 'هدش تياور مالسلا هيلع مشش مامازازينو

 زامن زا سي «دروأىم اجب (ميهاربا) ماقم رد زامن تعكر ود و دوش ىم مارحلا دجسم

 ور هبو دنكىم ىرازو دناوخىم ار ادخو دربىم الاب نامسأ تمس هبار دوخ ىاهتسد

 ُبيِجُن نم ١ :ليامرف ىم هك تسا لجوزع ادخ نخس نامهو (دورىم هدجس) دتفاىم

 'َنوُرَكَدَ امالي ِّلل َممُةلِإَأٍضْرَأْلا َاَلُخ ْمُكَلَعْجيَو وسلا ُفِشكَيَو اعد ادَِرَطَصُمْلا

 و دزاسىم فرطرب ار مغو جنرو دناسرىم تباجا هب اررطضم ناكراجيب ىاعد هكنآ اي

 ىكدنا طقف تسه ىيادخ اتكي ىادخ دوجو اب ايأ دهدىمرارق نيمز نانيشناج ارامش

 زا - قوف تياور نامه ليذ - هحفص نامه رد نومضم نيمه هبو .(دنوش ىم ركذتم
 .هدش لقن مالسلا هيلع مجنب ماما

 تباجا هكنآ اي (دنتسه شتسري لباق اهتب ايآ) تسا نينج هيآ ىنعمو .ىمقريسفتزا لقن 58 ص 01.137؛ص ١.

 .درادىمربرطضم صخش زاار تنحمو دناوخب ار وا هك ىتقو ار ىعقاو هدنامرد دنكىم

 .27 ؛لمنلا .؟
 .ىكجارك دئاوفلازنك زا لقن 04 ص 1.1١68 ص ."

 .؟ ؛لمنلا .؟



 (ىوقتلاو ٌربلاوذ قئالخلاردص نيأ)

 :(تيسا ىوقتو ىراكوكيت لهاو قاكنيزلا نيقتردصو ارضي ةكلأ تاج
 ىنعي دشاب هتسجربو هتسياش دياب راتفرو قالخارظنزا ادخ تجح هتبلا - حرش

 شراتفرو لاعفا ءدشاب هميمذ تافصو هليذر قالخازا هزنمو ىناسفن تالامك عماج

 ره رد هك دوشىم اراد ىسك ار تيالوو هيهلا هماع تساير اريز دشاب هديدنسي ووكين

 و ىكتسياش دشاب قالخاو تافص نآزا ىكي دقافركا ءدشاب قيالخ دمآرس ىبوخ تفص

 ّقَحلل لإ ىدهَي نم .» :ديامرفىم لاعتم ىادخ هكنانجمه درادنار تيادهرما تيلباق

 باعها هك ني ابأ نراك يكس كل هن ىدتن أ ققوتألا و2 قيقا دع
 دوخ هكنآر كم دنكىمن تياده هك ىسك اي تسارتراوازس و ازا ىوريب دنكىم قح هب
 .دينكىم مكح هنوكج دوش ىم هجار امش سي دننك شيئامنهارو دوش تياده

 عماج هك ددرك ىدصتم دياب ىسكار قلخرب هيهلا تساير ماقم نيا هكنآ هصالخ

 لا نم ربلا نك ود .» دشاب هيأ نيا لماك قادصمو ىيوكينوّرب

 نار نككاتلا ايلا و ِقْرُقْلا ىِوَذ ِهْبُح ىلَعَلاَمْلا َقآَو َنيِبَّنلاَو ٍباَتْكْلاَو ِةَكْيالَملا

 ل اذ ْمِحِدهَعب َنوُفوُمْلاَوةاَّبلا َقَآَ ,ةالّصلا َماَقَأَو ٍباَقَرلا فَو :َنيلْياَّسلاَو ٍليِبَّسلا

 ”'َنوُقَّتْمْلا مه يأ و انس قل كلا نيانلا قيجف 2 لوما نو عيبا

 لا

 ناربمغييو باتكو ناكتشرف وركيد زورو ادخ هب هك تسا ىسك نآ (راكوكين و) ىكين نكل .17/ا/ .ةرقبلا .؟

 ناريقفو ناكدنامرد هار هبو نانيكسمو ناميتيو ناشيوخ هب درادىم تسود هكنيا ابار لامو تسا هدروآ ناميا

 شيوخ ناميي هب دنتسب ناميب نوج هك ىناسكو 0 ار تاكزو دراد ايرب ارزامنو دهد ناكدرب ىدانأردو
 نانيمهو دندرك هشيب ىتسار هك نانآ دننانيمهو كنج :ج ماكنهو ضرمو ىتخس رد نارباصو دنشاب رادافو

 نقط
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 موس دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 هب نامياو ترخآزورو ادخ هب ناميازا هدومرف نايب هيآ نيارد دنوادخ هك ىفاصوا

 ناميتيو ىبرقلا ىوذ هب ادخ هب تبحم هبنجزا ىلام ندادو ناربمغيبو ىنامسآ بتك

 ندادوزامن نتشادايربو ناكدنب ندومن دازآو نيلئاسو «ناكدنامرد هار هبو نانيكسمو

 .نمشد ب داهج عقوم ردو ىراتفركو دئادش رد ندركر بص و ؛دهع هب ندومن افوو تاكز

 هك دنكىم اديب ىناسك هب صاصتخا لمكاو متاوحن هب فاصوا نيا عامتجا هتبلاو

 .دنشاب موصعم

 شيايصوا زارفن هدزايو نينمؤملاريما ؛هدراو رابخاو تايأ بجوم هب صاخشا نياو

 َو اوُقَدَص زل كلوا ا .» :ديامرفىم هيارخارد دنوادخ و .دنشابىم مالسلا مهيلع

 نتيسار هك لهن انامه كعفانصوا ىننا:قاراد هك قيقامعع نبا ىدفيالا قوفتنلا رش ةكشلرا

 .دنناراكزيهري دوخ نانيمه و دناهدرك هشيب

 - ءادفلا هل انحاورا - رصع ىلو هب رصحنم نامز و رصع نيا رد فاصوا نياو

 هكرابم هيآ نيا لماك قادصمو ىوقتوّرب بحاص تسواو تسا نأ عماج هك دشابىم

 و تسا ندوب سرتادخ هتسياش هك نانجنآ ديسرتب ادخزا '«...ِهَتاَقت َّقَح هللا اوُقَت ا

 .تسا ققحم ترضح نأ هرابرد هيأ نيا

 زا ديوك ىوار هك هدروآ ىتياور «هتاقت ٌقح هللا اوقتا» هفيرش هيأ ليذرد ناهربريسفترد

 نيا هب هك مسق ادخ هب» :دومرف مديسرب هيآ نيا ىنعمزا مالسلا هيلع ىلع نانمؤمريما
 مييام ىرآ ءادخ لوسر تيب لهاركم دناهتخاسن ققحم ار نأ قادصمو هدركن لمع هيأ

 و ميتسين نادرك ورزكرهو ميرازكركش ارواو «مينكىمن شومارفو ميتسه ادخ داي هب هك

 .«مينكىمنوا ىنامرفانو هدرك تعاطا ارادخو «مينكىمن نارفك

 .17/ا/ ؛ةرقبلا ١.



 (ىنطصملا َئنلا نبا نيأ)

 (هديزكرب ربمغيب رسب تساجك)

 اهيلع هللا مالس ارهز همطاف دالواو نادنزرف ميرك نآرق تايآ ىضعب بجوم هب - حرش

 دنزرفودو '( ...َمُكَءاَتيَأَ َتماَتبَأْ َعَّدَت دم اَوَلاَعَت لقَف .» ديامرف هكنانج دنربمغيب نادنزرف

 قافتا هبو :«هدناوخ دوخ نادنزرف 0و ءار مالسلا هيلع ىلع

 ند ناز رد ارح نار انش ان هلم بورد اذن دير هب هياط :ةصاخلا فز يعفي هاجت
 نايب نيا اب سي .دوب هدرواين هارمه هب ىدالوا مالسلا مهيلع نيسحو نسح همطاف دنزرف

 لجع)ر صع ىلو ترضح و دنربمغيب نادنزرف زا مه نانآ ىاهدالوا هك دوشىم مولعم

 .دنوش ىم بوسحمربمغييرسي نيقي هب (فيرشلا هجرف ىلاعت هللا

 لصاو تسا ىزيج صلاخ ندرك باختنا ىنعم هب «ءافطصإ» : ىفطصملاو

 تاكو هاير ىدعتا و ىطضي و دتاو وويتخ را ايو ضلاخ ينعم ةيراقصا

 احوُنَو مد َتْطَصا َهَّللا َنِإ ١ هميرك هيأ لومشمو تسا مركاربمغيب باقلازا ىكي هك هدش

 ميهاربا لآو حونو مدآ ادخ هتبلا) ىنعي «دشاب ىم '«َنيِمْلاَعْلا ىلَع َناَرْمِعَلآَو ةيهاركا لاو

 .(ديزكرب نايناهجرب ار نارمع لآو

 .7”7 .نارمعلا .؟

 نهض



 (ىضترملا يلع نباو)
 .(ىضترم ىلعرسي تسا اجكو)

 ىمهوجو «ئلع» مان نيا هب مالسلا هيلع بلاط ىبا نب ىلع ىراذكمان رد - حرش
 دنوادخ مانزا مان نيا هكنأ هلمجزا 'هدشركذ ىتبسانم هب اهنآزا مادكره هك هدش لقن

 هك ار ىبش نأ حبص ”تسا تياور ردو '«هتفاي قاقتشا «ميظعلا ىلعلاوه و» لاعتم

 دش هبعك هناخ دراو ناداشو لاحشوخ شردي بلاطوبا دش دلوتم مالسلا هيلع ىلع

 .دنكىم ادن هك دينش ار ىفتاه

 ىضَرْلا رّهطملا رهاطلا و ىكُرلا دلولاب امتصّصخ

 ّىلعلا نم قتشا ىلع ىلع خماش نم همسا نا

 هلمج زا هدش ركذ ىتابسانم مه مان نيا هب راوكرزب نآ ىراذكمان رد - ىضترملا

 .هلوسرو هللا ةاضرم هرما عيمج ىف عبقي مالسلا هيلع ًاّيلع ناك: :ديوك سابع نبا هكنآ
 وادخ ىاضروريب شياهراك مامترد مالسلا هيلع ىلع نوج '«ىضترملا ىّمس كلذلف

 هديمان ىضترم هب تهج نيازا دركىم تعباتم نآزاو دوب هلآو هيلع هللا ىلصربمغيب

 ” .هدشركذ مه ىركيد هجوو .دش

 ركيدو .مالسلا هيلع ىلع هبطخ نوماريب رد مجني مامازا .ديزي نبرباج زارابخالا ىناعمزا لقن *8 صراحب ١

 .عيارشلا للعزا لقن
 .بقانمزا لقن 04 صراحب

 .لئاضف باتك زا لقن ٠٠١١ ص راحب ”0.7

 .بقانمزا لقن ٠1١ صراحب ”0.*

 .بقانمزا لقن 04 صراحب "0

١ 



 (ءاّرغلا ةجيدخ نباو)

 .(راوكرزب و ماقم دنلب هجيدخ دنزرف نأ تسا اجكو)

 .تسا لالجو تمظعزا هيانك «ءاّرغ» تفص نياو - حرش

 هللا ىلص ادخ لوسر هك دوب ىنز لوا ىّرعلادبع نب دسا نب دليوخ تدب هجيدخ
 واو تشاد رارقربمغيب هقالع دروم تخس لاح نيااب '... درك جاودزاوا اب هلاو هيلع

 بقلم هرهاط هب تيلهاج نامز ردو "درك رايتخا مالسا هك نانز زا تسا سك نيلوا

 هعيش - نيقيرف تاياورورابخارد هك سبردق نيمهوا ىكرزبو نأش تلالجردو هدوب

 نيرتهب» :لندومرف هكنانج دناملاع نانز نيرتهب هك تسا نزراهجزا ىكيوا - ىنسو

 ردام نارمع تنب ميرم «نوعرف نز محازم تنب هيسآ :دنشاب نزراهج تشهب لها نانز

 هللا لوسر تنب همطاف «مالساربمغيبرسمه دليوخ تدب هجيدخ «إلِإإ ىسيع ترضح
 ' .تسا مالسلا هيلع بلاط ىبا نب ىلعرسمه

 ىفاكو '.«اهيلإ نكسي هللا لوسر ناكو مالسإلا ىلع قدص ةريزو ةجيدخ تناكو»

 ىافوتم .ىرذالب دمحا هك دنكىم لقن نينج بقانمزا 11١ ص ؟؟ دلجم راونالاراحب باتك رد ىسلجم موحرم ١.
 رفعجوباو ىفاش باتك رد .8”67 ىافوتم .ىضترم ديسو ناشباتك رد ."”07 ىافوتم .ىفوك مساقلاوباو 10

 درك جاودزا هجيدخ اب ىتقو هلآو هيلع هللا ىلص ربمغيي هك دناهدرك لقن نأ صيخلترد .؟٠28 ىافوتم .ىسوط

 بنئيزو هيقر هك هدمآ عدبلاو راونالا باتكودرد هك تسا ىبلطم نآ ديؤمو .دوب هركاب ىنعي ءارذع هحيدخ هك

 .دندوب هجيدخ رهاوخ هلاه نارتخد

 مالسا نامز ناردو «اهثلا اناو هحيدخو هّللال وسر ريغ مالسالا ىف دحاو تيب عمجي ملو» :ليامرف ىم هغالبلا جهن

 .مدوب ناشيا موس نمو هجيدخو ادخ لوسر هناخركم دوب هدماين ىاهناخرد

 .ركيد بتكو 7١09 ص لاصخ ."“

 هجيدخو ىنعي .ق..ه١0١ ىافوتم ىزاغم بحاص فورعم خروم قاحسا نبازا لقن ١ ص ديدج راحب ١٠ دلحم .*
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 نفح
 مما ا لا ااا ايا سس سس لل

 موس دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 هار نياردو هدوبوا نيدو مالساربمغيب نابيتشي هكنياوا تلالجو ىكرزب رد تسا

 .هدرك جرخ هار نيارد مه ار شلاوما هدش لمحتم ار ىتامحزو تامدص

 ربمغيب ىومع بلاطوبا هك (ترجهزا لبق لاس هس تثعب مهد) لاس نامهردو

 .دش نفد نوجحلا ناتسربقردو تفر ايندرادزا ىدنجزا سب مه هحيدح ءدرك توف

 ود نيا نداد تسدزاو ءدمآش يب نيازا هيلع هللا تاولص مركاربمغيبرثأت هطساو هبو

 :لفووك «نزحلا ماع»ار لاس ناراكددمورايو ىماح

 هبوا مان تقورهو دركىم ديجمتو فيرعتوازا مركاربمغيب .هجيدخ توفزا سيو

 درك داي اروا امروضح رد ىزور» :ديوك هشياع .دركىم ترفغم بلط شيارب دمآى م نايم

 توعدو دندوبرفاك مدرم هك ىتقو» دومرف نم باوج رد مدرك ضارتعا نمو دش نايركو

 ,تفرك هاني رد ارموا دندنار دوخزا ارم مدرم نوجو ءدروآ ناميا نم هبوا دندركن لوبق ارم

 '.«درك قيدصت ارموا دندرك بيذكت مدرم نوجحو

 نآ دوجو هب مه مركاربمغيبو .ديشكىم شود هب تقادص ابار نآ تفرشيب نيكنسرابو دوب مالسا نابيتشي

 .تفايىم نيكست شيمارأان
 .همغلا فشك زا لقن 768 ص ديدج راحب ١.6



 (ىربكلا ءارهّرلا ةمطاف نباو)

 .(ملاع نانز نيرتكرزب ءارهز همطافرسب تساجكو)

 لقن ىتاياور امهيلع هللا تاولص همطاف هب مركاربمغيبرتخد هيمست هجورد - حرش

 ادخ لوسر زا شراوكرزب ناردب زا اضر ترضح زا اراحب مهد دلجم رد هلمج زا هدش
 لجوزع دنوادخ ات مديمان همطاف ار مرتخد نم» :دومرف هك هدش لقن (مهيلع هللا تاولص)

 .«دنادرك ادج منهج شتآزااروا ناتسودووا

 سابع نبا شدجزا شناردبزا - ىسابع هفيلخ - نومأم هك تساركيد تياورردو
 :تفك ؟هدش هديمان همطاف ؛همطاف ارج هك ىنادىم ايآ :تفك هيواعم هب هك درك لقن

 مدينش «دنبايىم تاجن منهج شتآزا شنايعيشووا هكنأ ىارب :تفك سابع نبا «هن

 ' .دومرف ىم ار تهج نيا ادخ لوسر هك
 ردو .تسا هدنشخرو نابات ىنعم هب تسا ءارهز راوكرزب نياركيد ىاهمانزا ىكي

 "راحب مهد دلجم رد هلمجزا هدش لقن ىهوجو مه مان نيا هب ترضح نأ هيمست هجو

 :همطاف ارج مديسري مالسلا هيلع مشش مامازا :ديوك هك هدش لقن ىطاباس رامعزا

 لاعتم دنوادخ تدابع هب دوخ بارحم رد هك ىماكنه نوجح» :دومرف ؟هدش هديمان ارهز

 لها ىارب ناكراتسرون نديشخرد لثم هب دشخر د ىم نامسآ لها ىارب شرون دزيخ ايب

 '.تساهدشركذ مه ىركيد للعو هوجوو .«نيمز

 .رابخالا نويعزا لقن 1١ ص ديدج 57” .ءعص ١.

 .رابخالا نويعزا لقن ١١ ص ديدج راحب ؟*" .؟

 .عيارشلا للع و رابخالا ىناعمزا لمن 1١ ص ديدج 57 .ةص ."*

 نضع



 ١؟؟ع

 موس دلج .هبدن ىاعد حرش

 نأ هفسا دقت تفيشور دكا قيد وردك ربك توا فييبلو رمت وحمم صروككلا

 متاوحن هب ار هديدنسب قالخاو هديمح تافص هرّدخم نآ هك نوج دنيوك هك تسا

 رفقا لها فلا دكتم كهذا هللا وزن اكن نيو كر ايطاةن ا ريفون وه راذ:نجكاو

 هللا مالس ءارهز همطاف ترضح هماعو هصاخ زا نيرسفم قافتا هب «'ًاريهظت َمُكَرَهطُ
 .تسين نآرد ههبشو كشو تسا تيب لها نيا قيداصمزا ىكي اهيلع

 اريِذَت ©ِرَبْكْلا ىَدمِإَل اَّنِإ  :ديامرف ىم هك ىلاعت ىادخ لوق رد 'راحب 7 دلجم رد
 ذا نعي عاريه غمس زر ناو: دقي هك ثيسنا اخ كيآ نيرتكزيزا كي ىبااهعبلا هك "هرقل

 قيداصم هلمج زا هك «همطاف ىنعي» :دومرف هك هدش تياور مالسلا هيلعرقاب دمحم ماما

 .تسا نآ دارفاو

 زوظناو هرب ةداوناخ انشا ار ئذنلو نير هك لديهاوخ نما دخاةعلا ثنا نينحةيآ هنمعحرت #8 :تارحلا

 درا ناتكاي تينا هتساقهك
 قيداصم هلمج زاريسفت نيا تسا هدش هراشا هك ىروطنامهو .ىمقريسفتزا لمن 72١”7 ص ١؟ دلجم .١18ص .؟

 :تسنازا ىدرف ليثمتو

 .”عو ”6 نثدملا ."



 (ىتلوعاقرلا كل ىعقو ىاوركفا نادر

 .(دابوت ىماح و رادهكنو ادف مناج و ردام و ردي)

 نينج نأ ىنعمو تنبشا ندرك ادف ىنعم هب لصارد «ىمأو ىبأب» هلمج نيا - حرش

 ار مدوخ و ردامورديب ناجح لاعتم دنوادخ دروأ ىور امش هب ىيالبو تفاركا هك تسا

 رد بطاخم صخش هك دراد تلالد مالك نياو .درادب هدنيايو هدنزاروتو دنكوت ىادف

 .دشاب ىم شدوخ ناجوردامورديزارتزيزع هدنيوكرظن

 بطاخم ندوب هدنز رب تسا فوقوم نأ ىقيقح ىانعمو مالك نيا تحص هتبلا

 ترثك تاود ىلو ءدوش ىمن هذنز ىادف هدرم هك اريز ,هدنيوك ردامو ردي ندوب هدنزو

 هتفك بطاخم زا ليلجت و ميظعت قلطم رد و هدرك اديب ىصصخت عضو لامعتسا

 ندومن تداراراهظاو تسا بطاخم ىكرزب و تلالج طقف روظنمو دوصقم هك دوشىم

 .ميامنوت ىادف ار دوخ ر طخ عقاوم رد هك مدرك ايهم ار دوخ نم هكنيا هب

١١ / 



 (نيبّرقملا ةداسلا نباي)

 .(ىهلا هاكرد نابّرقم ناكرزب دنزرف ىا)

 دشاب ىموق كرزب و فيرش هك دنيوك ار ىسك ىوغل ىنعم بسحرب «دّيس» - حرش

 نييبنلا ةداس» هدش هتفك هكنانج دنيوك دّيس ار ايصواو ءايبنا ء.هيعداو رابخاردو

 ثيدح ردو 'مهيلع هللا تاولص دمحم و ىسيع و ىسوم و ميهاربا و حون :ةسمخ

 ديس ىلع و نيّيبنلا دّيس انا» :دومرف نينجمهو "'«مدأ دلو دّيس انا» :دومرف هك هدمأ

 هلآو هيلع هللا ىلص ربمغيب هك هدش لقنرتاوت هب هماعو هصاخ قرط زا ":«نييصولا

 .«ةّنجلا لها بتابشلادكس نيسحلاو نسحلا» :دومرف

 راتفرو هنسح لامعا هطساو هب هك دنتسه ىناسك ناناو «ناكيدزن ىنعي - نيبّرقملا

 تافصو تالامك هب فصتمو هدنكفاوتري ناشدوجو رد ادخ رونزا ىاهعشا .هديدنسي

 نيبرقم هرمز زاو هدرك اديب برعت لاعتم دنوادخ هب هليسو نيدبو «ءكدناودش هيلاع

 .ىونعم و ىناحور برق هكلب ىناكم برق هناما دناهدش
 ُهَّنَجَو ُنَحيَرَو ٌمْوَرَف © َنيِبَرَقمْلا َنِم َناَك نإ اَّمأَ اا ريسفر راهي نلعك رد

 و قزرو ىتحار سي - دشاب نيبرقمزا [هديسر موقلح هب شناج هكنآ] ركااماو * (ِميِعَن

 ؟مدرك لاؤس هيآ نيازا مالسلا هيلعرقاب دمحم مامازا نم ديوك ىوار .دراد ميعن تنج

 .« ةسمخ ءايبنالا ةداس ْنِإ» ظفل هب داقتعا باتك زا لقن 7/8 ص ديدج باج راحب ١

 .«دوس» هملكر يثا نبا ةياهن باتك .؟

 .بقانمزا لقن ١١ ص «ىبنلا دعب قلخلاريخو ءايصوالا ديسو ىصولا الْقِي هنا» باب راحب لو

 .دئاوفلا عماج زنك زا لقن ؟ ص ديدج "ع .8"”ص .؟

 . 16و84 .ةعقاولا .6

١8 



 نهحإ

 (نيبّرقملا ةداسلا نباي)

 .«تسوازا سب ناماماو نانمؤمريما نآ (لماك قادصم :دومرف

 تسما موتخم قيحر فصو هك ١ «َنوُبَرَمَمْلا اَهِب ُبَرْشَي ان ريترو نيفتممو

 هيلع قداص رفعج ماماو .دنشونىم همشج نآزا نيبرقم هك تسا ىاهمشج نآو

 ” نت ديعف لآ نوبّرقم :تسا هدومرف مالسلا

 ١. .نيففطملا 78.

 .ىمقريسفت زا لقن * ص ديدج 7 .؟



 (نيمركالا ءابجُتلا نباي)

 (ملاع لها نيرتراوكرزب فيرش و ليصا دنزرف ىا)

 قالخا ىاراد هك دنيوك ار ىسك نأ و ليعف نزورب بيجن عمج «ءابجن» - حرش

 فرش وريخ مسق همه ىاراد هك دنيوك ىسك هب ميركو .دشاب هديدنسي تافصو هلضاف

 .تسا تليضفو

 دياب ىمارك ىايبناو نيموصعم همئاو ادخ ىاهتجح ناردام هكلبو ناردي هك نادب

 دشابن ىتسريت بو كرشو ههبش دروم و تسب ناشبسنو دنشاب تسريادخو دحوم

 .(ناكدننك هدجس نايم تئتشك نينجمهو)» 'َنيِدِحاَّسشلا ىف ىَيلَقَتَو ١» :ليامرف ادخ

 نأ بلص هب تسريادخ دحوم نيا بلص زااروا لاقتنا ىنعي نيقيرف تاياور قبط هك
 .ديدىم تسريادخ

 رد هلآو هيلع هللا ىلص ادخ لوسر هك هدرك تياور لبج نب ذاعمزا كلام نب سنا

 ىرونزا ار ام تقلخ ًاشنم دنك قلخ ار ام درك هدارا دنوادخ نوج» :دومرف ىتانايب نمض

 هزيكاب ناردام محرو كاب ناردي بلص زاارامو تخاسرقتسم مدآ بلص ردو دادرارق

 '.«(ميدشنرفكو كرب تساحن هب هدولآ امو دروأ نوريب

 ١. .ءارعشلا 7١19.

 ”.١6 .عيارشلا للع زا لقن 17 ص ديدج راحب

 انركعمل



 (نيّيدهملا ةادهلا نباي)

 .(هتفاي تياده نايداه دنزرف ىا)

 ىّده ...» :هدومرفو تسا مدرم همه ىامنهارو ىداه «نآرق هك ىروطنامه - حرش

 ىكدولآ نانآ سفن هك دوشىم ىناسك لاح لماش تياده تيقفوم ىلو '" ... سياّنلِل
 هجنانج دزاس رونم ار اهلد نأ تياده رونوتري ات دنشاب هزيكايو كاي و دشاب هتشادن

 فيس ناز كش هك بادك نونا" «قيفتنلا ذك هيفا آل تاتكلا كلذ »نيف نم

 مامت ىداه نيموصعم همئاوادخ ىاهتجح نينجمه تسا ناراكزيهري تياده هيام

 ىموقره هكو ”«داه ِمّوَق و لكِلَورِذَنُم َتْمَأ اا هدومرف تشذك هكنانج دنشابىم مدرم

 شيالآىب ناشياهلد هك دوشىم ىناسك بيصن نانآ تيادهو (تسا مزال ىيامنهارار
 .دشاب كايو

 'متفه دلجم هب دناوتىم دهاوخب هكرهو هدش دراو ىرايسب تاياور هراب نياردو

 هنإو هللا نيبو قلخلا نيب لئاسولا مهنإو مهتيادهب الإ نودتهي ال سانلا ّنا» باب راحب

 رمل هميكرع يح د .دنك هعجارم «مهفرع ١م الا ةتحلا اخديال

 ١. ؛ماعنألا ؛زينو .؟ .نارمعلآ ؛زينو .180 .ةرقبلا 4١.
 رفا
 .ال .دعرلا ."“

 .ديدج راحب 77 .88* ص .؟

0 



 (نيبذهملا ةريخلا نبا اي)

 .«تشرس هزيكاب صاخشا نيرتهب دنزرف ىاذ
 تيبرتو هتساريب ىانعم هب تسا بيذهت بابزا لوعفم مسا «بذهم» هملك - حرش

 و نيموصعم همئا ناردام و ناردب هدراو تارايز و تاياور بجوم هبو .هدش هزيكايو

 تالامك و هنسح قالخا دجاو و هحيبق لاعفاو هليذر قالخا زا هزنم ىهلا ججح

 .دناهدوب هيناسفن

 لوسر هك هدش لقن ىتياور / َنيِدِجاَّسلا ىف ىَبَلَفَتَو 0( هفيرش هيأ ليذ ناهريريسفترد

 ىعقوم هدرك لاؤسوازا هك ىراصنا هللادبع نبرباج باوجرد هلآو هيلع هللا ىلص ادخ

 زكره نم ناردامو ناردي» :ديوكك هكنيا ات دراد ىتانايب ديدوب اجك امش دوب تشهبرد مدآ هك

 .«دركى م لقتنم هزيكاي ىاهمحر هب كاب ىاهبلص زاارم هتسويب دنوادخو دندوبن راكبان

 ماحرالاو ةخماشلا بالصالا ىف ًارون تنك كنتأ دهشأ» ميناوخ ىم ثراو ترايزرد

 ىنعي «اهبايث تاّمهلدم نم كسبلت ملو اهساجنأب ةيلهاجلا كسّجنت مل ةرهطملا

 هزيكاب ىاهمحرو ناردي كاب ىلاع ىاهبلص رد ىدوب ىرونوت هك مهدىم ىهاوك)

 ىاهيكيراتزا ىرابغو تخاسن هدولآ اروت تيلهاجر صع ىاهىكايانو كرشو ناردام

 .2(تسشنن تنمادرب نامز ورصع نأ

 رظنزا هج تسا مالسازا لبق بارعا بلغا هقيرطو تلاح نأ تيلهاجزا دارمو

 و لاوما تراغو كرشورفك هكراتفرو قالخارظنزا هجو شتسريو تدابع رد كرش

 ١. .ءارعشلا 519.

 نيكد
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 (نيبذهملا ةريخلا نبا اي)

 رد ىلد تخسو دنسيان تافصو هليذر قالخا ىدح هبو دوب امرفمكح نانآرب ىزيرنوخ

 راختفا هكلب دنتشادن ىكابو دندركىم روكب هدنز ار دوخ نارتخد هك دوب هدشركهولج اهنآ

 اءتَلتُق بند ّيَأب © تَلِئْس ُةدوَُمْلا ادإَو ٠ :هدمآ ميرك نآرق رد هكنانج دندركىم مه

 .(ديتشكار ناتلافطا ىهانكو مرج هج هب هك دنريكىمرارق لاؤس دروم ناردب هك ىزور)

 'هدش لقن راحب 77 دلجم رد هكنانج دندركىم هلدابم مه ار دوخ نانز اسب هجو

 نم نز ابار دوخ نز تفكىمركيد درم هب ىدرم دوب نينج تيلهاج نامزرد هلدابم هك

 .نك ضوع

 زا دنسيان لاعفاو هليذر تافصو تافارحنا هنوك نيا مالسارون عاعشرثارد دعبو

 .دش هتشادرب نانآ نايم

 دنسيانو تشز قالخا ادخ لوسررسب ىا ىيوكى موت ... كنا دهشا هلمج نياردو

 هب دنسيانو هليذر تافص نآو تشكن تنيرهاط دادجاو امش لاح لماش تيلهاج

 ادهشلاديس ترضح هب باطخ ترايز نيارد دنجر هو .هدشن هدناشوي امش تماق

 .دشابىم ادخ ىاهتجح مامت لماش ىلو تسا مالسلا هيلع

 .دشاب نأ دجاو ىتسياب هك تسا مزال ىطيارش ار ادخ هفيلخ و تجح هك نادب - هيبنت

 و ءابأ ىانز ىكرره و رهعزاو دشاب كاي شفيرش تبسن هك تسا نآ - لوا طرش

 قالخازا ناشدوجو ههبش دالواو هدازانز هكنأ هج ءدشاب ىلاخ مه ههبشزاورود تاهما

 هب دسر هج دنوشن مه قح نيد هب نيدتمو ادخ هب نمؤم اسبو دوب دهاوخن هزنم هليذر

 ضرعم رد دشاب ىتسي تبسن نينج ىاراد هك ىسكو .دندرك هفيلخ و تجح هكنيا

 و قيال ىسك نينج هتبلا دوب دهاوخ ىزير نوخ و مدرم سيماون و ضارعا هب ندز همطل
 .تشاد دهاوخن ار تيجحو تفالخ ماقم ىكتسياش

 و دحوم هكلب دنشابن تسريتب و كرشم ناشناردام و ناردب هكنأ - مود طرش

 .دنشاب دوخ نامز ناربمغيب وريب و تسريادخ

 .4و 8 نيوكتلا ١

 .رابخالا ىناعم زا لقن 7”١٠7ص ديدج باح ”٠١ دلحم .؟



 ١م

 موس دلج .هبدن ىاعد حرش

 ىعيبط تقلخ ردو دنشاب حراوجو ءاضعالا مات تقلخ لصارد هكنآ - موس طرش

 ثعاب هك ىضارما ىاراد ايو دنشابن لشورك ايو دازردام روك الثم دنشاب هتشادن ىصقن

 .دنشابن نأ لاثماو ىسيبو هروخ ضرم دننام دوش ىم نانآزا مدرم ترفن

 دنسيانو تشز تافصو قالخازا هكنأ تسا ىساساو هدمع هك - مراهج طرش

 .نآ لاثماو تهافسو دسحو لخب تفص دننام دنشاب هزنم مه ىقالخاو ىحور

 ىنطابو ىرهاظ بويع نيا ىاراد هك ىسك هك تسا نأ طيارش عون نيا ناهربو ليلدو

 و «دنرفنتموازاو دنتسينوا تعاطا هبرضاحو دننكىمن اديب ودب تبغر مدرم دشاب

 تسا حيبق «ميلس لقع مكح هبو درادن ار مدرم تيادهو تماما ىكتسياش ىسك نينج

 ىاراد هك ىسكزا دننك تعاطا هك دوشرما دنشاب هزنم تافص هنوك نيازا هك ىناسك هب

 ربمغيب هب طوبرمو عجار فاصواو طيارش نيا هك دوشن مهوتو .دشاب بويعو صقاون نيا

 مكح هبو ءتسا ىهلا تلاسرو توبن هبترم ىلاتزين ىهلا تماما هك اريز ماما هن تسا

 ماقم تفك ناوتىم هكلب .دشاب هنع بونم تافص ىاراد دياب بيان هك تسا تباث لقع

 .تسا تماماىب توبن ماقمزارتالاب تماما



 (نيبجنالا ةفراطغلا نبأ اي)

 .(دنمتفارش ناراوكرزب و نارتهم دنزرف ىا)

 و ىخس و هاوكرزب و ديس ىانعم هب فارطغ و فيرطِغ عمج «ةفراطغ» - حرش

 شياتس روخرد ىانعم هب هبجن زا ىليضفت تفص بحجنأ عمج «نيبجنأ» .فيرش
 .ديجمت ناياش و تسا

 لقن هلآو هيلع هللا ىلص ادخ لوسر زارجح نبا قعاوصزا '"ىدهملا» باتكرد

 كي ديامنىم ششخب ار لام هك دوب دهاوخ ىاهفيلخ نامزلارخآرد» :دومرف هك دنكىم
 .دشاب هرامش نودب هك ىششخب عون

 هكنآ ات دنكىم نايب ىاهبطخ ردار ماما تافص الغلا مشش مامازا 'راحب < دلجمرد

 بجوم هك ىراميبو ضرمزاو ءدشاب وج هرانكز يككنا ترفن ىاهراكزا دياب ماما» :ديوك

 ظوفحم و نوصم حيبفو ديلب ىاهراك هيلكو تافازاو ءدشاب ملاس دوش مدرم ىرود

 ماما تافصرد ”ًاضياو .دشاب تليضفو ملعو تفع هب فصتموراكوكنورابدربو هدوب

 دشاب اراد ماما دياب هك ىتفص راهج نآاما :ديوك هكنآ ات - تسا لقن مكح نب ماشهزا

 نانآ نيرتزنمو مدرم نيرت فيفعو نيرتدنمورينو عاجشو نيرتىخسو نيرتملاع هكنيا
 اطع هب مدرم نوج ءدرادن ار تماما ىكتسياش دشاب هتشادن تواخس تفصرككا اريز دشاب

 تفص نيا هك ىتقو هكنيا ىارب ءدسربرادقح هب قحو دندنمزاينوا توافتىب ششخبو

 .ال8#ص ١.

 .ىنامعن تبيغزا لقن 18738 ص ديدج 56 .528ص .؟

 .عيارشلا للعزا لقن 15و 157 ص ديدج 70 .718ص .'“

 ليام



 ليراختم

 موس دلح .هبدن ىاعد حرش

 ءدنك تشادرب دوخ عفن هبار مدرم قوقح زا ىزيج دوش ىمنرضاح دشاب وارد تواخس

 سب دشاب وصحي دياب هك ميتفك امزينو دهد ىرترب نارّكيدرب ار دوخ مهس ميسقت ردو

 دشابن مدرم نيرت فيفعو نيرتىخسو نيرتانادو نيرتدنمورينو عاجش ىسك نينجركا
 .دشاب ماما ديابنو درادنار تماما ىكتسياش



 (ييريطملا] نستعملا بتاطألا نياانز

 .(ملاع ناكاي نيرتوكين دنزرف ىا)

 نامه رد .تسا بّيط و بئاط ىليضفت تفص بيطأ عمج :«بئاطأ» - حرش

 دسانشبار ماما دناوتب تسيك سي» :ديامرفىم مالسلا هيلع اضر ترضح قباس تياور
 :هارمك اهلقع !!تسارودردقج اما .دشىم شاك ىا تاهيهاروا دنكرايتخا دناوتبو

 «ناريح امكح و ,كجوك ناكرزبو ءوس مك اهمشجو «نادركرس اهدرخو «ناشيري اهركف

 نادنمدرخو «دننامزاب ىنكارب نخس زاو روصحم نابيطخو ءديد هاتوك نادنمدرخو

 نازادري نرخس و «ناوتان وزجاع نابيدا و «هدنامورف و هتسخ نارعاش و ءدندرك نادان

 فصواروا لئاضفزا ىتليضف ايو ماما نوئشزا ىنأش دندناوتب هك نيازا دنلولمو هتسخ

 '.«دنيامنىم ىناوتان وزجع راهظا هكلب ءدننك

 ١. بحار0؟/١١8.
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 .(ناكديزكرب زا نارورس صخاش دنزرف ىا)

 و هدنشخب دايز و رّورس ىانعم هب مرضخ عمج :مراضَخخ و «همراضخ» - حرش

 اراحب رد .هدش هديزكرب و باختنا ىانعم هب لاعتفا بابزا لوعفم مسا «بجتنم»

 ماما» :تسا نينج نآزا ىتمسق هك هدش لقن مالسلا هيلع متشه مامازا ىلصفم تياور

 و ملح هبو ءصخشم شنادو ملع هبو ءهزنم ىندب بويعزاو هزيكاي ناهانك ثولزا

 و هابتو ناقفانم هدنروأآ مشخ هبو «نيملسم تزعو نيد ماظن ثعابو :هتسارأ ىرابدرب

 سا نارفاك هدننك كاله

 ١. دلجم ١0 ص ديدج ١١12.

١١ 



 .(قلخ نيرتىمارك و نيرتهم دنزرف ىا)
 مه دايز ددعو كرزبرما هبو ,رّورسو ديس ىانعم هب ماقمُق عمج :«ةمقامق» - حرش

 هيلع اضر ترضح تشذك هك تياور نآ هلابند رد اراحب متفه دلجم رد .هدش هتفك

 و ءدسرىمنوا تالامك هبترم هب ىسكو ءتساراكرور درف هناككي ماما» :ديامرف ىم مالسلا

 ىارب ىريظنو لثم تايحورو قالخاو تافصردو وا ىملع تاجرد هياي هب ىملاع هن

 هكلب دنكىمن ىسك زا تليضف بسك .؛دراد صاصتخا ىرتربو تليضف هبو .ء,تسينوا

 .«تسا شخب تليضف دنوادخ فرط زاوا لئاضف هلمج

 فحتو ءىنيلك ىفاكو «.قودص رابخالا نويعو ىلامأو نيدلا لامكزالقن ”١١ ص ديدج راحب <36 .١١5ص ١

 ١8



 نباي ةئيضملا حرسلا نبا اي ةرينملارودبلا نبا اي»
 «هرهاظلا مخضنالا نبأي ةبقاثلا ييحلا

 :هّصن ام تارابعلا ةيشاح ىف ةّيسرافلاب ذي كيلا لاق

 ريبخ نطفرب نأ عقوم نسح تسه تارابعو تارقف نيارد هك ىناعسوتو تازاجم»

 .(«تسين ىنخن

 اهفطل ىنخي ال ءاعّدلا نم تارابعلاو تارقفلا هذه ىف ىتَلا تاعسوتلاو تازاجملا نا»

 ملع ىضترملا دّيَسلا هركذ ام ىلا ىرت الأ دارملا قوف امب ءاجو داجأو دافأ دق :لوقأ

 لوألا سلجملا ىف دئالقلا رردو دئاوفلا ررغب موسوملا هيلامأ ىف - هتبرت هللا سّدق - ىدهملا

 :ءاريشلا وسرت 3 هللا لوق لئوات نع فحبلا نع

 :ًاريِمْدَت اَهاَتَرَمَدَق وقل اَهْيَلَع يف اَِيِفاوُقَّسَمَفاهيَِرتم اَنَرمَأدَيْرَ ة كَم نأاَندَاَذإَو 0,

 :(لاق نأ ىلا) ليوأتلا نم هوجو ةّْيآلا هذه ىف

 نم مولعملا ىلع ًاهيبنتو ًاعاستاو ًازاجم ةّْيآلا ىف ةدازالاركذ نوكي نأ ثلاثلا هجولاو»
 ىرج انهه ىرجي ةدازالاركذو اوفلاخ و اوقسف اورمأ ىتم مهّئأو مهرما ةبقاعو موقلا لاح
 قيرط ّلك نم نارسنخلا هءاجو ةهج ّلك نم بئاونلا هتتأرقتفي نأر جاتلا دارا اذا موق
 و هسفن هيلا قوتت ام ّلك ىلا عّرستو هلكآم ىف طّلخ تومي نأ ليلعلا دارأ اذا :مهوق و
 لاح نم مولعملا ناك امل نكل ًاضيأ ليلعلا الو ًائيش ةقيقحلا ىف دري مرجاَتلا نأ مولعم

 ١. .ءارسإلا 1

١ 



١٠١١ 

 (هرهاظلا مجنالا نباي ةبقاثلا بهشلا نباي ةئيضملا جرسلا نبأ اي ةرينملارودبلا نبأ ايا

 .هجولا اذهل ةدازالاركذ لمعتساو مالكلا اذه نسح كالهلا اذه لاح نمو نارسنلا اذه

 4 مهمالك ناك لاحلا هذه و تازاجم و تاراعتسا و تاراشا و ئئحو برعلا مالكو

 ةقيقحلا ىلع هلك ىرجو ةراعتسالا نم الخ ىتم مالكلا ّناف ةحاصفلا نم ايلعلا ةبترملا

 '«مالكلا حصفأ ىلاعت هللا مالك و ةغالبلا نم اني ةعلاصنلا نما دعه ناك

 هوجو ةّيآلا هذه ىفركذ» :لاقف ةّيآلار يسفت ىف نايبتلا ىف إي ةفئاظلا خيش هوذح اذحو

 :هلوق ىلا ألي ديسلا مالك قاسف) ًازاجم ةدازالا ركذ نوكي نأ عبارلاو» :(لاق نايل ةئفزا

 نوكي ال يذلا زاجملا و ةراغتسالا نش هيقاخ غلبأو حصفأ ناكو (لاقف ؛مالكلا اذه نسح

 .«امهنود نم اغيلب مالكلا

 :هّصن ام ةيالاريسفت ىف نايبلا عمجم ىف هي ىسربطلا لاقو

 هناحبس هنأ اهعبار و» (لاق نا ىلا) هوجو ىلع اهريدقتو ةّيَألا ليوأت ىف اوفلتخا»

 ةلاحم ال هنوكب ملعلاو كالهلا برق اهب ىنع اا و عاستالا و زاجملا هجو ىلع ةدازالاركذ

 اذهل ةدازالاركذ لمعتساو هلوق ىلا امهمالكو حن قاسف) تومي نأ ليلعلا دارأ اذا لاقي امك

 :(لاقو هجولا

 ىوصقلا ةياغلا ىف مهمالك ناك اهلجأل تازاجم و تاراعتساو تاراشا برعلا مالكلو

 «ةحاصفلا نم

 و ىناثلا عونلا رظنا) ةغللا صياصخ ةفرعم هركذ دنع 'رهزملا ىف ىطويسلا لاق و

 :(نورشعلا

 دقو :ةببن ىذ لع ةيءافخلل ام اذه::نرغلا ةغلل ام ةعشلا نم تاعللارئاسل ننأَو))

 وريخأتلاو يدقُتلاو بلقلاو ليثمتلاو ةراعتسالا نم برعلل امركذ نيح انئاملع ضعب لاق

 ىلا هلقني نا ىلع مجارّتلا نم دحاردقي ال كلذكو :لاقف نآرقلا ىف برعلا ننس نم اهريغ

 ةاروتلا تمجرتو ةّيمورلاو ةّيشبحلا ىلا ةّينايرّسلا نع ليجنألا لقن امك ةنسلألا نم ءىش

 برعلا عاستا زاجملا ىف عسّتت مل برعلاريغ نال ةّيبرعلاب لج وّرع هللا بتكرئاسوروبّرلاو

 ١. صاج 5.
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 موس دلج .هبدن ىاعد حرش

 ىلع مييلا ذبناف ةنايخ موق نم نفاخت اًماو» :ىلاعت هلوق لقنت نا تدرأول كنا ىرتالا
 اهعومجم طسبت ىتح هتعدوا ىذلا ىنعملا نع ةيدؤم ظافلاب هذه ىتأت نأ عطتست مل «ءاوس

 مهنم تفخف دهعو ةنده موق نيب و كنيب ناك نا :لوقتف اهروتسمرهظتو اهعوطقم لصتو

 مهو تنا نوكتل برحلاب مهتذآو مهل هتطرش ام تضقن دق كنا مهملعأف ًاضقنو ةنايخ
 دقو «فهكلا ىف مهئاذا ىلع انبرضف» :ىلاعت هلوق كلذكو ءاوتسالا ىلع ضقتنلاب ملعلا ىف

 و لوقلا نم طوسبمب آلا نكما امو صاتتعال هلقن ديرم داراول ىذا مالكلاب ءارعّشلا ىتأت

 :سيقلا ئرما لوق نعرّبعي نا داراولو ظفللا نمريثك

 «هيلع لاطل اهريغ نعألضف ةّيبرعلاب هتارجح ىف حيص ًابهن كنع عدف»
 واساو :ةفافششلاب هعو ءاهزات اهراخو :يذاكلا لع نلفلا و« زناقلا لوقاذكو

 وهو مقافتم هكرت ّآلإ كنأشو ءمضخاف ىدي ىلعو «عفرول بلقو «ةعقابوهو كل َمْرْي

 و ةمينغلا نعربعي نأ ةّيمجعالابربعم دارأ ولو ,تاغّللا نود برعلا ةغل تلاط هلثمبر يثك
 زازتعالا و لكشملاو نّيبملاو لطابلاو قحلاو نطابلا ورهاظلاو كشلاو نيقيلاو قافخالا

 .«لضفلا لعجي ثيح ملعا لااعت هللاو هب ىعل مالستسالاو

 زاجملاو ةقيقحلا ىف ىلا نيسمنلاو ىناثلا عونلا ىف نآرقلا مولع ىف ناقثالا ىف ًاضيا لاقو

 هيف ميدقت الو هعوضوم ىلع قب ظفل لك ىهو نآرقلا ىف قياقحلا عوقو ىف فالخال»
 ةعامج هركناو ,هيف هعوقو ىلع ضيا روهمج لاف زاجملا اّماو مالكلارثكا اذه وريخأت الو
 نا مهتهبشو ةّيكلاملا نم دادنمزيوخ نباو ةّيعفاَشلا نم صاقلا نباو ةّيرهاظلا مهنم

 ةقيقحلا هب تقاض اذا آلا هيلا لدعي ال مّلكتملا ناو هنع هّرنم نآرقلاو بذكلا خازاجملا

 طقس نارقلا نم زاجملا طقسولو ةلطاب ةهبش هذهو .ىلاعت هللا ىلع لاحم كلذ وريعتسيف

 نارقلا ّولخ بجوولو ةقيقحلا نم غلبا زاجملا ّنأ ىلع ءاغلبلا قفّتا دقف نسحلارطش هنم

 .«(لاق امرخآ ىلا) اهريغو صصقلا ةينثتو ديكوتلاو فذحلا نم هولخ بجو زاجملا نم

 ىلعربحلاب ال قادحالا ىلعربّتلاب بتكي نا قيقح قح نايبو قدص مالك اذه :لوقا

 ناردج وروبقلا حاولا ىلع دادملاب الروحلا تانجو ىلع روتلابرطسي نأريدج و قارؤالا
 .ىدهلا عبتا نم ىلع مالسلاو روصقلا



 عع

 .ريظّتلا ةاعارم ةروكذملا تارقفلا ىف نا 3

 ا همالك نم ةرابعلا هذه حرش ىف 'نيكلاسلا ضاير ىف لي ناخ ىلع دّيسسلا لاق
 : كتتمحر ىلاو «ىداز اينّدلا نم كاوقت لعجا و» :نيرشعلا و ةيداحلا ةضورلا ىف هئاعد ىف

 :هّصن ام «ىاوثم كتّنِج ىف لعجاو ,ءىلخدم كتاضرم ىفو ,ىتلحر

 عصبت ناوهو بسانتلاب ىمسي وريظنلا ةاعارم عيدبلا نم عبرالا تارقفلا هذه ىفو»

 موجنلا ورمقلا و سمشلا و» :ىلاعت هلوقك ىناعملا ةبسانتم ظافلا وا نيظفل نيب ملكتملا

 فصو ىف اهكارتشا ثيح نم ىنعم ةبسانتم موجنلاورمقلاو سمّسلاف «هرمأب تارّخسم

 ,ىوثملاو لخدملاو ةلحرلا و دازلا نيب ايظا هعمج ءاعّدلا ىف بسانّتلاو ةرانالاوه و روهشم

 840 لوسرلا لآ ىف مهضعب لوق عونلا اذه دهاوش فطلا نمو
 مكحملا باتكلا و كرابت ونب و ىحّصلا و نون و هط ونب متنا

 مزمز و قيتعلا تيبلا و نكرلاو افّصلا ورعاشملاو حطابالاونب و

 تاهملا نيم قاقلا: ف و دولا ناعتا قي نذالا فشلا ف :يسانكلا نسا هتاف

 «ةّيزاجحلا

 :هلوقبريظتلا ةاعارم ىف ًاضيا عيبرلا راونا ىف نيتيبلا لقنو
 . '«مهيلع هّللا تاولص ىنلا تيب لها ىف مهضعب لوق عدبا امو»

 و ةراثالا و عولطلا بسانت تارقفلا هذه ىف انه روكذملا بسانتلا ىلع ديز و :لوقا

 1 حضاو وه امك .راهدزالا

 و امهيلع نلعو دّمحم تيب لها نم بئاطألا موجتلاو رامقالاو سومشلا نم دارملا ّمث

 طظافلألا هذه مط راعتساو ,كلذ ليبق ءاعذلا نم قبس اميف م حّرصملا مالَسلا مهيلع

 منهجا رخاب لافت هللا لا كرلستلا ليس بقاراو ىلتلا ميقا ديم لاغلا ييعتاس ا رابخاب

 نه دعتاو ريغركا انك ةردنلا ب قل ةفلبشلا | ىاراتنلا ديب وع ريبغتلا هجيرزافاو

 . 58 كف كل

 .ىلوالا ةعبطلا نم 718 صرظنا .؟



 ع ١١

 موس دلج «هبدن ىاعد حرش

 :ةرابعلا هذهب ةبرقلا ةليسو ىف ىنايدلولا هلاق ام :اهنف ءاملعلا

 ريبعتلاف «ةبسانتم تارابتعال ىرخا مجَنلا وارمقلاب و ةرات سمّشلاب مهنع ريبعتلا»

 نم ةءاضتسا الو رون بسك نود نم ةّيناملظلا ملاوعلا مهتئاضا ىلا ةراشا سمّشلاب

 ىلا ةراشارمقلاب ريبعتلا و ءريغلا نم ًادافتسم سيل سمّشلا رون ّنا امك مهرصع ىلاها
 هيلع دعا لق ماما لك لأ :قحةيلاغلا قدانملا نع ةيبنكمو ةدافطم يراه ووك

 ريبعتلا و ءىلاعت هللا نم هملع و ُهْيَيََي ىنلا ىلا ىهتني ّبح ديس ادي قالا مامالا نم

 رمقلاو سمّشلا لثم ةياوغلاو لهجلا تاملظ عفرل مهيلا جاتحي امك مها ىلا ةراشا مجتلاب
 ّو تاَمَآلَعَو » :موجنلا ىف ىلاعت لاق امك ةيادهلاو ءادتهالل قيرظلا ىف مهيلا جاتحي اذكف

 .«' َنوُدَتُهَي مه ِمُجحَنلاب

 وراحبلا ىف ىسلجملا و 'ىناردنزاملا حلاص دّمحم ىلوملا مالك نايبلا اذه نم برقيو

 .' ىفاكلا ةضور ىف هيي ىنيلكلا هلقن ثيدح ليذ ىف "ةارملا

 نمو ةدعتا وف صحا هنركا قيقا ليس لع عيساالو قال ملا
 اذهلو ناث ال سيل دوجولا ةدحاو ىهو ىثنا سمّشلا» :رينملا حابصملا ىف ىموّيفلا لاق مث

 ”«(عمجم الو ىّبئتال

 امك اسم اهنم ةيحان لك اولعج مهئاك سومه ىلع عمجت سمشلا» :حاحّصلا ىفو
 :رعاشلا لاق قرافم قرفملل اولاق

 «سومش عاعش وأ قرب ناضمو هنأاكف مييلع ديدحلا ىمح

 ةبرعغلا نال 3 رولظنس نبا نكد اج هلو
 سوم ىلع سمّشلا عمجت سمّسلاركذ رّركت دق» :نيرحبلا عمجم ىف ىحيرظلا لاقو

 .«قرافم قرفملل اولاق امك أسم اهنم هيحان لك اولعج مهتاك ةقيقحلا ال ليوأتلا هجو ىلع

 .18 .لحنلا ١.
 افضل سد

 ف

 .017/5 ثيدح .؟

 .57؟/؟رينملا حابصملا .ه
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 بببببببجب؟بب يس سس لل

 «هرهاظلا مجنالا نباي ةبقاثلا بهشلا نباي ةئيضملا جرسلا نبا اي ةرينملارودبلا نبا اي»

 ةئّئؤم هتاذب ئيضملا ىراهّتلا بكوكلا ىه سمّشسلا» :ىناتسبلل طيحملا طيحم ىفو

 اهتأكف موي ّلك اهبورغو اهعولط رابتعاب عمجم امنا ىه و ءسومش عمج ةسيمش اهريغصت

 «ةدّدعتم

 ةنسلاو باتكلا ف سمشلاركذ رركت» :نيريتلا علطمو نيلقّتلا ءايض ىفرّبَشلا لاقو

 اولعج مهتاك ةقيقحلا ال ليوأتلا هجو ىلع سومشو عمجت الو ىنثتال دوجولا ةدحاو ىهو

 .«أسم اهنم ةيحان لك

 ناك اذا هيبشتلا ّناف هبشملا ددعت رابتعاب دروملا لاثما ىف سومشلا قالطا :لوقا

 درفلا فرضحتم أّضيا هئآل

 ليبق نم له مجنألاوراقالاو سومشلاب القا مهنعريبعتلا ّناوهو ءىش انه قبو

 نايبلا ءاملع نم ّنفلا لها دنع ناهجو هيفف ةراعتسالا وا غيلبلا هيبشتلا

 :رعاشلا لوق ماقملا بساني امو

 رجحلا ورعاشملاو مزمز نباب ًالهسو الها ررغلا نيمايملا نباّرغالاب ًالهس و الها
 روّسلا نم تامكحملا هيلع تلزن ىذلا نباب رمقلا قش نلو تبرتقا ام هالول ىذلا نباب

 رفك دقف هاوروا كلذ فالخزاجتسا نمو رشبلا ريخ دّمح ىنلا ووه ىذلا نباب

 دل اذه ىف ةدراولا رابخالا و ركذنلو

 انيعاف ها 0 يوك يني :هلوق»)

 اودارأ اذا ميظعلا ىلا ميظعلا ةفاضا برعلا ةّنس نمو ءامهيلع هلضف قترملاو امه ملاعلاو

 ناطلسلاو هللا لهأ مه نآرقلا لهأو هللا دفو جاججحلاو ءهللا تيب ةبعكلا :نولوقيف حدملا

 لاوقأ نباو ءالج نبا :دّيسسللو ماَيألا نبا :دلجلا لجّرلل نولوقي و ءضرألا ىف هللا ْلظ
 ىهتنا) اهب ملاعلا اهتدجب نباو اهتدلب نباو اهتنيدم نباو «مالكلا ىلع ردتقملا قيطنملاوه

 .«(هّللا همحر همالك
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 ١؟ عع

 موس دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 ريغصُتلا ىفو ءانبأ عمجلا ىف مههوقل ْوَنَب هلصأ نباو» :نآرقلا تادرفم ىف بغارلا لاق

 ءةدااى ا ءاتب هللا هلعجو هانن ىذلاوه:كألا اف بالل اءاثي ةئوكل كَلَرَي ىو خو

 همايق وا هل هتمدخ ةرثك وا هدّقفتب وأ هتيبرت نم وأ ٍءىش ةهج نم لصحي ام لكل لاقيو

 لاق ملعلا نباو ليللا نباو ءرفاسملل ليبسلا نباو برح نبا نالف :وحن هنباوه :هرمأب

 ًافورصم هّمه ناك اذا هجرف نباو هنطب نبا نالفو ءامييلكّرش وريخ ونب كالوا :رعاشلا

 .«هدغ ىف رْكفتي 1 اذا هموي نباو ءامييلا

 وودبلا ءانبأ» :هلوق حرش ىف 'ىهولا حتفلا ىف ىنينملاو سورعلا جات ىف ىديبزلا هلقنو

 :بغارلا لاق ةرضاحلاو ةيدابلاومزالم ىا نومزالملا انه ءانبالاب دارملاو» :لاقو «رضحلا

 .«(هدغ ىف :هلوق ىلا١ام لكل لاقيو

 :حابصملا ىف ئمويفلا لاقو

 قو. رق اننا قيرطلاّرام ىا ليبَسلا نباوحن امهنيب ةسبالمل هصّصخي ام ىلا نبا فاضيو»

 .«ءاملاريطل املا نباو «ةورث بحاص ىا اينذدلا نباو ءاهتيامح مكاقو اهيفاك ىأ برحلا نباوه

 :ةغللا رابعم بحاص لاقو

 قيرطلاّرام ىا ليبسلا . قياوخح امني ةسالا هس املا اضيا نتالا فاضيو)

 بحاص ىأ ًأضيأ اينّدلا نباو ءاهتيامحب مكاقو اهيفاك ىأ ًاضيأ برحل لا نباوهو .ًارفاسم

 .«كلذ لاثمأو امهنظوتم ىأ ىمو هك نباو ماما طل اضن ءاملا نباو «ةورث

 ةمطاف نباو» :حابصملا ىف ىمويفلا ةرابع لقن دعب نيرحبلا عمجم ىف ىحيرطلا لاقو

 دنع) نيرمال هركذ دعب هَما ىلا ناسنالا بسني برعلا ةدعاقوه كلذوحمن و ةّيفنحلا نباو

 اهدلو ىف صقنلا نوديريو اهتءاندو اهتساسنل وا اهتلزنم َّولعو اهفرشل اما (نيرمال هركذ

 «انزلاب اهترهشل ةغبانلا نبا :صاعلا نب ورمع ىفو ءدنه نبا :ةيواعم ىف لاقي امك

 ةقيقح دنه نبأ ةيواعم ناف ىمويفلا هدارأ امب هل طبر الو هدروم ىف ىرج مالك اذه :لوقا

 ةسبالمل هصّصخب ام ىلا امهنم دحاو ىف نبالا فضي ملو ةقيقح ةغبانلا نبا صاعلا نبورمعو
 .ملعلا نباوه فالخبرمع نب ديز اهوق ىف امك ةيقيقحلا ةفاضالا قيرط ىلع لب
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 ١٠ عال

 (هرهاظلا مجنالا نباي ةبقاثلا بهشلا نباي ةئيضملا جرسلا نبأ اي ةرينملارودبلا نبا أيا

 :ىلامألا ىف هني ىدهلا ملع لاق

 ىف مهمالك ناك لاحلا هذهلو تازاجم و تاراعتسا و تاراشاو ىحو برعلا مالك و»
 ةقيقحلا ىلع هلك ىرجو ةراعتسالا نم الخ ىتم مالكلا َناف ةحاصفلا نم ايلعلا ةبترملا

 '"«ةغالبلا هما ةحاصفلا 50 ناك

 :ةرقفلا هذه حرش ىف ئبتعلارصن ىبأ خيرات ىلع ىبهولا حتفلا ىف ىنينملا لاقو

 :هّصن ام «بقانملا نبا باقنلاو»

 اهمزالم ىأ ةعلاس بقاتملا نياوهف اسفناةل تراض قحب ةفيرتشلا تقاتملاوذ ةوبأ ىا)

 :لاق امك

 "«ناعطلا نبا انا بارضلا نبا انا ىفاوقلا نبا انا ىفايفلا نبا انا

 :باتكلارخاوا ىف ةغللا هقف ىف ئلاعثلا لاقو

 ننس نموه ء.هب هلاصتال هيلا فيضا نكل هل سيل نم ىلا ءىثشلا ةفاضا ىف لصف»

 ودحي امك :رعاشلا لاق ىعارلا تغورجشلار متو ءريعبلا مامز و ءسرفلا جرس مهوقك برعلا
 ".«ريجالا هصئالق

 «ىه» وه لدب اهيف نكل اهنيعب ةرابعلا 'بدالاّرس ىف لاقو
 ءايمثالا ضعب فيضت برعلا :ىلاعت هللا ىلا ءىشلا ةفاضا ىف هل مالك ًاضيا بدالاّرس ىفو

 :ظحاحلا لاق هللا ةقانو هللا لظو هللا تيب :لوقتف هناحبس هل اهّلك ناك ناو هركذ لج هللا ىلا

 :لاقفرانلاب كلذ لعف دقو هرما مَّخفو هنأش مظع دقف هسفن ىلا ىلاعت هللا هفاضا ءىش لك

 ىف دسنالا هلكاف هللا بلك كلكا :بهل ىنأ نب بهلل لاق ُهيِخَي ىنلا نا ىوريو ةدقوملا هللاران

 الا هيلا فاضي ال هللا نأ ةيناثلاو بلك دسالا نأ كلذب تبث هنأ امهدحا ناتدئافربخلا اذه

 رشلا اماو هللاراوزو هللا ليلخو هللا ضرا مهوقكفرينلا امأرشلا ورينلا ىف ءايشالا نم ميظعلا

 .«هرقس ىفو هللاران ىلاو هباذع ميلاو هطخسو هللا ةنعل ىف هعد مهطوقكف

 ضال
 .86 ص 7 ج.؟
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 موس دلج «؛هبدن ىاعد حرش

 « بط وأ نب ةبيتعل» : :«بهل ىبأ نب بهلل» لدب هيف َّنأ الا 'ةغللا هقف ىف هلقنو

 :ريظنلا ةاعارم ىف عيبرلا راونأ ىف ناخيلع ديسلا لاقو
 :مهيلع هللا تاولص ىبنلا تيب لهأ ىف مهضعب لوق عدبأ امو»

 مكحملا باتكلا و كرابت ونب و ىحضلا و نون و هط ونب متنأ
 مزمز و قيتعلا تيبلا و نكرلا و افصلا ورعاشملاو حطابالاونب و

 «ةيزاجحلا تاهججلا نيب ىناثلا ىف و روسلا ءامحا نيب لؤالا ىف ةبسانملا ف نسحأ هتاف

 :مشاه ىنب ىفرخالا لوق هلثمو

 مرج مويلاهوشح ىبوث ناكناو مكنع هللا افع أوفع مشاه ىنب

 مزمز و مطحلا َّمض امو عمج و افصلاو تيبلاو نامحرلا مرح مكل

 '«مظعا و ّلِجا اهيف مكمالحاف ةميظعب (اذك) انتيّداب ملق ناف

 ىلاو «ىداز ايندلا نم كاوقت لعجاو» :ةرابعلا هذه حرش ىف ةفيحصلا حرش ىف لاقو

 عبرالا تارقفلا هذه ىفو «ىاوثم كتنج ىف لعجاو ىلخدم كتاضرم ىفو ءىتلحر كتمحر

 نيظفل نيب ملكتملا عمجي نأوهو (بسانلاب) بسانتلا ىّمسي وريظنلا ةاعارم عيدبلا نم
 0 تاردشت ىرخللا ةردملا و تشل وبن لاق هلرقك قانا ةيسانتم) ظاقلا وا

 ةراثالاوهو روهشم فصو ىف اهكارتشا ثيح نم ىنعم ةبسانتم موجنلاورمقلاو سمشلاف

 دهاوش فطلا نمو ىوثملاو لخدملاو ةلحارلاو دازلا نيب ذم هعمج ءاعدلا ىف بسانتلاو

 مالسلا مهيلع لوسرلا لآ ىف مهضعب لوق ىنعملا اذه
 مكحملا باتكلا و كرابتونب و ىحضلا و نون و هط ونب متنا

 مزمز و قيتعلا تيبلا و نكرلاو افصلا ورعاشملاو حطابالاونب و

 '.«ةّيزاجحلا

 .1995 ص ١.

 .16 ص عيبرلا راونا .
 .7١؟ ؛لحنلا نينو .0* .فارعألا .*
 58١. ص ا ج.؟
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 نيا ةعلاطلا سومشلا نيا ءاعدلا نم تارقفلا كلت ىف ةدوجومريظنلا ةاعارف :لوقا

 نافراهدزالاو ةرانالاو عولطلا ةفص ىهو فيضا اميفو ةرهازلا مجنالا نيا ةرينملاراقالا

 «ةدوجوم اضيا اهيفريظنلا ةاعارم

 نيبرئاسلا و بذالا بتك ىف هب دهشتسملا فورعملا تيبلا بابلا اذه نم و :لوقأ
 :لثملاك برعلا

 «قوفرعت ةمامعلا عضا ىتم ايانثلا عالط و الج نبا انا»

 تادرفم ىف بغارلا لوق هيلع ٌلديو بالا ةظفل لامعتسالا اذه لثم ىف برقيو :لوقأ
 :نآرقلا ظافلا

 كلذلو ًأبأ هروهظوا هحالصاوا ءىث داجيا ىف ًاببس ناك نم لك ىّمسيو دلاولا ٍبألا»

 جاور ْميِسْفْنأ نم َنيِنمْمْلاب لوألا :ىلاعت هللا لاق نينؤملا ابأ فَي نينلا ىقسي
 هذه اوبا تناو انأ :نلعل لاق ُةِيِكَي هنأ ىورو مه بأوهو :تاءارقلا ضعب ىفو '...مُجاَهَم

 :ليقو ىبسنو ىببسّالا ةمايقلا موي عطقنم بسنو ببس ّلك :هلوقبراشأ اذه ىلاو ةّمالا

 ّمعلا عم بألا ىّمسيو اهّضتفمل اهترذعوبأ و اهجّيهمل برح اوبأو مهايا هدّقفتل فايضألاوبأ

 نودبعت ام بوقعي ةّصق ىف ىلاعت لاق بالا عم ّدبلا كلذكو بالا عم مالا كلذكو نيوبأ
 و '...ًادِاَو الإ َقاَحَسِإَو َليِعاَمْسِإَو ميِجاَرْبِإ كياَبآ هلِإَو كَهلإ ُدُبْعَن اولا ... ىدعب نم
 لمح دقو هركذ مّدقت امل هابأ ناسنالا مّلعم ىّمسو مهّمع ناك امناو مهئابآ نم نكي مل ليعامسا

 :ىلاعت هلوق ليلدب ملعلاب انور نيذلا انءاملع ىا كلذ ىلع ةّما ىلع انءابآ اندجو :ىلاعت هلوق

 هّنا كيدلاول و ىلركشا نا :هلوق ىف ليق و ةليوكلا اولَصأَ اَنَءاَرَبُح َواَنَتَداَس اتعلم اناني 5

 '«همّلع ىذلا مّلعملاو هدلو ىذلا بألا ىنع

 :لاق اميف تايلكلا ىف ءاقبلاوبأ لاقو
 عئارشلا بابرأو هل بأ وهف هروهظ وا هحالصا وا ءىش داجيال ًاببس ناك نم لكو»

 . ,قرقبلا *١77.

 .عا/ ؛بازحألا .'*
 .607/ ص .؟
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 وه بالا :اولاق ىتح لوالا ببسلا هنأرابتعاب ىلاعت هللا ىلع بالا نوقلطي اوناك ةمّدقتملا

 ريك الا :تولا ويه هللا ور شتالا كرلا

 (لاق نا ىلا)

 و ءرملا حلاصمب مايقلاو ةيبرتلا ىهو همزاول نمرخآ مزالل ًابأ ايمس انا لاخخلاو معلاو

 قلطنأ :لاق ذه ىسيع ّنَأ ليجنالا ىف ىور ام ىلع ةقباسلا عئارشلا ىف روهشم زاجملا اذه
 «مهروما مامتاو دابعلا حلاصمب مئاقلا هنأل هناحبس ِترلا دارأو مكيبأو ىبا ىلا

 زتعملا حراشلا ىلع «ديدحلا ىبأ نبا» ةملك قالظالا اذه قيداصم ىلجأ نم :لوقأ

 ركذ اميف نبالاو بالا لامعتسا ىلع لمتشي قالظالا اذه ّناف

 :لامعتالا اذه: نم ترقي اميف ةيسافلا رغاشلا لوق نسحأ اهو

 «مينك رديزارخف هك ميا هن ناهلبا ناز مينكيمرخف نآبورعش تسام دنزرف»

 (ةرينملا رودبلا نبا اي)
 .(هدنزورف نابات ىاههام دنزرف ىا)»

 لاعتم دنوادخ .تسا هدراهج بش هامو لماك هام ىانعم هبردَب عمج :رودب - حرش

 نيارد تهجرهو ثيحرهزا اررشب تداعس تابجوم تينامحر تفص ىاضتقم هب

 .هدنشخرد ناكراتسو هامو ديشروخ شنيرفآ هلمج نآزا ءتسا هتخاس مهارف ايند ملاع

 دنتشادن ىكدنز ىياناوت تاناويح ورشب دارفا دوبن هدنهد ىنشور راوناو ترارح نياركا هك

 دنديدىمن ار ىزيجو دنتشادن شبنج و تكرح تردق ضحم ىكيراتو تملظردو

 ىارب دنوادخ نينجمهو .تسارون هليسو هب تيؤر اريز دندادىمن صيخشتار نآو

 هرودرهرد ترخآو ايند ىنعي نيراد تداعس هبزوفو ىعامتجا ىكدنز تداعس نيمأت

 ات تسا هامو ديشروخ رون دننامه كيره دوجو هك هدادرارق ىماماو تجحرصعرهو

 دوخ ترخآو ايند تداعس تابجوم ليصحترب تردق ناراوكرزب نأ تيادهرون هبرشب
 .دروأ مهارف دنناوتب ار

 لاح نيااب ىلو دشابرباريز رد دنجره هك تسا باتفآ دننام قح ىايلوا دوجو



١/١ 
 ب بببببححححححححححجحج؟ج ب جيه سس ل ل د يي يس ب

 «هرهاظلا مجنالا نباي ةبقاثلا تيدا نباي ةئيضملا حرسلا نبأ أي ةرينملارودبلا نبأ أيد

 ءادفلا هل نيملاعلا حاورا - ضع ىلو ترضحو .كدنوشىم كنمهرهب نآزاركيد تادوجوم

 دندومرف رداص (دوخ هناكراهج باونزا ىكي) نامثع نب دمحم هب هك ىاهمانو عيقوت -

 مدرم عافتنا هجو اماو» :دومرف هديدرك غالبا نادنمقالع هب نامثع نب دمحم هليسو هبو

 دناشويب ار نآربا هك ىتقو باتفآازا تسا مدرم عافتنا دننامه مندوب بياغ هرودرد نمزا

 ىارب نازورف ناكراتس هكنانج «منيمز لها شخب ىنميا نمو دنك ىفخم مدرم ديدزاو
 "'.نامسآ لها

 دناسرىم دوخ تارايسو هموظنم مامت هب هك عاعشورون ندوب ارادرثارد باتفآ هتبلا

 و تيبرتردو دنوشىم دنمهرهب نسحاو متاوحن هب نآزا نيمز ىور ناكدنبنجورشبو

 هب مه هموظنم تاركر ياس رونو ءدراد ىيازس هبريثات تابكرم بيكرت ور صانع شرورب
 رصع ىلو كرابم دوجو .تسا شخب تايح صياصخ ىاراد ءدوشىم داجياوا هليسو

 ريثات ىناسنا تداعس و تايح ورشب سوفن و حاورا و لوقع شرورب و تيبرت ىاربزين

 و ىنادواج تايح بجوم شتاروتسد ىوريي و وا دوجو تفك ناوتىمو دراد ىيازس هب

 ىف هب سانلا عافتنا ةيفيكو ةبيغلا ةّلع» باب 'راحب ١7 دلجم رد ىسلجم موحرم

 هك دراد ىحيضوت باتفآ هب بانج نآ هيبشت هجورد ١7١9 ص «هيلع هللا تاولص هتبيغ

 .دننك عوجر اجنادب نابلاطو تسين هدئافزا ىلاخ

 .نيدلا لامكو جاجتحازا لقن و” ص 0؟دلحم ١.

 ..17/607 ديدج .١١؟سص .؟



 اي ,ةبقاثلا بهّملا نبا اي هن سلا نبااي)

 ناشفارون ناكراتس دنزرف ىا ؛كانبات نارتخا دنزرف ىا «نازورف ىاهغارج دنزرف ىا)
 .(كنر شوخ

 ىنامز عاضوا هظحالم هب تسا نكمم اعد رد تاريبعت نيا فالتخا أشنم - حرش

 دنمهرهب نانآ تيادهرون هبالماك مدرمو دندوب مه ىرهاظ تردق ىاراد ىهاك «ءدشاب

 ىنامز ركيد و ءفاص نامسآ رد مهدراهج بش رد هام ىيانشور نوجمه دندشىم

 و افلخ راتفرك مه ىهاكو «دندوبن مه تيادهزا عونمم ىلو هدوبن نينج نيا هك دوب
 .هدوب مك ناشتيادهو ناشدوجو زا هدافتساو دندوب روج نيطالس

 نوج ناشدادجاو ءابأ هب باستنا تهج زا تاريبعت نيا فالتخا تلع دياشو

 .دشاب هدوب نيعمجا مهيلع هللا تاولصر كيد همئاو بلاط ىبا نب ىلعو مركاربمغيب

 تاياور ىضعب رد نأ قيداصمرب قيبطت و «سمشلا و» هروس تايآ ليوأترد هكنانج

 :تدسا ةدفأ

 ىادخ لوقزا ٍةْقا مشش مامازا ديوكر يصبوبا «موجنلا مهن :ا» باب رد اراحب / دلجم رد

 :دومرف مدرك لاؤس (نأ ىنشور و رونو ديشروخ هب مسق) ""اَهاَحُصَو ِسْمَّشلاَ ١ ىلاعت

 .تخاس راكشآو حضاو مدرم ىارب ار شنيدوا هليسو هب ادخ هك تسا هللا لوسر سمش

 صو «بقانمزا 7؟ صرد نومضم نيا هبو .ىفاك هضورزا 7 صو .ىمقريسفتزا ١ ص ديدج 7؟ ١. ص١0 ٠.
 .تسا قيداصمرب ىلك قيبطتو ليوأتروظنمو .تارفريسفتزا ,4 صو .دئاوفلازنكزا

 يملا ١

١/1 



١/7 

 (ةرهاّزلا مجنألا نبا اي .ةبقاثلا بهّشلا نبا اي ,ةئيضملا جرّسلا نبا اي)
 ءتسا نانمؤمريما هامزا دارم :دومرف .مدرك لاؤس ماما نآزا «اَهَآلَناَذِإرَمَقْلاَو زا سبس

 دنكوس» 'اَهَألَج اَدإراَهّنلاَو » هيآزا مدرك لاؤس دعب (دومنىم سابتقاربمغيبرونزا هك)

 هك تسا (اهيلع هللا مالس) همطاف هيرذزا ماما دارم :دومرف (هدومن نشورار نآ هكزور هب

 زا مديسري هاككنآ دنكىم نايب لئاس ىارب ار نآ دوش ىلاؤس ادخ لوسر نيدزاوازا نوج
 و) دنتسه دوخ ىأر هب دبتسم هك نانآ روج ناياوشيب :دومرف «" اًَهاَّسْعَي اَذِإِلْيَللاَو ١ هيأ

 نيدو دننيشن ىم دنرتهتسياش هكربمغيب لآ ىاجو (دنرادن هجوت ُةيَعِربمغيب نامرف هب
 اذإ ليللاو» ديامرفىم هك ادخ لوق تسا نياو دننكىمروجو ملظ هب هتشغاار لوسر

 .دناشويىم ارزور ىيانشور بش تملظ هك «اهاشغي

 هام ماما :ديوك هكنآ ات هدش لقن مالسلا هيلع متشه مامازا ىتانايب 'راحب " دلجمرد

 ,نوكريت ىاهتملظ رد امنهار هراتسو «هدنباترونو شخب ىنشور غارجو ءناشخرد مات

 .«خلا اهايردركيب هوك جاوماو ء.ناشنو تمالعىب نيمزرسو

 ا :ىسنلاا ا
 سمسا
 ىلا
 17١. ص ديدج 50 .١5١1صسص .؟



 (ةحضاولا لبَسلا نبا اي)

 .(راكشأ و نشور ىاههار دنزرف ىا)

 ( اييسلا دعي لييسعلا قنا وذؤراةكلتلا ليبسحلا مه» اعد نيا قباس تالمج رد - حرش

 :مينكىم ثيدح ود هبافتكا طقف ماقم نياردو دش هداد ىتاحيضوت

 نك ىوريب و) لإ َباََأ ْنَم ٌليِبَس عِمَتاَو ...» :هدومرف اذخ هك راحب / دلجم

 نم هجوتم تعاطو صالخاو ديحوت ردو تسا هتشكزاب نم ىوس هك ىسك هقيرط

 نك ىوريب ىنعي «ئلعو دّمحم ليبس عبّتاو» :دومرف مالسلا هيلع قداص ماما .(هدوب

 .ار ىلع و دمحم هار

 هدركرما ار امش دنوادخ هك ىهار نأ مييام مسق ادخب» دومرف ' دلجم نامه ردزينو

 .«دينك ىوريي هار نآزا

 و هداج دييامشربمغيي لآ ىا «مظعألا ليبسلا متنا» تسا هدمآ هعماج ترايزردو

 .ىيادخ كرزبو مهم تسار هأر

 .بقانم زا لقن 73١ ص ديدج 7؟ .86ص ١.

 ١10. .نامقل .؟

 .ىمقريسفتزا لقن 1؟ ص ديدج *"'. 7١

 ١ ا/*



 (ةحئتأللا مالعألا نباي»

 :ةبطخ ىف اف نينمؤملاريما لوق ةنممالا ىلع تايالا و مالعالا قالطا دراوم نم و

 ءاتب نياف «ةيوضصتخادملاو ةحضاوب تازآلاو ةنماق: مالزخلا و: ووكفؤت لاو: نويهذت ىياقال

 قدصلا ةنسلاو نيدلا مالعاو ّقحلا ةمزا مهو مكّّبن ةرتع مكنيبو نوهمعت فيك مكب

 '.«شاطعلا ميها دورو مهودرو نارقلا لزانم نسحاب مهولزناف

 :'هحرش ىف مثيم نبا لاقو
 اهحوضو و نيدلا ةّّمئا ىلا مالعالاب راشا و لاحلل «مالعألا و» :هلوق ىف واولا و»

 .«مهنيب ةمنالا مايق اهبصن و رانملا كلذك و مهنيب اهروهظ

 :"ةرابعلا حرش ىف ةّيفجنلا ةردلا ىف وخلا ميهاربا ازريم جاحلا لاقو

 ةنسلالاو ةّزالاورانملاو مالعالا ظفلو لاحلل ةمئاق مالعالاو :30 هلوق ىفواولاو»

 :(ةرمتلا ةقنال راتني اهلك

 :ةرابعلا حرش ىف ' ةعاربلا جاهنملا ىف ىئونخلا هللا بيبح ازريم جاحلا لاقو

 و نيذدلا مالعا ةبوصنملا رانملاو ةحضاولا تايآلاو ةمئاقلا مالعالاب دارملا نارهظالا»

 :/ مهفصو ثيدح ىف درو ام كلذب دهشيو ىدملا ةمئاو ىده لا رانم و نيقيلا تايأ

 ةدراولا رابخالا هيلع لديو ءمهب ىدتهي ةاده ىا كدالب ىف ًارانمو كدابعل ًامالعا مهتلعج
 نع ًادنسم ميهاربا نب ىلع ريسفت نم راحبلا ىف ام لثم هتانّيبو هللا تايآ 9 مهتا ىف

 ١. ص حلاص ىحبص باج /1/ هبطخ ةغالبلا جهن 1218.

 .ىكنس باج 7١8 ص .؟

 17١١. ص .'"'
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 نه مدأ



 ا/ع ١

 موس دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 انِتاَيآب اوُبْدَكَر اوُرَمَك َنبِذَلاَو :لج وزع هللا لوق نعرفعج ابا تلأس :لاق ةزمح ىبا
 ا ىلا (لاق مث هلقن انفلسا ات ىمقلاريسفت نم ثيداحا ركذف) .٠
 تاّيآلاب دارملا مهتا هلك كلذب ترهظ دقف اهتياورب ليطن ال انت ةينآرقلا تاّيآلاريسفت ىف
 هترداقو هللا ةمظملا ةحضاو ةليلخ :تامالع بتارابتعاب هيلع اهقالطأ وكيف هنعشاولا
 .هتمحرو هفطلو هملعو

 «ِةّرذ لاقثم لخي مل مهرس نف ًاهعيمج تانئاكلا ىف مهرس ىرس

 ةحئاللا مالعالا نبا اي)

 .(قح راكشأ و رهاظ ىاهتمالع دنزرف ىا)

 و هتخانش ىزيج نآ هليسو هب هك ىاهناشن ورثا نآو مّلع عمج «مالعا» - حرش

 اهملعو .تسادومنو امنورهاظ تروص ىنعيرهظم ىانعم هب (حئال» .دوش هتسناد

 تفرعم هار نانأ تيادهرون هب مدرم نامز ور صعرهرد هك دنشابىم مالسلا مهيلع همئا

 هبترم و ردق لاعتم دنوادخ و دنريكى م ميلعت ار تداعسو تايح هارو ىسانشادخو

 هبو :هداد ىرترب نايملاعربو ءهداد رارق دوخ قلخ دمآرس ار ناشياو هدرب الاب ار نانآ

 دنوش تياده ايردو ىكشخ ىاهىكيرات رد نانآ هليسو هب هك هدرك مالعا شناكدنب

 و «هدشّرب تاملظ هبريبعت هك ىناويح تعيبط ىاهتملظ زا ىشان تاملظ رد ىنعي

 .ددرك ىوريب نانآزا هدشريبعترحب تاملظ هب نآزا هك ىناسفن ىاهاوهو تاملظزا

 نانآ هليسو هب ىزيجره لامعاو لاوحاو تادقتعم رد ناكدنب مامت هكنأ لصاح

 '«َنوُدَتْمَي ْمُه ِمْجَنلاِبَو ِتاَمآلَعَو » هكرابم هيآ هك ميدرك نايب ًاقباس .دنوشىم تياده
 ًاليوأت هك .دنوشىم تياده نانآ ناكراتس هليسو هب و تسا ىياهتمالع و ىنعي

 .تسا نأ قيداصم و نآرق نوطب زا ىكي ىناعم نياو دنشابىم ادخ ىاهتجح

 ١. .ةدئاملا زينو ."9 .ةرقبلا ٠١. نياغتلا نينو .8 .ديدحلا نينو .0/ .جحلا نينو 8 .ةدئاملا زينو ٠١.

 ١18. .لحنلا .؟



 .(لماك ىاهشنادو مولع دنزرف ىا)

 هنطاب و هرهاظ مولع بتارم مامت دجاو مهيلع هللا تاولص نيموصعم همئا - حرش
 و تماما طيارش هلمج زاو .تسا هدش هلماك مولع هبريبعت ناراوكرزب نآزا اذل دندوب

 ردولو نادب مدرم هجنآ هب تلم دارفارياسزا ماما نآ ندوب ملعا دنوادخ فرطزا تفالخ

 و تالماعمو تادابعو مارحو لالحزا ماكحا هب ملعزا دندنمزاين هنمزازا نامز كي

 قباس ىايبنا ماكحا شناد ندوب اراد هكلب مدرم نيب تلادع تموكحو ثيراومو دودح

 .هنطاب مولع ىتحو

 و تسارايسب هدراو رابخاو هينارق تايآو هيلقع نيهارب تيملعا تابئارب ليلد

 تسا هدركر كذ ىعرشو ىلقع ليلد هدراهج دودح نيدحوملا ةيافك باتك بحاص
 .مينكىم افتكاربخ دنج ركذ هب اجنيارد امو ماما تيملعا تابثا ىارب

 هك ميدينش مالسلا هيلع مشش مامازا دنيوك ثيدح نايوارزا 'راحب  دلجم رد

 منادىمو تسا نيمز رد هجنآو اهنامسأ رد هجنآ منادىم نم دنكوس دنوادخ هب دومرف

 و ءهدوب نونكات هجنأ منادىم و تسا شتآ رد هجنآ منادىم و تسا تشهب رد هجنا

 نيا هكنيا ساسحاو توكس ىاهظحل زا سب ءدوشىم عقاو نيازا دعب هك ار هجنأ
 :دومرف هك متخومأ دنوادخ باتك زا نم ار اه نيا :دومرف هدمآ راوشد ناكدنونشرب نخس

 ةكيلغ نلت و نو: فيس قوي رهن قاع نأ رقوك ميدرك لزانوت هب ار باتك نياام

 .تاجردلارئاصبزا لقن ٠٠١١ ص ديدج .708”"ص*7< ١.

١ 
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 موس دلج .هبدن ىاعد حرش

 '( ...ٍءْىَّش لكل انا َباَتِكْلا

 ديرفآ ار مزعلاولوا ىايبنا دنوادخ دومرف هك هدش تياور مشش مامازا 'راحب / دلج رد

 امو دش لقتنم ام هب ثرا هب نانآ ملعو ءداد ىرترب و تليضف ملع هليسو هبار نانآو

 هب دوب ملاع هلآو هيلع هللا ىلص ادخ لوسر نوج .ميتفاي ىرترب شنادو ملع تهجزا

 مهيلعو هيلع ناربمغيب نآ ملعو ادخ لوسر ملع ثراو امو دندوبن ملاع نانآ هكار هجنآ

 .ميشابىم مالسلا

 رباغ ءام ملع» :دومرف هك هدرك لقن مالسلا هيلع قداصرفعج مامازا 'راحب " دلجم

 رفج و «خرسر فج ام دزن ردو تسا شوك هب ادص نديسرو «بولقرد ءاقلاو ,روبزمو

 زاين دروم هجنأ هك تسا هعماج ام دزن ردو (مالسلا اهيلع) همطاف فحصمو .ءديفس

 ملعريباغ اما :دومرف دندرك لاؤس نأ حيضوتوريسفتزا نوجو .دشابىم نآرد تسا مدرم

 هتشذك رد هك تسا ىعياقو هب ملعروبزم اماو ' .دوش ىم عقاو اهدعب هك تسا ىروما هب

 ثيدح اهشوكرد ىادصو رت اماو تسا ماهلا بولقرد ءاقلإاماو ءتسا هدش عقاو

 رمحارفج اماو «مينيبى منار اهنأ دوخ ىلو ميونشىمار نانآ نانخس هك تسا هكئالم

 هك تسا هلآو هيلع هللا ىلص ربمغيي هحلسا نآرد هك تسا ىاهبعجو فرظ خرسو

 رفج اماو دنك مايق تيب لهاام مئاق هك ىنامز ات دوشىمن هدروأ نوريب و تسا ىفخم

 ىسيع ترضح ليجناو ىسوم ترضح تاروت نآرد هك تسا ىفرظو هبعج نأ ديفس

 اماو تسا هتفركر ارق نآرد قباس ىايبنا ىاهباتكو (مالسلا مهيلع) دواد ترضح روبزو

 ىناسك مانو دوش ىم عقاو هك ثداوح هيلك نآرد هك (مالسلا اهيلع) همطاف فحصم

 هب تسا ىباتك نآو هعماج اماو «درادربرد ار تمايقزور ات دنسرىم تموكح هب هك

 هبو .تسوا دوخزا هك هلآو هيلع هللا ىلص ادخ لوسر هتكيدو ءالما هب عارذ ٠١ لوط

 نآرد دنوش جاتحم نادب مدرم هك ىمكحره مالسلا هيلع بلاط ىبا نب ىلع طخ

 .89 .لحنلا ١

 .تاجردلارئاصبزا لقن 115 ص ديدج 78 .7757ص .؟

 .ىسربط جاجتحاو ديفم داشرازا لقن 18 ص ديدج 78 .7174ص .'

 هملك :ديوك هياهن ردريثا نباو «نيرباغلا ىف ًازوجع آلإ» :ديامرفىم هكنانجمه تسا ىقاب ىانعم هبرباغ تغل .*
 .تسا ىقاب ىانعم نامه دوشىم هتخانشرتشيب هجنآو تسا ىقابو ىضام ىانعم هب دادضازارباغ



١ 

 (ةلماكلا مولعلا نبا اي)

 لمع باكترا ىارب ىاهنايزات فصنو هنايزات دحو ىشارخ هيد هزادنا ىتح تسا تبث

 .دوش ىم عقاو هك ىتيانجو فالخ

 دلجم ردو دشابىم مهركيد ىاهنابز هب ملاع ماما تاياورو رابخا ىضعب قبطو “٠
 زا''اهب نومّلكتيو تاغللاو نسلالا عيمج نوملعي مهّنا» باب مان هب تسا ىبابراحب
 نابز هب مدرم اب مالسلا هيلع اضر ترضح :ديوك تلَصلاوبا هك تسا تياور نيا هلمج

 دوب نانآ نابز هب مدرم نيرتانادو نيرتحيصف هك مسق ادخ هب دركىم تبحص ناشدوخ

 رد دينادىم ار فلتخم ىاهنابز امش هكنيازا نم هللا لوسر نبااي متفكوا هب ىزور نمو

 رب تجح ار ىسك دنوادخ و «ممدرمرب ادخ تجح نم تلصابا ىا :دومرف ؟ متفكش

 :دومرف هك هديسرنوت هب نانمؤمريما نخس ايآ «دنادن ار اهنأ نابز هك دهدىمن رارق مدرم

 دونك يتالظب لة فف اذ ند «ةالنش هوا: تموت لاصق تجي باد ان امديم
 ".«تسا نكمم اهنابزو تاغل تخانشو تفرعم هبزج (تجح

 .تسا هدش لقن اضرلا رابخا نويعزا هحفص نامه رد تياورو 11١ ص ديدج ١.8”

 هب فرشم هك ىلحم ردار نانآ دندرب ديزي دزنركيد ناريسا ابار مراهج ماما ىتقو دومرف هك دنكىم لقن مشش

 زا ىكي دندوب هتشامك نانآرب دندركىم تبحص ىمور نابز هب هك ار ىجراخ نانابهكنو دنداد لزنم دوب ىبارخ

 ىمور نابز هب نانابهكن ءدنشكب ارامو دزيرورف امرسرب فقس هك دنداد لزنم اجنيارد ارام تشاد راهظا ناريسا



 (ةروهشملا ننّسلا نبأ اي)

 .(فورعم ىاه شور و ننس دنزرف ىا)

 هريس نامه حالطصاردو ننس نأ عمج و تسا شورو هقيرط ىنعم هب ةنس - حرش

 وراتفك اي دشاب لمع هاوخ ءتسا هلآو هيلع هللا ىلص ادخ لوسر تاروتسدو شورو

 وبقت هليذر تافص ندرك فرطربو هنسح قالخا بسكر د هك راوكرزب نآ نانخسركيد

 .دراد ىيازس هب

 راوكرزب نآزا ىفاك باتكرد هك تسا مالسلا هيلع داجس ترضح راتفك نيا ديؤمو

 نيرتتليضفاب ىنعي «ّلق نإو ةنسلاب لمعام هللا دنع لامعالا لضفأ» :دندومرف هدش لقن

 .دشاب مك لمع نآ هجركا دشاب تنس هقيرطو شور هب هك تسا نآ لامعا

 تليضف هب لمع فاصتا طرش نوج .تسين تليضفو لوبق بجوم لمع ىتدايزو
 تيمك هن دراد لمع تيفيك هبرظن دنوادخ هك ددرك ادخ برق بجوم هك تسا نيا هب

 لمع نأ هك تسا نأ تبرقو دصقزا هتشذك ادخ هب برق ىساسا طيارش هلمجزاو .نآ

 هسمخ ماكحا نامه ار ننس هك ىناسك دارم دياشو .دشاب هتشاد تقباطم تنساب

 .دشابرما نيمه دناهتسناد (مارح .هوركم «حابم ء«بحتسم ء«بجاو)

 هتشون شنارايو باحصا ىارب هك ىاهمانرد مالسلا هيلع مشش ماما ١7 دلجمراحب

 ىوريب تسا مزال امشرب تسا ناشراك ظفاح ادخ هك ىهورك نآ ىا :ديوك هلمجزا تسا

 .ىفاك هضورزا لقن 7١8 ص ديدج باج //8 دلحم ١. 77ص ١.

 ليضيم
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 (ةروهشملا ننَسلا نبا اي)

 تياده دنك راتفر نادب و باختنا ار شورو هقيرط نيا هك سكره سب وازا دعب ادخ

 ىناسك نانآ هك ارج ددرك هارمك ديامن ضارعا نآزاو دنك كرتار نأ هك سكرهو ءدوش
 هيلع هللا ىلص ادخ لوسر امردي هك هدومن نانآ تيالوو تعاط هبرما دنوادخ هك دنتسه

 كدنا هجركا دشاب ىمالسا هقح تنسوراثآ ىوريب نآرد هك ىلمعره تموادم دومرف هلآو

 زا ءدوب دهاوخرتدوسري دنوادخ دزن شتبقاعو ماجنارسو دنادرك دونشخر تهبار ادخ دشاب

 .ىناسفن ىاهاوهزا ىوريبو اهتعدب و روهظون لامعا ماجنارد ششوك و ىعس

 ىدرواردنمو هتخاس دوخ زاروهظون لامعاو سفن ىاهاوهزا ىوريب هك ديشاب هاكآ

 تعدب ىهارمك و تلالضرهو تسا ىهارمك دشاب ىهلا ىيامنهار تياده نودب هك

 .تسا شتآ شهاكياج ىتعدب لمعرهو تسا

 ادخ لوسر تنسو هقيرط زا ىوريب رد ترخآو ايند ىراكتسر هكنآ مالك هصالخ

 '.تسا هلآو هيلع هللا ىلص

 نامهو دندوب بقارم ناشراتفرو لامعارد مالسلا مهيلع نيموصعم همئا نوجو

 نانآراتفرو بادآزا ىوريب سي .دنتسبىم راك هبار ادخ لوسر ناشدج هقيرط و شور

 ردو دش هراشا نادب ةيقلك هك كئفاور نارد هك تساادخ لوسر نئنسزا ىوريب مه

 ناراوكرزب نآ كرابم دوجوزا اذل و دنشابىم هقيرط و ننس نامه نانآ ء:تقيقح و عقاو
 .تسا هدش «هروهشم ننس» هبريبعت مالسلا مهيلع

 دنكىم نايبار شترضح ننسو بادآزا ىضعب «هننسو ىبنلا ةريس» باب ديدج باج راوثالاراحب ١8 دلجم ردو ١.

 .ديامن هعجارم اجنادب دنك اديب عالطا دهاوخ هكرهو



 (ةرزناملا رهن اعلا نأ اذن

 .(تسا هدمآ ناكتشذكراثآو بتك رد هك ىنامياراثآو مِلاعَم دنزرف ىا)

 هناشنو تمالعو هاكياج ىانعم هب تسا ملَعزا ناكم مسا ؛مّلعم عمج :ملاعم - حرش

 ايو انب دننام دنكىم اديب نآ هليسو هب ار دوخ دصقم قيرطو هار .ءكلاس ورباع صخش هك

 .دوشىم بصن ىهاكرذك ايو نابايبرد هكركيد هناشن ايو بآ

 و ِتاَمالَعَو » هفيرش هيآريسفت رد تاياورزا ىضعب بجوم هب دش هتفك اقباس هكنانج
 ترايز ردو .تساادخ لوسر مه مجنو «تامالع مييام دندومرف "' َنوُدَتُهَي مه ُجَنلاِب

 .«هدابعل ًامالعاو»و «ىَقّثلا مالعاو» تسا هعماج

 هللا ىلص مركا لوسرزا مالسلا هيلع قداص رفعج مامازا ىنامعن تبيغ باتكرد

 نوج هك تسا نامسأ ناكراتس لثم نم تيب لها لثم :دومرف هك هدش لقن هلآو هيلع

 '.«ديامن عولط ىركيد هراتس دنك بورغ ىاهراتس

 هللا دبع نبرباج زا ىفعج ديزي نبرباجزا دنس اب ”نيدلا لامك باتكرد قودص

 نم نادنزرفزا ىدهم» :دومرف هلآو هيلع هلل ىلص مركاربمغيب هك دنكىم تياور ىراصنا

 رظنزا نم هب تسا مدرم نيرتهيبش ؛دشابىم نم هينك شاهينكو «نم مان شمان ءتسا
 و (دنوش ىمر يحتم مدرم و) تسا روأ تريح هك تسا ىتبيغوا ىارب ,تريسو تروص

 ار نيمزو ديآر دب تبيغ هدرب سيزا ىنابات هراتس دننام هاكنآ دنوش هارمك مدرمزارايسب

 .18 .لحنلا ١.

 .قودصلا ةبتكم باج 7/878 ص ."”

 نضيح



 ١ع

 (ةروتاجلا علا عملا نبا اي

 .«دشاب هدشروجو ملظزاري هك ىروطنامه دنك دادو لدعزارب

 ضرالا هّللاًالمي هب» :دومرف هك ادخ لوسررتاوتم ثيدح زا نخس تياور نيارد نوج

 هدش هراشا ثيدح نيا هب مهأقباسو تسا «اروج و املظ تعلم ام دعب الد عوًأطسق

 .دوش هراشا مه لدعو طسق نيب قرف هب هك تسا مزال نونكا

 هملك نآ لباقمردو هدشركذ مه ابودره لدعو طسق ظفل ثيدح نيارد هتبلا

 ىنعم لاحره هب دشاب لدعرباربرد ملظو طسقربارب ردروج دياشو ؛هدمآ ملظو روج

 وا قح ىقح ىذره هب ندادو قوقح تياعرزا تسا ترابع لدعو طسِق ىلكو عماج

 قوقح هبزواجتو قوقح ندرب نايمزاو ندرك لامياب نامه ملظ و روج نآ لباقمردو ءار

 .تسا ناركيد قوقح رد فّرصت ايو

 بغار ىلو دناهتسناد ىنعم كي ملظ و روج لباقمردار لدعو طسق املعزا ىادراي
 هتسناد هنالداع هرهب ىنعي فاصناو فَصَن ىنعم هب ار طسق تادرفم رد ىناهفصا

 ادا دننام هتسناد قح هب ىافو ماقم رد ار طسق ركيد ىعمج ؛تسا نآزا ّمعا لدعو

 هج تسا قحاب قفاوم نآو معاار لدعو ؛تالماعمرد نزوو لْيَكو ءىروادو تداهش

 زواجت نآو طسق ّدض روج هملك نينج مهو ريغ هب عجار اي دشاب صخش دوخ هب عجار

 .قح قلطم زازواجت ملظو تساريغ قح هب

 ماكح و (نارواد» تاضقو اسؤر هكنيارب دراد تلالد باب نيارد هدراو تاياورو

 ىعرش نوناقو نادجو قبطربو دننكىم روج مدرم نايم تموكح رد نامزلارخآرد

 مالم بع تناررتقم و هئازر اص ىاهتامزف و ىتامشت نادم يباطم هكا هتك سن نام
 روج عفر ديامرف روهظ هيلع هللا تاولص دمحم لآ مئاق نوجو .دنيامنىم ىروادو مكح

 ملاعلا عيمج ىلع هلدع لمشي ثيَحب» دنك تموكح مدرم نايم تلادع هبو ديامنىم

 ىركيدرب سك جيهو دوش هديشك اج همهرب شلدع هك ىمسق هب «أدحا دحا ملظيالف

 .ديامنن ىدعت



 (ةدوجوملا تازجعملا نبأ اي)

 (قياقحو مولعو لماك ماكحاو نآرقزا - ققحمو هدوجوم تازجعم دنزرف ىا)

 ماجنا هبرداق ناركيد هك هداعلاقراخ راك ىنعي دنشابى م هزجعم ىاراد نيركنم ىارب

 ىقاب تمايق اتو تسين نامز هب دودحم مالسلاو ةالصلا هيلع مالساربمغيب توبن نوج

 راونالاراحب رد هك هديسر روهظ هب راوكرزب نآزا ىدايز تاداع قراوخ و تازجعم تسا

 نسا هلعك لقن '«ءاهرداونو هتازجعم عماوج» باب مشش دلج

 تيمتاخرب تلالدو تسا هدناميقابوازا هك مركا لوسر ترضح هزجعم هناكي ىلو

 و توبن هب نيقي هزجعم نأ هدهاشم هب تمايقزور ات نامز ورصع ره مدرم و .درادوا

 ِنآرَْلا اذه لهب اوُتَي ْنأ ىَلَعُنِجْلاَو سْنِإْلا ٍتَعَمَتْجا ِنْيَل لق » :دومرف هك تسا ترضح

 عامتجا سناو نجركاربمغيب ىاوكب '«اريهط ِضْعَبِل ْمُهْضْعَب َناَكَْوأَو ِهِلْئمِب َنوناَيَآل
 هب تسد هجركا دنروايب نأ لثم دنناوتىمن دنروايب يناتك نآرق نيا لثم هب ةك دك

 .دنوش ركيدكي نابيتشيو هداد مه تسد

 عامتجا هكم رد دوخ نامز نابهذم ىرهدزا نت هساب اجوعلا ىبا نبا هك "”هدش تياورو

 .770 ص ديدج /١ .758ص ١.

 .8/8 .ءارسإلا ."

 م١



 كه

 (ةدوجوملا تازجعملا نبأ اي)

 دنريكب هدهع هبار نآ مراهج كي نآ درو نآرق اب هضراعم هرابرد مادكره هك دنتسب رارقو هدرك

 اب هضراعم هب ناناملسم عامتجاو جح مسارمردو دنيآ هكم هب دعب لاسو دنسيونب درو

 اهنآزا ىكي دندرك عامتجا ميهاربا ماقمرانكو دندمآ هكم هب اهنآركيد لاسو دنزيخرب نآرق

 ىركيدو «مدنامزاب هضراعمزا مديدار ..يءاَم لبا ُضْرأ ايَليِقَو ١ هيآ نيا نم نوج تفك

 ديماانو سويأم نآرق اب هضراعمزا مدروخرب "(...هّنِم اوُسَينَسا اًمَلَق » هيآ هب نوج مه نم تفك

 ١ هيآ نياو دش نانا هجوتم القاب قداص ترضح هك دنتفكىم هتسهآ ار نانخس نياو مدش

 عالطازا مه دندشريحتمو توهبم اهنأو درك توالتار « '...ُنِجْللَو سْنإْلا ِتَعَمَتْجا ِنْيَل لَ

 '.هفيرش هيآ دافم مهو نانآ ىناهنرمارب ترضح نآ

 زا هك دوش هتفك دناهدرك هراشا ىضعب هك مه بلطم نيا هك تسين دب اج نيارد

 مامتها تدشاب هك تسناد ادخ ىايلواروبقراثآ ىاقب ناوتىمار هيقاب تازجعم هلمج

 نآروبق راثآ ندرك فرطرب ووحم رد نانمشدو سابع ىنبو هيما ىنب زاروج ىافلخ

 نابات ناكراتسو هام نوجمه ناشروبق زونه ناشتوفزا سيو تداهش نامززا ناراوكرزب
 .تسا ناشخرد نيمز فارطاو نادلب رد

 مهيلع هللا تاولص نانمؤمريما زا شراوكرزب نارديزا مالسلا هيلع اضر ترضحزا
 فارطا هك مينيبىم ار ىهوكشاب ىاهنامتخاس هكنيا لثم» :تسا هتفك دنكىم لقن

 هبو دنوش ىم جراخ هفوك زا هك مينيبىم ار ىياهناوراك و هدش انب نيسحربق نوماريبو

 تكرح اجنادب مه فانكاو قافآزا هك درذكىمن ىحابص دنجو دنورىم واربق فرط

 .؟؟ دوه ١.

 ا يوما
 .82 .ءارسإلا .'"*

 دنسيونىم باذك همليسم هب فورعم هعيبر هليبقزا هفينح ىنب هفياطزا بيبح نب ةمليسم لاح حرش رد .؟
 نجهتسم رايسب هك دوب هتخادري ىفقمو عجسم رادهيفاق تالمجو تاملك نآ درو نآرق اب هضراعم ىاربوا هك

 .رجاهو كبرل لصف .رهاوجلا كانيطعا انإ» هتفك «رثوكلا كانيطعا انا» هروسربارب رد هلمجزا تسا كحضمو

 بنذ هل ءليفلاام كيرداامو ءليفلا ام ليفلا» تسا هتفك «ةعراقلا ام ةعراقلا»ربارب ردو «رجافل كضغبم نا

 .اعرز تاعراّرلاو» هتفك «اقرغ تاعزانلاو»رباربردو .«ليلفل انّبر قلخ نم كلذ نا ليوط موطرخ و رغشمو .ليثو

 ءادرث تادراثلاف ءازبخ تازباخلاو ءارفح تارفاحلاو ءاخبط تاخباطلاو ءاحمق تايراذلاو ء.ادصح تادصاحلاف

 .«الكا تالكآلاو ءامقل تامقاللاف
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 ' 4 دلجم راونالاراحب .تسا ىناورم لآ تلود نايايزا سيرما نياو دننكىم

 رد نوج دومرف هك هدش لقن مالسلا امهيلع نيسحلا نب ىلعزا 'راحب مهد دلجمرد

 شناسكر ياسو ناردارب و نادنزرف زا شناهارمه اب مرديو دش دراو ام هب بئاصم نأ فط زور

 و «دنتخاس هناور هفوك بناج هبو دندرك راوسرتش زاهجرب اروا مرحو نانزو ءدندش هتشك

 هجنآزاو دمآ نارك نمربرما نياو دندوب هدريسن كاخ هب هك مديد نيمزرب ار ناكهتشك نم

 بنيز ماهّمع دور نوريب منتزا ناج دوب كيدزنو مدش برطضمو هتفشأ تخس مديد

 ورديو دج هدنامزاب ىا تفك نم هب ءديدب نم ردار نزح راثآ نيا القلب ىلع كرزبرتخد

 هنوكج متفُك ؟ىنك ىهت بلاقزا ناج ىهاوخ ىم هك منيبىم اروت هك هدش هج مردارب

 ناسكو ناكدازومعو اهومعو نارداربو مرورس منيبىم هك موشن ابيكشانو منكن ىباتىب

 و هنهربو) هدوبر اههماج نابايب تشد نياردو هداتفا نيمز هب نوخ هب هتشغآار دوخ

 دنكىمنرذك نانآرب سك جيهو .درايسىمن كاخ هبو دناشويىمنار نانآ ىسك (نايرع

 وت اهنيا تفك مادمعو .دنرزخو مليد لها نارفاك اهنيا ىيوك «دوشىمن كيدزن نانآ هبو

 تّعورديو دج اب ادخ لوسرزا تسا ىدهع هعقاو نيا مسق ادخ هب «درواين عزج هبار

 و) نيمز هنعارف هك ءتسا هتفرك ناميب ار تما نيازا ىتعامج دنوادخ هك مالسلا مهيلع

 نيا ناشياو دنسانشى مار نانآ اهنامسآ ناكتشرف ىلو دنسانش ىمنار اهنآ روج ىاسؤر

 و دنرابسىم كاخ هبار دولا نوخ ىاهركيي نياو دننكىم ىروأعمج ار هدنكارب ىاضعا

 شرثا هك دنرادىم ابرب ادهشلا ديس ترديربق ىارب ىتمالعو هناشن فط نيمزرس نيارد

 و ءددركىمن ديديان نأ مسر اهزورو اهبش نتشذك (وراكزور شدرك ابو) دوش ىمن هنهك

 رترهاظ شرثا لاح نيا اب ىلو دنشوكى م نآراثآ ىدوبان ووحم رد اهنآ ناوريب ورفك ناياوشيب

 " .ددركىمرتىلاع ورتهب شراكو

 ىارب ارم ىسابع هفيلخ لكوتم :ديوك هدش لقن جرف نبرمعزا 'راحب مهد دلجم رد

 .رابخالا نويعزا لقن 787 ص *0178.١5ص ١.

 .تارايزلا لماك زا لقن 175 ص 50 .778ص ١.

 .تسا تازجعم زاو بيغ رابخازا ثيدح نيا هتبلا ."

 .ىسوط ىلامازا لقن 758 ص ؟0.*



 عما

 (ةدوجوملا تازجعملا نبأ اي)

 رب ار اهواك هك مدادروتسدو متفر هيحان نأ هب نمو داتسرف الكا نيسحربق ندرك بارخ

 اهربق همهرب اهواكو دندرك ارجا ارمرما مه اهنآو (دنزاس راومه ار اجنآ و) دننارب اهربق

 :ديوك جرف نبرمع ء«دنتشادنرب ماك دنديسر ترضح نآرهطمربق هب نوجو دنتشذكب

 هك مسق ادخ هب ءتسكش نم تسدرد بوج ات مدزىم ار اهنآ و متفركرب بوج نم

 لنك لكن يقرب مه ىماك

 دادروتسد ىسابع هفيلخ لكوتم هك ىتقو دنيوك هدش لقن 'دلجم نامهردًأضياو

 لولهب و نونجم ديز «دندنب بآ نآرب ىمقلعرهنزاو دننك رايش ار ذياب نيسحربق هك

 دندنكفارظنربق هب نوجو دندش فرشم راوكرزب نأ ترايز هبو دندرك البرك دصق نونجم

 نيا نونجم ديز تسا هتخيوآو اجربابربق (ىلو هتفرك ارف ار نأ فارطا بآ) هك دنديد

 'َنوُرِفاكْلا ةركْوَلَو ِهروُ ُمِيُم ُهَللاَو مها هَللاَرون اوُنِفْظُمِل َنوُديِرُي » :درك توالت ار هيآ

 عانتماو دريذيىمن ادخ ىلو دننك شوماخ ناشياهناهد اب ار ادخ رون دنهاوخ ىم) ىنعي

 عناد تارك دازفاك لد رم كلارك امتار درج روت ةنيمارك ىو هككنبا زيكو
 ركررب نآو تشكزاب شلوا لاح هبربقو دز مخش ار نيمز هبترم ١7 ر كزرب نوج و (دنشاب

 ديسر لكوتم هبربخ نوج و درك اهر ار واكو دروأ نامياو تشادرب تسد ديدب ار لاح نيا

 .داد اروا لتق روتسد

 دراد ولك نآزا مرش ركم ءبآزونه تفرن شيب تسب بآوا دقرمبودع

 هيلع تيفو يس مك ةلسلل هرع يبول ب رودي ريح
 ات دنتشاذكن ىقابربق ىارب ىراثآ و دندرك نفد هفوك فارطا نييرغ نابايب رد هنابش

 رفعج ماما هكنآ ات دوب ىفخمربق نآو «دنامب ظوفحم نانمشدرشزاو دوش هتخانش

 تفررهطمربق ترايز هبو دمأ هلحرهش هب ىسابع ىافلخ نامز ىادتبارد الكا قداص

 ًامسر هك ديشرلا نوراه نامز ات دندشىم فرشم نآ ترايز هب مه نايعيشزا ىضعبو

 ربق هك دركرما ىسابع لكوتم لاس نيارد دسيونىم 718 لاس عياقورد لماك باتكرد ىرزجر يثا نبا 5: ص ١

 ندمازاار مدرمو دننك تشكو ىرايبآ ار اهنيمز و دنزاس ناريو ار نأ فارطا ىاهارسو لزانمو ادهشلاديس ترضح

 .دننكفا نادنز هب اروا دنتفايربق كيدزن ار سكر هو دنرادزاب اجنآ هب
 .8 فصلا."
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 ىياهانب نأ نوماريب و دمآ نوريب هريت ىاهربا سيزا باتفآ دننامو دش راكشآ و رهاظ

 فيجن مان هب قارع فورعم ىاهرهشزا ىكيزورماو دمآرد ىرهش تروص هبو دش داجيا

 .كنشار نم: هقردكا

 دش ديهش نوراهرما هبو دوب دادغب نادنز رد مه مالسلا امهيلعرفعج نب ىسوم

 روصنم رفعج ىبا نب ناميلس هكنآ ات دنداد تكرح نادنززا ىنيهوت اب ار شرهطم هزانج
 نفد شيرقرباقم رد دادغب ىخسرف كي رد هنامرتحم ار نآو درك تلاخد ًاصخش دوخ

 نفد شدج ربقرس تشي اجنامه رد ار ٍة داوج ترضح كرابم ندب سيسو دندرك

 هب هتسويب هراتس ود دننام هبق ود راوكرزب ود نأ نفدم وربق ىارب نامز رورم هبو دندرك

 هزانج زينو .نيمظاك مان هب هدش ىرهش اجنآ نونكاو دش داجيا ناشخردو نابات مه

 نامز نازاو دندومن نفد دابانس هيرقرد هبطحق نب ديمح غابرد مهار اق اضر ترضح

 هب تسا ىرهش اجنارد نونكاو هدش نايامنرتىنارونو ناشخردزور هبزور نآرثا هتسويب

 ':تساةهدش ناريا هكلب ناسارخ مهم ىاهرهشزا هك سدقم دهشم مان

 ّرس) ءارماس رد دوخ هناخ رد هك مه مالسلا امهيلع مهدزايو مهد ماماود نفدمو

 هك تسا ىنارونو هيلاع هبق ىارادو تسا ىقاب نونكات خيرات نآزا تشادرارق (ىأر نم
 .تسا نييركسع هبق هب فورعمو دراد ىكدنشخرد

 هب نييركسع ترايززا سب و تفر هرماس هب ىلاس ىسابع هفيلخ رصنتسم دنيوك
 ىناريوو ىبارخ هبور ىاهبق تفر دوب اجنارد هك ىسابع ىافلخزا ىضعب روبق ترايز

 و تلع هفيلخ ناهارمه ءدوب هدش هتشغا ناكدنربورويط ىاههلضفو اهدهلابز هبو هداهن

 نييولع روبقو هداتفا لاح نيا هب امش نارديروبق هدش هج هكنياو دنديسريوازاار تهج

 هك ىنامسأ تسا ىرما نيا تفكوا تسا ىكدنشخردو ىكريكاي و ىبوخ نآ هب ىراز

 ".درادن هديافام نامرفورماو ميراداو راك نيا هبار مدرم ميناوتىمن امو تسينام شوك هب

 نامز هك تسا ىراج بآ همشج دوجوم تازجعم هلمجزاو» :هتشاد موقرم هخسن هيشاحرد فلؤم موحرم ١.

 دلجمربارب ”* هحفص راوثالاراحب ١١ دلجمزا مه ار نآ تياورو .دروأ دوجو هب خرس هدردورم هب راوكرزب نآ ترفاسم
 .(تسا هاكمدق هب فورعم نونكاو) .دنكىم لقن رابخالا نويع باتك زا 110 هحفص ديدج باج ؟ع
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 (ةدوجوملا تازجعملا نبا اي)

 نفدم هاكرابو هعقب (تيباهو بهذم وريب) دوعس لآ ىاليتسارثارد هنافسأتم ىلو

 ىلع نب دمحمو «نيسحلا نب ىلعو «ىلع نب نسح) نيموصعم همئازارفنراهج كاب
 ناريوو بارخ هبيط هنيدم رد عيقب ناتسربق رد (- مالسلا مهيلع - دمحم نبرفعجو

 لوسر تازجعم عماوج بابرد 'راحب * دلجم رد .هدنامن ىقابربق دوخزج ىزيجو دش

 فرط رد هدوب ىرون ادخ لوسر ىارب» :ديامرفىم هلمج زا هدش لقن ىتياور ُةَادخ

 تمايق اترون نياو ترضح نآ نتسشن ايو نداتسياو تكرح عقوم رد بجو تسار

 نامز رد هدوب وا نيموصعم دالواو ىصو ىارب رون نيا نينج مهو 'تسا عطاس شربقزا
 نامزلا بحاص - ىدهم ترضح و تسا نابات ناشروبق زارون نأ مه نونكاو ءناشتايح

 .«دنكىم هدهاشم ار هدنشخرد رون نأ درذكى م شرديودادجا عاقبزا ىادهعقبره هب -

 .770 ص ء٠ دلجم
 .ىدنوار جيارخ زا لقن 700 ص ديدج باج ١٠7 .708ص ١.

 دسج ندوبر ىارب ادخ لوسر نفدم هب هك تسياهعقاو «هللا رون اوئفطي نأ نوديري» هفيرش هيآزراب قيداصمزا .؟
 .هدركر كذ 8*2 ص هنيدم خيرات باتك رد ىدوهمس ار هعقاو نياو .داتفا قافتا ىرمق 0017/ لاس هب شرهطم

 هك ديد باوخ هبار مالساربمغييراب هس ىبش كيرد لصوم بحاص ىكنز نب دومحم نيدلارون دسيونىم وا

 اب كانتشحو باوخ نيا نديدزاواو ءديهد تاجن (روبزم درم ود هب هراشا)ر فن ود نيا تسدزا ارم ديوكىم

 هكار ىحيسم درم ود نأ هشقن ديهمت ابو دنتفر هنيدم هبركيد هدعو ىلصوم نيدلا لامج شريزو ديدحالص
 و «دندركر يكتسد دوب هديد باوخ رد هك تاصخشمو فاصوا نامهاب دندوب رهاظتم ىمالسا ماكحاو مالسا هب

 .دندوبربمغيب دسج ندوبر هبرومأم و سلدنا لهارفن ود نآ دش مولعم ناشتنوكس لحمو اهنآزا ىيوجزاب زا سب
 نأ ندنك هب بش ىكيراتردو دندوب هدز ىنيمز بقن هنايفخم دوبربق ىكيدزنو راوج رد هك ناشتماقا لحمزاو

 لادوك نآردو دندنك روداترود ارربق فارطا دندرك مادعاو دندز ندرك ار ود نأ هكنيازا سي .دندشىم لوغشم

 .دندرك دودسم ىلك هبو دنتخير غاد برس



 (ةدوهتملا قالوا نان

 .(قلخ دوهشم و قح نايامنهار دنزرف ىا)
 ىلع ءهالدالا و هّللا ىلا ةاعّدلا ىلع مالسلا» :ىناوخىم هعماج ترايز رد - حرش

 نايامنهار و ادخ ىوس هب نايعادرب مالس «هطارص ىلع هللدأ و - ىلإ - هللا تاضرم
 .وأ هار هب نايامنهار و ادخ ىدونشخ و اضر قيرط

 ىامنهار و ليلد ناشقدص راتفك و قالخا هليسو هب مالسلا مهيلع نيموصعم هما

 ءددركى م نانأ ترخآو ايند تداعسو ادخ ىدونشخ و اضر بجوم هك ىلامعأ هب دنمدرم

 ننسو ماكحا هبو قح لامجو لالج تافصو قح تفرعم هب ار قيالخ ناراوكرزب نأو

 .دننكىم تلالد دشابىم ناشترخاو ايند ىراكتسر بجوم هك ىبادأو

 قي



 (ميقتسملا طارّصلا نبا اي)

 .(«تسار هار» ميقتسم طارص دنزرف ىا)

 .دنموصعم همئاو بلاط ىبا نب ىلع ميقتسم طارص ىجراخ لماك قادصم هك نادب

 و مهو طارصلاو ليبسلا مهنإ» ناونع هب تسا ىباب / دلجم راونالاراحب باتكردو

 .«اهيلع نوميقتسملا مهتعيش

 زا مالسلا هيلع قداص مامازا :ديوكر مع نب لضفم هك تسا تياور نيااجنآردو

 لجوزع دنوادخ هب تفرعم هار نامه طارص :دومرف مدرك لاؤس طارص موهفم و ىنعم
 تسا ىماما نامه ايند طارص اما .ترخآ طارصو ايند طارص تسا عونود نآو تسا

 تمايقزور رد دنك ىوريبوازاو ار ماما نآ دسانشب سكرهو تسا بجاو وا تعاطا هك

 وا هك سكرهو ءدرك دهاوخ روبع هدش هديشك منهج ىور هب هك ىلي دننامه ىطارصزا
 ".دتفارد منهج شتاردو دزغلب ترخآ طارص رد شياب دسانشنار

 نيدب تسا هدرك لقن هماع قرط زا ثيدح هد 05 باب ماصخلا ةيافك باتكرد

 ابركم دوشن دراو تشهب هبو درذكن طارصزا تمايق زور رد ىاهدنب جيه هك نومضم

 كي هب اجنيارد امو ءدشاب هتشاد مالسلا مهيلع تيب لهاو نينمؤملاريما تيالو زاوج

 . مينك ىم افتكا تياور

 نأ لصاح و هدرك تياور هددعتم ديناساو هفلتخم قرط هب ىعفاش ىلزاغملا نبا

 ار نازيمو دوش تمايقزور نوج» دندومرف هلآو هيلع هللا ىلص ادخ لوسر هك تسا نيا

 .4 هجفص ديدج 7+ . 87ص ١.

 .رابخالا ىناعم زا لقن ,١١ ص ديدج 75 .؟

 ١0١



 نهد

 .«دشاب تيالوزاوج اروا هك ىسكركم درذكن نآزا ىدحا ؛دنيامن بصن منهج بلرب

 ٍطاَرَصلا ِنَع ٍةَرِجَْلاِب َنوُنِمْؤي ال َنيِذَلا َّنِإَو ) هيآ رد "هيافك باتك نيمه ردو

 زا تياور هس .دنفرحنم هارزا دنرادن ناميا ترخآ هب هك ىناسكو :ىنعي '4َنوُبحاَنَل

 ىددعتم تاياورو .تسا ادخ لوسر تيب لها ميقتسم طارصزا دارم هك هدرك لقن هماع

 .دوشىم رظن فرص اهنآركذ زا تساراصتخارب انب نوج و هدرك لقن هصاخزا مه

 .7 77ص 1



 (ميظعلا أبّتلا نبا اي)

 .( - تسا فا نينمؤملاريما نآزا دوصقم هك - ميظع أبن دنزرف ىا)
 هدرك لقن هماعو هصاخزا ىتاياور ١١و ٠١١ باب رد ماصخلا ةيافك باتكرد - حرش

 أبن قيداصمزا ىقادصمو ليوأت هتبلا .تسا بلاط ىبا نب ىلع «ميظع ًابن»زا دارم هك

 .تسا ميظع

 زا ناشناردب زا شردي زا اضر ترضح زا رابخالا نويع زا ىفاص ريسفت ًاضيا و

 هب هلآو هيلع هللا ىلص ادخ لوسر :تفك هك دنكىم لقن مالسلا مهيلع ىلع نب نيسح
 ءادخ ىوس هب هار ىيوتو ءادخ باب ىيوتو ءادخ تجح ىيوت ىلع اي» دومرف ايا ىلع

 .ىلعأ لَكَم ىيوتو «ميقتسم طارص ىيوتو «ميظع أبن ىيوتو

 .نآ ظفلريسفت هن تسا نآ ليوأتو نآرق نطب بابزا تاياور هنوك نيا هتبلا ١.

 ١و1



 نيكس ةلودللا قل باتكلا ا قوه ومسيونا ايف

 (تسا ميكحو ىلع دنوادخ دزن (قح ملع) باتكلا مارد هك ىسك دنزرف ىا)

 ار ىدنوادخ تمكحو ملع نيرتهبترمدنلب شحور و ,«ماقم نيرتىلاع شماقم ىنعي

 مالسلا هيلع اضر ترضح زا ديوك ىوار ؟7”' هحفص راحب متفه دلجم رد - حرش

 ىبا نب ىلع تفك .«' ٌميِكَح ّنإَعَل اَنْيَدَل باتكلا ِّمأ ىف ُهّنِإَ ١ ار هيأ نيا مردب هك مدينش

 نآزا - ديوك تسارفعج نب ىلع نب دمحم ىوارو - هدش تياورزينو .تسا بلاط

 هكرابم هيأ نيارد دومرف ؟تسا باتكلا َّما ىاجكرد الب ىلع مان هك دش لاؤس راوكرزب

 : نها مالسلا هيلع ىلعواو ' ةيقتملا طاَرَصلا انِدْها 7

 هيأ لجوزع ىادخ لوق هرابرد الِلإ قداص ترضح زا تياور 'دلجم نامهردو

 وا هكنيارب ليلدو تسوا تفرعم و نينمؤملاريما نآ دومرف «ميقتسملا طارصلا اندها»

 َعِإَعل اَنَيَدل باتكلا ما يف ُهَّنِإَو » :هدومرف هك لجوزع ىادخ لوق رد تسا نينمؤملاريما

 :تينا# ضيق تقلا ظارصلا ان دما «دنوادخ ركز لرقاوةنآلا ف يكف

 .ىكجارك دئاوفلازنك زا لقن 73٠١ ص ديدج 77 .57”ص.١

 .؟ .فرخزلا ."

 .م .ةحتافلا . “٠

 .قودص رابخالا ىناعمزا لقن ١١ ص ديدج 7١ .8ص .؟

١ 



 نباي تارهاظلا لثالّدلا نباي .تانّيبلا تايآلا نباي»

 .«(تاغلابلا ججحملا نباي تاحضاولا نيهاربلا

 وه ورئاّرلا ةّيحن ىف ىروتلا ثّدحملا هلقن ام ىلع ىدهشملا نبا رازم خسن ىف اذك

 «'...ِتاَنَيَب ِتاَيأ اَهيِف ...» :ىلاعت هلوقريظن ةريثكلا ةكرابملا تايآلل هقفاوت ةنيرقب حيحّصلا

 هلوق ريظن ا هلامعتسا دراوم ىف نيج ىّتح 2". .ُتاَنَيَب ٌتاَيَآَوْه ْلَب » :هلوقو

 هت رول يفتت هنا[ كرد قل :هلوقو 2.3 ِةَنَيَب ِةَيأ ْنِم ٌمُهاَنيَتَأ مك. .» :ىلاعت

 ا تاوذ اعنا هيلاّتلا تارقفلا َناف قايسلا ةنيرق انا

 يدقق نملك وار داو ورك تح راجل نب ىسلجملا بتك ورئازلا

 ُههَحَم يعم الدار ِتاَنَيَمْلاِ ل املك دف » :ىلاعت هلوق ىف امك نيئيش ىىلا ةراشا نوكت

 .تانّيبلا نبا ايو تاّيآلا نبا اي :لاق هتأكف «*...َباَتكْلا

 هيف :هلوق ءبئاجعلاو تامالعلا تايالا» :نيرحبلا عمجم ىفف ةمالعلا ىنعمب ةيالاو

 هعاطقنا ىلا لصتم مالك لك :ليق نارقلا نم ةّيالاو ءتاحضاو تامالع ىا تانيب تايآ

 مهتيآب موقلا جرخ :مهوق نم فورح ةعامج ىه :ليقو هيلع توكسلا نسحي ام ليقو

 «(ىبتنا) تايآو ىأ هّيآلا عمجو كيرحّتلاب ةيوا لصالاو ةمالعلا ةيالا :ىرهوجلا لاقو

 .اوونلا ١
 .59 .توبكنعلا .؟

 7١١. .ةرقبلا .'"

 .0”7 .توبكنعلا .*؟

 . 50 .ديدحلا .4
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 موس دلج .؛هبدن ىاعد حرش

 :مطوق نم تاملك و فورح ةعامج ىلاعت هللا باتك نم ةّيآلا ىنعم و» :ةياهنلا ىفو

 دقو ةمالعلا اذهريغ ىف ةّيآلاو .ًائيش مهئارو اوعدي مل مهتعامجي ىا مهتيآب موقلا جرخ

 .«ثيدحلا ىف اهركذ رّركت

 مزالم وهرهاظ ءىش لكل هتقيقح و ةرهالّفلا ةمالعلا ةْيآلا و» :بغارلا تادرفم ىفو

 هكردي مل ىذّلارخآلا كردا هّنا ملع امهنمرهالّقلا كردم كردا ىتفف هروهظرهظي ال ءىشل

 ةمزالم ملع نف تالوقعملاو تاسوسحملا ىفرهاظ كلذو .ًءاوس امهمكح ناك ذا هتاذب

 ملع اعونصم ًائيش ملع اذا اذكو ,قيرلا دجو هنا ملع مّلَعلا دجو مث جهنملا قيرللل مّلَعلا

 ةروس ةيأ مكح ىلع ةلاد نارقلا نم ةلمج لكل ليقو (لاق نا ىلا) عناص نم هل ّدِبال هنا

 و ءةيأ ىظفل لصفب لصفنم هنم مالك لكل لاقي دقو ةروس نم ًالصفوا ًالوصفوا تناك

 نينمؤملل تاّيآل كلذ ىف ّنا :ىلاعت هلوق و ,ةروسلا اهب دعت ىتْلا روَسلا تايآرابتعا اذه ىلع

 و ملعلا ىف ساّنلا لزانم توافت بسحب ةفرعملا اهب توافتت ىتَلا ةلوقعملا تاّيآألا نم ىهف

 ,نوملالقلا آلا انتايآب دحجي امو ملعلا اوتوا نيذّلارودص ىف تانيب تايآوه لب :هلوق كلذك

 عضاوم ىفو ةيأ عضاوم ىفركذ و ضزالا و تاوامسلا ىف ةيآ نم نّتاكو :ىلاعت هلوق اذكو
 . ذ عضوم باتكلا اذه سيل صوصخم ىنعمل كلذو تايا

 كايا كيل انلرتأ ةقل 19: قام لوف ريسفتق قاننلا عيب قا ىيربطلا لاقاو
 :هّصن ام «'...ِتاَنَيَب

 ةلالدلا ةنّيبلا و ءةّجحلا اهيف ىتَلا ةمالعلا :ليق و ةربع اهيف ىتَلا ةمالعلا ةنآلا»

 نم نيئيشلا ىدحا ةئابا نم ةذوخأم ةبذاكلاو ةقداصلا ةيضقلا نيب ةحضاولا ةلصافلا

 .«هب هسابتلا لوزيف رخآلا

 ىف كلذ عقو امك روهظلا و حوضولا لامك ىلع ةلالّدلل تانتبلاب تايالا دييقت نا م

 ةمالعلا قلطم ىنعمب ةّيآلا نوكت نا نكميو هيلا ةراشالا تّرم امك ةينآرقلا تاْيآلا نمر يثك
 ًايديكوت ديقلا نوكي ةّْيآلا نعم ىف لخدم روهظلل ناك ناو ًاّيسيسأت ديقلا نوكي ٍزئنيحف

 ىلع تلمعتسا ميركلا نآرقلا ىف تاْيآلا نا ىلا ىضفي تاّآلا ىفربذتلا نا آلا ًاّيحيضوتو

 ١. ؛ةرقبلا 99.
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 تاغلابلا جلل نباي تاحسضاولا نيهاربلا نباي تارهاظلا لئالّدلا نباي .تانّيملا تايآلا نبايا

 .رّبدتف نيهجولا

 :اهنم ثيداحأ ةّدع هيلع لديو مالّسلا مهيلع ةّمئالا تانّيبلا تاّيآلاب دارملاو

 تاي نع مه َنِذَلاَو ...» :سدوي ةروس ىف ىلاعت هلوقريسفت ىف ئمقلاريسفت ىف ام
 :الف نينمؤملاريما لوق كلذ ىلع ليلدلاو الكا. ةممئألا و نينمؤملاريما تانآلا» :لاق «َنولِفاَغ

 «ىتمربكا ةيأ هّلل ام

 :©' َنوُنِمْوُيَأل ِمْوَق ْنَحْرْذّنلاَو ٌثاَيآْلا نت اَمْو ...» :سنوي ةروس ىف ًاضيا هيفو

 نع دّمحم نب دمحا ىنثّدح :لاق دّمح نب ىلعملا نع دّمحم نب نيسحلا ىنربخا»
 تلأس :لاق قّرلا ريثك نب دواد نع لع نب ةّيما نع لاله نب دمحأ نع هللادبع

 :لاق « ثور الفرق نعرذلاو ُتاَيآْلا نْعُتاَمَو .. .» :ىلاعت هللا لوق نع الفلا هللا دبعابا

 .«مالسلا مهيلع ءايبنالا رذّنلا و ةّمئالا تاْيآلا

 ”.ىفاكلا ىف ىنيلكلا هلقنو

 :01 لاقل نار ارز كفو وردكم كيرلا رار« لل افق ةلوق ريدم قردملا روس اضياافتقاو

 .«نيهم باذع مهل كئلواف مالّسلا مهيلع ةمالا و نيتمؤملاربمأ ةئالوب اوتمْوَد ملو :لاق»

 تاو ريك رنا 20 :ىلاعت هلوق ريسفت ىف فارعألا ةروس ىف ًاضيا هيفو

 .«نودححي ةّمالاب :لاق» :© َنوُمِلِطَي اَنِتاَيِ اوناَاَمِب

2 
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 :نباغّتلا ةروس ىف أضيا هيفو

 ضعب نع ديعس نب نيسحلا نع دّمح نب دما انثّدح :لاق سيردا نب دمحا انربخا»

 لوق نع حلاّصلا دبعلا تلأس ا

 .«ةّغالا مه تانّيبلا :لاق «*. يما اي ا 2 تناك ُهَّئَأب كلذ » :هّللا

 ا نسنوي ا ؟

 701/١. ىفاك .لوا ثيدح ١2٠ ص ١ ج لوقعلا ةآرم .*
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 موس دلج «هبدن ىاعد حرش

 :ةفورعملا مهتدعاق ليبق نم تانّبلا تايالا انه تانئّبلاب دارملا َّنأك :لوقا
 لقي تعتلا ىف و هفذح زوجي لقع تعنلا و توعنملا نم امو

 .قبس ام ةنيرقب

 :نمؤملا ةروس ىف ًأضيا هيفو

 ربخا نيذلا ةّمئالا» ىنعي «هتايآ مكيري ىذّلاوه» :هلوق ىف ميهاربا نب اع لاقو»

 .( مهم هّللا لوسر هللا

 :لمنلا ةروس ىف أضيا هيفو

 «اهنوفرعتف هتايأ مكيريس (هلوق ىلا) نيملسملا نم نوكا نا ترماو» :لجوزع هللا لاق»

 ّنا ىلع ليلّدلاو ءمهوأر اذا مهؤادعا مهفرعي اوعجر اذا ةّممالاو نينمؤملاريما تاّيآلا :لاق

 ايندلا ىلا اوعجر اذاف ّيمربكا ةيآ هلل ام هللا و إ نينمؤملاريما لوق ةّمالا مه تاِنآلا

 .«ايندلا ىف مهوأر اذا مهؤادعا مهفرعي

 :نمؤملا ةروس ىف اضيا هيفو

 ميهيلع ةّمنالا و نينمؤملاريمأ ىنعي «هتايأ مكيريو» :هلوق ىف مههاربا نب ىلع لاقو»

 «مهّدر اذا ةعجرلا ىف مالَسلا

 :توبكنعلا ةروس ىف ًاضيا هيفو

 و اها ةمالا مه :لاق «..ّمّلِعْلا و َننَل ِروُدَص ىف ُتاَنَيَب ُتاَيَآَوْه ّلَب » :هلوق و»

 .«نورفاكلا آلا ةّمئالا و نينمؤملاريماب دحجي امو ىنعي «'...اًنِتاَياِ َدَحَحَي اَمَو ...» :هلوق

 مالسلا مهيلع مهنا باب ”.راحبلا عباس ىف ثيداحألا هذه لقن دعب ىسلجملا لاقو

 :هتانيب و هللا تايآ

 و هتردقو هللا ةمظعل ةحضاو ةليلج تامالع مهنا تايالا مهيلع قلطا اتمنا :نايب»

 .«هتمحرو هفطلو هملع

 ١. .توبكنعلا 59.
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 «تاغلابلا ججحملا نباي تاحضاولا نيهاربلا نباي تارهاظلا لثالّدلا نباي .تانّيبلا تايآلا نباي»

 و» :هللا لوق ىف مالسلا هيلع هللادبع ىبلا نع ثيدح حرش ىف 'لوقعلا ةأرم ىف لاقو
 :«تايالا ىنغت ام

 و ةيادهلا ليبسل تامالع مالَسلا مهيلع مهو .ةمالعلا ىهو ةّيآلا عمج تانآلا»

 «هتمكح و هملعو هتردقو هناحبس هللا ةمظعل لئالد

 و سواط نبا نعلق ببي هللا لوسر ةرايز باب ىف 'راحبلا رازم ىف ىسلجملا لاقو

 :مهريغ و ىدهشملا نباو ديهشلا

 .«كضرا ىف كتايآو كقلخ ىلع كججح هتيب لهاو كّيبنب كيلا لسوتا ىلا َمهّللا»

 :ال9إ نينمؤملاريما فاصوا نم ذاوشلا باب ىف ”بقانملا ىف بوشارهش نبا لاقو

 تاْيآألا نحنو هللا هجو نحن :القا قداّصلا لاق «... َىَتَر ُهْجحَو َكَبيَو » :ىلاعت هلوق»

 ١ .«هللا دودح نحن و تانّيبلا نحن و

 "؟ةيالا ماعنالا ةروس ىف ىلاعت هلوق ريسفت ىف ”هريسفت ىف ميهاربا نب ىلع لاق
 انثّدح لاق ّىِلع نب دمحم انئّدح :لاق ركلادبع انثّدح لاق دمحأ نبرفعج انثّدح»

 َنيِذَلاَو :لج وّرع هللا لوق نع 98!رفعج ابأ تلأس :لاق ةزمح ىبَأ نع ليضفلا نب دمحم
 اص ل هلق انف نر ةليطب هللا انف نق فاكتشلا يق طش الو ينك
 هللا لاق امك مكبو ّمص مهئايصواب اوبّذك نيذلا ىف تلزن :ارفعج وبأ لاقف ' م يِقَتْسُم
 مهو أدبا مهب نمؤي الو ءايصوالا قّدصي ال هتاف سيلبا دلو نم ناك نم ؛تاملظلا ىف
 .ميقتسم طارص ىلع مهف ءايصؤالاب نمآ مدآ دلو نم ناك نمو هللا مهّلضأ نيذلا

 :لوقي هتعمس و :لاق

 . مهلك ءايصوألاب اوبّذك نأ نآرقلا نطب ىف اهّلك انتاياب اوبّذك

 ىمقلا نع ةيالاريسفت ىف ماعنالا ةروس ىف ناهربلاريسفت ىف ىنارحبلا هلقنو

 اا يتم اع ا نايا ع حل
 .7 7 .نمحرلا .*
 .180 ص .ه
 .79 .ماعنألا .



 الحزم

 موس دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 :هّصن ام «'...ٌتاَمْكَحُم ُتاَيآ ُهّنِم ...» :ىلاعت هلوقريسفت ىف ىثاّيعلا لاقو

 لزنا ىذلا وه» :هللا لوق ىف 240 هللا دبع ىبأ نع ىمشاهلا ريثك نب نمحّرلادبع نع»
 رخاو» مالَسلا مهيلع ةّمئالا و نينمؤملاريما :لاق «تامكحم تايآ هنم باتكلا كيلع

 مهتيالو لهاو مهباحصا «غيز مهبولق ىف يذلا اًماف» نالفو نالفو نالف «تاهباشتم

 '.«هليوأت ءاغتباو ةنتفلا ءاغتبا هنم هباشت ام نوعبتيف»

 ثيدحلا) ةيالولا ىف ليزنتلا نم فتن و تكن باب ىف ”ىفاكلا ىف هين ىنيلكلا هلقنو

 نب ّىلع نع ةمروا نب دّمح نع دّمح نب ىلعم نع دّمحم نب نيسحلا نع هدانساب (؟

 وةك ةليوات ملكي اهو هدر هلق هيف دارو لك ةفش ريقك نب ىكعتلا دبع نع نافع
 .«ةمئالا و نينمؤملاريما «'...مَلِعْلا ىف َنوُحِساَيلا

 ًالئاق ىفاكلا نع هتائّيب و هللا تايآ مهنا باب ىف ثراحبلا عباس ىف هلي ىسلجملا هلقنو

 ثيدحلل هل نايب عم «هلثم نمحّرلادبع نع بقانملاو ىشاّيعلا» :هدعب

 :("/ ثيدحلا) 'روكذملا بابلا ىف ًاضيا ىنيلكلا لاقو

 ديزي نبرمع نع (نيسحلا) نسحلا نب دمحا نع دايز نب لهس نع دّمحم نب إع»

 الفا هللادبع ابا تلأس :لاقرمع نب لّضفملا نع نانس نب دّمحم نع روهمج نب دّمح نع
 .«ًايلع لّدبوا :اولاق :لاق «هلّدب وا اذهريغ نآرقب تا» :ىلاعت هللا لوق نع

 :هدعب ًالئاق ىفاكلا نع "راحبلا عباس ىف افنآ روكذملا بابلا ىف هلي ىسلجملا هلقنو

 تا انئاقل نوجري ال نيذّلا لاق تانّيب انتايآ مهيلع ىلتتاذاو :ةْيآلا كلتردص :نايب»

 ركذ ىلع ةلمتشملا تانآلا اهم دارملاوا ةّمممالا تائآلاب دارملا َناَّرم دقو «ةْيآلا ...اذهريغ نارقب

 سيل اذهريغ نآرقب تئا :نوقفانملا لاق تاْيآلا كلت مهيلع ىلتت اذا نيريدقتلا ىلعو مهتِنالو

 .مق باج ”١2 ص ام

 510/١. ىفاك ."

0 1-077 5# 7 

 نقلا اص ا ل لل



 لهما

 تاغلابلا ججحلا نباي تاحضاولا نيهاربلا نباي تارهاظلا لئالّدلا نباي .تانّيبلا تايآلا نباي»

 ةيآ هل ةنّمضتم ةيآ ناكم لعجي ناب ًاّيلع ىنعي هلّدب وا نع ةيالو نم هب ىضرن ال ام هيف
 ّنْلا ىحوي ام ّآلا عبتا نا ىسفن ءاقلت نم هلّدبا نا ىل نوكي ام لق :ىللاعت هللا لاقف .ىرخا

 .«ميظع موي باذع ىسفن لبق نم ليدبتلاب ىا ىّبر تيصع نا فاخا ىلا

 :هّصن ام ىفاكلا نم ثيدحلا اذه حرش رخآ ىف 'لوقعلا ةآرم ىف لاقو

 عم لف هتيالو و هتماما ىفو هيف تلزن ىتَلا تايآلا لّدب اَيلع لدب وا 9 هلوقب دارملاف»
 الف هركذ هيف نوكيال نآرقب تئاو نآرقلا اذه كرتا وا هلاحب نآرقلارئاس نوك

 هللا تايآ مهتاّرم امك مالَسلا مهيلع ةّمألاو ءايبثألا تايآلاب دارملا نوكي نا لمتحيو

 هيف نوكي ال نآرقب تئااولاق مهلضفو مالَسلا مهيلع مهركذ نآرقلا ىف مهيلع ىلتي اذا ىا
 الإ ىلع ةماما ىلع ةلادلا تايآلا نآرقلا اذه نم لّدب وا مهركذ

 ةيالارهاظب قفوا لؤالاو

 ةفالخلاو ةمامالا تسيل هّنا ىلا عجري هلّدبا نأ ىل نوكي ام :هلوق نيريدقتلا ىلعو

 و َىلا ىحوي ام كلذ ىف عبتا لب ىسفن لبق نم هلدبأ نا ىننكمي ىّتح ىرايتخابو ىديب
 .«ميظع موي باذع فاخا ىلا كلذ ىف هتيصع نا

 :ةبيغلا عوقو نم لها قداصلا هبربخأ ام باب ىف 'نيدلا لامكا ىف قودصلا لاق

 نب نيسحلا نب دّمح انثّدح :لاق هللادبع نب دعس انثّدح لاق هنع هللا ىضر ىأ انثّدح»

 لوق ىف لاق هّنأ 9 هللادبع ىبأ نع بائر نب اع نع بوبحم نب نسحلا نع باطلا ىبأ

 ةيَآلا) لبق نم تنمآ نكت مل اهنامبا ًاسفن عفني ال كبر تايآ ضعب ىتأي موي :لجورع هلا
 سفن عفني ال ذئمويف ا مئاقلا ةرظتنملا ةّيالاو ةتمالا مه تاّيآلا :90 لاقف (ماعنالا ةروس

 .«مالسلا مهيلع هتايأ نم همّدقت نمب تنمأ ناو فيسلاب همايق لبق نم تنمآ نكت مل اهناميا

 مايقب ةلوؤملا تاْيآلا باب ىف ”راحبلا نمر شع ثلاثلا دّلجملا ىف إي ىسلجملا هلقنو
 مل ىتكل كانه امهركذ نيدنسب لامعالا باوث ىف ئورم هّنأ هيلع دازو لامكالا نع مئاقلا

 7١/0. ديدج باج 7١”7. ص ١ج.١

 .716 ص 7 ج١
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 ها

 ةراشأ «قم» فيحصت هلعلو .قّمحت و عجارف لامعالا باقعو لامغالا باوث ىف هدجا

 دك ع مدا لافك ةنييقفو اف :ةناورلا ننس قو دل يدق ىدولوكا هن اعكلا نيو لا
 :ةلوق ملا نيبقلا نيهدارملا نا لغ لدا اهدي دنسلا اةيم مفلا ىهتفارملا

 :لجوّرع هللا لوق كلذ قيدصتو .ةّجحلاوه بيغلاو ءبيغلا ىه ِّيألا نا لجوزعربخا»

 'ءةياورلا لقن مث «ةّجح» ىنعي «ةيأ هّماو رم نبا انلعجو»

 كلا نيب ةمثنملا ف انضر[ لاقثو

 ملعلا و ةفرعملا لها نم نونمؤملا هؤايلوا ظفح الفلا اننامز بحاص ليبس كلذك و»

 نيقي ىلع مهف هبسنو هتدالو تقوو هنوكو هماَيا دهاوشو هتامالع اوفرعو هنامزو هتقو

 ىفو .دونعلا و راكنالا و دوحجلا لها كلذ لفغا و .هدهشم و هتبيغ نيح ىف هرمأ نم

 298غ 93غظ****شط ب387
 ركذف) ةّممالا مه تاّيآلا :لاقف ةّيآلا هذه نع قداّصلا لئسو «'...ُلَبَق ْنِم ٌتَنَمآ َنْكَت ْمَل

 نب ىلع انثّدح لاق هيِللِظ ىنادمهارفعج نب دايز نب دمحا كلذب انثدح (لاق مث ثيدحلا

 هريغ و بائر نب ىلع نع بوبحم نب نسحلا وريمع ىبا نب دّمحم نع هيبا نع ميهاربا

 .مالسلا امهيلع دّمحم نبرفعج قداصلا نع

 و» :ىلاعت هللا لوق لج وزع هللا باتك نم (ججحلا مه تاْيالا نا) كلذ قيدصتو

 هللا هايحا نيح (ل خايمرا)ريزعل لج وزع هلوقو ءةّجح ىنعي «ةيأ هّماو جرم نبا انلعج

 ةّجحا ىنعي .٠ نضال دنا كلغشتل َكِراَمِح ىلإ طنا ...» :ةنس ةئام هتامأ نأ دعب نم

 '.«ةيآ هاّمسو قلخلا ىلع ةّجح لج وزع هلعجف

 ىلع مالسلا نمض ةعماججلا تارايزلا نم ةرشع ةيناثلا ةرايزلا ىف 'راحبلا رازم ىفو

 :نينمؤملاريمأ

 .ميدق باج ١١ صو قودص هبتكم باج ١18 ص نيدلا لامك ١.
 ١ .ماعنألا 04

 .؟09 .ةرقبلا ."

 .ميلق باج ١1 صو قودص هبتكم باج 59 ص نيدلا لامك .*



 لاذ
 ميش ل للحل يتثل بحي( ح؟ب©؟ب©؟ سبب ب©ب؟بب؟ب س07

 «تاغلابلا ججحملا نباي تاحضاولا نيهاربلا نباي تارهاظلا لئالّدلا نباي ,تانّيبلا تايآلا نباي»

 «تايالاربكا هّلل ناك نم ىلع مالسلا .تازجعملا بحاص ىلع مالسلا»

 :هلئاق داجأ و ليق دقو

 «ةيآ لك اهنود نم ةيآ مهف مهنم ربكأ هلل ةيآ اف»

 «ةدهاتك ةيآ ةليكست:و ةكيرحت لك ىف هلل و»

 «دحاو هنأ ىلع لدتت هدا ءىش لك قو»

 :الفا ىلع نع ةروكذملا ةدحاولا باتك نع ةلوقنملا ةبطخلا ىفو

 «ىربكلا هتايآو ايلعلا هلاثمأ و ىنسحلا هللا ءامسا انأو»

 :رشع ثلاثلا مجرتم لاقو

 هكنيا دوجو اب تسا مومع ديفم هك نأ هفاضاو عمج هغيصب ءامساركذ هك دناغ ىنخمو»)

 ىمسا اهنآزا ىكيره هك تسوا فاصواو قالخا همهرابتعاب تسا دحاو ءىشراوكرزب نأ
 .ردضفو فانهزا نا افك .هك راوكرزي نأ صراخ دوكو نتي وها قادس غامسا ا تيبا

 .«خلا دنكيمواب تلالد هك تسا ىهلا ىانسح ءامسا تسا قالخا نيا

 هباتك ىف هللا اهركذ ىتَلا تاّيآلا نا باب ةجحلا باتك ىف ىفاكلا ىف هِي ىنيلكلا لاق
 :هنيملع ةئقاالا يف

 ىلجعلا دّمحم نب ىسوم نع ىنسحلا هللادبع نب ميظعلادبع نع نارهم نب دمحا»

 الح اَنِتاَيآِب ابَّذَك :لجوزع هللا لوق ىف 39! رفعج ىبا نع هعفر بوقعي نب سنوي نع

 ةّيالاريسفت ىفرمقلا ةروس ىف ناهربلاريسفت ىف ىنارحبلا هلقنو "مهلك ءايصؤالا ىنعي '...
 :ىنيلكلا نع

 ليضف نب دّمحم نع هريغ واريمع ىبَأ نب دّمحم نع دّمح نب دمحا نع ىبحي نب دّمح

 نع كنولأسي ةعيشلا ّنا كادف تلعج :هل تلق :لاق قايرفعج ىبا نع ةزمح ىبا نع

 ١ص 7ا١.

 .؟37 رمقلا ."

 7017/١. ىفاك ١18٠. ص ١ ج لوقعلا ةآرم .*
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 مهتربخا يف نأ نا كلذ :لاق ")) ِميِظَعْلا اَبَنلا نَعو© قولة 0 :ةيالا هذه رسسفت

 :لاقف :لاق نولئاستي مع :تلق اهريسفتب كربخا ىنكلو :لاق مث ,مهربخا مل تئش ناو

 نم هلل الو ىتمربكا ىه ةيأ لج وزع هلل ام :لوقي نينمؤملاريما ناك ٍذِغ نينمؤملاريما ىف
 .«ىئم مظعا وهاب

 نع نولئاستي ّمع» :ىلاعت هلوقريسفت ىف أبّتلا ةروس هريسفت ىف ميهاربا نب ىلع لاقو

 :«ميظعلا أبنلا

 نولئاستي مع :هلوق ىف الكا اضرلا نسحلا ىبا نع دلاخ نب نيسحلا نع ىبا ىنثّدح»

 هلل امو ىّتم مظعا أبن هلل ام :الغإ نينمؤملاريما لاق :لاق نوفلتخم هيف مه ىذّلا ميظعلا ًابنلا نع

 .«ىلضفبّرقت ملف اهتنسلا فالتخا ىلع ةيضاملا مالا ىلع ىلضف ضرع دقلو ّئمربكا ةيآ

 دّيس اي كيلع مالَسلا» :اإ قداصلا نع ةروثأملا ةّيدولوملا 9 نينمؤملاريما ةرايز ىفو
 «ىمظعلا هللا ةيآ اي كيلع مالَسلا ءادهشلا

 كيلع مالّسلا ىمظعلا ةّيآلا اهتا كيلع مالَسلا» :اغإ داوجلا قتلا مامالا ةرايز ىفو

 .«ىربكلا ةّجحلا اهما

 ةلالدلا عمج هتارهاظلاف «لئالدلا» :هلوق اًماو

 تالالدو لئاسرو ةلاسرو بئاحسو ةباحسك لئالد ةلالّدلا عمج و» :ةغّللا رايعم ىنف

 عمج هب لدي اه لل دلا ع تاخا و نيك ل31 يلدا نو ءاكلا و فلالا» ةيديحملاب

 «ةفغراو فيغرك ةللدأ لضألاو ةلدا

 لئالدو ءالداو ةّلدا عمج داشزالا موقي هب امو دشرملا ليلّدلا» :طيحملا طيحم ىفو

 نا لمتحي امك لئاسر و ةلاسرك ةلالد عمج نوكي نا لمتحي وردان اذهو لئالس و ليلسك

 .«ةلالس عمت. لئالس نوكي

 ظافلألا ةلالدك ءىّتلا ةفرعم ىلا هب لصوتي ام ةلالّدلا» :تادرفملا ىف بغارلا لاقو

 كلذ ناك ءاوسو ءباسمحلا ىف دوقعلاو ةباتكلاو زومّرلاو تاراشالا ةلالد و ىنعملا ىلع
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 تاغلابلا جلا نباي تاحضاولا نيهاربلا نباي تارهاظلا لئالّدلا نباي .تانّيبلا تايآلا نبايا

 :ىلاعت لاق ىح هّنا ملعيف ناسنا ةكرح ىري نمك دصقب نكي مل وأ ةلالد هلعجي نّمم دصقب
 نم لاّدلاو .ةرامألاو ةيانكلاكردصم ةلالّدلا لصاو (ضزالا ةّباد آلا هتوم ىلع مهد ام)

 ليلدلاو لالا ىّمسي مث نيدق و رداقو ميلعو ملاعك ةغلابملا ىف ليلّدلاو .كلذ هنم لصح

 .«هردصمب ءىّّتلا ةيمستك ةلالد

 هب داري وركذي بولطملا ىلا دشرملا ليلدلا» :لاّدلا لصف ىف تاّيلكلا ىف ءاقبلاوبا لاقو

 ةمالعلا هب داري وركذيو «مهتريح هب لوزت ام ىلا مهداه ىا نيرّيحتملا ليلد اي هنمو لاَدلا
 ام لك ىلع عقي ليلّدلا مسا مث رالا ىلع ًاليلد ناخّدلا ىّمس هنمو لولدملا ةفرعمل ةبوصنملا

 لقعلا و سلا ىّمس ىّتح ىعطق ريغوا ناك أّبعطق ًاّيعرش وا ناك ًاّيمّتح لولدملا هب فرعي
 ثيحب ءىثلا نوك ةلالّدلاو .ةّلدأ اهلك صوصتلارهاوظو دحاولاربخو سايقلاو صّنلاو

 ,ةّينامسجلا لغاوشلا ببسب ةلفغلاو مهولا ةمحازمك عنامريغلا ىف نكي مل اذا ًاملعريغلا ديفي

 ةغلاملا ق: [يلدلا ور كلذ هم صح نش لاذلا و ةراقلا و ةباتكلاك رويس ةلالذلا لضأو

 ةلالّدلاو ءهردصمب ءىّنلا ةيمستل ةلالد ليلدلاو لاّدلا ىّمم مثريدقورداقو ميلعو ملاعك

 عمجيو .ةلالّدلا نود ةغل داشزالا ىفربتعم لعفلاب لاصتالا و ةيادهلاو داشزالا نم معا

 مل ذا ناّيحوبا هاكح ام ىلع لئالس ىلع ليلسك أردان آلا لئالد ىلع ال ةّلدأ ىلع ليلذلا

 عمج داّرطا طرش مهضعب لاق و ءكلام نبا هب حّرص ليعف ىلع سنج مسال ًاعمج لئاعف تأي

 و لئاسرك ةلالد عمج نوكي نأزوجيو ةأرمال ًاملع ديعسك ًائّنؤِم نوكي نا لئاعف ىلع ليعف
 .«ةّلدأ ليلد عمج َنأروهشملا ناك ناو ةلاسر

 عمج باب ىف عومجلا نازوأ ىف هتيفلا ىف كلام نبا هلاق ام فالتخالا أشنم :لوقأ

 :هلوقب ريسكتلا

 ةلازم وا ءاتاذ ههبش و ةلاعف نعمجا لئاعفب و

 امم ههبشو ءافلا ثلثم ةلاعف نعمجا ءافلا حتفب لئاعفبو» :هحرش ىف ىطويسلا لاقو

 ةنم ةلازم ءاشلاوا ءاتاذ ناك ءاوس اواووا أ ءايوا أفلا تناك ءاوس ةدم.هقلاف كنؤم نيغابروه

 فئاحصو ةفيحصو بئاقعو باقعو لئاسرو ةلاسرو لئامش و لامش و بئاحسو ةباحسك

 .«زئاجعو زوجعو بئالطو ةبولطو بئالحو ةبولحو دئاعسو ةأرمال املع ديعسو
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 لبق ةّدمب ىعابر لكل وهو لئاعف ةرسكلا عمج ةلثما نم» :هحرش ىف مظاّنلا نبا لاقو

 و ةفيحصو سئانكو ةسانكو لئاسرو ةلاسرو بئاحسو ةباحسوحن ءاتلاب ائئؤم هرخآ

 زوجعو بئاقعو باقعو لئامشو لامثوحن اهنم أدّرجو .بئالحو ةبولحو فئاحص

 .«هيلعرثعي داكيالزيزع ليعف ىفوهوزئاجعو

 لئاعفرشع نماّتلا» :ريسكتلا عمج باب ىف تيبلا حرش ىف حيرصتلا ىف ىرهزالا لاقو

 ًامسا ناك ءاوسو ًاءايوا ًاواو وا ًافلا ةّدملا تناك ءاوس ةّدم هثلاث ثّئؤم ىعابر ّلك ىف دّرطيو

 و ةبولحو فئاحصو ةفيحصو بئاحسو ةباحسك ءاّنلاب هثينأت ناك ءاوس و ةفص وا

 لامشك ىنعملاب هثينأت ناك وا فئارظ و ةفيرظو بئاوذو ةباؤذو لئاسر و ةلاسر و بئالح

 هللا لاق لئامش اهعمج و بطقلا هيحان نم بت حير اهحتفب و نيمي لباقم نيشلارسكب

 و لئامش و لامش حيرلا ءامسا عمج ىف ىنايحللا ىكح و «لئامشلا و نيميلا نع» :ىلاعت

 وا ءلئالدو ليلد ْدشو دئاعس و ةارما ملع ديعس وزئاجع و زوجع و بئاقعو باقع

 ةيرق ميجلاب لئالجو ءالولجك ةدودمملاب وارئابح و ىرابحك ةروصقملا فلالاب هئينأت ناك

 ننال رئارح و ةّرحو نئانظ و ةنظو نئانكو ةّنك ورئارض و ةّرض دش و سراف ةيحانب

 :هلوقب مظانلا راشا هيلاو تايثالث

 «ةناع وأ ءاقاذ دمشق ةلاعثا .ععجا :لفافتج و

 ةليلد عمج لئالّدلاو» :هلوقب سورعلا جات ىف ىديبرلا هلاق ام هجو اذه نم نّيبتو :لوقا

 .«تالالد وذ قرظلاب ءرما ىلا :ديبعوبا دشناو تالالد ىلع ةلالدلا عمجيو ةلالدوا

 بولطملا ىلع اهتلالد روهظ لامك ديفي لئالدلل ىيسيسأت فصو «تارهالّقلا» :هلوقو

 :بغارلل تادرفملا ىفف ناهربلا عمج نيهاربلاف «تاحضاولا نيهاربلا» :هلوق اّمأو

 ردصموه مهضعب لاقو «ناينّتلاو ناحجرلا لثم نالعفوهو ةّجحلل نايب ناهربلا»

 ةّدم ةهربلاو ءاضيب ةّباش ةهرهرب و هرب موقو ءاهرب ةأرماو هربا لجر و ٌضيبا اذا هربي هرب
 ةّلدألا نا كلذو ةلاحم ال ًادبا قدّصلا ىضتقي ىذّلاوهو ةّلألا دكوأ ناهربلاف «نامّرلا نم

 ىلا ةلالدو ءًادبا بذكلا ىضتقت ةلالدو ءأدبا قدّصلا ىضتقت ةلالد برضأ ةسمخ ىلع

 ٌلُق ...) :ىلاعت لاق ءءاوس امهيلا ىه ةلالدو ءبرقأ بذكلا ىلا ةلالدو ,برقأ قدّصلا
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 تاغلابلا جملا نباي تاحضاولا نيهاربلا نباي تارهالقلا لئالّلا نباي .تانّيبلا تايآلا نا

 ور هموم نم ركد اذه ةكناهرت ارئاهأ زق .)» «' َنيِق ٍةداَص َمُثْئُح ْنإ َمُكَتاَهَرُب اوُناَه

 . 0 .ْمْكَبَر ْنِم ٌَناَهَرُب ْمُكَءاَجْدَق

 ىهو ةهرهربلا نم اهحاضياو ةّججحلا نايب ناهربلا» :ىرشخزلل ةغالبلا ساسا ىفو

 كالا [ كيرلا رهو[ كعاستلا نقي اطاطشلا عا انك ىراومللا سد افلا

 َمُتْنُك ْنإ ْمُكَناَهَرُب اوُتاَه لك ...ا>» :ىلاعت هلوقريسفت ىف لِي ىسربطلل نايبلا عمج ىفو
 :هّصن ام «'«َنيِقِداَص

 لع ناقبتلا يق انوه دسار نع نابت وهلالاتلا ردكم وجاسرلاو

 ناي هاهرلا وب ةلاللا نيه جو كاع ىرقاو كلل لا لعق ننعتا عب هيلع ةللالووه
 ىنعمب دهشي ىنعم نع ْئبنت دق ورخأ ىنعمب دهشي ال طقف ىنعم نع ئنت دق ةلالّدلا :لاق

 اذه ىف عزون دقو ,رخأ ىنعم نع ئبني ىنعم نع نايب هنال كلذك سيل ناهربلاو ,رخآ

 .«ىوعّدلا ضح< هلا :ليقو قرفلا

 نوكسلاف ّمضلاب ناهربلا هّبر ناهرب ىأر نا الول :ىلاعت هلوق» :نيرحبلا عمجم ىفو

 اهنايبل اناهرب ةّجحلا تيمسو ةّجحب هنّيب ىا هنهربو مكتّجح ىا مكناهربو نايبلاو ةّجحلا

 كارلا قد اعيلا هذ ةهورلا سياستنا نهرا قارتلا نتا نمو ايعوضرو
 «هترانال تيّرلاوهو ةطيلَسلا نم ناطلَسلا قتشا امك

 تويضولا واةءاالا وب ةزانألا نأ لع !ءانن ةتاديكات نيهارلا ص ىهف كامرا انقأو

 ناهربلا ىنعم ىف تبرشا

 ةّجحلا عمج ججحلا «تاغلابلا ججحلا» :هلوق اَماو

 و ءفرغو ةفرغ لثم ججح عمجلاو ناهربلا و ليلدلا ةّجحلا» ”:رينملا حابصملا ىنف

 تجللا قديلعاذا لدقا نار ورم دعم دكت ةفاش عا
 و هججاحم ىا هجيجح اناف مكيف اناو جرخي نا :لاجّدلا ثيدح ىفو» :ةياهّتلا ىفو

 .8* ,لمنلا زينو .١17ةرقبلا ١.
 .”حع ءايبنألا . ١

 ١. 725 .ىاسنلا .

 .ء"” .لمنلا زينو .١١١.ةرقبلا .؟

 .مق باج ١١١ ص .6©
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 انأف ةّجاحمو ًاجاجح هتججاح لاقي ناهربلاو ليلدلا ةّجحلاو هيلع ةّجحلا راهظاب هبلاغم
 «ةّجحلاب هبلغ ىا ىسوم مدآ ّجحف ثيدحلا هنمو لعافم ىنعمب ليعف جيجحو جاح

 ليعف جيجحو ّجاح اناف هتججاح لاقي ناهربلاو ليلدلا ةّجحلا» :برعلا ناسل ىفو

 «ةّجحلاب هبلغأ ىا ىمصخ ّجحأ تلعجف :ةيواعم ثيدح هنمو لعافم ىنعمب
 :«ةغلابلا ةّجحلا هّللف لق» :ىلاعت هلوقريسفت ىف 'نايبتلا ىف هيفي ىسولقلا خيشلا لاقو

 اهيفرظن نّمع ةهبشو سبل لك ليزتو جوجحملا رذع عطق غلبت ىتَلا ةغلابلا ىنعم»
 امو قحلاب الا ّجتحي ال هثال ةغلاب ةحيحص هللا ةّجح تناك اّاو ءاهب ًاضيا ٌلدتساو

 .«ملعلا ىلا ىّدؤي

 :ةيالاريسفت ىف نايبلا عمجم ىف هل, ىسربطلا لاقو

 دصقت ىتَلا ىهو ماكحألل ةحّحصملا ةحيحصلا ةنئّيبلا ةّجحلا .ةغلابلا ةّجحلا هللف»

 جوجحملا رذع عطق غلبت ىتَلا ىه ةغلابلاو ءدصق اذا ّجح نم ةذوخأم هتداهشب مكحلا ىلا

 .«(نايبّتلا ىف امرخا ىلا)

 :ةيالاريسفت ىف ليزنتلا راونا ىف ىواضيبلا لاقو

 تابثالا ىلع ةّوقلاو ةناتملا ةياغ تغلب ىتَلا ةحضاولا ةنّيبلا ةغلابلا ةّجحلا هّللف لق»

 مكحلا تابثا دصقت اهتاك دصقلا ىنعمب ٌجحلا نم ىهو هاوعد ةّحص اهبحاص اهب غلبو ا

 .«هبلطتو

 ام هنمو برعلا مالك ىف لامعتسالاريثك عئاش غوبسلاب ةمعنلاو غولبلاب هّجحلا فصوو

 غبساف معناو غلباف ٌجتحاو (لاق نا ىلا) قزرف قلخ نم اي :هلوقب ةّيبجرلا ءاعدلا ىف درو

 ةنزخو هللارما ةالو 8 ةّمالا نا باب ةّجحلا باتك ىف ىفاكلا ىف هيفي ىنيلكلا لاق

 :(" ثيدحلا) هملع

 قربلا دلاخ نب دّمحمو ,ديعس نب نيسحلا نع دّمحم نب دمحا نع ىسوم نب َلع»

 ام كادف تلعج :هل تلق :لاق ةقايرفعج ىبا نعريدس نع هعفر ديوس نبرضَتلا نع

 ."370 ص * ج١
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 «تاغلابلا ججحلا نباي تاحضاولا نيهاربلا نباي تارهاظلا لئالّدلا نباي ,تانّيبلا تايآلا نباي»

 نم ىلع ةغلابلا ةّجحلا نحنو هللا ىحو ةمجارت نحن و هللا ملع ناّرخ نحن :لاق - ؟متنأ

 '«ضرألا قوف نمو ءامسلا نود

 .ىفاكلا نع «ةغلابلا ةّجحلا هللف» :ىلاعت هلوقريسفت ىف "نيلقثلارون ىف ىزيوحلا هلقنو

 :لؤالا ثيدحلا ضرالا ناكرا مه ةمنالا ّنأ باب ىف هيف ًاضيا ىنيلكلا لاقو

 نع ًاعيمج دّمحم نب دمحا نع ىبحي نب دّمحمو «ىلع نب دّمحم نع نارهم نب دمحا»

 ذخا الا نع هب ءاج ام :لاق الفلا هللا دبع ىبا نعرمع نب لضفملا نع نانس نب دّمح
 و هيلع هللا ىلص دّمحمل ىرج ام لثم لضفلا نم هل ىرج هنع ىهتنا هنع ىهنامو هب

 نم ءىث ىف هيلع بقعتملا ءلج وّرع هللا قلخ نم عيمج ىلع لضفلا ُةْيِيَي دّمحملو .هلآ

 كرشلا ّدح ىلع ةريبك وا ةريغص ىف هيلع دارلاو هلوسر ىلعو هللا ىلع بقعتملاك هماكحا

 هريغب كلس نم ىذلا هليبسو هنم الا ىتؤي ال ىذلا هللا باب الها نينمؤملاريما ناك هللاب

 اهلهاب ديمت نا ضزالا ناكرا هللا مهلعج دحاو دعب ًأدحاو ىده ا ةّمئال ىرجي كلذكو كله
 ".(ثيدحلا) ىرثلا تحن نمو ضرزالا قوف نم ىلع ةغلابلا هتّجحو

 دّمحم نع ىمعلا روهمج نب دّمحم نع دّمح نب ىلعم نع ىرعشالا دّمحم نب نيسحلا
 .(لؤالا ثيدحلاركذ مث) لوقي 3 هللادبع ابا تعمس :لاق لّصضفملا انثدح :لاق نانس نب

 بابش ديلو نب دّمحم نع دايز نب لهس نع نسحلا نب دمحم و دّمحم نب ىلع

 هللادبع ىبا ىلع دلاخ نب ناميلسو انا تلخد :لاق جرغالا ديعس انثدح :لاق ىفريصلا

 لقنف) هب ذخؤي الفا نينمؤملاريما نع ءاج ام ناميلس اي :لاقف انأدتباف مالَسلا هيلع
 .(لؤالا نم ًابيرق ثيدحلا

 :لاق ناّسح نب ىلع نع نسحلا نب دّمحن نع ًاعيمج دمحم نب دمحاو ىبحي نب دّمح

 لضف :لاق ٍةكايرفعج ىبا نع ىناولحلا تماّصلا ىبا نع ىحايّرلا هللادبع وبا ىنثدح

 ا ا يرش ناطر هينا بدلا را
 ١ ىفاك ١/1557

 .الا/١/2 ديدج باج .255 صاج .؟

 .198 1987/١. ىفاك ."
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 «'...ُهَعِلاَبْلا ُهَّجْحْلا ِهَّنِلَف لق » :ىلاعت هلوق ريسفت ىف 'نيلقثلا رون ىف ىزيوحلا هلقنو
 .ىفاكلا نع

 «ةغلابلا ةجحلا هللف» :ىلاعت هللا لوقريسفت ىف هريسفت ىف ىئاّيعلا لاقو
 :لاق دقي هللا دبع ىبا نعريدس نع ىوري ىمقلا بلاط ابا تعم :لاق نيسحلا نع»

 .«ضرالا قوفو ءامّسلا نود نم ىلع ةغلابلا ةّجحلا نحن

 ةيالاريسفت ىف ناهربلا ىف ىنارحبلا دّيَسلا هلقنو
 ىفاَصلاريسفت ىف هيلا ريسفت ىف ىناشاكلا ثّدحملا هلقنو

 نع ًالقن هقلطملا اق نينمؤملاريما ةرايز باب ىف ”راحبلا رازم ىف هي ىسلجملا لاقو

 :ِكا قداصلا نع لامجلا ناوفص نع سواط نبال ىرغلا ةحرف باتك
 ىلع مالَسلا (لاق نا ىلا) ةّمئالا ىبا ىلع مالَسلا :لقو نيلجرلا دنع ىلا لوحت ّن»

 و ةغباسلا هتمعنو ةغلابلا هللا ةّجح ىلع مالّسلا ىوجتلا وّرَسلا عماس و ىوقتلا ةرجش

 «ةغماّرلا هتمقن

 :لاّمِجلا ناوفص نع تاوعذدلا ىف قيتعلا باتكلا نعالقن هيف أضيا لاقو
 و ىوجنلاو ّرَسلا عماسو ىوقّتلا ةرجش ىلع مالَسلا (لاق نا ىلا) ةحنألا ابا اي كيلع مالسلا»

 '.«ةغمادلا هتمقنو ةغباسلا هتمعنو ةغلابلا هللا ةّجح ىلع مالَسلا ىولسلاو َّنملا لزنم

 لؤالا سلجملا ىف ةيالاريسفت ىف *هيلاما ىف خيشلا هاور ام ىنعملا اذه قيداصم نمو

 قئثّدح :لاق دّمحم نبرفعج مساقلاوبا ىنربخا لاق ديفملا ىنعي دّمح نب دّمحم انثّدح»

 دايز نب ةدعسم نع ملسم نب نوراه نع هيبا نع ىريمحلارفعج نب هللادبع نب دّمح
 ّنا :لاقف «ةغلابلا ةّجحلا هّللف» :ىلاعت هلوق نع لئس دقو دّمحم نبرفعج تعمس :لاق

 امب تلمعالفا :هل لاق معن لاق ناف ؟ًاملاع تنك ىدبع :ةمايقلا موي دبعلل لوقي ىلاعت هللا

 .257 ص ١1ج

 .19 .ماعنألا .
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 «تاغلابلا ججحملا نباي تاحضاولا نيهاربلا نباي تارهاظلا لئالدلا نباي .تانّيبلا تايآلا نباي»

 «ةغلابلا ةجحلا كلتف همصخيف ؟تملعتالفا :لاق ًالهاج تنك :لاق ناو ؟تملع

 .ةيالاريسفت ىف ناهربلا ىف ىنارحبلا دّيسلا هلقنو

 ١١(: ثيدحلا) لهجلا و لقعلا باتك ىف 'ىفاكلا ىف ىنيلكلا لاقو

 ةنطاب ةّجحو ةرهاظ ةّجح نيتّجح ساّنلا ىلع هلل ّنا ماشه اي :لاق ليوط ثيدح ىف»

 .«(ثيدحلا) لوقعلاف هنطابلا اما و ,مالّسلا مهيلع ةتمالاو ءايبنألاو لسترلاف ةرهالّملا اًماف

 نع «ةغلابلا ةّجحلا هّللف» :ىلاعت هلوقريسفت ىف ىفاصلا ىف ىناشاكلا ثدحملا هلقنو

 .ىفاكلا

 .ىفاكلا نع لقعلاب سانلا ىلع هللا جاجتحا باب ىف راحبلا لوا ىف ىسلجملا هلقنو
 نماّتلا سلجملا ىف ”هيلاما ىف خيشلا لاقو

 انالوم دهشمب هيفي ىسوطلا نسحلا نب دّمحم نب نسحلا ىلعوبا ديفملا خيشلا انربخا»

 دلاولا ديعسلا خيشلا انربخا :لاق هيلع همالسو هللا تاولص بلاط ىبا نب ىلع نينمؤملاريما

 نيسمخ و تس ةنسرفص ىف (هحور هللا سدق) ىسوطلا ىلع نب نسحلا نب دّمحرفعجوبا

 فيرشلا انتدسو لاق ل كامعتلا ند دنع مي دتخهلازتف ونا انوا لاق ةنادعتراو

 :لاق ىنيمارولا نسحلا نبرصن مساقلاوبا انثدح :لاق ةزمح نب نسحلا دّمحوبا حلاصلا

 ىفريصلا بابشب فورعملا ديلولا نب دّمحم انثدح :لاق ىمذالا دايز نب لهس ديعسوبا انثدح

 ىبا ىلع دلاخ نب ناميلسو انا تلخد لاق جرعالا ديعس انثدح :لاق مشاه ىنب ىلوم

 ّرم ام لثم ثيدح ا لقنف) ناميلس اي :لاقف ىنأدتباف مالسلا امهيلع دّمح نبرفعج هللادبع
 .«(ريسي فالتخاب ثلاثلا ثيدحلا ىف ىفاكلا نع هلقن

 ةبراقتم ىنعملا ىف ةدحتم عبزالا تارقفلا هذه ّنا ةروكذملا تانايبلا نم ملع دق :ةكلذف

 دافتسيو مّدقتملا همالك ىف ىسربطلا كلذب حّرص امك ظفللا ىف ةفلتخم تناك ناو ىتؤملا ىف

 .اهنم ىرخا ةملكر يسفت ىف اهنم ةدحاو ّلك اودروا ثيح نييوغللا تاملك نم ًاضيا
 .اهنم ًافرط انهركذن و اهنيب ًاقورف اوركذ تاغّللا قورف نايبل اوّدصت نيذّلا نا آلا

 .18 صاج ١.
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 موس دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 ':تاغّللا قورف ىف ىريازجلا نيدلا رون دّيَسلا لاق

 هنم برقي و ليلدلا وهف نظلا ديفي ام امو ملعلل ةديفملا ةعطاقلا ةّجحلا ناهربلا»

 اوتاه لق :نيلئاقلا قدصاوهو مهنم ناهربلا بلطب رافكلا هناحبس محفأ اذلو ةرامالا

 .«نيقداص متنك نا مكناهرب

 ' :تاغللا قورف ىف ىركسعلا لالهوبا لاقو

 ةلالد ىهو ًاماسقأ مسقتت ةّلدألا :ءامكحلا ضعب لاق :ةّجحلاو ةلالدلا نيب قرفلا»

 لقعلا ةلالدف سايقلا ةلالدو ,عامجالا ةلالدو .ةّئسلا ةلالدو ءباتكلا ةلالدو لقعلا

 امرخآلا و ءهريغل ةفصب وا هيف روظنملا ىوسب ملعلا ىلا هيفرظتلا ىّدا ام امهدحا نابرض

 نوكي نأ دعبي هّنال ةلالد ىّمست الورظتلا ةقيرط ىّمستو ىرخا هل ةفص ىلع هب ٌلدتسي

 و هريغ ىلع لدي نوكي نا دعبي الف هسفن تافص ضعب ىلعوا هسفن ىلع ةلالد ءىثلا

 نايّمسي ال :موق لاقو ؛هجولا اذه نم ةلالّدلاو ةّجحلا تقرتفاف ةّجح ىّمسي كلذ لك
 ءامهبصن هللا ّنا دارملاف هللا ةلالدو هللا ةّجح :انلق اذاو امهيفرظتلا دعب آلا ةلالدو ةّجح

 راقتفاريغ نم ملعلا ىلا ىضفي امهيفرظتلا ّنا دارملاف لقعلا ةلالدو لقعلا ةّجح انلق اذاو

 ننس ىلع هيف ىضملاورظتلا ىف ةماقتسالا ىه ةّجحلا :هريغ لاقو ءبصان امهبصني نا ىلا

 وه اذهو ميقتسملا قيرظلا ىهو ةّجحلا نم ةذوخأم ىهو لصألا ىلا عرفلا ّدر نم ميقتسم

 اكاو ايف ناهربلا ريثادك نسفتلا ق هلا ربتاتو: 2ع ىق ةلالدلا نم نسبلو لدعتسملا ةلغف

 اذا ّجحب ّجح دصقلا ىف ةماقتسالا ىنعم نم ةقتشم ةّجحلا ّنال ناهربلا نم ةّجحلا لصفنت

 .«ةدرفم ةغل نوكي نأ ىغبنيو قاقتشا هل فرعي ال ناهربلاو .هدصق ىف ماقتسا

 :اضيا هيفو

 اهب لدتسي نا اهيفرظان لك نكمي ام ءىّتلا ىلع ةلالّدلا نا ةمالعلاو ةلالدلا نيب قرفلا»

 ام ءىّكلا ةمالعو .هب ٌلدتسم لكل هيلع الاد ناك قلاخلا ىلع ةلالد ناك انمل ملاعلاك هيلع

 هنفدت نيفدل ةمالع هلعجت رجحلاك دحاو لك نود هتفرعم ىف هكراش نمو هل ملعملا هب فرعي

 ١. ص 08.

 هرهاق باج .607” ص.؟ 7607 .



 لفدنيا

 تاغلابلا جدلا نباي تاحضاولا نيهاربلا نباي تارهاظلا لئالّدلا نباي ,تانّيبلا تايآلا نبايا
 كلذ ىلع هتتقفاو اذا آلا هيلع هب ٌلدتسي نا كريغ نكمي الو كريغ نود كل ةلالد نوكيف

 نازوجي مث ,هيلع كقفاوي نمل آلا ةلالد كلذ نوكيالف ديز ئيجمل ةمالع هلعجت قيفصتلاك

 حجرخت نازوجي الو هل ةمالع نوكت نا نم جرختف كبحاص نيبو كنيب ءىشلا ةمالع ليزت

 .«ءاضتقالاب ةلالّدلاو عضولاب نوكت ةمالعلاف هيلع ةلالد نوكت نا نم ءىشلا ىلع ةلالّدلا

 :اضيا هيفو

 ةلالّدلاو ءىّكلا ةّحصب دهشي ًالوق آلا نوكي ال ناهربلا نا ناهربلاو ةلالّدلا نيب قرفلا»

 ةّحص ىلع ىتلالد :لوقتو الوق ماعلا سيلو ميدقلا ىلع ةلالد ملاعلا :لوقت ًالوق نوكت

 نايب ناهربلا :ءاملعلا ضعب لاقو ءكبهذم ةّحص ىلع هب ٌجنحت لوقب قأتف اذك ىهذم

 نايبوه ثدحم مسجلا ناب رابخالا نا كلذ لاثم هتداهشو هسفن ىف قحرخآ ىنعمب دهشي

 ىنعمب دهشي ناريغ نم ىنعم نع ئني ام ليلّدلا و هسفن ىف ّقح لؤالا ىنعملاو أثدحم هل ناب

 دصقي ام ناهربلا :لوقي نم تعم و «ّمعا ليلدلافرخآ ىنعمب دهشي ىنعم نع ْئني دق ورخآ

 ةعطقلا ىهو ةهربلا هنمو كلذ عطقا ىا نارب اهلصاو بّرعم ىسراف مصنخلا ةجح عطق هب

 نا نكمي دق اّيعضو نوكي ليلدلا :ىسيع نب ع لاقو ءكلذ ةّحص :فرغيالو ةلالدلا نم

 ىّمسملا ىلع مسالا ةلالدوحن هيلع لعج ام فالخ ىلع لعجي

 ةلالدوحن هيلع ىه ام فالخ ىلع ةلالد عضوت نا نكمي الف ناهربلا ةلالد اَماو

 '.«لعافب سيل هنا ىلع ةلالد لعجت نا نكمي ال لعافلا ىلع لعفلا

 ماقملا عسيالف همالك عيمج اًماو تاملكلا هذه قورف ىف همالك نمرطش اذه :لوقأ

 باتتكلا عجاريلف هدارا نفف هلقن

 ليطن الف هريغ ىف هريغو تاّيلكلا ىف ءاقبلا ىباك ًاضيا هريغ قورفلا هذه لثمب مّلكتو

 .تالّصفملا عجاريلف ليصفتلا دارا نف مهتاملك لقنب ثحبلا

 ١.صس 66. 07.



 (تاغباسلا معّنلا نباي»

 ءةردسو ردسك ةمعن عمج معلا

 ناف ىمعنلا كلذكو كيلع هب معنا امو ةّنملاو ةعينصلاو ديلا ةمعنلا» حاحصلا ىف

 «هلثم ميعنلاو ءامعنلا تلق تددم نونلا تحتف

 «رسكلاب ةمعنلاك لاملاو ةعدلا و ضفخلا مضلاب ىمعنلاو ريعنلا» :سوماقلا ىفو

 معّتلل ةفص ةغباسلا عمج تاغباسلا و

 هنعو :تاغباس لمعا نأ ىلاعت هللا لاق عساو مات غباس عرد» بغارلل تادرفملا ىف

 «همعن مكيلع غبساو :لاق معتلا غابساو ءوضولا غابساريعتسا

 و ةيفاض ةعساو ًاعورد ىا «تاغباس لمعا نا» :ىلاعت هلوق» :نيرحبلا عمجم ىفو

 هنم و اهعيسوت ةمعّتلا غابساو ءحئافص لبق تناكو اهذختا نم لا مالسلا هيلعوه

 ىلعب غابسالا ةيدعتو ليق ةعساو ةغباس انيلع اهضفا ىا كمعن انيلع غبساو :ءاعّدلا

 ام ىلع همامتا نيهجو ىف كلذو هلامكاو همامتا ءوضولا غابساو ةضافالا ىنعم هنّمضتل

 ىا ةزمهلا حتفب ءوضولا اوغبسا هنمو ُهيِيَي هللا لوسر هّنس ام ىلع هلامكاو ىلاعت هللا ضرف

 غوبشلاو اهّماتو اهلماك ىا معلا غباس هلل دمحلاو هّقح وضع ّلك اوفواو هعضاوم هوغلبا

 ىف مهتيلل اوغبساو اهتعسو اهمامتل كلذب تيم هي هللا لوسر عرد غوبَسلا وذو لومشلا

 .«أهب هيلع اوعَسو ىأ ةقفتلا

 مالّسلا مهيلع نوموصعملا ةّمئالا تاغباسلا معنلاب دارملا نا مث

 هللا هم اوُلَدَب َنيِذَّلا-. . :ىلاعت هلوق ىف ميهاربا ةروس ىف ميهاربا نب ىلع ريسفت ىنف

161 
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 (تاغباَسلا معّتلا نباي»

 دينا اين ارب رقت

 :لاق 39 هللا دبع ىلا نع ىسيع نب نامثع نعريمع ىبا نب دّمحم نع ىبأ ىنثّدح
 شيرق نم نيرجفالا ىف تلزن :لاق ًارفك هللا ةمعن اولّدب نيذّلا ىلارت ملا :هللا لوق نع هتلأس
 نيح ىلا اوعّتف ةّيماونب اما و ردب موي مهرباد هللا عطقف ةريغملاونب اَماف ةريغملا ىنبو ةّيما ىنب

 .«زاف نمزوفي انبو هدابع ىلع اهب هللا معنا ىتَلا هللا ةمعن هللاو نحنو :لاق مث

 :ةّيآلا هذه ريسفت ىف ىثاّيعلا لاقو

 اولّدب نيذّلا ىلارت ملا» :هّللا لوق ىف :الغا نينمؤملاريما لاق :لاق ةتابن نب غبضصالا نع»

 '.«دابعلا ىلع اهب هللا معنا ىتَلا هللا ةمعن نحن :لاق :لاق «أرفك هللا ةمعن

 هباتك ىف هللا اهركذ ىتلا ةمعّتلا نأ باب ةجحلا باتك ىفاكلا ىف يللي ىنيلكلا لاقو

 نع ةّرم نب ماطسب نع دّمحم نب ىلعملا نع دّمحم نب نيسحلا» :لف ةّمئالا مه لجوزع
 ا يي يب ام

 نع اولدعو هللا لوسر ةّنس اورّيغ ماوقا لاب ام :الئ نينمؤملاريما لاق :لاق 0 نع

 ةقفن ارا دك يذلا لا خل اووف :ةيالا هذه الت مث باذعلا مهب لزني نا نوفّوختي ال هّيصو

 و هدابع ىلع اهب هللا معنا ىتلا ةمعّتلا نحن :لاق مث « را اد َمُهَموَ اوُلَحَأَوارْفُح ِهّنلا

 5 "«ةمايقلا مويزاف نم زوفيانب

 هل ةَمْعي َوُفرْعَي » :ىلاعت هلوق ىف لحتلا اسال 0

 ا ملا» :ىلاعت هللا لوق هللا ةمعن ةنمالا ّنأ ىلع ليلدلاو ,ةّمنالا مه هّللا ةمعن :لاق»

 اهب هللا معنا ىتَّلا هللا ةمعن هللاو نحن :940 قداصلا لاق «ارفك هللا ةمعن اولّدب نيذّلا ىلا

 «زاف نمزاف انبو هدابع ىلع

 .7/8 .ميهاربإ .'"

 5١7. صاج .؟

 .87 .ءلحنلا .©
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 نع ذْيَمْوَي ّنلاَستل مث 0( :ىلاعت هلوق ريسفت ف نايبلا عمج ف هلك ىسربطلا لاقو

 :ينعلا

 هذه نع لف هللادبع ابا ةفينحوبا لأس :لاق ليوط ثيدح ىف هدانساب ىئايعلا ىور»

 نئل :لاقف درابلا ءاملاو ماعطلا نم توقلا :لاق ؟نامعن اي كدنع ريعنلا ام :هل لاقف ةّيآلا

 نلوطيل اهتبرش ةبرشو اهتلكا ةلكا لك نع كلأسي ىتح هيدي نيب ةمايقلا موي هللا كفقوا
 هللا معنا ىذلا ميعَنلا تيبلا لها نحن :لاق - ؟كادف تلعج ميعنلا اف :لاق هيدي نيب كفوقو

 اناوخا مهلعجو مهبولق نيب هللا فلا انب و نيفلتخم اوناك نا دعب اوفلتئا انبو دابعلا ىلع انب

 نع مهلئاس هللاو عطقنت ال ىتَلا ةمعّنلا ىهو مالسالل هللا مهاده انبو ًءادعا اوناك نا دعب

 .«مالسلا مهيلع هترتعو ُةْيَِيىنلاوهو مهيلع هب هللا معنا ىذا ميعَنلا قح

 و» :لوقا :هدعب ًالئاق هللا ةمعن مهنا باب 'راحبلا عباس ىف هلقن دعب ىسلجملا لاقو

 .«هتاوعد ىف اضيأ ىدنواَرلا هأور

 نع :لاق نولوئسم مهتا مهوفقو هلوق كلذ ىلع ليلدلاو ةيالولا نع :لاق» :«" ِميِعَّنلا

 معنا اّمع ةّمالا هذه لأست لاق ميعنلا نع ٍذئموي نلأستل :هلوق :تلق :لاق اهل هللادبع ىبا

 .«هتيب لهاب 3 هلوسرب مهيلع هّللا

 :رشاعلا سلجملا ىف 'هيلاما ىف لِي خيشلا لاقو
 :لاق لِي ىسوطلا نسحلا نب دّمحم نب نسحلا ىلعوبا ديفملا لجالا خيشلا انربخا»

 اثالوم دهشمب هيلي ىسوطلا ىلع نب نسحلا نب دمحم رفعج وبا دلاولا ديعسلا خيشلا انربخا

 ١. نثاكتلا 8.

 *. نثاكتلا 8.
 *. صو فجن باج 778 ص ١/١ ص ديدج باج .ىكنس باج 777.
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 «تاغباّسلا معّنلا نباي»

 :لاق ىدهم نب ةبحر ىنارفعزلا برد ىف دادغبب هلزنم ىف ةئامعبرا ورشع ةنس ىدهم

 نق نعل اف لقفل ةقفش ىذا نيف !اذيع نبدا نب ناكل ند ناقنا ب ايفل وبا نريخا

 صفحوبا انثدح :لاق نيسح نب نسح انثّدح :لاق ىدنكلا حيجن نب ىلع نبرفعج

 امهيلع دّمحم نبرفعج نع - ناميلس وبا دشار نبرمعوه :ساّبعلاوبا لاق - غئاصلا
 و» :هلوق ىف و «ميعّتلا نم نحن :لاق «ميعّتلا نع ٍذئموي ةلاسعل مث» :هلوق ىف مالسلا

 .«لبحلا نحن :لاق «ًاعيمج هللا لبحي اومصتعا

 ىبا نع ىور اميف نيثالثلا و عبارلا بابلا ىف نيدلا لامك ىف هي قودّصلا لاقو

 :(ع ثيدحلا) متاقلا ىلع صتنلا ىف ةءرفعج نب ىسوم نسمحلا

 نع مشاه نب ميهاربا نب ىلع انثدح :لاق ٌهُفَِر ىنادمهارفعج نب دايز نب دمحا انثدح»

 لوق نع القارفعج نب ىسوم ىدّيس تلاس :لاق ىدزالا دايز نب دّمحم دمحا ىبا نع هيبا

 صاطلا مامالا ةرهاظلا ةمعّتلا كا لاقف «ةنطابو ةرهاظ همعن مكيلع غبسأو» :لجوزع هّللا

 نع بيغي معتق ؟!بيقي ىرماةلقالا'ق نوكراو ملا تلف نئاعلا مانقلا ةنظابلاو

 (ثيدحلا) اًنمرشع ىناثلاوهو هركذ نينمؤملا بولق نع بيغي الو هصخش سانلا راصبا

 نب دايز نب دمحا نم آلا ثيدحلا اذه عمسا مل للي باتتكلا اذه فنصم لاق :لاق مث

 ًانّيد ةقثًالجر ناكو ءمارحلا هللا تيب ّجح نم ىفرصنم دنع نادمهب هِي ىفادمطارفعج

 '«هناوضرو هيلع هللا ةمحرالضاف

 :مامالا ىلا جاتحي اهلجا نم ىتلا ةّلعلا باب ىف 'نيدلا لامك ىف ًاضيا لاقو
 ىبا نب ميهاربا نع هيبا نع ىكلاملا دمحا نب نسحلا انثدح :لاق ليي ىبا انئدح»

 هؤانماو هدابع ىف هؤافلخو (هقلخ) هضرا ىف هللا ججح نحن :3قا اضرلا لاق :لاق دومح

 كسممي انب هتّيرب ىف همالعاو هللا ءادهش نحن و قثولا ةورعلا و ىوقتلا ةملك نحن و هّرس ىلع

 ماق نم ضرالاولخت الو ةمحّرلارشنيو ثيغلا لّرني انب والوزت نا ضرالا و تاوامسلا هللا

 .«هلهابرحبلا جومي امك اهلهأب تجامل ةّجحريغب ًاموي تلخولو فاخ وأر هاظ اَنم

 ١. ص  5١4قودص باج 72/8 ص .ميدق باج 1579٠.

 ص .؟ ”٠١7 .قودص باج
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 عجاريلف ًانايب هل دروا و ةجحلا ىلا رارطضالا باب ىف ااحبلا عباس ىف ىسلجملا هلقنو
 :مامالا ىلا جاتحي اهلجا نم ىتلا ةلعلا باب ىف "نيدلا لامك ىف ًاضيا قودصلا لاقو

 نع ىسيع نب دّمحم نب دمحا نع هللادبع نب دعس انثدح :لاق هيلي ىبا انثدح»

 ىثملا نب ديمح ارغملا ىبا نع ىرصبلا نمحرلادبع نب هللادبع نع فورعم نب سابّعلا

 بنج نحن :لوقي هتعمس :لاق فير فعج ىبأ نع ىنعهلا ةمثيخ نعريصب ىبأ نع نإجعلا

 وّزع هللا ءانما نحن و .ءايبثألا ثيراوم عدوعسم نحن و ؛هتزوح نحن و ؛هتوفص نحن و ءهللا

 هللا ةمحر نم نحن و ,مالسنالا متاعد نحن و «ناميالا ناكرا نحن و ءهللا ججح نحنو ءلج

 ءىجّدلا حيباصم نحن و .ىدملا نما نحن و ءمتخي انبو حتفي انب نم نحن و ءهقلخ ىلع

 نيتي قلخلا عوفرلا مدخلا يقاوم وورخلالا نع و يرق سلا يضر عملا رانج نو
 نحن و «هللا ةريخ نحنو ءنيلَجحملاّرغلا ةداق نحن و ءقرغ اًنعرَّخأت نمو ءقحلا انب كس

 ىلع لج وزع هللا ةمعت نم نحت و :لج وع هللا ىلا مقتسملا طارصلاو مضاولا قيرطلا
 فلتخت انيلا نيذلا نحن و «ةلاسترلا عضوم نحن و «ةّبنلا ندعم نحن و «جاهنملا نحن و ,هقلخ

 نآةايهل ين واني وعفا نا ليسا حو ءاني دا عيبا لت تارعلا نو ةكفاللا

 نمو «قبسمي مل اهيلع ىضم نم .رطانقلاو روسجلا نحن و ؛مالسالا ىرع نحن و .ةّنلا

 انبو ,ةمحّرلا لج ورع هللا لّرني انب نيذلا نحن و ءمظعألا مانمسلا نحن و ,قحم اهنع فلخت

 انّمح فرعو انرصباو انفرع نفف ءباذعلا مكنع فرصي انب نيذّلا نحن و .ثيغلا نوقسي

 :افيلاو افؤيهق انرمايخاو

 رغما نأ نق ةدفصي ةبلامأ نق سيفا هله

 :ةنايتلا ةدييسللا عمال باي قالا وعلل" قاسرنلا تاضيبل :فيدشلاو
 د: سابفلا نيغرماع نيدلاازعغ انتر

 .قودص باج ٠١08 ص .؟

 .زيربت باج 25/١ .مق باج ١١عرل ع



 لفته

 «تاغباَشلا ممثلا نيايف

 ام باب ىف ةمعتلا مامتو 'نيدلا لامك ىف لي قودصلا هيوباب نب دّمحمرفعجوبأ لاق»
 بابلاوهو هتبيغو ف0 مئاقلا ىلع صنلا ىف لئابرفعج نب ىسوم نسحلا ىبأ نع ىور

 باتكلا نم نوئثالثلا و عبارلا
 ريهاربا نب ىلع انثّدح :لاق هنع هللا ىضر ىادمهارفعج نب دايز نب دمحا انثّدح»

 نب ىسوم ىدّيس تلأس :لاق َىدرُألا دايز نب دّمحم دمحا ىبأ نع هيبأ نع مشاه نب

 هيلع لاقف ةنطابو ةرهاظ همعن مكيلع غبسأو لج وّرع هللا لوق نع مالسلا هيلعرفعج

 ةّمألا ىف نوكيو :هل تلقف بئاغلا مامالا ةنطابلا ورهاظلا مامالا ةرهاظلا ةمعنلا :مالسلا

 هركذ نينمؤملا بولق نع بيغي الو هصخش سانلا راصبأ نع بيغي معن :لاق ؟بيغي نم

 ضرالا زونك هلرهظي و .بعص لك هل للذي وريسع لك هل هللا لّهسي ءاّئمرشع ىناثلاوهو
 نبا كلذ ءديرم ناطيش لك هدي ىلع كليو ءدينع راّبج لك هبريبيو ءديعب ّلك هل بّرقيو

 لجوّرع هللا هرهظي ىّتح هتيمست مه لحي الو هتدالو ساّنلا ىلع ىنخت ىذلا ءامالا ةدّيس

 .اهلاو اروع تلم انك ال وعبو اطنيمق نضال هب ذاتعيف

 نب دايز نب دمحأ نم آلا ثيدحلا اذه عمسا مل :هنع هللا ىضر باتكلا اذه فّئصم لاق

 الجر ناكو مارحلا هّللا تيب ّجح نم ىفرصنم دنع نادمهب هنع هللا ىضر َنادمهارفعج

 «هناوضرو هيلع هللا ةمحر الضاف ًانّيد ةقث

 مامالا ىلع ّصنلا نمرفعج نب ىسوم نع ءاج ام باب ىف 'رثالا ةيافك ىفزاّرْخلا لاقو
 :مئاقلا

 ميهاربا نب ىلع نع ةزمح نب نسحلا هّمع نع ةزمح نب هللادبع نب دّمحم انثّدح»
 ىدّيس تلأس :لاق ىدزالا دايز نب دّمحم دمحا ىبأ نع هيبأ نع مشاه نب ميهاربا نب
 .«(ثيدحلا)

 مظاكلا نع ىور ام باب ىف ”راحبلا نمرشع ثلاثلا دّلجملا ىف أي ىسلجملا هلقنو

 رثالا ةيافك و نيدلا لامكا نع مثاقلا ىلع صنلا ىف هيلع هللا تاولص

 .نارهط 17١4 باج ٠١4 صو قودص باج 528 ص ١.
 77١. ص ديدج باج ."”275ص ."

 د سابا جروس



 الدرب

 موس دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 ةّيآلاريسفت ىف 'ناهربلا ىف أي ىنارحبلا هلقنو

 :هظفل امرثاكتلا وسر يسفت ىف (دئاوفلا عماج زنك) ةرهابلا تاّيالا ليوأت ىفو

 نب دّمحم هركذ ام «ميعّتلا نع ٍذئموي نلأستل مث» :ىلاعت هلوق ليوأت ىف ءاج و»

 مساقلا نع دحاولادبع نب نسحلا نع متاح نب دمحا نب ىلع انثّدح :لاق أي ساّبعلا
 َنلاَسُتل ّمَث :لاق هنا 390 دّمحم نبرفعج مامالا نع غئاّصلا صفح ىبا نع كاحّضلا نب

 .تيبلا لها انتيالو نكل و بارّشلا و ماعطلا وه ام هللا و ' ِميِعّنلا ِنَعِذْيَمَوَي

 نب نسح نع حيجن نب ىلع نبرفعج نع قاولا دّمحم نب دمحا انثدح :ًاضيا لاقو

 نع ٍذئموي نلأستل ّمث» :هلوق ىف 390 دّمحم نبرفعج نع غئاّصلا صفح ىبا نع نيسح
 .ميعَتلا نحن :لاق «ميعتلا

 :رمع: نع دلاخب ني دمحم نع نم نييدنعا نع مساقلا نيدنعا ايده اضنا لاقو

 هلوق ىنعم ام :الف. هللا دبع ىبأل تلق :لاق ىناميلا حيجن نب هللادبع نعزيزعلادبع نب
 نم مكيلع هب هللا معنا ىذّلا ميعّنلا :لاق - ؟(ميعّنلا نع ٍذئموي نلأستل ّمث) :لج وزع
 .مالَسلا مهيلع دّمحم لاو دّمحم ّبحو انتيالو

 نقع نع هلاخ و مدع نعمع ةيدجا نبع معاقلا نريد اند اضن لاقو

 (ميعَنلا نع ٍذئموي نلأستل ّمث) :لج وّرع هلوق ىف 991 ىسوم نسحلا ىبأ نعريمع ىبا نب
 .رفاكلا مقلع و نمؤملا ميعن نحن :لاق

 نب دّمحم نع مساقلا نب نسحلا نع ديعس نب دّمح نب دمحا انثدح :ًاضيا لاقو

 2 ىلع نع ةتابن نب غبصالا نع هللادبع نب دعس نب لّضفم نع حلاص نب هللادبع
 .ميعّتلا نحن ميعّتلا نع ٍذئموي نلأستل ّمث :لاق هنا

 نب ليعامسا نع ىقّلا دّمحم نب ميهاربا نع هللادبع نب لع انثدح :ًاضيا لاقو

 نب دّمحم ىلع تلخد :لاق ىلباكلا دلاخ ىبا نع بلاغ نب هللادبع نب ىلع نعراشب
 :تلقف ؟انماعط تيأر فيك دلاخ ابا اي :ىل لاقف هنم بيطا لكآ مل ًاماعط مدقف اف ىلع

 .ىكنس باج 87١ ص 7ج.١
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 تالا عقلا نناف

 :تلق ؟ىه امو :لاق هتصنف هللا باتك ىف ةيآ تركذ ىٌئاريغ هبيطا ام كادف تلعج

 ىتح كحض مث أ دبا ماعطلا اذه نع لأست ال هللا و :لاقف ميعّنلا نع ٍذئموي نلأستل مث

 ىلا ريعتلا نحن :لاق :ال :تلق - ؟ريعتلا ام ىردتا :لاقو هسارضا تدبو ًاكحاضَّدتفا

 .هنع نولاست

 اها قداّصلا مدق ال :لاق ىبلكلا بئاّسلا نب دمحم ىلا هدانساب هلي ديفملا خيشلا ىورو

 :ةفينح وبا لاق (لاق نا ىلا) لئاسم نع هلأسو ةفينح وبا هيلع لخدف ةريحلا لزن قارعلا

 :لاق :لاق «ميعتلا نع ٍذئموي نلأستل ّمث» :لج ورع هللا لوق نع كادف تلعج ىنربخا
 :لاقفرضاحلا توقلاو ندبلا ةًّحصو برسلا ىف نمألا :لاق ؟ةفينح ابااي كدنعوهاف

 ةبرشو اهتلكا ةلكا لك نع كلأسي ىّتح ةمايقلا موي كفقواوا هللا كفقو نئل ةفينح ابا اي
 هللا ذقنا نيذّلا نحن ميعنلا :لاق - ؟كادف تلعج ىيعتلا اف :لاق كفوقو نلوطيل اهتبرش

 كادف تلعج :لاق لهجلا نم انب مهملعو ىمعلا نم انب مهرّصب و ةلالضلا نم انب سانلا

 ناكولو مايالا هقلختف نامز نود نامزل لعجي مل هثال لاق أدبا ًاديدج نآرقلا ناك فيكف
 .ملاعلا ءانف لبق نآرقلا ىنفل كلذك

 فاضملا فذحف ىيعّتلا ببس مه ىازاجملا ليبس ىلع ريعتلا نع مهب ىنك انا ملعاو

 هلوقب مهتيالو نعو مهنع لوؤسملا مهتا كلذ ةّحص ىلع لديو هماقم فاضملا «يقاو هيلا

 مالك ناياب .«مالسّسلا مهيلع تيبلا لها ةيالو نع ىا « َنوُلوُنَسَم ْمَجّنِإ ْمُهوُفِقَو » :ىلاعت
 .تاّيآلا ليوأت

 :هيالا هذه ىف "ليزنتلا دهاوش ىف ىناكسحلا لاقو

 نب دّمحم نبرفعج نع ىعناقملا ساّبعلا نب ىلع نع ىعيبَسلار كب ىبا نع انوثدح»

 امهيلع دّمح نبرفعج نع غئاصلا صفحوبا انثدح :لاق نيسح نب نسح نع نيسحلا

 لوقت ذا و» :أرق و ميعّتلا نحن :لاق «ميعّنلا نع ٍذئموي نلأستل» :ىلاعت هلوق ىف مالسلا
 .«هيلع تمعناو هيلع هللا معنا ىذلل

 .؟5؟ تافاصلا.١
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 نب نسحلا نع ىنزملا دّمحم نب نسحلا ىنثدح سابّبعلا نب ىلع ىنثّدح :لاق تارف

 '.ءاوس هب 9ِكارفعج تعمس :لاق صفح ىبا نع نيسحلا

 نع ناميلس نب ميهاربا نع ىنعجلا دّلخم نب دّمح نب ىلع ىنثّدح :تارف لاق ًاضياو

 هلوق ىف نسحملا نب هللادبع لاق :لاق غئاصلا صفحوبا انثدح ىميتلا نمحرلادبع نب ديبع
 '.«صفحابا اي هللا و انتيالو نع ىنعي :لاق «ميعّتلا نع ٍذئموي نلأستل ْمث» :ىلاعت

 :ةّْيألا هذهريسفت ىف ًاضيا تارف لاقو
 تفك لاق نأ ققتح »لاق رز دش هن اع نع انفو قملا يردن ىكرشت

 ريدس اي :ىل لاقف طق هلثم تلكا ام ًاماعط تلكاف ًاماعط انيلا مّدقف دّمحم نبرفعج دنع

 هلثم اماعط تلكأ ام هللالوسر نباي ىّما و تنا ىباب :تلق ؟اذه انماعط تيأر فيك

 - ؟كيكبي امريدس اي :لاقف تيكبف ترغرغت ىنيع نإ مث هلثم دبا لكآ نظا الو ظق
 ىف هللا لوق :تلق - ؟ىه امو :لاق .ىلاعت هللا باتك ىف ةيآ تركذ هللا لوسر نباي :تلق

 هنع هللا ىنلأسي ىذّلا ماعطلا اذه نوكي نا تفخف «ميعتلا نع ٍذئموي نلأستل ّمث» :هباتك

 الو نّيل بوث الو بّيط ماعط نع لأست الريدس اي :لاق مث هذجاون تدب ىّتح كحضف
 نباي ىّماو تنا ىباب :هل تلق ةعاطلل هيف لمعنلو انقلخ هلو قلخ انل لب ةبّيط ةحار
 مكركش ناك فيك ةمايقلا موي هللا مهأسي 8 هترتع و ىلع بح :لاق ؟ريعَلا اف هللا لوسر

 ”«هترتعو ّىلع بحب مكيلع تمعنا نيح ىل

 :ماعطلا ىف فرسال هّنا باب ىف لكاملا باتك ىف ”نساحملا ىف هيلين قربلا لاقو

 ىبا دنع انك :لاق ةزمح ىبا نع ديعس ىبا نع ىسيع نب نامثع نع (قربلا) هنع»
 هيفرظنيرمتب انيتاو انيّلهق ىّتح ابيطو ةذاذل هلئثمب دهعانل ام ماعطب اعدف ةعامج ال هللادبع
 ىلا ميعَنلا اذه نع «ريعتلا نع ٍذئموي نلأستل» :لجر لاقف هنسحو هئافص نم انهوجو ىلا

 أاماعط مكمعطي نا نم لاجاو مركا هللا ذك هللادبعوبا لاقف ُةيِي هللا لوسر نبا دنع متمعن

 .فجن باج 7١9 صو .ديدج باج 500 ص تارفريسفت ١.
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 ل ةاشوا

 «تاغباَسلا معّنلا نباي»

 .هلْيَو دمحم لاو: دقحم كلغ وعنا اع هكلادمي هّنكلو هنع مكلأسي حث هويكغّوسيف

 .هلثم ةزمح ىبا نع طاّمقلا دلاخ ىبا نع ماشه نب ىسيع نع ىلع نب دّمحت نع هاورو

 :نيثالثلا و عبارلا باب ىف رابخالا نويع ىف هيلي قودصلا لاقو

 ىلوصلا ىبحي نب دّمحم ىنثدح :لاق قييبلا دمحا نب نيسحلا ىلعوبا مكاحلا انثدح»

 انثدح :لاق نيتأم و نيناُو سمخ ةنس فاريسب ليعامسا نب مساقلا ناوكذوبا انثدح :لاق

 نيب اموي انك :لاق نيتأمو نيرشعو عبس ةنسزاوهالاب بتاكلا ىلوصلا سابعلا نب ميهاربا

 نم ءاهقفلا ضعب هل لاقف قيقح ميعن ايندلا ف سيل :ىل لاقف اللاب ىسوم نب ىلع ىدي
 لاقف درابلا ءاملاوهو اينّدلا ىف ميعنلا اذه اَما ميعّنلا نع ٍذئموي نلأستل مث :هللا لوقيف :هرضحي

 ءاملاوه :ةفئاط تلاقف بورض ىلع هومتلعجو متنا هوَقرَسف اذك :هتوصالعو اا اضرلا هل

 و :الِغا اضرلا لاق بّيطلا مونلاوه :نورخآ لاقو بّيطلا ماعطلاوه :مهريغ لاقو ءدرابلا

 هللا لوق ىف هدنع تركذ هذه مكلاوقا نا لها قداصلا هللادبع ىبا هيبا نع ىبا ىنثدح دقل

 لأسي ال لجوزع هللا ّنا :لاقو مالسلا هيلع بضغف (ميعّنلا نع ٍذئموي نلأستل مث) :ىلاعت

 نيقولخملا نم حبقتسم ماعنالاب نانتمالاو مهيلع كلذب نمي الو هب مهيلع لضفت اّمع هدابع

 تيبلا لها انّبح ميعنلا نكلو هب قولخملا ىضري الام لجوزع قلاخلا ىلا فاضي فيكف

 ميعن ىلا هاّدا كلذب ىو اذا دبعلا نال ةوبنلا و ديحوتلا دعب هنع هدابع هللا لاسم ادق اونو

 .«(ثيدحلا) لوزي ال ىذلا ةّتجلا

 :ةديصق ىف ىناهفصالا دّمح نيدلا ماظن ىضاقلا لاق ام معنو

 تاغباس انيلع معن مهو تاغلاب انيلع ججح مهو

 هلي دمحم لآب ساقي ال» :اغ هلوق ليذ ىف 'جهنلا حرش ىف ديدحلا ىبا نبا لاق :ةلمكت
 نم ىناثلا راتخملا ىف «أدبا هيلع مهتمعن ترج نم مهب ىّوسي الو ءدحا ةمالا هذه نم

 مهب ىّوسي الو دحا ةّمالا هذه نم دّمحم لاب ساقي ال :الكلإ هلوق ىنعم ام :ليق ناف»

 ١.  77٠١باج  .17١7ديدج باج 171/7.
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 موس دلج ؛هبدن ىاعد حرش

00000 
 هلهاو كيج ادّمح ّنأ بير الو ؛هيلع معنملا نم فرشاو ىلعا معنملا نا ةهبش ال :ليق

 اهردق ردقي ال ةمعنب ةّقاك قلخلا ىلع اومعنا 380 نع امّيس ال مشاه ىنب نم نينذالا
 ةوعّدلاب ةقاك قلخلا ىده ناك ناو يي دّمحف هيلا ةيادهلاو مالسالا ىلا ءاعدلا ىهو

 و عوبتملا دّيَسلا وهو هدييأتو هتكئالمب هل ىلاعت هللا هرصنو هديو هناسلب اهب ماق ىتَلا

 لؤال ًايناث ناك ناو ًاضيا ةيادهلا نم فا نعل ّنا آلا ةعاطلا بجاولا بجتنملا ئطصملا
 ناك ام و ًايناثوًالوا فيسلاب هداهج آلا نكي ملولو دحجي الام قباسرث :! ىلع ًاّيلصمو

 ال و ةمهاف هل نكت ملام ىلا برعلا داشراو نآرقلاريسفت و مولعلارشن نم نيداهجلا نيب

 .مالَسلا هيلع هتمعن غوبسو هّقح بوجو ىف ىنكل ةرّوصتم

 ؟مهيلع هل ةمعن ىئاف هيلع مّدقت نمب ضيرعت اذه همالك ّنأ ىف بير ال :ليق ناف

 فيس ال ول هّنا ملع فصنا نم ّناف نودعاق مهو مهنع داهجلا امهنم ىلوالا ناتمعن :ليق

 ردب ىف هراثآ تملع دقو نيملسملا نم مهريغو هيلا راشا نم نوكرشملا ملطصال ايا, ىلع

 مهتلال هفيسب هّدس نا الولف هافرغف اهيف كرشلا ّناو نينح وربيخ و قدنخلاو دحاو

 دقو ماكحالا نمريثك ىف باوصلاريغب مكحل اهالول ىتلا همولع ةيناثلاو ءةفاك نيملسملا

 .رمع كلهل ىلع الول :روهشمربخلاو كلذب هلرمع فرتعا

 سييئرلا اهنم ىتلا ةليبقلا لضفت برعلا نا كلذ ورخآ هجو ىلع همالك جرخي نا نكميو
 ةليبقلا كلت داحآرئاس ىلع ىندالاف أبسن هنم ىندالا لضفتو لئابقلارئاس ىلع مظعالا

 دحاولل غوسيو ميت ىنبرئاس ىلع مييبا ةرارزب و هتوخا و بجاحب نورختفي مراد ىنب ّناف

 نم مهب ىوتسي الو ميمت ىنب نم دحا مراد ىنبب ب سأقي ال :لوقي نأ مراد ىنب ءانبا نم

 ريت نب. لع نمأر دق مراد: قب, نم ًادحناو ا كلذ قعيو ادبا ةيلع ميشناتر ترج

 مشاه ىنب نم دحاول زاج لكلا ىلع معنملاو لكلا سيئر ُهيِيَي هللا لوسر ناك امل كلذكف

 .«(همالكر خآ ىلا) تاملكلا هذه لوقي نا ذلك لع لئم اميسنال

 :اِغا همالك حرش ىف ةييمثيم نبا لاقو
 طاقسال مزلتسم مه حدم هرخآ ىلا دحا ةئالا هذه نم فا دمحم لآب ساقي ال :هلوق»
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 ؟تاقياشلا معلا ناك

 دّمحم لآ ليضفت ىف ًاّماع ناك ناو مالكلاو مهتلزنم قاقحتساو مهتجرد غولب نع مهريغ

 ريشم أذاوهف ةيواعم عم اا هلاتقوهو ببس ىلع جرخ هتئاألا هتّمأ نم مهادع نم لك ىلع

 هذا رمادا لاي نماقنال :ةلؤتف «ةقالغلا ةعيشرد ءديصو وزان لع سقت لكل لا
 مهل مهريغ ةبسانم مدع ىلا ةراشا أدبا هيلع مهتمعن ترج نم مهب ىّوسيالو دحا ةئالا

 هيلع معنملا ناف قدصلارهاظ مكحلاو هيلا داشزالاو نيّدلا ةمعن انهه ةمعّتلاو ءلضفلا ىف
 معنملا ةّوق ىفريصي نا ًأدبا لهأتي ال ءازجي اهلباقي نا ًادحا نكمي ال ىتَلا ةمعنلا هذه لثمب

 ىلعرفاولا ماتلا مهدادعتساو مهقاقحتسا بسح ىلع اهديزمب مهصتخا نيذلا هضاوخو
 و ةمعنلا هذه ةضافا ىف مهدوجو عم مهماقم موقي ّبح مهتجرد غلبي الو اه مهريغ لهأت
 'دناحيس هللا لاا لرصولا ةكفك كلا هداشر از هميلسو الب ةنالا زنا سن اذنغا

 :هّصن ام ةرابعلا هذه حرش ىف 'ةعاربلا جاهنم ىف لِي ىئوخحلا هّللا بيبح ازريم جاحلا لاقو

 ايندلا نمريخ اهنم دحاو لك ةسيفن بلاطم ىلا ةراشا اهتزاجو ىلع ةلمجلا هذه ىفو»
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 .اهنطاب و اهرهاظ و اهبئاغو اهدهاش معتلا ءايلوا مهنا لؤالا

 مهتاضويف و نأ نود نأب صتخي الرهذدلا دبا دابعلا ىلع ةيراج مهتمعن نا ىناثلا

 تقو نود تقوب رصحنت اال ةرتاوتم

 ةلطاب ٍذئنيح مهريغ نيبو مهنيب ةيوستلا ناوه و هيقباسل ةجيتنلاك وه ام ثلاثلا

 .هيلع معنملا نم لضفا معنملا ّنأ ةرورض

 امو ايندلا تقلخ مهدوجولو همرك نئازخو هناحبس هللا معن لوصا مهتالف لؤالا اما

 نع ”ىفاكلا ىف هاور اميف اى قداصلا لاق امك ءامسلاو ضزالا تتبث مهدوجوب و اهيف

 انروص نسحاف انرّوص و انقلخ نسحاف انقلخ هللا نا :لاق الكا هنع حابص نب ناورم

 و ةفأّلاب هدابع ىلع ةطوسبملا هديو هقلخ ىف قطانلا هناسلو هدابع ىف هنيع انلعجو

 .نارهط ىدلج جني باج ١57 ص ١جو .ىككنس باج 41 ص ١.
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 لفدقم

 موس دلج .هبدن ىاعد حرش

 ترُثا انب هضراو هئامس ىف هناّرخو هيلع لدي ىذلا هبابو هنم تؤي ىذُلا ههجوو ةمحتلا

 و ضزالا بشع تبنو ءامّسلا ثيغ لزني انب و راهنالا ترج و رامثلا تعنيا و راجشالا

 .هللادبع ام نحن ال ولو هللادبع انتدابعب

 هللا دي مهّتاو ةلصاولا معنلا و ةلزانلا تاضويفلا طئاسو د مهئا هنم رهظ دقف

 فيلاكتو تاّيعرّشلاو تادابعلا نم تنمضت امو قلخلا تاداجيا ّنارهظ امك ةطوسبملا

 مهتيالو تانوئش نمو مهراثآ اهلك تادوجولا نم تنمضت امو نيفلكملا

 لع نم اينابشووكخو اهلك ملاوعلا هلا قلخ مه
 تناكف ىنوك ءايشالل لاق مه دجوم هللا و داجيالا ةّلع مهف

 ةرهاظ همعن مكيلع غبساو :ىلاعت هلوق اهنم ةريثك تايأ ىف تريشا ةمعنلا هذه ىلاو

 ةنطابو

 ةمعنلا اّماو هديحوتو هتفرعم نم هب ءاج امو ُهِيَِي ىّنلا ةرهاظلا ةمعنلا :3ئ!رقابلا لاق

 .انتّدوم دقعو تيبلا لها انتيالوف ةنطابلا

 ىثاّيعلاريسفت ىف ىور ا ردكم نقف اراد نيل ل علا :ىلاعت هلوق اهنمو

 هللا ةمعن نحن :هيلع هللا تاولص نينمؤملاريما لاق :لاق ةّيآلا هذه ىف ةتابن نب غبضصالا نع

 .دابعلا ىلع معنا ىتَلا

 الت :لاقزاّربلا فسوي ىبا نع ىفاكلا ىف ىور .' ِهَّللا هلآ اوُرُكْذاَف :ىلاعت هلوق اهنمو
 هللا معن مظعأ ىه :لاق :ل :تلق - ؟هللا الآ ام ىردتا :لاقو ةّيآلا هذه ها هللادبعوبا

 .انتيالو ىهو هقلخ ىلع

 :قّرلا دواد ورم ىف الفلا هللادبعوبا لاق ” ِناَبِذَكُت امُكَبَر ءالآ يأ :ىلاعت هلوق اهنمو

 ريغ ىلا .دابعلا ىلع تمعنا امهبف - ؟الفا ىلعب ما هيي دّمحمب نابّذكت ىتمعن ىاب ىا
 .اهركذ لوطي ىتَلا تاّيآلا نم كلذ

 ١. .ميهأربإ 8/7١.

 .فارعألا زينو .29 .فارعألا .؟ */.
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 («تاغباَسلا معّنلا نباي»

 ةيعا يننالووةنت يباع قانياةكلالا وهون ةلللابو

 ةمعن لك تتا اهنم ةمعن مهف اهؤايلوا مه و آلا ةمعن امو

 مهتمعن نايرج و تقو نود تقوب مهتاضويف صاصتخا مدع وه و :ىناثلا اَمأ و

 نع حابص نب ناورم نع ةقباسلا ىفاكلا ةياور نم ًالامجا ههجورهظ دقفرهذدلا دبا

 ةّيورخا وأ ةّيويند اَمأ اهترثك ىلع معننلا ّنأ هليصفت و .اللام قداصلا

 داجيا و تادوجوملا عادبا ببس مهتا ةقباسلا ةياورلا نم رهظ دقف ةّيويندلا اما

 هباب و ءامسلا و ضزالا ىف هللا نازخ و ةطسابلا هديو ةرظانلا هللا نيع مهئاو تاعدبملا

 حرش دنع ىلوالا ةبطخلا لوصف نمرشع سماخلا لصفلا ىفرهظ امك قؤي هنم ىذلا
 مامالا دوجوب وه انا دانتلا موي ىلا دالبلا ماطتناو دابعلا ماظن نا ةمزال ةّجحوا :إلف هلوق

 قيساف لا افاضمانلل3 لع ل ديو: تقيعأ و تخاسل ةفع رعب قيقولا نطرألا ناو

 ندع يملا نهد اتبتل موو وكلا لانا وي ويدلا لامك هناقك يمر انعتلا ف ةاووناف

 ىلع هللا ججحو نيملسملا ةّنا نحن :لاق 390 نيسحلا نب ىلع نع هيبا نع قداصلا
 ضرزالا لها ناما نحن و نينمؤملا ىلاومو نيلَجحملاّرغلا ةداقو نينمؤملا ةداسو نيملاعلا

 ضرالا ىلع عقت نا ءامسلا هللا كسمي انب نيذّلا نحن و ءامّسلا لها ناما موجنلا ّنا امك

 جرخي و ةمحّرلارشني انبو ثيغلا لزني انبو اهلهاب ديم نا ضرالا كسمي انبو هنذاب آلا

 اهيف هلل ةّجح نم مدأ هللا قلخ ذنم ضرالا لخت ملو : - لف لاق مث - ضرالا تاكرب

 كلذ الولو اهيف هلل ةّجح نم ةعاّسلا موقت نا ىلاولخت الو روتسم بئاغ وا روهشمرهاظ

 - ؟بئاغلا ةججحلاب سانلا عفتني فيكف :8ا قداصلل تلقف :ناميلس لاق .هللا دبعي مل
 باحسلا اهرتس اذا سمشلاب نوعفتني امك :4ِ! لاق

 .هللا دبعي مل :هلوق ىلا جاجتحالا ىف هلثمو

 مهو هتدابع و هناحبس هللا ةفرعم ىلع ةعّرفتم اهلك ىه اًماف ةّيورخالا معنلا اماو

 هيلع تلد امك هللادبع ام مه الولو هللادبع مهب و هّللا فرع مهبذا ةفرعملا كلت لوصا

 تابيندت' قبلا ى ةماعلا افاضعرتاوتلا رابعلا نم اهريغوةفلاسلا قاكلا:ةياور

 اهبو اهوبقو لامعالا ةّحص طرش الفا. مهتيالو ّنا ىلوالا ةبطخلا لوصف نم عبارلا لصفلا
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 موس دلج «هبدن ىاعد حرش

 .اهنم ءىثشب عفتني ال اهنودب و ةّيورخالا اهتارمث اهيلع بّترتي

 ٍةئيطخ نع ًادغ لأسي مل كسق اهب نم لك ىتَلا قئولا ةورعلا مه
 لصحيو نانجلا بستكيو ىربكلا ةعافشلا كردتو ىمظعلا ةداعسلا لاني مهتيالوبف

 َنيِنِمْؤُمْلا ُهّللا َدَعَو » :هناحبس لاق امك تاذّللا فرشاو تارمثلا مظعاوه ىذَلا ناوضرلا

 َوِنَدَع ِتاَّنَج ىف ُهَبيَط َنحاَسَمَو اهيِف َنيِاَْراَمْنَأْلا ايت ْنِم ىرْجت ٍتاّنَج ٍتاَنوُمْلاَو
 .«ُميِظَعْلْْوملاَوُه كَل رَبْحَ للا نم ٌناَوْض

 ًاصوصخ نايبلا نع نغتسم ئرورضف هيلع معنملا نم معنملا ةّيلضفاوهو كثلاثلااّماو

 ةلالدلاو هللا ىلا ةيادهلا اهمظعاو اهيلا انرشا ىتلا ةليلجلا معنلا هذه لثمب ماعنالا ناك اذا

 دّمحم ىبا نع جاجتحالا ىف هاور ام هانركذ ام ىلا دشري و .هللا ناوضر ىلا داشزالاو هللا ىلع

 لتاق هّنا معزي لجرب ا نيسحلا نب ىلع ىلا ءاج ًالجر ّنا :لاق ذئاب ىركسعلا نسحلا
 مل هسفن ناكف هباوث هللا مظعيل هنعوفعي نأ هلأسو صاصقلا هيلع بجواف فرتعاف هيبا

 :صاصقلل قحتسملا ىولاوه ىذلا مّدلا ىعّدمل ايلي نيسحلا نب ىلع لاقف كلذب بطت
 لاق بنلا اذه هلرفغاو ةيانجلا هذه هل بهف ًالضف كيلع لجتلا اذهركذت تنك تنا

 :الِقا لاق ىدلاو لتق نع هلوفعا نا ىلا هب غلبي مل نكل و ّقح ىلع هل هللا لوسر نباي :هل

 توفعو هتحلاص ةيّدلا ىلع هحلاصا نا ىلع هّمحي دارا ناف دوقلا ديرا :لاق - ؟اذام ديرتف

 هللا ديحوت ىناَقل هللا لوسر نباي :لاق - ؟كيلع هّمح اذاف :إلإإ نيسحلا نب لع لاق هنع

 اذهف :34إ نيسحلا نب ىلع لاقف .مالَسلا مهيلع ةنّمالاو ىلع ةماماو هللا لوسر ةّوبنو

 نيرخآلا و نيلؤالا نم مهلك ضزالا لها ءامدب في اذه هللاو ىلب - ؟كيبا مدب قيال

 .«(ربخلا) ءىش مهئامدب ىفي ال هتاف اولتق نا يل ةّمغالاو ءايبنالا ىوس

 هلوق ريسفت ىف "لِ ىركسعلا نسحلا مامالا ريسفت نم ذوخأم ثيدحلا اذه لوقا

 :«ةّيآلا ...ىلتقلا ف صاصقلا مكيلع بتك اونمآ نيذلا اهبا اي» :ىبلاعت

 اا نيسحلا نب ىلع لاق .ىلب :لاق - ؟ةيدلاب هنم عنقتوا» :اذكه ثيدحلا ليذو

 ١. .ةبوتلا 7/.
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 «تاقياشلا مغتلا قياي)

 نباي :لاق - ؟لتقلا نم اهبوجنتف ةيّدلا كل لذبا ىّتح هل كنيقلت باوث ىل لعجت وا :لتاقلل

 ضيا لوتقملا اذه ىلا نيدو ةميظع ىبونذ ّناف اهنع نغتسم تناو اهلا ججاتحم انا هللا لوسر

 كيلا بحا لتقلل ملستستف الفار نيسحلا نب ىلع لاق .اذه هّيلو نيبو ىنيب ال هنيبو ىنيب

 :لوتقملا ىلول اف نيسحلا نب نع لاقف .هللالوسر نباي ىلب :لاق - ؟نيقلتلا اذه باوث نم

 كمرحو ايندلا ةذل همرحف كابا لتق ,؛كيلع هلوطت نيبو كيلا اذه بنذ نيب لباق هللادبع اي

 بجواف ناميالا كنقلو نانجلا ىف كيبا قيفرف تملسو تربص نا كنا ىلع اهيف هب عتمتلا

 هتيانتج فاعضا فاعضا كيلا هناسحاف متاّدلا هباذع نم كذقناو ةمئادلا هللا ةنج هب كل

 لَدَي هللا لوسر لضف نم ثيدحب امكثدحال كيلا هناسحا ىلع ًءازج هنعوفعت نا اًماف كيلع

 مث اهيلع هحلاصتل ةيّدلا كل لذبا ىّبح هنعوفعت نا ىبأت نا اّماو اهيف امب اينّدلا نم امكلريخ

 ؟هب تربتعاول اهيف امب ايندلا نمريخ ثيدحلا كلذ نم كتوفي املو كنود ثيدحلاب هثدحا
 كتلأسملو هللا هجو ءاغتبا آلا ءىش الو ةيدالب هنع توفع دق هللا لوسر نباي :ىتفلا لاق -

 ان ُهْيْيَي هللا لوسر نا الكا نيسحلا نب ىلع لاق .ثيدحلاب هللا لوسر نباي انثّدحف هرما ىف
 .«(ثيدحلا) ساّنلا ىلا ثعب

 امهلضفو ىيلعتلاو ةيادطلا باوث باب ىف راحبلا نم 'لوالا دلجملا ىف ىسلجملا هلقنو

 .بوسنملاريسفتلا نع
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 نباي .تايراذلاو سي نباي .تامكحملاو هط نباي»
 «تايداعلاوروظلا

 :هّصن ام ءاعذلا ىلع هتقيلعت ىف تارقفلا هذه حرش ىف لي ىليجلا لاق

 تبسن دارم هك تسا نكممو تسازاجم بابزا تايآوروس نياب تونب تسبسن»

 رابتعابركذب اهنيا صيصختو .دشاب هدش لزانوارب تايآو روس نيا هك ٌةِيِيربمغيبب توب

 هب سيو هطريسفت امرابخاردو «دشاب دوجوم اهنيارد هك دشاب ىتّيصوصخو تليضف

 ءامسازا تسا ىمسا هط هك الكلاب قداص ترضح زا هدش تياور هكنانج هدذش اكوربمغيب

 زا مهو ؛هيلا ىداهلا ٌّقحلا بلاط اي :تسنيا شينعم هك هلآو هيلع هللا ىَلصربمغيب

 اهّيااي :تسنيا شينعمو اوربمغيب ءامسازا تسا ىمسا سي هك هدش تياور ترضحنأ

 مسا هدار هيي ادخ لوسر هك تينا ىورم مالسلا هيلعرقاب ترضحزاو ,ىحولا عماَسلا

 تسا نارق رد هك مسا جني نآاّما تسين نآرقرد مسا جنبو تسا نآرق رد مسا جني تسا

 هدش تياور الفلا نينمؤملاريما ترضحزاو ء,نو سيو هللادبعو دمحاو تسا دّمحم سب

 سي لآامو 7 ُلِيَي دمحم سي] :دومرف هك «سي لآ ىلع مالس» :ىلاعت ىادخ لوقرد

 دننام دوشىم نباو با قالطا تّحص ببسزينركيد تاسبالمو (هتفك هكنآ ات) [ميتسه

 «(وا مالكرخآ ات) لضفلاوباو ليبسلا نبا

 تارابعلا هذه (هرخآ ىلا ةداّسلا نباي) :هلوق حرش ىف ةبرقلا ةليسو ىف ىنايدلولا لاقو
 رثكاك اط عوضوملا ىناعملا ف ضعبلا لامعتسا ثيح نمزاجملاو ةقيقحلا ىلع ةلمتشملا

 وروللا نباي) هلوقك ىزاجملا ىنعملا ىف اهضعبو ءاهوحن و ةداسلا نباي ليبق نم تارقفلا

 ليد
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 «تايداعلاوروظلا نباي .تايراّذلاو سي نباي .تامكحملاو هط نباي»

 ىفاّصلا ىف ام ىلعرَسف دق نيّتلا ةروس ىف نينيس روط نم روظلا نا ثيح نم (تايداعلا

 قخي الو ىنم و ةّكم نبايريظن نوكيف اا نينمؤملاريما هب داريف ةفوكلاب ىقتأيس امك
 ةبسانملاو ةقالعلاوه ةملكلا ىف وا دانسالا ىف ناك ءاوس زوجتلا ىف مزلي ىذّلا نا كيلع

 :انلوق لاثم ىف ىلقعلا زاجملا ىنف هلوه امريغو هلوه ام نيبوزاجملاو هقيقحلا نيب ةماتلا

 هنا آلا ءىش لك قلاخوه ىذا ىلاعت هللا لعف وه ةقيقح تابنالا لقبلا عيبَرلا تبنا

 مولعم و ةفراعتملا بابسُنألا ىلع لومعملا بسح رومالا ءارجا ىلع ىلاعت هتداع ترج دق

 هومنو ءىش لك ةايحب ةبسانم ةبوطتلا و ةرارحلا ىلع هلامتشا ثيح نم عيبَرلا لصفل ّنا
 ىوغُلا زاجملا ىفرمألا اذك و كلذ لثم ىلع ةّيببَسلا قالطا ّمصي ثيحب تاتابّنلا ىتح

 وا ةهباشملاك قالطالل ةحّحصملا ةقالعلا لجال هل عضو امريغ ىف ظفللا لامعتسا ناف

 ىوعد اهنم ّحصي ثيحب ةّماتلا تابسانملا نم كلذ ريغوا لولحلاوا ةّيببسملاو ةّيببسلا

 :رعاَشلا لاق امك ىزاجملا و قيقحلا ىنعملا نيب ليزنتلاو داحتالا

 ريمألا .لكابشت و. اهباشتف رمخلا تّقر و َجاِجَيلا قر

 رمح الو حدق اًمأك و حدق ال و رمح اًمأكف

 ةّحص بجوت ال ةبترملا هذه طابتزالا ةدش و روهلّفلا ىف غلبت ملام ةروكذملا قئالعلاف

 ىف زّوجتلاةّحص ىرت الا زوجتلل احًحصم ةّيببس وا لولح وا ةهباشم ّلك سيلف زوجتتلا
 لجَرلا ىلا ةبسّنلاب رادجلا ىف ال ةعاجّشلا ىف هتهباشمب عاجَّشلا لجرلا ىلا ةبسنلاب دسالا

 و هيف عبصالا نود لكلا و ءزجلا ةقالعب دبعلا ىف ةبقرلا اذك و لولا ىف ههبشل ليولقلا

 ىف تافَصلارئاس ٌلحمضا دقف ةعاجَشلاوه ناك امل دسالا فاصوارهظا ّنا اهيف هجولا

 اذكو دسالاوه هّنأك عاجَشلا لجّرلاراص انه نفف ةعاجشلاب الا ةّيدسالا سيلف اهبنج

 ةطساوب ىلوملل دايقنالاو لّلْذَتلا وه ةيدوبعلا ثيح نم هفاصوارهظا ناك ثيح دبعلا
 ةطلس تحت ماجّللا وا مامّرلا ةطساوب ناويحلا ّنا امك هقنع ىف وه ىذلا ةّيكلاملا لبح

 ّنال ةئيبَرلا ىف نيعلا كلذك و ةيدوبعلا ىف كالملا مامت ناكف هتّيقر رهظم ةبقرلاف كلاملا

 لصألاف نيماحلا ىمح ىعري نم هتيئور مدعل ةظفاحملاو ةبقارملا نم نّكمتي ال ىمعألا

 طارتشاب لكلا و ءزجلا ةقالع هب اودّيق ام ىنعم اذه و نيعلا وه ةبظاوملا و ةبقارملا ىف



 نرضل

 زوجتتلا ةَّحص ىف رايعملاو رادملاف لكلا هئافتناب ىتني امم هنوكب لكلا ىف ءزجلا لامعتسا

 ّنا ثيحو ناكوحن ىأب ىزاجملا و قيقحلا ىنعملا نيب ًءاعّداو ًاليزنتولو داحتالا قّقحت
 راهتشا نأ امك ةكم نم ثعبلاو ةّيبرعلاب هلآو هيلع هللا ىلص ىنطصملا دّمح انّيبن راهتشا
 لحملا نيب راصفألثم سدقملا تيبوا ماّشلا نم ثعبلاو ةّيليئارسالاب ليئارسا ىنب ءايبنا

 لئساو ةفيرّشلا ةّيآلا ىف امك لاحلا ةداراو لحملا قالطا ّمصي ثيحب داحتاوحن لاحلاو

 ىنعملا اذه ديرا ىنمو ةّككم نباي لثم ىف ةيرقلا لها ديرا ثيح ةيرقلا

 و بّبسملا قلطي نأب ةيبّبسملاو ةّيبِبَسلا ةقالع ليبق نم كلذ لعج دعب ىلع نكميو

 ثيح نم ىنم ةليضفو ةكم ىه ثيح نم ةكم ةفارش روهظ ّنا ةظحالمب ببسلا هب داري

 . (ُهََيَو ىتلا نايب ببسب ىنم ىه

 :لوقنف هيلع ديزم ال امب تارقفلا حضوي امب مالكلا طسبنلف :لوقا

 َنَْرْنَأ م © هط) :ىلاعت هلوق ىف ميهاربا نب ناعريسفت ىف «هط نباي» :هلوق اننا
 :(ىقْسَتِل َنرُقْلا َكِيَلَع

 ىبا نع ريصب ىبأ نع ةزمح ىبأ نب ىلع نع دّمحم نب مساقلا نع ىبأ ىنثدح»
 ىّتح هيلجر عباصا ىلع ماق ىلص اذا ُهْْيَي هللا لوسر ناك لاق ةكرفعج ىباو الفلا هللادبع

 آلا قشتل نارقلا كيلع انلزنا ام» دّمحم اي ىط ىنب ةغلب «هط» :ىلاعت هللا لزناف تمروت

 .«ىثخي نمل ةركذت

 :ةيالاريسفت ىف ناهربلا ىف هلي ىنارحبلا دّيَسلا لاقو

 ىسفانطلا داّمح نع ىسيع نب مغ نع مشاه نب ميهاربا نع هللادبع نب دعس»

 - ؟نآرقلا ىف مسا نم ُهَِي دمحمل مك ىبلك اي :لاق :لاق 3 هللا دبع ىبا نع ىبلكلا نع
 هلبق نم تلخ دق لوسر لا دّمحم امو ءامسارشع هل ىلك اي :لاقف ةثالثوا نامسا :تلقف

 اوداك هوعدي هللادبع ماق الو .دمحا همسا ىدعب نم قأي لوني اريشتمو ةهلوقو «لتشفلا

 ىلع كنا ميكحلا نآرقلاو سيو ءقشتل نآرقلا كيلع انلزنا ام هطو ءادبل هيلع نونوكي
 .«(ثيدحلا) ميقتسم طارص
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 :روَسلا لئاوا ىف ةعظقملا فورحلا ىنعم باب ىف رابخالا ىناعم ىف ييَي قودصلا لاقو

 درج ىزب كعب قالي للعت نل ا ةيستك انف :قاضرلا نور انه يدق نسنللاوبأ اقرا
 :لاق ءامسا نب هللادبع انثدح :لاق ىربنعلا ىثملا نب ذاعم انثدح :لاق قاّرولا ىدادغبلا

 نب ىلع نب دّمحم نبرفعبل تلق :لاق ىروثلا ديعسلا نب نايفس نع ةيريوج انثدح
 انا لاق ناص هلق وس انفاق 1 نير هد اذ( فييدحسف بلاعب الغ ناسا
 نآرقلا كيلع انلزنا ام هيلا ىداهلا قحلا بلاط اي :هانعمو ْةِيَِي ىنلا ءامسا نم مساف هط
 .«(ثيدحلا) هب دعستل لب تشتل

 :ةيالاريسفت ىف نيلقثلا رون ىف ىزيوحلا لاقو
 مالَسلا امهيلع نيسحلا نب ىلع نا :فنخم ىبال مالّسلا هيلع نيسحلا لتقم باتك ىف»

 20 ل ا
 .«قشتل نآرقلا كيلع انلزنا ام هط»

 991 قداصلا نع ةّيورملا ةّيدولوملا هترايز ىف 3 نينمؤملاريمال هط ةظفل قلطا دق هّنا مث
 .رظتناف . سي نباي :ةرابع حرش ىف قيس ام هيف هجولاو

 :ةكرابملا ةّيالا ةنيرقب فوصوملا فذحب تامكحملا تاّيالا ىا «تامكحملا» :هلوقاّماو

 «تامكحم تايأ هنم»

 :ةيآلاريسفت ىف ىشايعلا لاقو
 لزنا ىذلا وهده ةللا لوق ىف ةقا ةللادبعت قا" رب نما ردنك نين, ننرلاا نبع قع

 «تاهءباشتمر خا و» الفلا ةّممالا و نينمؤملاريما :لاق «تامكحم تايآ هنم باتكلا كيلع

 ام نوعبتيف» مهتيالو لهاو مهباحصا «غيز مهبولق ىف نيذّلا اًماف» نالفو نالفو نالف

 "لت راد دا ا وتوسسلا و افا هقس ة ادعي

 ليزنتلا نم فتنو تكن هيف باب ىف ةّجحلا باتك ىف ىفاكلا ىف لِي ىنيلكلا هلقنو
 (١؟ ثيدحلا) ةيالولا ىف

 .قودص باج ”“"ص ١.
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 ناّسح نب ىلع نع همروا نب دمحم نع دّمحن نب ىلعم نع دّمح نب نيسحلا نع

 و هللا آلا هليوأت ملعي امو» :هرخآ ىف داز و 3 هللادبع ىبا نعريثك نب نمحّرلادبع نع
 .«هب ةمنالا و نينمؤملاريما ملعلا ىف نوخسارلا

 :ثيدحلا حرش ىف 'ىفاكلا لوصا حرش ىف ىناردنزاملا حلاص دمحم ىلوملا لاقو

 ّنا امك (تامكحم تايآ هنم باتكلا كيلع لزنا ىذلاوه ىلاعت هللا لوق ىف) :هلوق»

 نه ئنعمو أظفل اهماكحا دوصقملا فالخ لامتحا نع ةارعم تامكحم تايآ باتكلا ىف

 رهاظ اهضعب ةفلتخم هوجول تالمتحم تاهباشتمرخاو اهريغ اهيلا دري هلصاو باتقكلا ما

 ىف نوخسارلا آلا لطابلا نم ٌقحلا فرعي ال لطاب اهضعبو ٌّقح اهضعبو نطاب اهضعبو

 هجوب هنوّقلتي و هنم هباشت ام نوعبّتيف ٌقحلا نع فارحناو غيز مهبولق ىف نيذلا اما و ملعلا

 هنوهتشي ام ىلع هليوأت ءاغتباو سيبلّتلاو كيكشتلاب مهنيد نع ساّنلا ةنتف ءاغتنال لطاب

 و تاييالا ةلزنمب مه لمعلاو ملعلاو نطابلا ورهاظلا ىف ةمكحم ةفئاط ةمالا هذه ىف كلذك

 رهاظ مه تاهباشتملا تايالا ةلزنمب ةهباشتم ةفئاطو مالّسلا مهيلع ةمنالاو نينمؤملاريما مه

 ةئالّثلا ىنعي نالفو نالفو نالف مهو قافنلاورفكلا مهنطابو مالسالا مهرهاظ نطابو

 و ملعلا ىف نوخسأإرلاو هللا آلا مهتديقع نالطب و مهمأر داسف و مهرفك ليوأت ملعيامو

 نع فارحناو غيز مهبولق ىف نيذّلا اًماف مهعبت نمو هدعب نم ةنمالا و نينمؤملاريما مه

 مهليوأت ءاغتباو اينّدلا عاتم ىنعي ةنتفلا ءاغتبال ةهباشتملا ةفئاطلا نوعبتيف لطابلا ىلا قحلا

 ثلاثلاو ىناثلاو لوالاو تامكحملا تايّآلاب ةنمالا هّبش ةلمجلابو ,تانسح مهحئابق دعب
 «ملاعلا هللا و هباشتملا نوعبتتيف غيز مهبولق ىف نيذّلاب مهباحصاو تايباشتملاب

 :هظفل ام ىفاكلا حرش ىلع هتقيلعت ىف 2 ىنارعشلا لاقو

 ريسفت الإ مامالا دارم سيل نا تانكحملا تاٍئآلاب ةّمثالا هبش هلوقب لي ديري»

 .«ركذي ءىشلاب ءىثلا نا و ليثمتلا و هيبشتلا دارملا لب 380 نينمؤملاريماب تامكحملا
 هتانّيب و هللا تايآ ةّمئالا نا باب ”راحبلا عباس و 'لوقعلا ةأرم ىف ةخ ىسلجملا لاقو

 .05 صال ج.١

 .18/6 ديدج باج ."18* صاج .؟

 75١9. ص 7١ ج ديدج باج .؟"” ص .؟



220 

 «تايداعلاو رولا نباي ,تايراذلاو سي نباي .تامكحملاو هط نياي»

 :هّصن ام ىفاكلا نع ثيدحلا لقن دعب

 نيذّلاو تامكحم تالا نم كيبل ةتمئالاو نينمؤملاريما ىف لزن ام ّنا دارملا لعل :نايب»
 تابباشتملا ليوأت نا عم مهتما ىف اهنولوأيف تاْيآلا نم تاهباشتملا نوعبتي غيز مهبولق ىف
 ةْيآلا نم نطبلا اذه ىف نوكيوا 860 ةّمالا مهو ملعلا ىف نوخسارلاو هللا الا هملعي ال

 ىا ةّيئادتبا نم ةملك نوكي وا هيف روكذملا وا باتكلا عبتي نم ىلا ًاعجار 'هنم ريمض
 ًاعجار هليوأت ريمض نوكي نا ٍذئنيح لمتحيف ناقيرفلا هلوزن و باتكلا ببسب لصح
 دعبي الو ةعينّشلا مهاعفاو ةحيبقلا مهلامعا نولَوأي ىا هباشت ام هلوق ىف لوصوملا ىلا

 مهئادعا و اهعبتي نمب مهتعيش و تاّيآلا تانكحمب ةّمنالا هيبشت دارملا نوكي نا أضيا
 و اينّدلا عاتمو ةنتفلل ًابلط اهعبتي نمب مهعابتاو سانلا ىلع مهرما هابتشال تاهباشتملاب
 ملعي الو رابخالا تاهباشتم نموهو هوجولارهظا لؤالا ّلعلو مهلامعا حئابق ليوأتل أبلط
 .«ملعلا ىف نوخساتلا و هللا آلا هليوأت

 ':(دئاوفلا عماجزنك) ةرهابلا تاّيآلا ليوأت ىفو
 نيسحلا نع مكحلا نب نيسح نع مساقلا نب دّمح انثدح هلي سابعلا نب دمحم لاق»

 :لاق ايل ىلع نع سيق نب ميلس نع شايع ىبأ نب نابا نع هيبا نع محازم نبرصن نب
 .«"َنيِساَيّلِإ ىلَع ٌمالَس » :هللا لاق نيذّلا نحن و نيساي هما ُةَْي هللا لوسر نا

 بلو نع, يخلللا ةمطاق وا: نيرضتللا نهر اطملا لوزن نمد انتوفم انها لاقو

 مالَسلا مهيلع ىلع نع هئابأ نع هيبا نع دّمحم نبرفعج نعرفعج نب حداك نع عفان نب

 .دّمحم لا نحن و دّمح نيساي :لاق «َنيِساَيْلِإ ىِلَع ٌمالَس » :لجوزع هلوق ىف

 رهاد نب ميهاربا نع (رمعم) نعم نب ميهاربا نع لهس نب دّمح انثدح :ًاضيا لاقو

 نبرمع نع (ىملسالا) ىملسلا نمحرلادبع ىبا نع باتو نب ىبحي نع شمعالا نع

 .لَِو دمحم لآ ىلع :لاق نيساي لآ ىلع مالس أرقي ناك هنا باطخلا

 نع بوقعي نب داّبع نع ىمعئنلا نيسحلا نع لهس نب دّمحم انثدح :ًاضيا لاقو

 .ىدلجود باج 598 ص 0
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 ٌمالَس » :لج وزع هلوق ىف ساّبع نبا نع دهاجم نع شمعالا نع نامثع نب ىسوم
 .دّمحم لا مه نحن :لاق «َنيِساَيَلِإ ىلع

 قيرز نع ققثلا دّمحم نب ميهاربا نع دسا نب هللادبع نب ىلع انثّدح :ًاضيا لاقو
 هلوق ىف ساّبع نبا نع حلاص ىبا نع ىبللكلا نع ةّيلع نب دواد نع ىلجبلا قوزرم نب

 .دّمحم لآ ىلع ىا :لاق «َنيِساَيْلِإ لَ مالَس » :ّلج وزع

 .مهناوخا و مهيرارذ و ءايبثالا ءانبا وريخلا لها لج وّرع هللاركذ امناو

 اهنم ءاملعلا ةرضحب فل اضرلا نومأملا اهنع لأس لئاسم ىفرابخالا نويع ىف ءاجو
 و (لاق مثرابخالا نويع نع هانفلسا ىذلا ثيدحلاركذف) ةعباسلا انماو :38! اضرلا لاق
 هراصنا نيعباتلا نينمؤملا هلأو دمحم هنأشو هردق عفرو هناكم هللا ىلعا نم ىلع ةالصلا

 '«هناهربو قحلا ليلد نيرهطملا هناوخاو

 :سي ةروس ىف هريسفت ىف ميهاربا نب ىلع لاقو
 كلذ ىلع ليلدلاو ِيِفي هللا لوسر مسا سي :+ قداصلا لاق (ميكحلا نآرقلاو سي)»
 فاول ين كنون

 :تافاصلا ةروس ىف لاقو

 «نيساي لآ ىلع مالس نيرخآلا ىف هيلع انكرتو» :لاقف دّمحم لآ لج وٌرعركذ مث»

 .«ةمئالا دّمحم لاو دّمحم نيساي :لاق

 نيس: لع ةلاثلا تاثألا هركذ: ومع نللا ىاقحلا ف: ىردستتلا كلا رون: ىفاقلا لآقو
 :هّصن ام مامالا

 يأ قع «' َنيِساَيّلِإ ىلَع مْالَس » :نوعبسلاو ةئلاثلا :هتجرد هللا عفر فنصملا لاق»

 :(ىبغتا) دمت لآ :نياتغ

 و مييلع مالّسلاو مهنم نإعو دمحم لآ نيساي لآو ءاذه ّمص :لوقا :بصانلا لاقو

 598.001 ص ١.
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 .(ىهتنا) ىعّدملا ليلد نموه نيا نكل
 مالّسلاب ءايبنالا نم ةّدع ةروسلا هذه نم ةقرفتم تايأ ىف ىلاعت هللا ّصخ دق :لوقا

 :لاق مث نوراهو ىسوم ىلع مالس .ميهاربا ىلع مالس نيملاعلا ىف حون ىلع مالس :لاقف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو نيلسرملا ىلع مالسو :هلوقب ةروسلا متخ مث نيساي لا ىلع مالس

 ةلالو نيلسرملاو ءاببنالا ىلع مالسلا ءانثا ىف ًادرفنم مهيلع مالسلا ىف نأ نّيبلا نمو

 نوكيف ًاموصعم أماما آلا نوكي ال مهتجرد ىف ناك نمو مهتجرد ىف مهنوك ىلع ةحيرص

 ةّيلضفالا ىف ًاّصن هنوك نم ّلقا الو ةمامالا ىف ًاصن

 اهنا عم ىنزارلا نيدقلا ريف نع هقفاوص قر ادن رستم مرا ةلقتا مكنة م#
 و ؛ىنلا اهتا كيلع مالسلا :لاق مالسلا ىف .ءايشا ةسمخ ىف هنوواسي الفي هتيب لها نا

 هط :لاق ةراهطلا ىفو ءدّهُشَتلا ىف مهيلعو هيلع ةالصلا ىفو ,نيساي لآ ىلع مالس :لاق

 :ىلاعت هللا لاق ةّبحملا ىفو ءةقدّصلا ميرحت ىف و ؛ًاريهطت مكرهطي و :لاق و ,رهاط اي ىا
 .«ىبرقلا ىف ةّدوملا آلا رجا هيلع مكلأسا ال لق :لاقو هللا مكببحي ىنوعبتاف

 'مارملا ةياغ ىف و تافاّصلا ةروس ىف ناهربلاريسفت ىف هي ىنارحبلا مشاه ديسلا لقنو

 ىتلا دئاوفلا عماجزنكو قودصلا تاياور نينامثلا و نماثلا و نينامثلا و عباسلا بابلا ىف

 .امبنع اهانلقت

 :نآرقلا ىأ ىف قيدنز ىلع الكل نينمؤملاريما جاجتحا باب ىف "جاجتحالا ىف ىسربطلا لاقو

 هللا نا «َنيِساَيَلِإ ىَلَع ٌمَآلَس » :هلوق كلذك وو :لاق مالّسلا هيلع نينمؤملاريما نع»

 «*َنيِلَسرُمْلا َنِمَل َكَّنِإ© ييكتملا ِنارَقْلاَو © سي »» :لاق ثيح مسالا اذهم فَي ىبنلا ىمس
 «هريغ اوطقسا امك دّمح لآ ىلع مالس :هلوق نوطقسي مهئاب هملعل

 تاياورلا هذه رثكا ُهَْي دّمحم لا نيساي لا ّنأ باب ىف ٌراحبلا عباس ىف ىسلجملا لقنو

 .ق 11/0 هرهاق باج 1517 ص ١.
 .ىكنس باج 707 ص .؟
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 .اهانلقن ىتلا

 :هط ةروس ىف ناهربلاريسفت ىف لي ىنارحبلا ديسلا لاقو
 ىسفانطلا داّمح نع ىسيع نب نامثع نع مشاه نب ميهاربا نع هللادبع نب دعس
 ؟نآرقلا ىف مسا نم ليي دّمحمل مك ىبلك اي :ىل لاق :لاق ذا هللا دبع ىبا نع ىبلكلا نع

 ْنِم ٌتَلَخ ْدَق َلوُسَوَدل إدَّمَحُم اَمَو .ءامسا ةرشع هل ىبلك اي :لاقف ةثالثوا نامسا :تلقف

 دع راق اكل ناو اوب ذل هللا يوت فيو لوط ارق يفارق وع ا قلل دلك

 نونو شكلا نارقلا كلم نلرتا ام: هلك و" اذهل قلع قون كي اود اك رغد كلا

 اَمَو ِمَلَقْلاَو نو .* ِمِيِقَتَسُم ٍطاَرِص ىلَع © َنيِلَسْرُمْلا َنَِل َكَنِإ © ميكحما ِنرُمْلاَو ©

 نسلق ركشلا اهنا اة ووراال كلا كورلا ٍنوُنْجَمب َكِيَرِةَمْعنب ٌتنأ ام © َنوُظْسَ
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 «تايداعلاوروظلا نباي .تايراذلاو سي نباي .تامكحملاو هط نباي»

 :لاق ماها: نر هللادع اسد لاق ىلا ققلا نيةاعم اهح لاق قازولا ىدادقلا

 نب ّىلع نب دّمحم نبرفعبجل تلق :لاق ىروثلا ديعسلا نب نايفس نع ةيريوج انثدح
 : اجور سلا لوف ضعم اهلا وسو قنادب ةةادقلا ميلك تلال ىلا ىبب لع ند نيسنملا
 جارتنا و يجول تالا اننا اين ءاسجو ل2 يتلا ءاعأ نم علاق ندب كاوا 1 سب
 «(ةيدجلا يقيم كاف لاع نالديرلا م1 كانا يكفل

 ثيدحلا) دالوالا باوبا نمرشاعلا باب ىف ةقيقعلا باتك ىف ىفاكلا ىف ىنيلكلا لاقو

 : مكن ويءايسألا تايوبام#

 ناوفص نع ىسيع نب دّمحم نع دلاخ نب دّمحم نب دمحا نع انباحصأ نم ةدع»
 نذا نف هب ةيمستلا ىف مه نذا دّمح اذه :لاق 4 هللادبع ىباوا الكا رفعج ىبا ىلا هعفر

 '.«ُةْلَيَي ىنلا مساوهو ةيمستلا ىف نعي سي ىف مهل

 :هّصن ام ثيدحلا اذه حرش ىف 'لوقعلا ةأرم ىف لل ىسلجملا لاقو

 ةيمستلا زوجي الو دّمحمب ةيمستلا زوجي هاو ُوْيِيَي هئامسا نم نيساي نا ىلع لدي»

 ىف ًالاراكنا دري ملو ةريثك هب ةيمستلا نالزّوج امم ًاضيا دما ّلعلو هيي هئامسا نم هريغب

 و مه اوبّقل امال ةّيلصالا مهئامساب ةيمستلا زوجي امنا :لاقي نا نكميو «عوفرملاربخلا اذه

 سيو هطوريذنلاوريشبلاو لوسرلاو ىبنلاك ميركتلاو ميظعتلا ليبس ىلع مهيلع قلطا

 .«ءايبنالا ءامسا ءامسالا ريخ ّناّرم ام ىفانيالف

 ”ثيدحلا ُةْيِيَي ىتلا ءامسا ىف ةرشعلا باب ىف ”لاصخلا ىف هيي قودصلا لاقو

 نع ىسيع نب دّمحم نب دمحا نع هللادبع نب دعس انثدح :لاق للي ىبا انثدح»

 ّنأ :لاق ةئاءرفعج ىبا نع ملسم نب دّمحم نعريكب نبا نع لاّصف نب ىلع نب نسحلا

 ىف ىتلا اًماف نآرقلا ف تسيل ةسمخ و نآرقلا ىف اهنم ةسمخ ءامسا ةرشع ُهييَي هللا لوسرل

 متاخلاو حتافلاف نارقلا ىف فبسيل قلا اًماو .نونو سيو هللادبعو دمحاو دّمحف :نآرقلا

 .«رشاحلاو ققملاو ىفاكلاو

 5/7 فاق ا
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 :ءايلا فرح ىف 'ءامسالا بيذهت ىف ىوونلا لاقو

 نم مسا هنا اهدحأ :تاليوأت سمح «سي» لج وزع هلوق ىف ىدرواملا لاق و»
 همالك هب حتتفا ىلاعت هللا مالك نم حتاوف هنا ىناثلاو سابع نبا هلاق ىلاعت هللا ءامسا
 ...دهاجم هلاق
 ال ل لا

 ونت ر اعلا ةفيسمو افلا فب قاف كافكفللا نا لون نقع لا لزسو ثيل: لاق هدع
 «(لاق امرخآ ىلا) هللادبع ورّئدملاو لمزملاو سيو هطو دمحا

 :ِلَي هللا لوسر بسن ىف "باتكلا لقا ىف ضيا لاقو

 5 نسسمل نب ىلع مساقلاوبا ظفاحلا مامالا اهيف درفا ةريثك ءامسا ُيْدَي هللالوسرلو»
 ركذ قشمد خيرات ىف ًابابركاسع نباب فورعملا قشمدلا ىعفاشلا هللادبع نب هللا ةبه

 ريالا و علا مدععابسم اهريع و اقارب نؤنيحصلا 1و هضمي دا وربك ءاعاطف
 ىن ةياور ىفو «ةمحلملا بنو ةمحرلا ىبنو ءايبنالا اخو ىحاملاو ىنقملاو بقاعلاو

 :(ةللاديضو نسير هور عفانلاو ةيونلا ىفو مضتلملا

 :بوسنملا ناويد ىف اق نينمؤملاريمأ حرش ىف ىدبيملا لاقو

 اهباجيا و ىحو تايآب نينمؤملل (كش) لوق ال نيدلا انا

 ابيباعاب .اينيلع .:تلضو اهمكح ىف رخفلا ةمس انل

 هلوق ىف ةفاضالاب سي لآ بوقعي ورماع نباو عفان ةءارق ىلا ةراشا عبارلا عارصملا»

 ا نق نيتنار نتف ةارملا ه1 ىرستتلا ضعت لاق اه اون نمنلا لص مالدنا لات

 ثيدحلاركذ و] تعمس :لاق ذك لع نع ىور ءامسالا بيذهت ىف ىوونلا مامالا لاقو

 و '... َقَطْصا َنيِذَّلا ِهِداَبِع ىلَع ّمَالَسَو ِهَّنِ ُدَمَحْلا لق ةيآ ىلا ةراشاو ا [ًافنآ هنع هانلقن ىذلا

 لصي الو نايبلا قاطن هفصوب طيحي ال لؤالا هيجوتلا ىلع «اهبارعاب»ريبعت ةفاطل حرش
 .«نانبلا و ملقلا ةردق هريرقت ىلا
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 :لوقا» :هّصن ام ىدبيملا ةرابع لقن دعب (")باب ىف راحبلارشاع ىف ىسلجملا لاقو
 .«هفرعتس و تفرع امك مهيف لزان نآرقلا عبر لب بصعتلا ريغ صيصختلل هجو ال

 :اهللع و ُةْيَِي ئبنلا ءامسأ باب ىف "سداسلا دلجملا ىف راحبلا ىف هي ىسلجملا لاقو

 .«سيو هط لآ نم ةرهاطلا ةبّيطلا هتّيرذ هاجيو :الفا ىركسعلا نسحلا مامالاريسفت»

 ًاباطخ لإإ قداصلا نع ةيورملا ةّيدولوملا نينمؤملاريما ةرايز ىف درو :ةلمكت
 ظ : 191 نينمؤمل اريمال

 .«سيو هط اي كيلع مالَسلا نيهاربلا رهظم اي كيلع مالَسلا»

 ":اونالا ةآرم همتاخ ىف ىسلجملا ذيملت ىلماعلا نسحلاوبا خيشلا لاقو

 نم اك نينمؤملاريما ةرايز ىف درو ام لعل و سي و هط نباي ذه متاقلا ةرايز ىف و»

 انركذ ىذلا ىنعملا رابتعاب وا لوسرلا سفن هنوك لجال اما سيو هط ىلع مالسلا ةملك

 «رّتدتف ىلعثلا ريسفت نع

 نبرفعج لاق :لاق هريسفت ىف ىبلعثلا ىور» :هلوقب كلذ ليبق هاور ام ىلا هبريشيو

 هللا ديري انا :أرق مث سجرلا نم تيبلا لها ةراهط ىا هط :ىلاعت هلوق :اغا قداصلا دّمح
 .«ًاريهطت مكرهطي و تيبلا لها سجرلا مكنع بهذيل

 :تاعيقوتلا باب ىف 'ىسربطلل جاجتحالا ىفو
 ةسدقملا ةيحانلا نم عيقوت جرخ :لاق هنا ريما رفع نث.ةللأ دبع مرد كت نتعاوا)

 نولبقت هئايلوا نم الو نولقعت هرمال ال ميحرلا نمحرلا هّللا مسب :لئاسملا دعب هللا اهسرح

 اذا نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا نونمؤي ال موق نعرذنلا ىنغتاف ةغلاب ةمكح

 .«(ةرايزلا) نيساي لآ ىلع مالس :ىلاعت هللا لاق امك اولوقف انيلاو هللا ىلا انب هجوتلا متدرا

 راحبلا نمرشع ثلاث ىف جاجتحالا نع هلي ىسلجملا هلقنو

 :ىكتس باج 717١37 ص 0
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 تاه

 .راصبالا نعرتتسملا مامالا ةرايز باب ىف راحبلا رازم ىف ضيا هلقنو

 ةرايز» :تارايز لقن دعب سوواط نبال ئازلا حابصم نعآلتقن ًاضيا ىسلجملا لاقو
 سدقلاب ةفوفحملا ةيحانلا نم تجرخ ةبدنلاب ةفورعملا ىهو هيلع هللا تاولص هل ىرخا

 مسب :ىهو سدقملا بادرسلا ىف ىلتت نارماو هلي ىريمحلا هللادبع نب دّمح رفعج ىبا ىلا
 تاّيآلا ىنغت اف ةغلاب ةمكح نولبقت هءايلوا نم الو نولقعت هللارمال ال ميحرلا نممحرلا هللا

 نيساي لآ ىلع مالس نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا نونمؤي ال موق نعرذنلاو

 اي هللا مكاتآ دق ميقتسملا هطارص هيده نمل ميظعلا لضفلا وذ هللاو نيبملا لضفلاوه كلذ

 :لاق 3 (هرخآ ىلا ةرايزلا لقن و) هرّبد و هاضق اميف هرمأ ىراج ملعو هتفالخ نيساي لآ

 قاسف) يي رفاسم نب ىبرع دمحوبا هيقفلا خيشلا انثدحرريبكلا رازملا فلؤم لاق :لوقا

 هترابع ىف رازملا بحاص لوق ىا] :هلوقب راشا هلعلو :لوقا :لاق مث (ّرم امك نتملاو دنسلا

 اذه نمرهظفّرم امك ةبدنلا ةرايز كلذ دعبولتي هّنا ىلا ةرايزلا ىف انركذو [اهلقنن مل ىتلا

 '.«ةعكر ةرشع اتنثا اهناو ةرايزلا لبق ةالصلا ناربخلا

 نيساي لآ ىنعم باب ىف ”رابخالا ىناعم ىف

 نب ىحي نب هللادبع دّمحوبا انثدح :لاق باهولادبع نب دّمحم نب هللادبع انثدح»

 :لاق ىناغملا لاق ىتغلادبع نب نسحلا نب ىلع انثدح :لاق ىبا انثدح :لاق قابلادبع

 :لج ورع هلوق ىف ساّبع نبا نع حلاص ىبا نع ىبلكلا نع لدنم نع قازرلادبع انثدح
 و هيلع هللا لص هلآو دّمح ىلع نيملاعلا ٌبر نم مالسلا :لاق «'َنيِساَيْلِإ ىلَع ٌمالَس »

 زيزعلادبع دمحا وبا انئدح :لاق كي ىناقلاطلا قاحسا نب ميهاربا نب دمحم انثدح

 قداصلا نع حداك ىثدح :لاق عفان نب بهو انثدح :لاق ىخلبلا ةمطاف ىبأ نبرضخملا

 . 48 ج.؟
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 لفانضي

 «تايداعلاورولقلا نباي ,تايراذلاو سي نباي .تامكحملاو هط نباي»

 ىلَع ٌمالَّس » :لج وزع هلوق ىف مالسلا مهيلع ىلع نع هئابآ نع هيبا نع دّمحم نبرفعج
 .نيساي لآ نحن و ُهيْيَي دمحم نيساي :لاق «َنيِساَيَلِإ

 نب ىبحي نبزيزعلادبع دمحاوبا انثدح :لاق ُهيلَظ قاحسا نب ميهاربا نب دمحم انثدح

 نب ناميلس انثدح :لاق ذاعم نب نيسحلا ىنثدح :لاق ىرصبلا ىدولجلا ىسيع نب دمحا
 ٌمالَس» :لج وّرع هلوق ىف كلام ىبا نع ىدنسلا نعريهظ نب مكحلا انثدح :لاق دواد

 .نيساي لآ نحن و هِي دمحم نيساي :لاق «َنيِساَيَلِإ لع
 ةيولغ): رع ني هنا نع: فتذؤملا نسا نملادبع اقدح: لاق قا ادتدح

 :لاق ىدبهغلا ةرمع ىبا نب دمحا ىنربخا :لاق ىئقثلا دّمح نب ميهاربا نع ىناهبصالا (ظ

 ىف ساّبع نبا نع حلاص ىبا نع بئاسلا نب دّمحم نع ناورم نب دّمحم نع ىبا ىنثدح
 .ُْلِقَو دمحم لآ ىلع :لاق «َنيِساَيْلِإ ىلَع ٌمالَس » :لج وّرع هلوق

 ْنِم ِهيِف كََجاَح ْنَمَف » :نارمع ةروس ريسفت ىف بيغلا حيتافم ىف ىزارلا رخفلا لاق

 َواَنَسُفْنأَو َمُكَءاَسِنَو اَنَءاَسِنَو ْمُكَءاَنَبَأَو نَا ٌعَدَن اَوَلاََت َلمَف مَلِعْلا َنِم كَءاَج اَم ِدْعَب

 «(قيبذاكلا: لع هللا ةنغل ةاكختف ليكن مث زكشفلا

 ؟ هلطناو

 ىنبا اناك مالسلا امهيلع نيسحلاو نسحلا نأ ىلع ةّلاد ةّيآلا هذه - ةعبارلا ةلأسملا»

 نيسحلاو نسحلا اعدف هءانباوعدي نأ دعو - مّلسو هلآو هيلع هللا ىلص - هللالوسر

 َو دْواَد ِهِييَرَذ ّنِمَو ...» :ماعنالا ةروس ىف ىلاعت هلوق اذه دكؤي امو ءهينبا انوكي نأ بجوف

 ىّحَيَو اًيرَكَرَو © َنيِنِسْحُمْلا ىزْجَن كْلْذَكَو َنوُراَهَو ىَسوُمَو فْسوُيَو َبوُيأَو َكاَمْيَلُس
 مالسلا هيلع - ميهاربا ىلا بستتنا اا - مالسلا هيلع - ىسيع ّنأ مولعم و «' ...ىَسيِعَو

 .«ملغا هللاو نيا ىّمسي دق تدبلا نبا نأ تبثف بألاب ال الاب -

 :هّصنام (ةيمالسأ ةعبط 5070- 07 ص .١ج) هّيالاريسفت ىف نايبلا عمجحم ىف هِي ىبيربطلا لاقو

 .١70١«تافاصلا ١.

 .ءا ؛نارمعلآ .؟
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 ركبوبا لاق - مالسلا امهيلع - نيسحلاو نسحلا انءانباب دارملا ّنأ ىلع نورسفملا عمجأ»

 ,ةقيقحلا ىف نبا ةنبالا دلو َنَأو ءهللالوسر انبا نيسحلاو نسحلا ّنا ىلع ّلدي اذه :ىزارلا

 امهيلع - نيسحلاو نسحلا ّنأ ىلع لدي اذه :ةلزتعملا ةمئا دحاوهو نآلع ىبأ نبا لاقو

 ّنا :انباحصا لاقو «نيغلابلا عم آلا زوجت ال ةلهابملا نال لاحلا كلت ىف نيفّلكم اناك - مالسلا

 ًاّدح ملحلا غولب لعج اًئاو لقعلا لامك ىفاني ال ملحلا غولب ّدح نع اهناصقنو نسلارغص

 نأ (اذك) اهعم عنتمي ال (اذك) ًانسح لاحلا كلت ىف امهنم ناك دقو ةّيعرشلا ماكحالا قّلعتل

 مهكرشي ال امب مهّصخيو ةمئالل تاداعلا هللا قرخي نازوجي اندنع ّنأ ىلع لقعلا ىلماك انوكي

 نع مهل ةنابا مهيف كلذ زاجل نسلا كلت ىف داتعمريغ لقعلا لامك َنأ مصولف مهريغ هيف
 لوق رابخالا نم هدّيؤي امو مهصاصتخاو ىلاعت هللا نم مهناكم ىلع ةلالد و مهاوس

 «ادعقوا اماق ناماما ناذه ىانبا َُِي ىنلا

 باج ءع ص.” ج) هّيآلاريسفت ىف هلل ىزارلا حوتفلاوبا ىنعملا اذه نومضم لقنو

 هللادبع انثدح :لاقرمعم نب ميهاربا انثدح :لاق لهس نب دمحم انثدح :لاق ىدولجلا

 ىبا نع باتو نب ىبحي نع شمعالا انثدح :لاق ىبا نثدح :لاق ىرمالا رهاد نب

 نمحرلادبعوبا لاق نيساي لآ ىلع مالس :ًأرقي ناك باظنلا نبرمع ّنا ىملَسلا نمحرلادبع
 .«ُهلِيَي دمحم لآ نيساي لآ :ىملسلا

 نيعبسلا و ىناثلا سلجملا ىف اضيا 'هيلاما ىف ةعبارلا و ةئلاثلاو ةيناثلا ةياورلا لقنو
 .ديناسالا هذه

 لدتسا ليوط ثيدح ىف نيرشعلاو ثلاثلا بابلا ىف 'رابخالا نويع ىف ًاضيا لاقو
 :هّصن ام ةرهاطلا ةرتعلا لضف ىلع تاّيالاب ءاملعلا ىلع ة4اضرلا

 اي لا ىلع َنوَُصُي ُهََكِياَمَو هَل َّنإ» :ىلاعت و كرابت هللا لوقف ةعباسلا ةينآلا انما»

 .؟1/75 ص ديدج باج .فحن باج 5١5 صسص ١.

 7172/١. ديدج باج .ميدق باج ١7١ ص .؟
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 «تايداعلاوروظلا نباي .تايراذلاو سي نباي .تامكحملاو هط نباي»

 هةدا تبلت اهنا يبن ىودتاملا كلعيقور# املأ راسو هئلع اراض رثكا ينل اون

 اوقت :لاقف - ؟كيلع ةالصلا فيكف كيلع ميلستلا انفرع دق هللا لوسر اي :ليق ةّيآلا
 .ديجم ديمح كنا ميهاربا لآو ميهاربا ىلع تيّلص امك دّمح لآو دّمحت ىلع ّلص مهللا

 فالخ ال امم اذه :نومأملا لاق :ل :اولاق - ؟فالخ اذه ىف ساّنلا رشاعم مكنيب لهف

 لاق - ؟نآرقلا ىف اذه نم حضوا ئيش لآلا ىف كدنع لهف ةّمالا عامجا هيلعو ًالصا هيف

 َنِمَل َكَنِإ © ميكا ِناَرُقْلاَو © سي » :لجوٌرع هللا لوق نع ىنوربخا معن :الي نسحلاوبا

 مل دّمحم سي :ءاملعلا تلاق - ؟سي هلوقب ىنع نف «' ِميِقَّئْسُم ٍطاَرِص ىلع َنيِلَسْرمْلا
 كلذ نم دق لاو ادع ىطغا لجيوزع هللا ناف 3ك نسما ونا لاق دنقلا هيف كتقت

 آلا دحا ىلع مّلسي مل لجوزع هللا نا كلذو هلقع نم آلا هفصو هنك دحا غلبي ال ًالضف

 :لاقو "َنيِمَلاَعْلا يف جون ىلَع ٌمآلَس :ىلاعتو كرابت لاقف مهيلع هللا تاولص ءايبنالا ىلع

 3 وص لآ ىلع مالس :لقي ملو * َنوُراَهَو ىَسوُم ىلَع ٌمآلَس :لاق و ٠ ' َميِهاَرْبِإ لَع ٌملَس

 َلَع ٌّمالَس :لاقو نوراهو ىسوم لآ ىلع مالس :لقي مل و «مىيهاربا لآ ىلع مالس :لقي م

 ةوبّنلا ندعم ىف ّنا تملع دق :نومأملا لاقف .مهيلع هللا تاولص دّمحم لآ ىنعي ”َنيِساَيْلِإ

 .«(ثيدحلا) هنايبو اذه حرش

 :تافاصلا ةروس ىف هريسفت ىف تارف لاقو

 «نيساي لآ ىلع مالس» :ىلاعت هلوق ىف ساّبع نبا نع ًانعنعمريثك نب ديبع ىنثدح»

 .ُهلَكَو دمحم لآ مه :لاق

 :لوقي يلع تعمس :لاق ىرماعلا سيق نب ميلس نع ًانعنعم نسحلا نب دمحا انثدح

 "'.«هلآ نحن و نيساي 1 هللا لوسر

 .0ع ؛بازحألا ١.

 ا

 ./4 .تافاصلا ."“

 ٠١9. .تافاصلا .؟

 ١٠١. .تافاصلا .©ه

 ١7١. تافاصلا .ع
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 :تافاصلاةروس ىف 'ليزنّتلا دهاوش ىف ىناكسحلا لاقو

 نسسحلا نب هللادبع انربخا «ىبأ ىنربخا ءئمقلارفعجوبا ىنربخا «ىرمعم اركبوبا ىنربخا»
 دمحم انربخا [:لاق «ىنقثلا دمحم نب ريهارب انربخا] :لاق ىناهفضالا ىلع نب دمحا نع بدؤملا

 ىبا نع بئاسلا نب دّمحم نع ناورم نب دّمحم نع ىبأ ىنثدح :لاق ىدهنلارمع ىبأ نب

 .دّمحم لآ ىلع :لاق «نيساي لآ ىلع مالس» :هلوق ىف سابع نبا نع حلاص

 انفح ىرودلا كلغ وب عبط اهم دنع بر عب اهقتنب نالارللا مناور قفدح

 نب دّمح هللا دبعوبا انربخا :لاق ىبا نربخا ىسرافلا مساقلاوبا ىفربخاو بوقعي نب دابع

 .داّبع انربخا ةفوكلاب ىبراحملا ايركز نب مساقلا

 .بوقعي نب داّبع انربخا نوراه نب ىسوم انربخا َخيِشلاوبا انربخا ىثراحاركبوبا انربخاو
 ىليضتتللا رفعوا انعدعم راد: قا قيركيويا انك ظفادللا هللا دبه وبا عكاحلا انفاتيضو

 نع دهاجم نع شمعالا نع ىمرضحلا نامثع نب ىسوم انثدح بوقعي نب داّبع انثدح

 مساقلاوبا لاقو .دّمح لآ مه :لاق «نيساي لآ ىلع مالس» :ىلاعت هلوق ىف ساّبع نبأ

 دفعا لف ف راخلا لاو هلقع لا هع ةيبزاقلا

 نع حلاص ىبأ نع ىلكلا نع ةيلغ نب دواد هاورو .داّبع نع مهاوس ةعامج هاورو

 نبش افقد لاق نيعبسللاو :قافلا سلحلا ق :ةالننا طع ىنأ اقوة لاق

 ىدولجلا دمحا وبا ىسيع نب دمحا نب ىبحي نبزيزعلادبع انثدح قاحسا نب ميهاربا
 فاني بهو انربخلا ىكلتلا ةيطاق: نا نيرشحلا اهانح لوس نم دق اهانع ىرعلاا

 :هلوق ىف مالّسلا مهيلع ّىِلع نع هئابأ نع هيبا نعرفعج قداّصلا نع حداك ىنثدح :لاق
 .نيساي لا نحن و دّمحم نيساي :لاق «نيساي لآ ىلع مالس»

 نب دمحا ىنثدح ناورم نب دّمحم نب ىلع ىنثدح نسحلا نب دما ىنثدح :لاق تارف

 ًايلع تعمس :لاق ىرماعلا سيق نب ميلس نع نابا نع ناورم نب دّمحم نع عيبرلا نبرضن

 .هلا نحن و نيساي هللا لوسر :لوقي

 .مق ىدلج هس باج 7٠١ ص 7 ج .١٠؟ ص حلا
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 هايد اعلا وررطتلا ناد تار ذر نسي نا تاكل رةط بابا

 ىف (ىجنسلا) ىجسلا هيودمح نب دّمحم ءاجروبا انربخا ,ىعازخلار كب ىبا نع انوربخا

 دايز نب دّمحم نع ناهيج نب دّمح انثدح دّلخم نب دّمحم انثدح :لاق هيولاب نعريسفتلا
 ىلا - 'َنيِلَسَرُمْلا َنِيَل َساَيَلَِنِإَو » :هلوق ىف سابع نبا نع نارهم نب نوميم نع ىرزيلا
 .دّمحم لآ ىلع مالس :لوقي «َنيِساَيَلِإ ىلع ٌمالَس - هلوق

 انريكلا هللا دنع هب وقع انوغا نتصل نيام نرخ نيسنللا نيت ليقع انربقلا

 نع ىروثلا نايفس انربخا ميعنوبا انربخا ىسوم نبرشب انربخا ىركسعلا دومحم نب دّمح

 «نيساي لآ ىلع مالس» :ىلاعت هللا لوق ىف ساّبع نب هللادبع نع دهاجم نع روصنم

 .دّمحم اي ناسنا اي :ةّينايرسلاب نيسايو ءدّمحم لآ ىلع ىنعي

 ىنئثدح :لاق ىرصبلا دمحاوبا انربخا ىئارجرجلاركبوبا انربخا ىزاريشلا هللا دبع وبا انربخا
 نع َىدَسلا نعريهظ نب مكحلا نع دواد نب ناميلس ىنثدح ذاعم نب (نيسحلا) نسحلا
 ”.«هتيب لها هلآو دّمحموه :لاق «نيساي لآ ىلع مالس» :هلوق ىف كلام ىبأ

 «تايراذلاو» :هلوق اما

 َنوُدَعوُتاَمَّنِإ» :وهو مسقلا باوج ناك ال :لاقي نا الا انهركذلاب قيلي ام هيف دجمن م
 مسقملاوهو تايراذلا قلطا مالسلا هيلع نينمؤملاريمابًالوأم «عِقاَول نيا َّنِإَو © ٌقِداَص
 :لاق دمحا نبرفعج انثدح» :لاق ىمقلاريسفت ىف امك مالَسلا هيلع نينمؤملاريما داراو هب

 ةزمح ىبا نع ليضفلا نب دّمحم نع ىلع نب دّمح نع ميحرلادبع نب ميركلادبع انثدح
 و »و ّىلع ىف ىنعي : (قداَصل َنوُدَعَوُت اَمَّنِإ ) :هللا لوق ىف لوقي الئارفعج ابا تعمس :لاق

 «نيذدلاوه ىلعو ًايلع ىنعي عِقاَوَل نيا َنِإ
 دمحا ىلا لصتم دانساب ىور» :لاق (دئاوفلا عماج زنك) هرهابلا تايالا ليوأت ىفو

 ىبا نع ىلامثلا ةزمح ىبا نع هيبا نع هيخا نع ةريمع نب فيس ىلا قربلا دلاخ نب
 .«تلزن اذكه ىلع ىف ٌقِداَصَل َنوُدَعَُت اَمَّنِإ» :لج وزع هلوق :لاق ة9رفعج

 ١.الصافات ١77.

 تافاصلا.؟ ١7١.

 7٠١. 700 ص ' ج ليزنتلا دهاوش .



١ 

 موس دلج .هبدن ىاعد حرش

 :هّصن ام ةرابعلا هذه حرش ىف ةدقعلا فشك ىف هإ ىناقلاطلا لاقو

 هيلع لدي 4| نينمؤملاريما تايراذلاب دارملاو تايراذلا نباي ىا تايراذلاو :هلوق»

 .ةروسلا هذه ىف ةروكذملا تايالا ضعب ىف ىمقلا ريسفت ىفركذ تاياور

 :لوقي ةرفعج ابا تعمس :لاق ةزمح ىبا نع .قِداَصَل َنوُدَعوُن اَمَّنِإ :ىلاعت هلوق :لؤالا

 .ىلع ىف ىنعي ٌقِداَصَل َنوُدَعوُن اَمَّنِإ هللا لوق ىف

 .نيدلاوه كاع و ءًّيلع ىنعي ٌعِقاَوَل نيا َّنِإَو :ىلاعت هلوق :ىناثلا
 تاذ لهو هللا لوس ءامتسلا »نا :لاق:.كيبنملا تاذ عاملا وب: لام هلوقةلاغلا

 ّىلع ىلع هقالطاو «ءاملاو موجنلا قئارط نيتّمضب كبحلا» :نيرحبلا عمج ىف .كبحلا

 .ىدهلا قيرط هنا رابتعاب

 ةمالا هذه فلتخا ىلع ىف فلتخم ىنعي 'ٍِلَتْخُم ِلَوَق ىنَل ْمُكَنِإ :ىلاعت هلوق :عبارلا
 .رانلا لخد ىلع ةيالو ىف فلاخ نمو ةنجلا لخد ىلع ةيالو ىلع ماقتسا نف هتيالو ىف

 .ةيالولارما ىف فلتخم لوق ىنل :اكارقابلا نع ىفاكلا ىف

 هتيالو نع كفا نم ىلع هتاو اك لاق .كفا نم هنع كفؤي :ىلاعت هلوق :سماخلا

 .ةنحلا نع كفا

 ".«ةّنجلا نع كفا ةيالولا نع كفا نم :لاق الئارقابلا نع ىفاكلا ىف

 «روظلا نباي» :هلوق اما

 باَنِحَو ©ٍروُطلاَو » :ىلاعت هلوق ريسفت ىف ”نايبتلا ىف كيت ةفئاطلا خيش لاقف
 : روطَسَم م

 لاقو ءلبج روطلا :دهاجم لاقو ىسوم هيلع هللا ملك ىذّلا لبجلا وه روطلا :ليق»

 و هنيعب ءىشل ةفرعم ناك ماللاو فلالا هيلع تلخدا اذاف روط لبج لكل :لاقي :دّربملا

 .قودص باج 797” ص ةدقعلا فشك عجار 3

 .فحن باج ١0١” ص ١ ترا

 سلا



 لفارخا

 «تايداعلاوروظلا نباي ,تايراذلاو سي نباي .تامكحملاو هط نباي»

 .«ايرس هنا :ليقو «روطلا مهقوف انعفر و» :هلوق هنم
 فلالا تلخد اذاف روط لبج لكل لاقي :دّربملا لاق» :نايبلا عمجم ىف ىسربطلا لاقو

 «هنيعب ءىثل وهف ةفرعملل ماللاو

 ةسدقملا ضنالاب قي ىسوم هيلع مّلك ىذلا لبجلاب هناحبس هللا مسقا» :ًأضيا لاقو
 همعن عاونا نم هيف عدوا امل هب مسقا لبجلا وه :ليقو نيرسفملا نم ةعامجو ىئابجلا نع
 .«ىبلكلاو دهاج نع

 سوواط نبا لاق هنأ كلذو هي نينمؤملاريما ةرايز ىف درو ام ءاعدلا ةرابعر يظن :لوقأ
 :نينمؤملاريمأ تارايز هركذ دنع ارئاّرلا حابصم ىف

 (لاق نا ىلا ةرايزلا قاسف) هيلع همالسو هللا تاولص اهب رازي ةحيلم ةعبار ةرايز»

 .«روجسملا ملعلارحب و روشنملا قرلا و روطسملا باتكلا و روظلا كنا دهشأ

 :راحبلا ىف

 و ضرالا تابثل ًاببس هنوكلو هتعفرو هملحو هتنازرل روطلاب مالسلا هيلع هّبشامناو

 صوصخملا لبجلاب هبش امناو اهدتو و ضزالا لزلزت مدعل ببس لبجلا نا امك اهماظتنا

 .ىحولل ًالحم هنوكل

 :نيتلا ةروس ىف 'هريسفت ىف تارف لاق

 نعول نيسان فلاس» لاقت اننا ايكنلا ني تكتم وع اهتم دمتم هونغ

 :تلقف كا نيسحلا نوتيزلا و نسحلا نيتلا :لاق « "ِنوُنَيّزلاَو ٍنيِبَلاَو » :ىلاعت هّللا لوق

 و نينمؤملاريما كلذو ءانيس روط وه امنا نينيس روط وه سيل :لاقف نينيس روطو :هلوق

 .«(ثيدحلا) هللا لوسر كلذ :لاق "َنيِمَأْلا ِدََبْلا اًذهَو :هلوق

 تلأس :لاق ىفريصلا ليضفلا نب دّمحم نع ًانعنعم ناورم نب دّمحم نبرفعج ىنثدح
 نيتلا :لاق «ِنوُنَيَزلاَو ٍنيِّبلاَو » :ىلاعتو كرابت هللا لوق نع ٍاِقايرفعج نب ىسوم نسمحلابا

 .مق تيبلا لآ باج ١68 ص ١.
 .ديدج باج 01/7 ص .فجن باج 7١7 ص .؟
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 للفلل

 موس دلج .هبدن ىاعد حرش

 امف :تلق ءانيس روط وه امنا :لاق نينيس روطو :هل تلقف اا نيسحلا نوتيزلاو نسحلا
 اذهو :تلق :لاق 3 بلاط ىبا نب ىلع نينمؤملاريما كاذ :لاق ءانيس روط هلوقب ىنعي

 و مهليبس ىف قلخلا هب هللا نما انلبس [نم]وهو ُهْيِكَي هللا لوسر كاذ :لاق - ؟نيمالا دلبلا

 .(ثيدحلا) هوعاطا اذارانلا نم

 لوق ىف لاف هلا ذل تاع ند ةيوش نع انهم ضووتدلا تعا نيل ونس انوع

 ىبا نب ىلع :لاق نينيسروطو الثلا نيسحلاو نسحلا :لاق نوتيزلاو نيتلاو :ىلاعت هللا

 .(ثيدحلا) هِي دّمحم :لاق نيمالا دلبلا اذه و بلاط

 نسحلابا تلأس :لاق ليضفلا نب دّمحم نع ًانعنعم ميهاربا نب نيسحلا نب دمحم ىنثدح

 نوتيزلا اّماو نسحلاف نيتلا اما :لاق نوتيزلاو نيتلاو :هللا لوق نع ٍائايرفعج نب ىسوم

 روط هلوقب ىنعي امو :تلق ءانيسروط امنا :لاق نينئيسروطو :هلوقو :تلق :لاق نيسحلاف

 :لاق نيمالا دلبلا اذهو هلوق :تلقف :لاق بلاط ىبا نب ىلع نينمؤملاريما كاذ :لاق ءانيس

 الإ :هلوق هوعاطا اذارانلا نمو مهليبس ىف قلخلا هب هللا نمآ ليبسو هو ُةْيَِي هللا لوسر كاذ

 مهلف هتعيشو 381 بلاط ىبا نب ىلع نينمؤملاريما كاذ :لاق '... ِتاَتِلَّصلا اوُلِمَعَواُممآ نذل

 .«هتيالو ىنعي نيدلاب دعب كبذكي اف نونممر يغرجا

 ' :ليزنتلا دهاوش ىف ىناكسحلا لاقو

 نع ىمشاملا نيسحلا نب دمحا ىنثدح :لاق ىرازفلا دّمحم نبرفعج ىنثدح :لاق تارف»

 .(ثيدحلا) هللا لوق نع نسحلاابا تلأس لاق راسي نب ليضفلا نب دّمحم نع متاح نب دّمحم

 نب دّمحم نع ديلولا نبرمع نع ىبأ ىنثدح :لاق ناورم نب دّمحم نبرفعج ىنثدح
 .(ثيدحلا) '... ِنيِيلاَو :هللا لوق نع نسحلابارفعج نب ىسوم تلأس :لاق ىفريصلا ليضفلا

 نب دّمحم نع ىدبهغلا دّمحم نب دواد نع ميهاربا نب نيسحلا نب دّمحم ىنثدح :لاق تارف

 .(تارف نعّرم امك ثيدحا) ... نيّيلاَو :هللا لوق نعرفعج نب ىسوم تلأس :لاق ىفريصلا ليضفلا

 .018/7 مق ىدلج ” باج ."01.507 صا" ج.؟

 1 يملا 3#
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 «تايداعلاوروظلا نباي .تايراذلاو سي نباي .تامكحملاو هط نباي»

 ىنعي :لاق «'نيِدَلاب ُدْعَب ىُبّذَكُي اَمَف » :ىلاعت هلوق ىفرفعج نب ىسوم نع ةياور ىفو

 .«لهاإ بلاط ىبا نب ىلع ةيالو

 :بوشآرهش نبال بقانملا باتك نع 'نيلقثلا رونريسفت ىفو
 «نوتيزلاو نيّتلا و» :ىلاعت هللا لوق ىف ذك رفعج نب ىسوم نع مزارم نع لتاقم»

 :لاق «نيمالا دلبلا اذهو» بلاط ىبا نب ىلع :لاق «نينيس روط» نيسحلاو نسحلا :لاق

 اهب داري و روطلا قلطي ناب كلذ و زاجملا ىلعرخآ هجوب ةرابعلا هّجوي نا نكميو :لوقا

 انا ذا مهوق ليبق نم نوكيف ّلحملاو لاحلا رابتعاب 90 نينمؤملاريما هنم داريو ةفوكلا

 .ثيدحلا ىف درو

 :ةعبرا ءىش لك نمراتخا لجوزع هللا ّنا باب ةعبزالا باب ىف "لاصنلا ىف قودصلا لاقف
 نب دّمحم ىنثدح :لاق ىبا ىنثدح :لاق هيلي سيردا نب دمحا نب نيسحلا انثدح»

 نب ىسوم نع نامثع ىبا نب ىلع نب نسحلا نع ىنزارلا هللادبعوبا ىنثدح :لاق دما

 لك نم راتخا ىلاعتو كرابت هللا نا :ُهِليَي هللا لوسر لاق :لاق | لؤالا نسحلا نا نعركب

 و نوتيزلاو نيتلاو :لج ورع لاقف ةعبرا نادلبلا نم راتخاو (لاق نا ىلا) ةعبرا ءىش

 درك قون نوطبوب نمدقلا تيم نوه لا و ةددالا يتلاورنونالا دلبلا اذ نيفيشيوول
 .«(ثيدحلا) ةّكم نيمالا دلبلااذهو

 دلبلا و نينيس روط و نوتيزلا و نيتلا ىنعم باب ىف 'رابخالا ىناعم ىف ًاضيا هلقنو
 :ةرابعلا هذه نيمالا

 دلاخ نب دّمح نب دمحا انثدح :لاقراطعلا ىحي نب دمحم انثدح :لاق هي ىبا انثدح »

 نعركب نب ىسوم نع نامثع ىبا نب ىلع نب نسحلا نع ىنزارلا هللادبعوبا ىنثدح :لاق

 لا
 .2507 ص 6 ج.؟

 .قودص باج 550 ص.”

 .قودص باج "25 ص 3
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 كرابت هللا نا ُةِقيَي هللا لوسر لاق :لاق لقب هئابأ نع هيبا نعرفعج نب ىسوم نسحلا ىبا

 .«(ةكم :هلوق ىلا) نادلبلا نم راتخا ىلاعتو

 مومذملاو نادلبلا نم حودمملا باب ىف راحبلا نمر شع عبارلا ىف هلي ىسلجملا هلقنو

 :هّصن امرابخالا ىناعمو لاصنملا نع ثيدحلا لقن دعب اهنم

 ةاجانم لحن ناك فجنلاوهو اهرهظ نال نينيسروطب ةفوكلا نع ىنك انا هّلعل :نايب»
 ىسوم لأس ىذلا لبيلا نال وا ميلكلا ةاجانم لح ناك روطلا نا امك ءايصؤالا ديس

 حون نبا دارا امل هئاوارابخالا ضعب ىف درو امك كانه هنم ءزج عقو عطقتف ةيؤرلا هيلع

 و ةقيقح ءانيس روط وه هناوا ءانيس روط ىف اهضعب راصف عطقت لبجلا اذهب مصتعي نا

 نع ىلامثلا نع هدانساب بيذهتلا ىف خيشلا ىور امك نويوغللا و نورسفملا هيف طلغ

 تبوصت اذافرهلّفلا ىلا فوجرخأ نا الفلا نينمؤملاريما ةيصو ىف ناك :لاق الئايرفعج ىبا

 '.«كلذ اولعفف ءانيس روط لّواوه و ىنونفداف حير مكتلبقتسا و مكمادقا

 :("1/ ص) تارفلا ءامو فجنلا لضف باب ىف 'راحبلا رازم ىف ًاضيا لاقو

 نع ىور :بولقلا داشرا باتك ىف ىمليدلا نسمحلا ىبأ نب د نسحلا خيشلا لاق :لوقا»

 سّدقو اميلكت ىسوم هيلع هللا مّلك ىذّلا لبجلا نم ةعطق ئرغلا :لاق هنا 9 هللادبع ىبا

 .«أنكسم نيتبنلل هلعجو ًابيبح للي ادّمحم و ًاليلخ ميهاربا هيلع ذٌتاو ًاسيدقت ىسيع هيلع

 :هظفل ام روطلا ناونع تحت راونالا ةآرم ىف ىلماعلا نسحلاوبا خيشلا لاقو

 وه :ليقو ماشلاب لبج نينيسو ءانيس ىلا فاضي ةليأ برق لبجو لبجلا :روطلا»

 ركذو نوراهربق هب هتلبق نعرخأو دجسملا نيمي نع سدقلاب لبجو ءانيس ىلا فاضملا
 ,ةسّدقملا ضزالا ىف ىسوم هيلع هللا مّلك ىذلا لبجلاوهريدقت ّىا ىلعو ءًاضيارخا ءايشا

 هب عفتني امم اهريغ وا نوتيزلا ةرجش هيلع ناك هنا ءانيس روط ىنعم رابخالا ىناعم ىفو

 روط الو ءانيس روط هل لاقي الو ًاروطو ا ًالبج ىّمسي سانلا هب عفتني ملامو ءسانلا
 فالتخا ىلع ءانيس وا نينيس روط ليوأت ىلع ّلدي ام نيتلا ةروس ىف أيس و ىهتنا نينيس
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 نم هدّيْؤي ام لابجلا ىفّرم دقوروطلا كنا دهشا :تارايزلا ضعب ىفو اغا ىلعب نيتياورلا

 كين ناد امي هفركا انآ ةتاسمتالا هذه ف هةضرلا فلو ءفلجلا يلع وم لالا لووأت
 نيدلارما ىف هتنازر ىف هب ههيبشتلوا ذهل ىسومل هتعيشو ةنمالا هدالوا لضفو هلضف هلل
 را ليزا محا وحلا هبطاخ امك هتبتر عافتراو هردقولعو حلا ىف هتابثو

 وااه داتوا لابجلا نا امكّرقتست هب ذا ضرالا دتو هنوكل وا فصاوقلا هليزت الو 'فصاوعلا

 .كلذك لبجلا كلذ ناامك هيحوو هتاضافاو هتايلجنو هللا راونال ًأطبهم هنوكل

 روطلا نم تتبن امك مالسلا امهيلع نانسحلا هنم دّلوت 38 هنا ماقملا اذه فئاطل نمو

 .امهب امهليوأت ًاضياّرم دق و نوتيزلاو نيتلا ىا ناترجشلا

 ةرجش ليوأت ىلع ّلدي ام أضيا هيف انركذ ورجشلا ىف ًاضيا مالكلا ضعب مّدقت دقو

 .الِئا ىلعو هيي ىنلاب روطلا

 ىلعو هيلع لديربخ هيف انلرهظي ملاّمت هريغ وارهاظلا هانعم ٍذئنيح روطلاب دارملا لعلو

 نينسحلاب نينيس روط ليوأت هريسفت ىفركذ ىمقلا ّنا مث ءلفغت الفرخآ نطب وهريدقت لك
 هوجولا ضعب هيف ىرجي ًاضيارخآ نطب هلعلو ةياور ىلع هيفرثعن مل نكل مالسلا امهيلع
 .مهفاف ةروكذملا

 انقر بناتك ود لاسم نزلت نم ةنلق هكا نجلا ]نفت ضع قنا هلعااو
 .ًاميلكت ىسوم هيلع هللا ملك ىذلا لبجلا نم ةعطق ئرغلا :لاق ذه قداصلا نع بولقلا

 قونفدافرهظلا ىلا نوجرخا :الكا ىلع ةيصو ىف ناك :لاق ةايرقابلا نع بيذهتلا ىفو

 .ءانيس روط لوا هّناف هيف

 ةعبرا نادلبلا نم راتخا دق هللا نا هيي ىنلا لاق :لاق اغا مظاكلا نع لاصخلا ىفو

 تيب نوتيزلاو ةنيدملا نيتلاف نيمالا دلبلا اذهو نينيسروطو نوتيزلاو نيتلاو :لاقف

 .(ربنخخلا) ةكم نيمالا دلبلااذهو ةفوكلا ءانيس روط و سدقملا

 14 ىلع نفد ٍذئنيح هبسانيو أنطب أضيا ةفوكلا فجنب روطلا ليوأتزوجي اذه ىلعف

 .اهتليلو ثعبملا موي ىف هترايز ىف كلذكو الي هتداهش ةليل ةرايز ىف ةلمجلا هذه ١.



١0+ 

 موس دلج ءهبدن ىاعد حرش

 '.«رّبدتف سوماقلا ىف ىتلا هيناعم ضعب ىفّرم اموحنب هيف نوراه ةلزنمب ىذلا

 ىف اهلقن انفلسأ ىتلا ةرايّرلا ةرابع حرش ىف 'راحبلا رازم ىف هي ىيسلجملا لاق - ةلمكت

 :هّصن ام اهحرش ددص ىف نحن ىتلا ةرقفلا ليذ

 ىف روطسم بانك وروللاو :ىلاعت هلوق ليوأت ىلا ةراشا رولا كنا دهشأ :ِغإ هلوق»

 مالسلا هيلع هّبش امناو هيلع .روجسملارحبلاو وللا فقسلا و رومعملا تيبلاو روشنم قر

 ببس لبجلا نأ امك اهماظتناو ضرالا تابثل اببس هنوكلو هتعفرو هملح و هتنازرل روطلاب

 .«ىحولل الحم هنوكل صوصخملا لبجلاب هّبش امناو اطدتو و ضزالا لزلزت مدعل

 و ةغالبلا جهن بطخ نم ةبطخ ىف الإ نينمؤملاريمأ لوق ىرجملا اذه ىرجبي امم :لوقا
 :اذكه ئضرلا ةرابع ٌصنيوه

 و هنكح لئومو هملع ةبيعو هرمأ ألو هّرس عضوم مه :ُمْرِيَي ىنلا لآ ىنعيو اهنمو»

 ".«هصئارف داعترا بهذأ و هرهظ ءانحنا ماقأ مهب هنيد لابج و هبتك فوهك

 نيدلا ّناوا نيّدلا نع نولحلحتي ال ىأ هنيد لابج مهو» :ديدحلا ىبأ نبا لاقف

 '.«اهلهأب تدامل لابجلا الول و «لابجلاب ةتباث ضزالا نأ امك مهدوجوب تباث

 مصتعي مهب هناحبس هللا نيد ّنأ ىلا هنيد لابج مهنوكب راشأ و» :ةي ثيم نبا لاقو

 ىهو هيذؤي نّمم لبجلاب فئاخلا مصتعي امك مهفيرحتو مهليدبتو نيطايشلا تامصو نع

 *«ةفيطل ةراعتسا

 :لوقأ» :هّصن ام نيحراشلا ىمالك لقن دعب للي ىونخلا هللا بيبح ازريم ٌجاحلا لاقو

 وهو دحاو دوصقملاو نابراقتم ناينعملاف مهعضاوم نع مهللازأ مهلحلح :سوماقلا ىف لاق
 و نيلاغلا فيرحن هنع ىنني مهب و نيملسملارمأ ماظتنا و نيدلا ءاقبل ببس مهدوجو 3

 .نيلهاجلا ليوأتو نيلطبملا لاحتنا
 ١ 2 2 ب تت ا ا  ببيريرسلالل تتتتت6ا و م1111 ب ب7بجمللا

 ا يو ا ١

 1 ل باسو حا لا

 :ىنكدس يتاح 31 نه
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 «تايداعلاورولقلا نباي ,تايراذلاو سي نباي .تامكحملاو هط نباي»

 نبرفعج نع ةقدص نبأ نع نوراه نع دانسالا برق باتك نم راحبلا ىف ىور امك
 لها نم لدع ىتَما نم فلخ لك ىف :لاق ُةْيِقَي ئنلا نا مالسلا مهيلع هئابآ نع دّمح

 مكدفو مكتمئا ناو لاّهجلا ليوأتو نيلطبملا لاحتناو نيلاغلا فيرحت نيدلا نع ىنني ىتيب
 .مكتاولصو مكنيد ىف نودفوت نم اورظناف هللا ىلل

 عدي مل هللا نا :لاق ار فعج ىبأ نع ملسم نب دّمحم نع هدانساب عئارشلا للع نمو

 نونمؤملا داز اذاف لج وّرع هللا نيد نم ناصقنلاو ةدايزلا ملعي ماع اهيفو الا ضرألا

 .مهرمأ نيملسملا ىلع سبتلال كلذ الولو مه هلمكأ اوصقن اذاو مهّدر ًائيش

 ٌّقحلا فرعي نم اهيفو آلا ضزالا قبت نل :إه هللا دبع وبأ لاق لاق ةزمح ىبأ نعو

 مهقّدص هب اوءاج اذإو ءاوصقن دق :لاق هنم اوصقن اذاو اوداز دق :لاق هيف سانلا داز اذاف

 '.«ةريثك ىنعملا اذه ىف رابخألاو ءلطابلا نم قحلا فرعي مل كلذك نكي ملولو

 ةيطقملا لوا ىف: لديلاو ةيسقت هيف قب هك هلوق ةينيققلا اذه نيف قطلا ون: لوقا

 «ريظلا ىلا قري ال و ليسلا ىّبع ردحني» :وه و ةّيقشقشلا

 هنأك مالسلا هيلع هتلزنم ةعفر ىنعي ليسلا ىّتعردحني :هلوق» ' :ديدحلا ىبأ نبا لاقف

 :ىلذهلا لاق ناطيغلاو داهولا ىلا ليسلا هنعردحني فرشم عافيوا لبج ةورذ ىف

 ارادحنلا اهنع ليسلا ردحني و للّرلا اهنم رثكي ءاطيع و

 ّنآل ؛اهلبق ىتلا نمّولعلاو ةعفرلا ىف مظعأ هذه ؛يظلا ىلا قري ال :مالسلا هيلع هلوقو

 اح ةقهانشلا لثاقلل نوكي اترفريظلا :ةررنعت امأ و ةبيضهاو ةنبارلا نعردحتو ليسلا

 ليحتسي ىتلا ءامستلا ىف نمك ىتلزنم ولعل ىلا لوقي هنأك لابجلا لالق نم ىلعأوه ام لب
 :بّيطلاوبأ لاق اهيلاريطلا قري نأ

 اولزن ةياغ اودارأ اذاف اومن اه قوق:و ءامشلا قوق

 7 بيبي لاقو

 «بكاوكلا ضعب دنع أرأث لواحت اهنأك ولع ىف تل مراكم

 .770/7 جاهنم ١.

 167/١. ديدح باج .ىدلج راهج باج 6١ ص اهل
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 : هني مخيم نبأ لاقو

 هنوك امهدحأ :نيفصو هسفنل راعتسا سيلا ىلا قري الو ليلا ىتع ردحني :هلوق»

 ةقرش و ةولغ قدح افي لاك و: ةففترملا نكافالاو:] ىلا: قاضوأ قفوه و ليتشلا هتعر دعت

 .ليسلا ظفل تالامكلا كلتل راعتساو .هنع ةّيسايسلا تاريبدتلاو مولعلا ناضيف عم

 الع ناكم لك سيل ذاقلعلا نم ىرخا ةياغ نع ةيانكوهوريطلا هيلا قري ال هنأ ىناثلاو
 :مامتوبأ لاق امك ديزأ ًاّولع كلذ ناكفريطلا هيلا قري ال نأ بجو ليسلا هنع ردحني ثيحب

 «بكاوكلا ضعب دنع أرأت لواحت اًمأك ولع ىف تل مراكم

 ' :ةعاربلا جاهنم ىف هي وخلا لاقو
 ءليسلا ىّتع ردحني :هلوقب هناكم ومس و هماقم ولع ىلا راشأ مالسلا هيلع ها ّمث»

 ليسلا وه و لبجلا فاصوأ نم وه ام هل راعتساف عفترملا لبجلا ةورذب هسفنل ًاهيبشت

 همكح و همولع وه 4! هنع ردحنتملا ليسلاب دارملا لعل وءناطيغلا ىلا هنع ردحنملا

 ءاملاب ملعلا هيبشتو «ةلباقلا داوملا ىلع 341 هنم ةيراجلا تاضويفلاو دابعلا ىلا ةلصاولا

 ةايح بيس انيهزحا نوك قى اميكا ةقاؤه ةنشلا ةهنوو: كانييشتلا نطل نيف كيسلاو

 :ىلاعت لاقزيزعلا باتكلا ىف هيبشتلا كلذ لثم درو دق و حورلا ةايح ببسرخآلاو مسجلا

 هِي ىمقلا ميهاربا نب ىلع ىور اريدك ءديدكم ند رع درا غضا ةزيكر أل

 لق لج وّرع هللا لوق نع الئ اضرلا لئس :لاق بويا نب ةلاضف نع هدانساب هريسفت ىف

 نفث هقلخ نيبو هنيب هللا باوبا ةّمالاو ةّممالا ىأ مكباوبأ مكؤام :الِكإ لاقف ةيالا متيأرا

 .مامالا ملعب مكيتأي ىنعي نيعم ءامب مكيتأي

 ىرج لئثموه لاق ءديشمرصقو ةلظعمرئب و :ىلاعت هلوق ىف ًاضيا ىمقلاريسفت ىفو

 الف باغ دق ىذلا مامالاوهو اهنم قتسي ال ىذلاوه ةلظعمرئب :هلوق ُهِيِيَي دّمح لآل

 و نينمؤملاريمأل لثموه و عفترملاوه ديشملارصقلا و روهظلا تقو ىلا ملعلا هنم سبتقي

 فرشي ضن ايندلا ىلعةفرشملا نيملاعلا ىف ةرشتنملا مهلئاضف و مهيلع هللا تاولص ةنمالا

 *٠٠.كلملا .؟
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 :رعاشلا لاقو هّلك نيدلا ىلع هرهظيل :هلوقوهو ايندلا ىلع

 فرطتسم دمحم لآل لثم فرشم رصق و ةلظعم رئب

 نري هل ىذلا مهملع ىكبلا و تري ال ىذلا مهدجم رصقلاف

 ريطلا ىلا قري الو :هلوقب هماقم ةعفرو هنأشَولع دّكاوّولعلاب فصولا ىف قرت هنا َ

 ىتلزنم ولعل ىلا :لاق هنأك هيلا قري الام فيكف ليسلاردحنم نم ىلعأر يطلا قرم ناف
 :رعاشلا لاق اهيلاريطلا قري نأ ليحتسي ىتلا ءامسلا ىف نمك

 بكاوكلا ضعب دنع رأت لواحت انأك ولع ىف تخل مراكم

 ةليلجلا هتاماقم ىلا لوصولا نع ماهوالارئاطزجع هيلاريطلا قر مدعب دارأ ذي. هّلعلو

 اهفوقو مدعو ّدعب اهئاهتنا مدع ثيح نم ةليمجلا هبقانمب ةطاحالا نع لوقعلا روصقو

 هعئس ودعت نو ةةديررختلاو كالقأ يك ةع نضرألا قا قازلو الاف لافادعب لا
 مثكأ نب ىبحي لأس :جاجتحالا ىف لاق 'ٌميِكَحّريَِع هلل َنإهَّلل ٌتاَمِلَح ٌتَدِفَت 22
 ىه ام ' ...ِهَّللا ُتاَمِلَك ُتَدِفَناًمِرُجْبَأ ُهَعْبَس ... :ىلاعت هلوق نع 1 ماعلا نسحلاابأ

 ناذيس ام ةمحو ةّيربطلا نيعو توهربلا نيعو نيميلا نيعو تيربكلا نيع ىه :لاق

 .«ىصقتست الو انلئاضف كردت ال ىتلا تاملكلا نحن و ناروحاب نيعو ةّيقيرفا ةّمحو

 :ةروهشملا هتّيئات ىف هلي دامح نبا لاق ام نسحأ امو :لوقأ

 تان يطب :تانكأاا و تاسّدقم عيقبلا ىف عاقب

 تاقّتوتملا ىرعلا اهنّمضت ماظع تايآ نافوك ىف و

 تارهاز موجنل اًرماس و سوط و دادغب َننرغ ىفو

 تانطاضلا تانقابلا انبيفاو اهيف تاكربلا دهشت دهاشم

 تاعمال رودب اهنطاوب تاسراد روبق اهرهاوظ

 تارخاز اهيف دوجلا راجحب تايسار اهيف ملعلا لابج

 (ةقاشرلا و ةفاطللا ةياغ ىف ىتَلا ةديصقلارخآ ىلا)

 .؟؟7/نامقل ١.
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 ةليل نيندؤلا ما ةعرتطنملا تيمون تيد حدب ىف "لوقملا رمق فز ىلخلا لاقو

 :هتداهش

 ال و فصاوقلا هكرحت ال لبجلاك جهنلا ىف و فصاوعلا هكرحت ال لبجلاك تنك و»

 حايرلا فصاوقلاو ءفصاوقلا هليزت الو فصاوعلا هكرحتال لامكالا ىفو فصاوعلا هليزت
 ةفصاعلاو فصاعلا حيرلاو دعرلاك توصلا ةديدشو ا اهوحنو نفسلارسكت ىتلا ةديدشلا

 هلزلزت مدعو نيدلا روما ىف مزعلا لامكو نيقيلا ةدشو ناميالا ةوق ىف اللا ههّبش ةديدشلا

 «ةديدشلا حايرلا هكرحتال ثيح لبجلاب تاوهشلا و ضارغالا و تاهبشلا و كوكشلاب اهيف

 ' :ىفاكلا لوصا حرش ىف ىناردنزاملا حلاص ىلوملا لاقو

 تبث نمل برضي لثم ةديدشلا حايرلا ىا «فصاوعلا هكرحت ال لبجلاك تنك» :هلوقو»
 :ياوقلا ةيجيفرت ةلوءارلا هكر تيض ودلع ةزقو دلع لايك و ملقعد اقفل رنا ىف

 باور انف افلم ود لات هلوقويسمت ق مالدلا ضعب هزكالام مالا يهاكو
 ضرالا ةمسق باب ىف راحبلا نم 'رشع عباَرلا دلجملا ىف ىسلجملا هلقن ام ىلع ٍتاخماش

 :لابجلارئاس و فاق لبجركذو مهلاقالا ىلا

 نضال ايو ءانلملا ور ءال والا وب ءانيبالا ينئاوزلا لايبخل الا وك لا سفاقل ا دحملاو
 نم ةياغ لع تفاك ال لالا ةذلف ءابلعلا وباقل نع لاب ايوومعلا ههو انا اينذلا

 اهيلا ئيجتلي امل ةمصاع بارطضالاو ةكرحلا نم اهتحتن نوكي امل ةعنام رارقتسالاو تابثلا

 تببشا (هقلق :رهاظلا) هتلقلق و هبرطضا كلذب نكسيف برهطلا هل بجوي اّمع ناويحلا نم
 روما ماظتنا ىف ببسلا مه ءاملعلاو ءايبنالا تناك امل مث تاهجلا هذه ضعب نم داتزالا

 ظفل ةراعتسا تّحص مرج الف ضرالل داتؤالاك اوناك اهلها لاوحا بارطضا مدعو اينّدلا

 اذا فوهلم لك هيلا ىوأي عينم لبج نالف :لاقي نا فرعلا ىف ّمص كلذلو مهل لابجلا
 .«ضرالا ىف هللا داتوا ءاملعلا و جئاوحلا و تاّمهملا ىف هيلا عجري ناك

 .701/8 ديدج باج .”1 ص ١ج.١
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 «تايداعلا ورز هيلوقا اما

 سابع نبا نع هللا ليبس ىف ودعت وزغلا ىف ليلا ىه» :لاق اميف نايبلا عمجم ىف لاق

 وزغل ةيداعلا ليخلاب هّللا مسقا :اولاق عيبرلا و ةداتق و دهاجم و نسحلاو ةمركعو اطعو

 ةمحمح ال و ليهصب سيل تدع اذا اهفاوجأ توص اهحبض و ًاحبض حبضت ىه ورافكلا

 .«سفن توص نكلو

 :اضيا لاقو

 ورمع نب رذنملا مهيلع لمعتساف ةنانك نم ئح ىلا ةّيرس ُةَْْي هللا لوسر ثعب :ليق»

 اهنع ىلاعت هللا ربخاف ًاعيمج اولتق نوقفانملا لاقف مهعوجررخأتف ءابقنلا دحا ىراصنالا
 «لتاقم نع احبض تايداعلا و :هلوقب

 كلذو مهب عقواف لسالسلا تاذ ىلا 3 ًايع ُهَي ىبنلا ثعب انل ةروسلا تلزن :ليقو
 ىورملاوهو ُهيَِي هللا لوسر ىلا مهنم لك عجرف ةباحصلا نم هريغ ًارارم مهيلع ثعب نأ دعب

 رسا هال لسالسلا تاذ ةوزغلا هذه تيّمسو :لاق ليوط ثيدح ىف الفا هللادبع ىبا نع

 ةروسلا تلزن الو لسالسلا ىف مهتاك نيفتكم لابحلا ىف مهارسا ّدشو ىبسو لتقو مهنم

 هتالص نم غرف اًملف تايداعلاو اهيف أرقو ةادغلا مهب ىلصف سانلا ىلل َُْْي هللا لوسر جرخ

 و هللا ءادعابرفظ ًاّيلع ّنا معن يدي هللا لوسر لاقف - ؟اهفرعن مل ةروس هذه :هباحصا لاق
 .«ىراسالاو مكانغلاب مايا دعب اغا ىلع مدقف ةليللا هذه ىف الك ليئربج كلذب ىنرَشب

 :ةرابعلا هذهب راحبلا رازم نع ىورملا القي نينمؤملاريمال ةيدولوملا ةرايز ىفف

 عيتع هللا ىقر:لابقألا باثك ق سووا نبا ديملاو ةيهشلاو كيفما ينشلا لاقل

 اذه ىف هيلع هللا تاولص نينمؤملاريما راز ٍالِها قداصلا دّمحم نب رفعج نا ىور نيعمجا

 الفا نينمؤملاريما دهشم تيتا اذا :لاقف ىنقثلا ملسم نب دمحمل اهملعو ةرايزلا هذهب مويلا
 .«تايداعلا ةروس هلضف ىف تلزن نم اي كيلع مالسلا (لاق نا ىلا ةرايزلا قاسو)

 :رشع عبارلا ءزجلا ىف 'هيلاما ىف خيشلا لاقو

 710 /ا/ ج١
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 موس دلج «هبدن ىاعد حرش

 مساقلاوبا ىلع أرق دلاولا ديعسلا خيشلا لاق ةثِيِي ىسوطلا ىلعوبا ديفملا خيشلا انربخا»

 ةنسرفص ىف لوحم بابب ضبرلا ىف دادغبب هلزنم ىف عمسا اناو ليكولا دسا نب لبش نبا

 روصنم وبا ىناردابلا دادش نب دمحا نب ىلع نودمح نبرفظ انثدح ةئامعبرا ورشع

 قاحسا نب ميهاربا انثدح لاق ةئامتالثو نيعبراو عبس ةنس نمرخالا عيبررهش ىف ناردابب

 رهش ىف دنواهن ةروك نم ناهديفسالا قاتسر نم نافسرافب هلزنم ىف ىرمالا ىدنوابنلا
 لسعلا ءارغلا ونا فيات ونهم اقدح لاق نيقاعو ةيفستو ىيمع كس نس اشور

 ِتاَيِداَعْلاَو » :لج وزع هللا لوق نع ا هللادبع ابا تلأس :لاق ىلحلا انثدح :لاق

 لاق ايم

 ىهتنا اًملف هباحصا نّبجي ًامزهنم عجرف ةّيرس ىف باطنخلا نبرمع ُهْيِقيَي هللا لوسر هجو

 نيرجاهملا ناسرف نم هديرت نمو تنا ئجهف موقلا بحاص تنا :ىلعل لاق ُهْيَي ىنلا ىلا

 :لاق نيعلا كقرافت الو ليللارس و راهنلا نمكا :هل لاقف ُهِْي هللا لوسر ههجوف ءراصنالاو

 راغا حبصلا هجو دنع ناك اًملف مهيلا (راسف) راصف ُهِيَي هللا لوسر هب هرما ام ىلا ىلع ىهتناف

 .«اهرخآ ىلا «احبض تايداعلا و» :ُةَْتََي هّيبن ىلع هللا لزناف مهيلع

 :(زيربت ةعبط 07 ص) ةلسلسلا ةوزغ باب ىف 'داشرالا ىف هثلي ديفملا لاقو

 ىّمست تناك اها :لاقي و لمرلا ىداو ةوزغ ىف الل نينمؤملاريمأ نم ناك دقو لصف»

 ةلقن ءاوريوزاتالا ياحضا ةلش زد اهقنلا ةقوؤو ءاملعلا هظفحت انياةليلسلا [ كتاذ] ةووغب

 ىف هب دّحوت امو داهجلا ىف هلئاضف لئاميو تاوزغلا ىف الفلا هبقانم ىلا فاضني اً رابخالا
 ذا ًاسلاج موي تاذ ناك ُهيَِيَي ىىنلا نا اوركذريسلا باحصا ّنا كلذو دابعلا ةّقاك نم هانعم

 نرقنووقا لاق 5 ةادنعيضت اود لاق كسلا تقح ا: لاق ديدي نب نجف ىارعأ راج
 الفا. نينمؤملاريمارماف :لاق هل مهفصوو ةنيدملاب (كوتبثي) كوتّيبي نا ىلع اولمع دق برعلا
 :لاق مث هيلع ىنثاو هللا دمحفربنملا دعصف نوملسملا عمتجاف ةعماج ةالصلاب ىداني نا

 ةنيدملاب (مكتبثي) مكتبي هنا معزي مكيلا لبقا دق مكودعو هللاّودع اذه ّنا سانلا اهتا

 ١. العاديات١١.
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 6١عا

 («تايداعلاوروظلا نباي .تايراّذلاو سي نباي .تامكحملا و هط نباي»

 ّجضو ءاوللا هلوانف هللا لوسر اي هل انا :لاقف نيرجاهملا نم لجر ماقف - ؟ىداولل نف

 نم :هل اولاقف ةرحض موقلا ىفاوف ىضف هللا مسا ىلع ضما :هل لاقو لجر ةئامعبس هيلا

 ّناو هل كيرش ال هدحو هللا الا هلا ال اولوقت نا ام يي هللا لوسرل لوسر انا :لاق - ؟لجتلا

 موقت ال عمج ىف اًناف كبحاص ىلا عجرا :هل اولاق .فيسلاب مكتبرضال وا هلوسر و هدبع أدّمح
 نم لجر ماقف - ؟ىداولل نم يي ىنلا لاقف كلذب هِي هللا لوسرر بخاف لجرلا عجرف هل
 هبحاص داع ام لثمل داع مث ىضمو ةيارلا هيلا عفدف :لاق هللا لوسر اي هل انا :لاقف نيرجاهملا

 اياذ انا :لاقف اله نينمؤملاريما ماقف - ؟بلاط ىبا نب لع نيا هِي هللا لوسر لاف لؤالا

 هئعبي ىّتح اهب بضعتي ال ةباصع هل تناكو معن :لاق - ؟ىداولا ىلا ضما :لاق هللالوسر

 ديرت نيا :تلاقف اهنم ةباصعلا سمتلاف 9١ ةمطاف لزنم ىلا ىضف ديدش هجو ىف هيي ىلا
 ىلع ىهو هيي ىىنلا لخدف هيلع ًاقافشا تكبف لمّرلا ىداو ىلا :لاق - ؟ىبا كئعب نياو
 هل لاقف ىلاعت هللا ءاش نا الك - ؟كلعب لتقي نا نيفاختا نيكبت كل ام :اط لاقف لاحلا كلت

 تح ىضف هبي ىنلا ءاول هعمو عجريخ م :لاق هللا لوسر اي ةّنجلاب ىلع سفنتال :الِظ ىلع

 ىلع أكتاو ًافوفص مهّلصو ةادغلا هباحصاب ىلص مث حبصا ىتح ماقافرحسب موقلا ىفاو

 هللا آلا هلا ال اولوقت نا مكيلا ُةييَي هللا لوسر لوسر انا ءالؤه اي :لاقفّودعلا ىلع البقم هفيس

 انا :لاق .كابحاص عجر امك عجرا :هل اولاق فيسلاب مكتبرضا ّالاو هلوسرو هدبع ًادّمح ناو

 بلطملادبع نب بلاط ىبا نب ىلع انا اذه قيسب مكبرضاوا اوملست ىّبح هللاو ال عجرا ال

 و ةعبسو أ ةّنس مهنم لتقف 99! مهعقاوف هتعقاوم ىلع اوؤرتجا مث هوفرع امل موقلا برطضاف

 .ُهيْيَع ىنلا ىلا هّجوتو مكانغلا اوزاحو نوملسملارفظو نوكرشملا مزهنا

 همانم نم ًاعزف هبتنا ذا ىتيب ىف ًالئاق كي هللا هن ناك :تلاق لِي ةملس َّءا نع ىورف

 ًاَّيلع نا ىنربخي لا ليئربج اذه نكل ىراج هللا تقدص :لاق كراج هللا :هل تلقف
 عم نيَّفص هل نوملسملا ماقف 9! أّيلع اولبقتسي نا مهرماف سانلا ىلا جرخ ّمث مداق

 لاقف امهلّبقي هيمدق ىلا ىوها و هسرف نع لّجرت ُهَْْي ىتلاب رصب اًملف ُهِيَِي هللالوسر

 فرصنا و احرف الف نينمؤملاريما ىكبف نايضار كنع هلوسرو ىلاعت هللا ناف بكرا يي هل
 فيك :شيبلا ىف هعم ناك نم ضعبل هِي ىنلا لاقف مئانغلا نوملسملا مستو هلزنم ىلا
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 وه لقب اهيف انب أرق الا ةالص ىف انب َمْوي مل هنا لا ًائيش هنمركتن مل :اولاق - ؟مكريما متيأر
 كضتئارف ىف مه أرقت مل م :هل لاق هءاج اًملف كلذ نع هلأسأس هِي ىنلا لاقف .دحا هللا

 كّبحا دق هللا ناف هيي ينلا هل لاق اهتببحا هللا لوسر اي :لاقف - ؟صالخالا ةروسب لا

 :انكيحا هك

 نب ىسيع ىف ىراصنلا تلاق ام فئاوط كيف لوقت نا قفشا ىنتا الول ىلع اي :هل لاق م
 .كيمدق تحت نم بارتلا اوذخأ آلا مهنمًالمبزمت ال ًالاقم مويلا كيف تلقل مجرم

 اهيف هريغ نم ناك نا دعب ةّصاخ الفل نينمؤملاريمال ةازغلا هذه ىف حتفلا ناكف :لصف

 اهنم لصحي مل لئاضفب اهب ُةْيَي ىنلا حيدم نم اا ىلع ّصتخاو ناك ام داسفالا نم
 .هريغل ءىث

 تايداعلا و» :ِْيَِيَي تلا ىلع لزن ةازغلا هذه ىف نا ةريشلا باحصا نمريثكركذ دقو

 .«اهيف 39 نينمؤملاريما هلعف اميف لاحلاركذ تنّمضتف «خلا ًاحبض

 :انكقنا لاو

 و هيدي نيب اثجف يي ىنلا ىلإ ءاج ًاّيبارعا ّنا كلذو ةلسلسلا ةازغ تناك م :لصف»

 ىداوب اوعمتجا دق برعلا نم موق :لاق - ؟كتحيصن امو :لاق كل حصنال كتئج :هل لاق

 ةعماج ةالصلاب ىداني نا ُهْيَِيََي ىنلارماف هل مهفصوو ةنيدملاب كوتّيبي نا ىلع اولمعو لمرلا

 هللا ودع اذه نا سانلا اههتا لاق مث هيلع ىنثاو هللا دمحفربنملا دعصو نوملسملا عمتجاف

 :اولاقف ةّفصلا لها نم ةعامج ماقف - ؟مهل نف (مكتبثي) مكتبي نا ىلع لمع دق مكودعو

 نينامث ىلع ةعرقلا تجرخف مهنيب عرقاف تئش نم انيلع لوف هللالوسر اي مهيلا جرخن نحن

 ميلس ىنب ىلا ضماو (ةيارلا) ءاوللا ذخ :هل لاقفركبابا ىعدتساف مهريغ نمو مهنمًالجر
 رجشلاو ةراجحلا ةريثك تناكو مهضرا براق ىّتح موقلا هعمو ىضف ةّرحلا نم بيرق مهّئاف

 اوجرخ رادخنالا داراو ىداولا ىلاركبوبا راص اًملف بعص هيلاردحنملاو ىداولا نطبب مهو

 ىلع (اودرو) اومدق اًملف موقلا نمركبوبا مزهناو ًاريثك اعمج نيملسملا نم اولتقو هومزهف هيلا

 بهذ اًملفرجشلاو ةراجحلا تحت هلاونمكف مهيلا هثعبو باطخلا نبرمعل هدقع ُةْْدَي ىنلا

 اي ىنثعبا :صاعلا نب ورمع هل لاقف كلذ ُةْيَْي هللا لوسر ءاسف هومزهف هيلا اوجرخ طببيل



 عا؟ ١

 ىلاراص اًملف هاّصوو ةعامج عم هذفناف مهعدخا علف ةعدخ برحلا ّناف مهلا هللا لوسر

 وعدي مايا لِيَ هللا لوسر ثكمو ةعامج هباحصا نم اولتق و هومزهف هيلا اوجرخ ىداولا

 . مهيلع

 ءامسّسلا ىلا هيدي عفر متر اَرفريغ ًارارك هتلسرا :لاق مث هل دقعف ذه نينمؤملاريما اعد مث
 هللا ءاش ام هل اعدف لعفاو هب لعفاو هيف ىنظفحاف كلوسر ىلا ملعت تنك نا مهللا :لاقو

 و بازحالا دجسم ىلا هعم غلبو هعييشتل هي هللا لوسر جبرخ و بلاط ىبا نب ىلع جرخو

 د هللا وسر هعّيشف ةّيطخ ةانق هدي ىفو ناينامي نادرب هيلع بولهمرقشا سرف ىلع اللا ىلع

 ابكنتم قارعلاوحن مهب راسف صاعلا نب ورمع ورمعوركبابا ذفنا نميف هعم ذفناو هلاعدو

 مهبراسف ةضماغ ةّجحم ىلع مهب ذخا مث هجولا كلذريغ مهب ديري هنأ اوّنظ ىّتح قيراقلل

 رما ىداولا نم برق اًملفراهنلا نمكيو ليللاريسي ناك و همث نم ىداولا لبقتسا ىّتح

 مهنم ةيحان ماقاف مهماما ذبتناو اوحربتال :لاقو ًاناكم مهفّقوو ليخلا اونكعي نا هباحصا

 هذهب ملعا انا :ركب ىنال لاقف هل نوكي حتفلا َّنا كشي مل عنص ام صاعلا نبورمع ىأر اَملف

 تجرخ ناف بائذلاو عابضلا ىهو ميلس ىنب نم انيلع دشاوه ام اهيفو ىلع نم دالبلا
 ملف لاطاف همّلكفركبوبا قلطناف :لاق ىداولاولعن اّنع لخي همّلكف انعطقت نا تفخ انيلع

 لاقف أدحاو افرح ىنباجا ام هللاو ال :لاقف مهيلا عجرف ًادحاو افرح الفا نينمؤملاريما هبجي

 لثم هب عنصف هبطاخفرمع قلطناف هيلع ىوقا تنا :باطخلا نبرمعل صاعلا نب ورمع
 نا ىغبني ال هّنا :صاعلا نب ورمع لاقف هبجي مل هّنأ مهربخاف مهيلا عجرفركب ىباب عنصاام

 يلي هللا لوسر انرما لعفن ام هّللاو ال :نوملسملا هل لاقف ىداولاولعن انب اوقلطنا انسفنا عّيضن

 ىّتح كلذك اولازي ملف - ؟عمسن و كل عيطنو هرما كرتنف هل عيطنو اها ىلعل عمسن نا

 تلزن و مهنم ىلاعت هللا هنكماف نوّراغ مهو موقلا سبكفرجفلاب اف نينمؤملاريما ّسحا

 نا مهرماو حتفلاب هباحصا ُةيِيَي ىتلارشبف «اهرخآ ىلا ًاحبض تايداعلاو» يي ىبنلا ىلع
 .«(مّدقتملا همالك ىف امرخآ ىلا) نينمؤملاريما اولبقتسي

 ':تايداعلا ةروس ىف هريسفت ىف تارف لاقو

 .ديدج باج 017” صو .5371.355 ص ١.



 ١ع

 لَو نونلا اعد :لاق ساّبع نبا نع ًانعنعم ىفوكلا ميهاربا نب تارف انثدح :مساقلاوبا لاق»

 اعد ّضث اهّدرف ةيارلا هاطعافرمع اعد مث اهّدرف ةيارلا هاطعاف لسالسلا تاذ ةوزغ ىلاركبابا

 ةيارلا نم هنكماف 34 بلاط ىبا نب ىلع نينمؤملاريما اعدف عجرف ةياّلا هاطعاف ديلولا نب دلاخ
 39١ بلاط ىبا نب ىلع نينمؤملاريما قلطناف :لاق هوعيطيو هل اوعمسي نا مهرماو هعم مهرّيسف
 اولزني نا مهرماف :لاق .لبج آلا مهنيب و هنيب نكي ملف موقلا ىلا ىهتنا ىّبح هعم مهوركسعلاب
 ىلا نورت امرمع اي تناوركبابا اي :ديلولا نب دلاخ لاق مكتاود اوبكرا :مه لاقف لبجلا لفسا ىف

 ىدحا ىلع هنم نحن عابسلاريثك ماهلاريثك تاّيحلا ريثك داو ىف انلزنا - ؟انلزنا نيا مالغلا اذه

 انّودع انب ملعي اما و انّاودرقعتو انرقعت تاّيح اّماو انّاود لكأيو انلكأي عبس اما لاصخ ثالث

 ريثك ماا ريثك عابسلاريثك داو ىف انتلزنا ىلع اي :اولاقف ىلع ىلا اًؤاجف :لاق هيلا انب اوموق انلتقيف
 رقعتو انرقعت تاّيحوا انباود لكأيو انلكأي عبس اَمأ لاصخ ثالث ىدحا ىلع هنم نحن تايجحلا

 اوعمست نا ُهيَِي هللا لوسر مكرما دق سيلا :ىلع مهل لاقف :لاق انلتقيف انيليف انودع ملعيوا انباود

 ديلولا نب دلاخ مهّرفتساف ضزالا مهلمحت تباف اوعجرف اولزناف :لاق .ىلب :اولاق ؟ىنوعيطتو ىل

 هيَ هللا لوسر مكرما دق سيلا :لاقف مالكلا كلذ هيلع اوّدرف هيلا اًواجف :لاق هيلا انب اوموق :لاق

 دلاخ مهّرفتساو اوداقني نا اوباف :لاق اوعجرف :لاق .ىلب :اولاق - ؟ىنوعيطتو ىل اوعمست نا

 اوعمست نا هيي هللا لوسر مكرمأ دق سيلا :مهل لاقف مالكلا كلذ لئثم اولاقف ةئلاث ديلولا نب
 مهو اولزنف :لاق سأب مكيلع سيل مكيف هللا كراب اولزناف :لاق .ىلب :اولاق ؟ىرما اوعيطتو ىل
 كراب اوبكرا :مهل لاقرحسلا ىف ناك اذا ىّتح ىلصي ًامئاق هتليل 9 ىلع لاز امو :لاق نوبوعرم
 اوعزنا :مه لاق مهيلع فرشاو موقلا ىلع ردحنا اذا ىّتح لبجلا علطاو اوبكرف :لاق مكيف هللا

 اوّلوف مهويخ ليهص ليخلا عمسي تلهصف :لاق ثانالا حير ليخلا تّمشف :لاق مكاود ةّمكا
 :دّمح اي :لاقف ُةْييََي ىنلا ىلع ليئربج طبهف :لاق مهيرارذ ىسو مهتلتاقم لتقف :لاق نيبراه

 ديقلا «ًاعنج هب نسف اعف هب نأ احْبُص ِتاَيُِمْلاَد أحَد ِتاَروُمْلاَ ًاسْبَص ِتايِداَعْلاَو
 «ةراشبلا هءاجو :لاق ةبعكلا برو موقلا طلاخت :ُيَيي هللا لوسر لاقف :لاق

 .انه دعب ام ىف اهلقننس تارفلاريسفت ىفرخآ تاياور كانهو

 ١ .تايداعلا 6.



 ١0 ءو

 («تايداعلاوروظلا نباي .تايراّذلاو سي نباي .تامكحملاو هط نباي»

 :تايداعلا ةروس ىف هريسفت ىف ىمقلا ميهاربا نب ىلع لاقو

 نع دمحا نبرفعج انثدح احدق تايروملاف احبض تايداعلاو .ميحرلا نمحرلا هللا مسب))

 ىبا نعريصب ىبا نع هيبا نع ةزمح ىبا نب ىلع نب نسما انثدح :لاق ىسوم نب هللاديبع

 لها ىف تلزن ةروسلا هذه :لاق احدق تايروملاف احبض تايداعلاو» :هلوق ىف الفا هللادبع
 انثا اوعمتجا سبايلا ىداو لها ّنا :لاق - ؟مهتّصقو مهاح ناكامو :تلق :لاق سبايلا ىداو

 لذخي الو لجر نع لجر فّلختي ال نا ىلع اوقفاوتو اودهاعتو اودقاعتو سراف فلارشع

 ًاّيلعو أدّمح اولتقيو دحاو فلح ىلع مهلك اوتومي ّتح هبحاص نم لجرّرفي الوأدحا دحا

 ركبابا ثعبي نا هرمأو اوقفاوتو هيلع اودقاعت امو مهتّصقب هربخاف ُةِلْيَي دّمحم ىلع ليئربج لزنف
 هللا دمحفربنملا هوي هللا لوسر دعصف راصنالا و نيرجاهملا نم سراف فالآ ةعبرا ىف مييلا

 ىداو لها ّنا ىنربخا دق الكا. ليئربج ناراصنالاو نيرجاهملارشاعم اي :لاق مث هيلع ىنثاو

 مهنم لجر ردغي ال نأ ىلع اودقاعتو اودهاعتو اوّدعتسا دق سراف فلارشع ىنثا سبايلا

 رّيسا ىلا ىنرماو لِي بلاط ىبا نب ىلع ىخاو ىولتقي ىّتح هلذخي الو هنعّرفي الو هبحاصب

 مسا ىلع مهيلا اوضه او مكودعل اوّدعتساو مكرما ىف اوذخف سراف فالأ ةعبرا ىفركبابا مهلا

 هللا لوسررماو اوئّيهتو مهتدع ىف نوملسمللا ذخاف «ىللاعت هللا ءاش نا نينثالا موي هتكربو هلل

 مهعقاو ّآلاو كوعياب ناف مالسنلا مهيلع ضرعي نا مهأر اذا هنا هب هرما اميف ناكو هرمابركبابا
 وركبوبا ىضفف .مهرايدو مهعايض برخو مهلاوما حبتساو مهيرارذ بساو مييلتاقم لتقاف

 ىلا اوهتنا ىتح ًاقيفر ًاريس مه.ريسي ةئيه نسحاو ةّدع نسحا ىف راصنالاو نيرجاهملا هعم

 جرخ مهنم ًابيرق هباحصا وركبوبا لوزنو مهيلع موقلا لوزن موقلا غلب اّملف سبايلا ىداو لها
 متنا نم :مهل اولاق مهوفداص اًملف حالسلا ىف نيججدم لجر اتئام سبايلا ىداو لها نم مهيلا

 رفن ىفركبوبا مهيلا جرخف هملكن ىّتح مكبحاص انيلا جرخيل ؟نوديرت نياو متلبقا نيا نمو
 :لاق ؟انيلع كمدقا ام :اولاق ُيَِي هللا لوسر بحاص ركبوبا انا :مهل لاقف نيملسملا هباحصا نم
 دهام كلر هرفلملا هيف ل هو اق واخ وتعني اننا كرلع شرعا اللا ويسر قولا

 ةبارقو ةّسام محر الول ىّرعلاو تآللاو :هل اولاق مكنيبو اننيب برحلاف آلا و مهيلع ام مكيلع

 و كعم نمو تنا عجراف مكدعب نوكي نمل ًاثيدح نوكت ةلتق كععم نم عيمجو كانلتقل ةبيرق



 0١عع

 موس دلج .هبدن ىاعد حرش

 اي :هباحصالر كبوبا لاقف بلاط ىبا نب ىلع هاخاو هنيعب مكبحاص ديرن انا اًناف ةيفاعلا اوحبرا

 اوعجراف نيملسملا نم مكناوخا نع مكراد تأن دقو مكنم ّدعاو ًافاعضا مكنمرثكا موقلا موق

 هب كرما امو هللا لوسر لوق تفلاخركبابا اي تفلاخ :ًاعيمج اولاقف موقلا لاح هللا لوسر ملعن

 ىري دهاَشلاو نوملعت ال ام ملعا ىلا :لاقف هللا لوسر لوق فلاخت الو موقلا عقاوو هللا قتاف

 ّدر امو هل موقلا ةلاقم ُهيِيَي ىتلاربخاف نوعمجا سانلا فرصناو فرصناف بئاغلا ىري الام

 اميف ًايصاع ًايلاو ىل تنكو هب كترما ام لعفت لو ىرما تفلاخر كبوبا اي :لاقفركبوبا مهيلع

 ىلا نيملسملارشاعم اي :لاقف هيلع ىنثاو هللا دمحفربنملا دعص ىّبح ُةْْدَي ئدنلا ماقف .كتترما

 ناف هللا ىلا مهوعديو مالسالا مهيلع ضرعي ناو سبايلا ىداو لها ىلاريسي ناركبابا ترما
 هولبقتسا امو مهمالك عمس اّملف لجر اتأم هيلا مهنم جرخو مهيلاراس هّناو مهعقاو الا هوباجا

 نرما ليئربج ّنأو ىرما عطي ملو ىلوق كرتو مهنم بعرلا هلخدو (هردص) هرحس خفتنا هب

 هللا مسا ىلعرمع ايرسف سراف فالآ ةعبرا ىف هباحصا ىف هناكمرمع مهيلا ثعبي نا هللا نع

 جرخف ,ركبابا هبرما امب هرماو ,ىناصعو هللا ىصع دق هتاف كوخاركبوبا لمع امك لمعتالو

 و موقلا فراش ىّتح مهريسم ىف مهنودصقيركب ىبأ عم اوناك نيذّلاراصنالاو نورجاهملاورمع

 ركب ىنال مهتلاقم لثم هباحضالو هلاولاقف لجر اتأم مهيلا جرخ هنوريو مهاري ثيح ًابيرق ناك
 بربي عجر و مهعمت. و موقلا ةّدع نم ىأر ام هبلقريطي نا داكو هعم سانلا فرصناو فرصناف

 نوملسملا فرصناو فرصنا دق هّناورمع عنصامب ع أ دمحم بخاف الفا ليئربج لزنف مهنم

 دق هّنأو هنم ناك امورمع عنص امب مهربخاو هيلع ىنثاو هللا دمحفربنملا يِيَي ىنلا دعصف هعم

 هبحاص هب هربخا ام لثمب هربخاف هيلع مدقف ىلوقل ايصاع ىرمال افلاخم هعم نيملسملاب فرصنا
 هللا حّبق الا كيأرب تلمعو ىلوق تفلاخو ىنتيصعو هشرع ىف هللا تيصعرمع اي :هل لاقف

 ّنا ىنربخاو نيملسملا ءالؤه ىف بلاط ىبا نب ىلع ثعبا نا ىنرما دق 381 ليئربج ناو كيأر

 ةعبزالا هباحصاورمع وركبابا هب ىصوا امب هاصواو ًأّيلع اعدف هباحصا ىلعو هيلع حتفي هللا

 راسفراصنالاو نورجاهملا هعمو ىلع جرخف هباحصا ىلعو هيلع حتفيس هللا ّنا هربخاو فالآ

 نم اوهطتتو نأ اوفا قع رتل ىف يع انتا هلا كال ورييج ورك قار يسربف ريس عب

 حتفيس هللا نا ىنربخا ورماب ىنرما دق هللا لوسر ناف اوفاخت ال :مهل لاقف مهتاود حت و بعتلا



 ١6 عال

 يي ب77 2 يس ب يك حبب
 «تايداعلاوروظلا نباي .,تايراذلاو سي نباي .تامكحملاو هط نباي»

 كلذ ىلع اوراسو مهبولقو مهسوفن تباطفريخ ىلا وريخ ىلع مكناف اورشباف مكيلع ولع

 لها عمسو اولزني نا هباحصارمأ مهاريو هنوري ثيح هيت يرق اوناك اذا ىّتح بعتلا وريسلا

 ىف نيكاش لجر اتأم مهنم مهيلا جرخف هباحصاو بلاط ىبا نب ىلع مدقمب سبايلا ىداولا

 و متلبقا نيا نمو متنا نم :مهللاولاقف هباحصا نمرفن ىف مهيلا جرخ ىلع مهأر اًملف حالسلا

 مكوعدأ مكيلا هلوسرو هوخاو هللا لوسر ّمع نبا بلاط ىبا نب ىلع انا :لاق - ؟نوديرت نيا

 مهيلع ام مكيلعو نيملسملل ام مكلو هلوسرو هدبع ًادّمحم ناو هللا آلا هلا ال نا ةداهش ىلا

 اماذه انيلع تضرع امو كتلاقم انعمس دق انتبلط تناو اندرا كايا :هلاولاقفّرش وريخ نم

 انثا ملعاو :ناوعلا برحلل ّدعتساو كرذح ذخف كبحاص الو كيلع لمعن امب الو انقفاوي ال

 كنيبو اننيب اميف انرذعا دقو ةوحض ًادغ كنيبو اننيب اميف دوعوملاو كباحصا ىلتاقو كيلتاق
 نيملسملاو هتكئالمو هّللاب نيعتسا اناف مكعمجو مكترثكب ىنودّدهت مكليو :اللا ىلع مه لاقف

 .هزكرم ىلا لع فرصناو مهزكارم ىلإ اوفرصناف ,ميظعلا نلعلا هللاب لا ةوق الو لوح الو مكيلع
 قشنا اَملف اوجرسيو اوّسحيو اومضقيو مهتاود ىلا اونسحي نا هباحصارما ليللا َنِح املف

 اف لينخلا مهتئطو ىتح اوملعي ملف هباحصاب مهيلعراغ مث سلغب سانلاب ىلص حبصلا دومع
 لبقاو مهرايد برخو مهلاوما حابتساو مهيرارذ ىسو مهيلتاقم لتق ّتح هباحصارخآ كردا

 .هعم لاومالاو ىراسالاب

 ربنملا دعصق نيملسملا ةعامجو لع ىلع هللا حتف امب هللالوسرربخاف ليئربج لزنو
 بصي مل هّنا مهملعاو نيملسملا ىلع هللا حتف امب سانلاربخاو هيلع ىنثاو هللا دمحف

 هيقل ىتح نيملسملا نم ةنيدملا لها عيمج ىف ًاّيلع لبقتسي جرخف لزنو نالجر آلا مهنم

 لّبق و همزتلا ىتح ُْيَْي ىبنلا لزنو هتّباد نع لزنًالبقم ىلع هآر اًملف ةنيدملا نم لايما ىلع
 و ةمينغلاب لبقاف ُةَْيَي هللا لوسر لزن ثيح ىلع ىلا نيملسملا ةعامج ءاجف هينيع نيب ام

 .سبايلا ىداو لها نم هللا مهقزر امو ىراسالا

 لثم اهتافربيخ نم نوكي ناآلا ّق اهلثم نوملسملا منغ ام :دّمحم نبرفعج لاق مث

 و لاجرلاب ودعت ليخلا تايداعلاب ىنعي «احّبَصض ِتاَِّداَعْلاَو » :مويلا كلذ ىف هللا لزنافربيخ

 ١ العاديات.١.
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 َاحْبُص ِتاَريِغُمْلاَف © احْدَف ِتاَيوُمْلاَف ًاحدق تايروملاف» اهمملو اهتنعا ىف اهحبض حبضلا
 قرثا ليخلا لاق ع ؟«ًاعْقَت ِهب َنكَأ » :هلوق :تلق ءًاحبص مهيلع تراغأ اهئا كربخا دقف «

 9 و

 «"دونكل ِهْبَرِل َناَسْنإلا َنإ» :هلوق :تلق «" ًاعَمَجِوب َنظَسَوَف » ًاعقن ىداولاب

 ىداو ًاعيمج ادهش دق ًاعيمج امهينعي :لاق «ثٌُديِهَّشَل كلذ ىىَع ُهَّنِإَو » روفكلا :لاق
 و روُبُقْلا يف اًمَرِثعُب ادِإ ُمَلْعَيالَف » :هلوق :تلق نيصيرحل ةايحلا بحل اناك و سبايلا
 اناك ةّصاخ نانثالا ىف تلزن :لاق - ؟«ٌر يبخل ِذِئَمْوَي ْمِب َمُبَّبَر نور وُدَّصلا يف اَمَلَصُح

 ىداو لها ةّصق هذهف امهاعف و امهربخ هللا ربخاف هب نالمعي و ءوَسلا ريمض نارمضي

 .تايداعلا ريسفت و سبايلا

 بالكلا حابض حبضلا ىف مهيلع اودع ىا ًاحبض تايداعلاريسفت ىف ميهاربا نب ىلع لاقو
 اهنم حدقني ناك ليلا كبانس اهتئطو اذاف ةراجح اهيف مهدالب تناك ًاحدق تايروملاف اهتوص
 ليلا ضكر نم ةربغلا تراث :لاق اعقن هب نرئاف ةراغلاب مهحّبص ىا ًاحبص تاريغملاف نانلا
 ناذللا امهو روفك ىا دونكل هّيرل ناسنالا نا مهعمجب نيكرشملا طسوت :لاق ًاعمج هب نطسوف

 ريغ ىلع مهب ذخا دق نع ناكو هادسح اّمت قيرطلا عدي نا نينمؤملاريما ىلع اراشاو ارما
 نا :ركب ىنال صاعلا نب ورمع لاقف موقلابرفظي هنأ املعفرمع وركبوبا هيف ذخا ىذلا قيرطلا

 هيلا ايشف عابسلا نم هيف نمؤي ال عبسم قيرط اذهو قيرطلاب هل ملع ال ثدح مالغ اَيلع
 .قيرطلا ىلا تعجرولف عبسم قيرط هيف تذخا ىذلا قيرطلا اذه نسحلاابا اي:هل الاقو
 عنصا امب ملعا ىّئاف اعيطاو اعمساو امكينعي ال اّمع امك و امكلاحر امزلا :نينمؤملاريما امه لاقف

 بح ىئنعي ديدشلر يخلا ٌبحل هناو ةوادعلا ىلع ىا ديهشل كلذ ىلع هتناو :هلوقو .اتكسف

 ىف ام لصح وروبقلا ىف امرثعب اذا ملعي الفا :لاقف امهسفنا ىلع عابسلا افاخ ثيح ةايحلا

 .«ريبخل ذئموي مهب مهجر ّنارهظيو عمج ىارودصلا

 مو” :تانداعلا ١

 .؟ «تايداعلا ."

 .0 ؛تايداعلا .*

 .8 .تايداعلا .؟

 .ا/ .تايداعلا .6

 ١١.9. .تايداعلا .ع



 0ع

 «تايداعلاوروظلا نباي ,تايراّذلاو سي نباي .تامكحملاو هط نباي»

 '.عجارف تايداعلا ةروس ىف هريسفت ىف تارفلا اهلقن ةياورلا هذهو

 لَ ىنلا تازجعم لصف ىف لؤالا بابلا ىف 'حئارجلا و جئارخلا ىف هلي ىدنوارلا لاقو

 اذا ىتحركبوبا اهبراسو ةيارلا دقعو لسالسلا تاذ ةّيرس ثعب اخ هيلي ىنلا نأ :اهنمو»

 ريع يا ةخاق هامل هلا نوفلملا لطب لر وزير دل يع رصلا نيكل ايديز
 ةيارلا ذخافرمع داعف مهيلا نوملسملا لصي ملو اوزّرحتف مهربخ مهب لصتاف ةيرّسلا عم جرخو

 ّمضو الفلا بلاط ىبأ نب ىلع ىلا ةيارلا ملسف داعو اومزهئاف ةيرّسلا ىف جرخف صاعلا نب ورمع

 ًابيقر اوماقا دق نوكرشملا ناكو ةيرّسلا كلت ىف ناك نمو صاعلا نبورمعورمعوركبابا هيلا
 و مهرذح نوذخأيف ةّداجلا ىلع ةنيدملا نم مهيلا جرخيركسع لك ىلا نورظني مهلابج ىلع

 ورمع ىأر اًملف لابجلا نيب ةيدوالا ىف ةّيربلاب ذخاو ةّداجلا كرت 991 ىلع جرخ اًملف مهدادعتسا

 رخو ور بصو ركب نال لاقوهدمست نيرتلظ سانلا لع نال ملغ دق دقو ىضاغلا ىب

 ىذّلا قيرطلا اذهو هنم اهب فرعا نحنو كلاسملا هذهب هل ةربخ الّرغ لجر ًاَيلع ّنا :ةيرسلا
 عجري نا هولأساف ّودعلا نم هنورذاحي امم ّدشا اهتّرعم نم سانلا قلتسو عابستلار يثك هيف هججوت

 نمو ىنعبّتيلف مكنم هلوسرلو هلل اعئاط ناك نم :لاق كلذ نينمؤملاريما اوفّرعف ةدابجلا ىلا هنع

 لابجلا نيب مهبريسي ناكو هعم اوراسو اوتكسف ىّبع فرصنيلف هلوسرو هللا ىلع فالخلا دارا

 سبك نا ىلا راس ورينانّسلاك اهيف ىتَلا عابّسلا تراص ورابلاب ةيدوالا ىف نمكيو ليللا ىف
 هّلك كلذزاحف لاومالاو ىرارذلاو لاجرلابرفظف حبّصلا تقو نونمأ نوّراق مهو نيكرشملا

 ةحيبصلا تناك اًملف لسالسلا تاذ ةازغ تيم كلذلف لسالسلاك لابحلا ىف لاجرلا ّدشو

 ىلصو ىلا جرخ لحارم سمخ كانه ىلا ةنيدملا نموّودعلا ىلع نينمؤملاريما اهيفراغا ىتَلا
 تقولا اذه ىف نع هللا اهزنا ةروس هذه :لاقو ىلوالا ةعكرلا ىف تايداعلاو أرقورجفلا سانلاب
 هللا دسح لعل صاعلا نب ورمع دسح لجوزع هللا لعجف ّودعلا ىلع ىلع ةراغاب اهيف ىنربخي

 وه ذا انهيه صاعلا نب ورمعوهو دوسحلا دونكلاو «دونكل هّبرل ناسنالا ّنا» :ىلاعت هللا لاقف

 .«هللا هدّده مث عابسلا نم فوخلارهظا نيح (ةايحلا) دوسحلا وه ورينلا بحي ناك

 .ديدج باج 044 ص ١.

 .تاملك رد ىياهتوافت اب ١//181. ديدج باج .ىئبمب باج ١؟ ص .؟
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 :تايداعلا ةروس ليوأت ىف (دئاوفلا عماج زنك) ةرهابلا تايالا ليوأت ىفو

 هللا ليبس ىف اهتابكرب ودعت ىتَلا ةيداعلا ليخلاب مسقا هناحبس هللا نا (تايداعلاو)»

 ورانلل حداقلاوهو ىروملاو (ًاحدق تايروملاف)ودعلا دنع ىلاعلا اهسفنوهو (ًاحبض)
 ليخلا هذه ىا (ًاحبص تاريغملاف) اهرفاوحب ةراجحلا نمرانلا حدقت لينخلا هذه نا هانعم

 نمراثملارابغلاوهو عقنلا تراثا اما (ًاعقن هب نرئاف) حبصلا تقو موقلا ىلع تراغا دق

 عمجم وهو هطسو ىف برضو موقلا هيف ىذَلا ىداولاب ىا (ًاعمج هب نطسوف) اهرفاوح

 زاجملا ليبس ىلع ليخلاب هناحبس هللا مسقا امناو مهبرفظلا ىلا ةراشا كلذ ىفو .موقلا

 اهب مسقا اتمنا و ةيرقلا باحصا ىا ةيرقلا لئسا و لثم ليلا باحصا و لينحلا باكرب ىا

 و حتفلاو مهيلعرّمؤملا مهريمأ لضفل هب اولَّضف امناو ةّصاخ نونمؤملا مهو اهباك لضفل

 ىمستت ةازغلا هذهو اها بلاط ىبا نب نعّأمح ًاّمح نينمؤملاريماوهو هيلا بوسنمرفظلا

 ءاج :ليق مهريغو انباحصا اهركذ ةروهشم ةّصقلاو ىداولا ىف ام مساب لسالسلا تاذ

 .«(ثيدحلا) برعلا نم ةعامج ّنأ :هل لاقو ُهْيَيَي ىنلا ىلا ىبارعا

 .عجارف تايداعلا ةروس ىف تارفلاريسفت ىف تدرو دق ةياورلا هذهو

 اننا لاقاو

 هللادبع نع قاحسا نب ميهاربا نع ةذوه نب دمحا نع سابعلا نب دّمحم ىور و»

 هللا لوق نع هتلأس :لاق 9 رفعج ىبا نع ديزي نبرباج نعرمش نب ورمع نع داّمح نب

 ىروت :لاق ًاحدق تايروملاف اهافق ىف ليخلا ضكر :لاق «احبض تايداعلا و» :لجوزع
 رثا :لاق ًاعقن هب نرثاف ًاحابص ذهب لع راغا :لاق ًاحبص تاريغملاف اهرفاوح نمرانلا دقو
 هب طسوت لاق اعمج هب نطسوف مهئامدب اوعقنتسا ىتح تاحارجلا هباحصاو ا اع مهم
 كلذ ىلع هناو دونكل هبرل اثالف نا :لاق دونكل هّترل ناسنالا ّنا مهرايد هباحصاو ا ىلع
 .«إلفإ نينمؤملاريما كلذ :لاق ديدشل ريخلا بحل هناو هيلع ديهش هللا نا :لاق ديهشل

 ':لسالسلا ةازغ ىف اغا نينمؤملاريما نمرهظ ام لصف ىف بقانملا ف بوشارهش نبا لاقو

 لتاقمو ءاْئا قداصلا نع امهدانساب رافحلا حتفلاوبا و ليكولا لبش نب مساقلاوبا»
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 نجاجلا وزولملا اسك او دلار وسن نياك يكمل واط خبال 2

 ركبابا ُهَي ىتلا ذفنا :هّئا ساّبع نباو حلاصوباو ىَّدَسلاو ىروثلاو عيكوو جاَجَرلاو

 نم اولتق و هومزهف هيلا اوجرخف رادحنالا دارا و ىداولا ىلا راص اًملف لجر ةئامعبس ىف

 نب ورمع لاقف ًامزهنم عجرف رمع ثعب ُهيْثَي ىلا ىلع اومدق اًملف ًاريثك ًاعمج نيملسملا
 .ًايزهتم عجرذ هقعبف مهعدخا ءاحلو ةعرخ برمملا قفل لوسرت اهي قمنا :ضانلا

 :لاق و 99 ًاّيلع اعدف كلذ ُهيَِي ىنلا ءاسف كلذك داعف ًادلاخ ذفنا هنا :ةياور ىفو

 ريسي قيرطلا نع ابكنتم موقلاب راسف بازحالا دجسم ىلا هعيشف رارف ريغ ًاراّرك هتلسرا
 مث هف ىداولا لبقتسا ىّتح مهب راسف ةضماغ ةّجح ىلع ذخا ٌمثراهنلاب نمكيو ليّللاب

 يتم ةيحان ءاقأو:وهماما دوناو ايهيرف ل: لاك: ناكم ق ىينقوا و ليخلا اوكي. نأ مهرمأ

 اما عابسلاو ماوهلاو تاّيحلا ريثك داو ىف مالغلا اذه انلزنا :رمع لاق ةياور ىفو ءدلاخ لاقف

 انلتقيو انيتايف انّودع انب ملعي اّماو انّباودرقعتو انرقعت تاّيح اّماو انباود لكأيو انلكأي عبس

 هّنا :صاعلا نب ورمع لاقف هبجي ملفرمع همّلكف هبجي ملفركبوبا همّلكف ىداولاولعن هوملكف
 .نوملسملا كلذ ىباف ىداولا ولعن انب اوقلطنا انسفنا عّيضن نا ىغبني ال

 اَملف :اولاق مهلمحم نا ضزالا تبا هنا مالّسلا مهيلع تيبلا لها تاياور نمو
 و موقلا ىلع ردحمنا اذا ىّتح لبجلا علط و مكيف هللا كراب اوبكرا :لاق رجفلا اق ّسحا

 ثانالا حير ليخلا تّمشف :لاق مكباود (ةمكع) ةّمكا اوكرتا :مهل لاق مهيلع فرشا

 .نيبراه اوّلوف مهليخ ليهص موقلا عمسف تلهصف

 انا ءالؤه اي :لاقف (نوداغ) نوّراغ مهو موقلا سبك ها :جاجيلاو لماقف نار فو

 نفيسلاب كتيرتجألا وبهللا لوصر دكت: نا وندملا الازدلا ل اونوقت نأ كيلا هللا وسو كوس

 َنِلع انا فرصنا ال ىنتا :94/ لاقف .انمواقت ال كناف ةئثالث فرصنا امك اّنع فرصنا :اولاقف

 :اِفا. لاقف حلّصلا اوبلط و هوحصانو ةعبَسلا ءادشالا هيلا جرخو اوبرطضاف بلاط ىبا نب

 نب دعسوهو مهرخا مهّدشا ناك و دحاو دعب دحاو هيلا زربف ةمواقملا اّمِإو مالسالا اَمِإ

 مهضعب و نصحلا ىف مهضعب لخدو اومزهناف مهلتقف نصحلا بحاصو هو ىلجعلا كلام

 .نئازخلا حيتافمب هوتاو اوملسأ مهضعب و اونمأتسا

 ىربخا :لاقف - ؟كل ام كراج هللا :تلقف ةلوليقلا نم هيي ىنلا هبتنا :ةملس ما تلاق
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 .ًاحبض تايداعلاو تلزنو حتفلاب ليئربج

 :بتاكلا روصنموبا

 اهوق .تانيووملا ب قب انه ًاحبض تايداعلاب مسقا

 :ىندملا

 احيضانغا ذأ ابلغ ىفت اهي تايواقلا و ةلوقاو

 احرجلا و اهب لتقلا رثكاف ًاحفك اهانشف ملس ىلع

 نومنان شرفلا ىف متناو

 ىأر اَملف مهمدقت ُهْيَِي ىنلا و هلابقتساب مهرما و كلذب هباحصا ُهِيِيَي ىنلا رشبف

 نايضار كنع هلوسر و هللا ناف بكرا :ِيِيَي ىنلا لاقف هسرف نع لجرت ىبنلا 34 نع
 نم فئاوط كيف لوقت نا قفشا ىلا الول لع اي :ُيِيَي ىنلا لاقف ًاحرف 39 ىلع ىكبف
 (ربخلا) حيسملا ىف ىراصتلا تلاق ام ىتَما

 :ىنوعلا

 امادقالا و ّركلا ةامكلا ىبأ و اننقلا ترخاتتت اذا ةاوسبن اذ قم

 اماجحالا و جاجصتلا اهناسرف ترهظاو ديدحلا قلح تلصلصتو

 اماتق هوجولا و رفاغملا قوف اهعقنل جاجعلا تحت نم تيأرو
 ع

 هتيار و هفيسب هلالا فشك

 اغولا همحقي ليئربج هريزو و

 :ىريمحلا

 ميلس نم لسالسلا تاذ ىفو

 ًارمعو صفح ابا اومزهدقو

 اطهر راصنالا نم اولتق دقو

 ًاماخض ةخيشم توملا دازأ

 .مق باج ١0.157*1. ص "” ج بقانملا ١.

 اماصمصلا ىورجو داوجلا ىمظي

 اماحقا اغولا لاكيم و ًاعوط

 ريبملا توملا مهاتا ةاذع

 اوريطتساف ًاررم هبحاص و
 روذن تبجو وا رذنلا لحف

 'روغتتلا اهب دسي ةحجاحج



 وأوند ىنداوأ نيسوق باق ناكف ىلدتف ىد نم نباي»
 ؛ىلعالا :لعلا نم ًابارتقا

 نيدباعلا نيز نيسحلا نب ىلع جاجتحا» :جاجتحالا ىف ىسربطلا هآور ام ةرابعلاريظنو

 .هيلع لخدا انمل هللا امهنعل ةيواعم نب ديزي ىلع مالَسلاو ةولصلا نيموصعملا هئابأ ىلعو هيلع

 ىف الكا نيدباعلا نيز نيسحلا نب لع لخدا ال هتأ :مطودع و ةاورلا تاقث تور

 هللا هنعل ديزي ىلع هيلاهاو اليل نلع نب نيسحلا دالوا نم ايابس ماشلا ىلا لمح نم ةلمج
 .كابا لتق ىذلا هلل دمحلا ىلع اي:هل لاق

 :ا9/ لاق .هينافكف هلتق ىذلا هلل دمحلا :ديزي لاق .سانلا ىبا لتق :34 ىلع لاق

 ملعافربنملا دعصا ىلع اي :لاق ؟لج وزع هللا تنعل ىنارتفا هللا هنعل ىبا لتق نم ىلع

 ام :ة9إ نيسحلا نب ىلع لاقفرفظلا نم نينمؤملاريما هللا قزر امو ةنتفلا لاح سانلا
 اهتا :لاق مث ُهَِي هللا لوسر ىلع ىلصو هيلع ىنثاو هللا دمحفربنملا دعصف .ديرت امب ىنفرعا
 نبا انا ىنمو ةكم نبا انا ىسفنب هفّرعا اناف ىنفرعي ل نمو ىنفرع دقف ىنفرع نم سانلا

 العتساف الع نم نبا انا ىنخي ال نم نبا انا ئطصملا دّمح نبا انا افّصلاو (ةورملا) مزمز

 '.«(ثيدحلا) ىنداوأ نيسوق باق هّبر نم ناكف ىهتنملا دس زاجف

 . ل1 نيسحلا لتق نع ةرخأتملا عياقولا باب ىف 'راحبلارشاع ىف لِي ىسلجملا هلقنو

 باقلا و نيسوق رادقم ىا ىنداوأ نيسوق باق ناكف :ىلاعت هلوق» :نيرحبلا عمجم ىفف

 تفذحف نيسوق باق لثم ةبيرق ةفاسم رادقم ناكف ىنعملاو .رادقملا سيقلاو ديقلاو
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 موس دلج .هبدن ىاعد حرش

 :نعاشلا لاق امك تافاضملا هذه

 ًاعبصا ةميزخ نم ىنتلعج دقو

 هلوقو ءناباق سوق لكلو ةيّسلاو ضبقملا نيب ام باقلاو ءعبصأ ةفاسمرادقم ىلع ىا

 .«اهسأأر ىلا اهتيس نيب ام :لاق - ؟نيسوق باق ام ثيدحلا ىفو ءسوق ىباق دارا نيسوق باق

 ىأ سوق ديق و سوق داق و سوق بيق و سوق باق امهنيب لوقتو» :حاحصلا ىفو

 هلوق ىف مهضعب لاقو «ناباق سوق لكلو ةيّسلا و ضبقملا نيب ام باقلاو سوقردق

 .«هبلقف سوق ىباق دارا ىنداوأ نيسوق باق ناكف :ىلاعت

 مث هلصا اذه لفس ىلا ولع نم دادتمالا وه ىلدتلا و» :ءاقبلا ىنال تايلكلا ىفو

 ىلدتلا نم دافتسملا برقلاف وندلاك ىنعم وا ًاسح نوكي وولعلا نم برقلا ىف لمعتسا

 برقلا لبق نوكيف هبلطتو برقلا فلكت ىندتلاو ءوندلا نم دافتسملا برقلا نم صخا
 «فطلتلا ىا للدتلا ىنعمب واونّدلا دعب ءاوطا ىف قلعتلا ىنعمب وا

 ىلدتلاب هنال ىندف ىلدت ىا فطع بلق ىلدتف ىند مث :ىلاعت هلوق ىف» :ًاضيا هيفو
 «وندلا ىلا لام

 .«سوق ىباقريدقتلا وا نيسوق ردق نيسوق باق» :ًاضيا هيفو

 ىننلا نم (ليئربج ىا) اند مث» :ةيالا ريسفت ىف ليزنتلا راونا ىف ىواضيبلا لاقو

 نم اندف ىلعالا قفالا نم ىلدت مث :ليقو ءلوسرلاب هجورعل ليثقوهو هب قّلعتف ىلدتف
 ىلدتلا ناف هتوق ةدشل ًاريرقت هّلحم نع لصفنم ريغ هب جرع هناب ًاراعشا نوكيف لوسرلا
 رمثلل ىلاودلاو هولد ىلداوريرسلا نم هلجر ىلد لاقيو ةرمثلا ىلدتك قّلعت عم لاسرتسا

 امهرادقم نيسوق باق امهنيب ةفاسملا وأ راثالا دقعم ّتموه كلوقك ليئربج ناكف قّلعملا

 هعامتسا قيقحت و لاصتالا ةكلم ليثمت دوصقملاو نوديزيوا هلوقك مكر يدقت ىلع ىنداوا

 دكدلا ليقول امنا ون هلل دبع دايع ل١! حلا ندع( لعلا يعيستلا عملا

 و هيلا هللاوا هب ىحوملل خفت هيف و ليئربج ىحوا ام اهرهظ ىلع هلوقك امولعم هنوكل

 وذ ُقارَلاَوُه هَّللَّنإ :هلوق ىف امك ىوقلا ديدشب ىنعملاوهو ىلاعت هلل اهلكر يامضلا لبق



 ا

 و اند ىنداوا نيسوق باق ناكف ىلدتف ىند نم نباي»

 .«سدقلا بانج ىلا هرشارشب هبذج هيلدتو هتناكم عفرت هنم هوندو 'ُنيِتَملا وقل
 :جارعملا ةلع باب ىف 'عئارشلا للع ىف كيب قودصلا لاق
 نب نيسحلاو قاقّدلا دّمحم نب دمحا نب ىلع و ىنانسلا دمحا نب دمحم انثدح»

 دمحم انثدح :اولاق مهنع هللا ىضر قارولا هللادبع نب.ىلع و بدؤملا ماشه نب ميهاربا

 نب نيسحلا هّمع نع ىعخنلا نارمع نب ىسوم نع ىدسنلا ىفوكلا هللادبع ىبا نب

 نيدباعلا نيز تلأس :لاق رانيد نب تباث نع هيبا نع ماس نب ىلع نع ىلفونلا ديزي

 فصوي له هلالج لج هللا نع مالّسلا مهيلع بلاط ىبا نب ىلع نب نيسحلا نب ىلع
 :لاف- ؟ذادلا لا ومع دعس فرعا ايلف هلق كلا نع ناس لاف حاكم

 وزع هللا لوقف :تلق .هقلخ عئادبو هعنص بئاجع نم اهيفامو تاوامسلا توكلم هيريل

 نم اند ُهْقَي هللا لوسر كاذ :لاق - ؟«"ّلَدَأوَأ ٍنْيَسْوَق َباَق نأكَف © ٌلَدَتَف اَنَد َمُم » :لج

 تح ضرالا توكلم ىلا هتحت نمرظنف ُْيْيَي ىلدت مث تاوامسلا توكلم ىأرف رونلا بجح
 .ىنداوا نيسوق باقك ضرالا نم برقلا ىف هنا نَظ

 نب دمحاو قاّولا هللادبع نب ىلعو بدؤملا ماشه نب دمحا نب ميهاربا نب نيسحلا انثدح

 نع هيبا نع مشاه نب ميهاربا نب ىلع انثدح :اولاق مهنع هللا ىضر ىنادمهارفعج نب دايز

 نسحلا ىبال تلق :لاق نمحّرلادبع نب سنوي نع ىدنسَسلا نب حلاص و نارمع ىبا نب ىحي

 ةردس ىلا اهنمو ءامسلا ىلا ُةِقيي هّيبنب هللا جرع ةلع ال :مالّسلا امهيلعرفعج نب ىسوم
 هّللا ّنا :لاقف - ؟ناكمب فصوي ال هللاو كانه هاجانو هبطاخ و رونلا بجح ىلا اهنمو ىبهتنملا

 ناكسو هتكئالم هب فرشي نادارا لِجوّرع هّنكلو نامز هيلع ىرجي الو ناكمب فصوي ال

 كلذ سيلو هطوبه دعب هبربخي ام هتمظع بئاجع نم هيريو هتدهاشمب مهمركيو هتاوامس

 .«نوفصي اّمع ىلاعتو هللا ناحبس نوهتشملا هلوقي ام ىلع

 ؟:شعيداحلا ءزجلا ىف هيلاما ىف خيشلا لاقو
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 هب هل ىسوطلا نقع نين نسما لفوبا فيقملا مانالا لاخلا خيبشلا انتدحو
 هضيشلا ءانالا يدنا انوه لاق ميلكا [ةارتغ بلاط قا نينه هديل رم اقاؤن

 نب ىلع نينمؤملاريما انالوم دهشمب ِيلَي ىسوطلا ىلع نب نسحلا نب دّمحرفعجوبا دلاولا

 دّمحموبا انربخا :لاق ةئامعبراو نيسمخح و تس ةنس نم ىلوالا ىدامج ىف الفي بلاط ىبا

 نيد نب مخ سومو ىلا كغ قتدحم لاق: فروا اهدعت لاف رفاعلا ءاعشلا
 :لاق ىلع نب دّمح ىبا ىنثدح :لاق دّمحم نب ىلع مامالا ىنثدح :لاق ىروصنملا ىسيع

 رفعج ىبأ ىنثدح :لاقرفعج نب ىسوم ىبا ىنثدح :لاق اضرلا ىسوم نب ّىلع ىبا ىنثدح

 ىنثدح :لاق نيسحلا نب ىلع ىبا ىنثدح :لاق ىلع نب دّمحم ىبا ىنثدح :لاق دّمح نب
 لاق :لاق مالسلا مهيلع بلاط ىبا نب ىلع نينمؤملاريما ىنثدح :لاق لع نب نيسحلا ىبا

 ىلا ىحواف ىنداوا نيسوق باقك بر نم تنك ءامسلا ىلا ىب ىرسا ان هيي هللا لوسر

 تيس اف ؛مالسلا هيلع نينمؤملاريما بلاط ىبا نب ىلعأرقا دّمح اي :لاق مث ىحوا ام قر
 دعب اذحا اذنه يا ذل و ةلذق ادعا اذه

 'نرشع ىناثلا ءزجلا ىف هيف اضيأ لاقو

 ىدلاو انربخا :لاق هيلع ةءارق ىسوطلا دّمحم نب نسحلا ىلعوبا ديفملا خيشلا انربخا»

 :لاق ىباعجلا نبا انثدح :لاقراّقحلارفعج نب دّمحم نب لاله حتفلاوبا انربخا :لاق هللا همحر

 :لاق تسرد نب فلخ انثدح :لاق ىرابثالا بجع نب هللادبع نب ديعس نامثعوبا انثدح

 :لاق سنا نع#داتق نع ما ورع ناننس نب لس اكاد لاق وراه رن مافلا انتدح
 هتيبو قبب ناك تح لجوزع قر نم توند ءامسلا ىلا ىب جرعات :كلَع هللا لوسر:لاق

 تفتلا :لاق ًاّيلع ىبر اي :تلق - ؟قلخلا نم بحت نم دّمح اي :لاقف ىنداوا نيسوق باق
 .«إللاب بلاط ىبا نب ىلع اذاف ىراسي نع ٌتفتلاف ءدّمح اي

 .نينمؤملاريمأ بقانم عماوج باب ىف 'راحبلا عسات ىف ىسلجملا هلقنو

 :17 ثيدحلا ُةْيَِي ىبنلا دلوم باب ىف ةّجحلا باتك ىف ىفاكلا ىف هي ىنيلكلا لاقو
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 و ًاوند ىنداوا نيسوق باق ناكف ىلدتف ىند نم نباي»

 دّمحم نب مساقلا نع ديعس نب نيسحلا نع دّمحم نب دمحا نع انباحصا نم ةّدع»

 :لاقف رضاح اناو ا هللادبع اباريصب وبا لأس :لاق ةزمح ىبا نب نإع نع ىرهوجلا
 كناكم :هل لاقف ًافقوم ليئربج هفقواف نيترم لاقف - ؟هللالوسرب جيرع مك كادف تلعج

 و ليئربج اي :لاقف ىِّلصي كبر نا ون الو طق كلم هفقو ام أفقوم تفقو دقلف دّمح اي
 ىبضغ ىتمحر تقبس حورلا و ةكئالملا بر انا سودق حوّبس :لوقي :لاق - ؟ىلصي فيك
 وبا هل لاقف «ىنداوا نيسوق باق» :هللا لاق امك ناك و :لاق .كوفع كوفع مهللا :لاقف

 ناك :لاقف اهسأر ىلا اهتيس نيبام :لاق - ؟ىنداوا نيسوق باق ام كادف تلعج :ريصب
 ةربالا مس لثم ىفرظنف ءدجربز لاق دقوآلا هملعا الو قفخي [ال] ًالألتي باجح امهنيب

 كتمال نم :لاق ىبر كيبل :لاق دّمح اي :ىلاعت هللا لاقف ةمظعلا رون نم هللا ءاش ام ىلا

 دئاقو نيملسملا ديسو نينمؤملاريما بلاط ىبا نب ىلع :لاق ملعا هللا :لاق - ؟كدعب نم
 لع ةيالو تءاج ام هللاو دّمحم ابا اي :يصب ىنال هللادبعوبا لاق مث :لاق نيلجحملاّرغلا
 '.«ةهفاشم ءامسلا نم تءاج نكلو ضرالا نم

 ىتلارابخالا نم ةلمج لقن دعب ىفاصلاريسفت نعالقن ىواضيبلار يسفت ةيشاح ىفو
 ريداقم ىلع ملعلا ندعم نم ردص اهلك و تاياورلا هذه نيب ىفانت ال :لوقا» :اهانلقن
 فطع ام ةفّنخملا ةّيناتحتلا ةاّنثملا لبق ةلمهملارسكب سوقلا ةيس و .نيبطاخملا ماهفا

 برقلا و ىنامسجلا ىروصلا رادقملاب ىناحورلا ىونعملا رادقملل ليثمت وه و اهيفرط نم

 رادقم افا مامالا رشف ًاريبك ولع نوهبشملا لوقي اّمع هللا ىلاعت ىناكملا وندلاب ىتناكملا

 ىلع اسوق امهنم الك لعج هناك نيفطعنملا دحاولا سوقلا ىفرط رادقمب نيسوقلا فطع
 ىهو ةقلحلا سوقب ةامسملا ىهو دحاو سوقرادقم نيسوقلا عومج رادقم نوكيف ةدح

 ىفو سوقلاب ىّمسي امب مسقنت ةرئادلاو «ةرئاد هبش نوكت ٍذئنيح اهّئاف ىمتلل أيهت نا لبق

 ةئاحبس :ةتمريشلا اديب رئاسلا نأ ىلا ةفيطل ةرانثا ةرابعلا هذه لقم قعملا اذه: نع ريبعتلا

 ةفاسملا سفن ىلع عقت مل اهتاو ةيفاطعنا تناك ةّيدوعصلا ةكرحلا ّناو دعص هيلاو لزن
 هللا ىفو هللا ىلاو هللا نم هريس ناكف هّلحم ىف ققح امك ىرخا ةفاسم ىلع لب ةّيلوزنلا
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 اناو ةيرشبلا باجح وه امهنيب ناك ىذلا باجحلاو لجوزع هللا كرابت هللا عمو هللابو

 ىنفي نا داك امل كلذ و كرحت و بارطضاب ىا قفخب ىلاعت برلا رون ىف هسامغن ال ًالألتي

 بانج ىلا هرشارشب هباذجناب و لالجلا تاوطس ةبلغب راوثالا رون ىف ةّيلكلاب هسفن نع

 نع ةيانك دجربزلاب باجحلا فصوو .ىونعملا ىلدتلاب ىنعملاوه اذهو لاعتملا سدقلا

 ةملظ ةئانشادق ناك ليقطعلا قف :نظانبلا قولي هتشي:ئذلا ىلا رولا ل كلذوهفرشع

 دجريزلا نول ىلعرضخا هناك ىءارتي راصف ةيرشب

 فّلخي نا هبلق ىف ناكو ةالارما هّمها دق ناك ُهْلِكَي هال هتفيلخ نع لجوزع هللا هلأس اًماو

 ةفيلخلا ناك الو ,هنع هلأس كلذلو ُةيِقيَي هنم كلذ هللا ملع دقو مهنع لحترا اذا ةفيلخ مييف

 .لاني نا هريغل نكي مل فاصواب هفصوو ءلاق ام هللا لاق هِي هلوسر دنعو هللا دنع ًانيعتم

 اندهج امّلكف ةضفانلا انماهفا ىديا اهيلا لاني ال ةضماغ رارسا ثيدحلا اذه ىفو

 هّيبن نموفعلا بلط و هناحبس هللا ةالص ىنعم ىف امّيس الو اهئافخا ىف اندز اهئادبا ىف
 اذه حرش ىف ىفاولاب ىّمسملا انباتك ىف كلذ نم ةحمل ىلا انرشا دقف كلذ عمو هلباقم ىف

 .هرارسا مهف ىلع ةناعالا هللا نمو ثيدحلا

 1فارفعج نب ىسوم ميهاربا ىلا جاجتحا باب ىف جاجتحالا ىف ىسربطلا لاقو

 ابا ىملَسلا راّمغلادبع :هل لاقي لجر لأس :لاق ىرفعجلا رفعج نب بوقعي نعو»
 َباَق َنَكَف © لَدَتَفاَندمُث » :ىلاعت هللا لوق نع مالسلا امهيلعرفعج نب ىسوم ميهاربا

 ىأر ًادّمحم ىراو ضزالا ىلا ًاّيلدتو بجح نم ًاجورخ انهه ىرأ :لاق «'قْدَأَوَأ ِنْيَسْوَق
 (ٌلدي) لزي مل هتاف ىلدتف اند :ميهارباوبا لاقف - ؟اذه فيكف هرصب ىلا بسنو هبلقب هّبر
 اند :لاق ثيح هسفن هب فصو امب هفصا افغلادبع لاقف .ندبب لدتي مل و عضوم نع

 لاقف .هسفن كلذب فصي مل كلذ الولو هنع لاز دقو آلا هسلجم نع لدتي ملف ىلدتف

 دق :لوقي ءتعممس دق :لوقي نا مهنم لجّرلا دارا اذا شيرق ىف ةغل هذه نا :ةْئا مهارباوبا

 '.«مهفلا ىلدتلا ناو تيّلدت
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 و اند ىفداوا نيسوق باق ناكف ىلدتف ىند نم نبايا

 هللا نع ناكملاو نامزلا فن باب ىف راحبلا نم ىناثلا دلجملا ىف هي ىسلجملا هلقنو

 :هدعب ًالئاق ىلاعت

 للدتلا نم نوكيو لفسلا ةهج ىلا دادتمالا و َّولع نم لوزنلاو برقلا ىلدتلا :نايب»

 ىلدتي ءىش مهف ديري نم ّنال زاجملا ىلعوهف مهفلا هب دارملا نا ذِي هركذ امو جنغلا ىنعمب
 :هوجو ىلع يلا هذهريسفت ىف فلتخا هنا ملعا مث همهفيو هعمسيل لئاقلا ىلا

 ىلعالا قفالاب ليئربج ىاوه و ىنعملاف الكا ليئربج ىلا ةعجاررئامضلا نوكت نا :لؤالا

 وا ليي لوستّرلاب هجورعل ليثق وهو هب قّلعت ىا ىلدتف ُةْيْييَي ىنلا نم اند مث ءامّسلا قفا

 و هلحم نع لصفنمريغ هب جرع هّناب اراعشا نوكيف لوسرلا نم اندف ىلعالا قفالا نم ىلدت
 امههردق ىا نيسوق باق امهنيب دعبلا ناكف هبرق ٌدتشاف برق ىنعملا ليقو هتّوق ةّدشل اريرقت
 :«:ستلملا دعبلا قتنب هيلا ىحنوا امل هعامتسا قيقحت و: لاضتالا ةكلم ليث ةوصقملاو:قداوا

 راصو ةّمالاو قلخلا نم دّمح اند مث ىا هي دّمحم ىلا ةعجاررئامضلا نوكت نا ىناثلا

 لمك و ىوتسا ُةيييَي هنا لصاحاف قيفرلا ءاعدلاو نيّللا لوقلاب مهيلا ىلدتف مهنم دحاوك
 .ةلاسترلا غلب و مهيلا ىلدتو هلع دعب قلخحلا نم اندف

 و هتناكم عفر نع ةيانك هّوند نوكيف ىلاعت هللا ىلا ةعجاررئامضلا نوكت نا ثلاثلا

 .سدقلا بانج ىلا هرشارشب هبذج نع هيلدت

 نم :ةيدحت لواياه لع فقطللاو ةقرغملاو ةيرقتلاو ىوقعملا وقادلاب لوام هت لصاخلاو

 ىهتنا ثيح هردق مظع نع ةيانكوهو ُةيِيَي هنمونّدلا :ليق و ءًاعارذ هيلا تبرقت ًاربش ىلا بّرقت
 .«هتمحر و هفطل ةياغ نع ةيانك ىلاعت هنم ىلدتّلاو ءدحا هيلا هتني ل ثيح ىلا

 ان عوق“ لا زيشتلف ةنالا ريسقت ىف :قورسفملا ةركذ انت: ليمتحلا“ قابلا اذنه: لوقا

 :ةروهشم هوجو هيف و (ىلدتف اند مث)» :هريسفت ىف ىزارلا رخفلا لاق هحضوي

 ةردسلا ىلا داع قفالابوهو هحانج دم ام دعب ىا ُةِْيَي ىبنلا نم اند ليئربج نا اهدحا

 :هوجو ةثالث ىلدت ىفف اذه ىلع مدي ىبنلا نم برقو اهيلع لوزنلا داتعي ناك ىتلا

 ىناثلا هيي ىنلا نم اندف ىلعالا قفالا نم ىلدت مث هريدقتريخأتو ميدقت هيف اهدحا
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 موس دلج «هبدن ىاعد حرش

 ََُي دّمحم نم برقلا دصق ىا اند ثلاثلا برقف اند لاق هناك دحاو ىنعمب ىلدتلاووندلا

 .ُهييَي ىنلا ىلا لزنف ىلدتف هيف ناك ىذّلا ناكملا نع كرحت و

 اند يأ دمحم نا ىلعالا ققالاب وهو هلوق ىفريخالا هجولا نم انركذ ام ىلع ىناثلا

 و نيللا لوقلاب مهيلا ىلدتف ىا ىلدتف مهنم دحاوك راصو مهل نالو ةمالا و قلنحلا نم

 ىلاعت هناك نالامك مالكلا ىنف اذه ىلعو ّىلا ىحوي مكلثمرشب انا :لاقف قيفرلا ءاعدلا

 هّولع دعب قلخلا نم اندف لمكو دّمحن ىوتساف دّمح ىلع ليئربج ىحوي ىحوألا لاق
 :ةلانيرلا كيويميلا ك دقو

 نيلئاقلا بهذم وهو ىلاعت هّبروه هنم دارملا ناوهو فيخس فيعض وهو ثلاثلا

 يَيَي هلوق ىف ام هيف نوكي اذه ىلع و ةلزنملاب برقلا ديري نا الا مهللا ناكملا و ةهجاب

 تبرقت اعارذ ىلا برقت نمو اعارذ هيلا تبرقت اربش َىلا برقت نم ىااعت هّبر نع ةياكح

 لَو ىنلا نا نيب امل انههو ىزاجملا ىنعملا ىلا ةراشا ةلوره هتيتا ىلا ىشم نمو ًاعاب هيلا
 هلوق ىف امل ًاقيقحت هنم هللا برقو لاق ىتّمحلا ناكملا ىف ال ةّيلقعلا ةلزنملا فالعو ىوتسا

 .«أعاب هيلا تبرقت ًاعارذ ىلا برقت نم

 مهيلع نيموصعملا نع ةيالاريسفت ىف ردص امل قفؤالا و ماقملل بسنالا ىنعملا :لوقا

 دوصقملا ىلا َماتلا هّجوتلاب نورقملاوندلا ىا صاخلا ّوندلا ىنعمب ىلدتلا نوكي ناوه مالسلا

 تعمس دقو لالجلا ىذّرع ةحاسو لامكلا ءدبم نعردصي ام ىعيو عمتسي ىتح ىلصالا

 سابتقالل مامتها ديزمو ىنعم ةدايز هيف ىذّلا صاخلاونّدلاواّوندلا ىنعمب ىتأي ىلدتلا نا
 تادرفملا ىف بغارلا مهنم ةعامج مالكّرم ام ىلا افاضم كلذب حّرص و ضاّيفلا ءدبملا راونا نم
 .«ىلدتف اند 3 :ىلاعت لاق لاسرتسالا ووندلا ىلدتلا» :لاق ثيح

 :مجَنلا ةروس ىف هريسفت ىف ىمقلا ميهاربا نب ىلع لاقو

 14انرفعج ىبا نع ساّبع نب نسحلا نع دّمحت نب دمحا نع سيردا نب دمحا انربخا»

 هيف قطني امو ىوغ امو ىلع ىف لضم :لوقي «' ىَوَغاَمَو ْمُكَبِحاَصَلَضاَم » :هلوق ىف
 مث ىوقلا ديدش همّلع :لاق ّمث هيلا ىحوا ىذّلا ىحولاب آلا هيف لاق ام ناك امو ىوهملاب
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 و ًاؤند ىنداوا نيسوق باق ناكف ىلدتف ىند نم نباي»

 باق ناكف انادتف اند مث ىلعالا قفالاب وهو ىوتساف ةرموذ :لاقف ءامّسلا ىلا دفوف هل نذا

 ىلا ىحواف اهدوعو سوقلارتو نيب امك دّمح عامس نيبو هظفل نيب ناكف ىنداوأ نيسوق

 .«(ثيدحلا) لاقف ىحولا كلذ نع هللالوسر لثسف ىحوا ام هدبع

 :هّصن ام هيلا لزنا امب لوسرلا نمآ :ىللاعت هلوق ىف ةرقبلا ةروس ىف ًاضيا لاقو

 ريمع ىبا نبا نع ىبا ىنثدح هتاف «'...هليَر نِم ملل اَمب لوشتتلا مآ » :هلوق اًماو»

 ءامسلا ىلا هب ىرسا ةليل هّيبنل هللا ةهفاشم ةّيآلا هذه ّنا :/ هللادبع ىبا نع ماشه نع

 تنكف ممالا نم ةّما لظت اهنم ةقرولا اذاو ىهتنملا ةردس لح ىلا تيبتنا يي ىَنلا لاق

 هيلا لزنا امب لوسرلا نمآ :ىّتر ىنادانف لجوزع هللا ىكح امك ىنداوا نيسوق باقك بر نم

 هللا ىلا دفو ام :ٍلِكا قداصلا لاقف (لاق نا ىلا) ىتَما نعو ىنع بيج انا :تلقف هّبر نم

 .«لاصخلا هذه هتمال لأس ثيح هللا لوسر نم مركا دحا ىلاعت

 ثعب ام :لاق :لاق الكا نسحلا ىبلا نعرساي ىنثّدحو :لاق هللا ل وسر ىنعي ىوتساف ةّرموذ

 لَو هللا لوسر ىنعي ىلعالا ققالاب وهو هلوقو «ةيفاص ءادوس ةّرم بحاصآكلا ًاّيبن ىلاعت هللا
 نيسوق باق ناكف انادتف اند مث تلزن انا :لاق ىلدتف لجوزع هّبر نم هللا ل وسر ىنعي اند مث

 و. ةقمحت نم: لا قدا وأ ةنسنلا نمار. نا نسوقلا نضيقم نيب امك هللا نيم'ناك :لاقو::قداوا

 .ةهفاشم ىحو لاق ىحوا ام هدبع ىلا ىحواف كلذ نم ىندا لب :لاق هتمحر

 :مجنلا ةروس ىف (دئاوفلا عماج زنك) 'ةرهابلا تايالا ليوات ىفو

 للي ىنلا نأ هانعم ىحوا ام هدبع ىلا ىحواف ىندا وا نيسوق باق ناكف ىلدتف اند مث

 :ليق نيسوقرادقم ىا باق غلب ىّتح هلالجو هّرعو هتمظعو هللا ةمارك ىلا برقلا ىف اند

 ىلا برقلا ىف كلذ نم ىنداوا نيعارذ رادقم :ليقو ءماهَسلا اهب ىمري ىتلا سوقلا اهنا

 .هيلا ىحوي نا ءاش ام هدبع ىلا ىحواف ىلاعتو كرابت هّبر

 نب دمحا نع ىلفونلا دّمحم نب دما انثدح : ساّبعلا نب دّمح لاق هليوأت اماو

 ابا تلأس :لاق نيعا نب نارمح نعريكب نب هللا دبع نع بوبحم نب نسحلا نع لاله
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 :لاقف ىنداوا نيسوق باق ناكف ىلدتف اند مث هباتك ىف لجوزع هللا لوق نع الار فعج

 ىراف ؤلألتي بهذ نم شارف هيفؤلؤل صفق آلا هنيبو هنيب نكي ملف هنم ًادّمح هللا ىندا
 ندلاط نا ني ةغ ةزوص مدن وص :لاقف ؟ رولا الق: قرعتا عش ايردل لقت ةرودط

 . انضو: داو ةيطاق: ةضنوت نا ةنلادتللا نضراف

 :هّصن ام ةياور ىف جئاوحلا تاولص هركذ دنع دّجهتملا حابصم ىف ةأي ىسوطلا خيشلا لاقو
 كرون ىلارظنف كبجح ىف هتبّيغو كتكئالم عيمجي ىلصف كتاوامس ىلا هب تجرعو»

 مب هتيجان و تيحوا امب هيلا تيحواف ىندا وا نيسوق باقك كنم ناكو كتايآ ىأر و
 'كيحو هيلع تلزناو تيجان

 و كدت ًاريخ ىأر نا ّلرقلا لثموه :لاقي» :هانعم ىف لاق اميف فاشكلا ىف ىرشختزلا لاقو
 :ةرابعلا هذهب 'لاثمالا عمجم ىف ىناديملا هركذ فورعم لثم ىلا ةراشاوهو «ىلوت هري مل نا

 ءاوها ىفريطي رذحلاو مزحلا ديدش ءاملاريط نمرئاط وهو ًاضيا مزحاو َلِرِق نمرّدحأ»

 :سنخلا ةنبا عاجسا ىفو ارذح ءاوهلا ىلا ىرخالا عفري و ءضرالا ىلا هينيع ىدحابرظنيو

 ىلدت ًاريخ ىأر نا لرِقلاك ًارذح نك

 وت قار نأو

 .«ًايبرع هارا ام :ىرهزالا لاق

 ّىم امك «انادتف اند» :تلزن امنا :اولاق مهنا انثيداحا ىف درو امل قفاوموه ىنعملااذهو

 :ةرابعلا هذهب للعلا ىف قودصلا هاور امو ىمقلاريسفت نع
 ىسيع نب دمحم نب دمحأ انثدح :لاق هللادبع نب دعس انثدح :لاق لي ىلا نثدح»

 كلاي لاق: ناتسعسلا نوبه نع ( ةلنيع) ةطغرويركلاع: نع يويف نع وسلا حف

 ىلا ىحواف ىندا وا نيسوق باق ناكف ىلدتف اند مث :لج وزع هلوق نع الفايرفعج ابا

 ىف نيسوق باق ناكف انادتف اند مث :ًارقا اذكه اهأرقت ال بيبح اي :ىل لاقف ىحوا ام هدبع

 ”.«(ثيدحلا) ىحوا ام هّللالوسر ىنعي هدبع ىلا هللا ىحواف ىنداوا برقلا
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 و ًاوند ىنداوا نيسوق باق ناكف ىلدتف ىند نم نباي»

 رون ىف ىزيوحلا و ناهربلا ىف ىنارحبلا دّيسلا و ىفاصلا ىف ىناشاكلا ثدحملا هلقنو

 .ةيالاريسفت ىف نيلقثلا

 و اور لزق وهو اعلا نيم ةرزقفلا هدنع يق ةضردس ةلكلو ضنا كلل: ليف ل هيو

 قبس امل ىديكأت قلطم لوعفم بارتقالا و وندلا نم الك ناف «ىلعالا علا نم ًابارتقا

 و ةاحنلا هب حرص اًمموهو هظفل ريغ نم هل دكؤم ىلدتلا ىنعم نع لوعفم أبارتقا هلوقف
 برعلا مالك ىف ًاريثك عقو

 :هّصن ام ىفاكلا نع ثيدحلا لقن دعب ُهيَي هللا لوسر ىف ءاج ام باب ىف !ىفاولا ىف لاقو

 انت ناو ةضفانملا انيايفا ىقيا املا ناتي ال ةنعماغ رار ةيدحلا اذه: «ناشال

 و هئافخا ىف اندز هئادبا ىف اندهج امّلكف هفشك انلواحف اهنم هللا ءاش ام ىلا ةربالا مس لثم

 تبصا نافآلها هل ناك نمل باب اهب حتفي هللا لعل اهنم ةعملب تيتا نا سأب الف كلذ عم
 ليئربج هفقوا انا :قيفوتلا هللاب و لوقأف ناعتسملا هللاو ىسفن نفف تأطخا ناو هللا نفف
 هيلاراشا امك هقوف ام ىلا تري نا هل نكي مل هنال هغلب ىذلا فقوملا كلذ امهيلع هللا لص

 ّنا هلوقب هنع زاوجلا عانتما ىلع ههن مث ىن الو طق كلم هفقو ام ًافقوم تفقوو هلوقب

 ةّيههالا ةسدقملا تاّدلل ىلصي ةّيبوبرلا ءامسالا نم كيّتري ىذّلا مسالا نا ىنعي ىلصي كبر

 اي كبر ىنا امك :لوقيو سيدقت ّدشا هسيدقتو حيبست غلبا هبانجي قيلي ال اًّمع ههيزنتب

 ىذلا حورلا برو ءىدنع نم ىحولاب كيتأي نم مهتلمج نم نيذلا ةكئالملا بر ىناف دّمحم

 هاغلبي نل ىذلا ماقملا اذه كغولب ىف نيذه ىوبرم ىلا جاتحت تنك كناو ءىنذاب كددسي

 ىتمحر قبس نم ناك ام الول :ًاضيا لوقيو .هاّنمتت الو هقوف ام دصقت ال نا كب ىرحا اف
 لانتو تلصو ام ىلا لصت نا كل ناك مل ةّيلالجلا ءامسالا ةّيلامجلا ءامسالا ةبلغو ىبضغ

 داك اّمع هناحبس هللا نموفعلا بلط كلذ دنعف هرعشتساو كلذل ُةْيَِي هّبنت اًملف ءتلئام

 رطخمي نا لحمب ناك هريغ هفقو ام ىذّلا فقوملا هِي غلب ال ةلمجلابو هل سيل امم هيف عقي

 نا ىّرحلاب ناكف ةّيقبلا نم هيف قب دق ناك امب ةّيرشبلا نع لهذي ناب هريض هيف ام هلابب

 وفعلا بلطف ليق ام هل ليقف كل انه اّمع هّرنموه ام هقوف ّنأ ىلع كلذ ىف هعوقو نود هّبني

 .الاقر/ 7” ديدح باج .ىدلح هس باج ”١2 ص١ جيا



 لايحب

 هللا لاق ام هفقوا ىذّلا فقوملا كلذ ناكو ىنعي هللا لاق امك ناكو لاق :ليلجلا هللا نم

 ىذلا هماقم نم ةلماا اندول هتابرذتعاو هنعرخأت 94! ليئربج نا ىور ام اذه ىفاني الو

 و ,رادقملا باقلا و ءهماقم ىف هعم نوكي نا مزلتسي ال ُةْيِيَي تلا هفاقيا نال قرتحال هلصو

 :((لاق اهرخا ناز: ةلههلاررسكب نسسوقلا ةش

 ثيدح لقت دعب هِي ىنلا جارعم باب ىف اراحبلا سداس ىف  ىسلجملا لاقو
 :هصن ام ىفاكلا

 نيرشعو ةئام نم ىتأيس ام نيب وربخلا اذه نيب ىفانتلا عفر نكمي نيترم :الؤ هلوق :نايب»
 وا ءءامسلا ىلا قاوبلا و شرعلا ىلا ناترملا وا «ةنيدملا ىف قاوبلا و ةكم ىف ناترملا نوكت نا

 ءاهبربخي مل قاوبلاو امهيف ىرج امبربخا ام ناترملاوا ,حورلاب ىقاوبلاو مسججلاب ناترملا

 رسكلاب سوقلا ةيس نال فًحصف اهضبقم ىلاوا اهطسو ىلا ناك هّلعل اهسأر ىلا :هلوق

 لكلو ةّيسلاو ضبقملا نيب ام باقلا :لاق و ىدابازوريفلا هركذ اهفرط نم فطع ام ةفّقخي

 ؛ىبهتنا بيقلاك رادقملاو ناباق سوق

 لبق ناك هّلعل هب ُهِيَي هملك امو فوقولاب ليئربجرما مث بارطضالاو كرحتلا قفخلاو

 نا نكمي هنا عمرهظا لؤالاو همّلكيو هاري ثيحب ناك و ناكملا ىف هقراف لاقي وا هتقرافم

 ,جراعملا ضعب ىف اذه نوكي

 هيلا ةبسنلاب هتافصو هتاذ ةفرعم نم هلرهظ ام ةّلق نع ةيانك ىهو اهبقث ةربالا ّمسو

 .«رشبلا قوط ةياغ ناك ناو ىلاعت

 دقق راجيا نييذاسأق هلق انع لا ةرانشا نرفع و ةناهوم قاس امة هلوقا:لوقأ

 :تاحردلا رئاصيو لاضصتملاو للعلا نغ كلذ

 :ةيالولا ىف باوبالا نم رداونلا باب ىف ىناثلا ءزجلا ىف ”تاجردلارئاصب ىف ةييرافصلا لاق

 نع ىناميلا دّمح نب هللادبع نع ناميلس نب نادمح نع ديعس نب دّمح نب ىلع»

 ف3 07727 75# 7
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 و ًاوند ىنداوا نيسوق باق ناكف ىلدتف ىند نم نباي»

 ءامسلا ىلا هِي ىتلاب جرع :لاق فاي هللا دبع ىبا نع ىنزملا حاّبص نع سنوي نع عينم
 نم ةمئالاو ىلع ةيالوب لِي ىتلا اهيف هّللا ىصوا دقو آلا ةّرم نم ام ةّرم نيرشعو ةئام

 .«ضتئارفلاب هاصوا اً رثكا هدعب

 لِي ىنلا جرع باب ىف اهقوف امو ةئاملا باب ىف 'لاصخملا ىف هثلن > قودصلا لاقو

 :ةرم نيرشعو ةئام ءافتسلا

 ليتم نب نسحلا انثدح :لاق هنع هللا ىضر ديلولا نب دمحا نب نسحلا نب دّمحم انثدح»

 آلا ةّرم نم ام ةّرم نيرشعو ةئام ءامسلا ىلا ُهْيِيَي ىنلاب جيرع انمل :لاق الغ هللا دبع ىبا نع

 .«ضتئارفلاب هاصوا اًمرثكا اياب ةمتالاو نإعل ةيالولاب ُةَََْي ىنلا اهيف لجوزع هّللا ىصوادقو

 باق ناكف» : د دعب 0 ام هدبع ىلا ىحواف» :ىلاعت 2 نم دافتسي :ةلمكت

 نورسفملا هب ىنتعا م نمو برعلا مالكب سنا هل ناك نمل حضاووهو «مهيشغ ام ميلا

 ركذلاب هوصخو بدالا ءاملعو

 ىف هيلا هللا ىحوا ام ىف ةدراولا مالسلا مهيلع نيموصعملا ثيداحا نم ًاضيا دافتسيو

 نال اا 000 00 0 0 ناك ةمامالاو هني نأ ول كلذ

 بايع ناتي هئاف نعلا كلذ ف ديوام لقت اقل عسيالو و ال كل

 ”ةرهابلا تايالا ليوأت ىف ام ىتغو ًاتميت ةياور لقتب اده تكن نحن و أ درفم ًاباتكو ًاعيسو

 :ةرابعلا هذهب مجنلا ةروس ىف (دئاوفلا عماجزنك)
 ىسيع [نع ليعامسا نب دمح] نع ماّمه نب دّمحم انثدح :لاق سابعلا نب دمحم انثّدح»

 مهيلع ىلع نع هّدج نع هيبا نعرفعج نب ىسوم نسحلا ىبا ىلا هعفري دانساب دواد نب

 .قودص باج ٠٠2ص ١.

 ."” ةدئاملا.؟
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 موس دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 هّبر ىلا هب ىرسا ان هيي ىنللا ناف :«'ىَنْعَي اَمَةَرَدَِسلا ىََنْعَيْذِإ» :لجوزع هلوق ىف مالسلا

 ةقرو لك ىلعو كلم اهنم نصغ ّلك ىلع اهلثمرا مل ةميظع ةرجش دنع ليئربج ىب فقو :لاق

 :ا9/ ليئربج لاقف لجوزع هللارون نمرون اهللجَت دقو كلم اهنم ةرمث ّلك ىلعو كلم اهنم

 داماس وا اهتوع تناو اسورراعتالا تايبلا كلبق ءازتنالا يبيك ناك ىلا روس ذه

 ,هراوج ىلاريصتو هتامارك لمكتست ىتح تابثلاب هللا كدَيا ّنئمطاف ىربكلا هتايأ نم كيريل

 نذاب فرفرلا ىنعفرف هفصا نسحا امرضخا فرفر ىلا ىددف شرعلا تحت ىلا ىب دعص مث
 و تاعورلاو فواخملا تبهذو مهيّودو ةكئالملا تاوصا ىّبع عطقناو هدنع ترصف ىبر هّللا

 ّنا تننظ و راشبتسالا و رورسلا ىلع عقوو ضبقناو ّدتما تلعج و ترشبتسا و ىسفن تأده

 تقفاف ىحور لع در مث هللا ءاش ام ىنكرتف هقلخ نم ًادحأ ىريغرأ ملو اوتام دق قلخلا عيمج

 ىلقبرصبا تلعجفرظنلا نع ىثغو ىرصب لكف ىنيع تضمغ نأ قر نم ًاقيفوت ناكو

 تايآ نم ىأر دقل ىغط امورصبلا غاز ام» :ىللاعت هلوق كلذف غلباو دعبا لب ىنيعبرصبا امك

 راصبالا هقيطت ال قررونو قر نيبو نك ارق ةربالا طيخم لثمرصبا تنك امناو «ىبربكلا هّبر

 له :لاق كيبل ىهاو ىدّيسو ىّبر كيبل :تلق .دّمح اي :ىلاعتو كرابت لاقف نر ىنادانف

 تفرع له دّمح اي :لاق ىدّيس اي معن :تلق - ؟كتلزنمو كعضومو ىدنع كردق تفرع

 الملا مصتخا ميف دّمح اي ملعت لهف :لاق .ىدّيس اي معن :تلق - ؟كتّيرذ عقومو ىّبم كعقوم
 تاجرّدلا ىف اومصتخا :لاق بويغلا مالع تناو مكحاو ملعا تنا بر اي :تلق - ؟ىلعالا

 :لاق مكحأو ىدّيس ملعأ تنا :تلق - ؟تانسحلاو تاجردلا ام ىردت لهف تانسحلاو

 نم ةنمالا عمو كعم تاعامجلا ىلا مادقالا ىلع ىشملاو تاضورفملا ىف ءوضولا غابسا

 ساّلاو ليللاب دجهّلاو ماعطلا ماعطاو مالَسلا ءاشفاو ةالصلا دعب ةالصلاراظتناو كدلو

 هتكئالمو هللاب نمآ لك نونمؤملاو :تلق ءهّبر نم هيلا لزنا امب لوسرلا نمآ :لاق مث ,ماين

 ريصملا كيلاو انبر كنارفغ انعطاو انعمس اولاقو هلسر نم دحا نيب قّرفن ال هلسرو هبتكو

 :تلقف تبستكا ام اهيلعو تبسك ام اهل اهعسو لا ًاسفن هللا فلكي ال دّمحم اي تقدص :لاق

 انلبق نم نيذّلا ىلع هتلمح امك أرصا انيلع لمحت الو انبر انأطخا وا انيسن نا انذخاؤت ال انّبر

 ١. .مجنلا ١ .
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 و اوند ىفداوا نيسوق باق ناكف ىلدتف ىند نم نباي»

 موقلا ىلع انرصناف اثالوم تنا انمحراو انلرفغاو اّنع فعاو هبانل ةقاط ال ام انلّمحت الو انبر

 :لاق ىهاو ىديسو كيدعسو ىبر كيبل :تلق دّمحم اي .كتّيرذلو كل كلذ :لاق نيرفاكلا

 نباو ىخا امل اهلهأريخ :تلق - ؟كدعب ضزالا ىف تفّلخ نم كنم هب ملعا انا اّمع كلأسا

 ّىلع بضغ اذارمتلا بضغ كتّبنلو تلحتسا اذا كمراحمل بضاغملاو كنيدرصانو ىّممع

 ايلع تنحتماو ةلاسرلاب كتئعبو ةّبنلاب كتيفطصا ىنا دّمح اي تقدص :لاق بلاط ىبا نب
 وو ىنايلوارونوهو كدعبو كعم ضرالا ىف ةّجح هتلعجو كتما ىلع ةداهشلاو غالبلاب

 و كثراو و كيصو هتاف ةمطاف هتجوزو دّمحم اي نيقتملا اهتمزلا ىتلا ةملكلا وهو ىنعاطا نم

 .ةّمالا هذه قش هلتقي كتنسو ىتنس ىلع لوتقملاو كنيدرصانو كتروع لساغو كريزو

 نذؤي مل و اهمتكا نا ىرمأ و ءايشا و روماب ىنرما قر ىلا مث :ْيِتَي هللالوسر لاق

 ل تريم قع ىلرات لور انآ اذاق قرقزلا نر ىوه 2 ايي ىاحصا رابغ قبو
 ىلع اي كنكسم و ىنكسم تيأرف ىوأملا ةنج ىنلخدا مث اهتحت ىب فقوف ىبهتنملا ةردس

 ىلا ةربالا طيخم لثم ىلا ترظنف هللا رون نم رون ىنالع ذا ىنملكي ليئربج امنيبف ءاهيف

 و ىبر كيبل :تلق .دّمح اي :هلالج لج ىّبر ىنادانف ىلوالا ةّرملا ىف هيلا ترظن تنك ام

 تناو قلخ نم قوفص تنا كتيرذلو كل ىضغ ىتمحر تقبس :لاق .ىدّيسو ىمهلا

 نيع ةفرط كيف نوكشي قلخ عيمج ىنيقلول ىلااجو قّرعو ىلوسر و ىبيبحو ىنيما

 ىلع دمحم اي ىلابا الو ىران مهتلخدال كتيرذ نم قوفص نوصقني وا كنوصقني وا

 ديس نيطيفلاوبارستلا ناك ىلا ةيلعجلا فلا دقاقو. نينلسلا ديرو ةيدتؤلارنا
 املك حو نيلونقملا تح باف

 لثم ىلوالا ةّرملا ىف هنم أبيرق تنك دقو ىلاعتو كرابت دارا امو ةالصلا ىلع ضرف مث
 .كلذ نم «ىنداوا نيسوق باقكد :ىلاعت هلوق كلذف هتيس ىلا سوقلا دبك نيبام

 و ءىضم راهن ملظا ام كلاسملا ىدها انب نيكلاسلا هتيب لها ىلعو هيلع هللا َّلص
 .«كلاح ليل ءاضا

 «ىلعالا ىلعلا» :هلوق اما
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 موس دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 اهقوفاف قيناففلا جاوب لابضتملا افلا ةناجتلا هديل افتانللا اعنا نسويكوتلاوءلابفتلا 3

 :ىلاعت هللا ءامسا باب ديحوتلاو مسا نوعستو ةعست ىلاعتو كرابت هلل باب
 :لاق ناطقلا اّيركز نب ىبحي نب دما انثّدح :لاق ناظقلا نسحلا نب دمحا انثدح»

 نسحلا ىبا نع هيبا نع لولهب نب ميق انثدح :لاق بيبح نب هللادبع نبركب انثدح

 نع ىلع نب دّمحم هيبا نع دّمحم نبرفعج قداصلا نع نارهم نب ناميلس نع ىدبعلا

 مهيلع بلاط ىبا نب ىلع هيبا نع ىلع نب نيسحلا هيبا نع نيسحلا نب ىلع هيبا
 ةدحاو آلا ةئام أمسا نيعست و ةعست ىلاعت و كرابت هلل نا :ُيِدَي هللا لوسر لاق :لاق مالسلا

 :ىهو ةّنجلا لخد اهاصحا نم

 رهاقلا ,ريدقلا ىيصبلا ,عيمسلا خلا لؤالا ءدمصلا .دحالا ءدحاولا ءهلالا ءهلل

 ' .«(ثيدحلا) ىلعالا ,نإعلا

 :هحرش ىف 'ديحوتلا ىف قودصلا لاقو

 ةردقلا وذ ىا ىلاعتلاو ءالعلاو ىلعلا وذ ىلعلا هللافرهاقلا هانعم ىلعلا ىلعالا ىلعلا»

 ىلعو ًاولعولعي الع الع دق ءىش لكل لاقيو ًاَولع كلملاالع :لاقيرادتقالا ورهقلاو
 نيعلا عفرب هالعا ءىش لكولعو .ىلاعملا نم ىهو فرشلا بستكم ةالعملاو ًءالع ىلعي

 هللا نع طوبطلاو دوعصلاو عافتزالا ىنعمو مساوهو سانلا ةّيَلع نم نالفو ءاهضفخو

 .«قؤنم ىلاعتو كرابت

 زل اهلا نسير اسو هيف طاح يعوق لقالا وةاييتالا نبع لاس الئع دكا ناق ففعو

 .ًاريبك أَولع نوملاظلا لوقي اّمع لاعتم اع وهف ءلالضلار كف هيلا تمارت
 كنا فختال» :الئا ىسومل لجوزع هلوق كلذ دّيؤيو ,رهاقلاو ّىلعلا هانعف ىلعالا ماو

 ال و اونهت الو» :لاتقلا ىلع نينمؤملا ضيرحت ىف لج وزع هلوقو .رهاقلا ىا «ىلعالا تنا

 ىا «"...ٍضْرَأْلا فالَع َنْوَعْرِف َّنِإ» :لجوزع هلوق و «نينمؤم متنك نا نولعالا متناو اونزحت

 ١. ص قودص ديحوت .017 ص قودص باح 195.
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 و اند ىنداوا نيسوق باق ناكف ىلدتف ىند نم نباي»

 ىلا اذه: قرعانشلا لاقو بلع لوقتاو جيبلغ

 رساك و رسنل ىعرص مهانكرت يبلع انيونسلا نبانراع اعل
 .«نوكرشي اّمع ىلاعت» :لاق امك هّنتم ىا دادنالا و هابشالا نع لاعتم هنأ ناث ىنعمو

 ةبترملا ىف ءىش هقوف سيل ىذلا نإعلاف ىلاعتملا و نلعلا ىلاعت هللا ءامسا ىفو» :ةياهنلا ىفو
 :ناقااعو نيرتللا كاكا نع لعب ىلا لامتلاو ومي ؤلع وم لفات قل ينو دكملاو
 «ىلاعلا ىنعمب نوكي دق وَولعلا نم لعافتم وهو ءانثو فصو لك نع لج :ليقو

 .هنم ًابيرق نيرحبلا عمجم ىفو

 ةضورلا ىف الفا هلوق حرش ىف 'ةفيحصلا حرش ىف ىندملا ناخ ىلع دّيسلا لاقو
 :هّصن ام «ىلعالا َولعلا كلف» :رطفلا موي ءاعد ىف نيعبزالا و ةسداسلا

 :ةثالث ناعم ىلع كارتشالاب لاقي َولعلا»

 ضعب ىلع ماسجالا ضعب عافتراك ىناكملا ىتسحلاولعلا لؤالا

 ةبترلا ىف مهالعا ىا سانلا ىلعا هّنا ىناسنالا كلملل لاقي امك ييختلاَّولعلا ىناقلا

 ًالامك ةلّيختملا

 ضعب نم ىلعا اهضعب ىتلا ةّيلقعلا تالامكلا ضعب ىف لاقي امك ىلقعلاّولعلا ثلاقتلا

 نع ههّنتل لؤالا ىنعملاب ىلاعت هّولع نوكي نا ليحتسي هنا ملعاف كلذ تفرع اذا
 ةّيلايخلا تالائكلا نع ههّرتتل ًاضيا ىناثلا ىنعملاب نوكي نا ليحتسيو ناكملاو ةّيمسجلا
 و صاخشالا بسحب لدبتت ورّيغتت ةيفاضا تالامك ىه ذا ىلايخلاّولعلا اهب قدصي ىلا
 ةّيوّيندلا بصانملاك نيرخآ دنع صئاقنو سانلا ضعب دنع تالامك نوكي دقو ءتاقؤالا

 نم ءىش الو ,ناصقنلاو ةدايزلا هيلا قرطتتو نيهلأتملا داهّرلاو نيينابرلا ءاملعلا ىلا ةبستلاب
 ,هوجولا نم هجوبرّيغتلاو ناصقنلا نع ههّرنتل كلذك هناحبس بجاولا لامك

 بتارملا عيمج لب هتبتر قوف ةبتر ال هّنا ىنعمب اقلطم ًاَيلقع ًاَولع هولع نوكي نا قبف

 .؟١ رع ج1
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 موس دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 الو ةّيلعلا ةبترموه ىلقعلا لامكلا بتارم ىلعا نا كلذ نايبو ءهتحت ةظحنم ةّيلقعلا

 ل ىلا ةقلطملا ةماثلا هتلعو.ةاقعو ىكح دوحوم لك أدم ىه#ةسّرقملا هتاذ: تناك

 قوفلا هلو اقلطم ةّيلقعلا بتارملا ىلعا هتبترم تناك مرج ال ام هجوب اهيف ناصقنلا روصتي

 ىلعاوه ام هقوف نوكي نا ناكما نعو ءىش ىلا ةفاضالا نع ىراعلا دوجولا ىف قلطملا

 ربخلاوه ىذّلا فرظلا ميدقتو لاع لك قوف ىلعالاولعلا كلف 3 هلوق ىنعم كلذو هنم

 ٠.«كريغ دحال ال كدحو ىلعالا َولعلا كل ىا صيصختلل

 .«ماركالاو ةيحّتلاب كّصخيو مالّسلا كئرقي ىلعالا لعلا ّنأ» :فورعملا ءاسكلا ثيدح ىفو

 .اينسز اردنالا نو يرقك هزار و ريبعتلا ا زهربظلا قوم
 نويع نعلن امهئامساو نينسحلا ةدالو باب ىف راحبلار شاع ىف لِي ىسلجملا هلقنام

 ىلعالا ىلعلا دّمح اي :لاقف ليئربج طبه مث» :هلوقب اضرلا ةفيحصو دانسالا برق ورابخالا

 مساب اذه كنبا ّمس كدعب ّىبن ال و ىسوم نم نوراه ةلزنمب كنم ىلع :لوقيو مالسلا كئرقي

 '"اضرلا ةفيحص ظنا (روكذملا ثيدحلا نم نيدروم ىف ةرابعلاو) نوراه نبأ

 :مئاقلا ىلع لجوزع هللا صن باب ىف ”نيدلا لامك ىف قودصلا لاقو

 ىب ىرسا ان فَي هللا لوسر لاق :لاق 9 نينمؤملاريما نع هدانساب ثيدح ىف»
 ةاطا ضرلا نع جقلطا نا وتعيد اقفل الع ادع قرانلا يسرا ءاسلا لا

 تعلطا مث دّمحم تناو دومحملا اناف ىمسا نم كل تققشو ًاّيبن كتلعجف اهنم كترتخاف

 تققشو كتيرذ اباو كتنبا جوزو كتفيلخ و كّيصو هتلعجو ًاّيلع اهنم ترتخاف ةيناثلا

 .«(ثيدحلا) كعوهو ىلعالا ىلعلا اناف ىامسا نم ًامسا هل

 :لاق ثيح ىريصوبلاّر د هللو

 ءارسا هل اهقوف العلا ت اناييتلاو ا تان ىضألا ئوطق

 ءاوتسلا قارجلا لمع انين راخ خملل ناك ىتَّلا ةليللا فصف

 . 77ه م

 ./” ص ديدج باج .ظوفحمرتكد باج ١7 ص .؟

 .7507 ص .''“



105١ 

 اند فداوا نيسوق باق ناكف لدتف ىند نم نباي»

 يسوق باق ىلا هب قرتو

 ًاركش سانلا ثَدحُي ىفاو ّمث

 :ةدربلا ىف هلوق كلذ نم فطلاو

 هتحاس نوفاعلا مي نم ريخ اي

 ربتعمل ىربكلا ةيآلاوه نمو

 ةلزنم تلن نا ىلا قرت تبف

 مرح ىلا ًاليل مرح نم تيرس

 اهب ءايبنالا عيمج كتمدق و

 موب قابلا ةجببلا قرت ثنا

 قبتسمل ًاوأش عدت ' اذا ىّتح

 رتتسم أ لصوب زوفت اميك

 كرتشم ريغ راخف لك تزحف

 :هريغل و

 هدبعب ىرسا ليللا ىف نم ناحبسف

 مهلك نييبنلاب اماما ىَّلص و

 ةيحو نازسا هنأ هيلا ىتعوأ .و

 دحاو هللا دبعي مل نكي مل ولو

 ءاببعقلا ةداينتلا كلتو وع

 ءارو ّنهءارو ام اهنود

 ءاضعللا ذعر منع دمطتا ذا

 مسّرلا قنيالا نوتم قوفو ًايعس

 منتغمل ىمظعلا ةمعتلاوه نمو

 مرت ملو كردت مل نيسوق باق نم
 ملظلا نم جاد ىفردبلا ىرس امك

 مدخ ىلع مودخم ميدقت لسَرلاو

 ملعلا بحاص هيف تنك بكوم ىف
 منتسمل قرم ال و ونذلا نم

 ملعلا درفملا لثم عفرلاب تيدون

 متتكم ىاّرس و نويعلا نع

 محدزم ريغ ماقم ّلك تزج و

 معن نم تيلوا ام كارداّرع و

 ًاددؤس دادزيل ىصقالا دجسملا ىلا

 ىده هقلخ اهب تايآأ دهاشو

 ًادّلخم ًاكلم نيرادلا ىف هاطعاو
 ىدس اهرهظ ىلع ماعناك اًنكو



 (ىونلا كي: تتقتسا نيا ىرعش تبلا

 ىف اهناكم ناب شماهلا فريشاو «تلقتسا» تّرقتسا ناكم ىدهشملا نبارازم ىفو
 .«ترقتسا» خسنلا ضعب

 عنص مب طيح وارضاح ىملع تيل ىا نالف عنص ام ىرعش تيل :هيفو» :ةياهنلا ىف

 .«ثيدحلا ىفرّركت دقو مهمالك ىفريثك وه وربخلا فذحف

 :مهطوق هنمو هل تنطف ىا ًارعش هبرعشا حتفلاب ءىشلاب ترعش و» :حاحّصلا ىفو
 اهوفذح امك ءاهلا اوفذح مهنكل و ىقترعش هلصا :هيوبيس لاق تملع ىنتيل ىا ىرعش تيل

 .«اهرذعوباوهو اهترذعب بهذ :مهوق نم

 :لعفلاب ةهبشملا فورحلا باب ىف 'ةيفاكلا حرش ىف ىضرلا ةمئالا مجن لاقو
 ىأر صنأ ترصن كرعشأ ترعش نم ردصم ةنطفلا ىنعمرعشلاف ىرعش تيل كلوق اًماو»

 اهرذعويأ مهوق ىف امك ةفاضالا ىف ءاهلا وفذح قرعش تيل :هلصأ :هيوبيس لاق هل تنطف

 باب نم ردصملا لعمل بجوم الف آلاو ةدشنلاك ءاه اب آلا هردصم هدنع تبئثي مل هّلعلف

 ىرعش تيلوحن ماهفتساب ًافدرم ىرعش تيل ىفربخلا فذح مزتلاو «ةبكرلاو ةسلجلاك ةئيمهلا
 ديزأ تملعوحن ىف بولقلا لاعفا ىف انركذ امك ىرعش لوعفم ماهفتسالا اذهو ال ما ىنيتأتا

 لصاح ماهفتسالا اذهب هنع لأسي امب ىملع تيل ىاورمع ما كدنع

 رادلا ىف كتيل ىف رورجملا و راجلاكربخلا ماقم متاق ماهفتسالا اذه فنصملا لاقو

 ثيح نم ىهف ةيماهفتسالا ةلمجلا نومضمب قلعتم هانعمردصم ىرعش نالرظن هيفو

 زيربت ىكنس باج 7١ صورصم باج ”27 صاج ١.
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 «(ىوّتلا كب تّرقتسا نيأ ىرعش تيل»

 كملع نال هنع هبربخت ىتح ردصملا كلذ نوكي الر دصملا لوعفم و ىرعش لوعفم ىنعملا

 قيشنلا قالة وغم قلاب

 .هدعب ىذلا أدتبملاربخ ّدسم الول باوج دسكر بخلا ّدسم داس ماهفتسالا :شيعي نبا لاقو

 و هلعاف نم هلويذ عبق دعو رادصم وج ىذلا ىرعشربخ لحم نالرظن اضيا هيفو

 وه لب هدعب هماقم وربنلا ماقم ىف ماهفتسالا نوكي فيكف ماهفتسالا دعب هّلحف هلوعفم
 :لامعتتمالا ةرثكل هدف داس الب هفذح بجو ربخ

 :هلوق وحن ملعلا عم ماهفتسالا فذحي دقو

 نوزحملا اهوقي تيل و ورمع ىلا نب رفاسم ىرعش تيل

 .«ىدانمرفاسمو ال ما عمتجما قرعش تبل فا

 '"صاوخلا ماهوا ىف صاقغلا ةرد ىف ىريرحلا لاقو

 ترعش ام ىنعم نال هيف ىنعملا نوليحي و نيعلا مضب ربخلاب ترعش ام :نولوقيو»

 هنمو نيعلا حتفب ترعش وهف تملع ىنعمب ىذلا لعفلا اًماف ًارعاش ترص ام نيعلا مضب

 ىفو ىملع لثم ردصم ىرعش ةظفل نا :ءاّرفلا دنعو ءىملع تيل ىا ىرعش تيل :مهوق

 هغلب ىملع تيل مالكلاريدقتو ةظفللا هذه لامعتسا ةرثكل هراهظا كرت فوذحم مالكلا
 قمر الا تف لينك ناطق عنك وك ترش ىمودسلا لنيل ناقوو والك رع

 هلوق هلثمو اهتيذعوبا لصالاو اهرذعوباوه لؤالا ججوزلل مهوق ىف تفذح امك ةفاضالل

 تفذحف ةماقا لصالا نال «ةولصلا ماقأو هللا ركذ نع عيب هل و ةراجن مهيهلت ال» :ىلاعت

 .«ةفاضالل ءاطلا هنم

 هلو ًاثالف ىرعش تيل» :سوماقلا بحاص لوق حرش ىف سورعلا جات ىف ىديبزلا لاقو

 ىنتيل ىا كلذ نم ىرعش تيلو تملع ىنتيلوا ىملع تيل ىا» :هّصن ام «عنص ام هنعو

 بهذ اولاق امك ةرثكلل ةفاضالا عم ءاتلا اوفذحف قرعش تيل :اولاق :هيوبيس لاقو ...ترعش

 بحاص هلقن ام ىلع هيوبيس ضن اذه ةّصاخ بالا عم ءاتلا اوفذحف اهرذعوباوهو اهترذعب

 .بئاوج باج 6١ صو ناريا باج 04 ص ١.



004 

 موس دلج «هبدن ىاعد حرش

 :لاقو امورل ةكد ماعلا فالح قف فقرتو هيومس لغات امس كنا هقتو ريغ و: ةاسللا

 .هيف ءاتلا ةلاصا ىعدت ىتح قرعشرهدلا نمًاموي عمسي مل هنال

 ىلع هفوقول ءاتلا ةلاصا ىعدا اذا هل مّلسم هيوبيس ّنا آلا سيفن ثحي وهو :تلق

 و هل مهرجهلف كلذ لبقو نالا قرعش عامس مدعاّمأو هردانو هبيرغو برعلا مالك روهشم

 هناف ضيا هنع لقنلا ىف انخيش فلاخ دقو مّدقتملا هيوبيس ةرابع صن ىف لمأتفرهاظ اذه

 ىهتنا ًامزال ًافذح ءاهلا اوفذح مث ءالاب قرعش تيل هلصا اذه ناب هريغو هيوبيس حّرص لاق

 اولعجو اهوفاضا اذا ةماقالا ىهو ةثلاث اوداز و :انخيش لاق مث .همالك ىنعم لصاح هنأكو

 :هلوق ىف مهضعب اهمظنو اه عبار ال اولاق ورئاظنلاو هابشالا نم ةئالثلا

 ةاورلا لك دنع تفيضا اذا اهتأت اه فذحت ةئثالث

 «ةالصلا ماقاو ىرعش تبيلو اهرذع وبا كاذ مهوق

 مالك ىف ىرايبالا اجن ىداحلا دبع خيشلل 'ةّيوحنلا تاطقتلملا ىف ةيونجلا هكاوفلا ىفو

 :هنم ليوط
 بصن لحم ىف تناك ىرعش تيل دعب ةيماهفتسالا ةلمجلا تعقو اذا هّنا ملعاو»

 نان لاق: قاع هنلاق افقاو ا ذيع صلع عمل رودقتلا وسما هنتر كريد لنق كلرعتم

 اهو يولقلا :لاعفا هل اهاقعم اع ةلويخةامل ا ناو هيفا كا ةماعلا نا وعنلق

 عنمي ام اهيف ناك اذا اهظفل ىف ال اهعضوم ىف اهلمع ةلمج اطوعفم نوكي نازوجي اههبشا

 ىذلا مسالا ةقيقحلا ىف تفرع لوعفف دعاقوا متاق ديزأ تفرع :كلوقك اهظفل ىف لمعلا
 ىذلا تيل ىنعمب ىرعش تيل اذكف كلذ تفرع :تلق كناك هعضوم ىف ةلمجلا تعقو

 امك هنع تبان وربخلا دسم تّدسو ىرعش لوعفم ةلمجلا نا لمتحيو .ءكاذ هب ترعش

 .هأ نيلوعفملا دسم ّدس دحاو مسا اهدعب امو ّناف قلطنم أديز نأ تبسح :لوقت

 و ىنعملا ىلا ًاليم ٍدئاعل جتحت مل دماج درفمب ٌةلّوؤم ةلمج ناك اذاربخلا نا هنم ذخؤيو
 داسلا نا دري الف كوبا متاقا ّدح ىلع رّدقمربخ اهعم سيلربخلا ماقم ةمئاقلا ةلمجلا نا

 ل فيما ننعم



40 

 اىوتلا كب تّرقتسا نيا ىرعش تيلاا

 هماقم مكاق واربخ وا رّدقمربنحلاو لوعفم اَما هجوا ةثالث ىرعش تيل ىف ّنأ لصاحلاو

 .«مالكلا اذه باوج تملع ىا فاضمريدقت ىلع هنا ًأضيا لوقي ناكو

 ربخلا وهرعشافرعشا ىنتيل هانعم ىرعش تيل :مهطوق و» ':تايلكلا ىف ءاقبلاوبا لاقو

 .«تيل مسا نع ىرعش اهيلا فاضملا ءايلا ورعشأ نع ىرعش بانو

 هيوني ىذلا هجولا ىونلا و» :حاحصلا ىنف «ىوتلا كب ترقتسا نيا» :هلوق اًّمأو

 وركذت ىهفرمتلا ةاون عمج ىذْلا ىوتلا اما و ,ريغ ال ةئّؤم ىهو دعب وا برق نمرفاسملا

 .«اوماقأ ىا مهاون ترقتساو اذك و اذك عضومب 0 موقلا ىوتنا و ءثنؤت

 لاقو «رمتلا ةاون عمج ورخآ ىلا ناكم نم لوحتلا و رادلا ىونلا و» :سوماقلا ىفو

 :اولاق اذاف (رادلا ىونلا) :لوقي ديرد نبركبابا تعمسو :ىلاقلا لاق» :هحرش ىف ىديبزلا
 مهثال كلذ لاق امنا هبسحاو هنم ألا اذه عمسن ملو مهراد تدعتب هانعف مهاون تلّقش

 بيرقلا اوون ناو ةديعب مهراد تناك ديعبلا اوون ناف هيلا نولحري ىذلا لزنملا نووني

 تيوتا ىدتع قونلا وديك ماتا اهوهف قينوقللا ةياضوركا ىذلا انفاق ةنيزقا تناك

 .«ىبهتنا دعب وأ برق نم

 تدعب ىأ مهأون تلّعش :لاقيرادلا ىونلاف عضاوم ىونلل و» :ديرد نبال ةرهمجلا ىفو

 ىمس امبرو ةديعب ىا نوطش ّىون :مطوق نم ضزالا ىف اووتنا ثيح ةّينلا ىونلاو ءمهراد

 .«(لاق امرخآ ىلا) هنيعب ىونلا دعبلا

 دعبأ سنخالا نب ةريغملل ىلع ثيدح هنمو دعبلا حتفلاب ىونلا» :نيرحبلا عمجم ىفو

 .«أديدش ًادعب اودعب اذا مهاون تدعب موق نم كاون هللا

 نكميوراَّدلا ىنعمب انه ىوَتلا ّنا ةرابعلا هذه لامعتسا دراوم ىفربدتلا نمرهظي :لوقا

 الف هنيعب دعبلا اما ورفاسملا هيوني ىذلا هجولا ىنعم اهدراوم ضعب ىف ًاضيا داري نا
 حضتيل ليصفتلاب ةملكلا لامعتسا دراوم ءارقتسا ىف ضخنلف دروملا لاثما ىف هانعم ّحصي

 :لوقنف لاحلا

 نم داع نم لاحب ًارّوصت لزن اذا هاصع نالف ىلا :لاقي» :تادرفملا ف بغارلا لاق

 .ىكنس باج 54١ ص ١.
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 :رعاشلا لاق هرفس

 «ىوتلا اهب تقتساو اهاصع تقلاف

 .«ماقاو هعضوم غلب هاصع ىلا» :ءاقبلا ىنال تايلكلا ىفو

 :لاق لثم وهو رافسالا كرتو ماقا ىا هاصع قتلا مهوق و» :حاحصلا ىفو
 «رفاسملا بايالاب ًانيع رق امك 0 ىونلا اهب ترقتساو اهاصع تقلاف

 ًالثم برضي ماقاو هعضوم غلب اذا هاصعرفاسملا تلا زاجملا نمو» :سورعلا جات ىفو
 داع نم لاحب ًاروصت رّيخ مث هداتوا تبئثا هاصع قلاوا هيلع ماقاف ءىث هقفاو نم لكل

 بغارلا و ىرهوجلا دشناو هرفس نم

 رفاسملا بايالاب ًانيع ّرق امك 0 ىونلا اهب ترقتساو اهاصع تقلاف

 «ىمّلسلا هير دبع نبا ليقو قرابلازامج نبرّمعملوه

 لاق مهعمج قّرف اذا نيملسملا اصع نالف قش» ':لاثمالا عمجم ىف ىناديملا لاقو

 ال اهنا كلذ و فالتتالا و عامتجالا اصعلا ىف لصالا و :لاق مهتعامج قّرف دارا :ديبعوبا

 ماقا اذا لجرلل مهوق كلذ نمو اصع عدت مل تقشنا اذاف ًاعيمج نوكي ىتح اصع ىعدت

 :قرابلارقعم لاق هاصع ىلا دق :هرمأ هيف هل عمتجاو هب نئمطاو ناكملاب

 رفاسملا بايالب ًانيع ّرق امك ىونلا اهب ترقتساو اهاصع تقلاف

 ىتلا اصعلا تقش قيرطلا مهقرف اذاف ةقفر ىف نانوكي نييداحلا ّنا اذه لصاو :اولاق

 ينال ميشا نب ةلص لاق ةقرف لكل ًالثم برضي اهفصن اذهو اهفصن اذه ذخاف امهعم

 .«نيملسملا اصع ىقش ىف ًالوتقم وا ًالتاق نوكت نا كايا :ليلسلا

 كلانهرقتساو عضومب ماقا اذاف :ىيحي نب دمحا لاق» ::صّصخملا ىف ةديس نبا لاقو

 :دشناو هاصع ىقلاورايستلا اصع ىلا :ليق ّنْئمطاو

 رئاسلا هناثالاب اديع. وق. :اننك ىونلا اهب ترقتساو اهاصع تقلاف

 .دهشم باج 717 صاج ١.
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 (ىوّنلا كب تّرقتسا نيأ ىرعش تيل»

 ملو هطاؤت ل لجر اهجوزت امّلك جوز ىلع رقتستال تناك ةأرما ّنا هانعم ّنا :ليقو

 لجر اهجوزت مث جوّرلا نم اهئابا ةمالع كلذ ناكف اهرام قلت ملو اهسأر نع فشكت

 .«هيلع ماقاف ءىش هقفاو نم لكل ًالثم برضي و اهرامخ تقلاو هب تيضرف

 اوداراو هوون ىذّلا عضوملل ةّينلا نم ىونلا كلذكو دعبلا نم ىونلاو» :ًاضيا لاقو
 ':لاق هيلا لامتحالا

 «رفاسملا بايالاب انيع ّرق امك ىونلا اه ترقتسا و اهاصع تقلاف

 «ترقتسا» :هلوق اَما

 و» :لاعفتسالا باب ىناعم هركذ دنع ةيفاشلا ىف بجاحلا نبا لاق تّرق ىنعمبوه

 :اذكه ةيفاشلا مظان نومضملا مظن دقو ه«رقتسا وٌرق وحن لعف ىنعمب لعفتسا
 «المعتسا ثيح رقتسا و ّرقك هلعف ىعم دافا ار و

 :ليق وٌرقتسافّرق وحن لعف ىنعمب لعفتسا نوكي و» :فيرصتلا حرش ىف ىنازاتفتلا لاقو

 .«هسفن نمرارقلا بلطي هنأك بلطلل هنا

 ّرق ىنعم ىف لمعتسي دقورارقلا ىّرحت اذا نالفرقتساو» :تادرفملا ف بغارلا لاقو

 .«باجأ و باجتساك

 نكسو تبث ًةرقت و أرق و ًارورق و ًارارقرسكلا و حتفلابّرقي ناكملابّرق» :سوماقلا ىفو

 .«هرّرق و هيلع و هيف هّرقاو راقت ورقتساك

 ةرابتلا هه مرق قف: كد قرنا ق تاقالا لوزن: بايبق ااحبلا نناث ق ىينلجلا لاقو
 :ةروهشملا الئ ءارهزلا ةبطخ ةياور ىف ةروكذملا

 :هّصن ام (رادلا اهب ترقتسا اًملف)

 ليبس ىلعوا اهجورخل تكرحت و تبرطضا اهئأك تنكس ىارادلا اهب ترقتسا اًملف»
 «اوماقأ ىا ىونلا مهب ترقتساو موقلا ىون ترقتسا :لاقي عئاش اذهو بلقلا

 :هصن ام ءارهزلا ةبطخ حرش ىف ”ءاضيبلا ةعمللا ىف هلل ىغاد هجارقلا ىراصنالا لاقو

 .الا" ص 16ج ١.
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 موس دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 اهحورتل تكررت و :تيرطخقا تياك ابناك انكجم فرتكس ا (رادلا اع ترتعسا اقلف))»

 ايفا كب ال ةيلاخ تنتاك اذا ءاملا ف اهو ةيفسللا ناف ةناتكلا ليس لعئاذسو

 ترقتسا اهيف ترقتساو ةليقثلا ءايمشالا ضعب اهيف تلا اذاف اهتّقخل ةبرطضم ةكرحتم تناك

 ّنا انه دارملا وا ءهببسب ىا هب هرارقتساب ءىش ىف ءىش نوك نع ىّبكي مث اهلقثل ةنيفسلا

 ىا اهب ترقتسا اهيلا ذي تعجر اَملف اهيف نينئاكلا اهلهاب وا اهسفنب ةلزلزتم تناكرادلا

 لاقي امك رادلا ىف ىه ترقتسا ال ىا بلقلا ليبس ىلعوه :مهضعب لاقو ءاهعوجر ببسب

 .«أوماقا ىا ىونلا مهب ترقتسا و موقلا ىون ترقتسا

 هه: ءارهزلا ةبطخ حرش ىف 'ءاضيبلا ةردلا ىف هلي ىوضرلا ديسلا لاقو

 ةنقااعلا لافاوادلابوا نادلا ىف كوسا اعلق ةرابعلا قسم ردنا ايه قمنا فلفو

 :(لاق مث ةقباسلا ىسلجملا ةرابع لقنتف) تنكس ىا :اهانعم حرش ىف (دق)ىسلجملا

 حححصملا و رادلا اهرقا اًملف ىا ةيدعتلل ءابلا نوكت ناوهو ثلاث هجو لمتحيو :لوقا

 «اهيلع ازّيح اهنوكل رارقتسالا فقوترادلا ىلا دانسالل

 .«رادلا ىنعمب ىحرلا نازو ىونلا » :ًاضيا هشماه ىف لاق

 :ىتتعلا لوق حرش ىف 'ىهولا حتفلا ىف ىنينملا لاقو

 :ىلاعت هلوقك هظفل ريغ نم ترقتسا ردصم اهرارق (اهرارق هب رادلا ترقتسا امل و)»

 رقتسا لصالاو اهرارق ىلا بارطضالا دعب رادلا تعجر ىا أتابن ضزالا نم مكتبنا هللاو

 رادلا ترقتسا ال هلوق نارهالّقلا و :ىتاجنلا حراشلا لوق و ىزاج دانسالاف رادلا فوه

 اهيف رادلا لها نأش نم ةقيقح رارقتسالا ذا رادلاب وهرقتسا امل ىا بلقلا باب نم هب
 هركذ امو قيقحلا هلعاف نع لّوح وهف ًاّيزاجم ناك اذا دانسالا نالرهاظ ريغ اهنأش نمال

 و انه كلذكف بلقلا باب نم هنا متاص هراهن ىف لاقي ال امحف قيقحلا لعافلا نايبوه

 رابتعا لَحمت ىلا جوحملا بلقلا بكتري الف ىلقعلا زاجملا ىلع بيكرتلا جيرخم نكما ثيح

 «لمأتيلف الوبقم نوكيل فيطل

 ١. سص15١.

 ج .؟ ١ص 184.



 لك

 (ىوّتلا كب تّرقتسا نيا ىرعش تيلا»

 ىنعم ىف لمعتسي رادع 7 اذا نالفّرقتسا و» :تادرفملا ف بغارلا لاقو

 تئاس زرانلا ىفو 'ًاليِقَم ُنَسْحاَوارَقَتْسُم رْبَخ ... :ةّنجلا ىف لاق باجاو باجتساكّرق
 :«ارقتسم

 ًابلاغ ءاملعلا هب حرص امك ةيدعّتلل «كب» ىف ءابلاو

 :هي ىناهبلل "لوكشكلا ىفو

 نوعلوي نايبصلا ناكو أدبا اهقرافي ال ًاصع هعم ناكو ناحط ىلا ىوأي لوله ناك»
 باطو برحلا ترعساو سيطولا ىمح دق :ناحطلل لاق هل مهاذا داز اذاف هنوذؤيو هب

 ةتاكم: نم بثق كنأاشو ثنا :ناحطلا هل لوقيف ؟ىرتاف قزم ةنثب لغ اناو:ءاقللا

 :لوقيوهو

 راهطاب تتاب ولو ءاسنلا نود مهرزام اودش اوبراح اذا موق

 :لوقي و هاصعب مهيلع لمحب مث

 اهاوس ما ىنتح ناك اييفا ىلابا ال ةبيتكلا ىلع ّركا

 تلفاام كلذ الولو ىمح نموملا ةروع :لوقيو فقيف نوفشكنيف نايبصلا طقاستيف

 نينمؤملاريمأ انرما :لوقيوهو مهنع اعجار ّىلو برحلا ىف اوعرساو ماق اذا مث نيفص موي ورمع

 :لوقيو هاصع حرطيو ناحطلا قأي مث حيرج ىلعزهجن الو ايّلوم عبتن ال نا

 «رفاسملا بايالاب ًانيع ّدق امك ىونلا اهب ترقتساو اهاصع تقلاو

 بابلا ىف (هيلا بسن ام ىلع) ”مومهلا ديبمو مولعلا ديفم باتك ىف ىمزراوخلا لاقو

 ءالخبلا تاياكحل هدقع ىذلا

 :لوقيو هفك ىلع هعضو مث هديب هرقن رانيدوأ مهرد هدي ىف عقو اذا ليخي لجر ناك

 ةنيدم مك ىداؤف ةرم و ىنيع رون اي ءافو و ءافش هيف هللا ىلا ءايشالا لجا اذه هّللا ناحبس

 ويراذلا كي عوتشستا لالا ىتلا وبا كاد كردق ارفعي كف ايف فققؤ هيك رايفاعو

 .؟؟ .ناقرفلا ١.
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 للملا

 موس دلج .هبدن ىاعد حرش

 و عملم سيك ىف ةراشبلا كل راجتلا ىدياو رافسالا رطخ نم توج ورازملا كب نأمطا

 .«قودنصلا ىف هعضيو هلبقي ناكو شقنم قودنص

 ٌٌقح هيلع هدي سبب هنع شتفيو هنع ثحبي ناك ىأ ليعفتلا باب نم هناك هرقن :لوقا
 .«هلاح ملعي ىتح هديب هبرضي هنأكف ىثالثلا نموا ةفيزلاوا ةجئارلا دوقنلا نم هنا ملعي

 :ُهِزََع لوسرلا ةرجه باب ىف 'ةريّسلا ىف ماشه نبا لاق
 رهظا و هراد ُةْلَِي هللا لوسرب تنأمطا اًملف :قاحسا نبا لاق ءسنا ىبا نب سيقوبا»

 سيقوبا لاق .هتيالو لها نم راصنالاو نيرجاهملا نم هيلا عمج امي هّرسو هنيداهب هللا

 :راجنلا نب ىدع ىنبوخا سنا ىبأ نب ةمرص

 ايتاؤم ًاقيدص قلي ول ركذي ةّجح ةرشع عضب شيرق ىف ىوش
 ايعادري ملو ىوؤي نمري ملف هسفن مساوملا لها ىف ضرعيو

 نيطارب ةنيباب رووح ختيصاف هنيد هلا رهظا اهاتا املف

 ايدام نيم انوه هل ناك و وتلا هب تتامطاو اقيذص:قلاو

 ايدانملا باجا ذايسوم لاق امو هموقل حون لاق ام انل ّصقي

 .«(اهدعب ةعستلا تاينالارخآ ىللا)

 نةرتاقع لاوخا نايف اهلا نينا ف كاين هده لفك من سلحللا لاقتو
 .هن ةماقالا لاطأ ناكملاب ىوق :ةيلاوماو همدخ

 ةبيطل ريمضلا اهاتأ املف

 وريغال ةثنوم ىهو دعب وأ برق نمرفاسملا هيوني ىذلا هجولا ىونلا :حاحصلا ىفو

 .اوماقأ مهاون تّرقتسا

 اهردص هبطخ نم راتخملا باب ىف ىضرلا هدروا ةبطخ ىف لإ نينمؤملاريما لاق و

 :ةّنجلا لها ةفص ىف «هماعنال ًاركش هدمحا»

 ارصمرخل وب باكقلا لقا وبتتاذعلا نما ده رمز هنملا لآ كر اوطا نينلا قسو)ا

 ١١. ةةهرصم باج #١6 ص ل
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 (ىوّتلا كب تّرقتسا نيأ ىرعش تيلا»

 '.«(ةبطخلا) رارقلا و ىوثملا اوضر و نادلا مس تنأمطا ورانلا نع

 باذعلا نما دق» :اِكا نينمؤملاريما لوق دنع 'ةعاربلا جاهنم ىف ىئونخحلا حراشلا لاقو

 :هّصضن ام «رارقلا و ىوثملا اوضر و رادلا مهب تنأمطاورانلا نع اوحزحز و باتعلا عطقناو

 نم مالكلا نم وا ناكملا ىلا دانسالاو ىلقعلا زاجملا نمرادلا ىلا تنأمطا ةبسنو»

 نمزع لاق امك مهل ةّدعم مهلجال ةقولخم تناك امل رادلا ناف ةيانكلاب ةراعتسالا باب

 هبوبحم مودقل رظتنملاب اههبش «نيقتملل تّدعا ضرالا و تاوامسلا اهضرع ةّئج» :لئاق
 ةيانكلاب ةراعتسارادلا نوكتف نانيمطالا هل لصح وراظتنالا هنع عفترا هيلع مدق اذا ىّتح

 «ةراعتسالل ًالييخت نانيمظالاركذو

 ىرج مالك ىف هلتقم و الا نيسحلا جورخ لصف ىف ”داشرالا ىف #ديفملا لقنو

 :ةرابعلا هذه ةّيفنحلا نب دمحم نيب و القل هنيب

 رادلا كب تتأمطا ناف ةّكم لزنا :لاق - ؟ىخا اي بهذا نياف اف نيسحلا هل لاقف»

 دلب ىلا دلب نم تجرخو لابجلا فعشو لامرلاب تقحل كب تبن ناو كلذ ليبسف اهب

 .«(ثيدحلا) هيلا سانلارماريصي ام ىلارظنت ىّتح

 نع هبنجو هقفاوي مل اذا هب هلزنم ابن» :سوماقلا ىف «رادلا كب تبن» :هلوق :لوقا

 «هيلع ّنكئمطي مل اذا شارفلا

 :رغاشلا لوق هنمو) :سورعلا جات ف لاقو

 لوحتف لزنم كب ابن اذأو

 ىا شارفلا نع هبنج ابن ًاضيازاجملا نمو ًارارق اهب دجا مل ىا كلت ىب تبن :لاقيو

 .«هعجضم هيلع ٌضقأ مهوقكوهو هيلع نئمطي مل اذا

 هّنارهاظلا و ءتيبلا اذه حرش ىف هلها ىلع هب نونضملا حرش ىف نااجنزلا لاقو

 :ىرماعلا نونجملل

 ١. ص ” ج ىديدح حرش  .7١68ديدج باج ١١1/17.
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 ايمارملا نيرتقملاب ىونلا ىمرت و مهرادب ءاينغالا لاجرلا ميقي

 وا ةيدعتلل نيرتقملاب ىف ءابلاو (لاق نأ ىلا) انهريغ ال ناكملاوهو ىمرم عمج ىمارملا

 «ةدئاز

 ':هناويد ىف ةعيبر نبرمع لاقو

 قفشت و تاع حف انع ينتفو ىونلا انب تنأمطاو انيقتلا اّملف»

 «قفخت نيبلا ةيشخ نم دبك ىلع اهتعضوف اهفك ىنكب تذخا

 :نعاظ ىلع ءاعدلا ناونع تحت بغارلل 'ءابدالا تارضاح ىفو

 :مصاع نب ىلع
 رارقلا هّمضي الف زارقلا هنقُح نق و: افا

 «نايّدلا هب ترقتسا الو ىفايفلا هب تنأمطا الو

 :حاجنلا هرئاز قلتي نم :ناونع تحت "ًاضيا هيفو
 :رهاط ىبا نبا

 «لزناف تبشعأ دارولا ىل لاق و ىونلا ىب تنأمطا و ىدارم تغلب

 ' :ناويحلا باتك ىف ظحاحلا هلقنام هديؤيو ,هلها دئارلا بذكي ال لثملا هنمو ءالكلاو

 «لزناف تبشعا دئارلل نلقي لطيغ ىف هنايذ دسأتسم

 :رخآلا لوقك ةفاضالا ءايو»

 دهع نم (اذك) ةّيهب دهن ىنب تخاب مكل له نوّبخملا بكرلا اهيا الا

 «ىدعب تنعظ ما سوباق ىنب ضراب ىونلا اهب ترقتساو اهاصع تقلأأ

 123١. ص١
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 املا

 (ىوتلا كب تّرقتسا نيا ىرعش تيل»

 ':هناويد ىف ىدرويبألا لاقو

 «ىماوأ تعقن ىوثملا مرك دق و ىونلا انب كارذ ىف ترقتسا انملو

 :هّصن ءاعد ىف ناضمررهش عادو ةيعدا ىف لابقالا ىفو

 انتنوؤم لعجا و هسأكب انقساو هضوح اندرواو دّمحم لآو دّمحم ىلع لص مهللا»

 ىفرادلا انب تنأمطاو باقعلا اّنماو باوثلا انيضر دقف نيمدان الو ايازخريغ كنج ىلا

 ' .«(ءاعدلا) نيلباقتم ررس ىلع راهنالا اهتحن نم ىرجتن تانج

 نم كب ابن ام كرت ىف ليق اميف نيتسلاو نماثلا بابلا ىف " هتسامح ىف ىرتحبلا لاقو
 :نادلبلاو لزانملا

 :ىميمتلا طوح نب ةبقع لاقو»

 اهرط اهات: عيقك ضان قادم لاى تيتتمطا ام رادلاب مقا

 ابرقلا اهلهاريغ ىلا تلجعفر اد لا ىب تبن ضراب ناو

 «ايعن اذذ بعان الاو ىنينثيريطلا حفاوس نم حفاسال

 :هني ىناهبلل 'لوكشكلا ىفو

 اذاف ةقّكلا اوغلبي ىّبح ةدوملا ىف نورفاسي ناوخالا لازي ال :ّرتعملا هللادبع مالك نمو)»
 ايابخ تنما و حئاصنلا دوفو تلبقا و راّدلا مهب تنأمطا و رايستلا اصع اوقلا اهوغلب

 :(فلختلا نسيالم اوغدزو ظفحتلا نقع اوله و:رتامطلا

 بوقعي بيذكتركذ نأ دعب فسوي ةبيغ باب ىف *نيدلا لامك ىف هي قودصلا لاقو

 بئذلا هلكأ مهوق هينبل

 و ليمجربصفأرمأ مكسفنا مكل تلّوس لب مولظمل ىنبا ناو هيلع بوذكمل بئذلا اذه نأ»

 :لوقيو فسوي ري لبقأو مهمّلكي ال كلت مهتليل مهنع ىلوتو ءنوفصت ام ىلع ناعتسمملا هللا

 ١.صس 5١١.
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 لي

 ىذلا فسوي ىبيبح ءىّبم سلتخاف ىذالوا عيمج ىلع هرثوا تنك ىذلا فسوي ىبيبح

 هرثداو ىنيمي هدّسوا تنك ىذلا فسوي ىبيبح «ىّتم سلتخاف ىدالوا نيب نم هوجرا تنك

 ىدحو هب لصاو ىتشحو هب سنوا تنك ىذلا فسوي ىبيبح ىّبم سلتخاف ىلامش

 ,كوقّرغ راحبلا ىأ ىف ما كوحرط لابجلا ىأ ىف ىرعش تيل فسوي ىبيبح ,ىّتم سلتخاف
 «كباصا ىذلا ىنبيصيف كعم تنك ىنتيل فسوي ىبيبح

 فسوي و بوقعي صصق باب ىف اراحبلا سماخ ىف هي ىسلجملا هلقنو

 ':ءايبنالا صصق ىف هلي ىرئازجلا لاقو

 خطظلم فسوي صيت مهعم و نوك اءاشع مهابأ اوتأ املا فسوي ةوخا َنَأ ىورو»

 .«(كباصا ام :هلوق ىلا) ثيدحلا ...ةليللا كلت بوقعي مهنع ىلوت مدلاب

 :ذاعم نب ىبحي ةمجرت ىف "بهذلا تارذش ىف لاقو
 نيب ادّدرتم دبعلا لازي ال و لاوهألا راد ةرخآلاو لاغشألا راد اينّدلا :همالك نم و»

 «ران ىلا اما و ةّنِج ىلا اما رارقلا هبّرقتسي ىتح لاوهألا و لاغشألا

 مكل لعج و» :ىلاعت هللا لوق هب اورّسفو «رقتسملا ىنعمب رارقلا» :هريغو بغارلا لاقو
 «ًارارق ضنالا

 ناكملا ةقفاوم نع ةرابعوه دحاب رادلا رارقتسا ّنا دراوم نم ًاحيرص دافتسي أضياو

 هنكسي نمل

 ءالعلا ىبا هللادبع نب دمحا ةمجرت ىف ءابذالا مجعم ىف توقايلا هلقن ام كلذ نف

 دمحم نب هللادبع نب دجملا ىبا نب دمحم نب هللادبع نبركاشر سيلا ىبا نعالقن ىّرعملا

 :هلو :الئاق ناميلس نب

 راد ضراب مهل رقتسي ام اودتغاف ىلايللا بون مهب تيزع

 راجت نامزلا ثادحا َنأك و عئاضب فيرط مهنأك ىتح

 .١5؟ ص.
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 لمع

 «ىوّتلا كب تّرقتسا نيأ ىرعش تيل»

 ةقفاوم و ماّتلا نمالا لوصح نع ةرابعرادلا رارقتسا نا ىف ناحيرص ناتيبلا ناذهو
 تينا اذه ايه لكتو هتك ال ناكملا

 ًارقتسم ضراب ىلرأ ملف ضرا لكب رقتسملا تبلط

 ربصلا نم ةعيشلا هبرما اميف ىور ام باب ىف 'ةبيغلا باتك ىف ىنامعنلا لوق كلذ نمو

 وا ةئام ثالث نونوكي ام ليلقو نونمؤملا قبو» :هنم ةرابعلا هذه حرش ىف ثيدح لقن دعب

 نوديزيوا ةئام ثالث مهناركذ ىذلا نوليلقلا نوصلخملا مهو نونمؤملا مهو» «نوديزي

 تءاج امك مهو هّودع داهجو اليا هيلو ةرصنل هنيقي ةحصو هناميأ ةّوقب هللا هلهاي نمت

 «اهرازوا برحلا عضوورادلا رارقتسا دنع ضزالا ىف هماكحو هلامع ةياورلا

 و امات انت: عملا كلذ: ةيسزادلا هب هرقشنا لامعا ةراومن قف :علمأت اذا تفاذو

 نم برعلا ةنسلا ىف ًاريثك ىراجلا ىلهاجلا فورعملا تيبلا ىنعم ىفربدتلا كلذ ىف فكي
 :هلوق ىهو آلا ىلا مالسالا لبق

 رفاسملا .بتايالاي انيع رق امك ىونلا اهب ترقتساو اهاصع تقلاو

 ىوتلا كب ترقتسا ةلمج لوح قيقحت
 ةلبج بعش موي ناونع تحت "ىناغالا ىف ىناهبصالا جرفلاوبا لاق

 ةرشع عستب ُكيلَي ىنلا دلوم لبق ءةنس نيسمخ و عستب مالسالا لبق ةلبج ناكو :لاق
 ثالث نبا وهو ضبق و ةنس نيعبرا دعب هيلا هللا ىحوا مث ليفلا ماع ُهِِتَي ىنلا دلوو ةنس

 وهو :لاق ُةْيْيَي ىنلا اهيف ضبق ىتلا ةنّسلا ىف ليفطلا نبرماع هيلع مدقو ةنس نيتسو

 :رماع نبري ىنب فيلح قرابلا رامح نب سوا نبرقعملا لاقو ةنس نينا نبا

 رصاعالا ليبق تلاز نا ليللا عم ركاوبلا لومحلا ءاثعش لآ نما

 رداق كلذ موي اهيلع سيلف ةكياو باضه ىف ىميلس تّلحو
 رفاسملا بايالاب ًانيعّرق امك ىونلا اهب ترقتساو اهاصع تقلاو

 رظان هللا نم تسما اذا اهيلع ةبيتكب اهكالما اهحّبص و
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 طبت 7 2 ا تت تح تحج

 موس دلج .هبدن ىاعد حرش

 هلوح نايبذ نوجا نب ةيواعم

 مهذدرف تويبلا بانطاب اوّرف

 هءاهز نأك ًاعمج اوعمج دقو

 رثاكم بابَرلا عمج ىف ناّسحو

 رعاسم حامرلا فارطاب لاجر

 رياطتم ةوبه ىف ىوه دارم

 رماسو فوفدلاب تاعمسم انل ةنعتب انكي فيض اننل اوتايف
 رزاخ سمشلا علطم نم انل حوبص مهدصق نكلو ًائيش مهرغن ملو

 رتاوتم اهربش ىملس ناكراك ًابئاتك قورشلا دنع مه انحبص
 رحاوج كيبحلا تحن مهنيعاو ميهيلع ضاب درلا ماعن ناك

 اهقئارط و اهلمع ماكحا ضيبلا ىف كيبحلا

 رجانحلا ليلقلا قيرلاب ّصغ اذا ًامدقم نوشمي شبكلا نيبراضلا نم
 رماعو سبع حفسلاب تيعداذا اولتقي ال نا موقلا ةرس َنظو
 رخافم مهنم نيجانلا ىف قبي ملف ةجلرمغ ىف ضيبلا كيبح انبرض
 رباثم حلم دهن وا لئاوي هرمطب نوكي نم ألا جني ملو

 رهام نيحانجوذ ىنقا ٌصقناامك بجاحل رابغلا تحن مدهز ىوه

 ردان فيسلاو فيسلا سأب َدراذا امهالك نارثعي نالطب امه
 رساوح سوؤرلاوومست نايبذو ةءارج نوكي نا آلا لضف الو

 رفاظالا نهنيب ام تقلع دقو ًئارو نم مدهز امك و ءوني

 رساك ءاختف ءاملا ف تسمتغاااذا اهتاك نانعلا ىف حومط لك و

 رقاع ءانسح لعبلل تدهن امك هل تدهن دق دهملا ف ضهان اه

 ىلع الد لقا اهالرقاعلا صخ اًئاو سوا نب نايفس همساو ًارقعم ىم تيبلا اذهب و

 هيرادتو هل عنصت ىهف دولولا نم جوزلا

 «رئارّصلا اهتدّرح دق ةدزحم اهليلح نردتبي ءاسن فاخت



 ا

 (ىوّنتلا كب تّرقتسا نيأ ىرعش تيل»

 مايا ىف ةيناثلا ةردلا باتك نم نف ناونع تحت 'ديرفلا دقعلا ىف هّبر دبع نبا لاقو

 :اهعئاقو و برعلا

 ميت و نايبذ ىلع سبع ورماعل ةلبج بعش موي سمانا مويلا»

 ناكيرخر ةلفو كفل الع هلأ كل ذنوب هيقرفلا مارا لفعا ةليخ ينس ني: ةنيعوناالاق

 ةلماك ةنس ةلبج مويو ناحرحر مايا نيبو «مهيلع بلا ورماع ىنبل ةرارز نب طيقل عمج

 ونب تناكو هلي ىنلا دلو ماعوهو ةنس نيعبراب مالسالا لبق ةلبج بعش موي ناكو

 نم سبع ىنبل مهتوادعل نايبذ ىنب طيقل ىدعتساف مهل ءافلحر ماع ىنب ىف ٍذئموي سبع

 ىنبريغ اهلك ميت مط تعمجت و ردب ىنبريغ اهلك نافطغ هتباجاف سحاد برح لجا

 و (لاق نا ىلا)رماع نبريمن ىنب ىف ٍذئموي قرابلارقعملا طهر ناكو (لاق نا ىلا) دعس

 :قرابلارقعملا لاق
 رعابالا ليبق تلاز ما حبصلا عم ركاوبلا لومحلا ءاثعش لآ نما

 :لاق مثريسي فالتخاب ىناغالا ىف ىناهبضالا هلقن امم ًاتيب نيرشع لقنف

 دشار سانلا ىف ًالثم ناك ذا قرابلارقعملا نم «اهاصع تقلاف» :تيبلا اذه راعتسا

 ةالوف نارجن ىلع برح نب نايفس ابا لمعتسا دق هللالوسر ناكو ىملسلا هّبر دبع نب
 دشار لاقف ءاضقلاو ملاظملا ىلع ًاريما ىملسلا هّبر دبع نب دشار هّجوو :برحلاو ةالصلا

 :هبر دبع نب

 رضاق هيغتبت هيلع تّدر و هوأش رصقا و ىملس نع بلقلا احص
 رجاز ةياوغلا ضعب نع بيشللو ابصلا نع لاذقلا بيش هملحو

 رئادغلا نم ٌضيبا ال وهللا نع ىلطاب درا و مويلا ىلهجرصقاف
 هروحص دعب هجاهدق هنا ىلع

 تبصخا طوغلا بناج نم تنداتلو

 اهنيب سيل نا نابكرلا اهربخ و

 كرتلا ان ةتينا وا هاصع عقلا

 ١.ج؟ ص 5١5.

 ركاوب سيع ماجألا ىذ ضرعمب
 رماع و ميلس اهاقالف تلد

 رفاك نارجن و ىرصب ىرق نيبو

 رفاشملا :تانالاب انيع وق” انيك
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 موس دلج ء؛هبدن ىاعد حرش

 لامععسل آلا كلذ زاستبنا هيسحا لو قزانلارقعملا نمريخللا تينلا اذه رامتتناف

 .«هب مهلّتمتو هل ةماعلا

 'كلذ ديعب تايبالا ًاضيا لقنو
 :ءارلا فرح نم لؤالا مسقلا ىف 'ةباصالا ىف رجح نبا لاقو

 هاّمسف ًاّيوغ همسا ناك ءارعشلا مجعم ىف ىنابزرملا لاق ىملَسلا هّبر دبع نب دشار»

 و اهاصع تقلأف :اذهوه و روهشملا تيبلا بحاص وه :ئنئادملا لاقو ءأدشار ُهيِي ىلا

 «رفاسملا بايالاب ًانيعّرق امك ىوتلا اهبّرقتسا

 :ىو ن ةذام ىف جاتلا ىف ىديبزلا لاقو

 «ميكح نب حامرطلا :ليق و ّقرابلا رامح نبرقعم وه تيبلا لئاق»

 «رعاش ثّدحمك َقرابلارّقعم و» :سوماقلا ىفو

 نبرّقعموه :لاقيو ىلكلا نبا هبسن اذكه سيوا نباوه» :هحرش ىف ىديبزلا لاقو

 .«رماع نب ورمع نب ةئراح نب ىدع نب دعسوه قراب وريم ىنب فيلح قرابلارامح

 .«ريغ ىنب فيلح ّقرابلا رامح نبرّقعم وه ورعاش مسار ّقعم و» :برعلا ناسل ىفو

 :ىدسألا سرضملا لاق و :اصعلا باتك ىفوه و ”نييبتلا و نايبلا ىف ظحاجلا لاقو
 هرفاحم ضيب ءاملا بذع ءاجرب 2تميخو اهنع رايستلا اصع تقلأف

 :اضيأ لاقو

 رفاسملا بايالاب انيع رق امك ىونلا اهب تّرقتساو اهاصع تقلاف

 :نوحليس ناونع تحن نادلبلا مجعم ىف توقاي لاقو

 :ةقوكلا نا ةماقتلا يهفتارما رتتيح يع ةماغ ب نامل لاق

 رئابعلا نيحليسلاب اهتحار و ةودغ ةّيسداقلا بابب تّرف
 مشا رألا كنيحو ابعتلا قيرسلاو انفداغ قدررتللا نود ثستنا اسكف

 .ىدلج هس باج 44 سص.١
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 لوح

 «ىوتلا كب تّرقتسا نيأ ىرعش تيل»

 .تاكذلا ةونلا و.ةويلصلا هب هلاح هللا حلصأ رصم لفأ ىلا

 رئاصم اهيف ضرألا و ةكرابم ةدلب و داهجلا ضرأ ىلا تراصف
 رفاسملا بايالاب ًانيع يق امك ىونلا اهبّرقتساو اهاصع تقلأف

 «ةّيسداقلا و ةفوكلا نيب نوحليسلا َنَأ ىلع لدي اذهف

 الفا بلاط ىبا نب ىلع نب نسحلا دّمحم ىبا تازجعم باب ىف ازجاعملا ةنيدم ىفو

 :نوعستلا و نماثلا ةزجعملا

 سفنلا ىف ابو بئاغلاب اللا هملع»

 رامتلا ملح نب دمحم نع ىفوكلا ىرقملا نيسحلا نب ىلع نع هتياده ىف ىبيصخل لا

 نب لضفملا نع نايبظ نب سنوي نع ىحمج ا ريثك نب ديز نع ميهاربا نب لوخملا نع
 نسحلا دّمحوبا مدق امل :لاق الإ. قداصلا دّمحم نبرفعج هللادبع ىبا نع ىنعجلارمع

 و مودقلاب نيئنهم و الكا نينمؤملاريماب نيّزعُم ةنيدملا لها هاقلت ةفوكلا نم القاب ىلع نب

 دقف ثيح ألا كَّدِج دقف ام دّمح ابا اي :ةشئاع تلاقف ُهيِقَي هللا لوسر جاوزا هيلع تلخد

 :ا91 نسحلا اه لاقف تبذك الو هيف تقدص ًالوق هيعان اندنع ماق موي تلق دقلو كوبا

 :لوقي ثيح ةعيبر نب ديبل لوقب كلثمت وه ىسع
 رئاشبلا نيلجعملا فختست دقاو اهرامخ نع تلجعتسا و اهرشبف

 رفاك ماشلا و نارجن ىرق نيبو اهنيب سيل نا نابكرلا اهربخا و

 رفاننملا ”هناقلا+ اهي رق“ انك ىونلا اهبرقتسا و اهاصع تقلاف

 .«(ربخلا) ءاشت ام لمعت برعلل اولوقف كاع لتق اذا اما كلوقبرعشلا تعبتا مث

 م ضال دمستملا ةقلبنلا لع رءاوقالا:ياتك قام اغلا يماقو
 بيرق و رضاح ىلقب تناف ىونلا كب ظشو ىنيع نع تبغ نل
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 «(ىرث ّىاوأ) ىرثوأ كلقت ضرا ّىأ» لب

 ىلع ىنبموهو ةفوذحم ىرث ىلا ةفاضم ىهو ّىأ تناك ىرثوا ةرابعلا تءرق نأ

 :'لّصفملا ىف ىرشخزلا لاق ةفورعم ةدعاق
 ةرمق ءادوس لك ام :مطوق ىف هبارعا ىلع هيلا فاضملا كرتو فاضملا فذح دقو :لصف»

 :داؤدوبأ لاق ءاضيب لك الو :تلقف لك ترهظأ كنأك :هيوبيس لاق ةمحش ءاضيب الو
 «اران ليّللاب دّقوت ران و ًاءرما نيبسحت ٍءىرما ّلكأ

 كيبأ الو:كيخآ لغم اما هلثمو «ةيخا الو كلذ لونقز هللا دبع لثم امز> نولوقيو

 «ناجلا رامضاريظن ذوذّشلا ىفوهو «كاذ نالوقي

 :ةفاضالا باب ىف كلام نبا لاقو

 افذح ام اذا بارعالا ىف هنع انقلخ قاي.فانطلا ليام

 امّدقت ام فذح لبق ناك دق امك اويقنأ ىلا اود اقر

 فطع دق هيلع امل ًالثام فدع انه نوتكر نا ظرتفي نيكل

 عجاريلف حيضوتلا و حيرصتلا ىف ئرهزالا كلذ ىف مّلكتو
* 6# * 

 «ضرا ّىاب» :نامقل ةروس ىف ىلاعت هلوقريظن ضرا ىا :هلوق

 «'...ُتوُمَت ٍضَْزا ٍّياِب ٌسْفَن ىِرْدَت امَو ...»» :نايبلا عمج ىف هريسفت ىف ىسربطلا لاقو

 ١. ص *٠١.
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 للا



١21١ 

 «(ىرث ّىأوا) ىرثوأ كّلقت ضرا َىأ» لب

 ةوطخلا عضي نأ لبق تومي هتاردي مل ةوطخ عفر اذا هّنا ليقو هتوم نوكي ضرا ّىا ىف ىا

 كلذ نأ ىور و زامل ضرا ةّياب لاقولو ناكملا ضزالاب دارا هال ضرا ىاب لاق اًماو ال ما

 «ّىبأ ةءارق

 :لاق نم و ءضرا ةّيابو ضرا ّىاب :لاقي» :ةيالاريسفت ىف نايبتلا ىف خيشلا لاقو

 ضزالا َنالف ضرا ةياب :لاق نمو .ظفللاب ال ةغيصلاب ضزالا ثينأت ّنالف ضرا ىاب
 «هأوس نوكي دالبلا نم عضوم ّىا ىف ناسنالا توم ملعي ال هّنا ىنعملاو «ةئنؤم

 «هثينأت مدع حصفالا و ضرا ةّياب ئرق و» :نآرقلا بئارغ ىف ىروباسينلا لاقو

 هّبش و ضرا ةّياب ئرق و» :ليزنتلا راونا ىف ىواضيبلا و فاشكلا ىف ىرشخزلا لاقو

 «نهتَلك 4 لك ثينأتب ايها هيوبيس

 هنأ هيبشتلا هجو نأك هيوبيس هبش و :هلوق» :هذه هترابع حرش ىف ىجافنخلا لاقو

 .«ردان نهتلك ىف ّلك :هلوق و ءامهيف هيلا فاضملا رابتعاب امهثينأت نا ىف هيبشت

 ّنهتلك مهوق ىف لك ثينأتب اهثينأت هيوبيس هّبش و :هلوق» :هحرش ىف هداز خيش لاقو

 ءاّثلا نيب عمجلا و ,ةفاضالا مزال مهبم مسا أيا قال لك ثينأتك ةفيعض ةغل ىا ثينأت ّنأ ىنعي

 وهو نجاب هيلا فاضملاو فاضملا نيب لصفلا نم هيف امل ةعاشب نعولخي ال ةفاضالاو

 ةفاضالا نع عطقت نا اهّمح ناك ثّنا ناف نهلكو نتا لاقي نا ةعئاشلا ةغللاف ثينأتلا ءات

 «نهتلك مهوق ىف لكب اه اهيبشت ةفاضالاب ضرا ةّياب ئرق هنا الا اوكلس ةّياوحن

 ىردتب بصن عضوم ىف ةلمجلاو ةّيفرظ ءابلاو تومتب قّلعتم ىابو» :ىسولالا لاقو

 ىهو ثّنؤملا ىلا اهتفاضال ثينأتلا ءاتب ضرا ةّياب ةلبع ىبا نبا و ىراوسالا ىسوم أرقو
 .«كلذ نلعف نبهتلك لاقيف أردان ثنؤت دق ثّئؤم ىلا تفيضا اذا الك نا امك اهيف ةليلق ةغل

 ثينأتلا كرتو ثنؤم ىلا تفيضا اذا ّىا ثنؤت دق و» :تاّيلكلا ىف ءاقبلاوبا لاقو

 .«ابيف رثكا

 تّلقا» :ىلاعت هللا لاق ضرا ّىا ىلا عجارريمض هلعافو لقا عراضم «ّلقت» :هلوقو

 ةلاقث احس
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 لقا :لاقي ءاملاب ًالاقث ًاباحس تلمح حيرلا ىنعي» :نيرحبلا عمج ىف ىحيرطلا لاق

 دارملاو هتلمح ىا ىامدق هتلقاامو ءاعدلا هنمو هلمح و هقاطا اذا ّلقتساو ءىشلا نالف

 .«ندبلاو ةّتجلا

 ىذ ىلع ءارضنخلا تّلظا امو ءاربغلا تّلقا ام» :روهشملا ىوبنلا ثيدحلا هنمو :لوقا

 'نذ ىبا نم قدصا ةجه

 لظاب هقّلعت ىلا ارظن ىلع :هلوق و

 ىنلظت ءامس ئاو ىنلقت ضرا ىا» :ِتالا ىنعم نع لئس نيحركب ىبا لوق كلذ نمو

 «ىبارب نارقلا ىف تلق اذا

 نارقلا ةوالت بادآ باتك نم عبارلا بابلا ىف مولعلا ءايحا ىف ىلازغلا هلقنو

 .«اَباو ةهكافو» :ىلاعت هلوقريسفت ىف سبع ةروس ىف روثنملاردلا ىف أضيا ىطويسلا هلقنو

 نبا حدم ىف ةعارش ىبا لوق «ضرا ىا ىرعش تيل» هيف تلمعتسا ام فئاطل نمو

 ' :ىريرحلا تاماقم نم نيرشعلاو ةيداحلا ةماقملا حرش ىف ىشيرشلا هلقن ام ىلعربدملا

 اًملف هعّمش آلا دحال عفشي الو اهاضق آلا ةجاحر بدملا نبا لأسي ال ةعارشوبا ناك»

 :لاقف ةعارشوبا آلا قبي مل ىتح مهّدرف سانلا هعّيش ةرصبلا نعربدملا نبا ميهاربا لزع

 و للم الو هللاو الق ريغ نم أ ءولكم ًادشار فرصناف قارفلا عدوم لك ةياغ ةعارش ابااي

 ىف ليق ام نسحاوهو لاق مث لاطاو ىكبو ةعارشوبا هقناعف مهرد فالآ ةرشعب هلرما

 :لزعلاب ةئنهتلا
 كفلخ كاتم اف اءولكش:نكحاو هع ىف مس قاشسا انما ان

 فجعلا دهج نم كب "تحيراف تبدجا ضرا ىأ ىرعش تيل

 فلس دق بنذب كانمرحو مهب هلل نم فطللا لزن

 «فرصنا هللا هفرص امئيح رك -عيبر» هكتتأ- انما

 ١. جراحب 8717/170.

 صاج .؟ 7528.

 ". .حضاووه و ةحازالا نم «تحيزا» :ءرقي نا نكميو خسنلا ىف اذك



 عا

 «(ىرث ّىأوا) ىرثوأ كّلقت ضرا ّىأ» لب

 بابلا ىف 'فرظتسم نف لك ىف فرطتسملا باتك نم لؤالا ءزجلا ىف ىهيشبلالا هلقنو
 ميهاربا لزع ال و» :ةرابعلا هذهب ةمعنلاركش و ءانثلاو حدملا ىف ىذلا نيعبرالاو ىناثلا

 ندا نوتعواقلك ةرضنلا تاق رص: نيغودتلا ني
 فجعلا دعب نم كب اوثيغاف اوبدجا موق ىأ ىرعش تيل

 فلس دق بنذب كانمرح و اننيب نم ممل هللا رظن

 فلخ كنماف ًابوحصم ضماو ةغد قعس قاحسا انا اي
 «فرصنا هللا هفرص امثيح ركاب عيبر تنا امنا

 :ةياكح ىف ىعفايلل "نيحايرلا ضور ىفو

 جرفلا هجو اي كب اهوقسف تبدجا ضرأ ىا ىرعش تيل

 جرح نم مهيلع ام كهاجبف ةمحر اهيلا هلا كقاس

 ىف ام ىلع ىناجرجلا دّمحم نب تباث لوق ةدعاقلا بسح ىلع ةيا هيف تلمعتسا امو

 :ةراعلا الوب توقالا ءاياللا فنعم

 :لاق ىجابلا كلملادبع نب ءاربلا نع دمحا نب ىلع دّمح ىبا نع ىديمحلا ثدحو»

 شيجلا ابا قفوملاريمالا اهكولم نم ىتل نم لّوا ناك سلدنالا ىناجرجلا حوتفلاوبا درو ال

 :لاقف ؟ كط اذنه نم ةقيفري ننغ هلق ماك 3 ابو دبكات ىرماعلا ًادهاج
 نافلتآيف ىتشلا قتلي دق و اننيب رهّدلا فّلا ىتش ناقيفر

 يىبارعالا نبا نا هخويش ضعب نع ىنربخاف حوتفلا ابا كلذ دعب تيقل مث دّمحوبا لاق
 و باجيبسا نم :لاقف ؟تنا نيا نم :امهدحال لاقف ناثداحتي نيلجر هسلجم ىف ىأر

 مّدقملا تيبلا دشناف ىبارعالا نبا بجعف سلدنالا نم :لاقف ؟تنا نيا نم :رخآلل لاق

 :اهمامت ىندشنا من

 ناجه نيحلاصلا ىف بسن امه ةّينمي ةّيسيق ىلع تلزن

 نالجلا نم مأ ضرا ةّضل نيود ةيسلا تناع ثنا ويغلق

 5١.. ص١

 .186 ص .؟



 لضححت

 ىناميف ىقترسا اما و ميق هموقف قيفر اما اهل تلقف
 «نافلتايف ىشلا قتلي دقو اننيبرهدلا فلا ىتش ناقيفر

 «ىرث ّىاوا» :ةدمتعملا خسنلا ضعب ىنف «ىرثوا» :هلوق اّمأو

 ءاهارثرثك فلالاب ضزالا ترثاو ضزرالا ىدن ىصحلا نازو ىرثلا» :رينملا حابصملا ىفف

 .«ىرث ٍذئنيح لاقي الو بارتوهف اّيدن نكي مل ناف ىدنلا بارتلا اضيا ىرثلاو

 ضزالا هجو نمرهاظلا تحن ىذلاوهو ىدنلا بارتلا ىرثلا» :نيرحبلا عمجم ىفو

 .«ىرث لاقي الو بارتوهف نكي مل ناف

 نتع ةيدنلا ضرالا نازي ضال فدازم انا ىرتلا»«ةبرقلا ةليسو:ق:قايدلولا لاكو
 حلاص نب ىلع ربخ ىف ام ىلع رئازجلا وا لحاوسلا ىلا ةراشأ نوكيف سوماقلا ىف ام

 ثيح نم ةريزجلا ناف راحبلا رشع ثلاث ىف امك ءارضنلا ةريزجلا ةيضق و ىناردنزاملا
 ىذلا بادرسلاك ةضفخنملا ىضازالا ىلا ةراشاوا :ةلاحم ال ةيدن نوكت اهب ءاملا ةطاحا

 ىف رازملا ليبق نم ىأر نمرس ىف راص هنا ىتح رابخالا ضعب ىف ام ىلع اللا اهيف باغ

 رعت عوضوملا اذه, قرش نبا ديقنلا يسانلا نسمرهظ نقاوراوبتلا فارطاو ,لتللا ءاعأ

 اناسنا مكمعزب هوعرتص ىذلا دلي نأ بادرسلل نأ ام

 اناليغلا و ءاقنعلا متثلث مكنأل ءافعلا مكلوقع ىلعف

 ةدوقفملاو مسالا ةدوجوملا ءايشالا ةلمج نم لوغلا عمج ناليغلا اذكو ءاقنعلا نا ىنعي

 باوجلا انركذ دق نحن و بادرسلا اهدلي نا هنورظتنت نمب اهومتئلث دقف نينثا اناك مسجلا

 «ىرخالا انتافيلات ىف هنع

 َنابريبخ تناو .نيمجرتملاو حارّشلا نم ءاعّدلا لوح ماح نمت هريغ هوذح اذحو

 و ءخي ال امك فّلكتو لوأتتب الا ًاضيا مالكلا هيلع لدي الو ماقملا بساني ال ىنعملا اذه

 مالكلا ريقتسي ٍذئنيحف اهنع ةفرح و ىوثم ةملك نع ةفّحصم ىرث ةملك نا ًاّيوق نونظملا

 :ةياهّتلا ىفف ماقملل بسانملا ىنعملا لصحيو

 و «مطزنو مهماقم ةّدم مهنكسم ىا ىلسر ىوثم نارجن ىلعو (نارجن لها باتك ىف)»



١106 

 «(ىرث ّىأوا) ىرثوأ كّلقت ضرا ّىأ» لب

 ىه مكيواثم اوحلصارمع ثيدح هنمو .هيف ماقا اذا ىوثي ناكملاب ىوث نم لزنملا ىوثملا

 - ؟ءاسنلاب كدهع ىتم :هل ليق لجر ىف هيلا بتك هئارخآلا هثيدحو لزنملا ىوثملا عمج

 هتجوز دري لو هب تاب ىذّلا لزنملا ةّبر ىا ىاوثم َماب :لاق - ؟نمب :ليقف .ةحرابلا :لاقف
 .ل :لاقف - ؟انزلا مّرح دق هّللا نا تفرع اما :هل ليقف :ثيدحلا مام نال

 ءاوث ىوثي ىمر باب نم هسفنب ىدعت امبرو هيفو ناكملاب ىوث» :رينملا حابصملا ىفو

 و ةغل فلالاب ىوثاو ءنيدم لها ىف ًايواث تنك امو :ليزنتلا ىفو .واثوهف ماقا ٌدملاب
 ىواملا عمجلا و لزنملا نيعلاو ميملا حتفب ىوثملاو ًاّيدعتمو ًامزال ىعابرلا نوكيف هتيوث
 «مكيواثم اوحلصاو :رثالا ىف و واولارسكب

 ىا لب :اذكه ةرابعلا نوكي هيلعف .امهريغ و ىدابازوريفلا و ىرهوجلا هلثمب حّرص و

 و كلمحي ناكم ّىا لب ىنعملا نوكيو (ّىا نود نم ىوثم وأ) ىوثم ّىاوا كلقت ضرا

 0 عزو لزنم ىأ

 «ىوثم وا نكامالا نود امل لح ةلحب موجتلا ىلعا ةّمه هل»

 ' (هناويدرظنا) دعاص نب ىسيع ىلا حدم ىف ةديصقلاو

 :هلوق ةديصقلا هذه نمو

 ىوضر اهب انلمح اهنع انناصقنل انتلخ هنع ادي انلّمحت ام اذا

 اهنع ةفّرحم و نيشلاب ىرش ةملك نع ةفّحصم ىرث نوكت نا ضيا لمتحملا نمو
 ةيننانلا قيم ضردقلا كاف نيفلا اه اغلا ىف: دانس اهنا رميعت

 و هيحاون ىا مرحلا ءارشا لزنا :لجرل لاق :(بّيسملا نبا ثيدح ىف)» :ةياهنلا ىنف

 .«ىرش دحاولا هبناوج

 ىرش دحاولا هيحاون مرحلا ءارشاو دسالاريثك ىملس ىف قيرط ىرشلا» :حاحصلا ىفو

 «قسوجلا موي دعب و تارفلا ىرشب ىننلصو موي دعب بعاوكلا نعل

 و دض ةارشلاك هرايخ و لاملا لاذر ىرهوجلا مهو و ىلَعك ىرشلا و» :سوماقلا ىفو

 ١. ص 119.



 عع

 موس دلج ءهبدن ىاعد حرش

 ريثك ةماهتب ليبجو ْئيطل دجنب لبجو دسالا ةريثك ىملس ىف قيرط و قيرطلاو لبجلا

 «ءارشا ج ّدميو ةيحانلا و ةفرع نم ةليل ىلع نامعن و (بكبك) نيب داوو عابسلا

 تارفلا ىرش ورصقلا و حتفلاب ىرشلا» :هصخلم ام توقايل نادلبلا مجعم ىفو

 :ءارعتقلا ضم لاق عشا

 قسوجلا موي دعب و تارفلا ىرشب ىننلصو موي دعب بعاوكلا نعل

 ةرثكب فوصوم ةماهتب لبج و ئيط رايد ىف دجنب لبج روصقم ىرشلا :رصن لاقو

 و «مرجلا ءارشا ىهو مرحلا لوح ناك ام ىرشلاو ,ةكم دنع عضوم ىرشلا و «عابسلا

 «نامعن و بكبك نيب ةليل ىلع ةفرع نم داو ىرشلا

 كا 20 اتت .نكف فتي قا نإ كلش نضر لا لن دكا ناقل ىو كلن د لفن

 .هيف لاكشالل لاجم ال ٍذئئيحف بناج و ةيحان ىاوا كلمحي ناكم

 حضتا دق هنأ هيف هجولا :تلق - ؟لب ةملكب ةرقفلا هذه ىف بارضالا ىنعم اف :تلق نا

 دارملا لوصح وراَدلا ةقفاوموهرادلا نانئمطاو ىونلا رارقتسا و رادلا رارقتسا ىنعم ّنا كل

 نوكسو فونحلا مدعو نمالا لوصحو لابلا غارف اهنم ىتلا تاهجلا عيمج نم هبحاصل

 مدعو نمالا لوصحو لابلا غارف عم تا ضرا ىا ىف كنا هانعم نوكي ٍذئنيحف سفنلا

 فشلا قره تنل لاق هك وردا لع وعلا اه نع حا هلأ كريشان دحام قوخ

 ولو ترص ناكم ىا ىفو كلمحت ضرا ّىا ىنعمب كل اهتقفاوم مدع عمولو تا ضرا ّىا

 مأ ىوضببا :ةرابعلا ليذ ىنعملا اذه ديؤيو لابلا غارف محو كل نمأ لوصح نود نم

 عم تناك امههبشي امو ىوط ىذو ىوضر ىف هتماقا ّنأ مولعملا نم ذا ىوط ىذ ما اهريغ

 لصحتتق (هرخآ ىلا) ىرا نا ع زيزع :هلوقب فسأتلا راهظاب ىعادلا ذخا مث نمو فوخ
 .ةفاطللا ةياغ ىف ةرابعلا ناو هدروم ىف بارضالا نأ



 (ىوط قَد مأ اهريغ مأ ىوضربأ»

 ىوضر هوك رد ايآ ىديزك ىاج نيمزرس مادك ردو ىديمرأ اجك رد هك ىمتسناد شاك

 ركيد رايدب تميزع دنمس اي ىتخاس اوأمو لزنم ىوطيذ ىداورد اي ىتخادنا تماقاراب

 ؟ىتخادري ىديد تحلصم هجنآب اجنآردو ىتخات

 تمصع تيب لهأزا هروثأم رابخارد هك تسنآ ىارب دروم نيارد ىوطيذو ىوضرركذ

 رياس زارتشيب دروم ود نيارد تبيغ نامزرد ماما هك هدش دراو مالسلا مهيلع تراهطو

 .درب دهاوخ رسب اهاج

 هدرك لقن ماس لآ ىلوم ىلعالادبعزا دوخ دانساب تبع باتكرد هِي ىسوط خيش

 ':هتفكوا هك

 تسا ىئاج نآو ءاحور رد هك ىتقو ميتفر نوريب هنيدمزا مالسلا هيلع قداص اب»

 هوك هب ترضح نآ ميدمآ دورف تسا هار ليم ىس اجنآ ات هنيدمزا هك هنيدمو هّكم نيبام

 نيا ىنيبىم ار هوك نيا :دومرف درك هاككن دوب هتخادنا هياس اجنآب هك ىتلاح رد ءاحور

 نيازا تشاد تسود ار ام دوب سراف ىاههوك زا نيازارتشيب دنيوكىم ىوضر هوك ار

 هنوكر ه هوك نيارد شاب هاك ا تشاذك ام ىكيدزنرد تشادرب ارنآ ىلاعت ىادخ تهج

 ىسك ىارب تسناما هاكياج بوخ هج اجنيا :هك دومرفرابود انتو تسه هويم تخرد

 .دشاب ناسارهو ناسرت هك

 تبيغود اجنيارد ار مهدزاود ماما ىنعي اررما نيا بحاص هك ىتسردب شاب هاك

 «ىنالوط ىركيدو هتوك ىكي دش دهاوخ

 ١. ص ) تساراحب مهدزيس دلجم مجرتم ملقب همجرت  7٠١ص ىسوط تبيغ .(لّوا باج ”١187.
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 موس دلج .هبدن ىاعد حرش

 :تسارورض ثيدح نيا نايب ردرما دنجب هراشا

 «تشاد تسود ار ام» :هدومرف هكنيا ١-

 رذوبا ىا» :ىوبن ثيدح زا ءزج نياركذزا دعب ةايحلا نيع رد هلي ىسلجم همآلع

 دهديم تداهش هكنآر كم دراذكىمن نيمز ىاهعقبزا ىاهعقبرب ار دوخ ىناشيي سكجيه
 دنيأ دورف اجنآرد ىعمج هك تسين ىلزنم جيهو «تمايق زور ردوا هدجسرب نيمز هعقب نآ

 رد ىهلا تدابعرككا دتسرفىم تاولص ناشيارب اي لزنم نآ دوشيم حبص نوج هكنياركم

 «دنشاب هدرك نآرد ىهلا تيصعمركا دتسرفىم تنعل ايو ءدنشاب هدرك نآ

 :دومن ناوتيم هجو دنجب رابخا نيا هيجوت» :هتفك
 دشاب هدوب ىفيعض روعش عون كيار تادامجو دشاب شتقيقحرب لومحم هكنا :لوا

 سيدقتو هيزنت ار ىلاعتقح هكنآر كم تسينزيج جيه :هك ديامرفىم ىلاعتقح هكنانج

 .ديمهف ىمن ارنآ حيبست امش نكيلو تسوا دمحب سّبلتمو دنكيم حيبستو

 .دنتفكىم نينج دنتشادىم روعشركا ىنعي دشابريدقت هجورب نخس هكنآ : مود

 ّنَج نيحلاصو هكئالمزادشاب اهدعطق نأ لها نيمز ىاههعطقزا دارم هكنأ :موسس

 «دننكيم تدابعو دننكاس نيمز تاعطق رد هك

 ىارب روعش زا ىرادقم تابثا ماقمب مهن بابرد 'هبّيط هملك رد هي ىرون ثّدحم

 اعّدم نيارب هّلادرابخاو تايآزا ىريثك هّذعو هدمأرب تادامجو تاتابنو تاناويح

 :هتفكر خآ ردو هدركر كذ

 اي لاح نابز اي دارم هكنياب اهنآرد ليوأتو تسارايسبرابخاو تايآ نومضم نياربو»

 ىشسح نادجو اي ىعطق ىناهرب هكنآىب نيطايش اي ّنج اي هكئالمزا تساهنآ لها هدنيوك
 ىادخ هكنانج ندينشو كاردا مدعزج دنك تلالد نأ فالخرب ىعامجاو ىترورضاي

 هقيرط فالخ ' .. ٌمُهَحِيِبَسَت َنوُهَفْفَت ال نكلَو ِهِدَمَحي ُحَبَسْيَألِ| ِءْىَّلن ْنِم ْنإَو ٠ . :ليامرفيم

 .«درادن ىدعب نادنج اهنآزا ىليلقرد هجركا تسا هقدنزو داحلا باب حتفو عرش لها

 ١. ص  77١يثبمب د باج :
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 (ىوط ىذ ما اهريغ مأ ىوضربأ ا

 زا هرقف نيا حرشرد رودَصلا ءافش رد هي ىرتنالك لضفلاوبا ازريم ّجاح ليلج ملاع

 و تاوامسسلا لهأ عيمج ىفو مالسالا ىف اهتّيزر مظعاو اهمظعا ام ةبيصم» :ترايز
 كاردازا دوخ لاح روخارفب ىكيره تادوجوم همه ايأ هكنيارد ثحب زا دعب «ضرالا

 :هتفك هن اي دراد ىبيصنو هرهب هلمجلا ىف روعش اي تاّيلك

 ةّيلك ر وعش مدعرب ىلقع ليلد هكتسنيا بلطم بلو هلأسم حورو نخس هصالخ»

 فالخرب سحو ليلد هكلب تسا هدشن مئاق تاناويح رد تاّيْلك كاردا مدعو ءايشا

 رايسب ىنعم نياربرابخا دهاوشو ىنآرق تايآو دشواب هّيلامجا هراشا هجنانج تسوا

 رب انبو مهحيبست نوهقفت ال نكلو هدمحب حّبسي آلا ءىش نم ناو :هميرك لثم تسا

 رد لوقعلا ىوذ ريمض عوجر و تسا حضاو وا تلالد باطخ ةغيصب نوهقفت تءارق

 و ناميا ضرع رابخاو هدش تّيثيح نيارب مكح هج تسا ىنعم نيا دّيؤم ماقم نيا

 ملكتو ىضعب ناميارابخاو تاناويحر كذرابخاو هبعكو البرك هرخافمو تيالو ضرع

 سرفو هقان ملأتوريش تداهشو بنعو لازغ ميلست لثم هّينيد عياقوب ناشيا ملأت اي

 نزح و تّرسم و دجسم لضف رابخا وّرش وريخ لمع ىارب هنكما تداهش رابخاو

 باب نيازاريغ مالسا هميظع عياقورد تادامجرثأترابخاو تيصعمو تدابعبوا

 و طسب ىضتقم ماقم و تسارتاوت ّدح قوف هكلب دوب دنهاوخ ىونعم رتاوتم هّتبلا هك
 لئاق ىتعامج تهج نيازاو تسا ىفاك اعّدم نيا مومع تابثارد تسين اهنآ دادعت

 هك دوب نيارداصح حيبسترد ملسو هلآو هيلع هللا ىَلصربمغيب هزجعم هك دناهدش

 .وا توص ثادحا رد هن درك وا توص عامسا

 زا دي عفر رد ىتّجح و تسين اهنيا ليوأت و رهاوظ نيا فرص ىارب ىتهج جيهو

 ليوأت باب حتفب سانيتسا هكلب ىنعم نياب سنا مدعو داعبتسازج هدماينرظنب اهنيا
 :ليق ام معنو لّمأتزا لبق هّيئزج لوقع اب هيفانمرهاوظ رد فّرصتو

 تةنايربب انيلزوأات ةيموستو تديآ تادامج حيبست شاف

 لد لها ساوح سوسحم تسه 2<لك قطن و كاخ قطن و بآ قطن

 ١. ص 51١5.



 لنيل

 موس دلج ءهبدن ىاعد حرش

 ناهن و اديب دنيوكىم وت اب ناهج رد ملاع تاّرذ ةلمج

 «نابشو نازور» ىونثم رد

 ميشماخ ام نامرحمان امشاب ميشوخ و ميريصبو ميعيمس ام

 «(وا تاملكر خآ ات)

 «تشاذك ام ىكيدزن رد تشادرب ارنآ ىلاعتيادخ» :هدومرف هكنيا - مود

 . تسارارق نيدب اهنآزا ىخرب تسا هدشزينركيد رابخا ردريبعت نياريظن
 :هتفك ( '...لَبَجْلل هير ص اَنَلَق ...» هيأ نياريسفترد نانجلا ضوررد للي حوتفلاوبا

 ىلاعت ىادخ نوج :تفكوا هك تيآ نيارد ُةْيِييَي لوسرزا دنك تياور كلام سنا»

 داتفا هّكمب هسو ىوضرو ناقروو دحا داتفا هنيدمب هس دش هراي ششب هوكب درك ىلجت

 «'ءارح وريبثو روث

 .دناهدرك لقن ار ىنعم نيازين اهناريغو نيقداّصلا جهنمو نايبلا عمجمو نايبتردو

 :( ايلا: للا يبرم تاهذ هيعق تاز رك هقتك نيتارعلا رو ىلذت
 لي امل جز ناس ةلزق قش هللا ليسو لاق لاق كلام نت سنا نعد اناا انوا

 و دحأ ةنيدملا ىف ةثالث تعقوف لبجأ ةتس هتمظعب راص :لاق « '...ا5د ُهَلَعَج ٍلَبَجْلِل هير

 .«ءارح وريبثو روث ةّككمب ةثالث تعقو و ىوضرو ناقرو

 و تاوامسلا ىفام هل حّبس» :هكرابم هيأ نياريسفت رد نايبلا عمجم رد لِي ىسربط

 :ليوك (ديدح هروس ١ هيآ) «ضرألا

 نوهقفت ال نكلو امهيف قلخ لكو هريغو حوّرلا ىذ نم ٍءىش لك ىنعي :لتاقم لاق»

 لقاعب سيلامو ,ئنعمو ًاظفلو ًاداقتعاو ًالوق هنوحّبسي ءالقعلا نأ هقيقحتو مهحيبست

 ىلعو هتّينادحو ىلع ةّلاّدلا ةلدألا نم هيف ام هحيبستف تادامجلاو تاناويحلارئاس نم

 هقلخ ّنأو هقلخ هبشي ال هّنأ ىلع ججحلا نم هيف امو هقلخ عيمج اهب نياب ىتَلا تافَّصلا

 .حيبسّتلاب كلذ نع هناحبسرّبعف ههبشي ال

 ١. .فارعألا ١157.
 .فارعألا .؟ 157.
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 «ىوط ىذ ما اهريغ مأ ىوضربأ»

 مهئأزاجحلا لهأ نع ديز وبأ ىكح امك «نم» ىنعمب انهه «أم» نوكي نأ زوما

 ةكئالملا نم ءالقعلا ىلع ًاعقاو نوكيف هل تحّبس ام ناحبس :اولاق دعتلا اوعمس اذا اوناك

 .«سئالاو نجلا

 :هّصن ام 'نايبتلا ىف أي ةفئاظلا خيش لاقو

 ريغ ىف اَنّيِب دقو هل حّبسي ضرألاو تاوامسلا ىف ام عيمج َّنأ ًاربخم ىلاعت هللا لوقي»

 ءالقعلا نم ناك نفف هب قيلتال ىتَلا تافّصلا نع هل هيزنتلا هّنأ و حيبستلا ىنعم عضوم

 تادافحلا و ناويحلا رئاس نم لقاعي نشيل انو: :ةتغميو اظفل هحتسي هتاف هب افراع

 هقلخ عيمج اهب نياب ىتَلا تافصلا ىلعو هتّينادحو ىلع ةّلاَدلا ةّيألا نم اهيف ام اهحيبستف

 .«حيبستلاب كلذ ههبشي ال هقلخ نأو هقلخ هبشي ال هنأ ىلع ججحلا نم اهيفامو

 هلقن دعب ةبقعلا ةّصقو كوبت ةوزغ بابرخاوأ ىف 'راحبلا سداس ىف أي ىسلجملا لاق
 :ثيدحلا اذه

 نم هللالوسر عم انلبقأ :لاق ىدعاسلا ديمح ىبأ نع :نامثع نب نابأ باتك ىفو»

 «هّبحن و انّبحي دحأ لبج اذهو ةباط هذه :لاق ةنيدملا ىلع انفرشأ اذا ىّتح كوبت ةوزغ

 :هّصن ام هلي ىسربظلل ىرولا مالعا نع

 و انّبحي دحا لبج :ثيدح ىف ' :ةياهتلا ىفو ةنيدملا ءامسأ نم ةباطو ةبيط :نايب»
 نأزوجيو .راصنألا مهو هلهأ َبحن و هلهأ انّبحي لبج هنأ دارأ زاجملا ىلع لومح اذه هّبحن

 و (ىهتنا) بحن نم ضرأ ىف هنأل هنيعب لبجلا َبحن انتا ىأ حيرّصلا زاجملا باب نم نوكي

 تّنح امك ءايلوألاو ءايبنألل تادامجلا ٌبحركني الو هرهاظ ىلع هنأ ىلوألاو :ىيِطلا لاق

 و ةنيدملا ضرأ هب دارأ :ليق و ثا هيلعرجحلا مّلسي ناكو ُهْيِقَي هتقرافم ىلع ةناوطسألا

 ةنيدملا ايلا بّبح َمهّللا :هئاعدب هيلا بّبح هّلعلو ءاهنمودبي ام لأ هنأل لبجلا ّصخ
 .«هللا ءاش نا عباَسلا دّلجملا ىف كلذ ىف ام قيقحت ىتأيس :لوقأ و ىهتنا

 ام بابرخآ ىف راحبلا نم عباَسلا دّلجملا ىف هركذ ام ىلا ىتآلا هقيقحتب ريشي :لوقأ

 .فحن باج م8١و م7١ ص وج ١.
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 بقانم نم» ثيدحلا اذه اهرخآ ًارابخأ هركذ دعب مهتيالوب تاتابّتلا و تادامجلا نمّرقأ

 اَملف لاظملل ٌسلاج وهو روصنملا ىلع تلخد :لاق شمعألا نع هدانساب ّىلزاغملا نبا

 ّىلع نع ديهّشلا نع داجَسلا نعرقابلا نع قداّصلا ىنثّدح ناميلس اب اي :لاق ىبرصب

 لأ هّئاف قيقعلاب متخت :لاقف 940 ليئربج ىناتأ :لاق ُهْيْدَي تلا نع ذه بلاط ىبأ نب
 «ةيالولاب هدلولو علو ةّبّتلاب ىلو ةّينادحولاب هللَرقأرجح

 :هّصن ام لي قيرطبلا نبال ةدمعلا باتك نع هلقن دقو

 نوخساترلاو هللا آلا اهليوأت ملعي ال ىتْلا تاهباشتملا نم اهلاثمأ و رابخألا هذه :لوقأ - نايب»

 هللا لعل :لاقي نأ نكميو ؛مالسلا مهيلع مهيلا اهليوأت درو ميلستلا نم اهلثم ىف ّدبالو «ملعلا ىف
 ةراعتسا نوكت نأ لمتحي هّنأ لابلابرطخيو ءاهنع هبلس مث ةيالولاب اهفلك و ًاروعش اهاطعأ ىلاعت
 ءايشألل ّناف ءاهتئادر و ءايشألا ضعب حبق و اهتفارش و ءايشألا ضعب نسح نايبل ةّيليثق

 ةحيبقلا ءايشأللو اهنسح ةهج نم ةبسانم عاونألاو سانجألا عيمج نم ةفيرّشلاو ةنسحلا

 ىلا ةبوسنم ىهف نسحو ةليضفو ةفارش ةهج هلام لكف اهحبق ةهج نم ةبسانم ةليذتلاو
 .اهتلبقو اهنع مهتِنالو قاثيم ذخأ هنأكف مهيلع هللا تاولص هتيب لهأو دّمحم فراشألا فرشأ

 ىهف حبقو ةئابخو ةلاذر ةهج هلام لك اذكو ءاهلبقت تناكل ةكردم اه تناكول اهنأ دارملاوأ

 ذخأ هتأكف مالّسلا مهيلع مهل ةنئابمو تيبلا لهأ ءادعأ ثباخألا ثبخأ ىلا ةبوسنم اهعمجأب

 وروعش تاوذ تناكول اهنأ ىنعملاوأ تلبقف اهنع مههئادعأ قاثيم ذخأو ءتبأف اهنع مهقائيم
 '«لبقت تناكل اهنع مهئادعأ قاثيم ذخأو ىبأت تناكل اهنع مهقاثيم ذخأ

 ىف راحبلا نم عباسلا دّلجملا ىف هركذ اموهو ىرجملا اذه ىرجيرخآ مالك هل :لوقأ
 :ثيدحلا اذه اهرخآ ةريثك ثيداحأ لقن دعب «رويظلاو َباوّدلا نم مهتحي ام» بابرخآ

 نسحلا نب دّمحم نع هيبأ نع ناذاش نب نسحلا نب دمحأ نب دّمحم خيشلا نبا ىلامأ»

 نع ّياساقلا دمحم نب لع نع دلاخ نب دمحم نب دمحأ نع مساقلا ىنأ نب دّمحم نع

 مالسلا مهيلع هّدج نع هيبأ نع اضرلا نع ىرفعجلا ناميلس نع ىنيدملا بوي ىب

 و حيبستتلا ةريثك اهّئاف اهب نوبعلي نايبّصلا اهوطعت الو اهوّبست الو ةربنقلا اولكأت ال :لاق

 .585و 787 ص ”ا/ ج ديدج باجو ١575و 5١4 ص برضلا نيما باج  جراحب ١.



 ع

 «ىوط ىذ ما اهريغ ما ىوضربأ»

 :هّصن ام «مالَسلا مهيلع دّمحم لآ ىضغبم هللا نعل اهحيبست

 ةَْعَأ نع ةدراولا ةضيفتسملا رابخألا در نأ ملعا - ماهوأ و كوكش عفدو ماقم قيقحت»

 اوّدبتسا نيذّلا ةفسالفلا ديلقتوا ماهوألا داعبتسا ضحمب مالّسلاو ةالصلا مييلع مانالا

 درو دقو فيك مالعألا لضافألاب قيلي ال ماركلا ءايبثألا هب تءاج امب اونمؤي ملو مالحالاب

 وريطلا ىطتم اسلم: ةلوقو مالدعللا هيلع زاد عمرباللا حيض نب مزكلا نآرقلا ىف الاثم

 َرَق لك ت تنام رطل هن لاكن هلوقو مالَسلا هيلع ناميلس عم ةلمتلاو دهدهلا ةّصق

 .كلذريغو '...ُهَحيِبّسَنَو ُهَتآلَص َمِلَع

 ًاريثك اناف مهقطن و مهمّلكت مدعو تاّيلكلل مهكارداو مهروعش مدع ىلع لد ليلد ّىأو

 تاوصأك مهمالك ّنأ نظنف هجوب مهتاغل مهفن ال نّمت مهريغو ساّنلا ضعب مالك عمسن ام

 اه َنأ ىلع ةّلاَدلا رابخألا و ضعب مالك مهضعب مهف نم بّجعتنو مهتاملك نيبزّي ال رويظلا

 داعبتسا الو «ىصحت نأ نمرثكأ مهدسافم و مهحلاصمو مهقلاخ فرعت اهّئأو ًاركذ و ًاحيبست
 ال هنأ ةريثكلارابخألا ىف درو امك هكرتب اينّدلا ف بّدعتو فيلاكتلا ضعبب ةفلكم اهنوك ىف
 نفوحولا اذا و« لافت هلوق ليوأت ق'ئور امك ًاضيأ ةرخكلا قاوأ حيبستلا اهكرتيا آلا ريط: نانسي
 .اهكاردا فعضل ًاّيدبأ اهباقعو ًاّماع اهفيلكت نكي مل ناو ترشح

 نايحألا ضعب ىف كلذ ىلع هللا اهردقي نأ نكميف مهل مالك الو قطن ال نأ مّسولو

 ةمصعلا بابرأ نع درو ام در ةلمجلابو مييلع هللا تاولص مامالاو َىَنلا ةزجعم راهظال

 هججح و هلوسر و هللا ىلع ءارتجا عطاق ناهرب ريغ نم اهليوأت وأ مييلع هللا تاولص

 باتك ىف هقيقحت و هليصفتو ىتآلا بابلا ىف كلذ ىف لوقلا ضعب قأيسو مالّسلا مهيلع
 '.«ملاعلا و ءامسلا

 همالك قم اش هانلقن ام «ىتآلا بابلا ىف كلذ ىف لوقلا ضعب قاس ةلوقب ديريو

 ّناف كلانه اميف مالكلا فالخب ريظلا روعشب ًاقّلعتم ناك ناو انه مالكلا نأل كلذو
 ّنأ ىهو ةدحاو نيمالكلا نم ةدافتسملا ةجيتنلا َنأ الا دامجلا نم ماقملا كلذ ىف ثحبلا

 .حضاووه امكًاليلق ناكولو ًاروعش و اهي ِءىش لكل

 ١. نونلا ١؟.



 نصف

 موس دلج .هبدن ىاعد حرش

 ردب ىلا ُةِْدَي هللا لوسر قيرط ناك ةنيدملاو ةكم نيب ءاحورلا جف» :نادلبلا مجعم ىفو

 نم ًاليم نيعبرا نموحن ىلع عرفلا لمع نم دلب ءارمحك ءاحورلاو» :نيرحبلا عمجم ىفو

 وكدا مدقق اسوزلا ميقزو ىر اجور اهنلا ةييسفلا ودداتوزلا مناقتم و ماجر لا تف نمو اةنيدملا

 ةنجلا ةيدوا نم هنأ ىور ةفرشملا ةنيدملا نم نيتلحرم ىلع عضوم وه» :ءاحورلا جف ىف لاقو

 .«ةنيدملا نم اليم نيعبراوا نيثالث ىلع نيمرحلا نيب عساو قيرط ءاحورلا جف سوماقلا ىفو

 :ىوونلل 'ءامسالا بيذهت ىفو

 ءاحلاب و واولا ناكساو ءارلا حتفب ىه بزهملا نم ةبهطلا باب لوا ىف ةروكذم :ءاحورلا»

 ةنيدم نيبو اهنيبو ءارلا ناكساو ءافلا مصب عرفلا لمع نم عضوم ىهو ةدودمه ةلمهملا

 ناميلس نع ناذالا باب ىف ملسم حيحص ىف ءاج اذك اليم نوثالثو ةتس يي هللا لوسر

 ةنير ينم مك رووا ىمنانلا عقاد ىو ةجئلظ وهون اب ىلا تلق: لاقت رقما
 ىف ناو ًاليم نيعبرا امهنيب نا علاطملا بحاص ىكحو اليم نوثالثو ةتس لاق ةنيدملا

 .«ملعا ىلاعت هللاو اليم نوثالث امهنيب ةبيش ىبا نبا باتك

 لقاتل وب تتلط نا موو نوبرو ةطبا دينتالا يمتع لا و مورا بود دليلا عم لاو

 ةبيرق ءاحور ةعصقو ,«طاسبنا اهردص ىف ءاحورردقو ؛ةحار تاذ ةبّيط ىا ءاحور ةعقبلل

 ةكم ديري ةقيدملا لها: لاتق نيب تت غر اك لاق ىنلكلا نيرا ورك نم ةآنلق ام ديكدميورمتلا

 :لاقف ءاحور ءاحورلا تيم مل :ريثك لئسو ءاحورلا هاَّمسف حاراو اهب ماقاف ءاحورلاب لزن

 نب ملسم باتك ىنو اليم نيعبرا نموحن ىلع عرُقلا لمع نم ىهو اهحورو اهحاتفنال

 اليم نيئالث ىلع ةبيش ىبا نبا باتك ىفو اليم نيئالثو ةتس ىلع جاجحلا

 طاوب ةوزغ َىَنلا تاوزغ نم ّنأ خيراوتلا وريسلا باحصا هركذ ام انه هركذ ىغبني امو

 :"مجعتسا ام مجعم ىف ىركبلا لاق .ىوضر عباوت نموهو

 1١5. ص 5 ج.١

 186 باج .,/” صا” ج.؟
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 «ىوط ىذ ما اهريغ ما ىوضربا»

 ىف هركذ مدقت دق ىوضر ةيحان نم لاعف ءانب ىلع ةلمهملا ءاطلابو هلوا ّمضب طاوب»

 .رعشالا مسر

 عيبر ىف كلذو اديك قلي مو عجرو ةيناثلا هتوزغ ىف دي هللا لوسر ىهتنا طاوب ىلاو

 «نيتنثا ةنس لؤالا

 نع ةيلبقلا ةيدوا نم داو ةلمهم ءاط هرخآو مضلاب طاوب» :نادلبلا مجعم ىفو

 طاوب ةبراغملا خويش نم ىلمتسملاو ىرذعلا و ىليصالا هاور و ءىولعلا لع نع ىرشخزلا

 ىف ُةْلِيَي ىنلا هازغ ىوضر ةيحانب ةنيهج لابج نم لبج وه :اولاق ورهشا لؤالا و لَو حتفب

 :مهضعب لاق أديك قلي ملو عجرو ًاشيرق ديري ةرجهلا نم ةيناثلا ةنسلا ىف لؤالا عيبررهش
 .«طاوبب ترفقا رادلا نمل

 :طاوب ةوزغ ناونع تحت ةريسلا ىف ماشه نبا لاقو
 :ماشه نبا لاق .ًاشيرق ديري لؤالا عيبررهش ىف ُْيْيَي هللا لوسر ازغ مث قاحسا نبا لاق»

 اوي هلي قطع قاما نتا لاق نوفل نب داقتع مب بناربلا جدلا لاخ لمتنا
 ضعب ورخآلا عيبررهش ةيقب اهب ثبلف اديك قلي مو ةنيدملا ىلا عجر مث ىوضر ةيحان نم

 .«ىلوالا ىدامح

 ةريشعلا تاذ ةوزغ اهنمو

 :ةريشعلا ةوزغ ناونع تحت ةريسلا ىف ماشه نبا لاق
 كلس مث (لاق نا ىلا) دسالادبع نب ةملس ابا ةنيدملا ىلع لمعتساو ًاشيرق ازغ مث»

 لزن ىتح قيرطلا هب لدتعا مث ماميلا تاريخصب قيرطلا قل ىتح للم شرف شرفلا

 ىنب اهيف عداوو ةرخآلا ىدامج نم ىلايل و ىلوالا ىدامج اهب ماقاف عبني نطب نم ةريشعلا

 لاق ةوزغلا كلت ىفو أديك قلي ملو ةنيدملا ىلا عجر مث ةرمض ىنب نم مهئافلحو جلدم
 :«(لاق ام: يلاط أ صرع

 .ةريشعلا وذ ناونع تحن مجعتسا ام مجعم ىف ىركبلا هوحنركذو

 نأ ىلإ) ةريشعلا وذ لاقي و وذ اهيلا فاضي ةرشعريغصت ظفلب ةريشعلا» :توقاي لاقو

 .«ةنيدملاو ةكم نيب عبني ةيحان نم ىهو ةريشعلا اذ ىبنلا ازغو (لاق



 ع١

 ىوضر برقب عبني نأ ًاقباسرم دقو

 :'ىربطلا خيرات ىفو

 ركب ىبا نب هللادبع نع قاحسا نب دّمحم نع ةملس انثدح :لاق ديمح نبا انثدح»

 ىهو ناّدو اهازغ ةوزغ لوا ةوزغ نيرشع و اتس هسفنب ُةييََي هللا لوسر ازغ ام عيمج ناك :لاق

 .«عبني نطب نم ةريشعلا ةوزغ مث ىوضر ةيحان ىلا طاوب ةوزغ مث ءاوبالا ةوزغ

 .«ةنيدملاب لبج ىركسك ىوضر» :سوماقلا و حاحّصلا ىنف

 هيلا ةبسنلاو ةنيدملاب لبج ...هيناث نوكسو هلوا حتفب ىوضر» :نادلبلا مجعم ىفو

 هللا هسّدق سدقو هنع هللا ىضر ىوضر هِي ىنلا لاق و .كيرحتلا و حتفلاب ىوضر

 أَقز فزي حيبست هل ًأدّبعتم ًارئاس انءاج هّبحن و انّبحي لبج دحأو

 نمو موي ةريسم ىلع عبني نم وهو لبج ىوضر :ىملسلا غبصالا نب ماّرع لاقو

 ىلا ًادعصم ناك نمل ءاريربلا قيرط هرسايمو ةكم قيرط هنمايم لحارم عبس ىلع ةنيدملا
 هرصتخت ةقرعملا قيرط ىوضر نيبو هنيبوروزع هولتيورحبلا نم نيتليل ىلعوهو ةكم

 .موي ىلع سمشلا علطم ةيحان نم هنم ءارفصلا ىداو و ماشلا ىلا برعلا

 و وشو لج اسلا يرش رو هناي وزال ايس ناد يور تيكا نت لاقر
 .رصم نفس اهيلا أفرترحبلا ضرف نم ةضرف ءاروحلا و ؛ءاروحلا نيبو هنيب ةنيهجل عبني

 هتيأرو ةيدواو باعش وذ فينم لبجوهو ىوضر لبج عبني برقبو :ديزوبا لاقو

 لبجلاوهو ًاراجشاو ةريثك أهايم هب ّنا :هباعش ىف فاط نم ىنربخا ورضخا عبني نم

 رجح عطقي ىوضر نمو ؛قزري ئح ميقم هب ةّيفنحلا نب دّمح َنا ةّيناسيكلا معزي ىذلا
 '.«(لاق امرخا ىلا) اهلك ايندلا ىلا لمحي و نسملا

 :لابجلا بئاجع لصف ىف ”بئارغلا ةديرف و بئاجعلا ةديرخ ىف ىدرولا نبرمع لاقو

 ليرحر حلو سرق ند يلا بوح فنا علا سيرسل
 .ايورا باج 1708 ص ١ج ١.
 .مود باج ١609 ص .؟
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 ١ع

 (؛ىوط ىذ ما اهريغ ما ىوضربأ»

 معزت ةريثك هايمو را و راجشا هبو دعبلا نم ىريرضخاوهو ةيدواو باعش وذ فينم

 ًالدع ضرالا ًالميف ةبيغلا دعب دوعيس هناو لسعو ِءامب نايرجت ناتخاضن نانيع هدنع

 :.[ناقلا وهو تعدم اذهب كيت قريخمملا هيسلا اكو روج تقلف اننك

 اماقملا لبجلا كلذب تلطا ىسفن كتدف ئصولل لق الا

 .«دالبلا عيمج ىلا لمحي و نسملارجح عطقي ىوضر نمو

 :هّصن ام راتخملا ةمجرت دعب ةّيراتخملا ناونع تح 'لحنلاو للملا ىف ىناتسرهشلا لاقو

 ءالتماو هيف سانلا داقتعا نسح ةّيفنحلا نب دّمحم ىلا باستنالا ىلع هلمح امناو»

 بيصم ةركفلا داقو ةفرعملاريزغ ملعلاريثك ناك ةيفنحلا نب دمحم دّيَسلاو .هتّبحمب بولقلا

 جرادم ىلع هعلطاو محالملا لاوحا نع نينمؤملاريمأ هربخأ دقو «بقاوعلا ىف رطاخل لا

 ملع عدوتسم ناك هّنا :هيف ليق دق و .ةرهشلا ىلع لومخلا رثأ و ةلزعلا راتخاف ملاعملا

 دّيسلا ناكو ءاهّرقتسم ىف اهرقا ىتح ايندلا قراف امو اهلها ىلا ةنامالا ملس ىّتح ةمامالا

 ةقرتك لاق عيش يرعاتقلا رك: قردنملا
 ءاوس ةعبرا قحملا ةالو شيرق نم ةكالا نأ الا

 ءافخ مهب سيل طابسالا مه هينب نم ةقالثلا و ىلع

 ءالبرك هتبّيغ اطبس و رب و ناميا طبس اطبسف

 ءاوللا همدقي ليخلا دوقي ّقح توملا قوذي ال طبسو

 ءام و لسع هدنع ىوضبرب انامز مهيف ىري ال بغت

 رمنو دسا نيب ىوضر لبج ىف هئاو تمي مل هنا دقتعي ًاضيا ىريمحلا ديسلا ناكو
 ضرالا ًالميف ةبيغلا دعب دوعيو ءامو لسعب نايرجت ناتخاضن نانيع هدنعو هناظفحي
 ارو تينلح ابك "كريم

 ضعب ىف كلذ ىرجو ةعيشلا هب مكح ةبيغلا دعب دوعلاو ةبيغلاب مكح لواوهاذهو
 .«عّيشتلا ناكرا نم انكرو ًانيد هودقتعا ىّتح ةعامجلا

 .15817 باج 159 ص ج١
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 موس دلج ءهبدن ىاعد حرش

 ىف درو ام نأكف ةيدواو باعشوذ ميظع مخض لبج ىوضر ّنا مّدقت اًمرهظ دقو

 هنم بعش ّلك ناكف ىنعملا اذه ىلاريشم ىوضر ىلا لابج ةفاضا نمراعشالا و رابخالا
 (لاق نا ىلا)رحبلا ئطاش ىلع ةنيدم ةلعف نزو ىلع هلأ حتفب ةليأ» :ىركبلا لاق لبج

 «ساض مسر ىف هتركذ ام لوقلا اذه ىوقيو عبني لبج وهو ىوضر نم ةبعش هلياو

 :ريثك لاق ىوضر لابقأ نم لبج ةلمهملا نيسلاب ساض» :ساض ىف لاقو
 برقتت تحبصا ىوضرب مصعل اهثيدح ديلولا ما تلذب ولو

 «بلكملا ّنهب ىرغاولو اهيلا ةلياو ساض فانكا نم نطبب#

 ناونع تحت نادلبلا مجعمرظنا)رّيثك لاق ءارعشلا تاملك نم ًاضيا كلذ دافتسيو

 :(رثابع

 نينح ٌرهفكملا ىوضر ّدح نمو مهنود رثابع نم نكر ضرعاو

 :طوطخملا هناويد ىفرخألا هلوق هريظنو

 عّدصت تلظل ىوضر هب تبيصا ىرا امك كلذ دنع ىدجو ناكولف

 عّشخ ىه و هلقث نم اهخيرامش تحصال وا اهان دق امل تسماو

 :ىرتحبلا لاقو
 ملململا ىوضر ناكرا نم بضهلاىوه 2202هضعبب ىوضر ماق ول امب ماق و

 :رخآ لاقو

 اهقهاوش تّرخ ىوضر بضبيب هدباكا ام ّناول هللاو

 ىف قي هلوقكرابخالا ضعب ىف درو ام ىلع قبطني ىوضر نا ملعاف كلذ تفرع اذا

 :تاعيقوتلا باب ىف ىسربطلل'جاجتحالا ىف امك ديفملا خيشلا ىلا هتيحان نعردص عبقوت
 نم نيرشعلاو ثلاثلا سيمخلا موي هيلع هللا تاولص هلبق نمرخأ باتك هيلع درو»

 :هتخسن ةئامعبرا ورشع ىئبثا ةنس ةّجحلا ىذ

 مالس ميحرلا نمجرلا هللا مسب :هليلد و ٌقحلا مهلم ىلا هليبس ىف طبارملا هللادبع نم
 الا هلا ال ىذُلا كيلا هللا دمحم اًناف قدصلا ةملكب هيلا ىعادلا ٌقحللرصانلا اهتا كيلع

 .ميدق باج "07 ص ١.



 نيرا

 «ىوط ىذ ما اهريغ مأ ىوضربأ»

 ىلعو نيبنلا متاخ دّمحم انالومو انديس ىلع ةالصلا هلأسنو «نيلؤالا انئابآ هلاو انهاوه

 كل هبهو ىذُلا ببسلاب هللا كمصع كتاجانم انرظن اّنك دقف دعبو .نيرهاطلا هتيب لها

 خارمش ىف بصني انلرقتسم نم نآالا كل انعفشو هئادعا ديك نم هب كسرحو هئايلوا نم

 نوكي نا كشويو نامثالا نم تيرابسلا هيلا انأيلا ليلامغ نم ًافنآ هيلا انرص ءامهب نم
 .«(ثيدحلا) نامزلا نم لواطت ال ورهدلا نم دعبريغ نم حصحص ىلا انطوبه

 :هدعب ًالئاق 39 ىدهملا ءافلخ باب ىف احبلا نمرشع ثلاث ىف هلي ىسلجملا هلقنو
 كل انعفشو اذكه ناك هلعلو فيحصت ةرابعلا ىف و لبجلا سأر خارمشلا :حيضوت»

 نم لبج سأر ىف انل بصنت ميْحم ىا انلرقتسم ىف تبلط ىتلا كتجاح حجنل ىا نآلا
 عمتجي لك وارجشلاوا ىداولا وهو مضلاب لولمغلا عمج ليلامغلاو ةلوهجم ىا ءامبب ةزافم
 الرفقلاوهو مضلاب توربسلا عمج تيرابسلاو ةملظ وا مامغ وارجش نم مكارتو ملظا

 .«بسناريخالا لعل وريقفلاو هيف تابن

 لبجلا ىلعا ىف قيقد ليوطريدتسم سأر خارمشلا» :سورعلا جاتو برعلا ناسل ىفو

 .ةبوخنش اهتدحاو بيخانشلا ىهو لابجلا سوؤر خيرامشلا :ىعمصالا لاقو

 ثلاثلا بابلا ىف 'نيدلا لامك ىف قودصلا هلقن ثيدح ىف رايزهم نب ميهاربال هلوقو

 :ةرابعلا هذهب 4 ثيدحلا 3 مثاقلا دهاش نميف نيعبرالاو

 نع ىريمحلارفعج نب هللادبع انثدح :لاق لَ لكوتملا نب ىسوم نب دمحم انثدح»

 نب نسحلا دّمحم ىبا لآ رابخا نع تثحبف لوسرلا ةنيدم تمدق :لاق رايزهم نب ميهاربا

 ىف انا امنيبف كلذ نع اثحبتسم ةّكم ىلا اهنم تلحرف ءىش ىلع عقا ملف ذكر يخالا ىلع

 (لاق نأ ىلا) نوللارمسا ىتف ىل ىءارت ذا فاوطلا

 .ماتتكاو كلاجر نم ةيفخ ىف كلذ نكيلو فئاطلا ىلا ىعم لحتراف

 جراخم ضعب ىف ذخا ىّتح ةلمرف ةلمر لّلختا فئاطلا ىلا هعم تصخشف :ميهاربا لاق

 اًولْولت اهنم عاقبلا كلت ؤلالتت لمر ةمكا ىلع تفرشا دقرعش ةميخ انل تدبف ةالفلا

 كا اا ال ا

 .؟؟عو *؟0 ص."



 م١2

 ادلب كرما نع نسما تلزام ىتاو: تينا قايد كتلقفا(لاقاوا از نقلا لا قردنق

 نمي ىلع هللا نم ىّتح كلذ لع قلغتساف الفا دّمحم ىبا ىدّيسب هللارثأتسا ذنم ًادلبف

 مث لوطلا و ديلا ميرك نم كيف ىنعزوا ام ىلع هللركشلاو كيلع ىنلدو كيلا ىندشرا

 نطظوا ال نا ىلا دهع الفا ىبا نا :لاق مث ٌةيحان ىف لزتعا و ىسوم هاخا و هسفن بسن

 دلالتطلا نها دقاكم نيم لش انيضع و ضرع ارا رشا اهاضقا و اهنافشا الا: نطل ىو

 ضرالا متارص (تبجو) تبخو لامرلا ةيلاع ىلا ىنذبنف لاوضلا ممالا ثادحا نم ةدرملا

 اي كيلعف :39! ىبا لاقو (لاق نا ىلا) علملا ىلجنيورمالا لحي اهدنع ىتلا ةياغلا ىنرظني

 ًاعراقم اودع لجوزع هللا ءايلوا نم لو لكل ّناف اهيصاقا عبتتو ضرالا ىفاوخ موزلب ىنب

 كتشحوي الق دانعلا و داحلالا لوا ةعالخو قافتلا لها ةدهاجمل اضارتفا اعزانم ادضو

 هر نمركذ باب اراحبلا عجار «(ثيدحلا) كلذ

 :هّصن ام ةنيدملا عاقبركذ دنع ”ءافولا ءافو باتكر خاوا ىف ىدوهمسلا لاقو

 هنموراجشاو هايم هبو ةيدواو باعش وذ عبني برق لبج ىركسك حتفلاب ىوضر»

 .ةنيهجل وه وريوغ هنطب و زاجح هافق ىوضر :تيكَسلا نبا لاق .ناسملا راجحا عطقي

 ةنيدملا نم لحارم عبس ىلعو عبني نم موي ةريسم ىلع ةماهت لابج لّواوه :مارع لاقو

 عقو امم ىوضر ّنأ دحأ لضفركذ دنع سماخلا بابلارخآ ىف قبسو ؛ةكم قيرط هنمايم

 :لاق ناشع انا ناو ابغا ةقي دقي ط راضوبمل لافت هلا ل عذلا ليلا نم ةكاملاب

 ءامهنيب ةفاسملا ىف فورعملاوه اذهو ةنيدملا نم لايل عبرأ ةريسم ىلع عبنيبف ىوضر اما

 اهنم ىنب ىتَلا لابجلا نم هنا :ةياور ىفو ةّنجلا لابج نم ىوضر َّنا :ًاضيا كانه قبسو

 معزتو ءانّحي لبج دحأو هللا هسدق سدقو هنع هللا ىضر ىوضر :ثيدح ىفو «تيبلا

 .«قزري ىوضرب ميقم ةّيفنحلا نب دّمح نا ةّيناسيكلا

 لضف لصف ىف ًاقباس هركذ ام ىلا «لبجا ةّئس (هلوق ىلا) قبس و» :هلوقب ريشي :لوقا
 : 'ةرابعلا هذهم دحا

 .نماثلا لصفلا ١3١١". ج .؟

 .177عرصم ةعبط ١٠؟ ص .؟ جرظنا .*
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 (ىوط ىذ ما اهريغ مأ ىوضربأ»

 تراط لجلال لو رع هللا لق اك اهوقرم كلام عب نينا ونق ةنق ودا قوونولل

 و ناقرو و دحا ةنيدملاب عقو .ةكمب ةثالث و ةنيدملاب ةثالث تعقوف لبجا ةتس هتمظعل

 '.«(لاق امرخآ ىلا) هيوار ناّسغ وبا لاق روث و ريبث و ءارح ةّكمب عقو و ىوضر

 :ىلاعت هلوق ريسفت ىف ةصاخلاو ةّماعلا ريسافت بلاغ ىف روكذم و فورعم ثيدحلا اذهو

 . اكد هلعج لبجلل هتر جت اًملف»

 :هّصن ام ةّيآلاريسفت ىف فارعالا ةروس ىف نايبلا عمجم ىف لِي ىسربطلا لاق

 دحا ةنيدملاب ىتلاف ةكمب ةثالثو ةنيدملاب ةثالث تعقو لبجا ةتس لبجلاراص :ليقو»

 هي ىنلا نع كلذ ىورو ءارح وريبثو روث ةكمب ىتَلاو ىوضرو ناقروو

 ":سلاجملا سئارع ىف ىلااعثلا لاق و
 ىلجت اًملف» :ىلاعت هلوق ىف ُهيْكَي هللا لوسر لاق :لاق كلام نب سنا نع دانسالاب و»

 زيدجا ةقيدملا قف: ةقالف تيفقرق ا بخا ةعيب هع راض لاق اكد هلعج لبخلل هكر

 .«ءارح وريبث و روث ةكمب ةثالث تعقو و ىوضر و ناقرو

 لابج نم ىوضر نا أضيا كانه قبس و» :قباسلا همالك ىف ىدوهمسلا لوق اَماو
 :ةرابعلا هذهب دحا لضف لصف ىف هيف هلقن اموه ورخآ ثيدح ىلا ةراشا وهف «ةّنجلا

 نم ىوضرو سدقو ناقروو دحا :هعفر السرم ةحلط نب ىحي نب قاحسا نعود

 .«ةّنحلا لابح

 :هيف اضيا لاقو

 ىفو مارحلا تيبلا اهنم ىنب ىتْلا لبجالا ىف تاياورلا فالتخارجح نبا ظفاحلا لقنو»
 '.«دحاو ىوضرو ناقرو و سدقو روطلاو سيبق ىبأ لبجا ةتس نم سسل هنا اهضعب

 نع هانلقن ام ريظن ةيفنحلا نب دّمحم ةمجرت ىف ناكلخ نبال نايعالا تايفو ىفو

 ريبكلا هخيرات ىف ىربطلاريرج نبا لاق» :هلوق هيف داز و هريغو ىناتسرهشلا و ىدوهمسلا

 الل يا
 1١19. سص .؟

 ٠١8. ص " ج ءافولا ءافو 07
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 .«عبني لمع ىفوهو ةنيهج لبج ىوضر :ةئامو نيعبرا و عبرا ةنس ىف

 :هصن ام بادرسلا تاهبش ّدر ىف راتسألا فشك ىف لي ىرونلا ثدحملا لاقو

 هئاقلب فرشتو هتمدخ ىلا لصو هنا رايزهم نب ميهاربا نع ةددعتم ديناساب اوورو»

 نم نطوا ال نا لا دهع ىبا ّنا :همالك ةلمج ىف هل اى لاقف فئاطلا تاولف ضعب ىف

 «اهيصاقا عبتتو (هلوق ىلا) نم ىلحمل ًانيصحت و ىرمال ًارارسا اهاصقاو اهافخا الا ضزالا

 ص ١. ج) مجعتسا ام مجعم ىف ىركبلا هاور ام تاياورلا هذه نومضم ديؤي :لوقا

 :ةرابعلا هذهب ةنيهج ىلبج دحاوه ورعشالا مسر تحت نيشلاو ةزمهلا باب ىف 05
 :لاق يي هللا لوسر نارمع نب هللادبع نع عفان نعرغالا ناملس نب هللادبع ىور»

 «ةنيهج ىلبجب مكيلعف نتفلا تعقو اذا

 ثينأتلا فلاب هليثمت دنع فرصني ال ام باب ىف حيضوتلاو حيرصتلا ىف ىرهزالا لاقو

 هوذح اذحو «ةنيدملاب لبج مسارصقلاو ءارلا حتفب ىوضرك كلذو» :ةفرعملا مسالا ىف

 '.ةّيدمصلا حرش ىف ناخيلع ديسلا

 :ةتناديكلا ناوتع فق "يتلا لانكا تانك ةماكقم قف :قوديفلا لاق

 سدق - ةّيفنحلا نب دّمحمل ةبيغلا هذه تعدا ىتح كلذ دعب ةيناسيكلا تطلغ م»

 :هيف لاقو كلذ دقتعا يلي ىريمحلا دّمحم نب دّيسلا ّنا ّجح - هحور هللا

 ءاونت. ”ةعيرا رمال :ةآلو شيرق نم ةمالا نا الا

 ءايصوالا و انطابسا مه هينب نم ةئالثلا و ىلع

 ءالبرك هتوح دق طبسو رب و ناميا طبس طبسف

 ءاوللا همدقي شيجلا دوقي ىتح توملا قوذي ال طبسو
 ءامو لسع هدنع ىوضرب ًانامز اّنع ىري الف بيغي

 :ًاضيا هيلع هللا ةمحر ديسلا هيف لاقو
 بيرق تنا و ىنخي ىتم ىّتحف ىري ال كب نملام ىوضر بعش ايا

 7١ ١. ص١

 17١6. زيربت باج ؟١٠ ص .؟

 179١0. قودص باج ”“"ص ."



 نورضر

 (ىوط ىذ ما اهريغ مأ ىوضربا»

 بوؤيس هناب سوفنلا انتم تنقيأل حون رمع اّنع باغ ولف

 :أضيا ديسلا هيف لاقو
 امالسلا هلزنب هل دهأ و ىوضر بعشب ميقملا ئح الا

 اماقملا لبجحلا كلذب تلطا نست كرف: ئدولا باي لقو

 امامالا و ةفيلخلا كومس و اّتم كولاو رشعمب رف

 اماظع ضرا هل تراو الو توم معط ةلوخ نباقاذاف

 قداصلا قل ىتح ةّيفنحلا نب دّمح ىف اهدقتعي ةبيغلارما ىف آلاض ديسلا لزي ملف
 نع هلأسف ةّيصولا تالالد هيف دهاشو ةمامالا تامالع هنم ىأرو الفا دّمحم نبرفعج

 دّمحم تومب هربخاو ه0 ةمالا نمرشع ىناثلا ىف عقت اهنكل و ّقح اهتا هلركذف ةبيغلا

 ىلا عجرو هداقتعا نمرفغتساو هتلاقم نع دّيسلا عجرف هنفد دهاش هابأ ّنأ و ةيفنحلا نب
 ةمامالاب نادو هل هحاضتا دنع حلا

 نب دّمحم نب ىلع انثدح :لاق يَ ىروباسينلا راطعلا دمحم نب دحاولادبع انثدح

 ناّيح نع عيزب نب ليعامسا نب دّمحم نع ناميلس نب نادمح نع ىروباسينلا ةبيتق

 ةبيغ دقتعا و ولغلاب لوقأ تنك :لوقي ىريمحلا دّمحم نب ديسلا تعم :لاق جارَسلا
 رفع قداصلا" كاع هللا قف انانز كلذ ىف علاج نقع ةنفقللا ىناع ةاغن نر نس

 ّحص ام دعب هتلأسف طارصلا ءاوس ىلا ىناده و راّنلا نم هب ىنذقناو 39 دمحم نب
 هاو هنامز لها عيمج ىلعو ىلع هللا ةّجح هنا هنم اهتدهاش ىتلا لئالدلاب ىدنع

 انل ىور دق هللا لوسر نباي :هل تلقف هب ءادتقالا بجواو هتعاط هللا ضرف ىذلا مامالا

 ةبيغلا ّنا :لكإ لاقف - ؟عقت نمب ىنربخاف اهنوك ةّحصو ةبيغلا ىف الها كئابأ نع رابخا

 موا هِي هللا لوسر دعب ةادهلا ةمئالا نمرشع ىناثلا وهو ىدلو نم سداسلاب عقتس

 بحاص و ضزالا ىف هللا ةّيقب قحلاب مئاقلا مهرخآ و بلاط ىبا نب ىلع نينمؤملاريما

 الميفرهظي ىتح ايندلا نم جرخي مل هموق ىف حون قب ام هتبيغ ىف قبول هللا و ؛نامزلا

 انيلظ:و ارو علم انك "ل دعو اطيق نكألا

 هللا ىلا تبت اللا دّمحم نبرفعج قداصلا ىنالوم نم كلذ تعمس اّملف :دّيسلا لاق



 نصرحت
 ب بببببجب سب تب _ مي صحح حس ب؟ب؟ب؟إبإ؟(؟ٍ(؟

 ع

 اووغ دق نيدلا ىف سانلا تيار اّملف

 ربكا هللا و هللا مساب تيدان و

 ًانّيد تنك ام هللا نيدب تندو

 ةهرب تدوهت دق ىنبهف تلقف

 باد: كاذ نم نمتتلا لا قأو
 عجار و تييح ام لاغب تسلف

 دمحم ىوضرب ئح لئاق الو

 هليبسل ىضم نّمم هّنكل و

 مهل ىلوالا نيرهاطلا نيبيطلا عم

 :اهَوا ىتَلا قديصق تلقو هيدي ىلع هركذ ىلاعت
 اورفعجت نميف هللا مساب ترفعجت

 رفغي و وفعي هللا ّنأ تنقيا و

 سانلا دّيس ىناهن و هب
 و

 رفعج

 رّصنتي نم نيد ىنيدف لاو

 كد

 رهظا و ىنخا تنك هيلع ام ىلا

 اورثكاو ىلاقم لاهج باع ناو

 ربخي و ىنقي تالاحلا لضفا ىلع
 رصنع و ىكز عرف ىنطصملا نم

 :ىرخا ةديصق كلذ دعب تلقو ةليوط ىهو ةديصقلارخآ ىلا

 ةرسج ةنيدملا وحن ًابكار ايا
 ًارفعج تنياع هللا كاده اماذا

 هنيما نباو هللا نيما اي الا

 ًانطبم تنك ىذّلارمالا نم كيلا

 ًابنطم ةلوخ نبا ىف ىلوق ناكام

 دقحم نصو نع انيور نكلو

 ىري ال دقفي رمالا ىلو ناب

 اًناك ديقفلا لاوما مسقتف

 نناف ةلرك ندا ور اكل
 ىذلا متاقلاو ىدهملاوهانلقو

 بسبس لك اهب ىوطي ةرفاذع

 بّذهملا نباو هللا ىلول لقف
 ىبوأت مث نمرلا ىلا بوتا

 برعم ّلك ًادهاج هيف براحا

 بّيطمل  لسنل ىنم ةدناعم

 بّذكتملاب لاق اميف ناكامو

 بّقرتملا فئاخلا لعفك ًاريتس
 بّصنملا حيفصلا نيب هبيغت

 بكوك قفالا نم ىدج ةعبنك

 بّيسمرمأو هنم ددّؤس ىلع

 بكن مل انلوق هيلا انفرص

 بدج لك هلدع نم هب شيعي
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 «ىوط مح ام اهريغ أ ىوضربأ»ا

 بّضعتم ام ريغ متحف ترما ىذلاو كلوق قحلاف ال تلق ناف

 بنذمو عيطم نمأرط ساتلا ىلع ةّجح كلوق نا ىّبر دهشاو

 بّرطتب هوحنل ىسفن علطت ىذلا مئاقلا و رمالا ىلو ناب

 بّيغتم نم هللا هيلع ىلصف اهبيغي نأ نم دِبال ةبيغ هل

 بّرغملاو اهقرش ىف نم كلميف هنيح رهظي مث ًانيح ثكميف
 بتعمب هيف تبتوع ناو تسلو ًرهج و ًارس هللا نيدا كاذب

 نب دّمحم توم ّمص ىتمو ةّيناسيكلا نم ثيدحلا اذهل ىوارلا جارَسلا ناّيح ناكو

 تاياور لقن مث هب ةعقاو رابخالا ىف تيور ىتلا ةبيغلا نوكت نا لطب ةّيفنحلا نبا ىلع

 .«ةيفنحلا نبا تافو ىلع لدت

 ':ةراتخملا لوصفلا ىف هي ىدحلا ملع هركذ ام ىلع هي ديفملا لاقو

 :ةشانسكلا بهذه قادل وهلا لغ كامو اكناسك ةكرتتك ناكر

 ءاوسما ”ةيرا قتلا الو شيرق نم ةّمالا نا الأ

 ءافخ مهب سيل طابسألا مه هينب نم ةئثالثلا و نع

 ءالبرك هتبّيغ طبس او رب و ناميا طبس طبسف

 ءاوللا همدقي ليخلا دوقي ىّقح توملا قوذي ال طبسو
 «ءامو لسع هدنع ىوضبرب ًانامز مهنم ىريالف بيغي

 ىتكملل ةيافك هيف امب مهبهذم لاطبا ىف ضاخف

 ةقرفلا اوفلاخ نيذلا بهاذمركذ ىف ردان باب ىف 'راحبلا عسات ىف هي ىسلجملا هلقنو

 :ةرابعلا هذهب مالسلا مهيلعرشع ىنثالا ةّمئالاب لوقلا ىف ةّقحملا

 :هف, ىضترملا ديسلا هنع لقن اميف لوصفلا باتك ىف هحور هللا سّدق ديفملا خيشلا لاق

 (هانلقن ام لقن نا ىلا مالكلا قاسف نولئاقلا مه ةّيمامالا

 ىف هب ىسلجملا لاقف «ليغ» ىلا هيف فرح دق «لسع» نأ هيف عقو ام بيجع نمو

 .5914 ص ديدج باج .15 ص ”ج.١



 عمع

 :هّصن ام مالكلل هل نايب

 «قتلملاريثكلارجشلا حتفي ورسكلاب ليغلا - نايب»'
 نع لقن نأ دعب ةّرعرّيثك ةمجرت ىف نينمؤملا سلاجم ىف 2# هللا رون ىضاقلا لاقو

 ستان انهش ناك دنا اقنعلا ور يح انضم نيفقانلا

 انثا ىعيشر يثك هكتسنآر يلا بيبح بحاصو ىعفاي مالكزاردابتم :ديوك فلؤم»
 ملع ىضترم دّيسزا ىفشم باتك رد هك ىهجورب هكلب تسا نينج هناا هدوب ىرشع

 هدوب ىناسيك هدش روكذم اقباس ناكلخ نبازا هّيفنح نب دمحم لاوحاردوروكذم ىدهللا

 «خلا تشاد هّيفنح نب دمحم تيودهمو تماماب داقتعا ندرم تقو اتو
 ىف عقو هنأ (اذك) ىوضر لبج هباتكرخاوا ىف افصلا ةضور بحاص مالك نمرهظي دق :لوقا

 روهظ نورظتني ةيرشع انثالا نا هنم دافتسيوحنب مالكلا قاس هتاف اضيا كانه هابتشالا اذه لثم

 .نظفتف نورظتني مهو ةيناسيكلا نم أ عيش هنأ نم دارملا نا لاحلاو ىوضر نم مامالا

 :القا قداصلا لاوحأ باب ىف 'داشرالا ىف ديفملا لاقو

 بهذمب هلوق نع عجر دقو هِي ىريمحلا دمحم نب ليعامسا ديسلا لوقي هيفو :لصف»
 ايا :ةمامالا ماظنب لوقلا ىلا هل هؤاعدو هلاقم 39! هللادبع ىباراكنا هغلب امل ةيناسيكلا

 نع هلي ديسلا عوجر ىلع ليلدرعشلا اذه ىفو (لاق مث راصتخاب راعشالا لقنف) ًابكار
 مايا ىف ةعيشلا نم ةرهاظ ةوعدلا دوجوو 4! قداصلا ةماماب هلوق و ةيناسيكلا بهذم

 اهناو هيلع همالسو هللا تاولص نامزلا بحاص ةبيغب لوقلاو هتماما ىلا ها هللادبع ىبل
 .«ةيرشع ىنثالا ةيمامالا لوق حيرص وهو هتامالع ىدحا .

 هللا دبع ىبا ىحادم باب ىف ”راحبلا نمرشعرشعيداحلا ىف امهيترابع ىسلجملا لقنو

 .تاملكلا ضعبل نايب عم اي قداصلارفعج

 ناونع تحت *ةبيغلا باتك ىف ةيناسيكلا ّدرل ًأضيا (هدق)ىسوطلا خيشلا ىدصت و

 .هيمالسا باج 079 ص 5ج.١
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 (ىوط ىذ ما اهريغ مأ ىوضربأ»

 دقلا عريسا قاما لع لالا

 بحاص ةماما ىلعرخآ ليلد ناونع تحت 'ةبيغلا باتك ىف هِي ىسوطلا خيشلا لاقو

 :هتبيغ ةفصو هتبيغب ةّمتالارابخا ةهج نمرمالا

 يللا نب هل نع هنارلا نيستا يدي رع ىدنلا بج نا نيااوغاوز
 ليعامسا نع تباث نع ءاربلا نب هيودمح نب هللادبع نع فورعم نب ساّبعلا نع رافصلا
 رظن ءاحوتلا انلزن اًملف 94 هللادبع ىبا عم تجرخ :لاق ماس لآ ىلوم ىلغالا دبع نع

 لابج نم ىوضر ىعدي لبج اذه - ؟لبجلا اذه ىرت :ىل لاقف اهيلع الطم اهلبج ىلا
 ّنا اما «نيترم فئاخلل ناما معنو معطم ةرجش لك هيف نا اما انيلا هللا هلقنف انبحا سراف

 .«ةليوط ىرخالاو ةريصق ةدحاو نيتبيغ هيفرمالا اذه بحاصل

 ل ةياقرلا ىعالا نم تاج اراضبلا نيرشح كلاثلا قلدلا قر ىلتتلا هلقنو

 :ضردكلا ةئيفلا

 ":مجعتسا ام مجعم ىف ىركبلا لاقو

 ةنيدملا نم نيتليل ىلع ةنيزمل ةعماج ةيرق :دودمم ةلمهملا ءاحلابو هلَوا حتفب ءاحورلا»

 ىلع ىواحور ليق دقو سايقريغ ىلع ىناحور اهيلا ةبسنلاو ًاليم نوعبراو دحا امهنيب

 :ريثك لاقو سايقلا

 اهامرف اهتبخ ىوضر مراخم ًةرات و ًاروط ءاحورلاب عفاود

 :لاق ةريره ىبا نع ىملسالا ىلع نب ةلظنح نع ىرهزلا نع ىرهزلا باحصا ىورو

 وا ًاّجاح ءاحورلا ّجفب ميرم نبأ نلهيل هديب ىسفن ىذّلا و :لوقي هِي هللا لوسر تعمس

 امهنينثيل وا ًارمتعم

 «هلثم ةريره ىلا نع جرعالا نع جرعالا باحصا ىورو

 دنع ءاحورلا نطبب ىذلا دجسملا ىف ىلص دقو لاق ُهْلَْي هللا لوسر نا دحاوريغ ىورو

 ١ . ص ١١١ . ص ديدج باج ١187.
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 رسل عةرد نعل خرق

 ّرم دقو ًاّيبن نوعبس ىلبق دجسملا اذه ىف ىِّلص دق ةّنجلا ةيدوا نم داو اذه :ةيبظلا قرع

 ءاقرو هل ةقان ىلع ليئارسا ىنب نم أفلا نيعبس ىف ًارمتعموا ًاًّجاح نارمع نب ىسوم هب
 '.«(لاق امرخآ ىلا) هبواجت ءاحورلا حافصو ىتلي ناتييتاوطق ناتئابع هيلع

 :هظفل ام ىلكلا نع ةنيهج لاحترا ةّصق ناونع تحت 'باتكلا ةمدقم ىف ًأضيا لاقو

 ىوضرو ةرآو سدقو درجالا ورعشالا ىهو لابجلا كلت ىف ةنيهج لئابق تقرفتو»

 نابلاو نوتيزلاو لخنلاو نويعلا اهيفو اهصارعو اهباعشو اهتيدوا ىف اورشتناو ددنصو

 و هضارعاو مضا نطب ىلا اولهساو :«تابنلا و راجشالا نم برضو لسعلاو نيمحايلاو

 وافقلو ةرضاحلاو ددنيو بشخ اذ اولزن ورحبلا ىف غرفيو ةيدوا هيف عفدت ميظع داووه

 جرعلا نم لبقا ام اولزنو ءاروحلاو عبنيو ناّدوو فافجو اردب و ىلصملاو طاوبو ضيفلا

 .«اهريغو مكاهتلا ىف اوّدتماو لحاسلا ىلع اولاطتسا مت ءاحورلاو ةئيؤرلاو نيتبخلاو

 .«ةنيدملا نم الين نيعبرا وأ نيثالث ىلع نيمرحلا نيب عضوم ءاحورلا» :سوماقلا ىفو

 ةليوط ةديصق قاحسا نب ىسوم ميهاربا ىبأ فيرشلا ةيئرم ىف ىّرعملا ءالعلاوبا لاقو

 | لق ينم
 انربلا .لو انس نسل ١ نى نا مع يد
 وهو حففس عمج حوفسلاو ملع اهدحاو هيلاعا همالعاو لبج ىوضر» :هحراش لاق

 كرغنق ةطرافم عطتسأ م4 ناو ىارذعلل ديهمت اذهو ليسلا هيلع حفسي ثيح لبجلا لفسا

 ردقي مل نمو همالعأ غلبت نأ نم ىلعا كمالك نأل كلذ و لوقلا نم روسيملاب تيتأ بجي امك
 "«هقح ىف نكمملاوه ذا كلذ ىفرذعو هضيضحب لزن لبجلا نم ىرذلا ضعب لزني نأ ىلع

 ':هناويد نم :ىخونتلا قاحسا نب دّمحم ثري ىنتملا لاقو

 ريست لاجرلا ىديا ىلع ىوضر 2- ىرأ نأ كشعن لبق لمآ تنك ام
 ةنيعد ف قركملا لاقو

 21١. ص ؟ ج.١

 3١7. ص .؟
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 (ىوط ىذ وأ اهريغ مأ ىوضربأ»

 تنك ام لاجرلا ىديأ ىلع شعنلا ىف كلم لبق :لوقي فورعم لبج مسا ىوضر»
 اذهو ميلح ةّوقلا ىف ميظع لبج هنأ كلذو عضوم ىلا عضوم نم لقنت ىوضر نأ نظا

 :ىمورلا نبا لوق نم لوقنم

 لابجألا رّيست فيك ردي مل دمحم شعن ريس نياعي مل نم

 :زتعملا نبا لوق نمو
 لاجرلا نيارهدلا(فرص)فرححاصو 2 لامكلا لاز و لدعلا ىضقنا دق
 «لابجلا ريست فيك اورظنااوموق دهشعن ىف مساقلاوبا اذه

 دش ام ونا ةورغ دو اوتغ حتت "قالا نطورلا قي لدينا لاق

 انهرخا لابج نع هعاطقناو هدحوتل مسالا اذهب ىمس ةنيدملاب فورعملا لبجلا دحاو»

 لاوقا ثيدحلا اذه ىنعم ىف ءاملعللو ءهّبحنو انّبحي لبج اذه :ُةيَيََي لوسرلا هيف لاقو ءكل

 ,راصنالا مهو هلها دارا :ليق

 و مهئاقل و هلها نم برقلاب هرافسا نم مودقلا دنع هار اذا هرّشبي ناك هّنا دارا :ليقو

 تحل فقالا

 دواد عم ةحّبسملا لابجلا ىف حيبستلا عضو امك هيف بحلا عضو ةقيقح هّبح لب :ليقو

 دلل يقع نم طين أل اهب ةاوزإ اهيفدللا لاق فلا اهلا ف هنن: نيمو انك و

 هّنا اهضعب ىفو ءاهلخاد نم ةّئجلا باب دنع ةمايقلا موي ًادحا ّنا ةدنسملاراثآلا ىفو

 نعربج نب سبع ىبأ قيرط نم دنسملا ىفو ءهريسفت ىف مالس نبا هركذ ةّنجلا بابل نكر

 و هضغبنو انضغبيريعو :لاق «ةّنجلا باب ىلعوهو هّبحن و انبحي دحا :لاق ُةيِيَي هللا لوسر

 هّبحن و انّبحي :هلوق عم .بحا نم عم ءرملا :ُيَِي هلوق هيّوقيو رانلا باوبا نم باب ىلعوه
 .«(لاق امرخا ىلا) اضعب اهضعب دش و راثالا هذه تبسانتف

 لضف ىف ىذلا عباسلا لصفلا ىف سماخلا بابلا ىف 'ءافولا ءافو ىف ىدوهمسلا لاقو

 :رظنا هّصن ام ةديدع قرطب ثيدحلا لقن دعب دحا

 مي باج نص ١ عورصم باج دس و هل :هنذق ناجحا ماو باح ؟عم ص هج ١.
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 :لاوقا «هّبحن و انّبحي» :ُةْيِيََي هلوق ىنعم ىف ءاملعلل و»

 ةرسملل هلا اهيناث .هناريج مهثالراصنالا مهو دحا لها ىا فاضم فذح ىلع هنا اهدحا
 نا اهثلاث ._بحملا لعف كلذو هلها نم برقلاب مودقلا دنع هآر اذا هرشبي ناك هال لاحلا ناسلب

 امكو دواد عم ةحّبسملا لابجلا ىف عضو امك بحلا عضو هناو ةقيقحلا ىلع نيبناجلا نم بحلا

 امّيس «'..ِهَّللاِةّيّشَح ْنِم ظبَهَياَمَل اَهَنِم َّنإَو ...» :اهيف هللا لاق ىتلا ةراجحلا ىف ةيشنحلا تعضو

 لانه فيلاقلا لهو ىقحب انك دلل لجيوروس هللا نق ىلا نادملا مران اع داق
 ف تف امكاةشللا لاس _ىدهنركل كاكا رهازفلا 41 رخيص نتا ظفاللا لاقي قورتلا حيي

 دمحا هجرخا .ةّنجلا لابج نموهو هّبحن و انّبحي دحا لبج :ًاعوفرمربج نب سبع ىبا ثيدح

 ةبطاخ ُةْيِيَي هبطاخ دقو اهنم حيبستلازاج امك ةّبحملا ناكما نم لبجلا بناج ىف عنام الو

 هيدا ردخا نكن يطع 1 لاننا
 نيمو كفل وبودلاط لع فيولا اجلا كلا: ضرشلا لاق: فردتلا نفاق( 4لافاو

 موقلا عمس ىتح ِيَِي هتقرافمل ةناوطسنالا تنح امك ةعاطلا لهاو ءايبنالا بحب تادامجلا

 لبج نوكي ناركني الف ءىحولا لبق ُهيَْي هيلع مّلسي ناك رجح ناربخا امكو اهنينح

 .دّيجوهو :ىرذنملا لاق هئاقل ىلا نحن و هّبحت ةنيدملا ءازجا عيمجو دحا

 هرواجي ًاريع ناف هرجش نم اولكف هومتئج اذاف :مدقتملا ثيدحلا ىف هلوق هحّجري و :تلق

 321 انفرد م هيك هللا لطف كلل ]ردا نفت ة كف ةنوح منن هداف هلك وانك لاغا

 نسحا مسا الو نسحلا مسالاو نسحلا لافلا بحب ُهيْيََي ىنلا ناك :ىليهَسلا لاقو

 .«(هلقن انكتو ىليهسلا لاق امرخآ ىلا) ةّيدحالا نم قتشم مسا نم

 ':ةّيوبنلا تازاجملا ىف كيلر ىضرلا ديسلا لاقو

 لبج اذه» :ربيخ ةازغ نم هفرصنم دحا ىلارظن دقو مالَسلا هيلع هلوق كلذ نمو»

 و بحي نا حصي ال ةقيقحلا ىلع لبجلا نال زاجملا ىلع لومحم لوقلا اذهو «هّبحتو انّبحي

 ىلع هب ضتخملا ميظعتلاوا هل عفنلا ةدارا نع ةيانك ىه امنا هريغل ناسنالا ةّبحم ذا تحيال

 ١. .ةرقبلا *7.
 ١١. ص ديدج باج .دادغب باج * ص .؟



١2١ 

 (؛ىوط ىذ ما اهريغ مأ ىوضربأ»

 ىلع حصي ال نيرمالا الك و نآرقلا مولع ىف نيروهشملا انيباتك نم عضاوم ةّدع ىف هانّيب ام
 وا عفنيوا مظعيوا مظعي نا ليحتسف هيلع دئاعلا عفنلا الو هب صتخملا ميظعتلا ال دامجلا

 راصنالا نم ةنيدملا لها مه هلهاو هلها تحن و هلها انّبحي لبج ًادحا َناًاذا دارملاف عفتني

 مهردقل هماظعاو هل مهميظعتو مهل هّبحو ُةْيَيََي ىنلا مهتح فاخر يغو «مهجرزخ و مهسوا

 تكلسلل ًابعش سانلا كلسو ًابعش راصنالا كلسولو :ليوط مالك ىف هيي هلوق ىلا ىرتالا
 لوطي ىذلا مالكلا نم كلذريغ ىلاراصنالا نم أ ءرما تنكل ةرجه ا الولو راصنالا بعش

 راصتخالا ىف انتدعاق ضقنيو باتكلا هركذب

 نارهن و نانمؤم نارهن» :لاق رخآ ثيدح ىف ُهِدََي هنع ىور ام ثيدحلا اذه لثمو

 نوكي نا ىلوالاو «خلب رهن و ةلجدف نارفاكلا اَما و تارفلا و لينلاف نانمؤملا اَمأ نارفاك

 نيرهنلا نيذه لها :لاق ُهِْدََي هنأكف مدقتملاربخلا ليوأتك ًاحيحص ناك ناربخلا اذه ليوأت

 راهنالا هذه ىلع نيتيراج ناتفصلا ناتاه نوكتو نورفاك نيرهنلا نيذه لهأو نونمؤم

 نيرهنلا نيذه لها نم نال مولعم نامز ىف لاوحالا نم بلغالا ىلع وا صوصخم تقو ىف

 رخآ لوق كلذ ىف ليق دق ور جافلا وربلا نيرهنلا كنيذ لها نم نا امكرفاكلا و نمؤملا

 ليثمتلا و هيبشتلا ىلع نينمؤم تارفلا و لينلا لعج امنا نوكي نا :وهو هيضترا تسل

 ةلقل نيرفاك خلبر هنو ةلجد لعج و نينمؤملاب عافتنالاك امهايقسب سانلا عافتنا ةرثكل

 «دارملاب هبشا و باوصلاب قلخا لؤالا لوقلا و نيرفاكلاب عافتنالا ةلقك امهب عافتنالا

 :هتفك هلي ىضر ديس ترابع لقنزا دعب 'هاوجلا نداعم لوا ءزج رد هلي ىلماع نسح دّيس

 ليملاوه َبحلا ّنأل هيف روظنف لوعفملل ءانبلا ةغيصب بحي ال لبجلا نوك اَمأ :لوقا»
 و ءاوطا بيطل اهنم صوصخم ناكم وا ضزالا نم ةعقب ىلا بلقلا ليم نكمي و نلقلا

 اما و ناميالا نم نطولا بح درو دقو هنطو ىلا ناسنالا ليمي امك كلذوحن و ءاملا ةبوذع

 هنأب هليوأت اَمأ دامج هنألرهاظف ةقيقحلا ىلع لعافلل ءانبلا ةغيصب بحي ال لبجلا نوك
 ةيرقلا لأساو :ىلاعت هلوق لثم ليبقلا اذه نم درو ام ّنأل ديعبف هلهأ تحن و هلهأ انّبحي
 لهأ قاف فاضملاب ةديدنش ةسيالم فودخملا فاضملل نوككي ةيرق كلبت نأ انذرأ اذا

 ١. ص ١1١8.



 فرض

 اهركذ زوجيف ةديدش اهل مهتسبالم نوكت اهيلا مهدّدرتو اهيف مهدوجو ةرثك رابتعاب ةيرقلا

 ال ةنيدملا راوجب هدوجو دّرجم و «ةنيدملا لها عم ةّيزملا هذه هل سيلف دحا اَمأ مهتداراو

 معن دحأ صيصخت هجو اهث ريعو وريعك اهابج نم هريغ كلذ ىف هكراشي ذا كلذ بجوي

 .كلذ هيف نكما انّبحتو اهّبحن ةنيدملا :لاقول

 انأل هريغ نود تقولا كلذ ىف هيلع مالَسلا هيلع هرظن عوقو صيصختلا هجو :لاقي ال
 وه اذه ىلع مالكلا اذه نم َلصَألا دوصقملا أل صيصختلل ًاهجو حلصي ال اذه :لوقن

 اناكمركذي نا بسنألاف ناكملا بحب كلذ نعرّبعف مه هّبحو هل ةنيدملا لها بح نايب

 و كلذك سيل دحاو مهيلا هتفاضا ىف هريغ نعزّيمت و ةنيدملا لهاب صاصتخا ديزم هل

 كلذ هل ىذلا لب مهب صاصتخا ديزم هل لعجي ال ةعاسلا كلت ىف مالّسلا هيلع هرظن عوقو

 لابج نم هريغ ىلع ةّيزم دحال ّنأ فرهاظ مالكلا اذه لب اهسفن ةنيدملا ىه صاصتخالا

 ةّيزم لبجلا اذه نوكي نا عنتمي الو هّقح ىف 4 هنم لوقلا اذه بجوأ اهتكامارئاس و ةنيدملا

 ةّيزملا كلت فرعي مل ناو ةقيقح نكت مل نا ازاج هيلا ةّبحملا ةبسن تبجوأ هقلخ لصا ىف

 ضعب ىلع ضرزالا عاقب ضعبل ايازم تابثارابخألا ىف ءاج دقو اليصفت اهكردن مو اهنيعب

 عب نأ ءاجو اهنيطب سأرلا لسغ نع ورصم راَّخف ىف برَشلا نع ىهّنلا ىف درو امريظن

 َنأرهاظلا ناك ناو ةرصبلاو ماشلا ىوس مالسلا هيلع نيسحلا ىلع تكب ضرنالا عاقب
 ٌبح نع نيديعب اوناك تقولا كلذ ىف ماشلاو ةرصبلا لها نأ رابتعاب لهألا هب دارمريخالا
 تّصتخا امك ىلاعت هللا نم ةكربب دحا صاصتخا عنتمي سيلو مالسلا مهيلع تيبلا لهأ

 تابثا تحّحص ةكربلا هذهو ةبعكلاو مرحلا اهنيب نم ّصتخاو كلذب ةكمو ةنيدملا ضرا

 .مهط هتّبحم تابئابزوجتلا تحّحصو هل مالسلا مهيلع مهتّبح

 دساف لب ديعب مهرفكو اهلها ناميا ىلع اهلمحفراهنالا ضعب ىلارفكلاو ناميالا ةبسن اَمأ

 لمحلا ىلوالاو نيملسم مهعيمج راص كلذ دعبو ًارامك اهلهأ عيمج ناك ُهَيََي ىنلا نمز ىف هتاف

 رّبؤي اهضعبو نيخلا ىلاًاليمو عبطلا ىف ةقر اهؤامرثؤيراهنالا ضعب ّنَأ ةدارا ىلع ربخلا ٌمص نا

 نم ءاحلصلاو ءاملعلا نم ةّدع جورخ هيفاني الو كلذ هبشأ اموأريخلا نع ادعبو ةواسق

 «فخي ال امك ةّماتًاللع تسيل اونلا هذه لثم ّناف خلبرهنو ةلجد ئطاش ىلع ىتلا نادلبلا
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 رابخالا نا ىنخي ال» :عضوملا شماه ىف ألي ىناردنزاملا ىرئاحلارقاب دمحم خيشلا لاق

 و ناويحلا هب فصوي امب راهزالا و لوقبلا لب عاقبلا و ضرالا ضعب فيصوت ىف ةدراو

 ةيوتعم ياني رابتعاب الا :تيصوتلا اذني نسل و ناتملا و ةتنلاو:ةنحتلا و نضغبلا# نانينتالا
 .ادج حيحص دحا ثيدح ىف ىنعملا اذهف ...ةيبيغ

 دعب رداونلا باب ىف ةراهطلا باتك ىف راحبلا نمرشع نماثلا ىف هي ىسلجملا لاقو

 هللا دبعي ناك ىتلا ضزالا عاقبو ةكئالملا هيلع تكب نمؤملا تام اذا» ثيدحلا اذه لقن

 دشن انما مق هنامخاز مصر: اك فلا ءاممتلا ئناوفاوو اينلغ

 روهظ نع ةيانكوهو ةكئالملا نم امهلها ءاكب هب دارملا باوبالاو عاقبلا ءاكب - نايب
 وه امك ضزرالاو ءامسلا هيلع ىكبت هتاكف ةبيصملا مظع نايبل ليث وا امهيف هدقف راثأ

 «اهمومعو ةبيصملا ةدش نايبل كلذ نوركذي مهئا فرعلا ىف عئاشلا

 نع ثيدح لقن دعب ةبقعلا ةصقو كوبت ةوزغ باب ىف 'راحبلا سداس ىف ًاضيا لاقو

 ىتح كوبت ةوزغ'نم ُهْيَيَي هللا لوسر عم انلبقا لاق» :ىدعاسلا ديمح ىبا نع ىرولا مالعا

 :هّصن ام «هّبحن و انبحي دحا لبج اذهو ةباط هذه :لاق ةنيدملا ىلع انفرشا اذا

 ةنيدملا ءامسا نم ةباط و ةبيط :نايب»

 لبج هنا دارا زاجملا ىلع لومحم اذه هّبحنو انبحي دحا لبج :ثيدح ىف ةياهنلا ىفو

 اننا ىا حيرصلا زاجملا باب نم نوكي نازوجي و راصنالا مهو هلها بحن و هلها انبحي

 ظ ىهتنا بحن نم ضرا ىف هنال هنيعب لبجلا بحن
 امك ءايلؤالاو ءايبثالل تادامجلا بحر كتي الو هرهاظ ىلغ هنا ىلوالاو :ىيطلا لاقو

 و ةنيدملا ضرا هب دارا :ليق و هيلعرجحلا ملسي ناكو ُهْيكَي هتقرافم ىلع ةناوطسالا تّئح

 يا ةقدلاانيلا بيت هللا هتاعدي ديلا بقع هلئلو اتحو دمي ام لوا هنقال لابخلا ضخ
 "«هللا ءاش نا عباسلا دلجملا ىف كلذ ىف ام قيقحت ىتأيس :لوقاو
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 تاتابنلا و تادامجلا نمرقا ام باب ىف اراحبلا عباس ىف هركذ ام ىتأيس امم هدارم و
 نع هدانساب» ىلزاغملا نبا بقانم نع قيرطب نبال ةدمعلا نع ثيدح لقن دعب مهتيالوب

 ناميلساب اي :لاق ىبرصب اًملف ماظملل سلاج وه و روصنملا ىلع تلخد :لاق شمعالا

 هيَ ىنلا نع بلاط ىبا نب ىلع نع ديهشلا نع داجسلا نعرقابلا نع قداصلا ىنثدح

 ةوبنلاب ىلو ةّينادحولاب هللّرقارجح لوا هّناف قيقعلاب متت :لاقف اه ليئربج ىناتا :لاق

 :ةرابعلا هذهب «ةيالولاب هدلولو ىلعلو

 و هللا آلا اهليوأت ملعي ال ىتَلا تاهباشتملا نم اهلاثماو رابخالا هذه لوقا - نايب»

 :لاقي نا نكميو «غا مهيلا اهليوأت درو ميلستلا نم اهلثم ىف ّدِبالو ملعلا ىف نوخسارلا

 .اهنع هبلس مث ةيالولاب اهفّلك و ًاروعش اهاطعا ىلاعت هللا لعل

 و ءايشالا ضعب نسح نايبل ةّيليثك ةراعتسا نوكي نا لمتحي هنا لابلابرطخيو

 سانجالا عيمج نم ةفيرشلاو ةنسحلا ءايشالل ناف اهتءادرو ءايشالا ضعب حبق و اهتفارش

 اهحبق ةهج نم ةبسانم ةليذرلاو ةحيبقلا ءايشاللو اهنسح ةهج نم ةبسانم عاونالاو

 لهاو دّمحم فراشالا فرشا ىلا ةبوسنم ىهف نسحو ةليضفو ةفارش ةهج هلام لكف
 اهل تناكول اهّثا دارملاوا ءاهتلبقف اهنع مهتيالو قاثيم ذخا هّناكف مهيلع هللا تاولص هتيب

 ىلا ةبوسنم اهعمجاب ىهف حبقو ةئابخو ةلاذر ةهج هلام لك اذكو اهلبقت تناكل ةكردم
 و تباف اهنع مهقاثيم ذخا هتاكف 82+ مهل ةنئابمو 82 تيبلا لها ءادعا ثباخالا ثبخا

 اهنع مهقاثيم ذخاو روعش تاوذ تناكول اهنا ىنعملاوا .تلبقف اهنع مهئادعأ قاثيم ذخا
 .«(لاق امرخآ ىلا) لبقت تناكل اهنع مهئادعا قاثيم ذخاو ىبأت تناكل

 باتك ىفو» :هتفك ةبقعلا ةّصقو كوبت ةوزغ بابرخآ رد 'ىرولا مالعا رد هي ىسربط

 اذا ىّتح كوبت ةوزغ نم ُْْيَي هللا لوسر عم انلبقأ :لاق ىدعاسلا ديمح ىبأ نع نامثع نب نابأ
 «هتحنو انّبحي لبج دحا اذهو ةباط هذه :لاق ةنيدملا ىلع انفرشأ

 (ىرولا مالعا) باتكلا كلذ نع "راحبلا سداس ىف هي ىسلجملا هلقنو
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 'برعلا راعشا ةرمج ىف

 نم ناكو الق حون نب ماس نب مرأ نب صوع دلو نم مره نب عدبم لوق كلذ نمو»
 :ءايصقو ةقانلا 1:لاقف وق سلم

 فينم فعش نم بعشلا ىلعاب ىوضر سأر نم ةرخصب ذالو
 فوتحلا ّرم هذاولت ىف و هورقعي ال ىكل اهذالف

 فينخلا قش هفاعش قشت هادي تلش عدصم مهساب

 فيهللا فه هب رظني ملو هوقرقع و هما متلك

 :كلذ نم هللاب ذوعن :ةحيصلا هتذخا نيح عدبم لاقو .رادق اهرقعي

 ًاحاير تفستنا ورجحلا ىداوب ايش قبت مل ةحيص تناكف
 ًاحافصلا و رقاشالا تبّرخ و ىوضر لابجا اهتوصل ّرخف
 ًاحانج اهرئاطل كرتت ملو اهتفتكف شوحولا تكردا و
 «احاطف ىداع لك حطحط و هينمؤم ىف حلاص ىجن و

 :ناقاخ نب حتفلا حدمي اميف 'ىرتحبلا ناويد ىفو

 «احجر هملح (ىوضر) نزاوي ولو هتضهن َوفجملا ددؤسلا ىلا تفخ

 :ناسح لوق كلذ نمو

 «ململيو انملح ىوضرب لامل انتارس ملحب (ىوضر) تنزو ولو»

 «لوبقملاولغلا نموه و» ':عيبرلا راونا ىف ناخيلع ديسلا لاقو

 يعل ظكو مالا عمت بارزا تارتماجلا قيويغارلالاقو
 «عراضت هيلع تديز ولو تلاشل مهمولح ضعبب (ىوضر) تنزوولو»

 :ناسح لوقو

000 
 .رصم فراعملا راد باج 56١ ص ١ج .؟

 .لوا باج 1؟١ ص ١1١ج .*
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 «لاهجلا ىلع انلهاج ديزت و ةنانر لابجلا نزت انمالحا

 :باسك ناونع ىف نادلبلا مجعم ىفو

 «أباسك تديز ولو اهنم تفو (ىوضرب) مهمولح تئزو ولو

 'ىرتحبلا ناويد ىفو

 وتس اني انلع ع اهامقت انقلخ دق اديب نلمس انهنانإر

 نع ثيدح ىف لامعالا تابوقع باب ىف "هي قودصلل لامعالا باقع ىف و
 و] دحأ لبج نزو هضرقأ مهرد ّلكب هل ناك ملسملا هاخا ضرقأ نم و» :ُةْيقََي هللا لوسر

 نكل قودصلا ةبتكم ةعبط ىف اذك «تانسح ءانيس روط و ىوضر لابجو [ريبثو ءارح

 روط و ىوضر لابج نم دحأ لبج نزو» :نمؤملا ضارقا بابحتسا باب ىف "لئاسولا ىف
 تاسع ءانسب

 هللادبع ذخا ىف ببسلاركذ ناونع تحت نييبلاطلا لتاقم ىف ىناهبضالا جرفلاوبا لاقو

 :مهنم لتق نم لتقمو هللادبع نب دّمحم ببسب مهسبحو هلهاو نسحلا نب نسحلا نب

 ىنثدح .همسا فرعي ال لع نب نسحلا نب نسحلا نب هللادبع نب دّمحمل نباو»
 نا هكر هما قا اهينا ىهمتللا يعدد وع دما انقوع: لاق ةثاغلا نا ني وحلا

 ةتخاف لأسف هتبجعاف اهآر ناك أد ّمح ّناوريبزلا نب رذنملا نب حيلف تنب ةتخافل تناك

 ام هللاو :تلاقف باقعالا قحلي ال سندلا نا :اط لاقف ةدشرريغل هّنا هل تلاقف ايف

 قى :ةعف ناكف دلو هتف كدلوفادل ايتو كن اهكهو نقف تقق ناو باقغلا الا ىحلن

 .عطقتف لبجلا نم ىبصلا طقسف أموي عزفف ةنيهج لابج

 ىّمع ىنثدح :لاق هللادبع نب ىسيع ىنثدح لاق ديزوبا انثدح :لاقرمع ىنثدح
 ىل نبا اهعم ىل دلو ّما عم ىوضبب انا انيب :هللادبع نب دّمحم لاق :لاق دّمح نب هللاديبع

 ًابراه تجرخف ىنبلطي لبجلا ىف لع مجه دق ةنيدملا لهال ىلوم ىطونس نبا اذا هعضرت

 .17501 باج 7٠١ ص ١.
 .ىرافغ باج 775١ ص 1

 ١1١١. ص 1١م8 ج5
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 .هيلع هللا ةمحر عطقتف اهنم ىبصلا طقسف ةيراجلا تبرهو

 لاق ةبش نبرمع انثدح :لاق هللادبع نبرمع انثدح :لاق هللادبع نبرمع ىنربخا
 دّمحم قلو تاف دّمحمل نبا طقس ال :لاق ىفاطلا مكح نب دّمح نب هللادبع ىنثدح

 :لاق قلام
 دادح ورم فارطا هبكنت ىجولا وكشي نيفخلا قرخنم

 دالجلا ّرح هركي نم كاذك هب ىدراف فونخلا هدّيوش

 '«دابعلا باقر ىف مح توملاو ةحار هل توملا ىف ناك دق

 سانلا ضعب دقتعا ىذّلا ضحملا هللادبع نبا ةيكرلا سفنلاوذوه اذه دّمحمو :لوقا

 ىف الفا ىبتجملا نسحلا باقعا ىف بلاطلا ةدمع ىف ةبنع نب دمحا لاق ةّيودهملا هيف

 ىنكيو ةيكرلا سفنلا ىذ دّمحم نم بقعلاف» :ضحملا هللادبع بقعركذ ىف لؤالا ملعملا

 رصنو بأ لاق تيزلا راجحاب لوتقملاوهو ىدهملا بقليو مساقلا ابا ليقو هللادبع ابا

 ىدهملا نا ُيِقَي هللا لوسر نع روهشملا ثيدحلل ىدهملا بقل امناو (لاق نا ىلا) ىراخبلا

 ذخا قداصلا نا ىناهفضالا جرفلا وبا خيشلا ىكح و .بقانملاريثك لئاضفلا مج ناكو

 ناكو تيبلا لها انيدهم اذه كحيو :لاقف كلذ ىف هل ليقف بكر ىتح موي تاذ هباكرب

 .«(لاق امرخآ ىلا) مشاه ىنب نم ةعامج عم ىيهاربا هيخالو هل عياب دق روصنملا

 :إي ' ىناهبلا خيشلا لوكشك ىفو

 ىف تنك :لاق ىرصملا نونلا ىذ نع قييبلا ىور و :ربصلا ىف رازملا باتك نم»

 :لوقت ىه و امهادحا تأشناو اتلبقا دق نيتيراجي انا اذاو فاوطلا

 عدصتت (ختحبصا) لزتم ىوضرب لابج هضعب لقحت ول ام ىلع تربص
 عمدت بلقلا ىف نيعلاف ىرظان ىلا اهتددر مث نيعلا عومد تكلم

 ؟ىه امو :تلق .ق ًأدحا بصت ملاهتلن ةبيصم نم تلاقف - ؟ةيراج اياذاف :تلقف

 ١ ص .ميلق باج 86 ص  7١١باج تسفا مصرخ*١١.

  5ص ١95 .ميدق باج
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 اي هيخال امهدحا لاقف نيشبكب ىَّحض امهوبا ناك و ىماما نابعلي نالبش ىل ناك :تلاق -

 لخدو لتاقلا برهف هرحنف ةرفشرخألا ذخاو ماقف هيشبكب انوبا ىَحض فيك كيرا ىخا

 عجرف عبسلا هسرتفا دق هدجوف هبلط ىف جرخف برهو هاخا لتق كنبا نا :هل تلقف امهوبا

 .«أعوجو أمظ قيرطلا ىف تاف بالا

 :15؟ ةنس ثادحا ىف 'هخرات ىف ىربطلا لاقو

 رمع نب دّمحم نب هللاديبع ىّمع ىنثدح :لاق هللادبع نب ىسيع ىنثدح :رمع لاق»

 ىتح ًاعيمج ضزالا هل عفرف سيبق ىبا ىلع هعفر ةّنملا نم مدآ هللا طبها امل :لاق ىلع نب

 اذا :لاقف موجنلا هل لعجف اهيف ام ملعا فيك تر ىا :لاق كل اهلك هذه :لاقو اهآر

 ملعي ناكف اذكو اذك ناك اذكو اذك مجن تيأر اذاو اذكو اذك ناك اذكو اذك مجن تيأر

 ىف ام اهب ىري ءامسلا نم ٌةآرم لج وزع هللا لزناف هيلع دتشا كلذ نا مث موجنلاب كلذ
 ةنيدم اهيلع ىنبو اهرسكف سطقف هل لاقي ناطيش اهيلا دمع مدأ تام ام اذا ىتح ضرالا

 سطقف اهذخا هل ليقف اهنع لأس دواد نب ناميلس ناك اًملف ترباج اهل لاقي قرشملاب
 - ؟اهمدهي نمو :لاق اهب ىنتأف :لاق ترباج ىساوا تحت ىه لاقف اهنع هلأسف هاعدف

 ىلا اهضعبربجي ناكف ناميلس اهب ىتاف تنا :ناميلس لاقف تنا :هل لق :ناميلسل اولاقف

 نيطايشلا اهيلع تبثوف ناميلس كله ىتح اهيفرظني مثريسب اهراطقا ىف اهدشي مث ضعب

 قاف تولاجلا سأر ىلا تراص ىتح ليئارساونب اهتثراوتف ةّيقب اهنم تيقبو اهب تبهذف
 و اهب ىمرف هركي ام اهيف ىريف ىرخا ةأرم ىلع اهلعجي و اهكحي ناكف دّمحم نب ناورم اهب

 رجح ىف اهتلعج مث ةفسرك ىف اهتلعجف هل ةيراج ىلا اهعفدو تولاهلا سأر قنع برض

 تناكف اهدجو ىتح اهبلطف ةنالف دنع ىه :هل ليقف اهنع لأس رفعجوبا فلختسا اًملف

 بتكف هللادبع نب دّمحم ىري ناكف اهيف ىريف ىرخا ةأرم ىلع اهلعجي و اهكحي ناكف هدنع

 دمحم ىلا بتك دقو اهب هبلطاف بانعالاو جرتالا اهيف دالبب ًأدّمحم نا نامثع نب حاير ىلا
 ةنيدملا ىلا قارعلا نم ديربلار يسم ردقب آلا عضوم ىف نميقت الر فعج ىبا باحصا ضعب
 عجشال ىهوًاليم نيرشع نموحن ىلع ةباغلا ءارو نم ىهو ءاضيبلاب هاريف لقتني ناكف
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 (ىوط ىذ مأ اهريغ مأ ىوضربأ»

 .هدجيالف هبلطيف تالقلاو لابجلا اهب دالبب هّنأ هيلا بتكف

 هبلطف ىوضر هذه :لاق نارطقلا ورضخاالا تحلا هب لبجي هنا هيلا بتكف :لاق

 .هدجي ملف

 دنع ناك هنا هغلب هنارايس نبرصن نب ديدق نبرصن ناوفصوبا ىنثدح :ديزوبا لاق

 .هقيدص نم هّودع اهيف ىري ةأرمرفعج ىبا
 ف حايردج لاف نانا ني سراتللا قدح لاف ىضومنع ققرسوتلاك

 عبني لمع نم ىه و ةنيهج لبج ىوضر باعش نم بعش ىف هئاربخاف دّمحم بلط

 دّمحم بلطب هرماو مشج ىنب دحا ىنهجلا كلام نب نامثع نب ورمع اهيلع لمعتساف

 رطعلاو كن هم موقف لا نيالازو لابخكل ايزل جتك وشو يب سقتو هنا هلزككرق هلال
 عطقتف لبجلا نم ىوهف هل ةيراج عم ناكو كلذ هفوخ ىف دلوريغص نبا هلو تلفاف اًدش

 .نامثع نب ورمع فرصناو

 قلو تاه دّمحم نبا طقس امل لاق ىئاطلا ميكح نب دّمح نب هللادبع ىنثدحو :لاق

 :لاق تل ام دّمح

 دادح ورم فارطا هبكنت ىجولا وكشي لابرسلا قرخنم

 دالجلا ّرح هركب نم كاذك هب ىرزاف فوخلا هدّرش
 دابعلا باقر ىف مىتح توملاو ةحار هل توملا ىف ناك دق

 لاق :لاق دّمح نب هللاديبع ىّمع ىنثدح :لاق هللادبع نب ىسيع ىنثدحو :لاق

 ىطونس نبا اذا هعضرت ىل ّىنب اهعم دلو ما ىل ةما عم ىوضر ىف انا انيب :هللادبع نب دمحم

 الشبل ةراقلا تيرعو اراه تعرفت قالو ليلا 3 لع هدف ةودلا لق" لوم
 نباي :لاقفرهظ نيح دعب دّمحم ىلا ىطونس نباب ىتاف هللاديبع لاقف عطقتف اهنم ىبصلا
 لزي ملف سبحف هبرماف هفرعال ىنا هللا و ىا :لاق - ؟ىبصلا ثيدح فرعتأ ىطونس

 «دّمحم لتق ىتح ًاسوبحم

 ةئام و نيعبرا و عبرا ةنس عياقو ىف 'لماكلا ىفريثالا نبا اهصخلم لقن ةصقلا هذهو

 15١. ص ف ج.١
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 مهنم رهظت و مهتوم دعب نورهظي مهنا باب ىف راحبلا عباس ىف هي ىسلجملا لاقو

 هن ان تكارحلا

 لضفلل متاقلا باتك نمرضتحملا باتك ىف ناميلس نب نسح ليلجلا خيشلا ىورو»

 نع ناورم نب (دامح) راّمع نع نانس نب دّمحم نع ليعامسا نب دّمحم نع ناذاش نب

 ىوضر لابج ىف دّمحم لآ نوري نينمؤملا حاورا نا :لاق ذيل هللادبع ىبا نع ماحَّشلا ديز

 لها انمئاق موقي ىتح مهسلاجم ىف مهعم ثّدحت و مهبارش نم برشت و مهماعط نم لكأتف

 و نولطبملا باتري كلذ دنعف أرمز أرمز نوبلي هعم اولبقاو هللا هثعب انُئاق ماق اذاف تيبلا

 .«نوبرقملاوجني و نولحتنملا لحمضي

 رفاكلا و نمؤملا نياعي ام باب ىف زئانجلا باتك ىف 'ىفاكلا ىف هي ىنيلكلا ىور و

 :( ثيدحلا)

 لاق ناورم نب رامع نع نانس نب دّمحم نع دّمحم نب دمحا نع ىبحي نب دّمحم»

 ىوضر نانج ىف دّمحم لآ روزي مث (لاق نا ىلا) لوقي اف هللادبع ابا عمس نم ىنثدح
 موقي ىّتح مهسلاج ىف مهعم ثدحتي و مهبارش نم مهعم برشي و مهماعط نم لكأيف

 باتتري كلذ دنعف ًارمز ًارمز نوبلي هعم اولبقاف هللا مهثعب انمئاق ماق اذاف تيبلا لها انمئاق

 .«(أدج ليوطلا ثيدحلارخآ ىلا) نوبرقملا اجن و نولحملا لحمضي و نولطبملا

 ىلع ىلا هعفري هدانساب ديمحلادبع نب ىلع ديسلا هاور ثيدح ىرجملا اذه ىرجيو

 ليئربج هئيجيف ةرمثم ةرجش تحت سلجيف :لاق ليوطربخ ىف متاقلاركذ ىف نيسحلا نب

 ىنا هللادبع اي :لوقيف - ؟انهه كسلجي ام هللادبع اي :لوقيف بلك نم لجر ةروص ىف
 كحضيف :لاقّرحلا اذه ىف جرخا نا هركاو ةكم ىلا هربد ىف جرخاف ءاشعلا ىنيتأي نارظتنا

 و مق :هل لوقيو هيلع ملسيو هحفاصيو هديب ذخأيف :لاق ليئربج هّنا هفرع كحضااذاف

 هل نابتكيف ىلعو دّمح ىتأيف ىوضر لبج ىلا ىتأي مث هبكريف قاربلا هل لاقي سرفب هئيجي

 لجر موقيف :لاق اهب نوعمتجي سانلاو ةكم ىلا جرخي مث سانلا ىلع هئرقي اروشنم ادهع

 ١. ج ديدج باج .877؟ ص 708/717.
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 (ىوط ىذ ما اهريغ مأ ىوضربأ»

 لكَ هللا لوسر هيلا مكاعد ام ىلا مكوعدي مكءاج دق مكتبلط اذه سانلا اهيا :ىدانيف هنم

 .متاقلا جورخ موي باب راحبلا نمرشع ثلائرظنا (ثيدحلا) لاق

 بحاص ىأر نم ضعب رابخا لصف ىف 'ةبيغلا باتك ىف كِل ىسوطلا خيشلا لاقو

 :دعب اميف هفرع وأ هفرعي الوهو الق نامزلا

 نع نيسحلا نب نع نع ىزارلا كاع نب دما نع ىربكعلتلا نع ةعامج انربخأ»
 ناذاش نب سنوي نب دّمحم نب بيبح نع همساركذي مل نيوزق لها نم هتاركذ لجر
 ىبا لآ نع هتلأسف ىزاوهالا رايزهم نب ميهاربا نب نع ىلع تلخد :لاق ىناعنصلا

 دقل ىدّيس :تلقف (لاق نا ىلا تججح ءريظعرما نع تلأس ىخا اي :لاقف افي دّمح

 اموق رواجا ال نا َلا دهع دّمح وبا ىبا رايزاملا نباي :لاقف بلطملا لاطو نطولا دعب

 ال نا ىنرماو ءميلا باذع مهلو ةرخآلاو ايندلا ىف ىزخلا مهو مهنعلو مهيلع هللا بضغ

 اناف ىب اهلكوف ةيقتلارهظا مكالوم هللاو اهرفق الا دالبلا نمو اهرعو آلا لابجلا نم نكسا

 :«(تيردتللا) سرخاف ل ىةزير مويا تلا ق

 .(جع) هأر نمركذ باب ىف ”راحبلا نمرشع ثلاث ىف أي ىسلجملا هلقنو

 ف خخ 7- 7 50

 نينا دك عبر مرن ةميهح م زو از
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 :هتفك ود باب رد بقاث مجنرد هلي ىرون ثّدحم

 هدش روكذم بقل نيابرركمو تسا «ديرش» ترضح نآ باقلازا متشهو تصشد

 هب ديرشو هارقاب بانجو الا نينمؤملاريمأ صوصخ مالسلا مهيلع همئأ ناسلرد
 ردق هنو دنتخانش ار شبانج هن هك سوكنم قلخ نيازا ىنعي تسا هدش هدنار ىنعم

 زا سب هكلب دندمآرب شقح ىاداو ىرازكركش ماقم رد هنو دنتسناد ار شتمعن دوجو

 ناشيا فالجا هرهاط هّيرذ عمقو لتقو بانج نآرب طلستو هبلغزا ناشيا لئاوا سأي

 نننتو ندرس ليضارج هلدإو فاق ريو يولقزا نغقرظرو نفت هاتر كفو ناوز ةتباعاب
 نب ميهاربا هب ترضح نآ دوخو دندومنوحم شدايزاار اهرطاخو دندومن هماقا شدلوت

 زا ىياجر كم نيمززا مريككن لزنم هك دومن تيصو نمب مردب هك دومرف رايزهم نب ىلع
 ندرك مكحمو دوخرما ندومن ناهنب تهجب دشابرترودورتىفخم اج همهزا هك نأ

 رسي ىا دابوترب :دومرف نم هب مردي (ديامرفىم هكنا ات) لالض لها دياكمزا دوخ لحم

 زا ىّيلوره ىاربزا هك اريز نأ نيرترود ندرك بلطو نيمززا ناهن ىاهاج تمنزالمب نم
 «عزانم تسا ىدضو بلانم تسا ىنمشد دنوادخ ىايلوا

 ترابع نيا ترضح نآ باقلاو ءامساركذ نمض لامالا ىهتنم رد هلل ىمق ثدحم

 .تسا هدرك لقن بقاث مجنزا اهنيعب ار

 :هتفك باب ناردزينو

 هدش هدناوخ بقل نيا هبرركمو تسا «ديرط» ترضح نا باقلازا متفهو داتشه»

 .«تشذك هك تسا «(ديرش» هب بيرق نأ ىنعمو
 عم



 عم

 [اهريغ مأ :هلوق امأ]

 لثم هبزين مشش باب رد نمحرلا سفن ردو ١77 هحفص رد راتسالا فشكردو

 فياظوركذ نمض مهد باب رد بقاث مجنرخاوا ردزينو تسا هتخادرب تاملك نيا

 ار ثحب دروم بلطم ناشيا هودناو نزح تابجوم نايبو نامز ماما هب تبسن نايعيش
 :هدنارورب نينج

 و تبيغ مايارد مالسلا هيلع بانج نآ ىارب ندوب مومهم بابساو للعزا مود»

 رب هرهاظ تنطلسو تفالخ هماج هك نأشلا ميظع ناطلس نأ ندوب عونمم تقرافم

 وروما قتفو قترزا دناهتخودن ىدحا ىارب لدتعم تماق نأ ىاربزج ار نايناهج مامت

 تثاغاو فيعض تناعاوروجو ىذعت عنمو هيهلا نيمارف غالباو دودحو ماكحا ىارجا

 رب ىدعتو ملظراكو ءلطاب قاهزاو لاطباو قح نالعاوراهظاو قوقح ذخاو مولظم

 دالبرب طلستو هرهاظ تنطلس مزاول مامت نتفركرب هوالع هك هديسر ىياج هب بانج نآ

 ردو تسين دوخ مظعم سفن راهظارب نكمتم «ناملاظ ميبو فوخزا لاوماو دابعو

 دوخ قحو دنكىمريسرافقو ىرارب رد صاخ نايلاومزا ىضعب اب اي اهنت نامز لوط نيا

 كدنا هكار نآ هتبلا درذكى م هدركربص ىهلارما بسحو دنيبىم ناركيد تسدردار

 دنزرف لاح نوج شلاحو دوب دهاوخ نيكمغو نوزحم هتسويب ترطف رد تسا ىتريغ
 نابرهم اياعرربو دادو تحلصم نوناق هب شماكحا مامت هك دوب دهاوخ ىلداع ناطلس

 هاتوكزيج همهزا شتسدو دنك شسبح ىاهشوك رد هك دوش ىودع بولغم سي دشاب

 دشابن ىزيج ىدعتو روجزج دنك هجنآو دنك

 هللادبعب دومرف مالسلا هيلعرقاب بانج هك تسا ىورم هيقفو بيذهتو ىفاكردو

 دنكىم هزات هكنآركم ىرطف هنو ىنابرق هن ناناملسم ىارب تسين ىديع جيه هك نب
 ناشيا هك اريز دومرف ؟ارج :ديسرب ىوار ءار ىنزح مالسلا مهيلع دمحم لآ ىارب دنوادخ

 .ناشدوخريغ تسدردار دوخ قح دننيبىم

 تيصو :هك هدومرف هّجحملا فشكرد - هللا همحر - سوواط نب ئلع ليلج ديسو

 ىتسار هب دوش فقاو نم باتك نيارب سكرهو تردارب و دمحم نم دنزرف ىاارت منكىم
 ناشيا تيصو ظفحو هلآو هيلع هللا ىلصوا لوسرو هلالج لج دنوادخ اب هلماعم رد



١268 

 موس دلج .هبدن ىاعد حرش

 هك ىتسرد هب سي هجرف هللا لّجع ىدهم ام ىالوم روهظزا نآ هب دنداد تراشب هجنآ هب

 :هار دنج زا هديقع اب فلاخم بانج نآرماردار مدرمزا ىرايسب لعفو لوق ماهتفاي نم

 اي ىاهدنب اروا تماما دراد داقتعا هك ىسكزا دوربرككا هك ماهتفاي نم هك هلمجنآزا

 دوقفم زيج نأ بلط ىاربزاوارهاظ و وارطاخ دوش ىم قلعتم ىرانيد اي ىمهرد اي ىبسا

 نيا ندوب رخأتم ىارب زا هك مديدنو ار دوهجم تياغ نآ ليصحت رد ديامنىم لذبو
 شرطاخ ناودع لهاو رافكرباد عطقو نامياو مالسا حالصازا نأشلا ميظع مشتحم

 هنالك دبع انراو داكنملا نركب نيو تطال هيفا روك طا سور لك
 وا لوسر ٌّقحو هلالج لج دنوادخ قح هب تسا فراعوا هكنيا هب تسا تافص نيا

 ىارب ار هزادنازا هدايز تالاوم دنكىم ىوعد هك ىوحن نآرباروا تماما تسا دقتعمو

 بانج نأ ىلاعم فيارش .
 تساير بوجو تسا دقتعم وا هك دنكىمركذ هك ار ىسك متفاي هك هلمج نازاو

 زا ىضعب وا هب دنك ىكينركا ار شتماما ماكحا ذافناو روهظ ترورض و ار بانج نأ

 مامتوا هبار شناسحاو نيطالسزا تسوا ماما نمشدوا هك تسا ىعدم هك ىياهنآ

 نيااروا دوشىم لغاشو هيلاراشم ناطلس نيا ىاقب هبوارطاخ دوشىم قلعتم دنك

 هك ىلاو نأ لزع ىتمتزاوارب تسا بجاو هجنازاو مالسلا هيلع ىدهم بلطزا قلعت
 ةدرك ماعناوارب

 رورس ىارب ار رورس بوجو دنكىم ىوعد هك ار ىسك متفاي نم هكنيا هلمج نآزاو

 هجنأ مامت هك مراد داقتعا هك ديوكىم وا ترودك تهج هب ار ترودك و بانج نأ

 بصعغ سانرئاسو كولم ار نآو هدش هتفرك هيلع هللا تاولص ىدهمزا تسايندرد

 بلسو بهن نيا ىارب دشابرثأتم هك اروا منيبىمن لاح نياابو ءوا تسدزا دناهدرك

 اب اجك نيا سب ىراقع اي ىكلم اي ىرانيد اي ىمهردوازا ىناطلس دريكبركاوارثأت لثم
 مالكرخآات) مالسلا مهيلع ايصوا تفرعمووا لوسرو هلالج لج دنوادخ تفرعمو افو

 .(تسا مقر نيازا هك وا فيرش

 هدش هدنار ديحوو ديرطو بيرغ هب ار بانج نآ دناهدومرف فصورابخاردرركمو
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 [اهريغ ما :هلوق امأ]

 .«دناهدشركنم ار شقح هك مولظم

 ركد تقو ات راذككب نامز نيا رككج نوخ نياو نارجه نيا حرش

 نع ثحبلا دنع نمحرلا سفن باتك نم سداسلا بابلا ىف ىرونلا ثدحملا لاقو

 :(جع)مكاقلا لاوحا

 نب ميهاربا قاحسا ىبال هيلع هللا تاولص نيب دقف أديرش اديرط (جع)هنوك اماو

 نم نطوا ال نا ّىلا دهع ىبا نا :لاق مث هيفو لامكالا ىف هاور ليوط ثيدح ىف رايزهم

 ةمارك و ىنسحلا ةبقاعلا مه نوكتل هلوق ىلا ثيدحلا لقنف) اهاصقاو اهافخا الا ضرالا

 دقف دعبو مالسلا دعب 5١١ ةنس ىف هلي ديفملا ىلع درو ىذلا عيقوتلا ىفو (لاق و ىبقعلا

 نم أفنآ اهيلا انرص ءامهب نم خارمش نم انل بصني انلرقتسم نم (لاق نا ىلا) انرظن انك
 .«(عيقوتلا) ناميالا نم تيرابسلا هيلا انأجلا ليلامغ

 ناك ناملس ّنا ىف ىذلا سداسلا بابلا ىف نمحرلا سفن ىف ىرونلا ثدحملا لاقو

 :(25؟ ص) بيغلا نعربخي

 هتبرت هللا سدق ىسوطلا ىلع نب نسحلا نب دّمحم مجاعالارخف و ةفئاطلا خيش ىور و»

 ناذاش نب لضفلا نع دّمحم نب ىلع نع سيردا نب دمحا نع 'ةبيغلا باتك ىف ةيكزلا

 :لاق 3 هللادبع ىبا نعريصب ىبا نع ءالعلا ىبا نب نيسحلا نعريمع ىبأ نب دّمحم نع
 نيذلاو ةيما ىنب كلمركذ ىتح اهئالب نم نوكي امركذو اهيلارظنو ةفوكلا ناملس لخد
 رهاطلا نبرهاطلا رهظي ىتح مكتويب سالحا اومزلاف كلذ ناك اذاف :لاق مث مهدعب نم

 (لاق نأ ىلا ثيدحلا ىنعم نايب ىف ضاخف) ديرطلا ديرشلا ةبيغلا وذرهطملا

 ميهاربا قاحسا ىنال هتلع هيلع هللا تاولص نيب دقف ًاديرش ًاديرط (جع)هنوك اَماو

 نطوا ال نا ىلا دهع ىبا ّنا لاق مث :هيفو لامكالا ىف هاور ليوط ثيدح ىف رايزهم نب

 *:قسحلا ةنفاغلا مه: نوكل :هلوق اكيد لقتاو اهاضقا و اهاقلا آلآ ضرألا نم

 :لاف 2 ىفتلا نيام ؛

 هتبيغب هيلع ةقباسلا ةمئالارابخا ةهج نمرمالا بحاص ةماما ىلع رخآ ليلد باب ىف ةبيغلا ىف خيشلا امهلقن ١.

 .1287 ص ديدج باج .(فجنلا ةعبط ٠١١ ص وزيربت ةعبط ١١8١ ص) هتبيغ ةفصو



 عوع١

 دعبو :مالسلا دعب ةئام عبراورشع ىنثا ةنس ىف هي ديفملا ىلع درو ىذلا عيقوتلا ىفو

 نم هب كسرحو هئايلوا نم كل هبهو ىذلا ببسلاب هللا كمصع كتاجانم انرظن انك دقف

 نم أفنآ هيلا انرص ءامهب نم خارمش ىف بصني انلرقتسم نم آلا كل انعفشو هئادعا ديك
 .«(عيقوتلا) ناميالا نم تيرابسلا هيلا انأجلا ليلامغ

 هانعم ام :رصعلا ماما ءامسا ىف ىذلا ىناثلا بابلا ىف 'بقاثلا مجن ىف لاقو

 ال و 22 ةمئالا ناسل ىف ًارركم بقللا اذهبركذو ديرشلا هباقلا نم نيتسلاو نماثلا»

 قلخلا اذه نم دورطملا ىلا دورطملا ديرشلا ىنعمو مالسلا امهيلعرقابلاو نينمؤملاريما اميس
 اودي مل و هوركشي مل و هدوجو ةمعن اوردق الو هصخش اوفرعي مل مهنا كلذ و سوكنملا

 و هيلع طلستلاو ءاليتسالاو ةبلغلا نم مهلئاوا سأي نا دعب مهفالجا ىدصت لب هّمح

 مهمعزب اوماقاو ملقلاو ناسللاب بولقلا نم هدرطو هيفن ماقمل مهعَقو ةرهاطلا ةرتعلا لتق

 و بولقلا نم هركذ وح و هتذالو مدع و هدوجو ىنن ىلع ةلدا دساكلا مهمهو و دسافلا

 اذه نع فشكي ام ليوط ثيدح ىف رايزهم نب ىلع نب ميهاربال (جع) لاق ورطاونخلا

 ءايلوا نم ىلو لكل ناف هلوق ىلا ثيدحلا قاسو) ىلا دهع ىبأ نا :هترابع ٌصنو ىنعملا

 .«(ًاعزانم ادضو ًاعراقم اودع لجوزع هللا

 نع نمحرلا سفن ىف هلقن ام ىلا ةمئالا ناسل ىف بقللا اذهب ركذ هلوقب ريشي و

 ام ىلاو ؛ةييرقابلا نع نيتبيغ مكاقلل نا باب ىف ىنامعنلا هلقن ام ىلاو ءٍاِهِ قداصلا

 ىف 'نيدلا لامك ىف هي قودصلا هلقن ام ىلا و الم قداصلا نع هتبيغ ىف خيشلا هلقن

 ::رايفلا هلي ةييفلا نوقو نس لقول هير ايف ىورشقلا و نيداسلا نانا

 ىبا نب دّمحم انثدح :لاق هلي نارمع نب ىسوم نب دّمحم نب دمحا نب ىلع انثدح»

 نب دمصلادبعو ديمحلادبع نب دّمحم نع هللادبع نب دعس انثدح :لاق ىفوكلا هللادبع

 تعمس :لاق ةتابن نب غبصالا نع روزحلا نب ىلع نعريدس نب نانح نع ًاعيمج دّمح

 «ديحولا ديرفلا ديرطلا ديرشلارمالا اذه بحاص :لوقي اي نينمؤملاريمأ

 3١. ص١
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 ١عوا/

 [اهريغ مأ :هلوق امأ]

 كلذ ىف القل نينمؤملاريما نع درو ام باب ىف زاحبلا نمرشع ثلاث ىف هني ىسلجملا هلقنو

 اذا ًادرط تدرط مهطوق نم لوتقم ىنعمب ليتقك لوعفم ىنعمب ليعف ديرطلا اَما :لوقا

 رفن :ادارشو ًأدورش درشير يعبلا درش :حاحصلا ىف ديرشلا اَماو .ديرط دورطم وهف هتدعبا

 هلوق هنمو درطلا ديرشتلاو (لاق نا ىلا) مدخو مداخ لثم درش عمجلاو دورش و دراش وهف

 .«ديرطلا ديرشلاو مهعمجج ددبو قرف ىا مهفلخ نم مهب درشف :ىلاعت

 ًادرشم ناك اذاف دراش وهف ضزالا ف بهذ ورفن اذا ًادورش لمجلا درش و» :برعلا ناسل ىفو

 ًادورش لجرلا درشو ىوؤي ال ًاديرط ًاديرش هتلعج اذا هتدرطاو هتدرشا :لوقتو ديرط ديرش وهف
 ركبوبا لاقو ديرطتلا ديرشتلا لصاو ديرط ديرش لجرو هدرط هدّرشو هدرشاو ادورطم بهذ

 نم براهلا امهدحا نالوق هيف ديرشلاو دورطملا هانعم ديرطلا اَمأ :ديرش ديرط نالف :مهوق ىف

 :ىماميلا دشناو درفملا ديرشلا :ىعمضالا لاقو بره اذا هريغ وريعبلا درش :مطوق
 هبحاوص هنع ذش ماعن ديرش هنأك تايجاّتلا ماما هارت

 :«(اضخلم ىهتنا)

 ':شايعلا نبالرثالا بضتقم ىفو

 هباتك لصا نم ىلا هجرخاو ىلع نب دمّصلادبع نب نيسمحلاوبا ةقثلا خيشلا ىنثدح»

 نب حون ىنثدح لاقزيثك نب ديبع نع هعامس نيتأمو نيناممو سمح ةنس ىف هخيراتو

 ةءاوس نم ىئاوسلا ةفيحج ىبا نبا نع بهو نب ديز نع شمعالا نب ىحي نع جارد

 لبقا اذاو.هللا وسر ناب انحرم لوقي نسما ةئبا لبقأ اذا ناكف 34 بلاط: نا نب لغ

 اذه لوقت كلاب ام نينمؤملاريما اي :هل ليقف ءامالا ةريخ نبا ابا اي تنا ىباب :لوقي نيسحلا

 م ديرشلا ديرطلا ديقفلا كلذ :لاقف - ؟ءامالا ةريخ نبا نمو نيسحلل اذه و نسحلل

 نب ىلع نب دمحم نبرفعج نب ىسوم نب ىلع نب دّمحم نب ىلع نب نسحلا نب د م ح
 .«لفلا نيسحلا سأر ىلع هدي عضوو اذه نيسحلا
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 ىف نينمؤملاريماأ نع درو ام باب ىف راحبلا نمرشع ثلاث ىف هيي ىسلجملا هلقنو

 اة! مئاقلا
 كلت ّنا ةثالثلا فاصوالا هذهب مئاقلا هنبا نع الكا نينمؤملاريماريبعت نم دافتسي :لوقا

 ذخؤيفرسحتيو اهنم مأتيو نيوانعلا هذهب هركذي ثيحب لقا هدنع ةمهم تناك فاصوالا

 اهدباكي ام قشاو بئاصملا دشا نم ةيمولظملاو ةبرغلا ىلا اهعجرم ىتلا نيوانعلا هذه نا
 وه مالَسلا مهيلع ةمئالا قح ىف لبعد لاق اميف قيقحلا قادصملا نا لصحتف ا: مامالا

 :لاق البعد نا كلذو َدِيتنِعَي بئاغلا مامالا

 اورهق دق نومولظم دمحا لآ و تكحض نارهلا نس هللا كحضا ال

 رفتغي سيل ام اونج دق مهنأك مهراد رقع نع اوفن نودّرشم

 ىفوا ىأر نمّرس ىف اما و دادغب ىف اَما اوناك مالّسلا مهيلع هئابآ نم نيدرشملا ناف

 فالخب مانالا نطاوم و مالسنالا زكارم نم ناك دالبلا هذه نم ّلكو ةفوكلا وا ناسارخ
 نطفتف راتتسالا و ةبيغلا ىف هنوك عم رافقلا و ىراربلا ىلا دّرشم هناف (جع) مكاقلا

 نحس رهف صم نع هنتاك ىف اضيا روك ومذاق ةريدخ ىنا ةفرلوق اكاو

 :ةرابعلا هذهب محالملا نع هرابخا ىف جراوخلا

 ءامالا ةريخ نبا ىباب ميدالا جيرفتك تيبلا لها انم لجرب نتفلا جرفي ىللاعت هللا نا مث»

 فيسلا عضي اجره أجره فيسلا الا مهيطعي الف ةرّبصم سأكب مهيقسي و افسخ مهموسي
 ردق ادحاو اماقم ىنوريول اهيف امو ايندلاب كلذ دنع شيرق تدورهشا ةينامت هقتاع ىلع

 اذه ناكول شيرق لوقت ىتح مهيلع دري ىذلا ضعب مهنم لبقأل روزج رزج وا ةاش بلح

 اولتق و اوذخا اوفقث امنيا نينوعلم مهلعجيف ةيما ىنبب هللا هيرغيف انمحرل ةمطاف دلو نم

 '.«ًاليدبت هللا ةنسل دجت نلو لبق نم اولخ نيذلا ىف هللا ةنساليتقت

 ناورهنلا ةعقو دعب ا ىلع ةبطخ باب ىف ”تاراغلا باتك ىف ىنقثلا هلقن
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 [اهريغ مأ :هلوق امأ]

 انشا نم: ةغاف ورك لنا ا هنهوزز ريل ورش ق دينك ىلا عنا لقا

 اهيفو ناورهنلارما ءاضقنا دعب الفي ىلع اهب بطخ ةضيفتسم ةلوقنم ةلوادتم ىهو ةريسلا

 انم لجرب ةنتفلا هللا نجرفيلف (لاق نا ىلا) ذه هلوق كلذ نم هلي ىضرلا اهدروي مل ظافلا
 :(لاق ثدي طت رخل ىا] فنسبلا آلا عيمظعي آل ءاقألا ةريخ نبأ ناب عينبلا لقا

 ربل نع ل ايدانتتع هالاتتلا هيلع لاق: ىلا هييدرتعوللا لدا ده ىو فلق نافل
 و نسجت انهعناةنفا يواندنلا وردم قاقلا يناناملا نودع هيناقلا انا ليقأ# ءانقلا

 نالا دوجومب سيلو دلو مال نامزلا لبقتسم ىف دلوي ىمطاف هنا نومعزيف انباحصا اَما

 لاق ام مهرما ىف 24+ لوقي ىّبح أ دوجوم تقولا كلذ ىف ةّيما ىنب نم نوكي نف :ليق ناف
 اما :ليق - ؟هنع اضوع مهرمال ىلوتملا ناك 4 اًيلع ّناول اووي ىّتح مهنم لجرلا اذه ماقتنأ نم

 مهمامارهظ اذا مهريغو ةّيما ىنب نم مهنايعاب موق داعيس هّنا نومعزيو ةعجرلاب نولوقيف ةيمامالا

 مقتنيو نيرخآ موق بلصيو مهضعب نويع لمسيو مهلجراو ماوقا ىديا عطقي هتاورظتنملا
 لافتدلا قافيماهنا نومعريق اناحصا انناو :نيرخاتلا و. نتفدقتملا قف نيمعا لا ءادخغا قرف

 ًاروج تئلم امك الدع ضنالا المي ناو آلا ًادوجوم سييل 3 ةمطاف دلو نمًالجر نامّرلارخآ ىف

 ىفورثالا اذه ىف درو دق امك دلو مال هاو لاكنلا ّدشا مهب لكنيو نيملاظلا نم مقتتنيو املظو

 نمريثك ىلع ىلوتسي نا دعبرهظي امنا هّنأو ُهَيَي هللا لوسر مساك دّمح همسا ناوراثآلا نم هريغ

 نايفس ىبا دلو نم حيحصلاربنخلا ىف هب دوعوملا ىنايفسلاوهو ةيما ىنب باقعا نم كلم مالسالا

 لزني ذئنيح و مهريغو ةيمأ ىنب نم هعايشا لتقيو هلتقي ىمطافلا مامالا ّنأو ةيمأ نب برح نب

 ابق: ققحتيو فيلكتلا لطبيو ضرالا ةيادرهظتو ةعاسلا طارشاوديتو ءامنشلا نم لنا عيسملا

 .«(لاق امرخآ ىلا)زيزعلا باتكلا هب قطن امكروصلا خفن دنع داسجالا

 :هيلع هللا تاولص هتفص ىف ىور ام باب ىف 'ةبيغلا باتك ىف هلي ىنامعنلا لاقو

 :لاق ىرهزلا حابر نب دّمحم نب دمحا انثدح :لاق هللادبع نب دحاولادبع انثدح»

 ورمع نب ميركلادبع نع بويا نب نسحلا انثدح :لاق ىريمحلا ىلع نب دمحا انثدح
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 موس دلج «هبدن ىاعد حرش

 :لاقريصب ىلا نع صفح نب بيهو ىنثدح :لاق ماصع نب دّمحم ىنثدح:لاق ىمعئخلا
 ناتمالع تاقلاب دهان اي :ءاضغ نبا نم كنشلا ةقل هللادبعوبا و ةفي رس ونا لآق

 رسيالا هفتك تحترسنإالا هبناج نم هيفتك نيب ةماشو هسأرب زازحلا ءادو هسأر ىف ةماش
 .سالا ةقرو لثمةقرو

 ىبا نع بلاغ نب قاحسا نع ىسيع نب دّمح نب دمحأ نع ىبحي نب دّمحم نعو
 نا لا امو هلا لاعب انيق زودت يطعن ل قلقا انيناع نع ىد رمح دانا ةيع
 .هللا ىلع ئرج ألا هعدي الو ّىوغالا هدحجي الو نّيشالا ملاعلا اذه قح لهجي سيلف (لاق

 ىرهزلا حابر نب دّمحم نب دمحا انثدح :لاق سنوي نب هللادبع نب دحاولادبع انثدح
 ىنثدح :لاق ىدسالا لعمشموخا مكحلا انثدح :لاق ىريمحلا ىلع نب دما انثدح :لاق

 ىها ءامالا ةريخ نبأ ىباب :ٍاللا نينمؤملاريما لوق : قار فعج ىبال تلق :لاقريصقلا ميحرلادبع
 هللا محر ةرمح برشملا هنطب خدبملا كاذ رئارحلا ةريخ هن ةمطاف نا :لاقف - ؟غين ةمطاف
 .انالف

 :لاق هاج نم نسل ني قع نب باقل اظدحدا]ا3 نعش نب كلك نيرو

 حابصلا ىبا نع ةريغملا ىبا نب ىلع نع ةلبج نب هللادبع نع ماشه نب سيبع انثدح
 ديز كمع نم رورس :تلقف - ؟كءارو ام :ىل لاقف افلا هللادبع ىبا ىلع تلخد :لاق

 نيل ينانكا لاقت :ءانقألا ةريخ ىلا ةناد هلا هده ءاهستا و ةيبب ىناادنا يعز رج

 لتق جرخ نا لاق امكوه

 نب دّمحم نب نسحلا نع ًاعيمج روهمج نب نسحلا نب دّمحمو مامه نب دّمح انثدح

 ىنادمهلا ديلولا نب مساقلا نع دوراجلا ىبا نع ةعامس نع ناميلس نع هيبا نع روهمج
 تسي نانا ةزيخ» ندا: لاو فن نيكل ازرع لاق« لاقت ىانوجللا نونقلا :فيراخملا نزع

 فيسلا الا مهيطعي الو ةربصم سأكب مهيقسيو ًافسخ مهموسي الإ هدلو نم اة[ مئاقلا

 ال ءاهرفغيل اهيف امو ايندلاب نم ةادافم اه ناول شيرق ةرجف ىنمتت كلذ دنعف أجره
 .هللا ىضري ىّتح مهنع فكن

 اهني لاق لمعلا نيسنلل ني لضاسس# لاف هنعس ني وقع يوتا افرح



 ١ معا

 [اهريغ ما :هلوق امأ]

 :لاق مزاح ىبا نب ديزي نع نوميم نب ةبلعث نع امهيبا نع نسحلا انبا دمحاو دّمحم
 هيلع تملسف الف هللادبع ىبا ىلع تلخد ةنيدملا تمدق اًملف ةفوكلا نم تجرخ

 ىنبحص معن :تلق - ؟نوملكتت متنكا :لاقف معن :تلقف - ؟دحا كبحاص له ىنلأسف
 نسحلا نب هللادبع نب دّمحم نا معزي ناك :تلق - ؟لوقي ناك اهف :لاق .ةيريغملا نم لجر

 تلقف هيي ىنلا ىبا مسا هيبا مساو هِي ىنلا مسا همسا ّنا كلذ ىلع ليلدلاو متاقلاوه

 ىلع نب هللادبع نب دمحم نيسحلا دلو ىف اذوهف ءامسالاب ذخأت تنك نا باوجلا ىف هل

 دّمحم ىنعي ةريهم نبا اذهو ىلع نب هللادبع نب دّمحم ىنعي ةما نبا اذه ّنا :ىل لاقف

 ام :تلقف - ؟هيلع تددر اف الفا هللادبعوبا ىل لاقف نسحلا نب نسحلا نب هللادبع نب
 .لفاب مئاقلا ىنعي ةيبس نبا هنا اوملعت موا ملعت مل وا :ىل لاقف هيلع درا ءىش ىدنع ناك

 عجارف فاصؤالا هذه ضعب ىلا ةراشا هنم مالسلا هيلع مامالا تافص باب ىفو تلق

 بحاص ّنا :لوقي 3!رقابلا ىلع نب دمحم تعمس :لاق ىسانكلا ديزي ىلا هدانساب اهنم
 '.ةدحاو ةليل ىف هرما هل هللا حلصي ءادوس ةما نبا فسوي نم هبش هيفرمالا اذه

 ةبيغلا عوقو نم كا قداصلا هبربخا ام باب ىف 'نيدلا لامك ىف قودصلا لاقو

 ١": ثيدحلا

 دلنادبغ ني كم انفدخت» لاق ةنعاهللا نقر نارمتع نم كن نينا نير لع انقادخو

 نع نكرتلا ديري نب ةيسنملا متع وف نفانلا وادع ني وس ادفدج»لاق قولا
 :لوقي 39! هللا دبع ابا تعم :لاق ريصب ىبا نع هيبا نع ةزمح ىبا نب ىلع نب نسحلا
 لعنلا وذح تيبلا لها ام متاقلا ىف ةثداح تابيغلا نم مهب عقو امب )1 ءايبنالا ننس نا

 .ةذقلاب ةذقلاو لعنلاب

 ابا اي :لاقف - ؟تيبلا لها مكنم مئاقلا نمو هللا لوسر نباي :تلقف :ريصبوبا لاق

 انف تابو ةيغ دعي مالا تس قرا كلذ ؛ىسوم ىنبا در و نيف اكلا دهوك

 حور لزنيو اهبراغم و ضزالا قراشم هدي ىلع هللا حتفيف يف لج وزع هللا هرهظي مث نولطبملا

 ١. ص ١19. ص ديدج باج 7718.
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 ١م ع

 موس دلج ءهبدن ىاعد حرش

 ةعقب ضرالا ىف قبت الو اهتررونب ضزرالا قرشتو هفلخ ىلصيف ِثلي رم نب ىسيع هللا

 .«نوكرشملا هركولو هلل هلك نيدلا نوكيو اهيف هللا دبع آلا لج وزع هللاريغ اهيف دبع

 :0 ثيدحلا 'هئاقلا ىلع صنلا ىف افا اضرلا نع ىور ام باب ىف ًاضيا لاقو

 ريهانا نب لع انقدح»«لاق هنعدللا ىضر قادما رفعج نيفيز ني بمآ انتالحاب

 ىسوم نب لع لاق :لاق دلاخ نب نيسحلا نع دبعم نب ىلع نع هيبا نع مشاه نب
 مكلمعا هللا دفع كورك نا هل ةققت أل حل ناما ذل و دل غرو نمل نيدأل 340 انما

 جيورخ مويوهو مولعملا تقولا موي ىلا :لاق - ؟ىتم ىلا هللا ل وسر نباي :هل ليقف ةيقتلاب

 هللا لوسر نباي :هل ليقف .اّنم سيلف انمئاق جورخ لبق ةيقتلا كرت نف تيبلا لها انمماق
 هب هللارهطي .ءامالا ةدّيس نبا ىدلو نم عبارلا :لاق - ؟تيبلا لها مكنم متاقلا نمو

 وهو هتدالو ىف سانلا كشي ىذلاوهو ملظ لك نم اهسّدقيو روج لك نم ضرالا

 نيب لدعلا نازيم عضو و هرونب ضرالا تقرشا جرخ اذاف هجورخ لبق ةبيغلا بحاص

 ىذلاوهو ّلظ هل نوكي الو ضزالا هل ىوطت ىذلاوهو ًادحا ٌدحا ملظي الف سانلا

 دق هللا ةججح نا الا :لوقي هيلا ءاعدلاب ضزالا لها عيمج هعمسي ءامسلا نم دانم ىداني

 لّرنن أشن نا» :لج وزع هللا لوقوهو هيفو هعم قحلا ّناف هوعبتاف هللا تيب دنعرهظ

 .««نيعضاخ اهل مهقانعا خلل هنآ ءافجلا نم مييلع

 .كامزلا هسا و :ةةراولا دافقلا تان ف ؟ةيقلا تفك ف ليتل هلقلاو

 :19) ىلع نب نسحلا هبربخا ام باب ىف "نيدلا لامك ىف إي قودصلا لاقو

 نب رفعج انثدح :لاق هِي ىدنقرمسلا ىولعلا رفظملا نب رفعج نبرفطظملا انثدح»

 ىدادغبلارفعج نب ىسوم نع دمحا نب ليئربج انثدح :لاق هيبأ نع دوعسم نب دمحم

 نع ميكح نبريدس هيبا نعريدس نب نانح نع ىفريصلا دّمحم نب نسحلا ىنثدح :لاق

 نايفس ىبا نب ةيواعم الكا ىلع نب نسحلا حلاص امل :لاق اصيقع ديعس ىبأ نع هيبا
 هللاو تلمع ام نوردت ام مكحيو :اللب لاقف هتعيب ىلع مهضعب همالف سانلا هيلع لخد

 ١. ديدج باج ."ا/١ ص 71/1/7.
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 عرعوم

 [اهريغ مأ :هلوق امأ]

 يكمأما ىنا نوفلعت آلا: تيرغوا سمنقلا هيله كفلط اذن ىديقل ريش عالوع ىذلا

 ؟ نع ُةَْيَي هللا لوسر نم صننب ةّنجلا لها بابش ىدّيس دحاو مكيلع ةعاطلا ضرتفم

 مالغلا لتق و رادججلا ماقاو ةنيفسلا قرخ انمل ةظارضنحلا نا متملع اما :لاق .ىلب :اولاق -

 دنع كلذ ناكو .كلذ ىف ةمكحلا هجو هيلع ىفخ ذا نارمع نب ىسومل اطخس كلذ ناك

 ةيغاطل ةعيب هقنع ىف عقيو آلا دحا اّنم ام هّنا متملع اما ءًأباوصو ةئكح هركذ ىلاعت هللا

 قخي لج وزع هللا ناف هفلخ 946 ميرم نب ىسيع هللا حور ىلصي ىذلا مئاقلا الا هنامز

 ىخا دلو نم عساتلا كلذ جيرخ اذا ةعيب هقنع ىف دحال نوكيآلئل هصخش بيغيو هتذالو

 نود باش ةروص ىف هتردقب هرهظي مث هتبيغ ىف هرمع هللا ليطي .ءامالا ةديس نبأ ءنيسحلا

 .«ريدق ءىش لك ىلع هللا نا ملعيل كلذ ةنس نيعبرا

 هيلع كلا نيم لع فاق نسما ماعتعا يلاو ا ءاجتسلالا مق سرداتلا ةلقناو
 ةيواعم هتحلاصم

 ىف الإ نينسحلا نع ىور ام باب ىف 'راحبلا نمرشع ثلاث ىف ىسلجملا هلقنو

 جاجتحالا و نيدلا لامك نع (جع)مئاقلاب رابخالا

 :ةبيغلا عوقو نم ةئ!ر قابلا هبربخا ام باب ىف ًاضيا قودصلا لاقو
 انثدح :لاق ىشكلاورمعوبا انثدح :لاق هيللَِذ سودبع نب دّمح نب دحاولادبع انثدح»

 نب ميهاربا نع ىبحي نب دمحا نب دّمحم نع ىمقلا دّمحم نب نع انثدح :لاق دوعسم نب دّمح
 بحاص نا :لوقي 34ارفعج ابا تعمس :لاق ىسانكلا سيرض نع ىدزالا دما ىبا نع مشاه

 ".«ةدحاو ةليل ىف هرما لج وزع هللا حلصي ءادوس ةما نبا فسوي نم ةنس هيفرمالا اذه

 :رّيثك ةمجرت ىف ' ءارعشلا ورعشلا ىف ةبيتق نبا لاق
 :لوقي كلذ ىف و ةعجرلاب لوقيريثك ناك و»

 ءاوس  ةعبراّقؤحلا ةالو شيرق نم ةفالا نأ الا

 ١. ص ١16١ ديدج .ميدق باج 584/5.
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 نلف لا تالا قابفأ
 ًانامز مهنع ىري ال بتئيغت

 اهف هباحصأ نم نيعبرأ ىف نميلا بعش لخد هنأ نوركذي و ةّيفنحلا نبا ىنعي هنأك

 ءام و لسع هدنع ىوضرب

 ع

 .«رثا مط فر

 «ناكلخ نباو ىناتسرهشلا و ىناغالا ىف تايبالا» :ححصملا لاقو

 :رابخالا نويع ىف لاقو

 :ةّيفنحلا نب دّمحم ىف ةضفارلا ءارعش ضعب لاقو»

 ىسفن كتدف نئصولل لقالأ

 اّنم كولاو ٍرشعمب رضا

 ًارط ضرألا لهأ كيف اوداع و
 ٍتوم معط ةلوخ نبا قاذامو

 ىوصر بعش قرومب ني دقل

 اماقملا لبجلا كلذب تلطأ

 امامالا و ةفيلخلا كوّمس و

 اماع نيّتس مهنع ثكماقم

 اماظع ضرأ هل تراو ال وو

 امالكلا ةككتئالملا هعجارت

 :ةعجّرلاب لوقي ًاّيضفار ناكو هيف ةّرعرّثك لاقو

 هنأ نوركذي مهو (لاقو اهرخآ ىلا ةسمخلا تايبألا قاسو) شيرق نم ةنمالا ناالا

 «رثا مطري ملف هباحصا نم نيعبرأ ىف نميلاب ابعش لخد

 '«قرفلا نيب قرفلا عجار» :ةّيناسيكلا دئاقعل حيضوت دعب ليذلا ىف ححصملا لاقو

 " :نيّيمالسالا تالاقم ىف ّىرعشالا لاقو

 ىبأ باحصأ ةيبركلا ىهو ةّيناسيكلا نم ةثلاثلا ىهو ةضفارلا نم ةعبارلا ةقرفلاو»

 :«ريرضلا برك

 هلامش نعرمن و هنيمي نع دسأ ىوضر لابجب ىئح ةّيفنحلا نب دّمح 3 نومعزي)»

 هلجأ نم ىذلا ببسلا نأ اومعز و هجورخ تقو ىلا ةّيشعو ةودغ هقزر هيتأي ,هناظفحي

 ا
 ١37. ص .؟

 .١١و ١1صاج."



 ٠١ءءم

 [اهريغ ما :هلوق امأ]

 دوري هسا ارمهزكاهنف قاتل نأ قلشللا ىنع كف نوكد نا لاخلا ده: ]هرب

 :لوقي كلذ ىف ورعاشلارّيثك لوقلا اذهب نيلئاقلا نم
 «(اهرخآ ىلا ةسمخلا تايبألا قاسف) شيرق نم ةتّمئالا نا الأ

 ةنازخ و نايعالا تايفو و 'ىناغالا ىف هتمجرت نأب ديمحلادبع نيدلا ىبحم حّرص و

 *«صيصنتلا دهاعم و مالس نبال "ءارعشلا تاقبط و 'بدالا

 :«باط» ىف نيلقثلا ءايض ىفرّبش هللادبع ديسلاو نيرحبلا عمجم ىف هلي ىحيرطلا لاق

 هانعم نأك :ةشحو نم هئايلوا نم نيثالثب امو ةبيط لزنملا معن :إ8 مثاقلا ثيدح ىفو»

 ىف هلاح اذه نوكي نأ لمتحي و هئايلوا نم نيثالثب سنأتسي ناكو الفا هلزنم ةبيط نأ

 .«ىرغصلا ةبيغلا

 :(18 ثيدحلا) ةبيغلا ىف باب ىف ةجحلا باتك ىف ىفاكلا ىف هيلي ىنيلكلا لاق

0 

 نيم هيب قف هل هلال و ةديغ نفرتلا يحتاسل كزال لاق ةناذفإ هللادبع قا نع وزع

 *«ةشحو نم نيثالثب امو ةبيط لزنملا معنو ةلزع

 .ىنيلكلا نع هتبيغب ةمئالا رابخا ناونع تحت 'ةبيغلا باتك ىف هي ىنامعنلا هلقنو
 ةبيغلا ىف ةيؤرلا ىعدا نم باب ىف ”راحبلا نمرشع ثلاث ىف هلي ىسلجملا هلقنو

 هد ةاكاق ن اتنيتلا عع نقركلا

 مضلاب ةلزعلا وريصب ىبا نع ةزمح ىبا نب ىلع نع لؤالا دنسلا ىف ىفاكلا ىف :نايب»

 و اهيلاوح ىفو اهيف ًابلاغ افا هنوك ىلع لديف ةبيطلا ةنيدملا مسا ةبيطلاو لازتعالا مسا

 ةةيافجرخا ءاقوهدعا كانا ةضاركو بلا وب وم نقال عنب لع
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 موس دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 نع ةقرافملا ىا لازتعالا مسا ّمضلاب ةلزعلا» :ثيدحلا حرش ىف لوقعلا ةأرم ىف لاقو

 نع الزكعم ةعيبغ قف نسل ىا هغييق ق.هلالو خستلا نعي ق:هعبف ق هلدجاو قاتلا
 رسكلاب ةبيطلاو بتكلارئاس ىف امل قفاوم ورهظا لؤالاو هنوفرعي الو مهنيبوه لب قلخلا

 ةبيغلا ىفوا امناد اَمأ اهيلاوح و ةنيدملا ىف ابلاغ 4! هنا ىلع لديف ةبيطلا ةنيدملا مسا

 وهف ةنيدملا ىوس هباحصا عم ا! هنكسي عضوم مسا ةبيطلا ّنا نم ليق امو ىرغصلا

 امو ةنيدملاب :لاق - ؟هنع لاسا نيأ اق. هوبا لئس امل هتارمام لؤالا دّيويو بيغلاب مجر

 سانيتسال ةشحو مط سيل هصاوخ و هيلاوم نم نيثالث عم ابوه ىأ ةشحو نم نيثالثب

 ال ىا عم ىنعمب ءابلاوا اضياوه شحوتسمي الف ددعلا ىف لخاد الكاوه وأ ضعبب مهضعب

 دارا نا ندي لق اهيوب ردا ةنيقلاب صرصتعوم هلق و نيقؤاك عم, دزوكل ءاقإ لصحرتس
 ةياغ ىفوهف شحوتسمي ال كلذك ناك نمو ةنس نيثالث نس ىفوه نم ةئيه ىف الثا هنأ

 '«ةّوق نم هتلزع ىف ّدبالو ةلزع نمرمالا اذه بحاصل دال :خيشلا ةبيغ ىفو .دعبلا

 رخآ ليلد باب ىف ' هتبيغ ىف غي ىسوطلا هاور ام خيشلا ةبيغ ةياور نم هدارمو :لوقا

 اعلا تلا حاس نانا لع

 نع نارجن ىبا نب نمحرلادبع نع ىروباسينلا ناذاش نب لضفلا نع دانسالا اذهب و»

 ةلزع نمرمالا اذه بحاصل دبال :لاق ٍةئاءرفعج ىبا نعريصب ىبأ نع ةزمح ىبأ نب ىلع

 «ةبيط لزنملا معنو ةشحو نم نيئالئب امو ةوق نم هتلزع ىف دبالو

 بحاص ىلا صنلاو ةراشالا باب ىف ةجحلا باتك ىف ىناكلا ىف ىنيلكلا لاقو

 (؟ ثيدحلا)رادلا

 :دّمحم ىلال تلق :لاق ىرفعجلا مشاه ىبا نع قاحسا نب دمحا نع ىبحي نب دّمحم»

 كل له ىدّيس اي :تلق .لس :لاقف - ؟كلأسا نا ىل نذأتف كتلأسم نم ىنعنمت كتلالج

 ".«ةنيدملاب :لاق - ؟هنع لأسا نياف ثدح كب ثدح ناف :تلقف .معن :لاقف - ؟دلو

 ١. ديدج باج لوقعلا ةآرم */00.
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 [اهريغ ما :هلوق امأ]

 'ةبيغلا ىف ىسوطلا هلقتو
 ٌراحبلا ىف ىسلجملاو

 :ال9إ اضرلا ىلع نب دّمحرفعج ىبا نع ءاج ام باب ىف ”رثالا ةيافك ىف زازحلا لاقو
 ةلئاددع انتفع لاق هدا نم دع انتوهت 8 ىدشلا نيا نب لع اذقوعا

 رفعج ىبال تلق :لاق ىسيقلا ىلع نب ةيما نع لاله نب دمحا نع ىريمحلارفعج نب
 لاق ةرمس وكت نينا انام لاق لق ندع قانا هلام كل عر نماكنلتلل| نمل افلا
 انتنيدم لاق - ؟ةنيدم ىا ىلاو :تلق :لاق ةنيدملا ىلا :لاق مث تكسف ؟نيا ىلا تلق
 رضح هنأ عيزب نب ليعامسا نب دمحم ىنربخاف :لاله نب دما لاق .اهريغ ةنيدم له هذه

 باوجلا (كلذ لثمب) اذهب هباجاف كلذ نع ىناثلارفعج ابا لأسي] وهو ىلع نبا ةّيما

 [ىنامعنلا ةبيغ عجار

 و «ةلقصم هللا حّبق» :نينمؤملاريمأ مالك حرش ىف 'جبهنلا حرش ىف ديدحلا ىبأ نبا لاق

 :ةيجأن ىنب ىس عاتبا دق ناك

 نيو نيورغوف ىرعاقلا وهذا وي ضقت ند ةبايس لا ةييسكملا ىهوال

 ةبتع نب كلام نبرباج نب بعك نبراّرك نب ةنيذا نب ديسأ نب دوعسم نب مهج نبردب

 أضغبم ناكو هسفن بسني اذكه بلاغ نب ول نب ةماس نب تيبلادبع نب ثراح لا نب

 :لئاقلاوهو ةعيشلا مذو نيّيبلاطلا ءاجه ىف ةصفح ىبأ نب ناورموحن وحني الفا نعل

 مامأ نم كلذ باخ ماما ىوضر بعشب لوقت ةضفارو

 «ماهسلا ةعرشم كارتالا نم ًافلأ نورشع هل نم ىماما

 :هصن ام ةيمشاطلا ةعبطم ةعبط *برعلا ةريزج هبش ةيفارغج ىف ةلاحك اضررمع لاقو

 نم ةدتمملا ةليطتسملا ةيلبجلا ةلسلسلا ىه ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل ةزرابلا ةفصلا نا»

 ١. ص ١١9. ص ديدج باج ؟7١7.
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 ١م

 ءامساب ةروهشم لابج ةلسلسلا هذه ىفو (لاق نا ىلا) بونجلا ىصقا ىلا لامشلا ىصقا

 قف اذه ايزي: قسم ايعنالا قت كرفت لااا وووضنلا هدقا ةكماس تقرع ة فرست

 ةاذاحم ىلع ةدتممت ماكأ لسالس دجوت لابجلا هذه نم بونجلا ىلاو (لاق نا ىلا) لامشلا

 اهعافترا طسوتم ىرخا ةيلبج ةقطنم طسولا ىفورتم )٠٠٠١( نع ديزي ال عافتراب لحاسلا

 اهنم ىلعاو ةنيجهو همرعو ةبترمو ققشملاو ةصوغلا لابج ىلوالا ىفو ًارتم )10860-77٠١(

 .«(لاق امرخآ ىلا)رتم )5٠٠١( نم برقي ام هعافترا غلبي ذا عبني نم قرشلا ىلا ىوضر اهلك

 :هلقن ذخأم ىلا ًاريشم ليذلا ىف لاقو

 اهعافترا نا قداص اشاب دمحمل ججحلا ليلد ىفو .ةزمح داؤفل برعلا ةريزج بلق»

 .«رتم (1100)و )16٠١( نيب فلتخي اهعافترا نارتم (١٠٠3)رحبلا حطس نع

 :اهتيدوا ىف 'باتكلا ىف لاقو

 «عبني لامهش بصي ىوضر ىداو و»

 'ةزمح داؤفل برعلا ةريزج بلق باتك ىف روكذم مالكلا اذه :تلق

 :سمانلا لصفلا ىف أضيا ”باتكلا اذه ىف ةزمح داؤف لاقو

 ىوضر لبج ىف نوميقي ةّيفنحلا نب دّمحمل عابتارضاحلا تقولا ىف ةعيشلا نم دجوي و»

 و «ندملا لها ةطلاخم نع دعبلاو شحوتلاو ةوادبلا نم ,يظع ءىث ىلع مهو عبني برقب

 ىلا هلصويف مهددع ىف مهضعب غلابيو فالآ ةرشع نع ديزي ال نا داكي هّناف مهددع اَما
 نورظتني اولاز ام موقلا الؤهف دقتعن اميف ةّحّصلا ىلا برقالا وه لالا ددعلا ناريغأفلا 0

 اذه عابتاو .ًاملظو ًاروج تئلم امك ًالدع ضزالا الميل هراتتسا نم ةّيفنحلا نب دّمح ةدوع

 .«مهترطيس تحن نيوضنملا عابتالاو ىلاوملا ضعبو ةنيهجو برح نم مهرثكا بهذملا

 :يوربمغيب ترابع نيا حرش رد 'ةايحلا نيعرد لَن ىسلجم همالع

 موي اهب هل تدهش الا ضرالا عاقب نم ةعقب ىف هتهبج لعجي لجر نم امّرذاب اي»
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 [اهريخ ها :كلوق امأ]

 امّرذاب اي ,مهنعلي وا مهيلع ىلصي لزنملا كلذ حبصاو لا موق هلزني لزنم نم امو ةمايقلا

 هللاركاذ كبّرم له قراج ايأضعب اهضعب ىدانت ضزالا عاقبو آلا حاور الو حابص نم
 تلاق اذاف «معن :ةلئاق نمو :ال :ةلئاق نهف هلل ًادجاس كيلع هتهبج عضو دبعوا ىلاعت

 هتفك «اهتراج ىلع لضفلا اه نا ىرتو تجبتباو تّرتها معن
 و دنرترايشوه وازا تادامج هك دينادرك رورغم ىوحن هب ار ىمدآ تلفغ هك نادب»

 ناوتيم هجو دنج هبرابخا نيا هيجوتو دنناديمرتشيبوازا ار ادخ ىكدنبو تدابعردق

 :دومن
 دشاب هدوب ىفيعض روعشوحن كيار تادامج و دشاب شتقيقحرب لومحم هكنآ :لا

 سيدقتو هيزنتار ىلاعتقح هكنآركم تسينزيج جيه هك ديامرفيم ىلاعتقح هجنانج
 .ديمهفىمنار اهنآ حيبست امش نكيلو تسوا دمح هب سّبلتمو دنكىم حيبستو

 .دنتفُكى م نينج دنتشاديم روعش كا ىنعي دشاب ريدقت هجورب نخس هكنأ :مّيود

 هك ّنج نيحلاصو هكئالمزا دشاب اهدعطق نآ لها نيمز ىاههعطقزا دارم هكنآ :مّيس

 (هتخادري دوخ ىاعّدم دهاشركذب هاكنآ) «دننكىم تدابعو دننكاس نيمز تاعطق رد

 تام اذا نمؤملا ىلع ىكبتل ضرالا ناّرذاب اي» هرقف نيا حرشرد باتك نامهردزينو

 زور لهجوا توفزا دعب نمؤمرب ديركيم نيمز هكيتسردبرذابا ىا هتفك ا حابص نيعبرا

 تسا ىعياشزاجم اجنيارد هكنيااب تسا ىراج اجنيارد هقباس هرقف تالامتحا نامه

 مسق نياو ديركيموارب نيمزو نامسآ هك دنيوكيم دننكىم داي تمظع هب هك ار ىتّيم هك

 .«تسا برقا طايتحا هب نتشاذكر هاظربو ندشن ناشليوأت هّجوتم اررابخا

 ' :رضتحملا باتك ىف ىلحلا ناميلس نب نسحلا لاق :ةرصبت
 نع ليعامسا نب دّمحم انثدح :لاق ضيا مثاقلا باتك ىف ناذاش نب لضفلاركذ و»

 :لاق 3 هللا دبع ىبا نع ماّحشلا ديز نع ناورم نب (دامح)راّمع نع نانس نب دّمح

 نم برشت و مهماعط نم لكأتف ىوضر لابج ىف اك دمحم لآ ىرت نينمؤملا حاورا نا
 مهثعب انمئاق ماق اذاف تيبلا لها انمئاق موقي ىتح مهسلاج ىف مهعم ثّدحتتو مهبارش

 .فحن باج ص ١.
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 و نولحتنملا لحمضيو نولطبملا باتتري كلذ دنعف ًارمز ًارمز نوبلي هعم اولبقاو ىلاعت هللا
 .نوبرقملا وجني

 ثيدحلا)رفاكلاو نمؤملا نياعي ام باب ىفزئانجلا باتك ىف ىفاكلا ىف ىنيلكلا لاقو

 ظ لوقعلا ةآرمرظنا (؟

 :لاق ناورم نب راّمع نع نانس نب دّمحم نع دّمحم نب دمحا نع ىبحي نب دّمحم»

 ىف دّمحم لاروزي مث (لاق نا ىلا) لبقي هللاو مكنم :لوقي اي هللادبع ابا عمس نم ىنثدح

 ' «(ىلحلا نعّرم ىذلا ثيدحلارخآ ىلا) مهماعط نم مهعم لكأيف ىوضر نانج

 ىف ىفاكلا ىف ام أوحن نانس نب دّمحم نع ىزاوهالا ديعس نب نيسحلا ًاضيا هلقنو
 دنعرفاكلا و نمؤملا نياعي ام باب ىف 'راحبلا ثلاث ىف هي ىسلجملا هب حّرص امك هباتك

 ةمنالا روضح و توملا

 :ثيدحلا حرش ىف ”لوقعلا ةأرم ىف هلي ىسلجملا لاقو

 لبج ىركسك ىوضر سوماقلا ىفو ايندلا ةنج هيف ىذلا عضوملا مسا ىوضر»

 .«عضوم و ةنيدملاب

 بحاص مالكب هيلع داهشتسالاو اينمدلا ةنجي ىوضر قيبطت نم يي هطبنتسا ام :لوقا

 ورع ب قا نع قس هال ا] ةقيقالا عانق هطول: نتن سسوماقلا

 نب دعس سرف ىركسك ىوضر و» :هّصن ام سورعلا جات ىف ىديبزلا لاق مث نمو

 انني اديس لف ةييدال سنو دج وها انهيإو مكخلا قدك ىبودسلا عاعش
 :خسنلا ضعب ىفو لبج ناوضر وذو ىوضر هيلا ةبسنلا ورصن هلاق موي ىلع عبني نمو

 '.«دلب ىوضرو ىا ةنجلا نزاخو لبج ناوضر .د .و

 هب نمؤن الها موصعملا نع هرودص ريدقت ىلع ثيدحلا اذه :انه لوقن نا لوالاف

 و هلاثما ىف هب رومأملا فيلكتلا و ةرمتسملا ةدعاقلاوه امك 380 هيلع هملع درنو ًالامجا

 ١. ص ” ج لوقعلا ةآرم  .0١ىفاك 171/7.

 .791/11 ديدج باج 0١. ص "٠ ج ةأرم .'

 .15156 باج 585 ص ١9 ج سورعلا جات .؟
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 دنع هيي ةمنالاو ىبنلا روضح هتيفيك نع ثحبلا دعب بابلارخأ ىف ىسلجملا لاق مث نم

 :هّصن ام توملا

 اهتايصوصنخل ضرعتلا مدعو اهب ناميالا تاهباشتملا كلت لاثما ىف ىلوالاو طوحالاو»

 و ميلستلا باب ىف اهاندروا ىتلارابخالا ىفرم امك اك ملاعلا ىلا اهملع ةلاحاو اهليصافتو

 «رميقتسملا طارص: ىلا ءانثشي نم قدي هللا

 رارقالا ىف موس لصف ىف 'نيقيلا قح ىف لاق ىسلجملا نا ملعاف كلذب ًاربخ تطحا اذا

 :هصن ام ةروكذملا تارقفلا ىلا ةبسنلاب ثيدحلا ةمجرت ىف هعباوت و توملا ةقيقحب

 ىاهماعط زا دروخيم ناشيا ابو تشهب ىاهئاتسغاب رد ار دّمحم لآ دنكيم ترايز سي»

 ىتقو ات ناشيا سلاج رد ديوكيم نخس ناشيا ابو ناشيا بارش زا دماشأىم و ناشيا

 «(ترابعرخآ ات) دوشرهاظ دمحم لآ متاق هك

 هترابع ّصن و "فراعملا ةدبز ىف لي ىجيالاربكا ىلع خيشلا ليلجلا ملاعلا ههذح اذحو
 :اذكه

 ىتشهب ردربمغيي لآ دوخ ناياقأ ندرك ترايز تهجب دوش ىم هناور نمؤم حور سي»

 «دروخيم ماعط ناشيا ابو دنيشن ىم ناشيا اب تسا هسدقم حاورا نديمارخ لحم هك

 :هصن ام ةرابعلا حرش ىف ىفاصلا ىف هلي ليلخلا ىلوملا لاقو

 ءار حتفب ىوضرو امرخريغو امرخ ناتخرد ىاهغاب تنج عمج ميجرسكب نانج»

 نأ نايمو عبني دزن تسا ىهوك و اوزا دعب هروصقم فلاو هطقن اب داض نوكسو هطقن ىب

 تشهب ىاههوك زا ىوضر هك تسا نيا تاياور ىضعب ردو تسا هلحرمراهج هنيدمو

 قوزرم و هدنز و تسا ىوضر رد هيفنح نب دّمحم هك تسا نيا هيناسيك داقتعاو تسا

 اجنا ىاهغاب قيقحتو تساجنآ يل همئا حاورا هك تسا نيا ثيدح نيارهاظو تسا

 دشاب عبني ىاهغاب دارم هك دوب دناوتيمو هقباس هرقف حرش رد تشذك هك تسنآ لثم

 .(هتشادرايسب تاغاب اجنارد نينمؤملاريماو تسا همشج داتفهو دص عبني رد هك اريز
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 ,ىوضر ّنا ثلاّثلا لصفلا ىف دهاوشلا عماجر خآ ىف هي فيرَشلار قاب دّمحم آلم لاق

 .فيرعتلا لا اهيلع لخدت ال ىتَلا ءامسالا نموهو ةنيدملاب لبج .ىركسك
 «ىوضر نم خسرا هملح و» :هلوق حرش ىف ىريرحلا تاماقم حرش ىف ىشيرَّشلا لاقو

 :هّصنام

 ةّلقل هنع ضار هدعصي ىذلا ّنأك ناوضَرلا نم قتشم لهس ةنيدملاب لبج ىوضر»
 ْ '.«هدوعص ىف ةقّشملا

 و دادغب اذه ًالثم لوقتف .ثّنؤي وركذي عاقبلا و نادلبلا ءامساك ىوضر نا ملعا مث
 هذهو ةدلبلاو ةعقبلاريدقت ىلع ثيناتلاو دلبلاو عضوملاريدقت ىلع ريكذتلاف دادغب هذه

 ىف (اهريغ)و هلوق ىفريمَصلاف .بدالا ءاملع هب حّرص امك برعلا ناسل ىف ةدرطم ةدعاقلا

 تباث نب ناسح لوق هثينأت دراوم نمو .ىوضر ىلا عر ءاعّرلا ةرابع

 «ململي و انملح ىوضرب لامل انتارس ملحم ىوضر تيزو ولو»

 ةمره نبا لوق هريظن و ململي ناكم مرمري ىف مجعتسا ام مجعم هباتك ىف ىركبلا هلقنو

 :ملحلا حدم باب ىف 'بغاَرلا تارضاحم ىنامك

 «عراضت هيلع تديز ولو تلاشل مهمولح ضعبب ىوضر تنزو ولو»

 «باسك» ناونع تحت نادلبلا مجعم ىف ام ىلع هللا ساّبع نب لضفلا لوق هريظنو

 «اباسك تديز ولو اهنم تفو ىوضرب مهمولح تنزو ولو»

 ةّيرماعلا ىليل نونجمب ريهشلا حّولملا نب سيق لوق هريكذت دراوم نم و
 «ايفاس و اسمر ناك ريبثب ولو هذ ىوضرب ول قوش ىارب»

 ام ىلع مالسلا هيلع ءادهشلا دّيس هيخا ءار ىف موثلك ّما لوق ًاضيا دراوملا هذه نمو

 "مالسلا هيلع نيسحلا دلج خساتلا ىف أضياو فنخم ىبا ىلا بوسنملا لتقملا ىف

 '«هبناوج تعادت ىوضر ىلع غانا هدب ول“ قدلا هك ىل لح دقل»

 .71/ هلاقم حرش رد 7١١ ص ؟ ج.١

 15١. صركيد باجردو ١٠؟ ص ١ج .؟
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 [اهريغ مأ :هلوق اما]

 رايهم لوق اهنمو

 ارينع ناكل فور. .نضانا نب ني .دهنلا قب اه رشدلا ىف .تانقاب

 ىف نايبلا عمجم ىف ىسربظلا لاق ام لاونم ىلع ديبأتلل رايهم لوق ىف ٌلمعتسموهو
 .ةرابعلا هذهم «ضزالا و تاوامسلا تماد ام اهيف نيدلاخ» ىلاعت هلوق ريسفت

 و ىوضر وريبث ماقاو بكوك حال ام :برعلا لوقك دييبأتلا نع ةرابع كلذ ّنا ليقو
 .«ديبأاتلا تاملك نم كلذريغ

 ىف عقو ىّتح برعلا مالك ىفرثك اّمت وهف راعشالا ىفّرم امك لابجلاب مولح ا ةنزاوم اَمأو

 ':جبّنلا حرش ىف ديدحلا يبا نب| لاق .ًاضيارثثلا

 ءاج هتزانج اوجرخا و نسحلا تام امل» :ءامسا نب ةيريوج لاقو جرفلاوبا لاق

 هريرس مويلا لمحت :مالَسلا هيلع نيسحلا هل لاقف هريرس لمحف هتحن لخد ىتح ناورم

 .«لابجلا هملح نزاوي نمب كلذ لعفا تنك :ناورم لاق ؟ظيغلا هعرجت تنك سمالابو

 ':نييبلاطلا لتاقم ىف جرفلا وبا هركذ

 ” كلا خيزاكلا قيكاشف ىبالاقو

 :نيسحلا هل لاقف هتزانج ىف مكحلا نب ناورم ىكب (9ق6 نسحلا ىا) تام ال و»

 راشاو اذه نم ملحا ىلا كلذ لعفا تنك ىلا :لاقف !؟هعّرجت ام هعّرجت تنك دقو هيكبتا

 «هديب لبجلا ىلإ

 :ةنيدملا قيرط هركذ دنع '”ىحولا لزنم ىف لكيه نيسح دّمحم لاق

 اّنم نوريثكلا لازي الو ميدقلا ىبرعلا رعّشلا ىف رّركتي ىوضر مسا ًاعيمج انعمس دقل»
 روصعلا ىف نيّيرصملا انئارعش نم ّلعلو نامعن ىلبحب نوّنغتي امك ىوضر وريبثب نوتغتي
 لدي ام لّمتيوأ ًالبج لّيختي نأ دارأ نيح هركذ هرعش ىف ىوضر مسأ درو نم ةرّخأتملا

 .ءانيس مسا نم هتركاذ ىلا برقا ىوضر مسا ناكف هيلع لبجلا

 .ال* ص .؟

 .580و 57”* ص .؟
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 اذهف ءًاعيمج ةشهّدلا نماوك ىمزاتا ىوطر نع اكيد ذاجلاب تفرع نم ىلركذ

 ةراضحل اب ًالاصتارثكا اهاذاح امو ةنيدملا ةقطنم و «عبني ىلا ةنيدملا قيرط ىف ّدتمي لبجلا

 رصمو ماَشلاِب ًالاصتا اهرسيأو لامّشلا ىلا اهاندأ اهثأل ءبرعلا دالب قطانم نمريثك نم
 .مويلا ىه كلذكو مالسالا ردص ىف و تلا دهع ىف تناك كلذك

 بحصتساو ةليلق تاونس ذنم ىوضر ناميلس هللادبع ْخيَسلا ةيلاملاريزوراز دقلو
 مايخ نم ماقملل ةّدعو دنجلا نم ةّوق بحصتسا امك ناطق ساّبع خيشلا ةّكم نيمأ هعم

 ًاموق اوأر :ابجع اوأرف ىوضر ةنق ىلا موقلا قّلستو مهيلا نمو ةاهطو ىهظلل تاودأو
 هيف امن ءىش ىلا اوجاتحا اذاف ,ىربكلا ةّرعملا هلوزن ىف نوري و مهتايح لهسلا اولزني مل

 تاراغملاو فوهكلا ىف نوشيعي موقلا ءالؤه اوأر و «نولزني نيذْلا مه مهفاعضو مهعابتأف

 هفهك ىلا اهبّرف نوحبذي اوناك امم ةمينغب رفظ اذا مهدحأ اوأر و .سرتفملا ناويحلا شيع

 نم اهنع بذي لعجو هتسيرف سرتفملا ناويحلا شبهني امك اهشهني ثعبناو هيلا ىوأو

 دحأ رّوصتيفأ رمَتلا وا ٍبئّذلا لعفي امك هلجرب هعفدي نأب هيلع فهكلا ماحتقا لواحي
 تمم انه لوأ ال تفس تقاانأ امأ !؟ ةنيذلا نوف ةيرقف لع: برغلا هذلج ف ةانلا هذه

 و «فئاظلا لابج نم افّشلاب بارعألا نم تيأر نم تركدا نيح ىتشهد تّمخ مث اهأبن

 .«ةشهّدلا ريثي نأ غلابب ىوضر بارعاو ءالؤه نيب قرفلا بيخأ ام

 :هظفل ام «نالف دالب هلل»

 اَملف هتفالخ ىف اهّجح ةجح لّأرمع عم انججح:لاق ىردنخلا ديعسوبأ ىورو»
 رجح كا ملعأل ىلا :لاقو هملتساو هلبقف دوسالا رجحلا نم اند مارحلا دجسملا لخد

 .كتملتسا الو كتلتق امل كملتساو كلتق ُهيِيََي هللا لوسر تيأر ّكأ الولو عفنت الوّرضتال

 باتك نم كلذ ليوأت تملعولو عفني وٌرضيل هنإ نينمؤملاريما اي ىلب :ٍْيِم ىلع هل لاقف

 قم دا لت نم كفر ذل داو للاعت: هللا لاق :لوقأ انك كل لزعأ ئذنلا نا تجلعل هللا

 .ىدلج راهجرصم لوا باج 1١١ ص ” جورصم ىدلج تسيب باج ١٠ص ١١ج ١.



 نضع

 هريغدأ :هلوق امأ]

 اوّرقأ و مهدهشأ امل ٠ .كَباوُلاَق ْمُكَب رواستلا ةيبللا لفك ملار ْمُهكيْرَذ ْمِهِروُهْظ

 هل ّنإو .رجحلا اذه ديلا 2 قر 14 هقالو عبتك دعلا مهنأو لج وّرع َبَرلا هنأ هل

 :ناكملا اذه ىف لج وزع هللا نيمأ وهف ةافاوملاب هافاو نمل دهشي ءنيتفشو ًاناسلو نينيعل
 نسما ابأ اي انبت تسل نضرابهللا قاقبأ المع لاقف

 :هصن امرمع نعاطم باب ىف 'راحبلا نماث ىف هي ىسلجملا لاقو

 عم انججح :لاق ىردنلا ديعس ىبأ نع ديدحلا ىبا نبا هاور ام :رشع ىناثلا نعظلا»
 (ثيدحلا)رمع

 مولعلا ءايحا باتك ىف ىلازغلا هاور و :لاق 3

 هيا اللا نينمؤملاريما هيبنت اركذي لو امهحيحص ىف ملسم و ىراخبلا ىورو

 نيذلا مالسالاب دهعلا يرق ضعبرتغي الئل كلذ لاق امنا هّناب جاهنملا ىف هنعرذتعاو

 اهررض فوخو اهعفن ءاجر اهميظعت و راجحالا ةدابع اوفلا.دق

 لقي ملو هرذع نّيبل كلذ هدارم ناكول ذاراذتعالا اذه لطبي ديدحلا ىبا نبا هاور امو

 اتناو ءاطخلاب فرتعملا لهجلابّرقملا مالك اذه نارهاظ ذا .اهب تسل ضراب هللا ىناقبأ ال

 .«راذتعالا اذه لثم نم اونكمتيل ةمتتلا اوفذح

 :هّصن ام دوسالارجحلا مالتسا ةّلع باب ىف ”عئارشلا للع ىف هِي قودصلا لاقو

 رافصلا نسحلا نب دّمح انثّدح :لاق بِي ديلولا نب دمحا نب نسحلا نب دّمح انثدح»

 31 هللا دبع ىبا نع ىمثاهلاريثك نب نمحرلا دبع هّمع نع ىطساولا ناسح نب نع نع
 ال رجح كنا ملعنل اًنارجح اي هللاو :لاقف دوسالارجحلا ىلع باطخلا نبرمعّرم :لاق

 و :ائا نينمؤملاريما هل لاقف كّبحن نحنف كبح هِي هللا لوسر انيأر انا آلا عفنتال وّرضت
 هافاو نمل دهشيف ناتفش و ناسل هلو همايقلا موي هللا هّنثعبيل هللاوف باظنلا نباي فيك

 ىلع هيف نوكي ال دلب ىف هللا اناقبا ال :رمع لاقف ,هقلخ اهب عيابي هضرا ىف هللا نيميوهو

 «ِِظ بلاط ىبا نب

 ١ 0 1٠
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 ١عا/ع

 موس دلج «هبدن ىاعد حرش

 ةنجلا ىلا نونمؤملا هب ذخأي ىذلا هللا قيرط هللا نيمي ىنعم :قودصلا لاق

 همالتسا ةلع ورجحلا لضف باب ىف راحبلا نم نيرشعلا و ىداحلا ىف ىسلجملا هلقنو

 :بابلا اذه ىف ًاضيا قودصلا لاقو

 نيددمخ انت« لاق منع ةللا قر هةيلولا ني دتنا ننتج ني معا ادفرختو

 نانس نب هللادبع نع ىدنقلا دايز نع ديبع نب ىسيع نب دّمحم نع رافصلا نسحلا

 هرهتناف رجح ا ملتساف لجر هديب ذخافرمع لآ نم لجرّرم ذا فاوطلا ىف نحن انيب :لاق
 ىنال تلقف عفني الوّرضي الرجح هملتست ىذلا نا كّجح لطب :هل لاقو هل ظلغاو

 ام هباصاف رجحلا ملتسا ىذلا اذه ىرمعلا لوق تعمس اما كادف تلعج لف هللادبع

 ّرضي الرجح وه اا كّجح لطب هللادبع اي :هل لاق :تلق - ؟لاق ىذّلا امو :لاقف هباصا

 ةمايقلا موي ًاقلذ ًاناسلرجحلل نا بذك مث بذك مث بذك :الف! هللادبعوبا لاقف عفني الو

 :رجحلا متملتسا اذا اولوقت نا مترما كلذ لجا نف (لاق نا ىلا) ةافاوملاب هافاو نمل دهشي

 '.«ةمايقلا موي ةافاوملاب ىل دهشتل هتدهاعت قاثيمو اهتيّدا ىتناما

 باب فاوطلا باوبا نم ١ باب ىف جحلا باتك ”لئاسولا ىف ةيرحلا خيشلا هلقنو

 رجحلا مالتسا بابحتسا

 همالتسا ةلع ورجحلا لضف باب 'راحبلا نم نيرشعلاو ىداحلا ىف ىسلجملا هلقنو

 .للعلا نع

 ...مدأ ىبب نم كبر ذخا ذاو» :ىلاعت هلوق ريسفت ىف *هريسفت ىف هلي ىثاّيعلا لاقو

 :هظفل ام «ةّيالا

 رمع يح الاق مالسلا امهيلع هللادبع ىبا ورفعج ىبا نع ىبلحلا نب هللادبع نع»

 ىف ٌجح دق ىلع ناك و راصنالاو نورجاهملا ةّنسلا كلت ٌجحف ةفيلخوهو ٌجح ةنس لوا
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 ١مل

 [اهريغ ما :هلوق امأ]

 هللادبع مرحا اّملف :لاقرفعج نب هللادبعب و مالسلا امهيلع نيسحلاو نسحلاب ةنّسلا كلت

 هيلعو ىتليوهورمع هيلارظنف ىتأ مث قشملا نيطب نيغوبصم نيقّشمم ًاءادرو ًارازا سبل
 ىتلا ةعدبلا هذه ام :مهفلخ نمرمع لاقف الكا ىلع بنج ىلاريسيوهو ءادّرلا و رازالا
 لاقف .ةّنَسلا انمّلعي نا دحال ىغبني الرمع اي :هل لاقف د9! ىلع هيلا تفتلاف ؟مرحلا ىف

 رفس ىف ةدحاو كلت تناكف :لاق مه مكنا تملع ام هللاو ال نسحلا ابا اي تقدص :رمع

 كنا ملعأل ىَنا هللاو اما :لاق ورجحلارمع ملتساف تيبلاب اوفاط ةّكم اولخد اًملف ءمه

 :991 ىلع هل لاقف كتملتسا ام كملتسا هِي هللا لوسر ّنا الولو ,عفنت ال وّرضت الر جح

 تملعف نآرقلا تأرقولو هملع دقرمال آلا ملتسي مل هللا لوسر ّناف لعفت ال صفح ابي هم

 دهشي قلذ ناسلو ناتفشو نانيع هل «عفني ورضي هنا تملعل كريغ ملع ام هليوأت نم

 لاقف نسحلااب اي هللا باتك نم كلذ ىندجواف :رمع هل لاقف :لاق ةافاوملاب هافاو نمل

 كش ذه و ركز ذ ةمرورلل قمم كوم كتر دحَل ذاق لاعتو كلر ابك هلوق ذك لع
 دابعلا مهّتاو ِترلا هناب ةعاطلاب اوزقأ املف «'..اًنَدِهَم لب اوُلاَق ْمُكَبَرب ٌتَسَلَأ 00

 بتكا :ملقلل لاقو ءاملا نم قرا أقر هللا قلخ مث مارحلا هتيب ىلا جحلاب قائيملا مهيلع ذخا

 :لاق حتفارجحلل ليق مث قرلا ىف مدآ ىنب ةافاوم ملقلا بتكف مارحلا ىتيبب قلخ ةافاوم
 هلل ًاعيطمرجحلا طبهف ةافاوملاب ىدابعل دهشاو ظفحا :رجحلل لاق مث قرلا مقلاف هحتفف

 ؟ةافاوملاب دهشتل هتدهاعت قاثيمو اهتيدا ىتناما :تلقرجحلا تملتسا اذا سيلوارمعاي

 .«كلذ [نما] ا ىلع هل لاقف .معن مهللا :رمع لاقف

 :هّصن امرشع عباسلا ءزجلا ىف 'هيلاما ىف هِي خيشلا لاقو

 كيل نيرضن نب دمحم نب قيلرضنوبأ انثدح لاق لصفملا ىأ نع ةعامج انربخأر)

 نيتئام وو نيّئس و ىدحا ةنس ىورهلا محازم نب دمّصلادبع نب دمحأ انثّدح :لاق ىخلبلا

 نبزيزعلادبع ىنثّدح :لاق ئورلا تلصلاوبا حلاص نب مالسلادبع ىلاخ ىنثدح :لاق

 :لاق ىردنخلا ديعس ىبأ نع ّىدبعلا نوراهوبا انئّدح :لاق ىرصبلا ىمعلا دمصلادبع
 و هملتسافّرمو دوسالارجحلا ىذاح فاوطلا حتتفا اًملف هترما ىف باظنلا نبرمع ّجح

 ١. .فارعألا 177.
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 كب يي هللا لوسر ناك نكلو عفنتال وّرضت الرجح كنا ملعأل ىّناو كلتقا :لاقو هلق

 ا نأ الولو ًاّيفح
 هللا باتكب :لاقف - ؟نسحلا ابأ اي كلذ تلق مبف :لاق عفنيوّرضيل هنا هللاو ىلب :لاقف

 هللا لوق لاق - ؟باتكلا نم كلذ نيأف ىلاعت هللا باتكب ملعوذل كنأ دهشأ :لاق ىلاعت

 كيلا يملا لفيفق ناو ابكر سووا نيد نوزع كلنا :لج وزع

 :((فيدحلا)قلخ امل ةناخيس:هللا نا كريخأو ااتدهك نيالا نكت

 (فارعالا ةروس نم ١05 ةيأ) ةروكذملا ةّْيآلاريسفت ىف "ناهربلا ىف لِي ىنارحبلا هلقنو

 همالتسا ةلع ورجحلا لضف باب ىف ”راحبلا نم نيرشعلا و ىداحلا ىف نيسلجملا هلقنو

 لالا ثيدحلا

 .اهتاظم عجاريلف اهدارأ نف اهلقن ماقملا عسي ال ةريثك بابلا كلذ ىف ثيداحألا و

 ':ةّيوبنلا تازاجملا ىف هنع هللا ىضر ىضرلا فيرشلا لاق - نايب

 وزاج لوقلا اذهو اهم هحفاص ءانش نم هّللا نيميرجحلا :مالَسلاو ةالّصلا هيلع لاق»

 ىلاعت هتعاط نم برق هرشابو هملتسا نف هللا ىلا برقلا تاهج نم ةهجرجحلا ّنا دارملا

 ةعاظلا ماقم انهه نيميلا مالّسلاو ةالّصلا هيلع ماقأف ءاهرشابملاو اهب قصالّلاك ناكف

 دارأ اذا برعلا ةداع نم ّنأل عاستالاو زاجملا قيرط ىلع هناحبس هللا ىلا اهب بّرقتي ىتلا

 هديب هدي قّلعيو هّمكب هحفاصي نأ هتطلاخمب ةسنألا لّصفو هبحاص نم بّرقَتلا مهدحأ

 نم اند كلذ نوكر.نأ بسيف: هناذ' لغ ليحتسيئتدلا نأ لامت كدقلا قف اتنلغ دقو

 ىقويل حافّصلار كذب هعبتا نيميلاركذب مالَسلاو ةالّصلا هيلع ءاج الو هتاضرمو هتعاط

 .«اهتياغ ةغالبلاب غلبيو اهّقح ةحاصفلا

 نم هلقن ام دعب *همالتسا و رجحلا لضف بابرخا ىف راحبلا ىف هلل ىسلجملا هلقنو

 ١. .فارعألا 177.
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 ٠ [اهريغ ما :هلوقامأ]

 هل ةتوبنلا تازاجملا باتك نم اهانلقن امك دّيَسلا نم ةرابعلا تناك الو قودصلل ةيادهلا

 مالكلا بولسا نأ ىلإ ًافاضم هبتكرئاس ىفوا ةيادهلا ىف نوكت ىتح قودصلا نم نكت ملو
 رقاب دّمحم خيشلا لضافلا ححصملا لاق دّيسلا قاذم مئاليو قودصلا نم هنوك نع ناب

 :هلففل ام ةحفّصلا ليذ ىف ىدوبببلا

 هردتعم ليم نوتعلا انلواطوب ةئاذملا نع ا دويغا هنقفت انهو كيوملا اذه ىونلا)

 «ةشقانملل لاج ةحفاصملا هتدارا و حافّصلاب هريبعت ىف و هيلع رثعن ملف ًالجاع

 :ةّيفنحلا نب دّمحم ةمجرت ىف 'نايعالا تايفو ىف ناكلخ نبا لاق

 ةّرعريثك راشا اذه ىلا و ىوضر لبجب ميقم هنأ و هتماما دقتعت ةّيناسيكلا ةقرفلاو»

 :داقتعالا ناسيك ناك و تايبا ةلمج نم هلوقب

 ءاوللا همدقي ليخلا دوقي ىّتح توملا قوذي ال طبسو

 ءام و لسع هدنع ىوضرب كامرا: عسيبفا رعي 0: .ييرعت

 معزي و ةيفنحلا نب دّمحم ةماما ىلا سانلا وعدي ىقثلا ديبع ىبأ نب راتخملا ناكو

 لاق و روكذملا راتخملا بقل ناسيك حاحصلا باتك ىف ّئرهوجلا لاق و ىدهملا هنأ

 ىف ىوضرب ىيقم هنأ نومعزي ةّيناسيكلا و هنع هللا ىضر لع ىلوم ناسيك هريغ

 فقوي ملو هباحصأ نم نوعبرأ هعم و (هيلع) هيلا لخد .تمي مل و هنم بعش

 ورمن و دسا نيب لبجلا اذه ىف ميقم هنأ نولوقي و ,نوقزري ءايحأ مه وربخ ىلع مه

 .©لدع اهألميف اينّدلا ىلا عجري هّنِإ و ًاءام و ًالسع نايرجت ناتخاّضن نانيع هدنع

 :اهَوا ةعطق حرش ىف 'ناويدلا حرش ىف ّىدبيملا لاقو

 «اهبادآب رشاعف ًابيرغ ةدلب ىف تنك اذا نيسح»

 هّيفنح نبا ار وأ نياربانب دوب هفينح ىنب زا وا ردام و دوب ىضترمرسب دمحم مامأو»

 نكيل تفاي تافو نينامث و ىدحا ةنس ردو تشادرمع لاس هنو تصش و دنتفكيم

 واروهظ تقوردو تسا دوعوم ىدهمو ىوضر هوك رد تسا هدنزوا هك دننارب وا هعيش

 ١188. ص .؟



 للا
 ك0 اة ا

 موس دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 :هتفك وا نأش ردرعاشريثك و دش دهاوخولمم لدعزا ماع

 ءاوس ةعبرا قحلا ةالو شيرق نم ةمالا نا الا
 ءافخ مهب سيل طابسالا مه هينب نم ةثالثلا و ىلع

 ءالبرك هتبّيغ طبس او ٌرِب و نايا طبس طبسف

 ءاوللا همدقي ليخلا دوقي ّقح توملا قوذي ال طبسو

 «ءامو لسع هدنع ىوضرب ًانامز مهيف ىريالف بيغي

 'ةيفنحلا نبا ةمجرت ىف ناويدلا حراش مالك ىرتستلا ىضاقلا لقنو

 :هلرق ناعم ارو وضد اهبل ناوعس نع دابعلا و انغا و السلا راقى قووتقلا ركذو
 ديزي ىلع (ظ هلبق) هبلقو ناورم نب كلملادبع ىلع هجورخل سبحلا اذهب بقوع امناو»

 .«ةيواعم نب

 يحلل احح ف ىركلا لاقو

 تعقالاربا كك :لماقركتسلا ملاك ةفايق لاين نسف ع موكا
 ءامسا ىملَسلا غبصا نب مارع ىلع ىلما :لاق ىدنكلا هلئا دبع ةرينلمع ند قيل دوع

 راجشالا نم تبنت امو هايملاو ىرقلا نم اهيف امو اهناكس و ةماهت لابج

 قيرط ةنمايم لحارم عبس ىلع ةنيدملا نمو موي ىلع عبني نم ىهو ىوضر :اهّواف

 :رشب لاقرحبلا نم نيتليل ىلعو ةكم ىلا ًادعصم ناك نملربلا قيرط ةرسايمو ةنيدملا
 دحا مهلضفي مل و ىوضرب اولام ةرياعم وا ًالايك نونزوي ول

 ارد تقوس ام: 11] نويقاقلا و هب ميق لهجلا ام اذا نوئاقلا

 ال ناعينم ناقهاش نالبج امهو سرفلا طوش ردق امهنيب روزع ىوضر ءاذحب و

 نالببلا نا ذهوشكم لاو ءانشلا نلا برغلا صنت ةكقرفملا ىدط هيك يودحا اههنوري

 جرخت ةقشلا زواجتال لاشواو هايم اعيمج امهيفو .,فنرلاو ظرقلاو عبنلاو طحوشلا ناتبني
 جرخ ُةَُيََي ىنلا ّنا :هيبا نع دعس نبرماع ثيدح نمو ءاهرّجفتم ملعي ال هقهاوش نم



 ل

 [اهريغ رمأ :هلوق اهأ]

 ءاوصقلا هب ترسايت روزع نم طبه اذا ىّتح هباحصا هعمو ةكم نم

 ورهاظ راسي كانه مهوردملا نود ةّصاخربولا ىف ةنيهجو ده نيلبجلا نيذه نكسيو

 .كاسم اهدحاو ءاملا كسمت كسم اهل ور حبلا ىف ّبصت ةقيغو ةقيغ ىداو ىف نالبجلا بصي

 اهبو «ةريبك ةيرق ىهورحبلا ىلا ةنيدملا نم ًاردحنم ناك نمل ىوضر نيمي نع عبنيو
 و انيع آلا نيع ةئام اهب نا غابصلا نبا ديجملادبع نب دّمح معز «ةريزغ باذع نويع

 :ريرج لاق ةقيغ ىف بصي ليلي عبني ىداو

 ليلب ىلعاب اهلئابح تعطق لزغم ىنيع لثمب كيلا ترظن

 .«(لاق امرخا ىلا) ثيلو ةنيهج و راصنالا عبني نكسي و

 كلامملا كلاسم ىف ام ىلع هترابع ليذو ميلاقالا روص بحاص 'ديز ىباب ديريو :لوقا

 :اذكه ىرخطصالل

 تويب ترزح نيينسحلل رايدرحبلا لحاسو َنَّبو ةنيهجر ايد نيبو هنيب اميف هبرقبو»

 و ىعارملا ىف نولقتني بارعالا لثم ةيداب مهو تيب ةئامعبس نم ًاوحن اهنونكسي ىذلارعشلا
 «ناّدوب قرشملا ىلي ات مهرايد لصتتو قلخ الو قلخ ىف مهنيبزّيمت ل بارعالا لاقتنا هايملا

 اهيبرغ ىف جاحلا قيرط ىلع ىه ىتلا ءاوبالا نيبو امهنيبو ةلحرم ىلع ةفحجلا نم نادوو

 :ةسلاط نا نيرفعتي دإلاا عا ةييرتمللا سفرا ىناقبءابا ناك ايدو لاما هني
 ءامدو بورح نيينسحلا نيبو مهنيبو عابتأو ةريشع و ةريثك عايض ةرئاسلاو عرفلاب مط

 «اوفعضف مهل ًابزح اوراصف مهعايض ىلع برح ىنبب نوفرعي نميلا نم ةفئاط تلوتسا ىتح

 :هظفل ام عصن ناونع تحت ىف أضيا لاقو
 :ريثك لاق عبنيو ءارفصلا نيب دوسا لبج ةلمهم نيع هدعب هيناث ناكساو هلّوارسكب عصن»

 لي نكد نأ مضلا ناع دمع ةنامإلا كيس فكل

 ةنيهجل عبني راسي نع روغلا ىلع لطم زاجحلا لفسابرما لبج عصن :بوقعي لاقو
 :درزم لاق

 .تسا هدرك لقن وازاار بلطم مجعمو هدوب مجعم مالك ردص رد «ديز ىبا» ًارهاظ ١



 8م
 حبب ببببببب سس يي سسسس ا سسسسسسس لل

 دبارملا ءارو نم ىوضرف عصنب مهراد ةنيهج ىف ىلها و ىفاتا

 ًاقرترحبلا ضرف نم ةضرف ءاروحلاو ءاروحلاو عبني نيب ةنيهج لبج ىوضرو :لاق
 اهنطب و زاجح اهافق ىوضرو هيلي بلاط ىبا نب ىلع ىداو عبني و .رصم نم نفسلا اهلا

 0 لا ا ا لا
 '.«بوقعي طخ نم كلذ عيمج تلقن .ةنيهجل داو

 '«لوسرلارصع و ةّيلهاجلا ىف ةنيدملاو ةّكم» هباتك ىف فيرشلا ميهاربا دمحأ لاقو

 :دنمت انمذاسملا رك نع

 فئالتلا لابجو ةنيدملاو ةّكم و فئالقلا ةقطنم ىف ةعقاولا لابجلا زاجحلا لابج نمو»

 .رتم ىتئام هلع غلبي و فئاظلا و ةّكم نيب قيرظلا ىف ارك لبجو تم ةئامّتس اهولع غلبي

 لبج هنأ :توقاي هنع لاق دقورتم ىتئام ىلا عفتريو عبنيو ةنيدملا نيب ىوضر لبجو

 اريثك ىوضر لبج ءارعشلاركذ دقو .راجشألاو هايملاريثك هاو «ةيدوأو باعش وذ فينم

 .«خوسرلا و ةّرعلل ًالثم برعلا هذختاو

 :هلوقب خوسرلا و ةّرعلل ًالثم هايا برعلا ذاختا ىلع آلدتسم ةحفصلا ليذ ىف لاقو

 :ناسح لاق»

 امّركت و ِةّرع ىوضر خيرامش هنأك ضام و ٌّمُْعَف رضاح انل

 :ءالعلاوبأ لاقو

 ءان نسما "كانا كتل" ف لَبُت ملف ىوضر شيجلاب تمطُن دقو

 :(«ةعيشلا عنشركذ» ناونع تحت ”لصفلا ىف مزح نبا لاقو

 ةّيديزلا نم ةبعش اندنع مهو ديبع ىبأ نب راتخملا باحصأ مهو ةّيناسيكلا تلاقو»

 نع ىوضر لابج ىف ىح ةّيفنحلا نباوهو بلاط ىبأ نبّىلع نب دّمحم ّنا مهليبس ىف
 قع توم ال وبك 0 ادهيغو اودع قرر هينارةكتوالا قاد نق راسي نع وي دنما هنبك

 .١171و 1709ص ؟ ج.١

 .1؟و ١17 ص .؟
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 [اهريغ مأ :هلوق امأ]

 «اروجن: تدلف انك "لوع ضرالا المي

 ريبّرلا نبا و مكحلا نب ناورم مايا :ناونع تحن 'هخيرات ىف ىووقعيلا لاقو

 ءاضغبلا و ةوادعلا مهرهظا و أديدش ًالماحت مشاه ىنب ىلع ريبزلا نب هللادبع لماحت و»

 ىلع ةالصلا تكرت مل :هل ليقف هتبطخ ىف دمحم ىلع ةالصلا كرت نا هنم كلذ غلب ىتح

 ذخاو .هب اوعمس اذا مهسوؤر نوعفري و هركذل نوّبئرشي ءوس لها هل نا :لاقف - ؟ىنلا

 مشاه ىنب نمًالجر نيرشعو ةعبراو سابع نب هللادبعو ةيفنحلا نب دّمحريبزلا نبا

 وا نعيابيل وه آلا هلا ال ىذلا هللاب فلح و مزمز ةرجح ىف مهسبحف اوعنتماف هل اوعيابيل

 :ديبع ىبا نب راتخملا ىلا ةيفنحلا نب دمحم بتكف .رانلاب مهنقرحيل
 ىبا نب راتخملا ىلإ هللا لوسر لآ نم هلبق نم و ىلع نب دّمحم نم ميحرلا نمحرلا هّللا مسب

 و مزمز ةرجح ىف انسبحف انذخاريبزلا نب هللادبع ناف دعب اما نيملسملا نم هلبق نمو ديبع

 نب راتخملا مهيلا هجوف اثوغايف رانلاب انيلع اهنمرضيلو ا هّئعيابنلوه لا هلا ال ىذلا هللاب فلح
 نب دّمحمل لاقو ةرجحلارسكف ةكم مدقف بكار فالأ ةعبرا ىف ىلدجلا هللادبع ىباب ديبع ىبا

 (لاق نا ىلا) ىتم لحتسا ام همحر عطق نم لحتسا ال :لاقريبزلا نباو ىنعد :ىلع

 و ةكم نع مهجرخا مهيف هرّبد اًمعزجعو مشاه ىنب ىلع ةّوقريبزلا نباب نكي مالو

 اجارخا فئاطلا ىلا ساّبع نب هللادبع جرخاو ىوضر ةيحان ىلا ةيفنحلا نب دّمحم جرخا

 هللا دبع نا ىنغلب دقف دعب اما :سابع نب هللادبع ىلا ةيفنحلا نب دّمحم بتكو .ًاحيبق

 ىلتيي امنا مع نباي ًارزو كنع ظتحا و ًارجا كب هللا عفرف فئاطلا ىلا كريس ريبزلا نب

 ٌنافربصافرجالا لق بحت و َبحن اميف ًالارجؤت ولو رايخالل ةماركلا ّدعتو نوحلاصلا

 .مالسلا و ًاريخ نيرباصلا دعو دق هللا

 نبا ىفوتو اهب لزي ملف فئاطلا ىلا أضياراص ةيفنحلا نب دّمحم نا :مهضعب ىورو
 '.«ةّيفنحلا نب دّمح هيلع ىلصو ةنس نيعبسو ىدحا نباوهو ع8 ةنس اهب سابع

 «توريب باح 17759571 نيحا ح١
 مه نأ تلع ؛درادنار مزال مظن دينكيم هظحالم هك روطنامه ءهدش ىنالوط مهرايسب هك ىوضر هب عجار ثحب ١.

 .مييامن مظنم ار اهنا



 (ىوط ىذ ما» :هلوق اّمأو

 رهازلاب انتقو ىف فرعيو خسرفوحن ىلع ةّكم برقب داو ىوط وذو» :رينملا حابصملا ىف

 ًامسا هلعج نّون نف ءاهرسك نمرهشا ءاطلا ّمضو هعنمو هفرص زوجي و ميعنتلا قيرط ىف

 «واط نع لودعلاريدقت عم ةّيملعلل هعنم وأ ةيملعلا عم ةعقبلل مسا هلعج هعنم نمو ىداولل

 لخاد ةّكمب عضوم وهرهشا ّمضلاو مضتو ءاط حتفب ىوط وذو» :نيرحبلا عمجم ىفو

 هنم ةكم تويب ىرت خسرف نموحن ىلع ةّكم نموه مرحلا

 .ريعنتلا يرطب قرقارلاو فرعي و عاسللا للف
 .«ةكم برق عضوم نّونيو ءاطلا ةثلثم ىوط ىذ سوماقلا ىفو

 برق عضوم نوني و ءاطلا ةثلثم ىوطوذو» :سوماقلا ةرابع حرش ىف سورعلا جات ىفو

 :هصن ام «ةكم

 ىف ىليهسلا ثيلثتلا ركذ و ءٌمضلا ىلع هريغك ىرهوجلا رصتقا و رهازلاب نالا فرعي»

 تيبلا ىتا اذا ناك لل مدأ ّنا ىوري نوني ال دقو نونم روصقمرهشا حتفلاو :لاق ضورلا

 .«ىوط ىذب هيلعن علخ

 و ءادودمت ديز ىبا باتك ىف ناكو ةكمب داو روصقم ىوط وذ و» :برعلا ناسل ىفو

 داو ليق و فئاطلا قيرطب عضوم دودم ءاوط وذو ةككمب داو روصقم ىوط اذ ّنأ فورعملا

 ةّكم باب دنع عضوم ةففخملا واولا حتفو ءاطلا مضب ىوط وذو :ريثالا نبا لاقو

 .«هب لستغي نا ةكم لخد نمل بحتسي

 م١
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 «ىوط ىذ ما» :هلوق اّمأو

 :جحلا باتك ىف 'هيقفلا و ةيادهلا و 'عنقملا ىف هي قودصلا لاقو

 نمو .2اهئاذحب وا نيّيندملا ةبقع اهّدح و «ةيبلتلا عطقاف ةكم تويب ىلا ترظن اذاف»

 ول يل قط حر هنن ورع نارا :١ يتلا نوي اسملا نوط نعد
 تويب دهاش اذا ةيبلتلا عطقي عتمتملا نا باب ىف "كردتسملا ىف ىرونلا ثدحملا هلقنو

 :؟ ثيدحلا عتمتملل ةيبلتلا عطق باب ىف ّجحلا باتك ىف ىناكلا ىف هيي ىنيلكلا لاقو

 عتمّتملا نع لئس هنا اها اضرلا نسحلا ىبا نع دّمحت نب دمحا نع ىحي نب دّمحم»

 ؟ةّكم تويب :تلق .ىوط ىذ ةبقع ةّكم شارعا ىلارظن اذا :لاق - ؟ةيبلتلا عطقي ىتم

 "«معن :لآق -

 :لؤالا ثيدحلا بابلا اذه ىف ًاضيا لاقو
 ناوفص نع ًاعيمج ناذاش نب لضفلا نع ليعامسا نب دّمحو هيبأ نع ىيهاربا نب ىلع

 اذا هسا دبضولا لاق لاق راقت نو ةفزاو نرخ اوس وريد نا ناز مق ود

 تناك ىتلا ةكم تويب ّدحو ةيبلتلا عطقاف ةكم تويب ىلا ترظنف عتمتم تناو ةكم تلخد
 :(ثيدحلا) ةيبلتلا عطقاف نكي ملام ةّكمب اوثدحا دق سانلا ناو نييندملا ةبقع مويلا لبق

 «اضيا نارخأ ناثيدح هنومضمبو

 ”:ةعنقملا ىف هني ديفملا لاقو

 ةكم تويب ّدحو «ةيبلتلا عطق ةنيدملا قيرط نم اهبلا ا دصاق ناكو ةكم تويب نياع اذاف»

 «ىوط ىذ ةبقع غلب اذا ةيبلتلا عطقي هّئاف قارعلا قيرط نم اهيلا ًادصاق ناك ناو نييندملا ةبقع
 :هلقن دعب ديفملا ةرابع حرش ىف "بيذهتلا ىف أي ىسوطلا خيشلا لاقو
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 موس دلج .هبدن ىاعد حرش

 (لاق مث ًافنآ اهيلا انرشا و اهانلقن ىتلا تاياورلا لقنف) بوقعي نب دّمحم كلذ ىور»

 :لاق نيطقي نب ىلع ىلوم دلاخ ىبا نع ديمحلادبع نب دّمحم نع ىسيع نب دّمح

 عطقي نيا نم ةرجشلا و ةنارعجلا نم ةّكم ىلاوح نم مرحا نّمع الإ نسحلا ابا تلأس

 .«ىوط ىذ ةكم شورع و ةكم شورع دنع ةيبلتلا عطقي :لاق- ؟ةيبلتلا

 ىذ دنع عطقي هّنا ىور دقو مرحلا دنع ةيبلتلا عطقي هتاف ةدرفم ةرمعرمتعملا اًماو»

 ىف هجولاو .نييندملا ةبقع دنع ًاضيا ىورو .ةبعكلا ىلارظني نيح ًاضيا ىور و ءىوط

 ىور .هتّوق و هللا َنمب اهتاياورل انداريا دعب هللا ءاش نا دعب نم هحرشنس امرابخالا هذه

 :لاق بوقعي نب سنوي نع دمحا نب نسحم نع مساقلا نب ىسوم (لاق مث ةياور لقنف)
 اذا :لاق - ؟ةيبلتلا عطقي نيا نم ةدرفم ةرمعرمتعي لجرلا نع :إلف هللادبع ابا تلأس

 ةيبلتلا عطقاف ىوط ىذ تويب تيأر

 :هّصن ام ّجحلا هقف ىف تارايزلا باب ىف أضيا لاقو
 نب ةيواعم نعريمع ىبأ نبأ نع ديزي نب بوقعي نع بوبح نب ىلع نب دّمحم»

 ةيفيك لقنف) جحي مل نينسرشع ةنيدملاب ماقا ِقي هللا لوسر نا 30 هللادبع ىبا نعرامع
 جرخ و «نييندملا ةبقع نم ةكمالعا نم لخدو (لاق نا ىلا الصفن ُهيِي هللا لوسر ٌججح
 '«ىوط ىذ نم ةكم لفسا نم

 :جحلا باب ىف ىوضلا هقفلا باتك ىفو

 ءاهئاذحب وا نييندملا ةبقع نم ةّكم تويب ّدحو ةيبلتلا عطقاف ةّكم تويب ىلا ترظن اذاف»

 «ىوط ىذ ةبقع ىهو ةكم شيرع ىلارظن اذا ةيبلتلا عطق ةنيدملا قيرط ىلع ذخا نمو

 هتامدقم و مارحالا باب ىف 'راحبلا نم نيرشعلا و ىداحلا دلجملا ىف أي ىسلجملا هلقنو

 .اضرلا هقف نع ةيبلتلا عطقي عتمتملا نا باب ىف "كردتسملا ىف ىرونلا ثدحملاو

 :اضيا ىوضرلا هقفلا مسن ضعب ىفو
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 «ىوط ىذ ما» :هلوق اّمأو

 نا ىلا) اهلخدت ام دعب وا ةكم لوخدل نوميمرئب نم لستغاف ىوط ىذ ىلا تيبتنا اذاف»

 ءاملعلاةماع همّظعي ناك كلذكو ةكم لخدي نأ لبق ىوط ىذب لستغيرمع نبا ناكو (لاق

 «ًأراهن ةّكم لخدو ىوط ىذب تاب هنا يي ىنلا نع ىوريو سأب الف لستغي مل ناو

 جحا كسانم قايس باب ىف راحبلا نم نيرشعلا و ىداحلا ىف هي ىسلجملا هلقنو

 ىوضرلا هقفلا خسن ضعب ىف ام ىلع
 ضعب نع ةكم لوخدل لسغلا بابحتسا باب ىف 'كردتسملا ىف ىرونلا ثدحملاو

 .ىوضرلا هقفلا خسن

 ري َذِإَو » :ىلاعت هلوقريسفت ىف ةرقبلا ةروس ىف هريسفت ىف ىمقلا ميهاربا نب ىلع لاقو
 هيف اه "...ِتّيَمْلا َنِم ٌدِعاَوَقْلا ٌميِهاَرْيِإ

 قاسف) ميهاربا ّنا :لاق ذِئا هللا دبع ىبا نع ماشه نع ديوس نبرضنلا نع ىبا ىنثدح»
 38 ريهاربا ىنبف (لاق نا ىلا) تيبلا ىتبي نا 340 ميهاربا هللارما (لاق نا ىلا هلوطب ثيدحلا
 .«(ثيدحلا) عرذا ةعست ءامسلا ىلا هعفرف ىوط ىذ نمرجحلا ليعامسا لقنو تيبلا

 ىف هي ىسلجملا هلقنو ةيالاريسفت ىف ناهربلا ىف ىنارحبلا و ىناشاكلا ثدحملا هلقنو

 :ىندقلا نع كينلا داو هذالرا لارخا تامرق راها نسسناخ
 :ةلالا ريدمنت نق نانتلا هم ق نسيربظلا كدي
 ةراس ىلا مهنع فارصنالا دارا و مهعضو و قا ميهاربا مهحرس اًملف» :اضيا ةياورلا هذه ىفو

 :ميهاربا لاقف ؟عرز الو ءام الو سيئا هيف سيل عضوم ىف اعدت مل يهاربا اي :رجاه هل تلاق

 وهو ىدك غلب اًملف مهنع فرصنا مث مكيفكيوه ناكملا اذه ىف مكعضا نا ىنرما ىذلا هللا

 دنع عرز ىذريغ داوب ىتيرذ نم تنكسا ىنا بر لاقف ميهاربا مهيلا تفتلا ىوط ىذب لبج

 تارمثلا نم مهقزراو مهلا ىوهت سانلا نم ةدئفا لعجاف ةولصلا اوميقيل انبر مرحملا كيب
 ثيدحلا ىضم مث «نوركشي مهلعل

 د 7 77
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 موس دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 نم ةرمعلا ىف لخدو ءادك نم حتفلا ماع ةّكم لخد ُهْيْيََي هنا :هيف و» :ةياهنلا ىنف

 ءادك و ءاهراركت و تاياورلا فالتخا ىلع جورخلاو لوخدلا ىف كشلاب ىور دقو ىدك

 ةّينثلارصقلاو مضلاب ىدكو ىلعملاوه ورباقملا ىلي امم ةكمب ايلعلا ةّينثلا ّدملاو حتفلاب

 دقو ةكم لفساب عضوموهف ءايلا ديدشتو ّمِضلاب ىدك اّماو ةرمعلا باب ىلي امم ىلفسلا
 عمجملاو حابصملا ىف هريظن و «ثيدحلا ىف نيلؤوالا ركذ رركت

 :توقايل نادلبلا مجعم ىفو

 لاق :رصن ىبا نب دّمحمو ىديمحلا هللادبعوبا لاق وو (لاق نا ىلا) ّدملاو حتفلاب ءادك»

 هيلع هتأرقو ىسلدنالا مزح نب ديعس نب دمحا نب ىلع دّمحموبا ظفاحلا هيقفلا خيشلا انل

 نم مالسلاو ةالصلا هيلع قلح بّضحملا دنع ةّكم ىلعاب وه دودمملا ءادك :ةرمريغ

 ىوط ىذ دنع ةّكم لفساب لادلا نيونتو فاكلا مضب ّىدك وراد ىا اهيلا ىوط ىذ

 و ةالصلا هيلع قلح ةّكم لفساب لبج ناعقيعق دنعريبزلا نباو نييعفاشلا بعش برقب

 هجورخو هلوخد ىف ةرئاد برض مالسلاو ةالصلا هيلع هتاكف بّصحملا ىلا اهنم مالسلا

 جرخ هجورخ ىفو اهنم لخدف ةكم ىلا ضمن ّمث ىوط ىذب مالسلاو ةالصلا هيلع تاب

 ىلا ةّكم نم جرخ نملوه اًئاف ًارّفصم ىدك ماو ءبّصحملا ىلا عجر مث ةّكم لفسا ىلع
 «ءىث ىف نيقيرطلا نيذه نم سيلو نميلا

 ءادك نم ةكم ىلعا نم حتفلا ماع ُهيِيَي لخد :ليعامسا نب ديبع لاقو» :ًأضيا لاقو

 ليعامسا نب ديبع ثيدح ىف اذك و روصقمو مومضم ّىدك نموه حجرخو حوتفم دودمع

 لِيَي ىبنلا لخد سكعلاب ديز ىبا نع هركذ ىليصالا ّنا آلا باوصلا وهو ةعامجلا دنع

 ءادك نم ّجحلا ىف لخدرمع نبا ثيدح ىفو ّىدك نم ديلولا نب دلاخ و ءادك نم
 ثيدح ىفو «ىفسلا ةينثلا نم جرخو ءاحطبلاب ىتلا ءايلعلا ةينثلا نم فورصم دودمت

 عضوملا اذه ىف لمهم ىليصالا دنعو دودمم ةكم ىبلعا نم ءادك نم لخد ُهيَْي هنا :ةشئاع

 .«(فالتخالا لقن ىف ضاخف)

 ىوط وذ و :ىرهوجلا لاق» :ىوط هركذ دنع نادلبلا مجعم ىف أضيا توقاي لاقو

 :رعاشلا لاقركذ دقو حتفلاب ىوطوه :ليقو ...ةكم دنع عضوم أضيا مضلاب



 يا

 «ىوط ىذ ما» :هلوق اّمأو

 دل نع عديل متع هيب ءارااسا اكن اير نيسلا نس

 ' رارسالا فشك ريسفت ىفو

 ىوط ىذ نم ىل عملي لزي مل ىركلا ىتع ىنن قربانس و

 «ىنفلا رومعم ةحاشلا بيط ةلزان هب ىملس لزنم

 :ةبعكلا ءامسا ىف ءاج ام باب ىف 'ةكم رابخا ىف قرزالا لاقو

 نابا نب دّمحم ىنربخا :لاق جاس نب نامثع نع ملاس نب ديعس نع ىدج ىنربخاو»

 نطبوهو ىوط وذ ةكمو سانلل كرابم دجسملاو ةبعكلا ةكب :لاق ملسا نب ديز نع

 «حتفلا وس ىف لج وزع هللا هركذ ىذلا ةكم

 :كانه أضيا لاق و ةكم ناونع تحت نادلبلا مجعم ىف توقاي هنيعب كلذ لقنو

 نّم دحا هاري ال ىوط ىذب ّىزغم ةكمو ةيرقلا مسا ةكب نأ ىور :قرشلا لاقو»

 .«ىوط ىذ ةّينث لفسا ىف تايبا ىه انا و ةرصبلا و نميلا و قارعلا و ماشلا لهأ نماهّرم
 ةفاسملا نال ىنم ىلاو ةكم ىلا فاضي حطبالا و» :حطبالا ناونع تحت هيف ًاضيا لاقو

 دقو «ةنانك ىنب فيخوهو بصحملاوهو برقا ىنم ىلا ناك امبرو ةدحاو امهنيبو هنيب

 .«هب سيلو ىوط وذ هنا ليق

 :ةكم ةلفسم قشركذ باب ىف ”ةكم رابخا ىف ًاضيا قرزالا لاقو
 لاقي ىتلا ىوصقلا ةينثلا ىلا ةآلعملاب ىتلا ةربقملا ةّينث طبهم نيب ام :ىوط ىذ نطبو

 .ّحف نود نيرجاهملا روبق ىلع طببمت ءارضخلا اهل

 ةينث ىلا ميعنتلا ىلا كلست ىتَلا ءاضيبلا ةينّتلا نيب ام ىوط اذ ىلي امم :ةكم نطب

 .صاحصحلا نيب و ىوط ىذ نيب ىتلا صاحصحلا
 ءانج اذا ةكمي لها هين ضني ىذلا نيطلا ايته: ل قنيات اكيركر دنع ىوط قالي ةةرادجملا

 سص.؟ 5185١.

 ما ا كول



 لولا
 10 تا ل 1 ل تت تتتتتتلالا تل

 موس دلح .هبدن ىاعد حرش

 .«اهيف ءاملا عقنتسارطملا

 :بابلا اذه ىف ًاضيا لاقو
 '.«(لاق امرخآ ىلا) ىوط وذ هل لاقي ىذلا ىداولا ىف عرفي :قيرز بعش»

 :ةكمب ةالصلا اهيف بحتسي ىتلا عضاوملاركذ باب ىف ًاضيا لاقو
 ىتلا ةينثلا نيب وةكم ةربقم ىلع ةفرشملا نييندملا ةينث نيب :ىوط ىذب دجسمو»

 .جزاب ةديبز هتنب دجسملا كلذ و صاحصحلا ىلع طبمج

 ةبقع نب ىسوم نع حيرج نبأ نع ىجنزلا انربخا ىدج ىنثدح :لاق ديلولاوبا انثدح

 نيح ىوط ىذب لزني ناك ُهْيَِي هللالوسر نا هربخارمع نب هللادبع ّنا هثّدح عفان نا

 .دجسملا عضوم ىف ةرمس تحت ٌجح نيح هتّجح ىفورمتعي

 ىنثدحو :لاق جيرج نبأ نع ملسم انربخا ىدج ىنثدحو :لاق ديلولاوبا انثدح

 نيح ىلصي ىّتح هب تيبيف ىوط ىذب لزني ناك ُةْيِيَي هللا لوسر نا هئثّدحرمع نبا ّنا عفان

 مث ىنب ىذلا دجسملاب سيل ةظيلغ ةمكا ىلع كلذ هيدي هللا لوسر ىلصم و ؛ةكم مدقي

 '.«(لاق امرخآ ىلا)

 :مرحلا ميظعت باب ىف ًأضيا لاقو

 نع ةبيش نب بعصم نعرعسم نع نايفس انثدح ىّدِج ىنثدح ديلولاوبا انثدح»
 ىوط اذ تغلب اذاف ةّكم مدقتل ليئارسا ىنب نم ةمالا تناك نا :لاقريبزلا نب هللادبع

 ".«مرحلل ًاميظعت اهاعن تعلخ

 ريسافتلاو خيراوتلا وريسلاو ثيداحالا بتك ىف عضوملا مسا هيف درو امم كلذريغ ىلا

 ىف ىطويسلا هلقن ام مهقرطب ةّماعلا بتك ىف ىوط ىذ ىلا ةبسنلاب ىور امم اضيأو
2 

 :ةرابعلا هذهب (ةيالا) اليل هدبعب ىرسا ىذلا ناحبس ريسفت ىف ”روثنملا ردلا

 ىبأ نع هيودرم نباو طسوالا ىف ناربطلاو دعس نباو روصنم نب ديعس جرخاو»

 نا

 "5١7. ص .؟

 1١3١. ص ؟ج."

 .1060 ص ؟ ج.؟
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 «ىوط ىذ ما»:هلوق اّمأو

 اي :لاق ىوط ىذب ناكف هب ىرسا ةليل ُهيَْي هللا لوسر عجر انمل :لاق هنع هللا ىضر ةريره
 .«...ىنوقدصي ال ىموق نا :ليئربج

 :ةيالاريسفت ىف هلي ىزارلا حوتفلاوبا لاقو

 أي :ممفك ار 329! ليئربج ىوطيذ ىداوب ميدمازاب جارعمزاام نوج :تفك اليا لوسر»

 '.«؟منك ثيدح نيا ناشيا اب نوج دنرادن روأب ارم موق نيا ليئربج

 ىف 'ةبيغلا باتك ىف ىنامعنلا لجالا خيشلا هلقن ام ًاحيرص ءاعّدلا ىفام ىلع ّلديو

 :ةرابعلا هذهب نيتبيغ مكاقلل ّنأ باب

 نب دّمحم ىنثدح :لاق ديعس نب دّمحم نب دما انثدح :لاق ماّمه نب دّمح انثدح

 سنوي نب روصنم نع دحاو ريغ ىنثدحو «عيزب نب ليعامسا نب دّمحم نع ىملَسلا ىلع

 نوكي :لاق هنا مالسلا امهيلع ىلع نب دّمحم رفعج ىبا نعرباج نب ليعامسأ نع حرزب

 ىتح ىوط ىذ هيحان ىلا هديب ىمواو باعشلا هذه ضعب ىف ةبيغرمالا اذه بحاصل

 متنا مك :لوقيف هباحصا ضعب قلي ّتح هعم ناك ىذلا ىلوملا ىنا هجورخ لبق ناك اذا

 :نولوقيف - ؟مكبحاص متيأر ول متنا فيك :لوقيف ًالجر نيعبرا نموحن لوقيف - ؟انهه
 مكئاسؤر ىلا اوريشا :لوقيو ةلباقلا نم مهبتأي مث هعم اهانيوأل لابجلا انب ىوأيول هللاو
 ىتلا ةليللا مهدعيو مهبحاص اوقلي ىّتح مهب قلطنيف مهيلا هل نوريشيف ةرشع مكرايخو

 هللا دشنيفرجحلا ىلا هرهظ دنسا دقو هيلارظنا ىنأكل هللاو : ة9.رفعجوبا لاق مث .اهيلت

 نم سانلا اهيا ,هللاب سانلا ىلوا اناف هللا ىف ىنجاحي نم سانلا اهتا اي :لوقيف هّمح

 سانلا ىلوأ اناف حون ىف ىنجاحي نم سانلا اهيا ,مداب سانلا ىلوا اناف مدا ىف ىنجاحي

 ىنجاحي نم سانلا اهيا «ميهارباب سانلا ىلوا اناف ميهاربا ىف ىنجاحي نم سانلا اهيا ءحونب

 سانلا ىلوا اناف ىسيع ىف ىنجاحي نم سانلا اهيا ءىسومب سانلا ىلوا اناف ىسوم ىف

 حا نم ىنانلا انا دق ىنانلا قوا اناف دشع و قجاق من ىناذلا انينااد نيس

 و نيتتعكر هدنع ىلصي و ماقملا ىلا ىهتني مث هللا باتكب سانلا ىلوا اناف هللا باتك ىف

 .525ص 5 ج.١
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 ُبيِجُي ْنَّمَأ » :هيف هللا لوقي ىذلاّرطضملا هللاووهو :ؤيرفعجوبا لاق مث .هقح هللا دشني

 .«تلزن هيف «'...ضَرَدْلا ءاملخ 2 ًءوُسلا فْشْكَيَو ُةاَعَد اًدِإَبَطْضُمْلا

 ةكرشلا اولئك.« لاعت هلوق ريسفت ق:لافنالا ةروبس ىف هريسفت ق ىكاسلا لآقإو
 دا

 لقنو) ةبيغرمالا اذه بحاصل نوكي 34!رفعجوبا لاق :لاق ىلحلا ىلعالادبع نع»

 "(هرخآ ىف ةدايز عم هلثم

 امو ذِي مكاقلا جورخ موي باب ىف ”راحبلا نمرشع ثلاثلا ىف هي ىسلجملا لاقو

 :هدنع ثدحم

 الفا رفعج ىلا نع ريصب ىبأ ىلا هعفري هل دانساب ديمحلادبع نب ىلع ديسلا ىور»

 ًالجررشع ةثالثو ةئام ثالثردب لها ةدع ىف ىوط ىذ هموي نمرظتني مكاقلا نا :لاق

 ىبال كلذ تركذ :ةزمح ىبا نب لع لاق .ةبّلغملا ةيارلاّرهي ورجحلا ىلا هرهظ دنسي ّجح

 روشنم باتكو :لاق كلا ميهاربأ

 : - لاق نا ىلا - ليوط ثيدح ىف افارفعج ىبا نعريصب ىبأ ىلا هعفري دانسالاب و

 جتحال مهيلا لسرم ىنكل و ىننوديري ال ةكم لها ّنا موق اي :هباحصال الثا مئاقلا لوقي

 لها ىلا ضما :هل لوقيف هباحصا نم الجر وع ديف مهيلع جتحي نا ىلثمل ىغبني امب مهيلع
 ندعمو ةمحرلا تيب لها انا :مكل لوقيوه و مكيلا نالف لوسر انا ةكم لها اي :لقف ةكم

 انرهقو اندهطضاو انملظ دق اتاو نيّيبنلا ةلالسو دّمحم ةّيرذ نحن و ةفالخلاو ةلاسرلا

 اذه مّلكت اذاف انورصناف مكر صنتسن نحنف اذه انموي ىلا انّيبن ضبق ذنم انّمح انمّزتباو

 كلذ غلب اذاف ةيكزلا سفنلا ىهو ماقملا و نكرلا نيب هوحبذف هيلا اوتا مالكلا اذهب ىتفلا

 طبهيف جرخي ىّتح هنوعديالف اننوديري ال ةكم لها ّنا مكتربخا الا :هباحضال لاق مامالا

 دجسملا تاي ىتحردب لها ةدع ًالجررشع ةئالثو ةئام ثالث ىف ىوط [ىذ] ةبقع نم

 عا للملا
 ."ع .ةبوتلا ."

 .مق باج م2 ص اج .؟

 7١8. ص 07 ج ديدج باج 18١. ص .؟
- 3 3 01 
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 «ىوط ىذ ما» :هلوق اًمأو

 دمحي مث دوسالارجحلا ىلا هرهظ دنسي و تاعكر عبرا ميهاربا ماقم دنع هيف ىلصيف مارحلا

 .سانلا نم دحا هب ملكتي مل مالكب مّلكتيو هيلع ىلصيو ُهْيِيَي ىنلاركذي و هيلع ىنثيو هللا

 هللا ل وسر امهعم موقيو ليئاكيمو ليئربج هعيابيو هيدي ىلع برضي نم لوا نوكيف

 هل نولوقيف بطر متاخي ديدش برعلا ىلعوه اديدج اباتك هيلا ناعفديف نينمؤملاريماو

 ةّكم لها نم ليلقو ةئام ثالثلا هعيابيو هيف امب لمعا

 لجر فالأ ةرشع :لاق - ؟ةقلحلا امو :تلق ةقلحلا لثم ىف نوكي ىتح ةكم نم حيرخي مث

 لَو هللا لوسر ةيار ىهو اهرشني و ةّيلجلا ةيارلازهم مث هلام نع ليئاكيم و هنيمي نع ليئربج
 .راقفلا ىذ ُةِْدَي هللا لوسر فيسب دلقتيو ةغباسلا ُةََْْي هللا لوسر عردو ةباحسلا

 هعم جرخي ال هّناف ةرصبلا لها ألا ةفئاط مهنم هعم جرخي آلا ةدلب نم ام :رخآر بخ ىفو

 خلا اق

 :(مئاقلا ىنعي) هباحصا ددع باب ىف 'ةبيغلا باتك ىف أ ىنامعنلا لاقو
 (ناسحلا) نسحلا نب دمحم نع ىحي نب دمحم انثدح :لاق نيسحلا نب ىلع انثدح»

 ريصب ىبأ نع ةزمح ىبأ نب ىلع نع مكحلا نب ىلع نع ىفوكلا ىلع نب دّمحم نع ىنزارلا

 ةئام ثالث ردب لها ةدع ىف ىوط ىذ ةينث نم طبه مكاقلا نا : كار قابلا رفعج ىبا نع

 .ةبلاغلا ةيارلاّر هيو دوسالارجحلا ىلع هرهظ دنسي ىتح ًالجررشع ةئالثو

 :لاقف مالسلا امهيلعرفعج نب ىسوم نسحلا ىبال كلذ تركذف ةزمح ىبا نب ىلع لاق

 .«روشنم باتك

 :هدعب ًالئاق هقالخا و مئاقلا ةريس باب ىف 'راحبلا نمرشع ثلاث ىف هلي ىسلجملا هلقنو

 نويت تانك ةبارلا نا هون اتكلا فقيرا روشتلا'ناتككلا قفين هيفا كاوا

 :هّضن ام ءاعدلا ةرابغ حرش ىف ”راحبلا رازه ىف ًاضيا هلي ىسلجملا لاقو

 نوني دقو ءاطلا ةّثلثم ىوط وذو ؛ماشلاب داو نوني دق ورسكلاو مضلاب ىوطو»

- ٠. 9 

- ٠. 9 9 



 انوا

 موس دلج ءهبدن ىاعد حرش

 «ةكم برق عضوم ضيا

 :هباحصا ددعو مكاقلا ةريس باب ىف اراحبلا نمرشع ثلاثلا ىف لاقو

 ا نع ةعامس:ىا هداتساب ةبيغلا .باتك ىف ديمحلادبع نب لع دتسلا ىورؤ»

 ةنسب بقتري ايفاح هيلجر ىلع ًامئاق ىوط ىذ ىلع افي مئاقلاب ىنأك :لاق فال هللادبع
 .«هيف وعديف ماقملا ىأي ىّتح لإإب ىسوم

 امك ىسوم ةنسب ةنيرقب بقرتي افئاخ حيحصلا و فّرح بقتري ايفاح هلوق نأك :لوقا

 ليزنتلا ىف

 'هشماه ىف ماحفالا ءاصقتسا ىف لِي ىدنهلا نيسح دماحر يما ليلجلا ديسلا لاقو

 :هّصن ام نامزلا ماما لاوحا نع ثحبلا نمض

 تاقث [ار] نامزلا ورضعلا بحاض تييغرب هّلاد ثيداحا هك تسنآرت فيطلو»

 بانج نآ هك دنرأىم نيسح ماما ترضح زا دنيامنيم تياور مه تتس لها نيثّدحم

 زا ىكيو دوب دهاوخ تبيغود ىدهم ترضح ىنعيرما نيا بحاص ىارب هك هدومرف

 بانج نآ هك تفك دنهاوخ مدرم ضعب هك ديشك دهاوخ لوط نادنج تبيغود نيا
 ىسك بانج نآ عضومرب و تسا هتفر بانج نآ هك تفك دنهاوخ ىضعبو هتفاي تافو

 بانج نآرما ىلوتم هك بانج نآ ىالوم ىاوس تفاي دهاوخن عالطا نمشدو تسودزا
 رخآ ّىدهم تامالع ىف ناهرب رد لاّمعلا زنك بحاص ىقتم ىلعآلم هكنانج تسا

 اذه بحاصل :لاق [مالسلا امهيلع] ىلع نب نيسحلا هللادبع ىبا نع :هتفك نامّرلا

 بهذ :مهضعبو ؛تام :مهضعب لوقي ىّتح لوطت امهدحأ ناتبيغ ئدهملا ىنعيرمالا

 ىهتنا هرما ىلي ىذا ىلوملا آلا هريغ الو ىلو نم دحأ هعضوم ىلع علظي الو

 ترضح تبيغ هرابرد قح لها بهذم تّحصرب ىنيبىم هجنانج ثيدح نيا
 هلل امحلاو تسا حيرص ضن تسا تبيغود بانج نآ ىارب هكنياورصعلا بحاص

 .نيملاعلا بر
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 ل6

 (ىوط ىذ ما» :هلوق اّمأو

 :هتفك نامّرلارخآ ىدهم تامالع ىف ناهربرد لاّمعلازنك بحاص ىقتم ىلعًالمزينو

 ىف ةبيغ ئدهملا ىنعيرمالا اذه بحاصل نوكي :لاق اع نب دّمحرفعج ىبأ نع

 لوملا ىتأ هجورخ لبق ناك اذا ىّتح ىوطيذ ةيحان ىلا هديب ىموأ و باعَشلا هذه ضعب
 نيعبرأ نم وحن :نولوقيف ؟متنأ مك :لوقيف هباحصأ ضعب قلي ىّتح هعم نوكي ىذلا

 انيوأل لابجلا (ىواي) ىوأن [ول] هللاو :نولوقيف ؟مكبحاص متيأرول متنأ فيك :لوقيف الجر

 هل نوريشيف ةرشع مكئاسؤر نم اوريشا لوقيف [ةلباقلا :ظ] ةلباقملا نم م مم هعم

 .«اهيلي ىتلا ةليللا مهدعي و مهبحاص اوقلي ىّتح مهب قلطنيف

 :اهترايز بادأ و ةّكم هركذ دنع 'هتلحر ىف ريبج نبا لاقو

 لَ ئنلا أر كذ ىذّلا ىوط ىذب فورعملا ىداولابّرت روكذملارهازلا كتزاجا دنعو»

 فرعترابأ هلوحو اهلخدي ذئنيحو هيف لستغيرمع نبا ناكو ةّكم هلوخد دنع هيف لزن

 عومجم و قيرظلا اذه ةكرب لَّمأتف 391 ميهاربا دجسم هنا :لاقي دجسم هيفو ةكيبشلاب
 ىلا هنم جيرخت قيضم ىلا ىداولازيجت و هتفنتكا ىتَلا ةسّدقملاراثآلا و هيف ىتَلا تاْيآلا

 و لح اهجراخ امو مرح ةكم ىلا اهلخاد اف مرحلاو ّلحلا نيب ًازجح تعضو ىتَلا مالعالا

 لبجلا ىلعأ نم ذخأت هنم ةبرقم ىلع ورخآ ءازاب دحاو راغص و رابك ةفوفصم جاربالاك ىه

 نع لبجلا ىلعا ىلا قيرطلا قشتو ةرمعلا ىلا هّجوتلا ىف قيرطلا نيمي نع ضرتعي ىذلا

 .«(لاق امرخا ىلا) ةّينبم دجاسم اهيفو نيرمتعملا تاقيم هنمو ءهراسي

 «ةكم جراخ دهاشملا ضعبركذ» ناونع تحت 'هتلحر ىف ةطوطب نبا لاقو

 ىتلا نيرجاهملا روبق ىلع طبه داووه و ىوط وذ [ةنونعملا دهاشملا ىأ] اهنم و»

 مرحلاو ّلحلا نيب ازجح ةعوضوملا مالعالا ىلا هنم جرخيو ءادك ةّينث نود صاحصمحلاب
 مث ىوط ىذب تيبي ىلاعت هللا اهفرش ةّكم مدق اذا هنع هللا ىضررمع نب هللادبع ناكو

 رهازلاب لصتي ىوط وذ و كلذ لعف يقي هللا لوسر نأر كذيو ةّكم ىلاودغيو هنم لستغي

 رثا هيف قيرطلا ىبناج ىلع عضوموهو ميعنتلا قيرط ىلع ةكم نم نيليموحن ىلعوهو

 .نديل باج ١١ص ١.
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 عوع١

 و برشلا نازيك هيلع ْفصت ليطتسم ناكد قيرطلا بناج ىلعو قاوسأو نيتاسب ورود

 «أدجرعقلا ةديعب ىه ورهازلا رابآ نم عضوملا كلذ ميدخ اهألمي ءوضولا ىناوأ

 ':ءامسالا بيذهت ىف ىوونلا لاقو

 ىلع ءاظلا حتفب وه ءاهريغ و ةضورلا نم ةكم لوخد باب ىف روكذم ىوط وذ»

 امهب ئرق ناتغل فرصي الو فرصي ةففحملا واولا حتفبو اهرسكو اهّمض زوجي و حصفالا

 باجتسمو ةداتعملا ةرمعلا قيرط بوص ىف ةّكم لفسأب ةّكم باب دنع عضوم عبسلا ىف

 لسغ ةّينب هب لستغي نأ ةكم لخد نمل بحتسي نهازلا رابآب مويلا فرعي و ةشئاع

 و ءاسفنلا و ضئاحلا ىّتح ةرمع وأ ّجحب همارحا ّمصي نّمت ناك لخاد َىأ ةّكم لوخد

 .«هريغ ىف لستغا لاو هبّرم نا اذه َىَصلا

 داقتعاو ةيفنحلا نب دّمح ةماماب ةيناسيكلا لوق لاطبا امهدحا :نيرما ىلع لمتشي ةرصبت

 :ةرابعلا هذهب 'ةبيغلا باتك ىف ةفئاطلا خيش هلاق امب هيف ىفتكنو ةبيغلا دعب هروهظو هتبيغ

 :ءايشاف ةيفنحلا نب دّمحةماماب نيلئاقلا ةيناسيكلا لوق داسف ىلع لدي ىذلا اًَمأو»

 أصن هيلع ًاصوصنم نوكي نا بجول هتمصع ىلع ًاعوطقم أماما ناك ول هنا اهنم

 روماب نوقلعتي امناو ًاحيرص ًاصن نوعي ال مهو صنلاب الا ملعت ال ةمصعلا نال احيرص
 ءايا 3قإ نينمؤملاريما ءاطعا وحن صنلا ىلع لدي ال ةهبش اهيف مهيلع تلخد ةفيعض
 سميلو هينبا 9 نيسحلاو نسحلا نوك عم اقح ىنبا تنا :هل هلوق و ةرصبلا موي ةيارلا
 ةعيشلا نا ىلع .هتلزنم و هتليضف ىلع لدي امناو هجو ىلع هتماما ىلع ةلالد كلذ ىف

 ىلا امكاحتف ةمامالا قاقحتسا ىف مالك 390 نيسحلا نب نلع نيبو هنيب ىرج هنأ ىورت
 ورمالا هل مّلسف هل ًازجعم كلذ ناكف ةمامالاب 390 نيسحلا نب ىلعلرجحلا دهشفرجحلا

 ىلع عزان ةيفنحلا نب دّمح نا اوور مهنال ةيمامالا دنع روهشم كلذبربخلاو هتماماب لاق

 ىلع هرظانف ذئب نيسححلا هيخا دعب هيلا ىضفارمالا نا ىعداو ةمامالا ىف قب نيسحلا نب
 لن ية واكللا و ...» :هلوقك نآرقلا نم ىآب هيلع جتحا و الغ نيسحلا نب

 .زيربت باج 16و7١ ص .؟



 ١عوا/

 (ىوط ىذ ما» :هلوق اّمأو

 ىلا كجاحا :هل لاق 3 هدلو و نيسحلا نب ىلع ىف ترج ةيالا هذه ّنأو « '... ٍضْعَبِب

 مكحي هنا هملعاف ؟بيجي الو عمسي الرجح ىلا ىنجاحت فيك :هل لاقف دوسالارجحلا

 مّدقت :ةيفنحلا نب دمحمل الإ نيسحلا نب ىلع لاقفرجحلا ىلا ايهتنا ىتح ايضف امهنيب

 عضوف الث. نيسحلا نب ىلع مدقت مث كسما مث ملكتو هلايح فقوو هيلا مدقتف همّلكف

 كلذ دعب اعد مث ةمظعلا قدارس ىف بوتكملا كمساب كلأسا ىنا مهللا :لاق مث هيلع هدي

 ةداهشلاو دابعلا قيئاوم كيف لعج ىذلاب كلأسا :لاق ّثرجحلا اذه تقطنا امل لاقو

 هللا هقطنا مث لوزي نا داك ىتحرجحلا عزعزتف ةيصولاو ةمامالا نمل تربخا امل كافاو نمل

 ىلا اهملسو هتعزانم نع دّمحم عجرف نيسحلا نب ىلعل ةمامالا ماس دّمح اي :لاقف ىلاعت

 . الئ نيسحلا نب ىلع

 ىف مهبتك ىف ةدوجوم ىهو هّدِجو هيبأ نم هيلع صنلاب ةيمامالا ةعيشلار تاوت اهنمو

 .باتكلا اهركذب لوطن ال رابخالا

 اميف هركذنس ام ىلع ةماعلاو ةصاخلا ةهج نم ُهْيَِي ىنلا نع ةدراولارابخالا اهنمو

 نب دّمحم ةافو ىلع عطق مهتماماب لاق نم لك ورشع ىنثالا ةماما ىلع صنلاب دعب

 اذان افلا بيجاض: لا ةيئاقلا ةفايسؤو ةنقتحلا

 لئاق ليوط نامزب هلبق الو انتقو ىف ايندلا ىف قبي مل هناف ةقرفلا هذه ضارقنا اهنمو
 .«(همالكر خآ ىلا) هضارقنا زاج امل اقح كلذ ناكولو هب لوقي

 مدعل ةيناسيكلا ضارقناب مكحي دق هي خيشلا نا كلذ ورظنرخآلا ليلدلا ىفو :لوقا

 مهدوجو لزي ملو نامزلا كلذ ىف اوناك دق مهنا لاحلاو مهدوجو ىلع هنامز ىف هعالطا

 مويلا مهددع نا ىتح 'نيرضاحلا ءاملعلا ضعب نع اقباس هانلقن امك نآلا ىلا ايقاب

 ىلع أفلا نيرشعو ةسمخ ىلا فالآ ةرشع ءاهز غلبت ءاملعلا ضعب نيمخت بسح ىلع

 .لاوقالا فالتخا

 معزل ناك دق هّلعل هسفنل ةمامالا هئاعدا نم ةيفنحلا نب دّمحم ىلا بسن ام ّنا :ىناثلا

 .برعلا ةريزج بلق هباتك ىف ةزمح داؤفوهو .؟



١8 
 حبب بسسس ب يي سس سس للا

 موس دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 ىلع هنبال نيسحلا دعبرمالا نا هتابثا لجالف ٍذ9: نيسحلا دعب مامالا هّنا سانلا ضعب

 اذه جرخي ىتح أمات انيبترمالا نيبتيو ةزجعملا مامالارهظيل كلذ ىعدا دق الإ نيسح ا نب

 تبثول ءاعذدالا اذه نع هعوجر ىلع لدي ام ىلا ًالامج ا ريشن ناك

 ةيفنحلا نب دّمحت مدخي ىباكلا دلاخوبا ناكريصب فا نع ىثكلا نع لاجرلا ةفرعم)»

 و ُهْيِيَي هللا لوسر ةمرحب كلأسأف ًاعاطقناو ةدومو ةمدخ ىل نا كادف تلعج :هل لاقف ًارهد

 مامالا :لاق - ؟هقلخ ىلع هتعاط هللا ضرف ىذلا مامالا تنا ىنتربخا ام آلا لفل نينمؤملاريما

 هيلع لخد اًملف نيسحلا نب ىلع ىلا دلاخوبا ءاجف ملسم لك ىلعو ىلع نيسحلا نب ىلع
 عم امم هلل ًاركاش ًادجاس دلاخوبارخف ؟انيف كلادب امرئازب انل تنك امركنك اي ًابحرم :لاق

 ؟كماما تفرع فيك و :ىلع هل لاقف ىماما تفرع ىتح ىنتمي ل ىذلا هلل دمحلا :لاقف هنم

 '.ةيفنحلا نبا ثيدح هيلع صق مث ىماو ىباآلا مسنالا اذهب ىنفرع ام هللاو ال :لاق -

 مالسلا هيلعرقابلا نع ورباج نع دانسالاب ىبحي نب دمحا نب دّمحم نع ةنكحم لا رداون

 ال و هّللا قتا دّمحم اي :الكا لاقف ةمامالا ىف ةعزانم ةيفنحلا نب دّمحم نيبو هنيب ىرج هنا

 كلذ ىلا ىصوا ىبا نا ّمع اي نيلهاجلا نم نوكت نا كظعا ىنا قحب كل سيل ام عّدت

 اذه ناك ةماعلا يدل دينفا وف ةوفتالا رجحلا نا اني قاطتاف:قارغلا لا هيج نأ لبق

 و ًايصو تنكول كنا اما :لاقف هبحي ملف دّمحم هادانف دوسالارجحلا ايتا ىتح اقلطناف مامالا

 دارا امب 390 ىلع ىللاعت هللا اعدف هلس و ىخا نب اي تنا عداف :دّمحم هل لاقف كباجال ًاماما

 ناسلب انتربخا امل نيعمجا سانلا قاثيمو ءايبنالا قاثيم كيف لعج ىذلاب كلأسا :لاق حث

 نب ىلعل نيسحلا دعب ةمامالا و ةيصولا نا مهللا :لاقف نيبم ىبرع ناسلب هللا هقطنا مث

 .1؟7 ص ديدج باج .ىئبمب باج ١١8 ص ” ج.١

 .(دهشم ةعبط ١٠17١ص .147 ثيدحلا) ىلباكلا دلاخ ىبا ةمجرت ىف ىشكلا لاجر ىف ثيدحلا اذه .؟



 لمحل ا

 «ىوط ىذ ما» :هلوق اًمأو

 ال امب كيخا نبا بطاختا ةيفنحلا نب دمحمل ىلباكلا دلاخ وبا لاق لماكلا ىف دربملا

 رجحلا ىلا هعم ترصف هقطني هّنا معزو دوسالارجحلا ىلا ىنمكاح هنا :لاقف هلثمب كبطاخب

 .ًايماما دلاخوباراصف كنم هب قحا هناف كيخا نبا ىلارمالا ملس :لوقيرجحلا تعمسف

 :ىريمحلا

 نايبلا ىذ دلاخ ىبارماو نامزلا فوروصّركل تبجع

 نانجلارونرهطلا بيطلا ىلا ىنثني ال رمالا هذر نم و
 نايبلا فطع ةنامالا درب هّمع نم ناك امو لع

 نابتسملا هقطن نم ناكامو ًادوسا ًارجح هميكحت و

 ناسللاب اقطنم خا نبا ىلا ءارتما ريغب مع ملستب

 نارقلا ىا قيدصتب تدهش امك اقح كلذب تدهش

 «ناكو ناكب ىلوق تيلخو ىرتما ال و ىماما ىلع

 فا داجسلا تازجعمركذ ىف ثلاثلا لصفلا ىف 'ىرولا مالعا ىف هِي ىسربطلا لاقو

 :هّصن ام ثيدحلا لقن دعب

 اذه ىفو ةمكحلا رداون باتك ىف ىحي نب دمحا نب دّمح هدانسابربخلا اذه ىورو»

 قداصلا ةماماب لوقلا ىلا ةّيناسيكلاب لوقلا نع عجر ال ىريمحلا ديسلا لوقي ىنعملا
 (تايبالا) نامزلا فورص ركل تبجع اللا دّمحم نبرفعج

 هاش لباك نم مدقف ةيفنحلا نب دّمح ةماماب لوقي دلاخوبا ناك : اق قداصلا لاق

 نبا بطاختا :هل لاقف ىديس اي :لوقيف نيسحلا نب ىلع بطاخي دمحم عمسف ةنيدملا ىلا

 تعمسف هيلا ترصف دوسالارجحلا ىلا ىنمكاح هنا :لاقف - ؟هلثمب كبطاخي الامب كيخا

 ًايماما ىلباكلا دلاخ وبا زاصو كتم: هب قحا ةناف كييخا نيا قازرمالا ملس::لوقيرجحلا

 مسالا اذهب ىنفرع ام هللا والو ركنك اي :نيسحلا نب ىلع ىل لاق :لاق هنا هنع ىورو

 «ىّمماو ىبأ آلا

 انامل رمتس ىف لكلا نافاس نيورمللا ةئاوا هةفيللاو

 .؟5 88/١ .ديدج باج 50” سص ١.

 .فجن باح 868١و ٠١5 ص .؟



 للملا

 موس دلج .هبدن ىاعد حرش

 نيب ىرج ام باب ىف راحبلا نمرشعيداحلا دلجملا ىف يب ىسلجملا اهلقنرابخالا هذهو

 مالعا و رئاصبلا رصتخم و ىسبطلل جاجتحالا نع ةيفنحلا نب دمحم نيبو كا داجسلا

 بوشار هش نبال بقانملاو ىرولا

 وراحبلا عجاريلف دارا نث ماقملا اهعسي نا نمرثكا ىنعملا اذه ىف رابخالا نكلو اذه

 تالصفملارئاس

 دالوا لاوحا باب ىف 'راحبلا عسات ىف هي ىسلجملا هلاق ام ركذب مالكلا متخنلو

 :ةيناسيكلا ىلع درلا ضعب هيف و هدالوا تاهما و هجاوزا و نينمؤملاريما

 اميف امهحور هللا سدق ىلحلا ةمالعلا نع نانس نب انهم ديسلا لأس هنأ ملعا ّمث»

 نيز ةماماب لوقي ناك له ةيفنحلا نب دّمحم ىف انديس لوقي ام :لئاسملا نم هيلا بتك
 ةمالعلا باجاف ؟رفعج نب هللادبع كلذكو الفا نيسحلا نع فلخت فيكو الف نيدباعلا

 ةمامالاو ةوبنلا و لدعلا و ديحوتلا نامنالا ناكرا َنأ ةمامالا لصا ىف تبث دق :هللا همحر

 نم انأش مظعاو أردق ّلجا امهاثما و رفعج نب هللادبع و ةيفئحلا نب دمحم ديسلاو

 مئادلا باوثلا باستكا هب لصحي ىذلا نامثالا نع مهجورخو قحلا فالخ مهداقتعا

 واضيف ناك هقا لقت نقف ذك نسما ةنضت نعال انا ون باققلا ني ىضالخلاو

 ام ىلع اونب و هريغو لتقلا نم ا نيسحلا انالوم ىلع عقو امب ملعلا مدع هريغ ىف لمتحي

 .«هل مهترصن اومهوتو هيلا ةردغلا بتك نم لصو

 نب ىلع مامالا تازجعم ىف سمانخلا بابلا ىف ”حئارجلا و جئارخلا ىف ىدنوارلا لاقو
 :هّصن ام الكا نيسحملا

 ل نعي فنا ني هعع قاضوت# لاق لئاكلا هلاك نان وع قووتاس اقوا

 نب ىلع ىلارص :ىل لاقو ةكمب انك و ةنيدملا ىلا اهئ نيسحلا نب ىلع عوجر و 24. نيسحملا

 نار ةةاسلا ايبلع نيشخلاوب نسمملا نوعا دعب نينمؤل ريتا كلورتكا ناد لقت ويسيلا
 هيلا ترصف هيلا مكاحنف ًامكحرتخاف تئش ناو ّنلا همّلست نا ىغبنيف كنمرمالا اذهب قحا

3 777752 7270 
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 «ىوط ىذ ما» :هلوق اّمأو

 كل هللا لعجي ملام عدت الو هللا قتا معاي :هل لقو هيلا عجرا :لاقف هتلاسر هيلا تيداو

 ءامالا وهف دوسالار جحا (ل خ هل) هيلا دهشي انياف دوسالارجحلا كنيبو ىنيبف تيبا ناف

 د افي ذافنرف ار اسف هللا جونا لاق كدا دقات لق لاف باوسملا ادي ةنلا فعفو

 هلسف نسا كناف ّمع اي مدقت :نيسحلا نب ىلع لاقف دوسالارجحلا ايفاو ىتح امهعم انا

 تناك نا ةداهشلارجحلا لأس مث تاوعدب اعدو نيتعكر ىلصو دّمح مّدقتف كل ةداهشلا

 رجحلا اهيا :لاق مث نيئتعكر ىلصف ا. نيسحلا نب ىلع ماق مث ءىشب هبجي ملف هل ةمامالا

 بحاص ىنفا ملعت تنك نا هدابع دوفو نم مارحلا هتيب ىفاوي نمل ًأدهاش هللا هلعج ىذلا
 هنا ىّمع ملعيل كلذب ىل دهشاف هللا دابع عيمج ىلع ةعاطلا ضرتفملا مامالا ىناورمالا

 نا ليس لف نودع ايلاقو نوم نررغ اسلي رجالا الا ىلطناف مالا نبهت قفكا
 نود و كنود هللا دابع عيمج ىلعو كيلع ةعاطلا ضرتفملا مامالا هنافرمالا نيسحلا نب ىلع

 .كيلارمالا :لاقو هلجر ةيفنحلا نب دّمحم لّبقف هنامز ىف نيعمجا قلخلا
 .كلذ ىف كوكشلا ةحازال كلذ لعف امنا ةيفنحلا نبا نا ليقو

 وه نيسحلا نب ىلع نا ىلع نب دّمحم اي :لاقفرجحلا قطنا هللا نا :ىرخا ةياور ىفو

 نم عيمج ىلعو كيلع هللا ةجحو هحالصو هنيد نم ملع امل كش هيرتعي ال ىذلا قحلا
 اي ةعاطو اعمس :دّمح لاقف عطاو هل عمساف ةعاطلا ضرتفمو ءامسلا ىف نمو ضزالا ىف

 .«هئامس و هضرا ىف هللا ةجح

 ايا داجسلا تازجعم باب ىف راحبلا نمرشع ىداحلا دلجملا ىف هي ىسلجملا هلقنو

 .هرومأ ىلاعم و

 نبال راثلا حرش ةلاسر نعراتخملا لاوحا باب ىف 'راحبلارشاع ىف هي ىسلجملا لقنو

 :ةرابعلا هذه ىلح لا امن

 و ًانيدو ًاضرف هيلع هميدقت ىريو انس نيدباعلا نيز نمربكا ةيفنحلا نب دّمحم ناكو»

 هلضفيو ىلاولل ةيعرلارمأت هلرمأتيو هاضر نعلا قطني الو هاوهي امب آلا ةكرح كرحتي ال
 نم فيرشلا هرطاخل ةحارا راثلا ذخا دّمحم دلقتو ىلاوملا و مدانخلا ىلع ديسلا ليضفت

 و

  03و .٠ -



 نم

 موس دلج ,هبدن ىاعد حرش

 .لاحتلاو دشلاو لاقثالا لمحت

 :لاق .ةيفنحلا نبأ ةماماب لوقي ناك و زاوهالا ملاعريجب ىبا نع هتيور ام كلذ ىلع لديو

 لبقو هاقلتف ماقف هيلع مّلسف باش مالغ هبَّرف هدنع ًاموي تنكو ىماما تيقلف تججح
 هللا دنع :هل تلقف .هناكم ىلا دّمحم داعو مالغلا ىضمو ةدايسلاب هبطاخو هينيع نيب ام

 موقت ةعاطلا ضرتفملا مامالا كنا دقتعن انال :تلق - ؟كلذ فيكو :لاقف ىانع بستحا

 :لاق - ؟اذه نمو :تلقف ىماما هللا ووه معن :لاقف ؟ىدّيس اي هل لوقتو مالغلا اذه قلتت

 دوسالا رجحلاب ىضرتا :ىل لاقف ىنعزانو ةمامالا هتعزان ىلا ملعا نينسحلا ىخا نبا ىلع

 دامجلا هملكي ال ًاماما نا :لاقف - ؟دامج رجح ىلا مكتحن فيكو :تلقف ؟كنيبو ىنييب ًادكح

 ىلص ورجحلا اندصقف .دوسالارجحلا كنيب و ىنيب :تلقف كلذ نم تييحتساف ماماب سيلف

 آلا ةافاوملاب مل دهشتل دابعلا قيثاوم كعدوا ىذلاب كلأسا :لاقو هيلا مدقتو تيلصو
 قحاوهف كيخا نبا ىلارمالا ملس دّمح اي :لاق ورجحلا هللاو قطنف انم مامالا نم انتربخا

 .هتعاط ضرفب هل تندو هتماماب تنعذاف طقسي هتننظ ىتح لحلحت و كماماوهو كنم هب

 لوقلا تكرتو الثل نيسحلا نب ىلع ةماماب تند دقو هدنع نم تفرصناف :ريجيوبا لاق

 .«ةيناسيكلاب

 :ةلاضلا قرفلا نع ثحبلا دنع 'نيقيلا راونا قراشم ىف ىسربلا بجر خيشلا ظفاحلا لاقو

 هّناو ةيفنحلا نب دّمح مامالا نأ مهدنعو ىنانكلا لئاو نبرماع باحصا ةّينانكلاو»

 .(الدع ًالميف ةكئالملا نم ةبصع ىف جرخي هناو ىوضر لابجب ىح

 ١. سص 5١١.



 (ىوجن الو اسيسح

 نع ةيانك ٌدتشا ىا برض باب نمزعي اذك لعفت نا ىنعّرع» :رينملا حابصملا ىف
 «هنع ةفنالا

 امب ىلع ززعاو دتشاو ٌقح ىا كاذ نإعّرعو اذك لعفت نا ىلعّرعو» :حاحصلا ىفو

 .«ّىلع مظع ىا كباصا امب تززعا دقو هب تبصا

 ابا لع ززعا :لاق اليتق ةحلط ىأر ال :ىلع ثيدح ىف و» :ريثالا نبال ةياهنلا ىفو

 دتشي ىا ةئيس لاح كارا نازعي ىلعّرع :لاقي ءامسلا موجن تحت الدج كارا نا دّمح

 «ّىلع قشيو

 متنع ام هيلعزيزع :ىلاعت لاق بعص اذك ّإعزع :لاقي» :تادرفملا ف بغارلا لاقو

 .(( بعص ىأ

 كءوسا نا نلعّرعو ءٍءْوَس لاحب كارا نا نع ززعا و» :ىرشختزلل ةغالبلا ساسا ىفو
 اذا لجرلابّرعتساو ءام قحلو ام دشلو امزعل :لوقيف ؟ىنبحنا .لجرلل لوقتو .ٌدتشا ىا

 .«كلذريغوا توم وا ضرم نم ةدشلا ىهو ءاّرعب بيصا

 تززعأو ّدتشاو قح ىا كلذ كعّردعو اذك لعفت نا كعّرع و» :برعلا ناسل ىفو

 ّىلع ثيدح ىفو ءىلع مظع هانعمو مظعا ىا كلذب ىلع ززعاو ىلع مظع كباصا ام

 موجن تحت ًالدجم كارأ نا دمحم ابا لع ززعا :لاق اليتق ةحلط ىأر امل هنع هللا ىضر

 «ىلع قشيو دتشي ىلا ٍةئيس لاحب كارا نازعي ىلعزع :لاقيو ءامسلا

 نكو



١. 

 ّىكلعزعو .ىنإع قشيو دتشي ىا ةئيس لاحب كارا نا ىنعزعيو» :نيرحبلا عمجم ىفو

 «هنع ةفنالا نع ةيانك برض باب نم اذك لعفت نا

 :هناويد ىف ىنتملا لوق كلذ نمو

 مدع مكدعب ءىش لك اننادجو مهقرافن نأ انيلع زعي نم اي

 هيلا دنسملا لاوحا ىف لوطملا ىف اهب دهشتسملا راعشالا نموهو
 نازلا وب ةلمهلا نيل سكوب ةعاضكلا حفتر ما هدم وتلا تاني يمناه لاقو

 .«بلغي و قشي و بعصي ىنعمب ةددشملا ةمجعملا

 جهنلا و تاراغلا باتك ىف ام ىلع هباتك باوج ىف ليقع ىلإ نينؤملاريمأ بتك اميفو

 اس رودلالاقابكل لإ قراجتتا» ةييراحتلاو قالا و ةتنابسشلاو ةناقألاو

 بيلص نامزلا بير ىلع روبص 0><-ىنناف تنا فيك ىنيلأست ناف
 «بيبح ءاسي وأ ٍداع تمشيف ةباك ىب ىرت نأ نلع زعي

 «ىرت الو» :هلوق اما

 سانّتلا هاري ال اهريغ و راصمالا ىف ًارضاح هنوك ع راصبالا نع ًابئاغ (جع) هنوكلف

 و ةّيرشع ىنثالارشعم انبهذم هيلعزقتسا لب ةريثك ثيداحا كلذب درو امك مهاريوهو

 .لااعت هللا ءاش نا «كارنو انارت ىتم» :ءاعدلا ةرابع حرش دنع هليصفت ئيجيس

 ةوفمسم ال1091 ايلا ةروسن ف نامت درا لق نط وخد ءاديسخت» لوفاق و

 «اهسيسح

 «نؤنخلا توّصلا سيسحلاو شسحلا» :امهريغ و حاحصلا ورينملا حابصملا ىفف

 نام لاق تشاو سسسللا ةكذللا معردم وز ىعاوقملا قيقا لاق

 .«(اهسيسح نوعمسي

 فصو هال كل ًاسيسح لاقي نا ةرابعلا قح ناكو ًاسيسحب قّلعتم (كل) :هلوقو
 لات هلزقا قاابك لاخلا عظوت ىف راسنق ىو كاك ىلا يوجع هنود قبال قمل :111

 .(ًاماما نيقتملل انلعجا



>26 

 هتيجان ىنعمو هريغو حابصملا ىف امك ةاجانم هاجان نم مساوهف «ىوجن» :هلوقاّمأو

 حضاو ىنعملاو اوّراست ىأ اوجانتو هترراس ىا

 اهتلص عم ىهو ةيردصم نأو هل ةلصو هب قلعتم ّىلعو مدقمربخ (زيزع) :هلوقاّمأو

 .سانلل ًاّيئرم كنوك مدعو قلخلا ىتيؤر لع قاشو ديدش ىارخؤم أدتبم
 :دنسملا باب ىف 'لوطملا ىف لاق هب مامتهالا ةرثكل انه مدقربخلا نأك :لوقا

 .«هقحتسي ام نمحرلا نم هيلع :وحن ملكتملا دنع مها هنوك دنسملا دقت ىضتقي اًممو»

 :دنزلا طقس ىف ءالعلاوبا لاقو

 جلس, .ماقألا دع :خ- لاب ميظع ملي نا ىرمعل ميظع

 و ىرت الو قلخلا ىرا نا :هلوق ىلع فطع ىوجن الو ًاسيسح كل عمسا ال :هلوقو
 كتناطب و كئاصخا ّنأ ىتح :لوقي ىعادلا َنأكفرسحت ةدايز عم ىلوالا ةلمجلل ديكأت هيف

 هبو ىفخلا توصلا ةغللا ىف سيسحلا ناف ًاَّرس كتبطاخمو كترايزب فرشتلا مه نكمي ال

 ةغللا بتك ىفو مهرارسأ مه اوجن وّرسلا ىوجنلاو ءاهسيسح نوعمسمي ال :ىلاعت هلوقرسف

 :ىوجنلا مسنالا و هترراس ىا هتيجان

 عامس مدع و هصخش ىرت ال و صخش توص عمست نأ سيسحلا :ىليجلا لاقو

 ّرّسلا عامس مدع دارملا و زاجم ىوجنلا

 ةدش نع ةيانك اذهو ًالاحراص مّدق اًملف ةفص تناكو ًاسيسحب قلعتم كل :هلوقو

 هترضحب فرشتلا ىلا سانلا ىديا لوصو مدعو ةبيغلا لاح ىف مامالا ءافتخا



 ىٌم كلاني الو ىولبلا نود كب طيحت نا نع زيزعا
 (ىوكشالل و جيجض

 :رعاّشلا لاق دروملا اذه لاثمأ ىف هب مامتهالا و ةيانعلا ةرثكلربخلا ميدقت َنأك

 اهديدج نامزلا لوط ىلع ىلبيس ةبيصم لكف اربص مشاه ىنب

 اهدولج نيثكانلا ىديأب ىّرغت مكتادرس ىرن نأ انيلع زيزع

 هب تطاتحاو نالفب ليخلا تطاحاو» :حاحصلا ىنف طاحا عراضم طيحت :هلوق

 .«هب تقدحا

 :(هن اوطاختأ قا ةياوق دخلا ونت قدح قف اننا لاق

 ضرالا نم ةعطق ىهو ةقيدح عمج ةجهب تاذ قئادح» :تادرفملا ىف بغارلا لاقو

 اوكا و ركود وبن اقوال لووهشو ةنيملا ف يملا ةقاوعا ىبنموع مز اب سأذ

 «ةقدحلا ةراداب اهيبشت هب اوطاحا

 نال ةلرفنم قلم ةليقفا طئادب هيلع ووك. اقسلا ةقروقلا و وربع عانضلا قو
 «طاحا ىااهم قدحا طئاخحلا

 نم م قدحت ىأ مهئارو نم هتوعد طيحن و ثيدحلا ىف» :برعلا ناسلو ةياهنلا ىفو

 نيطاعاو هطاص لاقي ىنارع عج
 .«اوطاحاو اوفاطا هب اوقدحاو هب اوقدح» :نيرحبلا عمجم ىفو

 و ءىشب زادتتسا ءىشث لك و رادتسا قدحاو ءىثلا هب قدح)» :برعلا ناسل ىفو

 «ضايب اهب قدحا دق ءادوس ةماش هيلع :لوقتو هب قدحا دقف هب هطاحا

 ع./ا١1
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 «اوطاحاو اوقدحاك هب اوفاطا نوقدحي هب اوقدح و» :سوماقلا ىفو

 فما هي دا 33 نذاف نال ىم ارطعاجلا اذا دي ا رقدعلا نقود يفاتلا قو

 «هّلك هبناوج نم / قدحا اذارمالاب طاحا و» :برعلا ناسل ىفو

 حرش ىف نيسمخ ا و ةيداحلا ةضورلا ىف ةفيحصلا حرش ىف ىندملا ناخيلع ديسلا لاقو

 ؛هّضن ام (ىنتكلهاف ىب تطاحاو ىنعقبوا ىتلا ىبونذ نم كيلا لصنتا و) :لقا هلوق

 لمعت هقورظل ان فراق ويدل اي روبتلا ةلكاحلا ءانيمحلا ىف: ةقيقج ةطانجلا قفا وو

 امههدحا :نيينعمل هتئيطخ هب تطاحاو :ىلاعت لاق امك ضرع امهو ةئيطنخلاو بنذلا ىف

 لمن ةرنتكلا نا قالا وفي طاختملا كو طيشلا "1 انك 'كانفاطلا كيفةةريتكلا لا
 هن نيالا نين وك ل في ناسنالا ودل ةظاحتا يلع نيس و ع اعاطلاب
 اجلا قرط نام هيام اها ترتب نر حلال نعل

 اذا ناسنالا نا كلذ و ةراعتسا غلبا هتئيطخ هب تطاحاو :ىلاعت هلوق ىف بغارلا لاقو

 بنذلا ىف قرتي لازي الف هنم مظعاوه امةدواعم ىلع هرجتسا هيلعّرمتساو ابنذ بكترا

 '.«هيطاعت نع حرخي نا هنكميالف هبلق ىلع عبطي ىتح

 عيب ايقادقتسسو لا هجاشللا لاق: تقنع غيم قم ايرت ننعم ىوكف

 هب اوفاطا ىا ىشلاب اوفح نم لخنب امهبناوج نم مهانفطع ىا» :نيرحبلا عمجم ىنف

 و هيلع نيريدتسم هب نيفيطم ىا '...شَرَعْلا ٍلْوَح َنِم َنيِفاَح َةَكْيَآلَمْلا ىَرَتَو :هلوق هنمو

 نوريدتسيو مهب نوفوطي ىا مهتحنجاب ةكئالملا ىنعي مهب ٌفحيفركذلا لها ثيدح ىف

 .«تاوهشلاب رانلا تفحو هراكملاب ةنجلا تفحو مهوح

 ايالبلا هتّقح و تايلبلا طسو عقو (جع) هنا مامالاب ىولبلا ةطاحا ىنعم اذه ىلعو

 و '(ةفوفحم ءالبلاب راد) :ايندلا ةفص ىف القل نينمؤملاريمأ لاق امك بناوجلا عيمج نم

 :ةرايعلا هةم اهم تارايقالا وشرخلا ف قيدلاوتةللا ريصعدلاف اه ءاقلا ينفان

 ١.رياض /7057/0.

 .١752اي 758 هبطخ ةغالبلا جهن .'"
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 موس دلج ءهبدن ىاعد حرش

 لاب ةرودك ةدم ىف اهبلغا تمرو اهنم بعصا نكمي ال بعص لاح ىف اهرثكا تقر»

 ةمادنو ميلا باذعو ةّصغل افرظ اهنم ءزج لك نوكي ةنمزا ىف لب لاب اهنمردكا دجوي ال

 ام ميمح اهقوف نم بصيو ميحج ران ةينابز اهيف نأ لك دقوت ةنكماو ةميظع ةرسحو

 فعاضي ملو ىملا دزي مل نيح ءىجي ملو ارّدكم ىلاب الو أرطقم هيف ىنيع سيل تقو ىضم
 :ةّيسرافلابرعاشلا لاق ام معن ىمغو ىّمه

 منيكن نم و ىرتشكنا الب منيب هكنادنج دوخ دركادركب
 .«(لاق امرخآ ىلا)

 و أولب هولبيرش واريخب هللا هالب» :رينملا حابصملا ىف ىمويفلا لاقف «ىولبلا» :هلوق اماو

 .«هلثم ةيلبلاو ىولبلاو مالس لثم ءالب مسالا و هنحتما ىنعمب |ءالتبا هالتباو فلالاب هالبا

 «دحاو ءالبلاو ىولبلا و ةّيلبلا» :حاحصلا ىفو

 نيملسملل ًاماماو نيدلل ًاظفاح ناك امل هنالف 90 مامالاب ىولبلا ةطاحا هجو اًماو

 قزم اننا ةينك زم ويغ رةوج و نسلتملاا ةريس فذلك لص وردومدلا اقلاع ناك ام لكف

 ةلطعم هتبيغ ىف باتكلا ماكحا نابريبخ تناو .مالسلا هيلع هملؤيو مامالا ىذؤي ناك

 هيلع لدي امك كلذ فلاخي ام ىري هّجوتي امنيا اك مامالاف ةكورتم تايدلاو دودحلاو
 رانيد نب هللادبع نع مهدانساب مهبتك ىف ةثالثلا خياشملا هلقن ىذلا فورعملا ثيدحلا

 وهو ًالارطف الو ىحضا نيملسملل ديع نم ام هللادبع اي :لاق :لاق 94:رفعج ىبا نع

 'مهريغ دي ىف مهقح نوري مهمال :لاق - ؟كلذ ملو :تلق ًانزح هيف دمحم لال دّدجي
 نينمؤملاريما هدج هيلا راشا ىذلاوه مهريغ دي ىف هنا مامالا هيلاراشا ىذلا قحلا اذهو

 ىئنانا اوئفكا و ىمحر اوعطق دق مهناف شيرق ىلع كيدعتسا ىنا مهللا :هلوقب هتبطخ ىف

 و هذخأت نا قحلا ىف نا الا :اولاق و ىريغ نم هب ىلوا تنك أقح ىتعزانم ىلع اوعمجاو
 ال و باذ الو دقار ىل سيل اذاف ترظنف ًافسأتم تم وا ًامومغمربصاف هعنمت نا قحلا ىف

 لع قرب ترجو ىانقلا لع تيقفلاو هلا وم نب تلتكت ىرب اه ال[ ضامن
 70/1 ج لئاسولاو (355 ص ةأرم ," ج .,/١/*؟ ىفاك) ىناثلا ثيدحلا رداونلا باب موصلا باتك ىفاكلارظنا ١.
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 «ىوكشالو جيجض ىتم كلانيالو ىولبلا فود كب طيحت نأ ىلع زيزعا

 رظنا رافشلازح نم بلقلل ملآو مقلعلا نمّرما ىلع ظيغلا مظك نم تربص و ىجَّسلا
 "ةغالبلا جمنو 'تاراغلا

 ةيقشقشلا ةبطخلا ىف مالسلا هيلع هلوق أضيا هريظنو
 :351 نينمؤملاريما بطخ نم راتخملا باب ىف ةغالبلا جبن ىف لِي ىضرلا لاق
 وفقدت نا ندا اهصمقت دنقل هنبا وانما قمرة مقلاواةفورتلل ىهرو هلا طخ نقولا

 نيطلا ىلا قري الو «ليسلا ىّتع ردحني ءىحرلا نم بطقلا لح اهنم ىلحت نا ملعيل هنا

 ربصا وا ءاّذج ديب لوصا نا نيب ترا تقفط و ًاحشك اهنع تيوطو ,ًابوث اهتود تلدسف

 قلي ىتح نمؤم اهيف حدكيو سيغَصلا اهيف بيشي و ريبكلا اهيف مرهم ءايمع ةيخط ىلع

 ىرا ءىجش قلحلا ىفو ىذق نيعلا ىف و تربصف ءىجحا اتاه ىلعربصلا نا تيأرف «هّبر

 .«(ةبطخلا) ابهن ىئارت

 جبنلا حرش ىف هي ىنارحبلا مثيم نبأ لاقو

 ىنا ديري ءايمع ةيخط ىلع ربصاو ا ءاذج ديب لوصا نا نيب ىئنترا تقفطف :هلوق»

 نم ىلع لوصا نا اما ضيقن ىفرط نيب هّدرأو ةفالخلارماريبدت ىفركفلا ليجا تلعج

 ءاذج ديبف مايقلا اًمارطخ نيمسقلا نيذه نم دحاو لك ىفو كرتا ناوا ىنود اهزاح
 و ؛ةدئاف ريغ نم نيملسملا ماظن شيوشت و سفنلاب ريرغتلا نم هيف املزئاجريغوهو

 مدعل ًامزلتسم ناك ال ديلا عطق نا ةهباشملا هجو ورصانلا مدعل ءاذبلا فصو راعتسا

 هرج ال كلذل اياهم ديؤللاو اطرضاتلا مدع ناك و: ةلوضلاو اب فرضتلا لغ ةردقلا

 مدعو اهطالدخاو رومالا سابتلا دهاشم. ل هربلا هيف كرتلا انتا ةرامتبشالا تنسخ

 كلذل راعتسا و ًاضيا ءالبلا و ةدشلا ةياغ ىف كلذ و لطابلا نع هديرجت و قح ا زبيمت
 ةجلظلا نأ ةياغلا ةحورو لوقسلل سوس لكنا هز اهتمت وهو ةيقلنلا لفل ىنادعلالا

 و قح ا زييمتل اهعم ىدتمهي ال انههرومالا طالتخا كلذك بولطملل اهيف ىدتب ال امك

 ا نمعالا نافةراعتلا محو لع اننا ندعلا_ ةيحطلا فضووبدللا لا كولسلا ةينك

 ١ ص7508.76١.

 ". هبطخ  7١17يا 7١1١يا1؟7١7.
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 ةدش نع ىّبك ّمث هموزل و قحلل اهيف ىدت ال ةملظلا هذه كلذك هبلاطمل ىدتبهيل نكي مل

 فاصواب كلذ ةدم لوطو لاوحالا ماظتنا مدع ببسب قلخلا ةاساقمو طالتخالا كلذ

 ىبديتحملا نموا نأ كلاقلاوريغضلا ايف: يشي هنا قاكا وريكلا ابنف مريجدلا اهيخا

 و هّبر قلي ىتح اهيف حدكيو دئادش طالتخالا كلذ نم ىساقي هنع بذلاو قحلا موزل

 للا كلذ نعبرانشا مث . تو تح هيلا لصيالف هقح ىلا لوصولا ق دهتجو بأدي ليق
 نا تيأرف هلوقبرمالا اذه ىف مايقلا كرتوربصلاوه و ىناثلا مسقلا رايتخا ىف هيأر حجرت
 دوصقم ناك ال هنافرهاظ حيجرتلا هجوو مالسالا ماظنب قيلاو ىجحا اتاه ىلعربصلا

 و ميقتسملا نوناقلا ىلع هدعاوق ءارجاو نيدلا ةماقاوه انا ةسفانملا هذه نم 4! ىلع

 و نيعمجا مهيلع هللا تاولص نيعراشلا تالاقم نم دوصقملاوه امك قلخلا روما ماظن

 هيفف كلذ عمو هب مايقلارمثت الر صان ريغب ةمامالا ىف هيسفانمل هتبراحت و هتلوص تناك

 م ضغ مالسالاو ًاصوصخ مهنيب نتفلا ناروثو مهتملك قرفتو نيملسملا روما باعشنا

 نوكرتتملا مادخلاو نوققالملا ميبقو هتزالح امسي 2و قلشللا تك بولاق: ىف هيض خو
 و برحلا ةراثا لاوحالا هذه ةظحالم عم هنكمي مل مرجال راطقالا لك نم ةوقلا ةياغ ىف

 ةمواقملا كرتوربصلا اّماو ءهتبراحم و هتكرحب هل دوصقموه ام ّدض ىلا كلذ ءادال ةعزانملا

 ناكلرمألا اذهل مئاقلاوه ناكول هناو نيدلا لالتخا نم هركذ ام هيأ, بسحب هيف ناك نآو

 عزانول لصحي ناك ىذلا لالتتخالا ىلا ةبسنلاب لقا هنا الا لمكا هماوقو ّمتا هب هماظتنا

 ىذق نيعلا ىفو تربصف هلوق ضعب نم نوهاّرشلا ضعبو هبلط ىف ماقورمالا اذه ىف

 نيفلا وب قداتلا نم رفا ان هننش ندع ارادك نال وب لاستلا واول صتقا ىادللا و

 ني ل واللا وسم اك ل ل د نب ع بح

 :هصن ام «زنع ةطفع نم ىدنع نوها هذه مكايند متيفل الو» :هلوق حرش ىف أضيا لاقو

 سيل اهيف ةرمالا ىلع صرحلاو اهل هبلط ناّآلا ةميق هدنع اهو ايندلل بلاط هنا هنم مهفيو»

 .«ءاملعلا ىلع ذوخأملا لدعلا نوناق ىلع مهروما ءارجاو قلخلا ماظن نم انركذ امل لب ىه اهمال

 ىف قدص امك ثرالا ظفل هيلع قدصيو ةفالخلا بصنم دارا ليق بهن ارت ىرا هلوق

 .ىكنس باج 40 ص ١.
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 ىف ىبصنم و ىملع ثري دارا هناف بوقعي لآ نم ىنثري 4 ايركز نع ةياكح ىلاعت هلوق
 ٠.«كلذ ىلع ًاقداص ثاريملا مسا ناكف ةوبنلا

 :لاق اميف ؟ عبنلا متقن ديدملا ىا نيا لاقو

 قلحلا ىف هلوق و ءدمزالاربصي امك ضضم ىلع تربص ىا ىذق نيعلا ىفو هلوق»

 ىرا هلوق «قننخلا دباكي وهفرماب صغ نمربصي امك ىا قلحلا ىف ضرتعي اموهو ىجش
 .«لاملا نم ثوروملاوهو ثارتلاب ةفالخلا نع ىنك ابهن ثارت

 رشن نم هتفيظووه امب مقي مو هقحب ذخأي ملورهظي ملام اف مامالا نا انركذ اًمترهظف
 الا فوم وهن هساتعي انبوب ل ظابلا ةلازا و. ىلا ةةنماقا موتنا ءارجاا و. ءاكتنخلا

 .اهب اطاحم و ىولبلاب افنتكم هنوك هجووه اذهو هنايبّرم ىذلا

 ١. ص٠١ 5

 ص ١ج .؟  6١ىدلج تسيب باج .رصم ميدق باح ١/1617.



 تنا ىسفنب .اّنم لخي مل بّيغم نم تنا ىسفنب»

 (قئاش) قئات ةّينما تنأ ىسفنب ءاّمع حزن ام حزان نم

 .«انحن أركذ هنمومو نمؤم نم (ىئمتي ”ي) ئمت

 ىف اهضوفخم و ىهو ةّينايب تارقفلا نم ىلي اميفو انه تارقفلا هذه ىف نم ةظفلو

 رهش عادو ءاعد ىف مالسلا هيلع داجسلا لوق ريظن تنا نم لاحلا ىلع بصن عضوم
 ...لامعالا هيف ترشنو لامالا هيف تبرقرهش نم كيلع مالسلا :ناضمر

 '«ىمحلاو ءاقولا كل ىسفنو ىماو تنا ىباب» :هلوق حرش ىف ءابلا ىلع مالكلا مدقتو

 طاقسا دعب حزن نع فيحصتوهو «انع حزني حزان نم» داعملا داز خسن ضعب ىفو
 حان ف سحر :يلق نافا»»لاق ث نمو ادكح قايدلولا ةهنش تقاكؤ دلزا ندم

 وه امك صخشلا نع دعبلا ّناف تمعز ام ىلع ةّيبوبحملا أشنم نوكي ىتح انع حزني
 .ارهاظ هيف نسحال حزنلا ىنعم

 نم ىا ىناونعلا فصولاب اّنع دعبلا نافريخالا ديقلا ىلا ًاضيا هيفرظنلا ّلعلو :تلق
 ثيح نم هترايز كردل انتّيلباق مدعو هتمدخب فرشتلل اندادعتسا مدعل نحن نحن ثيح

 عيمج ىف هرظن نا ةهج نم ةّيبوبحملا أشنمو نسحلا مامت هللا ىف ًاضغبو هللا ىف ًأدعب هنوك
 «هناحبس هللا اضر ددصب تانكسلاو تاكرحلاو تالاحلا

 :لاق مث نمو ىليجلا ةخسن تناك اذكو

 حزني هلوق لدب تناك هنكل «امزا دنكيم ىرود هك ىديعب نآوت نم ناج دابوت ىادف»

 .فلؤملا تابوتكم نم انيدياب ام ىف ةلمحلا هذه حرش دجوي مل.١
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 «انلاح ىلع علطم وه ىا انع دعبي ال» :لاق مث شماهلا ىف هركذف «حزن ام» :ةخسن ىف انع

 نالفب حزن دقو حيزانم موقو حزان دلبو تدعب ًاحوزن رادلا تحزنو» :حاحصلا ىفو

 :ىعمصالا دشناو ةديعب ةبيغ هرايد نع دعب اذإ
 ريشب وأ عن هب نجي اموي دبال هب حزني نم و

 .«دعبب ىا اذك نم حزتنمب تنا لوقتو

 اهمّدقت اّمع ىرخا ةرابع لب ىنعملا ةبيرق ةرقفلا هذهو

 «ىّنَق قئات ةينما»:هلوق اما

 ةغللا هدعاست آل نكل قئاش «قئاتا) لدب اهغيأر ىلا بتكلا ىف

 ءىثلا ىنقاش :لاقي ءىشلا ىلا سفنلا عازن قايتشالا و قوشلا» :حاحصلا ىنف

 «كقوش جّيه اذا تقوشتف ىنقوش و قوشم اناو قئاش وهف ىنقوشي

 اهبح ىنقاش دق و قاوشا عمج ىوهلا ةككح و سفنلا عازن قوشلا» :سوماقلا ىفو
 «ىنجاه

 :هيللَر ديبل لاق قوشم كلذو قئاشوهف «اهبح ىنقاش دقو» :هلوق حرش ىف ىديبزلا لاقو

 «اهمايخ ّرصت انطق اوسّتكتف اولّمحت نيح ىحلا نعظ كتقاش

 نم قاتشملا ىنعم ةدارا نكمي ال كلذ ىلع و .نييوغللارئاس كلذ لثمب حرص و

 ىف قوتي هيلا قات :مهوق نم تفحص و نيشلا لدب ءاتلاب ةملكلا نا نظاو .قئاشلا
 قاوت ءرملا :لثملا ىف لاقي تقاتشا ىا ًاناقوتو قوت ءىشلا ىلا ىسفن تقات» :حاحصلا

 .«لني ملام ىلا

 و تقاتشا ًاناقوت و ًاقوؤت و ًاقوت قوتت ءىشلا ىلا هسفن تقات» :رينملا حابصملا ىفو

 «ةقاتشم ىا ةقاوتو ةقئات سفن و هيلا تعزان

 ىلا نوقئاتلا نحنف ىأي اميف ءاعدلا ةرابع كلذ ىلع لديو امهريغ كلذ لثمي حرصو

 .ٍدحأ نم هيف دّدرت نود نم خسنلا ىف عقو امك كّيِلو

 نكمو فود ءاربلا فرح و ىداشةتاروا لاخلا ليغ توضتن ةيقخلا نارهازلاو



 نفد

 موس دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 ةنيرق و ةّينمأ نم تنا ىسفنب :ريدقتلا نوكي و خسنلا نم تطقس نم ةظفل نوكت نا

 اهتاوخا نع ثحبلاك اهنع ثحبلا نوكي اذه ىلعو هيلع لدت قايسلا

 ىف نكلو نم نودب نيرئازلا ةيده ةخسن ىف (قئاش ةينما نم) هلوق» :ىنايدلولا لاق

 ,نقتاو طبضاوهو اهعم داعملا داز

 ضام لعف انحو اركذ ةلمجو (قئاتلل) قئاشلل ةفص ةينايب هيف نم نمؤم نم هلوق

 بيترتلل ءافلا و ةركنلا مكح ىف ةلمجلا و نيتركن امهنوكل ةنمؤملاو نمؤملل ةفص ىنثم

 «نينحلا ببسركذلا ّنأ ثيح نم ةيببسلا عم وا درجملا

 نود نم ًازييم اَماو ًالاح اما ةينما نوكي نم دوجو مدع نم خسنلا بلاغ ىف ام ىلعف

 :زيمتلا باب ىف حيرصتلا ىف هب دهشتسملارعاشلا لوق ىف امك نم
 عارذلا بحر فانكالا أطّم سس نمد كا ان ادكسام

 .هنع ةفوذحم ٍزئنيح نم نوكتف

 نرد كسلا لاقرب قالا اهي ةلرعتا ةمقلا ورم برغلا نابل ىف ةقيفألا اناا
 1مل اهنا ايعنلا يق يتلا ايو ويعكس ولا لاق لطف لع هك دقق لال[ فحل
 تقسم نانا و ءانلا #ةديعم نانا وسما واةلوففا:ليع ةيينا لاقيو نوم اهعنججو ذهن لع
 نيد ىنايغلارعا :ةيعتضالاو ةئنقالا عمل ىعئاطا ورع لا ويف انا وبقاأ لانو انك

 جئاوحلا ىف بّرلل لاؤسلا ىنمتلاو :لاق نوكي ال امبو نوكي امب سفنلا ثيدح ىنمتلا :ىحي

 :ريثالا نبا لاقرثكيلف ةياور ىفو ءهّبر لأسي اًنافرثكتسيلف مكدحا ىّبَت اذا :ثيدحلا ىفو

 لاو: وركب ذل اسر نوكر انج سنقنلا كيدج و هنق نو )ل رزالا رص ونا ملا
 ءىششلا تينمت :ركبوبا ةعساو هنئازخ وريثك هللا لضف نافرثكيلف هلضفو هجئاوح هللا لأس اذا

 تّينمو ىشلا تينت لوقت :ىرهوجلا .ردقلاوهو ىنملا نم ّىلاريصي نا تببحاو هترّدق ىأ

 .«(خلا) ةينمالاو ةينُملاو ةينملا ىهو هبو هايا هانمو هدارا ءىشلا ىّبمتو ةينمق ىريغ

 دق كلؤو انيق نريويضتو: نقلا قرد جر يدم قدعلا رم تدادرتقلا 4: يازلا لاقاو

 نع هرثكا ناك امل نكل لصالا ىلع ءانب و ةّيور نع نوكي و نظو نيمخن نع نوكي

 اه فاست ه1: لاقدل فقع ل اهروصت يشل رتكأك كلبا هل: ىنكلا ران نيب
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 نقلا ىف نم: نيقلا قاةلعالللا نوضلا ةينقالا وا دبا هقوتمت الو هولا اونيقف رت

 حصف بذكلل ًادبملاك ىنمتلاراص ظفللاب هدارياو هل ةقيقح ال امروصت بذكلا ناك الو

 ذنم تينمت الو تينغت ام نامثع نع ىور ام كلذ ىلعو ىنمتلاب بذكلا نعرّبعي نا

 و ايذلك الا هانغم دهام لاك كاما لا :ياتكلا نوملعي ال نوتنا بو لوقو تملتا

 نع رم قنعملا ةفرعم الب ةوالكلا قا فيفتي نم ةفرعملا نع ةدرغ ةوالخاإلا وربك لاق

 الو لوسر نم كلبق نم انلسرا امو :هلوق و ,نيمختلا ىلع اهتينمت ةينمأ ىرجم اهبحاص

 نع نوكي امك ىنمتلا نا مّدقت دقف هتوالت ىف ىا هتّينما ىف ناطيشلا تلا ىنمت اذا آلا ىن

 ردابي ناك ام ًاريثك ُهيَْي ىنلا ناك امل و ٍلصا ىلع ءانبو ةّيور نع نوكي دقف نظو نيمخت
 كرمت الو آلا ...نآرقلاب لجعتال :هل ليق ىتح هبلق ىلع نيمالا حورلا هب لزن ام ىلا
 ىف هلثم ىلع اطلست ناطيشلل نا هبنو ًاينمت كلذ ىلع هتوالت ىمس هب لجعتل كناسل هب

 امب ةّينما ىل تلعج اذك ىنتّينم و ناطيشلا نم ةلجعلا نا نّيب ثيح نم كلذو هتينما
 (ببدنلاو ميتلدقا و هةقع اربع لاه لاقى تيبش

 نم اهريغ ىفو ةحّحصملا خسّتلا نم ةّدع ىف تيأر امك ىضاملا ةغيصب «ىّتبمت» :هلوق

 هانعم ىضمو عراضملا ةغيصب «ىنمتي» :ةلوادتملا خسنلا

 اهلبق روكذملا ىئمتملا قئاتلا نّيِبي ةينايب نم «ةنمؤم و نمؤم نم» :هلوق

 نم دحاو لك َنأكف ىثنالا ىلعركذلل بيلغت هيفو ةنمؤمو نمؤمل ةفص «اركذ» :هلوق
 .بيلغتلا نبموه امكركذمريمضلا ىعجرم

 لاق عجسلاو ةلصافلل ةياعر فذح امناو ةّينمالا ىلاريمضلا عجري ىتح اهانمت هلصاو

 امو كبر كعدو ام» :ىلاعت هلوقريسفت ىف ("8/8 ص ٠١. ج) نايبتلا ىف ة#. ةفئاطلا خيش

 نالو هيلع مالكلا ةلالدل فاكلا فذحف كالق ام :ريدقتلاو ضغبا ىلق ىنعمو» :«ىلق

 ىف فاكلا نال (ىنغاف)و (ىدهف)و (ىواف) هلثمو اهنيب فلاخي ملف ءايلاب ىتألا سوؤر

 «هانلق امل ةفوذحم كلذ عيمج

 نايبلا عمج ف ىبربطلا هوذح اذحو
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 نم هفذحك ىلق نمريمضلا فذح» :ةيالاريسفت ىف فاشكلا ىف ىرشخزلا لاقو

 ىدهف ىوأف هوحن و هتاركاذلاو ديري تاركاذلاو اريثك هللا نيركاذلاو» :هلوق ىف تاركاذلا

 «فوذحملا روهظل ىظفل راصتخاوهو ىنغاف

 ىف ىذلا عبارلا بابلا ىف ىنيوزقلا بيطنحلا لوق حرش ىف لوطملا ىف نازاتفتلا لاقو
 :(1600 ص) ىناعملا يف نم لعفلا تاقلعتم لاوحا

 ةياعرلل اما و (لاق نا ىلا) ماهالا دعب نايبلل اما (لوعفملا فذح ىأ) فذحلا ٌّمث»

 «ىلق امو كتر كعّدو ام 4َجَساَذِإلَيْللاَو © َجّضلاَو :ىلاعت هلوق> وحن ةلصافلا ىلع

 1 :هّصن ام

 عمتجي نأ ىف عانتما الو فلألا ىلع ىتآلا لصاوف ّنأل لوعفملا فذحف كالق ام ىأ»

 راصتخال هنا :انهه فاّشكلا بحاص ركذ اذلو ةروكذملا ضارغألا نم ةّدع دحاو لاثم ىف

 «هتاركاّذلا و ىأ تاركاذلا و ًاريثك هللا نيركاّذلا و لثم فوذحملا روهظل ىظفل

 ةرابعلا هذهب نيهجولا ىل ريق ليزنتلا راونأ ىف ىواضيبلا لاق 3 نمو :لوقأ

 ًةاعارم و لبق نم هركذب ًءانغتسا لوعفملا فذح و كضغبأ امو ىأ .ىلق امو»

 « لصاوفلل

 ىواف هوحن و ؛تاركاذلا نم فذح امك ىلق نمريمضلا فذح و» :عماجلا عماوج ىفو

 «مولعم فوذحملا ّنأل ىظفل راصتخاوهو ىنغأف ءىدهف

 فاكلا فذح ىفو كالق امو ديري :ءاّرفلا لاق» :بيغلا حيتافم ىف ئزارلارخفلا لاقو

 ءايلاب تاْيآألا سوؤر نالو كعّدو ىف لوالا فاكلاب اءافتكا فاكلا تفذح :اهدحأ :هوجو

 «فاكلا فذح لصاوفلا قافتا بجواف

 فاكو :هّصنام «ىنغاف ًالئاع كدجوو» ةياريسفت دعب هريسفت ىف هلي حوتفلاوبا لاقو

 كادهو كاوآف دشاب نينجريدقتو تايأرب تماقتسا ىارب دنكفيب لاعفا نيازا باطخ

 «تسين سبتلم ىنعم هك ىنعم حوضو ىارب دنكفيب اهفاك نيا كانغاو

 ١. .ىحضلا ١و5.
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 ةفورعم اهيف بيترتلا ىلع ةلالدلاو ةقباسلا ىلع ةقحاللا ةلمجلل ةفطاع هيف ءافلاو

 .«لاصتاب بيترتلل ءافلاو» :كلام نبا لاق ةروهشم

 :هّصن ام ةفطاعلا ءاف ىنعم ىف ءافلا فرح ىف لؤالا بابلا ىف ىنغملا ىف ماشه نبا لاقو

 كلذو :لاقو ةّيببسلا ثلاثلاو بيقعتلا ىناثلاو بيترتلا اهدحا روما ةئالث ديفتو»

 .«(لاق امرخآ ىلا) هيلع ىضقف ىسوم هزكوف لؤالاف ةفصو ةلمج ةفطاعلا ىف بلاغ

 و كالق نم لوعفملا فذح و ضغبلا ىلقلا و» :نآرقلا بئارغ ىف ىروباشينلا لاقو

 .«لاقملا وا لاحلا ةنيرق ةلالد عم ةلصافلل كانغاو كاده و كاوآ

 ىنعملاو ظفللا ىلا ًارظن كاركذ وا اهاركذ ىا فوذحم لوعفملاو

 امهركذ دعب ناروكذملا ةئنمؤملاو نمؤملا نحب ىأ بيترتلل ةديفم ءافلا «اًنحف» :هلوق

 هيلا اميتباما

 قاتشا ًانينح هيلا نح نم «اّنحف» :هلوق

 ناح وهف ًانينح حي هيلا نح :هنم لوقت سفنلا ناقوتو قوّشلا :نينحلا » :حاحصلا ىف

 بتك ىف هب حّرصم هلثم فذح وركذ امل كيلاوا اهيلا ىأ عجسلل ةياعر فوذحم هتلصف

 .ثيدحلا و نارقلا ىف عوقولاريثك و بدذالا

 بئاغلا مهماما ىلا نينمؤملا نينحو تارقفلا هذه ىلع ةلاّدلا ثيداحالا نم ًائيشركذنلف

 :(ثلاثلا ثيدحلا) 'ةبيغلا ىف باب ىف ةّجحلا باتك ىف ىفاكلا ىف ىنيلكلا مالسالا ةقث لاق

 نع رواسملا نب دّمحم نع نارجن ىبا نبا نع دّمحم نب دمحا نع ىبحي نب دّمح»

 مكماما َنييغيل هللاو اما هيونتلا و مكايا :لوقي الإ هللا دبع ابا تعم :لاقرمع نب لضفملا

 هيلع نعمدتل و كلس داو ىاب كله لتق تام لاقي ىتح نصحمتلو مكرهد نم ًانينس
 هقاثيم هللا ذخا نم ًالاوجني الفرحبلا جاوما ىف نفَسلا أفكت امك نافكتلو نينمؤملا نويع

 نم ّىا ىردي ال ةهبتشم ةيار ةرشع اتنثا نعفرتل و هنم حورب هدياو ناميالا هبلق ىف بتكو

 اي :لاقف ةفّصلا ىف ةلخاد سم ىلارظنف :لاق - ؟عنصن فيكف :تلق مث تيكبف :لاق ا

 ١.ج١/552.
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 '«سمشلا هذه نم نيبا انرمال هّللاو :لاقف .معن :تلق - ؟سمشلا هذه ىرت هللادبع ابا

 ١١( ثيدحلا) بابلا اذه ىف هلثم لقنو

 الا قداصلا هبربخا اميف نيئثالثلاو ثلاثلا ىف '"نيدلا لامك ىف هل قودصلا لاقو

 :ةبيغلا عوقو نم

 زارع وردللا نبع ني دعب اظالحت لاق انيدح ألا ىضر:نينبملا ندعو نا افحو

 و ىسيع نب دّمحم نب دمحا انثدح :اولاق ًاعيمج سيردا نب دمحاو ىريمحلارفعج نب

 دعس نبرماع نب هللادبعو رابجلادبع نب دّمحم و باطخلا ىبا نب نيسحلا نب دّمح

 ىعبملارمع نب لضفملا نع رواسملا نب دّمحم نع نارجن ىبا نب نمحرلادبع نع ىرعشالا
 .«(ثيدحلا) هيونتلا و مكايا :لوقي هتعمس :لاق ا هللادبع ىبا نع

 نب دّمح» :ةرابعلا هذهب الي مامالا ةبيغ باب ىف " ةبيغلا باتك ىف هي ىنامعنلا هلقنو

 انثدح :لاق ًاعيمج ىريمحلارفعج نب هللادبعو كلام نب دمحم نبرفعج انثدح :لاق مامه

 ًاعيمج ىنابصقلارماع نب هللادبعو ىسيع نب دمحم و باطنلا ىبا نب نيسحلا نب دمحم

 فقعجلارمع نب لضفملا نع رواسم نب (دمحم)ورمع نع نارجن ىب نِج نامحرلادبع نع

 (ثيدحلا) مكايا :لوقي 8 هللادبع ابا ىنعي خيشلا تعمس :لاق

 نع ميركلادبع نع دمحم نب دمحا نع ىبحي نب دمحم نع ىنيلكلا بوقعي نب دمحم

 .«هلثمركذ ورمع نب لضفملا نع رواسم نب دمحم نع نارجن ىبا نب نمحرلادبع

 :لاق سنوي نب هللادبع نب دحاولادبع انربخا» :نيثيدحلا نيذه لبق ضيا لاقو

 (نسحلا) نيسحلا نع ىريمحلا ىلع نب دمحا نع ىرهزلا حابر نب دمحم نب دما انثدح

 ىنثدح لاق ماصع نب دّمحم نع ىمعثنخلا (ورمع) رمع نب ميركلادبع نع بويا نب

 مكايا :انل لاقف ىريغ ىعمو هسلجم ىف 3 هللادبع ىبا دنع تنك :لاقرمع نب لضفملا

 و مكايا هللادبع ابا اي :ىل لاقف ىريغ ديري هارا تنكو الغ مثاقلا مساب ىنعي هيونتلاو

 .؟؟١/1ج ١.
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 قئات ةّينما تنا ىسفنب ءاّمع حزن ام حزان نم تنا ىسفنب ءاّنم لخي مل بّيغم نم تنأ ىسفنبا

 و كلس داو ىاب كلهوا تام :لاقي ىتح َنلمخيل ورهدلا نم أتبس َنبيغيل هللاو هيونتلا
 .«(ثيدحلا) ىتحرحبلا جاوما ىف ةنيفسلا ءٌقكتك نأفكيلو نينمؤملا نيعا هيلع نضيفتل

 ':ةبيغلا باتك ىف هلي ةفئاطلا خيش لاقو

 ىبا نبا نع ناذاش نب لضفلا نع ةبيتق نب دّمحم نب ىلع نع سيردا نب دمحا»

 مكايا :لوقي ٍذ9 هللادبع ابا تعمس :لاقرمع نب لضفملا نع رواسم نب ورمع نع نارجن
 '.«(ثيدحلا) هيونتلاو

 ص) اليا مئاقلا جيورخ موي باب ىف راحبلا نمر شع ثلاثلا ىف هي ىسلجملا هلقنو

 و عجارف هل نايب عم ىسوطلل ةبيغلاو ىنامعنلل ةبيغلا و نيدلا لامك و ىفاكلا نع (17*

 عجارف " لوقعلا ةارم ىف ثيدحلل اضيآ انايب دروا

 ىلع صنلا ىف ةقاءاضرلا نع ىور ام باب ىف 'نيدلا لامك ىف هي قودصلا لاقو

 نيثالثلا و سماخلا بابلا ىف ؛رابخالا نويعو قا مكاقلا

 قافدغلا لله ني دنت نع ضريمتللا رفطح نيبددلاا ريع اوقف: لاق: هلق ىلا انفاتخا)

 نم دبال :ىل لاق :لاق ايل اضرلا ىسوم نب ىلع نسحلا ىبا نع بوبحم نب نسحلا نع
 نم ثلاثلا ةعيشلا نادقف دنع كلذو ةجيلوو ةناطب لك اهيف طقسي مليص ءاّمص ةنتف

 و نارح و ىّرح لكو ضزالا لهاو ءامسلا لها هيلع ىكبي (ظ ىدلو نم عبارلا) ىدلو

 .نافط و نيزح لك

 هيلع 1# نارمع نب ىسوم هيبشو ىهيبشو ُةْيََي ىدج ىمس ىماو ىباب :الغ لاق مث

 نيم مك ءامجتلا وب ندرألا له هدقنل ورك نقلا ءاع ءاعيق ديكر رونا بربع

 مهب ىنأك نيعملا ءاملا نادقف دنع نيزح ناّرح ناريح فسأتم نمؤم نم مكو ةنمؤم ىرح

 نينمؤملا ىلع ةمحر نوكي برق نم عمسي امك دعب نم عمسي ءادن اودون دق اوناك ام سيأ

 .مق باج 77017 وزيربت باج 5١5 ص ١.
 اها واعز ديدح يااا نوعا
 .ديدح باج ”07/* دلح ."

 .737/صض؟

 05 خ75 7577
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 موس دلج ءهبدن ىاعد حرش

 «نيرفاكلا ىلع ًاباذعو

 :ةرابعلا هذهب نيتبيغ مكاقلل نا باب ىف 'ةبيغلا باتك ىف ىنامعنلا ثيدحلا اذه لقنو

 رفعج نب هللادبعو (ذادنبام)رادنبام نب دما انثّدح :لاق مامه نب دّمحم انثدحو»

 :لاق دارزلا بوبحم نب نسحلا انثدح :لاق (لاله) ليله نب دما انثدح ؛لاق ىريمحلا
 .«(هرخآ ىف ةدايز عم ثيدحلا) ةنتف نوكيس هنا نسح اي :الغا اضرلا لاق

 :ةرابعلا هذهب روهظلا مثالع نم ىور ام باب ىف 'ةبيغلا باتك ىف خيشلا هلقنو

 نع ىريمحلارفعج نب هللادبع و ىوتيزلا ىلع نب نسحلا نع هللادبع نب دعس»

 ثيدح ىف اللا اضرلا نسحلا ىلا نع بوبحم نب نسحلا نع ىناتربعلا لاله نب دمحا
 اهيف طقسي مليص ءامص ةنتف نم دبال :لاق هنأ ةجاحلا عضوم هنم انرصتخا ليوط هل
 .«(هرخآ ىف ةدايز عم ثيدحلا)

 و ىنامعنلا نع هجورخ موي باب ىف ”راحبلا نمرشع ثلاث ىف هي ىسلجملا هلقنو

 :ىيرطلا خيل

 ةا بلاط ىبا نب ىلع نينؤملاريما نع ىور ام باب ىف 'رثالا ةيافك ىفزازخلا لاقو
 :| ةمتالا ىلع صوصنلا ىف

 دعا هيلا دعبع بلالطولا قدح لاقل | دهع ىددتتم هيدا هللا دعما افيغلاو

 نب هللادبع انثدح :لاق قورسم نب دّمحم نب دمحا انثدح :لاق ىرابنالاريصن نب بوقعي نب
 دع اسحاق ةنيبع نب نايقس انقالحي» لاق نمهسلا هاير نم دك |دقزدع لاق يعش

 كرابت هّللا لاق :لوقي ُةيقَيي هللا لوسر تعم مالسلا هيلع نينمؤملاريما لاق :لاق ةّيفنحلا نب

 و ةّرب اهسفن ىف ةيعرلا تناك ناو ىّنم سيل ماما ةعاطب تناد ةيعر لك نبذعال :ىلاعتو

 ”ةنفنال وة ري ربت ةدع أ تلك ناو للا مان ةالظر ضد و ةنيعر لك نتغول
 تناو ىملس كملس و ىبرح كبرح ىدعب ةفيلخلا و مامالا تنا ىلع اي :لاق مث

 18١. ص ديدج باج .نارهط باج 16 ص ١.
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 قئات ةّينما تنا ىسفنب ءاّنع حزن ام حزان نم تنا ىسفنب ءاّنم لخي مل بّيغم نم تنأ ىسفنب»

 قلخي ملانا الولو ءايبثالا ديس اناف نورهطملا ةّمثالا كتيرذ نمو ىتنبا جوز و ىطبسوبا

 ما لضفا نحنف هللا لوسر اي :تلق :لاق .ةكئالملا الو ءايبنالا الورانلا الو ةئجلا هللا

 هكدا نهري وب ضلالا سب لعل ةقلش ربع نك لعااز ةناقدع ةكرشلا

 هللا اوفرع انبف هديحوتو هللا ةفرعم ىلا مهانقبس دقو مهنم ًاريخ نوكن ال فيكو نيبرقملا
 ىخا تناو كنم اناو ىنم تنا ىلع اي .هللا ةفرعم ىلا ليبسلا اودتها انبو هللا اودبع انبو

 مليص ءامص ةنتف ىدعب نوكتسو موق رودص ىف نئاغض كل ترهظ تم اذاف ىريزوو

 نم عباسلا دلو نم سمانلا كتعيش نادقف دنع كلذو ةناطب و ةجيلو ّلك اهيف طقسي

 ناريح فهلتم فسأتم ةنمؤم و نمؤم نم مكف ءامسلاو ضزالا لها هدقفل نزحت كدلو

 نب ىسوم هيبشو ىهيبشو ىّيمس ىَّماو ىباب :لاقف هسأر عفر مث أّيلم قرطا مث هدقف دنع

 سيآ مهب ىنأك سدقلا عاعش نم دقوتيرونلا بيبالج :لاقوارونلا بويج هيلع نارمع

 ىلع ةمحر نوكي برقلا ىف نم هعمسي امك دعبلا ىف نم هعمسي ءادنب ىدون اوناك نم
 اهَوا بجر ىف تاوصا ةئالث لاق ؟ءادنلا كلذ امو :تلق نيقفانملا ىلع ًاباذعو نينمؤملا

 سمشلا نرق عم ًازراب ًاندب نوري ثلاثلا ةفزآلا تفزا :ىناثلا نيملاظلا ىلع هللا ةنعل الا

 دنعف نيملاظلا كاله هيف لع ىلا هبسني ىتح نالف نب نالف ثعب دق هللا نا الا :ىداني

 مكف هللالوسر اي :تلق .مهبولق ظيغ بهذيو مهرودص هللا ئقشيو جرفلا قأي كلذ

 مهمئاق عساتلاو ةعست نيسحلا دعب :لاق ةّمئالا نم ىدعب نوكي

 ىف هيَ هللا لوسر نع درو ام باب ىف راحبلا نمرشع ثلاث ىف هني ىسلجملا هلقنو

 :ًالئاق زازخلا نع (جع)مئاقلا

 ةيفنحلا نب دمحم نعرشع ىنئالا ىلع صوصنلا باب ىف مدقتملا دانسالابرثالا ةيافك
 (ثيدحلا) ىنم تنا ىلع اي :لاق هنا ُهَْْي ىبنلا نع نينمؤملاريما نع

 ةفصوا لاح كدلو نم هلوقو دالوالا عباس ال ةنمالا عباس ىا عباسلا دلو نم نايب»

 .«سماخلل

 :/ قايدلولا لاق
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 موس دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 ىلا جاتحملا امناو ةيدفتلل ءابلا نأ قباَسلا ىفّرم دق .«بّيغم نم تنأ ىسفنب» :هلوق»

 ةّيديرجت اهنوك مّهوتي امبرفةّيئادتباوا ةّيديرجت هلاثمأ و «بّيغم نم» ىف «نم» نوك نايبلا

 عزتني نأ صيخلتلا ىف هلاق ام ىلعوهو ًادسأ ديزبوا ديز نم تيقل :ىف ةّيديرجتلا ءابلاك
 ريغو ميمح قيدص نالف نم ىل :مهوقوحن هيف اهامكل ةغلابم اهيف هلثم ةفص ىذرمأ نم
 ماهت لب دسالا فاصوأر هظأ ىه ىتلا ةعاجشلا ةفص ديز نم عزتنا دقف ةلثمالا نم كلذ

 نالف نم عزتني دق كلذكو ًأدسأ ىتل دق ًاعاجش قل نم قأكف ًأءاعدا ةّيدسألا كالم
 رعش ليبق نم ةفصلا هذه نع قيدصلابريبعتلا حصوآلثم ةقادصلا ىهو هفاصوارهظأ

 ىلع ال هنم عزتنملا ىلع ديرجتلا دراوم ىف ةّيديرجتلا نم لوخد لومعملا نكلو اذهرعاش

 ديرجتلا باب نم هنوك مدعرهاظلاف عزتنملاوهو بّيغملا ىلع لخد دق ماقملا ىنف عزتنملا
 ةبسنلا نع ماهبالا عفر دراوم ىفزييمتلا ىلع ةلخاّدلا ليبق نم ماقملا لاثمأ ىف «نم» لب

 :هرس سّدق ىضرلا حرش ىف ام ىلعرعاشلا لاقو سراف نموا ًاسراف هّرد هلل :كلوق ىف امك

 لفلا و نوّدلاب هفرعأ ناك ام 202لجر نم ناورش ونأ رد هل

 ثيح نم رومال ةلمتحم هنم بجعلا طرفل ةمزلتسملا هللا ىلا ديزّرد ةبسن ناف
 كلذريغوا ةلادعلاوا ةواخسلاوا ةعاجشلاو ا ملعلا ليبق نم لامكلا تافصب فاصتالا

 هذه نم شان بجعتلا نأك و ماهنالا عفري ةّيسرافلاب بيقعتلاف ةديمحلا تافصلا نم

 ناو ىرعلارعّشلا ىفو هلاثمأ ىف ةّيوشنوا ةّيئادتبا نم نوكب ٍذئنيحريبعتلا ّمصف ةفَّصلا
 لخاد دييقتلا ّناف ديقلا ةميمضب نكلو بّججعتل اشنم هدارفنا ىلع نم لوخدم نكي م
 ةّيبوبحم «تنأ ىسفنب» :هلوق نم دافتسملا َناف هيف نحن اميفرمالا كلذكو جراخ ديقلاو

 كلت لاثما نم دوصقملا ضرغلا نم قبس ام ىلع هسفن هيدفي ثيحب مّلكتملل بطاخملا

 ّنَأو ةهجلا ثيح نم مهبم هّنكلو ةّيبوبحملا راهظاو حدملا ءاشنا ىلع ةلمتشملا تارابعلا

 نّيبيو ماه:الا عفري ام لخي مل بّيغم نم :هلوقب بيقعتتلاف ٌبحلل ءًاشنم راص فصو َىأ

 ةّيبوبحملا مزالت ل صخشلا نع ةبيغلا ذا اقلطم ال نكل ةبيغلا ةهج نم ةّيبوبحملا ّنا

 قلخلا مدعوهو ديقلا ةميمضب نكلو ةدهاشملاو نيعلا ىف ةّبحملا ذا ابلاغ سكعلاب لب

 و ًاضيا ةبيغلا لاح ىف اًنعرظتلا عفري ال ثيحب انب هتفأرو هتمحر و انل هفطل ّنأ ىنعي اّنم
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 قئات ةّينما تنا ىسفنب ءاّمع حزن ام حزان نم تنا ىسفنب ءاّنم لخي مل بّيغم نم تنأ ىسفنبا

 ليللا فلتخي مو راجشالا تسبيورابالا تراغلو اهلهأب ضزالا تخاسل هالولو ال فيك
 .«هدوجو دئاوف ال اّنع ةعونمم هفّرصت دئاوع ّنأ اقباس تفرع امك رابتلاو

 هنم بجعتملا ماهنالا عفرل «نم» نايتا اَمأ همارم حرشيو همالك حضوي ام ضعبركذنلف

 :كلام نبا لاق ةاحّتلا مالك ىف هب حّرصف برعلا ةغل ىف لمعتسملا

 بأ ركب ىبأب مركأك زّيم ١ ابججعت ىضتقا ام لك دعب و
 دفت ًاسفن بطك ىنعملا لعافلاو ددعلا ىذريغ تئش نا نمبررجاو

 و ًالجر ديزب كبسح و ًاسراف هّرد هلل :مهوق هلثمب ديري» :هحرش ىف ئطويسلا لاقو
 «(ةاعب فنا امافاح ايوءاماع دب وك

 نايبل زييمتلا هدعب عقي نا بججعت لعف لك ىف زوجي» :هحرش ىف مظانلا نبا لاقو

 :اياركي ناي كا الجو دير نيحأ و :لوالاف:لومتملا لاوا لعاقلا لا هتبست لانغا
 ايو .ًالفاك هب كبسحو ًاسراف هرد هلل هنم وأبَأ همركأ امو ًالجر هنسحأ اموحن ىناثلاو

 ددعلاز يق الا ةرهاظ نميري نازييمتلا ىلع بصن ام لك ىفزوجيو ٌةراج تنأ ام اتراج
 امأو.هتمو نش قدحلاووخ الق الجورشع نحأ ون ةدعلا رببق امأ قعملا قف: لغافلاو

 ىف آلا نمب هرج ًاضيأ زوجي الف .ًاهجو نسحو هو ًاسفن ديز باطوحن ىنعملا ىف لعافلا
 :رعاشلا لوقكو سراف نم هّرد هلل :مطوقك ههبش وأ بّجعت

 ماهت لجر نم ءرملا معنف هوس لدعي ملف هرّيخت

 ةحارردق ءامسلا ىفام :كلوقك هيلع نم لوخدزئاجف تازّيمملا نم كنيذادعامو

 ,لسع نم ءانالا المو «لخ نم دوقارو رب نم نازيفق و ءنم نم ناونمو ءباحس نم
 .«لبا نم اهاثمأو ءديدح نم متاخو

 باب ىف ىدنلارطق بحاص هركذ تيبب نم لوخدزاوجل لّثم اميف حيرصتلا ىف لّثمو

 :وهو بّجعتلا ديفي امل هب ادهشتسم بججعتلا

 عارذلا بحر فاتكألا اظوم ددس :م كدا انت دكت اذ

 ىلع هنوكوهو مسالا مات ىنعم هركذ دعيزييمتلا ىف لاق اميف هّرس سّدق ىضرلا لاقو



 نفف

 ':هّصن ام كانه ليصفتب اهعم هتفاضا نكمي ال ةلاح

 زيممتلا يع يصعتو هعفاطأ وضل ىعأ خا قيال اان ةسننا" منقالا نوكرتقاا

 و ةغلابملا ىنعم هيف اميف بلغالا ىف كلذ ورثكالا وه وريمضلا امهدحأ نيئيش ىف كلذو
 امو ٌةَظخ اهل ايو ءاهليوو ليل كل ايو ةّصق اهلايو الجر هلايوحن بّجعتلا عضاومك ريخفتلا
 أدبع سئبو الجر معن اذكو ءهليو اذكو هتيقل الجر هحيوو الجر هّرد هللو ةلقم اهنسحأ
 ريدقتلا ىف باوجوه ذا هتيقل الجر هر :ميخفتلا هيف ىذلا ىا بابلا اذه نموآلثم ءاسو
 .هيلع اًدر لجر ىاو الجر تيقل :ليق هنأكف الجر تيقل ام :لاق نمل

 نم ىنعا هلبق اميف اَمأ وريمضلا وهو درفملا نع هدعب امو معن ىفزييمتلا نأ بيرلو

 نعزييمتلاف هنم دوصقملا فرعي 000 ابهيفريمضلا ناك نافرظنيف «هليو» ىلا «هلاي»

 :سيقلا ءرما لوقو .هدعبأ ام امارم هلاي :ةغالبلا جبن ىف ذا هلوقك ًاضيأ درفملا
 لبذيب تّدش لتفلاراغم لكب هموجن َنأك ليل نم كلايف

 :ةَمَرلا ىذ لوقو

 برتغم ليللاوزجترم ثيغلاو ةفصعم حيّرلاو ةحور اهمليو

 هلايف ديز ىنءاج :كلوقك نّيعم قباس ىلا هعوجربريمضلا نم دوصقملا فرع ناو
 صخشل باطخلاب وا ًالجر هّرد هللف ًاديز تيقلو ًالجر هحيو ايو ًاسراف هليوو .ًالجر

 زييمتلا سيلف كلذوحن و ؛لجر نم كّرد هللو ء.عاجش نم كلاي :ديزل تلق :وحن نّيعم

 كلذك نوكي امك ةفاضالاب ةلصاحلا ةبسّتلا نع لبريمّصلا ىف نذا ماهبا ال هنأل درفملا نع

 :رعاّشلا لوقكو ًالجر ديزل ايوحن ًارهاظ اهيف هيلا فاضملا ناك اذا
 ىدتلا فلتمل ىتفلا هاطعيرثكلاعم 2 ةشيعم بابشلا ماَيأ ليو
 :لاق الجر ديزّرد هّللو

 لفسلا و نودلاب هفرعا ناك ام لجر نم ناورشونأ رد هلل

#2 * 

 وا ًارعاش هللا هلتاق ًاديز تيقلو «لئاق نمّرع هللا لاق :مهطوق لقي داعب ديز ليوو
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 قئات ةّينمأ تنا ىسفنب ءاّنع حزن ام حزان نم تنأ ىسفنب ءاّنم لخي مل بّيغم نم تنأ ىسفنبا»

 كايمج الجو دز: قك لوقا ىف هك ةدضمو ةهاظ هر عم قديستلا نانا نم
 لا يوستلا نينفتوييملا وتةينسنلا نع ريبمتلا ١1 قعأ اعاجتش ديزز كا يصبو ضان
 ىا ةشيعم بابشلا مايأ عليوو ءديزوه لجرّرد هلل الجر ديزّرد هلل :ىنعف هقّعتم ال
 :مهوق اَمأو ديزوه لجر ىفك ًالجر ديزب فك ىنعم ّنَأ امك بابشلا ماَيأ ىه ةشيعم ليو
 ملع باط ىنعملا أل هسفن ال هيلا بوسنملا قّلعتم هيفزييمتلاف ًارادو ًاملع ديز باط
 ةراشالا مسا امهيناثو ةبسّنلا نعزييمتلا ىف حرش ديزم اذه ئيجي دقو ءديزرادو ديز

 '.«(هنايب و هحرش ىف ضاخف)

 :زييمتلا باب ىف ةيدمصلا حرش ىف ناخيلع ديسلا لاق اهيف فلتخاف هذه «نم» اما

 .«حيحصلاوهو نييبتلل ليقو ضيعبتلل ليقو ةدئاز ليقف هذه نم ىف فلتخاف»

 اي عرصتب ىلا نم ينسق فلقتلا وزر وينقل باببق عيرصتلا ف ىهتلا لاقاو
 نم معا تسيل اسفن نال ًاسفن باط ىف لخدت مل كلذلف ضيعبتلل ليقفزييمتلا عم

 ىف لاقزيما ىنعمب هيوبيس دنع ةدئاز نيبولشلا لاقو ةلمجلا هيلع توطنا ىذلا مهبملا

 :ةئيطحلا لاق أبصن اهعضوم ىلع فطع هنا هتحص ىلع لديو :فاشتزالا
 ابقتنم و ام ماوق نم هنسحاب ةنوأ نابكرلاب هنامآأ تفاط

 بهاذم نم روهشملا نال رهاظ وه و سنجلا نايبل اهنا ىشاوحلا ىف حضوملا ثحبو

 :(باحتالا ريغ ق كلا دازغألا نم نا نقيففكلا ادنغ ان ةيووحتلا

 نموه امك بتاغلا ةغيضب ل ليمفتلا اب نم لوفقملا ةغيضي هنعريبغتلا قرشلا قأكو
 حيرص وه امك هلتق ددصب مهنوكل هوبّيغ مهئأكف سانلا فوخ نم ًابئاغ هنوكوه إف! هباقلا

 :هّضن ام نيتبيغ مئاقلل نأ باب ىف 'ةبيغلا باتك ىف ىنامعنلا لاقف تاياورلا نم دحاوريغ
 نع ىبسابعلا ىولعلا ىسوم نب (هللاديبع) هللادبع نع ىجيندنبلا دمحا نب ىلع»

 ريكب نب هللادبع نع ىبحي نب ناوفص نع حون نب بويا نع ىسنالقلا دمحا نب دّمح

 ؟كلذ ملو :تلق هلها هدحجيو ةبيغ مكاقلل نا :لوقي الفاء رفعج ابا تعمس :لاق ةرارز نع

 .1707/؟ زيربت باج 1” ص ىضرلل ةيفاكلا حرش ١.

 ١. 7/8 ص ديدج باج .9"5 ص .؟
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 موس دلج ءهبدن ىاعد حرش

  2.«هنطب ىإا هديب ىموأو فاخب :لاق

 :نياتلا نت ةفرح وف هعنغ انقتن نا لعالادلا ةريثكلا تاياوزلا عمنكلة ريغ لا

 :ناينعم هل اّنم لخي مل هلوق نا مث

 انيلا هّجوتم لب اّنم هفطلرظن عفري مرهالّفلا بسحب اّنع ًابئاغ هنوك عم (جع) هنا لؤالا
 (جع) هنع رداصلا عيقوتلارهاظ وه امك انيف هنأك

 ىف لوصف ىفوه ىذلارشع عباسلا بابلا ىف 'جئارخلا ىف هرس سدق ىدنوارلا لاق

 نيواث اك ناو نحن » : اللا لاقو (لاق نأ ىلا) ىورم الفا نامزلا بحاص اًماو»

 نينمؤملا انتعيشلو انل حالصلا نم هللا ىأر ام بسح نيملاظلا نكاسم نع ىاّتلا انناكمب

 نم ءىث اّنع بزعي الو مكئابنأب ًاملع طين اناف نيقسافلل ايندلا ةلود تماد ام كلذل

 و ءاواللا مكب لزنل كلذ الولو مكركذل نيسان الو مكتاعارمل نيلمهم ريغ اّناو مكرابخا

 انئاقلب نميلا مهنعرخأت امل بولقلا عامتجا ىلع اوقفتا انعايشا ناولو ءادعالا مكملطصا

 «ههركن ات انب لصتي امل الا انتدهاشم مهنع سبتحي اف

 هللادبع ىبا ديفملا خيشلا ىلع ةئامعبراورشع ةنسرفص نم تيقب مايا ىف اهاعرو هللا

 نامعنلا نب دّمحم نب دمحم ديفملا خيشلا ديشرلا ىلولاو ديدسلا خالل «زاجح لاب ةلصتم

 .دابعلا ىلع ذوخأملا دهعلا عدوتسم نم هزازعا هللا مادا

 ام كفيلكت و ةبتاكملاب كفيرشت ىف انل نذا دق (لاق نا ىلا) ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نكاسم نع ىئنانلا انناكمب نيواث انك ناو نحن (لاق نا ىلا) كلبق انيلاوم ىلا انع هيدؤت

 ١. ص  18١صو ىئبمب باج ١094 ديدج باج .رثالا ةيافك هميمض باج 1١07/7.

 .؟1// 7 ج1



١7 

 قئات ةّينما تنا ىسفنب ءاّنع حزن ام حزان نم تنا ىسفنب ءاّنم لخي مل بّيغم نم تنأ ىسفنبا

 نم هلوق ىلا ثيدحلا قاس و) حالصلا نم انل ىلاعت هللا هانارا ىذلا بسح نيملاظلا

 فلسلا ناك ام ىلا مكنمريثك حنجذم مكباصا للزلاب انتفرعمو (لاقورم اموحن مكرابخا

 ريغانا نوملعي ال نبأك مهروهظ دارو مهتم ذوخأملا دهعلا اودسو اعساش هع حلاضلا

 ءادعالا مكملطصاو ءاوأللا مكب لزنل كلذ الولو مكركذل نيسان ال و مكتاعارمل نيلمهم

 نم اهيف كله مكيلع تفانا دق ةنتف نم مكشايتنا ىلع انورهاظ و هلالج لج هللا اوقتاف

 انيهنو انرماب مكتثابمو انتكرح فوزال ةراما ىهو هلما كردا نم هيلع ىمحيو هلجا ّمح

 .«(ثيدحلا) نوكرشملا هركولو هرون متم هّللاو

 نم نيرشعلاو ثلاثلا سيمخلا موي هيلع هللا تاولص هلبق نمرخآ باتك هيلع دروو

 دهسا ةنامعرا و ةرنشع قنا ةندساةحملا قد

 اوقفتا هتعاطل هللا مهقفو انعايشا ناولو (لاق نا ىلا) (طبارملا) طبارلا هللادبع نم»

 تلجعتلو انئاقلب نميلا مهتعرخأت امل مهيلع دهعلاب ءافولا ىف بولقلا نم عامتجا ىلع
 لصتي املا مهنع انسبحي اف انب مهنم اهقدصو ةفرعملا قح ىلع انتدهاشمب ةداعسلا مه

 '.«(ثيدحلا) ليكولا معنو انبسح و هو ناعتسملا هّللاو مهنم هرثؤن الو ههركن امم ائب

 .هتاعيقوت نم جرخ ام باب ىف 'راحبلا نمرشع ثلاث ىف هي ىسلجملا امهلقنو

 امهلقن هني ديفملا ىلا (جع) مامالل نيعيقوت نم ذوخأم اذه همالك :لوقا

 :تاعيقوتلا باب ىف ”نيدلا لامك ىف كيلر قودصلا لاقو

 هاور امهنع هللا ىضر هنبا و ىرمعلا ىلا جرخ ناك (جع) نامزلا بحاص نم عيقوت»

 :هللا همحر هنع ًاتبثم هتدجو :هنع هللا ىضررفعج هللادبعوبا خيشلا لاق هللادبع نب دعس

 ىمثيملا نا امتركذ ام انيلا ىهتنا هتاضرمب امكدعساو هنيد ىلع امكتبثو هتعاطل هللا امكقفو»

 و ىلع نبرفعج ريغ فلخال هئاب هجاجتحا و ىتل نم هتارظانم و راتخملا نع امكربخا

 ىمعلا نم هللاب ذوعا اناو هنع امكباحصا لاق اَمت هب امتبتك ام عيمج تمهفو هاي هقيدصت

 ١ تار” ع .
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 موس دلج «هبدن ىاعد حرش

 وزع هاف نتفلا تايدرمو لامعالا تاقبوم نمو ىدهملا دعب ةلالضلا نمو ءالبجلا دعب

 ىف نوطقاستي فيك «' َنوَُتْفُيال ْمْهَواَنمآ الوعي نأ اوكري نَأ ساَّنلا َبَِحَأ » :لوقي لج
 قحلا اودناع ما اوباترا ما مهيد اوقراف ًالامش و انيمي نوذخأيو ةريحلا ىف نوددرتيو ةنتفلا

 ام اوسانتف كلذ اوملع وا ةحيحّصلا رابخالاو ةقداصلا تاياورلا هب تءاج ام اولهج ما

 .ارومغم اَماو ارهاظ اما ةجح نمولخت ال ضزالا نا نوملعي

 هللارمابرمالا ىضفا نا ىلا دحاو دعب أدحاو يي مهتبن دعب مهتمئا ماظتنا اوملعي ملوا

 و قحلا ىلا ىدهي ل هئابآ ماقم ماقف 5 كاع نب نسحلا ىنعي ىضاملا ىلا لج وزع
 ام هل لج وزع هللاراتخا مث ارهاز ارق و اعمال ًاباهشو ًاعطاس ًارون ناك ميقتسم قيرط ىلا

 اهب ىصوا ةّيصوو هدهع دهع ىلع لعنلاب لعنلا وذح لقب هئابأ جاهنم ىلع ىضفف هدنع

 ردقلاو قباسلا ءاضقلل هتيشمب هناكم فخاو ةياغ ىلا هرماب لجوزع هللا هرتس صو ىلا

 دع لارا ور دقق هضم رق اهق صووع هللا ىذا ققولروعل سف اكل بعتوم انف ونةفاقلا

 و ةمالع حضواو ةلالد نيباو ةيلح نسحاب ًارهاظ قحلا مهارأل همكح نم هب ىرج دق ام

 هقيفوتو درت ال هتداراو بلاغت ال لج وزع هللا رادقا نكلو هتّجحب ماقو هسفن نع نابل

 ارتسيب ل وردتلع اولاك ىلا مهلما لعامل و ىوقا نامآ يلع اوهدناف قمنا
 و انعم قحلا نا اوملعيل و اومدنيف لج وزع هللارتس اوفشكي الو اومئأيف مهنعرتس اًمع

 أدب اووصتقتلف فوه لادغ ةلا:انويغ هيعاتن ةقورعقم نازك هلا اناويم:ككذ لوش هلاك

 .«هللا ءاش نا حيرصتلا نود ضيرعتلاب كلذ نم اوعنقي وريسفتلا نود ةلمجلا هذه ىلع
 نك اي ني

 مهتعيش نم ضرحي نم نوفرعي ةمنالا نا باب ىف 'تاجردلارئاصب ىف ةييرافصلا لاقو

 :مهنع بّيغ مهو مهتعيش ءاعد ىلع نونَمْؤويو نوعديو نونزحيو

 نا نع ضاقلا قف :لاق همنا نم نامعتلا نم لع نت نسملا اسعار

 نأمز ف اند كفو تكعو :لاق ةليمر نع ىردخملا ديعنس ىلأ نع ىعيبسلا دواد

 سلا .00 مه 0 هه. ضهر 4| م -
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 قئات ةّينما تنا ىسفنب ءاّنع حزن ام حزان نم تنا ىسفنب ءاّنم لخي مل بّيغم نم تنأ ىسفنبا

 نم لضفا ًائيش فرعا ال :تلقو ةعمججلا موي ىف ةفخ ىسفن نم تدجوف الكا نينمؤملاريما

 دجسملا ىلا تئج مث تلعفف الإ نينمؤملاريما فلخ ىلصاو ءاملا نم ىسفن ىلع ضيفا نا
 و ايا نينمؤملاريما فرصنا اَملف كعولا كلذ ّىِلع داعربنملا ٍةِئلِب نينمؤملاريما دعص اَملف

 :تلقف - ؟ضعب ىف كضعب كّبشتم تناو كتيأر ةليمر اي :لاقف هعم تلخدرصقلا لخد
 هفلخ ةالصلا ىف ةبغرلا ىلع ىنلمح ىذلاو اهيف تنك ىتلا ةصقلا هيلع تصصقو معن

 وعدي الو هنزحي اًبزحألا نزحي الو هضرمب انضرم آلا ضرمي نمؤم نم سيل ةليمر اي :لاقف

 اذه كادف هللا نلعج نينمؤملاريما اي :هل تلقف هل انوعد آلا تكسي الو هئاعدل انمأ آلا

 نمؤم اّنع بيغي سيل ةليمر اي :لاق ؟ضزالا فارطا ىف ناك نم تيأرارصقلا ىف كععم نمل
 .اهبرغ ىف ال و ضرالا قرش ىف

 نب ميركلادبع ىنثدح :لاق هيبا نع فيس نب نيسحلا نع مشاه نب ميهاربا انثدح

 قمحلا نب ورمع نع ىنغلب :إلف هللادبع ىبال تلق :لاق ىماشلا عيبرلا ىبا نع ورمع

 ههجو ىف ةرفص ىأرف 9 نينمؤملاريما ىلع لخد :لاق هضرعا :لاقف ثيدح (قاحسا)

 مكنزحل نزحن و مكحرفل حرفنل انا :ال8ا ىلع هل لاقف هب ًاعجوركذف ةرفصلا هذه ام :لاقف

 فيك نكل و تلق ام تفرع دق :ورمع لاق نّممؤنف نوعدتو مكلوعدنو مكضرمل ضرمنو

 .«ورمع قدص : اللا هللادبع وبا لاقف رضاحلا و ىدابلا انيلع ءاوس انا :لاقف ؟نّمؤتف وعدن

 فورعم نبرفعج نع هدنسب 'ةليمر ةمجرت ىف هلاجر ىف لؤالا ثيدحلا ىّتكلا لقنو

 :هدعب ًالئاق نامعنلا نب ىلع نب نسحلا نع

 نب ّىلع نع نارهم نب هللادبع نب دّمحم ىنثدح :لاق ىبايرافلا دمحا نب ليئربج»

 باحصا نم ًالجر ناكو ةليمر نع انباحصا ضعب نع نامعنلا نب لع نع سيق

 .«هلثم ركذ و ايا نينمؤملاريما

 ريسفت ىف مالسلا مهيلع ةمئالا نع ةرتاوتملا ةريثكلا تاياورلا ًاضيا كلذ ىلع لديو
 نأ ىلع ةلادلا «'... َنونوؤمْلاَوُهَلوُسََو ْمُكَلَمَع ُهَّللا ىَرَيَسَق اوُلَمْعا ٍلُقَو) هناحبس هلوق

 .دهشم باج ٠١١ ص ١.
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 موس دلج .هبدن ىاعد حرش

 ركذنف مالَسلا مهيلع مه هميركلا ةْيآلا ىف نينمؤملاب دارملا ناو ذه مهيلع ضرعت لامغالا

 انه اهنم ةذبن

 :ةمئالا ىلع لامعالا ضرع باب ىف عساتلا ءزجلا ىف 'تاجردلارئاصب ىف رافصلا لاق

 نع ناّسح نب ىلع نع باّشخلا لع نب نسحلا نع ىسوم نب دمحا انثدح»

 و هلوسر و مكلمع هللا ىريسف اولمعا لق» :هلوق 9 هللا دبع ىبا نعريثك نب نمحرلادبع

 .ةمايقلا موي ىلا موي لك دابعلا لامعا مهيلع ضرعت ةمئالا مه :لاق «نونمؤملا

 ىلحلا ىحي نع ديوس نبرضنلا نع ديعس نب نيسحلا نع دّمح نب دمحا انثدح»

 :ىلاعت و كرابت هللا لوق ىف ا هللادبع ىلا نع سينخ نب ىلعم نعّرجلا نب ميدا نع

 ضرعت ةمئالاو ِهِْخي هللا ل وسر وه :لاق «نونمؤملاو هلوسرو مكلمع هللا ىريسف اولمعا»

 "سيخ لك داسلا لامعا يلع
 :لاقو

 و تاّيزلا نابا نب هللادبع نع تاّيزلا دّمحم نب مساقلا نع مشاه نب ميهاربا انثدح»

 لعفا تسلوا :لاقف ىتيب لهالو ىل هللا عدا :ة91 اضرلل تلق :لاق اضرلا دنع انيكم ناك

 باتك ءرقت اما :لاقف كلذ تمظعتساف ةليلو موي لك ىف لع ضرعتل مكلامعا نا هللاو

 ".«نونمؤملا و هلوسر و مكلمع هللا ىريسف اولمعا لق» :هّللا

 ىلع ىلع هدنسب ةمئالاو ىبنلا ىلع لامعالا ضرع باب ىف ىفاكلا ىف ىنيلكلا هلقنو

 'هيبأ نع ميهاربا نب

 :لاق و

 ىيب ناكو اق اضرلل تلق :لاق نابا نب هللادبع نع هيبا نع ىدبنلا مثيلا انثدح»
 . سيمخ ّلك ىف ىلع ضرعتل مكلامعا نا هللاو :لاقف كيلاوملو ىف هللا عدا :ءىش هنيبو

 لثم تايزلا نابا نب هللادبع نع تايزلارمع نب دمحم نع ليعامسا نب ىلع انثدح

 ١. صسص  5١7مق باج .زيربت باح ”2 5.
 جن ١ 5
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 نا كل ندعي انه جدام ناد نجاحا سعال ادب لوح يقم نناحلا ىلا
 '.ىدبنلا ةياور

 :ا91 اضرلل تلق :لاق نابا نب هللادبع نع تايزلا ديعس نب ىلع نب دّمح انثدح

 هوي ّلك ىف لع ضرعتل ىنا هللاو :لاقف مهل هللا وعدت نا ىنولئس كيلاوم نم ًاموق نا
 '.مهامعا

 :لاقو

 تلق «كانرلا نانا نعل دبع لاق لاق ورع رع دا نعت دعاس نين لع انقالخ

 ضرعال ىنا هللاو :لاقف :لاق مهل هللا وعدت نا ىنولأس كيلاوم نم ًاموق نا :ةئا اضرلل
 *.موي لك ىف هللا ىلع مهلامعا

 الفا نينمؤملاريما رارسا باب نم ىناثلا لصفلا ىف 'راوثالا قراشم ىف ىبربلا لاقو

 لاقف هتعيش صاوخ نم ناك و ىلباو ضرم دق ناكو ةليمرل هلوق اليم هتمارك نمو»

 ؟كيردا امو ىديس اي معن :لاق ؟ةالصلا ىلا تيتاف ةفخ تيأر مث ةليمر اي تكعو :هل
 و هنزحل انزح آلا نزح الو هضرمل انضرم الا ضرمي ةنمؤم الو نمؤم نم ام ةليمر اي :لاقف
 قراتشملا ىف ةنمؤم ةلو هسؤم: نوم ال ودل اكوعد آلا تكن الؤةتاعد لعاتما آلا اعذال

 .«هعم نحنو آلا براغملاو

 ةمنالا نم بجحي ال ام باب ىف ثلاثلا ءزجلا ىف ”تاجردلارئاصب ىف رافصلا لاقو
 :مهرمأ نم ءىش

 ابا تعم :لاق قرزالا ليعامسا نعرمع نب دمحم نع ليعامسا نب ىلع انثدح»

 هدابع ىلع جتحا نوكي نا نم ملعاو لجاو مركاو مكحا هللا نا :لوقي :القلا هللادبع

 :ةفرفا نم ايش يتقي 2 عض

 غئاصلازيزعلادبع نع لايكلا دلاخ نع مكحلا نب ىلع نع دمحم نب دما انثدح

 .؟57هرئاصب ١.

 5١١. ص .؟

 .016 ص ."
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 فش

 مهيلع ةفيلخ فلختسا و هدابع ىلع ًايعار ىعرتسا هللا نا ىرتا :الفإ هللا دبع وبا لاق :لاق
 :(وهروما نم اذن هنو يح

 نومضملا اذهبرخا ثيداحا لقنو

 نم ءىث الهي مهنع بجحي ال هنا باب ىف زاحبلا عباس ىف هلي ىسلجملا هلقنو :لوقا

 .نومضملا اذه ىفرخا ثيداحا عم ثيداحالا هذه مهتعيش لاوحا

 و مهقاوسا ىف ىثميو مهنيب اميف مالَسلا هيلع هنا :اّنم لخي مل ىنعم نم ىناثلا

 هناو باوجلا 0 هيلع نوّدريو مهيلع ملسيو ةعامجلا ىلع دري اغا هنا ىتح مهشرفأطي

 و عقاولا ىف مهنيب اميفو مهعم وهف هنوفرعي الف هنوريو مهاريو ةنس لك ىف مسوملا دهشي

 قمار ةلوقا عرش ى قا ىلا تيدانخلا هيلع ندوب مهنتي لك ل دنا لاقيبو ا عيحص
 رظتناف «كارنو انارت

 :كاردتسا

 بّيغم نم تنأ ىسفنب» :ترابع رد هك تسا نياركذ لباق دئاوف هلمجزا :ةدئاف

 :- دناهتفك ىناتك همشج خيش نم داتسا اعد حراش هك نانج - هرئاظنو «اّنم لخي مل

 .تسا تبسنزا ماهبا عفر ىارب «نم»

 :هدرك رعش نيأ اب داهشتسا ةبرقلا ةليسوردو
 لفسلا و نودلاب هفرعأ ناك ام لجر نم ناورشونأ رد هلل

 ىضر حرش زازيمت باب هب هعجارمزا دعب ؛مديناسر ىنيوزق داتسارظن هبار اعدم نيا

 (ىضر حرش) اج نآردو تسا ليبق نيازا هك دندومرف قيدصتو دش مولعم ًاققحم

 :لقمرد هدرك ثحب عوضوم نيازاًالصفم
 'لبذيب تدش لتفلا راغم لكب هموجن ّناك ليل نم كل ايف

 فالخ هي يشأ مهبم «كل»رد بطاخم هح ؛لنكىمريمض دوخزا ماهبا عفر :هتفك

 ا سول ١ 00 .١08

 لثمأب كنم حابصإلا امو حبصب ا
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 بس سس ب سس سبب ابيب سا

 قئات ةّينما تنا ىسفنب ءاّنع حزن ام حزان نم تنا ىسفنب ءاّنم لخي مل بّيغم نم تنأ ىسفنبا

 نيعم «تنأ» اب دارم اج نيارد هج ؛تسا هدز لاثم اج نآرد هك نآرياظنو ام دروم

 ار نآ نييعتو ميكحت هعجارمزا دعب [ىلو] ءدندوب اعدم نياركنملبق ىنيوزق داتسا

 .هفاشكناو لوهجملا كلذ ىلع هلل دمحلا .دندومن

 و تسا هينايب «نم» هرئاظنو «بّيغم نم تنأ ىيفتي) :ترابعرد هك تسنلناد ديأب

 هدش حيرصت «ةأتفو لوهك نم متنأ ىسفنب» لبعد لوقرد هك نانج دنكىم ماهبا عفر

 هك نانجح ؛لنكى م هلمج زا ماهبا عفر هك دنامن هديشوي نحيل .«.هذيصف حراش ىنلعي

 .هتفك ةبرقلا ةليسو رد داتسا

 نياركنمالبق .مدرك حرط ىنيوزق داتسارضحم ردار عوضوم نيا صوصخلاب ىبشو

 حرش هب هعجارم زا دعب «دنديدرك دشاب «تنأ» هك درفمزا نآ ندوب ماهبا عفار تبثمو ىنعم

 مولعم تبسنزا «نم» ندوب عفار هبوا لاثماو تيب نياابوا داهشتسا وزييمت باب هب ىضر

 هج ؛لنكىم «تنأ ىسفنب» هلوقرد تبسنزا ماهبا عفار «نم» هك دندرك قيدصتو دش

 زا ماهبا عفار «نم» تسا نكمم ىنعم نيا لوبق مدع ضرفربو تسيج هيدفت تهج هك

 عجار تروص نيارد ماهباو دنكىم هفرعمو نيعم تاذزا ماهبا عفر «نم» هج ؛دشاب «تنأ»

 صيخلت دهاوش حرش ردرعش نيارد هك نانج ؛ددركىم تارابتعاو تاهجو تايئيح هب
 :(مديد هناخ باتك ىطخ باتكرد) هتفك نينج حراش تسا ىنيع دهاوش هب فورعم هك

 هنم فذح ثيح «هللا ةنعل» ىف هيف دهاشلاو ءطيسبلا نم باتكلا تانبأ نموه

 ةماقإو فاضملا فذح ىلع عفرلا نيحلاصلا ىفزوجو !هللا ةنعل موق اي:ريدقتلاو ءىدانملا

 لعاف هنأل .ماوقألا عضوم ىلع ًافطع نوكيوأ ءنيحلاصلا ةنعلو .ىأ .هماقم هيلإ فاضملا

 اهحتفب ليقو نيسلارسكب - ناعمسو ,ماوقألا ظفل ىلع ًافطعرجلاو .ىنعملا ىف «ةنعللا»



 نفيد
 تس سىس يي يس سل

 .ًاراج هنوك ةهج نم هريدقت زيي هنأل بصنلا لحم ىف راج («نم)و .لجر مسأ ع

 قوف نايب هب كيدزنو هدرك لقن ىنغمزا دهاوشلا عماج ردار تيب نيا :ديوكك هدنراكن

 نيارد :تفك ناوتىم سي .ءتسا هتفرك ناعمس زازييمتار «نمهزينواو هتفك ىبلاطم

 ًابئاغ كنوك ةهج نم» هك دوب دهاوخ نيا ىنعم ميريكبزيمت «تنأ» ظفل زاركازين اج

 موهفم هلمجزا هك ددركىمرب هيدفت هب ىنعم لآمزين تروص نيارد تسا مولعم نكيل

 .دش لقن ؟"ع35و 760١ ص ىومرا ثدحم ثاريم باتك زا .هحفص ود نيا ١.



 تنا ىسفنب ,ىماسي ال ٍّرع ديقع نم تنأ ىسفنب»

 ال معن دالت نم تنا ىسفنب .ىراجيال دجم ليثا نم

 (ىواسي ال فرش فيصن نم تنا ىسفنب .ىهاضت

 فلاجلا ىنعب فيلحلاك دقاعلا ىنعمب ديقعلا «ّرع ديقع» :هلوق

 ديقع كلذكو مهفيلح ناك اذا نالف ىنب ديقع نالفو» :ةغللا ةرهمج ىف ديرد نبا لاق

 «ىدنلا

 «مؤللا ديقعو مركلا ديقع نالفو دقاعملا ديقعلاو ةدهاعملا ةدقاعملاو» :حاحصلا ىفو

 «مؤللاو مركلا ديقع وهو دهاحعملا دقاعملاو ديقعلاو دقاعملا ديقعلاو» :سومافقلا ىفو

 فيلحلا ديقعلاو هدهاع هدقاع و ةدهاعملا هدقاعملاو دقاعملا ديقعلا» :برعلا ناسل ىفو

 :لل ملا يقر ونا لأق
 اولتق دق هللا دهعب راج نم و مهدنع لح راجو ديقع نم مك

 «مؤللا ديقعو مركلا ديقع نالفو

 :ىلذطا شارخ وبا لاق فيلحلاوه و (دقاعملا) ىنعمب (ديقعلا و)» :سورعلا جات ىفو

 ةودن 9 ديجرم سو ساس

 0 ا ور ول

 نالف :لاقي امك هدهاعم وّرعلا فيلح ىنعملا وأ كشرع نمّرعلا دقاعمب كلأسأ :ءاعدلا ىف درو

 .ليصا دجم وذ ىا لّصأتملا ليثالاو امهنيب ةدقاعملا تعقو هنأك هقرافي ال ىأ مركلا ديقع
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 .«ةعفرلا و ّومسلا ىف ةبلاغملاو ةرخافملا ةاماسملاو

 :في ىنايدلولا لاقو

 ىأ موَّللاو مركلا ديقع وه و دهاعملا دقاعملاو ديقعلا :سوماقلا ىفّرع ديقع :هلوق»

 ههنا نو هلا

 ّناف هقوفّرع الّرع دهاعم ىاّولعلا ىنعمب ومسلا نم لوهجم لعف ىماسي ال :هلوقو
 .«ةّيلمكألا وحن ىلع مهيف ةدوجوم اههلاثمأ و ةواخسلاو ةعاجشلاو ملعلا نمّرعلا بابسا

 :دلاخ نب ديعس حدم ىف ورمع نب ديعس هلاق ام هلامعتسا دراوم نمو
 ديعستنب نبا ىنعاال فرعلا اخا لا نيد دع قفا هئلاخ اننا

 همس + ندع تلا فيوبأ قنا دلا ةيقتاع نبا قعا قمكلاو

 ديقعب ىدنلا ضري مل تام ناف ىدنلا هب ىضري شاع ام ىدنلا ديقع

 دوقرب مكناسحا نعوهامو مثكدقر دفق مكنا هورذ هورذ

 دوجلا ىف نوثالثلا و ثلاثلا بابلا ىف فرطتسملا ىف هلقن

 :اضيا هيفو
 انام ةعلط تاع انس ىدقلا فا هديقع و ىدنلا خا تنا حلطاي

 اتاب لزانلا نم تب ثيحبف هلاحر كيلا قلا ىدنلا نا

 :ليجلا لاق

 ةفاضاو دجم ليثا ىذ ىا فاضم ريدقتب دج ليثا ىراجي ال دج ليثا نم :هلوق»
 نكمي و ءليصالا ىنعمب ليثالا و فوصوملا ىلا ةفصلا ةفاضا ليبق نم دجم ىلا ليثا

 ريدقت ىلا ةجاح ال ٍذئنيحف ةغلابملا باب نم افا مامالا ىلا دج ليثأ قالطا نوكي نأ

 ىلع وريدقتلا ىلا ًأضيا جاتحي الف قلعتملا لاحب فصولا ليبق نم نوكي ناوا ءفاضم
 ءانركذ امك ةفاضالا نوكت ال اذه

 رهظا طسوالا هجولا و ءابالا مرك صوصخ ىنعمب وأ فرشلا و مركلا ىنعمب دجملاو

 .ةثالثلا هوجولا

 دم ةمجعلا الاب خسنلا ضعي قاو اال: قيمت راجملا نم كرا آل كلرقو



 لفض

 معن دالت نم تنا ىسفنب .ىراجيال دجم ليثا نم تنا ىسفنب .ىماسي ال ّرع ديقع نم تنأ ىسفنب»

 حضاو امهنم لك ىنعمو ةاذاحملا نم ةمجعملا لاذلاو ةلمهملا ءاحلاب اهضعب ىفو ةازاجملا

 .«ّحصالاوه لوالاو

 «ىماسيال»

 ردت وباب قا ةافاب كارت يقر ايم نوه
 ىنمواسي و هاراب و هرخاف اذا هاماس لاقي ةرخافملا و ةارابملا ةاماسملا» :نيرحبلا عمجم ىفف

 .« ناصر وراقي ل ىلا يماني ل لم زم فيصوبق وي قرخاف
 :ةشئاع ثيدح هنمو اهيلا لواطت اذا ىلاعملا ىلاومسي نالف لاقي» ':ةياهنلا ىفو

 قيلاعت ىا نهنم ىنيماست تناك ىتلا ىهو ىرصب و ىعم ىمحا هللا لوسر اي :بنيز تلاق

 «هدنع ةوظحلا ىف ىنلواطت ىاّومسلا نم ةلعافموهو ىنرخافتو

 ةشئاع ثيدح ىف و ءاهيلا لواطت اذا ىلاعملا ىلاومسي نالف و» :برعلا ناسل ىفو

 اهمصعف بنيزريغ اهيماست ةأرما ِهيْقيَي ىتلا ءاسن ىف نكي مل هّنا :كفالا لها ىف ىور ىذلا
 قو ةرخافلا ةاماتسملا درمضونا لاقو اهزغلافتو ايورانت ااا هبات ققعمو نامت هللا
 نهنم ىنيماست تناك ىتلا ىهو ىرصب و ىعمس ىمحا هللا ل وسر اي بنيز تلاق ثيدحلا

 «هدنع ةوظحلا ىف ىنبلواطت ىاومسلا نم ةلعافم ىهو ىنرخافتو ىنيلاعت ىا

 «اورابت ىا اوماستو هاماس نم الع دقو ىماسي ال نالف و» :حاحصلا ىفو

 «اورابت اوماست و هأراب و هرخاف هاماس و» :سوماقلا ىفو

 «دجم ليثا نم»

 :سيقلا ءرما لاق ليثا و لثؤم دج لاقي ليصأتلا ليثأتلا و» :حاحصلا ىنف

 ىلاشما لثؤملا دجملا كردي دقو لثؤم دجمل ىعسا امّنكل و

 هلام نم لكأي هنا ميتيلا ىصو ىف ثيدحلا ىفو لام لصا ذاختا لئأتلاو لثؤم لامو

 «دجملا حتفلاب لاثالاو ًالام لثأتمريغ

 لاقي عماج ريغ ىا ًالام لئأتمريغ هنم لكأيلف ميتيلا لام ثيدح ىفو» :ةياهنلا ىفو

 .«هلصا ىثلا ةلثأو لصاوذ عومجم ىا لئثؤم دج و لئثؤم لام
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 و لصأت ىشلا لثأت و لئؤملا دجملا هنمو ليصأتلا ليثأتلا و» :نيرحبلا عمجم ىفو
 «تعمتجا ىا نيملا قحاول انيلع تلئأت ءاعدلا هنم و هتعمج ىثلا تلثأت و مظعت

 «هتنكم و هتلصا اذا اليثأت هتلثا و ًاليثوت ىثلا تلثو و» :ةغللا ةرهمج ىفو

 «هعمج ًالامو هّنكم و هلّصا ًاليثوت هلثو و» :سوماقلا ىفو

 .هلثا ىف ةغل هناب سورعلا جات ىف حّرص و

 و هلّصاو هاك ًاليثأت هلام لّئاو ءلّصأت لثأتو ًالوثا لثأي لثا» :أضيا سوماقلا ىفو

 مظع لئأتو هلامرثك لجرلاو مهيلا نسحاو ةوسك لضفا مهاسك لهالاو همظع هكلم

 «هبستكا لاملاو

 عمج وا ميدق لصا هل ءىش لك و» :ةغللا هذه ىف هل طوسبم مالك ىف برعلا ناسل ىفو

 ميدق لثؤم دج و هءانب دجملا ليثأت و ليصأتلا ليثأتلا و لئاموهف لصا هلريصي ىتح

 «اضيا ليثا دجم و هنم

 .هعسي ال ماقملا ناف هعجاريلف هدهاوش دارا نم

 و هتلثأتو الام تلثا اولاق مث لام لصا ىا لام ةلثا نالفل و» :ةغالبلا ساسا ىفو

 لاثأ هنأك لاثأ هل لوقت حتفلاب لاثالاب دجملا ىمس ىتح ةلاثا لثا دقو ليئاو لثؤم فرش

 .«لبجلا هنأك دجم ىا

 وهو كدنع دلو ىذلا ىلصالا ميدقلا لاملا دلاتلا» :حاحصلا ىنف معن دالت نم :هلوق

 و دّلتي لاملا دلت هنم لوقتواو هيف ءاتلا لصاو دالتالاو دالتلا كلذك و فراطلا ضيقن

 نوسلا قس: قدالت نم نه ةيدخلا قو دلع لاهو ًالامذا اذا لخرلا ةلتاو دولت دلع

 تبنف ًاريغص لمح مث مجعلا دالبب دلو ىذلا ديلتلاو ًايدق نآرقلا نم هتذخا ىذلا نم ىا
 اهدجوف ةدلوم اهنا اوطرشو ةيراج ىرتشا لجر ىف حيرش ثيدح هنمو مالسالا دالبب

 ماقا نالف ىنب ىف نالف دلتو كدنع دلو ىذلاوهو دالتلا ةلزنمب ةدلوملاو اهدرف ةديلت

 '«أميدق اهونكس مهمال نامع دالتا سيقلا دبع نم نوطب دالتالاو مهيف

 . 3” ا/عء ىدلج * باج 50١٠. ص ؟ ج.١
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 معن دالت نم تنا ىسفنب .ىراجيال دجم ليثا نم تنا ىسفنب .ىماسي الرع ديقع نم تنأ ىسفنب»

 :دالتألاو دالتلاو دلاتلا ىنعم ىف حاحصلا ةرابع لثمركذ نأ دعب نيرحبلا عمجم ىفو

 لك كاّياو دالتلاب كيلع :ًاضيا ثيدحلا ىفو ؛دالتلا مهتكربب ومنت :ةّمالا ثيدح هنمو»

 <دقلا بحاصلا دالتلاب ديري :ليق قائيم الو ةّمذ الو ةناما الو هل دهع ال ثدحم

 «لامكلا تافصب فصتي ملو دّدجتملا ثدحملاب و بّرجملا

 '«ميدقلا دالتلا» : ني ىسلجملا لاقو

 اههباشت ال ىتلا معنلا دالت مالسلا مهيلع مهنوكو ةميدقلا دالتلا» :لي كيلا لاقو

 «رابخألا نمرهظي امك حاورألا ماع ىف مهدوجو مّدقت رابتعاب معنلارئاس

 ام حتفلاو ّمْضلاب دلتلاو دلاتلاو دادملاك دالتلا معن دالت :هلوق» :ه قايدلولا لاقو

 ةميدقلا معنلا نم لإ هنا ةرقفلا ىنعم نوكيف ميدقلا ىنعمب مظعملاك دلتملاو كدنع دلو
 ةّجحب تايالارثكا ىف ةمعّنلا ترّسف دقو ال فيك كلذكوهو معنلارئاس هباشت ال ىتلا

 مظعأ ةعفنم ّىَأ وريغلا نم ةلصاولا ةعفنملا ىه ةمعنلا ذا مامالا قوف ةمعن ّىَأورصعلا

 ال ىتلا تاحضاولا نم اذهو مالسلا مهيلع مهتطساوب انيلع ضيفت عفانملا لب مامالا نم

 .«نايبلا ىلا جاتحت

 ىنف هعم ىرج ىأ ًءارجو ةاراجم هاراج نم بئاغلا ةغيصب لوهجم «ىراجي ال» :هلوقو

 وقار ايلاك ةاراجلا دعم دع ىلا هازعبو ةاراع ةزاعك:كاديقملاو نيوناتلا و تاجيل
 ناضراعتملا امه لكؤي نا نييرابتملا ماعط نع ىهم هيفو» :ىر ب ةدام ىف ةياهنلا ىف ةقباسملا

 :نامسحر عش هنمو ءايرلاو ةاهابملا نم هيف امل ههرك انا و هعينصبرخآلا امهدحازّجعيل امهلعفب

 ءامظلا لسالا اهفاتكا ىلع تادعصم ةنعالا نيرابي

 كلعو اهسوؤر ةوقوا اهسوفن ةوقل بذججلا ىف اهضراعي ىا ةقباسملاو ةاراجملا ةارابملا

 «دايقثالا ةعرسو نيللا ىف اهل اهتهباشم ديري نازوجيو اهدئادح

 هلثم سورعلا جاتو برعلا ناسل ىفو

 حيرلا ىرابي نالف :مهوق نم هقباست ىأ حيرلا ىرابت تناو» :نيرحبلا عمجم ىفو
 هعنصك عنص اذا انالف ىرابي نالف :مهطوق نم ةضراعملا نم وا اهيف هقباسي ىا ةحامس

 ١. بحارة99/؟١7.
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 موس دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 امل ههرك امنا ورخآلا امهدحا زجعيل امهلعفي ىا نييرابتملا ماعط نع ىهنربخلا ىفو هزجعيل

 .ءايّرلا و ةاهابملا نم هيف

 سوماقلا ىلع ىديبزلا كردتسا مث نمو ةقباسملاو ةاراجملا ىنعمب ةارابملا نا لصحتف

 .«ةقباسملاو ةاراجملا ةارابملاو» :لاقو

 «ىواسي ال فرش فيصن نم» :الئي هلوق

 :هل نايب ىف راحبلا رازم ىف ءاعدلا لقن دعب هلي ىسلجملا لاق

 فصن ذخأ هّنأك فصتلا نم ذوخأم فرش ميههس ىأ فرش فيصن نم :الثإ هلوق»

 نأ ةراعشتلالا لع نوكر نأ نكميف ةفاضعلا ضنا تيتا يدفع قلخملا رئانسوو هقرتفلا

 .«فرشلا نّيزم هنأ

 .«ءىشثلا ّقش امهانعم و نافدارتم فصلا و فيصنلا» :هي كيلا لاقو

 .«هئزج و ءىشلا ٌقش ىنعمب فيصنلا» :هي ىنايدلولا لاقو

 رامخلا ريماك و (لاق نا ىلا) فيصنلاك ءىشلا قش دحا ةئلثم فصنلا» :سوماقلا ىفو

 لايك ناتول ةلاهوربلا نو نشارلا ىلع اه لكو ةفامعلاو

 تفصنتو ةيراجلا تفصتتاو اهسأر ةأرملا تفصن دقورامنلا فيصنلاو» :برعلا ناسل ىفو

 ىلع نهادحا فيصنلو :نيعلا روحلا ةفص ىف ثيدحلا هنمو افيصنت انا اهتفصنو ترمتخا ىا

 :ةارما تصر ةقبانلا لوق هيمورخفلا يق واهلا وه ايف امو انتدلا ينريخ اهتم

 «ديلاب انتقّتا و هتلوانتف اهطاقسا درت مو فيصنلا طقس

 ىلعوهو ءىشلا قش ىنعمب فيصنلا لالا هلامتحا ىف ىسلجملا هلاق ام ىلع :لوقا

 ىنعمبردلا هب فصوي ىذلا ,يتيلاكر يظن الو ليدع هل سيل فرش قش إلا هنأك كلذ

 ماعلا ىف دجوي ال قش في هنأك كلذ ىلعف هلريظن هبلص نم دلوتي ىتح با هل سيل هنا
 ةدعري مانكذ ان: لعو جسانلا دش ردتلا هقش قنا نموه ركذ اه لع الردخلا هقش

 .ريظنلا يدعوه ىنعملا نوكيفريظن هل سيل هنا ىنعمب درادن هّكنل سك نالف :ةيسرافلاب

 0 خ27 757
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 معن دالت نم تنا ىسفنب .ىراجيال دجم ليثا نم تنا ىسفنب .ىماسي ال ّرع ديقع نم تنأ ىسفنب»

 نال فرشلا جاتوه :لوقي هنأك ىعادلا نال حيحص ًاضياوهف ىناثلا هلامتحا اماو

 .ةيانكلا ليبس ىلعزعلا جات و فرشلا جات نالف لاقيو سأرلا ىطغي جاتلاك ةمامعلا

 و ناسللا ىف هلاق امك هب للجتتو ةأرملا هسبلت ابوث فيصنلا ىنعم نوكي نا نككميو
 ًافيصن ىّمس اهلك اهبايث قوف ةأرملا هب لّلجتت بوث فيصنلا :ديعسوبا لاق» :هترابعو هريغ
 هلاق ام ةحص ىلع ليلدلاو :لاق «اهنع مهراصبازجحف اهنيبو سانلا نيب فصن هنال

 اههجو اهرتسل سيلف طقسف ارامح لعج اذا فيصنلا نال فيصنلا طقس :ةغبانلا لوق
 ىعادلا َنأكف هرشارشب هزاح و هّلك فرشلا عمج هّنا ىنعملا نوكيف ّىنعم اهرعش اهفشك عم

 ارفلا فوج ىف ديّصلا لك :مهطوق نم ًابيرق نوكيريبعّتلاف هدوجو ىف فرشلا عمجوه :لوقي

 :رعاشلا لاق امع ىرخا ةرابع هنأكف

 دحاو ىف ملاعلا عمجي نا ركنتسمب هللا نم سيل

 فصنلا هريغل و فصنلا اله هل نا ىنعمب فرشلا ميهسوه ىذلا لامتحالا ىلع اّماو

 :هلوقب هتما ىف ىنلا امهكرت نيذللا نيلقثلا دحا ناك ال الإ هنا :لاقي نا بسئنالافرخآلا

 باتكلا ميهس ناك امل لف هنا هب داري نا نكميف قرتعو هللا باتك نيلقثلا مكيف كرات ىفا

 باتكلل قبرخآلا هفصنو مامالا هذخا دق هل ديزم ال ىا فرشلا اذه فصن َّنأكف ميركل

 و مه فرشلا فصن نوكي ىتح ىذلا ماقملا اذه مه سيل سانلارئاس نا كلذو ميركلا

 نآرقلا كيرشب لف هنعريبعتلا لثم ىنعملا اذه نعريبعتلا اذه نوكيف ماماللرخآلا هفصن

 ريبعتلا اذهب رازيو هيلع قلطي اًّمموه امك

 .ملاعلا هللاو فيطللا نهذلا بحاص اهلمتحي نا نكمي ىتلا تاهيجوتلا نم كلذريغ ىلا

 .نيتلمهملا داصلاو ءاحلاب فيصح نم اَما فيرحنو فيحصت انه فيصنلا نا :لاقي نا نكميو

 ىأرلا ديج ناك اذا ةفاصح مضلاب فصح لقعلا ةناخت ةفاصحلا» :برعلا ناسل ىنف

 اّماف لقعلا مكحملا لجرلا فيصحلاو ةفاصحلا نيب فيصحو فصحوهو لقعلا مكح
 ضل نا ةةينع نا لا رم نناتك قون لعفلا لفف كيضحتا ناو ىلا لمت قع

 و هماكحارمالا فاصحاو لقعلا مكحملا فيصحلا ةدقعلا فيصح ةزعلا ديعب آلا هللارما

 ىوق فيثك فصحم و فيصح هيف للخال مكح لكوريبدتلاو ىأرلا انهه ةدقعلاب ديري
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 فصحتسم ىأر و هجسن جسانلا فصحا و هقيفص جسنلا مكحم ناك اذا فيصح بوثو
 ىلا) مكحتسا ىشلا فصحتساو دصحتسملا كلذكو مكحتسا اذا هيأ, فصحتسا دقو

 .«(لاق امرخا

 نمزعلا دقاعمب كلأسا ىنا مهللا :ءاعدلا ىف درو امل ًابيرق ىنعملا نوكي اذه ىلعف

 هللا أو فرش :لوقتو» :د ق ع ىف ساساالا ىف ىرشختزلا هلاق امأضيا هديؤيو .كشرع

 .«هدقاعم فصحاو هدعاقم

 ٍ :فورعم وه ورعاشلا لاق
 بوبنأ ىلع ابوبنا حمرلاك رباك نع ارباك عباتت فرش

 و مركك فصر .مكحم ةفاصرلا نيب فيصر لمع و» :سوماقلا فف فيصر نماّماو

 «هقرافي الو هفلايو هلمع ىف هضراعي ىا هفيصروه

 ىلا اهضعب مص افصر اهفصري ءاملا ليسم ىف ةراجحلا فصر» :طيحملا طيح ىفو

 مكحم ةفاصرلا نيب فيصر لمعو مكحاو تبث ةفاصر فصري لمعلا فصر و ضعب

 «هقرافي الو هفلأيو (هلمع لثم لمعي ىا) هلمع ىف هضراعي ىا هفيصر وه و نيصر

 هضراعي ىا هفيصر وهو نيصر مكحم ةفاصرلا نيب فيصر لمع» :دراوملا برقا ىفو

 .«هقرافي الو هفلأي و ةفرحلا ىف هريظن هنا ىنعمب هلمع ىف

 هقيلخبو:ةيواتس عفرتق سئل ىذلا كردقلا قبلا د1 هنأ اما قنملا نوكي اذه لغو

 فوصوملا فرشلا اذه ديقع وه :ليق هّناك فرشلا اذه هقرافي الو فرشلا اذه قرافيالف

 لاق ام ليبق نم فيصر مكحم هفرش ّنأ اَمِإو هنايبّرم امك هدهاعمو هدقاعمو فصو امب

 :ةلوّدلا فيس ىف ٍبّيظلاوبا

 بسنلا فيرش ىّترجلا ميرك بقللا ّرغأ مسالا كرابم

 اعلاه هللاو ظفّللا و ةباتكلا ةهج نم «فيصتلا» هباشي ام برقأ ناتملكلا ناتاهو

 .رمالا ةقيقحب

 وهف لجرلا دج دقو ميركلا ديجملاو مركلا دجملا» :حاحصلا ىف ىرهوجلا لاق :ةلمكت



 نعم ضرب

 فيرش لجر :لاقي ءابالاب نانوكي دجملاو فرشلا :تيكسلا نبا لاقو ءدجام و ديجم

 نكي مل ناو لجرلا ىف نانوكي مركلاو بسحلاو :لاق فرشلا ىف نومدقتم ءابأ هل دجام

 .«فرش مهل ءابا هل

 .«ةّصاخ ءاَبآلا مركوأ .ءانآلاب آلا نوكي الوا ءمركلا و ,فرشلا لين دجملا» :سوماقلا ىفو

 :'ىركسعلا لاله ىبال تاغللا قورف ىفو

 دجملا ليقو .هتافص ىناعم ىف نأشلا ىللاعلا دجاملاو هنأش ولع ىف عيفرلا وه ديجملا»

 ىجري اميف ليقو همكح نم ىطعي اميف رك ىا ديجم نارقوه لب :ىلاعت هلوق ىف مركلا

 نأشلا مظعو صخشلا مظع نيهجو ىلع ىرج هناآلا مظعلا دجملا لصاو .هريخ نم

 اذا مهلبا موقلا دجبا و ءالكلا ةدوجل اهماسجا تمظع اذا ًادّجَت لبالا تدجق لاقيف

 اذا اداب ا دبحاو أدب لجرلا دج نأشلا ولع ىف لاقيو «عيبرلا لوا ىف ادّيج ًالك اهوعر
 «هتمظع اديجمت ىلاعت هللا تدجو ناتغل هنأش مظع

 :انضنأ .لاقو

 محلوق اًماف انلق ام ىلع عانتمالاو ةبلغلا ىنعم نمضتيرعلا نا فرشلا وزعلا نيب قرفلا»

 هتعنمو هتوقل هيلع ردقي ال نمب هبشف هيلع ردقي ال ىتح لق هانعف زيزعوهف ماعطلازع
 نالف فرشا مهوق هنمو ناكملا فرش لصالا ىفوه امنا فرشلاو .ةلقلا ىنعمجّرعلا نال

 لمعتسا مث هبراق اذا فلتلا ىلع فرشا ورصقلا ةفرش ليق هنم و هقوف راص اذا ءىشلا ىلع

 اذه و .فيرش برعلا دنع روكذم بسن هل نم لكو فيرش ىثرقلل ليقف بسنلا مرك ىف

 '.«زيزع لاقي امك فيرش ىلاعت هلل لاقي ال

 [«فرش فيصن نم» هرقف حرش]

 ”:راحبلا رازم نم 784 ص ىف ىسلجملا لاق

 فصن ذخأ هئأك ءفصتلا نم ذوخأم ءفرش مههس ىأ «فرش فيصن نم» هلوق

 ةراعجتالا لغنوكت نأ نكمف»ةفامعلا ارا كيضنلا ودفعت قلتملا قاس ةقفرتشلا

 .17/4 ص ديدج باج .105 ص ١.
 .ديدج باج ١76 ص."
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 «فرشلا ىقرمدتا نأ

 ىناعم نم سيل ميهسلا ّنأل ؛ةغللا نم ليلد هيلع سيلف لؤالا ىنعملا اما :لوقأ

 ىف تبثول معن .بسانم ىنعم هل سيلف ,فصنلا ىنعمب ةغللا ىف .فيصنلا لب فيصنلا
 نينتاوملا ىعم نسينألاو سلاجملا قعف نسيلخلا# -نفضانملا قعف كيصتلا نأ ةيبرغلا

 حولا ناك فلا لع .هيهاقا نأ هقعاق عود

 ّنَأ ملعلل مخاتملا نظلاب فونظموه لب «لابلابرطخي اميف فّلكتلا ىلع بف ىنائلا اّمأو

 تلفسأ هِلَواو موسرملاوه امكًاليلق تيلعأ اذإ ءاَرلارخآ نإف ؛فيصر فّحصم و فرح فيصنلا
 (اذك) .فيصت هلكش ًافيصن ةملكلا نوكت لؤالا نود ءاّرلا لئاوأ نم ِءزج ىحفاا مث .كلذك

 ءةراتعلا هتيم 'نسوماقلا ف ةلاق اهداقعو

 .هقرافي ال و هفلأي و هلمع ىف هضراعي :ىأ ءهفيصر وه

 ':جاّتلا ىف ىديبزلا لاق

 و ءمركك فصر دقو نيصر مكحم ىأ ةفاصرلا نّيب فيصر لمع :لاقيزاجملا نمو

 .زاجموهو .هقرافي هلوق ىلإ ...هفيصر وه :داّبع نبا لاق

 " :دراوملا برقأ ىف لاق

 هنا ىنعمب هلمع ىف هضراعي :هفيصر وه و ءنيصر مكحم ةفاصرلا نّيب فيصر لمع

 .هقرافي الو هفلأي و «ةفرحلا ىف هريظن

 :هتفك برإلا ىهتنم رد

 ردربأرب لباقم و «نيصر ىأ فيصر باوج» اذكو مكحم و راوتسا راك «فيصر لمع»

 .دشاب ىو اب هراومه هك قيفر و بحاصم وراك

 :هتفك تغل لهارياس دننام شلعفردو

 مر نم لعفلا و ءندش راوتسا و ىراوتسا و راك رد ىمرن «متفلاب ةفاصر»

 .15؟ ص ." ج .طيحملا سوماقلا ١.

 .508 ص ١ ج .دراوملا برقأ .”
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 «مكحملا ,فلالا ,ريظنلا ,نيصرلا :فيصرلا» :هتفك دجنملا رد

 :هتفك تسا سوماق همجرت هك ةغللا نامجرت رد

 و مكحم تسا ىراك ىنعي ةحابص نزورب ةفاصرلا نيبريمأ نزورب «فيصر لمع»و

 نيا دنكىم ىربارب وا ىنعي ,ريمأ نزورب فيصّر وهو ء,تسا ا بابزا ّمُصَر نآزا لعف

 .نيازا دوش ىع ادجو ل نيا درادىم تسودوراك ردار

 :هتفك ةغللازنك رد

 دنك هضواعم هك ىبسك هشيي مهو راوتسا و مكح - هطوقنم ريغ داص هب - فيص 2

 .واراكردوااب

 :هتفك ةغللا رايعم رد

 وهف دري ال ثيحب ىوق باوجلاو ًانكحم راص ةماخض مخضك ةفاصر لمعلا فصر
 لعافم ىنعمب ليعف .هقرافي ال و هفلأي و هلمع ىف هضراعي هفيصر وه و ريمأك فيصر
 .سلاجملا ىنعب سيلجلاك

 :هتفك سونايقا مود زا 727 صرد

 «فيصر لمع» :لاقي .رونيد هي هنسن مكحم و نيتم ردفص و ند هفاصر :فيصتلا

 رلشيا ىبك ىكيدلشيا كنآ ىنعي «نالوأ ضراعم هدلمع هيسمكرب و مكحم ةفاصرلا نّيب ىأ
 :هلجع ىف ةطراعي ىا (ةفضووعت لاقي ندنالقس تعم ةفضوووتلوا قالطا همدا قالوا

 اكا بك ىثاط مردلاق هكرونيد همدآ نديا تفلا ًامئاد هليا هسمكرب دوخ اي هليا هنسنربو

 '.هقرافي الو هغلأي ىأ «هفيصروه» :لاقي ردلصتم

 .'...دابع نبا ترابع مهف رد هك دش مولعم تانايب نيا هظحالمزا :ديوك هدنراكن

 و هتسناد ىنعم كي ار هيلعف هلمج هسره موهفم هتسد كي :دناهدش هتسدود تغل لها
 شراتفر رد تسوا ىامن مامت هنيآ سك نالف :هك تسا نيا ىنعم لصاح نامدوخ لوق هب

 .وأ هييوك ىنعي ىزورما هداس ترابع هب شراكو

 .ميهاوخيم سشرزوي .هدشن لقن تسرد ىكرت ترابعركا ١.

 .دراد ىكداتفا ًارهاظ ."
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 .دناهديمهف روكذم ترابع زا ىنعم ودركيد هتسدو

 نيازا دارم ىنعي تسا لوا هتسد اب قح :دسرىم قيقحن و لمأتزا دعيرظن هب هجنأ

 ريبخلا تيل ألارو قفاولا تيرا دبل نيا اللص اب دك ملا قيعتناو قالا :ترابغ
 .رادمرب تقرافم تسود و راتفرمه هشييمه ىنعي «قرافملا

 ورتب سانم ار راوتسا و مكحم ىنعم .ءقايس هنيرق هب ىنيوزق ىاقأ مرتحم داتساو

 قفاوت مدعو قيدصتو تيوقت أر هدنب فيحصت نامك هك نازا دعب .ديدىمرتهدنبيز

 افا هيلاري ودوره تعم و ةندرم و: قيدصتا محلا لها كانايبانا ا: سلع ماو
 نمرظن هب «ليثأ» هنيرق هب راوتساو مكحم ىنعم» :هك دندومرف دنديد بسانم روبزم

 تسا فخحصم هملك هك - هلل دمحلا - دش نشور تروصره رد سب «.دياىمرتبسانم

 .درك اديب نظ نيا تحص هب عطق دوشى كلذ عم ءدش نايب هك تسا نامه ىنعمو

 ثرحي هللا لعل»و دنك تئارق هجو ودره هبار هملك ,ىعاد هك تساراوازس نياربانب

 . «ًارما كلذ دعب

 [قدزرف تياكح و ىناوريق هصق] ىدييأت هجو

 رد ىناوريق قيشر نب نسحلا ىلعوبا هك هصق نيا ار هملك ندوب فيصر دنكىم دييأت
 :هتفك بختنملارعشلا عئادب بهذلا ةضارق لوا باب

 :دشنيو قستسيوهو ءبهط ىب نب ةبتع نب سابع نب لضفلاب قدزرفلاّرم

 بركلا دقع ىلإ ولدلا ألمي ًادجام لجاسي ىنلجاسي نم
 '؛لضفلا لاقف .كلجاسأ انأ :لاق و هبايث قدزرفلا عزنف

 بلطملادبع نب سابعب و هن قلبا. قع هللا ل وشمر

 '.هيبأريأب ّصع نم الإ كلجاسيام :لوقيوهو هبايث قدزرفلا سبلف
 اب قبطنم هك - قدزرف هرود رد برع نايم رد دوشىم مولعم :هك نيأ ديبأت هجو



 ع

 معن دالت نم تنأ ىسفنب .ىراجي ال دجم ليثا نم تنأ ىسفنب .ىماسي الرع ديقع نم تنأ ىسفنبا»

 «فرش ءانب» - برع نابزرد هكلبو دوشىم مالسلا امهيلع قداص ورقاب ترضح نامز

 :دناهتفك اهتغل هك «برعلا تاتويب»و تسا هدوب لمعتسم «فرشلا تيب» هكلبو

 .ةعصاقلا ةبطخلا نم عضوم ىف ىلابب امك اذكه وه و ءفارشألاب صتخي تاتويب

 هفاضا هك تسا «فرش» تفص و تسا نيتم و راوتسا ىنعم هب «فيصر» نياربانب

 ىذ نم تنأ ىسفنب :تسا نياريدقتو تساردقم «ىذ»و هدش شفوصوم ىوس هب

 '.نيتمو مكحم ىأ ء,فيصر فرش



 .(ىتم ىلاو ىالوم اي كيفرأجا ىتم ىل»

 :ةبرقلا هليسو ىف هل ىنايدلولا لاق

 لاثما ىف هتقيقح ىلع ماهفتسالا سيل نا تفرع دق ...ىالوم اي كيفرأجا ىتم :هلوق»
 دقو ةبيصملا ةياهنو ةنحملاو ةدشلا ةياغ نعو نامزلا نع لاؤس ىتم َّناف دراوملا كلت

 ةيزاجملا ىناعملا ىف ةلمعتسملا ماهفتسالا تاودارئاسكر خالا ىزاجملا ىنعملا ىف لمعتسي

 حرش ىف ىنازاتفتلا نأ ىتح ةبوعصلا نم ّدح ىف اهيف قئالعلا نييعت ناك نا ورخالا

 ركانت دشا هركنا دق صيخلتلا

 هعاونا نم عون َىا نم هنا نايبوزاجملا اذه ةيفيك قيقحت و» :ءاشنالا باب ىف لاق

 «هلوح دحا محب ملام

 زاجملا هجو هب حضتي ام عضاوملا هذه ىفركذن نحن و» هيشاوح ىف فيرشلا لاقو

 ىفركذ دق لب ةيرخسلاو خيبوتلاو ديدهتلا و بجعتلا و راكنالا ىناعملا ةلمج نث اهيف

 ىتم هعم اونمأ نيذلاو لوسرلا لوقي ىتح :ةفيرشلا ةّيآلا ىف امك ءاطبتسالا اهَوا صيخلتلا

 لهجلاو هنامزب لهجلا مزلتسيرصنلا نامز نع ماهفتسالا ّناف :فيرشلا لاق «هللارصن

 وا هسفنب ًامولعم نوكي نا بيرقوه امب بسنالا نال ًءاعداوا ةداع هداعبتسا مزلتسي هب

 ماهفتسالا ىنَرَسلا كل حضتا دقف كلذ تفرع اذاف .«هئاطبتسا مزلتسي هداعبتساو هتاراماب
 ءادنلل ةبجوملا ةّدشلاو ةبيغلا نامز ةرثكو ةدملا لوط ثيح نم ءاطبتسالا هّناو ماقملا ىف

 ءاضقلا ىف ةرقفلا هدي ةنيضملا ةدنق لا ريشا نق و:زاؤنملا ةانقعؤم انك كمحلا توضلاب

 وه قبس ام ىلع ةاغانملا نأ ثيح نم ىغاناو كنود باجا نأ َىبعزيزع :لاق ثيح

 وا هل ًايونت همهفي ال امب لفطلا عم ةصوصخملا تايتغتلا و ناحلالا وا تاملاكملا ضعب
١1/1 
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 (ىتم ىلاو ىالوم اي كيفرأجا ىتم ىلا»

 ال هنا عم هحايص و هتوص ىلعاب هماما ىداني ىذلا صخشلا اذهف ءاكبلا نم اتاكسا

 ىف سلاجو هّقح بصاغوه نم هبيجي دقف هتيحان نم دحا هبيجي الو هماما نم ارثا دجي

 ةّيمولظم ىلا ةراشا ًاضيا اذهو لافغالاو هيومتلل سيلدتلاو سيبلتلا نموحنب هدنسم
 ةراسا تحت مهءاقب و ةعيشلا ىلع ةرتاوتملا بئاصملا مكارتل ًاببس راص ثيحبرصعلا ماما
 .«ةّيقرلاو لذلا

 لوق حرش ىف ماهفتسالا تاودا ىناعم نايب دعب صيخلتلا حرش ىف ىنازاتفتلا لاقو
 ءاطبتسالاك ماهفتسالا ريغ ىف لمعتست ام ًاريثك ةيماهفتسالا تاملكلا هذه نا مث» :بيطخلا

 :هصن ام «كتوعد مكوحن

 نم عون ّىا نم هنا نايب و زاجملا اذه ةيفيك قيقحت و نئارقلا ةنوعمب ماقملا بساني اًمم»

 و لوسرلا لوقي ىتح :ىلاعت هلوق (ءاطبتسالا نم ىا) هنمو «هلوح دحا محي ملاّمم هعاونا
 قتلا كيمو مدلل ضف ىف ةعت اوكا نيذلا

 ناوا انل نوكي نا لمأن و باكر انلقنت مف و َّم ىلا

 هتقيقح ىلع اهلمح عنتما اذا ماهفتسالا ةملك نا لصاحلاو (ثحبلارخآ ىف لاق نا ىلا)

 ال و فنصملا هركذ اميف تادلوتملارصحني الو ماقملا بساني ام نئارقلا ةنوعمب هنم دلوت

 عبتت و قوذلا ةمالس وه كلذ ىف مكاحلا لب ةادا نود ةادا ىف اهنم ءىش اضيارصحني

 هاطختت ناريغ نم هتدجو لاثموا هتعمس ىنعم ىلع كلذ ىفرصتقت نا ىغبني الف بيكارتلا

 .«ىداحللا هللاو ةيورلا لامعتساو فرصتلاب كيلع لب

 :هّصن ام ؟١؟ ةيأ ةرقبلا ةروس هللارصن ىتم :هلوقريسفت ىف نايبتلا ىف ةفئاطلا خيش لاقو

 هانعم موق لاق :انلق - ؟هللارصن ىتم نينمؤملاو لوسرلا لوق ىنعم ام :ليق ناف»

 لوسرلا نال لاخي لك ع ةللارضتل ءاظعتتالا هادم نوكي نا زوج ذل ورضتلا دل ءاغدلا

 رصنل ءاطبتسالا هانعم :موق لاقو «ةمكحلا هبجوت ىذلا تقولا نع هرخؤي ال هللا نا ملعي

 هبجوت امل هرصنل ءاطبتسالا ىلع نوكي نا آلا «ءايبنالا ىلع هلئمزوجي الأطخ كلذو هللا

 ّنا الا :هلوق نم هدعب امب هاوق ءاطبتسالا هجو ىلع كلذ نا لاق نمو هرخأت نم ةنكحلا

 .«بيرق هللارصن
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 :ةيالاريسفت ىف ليزنتلا راونا ىف ىواضيبلا لاقو

 تعطقت ثيحي ةدملا ةلاطتساو ةدشلا ىهانتل (هعم اونمأ نيذلا و لوسرلا لوقي ىتح)»

 ىلع فانيتسا (بيرق هللارصن نا الا) هرخأتل هل ًاءاطبتسا (ةللارضن ىتما)ربصلا لابح

 «رصنلا لجاع نم مهتبلط ىلا مه افاعسا كلذ مهل ليقف ىا لوقلا ةدارا

 :نآرقلا بئارغ ىف ىروباسينلا لاقو

 لوقي نا هديعوو هللا دعو ةحصب عطاقلا لوسرلاب قيلي فيك هتاوهو لاؤس انههو»

 ؟ لا رضن نم داعبتسلالا لبس ل
 و هبلق قاض اذاف ءادعالا ديك نم ىذأتي نا نم عنمي ال الوسر هنوك نا :باوجلاو

 لاق تقولا كلذ هل نّيع ام هنا آلا هرصني هنا ىلاعت هللا نم عمس دق ناكو هتليح تّلق

 اذهو هتقو باطو همه لاز تقولا برق ملع نا هّنا ىتح هللارصن ىتم :هبلق قيض دنع

 و هللا نم نوكي نا لمتحي باوج لا اذهو نئاك هللارصن ناب ال بيرق هللارصن ّناب بيجا

 و ,داعيملا فلخي ال هللا نا اوملع و مهسفنا ىلا اوعجر اذا مهنم موقل ًالوق نوكي نا لمتحي
 ىتم امهدحا نيمالكر كذ مث ًالوق اولاق مهنا اونمآ نيذلاو لوسرلا نعربخا ىلاعت هّنا ليق

 :هلوقك نينمؤملا لوق لوالا و لوسرلا لوق ىناثلا اذهف بيرق هللارصن نا الا ىناثلا و هللارصن

 اونكستل ىنعملاو هلضف نم اوغتبتلو هيف اونكستل راهنل و ليللا مكل لعج هتمحر نمو

 نا بجي ةدش هقحل نم لك ّنا ىلع ليلد ةّيآلا ىف مثراهنلاب هلضف نم اوغتبتلو ليللا ىف
 لا لصو دقف' تام اذاو توها امازون هفع صلختي نآاما هل اهاوزي ريس هنا ولع

 كناف كدنع نم انرصنا هللا ةرصنلا مظعا نم كلذو هنقح عّيضي الو هرما لمهي ال نم

 .«ريصتلا معنو للوملا معن

 «نعفاشلا للا بست ام ءاظعبلالا كهاوزك نفو

 ىتفلا اذه بح ىف بتاعا ىتم ىتح و مالا ّم ىلا

 ىا له ىتا له هريغ ىفو هريغ مطاف تجوز لهف

 ضيا هلو
 ىتم ىلا همتكا همتكا ىتم ىلا قا له هيف لزنا ىتفل دبع انا
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 (ىتم ىلاو ىالوم اي كيفرأجا ىتم ىلا»

 راؤجلا نموهف «رأجا» :هلوق اًماو

 مه اذا :ىلاعت لاق و .' وجت ِهّيَّلإَف ... :ىلاعت هللا لاق» :تادرفملا ىف بغارلا لاق

 ءابظلاك تاّيشحولا راؤجي ًاهيبشت عرضتلا و ءاعدلا ىف طرفا اذا رأج مويلا اورأجت ال نورأجي
 «اهوحنو

 توصلا عفر راؤجلا ةيبلتلاب هّبر ىلا راؤج هل ىسوم ىلا ر ظنا أك :ثيدحلا ىف» :ةياهنلا ىفو

 ةرقب :ثيدحلا هنمو هللا ىلا نورأجت تادعّصلا ىلا متجرخ ثيدحلا هنموراجيرأج ةئاغتسالاو

 «ثيدحلا ىف رركت دقو ةمجعملا ءاخخلاب روهشملاو قيرط نم ىور اذكه راؤج اه

 راج :لاقي ءاعدلاب مكتاوصا نوعفرت ىا ' ورا هَل ... :هلوق» :نيرحبلا عمجم ىفو
 رخآ ىلا) ىنأك ثيدحلا هنمو مهتاوصا عفرب هيلا اوّجعو هيلا اوعد اذا ًاراؤج هللا ىلا موقلا

 «(ةياهنلا ىفام

 هريغو برعلا ناسل ىف هريظنو

 :هّصن ام ىليحلا لاقف حورشلاو مجارتلا فروهشملاوه (ةمجعملا ميجلاب) هانركذ ىذلا اذهو

 ىاقأ ىاوتروهظرمارد ايوت تبيغ ببسب منك دنلب عرضتو اعد هب ادص ىك ات»
 .«موش ناريح ىاراجا لدب راحا ةخسن ىف و» :شماهلا ىف لاق هنا ألا «نم

 .«نم ىاقأ ىاوت صوصخ رد مز داد نامز هج ات» :ىنايدلولا لاقو

 شماحملا ىف ناآلا ةلمهملا ءاحلاب «راحا» :ةطوطخملا ةححصملا خستلارثكا ىف نكلو

 ام أضيا هيلع لديو ةلمهملا ءاحلاب ةملكلا نا حيحصلاو «رأجا» ةخسنلا لدب لعج

 ال راج نا احيرص هيلع لديو ىمقلا ثدحملل نانجلا حيتافم نم ةحّحصملا خسنلا ىف

 ةغدالا ىف اريقك درو امك قبلا لضوي ذل هنافاءاملا وراها قا افنارم امك ىلا آلا ليضؤي

 و نيثالثلاو ىناثلاو نيثالثلا ةضورلاو نيرشعلاو ةعباسلا ةضورلا ىف م داجسلا لوقك

 ةغللا بتك ىف كلذب اوحّرص لب نيموصعملا تاملكرئاسو ةغالبلا جهن ىف هريظن

 باوصلا هجو ردي مل ةريحو بعت باب نم اريح راحي هرما ىفراح» :رينملا حابصملا ىفف

 ١. .لحنلا ”07.

 .لحنلا .؟ ”07.
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 رظني نا هلصاو :ىرهزالا لاقرّيحتف هتريح و ىرايح عمجلاو ىريح ةأرملاو ناريح وهف

 .«هنع هرصب فرصيف ءوض هاشغيف ءىش ىلا ناسنالا

 ءىشلا ىلارظن راحتسا ورّيحت و ًاريحو ًاناريحو ٌةريح و اريح راحي راح» :سوماقلا ىفو
 .«ّمضيو ىرايح مهو ءاريح ىه ورئاح و ناريح وهف هليبسل دتهي لو ىثغف

 (عباسلا ثيدحلا) ةبيغلا باب ىف ةّجحلا باتك ىف 'ىفاكلا ىف هِي ىنيلكلا لاق

 نب دّمحم نب رذنم ىنثدح :لاق دلاخ نب دمحم نب هللادبع نع دّمحم نب ىلع»

 كلام نع نوميم نب ةبلعث نع قرتسملا دواد ىلا نع ىدنسلا نب روصنم نع سوباق

 هتدجوف الفا نينمؤملاريما تيتا :لاق ةتابن نب غبصالا نع ةريغملا نب ثراحلا نع ىنهجلا
 ٌةبغرا ضزالا ىف تكنت ًاركفتم كارا ىلام نينمؤملاريما اي :تلقف ضزالا ىف تكني ًاركفتم
 دولوم ىف تركف ىتكلو ق ًاموي ايندلا ىف الو اهيف تبغر ام هّللاو ال :لاقف - ؟اهيف كنم
 امك أطسقو ًالدع ضرالا المي ىذلا ىدهملاوه ىدلو نمرشع ىداحلارهظ نم نوكي

 :تلقف نورخآ اهيف ىدتهيو ماوقا اهيف لضي ةريحو ةبيغ هل نوكي ًاروجو ًاملظ تئلم

 نيد تسوارهتلا ةظيوا ءانآ ةقسولافا2 ؟ةيعلا واةزيملا قوتكت هك وهيسؤل ربنا اذ

 كئلوا غبصا ايرمالا اذهب كل ناو قولخم هنآ امك معن :لاقف - ؟نئاكل اذه ناو :تلقف

 لعفي مث :لاقف ؟كلذ دعب نوكي ام مث :تلقف .ةرتعلا هذهراربا رايخ عم ةمالا هذه رايخ
 هان ان اق ويقال ووعا دارا ونعنا دا عقلا كاف اشم نهد

 :(52) ةبيغلا عوقو نم الك نينمؤملاريما نع درو ام باب ىف 'نيدلا لامك ىف قودصلا لاقو

 و ؛هللادبع نب دعس انثدح :الاق امهنع هللا ىضر نسحلا نب دّمحم و «ىبا انثدح»

 دّمحم نع ًاعيمج سيردا نب دمحاو ,راطعلا ىحي نب دّمحمو ,ىريمحلارفعج نب هللادبع

 دلاخ نب دّمحم نب دمحاو ءىسيع نب دّمحم نب دمحا و ءباطخملا ىبا نب نيسحلا نب

 نوميم نب ةبلعث نع ءلاضف نب ىلع نب نسحلا نع ًاعيمج مشاه نب ميهارباو ؛قربلا
 دّمحم انثدح :لاق كيف ديلولا نب دمحا نب نسحلا نب دمحم انثدحو .ىنهجلا كلام نع

 ١. ج لوقعلا ةأرم ١ .؟7/* ديدج باج .517*7 ص كافى1١//71.

 .بتكلاراد باج 788 ص .؟
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 (ىتم ىلاو ىالوم اي كيفرأجا ىتم ىلإ»

 نب رذنم نع ىبسلايطلا دّمحم نب هللادبع نع هللادبع نب دعس و .رافصلا نسحلا نب
 نع قرتسملا نايفس نب ناميلس دواد ىبا نع ىرَسلا ىبا نبرصنلا نع سوباق نب دّمح

 ةتابن نب غبصالا نع ىرصنلا ةريغملا نب ثراحلا نع ىنهجلا كلام نع نوميم نب ةبلعث

 نينمؤملاريما اي :تلقف نورخآ اهيف ىدتهيو (لاق نا ىلا ثيدحلا) نينمؤملاريما تيتا لاق
 .«(ثيدحلار خآ ىلا) نئاكل اذه ناو

 ءاوس ىنيلكلا نع ًامامارشع انثا ةمئالا نا ىور ام باب ىف 'ةبيغلا باتك ىف ىنامعنلا هلقنو

 نب دمحم نعرشع قفألا ةمألا ةماما تايقا ناونع تحت 'ضاضتفلالا قف ديقملا هلقتو

 نع ىدنسلا نبرصنلا نع دّمحم نبرذنملا نع ىسلايطلا نع هللادبع نب دعس نع هيولوق

 نبا نع هّللادبع نب دعس نعو .غبضصالا نع ثراحلا نع ىنهجلا نع ةبلعث نع دواد ىبا
 .هلثم غيضالا نع ثراحلا نع ىنهجلا كلام نع ةبلعث نع لاضف نبا نع باطخملا ىب

 ةمنالا رابخا ةهج نم نامزلا بحاص ةمامأ باب ىف "ةبيغلا باتك ىف خيشلا لاقو

 :هتبيغ ةفصو هتبيغب هيلع ةقباسلا

 رصن نع سوباق نب دّمحم نب رذنم نع ىفوكلا دلاخ نب دّمحم نب هللادبع ىورو»

 ةريغملا نب ثراحلا نع ىنهجلا كلام نع نوميم نب ةبلعث نع دواد ىبا نع ىدنسلا نب
 .ةتابن نب غبصالا نع

 نب نسحلا نع باطنلا ىبا نب نيسحلا نب دمحم نع هللادبع نب دعس هاورو

 تيتا :لاق ةتابن نب غبصالا نع ىنهجلا كلام نع نوميم نب ةبلعث نع لاضف نب ىلع

 .«(ثيدحلا) اللا نينمؤملاريما

 نم القاب نينمؤملاريمأ نع درو ام باب ىف 'راحبلا نمرشع ثلاث ىف هيي ىسلجملا هلقنو

 ىسوطلا ةبيغو ىنامعنلا ةبيغ و صاصتخالا و نيدلا لامك و ىفاكلا نع ةبيغلا رابخا

 :ةلوقب انابيب عل درو

 .59صسص ١.

 2٠. ص ديدج باج 5٠١9 ص .؟
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 و ةدلب ىف نامز لك ىف نوكي ناو نكاسملا ىفريحتلا ةريحلاب دارملا لعلو ةريح :هلوق»

 'ةأرملا ىف هريظن و «ديعب وهو هيف سانلا ةريح دارملا ليقو ةيحان

 :ًافنآ روكذملا بابلا ىف 'ةبيغلا باتك ىف خيشلا لاقو
 ؟وه امو :تلق فسوي نم هبش متاقلا ىف :لاق الكا رفعج ىبا نع ريصب وبا ىورو»

 «ةريحلا و ةبيغلا:لاق

 :(10) ةبيغلا عوقو نم ُةِْيََي ىنلا هبربخا ام باب ىف "نيدلا لامك ىف هي قودصلا لاقو

 هنن لماق رعت كاف يرو اديها طفلا: نيود نيب هن جيدا لاوس قوق

 نب دّمحم نع ىروباسينلا ناميلس نب نادمح انثدح :لاق ىروباسينلا ةبيتق نب دّمح

 نعرقابلا ىلع نب دّمحنرفعج ىبا نع هيبا نع ةبقع نب حلاص نع عيزب نب ليعامسا

 هيبا نع ىلع نب نيسمحلا ءادهشلا دّيس هيبا نع نيسحلا نب ىلع نيدباعلا ديس هيبا
 :لِكَو هللا لوسر لاق :لاق مالسلا مهيلع بلاط ىبا نب ىلع نينمؤملاريما ءايصوالا دّيس

 اف! ءايبنالا ةريخذب ىأي ممالا اهيف لضت ةريح و ةبيغ هل نوكت ىدلو نم ىدهملا

 اهلل ارو تنلم انك اطشقأو ًالدع اهألميف

 :(75) ةبيغلا عوقو نم ة!رقابلا هبربخا ام باب ىف أضيا لاقو
 :لاق ىثكلا ورمعوبا انثدح :لاق كيلَ»: سودبع نب دّمحم نب دحاولادبع انثدح»

 وبا ىنثدح :لاق ليهس نبرفعج نع حاّبصلا نبرصن نع دوعسم نب دّمح انثدح

 ورمع نب ليلخلا نع ىدنسلا نبرصن نع ىبوباقلا نع ىلباكلا ىلع ىباوخا هللادبع

 تودغ :تلاق ةّيفقثلا ىناه ّما نع ةّيطع نب ميهاربا نع ىرازفلا نيسحلا نب ىلع نع

 لج وزع هللا باتك ىف ةيأ ىدّيس اي :هل تلقف اكرقابلا ىلع نب دّمحم ىديس ىلع
 لوق ىدّيس اي تلق :تلاق ىناه ّما اي ىلسف :لاق ىليل ترهساو ىنقلقاف ىبلقب تضرع

 ىناه ٌَمااي ىنيتلأس ةلأسملا معن :لاق «سّتكلا راوجلا سّنخلاب مسقاالف» :لج وزع هللا

 ماوقا اهيف لضي ةبيغو ةريح هل نوكت ةرتعلا هذه نم ىدهملاوه نامزلارخآ ىف دولوم اذه

 .187 ص ديدج باج ١١57. ص .؟

 .5817/ ص ."'



1206 

 (ىتم ىلاو ىالوم اي كيفرأجا ىتم ىل»

 '.«هكردأ نمل ىبوط ايو هيتكردا نا كل ىبوط ايف ماوقا اهيف ىدتهيو

 :نيتبيغ مكاقلل نا باب ىف 'ةبيغلا باتك ىف ىنامعنلا لاقو

 نع لاله نب دما انثدح :لاق ذادنبام نب دمحا انثدح :لاق مامه نب دمحم انثدح»

 ؟كدعب فلخلا نم :ٍائلاراضرلا لع نب دّمحرفعج ىبال تلق :لاق ىسيقلا ىلع نب ةّيما

 :تلق ةريح نوكتس اها :لاق مث هسأر عفر مث ًاّيلم قرطا مث ىلع انباو ىلع ىنبا :لاقف
 ىلا :لاقف هيلع تدعاف ًاثالث اهلاق ىتح نيا ال :لاق مث تكسف ؟نيا ىلاف كلذ ناك اذاف

 .اهريغ ةنيدم لهو هذه انتنيدم :لاقف ؟ندملا ّىا :تلقف ةنيدملا

 ىلع نب ةّيمارضح هنا عيزب نب ليعامسا نب دّمحم ىنربخا :لاله نب دمحا لاقو

 باوهلا اذهب هباجاف كلذ نع 8رفعج ابا لأسي وه و ىسيقلا

 دمحا نع نيسحلا نب دمحا نع ىسوم نب هللاديبع انثدح :لاق دمحا نب ىلع انثدحو

 .«هلثمركذو ىسيقلا ىلع نب ةّيما نع لاله نب

 3141 اضرلا ىلع نب دمحم رفعج ىبا نع ءاج ام باب ىف "رثالا ةيافك ىف يزازخلا هلقنو

 .نيلؤألا نيدنسلاب

 رفعج ىلبا نع ةبيغلا ىف ىور ام باب ىف 'راحبلا نمرشع ثلاث ىف هي ىسلجملا هلقنو

 :نايب :ىنامعنلا ثيدح دعب ًالئاقرثالا ةيافكو ىنامعنلا نع الفا داوجلا
 ىف نوكي هنا ىلا الفا راشا مث هبرفظي و دجوي نياو هيلا ىدته ال ىا نيأ ال :لاقف»

 .«اهيف سانلا ضعب هاريوا ةنيدملا ىف تاقوالا ضعب

 :بابلا اذه ىف ًاضيا ىنامعنلا لاقو

 ديعسوبأ ىنثدح :لاق ماصع نب دّمح هللادبعوبا ىنثدح :لاق ماّمه نب دّمحم انثدح»

 لع نب دّمحمرفعج ىبا نع ىنسحلا هللادبع نب ميظعلادبع انثدح :لاق ىمذآلا دايز نب لهس

 ىبوطو باتترملل ليوف ىنخ مث هدعب جارس ادب ىلع ىنبا تام اذا :لوقي هعمس هنا اك اضرلا

 80ص ١.
 .180 ص ديدج باج .19 ص .؟

 .787 ديدج باج 770 ص ."“

 نضل سك و دش ما



1,20 

 موس دلج .؛هبدن ىاعد حرش

 '.«بالصلا َمّصلاريسيو ىصاونلا اهيف بيشت ثادحا كلذ دعب نوكي مث هنيدبرافلا بيرغلل

 رمالا اذه نم تجرخا ىتلا ةريحلا هذه نم مظعا ةريح ىا» :ثيدحلا لقن دعب لاق مث

 سانلا كشل كلذ وريسميلا رزنلا آلا هيف ناك نمب هيلع قبي ملوريفغلا ملا وريثكلا قلخلا

 و نوتباثلا و نورباصلا نوصلخملا هب ىلتبا ام ةبوعص ىلع مهتابث ةلقو مهنيقي فعضو

 اوراشا امل نورادلا اهيف مهدارمب نولماعلا هذه مهثيداحال نووارلا دّمحم لا ملع ىف نوخسارلا

 .«نيملاعلا بر هلل دمحلاو نيقيلاب مهمركاو تابثلاب مهيلع هللا معنا نيذلا اهيناعم ىف هيلا

 :هدعب ًالئاقركذلا قباسلا بابلا ىف 'راحبلا نمرشع ثلاث ىف هِي ىسلجملا هلقنو
 تلاز لابجلا نأك ىتح نامزلاريغتورمالا ةدش نع ةيانك بالصلا مصلاريس :نايب»

 .«هنع نيدلا ىف نيتباثلا لزلزت نعوا اهعضاوم نع
 نم اللي ىركسعلا دمحم ىبا نع ىور ام باب ىف "نيدلا لامك ىف هي قودصلا لاقو

 :ةبيغلا عوقو

 تعم :لاق مامه نب ىلعوبا ىنثدح :لاق هيَي قاحسا نب ميهاربا نب دمحم انثدح»

 دع وبا لكس لقي تا تعب لوفي دحر رردللا نيتك ىرجفلا ناشع عيدكم
 ولخت ال ضزالا نا» : الفلا هئابا نع ىور ىذلاربخلا نع هدنع اناو القا ىلع نب نسحلا

 ةنيم تامالئاعز ءاما كرمي لو تان نيفيا و ةمايقلا مولا هقلخ لع ل ةجعب وم

 و ةعيملا نف هللا لون هن ايدل ليقف قدح راينا 31 امك قحلا ذه ناقل: ل اقف (ةقاهاج

 ةتيم تام هفرعي لو تام نم ىدعب ةججحلاو مامالاوه دّمحم ىنبا :لاقف - ؟كدعب مامالا

 مث نوتاقولا اهيف بذكيو نولطبملا اهيف كلهيو نولهاجلا اهيفراحي ةبيغ هل ّنااما ةّيلهاج

 .«ةفوكلا فجنب هسأر قوف قفخت ضيبلا مالعالا ىلارظنا ىنأكف جرخي

 صنلا ىف ىلع نب نسحلا دمحم ىبا نع ءاج ام باب ىف 'رثالا ةيافك ىف ةينزازخلا لاقو
 :بئاغلا مامالا ىلع

 ١. ص ديدج باج .14 ص 182.
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 (ىتم ىلاو ىالوم اي كيفرأجا ىتم ىلا»

 نب دمحم تعمس :لاق (مامه نب ىلعوبا) مامهوبا ىنثدح :لاق هلي لضفملاوبا انربخا»

 0( تييدنلا] نقع وبا لكن لوقا يمس لو قرح هوز هللا .نمدق رمعلا ناستغ

 250 نييركسعلا نع ءاج ام باب ىف اراحبلا نمر شع ثلاث ىف في ىسلجملا هلقنو
 .رثالا ةيافك و نيدلا لامك نع مئاقلا ىلع

 رشامي هللا لبق ىتتانم# ةيدنلا وزوار هم عبق قيرحتلا يق ئضرلتلا لاق
 .الِئلا ىركسعلا توموا مامالا ةبيغ ىنعي ةبيغلا لبق ىا نينس

 :ةبيغلا عوقو نم اى ىركسعلا هبربخا ام باب ىف 'نيدلا لامك ىف قودصلا لاقو

 نب دّمحم نبرفعج نع ىبا ىنثدح:لاق ُهيلَِي راطعلا ىحي نب دّمحم نب دمحا انثدح»

 دّمحم ابا تعمس :لاق مئاغ ىبا نع ىنئادملا دمحا نب دّمحم ىنثدح :لاق ىرازفلا كلام

 نم مهن هراصنا و ةعيشلا تقرفت و كا دّمحم وبا ضبق اهيفف (قودصلا لاق مث)

 نم مهنمو هرّيحن ىلع فقو نم مهنمو كش نم مهنمو هات نم مهنم ورفعج ىلا ىمتنا
 .«لج وزع هللا قيفوتب هنيد ىلع تبث

 ىمس ىقا و ىباب :ةفغ اضرلا لاق مث» ”نيدلا لامك ىف قودصلا هلقن ثيدح ىفو
 ءايض عاعش نم دقوتي رونلا بويج هيلع نارمع نب ىسوم هيبش و ىهيبش و ىدج

 فسأتم نمؤم نم مكو ةنمؤم ىرح نم مك ءامسلاو ضزالا لها هدقفل نزحي سدقلا
 دعب نم عمسبي ءادن اودون دق اوناك ام سيآ مهب ىنأك نيعملا ءاملا نادقف دنع نيزح ناريح

 ثيدحلا مامت انلقنو «نيرفاكلا ىلع ًاباذعو نينمؤملا ىلع ةمحر نوكي برق نم عمسي امك
 ليوعلا هعم ليطاف نيعم نم له :هلوق حرش دنع

 :الكإ مكاقلا داليم ىف ىور ام باب ىف أضيا لاقو

 نب دّمحم انثدح :لاق ىبا انثدح :لاق فَي سيردا نب دمحا نب نيسحلا انثدح»

 25١8. ص .؟
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 ىوهطلا هللادبع نب دمحم انثدح :لاق ىفوكلا ميهاربا نب دّمحم ىنثدح :لاق ليعامسا
 امو ةّجحلا نع اهأسا لا دمحم ىبا ىضم دعب الا دّمحم تنب ةميكح تدصق :لاق

 :نيلاف: 2 قيلت نسيلخا »ل تلاقف انيق هب لأ ةنيثللا نم ىناقلا هنزق لوقت ف

 ىف اهلعجي مل و ةتماصوا ةقطان ةّجح نم ضزالا ىلخي ال ىلاعت و كرابت هللا نا دّمحم اي

 نأ امهل ًاهيزنتو نيسحلاو نسحلل اليضفت مالسلا امهيلع نيسحلاو نسحلا دعب نيوخا

 دلو ىلع لضفلاب نيسحلا دلو ّصخ ىلاعتو كرابت هللا ّنا آلا امهليدع ضزالا ىف نوكي

 ةّجح ىسوم ناك ناو ىلإ ىسوم دلو ىلع نوراه دلو ّصخ امك مالسلا امهيلع نسحلا

 و نولطبملا اهيف باتري ةريح نم ةّمالل ّدِبال و ةمايقلا موي ىلا هدلول لضفلاو نوراه ىلع

 ّىضم دعب ةعقاو دبال ةريحلا ناو ةّجح هللا ىلع قلخلل نوكي اليك نوّمحملا اهيف صلخب

 اذا :تلاق مث تمسبتف ؟دلو 90 نسحلل ناك له قالوم اي :تلقف ذه نسحلا دمحم ىبا

 '.«(ثيدحلا) هدعب نم ةّجحلا نم بقع اا نسحلل نكي م

 ...هتدالو باب ىف راحبلا نمرشع ثلاث ىف هي ىسلجملا هلقنو

 :هّصن ام ةليوط ةياور ىف الكا مهاربا ةبيغ باب ىف ”نيدلا لامك ىف هلي قودصلا لاقو

 ضرالا المي ىذلا ىدهملا هّئاو هدلو نمرشع ىداحلاوه مئاقلا ناب لقب ىنعربخاف»

 و ماوقا اهيف لضي ةريحو ةبيغ هل نوكت هاو املظ و ًاروج تئلم امك ًالدعو ًأطسق
 «نورخأ ابن ىدغيب

 :هّصن ام ثيدح ىف ىسوم ةبيغ باب ىف ًاضيا لاقو
 .اصعلا و هديب نيتيآب هئالم و نوعرف ىلا (3 ىسوم ىا) هللا هلسرا مث»

 قضيت ذل كاطع ىحب ويموت الل نلف هيدا نعل لاق هقا زظإ قدانعلا نزع قوزت

 هللا حلصاف بن لوسر وهو مهيلا عجرف ًاران هلهال سبتقيل جيرخ الثا نارمع نب ىسوم ناف
 متاقلاب ىلاعتو كرابت هللا لعفي اذكهو ةليل ىف كا ىسوم هّيبنو هدبعرما ىلاعتو كرابت

 ١.صس 1537.

 اا
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 ؛ مالو ىذلوش اينكيفراحا قم لا»

 هجرخي و الاب ىسوم هّيبنرما حلصا امك ٍةليل ىف هرما هل حلصي 4 ةّمالا نمرشع ىناثلا
 '.«روهظلا و جرفلا رون ىلا ةبيغلا و ةريحلا نم

 :تاعيقوتلا باب ىف أضيا لاقو

 .هّللا دبع نب دعس هاور امهنع هللا ىضر هنباو ىرمعلا ىلا جرخ ناك نامزلا بحاص نم عيقوت»

 هللا امكقفو» :هللا همحر هنع ًاتبثم هتدجو هنع هللا ىضررفعج هللادبعوبا خيشلا لاق

 نع امكربخا ىمثيملا ّنا اّركذ ام انيلا ىهتنا هتاضرمب امكدعساو هنيد ىلع امكتبثو هتعاطل

 و هاّيا هقيدصتو ىلع نبرفعج ريغ فلخ ال هاب هجاجتحاو ىّتل نم هتارظانم و راتخملا

 يا ا ل

 ل - ل ا ل

 اولهج ما ّقحلا اودناع ما اوباترا ما مهنيد أوقراف ًالامشو ًانيمي نوذخأيو ةريحلا ىف نوددرتي

 كا ووبلعي انا اويياعت كلذ اوهلعوا ةحييسملا انكلاو: ةقدافلا عاياززلا هك ءاحااو

 *. 0( فيدللا )5 اروععم انا ارهاظ انا ةنكمب نيو ل ضلا

 هماما فرعي ال ىعادلا نأ ىلا ىضفي هيفرّيحتلا ّناف مامالا ىف ةريحلا ىنعم ام :تلق نا

 ؟هتمامأ دقتعي الو هّقح ىف لزلزتمو هيف كاشوه لب

 وا ّمغلاو ّمهلل ةبجوملا هتبيغ ةهج نم هيفرّيحتلا لب تبهذ ثيح دارملا سيل :تلق

 هرونب ءىضتسيو هروصخ فرشتي ٌّقح هماما ناكم ىلع ىعادلا عالظا مدع ةهج نم

 نامز لك ىف نوكي ناو نكاسمملا ىف رّيحتلا ةريحلاب دارملا لعل هّنا» نم هِي ىسلجملاركذ امك

 ةريحلا نم دارملا لاح َّىأ ىلعو «ديعبوهو هيف سانلاةريح دارملا :ليقو ةيحانو ةدلب ىف

 لقن هلي ىنامعنلا نأ كلذ و لالضلا ىنعم ىف الفا نينمؤملاريما لاق امريظن وهف دومح ئهنعم

 :391 لعل لاق هِي ىنلا نأ هريسفت ىف

 16١. سص.١

 ".  6٠١و6١١.
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 نينمؤملا اذهب ىنع افا و ةنجلا لالضلا لها لخدي نا هللا ىلع قيقح نسحلا ابا اي»

 مهف نايحتالا نع روتسملا ناكملا ىننخلا مامالاب مامتنالا ىلع ةنتفلا نمز ىف اوماق نيذلا

 نورباص نيكاش ريغ نونقوم نورظتنم هجورخل و نوكسمتسم هتورعب و نورقم هتماماب

 .هصخش ةفرعم نع و مهماما ناكم نع اوّلض امئاو نوملسم

 البلد انيلعع قتلا ىممشلا نيف ةدابع نع سعت اذا لامتاهللا نا كلذ لغ لدي

 اهنا اونقيتسيو اهروهظب تقولا مهل نّيبتيل تقولاريخأت مهيلع عسو ةولصلا تاقوا ىلع

 هللا ضئارف عيمج هيلع عسوم هماماب كسمتملا الكا مامالا جيورخلرظتنملا كلذكف تلاز دق

 بستتحم رباص وهف هيلع ضرف ام ىنعم نع جراخر يغ اهدودحب هنم ةلوبقم هيلع ةبجاولا
 '«همامأ ةبيغ هّرضت ال

 «ماوقأ اهيف ىدتميو ماوقا اهيف لضي» :مهوقب ةريملا اورسف لِ ةمئالا نأ كلذ دّيؤي امو
 لمحي نأ دبالف مهمالك ىف ىدهلل ًالباقم هنوكل مومذملا هانعمب هورّسف اميف لالضلا نأ الا

 هجرف هللا لّجع بئاغلا هللا ةّيقب دوجوب داقتعالا ىفاني ال ّىنعم ىلع ءاعدلا ةرابع ىف ةريحلا

 .ةّئجلا لوخدو هللا اضر بجوي ىنعم ىلع هِي ىنلا ثيدح ىف لمح لالضلا نأ امك

 افا قداصلا ثيدح نمّرم ام ةريح ىف هتما تعقو ىبن ّلك ةبيغ ىف نا ىلع لدي اّمتو

 هتريح ىف ما هتبيغ ىف ىا ىوارلا لاقف فسوي نم ًاهبشل مئاقلا ىف نا :هلوق ىف

 :هنم ليوط ثيدح ىف الكل ءايصوالا ةبيغ باب ىف 'نيدلا لامك ىف قودصلا هلقن امو

 ةريح نم هيف اوناك امم مهنع هللا جيرفف هب اورشبتساو ةعيشلا ناميلس ىلا تعمتجاو»

 .(«(هتبيغ

 .ىناكيابلك ديرفرشح هروسريسفت هميمض باج ١0 ص ١.
 .107 ص .؟



 .(ىوجن ّىاو ىالوم اي كيف فصا باطخ ىاو»

 هحتفو ّىأ ٌّمضب

 لك ىف ىلاعت هللاركذ نم بجي ام باب ىف ءاعدلا باتك ىف ىفاكلا ىف ىنيلكلا لاق

 ':ةأرم (عبارلا ثيدحلا) سلجم

 نانس نب هللادبع نع بوبحم نبا نع ىسيع نب دّمحم نب دمحا نع ىبحي نب دّمحم»

 لأس ىسوم نارّيغت مل ىتلا ةاروتلا ىف بوتكم :لاق 9ئارفعج ىبا نع ىللامثلا ةزمح ىبا نع

 اي هيلا لج وزع هللا ىحواف كيداناف ديعب ما كيجاناف ىّتم تنا بيرقا بر اي :لاقف ببر
 «(ثيدحلا) ىنركذ نم سيلج انأ ىسوم

 رابخالا نم الا اضرلا نع ءاج ام باب ىف رابخالا نويع ىف هلي قودصلا لاقو

 اي :لاقو لج وزع هر لأس نارمع نب ىسوم نا ُةْيِكَي هللا لوسر لاق :لاق هدانساب»

 .«ىنركذ نم سيلج

 ركذلا يابا نم لوآلا:نانلا ىف. "ةعيشلا لئاتسو:قرحملا غينشلا اهلقنو
 .هيلا ىحوا امو هبر ىسوم هب ىجان ام باب ىف 'راحبلا سماخ ىف هي ىسلجملاو

 ١. ديدج باج .ىدلج راهج باج *00/7 لوقعلا ةآرم .؟95/7 ىفاك 177/17.

 ص .؟  .72١ديدج باج 528/7.

 .ديدج باج 594١/ا/و رداهب ريما ىدلج هس باج 50/1١7

 .ديدج باج 787/17 .ىكنس باج 7١0 ص .*؟
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 حي بيييح ل يس سا

 َقإَف نَع ىِداَبِع ىَلََس اَذِإَو » :ىلاعت هلوقريسفت ىف ليزنتلا راونا ىف ىواضيبلا لاقو

 :هّصن ام «'ب ٌبيِرَق

 ةَوعَد ا بيرق ة ىنإَف فَع ىداَبِع َن َىَلَأَس اذِإَو :ىلاعت هللا لوق لوزن ببس ىف ىورو

 :ُهلََي هللا لوسرل لاق ًاّيبارعا نا "نوت هملعل ىارتوللو لارج كتتلا ناك اَدِإ عادلا

 .ةيالا تلزنف هيداننف ديعب ما هيجاننف انبر بيرقا

 " :اضرلا ةفيحص ىفو

 بر اي لاقف هيدي عفرو هّبر لأس نارمع نب ىسوم نا هللا لوسر لاق لاق هدانساب و»

 نم سيلج انا ىسوم اي :هيلإ ىلاعت هللا ىحواف !كيجاناف بيرق ما كيداناف تنأ ديعبأ

 .«فركذ

 ١. .ةرقبلا 18.

 ". .ةرقبلا 188.

 .5/ ص ديدج باج / ص ."



 (غغاناو كنود باجأ نأ َنكلعَريزع)

 .(مبايوتريغزا هدنبيرف نانخسو خساي هك نمرب تسا نارك تخس)
 'لاصخ باتك رد هك ىتياور هبار مرتحم ناكدنناوخ دياب مالك نيا حيضوترد - حرش

 ات - دنرادن (تحار) باوخ هك دنهورك جنب :دومرف هك هدش تياور اها قداص مامازا

 ار تبحم هجردو ءتخاس هجوتم .دوشيم ادج بوبحم زا هك ىتسود - ديوك هكنأ

 و تجح هب تبسنوا تبحم نموم ناميا مزاولزا هك تشاد مولعم راوكرزب نأ هب تبسن
 ىاوشيبو نامز ماما هب تبسن نمؤم هقالع و تبحم هك تسا هتسياشو تسا نامز ماما

 دشابوا ىيايند نادنمقالع نيرتبوبحمزا ىكي هب تبسنوا تبحم زارتالاب دوخ ىنيد

 .دشابرتشيب مه شدوخ ناج هب تبسنوا تبحمو هقالعزا هكلب

 هديشك ترضح نآ هب شبلق هتشر ىهاوخن ىهاوخ دنك اديب ىتبحم نينج ىسكر كاو
 ردام هب لفط تقرافمزا هك دوشىم هودناو نزح هبالتبم نانجوا تقرافمردو ءدوشىم

 ىلو دوش ىمرثأتم و نوزحم هتبلا دوش بياغوارظنزا شردام لفطركا اريز ,رتشيب دوخ

 و قشع ىسكرككا ىلو دومن مارآارواو تخاس شوخلد شخبديما ىنانخس اب اروا ناوتىم

 وا ىرودو تقرافمزا دشاب ترضح نآ هجوتم هتسويبو دنك اديب دوخ نامز ماما هب هقالع

 زا مهووا دايزااروا ايند هدنبيرفروما هب لاغتشاو مدرم اب ترشاعمو تسا نالانو نوزحم

 هرابرد «ىغاناو كنود باجا نا ىلعزيزع» مالك قدصو درادىمنزابوا هب تبحمو هقالع

 .دوب دهاوخ ققحموا
 قارف ناوخز مروخ ىمركج نوخ مادم رايزارود بابك دش ملد قوشزوسز

 .19عص ١

 عم



 (ىرولا كلذخيو كيكيبأ نأ لعٌزيزع)

 ل ل ل ا
 .(دنشابنوت داي هبو

 دنشاب نايركو نالانوا تقرافم ردراوكرزب نآ هب نادنمقالع هك تساراوازسو - حرش

 تسد هب نايناهجرب تموكحو دنامروتسم تبيغ هدرب رد ادخ تجح نيا دياب ارج هك

 ىارب لدتعم تماق نأ ىاربزج سابلو هماج نيا هك ىتروص رد «دتفا نامز ىاهتوغاط

 سردايرفو افعض نيعمو ىهلا دودحو ماكحا ىرجم تسوا هك اريز ء,تسين هدنبيز ىسك

 .تلادعو طسق شرتسكو طسبوروجو ملظ طاسب نديجرب هبرداقو نامولظم

 ناسرزاب نمج هب نيكشم ىوهأ نأ تراي

 ناسر زاب نمج هب نامارخ ورس ىهس ناو

 زاونب ىميسن هب ار ام هدرزأ لد

 ناسر زاب نت هب هتفر نتز ناج نأ ىنعي

 ١ع ؟



 نِم له) (ىرج ام مهنود َكيلع ىرجي نا نع زيزع)
 عوزج نِم له) (ءاكبلاو ليوَعلا هعم ليطاف نيعم
 (الخ اذإ هعزج دعاساف

 .(ىركيدرب هن هدش ىراج (دتمم تبيغ نيا)وترب هك تساراوشد تخس نمرب)

 مدمهوااب ناغفو دايرفرد نمو دوش هلانمه نمابو دنك ىراي ارم هك تسه ىسكايأ)

 اهنت نوجو ءدنك ىرازو عزج هك تسه ىسك ايآ) .(منك ىنالوط ار قارف هلانو موش

 .(منك ىراي شيرازو عزج رداروا مه نم دشاب

 رانيد نب هللادبع هب مالسلا هيلع مجني ماما ترضح هك هدش لقن اراحب 18 دلجمرد

 ركمرطف ديع هنو نابرق ديع هن تسين نيملسم ىارب ىديع جيه :دومرف ثيدح ىوار
 :دومرف ترضح ؟ارج ديوك ىوار .دوشىم ديدجت دمحم لآ هودناو نزح ديع نآرد هكنأ

 .كدننيبىم ناشدوخ ريغ تسدردار ناشدوخ قح نانآ هكنيا ىارب

١7" 



 (ىذقلا ىلع ىنيع اهتدعاسف ٌنيع ٌتيذق له)

 .(ديركب رازراز و دنك تدعاسموا اب مه نم مشج ات ديركىم (هدولآ) ىمشج ايآ)

 نب ىلع ترضح تفك هك دنكىم لقن بوبحم نبازا'قودص نيدلا لامك - حرش

 دراد شيبرد ىديدش تخس ىاهنتف ايند» :دومرف نم هب مالسلا امهيلع اضرلا ىسوم

 دنزرف نيموس نايعيش هك تسا ىعقوم نياو «دتفارد ىماعو صاخره هئتف نآرد هك

 نوزحمرهو ىماك هنشت نزو درمرهو نيمزو نامسأ لهاو ءدنهدب تسدزا ارم لسن

 هك داب سك نآ ىادف مردامورديب :دومرف سيس .ديرككب ىو نادقفرب ىاهدزتبيصمو

 'تسا ىنارون ىياهسابل ارواو .تسا الي نارمع نب ىسومو نم هيبشو مدج مانمه
 و «دنوش هدرسفا نيمزو نامسأ لهاوا نادقفزاو ءتسارونم سدق رون عاعش زا هك

 و نادركرسو فسأتم دنهدب تسدزا هك ار ىياراوك بآ نوج هك ىدرمو نزرايسب هج

 هك ىيادص اب دنونشب ىيادن ناهكان منيب ىم ديماان ار نانآ هك ىلاحردو ءدندرك نوزحم

 .«تسا باذع نارفاك ىاربو تمحر نانمؤم ىارب دنوشىم كيدزنورود

 تياور مالسلا امهيلعرفعج نب ىسوم شردارب زارفعج نب ىلعزا "راحب ١١ دلجم

 .رابخالا نويعو ”١7 هرامش قودصلا ةبتكم باج 77١ هحفص ١.

 ىبرع «رونلا بويج هيلع» همجرت هك ىسراف هلمج نيا حيضوترد هخسن هيشاحرد (هرس سدق) ىناقلاط موحرم .؟

 راحب 17 دلجمرذ ىسلجم موحرم» :ديوكو دنكوم لقت نآ نايبرد ارراونالاراحب بحاص تانايبزا ىتمسق تسا
 لماك مدرم زا ىنارون صاخشا نابيركو بويج دارم تسا هداد لامتحا «رونلا بويج هيلع» هملك رد "8 ص

 و دوشىم لعتشم هك تساراوكرزب نأ تبيغرب هودناو نزح تهج هب نالوسر حاوراو نيبرقم هكئالمو ناميالا
 .«تسا هداد لامتحا مه ىركيد هجو

 نيمه هب هيآ ليوأترد ادخ ىايلوارياسزا مه ىركيد تاياورو نيدلا لامكزا لقن 10١ ص ه١ دلجم .77ص ."

 .تسا هدش لقن نومضم

 م١



 ١م

 (ىذقلا ىلع ىنيع اهتدعاسف ٌنيع ٌتيذق له)

 0 ١ :ليامرفىم ادخ هك ؟تسيج هيآ نيا ليوأت هك مديسرب واذا هك ديوك لنك ى م

 امش هك ىبآر كاوكب) ىنعي 'هِنيِعَم ٍءاَمِب ْمُكَيِتَأَي ْنَمَف ارْوَغ ْمُحْواَم َحَبْصأ ْنِ َمُيَرأ
 :دومرف .(دروأىم اراوك بآ امش ىارب هك تسا ىسك هج نيمز هب دورورف دياهدنز نادب

 .«؟درك ديهاوخ هج دينيبن ارواو ديهدب تسدزا ار دوخ ماما هك ىماكنه»

 ."“0.كلملا ١



 (ىتلتف ٌليبس دمحا نبا اي كيلإ له)

 .(دوش لصاح فرشت تروضح هب هك تسه ىتاقالم هاروت ىوس هب اياربمغيبرسي ىا)

 ىسك هبار دوخوا هك تسا نيا ىنعم هب مالسلا هيلع نامز ماما تبيغ هتبلا - حرش

 سبي ءدشاب سوبحم ىناكم ردوا هكنيا هن دسانشىمن اروا مه ىسكو دنكىمن ىفرعم

 اسب هجو ءدوش عقاو تسا نكممو تسين ىنكممريغرما تبيغ نامزردراوكرزب نأ تيور

 .دنشاب هديدارواو دنشاب هدش فرشم راوكرزب نآ تاقالم هب تبيغ نامز رد هك ىصاخشا

 ىرون ىجاحو ناونالاراحب ١١ دلجم رد ىسلجمو نيدلا لامك باتك رد قودص

 و دوصقم نيا هب نديسر سي 'دناهداد صاصتخا نادب ار ىباب بقاثلا مجن باتكرد

 هليسو هب ناوتىمو تسا نكمم و روسيم مه نامز نيارد ترضح نأ تاقالم هب فرشت

 نيا هب هميمذ تافصو هليذر قالخازا سفن بيذهتو لماكو مات ىوقتو لمعو ناميا

 .دمأ ليان تداعس

 هبجاو تاروتسدزا هحلاص لامعا ماجنا لوا هلحرم رد تداعس نيا هب نديسر هارو

 راوكرزب نآ ىاقل هب هك نانآ ناتسادرد لمأتزا ءتسا تامرحم كرتو تابحتسم ىاداو

 و ىعرش تادابع وريخ لامعارب تموادم هك دوشىم هدافتسا دندرك لصاح فرشت

 ىراب ترضحزا تلأسمو ىرازو عرضتو ىمالسا تاروتسد ماجنارد ششوك و ىعس

 ماجناو سفن بيذهتزا اريز .راوكرزب نأ تاقالم ىارب تسا ىاهليسو عون كي همساّرع

 هلل صلخا نَم» :دومرف ادخ لوسر و دوشىم اديب سفن رد ىميظع رثا ىنيد هفيظو

 ص ه١ دلجمراحب (همّلكو هآرو ال مئاقلا دهاش نمركذ) باب 5*5 ص قودصلا ةبتكم باج نيدلا لامك ١.
 .(اننامز نم ًابيرق ىربكلا ةبيغلا ىف هآر نمركذ ىف ردان) 4

 ١ع
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 (ىقلتف ٌليبس دمحأ نبا اي كيلإ له)

 راكزور لهج هكره ىنعي '.«هناسل ىلع هبلق نم ةمكحلا عيباني هللارجف ًاحابص نيعبرأ

 وا لدزاار تمكح ىاههمشج لاعتم دنوادخ دنادرك ادخ ىارب صلاخ ار دوخ لمعو

 .دزاس ىراج شنابزرب

 موحرم نانجلا حيتافم باتك رد هلمج زا هيعدا بتك رد مه ىياعد هراب نياردو

 نآو هدش دراو بيقعت ناونع هب حبص زامنزا دعب نآ ندناوخ هك هدش لقن ىمق ثدحم
 .«هيلع هللا تاولص نامّرلا بحاص ىالوم غلب مهللا» تسا نيا شردص اعد

 .رابخالا نويعزا لقن 759 صرد نومضم نيمه هبو .ىعادلا ةّدعزا لقن 764 صراحب ١



 .(ىظحلف هدغب كنم انموي لصّتي له»

 :ديبل لاق ضوع الب واولا اوفذح ٌودغ هلصا دغلا» :حاحصلا ىنف
 عقالب اودغ و اهوّلح موي اهب اهلها و رايدلاك الا سانلا امو

 ..«(ّىودغ تئش نأو ٌّىدغ هيلا ةبسنلاو .هلصأ ىلع هب ءاجف

 تح هيف اوعشوت مث هرثا ىلع كموي دعب ىتأي ىذلا مويلا دغلا و» :رينملا حابصملا ىفو
 لادلا تلفجو اللا تفدح كل نلف لود هلضاو«يقرتلا ديعتلا لنعقلللا
 رعاشلا لاق بارعا فرح

 «أودغ هاخا مويلا عم نا ًاولد اهاولداو اهاولقت ال

 'لاثمالا عمجم ىف ىناديملا هب حّرص اموه و لثم ىلع لمتشي ىناثلا عارصملا :لوقا

 نم نوكيف «اهّركو مايالاّرم ىلع لودلا لقنت ىف برضي :ةدعسم اي ًادغ مويلا عم نا»
 ا ...» :ىلاعت هلوقو «"' نيالا يق املواد ماسالا كلت :ىلاعت هللا لوق باب

 .«"...ِدَعل ُتَمَّدَق ام ٌسْفَن

 ءاّرغلا هتبطخ ىف اهب ىلع لوق اهنف رابخالا و ثيداحالا ىف ًاريثك دروريبعتلا اذهو
 '«هدغ هموي ىف بقارو (لاق نا ىلا) هبلق ركفتلا لغش بل ىذ ةّيقت هللا دابع هللا اوقتاف»

 .دهشم باج 7” صا جو 007 ص ١.
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 (ىظحنف هدغب كنم انموي لصّتي له»

 ٠«قابسلا ًادغو رامضملا مويلا ناوالا» :ٍالِئ هلوق و

 :دايز ىلا هل باتك ىف ضيا 38. هلوقو
 '«أدغ مويلا ىفركذا و ًادصتقم فارسالا عدف»
 نومضملا اذه ىهاضي امم كلذريغ ىلا

 ةرابع حرش ىف ...رتتسملا مامالا ةرايز باب ىف ”راحبلا رازم ىف  ىسلجملا لاقو

 :هّصن ام ءاعدلا

 قارفلا مايا مويلاب دارملاوا موي دعب ًاموي كارن ىا :هدغب كنم انموي لصتي له :الفا هلوق»

 .«ملع باب نم ةلزنملاوردقلا ىهو ةوظحلا نم ىظحنف :هلوقو ءلاصولا مايا دغلابو

 وهو هدغب كتقرافم ةدش مويوهو اذه انموي لصتي له» :ةرابعلا حرش ىف ىليجلا لاقو

 .«كيلا انباستناو كلجال سانلا دنع وا كدنع ةلزنملاو ةناكملا باحصاريصنف كتلصاوم موي

 :هّصن ام اهقبس ام حرش دعب ةرابعلا حرش ىف ةبرقلا ةليسو ىف ىنايدلولا لاقو

 نارهاظلاو مالكلا اذه ىف لاصتالا ىنعمو دغلاو مويلا ىنعمريسفت ىف مالكلا قب»

 ع يسب ةدلقلا و ةئيولظلا لاعبوه وي داضدلا تقر. هلا ىلا ةزانشا ىقاذلا وف

 هلدبتو هلدب موي لك دغ نا مولعملا حضاولا نم ورومالا ىف هتلاخد مدعو هئافخو مامالا

 ىلا هلدبتل ةرغتلاوه ايندلا دغ نا امك هجرف هللا لجع روهظلا ىلا وه انا ةبيغلا لدبتو
 ةبيغلا موي لاصتاو ةازاجملا ةأشن ةرخآلاو فيلكتلاو لمعلا ةأشن ايندلاف ىرخالا ةأشنلا

 .«هئاضقناب آلا نامزب نامز لصتي ال ذا ةبيغلا ءاضقناب روهلفلا مويوهو هدغب

 :"ىناديملل لاثمالا عمجم ىفو

 لثملا اذهو برحلا ىنعيرما انلغشي ًادغ ورم مويلا انلغشي ىا «رما ًادغ ورم مويلا»

 و داهتجاو ّدج ًادغو ةعدو ضفخ مويلا هانعم ورعاشلا ىدنكلارجح نب سيقلا ئرمال

 رعشلا نم فنأت كولملا تناكو لزغلا ورعشلل سيقلا أرما درط سيقلا ئرماوبارجح ناك

 .ديدج باج 11/7 ىديدح حرش ١.
 هل 57١ ص يع 0
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 كا 10 تش 12 ل

 موس دلج ؛هبدذن ىاعد حرش

 نب دساونب هلتق هوبا لتق ىتح اهب لزي ملف نميلا ضرا نم نوّمدب سيقلا ئرما قحلف

 :سيقلا ئرما لاقف هيبا لتقب هربخاف ىلجعلا روعالا ءاجف ةميزخ
 نوناي رشعم انإ نومد نومد انيلع ليللا لواطت

 نوّبح انموقل انناو

 ورم مويلا ًادغ برش الو مويلاوحص ال ًاريبك همد ىنلم و ًاريغص ىنعّيض :لاق مث

 .«(لاق امرخآ ىإا) هوركملاو بوبحملل ةبلاجلا لودلل نفرد دا هلوق بهذف قا | دنع

 :هيف ًاضيا لاقو

 ةفقانملا فاقنلاو هيف برشي ءاناوهو فحق عمج فاحقلا فاقت أد غو فاحق مويلا»

 لاق ديبهلا نع لظنحلا فقن كلذكو غامدلا نع ةماهلا قش اذا ًافقن فقني فقن :لاقي

 :سيقلا ئرما

 لظنح فقان ىحلا تارمس ىدل اولمحت موي نيبلا ةادغ ىنأك

 ليق نيح سيقلا ئرمال ىوري نيلثملا الك ورما ادغ ورم مويلا :مهوق لثم لثملااذهو

 ا.«برشلا ةدش فحقلا لاقيو فحقلاب ةبراشم ىنعي فاحق مويلا :لاقف كوبا لتق :هل

 :دشنيو

 دكن و سحنب ىل ىعادت و هدعس ىلوت ىموي نكي نا

 دنع تسر مع نيه دعخ ًاجرف ىضقي هللا لعلف

 " :ىديدحلا جهنلا حرش رظنا محالملا ىلا ىموي اي نينمؤملاريمال ةبطخ نمو

 لطعمتسم نم كف وعلا هبرد وتاب اتطيعستالاو مديصرم تاك وهاب اراججم الثا
 .«دغريشابت نم مويلا برقا ام و «هكردي مل هنا دو هكردأ نأ امب

 و هنوك نم دبال و دعم وه ام لاجعتسا نع مهاهن مث» :هحرش ىف ديدحلا نبا لاقو

 نا مهاهنو .' َنوُِيَم َمََتِإَو َّتَيَم كّنِإ :ىلاعت لاق امك هنوك برقل انئاك هامس امناو هدوجو

 .دهشم باج 788 ص ١ ج .ىكنس باج /07 ص ١.

 .عجارف تسين سيقلا أرما هب طوبرم باج نياردرعش نيا .دهشم باج 817 ص7 ج.؟



١/7 

 (ىظحنف هدغب كنم انموي لصتي له»

 بيرق نيرظانلل ًأدغ ّناو :لاق امك هعوقو برقل دغلا ىف ءىجي ام اوئطبتسي

 َسَيَلَأحبّصلا ْمُهَدِعوَم نإ :ىلاعت لاقو .دغ نم مويلا برقا ام دغام دغ :رغآلا لاقو
 .«(مالسلا هيلع بئاغلا مامالل هقيبطتو هحرش ىف ضاخو) ' ... ٍبيِرَقِب ُحَبَصلا

 ةظح بعت باب نم ىظحي سانلا دنع ىظح» :رينملا حابصملا ىفنف «ىظحنف» :هلوق

 دلي لع دست رزان زد اوققر وهوا اذ اهيبك ومادللا مضي رطسوا ذي داو
 .«كلذك اهجوز دنع تناك اذا ةّيظح ةأرملا

 لاوش ىف ىب ىنبو لاوش ىف ُهْيقََي هللا لوسر ىنجوزت :ةشئاع ثيدح ىف و» :ةياهنلا ىفو

 اهجوز دنع ةأرملا تيظح :لاقي هب دعساو ىّئم هيلا برقا ىا ىّتم ىظحا ناك هئاسن ىاف

 «اهّتحاو هبلق نم تندو هب تدعس ىارسكلاو ّمضلاب ةوظح و ةوظح ىظحم

 ام لاوش ىف جيوزتلا هرك ىلع درلا نم هيفو» :ةرابعلا هذه هركذ دعب نيرحبلا عمجم ىفو

 ناز و ةظح بعت باب نم سانلا ىف ىظح :لاقي دارملا غولب ءاحلا حتفب ةوظحلاو ىنخيال

 كنم بّرقيامو :ءاعّدلا ىف و ليعف ىلع ىظح وهف هتلزنم هوعفر و هوّبحا اذا ةوظحو ةعف

 نم مارملا غولبو ليضفتلاو كدنع (ةظحلا هنأك) اّظحلا ىل بجوي ام ىا كدنع ىظحيو

 «هيلع هتلّضف نالف ىلع هتيظحا موق

 :رصم هدلق نيح هلي ركب ىبا نب دمحمل هل دهع ىف الئ. نينمؤملاريمال مالك نمو

 ايندلا لها اوكراشف ةرخآلا لجآو ايندلا لجاعب اوبهذ نيقتملا نا هللا دابع اوملعاو»

 اهولكاو تنكس ام لضفاب ايندلا اونكس مهترخآ ىف ايندلا لها مهكراشي ملو مهايند ىف

 هاما ودق ام انوار نقلا ىنوقرتلا هم اذن اعغ اقدلا نيم القا :تالكا ام دعنا

 '.«(هرخآ ىلا) نوربكتملا

 ىنعملا روهظظل ةلصلا هذه فذح امناو لاصتالا وا دغلا كلذب ىا ىظحنف هلوقو

 لاق كالق امو ىا ىحضلا ةروس ىف «ىلق ام و» :ىلاعت هلوق ريظن عجسلل ةظفاحم و

 نم كذب ا ءادفكملا لوعتملا فاني و كيضقنا اهو لق افيوزك هللا رزسفت قا: ىراتشيلا

 ١. دوه 4١
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 ةظفاحم فذحلا اهنم» :فذحلا للعركذ دنع نايبلا ءاملع تلاقو لصاوفلل ةاعارمو لبق

 .«كلذ هبشا اموا ةيفاق وأ عجس وا نزو ىلع

 هنع بوني نم و اللا مامالا ريغ ىلا بّرقتلا نا ىري هنال ىعادلا كلذ ىّتمتامناو
 :عاشلا لاق امك مالملا ثرويو مدنلا بجوي

 عّيض ساتلا ىف بابلالا ىوذَّناو 202تلظع عئارشلا نأ ًاّرح ىنك
 عفصي و ىّتغي نم آلا سانلا نم مهدنع ظحي مل ضرالا كولم ناو

 :ىه و 'هلوكشك ىف ىناهبلا خيشلا اهركذ ةصق نيتيبللو

 ىلا جاتحاف هنم رذتعيوه و ةفوكلا نم ىئاسكلا راضحتساب ًارارمرمأ ديشرلا ناك»
 ناك و داوسلا لها ةئيه ىلع ًاميسج ًالجر ناك و اهلخد اًملف هل ضرع مهمل دادغب

 لها ضعبرضحي نم ذفنا دق ناكو هريزو عم هبرش سلجم ىف تقولا كلذ ىف ةفيلخلا

 لها نم هّنا ىف ديشرلا كشي ملف هب أف ىئاسكلابرفظف هنم اورخسيو هب اوؤزهيل داوسلا
 :قاسكلا دشناف خيش ايانل نغ :هل لاقف ةّيرخسلا

 عّيض سانلا ىف بابلالايوذ نو 0-<<تلظع عئارشلا نا ًانزح قك
 عفصي و ىّنغي نم آلا سانلا نم مهدنع ظحي مل ضرالا كولم ناو

 تكرت فيك :لاقف ةفوكلا نم :لاقف - ؟خيش اي تنا دالبلا ىا نم :ديشرلا لاقف

 رماو هيلارذتعي ديشرلا ضهنف نينمؤملاريما ةرضح دنع شيع ءافص ىف :لاق - ؟ىناسكلا
 ملف هافعتساف نومأملاو نيمالا ىدلو مّلعت نا ديرا :لاقو ىهالملاو برشلا تالآرسكب

 .«هدنع ًامّركم كرف مل و ميلعتلا راد هل ىلخاو هفعي

 :ًاضيا هيفو

 :ةسامحلا ءارعش نموهو فيرظ رعاش ىضاقلا دالخ نبا»

 عماجلا دجسملا ىف ًادنتسم هتئج اذا دالخ نبال لق

 '«عفان نع شمعالا انثدح هب ىظحي سيل نامز اذه

 ١. (ىكنس) هلودلا مجن باج 017 ص .

 .؟ صس١/7©.
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 (ىظحلف هدغب كنم انموي لصّتي له»

 دغر هب شيع الو ءىنه درو انل سيلف انكردارصعلا بحاص اي

 دغراظتنالا ليلل ىكزلا نباي لهف راظتنالا ىلايل انيلع تلاط
 دمتلا اهناسنا ىلع قأي داكي ًالقم انل ءاّرغلا كتعلطب لحكاف

 لضافالا خيشب بقلملا ىدركجنفلا دمحا نب ىلع مامالا حاشولا ىف قييبلا لاق»
 :ةسفنلا قدشتاو (لاق« نا نأ) هتانز ةيوجعا

 اهئاض ذل وهف يخت هل ها" ناز .ذاذ: افنامز

 ًاحابص مهنازحا ليلل هيف نوسلبملا رصبي له
 ااحارتساف تام نمل ىبوط ِءانع ىف هنم مهلك و

 امك (جع) ىدهملا هيفرهظي ىذلا دوعوملا مويلاوه دغلا كلذ نم دارملا نا ملعا مث

 ركل ء املا صققلو اذ 15 ىناني تيدماو ةناعلاو نضال نوب درع كلذ ديوتشسلا رو
 كّربتلاو نميّتلل ادحاو اثيدح اهنم

 بَ ىنلا صن باب ىف نيرشعلاو عبارلا بابلا ىف "نيدلا لامك ىف هيت قودصلا لاق

 :متاقلا ىلع

 ىلعملا نعرماع نب دّمح نب نيسحلا انثدح :لاق رورسم نب دّمحم نبرفعج انثدح»

 نب ديعس نع هيبا نع مكحلا نب هللادبع نع ناميلس نبرفعج نع ىرصبلا دّمحم نب

 هللا ججحو ىئايصواو ىئافلخ نا هِي هللا لوسر لاق :لاق سابعلا نب هللادبع نعريبج

 ؟كوخا نمو هللالوسر اي :ليق .ىدلو مهرخآو ىخا مهّوارشع انثا ىدعب قلخلا ىلع

 ًالدعو أطسق اهألمي ىذلا ىدهملا :لاق - ؟كدلو نف :ليق .بلاط ىبا نب ىلع :لاق -

 لوطل دحاو موي ألا ايندلا نم قبي ملول ايبن قحاب ىنثعب ىذلاو ًاملظو ًاروج تئلم امك

 هفلخ ىلصيف ميرم نب ىسيع هللا حور لزنيف ىدهملا ىدلو هيف جرخي ىتح مويلا كلذ هللا

 .«برغملاو قرشملا هناطلس غلبيو هرونب ضرالا قرشتو

 انموي لصتي له» :هلوق ةمجرت ىف لاق  ىنايدلولا نا بجعلا هنم ىضقي امو :ةلمكت

 .دادغب باج 7١" ص ١7 جو ايورا باج ٠١١ ص <” ج.١

 .١588ص .؟



 اع

 موس دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 و روهظ زور هك شيادرفب تنحم زور دوشيم لصتم ايأ» :هصن ام «ىظحنف هدغب كنم

 ةمجعملا ءانلاب «ىطخن »أرق هي هنا ىرت امك كلذو «مبور هار مهاب ات تساوت تنطلس

 نويوغللا لاق امكرصنيرصن باب نم اطخ ةدام نا لفغو ةلمهملا ءاطلاو

 نيب ام :حتفيو ةوطخلاو ىشم ةبولقم طاتخاو ىطتخاو ًاوطخ اطخ» :سوماقلا ىفف

 «نيمدقلا

 ىفوطخيو كيشم ىا كوطخ هللارّصق هنمو ىثم اوطخ اطخ و» :نيرحبلا عمجم ىفو

 «بجعملا ةيشم ىشميو ليامتي ىأ هيشم

 .ءاعّدلا ىف امك ىظحي هعراضم نوكيف بعت باب نم ىظحمن نا لاحلاو

 قح ىف نييلاجرلا ضعب لوق أرق ثيح مالعالا ضعبل عقو ام هابتشالا اذهريظنو
 ءاظلاو ةلمهملا ءاحلاب ىتلا ةوظحلا أرق ثيح «مدقو ةوظح هدنع هل ناكو» :ةاورلا ضعب

 ةرابع هّنا هنم ًامعز ةلمهملا ءاطلاو ةمجعملا ءاخلاب ةوطخلا ناكملاو ةلزنملا ىنعمب ةمجعملا

 لاق ةقباسلا ىنعمب أضيا انه مدقلا ّنا لاحلاو نيلجرلا نيب ام دعب ىنعمب مدقلا نع ىرخا

 .«ةليضف ةقباس ىا مهبر دنع قدص مدق هلوقو» :بغارلا

 ةنسح ةرثا ىا قدص مدق نالفل :لاقيرمالا ىف ةقباسلا مدقلا» :نيرحبلا عمجم ىفو

 «ةرجهلا ىف قدص مدق ىل تّبث ءاعدلا ىفو



 (ىورنف ةّيورلا كله انم درن ىتم»

 :بولقلا ةايح رد هلي ىسلجم

 و باحس و ديشمرصق و هلطعم رئب و نيعم ءام ليوأت رد مجني و تسيب لصف»

 باوبا نيارد تايآو ناشيا تاكربو مولعو 2+ هما هب تسا هرهاظ عفانمرياسورطم

 :ةييسا راند

 ار ا ا الا كارا
 هك تسيك سي نيمز رد هتفرورف امش بآ دنك حبصركا هك ارم ديهدربخ هك دوخ موقب

 نيمز ىورربرهاظو ىراج ىبآ امش ىارب دروايب

 تسيك ددرك بياغامش ماماركا هك تسا نآ دارم هك هدرك تياور ميهاربا نب ىلع

 نيا ليوأترد هك هدرك تياور اله اضر ترضحزاو ءامش ىارب دروايبوا دئننام ىماما هك

 ادخ هك دنيادخ ىاهرد هّمئاو ادخ ىوسب دنيامش ىاههاكرد امش بآ :هك دومرف هيآ

 .ماما ملعزا تسا هيانك ىراج بآو ءدوخ قلخ نايمو دوخ نايم هدوشك

 ليوأت رد هك هدرك تياور لِ ىسوم ماما ترضحززا ىسوط خيش تبيغ باتكردو

 ؟درك ديهاوخ هج دينيبنارواو ددرك بياغو ديباين ار دوخ ماماركا ىنعي :دومرف هيآ نيا

 ورق يبا راكا صوت هه تسلا هز تيدا نال قالاص توردطح لاو ايعام او
 نياربو ؟دروأ دهاوخ هزات ماما امش ىارب هك امش لامعا ىاهىدب ببس امش ماما

 با هكنانج هكنآ ىارب دناهدينادرك ملعزا هيانك ار بآو تسارايسب ثيداحا نومضم

 تايح ثعاب هديسر نايعيش هب همئازا هك ىملع نينجمه تسا ندب تايح ثعاب

12644 
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 هزور دنج تايح ببس بأ هك اريز نتشاذك تنم هب تسا ىلوا نياو تسا ناشيا حور

 اب تافانمو تسا هيآ نطب نياو ءتسا ترخآ ىدبا تايح بجوم ملعو تساايند

 .دشاب ىم نطب تفه ار ديجم نآرقو تسا دارمودرهو درادن هيآرهاظ

 ميقتسمركا هك نياو ىنعي ًاقدغ ًءام مهانيقسال ةقيرطلا ىلعاوماقتساول ناو :مّود

 ناشيا هب ميناماشآى م هنيآره لطاب ىاههار ىوسب نآزا دندركن و قح هاررب دنشاب

5507 
 ركا ىنعي هك تسا هدرك تياور اب ىقت دّمحم ماما ترضحززا بقانمو ىفاكرد

 ميقتسم وا ىايصواو قل بلاط ىبا نب ىلع تماما داقتعاو تّبحم و تيالو هاررب

 هك ىهجوب تسا هيآ نطبزين نياو ءار ناميا لالز ناشيا ىاهلد هب ميناماشآى م دننامب
 .دش روكذم

 و ةلطعمٍرئب و اهشورع ىلع ةيواخ ىهف ةملاظ ىهو اهانكلها ةيرق نم نّيأكو :مّوَس

 اهنآ ديدرك ىلاخ سيار اهنآ لها ميدينادرك كاله هك اهرهشزا ىسب ىنعي ديشمرصق

 كاله هب ديدرك لطعم هك هاج ىسبو دمأ دورف اهنا ىاهفقسرب اهنآ ىاهراويدو شلهازا

 .هدنام بارخو بحاص,ىب هك دنلب مكحم ىاهرصقرايسب هجو اهنآ لها ندش

 عقاو ىهوك نمادرد هك تسا ىهاج هلطعم رئبزا دارم :هك دناهتفك نارسفمرثكاو

 و تسا عقاو هوك نآ هلقرب هك تسا ىرصقرصق هب دارمو نمي تومرضح رد تسا
 ترضح موق ىاياقب زا هك ناوفص نب ةلظنح موق ار اهنياو تسا فرشم هاج نآرب

 ناشيا ادخ دنتشك ار دوخربمغيب هلظنح نوجو ,دندوب هدرك ثادحا دندوب الفا حلاص

 .دندنامرياب و لطعمرصقو هاج نآو درك كالهار

 ماما لطعم هاج هك هدرك تياور دقي قداص ترضح زاربتعم ىاهدنسب هيوباب نباو
 دناوث نمت تيفاقا رايلا نافلاغت سرك اواو دفاودرك واى بصق هك فدا قوما

 ماما مكحمرصقو دش دناوتىم عفتنم تمكحو ملع همشج نازا دهاوخ هكرهو درك
 دناوتيم ًةينالع تماما ىاوعدو تفك دناوتىم نخس فوخو هّيقتىب هك تساوكنخس

 وا هب تماما تبون هك ىمامارب دننكىم قالطا ار تماص ماما هك تسا نأ بلاغو درك
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 .دشاب هدش ماما هك ىسكرب قطان ماماو دشاب هديسرن

 و تسا الإ ريما ترضح مكحم ديشمرصق هك هدرك تياورركيد دنس هب ًاضياو
 قحو ىهاشدايو كلمزا دنالطعم هكوا نادنزرفو ناماماو همطاف ترضح هلطعمرئب

 .دناهدرك بصغ ناركيد أر ناشيا

 هلطعمرئبو ديشمرصق هك تسا لوقنم هيي لوسر ترضح زا بقانملا بخنردو

 . الا ريما ترضح زا تسا هيانك ودره

 تسا نكمم تسا هدش دراو رابخا نيارد هك ىتاليوأت لوق نياربانب :ديوك مجرتم

 ناشيا ىهارمك و تلالض ىنعي دشاب هدوب ناشيا ىونعم كاله هيرق لها كالهزا دارم هك

 تسا ىنتبم تاليوأت نياو .ىقطان ماما هب هنو ىتماص ماما هب هن دندركىمن عفتنم هك

 تاعافتنا هيبشتو ىروص تايح هب ىونعم تايح هيبشتزا دش روكذم اقباس هجنآرب

 باتك نياو هدش بتارم نيا قيقحتراحب باتك ردو ؛هينامسج تاعافتنا هب هّيناحور

 .«درادن ار اهنآركذ شياجنك
 :هتفك (جع)مئاق ترضح ىماسا رد مّود باب بقاثلا مجنرد هِي ىرون ىجاحو

 .نيمز ىوررب ىراج رهاظ بآ ىنعي نيعم ءام مّيس و لهج و دلص»

 هيآرد دومرف هك الئايرقاب ترضحزا تسا ىورم حش تبيغو نيدلا لامك رد

 باآركا هك ديهدربخ نيمو اك تك نون ازع دك اق تيطما نإ ُْتْيَرأ لُق :هفيرش

 هيأ نيا دومرف سي ؟ناور بآ امش ىارب دروايب هك تسيك سي نيمز رد تفرورف امش

 دينادىمن هك امشزا دش بياغامش ماماركا :دنوادخ ديامرفيم اغا مئاقرد هدش لزان

 رابخا امش ىارب دروايب هك ىرهاظ ماما امش ىارب دروايب هك تسيك سب تسا اجكردوا

 نيا ليوأت هدماين هللاو :دومرف هاكنآاروا مارحو لجوزع دنوادخ لالحو نيمزو نامسآ

 .نآ ليوأت دمآ دهاوخ دبالو هيآ

 ١.الملك:١”.



 ل
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 نآ هكلب تسارهاظ تسيزيجره تايح ببس هك بآب بانج نأ تهباشم هجوو

 زا مودأو دشاب ّجتاو ىلعا هبتر نيدنجب ديآيمو هدمآ مظعم دوجو نآ ببسب هك ىتايح

 تسبانج نآزا بآ دوخ تايح هكلب دروآأ بآ هك تسيتايح

 للا أ كلغ هقيرش ةناروت نوما هك مفاعل هيلع زا يانج تييبورجووقلا لاقكرد
 بسس تورم اداب ار معز دامك هادو ىتلادف ى دنع هلك هتتا ذو نا هنوم ةقك ضر ىذخ
 دنكيم حالصا دنوادخ هروكذم هيآرد ىسوط خيش تياوربو تساهدرمرفاكو نسله تك

 .شتكلمم لهاروجزا دعب ىنعي شندرمزا دعب مالسلا مهيلع دّمحم لآ مئاقبار نيمز

 و لهسب ىنابر ضيف همشجرس نيا زا مدرم روهظ ماّيارد نوج هك دنامن ىفخم
 هك دشاب ىئاراوك ىراج رهن رانك رد هك ىاهنشت دننام دنرب هرهبو دننك هدافتسا ىناسأ

 نيعم ءامب دندومرفريبعت بانج نآزا اذهل دشاب هتشادن ىاهرظتنم تلاح فارتغازج

 دياب ناشرادرك ءوس تهجب هدش هتشادرب قلخزا قح صاخ فطل هك تبيغ ماّياردو

 تفرك ىريخو دروا تسدب ىضيف بانج نآزا هباناو عّرضتو هبال وزجعو بعتو جنرب

 دياب هك ىبابسا و تالآب اهنت قيمع هاجزا دهاوخب هك ىاهنشت دننام تخومآ ىملعو

 نآزا دندومرفريبعت اذهل دناشن ورف ار دوخ ىكنشت شتآو دشك ىبآ دروآ تسدب تمحزب

 .«تسين نيازا هدايز حرش شياجنك ار ماقمو هلّظعمرئب هب ترضح

 :هتفك هلظعمرئب ردو

 ريسفتر د ميهاربا نب ىلع ءتسا هلّظعمرئب بانج نأ هفيرش ءامسازا مكيو تسيب»

 ةلظعمرئبو هفيرش هيأريسفترد دومرف هك هدرك تياور مالسلا هيلع قداص بانجزا دوخ
 سابتقا سب هدش بياغ هك تسا ىماما نآو دوشيمن هديشك بآوازا هك تسا ىهاج نآ

 تقوره رد سكره ىاربزا هلوادتم هرهاظ بابساب ىنعيروهظ تقوات ملعوازا دوشيمن

 ىجراخ عنامركا دندوب عفترمرصق هك بانج نآزاريغ ىمامارهرصع رد دوبرّسيم هجنانج
 رياسو ملعب عافتنا نكمتزا مهد بابرددومن ميهاوخركذ هجنآ اب درادن تافانم سي دوبن

 .ازين ناشياريغ هكلب ضصاوخ ىاربزا هفراعتم بابساريغب بانج نآزا تاضويف

 ١. الحديد.١7.
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 :هتفكرباريز رد باتفاب تبيغ نامز رد ماما هيبشت هوجوركذزا دعب مهد بابردو

 أل هفيرش هيآرد اروك ىراج بآزا دارم هك مود بابرد ت 0 ع

 ببس هجنانحو تسا بانج نآ اِنيِعَم ِءاَمِب ْمُكَيِتأَ ْنَمَفارْوَغ ْمُكؤاَم َحَبْصَأ نمت 1

 صدب هّيلفسو هّيولع ماسجاو دامجو تابنو ناويحو ناسنازازيجره تايح يدل

 ببس تسبآ اهنآ جازمو بيكرت ىاقبو ار ىضعب ءازجازا ىضعب كاسمتساو هكرابم هيأ

 باتفآو مالسلا هيلع تسا ماما دوجو فرشاو لمكاو متاو ىلعاوحنبزيجره ىنطاب

 و تيبرترد مظعم دوجو نآو نآب دشاب جاتحم سيار ىزيج دنك تيبرت دناوتن بآىب

 ود نيا هك دنك نآ حاوراو سوفن و لوقع اب دشابن ىريغب جاتحم ريخ هضافاو ليمكت

 '(دننك تاّينامسج اب

 :هتفك لوا بابزا مجني لصفرد "بولقلا ةايح موس دلجرد لِي ىساجمزينو

 ءاوكلا نب هللا دبع هك اللا قداص ترضح زا تسا هدرك تياورربتعم دنسب ىنيلك»

 ىلعو هيأ نياريسفتزا ديسريو دمآر يما ترضح تمدخب دوب نايجراخ هلمجزا هك

 دوب ميهاوخ فارعارب هك ميئام هك دومرف ترضح مهاميسب الك نوفرعي لاجر فارعالا
 هك ىفارعا ميئام و تسا ناشيا ىاميس رد هكيئاهتمالعب ار دوخ نارواي ميسانشيم و

 امب دناسانشيم ادخ هك ىفارعا ميئامو ام تفرعم هارب ركم ار ادخ تخانش ناوتيمن

 ام هك ىسكر كم دوشيمن تشهب لخاد سيارام نانمشدو ناتسود لاوحا طارصرب

 ميسانشن ار وا ام هك ىسكر كم دوشيمن منهج لخادو ميسانشب اروا امو دسانشب ار

 ناكل ودب اساسي ناك دقم اريورعم فق ازرع فيفاوخيما يضرك نادت اراانوواو

 دزاس تاجن هارو طارصو دنادرك دوخ تفرعم ىاهردارام هك هتسناد نيرد تحلصم

 تيالوزا ديامن لودع هكيسك سب ديسر ناوتيم ادخرب ام تهجزا هك ادخ هجو ميئامو

 نأ دنتسين ىواسم دناهديدرك تسار هارزا ناشيا سي دهد حيجرت امرب ارامريغ ايام
 نايعيشريغ هك مدرم هك اريز ام اب دناهدز ناشيا تعباتم رد كنج مدرم هك تعامج

 .١7.كلملا ١.

 .1714 باج 0١ ص .*
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 و دشاب هتخير ىضعب رد ىضعب هك دنج دولا لك ىاهدمشج ىوسب دناهتفر دنشاب
 رماب تسيراج هتسويب هك دناهدمآ دنج فاص همشحرسرب دناهدمآ ام ىوسب هك اهنآ

 .ددركيمن عطقنم زكره و درادن ندشرخآ هك اهنآراكدروري

 بآ هجنانج هكنأ تهجزا بآب ار ملع دناهدومرف هيبشت ترضح هك ديوك مجرتم

 تهج زا ار نافلاخم مولع و تسا حور تايح ثعاب ملع تسا ندب تايح ثعاب

 اهلادوكرد هك ىمك ىاهبآب اهدهبشو اهّكشب ندوب طولخمو اهنآب عافتنا مدعو تلق
 ناشيا هك تهج نيازاو دشاب هدش تافاثكو نجلو لككب طولخمو دشاب هدش عمج

 هك مالسلا مهيلع ٌقح هّمئاو لوسرو ادخبو دناهدرك ذخا ار هدساف مولع نياركيدكيزا

 ىضعب اههمشج نآ هك تسا هدومرف هيبشت دوشيمن ىهتنم تسا ناشيا دزن قح مولع
 هك ىفاص همشجب تسا هدومرف هيبشت ار تيبلها مولع و دوشيم هتخير ىضعب رد

 شعبنمو ىنيقي ناشيا مولع هك تهج نيازاراكدروري بناجزا دوشيم ىراج هتسويب

 و سدقلا حور ىاقلاب هتسويبو تسين ههبشو كش هار ناردو تسا ىهلا ماهلاو ىحو

 دعب هجنانج درادن ندشرخآو عاطقنا دوشيم ضياف ناشيا بلقرب هك هّينيقي تاماهلا

 (دوشيم روكذم نيازا

 .ميدرك لقنآلبق ام هك تسا قحال مالكب هراشا نيا :ديوك هدنراكن

 و ناّيرلا لهاتلا ءهلهان هللاو أمظي ال :ضوحلا ثيدح ىف» :ريثالا نبال ةياهّتلا ىفف

 شطعي مل هنم ىور نم ديري ءبرش اذا لهن لهني لمن دقو دادضألا نموهف ناشطعلا

 و: قيرطلا هوطيااس لك هايملا علم لبتملا ليف: لك ةري هقا :لاجتلا: كيدعح قو.ءادبأ ةدغب

 ّصتخم وه نم ىلاوا هعضوم ىلا فاضي نكلو ًالهنم ىعدي ال قيرظلا ريغ ىلع ناك ام

 «مهلبن عضوم و مهبرشم ىا نالف ىنب لهنم لاقيف هب

 :هّصضن ام غيلبلا هيبشتلا هفيرعت نمض 'لّطملا ىف ىنازاتفتلا لاق

 دعب ءىشلا لين ّنالو ةلذتبملا ىناعملا نم نسحأو غلبا ةبيرغلا ىناعملا ّنا ىنخي الو»

 هعقوم فطل ام ّلكل لثملا برض اذه و ىلوا ةّرسملاب و فطلأ سفتلا نم هعقوم وّزلا هبلط

 .ميحرلادبع باج 717” ص ١.
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 .«ءامظلا ىلع ءاملا دربب

 داّصلا ةّلغلا ىذ نم ءاملا عقاوم هنن ١ لوق زيه نذل فوت

 يالا ةيضاخ وورمع ىتخلا لوق افلا ةوحن قم فينلا هني اكفاو

 دق ناك و هولتق هوفرع اَملف هوفرعي مو مهيب تناك برح ىف هورسأ مهسونب ناكو

 :هشطع ىلع هولتق و هوعنف مهاقستساف شطع

 «داص ةّلغ ىذ نم كّوادف ىسفن مكريسأ مهس ىنب متيقس اله

 مهو مكّيبن ةرتع مكنيب و نوهمعت فيك و مكب هاتي نياف ةبوصنم رانملاو ةحضاو تايالا

 دورو مهودرو نارقلا لزانم نسحأب مهولزنأف قدّصلا ةنسلاو نيدلا مالعاو ّقحلا ةّمزا

 :هّصنام «شاطعلا ميلا

 مهنم قالخألاو مولعلا سابتقا ىلا مه داشرا (شاطعلا ميلا دورو مهودرو) :هلوقو»

 و بذعلا ءاملاب هّبشي ملعلاو «عيبانيلاب هّبشت ةّمألاو ءاملعلا تناك امل و ءاهنداعم اوناك ذا

 دوروب مهنم بولطملا دورولا هبشي نأو «مهدوروب مهرمأي نأ هنم نسح ناشطعلاب همداع

 '.«شاطعلا لبالا

 :'ةرقفلا هذه حرش ف ديدحلا ىبأ نبأ لاقو

 ملعلا ذخا ىلع شامكناو صرح ىوذ اونوك ىأ شاطعلا ميها دورو مهودرو :لاق م١

 «ءاملا دورو ىلع ءامظلا ميهلا صرحك مهنم نيدلاو

 :" ةّيفجنلا ةّرّدلا ىف هلي وخلا ميهاربا ازريم جاحلا لاقو
 مراكم و مولعلا باستكا ىلا داشرارمأ شاطعلا :هلوق ىلا مهودرو :مالسلا هيلع هلوق»

 ناشطعلاب هدقاف و ءاملاب ملعلا و ,عيبانيلاب ةّئألا و ءاملعلا ةهباشملو ءمهنم قالخالا

 .ىكنس باج 7١8 ص ١.

 .ىدلج ٠١ باج 71/17 ص  ج .ىدلج راهج باج ١7١١ ص " ج.؟

 .ىكنس باج 1* ص .*



 نقدي
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 .«ديكأت شاطعلاركذ و شاطعلا لبالارسكلاب ميطاو ءمهدوروب مهرمأ هلا هنم نسح

 :'ةعاربلا جاهنم ىف هن قونلا هللا بيبح ازريم جاحلا لاقو
 باستكاو مولعلا سابتقا ىلا هبراشأف ,شاطعلا ميلا دورو مهودرو :الْئل. هلوق اًمأو»

 بذعلا ةلزنمب مهملع ناك و مولعلا عيباني اوناك امل مالّسلا مهيلع مهئاف مهنم راونالا

 هبشيو مهدوروب مهرمأي نأ الفلا هنم نسح كلذ ىف ميلا نيجاتحم قلخلا ناكو ,تارفلا

 متنك ناركذلا لهأ اولأساف هناحبس هلوقريظن وهو ءاملا ىلع نآمظلا لبالا دوروب مهدورو
 ركذلا لها نحنل انا هّللاو :لاق ةّيآلا هذه نع نينمؤملاريمأ تلأس :ثراحلا لاق نوملعت ال

 .«ليزنتلاو ليوأتلا ندعم ملعلا لهأ نحن

 :نيثدحملا نم لاق نم ىنعملا اذه لوح ماحو

 امظي نمل لالزلا ءاملا نع بوني هظفلب ريمألا ءاراد نبا مالك

 امظن هل ًاموي ورن ملذا ًامظنو هظفل عئادب ىورن ىتم ىورنف

 ىف :(مهنم قيرف هذبن ًادهع اودهاع امّلك وا) :ىلاعت هلوقريسفت ىف مامالاريسفت ىفو
 نم سأّرلا ورصبلا و عمسلا ةلزنمب ىّتم تنا ىلع اي :الئلا ىلعل ُهِيَي هللا لوسر لاق مث ثيدح
 :ىداضلا ةلدلا يذل اوزان :ءانلاك للا كس ودنا ني يودلا ودل

 يالا هرانلا نم نونا اقل :لافيإز :براللا مص نىناغ مناك ف ىتامتلا ناقو
 .«نامظ ناشطع ىلا

 مهركذ نيذلا مه ةّّمثالا نا باب ىفرشاعلا ءزجلا ىف تاجردلارئاصب ىفرافّصلا لاقو

 رانلاو ةّنجلا لها نوفرعي هللا

 ضعب نع مساقلا نب هللادبع نع نادعس نب ىسوم نع نيسحلا نب دمحم انثّدح»

 ىلعو) :لج وّرع هلوق :مالسلا هيلعرفعج ىبأل تلق :لاق فاكسالا دعس نع هباحصأ

 نم آلا ةّئلا لخدي ال فارعأ اهنا دعس اي :لاقف ؟(مهاميسب ًالك نوفرعي لاجر فارغالا
 هللا فرعي ال فارعاو ؛هوركنأ و مهركنأ نم ًالاراّتلا لخدي ال فارعا و هوفرع و مهفرع
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 بهذ نيالا بهدم بهذ نمو ةمضتعملا هب كتيضتغا قم ءاوس الق ييتفرعم لسسألا

 ملعب ىرجت ةيفاص ًانيع ىتأ دّمحم لآ ىنأ نمو ضعب ىف اهضعب غرفي ةردك نيع ىلا ساّنلا
 هباب نم هوتأي ىّتح هصخش مهازأل ءاشول هللا َّنأو كلذ عاطقنا الو دافن اه سيل هللا

 اوتأت نأبّربلا سيلو) :هلوق كلذو هنم ىقؤت ىتَلا باوبألا دّمحم لآو أدّمح هللا لعج نكل
 .«(اهباويأ نم تويبلا اوتأو قنا نمّربلا نكل و اهروهظ نم تويبلا

 هل نايب عم (”88 ص) اهلهأ و فارعالا باب ىف احبلا ثلاث ىف هِي ىسلجملا هلقنو
 .هليذ ىف

 :'ىفاكلا نم ثيدح ا اذه حرش ىف ىناردنزاملا حلاص دّمح ىلوملا لاقو

 كلج فارما وب وقضلا الخ وكلا نيم ةيفاض بغا (ةردك نويع رىا)ةةلوقأل

 و اهعارتخا ىف ًاضعب مهضعب نواعو اهوثدحأ ىتَلا مهتاعرتخم و روججلا ةمأ تاهبش نويعلا
 .اهترثك و اهترازغ ىلع هيبنت غارفالاب اهبحاص فصو ال غارفلاب اهفصو ىفو اهثادحا

 نويع ىلا بهذ انيلا بهذ نم ىا لوألا بهذب قّلعتم (هيفاص نويع ىلا) :هلوقو

 اهتررمأب ىرجت ىلا ةّيناقرفلا ماكحالا و ةّينابّرلا رارسالا و ةّيلالا سيماوّتلا ىه ةيفاص

 بولق ىلا اهنم ىرجت مث نيّرلاو نيغلا نع ةرّهطم ةسّدقم ةّيقن ةّيقت ةيفاص بولق ىف

 و ةلئاّرلا تاهبشلا فالخب عاطقنا الو دافن الب نيّدلا موي ىلا نيفراعلا رودص و نينمؤملا

 «.ام أموي عطقنت اه ةّدام الو لصأ ال ذا اهتاف ةلطابلا تاعرتخملا

 :"ثيدحلا حرش ىف لاق اميف اردص ىلوملا لاقو

 ةَئأ نيب قرفلا ىلع هيبنت (ءاوس الو هب ساّنلا مصتعا نم ءاوسالو) : هلوقو»
 :هلوقب كلذ لّلع و ءقرفلا ىف ديكأتلا ةدايزل ءاوس الو ظفل رّركو ؛ةياده لا ةّئأو لالَصلا

 لالَضلا ةّمأ بولق مالسلا هيلع هّبش .هرخآ ىلا ردك نويع ىلا ساّنلا بهذ ثيح

 ةّيديلقُتلا تاهبّشلا و ةّيطلاغملا مولعلا نم اهيف ام ةهج نم ةدسافلا بهاذملا ءاسؤرو

 ةّمألا بولق هّبش و ضعب ىلا اهضعب غرفي و ءاملا نم ردكلا اهنم ٌبصني ةردك نويعب

 .775// ديدج باج ."88 ص ١.

 .05 2/7 ديدج باج .ىكنس باج 586 ص ."“
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 هبّشلا تارودك نع ةاّمصملا ةّيهثالا مولعلا ىلع اهامتشا ثيح نم مالَسلا مهيلع ةادهلا

 نويعلاب ديلقتوا عامس طشوتالب هللا نم مهيلع ةضئافلا ةّيناهربلا مولعلا اهنال كوكّشلاو

 .عطقنت الو دفنت ال ىلا هللارماب ةيراجلا ةيفاّضلا

 هبّشلا هجوو اقلطم ءاملاب ملعلا قلطم هيبشت ىلع نيليثمّتلا نيذه ىنبم نأ ملعاو

 ةايحللف ءاملا اّما و «ةيقابلا ةّيقيقحلا ةايحللف ملعلا اما ةلمجلا ىف ةايحلا هّيببس ىف امهكارتشا

 اَمَو :ىلاعت هلوقك عضاوم ىف ءاملاب ملعلا هيبشت ىهشثالا باتكلا ىف درو دقو .ةّيوينَدلا

 رفكلا و ناميالل ليثمت «'... ٌجاَجَأ حلم اًذهَو ُهُباَرَس ٌعْياَس ٌتاَرْف ٌبْذَع اًذه ِناَرْحَبْلا ىوتْسَي

 ًاشنمرخآلا و باذعلا نم ةملاَسلا ةّيورخالا ةايحلا أشنم امهدحا ملعلا نم ناعون امهو

 هتايآو هللا قح ىف لطابلا داقتعالا نآرقلا عضاومرثكا ىفرفكلاب دارملا ذا ةنحملاو ةبوقعلا

 أمسق سيل و ئمدعرمأ هاف رومالا هذهب لهجلا دّرجن ال دانعلا و دوحبجلا عم هلسر و

 يد كلاَشَف 1 ِءاَمَّسلا َنِم لرْنَأ) :ىلاعت هلوقو .جاجالا ءاملاب لمي ىّتح ملعلا نم

 لِ ُدََ عامل اقِتنار انلا ىف هيلع َنوُدِقوُي امِمَو ايبا ا هز َلْيَّسلا َلَمَّتْحاَف اَهِرَدَقب

 كشف َصاّنلا ُعَمْنَي ام امو ءاَقْج ْبَهْذَيَ َُيَلا اق لِياَلاَو قل هلا ْبرصَي كَيذُك

 كي تيرجلا ربك كلعلا ءاملفلا ضعي لاق« لاكتألا هلا فرضي كل دكه: ضرألا ف

 لوادجلا نم تيرجا مث لوادج راهألا نم تيرجا مثراهنألا ةيدوألا نم تيرجا مث ةيدوا

 روحبفرهتلا لمتحي ال لودججلاو ىداولا لمتحي الرهّتلا ورحبلا لمتحي ال ىداولاف قاوس

 مهتيدوأ نم لسرلا ىطعا ّمث ةيدوأ اهنم مهارجم ىرجي نمو لسرلا ىطعاف هللا دنع ملعلا
 مث مهتقاط ردق ىلع نيمّلعتملا ةّماع ىلا ًاراغص لوادج ءاملعلا ىطعا مث ءاملعلا ىلل ًاراهمأ

 (لاق نا ىلا) مهتقاط ردقب ماوعلا نم مهيلاهأ للا قاوس هوملعتملا لوخ ىرجأ

 ةّيلقعلا ةنطابلا اهيناعم ىلع روصقم نآرقلا ىف ةدراولا لاثُمألا هذه نم دارملا َّنا :لوقا تسل

 نمروبعلا اهنم ضرغلا :لوقن لب آلك ةّينطابلا هلوقي امك ةسوسحملا (اه)روص قّقحت ريغ نم

 .اليوأتو اريتشفتو ًاتطبو ًارهظ نارقلل ّناف اهيناعم ىلا اهروص نمو اهيواطم ىلا اهرهاظم

 ١. نطاق ؟١1.

 ". .دعرلا 7 ١.
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 مولعلا هيبشتك هايملا ماسقأب هماسقأ هيبشت هيلع بّترتيف ءاملاب اقلطم ملعلا هّبش اذا مث

 ردكلا ءاملاب اهفالخب ىتَلا مولعلاو لالّرلارهاظلا ءاملاب كوكّشلاو هبَشلا نع ةيلاخلا ةّقحلا

 ءاملاب اهفالخب ىتَلاو ًادبأ ىراجلا ءاملاب ةمئاّدلا تائنيقيلا هيبشتك و ,فئاثكلاب طولخملا

 ءاملاب ىرشب مّلعم ةطساو الب هماهلاب هللا دنع نم ضيفي ىذا ملعلا هيبشتكو .عطقنملا

 قادلاو طابغعتساو ةانقزفحو اةلآ لقعتو ىقس الب ةيدوألا ف قراخلا ءامشلا عم لزاثلا

 ديلقتلاب لصحب ىذّلاو هوحن ورفحلاب ضزالا نم طبنتسملا ءاملاك ةّيوّرلاوركفلاب لصحب

 اهضعب غرفي :مالّسلا هيلع هلوق ىف ةراشالا هيلاو ضوح ىلا ضوح نم غرفي ىلا ءاملاك

 ال و هلوسر و هللا لبق نم ةدافتسم تسيل لالّضلا نأ مولع ناب ًاراعشا ضعب نم

 و اقّقلت ضعب هاوفأ نم مهضعب هذخأي لب ةّئس وا باتك نم طابنتساب ًاضيا ةذوخأم

 .«نوّلضي و نوّلضيف ًانافرعو ًاقيقحت ال اد يلقت
 :نيعملا ءاملا 321 مهنا باب ىف راحبلا عباس ىف هي ىسلجملا لاقو

 مساقلا نب دمحا نع سابّبعلا نب دّمح - ةرهاظلا تاِيآلا ليوأتو دئاوفلا عماجزنك»

 ىبأ نع ىلحلا ىبحي نعرضتلا نع دلاخ نب دّمحم نع راسي نب دّمحم نب دمحا نع

 نم ارْوَغ ْمُكْؤاَم َحَبْصَأ نإ منير أ لُث) :لجو رع هللا لوق ىف مالسلا هيلع هللادبع
 .ديدج ماماب مكيتأي نمف مكماما باغ نا :لاق «' ِنيِعَم ٍءاَمِ 2ك

 مسجلا ةايح ببس امهدحأ نوك ىف امهكارتشال مامالا ملع نع ةيانك ءاملا نوك - نايب

 .«ضرالا هجو ىلع ىراجارهاظلا ءاملا نيعملاو ءدعبتسم ريغ حورلا ةايح ببسرخالاو

 ىف "لئاسولا ىف ؛ لماعلارحلا هلقن ام ةّمألا ىلع ةيفاص نيع قالطا ىف كلذريظنو
 و بال مع نبا ىف آلا دعُبألا عنمي لاوخألا و مامعألا نم برقالا ّنا باب ىف ثاريملا باتك

 :ةرابعلا هذهب بال مع عم ّمأ

 نعركب نب دّمحم نع ةعامس نب دّمحم نب نسحلا نع هدانساب نسحلا نب دّمحم»

 وبأ لاق :لاق ةرامع نب نسحلا نعرجاهم نب دّمح نب ميهاربا نع دلاخ نب ناوفص

 0 «كلملا 5
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 وبا انثّدح :تلق :لاق ؟بال ّمعوا ماو بال ّمع نبا برقأ اتا :مالسلا هيلع هللادبع

 نايعا :لوقي ناك هنا مالّسلا هيلع نينمؤملاريمأ نع روعألا ثراحلا نع ىعيبسلا قاحسا

 ةيفاص نيع نم اهب تئج :لاق ّمث أ سلاج ىوتساف :لاق تالعلا ىنب نم برقأ مالا ىنب

 .«هّماو هيبأل بلاط ىبأوخأ هللالوسر ابأ هللادبع نا

 :هّصن ام 'هيلا دّرلا و مامالا ةفرعم باب ىف ةّجحلا باتك ىف ىفاكلا ىف ىنيلكلا لاقو

 نمحرلادبع نب هللادبع نع روهمج نب دّمحم نع دّمح نب ىلعم نع دّمحم نب نيسحلا»
 ءاوكلا نبا ءاج :لوقي مالَسلا هيلع هللادبع ابأ تعم :لاق نرقم نع دقاو نب مثيطا نع

 رم امك ثيدحلا) لاجر فارعالا ىلعو نينمؤملاريما اي لاقف مالَسلا هيلع نينمؤملاريما ىلا

 (رئاصبلا نع
 ءاملاب ملعلا هّبش مالَّسلا هيلع هّنا لصاحلا و» :لاق اميف هحرش ىف ىسلجملا لاقو

 نمريثك ىف هب هّبش دقو ةّيندبلا ةايحلل ببس ءاملا نا امك ةّيناحوَرلا ةايحلل ببس هال

 ةليلقلا نويعلا نم ةعباتلا هايملاب مهئافلخ و نيفلاخملا ءاملع مولع هّبشو ةّيناقرفلا تايالا

 اوطلخ مهثال اهنم ليلق ءىش ذخأب اهءام دفنيو اهعبن عطقني هريغو نيظلاب رّدكملا ءاملا

 اوباجأ ناو ةدسافلا ماهوألاو ةلطابلا هبَسلاب عئارشلاو مكحلا نم ميهلا لصوًاليلق ًائيش

 ىأ ضعب ىف اهضعب غرفيو ءاهاوس اميف نوبيجي ال و مهملع ىهتني لئاسملا نم ليلق نع

 ملع نع هملعب ىنغتسي نم ىلا مهملع ىهتني الو اذه نع اذهو اذه نع اذه ذخأي

 .ًافيك و أمك ةرصاق ىهف هريغ
 رماب ىرجت ةيفاص نويع نع ةيراجلا هايملاب مالّسلا مهيلع تيبلا لهأ مولع هّبشو

 عبانم نم مهبولق ىلع أدبا ةضئاف مكحلا و مولعلا راحي ذا عاطقنا الو اهل دافن ال اهتر

 '.«ماهوالاو ءارالاب بوشت الو ماهنالا و ىحولا

 اهلها و فارعالا باب ىف ”راحبلا ثلاث ىف هي ىسلجملا اهلقن و :لوقأ

 : ىورو أّيرو اَيَر ىضرك نبّللاو ءاملا نم ىور» :سوماقلا ىف «ىورنف» :هلوق اَمأو

 187/١. ىفاك .ديدج باج 71١2/7 ج .ىدلج راهج باج ١7١ ص ١ ج لوقعلا ةأرم ١.
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 .«ورم ريثك ٍءامسو ىللاو ّىنغك ءاورو ّىورو ّىور ءامو ... نعمب ىوتراو ىؤورت

 ىف هب اوحّرص امك لعفم ىنعمب ليعف نم َىوَرلا ّنأكف حاحّصلا ىف هنم بيرقو :لوقا

 ىف لاق مث نمو عدبم ىا عيدبو عمسم ىا عيمسو مْؤم ىا ميلاو عجوم ىأ عيجو برض

 نأ ىلا) ًاّيور ير تبرش :لاقيو ماّتلا برشلا ىنعمب ليعف ةنز ىلع َىوَرلا :دراوملا برقأ

 رمأ) :ناونع تحن ماشه نبا ةريس ىفو ةّيور سأك كلذك و ورمريثك ىا ّئور ءامو (لاق

 :لاق دقريهز نب بعك ناكو» 2308١(: ص ؟ج) (فئاطظلا نع فارصنالا دعب ريهز نب بعك

 اكل له كحيو تلقاميف كل لهف ٌةلاسر ًاريجي ىتع اغلبا الا

 (لاق نا ىلا)

 «اكّلعو اهنم نومأملا كله كلبمنأف فور اسماك :ةوعمالا ام تةاقس

 نيعلارسك و ميملا ّمضب هلعفم ىنعمب ةليعف ةيوَرلا :حارشلا لاقو

 لاق»رمتلا نيع ىلا ىراصنالاريشب نب نامعنلا ةراغركذ دنع ىقثلل 'تاراغلا ىفو

 :نحطت ىه و لوقت ةلئاق تعمس ّح انأ نيا تملع ام هللاو :نامعتلا
 تّلقتسا اماذا ىرعّشلا عم ىرخاو ةّيور ًاسأك ءازوجلا عم تبرش

 تلح نامثع لتق اولحتسا املف اهنوصت شيرق تناك ةقّئعم

 هولتق اًملف نامثع لتق لبق ةمّرحم تناك اهاّيا شيرق ةنايصب ةفوصوملا ةقّتعملارمخلا ّنأ ديرت

 «هولتق امل نينيدتم اوناكول هلتقب نيبكترملا نال ةعيرّشلا ىف اهتمرح اولطباو نيّدلا نم اوجرخ

 ىنعمب ةّيوَرلا سأكلا :ةّيور ًأسأك اهب مهحّبصنو» :'ىبتعلا خيرات حرش ىف ىنينملا لاقو

 ىعم نعريبعتلا ىف نيّيوغللا ضعب فالتخا ىلا هبريشي :لوقا «ىر تاذ ىنعمب وا ةيورملا

 .ئر تاذريثك ىنعمب ةّيور نسأكو ئور برش :لاق مهضعب ناف ةيّرلا

 :لاق نم لوق ماقملل ةبسانملا راعشالا نم ليق اًممو
 الهانملا ءامظلا مهبلا تقاتشا امك قّوشم بانجلا كاذ ىلا ىلا و

 ةبرشب تيقس له ىرعش تيل ايف (مكءدص)مكدض بذعلا د رابلاوًأمظ ىبو
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 :رخآلا لوقو

 دقتم رح لا ريفز و ىل ليقول

 مهدهاشت نأ ىوهت و ديرت مه

 مرطضت ءاشحالاو بلقلا فىراتلاو

 ملكت هاما لالز ف ةيرمقؤا

 هيلا بوسنملا 'هناويد ىف نينمؤملاريما لوقّرم ام لك نم فطلا و ماقملاب بسناو

 ةءامظ ىوريفوفصي لهنم ىسع»
 ىستكتس تايراعلا بونجلاب ىسع»

 ىدبيملا حرش نم هتمجرت
 دسرب ىزاونلد بيغ ز هاكان
 عياض دناغ نينج نم لد غرم

 هفطلبريسكلا مظعلار باج ىسع»
 هنا هللا نم نسا هللا ىسع»

 ىسب هلان كلف روجزا نكم لديا

 «نّدكتملا لهنملا اهادص لاطأ

 دسرب ىزان ورس نسح نشلكزو

 دسرب ىزابهش سدق ملاع زا

 رسعي و رعي ام هيلع ريسي

 ىسفن نك ادخب هّحوتو نيشنب

 «ىسردايرف بيغز دسر هاكان

 دعب دهاوشلا عماج بحاص هحرش و لماوعلا حرش ىف لوالا تيبلاب دهشتسا :لوقأ

 :اذكه هلقن

 خلا نامظلا هب ىوريف وفصي لهنم ىسع

 نم كلذ ىلع جيرخي تيبلا نأ نع لفغو ناركس ةنز ىلع نامظلا نأ هحرش ىفركذو

 «ةئمظ» ففخم اهّلعلو شطعلاو أمظلا ىنعب ردصم «ةءامظلا» ّنا ىدبيملا حرصو نزولا

 .ةئمظ ةعامج ىا ةرورضلل يملا نيكستب

 هيو اعلا علا نو نقض رارخلا 3 سم" قاغلا قو
 بلاط نب هللادبع ىنثدح :لاق بتاكلا ةحلط ىبا نب سابعلا نب ىلع ىنربخا»

 ىأر نمّرسب ناكف بيدا ًافيرظ ناسللا ولح ىولعلا حلاص نب دّمحم ناك :لاق بتاكلا

 اناك و ديمح نب ديعس قرافي داكي ال ناك و دلبلا لها همجو و سانلا ةارسل اطلاخم

 .ىساس باح 85 ص 1١6 ج5



 لا

 «ىورنف ةّيورلا كله انم درن ىتم»

 :ىولعلا حلاص نب دمحم لوقي ديعس ىفو اه نابتاكتي و راعشالا ناضراقتي

 ًايداص ناشطع نامثع ابا كيلا ىنثنأ ةّمث تبحاص نم بحاصا

 ايلاوعلا عورفلا اوناك نا و كيلا متاحوهو مهب ىوري نا بلقلا ىبا

 «ايداوصلا ماظعلا انيورو كاوس ًايرشم غبن مل كانئج اذا نكلو

 بئاغلا مامالا مولع امهنم دارملا ّنأ ىف ناك هّلك نيترقفلا حرش ىف انه ىلا انركذ ام :ةلمكت

 :نالا لوقنف

 نيترابعلاب هنعريبعتلا نوكي نأ كلذو 341 مامالا سفن امهنم دارملا نوكي نأ نكمي

 ىلا هب هّبشملا فاضيف بذعلا ءاملاب مامالا هّبشي نأب ءاملا نيملو ليصالا بهذ ليبق نم

 هنأ الا ًاعمج اهنوكل «كلهانم» هلوق مثالي ال كلذ معن بابلا ىف ةدعاقلاوه امك هّبشملا

 .رّبدتف ةغلابملل عمج اب ريبعتلا ّنأ لاقي نأ نكمي

 «ىدصلا لاط دقف» :هلوقب اذكو «ىورنف» ةظفلب اذكهو دورولا ةظفلب ريبعتلا اَمأو

 نينمؤملاريمأل ةبطخ ىف ةغالبلا جهن ىف برعلا ناسل ىف نارودلاريثك وهو هيبشتلا رابتعابف

 نا ىلا) هومكحأف نآرقلا اوأرق و هولبقف مالساالا ىلا اوعد نيذلا موقلا نيأ» :مالسلا هيلع

 لاقف «مهقارف ىلع ىدنالا ّصعنو مهلا أمظن نأ انل ٌقحف نوبهاذلا ىناوخا كئلوا (لاق

 هيلا ةجاحلا ةّدش ىف ءاملاب مههبشل ةظحالم مهيلا قوشلل أملَّطلا ظفل راعتسا» :مثيم نبا

 «هظفل هاطعأف ءاملا ىلا شطعلا ةلزنم مهئاقل ىلا ةجاحلاو مهيلا قوشلا لّرنف

 :لاق نم لوق هريظن و
 لهانم متنأ و حرب أمظ انب انئاف انيلع ًافطع انرباكأ

 :رخالا لوقو
 ىل دهشي نمّرلا و كئاقل ىلا امظ ىب و قاتشمل كيلا ىفا

 .قاتشا هيلا شطعو هيلا عئمظ :ةغللا لهأ لوق كلذ نمو

 ناونع تحت توقايل 'نادلبلا مجعم ىف ام ىلع ىدماجلا دعس ىبأ لوق نسحأ امو

 :ةديصق نم «ةيوليق»

 .119 ص اال ج.١



 نخب

 موس دلج .هبدن ىاعد حرش

 «تارفلا ءام ىلا ناشطعب الا كييف قست كيف انف فزت

 انامظ ناك نم لصولا ءامب ىورييو مكنيبو ىنيب مايألا عمجت ىسع

 اها) :القا نينمؤملاريما لوق حرش ىف 'ةغالبلا جهن حرش ىف هي ىنارحبلا ثيم نبا لاقو

 نم تقر دق نيعوفص نم اوحاتماو ظّعتم ظعاو حابصم ةلعش نم اوحبصتسا سانلا

 :هّصن ام (ردكلا

 نيعلا:ظنل ر امتنا و خايضتتنالاو ةلطنكلا كدب تقر و حابصملا لقفل هسيقتل راعسأو تو

 حابصملاك هب ىدتقم هنوك ىلوالا ةراعتسالا هجوو .حيملاو قيورّتلا ووفّصلاركذب حّشرو

 ةايحلا ةّدام نيعلا ءام نأ امك ةّيدبألا ةايحلا ةّدام هنم دافتسملا ملعلا نوك ةيناّثلا هجوو

 ةهبش هيف هيلا قّرطتي ال ثيحب ملع اميف هخوسر نعردكلا نم اهقيورتب ىتكو ةّيويندلا

 .«هنع قالخالاو مولعلا ذخاو هب ءادتهالاب مهر ماوهو هنيقيرّدكت

 :هضتاام اةرابغلا عرض هيدا نانا لاقو
 هسفنل ظعّتم جارس ةلعش نم مهحيباصم اوجرسي ىا اوحبصتسي نا ساّئلارمأ ّمث»

 خا لا لعزل ءايضم ةفاضأب اةظقنار عايض زال نوما كفالاز ىوررو نعل ظعاو
 دق ةيفاص نيع نم اوحاتمي نا مهرمأ مث مالسلا هيلع هسفن حابصملا اذهب ىنعو (لاق
 الم ورئبلا لوزن حايتمالاو ءهردك هنع لوزيف قووارلاب بارشلا قّوري امكردكلا هنع ىئتنا

 :«هالسلا هيلع هسفن نبع ًاضيا اذهب كيو هلدلا

 :هّصن ام ةرابعلا حرش ىف ”ةعاربلا جاهنم ىف ىنوخلا هللا بيبح ازريم جاحلا لاقو

 للا هيدا ةفاقلا نيتك ىلع لا ايش ةفاتقلا نأ هان
 تاددبا ىف ايئنرك' هيلا سرر هيض مرت عاطتتلالا و ةلسنتلا ركذف دكا

 و ةلعّشلاو ظعاولا ةظعومل ةراعتسا حابصملا ظفلف مالا ىنعمب ةفاضالا تناك ناو ةيادهلا

 احيشرت حابصتسالا و ًالييخت ةلعّشلاركذ نوكي نأ لمتحي و ةراعتسالا حيشرت حابصتسالا

 و ةيانكلاب ةراعتسالاو لييختلا نيب ةمزالملا مدع نم نّيينايبلا ضعب هيلا بهذ ام ىلع
 .108 ص ١.
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 حلا

 «ىورنف ةّيورلا كله انم درن ىتم»

 هلراعتسملا ناّآلا هنم ًالدب ظعاو و ًانونم حابصم ناكول كلذكو ءاهنودب هدوجو ناكما

 ظعاولا سفن نوكي نأو ةظعوملا نوكي نأ لمتحي ىناّتلا ىلعو ةظعوملا وه لؤالا ىلع
 نم اوحاتماو :هلوق هلثم و ...فيرشلا هسفن ىلا ظعّتملا ظعاولاب ةراشالاف ناك فيكو

 ةراعتسا نموه و ةّقحلا مولعلل نيعلا وفص راعتسا هتاف ردكلا نم تقّور دق نيعوفص

 نادبألل ةايح هب نيعلا وفص َّنأ امك حاوزألا ةايح هب ملعلا ّنا عماجلا و لوقعملل سوسحملا
 وّرم ام ىلع حيشرت حايتمالاو لييخت قيورتلا وا ةراعتسالل حيشرت حايتمالاو قيورتلاركذو

 اهعبنم نم اهذخأ حايتمالاب و ماهوألا بئاوش نم مولعلا كلتَّولخ ردكلا نم قيورّتلاب دارا

 .«مالَسلا هيلع هنم ةّقحلا فراعملاو ةّيعرَشلا مولعلا سابتقاب مهرمأوهو

 :هّصن ام ةرابعلا حرش ىف 'ةّيفجنلا ةرّدلا ىف وخلا ىيهاربا ازريم جاحلا لاق و

 و ؛هسفن ظعتتملا ظعاولا نم مالَسلا هيلع ىنع و جرستسا اذا لجَرلا حبصتسا و»

 فارحنالا مدعو ةاجتلل اببس امهنم لك نوك رابتعاب هملعل حابصملا ظفل افاراعتسا

 هسفنل راعتسا هّنأ نم لضافلا هركذ ام و ,حيشرت ةلعّشلاركذ و ميقتسملا قيرللا نع

 نم لاعتفا حايتمالاو هسفن ال ظعتتملا ظعاولا ىف حابصملا نال ىضرم ريغ حابصملا ظفل

 مراكمو مولعلا ةدافتسال راعتسم هظفلو اهئام ةّلقل و لّدلا الف رئبلا لخد اذا لجّرلا حام

 «هاقص اذا بارَشلا قّور و ءمالّسلا هيلع هنم قالخألا

 ديق نود نم ءاملا ذخا درج انه حايتمالا َناف هّلحم ريغ ىف اهئام ةّلقل هي هلوق :لوقأ

 ىلع ىرجت ابلاغ نيععلا نا لاحلاو لوزّلا مزلتسي دروم ىف حايتمالا ّنا هيلع ليلدلاو ةّلقلا
 ناف ةغّللا ىف ًاتباث ةّلقلا ىلارظنلا نوكي نا نع ًالضف لوزتلا مزلتسي الو ضرالا هجو
 هيلعوه لب هتامولعم ىف ةّلقلا ديري ال مالّسلا هيلع هّنا ىلع ةدوجوم انه ةنيرقلاف تبث

 امك ىراجلا ءاملاب نيعلا كلت ةرازغ كلذك دارأردكلا نع هنيع ءافصب حّرص امل مالسلا

 ماقملا ةنيرقب دافتسموه

 فصو ىف هل ةبطخ نم مالسلا هيلع نينمؤملاريما لوق مارملا دّيؤيو ماقملا بساني امو

 :وهو باطنلا لصف هلوقو باتكلا ملع هدنع مامالا َناف مالسالاو نآرقلا

 ١.ص 102.



 نحر

 موس دلج .هبدن ىاعد حرش

 كردي ال ارحبو ,هدّقوتوبخي ال ًاجارسو .هحيباصم أفطتال ًارون باتكلا هيلع لزنأ مث»
 اناينب و ؛هناهرب دمخي ال ًاناقرف و هءوض ملظي ال ًاعاعش و هجهن ّلضي ال ًاجاهنم و هرعق

 وهف .هناوعأ لذخت ال ًاّمح و .هراصنأ مزهت ال اّرعو هماقسأ ىشخت ال ًءافشو .هناكرأ مدهنال

 مالسالا ىفاثأو هناردغو لدعلا ضايرو هروحيو ملعلا عيباني و هتحوبحب و ناميالا ندعم

 نوحن املا اهبضني ال نويع و نوفزنتسملا هفزني الرحب و ؛هناطيغ و ٌقحلا ةيدواو هناينبو

 اهنع ىمعي ال مالعأو نورفاسملا اهجهخ لضي ال لزانم و نودراولا اهضيغي ال لهانم و

 اعيبر و ءاملعلا شطعل اير ىلاعت هللا هلعج نودصاقلا اهنع زوجي ال ماكأ و نورئاسلا

 و ةملظ هعم سيل ًارونو ءاد هدعب سيل ًاءاودو ءاحلصلا قرطل ٌجاحم و ءاهقفلا بولقل
 ّمتئا نمل ىدهو هلخد نمل أملسو ةالوت نمل ًاّرعو هتورذ ًاعينم ًالقعم و هتورع ًاقيثو ًالبح

 و هب ٌجاح نمل اجلفو هب مصاخ نمل ادهاشو هب ملكت نمل اناهربو هلحتنا نملارذعو هب

 و ىعو نمل املعو مألتسا نمل ةّنجو موت نمل ةيآو هلمعأ نمل ةّيطمو هلمح نم ًالماح

 .«ىضق نمل امكحو ىور نمل اثيدح
 عيبانيو (لاق نا ىلا) هعيارشل ءافع الو» :مالسالا فصو ىف ًاضيا ةبطخلا هذه ىفو

 جمهن حورش عجاريلف تارقفلا هذه حرش دارا نمث «اهداّرو اهب ىور لهانم و اهنويع ترزغ

 :'ةرابعلا هذهب ثيم نبا هلاق اموهو اهنم ءىش ىلاريشن و ةغالبلا

 ةّنَسلاو باتكلا ىهو هّتدام لبق نم هفيرعت ىلا ةراشا اهنويع ترزغ عيبأني و :هلوق»

 امهنع ةّيلقعلا و ةّيلقنلا هيمالسالا مولعلا ناضيف ىلا ارظن عيبانيلا ظفل امه راعتساو

 سوفن و ىلاعت هللا ملع وه و هنع اردص امل نويعلا ظفلو عيبانيلا نع ءاملا ناضيفك

 اهترثك و مولعلا كلت ةرازغرهاظ و هلآو هيلع هللا ىلص هّيبنو هتكئالم

 اهنوك رابتعاب ًاضيا ّداوملا كلتل لهانملا ظفل راعتسا اهدارو اهب ىور :هلوق :ًاضيا لاقو
 اهئامب ضايحلا دارو ىورت امك اهنم هيسبتقمو اهيدراول ملعلا نم

 ةسيفّلا مولعلا ضويف لحم هنوكرابتعاب هل ةراعتسا ناظفللا هروحب و ملعلا عيبانيو :هلوقو
 ةراعتسا رك انا نوحتاملا اهبضني ال نويعو نوفزنتسملا هفزنتسي الرحب و :هلوقو .اهتدافتساو

 .لوا باح 77١6 ص ١.



 ك0

 «ىورنف ةّيورلا كله انم درن ىتم»

 و كلذك و هنم ةطبنتسملا دصاقملاو هدئاوف ىهتني ال هنوك وه ورخآ رابتعاب هل نويعلا ورحبلا

 درولا ور حبلا نود اهيف كلذ ناكمال نويعلاب بوضّتلا صّصخو نودراولا اهضيغي ال لهانم

 .فئاطللا نم كلذريغ ىلا «ءاملا دراو ةياغ ىّرلاوهو لهتلا نوكل لهانملاب

 ىف نامالا و زوفلا ةليسوب ةموسوملا هتديصق ىف هن ىئاهبلا خيّشلا لاق ام نسحأ امو

 راقنم ةسمغك وا فك ةفرغك هملعرحبأ بنج ىف ىرولا مولع
 راونأ عطاوس اهنع هشعُي ملو هسدق باتعأ نوطالفأ رازولف

 راكفأ ساندأ و راظنأ بئاوش اهبوشي ال ةّيسدق ةمكح ىأ
 ىراسلا هرون نم نينوكلا ىف حال امل تقرشأ ملاوعلا ّلك اهقارشاب

 هيلع هللادبع ىبا لوقك رابخألا رئاس ىف درو ام هيبشتلا اذه دادع ىف هّبشي امو

 .اندنع نم ملعلا قتسم :مالسلا

 :هّصن ام مهتيب نم ملعلا قتسم ّنأ باب ىف ااحبلا عباس ىف ىسلجملا لاق

 نع ىنزملا حاّبص نع دامح نب هللادبع نع قاحسا نب ميهاربا - تاجرّدلارئاصب»

 مالسلا امهيلع ىلع نب نيسحلا لجر ىتل :لاق ةبيتع نب مكحلا نع ةريصح نب ثراحلا

 نم :مالسلا هيلع نيسحلا هل لاقف هيلع مّلسف هيلع لخدف ءالبرك ديريوهو ةّيبلعَتلاب

 كنيقل ول هللا و اما ةفوكلا لها اخا اي :لاق ةفوكلا لها نم :لاقف ؟تنا نادلبلا ّىا

 ةفوكلا لها اخااي ءىحولاب ىّدِج ىلع هلوزن و انراد نم ليئربج رثأ كتيزال ةنيدملاب
 ةّيبلعَتلا - نايب» :لاق مث «نوكي ال ام اذه !؟انلهج و اوملعفا اندنع نم ملعلا قتسم

 ةساره نبا نع ىلع نب نسحلا نع ىفوكلا ىدبّلا مثيلا - تاجردلارئاصب ًاضياو
 :لاقف ىنمب مالسلا امهيلع نيسحلا نب ىلع تيأر :لاق ةفوكلا لها نم خيش نع ىنابيشلا

 اندنع تنكول اما قارعلا لها اخا اي :ىل لاقف قارعلا لها نم لجر :تلقف ؟لجرلا نم
 «!؟انلهجو اوملع مهارتف ملعلا ساّنلا اناقتسا انريود نم ليئربج نطاوم كانيزال ةئيدملاب

 ١. ص  7١7ج ديدج باج .ىككنس باج 12//107.
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 موس دلج .هبدن ىاعد حرش

 قتسم دّمحم لآ نا باب ىف لؤالا ءزجلا ىف تاجردلا رئاصب ىف نادوجوم نائيدحلا

 دّمحم لآ تيب نم ملعلا قتسم نا باب ىف ةّجحلا باتك ىف 'ىفاكلا ىف لوالا و 'ملعلا

 وامر «لانت لزق يسلق ل ريما قل ىمقلا مقار نيب لع دنئلاق امرت
 قتسي ال ىذلاوه ةلظعمرئب :هلوق دّمحم لآل لثم وه لاق» :ةرابعلا هذهب (ديشمريصق

 [راحبلا ىف اذك روهظلا تقو ىلا] ملعلا هنم سبتقي الف باغ دق ىذا مامالاوهو اهنم

 ىف ةرشتنملا مهلئاضفو ةنمنألاو فا نينمؤملاريمال لثموهو عفترملاوه ديشملارصقلاو

 :كلذ:قيعاتكلا لاقو هلك نيدلا لع وزولتلل فلوق هنو انذلا ليغ ةفرسلا نيتلاعلا
 فرطتسم دمحم لأل لثم فرشم رصق و ةلظعم رئب

 فزني ال ىذلا مهملع رئبلا و قتري ال ىذلا مهدجم رصقلاف

 رئبلاو نيعملا ءاملا (مالسلا مهيلع)مهتا باب ىف ”راحبلا عباس ىف هي ىسلجملا هلقنو

 .ديشملارصقلا و ةلظعملا

 ثيدح ىّمقلاريسفت نعًالقن ىتؤي هنم ىذلا هللا باب نيا :هلوق ىنعم ىفّرم دقو
 .مامالا ملعب مكيتأي ىنعي نيعم ءامب مكيتأي نفف :هللا لوق ىنعم ىف مالسلا هيلع اضرلا نع

 :'ةيالولا ىف ليزنتلا نم فتن و تكن باب ىف ةّجحلا باتك ىف ىفاكلا ىف ىنيلكلا لقنو

 ىلجبلا مساقلا نب ىسوم نع دايز نب لهس نع دّمحم نب ىإاعو نسحلا نب دّمحم»

 :لاق .* ٍديِشَمرْضَقَو ِةَلطَعُمِرتبَو ... :ىلاعت هلوق ىف ىسوم هيخا نعرفعج نب ىلع نع
 نع ى نب: دمحم اورو .قطاتلا ةامالا ديشملارضقلا و: تئاضلا مامالا ةلظعملاركلا

 «هلثم نسحلا ىنأ نعرفعج نب كاع نع ىكرمعلا

 ورم وهف ليوأّتلا بئارغ نم ناك ناووهو» :ثيدحلا اذه حرش ىف ىسلجملا لاقو

 هانركذ ام لقنو) دّمحم لآل لثم ديشم ريصق و :ميهاربا نب إعريسفت ىنف ةّمج ديناساب

 .15و ١١ ص ١ج.١
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 «ىورنف ةّيورلا كله أنم درن ىتم»

 ميهاربا نع هدانسأب رابخألا ىناعم باتك ىف قودّصلا ىورو (لاق مث ىمقلاريسفت نع

 رصقو ةلظعمرئبو) :ّلج ورع هللا لوق نع ماللا هيلع هللادبع ابأ تلأس :لاق دايز نب

 ىف ًاضيا ىورو قطاتنلا مامالا ديشملارصقلاو تماّصلا مامالا ةلظعملارئبلا :لاق (ديشم

 رصقلاوه مالَسلا هيلع نينمؤملاريمأ :لاق هّنا لهس نب حلاص نع هدانساب روكذملا باتكلا
 نسحلا نب دّمحم لاقو لاق مث كلملا نم نيلظعم اهدلو و ةمطاف ةلظعملارئبلا و ديشملا

 (ةلوهشوا ةلويعشر ةلوضشتي مينقللا نلاغ نا نم

 فزنت ال ىتَلا رئبلا تماّصلاو مهنم ديشملا رصقلا قطاتلاف

 بقانملا بخت باتك بحاص ىورو ,هلثم أضيا هريسفت ىف ساّبعلا نب دّمحم ىورو

 ىلا) مالّسلا هيلع ىلع ةلظعملارئبلاو هللا لوسر ديشملارصقلا نا ذك قداّصلا نع هدانساب

 !(ىضيقتلا تاس م لاق اموخأ

 ءاملا مالّسلا مهيلع مهتا باب ىف 'راحبلا عباس ىف نايبلا اذهورابخألا هذه دروا :لوقأ

 رصتخم ورئاصبلا نع ىلإوألا ةياورلا هلقن هيلع داز و ديشملارصقلاو ةلظعملارئبلاو نيعملا

 .ًاضيارئاصبلا

 .ديشملارصقلا و ةلظعملارئبلا ىنعم باب ىف ”رابخالا ىناعم ىف ةدوجوم رابخالاو

 رصقو ةلظعمرئب) :ٌّجحلا ةروس ىف ىلاعت هللا لوق ىف هريسفت ىف ىناشاكلا ضيفلا لاقو

 ال ماع نم مكو ىا (ةلظعمرئب و) :هلوق ىف 8 تيبلا لهاريسفت ىفو عمجملا ىف»

 .قطاتلا مامالا ديشملارصقلاو تماصلا مامالا ةلظعملارئبلا :مالّسلا هيلع مظاكلا نع

 عم حاوزألا ةايح ببسوه ىذلا ملعلا عبنم هنالرئبلاب تماّصلا مامالا نع ىّبك امنا :لوقأ
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 موس دلج .هبدن ىاعد حرش

 ىلع آلا اهئافخ عم نادباالا ةايح ببسوه ىلا ءاملا عبنمرئبلا نأ امك هاتأ نم ىلعلا هئافخ

 رصقلاب قطاّتلا مامالا نع ىبكو هملعب عافتنالا مدعل ليطعتلاب هتمص نع ىّبكو اهاتأ نم
 رصقلاوه الإ نينمؤملاريمأ :اعوطقم ىناعملا ىفو هركذ ةداشاو هبصنمَولعو هروهظل ديشملا
 .«(هنع هانلقن ام لثم لقنف) ىّمقلاو كلملا نم نيلظعم اهدلوو ةمطاف ةلظعملارثبلاو ديشملا

 مهئايلوا ىفو مالَسلا مهيلع مهيف لزن ام باب ىف 'ىفاولا ىف لاقو

 .(هريسفت ىف هدروأ ام لثم درواف) مامالا نع ىّبك نايب :ىفاكلا نع ثيدحلا لقن دعب

 :نارقلا نم ةمنالا هب ىنع ام باب ىف 'هريسفت ةمّدقم ىف ىثاّيعلا لاقو

 هى نينمؤملاريما لاق :لاق هّدج نع هيبا نع ٍةِاءرفعج ىبا نع ةقدص نب ةدعسم نع

 حلم اذه و اوبرشاف تارف بذع اذه هِي ىجتلا ةرتع ىنعي نآرقلا لاثمأ نسحاب مهوّمس
 .«اوبنتجاف جاجا

 :"نمؤملا ىلا نمؤملا نوكس ىف بابرفكلا و ناميالا باتك ىف ىفاكلا ىف ىنيلكلا لاق

 ىبا نع هركذ نّمع سنوي نع ديبع نب ىسيع نب دّمحم نع ىيهاربا نب نىلع»
 «درابلا ءاملا ىلا نامظلا نكسي امك نمؤملا ىلا نكسيل نمؤملا ّنا :لاق اف هللادبع

 :لوقاو عم ىنعمب ىلا ليق نمؤملا ىلا :هلوق» :هّصن ام 'هحرش ىف لإ ىسلجملا لاقو

 قارف ىف ًابارطضا نآملَّقلل ناف سوسحملاب لوقعملل لماك هيبشت اذه و ًانيمضت هيف َنأك
 نمؤملا كلذكف ةيئدبلا هتايحل ًاببسريصي و نكس ورقتسا هدجو اذاف هل هبلط ّدتشيو ءاملا

 ةايح هب ىبحيو هيلا لامو نكس هدجو اذاف هئاقل ىف هشظعت و نمؤملا ىلا هقوش ٌدتشي

 ليق و هتشحو لاوز و هتاهبش و هكوكش ةلازاو هناميا ةؤقل ًاببسريصي هتاف ةّيناحور ةبّيط
 حوَرلا و ةعيبطلا ىف بسانتلل ةّيسنجلا ىف داحتالا امهدحأ نيرمأ نم أشني نوكسلا اذه

 ناك لمكا سناجّتلاو بسانتلا ناك املك ورخآلا ىلا امهدحأ ليمي ناسناجتملاوٌرم امك

 فلتخا اهنمركانت امو فلتئا اهنم فراعت ام ةدّنجم دونج حاوزالا ّنا ىور امك مظعا ليملا

 ١. لاس ىدلج هس باج 708 صج  .171١ديدج باج 4918/7.

 نا 11

 771/١. ىفاك .ىدلج راهج باج ١١7 ص ١ ج لوقعلا ةأرم ."“

 *. راحب *١180/2.



 ل

 «ىورنف ةّيورلا كله انم درن ىتم»

 قالخألاو ناميالاو ملعلاب ةنطابلا و ةرهالّقلا هتروص لامكل نمؤملا نال ةّبحملا امهيناثو

 ًاببس نوكت دق و ةريصبلا ورصبلاب كردت دق ةروّصلا كلت و بولقلا بوبحم لامعألاو
 .«اهليصفت ملعي مل ناو عقاولا ىف ةقالعلا ببسبو ىلاعت هللا نذاب نوكَسلاو ةّبحملل

 ىناردئزاملا حلاص دّمحم ىلوملل 'ىفاكلا لوصا حرش نم إي هذخا :لوقأ

 ّرقأ امهب ىّرِب و ىدلاول ىتعاط لعجا مهّللا» :هيوبال مالّسلا هيلع داجَسلا ءاعد ىفو

 '.«نآمطلا ةبرش نم ىردصل جلثأو نانسولا ةدقر نم ىنيعل

 مالسلا هيلع هللادبع ابأ تعم :لاق نرقم نع دقاو نب مثيها نع نمحّرلادبع نب هللادبع

 فارعالا ىلع نينمؤملاريمأ اي :لاقف مالّسلا هيلع نينمؤملاريما ىلا ءاّوكلا نبا ءاج :لوقي

 فارعألا نحن و مهاميسب انراصنأ فرعن فارعالا نحن :لاقف ؟مهاميسب الك نوفرعي لاجر

 موي لجوزع هللا انفرعي فارعألا نحن و انتفرعم ليبسب آلا لج ورع هللا فرعي ال نيذلا
 آلا راتلا لخدي الو هانفرع نحن و انفرع نم آلا ةّنجلا لخدي الف طارصلا ىلع ةمايقلا

 ليسو ةقرطتو ةياوبأ انلعج وكل و سفن ةافلا قتعلا ءانقول هللا قا واتركنأ و'انزكنا نيم

 طارّصلا نع مهتئاف انريغ انيلع لّضف وا انتالو نع لدع نف هنم ىتؤي ىذلا هجولاو

 بهذ ساّنلا بهذ ثيح بهذ نم ءاوس الو هب ساّنلا مصتعا نم ءاوس الو نوبكانل

 ةيفاص نويع ىلا انيلا بهذ نم بهذ و ضعب ىف اهضعب غرفي ةردك نويع ىلا ساّنلا

 «عاطقنا الو اهل دافن ال ”روماب ىرجن

 باب ىف 'راحبلا عباس ىف رئاصبلا رصتخم و رئاصبلا نع هلقن دعب هِي ىسلجملا لاق

 دارملاف نحنو ىا هب سانلا مصتعا نم ءاوس الو :هلوق - نايب» :فارعالا لها اللا مهنا

 عم مهصعب ساّنلا هب مصتعا نم ىواستي ال ىا ساّنلا لك دارملاوأ نوفلاخملا ساتلاب

 كوكشلاب ةردكم ملعلا نم نويبع ىلا نوبهذي ساّنلا ناب ةاواسملا مدع الفلا نّيب مث ضعب

 . 6١
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 ىلا عجري مهنم الك نا نع ةيانك ضعب ىف اهضعب بصي ىا غرفي :تالاهنجلاو تاهبشلاو
 لمع 3 ليو وريغ نع قايم نم مهلا باو هلو اميؤركلالا

 نع ًانعنعم ريثك نب ديبع نع همامتب هريسفت ىف فوكلا فنحا نب تارف هلقنو :لوقا
 'ةتابن نبا

 .فحن باج ”0 ص .'



 لوط هب ىكنشت هتبلا هك ميوشىم دنمهرهبوت ىاراوك نيع بآزا ام تقو هج)

 بآ همشجزا تلاصو هعرج ناكنشتام هك دوشىم ىكر كيد ترابع هبو هديماجنا

 .(تشك ىنالوط ام شطع نيا هك ميدرك باريسوت روهظ لالز

 يكمل



 «انيع اهبّرقنف كحوارن و كيداغن ىم»

 تارقفلا هذه لاثما نم ًاعون دافتسملاوه امك ماودلا ةحوارملاو ةاداغملاب دارملا ناك

 ىف «'ًاليِصاَوََرْكُب ُهوُحَبَسَو » :ىلاعت هلوق ىف نآرقلا بئارغريسفت ىف ىروباسينلا لاق

 مهفيو نيفرطلار كذي دق مومعلا ديرم نال ماودلا نع ةرابع ًاليصاو ةركب حيبستلاو»

 «(مكرخأو مكلَوا ناولو) ُهْيْيَي هلوقك طسولا امهنم

 لاو دمحم حج لظ ملاطظ لوا نعلا ةهللار»اروسقاعلا رايز: ق امرينتي قفملا اذه: ىو

 «كلذ ىلع مهل عباترخاو دّمحم

 و ةركب اهيف مهقزر مهل و» :ىلاعت هلوقريسفت ىف ©” ةيأ مررم ةروس ىف أضيا لاقو

 هد اع نيستا لوقا: ةعر تاو

 دصقتال و ماودلا ديرت ًاءاسم و ًاحابص نالف دنع انا :لوقت امك قزرلا ماود دارا ليق و»

 «نيمولعملا نيتقولا

 ىثععلاو ةادغلاب مهبر نوعدي نيذلا درطت الو» ىلاعت هلوقريسفت ىف هركذ ام هريظنو

 ماعنالا وس ىف «ههجو نوديري

 أضيا حابصلا وراهنلا لّواوه و هلثم حابصلا ورجفلا حبصلا» :رينملا حابصملا ىفو

 3 لاوزلا ىلارخآلا ليللا فصن نم برعلا دنع حابصلا قيلاوجلا نبا لاق ءاسملا فالخ

 .«بلعث نع ىور اذكه لؤالا ليللا فصنرخآ ىلا ءانسملا

 ١. .بازحألا 57.

1 



 ليلا

 (ًانيع اهبّرقنف كحوارنو كيداغن ىتم»

 و) :ةرابعلا هذه حرش ىف ىبتعلا رصن ىبا خيرات ىلع 'ىهولا حتفلا ىف ىنينملا لاقو

 ةمدنخلا ةمزالم نع ةيانكوهو امهنيب امو ىأ» :هصنام (ايصاو ةركب هومدخب نا مهمزلا

 :«نيقرلا نيالوباةجرزتلا نيسوربصتلا سيل
 :هصن ام «حاورلا و حابصلا ىفرط برحلا مهوبصان و» :ىبتعلا لوق حرش ىف أضيا لاقو
 ماودلا نع ةيانك نيتقولا نيذهب تيقوتلاو ةيشعو ةركب ىا حاورلاو حابصلا ىفرط»

 '«ادارم امهب صيصختلا سيلو

 نجوزت ىا هلعاف ّمسي ملام ىلع نصحا اذاف هلوق» :نيرحبلا عمجم ىف ىحيرطلا لاق

 نصح و سايقلا ىلعرسكلاب نصح وهف عيوزت اذا لجرلا نصحاو عنملا ناصحالا لصاو

 ناصح و نصاح ىهف تفع ىا أنصح مضلاب ةأرملا تنصحو سايقلاريغ ىلع حتفلاب

 «حوريو هيلع ودغي جرف هل نم نصحملاو حتتفلاب

 ثيداحالا نتم ّصن هرخآ ىلا ...جرف هل نم نصحملاو :هلوقو

 ثيدحلا نصح ال امو نصحي ام باب ىف دودحلا باتك ىف ىفاكلا ىف لَن ىنيلكلا لاق

 :رشاعلا

 ليعامسا نع نانس نبا نع ناوفص نعرابجلادبع نب دّمحم نع ىرعشالا َىإعوبا»

 ودغي جرف هل ناك نم :لاق - ؟هللا كمحر نصحملا ام :تلق :لاقرفعج ىبا نعرباج نب

 '.«نصحم وهف حوريو هيلع

 نع نانس نب هللادبع نع هدانساب انّرلا دح باب ىف 'هيقفلا ىف هِيِز قودصلا هاورو

 رباج نب ليعامسا

 *ءانزلا دح باب ىف دودحلا باتك ىف بيذهتلا ىف هلي خيشلا هاورو

 .لوا باج ”58 ص ١.
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 موس دلج .هبدن ىاعد حرش

 'حوري و هيلع ودغي جرف هل نوكي نأ نصحملا ّدحو» دودحلا باب ىف اضرلا هقف ىفو

 :هّصن ام ثيدح حرش ىف 'لوقعلا ةآرم ىف لِي ىسلجملا لاقو

 حوريو هيلع ودغي حرفلا نم انكمتم نوكي نأ ناصحاالا طئارش نم :كلاسملا ف لاق»

 لمتحي و «, هنع ةيانك حاورلا و ودغلاو .كلذل حلصي امت هدارأ تقو ىا ف هيلع ةردقلا ىنعمب

 .«هرخآو راهنلا لوا هنم نكمتلا ىعم هتقيقح رابتعا

 ةغّللا بتك نم دافتسي» :ءاعدلا ةمجرت ىف ىليجلا لاقف «كحوارنو كيداغن» :هلوقاّماو

 هّنكل ىنعملا اذه ىف ًالمعتسم هدجمن ملف حوار اَماو ًاحاور هاتا ىنعم ىف لمعتسي حرت ّنا

 خاسنلا ضعب نم ضيا فيحصتلا لمتحيو هيلع انعالظا مدع لامتحال ديعبب سيل

 .نيرصاعملا مالعا ضعب نم هنم ًابيرق تعمسو «لّمأتف

 ركني مل ةيبرعلا ىف ًاعلضتم ابيدا هنوك نم فورعملاوه امك هناف ىليجلا هللا محر :لوقا

 بلاغ هركذي مل ناو ىنعملا اذه ىف حوار لامعتسا ناف برعلا ةغل ىف ىنعملا اذهب حوار دوجو

 .كلذ ىلع لدي امم ًائيشركذنلف ىنعملا اذه ىف هلامعتساب حرص دق مهضعب نا الا نييوغللا

 اهوحقرتو اهيلا اوحورتو ًاحاور مهتويب ىلا اوحار» :ةغالبلا ساسا ىف ىرشخَرلا لاق
 «هحواراو هيداغا اناو

 نالف :لوقتو لاتقلاب انوداغو كيّدلا حدص عم هتيداغو» :ود غةّدام ىف ًاضيا لاقو

 «هحواكيو هيداعي 3 هحواري و هيداغي

 و هتحوار و هتيداغ وحن ةوحض هتيتا هتيحاضو» :و ح ض ةدام ىف ضيا لاقو

 «كلوسر ىناحاض

 «حوارم داغم باتنموهو انباتنيوهو» :بو ن ةدام ىف اضيا لاقو

 «ًاحاور و ًاودغ هيتآ هحواراو هيداغا اناو» :ةغللا زارط ىف ناخيلع ديسلا لاقو

 نم محرا اي» :مالسلا هيلع هلوق ىفرشع ةيناثلا ةضورلا ىف ةفيحصلا حرش ىف لاقو
 :هّصن ام «نومحرتسملا هباتنا

 ١. ج لئاسولا كردتسم ٠ ص اضرلا هقف .517/18 ديدج باج .777 ص 778.

 ص * ج.؟ ١188 ديدج باج .ىككنس باج ١5/78.
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 «ًانيع اهبّرقنف كحوارنو كيداغن ىتم»

 وهو انباتنيوه ساسالا ىف لاق حارو هيلع ادغ وا ىرخا دعب ةرم هاتا ًابايتنا هباتنا»
 عوارم ناعم ناقم

 نم حرا ايناعذلا كيدحت هنسو ىرحا مية رم هدنضق اذا ةناننأ#ةناوقلا قريفالا نبا لاقؤ

 نيمحرتسملا بلطل ليثمت بايتنالاو (لاق نا ىلا) ةمحرلا هلأس همحرتساو ىهتنا نومحرتسملا هباتنا
 '.«هتجاح بلط ىف هحواريو هيداغيو ىنغلا جاتحملا باتني امك ىرخا دعب ةرم ةمحرلا هنم

 رازم ىف امك ىضترملا ديسلا نع ةلوقنملا مالسلا هيلع نيسحلا هللادبع ىبا ةرايز ىفو

 :هريغ نعو حابصملا ىف سواط نبا ديسلا نعلقن 39 هتارايز باب 'راحبلا
 بلقلا عنقي الو كتاجانم نم سفنلا ىورت ام ىتلوم اي :لق وربقلا ىلع بكنا م

 نم دعسا اف كراوج اهب تلدبتسا الو اهتكرتل ىئارو ىتلا لاحلا ىنترذعولف كتترواجمب آلا
 .«كحبصيو كيسمي نم شيع دغراامو كحواريو كيداغي

 اك ا ا

 جراوخلا بورح هركذ دنع فاضملا ىلا بسنلا باب ىف ”لماكلا ىف دربملا لاق

 «ماقملا مهيلع لاط ىتح هنوحواريو لاتقلا ءاقرو نب باتع نوداغي جراوخلا سأر ماقاو»

 «اموي نيعبرا مهحواري و لاتقلا مهيداغي ىرطق ماقاف» : 3١7( ص) اضيا لاقو

 «اذه هحواريو لاتقلا اذه هيداغي هبر دبعو بلهملا نيب ...» :(358 ص)اضيا لاقو

 :كلفووق نا

 'ةريثك دراوم ىف هخيرات ىف ىربطلاو

 ”لماكلا ىفريثالا نباو

 ١.رياض ”/5928.

 .رصم رهزالا باج 118 ص ” ج."*

 .؟ جو «اولاز امف لاتقلا مهنوحواريو مهنوداغي اهيلع اوماقاف» :هترابع صن اذهو 7١١ صرصم ةعبط نم ” جرظنا .؟

 .اةرطس 2.188 صو .؟ةرطس 2.1777 ص ٠١. جو .ةرطس ,17 ص ,48 جو ."رطس ,780 صو ”١رطس ,.1607 ص

 .ا؟رطس 730١., صو .؟ةرطس ,597 صو .”رطس ,787 ص ,١1جو .١الرطس ١0١, صو .١ة؟رطس .197 ضو

 .”؟رطس 2.118 صو .7””رطس .,44 ص .# جو .ارطس 2,18 ص ,* جو .17رطس 15١, صرصم ةعبط ١ جرظنا .4

 .؟ا/رطس ,1175ص 1١, جو .ةرطس ,.117 ص .ال جو
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 موس دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 'بهذلا جيورم ىف ىدوعسملاو

 سوسلا حتفركذ ىفرشع عباسلا ةنسلا عياقو ىف ممالا براجت ىف هيوكسم نباو

 'لودلارصتخم ىف ىربعلا نباو

 "نيتلودلا خيرات ىف ىثكرزلاو

 '"سرفلا كولم رابخا باتك ىف ىبلاعثلاو

 :ءالبنلا مالعا ىفو
 ”ةغالبلا جبنلا حرش ىف ديدحلا ىبا نباو

 "نادلبلا مجعم ىف توقايو

 .كلذ ريغ ىلا

 و نيميقم اي نوداغتو بونذلا نوحوارت ىتم ىلا» *شهدملا ىف ىزوجلا نبا لاقو

 .«نوداغ اع مه

 داعب هدرا لظط ني ودعلا وززتا ءانعملا دالق قب ناقاقلا وع رضتونا كافر

 «اهيداغيو

 ةرهمج ىف عبارلا دلجملا ىف ام ىلع نامزلا مذ ىف هناوخا ضعب ىلا ظحابلا بتكو
 هنيع معطت ال و» "ديرفلا دقعلا نم لؤالا دلجملا ىف ىلع ظحاجلا نعلقن برعلا لئاسر

 .17رطس 94 ص ىرجه 177/7 ةنسرصمب ةداعسلا ةعبطم ةعبط ” ج بهذلا جورمرظنا ١.
 77 نصا

 .١7رطس سنوت ةعبط 4١ صرظنا .'"

 .«هحواري و هيداغي ًاموي نيعبرا هترضحب ماس ىقبو» :اذكه هترابعو 1١ صرظنا .*

 .010 ص ١. جرظنا .0
 .778// ديدج باج .«اهحوارو لاتقلا اهاداغو» :اذكه هترابع و ”رطس 7317١ صرصم ةعبط ١ جرظنا .*

 دابع نبا بحاصلا ىلا دمحا نب نسحلا ىلعوبا هبتك بوتكم ىف ناريمس مسر ىف 0رطس ١7 ص 0 جرظنا ./
 دّمحم دّيسلا هلاق ,ةرابعلاريظن و «ابصلا هحوار ورطقلا هركاب ضورلاك كئثيدح و» :ةرابعلا هذهب 7/4 ةنس ىف

 :171 ص  جرهاوجلا ندعم ىف ىلماعلا هلقنو (هناويد نم ٠١7 ص) ىبوبحلا ديعس

 «ىداغ و مامغلا هحوار ضورلاك ةرشب ةجهبب ىدانلا للهتي»

 780 ص.
 .١١ا/ ص .1

 21 ج)و (100 هنسرصم ةعبط 187 ص .1ج)و (18 ةنسرصمب ةيرهزالا ةعبطم ةعبط 7١١ ص ١. ج)رظنا ٠.

 :اذكه هترابع لبقامو (رصمب ١7/7 ةنس ةماقتسالا ةعبطم ةعبط /١18 ص
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 (ًانيع اهبّرقنف كحوارنو كيداغن ىتم»

 .بدالاو ملعلا ىف ةتوقايلا باتك ىف «اهليباقع هحواري و اههوركم هركابي ليواهأ ىف ةضمغ

 :ىبطرقلا ىراصنالا دمحا نيدلا ءايض نعلقن 'برألا ةياهن ىف ىريونلا لاقو

 فرعب ةرطعم ميسنلا سافنا اهلمحت ىتلا هللا ةيحت ىفرشلا ىماسلا سلجملا ىلا ىدهي»

 .«ليضالاو لفطلا ىف هحوارتو ليقملا ورحسلا ىف هيداغت ضايفلا مركلا ةيدناب ةللكم ضايرلا

 ءالضف لجا نم ناك ورهاطلا دبع نب هللادبع نيدلا ىبحم نع ًالقن أضيا هيفو
 ةحوارم اهتاخواريورطملا لباو. نم ىداوقلا ةاداغم ةكابملا ءادتقلا كلت نايداغيا) ةرضملا

 بيجي مدقت ىف لوؤسم حلا لافتحالا و» :اضيا بوتكملا اذه ىفو «ركبلاو لصالل ةقرلا
 '.«هيداغمو هحوارم حالفلا ودغيو هيعاد حاجنلا

 لئثاماو هتلود نايعا» :فلخ نب ىلع نعلقن ىشعالا حبص ىف ىدنشقلقلا لاقو

 '.«اهنوحواريو هترضح نوداغي نيذلا هتّصاخ

 سانجا لصق: قف سداسلا بابلا قب "ضانلا نضانغ تاتك' ىف ىلاعتلا لاقاو

 :اردكلا :ةدانملا و: ءارتولا :كاعقوت

 نطاوم و تاجاحلا نداعم كولملا باوبا :ةعرابلا هتاعيقوت نم دادزي نب دمحم»
 .«ةحوارملا و ةاداغملا و ةمزالملا و ربصلاك اهزاجنتسا و اهحاجنتسال سيل و تابلطلا

 رمث و باذألارهز ىف 587 ىفوتملا ىناوريقلا ىرصملا ىلع نب ميهاربا قاحساوبا لاقو

 :ىتش ناعم ىفرصعلا لهال روذش باب ىف ؛بابلالا

 نع ىنعطقي :ىبحي نب هللا ديبع ىلا بتك و ...هبادأ نم ءىثو ريصبلا ىلع وبا»

 ليمأتلاب كايا ىدارفا و كماعناركش نم هيلع انا ام كفيرعتو كئاقل نم ئظحم ذغالا

 اداتغم تسل نأ ةماعلا لحن لولحلا نع قيبغرو ةضاخلا ةلردم نرغ قلخت كريغ نوذ

 كرما ولع و كردق عافترا كغنمي الف ةحوارملاو ةاداغملا ىلع ًاّيوق الو ةمزالملا الو ةمدخلل

 ..:الو ةمعن هل غوسي ال زاهج ىلع ةلقنلا نم و زافوأ ىلع حبصا نم لثم هللا كاقبا تيقبف»

 0١. ص 8 ج.١

 ل

 .790 نص ٠١ ج .٠؟
 .١17؟2رصم باج ا/” ص .؟

 .171/7رصم موس باج 70 ص7 ج.ه
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 نم ىلا ءاغضالاو ىركذ ديدجتب لوطتت نا نم ةلغاشلا لاوحالا لئالج نم هيناعتامو

 .«ىدنع ةعينصلا نسح ءادسا ىف كبغريو ىّرب و ىلصو ىلع كّضحي

 :بدحالل نامزلا عيدب لئاسر نع 'نايبلا و ىناعملا فشك باتك ىفو

 .«ةيحتلا فيطلب نوداغيو ةمدخلا دهجب نوحواريل مهنا و»

 :ةيناطلسلا ةيعدالا ناونع تحت "ةغالبلارحس باتك ىف ىلاعثلا لاقو

 .«هحوارت و هيداغت حجانملاو هحفاصت حوتفلاو همدخيرهدلا و همدقيرصتلا لازال»

 :اهب نظلا ءوسو ةلعلا دادتشا ناونع تحت ًاضيا لاقو

 ".«هحفاصيو هبطاخي سأيلاو هحواريو هيداغي طونقلا هلراص ام ضرملا نم هل ضرع»

 :لمعلا نم طسبلاو كيناتلا و: ىف هلو :ناونع تح "دابع نب بحاصلا لئاسر ةعومجم ىفو

 ام كئالو نم ىدبتو كصاصتخا ىلع ثعبي ام كصالخا نمرهظت نا كيلع و»

 حئانملا ىلع ىلاعت هللا (اذك) دمحي ىتح نامزلا نمريسي آلا ىضمي نلف كئابتجا ىلع ثحب

 .«كحوارتو كيداغت ىتلا تاريخلاو كحفاصت ىتلا

 ديسلا جاجتحا ىف جاجتحالارخاوا ىف ىسربطلا هلقن ام ىلع ىضترملا ديسلا لاقو
 :مهاوس نم ىلع مهميدقت و ةمنالا ميظعت ىلع

 اةلمثللا ننخلا قر ةللا هته: نع نيزاحتملا ةلستلا ده نينلاخبلا لقانا اف الاوز

 حتفتسي و قاززالا ىلاعت هللا نم اهدنع لزنتسيو اهوداغيو دهاشملا هذه اوحواري نأ ىلع

 «تايلبلا عفدتسيو تاجاحلا اهتكربب بلطيو قالغالا اهم

 *.راحبلا عباس ىف هي ىسلجملا هلقنو

 واولارسكو ءارلا ناكساو ةزمهلا مضب ةيورا ناونع تحن ىريمدلل ناويحلا ةايح ىفو

 :لوعولا نم ىئثنالا ءايلا ديدشتو

 تبناف ءارعلاب ىتم نب سنوي حرط :لاق هنأ ةريره ىبا نع مثاح ىبأ نباريسفت ىفو»

 77١. ص 47 هلاسر ١.
 .؟ ص7١ ١.

 "'. ص 87١.

 17 نصعا

 3 خخ 772 577 7
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 (ًانيع اهبّرقنف كحوارنو كيداغن ىتم»

 هيلع حشفنتف هيتأت و ةّيربلا ىف ىعرت ةيشحو ةيورا هل ايهو ةنيطقيلا هيلع ىلاعت هللا
 ىف لاعت هللا هشعنا :ةيطع نبا لاقو همحل تبن ىتح ةيشعو ةركب لك اهنبل نم هيورتف

 .«هيداغتو هحوارت ةيوراب ةنيطقيلا لظ

 :هدروأ نودبع نبأ هديصقرب نوردب نبأ حرش زا ىزود

 '«هنوحواري و لاتقلا نوداغي اوناكف»

 تنام هل ةيراجركذيو لكوتملا حدمي لاق و» :ناونع تحت ”هناويد ىف ىرتحبلا لاقو
 :قشم دب

 «اهداغي ل نا ليخلاب اهحواري هئاف ىكشتلا مو رلارثكت الف»

 :لكوتملا ءاثر ناونع تحب أضيا لاقو

 "كاش ز ”اهايذا -ةهوارت تربنا اذا ًاروذن وت ابصلا َنأك»

 :هللاب ىدتهملا حدمي ًاضيا لاقو

 '«اهداغي مل نا ليخلاب اهحواري عّيشم نم ةضمن ألا ىه لهف»

 :هللا ىلع دمتعملا حدمي ًاضيا لاقو
 *«ىداغت كلت و ىنحوارت ىذه علاوط ماما ةمدقم تءاج»

 :ةيثرملا ىف ”هناويد ىف هيفلَؤ ىضرلا ديسلا لاقو

 اهدارط و اهّركب ريمّصضلا ىشغت ةرسح بئاتك تلاز الذج اي»

 «اهداغي ءاكبلا اهحواري مل نا ةحوفسم عمدأ و كيلع ًادبا

 هأبا حدمي اميف أضيا لاقو

 ”«ركاي 07 :لبيبق هحواري ًاثيل ايف»

 بتك زا هداتفا ملقزا تاغل ىارب تسا ىدننام كردتسم هك برع سيماوقرب تسا ىليذ ىزود باتك 15١. ص ١.

 .تسا مهم رايسبو برع نايوغل
 .رصم فراعملا راد باج ١0 ص ١ جو .ميدق باج 75 ص .؟

 1١50. ص 7 جو .18 ص ."

 .21/ ص 7 جو 7/١. ص .؟

 77١. ص 7 جو ٠١9. ص .ه
 .107 توريب باج 78١ ص ١ج .ع
 . 701١ ص ١ ج .ا/
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 موس دلج .هبدن ىاعد حرش

 ةناويدنق :ناهالا ىفاقلا لاقاو

 «حواري داغي مل ًاموي وه اذا هرمع ةياشولاب ىّصقي شاو»

 ناوين مهلا ندع اكو
 هحوارت و انقلا هيداغت مزحب ًاقئاو تسل ما ضرالا لع تقاضا

 ':ةعيشلا نايعا ىف ام ىلع ىبرغملاريزولا ىلع نب نيسحلا لاقو
 ءاسملا كاذ حابّصلا اذهف ّم ه نم محوارملا وه ىداغملا

 هناويد ىف قا نيسححلا ةيئرم ىف مسعالا لاقو

 هحوارتو اهلكث نم ىوجلا ىداغت ارساوح. ثلا تامرك قيستاو

 فراعملا باتك ىف ةبيتق نبا لاقو

 دايز ريفح انزواج نحن اذا هدهج غلبي جاّجحلا ىسع اذاف

 دايا ديبع نم ًادبع ناك امك فسوي نبا ناك ناورمونب الولف
 داغي و ىرقلا ناملغ حواري ةّلذب رقملا دبعلا وه نامز

 :قدزرفلا لاق و» :مامت ىبال ةسامحلا ناويد ىفو

 داعبب اونذأف الل و مكيلا >برتقن ناورم لآ انوفصنت نا

 داوص ةالفلا حير ىلا سيعب  ابهذم و ًاحازم مكنع انل ناف

 داوغ ةالفلا لوط ىلع راوس ىربلا ىف لياخت لزب ٍةسّيحُ
 دالبك تنطوا دالب لك و بهذمو ىأنمروجلا ىذ نع ضرالا فو

 دايز ريفح انفلخ نحن اذا هدهج غلبي جاجحلا ىسع اذامو

 دايا ديبع نم ًادبع ناك امك فسوي نبا ناك ناورم نب الولف
 داغي و ىرقلا نايبص حواري ةلذب رقملا دبعلا وه نامز

 ١. ص ”2.

 ص اال ج.؟ 7538.
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 و نيجعلا نم ةعطقلاوهو ةقدزرفلا عمج قدزرفلا» :'هحرش ىف ىزيربتلا بيطخلا لاقو
 .«سارف ابا ىنكيو بلاغ نب مامه همساو هجولا مهج ناك هنال كلذ هل ليق

 :«دايز ريفح» ناونع تحت نادلبلا مجعم ىف توقاي لاقو

 ةقرازالا لاتقل بّلهملا ىلا ثعبلا همزلأ دق جاّجحلا ناكو ئميمتلاريزنخ نب جربلا لاق»

 :لاق و ماسلا ىلا هنم برهف

 داعبب اونذاف الل و مكيلا برتقن ناورم لآ انوفصنت نا

 داوص ةالفلا حير ىلا سيعب  ًالحزم و ًاحازم مكنع انل ناف

 داوغ ةالفلا لوط ىلع ٍروس ىربلا ىف لياخت ٍلزب ةسّيخم

 دالك .تيطوا» هايل. لك“ ف بهذمو ىأنمروج لا ىذ نع ضرألا فو

 دايز ريفح انفلخ نحن اذا هدهج غلبي جاّججحلا ىسع اذام و

 «دايإ ديبع نم ادبع ناك امك 0ح<حافسوي نبا ناك ناورم ونب ال ولف

 :ىمليدلا رايهم لاق

 'ىداغا نا الا هعنقي ملف قوش جل كراد تحوار اذا

 :نوديز نبأ ناويد نم

 انلئاو نم دودجل برغم و انرخاو نم دوعسل علطم و

 انيداغي ناحير و رصم رب نم انحواري حور نم لخن ملف اب

 :ةتابن نبأ ناويد

 "حواري و هرمأ ىداغي ميدخ هّناف نامّرلا وكشي هلدع ىلا

 :ةنانق: نبا اضياأو

 «حواري و ًةعول ىداغي ًأادبأ مكدعب ىنيع ناسنا ىمألا كرت»

 «حداك كنا ناسنالا اهيا اي عمادم حس و رهس اذ نابعت»

 .778 ص ا جو 7١١ ص ؟ جو 95 ص ١ جًاضيارظناو 588 ص ١ج.؟
 10 ص .*
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 ':هناويد نم ىدذيواعتلا نبا لاقو

 هركابت و َةلوصوم هحوارت ةمعن هلل ساّبعلا ابأ َنْهَيِل

 هنمو

 اسم“ حامض: هواري اك وووبقلا- ةنواق

 «رشع ةسمخك حتفلا ىلع نيئزجلا ءانبب ءاسم حابص هيتآ» :دراوملا برقأ ىفو

 :ةلودلا ءاهب حدمي ةديصق ىف هي ىدهلا ملع دّيسلا لاق

 «دارم و ةّبحم لك غولبب ارّشبم كاتأ ٍزورينب دعسا و»
 "«داغمب ًاحوارم فلي أدبأ هلثمب نامّرلا كيتأي و ىضمي»
 :اضيأو

 'عىداغت و اهب اّبص اهحوارت قوقع كباكر للحت مل كتيلو

 :اضيا لاقو
 ه«ىداغا و هظفح حوارأ ًادبأ اقداص أّدو و ًابسن مكنم انأ

 "'برالا غلب ىفو 'ىلاقلا ىلاما ىف

 قنيقلا روعذم نب داصم نع لقن امهيلك ىف
 حراوبلا و ةئوثبم هحناوس حراجمت ةرات سآ رهدلا وه

 حوارت و  هّوايفأ هركابت ةّضغ ءامعن لظ ىف ىتفلا انيبف
 حئاسفلا باحرلا اهنم هب قيضت ةبكنب تائثداحلا هتمر نأ ىلا

 حداوقلا هارع اّمم همظعأب اًمأك ءوني ال أاوضن حبصأف

 (ةثالث ىهو ةيقابلا تايبالارخآ ىلا)
 :دنزلا طقس ىف ىتعملا ءالعلاوبا لاق

 ١. سص ؟١75.

 .١5١5١1صسص .؟

 .1 27” ص."

 ١75. سص.؟

 .5807 ص .6

 .1؟)١ ص ١ج .ع

 .790 ص ا” ج .ا/
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 ىداغي وا ةشيعملاب حواري ىح لكف نيبرقألا ىف مقأ
 :مجاشك لاقو

 'هحواري وأ هيداغي نعل مهقحب مهتاف ىذلا ىلع

 ز' ٍ :ىمتسرل | ديعس ىبنأ نعرهدلا ةميتي ىفو
 ىداز ةعانقلا ّلظ ىف ّفعأو ىسبلم لّمجتلا ىف لمجأ ناك ام

 'ىداغت و ةرات حوارت بون هل ىلاح تنمزأ نامز ال ول
 قتقملا مامالا اهب حدمي ةديصق ىفرعاشلا هلبالاب فورعملا دّلوملا رايتخب نب دّمح لاق

 :اهناونع ىف امك نينمؤملاريما هللا رماب رهظتسملا مامالا نب دمحم هللادبع ابا هللارمال

 داهع دعب ىمسولا نم داهع داعس و ىوللاب ىدعس راد قس

 'ىداغت و ابصلا حير هحوارت تنو الف ضيرالا اهانغم ضّورو

 رقتف» دئاوفلا دئاوز ةخسن ىف ورخآلا اهضعب ىف و «اهنمرقتف» خسنلا ضعب ىفو

 نيتك واتم واامهب حيحصلا لعلو ةلص نود نم «ًانيعرقنف»رخآلا اهضعب ىفو «اننويع

 .ءابلاب ةلوصومرقيَرق نوك ديؤت ةغللا

 :رشب لاق و هب هنيع ترق زاجملا نم و» :ساسالا ىف ىرشخزلا لاقو
 مامغلا هيلازنع اهب لح و انيع سانلا نوبل ترق اهب

 «كارا نا ىنيعرقيو كنيع هب هللارقاو

 هنيع ترق دقو نيعلاريرق لجرو امهيف ًارورقو ةرق ًانيع هب تررقو» :حاحصلا ىفو

 و هقوفوه نم ىلا حمطت الفّرقت ىتح هاطعا ىا هنيع هللارقاو تنخس ضيقنرّمت ورقت
 «ةّراح ةعمد نزحللو ةراب ةعمد رورسللو نخست الو دربت ىتح لاقي

 نمل ليق و «'... اَهُنيَعّرَمَت ك ...) :لاق تّرُّسَرقت هنيع تّرق و» :بغارلل تادرفملا ىفو
 رق انناكرْذو اتينلوزا قاتل كلهاد .) :هلوقو (كلو ىل نيع ةرق) :لاق نيع ةرق هبّرسي

 ١. ص 5١0.

 ". .دش لقن ىلم هناخباتك رد دوجوم ىطخ هخسنزا

 ١17. .صصقلا ؛زينو ١*. .هط .*
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 لب ليقو تححصف تدرب هانعم ليق هنيع تّرقف دربلا ىارقلا نم هلصا ليق «'...ِنْيعَأ
 نخسا هيلع ىعدي نميف لاقي كلذلو ةراح ةعمد نزحللو ةّراق ةراب ةعمد رورسلل نال

 .«هريغ ىلا حمطي الف هنيع هب نكست ام هللا هاطعا ىنعملاو رارقلا نموه ليقو هنيع هللا

 و حرف و كلذبّرسل ىا هانيع ترقل كار ول :ءاقستسالا ثيدح ىفو»:ةياهنلا ىفو

 كنيع هللارقا ىنعم ليقو ةدراب رورسلاو حرفلا ةعمد نال هينيع ةعمد هللا دربا هتقيقح

 .«هريغ ىلا فرشتست الف كنيع نكست و كسفن ىضرت ىتح كتينما كغلب
 ًارورس فداص ىنعملاو هنيع هللا مانا هنيع هللاّرقا :بلاطوبا لاق و» :سورعلا جات ىفو

 .«اودارا امب اورفظ امل مهتويع تمان ىا «انويعلا كيلاوم هبّرقأ» :دشناو مانيف هرهس بهذي
 كلذ ىلع لديو هتلص ءابلا نوكتو ءابلاب لمعتست هنيع تّرق نا انركذ امم لصحتف

 ديمحتلا ىف هئاعد ىف 9. داجسلا مالك ىف هعوقو كلذب ةغللا لها حيرصت ىلا ًافاضم
 كلذكو ىلوالا ةضورلا ىف «راصنالا تقرب اذا اننويع هبرقت ادمح كدمحا» :هلوقل ىلاعت هلل

 نم مكو» :هلوقب ةناكتسالاو عرضتلا ىف هئاعد ىف نيسمخلاو ةيداحلا ةضورلا ىف هلوق

 .«ىنيع اهب تررقا ةغباس ةمعن

 ليق هنم ورارقلا مسالا و ناكملابرقتسا برض باب نم أرق ءىشلاّرق» :رينملا حابصملا ىفو

 و نكمتلا رارقتسالاو ءرحنلل ىنم ىف نوّرقي سانلا نالّرقلا موي قيرشتلا مايا نم لؤالا مويلل

 رقوهف مضلابرقلا مسالاو درب ارق مويلارق و ءوتسم ىارقرق عاقو .تباثلارقتسملا ءضزالا رارق
 لوت نم اهّراح لو لثملا ىفو «ةّراقو ةرق ةليلو دراب ىا لصالا ىلع راقو ءردصملاب ةيمست

 و ٌمضلاب ةرق نيعلا ترقو .كب عفتني نم كلقث لّمح وا اهريخ ىلوت نم اهّرش ّلو ىااهّراق
 ًارارقا هريغو دلولاب نيعلا هللارقاو ءبعت باب نم ىرخا ةغل لكلا ىفو ًارورس تدرب ًارورق

 ...سايقريغ ىلع رورقموهفّرقلاب هباصا ًارارقا لجرلا هللاّرقاو ةيدعتلا ىف

 تَِعَف ىنعا بلعث نع ىلعا هذهّرقت هنيع ترقو :ةديس نبا لاق» :برعلا ناسل ىفو

 تنخس ّدض ىهو ًارورق و ردصم ىه لاقو بلع نع ةريخالا ٌةَرقو ٌةَرِقُرِقَت تّرق و لَمفت

 اوفلتخاو :لاق اهدض ءانب ىلع اهب نيجيل تلِعف ترق نوكي نا مهضعبراتخا كلذلو :لاق

 .ال* .ناقرفلا ١.
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 رورسلل ناف عمدلاب اهرارحتساو اهؤاكب عطقناو تدرب هانعم مهضعب لاقف كلذ قاقتشا ىف

 تّقف هيلا ةقّوشتم تناك ام تأر ىارارقلا نموه :ليقو «ةّراح ةعمد نزحللو ةدراب ةعمد

 لاقيو هقوفوه نم ىلا حمطت الفّرقت ىّئح هاطعا ليقو هنيعبو هنيع هللاّرقاو تمانو

 جرخي درابلا عمدلاوهو رورقلا نم ذوخأم هنيع ترق :مهضعب لاقو نخست الو دربت ىتح

 رورسلا ةعمد ال هتعمد هللا دربا :ىعمضالا لاقو .ءودهاوهورارقلا نموه ليقو «حرفلا عم

 تفداص ىا كنيع هللارقا ليقو ءدرابلا ءاملاوهو رورقلا نم قتشم هنيع هللارقاو «ةدراب

 لاقو .هراتخا و لوقلا اذه سابعلاوبا ىضر و هريغ ىلا رظنلا نم كنيعرقتف كيضري ام
 :دشناو مانيف هرهس بهذي ًارورس فداص ىنعملاو هنيع هللا مانا هنيع هللارقا :بلاطوبا

 انويعلا كيلاوم هبّيقا
 لاق ًانيع ىّرق و ىبرشاو ىلكف :ىلاعت هلوق و ءاودارا امب اورفظ امل مهنويع تمان ىا

 هترّيصف ا ناك لعفلا نال نيعلا تبصن امناو :لاق ًاسفن ىبيط ىاريسفتلا ىف ءاج ءافلا

 ريسستلا لع لطفل يعلاص يصد خاس ع ]وقل لرمناذاز كيما انما دلل
 ترقردصم ةرقلاو كنيع هب ترق ءىش لك ةرقلاو هب تّرق ام اهترقو ةراق ةريرق نيدعو

 ةريرهوبا أرق و ؛نيعا ةرق نم مه ىنخا ام سفن ملعتالف :زيزعلا ليزنتلا ىفو ٌةَرق نيعلا
 ىا هانيع تّرقل كآر ول :ءاقستسالا ثيدح ىفو لِي ىنلا نع هاور و نيعا تاّرق نم

 رقا :ليقو ؛ةدراب حرفلا ةعمد نال هينيع ةعمد هللا دربا هتقيقحو :لاق حرفو كلذبّرسل

 و هريغ ىلا فرشتست الف كنيع نكستو كسفن ىضرت ىتح كنّينما كفغلب ىا كنيع هلل
 .«(لاق امرخآ ىل) اهلثم عضوملا ىفَرِقأ تررقوّرقا اناف ًانيع هب تررقو نيعلاريرق لجر

 عاطقناو اهتدورب نيعلا ةرق نيعلار يرق مث تيملا ثيدح ىف و» :نيرحبلا عمجم ىفو

 عمد نأ معزت برعلا ورحلا دض َعضلابّرقلا و ؛هيلا ةقاتسشم تناك ام اهتيؤر و اهءاكب

 و حرفلا نع ةيانك نيعلا ةرقف ةّراح نزحلا نم ىكابلا عمدو ةدراب رورسلا ةدش نم ىكابلا

 هلثمو ّمِضلاو حتفلاب ةرق حتفلا ورسكلابرقت هنيع ترق :لاقي بولطملابرفظلا وو رورسلا

 نم اهمانا كنيع هللارقا ىنعم :ليقو كتعمد هللا دربا ىا كنيع هللاّرقا ءاعدلا ثيدح ىف

 كنيع نكستو كسفن ىضرت ىتح كتينما كغلب كنيع هللارقا ىنعم :ليقو نكس اذاّرق
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 .«هءوسي ال و هّرسي اب هل ءاعدلا لكلا لصاحو

 نم قتشم ًانيع ىرقورارقلا ًاضياوهو دربلا مضلابرقلا» :تاّيلكلا ىف ءاقبلاوبا لاقو
 وهورقلا نموا هريغ ىلارظنلا نم هيلا تنكس سفنلاّرسي ام تأر اذا نيعلا نافرارقلا

 نم اهدوعصل ةراح نزحلا ةعمد ّنا امك غامدلا نم اهبابصنال ةدراب رورسلا ةعمد ناف دربلا

 تررقو تملعك ًانيع هب تررقو هوركملل اهنخسو بوبحملل نيعلا ةرق لاقي كلذلو ةيرلا

 .«امهيفرقأ تبرضك ناكملا ىف

 :القا هلوق حرش ىف ىلوالا ةضورلا ىف ةفيحّصلا حرش ىف ىندملا ناخيلع دّيسلا لاقو

 :هّصن ام اننويع هبرقتادمح

 مضلابرقلا نم ًارورس تدرب ًارورق و مضلاب ةرق بعتو برض باب نمرقت نيعلا ترق»

 نال نيعلا ةعمد ترق هتقيقح و» :ريثالا نبا لاق درب ىا حتفلاب أرق مويلاّرق لاقي دربلاوهو
 :ءامكحجلا تلاق ىهتنا «ةراح نوكت اهتاف نزحلا ةعمد فالخب ةدراب رورسلاو حرفلا ةعمد

 اذاف ذلملا ىلا لوصولل ندبلا جراخ ىلا حورلا ةكرح اهعبتت ةيفيك حرفلا نا كلذ هجوو
 ضعب حجيرختف ضعب نم اهضعب لصافملاو نوؤشلا ءازجا لصفنا جراخ ىلا حورلا كرحت

 يره لغادلا لا نورلا ةكش اهم يف رمل او املا قة ةذرآنلا تايؤطرا
 ىلع ةيقابلا تابوطرلا نم ًائيشرصع غامدلا وحن ًاعجارتم حورلا ضبقنا اذاف ىذوملا نم
 ترق موف نم نامل ليقو هنيه تنكس هيلع فاي ىذا لاقي ا يلف ةقياسلا ترخيم
 حتفلاب رارقلا ورقتسا ىا ًاضيا بعتو برض باب نم ًاَرقّرقي ءىشلارق نم اهنوكس نيعلا
 ادع صرقلا كلطق ل رولا ءىدت ىلا عمطتال تيا[ عينا ةوليب تلكتيس أ هطروسا

 '.«نولمعي أوناك انج ءارجج نيعا ةزق' نم مط قنخا ام سن ملعتالاف :قانغت لاق
 نبا مالك حرش دعبزيمتلا ثحبم ىف ةيفاكلا حرش ىف أي ىضرلا لاق «ًانيع» :هلوق

 ةتلسكت ءا وب نع ورمل هيف: اقر نا لوألا وقمع هلاق اها هر هديقت اه بحادلا
 نوئسح مهوحن ةقباطملا مدعو دارفالا ىلوالاف سبلي ل نا هنا هقلعتملوا هنع بصتتا ال

 هنم ءىث نع مكل نبط ناف :ىلاعت لاق ًاضارعاو ًاهوجو زوجي و اضرع نوبيطو اهجو

 .7؟2ر١ نيكلاسلا ضاير.١
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 زوجي الفريغ ال ةقباطملاف سبلا اذا امو ًاسفن مكسفنا نع اوبيطف :ِذِه ىلع لاقو ءًاسفن

 نيراد ديرت تناو ًاراد ديز باط لوقت ال اذكو نيوباوأ أ ءابآ ديرت تناوأبا بّيط ديز

 نومستت ام اذا نيمركالاوزر::ةكيظنملا لوق انا و انويع نضنالا انرهفاو# لافت لاق اروذوا

 ديزرقوحن سبتلي مل اذا ىنثملا عمج زوجي وو ءدحاو با ءانبا اوناك مهنال بالا دحو اًناف «أبا

 :ْلَي ىبنلا بطاخي بلاطوبا لاق ًانويع
 «ًانويع كنم دق و كاذب رشباو ةضاضغ كيلع ام كرماب عدصاف

 :هّصن امزيمتلا باب ىف ةّيدمصلا حرش ىف هي ناخ ىلع ديسلا لاقو

 و ًالجر ديز مرك :لوقتف هيّدضو دارفالا ىف هقباط أنعم هلبق امب ةبسنلازّيمم دحتا اذا»
 نالجر ناديزلاو لجر ديز :لوقت امك ثنؤملا ىف اذكو ًالاجر نوديزلاو نيلجر ناديزلا

 نا امهدحا ناهجو هيفف اقيفر كئلوا نسحو :ىلاعت هلوق اّماو ءهوحنو ًالاجر نوديزلاو

 و .قدعلا و قيدصلاك هريغ و درفملا هيف ىوتسي امم ًاقيفر نال أظفل هيف عمجملا كرت نوكي
 و: هقفو لعوستلا ءاهو قانطملا قزف كلوا قيقر نسخ مقالا نوكيا قاغلا

 زيمتلا ظفل دارفا مزلي ١ نا ًاهوجو نوديزلاو ًاهجو ديز نسحوحن قباطيف ادحتي 1 نااذك

 نّيعت أ درفمزيمتلا ىنعم ناك ناف هعاونا فالتخا دصقي مل ًاردصم هنوكلوا هانعم دارفال

 دصقي مل نا اذكو أبا اومرك و ًالصا نوديزلا باط دحاو لجر ءانبا ىف كلوقك هظفل دارفا
 فالتخا دصق ولف ًايأر ءايقششالا باخ و ًايعس ءايقتالا اكز وحن ردصملا عاونا فالتخا

 هنم و ًاناهذا اوتوافت و ًءارآ سانلا فلاخت وحن ةقباطملا تزاج هلاحم فالتخال ردصملا

 ًاسفن نوديزلا باطف ىلوا روذحم ىف عقوي مل نا عمج دعب نيابملا دارفاو لامعا نيرسخالاب

 نع مكل نبط ناف :ىلاعت لاق راصتخاب دوصقملا ةداف ال ًانيعا و ًاسفنا نم ىلوا ًانيع اورق و
 ًءابآ نوديزلا مرك :لوقتف درفم دعب ناك ناو هعمج نيعتروذح ىف عقوأ اف اسنقت هئقي م نيك

 و مركلاب ًافوصوم ًادحاو مهيبا نوك دوصقملا نا مهوال تدرفاولو ٍءابآ نم مهمركا ام ىنعمب
 .«دحاو بوث هّنا تمهؤال ًابوث تلقول كنال ًابايث ديز فظن :لوقت اذك

 ':بذالاّرس ىف اذكو 'ةغللا هقف ىف ىلاعثلا لاق

 ١. سص 193.

 .دحاو باتكل نامسا بدالارسو ةغللا هقف نا ىفخي ال .84و 88 ص .؟
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 موس دلج ءهبدن ىاعد حرش

 ىفو ًانيعأ ىأ أنيع هب انررق :لوقت ذا برعلا ننس نم عمجلا ماقم دحاولا ةماقا»

 ًالافطأ ىأ ًالفط مكجرخي ّمث :هركذ لج لاقو ءأسفن هنم ءىش نع مكل نبط ناف :نآرقلا

 برأ لوُدَع َمُهَّنِإَف :لئاق نمّرع لاقو '...ِتاَواَمَّسلا يف يَلَم َنِم ْمََو :ىلاعت لاقو
 :هلالج لج لاقو ىفايضأ الو ىئادعأ :لقي ملو ." ...ىفّيَض ِءآلُوه ... :لاقو ” تيكلاكلا

 و ءمهنيب قّرفن الر يدقتلا و نيئثا نيب آلا نوكي ال قيرفتلاو '. .. مُيْنِم دَحَأ نيب ُقَرقُ نال.

 :لاقو .*. ار اذ اييرتاك واع ءلاق و فو ..ةاَسيلا مقلط اَدِإ تل اَُّيأ اي :لاق

 | ” يلع كا ردك ةكئالتلا 5

 «... ىرمأ ىف اورظنا :ريبكلا كلملاو ميظعلا لجرلل اولوقي نا برعلا ةّنس بابلا اذه نمو

 ريسفتلا ىف ءاج :ءاّرفلا لاق انيع ىّرقو ىبرشاو ىلكف ىلاعت هلوق» :برعلا ناسل ىفو
 كنيعَرَقَتِل هانعم ةأرملل هترّيصف اطل ناك لعفلا نال نيعلا تبصن امناو :لاق سفن ىبيط ىا

 .«ريسفتلا ىلع لعفلا بحاص بصن هبحاص نع لعفلا لّوح اذاف

 لعافلل لعفلا ةبسن ناعون ةمهبملا ةبسنلاو» :زيمتلا باب ىف ىرهزالل حيرصتلا ىفو

 ماهالا كلذل نّيبم ابيشو ةمهبم سارلا ىلا لعتشا ةبسن ناف ابيش سارلا لعتشاووحن

 فاضملا نم دانسالا لوحف سأرلا بيش لعتشاو لصالاو لعافلا نع لّوحزيمتلا اذهف

 هنع لوح ىذلا فاضملا كلذب ئيج مث عفتراف سأرلا وهو هيلا فاضملا ىلا بيشوهو
 ضرالا ىلا انرجف ةبسن ناف انويع ضرالا انرجف و وحن لوعفملا ةبسنو ازيمت و ةلضف دانسالا

 ميقاو فاضملا لّوحف ضزالا نويع انرجفو لصالاو ماهالا كلذل نيبم ًانويع و ةمهبم
 كلام نباو روفصع نباو ىلوزجلا بهذم اذه ًازيمت فاضملاب ئيجو هماقم هيلا فاضملا

 .«(لاق امرخآ ىلا) نيرخأتملارثكاو

 ١. .مجنلا 58.

 .الا/ ؛ءارعشلا .؟

 .2/ نححلا .'“

 .8 .نارمعلآ نينو ١78. .ةرقبلا .*

 ١. .قالطلا .6

 .ع .ةدئاملا .ع



 هجرف هللا لَّجع بئاغلا مامالا نأ مهناهذا ىف زوكرملا ةعيّشلا دنع مولعملا نم ناكانمل

 ا ل ير

 ىربكلا ةبيغلا ىف ةيؤّرلا ىعّدا نم باب ىف راحبلا نم 'رشع ثلاّلا دّلجملا ىف ني ىسلجملا

 :هّصن ام هنوري الو ساّنلا ىريو دهشي اي هنأو

 ديت نع افيفجر اعلا وب ةيوانجامو: لكوتملا ندا تتلولا قباو:ىأ +: نيذلا لامك

 نب ديبع نعريكب نبا نع ىّتثملا نب يحي نع دّمحم نب قاحسا نع ىرازفلا نعراظعلا
 تادوملا ههدهتكيق مهماما ىناتلا كققي م ياس :لاقةرارز

 .هنوري الو مهاريف

 .ةلقم ىرازقلا نغ دعس مع نأ نيذلا لامك

 نب ىسوم ننع دمحأ نب ليئربج نع هيبأ نع ىثاّيعلا نبا نع ىولعلارّمظملا - ًاضيا

 .هلثم ىّثملا نب ىبحي نع ىفريّصلا دّمحم نب نسحلا نع ىدادغبلارفعج

 نع دعس نع ىدسألا نع ىلع نب دمحأ نع ئربكعلتلا نع ةعامج - ىسوطلا ةبيغ

 .هلثم ىرازفلا

 ىفريّصلا دّمحم نب نسحلا نع كلام نب دّمحم نبرفعج نع ماّمه نب دّمحم - ىنامعن

 .هلثم ىّتثملا نب ىبحي نع
 ليعاهسا نب ة«ءوساقلا نع دك نيود هرخ ناتتغا ني نيسملا نع قيلكلا تنام
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 .هلثم ىّئثملا نب ىبحي نع

 .«هلثم راظعلا دّمحم نع ىنيلكلا - ىنامعن

 ىريِبّرلا حاير نب دّمحم نب دمحا نع هللادبع نب دحاولادبع - ىنامعن :ًاضيا لاقو

 ورمع نب ميركلادبع نع بويا نب نسحلا نع ىريمحلا ىلع نب دمحا نع (ىرهزلا حابر)

 مئاقلل نا :لوقي مالسلا هيلع هللادبع ابأ تعمس :لاق ةرارز نع ىّبثملا نب ىحيوركب ىبا نع
 «هنوري ال و ساّنلا ىري مساوملا دهشيوه نيا ىردي ال ىرخالاو امهيدحا ىف عجري نيتبيغ

 'مامالا ةبيغ نم ىور ام باب ىف دوجوم ىنامعنلا نع ةعبرالا ثيداحالا هذه

 هعوجر هعوجرب دارملا لعل نايب» :رشع ثلاثلا دّلجملا ىف هلقن دعب هلي ىسلجملا لاق

 .«قلخلا ىلا هربخ لوصو وا هئارفسو هيلاوم ضاوخ ىلا

 ىرمعلا نامثع نب دّمحت نع ىريمحلا نع لكوتملا نبا» نيّدلا لامك نع ًاضياو
 ىريف ةنس لك مسوملارضحيرمألا اذه بحاص نا هللا و :لوقي هتعمس :لاق هنع هللا ىضر

 ".«هنوفرعي ال و هنوري و مهفرعي و سانلا

 فرعت ثيحب كارنو انارت ىتم :لاقف ةيؤَرلا كلت فالخ ءاعّدلا اذهب ىعاذلا 'ىّبَق

 ّنأ ثيحب ال ساّنلا نيب ةفورعم ةّيداع ةيؤر نيدهاشملاو نيرظاتلا عيم دنعو اندنع

 ىعاّدلل ةّمهْب تسيل ةيؤرلا هذه ّناف هنوفرعي ال و هنوري وأ هنوري ال و مهاري مامالا

 رصبلاب هأر نم لوهجملا ةغيصب ةرقفلارخآ ىف «ىرت» ّنأ ملعف

 (رصَنلا ءاول ترشن دق و) :هلوق امو

 ةياَرلا ىنعمب تملا ورسكلاب ءاوللاف

 «حيَرلاب اهئاوتل ال ةياّلا ءاوّللا» :تادرفملا ىف بغارلا لاق

 «ةجاحلا دنع الارشنيالف هربكل ىولي هال ًءاول ءاوللا ىّمس ليق» :ىناتسبلل طيحملا طيحم ىفو
 اهكسمي الو ةياّرلا ءاوّللا ةمايقلا موي ىديب دمحلا ءاول (هيف)» :ريثالا نبال ةياهّتلا ىفو

 ١. جراحب ١ ج ديدج باج .47و 17 ص ميدق 180/01.
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 ليف

 «ىرترصّنلا ءاول ترشُ دقو كارنو انارت ىقما
 ىف اهبرهشي ةمالع ىا ةمايقلا موي ءاول رداغ لكل ثيدحلا هنمو شيجلا بحاصآلا

 .«ةيولأ هعمجو سيئرلا ناكم ةرهش ءاوّللا عوضوم نال ساّنلا

 ىلع لدي و ءاعذدلا ةرابع ىف مامالا ىلارشّنلا ةبسن هجو ةياهّتلا ةرابع نم ملعف

 ةريثك رابخا ةرقفلا نومضم
 نسحلا نب دمحم انثّدح» :'نيسمخلاو نماّتلا بابلا ىف قودّصلل نيّدلا لامك ىنف»

 د شيرب ني نوقع نع نانضلا سما ويزعم اندست لاق ةايونلرلا نيا دا ىن

 هيلع هللادبعوبأ لاق :لاق بلغت نب نابا نع نامثع نب نابا نعريمع ىبأ نب دّمح
 فجتلا رهظ ىلع ىوتسا اذاف فجتلارهظ ىلع مالسلا هيلع مئاقلا ىلارظنأ ناك :مالسلا

 مهو آلا ةدلب لهأ قبيالف هسرف هب ضفتني مث خارمش هينيع نيب قلبأ مهدأ ًاسرف بكر

 و كلم فلارشع ةئالث هيلا ظحما ُةيَي هللا لوسر ةياررشن اذاف مهدالب ىف مهعم هنا نوّئظي
 ةنيفسلا ىف 39 حون عم اوناك نيذّلا مهو «مالسلا هيلع مئاقلارظتني مهّلك ًاكلمرشع ةئثالث

 ,عفر ثيح الا ىسيع عم اوناكو راّنلا ىف قلا ثيح اا ليلخلا ميهاربا عم اوناك نيذلاو

 فالا ةعبراو ردب موي اكلمرشع ةئثالثو ةئام ثالثو نيفدرم و نيمّوسم فال ةعبراو

 ىف اودعصف مهل نذؤي ملف الإ لع نب نيسحلا عم لاتقلا نوديري اوطبه نيذّلا كلم
 ىلا الفا نيسحلاربق دنع نوكبيربغ ثعش مهو ها. نيسحلا لتق دقو اوطبه و ناذئتسا

 .ةكئالملا فلتخم ءامّسلا ىلا ذه نيسحلاربق نيب امو ءةمايقلا موي

 رفعج وبأ لاق :لاق ىلامتلا ةزمح و بأ ىنثّدح :لاق بلغت نب نابأ نع دانساالا اذهب و
 ىلعرهظ اذاف ةفوكلا فجن ىلعرهظ دق مالسلا هيلع مئاقلا ىلارظنا ّنأك :مالّسلا هيلع

 هللارصن نم اهرئاسو ىلاعت هللا شرع دمع نم اهدومعو هِي هللا لوسر ةياررشن فجتلا

 قؤيوا هعم نوكتوأ :تلق :لاق ىلاعت هللا هكلهأ آلا دحأ ىلا اهب ىوهتالو لج وّرع
 .«مالسلا هيلع ليئربج اهب هيتأي اهب ىتؤي لب لاق ؟اهب

 :مالسلا هيلع نيسحلا راوزل ةكئالملا ءاعد باب ىف هيولوق نبال 'تارايّزلا لماك ىفو

 .عالا/ا ج ."؟ ثيدح.١

 .قودص باج ١١59 سص .؟
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 نب نادعس نع دعس نب قاحسا نب دمحا نعرماع نب دّمحم نب نيسحلا ىنثدح»

 مئاقلاب ىنأك :لاق ماللا هيلع هللادبع ىبَأ نع بلغت نب نابا نع نابا نبرمع نع ملسم

 اهيشغيف هيلعريدتستف اهبوه ضفتتيف ُةْيَْي هللا لوسر عرد سبل دقو ةفوكلا فجن ىلع

 لهأ ققبي ال ةضافتنا هب ضفتنيف خارمش هينيع نيب مهدا اسرف بكريو قربتسا نم ةجادحب

 شرعلا دومع نم اهدومع ُهْْييَي هللا لوسر ةياررشنيف مهدالب ىف مهعم هنأ نوري مهو آلا دلب
 آلا نمؤم قبي مل اهّره اذاف هللا هكلهأ الا ًادبا ءىث ىلا اهب ىوه ال هللارصن نم اهرئاسو

 تلخد آلا تّيم نمؤم قبي الو الجر نيعبرا ةّوق نمؤملا ىطعيو ديدحلاربزك هبلق راص

 ظحنيف مكاقلا مايقب نورشابتيو مهروبق ىف نوروازتي نيح كلذو هربق ىف ةحرفلا كلت هيلع

 ؟ةكئالملا ءالؤه لك :تلق اكلمرشع ثالثو ةئام ثالثو كلم فلارشع ثالث هيلع

 وراّتلا ىف ىلا نيح ىيهاربا عم اوناك نيذلا و ةنيفسلا ىف حون عم اوناك نيذلا معن :لاق

 هللا هعفر نيح ىسيع عم اوناك نيذّلاو ليئارسا ىنبلر حبلا قلف نيح ىسوم عماوناك نيذّلا
 رشع ةئالثو ةئام ثالثو نيفدرم فلاو نيمّوسم ُةْيِدَي ىىّنلا عم كلم فالآ ةعبراو هيلا

 ىف مه نذؤي ملف الكا نيسحل لا عم لاتقلا نوديري اوطبه كلم فالا ةعبراو نيّيردب ةكئالم

 الف روصنم هل لاقي كلم مهسيئرو ةمايقلا موي ىلا هنوكبيربغ ثعش هربق دنع مهف لاتتقلا

 تومي الو هوداع آلا ضيرم ضرمي الو هوعّيشلا عّدوم هعّدوي الو هولبقتسا ًالارئاز هروزي

 مايق نورظتني ضرالا ىف ءالؤه لك و هتوم دعب هل اورفغتسا و هتزانج ىلع اولصآلا تّيم
 .«مالَسلاو هيلع هللا تاولص هجورخ تقو ىلا مالّسلا هيلع مكاقلا

 ال هنأ و يي هللا لوسر ةيارركذ ىف ءاج ام باب ىف 'ةبيغلا باتك ىف أي ىنامعنلا لاقو
 :هّصن ام مالسلا هيلع متاقلا آلا لمجلا موي دعب اهرشني

 لاله نب دمحأ انثّدح :لاق دادنبام نب دمحأ انثّدح :لاق 'ماّمه نب دّمحم انثّدح»

 قتلا امل :990 هللادبعوبأ لاق لاق ريصب ىبأ نع ارغملا ىبأ نعريمع ىبأ نب دّمحم نع

 تّرفصا اف مهمادقأ تلززلزتف هِي هللا لوسر ةيار ةياّرلارشن ةرصبلا لهأ و 3 نينمؤملاريمأ
 اوزهجت الو ءارسألا اولتقت ال :لاق كلذ دتعف بلاط ىبأ نبا اي انتمأ اولاق كح سمشلا

 ١. ص ١120 ص ىرافغ باج .ىكنس باج /7١07.

 اا نسا | ادع از نا



 ضر

 «ىرترصتلا ءاول ترشن دقو كارنو انارت ىتم»

 انو :نماوهف هبات قلغأ نمو نمآوهق ةحالتبقلا: نمو ايلوم اوعيعتاةلو حيرج ىلع

 امهيلع نيسحلا و نسحلاب هيلع اولّمحتف مهيلع ىبأف ةياّرلا رشن هولأس نيّمص موي ناك
 ّناو اهنوغلبي ةّدم موقلل ّنا ىنب اي :نسحلل لاقف هنع هللا ىضررساي نبراّمعو مالا

 'هيلع هللا تاولص مناقلا الا ىدعب اهرشني ال ةيار هذه

 نع نابيش نب ايركر نب ىحي هللادبع وبأ انئّدح :لاق ديعس نب دمحم نب دمحأ

 وبأ لاق لاقريصب ىبأ نع هيبأ نع ةزمح ىبأ نب ىلع نب نسحلا نع بيلك نب سنوي
 ؟ةقلحلا ةلمكت مكو :تلق ةقلحلا لمكت ىّتح ةّمكم نم الفلا مئاقلا جرخي ال :اللا هللادبع

 اهبريسيو ةبلغملا ةياّرلاّرهم مث هراسي نع ليئاكيمو هنيمي نع ليئربج فالآ ةرشع :لاق

 اهنعل آلا برغملا ىف الو قرشملا ىف دحا قبيالف

 و نطق هللاو ىهام دّمح ابااي :لاق مثردب موي ليئربج اهب لزن ُةْيَْي هللا لوسر ةيار ىهو

 يَيَ هللا لوسر اهرشن ةّتجلا قرو نم :لاق ؟ىه ءىش ّىَأ نف :تلقريرح الوٌرقالو ناك ال

 ريمأ اهرشن ةرصبلا موي ناك اذا ىّبح ىلع دنع لزت ملف الإ ىلع ىلا اهعفدو اهنل مثردب موي
 الق مئاقلا موقي ىّتح دحأ اهرشني ال كانه اندنع ىهو اهّمل مث هيلع هللا حتفف 38 نينمؤملا

 وارهش اهماّدق بعّرلاريسيو اهنعل آلا دحأ برغملاو قرشملا ىف قبي ملف اهرشن ماقوه اذاف

 نابضغ ًاروتوم جرخي هّنا دّمح اباي :لاق مث ارهش اهراسي نعو ًارهش اهنيمي نع و .ًارهش اه ءارو
 هتمامعو ءدحا موي هيلع ىذلا ُهِيَي هللا لوسر صيق هيلع قلخلا اذه ىلع هللا بضغل ًافسأ

 ةقتاع ىلع فيسلا دّرجي راقفلاوذ هِي هللا لوسر فيسو ةغبالا ُهِكَي هللا لوسر عردو باحسلا

 ىدانيو ةبعكلا ىف اهقّلعيو مهيديأ عطقيف ةبيش ىنبب أدبي ام لأف اجره لتقيرهشأ ةينامث

 و فيلا الا اهيطعي الو ,فيستلا آلا اهنم ذخأي الف ًاشيرق لوانتي مث هللا قارس ءالؤه :هيدانم
 .9 ىلع نم ةءاربلاب ةفوكلاب ٌباتكو ةرصبلاب ٌباتك ناباتكأرقي ىّتح مئاقلا جرخي ال

 بلغملا نوبلغملا ءافعضلا ةّنِجلا لهأ :هيف» :ةياهنلا ف «ةبلغملا ةيارلا» هلوق امأو

 ةبلغلاب هل مكحي ىذلا أضيأ بّلغملاو بلغي ام ًاريثك ىأ بّلغمرعاشو ًاريثك بلغي ىذلا
 و ٌمذوهف بلغوا ًاريثك بلغ بّلغمرعاش» :ةغالبلا ساسأ ىفو «لؤالا ىنعملا هب دارملاو

 .ىرافغ باج 7١7 ص ىنامعن ١.
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 ٍ : مسيقل اورمأ لاق حمدم

 «بلغم لثم كبلغي ملو فيعض رخافك كيلع رخفي مل كناف

 نم أضيا بّلغملاو ًارارم بولغملا بّلغملاو ًابيلغت هيلع انا هتبّلغو» :حاحصلا ىفو

 «دادضألا نموه و هيلع بلغ هئأك هنرق ىلع ةبلغلاب هل موكحملا ءارعشلا

 تلاق اذا :مالس نب دمحم :لاق ةياهنلاو حاحصلا ىف ام هركذ دعب برعلا ناسل ىفو

 بلاغ وهف نالف بلغ اولاق اذاو بولغم وهف بلغم رعاش برعلا

 كلذ دعب هلقنن ثيدح ىف كلذب حيرصتلا ىتأي امك ةبلاغلا ةيارلا ىا انه دارملاو
 :'ثيدحلل هنايب ىف هلي ىسلجملا لاق

 «نوريدتسم سانلا نم ةعامجلا و ليخلا ةقلحلا»

 ىف ةرابعلا ناف ًافالتخا راحبلا ىف هنع هلقن امو ىامعنلا ةبيغ ىف ام نيب نا :لوقا
 و اهتم طقاس ثيدحلا ليذو «اهرخآ ىلا ًاعزق نومتجيف» :اهنعل الا :الإ هلوق دعب راحبلا

 ةبيغلا وهو باتكلا لصأ ىف امل ًاقباطم ثيدحلا انركذ امنا

 و متاقلا قلي اميف ءاج ام باب ىف ناروكذم ناثيدح هنع حّرصيف نعّللا هجو اَمأو
 :امه و "ةبيغلا ىف سانلا ةلهج نم لبقتسي

 نع نيسحلا نب دمحم نع ىولعلا ىسوم نب هللاديبع انئثّدح :لاق دمحأ نب ىاع»

 :لوقي ل هللادبع ابأ تعمس :لاق بلغت نب نابأ نع ىشعالا ةبيتق نع نانس نب دّمح
 ىذّلل لاق ال :تلق ؟كلذ مل ىردتأ برغلا لهأ و قرشلا لهأ اهنعل ّىحلا ةيار ترهظ اذا

 '.هجورخ لبق هتيب لهأ نم ساّتلا قلي

 ىنثّدح :لاق ىثرقلارفعج نب دّمحم انثّدح :لاق هللادبع نب دحاولادبع انثّدحو :لاق

 ىبأ نع مزاح نب روصنم نع ىشعالا ةبيتق نع نانس نب دمحم نع نيسحلا نب دّمح
 ّمم هل تلق برغلاو قرشلا لهأ اهنعل حلا ةيار تعفر اذا :لاق هّنا مالسلا هيلع هللادبع

 '«مشاه ىنب نم نوقلي انت :لاق ؟كلذ

 .758/07 ج ديدج باج 1908 ص 1 ج.١
0 7-77- 57# 753 

 .1 ١2ص .؟

 .ىرافغ باج 79/8 ص ىنامعن تبيغ ."'

 .1599 ص .؟



 نع

 «ىرترصتلا ءاول ترشن دقو كارنو انارت ىتم»

 '.هقالخا و هتريس باب ىف هي ىسلجملا اهلقنو

 :لاق ىشثرقلا رفعج نب دمحم انثّدح :لاق سنوي نب هللادبع نب دحاولادبع انئثّدح

 ىبأ نب داّمح نع نانس نب دمحم انثّدح :لاق بالنا ىبأ نب نيسحلا نب دّمحم انثّدح

 دق ىتيب لهأ مئاقب ىلأك تباث اي :9إ/رفعج وبأ لاق لاق ىلامَتلا ةزمح ىبأ نع ةحلط
 ةياررشن مكفجن ىلع فرشأوه اذاف ةفوكلا ةيحان ىلا هديب ًاموأو اذه مكفجن ىلع فرشأ

 ىو ال هللارصن نم اهرئاسو هتمحر و هللا شرع دمع نم اهدومع :لاق ُةييََي هللا لوسر

 قؤي مأ اهدجيف متاقلا موقي ىّتح مكدنع ىه ةءوبخف :تلق هللا هكلهأ آلا ءىش ىلا اهب

 '.مالسلا هيلع ليئربج :لاق ؟اهب هيتأي نم :تلق اهب ىتؤي لب ال :لاق اهب
 و: نتسملا انتدح »لاق كمشلا نيسللا نب: لغات دع :لاق ديف نب دمحم ني للا

 :لاق بلغت نب نابأ نع نابا نبرمع نع ملسم نب نادعس نع فسوي نب ىلع انبا دّمح
 (ةخوخ) ةعادخ هيلع ةفوكلا فجن ىلع مئاقلا ىلارظنأ ىنأك :لوقي فل هللادبع ابأ تعمس

 هيلعريدتست ىّتح ةضافتنا هب تضفتنا اهسبل اذاف ُةيَي هّللا لوسر عرد سبلي قربتسا نم

 وأ ةءوبخم :تلق ُهيَِي هللا لوسر ةيار هعم نّيب خارمش هينيع نيب قلبأ مهدأ هلأ سرف بكري مث

 ال هللارصن نم اهرئاسو هللا شرع دمع نم اهدومع ليئربج اهب هيتأي لب :لاق ؟اهب قؤي
 اكايرشع ةفالقو ةناقالاكو كلم قالا ةغنس اب طييدللا ةكلحأ آلاء ىش لا انين قوت

 و ةنيفَسلا ىف حون عم اوناك نيذّلا مه معن :لاق ؟هعم ءالؤه لك كادف تلعج :هل تلقف

 رحبلا هل قلف امل ىسوم عم اوناك نيذلا مهوراَتلا ىف قلا ثيح ميهاربا عم اوناك نيذلا
 للي هللا لوسر عم اوناك نيمّوسم فالآ ةعبرأو هيلا هللا هعفر امل ىسيع عم اوناك نيذّلاو

 ءامسلا نودعصي فالا ةعبرا مهعم و ,ردب موي هعم اوناك اكلمرشع ةثالثو ةئامثالثو

 ربغ ثعش هربق دنع مهف لتق دقو ضزالا ىلا اوطبهف اغا نيسحلا عم لاتقلا ىف نورمأتسي

 ".مالَسلا هيلع مكاقلا جورخ نورظتني مهو ةمايقلا موي ىلا هنوكبي
 رفعجوبأ انثدح لاق تيفرقلارفعج نب دمع انقدح::لاق نينوي نب هللاذبع ني: ةحاولادبع
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 نابأ نبرمع نع ئمرضحلا مساقلا نب هللادبع نع نادعس نب ىسوم انئّدح :لاق ىنادمهلا

 رهظ ىلع ىوتسا اذاف مئاقلاب ىنأك :مالّسلا هيلع هللادبعوبأ لاق لاق بلغت نب نابأ نع لكلا
 نم ةعادخب اهاشغيف هيلعريدتستف اهبوه ضفتنيف ضيبأ ُْيَِي هللالوسر عرد سبل فجتلا

 آلا دلب لهأ قبي ال ًةضافتنا هب ضفتنيف خارم هينيع نيب قلبأ مهدأ هلا سرف بكريو قربتسا

 اهرئاسو هللا شرع دمع نم اهدومع هِي هللا لوسر ةياررشني و مهدلب ىف مهعم هنأ نوري مهو

 قأي لب :لاق اهب ىتؤي مأ ىه ةءوبخمأ :تلق هللا هكلهأ آلا ءىث ىلا اهب ىوهي ام هللارصن نم

 ةّوق ىطعأو ديدحلاربز نم ّدشأ هبلق راص آلا نمؤم قبي مل اهّره اذاف مالّسلا هيلع ليئربج اهب

 نوروازت ثيح كلذو هربق ىف ةحرفلا كلت هيلع تلخدآلا تّيم نمؤم تبي ال والجر نيعبرأ

 ةثالثو ةئامئالثو أفلأر شع ةئالث اهيلع ظحنتو مالسلا هيلع مئاقلا مايقب نورشابتيو مهروبق ىف
 اوناك نيذلا مهو معن :لاق ؟ءايبثالا نم هلبق ٍدحأ عم اوناك ءالؤه ّلك :تلقف :لاق ًاكلمرشع

 نيح ىسوم عماوناك نيذّلاورانلا ىف لا ثيح ميهاربا عم اوناك نيذّلاو ةنيفَسلا ىف حون عم

 نيفدرم ُهْيَْيَي ىنلا عم اوناك فالآ ةعبرأو هيلا هللا هعفر نيح ىسيع عم اوناك نيذّلا ورحبلا قلف

 هيلع نيسحلا عم لاتقلا نوديري اوطبه فالآ ةعبراو دب موي اوناك ًاكلمرشع ةئالثو ةئامثالثو

 مهف مالسلا هيلع نيسحلا لتق دقو اوطبهف راميتسالا ىف اوعجرف لاتقلا ىف مط نذؤي مل مالَسلا

 ًالارئاز هروزي الف روصنم هل لاقي كلم مهسيئرو ةمايقلا موي ىلا هنوكبيربغ ثعش هربق دنع
 اورفغتساو هيلع اوّلص آلا تومي الو هوداع آلا ضيرم الو هوعّيش آلا عّدوم هعّدوي الو هولبقتسا

 .مكاقلا مايق نورظتني ءالؤه ّلكف .هتوم دعب هل

 ىعّدا نم هللا دعبأو لج وّرع هللا نم هّلحو هتبترمو هتلزنم هذه نم ىلع هللا ىلصف

 نم انلعجو هنالاومب انمركأو هل ًايضرم الو هل ًالهاوه الو هّقحتسي ال نم هريغل كلذ
 '«هّنمو هتمحرب هعايشأو هراكعلا

 :مهتدعو مثاقلا باحصأ مهو بضغلا شيجركذ ىف ءاج ام باب ىف ًاضيا ىنامعّتلا لاقو
 (ناّسح) نيسحلا نب دمحم نع ىحي نب دّمحم انثّدح :لاق نيسحلا نب ىلع انثّدح»

 نعريصب ىبأ نع ةزمح ىبأ نب ىلع نع مكحلا نب ىلع نع ىفوكلا اع نب دّمحم نع ىزالا
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 (ىرترصتلا ءاول ترشن دقو كارنو انارت ىتم»

 و ةئامئالثردب لهأ ةّدع ىف ىوط ىذ ةّينث نم طبه مئاقلا نا :مالَسلا هيلعرقابلارفعج ىبأ
 :ةزمح ىبأ نب ىلع لاق ةبلاغلا ةياّرلاّر ميو دوسألار جحلا ىلا هرهظ دنسي ىّتح ًالجررشع ةئالث
 اروشنم باتك :لاقف مالَسلا امهيلعرفعج نب ىسوم نسحلا ىبأل كلذ تركذف

 هلقن دعب هِي ىسلجملا لاق

 '«روشنم باتك ةياّرلا وا باتكلا هعم وا روشنملا باتكلا ىف تبثم اذه ىأ نايب»

 ىلا هدانساب ديمحلادبع نب ىلع دّيَسلا ىور» ':روكذملا بابلا ىف ًاضياراحبلا ىف لاقو
 ...رظتني متاقلا نا :لاق ةظابرفعج ىبا نعريصب ىبا ىلا هعفري ناذاش نب لضفلا باتك

 :تاقلا مكح هركذ دنع هلي ىامعنلا ًاضيأ لاقو

 :لاق ىدنواهنلا قاحسا نب ,يهاربا انثّدح :لاق ةذوه نب دمحأ ناميلسوبأ انثّدح»

 رفعج وبأ لاق لاق رذنملا نب دايز دوراجلاوبأ انثّدح :لاق ئراصنالا داّمح نب هللادبع انئّدح

 ناميلس متاخو هيدي هللا لوس ةياربرهظ 5 مئاقلا رهظ اذا :مالسلا امهيلع اع نب دمحم
 ابارش الو اماعط مكنم لجر نلمحي ال الأ :ىدانيف هيدانمرمأي مث هاصعو ىسومرجحو
 وريسيف شطعلا و عوبجلا نم انّباود لتقيو انلتقي نأ ديري هّنا :هباحصأ لوقيف ًافلع الو

 و نولكأيف فلعو ٌبارش و ٌماعط هنم عبنيفرجحلا برضي هلزني لزنم لّوأف هعم نوريسي

 '«ةفوكلارهظب فجتلا اولزني ىتح مهتاودو نوبرشي

 و مئاقلا ةريس باب ىف راحبلا نم رشع ثلاثلا دلجملا ىف هي ىسلجملا لقن :لوقأ

 :”اهنع اهانلقن ىتلا رداصملا نم اهرسأب ثيداحألا هذه هباحصأ ددعو هقالخا

 :بابلا كلذ ىف ًاضيأو

 :لاق الغ هللادبع ىبأ ىلا هعفر هدانساب ةبيغلا باتك ىف ديمحلادبع نب لع دّيسلا ىور»

 هباحصأو ىنايفسلا شيج ةفوكلا نم هيلا جرخيف فجنلا ىتأي ىّتح الف مئاقلا مدقي

 ١6"7. ص ىنامعن تبيغ ١.
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 روهقم مولظم هنأ مهربخي و هّقح مهدشاني و مهوعديف ءاعبرالا موي كلذو هعم سانلاو

 (قبس اميف روكذملا جاجتحالارخآ ىلا) هللاب ساّنلا ىلوا انأف هللا ف ىنجاح نم :لوقيو

 نم نوقترفتيف مك انربتخاو مكانربخ دق كيف انل ةجاح ال تئش ثيح نم عجرا :نولوقيف

 لاقيف هلتقيف نيملسملا نم الجر بيصيف مهس ءىجيف دواعي ةعمجلا موي ناك اذاف لاتقريغ

 اذافردب ةكئالم هيلع تلظحمنا اهرشن اذاف هللا لوسر ةياررشني كلذ دنعف لتق دق ًائالف َنا

 نوُلوي و مهفاتكأ هللا مهحنميف هباحصأووه مهيلع لمحيف هل حيّرلا تّبه سمشلا تلاز

 ىلع اوزهجن ال و ايلوم اوعبتت ال الا هيدانم ىدانيو ةفوكلا تايبا مهلخدي ىّتح مهلتقيف

 '.«ةرصبلا موي ٍةِقلل نع راس امك مهبريسيو حيرج

 :بابلا كلذ ىف ًاضيأ لاقو
 :ةمالعلا ىخأل ددعلا باتك»

 يي هللا لوسر عرد سبال فجتلا رهظ ىلع الكا مئاقلاب أك :ه. هللادبع وبأ لاق

 ًاسرف بكري مث قربتسا بوب عرّدلا ىشغي مث هيلعريدتسيف اهب ضفتتي ّمث هيلع صلقتيف
 تح خارمشلا كلذرون مهاتأ آلا دلب لهأ بي ال هب ضفتني خارمش هينيع نيب قلبأ هل
 '«برغملا و قرشملا نيب ام اط ءاضأ اهرشن اذا هللا ل وسر ةياررشني مث هل ةيآ نوكي

 ":ثيدح ىف باتكلا كلذ نع لقن امك هانركذ امريغ تايارو ةيولا يب مئاقلل نأ ملعيلف
 ىلا ءاول و هل هللا حتفي ةينطنطسقلا ىلا ءاول تايار ثالث الفي مئاقلا اهبدقعي مث»

 .«هل حتفيف مليدلا لابج ىلا ءاول و هل حتفيف نيصلا

 ' ةضورلا ىف ىنيلكلا اهاور ةياور ىفو

 :روهلظلا تامالع باب ىف *ةبيغلا ىف ىنامعتلاو

 نا ىلا) ساّبعلا دلو فلتخا اذا :لاقف ؟مكتعيش جرف ىتم مالسلا هيلع قداّصلا لئس»
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 ("ىرترصتلا ءاول ترشن دقو كارنو انارت ىتم١»

 .هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ثارتب ةّكم ىلا ةنيدملا نمرمالا اذه بحاص جرخو (لاق

 هسرفو هبيضقو هتيارو هدربو هتمامعو هعردو هفيس :لاقف ؟ُهْيَِي هللا لوسر ثارتام :تلقف

 ةياّلارشنيو عرّدلا سبليو هدمغ نم فيلا جرخيف ةكم ىلعاب لزني ىّتح ...هجرسو هتمالو

 .«(ثيدحلا) هروهظ ىف هللا نذأتسيو هديب بيضقلا لوانتيو ةمامعلاب ّمتعيو ةدربلاو

 هدانساب ناذاش نب لضفلا باتك ىلا هدانساب ديمحلادبع نب ىلع دّيَسلا نع ىسلجملا لقنو

 هيلع مكاقلا ىا) جرخي مث» :لاق ليوط ثيدح ىف مالَّسلا هيلعرفعج ىبأ نعريصب ىبأ ىلا هعفري

 ليئربج لجر فالآ ةرشع :لاق ؟ةقلحلا امو :تلق ةقلحلا لثم ىف نوكي ىّبح ةّكم نم (مالسلا

 و ةباحسلا ُةَْيَي هللا لوسر ةيار ىهو اهرشنيو ةّيلجلا ةياّرلاّرهم مث هلامش نع ليئاكيمو هنيمي نع

 '.«راقفلا ىذ هللا لوسر فيسب دّلقتيو (ةغباسلا) ةقباسلا ُةبَِي هللا لوسر عرد

 'رابخالا نويعو الفلا. مكاقلا ىلع ُةيَْي ىلا ّصن باب ىف 'نيّدلا لامكا ىف قودّصلا لقن :ةلمكت

 :لآو هيلع هللا لص ثلا نع ليوط ثيدح ىفرشع ىنئالا ةئمألا ىلع صوصتلا باب ىف
 :لاق ؟هللا لوسر اي هتامالعو (مئاقلا مامالا جورخ لئالد ىا) هلئالد امو :ِّبا هل لاقف»

 هادانف ىلاعتو كرابت هللا هقطناو هسفن نم ملعلا كلذرشتنا هجورخ تقو ناح اذا ملع هل

 ناح اذاف ءدمغم فيس هلو ناتمالعو ناتيار هلو .هللا ءادعأ لتقاف هللا ىلو اي جرخا :ملعلا

 ىلو اي جرخا :فيسلا هادانف لج وّزع هللا هقطناف هدمغ نم فيلا كلذ 00 هجورخ تقو

 .«(ثيدحلا) مهفقث ثيح هللا ءادعا لتقيو جرخيف هللا ءادعا نع دعقت نا كل ٌلحيالف هللا

 ةنمتالاو نينمؤملاريما ىلع صوصنلا باوبا اهنم 'راحبلا نم دراوم ىف ىسلجملا هلقنو

 .رشع ىنثالا
 حورشملا و ءاعّدلا ىف روكذملارصتلا ءاول وه ملعلا اذهب دارملا نوكي نأ نكمي :لوقا

 .رّيدتف ةقباسلا تانايبلاب

 ٍلْلُظ يف ُهّلل ُمُه أي نذل َنوُرلكْنَي َه) :ىلاعت هلوقريسفت ىف هريسفت ىف ىشايعلا لاقو

 دال جا
 179١0. قودص ةبتكم باج ١868 ص .؟

 .ع”/١ ديدج باج .لوا باج 0-7
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 4 ايهيفاكغلا د

 ,مكفجن الع دق ىتيب لها مئاقب ىّنأك ةزمح اباي :لاق :لاق ةئابرفعج ىبا نع ةزمح ىبا نع»
 (ردب هكئالم هيلع تّحنا اهرشن اذاف يي هللا لوسر ةياررشن مكفجن قوف الع اذاف

 ىئايعلا نع ةيالاريسفت ىف ىفاصلا ىف ىناشاكلا ضيفلاو ناهربلا ىف ىنارحبلا ديسلا هلقنو
 1900 تانلا ةناالوو ىديملا ةنانا لع صوضتلا تاب. ق "ةادنلا كانا قا ةماعلا للا هلقتوو

 ماشلا لها لاتق لصف ىف ”بقانملا ىف ىمزراوخلا بيطنخلا لاقو

 ليعامسا ةاضقلا خيش ىنربخا ىمصاعلا دما نب ىلع نسحلاوبا دهازلا خيشلا انربخا»

 نربخا ظفاحلا هّللادبعوبا ىنربخا قهيبلا نيسحلا نب دمحا ىدلاو ىنربخا ظعاولا دما نب

 قنحلا ءاجر نب دمحا نب دمحم هللادبعوبا ىنثدح دادغبب ىناجنزلا رادنب نب ئكم هللادبعوبا

 دابع نب تولاط نب نامثع ىنثدح ىنالقسعلا مادنطا ىبا نب دمحم نب نوراش ىنثدحرصمب

 :لاق ةلمرح نب لايذلا ىنثدح ىبأ ىنثدح العلا نب ورمع ىبا نبرشب ىنثدح ىردحجلا

 برح لجال ةيولألا ٍةِظِب بلاط ىبا نب ىلع دقع امل :لوقي ناحوص نب ةعصعص تعم

 29١ ىلع هدقعف ْةِْْيَي هللا لوسر ضبق ذنم ءاوللا كلذري ملو ُةْْيَي هللا لوسر ءاول جيرخا نيفص

 لا اورظن اًملفردب لهاوراصنالا تعمتجاو هيلا تعفدف ةدابع نب دعس نب سيق اعدو

 :لوقي هيفي ةدابع نب دعس نب سيق ءاشناف اوكب هِي هللا لوسر ءاول

 ددم انل ليربج و ىّنلا عم هب فحن اك ىذلا ءاوللا اذه

 .«دضع مهريغ نم مط نوكيال نا هتبيع راصنالا تناك نمّرض ام

 7٠١. .ةرقبلا ١.
 الا
 .40/ 7 ج.؟
 .فجن باج ١١8 ص .*



 ضو تدلع دقي ماانلا نقف كنا و تلو تخ انارتأو
 وةاقعلا كنرباو اباقعو اناوه:كئاذغا كقذاو الع
 0 تل ل
 «نيملاعلا ترددلل ديبحلا لوقت نحن و: قيجلا ]لكلا

 ةطوطخملا ةحّحصملا خسنلا نم ةّدع ىفو خستلا بلاغ ىف بطاخملا ةغيصب (انارت) :هلوق

 .بوصأ هّلعل وريغلا عم مّلكتملا ةغيصب (انارن) راحبلاو داعملا داز و لابقالا باتك نم
 نازوج هئا اهضئاضخ نموت :بولقلا لاعفأ تحبم ىف ةيفاكلا ف بجاحلا نبا لاق

 «ًاقلطنم ىنُيملع لثم دحاو ءىشل نيريمض اهوعفم و اهلعاف نوكي

 و اهلعاف نوكي نازوجي هنا اهنم و :هلوق» :ةرابعلا حرش ىف ىضرلا ةّمالا مجن لاقو

 اهلوعفم و اهلعاف نوك زوجي نتملا ىف ةروكذملا لاعفالا هذه دحاو ءىثل نيريمض اطوعفم

 رصعا ىنارا ّنا) :ىلاعت هللا لاقو ًامئاق ىنتملع وحن ىنعملا ىدحتم نيلصتم نيريمض

 زجي مانا ...ةّيبلقلا ىأر ىلع المح ةّيرصبلا ىأر اهارج ىرجي دقو (لاق نا ىلا) (ارمخ

 و هنم ًاركأتم هب لوعفملاو ًارثؤم نوكي نأ لعافلا لضأ خال ةروكذملا لاغقالاريغ ىف كلذ

 .«رتأتملارئاغي نارّتؤملا لصأ

 و» :حاحّصلا ىف و «هب طاحأ هدمك ءىشلاب هّمح و» :سوماقلا ىف (ّمحن) :هلوقو

 نيفاح ةكئالملا ىرتو) :ٌلجوزع هللا لاق اورادتساو هب اوفاطا ىا اّمح نوّقحي هلوح اوّمح
 «فيفحُتلا كلذكو بايّتلاب جدولا ْفحي امك هفحي ءىشلاب هفح و (شرعلا لوح نم

 ساّنلاب هتففح و ءهب نوفاح مهو اوفاطا اوفتحاو هب اوّمح» :ةغالبلا ساسا ىفو

 ليفت
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 فوفحم وهو هيلع تلخدو لخنب امهانففحو .هراكملاب ةّنجلا تّمحو .هب نيفاح مهتلعج

 :سيقلاؤرما لاق جابيّدلاب ففحم جدوهو ءهمدخب

 «قمنملا قارعلا كوح نم نففحو أدئاعق ندعتقا و اياوح نعفر

 لك مامالاو ةمامالا ىهو مهمّدقت مهب َّمأو موقلا ٌمأو» :برعلا ناسل ىنف (ٌمؤت) :هلوقو

 «نيّلاض اوناك وا ميقتسملا طارّصلا ىلع اوناك موق هب متئا نم

 هلثم سورعلا جات ىفو

 .«هريغ وا سيئر نم هب َرتئا ام مامالا و ةمامالا ىهو مهمّدقت مهب و مهّما» :سوماقلا ىفو

 نوئلميف ىأر ىلع نوعمتجي ةعامج ألملا» :تادرفملا ىف بغاتلا لاقف (الملا) :هلوقو

 (ليئارسا ىنب نم ًالملا ىلارت ملا) :ىلاعت لاق ًالالج و أ ءاهب سوفتلا و ًارظنم و ًاءاور نويعلا

 ريغو مرك باتك ىلا قلا ىناألملا اهبا اي تلاق كب نورمتأيألملا نا هموق نمأألملا لاقو
 .«تايالا نم كلذ

 مهومّدقم و مهؤاسؤر و ساّنلا فارشا ًألملاو ثيدحلا ىف الملاركذ رّركت دق» :ةياهّنلا ىفو

 ردب ةوزغ نم مهفرصنم ًالجر جنح هنا :ثيدحلا هنمو .ءالمأ هعمجو مهوق ىلإ عجري نيذلا

 ترقتحال مطاعف ترضح ول شيرق نمألملا كئلوا :لاقف اعلاصزئاجع آلا انلتق ام :لوقي

 شيرق فارشا ىا كلعف

 دفا متاقلا دهاش نم ىف 'نيعبزالاو ثلاثلا بابلا ىف نيدلا لامك ىف قودَصلا لاقو

 نكي مل هؤانث لج هللا نا ىنب اي :ف لاق هّنا قاحسا ابا اي ملعاو» :ليوط ثيدح ىف
 ءهب توي ماماو ءاهب ىلعتسي ةّجحاللب هتدابعو هتعاط ىف ّدجلا لهأو هضرأ قابطأ لخيل

 رشنل هللا هّدعأ نم دحأ نوكت نأ ّىب ايوجرأو .هدصق جاهنمو هتّنس ليبسب ىدتقيو

 و ضرألا ىفاوخ موزلب نب اي كيلعف ءلالّضلا ءافطاو نيّدلا ءالعاو لطابلا ىئطو ّقحلا

 ًاضارتفا ًاعزانم أّدضو ًاعراقم أَودع لج وّرع هللا ءايلوا نم ىلو ّلكل ناف اهيصاقأ عبّتت

 .كلذ كتشحوي الف دانعلاو داحلالا ىلوا ةعالخو قافّتلا لهأ ةدهاجمل

 مهو اهراكوأ تَمَأ اذاريطلا لثم كيلا عّرن صالخالاو ةعاطلا لها بولق نأ ملعاو

 .مهدزون ثيدح ؟؟ 8/7 ج ١.
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 و ةاتعلا تربأو ًاباقعو اناوه كئادعا تقذاو ًالدع 0 :رالا تألم دقو ءالملا ّمّوَت تناو كب ٌفحن انارتأ»

 ةّلَيخع سفنأب نوزربي ءاّرعأ ةررب هللا دنع مهو ةناكتسالاو ةَلَّذلا لئاخمب نوعلطيرشعم

 دادضألا ةدهاجم ىلع هورزاوف نيّدلا اوطبنتسا ماصتعالا و ةعانقلا لهأ مهو ةجاتحم

 ىلع مهلبج و هرارقلا راد ىفّرعلا عاستاب مهلمشيل اينّدلا ىف ميّصلا لامتحاب هللا مهّصخ

 ظ .ىبقعلا نسح ةمارك و ىنسحلا ةبقاعلا م نوكتلربّصلا قئالخ

 اميفّرعلارعشتساو 5 4 عنّصلا كردبزفت كروما دراوم ىلعربّصلا رون ىنب اي سبتقاف

 نآ دق [و] هللارضن دييأتب نب اي كنأكف ءمللا ءاش نا هّبغ (ل خ) هيلع دمحت امب ظحت كبوني

 ىلع قفخت ضيبلا مالعألا ورفّصلا تايارلاب كتأكو ,ناح دق [و] بعكلاَولعو جلفلاريسيتو
 مظانت كيلع مظانتي ءالولا ىفاصتو ةعيبلا فدارتب كنأك و «مزمز و ميطحلا نيبام كفاطعأ ءانثا

 مهارب الم نم كئانفب ذولت دوسألار جحلا تابنج ىلع ٌفكألا قفاصتو دوقعلا ىناثم ىفردلا

 نم مهتدئفا ةبّدهم قافتلا سند نم مهبولق ةسّدقم ةبرّتلا ةسافنو ةدالولا ةراهط نم هللا
 مههجوأ لوبقلاب ةحضاو ناودعلا نع مهبئارض ةنشخ نيآدلل مهكئارع ةنّيل قاقَشلا سجر

 مهدامعأ تموقتو مهناكرأ تّدتشا اذاف هلهأو قحلا نيدب نونيدي مهناديع لضفلاب ةرضن

 نانفأ (ل خ تّبعشت عشت) تقسب ةحود ةرجش لالظ ىف كتعبت ذا مالا تاقبط مهتفناكمب تّدف

 مصقيو لطابلا مالظ ىلجنيو قحلا حبصؤلألتي اهدنعف ةّيربطلا ةريحب تاّقاح ىلع اهنوصغ
 قافرلا مالسو (ل خ ماقسا) قافآلا ةماقتسا كبرهظي نامنالا ماعم ديعيو نايغلا كب هللا

 كب رتب ًازاج كوحن دجتول شحولا طشاونو ًاضوبن كيلا عاطتساول دهملا ىف لفطلا دوي

 بوؤتو اهرارق ىف قح ا ىناوبّرقتستو ةرضنّزعلا ناصغأ كيلعرشنتو ةجبب اينّدلا فارطأ

 الف لو لكرصنتو ودع لك قنختفرفلّفلا بئاحس كيلع لطاهتت اهراكوأ ىلا نيّدلا دراوش

 و حشاك دناعم الو ضغبم اش الو طماغ دحاج الو طساق راّبج ضْرألا هجو ىلع قبي

 «ًاردق ءىش لكل هللا لعج دق هرما غلاب هللا نا هبسحوهف هللا ىلع لكوتي نم

 نيب ام اهل ءاضا هتيارّره اذا» :ثيدح ىف 'نيسمخلاو عباسلا بابلا ىف ًاضيا لاقو

 ربز نم ّدشأ هبلقراصآلا نمؤم قبي الف دابعلا سوؤر ىلع هدي عضوو برغملا و قرشملا

 ىف] ةحرفلا كلت هيلع تلخد آلا تّيم قبي الو .ًالجر نيعبرا ةّوق ىلاعت هللا هاطعاو ديدحلا

 .مهلفه ثيدح ١



 نيرضفن

 .«هيلع هللا تاولص مئاقلا مايقب نورشابتي و مهروبق ىف نوروازتي مهو ءهربق ىفوهو [هبلق

 :لاق هز ور سم نودع نيرقعس ادن زن: ةيسفتملا و ىناكلا "تالا ق اشيا لآقاو

 نعريمع ىبأ نب دّمحم نعرماع نب هللادبع هّمع نعرماع نب دّمحم نب نيسحلا انثّدح

 ناول) :هلوقل 34 طول لوق ناك ام :الل هللادبعوبا لاق :لاقريصب ىبأ نع ةزمح ىبأ نبا
 و هباحصأ ةّدش ًالاركذ الو ف مئاقلا ةّوقل ًاينَم آلا (ديدش نكر ىلا ىوآو ا ةّوق مكب ىل

 لابجب اوّرمولو ديدحلاربز نم ّدشأل هبلق ناو الجر نيعبرأ ةّوق ىطعيل مهنم لجترلا نا
 «لجوّرع هللا ىضري ىّتح مهفويس نوكي الو اهوعلقل ديدحلا

 :هّصن امرشع ىنثالا ةّممالا ةماما تابثا ف صاصتخالا ىف ديفملا لاقو

 دع ىددح لاق وضاع نو دكت اتذع لاق لع نم دمع نسل اونا انناةطعوتا

 نب سيق نع ىروّثلا نايفس نع حجاَرَسلا رماع نع قوزرم نب دّمحم نع نيسحلا نب

 اذا :لوقي ُةْيَي هللا لوسر تعم :لوقي ةفيذح تعم :لاق باهش نب قراط نع ملسم

 ىلوو نيراّبجلا ةّدم مكنع عطق سانلا اها :ءامسسلا نم دانم ىداني مئاقلا جورخ دنع ناك
 بئاصعو ماَشلا نم لادبالا ورصم نم ءابجتلا جرخيف ةكمب اوقح اف دّمح ةّماريخرمالا

 .ماقملاو نكرلا نيب هنوعيابيف ديدحلاربز مهبولق نآكراهتلاب ثويل ليآلاب نابهر قارعلا

 ةيسخلا دلو نس نهرو لاك جتا اذهان كهل لوس اها ةيضملا ديم ارمعالاق

 اهراكوأ ىف رويظلا خرفت كلذ دنعف ىمسا همسا ,ناتّيناوطق ناتءابع هيلع ةءونش لاجر نم هنأك

 هتمّدقمريسي مث اهلكأ فعض ضزألا تبنت و نويعلا ضيفتو راهنألا دمت و اهراحب ىف ناتيحلاو

 " «افلظاو اروح كلم ابك اظسفو لدغ نحزالا ًالينيف :ليفازسا هققاساو: ليقربج

 9 مئاقلا جورخ موي باب ىف "راحبلا نمرشع ثلاثلا ىف خي ىسلجملا هلقنو
 ةوق هللا لعج متاقلا ماق اذا ”نيعبزالا باب ىف لاصخلا باتك ىف قودّصلا لاقو

 الجر نيعبرا ةوق ةعيشلا نم لجتلا

 :مششأو تسيب كيدح 2/8/8
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 وةاخلا ربا ًاباقعو اناره كئاذعا تقذاو ًالدع ضرالا تالمتدقو ءالملا هيد كناو: كب تفحم انارتأ»

 نسحلا نب دمحم انثّدح :لاق هيلي ديلولا نب دمحا نب نسحلا نب دمحم انثّدح»

 ىنابصقلارماع نب ساّبعلا نع ىفوكلا ةريغملا نب هللادبع نب ىلع نب نسحلا نعرافَصلا

 نب ىلع نع هيبأ نع ةتخاف ىبأ نبريوث نب نيسح لا نع سما دّمحم نب عيبر نع

 مهبولق لعجو ةهاعلا انتعيش نع لج وّرع هللا بهذأ انمئاق ماق اذا :لاق ا نيسحلا

 «اهماتسو ضرألا ماكح نونوكيو ًالجر نيعبرأ ةّوق مهنم لجّرلا ةّوق لعجو ديدحلاربزك
 هباحصا ددعو هقالخاو 4 متاقلاريس باب ىف ااحبلا نمرشع ثلاثلا ىف ىسلجملا هلقنو

 بعص دّمحم لآ ثيدح نا باب ىف لؤالا ءزجلا ىف تاجردلارئاصب ىف رافّصلا لاقو

 : (١؟١ ثيدحلا) بعصتسم

 دامح نب نسحلا انثّدح :لاق ىفوكلا كلام نب دّمحم نبرفعج نعرفعج نب دمحا»

 آلا هلمتحي ال بعصتسم بعص انثيدح :لاق مالسلا هيلعرفعج ىبأ نع دعس نع ىئناظلا

 انّيدهم ءاجو انرمأ عقو اذاف ةنيصح ةنيدم وأ نحتمن نمؤم وأ لسرم ّىبنوأ بّرقم كلم

 هبرضيو هيلجرب انودع أطي نانس نم ىفمأو.ثيل نم قرأ انقعينك نلف لجَرلا ناك

 '.«دابعلا ىلع هجرفو هللا ةمحر لوزن دنع كلذو هيّقكب

 هقالخا و الف متاقلا ريس باب ىف ”راحبلا نمرشع ثلاثلا ىف هِي ىسلجملا هلقنو

 :'مالَسلا هيلع متاقلا جورخ تامالع باب ىف نيدلا لامك ىف قودّصلا لاقو

 عم جرخي مك :الفي هللادبع ابا ةفوكلا لها نم لجر لأس :لاقريصب ىبا نع هدانساب
 رشع ةئالثو ةئام ثالثردب لهأ ةّدع لثم هعم جرخي هنا :نولوقي مهتاف ؟ذِهِي مئاقلا

 .فالآ ةرشع نم لقأ ةّوقلاولوا نوكت امو .ةّوق ىلوا ىف الا جرخي امو :لاق ًالجر

 مهشرف نع نودوقفملا :لاق 391 نيدباعلا دّيس نع ىلباكلا دلاخ ىبا نع هدانسابو

 :لج ورع هللا لوقوهو ةّكمب نوحبصيف ردب لها ةّدع ًالجرر شع ةئالثو ةئام ثالث

 .مالّسلا هيلع متاقلا باحصا مهو «ًاعيمج هللا مكب تأي اونوكت امنيا»

 .زيربت ىفورح باج ١7 ثيدح 7” ص تاحردلارئاصب 1
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 :صاصتخالا ىف ًاضيا هلي ديفملا لاقو
 اف! متاقلا ةلود ىف انتعيش نم نوكي :مالَسلا هيلع هللادبعوبا لاق :لاقربخلا ىفو»

 اهالجر نيعبرأ ةّوق مهنم لجر ّلك ىطعي اهماكح و ضزالا مانس

 ددعو هقالخاو مكاقلا ريس باب ىف 'راحبلا نمرشع ثلاث ىف هي ىسلجملا هلقنو

 :هلوق هيلع داز و هباحصا

 انّيدهم جيرخ و انرمأ عقو اذاف انودع نم انتعيش بولق ىف بعَلا ىلا :لئاءرفعجوبا لاقو»

 .«هيفكب هلتقي و هيمدقب انّودع أطي نانّسلا نم ىضماو ثيللا نم ىرجا مهدحا ناك

 :' ىفاكلا ةضور ىف ىنيلكلا لاقو

 ةلاضف نع ديعس نب نيسحلا نع ىسيع نب دّمحم نب دمحأ نع ىبحي نب دّمحم»

 تق :لاق نيعأ نب كلملادبع نع ىمرضح اركب ىبأ نع ةريمع نب فيس نع بوَتا نب
 نأوجرأ تنك :تلقف ؟كلام :لاقف تيكبف ىدي ىلع تدمتعاف الفا رفعج ىبأ دنع نم

 ف نونمآ متناو ًاضعب مهضعب لتقي مكودع َنأ نوضرت امأ :لاقف «ةّوق ىبورمألا اذه كردا

 ربزك مكبولق تلعجو ًالجر نيعبرأ ةّوق مكنم لجّرلا ىطعا كلذ ناك دقول هنأ مكتويب

 .«اهئاّرْخ و ضزالا ماّوق متنكو اهتعلقل لابجلا اهب تفذقول ديدحلا

 رظنا هل نايب عم 'لوقعلا تارم ىف هلل ىسلجملا هلقنو

 ّنأ الا جئارخلا نع هقالخاو متاقلا ريس باب ىف ثاحبلا نمرشع ثلاثلا ىف هلقنو
 :هلقن دعب لاقو اهتقلف اهدب اهتعلق ةملكو «متفذقول» هيف «تفذقول» ناكم

 ةريمع نبا نع ةلاضف نع ىزاوهالا نع ىسيع نبا نع ىبحي نب دمحم - ىفاكلا»

 .هلثم ىمرضحلا نع

 نوكت اهمثا دارملاوأ قباَسلا هيبشّتلل حيشرت اَمأ (لابجلا اهب متفذقول) ذا هلوق - نايب

 .قودص هبتكم باج 8 ص ١.
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 وةاتعلا تربأو اباقعو اناره كئادعا تقذاو الدع ضرالا تألم دقو ءالملا ّتؤت تناو كب حن اارتأ

 .«اهتعلقل ىفاكلا ىفو مكل أيهتل لابجلا قلف ىلع تمزعول ثيحب مزعلا ةوق ىف
 :هقالخا و مئاقلا ريس باب ىف اراحبلا نمرشع ثلاّثلا ىف ذي ىسلجملا لاقو
 هللا نا :لاق اف هللادبع ىنأ نعرباج نع (ىلبرالل ةّمغلا فشك هب ديري) فشك»

 و ثيل نم ىرجأ لجرلا ناك انّيدهمرهظو انمئاق ماق اذاف بعَرلا انتعيش بولق ىف قلي
 .«نانس نم نيقنما

 نيعبزالا نع ًالقن هبقانم و مثاقلا تافص باب ىف ةّمغلا فشك ىف ىلبزالا لاقو

 :ريعن ىبا ظفاحلل

 نع هدانساب و هوعيابف هوتأف ىدهملاب معمس اذا ذِهإ هلوق ىف - نوثالتلا و ثلاقلا»

 ربز مهبولق َنأك قرشملا لبق نم دوَسلا تايارلا نيجت هيفي هللا لوسر لاق :لاق نابوث
 '.«جلتلا ىلع ًاوبح ول و مهعيابيف مهتأيلف مهب عمس نف ديدحلا

 : (ةيالا ... ةوق مكب ىل نآول) :ىلاعت هلوقريسفت ىف هريسفت ىف ىثاّيعلا لاقو
 ىوآ وا ةّوق مكب ىل نأول» :هللا لوق ىف 3 هللادبع ىبا نع دعس نب حلاص نع»

 "«هباحصأر شع ةئالثو ةئام ثالّقلا ديدَشلا نكولاو ,مئاقلا ةّوق :لاق «ديدش نكر ىلا

 :هدعب ًالئاق هباحصأ و طول صصق باب ىف 'راحبلا سماخ ىف هي ىسلجملا هلقنو
 وا هباحصا لثم ًاباحصا و مئاقلا ةوق لثم ةّوق ىّبَت هّنا ىنعملا نوكي نا لمتحي نايب»

 و مئاقلا نامز كاردا ىّتمت نوكي نا دعبيال هنا عم هباحصاو مئاقلا ةّمالا هذه ىف امهقادصم

 «لوصحلا ناكما ىنمتملا ىف مزلي ال ذا هدنع هباحصاو هروضح

 صوصتلا ىف نيثالثلا و ىناّثلا بابلا *عباسلا زها ةادهلا تابثا ىف ىلماعلاّرحلا هلقنو

 الكإ ىدهملا ةماما ىلع

 ناهربلا ىف اضيا ىنارحبلا ديَسلا هلقنو ةيالاريسفت ىف هريسفت ىف ميهاربا نب ىلع هلقنو

 ةيالاريسفت ىف

 ضار نسل | اج عك
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 موس دلج .هبدن ىاعد حرش

 دّيَسلا نع قا متاقلا جيورخ موي باب ىف اراحبلا نمرشع ثلاّتلا ىف هلي ىسلجملا لقنو

 نب ليضفلا ىلا هعفر هدانساب ناذاش نب لضفلا باتك ىلا هدانساب ديمحلادبع نب ىلع

 رشنت مل ةيارو ءةّضف الو بهذبوه ام ناقلاظلابزنك هل :لاق ها هللادبع ىبأ نعراسي
 رجحلا نم ّدشأ هللا تاذ ىف ٌكش اهبوشي ال ديدحلاربز مهبولق ّنأك لاجرو «تيوط ذنم
 مهطويخ ىلع نأك اهوبّرخ الا ةدلب مهتايارب نودصقي ال ءاهولازال لابجلا ىلع اولمح ول
 ىف مهسفنأب هنوقي هب نوّفحيو ةكربلا كلذب نوبلطي 9! مامالا جرسب نوَحسمتي نابقعلا

 لحتلا ىودك مهتالص ىف ىود مه ليّللا نوماني ال لاجر مهيف ديري ام هنوفكيو بورحلا
 عوطا مهراهتلاب ثويل ليّللاب نابهر مهويخ ىلع نوحبصيو مهفارطأ ىلع امايق نوتيبي
 ,نوقفشم هللا ةيشخ نم مهو ليدانقلا مهبولق نأك حيباصملاك اهدّيسل ةمألا نم هل

 اوراس اذا نيسحلا تاراثلاي مهراعش هللا ليبس ىف اولتقي نأ نونمتي و ةداهّشلاب نوعدي
 :(قحلا ماما هللارضتي منهب الاسرا لوما ىلا نوتقؤرهش ةريسم مهمامأ بغزلاريسن

 ىفرابخالا نويع ىفو 'نيرشعلاو عباَرلا بابلا ىف نيدلا لامك ىف هي قودصلا لقنو

 لج وّرع هللا ناو» :سيفن ليوط ثيدح ىف ”رشع ىئنثالا ةّمألا ىلع صوصتلا بابلا

 ذخا نّمم نمؤم لك اهب ىضري ,ةرّهطم ةرهاط ةبّيط ةّيكز ةكرابم ةفطن الث نيسحلا ىف بكر

 داه ىضرمّراب َقن قت ماماوهف ءدحاج لك اهبرفكيو «ةيالولا ىف هقاثيم لج وّرع هللا

 ةماهت نم جرخي «هلوق ىف هللا هقّدصيو لِجوّرع هللا قّدصي هبرمأيو لدعلاب مكحي ىدهم
 ةمّهطم لويخ آلا ةّصف الو بهذ الزونك ناقلاظلاب هلو تامالعلاو لئالدلارهظت نيح

 ةئام ثالثردب لهأ ةّدع ىلع دالبلا ىصاقأ نم هل لج وّرع هللا عمجي ؛ةمّوسم لاجرو

 مهئادلبو مهباسناو مهئامساب هباحصا ددع اهيف ةموتخم ةفيحص هعم الجررشع ةئالثو

 .«(ثيدحلا) هتعاط ىف نوّدجم نوداّدك مهانكو مهالحو مهعئانصو

 'هقالخاو 1 مئاقلاريس باب ىفراحبلا نمرشع ثلاّتلا ىف أي ىسلجملا هلقن :لوقأ
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 د ةانكلا فرداو ايامعو اناوه كئادعا تقذاو ًالدغ ضرالا تلم دقو هللا رز تناو تليف اناردأت

 مّهطملاو ؛مالّسلا مهيلعرشع ىنثالا ىلع ّصنلا باب ىفربخلا مامت - نايب» :هدعب ًالئاق
 :ردب موي لاق هّنأ :هيف :ىرزجلا لاق «عىث ّلك نم ماّتلاو نمَسلا شحافلا نيمَسلا مظعملا

 و ةموسلاو ًأضعب مكضعب اهب فرعي ةمالع مكل اوملعا ىا تمّوس دق ةكئالملا ناف اومّوس
 .عجارف (رصَنلا ءاول ترشن) :هلوق انحرش دنع ثيدحلا نم ارطش انلقن دقو «ةمالعلا ةمّسلا

 :اهنم ةليوط ةديصق ىف لاق ام معنو ىعيلخلا لاقو

 اندعو ام لئالد تحال دقف

 ىنامألا ليجعت ديرن نحن و

 تاتبلا قحلا همايق تنل انيف ئىدهملا متاقلا مايق

 تافهرم فويس ةكفنلا ودك لهأ ةذعك مهتذعف

 تاقدحم بقاوثلاك بضاوق
 تارخاذ ىلاعملا ىف روقص

 لاجر هيف بص انل سيلو

 هنم بلقلا ىنشي هللا لعل

 ىّتح ضرألا ف هلدع بصنيو

 تاشظعم ءامدلا كفس ىلا

 تارماسلا' :ةانملا' :اقلقاعم
 تاللج ىنلا 0

 تانمؤم و نونمؤم نمأي و

 «ةةشو ناحرس ءاملا قايل

 '(هاعد اذارطضملا بيجي نَما) :ىلاعت هلوقريسفت ىفريسفت ىف ىئاّيعلا لاق و
 فجن نم نيدعصُم مهيلارظنا نأكل :مالّسلا هيلعرفعجوبا لاق :ليوط ثيدح ىف»

 و هنيمي نع ليئربج .ديدحلاربز مهبولق نأك ًالجررشع ةعضب و ةئام ثالث ةفوكلا
 نم فالآ ةسمخب هللا هّدما ًارهش هفلخ و ًارهش هماما بعَرلاريسي ؛هراسي نع ليئاكيم
 .«(ثيدحلا) نيمّوسم ةكئالملا

 :ليوط ثيدح ىف "4 ...هّللا مكي ِتأَياوُيوُكَت امني ..) :ىلاعت هلوقريسفت ىف ًاضيا لاقو
 و ماقملاو نكرلا نيب هنوعيابيرشع ةعضبو ةئام ثالّثلا هعم نمووه ةكم نم حرخي ّمن»

 ءامّسلا نم هرماو همسأب ةكمب ىدانملا ىدانيف هعم هريزوو هحالسو هتيارو هللا ّىن دهع هعم

 .١؟8 .ةرقبلا ."
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 موس دلح .هبدن ىاعد حرش

 مهنم عبّتت ال و ضرألا مزلاف (لاق نا ىلا) تلا مسا همسا مهلك ضزالا لها هعمسي ىّتح

 دهع هعم ؛نيسححلا دلو نم ًالجر ىرت ىّبح دبا ًالجر

 و هقالخاو متاقلاريس باب ىف لؤالا احبلا نمرشع ثلاثلا ىف هلي ىسلجملا اهلقنو

 .«(ثيدحلا) هحالسو هتيارو هللا ىبن

 .الِقا متاقلا روهظ تامالع باب ىف 'دلجملا كلذ ىف ىناثلاو هباحصا ددع

 هيلا ريسفت ىف ناهربلا ىف ىنارحبلا دّيسلا أضيا لؤالا لقنو
 .ىدهملا ةماما ىلع صوصتلا باب ىف ”ةادهلا تابثا ىف ىلماعلاّرحلاو

 ةّيآلاريسفت ىف "ناهربلا ىف ىنارحبلا ديسلا أضيا ىناّثلا لقنو
 .ىثايعلا نع *نيئالّتلا و ىناّتلا بابلا ىف ةادها تابثا ىف لماعلاّرحلاو

 ةليوط ةديصق مهفصو ىف - هتبرت هللا سّدق - ىلحلا رديح دّيسلا لوق نسحأ امو

 :هضهنتسي و - هجرف هللا لّجع - نامّرلا بحاص انالوم اهب بطاخب

 نوسبلملا ىغولا لآ كئئوا

 مهحامرأ بقلت ةامك

 تايضاملا مهفويس ىمستو
 ءامسلا اوكحرمشلا اودّدس ناف

 تانفاصلاف ضيبلا اودّرج ناو

 ليقت ال أنق نعط ةمثنف

 سوفتلا نيب فّلْؤوي برضو

 :هقالخا و متاقلا ريس باب ىف هي ىسلجملا لاقو

 ١. ليدح باج .188 ص 757/07 7.
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 رغاّصلا ةّلذ مهقدع
 رانا تسلا ةكشلاخت و

 رهابلا اهرّينب افحت
 رئاذلا كلفلاك كل مهو

 رتابلا و فقثملا ءاور

 رغاولا دبكلا ةعاّضرب
 رضاحلا لجألاب عوّرلا ىدل

 رئاظلا ىلع ءاضفلا اودسو

 رخاز مد رحبب موعت
 رداغلا ةرثع اهتتسا

 رهاقلا ةفلا ىدرلا نيب و



 8١م

 و ةاتعلا تربأو ًاباقعو اناوه كئادعا تقذاو ًالدع 0 الا تال كفو كلدلا ةؤت تناوب كلو نفح انارثأ»

 ىبأ نع هدانساب ناذاش نب لضفلا باتك نم ديمحلادبع نب ىلع دّيسلا ىور و»
 ريظلا مهسوؤر ىلع ّنأك ةفوكلا فجن ىف هباحصأو مئاقلا ىلارظنأ ىفأك :لاق ل هللادبع

 ّنأك ليّللاب نابهرراهّتلاب ثويل مههابجب دوجلارّثأ دق مهبايث تقلخو مهداوزا تينف دق
 ًاقفانموا ًارفاك آلا مهنم دحأ لتقي ال الجر نيعبرا ةّوق مهنم لجَرلا ىطعي ديدحلاربز مهولق

 '.«4' َنيِمَيوَتمْلِل ٍتاَيآَل كلذ ىف َّنإ) :هلوقبزيزعلا هباتك ىف مسوتلاب ىلاعت هللا مهفصو دق

 ةروس ىف للاعت هللا لوق هنمو فرغ و ةفرغك ةربزلا عمجربزلا ديدحلاربز هلوق :لوقأ

 .نينرقلا ىذ ةّصق ىف فهكلا

 «آلدع ضرالا تألم دقو» :هلوق

 كلذب ترتاوتو مهتديقع هيلع تّرقتساو ةعيشلا دنع تبث امم نومضملا اذه :لوقأ
 اهنم ةذبن ىلارشنلف مهرابخا

 ”:ةبيغلا عوقو نم ُهْيِقَي ىنلا هبربخأ ام باب ىف نيّدلا لامك ىف قودّصلا لاق
 اني دتيااولا وينعدلا يقرب كوتملا سون نيد وسلا نيوعو ونا انثدع

 :اولاق ًاعيمج راظعلا ىحي نب دّمحم و .ىريمح لا رفعج نب هللادبع و «هللادبع نب دعس

 و قربلا هللادبع ىبأ نب دمحا و ءمشاه نب ميهاربا و ءىسيع نب دّمحم نب دمحا انئّدح

 دارسلا بوبحم نب نسحلا ىلعوبأ انثّدح :اولاق ًاعيمج باظنحلا ىبأ نب نيسحلا نب دّمح

 مالَسلا مهيلع هئابأ نع دّمحم نبرفعج قداّصلا نعريصب ىبا نع نيصحلا نب دواد نع
 ًاقلَك ىب ساّنلا هبشأ ىتينك هتينك و ىمسا همسا ىدلو نم ىدهملا :ُيِخي هللا لوسر لاق :لاق
 باهّشلاك لبقي كلذ دنعف مهئايدأ نع قلخلا لضت ىّتح ةريحو ةبيغ هل نوكتًاقلُخو

 .ًاروجو ًاملظ تئلم امك ًالدعو أطسق اهألميف بقاقلا

 نع هئابآ نع ٍة4 قداّصلا نع هيبا نع ةبقع نب حلاص نع هدانساب ًاضياو

 اهيف ّلضت ةريحو ةبيغ هل نوكت ىدلو نم ىدهملا :ََُْي هللا لوسر لاق :لاق الفا نينمؤملاريما
 .ًاملظو ًاروج تئلم امك ًاطسقو ًالدع اهألميف مالَسلا مهيلع ءايبنالا ةريخذب ىتأي «ممالا

 ./0 رجحلا ١.

 ف /72-2077- 7 71
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 24١ بلاط ىبا نب ىلع ّنا :ُيَِي هللا لوسر لاق :لاق ساّبع نبا نع هدانساب ًاضياو

 ضرالا هب هللا المي ىذّلارظتنملا مثاقلا هدلو نمو .ىدعب نم اهيلع ىتفيلخ و ىتَما ماما

 لوقلا ىلع نيتباقلا نا اريشب قحلاب ىنثعب ىذّلاو ءاملظو ًاروج تئلم امك أطسقو ًالدع
 .(ثيدحلا)رمألا تيربكلا نمّرعأل هتبيغ نامز ىف هب

 'ةبيغلا عوقو نم لف نينمؤملاريما هبربخأ ام باب ىف ًاضيا لاقو
 رشعيداحلا ىرهظ نم نوكي :لاق ذئب نينمؤملاريما نع ةتابن نب غبصألا نع هديناساب

 لضي ةبيغو ةريح هل نوكت ءأملظو ًاروج تئلم امك ًالدع اهألمي ىدهملاوه ىدلو نم
 .(ثيدحلا) نورخآ اهيف ىدتهمو ماوقأ اهيف

 :'مالّسلا امهيلع ىلع نب نيسحلا هبربخأ ام باب ىف ًأضيا لاقو

 نم قبي ملول :لوقي ئ ىلع نب نيسحلا تعم :لاقرمع نب هللادبع نع هدانساب
 و ًالدع اهألميف ىدلو نم لجر حرخي ىّتح مويلا كلذ هللا لّوطل دحاو موي آلا اينّدلا

 هبربخا ام باب ىف أضيا لاقو هِي هللا لوسر تعمس كلذك املظو ًاروج تنلم امك أطسق
 :"ةبيغلا عوقو نم مالَسلا هيلع قداّصلا

 و امأ :مالَّسلا امهيلع دّمحم نبرفعج قداّصلا لاق :لاق لاّمجلا ناوفص نع هدانساب

 لبقي مث ةجاح دمحم لآ ىف هلل ام :مكنم لهاجلا لوقي ىّتح مكيدهم مكنع نبيغيل هللا

 .ًاملظو ًاروج تئلم امك أطسقو ًالدع اهلميف بقاّتلا باهّشلاك

 :390 قداّصلل تلق :هيف لوقي (ليوط ثيدح ىف) ىريمحلا دّيَسلا نع هدانساب ًاضيا لاقو
 ىربخأف اهنوك ةّحصو ةبيغلا ىف مالّسلا مهيلع كئابآ نع رابخا انل ىور دق هللا لوسر نباي
 ةّمألا نمرشع ىناّثلاوهو ءىدلو نم سداسلاب عقتس ةبيغلا نأ :اْه لاقف - ؟عقت نمي

 .قحلاب مئاقلا مهرخآو لف بلاط ىبأ نب ىلع نينمؤملاريمأ موا يي هللا لوسر دعب ةادهلا
 نم جرخي مل هموق ىف حون قب ام هتبيغ ىف قبول هللاو نامّرلا بحاص و ضزألا ىف هللا ةّيقب
 .ًاملظو ًاروج تئلم امك ًالدعو ًأطسق ضزألا ًالميفرهظي ّتح اينذدلا

 .مكي ثيدح ١88 ص ١.
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 1ةاقننلا كربأو اي افعو اناوه كئادعا تقذاو ًالدع ضرالا تلم دقو مالملا مزق تناو: كييف انارتأ

 :'ةبيغلا عوقو نم مالسلا هيلع مظاكلا هبربخا ام باب ىف اضيا لاقو

 :هل تلقف كار فعج نب ىسوم ىلع تلخد :لاق نمحّرلادبع نب سنوي نع هدانساب
 ضرالارهطي ىذلا مئاقلا نكلو قحلاب مئاقلا انا :لاقف ؟قحلاب مئاقلا تنأ هللا لوسر نباي

 ةينغمل قولو م ماما سا ةللكو اروع ىدام انك لاوغ اقذلا ع ىهلاءازبعا نب

 .نورخآ اهيف تبثيو ماوقأ اهيف ّدتري هسفن ىلع ًافوخ اهدمأ لوطي

 :"ةبيغلا عوقو نم مالَسلا هيلع اضرلا هبربخا ام باب ىف أضيا لاقو
 ليقف (ثيدح ىف) الكا اضرلا ىسوم نب ىلع لاق :لاق دلاخ نب نيسحلا نع هدانساب

 ءامالا ةدّيس نبا ىدلو نم عبالا :لاق ؟تيبلا لهأ مكنم مئاقلا نمو هللا لوسر نباي :هل

 هتدالو ىف ساتلا َّكشي ىذّلاوهو ملظ لك نم اهسّدقي و روج لك نم ضرالا هب هللارهطي

 نيب لدعلا نازيم عضو و هرونب ضزالا تقرشا جرخ اذاف هجورخ لبق ةبيغلا بحاصوهو

 .(ثيدحلا) أدحأ دحأ ملظي الف ساّلا

 قديصق الث اضرلا ىالوم تدشنا :لاق ىعازنخلا ىلع نب لبعد نع هدانساب ًاضياو
 :اهَوا ىتَلا

 تاصرعلا رفقم ىحو لزنم و ةوالت نم تلخ تايآأ سرادم

 :ىوق ىلا تيبهتن تا اّملف

 تاكربلا و هللا مسا ىلع موقي جراخ ةلاحم ال ماما جورخ

 سدقلا حور قطن ئعازخ اي :ىل لاقف ىلا هسأر عفر مث ًاديدش أ ءاكب اه اضرلا ىكب
 ىالوم اي ال :تلقف ؟موقي ىتمو مامالا اذه نم ىردت لهف «نيتيبلا نيذهب كناسل ىلع

 .ًاروج تنئلم امك ًالدع اهألميو داسفلا نم ضرالار هطي مكنم ماما جورخ تعمس ىنا الا

 ,نسحلا هنبا لع دعبو ءلع هنبا دّمحم دعبو ,ىنبا دّمحم ىدعب مامالا لبعد اي :لاقف

 آلا اينّدلا نم قبي ملول .هروهظ ىف عاطملا «هتبيغ ىفرظتتملا مئاقلا ةّجحلا هنبا نسحلا دعبو

 .مجنب ثيدح 7٠7١١ ص 7



 يدفن

 موس دلج .هبدن ىاعد حرش

 ًاروج تئلم امك ًالدع ضزالا ًالميف جرخي ىّتح مويلا كلذ لِجوّرع هللا لّوطل دحاو موي
 يَو ىتلا نا ٍذِهِب هئابآ نع هيبأ نع ىبأ ىنثدح دقف ,ءتقولا نع رابخاف ىتم اّماو

 ال ىبْلا ةعاّسلا لثم هلثم :إ لاقف ؟كتدّيرذ نم مئاقلا جرخي ىتم هللا وسر اي :هل ليق

 .ةتغب آلا مكيتأي ال ضرالاو تاوامسلا ىف تلقثوه آلا اهتقول اهلي

 ىلع ّضَنلا ىف 3 داوجلا ىلع نب دّمحمرفعج ىبا نع ىور ام باب ىف ًاضيا لاقو
 :مالسلا هيلع متاقلا

 انأو له ىلع نب دّمحم ىدّيس ىلع تلخد :لاق ىنسحلا ميظعلادبع نع هدانساب
 مئاقلا نا مساقلا ابأ اي :ىل لاقف ىنأدتباف هريغ وا ىدهملاوها متاقلا نع هلأسأ نأ ديرا

 و ءىدلو نم ثلاّتلاوهو هروهظ ىف عاطيو هتبيغ ىفرظتني نأ بجي ىذُلا ىدهملاوه اتم

 لوطل دحاو موي لا اينّدلا نم قبي ملول هنا ةمامالاب انضخو ةبتلاب ُةيِيَيأدّمحم ثعب ىذّلا
 ّناو ءًاملظو ًاروج تئلم امك ًالدعو أطسق ضرالا ًالميف هيف جرخي ىّتح مويلا كلذ هللا

 سبتقيل بهذذا ىسوم هميلكرما حلصأ امك ةليل ىف هرمأ هل حلصيل ىلاعتو كرابت هللا

 .جرفلا راظتنا انتعيش لامعا لضفأ :الإإ لاق مث نين لوسروهو عجرف اران هلهأل
 لا :49ا ىسوم نب ىلع نب دّمحمل تلق :لاق ىنسحلا ميظعلادبع نع ا ضيا :ةانسابو

 ًاروج تئلم امك ًالدعو أطسق ضزألا المي ىذّلا دّمحم تيب لهأ نم متاقلا نوكت نأوجْرْأل

 نيد ىلا داهو لجوزع هللارمأب مئاقوهو لا اّنم ام مساقلا ابا اي :مالسلا هيلع لاقف ًاملظو

 و ًالدع اهألميو دوحجلا ورفكلا لهأ نم ضرألا هب لجوزع هللارهطي ىذا ماقلا نكلو هللا

 وهو ,هتيمست مهيلع مرحب و هصخش مهنع بيغيو هتذالو ساّنلا ىلع ىنخت ىذّلاوهأطسق

 نم هيلا عمتجي بعص لك هل ٌلذيو ضرألا هل ىوطت ىذّلاوهو هّينكو ُةْيََِي هللا لوسر ىمس

 زع هللا لوق كلذ و ضْرأْلا ىصاقا نم ًالجررشع ةئالثو ةئام ثالئردب لهأ ةّدع هباحصا

 تعمتجا اذاف 4'ئيِدَق دق هش لك لع هلل نإ اعييج هللا مكب تيان ا ب لو
 جرخ لجر فالآ د هل لمك اذاف هرمأ هللا رهظأ صالخالا لهأ نم ةّدعلا هذه

 ' .لج وزع هللا ىضري ىتح هللا ءادعأ لتقي لازيالف لج وّرع هللا نذاب

 .1١؟8 .ةرقبلا ١.
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 وةاتعلا تربأو اباقعو اناوه كئادعا تقذاو الدع ضرالا تألم دقو ءالملا ّمؤت تناو كب حن انرتأ

 ىف مالَسلا هيلع ىداهلا دمحم نب ىلع نسحلا ىبا نع ىور ام باب ىف ًاضيا لاقو

 :'هتبيغو متاقلا ىلع صل

 مالّسلا امهيلع دّمحم نب ىلع نع ليوط ثيدح ىف ىنسحلا ميظعلا دبع نع هدانساب
 و ًاطسق ضرألا ءالميف جرخي ىّتح همساب هركذ لحي الو هصخش ىري ال مئاقلا نا :لاق
 .(ثيدحلا) ًاملظو ًاروج تئالم امك ًالدع

 ثيدح ىف مالَسلا هيلع ىداطلا نسحلا ىبا نع فلد ىبا نبرقصلا نع هدانساب و
 ًالدعو أطسق اهألمي ىذّلاوهو قح ا ةباصع عمتجت هيلاو ىنبا نبا ةعمجلا :لاق ليوط

 ...مايالا ىنعم اذهف املظ و اروج تئلم امك

 :'متاقلا هنبا ىلع صتلاب هه ىركسعلا دّمحم ىبأ نع ىور ام باب ىف ًاضيا لاقو
 نب نسحلا ىركسعلا دّمح ابا تعمس :لاق دعس نب قاحسا نب دمحا نع هدانساب

 نم فلخلا ىنارأ ىّتح اينّدلا نم ىنجرخي مل ىذا هلل دمحلا :لوقي مالَسلا امهيلع ىلع

 مث هتبيغ ىف ىلاعت و كرابت هللا هظفحي أقلُخ و ًاقلَح هِي هللا لوسرب سانلا هبشأ ىدعب

 .انملظ و اروح تكلم انك أطسق و ًالدتع نضألا ًالميف ةرهظن

 :" الف مكاقلا داليم ىف ىور ام باب ىف ًاضيا لاقو

 (ِقِإ ىركسعلا ىا) لاقف ثيدح ىف مالسلا هيلع دّمحم تنب ةميكح ىلا هدانساب

 و ًالدع ضرألا هب هللا المي ىذّلا لج وّرع هللا ىلع مرك دلو (سجرن ىا) اهنم جرخيس

 .(ثيدحلا) ًاملظو ًاروج تئلم امك أطسق

 دلو مالسلا هيلع دمحم ىبأل دلو :لاق مداخلا مئاغ ىبأ ىلا هدانساب 'ًاضيا لاقو

 قفيلخو ىدعب نم مكبحاص اذه :لاقو ثلاّثلا موي هباحصأ ىلع هضرعف أدّمح هاّمسف
 املظ و روج ضرألا تألتما اذاف راظتنالاب قانعألا هيلا ّدتَمت ىذلا مئاقلاوه و ءمكيلع

 ًٌالدعو أطسق اهألف جرخ

 .لوا ثيدح 78١ ص ١.
 .متفه ثيدح 75١8 ص .؟

 .مود ثثيدح 578 ص 17

 .متشه ثيدح 57١ ص .؟



 5*8 ع

 موس دلج .هبدن ىاعد حرش

 (ًاباقعو ًاناوه كءادعا َتقذاو)

 .(ىزاسبالتبم باتعو ىراوخر فيك هبو ىشاب هدناشج تبوقعو ىراوخار تنانمشدو)

 ناكدنب هب متسوروجو ملظ دبايب شرتسك نيمز ىوررد دادو لدعردقره - حرش

 و دنتشاد تسايرو ماقم ءمتسو ملظ هليسو هب هك ىناسك نآو دورىم نايمزا ادخ

 .دنتفارد تلذو تفخ هب دندركىم نيمأت هار نيازا ار دوخ هزور ود ىكدنز و تايح

 (نيملاظلا لوصا تثثتجاو نيرئكتملارباد تعطقو قحلا ةدحجو ةاتعلا َتزباو)

 هدرك عطق ار ناربكتم هلابندو هدنادرك كاله دنقحر كنم هكار نارفاكو ناشكرسو)

 .(ىنكرب نبو خيبزا ار ناراكمتس هشيرو

 نارفاك قباس تاياآرد ىلاعت ىادخ هكنآزا سب ؛ماعنا هروس هفيرش هيأرد - حرش

 و دريكى م ورف ار نانآ ىهلا باذع ناهكان هك دنكىم ديدهت باذع هب ناراكمتسو

 دش هدير نسل 4 مل َذْلا ِموَمْلاٌرِباَد َعِطُقَ ١ :ديامرف ىم دنوش هدنامرد تخس

 .(راكمتس مدرم هورك هلابند

 هِيَ ادخ لوسرزا مدينش :ديوك هدرك تياور ىنامي هفيذح زا "١ دلجم راونالاراحب

 ناقفانم دوجوزا ار نيمز هكنآ ات دهدىمزايتما ار دوخ ناكديزكربو ايلوا ادخ» :دومرف هك
 .«دنادركىم كاي ناهارمك دالواو ناهارمكو

 نيارب ىاو» :دومرف ىم هك مركاربمغيبزا مدينش تفك هك ”هدش تياور هفيذح زازينو
 .دنشكىم ار نانآو دننكىم اديب نانآربركمتس نارادمامز هك ىطلستو اليتسازا تما

 صخش و ؛دنهن ندرك اهنآ نامرف هب هك ىناسكر كم دنزادناىم تشحو هبار نانئمؤمو

 و .دزيركىمو هتشاد ترفن اهنآزا نطاب رد ىلو دشاب قفاوم اهنآ ابرهاظو نابز هب نمؤم

 مهرداررابج ناركمتس تكوش ديامن ديدجتار مالسا تزع هك ديامن هدارا دنوادخ نوج
 لحاس هبو هداد تاجنار نانآ هداتفا داسف نايم هكار ىتما تسارداق دنوادخو ءدنكشب

 .؟0 .ماعنألا ١.

 .ديفم سلاجمزا لقن 718 ص 07 .١8١ص ١.

 .18 هرامش ثيدح ه نرق لئاوا ىفوتم ىناهفصا ميعنوبا نيعبرا باتكزا همغلا فشكزا لقن 87 صراحب 01
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 و ةاتعلا تربأو ًاباقعو اناوه كئادعا تقذاو ًالدع ضرالا تألم دقو ءالملا ٌمّرَت تناو كب حن انارتأ»

 دشاب هدنامن ىقابزور كيزا شيب ايندرمعزاركا هفيذح ىا دومرف نآزا دعب .دروأ حالص

 و دسر تموكح هب نم تيب لهازا ىصخسش ات دنادرك ىنالوط نادنج ارزور نآ دنوادخ

 عيرسوهوا ؛(هدعو هللا فلخي ال» دزاس راكشا و رهاظار مالسا ات دنك كنج نانيدىباب

 .دسرىم دوز باسح هبو دنكىمن هدعو فلخ دنوادخ '"'باسحلا

 هب لصتمو هيمتح مئالع تسا مسقودروهظ مئالع تسا هدمآ تاياوررد هجنانجو

 .تسا ىنايفس جورخ هيمتح مئالع هلمجزاو «عوقولا بيرقو هيمتحريغ مئالعو مئاق مايق

 ًاروماو ةفوقوم رومالا نم ّنإ» :لاق هّنَأ ِةًؤِبرفعج ىبا نع» 121 صراحب ١ دلجمرد

 روما :دومرف مالسلا هيلعرقاب ماما .«هنم ّدبال ىذلا موتحملا نم ىنايفسلا ّناو «ةموتحم

 ملسمو هموتحم رومازا ىنايفسرماو ءىمتح ىاهرايو طورشم ىضعب تسا مسقودرب

 .تسين نآزا هراجو تسا

 ركذًالصفم "قودص نيدلا لامك باتكو ”راحب 1 دلجم رد راوكرزب نآروهظ مئالع

 * .مينكى م افتكا دانسالا برق باتكزا تياور كيركذ هباجنياردامو .هدش

 نارديزا مالسلا هيلع قداص ترضحزا هقدص نب دمحمزا دانسالا برق باتكرد

 هنوكج» :دومرف هك هدش لقن هلآو هيلع هللا ىلص مركاربمغييزا مالسلا مهيلع شراوكرزب

 زا ىهنو فورعم هبرماو دنوش قساف ناتناناوج و ءدساف امش نانز هك ىتقو دينيب

 نيازا هكلب ىرآ :دومرف ؟ هللا لوسر اي دش دهاوخ نينج ايآ دنديسرب .دريكن ماجناركنم

 فورعمزا ىهنوركنم هبرما هك ىتقو تشاد ديهاوخ ىلاح هج ءدش دهاوخر تدب مه

 ءدوش ىمرتدب نيازاو ىلب :دومرف ؟دوش نينج تسا نكمم ايآ هللا لوسر اي دنتفك دوش

 و تشزراكو ,ركنمو تشز بوخ راكو فورعم دينيبب هك نامز نآ دوب ديهاوخ هنوكج

 .ديأ باسح هب فورعمو بوخركنم

 ١. هيأ دعر هروس مودو ع هيآ مور هروس نأ لوا تمسق ١.

 .ىنامعن تبيغزا لقن 758 ص ه7 دلجم .187/ص .؟
 18١. ص 05 دلجم هروهظ تامالع باب .*

 .قودصلا ةبتكم باج ع”9 ص 617 باب مئاقلا جورخ تامالع .؟

 ١18١. ص 057 دلجم راونالاراحب لقن هب .0
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 ا ا تا ا

 موس دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 ترضح زا هلظنح نب رمع زا 'نيدلا لامك باتك رد هيمتح مئالع روهظ و

 :تسا ىمتح هعقاو جني عوقو مئاق مايقزا شيب :ديامرفىم هك هدش تياور اللا قداص

 ىهايس نتفرورفو هيكز سفن لتقو ءىنامسأ هحيصو «ىنايفسو :ىنامي صخش ندمآ

 جورخ دومرف هك هدرك تياور دقي قداص ترضح زا زينو .هنيدم هكم نيب نابايبرد
 .داتفا دهاوخ قافتا بجر هام ردو تسا ىمتح ىنايفس

 مارمره» :دومرف نومضم نيدب ىنايب الكا قداص ترصضح هك هذش تياور "راحبردو

 تحح مامتا ات دوش ىم رادهدهعار ىربهرو تموكح ىتدم مئاق مايقزا لبق ىكلسمو

 .(دنكى م مايق تلادعو قح هب مئاق هاكنآو دوش

 اللا قداص ترضح هب ديوك و ا هك هدرك لقن ىلامث هزمحوبازا "نيدلا لامك باتكرد

 داد باوج ؟تسا ىمتح ىنايفس جورخ :هدومرف الكا رقاب دمحم ماما هك مدرك ضرع

 .تساروط نيا ىرأ

 (نيملاعلا ّبر هلل دمحلا لوقن نحن و)

 .(نيملاعلا بر هل دمحلا مييوكامو)

 نيا هبارواو ميياشكب نايملاعراكدرورب شياتسو دمح هب بل داشرطاخ اب - حرش

 هطلس عطقزا سي شياتسو دمح نيا هتبلا .مينك شياتس هدومرف تيانع هك ىتمعن

 تسا ىدنبو ديقزا ندش اهرو ناهج نافعضتسمرسزا ناشءانباو ناوعاو ناركدطلس

 رد هكنانج مه هدوب هدش هتسب نانآ ىايو تسد هب ناراكمتسو نادنمتردق فرطزا هك

 .تسا هدمآ 58.50 5 تايآ ماعنا هروس

 تثتهحج هك دوش تبحص نامز ماما تبيغ نوماريب هك تسا مزال ثحب نيا نايايرد

 قبط ءاديب فسخو .8*5 هحفص كي هرامشر كيد تياور اضياو .ال هرامش قودصلا ةبتكم باج ء٠١0 هحفص ١.

 رد فاشكر يسفتزا 18١ ص 0١ دلجم راونالاراحب لقن هب يَ ادخ لوسرزا هملس ما هلمجزا تسا هدراو تاياور

 .دوشىم عقاو هنيدم كيدزن ىنابايب
 ١10. هرامش ءم7 و .0 هرامش 50٠ هحفص .؟

 .ىنامعن تبيغزا لقن ”5* ص 0١7 دلجم راوثالاراحب ."

 .١؟ هرامش ء08 ص .؟
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 و ةاتعلا تربأو ًاباقعو اناوه كئادعا تقذاو ًالدع ضرالا تأللم دقو ءالملا ّمْؤَت تناو كب حن انارتأ»

 ,هدومنن ىفرعم ار دوخو هدركن مايق نونكات و تسا بياغراظنازا ترضح نأ هك تسيج

 مامز ناتسرياوهو راكمتس نادنمتردقو هديماجنا لوطب نونكاتوا تبيغ هك هدش هجو

 اهنأ هدافتسا ءوسو عفانم هب ار ىمالسا هدمع ماكحاو هتفرك تسد هبار ناناملسم روما

 '.دورىم نايمزا هتفر هتفرو هدش ليطعت درادن شزاس

 رابخا نأ عومجم زاو تسا دايز نامز ماما تبيغ تلع بابرد هدراو رابخا هتبلا

 :تسارما دنج راوكرزب نأ تبيغ تمكح هك دوشىم هدافتسا

 تنس ىايحا ىارب راوكرزب نآ توعد نوج ءترضح نآ ناوعاو راصنا تلق - لوا

 و ملظ نتخاس فرطرب و لدع تموكح ليكشت و تيرشب ناهج رد نيد ىنعي ىهلا

 ات تسا هدمآ تياوررد هكنانجو «دنرفن هدزيسو دصيس دودح ادتبارد هك تساروج

 ' .دوشىمن جراخ هكمزا دسرن رفن رازه هد هب ترضح نأ نارايو باحصا ددع

 ىاه تموكح هب تبسن ىدهعت دوخ تبيغ هرودرد نامز ماما هكنآ - مود تهج

 شاشتغا هب شمايقو بالقنا ات «هتفركن ندرك هبرهاظ هب مه ار ىسك تعيبو درادن تقو

 نب ىلع نب نسح تياور هلمج زا دنضرعتم نادب تاياور هكنانج دوشركهولج شروشو
 هدرك لقن "نيدلا لامك رد قودص خيش هك تسا الا اضر ترضحزا شردبزا لاضف

 نوجمه دورىم ناشنايمزا منادنزرفزا نيموس لسن هك ىتقو نايعيش منيب ىم :دومرف هك
 عضوم ات دنتسهوجتسج رد نادركرسوريحتم مه نانآ دنهاكارج بلاط هك نادنفسوك

 ؟دوش ىم نينج ارج تفك ىوار «دنبايىمن ىلو دنبايب دنوش دنمهرهب نآزا هك ىلحمو

 فورعم هبرما ماكحا ليطعتوروجو ملظ ماكح هطلسو ناناملسم نايم ىهلاربهر ندوبنو نامز ماما تبيغ لوط ١.

 زا هتفر هتفر نأ ىعامتجا نيناوق و تاررقم صوصخ هب ىنيد تاروتسدو ماكحا هك دوشىم ببسركنمزا ىهنو
 ىادهقطنمو ىموق موسرو بادآ هلسلس كياسب هجو دوش هدناشك ىمهابتو داسف هب ناناملسم هعماجو دورب نايم

 نآرق هك ىنيد نآ هجيتنردو ءدوشر كهولج نيد تروص هبو دريككب دوخ هب ىنيد فكر مك مكو دباي جاور ناشنايمرد

 .ديارد تبرغ لاح هب هدمآ مه تاياوررد هكنانج دنكىم توعد نادبار مدرمو تسنآ ناهاوخ مالساربمغيبو

 اسب هج .دنك ايحا تسا ىهلا نيد نامه هك ار شدج نيد دهاوخبو ديامرف روهظ راوكرزب نأ هك ىتقورظن نيازاو

 تاياورورابخا رد هكنانج «دنرادنيون نييآو ديدج نيدار نآو دنزيخرب تفلاخم هبراوكرزب نأ نادنمقالع نامه

 تيما هدمآ مه

 .ديفم داشرازا لقن 7727 ص 07 راحب .؟

 .* هرامش 58١٠ ص قودصلا ةبتكم باج قودص نيدلا لامك ."“



 لايلتعلا

 موس دلج «هبدن ىاعد حرش

 ىتقو هكنآ ىارب دومرف ؟ارج متفك دوش ىم بياغ ناشرظنزا ناشماما هكنيا ىارب دومرف

 .دشابنوا ندرك هب ىسك تعيبو دهعت دومن مايقريشمش اب هك

 راحب ١7 دلجم رد هكنانج تسا نيرفاك بالصانزا هنمؤم عئادو جورخ - موس تهج

 ارج هكراوكرزب نآزا مدرك لاؤس ديوك ثيدح ىوار هك هدش تياور الكاب قداص ترضحزا

 هفيرش هيآ نيا ىارب :دومرف ؟دركن كنج شنانمشدو نيفلاخم اب ادتبازا الكا نينمؤملاريما

 ركأ ىنعي - 0: :حتف - «ًاميلا ًاباذع مهنم اورفك نيذلا انبْذعل اولّزتول» . تسا هدمآ نآرقرد هك

 يدرك ممزاخفرك كاندرد ىباذع هب ار رافك ام دندوب هدش ادج رافكزا هتخانشان نينمؤم نأ

 رد هنمؤم عيادو دوصقم دومرف ؟ تسيج هيأ نيارد ندش ادجزا دوصقم ديسرب ىوار

 رافك نآ دندشىم ادجر فاك ناردب بلصزا اههفطن نآركا هك) تسارفاك مدرم بلص

 ورافك ابراك لوارد هك الهلا نينمؤملاريما سي ميدومن ىم بذعم كاندرد باذع هبار

 .(هدوب هكرابم هيآ نيا هظحالم هب دركن كنج نيقفانم

 نارفاك بلصزا ىهلا عئادو هك ىمادام اتزين ام مئاق نانجمه :دومرف ترضح هاكنآ

 و تسويب روهظ هبو دش جراخ لسن نأ هك ىتقو سب ءدش دهاوخن رهاظ دوشن جراخ

 .دربب نايمزا ار نانآو زوريب نانمشدربو دوشرهاظ مهوا دندمآ دوجو هب نمؤم نادرم

 ردات دشاب مدرم شيامزآو ناحتما تسا نكمم - نامز ماما تبيغ - مراهج تلع

 ىادتبارد دنوادخ هكنانجمه . ددرك 0 مه مدرم ىياعدا ناميا هجرد تبيغ هرود

 ايآ ؟!قونسفُم ال مهو اَنَمأ اواو ْنَأ اكتم نأ الا تح ١ ليامرفىم توبكنع هروس

 اهر مياهدروآ ناميا دنيوكب هكنيا هب (دندومن نامك و) دندرك باسح دوخ شيب مدرم

 .دنوش ىمن شيامزآ و دنوشىم

 نايم هب ديآ هبرجت ِكحم رك دوب شوخ
 دشاب شْغ وا رد هك ره دوش ىورهيس ات

 شتبيغ مايا ذه دمحم لآ مئاق نينج مهو» :ديامرفىم ىثيدح رد القي قداص ماما

 .نيدلا لامك و عيارشلا للعزا لقن ه7 ص 6 ج.١١1ص ١.
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 و ةاتعلا تربأو ًاباقعو اناوه كئادعا تقذاو ًالدع ب :الا تلم دقو مقالا دقت كناو كيا انارتآل

 زا كاي نامياو راكشآ صلاخ قح .ناتشرسدب دادترا هليسو هب هكنآ ات دوش ىنالوط

 دهع رد دنفئاخ هقرفتو قافنزا هك تشرس كاي نايعيش هاكنآو ءدوش مولعم هدولا ناميا

 '.«دنيامن تينماو تردقو تكوش ساسحا مئاق

 هب راوكرزب نأ هك دنكىم تياور الك قداص مامازا "نيدلا لامك رد قودص خيش

 هكنآزا دعب ركم دمآ دهاوخنرما بحاص روصنم ىا» :دومرف (روصنم مان هب)ربخ ىوار

 زاتمم مهزا امش دب و بوخ هكنآزا دعب ركم ديآىمن مسق ادخب ؛هن ءديوش سويأم
 ركم ديآىمن ادخب ؛هن ءديهد ناحتما هكنآزا دعب ركم ديآىمن دنكوس ادخب ؛هن ءديدرك

 .دوش هتخانش تساديعس هك سك نأو ددرك راكشآ شتواقش ىقش هكنأ

 هب نيازا دعب دياب هك تسا ىرماوا ىارجا رومأم راوكرزب نآ نوج هكنآ - مجنب تلع

 و دشوكي دوخ ناج ظفح رد هك تسا مزالرظن نيازا «دريك تروص ناهج ردوا هليسو

 ندوب ىفخمو تبيغرظن نيازاو دراد ظوفحم نانمشدرازأو تيذاو بيسازا ار دوخ

 .دوشوا ناج ظفح ببس مدرم راظنازاوا

 راحبو نيدلا لامك باتكرد هلمجزا ءتسا هدش هراشا تلع نيا هب ىتاياورردو

 زا شيي دمحم لآ مئاق ىارب هتبلا» :دومرف هك هدش تياور اْقرقاب دمحم مامازا هرارززا

 ؟تسا ىفخم هج ىارب متفك .دبلط ىم ار شئاريم هك تسواو تسا ىتبيغ شمايق

 '.«نتشك ىنعي دنامهفو درك هراشا دوخ مكش هب تسدابو تسا سرتو فوخ :دومرف

 ؛درادن ادخ هاررد ندش هتشكزا ىفوخ و سرت شراوكرزب ناردي نوجمه مهوا هتبلا

 عقوم زونهو دروآرد ارجا هلحرم هبار نآ ىتسياب هك تسا ىرما ماجنا هب رومأم نوج ىلو

 دنوادخو (هدركن ايهم ار دوخ و هديسرن هلحرم نآ هب زونه تيرشب ملاع نوج) هديسرن نآ

 هك تسوا ناج ظفح بابسازا ىكيوا تبيغ اذلو هدركن هدارا ار وا مايق زونه لاعتم
 '.تسا ماوتوا مايق هب دنوادخ هدارا مدع اب لتقزاراوكرزب نأ فوخ

 .708 ص قودصلا ةبتكم باج نيدلا لامك ١.

 8 دع عدلا لامك

 ودشاب هديسرن نا تقو اتو «اهتاقواب ةنوهرم رومالا نا» نامز ماما تدبيغ رد تساءهدمع تهج نتشكك ايهم 3



 (ىولبلاو بركلا فاشح تنأ ّرهللا»

 فوصوم ىلاعت هّنأ ىلع ةلمتشملا ةلمجلا هذه ّمهّللا ةظفل دعب ةرابعلا ردص اًماو

 قأي امل أد يهمتو ةئطوت ةغلابملا ةغيصب هداريا هيلع لدي امك اريثك ايالبلاو بوركلا هفشكب
 .ىلتبملا كديبع :هلوقب هيف عقو ىذلا مغلاو ءالبلل هجيرفت ىلاعت هنع هلاؤس نم

 ؟ءالتنالا اذه دارملا امو ىلتبملا ةفصب دبعلا فصو اذامل :تلق ناف

 نحملا بلاغ ىلع ةلمتشم اهنوكل ةبيغلا نامز ف صخشلا نوك ءالتبالاب دارملا :تلق
 نم ذا .ًاروجو ًاملظ تئلم ام دعب :مهلوقب ةريثكلا رابخالا ىف اهنع ةربعملا ةريثكلا ايالبلاو
 كلذ و نحملاو نتفلاو تايلبلا ةجل ىف قيرغ وهف نامزلا اذه ىف ناك نم نا حضاولا

 نم ائيشركذنلو ةرابعلارخآ ىلا ىوقلا ديدش اي هدّيس هراو :ةرابعلا ليذ ىف قأي ام ةنيرقب
 .ىعملا اذه نع فشكي ىلازابخالا

 نينمؤملا ىلعرمالا ةبوعص ىف رابخالا نم درو ام باب ىف 'ةبيغلا باتك ىف خيشلا لاق

 :ةبيغلا نامز ىف

 نب ىلع نع هّدج نع هيبا نع ىولعلا ىسيع نب نيسحلا نع هللادبع نب دعس»
 هللا ةمئالا نم عباسلا دلو نم سماخلا دقف اذا :لاق اك رفعج نب ىسوم هيخا نعرفعج

 هللا نحتما هللا نم ةنحم ىه اَمِإ - لاق نا ىلا - دحأ اهنع مكنليزي ال مكنايدا ىف هل

 «هقلخ اه ىلاعت

 18 دريكن تروص دنكن ادييار نآ ىكدامأ ناهج
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 («ىودعلا كدنعف 595 كيلاو»

 «كيلا» َنأرهاظلا و هيجوتب آلا ىنعملا ميقتسي ال و خستلا ىف اذك «كيلا» :هلوق

 نود نم ًاريثك رابخالا ىف لمعتسا دق «ىدعتسا» نأ كلذو «كاتا» نم ةفّرحمو ةفّحصم

 ةغللا ءاملع أضيا هب حّرصو هسفنب ّدعتم لب لوعفم ىلا ىلا ةظفلب لصوت نأ

 :لاقي هنم مقتني ىأ كملظ نم ىلع كيدعيل لاو ىلا كبلط ىودعلا» :حاحّصلا ىنف
 هنم مسالاو هيلع ىنناعأف هيلع هب تنعتسا ىأ ىنادعأفريمالا نالف ىلع تيدعتسا

 «ةنوعملا ىهو ىودعلا

 هيلع ىنادعأف ةرصنلا هنم تبلط ملاظلا ىلع ريمالا تيدعتسا و» :رينملا حابصملا ىفو

 حتفلاب ىودعلا مسالاو ةرصنلاو ةيوقتلا بلط ءادعتسالاف ىنرصنو ىنناعأ

 هنم مقتني ىأ كملظ نم ىلع كيدعيل لاو ىلا كبلط ىودعلا :سراف نبا لاق

 ّنأل ىودعلا هذه نم اهوراعتسا مهتأك و ىودعلا ةفاسم نولوقي ءاهقفلاو كيلع هئادتعاب

 «ةدالجلاو ةّوقلا نم هيف امل دحاو ودعب دوعلا و باهذلا اهيف لصي اهبحاص

 هنم مقتني ىأ كملظ نم ىلع كيدعيل لاو ىلا كبلط ىودعلا» :برعلا ناسل ىفو

 هرضتخسا هاد عتسا و ةناغأ و ريضت ةيلغ هادنعاو ةدوغملا و ةرضنلا قودعلا :ةنيش'نيبا:لاق

 هناعأو هاّوق هيلع هادعأو هنم هفصنأف هب ناعتسا ىا ناطلسلا هيلع ىدعتساو هناعتساو

 اذه ىف ةزمه لا لعجي ةغللا لهأ ضعبو هاّوقو هناعأ ىأ هادافزمه اب هادأتسا :لاقيو هيلع

 «ةنوعملا ىهو ىودعلا نم كتيدعأو كتيدآ :لاقيو اهنم الدب نيعلا لعجي و الصا
 هيلع هاّوق اذا ًاءاديا هيدوي اذك ىلع هادآو تاودالا عمجلاو ةلالا ةادالا» :حاحصلا ىفو
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 نم ىوق ىأ ًاضيأ لجرلا ىدأو هيلع ىئنيعي نم ىأ نالف ىلع قيدؤي نمو هناعأو

 لهأو كله ىأ ىدوأ نموهفزمهالب دوم اَمأو حالسلا ىف كاش ىأزمه اب دؤموهف ةاذألا

 ىاادآف نالف ىلعريُمألا تيدأتسا :نولوقيو هتنعأ ىأ هتلعفأ ىلع هتيدآ :نولوقيزاجحلا

 ىف و ىنّوق ىأ دملاب هيلع ىندآ» :ريثألا نبال ةياهنلا ف و «هيلع ىنادعأف هتيدعتسا ىنعمب
 علا نم ةزمهلا لدبأف هنّيدعتسال ىأ مكيلع هنيدأتسأل هللاو لاق ةشبحلا ةرجه ثيدح
 و «مكنم ىنفصني و مكيلع ىنيدعيل ىب مكلعف هيلا نوكشأل ديري ٍدحاو جرخم نم امهنأل

 و ىنرصنو ىنئاعأف ةرصنلا هنم تبلط ىأ ىنادعأفريُمألا تيدعتسا» :نيرحبلا عمجم ىف
 ةأرما تءاج :ثيدحلا هنمو ىنثاغأف هب تثغتسا :لوقت نأ كلو حتفلاب ىودعلا مسالا

 .ةرصّتلاو ةيوقّتلا بلط ىنعأ ءادعتسالل ىضاقلا ىلا هب تبهذ ىأ :ىبارعأ ىلع تدعتسا

 اهنا ثيح اهيلع هترصن بلطت ىأ حيّرلا ىلع ةيدعتسم ةأرما هتتأ :ناميلس ثيدح ىفو

 اهيلع ةمطاف ثيدح ىفو ءاهيخأ ىلع هتدعتساف اياه وكما ةأرما :هنم و ءهل ةرّكسم

 «شيرق اهتدعتساف :مالسلا

 نمو شيرق ىلع كيدعتسأ ىلا مهللا» :مالسلا هيلع لع لوق كلذ نم و :لوقأ

 ثيداحألا نم كلذ ريغ ىلا 'ىمحر اوعطق دق مهئاف اع

 .هانلق ام ىلع ًادهاش ةيافك دراوملا هذه ىنف

 كدنع ىودعلا َناف ىدعتسا كايا :لوقي هتأك ةّيببّسلل «كدنعف» :هلوق ىف ءافلاو

 ىلا دارملاف نيعتسن كايا و دبعن كايا :لئاق نمّرع :هلوقريظنرصحلا ةدافال ميدقتلاو
 .ريغ ال كتدصق لب كريغ دصقأ ملو هل لهأ كنأب ىتم أملع ءادعتسالل كتدصق



 ثايغ اي ثغاف ايندلاو ةرخاالا ّبر تناو»

 (ىلتبملا كديبع نيثيغتسملا
 لاق ثاوغلا و ثاوُغلا و ثوغلا مسالا و هاثوغاو :لاق لجَرلا ثّوغ» :حاحصلا ىف

 حتفلاب ءىش تاوصالا ىف تأي ملو :لاق هئاوغو هئاوُعو هءاعد هللا باجأ :لاقي ءاّرفلا
 :رعاشلا لاق حايصلاو ءادنلا لثمرسكلابو ءاعّدلاو ءاكبلا لثم َمضلاب قأيامناو هريغ

 ثيغت نم كئاوغ قأي ىتم ًالوح تئبلف ًارئام كتئعب
 «اهلبق ام ةرسكل ًأءايواولا تراص ثايغلا مسالاو هتئغأف نالف ىنئاغتساو

 مسالاو هتثغأف نالف ىنئاغتسا :لاقي ةئثاغالا هنم بلط ىا هئاغتساف :هلوق ني رحبلا عمجم ىفو

 «ثاغتسملا ثايغلا تنأو نيثيغتسملا ثايغاي هنمو اهلبق ام ةرسكل ا ءايواولا تراص ثايغلا

 ثاوغلاك هاثوغاو :لاق اذا ًاثيوغت ثّوغ نم مسا بوثك ثوغلا» :ةغللا رايعم ىفو

 مضلاب أي ناو هريغ حتفلاب ءىش تاوصالا ىف تأي ملو ًداش حتفلاب ورسكلا و مضلاب
 و هرصنتسا لعفتسا ىلع هبو هئاغتساو حايصلا و ءادنلاكرسكلاب وا ءاعدلا و ءاكبلاك

 مسالا و ردصملا عضوم عضو مسا ىه :ليق ةلوقمك ةثوغم و ةثاغا هئاغأف هب ناعتسا

 :تانفم.لوغفملا و: فيقم لعافلاف ةريضقو ةناغأ اهلبق ام ةديتكل ا ءايواولا ترا: قئايفلا

 «مهتّدش فشك أضيا ةثاغا (هتمحرب) ةمحرب هللا مهئاغأو

 و هللا هثاغأ و هاثوغاو حاص ثاغتساو لجّرلا ثّوغو :ةديس نبا» :برعلا ناسل ىفو

 :ةّيلب ىف عقاولا لوقيو هب هللا كئاغأ ام ثايغلا :بيذهتلا .ىلعأ ىلوالا ًاثايغو ًاثوغ هئاغ

 ةثاغا ىا ثوغ الو ةثوغم هدنع ىل ناك اهف أنالف تثغتسا :لاقيو ءىّتع جّرف ىا ىنثغأ
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 «ثاغأ نمردصملا عضوم مسا عضوي نأ عضاوملا هذه ىفزئاج ثوغو

 نم صيلختلا وه و ثوغلا بلط ةئاغتسالا :اولاق :انخيش لاق» :سورعلا جات ىفو
 هلوقك هسفنب الا نآرقلا ىف ّدعتي ملو دئادشلا نم كاكفلا ىلع نوعلا و ةمقنلاو ةّدشلا

 :رعاشلا لوقك فرح لاب ىّدعتي دق و مكبر نوثيغتست ذا ىلاعت
 كربلا هتافاح ىف حطابألا نم هل ءاشرال ءامب ثاغتسا ىّتح

 هل ثاغتسملا :مهوق ىف ةاحنلل كلام نبا ةئطختب ةربعالف هيوبيس هلمعتسا كلذكو

 جّرف ىأ ىنثغا ةّيلب ىف عقاولاّرطضملا لوقيو «لافنالا ةروس ءانثا ىف باهشلا هلاق ءهبو
 :لاق ليلق وهو هثيغي هثاغ :هيف لاقيو ةثاغالا نم ةزمهلاب انثغا مهللا :ثيدحلا ىفو ىّنع

 لاقو ,ءتيماف لصالاوه ًاثوغ هئثوغي هئاغ :ديرد نبا لاقو ةئاغالا ال ثيغلا نموهاّماو

 ءواولا ب ةقوغي هقارغ وقت انتحل عمسا مو :ىرهزالا

 .«ىلعأ لؤالاو ًاثايغو ًاثوغ هئاغو هللا هئاغأ :ةديس نبا نعو

 نيثيغم ىأ مهريعل نيثوغم شيرق تجرخف :بعك ةبوت ثيدح ىفو» :ةياهتلا ىفو

 ثّوغ نم ديدشتلاب نيئّوغم ىورولو قونتسا و ذوحتساك هّلعي مو لصالا ىلع هب ءاجف

 .«اهجو ناكل ثاغا ىنعمب

 هب ىَمس ثيغملا هانعم ثايغلا» :ىلاعت هللا ءامسا ددع باب ىف (؟ ج) اراحبلا ىفو

 :ندصم دلال اعشوت

 فاطعتساللر هاظلا ىلا هل ًايضتقم مالكلا قايسرهاظ ناك وريمضلا نع لدع انا

 رمضملا عضوم عوضوملارهظملا ناك ناو» 'لّوطملا ىف ىنازاتفتلا لاق ةمحرلا ووفعلا بلطو

 :هلوقك فاطعتسالا وا (لاق نأ ىلا) نيكمتلا ةدايزلف ةراشالا مساريغ

 اكانع»: دق“ و بونزلاب ًادلقف اكاتأ ىصاعلا كدبع ىملا

 كدبعركذ ىف نال انأ نم الدب ىصاعلا نوكي نأ ىلع كتيتأ ىصاعلا انأ لقي ل ثيح

 .1994/*راحب ١.

 .ىكنس باج ٠١ ص .؟
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 (ىلتبملا كديبع نيثيغتسملا ثايغاي ثغأف ايندلاو ةرخآالا ّبر تنأوا»

 هفصو نم نّكَمت ًاضيأ هيفو ءانأ ظفل ىف سيل ام ةقفشلا بّقرتو ةمحّرلا قاقحتسا نم

 كلم هل زل اعييع تكتل هللا لسوق شاقلا اهل اذ. .جبب«لاصت:ةلوق قءانك ىنعاعتلاب
 ُنِمْؤُي ىلا ملا ىلا ِهِلوُسرَو ِهّللاب اوُئِمآَف ُثيِمُيَو ىحيَوْه ذلإ لإ آل ٍضْرَألاَو ِتاَاَمَّسلا
 هزاع وكذا تافصلا ءارجا ىو كمعل قو.هللاب ارضا لقي ل يعن هنانتكو اهلا
 تافصلا كلتب فوصوملا لوسرلاوه هللاب نامئالا دعب هب ناميالا بجو ىذا َنأبرعشيو
 قو( ةسننل نكمتلا نع اذعبو ةفضنلل اراهظأ ىريغوأ انأ ناك نم اتناك ةروكذملا

 :("00 ص) ةيالاريسفت ىف فاّشكلا

 نع لدع :تلق مكيلا هللا لوسر ىلا :هلوق دعب ىبو هللاب اونمأف :ليق اله :تلق ناف»

 تافتلالا ةقيرط ىف املو هيلع تيرجا ىتَلا تافصلا هيلع ىرجتلرهاظلا مسالا ىلارمضملا

 لقتسملا صخشلا اذهوه هعابتا و هب ناميالا بجو ىذلا نأ ملعيل و ةغالبلا ةّيزم نم

 و ةفصتلل ًاراهظا ىريغ وأ انأ ناك نم ًانئاك هتاملك و هللاب نمؤي ىذلا ىمالا ىنلا هنأب

 «هسفنل ةّيبصعلا نم ًايدافت

 ىلا ةيعادلا تافصلا هذه ءارجال ةبيغلا ىلا مّلكتلا نع لدع امئاو» :ىئواضيبلا لاقو

 «هل عابتالا و هب نامنالا

 نأ هللا لوسر ىنا :هلوق ىضتقم ّناف ؛مّلكتلا نع لدع اَناو :هلوق» :هداز خيشلا لاقو

 تافصلا هيلع ىرجتلرهاظلا مسالا ىلاريمضلا نع لدع هنأ الا ؛ىبو هللاب اونمآف :لاقي

 امأ ؛نامثالا ىلا ةيعاد ةروكذملا تافصلاو هب فصوي الو فصوي الريمضلا ّناف ةروكذملا

 "«مالسلاو ةالصلا هيلع هتازجعم نم ةزجعم هنأّرم املف أَيَما هنوك امأو ,رهاظف ًاّيبن هنوك

 ."فاّشكلا ىف ام لثمب ىروباسينلا ىفتكاو

 «ىلتبملا» ةظفلب هفصو اذكو ماحرتسالاو فاطعتسالل ةيوقتريغصتلا ةغيصبريبعتلاو

 بدت نمل رهاظوه امك ةّقّرلاو ةمحّرلاو ةفوطعلل ىعدأ امهنم الك ّناف

 :ةفيحصلا ةيعدأ تاقحلم نم ىناثلا ءاعّدلاوهو ديجمتلا ءاعد ةرابع ءاعدلا ةرابعريظنو

 ١. .فارعألا 18/8.
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 «انأ» :هلوق نعالودع هيف ّناف «كئانفب كريقف ءكئانفب كلئاس ءكتانفب كديبُغ ىهلا»

 ةدعب الكا متاقلا دهاش نم باب ىف هاور ثيدح ىف 'نيدلا لامك ىف هلي قودصلا لاقو

 اهإ نيدباعلا دّيس نيسحلا نب ىلع ناك :لاقف» هّصن ام ىراصنالا ميعن ىبا نع ديناسا

 كريقف كئانفب كديبع :بازيملاوحنرجحلا ىلا هديب راشاو عضوملا اذه ىف هدوجس ىف لوقي
 «كاوس هيلع ردقي ال ام كلأسا كبابب كنيكسم كئانفب

 ههجو ىردي ال اتافتلا نوكي نا آلا كلأسيرهاظلا :لوقا

 نم ةريخالا ةعكرلا ىف ةيناثلا ةدجسلا دعب هب ىعدي ىذُلا فورعملا ءاعدلا امهريظنو

 ًالّصفمرم امل ىنمحرا :لقي ١ امناو «فيعضلا ليلّدلا كدبع محرأ فيطل اي» :وهو تاولصلا

 .هقفّشلا بلطو فاطعتسالا ىلع هتلالدوريبعتلا ةفاطلب مكحي قوذلاو ءاملعلا تاملك ىف

 نع ًالقن راكذالاو ةيعدالا باب ىف ةالصلا باتك ىفراحبلا نمرشع نماثلا ىف ًاضيأو
 نم هغارف دنع الكا نيدباعلا نيز لوقي ناك :لاق :مكاقلا ىلا هدانساب ّىربطلل ةمامالا لئالد

 '«مجرك اي كبابب كريقح كرئاز كريقف ميرك اي .كئانفب كنيكسم ميرك اي :ركشلا ةدجس ىف هتالص

 هلقن ام ىلع) ءاروشاع موي لاق هنأ مالسلا هيلع نيسحلا نع ىور ام اهريظنو

 ىمرف (لاق نا ىلا) هللا مهمحر امن نباو دّيسلا و ديفملا لاق ”راحبلا رشاع ىف ىسلجملا

 هدي طسبو مهسلا عزتناف فيرشلا هكنح ىف هتبثأف مهسب نيسحلا مراد ىنب نم لجر

 :لاق و هب ىمر مث مدلا نم هاتحار تألتما ىتح هكنح تحت

 «ىب» نع الودع هيف ناف «كّيبن تنب نباب لعفي ام كيلا وكشا ىنا مهللا

 '.هاخأ ىدان نيح ىلع نب ساّبعلا نع ىور ام هريظن و

 هتكلس فولأم كلسم اذهو «ىنكردأ» درع الودع هيف ّناف «كاخأ كردا خا اي»

 .ٌةرثك ىصحت ال هتلثما و ًاريثك برعلا

 .١57صسص ١.

 .5؟9/87 راحب .*

 توص حيرلا قاس كاخأ كردأ هاخأ اي ىدان اّمل :بتكلا ضعب ىفو» ١(: س ؛778 ص) نيطبسلا ىلاعم ىف .*

 .«نيسحلا عماسم سابتعلا



 «ىوقلا ديدش اي هدّيس هراو»

 اق رع هياقارللا ء ا روهشلا وما قنلا يوك ةقلكل» | جرو ةعدلا لوقا قيما ةوتخأم

 ةفصلا ةفاضا اهنأل ةّيقيقح ريغ ةفاضالاو هاوق ديدش كلم :ىوقلا ديدش» :فاّشكلا ىنف

 «مالسلا هيلع ليئربج وهو اهلعاف ىلا ةهبشملا

 «مالسلا هيلع ليئربج وهو هاوق ديدش كلم ىا ىوقلا ديدش» :ئىواضيبلا لاقو

 «اهلعافل ةفاضم ةهبشملا ةفصلا نأ ىلا ةراشا هاوق ديدش :هلوق» :ىجافنخلا لاقو

 ةفاضا نم ىوقلا ديدش نأ ىلا راشا هاوق ديدش كلم :هلوق» :هداز خيشلا لاقو

 وه :ليقو كلملاوه فوذحم اهفوصوم نأو هجولا نسح لثم اهلعاف ىلا ةهبشملا ةفصلا

 «نآرقلا مّلع نمحرلا :هلوقك ىلاعت ىرابلا

 :ىفاصلا ىفو «ّلج ورع هللا ىنعي ىوقلا ديدش همّلع» ميهاربا نب ىلعريسفت ىفو
 «لج ورع هللا ىنعي ىمقلاو ليئربج ىنعي ليق ىوقلا ديدش»

 لاق ضوعلا مال «ىوقلا» ىف ماللا نأ ىواضيبلا و ىرشخزلا قرابع نم دافتسي :لوقأ
 :'ىنغملا ىف ماشه نبا

 ريمضلا نع «لا» ةباين نيرخأتملا نم ريثك و نييرصبلا ضعب و نويفوكلا زاجا»
 و هجولا نسح لجرب تررمو ىوأملا ىه ةّنجلا ناف كلذ ىلع اوجّرخ و هيلا فاضملا

 هل ىوأملا ىه نورّدقي نوعناملاو نطبلاورهظلاو هجولا عفر اذا نطبلا ورهظلا ديز برض
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 موس دلج .هبدن ىاعد حرش

 مدأ مّلعو :ىف ىرشخزلا لاقو ةلصلاريغب زاوجلا كلام نبا دّيقو ةلئثمالا ىف هنمو ةيالا ىف

 مظنلا ىف هللا مسبب تأدب :هلوق ىف ةماشوبأ لاق و تايّمسملا ءامسأ لصالا ّنأ اهّلك ءامسالا

 نم فورعملا امنا ورضاحلاريمضلا نع ورهاظلا نع اهتباين ازّوجف ىمظن ىف لصألا َنأالَوَ

 «بئاغلا ريمضب ليثمتلاوه اما مهمالك

 فلتخم اهب دارملا َنَأ ملعف ةكرابملا ةيئالا ةرابع اَمأ و مولعم اهنم دارملاف ءاعدلا ةرابع امأ

 لج هللا هب دارملا نأ ىناثلا لوقلاو ليئربج اهب دارملا مهنم نيرثكالا دنعف ءاملعلا دنع هيف

 دحأو «'ِلاَحِْلا ٌديِدََّوُهَو ...» :هلوق ىلاعت هللا باتك ىف ةرقفلا كلت نم برقيو هلالج

 .عجاريلف ليصفتلا دارأ نم «دهاجم و ةداتق رايتخاوهو ةّوقلا ديدش هنأ» اهيف ةروكذملا هوجولا

 و .دعرلا ١.



 (ىوجلاو ىسألا هب هنع لزإو)

 قشع نيازاارواو ءزاس فرطرب وازا ار ىراتفركو هودناو مغ شروهظ هليسو هبو)

 .(ناهَرب درادوا لاصو هب تبسن هك ىششوج و روشري

 نيقي ار ىدهم دنهاوخ ادخزا نيمز ىور ايلوا نارازه دص
 راكشآ ددرك لدع ناهج ات رآ تبيغ زا ميدهم ىهلا اي

 ايلوا جارس و قلخ نيرتهب ايبنا جات تسا ىداه ىدهم

 ناج ٍناج ىناهن ىنعم همهزو نامز نيا ىايلوا متخوت ىا

 ١م



 (ىوتسا شرعلا ىلع نم اي هليلغ دّربو)

 شرعرب هك ىبادخ ىا (ىلوم نأ دوجو تكوب هب) ىكنشت عفر هباروا لد نك درسو)

 ورف ار ام بلق ترارح و لدزوس ىنعي ىراد اليتسا (تمحر و لدعو ملع و) ملاوع مامت

 (ىراد ىلزا رارقتسا تقلخ ناهج مامت شرعرب هك ىسك ىا ناشن
 قي نال ناجل نو ل حسا نايس ع نبا
 :هّصن ام «'...ِءاَمّسِلا لِ ىَوَتْسا ّمُث ...» :ىلاعت هلوقريسفت ىف نايبلا عمج ىف ىسربطلا لاق»

 :هوجو هيف ءامسلا ىلا ىوتسا م»

 2 ءانقلا ريدا ريدي ريكالا ناكذ لكاقلا لرقك ايعيوعشلاو ءامينللا هدصق: هان, | هيون

 .مهيلا هلعف و هريبدت لوح ىازاجحلا لها ىلا ىوتسا

 و هورهقت ىا هروهظ ىلع اووتستل :لاق امكرهقلاب ءامسلا ىلع ىلوتسا ىنعمب هنا اهيناثو

 هانعم نوكي اذه ىلعف .هلقعب هاوهرهق و هرمأ نم نكمت ىا ىوتساو هدشا غلب امل و هلوق هنم

 :رعاشلا لوق هنمو هقلخل اكلم ضرالاك اهلعجي ملو اهكلمب هدرفت ىف ءامسلا ىلا ىوتسا مث
 رساك و رسنل ىعرص مهانكرت مهيلع انيوتسا و انولع اَملف

 :رخآ لاقو

 قارهم مد و فيس ريغ نم قارعلا ىلع رشب ىوتسا مت

 نم لزنت هاياضق و هرماوا نال ءامسلا ىلا دعص و هرمأ ىوتسا مث هانعم نا اهكلاث و

 نابع نبأ نع نضزالا لا داما
 دللآ قضت ىف ءاوشنالا عم ندع لتس دعنا ند ىو نمت يلنتا حبع فور انه اهعئارو
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 (ىوتسأ شرعلا ىلع نم اي هليلغ دّربو)

 مث همتشي نالف ىلع ًالبقم نالف ناك :لاقي ءىشلا ىلع لابقالا ءاوتسالا :لاقف لجوزع
 «ءامسلا ىلا ىوتسا مث هلوق ىنعم اذهف ىلعو ىلا لبقا ىنعم ىلع ىنملكي لاو ىلع ىوتسا

 :هّصن ام فارغالا ةروس 0* هيآ «شرعلا ىلع ىوتسا مث» :ىللاعت هلوقريسفت ىف ًاضيا لاقو

 و هكلمرقتسا ىنعي نسحلا نع كلملا ىلع هرما ىوتسا ىا شرعلا ىلع ىوتسا مث»
 نم فراعتملا ىلع اذه عيرخا اًناو ةكئالملل كلذ رهظف ضزالاو تاوامسلا قلخ دعب ماقتسا

 هكلمرما لتخا اذاو هتكلمت روما تمظتنا اذا هشرع ىلع كلملا ىوتسا :مهوقك برعلا مالك

 :رعاشلا لاق ًادباريرس ىلع سلجي الوريرس هل نوكي ال كلملا كلذ لعلو هشرع ّلث :اولاق

 ريمح و دايا تدوأ امك تدوأا و مهشورع ثلث ناورمونب ام اذا

 :لاقو
 باهش نب ثراحلا نب ةبيتعب مهشورع تللث دقف كولتقي نا

 قلخ ىلا دصق مث هانعم :ليقو «ىئابجلا نع هعفر ناب هيلع ىوتسا مث هانعم :ليقو

 دعب ناك شرعلا قلخ نا (مث) :هلوقب لد :لاق ىضاقلا هراتخاو ةعامجو ءارفلا نع شرعلا

 ريغ هتيفيك و لوهجم ريغ ءاوتسالا :لاق هّنلأ سنا نب كلام نع ىورو ءضزالاو ءامسلا قلخ

 .«هورسفت ال ىأ ءاج امك هؤرقا :لاق هّنأ ةفينح ىبا نع ىورو .ةعدب هنع لاؤسلاو ةمولعم

 :(ناكملا و نامزلا فن بابرخآ ىف اراحبلا ىف هي ىسلجملا لاقو

 ابأ نأ درام نب دّمحم نع بوبحم نبا نع لهس نع هللادبع ىبأ نب دّمحم :ىمقلاريسفت»

 نم ىوتسا لاقف ىوتسا شرعلا ىلع نمحّرلا :لجوّرع هللا لوق ىنعم نع لئس الف! هللادبع
 هيوليجام نع ديحوتلا باتك ىف قودصلا هاورو ءىش نم هيلا برقأ ءىث سيلف ءىش لك

 راطعلا دّمحم نع ديلولا نبا نع ديحوتلا ىف هاور ًاضيأ و هلثم لهس نعراطعلا دّمحم نع
 دغش نع نأ ديحوتلا ق ًاتظرا و هلك لقا هللا دبع ىأ نرغ ةفقر تانقتللا قغ لهس نع

 ابأ تلأس لاق جاجّجحلا نب نمحّرلادبع نع ىبحي نب ناوفص نع نيسحلا نب دّمحم نع

 ءىثش لك نم ىوتسا لاقف ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا :ّلج ورع هللا لوق نع الفلا هللادبع

 ءىش لك نم ىوتسا بيرق هنم برقي ملو ديعب هنم دعبي مل ءىش نم هيلا برقأ ءىث سيلف

 .717 عر ج ديدج باج .ىكنس باج ٠١5 ص ج١



 8١ع*

 موس دلج .؛هبدن ىاعد حرش

 :ناعم ىلع قلطي ءاوتسالا َنَأ ملعا :نايب

 .ءىشلا ىلع نكمتلا و رارقتسالا - لوألا

 .هيلا لابقالا و ءىشلا دصق - ىناثلا

 :رعاشلا لاق ءىشلا ىلع ءاليتسالا - ثلاثلا

 قارهم مد و فيس ريغ نم قارعلا ىلع رشب ىوتسا دق

 .ىوتساف ءىشلا تيّوس :لاقي لادتعالا - عبارلا

 ةسينلا ق ةاواسملا ث:نيفالا

 نم ةّيلقنلا و ةّيلقعلا نيهاربلاب تبث امل ىلاعت هللا ىلع ليحتسيف لوألا ىنعملا اَمأف

 .اًيناكم ىلاعت هنوك ةلاحتسا

 ىلا دصق و هقلخ ىلع لبقأ ىأ ىناثلا ىلع َْيألا هذه ىف ءاوتسالا لمح نم نيرسفملا نف
 لابقالا ءاوتسالا :لاقف ةْيآلا هذه نع ىحي نب دمحأ ساّبعلاوبأ لئس هنأ اوور دقو كلذ

 .ءامسلا ىلا ىوتسا مث لج وّرع هلوق ىف جاجّرلاو ءارفلا لاق اذهوحن و ءىشلا ىلع

 .هرّبد و هكلم و هيلع ىلوتسا ىأ ثلاثلا ىنعملا ىلع اهولم مهنم نورثكالاو

 كلملا عم آلا لصحي ال كلملاريرس وه و شرعلا ىلع ءاوتسالا ناك امل :ئرشخزلا لاق

 ىلع دعقي مل ناو هكلم نوديريريرسلا ىلع نالف ىوتسا :اولاقف كلملا نع ةيانك هولعج

 :لاقي نا نم ةلالدلا ىف ىوقاو حرصا هنأل كلذب كلملا لوصح نع اورببع امناو ةَّتبلاريرَسلا

 ال ليخب وا داوج هنا ىنعمب ةلولغم نالف ديو ةطوسبم نالف دي :كلوق هوحن و .كلم نالف

 ًاسأر دي هل نكي ملوا لاونلاب ظق هدي طسبي مل نم نإ ىتح تلق اميف الا نينترابعلا نيب قرف
 .ىهتنا داوج مهوق نيبو هنيب مهدنع قرف ال هنأل ةطوسبم هدي هيف ليق داوجوهو

 نم ىلاعت هنع صقنلا ىنن نع ةيانك نوكي ناب عبارلا ىنعملا دارملا نوكي نأ لمتحيو

 .ديعب هنكلو ههيجوت قأيسو ةّيلاح شرعلا ىلع :ىلاعت هلوق نوكيف هوجولا عيمج

 .رابخالا نمّرم اًممرهاظلا وهف سماخلا ىنعملا اّماو

 دقو .تاّينامسجلارئاسب طاحا ىذلا ميظعلا مسجلا ىلع قلطي دق شرعلا نا ملعاف



 21عم

 (ىوتسا شرعلا ىلع نم اي هليلغ ِدّربو)

 و هيف ةريثكلا رابخالا تدرو امك أضيا ملعلا ىلع قلطي دقو تاقولخملا عيمج ىلع قلطي

 .ملاعلا و ءامسلا باتك ىف هقيقحت قأيس

 ءاوتسنالا نّمض و ءايشالا عومجمب شرعلا رشف اه نوكي نا اًماف اذه تفرع اذاف

 ءىش لك ىلا هتبسن توتسا ىنعملاف فارشالا و ءالعتسالا و ءاليتسالاك ىلعب ىدعتي ام

 هتبسن تواست ىا ًاردقم ءاوتسالا قلعتم نوكيو ملعلاب هرّسف وا ءاهيلع ًايلوتسم هنوكلاح
 و لااعت هتبسن نايب ىلا ةراشا نوكيف ملعلا شرع ىلع أنكمتم هنوكلاح ءىش لك نم

 اهبرَسف امك ةردقلاو لالجلاو ةمظعلا شرع شرعلاب دارملا وا «ةطاحالا و ملعلاب اهنا

 ىلع أنكمتمو ةمظعلا ةياغ ىف هنوك عم ءىش لك نم ىوتسا ىارابخالا ضعب ىف ًاضيا
 ةيبرتلاو ظفحلاب هوند نم اعنام سيل هردقولع ّنا لصاحلاو - ةلالجلاو سدقتلا شرع

 و ءلاح شرعلا ىلع هلوق وربخ ىوتسا هلوقفريداقتلا ىلع و سكعلا اذكو ةطاحالاو

 ىلع هلوق لعج لؤالا لامتحالا ىلع دعبي ال وريداقتلا ضعب ىلع نيربخ انوكي نا لمتحي

 شرعلا لمح ر يدقت ىلع لمتحي و ىلا ىنعمب ىلع ةملك نوكي ناب ءاوتسالاب ًاقلعتم شرعلا
 .ديعب هّنكل و شرعلا نع ًالاح ىوتسا هلوقو ًاربخ شرعلا ىلع هلوق نوكي نا ملعلا ىلع

 ءاوتسا بجوت هتّينامحر ّنأ نايب نممرلا داريا ىف ةتكنلا ّنأ :لاقي نا نكميريداقتلا ىلعو
 تايادحلا ةضافا ىضتقت اهتاف ةّيميحرلا فالخب عيمجلا ىلا املعو ٌةيبرتو أظفحو أداجيا هتبسن

 .اهقيقحت قأيس امك ةعامج ّصخت ىنسحلا هئامسا نمريثك اذك و طقف نينمؤملا ىلع ةّصاخلا

 :لاق ثيح دئاقعلا باتك ىف لي قودصلا هركذ ام انركذ ىتلا هوجولا ضعب ديؤيو

 نع لئسو ملعلاوهرخآ هجو ىف شرعلا و قلخلا عيمج ةلمج هنا شرعلا ىف انداقتعا»

 لك نم ىوتسا :لاقف ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا :لج وزع هللا لوق نع للي قداصلا
 ةبوعصل ماقملا اذه ىف مالكلا انطسب اًناو ىهتنا «ءىش نم هيلا برقا ءىثش سيلف ءىش

 .«ماهفالا رثكا ىلع رابخالا كلت مهف

 مسجلا فن بابو ؛عناصلا تابثا باب ىف بابلا اذه ةبسانملا رابخالا ترم دق :لوقا

 و شرعلا باب و ءىراصنلا ىلع لإ نينمؤملاريما جاجتحا باب ىف قأيسو ءةروصلاو

 .«ديحوتلا عماوج بابو .ىسركلا



 (ىهتنملاو ىىجرلا هيلا نمو»

 ديجملا نأآرقلا نم نيتيأ نم تسبتقا ةلمجلاو اهتقباس ىلع ةلمجلا هذهل ةفطاعواولا

 كرابت هلوق ةيناثلا و "ىعُجُيلا ىَبَر لِإَّنِإ» لئاق نمّرع هلوق قلعلا ةروس ىف امهادحا

 ًاعوجر هسفنب عجر» :حاحصلا ىنف «'ىعَتُْمْلا كَبَر ىلإ 0 هحنلا ةروجس لاذ

 ىا لوقلا ضعب ىلأ مهضعب عجريو لجوّرع هلوقو هعجرأ لوقت ليذهو هريغ هعجرو

 اهعوجرم ىا ىتلاسر ىعجر ىنءاج ام كيلا تلسرا لوقت عوجَرلا ىعجَرلاو ؛نوموالتي

 لعف نم رداصملا ل ًداشوهو ًاعيمج مكعجرم هيلا :لج وّرع هلوق هنمو عجرملا كلذكو

 «حتفلاب نوكت امنا لعفي

 وا ناك ًاناكم ءدبلاريدقت وأ ءدبلا هنم ناك ام ىلا دوعلا عوجرلا» :بغارلا تادرفم ىفو

 و دوعلا عوجرلاف هلاعفا نم لعفب وا هئازجا نم ءزجب وأ هعوجر ناك هتاذبو ًالوق واًالعف

 هلوق و ىعجرلا كببر ىلا نا :هلوق و ,مكعجرم هللا ىلا :هلوق و (لاق نا ىلا) ةدامغالا عجرلا
 و (ءاتلا حتفب) نوعجرت هيلا ّمث هلوقك عوجرلا نم نوكي نأ حمصي مكعجرم هيلا مث ىلاعت

 «اهّمضو ءاتلا حتفب هللا ىلا هيف نوعجرت اموي اوقت داو ئرق دق

 :هّصن ام نيتملكلا ريسفت ىف فاشكلا ىف ىرشختزلا لاقو

 ىلاو» :ىلاعت هلوقك هيلا نوعجريو قلخلا هيلا ىهتني ىا ءاهتنالا ىنعب ردصم ىبتنملا»

 .«لهج ىبا ىف تلزن ليقو عوجرلا ىنعمب ىرشبلاك ردصم ىعجرلا» :ًأضيا لاق و «ريصملا هللا
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 «ىهتنملاو ىعجرلا هيلا نمو»

 ام «ىَتْنُمْلا كبَر َلِإَّنَأَو » :ىلاعت هلوق ريسفت ىف ليزنتلا راونا ىف ىواضيبلا لاقو

 «مهعوجر و قئالخلا ءاهتنا» :هّصن

 ردصم ىبتنملا نا ىلا ةراشا قئالخلا ءاهتنا :هلوق» :هتيشاح ىف ىجافخلا لاقو
 .' « نئيميم

 ىنعمبب اهيلع فطع امو ّنا نم ةزمهلا حتف ىلع ةماعلا» :هتيشاح ىف هداز خيش لاقو

 مالك ءادتبا هنا ىلع عيمجلا ىف ةزمهطارسكب ْئرق و ميهارباو ىسوم فحص ىف عيمجلا نأ

 دديضت ىيذتلاو ىلاععار برج لاهل هناسعب فرن لا يعرج ماجكا وا نايف
 "«ءاهتنالا ىنعمب ئميم

 ىعجرلا هيلا نمو ىوتسا شرعلا ىلع نم تناو هجوتا نم ىلاف لوقي ىعادلا ناكف
 نينا الا سلا ده فرست ما نكف الو ةدييووبالا كرا ىلا فلذا نع ىرعتلاو

 .امهارجم ىرجي اموأا نيترابعلا

 ' (ىهتنملاو ىعجتلا هيلإ نمو)

 .(تيلاعف و راك تياهنو ءتشٌكزاب تسوا ىوس هب هك ىبسك ىا)

 ماما تفك هك هدرك تياور نانس نب هللادبعزا*قودص خيش نيدلا لامك باتكرد

 .دوش هديد هك ىاهناشن نودب دسر ىاههبش امش هب ىدوز نيمه هب» :دومرف اْئي قداص

 دنكىمن اديب تاجنو «نادركرس و ريحتم دينامىمو دنك تياده هك ىياوشيب هنو

 ىيوكىم دومرف ؟ تسا هنوكج قيرغ ىاعد متفك «دناوخب ار قيرغ ىاعد هك ىسكر كم
 .«خلا - كنيد ىلع ىبلق تّبث بولقلا بلقم اي ميحر اي نمحر اي هللا اي»

 .5؟ .مجنلا ١.

 .177 ص 4 ج؟
 .517 ص ؟ ج٠
 ىلا»و ؛ 51 :مجن .«ىهتنملا كّبر ىلا ّناو» :ديامرفىم هك تسا نآرق هفيرش تايآ نومضم مه اعدزا هلمج نيا .*

 .8 :قلع .«ىعجترلا كّبر ىلا ْنا» .؟* :تاعزان .«اهيهتنم كبر

 .؟9 هرامش 70١ ص قودصلا ةبتكم باج نيدلا لامك .د



 و كبركذملا كّيلو ىلا نوقئاتلا كديبع نحنو رمهّللا
 (كيبنب

 نحن و هللا :هلوق ىف عمجلا ىلا «ىتتبملا كديبع» :هلوق ىف دارفالا نم لدع امنا : :لوقأ

 عرشلا هيلع ٌتحو نيذدلا هيلا بدن اّمم هنوكل «كديبع

 :ةعامجلا ماما ىف هدكأتو ءاعّدلا ىف مومعلا بابحتسا باب ىف 'لئاسولا ىفف

 دّمحم نبرفعج نع دايز نب لهس نع انباحصأ نم ةّدع نع بوقعي نب دّمحم»

 مكدحأ اعد اذا هيلي هللا لوسر لاق لاق 341 هللادبع ىنأ نع حاّدقلا نبا نع ىرعشألا

 .ءاعّدلل بجوأ هئاف معيلف

 هللا دبع نع هيبأ نع ميهاربا نب ىلع نع هيبأ نع لامعألا باوث ىف قودصلا هاورو
 .هلثم حاّدقلا نوميم نب

 هسفن ٌصتخاف موقب ىلص نم يوي هللا لوسر لاق لاق نيسحلا نب ىلع نب دّمح

 «مهئناخ دقف مهنود ءاعّدلاب

 نراقي ام ىهو ءاعّدلا بادآ نم ثلاثلا مسقلا ىف ىعاّدلا ةّدع ىف هي دهف نبا لاق

 :ءاعّدلا لاح

 لاق لاق ها هللادبع ىبأ نع حاّدقلا نبا ىور ءاعدلا ىف ميمعتلا سماخلا»

 ' .ءاعّدلل بجوأ هتاف معيلف مكدحا اعد اذا هيي هللالوسر

 .كديدح باج ١٠م .ىدلج هس باج ضقعلما 577١ ص ١ج.١

 .ش ١١0٠ مق باج ”١١ ص 1

118 



 عا

 «كيبنبو كبركذملا كّيلو ىلا نوقئاتلا كديبع نحنو ّمهللا»

 :ةّيلفنلا ىلع 'هحرش ىف هي ىناثلا ديهشلا لاق»

 ٌبحتسي اذكو مهاخ دقف ءاعّدلاب هسفن ٌصتخاف موقب ىلص نم هيفي ئنلا لوقل

 عاد لكل ميمعتلا
 ناك ناو ءنيمومأملاو هسفن ايوان هرئامض مّمعيلف ظفللا صوصنم ريغ ءاعدلا ناك نا مث

 مهنم دحاو لك نع كلذبرّبعم هّنأ ىونو هب ىتأ آلاو كلذكف قباطم هريمض و ًاصوصنم

 .«صوصنملا ةاعارمو ةّيّنلاب قّقحملا ميمعتلا ىتفيظو نيب اعمج

 :بابلا كاردتسا ىف 'لئاسولا كردتسم ىفو

 نب ىسوم ىنثّدح دمحم نب دّمح انربخأ :لاق دّمح نب هللادبع انربخأ :تاّيرفعجلا»

 نب ىلع هدج نع هيبأ نع دّمحم نبرفعج هّدج نع هيبا نع ىبا ىنثّدح :لاق ليعامسا
 :هيلَي هللا لوسر لاق لاق مالسلا مهيلع بلاط ىبأ نب ىإع نع هيبأ نع نيسحلا

 ىفرمألا ةالول ةحيصتلاو ءىلاعت هلل ةوعّدلا صالخا نمؤم بلق نييلع ٌلغي ال ةئالث

 .مهئارو نم طيحم ةوعّدلا ّناف نيملسملا عيمج هتوعدب معي ناو ءناك ثيح ّقحلا

 :هريسفت ىف َىَزاَرلا حوتفلاوبا خيشلا

 بسحي ىتكئالم :ىلاعت هللا لاق هسفن ىلا نيملسملا ّمضي ملو دبعلا اعد اذا هنأ ىورو

 هللا أدب ةكئالملا تلاق مهل اعدو هتجاح نع ضرعأ اذاو :ليخب نع لأسي هنأ ىدبع

 .«(ربخلا) كب

 ىف درو امل نيئمؤملل و هسفنل ءاعّدلا مومع ىلا ًادارفنا هسفنل ءاعّدلا نع لدع اماو

 و ءاعّدلا ىف مومعلا بابحتسا باب ىف ةالصلا باتتك ىف ”لئاسولا ىنف هبرمألا نم عرَشلا

 :ةعامجلا ماما ىف هدكأت

 دّمحم نبرفعج نع دايز نب لهس نع انباحصا نم ةّدع نع بوقعي نب دّمحم»
 اعد اذا :ُيِيَي هللا لوسر لاق لاق مالسلا هيلع هللادبع ىبأ نع حاّدقلا نبا نع ّىرعشالا

 127١. مق باج 7١8 ص 4
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 لي

 موس دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 نب ىلع نع هيبأ نع لامعألا باوث ىف قودصلا هاورو ءاعّدلل بجوا هتاف َجعيلف مكدحا
 .هلثم حاّدقلا نوميم نب هللا دبع نع هيبأ نع ميهاربا

 ءاعّدلاب هسفن ٌّصتخاف موقب ىلص نم :هللالوسر لاق :لاق نيسحلا نب ىلع نب دّمح
 .مهناخ دقف مهنود

 «كلذ ىلع لدي ام ىتأيو :لوقأ
 :روكذملا بابلا كاردتسا ىف 'لئاسولا كردتسم ىفو

 نب دوم تدع دمحم ىف دق انك لاق دمع ند هلاديع انزخأ <تاترفعفلاو

 نب ّىلع هّدج نع هيبأ نع دّمحم نبرفعج هّدج نع هيبأ نع ىبأ ىنثّدح لاق ليعامسا

 ال ةئالث يلي هللا لوسر لاق لاق مالسلا مهيلع بلاط ىبأ نب ىلع نع هيبأ نع نيسحلا
 ثيح ٌّقحلا ىفرمألا ةالول ةحيصنلاو ىلاعت هلل ةوعّدلا صالخا :نمؤم بلق نييلع ّلغي
 .مهئارو نم طيح ةوعّدلا َناف نيملسملا عيم. هتوعدب معي نأو «ناك

 ىلا نيملسملا مضي ملو دبعلا اعد اذا هّنأ ىور و :هريسفت ىف ىزاّرلا حوتفلاوبأ خيشلا

 نع نضرتعا اذا ون لي ىو لاسر هلا قديغ يسطع قكالو :لاغع هللا :لاقا ةتينشن

 «ربخلا ؛كب هللا أدب :ةكئالملا تلاق مه اعدو هتجاح

 فرح مهّللا ةملك دعب دازي امر هّنأ ملعا ءقحلا هب مقأو َمهّللا :هلوق» :ةي ىايدلولا لاق
 ضوعو ًاموزل هئادن فرح فذح ىدانم هّناف هرهاظ ىلع فطعلا لحم سيل هنأ عمواولا

 أي نم ضوع مهللا ىف ناميملاو :هّرس سّدق ىضرلا لاق امك ةدّدشملا ميملا ةدايزب هنع
 ةدئاق نضيوعتلاو:فدملا اذه قو ىبتنا ءادعتالاب"لاعت هاب اكدت انرخأ ءادانلا فرح

 موزل ناك ناو فيرعتلا فرح عم ءادنلا فرح عامتجا ةهارك نم صّلختلا ىهو ىرخا

 ةّيصاخلا اهنع بلس دق ةاذألا

 واولا نوكل هجو ال اذكو هل هجو ال ءادنلا دعب فطعلا واو ركذف ريدقت ّىا ىلعو

 بساني ءىش فذحب لاقي ناآلا ديقب دّيقيوا ةلمج هيلع فطعي ّقح مالك تي مذا هّيلاح
 حلا هب مقأو محرا َمهّللا ىنعملاف ماحرتسالا ماقم ىف لمعتست ار ةملكلا هذه ناف ماقملا

 ١. ج .ىدلج هس باج ال” صج 751/0.



 اما/ا

 «كيبنبو كبركذملا كّيلو ىلا نوقئاتلا كديبع نحنو َمُهّللا»

 نوبوسنم و كديبع اَنأ لاحلاو محرا مهللا ىا كديبع نحن و مهللا :ةقباسلا ةرابعلا ىفو

 ىف ءاّرفلا هراتخا امب لوقلا دعبي الو .ةبسانملا راكذتب قيوشتلا و جييبّلل دييقتلاف كيلا

 ناب اهريغو ةزمهلا فذحب فّنخف ريخلاب انما هللا اي اهلصا :لاق ثيح ةملكلا هذه لصا

 و انّمُأ ىف لوعفملا نع ًالاح كديبع نحن و :هلوق و روكذملارمالا ىلع ًافطع مقاو نوكي
 سيلرينلاب مهّمؤت ال ّمهّللا لوقت كنال هجوب سيلو :هلوقب هّرس سّدق ىضرلا ضارتعا
 .«حضاو وهامك ةبيغلاو مّلكتلاب قّلعتملا فالتخال ضقانتلا مدعل هجوب

 (كتينب و كبركذملا كلو ىلا نوقئاتلا كديبع نحنو هللا»

 تربمغيبووت داي هبارام هك ميتسهوت ىلو قاتشم هك مييوت ناكدنب ام ايادخراب)

 .(دروأىموتربمغيبووت داي هبار قلخو) دروأى م

 ىيايلواراديد قوش اققحم دشاب هدرك نشور ار شلد ناميارون هك ىنمؤمره - حرش
 ماماو .تسوا لد ىوزرأ ناشراديدو «دنكى م اديب دنروأىمربمغيبو ادخ داي هباروا هك

 .دهدىم قوس ادخ ربمغيبو ادخ ىوس هبار نمؤم هك تسا ىسك نينج كي نامز

 دوجو هلماك ىاهتمعن هبركا دشاب هتشاد بياغ ماما دوجو هب ناميا هك ىسكو

 ىاهتمعنو :ددرّكى م لعتشم شلدردواراديد قوش شتآارهق دوش هجوتم راوكرزب نأ

 تسا ىمدآأ ترخآو ايند تداعس هليسو هلمجزا تسا دايز ترضح نآروهظو دوجو

 :دومرف ميرك نآرق رد هكنانج دريكىم تروص شراوكرزب ناردب ووا ىيامنهار هليسو هب هك

 زا كناودزوا امنا" انيك نقار: مد ةليبيَولا هلا اوُفكَتاَو هللا وقنا اوثمأ نييلا هب اي

 .(ديبلطبوا هب ىكيدزن ىارب ىاهليسوو ديسرتب ادخ

 تياور ُةْْيَي مركا ربمغيب زا رابخالا نويع زا هكرابم هيأ نيا ليذ ىفاص ريسفت رد

 بّرقت هليسو و مكحم هقلح نانآ ىرآ «هللا ىلا ةليسولا و ىقثولا ةورعلا مه» دنكىم

 دوش ىم ققحم نانأ تيالو هليسو هب مه لامعا ىلوبقرظن نيازاو .دنتسه ادخ هب
 هليسو هب ىنعي «ةضرتفملا ةعاطلا لبقت مكب» .تسا هدمأ هعماج ترايز رد هكنانج

 .دوش ىم لوبق بجاو تعاط امش ىيامنهار

 ١.المائدة. 0”".



 ما

 موس دلج «هبدن ىاعد حرش

 ىلاعت هّللا لجع»رصع ىلو ترضح روهظ تاكرب بابرد ئدهملا باتك رد ىراب

 رب» :دومرف ٌةْيَيادخ لوسر هك دنكىم لقن ىردخ ديعسوبا زا ىتياور «فيرشلا هجرف

 نيا اب نيمز هكنآ ات .هدشن هدينش نآزارت تيخس هك دوشىم لزان ىتخس ىالب نم تما

 هك ىهاكهاني نمؤمو دوش ىمريكملاع ملظو روجو دوش ىم كنت ناشيا ىارب ىعيسو
 و طسق هك ارم ترتعزا ىدرم دنوادخ هاكنا ءدبايىمن دوش هدنهاني نادب متسو ملظزا

 و «دوب هدرك اديب جاورروجو ملظ نآزا لبق هك ىروطنامه دهدىم جاور نيمز ردار لدع

 نوريب ار دوخ ىاههناد مامت نيمزو ءدنوشىم دونشخ شروهظ زا نيمز و نامسآ نانكاس

 .«دتسرف ورف هتسويب ار دوخ ناراب تارطق مه نامسأو دتسرف



 (اذالمو مص اذل هتقلخ)

 .(ىديرفآ ام نامياو نيد هانيو ءىرادهككنو تمصع ىارب ارواوت)

 دنيرفآى م ار ىناسك نينج شدوخ ناكدنب هب تجح مامتا ىارب دنوادخ هتبلا - حرش

 مه نانآو ءدوخ رداموردي هب كدوك دننامه دنوش هدنهانيودب اهىتخسو دئادشر دات

 و ؛دننابرهمو قيفش ادخ ناكدنب هب تبسنو دنريذيىم تبحم ورهم وزاب شوغأ اب

 .ميريذيب ار نانآريذيلد حياصن لدو ناجزاو ميريك

 اما



 (ًاذاعمو ًاماوق انل هتمقاو)

 هانبو ماوق ات ىاهتخيكنارب ارواو ىدومن هماقا ىهاكهانبو نابيتشي ام ىارب ارواو)
 .(دشابوت قلخ

 نينج تبيغ دروأ داي هب ىتقو نامز ماما دوجو هب داقتعاو هديقع اب نمؤمره - حرش

 ىماكنه راكروررخآردو هدرك نوزخم دوخ تردق هنازخ رد اروا لاعتم دنوادخ هك ار ىسك

 دهاوخرهاظ اروا دنك اديب جاور ناتفص ناطيش لالضاو دوش ريكملاعروجو ملظ هك

 تسايرو تردق هكيرارب ارواو ءدنكىم مهارف اروا تيادهو تفرشيب لئاسوو دومن

 هجيتنو دهدىمرارق ميقتسم طارصو لدعريسم ردار نايناهجو ناهجو ءدناشنىم

 رايتخاىب ءدزاسىم رهاظ ار ىهلا ىاهتجح و ادخ ناكدنيامن تامحز و تامدخ

 .دبلط ىمرتدوز هجره اروا لاصو و راديد ىوزرآو ىراج شناكديدزا قوش كشا

 امام



 اناقه ويتمم هفادحور

 .(ىدادرارق اوشيبو ماما ءام زأ نينمؤم ىاربارواو)

 روما نانا لغا ىاريفتمو بقر سنك يسوك تبا عساك حلاو خرق
 ديآىم تسد هب هتكن نيا نآزاو تساريغلاعم ملكتم تروص هب اهريمض تالمج نيا

 ىياهنت هب هدننكاعد صخش هب صاصتخا تيدحا ترضح هاكرد هب تجاح نيا هك

 نيا ابو .دندنبلد وزرأ نيدب «دنراتفرك التبا نيدب وا اب هك ىنينمؤم مامت هكلب ءدرادن

 ريغار شتلزنمو ردق هدومرف تيانعوا هب لاعتم دنوادخ هكراوكرزب نآ فاصواو تافص

 .درمشرب ار راوكرزب نأ لئاضف ناوتنو ءدنادىمن ىسك ادخزا

 ليمع



 (امالسو َهّيحت اّنم هغّلبف)

 .(ناسرب تّيحتو مالس ترضح نآ هبام فرطزا سب)

 و دورد ىنعم هب هدنزرسو هدنز ىنعي «ئح» هملك زا نأ لصا «تّيحت» تغل - حرش

 ىرورسو تسا حرف ثعاب ندرك مالس ًالوصاو .تسا ماركاو ماظعا عون كيو شابداش

 فرط شياسأو ىتمالس هك تسا ىياعد تقيقح ردو دنكىم داجيا فرط بلق رد

 هب ىدب و ررض مه نم بناجزا هك دنامهفىم «كيلع مالس» هلمجو دوشىم هتساوخ

 ىسكرككا هك تسا فراعتمو مسرو «ىناماو نمارد نم ىوسزاوتو «ديسر دهاوخنوت

 ,دنك مالس ًاهافش شاهقالع دروم صخش هب دناوتن نامز دعب ايو ناكم ىرودرثارد

 ناسرب نم تسود نآ هبارم مالس هك دنكىم هيصوت دوخ قوثو درومو نيما صخسش هب
 رباج» :دومرفوا هب مركاربمغيب هك هدش لقن ىراصنارباجزا راحب ١١ دلجم رد هكنانج

 ديوكرباج ءناسربوا هب ارم مالسو ديد ىهاوخ اررقاب مدنزرفو دوش ىم ىنالوطوتٍرمع

 راوكرزب نآ ءمدناسروا هب ارربمغيب مالسو مديسروا تمدخ مدرك كرد اروا نامز نوج

 و ضرالاو تاومسلا تمادام مالسلا هللا لوسر ىبأ ىلعرباج اي» :دومرف باوج رد مه

 '.«مالسلا تغلب امبرباج اي كيلع

 نيقداصزا "«اهنم نسحأب اوّيحف ةّيحتب متيّيح اذإو» هفيرش هيآ ليذ ىمقريسفترد

 ركيد ىاهىكين مهو مالس مه ,هيآ نيارد تيحتزا دارم هدرك تياور مالسلا امهيلع

 .عيارشلا للعزا لقن 777 ديدج باج ؟5 دلجم .*”ص ١.

 درك عقلا ار مالانن كوت هيو داب ملابس قيمه ىاز اد لزحير مرد هنرياح أ تعز
 هكنآ اي ديهد باوجار تيحت ىرتهب زرط هب مه امش دنتفك تيحت امش هب هاكره» ىنعي .8 هيأ ءاسن هروس .''

 درا ذود همه بناجر علا نيك هر كييعت نايم

 امال
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 (ًامالسو ٌةّيحت اّنم هغّلبف)

 هب ىسك ر كا هك دوشىم هدافتسا نآ ليذ ثيدح و هكرابم هيآ زارظن نيازاو ءتسا

 .دهدب اروا مالس باوج هك تسا بجاو فرط ىارب دناسرب فرط ىارب مالس ىاهليسو

 نيا ًائيقي ناسرب نم ىالوم هب ارم مالس هك دنكىم تلأسم ادخزا هك ىسك سي

 نأ تقفشو تفوطعو ميرك نآرقرد ادخ نامرف ىاضتقم هبو .ديسر دهاوخ وا هب ءمالس

 ّرح خيش هك تسا ىتياور بلطم نيا ديؤمو .دومرف دهاوخ باوج شناتسود هب راوكرزب

 دنكىم لقن ىفعج ديزي نبرباجزا هعيشلا لئاسو باتكرد (هيلع هللا ناوضر) ىلماع
 شوك هك تساوخ ادخ زا ناكتشرف زا ىاهتشرف هك» :دومرف الْئاءرقاب دمحم ماما هك

 جيه تهج نيازا دومرف اطعوا هب مه دنوادخو «دنك اطعوا هب مهار ناكدنب ىاونش

 هتشرف نآ هكنآركم دتسرفب مالسو تاولصربمغيب لآوربمغيبرب هك تسين ىنمؤم
 امش هب سك نالف هللالوسر اي ديوكر بمغيب هب هتشرف نآ سبس .مالسلا كيلعو ديوك

 .«مالسلا هيلعو ديوكىم باوج رد مه ادخ لوسر ؛هدناسر مالس

 دنوادخ هاكرد زارتهتسياش ورتهب دوخ ىالوم هب مالس غالبا ىارب ىهار نينمؤم نوجو
 هيآ دافم هب مه دنوادخو ,ءناسربوا هب ار ام مالس هك دننكىم تلأسموازا اذل دنرادن

 - «مكل بجتسا ىنوعدا» هيآو - ١" :نارمع لآو /7١1 :هرقب - «دابعلاب فوؤر هّللاو» هميرك

 ىايلوا هب مالس دنجره دناسرىماار نانآ مالسو هدومن تباجا ار نانآ ىاعد - ع٠ :نمؤم

 ترايز رد هكنانجمه تسين ىبايغو روضح نوج دوش ىم ماجنا مه هطساو نودب ادخ

 حبسا ةكيش قراو ةروثأم

 ندناوخ سوواط نبا ديس عوبسالا لامج باتكزا بقاثلا مجن باتكرد هلمجزا

 ميروأىم اجنياردار نآامو «هدومن لقن ترضح نآ ىارب هعمج زورار مالسو ترايز نيا

 كيلع مالسلا ؛هضرا ىف هللا ةّجح اي كيلع مالسلا» :دوش هدناوخ هك تسا هتسياشو

 هب جّرفيو نودتهملا ىدتهي هب ىذلا هللارون اي كيلع مالسلا هقلخ ىف هللا نيع اي

 ,حصانلا لولا اهيا كيلع مالسلا ,فئاخلا بذهملا اهّيا كيلع مالسلا «نينمؤملا نع

 هللا ىلص كيلع مالسلا :ةايحلا نيع اي كيلع مالسلا «ةاجنلا ةنيفس اي كيلع مالسلا

 نم كدعو ام كل هللا لّجع كيلع مالسلا :نيرهاطلا نيبيظلا كتيب لآ ىلعو كيلع



0 
 مس سييي2يييلشدلاد/1ح| _._ههعيي سجس ببي 6 بم ب ببببببببابابا_ا_ _ _د---ل_ا

 ىلصي نا هللا لاسأو كدي ىلع قحلاروهظو كروهظرظتناو ءكتيب لآبو كب هللا ىلا

 كروهظ هيف عقوتملا كمويوهو ةعمجلا موي اذه .ءكتيب لآ ىلعو كيلع تاولص نامزلا

 و كفيض هيف ىالوم اياناو .كفيسب نيرفاكلا لتقو كدي ىلع نينمؤملل هيف جرفلاو
 و ىنفضأف ةراجالاو ةفايضلاب رومأم و «ماركلا دالوا نم ميرك ىالوم اي تناو كراج

 .«نيرهاطلا كتيب لهأ ىلعو كيلع هللا تاولص ىنرجأ



 (ًاماركإ براي كلذب اندزو)

 مالس غالبا نيا هليسو هب ىنعي نادرك ام تمارك ديزم هليسو نيدبو اراكدروري)

 .(نادرك دايز ارام تمارك

 0 ا ا كك 3و

 مالسو تيحت نياو ءدوشىم هدننك ب ين يي دابا

 تلاشت ار: كمارك نبا دايز لاستم دقزادتعوا ناقموم ذل ةكيشرزا تنم زا فتشاك

 .دنيامن ىم

 ليحل



 افاقعو | ةفسن ال و قس اعجاوز

 .(هدرارق نايعيش ام لزنمو ماقم (تشهب رد)اروا ماقمو)

 :دومرف اذلو .درادريثأت ىمدآراتفرو قالخا رد تسلاجم و ترشاعم نوج - حرش

 و تسادوخ مدمه و قيفر شور و هقيرط رب ناسنا «هنيرق و هليلخ نيد ىلع ءرملا»

 'ءدوشىم هتسنادوا نيشنمهو تسودراتفرو قالخازا ىسكره ىقالخا تايصوصخ

 هك ىناسك ىا ' َنيِقِداَّصلا َعَّم اوُنوُكَر هللا اوُقَّتا اوُنَما كل ايا ١ :ليامرفىمادخو

 .ديشاب نايوكتسار ابو ديسرتب ادخزا دياهدروآ ناميا

 هين قداص ترضح زا ِهّرق ىبا نب لضف ءملع لضف 8 باب رد ىفاك باتك رد

 :ديوك ءدنكىم تياور نينج

 نيشنمه ىسك هج اب دنتفك ىسيع ترضح هب نوّيراوح :دومرف ُةْيَيادخ لوسر
 ىتدايز ثعاب شنخسو «دروأ ادخ داي هب ار امشوا نديد هك ىسك داد خساي ؟ميوش

 .دنك قيوشت ترخآ هب ار امش شرادرك و لامعاو ءددرك امش ملع

 زاار صخشو دراد سوفن ردريثأتوكين نانخس ندينشو كين لامعا نديد نوج

 هك درك تسلاجموااب ديابن دشابن حلاص هك ىسك سب «درادىم زاب ىناسفن ىاهاوه

 .دنكىم سفن رد هدساف قالخا ديلوتوااب ترشاعم

 زنكزا دلجم نامه 188 صردو .ةِلْقَيادخ لوسرزا الهلي قداص ترضح زا ىفاك باتك زا لقن ٠١ صراحب ١.76

 هلمج تسا نينجحمهو .«هنارقأو هلاكشأب لجرلا فرعي اًملف...» :دومرف ناميلس ترضح هك هدرك لقن ىكجارك

 .«هقيدصب ءرملا فرعي» فورعم

 .118 .ةبوتلا .؟

 ليتل



 خ١4

 (اناقمو ارقتسع ادل تقع اعحلاور

 هيو ادخ لوسر دنكىم تياور دق قداص ترضح زا مزاح نب روصنم زا سيس
 .«ةرخآلاو ايندلا فرش نيذلا لها ةسلاجم» :دومرف

 و دنادب نامز ىلوو هفيلخ و تقو تجح مزالم ار دوخ زور و بش هك ىسك سب

 راتفكو لامعاو قالخا زا ءدنك اديب هقالعو قشع ودبو درادب لد رد ار وا تبحم

 ىناسناو تيناحور ماقم جوا هب تيناويح كتيسسي هبترزا أر دوخ دوش ىم كدنمهرهب وا

 .دناسر ىم



 اندروت ىتح انماما هاّيا كميدقتب كتمعن ممتاو)

 تياده هليسو هب)ات نادرك مامت امرب ار دوخ تمعن امربوا ىياوشيب هطساو هبو)

 .(ىنادرك قيفر ددخ صلخم ناديهش ابو ىرواآرد دوخ ىاهتشهب هبار ام (راوكرزب نآ

 َلوُسَرلاَو هللا عِطْي ْنَمَو ٠ نآرق هفيرش هيآ بجوم هب لوسرو ادخ تعاطا نوج - حرش .
 دعو قيحاعلاو ءاذونلاو تقي دضلاو قيقيللا قورتولعتلا مَن نيل عم كيلوأت

 ددماامع نتا ايناغبا ىسن للك كيغاظا اردو تسرو دعمك بك نهر !ءاشف هك ارا

 و ناديهش و ناقيدص و ناربمغيب زا هديشخب تمعن ناشيا هب ادخ هك دنزارمه و

 ردقجو دنراد تقافر تعامج و هورك نيا اب هتبلا «دئناقيفر وكين نانآ و ناكتسياش

 .تعامج نيااب تقافر تسوكين

 و ىياسراي هب ار ام» :دومرف هك هدش تياور ارقاب دمحم مامازا ىفاك باتكرد

 ايندرادزا) دور ادخ راديد هب تفص نيا اب امشزا سكره اريز دينك ىراي ىراكزيهرب

 نم» :ديامرفىم لجوزع ىادخ هك تسا ىكدوسا و شياشك ادخ شييوا ىارب (دور

 .«ةيآلا - لوستلاو هللا عبطي

188 



 (خسنلا ضعب ىفو) دمحم لاو دمحم ىلع لص رمهللا)

 (كرما لوو كتجّجح ىلع لص

 .(دوخرما ىلوو (نامز) تّجحرب .وا لاو دمحم تسرف تمحرو دورد ايادخراب)

 رصحنم ادخ تجح هرود نيارد هصاخو هماعزا هدراو تاياور بجوم هب - حرش

 .مالسلا امهيلع ىركسعلا نسحلا نب ةّجحرصع ىلو ترضح كرابم دوجو هب تسا

 نب نسح زا نيطمسلا دئارف باتك زا 58* هحفص ةدوملا عيباني باتك رد هلمج زا

 ءدرادن نيد دشاب هتشادن عرو هك ىسك :دومرف اليل اضر ترضح هك هدرك تياور دلاخ

 نيمراهج دومرف سيس دشابرتشيب شياوقت هك تسا ىسك ادخ دزن امش نيرتى ماركو

 روجر هزاار نيمزوا هليسو هب دنوادخ هك «نازينك رورس ءتسا ىردام دنزرف نم لسن
 قاوم كدكوأ رهو ورنا قود نيف هك عرمنا دمك واو ةنق يدكلاو ساكو

 نازيمو «ددرك نشور شراكدروري رون هب نيمز دنك روهظ نوج و تسا تبيغ بحاص

 هك تسا ىسكواو دنكىمن متس ىسك هب ىسك سب .دوش هداهن مدرم نايم تلادع

 ادن نامسازا ىدانم هك تسا ىسكواو «دشابن هياسوا ىاربو .دوش عمجوا ىارب نيمز

 شروهظو 'ءدشرهاظ ادخ تجح هك ديوش هاك :دنونش ىم نيمز لها همه هك دنكىم

 اب قح هك درب نامرف اروا دياب و دريكىم تروص ادخ هناخ راوج رد مارحلا دجسم رد

 .(وأ ىوريبو تسوا

 هقطنمو هموح هب صاصتخاو تسوا تموكح ورملق و تردق هضبق رد نيمز ىور هك تسا هيانك تالمج نيا ١.
 نيمز لها همه هك (نامز نآ لها فراعتم لئاسو زاريغ) تسا ىرترب قفازا ىدانم ىادصو درادن ىصوصخ هب

 وحس ىف

 ليتينلا



 18م4

 موس دلج .؛هبدن ىاعد حرش

 رْمَألا 1 111101 0 0ا00 0 10
 زويم دمك ةغاطاوارادخ ليدك تقاطا دباهدروا نانميا هك ناسك ىا 2: كتف

 هناكيو (دنربمغيب فيدرمه لامعاو قالخاو تافصرد هك) ار ناتدوخ زارما نابحاص

 .تسا كرابم دوجو نأ نامز نياردرما ىلو

 تياور ىراصنا هللادبع نبرباج زا "قودص نيدلا لامك زا لقن ىفاص ريسفت رد

 ربمغيبو ادخ ام هللالوسر اي متفك ادخ لوسر هب دش لزان هيآ نيا هك ىتقو :ديوك هدرك
 وت تعاطا هب نورقم ار نانأ تعاطا ادخ هك دنتسه ىناسك هجرمالاولوا اما ميتخانشار

 لوا ءنمزا سي ناناملسم ناياوشيبو دنتسه نم نانيشناج نانارباج ىا :دومرف ؟هدومن

 ىلع نب دمحمو «نيسحلا نب ىلعو ءنيسحو «نسح سبيس بلاط ىبا نب ىلع نانآ
 مالس ىديسرواراديد هب نوجو ىنيبىم ارواوترباج و .ءتسا فورعمرقاب هب تاروترد هك

 ,ىسوم نب ىلعو ءرفعج نب ىسومو دمحم نبرفعج قداص نآزا سي ءناسربوا هبارم

 و دمحم نم مانمه سبسو ؛ءىلع نب نسحو ,دمحم نب ىلعو ءىلع نب دمحمو

 نسح دنزرف ادخ ناكدنب نايم هللا ةيقبو نيمزرد ادخ تجح (مساقلاوبا) نم هينكمه
 نيمز برغو قرشوا تسد هب دنوادخ هك ىسك تسوا ءتسا [مالسلا مهيلع] ىلع نب

 داقتعا هب ىسكو ءدوشىم بياغ شناتسودو نايعيشرظنزا هك تسواو ءدنكىم حتفار

 ناحتما ناميارون هباروا لدادخ هك ىسكر كم دنامىمن مدق تباثوا ىياوشيبو تماما

 زا نايعيش ءوا تبيغ نامز رد ايآ هللالوسر اي متفك ديوكر باج .دشاب هدومن شيامزآو

 وارونزا نانآ هك تخيكنارب ىربمغيب هب ارم هكنآ هب مسق دومرف ؟دنوشىم دنمهرهب وا

 زا مدرم ندش دنمهرهب نوجمه شتبيغ هرود ردوا تيالو ماقمزاو دنوشىم دنمهرهب

 ىا ؛دننكى م هدافتسا دوش ىم ناهنيربا هدرب سبرد ديشروخ هك ىتقو ديشروخ ىيانشور
 نك نامتك ار نأ مهوت سي تساادخ ملع هنازخ رد هك تسا ىهلا رارسازارما نيارباج

 .دشاب هتشادار نآ تيلباقو تيلها هك ىسك ىاربركمرادبروتسمو

 .04 .ءاسنلا ١.

 لقن ١8/8 ص راحب 7” دلجم نومضم نيا هبو .قودصلا ةبتكم باج ”' هرامش 707” ص قودص نيدلا لامك .؟

 .ىعادلا ةدعزا



 (ربكالا دّيسلا كلوسر ٍدَّمحم هّدج ىلع لصو)

 ناربمغيب نيرتٌكرزب و رورسو تساوت هداتسرفووا دج هك دمحمرب تسروف دوردو)

 .( تسا

 امنيه اي حولا ىلع َوُلَصُي ُهَمكْيلَمَو هَل َنإ ١ هفيرش هيأ ليذ ىفاصريسفتردا

 ىا دنتسرفىم دورد مالساربمايبرب ًاققحموا ناكتشرفو ادخ)' (اميِلَسناوُمْلَسَوِهْيَلَع رَلَص

 .(ديهد مالس دياب هكروطنآو ديتسرفب تاولصو ارب مه امش دياهدروأ ناميا هك ىناسك

 لجوزع دنوادخ فرطزا ةالص :دومرف دندرك لاؤس هيأ نيا هرابرد اا قداص ترضحزا

 '.تسوا ىارب ناشياعد مدرم فرطزاو تسا نانآ هيكزت هكئالم فرطزاو تساوا تمحر

 15" دلجم راحب رد .تسوا لآ و ربمغييرب تاولص هبجاو لامعازا دعب لامعا لضفاو

 هديشويب شهانك هك دنك ىراك دناوتن هك ىسك» :دومرف هك هدش تياور الكل اضر ترضحزا

 ربمغيي لآوربمغيبرب تاولص دايز سب (دوش عفر شهانك هك دوش ثعابو) دوش هديزرمآو

 .(دوش ىم هانك شزرمآ قيفوت ثعابو) دربىم نيبزا ار ناهانك تاولص نيا هك دتسرفب

 ىلع ةالَصلا نازيملا ىف عضوي ام لقثأ» :دومرف هك هدش تياور 'راحب رد اضيا
 و) دوشىم هداهن لمع نازيم رد هك ىزيج نيرتنيكنس «هتيب لهأ ىلعو ُلَي دمحم

 رابخالا ىناعمزا هرامش 660 صرد تياور نيا (ةذعوا لآوربمغييرب تاولص تليضف) باب ع9 جراونالاراحب ."

 و دهدىم حيضوت ار نآ هناكهس دراوم تياور و تسا فاطعنا ىنعم هب تغل لصارد ةالص هملكو .هذش لقن

 .قودص ىلاماورابخالا نويعزا لقن 7١” ص و دلحم .ا/*ص 0

 .دانسالا برق زا لقن ”9 ص 15 دلجم .؟

1.16 



١ 
 يب ب أ أ اا تيمي ؟بصوسصس لى 3+ _ا_

 .تسوا تيب لهاو هيفي دّمحم رب تاولص (دنكىم نيكنس ار لمع نازيم

 زا ىسك ىتقو» :هدش تياور نينج اها قداص ترضح زا هعيشلا لئاسو باتكرد

 تجاح سيس دتسرفوا لآوربمغييرب تاولص ادتبا (دبلط ىتجاح و) دنك اعد امش

 ديامن متخ هِي دمحم لآو دمحمرب تاولص هبار دوخ ىاعد هاكنآو دبلط ار دوخ

 هك) اررخآو لوا ىاعد هك تسا نيازا شيب شششخبو مرك لجوزع دنوادخ هك اريز

 '.ديامن در ار طسو ىاعدو ديامن لوبق (تسا تاولص

 ادتبا «تسا ىتجاح ناحبس دنوادخ هباروت هك ىتقو» :ديامرفىم 7” 2١ هرامش ظعاوم و مكح باب هغالبلا جهن 1

 .«دنك درار ىركيدو دزاس اور ارود نآزا ىكي دوش هتساوخوازا تجاح



 (رغصالا)روسّلا دّيسلا هيبأ ىلع ل صو)

 .(تسا عاجشو روشحلس ديس هكوا كرزبردي الكب ىلعرب تسرف تمحرو)

 ىلع لص َمهللا» ديوكب و ديامن ركذ مه اروا لآ دياب مالساربمغيب رب تاولص رد

 نم لآرب و دتسرفب تاولص نمرب هك ىسك» :دومرف ادخ لوسر «دمحم لآو دّمحم

 دصناب تفاسم ات تشهب ىوب هك ىتروص رد دبايىمن ار تشهب ىوب دتسرفن تاولص

 '.«دسرى م ماشم هب هار لاس

 دوش ىم مولعم دنكن ركذ اروا لآ ءربمغيبرب تاولص رد سكره هكنيازا تسا هيانك

 بّلعم دورب ايندزاو دشابن تيالو هب دقتعم هك ىسكو درادنوا ايصوا تيالو هبرارقا

 .«درك دهاوخن مامشتسا ار تشهب ىوب دشاب منهج ران هب موكحم هك ىسكو تسا

 .ادخ لوسرزا شراوكرزب نارديزا ةِئرقاب دمحم ماما ترضحزا ىلامازا لقن 086 صراحب * ج١

 ١11



 (رشحملا ىف ءاوللا لماحو)

 .(تمايقرشحم رد تسا مجري هدنرادو)

 تاجن ىاوشيب ايندرد هك نانجمه تسوا تسد هب ناناملسم تاجن مجري ىنعي

 .دوب نانآ تداعسو

 هدزونو هماع قرط زا ثيدح هد دودح 507 باب ماصخلا ةيافك باتك رد - حرش

 نضرتصتخم ردو اول لاجل قينيزملا ربت هكا هي ددك رع لقت ةصاخو ا ثيداح
 :مينكىم لقن هماع قرط زا ار نأ ثيدح كي اج نياردامو دشابىم

 هك هدرك تياور اق بلاط ىبا نب ىلعزا دوخ دنس هب ىمزراوخ دمحا نب قفوم
 هكنآ لوا دومرف اطع نم هب هك مدومن تلأسم ادخ زازيج جني ىلع اي» :دومرف ادخ لوسر

 دزن ارم نوج هكنآ مود .دومرف اطع نم هب ىشاب نم ابوت مرادىمرب كاخ زارس هك ىتقو

 نم ىاول لماح و رادمجري اروت هكنأ موس .دومرف اطع نم هب ىشاب نمابوت دنروأ نازيم

 هب مجرب نآريزرد نادنمزوريبو ناراكتسر همهو تسا دنوادخ كرزب ىاول نآ هك دنادرك

 تماوت هك متساوخ دوخ راكدروريزا «مراهج .دومرف اطع نم هب دنورىم تشهب بناج

 وت هك متساوخ ادخزا هكنآ ءمجني «دومن اطع نم هبزاب ىنادرك باريسرثوك ضوح زاارم

 هك ىياهاطع نيا هبارادخو ءدرك اطع نم هب دنادرك تشهب ىوس هب نم تما دئاقار
 .«منكىم دمح هداهن تنم نمرب

4 



 (رثوكلارهن نم هئايلوأ قاسو)

 .(رثوكر هن زاادخ ىايلوا هدننك باريسو)

 ليفان ورانا طوس نقاتل يعير يعا هك قيما نانو اال اجب هاجم
 '.تسسا اول

 .«ءاوللا لماح و ضوحلا ىقاس هنا» باب 75١ ص 79 دلجم ١.
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 هب نمؤي مل نموركشوربص دقف هب نما نم ىذلا»
 'ارفخورتخ دقف

 :لجبو علاق فيح قامقل ةرودم ىف لاعت هللا 'لوق نم.ناتذوخاف قيقراعلا نأ نَظأ

 لكل ٍتاَيآَل كلذ يف َّنِإ ِهَتاَيأ ْنِم مُكَيرُمِل ِهَّللا ٍةَمه هكر ر كلا ىف رع ةكلذلا نا قاكلاو

 ردا ىإ مضاوادال جا ل يحتم كتل رسام رمش اذإَو روك اَبَص

 وهف هرتخ لاقي حبقأر تخلا و راّدغلا راّخلاروفكر اتخ ىلاعت ل 5-5 يرحبلا 0 ىف

 «روتخ لهاجلاو روفغ لقاعلا ثيدحلا هنمورصنو برضك لعفلاوروتخ وراّتخ

 :لاقي ردغلارتخلا .ةدعلا مهيلع طلسآلا دهعلاب موقرتخ ام (هيف)رتخ» :ةياهّتلا ىفو

 «ةغلابملل راّتخ ورتاخ وهف رتخيرتخ

 نم خسنتلا ضعب ىف ىنارتي امو ةحّحصملا ةطوطخملا خستلا ةرابع هانلقن ىذلا اذه

 شماه ىف  ىليجلا لاق مث نمو فيحصت و فيرحت وهف هانلقن امل ةفلاخملا تارابعلا

 امك ًأدّرجم لمعتسي ملف هلعف اما كالهلا ىلع فارشالا ىنعمبرطنخلا» هلّصحم ام :ةرابعلا

 ةملك نوكت نأ نكمي ورطخ نولوقي الو هسفنبرطاخ :نولوقي مهئاف ةغّللا بتك نمرهظي
 داري و عنم ىنعمب نوكيف ةمجعملا ءاظلاو ةلمهملا ءاحلابرظح نع ةفّرحمو ةفّحصمرطخ

 «ملعي هللاو ىلاعت هللا ةمحر نم هسفن عنم كلذ لعف نم ّنا هنم

 نيقيرفلا نيب ةرتاوتملا رابخألا ىنعملا اذه ىلع ٌلديو ىنعملا ىف لاكشا ال هانلقن ام ىلعف

 .سا .تسه ترابع نيارئازلا ةفحترد ١.

 ."١.نامقل .؟

 ليخلح



 لي

 ارفكورتخ دقف هب نمؤي مل نموركشوربص دقف هب نمآ نم ىذا

 :اهنم ًائيشركذنلف
 نع هدانساب ىفاكلا مالسلا هيلع اًيلع براح نم مكح باب ىف راحبلا نماث ىفف

 هنيب ًاملع ًاّيلع بصن لج ورع هللا نا :لاق مالسلا هيلعرفعج ىبأ نعراسي نب ليضفلا
 نس سو لاف اك هليع نمد ارقاك ناك نوكأ نمو اسوم ناك هقرغ ودل هاك نينو

 ةّئبلا لخد هتيالوب ءاج نمو ًاكرشم ناك ائيش هعم

 نم ىف ةياورلا نم عماوج و فتن هيف باب ىف ةجحلا بانك ىف ىفاكلا ىف دوجوموهو

 .'ةيالولا

 :مالسلا هيلع هتماما ىلع ةّلادلا رابخالا عماوج باب ”راحبلا عسات ىفو

 ديعس نب ىسوم نع هللادبع نب ىلع نع قربلا نع دعس نع ىبا - لامعألا باوث

 ّنا رفعجوبأ لاق :لاق لإ هللادبع ىبا نعرمع نب لّضفملا نع مساقلا نب هللادبع نع

 هعبت نف هريغ ملع هنيبو مهنيب سيل هقلخ نيبو هنيب أملع ًاّيلع لعج ىلاعتو كرابت هللا

 «ًأكرشم ناك هيف ٌكش نمو ًارفاك ناك هدحج نمو ًانمؤم ناك

 :بابلا اذه ىف ًأضياو

 دّمحم نع قاحسا نب ميهاربا نع نودمح نبرفظ نع لبش نب ىلع - خيشلا ىلاما
 هللا ّنا :لاق مالسلا هيلع هللادبع ىبا نع لّصضفملا نع ةعرز نع ّمصألا نع نيسحملا نب

 نمو ًانمؤم ناك هتيالوبّرقأ نف هريغ ملع مهنيب سيل هقلخ نيبو هنيب ًاملع ًاّيلع لعج

 هتيالوب ءاج نمو ًاكرشم ناك هعم بصن نمو ًالاض ناك هلهج نمو ًارفاك ناك اهدحج
 "راقلا لهو اهركنا نيواةتححلا لكخت

 ...ركذي دنسب ”ىلامالا ىفوهو

 نع ىرازفلا رفعج نب دّمحم نع لّصفملا ىبأ نع ةعامج - خيشلا ىلاما ًاضياو

 لن 52-7075-- 2

0 00-077 7 0 

 1١17/7578. ج ديدج باج .78/7/ةراحب .؟
 "5 5-5007 ا

 5481و 7٠١ ديدج باج .فجن باج ١١٠و 55 ص ١ ج ىلاما .ه



 الايتحالا

 موس دلج ءهبدن ىاعد حرش

 ميهيلع هئابأ نع قداّصلا نع لّضفملا نع ةعرز نع ىتثملا نب دّمحم نع باّشخلا
 هفرع نف هقلخ نيبو هنيب ًاملع ًاّيلع بصن لج وّرع هللا نا :هللا لوسر لاق :لاق مالَسلا

 ناك هريغ نيبو هنيب لدع نمو ًالاض ناك هلهج نم و ًارفاك ناك هركنأ نمو ًانمؤم ناك

 (ناتلا لفتح مقرا هدو اع نمو ةتنملا لشن هاك ور داع دون و اكريشف

 'صيخلت عم لامالا ىفوهو

 :رشعيداحلا سلجملا ىف خيشلا ىلاما ىفو

 ىرئاضغلا هللاديبع نب نيسحلا هللادبعوبا انربخأ :لاق هذي دلاولا ديعسلا خيشلا انثّدح»

 :لاق ىكلاملا دمحأ نب نيسحلا انثّدح :لاق مامه نبا انثّدح :لاق دّمحوبأ انربخأ :لاق

 انثّدح :لاق اّيركذ نب ىبحي بوَيأوبأ انئّدح :لاق نيطقي نب ديبع نب ىسيع نب دّمح انئّدح
 هللالوسر لاق :لاق مالّسلا هيلع هللادبعوبا انئّدح :لاق قّرلا دلاخ ىبا نبريثك نب دواد

 هيلع تكرت ام نمؤملا ىدبع نم ىبحتسأ ىنا الول :ٌلِج ورع هللا لاق :هلآو هيلع هللا ىلص
 عزجوه ناف هقزر ىف ةّلقو هتّوق ىف فعضب هتيلتبا ناميالا هل تلمكأ اذاو اهب ىراوتي ةقرخ

 ناك هعبت نف سال املع اّيلع تلعج دقو الأ ,ىتكئالم هب تيهابربص ناو هيلع تدعا
 !: فاني الأ هضفيي لو نننوم الا دق آل ةلادغ ناك هك نيمو ايذاق

 ةياورلا نم عماوج و فتن هيف باب ىف ةّجحلا باتك ىف ىفاكلا ىف يَ ىنيلكلا لاقو
 (8 ثيدحلا) ةيالولا ىف

 نفا نر. ناس نوب هللا دبع نع ءانشولا ندع ناقل نم لعج نتف وم ند يسمو

 نمو ًانمؤم ناك هلخد نف هللا هحتف باب ًاّيلع نا :لوقي 94!مرفعج ابا تعم :لاق ةزمح
 :ىلاعت هللا لاق نيذلا ةقبطلا ىف ناك هنم جرخي مو هيف لخدي مل نمو ًارفاك ناك هنم جرخ

 "«ةّيشملا مهيف ىل

 القا ايلع براح نم مكح باب ىف 'راحبلا نماث ىف يك ىسلجملا هلقنو

 .5/37 ص ديدج باج .فجن باج ٠١١ ص ؟ ج١
 .فجن باج 717 ص."
 . 571/١ ىفاك .122١ء/0 ديدج باج .ىدلج راهج باج 9*7 ص ١ ج لوقعلا ةأرم .”

 ءا0 هل . 0 »0 »#
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 ارفكورتخ دقف هب نمؤي رمل نموركشوربص دقف هب نمآ نم ىذلا»

 :«اعيمج هللا لبحب اومصتعا و» :ىلاعت هلوقريسفت ىف ليزنتلا دهاوش ىف ىناكسحملا لاقو
 انقر الاف نزع هي دولا نر شع انوا :لاق قودصلا هللا دنع نيد اقرقلاو

 ورمع نبزيزعلادبع نع لهس نب دّمحم ىنثدح :لاق ىدولجلا دمحا نب ىحي نبزيزعلادبع

 0 ل د نسحلا نع

 ىلع ةيالوب كسمتسملاف «ةّْيآلا ...اعيمج هللا لبحب اومصتعاو» :هّللا لاق قذلا هللا لش نبك

 .ناميالا نم ًاجراخ ا ناك هب كس نفف َنِبلاب كسمتسملا اللا بلاط ىبا نب

 نب ىلع نع هريسفت ىف ىعيبسلا حلاص نب نيسحلا نب دّمحمر كب ىبا نع هانربخاو

 نب ىبحي نع نيسح نب نسح نع نيسح نب دّمحم نبرفعج نع ىعناقملا ساّبعلا

 نمو ًانمؤم ناك هب كسمتسا نم لع ةيالو :هلوقو ءاوقرفت ال و :هلوق ىلا ءاوس هب نع
 '.«ناميالا نم جرخ هكرت

 :«ةّصاخ مكنم اوملظ نيذلا ٌنبيصت ال ةنتف اوقتاو» :ىلاعت هلوقريسفت ىف هيف ًاضيا لاقو

 نب دّمحم نب لضفلا نب دّمحم ديعسوبا انثدح دمحا نب مساقلا نب دّمحم ىنثدح»

 دلاخ نبا نع عقلا ديمسربا انتدعب تاه نا نب نمحلادبع اقدح قييورقلا ملاض

 بيسملا نب ديعس نع ةداتق نع ةورع ىبأ نب ديعس نع نامهط نب ميهاربا نعرمتالا
 ازئلغاو قا رتكق م اومللق قكاا يح صال َهَتَِّف اوُقَّتاَو » :تلزن امل :لاق سابع نبأ نع

 اًمأكف قافو دعب اذه ىدعقم ًايلع ملظ نم :ُيْيَي هللا لوسر لاق «'ِباَقِعْلا ُديِدَّم هَل َّن

 '.«ىلبق ءايبنالا ةّوبنو وبن دحج

 :نيعستلا و عبارلا بابلا ىف نيقيلا ىف سوواط نبا ديسلا لاقو

 نب دّمحم نيدلا بجتنم بقلملا ةياورب ىراصنالا هللادبع نبرباج نع هركذن اميف»

 ىلع هفيسراوب و نيقفانملا ةنحم و نينمؤملاريما ا ىلع انالومل هتيمستب ىزارلا ملسم ىب
 ءالما نوثالثلا و ىداحلا ثيدحلا :هظفل اذه ام لاقف نيثكانلا و نيقراملا و نيطساقلا

 دع للا ةعقرب: نيدراك قزارلا هلسم ىآ نيدعحم نيذلا نجتتم ءانالا عيشلا ندب

 ١. ص 1١و١"1.

 ". .7؟6 ؛لافنألا

 ٠١8. ص ليزنتلا دهاوش .'"
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 و كاذ :لاقف اه ىلع نع ىراصنالا هللادبع نبرباج لئس :لاق هنا ةِقايرقابلا لع نب

 هتعمس نيقراملا و نيثكانلا و نيطساقلا ىلع هفيس راوب و نيقفانملا ةنحم و نينمؤملاريما هللا

 '.«رفك دقف ىبا نمرشبلاريخ ىدعب ىلع :اتّمصف آلا و نيتاه ىنذاب هِي هللا لوسر نم
 ىلع ميلستلا نم ُةْْيَي ىنلا هبرما ام باب ىف 'راحبلا عسات ىف ه# ىسلجملا هلقنو

 .نينمؤملا ةرماب ايظا ىلع
 :هّصن ام 34! ىلع مامالا لئاضف ىف ”هبقانم ىف ليئربج نب ناذاش لاقو

 ىراصنالا هللادبع نبرياج لئس :لاق هّنا لك رقابلا لع نب دّمح ىلا هعفري دانسالابو»

 راوب و نيقفانملا ىزخم و نينمؤملاريما هّللاو كلذ :لاق مالسلا هيلع بلاط ىبا نب ىلع نع
 كي هللا لوسر ىنذاب تعمس دقلو نيقراملاو نيثكانلا و نيطساقلا ىلع هللا فيسو نيرفاكلا

 «رفك دقف هيف كش نفرشبلاريخ ىدعب ىلع :لوقي
 نع (”27 ص) ىبنلا دعب قلخلاريخ هّنا باب ىف 'راحبلا عسات ىف لي ىسلجملا هلقنو

 لير نونا ذا لاف ويب اعتمالا نضل [كانفلا

 :”نيعبسلا و ىناثلا سلجملا ىف هيلاما ىف قودصلا لاقو

 انثدح :لاق راطعلا ىحي نب دّمحم انثدح :لاق لي هيوليجام ىلع نب دّمحم انثدح»

 نع لضفلا نب هللادبع نع ديز نب نيسحلا نب دّمحم انثدح :لاق ىفوكلا دّمحم نبرفعج
 ةليل هِي هللا لوسر لاق :لاق مالَّسلا مهيلع هئابآ نع هيبا نع دّمحم نبرفعج قداصلا

 ّنا :لاقف ىّتر كيبل :تلقف دّمحم اي :لاقف هلالج لج ير ىنملك ءامسلا ىلا ىب ىرسا
 ىناصع هاصع نمو ىنعاطا هعاطا نم ىتعاط لها ماماو قلخ ىلع كدعب ىتجح ًايلع
 .«كدعب هب نودتهب كنمال ًاملع هبصناف

 .ىلامالا نع ىلع ةماما ىلع ةلادلا رابخالا عماوج باب ىف 'راحبلا عسات ىف هِي ىسلجملا هلقنو

 ١ ص ديدج باج .فجن باج 77” ص نيقيلا 77١.
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 (رفك ورتخ دقف هب نمؤي مل نموركشوربص دقف هب نمأ نم ىذلا»

 :القا هبقانم عماوج باب ىف راحبلا عسات ىف

 ىلع ُةْيَي هللا لوسر نعرباج نع رابخالا سودرف ىف ىمليدلا هيوريش نبا ىورو»

 «رفك دقف ىبأ نم :ةياور ىف ورفك دقف هيف كش نفرشبلاريخ
 ':نيعبرألا و عباسلا سلجملا ىف هيلاما ىف قودصلا لاقو

 :لاق باطنخلا نب ةملس انثدح :لاق هللادبع نب دعس انثدح :لاق 4 هني ىبأ انثدح»

 قداصلا نع هيبا نعريثك نب نمحّرلادبع نع قارولا مينست نب دّمحرهاطوبأ انثدح
 رشاعم :هباحضال موي تاذ ُةْيِيَي هللا لوسر لاق :لاق ذئب هئابأ نع هيبا نع دّمحم نبرفعج

 و مكّيلووهف هب ءادتقالاو بلاط ىبأ نب لع ةيالوب مكرمأي هلالج لج هللا نا باحصا

 ًاّيلع لعج هلالج ّلج هللا نا ءاوّلضتف هوقرافت الو اورفكتف هوفلاخت ال ىدعب نم مكماما
 هلالج لج هللا نا ءًاقفانم ناك هضغبأ نمو ًانمؤم ناك هّبحأ نفف قافنلاو ناميالا نيب ًاملع
 ىلهأ ىف ىتفيلخو ىملع ةبييعو ىرس عضوم وهف ىدعب ىدهلارانمو ضو ادلغ لعج

 «ىتَما نم هيملاظ وكشا هللا ىلا

 "نيرشعلا و ثلاثلا بابلا ىف مارملا ةياغ ىف ىنارحبلا هلقنو

 نسحلا نب نيسح لا نب نسحلا نع' ىنطصملا ةراشب ىف ىربطلا نيدلا دامع هلقنو

 نب دّمحم هّمع نع نيسحلا نب نسحلا هيبا نع نسحلا نب دمحم هّمع نع هيوباب نب

 .هلثم هيبا نع نيسحلا نب ىلع
 م .دسعلا و نيالا سلشلا ف.هلاما قانا: قودتفلا لاق

 تارف نب ميهاربا نب تارف انثدح :لاق ىمشاطلا ديعس نب دّمحم نب نسحلا انثدح»

 قداصلا نع ىمثاحلا لضفلا نب هللادبع انثدح :لاقريهظ نب دّمح انثّدح :لاق ىفوكلا

 لضفا مخ ريدغ موي هِي هللا لوسر لاق :لاق 854 هئابأ نع هيبا نع دمحم نبرفعج

 بلاط ىبا نب لع ىخا بصنب هيف هركذ ىلاعت هللا ىنرما ىذلا مويلاوهو ىتما دايعا
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 868ع

 موس دلج ءهبدن ىاعد حرش

 ىتَما ىلع ّمتاو نيدلا هيف هللا لمكا ىذّلا مويلاوهو ىدعب نم هب نودتهي ىتمال ًاملع
 ىلع نم اناو ىتم ًايلع نا سانلارشاعم :لاق مث ًانيد مالسالا مه ىضر وو ةمعنلا هيف
 وهو ىتّئس نم هيف اوفلتخا ام مهل نّيبي ىدعب قلخلا ماماوهو ىتنيط نم قلخ لع

 ءاسن ةدّيس جوزو نيّيصولاريخ و نينمؤملا بوسعي و نيلّجحملاّرغلا دئاق و نيئمؤملاريما

 اًيلع ضغبا نمو هتببحا اّيلع ّبحا نم سانلارشاعم .نيّيدهملا ةّمتالاوبا و نيملاعلا

 ىلاو نمو هتوفج ًاّيلع افج نمو هتعطق ًاّيلع عطق نمو هتلصو أَيلع لصو نمو هتضغبا

 بلاط ىبا نب ّىلعو ةمكحلا ةنيدم انا سانلارشاعم .هتيداع ًاّيلع ىداع نمو هتيلاو ًاّيلع

 .ًايلع ضغبي و ىنّبحي هّنا معز نم بذكو ؛بابلا لبق نم ّآلا ةنيدملا قتؤت نلو اهباب
 ًاملع ًاّيلع تبصن ام ةّيربلا عيمج ىلع ىنافطصاو ةّبنلاب ىنثعب ىذلا و سانلارشاعم

 .«هتكئالم ىلع هتيالو بجواو هتاوامح ىف همساب هللا هون ّبح ضزالا ىف ىتُمال

 عجارف دايعالا ثيداحا ىفرابخالا هذهريظنررم دق :تلق

 مالّسلا كؤرقي لجوزع هللا نا دّمح اي» :ُيِقَي هللا لوسرل ةلّصفملا ةيريدغلا ةبطخلا ىفو

 صيح هنع الو هنم دبال ام ىلع كمدقتسم اناو كتدمو كلجا انددق هنا :كل لوقيو

 نم ءايبنالا مولع ثاريمو ملعلا نم كدنع ام ىلا دمعاو كتيصو مّدقو كدهع دهعاف

 و كّيصو ىلا اهملسف للا ءايبنالا تايآ نم كدنع ام عيمجو توباتلاو حالسلاو كلبق

 ىلا) املع سانلل هقاف بلاط ىبا نب ىلع قلخ ىلع ةغلابلا تجح كدعب نم كتفيلخ
 نميز ارفاك ناك هركنا نمو انمؤه ناك ةفرع نم قلخ نيبو. نكن املع هقلعج (لاقاوا

 راقلا لغتي هادف نقل ىو ةنملا لغو عقالوب قفل ىشو اكرم ناك ةفعيم كرنتا

 .«(ةبطخلا) ةعيبلا مهيلع ذخو أملع ًاّيلع دّمح اي مقاف

 (هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق) هتفك بقانم رد فشك

 لوسر هك تسيورم ناميلا نب ةفيذح زا تادوم و ءادعسلا ةيادهو فياحص رد

 رفك دقف ىبأ نم ىدعب رشبلا ريخ ىلع» :تفك
 هللا ىضر سابع نبازا تاّدومو هقرحم قعاوصو ىنطقراد ...رد تساجنأردزينو

 :هك تسيورم امهنع



 لايتحاا 4

 ارفكورتخ دقف هب نمؤي مل نموركشوربص دقف هب نمأ نم ىذلا»

 ارفاك ناك هنم جرخ نمو ًانمؤم ناك هيف لخد نم ةطح باب ىلع
 رطضم وا فوطب نامياو رفك 202تسا باب ايلوا ناطلس تاذ
 رفاك دوب نأ زا جراخ هكناو نمؤؤم دوب ورد لخاد هك ره

 :'نيفص باتك ىف محازم نبرصن لاقو

 ركب نم خيش نع ,فوع نب مقزالا نب سنوي ىنثدح .ىدوعسملا نمّرلادبع وبا»
 :لاتق لقاوروت

 لاقف حمر سأر ىف ءادوس ةصيمخ ةقش صاعلا نب ورمع عفرف نيّمصب ىلع عم انك
 نوردت له :لاقف ًايلع غلب ىّتح كلذك اولازي ملف َُْْي هللا لوسر هل هدقع ءاول اذه :سان
 ةقشلا هذه هِي هللا لوسر هل جرخا صاعلا نب ورمع هللا ودع ّنا - ؟ءاوللا اذهرما ام

 لتاقتال نا اهيف :لاق - ؟ هللا لوسر اي اهيف امو :ورمع لاقف «؟اهيف امب اهذخأي نم» :لاقف

 مويلا هب لتاق و نيكرشملا نم هبّرق هللاو دقف اهذخأف رفاك نم هبزرقتالو ءًاملسم هب

 اًملفرفكلا اوّرساو اوملستسا نكلو اوملسا ام ةمسنلا ءربو ةّبحلا قلف ىذلاو .نيملسملا

 .ةالصلا اوعدي مل مهتا آلا ءاّنم مهتوادع ىلا اوعجر ًاناوعا اودجو

 نيفص لاتق ناك ال :لاق تباث ىبا نب بيبح نع هايس نيزيزعلادبع ىنربخأ ءرصن

 اذاف ءاوملسي ىّتح ساّنلا اولتاق» :ُيكَي هللا لوسر لقي ملا ناظقيلا ابا اي :راّمعل لجر لاق

 اوملستسا نكلو اوملسا ام هّللاو نكل و ىلب :لاق - ؟مهاوماو مهءامد ىّبم اومصع اوملسا

 .ًاناوعا هيلع اودجو ىّتحرفكلا اوّرساو
 نب دّمح لاق :لاق ىروّتلا رذنم ىنثدح :تباث ىبا نب بيبح لاقزيزعلادبع ءرصن

 اوملستسا بئاتك ةيدوالا المو هلفسا نمو ىداولا ىلعأ نم هللا لوسر مهاتأ امل :ةيفنحلا

 .ًاناوعا اودجو قىّتح

 ملسا ام هللا و :رساي نب رامع لاق :لاق ىروثلا رذنم نع ةفيلخ نبرطف نع ءرصن

 «اناوعا هيلع اودجو ىّتحرفكلا اوّرساو اوملستسا نكلو موقلا

 ىبا نبا نع 3 ًايلع براح نم مكح باب ىف 'راحبلا نماث ىف هلل ىسلجملا اهلقنو

 .رصم باج 55١ ص ١.
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 لحلول

 موس دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 :هدعب ًالئاق ةغالبلا جهم حرش ىف ديدحلا

 :لاق ءاَوَّنلا ريثك نع دوسالا ىبا نب حلاص نع :ةئطاخلا ةبوت لاطبا ىف ةيفاكلا»

 نوكي ناك أذا :لاق - ؟نونمؤم مهو مهلتقأ 38 نينمؤملاريما براحم نعرفعج ابا تلأس

 .اذه ىلغب نم لضا هللاو

 كاَشلا :لاق ذه هيبا نع دمحم نبرفعج نع دورابجلا ىلا نع ىبحي نب دّمحم نعو

 .ُْيَيَي هللا لوسر برح ىف كاشلاك ها ىلع برح ىف

 نب هللادبع تلأس :لاق دوسالا ىبا نب ديسأ هيخأ نع دوسالا ىبا نب حلاص نعو

 ال و ال :لاق - ؟نونمؤم لآلض :تلقف لآلض :لاقف الكا نينمؤملاريمأ ىبراحم نع نسحلا

 ةئيبخلا ةئجرملا لوق اذه انا ةمارك

 ىبا نع ءاطع نب هللادبع نع كلاموبا انثدح :لاق ىدوعسملا بيلك نب فسوي نعو
 نينمؤملاريما اي :لجر لاقف لمجلا لها نعل :ِاِظا ىلع لاق :لاق ايا ىلع نب دّمحمرفعج

 الع ناول :رفعجوبأ لاق مث .نمؤم مهيف ناك ام كليو :إ لاقف ًانمؤم مهنم ناك نملا
 .هيدي نيب رام ىلا هديب ىمواو اذه ىرام نم ىدنع اًرش ناكل ادحاو انمؤم لتق

 برح ىف كاشلا :لاق ىراصنالا هللادبع نبرباج نع ةّيطع نعرذنملا نب دايز نعو

 .ُهيَيَو هللا لوسر برح ىف كاشلاك ىلع

 نم ىنثدح :لاق ىرصبلا نسحلا نع رانيد نب نيسحلا نع مقرا نب سنوي نعو

 :لاقف لجر ىلع لبقا اومزهنا دق سانلا ىأر و مهَسلا هباصا ثيح لمجلا موي ةحلط عمس

 .ًاراقك هلا انموي ةتقب انارا ام

 لمجلا مويريبّرلا لاق :لاق ىسيع نبركب نع ىبا ىنثّدح :لاقرمع نب ميهاربا نعو
 .ًارافك آلا انموي ةيقب انارا ام :هل ىلومل

 نب نمحرلادبع تنب ميكح ّما نع هيبا نعريطم نب ىسوم نع مالس نب بعصم نعو

 لَ هللا لوسر عم تيبلا ىف كنفدن هاتما اي :اه تلق توملا ةشئاعب لزن امل :لاقركب ىبأ
 عم ىنوئفدا ؟ترس ثيح نوملعت الا ال :تلاق اهسفنل هرخّدتربق عضوم هيف ناك دقو
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 ارفكورتخ دقف هب نمؤي مل نموركشوربص دقف هب نمأ نم ىذا

 ىونفدا :تلاق اها ةشئاع نع مزاح ىبا نب سيق نعدلاخ ىبأ نب ليعاما نعو
 .«أثدح هدعب تثدحأ دق ّناف َىتلا جاوزا عم

 لاوقا لقنو هيفلاخم و ذا ىلع ىبراحت مكح نايب ىف هي ىسلجملا ضاخ دق :لوقأ
 عجاريلف دارا نمف كلذ ىف ءاملعلا

 ٌنبيصت ال ةنتف اوقتا و» :ىلاعت هلوق ريسفت ىف ليزنتلا دهاوش ىف ىناكسحلا لاقو
 :«ةصاخ مكنم اوملظ نيذلا

 انربخا «ةملس نب ميهاربا نب دمحم انربخا ءىلع نب نسحلا نب نمحرلادبع انربخا»

 رانيد نب نسحلا ىبا نع نيسحلا نب دّمحم نبرمع نع ناميلس نب هللادبع نب دّمح

 اوُملَظ َنيِذلا َنَبيِصُئآل َهَنَتِف اوُقَناَو » :ةْيآلا هذه أرق هّنا ماوعلا نبريبزلا نع نسحلا نع
 هلا انيف تلزن ةّيآلا هذه نا ترعش ام :لاقف «ِباَقِعْلاُديِدَك هلا نأ اُمَلعاَوَدَّصاَم ّمُكْنِم

 .ًايلع هتبراحم ىف لمجلا موي ىنعي .مويلا

 نيب ريهاربأ انثدح ىومتللا هنعا ني هللادبع انفدح قسلا دعا يللا دبع ققدع

 دواد نع ةباهشوبا سنوي نب دمحا ىنربخا ىثكلا ديمح نب دّمحم انربخا ىسبعلا ميزح
 «... َةَئَتِفاوُقّتاَو » :ًأرق مث اطل فلخت نم ىردن امو ةنتف انرذح :لاقريبزلا نأ نسحلا نع

 .ربصن ال نكل ورصبن انا كحيو :لاقف - ؟مكل اف هللا ناحبس :مهضعب لاقف

 نق هلا نيد ا دبع اننا يسئادتلا كيلا يكونا و قتلا د ديه وبا قدح

 ناليغ انثدح ديعس نب دادس انثدح مشاه ىنب ىلوم ديعسوبا انثئدح ىبأ ىنثدح لبنح

 متئج ّمث لتق ىتح ةفيلخلا متعّيض هللادبعاب اي :ريبزلل انلق :لاق فرطم نعريرج نب

 اوقتاو» :رمع وركب ىباو هللا لوسر دهع ىلع اهانأرق انا :ريبزلا لاقف - ؟همدب نوبلطت

 انم تعقو ىتح اهلها انا بسحن نكن ملو «ةصاخ مكنم اوملظ نيذلا َنبيصتال هتنتف

 '.«قيتعلا ىف هلثمو .تعقو ثيح

 ١. ؛لافنألا 70.
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 :خسنلا ضعب ىفو

 ورفظ دقف هب نمأ نم ىذلارشبلارئاس ىلعريمالاو)

 (رفك ورطخ دقف هب نمؤي مل نم

 هك ىسكو تسازوريب اققحم دروأ نامياودب سكره هك تسارشبرياسربريماو)

 .(دزرورفكو دتفارطخ هباققحم درواين نامياودب
 و دراد ترضح نأ هب صاصتخا نينمؤملاريما بقل هك ميتفك نيارب قباس - حرش

 هّبح نإو هضغبو هّبح» باب راحب 4 دلجم رد .ميدرك لقن مهار نأ تاياور زا ىضعب

 هب اجنيارد امو هدرك لقن هصاخو هماعزا ىرايسب تاياور ''قافنورفك هضغبو ناميا

 ' .مينكىم افتكا هدش لقن ىسراف ناملسزا هك نأ تياور كيركذ

 هب ىلع اي» :دومرف هكنآ ات دناوخ هبطخ هفرعزوررد ادخ لوسر ديوك ىسراف ناملس

 صتخم :دومرفو تفرك اروا تسد ُةيَيَي ترضح نآو تفرربمغيب دزن ىلع «ىآ نم دزن

 تعاطاو هتشاد تسود اروت هك تسا ىسك ديعسو تداعس قحو تداعس لامك هب

 هك تسا ىسك تواقش قحو ىتخبدبو تواقش لامك هب تخبدبو ءنمزا دعب ديامن
 .«ديامن ىنمشدوتابو دربناروت نامرف

 لوسرزا هشياعزا هيطعزا لئاوىبازا سودرف باتك رد هيوريش نباو لبنح دمحاو

 "اركش دقف ىضر نمو ءرفك دقف ىبأ نم ,رشبلار يخ ٌئيلع» :دومرف هك هدرك تياور هِي ادخ

 وركش ديامن لوبق هك ىسكو ؛هدرك نارفك دنكن لوبق هك ىسك تسارشب نيرتهب ىلع

 .هدومن ىنادردق

 7١١. ص 79 دلجم ١.

 .ديفم ىلامازا لقن ؟858 ص 4 دلجم .506 ص .4ج .؟

 شمعازا لئاضفرد دمحاو سودرفرد ىمليدو تيالو رد ىربطو .دهاجم نبا :بقانمزا 7 ص راحب ؟م8دلحم .“

 .هشياعزا لئاوىبازا
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 نيمايملا اهلجن ىلعو هيخأ ىلعو هيلع هللا ىلص)
 نيف ءادحأ در نوهت فعلا مورقلا

 تمحرو هتسجخ ناكدنخرف هكود نآ لسنربو (ىلع) شردارب ووارب ادخ تمحر)

 .(تسارارقرب نابات هامو ناشخرد ديشروخ هك ىمادام داب ناشيارب

 هك نانآ دشاب هتشاد هماداادخ نادرمرب ادخ تمحر هك تسا هتسياش ىرآ - حرش

 .دنشابىم هتسياشو حلاص لاعفاو لامعاو هديمح تافصو هديدنسب قالخا ىاراد

 رشب دارفاو هعماج تداعس هاررد هتسويبو دنتسهرشب ىتخب كينو تداعس ىوكلاو

 .دنتقلخ ملاعرسارس هكلبرشب تقلخ ىئاغ تلعورشب زارفارس جاتو دنشاب ىم اشوك

 .دش نايب اقباسربمغيب اب لها ىلع ىرداربو تّوخا هرابردو

 الملا



 تنب ءارهزلا ةمطاف ىربكلا ةقيّدصلا هتّدج ىلعو)
 (ىفطصملا دّمحم

 .(داب ُةْيِيَي ىطصم دمحم رتخد ارهز همطاف ىربك هقيدص وا هّدجرب قح تمر و)

 ىتبسانم هب هك تسا ىفلتخم ىاهمان اهيلع هللا مالس همطاف ىارب هتبلا - حرش

 مهد دلجم ردو .ميتفكًاقباس هكنانجمه ...و ءارهز ؛هرهاط ءهقيدص دننام هدش هتفك

 لقن ىتاياور ناونع «اهلاوحا ضعبو اهبقانم» بابو «اهئامسا» باب مان هب ىباب راحب
 هك هدرك لقن (اهيلع هللا مالس) همطاف دِلوم باتكر د هيوباب نبازا هلمج نآزا هك هدش

 دراداروا لئاضفزا ىتليضفزا ىكاح ىمساو مانرهو تسا مان تسيب دودح وا ىارب

 '.«تسا ارهز ءهقيدص .همطاف هلمج نآزا هك

 هب نآزا هك ىباستكا و ىباستنا تسا عون ود مالسلا اهيلع ارهز ترضح لئاضف

 اديب نداد تبسنو باستنا تهج هب هك ىباستنا تليضف «دوشىمريبعت مه ىتاذ

 رئاس و نينسح ردامو نينمؤملاريما مامارسمهو مالسا ربمغيب رتخد نوج دوش ىم
 لماوع هليسو هب هك ىباستكا تليضف اماو تسا (نيعمجا مهيلع هللا تاولص) همئا

 دوخ دوجو رد هك تسا هلضاف تاكلم و اياجس نامه ديأىم تسد هب فلتخم

 و هدمآر يهطت هيآرد هك تسا نامهوا لئاضف هنوك نيا عماجو تسوا ىتاذو صخش

 هكر | بلكت ذك لك كلنلا لك ليفت فك تا هنت اك وة دن اول ب
 .تسا تيب لها نيارد لخاد مه ارهز همطاف ترضح هصاخو هماع نيرسفم قافتا هب

 .بقانمزا لقن 8« ص 7 دلجم ١.

 لاح
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 (ىنطصملا دّمحم تنب ءارهزلا ةمطاف ىربكلا ةقيّدصلا هتّدج ىلعو)

 :دومرف هك دنكى م لقن عبي ادخربمغيب زا سابع نبازا ىتياور 'راحب مهد دلجم رد

 رونو نم نت هرابواو .تسا نيرخآو نيلوازا نايملاع نانز رورسوا همطاف مرتخداماو»

 «تسا سنا هيروح واو تسا نم ناجو حور دننامهو تسا نم لد هويمو نم مشج

 نامسآ ناكتشرف ىارب شرون دزيخرب شراكدرورب لباقم رد تدابع بارحم رد نوجو

 شناكتشرف هب لجوزع ىادخ و دراد شبات نيمز نينكاس ىارب ناكراتس رون دننامه

 نم لباقم رد هك ديزادنارظن منازينك رورس همطاف نمزينك هب نم ناككتشرف ىا :ديوكىم

 تدابع هب شلدو بلق روضح ابو دزرل ىم شندب ىاضعا نم سرتزاو هتساوخ اي هب

 .«(تسا هدروأ قىور نم

 .قودص ىلامازا لقن ١17١ ص *؟7 دلجم .64ص ١.



 (ةرربلا هئابأ نم تيفطصا نم ىلعو)

 و دورد زا هتشذك هك شراكوكين ناردي زا ىديزكربوت هك نانآرب (تمحر زين)و)

 تمحر مهار نانآ همه مهدزاي ات مراهج مامازا دوش ىم ىهتنم ودب هكر كيد دادجاو

 .(دنتسهوت صاخ تمحر هتسياش هك تسرف

 لحال



 رفوأورثكاو موداو ّمتاو لمكاو لضفا هيلعو)

 (كقلع

 ناكديزكربزا كيرهرب هكرتنوزفاورتشيبورتىمئادورتمامتورتلماكورتهبواربو)

 .(تسرف ىتمحرو دورد ىدرك اطع ىتمحر تقلخ ناكينو

 ىنادردق تياهن ىهلا ججحزا هدناميقاب تجحزا هك تسا هتسياش هتبلا - حرش

 و ايلوازاركيد ام هك مينك راختفاو تاهابم نامدوخ نامزو هرودردوا دوجو هبو دوش

 نادنمقالع امركاو «مياهداد تسدزاار همهو ميرادن ار ىسك وازاريغ قح ىايصوا

 ىايلواراكداي هناككيو ىهلا تجح ورصع ىلو نيازا ءتراهطو تمصع نادناخ هب

 ركرز رز ردق ىرأ ءام ىدنمقالعو ناميا نآ تفر اجك سي مينكن ىنادردقو شياتس قح

 . ىرهوكر هوك ردق «دنادب
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 ةياهن الو .اهددعل ةياغال ًةالص هيلع لصو)
 اهدنا د افنأال واه ذنمل

 و نامزو اهتناىب سشاوهزادناو دح ىب شرامش هك ىتمحروارب تسرف تمحرو)

 اريز ءملاع ضارقنا ات مئادو هتسويب دشاب ىتمحر هكنآ هصالخ .دشاب نايايىب شتدم

 ريكارف لدعو طسق نآ ىاج هبو هتشادربرشب نايمزاروجو ملظ شروهظو دوجو هب

 مه ناهج نافعضتسم .هدوب ادخ ىايلواو ايبنا همه ىوزرأو لامآ نامه هك) «(دوش

 .(دنراوديما نادب

80. 



 (لطابلا هب ضحدأو .قحلا هب مقأو ّمهللا)
 .(نادرك دوبان و وح ار لطاب و رادب ايرب ار قح نيد وا دوجو هطساو هب ايادخ راب)

 هبلغ دشابىم ترخآو ايند تداعس ثعاب هك اههتساوخو جئاوح نيرتالاب - حرش

 و هجوت اب دياب سي ءتسا نآ لها كالهو لطاب ندش دوبان ووحمو نآ جاور و نيد لها

 ّقَحلا َّقِحُيِل » هفيرش هيآ قادصمرتدوز هجره هك تساوخ لاعتم دنوادخزا بلق روضح
 .دزاس رهاظ ترضح نآروهظ هب ( « الا اميَيَو

 و» :دومرف هك هدرك لقن ىتياور ٍةئاءرقاب دمحم مامازا هيأ نيا ليذرد ناهربريسفترد

 ىتقو ار دمحم لآ قح دنك ققحمو تباث ىنعي «ٌقحلا ٌقحيل» :دومرف هك ادخ نخس اما
 مئاق هك ىتقو ىنعي «لطابلا لطبيو» :دومرف هك ادخ نخس اماو ءدنكىم مايق مئاق هك

 .(نآ لماك قادصمو هيآ ليوأت) تسا نياو ءدنكىم دوبان ار هيما ىنب لطاب درك مايق

 ١. .لافنألا 8.

 /ا١



 (كءادعأ هب للذأو كءايلوا هب لدأو)

 .(نادرك ليلذ و راوخ ار تنانمشد و بلاغ و مكاح ار تناتسود وا هليسو هبو)

 تكورب هب دنوادخ هك دش نايب «ءادعالا لذمو ءايلوالاّرعم نيأ» هلمج رد - حرش

 مدرم هانيو اجلم تسواو .دنكىم مهارفار شنانمشد تلذو شناتسود تزعواروهظ

 .ىتخب كينو تداعس هب نديسرو ىراتفركو الب عفر رد

 ةارابشالا نويعز 1+: ةلِسَولا هبل اوُقَتناَو بن ةكرامةبا نيآ لي ىفاضريسترد

 عاطأ دقف مهعاطأ نَم 2+ نيسحلا دِلُو نم ةمئالا» :دومرف هك هدرك لقن ُلِيَي مركاربمغيب

 لسنزا ناماما هك ؛هّللا ىلا ةليسولاو ىقثولا ةورعلا مه ءهللا ىصع دقف مهاصع نّمو هللا

 ىنامرفان هك ىسكو هدرب نامرف ار ادخ درب نامرف ار نانأ هك ىسك دنتسه الب نيسح
 .دنشابىم ادخ هب برقت هليسوو مكحم هريكتسد نانآ :هدرك ادخ ىنامرفان ديامن

 رما بحاص نوج» :دومرف هك هدرك تياور اللا ىركسع مامازا بقاثلا مجن باتكرد

 روضح ردات شرع قدارس رد دندرب ار دولوم نآ هك دركر ومأم ار هتشرف ود ادخ دش دلوتم
 وت هليسو هبو منكىم اطعوت هليسو هب ءابحرم :دومرفوا هب دنوادخو داتسيا ادخ برق

 .«منكىم باذعوت هليسو هبو مزرمأىم

 :دومرف هكنآ ات هدرك لقن ىتياور له نيدباعلا نيز داجس ترضحزا 'راحب  دلجمرد

 امشام هليسو هبو ,دهدىم نايايام هليسو هبو هدرك حاتتفا ار نيد دنوادخ ام هليسو هب»

 .«... داتسرفورف نامسازا ار ناراب تارطق ام هليسو هبو «دومن ماعطا نيمز ندييورزا ار

 .0"7 .ةدئاملا ١.

 :تشلك تابافز هنوك نيا حيضوتو .ميهاربا نب تارفريسفتزا لقن 7١7 ص ديدج 71 دلجم .ءمص .؟
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 ةقفارم ىلإ ىّدؤت ةلصُو هنيبو اننيب رّمهللا لصو)
 (هفلس

 ناينيشيب تقافر هبارام هك ىلاصتا هب هد دنويبو لاصتا ارواو ام نايم ايادخ راب)

 .(دناسرب (شناردب)

 نم ءادهشلا ةقفارمو» هلمج نايب رد اقبانضو .دياآىم تسد هي ىوبن بادآو نئسو

 ميتفك «ةيالا - نيذلا عم كنئئلواف لوستلاو هللا عطي نمو» هفيرش هيآركذو «كئاصلخ

 ورك رف ناكين اب ىنيشنمهو تقافر ثعاب لوسرو ادخ تعاط هك

 كاله ميب تسوترجهزا ممدره هنركو درادىم هدنز وت لاصو ديما ارم

 ل



 (مهلظ ف ثكعتو مهزحجحمت ذخاي نمم انلعجاو»

 :نيرحبلا عمجم ىف ىحيرطلا لاق
 وربكألا قيّدَصلا هتاف ًاّيلع ىنعي عزنألا اذه ةزجحب اوذخ ُهْيِقي هللالوسر ثيدح ىف

 دقعم ءاّرلابو ميلا ناكساو ءاحلا ّمضب ةزجحلا .لطابلاو ّقحلا نيب قّرفي مظعألا قورافلا

 ةزجح اب ذخألاريعتسا فرغو ةفرغ لثمزجح عمجلاو ةرواجملل ةزجح رازالل ليق مثرازالا
 داه ةزجحيب ذخا دبع هللا محر :هلثمو هب اومصتعاو اوكَسَت ىنعي ماصتغعالاو كّسمَتلل

 ةجاحلا ىلا ءاميا هيفو هب ءادتقالاو هدصق موزلو ىداطلا ىدهل ةزجح لا ظفل راعتسا ءاجنف

 تمصتعا ىا نمحرلا ةزجحب تذخأ دق محترلا نا :ربخلا ىفو هللا ليبس كولس ىف َخيشلا ىلا

 .(ةجاحلا عضوم ىبهتنا) ةكّتلا اهيف ىتَلا ليوارسلا ةزجحو ةريجتسم هيلا تأجتلاو هب
 :ةغالبلا ساسأ ىف ئرشختلا لاقو

 و هيلع هللا ىلص ىتتلا ّنا :هنع هللا ىضر ىلع ىورو هبرهظتسا نالف ةزجحب ذخأو

 كدلو ذخأو ,ىققزجحب تنأ تذخأو هللا ةزجحب تذخأ ةمايقلا موي ناك اذا :هل لاق مّلس

 .انبرمؤي نيأ ىرتف مهتزجحب كدلو ةعيش ذخأو كتزجحب

 .قسّتم مظانتم ىا ضعب ةزجحب هضعب ذخأ مالك اذه :ةغّللا زاجم نايب ىف لاق مث

 ةزجحلاب ذخالا تاياور امو
 :مالّسلا امهيلع نينسحلا لئاضفركذ دنع 'نيسحلا لتقم ىف ىمزراونلا لاق

 نوغاّرلارصن نب هللادبع نب دّمحمركبوبأ ظفاحلا لدعلا هيقفلا ْحيَسلا انربخأ و»

 احلا
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 منديل تك و ع سف دعلاد نيف انلطخاو)

 دّمحم نسحلاوبأ مامألا ليلجلا خيَشلا انربخأ «ةّيزاجحلا ةرفّسلا نم ىفرصنم مالَسلا ةنيدمب

 نب دمحأ نب هللادبع مساقلاوبأ انربخأ ناّربلا ناذاش نب دمحم نب نسحلا نب ميهاربا نب

 «ٌقاَظلا ناميلس نبرماع نب دمحأ ىبأ ىنثّدح ,لوحملا باب ىف دادغبب ناميلس نبرماع

 نبرفعج ىبأ ىنثّدح ,رفعج نب ىسوم ىبأ انئثّدح ءاضرلا ىسوم نب ىلع نسحلاوبأ انئّدح

 و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق مالّسلا مهيلع بلاط ىبأ نب ىلع ىبأ ىنئّدح ءىلع

 كدلو دَحأو 2 نزجح ٌلعاي تذخأو هّللا ةزجحي تدخلا ةمايقلا موي ناك اذا :ملسو هلآ

 '؟انبرمؤي نيا ىرتف مهتزجحب كدلو ةعيش ذخأو كتزجحب

 .ببَسلا وه :لاقف ةزجحلا نع ًابلعث ساّبعلا ابأ تلأس :مساقلاوبأ لاق

 و تنك ةمايقلا موي ناك اذا :هلآو هيلع هللا ىلص هللالوسر لاق :لاق دانسالا اذهب

 .«نورظني ساّنلاو ةتجلا ىلا مكب هللارمأيف توقايلاو رّدلاب نيجؤوتم قلب ليخ ىلع كدلو

 و ةعيشلا نع حفّصلا باب ىف 'رشع سماخلا دّلجملا ىف راحبلا ىف هي ىسلجملا لاقو

 نب نيسحلا نب دّمحم نع ءىيهاربا نب نيسحلا نب ميهاربا نع - "ىنطصملا ةراشب»

 نع «فيرظ نبرمع نب ىلع نب دمحم نع .ىدهم نب ّىلع نب دّمحم نع ؛بلطظملا نب
 ثراحلا لخد :لاق ةتابن نب غبصألا نع ؛ىلباكلا دلاخ ىبأ نع ءحلاص نب ليمج نع .هيبأ

 (داّتي) دّوأتي ثراحلا لعجف مهيف تنكو ةعيسّلا نمرفن ىف لف نينمؤملاريمأ ىلع ىادمملا
 ةلزنم هنم هل تناكو نينمؤملاريمأ هيلع لبقاف ًاضيرم ناكو هنجحمب ضرالا طبخي و هيشم ىف

 ١. ص) ىتش هل لئاضف ىف بقانملا ىف دنسلا اذهب ثيدحلا اذه لقنو 7١١(

 ةعامج ام :لاق مث (ثيدحلارخآ ىلا) ىلباكلا دلاخ ىبأ نع ءحلاص نب ليمج نع .هيبأ نع ورمع نب ىلع

 ىلا) نايب :لاق مث .هلثم ورمع نب ىلع نب دّمحم نع هريغو ىدهم نب ىلع نب دّمحم نع لضفملا ىبأ نع

 ١78/8. ديدج .(هرخآ
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 موس دلج ءهبدن ىاعد حرش

 ماصتخا ًاليلغ داز وا ىنداز و نينمؤملاريمأ اي ىتمرهذلا لان :لاق ؟ثراح اي كدجت فيك :لاقف
 «لاغ طرفم نفف كلبق نم ةئالّقلا و كنأش ىف :لاق ؟مهتموصخ رميفو :لاق كبابب كباحصأ
 اخا اي كبسحب :لاق :لاق ؟مجحي مأ مدقيأ ىرديال باتترم دّدرتتم نمو (لات) لاق دصتقمو

 لاقف :لاق .ىلاّتلا قحلي مهبو ىلاغلا عجري مهلا طسوألا طمّتلا ىتعيشريخ ّنا الأ ءنادمه

 نم ةريصب ىلع كلذ ىف انتلعجو انبولق نع بيّرلا ىَمأو ىبأ كادف تفشكول :ثراحلا هل
 لب لاجرلاب فرعي ال هللا نيد نا (ل خ كيلع) هيلع سوبلم ئرما كتاف كدق :لاق .انرمأ

 ,دهاجم هب عداّصلاو ثيدحلا نسحأ ّقحلا ّنا ثراح اي هلهأ فرعت حلا فرعاف حلا ةيآب

 هللادبع ىلا الأ كباحصأ نم ةفاصح هل تناك نم هبرّبخ مث كعمس ىنعراف كربخأ قحلابو

 ىف لوألا هقيّدص ىَفا مث دسجلاو حوَرلا نيب مدآو هتقدصربكألا هقيّدصو هللالوسروخأو
 و هّيصوو هونص و ثراح اي هتّصاخ انأو الأ .نورخآلا نحنو نولألا نحنف أّمح مكتما

 تعدوتساو نارقلا ملعو باطنحلا لصفو باتكلا مهف تيتوأ هرسو هاوجن بحاصو هيلو

 لاقوا تدّياو .دهع فلأ فلأ ىلا باب لك ىضفي باب فلا حاتفم لك حتفي حاتفم فلأ

 ليّللا ىرجي امك ىتّيرذ نم نيظفحتسمللو ىل ىرجيل كلذ ناو .ًالفنردقلا ةليلب تددما

 و يلو ىنفرعيل ثراح اي (كرشباو) كدشناو اهيلع نمو ضزألا هللا ثري ىّئحرابّلاو

 .ةمساقملا دنع و ضوحلا دنعو طارّصلا دنعو «تامملا دنع ىنفرعيل ءّتش نطاوم ىف ىّودع

 افيحصض) احاحض ٌةمسق اهيضاقأ راثلا ةنهاقم لاق ؟ الوم ان ةهاقملا امنو::فراتخلا لاق

 ديب اه ىلع نينمؤملاريما ذخأ مث .هيذخف ىؤدع اذه و هيكرتاف ىتلو اذه :لوقأ (ل 4

 تيكتشاو ىل لاقف ىديب ُهَِْي هللا لوسر ذخا امك كديب تذخا ثراح اي :لاقف ثراحلا

 وا لبحب تذخا ةمايقلا موي 'ناك اذا هنأ :[|ىل] نيقفانملاو شيرق دسح (ل خ توكش دق)

 كتّيرذ تذخأو .قزجحب ىلع اي تنأ تذخأو ىلاعت شرعلا ىذ نم ةمصع ىنعي ةزجحي
 هّيبن عنصي اذامو ؟هّيبنب لج وّرع هللا عنصي اذاهف مكتزجحب مكتعيش تذخأو :كترجحي

 تبستكا ام كلو تببحأ نم عم تنا ةليوط نم ةريصق ثراح اي كيلا اهذخ - ؟هّيصوب
 وا توملا تيقل ىتم اذه دعب ىّترو ىلابا ام ٌالذج هئادرّرجي ماقو ثراحلا لاقف .ًاثالث اهلاق

 ام كلو :هلوق ىلا ةمايقلا موي ناك اذا :هلوق نم ىكنس باج (917”7ص)راحبلا عسات ىف ةياورلا هذه لقن ١.

 تينستكا



 الحاذللا

 (مهّلظ ىف ثكميو مهتزجحب ذخأي نمم انلعجاوا

 :هل ةملك ىف دّمحم نب ديَسلا مشاهوبأ ىندشناف :حلاص نب ليمج لاق .ىنيقل

 المح هل ةيوجعا ّمث مك بجع ثراحل لع لوق

 البق قفانم وا نمؤم نم ىنري تمي نم نادمهراحاي

 (لخالمع)العفامو همساو هتعنب هفرعا و هفرط ىنفرعي

 اللزال و ًرثع فخت الف ىنفرعت طارّصلا دنع تناو

 السعلا ةوالحلا ىف هلاخت أمظ ىلع دراب نم كيقسا

 الجّرلا ىرذ اهرسج ىلع ضرعلل فقوت نيح راتلل لوقا

 الصتم ّئصولا لبحب ًالبح هل نا هيبرقتال هيرذ
 المألا مهيف هللا ىناطعا انتعيش و ةعيش انل اذه

 ىدهم نب ّىلع نب دّمحم نعريبّزلا نب دمحم نب ىلع نع ديفملا نع - ديفملا سلاج
 . هلثم

 .هلثم كاع نب دّمحم نع لّضفملا ىبأ نع ةعامج نع - ىسوطلا ىلاما

 ةدؤتلا نم نأتي و ءتّقتي ىا دأتي - نايب

 ىندازو .ةجوعملا اصعلاربنمك نجحملاو .جوعيو فظعتي ىا دوأتي خسنلا ضعب ىفو

 .ىواَرلا نم ديدرّتلا دازوا

 .شطعلا ةرارح و سمّشلا ةرارح مّضلاب راوالا و .اليلغ و اراوأ ىسوطلا ىلاما ىفو
 «طارقألا نيب طسرك قا وستتم نونا وعلا ةنارغ و ىفتطلا وهنا ازيلقلاو

 لوألا روجلا ةّممأل ضغبم ىا لاق خسنلا ضعب ىفو مهعبتي قحلا ةّمئاولتي لات طيرفتلا

 وا ةدئاز ءابلاف كبسحب خستلا ضعب ىف كبسح .ٌةبيه صكنوا مك هنع مجحاو .رهظأ

 مسا نيهجو ىلع ىهو ةّيمساو ةّيفرح ةفّمخم دق :ىدابازوريفلا لاقو .عراضملا ةغيص ىلع

 عدَصلا :لاقو .عفّرلاب ديز دق ةبرعمو مهرد ًاديز دقو ءمهرد ىندق ىفكيل ةفدارم لعف

 ,رهظأ و نآرقلاب رهجا وا ديحوتلاب متاعامج قش ىارمؤت امب عدصاف :ىلاعت هلوق و ٌقشلا

 :لاق و .لطابلاو قحلا نيب هب قرفاوأ ,رمؤت امب دصقاوأ رمألاب لصفاو ّقحلاب مكحاوا

 تناك نم .هيلا تيغصأ ىا ىعمس هتيعرا :ىرهوجلا لاق و ىلاقمل عمتسا ىنعار و ىنعرا
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 هلقع مكحتسا مركك فصح :سوماقلا ىف مالكلل طبضو لقع ماكحتسا ىا ةفاصح هل

 ىف مراكملاو لئاضفلا نم تيطعا ام ىلع ًادئاز ىا ًالفن :هلوق .همكحأرمالا فصحاو

 ةمنألا ىا لوعفملا ءانب ىلع نيظفحتسمللو .ةدايّرلا كّرحي دقو نوكسلاب لفتلا :ةياهنلا
 بانك ْنِم اوُظِفَحُتْسا ام ... :ىلاعت لاق امك نيّدلا و نآرقلا ظفح مهنم بلط نيذلا

 راصتخا ىف برضي ةلخن نم ةرمت ىا ةليوط نم ةريصق لثملا ىفو :سوماقلا ىفو .'...ِهَّللا
 .ىندشناف هلوق .مالكلا

 هللا همحر ىريمحلا دّيَسلا مشاهوبأ ىندشنأو ىسوطلل ىلامالاو ديفملل سلاجملا ىف
 كيرحتلاب وا احرف ىا لاّدلارسكب الذج هلوق .خلا 990 ىلع لوقربنلا اذه هنّمضت اميف
 حراش لاق نادمه راح اي .هل ةريثك بيجاعا كانه ثراح لمح ىا ّمث مكو .ًاردصم

 ىف و .اهريغ ىف فاضملا ىدانملا يخرت زوجي ال ذارعّشلا ةرورضل انه ميخرَتلا :ناويذلا

 هلاخ هلوقو .ةلباقم و ًانايع ىا بنعك و درصك و نيتّمضب و ةكرحم البق هتيأر سوماقلا

 .اهرسج ىلع هّنظ هلاخي ءىّتلا

 .الجَرلا ىلبقت ال هيعد «ىلامالا» ىفو الجَرلا ىبرقت ال هيرذ :ناويذدلا ىف

 :روكذملا بابلا ىفو

 دّمحم نع اعم قتلا دّمحم نب ديعسو ةزمح نب ميهاربا نبرمع نع - ىنطصملا ةراشب

 ,ىرماعلا دمحم نب ديز نع ىعبلا جاججحلا نب دّمحم نع ,ىولعلا نسحلا نب ىلع نب

 نب ةرسيم نع ,تباث نبرمع نع نابا نب ليعامسا نع ,ىثرقلا نيسحلا نب ىلع نع

 '.انتزجحب نوذخأ انتعيش نا

 :روكذملا بابلا نم باتكلا ىفو
 نب ىلع نع .دمحأ نب عماج نع ؛ناوبلا دّمحم نب ىبحي نع - ىنطصملا ةراشب

 دّمحم نع «ىرَسلا دمحأ بوقعي نع ؛ىلاعتلا دّمحم نبا دمحأ نع ءساّبعلا نب نسحلا

 .؟* .ةدئاملا ١.

 .ميدق باج .70١/ةراحب .؟
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 هئابآ نع ءاضرلا نع .هيبأ نعرماع نب دمحا نب هللادبع نع ءدّمحم نب هللادبع نب
 تذخا ةمايقلا موي ناك اذا لع اي :هلآ و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق مالَسلا مهيلع

 كنلو ةعيش دخأو :كمرجع كدلو ةخاو قرح تبا تدخاو لجو زغ هللا ةزجح

 ؟انبرمؤي نيأ ىرتف مهتزجحب

 و .ببَسلا ىه :لاقف ةزجحلا نع بلعث ساّبعلا ابأ تلأس :ىئاظلا مساقلاوبا لاق
 و ىربَطلا مساقلا ىبأ نب دّمحم لاق .ببَسلا ىه :لاقف كلذ نع ىوحتلا هيوطفن تلأس

 هنع عطقني م هب كس نم ىذلا هلبح ورفخت ال ىتَلا هتّمذو ىلاعت هللا نم ةمصعلا ىه

 ىبأ نب نع ةيالوب ىنعي ًاعيمج هللا لبحب اومصتعا :لاقف هب كسّسمكلاب ىلاعت هللارمأ دقو
 ىلوا ةعاطو هتعاطل مكاّياو هللا انقفو مالسلا مهيلع نيموصعملا ةمنألا ةيالوو الفا بلاط

 '.مهيلعو هيلع هللا ىلص هلآو دّمحم قحب مهتّبحمو هتّبح ورمألا

 ثيدح نمض ىفرقابلارفعج ىبأ نع ,رباج نع جاجتحألا نعألقن 'راحبلا نماث ىفو
 باظنلا نبرمع مهنّيع نّمرفن هسمخ ىلع مالسلا هيلع ىاع نينمؤملاريمأ هب ٌجتحا
 :مالسلا هيلع ىلع عم مهنيب نم ةفيلخلا باختنال

 انأ :ِيَِي هللا لوسر هل لاق دحأ مكيف له هللاب مكتدشن :(9إ نينمؤملاريما ىا) لاق

 نوذخآ كتيب لهأ و قزجحب ذخآ تنأ و روتلا ةزجحلاو ءىّتبر ةزجحب ذخآ ةمايقلا موي

 .(ثيدحلا) ال :اولاق ؟ىريغ كتزجحي

 ؛ناكسم نبا نع ءلاّضف نبا نع نساحملا نعلقن ”راحبلا نمرشع سماخلا ىفو

 :لاق ةظارفعج ىبأ نع .هثّدح نّمع

 و هللا ّبحي اميف داهتجالا و عرولاب ساّنلا قحأ نا :لوقي ذِئا نيسحلا نب لع ناك

 ىلا موق ّلك عزف ءامسّسلا نم ةعزف تناكول هّنا نوضرت امأ ,مهعابتأ و ءايصوألا ىضري
 انّيبن ةزجحب نوذخآ نحمنو هّبر ةزجحب ذخآ انّيبن ّنا انّيبن ىلا انعزفو انيلا متعزفو يوتمام

 .انتزجحب نوذخا انتعيش و
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 'ناحبلا عسات ىفو

 اذا :هللالوسر لاق :لاق الفا نينمؤملاريمأ نع روعألا ثراحلا نع - ىسوللا ىلامأ

 تذخأو .قزجحب لع اي تنأ تذخأ و شرعلا ىذ نم ةزجحب تذخأ ةمايقلا موي ناك

 ؟ هّيصوب هّيبن عنصي امو هّيبنب هللا عنصي اذاهف مكتزجحب مكتعيش تذخأ و كتزجحب كتّيرذ
 'تبستكا ام كلو تببحأ نم عم تنا ةليوط نم ةريصق ثراح اي كيلا اهذخ

 ::راحبلا عسات ىفو

 تناك ىتْلا ةبرّضلا ذئاب نينمؤملاريمأ برض امل :لاق غبضالا ىلا هعفري دانسالاب - "ضف لي

 الها نسحلا جرخف هللا هنعل مجلم نبا لتق داري ناكورصقلا بابب ساّنلا عمتجا اهيف هتافو

 وهرظن لاو ةافولا هل ناك ناف هتافو ىلا هرمأ كرتأ نأ ىناصوأ ىبأ نا ساّنلارشاعم :لاقف

 اي :ىل لاقو ةيناث جرخف فرصنأ ملو ساّنلا فرصناف :لاق .هللا مكمحري اوفرصناف هّمح ىف

 نأ تببحأف هلاح تيأر ىّتكلو ىلب :تلق ؟لفإ نينمؤملاريمأ لوق نع ىلوق تعمس امأ غبصا

 لخدا :ىل لاقف جرخ نأ ثبلي ملو لخدف هللا كمر ىل نذأتساف ًاثيدح هنم عمسأف هيلارظنأ

 كلت ىلع ههجو ةرفص (ظ تبلغ) تلع دقو ةباصعب بّصعم نينمؤملاريمأ ًاذاف تلخدف

 غبصا اي :ىل لاقف ّمَسلا ةرثكو ةبرّضلا ةدش نم ىرخا عضيو ًاذخف عفريوه اذاو ةباصعلا

 تببحأف ةلاح ىف كتيأر ىّبكلو نينمؤملاريمأ اي ىلب :تلق ؟ىلوق نع نسحلا لوق تعمس امأ

 .اذه كموي دعب ًاثيدح ىتم عمست كارأ اف دعقا :ىل لاقف .ًاثيدح كنم عمسأ نأو كيلارظتلا

 ىف دانف جرخا نسحلا ابأ اي :لاقف ةعاسلا تئج امك ًادئاع هللا لوسر تيتأ نأ غبصا اي ملعا

 هيدلاو ّقع نم الأ :ساّنلل لقو ةاقرمب ىماقم نود مقوربنملا دعصاو ةعماج ةالّصلا سانلا

 هللا ةنعلف هترجا ًاريجأ ملظ نم الأ هيلع هللا ةنعلف هيلاوم نع قبأ نم الأ «هيلع هللا ةنعلف

 ديد جالا نضره كيما انهو فارع طهحلا جلت طيح نوه را ووسع منكر نام

 .هلثم :هتفكو هدرك قيرط نايب هاكنآ .«ام» :هتفكز ين ىفطصملا ةراشبزا لقنزادعبو هدرك لقن (24/754١1ج

 :هتفكو هدرك لقن ار ثيدح نيمه بقانم مّود ١9 صرد

 .تسا هدرك لقن ار راعشارخآ ات بجع ثراحل ىلع لوق هاكنأ .ىريمحلا

 (179 ص) ىف هيف روكذم ثيدحلاو .عئارشلا للعو



/1517 

 (مهّلظ ىف ثكميو مهتزجحب ذخأي نمم انلعجاوا

 :لاقف لجر دجسملا ىصقأ نم ماقف هللا لوسر ىبيبح هب ىنرمأ ام تلعفف غبصا اي هيلع

 تيتأ ىّتح ًاباوج َدرأ ملف ءانل نهحرشاف نهتزجواو تاملك ثالئب تمّلكت نسحلا ابأ اي
 ىدي تطسبف كدي طسبا غبصا اي لاقو غبصالا لاق لجّرلا نم ناك ام تلقف هِي هللا لوسر

 يع هللا لوسر لوانت اذك غبصا اي :لاقو ىدي عباصأ نم ًاعبصا لوانتف ىديب اغا ذخأ مث
 ىّناو الأ نسمملا ابأ اي :ُييَي لاق مث كدي عباصأ نم ًاعبصا تلوانت امك ىدي عباصأ نم ًاعبصا
 قبأ نم ىلعف ةمألا هذه ايلوم تنأو ّنأو الأ هيلع هللا ةنعلف انّمع نف ةّألا هذه اوبأ تنأو

 :لاق مث هيلع هللا ةنعلف انترجا انملظ نف ةّمألا هذه اريجأ تنأو ىّناو الأ «هيلع هللا ةنعلف اع

 :تلق ؟غبصا اي تنأ دعاقأ :ىل لاقف قافأ مث هيلع ىمغأ مث :غبضالا لاق .نيمآ :تلقف .نيمآ

 غبصا اي :لاق .ريخلا تاديزم نم هللا كداز معن :تلق ؟رخآ ًاثيدح كديزأ :لاق .ىاالوم اي معن

 اي :ىل لاقف ىهجو ىف مغلا نّيبت دق مومغم انأو ةنيدملا تاقرط ضععب ىف هيي هللا لوسر ىنيقل

 موي ناك اذا :لاق .معن :تلق ؟ًأدبأ هدعب ّمتغت ال ثيدحب كئّدحأ الأ ًامومغم كارا نسحلا ابأ

 هللا كرمأي مث هقوف دعصأ نأ هللا ىنرمأي مث ءادهّشلا و نييبّئلاربانم ولعي ًاربنم هللا بصن ةمايقلا

 قبي الربنملا ىلع انللقتسا اذاف «ةاقرب كنود ناسلجيف نيكلم هللارمأي ّمث ةاقرب ىنود دعصت نأ

 نم الأ ساّنلارشاعم :ةاقرب كنود ىذّلا كلملا ىدانف .رضحأآلا نيرخآلاو نيلّوألا نم دحأ

 هّنمب هللا نا الأ «نانجلا نزاخ ناوضر انأ ىسفنب هفّرعأ انأف ىنفرعي ل نمو ىنفرع دقف ىنفرع

 اهعفدأ نأ قوما دنع ناو دّمحت ىلا ةّنجلا حيتافم عفدأ نأ نرمأ هلالجو هلضفو همركو

 أيدانم ةاقرمب كلملا كلذ تحت ىذّلا كلذ موقي مث .هيلع ىل اودهشاف بلاط ىبأ نب لع ىلا

 انأ ىسفنب هفّرعأ انأف ىنفرعي مل نمو ىنفرع دقف ىنفرع نم ساّنلارشاعم :فقوملا لها عمسي
 رانلا حيتافم عفدأ نأ قرما دق هلالعبو ةماك ءةلضفو:ةتف هللا قا ذلأ ناربتلا نزانخ كلان

 ذخاف هيلع ىل اودهشاف بلاط ىبأ نب نِلع ىلا اهعفدأ نأ ىنرمأ دق ًادّمحم ناو ُهْلْديَي دّمح ىلا

 و كتتزجحب نوذخأي كتيب لهأو قزجحب ذخأتف ىلع اي :لاق مث ناريتلا و نانجلا حيتافم

 انه نم طقسرهاظلاو ناك اذك) ّىدي اتلكب تقفصف :لاق كتيب لهأ ةزجحب نوذخأي كتعيش

 نم عما ملف :غبضصالا لاق .ةبعكلا برو ىأ :لاق ؟ُْيَي هللا لوسر اي ةّنجلا ىلاو (تلق ةظفل

 .هيلع هللا تاولص ىقوت مث نيثيدحلا نيذهريغ ىنالوم
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 :ةعيشلا لئاضف باب ىف راحبلا نمرشع سماخلا دلجملا ىفو
 لاق :لاق مراد ىخأ ايركز نب ىبحي نع «ةبقع نب ىلع نع ءلاّضف نبا نع - "نس

 و انّيبن ةزجحب نوذخآ نحن و انتزجحب نوذخآ انتعيش نا :لوقي ىبأ ناك :الف, هللا دبع وبأ

 .هّللا ةزجحب ذخأ انّيبن

 اذا :991 هللادبعوبأ لاق :لاقريصب ىبأ نع ءملسم نب نادعس نع هيبأ نع - نس

 ةزجحب انذخأو ُهيِقَي هللا لوسر ةزجحب ىلع ذخأو هّبر ةزجح هللا لوسر ذخأ ةمايقلا موي ناك

 . ةّئبلا ىلا :تلق ؟ُيََي هللا لوسر اندروي نورت نياف انتزجحب انتعيش ذخأو ىلع

 تأجتلاو هب تمصتعا ىا نمجّرلا ةزجحب تذخأ محلا ّنَأ هيف :ةياهّتلا ىف لاق :نايب
 زجتحا و «ةرواجملل ةزجح رازالل ليق م رازالا دش عضوم ةزجحلا لصأو ةريجتسم هيلا

 ودولاب كيصمتلا و ءاعتلالا ولامع مالل وز اوقاف طوب قاع هلق ذإ رارالا بزعل
 قودصلاركذو .هنم ببسب ىا هللا ةزجحب ذخآ ىنتيل ايرغآلا ثيدحلا هنمو هب قلعتلا

 .ىبهتنا اهيف رابخالا دروا و روّنلا اهنمو ءرمألا اهنمو ءنيّدلا اهنم ةزجحلل ىناعم

 :ّلج وّرع هللا ةزجح ىنعم باب ىف ”راحبلا نم ىناّثلا دّلجملا ىف لاقو

 نع دوراجلا ىبأ نع نانس نب دّمحن نع هيبأ نع قربلا نع هّمع نع هيوليجام - "دي
 ّنا لفن نينمؤم ار يمأ ىنثدح :لوقي ةّيفنحلا نب دّمحم تعمس :لاق قادمهارشب نب دّمحم

 انتزجحب نوذخآ انتعيشو انّيبن ةزجحب نوذخأآ نحن و هللا ةزجحب ذخأ ةمايقلا موي ُةْيَْيَي هللا لوسر

 نكلو كلذريغوا ةزجحب فصوي نأ نم مظعأ هللا :لاق ؟ةزجحلا امو نينمؤملاريمأ اي :تلق

 .انرماب نوذخآ انتعيشو انّيبنرماب نوذخآ دّمحم لآ نحنو هللارمأب ذخآ يي هللا لوسر

 نسحلا ىبأ نع زاّرخلا اع نب نسحلا نع ىسيع ىبا نع دعس نع ىبأ - هدي ن
 و انّيبن ةزجحب نوذخآ نحن و هللا ةزجحب ذخآ ةمايقلا موي هللالوسر نا :لاق ٍةِِءاضرلا

 . 0 م0 ه0 هه »و
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 (مهّلظ ىف ثكميو مهتزجحب ذخأي نمم انلعجاو»

 .روتلا ةزجحلا و :لاق مث .انتزجحي نوذخأ انتعيش

 :اذكه'رابخألا ىناعم ىف ىورم دنسلا اذهم ثيدحلا اذه :لوقأ

 نع ىسيع نب دّمحم نب دمحأ انثّدح :لاق .هللادبع نب دعس انئّدح :لاق هللا همحر ىبأ

 هلثم (ثيدحلا) هيي هللا لوسر ّنا :لاق لفل اضرلا نسسحلا ىبأ نع زاّرنلا ىلع نب نسسحلا
 رولا ةزجح ا :ةلمج لبقواو هيف سيل هناآلا

 نب نسحلا نع .ساّّبعلا نب اع نع :ىكمربلا نع ءىدسألا نع ءقاقّدلا - دي ن
 ْئجي :لاق 0 هللادبع ىبأ نع ,ناظقيلا ىنأ نع راّمع نع ؛مالّسلادبع نع ءفسوي

 نوذخآ انتعيشو انّيبن ةزجحب نوذخآ نحن و هّبر ةزجحب ًاذخآ ةمايقلا موي ُةِْدَي هللا لوسر

 رازالا ةزجح اهثا معزن ام هللاو نوبلاغلا مه هللا بزحو هللا بزح انتعيش و نحنف انتزجحب

 و انّيبن نيدب نيذخآ نحن ئيجنو هللا نيدب أذخآ هللا لوسر ئِجِي كلذ نم مظعأ اهتكلو

 .اننيدب نيذخا انتعيش ئجي

 نع ىلصملازجحت اهنا كلذو هللا ةزجح ةالَصلا :لاق هنا الإ قداّصلا نع ىور دقو

 .ركنملاو ءاشحفلا نع ىهغت ةالّصلا ّنا :لِجوّرع هللا لاق هتالص ىف ماد ام ىصاعملا

 ىف هولعج ىذّلا ببَسلاب كَسمّتلا نع ةيانك ةزجح اب ذخألا - نايب :ي ىسلجملا لاق

 مهرمأ ةعباتمو مهتعاطو مهنيدب ذخألا ىا مهججح و مهيبن و مهر نيب و مهنيب اينّدلا

 نيماضم ّنأ :ملعاف كلذ تفرع اذاف راونألاب ةرخآلا ىف لّثمتت ةنسحلا بابسالا كلتو

 رمأب ذخآ هِي هللا لوسر نكل و :لؤألاربخلا ىف ا هلوقف دحاورمأ ىلا عجرت رابخألا كلت
 و هللا هرمأ امب لمع هّنأب كسمتيو مويلا كلذ ىف ٌجتحيف هللارماوأ نم هب لمع امب ىا هللا
 ةنسحلا لامعألاو قالخألا و نايدألا ذا كلذ ىلا عجري ىناّتلاربخلا ىف درو ىذلاروتلا اذك

 رهاظ ثلاّثلاو ةمايقلا ىف ساّنللرهظت ةّيونعم راونأ

 هيلا تاجلأ و هب تمصتعا ىا نمَرلا ةزجحب تذخا محلا ّنا :هيف :ىرزجلا لاق

 لجّرلازجتحا و «ةرواجملل ةزجح :رازالل ليق مث رازالا دش عضوم ةزجحلا لصأو ةريجتسم

 قّلعَتلاو ءىّثلاب كَسمَتلاو ءاجتلالاو ماصتعالل هراعتساف هطسو ىلع هّدش اذارازالاب

 ١. ص٠١. ص ديدج باج 18.
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 '.هنم ببسب ىا هللا ةزجحب ذخا ىنتيل اي :رخأألا ثيدحلا هنمو هب

 :'راحبلا نمرشع سماخلا دّلجملا ىفو
 مالَسلا امهيلع ىلع نب دّمحم عم تنك :لاق ىنعجلارباج نع هدانساب - نانجلا ضاير

 نم نحن انقلخف ءنيّيلع ىلعأ نم ةّيقن ءاضيب ةدحاو ةنيط نم انوّبحو انقلخرباج اي :لاق

 انيدياب انبرضف ىلفَسلاب ايلعلا تقحتلا ةمايقلا موي ناك اذاف اهنود نم انوّبحم قلخو اهالعأ

 و ؟هتّيرذو هّيبن هللارّيصي ىرت نياف انتزجح ىلا مهيديأب انتعيش تبرضو انّيبن ةزجح ىلا

 .ةبعكلا برو اهانلخد :لاقو هدي ىلع ديزي نبرباج برضف ؟انّبحم هتّيرذرّيصي ىرت نيأ

 هانعمب أضيا ةزجحلاب ديلا برض نكل ةياوّرلا هذه ىف ةزجحلاب ذخألاركذي مل ناو :لوقأ
 فالتخاو توافت ىنداب تاجرّدلارئاصب نع ةياورلا هذه ئيجيسو همكح ىفو

 :(ةمايقلا ىف نيمرجملا و نيقّتملا لاوحا باب) ىف ”راحبلا نم ثلاثلا دّلجملا ىفو

 نع هتلأس :لاق 99! رفعج ىبأ نعرباج نع ًانعنعم ىنسح ا مساقلاوبا - تارفريسفت
 :لاق .'... َمِناَمْيَأبَو ميدي َنيَب َمُهُيوُن سي ِتاَنُِْمْلاَوَنيِنِمْؤمْلا ىَرَت َمْوَي :ىلاعت هللا لوق
 هل هللا نذأ اذا ةمايقلا موي مهيديأ نيب ىعسي نينمؤملارونوه هلآو هيلع هللا ىلص هللالوسر

 ةّنِج لخدي ىّتح مهيديأ نيب ىعسيوهو هنوعبتي نونمؤملاو ندع تاّنج ىف هلزنم ىتأي نأ

 دّمح لازجحب نوذخأت متناف مهئاميأبو :هلوق اّمأو هعم نولخدي ٌّقح هنوعبّتي مهو ندع

 و قا بلاط ىبأ نب ىلع نينمؤملاريمأ ةزجحب ناذخأيو نيسحلاو نسحلازجحب هلآ ذخأيو

 :هلوق كلذف ندع ةّنج ىف هعم اولخدي ىّبح هلاو هيلع هللا ىلص هللالوسر ةزجحب وه ذخأي

 «ميظعلا زوفلاوه كلذو اهيف نيدلاخ راهمألا اهتحت نم ىرجت تانج مويلا مكيرشب

 :ثلاّقلا ءزجلارخآ ىف تاجردلارئاصب ىفو

 نب نابأ نع مكحلا نب لع نع دّمحم نب دمحأ نع ,نيسحلا نب دّمحم انثّدح

 نسحلا نب هللادبع نا :هل ليق :لاق اها هللادبع ىبأ نع ةزمح ىبأ نب اع نع ؛نامثع

 ١. بحار/١10.

 نت سا ول دا ا ا
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 (مهّلظ ىف ثكميو مهتزجحب ذخأي نمم انلعجاو»

 ملعلا نم هدنع ام هللاو قدص :لاقف .سانلا دنع امّآلا ملعلا نم هدنع سيل هنأ معزي

 ىرديفأرفجلا اندنعو ؛مارحلاو لالحلا :اهيف ةعماجلا هللاو اندنع نكلو ساّلا دنعامآلا

 نم فرخ هيف امدللا وءامأ :ةنفطاف نفحضم اندنعو ؟ةانثككسفوأ ربعي كتسمأ هللادنع

 هءاج اذا هللا دبع عنصي فيك مالَّسلا هيلع نإاع ظخو ُهيْيََي هللا لوسر ءالما هّنكلو نآرقلا

 نحن و انتزجحب نيذخآ ةمايقلا موي اونوكت نأ نوضرت امأ ؟هنولأسي نف لك نم سانلا

 '.هّبر ةزجحب ذخا انّيبنو انّيبن ةزجحب نوذخا

 'راحبلا عباس ىفرئاصبلا نع ثيدحلا اذه هني ىسلجملا لقن :لوقأ

 ثلاقلا ءزجلا نمرشع عباّرلا بابلا ىف ًاضيارئاصبلا ىفو

 نع نامثع نب داّمح نعرصن ىبأ نب دّمح نب دمحأ نع ,نيسحلا نب دّمحم انثّدح

 ىلا ليغ نب هللادبغ نيدمع دسعو هللادبع نأ دنع اسلاج تك :لاق ديغس نبلغ

 دبع نب باهشو ايظا نب دّمحم و ءنيعأ نب كلملا دبع سلجملا ىفو ًأاسلاج هبنج

 رمألا اذه ىف انل :لوقي نسحلا نب هللادبع نا كادف تلعج :انباحصأ نم لجر لاقف هّبر

 ًاّيلع هابأ َنأ معزي ؟هللادبع نم نوبجعت امأ :مالك دعب هللادبعوبأ لاقف .انريغل سيل ام

 و - هللاو نكلو ملع هدنعام هللاو قدصو .ملع اندنع سيل هنأ :لوقيو أماما نكي مل

 هللا و اندنع ناو ء.هعرد و هفيس و هّللالوسر حالس اندنع نأ - هردص ىلا هديب ىوهأ

 سلط ةلع اولا لوو مااا مكاو دلل تانك نمت يق ان ةيطاف نسي

 اورشبا :لاق و انيلا لبقأ مث ؟ريعب كسم وا ةاش كسمأ وه ام نوردي امورفجلا هللاو اندنع

 هللا لوسر ةزجحب ذخآ ىاعو لع ةزجحب نيذخآ ةمايقلا موي نوئيجت مكلا نوضرت امأ

 بلاطم ىلع لمتشي هناف فيرشلا باتكلا اذه ةعلاطم ىراقلا ىلعف :حراشلا لوقي

 .بابلا اذه ىف ىرخا ثيداحا هيف لعلو ةفلتخملا تاعوضوملا ىف ةسيفن

 تاجرّدلارئاصب نع ”راحبلا عباس ىف ثيدحلا اذه لِي ىسلجملا لقنو

 ةزجحلاب ذخألا تاياور ىنعم برقي ثيداحأ لقن ىف باب

 ١.صس 2١ ١.

 0٠ه . ها و
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 و ةعيشلا نع حفّصلا باب ىف راحبلا نمرشع سمانا دلجملا ىف لي ىسلجملا لاق

 :مهتنا ةعافش

 نع ىنقّثلا دّمحم نب ديعس و ىولعلا ةزمح نب دّمحم نبرمع نع - ىنطصملا ةراشب

 «بجاح نبرفعج نب ديزو ,ىرفعجلا دّمحم نبرفعج نع .ئىولعلا نمحّرلادبع نب دّمح

 نب برح نع ءدحاولادبع نب دّمحم نب نسحلا نع ؛نرراحملا مساقلا نب دّمحم نع

 :لاق و - لبتلاب ىمري ناك و - لابتلاريشب نع .رواسم نب ىبحي نع ؛ناَحطلا نسح

 تح تيشمو تبكرف كلمحي ال :موق لاقو ,كلمحي :موق ىل لاقف ًاوضن ًاريعب تيرتش
 مالغ اي :تلقفرفعج ىبأ باب تيتأف ىالجرو ىاديو ىهجو قّقشت دقو ةنيدملا تلصو
 ىرأ ىذّلا اذه امريشب اي ابحرمريشب اي لخدا :لاقف قوص عمسف :لاق هيلع ىل نذأتسا

 و ىاديو ىهجو ققشتف تيشمو تبكرف اوضن اريعب تيرتشا كادف تلعج :تلق ؟كب

 ناك اذا :لاق .كادف تلعج هللاو مكّبح :تلق :لاق ؟كلذ ىلا كاعد اف :لاق .ىالجر

 نيا ىلاف انيلا متعزف و ِهيَي هللا لوسر ىلا انعزف و هللا ىلل يي هللا لوسر عزف ةمايقلا موي

 .ةبعكلا برو ةّنجلا ىلا ةبعكلا برو ةّنجلا ىلا ؟مكب بهذن انورت

 هنال ال لبّتلاب هيمرل لابتلاب بقلي ىا لبتلاب ىمري ناك و - نايب :هيلي ىسلجملا لاق

 لابنو لابنأ عمجلاو ةلبنوا دحاو الب ماهّسلا حتفلاب ىا لبَتلا :سوماقلا ىف هعناص ناك
 اهريغو لالا نم لوزهملارسكلابوضتلا :لاقو هب هامر هلبنو هعناصو هبحاص لابتلاو

 ًانايحأ تيشمو ًانايحأ ىا تبكرف
 :'روكذملا بابلا ىف ًاضيا لاقو

 دمحأ نع .هّدج نع هيبأ نع دمّصلادبع نب لع نب دّمحم نع - ىنطصملا ةراشب

 دّمحم نع .هللادبع نبرباج نع ىنئادملا دمحأ نب دّمحم نع ءىزاَرلا داّبع نب دّمح نب

 ثيدحب ىنربخأ :لاقف لجر هاتأ هنا مالَسلا امهيلع نيدباعلا نيز هيبا نع ىلع نب

 انتا هللا تاتك ةليعوبهدللا ىعنو ةقرووتبدللا هلع نال نين: لاق ءةضاخ مكيف

 ل ت7 سرع



 احادقلا

 (مهّلظ ىف ثكميو مهتزجحب ذخأي نمم انلعجاو»

 بر و انقلخ ِناّنلا ىف انوضغبم و ةّتجلا ىف انوّبحم «قافن انضغب و ناميا انّبح و ةضيرف

 موي ناك اذاف لفسأ نيط نم انوّبحم قلخو ءاناوس اهنم قلخي مل بذع ةنيط نم ةبعكلا

 نياو هدلوب لعفي هّيبن ىرت نياو هّيبنب لعفي هللا ىرت نياف ايلعلاب ىلفَسلا تقحلا ةمايقلا

 .نيملاعلا بر نانج ىلا ّلك مهتعيش و مهيّبحمب نولعفي هدلو ىرت

 :راحبلا نمرشع سماخلا دّلجملا ىف أضيا لاقو

 لاق :لاق ةيواعم نب ديرب نع ؛ىبلحلا ىبحي نع .رضّتلا نع ؛هيبأ نع - نساحملا

 ىلا موق لك عزف ءامّسلا نم ةعزف تناكول اهتاريغ نوديرت اموا نوغبتام :99/رفعج وبأ
 .انيلا متعزفو انّيبن ىلا انعزف و مهنمأم

 نوبلطتا ىا اهتاريغ «هئازاب و مكعّيشت ءازج ىف نوبلطت ءىش أ ىا نوغبت ام - نايب

 كلذ نم مظعاو لضفا ءىثش سيل ىا ةمايقلا ىف انيلا مكعزفريغ ائيش

 مالسلا هيلع داوجلارفعج ىبأ لئاضف باب ىف 'راحبلا نمرشع ىناثلا دلجملا ىف لاقو
 :هقالخا مراكمو

 امهيلع اضَرلا نبرفعج ابأ تيتأ :لاق ىنامركلا ديلولا نب دّمحم نع ىور - جئارخلا
 ىقح هيلا تسلجفرفاسم ىلا تلدعف اريثك اموق ءانفلا ىف ىذلا بابلاب تدجوف مالَسلا
 وبأ ذاق :تفتلاق :قارو نم اشح تدجحوو وللا انيلض اغلق ةالضلل انمقف سمنقلا ثلاز

 :لاق مث ىمدقم نع لأسو سلج مث هّمك تلّبق ىّتح هيلا ترسف مالَسلا هيلعرفعج

 تملس :تلقو اهتكرادتف تاّرم ثالث لوقلا داعاف تملس دق كادف تلعج :تلقف ملس

 ىلا دوعأ نأ تمرو تدهجول ىّتح ىلق ىف ناكاّمع هللا ىلجاف هللا لوسر نباي تيضرو

 ليخلا لبق ترصو لؤألا بابلا نع تعفتراف اركاب دغلا نم تدعف هيلا تلصو ام َكَشلا
 تح ذخآ ا دحأ دجأ ملف هيلا داشزالا ىلا ليبسلا ذخآ نأ عقوتأ انأو هملعأ دحأ ىارو امو

 ىوجلاو عوججلا نم دجأ امّرح هب ءىنطا ءاملا برشأ تلعج ىتح أّدِج عوجلاوّرحلا دتشا

 هيلعرخآ مالغو ناولأو ماعط هيلع ًاناوخ لمح دق مالغ ىوحن لبقأ ذا كلذك انا امنيبف

 ف :--175- 77

”* 7-772 577 7 



07 

 موس دلج «هبدن ىاعد حرش

 تمقف لبقأ تغرف اًملف تلكاف لكأت نأ كرمأ الاقو ىدي نيب عضو ىّئح قيرباو تسط

 تغرف اذا ىّتح طشني هعم لك :لاقف مالغلا ىلارظنف تلكأف لكألاب و سولجلاب ىنرمأف هيلا

 ام همو هم :لاقف ماعلا تاتف نم ناونخلا نم عقو ام عفريل مالغلا بهذو ناونحلا عفرو

 ىنلعج :تلق لس :لاق مث هطقلاف تيبلا ىف ناكامو ةاش ذخفولو هعدف ءارحّصلا ىف ناك

 هيلا بتكف ةراف ىف كسم هل لمعي نأرمأ ىبأ ّنأ اله لاقف ؟كسملا ىف لوقت ام كادف هللا

 سبلي ناك فسوي ّنأ تملع امأ لضف اي :بتكف هيلع كلذ نوبيعي ساّنلا نا هربخي لضفلا
 كلذكو ًائيش هتمكح نم صقتني ملف بهذلا ىسارك ىلع سلجيو بهّلاب ًارورزم ًاجابيد
 ؟مكتالاوم ىف مكيلاومل ام :تلق ّمث ءمهرد فالآ ةعبرأب ةيلاغ هل لمعي نأرمأ مث ؟ناميلس
 امنيبف دجسملا لخدوه اذا هتلغب كسي مالغ هدنع ناك مالَسلا هيلع هللادبع ابأ نا :لاقف

 مالغ اي كل له :ةقفّرلا نم لجر هل لاقف ناسارخ نم ةقفر تلبقأ ذا ةلغب هعمو سلاجوه
 نم لاملاريثك اف هلك ىلام كل لعجأو ًاكولمم هل نوكأ و كناكم ىنلعجي نأ هلأست نأ

 ىبأ ىلع لخدف .كلذ هلأسأ :لاقف ؟كناكم هعم ميقا انأو هضبقاف بهذا فونّصلا عيمج

 نا هللا قاس ناف ىتبحص لوطو ىتمدخ فرعت كادف تلعج :لاقف ماللا هيلع هللادبع

 نا :لاقف لجّرلا لوق هل ىكحف «ىريغ نم كعنمأ و ىدنع نم كيطعا :لاق ؟هينعنمت اريخ

 كحصنأ :هل لاقف هاعد هنع لو اًملف كانلسراو هانلبق انيف لجّرلا بغرو انتمدخ ىف تدهز
 ناكو هللا رونب ًاقّلعتم ُهََْي هللا لوسر ناك ةمايقلا موي ناك اذافرايخلا كلو ةبحّصلا لوطل
 و داع نينمؤملاريمأب نيقلعتم ةنئألا ناكو 0 هللا لوسرب ًاقّلعتم مالّسلا هيلع نينمؤملاريمأ

 هجولار يغب ىلا تجرخ :لجتلا هل لاقف لجلا ىلا مالغلا جرخو اينّدلا ىلع ةرخآلارشواو

 فلاب مالغللرمأ و هئالو لبقف 320 هللادبع ىبأ ىلع هلخدأو هلوق هل ىكحف هب تلخد ىذلا

 ىدلو و ةّكمب 'لايع الول ىدّيس اي :تلقف .لعفف هلوعدي نأ هلأس و هعّدوف هيلا ماق مثرانيد

 ًأّمح هيدي نيب تعضو ضن اّمغ قفاوت :ىل لاقو ىل نذاف بابلا اذهب ماقملا ليطا نأ ىنّرس
 كيلا اهذخ :لاقو لا كحضف ةدجوم كلذ َنأ تننظو تييتأتف اهلمحأ نأ ىنرمأف هل ناك



376 

 (مهّلظ ىف ثكميو مهتزجحب ذخأي نمم انلعجاو»

 'ةّكم تمدق ةعاس اهيلا تجتحاف اهنمرطش انتقفن تبهذ دقو تئجف ةجاح قفاوت كتاف

 :'مارملا ةياغ ىف ىنارحبلا مشاه دّيَسلا لاقو

 نامعتلا نب دّمحم نب دّمح هللادبعوبأ انربخأ :لاق هيلامأ ىف ىسوظلارفعجوبأ ْخيَشلا

 نب دعس انثّدح :لاق ىبأ ىنثدح :لاق ديلولا نب نسحلا نب دّمحم نب دمحأ انثّدح :لاق

 هللادبع ىبأ نع ؛نامثع نب نابأ نع «ىحي نب ناوفص نع ,حون نب بوَيأ نع «هللادبع
 :لاق مالّسلا امهيلع دّمحم نبرفعج

 دواد موقيف ؟هضرأ ىف هللا ةفيلخ نيا :شرعلا نانطب نم دانم ىدان ةمايقلا موي ناك اذا

 ,ةفيلخ ىلاعت هلل تنك ناو اندرا كايا انسل :لج ورع هللا دنع نم ءادّنلا ىأيف اه ىلا

 افا بلاط ىبأ نب ىلع نينمؤملا ريمأ موقيف هضرأ ىف هللا ةفيلخ نيأ :ٌةيناث ىداني مث
 هللا ةفيلخ بلاط ىبأ نب ىلع اذه قئالخلارشعم اي :لج وزع هللا لبق نم ءادّنلا ىقأيف

 مويلا اذه ىف هلبحب قّلعتيلف اينّدلا راد ىف هلبحب قّلعت نفف هدابع ىلع هتّجح و هضرأ ىف
 اوقلعت نيذّلا سانلا موقيف :لاق .تاّنجلا نم ىلعلا تاجرّرلا ىلا هعبّشيلو هرونب ئيضتسي

 ّمتئا نم الأ :هلالج ّلج هللا دنع نم ءادّنلا ىتأي مث ةّئجلا ىلا هنوعبتيف اينّدلا ىف هلبحب

 اوعبتا نيذلا نم اوعبتا نيذلا ءٌربتي ٍزئنيحف .بهذي ثيح ىلا هعبتيلف اينّدلا راد ىف ماماب

 امك مهنم أزبتنف درك انل ناول اوعبتا نيذّلا لاق و بابسألا مهب تعظقت و باذعلا اوأرو
 ٍراَثلا نم نيجراخب مهامو مهيلع تارسح مهامعأ هللا مهبري كلذك ام اوأربت

 ::راحبلا ثلاث ىف ىسلجملا لاقو

 نع ءٍبوَيَأ نع ,دعس نع ءهيبأ نع ءديلولا نب دمحأ نع ءديفملا - ىسوطلا ىلاما
 موي ناك اذا :لاق مالّسلا امهيلع دّمحم نبرفعج هللادبع ىبأ نع .نابأ نع .ناوفص

 (لاق مكرم ام لثم هرخآ ىلا ثيدحلا قاس و) ةمايقلا

 ىف ىمقلا ثدحملا اهلقنو ["//١/87ريخالا عبطلا ىف دجوت] عجارف جئارخلا ىف ةياورلا دجا مل ىتا بجعلا ١.

 اذه نم ةمسق ١109١( ص) الي قداصلا لاوحا ىف لامألا ىهتنم ىفو (١١٠١ص) هرخآ ىف ةرخآلا لزانم هباتك

 .راعشاو تاعّرضت عم ثيدحلا

 .ىكنس باج /7” ص .؟

 ان 1# 27
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 موس دلج ءهبدن ىاعد حرش

 نع ءدعس نع .هيبأ نع ءقودّصلا نع ءديفملا - ىسوطلا ىلاماو ديفملا سلاج
 .هلثم مالَسلا هيلع هنع نابأ نع :ناوفص نع .بوَيأ

 لك وعدن موي» :ةيآ ليذ ىف ةروكذملا ةدراولا هوجولا ىف ادّلجملا كلذ نم ىف لاقو
 :ىسربطلا نع ًالقن «مهماماب سانا

 لك اعدف ةمايقلا موي ناك اذا هللا نودّجَت ال :لاق هنا مالّسلا هيلع قداّصلا نع ىور

 نيأ ىلاف انيلا متعزفو هلاو هيلع هللا ىلص هللالوسر ىلا انعزف و هنولوتي نم ىلا سانا

 .اثالث اهاق ةبعكلا برو ةّتجلا ىلا مكب بهذي نورت

 :اضيا دّلجملا كلذ ىف لاقو

 :ةريره ىبأ نع ًانعنعم ريثك نب ديبع نع - تارفلا ريسفت

 اي كرّشبا :لاقف مالَسلا هيلع ليئربج ىاتأ :لاق هلاو هيلع هللا ىلص هللالوسر َنا

 و كرونب ىلع زوجي و هللا رونب زوجت :لاق .ىلب :تلق :لاق ؟طارّصلا ىلع زوجت مب دّمح

 رو هل هللا لعجي 1 نمو كرون نم ىلع رونو ّىإعرونب كتّمازوجت و هللارون نم كرون

 .رون نم هلا

 "تارفلاريسفت ىف روكذم ثيدحلاو

 ."راحبلا عسات ىف توافتب بقانملا نع ًالقن ىسلجملا هلقن دق و :لوقأ

 :*راحبلا نم ثلاَلا دّلجملا ىف ًأاضيا لاقو
 :لاق - هلاو هيلع هللا ىلص - ىلا نع - *م

 تحت نم انّبر ىدانم ىدان نيرخآلا و نيلوألا نم قئالخلا ثعب اذإ ىلاعت هللا َنا

 نيملاعلا ءاسن ةدّيس دّمحم تنب ةمطاف زوجتل مكراصبأ اوّصغ قئالخلارشعم اي :هشرع

 ف خخ 775 1727# 7

 .294// ج ديدج باج .709و 787/ ص .؟
 ءااا مسا . ه0 و
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 (مهّلظ ىف ثكميو مهتزجحب ذخأي نمم انلعجاوا

 ىف دحأ قبي ال طارّصلا ىلع ةمطاف زوجتف مهراصبأ مهلك قئالخلا ّضغتف طارّصلا ىلع
 مهدالوا نم نيرهاظلاو نيسحلاو نسحلاو ىلعو دّمح آلا اهنع هرصب ٌضغآلا ةمايقلا

 طارَّصلا ىلع ًادودمم اهطرم قب ةّئجلا تلخد اذاف (اهمراحم ةخسن ىف و) اهدالوا مهئاف

 اها اي انّبر ىدانم ىدانيف ةمايقلا تاصرع ىف فرطو ةّنِجلا ىف ىهو اهديب هنم فرط
 ةمطافل بح ققبيالف نيملاعلا ءاسن ةدّيس ةمطاف طرم بادهاب اوقلعت ةمطافل نوّبحملا

 فلأو مائف فلأو مائف فلأ نمرثكا اهب قّلعتي ىّئح اهطرم بادهأ نم ةبدهب قّلعت آلا
 راثلا نم اهب نوجني فلأ فلأ :لاق ؟دحاو مائف مكو :اولاق .مائف

 :'راحبلا نم ثلاّثلا دّلجملا ىفو

 نازاذ نب دّمحم نع ءساّبعلا ىبأ نع ءديبع نب مساقلا نب دّمحم - تارفلاريسفت

 :هللادبع نب دّمحم ىمقلارفعج ىبأ نع ءىبسيقلا دّمحم نب هللادبع نع .ناظقلا (ناذاذ)

 ٌةيبلت انعمس نأ ثبلي ملف مالَسلا هيلع هللادبع ىبأ دنع تنك :لاق ىمليدلا ناميلس نع

 و هيلع هللا ىلص هللالوسر هيلا ماقف بطح هقنع ىلعو موي تاذ علط دق ًاّيلع نا :لاق

 :لاق مث امهيديأ تحت ام ضايب ىأر ىّتح هقناعف هلا

 كتّيرذ ىندازف ىنديزي نأ هتلأس و ؛لعفف ةّنجلا ىف ىعم كلعجي نأ هللا تلأس ىلا ىلع اي
 نأريغ نم ىندازف ,كيتبحم ىندازف ىنديزي نأ هتلأسو .كتجوز ىندازف ىنديزي نأ هتلأسو

 ىبأب :لاق مث مالّسلا هيلع بلاط ىبأ نب ىلع نينمؤملاريمأ كلذب حرفف كيبحم ىتحم هديزتسأ
 لّلكم ءارمح ةتوقاي نمربنم ىل عضو ةمايقلا موي ناك اذا نع اي معن :لاق ؟ىتحم ىتح تنأ

 ماي ةثالث (ل خر) حداقلا سرفلارفح ةاقرملا نيب ةاقرم فلأ نوعبس هل ءارضخ ةدجربزب

 :دانم ىدانيف َنييبّنلا ف فرعي ام :نولوقيف قئالخلا كيلا لواطتيف كب اعدي ّمث هيلع دعصأف
 ةزجحب ذخآو قزجحب ذخأت مث "هيلع (ل خ قئناعنف) قناعف دعصت مث نيّيصولا دّيس اذه

 ٌقحلاب بهذي نياف كتّيرذ ةزجحب كتعيش ذخأيو كتتزجحب كتّيرذ ذخأتو ّقحلا ىهو هللا
 كل ام ىلا هللا ىحوأ مكلزانم متلزنو مكجاوزأ عم متأّوبتف ةّئجلا متلخد اذا :لاق .ةّنجلا ىلا

 م سم اس 1

 (ىكنسياج)راحبلا ثلاث نم 45ص ىف ىوام ةّنجلا ىف :هلوق ىلا ىتزجحب ذخات مث :هلوق نم لقنف ."
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 موس دلج .هبدن ىاعد حرش

 نولظيو متهج باوبأ حتفيف مهودع ىلع مهتلّضف ام ىلا ىنايلوأرظنيل متهج باب حتفا نأ
 انا اّنع باذعلا فيفخت ىف انل هللا عمطنأ كلام اي :اولاق ةّنجلا ةحئار حور اودجو اذاف مهيلع

 مكيلا هئايلوأ اورظنيل هج باوبأ حتفأ نأ ىلا ىحوا هللا نا :كلام مهل لوقيف ًاحور دجنل
 كت ملأ نالف اي اذه :لوقيو ؟كعبشأف عوجت كت ملأ نالف اي اذه :نولوقيف مهسوؤر نوعفريف

 نكت ملأ نالف اي :اذه لوقيو ؟كيوآف فاخت كت ملأ نالف اي :اذه لوقيو ؟كوسكأف ىرعت
 نوجرخيف مط نوعديف مكبر نم انوبهوتسا :نولوقيف ىلب :نولوقيف ؟كيلع متكأف ثدحت

 (نيّمنهجلا :راحبلا ىف ناك نييمتهجلا نوّمسيو ىوأمالب اهيف نونوكيف ةّنجلا ىلاراّثلا نم
 ةّنجلا ىف انل لعجيو مساالا اذهب اًنع بهذي هوعداف هباذع نم انذقناف مكتر متلأس :نولوقيف

 و مسالا كلذ مهيسنيف ةّنجلا لهأ هاوفأ ىلع تهتف حير ىلا هللا ىحويف نوعديف ىوأم

 :تاّيآلا هذه تلزنو ىوأم ةّنجلا ف مه لعجي

 ىلا نوبسكي اوناك امب أموق ىزجيل هللا مايا نوجري ال نيذّلل اورفغي اونمآ نيذّلل لق
 : نوح اها ةلوق

 لادلاب نوكي نأ دعبي الو ةسماخلا ةنّسلا ف لخد ىذّلاوه حراقلا سرفلا - نايب

 .هرفاحي هريسم دنع راّنلا حدقي هتاف هريس ةعرس نع ةيانك ةلمهملا

 .'تارفلاريسفت ىف روكذم ثيدحلا :لوقأ

 :راحبلا نمرشع سماخلا ىفو

 هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق مالَسلا مهيلع هئابآ نع اضّرلا نع - اضرلا ةفيحص

 ذخأو قزجحب تنأ تذخأو هللا ةزجحب تذخأ ةمايقلا موي ناك اذا لع اي :هلاو هيلع

 .انبرمؤي نيأ ىرتف مهتزجحب كدلو ةعيش تذخأ و كتزجحب كدلو

 "اضَرلا ةفيحص ىف ثيدحلاو

 نع بلعث سابعلاابا تلأس ىئاطلا مساقلاوبا لاق» :ثيدحلا لقن دعب هفّلوم لاقو

 ١. ص ١66 ص ديدج .فحن باج 5١١ .
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 لادا

 هديا و يك هيعر عر انجن ار ندم العجال

 «ببسلا ىه :لاقف كلذ نع ىوحنلا هيوطفن تلأس و ببسلا ىه :لاقف ةزجحلا

 :ًاضيا دّلجملا كلذ ىفو

 رفعج نب هللادبع نع َنابيَشلا لّضفملا ىبأ نع بلاط نب دّمحم نع - ىكجاركلا زنك

 نب دّمح نع هيبأ نعريدس نب نانح نع هيبأ نع ققّتلا ديزي نب دلاخ نع ىدزألا

 :حطسلا ىف هعموهو ىماَشلا فون هالومل مالسلا هيلع لاق :لاق هّدج نع هيبأ نع لع

 نم ىردت له :لاق نينمؤملاريمأ اي كقمرأ ناهبن :لاق ؟ناهبن ما تنأ قمارأ فوناي
 ةّينابهّرلا فرعت نيذّلا ,نوطبلا صمخملا .هافّشلا لبّذلا ىتعيش :لاق .هللاو ال :لاق ؟ىتعيش

 مهطاسوأ ىلع اورزتا ليللا مهنج اذا نيذلا ,راهّتلاب دسا «ليللاب نابهر مههوجو ىف ةّينابّرلاو
 مهدودخ ىلع مهعومد ىرجت «مههابج اوشرتفا و ءمهمادقا اوفصو مهفارطأ ىلع اودتراو

 فون اي .ءايقتأراربأ «ءابجن مارك ءءاملع ءاملحفرابهّلا اّماو ءمهباقر كاكف ىف هللا ىلا نورأجي

 اوباغ ناو اوفرعي مل اودهش نا ءًاراعش نآرقلا و ًابيط ءاملاو ًأطاسب ضألا اوذختا نيذلا ىتعيش
 فون اي .نولذابتي هللا ىف و نوساوتي مهاوما ىف و نوروازت مهروبق ىف نيذّلا ىتعيش اودقتفي مل

 «بارغلا عمط عمطي ملو بلكلاريرهّرهي ل نم ىتعيش .الفألاو بوثو بوث ءمهردو مهرد

 اي هللاو ءالؤه .هرجه ًاقساف ىأر ناو همركا ًانموم ىأر نا ًاعوج تام ناو ساّنلا لأسي م
 فلتخا «ةفيفع مهسفنأو ,ةفيفخ مهجتاوحو ةنوزحم مهبولقو ,ةنومأم مهرورش ىتعيش فون

 بلطأ نيأ كادف هللا ىنلعج نينمؤملاريمأ اي :تلق :لاق .مهبولق فلتخت ملو نادبألا مهب

 .ضرالا فارطأ ىف :ىل لاقف :لاق ؟ءالؤه

 نيذدلا لبحب ىنعي هئامسأ تّلج هّبر ةزجحب أذخآ ةمايقلا موي فَي تلا نيجي فون اي
 انتزجح نوذخأ انتعيشو .قرجح نوذخآ قيب لهأو هترجح ذخآ انأو:نيّدلا ةزجحو

 .ًاثالث :اهاق ةبعكلا برو ةّنجلا ىلا نيأ ىلاف

 نايب

 و موّنلا نم هبتنملا :ناهبّتلاو .رظنلا لاطا لتق باب نه امر هنيعب هقمر :حابصملا 4

 ىساوي ىا مهرد مهرد :الفإ هلوق ؟رظن ريغ نم مونلا نم هبتنم تنا مأ ىلا رظنت ىنعملا
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 6 ا ا يو ا ير بيا ١ 77ج تححجم

 موس دلج .هبدن ىاعد حرش

 0-0 ةب تاور ىاألف لاو اوت دو اوك د ارو ايقرو دو انهرد لكان امنا 3

 .ىتعيش نم سيلف كلذ

 كّربتنل و» :لاق نا دعب 'كردتسملا ثلاث ىف ةياورلا هذه هلي ىرونلا ثّدحملا لقن :لوقا

 :ةرابعلا هذهب «مهتمجرت ىف ةيتآلا خياشملا نم دحاو ّلك نع اذكو هنع دنسمربخركذب
 نب لع نب دّمح ءاجتلاوبأ ىنربخأ :لاق ىكجاركلا ةمآلعلا ىلا هقباسلا ديناسالابف

 ىنابيَشلا بلطملا نب دّمح نب هللادبع نب دّمحم لّضفملاوبأ نربخأ :لاق ىدلبلا بلاط

 نب دلاخ ىنثّدح :لاق ةفوكلاب ىدزألا فاّجح نبرفعج نب هللادبع انئّدح :لاق ىفوكلا
 هيبا نعريدس نب نانح ىنثّدح :لاق دلاخوبا ىبا ىنثّدح :لاق ىئقثلا دّمحم نب ديزي

 ىماَشلا فون هالومل مالَسلا هيلع ىلع لاق :لاق هّدج نع هيبأ نع ىلع نب دّمحم نع

 زنك ىف روكذم ثيدحلاو .(ثيدحلا) ناهبن مأ تنأ قمارأ فون اي :حطَسلا ىف هعموهو

 'ىكجاركلل دئاوفلا
 :"راحبلا عسات ىف هلي ىسلجملا لاقو

 هيي ىتلا نع ةدراولا ثيداحألا قاس و)رابخألا سودرف ىف ىمليدلا هيوريش نبا ىور

 :(لاق نأ لا الف ىلع ىف

 و لج وّرع هللا ةزجحب تذخأ ةمايقلا موي ناك اذا ىلع اي دي هنع الفإ لع نعو
 نيأ ىرتف 'كتزجحب كدلو ةعيش تذخأو كتزجحب كدلو تذخأو قزجحب تنأ تذخأ

 .انبرمؤي

 تبتك ةميدق ةخسن نم هيوريش نبا باتك نم هتجرختسا ام ىبهتنا انه ىلا :لاق مث

 .هفّلؤم نامز ىف

 :”راحبلا نم عبارلا دلجملا ىف لاقو

 .150/7 ديدج .ىكنس باج ١٠3«ص ١.

 ١//8. ديدج .ىكنس باج 7١ ص."

 7/1/7١. ج ديدج باج .155 ص .؟
 0000 ا ا ا

 «مهزجحب كدلو ةعيش تذخأو» كلذك هئارهاظلاو قايسلا ةنيرقب اعطق طلغ اهنا الا ةرابعلا تناك اذك .*
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 (مهّلظ ىف ثكميو مهتزجحب ذخأي نمم انلعجاو»
 و قزجحب قّلعتم تنأو هللا ةزجحب تقّلعت ةمايقلا موي ناك اذا ُةيََي لاق 'دانسنالا اذهب و

 .انبرمؤي نيأ ىرتف مهتزجحب نوقلعتم كدلو ةعيشو كتزجحب نوقلعتم كدلو

 :ءاعبرألا ءاعد نمض 'راحبلا نمرشع نماَتلا دّلجملا ىف ًأضيا لاقو

 هلزنا ّمهللا «لزانملا ىنسا ىلا هعفراو لئاضفلا لضفاب ًادّمح انّيبن صصخا مهللا»

 و (ةفينملا :ّحصَألا لعل و اذك) ةعينملا ةبترملا ف كراوج نم هلعجا و ةفيرّشلا ةليسولا
 .«هتعافشب نيزئافلا و هتزجحب نيقلعتملا و هب نيِجاّنلا نم انلعجا

 ةعماجملا تارايزلا نم ةئلاّقلا ةرايّرلا ىف راحبلا رازم ىف أضيا لاقو
 ىفرشحي و مكتزجحب قلعتي و ...مكراثآ وفقي نمت ...مكيلاوم رايخ نم ىنلعجاو»

 ؟ «مكترمز

 :'راحبلا عباس ىف ًاضيا لاقو
 بدنج نب هللادبع نب نيسحلا نع ًانعنعم ئرازفلا دّمحم نبرفعج - تارفلاريسفت

 دق ىلا كادف تلعج :الإإ نسحلا ىبأ ىلا بتك هابأ َنَأ :ركذف ةفيحص انيلا جرخ :لاق
 نأ كادف تلعج َبحأو هيلع ىوقأ تنكو «تنك اّمتريثك نع تزجعو تفعض و تربك
 .ًاملعو ًامهف ىنديزي و برب ىنبّرقي ًامالك ىنمّلعت

 هءافش هللا دارا نمل ًاءافش هيف ّناف همّهفتو هأرقاف باتكب كيلا تثعب دق :هيلا بتكف

 هللاب الا ةوق الو لوح ال ميحّرلا نمحتلا هللا مسبركذ نمرثكاف هاده هللا دارا نمل ىدهو

 باحصأ نم لجر مسا ناك مدآ :رهاظلا وبأ لاق - مدآ و ناوفص ىلع اهأرقاو ميظعلا ىلعلا

 اّملف هضرأ ىف هللا نيمأ ناك ُهيِيِيَأدّمح ّنا :مالّسلا امهيلع نيسحلا نب ىلع لاق - ناوفص

 باسنأو ايانملاو ايالبلا ملع اندنع هضرأ ىف هللا ءانما تيبلا لهأ انك ِهِيِيتَيأدّمحم ضبق نأ

 ّناو قافتلا ةقيقحب و ناميالا ةقيقحب هانيأر اذا لجّرلا فرعنل اّناو مالسنالا دلوم و برعلا

 ىكم نب دّمحم ديهشلا خيشلا هطساوب ىئابجلا ىلع نب دّمحم نع هلقن هناف هحفصلا عجاريلف ءاش نمف ةداعلا

 ف3 707: 0
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 نودري مهيلعو انيلع قاثيملا هللا ذخأ مهئابآ ءامسأو مهءامساب 'نوفورعم نوبوتكمل انتعيش
 .مهريغو انريغ هللا ليلخ ميهاربا ةّلم ىلع سيل انلخادم نولخديو اندراوم

 انتعيش وروّتلا ةزجحلا ّنَأو هّبر ةزجحب ذخآ انّيبنو انّيبن ةزجحب نوذخآ ةمايقلا موي انا

 عبات و انعبّتم ورفاك انتيالول دحاجلاو اجن انعبت نمو كله انقراف نم ءانزجحب نوذخأ

 نأ هللا ىلع اّمح ناك انّبحموهو تام نم نمؤم انضغبي ال ورفاك انّبحي ال ءنمؤم 'انئايلوا
 نكي مل نمو اّنم سيل اّنع بغر نم ءانب ىدتقا نملرونو انعبت نملرون نحن ءانعم هثعبي

 بغع ' كدفللا انيو هم ايو قيذلا هللا عتق انيرب تن ف مالبأالا نيم: نتبلف انعن

 فسنحلا نمو مكرحب ىف قرغلا نم هللا مكنمآ انب و ءامسلارطق مكيلع هللا لزنأ انب و ضرألا
 نازيملا دنع و طارّصلا دنعو مكرشحم ىفو مكروبق ىف و مكتايح ىف هللا 'مكعفن انبو مكوب ىف

 .نانجلا مكلوخد دنعو

 ةمابصم اهيف ةاكشملا نحنف ليدنقلا ىف ةاكشملا و ةاكشملا لثمك هللا باتك ىف انلثم نا

 نم دقوت َىَّرد بكوك اهتاك ةجاجّرلا نحن ةجاجز ىف حابصملا هِي دّمحم وه حابصملاو

 ملولو ئيضيرون اهتيز داكي ةّيعدالو ةركنم ال ةّيبرغ الو ةّيقرش ال ةنوتيز ةكرابم ةرجش

 ريدق ءىش لك ىلع ' هللاو ءاشي نم هرونل هللا ىدهيرون ىلع رون نآرقلا رونران هسسم

 هناهرب ًارّين ههجو ًاقرشم انّيلو ثعبي نأ هللا ىلع أّمح انتيالول ٌبحأ نم ىدهي نا ىلع

 هتّجح هللا دنع ٌةضحدم ههجو ًأّدوسم ةمايقلا موي انودع ئيجيو هتّجح هللادنع ًاميظع

 نسحو نيحلاّصلاو ءادهشلاو نيقيدّصلاو نيّيبنلا قيفر انّيلو لعجي نأ هللا ىلع ّكحو

 كئلوا سئب و نيرفاكلا و نيطايشلل ًاقيفر انودع لعجي نأ هللا ىلع قحو ًاقيفر كئلوا
 انريغ ديهش ىلع انتعيش ديهشلو تاجردرشعب انريغ "ءادهش ىلع لضف انديهشلو ًاقيفر

 .نوفورعمل ل خ.١

 .انئالول عبّتملاو لخ.؟

 .ىدهي ناب ميلع ءىش لكب لخ .*

 .ءادهشلا :لصالا ىف .ا/



 لندرفن

 (مهّلظ ىف ثكميو مهتزجحب ذخأي نمم انلعجاو»

 ءافلخ نحن و) ءايصؤالا ءانبأ نحن و ءايبثألا طارفأ نحن و ءابجتلا نحنف تاجرد عبس

 ساّنلا ىلوأ نحن و هللا باتك ىف نوصوصخملا نحن و هللاب ساّنلا ىلوأ نحن و (ضرألا

 ًاحون هب ىضو ام نيّدلا نم مكل عرش هللا لاقف هنيد انل هللا عرش نيذّلا نحنو هللا نيدب

 انغلبو انملع دقف ىسيعو ىسوم و ىيهاربأ هب انيّصو امو دمحم اي كيلا انيحوا ىذلاو

 نم مزعلاولوا) ملعلا ىلوا 'ةّيرذ نحنو ءايبنألا ةثرو نحن و مهملع انعدوتساو انملع ام

 نيكرشملا ىلع ربك مكتعامج ىلع اونوك و هيف اوقّرفتنال و دّمحم لآب نيذدلا اوميقا نأ (ءايبنالا
 دمحم اي هللا نا 3 نع ةيالو نم هيلا مهوعدت ام لف بلاط ىبا نب نع ةيالوب كرشأ نم
 الفلا بلاط ىبا نب ىلع ةيالو ىلا كبيجي نم بيني نم هيلا ىدهيو ءاشي نم هيلا ىبتحي

 'تارفلاريسفت ىف روكذم ثيدحلاو

 نب هللادبع بتك :لاق ةتابن نب غبصالا نع ًانعنعم نيسحلا نب ىلع - تارفلا ريسفت
 39| ناعرماف :لاق ىنوقف ًافعض ف ّنا كادف تلعج :ا8إ بلاط ىبأ نب ىلع ىلا بدنج
 نيما ناك ُكييَيأدّمح نا :الإاإ نسحلا بتكف :لاق ًاباتك هيلا بتكا نا :هنبا ذِي نسحلا
 قاس و) هضرأ ىف هللا ءانما نحنف هتيب لها انك ِةبِيَيأدّمحم ضبق نأ اًملف هضرأ ىف هللا

 ةّيقرش ال ٍاِئا بلاط ىبا نب ىلع ةكرابم ةرجش نم دقوت :هيف ّنالا .(ّرمام لثم ثيدحلا

 .ةّينارصن الو ةّيدوهي ال ةفورعم ةّيبرغ الو

 "تارفلاريسفت ىف روكذم ثيدحلاو

 مالسلا هيلع نينمؤملاريمأ سأر ىف علصلا ةّلع باب ىف ؛عيارشلا للع ىف قودّصلا لاق
 :لاق بحي نب دمحا نع ناطقلا انثّدح نيطبلا عزنألا ىّمس ىتَلا ةّلعلاو

 ءاج :لاق ىعبر نب ةيابع نع لولهب نب يق نع بيبح نب هللادبع نبركب انثّدح

 فلتخا دقف بلاط ىبأ نب ىلع نيطبلا عزنألا نع ىنربخأ :هل لاقف ساّبع نبا ىلا لجر
 اصحلا ئطو ام لجر نع تلأس دقل هللاو لجرلا اهيا :ساّبع نبا هل لاقف هيف سانلا
 و ؛هلآو هيلع هللا ىلص هللالوسروخأل هاو هنم لضفا هلاو هيلع هللا ِّلص هللالوسر دعب

 هتثرو ل خ.١

 .ديدج باج 787 ص .؟

 .ديدج باج 586 صو فجن باج 16١. ص ."



 لشن

 موس دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 تعمس دقلو ملعلا نم نيطب كرّشلا نم عزنألا هّناو هتّما ىلع هتفيلخو هّيصوو هّمع نبا

 :لوقي هلآو هيلع هللا ىلص هللالوسر

 'مالّسلا هيلع ًاّيلع ىنعي عزنألا اذه ةزجحب ذخأيلف ًادغ ةاجتلا دارأ نم

 و دّمح ءامسأ ىناعم ىف) نورشعلا و سداسلا بابلا ىف 'رابخألا ىناعم ىف ي لاقو

 (مالّسلا مهيلع ةّمألاو نيسحلاو نسحلاو ةمطاف و نع

 :لاق ناظقلا اًيركذ نب ىبحي نب دمحأ انثّدح :لاق ناظقلا نسحلا نب دمحأ انئّدح

 ىدبعلا نسحلا ىبأ نع هيبأ نع لولهب نب ميمت نع بيبح نب هللادبع نبركب انئثّدح

 هنع هللا ىضر ساّبع نبا ىلا لجر ءاج :لاق ىعبر نب ةيابع نع نارهم نب ناميلس نع

 :(ءاويس هلق ورشا لا فيولا ايمو

 ::ضرالا قنا رجه ةالتضلا نا نوراس ئعم بآن'ق اضيا لاقو

 نع مساقلا ىبأ نب دّمحم هّمع نع هنع هللا ىضر هيوليجام ىلع نب دّمحم ىنثدح

 نب سنوي نعرمع نب لّضفملا نع نانس نب دّمحن نع هيبا نع هللادبع ىبأ نب دمحأ
 :مالَسلا هيلع هللادبعوبأ لاق :لاق نايبظ

 هتالص عفن نم كردأ ام ملعي نأ ّبحأ نمف ضرألا ىف هللا ةزجح ةالّصلا ّنأ ملعا

 زجتحا امردقب اهعفن نم كردأ اًنافركنملاو شحاوفلا نع هتزجح هتالص ناك نافرظنيلف
 ناف هيفرظنيلف لمعب الخ نمو هدنع هللا ام ملعيلف هللا دنع هلام ملعي نأ َبحأ نمو

 مس لمع ىو وسلا قديتتسلاف انيق ايدين ناك جاودنفا نطكناف ذايع اديخ ناك

 '.ةينالعلا ىف ةنسح لمعيلف ةينالعلا ىف ٌةئَّيس لمع نموّرَسلا ىف ةنسح لمعيلف
 :'راحبلا عسات ىف للي ىسلجملا لاقو

 مساقلا نب ىسوم نع ىسيع نبا نع دعس نع اعم ديلولا نباو «ىبا :قودصلا ىلامأ

 تلَصلا نب مكحلا نع ناكسم نب هللادبع نع ةعامس نب دّمحم نبرفعج نع ىلجبلا

 .109 ص ١ج .178 باب ١.

 .25” ص.؟

 753١7. ص."
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 (مهّلظ ىف ثكميو مهتزجحب ذخأي نمم انلعجاوا»

 :هلآو هيلع هللا ىَلص هللا لوسر لاق :لاق مالسّسلا مهيلع هئابآ نعرقابلارفعج ىبأ نع

 قحلا نيب قرفي قورافلاوهوربكألا قيدَّصلا هتاف ًاّيلع ىنعي عزنألا اذه ةزجحب اوذخ

 هنامبو هدللا ةقحم ةنع تلق نسودنللا هيظفبأ «ضفبا قفوتدللا ءاده هثحأ نمو لظانلاو

 و ىملع هللا مهاطعأ ةاده ةّمأ نيسحلا نمو «ىانبا امهو نيسحلاو نسحلا ىتَما اطبس

 للحي نمو مكبر نم بضغ مكيلع لحيف مهنود نم ةجيلو اوذخّتت الو مهولوتف ىمهف

 .رورغلا عاتم آلا اينّدلا ةويحلا امو ىوه دقف هّبر نم بضغ هيلع

 اهتال ىا اينّدلا ةويحلا امو ةيواهلا ىف عشو :ليقو كلهو ىدرت ىا :ىوه دقف - نايب

 ٌقحّرغي و ماتسملا ىلع هب نيلدي:فدلا عاتملاب اههّبش :ليق رورغلا عاتم آلا اهفراخز و

 .راغ عمج وأر دصم رورغلاو هيرتشي

 :راحبلا عباس ىف هي لاقو

 هيلع اضّرلا نسحلا ىبأ ىلا تبتك :لاق بدنج نب هللادبع نع ىبأ - ىمقلاريسفت
 :باوجلا َلا بتكف .ّيآلا ...ضرألاو تاومَلا رون هللا :ىلاعت هلوقريسفت نع هلأسأ مالَّسلا

 نحنف هتئرو تيبلا لهأ انك َىنلا ضبق اًملف هقلخ ىف هللا نيما ناك ًادّمحم ناف دعب انما
 ةئف نم امو مالسالا دلومو برعلا باسناو ايالبلاو ايانملا ملع اندنع هضرأ ىف هللا ءانما

 اذا: لجتلا فرعتل اتاو اهقعاتو اًهدئاقو اهقئاس: فرع نيكو آلا ةثاف ىدبتو ةكام لت

 ذخا مهئابآ ىماسأو مهيماسأب نوبوتكمل انتعيش ناو قافّتلا ةقيقحو نامزالا ةقيقحي هانيأر
 (ةلمح ظ) ةلمج ىلع سيل انلخدم نولخدي و اندروم نودري قاثيملا مهيلع و انيلع هللا

 و انّبر ةزجحي ذخآ انّيبنو انّيبن ةزجحب نوذخآ نحن ةمايقلا موي ىلا مهريغو انريغ مالسالا

 دحاجلاو انقرافمو اجن انعبت نمو كله انقراف نم انتزجحب نوذخآ انتعيش وروتلا ةزجحلا

 وهو تام نمو نمؤم انضغبي ال ورفاك انّبحي ال نمؤم انئايلوا عباتو انعبّتم ورفاك انتيالول

 مل نمو انب ىدتها نمل ىدهو انعبت نملرون نحن انعم هثعبي نأ هللا ىلع ًاّمح ناك انّحي

 بشع مكمعطأ انبو همتخي انبو نيّدلا هللا حتف انب ءىش ىف مالسالا نم سيلف اّنم نكي

 مكرب ىف فسنلا نمو مكرحب ىف قرغلا نم هللا مكنمآ انبو ءامّسلارطق هللا لزنا انب و ضرألا
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 موس دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 دنعو نازيملا دنعو طارّصلا دنعو مكشحم ىفو مكروبق ىفو مكتايح ىف هللا مكعفن انبو
 ةاكشملا نحنف ليدنقلا ىف ةاكشملاو «ةاكشملا لثمك هللا باتك ىف انلثم ءنانجلا مكلوخد

 ةخسن ىفو (رهاظلا هرصنع نم ةجاجز ىف حابصملا هللا ل وسر دّمحم حابصملا) حابصملا اهيف

 ةرجش نم دقوي َىَّرد بكوك اهتاك ةجاجّرلا ةجاجز ىف حابصملا هللا لوسر دّمحم» ةرابعلا لدب

 ملول و ئيضي اهتيز داكي ةركنم الو ةّيعدال ةّيبرغ ال و ةّيقرش ال «ةّيميهربا ةنوتيز ةكرابم

 لائمألا هللا برضيو ءاشي نم هرونل هللا ىدهي ماما دعب مامارون ىلع رون نآرقلاران هسسم

 هللا ىلع قحو بحأ نم انتيالول هللا ىدهم 9 نإاعروتلاف .ميلع ءىث ّلكب هللاو سانلل
 هللا ىلع ّقح .هتّجح هللا دنع ةرهاظ هناهرب رين ههجو (ل خًارينم) ًاقرشم انّيلو ثعبي نأ

 ءادهشلاو نيقيّدَصلاو (ل خ نييبنلا عم نيقتملا انءايلوأ) نييبنلا نيقئملا عم انّيلو لعجي نأ
 ديهشلو تاجردرشعب ءادهشلا ىلع لضف مهل انئادهشف ًاقيفر كئلوا نسحو نيحلاّصلاو

 نحن و ءايبنألا طارفأ نحنو ءابجتلا نحن تاجرد عستب انريغ ديهش ّلك ىلع لضف انتعيش
 نيذلا نحن و هللا لوسرب ساّنلا ىلوأ نحن و هللا باتك ىف نوصوصخملا نحن و ءايصوألا ءانبأ

 كيلا انيحوا ىذلاو احون هب ىو ام نيّدلا نم مكل عرش :هباتك ىف لاقف هنيدانل هللا عرش

 مهملع انعدوتساو انملع ام انغلبو انملع دقف ىسيعو ىسوم و ىيهاربا هب انيّصو امو دّمح أي

 و :لاق امك نيّدلا اوميقا نأ لسرلا نم مزعلاو ملعلا ىلوا ةثرو نحن و ءايبنألا ةثرو نحنو

 [نا] ىلع ةيالو نم هيلا مهوعدت ام ىلع ةيالوب كرشأ نم ؛نيكرشملا ىلعربك هيف اوقرفتت ال
 هيلع نع ةيالو ىلا كبيجي نم ءبيني نم هيلا ىدهيو ءاشي نم هيلا ىتجي دمحم اي ءهللا

 .رونو رودصلا ىف امل ءافش هتاف همهفاو هربدتف ىده هيف باتكب كيلا تشثعب دقو «مالسلا

 خسنلا ضعب ىفو لضتل لوعفموا ةئف نع لاح ةئام :هلوق ةئام لضت هلوق - نايب
 ربخلا ءازجا ضعبريسفتّرم دقو لطابلا داقتعالا نم هيف ىا هب ىه ام اهلضت ىا هبام

 روّتلا ةيأ باب ىف

 رونلا ةيأريسفت ىف راحبلا عباس نع نيقيرطب ثيدحلا اذه انلقن دق و :لوقا

 :ةرابعلا هذهب بوشارهش نبال 'بقانملا نع راحبلا عسات ىف هِي ىسلجملا لقنو

 ١. ص) ىلوألا ةعبطلا نم لوألا دلجملا ىف بقانملا ىف روكذم ثيدحلا 754 -  .)70٠ةراحب 7١0/7.
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 (مهّلظ ىف ثكميو مهتزجحب ذخأي نمم انلعجاوا

 :ىنرمأ هللا نا :ىداني ناوضر ّنا :رصتخم ثيدحلاو ',جبالغلا اركز نب دّمح ةياور ىفو
 بلاط ىبأ نب ىلع ىلا اهعفدأ نأ :ىنرمأ ًادّمحم ناو دّمحت ىلا نانجملا حيتافم عفدأ نأ

 نأ :ىنرمأ لج وّرع هللا نا الأ :ىدانيو متهج نزاخ موقي مث هيلع ىل اودهشاف [لاقف]

 هيلع ىلاو دهشا :'لاقف ىلع ىلا اهعفدأ نأ :ىنرمأ ًادّمحم ناو دّمح ىلا متهج حيتافم عفدأ
 كتعيش و كتزجح نوذخأي كنيب لهأو قزجح ”ذخأتوراتلاو ةّنجلا حيتافم ذخأيف
 ؟ هللا لوسر اي ةّنجلا ىلا :تلقو دي ىتلكب تقفصف :لاق .كتيب لهأ ةزجح نوذخأي
 ةبعكلا برو ىا :لاقف

 :فئارطلا نع ًالقن 'راحبلا نماث ىف هلي ىسلجملا لاقو

 :روكذملا ثيدحلارخاوأ ىف هلاو هيلع هللا ىلص هنع ةريره ىبأ دنسم ىف هيلع قفّتملا نمو

 باوّدلا هذهو شارفلا لعج هلوح ام تءاضا اَملف اران دقوتسا لجر لثمك ىلثم ّنا

 و ىلثم كلذو :لاق اهيف نمحتقيف نبلغيف نهزجحي لعج و اهيف عقترانلا ىف عقت ىتلا

 .اهيف نومحتقتو ىننوبلغتف راّنلا نع اوّمله مكتزجحب ذخآ انأ مكلثم

 :"بوشآرهش نبال بقانملا نع ًالقن أضيا راحبلا عسأت ىفو

 نم بيجن ىلع ىلع اي كب ىتؤي ةمايقلا موي ناك اذا :هلاو هيلع هللا ىلص تلا لاقو
 دنع نم ءادّنلا قأيف فقوملا لهأراصبأ فطخي داكو هرون ءاضأ دق جات كسأر ىلعورون

 كّبحأ نم لخدأ ىدانملا ىدانيف اذ انأ اه ا! ع لوقيف هللا وسر دّمحم ةفيلخ نيا هللا

 .رانلا ميسق تنأو ةّئجلا ميسق كناوراتلا كاذاع نسر ةئملا

 :مالَسلا هيلع قداّصلا نعربخ ىفو

 ىف هللا ةفيلخ بلاط ىبأ نب ىلع اذه قئالنخخلارشعم اي :هللا لبق نم ءادّتلا قأيف

 ءايبلاو ةمحعملا ندعلاب ااق ني ىل دراج ل نيو ايد, ني دعس 613 نها ابقاخلا ناعوت لافدا
 ملعلا عساو اًيرابخا ناكو ةرصبلاب ةليبق بالغونبو .هللادبعوبا ةفّمخملا ماّللا دعب ةدحاو ةطقن اهتحت ةطّقنملا

 .«لاقملا جهنم .نيتأمو نيعستو نامث ةنس ايركز نب دّمحم تامو ةريثك ابتك فئصو
 .هيلع ىلاودهشاف كاه ىا «كاه» ةملك «لاقف» هلوق لدب نيعضوملا ىف .؟

 .ًاريثك اهرخآو ثيدحلا لوا نم طقس دق هنارهظيو بقانملاوراحبلا ىف اذك .*
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 ئيضتسي مويلا اذه هلبحب قلعتيلف اينّدلا راد ىف هلبحب قّلعت نفف هدابع ىلع هتّجح و هضرأ

 '.(ربخلا) نانجلا نم ىلعلا تاجردلا ىلا هعبّتيلو هرونب

 ًالقن (1496 ص) هتماما ىلع ةلاّدلا رابخألا عماوج باب ىف ضيا 'دّلجملا اذه ىف لاقو

 :اضيا بقانملا نع

 موقيف هضرأ ىف هللا ةفيلخ نيأ ىدون ةمايقلا موي ناك اذا :مالّسلا هيلع هللادبعوبأ لاق

 :ءادّنلا ىقأيف نينمؤملاريمأ موقيف هضرأ ىف هللا ةفيلخ تنك ناو كاندرأ انسل :لاقيف الكا دواد

 قّلعت نف هدابع ىلع هتّجحو هضرأ ىف هللا ةفيلخ بلاط ىبأ نب ىلع اذه قئالخلارشعم اي
 ةّنجلا ىلا هعّيشيو هرونب نيضتسميل مويلا اذه ىف هلبحب قلعتيلف اينّدلا راد ىف هلبحب

 ::راحبلا عباس ىف لاقو
 (لاق مث ثيداحا لقنو) ديعس نب نيسحلا باتك نم - ىمليدلل نيذدلا مالعأ

 نمل اينّدلا ىطعي هللا ارخص اباي :ةلظنح نبرمعل مالّلا هيلع هلادبعوبأ لاقو

 .ىئابآ نيد و ىنيد ىلع هللا و متنأ هتوفص لهأ ًالارمألا اذه ىطعي الو ضغبي و بحب
 انلاف انّودع لوقي ىتح تاّرم ثالث نعفشتل هللاو نعفشتل هللاو :مالَسلا هيلع لاقو

 و انّيبن ةزجحب نوذخآ نحن و انزجحب نوذخأي انتعيش نا «ميمح قيدص ال و نيعفاش نم

 هللا ةزجحب ذخآ انّيبن

 :(مهتنيط و مهراونا و مهحاورا ءدب) باب ىف ضيا 'دّلجملا اذه ىف لاقو

 دّمحم نع سيردا نع مثيه نب ىلع نب دمحأ نع نيسحلا نب دمحأ - ”تاجردلارئاصب
 :لاقف مالسلا امهيلع ىلع نب دّمح عم تنك :لاق قعجلارباج نع ىدبعلا نانس نب

 «٠ نحن انقلخف نيّيلع ىلعأ نم ةّيقن ءاضيب ةدحاو ةنيط نم انوبحمو نحن انقلخرباج اي

 توافت ىنداب نانجلا ضاير نع القت (1175 ص)راحبلا نمرشع سماخ نع قباسلا ىف هانلقن دق ثيدحلا اذه .ه
 نيدّدعتم امهانبسح رئاصبلا ةخسنل اصوصخ امهترابع فالتخال انا الا ةرابعلا ىف



 لديك

 (مهّلظ ىف ثكميو مهتزجحب ذخأي نمم انلعجاوا

 ناك اذاو ىلفَسلاب ايلعلا تفتلا ةمايقلا موي ناك اذاف اهنود نم انوّبحم قلخو اهالعأ نم

 ىرت نيأف انتزجح ىلا مهيديأب انعايشأ برضو انّيبن ةزجح ىلا انيديأب انبرض ةمايقلا موي
 :لاقف هدي ىلع هديرباج برضف اهيّبح هتّيرذ ريصي ىرت نيأو هتّيرذو هّيبن هللاريصي

 .اثالث ةبعكلا برو اهانلخد

 مهبولقو ةمألا نادبأ قلخ) باب ىف لؤألا ءزجلا ىف تاجردلارئاصب ىف لقنو :لوقا

 :ةرابعلا هذهب ثيدحلا (مهبولقو ةعيشلا نادبأو

 دّمحم نع سيردا نع ىزاَرلا مثيه نب ىلع نب دمحأ نع نيسحلا نب دمحأ ىنثّدحو
 هرخآ ىف ّنا آلا - .هلثم (ثيدحلار خآ ىلا) تنك :لاق ىؤعجلارباج نع ىدبعلا نانس نب

 ' ًاثالث ةبعكلا برو اهانلخد

 ثيداحا هلقن دنع ىرشخترلا هللا راج ةمجرت ىف ميملا فرح ىف تاّنجلا تاضور ىفو

 :هترابع ام هعّيشت ىلع ّلدت ىتَلا رارُبألا عيبر هباتك نع

 :هلآو هيلع هللا ىلص تلا نع ىا هنعو

 كتزجحب كدلو تذخأو قزجحب تنأ تذخأو هللا ةزجحب تذخأ ةمايقلا موي ناك اذا

 .انبرمؤي نيأ ىرتف مهزجحب كدلو ةعيش ذخأو

 مهادع نمو ةيجاّنلا ةقرفلا مه ةعيّشلا ّناو عّيشتلا ةّيصوصخ ىلع هتلالد ىنخيالو

 .(هترابع نم ةجاحلا عضوم ىهتنا) نوكلاه

 . ةياوّرلا هذه ًاضيا ةغالبلا ساسا ىف ىرشخّرلا لقن :لوقا
 :"(رفكلا و ناهيالا) لوألا ءزجلا ىف راحبلا نمرشع سداَسلا ىفو
 نع ىمحللا نيسحلا نب دّمح بيلا ىبأ نع لّضفملا ىبأ نع ةعامج - ىسوطلا ىلاما

 نب تباث نع جاّرد نب حون نع (ةريرب) ةريون ىبأ نب روصنم نع ىولعلا هللادبع نبرفعج

 :ىلع ىل لاق :لاق ىلاكبلا هللادبع نب فون نع ليوللا ّما نب ىبحي نع ةّيفص ىبأ

 .انب اوقحلا ةمايقلا موي ناك اذاف اننيط نم انتعيش قلخو ةبّيط ةنيط نم انقلخ فوناي

 ١./ء.

 3 ار ا ا ا



 للا

 .(خلا) هتعيش ىركذل ىكبف نينمؤملاريمأ اي كتعيش ىل فص :تلقف :فون لاق

 تاياورلا هذهرئاظن نمو

 تارفلا ريسفت نع ًالقن طارّصلا باب ىف اراحبلا ثلاث ىف هي ىسلجملا هركذ ام

 ةرابعلا هذهب

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ّنا :ةريره ىبأ نع ًانعنعمريثك نب ديبع نع - تارفلاريسفت
 .ىلب :تلق :لاق ؟طارّصلا ىلعزوجت امب دّمحم اي كرَشبا الأ :لاقف ليئربج ىناتأ :لاق هلاو

 رونو َإعرونب كتمازوجتو هللارون نم كرونو كرونب نإعزوجيو هللا رونب زوجت :لاق

 .رون نم هلاف ًارون هل هللا لعجي مل نمو كرون نم ىلع

 قودصلا اهلقن ىتلا تاياوّرلا ىف درو امكروّنلا وه ةزجحلا نم دارملا ّنا ىلع ءانب :لوقا

 .ّرم ام ىف ًاضيا اه انلقن دقو تاياوّرلا كلت ىنعم ىف ةياوّرلا هذه نوكترابخالا ىناعم ىف

 :الِقا هبقانم عماوج باب ىف 'راحبلا عسأت ىفو

 حون نب بوَيُأ نع دعس نع هيبأ نع ديلولا نب دمحأ نع ديفملا - ىسوطلا ىلاما»
 ةمايقلا موي ناك اذا :لاق مالَسلا هيلع هللادبع ىبأ نع نامثع نب نابأ نع ناوفص نع

 ءادنلا ىتأيف اذ ىلا دواد موقيف هضرأ ىف هللا ةفيلخ نيا :شرعلا نانطب نم دانم ىدان

 نيأ :ةيناث ىداني مث ةفيلخ ىلاعت هلل تنك ناو اندرأ كايا انسل :لج وّرع هللا دنع نم

 رع هللا لبق نم ءادّنلا ىتأيف بلاط ىبأ نب ىلع نينمؤملاريمأ موقيف هضرأ ىف هللا ةفيلخ

 هدابع ىلع هتّجحو هضرأ ىف هللا ةفيلخ بلاط ىبأ نب ىلع اذه قئالخلارشعم اي لجو

 ىلا هعبتيل و هرونب ئيضتسي مويلا اذه ىف هلبحب قّلعتيلف اينّدلا راد ىف هلبحب قلعت نف

 هنوعبتيف اينّدلا ىف هلبحب اوقلعت دق نيذّلا ساّنلا موقيف :لاق تاّنجلا نم ىلعلا تاجّردلا
 هعبتيلف اينّدلاراد ىف ماماب متئا نم الأ :هلالج لج هللا دنع نم ءادّنلا ىقأي ّمث ةّنجملا ىلا

 مهب تعطقتو باذعلا اوأرو اوعبتا نيذّلا نم اوعبتا نيذلا ءّربت ٍظئنيحف هب بهذي ثيح

 هللا مهيري كلذك ام اوأربت امك مهنم أّبتنف ةّرك انل ناول اوعبتا نيذّلا لاق و بابسألا
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 (مهّلظ ىف ثكميو مهتزجحب ذخأي نمم انلعجاو»

 .«راّنلا نم نيجراخب مهامو مهيلع تارسح مهلامعا

 وهو ليو ضف نع هلقن ثيدح ىف هبقانم عماوج باب ىف ًاضيا راحبلا عسات ىفو
 :اذكه اهعبار لاصخ سمه نايب ىلع لمتشي

 ىبأ نب ىلع بح :لاق .هللالوسر اي ىلب :لاق ؟ةعبارلا نع كئتنأ الأ برعلا اخأ اي»

 نم نصغب ىتَما [ظ نم] نع قّلعت نفف اينّدلا ىف اهناصغأو ةنهملا ىف اهلصأ ةرجش بلاط
 ىف اهناصغأ و رانلا ىف اهلصأ ةرجش بلاط ىبأ نب نإاع ضغبو ةّنجلا ىف هتعقوا اهناصغأ
 .«راّثلا هتلخدا اهتاصغأ نم نصغب قّلعت نف اينّدلا

 نبا بقانم نع هلقن اميف (رانلاو ةّئجلا يسق هنا) باب ىف "[عساتلا] دّلجملا ىف ًاضياو
 :بوشارهش

 للي هللا لوسر لاق :لاق دوعسم نبا نع مزاح ىبأ نب سيق - ىزنّطنلا صئاصخ»
 .«ةّنجلا لخد اهب قّلعت نم ةّنجلا بابب ةقلعم ةقلح بلاط ىبأ نب ىلع

 :(ًاثدحم ناك هئاو باب فلا همّلع نونلا ناو ٍذق0 هملع) باب ًاضيا ”عساتلا دّلجملا ىفو

 نب ليعامسا نع لالّدلا دّمحم نب مساقلا نع ىغارملا نع ديفملا - ىسوطلا ىلاما»

 نب ةملس نع سيق نب ىسوم نع بارغ نب ّىلع نع ديعس نب نامثع نع ٌنزملا دّمح

 مهل لاقف هلي ناملس هيفألمب لقب بلاط ىبأ نب ىاعّرم :لاق هيبأ نع ضايع نع ليهك

 «هريغ دحأ مكيبنّرسب مكربخي ال هللاوف اذه ةزجحب اوذخف اوموق :ناملس

 :"روكذملا بابلا ىف ًاضيا هيفو
 نع ىنقّثلا نع ةملس نبرفعج نع ميهاربا نب ىلع نع ةناتان نبا - قودصلا ىلامأ»

 نبّرز نع ورمع نب لاهنملا نع ةرسيم نع ليئارسا نع ملاس نب ىبحي نع ىدوعسملا

 :هيلع إي ناملس لاقف الم ىف ناملسو ُهْيَِي هللا لوسر ةلغب ىلع الإ ىلعّرم :لاق شيبح

 ّرسب مكربخي ال ها ةمسّنلا ءربو ةّبحلا قلف ىذّلاوف هنولأست هتزجحب نوذخأت نوموقت الأ
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 و ملعلا متدقفل هومتدقف ولو نكست هيلاو اهيناّبر و ضرألا ملاعل هنا و هريغ دحأ مكّيبن

 .«ساتلا متركنأ

 'نيدامقلا و ىقداتللا ىبلسملا فودصلا لاقا

 :(ةعافّشلا) باب ىف راحبلا نم 'ثلاثلا دّلجملا ىفو

 نب دمحأ نع كلام نب دّمحم نبرفعج نع راظعلا دّمحم نع ىبأ - عئارشلا للع»

 :لاق' مالشلا ةيلغ.هللادبع نبأ نعريضي:ىأ نع ةببأ نعرامغ.نب دمحم نع. نيدم

 عفشنل اناو ةمايقلا موي انب نوقحلمل مكتا هّللاو نودوعي هيلاو اوقلخ هللا رون نم انتعيش

 لخديف هنيمي نع ةّنجو هلامش نعران هل عفرتسو آلا مكنم لجر نم امو نوعفشيو

 .«راتلا هؤادعأو ةّتجلا هؤاّبحأ

 و هَل اوت اوُممآ نَا اَّيأ اي » :ىلاعت هلوق ريسفت ىف ”نارلا حوتفلا وبأ ريسفت ىف
 روُفَع ُهّللاَو كَل رِفْغَيَو هب َنوُثمَ ارث ْمُكَل لعجيَو هَِمْحَر نِم ٍنيَلْفحح كيوي هلو وُ
 :ديدحلا ةروس «' ٌميِحَر

 ماما ترضحو نسح ماما ترضح نيلفكب دارم هك هدمآ تيبلا لهأريسفترد»

 همالسو هللا تاولص نينمؤملاريمأ ترضح رونبو امهيلع همالسو هللا تاولص نيسح

 نيسح و نسح تعافش ار امش نم ات ديشاب ىقّتم و لوسرب ديرأ ناميا ىنعي .هيلع

 .ديورب طارصرب ات بلاط ىبأ نب ىلع ترضح رونو مهد

 ؟دنرذك هنوكح طارصرب نم تّما :هك تفك ار ليئربج لوسر هك تساربخرد

 ىلع زوجت تنأ :ديوكيمو دناسريم مالس تيادخ :تفك دمآزابو تفرب منادن :تفك

 ىلعزوجت كتّماو كرونب طارّصلا ىلع زوجي بلاط ىبأ نب ىلعو هللارونب طارَصلا
 .«ئلعرون نم كتّمارونو كرون نم ئلعرونو هللارون نم كرونف ىلع رونب طارَصلا

 .بيرق نع ىقتأيس و بقانملا ىف ىورم ثيدح ةمجرتربخلا اذه و :لوقأ

 ١. ص  59١ديدج باج .فحجن باج /65.
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 (مهّلظ ىف ثكميو مهتزجحب ذخأي نمم انلعجاوا

 :(مالَسلا مهيلع مهيفروتلا تايآ ليوأتو هللا راونأ مهنا باب) ىف زاحبلا نم عباَسلا دّلجملا ىفو

 0 و وا علا ا

 000 ْمِهبِيَأ َنْيَب ْمُهُووُن كْسَي ِتاَئُِْمْلاَو َنيِنِمْؤُمْلا ىَرَت َمْوَي) :هللا لوق نع هتلأس

 هللا نذأ اذا ةمايقلا موي مهيديأ نيب ىعسي نينمؤملا مامإرونوهو :ُهيِي هللا لوسر لاق :لاق

 مهئاميأبو :هلوق اّماو هعم نولخدي ىّتح هنوعبتي مهو ندع تانج ىف هلزنم ىتأي نأ هل

 ناذخأيو الفا نيسحلاو نسحلازجحب ُهيَِي هلآ ذخأيو ُهيَي دمحم لآزجحب نوذخأت متناف

 ىّتح هيي هللا لوسر ةزجحب الف ىلع ذخأي و لإ بلاط 1 نب ىلع نينمؤملاريمأ ةزجحب

 راهنالا اهتحن نم ىرجن تانج مويلا مكيرشب» :هلوق كلذو ندع ةّنِج ىف هعم نولخدي

 «ميظعلا زوفلاوه كلذ اهيف نيدلاخ

 تايآ ليوأت فوه ىذّلا لؤالا لصفلا ىف ثلاّتلا دّلجملا ىف بولقلا ةايح ىف هي لاقو
 تويبلاو دجاسملا ليوأتو ىناحبسلا راونألا مه هّنا نايبو تيبلا لهأ نأش ىف ىتلاروتلا

 ٠١( 9 هيآ) :ىهئادعأ ىلع ةملظلا ليوأتو مهتويبل ةسّدقملا

 :يسفتزا دندرك لاوئس هك تسا هدرك تياور 3غ/رقاب ترضحزا تارفريسفتردو»
 هيي لوسر ترضح :هك دومرف «مهيديأ نيب مهرون ىعسي تانمؤملاو نينمؤملا ىرت موي»

 ىتقو رد ناشيأ ىور شييزا دوريم تمايق زور رد هك تسلا نانمؤم مامأارون نأ هك دومرف

 ناشياو ندع تاّنج رد دوخ لزانم ىوسب دورب هك ار ماما ديامرف تصخر ىلاعت ٌّقح هك

 «مهئاعابو» :هك ىلاعت قح لوق اّماو .دنهوش تشهب لخادوا اب هكنا ات دنور وأ ىبزا

 ناشياو ؛ناشياب ديوشيم لّسوتم و ار ُةْيِكَي دّمحم لآ نماد ديريكيم تمايق رد امش سي

 نأ و ار نينمؤملاريمأ ترضح ناماد دنريكيم ناشيا و ار نيسح و نسح ناماد دنريكيم
 لخاد ندع تّدج رد ترضح نآاب هكنا اتار ُةيِيَي لوسر ترضح ناماد دريكيم ترضح

 .«خلا ىرجت تانج مويلا مكيرشب» :ىلاعت قح لوق ىنعم تسنيا سي دنوشيم

 «رالاو ةّنجلا ميسقو طارّصلا زاوج هّنا» لصف ىف بقانملا ف بوشارهش نبا لاقو

 ١ "عر .
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 موس دلح .هبدن ىاعد حرش

 :'ثلاثلا ءزجلا لئاوأ ىف

 هللا نا :لاقو داعو ىضف ؟طارّصلا ىتَمازوجت فيك الف. ليئربج هِي ىلا لأس و»

 طارّصلا زوجي بلاط ىبأ نب لعو ىرونب طارّصلا زوجت كنا :لوقيو مالّسلا كؤرقي ىلاعت
 و كرون نم لع رونو ىلع رون نم كتَمارونف لع رونب طارّصلا زوجت كتّماو كرونب

 هللا رون نم كرون

 و حوتفلاوبا هخيش ريسفت نم ثيدحلا اذه ذخا هنا هترابع قايس نم رهظي :لوقأ
 هلقن دنع بوشارهش نبا نع 'راحبلا عسات ىف هنيعب هلي ىسلجملا هلقن دقو .رّبدتف همجرت

 .(طارّصلا زاوج وراّنلا و ةتجلا ميسق هّنا باب) ىف لصفلا اذه بلاطم

 :لصفم ثيدح ىف ”راحبلا نم عباسلا دّلجملا ىف لاقو
 نيب نم َىّنلا كلذ ةزجحب نوذخآ هطهر و هموق نم هتّصاخو بن لك ةّماح اذاف»

 .«خلا هفلخ نمو هيدي

 ليذ ىف مالَسلا هيلع مظاكلا لاوحأ ىف 'راحبلا نمر شع ىناثلا دّلجملا ىف لاقو
 :ىفاكلا نع هلقن لّصفم ثيدح

 يبست هللا ىرهنةللا لوصول لور رم نحماو انه انعيستازز

 :هّصن ام ثيدحلا تالكشمل هنايب ىف لاقو

 و اذكهو ببسب اّنم نوقلعتم انتعيش ىا ثالّنلا لمجلاب قّلعتم ببسب :هلوقو»

 و) :ىلاعت لاق ءىّشلا ىلا هب لّصوتي ام لكل ريعتسا ّمث لبحلا وه لصألا ىف ببسلا
 و ةّبحملا و ةيالولا وا نيّدلا انه دارملاو تاّدوملا و لصولا ىا (بابسألا مهب تعظقت

 .«ةّيونعملا طباوتلا

 :*"ثيدحلا حرش نمض ىف لوقعلا ةأرم ىف لاقو

 .ناريا باج "6ع ص ١1ج ١.

٠. 1 0 

 .85/8 ديدج باح .6



1 

 (مهّلظ ىف ثكميو مهتزجحب ذخأي نمم انلعجاو»

 انتعيشوا اّنم أشن ببسب نوقّلعتم انتعيش ىا ثالّقلا لمجلاب قّلعتم ببسب :هلوقو

 ءاملا ىلا هب لّصوتي ىذّلا لبحلاوه لصألا ىف ببسسلا و ببسب نوقلعتم انيلا ةبستلاب
 فانا يب تلكتت و د ناست هلوفك يتلا نادي لضوم ان لكريم م

 و اننيد ىلع انتعيش ّنا ىنعملاف ةّبحملاو ةيالولا وا نيّدلا انه دارملاو تاّدوملاو لصولا

 نولصّتم انتعيش َّناوا ؛هيلا هلزنا ىذّلا هللا نيد ىلع هللالوسرو هللا لوسر نيد ىلع نحن

 ىلا انتعيش ةليسو نحن وا ءانكهو كلذك هللا لوسرب نولصتم نحن و ًاّيناحور ًالاصتا أئب
 .«ةبراقتم اهلك ىناعملاو هللا ىلا انتليسو وهو لوسنلا

 :"راحبلا عباس ىف لاقو

 ىلا انيديأب انبرض ةمايقلا موي ناك اذاو (لاق نأ ىلا) نيسحلا نب دمحأ - رئاصبلا»

 .خلا هتّيرذو هّيبن هللاريصي ىرت نياف انتزجح ىلا مهيدياب انعايشأ برضو انّيبن ةزجح

 :"باتكلا لئاوأ ىف راونألا قراشم ىف ىسربلا لاقو
 وجني الف اجن اهبكر نم حون ةنيفسك ىتيب لهأ :ُْْيَي هللا لوسر لاق :لاق هّنا ذهب هنعو»

 (لصفالب لاقو)راَتنلا ىلا نوقابلاو ثيدحلا قدصل مهعمو مهنم ناك نمآلا

 ةزجحلاو انّبر ةزجحب ذخأ انّيبنو انّيبن ةزجحب نوذخا نحنو انتزجحب نوذخا انتعيشف

 .روتلا

 قرف ال هنالرفاك انلضفل دحاجلا ورفاك انتيالول دحاجلا اجن انعبت نمو كله انقراف نم

 ماقم لك دوحج َناف ةّيِبوبَرلا دوحجو ةّوبّنلا دوحجو لضفلا دوحجو ةيالولا دوحج نيب
 .(خلا)رخالا دوحج مزلتسي هذه نم

 :"تاداسلا لئاضف باتك ىف ىنيسحلا بيسحلادبع نب فرشأ دّمحم لاقو

 ريم ديشلا نيملعملا ثلاثو نيلقتلا دّيس ةلالس ىّدج لاق «نيرشعلاو عباَرلا دنَسلا»

 ١. .ةرقبلا 2 ١18.
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 ١ع

 :ناميالا وقت ةمّدقم ىف هحور هللا حور ىنيسحلا داما دبر يهَشلارقاب دّمح

 هللا تاولص اضلا اثالوم نيرهاظلا انتمئتا نماث ىور ةّيوضَرلا ةّيسدقلا ةفيحّصلا ىفو

 ام دعب و (اضَرلا ةفيحص نم ةزجحلا ةياوررخآ ىلا) موصعملا هيبأ نع هيلع هتكئالمو
 :لاق ةياورلل ةمجرت دروا

 رمكب دناوتيمن درادن برق تياهن ىسك اتو دشابيمرمك رد تّوق تياهن نوجو

 نآ برقرب انب هلاو هيلع هللا ىلص ىوبن هانب تلاسر ترضح اذهل دش كشمتم ىسك

 و موشيم كسمتم :دندومرف سوسحمب لوقعم هيبشت بابزا تّيدحا هاكرابب ترضح

 ىضعبو ادخ نيتم لبحب ار هزجح ىضعبو ادخ توقب ىنعي ادخرمكب منزيم كنج
 :هتفك ىسربط لوق لقنزا دعب و تسا دحاو همه لآمو دناهدومنريسفت ىهلارونب

 :هك هدومرف ءاشنا ار اعد نيا هزجح ثيدح ركذزا دعب روكذم باتك رد ىعاد ذدجو

 هاجلاب كلأسأف مهتزجحب كاده ىف تذخأف كرونل ىنتيده كرونب تناامكف ّمهّللا

 :.هينهل ىذلا

 هانقبسا ىذّلا ثيدحلا لقن دعب ناميالا يوقت تاقيلعت ىف دامادلا دّيَسلا ةرابع صنو
 :اذكه

 لاق :لاق مالَسلا هيلع ىلع نينمؤملاريما نعرهازلارهاطلا دنسلا اذهب هتياورب اهيفو»

 و كتعيش ىتحملو كتعيشل و كلهال و كلرفغ دق ىلاعت هللا نا ىلع اي يدي هللالوسر

 ىهتنا .ملعلا نم نوطبم كرشلا نم عوزنم نيطبلا عزئالا كنافرشباف كتعيش ىبح ىتحمل

 .هظفل فيرشو هلوق ميرك
 هاجلاب كلأساف مهتزجحب كاده ىف تذخاو كرونل ىنتيده كرونب تنا امكف مهللا

 مهتعيش ىف كتمحرب ىَّنَحَت ناو مهيلع ىلصت نا كدنع مهل ىذلا نأشلاو كنم مهل ىذا

 الو كلضفب ىنلماع برايف مهترمز ىفو مهعم كيلا نرشحت و مهتّدع ىف كّنمب ىنمظنتو

 قأبرقم كبنج ىف طّرفملا كقح ىفرّصقملا ىصاعلا بنذملا كدبع انا ىفاف كلدعب ىنلماعت

 «نيمحارلا محرا تنا كنا دهاشو باقعلا دشا قحتسملا انا



061 

 (مهّلظ ىف ثكميو مهتزجحب ذخأي نمم انلعجاو»

 :كع بقانم نم تاسبق باب ىف 'فارشالا باسنا ىف ىرذالبلا لاقو

 ىسوم نب هللاديبع انثدح لاق دعس نب دّمحم و دوسالا نب ىلع نب نب نيسحلا انثدح»

 مكينارهظ نيب رم ايلع ىرأ :لاقف ناملس ىلع لجرّرم :لاق قاحسا ىبا نع ليئارسا انئدح
 .«هدعب مكَيبنّرسب دحا مكربخي ال هديب ىسفن ىذلاوف ,هتزجحب نوذخأتف نوموقت الف

 هل هللا لَعجي ْمَل َنَمَو ... :ىلاعت هلوقريسفت ىف) 'هريسفت ىف ف ىزاّرلا حوتفلاوبأ لاقو

 .”ٍرون نم َُلامق ارو

 طارص ردوت تّما تمايق ىادرف هك دنديسري ار مالَسلا هيلع لوسر هك تساربخ رد»

 طارصرب ىلعو دنرذك ىلع روئب طارصرب تما :تفك ؟تمايق تاملظرد دنرذك هنوكجح

 نمرونزا ىلعرونو تسا ىلعرونزا تمارونو مرذك ىادخرونب نمو درذك نمرونب

 هللا لعجي مل نمو هك دشابن رون اروا دنكن ىلوت امب هكرهو ىلاعت ىادخ رونزا نمرونو
 .«رون نم هل افأرون هل

 اذل و لعتلاب لعّتلا قباط تسا هتزجحي ذخا ىنعمب هتزجحب قّلعت هك تسناد دياب

 ضرد هكنا حيصوت تسا هدروأ ار هي ذخأ» هب قلعت ىنعم رد راحب رد ىسلج وحرم

 تسه ترابع نيا اجنأ ردو هدرك لقن تسا دراو هبتشراهج بش رد هك ىناعد 861

 نايب نمض هاكنآ «هتعافشب نيزئافلا و هتزجحب نيقلعتملا و هب نيجاّتلا نم انلعجاو»

 :هتفك 800 ص رد هيعدأ تاغل

 مولعم سي .«هدرك لقن هجنآرخآ ات نمحرلا ةزجحب تذخأ محلا ّنا هيف :ةياهتلا ىفو»
 .ىنعم رد دنتسه مه دننام دوشيم

 دّلجم رد هعماج تارايززا مود هعماج ترايز ترابعرد هجنأ تساريبعت نياريظنو
 «مكتزجحب لغتي ؤا) تسا روك زمر اغلا

 ماعم نع مالَسلا هيلع اضرلا بتك ام بابرخآ رد راحب عبار رد هجنأ تسناريظنو

 ١. ص ؟ ج 181١.
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 4١م

 طخ نع ىعابجلا نب دّمحم طخ نع ًالقن هدرك لقن ترضح نآزا مارحلاو لالحلا
 نوقلعتم كدلو و قزجحب قّلعتم تنأ و هللا ةزجحب تقّلعت ةمايقلا موي ناك اذا :ديهَشلا

 .«؟انبرمؤي نيا ىرتف مهتزجحب نوقلعتم كدلو ةعيش و كدتزجحب

 نيرحبلا عمج و هياهنرد «و ق حد وقح» هّدامرد هكنانج ةوقحب ذخا تسنياريظنو

 قداص ترضح زا ىناسارخ تياورردو .هنيعب ثيدحزا دناهدرك لقن تغل بتكرياسو

 رياس ردو هدمأ هب قلعت ظفلب طقف اجنأ رد نكيل هدمآ ظفل نيمهب زين مالَسلا هيلع

 موق لكلو رذنم تنا امئاريسفتردو تسا ىنعم كي هب همهو هدمأآ هلبحب قّلعت تاياور

 تسه ىسيفن رايسب نايب كيوربخ ود داه

 :لؤألا ءزجلا نم عساّتلا بابلا طساوأ ىف تاجرّدلارئاصب ىف راَفَصلا لاقو

 دّمحم نع سيردا نع ىنزاَّلا ميه نب ىلع نب دمحا نع نيسحلا نب دمحأ ىنثّدحو»

 اقباس هيلا انرشاو (ثيدحلا) تنك :لاق ىنعجلارباج نع ّىدبعلا نانس نب

 :هّصن ام هظخي ذي ىنيمألا نيسحلادبع خيشلا جاحلاريدغلا بحاص ىل بتك

 ةتابن نب غبصألا ىلا تسلج :لاق ىراصنألا ةبيش نب هاربا قيرط نم ءاج »١-

 :بوتكم اهيف ةفيحص عيرخاف ؟ههجو هللا مّرك بلاط ىبأ نب ىلع هالمأ ام كؤرقأ الأ :لاق

 و هتيب لهأ مّلسو هيلع هللا ىلص دّمحم هب ىصوأ ام اذه ميحرلا نمحتلا هللا مسب

 هتيب لهأو هتيب لهأ موزلب هتّما ىصوأو .هتعاط موزلو هللا ىوقتب هتيب لهأ ىصوأف هتما

 و ةمايقلا موي مهزجحب نوذخأي مهتعيش ناو مّلسو هيلع هللا ىلص مهتبن ةزجحب نوذخأي
 .ىده باب نم مكوجرخي نلو فالخ باب مكولخدي نل مهنا

 .لاملا ةليسو و ءنيطمَلا ررد مظن نع القن نينمؤملاريمأ دنسم ىفريدغلا

 اي :ًاعوفرم ناملس قيرط نم ليوط ثيدح ليذ ىف ىمصاعلا ظفاحلا جرخأ 5

 ىلع و :ليئربج ةزجحي ةمايقلا موي نذخأل ةوبّنلاب ىنثعب ىذّلاو راوو ىّتبصو اذه ناملس

 ةزجحب ذخآ نيسحلاو ةمطاف ةزجحب ذخآ نسحلاو هتزجحب ةذخآ ةمطافو .قزجحب ذخا

 هللا لوسر ىرت نياو !؟هللالوسرب ًابهاذ هللا ىرت نيأف مهتزجحب ةذخآ مهتعيشو نسحلا

 ؟اىدلوي ةهاذ ةمطاف قرف ناو !؟هتجوتب ًاهاذ هللا لؤسو اخأ ىرك ناو !؟هيخأب ابهاذ
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 (مهّلظ ىف ثكميو مهتزجحب ذخأي نمم انلعجاو»

 ةبعكلا برو ةّتجلا ىلا !؟ مهتعيشب نيبهاذ مّلسو هيلع هللا ىلص هللالوسر دلو ىرت نياو

 دهع دهع :ناملس اي ةبعكلا برو ةّنِجلا ىلا .ناملس اي ةبعكلا برو ةتجلا ىلا ناملس اي

 .نيملاعلا بر دنع نم ليئربج هب

 ناملس دنسم ىفريدغلا

 اهنم جرخي نم وراتلا ىف دّلخي نمركذ ىفرخآ باب ىف راحبلا ثلاث ىف لِي ىسلجملا لاق
 ىمليدلا ناميلس نب هللادبع نع هدانساب ديبع نب مساقلا نب دّمحم تارفلاريسفت»

 ذخآو قزجحب ذخأت مث :991 نإعل ُهْيَي هللا لوسر لاق لاق مالسلا هيلع هللادبع ىبأ نع
 '...هّللا ةزجحم

 :هظفل ام 0١( مقر) ' ةّيوبنلا تازاجملا ىف هيلي ىضّرلا لاقو

 وراّتلا نع اوّمله مكرجحي كسمم ىفا» :مالسلا و ةالصلا هيلع هلوق كلذ نم و»

 «مكزجح لسرا نأ كش واو بدانجلا و شارفلا محاقت اهيف نومحاقت ىننوبلغت

 ىف غلابي مالَسلاو ةالّصلا هيلع هنا هب دارملا ّنأ كلذ عسوت و زاجم مالكلا اذه ىفو

 مئازخو عنملا مئاكشب ىواغملاو لاضملا ف ساكترالاو ىصاعملا ىف محقّتلا نع هتّمارجز

 طقسي نأ داك اذا هبحاص ةزجحب لجّلا كاسماب مالَسلاو ةالّصلا هيلع كلذ هّبشف عدرلا

 ىدحإ هّبش اًملف ؛هقافشا دعب وجني و هكاسماب كسامتيل ةاوغم ىف سكتري وأ ةاوهم ىف
 نأ نسحو ؛عاستالا قيرطو زاجملا ليبس ىلع مسالا امهيلع ىرجا ىرخالاب نيتلاحلا
 ةيّدؤملا لامعالا نع هدارمو .رانلا نع مكتزجحب ذخآ ىنتا :مالسلاو ةالصلا هيلع لوقي

 كلذ هارملا نا نييياامو :هىتنلا نييفت فرحت راجع يقلل بمعلا قال راتلا لوف :نلا

 ىّتَلا لامعالا ىف اوناك انا وراتلا ىف نيتفاهتم باطخلا اذهل مهعامس لاح ىف اونوكي مل مهنا

 .راّثلا باذع اهب نوقحتسي

 دعب موق راَنلا نم جرخي» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نم ىور امربخلا اذه هبشي امو

 رانلا قاقحتسا نم جرخي هنا اندنع مالكلا اذه ىنعف «أمحفو ًاممح اوراصو اوشحتما ام

 ١. ص تارفريسفت .700/8 راحب ؟5١7.

 ". ص  8١ص ديدج باج .رصم باج 5١.



 الاكل

 و ا
 لوخد ىلا ةّيدؤملا مهامعاب مهتا ىا ناجملا قيرط ىلع اذهو .ءمهتفص هذه موق ةبوتلاب

 نولمحي ةئجرملاو ءاوقرحا اوشحتما ىنعمو ءاهممح نم راصو اهمرضب قرحا نمكرانلا

 .هليوأت ىلا نوعزفي الو هرهاظ ىلعربخلا اذه

 باذعلا نم نامالا ىه ىتَلا هناحبس هللا ةعاط ىلا اوعجرا ىا :رانلا نع اوّمله ىنعمو

 ىنتا ىا اهيف نومحاقت ىننوبلغت ىنعم و ,ءباقعلا ىلا قيرطلا ىه ىتَلا هيصاعم اوبناجو

 شارفلا تفاهتي امك تاحتّبقملا ىلا نوعزانتو نوتلفنت مكيلاراذعالاو مكلرجزلا ةرثك عم

 ,بارشلا ىف بابذلا و باهشلا ىف

 ىبهن نودقفتف توملا قراط ىنقرطي نا كشوا ىا :مكزجح لسرا نأ كشواو ىعمو

 مالَسلاو ةالصلا هيلع كلذ لعجف .ىواغملا قرط نع مكب ىذخأو ,ىصاعملا نع مكل

 .«نائزاجم اذهو مهتمزا ءاقلاو مهزجح لاسرا ةلزنمب

 .عجاريلف ليذلا ىف تاحيضوت تاملكلا هذهلو



 (هبلا هقرقح ةيذات قع اتعاوز

 .(شترضح قوقح ىادارب ار ام امرف ىرايو)

 :مينكىم نايب راصتخا روط هب ار وا هّقح قوقح زا قح دنج اجنيارد - حرش

 رب دوجو سابل دنوادخ مارك ىايلواركيدو وا دوجو تكرب هب نوج - دوجو قحألوا

 جاجتحا باتك رد هك ىفيرش عيقوت رد هك نانجمه هدناشوي تادوجومرياس تمافق

 امزا دعب ركيد تاقولخمو ميتسه نامراكدرورب هدروري تسد ام» :دومرف هدش لقن

 '.«دنيام هدرورب تسد

 هللا قلخ ام نحن ال ول :دومرف هك هدرك لقن ةقَيوربمغيب زا قودص نيدلالامك باتك

 ار مدآ هن دنوادخ ميدوبن امركا ىنعي «ضرالاو ءامسلا الو ءرانلا الو ةنجلا الو اوح الو مدآ

 '.«ار نيمزو نامسآ هنو ءار منهج هنو تشهب هنو ءاوح هنو ديرفأى م

 ىلو دوجو هب نأ لهاو نيمز رارقو تابث ورشب هعماج ىاقب ىنعي - اقب ٌقح مود
 زا مه اهنآ دشابن ركا هك تسا نأ لهاو نيمز روحم و رادم هلزنم هب هك تسا قح

 نادب ىباب رابخا بتكردو ءتسا هدمأ مه تاياورو رابخارد هجنانج دنورىم نايم

 .تسا هدش هداد صاصتخا

 دنكىم لاؤس ايي اضر ترضح زا ىوار تسا ىفاك باتكزا لوقنم تياور هلمجزا

 ؟دنامىم ىقابو تباث ماما نودب نيمز ايأ هك

 ١. صراحب 07 دلجم ١78.
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 موس دلح .هبدن ىاعد حرش

 تيب لها دوجو» هك هدش لقن ويكي ادخ لوسرزا ىوبن ثيدح رد'.ريخ :ديامرفىم

 هك ىروطنامهو «كتتامتسا هدنشخرد ناكراتس دننامه نيمز رد تراهطو تمصع

 '.«دننامارد نانآ هليسو هبو تيب لها هب هتسويب

 #000اإا نيو ادخ لوسراب - - ىكتسويب و تبارق موس

 ...قَرَقْلا ف َةَد دوَملا ذل ارخآ هيلع زقكل اسأل 6+ .» هكرابم هيآو هتفرك ارفار نانآ ىورون

 لها «ىبرق»زا دارم هك هدش لقن مركاربمغيبزا ىدايز تاياورو ءهتشك لزان نانآ نأشرد

 نانأ هلضاف تاكلمو تافص هطساو هب مه تدوم نياو .دناتراهطو تمصع تيب

 تروص نانآ تياده رون هليسو هب مدرم تياده هك - ميلعت و تياده مراهج

 ىباب ثيداحاو رابخا بتك ردو هدش لقن هراب نيارد مه ىدايز تاياور و دريكى م

 و مهب آلا نودتهي ال سانلا نإ» باب ؛راحب / دلجم رد هجنانج هتفايب صاصتخا نادب

 ىددعم تاياور نومصم هب ىفرطزا هدذش هدروأ «هللا نيبو قلخلا نيب لئاسولا مهنا

 ةاهأ اولا: .» ديامرفىم لاعتم دنوادخ هك دنركذ لها شراوكرزب ناردب و ترضح نأ

 6 دوما ال 2 ْنِاِرْحَلا

 دمحم مامازا ديوك هك هدش لقن هزمحوبازا ىفاك باتك رد .دنراد مالسا تمارب هك

 للعو رابخالا نويعزا نومضم نيمه هب ىركيد تاياورو .نيدلالامكزا لقن ”” ص ديدج راحب ١7 دلجم ١.
 .(ةّجح نمولخت ال ضرالا ناو ةجحلا ىلإرارطضالا) باب ردو .عيارشلا

 ناراوكرزب نأ ىحورو ىقالخا ىاياجس و فاصوا مه تياور ليذ ردو ؛عيارشلا للعزا لقن 19 ص ديدج راحب ١.7
 ماصخلا ةيافكو ,707و 7١0 ص نيدلا لامك باتك رد اضيا تياور نياو .هدرك نايب دنناماو نما بجوم هكار

 .هدش لقن هصاخو هماع قرطزا

 2 «قفروشلاو؟

 .«ةلاسرلار جا مهتذوم ّنأ» باب مان هب تسا ىباب ديدج راوثالا راحب ١7 دلجم .*

 .4 ص ديدج 7١ دلجم .6

 ىروأداي ىنعم هب هك ؛ركذت»و اركذ» ال :ايبنأ هروس .57 :لحن هروس :تسا هدمآ نآرق ىاج ود رد هفيرش هيأ نيا.ع

 ركيدو ءتسا ندروآ دايو ندمآ داي ىانعم هب ىسراف هب هك ىشومارفو تلفغزا دعب ىكي تسا مسق ود تسا

 .تسا ندريس رطاخ هبو ظفح همادا ىنعم هب هك ىشومارف هقباس نودب
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 (هيلا هقوقح ةيدأت ىلع اًنعأو)

 هّقح» :دومرف ؟ تسيج مدرمرب ماما قح «سانلا ىلع مامالا ٌقح ام» :مديسري الِكارقاب

 '.دنرب نامرفو دنونشب هك تسا نياوا قح «اوعيطُيو هل اوعمسي نأ

 امشرب نم قح اًماو...» :دومرف هك هدش لقن لإ نانمؤمريمازا 'هغالبلا جهنردو

 رهو رسيذي تحيصن بايغو روضح ردو ديشاب رادافو نم اب تعيب هب هك تسا نيا

 دلجم ردو .«ديرب نامرف مداد ىروتسد نوجو دييامن تباجا مدرك توعدار امش تقو

 «مامالا ىلع ةيعرلا ٌقحو ةيعرلا ىلع مامالا ٌقح» باب مان هب تسا ىباب ”راونالاراحب

 .ديامن هعجارم اجنآ هب دهاوخ سكرهو هدش لقن ىددعتم تاياور اجناردو

 عيمج هك دوشىم تباث هددعتم تاياوزو هقباس بلاطمزأ - تمعن قح مشش
 عافتنا هك دش هتسنادو تسارصع ىلو دوجو تاكرب زا دسرىم قلخ هب هك ىعفانم

 لقن قباس رد هج «تسين راوكرزب نآ روهظ مايا هب صتخم ترضح نآ دوجوزا هرهب و

 ديشروخ زا ناسنا هدافتسا دننام تبيغ نامز رد ترضح نآ دوجو هب عافتنا هك ميدرك

 .دشاب ناهنيرباريز هك ىماكنه تسا

 ليجعترد اعدرصعو هرود نياردراوكرزب نآ قوقح هلمجزا «قوقح نيازا هتشذكو

 لاعتم دنوادخ زا هتسويب هك تسا مزال وا هب نادنمقالعو نانمؤمرب و .تسوا جرف

 عيقوت رد .دزاس رونم شروهظ رون هب ار ناهج و ديامرف ليجعت شروهظ رد هك دنهاوخب

 ءاعّدلا اورثكا و...» :تسا هدمأ نينج "ىسربط جاجتحا زا لوقنم راوكرزب نأ فيرش

 اعد دايز (نآ شياشكو هار ندشزابو) جرف ليجعترد «مكجرف كلذ َناف جرفلا ليجعتب
 .تسا نيارد امش جرف هك نوج دينك

 .تسا هدشركذ 75” ص راونالاراحب 7١7 دلجم رد هك 7١١ ص ىفاك لوا دلجم ١.

 ار مدرم نايايرد .,تسجىم دادمتسا نانآزاو دركىمزيهجت ار مدرم نيفص كنج ىارب هك ىماكنه ”* هبطخ ١.

 .دومرف نايب احورشم ار قوقح نيا ١7؟ هبطخ ردو .دومن هاكأ نيفرط قوقح هب

 .757 ص ١ا/ دلجم .5 ١٠ص .'"*

 نيمود ىورمع نامثع نبدمحم هليسو هب هك بوقعي نب قاحسا لئاسم باوج رد 18١ ص راحب 0” دلجم .؟

 نبا قاحسا اي كيلع مالسلاو» :تسا هدمأ نينج عيقوترخآردو دوب هداتسرف رصع ىلو ترضح صاخ بيان

 .«ىدهلا عبتا نم ىلع و بوقعي



 .(- امرف ىراي - شينامرفانزا ىرودو شتعاط رد ششوكو دهج و)

 ناكدنب امرب راوكرزب نآ هك تسا ىقوقح مامت عماج اعدزا تمسق نياو - حرش

 ...0 :ليامرفىم نآرقرد هكنانج داد ماجنا ار نأ هك درك ششوكو ىعس ديابو .درادادخ

 رمالاولوازا تعاطا هك ميتفك ًاقباسو .«'... ْمُكَْنِِرْمَأْلا لوُأَو َلوُسَيلا اوُعيِطَأَو هللا اوُعيِطأ

 دنشاب ىناسك ىتسياب سب هدمآ «اوعيطأ» لعف كي هب هك تساربمغيب تعاطا نوجمه

 تاياوررداذلو دشاب هقَيربمغيب دوخ لامعاو قالخا دننامه ناشلامعاو قالخا هك

 ع 00 دارم هك هدمأ

 5000 ل وشو هَل طي نم وم. .ل :ىلاعت هللا 0

 ذا لاه ا ايوةيامتار لوسرتو اد ىتانورفأت سك كا ذك فينا لوسووادنخ ىقاترفأت

 و ُهِلوُسَرَو َهَّللا ٍصْعَي ْنَمَو» :ىلاعت هللا لاق امك تسا منهج شتآردوا هاكياج دورب ايند

 ربمغيبو ادخ ىنامرفان هك ىسكو '«ٌنيِهُم ٌناَّذَع ُهَلَو اَهيِف ادِلاَحأراَن ُهَلِخْدُي ُهَدوُدُح َّدَعَتَي

 ناديواج نآرد هك دنكىم ىشتآ دراو اروا ادخ ديامن زواجت ادخ دودح زاو ديامن اروا

 يا

 .تسا ىراوخ باذعوا ىاربو دنامب

 ١. ءاسنلا 04.

 هدش راكتسر ىميظع ىراكتس ,ر هب املسم دنك تعاطا ار شربمغيبو ادخ سكره ىنعي ال١ هيأ بازحا هروس . ؟

 نيدلاخ راهنالااهتحت نم ىرحت تاتح هلخدي هلوسرو هللا عطي نمو»١ :ديامرفىم احلا هيأ ءاسن هروس رد .«(ثتسا

 ريززا اهرهن هك ىياهتشهب هب دراو اروا درب نامرفار شربمغيب و اذدخ سكرهو ىنعي «"ميظعلا زوفلا كلذواهيف

 .تسا كرزب ىراككتسر نياو دننامب ديواج نآردو دنكىم تسيراج نآ
 .١؟ .ءاسنلا ."“
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 (هاضرب انيلع ننماو)

 و اضر بجوم هك نك تيانع ام هب ىقيفوتو)راذُك تنم امرب اروا ىدونشخو اضر

 .(ددركوا ىدونشخ

 و اضر ديامرفىم تيانع شاءهدنب هب دنوادخ هك ىتمعن نيرتمهمو نيرتالاب - حرش

 دوخ نمؤم ناكدنب هب هك ىياهتسمعنركذزا سي دنوادخ هك ىروطنامه .تسوا ىدونشخ

 ...» ليامرف ىم شنايابرد هبيط نكاسمو تشهب هب لوخدزا هدومرف هدعو (نز اي درم هاوخ)

 هنوكره ثعابو تداعسو تمعنره ببسوا ىاضر نوج '..ُرَبَحَأ هللا َنِم ُناَوْضِرَو

 4( ا يظعلا ملا رهاكل د ترانا يونا رع روع فيسلا ضراوك نو ةقيشارك

 ناشراتفك و لامعا و نينمؤم ركذ زا سي نآرق هددعتم تايآ رد لاعتم دنوادخ

 فيرعتزا سي 4 هيآ هنّيب هروس رد هلمج زا "؛هنع اوضرو مهنع هللا ىضر» :ديامرف ىم
 ناششادايو ازج ركذو دنيادخ قلخ نيرتهب هك نانآ هتساش لامعا ماجناو نينمؤم

 وبةيسا ىضارو دوس: نانعنأ زا اذوب هْنَع اوُضَر َو مينغ هللا تيكر د :كنافرف نوف

 .دندونشخ ادخ زا مه ناشيا

 :تفك القاب ىسوم ترضح هك هدش لقن ىتياور *لوا دلجم راحبلا ةنئيفس رد

 درك ىحووا هب دنوادخ «نك هاك آ تاهدنبزا تيدونشخو اضر تمالعزا ارم اراكدروري»

 .ا/؟ .ةبوتلا ١.

 .ا/7 .ةبوتلا ."

 7 :هلداحم حملا :هبون 2.11١4 :هدئام ."“

 .77؟ .ةلداحملا زينو ٠٠١. .ةبوتلا زينو ١١14. .ةدئاملا .؟

 .ىكنس باج ,1/077 ص .ةنيفس .ىمليد نيدلا مالعازا لقن 78 ص راونالاراحب 7١ دلجم .راحب .ه
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 موس دلج ءهبدن ىاعد حرش

 متيصعم زااروا نمو هدرك هدامأ نم تعاطا ىارب ار دوخ نم هدنب ىديدوت تقوره هك

 .«تسا نم ىاضر تمالع نيا هك نادب متشادزاب

 هدمأ نينج الا قداص ترضح زا ىتياور نومضم نيدب باتك نامه رد اضياو

 .«تسا نمؤم ناميا تمالعزاردقو اضق هب ميلستو اضر» :تسا

 .دوش ىم ققحم قح ىايصواو ىهلا ىاهتجح ىاضر هب مه ىهلا ىاضر ىراب

 و تساادخ ىايلوا ىاضر نامه ادخ ىاضر ىنعي تسا قداص فرط ودرهزا نياو

 هكمرد ادهشلا ديس ترضح هجنانج ءتسادخ ىاضر نامه مهادخ ىايلوا ىاضر

 هجنآ «تيبلا لها اناضر هللا اضر» :دومرف نيرضاحو مدرم ىارب قارع هب تكرحزا لبق
 .تسا تيب لها ام دنس نامه ددنس ادخار

 نآ ىدونشخ و اضر دنهاوخب رصع ىلو هب نادنمقالع و نيئمؤم هكنيا ىارب سب

 زجرما نياو دوش مهارف ادخ ىدونشخو اضر هك دننك ىراك دياب دننك مهارف ار راوكرزب

 نيرتهدمع زا ىكيو .دش دهاوخن نكمم شربمغيبو ادخ ىربنامرف و تعاطا هارزا

 زا اراحب ١0 دلجم رد ء,تسا ىنامرفان و تيصعم كرت قح تياضر ليصحت تابجوم

 هب سكره :هدومرف ُةْريَي ادخ لوسر» :دومرف هك هدش لقن ىتياور ذهل قداص ترضح

 .«دنادركىم ىضار تمايقزور اروا مه ادخ دنك كرتاروا تيصعم ادخزا سرت تهج

 .ىفاك زا لقن ٠١0 ص الا دلحم 7١ ١. ص ١.



 .(امرف تبهوم ام هبار شتكرب وريخو اعدو ىنابرهمو تفأر و)

 نآ دوجو تكرب هب ترخآو ايند تداعس و تاكرب و تاريخ عيمج نوج - حرش

 ديامرف تيانع قيفوت ام هبات مينكىم تلاع دنوادخزا هك تسا نيا تسا ترضح

 نآ ىكينوريخو اعدو ىنابرهمو تفأر لومشمو ميريك رارق راوكرزب نآ هجوت دروم هك

 .ميوش عقاو ترضح

 56ا/



 (ذل دفع اروكو كمي نه ةعس دم لانقاعز

 .(ميوش ليان ادخ ىاوت تداعس زوفو هعساو تمحر هبام هليسو نيدب ات)

 صخش هك تسا ىقذاح بيبط نوجمه ادخ ىلو تكربرب دوجو تيمها - حرش

 زا شنامردو ءدهدرارقواروتسدو تبقارم تحتار دوخ دياب دوخ ىتمالس ىارب ضيرم

 قبط دياب نأ تقوورادقمرظنزا هجوورادو اذغ عونرظنزا هج تهجرهو ثيحره

 و ايند تداعس هب هقالع هك مه ىسك و ءدهدرارق وا تاروتسد لماك و حيحص همانرب

 ءلهد ماجنا لماكو حيحص همانرب قباطم ار دوخ لاعفاو لامعا دياب دراد دوخ ترخآ

 زا ءسب .دوشىمن لصاح تيقفوم ديماو تسين نكمم حيحص همانرب نينج نودب هك

 تروص ىلماكو حيحص همانرب قبط ىتسياب ناملسم صخشو نمؤم لمع ,رظن نيا

 تفرعمو ددركىم نييعت نامز تجح و قح قرطزا هك تسا نامه همانرب نياو دريك
 لها تيالوو تبحمّرس تسا نياو «ددركىم لماك تيادهرهاظم تفرعم هب مهادخ

 :ثساةدش ديكأت نادب ثيداخاورابخارد هك الإ تيب
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 هب انبونذو ةلوبقم هب (انتالص) انتاولص لعجاو»

 هب انقازرا لعجاو اباجتسم هب انءاعدو ةروفغم

 و ةّيضقم هب انجئاوحو ةّيفكم هب انمومهو ةطوسبم

 رانا ويقلملا انيرقت ادق وميركلا تايجر اننلا لقا

 هلأ مث كدنع ةماركلا هب لمكتسن ةميحر ةرظن انيلا

 هللا ىلص هّدج ضوح نم انقساو كدوجب اّنع اهفرصت

 امظاال اغئاس ائينه اًيور اّير هساكبو هديب هلاو هيلع

 ريا د رمح اء اهم

 رشنلف ةعيشلارشاعم اندنع ةربتعملا بتكلارئاس ىف تارقفلا هذه بلاغ درو دق :لوقأ
 ءاهنم ٍءىش ىلا

 ءاعدلا بابحتسا باب ىف 'لئاسولا نم ةالّصلا باتك ىف ّماعلاّرحلا خيشلا لاق

 :هّصن ام ةالّصلا ىلا مايقلا دنع روثاملاب

 نب ةيواعم و نابأ نع ةلاضف نع ديعس نب نيسحلا نع هدانساب نسحلا نب دّمحم»
 لبي ادّمح كيلا مّدقا ىلا َمِهّللا لقف ةالّصلا ىلا تق اذا :افإإ هللا دبعوبأ لاق لاق بهو

 نمو ةرخآلاو اينّدلا ىف اهيجو كدنع هب ىنلعجاف كيلا هب هّجوتأو ىجئاوح ىدي نيب

 تنا كنا ًاباجتسم هب ىاعدو ًاروفغم هب ىننذو ةلوبقم هب ىتاولص لعجا و نيبّرقملا

 .ميحَرلا روفغلا

 .605/6 كليدح باج .رداهب ريما باح 756 ص ١ج.١
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 حبب بسسس ل يي سس لل

 موس دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 ديعس نب نيسحلا نع هيبأ نع ميهاربا نب ىلع نع ئيلكلا هاورو

 السرم قودصلا هاورو

 ضعب نع دلاخ نب دّمحم نب دمحأ نع انباحصأ نم ةّدع نع ًاضيأ ىنيلكلا هاورو
 .«هوحن ركذو هعفر انباحصا

 بادآ باب ىف راحبلا نمرشع نماثلا دّلجملا نم ةالصلا باتك ىف هي ئسلجملا لاق

 ةولصلا ىلا مايقلا

 :مايقلا باوباب قلعتي ام رداون باب ىف 'كردتسملا نم لوألا دلجملا ىف ىروتلا ثّدحملاو
 :لقو ةلبقلا لبقتساف كآلصم تيتا اذا :لئاسلا حالف ىف سوواط نب ّىلع ديسلا»

 و ىجئاوح ىدي نيب ءايصوألا هتيب لهأ و ةمحبلا ئن كتبت ًادّمحم كيلا مّدقا ىلا مهَللا
 لعجا مهّللا نيبّرقملا نمو ةرخآلاو اينّدلا ىف ًاهبجو كدنع مهب ىنلعجاف كيلا مهب هّجوتأ
 رظناو أطوسبم مهب قززرو اروغشم مهب ىفالو اء اجعسم مهب ىناعدو ةلوبقم مهب قولص

 كتبوتو كترفغمب آلا هفرصت ال ّمُث ناميالا و ةماركلا اهب لمكتسا ًةرظن ميركلا كهجوب نا

 كيلا مهللا ,باهولا تنا كنا ةمحر كندل نم انل بهو انتيده ذا دعب انبولق غزتال انتر

 نا لبقا مهلا ,تلكوت كيلعو تنمأ كبو تيغتبا كباوثو تبلط كاضر و تهّجوت

 .«(ءاعدلا) ىبلقب (كيلا) ىلا لبقاو كهجوب

 هانيور امك "لئاسلا حالف ىف روكذم وه :لوقأ

 باب ىف ةالصلا باتك ىف 'راحبلا نمرشع نماثلا دّلجملا ىف ًاضيا هي ىسلجملا لاقو
 اهماكحأ عماوج

 ىددج ىلا اندانساب هانيور ام لاوّرلا لفاون ىف عورشلا لبق لاقي امو لئاَسلا حالف»
 ال و كانثدحتسا هلإب تسل كنا مهللا :وهوريبكلا هحابصم ىف هركذ امم ىسوطلارفعج ىبأ

 ١. ج ديدج باج .758 ص ١//7280.

  1.1؟59/"؟ ليدح باج .75880 ص

  3.ففحن باج 1” ص

 م ا الا لا ل
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 واط ونتاهزانكارا لمجلو اباحي دي انءاعو و ةروغضاهي انيوتالو ةلريقم هي انقاص اةنارال أجل
 نا ىلا) دّمحم لآو دمحم ىلع لص مهللا (هرخآ ىف لاق نأ ىلا ءاعّدلا قاسف) ديبي برب

 قاعد اروكشتم جيت ىفسو ةروفغم مهب ىبونذو ةلوبقم مهب ىنولص لعجاأ ّمِهّللا (لاق

 لمكتسأ ٌةرظن مركلا كهجوب ةعاسلا هذه ىف ار ظنا و أطوسبم مهب قزرو ًاباجتسم مهب

 .«نيمحاّرلا محرأ اي كتمحرب أدبا ىتع هفرصت ال مث كدنع ةماركلا اهب

 هلقن امك ْحيَشلل 'حابصملا ىف دوجوم هّنكل لئاسلا حالف ىف ءاعدلا دجأ مل لوقأ

 تناكوا عبطلا دنع ةعوبطملا ةخسنلا نم طقس دق هنأكف لئاسلا حالف نع هني ىسلجملا

 .بابسالا و للعلا نم كلذ ريغ وا خاسنلا ةلفغل هنادقف ناكو هل ةدقاف ةخسنلا

 :هدعب ءاعدلا و ناذالا ةياكح باب ىف 'راحبلا نم روكذملا دلجملا ىف اضيا لاقو

 ةوعدلا هذه تر مهللا تاولصلا عيمج ىف ةماقالاو ناذالا نيب لوقي لاق - اضرلا هقف»

 نيمآ هلؤس ةمايقلا موي ادمحم طعاو دّمح لآو دّمحم ىلع لص ةمئاقلا ةولصلاو ةماتلا

 ىدي نيب مهمّدقاو هلآ و دّمحم ةمحرلا ىبن كّّيبنب كيلا هجوتا ىنا مهللا نيملاعلا بر

 لعجاو نيبرقملا نمو ةرخالاو ايندلا ىف اهيجو مهب ىنلعجاو مهيلع لصف اهلك ىجئاوح
 لوقي نيمحارلا محرا اي مهتعاطب ىلع ننماو ًاباجتسم مهب ىئاعدو ةلوبقم مهب قولص

 .«(ثيدحلا) تاولصلا عيمج ىف اذه

 " :رشع نماثلا دلجملا ىف لي ىسلجملا لاق

 .«هب ىلّسوتب وأ هتعباتم ببسب وا هتعافشب ىا هب قولص لعجا»

 ' :حابصملا ىف يي ىسوطلا خيشلا لاقو

 و تاّرم ثالثردقلا ةليل ىف هانلزنا انا ليللا ةالص نم غارفلا دعب أرقي نأ بحتسيو»

 اثالث انّبر هللا كلذك اهرخآ ىف لوقيو اثالث دحأ هللاوه لقأرقيو ًارشع ىنلا ىلع ىّلصي

 ةمطافو ىنارو ّىلعو ّىدي نيب دّمحم :لوقي م هاّبر اي هاّبر اي هاّبر اي تاّرم ثالث لوقيو

 ًادحاو مهركذت و مهدعب ةَّمألا و ىلاهش نع نيسحلا و ىنيمي نع نسحلاو ىسأر قوف

 . 737 ص ديدج باج .77.30 ص.١

 .01//178 ج ديدج باج 18١. ص 148 جا
0 05-775 177 

 ف خ75 77 50
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 و ةلوبقم مهب قالص لعجاف مهنم ًاريخ ًاقلخ تقلخ ام بر اي :لوقي مث ىلوح ًادحاو

 مث أطوسبم مهب قزرو ةروفغم مهب ىبونذو ةّبضقم مهب قاجاحو ًاباجتسم مهب ىناعد

 .«كتجاح لأستو هلآو دمحم لع لضت

 ليلا ةالص ةّيفيك باب ىف ةالصلا باتك ىف ارشع نماثلا دّلجملا ىف هي ىسلجملا هلقنو
 .اهماكحأو اهبادآو اهننس ورتولاو عفشلاو

 رظناو» :ةرقفلا هذه ةنماثلا (ةعكرلا) دعب صاخلا ءاعدلا ىف 'خيِشلا حابصم ىفاضيأو

 ناف نّييَلع ىلعأ ىف ىلعألا عيفرلا ىف كدنع ةماركلا اهب لئكتسأ ةميرك ةميحر ةرظن نا
 .«تاحاّصلا متت كتمعنب

 ".روكذملا بابلا ىف هيلا راشملا دّلجملا ىف أ ىسلجملا ءاعدلا لقنو
 :هّصن ام ةفرع موي ةيعدا هركذ دنع لابقالا ىف لِي سوواط نبا لاقو

 نيتئام و نيعبس ةنس اهتباتك خيرات ةخسن ىف هاندجو ةفرع ةيشع ىفرخآ ءاعد»
 لاق نأ ىلا ءاعدلا قاسف)

 مهترهط و سجتلا مهنع تبهذا نيذلا دّمحم لآو دّمحمب كيلا بّرقتا ىلا مهّللا»

 ًاهيجو مهب و هب قلعجاو مهيلعو هيلع كتمحر و كتاكرب و كتاولص لعجا َمهّللا ًاريهطت

 ىبنذو ًاباجتسم مهب ىئاعدو ةلوبقم هب ىتالص لعجاو .نيبّرقملا نمو ةرخآلاو اينّدلا ىف
 ةماركلا اهب لمكتسا ةميحر ةرظن اذه ىماقم ىف َارظناو ًاطوسبم مهب قززو ًاروفقف مهب

 '«نيمحاَلا محرأاي كتمحرب ًادبأ ىّنع هفرصتالو كدنع

 .ةفرع موي ءاعد هركذ دنع ؛راحبلا نم نيرشعلا دّلجملا ىف لِي ىسلجملا هلقنو

 # ديسلا لاق و تارايزلا نم ةعباسلا ةرايزلا ىف 'راحبلا نم عباسلا دّلجملا ىفو

 .159 ديدج باج ٠١0. ص .؟

 .7//100 ج ديدج باج .0877 ص 18ج.“
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 و ةطوسبم هب انقازرا لجل ابانتتيم هي انءاغدو ةروفغم هب انبونذو ةلوبقم هب (انتالص) انتاولص لعجاوا

 :مالسلا هيلع ثلاثلا نسحلا ىبأ نع ةيورم

 نمو ةرخآلا و ايندلا ىف ًاهيجو كدنع مهب ىنلعجا و نيعمجا مهيلع لصف مهللا»

 انلفاون و ةروكشم انضئارف و ةروتسم انبويع و ةروفغم مه انبونذ لعجا َمهّللا نيبّرقملا

 ةروهقم كتمدخ ىلع انحراوجو ةرورسم كتعاطب انسفناو ةرومعم كركذب انبولق و ةروربم

 ةروستم كامل ان اوعو ةرورد كتل نيم اهقازرأ و ةروهدشم كضاوكن رف ان ءاها و

 .«نيمحاّرلا محرأ اي كتمحرب

 :هلآو لوسرلاركذ دعب هللا لوسر نب ميهاربا ةرايز ىف 'راحبلارازم ىفو

 اروكشم مهب ىبعس لعجت نا كيب لجن ميهاربا و كيفص دمحم قحب كلأسا ىنا مهللا»
 و ةيضقم مهب ىجناوحو ةديمح مهب ىتيفاع و ةديعس مهب قايحو ًاروفغم مهب ىبنذو

 «ةدومحم مهب ىفنوؤشو ةدوعسم مهب ىرومأ و ةيضرم مهب للاعفأ

 ' :ةّيوبتلا تازاجملا ىف لِي ىضرلا فيرشلا لاق
 ةمحرب هنم ىندّمغتي نأ آلا :مالسلاو ةالّصلا هيلع هلوق»

 ذوخأم .ةمحرب هنم ىنلّلحي وا هللا نيظغي نأ آلا هب دارملا أل راعتسم مالكلا اذه لصاو

 :نعاَشلا لاقو هيلع ًاغابسو ًانانك نوكي ىذّلا فيلا دمغ نم

 ادمغت ضرأ ّلك ءامسلا ٌلطك رماع دج اهقوف ًاحامر انبصن

 ؛اهتاهج عيمج نم اهيلا ءامَسلا دادتماك اهاّطغف ضرألا راطقأ ىلع مهّدج ّدتما ىا

 .ددعلا و لاملا ءارثو ديلا طاسبنا و ّدِلا ةلاطتساب مهفصي

 ىثعش اهب ملت ةمحر كلأسا ىَا هللا :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو

 ثعّشلاب كلذ نع مالسلاو ةالّصلا هيلع ىنكف ىرما اهب عمجت دارملاو ةراعتسا هذهو

 ثعاشو هعمجي عماج ىلا جاتحم وهف هفارطأ تلّهشتو هسأر ثّعشت ىذُلا دوعلاب اهيبشت

 :راّنلا فصيرعاَشلا لوق كلذ نمو هثعشي
 ليمج ىهو ءانسحلا فصوت اهب ةفينم عورفلا ءاثعش ءاربغ و

- ٠. 9 0 
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 .«اهظاوش ثعشتو اهفارطأ قّرفت دارأ

 تارايز ركذ زا دعب هك) هلهس دجسم لامعا ركذ نمض 'نانجلا حيتافم رد و

 :هتفك هدروأ (34! نينمؤملاريما

 تسياب ىوش دجسم لخاد ىتساوخ نوج هك هدش لقن هّيرازم بتك ضعبزاو»

 وكب ورد دزن

 ال و هللا ىلع تلكوت هلل ءامسالاريخ و هللا ءاشامو هللا ىلا و هللا نمو هللاب و هللا مسب»

 .كتويبو كدجاسم رامع نم ىنلعجا مهللا ,يظعلا علا هللاب الا ةّق الو لوح

 مهللا ىنلعجاف ىجئاوح ىدي نيب مهمّدقاو دمحم لآو دمحمب كيلا هّجوتا ىنا مهللا

 ىبنذو ةلوبقم مهب ىنالص لعجا مهللا نيبرقملا نمو ةرخالاو ايندلا ىف ًاهيجو كدنع مهب

 ّىلارظناو ةيضقم مهب ىجناوحو ًاباجتسم مهب قاعداو اطوسبم مهب قزر و ًاروفغم مهب

 كتمحرب ادبا ىّتع هفرصت ال ّمث كدنع ةماركلا اهب بجوتسا ةميحر ةرظن ميركلا كهجوب
 «نيمحارلا محرأ اي

 :لوالا ثيدحلا ةالصلا لضف باب ىف ةالصلا باتك ىف ىفاكلا ىف هيفي ىنيلكلا لاق

 نع بوبحم نب نسحلا نع ىسيع نب دّمح نب دمحأ نع ,ىحي نب دّمحم ىنثدح»

 بحاو مهتر ىلا دابعلا هب بّرقتي ام لضفا نع الفلل هللادبع ابا تلأس :لاق بهو نب ةيواعم

 ىرت الأ ةالصلا هذه نم لضفا ةفرعملا دعب ًائيش ملعا ام :لاقف - ؟وه ام لج وزع هللا ىلا كلذ
 '(اّيح تمدام ةاكزلاو ةالصلاب ىناصوا :لاق ذِي يرم نب ىسيع حلاصلا دبعلا نا

 :ةالصلا مامتا بوجو باب ىف ةالصلا باتك ىف ”لئاسولا ىفّرحلا خيشلا لاقو

 دبعلا هب بساح ام لوا :الِكا قداصلا لاقو :لاق هدانساب نيسحلا نب ىلع نب دّمحم»

 .«هلمعر ياس هيلع ّدر تّدر اذاو هلمعرئاس لبق تلبق ناف ةالصلا

 :(4 ثيدحلا) ةالصلا لضف باب ىفاكلا ىفو

 .5:0 ص ١.
 .3 8/7 .؟
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 و ٌةطوسبم هب انقازرا لعجاو ًاباجتسم هب انءاعدو ةروفغم هب انبونذو ةلوبقم هب (انتالص) انتاولص لعجاوا

 نب ديبع نع نارمح نب ةزمح نع ناوفص نعراّبجلادبع نب دّمحم نع سيردا نب دمحا»

 تبث اذا طاطسفلا دومع لثم ةالصلا لئم :ُهييََي هللا لوسر لاق :لاق الغ هللادبع ىلا نع ةرارز

 .«ءاشغ الو دتوال و بنط عفني مل دومعلارسكنا اذاو ءاشغلا و داتوالاو بانظالا تعفن دومعلا

 ىفاكلا نع ةالصلا مامتا بوجو باب ىف '"لئاسولا ىف هلقنو

 هلثم فافختمالا يمت باب ىف ”نساحملا نع القت لئاسولا ىفو
 نساحملا نع القن اهتماقاو ةالصلا ماتا بوجو باب ىف 'كردتسملا ىفو

 :(؟ ثيدحلا) هتالص ىلع ظفاح نم باب ىف ىفاكلا ىفو

 نيسحلا نع ةلاضف نع ديعس نب نيسحلا نع ىسيع نب دّمحم نب دمحا نع ةعامج»

 ىفوهس لك :لوقي مالّسلا هيلعرفعج ابأ تعمس :لاقريصب ىبأ نع ةعامس نع نامثع نب
 ةالصلا دبعلا هب بساحي ام لوا ّنا ؛لفاونلاب متي لج ورع هللا ناريغ اهنم حرطي ةالصلا
 * .«(ثيدحلا) اهاوس ام لبق تلبق ناف

 هاور و» :هدعب ًالئاق اهتاقوا ىف تاولصلا ىلع ةظفاحملا بوجو باب ىف ”لئاسولا ىف هلقنو

 «وهسلا مكح كرت هّنا الا ديعس نب نيسحلا نع هدانساب خيشلا هاورو هوحن ًآلسرم قودصلا
 :ةالصلاب فافختسالا مجرحت باب ىف ”لئاسولا كردتسم ىفو

 ام لقا ّنا :لاق لِي. هللادبع ىلا نع لجر نع كيرش نب نامثع نب نيسحلا باتك»

 .«هملعرئاس هيلع ّدر هيلع تّدر اذاو هلمعرئاس لبق تلبق اذاف ةالصلا دبعلا [هب] بساحي

 هل تحص ةالصلا هل تحص ناف ةالصلا هيلع دبعلا بساحب ام لا :ِؤ اضلا هقف

 .«(ثيدحلا) اهاوس ام ّدر تّدر ناو اهاوس ام

 :ةالصلا ةعاضا مبرحت باب ىف ًاضيا هيفو

 . 12 عر" ١.

 .77/* ديدج باج .715 صاج .؟

 .77/* ديدج باج .717 ص١ ج ."

 .71/7 ديدج باج . 7/7 صاج .*

6. "/8 2 7. 

 */1١8. ديدج باج 7١58. ص١ج .ع
 .10/7 ديدج باج .17/7 ص ١ ج .ا/



 عع

 موس دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 ىلع اوظفاح هُدْلِيَي هللالوسر لاق :لاق الكاب هئابآ نع هنع :إلفااضرلا ةفيحص»

 لأسي ٍءىش لقاف دبعلا وعدي ةمايقلا موي ناك اذا لج وّرع هللا ناف سمخلا تاولصلا
 راتلا ىف هب مَن آلاو ةمات اهب ءاج ناف ةالصلا هنع

 دلاخ نب كلام نع حلاص نب ىبحي نع تاراغلا باتك ىف ىقثلا دّمحم نب ميهاربا

 رظنا :ركب ىبا نب دّمحم ىلا الئ نينمؤملاريما بتك :لاق ةيابع نع نسحلا نب هللادبع نع
 ملعاو كنالصل عبتي كلمع نم ءىش لك نا دّمح اي ملعاو (لاق نا ىلا)رهظلا ةالص

 .«عيضا اهريغل وهف ةالصلا عّيض نم نأ

 :ىفاكلا نع ًالقن سمخلا تاولصلا بوجو باب ىف 'لئاسولا ىفو

 ذئاع نع جارد نب ليمج نعريمع ىبا نبا نع هيبا نع ميهاربا نب ىلع نعو»
 نا ىلا) ليللا ةولص نع هلأسأ نا ديرا اناو لإ. هللادبع ىبا ىلع تلخد :لاق ىسمألا

 كلأسي مل تاضورفملا سمنلا تاولصلاب هللا تيقل اذا :هلأسأ نأريغ نم لاق ّمْث (لاق

 .كلذ ىوس اّمع

 .«هوحن ىسمم“الا ذئاع نع هدانساب قودصلا هاورو

 نب دمحمل ةمكحلا رداون نع ثلاثلا لصفلا ىف 'ىرولا مالعا ف ىسربطلا هآور و

 ىبحي نب دمحأ

 ؟ ةالصلا ةعاضا ميحت باب ىف ًاضيا هيفو
 لاق :لاق هيبأ نع اضرلا نع ءوضولا غابسا ىف روكذملا دانسالاب 'رابخالا نويع ىفو»

 :ُيَع هللا لوسر
 و ةّمات اهب ءاج اذاف ةالصلا هنع لأسي ءىث لّوأف دبعلاب ىعدي ةمايقلا موي ناك اذا

 رابخالا نويع نم نيئالثلا بابلارظنا .«رانلا ىف خز لا

 * :ةالصلا مامتا بوجو باب ىف ضيا هيفو

 .17/؟ ديدج باج 5١. ص ١ج ١.
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 6١عا/

 و ًةطوسبم هب انقازرا لعجاو ًاباجتسم هب انءاعدو ةروفغم هب انبونذو ةلوبقم هب (انتالص) انتاولص لعجاوا»

 نع نيسحلا نب دّمحم نع بوبحم نب ىلع نب دّمحم نع هدانساب نسحلا نب دّمحم»

 24 ىلع نع هّدج نع هيبا نع ىماملا هللادبع نب ىسيع نع ةرارز نب هللادبع نب دّمح
 مدآ نبا لمع نم هيفرظني ام لوا ىهو ةالصلا نيدلا دومع َّنا :ُيِيي هللا لوسر لاق :لاق

 .«هلمع ةّيقب فرظني مل ّمصت ل ناو هلمع ىفرظن تحص ناف

 ':اهتاقوا و تاولصلا ىلع ةظفاحملا بوجو باب ىف أضيا هيفو

 دمحأ نع ىدابادعسلا نع لكوتملا نب ىسوم نب دّمحم نع لامعالا باقع ىفو»

 ماشه نع ىراصنالا نمحرلادبع نب هللا دبع نع ىنمزالا نارمع ىبا نع قربلا دّمحم نب
 ريغل ةالصلا ىَّلص نم هيدي هللا لوسر لاق :لاق مالسلا هيلع هللادبع ىبا نع قيلاوجلا

 ام لّوأ :لاق و ىنتعّيض امك هللا كعّيض ىنتعّيض :لوقتو ةملظم ءادوس هل تعفر اهتقو
 و هلمعرئاس اكز هتالص تكز ناف ةالصلا نع ىلاعت هللا ىدي نيب فقو اذا دبعلا لأسي

 .هلمع كزي مل هتالص كزت مل نا

 .«هلثم نارمع ىبا نع نساحملا ىف قربلا هاورو

 «ةّيضقم هب انجئاوح و» :هلوق

 جئاوح و ججوحو تاجاحو جاح عمجلاو ةفورعم ةجاحلا» :حاحّصلا ىف ّىرهوجلا لاق

 هركنأ اما و دّلوم وه :لوقي و هركني ىعمضألا ناك و ٌةجئناح اوعمج مهتأك سايقريغ ىلع

 :دشنيو برعلا مالك ىفريثكوهف آلاو سايقلا نع هجورخل

 «ليوطلا ليّللا نم هجئاوح ىضقت نيح لثمأ ءرملا راهن
 جئاوحلا ةجئاحلا عمج و ةفورعم ةبرأملا ةجئاحلاو ةجاحلا» :برعلا ناسل ىفو

 مالك ىف ةجاحلا ...تاجاحلا و جئاوحلا كلذك و ةجاحلا عمج جاحلا :ئرهزالا لاق

 اوتاتف مارق ذحلاب ايلا ار ةراهرمع اكلق: نابل اجب وقد هع اعئايبق لدنألا برعللا
 ىلع ةجئاح ةجاحو اهنم ةفوذح ءايلا ّنا جئاوح ىلع اهايا مهعمج ّلدف جئاوحو ةجاح

 و ةجناح اوعمج مهئأك سايق ريغ ىلع جئاوح و تاجاحو جاح ةجاحلا عمج و ةغلابملا

 ١. ج لئاسولا ١ ديدج .؟72* ص 1١7.



 ل

 هركنأ امنا :ىرب نبا لاق (همالك لقنف) ئرهوجلا لاق دّلوموه لوقيو هركني ىعمصألا ناك

 مل دحاول عمج هنأ نومعزي نوّيوحّنلا و :لاق ةجاح عمج سايق نع هجورخل ىعمصألا
 :هلوق امأو :لاق ةجاح ىف ةغل ةجئاح عمس هنأ مهضعبركذو :لاق ةجئناحوهو هب قطني
 راعشأ ىفو ُدْيِيَي هللا لوسر اندّيس ثيدح ىف كلذ ءاج دق هنأل هنم أطخ هتاف دلوم هنا

 هلل نا :لاق ُهيَِي هللا لوسر َنأرمع نبا نع ىور ام ثيدحلا ىف ءاج اَمْف ءاحصفلا برعلا
 ىفو ةمايقلا موي نونمآلا كئلوا مهجتاوح ىف مهيلا ساّنلا عزفي ساّنلا جئاوحل مهقلخ ًادابع

 اونيعتسا :ُيلَي لاق و هوجولا ناسح ىلا ججئاوحلا اوبلطا :لاق ُهْيَي هللا لوسر نأ ًاضيأ ثيدحلا

 :ىراحملا ةملس ىبأ لوق ءاحصفلا راعشأ ىف ءاج اّممو اهل نامتكلاب جئاوحلا حاجن ىلع

 باغشلا بكّرلا سّرعم سئبف ارشب تاذو و ىجئتاوح تمُث

 :لاق ةجاح عمج جئاوح ّنأ ىلع دهاش تيبلا اذه ىفو .تحلصأ تمن :ىرب نبا لاق

 ةجاحلا ىف ةغل ةجتاح عمج لوقي نم مهنمو

 :خاّمشلا لاقو
 ءىرجلا عم نفستعي جئاوح آلا تاجاحلا اننيب عظقت

 :ىشعألا لاقو

 لئاسملا و جئاوحلا لهأ هبابق 2لوح  ساتلا
 :قدزرفلا لاقو

 اهباوث ىدنع و تاّمج جئاوح اهريمأ دنع دنسلا دالبب ىلو
 :ةفاحق نب نايمه لاقو

 اجنالخلا اهبالح تألم و اجئتاوحلا تضق ام اذا ىّتح

 ىلع نب مساقلا دمحم ىبأ سيئرلا خيشلا لوق نع تلأس دق تنكو :ىرب نبا لاق

 لاق و صاوخلا اهامعتسا ىف مهوت امم جئاوحلا ةظفل ّنأ :صاقغلا ةّرد هباتك ىف ئريرحلا
 طلغ دقو نامرلا عيدبل أد حاو أتيب الا جئاوح ةظفل حيحصت ىلع ًادهاش عمسا مل :ئريرحلا

 هلوقوهو هيف

 جئاوحلا هيف ضقت مل اذا عيفر قسوجو توبكنعلا تيب ناّيسف
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 و ةطوسبم هب انقازرا لعجاو اباجتسم هب انءاعدو ةروفغم هب انبونذو ةلوبقم هب (انتالص) انتاولص لعجاو»

 .ثيدحلاو برعلارعشب داهشتسالا ترثكأف

 اضن العلا يرورمع بأ كيثفأ انقاو

 لخن الو لام حاقلإ نم جئاوح اننيب قّرفي مادم نئعيرص

 :اضيأ تبارعألا نبا دشنأو

 لوذبم ههجو جئاوحلا وخأ و هؤاقل هوجولا ىلع فخ فع نم

 :اضيأ دشنأو

 راشتنا اهجتاوح ىف سفن و موم ىننجلاخت حبصا ناف

 :هيولاح نبا وقتا

 امر انجتاوح نم ىّضصقن اّنعل هب ادعقاف ىوم لا ماق نا ئيلخ

 ناَجَرلا ضعبل ديزوبأ دشنأو

 جئاوحلا ىوذب تالجعتسم جعاونلا صلقلا بر برر اي

 :رخآ لاقو

 جئاوحلا ءاضق نم تاسئاي الو ةصلخل ٍتايجار ال انب نأدب

 :حار لصف ىف نيعلا ىف ليلخلا لاق .ءاملعلا هلاق ام ًاحاضيا كلذ ديزي اّممو :لاق

 وبأ لاق امك ةزمهلا حرطب فئاضو حئار نم فيفختلا ىلع فاض شبكو حار موي لاقي

 اهراس ءامدأ ىه و روؤتلا نولك ةنولف» اهاف ةرملا "عام: قولا ف

 اهرئاس ىأ

 ةّحص تبثأف جئاوح ىلع اهوعمج مهارت الأ ةجئاحلا نم ةجاحلا اوفّمخ امكو :لاق
 هدنع اهب قطني مل ناك ناو ةجتاح نم ةفوذحم ةجاح ّنَأو برعلا مالك نم اهتأو جئاوح

 :لاق هنأ ديرد نبا نع نيلهملا ىكحو عمللا هباتك ىف ىتج نب نامئع اهركذ كلذكو لاق
 ةجتاحو ةجاح ىسفن ىف لاقي هنأ ءالعلا نب ورمع ىبأ نع ىكح كلذكو ةجئاحو ةجاح

 جَّوِجو جاحو جئاوح و تاجاح عمجلاو .ءاجوحو

 و تاجاح ةجاح عمج ىف لاقي جئاوحلا باب ظافلالا هباتك ىف تيكسلا نباركذو
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 زّجنت :لاقي ىنعمب لعفتساو لعفت هيف ءاج اميف هيوبيس لاقو جئاوحو حَوِحو جاح

 .هجناوح زجنتسا و هجتاوح نالف

 جاوح اهسايق و ءاجوح عمج نوكي نأزوجي جئاوح نأ ىلا ةغللا لهأ نم موق بهذو

 وريثك برعلا مالك ىف بولقملا و جئاوح راصف ميجا ىلع ءايلا تمّدق مث راحص لثم

 مهنا :تيكَسلا نبا لوقي ام ًاريثك و مهمالك نمر يثك ىف كجئاوح تاءادب :لوقت برعلا
 امك ةظفللا هذه ىف ىعمصالا طلغ اًناو تاحارلا و نيتاسبلا ىف مهجئاوح نوضقي اوناك

 ةجاحلا لاثم ىلع ناك ام نأل سايقلا نع ةجراخ اهنوك ةدّلوم اهلعج ىّتح هنع ىكح

 ةحيصفريغ ةدّلوم اهّنأ ىلع كلذب عطقفرئاوح ورئاوغ ىلع عمجي ال ةراح و ةراغ لثم
 اذه نع عجر هنأ ىعمصالا نع نمحرلادبع نع َىناتسجسلا و ئشاقرلا ىكح دق هنأ ىلع

 هلئثم ّنآل هب هبشألا اذهو :لاقرظن الو ثحب ريغ نم هل ضرع ناك ءىثوه امناو لوقلا

 مل ئريرحلا نأكو ءاحصفلا برعلا مالكو ُهيِيَي ىنلا مالك ىف ًادوجوم ناك ذا كلذ لهجي ال

 «(انم صيخلتب ىهتنا) ملعأ هللاو ىناثلا نود ئعمصألا نع لوألا لوقلا الا هبّرمي

 بلط ىف هئاعد نم ناكو» :هلوق حرش ىف 'ةفيحصلا حرش ىف هي ناخيلع ديسلا لاقو

 :رشع ثلاثلا ءاعدلا ردص ىف «ىلاعت هللا ىلا جئاوحلا

 مهضعب اهركنأ ىّتح سايق ريغ ىلع ةجاح عمج جئاوحلا»
 ةعاسو ماهو ةماه :لوقت امك ةلعف هريدقتو جاح ةجاحلا عمج لماكلا ىف دّربملا لاق

 ةنسلأ ىلع هترثك ىلع برعلا مالك نم سيلف جئاوح ةجاح عمج ىف مهوق اَمأو عاسو
 ىهتنا هل سايقال و نيدلوملا

 دّلوم وه :لوقيو جئاوح ىلع ةجاح عمجركني ئعمضالا ناك حاحصلا ىفو

 مهو امك هيف نومهويف جئاوح ةجاح عمج ىف نولوقي :صاقغلا ةّرد ىف ىريرحلا لاقو

 هلوق ىف نيثدحملا ضعب

 جئاوحلا هيف ضقت مل اذأ عيفر قسوجو توبكنعلا تيب ناّيسف
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 و ةماه لثم جاح ىلع هرثكأ ىف و تاجاح ىلع ددعلا ّلقا ىف عمجت نا باوصلا و
 .ىبهتنا ماه

 و ةيوبيسو ديرد نباو.ءالعلا نيورمع ىأو دمحأ نب ليلخلاك ةغّللا ةّئأرفكا اهتبتأو

 ىرب نبا ىّدصتو مهريغو ىرب نباو ىّبِح نباو هيولاخ نباو ئرهوجلاو تيكسلا نبا

 هل امنهاوتكلا نم :ءايرعلا ببرعلا راعتكا و :ثيذنملا نفانعوبك لع ةروأ و اهركدأ نيف: لق دلل

 ًادابع هلل نا :ُْيِيَي هلوق و نامتكلاب جئاوحلا حاجنا ىلع اونيعتسا يي هلوقك هيف فقوتلل لاج
 اوسمتلا هيي هلوق و هوجولا ناسح ىلا جئاوحلا اوبلطا :ُيَيَي هلوق و سانلا جئاوحل مهقلخ
 نم ءاج ام اذهف :لاق ...ىنميلا قلطملا ثالثلا لّجحملا مثالا تيمكلا سرفلا ىلع جئاوحلا

 .ةظفللا هذه ةّحص ىلع ةّيضرملا ةاوّرلا نم تاقثلا هتور ةيوبنلا دهاوَشلا

 :ىشثعألا لوقكر يثكف برعلا راعشأ ىف كلذ نم ءاج ام اَمأو

 لئاسملا و جئاوحلا لهأ هبابق لوح سانلا

 قدزرفلا لوقو

 اهباوث ىدنع و تانمج جئاوح اهريمأ دنع دنسلا دالبب ىلو

 ءالعلا نيو رهك وا دقن و

 لوذبم ههجو جئاوحلاوخأو هؤاقل هرجولا ىلع فخ فع نم

 ءارفلا دشنأو

 ليوظلا ليللا نم هجئاوح ىضقي نيح لثمأ ءرملا راهن
 :لاق مث كلذ ىلع ةدهاّشلا مهراعشأ نم كلذريغ دشنأو

 ليلد قبي ملو هيلع ةّجحلا تبجو نيح فلاخملا لوق طوقس اذه ضعبب بجو دقف

 .انييبتو ًاحاضيا كلذ ىف لوقلا دادزيل ءاملعلا لاوقاب كلذ عبتا اناو هيلأ دنتسي

 جئاوح ىلع اهوعمج مهارت الا ةجتاحلا نم ةجاحلا اوففخ :نيعلا باتك ىف ليلخلا لاق

 عدلا تانك قف نع ني دانت وركز كالذكو

 و جاح عمجلاو ءاجوحو ةجئناح و ةجاح لاق هّنأ ديرد نبا نع ىلهملا ىكحو

 .جوح و جئاوح
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 ىف لاقي جئاوحلا باب هرخآ نم ًابيرق ظافلالاب فورعملا هباتك ىف تيكسلا نباركذو

 جئاوحو جوحو جاحو تاجاح ةجاح عمج

 .هجتاوحزجنتسا و هجناوحزّجنت :لاقي هنا :هباتك ىف هيوبيس لاقو

 ىجاوح اهسايقو ءاجوح عمج نوكي نأزوجي جئاوح نأ ىلا ةغللا لهأ نم موق بهذو
 امناوريثك برعلا مالك نم بولقملاو جئاوح تراصف ,يجلا ىلع ءايلا تمّدق مث ىراحص لثم

 لاثم ناك ام ّنأل سايقلا نع ةجراخ اهنوك ةدلوم اهلعج ىتح ةظفللا هذه ىف ئعمضصالا طلغ

 ةحيصف ريغ ةدّوم اهنا ىلع كلذل عطقفرئاوح ورئاوغ ىلع عمجي ال ةراحو ةراغ لثم ةجاحلا
 لوقلا اذه نع عجر هّنأ ىعمصالا نع نمحرلادبع نع ىناتسجسلاو ىثاقرلا ىكح هنأ ىلع

 ذا كلذ لهجي ال هلثم ّنال هب هبشالاوه اذه ورظن الو ثحبريغ نم هل ضرع ءىشوهامناو

 آلا هبرمي 1 اهركنأ نم ّنأكو ءاحصفلا برعلا نم هريغ مالكو ُةْيََي ىنلا مالك ىف ًادوجوم ناك

 و ديدستلاورظنلا كلسم كلس هناولو ىناثلا لوقلا نود ىعمصالا نع ئكحملا لؤالا لوقلا

 .«ديرولا لبح نم برقا هيلا قحلا ناك ديلقتلاو ميلستلا بهذم نع برضأ

 (ةروفغم هب انبونذو)
 .(هدرارق شزرمآو ترفغم دروم ار نامناهانكو ا هليسو هبو)

 نآ همدقمو هبوت عون كي لمع نيا دوخ ءىهلا لدع هاكشيي رد هانك هبرارقا - حرش

 حيحص هشقن ىورزاركيد لامعارياس دننامه ىتسياب مه هبوتو هانك هبرارقاو .تسا

 اهيدلع راهو نيد ١ اننا ف ةلحمر ل حرش قار ول [واك دريس كور ماج
 هتشاد لد هب ار ام ىتسود و تدوم» :دومرف ادخ لوسر :دومرف هك هدش تياور مالسلا

 دراو ام تعافش هليسو هب تمايق زور دشاب هتشاد ارام تدوم هك ىسك اريز ءديشاب

 دوخ لمعزا ىاهدنب هك تسوا تردق تسد هب مناج هكنآ هب مسق ءدش دهاوخ تشهب

 .«ام قح تفرعم هبرككم درب ىمن هرهب

 ١. ص " ج ةفيحصلا حرش 1.17.

 ص 8 دلجم .58١1ص .؟ ٠١١ .ىسوط ىلاماو ديفم ىلامازا لقن
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 و ةطوسبم هب انقازرا لعجاو أباجتسم هب انءاعدو ةروفغم هب انبونذو ةلوبقم هب (انتالص) انتاولص لعجاوا

 بايخ هب انءاعدو)

 .(امرف تباجتسا ار نامياعدوا هليسو هبو

 (...ْمْكَل حكم ٍنوعْدأ ...» دومرف هكنانح تسا تباجتسا ىارب اعد هتبلا - حرش

 رد نآركذو دوش تاعارم طيارش و بادآ نأ تسا مزال هك تسا ىطيارش ار نأ ماجناو '

 نآزا ترفغم بلطو هانك هب فارتعاورارقا هلمجزا '.تسا هدمارابخاو هيعدا بتك

 لك ىلزفغا َجهللا...» .تسا ليمك ىاعد ردو تسا هدمأ مه تاياوررد هكنانج تسا

 .«اهتأطخا ةئيطخ لكو هتبنذا بنذ

 (ةطوسبم هب انّقازرا لعجاو)
 .(نادركم كنتو) (هد هعسوت ار ام ىزوروا هليسو هبو)

 مدينش دالخ نبرّمعمزا :ديوك هك دنكىم لقن ىوارزا لئاسو مكي دلجم رد - حرش

 :تفكىمو دوب دنوادخزا ىزور بلط ماقمرد هك ىدرم هب اليا رفعجوبا ترضح :تفكىم

 ناربمغيب ىزور تساوخرد :دومرفو دنكفارظن «بّيطلا لالحلا كقزر نم كلأسا ىنا َمهللا»

 تعانقرب تردق سكره نوج «عساولا كقزر نم كلأسا ىّنا ّمهللا»وكب (هكلب) ىدومنار

 ".ديامن ار ىزور تعسوو ىخارف تلأسم دنوادخزا دياب اذل درادنار ناربمغيب ىزور

 (ةّيفكم هب انمومهو)

 .(امرف فرطرب ارام مغو ّمهوا دوجو تكرب هبو)

 تامدص راوكرزب نآ نادنمتداراو نايعيش ام مغو ّجه نيرتراوشدو نيرتمهم - حرش

 ١. رفاغ 6

 ص راونالاراحب 47 دلجم .؟ ٠١5 .«ركذلاو اعدلا بادآ» باب

 ". ىدلج هس باج .لئاسو ١/ .7717دلجم رد مه ىتياور نومضم نيمه هبو ١١ زا لقن 88 ص ديدج راونالا راحب
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 مدرم هب تبسن نامز ىاهتوغاط وركمتس ماكح روجو ملظزا هك تسا ىياهيراتفركو

 حالص هكار هجنأ دنوادخ هجركا» :ديامرف ىم هك هدمآ ديفم خيش ىارب فيرش عيقوترد

 نيملاظ هاكياجزا ميتسه ام هك ىهاكياجو «هدنايامن ام هب تسا نانمؤمو نايعيشوام

 ًالماك درذكىم قساف تلودرد امش هب هك ار هجنآ امش تالاح و رابخازا ىلو ءتسارود

 '.«دنامىمن ىفخم امزا دسرىم امش هب هك اهيراتفرك نآزا ىزيجو ميهاكآ

 ناد تمينغ ار نأ دوش اديب تيارب ىبلق تقر ترضح نآ تبيغو نادقفزارككاا لاح

 ءاعدلا اومنتغا» :دومرف راحب 14 دلجم رد لوقنم تياورردو تسا ىتمحر هك نكاعدو

 '.«ةمحر اهناف ةقّرلا دنع

 (ميركلا كهجوب انيلإ ليقاو)
 .(امرف هجوتو نك لابقا امرب دوخ (ىراوكرزب و) ميرك هجو هبو)

 طرش «دنايامنبوا هبار دوخ تمحرو فطلرظن دنوادخ هك دهاوخب ىسكرككا - حرش

 ترضح تيانعو هجوت دروم ات ديارايب ىوقت تفص هبار دوخ هك تسا نيا شادهدمع

 هلا نأ اُمَلعا ...»و "«... وَ َنيَِّل ممّن ند :ديامرف ىم هكنانج مه دريك ارق تيدحا

 وا تمحرمو فطلو قح هجوت هك دوشىم هدافتسا هفيرش تايآ نيازا " «َنيِقَّتُملا َْعَم
 ىوقت تفص هبو كاب تيصعمو قافنو كرش ورفك ثولزا هك تسا ىناسك هب تبسن

 .دنشاب فصتموكين لامعاو ىراكزيهريو

 (كيلا انبّرقت لبقاو)
 .(ريذبب تيوس هبارام لسوتو بّرقت)

 .ىسربط جاجتحا زا لقن ١7 ص 07 دلجم ١.

 .ىدنوأر تاوعدزا لقن 7١ ص و7 دلحم .١6ص 3

 .178 ءلحنلا ."*

 . 37737 .ةبوتلا زينو ."#ع .ةبوتلا زينو 16 .ةرقبلا 3
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 زا دنوادخ و تسين ىناكمو ىنامز برقت «دنوادخ هب ىكيدزن و بّرقت هتبلا - حرش

 زا دوصقم هكلب ءدرادن هار دنوادخ سدق تحاسرد ناكمو نامزو تساهزنمودره نيا

 و لمع هارزاو تسا ىونعم و ىناحور نأ هك تساوا هب برق ماقم ليصحت ادخ هب برقت

 تيدحا ترضح ىدونشخ و اضر بجوم هك ىلمع نآ ديآىم تسد هب ىوقتو تعاط

 ,دنديسر قح برق هعيفر تاجرد هب هار نيازا همه دنوادخ ايلواو ءدريكر ارقّرعو لج

 لهج تاكردزا) ىقالخا لئاضفو هميرك تافص هب فاصتاو هليذر تافصزا ىرودابو

 تفوطعو ىلدمرن ىوس هب تواسقزاو ءاخس ىوس هب لخبزاو ملع تاجرد ىوس هب
 زين 85 تيب لها تبحمو تيالو و ,دوشىم لصاح قح برق ماقم (نتشادرب ماك

 '.تشاد دهاوخن بولطم هجيتن ىوقتو عروو لمع نودب مه ناو تسا تابرقم زا ىكي

 دنواذخ هب برقت بحجومو .درادن ىموهفم ىوقتو تعاط نودب مالسلا مهيلع تيب لها تبحمو يا

 دنوادخزا ىرودو تسا ىورخا تبوقعو باذعزا نتساك درك روصت ناوتىم نآ ىارب هك ىاهدياف اها

 هب ار دوخ نارايو باحصاو .دناهدرك نايب ار نيا رركم ناشنانخس رد مه قح ايلوا دوخ هكنانج « ءلدنكى 0

 هك دناهداتسرف مايب دوخ نايعيش هب نانآ هليسو هبو ,دناهدومن صيرحتوا تعاطاو ادخ تاروتسدزا ىربن. 3

 تفص هب ,ديشاب اشوك هنيعم فياظو هب لمع ردو ديدركن نادب رورغمو دينكن افتكا ام تبحم و تيالو هب اهنت
 هك ىرومأم نآايو دنوادخ تسد هبزج منهج شتازا تشئارب هك دينادب و ءديوشب فصتم ىراكزيهري و ىومت

 شتاروتسدزا ىجييرسو دنوادخ نامرف تفلاخم اب تيالو نتشادو ءتسين ءدنكىمن لمع ادخ ىاضر <

 هب 17 ص ا/١٠ جراونالاراحب باتكزا تساراتفك نيارب ليلد هكار تاياور نآزا دنج نونكا امو .دشاب,.

 تراهطو تمصع نادناخ هب نادنمتدارا ىارب ىسربط راونالا ةكشمو ىسوط ىلاماو قودص ىلاما

 .تسين ىفاك تيالو هب نامياو تبحم اهنت قح ءايلوارظنزا هك ددرك مولعم ات
 :ديامرفىم هك تسا نيا هلمجزا هك تسا هدرك لقن ىتياور مالسلا هيلعرقاب ترضحب

 .«دشاب ىهلا نامرف عيطم و٠ .ىهلا ىوقت يأ

 .دومرف سيس .دوشىمن هتخانش هديدنسي تافص ابزجو . .ةدركب لتضاسو كيور

 ورتشيب شياوقت هكره .ءتسين ىدنواشيوخو تبارق شناكدنبو ادخ نم“

 ندرك ادخ نامرف هبو ديشاب هتشاد ىوقت هك ديشوكب سب ءتسارت
 تنارب هك دينادبو ؛هديدنسيووكين لامعا هليسو هبركم دوش

 هّلل ناك نم» :دومرف دوخ راتفك نايايرد هاكنآ .تسين ىتجح

 ادخ نامرف سكره ىنعي «لمعلاو عرولاب الا انتيالو لانتال

 ىتسودوام تيالو هب ىسكو تساام نمشدوا دي

 و هدوب راوكرزب نأ تمدخ رد لاس 18 تدم

 ترضح تمدخ ىظفاحادخو عادو ىا

 منايعيش هبارم مالسرباج ادع
 زا ىربنامرف و تعاط هبزج ىم



 19ع1/ع

 موس دلح .هبدن ىاعد حرش

 ,كدنع ةماركلا اهب لمكتسن ةميحر ةرظن انيلإرظناو)

 (كدوجب اّنع اهفرصت ل مث

 لامك دح هباروت دزن تمارك رظن نادب ات امرفرظن امرب دوخ فطلو تمحر هب)

 .ريكمزاب امزا ددخ ششخبو دوج هب ار فطل رظن ركيد هاكنآ ميناسر

 رما ناياي رد اهنأ تباجتساو هددذعتم تاجاح تساوخرد زا سبي نونكا - حرش

 تساوخرد نآو تساراكدرورب دزن تمارك ماقم نامه هك دوشىم ىعماج تساوخرد

 نياو'«نيِنِسْحُمْلا َنِم ٌبيرَق ِهَّللا َهَمَحَي َّنِإ...» :ديامرف هكنانج .تسا ناراكوكين صاخ

 هيأ ٠ نياردار ناكتوا مرا هك تينا تاكسي صو مخلو تسلا هيهلا هصاخ تمحر

 000 َنوُقَتَي 9 َهِئْدُحَأَمَف ئش لح د ٌتَعِسَو ىو. .ءل)) : :هدومرف نايب هفيرش

 ارب ار نآو ءتسا اسرزيج همه هب نم تمحرو '؛ َنوُنؤُي اَنِتاَيأب ْمُه َنيَلاَو َةاَكَرلا

 مودو ىلووا درادب تسود مهارامو تعاطاار ادخ هك ىسكرباج ىا .دش دهاوخنوا هاّكرد برقم دنوادخ

 احب /8 دلجم .درادن ىدوسوا لاح هب ام ىتسود ديامن اراذدخ تيصعم هك ىسكو .دوب دهاوخ

 ١74. ١ ص الا دلجم ًاضياو ءىسوط ىلامازا لقن

 «١ا مديسر ةقرقاب دمحم ماما تمدخ ىظفاحادخو عادو ىارب نم :ديوك ىفعج همثيخ .“

 "كوكب اهنآ هبو نك شرافس ىهلا ىاوقت هب ار اهنأو ناسرب مالس ام ناتسود هب همئثيخ

 الو هب ىنمادكابو عرو هبزج ىسكو ميهد تاجن ادخ باذعزا ميناوتىمن ناتدوخ
 *راك ىكينو ىبوخ هك تسا ىسك نآزا تمايقزوررد هودناو مغ نيرتديدشو

 :الا ةاكشمزا لقن 7١9 صراحب ا/١ دلجم .«ديامن تفلاخم و دشوكن لمع

 '.د نيدلا مالعازا 188 ص ال8و ءىفاكزا ”5617 ص اا/ل*و .ىفطصملا

 ١١" :دومرفىم ميديسر مالسلا هيلع مجني ماما تمدخ ديوك ىوار .؟

 ا! تئارب مسق ادخ هب ءديرواين ىور طيرفتو طارفا هبو دييأرد

 0 هبزجو .تسين ىتجح دنوادخرب ارامو ميرادن
 :مدوس ارواام تيالو دنك تعاطا ارادخ امشزا سك

 :كىمن اديب برقتو دناسرىمن ىدوسوا هبام

 زا 178 ص ديدج باج راحب 28 دلجم
 .ىمليد نيدلا مالعازا

 .08 .فارعالا ١

 .10ع ؛فارعألا ١.
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 وطن هز اارا لعجلو ًاباجتسم هب اتءاعدو ةروغغت هب انبونوو ةلربقم هب (انتالص) انئاولست لغم
 دنروأىم نامياام ىاههيآ هب هك نانأو دنهدىم تاكزو دننكىم ىراكريهري هك ىناسك

 . مينكى م ررقم

 2 نان سنو ىلا الوعر هك ىنانبكا نامهو يق م حيرت عيدنا
 ردنا تباتم ىسكر كا نسي :«لدنكق ف ىوريب تسا هدمأ ليجناو تاروترد نأ فصو

 ادخ مشخو بضغ دروم ديامن ىشكرسو نايغطوازا تعاطازاو دنكنار متاخربمغيب

 ْمُكَيَلَع َلِجَيَف ِهيِف اَوَعظَت لَو ْمُكاَْقَرَر اَم ِتاَبيَط ْنِم اوُلُك ٠ :دومرف هكنانج دريك ارق
 هك دينكن ىشكرس و نايغط دروم نآردو ' «ىَوَه ْدَّقَف ىَّضَع ِهَيَلَع لِي ْنَمَو ىَضَع
 .دنك طوقس اققحم دسروا هب نم بضغ سكرهو دسر امش هب نم بضغ
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 هب ءلماك ىباريس نك باريس وا تسد هبو ماج هب ُهيَيَي ش دج ر ثوك ضوح زا ار امو)

 .(نانابرهم نيرتنابرهم ىا دشابن ىكنشتر كيد نآزا دعب هك اراوكو شوخ بآ

 انإ» هروس هك ىتقو :ديوك هدش تياور سابع نبازا 'راونالاراحب ” دلجم رد - حرش

 اي هك درك لاؤس ُةِْيَي ادخ لوسرزا القلب بلاط ىبا نب ىلع .دش لزان «رثوكلا كانيطعأ
 :هدومرف تمارك نم هب دنوادخ هك تسا ىرهن :دومرف ترضح ؟ تسيج رثوك هللالوسر

 :دومرف ءنك فصوار نآ ام ىارب سي هللا لوسر اي تسا ىفيرش رهن نيا تفك الإ ىلع

 زاورتديفسر يش زا نآ بآ ءدوشىم ىراج ادخ شرع ريز زا هك تسا ىرهن رثوك ىرآ

 و نم ىارب بآر هن نيا ىلع اي :دومرف هكنآ ات تسارت فيطلريشرس زاورتنيريش لسع
 .تسا نمزادعبوت ناتسودووت

 .١48هط.١

 لعوف نزوربرثوك هملك .بقانمو ىفطصملا ةراشبو ىسوط ىلاماو ديفم سلاجمزا 18 ص ديدج /8ج .747”ص .؟

 رد هك دننادريثك ريخ عبنم ار ناو دشاب هدنيازف و ناشوج عبنمو دشاب هتشاد ترثك سناش هك تسا ىزيج

 نأ هك تسا هدمآ تياوررد هكنانج تشهبرد تسا ىرهن نآ هلمجزا هك تسا ىقيداصم و رهاظم ىاراد جراخ

 .هدرك اطع مركاربمغيي هب لاعتم دنوادخ هك تسا ىياهريخ زا ىكي مه تشهبرهن
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 موس دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 ناميا نم ضوح هب سكره '«ىضوح هللا هدروأالف ىضوحب نمؤي مل نم» :الي لاقو
 .دزاسن دراو نم ضوح هباروا دنوادخ دشاب هتشادن

 اما ءدراد ندش باريس هب زاين و دوشىم هنشت ترخآو ايند رد ناسنا هك نادب

 «تسوا رد هك تسا ملاع نامه اب بسانتم نأ ندش باريس و نديشون و ىكنشت

 ةلجملا كَم 0 :ديامرف ىم هدومرف هدعو نيقتم هب هك ىتشهب هرابرد لاعتم دنوادخ هكنانج

 را ُهَمْعْظَريَعَتَي مَ نب َنِمّراَهْنَأَو ٍنِسأِرْيغ ِء عم نيران اهيف َنوُقَتملا َدِع دعو ىلا

 ىتشهب لثم) ' ِتاَرَمّتلا لك غ ْنِم اهيف َمُهَلَو ىفَصُم مَ م ٍلَسَع يا َنيِبراَشلِلَو دل

 و «هزات لالزو فاص بآزا تسا ىياهرهن نأ رد تسا هدش هداد هدعو نيقتم هب هك

 ناكدنشون ىارب هك ىتبرشزا ىياهرهنو ؛هدركن رييغت نآ هزمو معط هكريشزا ىياهرهن
 زااجنآرد نانآو هدش هيفصتو صلاخو فاص لسعزا ىياهرهنو ءتسا شخب تذل

 .دنرادروخرب ىاهرمث و هويمره

 ةوُجْوْلا ىوْشَي ٍلَُمْلاَك ٍءاَمِب اوُناَكُي اوُتيِغَتَسَي ْنِإَو ...» ديامرفىم ناراكمتس هرابرد و
 نوج ىبآ هب دنهاوخ ىسردايرف و دننك هئاغتساركاو 'هاقََتْرُم ٌتَءاَسَو ُباَرَّشلا سن

 دب و دنكىم نايرب ار اههرهج هك دنهد ناشخساب و دنور ناشيوس هب هتخادُك سم

 .تسا ىشياسأ ىاج دب و تسا ىنديشون

 ىاهماج رد نآ ندينتو كاك و ىءايشوت بارش ازا نصر ردت رهردو

 تناك ٍباَوْحْأَو ٍدَضِف نمو ٍةَينآَب ْمهْيلَع ُفاطُيَو ٠ :ديامرف ىم ءتسا هدش نيرولبو هرقن

 اري ”ةلِيِبَجْنَز اَهْجاَرِم ناك اياكاينا َنْوَقْسُيَو © اريِدقَت اَهوُوّدَق ٍةَّضِف َنِمَرِيِراَوَق ©

 .قودص ىلاماو رابخالا نويعزا لقن ١١ ص ديدج راوثالاراحب ١

 ١10. .ءكمحم .؟

 و مئاد اهلكاراهنالا اهتحت نم ىرجت نوقتملا دعو ىتلا ةنجلا لثم» :ديامرف ىم نينج 0 هيآ دعر هروسردو ."“

 ريززا هدش هداد هدعو ناراكزيهري هب هك ىتشهب لثم ىنعي «رانلا نيرفاكلا ىبقع و اوقتا نيذلا ىبقع كلت اهلظ

 و دنراكزيهري هك تسا ىناسك تبقاع نيا ءتسا ىكشيمه نآ هياسو (ىكاروخ) تالوكأم تسا ناور اهرهن نآ

 .تسا شتآ نارفاك تبقاع
 .759 .فهكلا .؟

  .4.ناسنإلا ١6 و١8 لو ١.



1/4 

 و ٌةطوسبم هب انقازرا لعجاو ًاباجتسم هب انءاعدو ةروفغم هب انبونذو ةلوبقم هب (انتالص) انتاولص لعجاوا»

 نآو دننز رود نانآرب نيرولب ىاهناويل و نيميس ىاهماج اب (تشهب نايقاس)و ىنعي

 اب اجنآ ردو دناهدرك ردقم (شلها) بسانت و هزادنا هب ار كنر هرقن نيرولب ىاهناويل

 زا برع موق نوج .دنناشونب نانآ هب تسا (نيكارطع) ليبجنز هب جوزمم هك ىبأ ماج
 .دندركىم شوخ ىوب ورطع هدافتسا ليبجنز

 زا دنوادخ هك ار هجره» هك دنكىم لقن سابع نبا زا نايبلاعمجم ريسفت رد
 ادخ نكلو ءتسين ايندرد نآ دننامو لثم تسا هدرب مان نآرق رد تشهب ىاهتمعن

 ىياهزيج زا ليبجنزو ءدربىم مان تسا هدش هتخانش ايندرد هك ىمان نامه هبار نأ

 مسا نيا هبار تمعن نآ مه دنوادخ اذل و تسا هديدنسيو بوبحم برع دزن هك تسا

 ليبجنز هب جوزمم هك ىبآ ماجزا تشهبرد هك هداد هدعو نانآ هبو هدركركذ نآرقرد

 .دوش ىم هديناشون تسا تشهب

 ىايلواراتفرو لامعا دياب تمايق ملاع سارهو لوهزا ىياهرو تاجن ىارب ىراب

 و ميزاس راوتساروحم نآرب ار دوخ راتفرو لامعاو ميهدرارق دوخ ىكدنز ىوكلا ار ادخ

 نانجمه تسا هدمآ «ةيالولاب آلا لامعالا لبقُت ال» بابرد هك ىتاياور ىنعم تسا نيا

 لوسرزا شراوكرزب نارديزا مالسلا هيلع قداص ترضحزا 'راونالاراحب موس دلجم رد هك

 لوهزا دهاوخب سكره» :دومرف هك هدش لقن نيعمجا مهيلع همالسو هللا تاولص ادخ

 هليسو هب لامعا لوبقو شريذي ىنعي بلطم نيا هشيرو ساسا هتبلا .188 ص ديدج راحب 717ج .795ص ١.

 مث ًاحلاص لمعو نمآو بات نملراّمغل ىنإو» :ديامرفىم هك درك هدافتسا هكرابم هيآ نيازا ناوتىم ار تيالو

 ودهد ماجنا هتسياش راكو دروا نامياو دنك هبوت هك متسه ىسكراكزرمآ نم هتبلاو ىنعي .87 :هط .«ىدتها

 ديقمو طورشم حلاص لمعو نامياو ترفغم مكح شريذي هفيرش هيآ نيارد نوج .ديآرد تياده هار هب تسرد

 // دلجم رد مششو مجني مامازا هك نانجمه دشاب ميقتسم قيرطو حيحص هار ىنعي ءادتها ىورزا هك هدش
 هليسو هب لاعتم دنوادخ هك» :دندومرف هك هدش لقن .ءايبثالا صصقزا 1١ صو .؛لامعالا باوثزا ١165 ص راحب

 لوغشم تيدحا ترضح هاّكرد هب اعدو عرضتو تدابع هب هتسويي هك ليئارسا ىنبزا ىدباع هب شنامز ربمغيب

 ماهدادروتسد نادب هك ىهار نآزاار نآوت هك مريذيىم ىتروص رد اروت ىاعدو تدابع نيا نم هك داد ماغيب دوب

 عقاو لوبق درومو تسا شخبهجيتن ىتقو مه هتسياشو حلاص راتفرو لامعا سي .«ىيآ نم شيبو ىهد ماجنا

 ورما ىلو هب ميلست نامه تيصوصخ نيااب ىلمع نينج ماجناو دريك ماجنا حيحص همانرب ىورزا هك دوشىم
 ىايلواو مالساربمغيب لماش تسا مدرم روما ىايندو نيد ردوا تيالو هكرما ىلو و .تسوا ىربنامرف و تعاطا

 .«ةيالولاب الا لامعالا لبقت ال» ىنعم تسا نياو دنشابىم نآرادهدهع ُكلِلَيربمغييزا سبي هك دوشىموا

 تيالورب ار نأ هك تسا هدمآريسافتو رابخا بتك رد ىددعتم تاياور «ىدتها مث» هلمجريسفترد مهرظن نيازاو

 .تسااجبو حيحص الماك مه قيبطت نيا نايب نياابو دناهداد قيبطت تراهطو تمصع تيب لها
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 نب ىلعواو ديامن ىوريبوازاو درادب تسود ارم ىلو دياب دشاب نامارد تمايق سارهو

 ار شنانمشد هك تسا نم ضوح بحاصو نمزا دعب نم نيشناج و ىئصو بلاط ىبا
 ىسكو هنشت هتسويب دشونن نآزا هك ىسكو «دنكىم باريس ار شناتسود ورود نازا

 .دش دهاوخن هنشتزكرهو دشكن ىتخس دشونب هك



 «(نيمحارلا ا ايد

 :نيمحارلا محرأ اي كتمحرب :هلوق ىلا ةبسنلاب ةفرع ءاعد حرش ىف إل ناخيلع دّيسلا لاق

 :هلوقوهو اهلبق لعفلا اما فرظلا قّلعتمو ءىش ّلك تعسو ىتَلا كتمحر ببسب ىأ»

 ,عزانتلا ليبس ىلع لاعفالا نم هلبق امووهوأ انلعجاو

 فوذح اهقّلعتمو قفاطعتسالا مسقلل ءابلا نوكتف كتمحرب كيلع ًامسقم وا
 هل ةمحلا راثآ بالجتساو ةباجالا ءاعدتسا ىف ةغلابملل ةّيمحْرألا ناونعب ىلاعت هؤادنو

 رظن دقف لس :هل لاقف نيمحاّرلا محرأ اي :لوقيوه و لجربّرم ُهيَي ئجنلا نا :ثيدحلا ىفو
 :كلملا لاق ًاثالث اهاق نف نيمحاّرلا محرأ اي :لوقي نمب الكوم أكلم هلل ّنا :هيفو كيلا هللا

 '«كيلع لبقا دق نيمحاَرلا محرا نأ

 دكت ام 'سفاتلا ءاغذلا رخآ ىف لاق

 و بلطملا لوصحل أعّقوت ءادنلا اذهب مالسلا هيلع ءاعّدلا مخ (نيمحارلا محرأ اي)»

 ةّرضمل الو هيلا دوعت ةعفنمل محري ال ىذلا قلطملا داوجلا هنأ ىلع ٌلاَدلا هفصوب ًافاطعتسا

 اّيورخا اباوثوا اّيويند |ءانث اما ضارغألا نم ضرغل هتمحرف هاوس ميحر لك و هنع اهعفدي

 ةيعاد ىلع فّموتت ًأضيأ ةمحّرلا كلت نأ ىلع كلذوحن وا ةّيسنجلا نم ةئشانلا ةقرللوا

 هيف ىلاعت هللا اهقلخي

 ةعبتتسم اهلك نال هناحبس هتمحر ىفانت ال ملاعلا اذه ىف اهارت ىتلا مالآلاو تافآلاو

 .كديدح باج ١7/١ ص ” ج .ىكنس باج 18 ص 37

 ١8١
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 موس دلج ءهبدن ىاعد حرش

 رثكا تاريخ ىلع اهامتشال دوجولا ىف ةّيرورض اهئتاووه آلا اهملعي ال تاياغو حلاصمل

 رورشلا نم

 ىنعملا نود ىظفللا كارتشالا باب نموه امنا هريغ ىلعو ىلاعت هيلع محارلا قالطا مث
 ىهوا ةسّدقملا هتاذ بسانت ىلاعت هتمحر ناف ًالصا ىبعملا ىف هريغ نيبو هنيب ةكرش ال ذا

 فطألا و ةقفَشلا ىضتقي فاطعناو ةّقر هريغ ةمحرو هدابعب هفطل و هناسحا نع ةرابع

 الف ىلوالا ةضورلا ىف كلذ نايب قبس دقو ىنعملا اذه نع هّرنم هناحبس وهو قلخلاب

 .هتداعال هجو

 تاوزغلا ضعب ىف بص فقوا هّنأريّسلا باحصأ هاور ام انه هداريا بساني امو

 تدعف هيلع ىدانيوهو ةأرما هب ترصبفرحلا ديدش فئاص موي ىف ديزي نمب هيلع ىداني

 وّرحلا هيقت ...ءاحطبلا ىلع اهرهظ تقلا ّمْث اهنطب ىلا هتقصلأ و هتذخأ و هيلا ةعرسم

 ىّتح هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لبقأف هيف مه ام اوكرتو سانلا ىكبف ىنبا ىنبا :لوقت

 هذه نم ًاعيمج مكب محرأ هللا نا اهنبا هذه ةمحر نم متبجعأ :لاقف هوربخأف مهيلع فقو

 .نورشبتسم نوحرف مهو نوملسملا قّرفتف اهنباب

 انينغت ةمحر انمحرت نأ نيملاعلا تعسو ىتلا كتمحرب نيمحارلا محرأ اي كلأسن انا مهللا

 مركاو لوؤسم دوجا كنا كاضرو كتمحر هعسو نم انلعجت ناو كاوس نم ةمحر نعاهب

 «لومام



 ديجم نآرق

 ىناكدرا هيباب بهذم لاطبأ.١
 ىنايتشأ نانجلا باوبا."
 ّرح خيش ةأدهلا تابثا."

 هيصولا تابثا.؟

 ىسربط جاجتحا.ه

 ىذبانج حيباصملا نسحا.ع

 ىرتست قحلا قاقحا.'

 كلارعنمرلملا اش
 قرزا هكم رابخا.4
 ىلاعث سرفلا كولم رابخا.٠

 1 ديفم صاصتخا."١

 ىناهب نيعبرا.7

 ىسلجي همالع نيعبرأ.

 نيدلا بجتنم نيعبرأ.٠؟

 دادقم نيبلاطلا داشر.0

 ىمليد بولقلا داشرا.8١

 ديفم داشر|. ١

 ىرادمو عبانم

 ىرشخز هغالبلا ساس.

 ةغللا ساسأ.4

 نيسح دماحريم .ماحفالا ءاصقتسا.

 رتلادبع نبا ءباعيتسا."١

 ىكلم ةالصلا رارسا."؟

 هر ضيف هيلصا لوصأ.77

 ةّيروبا دومحم ؛«ةيدمحملا ةنسلا ىلع ءاوضا.”*

 قودص تاداقتعا.0

 ىمليد نيدلا مالعا.؟ع

 ءالينلا مالعا.

 ىسربط ىرولا مالع.

 ىناشاك تاعاسلا لامع.4

 ىدذبانج نينسحملا لامع.

 هّللا بيبح الم دايعالا."١

 جرفلاوبا ىناغا.”"

 سوواط نبا لابقا.*

 دراوملا برقأ.”*

 (ىكرت) سونايقا."0
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 قودص نيدلا لامكا.”ع

 ليلخلاو سدقلا خيراتب ليلجلا سنالا."
 ىرجش نبأ ىلام."

 ىضترم ديس ىلام.4
 ىسوط خيش ىلاما.©

 قودض لاما.
 ديفم ىلاما.؟"؟

 ىرذالب ءفارشالا باسنا. 6
 ناخيلع ديس عيبرلا راونا.؟*

 ىرئازج هينامعن راونا.؟0

 رّبش نيرئازلا سينا.؟
 ناذاش نب لضف حاضيا.
 ىناشاك نيطالسلا ظاقيا.8
 و ىكنس باج ؛ىسلج همالع .راوثالا رامج.؟
 ىدلج ٠٠١ باج

 مساق دمحم ريم نيأ ةرفغملار حب. 0:
 ريثك نبا هياهنو هيادب.١
 ىربط ىفطصملا ةراشب.7

 رافص تاجردلارئاصب.07

 ىطويس هيضرم هجهب.0؟

 ظحاج نييبتو نايب.6

 سوماق حرش - سورعلا جات.0ع

 ركاسع نبا خيرات.

 ريثك نبا خيرات

 ىطويس ءافلخلا خيرات.

 ىثكرس نيتلودلا خيرات.

 ىربط خيرات.*١

 ىبوقعي خيرات.”

 تايالا ليوات. عا“

 ىدابارتسا تايالا ليوات.ء؟

 نارقلا بارعا ىف نايبتلا.؟0
 هيوكسم نبا ممالا براجت.ع

 ىسوط هجاوخ ديرجت .ءا/

 موس دلج .هبدن ىاعد حرش

 لح دهف نبا نيصحت.ءم
 هبعش نبا .لوقعلا فحن . عد

 ىسلج رئازلا ةفحت

 هيرشع انثا هفحح ١

 ىرونرئازلا ةيحن ./"
 كردتسملا صيخلت./*

 ىعفأر نيودت./*؟
 لغ همالع ءاهقفلا ةركذت.0

 ىعقرب لاجرلا مجارت./

 راحب مهدزيس دلج همجرت.الا/
 ىسلج همالع دئاقع همجرت.

 ةغللا سوماق همجرت.49

 بيرق باج هنمدو هليلك همجرت.٠
 ؟ ىشنم هنمدو هليلك همجرت.١
 سوواط نبا فيرشت.5

 ىرهزا حيرصت.

 لاقملا جهنمرب هقيلعت.8؟

 ىفاك حرشرب ىنارعش هقيلعت.0
 حوتفلاوباريسفت. 82

 ىسولا ريسفت. 17

 الا ىركسع ماما ريسفت

 ناهرب ريسفت .4

 ىواضيب ريسفت.

 نايبتريسفت.١

 ناهذالا ءالج ريسفت. 7

 نيلالج ريسفت. 477

 ىفاص ريسفت.9*

 ىثشايع ريسفت.0

 ىروباشين نارقلا بئارغريسفت.45

 ىزار رخف ريسفت. 3
 تارف ريسفت.

 ىبطرق ريسفت.4

 ٠.تفسيرقى



 ٠١.تفسيركشاف

 نايبلا عمج ريسفت.7٠

 نبقداصلا جهنم ريسفت.٠

 دامادريم ناميالا وقت. ٠١

 ىسوط ىفاشلا صيخلت.0

 ىضترم ديس ءايبنالا هيزنت.١٠*
 ىوون ءامسالا بيذهت.١٠/

 قودص ديحوت. ٠4
 هزمح نيا بقانملا بقاث. ٠١

 ىنارهط نويغلا ةاقثلا.

 قودص لامعالا باوث. ١7

 رابخالا عماج

 قارن تاداعسلا عماج. ١١

 دهاوشلا عماج. 6

 ىحيرط لاقملا عماج.

 ىطويس رريغص عماج ١١

 هلاحك اضررمع .برعلا ةريزج هبش ةيفارغج. ١
 سوواط نبا عوبسالا لام .

 برعلا .:راعشا ةرهمج.

 ديرد نب. | هغللا ةرهمج.١
 ناحيرو حور - ىنارهطم 5507 ٠ 022 اا 1
 5 مهد رك ممل“

 ىروت 0

 ىسربط 0

 قنغم

 «نيمحارلا وخر ايد

 ىريمد ناويحلا ةايح.٠*

 ىسلجم بولقلا ةايح. 0

 ىلاعث صاخملا صاخ.1ع

 ٠ . ىدنوار جئارخ ْ

 قودص لاصخ. 7

 ىضر ديس صئاصخ . 4

 ىطويس ىربك صئاصخ ٠.
 ىاسن صئاصخ ٠١

 ىناث ديهش هعمجلا موي صئاصخ ٠7
 قارع مالسلا راد. ٠6

 ىرون مالسلا راد."

 ىريرح صاوخملا ةرد.ا 0

 ىطويس روشنملا رة

 ىطويس ريثنلاّر دل.

 نناث ديهش هيارد. 6

 (ساارهز ترضح هبطخ حرش ءاضيب ةرد.

 هغالبلا جين حرش رد هيفجن رد.

 ىف ثدحم لمعلا روتسد.١
 نامعن ىضاق ؛مالسالا متاع.
 ىدنوار تاوعد.107

 ىلح همالع هيناهربلا لئالدلا.10*
 مساق دمح ريم نيرئازلا ليلد.0
 ىدذيواعتلا نبا ناويد.10ع

 نوديز نبا ناويد.ها/

 هتابن نبأ ناويد.

 ا ناويد.4

 ىرتحي ناويد.ال٠

 الفاريما ترضح ناويد.ا١

 ىضترم ديس نآويد.ا6 7

 ىنتم ناويد.١عا؟

 ٌوخ نيكاسملارخذ.6٠؟

 ليج هعيرذ. 18م



 يي 7 ا ا با تت ثيم

 ىزاريش داعملا ةلحار.2٠ا/

 ىسلج عيباسالا عيبر. 8

 ىنايهق لاجر. 4

 ىنثك لاجر.

 ىثاجن لاجر.١
 هطوطب نبا هلحر. ١/١

 ريبج نبا هلحر. 777

 ىلع رادلد تبيغ هلاسر. ١7

 نانمس همالع هيجارعم هلاسر. 0

 داّبع نب بحاص لئاسر.١/ع

 ىئابطابط نيدشرتسملا داشر. ١7

 دامادريم هيوامس حشاور.

 ىنارهط ناحيرو حور.

 قليهس فنالا ضورلا ٠

 ىفاي نيحايرلا ضور.١

 ىراسناوخ تانجلا تاضور. 7

 ةضورلا 187

 افصلا ةظور. 5*8

 ىسلج نيقتملا ةضور.6

 لاتف نيظعاولا ةضور.16

 ىسلج داعملا دان. 17

 ىجيا فراعملا ةديز.

 نئاوريق بادالا رهز 4

 سوواط نبا دئاوفلا دئاوز.

 ...ليعامسا دمحم دئاوف و دئاوز.١

 ىلاعث هغالبلار حس.

 ىلاعث بدالاّرس. 17

 ىناقمام هعيشلا جارس.9*

 ىجيهال ناميا هيامرس.0

 ىراصنا دابعلا رورس.8

 ىف راحبلا ةنيفس. 17

 قيوزق ةاجنلا ةئيفس.

 ءالعلاوبا دنزلا طقس. 8

 قرشا ىجاح باوج و لاؤس.

 ىناردنزام باوج و لاؤس.١
 ماشه نبأ هريس.

 ىدهلا ملع ىفاش. 7

 بجاح نبا هيفاش. 6

 ىرئاح ىبوط هرجش 0
 بهذلا تارذش.70ع

 ىااود دئاقعلا حرش.

 مظان نبا هيفلأ حرش

 نااجنز نونضملا حرش 4
 جزومنالا حرش.

 دادقمرشع ىداح باب حرش."١

 قينم ىتتعلا خيرات حرش."

 همالع ديرجت حرش.

 ا ىجشوق ديرجت حرش.١7

 ىنازاتفت فيرصت حرش "6
 ىزيربت بيطخ هسامح حرش 7١12.

 ىواضيبرب ىجافخ حرش.
 3 شيرق ىمنص ءاعد حرش."

 ىناقلاط هبدن ىاعد حرش.

 ء - ىربىلك هبدن ىاعد حرش.

 ' 2 ىشعرم هبدن ىاعد حرش.١

 ١ ىدبيم زاريما ناويد حرش."

 . ىربكع ىنتم نآويد حرش.

 منام ءاروشاع ترايز حرش.

 قيسح هيفاش حرش 0

 ىضر هيفاش حرش.

 خايع ىضاق ءافش حرش."

0 
١ 

 هطيبرب هداز خيش حرش

 رئازج هفيحص حرش.4

 ديس هفيحص حرش.

 هملك دص حرش.



 ناخيلع ديس هيدمص حرش.

 لماوع حرش. ”؟

 ءالعلاوبا هديصق حرش."

 ىريمح هديصق حرش. ع

 نوردب نبأ نودبع هديصق حرش.
 اردصالم ىفاك حرش”

 ىماج هيفاك حرش.

 ىضر هيفاك حرش."

 ىفاكرب ىناردنزام حرش."

 ىازاتفت دصاقم حرش."

 ؟ ىريرح تاماقم حرش.”

 ىسيرش ىريرح تاماقم حرش.”

 ىجيا فقاوم حرش."

 ىناث ديهش هيلفن حرش.7؟ع

 ديدحلا ىبا نبا هغالبلا جهن حرش.
 مثيم نبا هغالبلا جبن حرش

 ملسم حيحصرب ىوون حرش 4
 لماش ةمالا ءافش

 ننارهط رودصلا ءافش ١

 ضايع ىضاق ءافش 07

 ىجيهال نيقيلا عم "0

 ىاكسح .ليزنتلا دهاوش.70*

 قىيوزق ليلخ الم ىفاص. 00

 ىثعالا حبص.10ع

 ىرهوج حاحص."41/

 ملسم حيحص .

 اضرلا ةفيحص 4

 ناشاك هيداه هفيحص." 2

 ناخيلع ديس هغللا زارط. ع١

 ىضايب ؛ميقتسم طارص.7"

 ريم فرص .78'

 نيفص.7ع*

 رجح نبأ هقرحم قعاوص.؟ءه

 «نيمحارلا روس ايد

 رش نيلقثلا ءايض.؟ءعء

 دعس نبا تاقبط.7'

 ىنارعش تاقبط 8

 سوواط نبا فئارط .عو

 نيسح دماحريم ؛راوثالا تاقبع ع

 ىدنواهن ناسح ىرقبع.١0

 دهف نبا ىعادلا ةدع ع1

 ىجرعا لاجرلا ةدع. 7

 ىلح ةيوقلا ددعلا.7177*

 ىلاعث سلاجملا سئارع ع,

 ىناهب قثولا ةورعلا.77

 قودص لامعالا باقع.7

 ىسلج همالع دئاقع

 ىرب ىلك نامجلا دقع.”
 هبر دبع نبأ ديرفلا دقع ع٠

 قودص عئارشلا للع ع١

 هر ضيف نيقيلا ملعع7

 ىلع رادلد ديس مالسالا دامع .8*

 قيرطب نبا هدمع.78*

 ىكراشف مالكلا ناونعع6
 ءاطغلا فشاك ةايحلا نيع.78ع

 ىسلج ةايحلا نيع ع1

 ليلخ نيعل.

 قودص رابخالا نويع.8

 ىقث تاراغ.

 ىنارحب مارملا ةياغ 0١

 قيما همالعريدغلا ا

 ىحيرط نارقلا بيرغ.47

 ىراوزبس روبقلا ةمينغ.14*

 ديمحلادبع ديس تبيغ.0
 ىسوط تبيغ.؟9ع

 ىنامعن تبيغ.1

 ىدنجريب نيركاذلا ةهكافا
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 ىرشخمز قئافد 4

 هيمال حرش - ميحرلا حتف ٠

 قينم ىههولا حتفلاا ١

 نيطمسلا دئارف "0

 سوواط نبا ىرغلا ةحرف. 0

 ىرئازج تاغللا قورف.”٠*

 ىركسع تاغللا قورف 0

 مزح نبأ لصف.

 ىدهلا ملع هراتخم لوصف.

 غابص نبأ همهم لوصف

 ناذاش نبا لئاضف 4
 تاداسلا لئاضف.٠

 قودص هعيشلا لئاضف.""١

 الفا اضرلا هقف. "7
 سوواط نبا لئاسلا حالف.”

 نيدلا بجتنم تسرهف. ١"

 ىف هيوضر دئاوف. "6
 ريغص عماج حرش ريدقلا ضيف.

 كلام نبا هيفلا.”7١

 هغللا سوماق."

 ىريمح دانسالا برق. "8

 ىرئازج ءايبنالا صصق. ٠

 ىدنوار ءايبنالا صصق. ١“

 سارفوبأا هبهذم هديصق.7"

 هزمح داوف برعلا ةريزج بلق. "7
 قارع لوضفلا عماوق."7

 نناقلاط رارسالا فشاك "0

 قىيلك خيش ىناك. "8

 هئطانخلا ةبوت لاطبا ىف ةئفاكلا.”1

 بجاح نبا هيفاك "4

 هيولوق نبا تارايزلا لما 9
 دّربم لماك. 7”

 سيق نب ميلس باتك. 0١"

 هيوبيس باتكلا.”١

 ىلق سورع باتك. "7

 ىرون راتسالا فشك.”**

 قجن اقآ رارسالا فشك. "0

 ديهش هبيرلا فشك.”ع

 ىلج نونظلا فشك.”

 ليرا ةمغلا فشك 8
 سوواط نبا ةجحملا فشك. 4

 ىلح همالع دارملا فشك.”٠

 نامزلا عيدب لئاسر نع ىلاعملا فشك. ١"
 ىلح همالع نيقيلا فشك.” "7

 ىلمأ رديح ديس لوكشك. 7
 ىاهب خيش لوكشك. 7”

 ىدبيم لوكشك."0

 زازخرثالا ةيافك. 7ع

 .مارملا ةياغ همجرت -ىلوفزد ماصخلا ةيافك. "1

 ىكنس باج
 ىجنك بلاطلا ةيافك "4

 ىرون هبيط هملك 4

 اغرب نيكابلازنك
 ىناغرب نيرئازلا زنك ١"
 ناغرب دابعلازنك 7

 لامعلا زنك."

 ىكجارك دئاوفلا زنك."0*

 هغللا زنك" "ه0

 ناغرب بئاصملازنك.”0ع

 ىلق راي شوخ راتفك. "0

 ىجيهال دارم رهوُك. "4

 برعلا ناسل 48

 (س)ارهز ترضح هبطخ حرش ءاضيب هعمل"

 سوواط نبا فوط."١2
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