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 ةمدهعم

 نإف ةدعبو «نيعجأ هجو هلآ ىلعو نيلسرملا ديس ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا تز هلل محلا

 امل هالولف ءايندلاو ةرخآلا ةداعس حاتفم صالخإلا عم وهف «ةميظع ةيلاع هتناكمو ليلح هنأش هقفلا ملع

 داهزلاو راجتلا لماعت وأ داهزلاو دابعلا برقت الو «تاراجتلاو تاللماعملا تمت الو تادابعلا تحص

 هبيذ يف مث هنيودت يف اولذبو ءءانتعا امبأ ءاملعلا هب ىتعا هلضف مظعو هتيمهأ ةياغلو ؛عاتصلاو ةعابلاو

 . ريسي رمألا نأ ناظ ننظي الف ءابترم ابذهم اطسبم الهس انل هومدق نح دوهح امبأ هلبيذتو

 ؛بابللا بابل ةباثك. يه ىلا نوتملا فيلأت هطبض ليهستو هقفلا بيذهتل تلذب ىلا دوهجلا نمو

 كلت تحبصأ يع مهد وهجج ىراصق امارابع بيذه يف اولذب ءانوتم ةعبرألا بهاذملا ءاهقف فنص اذلو

 ةا انتداسلو .اهطبض ةلوهس ۾ اه زاح وی ؛نيفلؤملاو نيس رادلا امتع ۾ عجرمو مهبهدم ساسا ثوتملا

 رثك دق تحبصأو هلي يئابيشلا نسحلا نب دمخم مامإلا دهع ذنم نوتملا هذه لثم فيلأت يف ةقباس

 ءهال١٠ قوتملا يفسنلا دومحم نب دمحأ نب هللا دبع نيدلا ظفاح هيقفلا مامإلا ةمالعلل "قئاقدلا زنك"

 «ةبغرو قوش لكب هيلع نيبكم ةينيدلا انسرادم بالط ىرتو «مامتها لكب ةيماظنلا انسرادم يف سردي

 . ةعدقلا ةيرجحلا ةعابطلا معر

 تابلطتم كلذ يف نيعارم «ةيساردلا بنكلا عيمج ةعابط ىلع انمزع دق - ىرشبلا ةبتكم - اننإو

 ديدجلا هبوث يف هجارحإو ' قئاقدلا زنك" ةعابط ةوطح انوطح انفدهل اقيقحت و انمزعل اذيفنتو .نهارلا انرصع

 هديضنت يف مهدوهجب اولذب نيذلا انتوحخإ دوهجم مث «هقيفوتو هللا لضفب كلذ لكو «ةرحافلا هتعابطو
 هناحبس هللا نم وجرنو ءريخ لك هللا مهازجف «ةعئارلا ةروصلا هذهي هحارخإ يق كلذكو «هحيحصتو

 .بيجم عيم هنإ «انتانسح نازيم يف هلعجيو عضاوتملا دهجلا اذه لبقتي نأ ىلاعتو

 ىرشبلا ةبتكم

 ناتسكاب يشتارك

 له ١57١ رفظملا رفص ۲



 : باتكلا اذه ىف انلمع جهنم

 يف هعبط ثادحإب انمق باتكلا اذه ةيمهألو ؛ةجئارلا ةعبرألا نوتملا دحأ "قئاقدلا زنك" باتك نأ ررقت دق

 :ةيلاتلا تاوطخلاب ةعبطلا هذه يف انمزتلاف «ديدح زارط

 :ةباتكلاو حيحصتلا ةيحان نم ال وأ

 ادي يدتيويدلا نيعرلا تيبح ذاتسألا او يوت ونانلا يقيدصلا نسخا 15 خيشلا ةحامس تاقيلعت انرثأ

 :باتكلا نعل ا

 .تارقفلا يف تارابعلا عيزوت عم «ميقرتلا تامالعو ةثيدحلا ءالمإلا دعاوق انيعارو

 لاوقأو ةينآرقلا ضوصنلاو نيوانعلا رئاس ةيلحت عم ؛ةحفص لك ں مأر يف ةيهقفلا ثحابملا نيوانع اندزو

 رجالا نوللاب ةصاح 0 يبل

 .اميدق تئراوت دق يلا ةيونعملاو ةيئالمإلا ءاطخألا حيحصت يف مثو مث اندهج انلذبو
 ."ليقث دوسأ" ب هباتك شماه يف خيشلا اهيلع قلع يلا صوصنلا ىلإ انرشأ و

 .ةبلطلا انناوحإ ىلع لكشتسي وأ سبتلي ام لكشن نأ انتفيظو انلعح

 .قيقحتلا و ةعجا رملا كعب ةانححص لوضألل افلاع تاراشإلا هذه نم اندج وه امو

 انرخخأ تيح «بهاذملا فالتخا ىلإ ءاعإ فنصملا اهيف ع دبأ يلا تامالعلا يف اعيدب اقينأ ابيترت انعضوو

 .فاللتخالا ىلع ةلالدلا نع لزغمتب تناكف «تاياورلا قالطإ ىلع لدت األ ؛زومرلا رئاس نع "ط"

 نيعبرملا نيسوقلاب شماهلا يف اهانعضو ةرابعلا حيضوتل رطسلا يلي اميف ةليوط ةرابع نم اندجو امو

 [ | :اذكه

 .طقف شماها يف هتباتكب انرصتقاو ليدلا ن م هانفدح ةملكلا حرش راکت نم هيلع انعلطا امو

 تيجو عيبا و زهرا عيا سو سو e ةيشاح جيرختب انمقو

 اک ا يبس انيقبأو

 امك «ىرحألا انعيراشم لامكإل ةضاح «هلهأو همولعو نيدلا ةمدخ انقفوي نأ لأسن ىلاعتو هناحبس هللاو

 نأو «ملعلا لهأو باالطلا هب عفني نأو «ميظعلا هلضفب البقتم ,ميركلا ههجول اصلاح اذه انلمع لعجي نأ هل است

 نأو اتت ضار وشو هاقلن يح كل انناعإو انمالسإو انتاوحنإو انتايرذو انيلهأ انظفحي نأو انتان لا زيم 5 هلع

 .نيمحارلا محرأ هنإ «تاملسملاو نيملسملاو انخياشمو ءانتايرذو انيدلاو محريو انمحري



 ةمدقملا ت باتكلا ةبطخ

 مسبب هيف أدبي ال لاب يذ رمأ لك" :اكتفع هلوقب المعو «باتكلاب ءادتقا ةلمسبلاب هباتك فئصملا حتتفا :هللا سنن

 عم ال «نيعلا نوكسو اهمض وأ ءافلا رسكب «ومس :هلضأف ءولعلا وهو "ومسلا" نم ید سالار روا روع هلل
 همال تفذح «نيعلا حتف عم ءافلا حتف موق زاحأو «عمسي ملو شولو سفك 'لوعف" ىلع عمجلا الإو «ءافلا حتف

 هنأل ؛حيحصلا وه لوألاو ,ةمالعلا : ةمسلاو مسولا' نم قتشم :نويفوكلا لاقو «لصولا فلأ اهنع ضّوعو

 او س و افااا مج اكل سرا م ناک ولورا يم" ىلع رغّصيو «"ءامسأ" ىلع عمجي

 دمحمو يعفاشلا :ةمئألا مهنم «ةعاج نع لوقلا اذه يكحو «قتشم ريغ ملع وهو «ةدايعلل قحتسملا وه : 0

 ةدابعلا يف كرتشم وهو ءاهحتفب وأ ماللا رسكب "هلأ" نم قتشم وه :ليقو «مهريغو نيمرحلا مامإو نسحلا نب
 ظفللا اذه لصأف «هيلإ نوعرفيو «هيف نوريحتيو «هيلإ نونكسيو «هنودبعي هقلح نأل ؛عزفلاو ريحتلاو نوكسلاو

 فلألا هيلع تلخدأ «هيف ريحتم يأ هيف هولأم يعم وأ «دوبعم يأ هولأم ئ يعم. هلإف «مامإك "هلإ" ذقنيح فيرشلا

 لو ةليهسلا ةيئاقل يف تمغدأو ىلوألا ماللا 5 1 تک را خف اة ةزمحلا تدذع مث «فيرعتلل ماللاو

 .لامكلا تافص عيمجل عماجلا دوحولا بجاولا تاذلل لع وه - همدعو قاقتشالا يأ - نيريدقتلا الك

 هناحبس هب صاح وهو ؛ ميجا نم .غلبأ ني نمحرلا"و «ةغلابملل اتينب ناتهبشم ناتفص :"ميحرلا"و "نمحرلاو"

 ,عمجي الو ئثي ال اذحملو انا ىمسي ال كلذك نكي 4 نها بيش لک هتمحر تعسو نمل ةفص هنأل ؛ىلاعتو

 اش ريغ ىلع قلطي هنإف 'ميحرلا" امأو

 يف "هللا هيمي" كيف "هللا عساي نئاك ,ىتادعبلا :نييرصنلا دنعاةريدق# «فودحتم ناقلغتج رزرو راااو

 ءأرقأ هللا مسب :هريدقت يرشخمزلا دنعو «بصنلا عضوم يف وهف هللا مسب تأدتبا :نييفوكلا دنعو «عفرلا عضوم

 نمحرلا هللا مسب" أرقيلف رشع ةعسنلا ةينابزلا نم هللا هيجني نأ دارأ نم :لاق هنأ هو دوعسم نبا نع يورو

 (اضخلم تفر رخ تاياور اهلظق یا ءاحو جهنم دحاو لک نم ةحح اھم فارس لكي هلا ہللا لعن "ميحرلا

 ةيتاذلا ةليصخلاو ةرصاقلا ةيزملا نعي لئاضفلاب قلعت ءاوس يرايتحالا ليمحلاب فضولا :ةغللا يف وه :دمحلا
 دصقي لعفف :افرع "لما" اهأو عمق يف ريغلاب ةقلعتملا ةيدعتملا ةيزملا يأ لضاوفلاب قلعت وأ ؛ةعاجشلاو ملعلاك

 :رومأ ةسمخ ىلع هققحت فقوتي يفرعلا دمحلا نأ ملعا مث .هريغ وأ دماحلا ىلع معنم هنإ ثيح نم معنملا ميظعت هب

 كردي لامك ةفض نوكت نأ بجو :ضوضخم هجو ىلع امب ءيش فاصتا رهظي ةفص وهو «هب دومحملا :لوألا

 «فصولا ىلع ثعابلا يعي «هتلباقم ليمحجلا فصو ناك ام وهو «هيلع دومحملا :ئاثلاو «ميلسلا لقعلاب اهنسح

 بودعاهساب اناس كففو للا اشك رافقفالاب نيرباغت تالاب يذوق وک كف ديل دوس ودب دروعلاو



 7 ............ ءراصنألاو هبزح ىلعأو ,راصعألا يف ملعلا ّزعأ يذلا هلل

 ارياغت نارياغتي دقو ؛هيلع دومحم هب ماق نمت همايق ثيح نمو «هب دومحم كنم هرودص رابتعاب فصولا كلذف =

 نارهاظ امهو «دومحلا :عبارلاو ءدماحلا :تلاثلاو ءكيلإ هناسحإل ؛لضفلاب هيلع تينثأو هتدمح اذإ امك ءايقيقح

 ءالعإو ملعلا زازعإ دانسإ :انهه وهو «ئعملا كلذب دومحما فاصتا ىلع لدي ىعم ركذ :سماخلاو «نايبلا نع ناينغ

 .ىلاغتو هتاحبس هللا ىلإ عجارلا ريمضلا ىلإ هبزح

 دقلا وأ لوهجلا وأ عولعملا ردضملا امإ "دمحلا"و « ئهذلا 0 يحراخلا دهعلل وأ قارغتسالل وأ جلا هيف "ءاللا" و

 دهعلل ماللا نوك ىلإ لا يت ار ن يسعد هلو نا برض نم لضاحلاف ءامهتيب كرتشملا

 زوجيو «هب اصتخم سيل درفلا كلذ ريغ نأ مهوي ىلاعت هللاب اصتخم جراخلا يف دمحلل نيعملا درفلا نوك ذإ ؛يحراخلا

 ماللا نيكسم الم راتخاو «هؤايبنأ هب هدمحو هسفن هب هللا دمح يذلا دوهعملا دمحلا يأ ءئهذلا دهعلل نوكت

 يف ححرو «قارغتسالل اهنأ ىلإ روهمجلا بهذو «ءسنجلل نوكت نأ رداصملا ىلع فيرعتلا مال لصأ نأل ؛سنجلل

 هيلع لمحلا نإف «قارغتسالا فالخب ماقملا ةنوعم ىلإ جاتحي ال سنجلا نأل ؛قارغتسالا ىلع سنجلا لوطملا ةيشاح

 لمحلا ىلإ ةجاح الف ءدارفألا عيج صاصتحا مزلتسي سنحلا صاصتخا نألو ؛ماقملا نم هيف ناعتسي نأ ىلإ جاتح

 ىلع امأ «دماعا عيمجب ىلاعت هصاصتخا ىلع ةلاد ةرابعلاف لك ىلعو «ةيلاحلا ةنيرقلا ىلإ جاتحملا قارغتسالا ىلع

 (اصخلم هريغو حتف) .مازتلالابف نينفبا نلخامأو «ةقباطملابف 1

 عيمجل عمجتسملا هللاب صتخم دمحلا ى هج نأ ل وألا ريالا ياخ قعملاف «كلملل وأ صاصتخاللل هيف ماللا '

 مهو ؛دابعلا لاعفأ نم دمحلا نأل ؛ىلاعت هلل كلم دمحلا سنج نأ :يناثلا ىلعو «دماحلا عيمجل قحتسملا «تافصلا

 (حتف) .ىلاعت هلل ةقيقحلا ي يهو ارسال محل ةك ولم مهعفانم تناكف «نيبتاكملا ةلزنمت

 لك يف هفرش ىلع ءارآلا تقباطت دقف «لماع لك سفن يف هميظعتو هفيرشت ملعلا زازعإب دارملا :ملعلا زعأ
 ىلع لومحملا سنجلل وأ دهعلل ماللاو «ماقملا اذه بسانملا وه ذإ ؛ماكحألاو عئارشلا ملع ملعلا نم دارملاو ءرصع

 (حتف) .لالهتسا ةعارب ركذلاب هصيصخت و «ءالتبالا راد يف هيلإ جايتحالا ةرثك بسحب دارفألا لمكأ

 ىلع - حيحصلا نيعلا نوكسو ءافلا حتفب - "لف" عمج نأب هيلع ضرتعاو .رهدلا وهو ءرصعلا عمج :راصعألا

 (نيعملا حتف) .ةبسانملا نم راضنألا نيبو هنيب امل هبكترا فنضملا ناب بيجأو «"لعفأ" هسايقو ذاش "لاعفأ"
 عفرلا نم ضرغلاو «هباحصأ عفر :ئعملاو ؛ملعلا باحصأ انهه دارملاو «ةفئاطلا لصألا يق برحلا :هبزح ىلعأو

 (حتف) .هبرقل ؛برقأ لوألاو هلل وأ ملعلل "ريمضلا"و «يسحلا عفرلا ال ماقمو ةبتر عفر
 فاضملا نع ماللا ةبانإ نأل ؛هيلإ فاضملا لدب هلعج ىلإ ةجاح الو «دهعلل ماللاو ؛ملعلا راضتا يأ :راصنألاو

 عمجي امك رصاون ىلع عمجي نأ سايقلاو «سايق ريغ ىلع رصانلا عمج راصنألاو «ةاحنلا يمدقتم نع تبثي مل هيلإ

 ؛ريصن عمج نوكي نأ ىلوألا :يومحلا لاقو «سراوفو بحاوحو نطاوب ىلع وسا : لغم هزتال

 (حتف) .كلذ نع لاح هنإف ءرصان فالخب ؛ةرثكلا ديفيف ةغلابم ةغيص وأ «توبثلا يضتقيف ةهبشم ةفص امإ هنأل



 وزاف ني ىلعو 7 لضفل صتخمل وسر ىلع ةالصلاو نه اوافق يذلا هلا | | اذم ١ هل ۱

 ع

 [(5 :بارحألاو هيلع 2 E اني اي١ :هلوقب امي هللا انرمأ ىلا ةالصلا يأ .دهعلل هيف ماللا] :ةالصلاو

 نمو «رافغتسالا ةكئالملا نمو «ةمحرلا هللا نم وهو «ريخلاب ءاعدلا نعم. لمعتسا مث «ةيلصتلا نم مسا ظفللا اذه
 رافغتسالاو ةمحرلاو ميظعتلاو ليجبتلا يأ «هيف كرتشم نعمل وهو «هيبنل هللا نم ةمحرلا بلط نعي ؛ءاعدلا نينمؤملا

 طقس قذفئيحو «"نيعغا ' ةظفلك «ةرياغتم ناعم ةددعتم عاضوأب Cy يظفل كرتشم هنأ ال ؛ةالصلل دارفأ ءاعدلاو

 امیل و هع ال | ومآ ديلا هيأ اي يلا ىلع َنوَلَصُي هتكئالّمَو هللا نإإ# :ةفيرشلا ةيآلا ىلع دروأ ام

 (حتف) .كرتشمم سيل هنأل ؛دحاو نعم نم رثكأ يف كرتشملا ظفللا لامعتسا نم (57:بارحألا)

 يحوأ ركذ رح ناسنإ وهو «نييبنلا نم باتكلا هل نع. هلامعتسا رهتشاو «لسرملا نعم. "لوسرلا" :هلوسر ىلع
 وهو نم معأ "يبنلا"و .حيحصلا ىلع لوسر ثانإلاو قيقرلاو نجلا نم نوكي الف «هغيلبتب رمأو عرشب هيلإ

 (حتف) .ال وأ هغيلبتب رمأ .عرشب هيلإ يحوأ ركذ رح ناسنإ
 :ىلاعت هلوق يف امك يدعتملاف ءامزالو ايدعتم لمعتسي "صتخا" نأل ؛لوعفم وأ لعاف مسا وه :صتخملا

 «هريغل هزواجتي ال نعي ءاذكب نالف صتخا :كلوق يف امك مزاللاو :(١٠:ةرقبلا) #«ُءاْشي ْنَم هتّمْحَرِب صخب

 هزواجتي ال هيلع روصقم ميظعلا لضفلا يأ ءروصقملا ىلع ةلخاد "ءابلا"و .ملعلا لضفب درفنم وأ زيمتم لي هنأ دارملاو

 ؛هريغ نود هب صتخم كلذو «خوسنم ريغ هنوك عم ماكحألاو عئارشلا ملع ملعلاب دارملا نأل ؛### ءايبنألا ىلإ
 (حتف) .خسنلا نم تع يبلل ناك ام نمأ دقو «مهافوب خستنا دق ماكحألا نم ءايبنألل ناك ام نأل

 يف هفرش ناك ءاوس ءرطخلا لوأو فارشألا يف هلامعتسا صح :"لْيهأ" ليلدب "لهأ" لآلا لصأ :هلآ ىلعو

 «مشاه ونب 0 يببلا لآو كجا لاقي انيك «ماجحلا لآ :لاقي الف "E انيبنل امك ىقعلا يف وأ «نوعرفل امك ايندلا

 ."يلآ نم وهف يقن يقت لك" :##ع هلوقل ؛ءايقتألا مه :ليقو «يوونلا هاور امك «ةصاح انه ةمطاف ةثرو :ليقو

 ميمعتلا وه بسنألا ناكف «باحصألا ركذل ضرعتي مل فنصملا نأل ؛ماقملاب بسنأ ريخألا عملا اذهو

 ءيورخأو يويند وهو «ةمعنلا كاردإ وه "رفظلا"و .ملعلا نم اورفظو اولان يأ :هنه اوزاف (هريغو صلختسم)
 يف ريمضلا عجري نأ لمتحيو .يورخأ ةرخآلا راد يف لحرلا هب زوفي امو «يويند ايندلا ةايح هب بيطي اع. رفظلاف

 (هريغو صلختسم) .هتانكسو هتاكرحو هلاوقأ نم ملعلا اوذحأ مهفإف ك يبلا ىلإ «"هنم" :هلوق
 ةيلعلا بلاطملا مهباستكاب ايندلا يف اوزاف هببسب يذلا نيدلا ملعلا هب دارأو «ميظع بيصن يأ :ميسج ظحب

 ۷/١[ :قئاقحلا زمر] .تانسحلا فعاضتو تاحردلا عافتراب ةرخآلا يفو «ةينسلا بتارملاو



 ةمدقملا 2 باتكلا ةبطخ

 ةمالع «ىدهلا ملع ؛ريرحتلاو ريرقتلا يف قبسلا ٍتابصق زرحم ,ريرحنلا ربحلا انالوم لاق

 قئاقدلا نيبم «قئاقحلا فاّشك ؛ايلعلا هللا تاملك رهظم ءايتفلا ةّمزأ كلام «ىرولا
 رهظم ةيهاملا و ةقيقح عمج كادعلا يعم مامز عمج هنامز قلت

 ) نيلسرملاو ءايبنألا ثراو ,نيدلاو ةلملاو قحلا ظفاح .نيصلاو قرشلا ءاملع ناطلس

 نيقغوبطملا نيقتستل متخسنلا يفف «خسنلا يف ةرياغتم دجوت «ةيتآلا ةحفصلا ف "هئاقب ماودب" ىلإ انه نم ةرابعلا هذه :لاق 3

 بحاص" :لثم رخأ تافص ةدع ةدايز عم دجوت صلختسملاو ئيعلا يحرش يفو «ةخسنلا هذه يف امك لبق نم
 نيكسم الم حرش يفو «خيشلا ةذمالت ضعب نم ةقحلملا اهريغو «'تالضعملاو تالكشملا فشاكو «نائبلاو نايبلا

 هللا رفغ .يفسنلا دومح نب دمحأ نب هللا ديع:تناكربلا بأ دة وكولا هللا ىلإ ريقفلا لفيسضلا ذبعلا لاق" اذه دعوت

 (يشحم) ."هيلإو امهيلإ نسحأو «هيدلاولو هل
 داشرإلاو ملعلا ةمعن ءالو قح انيلع هل نم يأ :نيعلا لاقو ءصلختسملا يف امك «بيبحلا يلولاو ءانيلو يأ :انالوم

 ۸/١[ :قئاقحلا زمر] .ةذمالتلا نم ةقحلم "ممهلا تيأر امل" :هلوق ىلإ انه نمو ءاهفلأ لا تافنضملا ةمعن ءالو قح وأ

 رظن هل يذلا وهو «نونلا رسكب :ريرحنلا .هريرحتو هريرقتب مالكلا نيري يذلا ماعلا يأ ؛ةلمهملا رسكب :ربحلا
 هلصأ :ليقو «هققدو هيف رظنلا نعمأ اذإ :"مالكلا رّرح" نم نوكيف «ةدئاز هيف نونلا :ليق «مالكلا ريرقت ىف قيقد

 ۸/١[ :قئاقحلا زمر] .ةغلابملا ىلع لدي امهنم لكو «ريرحتلا يف ردص :هانعم نأكف ءردصلا وهو "رحنلا" نم
 ةيسرافلاب وهو بصقلا عج :"تابصقلا"و .كيلإ هتممضو هتظفح اذإ :"هتزرحأ" نم «لعاف مسا :تابصق زرحم

 (يشحم) .ينانبلا ريرحتلاو يناسللا ريرقتلا يف قباس هنأ :قعملاو «ناهرلا يف قبسلل ةمالع ضرألا يف زكريو "ل"
 لبجحلا ريعتسا دقو «بولطملا ىلإ لصوي ام يهو «ةيادهملا : ئادا (لبحلا -نيتحتفب- "1 :ىدهلا ىلع

 ءليامتلا نم اهعنمب ءاهيلع وه ىلا ةعقبلل دتو لبحلا نأ كلذ هجو «ةيادهاو مولعلاب هفيصوت يف ةغلابم خيشلل

 لبجلا ن أ املك وأ عنه هب ناوقارحسني ال هع عرشلاو لدعلا جاهنم ىلع مهرومأ يقي «دتولا ةلزنع. فنصملا كلذك

 ۸/١[ :قئاقحلا زمر] .ةلاهجلا دنع اهليصحتو مولعلا يف هب ىدتقي وه كلذكف «لالضلا دنع نورفاسملا هب يدتقي

 يعدملا نيب ةموصخلا عب عطق کلا يفملا بتك ادا هنأ ؛عطقلا وعم "ةوتفلا" نم قتشم او عمج «مضلاب :ايتفلا

 (صلختسم) .هنم دارملا رتتسي ام يهو «ةقيقد عمج : قئاقدلا يسب .ىوتف همكح يم” كلذلف «هيلع ىعدملاو

 (صضلختسم) .برغملا انهه دارملاو ؛برغملا ىف دلب "ن يصلا"و :مجعلا ”قرشل علا" مره كاملا :2إ قرشلا

 نادحتم امه :نيدلاو ةلملا (صلختسم) .نيدلا ظفاح :بقلي ناك هنإف «فنصملا بقل ىلإ e هيف :قحلا ظفاح

 (ميكحلا دبغ) .ةلم بتكتو ىلمت افإ ثيح نمو «نيد عاطت اهإ ثيح نم ةعيرشلا نإف ءارابتعا كافلتخمو ءاتاذ

 ارانيد الو امهرد اوثروي مل ءايبنألا نإف «نيلسرملاو ءايبنألا ةثرو ءاملعلا" :#تلع هلوق نم ذوحأم اذه :خلإ ثراو

 (صلختسم) ."رفاو ظحب ذحأ هذحأ نمف «ملعلا اوثرو امنإو



 ةمدقملا ۹ باتكلا ةبطخ

 :- هلاقب ماوفإ نيبعقملا لا مشن يفسدلا دومحم نب دمحأ نب هللا دبع تاكربلا وب
 هرمع لوطب فتصملا ةينك 0

 2 ا ال «تاللوطملا نع ةبغار عابطلاو ‹تارصتخملا ىلإ ةلئام ممهلا تيأر امل

 اهظفح رسعو اهطبض دعبل ةضرعم نيلغتشملا عابط تكلس يع الروس لا و وق

 نب هللا دبع" :اهلك حورشلا يقو «هدج ىلإ ابوسنم «دومحت نب هللا دبع :اقباس نيتعوبطملا نيتخسنلا يف :خلإ هللا دبع
 هللا دبع فنصملا مسا :ئيعلا لاقو (يشحم) .حورشلل اقباطم اهانبتكف «هدحو هيبأ ىلإ اسا اوما كنف

 «ةموظنملا جرف يف "ىفصملا"و ."يفاكلا" هحرشو «"يفاولا" هباتك اهنم «لوصألاو هقفلا يف ةديفملا فيناصتلا بحاص

 ةمئألا سش ىلع هقفت «كلذ ريغو مالكلا يف "ةدمعلا"و «هحرشو "رانملا"و «عفانلا حرش يف "ىفصتسملا"و

 .روكذملا رشعلا يف هتافوو «ةئام عبسو رشع ةنس دادغب لحد «"يقانغصلا" هنم عمسو «يردركلا

 .يناببشلا نسحلا نب دمحم نب مالسإلا خيش ذيمالت نم فسنلا رايد ةمئأ نم اناك ؛هدجو فنصملا وبأ :دومحم نب دمحأ
 :توريب ةخسن ٍفو] دغسلا دالبب ةريبك ةنيدم -نيتحوتفملا نيسلاو نونلاب - فسن ةنيدم ىلإ ةبسن :خلإ يفسنلا

 ؛نيسلا رسكب :ليقو .نف لك يف ملعلا لهأ نم ةعامج اهنم جرح ؛دنقرمسو نوحيج نيب لبإلا ةريثك [داصلاب "دغص'
 ةلمهملا ةمومضملا نيسلاب :دغسلاو .اهحتفب "يفدص" :(لادلا رسكب) فدص ىلإ ةبسنلا يف لاقي امك «ةبسنلا يف حتفتو

 ؛مدقتملل ةفص يفسنلاو «ناتسكرت يف ةدلب فسن :"زنكلا حاتفم" يفو «دنقرمسب ةيحان «ةنكاس ةمجعم نيغ اهدعب

 .«فنصملا ةافو يف فلتحا دقو .ةبسنلا ركذب دوصقملا هنأل ؛مدقتملل ةفص عقت عضاوملا هذه لثم يف ةبسنلا نأل

 هنإ :ليقو «ةئام عبسو رشع دحأ ةنس e ا ا کو
 (نيعملا حتف) .لايل ثالث ةريسم "رتست"و "جذيأ" نيبو ؛"لالجلا" :هل لاقي عضومم. نفدو "جذيأ" ةدلبب يفوت
 ةيرصب نوكت نأ زوجي "ىأر"و «"تدرأ" اهيلوجو ءطرشلا لامعتسا لمعتست ةينيح انه "ال" :لإ تيأر ال

 ىعع. «مهلا ةدحاو «ةمه عمج :ممهلاو «يناثلا هلوعفم "ةلئام" نوكيف ةيملع نوكت نأ زوجيو ءالاح "ةلئام" نوكيف

 زاحم اهيلإ ليملا دانسإو «تارضتخملا ىلإ ةلئام تادارإلا تيأر امل :ئيعملاو «هدارأ :"ءيشلاب مه" :لاقي «دصقلا

 باحصأ تيأر يأ «فاضم فذح ىلع نوكي نأ زوجيو «ليملا ببس يه ذإ ؛ببسلا ىلإ دانسإلا باب نم يلقع
 ىلإ وعدت ذإ ؛معأ يهف الإو ماقملا بسحب هلعل «حالفلا ىلإ يعادلا رمألاب "ةمهلا" نيكسم الم ريسفتو ؛ممهلا

 (حتف) .ةئيسلا ىلإو ةنسحلا ىلإ مهلا دانسإ ثيدحلا يف امك «هدض ىلإو حالفلا
 دوصقملا ءادأ :زاجيإلاو «ئعملا ريثكتو ظفللا ليلقت :راصتخالا [(ع) .اهوانت برقو اهذحأم لهسل] :تارصتخملا ىلإ

 نوك عم دارملا لصأ هب ىدؤي ام ىلع ظفللا ةدايز :ليوطتلاو ءاهنم رثكأب هؤادأ :بانطإلاو «ةفراعتملا هترابع نم لقأب

 لاق هنأ الإ ,درفم وه :عابطلاو (حتف) .ئيعب هترصبأ :لثم ديكأتلا فالخب ءوشح وهف نيعت نإف «نيعتم ريغ دئازلا
 (نيكسم الم) .عابط اهعمجو «ناسنإلا اهيلع لبج لا ةيجسلا يهو دحاو يعم. ةعيبطلاو عبطلا نإ :حاحصلا يف
 يفو «تالوطملا درت مل عابطلا نأ :نيعملا نوكيف «هدري مل :"هنع بغر"و «هدارأ يأ :"هيف بغر" :لاقي :ةبغار
 (حتف) .فاضم فذح ىلع هنأ وأ «يلقعلا زاحملا نم ممهلا ىلإ ليملا دانسإ يف مدقت ام عابطلا ىلإ ضارعإلا دانسإ



 ةمدقملا ١ باتكلا ةبطخ

 رفوتتو yT ؛هدوج و رثكو هر اا لب "يناولا" صخلأ نأ تدرأ
 ا 1" با هج

 مه "يذلا نايعألا لضافأو لضافألا نايعأ نم ة ةفئاط سامتلا دعب هيف تعرشف «هئدئاع
 رايخألا لضافأ يأ مهرايح يأ ٍقاولا صيخلت يأ اهحتفو ةزمهلا رسكب

 E EES تاسلا نيعلاو نيعلل تاسنإلا او وم

 علطي ام "ةدارإلا" نأ :اقرف امهنيب فسعت نم مهنمو ءامهنيب قرف الو «ةئيشملا فدارم يهو «"ةدارإلا" نم :تدرأ

 نيملكتملا دنع ةدارإلاو .اهيلع عالطا ال "ةئيشملا"و ؛ظوفحملا حوللا يف افومضم بتكل ؛نوبرقملا ةكئالملا اهيلع
 (حتف) .لكلا ىلإ ةردقلا ةبسن ءاوتسا عم عوقولاب تاقوألا دحأ ق نيرودقملا دحأ صيصخت بحبوت يحلا يف ةفص

 ءافتكالاو «دئاوزلا فذح هنأل ؛راضتخالا ىف ا لمعتسيو «دوصقملاو دارملا نييبت وهو صيخلتلا نم : صخلأ

 بيك رتو بيجع ار ىلع ًالوأ هفنص يذلا باتكلا وهو "صخلا"ل لوعفم :يفاولا (نيكسم الم) .دصاقملاب

 عماجلا و تاعقاولا' و "تاذايزلا"و "ةموظنملا"و "يرودقلا"و "ةيادهلا" باتك نم ةريثك لئاسم ىلع يوتحي «بيرغ

 (ييع) ةجيب تاعقاولا بلاغ ىلع هلامتشال :هدوجو 4/١[ :قئاقحلا زمر] .اهريغو "ىواتفلا"و "ريبكلا"و "ريغصلا
 ةدئافلا ةرثك :ئيعلا لاقو «نيكسم هلاق «تبث يأ :"ديفي هل داف" نم «هتدفتسا ام مسا "ةدئافلا" :خلإ رثكتتل

 يف ةبلطلا عم بحصتسيو «سلاجماو نكامألا بلاغ يف هنتم ظفحيو «سرادملا يف هسرد ىقلي ءارصتخم هنوكل
 ۹/١[ :قئاقحلا زمر] ..هنع ءاتفتسالاب غاوعلاو ؛ةثم ءاتقإلاب ضاوخلا هنم ثحبيو ءمامكألا

 ةعفنملل مسا وهو «هفورعمب نالف داع :نم "ةدئاعلا"و «مامتلا ىلع هاطعأو «هافوأ :"هقح رفو" نم :هتدئاع رفوتتو

 نأ امل ؛عافتنالا دوع نع اهئابنإل ةدئاعلا نأ امك «رثكتلا نم فرشأ لامكلاو مامتلا ىلع هئابنإل رفوتلاو «ةدئاعلا

 ندألا نم يقرتلل ؛ةدئاعلا رفوت ىلع ةدئافلا رثكت مدقو «ةقئاللا هتنيرقب لك نرتقاف «ةدئافلا نم فرشأو دمحأ دوعلا

 (ييع) ةع شف كللذك رمآألا ناك اذا :هريدقت «فوذحع طرش باوح :تعرشف (نيكسم الم) :يلعأللا ىلإ

 «لضافلا نم لثمأو «لضفأ عمج : " اضافألا"و .هرايخ ءيشلا نيعو «نيع عمج : "نايعألا" : لضافألا نايعأ نم

 ءاملعلا :لوألا نم دارملاف «رايخلا لضافأ يعي «نايعألا لضافأو . .مهرباكأو مهفارشأ نم يأ ءداز اذإ ا 7

 مهرايخ مال ؛ءاملعلا مه سانلا نايعأو .ةدايزلا ددص يف نا ءاملعلا :يئناثلا نمو «مولعلا يف نوهتنملا

 ىلإ حيملت هيفو كش ءايبنألا تاحرد الإ مقاجرد قوف ةحرد ال نيذلا لضافألا مه ءاملعلا نايعأو :مهقاداسو

 ]۹/۱ :قئاقحلا a : 5 ”اندأ ىلع يلضفك دباعلا ىلع مل اعلا لضف' : لع هلوق

 ىمست ناسنإلا هب رضيب يذلا رونلا اهيف هللا بكر ىلا ةقدحلا سفنف «هب رصبت يذلا اهرون وه :خ ! نيعلل ناسنإلا

 ةرضابلا نيعلا وه ياثلاو لوألا نيعلا نمو ءقطانلا ناويحلا وه "ناسنإلل نيعلا" :هلوق يف قاثلا ناسنإلا نم دارملاو ءاناسنإ

 نوعفتني ال قلخلا كلذكف «نيعلاب الإ تارصبملا يف عفتني ال امك ناسنإلا نأ :ههجو ؛غيلب هيبشت اذهو «دوهعملا وضعلا

 قلخلا كلذكف «هرضيو هعفني ام نيب زيمب الو «هقيرط ىلإ يدتهي ال ىمعألا نأ امكف «ءاملعلاب الإ ةرخآلاو ايندلا رومأب

 3/١[ :قئاقحلا زمر] .ءاملعلا ةطساوب الإ مارحلاو لالحلا نيب نوزيمي الو «باوصلاو ىدهلا قيرط ىلإ نودتهي ال



 ةمدقملا ۱١ باتكلا ةبطخ

 تاضرفلا نج الي كإو وعو .«ةقئاقنلا ركب هيو ؛ قئاوعلا نم يب ام عم
 تالكشملا زنكلا اذه "يقاولا" نم ضخلملا يأ لغاوشلاو عناوملا

 EES ع وسم a esa Rg EEO, ak ىلحت دقف «تالاضعملاو
 لمحبو نيزت دئادشلا

 امإ «لغاوشلاو عناوملا يأ «قئاوعلل ابحاصم يوك لاح هيف تعرشف يأ ؛لاحلا ىلع بصنلا لحم يف :يب ام عم
 ليزت ىلا نتفلاو دالبلا اهنع ولخي ال يلا تارتفلا ةهح نم امإو «سوردلا ءاقلإو رحأ فينصتب هلاغتشا ةهحجج نم

 اصوصخ «دالبلا يف ةماع نعفلا تناك باتكلا اذه هفينصت نامز يف نأل ؛اذه هدارم نأ رهاظلاو «دابعلا نع نمألا

 ٠١/١[ :قئاقحلا زمر] .داسفلا ةياغ اودسفأو «دالبلا يف اوقرفت نيذلا لغملا ةهج نم رهنلا ءارو ام دالب يف
 بهذلا نم مدآ ونب هنفد امل مسا زنكلا نأل ؛فلسلا اهزنك يلا هلئاسم ةرثك رابتعاب "ازنك" هام :قئاقدلا زنك

 هنم ككأ ناك طسب اذإ هنإف ءهراصتخا ةقد ىلإ ارظن "قئاقدلا"ب هامسو ءازنك اهامس انهه اهعمج املو «ةضفلاو

 نم هيلع لمتشا ام رابتعاب "ازنك" هامس :"نيعملا حتف" يف لاقو ٠١/١[ :قئاقحلا زمرإ .رثكأ وأ تارم رشعب
 هيف حصيو ءركف ةقد ىلإ جاتحت ةقيقد هلئاسم نأ ىلإ ارظن ؛قئاقدلل زنكلا فاضأو «هيف اهعدوأ ىلا ةريثكلا لئاسملا
 راعتسيو «ةضفلاو بهذلا نم رئكي امم. هلئاسم هبشت نأب ةيلصأ ةيحيرصت امإ «ةيمستلا نع رظنلا عطق عم ةراعتسا

 ةينكم امإو «لئاسملاو زنكلا نم لكل ةيكزلا سوفنلا ليم عماحلاو «قئاقدلل زنكلا ةفاضإ ةنيرقلاو ءزنكلا ظفل اه
 .هلحم زدكلاب داريو «لييخت رتكلا تابثإو «ةضفلاو بهذلا نم زنكي ام لئاسملا هبشت نأب
 ةلضعملا عمج :تالضعملاو .بعصلا يأ «صيوعلاب تعج اذإ "كقطنم يف تصوعأ" :لاقي :خلإ تاصيوعلا نع
 يف ةدوحجوملا لئاسملا اه دارأ :ئيعلا لاقو .نيكسم الم هلاق «دتشا اذإ : "ألا لضعأ" نم - داضلا رسكب -

 اهوصأو «ريثك ددرت ىلإ اهجارختسا يف ناسنإلا جاتحي ؛ةبعص لئاسم اهفإف «"ريبكلا عماجلا" نم ةذوخأملا «"يناولا"
 ١١/١[ :قئاقحلا زمر] .ادح ةلكشم يأ ءةلضعم

 لئاسملا يوقي ئفملا نأل ؛هب يمس «يوقلا باشلا وهو "فلا" نم قتشم وهو ىوتفلا عمج :تاعقاولاو ىواعفلا
 .فوصوملا هل ردقي ال نأ زوجيف «ةيمسالا اهيلع تبلغ ةفص يهو «ةعقاو عمج :تاعقاولاو .تاياورب ةثداحلا باوج يف
 ,نيكسم الم هلاق «"يفاولا" يف ركذت مل يلا لئانسملا يهو «باتكلا رخخآ يف ركذ ام "تاعقاولا لئاسم"ب دارأو

 ملكتي دقو «ةثداح ريغ يف في دق هنأل ؛ًايهجو ًاصوصخو امومع تاعقاولاو ىواتفلا يف نإ :"حتفلا" يف لاقو
 "تاعقاولا"و "ىواتفلا" نم دارملا نوكي نأ زوجي :ئيعلا لاقو .فيلأتو سيردتك ءاتفتسا ريغ نم عئاقولا ىلع
 يه تاعقاولا نإ :"راتحملا در" يف لاقو .تاعقاولاو رهنلا ءارو ام خياشم ىواتف يعي ءاممب نييمسملا نيباتكلا
 رهاظ ىمستو «لوصألا لئاسم :ىلوألا :تاقبط ثالث ىلع ةيفنحلا لئاسملا نإف «لئاسملا تاقبط نم ةثلاثلا ةقبطلا

 نع ةياورلا يهو ,رداونلا لئاسم :ةيناثلا .دمحمو فسوي يبأو ةفينح يأ نع ةيورملا لئاسملا يهو ءاشیآ ةياورلا

 :ةثلاثلاو «تاينوراهلاو تايناسيكلاك هب دمحم رخأ بتك يف لب «ةروهشملا بتكلا يف ال نكل «نيروكذملا انباحصأ

 (ارصتخم) .انباحصأ نع ةياور اهيف اودجي ملو اهنع اولئس امل «نورحأتملا نودهتجلا اهطبنتسا لئاسم يهو «تاعقاولا



 ةمدقملا _ ۱۲ بانا ةظعغ

 .ماتتحالال كيلو مامتإلل قفوملا هللاو «تاقالطإلل ءاطلا ةدايزو «تامالعلا كلتب ًاملعم
 هماتتحال لهسملا باتكلا اذه مامتإ ”ءاطلا فرح

 رسكب وأ «هزيمت ةمالع هل لعج اذإ :"ءيشلا ملعأ" نم .'ىلحت" يف يذلا ريمضلا نم لاح «ماللا حتفب ادا

 (ييع) .املعم يوك لاح هتصخل يأ «"صخلأ" ريمض نم لاح «اللا
 سلاو نقع ةفيتح ك ءاجلا :لثف تاموقرلاو فورحلا خرم "يفاولا" يف 1 يف ىئلا تامالعلا يأ ' تامالاعلا كلتب

 كلي دمحأل لادلاو فب كلامل فاكلاو فف يعفاشلل ءافلاو قي رفزل ءازلاو نقي دمحم ميملاو في فسوي يبأل

 ١٠١/١[ :قئاقحلا زمر] .حوحرم سايقل وأ ءانباحصأ نع ةياورل واولاو

 نم :هلاثم ؛دويقلاو طورشلا نم ةقلطملا لئاسملا ىلع لديل نعي «قالطإلل ةمالع ءاطلا ةدايز يأ :ءاطلا ةدايزو

 ناك نإ :هكلي فس وي يا دنع ۾ 155 وأ 5 لاک ءاوس 200 امهدنع لسعغلا هيلعف اللب هبايث ف دج وف ظقيتسا

 (ضلختسفم) .ىصضخت ال ةريثك ةتلثمأو ءهيلع لسغ الف ايذه

 ديق الو ليصفت ريغ نم ةقلطم ترك ذ يلا لئاسملا يعي :تاقالاطإلل



 ا ل

 [ءوضولا ضئارف]

 in bE o a rier oA ar A TATE EE ekrê as EEE EEA .. :ءوضولا ضرف

 هنأ ىلع هبصن كلو «"ةراهطلا باتك اذه" :هريدقت ,فوذحم أدتبملل ربخ «يفاضإ بكرم وه :ةراهطلا باتك
 :بابككلاق هدب هرفم ةقارعما ىلع قزم يقل هدو .."ةراهطلا باقك كح وأ كاهأ ةةريدقت فود لعق لوعففم
 ‹ليخلا تبتكو «عمتحلا شيجلل ةبيتكلا هنمو «ءيش ىلإ ءيش مض وهو عمجلا :ةغل هانعمو «ةبتكو ةباتكك ردصم

 امك راتخملا وه اذهو «ةعومجم لئاسم ىلع ةلاد ةصوصخ ظافلأ يأ «ةلقتسم لئاسم عمج :افرعو «تعمج يأ

 :احالطصاو «هب رهطتي ام لضف مضلابو «ةلآلا رسكلابو «ةفاظنلا حتفلاب يهف :"ةراهطلا" امأو .يومحلا لاق

 ةماقإ :ليقو «ثبخلاو ثدحلا :ليقف :ايوحو ببس يف فلتخاو .ةيمكحلا وأ ةيقيقحلا ةساجنلا نع لحما ةفاظن

 :اهتلآو ءامب الإ لحي ال ام ةحابتسا :اهمكحو «لحلا وأ ءاضعألا لسغ :اهنكرو ءاهوجو :ليقو ءاهدارإو ةالصلا
 نإ مث ؛تالوطملا يف نيب امك ؛:ةحص طورشو بوجو طورش ىلإ مسقنت اهطئارشو ءامهب قحلملاو بارتلاو ءاملا
 ؛اهريغو ندبلا ةراهطو ناكملا ةراهطو بوثلا ةراهط لثم ةراهطلا عاونأ ةرثك عم دحاولا ظفلب ىفتكا فنصملا
 ةرابعلا يف رصخخأ هنوك عم دارفألاو عاونألا عيمج لمشي سنج هنأل ؛عمجي الو ىثي ال نأ هلصأو ءاردصم افوكل
 نامبإلا دعب مالسإلا ناكرأ مظعأو نيدلا دامع ةالصلا نأ بتكلا رئاس ىلع ةراهطلا باتك مدقت يف ةلعلا مث

 رئاس نيب نم ةءادبلاب ةراهطلا تصتحلا مث ؛طورشملا ىلع مدقم طرشلاو ءاهطرش ةراهطلاو «متدقتلاب قحأ تناكف

 ةراهط وه يذلا ءوضولا نايب مدق مث ءابلاغ راذعألا نمز دعب طقست ال اهنألو ؛اهريغ نم مهأ اهنأل ؛طورشلا
 (حتف) .جايتحالا ةدش رابتعاب امإو «زيزعلا باتكلاب ءادتقا امإ «ىربك ةراهط وه يذلا لسغلا ىلع ىرغص

 لمتحي ال ردقم مكح نع ةرابع :عرشلا يو «ريدقتلا :ةغللا يف "ضرفلا"و ءءوضولل ضرف يأ :ءوضولا ضرف
 نأ ىلوألاو ‹يلمعلا نود يعطقلا ضرفلل فيرعت اذهو «هيف ةهبش ال يعطق ليلدب تبن هنأل ؛اناصقن الو ةدايز

 ًاقلطم ةفاظنلا يهو «ةءاضولا نم ذوخأم «واولا مضب "ءوضولا"و .نيعونلا معيل ؛هلعف مزل ام ضرفلا رسفي
 لحم ةفاظن :عرشلا يفو «هيف ًاضوتي يذلا عضوملل مسا واولا رسكبو «ةفاظنلا هب لصحي امل مسا واولا حتفبو
 .م:ةسنو (مكهوُجو اوُلِسْغاَف :هلوق يف عراشلا هنيب يذلا صوصحملا هجولا ىلع ةعبرألا ءاضعألا وهو صوصخم
 :انلق ؟اهوزن نيح ىلإ ءوضو الب ةالصلا نوك مزليف ؛ةكم. تضرف ةالصلاو قافتالاب ةيندم ءوضولا ةيآ :ليق نإف

 نيح ع هنأ يور امك «ةقباسلا عئارشلا نم ذحألاو «ولتملا ريغلا يحولاب ءوضولا تبثي نأ زوجي هنأل ؛مزلي ال
 (حتف) ."يلبق نم ءايبنألا ءوضوو يئوضو اذه" :لاق اكلك كلن عون



 ءوضولا ضئارف ١ ةراهطلا باتك

 هيدب و «نذألا ٰيمحش لاو هنقذ ذ لفسأ نك هرعش صاف نم رعو «ههجو لسغ
 SA ay الرط هجولا دح اذه

 كانو
 ES EE i هيج ia يدم ی عا هسأر عبر حسمو :e هيلجرو ,هيقف رع

 ءاملا ءارجإب ءيشلا نع خسولا ةلازإ حتفلاب : لصقل | طاق كين لحما ىلع ءاملا ةلاسإ وه] :ههجو لسغ

 «هوحو يمطخ نم سأرلا هب لسغي ام رسكلابو هب لسغي يذلا ءامللو .ءدسحجلاا مامن لسغل مسا مضلابو «هيلع

 ردصملا ةفاضإ هج ولا ىلإ لبسعلا ةفاضإو «نيترطق وأ ةرطق ولو عاملا رطاقتي نأ :ةلاسإلا دحو ىةلاسالا وه :اعرشو

 لسع يعي :لعافلا كلذ 8 عجار ةهحج و ٤ ريمضلاو عوض ولا ظفل هيلع لديو ءفوذحم لعافلاو «لوعفملا 9

 «تبنملا ىهتنم اهالعأ ىلوأ مضلاو «فاقلا ثيلثتب "صاصقلا" :لإ ةرعش صاصق (حتف) .ههجو يضوتملا

 نقذلا و «هريغو ناسنإلل ربو الو فوصب سيل امم مسجلا هتبني ام اهكيرحتو نيعلا ناكسإب "رعشلا"و
 ىلإ نذألا ةمحش نم ضرع هج ولا دحو ءالوط هحجولا دحل نايب اذهو «نييحللا رعش عمتج ناسنإلا نم نيتحتفب

 ءابلاو ءةبحاصملا ءادتبال األ "ی ىلع امي ريبعتلا رثآ «هيقفرم عم يأ :هيقف رع هيديو (حتف) .نذأآلا ةميحش

 ءدضعلا لضفأو عارذلا ىلعأ :ةبادلاو ناسنإلا نم «ةغل 1 هيفو ءءافلا حتفو ميملا رسكب قفرملاو ءاهتمادتسال

 يطب ا نعم. ةيآلا يف ' دل 0 ل ا ءا هيف و ,هوحن و ءاكتالا نم هب قفتري هنأ ؛هب يم

 نيتءارقلا ن "ريب ب عمجلا ىضتقم و (ةرتا وتم ",كلجرأ" يف رجلا ةءارق :ليق نإف « «هيبعك عم يأ :هیبعکب هيلجرو

 أ يابا بس يخيب رجلاو «يفحتلا ةلاح ىلع بصنلا لمحي وأ «ةعيشلا هب لاق امك حسملاو لسغلا نيب رييخت

 نوكيف «نيبعكلاب اًيغم هلعجي مل حسملاب لاق نم نأل ؛عامجإلاب كورتم اهرهاظ رجلا ةءارق :انلق «مهضعب هب لاق

 ثيدحب انيلإ تباث نيلجرلا لسغو .رعشلاو نآرقلا يف ةريثك هرئاظنو برخ بض رححج" يف امك راوجلاب رجلا
 موق لجعف «قيرطلا يف ءامم انك اذإ نح «ةنيدملا ىلإ ةكم نم ل هللا لوسر عم انعجر :لاق نف رمع نب هللا دبع

 ليو 225 هللا لوسر لاقف املا اهسمب مل حولت مهياقعأو مهيلإ انيهتناف «لاجع مهو اوؤضوتف ءرصعلا دنع

 نأ نم لإ بحأ عطقلا نإ :تلاق اأ يه ةشئاع ثيدحبو «ملسم هاور "ءوضولا اوغبسأ «رانلا نم باقعألل

 انهه بعكلاب دارملاو (حتف) .قسفت يراعلا لجرلا ىلع حسملاب لوقلا نأ ملعف «نيفخ ريغ نم نيمدقلا ىلع حسمأ
 نل ؛كارشلا دّقعم دنع مدقلا طس و ف يذلا لصفملا ةثأ دم نع ماشه هاور امك ال «عفترملا يأ ؛عيتانلا مظعلا

 بعكلا  رييسفت كيه و مو ماشه نم وهس اذه نأ اوركذ ہل ؛حمرلا بوعک هن و «لصفملل , نشا بعكلا

 (امهريغ ءن ہکسم «حتف) .هيبعك ن م لفسأ هيفخ عطقي هنأ :نيلعن دجي مل اذإ مرحملا يف يف دارأ اغإو «ةراهطلا يف اذمك

 نب ةريغملا ثيدحل كلذو «عبرلا حسم ةيضرف ةرابعلا ديفيف ٠ ههجو لسغ' :هلوق ىلع فطع :هسأر عبر حر

 ؛دحاولا ربخب باتكلا ىلع ةدايزب اده سيلو «ملسم ها ور ‹«نيفنلا و ةمامعلا ىلعو هتيصانب حسم 55 يبلا نأ ةبعش

 - جسما مسا هيلع قلظي ام قدأ ةزيوجت يف ىعفاشلا ىلع ةجح وهو ءانايب رينا حلاق لمح بانكلا نأل



 ءوضولا ننس ( 1٥ ظ 1 ةراهطلا باتك

Kaif 

 [ءوضولا ننسإ]
 هايم هفنأو همف لسغو كاوّسلاو ةيمستلاك ًءادتبا هيغسر ىلإ هيدي لسغ :هّنسو

 at OS EEDA akan OEE م a وا «هعباصا ۾ هتي ليلختو

 للبلا ةباصإ :افرعو ا ىلع ديلا رارمإ :ةغل "حسملا"و ءاضرف سأرلا عيمج حسم هزيوحت يف كلام ىلعو -
 وأ نميألا بناجلا نم وأ رحوملا نم وأ سأرلا مدقم نم ناك ءاوس عازدبأ ةعيرأ نره رخ نيعمنب "عبرلا"و عوضعلا

 ىلع ليلدلاو :هسأر (نيكسمو حتف).حيحصلا وهو ديلا عباصأ راغص نم عباصأ ةثالث رادقم :ةياور ينو ءرسيألا
 ,(5:ةدئاملا) 4 ٍةالَّصلا ىلإ ُمُتْمَق اذإ اوُنَمآ َنيِذلا اهي ايلف :ىلاعت هلوق اهحسمو ءاضعألا هذه لسغ ةيضرف

 اهلك حسمو ؛دمحمو ةفينح يبأ دنع ضرف ةيحللا عبر حسم نأ نعي «"هسأر عبر حسم" :هلوق ىلع فطع :هتيحلو
 هنأ ىلإ ءاعإ ؛ضئارفلا دعب ننسلا ّركذ :هتنسو (اصخلم حتف).تالوطملا يف لئالدلاو ءفسوي يبأ دنع ضرف
 هجو ىلع 5# يبلا هيلع بظاو ام :فرعلا يتو «ةقيرطلا :ةغللا يف ةنسلاو ءامدقم ركذل الإو «ءوضولا يف بحاو ال
 (حتف).بابحتسالا ديفت اهيلع ةبظاوملا نإف «نمايتلاك ةداعلا هجو ىلع ناك ام جرخيل ؛انايحأ كرتلا عم ةدابعلا
 مالك يف ظاقيتسالا ديقو «حصألا وهو ال وأ ظاقيتسالا دعب ناك ءاوس «ةنس هنأ ديفيل ؛هقلطأ :هيدي لسغ
 .عارذلا يف فكلا لصفم «ءارلا مضب :هيغسر (حتف).يقافتا مهضعب

 دمحلاو هللا مسب :لوقي نأ هتيمستو «هيدي لسغ اذك ءوضولا ءادتبا يف ةنس ةيمستلا نأ امك نأ ] ةةيهسلاك

 .عفانملا يف اذك «ةليضفلا يفن هب دارملاو ."ىلاعت هللا مسا مسي مل نمل ءوضو ال" :5ُ هلوقل [.مالسإلا نيد ىلع هلل
 دقف تقوو «ربشلا رادقمو رصنخلا ظلغ لثم كاوسلا نوكيو ْرُم رجش نم كايتسالا هتنس يأ :كاوسلاو
 :#كع هلوق هتينس ىلع ليلدلاو ,ةضمضملا تقو :ةفحتلا يفو ءءوضولا لبق ةنس كاوسلاو «عباصألاب جلاعي كاوسلا

 ' (هريغو نيكسم)."ءوضو لك دنع كاوسلاب مهقرمأل ٍيمأ ىلع قشأ نأ الول'
 اهيبنت وأ باعيتسالاب رعشي لسغلا نأل امإ ؛ةرابعلا هذه ىلإ لدعو «قاشنتسالاو ةضمضملا دارأ :خلإ همف لسغو
 دحو «هقلح سأر ىلإ ءاملا لصي نأ هيف ةغلابملاو ءمفلا عيمج ءاملا باعيتسا :ةضمضملا دحف ءامهيدح ىلع

 رعشلا قيرفت] :خل! هتي ليلختو (نيكسم).نراملا زواجي نأ هيف ةغلابملاو «نراملا ىلإ ءاملا لصي نأ :قاشنتسالا
 لعف ول يأ ءامهدنع زئاجو «فسوي يبأ دنع ةنس :ليقو ءاقلطم لفسألا ةهج نم يأ [قوفلا ىلإ لفسألا ةهج نم
 ليلخت و «رطاقتم ءامع ضعبب اهضعب لاخدإ ديلا عباصأ ليلخت قيرطو «مرحملا ريغ يف اذهو «ةعدبلا ىلإ بسني ال
 ةنس وهو «ىرسيلا لحرلا رصنخب متخيو ءئميلا لحرلا رصنخب أدبيو «ىرسيلا هدي رصنخب للخي نأ نيلجرلا عباصأ
 (هريغو نيكسم)."عباصألا نيب للخو «ءوضولا غبسأف تأضوت اذإ" :نئسلا باحصأ هاور امل ؛اقافتا ةدكوم
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 ف ها 7 ن ۴

 ‹صوصنملا بيت رتلاو «هئاع هيندأ و .ةرم هسار 23 مكمس# و هتينو « لسغلا ثيلثتو

 ر ن ك
 .ةبقرلا حسم نمايتلا :هبحتسم و .ءالولاو

 نمايملاب ةعادبلا يأ عوضولا يأ

 [(حتف) .ناتلقتسم ناتنس امه :ليقو «ةنسلل لامكإ ةئلاثلاو «ةنس ةيناثلاو ءضرف ىلوألا نكل] :لسغلا ثيلثتو

 ادل اا هارأف «ءوضولا نع هاتو ل يبلا کا يبارعأ ءاحج :لاق ف لج نع هيبأ نع بيعش نب ورم ثٹیدح

 .ةحجام نباو يئاسنلا ها ور « ملظو ىدعت و دا دقف اذه لغ دار نمف «ءوضولا اذكشه'" :لاق 5

 كلام نب شنا قرع يور ام :انل :ةرم یس .ةالصلا ةحابإ و ثدحلا عفر ةيل يعي «ءوضولا ةين هتنس يأ : كتين و

 :يعفاشلا لاقو ء'ةيادحلا يف اذك "226 هللا لوسر َءوضو اذه" :لاقو ءةرم هسأر ىلع حسمو اثالث أضوت هنأ

 نم عباصأ ةيالث نوطب عضيو هيدي عباصأو هيفك لبي نأ حسملا ةيفيك و «تاالوسغملاب ارابتعا ةنس ةفلتخم هايم. ثيلثتلا

 نيدوفلا حسم مث «سأرلا رحؤم ىلإ امهرجيو «نيفكلا يفاجيو نيماهبإلاو نيتبابسلا لزعيو «سأرلا مدقم ىلع فك لك
 2كلع يبلا نأ يور امل ؛اديدج ًءام هل ذحأي :يعفاشلا لاقو «سأرلا ءام يأ :هئامب (هريغو نيكسم) .نيفكلا نطابب

 نم نانذألا" :#ع هلوق انلو «سأرلا ةفيظو اه لمكي ال اذغو ؛ةدح ىلع ناوضع امال ؛حسملل اديدج ٌءام ذحأ
 للبب احسام ريصي ىح «نيتبابسلا نطابب نينذألا نطابو نيمابإلا نطابب نينذألا رهاظ حسك نأ هتک و از

 (هريغ و قيكسما .روهشملا وهو عةنسب ىسيلو بدأ نينذألا خامص ٤ عباصألا لاخدإو (اامعتسم رصي م

 لاقو «هيلحرب مث هسأرب مث هيعارذب مث ههجوب الوأ أدبي نأ وهو «صنلا يف ركذ امك يأ :صوصنملا بيترتلاو

 ثيحب بقاعتلا ليبس ىلع ءاضعألا لسغي نأ وهو «ةالاوملا يأ ءرسكلاب :ءالولاو (نيكسم) .ضرف بيترتلا :يعفاشلا
 نكس .ضرف عال ولا :كلام لاقو ؛لوألا وضعلا فحم ال

 اهلصوأ دقف «كلذك سيلو ءامهيف بحتسملا راصحنا رهاظلا بسحب ىضتقي ركذ ام ىلع فنصملا راصتقا :هبحتسمو

 ةلولبملا رصنخلا لاخدإو ءىلوألا ةرملا ف ةئاضعأ كلذو, ةةليقلا لابقتسا :اهتم ءابحتس نيسو فين ىلإ نئازخلا 58

 ملع ولف قّيضلا امأ ءاعساو ناك ول متاخلا كيرحتو ءروذعملا ريغل تقولا ىلع هميدقتو ءامهحسم دنع هينذأ خامص

 «ةجاح اللب سانلا مالكب ملكتلا مدعو «رذعل الإ هريغب ةناعتسالا مدعو ؛«ض رتفا الا و ءبحتسا عاملا لوصو

 هدعب برشي نأو «نيرهطتملا نم نلعحاو نيباوتلا نم ئلعجا مهللا :هدعب لوقي نأو «دراولاب ءاعدلاو ءوضع لك

 (حتف) .ركذ ام رحآ ىلإ هئوضو لضف نم
 ."لصألا" يف ةبقرلا حسم دمحم ركذي مل هنأ ملعا مث [المعتسم رصي مل هللب نأل ؛نيديلا رهاظب] :ةبقرلا حسمو

 فو «ءاملعلا رخل لخخأ هب وو (ةنس هنإ :لوقي رفعحب وبأ هيقفلا ناك :"طيخلا" ةياور 7 « بحتسم هنأ راتحملاو

 (نيكسم) .ةعدب موقلحل ا حسم و «بدأ هنأ حيحصلا :"ةصالخلا"
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 [ءوضولا ضقاون]
 ك فط

 ءامغلب ال عام وأ اماعط وأ ًاقلع وأ ةّرم ولو هاف ءلم ءيقو ؛هنم سجن جورخ هضقنيو

 2271111111 ] ] ]ز ]0019011014 عم ُببسلاو «قازبلا ا هيلع بلغ امف وأ

 نايثغلا وهو ءيقلا ببس يآ

 ف عفار نأ ءافح الو ءاهدوجو دعب اهمكح عفري اميف عرش اهتالمكمو ضئارفلا نم غ رف امل :هضقني و

 ءوض ول نم انهه ب ولطملاو «بولطملا وه امع اهجارحإ : ىناعملا قو ءاهفيلأت لاطبإ :ماسجألا 5 ضقنلاو

 (حتف) .اه ةالصلا ةحابتسا نع ءوضولا ج رخي ىلا ءايشألا نايب :دارملاف ءةالصلا ةحابتسا

 نما نأ "هيما لوقو ةمعأ وهن : ءارهاط نوكي ال امل ميما رسكبو ؛ةساجنلا نيعل مسا حتفلاب :سجن ` جورخ

 جراخلا ناك ءاوس «رفزل افالخن اندنع طرش ناليسلا :فيقو ءامهريغ وأ نيليبسلا نم جرح ءاوس ءاقلطم ءيضوتملا

 كنعو :ةيلعبسلا ريغ نم جراخلا :يعفاشلا دنع ۾ «ةضاحتسإلاا مدك داتعم ريغ وأ «ديدصلا و حيقلاو مدلاك اداتعم

 سيل ركذلا وأ لبقلا نم جراخلا حيرلا ذإ ؛همومع ىلع ىرجع. سيل سحب جورحخو «ضقني ال داتعملا ريغ :كلام
 طرشو ء«ناك ام ضقنل ةلع هنإ :لوقن انأل ؛هضقنل ةلع نوكي فيكف «ءوضولل طرش ثدحلا نإ :لاقي ال «ضقانب

 نبدا 4 أ هت داض 5 مك دا عاق اذإ" لع هلوقل ؛ءيق هضقني يأ :ءيقو (حتفو نکس نوكخيسا ان باوجول

 فلكتتي م ول تيم عيضوتملا مغ يقأ داف ءلم (حتف) .ةرشبملا ةرشعلا بهذم وهو تدخلا اوتل و فايضتياف

 .مفلا ءلم هيف طرتشي دل :رفز لاقو ءالصأ ضقني ال ءيقلا :يعفاشلا لاقو «هنم جرخل

 ل وأ مفلا ءلم ءاوسو عهسأر ن لزن وأ فرج نم الخ اوس افالم ةن ال أ ارم" ىلع فطع :امغلب هل

 «ماعطلاب اطولخم ناك ولو «فرصلا مغلبلا :مغلبلا نم دارملاو «مفلا ءلم هفوج نم ىقترا نإ ضقني :فسوي وبأ لاقو

 نأ :فسوي يبألو ءاقازب ءاق ول امك راصف ؛ةساجنلا ءازجأ هلحادتت ال جزل مغلبلا نأ :امه «ضقن بلاغ ماعطلاو

 لزانلا فالخب «ةساجنلل لح ةدعملاو «ةدعملا ف سجنت هنألو «هعاونأ رئاسك راضف ؛ءيقلا عاونأ نم عون مغلبلا

 (عتفو نسر ا يلا ىبارلا قف ١

 ولو ضقني هسفن ةوقب جرح نإو «هسفن ةوقب جرخي مل اذإ هضقني ال يأ ٠ ا ىلخ ىلع :خإ بلغ امد وأ

 بلغ نإو «ضقني ال قازبلا هبلغ نإف مد هقازب نم ج رخف قرب ثإو ءطرش مفلا علم : كمخ لاقو ا ناک

 هلاق «قازبلاب اطولخم مد هنانسأ نم جرح اذإ اميف مكحلا اذكو ءاطايتحا ضقنيف ايوتسا اذإ امأ «ضقني مدلا

 نإف «نوللا ثيح نم كلذ فرعيو «يواستلا يف اذك و «ضقتنا ابولغم قازبلا ناك ول :"قيعلا" يف لاقو «نيكسم

 مد هعم جرخو قزب اذإ :"سينجتلا" يقو ١5/١[ :قئاقحلا زمرإ .ضقتني ال رفصأ ناك نإو «ضقتنا رمحأ ناك

 اي واسم وأ ابلاغ ناك اذإ ام فاللخب «قازبلا هليس لب ءهسفنب لاس ام هنأل ؛ضقني ال ابولغم مدلا ناك نإ

 .ضقني ال ليسي ال كرت ول كيب ناك نإ تانسألا نيب مدلاو «طابتحتالل
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 ء..... . غلاب | "اضم ةهقهقو ركسو ٠ لونج ۾ ءامغإو كروتعو عجطصم مرو ,هقرفتم

 هك روب ىلع متانلا»ي هضقني يأ

5 
3 

 وش ۾ الا دتا نإ عت مقل علم نصي e ولو ءاقرفتم 18 جا ناك ا عب تا فر شت يا :هف رفتم

 دعب عاق نإ ۾ ج اناا تسلا كاك لو هالا نايثغلا نش سفنلا كوكس ر ابق اثلاثو ايناث عاف ناف ل نايثغلا

 حصألاو ءال وأ افلتخ ببسلا ناك ءاوس «سلججا دحتا نإ عمجي :فسوي بأ لاقو ؛عمجي الف افلتخ نايثغلا ناك و
 ےہ

3 

 نيددعتم امإو ءاقافتا عمجيف نيدحتم ببسلاو سلحملا نوكي نأ امإ :هجوأ ةعبرأ ىلع وهو نيكس .دمحم لوق

 ادم نايتْعلا َنوُكَي نأ امإوب قسري يأ ذبح عمجبلا نيغال اذجج سلخنا نوكي نأ امإو ءاقافتا عمجي + اه

eT[١ه/١ :قئاقحلا زمرأ  

 دغ ناک ل ام ل رظقاني سيل ةنيحالا ىلع ءاغي بکا ى ضقانلا ىلع مالكلا يف ع ورش :خ! عجطضم مونو 1 : جدل ف :

 :عاجطضالاو ٠ اعجطضم مان ن : نم لجو عوضولا اغإ" اع هل وق وش ۾ كيف ةي ورملا ةنيسلاب صضفان هنیع :ليقو .مئانلا

 مونلا ءوضولا صضفني نوعي تكفل يقلتسملا نم ةانعم 8 فک نم عجطضملاب قحتليو «ضرألا ىلغ بنا عصو

 تيت كروتلاو عاجطضالا نذل ا دج اس وأ اعكاز وأ امئاق مونلا نع زارتحا وهو نك وا عجطضملا نم

 ةظقيلا 3 ليزي ءاكتالا اذكو ينفي ةرقيتملاك ةدذاع تباثلاو ؛ةداع ع یس جور 3 ولت أه لق لصاقملا ءاحخ رتسا

 ةيعيبط ةرتف :مونلاو «ضرألا ىلع هيتيلأ جرخي نأ :كروتلا ريسفتو «"ةيادحلا" يف اذك ءضرألا نع دعقملا لاوزل
 0 لقعلا لامعتساو اهتم الس 0 لمعلا نع ةنطابلاو ةرهاظلا ساوحلا عنمتو ا كنس رايتحا ذاب ناسنإإلا ف فیت

 ىوقلا لطعت عامدلا وأ بلقلا ق ةفأ :ءامغإلا جا ءامغإو عرج «حتف) .قوقحلا ءادأ نع دبعلا زجعيف «همايق

 بنوتي ءان لا ناو ءامغإلا ا الس ىلع و 3 لقعلا NETE : نوتخلاو ابا لقعلا خاشب عم كك < راو ةك ردملا

 متشي الو ب ارضي يأ ةحاضص ل أ الإ ريبدتلا داسف ۾ مالكلا E ٤ وهو ‹ضقان ريغ هتعلا نأ هرهاظ 5 نونا

 ريغ نم هلقع بحجب وم لمعلا نع ناسنإللا عنتميف هل ةبجوملا بابسألا ضعب ةرشابع. لقعلا ىلع بلغي کس و :ركسو

 فرعي هي وعي ا باب ف نا كسلا ليس وص أيه انهش تاركا لك نأ منعا 5 :باطخلل اسا يقب ادل و هلي زي نأ

 (نيكسم «رحب) .هؤوضو هب ضقتنني ءركس وهف لوحت هتيشم يف لحد اذإ لب «مزالب سيل دحلا اذهو ةأرملا نم لحرلا
 ةالصضلا دسسي لب عوض ولا ن ضقني هي كحعضلا نأ ؛ةهقيهقلاب ليف 4 لضم ةهقهق ءوضولا ن ضفتي یجب ا ةهقهفو

 دارملا و ضقانب نمسا نم وصلا ةهقهق اذكو «ضقانب تسيل ةالصلا جراح ةهقهقلاو ءامهنم ائيش ضقني ال مسبتلاو

 ضقني اال مئانلا يتوقف «ناظقي يلصملا ڻ وکي نأو .ةزانخحلا ةالض نع ازارتحا دوجسو عو وكر تاذ ةالض يىلصملاب

 ف اذك عامسلا دروم يل رصتفي سايقلا فلاخم درو يم صنلا نأ كللذ ف و لصألاو ډه يت وجسلاو ع وک رلا 2 دع وص ۾

3 

 = عدنا ريج لود هل اعومسم توکي نأ :فلحملا لح و هنا ريح اعومسم ن وكي نا :ةهقهقلا دح ۾ : نوذربلا لوسا
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 كف ط

 .ةأرماو ركذ سمو حرج نم ةدود جورخ ال ‹ةشحاف ة راب «مالسلا دنع ولو
 ةدود جورخ هضقني ال يأ (

 الس ضار

 :؛ضقني ال «يعفاشلا لاقو ءانيهذم وه ًاضقات ةنيقهفلا توكو ةةتاريخل الو هل اغومسم نوكي ال نأ ةمسبنلا دحو
 نأ يور ام ءانلو «ةوالثلا ةذحسو ةالصلا جراخ يق ًاثدحس نكي ملا ادو ءاسحن جراب سيل هنأل ؟سايقلا وهو

 «ةالصلاو ءوضولا ديعي نأ هرمأف «هعم ناك نم ضعب كحضف ؛هباحضأب يلصي 2 يبلاو رتی ف قدرت ىمعأ

 (هريغو نيكسم «حتف) .دودرم صنلا اذه ةلباقع. سايقلاف

 يأ «[ضقنت ال دمحم دنعو ءاهجرف هجرف ىقالو هتلآ ترشتناو نيدرجتم اهرشابي نأ يه|] :ةشحاف ةرشابمو
 جراخل مسا وهو «"ثدح نم الإ ءوضو ال" :##ع هلوقل ؛ضقني ال :دمحم لاقو «ةشحافلا ةرشابملا ءوضولا ضقني

 ؛عجطضملا مونك تادابعلا يف اطايتحا ببسملا ماقم ماقي ببسلاو ءابلاغ ئملا جورخل ببس هنأ :امهو «سحنلا

 فالخب «هنم دلوتي ام اذكف «ضقني ال طقس ول وهو «محل نم ةدلوتم اهأل :ةدود جورخ ال .يدغسلا يف اذك

 ١5/١[ :قئاقحلا زمر] .ماعطلا نم ةدلوتم األ ؛ربدلا نم ةحراخل ا

 ضقني ال نعي "ةدود جورح ال" :هلوق ىلع فطع [هنطابب وأ فكلا رهاظب ناك ءاوس اقلطم| :خلإ ركذ سم
 ."ًاضوتيلف هركذ سم نم" ةرسب ثيدح :هل ءضقني :يعفاشلا لاقو ءاندنع ةأرملا سم اذكو ءركذ سم ءوضولا

 ةرسب ثيدحو «بابلا اذه يف عيش نسخأ اذع :ئدمرتلا لاق « كنم ةعضب الإ وه له" سيق ثيدخ :انلو

 ةقيقحو (4*:ءاسنلا) ُكَءاَسَّنلا ُممْسَمال وأ :ىلاعت هلوقل ؛يعفاشلا دنع ثدح ةأرملا سم اذكو «ةعامج هفعض

 سمللا نم دارملاو ءأضوتي الو يلصيو هئاسن ضعب لبقي ناك 5 يبلا نأ نقض ةشئاع ثيدح :انلو ءديلاب سمللا

 .ةوهش ريغب وأ ةوهشب ناك ءاوس :ةأرما ١7/1١[ :قئاقحلا زمر] .عامحلا صنلا يف

 رئاس لسغل مسا مضلاب لسغلاو ءافانكتسا وأ "ءوضولا ضرف" ةلمج ىلع افطع نوكي نأ زوجي :لسغلا ضرفو

 توفي امل مسا هنإف «يلمعلا معي ام ضرفلاب دارأو «لاستغالا نم مسا مضلاب لسغلا :"برغملا" يف لاق «دسجلا

 نم ةرشع" :#يع هلوقل ؛ناتنس امهفإ :ىعفاشلا لاقو :هفنأو همف لسغ (ش) .ضورفملا نعم. وأ هتوفب زاوجلا
 لسغو رافظألا صقو قاشنتسالاو ةضمضملاو كاوسلاو ةيحللا ءافعإو براشلا صق :يهو «ةنسلا يأ «"ةرطفلا

 ابنح منك نإوإ# :ىلاعت هلوق انلو ءءوضولا يف نيتنس اناك اذلو «ءاملا ضاقتناو ةناعلا قلحو طبإلا فتنو مجاربلا
 هنأل ؛ءوضولا فالخب «هلسغ نكمي فنألاو مفلا نطابو ؛هلسغ بخي هريهطت نكمأ ام لكف :(5:ةدئاملا) او ُرهطاق

 (حتف) .فنألاو مفلا لخادب ةهجاوملا عقت الو «ةهحاوملا هب عقت ام وهو «هحولا لسغ هيف بجي



 لسغلا ننس ۲۹۰ س باتک

 .فلقألل دلجلا لحاد عاملا لادا كرد هي هندبو
 نذدبلا قىأ بحي أ يأ

 | لسغلا نسما

 ءاملا ضيفُي مث ًاضوتي مث «هندب ىلع تناك ول ةساجنو هجرفو هيدي ل اسغي نأ :هتنسو
 بكسي يأ هيغسر ىلإ َءادتبا

 نأل ؛ىلوأ ناكل دسجلاب ربع ول ء[ةثك ولو ةيحللا ةرشبو ةّرسلا لسغيف ,نكمي ام هندب لسغو يأ | :هندبو
 هنأ لصاحلاو «ةيلألا ىلإ بكنملا نم -"ردلا" يف امك- ندبلا نأل ؛ندبلا نع ةجراخ دسحلا يف ةلخاد فارطألا

 اذك و «هيف جرح ال ذإ ؛ةيحللا عيمجو بحاحلاو براشلاك هجو نم ولو ندبلا رهاظ نم نوكي ام لسغ بحي

 جف جرحا نطابو نونيعلا لاد ةرضن ز 1 دع ءاملا لاصيإ رسعتي نأب جرح هيف ام ال جراخلا جرفلا
 |سغلا نالو بولا لسب را «ضرف وه :كللام لاو ندفع نهر سيل لسغلا:قةدبلا كلذ يأ :هكلد ال

 اروهط ام ِءاَمَّسلا نم امل رنا هلوقل ؛هعبطب رهطم ءاملا نأ :انلو «كلدلاب الإ نوكي الو «لعفلا وه

 (ضلختسم) .هئانثأ ٤ تللخت ةساحلا نأ ؛بوثلا فالخب «هرهط سجنلا لحما ىقال اذإف «(۸٠:نافرفلا)

 ءاملا لاخدإ بوجو يفو «نتخي مل يذلا فلغألا وه :فلقألاو ؛"هكلد ال" :هلوق ىلع فطع :ءاملا لاخدإو

 ى ادإ و ءاهيلإ ءاملا لاصيإ بحي يح هجو نک رس رهاظلا مكح اه :مهصعب دنعف «خياشملا فوؤلاتعا ةدلجلا لخاد

 اهيلإ ءاملا لاصيإ بحي ال تح لسغلا يف نطابلا مكح ام : ضعبلا دنعو «ءوضولا ضقن اهنع جرخي مل و لوبلا لزن

 «مهدنع ءوضولا يف رهاظلا مكحو لسغلا يف نطابلا مكح اهلف ءاهيلإ لوبلا لوزتب ءوضولا ضقني هنأ عم

 ادعو هرضرلا ق طايسقالو للا قوي رق 5 ام فيسلا اسار
 ‹ةينلا هيف نستف «لسغلا ىق ةنس وهف ءوضولا يف ةنس ناك ام نأ :"رحبلا" يف دافأ «لسخلا ةنس يأ :لإ هتنسو

 فشك عم ابلاغ نوكي هنإف «ةلبقلا لابقتسا ىوس ءوضولا يف بودنم وه ام هيف بدني اذكو ءام ظفلتلا بدنيو

 هنالف ؛جرفلا لسغ يف امأ «"ءانإلا يف هدي نسمغي الف" :ةتلع هلوقلو «ريهطتلا ةلآ امهتأل ؛نيديلا لسغو ةروعلا

 7/١ ١[ :قئاقحلا فشك] .ءاملا ةباصإب دادزت الفل ؛ةساجنلا لسغ امأو ءةساجنلا نع ةبانحلا لاح ولخي ال

 تاقا مرآ تالل عمجم يق اناك نإ هيلجر الإ ةالصلل هئوضوك :اضوتي مث (ط) .ةساحت هب نكي مل .نإو :هنجرف

 أدبي نأ ةضافإلا ةيفيك و «لاطرأ ةينامث وهو ءءوضولاو لسغلل عرشلا يف دوهعملا يأ :ءاملا ضيفي مش [| ١/7

 :كلذك هدسج رئاسو هسأر ىلع ءامل ضيفي مث للك رسبالا هيك ا هيلع ةيلع عاملا ضيفيف «نمألا هيك

 نم ةنوميما نول مآ ےک اكس: زذ اسا راسا ىلع ءاملا بيضي نعل | و و نکس

 د [(صلختسم) .55 هللا لوسر لسغ



 لسغلل ةبجوملا نياعملا ۲ ش ةراهطلا باتك

 السالب نإ ةريفض ضقنت الو

 | لسغلل ةبجوملا ىناعملا]

 ودعا رو ووش ع قع يسم يراوتو .هلاصفنا دنع وشو قفد يذ ينم دنع ضرفو

 يراوت دنع ضرفو يأ ةذل يأ جورخ دنع يأ قلا يأ

 :قئارلا رحبلا) .ضعب يف هضعب لاخدإو رعشلا لتف وهو ءرفضلا نم ةباؤذلا :ةريفضلا و] :خإ ةريفض ضقت الو

 هاو لب انهيلع بن الر ءاتريفض ضقن اهيلع بجي مل اهرعش لصأ لاستغالا يف ةأرملا تلب ول يأ 0١

 لحرلا نأل ؛ةأرملا ركذف ءاهياع ضقنلا بجو اهلضأ لبي مل نإ هنأل ؛"اهلصأ لب نإ" :هلوقب ديقو «حيحصلا وهو

 ام ىلإ ءاملا لصو نإو ءاطايتحا هسأر رعش .ءانثأ ىلإ ءاملا لاصيإ بح يك رتلاو يولعلاك هسأر رعش رفض اذإ

 اهضقتافأ «يسار رفضأ ةأرما ىإ اهلا ,لوسر ايا ةتلاق قيح اةملس مأل ك هلوقل ؛ةأرملا ف صنلا نأل ؛اهتحت

 (صلختسم «نيكسم) .اهقح يف جرحللو "كرعش لوضأ ءاملا غلب اذإ كيفكي" :لاق ؟تلستغا اذإ

 ةوهشلاو قفدلا نودب جورخلاف «ةذلو قوفد يأ «قفد يذ يم لوزن عم لسغلا ضرف يأ :خ! ينم دنع ضرفو

 ام :انلو «ينملا لازنإب لاستغالا بوجو نعي "ءاملا نم ءال" :التلع هلوق هل ؛يعفاشلل فال اندنع 0 بح وي ال

 ةأرملا نع 25 ىبلا تلأس انف أ ةملس مأ تور
iı br glaتلاقف "ةذل كلب د" ج لاقف ٠ لحزلا ى : 

 ىلع ثيدحلا انلمح امنإو ءةوهشب لازنإلا ىلع لومحم يعفاشلا ثيدحو «ةذللاب لاستغالا قلع "لتغتاف" :لاقف معن

 يئملاو «ةوهش ريغو ةوهشب ينملاو يدولاو يذملا لوانتي هنأل ؛مومعلا ىلع هؤارجإ نكمي ال ماع هنأل ؛ةوهشب جورخلا

 [|١؟ه/١ :قتارلا رعبلا| .ةدش عفد هيف ابص هبص ا ءاملا قفد :لاقي :قفد يذ .عامجإلاب دارملا وه ةوهشلاب

 دنع ةوهشلاو قفدلاب فوصوم ينم جورخ دنع لسغلا ضرف يأ «[ةوهشو قفد :هلوقب قلعتم] :هلاصفنا دنع

 هلاصفنا ربتعي امك اضيأ ةوهشلا هجو ىلع هروهظ ربتعيف فسوي يبأ دنع امأو «نيفرطلا دنع هلحم نع يئملا لاصفنا

 «نيكسم) :فسوي يأل افلح انقديع- لسفلا بجي يملا ةيقب هنع لاس مث «لوبي نأ لبق لستغا اذإ امك

 ضرف يعي «ىثنألاو ركذلا نم عطقلا عضوم يأ «ناتخلا قوف ام :ةفشحلاو «ةبوبيغلا :يراوتلا :خإ يراوتو

 ناك ول ىح «يمدآ نم نيققحتملا يأ "ريد وأ لبق يف" :هلوقو ؛هعوطقم نم اهردق وأ ةفشحلا بيغت دنع لسغلا
 ناناتخلا ىقتلا اذإ :كفع هلوقل بوحولاو ءامهيف 31 روصقل ؛لازنإلا نودب لسغلا بجي ال ةتيم وأ ةميكك

 ےہ

 ي هماقم رهاظلا ببس ماقيف «لازناإلا ببس هنألو كاوقللا 4 وأ اھ ليسغلا بجو ةفشخلا تراوتو

 مل ةفشحلا تراوتو - ا ةرسلاك امهود ام ىف هتأرما عماج ول هنأل ؛ربدلاو لبقلاب ليق اغنإو .عجطضملا

 بوحو ىلع ليلدلاو «نيفلكملا ةأرملاو لحرلا يأ «لوعفملاو لعافلا ىلع يأ "امهيلع" :هلوقو ءلزني مل ام لسغلا

 اهبعش نيب سلح اذإ" :لاق ةع هنأ مدد ةريره يبأ ثيدح لزني مل نإو لبقلا يف ةفشحلا بيغت درجمب لسغلا
 = + لسغلا بجو ناتخلا ناتخلا زواج اذإ" :تلاق انأ نك ةشئاع نع حصو ٠ لسغلا بجو دقف اهدهح مث عبرألا



 لسغلل ةبجوملا يباعملا ۲۲ ٠ ةراهطلا باتك

 «للب الب مالتحاو .يدوو يذم ال «سافنو ضيحو < ءامهيلع ربد وأ لبق يف
 مارادحأ اع ال ىأت

 a ل ا جا 55 hrana ir ا

 تيملل لسعلا يأ .نولشلا ىلع اهالصل يأ لسفلا

 ‹ىلوأ لسغلا بجي نألف هكرت يف طاتخحي يذلا دحلا بجو امل هنأل ؛دمحو فسوي يبأ دنعف ربدلا ةروص ق اأو -

 نم هنأل ؛طايتحا لسغلا باجيإ فو «تابوقعلا نم هنأل ؛هكرت دحلا يف طايتخالا نألف ةفينح يبأ دنع امأو

 (هريغو نيكسم «حتف) .تادابعلا
 ول لوعفملاو لعافلا يأ :امهيلع (ط) .حصألا ىلع ةرارحلا هعم دجوت لئاحب ولو ناتخلا قوف ام يه :ةفشح

 عاطقنا دنع لسغلا ضرف يأ :سافنو ضيحو (ط) .لزني مل نإو طقف هيلعف افلكم امهدحأ ولف «نيفلكم
 (ط) .سافنو ضيح

 الو «يدو الو [ةبعالملا دنع جرخي يذلا وهو] يذم جورحخ دنع لسغي ال يأ "ىم" ىلع فطع :خإ يذم ال
 ةأرملا ىلع دمع لاقو ؛ةأرما وأ الجر ناك ءاوس ءاقلطم للب الب عاملا نم مقانلا ىري اه وهو :مالتحا دنع
 نقيتو مالتحالا رك ذتي وهو اللب هذخف وأ هشارف ىلع دجوف ظقيتسا نم امأ «لازنالا ةذل تذتلا اذإ اطايتحا لسعغغلا

 هنأ نقي نإو «كلذكف كش وأ يم هنأ نقيتو | مالاتحالا ركذتي | مل اذإ امأ ءلسغلا هيلعف كش وأ يذم وأ نم هنأ

 لسغ الف مونلا لبق ارت هزل ناك نإ منح رک دی مو اللب هليلجإ ىف دحج وف ظقيتسا اذإو «هيلع ل اسغ الف يذم

 «لسغلا هيلعف يئم هنأ نقيتو اعجطضم مان اذإ امأ ءادعاق ر امئاق مان اذإ اذه : خلا اخ انكاس ناك نإو «هيلع

 دحاو لكو .شارفلا ىلع اينم ادجوف ةأرملاو لجرلا ظقيتسا نإو «نولفاغ اهنع سانلاو اهعوقو رثكي ةلأسملا هذهف

 ناك نإو «لحرلا ىلعف ضيبأ وأ اليوط يملا ناك نإ :مهضعب لاقو «لسغلا امهيلع بجو مالتحالا ركني امهنم

 (ط) .هنم قيقرلا بقعتي ضيبأ ظيلغ لوب وه :يدوو (نيكسم) .ةأرملا ىلعف رفصأ وأ ارودم

 يف لسغلا دمحم ىمسو «ةبحتسم ةعبرألا هذه :ليقو ءاهريغو ةعمجلا لحأل لسغلا نس يأ :2! ةعمجلل نسو
 لقي مل هنإف ؛حيحص ريغ هنإ :نيحراشلا ضعب لاقو ءبجاو وه :كلام لاقو «"لصألا" يف انيس ا موي

 خوسنم هنأ باوجلاو "ملتح لك ىلع بحاو ةعمجلا موي لسغ" :اتلع هلوق مهليلدو «رهاظلا لهأ الإ بوجولاب
 ب جرخف ءاقيض مهدجسم ناكو فوصلا نوسبلي اوناك سانلا نأل ؛ةلعلا ءاهتنال مكحلا ءاهتنا باب نم وه وأ
 عسوو فوصلا ريغ اوسبلو ريخلا رثك مث حاير هنف ترهظ يح فوصلا كلذ يف سانلا قرعو راح موي يف
 (ط) .ةرمعلاو جحلا مارحإ دنع يأ :هارحإلاو (نيكسم) .تباثلا بجاولاب دارملا وأ ؛.مهدجسم

 اذإ :قوقح ةتس ملسملا ىلع ملسملل" :#تع هلوقل :تيملل بجوو .كلذب ةنسلا دورول ؛ةفرع موي يأ :ةفرعو

 .هحصني نأ هحصنتسا اذإو «هيلع ملسي نأ هيقل اذإو ءةرضخي نأ تام اذإو «هدوعي نأ ضرم اذإو «هبيجي نأ هاعد

 تملا ريهجتت قلعت ان لك نم هريغو لسغلا ىلع لدي "هرضحي. نأ ثان اذإ" :هلوقف "شيا نأ سطغ اذإو

 نيكس «حتف) 55 توملا دعب لسعغلا "اولا" e7 «ةدك وم ةئس تملا لسغ :ليقو



 ءوضولا هايم 1 ( ۲۳ ةراهطلا باتك

 ك

 .اسالل الإو ءابنح ملسأ نملو

 اب نكي ل ن نإو يأ 1

 [عوضولا ةايف|

 ثككملاب انآ وأ هفاص وأ دحأ ةا ع او «رحبلا و نيعلاو ءامسلا ءامم ًاضوتيو

 چ نمط أ ضرألا نسدج فالح نم ولو رطملا يآ ةالصلا ديره يأ

 a و ا و رغ وأ رجش نم رصتعا وأ خبطلاب وأ «قاروألا ةرثكب رّيغت ءامب ال
 ساييرلاك ىلقابلاو قرملاك رهاظ ظل

 بجوت ال رفاكلا قح يف ةبانجلا نأب لاق نم لوقو «ملسأ مث رفاكلا بنجأ اذإ لسغلا بجو يأ لإ ملسأ نلو

 نيبطاخم ريغ اوناك نإو مهال ؛ديدس ريغ تادابعلا يأ ؛عئارشلاب نيبطاخم ريغ رافكلا نأل المال دعب لاستغالا

 ةالصلا ةدارإب هبوجو امنإو «بطاخم ريغ لاستغالا بوحو تقو هنإ :لاقي ىح ةبانجلاب بجي ال لاستغالاف

 ءاتج نم" 4 هلوقل ؛لسغلا هل بحتسن ابج نكي ملو: ملسأ  نإو بلسم بتحس ةقازإلا كلت دنغ وعو ءاهومتو

 (ةريغو نيكسمأإ "لف الإو ؛لستغيلف 5 ناك نإ مالسإلا ذيري

 هذي ةالصلا ديرم ًاضوتي يأ ءقلطملا ءاملا وهو «ةراهطلا هب لضحيام ركذ ا او ج! و

 فاصوأ دحأ رهاط ءيش ريغ نإو قلطملا ءا لاب داتعملا لسغلاو «(:ةدئاملاو مك و اولِسْعاَف# :ىلاعت هل وقل ؛هايملا

 روهط ءاملا :8ت3ع هلوقل ؛ةراهطلا فصو ىلع هئاقبل ؛ثكملا لوطب نتنأ وأ هحير وأ همعط وأ هنول نعي ءءاملا اذه

 ءاع. يضوتلا زوجي ال :لوقي هنإف «يعفاشلا فالح هيفو "هير وأ همعط ؤأ هنول زيغ امن الإ رهاط ءىش هسجني ال

 نإف «ضرألا ءازجأ فالخب ءنارفعإلا ءام :هل لاقي «ديقم ءام هنأل ؛ضرألا نسمع قف سيل امم ةهابشأو نا رقعالا

 ليلقلا طلخلاو «دييقتلل ال فيرعتلل نيعلاو رئبلا ىلإ ةفاضإلاك نارفعزلا ىلإ ةفاضإلا نأ :انلو :ةداع اهنع ولخي ال ءاملا

 (صلختسم) .سحجب ءيش ثيدحلا يف "ريغ ام" نم دارملاو «نوللا ريغتب ال ءازجألاب ةبلغلاو «بلاغلا ربتعيف هل رابتعا ال

 (ط) .ةحئارلاو معطلاو نوللا يهو اهلك وأ :هفاصوأ دحأ (ط) .دربلاو جلثلاو رئبلاو رهنلا اذكو :نيعلاو

 ١8/١[ :قئاقحلا زمر] .هعضوم يف ةماقإلا لوطب :ثكملاب
 ؛هب ءايشألا لسغو هبرش زوجي نكل «هيف ةعقاولا قاروألا ةرثكب هنول ريغت اع عويض ولا نوع ال أ :لإ ءامب ال

 رهنلا يف هللعو «ىلقابلا ءامك اديقم راصو قاروألا هيلع بلغ هنأل ؛هب ىضوتلا زاوج مدع امأو رهاظ هنأل

 (ط) .هناليسو هتقر نع جرح نأب :رّيغت (صلختسم) .هنخسل هنع ءاملا مسا لاوزب 17/١[ ]قئافلا

 هلوانتي ملف اقلطم ءام قبي مل هنأل ؛ىلقابلاو قرملاك رهاط طلخب خبطلا ببسب ريغت ءام ًاضوتي ال يأ :خإ خبطلاب وأ

 نم جرخي ام نأ ىلإ ةراشإ رصعلا ركذ يفو «قلطم ءامب سيل هنأل ؛رمث وأ رجش نم رصتعا ءام يف مكحلا اذكو «صنلا

 هريغ هيلع بلغ وأ" :هلوقو «خياشملا ضعب لوق وهو «ءوضولا هب زوجي مركلا نم ليسي ءامك رصع الب رجشلا

 - لاوزل ؛دمحم لوق وهو ءانول ةبلغلا نع زارتحا وهو ءءازحألا ةهج نم ءاملا ريغ هيلع بلغ ءامب يضوتلا زوجي ال يأ
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 وهف الإو ءرشغ يف ارشع نكي مل نإ سجن یف قاد ءاعو ٌةارجأ ةذيغ هيلع بلغ
 هيف عقو يأ ءازجألا ةهح نم يأ

 قلطملا ی ا نيل اذه ىف تفلتخا دق باحصألا تنارابغ نأ منو .بلاغلاب طولخملا نع عاملا مسا =

 ام ىلع لوق لك لمحي «لاوقألا نيب قفوم طباض نم دبالف ءازحألاب ةبلغلا ربتعا نم مهنمو ءرثكأف نيفصو ريغت

 ج ادیقم راض ۾ لار كإو «هب ءوضولا زاج عاملا مسا هنع لري ملو هتقلحخ لصأ ىلع يقب اذإ عاملا :لوقنف (قيلي

 رهاط ءيشب طلخلا دعب خبطب امإ جارتمالا لامك و «جزتمملا ةبلغب وأ جازتمالا لامكب امإ نيرمألا دحأب دييقتلاو

 خبط ريغ نم طالتحالاب نوكت جزتمملا ةبلغو «تابنلا برشتب وأ نوباصلاك فيظنتلا يف ةغلابملا هب دصقي ال

 اقيقر ماد امف ا ءاقبل ةربعلاف !دماح ناک ناف «عئام وأ دماج امإ ءاملل طلاخملا 5 ناق رق الو

 فلاخي ال وأ اهضعب وأ اهلك فاصوألا ف ءاملا فلاخي نأ امإف اناس :ناک كإو ةهلاسعتسا زوج ءاضعألا ئلغ يرجي

 قلطملل ةبلغلا | تناك ناف عازجأ ةبلغلل ةربعلاف «ةحئارلا عل ءطقنملا 2 رول اءامكو لمعتسملا ءاملاك فلاخي م م نإف تو

 ريغتل عنملا يف ةربعلاف اهلك فاصوألا يف هفلاح نإو ؛زوخي ال سكعلاب ناك نإو «لامعتسالا زاح نزولا ٹیخ نيف

 نإف ءهجولا كلذ نم ةبلغلا ربتعت معطلاو نوللا ف فلاخملا نيللاك ضعبلا يف هفلاخخ نإو ءاهرثكأ وأ اهلك فاصوألا

 نوكي ل اه اه جید ةساحنلا ع :ميجلا حتفب "سلاو ل وأ هفاص وأ دحأ ريعت عاوس اقلطم يأ :سج

 نإ زوجي : يعفاشلا لاقو «ع ردا ةرشع يف غ ردا هرشع يا :رشع ف ارشع (نيكسم) :لوألا انه ةارملاو ءارهاظ

 ام هي أاضوتي :كلام لاقو ؛"ثبخلا لمي مل نيتلق ءاملا غلب اذإ" :التقع هلوقل ؛لطر ةئام سم امهو «نيتلق ناك
 نع ل هيف :انلو «ثيدحلا "ريغ ام الإ ءىش هسحجني ال اروهظ ءاملا هللا قلع" :لتلع هلوقل ؛هفاصوأ دحأ 4 1

 يراجلا عاملا ىلع لومحم كلام مامإإلا ةأور امو الت اهلسغي نأ لبق ءانإلا ىف ديلا سمع نعو يئادلا ق ل

 نم ةعامج هفعض نيتلقلا يلح تاسلا 2 اک ناك اهؤامو ةعاضب رئب ف درو هنأل ؛؟فيداحاألا ن ب ,9

 امهعابتا ةدش عم نايؤرلاو از يلا هك 5 دقو «ي وک ريغ ثودتلا :ةيعفاشلا نَه دا لاق يح يسع

 املا يف رشعلا يف رشعلا خياشملا ةماع ردقو رشع يف ارشع ln نیان نإ و يأ 8 وهف الإو

 عارذ نل ؛ةحاسملا عارذ ف رصقأ هنأ ؛سانلا ىلع رمالل ةعس هت سابركلا عاردب :ليقو اا عارذب مئادلا

 عبصإ تسد لک فو تاچ عبس ةحاسملا عاردو ىقةمئاق عبصإ تب 4 قوق سیل تاتش عبس سايركلا

 «ةحوتفم عباصأ ةعبرأب مهضعب هرّدقو «فارتغالاب هتحت ام رهظي ال لاحب نوكي نأ قمعلا يف حيحصلاو «ةمئاق

 ةتس :ليقو ءاعارذ نوعبرأو ةينامث ءاملا لوح نوكي نأ ربتعي :ليق ءارودم ناك نإف ءاعبرم ضوحلا ناك اذإ اذه

 نكتشف .حيحصلا وهو اعارذ ونالت و
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 بتايا داي a ويع ارح در
 يراخا# غاملا يآ راما ءاملاك ي أ

 هعاونأب a E تاعتاملا اا تاویا

 د اب رک ناتن ف د اا مدس یی را لآ اک ا .هسحني ال
 تالال لمعتسملا عاملا يأ

 دمحأ لاق هبو «ريغتلاب الإ سجنتي ال امهغلب اذإف «نيتلقلا ىلع بابلا اذه يف يعفاشلا ةدمعو ءاندنع يأ :يراجلاك

 قئاقحلا زمر| .حصألا وهو ايراج سانلا هّدعي ام :ليقو :ةنبتب ١4/١[ :قئاقحلا زمر] .ًاقلطم ريغتلا ىلع كلام دنعو

 اذإ مث هيف اهعوقو دعب ةساجنلا رثأ يأ :هرثأ ري مل نإ (ط) .مئادلا ءاملا وأ يراجلا ءاملا نم يأ :هنم 0

 سحب ارسلا خياشي ماع دسو لف الو سجنتي ةيئرم تناك نإف ؟ع وقولا عضوم سجنتي له هلك سحبنتي مل

 رش يف ارشع ناك اذإ اقلطم عوقولا عضوم سجنتي ال هنأ ىلع نع وتفلا : بابهنلا" قو ءامهيف عوقولا عضوم

 (هريغو نيكسم) .اهريغو ةيئرملا يأ ءامهيف ريغتلاب الإ
 ملعي امث ءايشألا هذه نأل :حير (ط) اخ قركو ناقد هيفا بط یل ايا ف هعوقو دعب سجنلا رثأ يأ :هرثأ

 هسجني ال ليلقلا مئادلا ءاملا يف لئاس مد هل سيل ناويح توم يأ :لإ تومو (صلختسم) .اسح اهذوجو

 عاملا ف ةتيملا لوا ليلحتو «ةساجنلا ةيآ ةهاركلا قيرطب ال ميرحتلا نأ :هل ءكمسلا ريغ يف يعفاشلل فالح

 نع لعس 585 ىببلا نأ قو يسراقلا قاجلس ئور ام الو «ةزورض هيف أل ؟رامثلا سوسو لخلا ةدود فالخب

 هب ءوضولا و برشا ةلكأ لااا وق انه" ع لاقف :ةلئاس سفن هل نيل ام: هيف توج بارش وأ ماعط هيف ءانإ

 نيب ةداضمل ؛ءاملا يف نكسي ال يومدلا نأل ؛ءاملا يف اهفوكس ماود تاناويحلا هذه يف امودعم مدلا نوک ىلع ليلدلا م

 se صلختسم) .بطر راح مدلاو بطر ةراب .ءاملا نأل ؛اعبط ءاملاو مدلا

 توم يأ أدتبملا رح :ةسحعتيا لل E :قئاقحلا | .يربلا نود يلا 4 دارأو ءذاضلا رسب :عدفضلاو

 «ةريثك تافالتحا لمعتسملا ءاملا ف نأ ملعا ا لمعتسملا ءاملاو .يعفاشلل افالح ءاملا سكت ا :عايشألا هلع

 لاقو «ةبرقلا هجو نوع لاس الان وأ اا عفرب فس وی ياو ةفينح يأ دنعف یش ريصي انت, هنأ وكل

 لاز املك :ةفينح يبأ دنعف ایست نوصي ملأ یاو ,ةيرقلا هجو ىلع هلاععماب الطف ره هده

 ي :ثلاثلاو :ةرورضلا ناكل اذه. شيصملا راععاو هدحاو ناكم يق رقتسا اذإ :الاقو ٌدلمعتسم راض وضعلا نع

 اا تاك ايطيوقم اسس 8 ف قز لق يلع هلا :ىعفاشلا ىلوق دحأ وهو كلام لاقلا همك

 ةساجنلاب ةفينح يبأ دنعف ءسجب وه :فسوي وبأو ةفينح وبأ لاقو «رهطم ريغ رهاطف ًاثدحم ناك نإو ءاروهط

 ءةياورلا رهاظ وهو ءاذه فنصملا راتحاو ؛رهطم ريغ رهاط وه :دمحم لاقو «ةففحخملاب فسوي يبأ دنعو ؛ةظلغملا

 .ءوضو ىلع أضوت نأب هللا ىلإ برقت لجأل يأ :ةبرقل (هربغو صلختسم) .ىوتفلا هيلعو
 نو. وضعلا نم:لاصقنالا درجت ةلمعتسم نيصي :ليقو «ءيضوتملا فك وأ ءانإ وأ اضرأ ناك ءاوس :ثاكم ف

 .ءاملا ربخ هنأ ىلع عفرلاب : رهاط ۲١/١[ :قئاقحلا زمر] .حيحصلا وه :ليق «ناكم يف رقتسي مل
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 كاف
 HEEE ,يمدالاو ريزنخلا دلج الإ رهط لقف عبد باهإ لكو .طحح رئبلا ةلاسمو

 عام هتباضإب اسحب دوعي الو اتطابو ارهاظ

 ةلأسم :هريدقت «ةيربخلا ىلع عفرلا عضوم يف "طححج" :هلوقو ءأدتبم يفاضإ مالك رئبلا ةلأسمو :لإ رئبلا ةلأسمو

 ةروصو «رهاطلا نم ءاطلاو «لاحلا نم ءاحلاو ءسجنلا نم ميحلاف «"طحح" فورخحب اهيف طبضي [ةيفالخلا] رئبلا

 ةاقالملا لوأب نأل ؛ةفينخ ىبأ دنع ناسخ لخرلاو ءاملاف «بتح وهو ولدلا بلطل رعبلا ف سمغلا لحجر :ةلأسملا

 :فس وب ا دنعو .حصألا يف رهاط لجرلا :هنعو «هدنع لمعتسملا ءاملا ةساجنل هلاح ىلع لجرلاو ءاملا سجنت

 :دمحم دنعو «ثدحلا ةلازإ وأ برقتلا مدعلف ءاملا امأو «هدنغ طرش وه يذلا بصلا مدعلف لحرلا امأ ؛هلاحب امهالك

 ىلع ةثالثلا فورحلا هذه تلد اغإو «برقتلا مدعلف ءاملا امأو ءبصلا طارتشا مدعلف لجرلا امأ «نارهاط امهالك

 ؛ كم دمحم مث «فسوي وبأ مث «مدقملا وه مامإلا نإف «جراخلا يف بيترتلا اذه ىلع مهنأل ؛بيترتلا اذهب ةثالثلا انباحصأ

 لد يذلا فرحلا مث «فسوي يبأ لوق ىلع لد يذلا فرحلا مث ءةفينح ىبأ لوق ىلع لد يذلا فرحلا مدق كلذلف

 دارأ ول امع زارتحالل ؛دربتلا هلثمو ولدلل سامغنالا ديق :"حتفلا" يف لاقو ١١/١[ :قئاقحلا زمر] .دمحم لوق ىلع

 هديقو «يراحلا ءاملا ريغ قف .بضلا ةظارتشال كلسوي يال افالخ ءامهدنع المعتسم ريصي ثيح لاستغالا

 :قاقتالاب اللا دسقي تح راح الاب ختا ركامع زار وال الاب اهم زج آف کب نيكسح لم

 0 يأ :تيكشتلا طرتشي :يعفاشلا دتعو «ءانيرتت دايس" ول داسفلاو نتنلا عنمي ام غ ابدلا : غبد باها لکو
 ا

 بارشلاو عوضولاو ةيف ةالصلا تزاج دقف عبد اذا باشهإإلا نأ :دارملاو «هقر وب عبدي حافتلا لثم ع( رجشب حالصإإلا

 يأ" :ةتلع هلوق مومع انلو «باهإب ةتيملاب عافتنالا نع كب يبلا يهنل ؛ةتيملا دلج رهطي ال :كلام لاقو «هنم

 عافتنالا راوح مدع يق كش الف (غ وبدملا ريغل ما باهاإلا نأل ؛هيوري اميف هل ةجح الو « رهظ دقف عبد باهإ

 بلكلا فلج ةرافظ ملإ باهإ لك" ىضتقم :"نيعملا حتف' يف لاقو «"صلختسملا" يف هلاق «غبدلا لبق هنم

 ليفلا يفو «لكؤي ال امو لكؤي ام لكل لمشتو «نيعلا سجنب سيل هنأ نم هب ىفملا وه ام ىلع ءانب ؛غ ابدلاب
 اذك «ةرافلاو ةريغصلا ةيحلا دلجك هب رهطي ال هلبقي ال امو :غابدلل لباقلا وه ام باهإلاب دارملاو ءدمحم فالح

 يف لحدي ال هنأ ملعا .ٌرهاطف ةيحلا صيمق اّمأ .هلمتحي اميف غابدلا ماقم ماقت امنإ ةاكذلا نأل ؛ةاكذلاب رهطي ال

 دتعو ءاضيأ ةرعش هيفا لدي إف ريرللا نوع ساب مطولا قال سلا بلكلا نيغ ةساحني لاق نم لوق
 عافتنالا نع كلام هاور ام يف يهنلاو « ةياهنلا يف اذك «ةغابدلاب هدلح رهطي ال همحل لكؤي ال ام لك :يعفاشلا

 .لكألا ةهج نم ناك ام ىلع لومحم

 ١١/١[ :قئاقحلا زمر] .حيرلا يف ءاقلإلاو سيمشتلاو بيرتتلاك ةيمكح وأ ءامهوحنو بشلاو ظرقلاك ةيقيقح ةغابدب : غبد
 ؛لامعتسالا زاوج مدع "رهط" نم ءانثتسالاب دارملاو ءةناهإ عضوم عضوملا نأل ؛ريزنخلا مدق :يمدآلاو ريزنخلا

 «ةفلتخم امهيدلج يف زاوحلا مدع ةهجف «هتماركل هلامعتسا زوجي ال نكل «ةغابدلاب رهطي يمدآلا دلج نأب مهحيرصتل

 = ؛ريرنخلا ىلإ عجار ريمضلا ذإ ؛(4١ه:ماعنألا) 4ر ةنافإف :ىلاعت هلوقل ؛هنيع ةساجنل غبدلاب ريزنخلا دلج رهطي الو
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 و ك ف
 نأ رهاظط اهنيمظتعاو ا هس رعشو

 ل ءاكحأ]

 ام لوبو نوف مام عرج معو لبإ ٍيرعبب ال ,ءسحب عوقوب رئبلا حزنيو
ٍِ 

 0 ا ع ر اقلك نكي ل اه الا يحمل هم لكي

 زاج امل نيعلا سخن ناك ول ةنأ :انلو «نيعلا سجن هنأل ؛بلكلا دلج يف انفلاخي يعفاشلاو «محللا ىلإ ال هبرقل =

 (صلختسم «حتف) .ثرحلاو يشاوملا ةسارحو ديصلا يف هب عافتنالا

 مظع يأ «رعشلا ىلع فطع عفرلاب "اهمظع'و «ناسنإلا ىلع فطع "ةتيملاو" ءيفاضإ مالك :خلإ ناسنإلا رعشو
 ةتيملا رعش :كلام لاقو «ناسحن امه :يىعفاشلا دنعو «هيلع فوطعملاو أدتبملا ربح "نارهاط" :هلوقو «ةتيملاو ناسنإلا

 [1/1 تاقا رمز] .اهمظع نرخ رهاط
 ق لاق تایل و 1 ريتك“ تاک رس اقلط لوبلاو طئاغلاك سحب ع وقوب هئام عيمج ج رخي يأ :رئبلا حزنيو

 (نيكسم) .يراجلا ءاملا مكح يف اهءام نأ :دمحمو فسوي يأ نع يورو «هيلع بلغي مل ام هسجني ال

 رثب نيب الو رسكنمو حيحص نيب قرف الو ؛ىثخلاو ثورلا اذكو رظانلا هرثكتسي ال ام اممي دارأ] :خلإ يرعب ال
 وأ چ لأ ا لل ابطر ناك ءاوس ءاقلطم رئبلا يف عقو اذإ يأ ء[(ط) .حيحصلا ىلع رصمو تالف

 نكل «سايقلا وهو دسفم ثورلاو ىثخلاو رسكنملاو بطرلا :ليقو «ءاخلا رسكب ىثخلاو ثورلا اذكو ءارسكنم
 هرثكتسي ام وهو ةرثكلا دح غلبي مل ام نيترعبلاب دارملاو ءجرحلا موزلو ةرورضلا لومشل ؛اهسيجنت مدعب مكح
 ليلقلا هسجني رصملا رئب يقو «ةزافملا يف اذه ءهعبر :ليقو ءءاملل هحو ثلث ذحأي ام :ليقو «حيحصلا يف رظانلا
 رثأ اه قبي ملو ةعاس نم تيمر اذإ نبللا برشيو رعبلا ىمري نينرعب وأ ةرعب بلحلا ىف ةاشلا ترعب اذإ امأ .اضيأ

 (صلختسم) .ءانإلا يف ليلقلا نع ىفعي الو «نول
 دنعو «امهدنع هلك عاملا حزنيو اسمن ءاملا نوكي رئبلا يف عقو اذإ تح «ةفيفح ةساح تأ 2 لكؤي اه لوبو

 اوناكو ا یک ای ق الأ جم هجرخي يح ءاملا ىلع بلغ اذإ الإ حزني الو ءرهاط :دمحم

 ءلبإلا اوقاتساو #4 يبلا يعار اولتقف اوحصو اوبرشف «مهضرمل اهابلأو ةقدصلا لاوبأ برشب اورمأ ءرافنأ ةينامث
 ةماع نإف ؛لوبلا نع اوهزنتسا" :الِتِفَع هلوق :امههو ءاوتام يح ةرحلا يف اوكرتو مهلحرأو مهيديأ تعطقو مح تأ

 يهو ةلثملا ىلع هلامتشال ؛نيينرعلا ثيدح خسن ىلع ةمئاق ةنيرقلاو «لكؤي ام لوب معف "هنم ربقلا باذع

 رهو قسري ىأ دمع اسم نركي آل ادع نكي اسيا :اثدح نكي مل ام ال (اصخلم حتف) .لمأتف ؛ةخوسنم

 .هدسفي ال ليلقلا ءاملا يف هاقلأو ةنطقب ذحأ ول يح زواجتملا ريغ يدابلا مدلاو ليلقلا ءيقلاك كلذو ءحيحصلا

 -؛حوفسم سيل هنأ هتساحب مدع ىلع ليلدلاو سخن هنإ :لوصألا ةياور ريغ يف نعي «هدسفيو سحب :دمحم دنعو



 ةمامح“ وحب نوعبرأو ,ةراف وخ تومت او اولد لورشعو الصأ باشب الو

 حزسيو يأ

 00 س ممم هد د هسا أ لاو يع خافتلاو ةاق وحب هلكو

 (نيعملا حتف «نيكسم) .قورعلا يف ىقبت يلا ءامدلاو ضوعبلا مدك ناكف =
 يوادتلا نأل ؛ةفينح ف دنع ايوا الو لاوحألا نم لاح يف الضأ هحل لكوي ام لوب يأ :الضأ برخ لو

 «هدنع هتراهطل هريغو يوادتلل برشي :دمحم دنعو .سجنلاب كنظ امف ءزوجم ال ناتألا نبلك مارحلا رهاطلاب

 نإو هيف ةالصلا زوحبو دمحم دنع هسجني ال بوثلا باصأ ولو «هريغل زوجي الو يوادتلل برشي :فسوي يبأ دنعو
 عضوملا عبر وهو اشحاف اريتك نكي مل ام هيف ةالصلا زوجي هنأ الإ :بوثلا سجني امهوق ىلعو «هنم بوثلاب الما

 (نيكسم الم) .ربش يف ربش :فسوي يبأ دنعو «ليذلاك هباصأ يذلا
 ؛صربأ ماسو ةينادوسلاو ةوعصلاو روفصعلاك ةثحلا يف اراق وأ اهلثم نوكي ام ةرافلا وحنب دارملا :ةراف وحن تومج

 كلام نب سنأ ىور امل نیر جارخإو ةرهكت الف رال ابق حزن ولف «ةرافلا وحت جارحإ دعب اولد نيرشع حزنو
 دحأل "وأ" ةملكو :"نوثالث وأ اطسو اولد نورشع اهنم حربي هنإ :رقبلا يف تتام اذإ" :ةرافلا ف لاق هنأ 5 ىلا نع

 وهو «لمعلا يف هنع نيغتسم ناك نإو «يورملا ظفللا كرتي اليك هب ىتؤي رثكألاو «نيقيب اتباث لقألا ناكف «نيعيشلا
 امهريغ قو «ريزنخلاو بلكلا يف الإ سجنتي ال ايح هيف عقو ام جرحأ ول هنأل !توملاب ديق امنإو «بابحتسالا نعم
 اكوكشم ناک نإو ءهوركم ءاملاف اهوركم هروس ناك نإو «سجب ءاملاف سجن هروسو ءاملا همف باصأ نإ رظني
 يف نيبال كل نووتع حرب :فسوي يبأ دنعو «ءيش حزني ال ءاملا همف بصي مل نإو هلك رئبلا ءام حزني ءكوكشمف
 نسل تس :عيمجلاف ارشع تناك“ نإو«نيعبس ىلإ نوعبرأ حزني اسمخ تناك نإو «عبرألا ىلإ كلذكو ءةدحاولا ةرافلا

 جعل وهو الا .تيجلاو «ةجاجيدلاك ةةدائلاو::ةرافك ناتراقلاو «ةرعصو را ارا جيان يكسو

 يغش ۴ نع يور امل ؛رونسلاو ةجاجدلاك دسحلا يف ةمامح وحنب انا اولد نوغبرأ جز يأ :نوعبرأو

 نوسم وأ نوغبرأ : "ريغصلا عماجلا' قف ار ر اهنم حزني :رثبلا يف تتام اذإ ةجاحدلا يف لاق هنأ يردخلا

 نود ام رغصألاو «عاص هيف عسي نأ وه :ليق طسولا ولدلاو «بابحتسالا نايبل ناثلاو «باجيإلا نايبل لوألاو ءاولد

 نيعبرألا وأ نيرشعلا عسي ميظع ولدب حزن ولو «رئبلا كلت يدا يتلا حجار .عاصلا قوف ام ربكألاو «عاصلا

 رغصألا ولدلاو ءاهرثكأ الم ىفكي لب ءةءولمم افوك ءالدلا يف طرتشي الو ءدوصقملا لوصحل ؛زاج ةدحاو ةرم

 .ابابحتسا نوسمخو ابوجو رونسو ةحاحدك :ةماح وحنب (هريغو صلختسمو حتف) .طسولاب بساحي ربكألاو

 ايتفأ د ريبز نباو سابع نبا نأل ؛بلكو يمدآك دسدلا يف اهوحنو ةاش توم رئبلا ءام لك حزن بجي يأ :هلكو

 (نيعملا حتف) .اعامجإ ناكف ريكن ريغ نم مزمز رثب يف يحز تام نيح ءاملا لك حزنب
 بجي الو اريك وأ اوبس ناويحلا ناك ءاوس هيف هخسفت وأ ناويح خافتناب هلك ءاملا حزني 2 ناويح خافتناو

 = لصفني خسفتلاو خافتنالا اذه نأل ؛ءاملا ءازجأ يف ةلبلا راشتنال ءاملا لك حزن بجي لب ءجرخلا ناكمل نيطلا حزن



 راسألا ماكحأ ۲۹ ةراهطلا باتك

 تقو ليج ةحتسشم وأ ةعفتم ًةاف ثالث ذم اهسجنو ءاهحرت نك م ول ناتئامو

 .ةليلو موي ذم الإو ءاهعوقو

 أرآسألا هاكحأ |

 او بلكلاو ‹رهاط همحل لک ۇي امو 5 يمدآلا ر رؤسو ‹رۇسلاك قرعلاو

 سرفلا روس

 نيب قرفلاو ."صلختسملا" يف اذك «لوبلا وأ رمخلا نم رطقلا ةلزنمب ةعئام ةساحب ةلبلا كلتو «ةلب اهنم =
 ن رعش لازل قفرلاب بطح وأ عبصإب هدلحج حسم ول ٹیک تملا لر خب 8 مروت :خافتنالا نأ «خسفتلاو خافتنالا

 ةئام ثالث ىلإ ولد اتئام حزني :دمحم دنعف ءةيراح يأ ةنيعم رئبلا تناك اذإ حرنلا ناكمإ مدع :لإ ناتئامو

 رومأ يف ةراصب امه نيلجر لوقب ذحؤي نأ هتفرعم قيرطو «ءاملا نم اهيف ناك ام رادقم جرخي :فسوي يبأ دنعو
 وأ ةراف وكلا ق دحج ۾ اذا يعي ع« سيجنتلا نم صام :] اهسجنو (اصخلم نيكس .هقفلاب هبشأ اذهو عاملا

 هذه ةالص | وداعأ عي ءاهيلايلو مايأ ةنادان ذس رثبلا نسجت تخفت وأ تحخفتنا دقو تعقو نيم ردي مو اهو

 (هريغو نيكسم) .تعفو نيم اوققحي يح ءيش ةداعإ مهيلع سيل :الاقو غةفينح يآ دنع اذهو ,مايألا

 بيس ءاملا يق يومدلا ناويحلا عوقو نأل ؛مامإلا بهذم ثالثب ريدقتلا مث «"لهح" لعاف عفرلاب :اهعوقو تقو

 «مايأ ةثالث دعب الإ خفتني ال هنأل ؛مايأ ةثالثب ردقف ءدوجولا نامز ىلع قباس عوقولا نامزو ؛رئبلا يف اميسال هتول

 «هلوق نع عحرف رئب يف اهتح رطف «ةفيج اهراقنم يف ةءادح فار نأ ىلإ ةفينح ا لوقب :لوقي ناک فسوي وبأو

 (حتف) .اهتقو ملعي نأ الإ دجو ذم سجنتي يأ ءامهوق هب ىفملاو
 (ط) .امه فالح دنع ةليلو موي ذم اهسحب ةخسفتم وأ ةحخفتنم نكت مل نإو يأ :موي ذم الإو

 ؛رامحلا قرعب ضقتني الو «ةهاركو ةمرحو ةساحبو ةراهط هرؤسب ربتعي ءيش لك قرع ينعي :رؤسلاك قرعلاو

 25 ةيوك رب صح هنأل «كلذك قرع نركي نأ اک کم نرس فوك سابق ناک نإو كوكسم ال سالم هقرع نأ

 (نيكسم تت .سابقلا ىلع هويخب يف مكحلا يغبف ةو لقت لقعلاو انجح رع رحلاو هفوشكمو رهظلا رع

 الصلب وأ د وأ اًريغص يسد 8 ا وأ ادع ا 0 را ناک ءاوس اقلط يأ :خإ يمدآلا روسو

 ال ةماركل همحل ةمرح نأل ؛رهاط هرؤس كلذ عمو «ةفينح يبأ دنع مارح همحل نأل ؛همحل يف فالتحالا ناكمل ركذلاب

 (ئييع «صلختسم) .يمدآلا رؤس و :هلوق نعي ادقللا رخت " هاط" :هلوقو ,عامجإلاب لالخ .هنبل نأ قرت الأ :ةساجنل

 دسألاك مئاهبلا عابسو بلكلا روسو يأ «هماقم هيلإ فاضملا ةماقإو اا فذح ىلع عفرلاب ا بلكلاو

 = هرج زوجي الو .مئاهبلا عابس يق يعفاشللو ءريزنخلاو بلكلا يف كلامل افالح سجن اهوحنو بئذلاو رمنلاو



 .ةوركم تويبلا نكاوسو ريطلا عابسو ةالخملا ةجاجدلاو ةرفلو و «سجب مئاهبلا ع اجو
 برقشعلا و ةيكاك' ةا ehe :ايلاك روسو يأ واد

 .رمتلا ذيبن فالخمب «حص مق ايآو الا دقف نإ ممبتيو ب ًاضوتي كوكشم لغبلاو رامحلاو

 امهر ۇس الإ دي ملو قلطملا ي نان دعا لا راما روس يا

 TT ام ىلع انزع -
 رم عانإلا لسغي" :ةكلع هلوقل
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 ؛رآسألا هذه ةساخنو .عنتم وهو نيلماع ىلع فطعلا مزلي هنأل ؛هيوبيس دنع رورخما

 (ىلوأ ءاملاف ءانإلا سجنتي املف «ءانإلا نود ءاملا يقالي اسوا اال بلكلا غول

 محللا نم دلوتملا وهو «باعللا هب جرتمملا نألو ؛ةلالدب عابسلا يقاب فرع هنكل بلكلا يف درو نإو ثيدحلاو

 (صلختسمو ييع) .سجنلا
 نایب دارملاو ءمكاحلا لب رمت عبس رونسلا" :#كلع هلوقل ؛ةيهيردت ةهارك هوركم ةيلهألا ةرحلا روس :ئأ خا ةرشاو

 9 نبع

 [ مصرا : ةقاقملا سرا :نيليلدلا ني عج ةمازكلابلوقلاو «فارطلا ةلعلا طقس هيكلو مسحت

 وضتقي ثيدحلا نأ :امو «ةثالثلا تلاق هبو عاغضإلا ثيدح ؛هيف ةهارك ال رهاط اهرؤس :فسوي وب رس

 (ط) .هريغ دوحو دنع اهيرنت :هوركم (ط) .اهروس هرکی الف ةسوبغ فالخب ةلالج ةاش اذكو «ةبيسملا يأ :ةالخملا

 با خياشملا صعب و :ىوتفلا هيلع ۾ «حصألا وش ۾ هتي ر وهط ٤ ليقو «ةراهطلا ف فشلا ليق ( ةيف :كل ركشم

 زوجي الف «هيف طاتحم هانعم نكلو «هيف اكوكشم عرشلا ماكحأ نم ءيش نوكي نأ زوجي ال :لاقو «كشلا
 چ

 فشلا اسسا «انمنهف روصقل ازت كشلااو (مولعم ىلاعت ت نیا ناب بيجا و «رايتح الا ةلاخ كل اض

 نوكت نأب ديقم لغبلاو «هتراهطو هتساجج يف قد ةباحصلا فلتخا اذكو «هتمرحو رامحلا ةحابإ يف ةلدألا ضراغت

 (ئيع «صلختسم) .ةرقبو ىشحو رامح نم دلوتمك رهاظف ةرقب وأ اسرف ولف «ةرامح همأ

 انج ر ةراهطلاو ةساحجنلاو ةمرحلاو ةحابإلا يف ةلدألا ضراعتل ر امحلا رؤس ١ كاشلا تاك امل نوعي جا ًأاض وتي
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 ؛مميتلا نيبو ةرؤسب ءوضولا نيب عمجلاب انلقف «هرؤس يف طايتحالاب انذخأو لكألا قح ف همح ۴ ةمرحلا بناج

 نه لغبلا نكل ةضاحخ رامحلا يف تبث نإو مكحلا اذهو «هتراهظ ريدقت ىلع ءاملا ةوجو دنع امميتم ريصي الغل

 قا ا معا ار ءل يح «مميتلاو ءوضولا نم] :خلإ ۴ اه یاهو هل فج ت رک ق

 بجاواءام ةنأل ؛مميتلا علقت زوجا ال :لوقي .هنإف «رفرل افالخ مميت وأ هب ءوضولا دقت زوجي يأ [(ط)

 ) یاو .هدوجو دنع مميتلا زوجي الف «لامعتساللا

 هنأ :مامإلا نعف ةريغ دج مل اذإف «لايس قيقر ةنكل اولح راض و تار ةي يآ ام وه] :رمعلا كيبن فالخب

 ةلأسم نأ ملعا [(ط) .امهنيب عمجي :دمحم لاقو يفي هبو مامإلا عحر هيلإو ءمميتي :فسوي وبأ لاقو ءأضوتي

 ةياور وهو فسوي وبأ لاقو «ريغ ال هب أضوتي رمتلا ذيبن الإ دجي مل نم :ةفينح وبأ لاق ءاهيف فلتخم رمتلا ذيبن
 ىوتفلاو ؛مميتلاو عوضولا نيب عمجي :دمح لاقو (مميتي لب هب اظ ال هنا : يعفاشلا لاق هبو «ةفينح نیا نع

 راصف تاريمت هيف ىّقلأ يذلا ءاملا :"”ديفملا" ,قق لاق :مميتلاك يضوتل هلا دفع ةيبلا طرعشيو ءس نا لوق قاع

 (صلختسم ؛نيع) .انباحصأ نيب فالح الب هب ءوضولا زوجي قيقر وهو ءاملا مسا هنع لزي ملو اولح



 مييبتلا باب ¢۳ | ةراهطلا باتک

 ز ك د ف ق س

 نإ ةولغ هبلطيو «هلحر يف ءاملا يسنو هب ىلص نإ دعي مو «تقوو ةعمح توفل ال

 ةع هاا يأ عفيتلا حصي ل يأ

 نوم نيتي الإ هطعي م ناو مميت هعنم ناف .هقيفر نم هبلطيو .ال الإو هبرق ّنظ

 ةققيغر عاملا يك رفاسملا يأ

 .امهنيب عمجي الو ؛ .لسفي هسكعبو ميت اورج هرثكأ ولر مميت الإو مميتي ال نم
 مميتلاو لسغلا 1 لقألاو ررضلل اعفد أضوتيو هيرتشي لب

 يف يذلا ءاملا لحر يسن ول يأ :خإ دعي ملو (ط) .نيلوألا فالخب افلح امهل نأل ؛تقو ةالص يأ :تقوو
 عضو اذإ اميف فالخلاو «ديعي :فسوي وبأ لاقو «ديعي ال ةالصلا كلت هتأزجأ اهدعب ركذ مث «مميتلاب ىلصو هلحر

 یاوس هريغو تقولا يف هركذتو ءاقافتا زاج ملعي ال وهو هريغ عضو ولو «هرمأب هريغ هعضو وأ «هسفنب ءاملا
 (هريغو نيكسم) .هلحم ريغ يف نايسنلا اذه نأل ؛اقافتا ديعي هنإف «هرهظ وأ هسأر ىلع وأ هقنع ف ناك ول ام فالخب
 ىلإ عارذ ةئام ثالثب ردقو «مهس ةيمر - حتفلاب - يهو «ةولغ ردق ءاملا بلط بجي يأ :خلإ ةولغ هبلطيو
 هذه ىلع ةولغلا رادقم يشملا مسقي عي :عيرألا بناوجلا نم رادقملا اذه هبلطي يأ «سابركلا عارذب ةئام عبرأ

 [؟ 7/١ :قئاقحلا ره .نيقيلاك نظلا ةبلغ نأل ؛ءاملا برق يأ :هبرق (حتف :نيكسم) .تايهنلا

 [؟١/17 :قئاقحلا زمر] .هبلطي يح مميتي الو ؛بجي :يعفاشلا لاقو «بلطلا بحي ال هبرق نظي مل نإو يأ :ال الإو
 نم هلأسي ا ف یر طال ا سلا رافصلا رصن يبأ نع :هيقفر نم هبلطيو

 ولد هعم نكي ي مل اذإ اذكو e د يتم ناك نإف ارج لاسي م نإو «هقيفر

 فاح نإف «تقولا رخخآ ىلإ رظتني :ةفينح يبأ دنعف «رظتنا :هل لاقف لأس ولو «هقيفر نم لأسي نأ تقال ءار
 (نيكسم) .تقولا تاف نإو رظتني :امهدنعو «ىلصيو مميتي تقولا توف

 هنظو ءام هقيفرل ناك ول امأ :مميت (ع) ايش اناا دمع زاس بطلا لبق ممت راف ميلاپ لجعي الو :هقيفر

 ولو «همميت زاجف هلأس نإ ءاملا هيطعي ال هنأ هدنع ناك نإ امأو «مميتلا زوجي الف هاطعأ ءاملا هنم لأس ول هنأ هقيفرب

 ءاملاب هقيفر لخب نإ ضقي مل و ةالصلا يضقيف مميتلاب اهالص ام دعب ءاملاب هقيفر ءاجو «هبلطي مل و هئاطعإ ف كش
 کس .مميتلا عم اهمامتب ةالصلا ىدأ ام دعب هب ءاجو هطعي ملف هلأس نأب هعورش لبق

 كلذ يف ءاملا لثم يأ :هلثم .زوكل رانيدك شحاف نبغب الإ هيطعي ال وأ «هنمن هعم نكي مل نإو يأ :مميت الإو
 (ط) .ءوضولا ف اددعو ةبانحلا قف ةحاسم.هندب رثكأ يأ :هرشكأ ولو [؟١/9 :قئاقحلا زمر] .ناكلا

 هندب رثكأ ناك ول اموه] :لسغي هسكعبو .لدبملاو لدبلا نيب 2 ؛حيحصلا لسغي الو :مميت

 :ليقو «ههجو لسغي نم دجي مل اذإ مميتي هدسح رئاس نود ءاملا اهرضي حورق هديب ناك نإو [احورخم هلقأو احيحص

 4/١*[ :رحبلا نم صخلم| .ةحارح نيديلاب ع نكي مل اذإ ام ىلع لوسحم اسفي سعوا ارالاس

 نكمأ ام لسغي :يعفاشلا لاقو «مميتلا نود لسغلا هلف احورج هلقأو le هنادب رثكأ ناك نإ نعي د لإ عمجي الو

 اذكو ءهرضي مل نإ يقابلا ىلع حسميو مميتي هنأ حصألاف ءاحيرح يقتل احيحص :ةديأل فص تاك نإو :مميتيو
 (نيكسم الم) .ءوضولا ءاضعأ رثكأ هيف ربتعي هنأ الإ ثدحملل مكحلا



 مميتلا باب ۳۴۳ ةراهطلا باتك

 .عوضولا ضقان لب ةذر هضقني الو ترسو لا فاك يخي الف ءايوان زجع الب هبو

 قالصلا رخؤي ءاملا س .هعفرتو مميتلا عنمت يهف هتحاح نع لضف ءام ةردقو

 فد ف

 مس مي مهام قل ف ٍديع وأ هزانج ا توف فوحو نيضرفلو ترا لبق حصو
 ايلو ولو اهتاريبكت لك يأ لجأل حصو يأ

 ةبرق وأ ةالصلا ةحابتسا ايوان مميتي يأ :ايوان (ط) .زجعلا دنع زوجي :فس وي يأ دنعو «بارتلا نع : رجع اللب

 زوجي الف ةالصلل مميت اذإ امأو مالسإلال :رفاك مميت (ط) .طرشب تسيل هتين :رفز دنعو «ةراهط الب ئدأتت ال

 (حتف) .اهلهأ نم سيل رفاكلاو «هدنع ةينلا ىلإ ةراقتفال ؛ يعفاشلا فواد عوض ول ا يقو ءاهلهأ نم سيل رفاكلا نآل ؛ قافتالاب

 دترا مث ملسم مميت ولف :ةدر .يعفاشلل افالخ ءيضوتم وهف ملسأ مث مالسالل رفاكلا ًاضوت نإ يأ :هضقني الو

 ؛ءوضولا ضقني ام هضقني يأ :ءوضولا ضقان لب (ط) .رفزل افالخ همميت ىلع وهف ملسأ مث - هللاب ذايعلاو -

 ضقني ام لك سيل هنأل ؛نسحأ ناكل لسغلاو ءوضولا معيل لصألا ضقان :لاق ولو «همكح ذحأيف «هفلح هنأل

 .لسغلا مميت نود ءوضولا مميت ضقتنا رغصألا ثدحلا هضرع مث ةبانل مميت اذإ امك مميتلا ضقني ءوضولا
 لدعو «ةردقلا نعم. (57 :ءاسنلا) ٤ام اودجت ملف# :ىلاعت هلوق يف نادجولا نأ ىلإ هب راشأ :ءام ةردقو (حتف)

 ضقنلا بجوت ال ةفصب مئانلا رم ول ام اه جرحو «ضرم وأ دربل مميت ول ام اطومشل ؛ةردقلا لإ ء ءاملا ةيؤر نع

 هتردق تناك اوس ءاقلطم ءاهتنا هضقنت و ءادتبا مميتلا شق سلا ل صضفقان عاملا هردق ناك اذا, يعي pare هن

 ةم رح نأل ؛ةالصلا يف عرش ام دعب ءاملا ىلع ردق اذإ مميتلا عفري ايا ياا لاق و ءاهريغ يف وأ ةالصلا ف

 ىقبي الو «همميت لطبيف ةقيقح رداق هنأ :انلو كح لافعتسألا نع ًارحاع ناكف ءاهلاطبإ نع ةعنام اضلا

 (نيعملا حتف) .ةدوحج وب لطبيف ءاملا مدع دنع الإ ًاروهط لعج مل بارقلا نأ ؛اهطرش تاوفل ةمرح ةالصلل

 لغكأي ةيدوي ني ةالضلا رتعوي نأ ةيلغ ةردقلا ةيأر ىلع بلغ اذإ الل مداعل بحتسي يآ :ةالصلا رؤي

 ةفينح يبأ نعو :رثكألا هيلع ىذلا وهو ىف ۳ فشلا ةيوبيغ ىلإ رخخ ويف «برغملا ةالص لمشي هقالطإ رهاظو ءنيت :راهطلا

 مست نأ بودنملا :كلام نعو «ققحتملاك ي أ رلا ةبلغ نأل ؛بجلاو ريخأتلا نأ :لوصألا ةياور ريغ ىف فس وي يبأو

eيعفاشلل افالخ :لإ تقولا لبق (نيعملا حتف) .اقافتا تق لوا يف يب لالا ر ١ ب  

 (نيعملا حتف) . ةشيمح ثدخلا مايق عم حيبم يرورض لدب هد و عثدحلا تيوب عاملا

 :الاقو |ط) .امش افالح يب مميت ثدح هقبس مث ءوضولاب اهيف عرش ول امك ءانب فن ناص تناك ول ىأ :ءانب ولو

 فاخيو ثدحأ مث ءوضولاب عرش ول اذكو «مميتي مميتلاب عرش اذإ هنأ يق فالح الو «هتالص متيو أضوتيو مميتي ال

 0-0 .اعامجإ مميت مل عارفلا لبق مامإلا كاردإ وحريو فخي مل نإف افااا نک عوضولاب لغتشا اذإ سمشلا لاوز



 مميتلا باب 4 ةراهطلا باتك

 تد كلا ز ع و

 ےک ر راج ا اع

 نقولا سنع ىلع شا اذإ

 (راتحملا ردلا) ملا ا عاملا ىلإ لوحي نب دحر اا ييقسستسي لا ان م ولو .ةرهاط يأ ءاقستسالا ١ ةلأ

 باعيتسالا نأ مامإلا نع ع نسحلا ىورو «ىوتفلا هيلعو حيحصلا وه ۾ "مميتي' 8 کاملا نم لاح :ابع وتسم

 معتاخلا و ر دبل نح زوج ذيأ ةياورلا رهاظ ىلعو «زاحج فكلاو نيعارذلا رك حسم ول ن مك نط شپ نيل

 ,عطقلا عضوم حسم قفرملا نم هادي تعطق ولف :هيقفرم عم عم (نيكسم الم) . مي هبو «عباصألا ليلختو راوسلاو

 يفو .مدقلا يف نيغسرلا ىلإ :يعفاشلا دنعو «همزلي ال عطقلا لحم حسم هدنع نإف «رفزل افالح ال قفرملا قوف ولو

 نيغس رلا نإ حسملا نأ كلا يهدم ا روهشملا «هيغس ر ىلإ هيدي حسم :دمحأو تالاس لاقو ءانبهذهمك ديدحلا

 (يئاطلا «نيعملا حتف) ا ىلإ يرهزلا نعو «ةنس نيقفرملا ىلإو ءضرف

 «هحجولا يق ةبرض :تابرض ثالثب لوقي نيريس نبا ناكو [(ع) .ابعوتسم "بو وأ "مميتي"ب قلعتم| :نيتبرضب
 :اندنعو «ةياور يف دمحأ لاق هبو ءةدحاو ةبرضب يفتكي :كلام نعو ءامهيف ةثلاث ةبرضو :نيديلا يف ةبرضو

 : نيعارذلل ةبرضو ء«هحولل ةبرض كيفكي :رساي نب رامعل كع هلوقل ؟نيديلل ةبرضو (ةجولل ةبرض :ناتبرض

 هفك نطب عضيو (ةيناث ةبرض برضي م «ههجو أممي حسم و نظرألا سنج ىلع هيدي ب ربعي 3آ :مميتلا ةيفيك و

 حسم مث قفرملا ىلإ ئميلا هدي رهاظ - هييلاتو رصنخلا يأ - عباصأ ةثالثب حسميو ي سيلا هقك رهظ ىلع قرسيلا

 «باعيتسالاو ناتبرضلا :مميتلا نک رو .ةللذك نق ساپ لعفي 5 .عباصألا س مور ىلإ ةحبسملاو ماب الاب هنطاب

 ىف نابع | نبا دازو منان اوب ارو هزوك و ديعصلاو رشک او عباصأ ةن داشب هنوک و حج سما و ةينلا :ةتس هطورشو

 (هدريغو راتحملا رد «حتف) .ةينامثلا ةنتنش ناپ رم دقو مالاسإإلا :طورشلا

 ةالصلا قح يف ةرهاط نوكت فافحلا دعب ةسجنتملا ضرألا نع ازارتحا ؛ىملوأ ناكل روهطلاب هلدبأ ول :خل! رهاطب

 ةفغص وه :[|؟ها] ئيعلا ٤ لاق نکل «حارشلا رثكأأ كت یی بلف قلعتم رورجاو راحلاو «مميتلا لود

 ؛لحكلاو خينرزلاو ةرونلاو رجحلاو لمرلاو بارتلاك «ضرألا سنج نم رهاطب نيتفصتملا نيتبرضب يأ «نيتبرضلا

 :ىلاعت هلوقل ؟تملا بيارتلاب الإ زوجي ال :ينئاشل ل «ةصاح اا ا الإ | زوي ال :ضسوي وبأ لاق

 نم lin ed ت ا 8 قلا ذإ ¥ دریغ هرب تخ وتاب دارم اا ١ 58 ا

 «نيدقنلاو صاصرلاو ديدخلاك نيليو عبطني وأ «ةطنحلا و تاج اقام وشفت راب قرتحي اه وهو عن خرألا سنج

 (هريغو حتف) .مميتلا زوجيف ضرألا سنج نم سيل | ام بغا اذإ امأ



 مميتلا باب
 دج ê HE AEE A THESES SS فوحخ وأ درب وأ ضرم وأ يام نع اليم هدعبل مميتي
 3 رجلا هاتي نأ بقاح نم حاملا نع هيسفقن لعب لحأل 5 اکا يأ

 هل وق وهو «تاتکلاب ةت وبل ۾ :ريهطتلل ديعضلا 0 دضصقلا نع ةرابع اشو هدمت غل چ :مميتلا باب

Ê 

 اهثنأ ءاروهطو ادجسم ضرألا ىل | تلعج
 :كلع هلوق وهو «ةنسلاب و «(4 ٣:ءاسنلاز 4 ًاببط اديعض اوُمُميَيف : ىلاعت اج

 ةئئس ۾ ةمألا هده ريغل اعورشم نكي ما هت وبن ىلع عاجلا دقعنا دقو : لاھ تمت ةهالعلا تك رذأ

 انك ءالولاو ت لاو «ةيمستلا ۾ «هعباصأ جيرفتو ءامهضفملو امهر ابدإو ءامهابقإو هيفك نطابب برضلا :ةين نام

 عرش : "علب حتفا 2 لاقو يئاطلا و "صلختسملا' ف

 و «ثولم وه دلا ديعصلاب ةيف ىقتكا تيح ةلالا تخ نم هيف انل ةيصرلاو «ةرجشا نم تس ةنس نابعش

 ؛ثدحلا ةلازإل رهاطلا ديعصلا ىلإ دصقلا :ةفيرعت يق ليق امو ءءاضعألا رطش ىلع هيف راصتخالل ؛لحلا ثيح

 32 اهدقع ادت ةشئاغ تلضأ امل عيسيرملا ة وزع ف
 اج

 نأ ءوضولا نيبو هنيب ةبسانملاو «ةينلا طرشب نيديلاو هجولا حسمل مسا وهف «هطرش دصقلا نأل ؛ةخماسم هيفف

 يعي ؛نيلعفلا نيب دمخم دنعو «بارتلاو ءاملا نيب امهدنع ةيلدبلا نکل .هرخأ اذهو «هفلح مميتلاو لآ ءوضولا

 .هدنع ال امهدنع مميتلاب ئضوتملا ءادتقا زاوح هيلع ع رفتيو .ءوضولاو مميتلا

 هللا الإ هلإ ال فورحو دعب ًاعبصإ نورشعو ةعبرأ عارذلاو «عارذ فالآ ةعبرأ خسرفلا ثلث وه] :اليم هدعبل

 ردقي :همامأ ءاملا ناك اذإ رفاسملا ف ليقو ءاهجراخت وأ رصملا يف كلذ ناك .ءاوس [(ط:ع) هللا لوسر دمحت

 .ديعبف الإو بيرق وهف ءاملا لهأ توص عمسي عضوم يف ناك اذا : يقرب اا نيليع رفعي هلأ دع نعو «نيليع

 الإو ءديعب وهف رصبلا نع بيغتو ةلفاقلا بهذت أضوتو هيلإ بهذ ول ثيحب ناك اذإ ءاملا نأ :فسوي يبأ نعو

 (صلختسم «ئيع) .لاوقألا برقأ وه فنصملا ةركذ امو ءادج نسحأ وهو «بيرقف
 :يعفاشلا دنعو «هلامعتسا ىلع ردقي مل وأ «لامعتسالل كرحتلاب وأ ءءاملا لامعتساب هدادتشا فاح نأب يأ :ضرمل

 مميتلا الو ءوضولا ىلع ضيرملا ردقي مل اذإ امأ ءاقلطم مميتي :اندنعو ءوضعلا وأ سفنلا فلت فاح اذإ مميتي امعإ

 كا نيلجرلاو نيديلا 2 وطقم نأ :"ريغصلا عماجلا' قو امش دنع ىلصي ال هنإق هممني وأ هئص وي نم هذنع سيلو

 عاملا 2 نيروهطلا دقاف . هج رش ۾ "يوقلا 7 «دبعي الو مميتي الو ةراهط روعب ىلصي ةحسأ رج ههحج وب ناك

 مث امئاق وپ الإو ا اناكم دج ۾ لإ دجسپ ۾ عك ريف «نيلصملاب هبشتي :الاقو اه رح ۇي نرل < بارثلاو

 (نيعملا حتف) .مامإلا عوجر حص هيلإو «يفي هبو 6«كيعي

 دبل ارك نبأ

Eع  

 رصملا جراح ناک ءاوس ءاقلطم مميتي هضرعي وأ دربلا هلتقي لأ اضوت وأ ل انستا لآ بحجلاا فاح اذإ نوعي :ك رب وأ

 همح ف تست دق رجعلا نأ مامالال و بلاغ رصملا ق ميقملل راخلا عاملا نسيت نأ ؛هيف مميتي ال 3-5-5 (ةبف وأ

 نظلا ةبلغ وه دربلاو ضرما يف فونخلاب دارملاو ءاعامجإ هلا: ث دحمل هزاوح مدع حصألاو عربتعيف ةقيمح

 (هريغو حتف) .قسفلا رهاظ ريغ ملسم بيبط رابخإب وأ ةبرحت وأ ةرامأ نع



 هريغو قومرجلا مكح ۳۸ ةراهطلا باتك

 مدقلا رثكأ ااا ا ا درلا نم احر ا

 فشلا نم يآ مس ل د ا

 .ةليلو اموي الإ رس ةليلو
 ةيلحر لسغو هيفح

 [هريغو قرشا ہكحإ]

 حسملا زاج هيفح عزن ول دربلا نم هيلجر باهذ فاخيو رفاسم وهو حسملا ةدم تضقنا نإ يعي :لإ فخي مل نإ

 غلبو مدقلا عيمج لبقأو «فخلا ءاملا لحد مث امهيلع حسم ولو «فخلا بعوتسي اذه ىلعف «تيقوت ريغ نم امهيلع

 2-00 «حتف) .ىرخألا لحرلا لسغ هيلع بحب هنأ ةفينح يبأ | نع يورو «حسملا لطب بعكلا ءاملا

 597 چ ةريبحلاك ريصي فخلاف «ع رشلا ةلدأ نع ئئتسم ةرورضلا عضوم نأل :دربلا نم

 [؟١/8 :قئاقحلا زمر] .يعفاشلل افالخ ءوضولا ديعي ال نيعي :هيلجر لسغ (صلختسم) .ٍلقنيح حسملاب فخلا

 :دمحم نعو «حيحصلا يف هلك عرنك] :عرن (نيكسم ءط) .ءوضولا ديعي :يعفاشلا لاقو «هئاضعأ ةيقب نود :طقف

 نعو «فسوي يأ لوق وعو [حصألا وعو لطبي مل عباصأ ثالث ردق حسملا حضرمي مدقلا رهظ نم. يقب نإ
 دصق نع ال جرخ ول ىح ادصق هجرخأ اذإ اذهو «هحسم لطب هبقع رثكأ لاز وأ لحرلا بقع لاز نإ «ةفينح يبأ
 (راتخملا ردلا) علمت حسملا هل زاج عضولاب دوعيو «قاسلا ىلإ لارا نوب ابل عفتري اعساو ناک نأب

 لوجتتت حسو :ةراهطلا ضعت نأ لبق رفاسو ميقم ىهو:سيل ول تال ؛ حسم :هلوقب ديق :خ] ميقم يسم ؤلو
 ةدم ىلإ هتدم لوحتت ال ةماقإلا ةدم يضم دعب قاس ین و ل :هلوقب دقو ءاقاقتا رفسلا ةا لإ ت

 مايألا نم يأ . انداث (صلختسم «نيكسم) .نيمدقلا ىلإ ىرس دق ثدحلاو ؛لاز دق فخلا ةيعنام نأل ؛قافتالاب رفسلا

 لبق ماقأ نإو يأ :متي الإو (ع) .هريغ ال ةليلو اموي متي حسم ام دعب رفاس نإ :كلامو يعفاشلا لاقو «ىلايللاو

 .ةليلو موي حسم
 قوف سبلي عساو ريبك فح برعم يسراف وهو ءاضيأ قوم :هل لاقيو «فخلا ىلع لماشلا :قومرجلا ىلع
 قلت ق ناو باقا حسملا زاج هدحو قومرجلا سبل ول هنأل ؛"فخلا ىلع لماشلا"ب قوملا انديقو «فخل ا

 انزوح ولف «لسغلا نع لدب فخلا ىلع حسملا نأل ؛هيلع حسملا زوجي ال :يعفاشلا لاقو ءاندنع هيلع حسملا زوجي

 لل هللا لوسر تيأر :لاق هنأ هو رمع نع يور ام :انلو زوجي ال اذهو ءالدب لدبلل انلعحل قومرحلا ىلع حسملا
 لبق هسبل اذإ اميف قومرجلا ىلع حسملاو «دارفنالا ةلاح يف هكراش اذلو ؛فخلل عبت هنألو ؛نيقومرحلا ىلع حسم

 (نيكسم «صلحختسم) .هيلع حسم ال قومرحلا سبل مث حسمب مل وأ فخلا ىلع حسمو ثدحأ اذإ امأ ,ثدحي نأ



 هضقاونو حسملا عناوم ظ ¥۳ ةراهطلا باتك

 .قاسلا ىلإ عباصألا نم أدبي

 [هضقاونو حسملا عناوم]
 تك از# -

 وح يف عمجيو ل ليلقلاو ءاهرغصأ مدقلا عباصأ ثالث ردف وهو هع ريبكلا قرخلاو

 ثالثلا نود ااه و وش ۾

 ةدملا يضمو فخ عرنو م ويقول ضقان هضقنيو ,فاشكنالاو ة الا فقالا ءامهيفال |

 ةلوضو ىلع وهو

 ريسيالا هفحت مدعم ىلع سلا هدب عباصأ عصي و نعألا هحل مدقم ىلع ميلا هدب عباصأ عضي يأ :عباصألا نم

 1 ل : 2 . ماو : ب 0 ل
 ىلع حسملا ر سعب لمحت لئسو ك هللا لوتسر لعف نع كاسا نب ةريغملا فور اذكسه ع«قاسلا لصا 1 امه دم و

 5 الإ روج قاسلا لبق نم أدب ولو ؛قاسلا ىلإ امه دی و ةيفك فاح ۾ كحل مدھم ىلع هر دی عباصأ عضي نأ :لاقف نيفخلا

 (نيكسم) .بجاولا رادقم لتي نأ الإ ءزوخي ال فكلاو عباصألا لوصأ قاجو عباصألا سوؤرب حسم ولو «ةنسلا كرت

 لاقو ءاضيأ ليلقلا هعنمي :يعفاشلاو رفز لاقو [هتحت ام ىري اجرفنم ناك اذإ بناج يأ يفإ :ريبكلا قرخلاو

 ناك اذإ امأف «هتحت ام ىري اجرفنم ناك اذإ حسملا زاوج عنمب امنإ ريبكلا قرخلا من ءًاضيأ ريبكلا هعنم ال :كلام

 عباضأ ةناللث ردق ودبي ناك لإ و «حسملا زاوج عمم ال عباصأ ةنالن هيف لح دي هنكل ءابلص ناك نأب 1 ام ىري 3

 .حصألا وش ۾ عضم ال :مهصعب لاقو حن :ميقعت لاق ضرألا ىلع مدقلا عض و ةلاح ق ال يشمل ةلاح

 .عاوس ريبكلاو ريغصلاو «ةربتعملا يه تناك عباصألا قرف ولف : فأ ا نکس

 «عباصا ةلالان ردق ريضي عيمجلابو «لقأ وا عبصإ ردق عضوم لكو «عضاوم ف قرخلا ناك ول يعي :ىفحخ ٤

 ]۹/۱ :قئاقحلا هال .عمجب ثيح عومجملا يف ظ 0 ا وأ هندب وأ هبول لف NT ا ا فدان

 ءايضعألا س وصع فا خباز علبي عمجلاو ا اک ول ةروعلا فاشكنا فالج و يأ :فاشكنالاو

 ا حلا ةيارسل عنام EA نأ + شكلا عزن اع ةيضقني و يأ : فخ خزنو :hy) ةذاصلا | عنمي ةفشكنملا

 ضاقتنال يفكي دحاو وح حز نأ ملعيل فخلا دارفإو ةلمع لمعو ؛قباسلا ثدتحلا قانع عناملا از اذإف .مدقلا

 (صلختسم) .ةدحلاو ةفيظو 2 فلخلاو لصألا نيب عمجلا ردعتل ؛حسملا

 انفافخ عزفت ال نأ انرمأي ناك تل يبلا نأ رامع نب ناوفص ثيدحل ؛ةدملا يضم هضقنيو يأ :ةدملا يضم

 قباسلا ثدحلا لمع ةدملا ىضم اذإف ؛ةدملا يف لجرلل ثدحلا ةيارس عنام فلا نوک بجو أ ثيدحلاو مايأ ةئاللك

 رهظي كدا وكل «ىباسلا قدا ضقانلا اه قفل ق ضقات ريغ ةيللا صفو قفا جرت 3[ ىلعأ اع

 ( هريغو صلختسم) :انمهبلا ضقنلا اف «يضملاو عزل ا. كنع



 نيقخلا ىلع حسملا باب ۳ ةراهطلا باتك
 تف نك ع زك ف
 قياقاقي ةثم امهر ماظ ىلع تدخلا تقو نم اثالث رفاسمللو ؛ الل ةليلو امري تدلل قر

 ةليلو موي يق حسملا حص يأ ةدحأو

 عماجي ال ثدحلا تقو نأل ؛هب لصتم ال ثدحلا ليبق دارملاو عسوت هيفو «مات ءوضو :هلوقب قلعتم : :ثدحلا تقو

 متأ مث ؛هيفخ سبلو هيلجر لسغ ول ىح «يعفاشلا دنع سبللا تقوو (نيكسم) .هل افرظ نوكي فيكف ةراهطلا
 ءاضعألا رئاس متأ مث ءامهيف ءاملا لحد يح ءامل ضاخو اسل ل انتو «حسملا هل زاج ثدحي نأ لبق ءوضولا

 الصأ ميقملا حسمب ال :كلام دنعو :خلإ ميقملل |[ : :يتاقلا وعرإ .امهيف هل ًافالخ اضيأ هل زاج ثدحأ م
 ليلو هوي نوف نفاس اللا لوسراي تق : :لاق هنأ هاف رساي نب رامع ثيدحب جتحاو ءادبؤم رفاسملا حسكو

 ؛'كلادب ام حسماف رف لف ےک اإ :الكلع لاقف «مايأ ةعبس ىلإ تيهتنا قيحب معنا :لاق ؟نيموي :ثيلق + مف ¦ :لاق

 رابخألاو دملا هذه يف فخلا عزني ل قا دارملا نسيلو «خوسنم ريغ دبؤم ح سلا اا ع هذارف نأ اندنغ هليوأتو

 تفج اذإ" :ّكو لاق نأ لإ ؟"كلب ءاح ام" لس ا يبل د كثيتأ :ناوفضص نع ئور دقف ؛ذاشلا اذني كرتت ال ةروهشملا
 صلختسم) .'"اهيلايلو مايأ ةثالث رفاسمللو ءةليلو امري ميقملل" :55 لاقف::نيفخلا ىلع حتسملا نع هتاف :لاق ("لأساف
 «سبللا تقو نم :ةثالثلا دنعو «سبللا دعب دحوي يذلا ثدحلا تقو نم ربتعي ةدملا ءادتبا يأ :ثدحلا تقو نم
 ىلص ام دعب ثدحأو سمشلا عولط دنع سبلو رجفلا عولط دنع ميقملا أضوت ول ىح حسملا تقو نم :دمحأ نعو
 ۲۸/١[ :قئاقحلا زمر] .حسملاب ًاضيأ رهظلا يلصي ال :مهدنعو «رصعلا ال حسملاب دغلا نم رهظلا يلصي ءرصعلا
 اعنام فرع فخلا نأ :انلو «هتقو نم ربتعيف «هلجأ نم ريدقتلا نأل ؛حسملا تقو نم ةدملا ءادتبا :يعفاشلا لاقو
 (نيعملا حتف «ئييع) .عنملا تقو نم ربتعيف «مدقلاب ثدحلا ةيارس نم

 ناكل يأرلاب نيدلا ناك ول :ه#ذ ىلع لوقل ؛امهنطاب ىلع ال امهرهاظ ىلع حسملا عرش امنإ نعي :امهرهاظ ىلع
 لاقو ؛عباصألاب اطوطخ امهرهاظ ىلع حسم 55 هللا لوسر تيأر نكل «هالعأ نم حسملاب ىلوأ فخلا نطاب
 ةيؤر ثيدحو «هنطابو فخلا ىلعأ حسم كع هنأل ؛ةنس امهنطاب ىلعو ضرف امهرهاظ ىلع :كلامو يعفاشلا
 «هقوف نعي نميألا فخلا رهاظ ىلع ىئميلا هدي عضي نأب نيرمألا نيب عمجلا :يعفاشلا دنع ىلوألاف «هيفاني ال يلع

 يلي ام ىلع حسم ولو ,حسمبو هقوف ىرسيلاو رسيألا فخلا تحت ميلا مث «حسعو هتح نعي هنطاب ىلع ىرسيلاو
 (هريغو حتف) .ز زوجي ال نيبعكلا قوف ام ىلع وأ بقعلا ىلع حسم ولو «زوجي فخلا رهاظ مدقم يلي ام ىلع وأ قاسلا
 ردقب ةدحاو ىلع حسم ولف «لالقتسالاب لحي لكل اضرغو الاول ديلا عباصأ تالت ردقب يأ :عباصأ ثالاثب

 ا ا را م جيلا ق زوجي ال ثالث نم E ىلع دل dees طور دعس

 ركب وبأ هيقفلا ناكو اسما لكم ًاراينعا لحرلا عباصأ وأ «حسملا ةلآب ًارابتعا ديلا عباصأ رغصأ نم عباصأ ثالثب ريدقتلا
 حسم يق م مالكلاك هيف مالكلا : "يفاكلا" يفو «ةفينح يبأ نع نسحلا ةياور وهو ديلا عباصأ ةثالثب ريدقتلا :لوقي يزارلا
 حسم ولو هأضيأ انه ظرش هم سما مس ١ هيلع قلطي ام قدأ طرق نير لا ايسر ل ا طرق يدق یک

 (هريغو نيكسم) .حصألا وهو ديلا نم عباصأ ثالث رادقم هضرف نأل ؛زاج ةدودمم ريغ ةعوضوم عباصأ ثالث



 نيفخلا ىلع حسملا باب م ةراهطلا باتك

 نيفخلا ىلع حسملا باب

 00311101 ]1 ]1 ] ] ] ] ] ]6 ات ءوضو ىلع امهسبل نإ ابنج ال ةأرما ولو حص

  Dkاك 5 . اعا نقلل تأ || اذه ةسائم وفا : 1
 «ضعبلا نع فلح حسملاو لكلا نع فلخ مميتلا أ مميتلا بابي بانلا اده ةبسانم نفخ ىلع سم باب

 «فخل ا ةلتبملا ديلا ةباصإ :احالطصاو ءيشلا ىلع ديلا رارمإ :ةغل حسملاو .ةمألا صئاصخ نم نيفخلا ىلع حسملاو

 لسعغلا نم هب فخ مكحلا نأل ؛ةفخلا نم ذوحأم فخلاو «ةيعرشلا ةدملا ف ؛ صوصخنملا عضوملا يف هماقم موقي ام وأ

 حسملا زوجي ال هنأب راغشإ ةينثتلا يفو ءاخسرف هب ىعسلا وأ هب رفسلا ن ا يلا ركب اه اک رهو «حسملا ىلإ

 ةروهشملا ةنسلاب تباث نيفخلا ىلع حسملا :"صلحختسملا' يق لاقو (حتف) .رذع الب دحاو فخ ىلع

 :ليق ي حا (ةضيفتسف هيف رابخألاو «باتكلا ىلع ةدايزلا |

 ىلع حسملا ىرتو «نينتخلا بحتو «نيخيشلا لضفت نأ وه :لاقف ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم نع لئس 55

 ةو و و او فلا فدا بع. ركب وبأ ىور دقف :العف امأ ءالوقو العف ك يبلا نع تباث حسملاو

 < ت تأ
 د. روك يلا

 هدأ ةقاتوع هيب نع يور الل اعدم توکی ةنس هري ن هش لا

 يب

 دلال 1 : ذه ةا
 مهريعو يف 4 ةشئاع ۾ لا وفص ۾ يلعو رمع یور امف :ًالوق امأو «هیفحخ ىلع حسم رجع هنأ مهريغو متع ةشئاعو

 ةأرما ولو (اصخلم) .ةريثك هيف رابخألاو :"اهيلايلو مايأ ةثالث رفاسملاو ؛ةليلو اموي ميقملا حسمب' :لاق تع هنأ
 (ط) .صنلا مومعل ؛ةأرما حساملا ناک ولام

 لسغلا بحوي امت هانعم [سوبلملا فخلا عم لاستغالا ىتأتي ال هنآل ؛ابتج ناك اذإ حصي ا يأ أ اجال

 انرمأي ناك لع هنأ دروام وهو ةباتجلل هعنم 2 حيحص وهف ءتاوفص ثيدح هيلع ليلدلاو «سافنلاو ضيخحلاك

 نم الإ" يورو ؛مونو طئاغو لوب نع نكلو «ةبانج نع ال اهيلايلو مايأ ةثالث انفافح عزنن ال نأ ارفس انك اذإ

 2 یا سبل bis ri es :هتروض : 5 يف لاقو .ريوصتلا ىلإ جاتحي الف يفنلا عضوم عضوملا

 ا ترس ةبانجلا نأل ؛نيفخلا ىلع حسملا هل زوجي ال ءءوضولل يفكي ام هعمو ثدحأ مث «ةبانجلل مميتو بنجأ

 بلغي ال ةبانحلاو رركتي هنأل ؛جرحلا عفدل رغصألا ثدحلا يف حسملا زاوج نأ "عئادبلا" يف ركذو «نيمدقلا

 ةعل ةئاضعأ نم يب نأب عبسم ريغ عوض و ر زارتحا [حسمب ال ءاملا لحج ۾ سبلو وسي ولف :مات عوض و ىلع

 هصقن ناك ۽ يش يأب انآ صقان عوضو نعو «حسملا هل زوج ل :باعيتساللا لبق ثدحأف املا اهبصي ١

 ىلع سبللا مدعل ؟ل وحسم هي مكإف عاملا لحج ۾ 5 ةيشحجن سبل ادإ مميتملاكو .اهانعم نمو ةضاحج ملا ءوضوك

 (ط) .حسمب ال ءوضولا مامتإ لبق ثدحأو هيفح سبلو الوأ هيلجر لسغ ولف :مات ۲۸/١[ :قئاقحلا زمر| .مات ءوضو



 هريغو قومرجلا مكح ۳۹ ةراهطلا باتك

 ىلع حسملاو .نيزافقو عقربو ةوسلقو قم ةمامع ىلع ال «نيخثلاو لّعنملاو دلجملا بروجلاو
 حسملا حضي ال يأ بروحلا ىلع حسملا حصو يأ

 لإ و زوو «لسغلا - عميو تقوتي "لاق ,لسغلاك كلذ وحنو ةحرقلا ةفرخو ةريبجلا

 ةريبحلا ىلع حسملا ةحارخلا ةباضعو دصفلا ةباصعك

 دا و مانو واو اج ال جاجا ماعلا 8 فام الاطاله اشم E E م ا حسك RN اهند

 ةريبخلا ي

 ؛كلذ وحن وأ نطق وأ ناتك نم فح وه [(ط) .ةلفسأو هالعأ ىلع دلجلا عضو يذلا يأ ]:دلجملا بروجلاو

 بروجلا ىلع حسملا مث ءرثكأ وأ اخسرف هيف يشملا ةعباتم ناكمإل انيخث وأ العنم وأ ادلحج ناك اذإ هيلع حسملاو

 عحر هيلإو ءزوجي :الاقو «مامإلا دنع زئاج ريغ نيخفلا ىلعو ءاقافتا زوجي ال قيقرلا ىلعو ءاقافتا زاج لعنملا

 «نيلعنلاو نيبروحلا ىلع حسمو أضوت *# هنأ يور امل ؛ىوتفلا هيلعو «ةعبسب وأ مايأ ةثالثب هتوم لبق مامإلا

 .يذمرتلاو دواد وبأ هاور
 [(ط) .هلفسأ ىلع دلحلا عضو يذلا يأ ] لعنملاو

 يف ناك ام لك لب ءركذ ام ىلع رصاق ريغ حسملا نأ ملعا [دش ريغ نم قاسلا ىلع موقي يذلا يأ | :نيخفلاو

 يف ركذي ملف دبللا نم ذختملا امأو «الف الامو «هب قحلم رفسلا عطق ناكمإو هيلع يشملا ناكمإ يف فخلا ئعم

 زوجي هنأ :"ةيناخلا" يفو «حيحصلا وهو ءالف الإو «هيلع حسملا زاج هب رفسلا قيطي ناك نإ :ليق «ةياورلا رهاظ
 (نيعملا حتف) .هب ةفاسملا عطق نک هنأل ؛العنم نكي مل نإو ؛دبللا نم نوكي يذلا فخلا لع حسملا

 صنلاب تبث فخلا ىلع حسملا نأل ؛ءايشألا هذه حسم زاوج مدع يف فالح ال امت اذهو :خإ ةمامع ىلع ال

 قاحلإلا عنتماف ءفخلا فالخت ءايشألا هذه عزن يف ةقشم ال ًاضيأو «هريغ هب قحلي الف سايقلا فالح ىلع

 (حتف) .ةمامعلا هيلع فلي «ةلمهملا مضو نيتحتفب 'ةوسنلقلا و

 [؟"١/٠ :قئاقحلا زمر] .اههوحو ءاسنلا هب يطغت يذلا «فاقلاو ءابلا مضب :عقربو

 (ع) .هناتسد يعي مهيديأ يف نودايصلاو ءاسنلا هسبلي ءيش وهو اقف ةينثت «ءافلا ديدشتو فاقلا مضب :نيزافقو

 ءايشألا هذه ۳ حسملا زاوح يف لصألا [ةروسكملا ماظعلا اه ربحت يلا ناديعلا يهو] :ةريبجلا ىلع حسملاو

 يف ناک نإو ءاذه مث ؛"اهيلع حسمأ نأ 225 هللا لوسر ينرماف «يدنز ئدحإ ترسك" :لاق هنأ ىلع ثيدح

 (صلختسم) .صنلا ةلالدب حورقلا يف مكحلا فرع نكل «ةصاح ةريبحلا
 «بيلغتلا باب نم هنأب باوحلا نكميو «حسملا اهتفيظو نإف «ةحارج سأرلاب ناك اذإ ام للمشي ال اذه :لسغلاک

 «حسملل لدب الو لسغلا نع لدب حسملا نأل ؛هيلع حسملا بجي ال احورجم هسأر عيمج ناك نمو :"ىغتبملا" يقو

 اصأ سأرلا ىلع حسملا نأل ؛حيحص ريغ "لسغلا نع لدب حسملا" :هلوقو er وه باوصلاو ؛بجي :ليقو
 .فخلا فالخب اجرح هرابتعا يف نأل :ءوضو الب (قئارلا رحبلا) .ىفخي ال امك هتع لدب ال ةسفنب



 هريغو قومرجلا مكح ظ 3 ةراهطلا باتك

 3 الإو لطب ٍءرُب نع تطقس نإف ل وأ ةحارج اهتمت ناك ةباصعلا لك ىلع
 علا

 عرب لحأل يأ

 راو خلا حسم قاتلا ىلإ تقي لو

 ف زا وج اب مكحلا يأ «حصألا وهو الف الإ و «زاحج رثكألا ىلع حسم نإ: :دايز نيا نعو :ةباصعلا لک ىلع

 حرحلا رضي ال لحلا ناك نإو «هرضي اهتحت ام لسغو ةقرخلا لح ناك اذإ اذه «ىوتفلا هيلعو ءرثكألا باعيتسا

 وأ اهلك ىلع حسملا ةيلعف اهطبري نم دج الو هسفنب اهطبر ىلع ردقي ال لحم يف ناك نأب نكمتي مل اذإو طبرلاو
 ro :قئاقحلا زمر] .ةحارجلا اني دشت ام يأ :ةباصعلا (هريعو کش .اهرثكأ

 ف 55 عرب لحأل يأ (ليلعتلا مال وعم "غو" (مهريغ دنع مضلاب و «زاجحلا لهأ دنع حتفلاب :ءربلا :ءرب نع

 زوج و <« بسلا نغم" ٤ اذك 11١1١2 :ةب وتلا) © هاي اهدعو ٍةدع وم نع ا ةا ویا ربإ اتا ناك ام 9 7 ىلاعت 3

 قو عةلاح دعب ةلاح يأ ع(19 :قاعشنالا) © قّبط نع اقبط نبك رتل# ل : :ى ل اعت هلوق دح ىلع «"دعب" نعم نوکت ن

 ناك نإ اهعضوم لسغيف «رذعلا لاوزل :لطب (نيعملا حتف) .ةيببسلا ءابلا يعم نع "لآ ن ا ناتسهقلا مالك

 لطبيف ةريبحلا طقست ملو ءربلا دحو ولف اضيأ ىرخألا لحرلاو اهفخ طقس ىلا لسغي هنإف «فخلا فالخج ائضوتم

 ی سا ااو وہ لکا

 هرفظ کتا ول :" ناهربلا" قو «ةريبح لاك وهف لسغي ال نأ رمأو هاوادف دمر هب لجر : 'عماوجلا عماحج ةت

e E iقوقش ةئاضعأب ناك لإو هك رت حسملا هرض نإ و «هیلع حسم هعزن هرصي ناك ناف ءاكلع وأ  

 مث ءاودلا ىلع ءاملا ّرمأو أضوت اذإو ءاهوح ام لسغو اهكر ت الإو ردق نإ اهيلع حسم الإو ردق نإ ءاملا اهيلع ّرمأ
 (نيعملا حتف) .الف الإو ءعضوملا كلذ لسغ بجي ءرب نع طقس نإ «ءاودلا طقس

 يح ديعب سيل طوقسلا نأ ملعاو «نسحأ هنكل «هتداعإ بحت ال اهريغ عضو ول يح «اهنيعب اهداعإ هيلع سيلو : لاو

 يأ دتع اقلظم حض دقف ةريبخلا ىلع حسملا كرت اذإ ام :ةتالضإ ىلع ىضميف ءاضيأ حسلل لطبيب مل ءربلا لبق اهدب ول

 نع ىفعي ةساجنلا نأب ثدحلاو ةساحنلا نا قرفلا نم هوررق امل فلاخ اذهو «حصي ال هرضي مل لإ :امهدنعو ئةشينح

 ىح ضرفب سيلو «هدنع بجاو ةريبحلا ىلع حسملا نأ حيحصلاو :"ةياغلا" يث لاقو .هليلق نع ىفعي ال ثدحلاو اهليلق

 لاق اعإ و «حسملا هرضي ال نميف حسملا كرت زاوج مكعب لاق امنا امال مهنيب ىق ال :ليقو هن ودب هتالص زوحت

 هكرت زوجي ال بحاو امهدنع ةريبحلا حسم نإ :" صضلختسملا" يف و لاقو (نيعملا حتف) .هرضي نميف زاوحلاب ةفينح. وبأ

 رمألاو ءاهيلع حسملاب ايلع رمأ ك ی وبلا نألو «ج رخل امهنيب عماجلاو «فخلا ىلع حسملاب ر متعم هنإ :امه ءةرورضلل الإ

 اهتمت ام: نالو ؛ةيضرفلاب تبني ال دحاولا ربح + نا انس راع وع نم كرت ولو «ضرفب سيل :ةفينح ىبأ دنعو ءبوجولل

 .هريغ هيلع ساقي الف روسكملا يف يلع ثيدحو «حرحلل حورحنا يف هحسم اذكف ءلسغلا هيلع بجي ال ايداب ناك ول

 (صلختسم) .ىلوأ هؤرجف «ةينلا ىلإ رقتفي ال وهو «ءوضولا نم ناعزج امال :سأرلاو فخلا



 هتدمو ضيحلا فيرعت 6١ 00 1 ةراهطلا باتك

 ضيخلا باب
 هماكحأ نايب يآ

 |هتدمو ضیحلا فيرعت|
 كا ف س

 000000001 5 مايأ ةثالث هلقأو ءرغصو ياد نع ةميلس ةأرمأ متر هلطفأتو من وف

 ي
 ضيحلا عاطقنا دعب ةراهطلا مكح كانه ركذ هنأ ةمدقتملا باوبألا بقع بابلا اذه داريإ ةبسانم :ضيحلا باب

 بابلا بقل امنإو «ةقيقحلاو دادتمالا مكح بابلا اذه يف نيبف ءامهتقيقحو امهدادتما مكح ركذي مملو «سافنلاو

 يف ضيحلا ريمض ركذ فنصملاو «سافنلا نم اعوقو رثكأ هنأل ؛امهيلع لمتشم بابلا نأ عم سافنلا نود ضيحلاب
 نکس ‹حتف) .رثكأ هيف ريك ذتلا لامعتسا نأل ؟ يعام ثنؤم هنأ عم ارکذم هفي رعت

 ببسب ةيعرش هتيعنامف ثادحألا نم هنأب لوقلا ىلعو ؛ساحنألا نم هنأب لوقلا ىلع ٍنبم فيرعت اذه :هضفني مد
 قانثملابو ةثلثملاب ثمطو سافن :هل لاقيو «نابرقلاو دجسملاو موصلا نعو ةراهطلا اهيف طرتشا امع روك ذملا مدلا

 .ءيشلا كيرحت لصألا يف ضفنلا ناك نإو «جراخلا جرفلا ىلإ طقسي يأ ء«هضفني :هلوق عمو «ةلمهملا نيسلابو
 ةياورلا رهاظ يف ًاضيح نكي مل لخادلا جرفلا ىلإ مدلا لزن ولف «حماست فنصملا مالك يفف رابغ نم هيلع ام طقسيل
 .فالح الب جراخلا ىلإ لوزنلاب الإ ةضاحتسالا تبثت الو ءئفي لوألابو «سافنلا اذكو «ضيح هنأ :دمحم نعو
 «ببسلا كلذب دانتلا موي ىلإ اقانب يف وه يقبو «دلخلا ةرجش نم تلوانت نيح مالسلا اهيلع ءاوحل هللا ءالتبا هببسو

 (نيعملا حتف) ."مدآ تانب ىلع هللا هبتك ءيش اذه" :ضيحلا يف ك يبلا لاق :تلاق ةشئاع تور امك
 ًاجراخ نكي ملف «ثيدحلا يف امك قرع مد هنأل ؛ةضاحتسالا مدو تاحارجلا مدو فاعرلا مد هب جرخ :ةأرما محر
 ام جرح "ةأرما" ديقبو «هنم اهاستغاو اهجوز كاسمإ بدن نإو «ةأرملا ربد نم جرخي ام اضيأ جرحخو «محرلا نم

 (نيعملا حتف) .تاناويحلا نم اهريغ ضيحب الو «شافخلاو عبضلاو بنرألاك ةيمدآلا ريغ نم جرخي امو ةريغصلا هارت
 «ثلثلا نم اهتاعربت تربتعا نح ةضيرملا مكح يف ءاسفنلا نإف «سافنلا مد هب جرح «ةدالولا ءاد نع يأ :ءاد نع

 ]1/۱ :ريسي ريغتب قئاقحلا زمر| .محرلا يف لمد و أ ةحارج نم جرخي مد ًاضيأ هب جرحخو
 ديقلا اذهو «تيقسو يأ ؛ "ا ءامو انبت اهتفلع" ىف امك ءرغصلا نع ةيلاخ يأ «فوذح هيف لماعلا :رغصو

 نإ :نيعلا لاقو ."برغملا" يف اذك غلابلا مسا لحرلاك ةغلابلا مسا ةأرملا نأل ؛ةأرملا ركذب هنع ءانغتسالل كردتسم

 (حتف) .لوألا ديقلاب جرخف «محر مدب سيلو ةضاحتسا ةريغصلا هارت ام
 ءايألا ركذ نأل ؛لايل ثالثو مايأ ةثالث هلقأ نأ بهذملا رهاظب ًءافتكا امإ لايل ركذل ضرعتي مل :مايأ ةثالث هلقأو

 مايألا هذه يف عقت لايل طرشلا نأ :فسوي يبأ نع يور امل ًارايتخا وأ «يلايللا نم اهلباقي ام لوانتي عمجلا ظفلب
 ءًاضيح نوكي نينثالا موي سمشلا بورغ دنع عطقناو تبسلا موي رجفلا عولط دنع مدلا تأر ول يح لايل ثالث ال
 - ردقم هلقأ :دمحأو يعفاشلا لاقو ءلكلا مكح رثكألل نأل ؛ثلاثلا مويلا رثكأو ناموي هلقأ :فسوي وبأ لاقو



 هلعف ضئاحلا ىلع مرحي ام ٤۲ ةراهطلا باتك

 كف ن
 ضيح صلاخلا ضايبلا ىوس اقا «ةضاحتسا ا وأ صقن امو ,ةرشع هرثكأو

 ةئالثلا نع

 EOE E ءاش ود هيضقت و ءاموصو ةالص عنكم
 ةالصلا

 لاق «ةالضلا نع كيسا ناك اذإف «فرعي دوسأ ضيحلا مد" :شيبح يأ تنب ةمطافل لع هلوقل ؛ةليلو مويب =

 «'مايأ ةرشع هرثكأو مايأ ةثالث ضيحلا لقأ" :3#ع هلوق انلو «ةليللاو مويلا يف ةدوحوم ةفضلا هذهو :يوونلا

 كردت ال ام ةيعرشلا تاردقملاو «نسحلا ىلإ ثيدحلا عفري كلذو «هقرط تددعت نکل انعم ناك نإو تيدحملاو

 رئاسك ءيشب هلقأ ردقي الف ثدح عون هنأل ؛ةعاس ولو دحوي ام ردقب هلقأ نأ ىلإ كلام بهذو «يأرلاب

 (نيعملا حتف) .ثيدحلا نم رم ام هيلع ةجحلاو «ثادحألا

 يور ام :اممل ؛كلامو يعفاشلا بهذمك رشع ةسمخح :الوأ لاقو ءارخآ ةفينح ىأ لوق اذه :ةرشع هرفكأو

 نبا لاق هنأ هئيدح نع باوجلاو "ةرشع هرثكأو" :853ع هلوق انلو .,"ىلصت ال اهرطش نكادحإ ثكمت" تع هنع

 رطشلاب دارملا سيل :لاقيف «ةحصلا ميلست ىلعو «لطاب ثيدح :يوونلا لاقو «فرعي ال ثيدح اذه :يزوجلا

 .كلذ نم ءيش يف ضيحت الو «سايإلاو لبحلا ةدمو «رغصلا نامز اهرمع يف نأل ؛رطشلا براقي ام لب «ةقيقح

 (نيكسم) .مدلا عاطقنا دعب جرخي ضيبألا طيخلاك ءيش وه :ضايبلا ىوس (نيعملا حتف)
 ناولألا هذهف «بارتلا ىلإ بوسنملا ةيبرتلاو ةردكلاو ةرضخلاو ةرفصلاو ةرمحلاو داوسلا :ةتس مدلا ناولأ :ضيح

 فسركلا اهيف ةنطقلا وأ ةقرخلا يب ةشئاع ىلإ نثعبي نك ءاسنلا نأ يور امل ؛فاصلا ضايبلا الإ ضيح اهلك

 تهبش «"ةصحا يعي ءاضيبلا ةصقلا نيرت تح نلجعت ال" :نهل لوقتف «ةالصلا نع اهنلأسي ضيحلا مد نم ةرفصلا
 يأ :افوبغو ةاللص عنمج ا نيكس ؛حتف) .ضيحلا نم رهطلا كلذب ديرت ءصحلاب ضيخلا دعب ةيفاصلا ةبوطرلا

 نم تعنم اذهو هيا عنم ءيشلا نه عنملا نأ لش الو : انظم ةزانجلل ةلماش هريكنتل ةالصلاو ءامهتحص

 (حتف) .ركشلا دوجسو ةوالتلا دوجس
 ةيودعلا ةذاعم نع يور امل ؛ةالصلا يضقت الو «ضيحلا عاطقنا دعب موصلا ضئاحلا يضقت يأ :افود هيضقتو

 ؛ةيجراخ نعي ؟"تنأ ةيرورحأ" :تلاقف "؟ةالصلا نود موصلا يضقت ضئاحلا لاب ام ةشئاع تلأس" :تلاق

 ءاضقب رم ون الو موصلا عاضقب ره ون انكف ؛كلذ انسي ناك" :تلاقف ا كلو ةير ور تضل" هلق

 نإف موصلا فالخب «رهش لك يف ضيحلا رركتو «موي لك يف اهرركتب اجرح ةالصلا اهئاضق يف نألو ؛"ةالصلا

 ىلع بحي موصلا ءاضق نأ حصألاو ءاهئاضق يف جرحلا اهقحليف ضيحلاب قحلم سافنلاو «ج رحب سيل هئاضق يف

 (نيكسم «حتف) .روفلا ىلع بجي :يزارلا ركب يبأ دنعو ءرثكألا دنع يحنارتلا



 هلعف ضئاحلا ىلع مرحي ام ۳ ةراهطلا باتك

 دفق ك ر دوف ك

 عنمو «فاالغي الإ كسه و «نآرقلا هءارقو «رازإلا تضم ام نابرقو «فاوطلا و ا ردو

 E O O لا فردحلا
 هتءارق ال نآرقلا سم يأ رغصألا يأ

 ضئاحلل دجسملا لوخد حابي :يعفاشلا لاقو ءال مأ روبعلا هجو ىلع ناك ءاوس ًاقلطم] :دجسم لوخدو

 هنأ ىلإ ةراشإ هيفو «تيبلا دجسم نود ةبعكلا لمشيف «ةدوهعملا ةدابعلا عضوم يأ [(نيكسم).روبعلا هجو ىلع

 :مهضعب لاقو ءاسأب هب مهضعب ري مل دجسملا يف اسف اذإ :"ةنازخلا" يفو .ةساحن هندب ىلع نم دجسملا لحدي ال

 نإ مميتلا عم سلحو .فخي مل نإ جرخو مميت دجسملا يف »كا ولو «حصألا وهو «هنم جرخي هيلإ جاتحا نإ

 إف" :# هلوقل ؛دجسملا لوحد ضيحلا عنمب : "ضلختسملا" يف يف لاقو (حتف) . أرقي الو ٠ يلصي ال هنأ الإ «فاح

 .روبعلا هجو ىلع لوخدلا ةحابإ يف يعفاشلا ىلع ةجح قالطإ وهو ."بنجل الو ضئاحل دجسملا لحأ ال
 نكمتت ال دجسملا لوخد نع عنم اذإ هنأ عم فاوطلا ركذ امنِإو «هتحص ال فاوطلا لح عنمي يأ :فاوطلاو

 فاوطلا امل زوجي نلف جحلا ناك را یوق أ عم فوقولا اه زاج امل هنأ مهوتي اعل ؛هبف هنأل فاوطلا نم ضئاحلا

 نع زاحم :نابرقو (هريغو ٍئيع) .مهولا كلذ لازأف «فاوطلا ةرورضل دجسملا لود زاوح مهوتي وأ «ىلوأ
 (يومح) .ببسملا ةدارإو ببسلا قالطإ نم ةرشابملا
 ىذألا نأل ؛مدلا عضوم بنتجي :لاق هنإف «دمحم لوق جرحيل ؛"رازإلا تحت ام"ب نابرقلا دّيق :رازإلا تحت ام

 رع هر الو :ىلاعت هلوقل ؛عونممف -ةرشابملا يأ- نابرقلا امأ «رازإ الب ةرسلا نود ام اه عتمتسيو «هيف
 هنإف 55(2 5 :ةرقبلا) 4 ضيِحَملا یف ا اولزتعافإل# :ىلاعت هلوقلف ؟رازالا تحت ام امأو ن5 :ةرقبلا) ينط

 ع يبلا ناك ؛تلاق اهإف ۳ ةشئاع عيدك صخرم رازإلا قوف ام نأ ريغ اهفدب لك نم بانتحالا 55

 ضئاحلا أرقت ال" :*:3ع هلوقلف ؛نآرقلا ةءارق :هلوقو «ةمرحلا ىلع رازإلا تحن ام يقبف «ييرشابي مث روق نأ ينرمأي
 ةجح نوكيف «ةيآلا نود ام لوانتي هقالطإب وهو «ضئاحلا يف كلام ىلع ةجح وهو «"نآرقلا نم ائيش بنجلاو

 (صلحتسم) «(۷۹:ةعقاولا) (نورهطملا الإ هسي الل :ىلاعت هلوقلف ؛نآرقلا سم امأو ا 5 يراها ىلع

 نود نآرقلا ةءارق ضئاحلل زوجي :كلام لاقو «ةيالا نود ام ةءارق حابي :يواحطلا لاقو اقلطم :خلإ ةءارقو

 .هنم ةروس وأ نآرقلا مامت سم ءاوس ًاقلطم نآرقلا سم عنمب يأ :هّسم (نيكسم) .بجلا

 دارملاو [(نيكسم) .ىوتفلا هيلعو حيحصلا وهو «مكلاب هّسم هركيو «ةطيرخلاك لصفنملا دلحلا وهإ :فالغب الإ
 سملا زوجي ال اذكو ءهسم زوجي الف زرشملا فالغ امأو ءطرشب الإ فحصملا عيب يف لحدي ال يذلا فالغلا نم

 ظفحل نايبصلا ىلإ فحصملا عفدب سأب الو تريلا اهذخأ زوجيف ةعيرشلا بتك امأ «هل عبت هنأل ؛همكب

 ةضمضملا دعب برشو لكأو روبقلا ةرايزب ضئاحو بنحل سأب الو :"حتفلا" يف لاقو (صلحختسم) .نآرقلا

 .هركيف اهلبق امأو «ديلا لسغو



 للختملا رهطلا 3 ةراهطلا باتك

 لستغت تح ال هلقألو ةرثكأل مّرصتب لسع الب أطوتو «سافنلاو ةبانجلا امهعنمو
 ساو ةعارقلا ي

 .ةالص تقو وڌا اييلع يضم وأ

 [للختملا رهطلا]
 ك طا ن“ .ط م نس

 TTY رهطلا لقأو ءسافنو ضيح ةّدملا يف نيمدلا نيب للختملا رهطلاو
 نيمدلا نيب لضافلا سافنلا ةدم قا يأ سافنلا و ضيحلا ةدم يأ

 صتخم مكحلا كلذ نأ مهوتي الئل ؛"هسمو نآرقلا ةءارقو" :هلوق دعب سافنلا درفأ امتإ :سافنلاو ةبانحلا امهعنمو

 اسفنلا يف ةمودعم ةراهطلاو "رهاظلا الإ نآرقلا سمي ال" :لاق تع هنأ أ اكو الأ فانغم ق سافنلا نإف ءضيحلاب

 عةدعلا ءاضقنا :يهو «ضيحلاب صضتخت اهنم ةعبرأ امك شع انثا هيف ضيحلا نأ ملعا مث ءاهطو ةمرخ ليلدب

 كرت :يهو «سافنلاو ضيحلا اهيف كرتشي ةينامثو «ةعدبلاو ةنسلا قالط نيب لصفلاو E مكحلاو «ءاربتسالاو

 ةءارق ةمرحو «تيبلاب فاوطلا ةمرحو «دجسملا يف لوخدلا ةمرحو ءءاضق ىلإ موصلاو ءءاضق ىلإ ال ةالصلا
 (صلختسم) .امهعاطقنا دنع لسغلا بوح و :نماثلاو ءاهعامج ةمرحو «فحصملا سم ةمرحو «نآرقلا

 هللا لاق «عطقلا :مرصلا :هرصتب .ءاعدلا ةينب تناك نإ ءركذ وأ ءاعد ىلع ةلمتشملا تايآلا ةءارق الإ :سافنلاو

 لح نأل ؛رظن ةرابعلا يف 5 ,عاطقنالا :مرضتلاو اهرم نعطقيل 5 ء(11/:ملقلاو 0 نيحبصم اَهَنُمرصَيل# :.ماعت

 اهدعب ام نأل ؛ال وأ عطقنا ءاوس «ةرشعلا مامتب ءطولا لحي لب «عاطقنالا ىلع فقوتي ال ةرشعلا مامت دعب ءطولا

 (صلختسم) .عاطقنالا نع ولخي ام لق ةرشعلا مامت نإف «ةداعلا جرخم مالكلا ج رخأ نكل «ةضاحتسا

 يأ /ا7//.:ءارسألا) 4 ا ك لدل “سلا مقأ ا :ىلاعت هل وق يق اه E يعم ماللاف «مايأ ةرشع دعب يأ : د رثك هل

 .لسغ الب أطوت :يعفاشلاو رفز لاقو ؛هتيؤر دعب يأ «"هتيؤرل اوموص" ::ت02 هلوقو ءاهكولد دعب
 (نيكسم) .أطوت ال اقداع وهو ةرشعلا مامت لبق ضيحلا ةدم لقأ يضم دعب مدلا عطقنا يأ :لستغت ىتح

 يأ ءرهظلا تقو يضم نأ دبال ديعلا تقو ف ترهط ول :"ردلا" يف لاق اذهو :ةبوتكم يأ :ةالص تق ندا

 ريصت ةالص تقو اهيلغ ىضمب وأ «تقولا رخ يف و عطقنا نأب pr لاسفعالا راقت 3أ ساق اهيلع يضع

 رصت مل ةالصلا ذإ ؛لسغلا لبق اهئطو E تناك ول ةأرملا نأ ىلإ عانتإ هيقو خك قا انيق ةالصلا

 روك دملا تقولا يضع ءاسفنلاو ضئاحلا ةراهطب مكحلا نأ ىلإ ةراشإ م ءطولا صيصخن يفو ءاهتمذ يف اید

 مز ةقيقسال اكس مذ رخ يذلا نضيحلا يأ : رهظلاو, يفز الخ قآرقلا ةءارق يف امأخ طولا قدس ق وه اغا

 (حتف) .سافنلا وأ ضيحلا يف نوكي نأ نم معأ رهطلل نيفنتكملا :نيمدلا

 لصفي مل مايأ ةثالث نم لقأ ناك نإ ضيحلا يف نيمدلا نيب للخت اذإ رهطلا :دمحم دنعو ءامهدنع اقلطم : :سافنو ضيح

 ناك نإو «رابتعالاب لوأ ناكف «هعضوم يف مدلا نأل 0 مل وأ امهلثم وأ نيمدلا نم لقأ ناك ءاوس «لاح

 امهلثم وأ نيمدلا نم لقأ ناك نإف «مايأ ةثالث



 ةضاحتسالاو رهطلا ماكحأ ٤٥ ةراهطلا باعك

 ظ ١ رد ك

 .رارمتسالا نامز يف ةداعلا بصن دنع الإ هرثكأل دح الو ءاموي رشع ةسمح
 ةدعلا ءاضقنا لجأل

 رثكأ ىلع عدلا داز ولو ءايطوو ةالصو اموص عنمب ال مئ داد فاع ک ةضاحتسألا مدر

 000 aa دا ىلع داز امف سافنلاو نطيل

 ؛دمحم دنع ًاضيح كلذ نم ءيش سيلف عطقنا مث امد ًامويو مايأ ةينامث ارهطو اموي امد تأر ةأرما :ضيحلا ةروص -
 ارا اهون نينالثو ةينامثو امو و ةدالولا دعب تأر :سافنلا ةروصو ءامهل فالح نيمدلا بلغ رهطلا نأل

 (نيكسم «حتف) .لوألا مدلا اهسافن :فسوي يبأو دمحم دنعو «ةفينح يبأ دنع سافن نوعبرألاف امد است

 ديعس يبأ نع ةلاوط وبأ ىورو «ةماقإلا ةدمك راضف «موزللا ةدم هنألو ؛ةباحصلا عامجإب :انهوي رشع ةسم

 نيب ام لقأو «ةرشع هرثكأو ةثالث ضيحلا لقأ" :لاق هنأ ع هلوق هدج نع هيبأ نع دمحم نب رفعجو يردخلا

 (حتف) .هيف نعطلا نع ملاس مالك هيف :ئيعلا لاق نإو ثيدحلاو مدي عفا ظل کپ
 (ع«ط) .رهطلا ماد ام موقتو يلصت ذئنيحف «هريدقت نكمي الف ءرمعلا قرغتسي دقو نينس دتعي دق هنأل :دح الو
 ءاضقنال ةداعلا بصن ىلإ جيتحاو مدلا امي رمتسا اذإ يعي «"هرثكأل دح الو" :هلوق نم ءانثتسا :ةداعلا بصن
 لماش اذه نأ ملعاو ءردقم اهرهط :ءاملعلا ةماع دنعو «ءيشب اهرهط ردقي ال :ةمصع يبأ دنعف ءاهريغو ةدعلا

 ةأرما :ةيناثلاو ءرهظ هيقابو ءرهش لك نم ةرشعب اهضيح ردقيف «ةضاحتسم تغلب ةأرما :ىلوألا :لئاسم ثالثل

 ةلأسم :ةثلاثلاو :هبسحب اقدعو «لبق نم تأر ام اهرهطو اهضيحف مدلا ام رمتسا مث «ضيحلاو رهطلا يف ةداع اه
 اهرودو ءاهرخآو اًهوأ اهضيح مايأ تيسن دقو ءاهمد رمتسا اذإ ةداعلا بحاص يهو «ةريحتملا ىمستو ةللضملا

 ؛ةدابعلا تكر ت تقو يف ضيحلاب تنقيت ىم اهنأ :هلصاحو ءاهيأر رثكأ ىلع يضمتو ىرحتت اهإف «رهش لك يف
 تو تيطاح و ينو انيزسأب روف ا ا يا هين ویو كاف اوا لإ

 ها ا E lel ىرأ ةرشع يضقتف Pi, Haha ام

 ا لسسسو يدا او رشع دحأ رهشلا يف اهموص نم دسف ام رثكأ نأل ؛اموي نيرشعو
 دقيو «راهنلاب نوكي نأ زاوحل ءا ينا ن و نينثا :ليقو «نيرشعلا ىلع خياشملا ةماعف روك ذملا ددرتلا عم

 (اصخلم حتف) .ىوتفلا هيلعو «نيرهشب ةدعلا ءاضقنا قح يف اهرهط

 .رهشأ ةعبسب اهقدع يضقنتف ىوتفلا هيلعو «نيرهشب ةرورضلل اهرهط ردقيف «مدلا رارمتسا أ :رارهعسالا

 7/١[ :قئاقحلا زمر] .سافنلا رثكأ ىلع وأ ةرشع ىلع ديزت وأ مايأ ةثالث نع صقني يذلا وه :ةضاحتساالا مدو
 ءطولا مكحو «ٌةرابع ةالضلا مكح هب تبثف "ريضحلا ىلع مدلا رطق نإو يلصو يئضوت" :##ع هلوقل :ةالصو
 (ط) .رثكألا نم لقأ ةداع اهو «سافنلا مايأ رثكأو يأ :سافنلاو 55/١[ :قئاقحلا زمر] .ةلالد موصلاو



 ةضاحتسالاو رهطلا ماكحأ 45 ةراهطلا باتك

 هب نمو .ةضاختسملا ًاضوتتو «نوعبرأ ls ةرطع اهضيحف ةأدتبم ولو ةضاختسا
 ءايأ رهش لك نع ةأرملا كنا

 جک وأ «مئاد فار ول e ت*فنا وأ «نطبلا قالطتسا ل «لوبلا سلس

 ew EE الفنو اضرف هب نولصيو .ضرف لك تقول اقر ال
 عصقني الو نكسي ال

 دئازلاف اهو رشع یا تأرف «مايأ ةعبس رهش لك اقداع ناك اذإ ًالثم ءةداعلا تاذ قح يف اذه :ةضاحتسا

 دقارلاف فقر اهو رب ةرسعلا ترزق وتس وأ ضع وأ ةميرآ تناك 6إ قلتو عيضاحسا ةنيدلا ىلع

 موي نيثالثو ةنسمح انقذاع تناك اذإ سافتلا يف كللدكو»«شضيح لكلاف ةرشعلا نع رواحتي مل .كإو ةضاختسا

 35 ىق نير] ةا ةرعفلاق موي نیب راو ةنسع تاره مذاق

 اهضيحف ءاهأدتبا ضيحلا وأ ءضيحلا تأدتبا ىلا ةأرملا يأ ءلوعفم وأ لعاف مسا ءاهحتفو لادلا رسكب :ةأدتبم

 ةداعلا نأ ملعا مث r ءاسنب اهضيح ربتعي :لوق يفو «ةليلو موي اهضيح :لوق يف يعفاشلا لاقو «مايأ ةرشع

 ا ةثالث تأر اذإ امك «نيبل وتم نيقفتم نيرهطو نيهد ىرت نأ م الاف «ةيلعج و ةيلصأ :ناعون اضيأ ةأدتنملا ق

 :فسوي يبأ دنعف «نيفلتخم نيرهطو نيمد ىرت نأ :ةيناثلاو «مدلا اه رمتسا مث ءكلذك تأر مث ارهط رشع ةسمخو
 ءامهوق ىلع فلتخاو «ةرمي هدنع تبثت ةداعلا نأ ىلع نيبم لوقلا اذهو ةلوأ يئرملا وه اهرهطو اهضيح مايأ

 (ريغتب حتف) .نييئرملا لقأ :ليقو «يناثلا لوقك وه :ليقف
 [۳ ٦ :ىئاقلا مر] .ةضاحعما ساقلا قف نيعيرألا ىلعو ضيحلا قةرشتعلا ىلع دقارلاو ءاموي ةةقوغبوأ

 سلس وأ :نطب قالطتسا هب نم اذكو ؛اهيلغ بحاو ريغ ءاحتسسالا نأل ةعءوطولاب:ذيق :ةضاحعسملا اضوتتو

 لسغ ول لاج ناك نإ هنأ ىوتفلل راتخملاو ءال :ليقو ةالض لك دنع لسغي :ليق «بوثلا لسغ يف اوفلتخاو «لوب

 ريغ انو: بلا لمشيل ةرهظنلا ءوضولاب دارلاو اع ةلإو هلسغ كرتا ر مل ةالضلا نم غارفلا لبق سحتت ال
 (حتف) .هيمسق فرشأ هنأل ؛هب

 ةبلغل وأ هتناثم فعضل ؛هلوب رطاقت عطقني ال يذلا اهرسكبو «ج راخلا سفن ماللا حتفب سلسلا :لوبلا سلس

 ع هلوقل ؛ضرف لكل :يعفاشلا دنعو ءأضوتت :هلوقب قلعتم :ضرف لك تقول ۳۷/١[ :قئاقحلا زمر] .ةدوربلا

 دارملا وهو "ةالض لك تقول أضوتت" :ةضاحتسملل لع هلوق انلو «"ةالص لكل ينضوت" :شيبح بأ تنب ةمطافل

 هانلمحف «لمتحم يعفاشلا هاور امو ءمكحم هنأل ؛ىلوأ انيور ام ذخألا ناكف «تقولل راعتست ماللا نأل ؛لوألاب

 ( نييعم ا حتف) اا لفن ل اکل اض وتت :كلام دنعو «يكحملا ل

 اولصي نأ مهل سيل :يعفاشلا لاقو «لفاونلاو ضئارفلا نم اوؤاش ام ءوضولا كلذب نولصي يأ :خ! هب نولصيو

 ١١/١[ :قئاقحلا نييبت] .ضرفلل عبت هنأل ؛اوؤاش ام لفنلا نم اولصي نأ مهو ءادحاو اضرف الإ هب



 .هيف دجوي ثدحلا كلذو الإ شرف هنر مهي ضقت ااا A لاسبر

 هب يلتبا يذلا  ةالصلا نم نيرودعملا مكح يأ تفولا مهؤوضو يأ
 [سافنلا نايب |

 ءاعم هلوخدو تقولا جورخب :فسوي يآ دنعو ءلوحدلاب :رفز دنعو دمخ و ةفينح يبأ دنع يأ :طقف هج ورخ

 نألو ؛ةقيقح ءادألا ىلع ةراهطلا ميدقت نم دب الف ءاعرش ءادألا ماقم ميقأ تقولا نأ :دمحمو مامإلا بهذم هحو

 ةروصقم ةجاحلا 3 : فس وي يبألو «ةراهطلا مب انب الإ كلذ نكمي الو ؛ءادألاب هلك تقولا لاغشإ زاجأ عراشلا

 ةجاح الو «ءادألا ىلإ ةجاحلل يفانملا عم ةراهطلا رابتعا نأ :رفزلو «هدعب الو تقولا لبق ربتعت الف «تقولا ىلع
 ؛زاحج هيلإ نالطبلا ةفاضإف «تقولا جورخ دنع قباسلا ثدحلا روهظ جورخلا نم نالطبلاب دارملاو «تقولا لبق
 .ةقيقح ضاقتنالا يف جورخلل ريثأت ال هنأل

 ؛هيبحاصو مامإلا يأ «ةثالثلا انئاملع دنع سمشلا عولطب لطبي رجفلا تقو ًاضوت نميف رهظت فالخلا ةدئافو

 ؛لطبي ال اذهلف ؛دجوي ملو تقولا لوخد هدنع نالطبلا ببس نأل نعي «رفزل افالخ اهعولطب تقولا جرح هنأل
 هنإف «ةبوتكم ةالص تقو جورح مدعل ؛امهدنع رهظلا يلصي ىحض ةالص وأ ديعل ولو لاوزلا لبق أضوت ولو
 مث ؛هالصو هتقو يف رهظلل أاضوت ولو «تقولا لوخد دوحجول ؛رفزو فسوي يبأل افالخ ءحصألا ىلع تقولاب دارما
 «تقولا لوخد دوحجولف رفزو فسوي يبأ دنع امأ ءلكلا دنع رصعلا هب يلصي ال رصعلل رهظلا تقو يف أضوت

 ءامي اهؤادأ هل زاج رهظلا داسف رهظ ول نح رهظلل تعقو ةراهط هذه نأل ؛حصألا ىلع دمحمو مامإلا دنع اذكو

 رهظلا تقو يف رصعلل هءوضو نأل ؛رصعلا هب يلصي نأ هل :ةياور فو ءرهظلا تقو جورخ دعب ىقبت الف
 (ريغت عم نيكسم «حتف) .لاوزلا لبق رهظلل هئوضوك
 هيف ىلصيو أضوتي انامز ةالصلا تقو يف دج ال يعي ءرذعلا توبن طرش اذهو ؛تقولا كلذ يف يأ ] :هيف دج وي

 ةالص لبق تقولا لالخ يف رذعلا أرط اذإو [(ط) .هنع لماك تقو ولح رذعلا عاطقنا طرشو «ثدحلا نع ايلاح

 عاطقنالا مادو عطقناو ناثلا تقولا لحد اذإف «تقولا ج ورح لبق یلص ع ءطقني ١ اذإف «تقولا رحأ ىلإ رظتني هضرف

 ةالص ىلص حيحص هنأ نيبت الماك اتقو رذعلا عاطقنا ماودب نأل ؛ةالصلا داعأو ًاضوت ىرحأ ةالص تقو ىلإ

 .ةالصلا تزاج تقولا جرخ يح ةيناثلا ةالصلا تقو عطقني مل نإو «نيروذعملا

 لیسی ماق ولو لیسی ال سلح ول ثيحب ناك ول هنأب تعي ءايمؤم هتالصب ولو نكمأ ام هليلقت وأ هرذع در بجي :ةمنت
 يف عطقنا نإو «ةدملا يف اهنع كفني ال ضيحلاب اهفاصتا نأل ؛ضئاحلا فالخب رذع اذ ىقيي ال هدربو ءابوجو سلجي

 (رحبلاو رردلا يف اذك) .تاقوألا ضعب
 نعي سفنلا نم وهو ءءاسفن يهف تدلو اذإ :اهحتفو نونلا مضب "ةأرملا تسفن" نم رسكلاب :ةغل :سافنلاو

 (نيكسم) .ضيحلاك ردصملاب ةيمست "دلولا بقعي مد" :اعرشو «مدلا



 سافنلا نايب 4۸ ةراهطلا باتك

 «هلقأل دح الو دلو هقلخ ضعب رهظ نإ طقسلاو «ةضاحتسا لماحلا مدو «دلولا
ALE e 

 .لوألا نم نيمءوتلا ساغنو «ةضاحتسا دئازلاو ءاموي ںوعبرا هرثكأو

 ظ نيعبرألا ىلع

 اندنع :لماحلا مدو (ط) .بهذملا وهو «لضغلا اهيلع بحي امد رت م نإو ؛اوضع اوضع اعطقنم ولو هرثكأ وأ :دلولا

 ةداعلا تقو محرلا نم جراح مد هنأ :هل ءاقافتا ةضاحتساف الإو ضيح وهف اهتداغ مايأ يف هتأر اذإ :يعفاشلا دنعو

 ا لعجف "ةضيخت ناربتسي يح ىلابحخلا الو نهلمح :عضي يح ىلابحلا أطوت ال" :ةتقع هلوق ال و نوكيف

 (حتف) .ضيحلا عم لمحلا عامتجا ىلع لدف «محرلا ةءارب نع افّرعم ضيحلا
 جراخلاف محرلا مف سني لبحلاب :انلق ؛سافنلاب ارابتعا ضيح :يعفاشلا لاقو «ةذالولا لاح يف ولو :ةضاحتسا

 (نيكسم) .اتيم همأ نطب نم طقسي يذلا وه «ثالثلا تاكرحلاب :طقسلاو (ع) .جرفلا نم نوكي
 اموي نيعبرأ نوكي هنأ ههجوو ءاموي نيرشعو ةئام يف الإ نيبتسي ال اذهو خاو لعرلاو ديلاك :هقلخ ضعب
 (عئادب) .ةغضم قون نيعبرأ و «ةقلع ا نيعبرأ و «ةفطن

 كلذ نم ءيش رهظي مل نإف «هب ةّدعلا يضقنتو «هل دلو مأ ةمألا ريصتو ءءاسفن هب ريصت يح ءاعرش ةأرملا هذه :ٌدلو

 ["ا//١ :قئاقحلا زمر] .ةضاحتسا وهف الإو ءاضيح لعج مات رهط همدقت نأب اضيح هلعج نكمأ نإ نکلو «سافن الف

 ۴۸5 ىا و اهو قس كلام لاقو اهو ةر : يعفاشلا لاق :اموي نوعبرأ

 امك نامءوت امه" :لاقي ءدحاو نطب ف رحآ هعم ناك اذإ دلولا مسا - یادی ےک اک مءوتلا :نيمع وتلا سافن

 نيب ناك و دالوأ ةثالث ناك ولو «ةمءوت :ىثنألل لاقيو ءأطح "جوز امهو موت امه" :مهوقو : ناخ وز انه" :لاقي

 نم سافنلا ءادتباو او 75 لعجي هنأ حصألاف لقأ ناثلاو لوألا نيبو هرهشأ ةتس نم رثكأ تلائلاو لوألا

 نم اهمد ن وكي الف هب لماح اا :مه ءاضيأ يعفاشلا لاق هبو ريخألا نم :رفزو دمحم دنعو ءاندنع لوألا

 «كلذك وهو «ةدالولا بقع جراخلا مدلا وه سافنلا نأ :انلو ءريخألا عضوب الإ ةدعلا يضقنت ال اذهو ءمحرلا

 (حتف) .عيمجلا لوانتيلف ءاهيلإ فاضم لمح عضوب قلعتم ةدعلا ءاضقناو «دحاولا دلولا بقع جراخلا مدلاك راصف



 ساجنألا باب : ٤۹ ةراهطلا باتك

 ساجنألا باب

 فخلاو ءنهدلا ال ءدرولا ءامو ءلخلاك زيزم عئامبو «ءاملاب بوفلاو ندبلا رهطي
 ةساحنلا نم امه معو

 22010111110236 a .مرج يذ سجن كلدلاب

 ىوقأ اهنأل ؛ةيمكحلا مّدقو ءاهتلازإو ةيقيقحلا يف عرش اهريهطتو ةيمكحلا ةساجنلا نم غرف امل :ساجنألا باب

 :ةيقيقحلا فالخب ًافلخ وأ ًالصأ امإ ءاّم رذعب اهتلازإ بوحو طقسي الو ءاقافتا ةالصلا زاوج عنمب اهليلق نوكل

 مميتيل ؛ثدحلل ال ةساجنلل هفرص بجو امنإف ءطقف اهدحأ يفكي ام دجو اذإ ثدحم وهو ةساحن هب نم امأو

 ةساجنلاو «ةساجنلا لحم عطقب اهقدصل معأ اهنأل ؛ريهطتلا نود ةلازإلاب هريبعتو .نيتراهطلل ًاليصحت نوكيف هدعب

 «ةنس :كلام لاقو «عناملا ردقلا تغلب نإ ضرف ناكملاو ندبلاو بوثلا نع اهتلازإو «ةرذقتسم نيع ًاعرش

 ول ىح «دشأ وه ام باكترا ريغ نم نكمأ اذإ امي طورشم اهتلازإ ضارتفاو ءاهتلازإ ضارتفا دحاج رفكي الف
 (حتف) .دشأ هتروع فشك نأل ؛اهعم ىلصي سانلل هتروع ءادبإب الإ اهتلازإ نم نكمتي مل

 ىلع قلطي يذلا ثدحلاو «يقيقحلا ىلع قلطي يذلا ثبخلا نم ّمعأ وهو «ميحلا حتفب سجن عمج يه :ساجنألا
 ۳۸/١[ :قئاقحلا زمر| .امهيلك يمكحلاو يقيقحلا ىلع قلطي سجنلا نعي «يمكحلا

 سجنت اذإو .لوكأملا يح سجنت ءيش لك معيل ؛ىلوأ ناكل "سجنتمل"ب رّبع ول :بوثلاو ندبلا رهطي

 يردي الو ةساحن هبوث ىلع ىأر ولو «راتخملا يف هتراهطب مكحي رحت ريغ نم ًافرط هنم لسغ ءهيسنف بوقلا فرط
 عيمجلا لسغيلف سجنلا فرط يف كش نمو «اهيف وه ىلا ةالصلا الإ ديعي ال هنأ مامإلا دنع راتخملاف «هتباصأ م

 (نيعملا حتف) .ضعبلا نم ىلوأب ضعبلا سيلو «ًانيقي الو ًانظ ال مولعم ريغ ةساجنلا عضوم نأل ؛اطايتحا
 التفت ولو 4(2/.:ناقرفلا) ار وهط ٌءاَم ِءاَّمَّسلا َنِم اترا :ىلاعت هلوقل ؛قلطملا يأ :ءاملاب

 ول اذه ىلعف «هسفن يف هتراهط عرف هريغل هريهطت ذإ ؛هتراهط طرتشتو «ل |اس يآ خاف نم لئاسلا عئاملا :عئاعو

 عبصإ رهطيف «قيرلا نح درولا ءامو' :هلوقو «راتخملا وهو ظيلغتلا فصو لوزي ال لكؤي ام كوي ةظلعملا لسغ

 ريغب زوجي ال :يعفاشلاو رفزو دمحم لاقو رصعنا رصع اذإ امم امهوحنو :درولا ءامو (حتف) .اثالث سحلب يدثو

 (نيكسم) .ءاملا ريغب ندبلا يف زوجي ال :فسوي يبأ نعو «ندبلاو بوثلا نيب قرف الو ءءاملا
 لسعلاو سبدلا اذكو [(نيكسم) .نبللاو نهدلا لثم ال «لخلا لثم عئاملا يأ ءلخلا ىلع فطع] :نهدلا ال

 .ةغلابملا هجو ىلع «ضرألا ىلع :كلدلاب .ةليزم ريغ ءايشألا هذه نأل ؛حيحصلا وهو «نمسلاو جريشلاو
 هيلعو «فسوي يبأ دنع ًاسباي وأ ًابطر ناك ءاوس «مرج يذ سجن ةباصإب كلدلاب ّفخلا رهطي يأ :هرج يذ سجنب

 ىأر نإف «هيلعن بلقيلف دجسملا لدي نأ دارأ نمف" :#تِفع هلوقل ؛هلاوز قشي نأ الإ «رثألا ءاقب مدع طرشب ىوتفلا

 - «بطرلاو سبايلا معف قلطأ ةع يلا نأ :لالدتسالا هجو «"روهط امه ضرألا نإف «ضرألاب امهحسميلف ىذأ امم



 ساجنألا باب 2 ةراهطلا باتك
 داك ل

 سیلاب ضرألاو ياب فيسلا وکو «لسغي الإو ,كرفلاب سباي نو «لسغي الإو

 ءاهمرج نود اهتبوطر هتباصأ ول امك راصف «لعنلاو فخلا يف لخادتت هتبوطر نأل ؛امهيف زوجي ال :دمحم لاقو =

 هبذتجو «ليلق كلذو ءاهتبوطر هلخادتي امنإو «ةساجنلا مرج ءازحأ هلحادتي ال بلص فخلا نألو ؛انيور ام :هلو

 (حتف) ٠ ا 816 ا و ءوفعم كلذو ءليلق الإ حسملا دعب ىقبي الف فح اذإ مرجلا

 ءال وأ ءيشب اطولخم اسباي وأ ابطر ناك ءاوس اقلطم [لوبلاك مرج اذ سحنلا نكي. م :نإو يأ ] :لسغي الإو

 (ط) .كلدلاب رهطي فجو لمر وأ بارت هب قزل اذإ هنأ نيخيشلا نعو
 ىلع ناك ءاوس ًاقلطم [(حتفإ .رثألا ءاقب رضي الو تّتفتي نيح .ديلاب طحلا وه .كرفلاب رهطي يأ ] :كرفلاب

 نسق اا ناك نإ رع دكهم لم ىا فلس قاق اوس اقيقر وأ اظيلغ ناك ءاوسو كبل ىلع وأ بوقلا

 وهو «لوألا حيحصلاو «لسغلاب الإ رهطي ال ندبلا باصأ اذإ :ةفينح يبأ دنعو ءلبسقلاب الإو «كرفلاب رهطي

 (ط) .ًابطر ناك نأب ًاسباي يملا نكي مل نإو يأ :الإو (حتف) .ةفينح يبأ د نيتياورلا ىدحإ
 لاقو [۳۹/۱ :قئاقحلا زمر] ."اسباي ناك نإ هيكرفاو ءأبطر ناك نإ هيلسغاف" :كتلَع هلوقل :ئيعلا لاق :لسغي

 وه امنإ' :لكلع هلوقل ؛رهاط ن يملا :يعفاشلا لاقو «ئيملا ركذو "ةسمخ نم بوثلا لسغي امنإ" :## هلوقل :ىعليزلا

 ءانيور ام :انلو «نيطلاك راصف «رشبلا قلح أدبم هنألو ؛" ةرحذإب وأ ةقرخمب هحسمت نأ كيفكي امنإو طاخملاك

 اليلق ناك هنأ ىلع لومحم "لإ كيفكي امنإ" :الكلع هلوقو ءمكحلا يف ال ةعاشبلاو رظنملا يف وه امنإ طاخملاب ههيبشتو

 رهو اسكن اک دق ءيشلا نإف «ةلاحتسالاب رهطي مث ءسجنلا نم رشبلا نوكي نأ زوجيو «هلسغ نم نكمتيل وأ

 (سنق) ..نيسحن اتاك نإو رشبلا اسهنم قلخي هنأ يف ةغضملاو ةقلعلاب ا عدلا نم دلوتم هنإف «نيللاك رهاطلا هنم
 ءادض هيلع ناك اذإ:ديدحلا جرختف «نيكسلاو ةآرملاك هل دقاثم ال ليقص لك تقيسلا وحنب دارأ :فيسلا وغو
 رهطي ا ناب اوحيرض يق هيفو «ذفانلا دوحول ليقصلا بوثلا جرخو ءلسغلاب الإ رهطي ال هنإف ءاشوشنم و

 مظعلاو ةحباحج : زلاو رفظلاو ةضفل ! و تهذلا حئافص تاسلا 3. لخديو ق رحت تداثب ةماجسلسا 3:2 حسملاب

 نشف وأ هظاوفلاب وأ نقرألا ىلغإ عا (حتف) .كلذ شا اسو يطارخلا بشخلاو نئييصلاو سونبالاو

 نيكسلاو فيسلا :"طيحملا" يف [(ط) .حيحصلا يف لوبلاو ةرذعلاو سبايلاو بطرلا نيب قرف الو ءاهوحنو ةشمقألا

 كللذكفإا ةبطرب تناك تاقا ءةرذغ < نإو «لسغلاب الإ رهطي ال هنأ "لصألا" يف ركذ مد وأ لوب هباصأ اذإ

 (نيكسم) .لسغلاب الإ رهطي ال :دمحم دنعو ءامهدنع كاب ترهط ةسباي تناك نإو «باوجلا

 هج واس ارا أ اهب لاول هاكر فقط ةفكاق. نص يورك دعا ةر الا سيب ی ھا

 يف اتباث ناك ام ةراهط اذكو "رثألا باهذ" :هلوقو .حيرلاو سلا قي يرق ااه سلا: سلا

 شورفملا رجالا اذكو «راتخملا وهو اهيلع امئاق ماد ام شقا n راجشألاو ناطيحلاك ءضرألا

 رهطت الف تسحنت نيع األ ؛سايقلا وهو ءاملاب الإ ءايشألا هذه رهطت ال :يعفاشلا لاقو «لقنلل عوضوملا ال
 (نيعملا حتف) .اه8 ةشئاع رثأب كرت هنكل «بوثلاك فافجلاب



 ةساجنلا نم يفع ام نايب ٠ ها ظ ةراهطلا باتك

 مميتلل ال ةالصلل رثألا باهذو

 [ةساجنلا نم ىفع ام نايب]

 ةعئانسدلا عرخو رمخلاو مقلاك «ظلغم سجل نم كلا ضرفك مهردلا دق ىفعو

 ربخب تبث ام ىدأتي الف «باتكلا صنب مميتلا ةحصل طرش ضرألا ةراهط نأل ؛لوألا رهاظلاو «هب مميتلا زوجي

 لاخلا يف ضرألا ريهطت ديرأ ولو «حصألا ىلع زاج بارتلا كلذب مميتف رانلاب ضرألا تقرتحا :اولاقو ءدحاولا

 رثآ ةساحنلل ىقيي ال ثيحب ةرثكب ءام اهيلع أ بص ولو ؛ةرهاظ ةقرخج ةرم لك ففخحتو اثالث رهاظلا ءاملا اهيلَع بصي

 سو تاو فعل دو ياو لععاو ا فليس ا «ترهط

 (حتف) .يشلا كو ةاك ذلاب و کاخ راص ادا قلا چ واو و و باا ( فس وي ۴

 مهردلا ربتعي تادماجلا فو «عئاملا ق :فكلا ضرعك (ط) .صنلا يف :بيطلا ديعصلا طارتشال ؛هلجأل يأ :مميتلل هل

 ةساحنلا ليلق :يعفاشلاو رفز لاقو (عءاجتتسالا عضوم نم اذحخأ مهردلاب ردقو ءاطاريق كورشع وهو :يلاقثملا

 نک .فكلا رادقم وهف هنم يقب امف طسبت مث ديلاب ءاملا فرغي نأ فكلا ضرع ةفرعم قيرطو اه رک

 مامإلا نيب هيف فالتخالل ؛ليثمتلا درجمت ايفتكم ةففخملاو ةظلغملا ةساجنلا فيرعت نع فنصملا لدع :ظلغم سجن

 هضراعي م نب هتساخب كسب ام مامإلا دنغ ةظلغملا نأ :هنأيب ؛«ضقنلا نم نيفيرعتلا نم لك ةمالس مدعلو «ةيبحاصو

 اس ۾ (رامخلتا ف نيصنلا ضراعتل ب و ةا اسكت رامحلا رؤس ن وكي نأ هاضقتم ۾ هقالازع ةففخملاو ءرخخأ صن

 اه ةظلغملا :نيجتاصلا دنع و ءامضيا ةدنع رهاط هنأ عم "رودقلا اوؤفكأ" ا هلوقو "الام نیش نم لک “٠ هلوق

 ةظلغم تناك ثيح يملا ةساحب امهيلع دريو «هفالخب ةففخملاو ءاهيلع اقفتم هتساحب نوكي يعي «غاسم هيف داهتجالل سيل

 .هتراهطب لوقي يعفاشلا نإف ءءاملعلا نيب اميف فالتخالا توبثل ؛امهدنع فيفختلا يضتقي سايقلا ناك و عامه بوح نج

 لوزهملا محللا يف يقابلا امأ «حوفسملا يأ [(حتف) .هريغ قح يف ال «هقح يف ديهشلا مد الإ حوفسملا] :مدلاك

 كمسلاو ثيغاربلاو قبلا مد سيلو .سجنب سيلف راتخملا يف اثدح نكي مل e و ر قورعلاو

 ثيدحلل حضنلاو شرلاب ريغصلا لوب يف ىفتكا ثيح يعفاشلا مامالل افالح ءامهنيب لسغلاب اهتلازإ بوجو

 : اموت يذلا 2 دلع هل وق هيلع لديو «لسخلا كل دارملاف شرلاو حضتنلا نم ةيش درو امو «تامومعلا الو «دراولا

 ةظلغم ةساجنب سحب فنصملا اهركذ ىلا ءايشألا هذهو ءاذه اذكف ءلسخلا الإ ئزجي ال ذإ ؛!"كحرف حضناو'

 نع لتس هنأ رمع نع يور امل ؛اهنم مهردلا ردق يفعو «كلام فالح امهيف نإف ؛ىثخلاو ثورلا الإ لكلا دنع

 لاقو اناا فك ضرعك هرفظو ةالاضلا زاوج عنمم ال اده يرفظ لثم ناک لا :لاقف «بوتثلا ف ةساجنلا ليلق

 (صلختسم (حتف) . لصفي م ريهطتلل بحب وم ا نهنلا نأ ءا وس اهريثك ۾ ةساجنلا ليلق :يعفاشلاو رفز



 كو

 ام لوبك ففخم نم بوغثلا عبر نود امو .ىثخلاو ثول .همح لك ؤي ال ام لوبو

 حصألا 2 لماكلا

 :رامحلاو لغبلا باعلو ةكلجَصلا مقو م اكو اولا شعرو «سرفلاو «همح لک ۇي

 امفاعل يمع يا

 ام قيقدلا لكأ زاج ةطنحلا يف نحط اذإ ةرافلا ءرخو رهاط هنإف «هءرحو شافخلا لوب الإ :لكؤي ال ام لوبو
 يأ [(ع«ط) .رفاح يذ ةرذع وهو «هريغ وأ لوكأم ثور ناك ءاوس] :ثورلاو (حتف) .هيف ءرخلا رثأ رهظي م

 كينان د دنياك متلو بألا رعب ف عاش هما بنوا يق لاكش تاو ناك نإو ءاقلطم

 نيب قرفو «ةفيفح :اهدنعو ةفينح ۳ دنع يأ "ىثخلاو' :هلوق .هديعي مث هلكأ دعب هفوج نم فلظلا تاوذ
 "ةريخللا" قاركذاو «هلوبك ةفيفخ لك ؤي ام ثورو .هلوبك ةظيلغ لك ؤي ال اه ثور :لاقو عرفز دریغ ۾ لوك املا

 اريثك ناك نإو عنمب ال ثورلا نأ :دمخحم نعو «نيتياور هل نأكف ءرفز دنع ةرهاط اهلك تاورألا نأ :اهريغو

 نأ عم اشحاف ًاريثك ناك نإو ةالصلا زاوج عنمي ال اراخي نيط :دمحم ةياور سايق ىلع انخياشم لاقو ءاشحاف

 رعب اذك و ةفيفح ىثحلاو ثورلا ةساحب امهدنعو «فلظ يذ ةرذع يهو «ةثلثلا نوكسو ةمجعملا ءاخلا رسكب :ىثخاو

 يذلا و عبر : :ليقو ءرزبلا# ةؤلصلا هيف نوح بول ندا عبر يأ :بوثلا عبر كود اهو (عيط) .منغلاو لب اللا

 نکس .NF ريش ۾ الوط ريش يأ ع ربَش يف ربش هنأ : بس وي يبأ نعو ,حصألا وشو ؛ صيرخدلاو ليذلاك هباضأ

 .منغلاو لبإلا رعب .اذكو «ةفيفح ىثخلاو ثورلا ةساحب امهدنعو :بوثلا عبر

 :22ع هلوق نإف «هتمرحو هلح يف نيصنلا ضراعتلف ةفينح يبأ دنع امأ ,ففخم هنإف :خإ لكؤي ام لوبك

 لون اذكو «فالتخا ااف فس وي : يأ دنع امأو 4 "اهلا وبأ انشا :نيين رعلل هلوق صضراعي "”لويلا نس اوه رتتسإ"

 * هل ,ةظلغم دمحم دنعو ۾ امه دنعف لك وي ال ريط ءرح امأو «كرشلل هركيو قدح ل زکام هس آل ؛ سرفغلا

 «ردعتم هنع يماحتلاو ءا وا نم قررت 51 :امش و سالا اهتطلاخم مدعل ؛اهيف ةرورض الو اا ليلا اف

 لک ۈپ ريط ء رخ اما و (ةرهاط اهلك :دمحم دنع و «يزابلاو رقصلاک :لک ۇي ل (صلختسم) .ةرورضلا قشفحتف

 .زوإلاو طبلاو جاجدلا الإ اقافتا رهاطف همحل

 ؛ةفيفح ةساجنب سجن هنأ :فسوي يبأ نعو ؛كمسلا مد يفعو "مهردلا ردق" :هلوق ىلع فطع :كمسلا مدو
 كسي ال يوفدلا نذل ؛ةياورلا رهاظ يف رهاط وه لب ايس نوكي الف ةقيقح مدب سبيل هنأ :امنهو «مدلا ةروص دوج وَ

 هنأ مدلا ةيصاخت نمو خلاب ضيبت اذكو (حوفسملا مدلا ةقارإل تعرش هاك ذلا نأ عم ةاكذ الب لحي هنألو عاملا يف

 (ضلحختسم «ئيع) .سجنتلا ىضتقي كلذ نأل ؛هل هجو ال "مهردلا ردق" ىلع هفطع اذه ىلعو .سمشلاب دوست

 ثدحلا وهو «ةيمكحلا ةساجنلا هب رهطي ال اټک رهاظلا هب سجنتي ااف هيف ك وکشم هنا :لغبلا باعلو

 [غ./١ :قئاقحلا | .ففنع سج :فضووي 7 دنعو المش دنع رهاط امهاعل نأ اک اضيأ اذه و «ةبانجلا و



 _ساجيلا ريهطت قيرط هة ةا قا

 هريغو «هلاوز قشي ام الإ هنيع لاوزب رهطي ۳ .ربإلا تا حض لوبو
 نلرم يق ةرثأو

 ةربه لسغي ا لاقو

 بحي ال ىح ربإلا سوؤر لثم اقلطم لوبلا نم هريغو فخلا ىلع حضتنت يلا ءازجألا يفع ٍنعي] :حضتنا لوبو
 عاطتسي ال هنأل ؛هنع وفعم يأ [(نيكسم) .ءاوس ربإلا نم رخآلا بناجلاو سأرلاو ءاهعم ةالصلا زوحتو اهلسغ

 اذإ :فسوي يبأ نعو ؛كلذ نم عسوأ هللا وفع وجرن انإ :لاقف «كلذ نع سابع نبا لثس دقو «هنع عانتمالا
 م رثكأ ناكل عمج ول لاخي وهو هعم ىلص يح لسغي مل نإو ؛هلسغ نم دب ال هرثأ یری ءيش لوبلا نم حضتنا

 هلف «ءاملا سجني ال :ليق نإ :انخياشم ضعب لاق ل ايلقلا ءاملا يف عقو ول بوثلا اذه نإ مث .ةالصلا داعأ مهردلا ردق

 وهو ايطيأ چو داق سحب : لي إو ءاعيمج داما نع طقس بوقلا , نع طقس امل ةساجتلا هذه رابتعا نأل ؛هحججو

 (صلختسم) .سجنتيف ءاملا يف جرح الو جرحلا عفدل ناك امنإ ةساجنلا رابتعا طوقس نأل ؛حصألا

 هتراهطو «فافحلا دعب هنيع ىري ام :ةيئرملاف «ةيئرم ريغو ةيئرم :نيبرض ىلع ةساجنلا نأ نعي ب :يئرملا سجنلاو

 نأل ؛اهاوز قشي ام اهرئأ نم ىقبي نأ الإ ءاهاوزب لوزتق «نيعلا راتب لغات سالا نأل ؛اهنيع لاوزب

 جارختسالل هنم دب ال راركتلا نآل ؛اؤأ4 اش نأ اقراهطف ةيئرم نيع ا تسيل يلا ةساجنلاو «ع وفدم جرحا

 ال مث ؛ىلوأ ةققحتملا ىفف «ةموهوملا ةساجنلا يف تارم ثالث لسغلاب رمأ الكلع هنإف ؛ظقيتسملا ثيدح ف درو امك

 ءا ف ترضعو ادات تلسغاذإ :دمحم نعو «جرختسملا وه رصعلا نإف «ةياورلا رهاظ يف ةرم لك يق رصعلا نم

 ءاملا ريغ ءيش ىلإ هتلازإ يف جاتحي نأب هلاوز قشي يذلا رثألا يأ :هلاوز قشي ام الإ (صلختسم) .رهطت ةثلاثلا

 طو ار فاك ةو ع س هناك ءناطقألاو نونايصلاك

 (نيكسم) .هتوق صخش لك يف ربتعيو «ءيش هنم ليسي ال هدعب رصع ول ىح «ةثلاثلا ةرملا يف غلابيو :ةرم لك
 :قرط ىلع اهنم لك ريهطتو ءاهوحنو ديدحو بشحو فزح :ماسقأ ةثالث ٍناوألا نأ ملعا :فافجلا ثيلثتبو

 هئازجأ يف ةساجنلا تلحدو ًاديدح ناك وأ رجح وأ فرح نم ءانإلا ناك نإف ءلسغو حسمو تحنو قرح

 م ناك نإو «لسغي امبدق ناك نإو «تحنی ادیدج ناكو بشح نم ناک نإو «لسغی اقيتع ناك نإو ءقرحي
 ا أ نيواقتلا ةع قار لسفي اتفقا ناو ؛حسمب اليقص ناكو ؛جاجز | ا ق و

 يف ىلاوتلا ماقف ءرذعتم رصعلا نأ لاک وا سسالاو ادا هاما هيلغ رف ةنطرلا يف و كرفت ريصحلا ىلع ةسباي

 نأب ةرم لك يف ففجيو ء«رصعني ال ءيش يف تارم ثالث لسغي يأ "رصعني ال اميف" :هلوقو ءرصعلا ماقم لسغلا
 لاقو «فاقحلا يو رهاطلا ءاملاب هوم سجن ءاعب نيكس هوم ولو «سبيلا هل طرتشي الو «رطاقتلا عطقني

 کتو هلق زا سید حرم حس رهن وطوصتسالا:عيشر .ةراهطلا ىلع رسوا ريظي ال دمخ
 نع غارفلا بلط ااا جتا و 8 مچ نجف ةارتلا نب لابو دلاس غ ادام

 ی

2 

 (حتف) .ءاجنتسا drt ريغ نم جرخي ام ,ê یمسیي ناال نطل نم جرح نإو



 سلا سش 2 ةراهطلا باتك
 «جرحخملا سجنلا زواج نإ بجو «بحا ءاملاب هلسغو .ددع هيف نس امو يها رڪ 5 ٤ دك ف تا ۴

 .ردعب e نیو ماعطو ثورو مظعب ال .ءاجنتسالا عضوم ءارو عناملا ردملا ربتعي ه

 هنع يهنلل فارسإ هال

 نم هيف دب ال هنإ :يعفاشلا لاق امك «ددعلا سفن اللا ةقسلا هذه ةساقإ ل موزللا وه ىقنملا :ددع هيف نس امو

 داوعأ ةثالث وأ راجحأ ةثالثب جنتسيلف هتحاح مكدحأ ىتأ اذإ" :#ت3ع هلوقل ؛فرحأ ةئالث هل رجح وأ راجحأ ةثالث

 صيصنتلاو « ج رح الف ال نمو ؛نسحأ دقف لعف نم «رتويلف رمجتسا نم" :#ع هلوق انلو .'تابشحخ ثالث وأ

 ضرف يعفاشلا دنع ددعلاو ءاقيفوتو اعمج بابحتسالل هيف رمألا نأ ىلع لوس سفآلا تيدا قفا قافلا ركذ نع

 :ةروغ ےفشک اب دكا كإ ةءاملاب ءاهسسالا عضوم يأ :هللسغو (هريغو حتف) .هتالص روک ال هک رت ول وح

 ؛[طا :نيكسم).اننامز يف ةنس لبسغلا :ليقو «فشكلاب اقساق نوكيو ًاقلطم فشكلا مرح الإ «لضفأز] :بحأ

 «بدأ وهو عاملا م راججألا نرس اوناك موق يف لزن (۸١٠:ةبوتلار ها وُرهْطَتَي نا َنوُبِحُي لار هيفاط :ىلاعت هلوق 5 نأ

 زواجت اذإ ءاملاب لسغلا بجي يأ :خإ بجيو .رهط دق هنأ هبلق يف عقت نأ ىلإ ءاملاب لسغيف ءاننامز يق ةنس :ليقو

 «سايقلا فالخ ىلع ءاجنتسالا عضوم يف هب يفتكا هنأ الإ :ةساجنلل ليزم ريغ رجحلاب حسملا نأل ؛اهحرخم ةساجنلا

 اذك و «ةبانحلا لجأل دعقملا لسغ بوجول ؛ءاملاب ءاجنتسالا ب اسقا زواجي مل ول اذكو «هریغ هيلع ساقي الف

 اذه مض ول ثيحب لقأ تناك ول ةساجنلا نأل ؛هب دّيق :ءاجنتسالا عضوم (صلختسم «حتف) .ءاسفنلاو ضئاحلا

 (نيكسم) .هلسغ ضرفي :دمحم دنعو ءامهدنع ءاجنتسالا هيفكي مهردلا ردق نم رثكأ ريصي ءاجنتسالا عضوم ىلإ

 دايس الا مدجاامأ [(نيكسم)' ,نيملا .دارهنآل مظعي ىعبصسي ال يعي "رجح وجنب" هدلوق ىلع ىطع] :مظعب ال
 ا نع كتمأ هنإ هللا لوسرر اي ' :اولاق مهتليل نبأ , نم ةعامج هانأ امل ةتلع يبل نآلف ؛ثورلاو مظعلاب

 ز اهإف ماظعلاب الو «ءثورلاب اوجنتست ال" :كلع لاقف ماك اهيف انل لعج ىلاعت هللا ناف ؛ةممحلاو ثورلاو

 9 اهرابدتسا اذك و طئاغلاو لوبلا يف ةلبقلا لابقتسا هركيو .مهباودل فلع ثورلاو «مه ماظعلا نإ يعي "يكناوخإ

 يق طئاغلاو لوبلا هركيو ."اهوربدتست الو اهولبقتست الو «هللا ةلبق اومظعف طئاغلا متيتأ اذإ" :##ع هلوقل ؛ناينبلا يف
 نإف ءرذعب الإ امئاق لوبلاو ءامهيلع ملكتلاو رمثم رجش تحتو «قيرطلاو هيف نوحيرستي موق لظ يأ «لظلاو ءاملا

 «برعلا ةداع ىلع بلصلا عجو نت ب شفنا يف يعي «هبلص ف 5 عجول امئاق لاب بلع هنأل كر ساب الف رذعب ناك

 اسلا مست ال اسا طسرأب سس الحر جلا ناك نإف «رجحلا وأ ءاملاب ناك ءاوس ةراسيب يجنتسيو

 ءاعبت لحملا ةراهطب رواق ايل ث عقلا دق لحرلاك يهو «ضعبلا دنع عباصألا سوؤرب يجنتست ةأرما تناك إو
 هدعبو ةساجنلا هب برشتت ت الع هلبق هدب لسغ بحتسيو زجع اذإ الإ «ج رخملا نعو اهنع ةحئارلا ةلازإ طرتشيو
 تأ

 متلقت و ةيمستلاو ةذاعتبسالا لقت ججو يبلا نع ي ورم وه امك نزلا ىلع اسو ةغلابم

 دالا 3 بها يذلا هلل كيما" هج ورح دعب ل وقي نأو ءجورخلا يف :عميلاو «لوحخدلا ف یری | لجرلا

 ]1/1 :یئاقحلا زمرإ ا ليزي ال سجنلا ek :تورو ( هريغو حعتف) ' ."قاقاعو

 ؛محللاو رعشلاو رحشلا قروو فزخب الو .هريغو لشلاك راسيلا يف رذغب الإ نيميلاب ىحنتسي ال يأ :رذعب الإ
 :توصخم عام اضوت اذإ امك اهرب ف نعمل ةعاركلا نال ؛زاجءايشألا هلم حما ىلو



 د گے

 ةالصلا باتك

 [ةالصلا تيقاوم]

 لظلا غولب ىلإ لاوزلا نم رهظلاو «سمشلا عولط ىلإ قداصلا حبصلا نم رجفلا تقو
 ءيش لک لظ يأ 15252252202202. رم

 اهبوجو ببسو «طورشملا نايب يف عرش ةالصلل اطرش تناك يلا ةراهطلا نايب نم غرف امل] :ةالصلا باتك
 لصوإ# :ىلاعت هللا لاق «ةمحرلاو ةءارقلاو ءانثلاو ءاعدلل مسا :ةغللا يف ةالصلا |[ (ط 0 .الازأ ف تق

 يانثلا يه :ليق عم 5: بازحألا) يبل ىلع نولَصُي هَيكَئالَمَو هللا نإ :لاقو مش ع ع دا يأ ع(عا ١ :ةبوعلا) 4ْدِهْيلَع

 ١( تا/:ةرقبلا) مهجر ن رم تاولص ْمهيلَع كلو :لاقو «كتءارقب يأ ١١٠١( :ءارسإلا) 4كتالصب ' رهجت ال وو :لاقو

 ءانثلا نم اهدوعق يفو «ةءارقلا نم اهمايق يف امل اهم تيم «ةصوصخملا ةدوهعملا ناكرألا اکر ت يأ

 عبسل تبسلا ةليل يهو جارعملا ةليل تضرف .رخأ لاوقأ ةيمستلا هجو يف ليقو «ةمحرلا نم اهلعافلو «ءاعدلاو
 سمشلا عولط لبق ةالص :نيتالص كلذ لبق تناكو ءارهش رشع ةينامثب ةرجهلا لبق ناضمر نم تلح ةرشع

 اهل ؛تقولا اهوجو ببسو «ىفخي ال امك عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب تباث اهتيضرفو ءاهورغ لبق ةالصو

 ةدعقلاو «دوجسلاو عوكرلاو ةءارقلاو مايقلا :ةعبرأ ةيلصألا اهناكرأو ءامباب يف ءيحت اهطورشو «هيلإ فاضت
 ناك املو «ةرخآلا يف باوثلا لينو ايندلا يف ةمذلا نع بوحولا طوقس اهمكحو «ىلصأ نكرب تسيل ةريخآلا
 (هريغو صلختسم) .خلإ رجفلا تقو :لاقو اعضو همدق اعبت امدقم ببسلا
 سيل ًالوط قفألا يف ودبي يذلا ليطتسملاو «قفألا ف ضرتعملا ضايبلا وه «قداصلا حبصلا :لإ رجفلا تقو
 لالب ناذأ مكنرغي ال" :53#ع هلوقل ؛موصلا يف عامجلاو برشلاو لكألا مرحي الو ءةملظ هدعب نوكي هنإف «حبصب

 امثإو سمشلا عولط لبق رجفلا تقو رخآو ءرشتنملا يأ "قفألا يف ريطتسملا وه رجفلا امنإو ءليطتسملا رجفلاو

 يف رجفلا يف 5# يبلا ّمأ هنإف لع ليئربج ةمامإ هيف لصألاو .هرخآو هلوأ يف فالتخالا مدعل ءرجفلا تقو مدق
 نيتقولا نيذه نيب ام" :لاق مث ععلطت سمشلا داكت ادج رفسأ نيح يناثلا يفو «ىاثلا رجفلا علط نيح لوألا مويلا

 ةمامإل ؛سمشلا تلاز اذإ رهظلا تقو لوأ يأ :لإ لاوزلا نم رهظلاو (صلختسم) ."كتمألو كل تقو

 ىوس هيلثم ءيش لك لظ راص اذإ ةفينح يبأ دنع تقولا رخآو «سمشلا تلاز نيح لوألا مويلا يف ياع ليربح

 ةمامإ نأ :مه «يعفاشلاو رفز لوق وهو «هنع ةياور وهو «ءيفلا ىوس هلثم ءيش لظ راص اذإ :الاقو «لاوزلا ءيف
 اذه يف ناك يناثلا مويلا يف هتمامإف «تقولا رخآ يف ناك يناثلا يقو ءتقولا لوأ يف ناك لوألا مويلا يف ليربج
 دشأو "منهج حيف نم رحلا ةدش نإف ءرهظلاب اودربأ" :الكلع هلوق ةفينح يبألو ءرهظلا تقو رحآ هنأ ملعف «تقولا
 - ءىشلا نزوب - ءيفلاو اهوى نامزلا اذه يف امهريغو نيمرحلا يف ىوتفلاو ءتقولا اذه يف مهرايد يف رحلا

 ضعب يف هنأل ؛لاوزلا ءيف ئثتسا امنإو «عحر يأ ءقرشملا ىلإ ا نم ءاف هنأل ف ؛لاوزلا ليبق لظلا وه
 (صلختسم «حتف) .نيلثم وأ ًالثم نوكي تاقوألا ضعب يف عضاوملا



 ةالصلا تيقاوم ه5 ةالصلا باتك

 ك د ف ز م س

 وهو « قفشلا بورغ لإ هس ا «بورغلا 59 رصعلاو رفا ىوس هيلثم

 ممشلا بورغ الص تقو يأ هرلاءيف يأ ىل ىف م س
 .بيترتلل ءاشعلا ىلع مدقي الو « .حبصلا e ا ءاشعلاو ‹ضايبلا

 فشلا بو رغ امهتالص تقو يأ

 س ل لا رام ]طا را قاما نخ ريفا تاز حرمت ات رس تفر لر یا غا تد یار

 فاالتخالاف ءرصعلا تقو لحدي هلثم ءيش لك لظ راض اذإ اهدنعو ءرصعلا تقو لخديو رهظلا تقو ج رخي هيلثم

 لك لظ راص اذإ :ةفينح يبأ نع نسحلا ةياور يفو .بهذملا رهاظ وهو ءرهظلا تقو رخآو رصعلا تقو لوأ يف تباث
 امك لمهم تقو امهنيب ناكف «هيلثم ءيش لك لظ ريصي تح رضعلا تقو ا وپ تيل

 .قافتا رهظلا تقو جورح يفو ءرصعلا تقو لوخد يف فالتحالا نوكي اذه ىلعف «رهظلاو رجفلا نيب
 ىمشلا برغت نأ لبق رصعلا نم ةعكر كردأ نم" :لتقح هلوقل ؛سمشلا بورغ ليبق نامز يأ :بيورغلا لا

 تقو رخآ :دايز نب نسحلا لاقو (صلحختسم) .سمشلا برغت مل ام رصعلا تقو رحا نأ هنم ملعف 'اھک ردا دقف

 بورغلا نم برغملا تقو لوأ يأ «رصعلا ىلع فطع رجلاب : هنم برغملاو (ط) .سمشلا رفصت نيح رصعلا
 هلوق انلو "قفألا دوسا اذإ برقملا تقو" :الكفل هلوق هل «يعقاشلل افالح قفتكلا بورغ دتع تقولا رتعآو ؛فالج الب
 قف رمع نبا ىلع فوقوم هاور امو «"قفشلا بيغت نيح اهتقو رحخآو ءسمشلا تبرغ اذإ برغملا تقو لوأ" :##

 :اكاع هلوقل ؛يعفاشلا لوق وهو .ةرمحلا وه :الاقو «ةفينح يبأ دع ةرمجلا كعب: قفألا يف يذلا ضايبلا وه قفشلا مث

 ناسللا لهآ قافتال ؛ةرمحلا وه قفشلا نأ هب يفملا :"نيعملا حتف يف لاقو (صلختسم «نيع) ."ةرمحلا وه قفشلا"

 يدوس راس ايو بع راش ابا

 توج رد لقرب اکر یو اقرار افکار وخوا رق ردت اشو ترها لاقر نقشا بور
 هبو «ةرمحلا وه :ةفينح يبأ نع ةياورو يعفاشلا لوق وهو الاقو «ةرمحلا دعب يذلا :ضايبلا وهو .هدنع تاعكر

 :# هلوقل ؛قداصلا حبصلا ىلإ قفشلا بورغ نم رتولاو ءاشعلا تقو لوأ يأ :رتولاو ءاشعلاو (نيكسم) .ىفي
 تقو لوأ :الاقو «ليللا ثلث باهذب هريدقت يف يعفاشلا ىلع ةجح وهو ؛"رجفلا علطي نيح ءاشعلا تقو رخآو"

 يف ركذ امو ؛"رجفلا عولط ىلإ ءاشعلا دعب اهولصف" :رتولا يف لع هلوقل ؛رجفلا عولط ىلإ ءاشعلا دعب رتولا

 (ضلختسم « نکنم .ةفينح أ ل |وق وه نتملا يف ركذ اهو ءامطوق وهف «ءاشعلا دعب ريولا تقر لو رصتخملا

 :امهدنعو «ةفينح يبأ دنع ءاشعلا تقو رتولا تقو نأ ملعا [(ط) .ةتئافلا ىلع ةيتقولا مدقت ال امك] :بيترتلل
 نيتالصلا نيب عمج يم تقولاو «بحاو رتولا هدنعف «هتفص يف فالتخالا ىلع ءانب اذهو ءءاشعلا دعب هتقو

 ؛ديزم رتولا نألو .ةفرعب عمجلا تالصو «ةتئافلاو تقولا ةالصك امهدحأ مهدقتب رمأ نإو ءامهتقو وهف نيتبجاولا

 :امهدنعو «ديزملا ىلع ضرف هيلع ديرملا ميدقتو «هيلع ديزم ءاشعلاو "رتول يهو ةالص مكيلع داز" :ةتفع هلوقل

 ؛هدنع ءاشعلا لبق رتولا ءادأ زوجي الف ءرهظلا یغک رك ءاشعلا دعب هتقو لحخديف ءءاشعلا دعب تعرش ةنس رتولا

 (صلختسم) .ءاشعلل عبت نال اس دنغو «بيترتلل



 ةالصلل ةبودنملا تاقوألا هال ةالصلا باتك

 .ابحي مل امهيتقو دجي مل نمو
 رثولاو ءاشعلا يأ

 [ةالصلل ةب ودنملا تاقوألا]
 ف

 is ...‹«ثلثلا ىلإ ءاشعلاو ءريغتت مل ام رصعلاو فيصلا رهظو رجفلا ريخأت بدنو

 (ط) .راغلبك رجفلا علط سمشلا تبرغ اذإ ةدلبب ناك نأب «رتولاو ءاشعلا يأ :امهيتقو

 يناولحلا ةمئألا سم ىلع راغلب نم ىوتف درو هنأ :"ةيريهظلا ىواتف" يفو «تقولاو بوجولا ببس مدعل :ابجي مم
 درو مث «"ءاشعلا ءاضق بوجوب مكيلع" :بتكف «ةنسلا يلايل رصقأ يف قفشلا ةبوبيغ لبق علطي اهيف رجفلا نأب
 هلأسي نم لسرأف ةمئألا سم هباوج غلبو «بوحولا مدعب ىفأف يلاقبلا نيدلا فيس ريبكلا خيشلا ىلع مزراوخب
 :لاقف خيشلا هب نسحأف ؟رفكي له «ةدحاو سمخلا تاولصلا نم طقسأ نميف لوقت ام :مزراوح عماجب ةماع يف

 لج تاونث ثالث :لاقف ؟هئوضو ضئارف مكف «نيبعكلا نم هالجر وأ نيقفرملا نم هادي تعطق نميف لوقت ام
 (صلختسم «نيكسم) .هيف هقفاوو هنسحتساف هباوج يناولحلا غلبف ءةسماخلا ةالصلا كلذك :لاقف «عبارلا

 :#كع هلوقل ؛ةالض لك يف ليجعتلا بحتسي :يعقابقلا لاقو ءاهلك ةنمزألا ف يأ :رجفلا ريخأت بدنو

 'إ را مظعأ هنإف رجفلاب اورفسأ" :تفع هلوق :انلو "هللا وفع هرحآو «هللا ةمحر هطسوو «هللا ناوضر هتقو
 نوكت نأ ةفاخم سمشلا ىأارتن نحنو رجفلا انب يلصي بلاط يبأ نب يلع ناك :لاق هيبأ نع ديزي نب دواد نعو

 ؛ةعامجلا لضف كاردإ يف فيعضلا وأ مئانلا ىلع لاحلا عيسوتو ؛ةعامجلا ريثكت رافسإلا يف نألو «تعلط دق

 (حتف) .لقنلا لهأ دنع ثيدحلا ركنم وهو ءايركز نب ميهاربإ هيف نأل ؛حيحص ريغ هب لدتسا امو
 جاحلل الإ ءدسف ول ةراهطب هديعي مث ةيآ نيعبرأ لتري ثيحب اهلك ةنمزألا يف ةالص ريخأت يأ :رجفلا ريخأت
 حيف نم رحلا ةدش نإف «فيصلا يف رهظلاب اودربأ" :#يع هلوقل :فيصلا رهظو (ط) .لضفأ سيلغتلاف ةفلدزع

 «فيصلا يف اهدربيو ءاتشلا ىف - - يأ - رهظلا ركبي ناك هلع هنأ :كلام نب سنأ ىور املو «"منهح

 ةيؤرب ف نيعلا راحت ال ناب .سمشلا يأ | :ريغغت اتت مل ام (صلختسم «حتف) .لقملا لبق ىلصي :نأ ريخأتلا دحو

 نيعلا راش ال نأب فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع صرقلا ريغتل ةربعلاو [(ط) .اعرحت هركي ريغتلا ىلإ ريخأتلاو ءاهصرق

 ,رادجلا ىلع عقي يذلا ءوضلا ريغتل ةربع الو «حصألا وهو ةريح رصبلل لصحي الف «هءوض بهذي يعي «صرقلا يف
 (نيكسم) نقيا وا :ليقو ءهوركم ريغف ءادألا امأ «هركي سمشل يا ريخأتلاو

 [(ط) .امبرحت هوركم رذع الب ريخألا فصنلا ىلإو «حابم فصنلا ىلإ ريخأتلاو ليللا ثلث يأ | :ثلغلا ىلإ
 الإو «ةحاح ريغب اهدعب ثيدحلاو «ةعامحلا توف ىشخي ن La لبق مونلا هركيو :"ةيادحلا" يف اذك .ةعامحللا ليلقتل

 دعب مالكلا هركيو «سرعلاو فيضلا عم ثيدحلاو هقفلا ةركاذمو نيحلاصلا تاياكحو ركذلاو نآرقلا ةءارقك ءالف

 تقو ىلإ رصعلاو «ليللا فصن ىلإ داز ام ىلإ ءاشعلا ريخأتو .مالكلا هل زاج رجفلا ىلص اذإو «حبصلا راجفنا

 (حتف) .اعرحت هركي موجنلا كابتشا ىلإ برغملاو ءسمشلا رارفصا



 ةالصلا اهيف هركت يتلا تاقوألا ۸ ةالصلا باتك

 نيغ اهيف امو «برغملاو ءاتشلا رهظ ليجعتو فايتالاب قتي ن ليللا رح ١: لب رتولاو

 تقولك يف هرات بدت يآ

 .هيف ةريغ رحؤيو «نيغ موي
 م يا

 [ةالصلا اهيف هركت يلا تاقوألا]

 50010 ءاوتسالاو عولطلا دنع ةزانجلا ةالصو ةوالتلا ةدجسو ةالصلا نع عنمو

 نإو ؛"ارتو ليللاب مكتالص رخآ اولعجا'"' :اتفع هلوقل ؛ليللا رخآ يف هابتنالا ىلع دمتعي نمل رتولا ريخأت بدن يآ :قفي نمل

 ليللا رخآ نم مايقب قثو نمو «"دقريل مث «رتويلف ليللا رخآ نم موقي ال نأ فاح مكيأ" :تلع هلوقل ؛مونلا لبق رتوأ قثي ل

 زمر] (هريغو حتف) .مونلا لبق رتولاب ةريره يبأل ني يبلا ةيصو ثيدحلو ؛ةروضحم ليللا ةءارق نإف «هرحخآ نم رتويلف
 .لجع ءاتشلا ناك اذإو «ةالصلاب دربأ رحلا ناك اذإ لع هنأ :يور امل :ءاتشلا رهظ ليجعتو | ٤٥/۱ :قئاقحلا

 ,ةهاركلا مدع حصألاو «فالح ةءارقل ا ليوطتب ةهاركلا ف و ورا راع نيب الإ اک ار يا :برغملاو

 (جفف) ."موجنلا كبتشت يح برغملا اورحخؤي مل ام رينج مأ لازت ال" :## هلوقل ؛موحنلا كابتشا ىلإ اهريخأت هركيو
 ببسو «ميغ موي اهليجعت بدن ءاشعلاو رصعلا وهو «نيع فرح اهئامسأ لئاوأ يف ىلا تاقوألا يأ :خ! اهيف امو

 ناذألا مكحو «ءاشعلا يف ةعامجلا لقتو ءريغتلا يف رصعلا عقت العل ؛ميغ موي يث ءاشعلاو رصعلا يف ؛ ليجعتلا بابحتسا

 ةرثك ىجري رجفلا يف نأل ؛برغملاو رهظلاو رجفلا رخؤي ميغلا موي يفو «دحاو ريخأتلاو ليجعتلا يف ةالصلاو

 (حتف) .هلبق وأ بورغلا نيح هئادأ فوخ برغملا يفو «لاوزلا لبق هعوقو فوح رهظلا فو «ةعامجلا
 (ط) .ميغلا موي يف برغملاو رهظلاو رجفلاك هيف نیغ ال اس ريخغأت: بحسم و يأ :هربغ

 @ .تناك ةالض يأ ءاضقو ءادأ :ةااصلا نع (ط) . يهنلل مرح عنم قلل :عنمو

 دجسي نأ هركي ]١١١/١[: "قئافلا رهنلا" يف نكل ؛ركشلا ةدجس فالخب ءوهسلا ةدجس اذكو :ةوالعلا ةدجسو

 تاولصلا بقع لعفي ام امأو :"جارعملا" يفو «هريغ يف هركي الو «هيف لفنلا هركي يذلا تنقوبا ىف ةالصلا دعب ا کش

 (حتف) .ةنس وأ ةبجاو اهنأ نودقتعي ماوعلا نأل ءاعانجتإ هوك ةدحسلا نب

 lief قئاقحلا اإ, حيحصلا تقولا يف ترضح يلا :ةزانحلا ةالصضو

 فسوي يبأ نعو «تدسف رجفلا ةالص يف وهو ءسمشلا تعلط ولف «نيحر وأ حمر ردق عفترت م نأب :عولطلا دنع

 .هتالص متأ سمشلا تعفترا اذإ نح ربصي نكلو «دسفت ال اأ

 بقع وه امنإ سمشلا لاوز نأ ىفخي الو ءسمشلا لوزت نأ ىلإ راهنلا فاصتنا دنع هوركملا تقولا :اولاق :ءاوتسالاو

 يق اهتميرحت عقت ثيحب ةالصلا زوجت ال هنأ دارملا لعلف «ةالصلا ءادأ نكمبي ال نامزلا نم ردقلا اذه يفو «راهنلا فاصتنا

 (حتف) .اعامجإ لاوزلا تقو ةالصلا ةهارك مدعل ؛لاوزلا تقوب ريبعتلا نم ىلوأ ءاوتسالاب ريبعتلاو «نامزلا اذه



 ةالصلا اهيف هركت يلا تاقوألا 0 ۹ ةالصلا باتك

 تاق اق عال هريعسلاو رجلا ةالص دعي لقا ج نعو .هموي رصع الإ بورغلاو
 نيتقولا نيده يف عنعب ال

 دا اا ماع دم قارا ع 212022 هيت و نر جنني جائز وو او رجفلا عولط دعبو «ةزانج ةالصو ةوالت ةدجسو

 هنأ رماع نب ةبقع ثيدحل ؛ةئالثلا تاقوألا هذه يف ةزانحلا ةالصو ةوالتلا ةدجسو ةالصلا زوجي ال يأ :بورغلاو
 دنعو «عفترت يح سمشلا عولط دنع :اناتوم اهيف ربقن نأو ءاهيف يلصن نأ 5 هللا لوسر انا تاقوأ ةثالث :لاق

 ذإ ؛ةزانجلا ةالص "ربقن نأ" :هلوق نم دارملاو (ملسم هاور) «برغت نح بورغلل فيضت نيحو «لوزت يح اهناوز
 اهيسن وأ ةالص نع مان نم" :#ك#ع هلوقل ؛تاقوألا هذه يف تئاوفلا ءاضق هركي ال :يعفاشلا لاقو «هوركم ريغ نفدلا
 يب اي" :#كع هلوقل ؛ةكمب تاعاسلا هذه يف هركي ال هدنع لفاونلا اذكو «"اهتقو كلذ نإف اهركذ اذإ اهلصيلف

 عرشلا نأ :هنع باوجلاو "راف وأ ليل نم ءاش ةعاس يأ يف ىلضو «تیبلا افق فاظ ادع اوعنمت ال !فانم دبع

 «ءاوتسالا تقو ةعمجلا موي لفنلا ةحابإ :فسوي يبأ نعو «فانم دبع نب ئثتساو «تاقوألا هذه يف ةالصلا نع ىف

 ةدجس وأ ةزانجلا ةالص نع يهنلاب دارملاو ءاهنع يك كلذلو ؛ةالصلا نعم يف ةوالتلا ةدجس و ءانيور ام هيلع ةجحلاو

 .كلذك تيدأف هوركملا تقولا يف عورشلاب ةصقان تبحو األ ؛هتأزجأ اهدجس وأ اهالص ول نح «ةهاركلا ةوالتلا

 (صلختسم) .ناصقنلاب ىد وي الف ؛ةلماك تعرش األ ؛الصأ زوجي الف تئاوفلا ءاضق امأو

 ةوالت ةدجسك اهيف تئافلا بجاولاو ضرفلا ءاضق زوجي الو ؛هركيو زوجي تاقوألا هذه يف عوطتلا نأ ملعاو

 ةزانجلا ىلع يلصي نأ :رحبلا يفو ءزاوجلا مدعو ةهاركلا لوانتي عنملاف ءرتوكو هوركم ريغ تقو يف ةوالتب تبحو
 تيدأ اهنألو ؛ثيدحلا "تتأ ةزانج :نرحؤي ال ثالث" كع هلوقل ؛اهرحؤي الو «ةئالثلا تاقوألا ف ترضح اذإ

 ةهاركلا نم اوركذ ام نأ رهاظلاو ءانركذ امل هوركم ريحأتلاو ءلضفأ وهو ءروضحلاب بوحولا ذإ ؛تبحو امك

 لبق اهالت اذإ ةوالتلا ةدجسب دارملا اذكو «هوركم تقو يف اهيلع ىلصو لماك تقو يف ترضح اذإ ام ىلع لومحم
 لضفألا نكل «ةهارك ريغ نم اهؤادأ زاج اهيف الت اذإ امأو «ناصقنلاب ىدأتت الف ةلماك تبجو اهنأل ؛تاقوألا هذه

 (حتف) .ريخأتلاب توفت ال اهأل ؛بحتسملا تقولا ىلإ ريحأتلا
 رصع زوجي ال يح تبجو امك اهادأ هنألو ؛بورغلا ليبق حصت هموي رصع نإف «عنم نم ءانثتسا] :هموي رصع الإ
 نأ امهنيب قرفلاو «ع ولطلاب لطبيف هموي رجف امأو ءزوجي هنإف [(ع «ف و .صقانلاب ىدأتي ال لماكلا نأل ؛هسمأ

 ا ڪپ «تبجو امك اهادأ هيف اهادأ اذإف ءصقان ريغتلا تقو وهو «تقولا رخآ رصعلا يق ببسلا

 :يعفاشلا لاقو ءال وأ ببس هل ناك ءاوس اقلطم يأ :لفنتلا نعو (هياده) د را ءرطب لطبتف «ةلماك تبجوف
 «ةروذنملاو ةتقوملا ننسلاو دجسملا ةيحتو فاوطلا تعكر هب دارأو ؛ةهارك الب زئاج ببس هل ناك اذإ امهدعب لفنتلا نإ
 ةالص ال" :#ك هلوقل هتالص دعبو يأ :رصعلاو رجفلا ةالص دعب (حتف) .هوركم هدنع اضيأ هنإف لفنلا ءادتبا امأ

 و «ملسمو يراخبلا هاور «' سمشلا برغت يح رصعلا ةالص دعب ةالص الو «سمشلا علطت نح رجفلا ةالص دعب

 (ع) .فاوطلا يعكر و دجسملا ةيحتك ببس هل يذلا لفنلا هزيوحب يف يعفاشلا ىلع ةجح



 ةالصلا اهيف هركت قلا تارا "6 ةالصلا باتك

 ق نيتالصلا نيب مخا نعو :ةبطخلا تقوو برغملا لبقو رجفلا ةنس نم رثكأب

 لمي حقو
 كجا و

 هڪ يبا نأل و ؛"نيتعكر الإ حبصلا دعب ةالص ال !الأ ىكبئاغ مك دهاش غلبيلا :323ع هلوقل : رجفلا ةنس نم رثكأب

 ةنس نع موقي ال هنأ حصألاف «علط مث رجفلا عولط لبق لفنلا يف عرش ولو «ةالصلا ىلع هصرح عم امهيلع دزي م

 e وين يمس بو

 زوجيف «لفنلا ةالصلا نم دارملاو (يناربطلا هاور) .' ر الإ ةالض ال رجفلا ملط اذإ" :التفع هلوقل :رجفلا ةنس

 ب يقال او هيلا رولا سوق السلا gg : با رغملا لبقو (نيكسم) .تئاوفلا ءاضق

 (ع) .هدنع ةنس يهو برغملا لبق نيتعك ر
 متحخ وأ جح وأ واقسم ا وأ ديع وأ ةعمج ةبطحح تناك ءاوسو افن وأ ةنس تناك ءاوس اقلطم يأ :ةبطخلاا تقوو

 (حتف) .عامتسالا نع لغتشيف «بحاو بطخلا رئاس ىلإ عامتسالاو «حاكن وأ نآرق

 الإ اهتقول الإ طق ةالص ي ىلص ام !هريغ هلإ ال يذلاو :دوعسم نبا نع يور امل :نيتالصلا نيب عمجلا نعو

 نيب عمجلا زاوج يضتقي امن تاء هنع درو امف ؛عمجب ءاشعلاو برغملا نيبو «ةفرعب رصعلاو رهظلا نيب عمج «نيتالص

 نيب عمجي :يعفاشلا لاقو «ةيناثلا لجعو ىلوألا رخأ نأب يروصلا عمجللا ىلع لومحم هوحنو ضرم رذعل نيتالص

 هاور ام ليوأتو 2" رئابكلا نم اياب ىتأ دقف نيتالصلا نيب عمج نم" :ةكفع هلوق اضيأو ءانيور ام :انلو ءءاشعلاو برغملا

 :كلام لاقو ءاهتقو لوأ ف رصعلا ىدأو اهتقو رخآ ىلإ رهظلا رخ نأب ًاتقو ال ًالعف رضعلاو رهظلا نيب ا هنأ

 :هلوقبو ءانركذ امك العف امهنيب عمجلا نع ' تو ' :هلوقي ورا ءاميلعم :نحأ دعو اننا لول عملا زوي

 ضرفلا مدق ول دسف امهريغ يف عمج نإف ءرذع هيف نكي مل نإو زوجي كلذ نإف «ةفلدزمو ةفرع يف عمجلا نع ”رذعب'
 كلذ هبجوي ام عيمج مزتلي نأ طرشب جاحلل اميسال رفاسملل يعفاشلا ديلقتب سأب الو «هسكع ىلع مرحو هتقو ىلع

 (حتف) .عامجإلاب لطاب نيبهذملا نم طلتخملا مكحلا نأ امل ؛مامإلا

 [ 23/١ :قئاقحلا زَمر].نضرمها وأ لخو وأ رظم وأ رفسك :وذعب



 ناذألا باب ٠ 55 ةالصلا باتك

 ناذألا باب

 ل ا EAE EEE ا او ومد حالفلا دعب ديزيو نو عج را اب لا ر قفا نم
 نذؤملا يحصلا ىلع ةدك وم ةتس

 تقولا ققحت ىلع ًافوقوم ناك الو ءصوصحملا هجولا ىلع مالعإلا :عرشلا يو «مالعإلا :ةغللا يف وه] :ناذألا
 هجو ىلع ابلاغ مالعإ عرشلا يف وه [(نيكسم) .هنع هرخأ مدقم ببسلاو ةيببسلا نعم نم تقولا يف ناك امل
 يف نكي ملو «ينايس امك ةتئافللو ةعمجلا موي بيطخلا يدي نيب عقاولا ناذألا دري العل ا :انلق امنإو ءصوصخت

 و .ًالوأ ءاروزلا ىلع هثدحأ هب» نامثع نمز ناك املف «ربنملا يدي نيب ةرم الإ امد رمع و ركب يبأو 25 هنمز
 نم رصم ىلع اريمأ ناك يذلا يباحصلا فلخ نب ةملسم دحاسملا يق نيذأتلا لحم يأ ةرانملا ثدحأ نم لوأ ةعمجلا

 (حتف) .هكذ ةيواعم بناج

 ]١۷١/١[: "رهنلا" فو «لإ "اميقأو انذأف" :هلوق نم يور ام ىلع هب عي هرمأل بحاو هنإ :ليقو :ضئارفلل نس
 ةدلب لهأ هكرت ول :لاق هنأ دمحم نعو «كرتلاب مثإلا قوحل يف بجاولا مكح يف ةدكؤملا ةنسلا نإف «نابراقتم نالوقلا

 نيديعلا ةالصو رتولا نود ةعمجلاو سمخلا بتاورلا يأ :ضئارفلل (حتف) .هتبرضل دحاو هكر ت ولو «هيلع مهتلتاقل

 ءدجاسملا يف ةادؤملا تايتقولا ضئارفلاب دارأو «لفاونلاو ننسلاو ءاقستسالاو ةزانحلاو فوسخلاو فوسكلاو

 (حتف) .ةعامجلا ةالص دعب دجسملا يف وأ هتيب يف لصمل امهكرت هركي ال هنأل ؛تويبلا يف ةادؤملا تايتقولل نسي الف
 اندنع ناذألا ةنس نم وه سيلف [(ط) .هتوص امهب عفريف عجري مث هتوص نيتداهشلاب ضفخي نأ وهو] :عيجرت الب
 يح رت ريغ نم ديز نب هللا دبع ثيدح :انلو «كلذب رمأ يع هنأ ةروذحم يبأ ثيدح :امهل ؛يعفاشلاو كلاملل افالح
 ناكف ةروذحم يبأل تع هنيقلت امأو ةتِلَع يفوت نأ ىلإ عيحرت ريغ نم رفسلاو رضحلا يف يع ر لالب ناذأو

 هساق «نيترم كلام دنعو «تاريبكت عبرأ عورشلا يف ريبكتلا نأ هنيبو اننيب يناثلا فالتحالاو ا نظف اميلعت

 هيف ريبكتلا ناك اذإ كلذك نوكي نلو ءةملك رشع عست ناذألا نأ ةروذحم بأ ثيدح :انلو «نيتداهشلا ةملكب

 «"ربكأ هللاو هللا الإ هلإ ال" ةنيدملا لهأ لوق ىلعو ءاندنع "هللا الإ هلإ ال" ناذألا رحآ نأ ثلاثلا فالتحالاو «نيترم

 (حتف) .اذه انموي ىلإ سانلا هثراوت يذلا روهشملا ىلع هلثم يف دامتعالاو

 نعم. هيف ةهاركلاو «دملا لاخدإب سأب الف امهيف امأ «نيتلعيحلا نود يه امنإ ناذألا يف نحللا ةهارك نأ ملعا :نححو

 (حتف) .كش الب بولطم رمأ هنأل ؛الف توصلا نيسحت درج امأ «ةيميرحت ءادألا يف هل زوجي امع فورحلا جارحإ

 لوسرلا نإ :ةشئاع تلاقف !هللا لوسر اي ةالصلا :لاقف :ناذألا دعب ةشئاع ةرجحب ءاح الداب نأ هلصأو :خلإ ديزيو

 :سنأ نع يئاسنلا جرخأو «'كناذأ يق هلعجا" :لاقو هنسحتساف هتربحأ هبتنا املف «مونلا نم ريح ةالصلا :لاقف «مئان

 (حتف) ."مونلا نم ريح ةالصلا" :لاق «"حالفلا ىلع يح" :رجفلا ناذأ يف نذؤملا لاق اذإ ةنسلا نم



 ناذألا باب ظ ¥ ةالصلا باتك

 اهحالف دعب ديزيو هلثم ةماقالاو و «نيترم "مونلا نم ريح ةالصلا" رجفلا ناذأ ىف
 7 اقالا ي : نذوملا

 لكل الو هقلبقلا ر لبقتسيو ءاهيف ردحيو .هيف لسرتيو نر "ةالصلا تماق دق"
 ند ملا يآ ةماقإلا ٠ ناذألاب ب

 ]3177710101178 :حالفلاو ةالصلاب الامشو انيمي تفتليو امهيف

 لوب یا ةماقإلا و تاذألا 5 يأ

 صح امك مالعإإلا و صحف «مهتلفغو سانلا مون لامع قف فدو هنأ هن رجفلا صخو :رجفلا ناذأ ف

 يف عبرأ هنإف ءريبكتلا ريغ ئثم ئثم ناذألا لثم يأ :هلثم ةماقإلاو (نيكسم) .ةعامجلا مهتوفت الئل ةءارقلاب ليوطتلاب

 ام :انلو .ةماقإلا رتويو ناذألا عفشي نأ رمأ الاب نأ يور امل ؛ىدارف هيقاب وو ثم كلا :يعفاشلا لاقو «ع ورشل *لا

 نذوي 5 هللا لوسر دعب لالب ناكو «كلذك ماقأ لزانلا كلملاو ءيفوت نأ ىلإ ةماقإلا يئي ناك هنأ لالب نع رهتشا
 يبلا ريغ رمآلا نوكي نأ لمتحيف ءرمآلا ركذي مل هنأل ؛هاورر اهيف يعفاشلل ةحبج الو ؛ناثآلا رناوت قدم ميقيو قم

E(ط) .ىدارف یدارف رف :يعفاشلا ل ااقو «ئثم ثم ناذألا لثم :هلثم (حتف) .اًضيأ ض لثتما الادب نأ هيف سيلو  

 ءءامسلا نم لزن اًصخش تيأر ذإ ناظقيلاو مئانلا نيب تنك نإ :ديز نب هللا دبع ل اوقل :خلإ اهحالف دعب ديزيو

 ءانتالص دنع هب برضن :تلق ؟هب عنصت ام :لاقف ؟اذه ئعيبتأ :تلقف «سوقانلا هبش هدي يفو «نارضحخأ نابوث هيلعو

 مث ؛ةئينه ثكم مث ؛نذأف ةلبقلا لبقتسم طئاح عطق ىلع ماقف !معن *تلقف ؟اذه نم ريح وه ام ىلع كلدأ الأ :لاقف

 (حتف) :ةالصلا تماق.دق :هرحآ ىف دازو ءىل وألا هتلاقم لثم لاقف ءماق

 اذإ و «كناذأ يف لسرتف كذا اذإ !لالب Û ص هلوقل ا [(ع) .هتاملك نيب ناذألا ىف د لصفي أ 1 :خا لسرتيو

 ؛ال اناذأ ةماقإلا لعج ولو «هداعأ ةماقإ ناذألا لعج ول :ةيريهظلا يقو «ع رسا يأ "رتا نزو ىلع "ردحاف تمقأ

 (نيعملا حتف) .ةماقإلا نود ةعمحجلا مويل ن يأ عورشم ناذألا راركت نأل

 وأ امهيف لسرت ول نح نابودنم امهو «ةعرسلا ليبس ىلع اهتاملك نيب ةماقإلا ين نذؤملا لصوي يأ :اهيف ردحيو
 ولف «لڈاب لعف نم ثراوتلا نأل :اممك لبقتسيو (ع) .مالعإلا وهو دوصقملا لوضحل زاج اهيف لسرتو هيف ردح

 امهيف ملكتلا نألو ؛"نامتإلا لاوز نم هيلع فيخ امهيف ملكت نم" :ةّتلع هلوقل :ملكتي الو (حتف) .هركو زاج كرت
 قح يف مكحلا اذهو ملكتلاب لاغتشالا هلالح يف زوجي الف :ةبطخلاك مظعم ٌركذ هنألو ؛مالعإلا وهو .دوصقملاب لخي

 وأ مالس درب ولو كلذ ىوس ام زوجي الو «نذؤملا لوقي ام لوقي نأ ريغ ملكتلا هل زوجي ال ناذألا عمس نإف ءلكلا

 لتس مز .اررسي كاك اذ الإ قئاتسا لك ةا رص نخ لإ حنحنتلا هنمو ءسطاع تيمشت

 (ع) .يروثلل فالح اضيأ مالسلا دري الو «ةالاوملا كرت هيف نأل ؛ةماقإلاو ناذألا يف يأ :امهيف

 ؛حالفلاو ةالصلاب مههحاويف موقلل باطخ هنأل [(نيكسم) .ةماقإلا نود ناذألا يف نذؤملا] :الاشو انيمي تفتليو

 ىلع يح دنع" اشو ( 'ةالصلا ىلع يح" دنع انيمي تفتلي يأ :ةالصلاب (صلختسم) .مالعإلا يف غلبأ ةهجاوملا نأل

 .لجعو مله نعم. لاعفألا ءامسأ نم "يح"و ."حالفلا
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 رک ف لإ اوب سنو ڑی دلا ی دع ا ا
 ةماقإلاو ناذألا يأ ثاذألا لاح نذؤملا ةرانملا ت لا

 بهارلا تيب يمس «نينذألا قصال يأ عمضأ لجر :مهوق نم ذوخأم بهارلا تيب ةعموصلا :هتعموص يف ريدتسيو

 يهو «حالفلاو ةالصلا ةنس عطتسي مل اذإ ةرادتسالا هذهو ءانهه ناذألا تيب اب دارأو ءاهسأر ةقدو اهفارطأ مامضنال

 ةحاح ريغ نس اماف «ةعستم ةغموصلا تتناك نأب ةنسلا وهاك امهاكم ةيمدقا تابث عم الاواني هولا ليوخت

 ."كتوصل عفرأ هنإف «ءكينذأ يف كيعبصإ لعحا" :لالبل لاق الج هنأل :هيعبصإ لعجيو (نيكسم) .كلذ لعفي الف

 (حتف) .هينذأ ىلع اهعضوو دي لك نم ةبابسلاو ماهإلا مض ةروذحم ابأ نأل ؛نسحف هينذأ ىلع هيدي لعج نإو

 مالعإلا دعب مالعإلا ىلإ دوعلا وهو بيوثتلا نم] :بوثيو (ط) .توصلل عمجأ هنأل ؛هينذأ ىحامص يف يأ :هينذأ يف
 ؛مونلا نم ريح ةالصلا وهو «مدق :لوألا :ةعبرأ وهو «تاولصلا عيمج يف اقلطم يأ [ةالصلا ةالصلا :لوقي نأ لثم
 ةماقإلاو ناذألا نيب ةفوكلا ءاملع هثدحأ ثدحم :ىناثلاو ءناذألاب هوقحلأ ةفوكلا ءاملع نأ الإ رجفلا ناذأ دعب ناكو

 وأ حنحنتلاب امإ هب اوفراعت ام ىلع ةدلب لك بيوغتو «نيترم "حالفلا ىلع يح" نيترم "ةالصلا ىلع يح
 ةدايزل تاولضلا رئاس ف بيوشلا وهو نورخأتملا هتسحتسا ام :ثلاقلاو "تماق تماق" وأ "ةالصلا ةالصلا"ب

 «حالفلا ىلع يح ةالصلا ىلع يح ريمألا اهيأ كيلع مالسلا :لوقي نأب ريمألل فسوي وبأ هثدحأ امو «سانلا ةلفغ

 كم رمع نأ يور امل «مالعإ عونب صتخي يضاقلاو َيفملاك نيملسملا حلاصمب لغتشا نم لك كلذكو «هللا كمري ةالصلا

 ثيح فسوي بأل هماقأ :لاقو .ه دمحم هركذ «ةعامجلا روضحو ةالصلا تاقوأب همالعإل تباث نب ديز بصن

 هيقل جح امل هذ رمع نأ يور ام مه ,نذؤملا بوثي ال :ةمئألا نم هريغو يعفاشلا لاقو «بيوثتلل اناا سيح

 «هوركم وه نيمدقتملا دنعو هجوألا وهو ءانيفكي ام كناذأ يف | نكي ملأ :لاقو هرهتناف «ةالصلاب هنذآف ةكم نذؤم

 :لاقف ءاشعلا يف بوثي انذؤم ىأر ايلع نأ يور امل "بذهملا حرش" يف يوونلا هاكح امك روهمدلا لوق وهو
 (حتف) .هنم عنميف ةعدب بيوثتلا اذه ىلعف «هلثم رمع نبا نعو «دجسملا نم ع دتبملا اذه اوجرحأ

 ناذألا نيب لصفلا نم دبال هنأل |بحتسملا تقولا ةاعارم عم ةالصلل نومزالملا رضحي ام ردقب] :امهنيب سلجيو

 الهم هئوضو نم ئضوتملا غرفي ًاسفن كنماقإو كناذأ نيب لعجا" :لالبل ج هلوقل ؛هوركم لصولا ذإ ؛ةماقإلاو
 يقو «ةيآ نيرشع أرقي ام ردق رجفلا يف ةفينح يبأ نع یا ورب «لصفلا رادقم ركذي ملو « هئاشع نم يشعتملاو
 ةيآ نيرشع امهيف أرقي نيتعكر ردقب رصعلا فو «تايآ رشع ةعكر لك يار تاک ر چ عبرأ ردق ءاشعلاو رهظلا
 (حتف) .ةماقإو ناذأ لك نيب يآ "ةالض نيناذأ لك نيب" :3#عء هلوقل ؛امهنيب ىلصي نأ ىلوألاو

 (نيكسنم) .نيتبطخلا نيب ةسلجلا رادقم سلخي :ًالاقو «راصق تايآ ثالث ردق امئاق تكسيف :بارغملا يف الإ
 ىفتكي :يعفاشلا لاقو [(نيكسم) .ةماقإلاب يفتكي يعفاشلاو كلام لاقو ءاهلك يأ اقلطم] :ةتئافلل نذؤيو

 انظقيتسا امف «ليللا رخآ انلزن يأ انسرعف «ةازغ يف دك هللا لوسر عم انك :ةدانق وبأ ىور ام هيلع ةجحلاو «ةماقإلاب
 - ق و انياسق نتا اوب 183: لو را هر تعا ١ يح انلحتر اق «سمشلا رح انظقيأ نَح
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 س ىف كد لع ف س

 ناذأ هركو .هيف داعيو ‹«تقو لبق نذؤي الو «يقابلل هيف ريخو «تئاوفلا ىلوأل اذكو
 ناذآلا قف نأ 8 يقو نذوب فا

 + ê BOE SEES aE a ES .دعاقلاو قسافلا و ةأرملا ناذأو :ثدخغا ةماقإو ,هتماقإو بنجلا

 ةننسلا هكارتلا هب قوي ال ا نال

 (صلختسم «حتف) .ةماقإ الو اه ناذأ ال هنإف ؛ةدسافلا نع زارتحا :"ةتئافلل"و ضرفلا انيلصف ماق مث =

 ةالض لك «بيترتلا ىلع نهاضقف «تاولص عبرأ نع قدنخلا موي نوك رشملا ةلغش ك هنأ رييختلا هجو ةهيف ريخو

 يف انريخ نيتياورلا فالتخالف «يقاوبلا نم ةدحاو لكل ةماقإو «ىلوألل ةماقإو ناذأب :ىرحأ ةياور قو «ةماقإو ناذأب

 يب ةعمجلا موي رهظلا الإ ادرس و هآ ةعامجب هادأ ءاوس «ماقيو هل نذؤي ءاضقو ءادأ رف لک نأ انتفع طباضلاو «كلذ

 يف ىضق اذإ ام ىلع لومحم ءاضقلل ناذألا نانتساو «يلع نع كلذ ىوريو ءهوركم ةماقإو ناذأب هءادأ نإف ءرصملا

 (حتف) .اهرهظي الف ةيصعم ريخأتلا نأل ؛دجسملا يف ءاضقلا هركيو «هل نذؤي الف دجسملا يف ىضق اذإ امأ «تيبلا

 (نيكسم) .يقابلل ةماقإلا همزلو لكل ميقيو نذؤي فلتحا ولف ءاضقلا سلجم دحتا نإ :يقابلل

 [(ط) .ليللا نم ريخألا فصنلا يف رجفلل زوجي :يعفاشلاو فسوي وبأ لاقو ؛عيمجلا يف يأ اقلطم] :تقو لبق
 نب زوزعلا دبع قور ضر هدي دمو « "تكي رجفلا كل نيبتت يح نذؤت ال لالب اي" :الكقع هلوقل ؛ًاعرحت وک

 ؟كلذ ىلع كلج ان" :هل لاقو ع 2 يلا بضغف «رجفلا ع ولط لبق نذأ الداب نأ رمع نبا نع عفان نع داور يبأ

 ماداعإ ناذألا نألو مان دق دبعلا نأ يداني نأ هع هرمأف «علط دق رجفلا نأ تننظف لانس و انأو تی سا "لاق

 ناذألا عاقيإ ةركنملا عدبلا نم نأ :"يرابلا حتف" نع يومحلا ركذو ءابذك نوكي هلوخذ لبقو «تقولا لوحدب

 اومَعَز «تقولا نيكمتل ةحردب برغملا يف ناذألا ريحأت اذكو ءتاضمر ق تاعاس ثالث رجس رجفلا لبق ياثلا

 (حتف) .رشلا مهيف رثك و ريخلا مهيف لق كلذلف ةنسلا اوفلاخف «روحسلا اولّجعو رطفلا اورخأف طايتحالا
 يف ماقأ ول نكل «ةماقإلا اذكو ؛لّوألاب دادتعالا مدعل يأ [(ع) .هلبق نذأ نإ تقولا يف ناذألا يأ | :هيف داعيو

 يغبنيف هوڪو لک اک اعطاق دعي ام امهنيب كح ۾ وأ للا لاط: اذا نک ءاشداعإ بجي ال اروف لصي ١ و تق ولا

 نأ يغبنيو «ناذألا تافص نم غارفلا دعب نذؤملا تافص ف ع عورش ج! بنجلا ناذأ هركو چ .لعيخ ةداعالا

 يف ثدحملا ناذأو «تاياورلا قافتاب هوركم بنجلا ناذأو «هناذأ يف باوثلل ابلاط ةالصلا تاقوأو ةنسلاب املاع نذؤملا نوكي

 بيج ال ام ىلإ سانلا وعدي بنجلا نألو «"ءيضوتم الإ نذؤي ال" :ةتلع هلوقل ؛هتهاركو ؛ةياورلا رهاظ ف هركي الو «ةياور

 كالا :قاذأ و «ةريبك بساكتراو عرشلا رمأ نع جراخلا وهو قسافلاو «ىثنخلا اذكو «ةأرملا ناذأ اذكو ءهسفنب هيلإ

 (حتف) .هوركم حابم نمؤم ولو ناركسلا ناذأو «ىلوألاب عجطضملا ناذأ ةهارك هنم ملعو «هسفنل نذأ اذإ الإ هوركم

 ناذألا داعي نأ هبشألاو ءتاداعي اال :ةياور یو «ةياور ىف ناداعيف ؛ةالصلاب اهيلك ان: :هتماقأو بنجلا ناذأ

 يأ :ةأرملا ناذأو .ةماقإ يف امك ناتياور هناذأ ةهارك يفو :ثدحملا ةماقإو (ع) .ةماقإلا نود هراركت ةيعورشمل

 (ع) .داعي تنذأ نإف مالعإلاب تلخأ دقف عفرت مل نإو ؛ةيصعم تبكترا اهتوص تعفر نإ األ ؛اضيأ هرك ع



 ناذألا باب 58 حمم اس

 لصمل ال رفاسملل امهك رت هركو «يبارعألاو ىمعألاو انزلا دلوو دبعلا ناذأ ال ,ناركّسلاو
 امهک رت هرکی ال يأ ةماقإلاو ناذألا يأ هرکی ال يأ

 .ءاسنلل ال امه ابدنو ءرصملا يف هتيب يف
 نايدني ال ةماقإلاو ناذألا يأ

 .هوتعمو نونحجو لقعي ال يص مكح اذكو هتداعإ بحتسيو «تقولا لوخدب هتفرعم مدعل وأ هقسفل :ناركسلاو

 4/١ ٤[ :قئاقحلا زمر] .قسافلا فالخب ةينيدلا رومألا يف لبقي ءالؤه لوق نأل :يبارعألاو 43/١[ :قئاقحلا زمر]

 د ةعاسللاب لل اك رات یک کر ااا و اان" کی يبأ نبال هلع هلوقل :امهكرتو

 (صلختسم) .هوركم ةعامجلاب ةالصلا كرتو ءاهيبشتو

 (ع) .اهمزاول نم وه ام طقسي الف «ةعامجلا طقسي ال رفسلا نأل :رفاسملل

 ليقف تعيب لق هوسألاو ةسقلعي یلص, نیس "انيفكي يحلا ناذأ" :هفخ دوعسم نبا لوقل اقلطم يأ :هتيب يف لصمل ال

 ءارحصلا يف هدحو ىلص اذإ :كلام لاقو ءاقلطم رفسلا يف امهكرت هركي هنأل ؛رصملاب ديقو ."؟ميقتو نذؤت الأ" :هل

 (حتف) .اهودب ماقت الف ةعامجلا راعش نم امنأل ؛ميقي الو نذؤي ال هتيب يق وأ

 افالخ ٤۹/١([ :قئاقحلا زمر) .ةعامجلا ةئيه ىلع ءادألا نوكيل هتيب يق يلصمللو رفاسملل يأ ] :امهل ابدنو

 هلزنم يف ناك ولو ءروضحلاب هباجأ هنأل ؛ةءارقلا كرتي ال ناذألا عمسف نآرقلا أرقي دجسملا يف لحجر :ةمتت .كلاملل

 الو لوح ال :اممناكم لوقي هنإف «نيتلعيحلا يف الإ نذؤملا لوقي ام لك لوقي نأ :ةباحإلاو «بيجيو ةءارقلا كرتي

 ةماقإلا بيجيو «تقطن قحلابو ترربو تقدص" :"مونلا نم ريح ةالصلا" :هلوق ناكمو «ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق

 اذكهو «عيمجلا يف نذؤملا لوق لثم لوقي :ةيريهظلا يقو ."اهمادأو هللا اهماقأ" :ةالصلا تماق دق دنع لوقيو ابدت

 «مامإلا مايق ىلإ دعقي ميقي نذؤملاو دجسملا لحد «ناذأ هنأ فرع نإو حصي ال ةيبرعلا ريغب ناذألا 5 يبنلا نع يور

 ناذألا ةيالو «نيدجسم يف نذؤي نأ هل هركي «عستم تقولاو اريرش ناك اذإ الإ رظنني ال ةلحلا سيئر هالصم يف

 (حتف) .الدع ول ةمامالا اذك و اقلط دعيسألا نابل ةماقإلاو

 [ ۳۹/۱ :قئاقحلا فشك].ال وأ ةعامجم نيلص ءاوس نه نابدني الف «ةبحتسملا ةعامجلا ننس نم امهنأل :ءاسدلل ال



 ةالصلا طورش باب "5 ةالصلا باتك

 ةالصلا طورش باب

 < Ê Ê HE EEN OE 243 i ع س ١ ر هيلو ع نہ راک يقاز

 ءيشلا هيلع فق وتی ام حالطصالا فو «ةمالعلا يعم. طرش عمج يهو ءاهط ورش نایب ف يأ :طوروش باب

 طئارشو «كيرحتلاب طرش عمج اشإف طارشألا فالاخي «نوكسلاب طرش عمج :ةالصلا طورش (ع) .هنم نوكي الو

 8 احن ناك نو املا خوك اک انك ر هيف الحشاد ناك نإ ءيشلاب قلعتي ام نإ :يومحلا لاقو «ةطيرش عمج

 ایس ی ابا يقف هيلا ارس ناك نإف هيف ارثؤم نكي مل نإو «لحلل حاكنلا دقعك ةلح ناك هيف ارثؤَم ناك نإف

 فق وتی م إو ؛ةالصلل ةراهطلاك اطرش يم هيف ءيشلا فقوت نإف هيلإ الصوم نجی نإو «ةالصلا بوج ول تقولاك

 ةينلاك ريغ ال داقعنالا طرش :ماسقأ ةثالث ف ةعونتم ةالصلا طورش نأ ملعا مث ءةالصلل ناذألاك ةمالع يم” هيلع

 هيف طرتشي ر الو ؛ءاقبلا ةلاح هد وخ و طرتشي ام :ثلاثلا و «ةروعلا رتسو ةراهطلاك ماودلا طرش و عةبطخملاو ةمب رحتلاو

 (2) . ىلصملا ندب ةراهط :لوألا :ةتس س يآ :يهو (حتف) .دستلا ةراهظ يهو ةنراقملا الو مدقتلا

 هيفو ءاهريغ فاالخب ام رذعب طقست ال ذإ ؛اهريغ نم بها األ ؛طورشلا رئاس ىلع ةراهطلا تمدق :ليق :هندب ةراهط

 8 أ : 1 ١ 1 < 1 هل : 7 : j = 1 ب ل ا
 نم داري نأ الإ الصا ديعي الد (مميت ريغب و هراهط ريعب ىلصي ةحارج ههح وب ناك اذإ نيج رلاو نيديلا عوطقم نال ؛رظن

 (ط«ع) .ةيمكحلا ةساجنلا نيتحتفب وهو ربكألاو رغصألا يأ :ثدح نم (نيكسم) . ابلاغ يأ رذعب طقست ال هلوق

 556 ىلضملا رهطي نأ طو لا نه ل نأ ىيعملا ةلمجو | ةفيفخلا يا ةققفخملا وأ ةظلغملا ةساخيتلا نیب | ج ثبخو

 نم هناكمو هبوث رهطيو (3:ةدئاملا) ا وطاف اح شك ١ إو ةالصلا ىَلِإ مق اذل : ىلاعت هلوقل ؛ثادحألا نم

 بوجو هتلالدبو «بوثلا ف ريهطتلا بوحجو صنلا اذه ةرابعف :(4:رثدمل) © رهطف ِكَِباَيُت و :ىلاعت هلوقل ؛ثابحألا

 يذلا بوثلا ف ةراهطلا ب وج ۾ ىلع أملف وك ريغ ناكملا نهو كمت سولا نف كاكفنالا دإ ؛ناكملا 2 ريهطتلا

Nد اص  blف غلبأ نوک رهاظ ناکم ىلع رهاط بوتو رهاظ لدبي ىلاعت هللا يدب نيب مايقلا نآلو ؛"روهطب  

 ىلع ثدحلا مدق امنإو «ةيونعم ةساحب وهف ةيئرم ةساحب نكي مل نإو ةبانحلاو ثدحلاو ءةمدخلا ف لمكأو ميظعتلا

 ىلع ءاعإ هيفو .كسمتسي مل لإ سجنتم يببصك هل الماح دعي ام وأ هتک رح كرحتي ام اذك و «لعبلاو فخلاو ةوسنلقلا

 ليوارس يف ىلصي نأ هوركملاو ةمامعو «رازإو «ضيمق .باوثأ ةثالث يف ىلصي نأ بحتسملا مث «عنام ةساجنلا لح نأ

 0 5 98 5 ۳ e 4 3 ۳ 1 أ

 لإ هک رو هيديو حيحصلا ىلع هده عصضومو «(ىرخالا ر نإ امثادحا وا هيملدق عض وم ناكملاب ذارملاو .«دحاو

 .فالخ الب زاج اسحب هفنأ عضومو ارهاط هتهبجو هيتبكرو هيديو هيمدق عضوم ناك اذإف «هفنأ عضوم ال ءاهيلع دجس

 (ع) (؛:رثدملا) © ُرَهطف كايتو :ىلاعت هلوقل | ىلصملا بوث ةراهط يناثلا طرشلا يأ :هبوث و (هریغو صلختسم «حتف)



 ةالصلا طورش باب 1۷ ةالصلا باتك

 ی احا اوو تیک ت لاوس تحت اع يهو بدروم عسر .هئاكمو

 ولا ا رملا یک لج لأ نوف

 نسج مي رعشلا اذكو ؛عنمي اهقاس عب 7 2 ت اسال اک ءاييحو ال

 هة انقل راو كا

 ولو هريغ نع هتروع رتس :عبارلا أ | :هتروع رتسو .هيلع ىلصي يذلا هناكم ةراهط ثلاثلاو يع :هناكمو

 [(ط «ع) .هليذ لفسأو هبيج نم اهيلإ هرظن رضي الو «رئاس هعمو ملظم ناكم يف انايرع یلص ول حصت الف ءامكح

 ةبيرلا ذأ ن نأ ؛ةالص لک دبع مكتروع يراوي ام يأ ٣١( :فارعألا) لجسم اک دنع کنیز اوذخ : ىلاعت هلوقل

 ىلع لحلا مسا قالطإب ةالصلا دجسملاب ديرأو «لحلا ىلع لاخلا مسا قالطإ نم اذهو ءاهلح دارملا نوکيف كن ال

 يف طرتشيو «هتالص زوجي لفسأ نم هتروع ناسنإ ىأر ول نح لفسألا نم ال بناوحلا نم رتسلا ربتعملاو «لاحلا

 تباث ةروعلا رتس بوحوو «زوجي ال هتحت ام فصي قيقر بوثب اهرتس ولف «هتحت ام فصي ال بوثب نوكي نأ رتسلا
 (حتف «صلختسم) ."رامخب الإ (ةغلاب يأ) ضئاح ةالص هللا لبقي ال" 7 هلوقل ؛ةنسلاب اشیا

 هل ةروع ال ذإ ؛ادح اريغص نكي مل اذإ اذهو [(ط) .ةروع ةبكر لاو ةروعب تسيل اندنع ةرسلاف] :هترس تحت ام يهو
 يق قفرملاك دودحنلاب دحلا قاحلإ طايتحالاف «'هيتبكر ىلإ ةرسلا نيب ام ةروعلا" :كلع هلوقل ؛ةروع ةرسلا :ىعفاشلا لاقو

 :##ع هلوقل ؛ةروعب تسيل هدنع ةبكرلاو «ةروعلا نم هنأ نظي الو نيسح ةّرس لبقي ناك ةع هنأ يور ام :انلو ءوضولا

 (صلختسم «حتف) "ةرويعافإف ؟كلتبكر طغ 3 : لع ىلا ل أاق :لاق هنأ ةريره بأ ثيدح ال ةروعلا نم نبك راق وفا

 ناك ولو «باقنلاو نيزافقلا سبل نع ةمرحملا ىف ك هنأل و ؛اهئادبإب ءالتبالل ةثالثلا ءاضعألا ئثتسا :اههجو الإ

 درمألا هجو ىلإ رظنلا نأ امك ةروع األ ال ةنتفلا فوخل ةيطغتلاب اهرمأو ءاهرتس مرح امل ةروعلا نم نافكلاو هحولا

 ةروع ناعارذلاو «ةياورلا رهاظ وهو ةروع امهرهاظ نأ اهيفك نم مهفيو «ةروعب سيل هنأ عم ةنتفلا فاح نإ مرحي

 اتسيل امهأ حصألاو ؛"اهيفكو اههجو الإ ةروع اهلك ةرحلا ندب" :3ع هلوقل ؛ةروع اهيمدق نأ يورو «ىلوألاب

 .ىمعألا نم اهملعت نم لضفأ ةأرملا نم نآرقلا اهملعت اذه ىلع ءانبو «ةروع امتوص اذكو ءاهئادبإب ءالتبالل ؛ةروعب

 (حتف) .ةنتفلا ىلإ يدؤي امنإو ةروعب سيل اقوص نأ هبشألا نكل ءاهقالص تدسف ةءارقلاب ترهج اذإو

 (نيكسم) .حصألا وهو ةروعب اتسيل امهأ ىوريو «ةروع اهيمدق نأ يور :اهيمدقو
 عنمي ال ليلقلا نمزلا يف ريثكلا فاشكنالا نأ بهذملا نأ ملعاو «نكر لا ءادأ نامز ودب فاشكنالا ناک اذإ : عمم

 فصنلا نم رثكأ فوشكملا ناك نإ :فسوي وبأ لاقو ءاهزاوج عنمب ريثكلا يف ريثكلاو ءاضيأ عنب ال ريثكلا يف ليلقلاو

 هقلحو سأرلا حسم يف امك لكلا مكح عبرلل نأ :امهو «ةالصلا تزاج فصنلا نم لقأ ناك نإو «هتالص رحت مل

 يذلاك حصألا يف سأرلا نم لزانلا] :خل ! رعشلا اذكو (حتف) .ءاوس هريثكو فاشكنالا ليلق هدنع نإف «يعفاشلل فالح

 :فسوي يبأ دنعو ءامهدنع عنام هعبر فاشكنا نأ يف قاسلا مكح اهمكح يأ [(ط) .اعامجإ ةروع هنإف سأرلا يراوي

 :ليقو «عبرلا امهادع ام يفو «مهردلا ردق ىلع داز ام نيتأوسلا يف ربتعي هنأ :يحركلا ركذو «عنام فصنلا فاشكنا

 (نيكسم) .ةدح ىلع اوضع دحاو لك ربتعي هنأ حيحصلاو ءادحاو اوضع لكلا ربتعيف ءركذلل ناعبت ناتيصخلا



 ةالصلا طورش باب “۸ ةالصلا باتك

 رهاط هعبر اوث راجو راو روع ايو اهرهظو .لعرلا# ةيأآلاو ةظيلدلا ةروغلاو
 25210158 ادحاف یلص بوف مدع ولو ءهعبر نم لقأ رهط نإ ريو زت راع ىلصو

 (ط) .عنام هعبر فاشكنا نأ يف قاسلا مكح اهمكح يأ ؛نايثنألاو ركذلاو ا :ةظيلغلا ةروعلاو

 نيهبشتأ (ةنتنملا ,rE :.ف al eis .اهريغو ةبتاكملاوأ ةربدملا وأ ةنقلا] :ةهألاو

 باا نقرا داغ تر ءاهفسلا نأ رئارحلاب هبشتلا د یو «ةعنقتم ةيراح ىأر امل "رئارحلاب

 (۹٠:بارحألا) نيدو الف َنْفَرْعُي نأ ىندأ كالذ# :ىلاعت لاق ءدشأ ةنتفلا نوكتف رمألا سبتلي نأ هذ رمع يشخف

 (حتف) .جرحلل اعفد لاجرلا قح يف مراحملا تاوذب اهاح ربتعاف ةداع ةمدخلا بايث يف اهالوم ةحاحل جرخت اهألو

 .ةنتفلل ببس امهيلإ رظنلا نأل :اهنطبو اهرهظو (ط) .اهتبكر تحت ىلإ اقرس تحت نم اقروع نأ يف :لجرلاك

 071/١[ :قئارلا رحبلا] .ىهتشم عضوم نطبلاو رهظلا نم لك و «هنود ةوهشلا لحم األ [3 ٠/١ :قئاقحلا زمر]

 .ةرحاك رحلاو ؛ةقالاك قيقرلا ىثنخلاو «نطبلل عبت : بنجلاو ءاضيأ :ةروع

 ؛لكلا ةياكح يك عيرلا ت ؛هتالص زوجت ال نأ ىلوأ ارهاط عبرلا نم رثكألا ناك نإف يأ :خلإ ابوث دجو ولو

 (حتف) .ًانايرع ام یو الو توا ایا ياام الو کک لو دابا يا
 ٠٠/١[ :قئاقخلا زمر] .مارحإلا يف امك لكلا مكح عبرلل نأل هتالص معي

 هلك ناك اذإ اذكو ءلضفأ وهو دوجسو عوكرب امئاق ىلصي نأ نيبو ءامإب ادغاق انايرع ىلصي نأ نيب] :ريخ

 هل زوجي الو .دوجسو عوكرب هيف يلصي نأ همزل :دمحمو رفز لاقو [(ع) .هنتفلل ببسب امهيلإ رظنلا نأل ؛اسحشتم

 ةلزنم راصف «هيلع هتردقل رتسلا باطخ هنع طقسي مل و هزجعل هنع طقس ريهطتلا باطم نأل ؛انايرغ ىلصي نأ

 ضورف كرت انايرع ةالضلا قو ءسجنلا بولا ةراهط وهو ءدحاو ضرف كرت هيف ةالصلا ف نألو ؛هقح ىف رهاطلا

 ىلإ ليميف «طقس هيلع ردقي مل اذإف «رهاطلاب رتسلا هب رومأملا نأ :انلو «دوجسلاو عوكرلاو مايقلاو ةروعلا رتس نم

 كفيلا ءايقل انج انتو 5 فک ذلق تالا وسو ءاطيبب ىتأ دق اديناك ىلع تاو ضورفلا كرت نع باوحلاو «ءاش اهيأ

 الإ زوجت ال مارحلا ةرشابم نأل ؛امفوهأ راتخي نيتيلبب ىلتبا نم نأ ةلأسملا هذه سنح يق لصألاو «لصألا ماقم

 كرت نأل ؛ءاعإب ادعاق ىلصيف:تلفني ال ئمويو سلخ نإو ءهحير تلفنی دجسو عكر

 (حتف) .ةبادلا ىلع ع وطتلاك روصلا ضعب gE ا ؛نوهأ دوجسلاو ع وكر لاو مايقلا

 و ماق ول لحجر :هلاثم «ةرورضل

 ىلع ةردقلا تثبت بوث هل حبيبا ول يح ةردقلا مدع مدعلاب و «هتروع رثسي ام بوثلاب دارأ ج! ابوث مدع ولو

 ىور امل ؛ايمۇم ادعاق ىلص الإو «ءارشلا همزلي هنمث هلو لثملا نمشب ءارتشلاب ةيلع ساق ولو .ةرطخي دي دعو اذإو .حصألا
 اولصف انايرع رحبلا نم اوحرخف «ةنيفسلا مي ترسكناق ةنيفسلا يق اوبك ر 285 هللا لوسر باحصأ نأ كلام نب سنأ

 (صلختسم «حتف) .عامجإلا لحم | لعجف كلذ فالح مهفارقأ نع وري م و ؛مهنع يور لوق اذهو ءءامبإلاب ادوعق

 (حتف) .ءارحص وأ تيب ف اليل وأ ارا :ادعاق (ط) اي ايضا اني را ا وك ا وس ولو "0 :ابوث



 ةالصلا كح باب 58 ةالصلا باتك

 ,لصاف الب ةّيبلاو «دوجسو ع وک رب مايقلا نم لضفأ وهو نسو غرا ايمؤم
 يوم ا ةرعقل معلا يآ كف هنووك ل لاح

 ,حيوارتلاو ةنسلاو لفنلل ةينلا قلطم هيفكيو «يلصي ةالص يأ هبلقب معي نأ طرشلاو
 ةالصلا ةين يأ يلصملا يأ يلصملا ةيتلا يف

 اا :قئاقحلا | وجسم و امئاق فا ا رفز دنعو ءاندنع :دوجسو هديا ايم ؤم

 1 “ع ) .ةالصلا لال بلقلا دصق يهو ۹ سماخلا ا فا أ a (ط) ا رع ا

 ةمئاقلاك ريبكتلا ىلع ةمدقتملاو ةالصلا يف لوحدلل ةمزاجلا ةدارإلا يه ةينلاو «ةميرحتلاو ةينلا نيب يأ :لصاف الب

 :ليقو ؛ع وك رلا كل تمدقت اذإ حصت :ليقو «ءانشلا ف ف ماد ام حصت : ليقو بريبكفلا نق ةرخاتملل رابتعا الو نول

 نه لاپ اعرق اوكي رم است ىلع قرر رولا ءادأ كق رل جس بةر اغ ظفلتلا اجو ساز عفري نأ ىلإ

 دنع لوقي ناك هنأ فيعض الو حيحص قيرط نم 4# هنع تبثي ملو «ةهاركلاب مزجف ةئيس مهضعب اهلعجو ةعدب

 ماق ادا ناك تلڪ هنأ ل وقنملا لب «ةعبرألا ةمثألا نع الو «نيعباتلا و ةباحصلا نم دحأ نع الو ءاذك يلصأ :حاتتفالا

 نإ مهللا :لوقي نأ اهتيفيكو هتكزع عمتج م نم قح يف نورحخأتملا هةنسحتسا نکل «ةعدب ظفلتلاف ءربك :ةالصلل

 ءاملعلا قافتاب دودرم لوقلا اذهو «ناسللا ركذ نم دبال :يعفاشلا لاقو ءئم اهلبقتو يل اهرسيف ءاذك ةالص ديرأ

 (حتف) .هقاشم ةرثك و هنامز دادتمال جحلاب صوصخ ام ظفلتلاو عهتالص زاج ملكتي مل و هبلقب ئون اذإ هنأ ىلع

 ٍءوضولاك رضي ال لاصتالا عن ال كلو هة ارلاو لق الاک لاصتالا عنمي لمعب ةميرحتلا نيبو اهنيب :لصاف "بان

 ةد :قتاقحلا مر[ ةةياورلا رهاظ ىف ريبكعلا نع ةر اكا اهلا رفعت لو ,ةعاسللا كاردإل دجسملا ىلإ يشملاو

 نأ. ىلع ردقي مل نإو «ةهادبلا ىلع بيجي نأ هنكمأل لثس ول ام هاندأ «هريغ مأ يه ضرفأ يأ | طرشلاو

EEءا وس «يبجألا لصافلا مدع وهو ءهطرشب عورشلا ىلع ةمدقتم ةين زوحت اأ بهذملاو رحب مل لضافاب هلا  

 (نيكسم) .ال وأ ركفت ريغ نم باوجلا ىلع ردقي ثيحب ناك

 (ط) .يبحأب لصفي مل نإ ةمدقتم ةينب زوحت افأ بهذملاو ءزحت مل لمأتلاب الإ ملعي مل نإف :يلصي

 نک ؛روهمجلاا ليقع [(ع) .هيلإ اهقلطم فرصناف «لفنلا ةالصلا عاونأ ندأ نذل ؛ةالاصلا قلطم يك وني نأب] ج لفنلل

 ةلفانلا نوك ةنسلا نعم نأل ؛اهيوني نأ ىلإ جاتحيل ةالصلا لبصأ ىلع ةنئاز ةفيض حرا ةالصل سيلو «ع وطت لكلا

 لعفلاب ديوس كلذ يف ةلفانلا يلصملا عقوأ اذإف ءاهلبق وأ ةضيرفلا دعب 5 E e ن اهيلع ا

 يف الو «حيوارتلا يف ةالصلا قلطم الو «ع وطتلا ةين هيفكي ال هنأ خياشملا ضعبو يعفاشلا بهذمو «ةنسلاب وكي

 ءلخا رابتعاب اهتيص وصحت نأ باوحلاو «اهتيص وصحت هاعارم بجتف «ةص وصخ ۵ اب اف ؛ةدك وملا ن FO رئاس

 األ ال :حيوارتلاو (صلختسم «حتف) .ةالضلا قلطم ةينب ىدأتت اهأ يف فالح الف لفنلا امأو «كلذك تعقوأ دقو

 .لكلا يف نييعتل هلأ يسع :يعفاشلا دنعو «لفنلا فالخب دئاز فصو األ ؛ةينسلا ةين نم دبال :ليقو ءلصألا يف لفاون



 يوني ةزانجللو ءاضيأ ةعباتملا يوني يدتقملاو ءالثم رصعلاك هنييعت طرش ضرفللو
 >2 ةعباتمو ةالصلا يوني لفتلاو ضرفلا ف اقلظم ضرف هنأ نييبعت أ ناك ضرف يأ

 ءاهنيع ةباصإ هضرف يكمللف ,ةلبقلا لابقتساو «تيملل ءاعدلاو ىلاعت هلل ةالصلا
 ةيعكلل ةدهاشملا خإ لابقتسا طرشلا نم سداسلا يأ يوني يك

 ولاو ةوالتلا دوجسو لفنلا نم ديفا امك" موش وأ عاف ولو 5 ناك ءاوس «ةمذ يق مزل ام يأ :ضرفلل

 م ةفص بوجولاو ةيضرفلا نأل ؛ةالصلا قلطم ةين امه ىفكي الف «فاوطلا يعكر و نيديعلا ةالصو روذنملاو

 يونيف «ةيضرفلاب هيلع مكحي ال نيعي مل امف ءامهيلك لفنلاو ضرفلل اص فرظ اهتقو نأل ؛اهيوني نأ دبالف
 ىلعف «ةالصلا نييعتل ةعبات تاعكرلا دادعأو ءاهضرف يف فالتخالل ةعمجلا يف الإ تقولا رهظ وأ تقولا ضرف

 (ضلختسم «حتف) .حصألا ىلع ةلبقلا لابقتسا اذكو «هأزجأ نيتنث رهظلاو اعبرأ رجفلا ىون ول اذه
 (نيكسم) .تاعكرلا دادعأ ةين طرتشي الو زوجي 4 ضرف ىون ولو «رضاحلا رصعلا ضرف نيعي نأب :الثم رصعلاك
 همازتلا نم دبالف ؛همامإ ةهج نم داسفلا همزلي هنأل : :خإ يدتقملاو

 ةين :تاين ثالث نم يدتقملل دبال هنأ ىلإ ةراشإ هيفو ءعجر اذإ افي ضا لاقي قنا ىلع بحه اقا

 وأ مامإلاب ءادتقالا ىون ول يح نييعتلا نع هيفكت ءادتقالا ةين نأو ءادتقالا ةينو «نييعتلا ةينو ءةالضلا لصأ

 ةالصلا نيعي ملو مامإلا ةالص ىون اذإ ام فالخب «حصألا ىلع زاح ةالصلا نيعي ملو مامإلا ةالص يف عورشلا

 eT مامإلا ةداضل سعت هنأ ؛هئزجي ال ءادتقالا وني و مامإلا ةالص یون اذإ ام فالخب ؛حصألا ىلع راج

 ىون ولو «حص ورمع وه اذإف ديز هنأ نظب مامالاب ءادتقالا ىون ولف ءهطرشب سيل مامإلا نييعت نأ دافأ و هل ءادتقاب

 «ةراشإلاب هفرع هنأل ؛زاج مامإلا اذهبي ءادتقالا ىونف هصخش ىأر ولو .حصي ال هنإف ورمع وه اذإف ديزب ءادتقالا

 ةين هب لاحرلا ءادتقا ةحصل طرتشي ال مامإلا نأل ؛يدتقملاب ديقو «بارحلا يف مئاقلاك ناكعب هفرع ول اذكو

 هصالخإو هنييعت بجيف «هيلع بحاولا هنأل :تّيملل (حتف) .نهتمامإ يوني نأ دبال ءاسنلا قح يقو «ةمامإلا
 [51/1 :قئاقحلا رمر] .تيملل ايغاذ ىلاعت هللا ىلصأ :هناسلب لوقيو: ءىلاغت هلل

 ؛بلطلل هيف نيسلا سيلو «هتلباق يعي يداولا ةيشاملا تلبق نم لاعفتسا وهو «فئاخلا ريغل يأ :ةلبقلا لابقتساو

 غءيشلا لباقي ىلا ةلاحلا لصألا يف ةلبقلاو :لعف نعم لعفتساف اهبلط ال «ةلباقملا تاذلاب دوصقملا طرشلا نأل

 La ابار ىمستو ءاهولباقي سانلا نأل ؛كلذب تیم ةالصلل لبقتست يلا ةهجلف ملعلاك تراص مث .ةريغ اهيلع

 (ع) .هتهج أ :٤ ةرقبلا) 4ُةَرَطَش ئكهوج واول رف : ىلاعت هل وَمْل :ةلبقلا (حتف) ءاهدنع ل ناطيشلاو سفنلا ةبراخ

 تاو ساب ايو اسأل يسير م اب :هلوقل ريسفت :يكمللف

 اذإ نح بئاغلا مكح ءانب اهنيبو هنيب ناك نم مكح نإ حصألا نكل «ةبعكلا ةهج ىلع هلابقتسا عقي ناردجلا

 .اعامجإ ةبعكلا نيع ىلإ هحوتلا يأ :اهنيع ةباصإ .لابقتسالا ضرف يآ :هضرف

 (حتف کسا .هبلع دار اي فلک اف كس ف ؟ .ق امم 56 هنآ ؛ليعي ال ده وصح ناب و ىلص و دهتجا



 ةالصلا طورش باب 4 ةالصلا باتك

 ةلبقلا هيلع تهبتشا نمو .ردق ةهج يأ ىلإ يلصي فئاخلاو < e هريغلو
 ج 7 ءبس وأ صل وأ ودع نم ةبعكلا

 ىكملا
 iE SEE 1 ز] ] AK A ier 1712 . دعي مل اطخأ نإو «یرحت

 يرحتلا يف يأ

 ءاوس ءاهيلإ هجوتلا نم عنمي رذع هل نم يأ :فئاخلاو (ع) .حيحصلا يف ةبعكلا ةهج ىلإ هجوتلا يأ :اهتهج ةباصإ
 وأ ضرم فعضل اهيلإ هجوتلا ىلع ةعاطتسالا مدعك ءال وأ ةبعكلا ةهج ىلإ ىلص نإ «عبس وأ ودع نم افوخ ناك

 نع هزنم وهو «هيلع لابقإلا نم دبالف «ىلاعت هللا ةمدخ يف يلصملا نأ هيف هقفلاو ءاهيلإ ههحوي نم دجي الو «هريغ
 ىلإ هحوتيف ءرذعلا ققحت يف هابتشالا ةلاح هبشأف ءرذعلا ققحت فوخلا ا ىلإ هجوتلاب هالتباف «ةهجلا

 (حتف) .كلذب لصاح وهو ءالتبالل لب ىفك اه دجس ول يح اهنيعل دبعت مل ةبعكلا نأل ؛ردق ةهج يأ
 (ع) .رحبلا يف ةبشخ ىلع ناك نمو اهيلإ هلوحي نم دجي مل اذإ ضيرملا اذكو «زحعلا ققحتل :ردق ةهج يأ
 زوافملا يف موجنلاو راصمألاو ىرقلا يف نيعباتلاو ةباحصلا بيراحم اهليلد روهظ مدعل] ج! تهبتشا نمو

 ن عی هلأسي نم هدنع نكي مل و ةلبقلا لانقتسا نع زجع نم يأ |(ط) .ناكملا كلذ يف اب ماعلا مدعو راحبلاو

 يرحتلا زج م ا مضاخ اونا كفقأو صخش ناك ولو «ىرحتي ذكنيحف «هعمس هب حاص ول ثيحب ناكملا كلذ لهأ

 نم ناك نإف ؛ىلعألا ىلإ ريصملا ناكمإ عم ندألا ىلإ راصي الف «يرحتلا قوف رابختسالا نأل ؛لاؤسلا همزلي لب

 ىف وأ ةزافم ىف وأ دجسم يف ناك ءاوس «بلاغلا نظلا ةيعبت يرحتلاو «هلاح لثم هلاح نأل ؛هدلقي ال هلهأ ريغ
 (حتف) .ىرحتي الف هتيب يف هيلع تهبتشا اذإ امأ «هل بارحم الو ىرحأ ةلحم دجسم

 َمتيأفط :ىلاعت هلوقل ؛هنظ اهيلإ لام ةهح يأ ىلإ يلصيف «هريغ نم ىرحأو هبلقب عقوأ وه ام بلطي يأ هولا
 اضاح هيلع ٠ هبتشا نم ىلص ولف «يذمرتلا هجرخأ امك هابتشالا ةلاح ةالصلا يف تلزن (0١١:ةرقبلا) هللا ُهْجَو كف اولو

 (حتف) .درضقلا لوصحل غارفلا دعي باصأ هنأ ملع اذإ الإ «يرحتلا نم هيلع ضرتفا ام كرتل اهداعأ رحت الب

 (ع) .امي ملاعلا وأ مالعألا دوجوب يرحتلا زوجي الو ,دوصقملا لين يف دوهجملا لذب وهو دهتحا يأ :ىرحت
 ةداعإلا هيلع بحت ال اهريغ تناك ةلبقلا ةهج نأ غارفلا دعب ملعو هيرحت ةهج ىلإ ىلص اذإ يعي :أطخأ نإو
 يأ ربيدتسا نإ ديعي :يعفاشلا لاقو «كلذ يف رصقي ملو يرحتلا وه هتمذ يف مزل ام نأل ؛حصألا وهو الط

 هنأ نظ ىلع تقو لوخد لبق ضرفلا ىلص ول امك راصف «نيقيب رهظ هأطخ نأل ؛غارفلا دعب هرابدتسا رهظ

 هنكمي هنأل ؛ركذ ام فالخب يرحتلا ةهج ىلإ هجوتلا الإ هعسو يف سيلو «عسولاب ديقم فيلكتلا نأ :انلو «لخد

 وكرلا ةلاح يف امك ةهج ىلإ ةهح نم لاقتنالا لبقت ةلبقلا نألو «تقولا لاح ىلع علطم وه نمم لاؤسلا

 (حتف) .ديعي الف هابتشالا ةلاح اذكف ءفوخلاو

 اک ىلا دقو عسولاب ديقم فيلكتلا :انلق لق ءأطخلاب هنقيتل ربدتسا نإ ديعي : يعفاشلا لاقو ءةالصلا ؛ يأ : دعي مم

 يندر :عبمو



 ةالصلا تانك
 نا

 ةالصلا طورش باب

 .مهيزجي مهمامإ لاح اولهجو «تاهح موق یرح ولو .رادتسا هتالص يف هب ملع ناف

 يف هتعاس نم لوحتي نأ هيلع بجي ةالصلا يف وهو ءرخأ تامالعب وأ اهلاحب ملاع وه نم هريخأ نأب :هب ملع نإف

 ,ةلبقلا ىلإ ةالصلا يف مهوحتو ءابق دجسم. راصنألا ةصق ةلأسملا هذه يف لصألاو «فنأتسي نأ هيلع سيلو ؛ةالصلا

 ةراشإ فنصملا مالك قالطإ يفو «ةرم ةهح لكل ىلص ءيش ىلع هيرحت عقي مل نمو «مهلعف 5 يبلا ناسحتساو

 (حتف) .وهسلا دوجس يف وأ دهشتلا ردق دعق ام دعب ناك نإو «رادتسا أطخلاب ملع ول هنأ ىلإ

 (ع) .مهتئيهك ةالصلا يف اورادتسا ةلبقلا خسن مهغلب امل ءابق لهأ نأل ؛متأو ةلبقلا ىلإ يأ :رادتسا

 نأ دحأ ملعي ملو «هيرحت ةهج ىلإ لك هجوتو ةلبقلا اورحتو ةملظم ةليل يف موق ىلص ول يأ :خلإ موق ىرح ولو
 ةهج لبقتسا مهنم الك نأل ؛مهقالص تزاج هفلخ سيل مامإلا نأ دحاو لك ملعي نكل هجوت ةهج يأ ىلإ مامإلا
 ةلبقلا أطخخأ مامإلا نأ نظو مامإلا ةهج ملع ول امأ ءةبعكلا فوج يف امك مامإلا ةهجل مهتهج فلاح نإو هيرحت

 اتفلتخا ولو «ت زاج همعز يف همامإ ةهجي هير ةهح دحتا ولف ىهداقتعا داسفلا و ةحصلا يف ربتعملاف عهتالص حصت الف

 (ع) .ةلبقلا هابتشا دنع مامإلا عم ةعامج يأ :موق (حتف) .زحب مل همعز يف
 يف همامإ ةفلاخم مهنم نقيت نمو «ىرحتلا ةهح مهقح يف ةلبقلا نأل ؛مامإلا فلخ اوناك اذإ ةالصلا كلت :مهيزجي

 (ع) .ةيناثلا يف ماقملا ضرف كرتو ىلوألا يف أطخلا ىلع همامإ دقتعا هنأل ؛هتالص رحت مل ءادألا ةلاح هيلع همدقت وأ ةهجلا



 ةالصلا ةفص باب اا ةالصلا باتك

 ةالصلا ةفص باب

 ا نس ب Sa رسا خرق راو اراز مار "«ينغا] :اهضرف
 ةعبس ةاليصلا ضرف يأ

 .ءيشلل ةمزاللا ةرامإلا :ةفصلاو ءاهتفص نايب يف يأ :ةالصلا ةفض باب

 ةالبصلا نييبت' دارا «لكلا ىلإ ءرجلا ةفاضإك هيف ةفاضإلاو ءطرشلا نايب دعب طورشملا يف عورش :ةالصلا ةفص

 توبثل طرتشي هنأ ملعاو .ةدعلاو دعولاك ناردصم فصولاو ةفصلاو «ةسبالم ندأل ةفاضإلاف ءاهتيهام فشكو

 ؛عءيشلل تباثلا رثألا تابثإ وهو مكحلاو «ةيهاملا ءزح وهو نكرلاو «ءيشلا ةيهام يهو نيعلا :ءايشأ ةتس ءيشلا

 يمدالا وطه : لخاو ءاهريغو ةءارقلاو مايقلا کرا هة ابضلا :نيعلاف ( ةبيس 4 «هطرش و «ءيشلا كلذ لحمو

 «تاقوألا :ببسلاو ءامياوثو اهداسفو ةالصلا زاوج :مكحلاو ءاهريغو ةراهطلا نم مدقت ام طرشلاو ؛فلكملا

 (حتف) .لكلا ىلع بابلا لامتشال بودنمو ةنسو بجاوو ضرف ىلع ةلمتشملا ةيفيكلا نعم انهه ةفصلاو

 ءيشلا لعج :ميرحتلاو «نك رلاو طرشلل لماش وهف «يعطق ليلدب هموزل تبث ام وه [لوألا] :ةيرحتلا اهضرف

 مرحت األ ؛ىلوألا ةريبكتلا تصحو «ةغلابملاو ةدحوللو ةيمسالا ىلإ ةيفصولا نم لقنلل هيف ءاتلا ةدايزو ءامرح
 ةيلع بظاو ام عم دلا 4 كف كبَر َو# : ىلاعت هلوق اهتيضرف ىلع ليلدلاو عةالصلل ةيفانملا ةحابملا عابشألا

 (حتف) .525 يبل
 :ىلاعت هلوقل [(ع) .هيتبكرو لاني ال هيدي دم ول ثيحب وهو «لفنلا E ق نكر «مايقلا يو | :مايقلاو

 كبف ضورفملاو :يرسفملا عامجإل ةالصلا مايق هب دارملاو نشك اس وأ نيعيطم ي أ :FA ةرقبلا) 1 نیتناق هلل اوموقوال

 ىلع نامدقلا نوكي نأ مايقلا ق ىلوألاو عدلا عباصأ عبرأ هيهلق نيب نوكي نأ عوشحلل ترقألاو «ةءارقلا ردقب

 (حتف) .رذع ريغب ناك نإ هركيو «هئرجي هيلجر ىدحإ اعفار وأ «هعباصأ فارطأ وأ هيبقع ىلع ماق ولف «ضرألا

 عاجلا دقعنا اهتيضرف ىلعو ٠ نآ قلا نم كلغف رسبت انف قا 7 2 هلوقلو

 مادق هتهبج ىذاحت نأ يغبنيف اسلاج عكر نإف ءامئاق عكر اذإ رهظلا ءانحنا وهو [عوكرلا :عبارلاوأ :عوكرلا

 .بحتسم وأ بحاو هيلع داز امو «ع وكر لا مسا هيلع قلطي ام ندأ هيف نكرلاو ؛عوكرلا لصحيل هيتبكر

 ا عض وو يخلو هتهبجب وهو (۷۷:جح ار 4ا ودجش : ۳ اوعك راو # : ىلاعت هل وقل ؛دوجسلا : سماخلاو| :د وجسلا

 :دوجسلاو درک عوک ر لاو مايقلا E اد و ضئارفلا دادعت . ضرغلا كاف «ةسنحج دارملا ارش ةدحاو

 (حتف) .غدصلاو نقذلاو دخلا جرخو فنألا لحخدف «هيف ةيرخس ال امم ضرألا ىلع هجولا ضعب
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 س ف ۳ 3
 .هعنصب جورخلاو دهشتلا ردق ريخألا دوعقلاو

 ا فاق
 alk Ha به دمج هع ب عع همسه د س همم نة زو مرو ةقئافلا ةءارف :اهبجاوو

 تابحاولا نم لوألا يأ اسلا

 اذإ" :كنهشتلا 5 نيح دوعسم نبال ةع هل وعل [(عز عك رپ سيل ضرف وهو ةدعقلا : سدايسألاو] : ريخألا دوعقلاو

 ءربتعت ال دوعقلا ريغ يف دهشتلا ةءارق نأ ىلع عامجإلل «دعاق تنأو يأ "كتالص تمت دقف اذه تلعف وأ اذه تلق

 عم دوعقلا وأ ةدعقلا وهو ءامهدحأب ماد ولع ¥ هنأ هيلع دري الو ءأرقي مل وأ دهشتلا أرق لعفلاب مامتإلا قلع

 تتبث فيك :ليق نإف «دهشتلا ةءارق ةيضرفب دحأ لقي مل ذإ ؛عامجإلا فلاخي اذه نأل ؛ضرف ةءارقلاو «ةءارقلا

 ٤(: ۳ة رقبلاز يةالصلا اوسيقأو 8 :ىلاعت ةلوق وهو باتكلا لمح انايب عقو ربخلا اذه :انلق ؟دحا ولا ربخي ةيضرفلا

 (صلختسم) .سأرلا ىلع حسملا ربخ يف امك هب ال باتكلاب ةيضرفلا توبث ناكف

 ءاميرحت هرك نإو ةالصلل يئانملا هلعفب يأ ][(ع) .هتالص نم يلصملا جورخ عباسلاو يأ ] :هعنصب جورخاو
 :يعقاشلا دنغو ءةريغ وأ مالسلا ظفلب تاك ءاوس ءاقلطم هلعفب يأ[(ع) بحبو لب اقافتا ضرفب سيل هنأ :حيخصلاو
 لدي ال هاور امو سو دوعسم نبا ثيدح نم انيور ام :انلو "ميلستلا اهليلحت و" :ةتلع هلوقل ؛طقف مالسلا ظفلب

 (حتف) .ضرفب سيل هعنصب جورخلا :امهدنعو «هب انلق دقو «بحاولا ىلع لب ءادحاو اربخ هنوكل ؛ةيضرفلا ىلع

 ضرفلا ركنمف ءداقتعالا يف قرفلاو ءءاوس لمعلا يف ضرفلاو وهو «يظ ليلدب هموزل تبث ام وه :اهبجاوو
 ا امأ «بجاولا فالاخب :رفاك يعطقلا

 (حتف «ئيع) .ةداعالا بح هی نکل ةالمضلل و

 اهدعي ملو هل دجسي مل نإو ءوهسلاو دمعلا يف ابوحو داعتو ءاهنم ةيآ كرتب دجسيف «ةبحاو اهلك يأ :ةحتافلا ةءارق

3 

 كي ر إو اذهبع ااو هیس يلح ب ويس ةالبصلا ىف :بحجاو اه كرت ول

 «' باتكلا ةحتافب الا ةالص ال" :ع هلوقل ؛ضرف :ةياور يف دمحم _ يعفاشلاو كلام دنعو ءاقساف امثآ نوكي

 4 كآرقْلا ع ا ا أ ءأَرقاف# :ىلاعت هلوق انلو «' جادح ىهف ن قلا أب اهيف أرقي م .ةاللص ىلص نم" :هلوقو

 ةالض ال :لوألا ثيدخلا قيعمو هب اغلق دقو «لمعلا بجوي هنكل ب ال: دخ اولا رع ةيلغ ةقايولااوب هع .ةةمرللاو

 ام ارقا 1 ربكف ةلبقلا لبقتسا مث ءءوضولا غبسأف ةالتصلا ىلإ تمسك اذإ" :يبارعألل تاع هلوق ا باوثلا ةلماك

 ؛ناثلا تيدحلا يق ةلالد الو ءاهيلإ هتحاحو ماكحألاب و ههنا ال اه رك ناك ولق "نآرقلا نم فلعم رسبت

 نمل لوألا 57 اضيأو «هب لوقن نحنو ءصقنلا ىلع لب زاوجلا مدع ىلع لدي الف «ناصقنلا :جادخلا نأل
 رحنا :ثيدح ليلدب لالا يفن ىلع لمحلا يعتق .«لامكلا يفنو زاوجلا يفن هب دارو نأ لمتح لب ہکحمت

 تايآ ثالث وأ ةحتافلا عم يأ ] :ةروس مضو (حتف) .مكحمب سيل هنأل ؛اروهشم ناك ولو ةدايزلا هب زوجت الف

 أرق ام دعب اضرف نكي مل نإو ةروسلا مض نأ ملعاو[(ط :ع) .يناثلا بحاولا وهو اهردقب ةليوط ةيآ وأ راصق
 ةحتاف اهوك ةيصوضحو «ضرف ةءارقلا قلطم نأ :لصاحلاو «ضرفلا نع عقت ةحتافلا عم اهمض اذإ هنكل ةحتافلا

 .ح ورشلا ضعب يف اذك «ضرفلا ىدؤي نيبجاولا ءادأ نمض يفو «ةبجاو ةروسو
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0Tا 31 .  
 ناكرألا ليدعتو .رركم لعف يف بيترتلا ةياعرو نييلوألا يف ةءارقلا نييعتو

 سمانا يأ عبارلا يأ طرد ف كلاغلاو يأ

 ie دينو ie ak دمرت Ê RE KAKE 28 ATÊ TEE 8 1: RG :تلاو لوألا دوعقلاو
 سدابسلا ف

 ءامهيف نطرف اقلطم اكإف .يئانثلا نک زارتح الال الا ديقف «يبالثلاو يعابرلا ضرفلا يأ :ةءارقلا نييعتو

 دوعسم نبا نعو ."نييرخألا يف ةءارق نييلوألا ف ةءارقلا" :مشقف بلاط بأ نب يلع ل لوق اهيلع ليلدلاو

 دان و ؛«ضرفلا نم نيتغك رلا ي أ :نييلوألا (حتف) .حبس ءاش لإو ارق عاق نإ, نييرخألا يف رييحتل 28 ١ : ةشئاعو

 سا فف روك لعق ل بشرا :يعفاضلاو رفز دنعو :بيترتلا ةياعرو (ع) الا لك يف :يعفاشلا

 بيترت و عوكر لا ىلع مايقلا بيرت اس ضر ارق انهو نک ىلا نقرا كا اا ةيلعو

 «د وجسلاب كتل / د وجسلا دعب عكر .e "جس لوألا د وحج ۾ ىلع نالا حص فف وتی يأ «دوحجسلا نک ع وك رلا

 ؛اهبجوي نكر علقت نأ نم وهسلا ةدجس يف موق يفاني بيترتلا ةيضرفب مكحلا :ليق نإف «دوجسلا ةداعإ هيلعف

 (حتف) :رحخآ یک ر نع ةريخأتل ا هلع نع نك رلا ریخت یش اعا ةا نأ ااا يخول نأش اذه نأ

 (ع) .وهسلل دجس ۾ مالسلا لعب ولو اشاضق لوألا نم ن لج ىست و 1 يح ةدحسلاك ةدحاو ةعكار ف :روكم

 : فس وي وبأو يعفاشلا لاقو (ةحبيبسست ردعب امه ربع ۾ دوجسلا و ع وك رلا يف ' يف حراوجلا نيكست نس يأ | :ناكرألا ليدعتو

 رمأللو ؛هلك كلذ ىلع التل هتبظاومل ؛ةسلجلاو ةموقلاو دوجسلاو عوكرلا يف ةنينأمطلا بوجوو [(ع) .ضرف هنإ
 فس وي وبأ لاق اذه نمو «تارم الز "لضت , كناف لصف يبرأ :لاق تح ةهنالص ءىسملا ثيدح ف

 تقلعتف «دوجسلاو ع وكر لاب انرمأ (۷۷:جحلا) #اودجشاو اوك ر اا :ىلاعت هلوق انلو «ضرف هنإ :يعفاشلاو

 زوجت ال امنأ عم دحاولا ربخب ةدايزلا انهه زوج هنأل ؛لكشم ةيضرفلاب فسوي يبأ لوقو ءامهنم ندألاب ةيضرفلا

 (حتف) .فالخلا عفتريف بحاولا وهو يلمعلا ضرفلا ىلع لومحم هلوق لعلو «هدنع
 دعي ملف هنع اهس ع هنألو «ةبظاوملل [(ط) .ريألا ريغ لوألاب دارأو «حصألا ىلع لفن يف ولو| :لوألا دوعقلاو
 ةنسلا مسا هيلع نوقلطي انخياشم ٌرثكأو «ةيضرفلا مدع ديفتسا هيلإ هدوع مدعبو «بوحولا ديفتسا ةبظاوملابف «هيلإ

 اقلطم لوألاب دارملاو «فالخلا عفر يضتقي اذهو «بحاولا نعم يف ةدكؤملا نأل وأ ةنسلاب تبث هبوجو نأل امإ

 نم يعابرلا يف ىلوألا ةدعقلا :يعفاشلاو رفزو دمحم دنعو ءلفنلا وأ ضرفلا وأ ةيثالثلا وأ ةيعابرلا يف ناك ءاوس

 ,ةيناثلا يف وأ ىلوألا يف ناك ءاوس اقلطم دهشتلا ةءارق عباسلاو يأ | :دهشتلاو (حتف «نيكسم) .ضرف لفنلا
 ءاصهيف هأرق ا هنأذل ؛بحجا ۾ نيتدعقلا 32 ديتا : طا" قو نکس رشا رگ ةيناثلا ف :ىعفاشلا لاقو

 قلطأ كلذلف ةياورلا رهاظ وه هتءارق بوجوو «نتملا يف قيس ام ىلع طقف ةنس يه لب «ريخألا دوعقلا يف

 (حتف «ئيع) .ضعبلا رايتحا وهو (ىلوألا ل ةنس نوي نأ سايقلاو
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 طف د ك ف

 .رسيو رهجي اميف رارسإلاو رهجلاو نيديعلا تاريبكتو ءرتولا تونقو مالسلا ظفلو
 حبصلاو عءاشعلاو برغااك ريش ناثلاو رش ىداحلاو ١ رشاعلا و عساتلا يأ نماشلا ی

 هنم سيل "مكيلع" نأ دافأو «ةبظاوملل [(ط) .ضرف :يعفاشلا لاقو «"مكيلع" نود نيترم] :ماللسلا ظفلو

 ةالصلا نم جرخيو «ءادتقالا حصي ال "مكيلع" :هلوق لبق مالسلا ظفل دعب هب ىئدتقا ولف ءالاتكو انيق + ليوحفلاك"

 :ليقو أ وهو نيتميلستلا معف السلا بوحو يق قلطأو «نيتميلستب ليقو «ءاملعلا ةماع دنع ةميلستب

 :لاق رمع نبا نع يور ام :انلو ."ميلستلا اهليلحت و" :لع هلوقل ؛ضرف مالسلا ظفل: يعفاشلا دنعو «ةنس ةيناثلا

 تع ملكتي نأ لبق" ةياوز قو "ملسي كأ لبق تدحأ مث ةتالص رخآ يف مامإلا دعق اذإ" ع هللا لوسر لاق

 (حتف يیع) .هب انلق دقو «بوحولا الإ ديفي ال هاور امو «يذمرتلاو دواد وبأ هاور «'هتالص
 ةفاضإلاف «رتولا ةالص يق عقاولا ءاعدلا يأ [هريغ يف وأ ناضمر يف ناك ءاوس ءاعدلا قلطم وه] :رتولا تونقو

 راج: ةريغب ىتأ ول يح (ةنسف ةر ىلإ ”كلفيعتت انإ مهللا" :صوصخ امأو ءءاعدلا قلطم توبقلاو «ةسبالم ندأل

 نم: ريخألا نقصتلا يا :نعقاتخلا دنعو ةبساو :ةقلاقلا ةعكرلا ارق نم هغارف دعب توقا یا و ءاعاجإ

 «لضف ريغ نم رتولا يف هب رمأ ۾ 3ع هنأ درو ام :انلو هتف فصضتلا ف بعك نب يلأ هب رمأ هب اه رمع نال ؟ناضر

 دعب رجفلا ىف تنق )ع هنأل ؛بجاو حبصلا يف هدنع تونقلا اشنا عةءارقلا لوط هاور اميف تونقلاب دارملاو

 (حتف (ئيع) .ملسمو ي راحيبلا هاور هک رت م < ناوك ذو لعر ىلع وعدي ارهش تنفق اع هنأ :انلو .ع وك رلا

 هلوقل اهوجوو ءرطفلا ديع يف امك ةالصلا يف ةعقاولا وأ ءاهدعبو ةالصلا يف ةعقاولا يأ :نيديعلا تاريبكتو

 وهمي م نيديعلا كثناريبكت كنم الا :ليقو ء(١1 2: ةرشبلا) كش اذه ام ىلع لا او کل 4 ا وسلو 5 : ىلاعت

 نأل ؛ءانثلاو ذوعتلاك راكذألا نم اهنأل ؛سايقلا وهو «ةنس نيديعلا تاريبكتو رتولا تونق :ليقو «"عئادبلا" نم

 :ناسحتسالا هجوو «لاعفألا يف الإ وهسلل دجس تاع هنأ اضيأ لقني مو ةراكذألا نود لاعفألا ىلع ةالصلا نعم

 نم تراصف «نيديعلا تاريبكتو رتولا تونقو ةالصلا دهشت :لاقي «ةالصلا عيمج ىلإ فاضت راكذألا هذه نأ

 (حتف «صلختسم) .اهك رتل ةدجسلا بحي الف ءطقف دوجسلاو عوك رلل فاضت اكإف «تاحيبستلا فالخغ اهضئاضخت

 دوصقملا امنإو «نيدوصقع اسيل امهنأل ؛امهكرتب وهسلا دوجس بحي ال يح ناتنس امه :ليقو :رارسإلاو رهجلاو
 ليبس ىلع ىدؤت ضئارفلا يق يهو «ةالصلا ناكر أ نم ةءارقلا نأ بوحولا ىلع ليلدلاو ءةموقلاك اراضف «ةءارقلا

 اوعمسي ال نأ رافكلا دصق نأ ىلإ دل ءادتبا ف اهلك هير يف رهجي كاع يبلا ناك اذهلو «ءافحإلا ال ةرهشلا

 (٠١١ةءارسإلا) اليبس كلذ نيب ْعَتباَو اهب تفاحت الو كنالصب ْرَهْحَت الرا :ىلاعت هللا لزنأف «هيف نوبعلي اوناكو ءنآرقلا

 يف رهجي ناكو «راهنلا ةالص يق ىذألل نيدعتسم اوناك ہال ؛راهنلا ةالصب تفاختو ليللا ةالصب رهجت نأب

 رذعلا اذه لاز نإو مث «ىذألل ةوق ٍدئنيح رافكلل ناك امو «عمجب ةنيدملا يف تناك امهتماقإ نأل ؛ةعمجلاو نيديعلا

 ( ص لختسم ‹«حتف) اأو اناکف هرم عيمج يق امهيلع بظاو هنأل و ؛فاوطلا يف لمرلاك مكحلا يقب
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eذوعتلاو ءانثلاو ,ريبكتلاب مامإلا رهجو هعباصأ رشنو ةميرحتلل نيديلا عفر  
 نسسان كلاغلا سا يباثلاو يآ ةذاصلا لوأ ف ي

 5 ف طل ف ۾ < |

 مياسلا سداسلا

 .جيرفت الو مض الب املاحب اهكرت يأ :ةميرحتلل (ع) .نيديلا عفر :لوألا نورشعو ةثالث ةالصلا ننس يأ :اهننسو
 ينو «هتقو يو «عفرلا لصأ يف :عضاوم ةعبرأ يف هيف مالكلاو «ىلوألا ةريبكتلا يف نيديلا عفر ننسلا نم يأ
 يديألا عفرت ال" :لاق هنأ :#ع يبنلا نع رمع نباو سابع نبا نع يور املف عفرلا لصأ امأ .هلحم فو «هتيفيك

 علا ةيس نال ةا ايراقم تکي ريكبلا قزف هو اهأو .حاتتفالا ةريبكت اهتلمج نم دعو «'نطاوم عبس يف الإ

 نيتحوتفم هيدي عفريف هتيفيك امأو «ةنراقملاب الإ دوصقملا اذه لصحي الو «ةالصلا يف عورشلاب مصألا مالععإل عرش

 هيماهإب يذاحي يأ هينذأ ءاذح هيدي عفريف هلحم امأ ءاهاحب اهكرتيو ةلبقلا وحن عباصألا نوكي ىح نيتمومضم ال

 (صلختسم) فلا دنع يديألا عفري عضوم لک ف كلذكو ند ێیمحش

 .هوركمف مامإلا توص سانلل يدتقملا غلبي نأب هيلإ ةجاحلا مدع دنع غيلبتلا امأو «ةجاحلا ردقب يأ :مامإلا رهجو
 درفنملاو ءبحتسمف هيلإ جايتحالا دنع امأو «ةهوركم ةعدب ةلاحلا هذه يف غيلبتلا نأ ىلع ةعبرألا ةمئألا قفتاو

 هل نإف ؛مامإلا فدا امهقح- ٤ ةم ولعم ةحاحلاو ءءافخإإلا راكذألا ف لضألا نأ ؛ريبكتلا يخي يدتقملاو

 متؤملاو لاقتنالاو ع ورشلاب مالعإلا 9 هتحججاجل مالسلاو عيمستلاب اذك و : ریبکتلاب (صلختسم «حتف) .ةججاح

 [3 4/١ :قئاقحلا زمر] .ةنسب سيل :كلام دنعو «خلإ مهللا كناحبس ةءارق وهو :ءانثلاو .هسفن عمسي درفنملاو

 هللا مسب ةءارق نعي :ةيمستلا (ع) .ةنسب سيل :كلام دنعو ءميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ :ةءارق يأ :ذوعتلاو

 Ê) .ةقااب اذ لب اهأرقي ال :كلام دنعو «ةحتافلا نم األ ؛ضرف يه يعفاشلا دنعو ميحرلا جش لا

 .مومأملاو مامإإلا قح ف E يهو نشا ةحنافلا لعب لوقي نأ وهو :نيمأتلا

 ارس امه ف ذوعتلاو ءانثلا امأ ءارس ةعبرألا هذي أي يأ نيمأتلاو ةيمستلاو ذوعتلاو ءانثلا نم لكلاب قلعتي :ارس

 هتالص يف رهج ع يبلا نأ يور اهلق ةيحسلا ا يراك بدع انيك رهجيف E ةيعيسعلا كون «قافتالاب

 رمف ؛نونمؤي ةكئالملا نإف ءاونمأف مامإلا نمأ اذإ" :لاق هنأ جلع يبلا نع ةريره يبأ ثيدح نيمأتلا يف هتجحو
r 

 نكي ۾ اعومسم مامالا نيم ن أت نكي مل ولف كر ا ات اهو هند نم مدقت ام هل هللا غ ةكيالاللا نمت ةتيمأت قفاو ا

TEYنيلاضلا الو" :مامالا لاق اذإ" :لاق ل يبلا نأ رمح نب لئاو نع يور ام :انلو «قيلعتلل |  

 ماما نإف' :هل وق 5 جيتحا امل e ناک ناف ۽ انه نولوقي ةكئالملاو اهوَقِ هامإإلا نإف 1 اا :اولوقف

 (هرد >و صضلختسم) یکایک او راک اا نم یک ااو الهرفي



 ةالصلا ننس ۷۸ ةالصلا باتك

 كل

 اار ج حسو بارار وکر رکو کرس تغ داس له . عضوو
 0 ثالث ا رسی تلاغلا 1 ريس 2 رشغ يداحلا ا يآ عساتلا

 رجع ن مداسلا نكمتلل رش is 2 وكر لا يق رشع عبارل 7

 عوضخلا ىلإ فرقأ هنألو ؛ردصلا ىلع عضي د5 ناك هنأل ؛هردص ىلع عضي :هی يعفاشلا دنعو :هنیغع عضوو

 ؛"ةرسلا تحن لامشلا ىلع نيميلا عضو ةا رس هو بلاط ىنأ نی ىلع كيدح او «ةروعلا ىلع عضولا نم

 مكح اه سيل األ ؛بايثلا قوف رضي ال ةروعلا ىلع امهعضوو «كولملا يدي نيب امك ميظعتلا ىلإ برقأ هنألو
 ثيدح اضيأ انلو [۲۷۹/۱ :قئاقحلا نییبت] .ةروع ناك نإو اهردص ىلع اهيدي ةأرملا عضت اذهو «هقح يف ةروعلا
 (حتف) .ةرسلا تحت هلامش ىلع هني عضو 5 هللا لوسر تيأر :لاق رجح نب لئاو

 ا هنأ يور امل :ع وک رلا ريبكتو 0ع ) .هردض ىلع :دمحأو يعفاشلا دنت ۾ ترس تحت امهعضو :هترس تحن

 ؟ةارحجج روک الو علا ىلع اهطعع وكرم وهو : :عفرلاو اهلا قئاقحلا a ضقفخو عفر لك دنع ربكي ناك

 (ط «ع ) .امئاق رسا يا ما سدير سل ا االس سکت ا ال

 1 5 5 2 0 !١ لامك ندأ يأ "هاندا كلذ و ءاثالث ميظعلا يير احبس :هعوكر ف لقيلف مكدحأ عكر اذ 0 هلوقل :هحيبمستو

 ت صقني لا هركي :اولاق ہھنکل «ثالثلا لاک فق وتی اضامك ۾ هرم ولو لصح سا ةينس نأ يعي .ةنسلا
 (حتف) 5 سأب اف او هف رع لا ةيفيرخلا اكإف يئاجلا ةك ردديل ةعا رقلا ىو 7 عوك رلا ةلاطإ “افغ ةة دولت ةهارك ثدلاغاا 0

 مساب حسف E E ge a سا كلام لاق::" صاختسملا" يق لاقو

 اقلطم (ا//:جحلاو اوك را :ىلاعت هلوق انلو ؛"مكعوكر يف اهولعجا" :التِفع يببلا لاقف (74:ةعقاولا ١ر 4 ميِظَعْلا كبَر

 .نيليلدلاب باص حو عم ارباب انا ساو مبعد خست روج اف حيبستلا طارش ي

 3 e E ريكا هنأ اد دن ؛ىلوأ ناك هنم عفرلاو :لاق ولو .E وجسلا ريبكتو

E : . : 2 : 
 ق ثالث .لغالا ير نا :هد وجس لقيلف ىدحأ دجس اذا :55 لاق هنأ تيدا 1 امل : انالث احل د ج ]7

a 
 د

 ةشك ز دعب هيلي عضو : ضلعسسلا' بحاص اهراتخا يلا ةحستلا فو :هيدب عضو (حتف) , هاتدأ كلذو تا نه
 يح ی

 :يعفاشلاو كلام لاقو ءاندنع اذه و ید مث الوأ تيكر غيض نأ ن تسلا ةلمح نم يأ «فطظطعلا واو ضوع "كيفي ' ظفلب

 اله نبيع :انلو ال ها هيتبك ر عضي نا و ةالصلا 2 لمجلا ك ورب نع یھ 83 يبلا كا نك هر امل ؛الوأ هيدي عضي

 "هيتبك رو" :حورشلا يقاب يقو .انبهذم لثم هذ دوعسم نباو هذ رمع نعو وأ ب "5 لمحل نأل ؛ثيدحلا
 س ىلع دحسأ أ ترآ :222 هلوقل ؛ضرف ةعبسلا ءاضعألا ىلع دوجسلا :يعفاشلاو رفز لاقو .فطعلا واوب

 هاور اهو «ع e هفلخ ىلإ هادي دش نم زاج اذهو «نيمدقلاو ةهبحلا عضوب ققحتي ةدجسلا نأ :انلو "٠ مظعأ

 ءامهعضو نودب دوجسلا ىت محتل اندنع ةنس وهو دوجسلا ةلاح ضرالا نلغ يا :هيتبك رو (حتف) :بدتلا ىلع ل اوم

 (نيكسم) .نامدقلاو ناتبكر لاو ناديلاو هجولا يهو ةعبسلا ءاضعألا ىلع ضرف دوجسلا :رفزو يعفاشلا دنعو



 ةالصلا ننس ۷۹ ةالصلا باتك

 - ف هاف
 .ءاعدلاو يبنلا ىلع ةالصلاو ,ةسلجلاو ةموقلاو «ىنميلا بصنو ىرسيلا هلجر شارتفاو

 لا 5 1 چ | . 1 - 05
 لا هة رش ف ياثلا و نيتدجمسلا كب دوجسلاو ع وک رلا ت رع عساتلا

 شرف دعق اذإ ناك غ ی بلا نأ ن ةشئاع نع یوزر اهك :.كلذك ل اعف كي هنأل ؛اقلظم 5 :خل ! هلجر شارتفاو

 عضي نأ وهو «كروتلا نع ىم > يبلا نأ هي سنأ نعو «ئميلا هلجر بصنو ءاهيلع دعقو ىرسيلا هلجر
 ىلع لومحمف ع هكر وت يف كلامو يعفاشلا هب جتحا امو «نمألا بناجلا ىلإ هيلجر جرخيو «ضرألا ىلع هيتيلإ

 (صلختسم «حتف) .نيتدجسلا نيب شرتفي اذك و «هنس ربك و هفعض
 :كللام :كتغعو. «ةرخألا ق .كروني :لمحأو يعفاشلا دنعو «نيتدعقلا ف دهشتلل دوعقلا ةلاح يف :ىميلا بصن

 ةموقلا :يعفاشلاو فسوي يبأ دنعو [دوجسلاو عوكرلا نيب ةموقلا :نورشعلاو] :ةموقلاو (ع) .امهيف كروتي
 عفر كلذكو «نابحاو امه :يحركلا ةياور يقو «هتالص تدسف ةسلجلا وأ ةموقلا كرت ولأ نوح «نابشرف ةسلخلاو

 (حتف) .و هسلا دوج ةمراي ايهاس كلذ: نم ايش كرت ولو:ةييلامطلاو :باضتنالاو ع رك ر لا نم سأرلا

 ع) .ضرف امه :يعفاشلاو فسوي و بأ لاقو «نيتدجسلا نيب ةسلجلا :نورشعلاو يداحلاو :ةسلجلاو

 ؛(ه:بازحألا) ع اولصإلا :ىلاعت هلوقل ؛ضرف يعفاشلا دنعو ءاندنع ةنس ةريخألا ةدعقلا يف يأ :خلإ ةالصلاو

 م مل و «ةالصلا ضئارف ايبارعأ ملع تع هنأ :انلو «ةالصلا يق تنيعتف ةالصلا جراخ بحت الو ءبوحولل رمألاو

 يضتقي ال رمألا نأل ؛لاق ام ىلع ةلالد ةيآلا يف سيلو ءاهايإ هلل اضرف: تتناك لف | يبلا ىلع ةالصلا

 كلذ ىف ًايناث بعت الف «يبلا اهيأ كيلع مالسلا :انل اق رکا يحوم اهو كفو قرع رسعلا ق تق لب رازكلا

 .سلخم يف ةرم يفتكيف ةكلع هركذ نع ولخت ال هيلع ةالضلا نأل ؛ئرحأ ةدابعل غرف ال بجو ول ذإ ؛سلججا

 ؛لامكلا ىفن ىلع لومحم "هتالص يف يلع لضي مل نمل ةالص ال" :تلع هلوقو [187 0781/١ :قئاقحلا .نييبت]

 عقر ةذعقلا ننس نمو ءهل ًاميظعت هيف نأل ؛كلذ رثأ كع هلآ ىلغ الإ ءايبنألا ريغ ىلع يلصي ال :ةفينح وبأ لاقو

 (نيكسم «حتف) .هب فملا وهو "هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ" دنع دهشتلا يف ئميلا ةبابس
 كلاقلاو] :ءاعدلاو (ع) .دمحأو كلام لاق هبو ؛ضرف يه : يعفاشلا لاقو جريج ألا كيشتلا كعب يأ :يبنلا ىلع

 ةيعدألاو نآرقلا ظافلأ هبشي ام هيدلاولو هسفنلو تانمؤملاو نينمؤملل دهشتلا نم غرف اذإ ءاعدلا :نورشعلاو

 ةالضلا ربدو ريخألا ليللا فوج" :لاق ؟عمسآ ءاعدلا يأ هللا لورا اي :ليق اعز يىدغرتلا هع امل [ةروثأملا

 مهللا :وحن سانلا نم هلاؤس ليحتسي ال اع رسفو «سانلا مالك هبشي امه وعدي الو «هنم غارفلا لبق يأ "ةب

 وحن ةالصلا دسفي ال ةالصلا جراخ هب ءاعدلا غاس ام لك :كلامو يعفاشلا دنعو «ةأرما يحوزو ءاذك ىيطعأ

 انلو ؛'مكرودقل حلملاو مكلاعنل عسشلا يح مكجئاوح هللا اولس" :التلع هلوقل ؛ةنالف نيجوز هللا :لوقي نأ

 لمحيف «ةالصلا يف هنأ هاور اميف ةلالد ۹ «"سانلا مالك نم ءىش اهيف حلصي ال هذه انتالص نإ" :ع هلوق

 ءاعدلا متع :اهنم «هجولا ىلي امم افوطبو ءردصلا ءاذح ءاعدلا يف يديألا عفر :ةنسلا نمو ءاجراخ ءاعدلا ىلع
 (حتف) .هنع غ ارفلا اقع ق هرخخأ لق ههج و هيديب حبست. نأ e 3 "نيملاعلا فا" ا a ا هلق



 ةالصلا بادآ ٠ «A قالصلا باتك

 هيمك نم هيفك جارخإو .ءبؤاثتلا دنع همف مظكو هدوجس عضوم ىلإ هرظن اماداو
 ءلاقلا و افلا 1 ةالاصلا

 ."حالفلا ىلع يح" :ليق نيح مايقلاو «عاطتسا ام 59 اعسلا عفدو ريبكتلا دل

 موقلاو مامالل سالا و و ف ك ن 75 عبارلاو

 .ةالصلا تاق دف :ليق ذم مامإلا ع ورشو
 ةالصلا ف تا سداسلاو

 دنا

 افك ر هيهلق ىلإو امناق :ةذ وحس . يلصملا رظن يأ هرظن :لوألا رك دام ىلع ةن ةذاصلا بادآ نك أ :اهاداو

 (ط a نالا ةلاح سيلا وا قع نيكل كما ل لزق اا فت ةبنرأ لاو اار ىلإ و

Eaااف ا ذل يقل اك ت قاط قلا قلما يس افرك اسا س فلاب قلو كاسا قأ ]  

 هلت اضيف ساک نم كبش هنأكو 1 نالا ها لاحم بغ اثن ادا و وح ناف و عاطتسا اه ةكس هد ريلف مك ا كأ

 (حتف) .حابصملا يف امك زومهم بؤاثتلاو .عوضخلاو طاشنلا

 .مغلا ىلع فكلا رهظ عضي رذعت نإو «ناطيشلا نم هنأل :بؤاغتلا
 | نيف ا أ ا

 «لاججرلا قح 8 اذهو .عباصالا رشن نم نكمأو «ةربابجلاب لا نم دعبأو «عضاوتلل ترا هنأ :هيفك ج راو

 امهم يدعي :عاطتسا ام اهيا 2 لعجتف ةأرملا امأو دربك ةرورضل الا لوألا ريبكتلا دنع يأ :ريبكتلا دنع

 00 .هتااص كشفت فورح هنم تلصحف ردع لاب ناك ولو «ةالصلا لاعفأ نم سيل ل ؛نكمأ

 برقب مامإلا ناك اذإ اذه ءرمألا لاثتمال ةعراسم [(ط) .ةماقإلا يف نذؤملا لوقي نيح يأ | :خ2! ليق نيح

 عقي نيح اوماق مهمامأ نم لخد ولو «حصألا ىلع مامإلا هيلإ يهتني فص لك فقو نكي مل نإف «بارخما

 (حتف) .ةيناثلا دنع نوم رحم و «ىلوألا "ةذلاضصلا تماق دق" :ليق نیس رف لاق و «هيلع مهرصب

 .فسوي ىبأ لوق وهو ءاعامجإ هب سأب ال اهمتأ يح رحأ ولو «ىلوألا ةرملا يف :ةالصلا



 ةالصلا ةيفيك يف لصف م1 ةالصلا باتك

3 

geتناك ةالص يأ يللا ي  
 a e e Û SEO E راع اهب أرق ول امكن سم ةّيسرافلاب وأ ليلها و

 هللا الإ هلإ ال :لاق تاب

 «باتك تحت ةلخاد لئاسملا نم ةفئاط :افرعو ءزجاحلا :ةغل وه: [ةالصلا لاعفأ بيكرت ةينيك يف يأ ] : لصف

 ئعمب نوكي نأ لمتحيو «هدعبو هلبق ركذ ام نيب لصاف يأ لدع لجرك لعافلا نيعمي نوكي نأ لمتحي ردصم وهو
 انه يأ ف وح اكديم رس هلأ ىلع نونيو عفري ف هدعب تركذ نإف «هلبق امع لوصفم اذه ئعملاو «لوعفملا

 ف ةروكذملا ماكحألاو ءاهرخآ تنكس ةملك ىلع تفقو اذإ كنأل ؛هرحآ نكس "يف" هدعب ركذت مل نإو ءلصف

 :امهدنعو «هدنع لضفأ هنأو ءهمامإ ريبكت هريبكت يذاحي نأ يدتقملاب صتخملاو «نيلصملا نيب ةكرتشم لصفلا اذه
 غارفلا ىلإ امهدنعو ءةاذاحماب الإ هدنع ةميرحتلا ةليضف كردت الو "ربكأ" ءارب "نا" فلآ لضوي يأ ةريكعي هلضوي

 ماللا يف يذلا دملا حباذلا وأ فلاحلا وأ يلصملا فذخ اذإو «ربكأ هللا :لاق يأ :ربك (حتف) .حصألا يق ءانثلا نم

 (حتف) ٠ .اظايتحا كلذ كرتي الف «هتحيبذ لحو هنيمي داقعناو هتعرحت ةحص يف فلتحا ءاهلا فذح وأ ةلالحلا نم ةيناثلا
 هذا «قئاقلل رمر] .تاسللا كير اراي الو قف ةينلاب اهطويسلف اش نس ال اينأ وأ سرغأ تاك اذإإاإلإ
 عفرت ةرحلاو «لحرلاك ةمألاو "هينذأ ءاذح" :هلوق «هعم انراقم فسوي يبأ دنعو ريبكتلا ىلع امدقم| :هيدي عفرو

 هيماهإب يذاحي تح هيدي عفري نأ هتيفيكو [(يئاط ءنييع)لحجرلا قح يق دمحأو يعفاشلا لاق بلع ديرو

 ىلإ نوعفري اوناک هباحمصأو أ, ع هنأل كتم ياد :يعفاشلا لاقو «هينذأ ع ورف عباصألا سوؤربو «هينذأ نب

 ةلاح ىلع لومحم هاور امو ةا مالت ف عفري ربك اذإ ناك ع هنأ رجح نب لئاو ثيدح :انلو رد

 ملعف :مهبكانم ىلإ اهيف نوعفري 2 اكف «سناربلاو ةيسكألا مهيلعو لبقملا ماعلا نم تيتأ مث :لاق الئاو نأل ؛رذعلا
 ."ربكأ هللا" ضوع "هللا ناحبس" :لاق نأب :حيبسعلاب (حتف) .دربلا رذعل ناك كلذ نأ

 ريبكتلا نيس ناك نإ :ضسضوي 1 نعو «هدنع اقلطم حض يأ |ناك :تاسل يأ نم: (ةيبرعلا ريغ يأ ] :ةيسرافلاب

 ءاج دق هنأل ؛ريبكلا هللا وأ زيبك هللا وأ ربك ألا هللا وأ ربكأ هللا :هلوقي الإ اعرانش ريصي ال هب حنفي عورشلا نأ فارعيو

 هللا" ب الإ كلام دنعو «"ربكألا هللا وأ ربكأ هللا" ب الإ زوجي ال :يعفاشلا لاقو ءليعف نعم لعفأ مهمالك يف
 ةيدنلا وأ ةيناربعلاو ةيسرافلا وأ ةيبرعلاب ناك ءاوس «ميظعتلا ىلع لدي ام لكب زوجي دمحمو مامإلا دنعو ."ربكأ

 قلطم ربتعا دقف «حاتتفالا ةريبكت يق تلزن (5١:ىلعألا) 4( ىَلَصَف هر مسا ّركذّو## :ىلاعت هلوق :امهل ءاهريغو

 (حتف) .رابخألا لجأل ريبكتلا ظفل ريغب عورشلا هركي :ليق نكلو «لصح دقو ميظعتلا دوصقملاو «ركذلا
 نع يورو «ةيبرعلا نع ازجاع ةيسرافلاب أرق ول حصي امك ةيسرافلاب ليلهتلاو حيبستلاب حص يأ 2 أرق ول امك

 ةيبرعلا نسخي ال ناك نإ هنكل ءالصأ ةيسرافلاب ةءارقلا زوجت ال :ىعفاشلا لاقو ءاضيأ رجع الب زوجي هنأ ةفينح يبأ
 (حتف) .هدنع دسفت ةيسرافلاب أرق ول يح «ةءارق ريغب يلصي وهف



 ةالصلا ةيفيك يف لصف A۲ ةالصلا باتك

 ةرسلا تحت هراسي ىلع هنيمب عضوو « يل رفقا مهللا'#ب ا هه قلتو بخ وأ ف 3 | ل
 نس تأ ةيضرافلاب

 E هلا ...... ارس ذوعتو ءاحتفتسم

 خل! مهللا كن اناحبس 'الاثاف ي

 سيل هن هن ذي :حإ مهللا تب ال (يبع) .مالسلاو جلا يف ةيبلتلا اذكو «فالح الب اضيأ زاج ةيسرافلاب يأ : امك یھ و

 (ئيع) .هلعفت برعلا نأل ؛اعراش سيسي "افاق" نکا نم "فاكلا" لدبأ ولو «هتجاحب بوشم وه ذإ ؛صلاحخ ميظعتب

 دنعو ءامثدنع لوط تم رق هيف ادعاق ىلع ااا اک أ كي مايق ةئس عضولا يأ :هئيمب عضوو

 يف امأو ءاهيف لسري دمخم دنعو «ةزانجلا دار ترفل اا اع يف ادع دمي ارق ةي عاق م دمع

 (حتف) ا ا لا تارت نيبو دوجسلاو ع وك رلا نيب ئيلا ةموقلا

 رصنخلاب ىرسيلا هدي غسر ذخأي فسوي ىلإ اور اا ناار «فكلا ىلع فكلا نعي| :ةراسي ىلع

 ةقص : ناكل و ال مأ ةت عضولا ىلا 5 : ل وألا :هحجج وأ ةعبرأ نم نيسبلا عضو ق مالكلا 7 وهو ماهالاو

 || :كلام لاقو «ةنس عضولا انئاملع دنعف : لوألا اما : حصي وم :عبا او «عضولا عض عن :ثلاثلاو «عضولا

 سوؤر ىلع مدلا تعادلا 00 ةباحصلا اذك و كلذك لعفي ناك ا يبلا نل ؛ذحألا ق ع ةصحخ ر 4 «لاسرإلا يف

 5 اا ةرسلا تح لاسظلا يبلع نب ميلا عضو ةنسلا نم نإ" هيو J Gk | :انلو :مهعباصأ

 خا ا ?E ھا = عاسلالا ري شعش - نح ع هل وق وش و .دحألا طظفل ع وفرملا ثيدحلا يفق تب ةفغصض امأو

 نان انھن عمجلا انخياشم ن ها زيثكأ نسحتسا ۾ «رم امك عض دولا هن ت ىلع ثيدح و ا "ةالضلا ف ؟ انئاععأب انلئارخ

 امأو «نيئثيدحلاب ا نوکیا غسرلا ىلع ماهبإلاو رصنخ اب قلحيو ءرسيألا ةفك رهظ ىلع ن اا 7 نا عع

 م دَحَناَو َكَبَرل لصف :ىلاعت هلوقل ؛ردصلا ىلع يعفاشلا دنعو ءةرسلا تحت اندنع لضفألاف عضولا عضوم

 «عضولا يف هيلع ةجح نيثيدحلا نم انيور امو «ردصلا وهو ءرخنلا ىلع لامشلا ىلع نيميلا عضو دارملا (١؟ :رثوكلا)

 رهاظ قو «ةءارقلا دنع دمحم دنعف ؟عضي ىم امأو ةيحضألا رح ةيآلا نم دارملاو «لاسرإللا 2 كلام ىلعو

 (صلختسم) .دمتعيف ميكنلا دامب هديب عقر اهلك و عضي :ةياورل 5-5

 ناك ا «ةءارقلا ف ر مامإلا ع رش ادا الإ «مومأملاو ۽ مامالل لماشو عضوا ف نكتسملا نم : لاح ف

 إو ععاتتلا ك كو عكريو امئاق مرڪ خوك رلا 2 مامإلا كردأ :ةيل داني نسكلا فو ب و مامإلا رهج اك ردم و

 (حتف) .ةذعقلا 3 هک ردا ول اذكو ءدجسي و ةعرحتلا دعب هب قاي دوجسلا ف هک ردا

 سوي

 : هدو نأ تيد ؛ءانثلاب الو د وعتلاب ماما ياي هيا :كالام لاقو ءادرفنم ل اماما لاک عا وس اقلطم :ارس ذوعتو

 "ب ةالضلا نوحتفتسي اوناكف هد نامثعو هع رمعو هو ركب يبأو ك هللا لوسر فلج ىلضن انك

 ةالضلا ىلإ ماق اذإ ناك هك ىبلا نأ يردخلا ديعس يأ ثيدح :انلو «"نآرقلا مأ"ب ةياور قو :"نيملاعلا بر هلل

 يف امك ةحئنافلا ةءارق هاور اميف ةالضلاب دارملاو ءميَج رلا ناظيشلا رم ميلعلا عيمسلا هللاب ذ عا 0 >تفتسا
 2 انف ا" 5 r 2-0 اب 5 هت ١

 (حتف) .ةحتافلا ةءارق انهه دارملا نإف "نيفصن يدبع نيبو ئيب ةالصلا تمسق" رخآ ثيدح



 2 ' فاط سس 5 اك تيك
 يف ارس یم و ءنيديعلا تاريبكت نع رحؤيو «يدتقملا ال قوبسملا هب نايف .ةءارقلل

 ةالصلا ةيفيك يف لصف ۸۲ ةالصلا باتك

 و و وا ا 5 ف
 NÊ 2 ةحافلا نم تسيل روسلا نيب لصفلل تلزنأ نآرقلا نم ةيآ يهو «ةعكر لك

 ةيآ ةيمستلا يأ لا أ

 يأ (ة:لحنلا) ©ميحَرلا ناطْيشلا نم هللاب ذعتساف نارقلا تأّرق اذإف# :ىلاعت هلوقل ؛ةءارقلل عبت ذوعتلا يأ :ةءارقلل
 ت اے ا س 7 م ايم 7 5 وم 3 7 ےہ -

 هنإ :فسوي وبأ لاقو ءاهمايق متدرأ اذإ يأ (3:ةدئاملا) ©ةالصلا ىلإ ْمَّثَمق اذإ# يف امك نآرقلا ةءارق تدرا اذإ -

 كنج دنع ۾ «ہهأ ةكاضلا ج اتتا دنع وهو «ةسوس ولا عفدل ةءارقلا حاتتفا تع ةداعتسالاب رمألا نأ ؛ءانثلل 4 5

 (حتف) .نيفرطلا لوق راتحملاو لمح عم ةقينح وبأو :ضنلا رهاظب المع عانثلا لحأل ل ةءارقلا لحأل

 هنأل ؛نيفرطلا دنع اذه [(حتف) .ةعامجلا تاعك ر ضعب هتاف نم قوبسملاو «هتءارقل ذوعتلا يأ | :قوبسملا هب نايف

 رح ويو «هيلع ةءارق ال هنأل ؟يدتقملا هب أي الو «هيلع ضرف ةءارقلا نأل ؛قوبسملا هب أي امهدنع ةءارقلل اعبت ناك امل

 احلا ی هنأ ؛يدتقملا كب نايف اذه کک ىلع فقس وی ا نعو ءاهدعب ةءارقلا نل ؛نيديعلا تاریکت نع

 (صلختسم) .ع رش نيح ذ وعت هنأل ؛قوبسملا هب أي الو عءانشلا تفو هنأ ؛نيديعلا نأ ملكت لبق نيو «ذوعتلا و

 .طسولا نم ضعبلا تاوف عم ةالصلا لوأ كردأ يذلا قحاللا اذكو «هتءارق مدعل :يدتقملا ال

 نيكس :تاريبكتلا لبق 0 فس وي ىلأ دنعو «دمحم دنع اهذعب ةتءارقل :نيديعلا تاريبكت

 أي ال هنأ :ةفينح يبأ نع نسحلا ىور [ذوعتلا دعب "ميحرلا نمحرلا هللا مسب" :لوقي نأب متؤملا ريغ يأ | :ارس ىقمو

 کورو «ذوعتلاک ىلوألا ةعك رلاب صتختف .حاتتفالل ئه اإ و «ةحنافلا نم تسل األ ؛ىلوألا ةعك رلا ف ا ا

 دحاولا رح رخل ءاعطق ةحنافلا نم لعح ١ إو ةيعتستلا نذل ؛امش وف وهو عةعكر لك 2 اك نأ هنأ : ىلعملا

 ير

 أي :دمحم لاقو «نيخيشلا دنع امي أي الف ةروس لك سأر دنع امأو ءالمع ةختافلا نم تراصف «لمعلا بجوي

 ."بيحرلا نمحرلا هللا مسب"ب ةالصلا حتتفي ناك 5 هنأل ؛يعفاشلل افالخ ءاقلطم يأ "ارس" :هلوقو ءاطايتحا ام
 ركب آو 226 بلا قل :تيلص :لاق هو سنا نع يور ام انو ام وره دوو یلغو نامفعو رغ ناكو دنلوب 2 = ا 1 . م لل . 3 :

 ءامج رهجي ال لع ناك :ةريره وبأ لاقو «"ميحرلا نم رلا هللا مسب"ب رهجي مهنف ادحأ عمسأ ملف نامثعو رمعو

 يف ةءارقلاب انايحأ رهجي ناك امك ميلعتلل انايحأ امم رهجي ناك هنأ ىلع لمحي وأ ءرهجلا ىلع هيف ةلالد ال هاور امو

 عي عةيوقلاب تسر مهنع قرطلا :ربلا كبح نبا لاق 7 لامشع و ىلعو رع نع فور امو ءاميلعت رهظلا

 . ةئااض لوأ ي يمسي ةفينح ى دنع و امه دنع ان وأ ئأ :ةعكار لک (حتف) تشن رغ رهشلا ثيداحأ

 .اهيف ةيآ ضعب اهإف ءلمنلا يف الإ نآرقلا نم تسيل :كلام لاقو «روسلا لئاوأ ىلع زارطلاو ةحابيدلاك :روسلا نيب

 عم فحاصملا يف اهتباتك ىلع مهعامجإل ؛اهريغ نم اذكو .ةحتافلا نم يه :يعفاشلا لاقو :ةحتافلا نم تسيل

 روسلا لصف فرعي ال ناك تع هنأ م سابع نبا هاور ام :انلو «ججحلا ىوقأ نم يهو «فحاصملا ديرجتب رمألا

 2 ةيبعلا لاق اذإ هيف نإف :ةتافلا ةمسق كيدح اضيأ و «د واد وبأ هاور «ميحرلا ج لا هللا ميس هيلع لوي قح
 اا



 ةالصلا ةيفيك يف لصف ۸٤ ةالصلا باتك
E.ت 5 ماك غ | ل 2 5 0 5 دك  

 ارس مومأملاو مامإلا نماو تابا ثالث وأ ةروسو ةحافلا ارو «ةروس لك نم الو

 اوو ةو اس ای

 یوسو هرهظ طسبو سا جرفو «هيتبكر ىلع هيدي عضوو «عکرو «دم الب ربكو

 ê Ba E Û تقي SETTER ETT .هسأر ر 3 ءاثالث e «ه زجعب هسا
 الت حيبستلا دعب

 مدع امأو «ىلوأ اني ةيادبلا :تناكل ةحتافلا نم تناك ولقا ءيدبع ندع هللا لوقي «نيملاغلا بر هلل دمحلا ت

 كرابت يهو "هل هللا رفغ يح لحرل تعفش ةيآ نوثالث نآرقلا نم ةروس نإ" :الكفع هلوقف ءةروسلا نم ةيآ اهوك

 525 يببلا ىتأ قع ليربج نإ :تلاق امنأ ةشئاع نعو «ةلمسبلا ريغب ةيآ نوثالث امنأ اوعمجأو «كلملا هديب يذلا
 (صلختسم :حتف) .اهنم ةلمسبلا ركذي ملو (١:ق واعلا)  قلحخ ي ذا كلي ر ماب ارقا : لاقف

 هنأ ىلع و 1 ےل ىلع امإ بوصنم : :ةروسو (يئاط) اعرف يعفاشلا دنعو ابوح و ةيمستلا دعب :ةحنافلا أرقو

 (حتف) .ةروسلا نود اهكرتب ةداعإلاب رمؤي نح «بحوأ ةحتافلا نكل نابجاو امهاتلكو «هعم لوعفم
 هيزنتلا ةهارك يفتنت الو «يرحتلا ةهارك تفتنا راصق تايآ ثالث لدعت 5 لا تاک اذإ و كايا ثالث وأ

 (يئاط) .فيفحختلاو رصقلاو دملاب نينهآ لوقي ن يأ :مامإلا نّمأو (حتف) :قونسملاب الإ

 «ةفينح يبأ نع نسحلا ةياور وهو «نيمأتلاب مامإلا قأي ال :كلام ينجم رهجلا دنع ارهج يعفاشلا دنعو :ارس

 ءاقاقثا ةفئافلا نم سيل وهو «دسفت ال انفأ ىلع ىوتفلاو ءضعبلا دنع هتالص هب دسفت شحاف أطح هيف ديدشتلاو

 [هراا :قئاقحلا زمر|(حتف) .انءاعد بجتسا :هانعمو

 هنأل ؛"ربكأ" ةزمه يق وأ "هللا" :هلوق يف ناك ءاوس شحافلا دملاو طرفملا ةزمحلا ةكرح عابشإ الب يأ ] :دم الب

 دفا قز كلا هلله تيش ءار قر لا ةفرسفلا ولو كاشف ريخلا وأ مسالا ةزمه دم ول يح [لطبم

 (حتف) دو كيو نع جرخي م ام اا ا ياها دمك أطخ ءابلا دمو

 جيرفتلا بدني الو - ةنس جيرفتلاو ذحألا نإف «نيتبكر لا ذحأ يف نكمأ نوكيل هيدي عباصأ يأ :هعباصأ جرفو

 كرتت كلذ ءارو اميفو «ةلبقلا ىلإ ةهجوتم عباصألا سوؤر عقتلو - دوجسلا يف الإ مضلا الو «ةلاحلا هذه يف الإ
 البقتسم هیبعک افضل هيدضع ايفاحب دازي نأ يعغبني و (ءاستلل ال لاخر عوكرلا ةنس عباصألا جيرفتو .ةداعلا ىلع

EE(يئاط) .رقتسال ءام حدق هرهظ ىلع عضو ول يح :ةرهظ طسبو (حتف) .ةنس اهإف  

a١۸/١[ :قئاقحلا زمر| .لفسأ ىلإ هسكني الو «قوف ىلإ هسأر عفري ال نأ دارأ ءرحؤملا هفصن وهو 3  

 مامإلا امأو ءرتو ىلع متخلا نوكي نأ دعب درفتملل لضفأ وهف داز املك و «هوركم ثالثلا كرتو اقلط يأ : اثالث

 «تملسأ كلو «تعشحخ كلو «تعكر كل مهللا" :هيف ديزي هنأ يعفاشلا نعو «موقلا لمي هجو ىلع ديزي الف

 نسحأ هللا كرابتف «هرصبو هعمس قشو «هروصو هقلخ يذلل يهجو دجس" :دوجسلا يفو «"تلكو ت كيلعو
 (ئيع «حتف) .عوكرلا يف حيبست ال هنأ :كلام نعو :"نيقلاخلا



 ةالصلا ةيفيك يف لصف ۸ ةالصلا باتك
 0 5 1 5 ك 3 5 ۴

 م وک ر عطوو یک م اھا دراو ساب عزلاو نيس ا کاو
 | نم عف ان

 امهدحأب هركو عهتهبجو هفنأب دجس و «ضوهنلا سكب ديتك نيب ههجو مث هيدي

 ضرالا

 مسق "دمحلا كلو انبرإ :اولوقف هدم نمل هللا عمس :مامإلا لاق اذإ" 2 كرت ؛طقف عيمستلا يأ :عيمستلاب

 عمجي ناك يع هنأل 7 مامإلا هلوقي :الاقو «دمحلا كلو انبر :مامإلا لوقي الف ؛ةكرشلا قانت يهو ءامهنيب

 مامإإلا ع عباتي متؤملا نأ 3 نيرك ذلاب مومأملاو مامإلا ياي :يعفاشلا لاقو ةقنمقلا سي هوو ضرح هنألو ؛امهنيب

 "نمل" يف ماللاو دینا لوبقل ءاعد وهو ؛هلبق يأ "نالف مالك ريمألا عم" : لاقي لبق نعم عمسو .لعفي اميف

 (حتف) .ريمضلا ءاه :ليقو «ةحارتسالاو كسلا ولك" ٤ ءاهلاو «ةعفنملل

 و دملا كل اتبر | ا Frag qh بدوا

 8 :هريدعت «ةفطاع 9 ا ا ااا ١ اوفلتخاو لا ل ودب ”نيهحلا كلل انبز لا 8 «لضفأو

 اشا عيمستلاب متوملا ياي :يعفاشلا لاقو .دمحلا كلو كاندمح

 ناك د يبنلا نأ انی هر امل :خلإ ربك مث (يئاط) .حصألا وهو «ديمحتلا و حيبستلاب درفنملا أي يأ : امك درفنملاو

 دجس اذإ هي هللا لوسر تيأر :لاق هنأ هذ لئاو ثيدحل ؛"هيدي عضو مث" :هلوقو ءضفحخو عفر لك دنع ربكي
 نإ :لوقي ثيح كلام ىلع ةجح وهو عد واد وبأ هأوهر ؛هيتبك ر لبق هيدي عفر ضمه اذإو هيدي لبق هيتبك ر عضو

 اک ور امل ؛نيفكلا نيب هج ولا عضوو |۹ \/o۸ ودك ر سحب ءاش ناو هیتبکر مث الو هيدي عضو ءاش

 مايقلا يف نعي مايقلا يأ :ضوهنلا سكعب (نيكسم «حتف و ."ةينذأ ءاذح هيدي عضو دجس اذإ ناك لع يبلا نأ"

 ضرألا نم برقأ ناك ام لك نأ :هلصاح «الوأ ًاعيمج لعف ام نسكع اذهو هیتبکر مث هدي مث الوأ ههجو عفري

 اوعمجأ مهنأ ذإ ؛هنم بلص ام يأ :هفنأب (صلختسم «حتف) .ارخآ ضرألا نع عفريو ءالوأ ضرألا ىلع عضوي
 ةيفيكلا ةدك دوجسلا :يعفاشلا لاقو هيلع بظاو ع يبلا نأ :هتهبج و (حتف) .هنم لال اع ةزاوج مدع ىلع

 لامكلا يفن ىلع لومح اندنع وهو «"ضرألا ىلع هتهبج سعب ال نم ةالص هللا لبقي ال" :## هلوقل ؛ضرف

 يغبني نكل «لق نإو زاج ةهبحلا ضعب ىلع رصتقا اذإف «عامجإلاب طرشب سيل ةهبحلا فارطأ عيمج عضوو ءديدهتلاو

 :الاقو (ةفيئح يبأ فقع ةهاركلا عم اشا امش دح أب ءافتك الا زا وج ىلإ ةراشإ هذهو ةهبجلاو وكلا يأ :امهدحأب

 نأ ترمأ" :#كع هلوقل ؛امهدنع ضرف ةهبجلا ىلع دوجسلاف ءال سكعلابو ءزاج فنألا نود ةهبحلا ىلع دجس نإ

 :هلو ؛نقذلاو دخلاك راصف «ةرك ذل دوجسلا لح فنألا ناك ولو «ةهبحلا اهنم دعو RET ةعبس ىلع تنا

 .بايثلا الو رعشلا فكأ الو «عبس ىلع دجسأ نأ ترمأ" :لاق 4 هللا لوسر نأ اه سابع نبا نع يور ام
 - ققحتي دوجسلا نألو 507 قئاقحلا زمر] .ملسم هاور «ثيدحلا "نيمدقلاو نيتبكرلاو نيديلاو فنألاو ةهبحلا



 ةالصلا ةيفيك يف لصف ۸٦ ةالصلا باتك

 عباصأ وز «هيذخف نع هنطب قاجو :هيبنج نع هيعبض ىدبأو .هتمامع روكب وأ

 وجسلا يف يأ يأ

 اا ES راف ءاهيذخفب اهنطب قزلتو ضفحتت ةأرملاو الولف هيف حسو قلبقلا وج هيلجر

 اهل رتسأ كلذ نأل انهسفنا عيت ني لصم لك

 عضو لصحي فنألا عضوبو ,عامجإلاب هجولا نع ناجراحع نقذلاو دخلاو رومال وهو «هجولا ضعب عضوب 5

 ءالاق هبو «فنألا ىلع راصتقالا زوجي ال هنأ :هنع ةياور يفو «ةهبحلا نود هحولا ةياورلا ف روهشملاو «هحولا ضعب

 (هريغو حتف «نييع) . .قافتالاب : زئاج فنألا نود ةهبجلا ىلعو «ىوتفلا هيلعو

 «هبون لضاف نک و ءايقيأ هرکی هنإف يأ | هبوث لضاف ىلع وأ ضرألا مجح دجو نإ اهر ود وه | :هتمامع روكب

 :انلو "ضرألا نم كفنأو كتهبج نكم" :النلع هلوقل ؛ةمامعلا روكب زوجي ال :يعفاشلا لاقو "ىلع" ئيعمت.ءابلاو

 نضزالا قف ةعهبج نكمي نأ اندحأ عطتسي مل اذإف رمل ةدشا قا 0 يلا عج ياست اه لاقك# نسا كيد

 امو ءاهدربو ضرألا رح وطقم يلح هي درع ساربا قىلسا 6آ درو وا "هيلع دفا فيول طش

 .اعاجإ امني ضرألا ةسامم طرتشي ال ذإ ؛هعم دحوي نيكمتلا نأل ؛انلق ام فاني ال هاور

 زوج ال هيتبكار ىلعو ءزوجي ال ردع ريغ نم هذخف ىلعو «حصألا ىلع زاح ضرألا ىلع يهو هفك نا سراب

 زوجي ال ةالصلا يف سيل وأ هريغ ةالص يلصي نم رهظ ىلعو زوجي هتالص يف نم رهظ ىلع دجس ولو اقلط

 (حتف «ييع) .كلذ وحنو نبتلاو جلثلاو جولحملا نطقلاك زوجي ال همجح كردي ال ءيش ىلع دجس إو

 : هی رمع نبال اع هل وقل ê «يئاط) ,ءادبإإلا نم وهو ةم“ ريغ ف ةيدضع رهظأ يأ ا : ةع ىدباو

 (صلختسم «نيع) .هيبنج نع امهدعابي يأ ءدضعلا طسو :ةدحوملا نوكسب عبضلاو ."كيبنج نع كيعبض دبأو'

 هيدي نيب رمت نأ تدارأ ول ةمم نأ نح هيدي نيب قاح دجس اذإ ناك اط هنآ" :ةنوميم ثيدحل :خل ! هنطب ىفاجو

 يف ةمكحلاو ءةاشلا دلو راغص نم ىثنألا :ءاملا نوكسو ةدحوملا حتفب ةمهبلاو [ 0١ اا | و

 يقاجي ال فصلا يف ناك نإ :ليقو «ةمدخلا ءادأ يف هريغ ىلع دمتعم ريغ هنأو «هسفنب وضع لك راهظإ ةافاحملا

 نم هحج ويلف تله ومص لک دعي دبعلا دجس اذا" : تل هل وقل :خ! هجوو (حتف «ئيع) . راجا رارضإ نم اردح

j 

 «رذغ الب ىرخأ عفرو امدق عضو ول هرکی امك هکر ت ةهاركب لا يل حرصو . عاطتسا ام ةلبقلا ىلإ هئاضعأ

 (صلختسم ‹«حتف) .زوک ال ضرألا نم ةيلجر عباضأ عفرو دجس ول يح ضرف دوجسلا ةلاح نيمدقلا سوؤر عضوو

 |د۹/۱ :قئاقحلا دو ضرف هيف حيبستلا :فالام نعو عهانذأ كلذو «تا رم ثالت "ىلعألا ير تاكا لوق م أ اندا

 ملع باب نم داصلاو ءازلاب قزلتو اهيعبض يدبت الف ءاهسفن مضت يأ ضفخنتو «ةرحلاك هيف ةمألاو :خلإ ةأرملاو
 ‹ ضعب ىلإ محللا ضعب امض امتدجس اذإ" :لاقف «نايلصت نيتأرما ىلع رم التفع هنأل ؛اهيذحفب اهنطب لصت يأ

 اهنطب يفاحج الو ءاهييدت تحت الامه ىلع اهنيمي عضتو ءاهيبكنم ىلإ اهيدي عفرت :لاصخ يف لحرلا فلاخت ةأرملاو

 .دوجسلا يف اهيطبإ يدبت الو ءاهيتبكر اهعباصأ سوؤر غلبت ثيحب اهيذخف ىلع اهيدي عضتو ءاهيذخف نع
 مامإلا فقيو «نهتعامج هركتو «لاجرلا موت الو «عوكرلا يف اهعباصأ جرفت الو .دهشتلا يف ةكروتم سلحتو
 (حتف) .ةيرهجلا يف ةءارقلاب رهجلا اهقح يف بحتسي الو «دوجسلا يف نيمدقلا عباصأ قا او نظل و



 دالا ةيفيك يل ليف ۸۷ ةالصلا باتك

 e ا ضوهنلل رّبكو ءاتتمطم دجسو ربكو ءاتتمطم سلجو ءًاربكم هسأر عفر م
 ضرألا ىلع هيديب ةيناثلا ةعك رلا ىلإ مايقلل نيتدحس نيب يأ

 جعمص سعقف ي الإ هيدي عقرب الو ءذوعتي الو ينب ال هنأ الإ ىلوألاك ةيناثلاو ٍدوعقو
 فلكملا ي اهيف يلصملا ي ا ةعك رلا يأ

Aهنأ ةفينح يبأ نع يورف «عفرلا رادقم يف فلتخاو [لوألا دوجسلا نم غرف ام دعب يلصملا يأ | ناپ  

 ثيحب هسأر عفر اذإ :ةملس نب دمحم لاقو «زوج ال برقأ ضرألا ىلإ ناك نإو ءزاج برقأ دوعقلا ىلإ ناك نإ

 نيبو هتهبج نيب حيرلا يرجي ثيحب ضرألا هتهبج تلياز اذإ :ليقو «هئزجي عفر دق هنأ رظانلا ىلع لكشي ال
 (حتف «ئيع) .لوألا وه دمتعملا حيحصلاو «نيتدجسلا نع زاج اهداعأ مث ضرألا

 عفر دعب ةموقلا فالخب «دوصقم نكر ليمكتل عرش هنأل ؛بحاو ناكر ألا يف نانتمطالا نأ ملعا :انئمطم دجسو

 لوسرلا لعفب .تبث'ةدخسلا راركتو «نينكر لا ني قرقلل اتعرش امال ؛نيتدحتسلا نيب ةسللاو «عوکر لا ن ف سرلا

 وسا ناطيشلا نإ :ليقو «تاعك رلا دادعأك ئعملا هيف بلطي ال دبعت هنإ :ليقف هراركت هجو امأو ءارتاوت هت لوقتنملا

 دوعن انأ ىلإ ةيناثلاو ءضرألا نم انقلخ انأ ىلإ ةراشإ ىلوألا :ليقو «هل اميغرت نيتددجس دجسف لعفي ملف ةدجسب

 (حتف) .هئاقبل ةيناثلاو ءنامعإلا ركشل ىلوألا :ليقو (هد:هطر کد يعن اًهيِفَو رك انقلخ اهنم# :ىلاعت لاق اهيلإ

 ؛اهيلع هيديب ادمتعم ضهني مث ؛ةفيفخ ةسلح سلجي :يعفاشلا لاقو ءًاهيزنت هرك دعقو دمتعا نإف :خل | دامتعا الب

 e فرن يأ EEE زوي نإ ردسي رمسيس ياسا ين 320 هلعف ال

 نشه قاق تأ فقط ةريرس ربأ یوزر اضيأو ایفا لف اهبع لاقسألا دنع ريتا عرشل ةعورشم تناك ولو

 (يئاط) .مايقلا ىلإ ةيناثلا نم سارلا عفر دنع دوعق الب يأ :دوعقو (ئييع «حتف) .هيمدق رودص ىلع

 مهللا كناحبس وهو «ءانثلاب أي ال يأ :ذّوعتي الو ينثي ال (ىئاط) .ىلوألا يف لعف ام لثم اهيف لعفي يأ :ىلوألاك
 (ةنسلا هجو ىلع يأ :خلإ هيدي عفري الو 10/١[ :قئاقحلا زمر| .ةالصلا لوأ يف الإ اعرشي مل امهنأل ؛ذوعتلا الو «خلإ
 «بحتسم امهيف عفرلا نأل ؛ءاقستسالاو ءاعدلا يف عفرلا هيلع دري الو ؛عضاوملا هذه يف الإ ادكؤم عفرلا نسي ال يأ

 (حتف) .ةيلصألا ننسلا رابتعاب رصحلاو «دئاوزلا نم هنأب باجي ننسلا نم امهيف عفرلا نوك ميلست ريدقت ىلعو
 «تونقلا فاقلاو «حاتتفالا ةريبكت ءافلاف :جعمص سعقف فورحب اهنع ربعي عضاوم ةعبس يأ ] :جعمص سعقف

 «ةفلدزملا وهو عمجلا ةفرع يناثلا نيعلاو «ةورملا ميملاو ءافصلا داصلاو «دوسألا رجحلا مالتسا نيسلاو «ناديعلا نيعلاو

 نإف «فورحلا هذه فنصملا طبض ليوطت هيف ناك الو :نطاوم عبس يف الإ يأ [.يطسولاو ىلوألا ةرمجلا ميجلاو

 اقضلا نأ باوجلاف ؟قيبطتلا فيكف عضاوم ةينامث ىلع ةلاد ةينامث فورحلا هذهو «نطاوم عبس ثيدحلا يف :ليق

 :هلوق يف د اهمظن دقو «ةعبس تراص اذهلو «دحاولاك ةورملاو
 افصو دق ناديعلا هبو اتناقو احيتتفم رويكتلا فدل كليدي عفرا

 "و افصو ةورم يف اذك مالتسا يفو اعم نيترمحلا مث نيفوقولا يقو



 ةالصلا ةيفيك يف لصف ۸۸ 1 ةالصلا باتك

100000 17 
 بصنو اهيلع سلجو «ىرسيلا هلجر شرتفا ةيناثلا ةعكرلا قدجس نم 2 اذإف

 ١ يك

 يو :ةعياضأ طسبو هيلخف ىلع هيذب حصو «ةلبقلا وحغ ةعد انصأ هج وو هان

 ةأرملا يأ 3 0 دلل: تا 5 ت

 ED TS ............... نييلوألا دعب اميفو ضف دوعسم نبا دهشت أرقو «كروتت
 ضرفلا نم نيتعكرلا يأ ايوحجو

 .ىطسولاو ىلوألا :نيترمحلا نمو «ةفلدزملاو تافرعلا :يناثلا رعشلا يف نيفوقولا نم دارملاو =

 و هيبكنم ءاذح يمرلاو مالتسالا فو «هينذأ ءاذح نيديعلاو تونقلاو ةميرحتلا يفف «ةفلتخم اهيف عفرلا ةفصو

 هيفك أطساب هيطبإ وحن عفري كلذ ادع ام ينو «يمرلا يف ةبعكلا وحنو «مالتسالا يف رجحلا وحن امهنطاب لعجي

 هذه ريغ يف عفرلاو «ةنس ءاعدلا بقع هجولا ىلع نيديلا خشمو «يعادلاك تلق نإو ةحرف امنهنيب نوكنف
 نهج ةرعسم نبا لوق ةانلو تم غقرلا دعو عوكزلا دمع اضيأ هيدي. عقرب «فاشلا لاقو: ههوزكم عضاوملا
 ل جرح :لاق رباج نعو «ةالصلا حاتتفا دنع الإ مهيديأ اوعفري ملف رمعو ركب یاو د هللا لوسز عم تياض
 وقو انعلس نكلو "ةالصلا ق اونكسا سم لي بانذأ افأك ءمكيديأ ىعفار مك كارا يلام" :لاقؤ انيلع

 (حتف «نيكسم) .عمجملا حرش يف امك ءخوسنم هنإ :لوقنف هنم عفرلاو عوكرلا دنع ي
 ةدعقلا ةيفيك ريسفت اذهو «ةبجاو اهنأ ىلوألا يفو «ةضيرف اهنأ ةريحألا ةدعقلا يف مالكلا رم دقو :خل! هلجر شرتفا

 .هتالص يف ا يلا دوعق ريك ةشئاع تفصو اذكه :ةلبقلا وحن (صلختسم) .كلامو يعفاشلل فالح اندنع

 هنأ ىلإ ءامإ طسبلا قالطإ يفو ."ةعباصأ طسب" :ةلوقب عضولا ةيفيك ىلإ راشأ :طسبو 70/١[ :قئاقحلا زمر]

 ةياورلا فالح ةراشإلا مدعو «امبإلاو ىطسولا ًاقلخم اهيلت ٍيلاو رصنخلا ًادقاع نيتداهشلا دنع ةبابسلاب ريشي ال
 :"ىيتحبا" يفو جلع هعنصب عبصن نحنو :دمحم لاق ؛ماقإلا ىلت ىلا هعبصإب ريشي هنو يبلا ناك "ملسم" يقف «ةياردلاو

 راثآلاو رابخألا ترثك و «نييندملاو نييفوكلا نع اذكو «ةنس اهوك نيني اسسا نع ملعو «تاياورلا تقفتا امل

 نا يف فلتحاو «تابثإلا دنع هعضيو «يفنلا دنع عبصإلا ميقي :ياولحلا لاق مث «حصألا وهو «ىلوأ اك لمعلا ناك

 هنأ ان ىفملا :"راحبلا رد" يقو .ماهيإلاو ىطسولا قلحيو رضنبلاو رضنخلا دقعي هنأ :فسوي بأ نعف ؛ئميلا ديلا

 (يع از .اضيأ نيسو ةثالك دفع ةروضا ىلع نميلا عضو:"رابحألا" ناو اهلك هعياصأ اطبناب ريشي

 ٠٠/١[ :قئاقحلا زمر] .اه رتسأ هنأل ؛ضرألا نم اهكرو نكمتو نمألا اهبناج نم اهيلجر جرخت يأ :كروتت
 هللا ةمحرو يبلا اهيأ كيلع مالسلا «تابيطلاو تاولصلاو هلل تايحتلا" :لوقي نأ وه :هذ دوعسم نبا دهشت

 لاقو ."هلوسرو هدبع ادهم نأ فهشأو هللا لإ هلإ آل نأ دهشأ ءنيكلاصلا هللا ةابع ىلغو اَنَيلَع مالتسلا (ةتاكربو

 كيلع مالس ؛هلل تابيطلا تاولصلا تاكرابملا تايحتلا" :لوقي نأ وهو ءم سابع نبا دهشتب دهشت :يعفاشلا

 ادمحم نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالس «هتاكربو هللا ةمحرو ىبنلا اهيأ

 - ءةحصلا مزتلا ن ڪا سابع نبا دهشت جرخي ملو و لذ دوعسم نبا دهشت ةتسلا بتكلا ق:فورعملاو ."هللا لوسر
 ینا



 ةالصلا ةيفيك يف لصف ۸۹ ٠ ةالصلا باتك

 نآرقلا هبشُي امب اعدو يلع ىنلا ىلع ىلصو دهشتو «لوألاك نافل دوعقلاو .ةحتافلاب ىفتكا
 يبلا ىلع ةكاصلا دعب

 هيلع خبجرتي #0 دوعسم نبا دهشتو ةةتاياور لك .فعض عم يعقاشلا لوق فالج ىلع هيوري هاوو نم لکو -
 مالسلا فيرعت :ثلاثلا ءاددعتم ءانث ناكف «فطعلا واو ىلع هلامتشا :ياثلا «هيف بارطضا ال هنأ :لوألا :هوحوب

 ملعلا لهأ لمع :سماخلا «نآرقلا ميلعتك ربنملا ىلع دوعسم نبا دهشت قيدصلا ميلعت :عبارلا «قارغتسالل ىضتقملا

 هملعي نأ د دوعسم نبا الئلَع هرمأ :سداسلا «هعابتأو يعفاشلا ريغ سابع نبا دهشتب لمعي ملو «هب لقنلاو
 «هملع نيح هيفك نيب دوعسم نبا فكب ع هذحأ :عباسلا «بابحتسالا نع لزني الف بوحولل رهآلا 4 نفاتلا

 :رشاعلا «فعضلا نع ةيلاخ هتاياور نوك :عساتلا «حاحصلا يف ايورم هنوك :نماثلا «تابثتساو مامتها ةدايز هيفف

 .'كيلع مالسلا" يف فلألاو "تاولصلاو" يف واولا مهيلع ذأ نيح هباحصأ ىلع هللا دبع ديدشت
 .ةريغل ال هلل اهلك يأ ةيلاملا تادابعلا ”تابيطلا"و «ةيندبلا تادابعلا "تا ولصلا"و «ةيلوقلا تادابعلا "تايحتلا"و

 ثاللثب ىلاعت هللا ةمرك ف اه هبر. ىحفأ قيحلا هذه هير يڪ نأ ءار الا ةليل و ىبلا رمأ هلع ليربج نإ :ليق

 كع بحأف «تاريخلا ةدايز نعي «هتاكر بو :ثلاثلاو هللا ةمحر :ياثلاو «يبلا اهيأ كيلع مالسلا :ىلوألا :ةلباقم

 نأ دهشأ :لاقو ليربج باحأف «نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا :لاقف «هتمأل ةماركلا هذه نم مهس ءاطعإ

 (اصخلم حتف) .هلوسرو هدبع ادمح نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال

 لوألا حيحصلاو ءاهكرتب وهسلا دوجس بجي يح ةبحاو اأ :ةفينح يبأ نعو ءاهكرت ءاش نإو] :ةحتافلاب ىفتكا

 يف اندنع اذهو «رهاظلا ىلع ةنس اهإف ءاقءارق نع هل ةينغ عم يأ [.زاج اهردق تكس وأ اثالث حبس ول قيح

 (حتف) .ىلاعت هللا ءاش نإ ایس امك باو ةروسلا مضف لفاونلا يق امأ «ضئارفلا

 ءاهيلع سلجيو «ىرسيلا هلجر شرتفي امك هنأ نعي [كلامو يعفاشلل فالح اندنع لوألا دوعقلاك يأ ] :لوألاک

 يور دقو «ةيناثلا يق كروتي :يعفاشلا لاقو س كروتي :كلام لاقو ءةيناثلا يف اذكف لوألا ةدعقلا يف هاني بصنيو

 (يئاط) .ةيناثلا ةدعقلا يف يأ :دهشتو (حتف) .امهيلع ةجح وهو «ةالصلا يف كروتلاو انتوا نج نيف الجن هنأ
 ةثالثلا دنعو ءاندنع ةنس يهو «خلإ "دمحم ىلع كرابو" خلإ "دمحم ىلع لص مهللا" :لوقي نأب اهيف] :ىلصو

 ىلعأ ميهاربإ ىلع ةالصلا نوكيف «ىلعأ نوكي هب هبشملا نإ :ليق نإف «دهشتلا دعب ةيناثلا ةدعقلا يف يأ [ضرف
 هلوقك ىدأ نوكي دق لب ءايواسم وأ ىلعأ هب هبشملا نوكي نأ مزلي ال هنأ :باوحلاف ؟ظي يبلا ىلع ةالصلا نم

 قاحلإ باب نم وهف ءاروهشم هب هبشملا وك هعوقو ببسو.(*هئروبلا) 4 ٌحاَبُصِم اًهيف ٍةاكْشِمَك هرون لتم :ىلاعت

 ةالصلا نأ ملعاو .ليوطتلا ةفاخم اهانكرت اضيأ ىرحأ ةبوجأ انههو «لماكلاب صقانلا ال روهشملاب روهشملا ريغ

 عفو يترك ييفاشلا تنعوب هانءانل يع يعو «ءارسإللا ةليل يف :ليقو «ةرحهلا نم ةيناثلا ةنسلا ىف امي رمأ هي هيلع

 ايندا يف انآ اًنبَرط وأ ۰ ةرقبلا) اًتدجناو ال ابر : لثم «نآرقلا يف ةدوحوملا ةيعدألاب يأ :نآ رقلا هبشي امب

 (حتف) (١4:ميهاربإ) ّيدلاّولو يل رفغا ابرو وا ۰ ١ :ةرقبلا) ؟ةَنَسَح ٍةَرِخآلا يِفَو ةَنَسَح



 "امل ا ل لعل 4 ةالصلا باتك

 موقلا ايوان داسيا هيايز# ةميرحتلاك مامإلا عم ملسو سانا مالك ال ةنسلا وأ
 2 ولا عا

 مامإلا ىونو ءايذاحم ول ا وأ سسيالا و ٠ نمألا بناجلا يف مامإلاو و
 هيف ناك نإ هيف 3 ناك نإ يدتقملا يوني يأ

E EOE EE e raê 46 . . رجفلا ةءارقب رهجو ا ا. 

 11/١[ :قئاقحلا زمر] .خلإ منهج باذع نم كب ذوعأ ينإ مهللا :وحن اهيف ةروثأملا ظافلألا هبشي ام يأ :ةنسلا وأ
 ئجوزو «اذک ن :.طعأ : وحن يدابعلا نم هلاؤس . ليحتسي ال ام وهو ؛مهمالك هبشي ام وعدي ال يأ :سانلا مالك ال

 |1351 اقا ر آرا

 مامإلا عم نيدو ذأ ىلوألا يعي «ةيولوألا يف فالخلاو «هدعب ربكي امهدنعو «مامإلا عم ربكي يأ :ةمجرحتلاك

 عقيف مامإلا ريبكت ىلع اناس عزل کت عوقو لامتحا ةنراقملا يف نأل ؛هدعب نوكي نأ ىلوألا امهدنعو «هدنع

 نقيت اذإ اميف ءالكلا و :ريخأتلا يف ال ةنراقملا يف اأو «ةقفاوم دقع ءادتقالا نأ :هلو ءىلوأ ريخأتلا نوكيف ادساف

 ريبكتلا نأب قرفي ىرحألا ىلعو ءامهنيب قرف ال ةنراقملا ىلعف «ناتياور مامإلا نعف مالسلا امأف .قبسلا مدع

 غالاسلا" ىلع رصتفي ۾ ءةردابملا هيف بحتسي "لف اهنم م مالسلا و «ةردابملا هيف بحتسيف ةدابعلا 5 حورس

 ملسي :كلام لاقو ىرحألا ةميلستلا يأ :هراسيو (حتف) .ةعدب هنأل دس :لوقي الو "هللا ةمحر مكيلع

 يوني هناف كلا مالاس فدل ةمئألا نسر هححص و ءروهمجلا ا وهو e ةالصلا ق كم ناک نم دارأ :هوقلا

 1/۱ :قئاقحلا زمرأ .ددع نييعت ريغ نم هنوظفحي نيدلا ةكئالملا يأ :ةظفحلاو (حتف) .تانمؤملاو نينم ملا عيمج

 نع ةياور وهو - دمحم دنع و ؛ىلوألا ةقيشلستلا 2 هاون فس وي ى دنع و «مامإلا ءا دیش يدتقملا ناک ناب :ايذاحم

 شلحخ يدلل بتی :لاق 1 هلع هنع يورو «نتيناجملا نم ظح ود هنأل توني وهو ءامهيف هاون - ةقينج يآ

 ا
 1 2 i ١  1ا  1 5 NT 5اناا | 1 1

 ا | اان ةيسم“ رامسملا 2 کیدل 3 البلا اج 5 كسر“ نالا دلل ق ةا لاس بنا ون 59 نأ أ ءألا سسقلا 5 هلا دیک عام ال

 ‹حصألا يف يآ :مامإلا ىونو يفر . درجا نع كلاه نبا هلقن ”"نورشعو ةسمخ فوفصلا رئاس ق يذللو

 مهددع يف و راثآلا فاالتحناو ؛هنيعب ا عوني الو ءاوناك ام ةراسشي نعو هني نع ةظفحلا يوني نأ هل يغبنيو

 لوتسو ةئام :ليقو اكلم نوتس :ليقو ؛ناكلم :ليقو «ةظفحلا نم ةسمخحح نمؤم لك عم : ليقف النا اناا

hbءاسأ هيلع داز نإف ةعامجلا بسحب ابوجو مامإلا يأ : رهجو [ريسي رييغتب 1۲/١ :قئاقحلا زمر] . 

 ةا هللا لوا :هنوذوي كوكرشملا ناكو :ءادتبالا ف اهلك تاولضلا ىف رهجي ا ناك را ةءارقب

 نيدعتسم اوناك مهنأل ؛رصعلاو رهظلا يف تفاخي راصف (١١١:ءارسإلا) ©اهب تفاخت و نل هيج ال

 ؛نيديعلاو ةعمجلا يفو ءادوقر موكل ؛رجفلاو ءاشعلا فو «لكألاب مهلاغتشال ؛برغملا يف رهجيو ءامهيف ءاذيالل

 راكذألا نأل ؛ةءارقلاب ديقو «قاب مكحلاف لاز نإو رذعلا اذهو ءةوق اب رافكلل ناك امو «ةنيدملاب امهماقأ هنأل

 (حتف) .كلذ وحنو تاحيبستلاو نيمأتلاو دهشتلاك اهب رهجي ال مالعإلا اه دصقي ال ىلا



 ةالصلا ةيفيك يف لصف | ۹۱ ةالصلا باتک

TE 

 «راهنلاب لفنتمك اهريغ يف رسيو «نيديعلاو ةعمجلاو عءاضق ۴ نيئاشعلا ييلوأو

 رصعلاو رهظلاك تاولصلا هذه  ةءارقلاب ءاشعلاو برغملا يأ

 يف ًاهأرق ءاشعلا ييلوأ يف ةروسلا كرت ولو ءليللاب لفنتمك رهجي اميف درفنملا ريخ

 ةروسلا يأ يلصملا يأ

E E 756 ال ةحتافلا كرت ولو ءارهج ةحتافلا عم نييرخألا. 
 نیل والا يف ىلصملا يأ نوتعک رلا يآ

 ٠١ عولط دعب ءاشعلا ىضق ول امك تقولا باهذ دعب اهيف رهجي ام ءاضق يف اوفا مهأ ملع :ًءاضق ولو

 ريخي هنأ حصألاو ءامهدحأ دجوي ملو تقولاب وأ ةعامجلاب صتخم رهجلا نأل ؛امتح تفاخي هنإ :"ةيادحل" بحاص 7

 ةعامجو مالسإإلا رف ۾ ةمئألا نسيت رايتحا اذهو «فصضرولا 2 هفلاخغع داف ءادألا يكحي ءاضقلا نأ اشيا تقول | لعب

 (يئاط) .اهدعب رتولاو ح حيوارتلاو اهتءارقب رهجو يأ :ةعمجاو (حتف) .حصألا وه لب ؛حيحصلا وش ۾ ا دب * نفقا

 *كللام لاقو ءاه ريع وأ فوسقلا ةذاص وأ ءاقستسالا د اص وأ ةفرع رهظ ناك عاوس اقلط يأ :اهريغ ف رسل 8

 سيل يأ "ءامجع راهنلا ةالص" :اكتِلَع هلوق قالطإ :انلو «ةعمجلا تهبشأف ميظع عمجج ىدؤت اهأل ؛ةفرع رهظ يف رهجي

 «كاتياور دمحم نعو :فوسكلا 32 ره : بس وی وبأ لاقو عاقستسالا ٤ رهج :دمڪ لاقو هع ومسم ةءارق اهيف

 ةتفاحملاب وهسلل دجسي الو ءامهيف رهج هنأ نم حيحصلا وه ام ىلع ءانب ثراوتلل ناضمر رتوو حيوارتلاب نيثتسي 0

 (حتف) ٠ ضئارفلا رع ريغ يف رهجلا بوحجو مدعب لوقلا ىلع ع رفتم اذه نأ رهاظلاو یک شالا ويقل

 ةعمجلا نم ةعكرب قبس نمك لضفأ رهجلاو :خلإ درفنملا ريخو (ييع) .فالح الب ةءارقلاب رسي هنإف :راهنلاب
 ةيرسلا يف رهجلابو «ةتفاخملا هيلع متحتت لب «ريختي ال رهجي ال اميف هنأل ؛"رهجي اميف" :هلوقب ديقو ءاهيضقي ماقف

 (حتف) .امامإ ناك نإ ةيرهجلا يف رسأ ول اذك و هدحاول امامإ ناك نإو «هيلع ةتفاخملا متحتل وهسلل دجسي

 ىلع امتح تفاخي ةيرسلا يفو «ماندأب ٣ رهجلا لضفألاو «ىدأ نإ اهيف رهجي ةالص ق يأ : رهجي اميف

 امئان ذؤي مل ام لضفأ رهجلاو ناسا رها نيب ليللاب لفنتملا ريخي امك يأ :ليللاب لا .بهذملا

 عابتأ األ ؛لفاونلاب درفنملا رييخن 2 (حي وارتلا يف ف مامإلا رهج نع ةرفنملاب زرتحاو «ملعلا ف رظني نما وأ 0 E وأ

 ةتفاحملاو «هريغ عمسي نأ ا ضئارفلا يف ريخي امك درفنملا اهيف ريخيف ءاه تالمكم افوكل «ضئارفلل

 ةيمستلاك قطنلاب قلعتي ام عيمج اذك و «توصلا نودب ةءارق ىمست ال ناسللا ةكرح درحتب نأل ؛هسفن عمسي نأ

 .حاكنلاو عيبلاك لوبقلا 2 فق وتی امو .ءانثتسالاو قالطلاو قاتعإلاو ةوالتلا ةهدحجس بوج وو ةحيبذلا ىلع

 :هلوقب ركذلاب امهصحو اوهس وأ ناك ادمع الثم يأ :ييلوأ (حتف) .هوحنو يرتشملا عام نم دب ال هنأ حيحصلاف

 (ييع) .سكع الو ةحتافلا ىلع بترتت ةروسلا نأل ؛ةروسلاب مث ةحتافلاب أدتبا يأ :ةحتافلا (حتف) .ارهج دعب
 هنأ ؛امهنم ةدحاو يضقي ال : شس وی وبأ لاقو ءاهأ رقي ال يأ :ةل .انمهك تفاخن :ةيا ور فو «حصألا وهو :ارهج

 نأب ةتفاخمو ارهج امهنيب عمجي وأ ؛ةروسلا رييغت هيفو امه تفاخب وأ بيد سيد أي

 نأ :نيهج ولا ني قرفلا وهو :امهو الصأ حلا بحجج وف «ع ورشملا رييغت هيف ۾ ‹ةروسلاپ ره و ةحنافلا

 = اهررك ولو ءاهلحم يف اعوكل ؛ىروقأ األ ؛ءادآلا نع تعقو ةرم اهأرق اذإف «ةعورشم نييرخألا ىف ةحتافلا 7



 ةالصلا ةيفيك يف لصف ۹۲ ةالصلا باتك
 59 ط ك فد س+م

 لاوط ريالا ي يفو ءءاش ةروس ّيأو ةحتافلا رفّسلا يف اهتنسو «ةيآ ة ةءارقلا ضرفو
 انقيارق يبا

 ىلوأ لاطتو برغم ول هراصقو ياشع وأ ًارصع ول هطاسوأو ًارهظ وأ ارجف ول لّصفملا
 ةءارق يأ

 لحم هنأل ءءاضق عقي نأ زاجف ؛ءادأ امل الحم سيل يناثلا عفشلا نإف «ةروسلا فالخب عورشملا فلاح =

 وهو «ةحتافلا نود ةروسلاب رهجي ةياور فو ءامُب تفاخي ةياور يف :تاياور ثالث ةفينح يبأ نع مث ءءاضقلل
 ٠۲/١[ :قئاقحلا زمر| .حصألا وهو ءاممي رهجي ةياور يو ر ری
 اهقلطأو «نآرقلا نم ةفئاط :افرعو «ةمالعلا :ةغل ةيآلا :ةيآ .اهريغ وأ ةحتافلا نم ةريصق ولو اقلطم و ضرفو

 ةيآلا نود ام نأ الإ (١٠:لمزلا) © نارا رع ام اوأَرفافل : ىلاعت هلوق قالطإل ؛ةفينح يبأ لوق وهو «ةريصقلا معف

 اهريغ وأ ةحتافلا نيه كتاك ماوس ءاقرع اتراك ىمسي ال اغ رخ اع عراقلا نآل ءراصق تايآ تالت +الاقو :ج راح

 اذإ اذهو قرف ةروبس و هانا :كلام لاقو «ضرف ةعكر لك يف ةحتافلا ةءارق :يعفاشلا لاقو ؛ةليوط ةيآ وأ

 :(؟١:رثدملا) هك َرظن 20 : حن .ناتملك وأ کب رثدملا) ردق فتك لتقف : وحن «تاملك ثالث يه ةريصق ة ةيآ أرق

 «قو نو ص ک ةباتكلا ة ةروص رابتعاب فرح وأ (*4:نمحرلا) ِناَتْماَهدُم ك ةدحاو ةملك يأ ةيآ أرق ولو
 حصألا «ةنيادملاو يسركلا ةيآك نيتعكر يف ةليوط ةيآ أرق ولو ءزوجي ال هنأ حصألاف ءءارقلا ضعب دنع تايآ اه

 (حتف «نیکسم) .هدنع زوجي هنأ

 ؛ىللوأ تاكل "ءاش ةروس يآ غافلا دعب رفشلا قا اهسعسو" فيلل لاق ولو 2[ ۴۴١١١ ] رينلا ف لاق قافلا

 اأ عم ةنس ءاش ةروس يأ ةءارق نأ مهوي هركذ ام ىلع هنإف ؛قاب ماهيإلا :لوقأ ءةنس ةحتافلا ةءارق نأ هماهيإل

 (حتف) .عيمجلا ال عومجملا ةينسلاب هيلع موكحملا نأب باجي نأ نكميو «ةبحاو

 وحن رهظلاو رجفلا يف أرقيف الإو «ريسلا نم ةلجع ىلع ناك اذإ فيفختلا ىلع رفسلا ئبم نأل :ءاش ةروس يأو
 «قارغتسالا هرهاظ : لصفملا لاوط (يئاط) اد راصقلاب برغملا يفو «كلذ نود ءاشعلاو رصعلا يقو «جوربلا

 «ليوط عمج ءاطلا رسكب لاوطلاو ءةحتافلا عم مسقلا اذه نم ةليوطلا روسلا نم نيتمات نيتنثا ةءارق دارملاو

 « حتفلا نم :ليقو دمحم" ةروس نم وهو «هلوصف ةرثكل هب يم «نآرقلا نم دانا و عبسلا وهو لصفملاو

 مغر نیگسم «جيفإ جورا" ربخآ ىلإ ' تارتا" نم وأ نم لاوطقاو دارا ريع لز "ل" نم :ليقو
 راصق يأ :هراصقو 717/١[ :قئاقحلا زمر] ."نكي مل" ىلإ "جوربلا" نم ىهو ؛لضفملا طاسوأ يأ :هطاسوأ

 هس :قئاقتلا زمر] .نآرقلا رخآ ىلإ "نكي مل" نم يهو ؛لصفملا
 دمحم دنع كلذك تاولصلا رئاس يفو ءاعامجإ نونسم ةيناثلا ىلع ىلوألا ةغكرلا يف ةءارقلا ةلاطإ يأ :لاطتو

 ام نيب ناك اذإ يآلا ثيح نم ليوطتلا ربتعي مث ءلاطت ال امهدنعو «بحأ هلوقو «ىوتفلا هيلعو :"جارعملا" يقو
 ق ارق الوط توافت يآلا نيب ناك اذإ امأ ءيآلا ثيح نم ا ةيناثلا يف أرقي ام نيبو ىلوألا يف أرقي

 8 ىلوألا يف ناثلثلا ؛نيثلثلاو ثلثلا ردقب توافتلا نوكي نأ يغبنيو «فورحلاو تاملكلا ثيح نم توافتلا

 - ىلع ةيناثلا ةلاطإو ءهب سأب ال اشحاف ناك نإو توافتلاف ا نايباانمأ :بايحتمالا كا افغ هةيناقلا ق



 ةالصلا ةيفيك يف لصف | ۹۴۳ ةالصلا باتك

 تصنيو عمتسي لب علا أرقي الو ةالصل نآرقلا نم ءيش نيعتي ملو ءطقف رجفلا

 ساک ینا ا يلا ىلع یلص وأ بطيخ وأ بيهرتلا را ييغرتلا دبآ ارق فات
 تاضناللا ضارتفا ف

 ف أرقي ناك : هنأ نه ناخيشلا هج رخأ امك ةنسلا هب تندرو ام ريغ ف ا هو عاج ةرخت ىلوألا ف

 هركيو «ثالث نم رثكأب ىلوألا نم لوطأ يهو ,"ةيشاغلا"ب ةيناثلا يقو "ىلعألا"ب نيديعلاو ةعمجلا ىلوأ

 (حتف ءنيكسم) .هركي الف نيتيآ وأ ةيآب امأو «تايآ ثالثب توافتلا

 رجف ناك ءاوس اقلطم [(يئاط) .نييعتلا هركيو «بوحولا هجو ىلع ةحتافلا نييعت لب «ضرفلا ليبس ىلع] :ةالصل
 اننيب فالح ال هنأ ىلإ راشأو «ةحتافلا ىوس ديري ءاهلكل وأ تاولصلا نم ضعبل ةروس نييعت هرك ينعي ءال وأ ةعمجلا
 :يعفاشلا لاقو «بوحولل اندنعو «ةيضرفلل هدنعف «نييعتلا ةهج يف فالخلا امنإ ءةحتافلا نييعت يف يعفاشلا نيبو

 ناك نإف ءاهيلع مزال و نيع اذإ نييعتلا ةهاركو «ةعمجلا موي رجفب "رهدلا" ةروسو "ةدجسلا" ةروس ذختي نأ بحتسي

 اهنأل ؛اهأرق امنإو هريغب زاوحلا دقتعا اذإ امأ «هريغب زاوحلا دقتعي مل اذإ هركت امنإ ةمزالملا :ليقو «هب سأب الف ًانايحأ اهأرقي

 ليضفتلا ماهيإ وهو ةهاركلا ليلد ذإ ؛ال وأ ساو اوس ةه فا الا ىأ قالك ملكي ذاق ةيلع رجا

 ن ارقي کلا نوع انكار ءانايسأ تا ةو فسو لب وافل 80: ةسولذألا مغ للا او فری
 اهو وك أرق نإف ةيرسلا ىف ةحتافلا ولو :متؤملا أرقي (حتف 0( "صالخاإلا"و "نورفاكلا"ب رجفلا يعكر

 ريسفتلا لهأ رثك أو ٠٠ 4 :فارعألاو 4 اوُبِصْنَأَو ُهَل اوُعِمَتْساَف نأ هلا | ئر اذإ 0 :ىلاعت هلوقل :تصنيو عمتسي لب

 ؛لكلا يف ةحتافلا أرقي : يعفاشلا لاقو :ةيرهجلا ىف ال ةيرسلا يف أرقي :كلام لاقو «نييدتقملل باطخ هذه نأ ىلع

 امف "اوتصنأف مامإلا أرق اذإف" :ةريره يبأ ثيدحو ةمدقتملا ةيآلا :انلو ."باتكلا ةحتافب الإ ةالض ال" :##ع هلوقل

 بعدم نم .روهشمللاو يتلا دست نه ىور اف اظايرحا ةيرسلا ق ةقلفلا طاق مجسمو :"ةيادنلل" ف

 أظوملا يف دمحم هج رخخأ ام ىلع ةباحصلا نع ددشتلا نم هيف ءاح امل ؛يرحت ةهارك ةوركم هنأ :انخياشمو انتمئأ

 ةربعلا نأل امانا ئراقلا نوك الو «يدتقملا صخي ال عامتسالا بوجو مث «راثآالا ناعم حرش يف يواحطلاو

 رومأم يدتقملاو «هتءارق نيح نآرقلا ىوس امع هتاصنإب رومأم مامإلاو «ببسلا صوصخل ال ظفللا مومعل

 ؛ةحتافلا أرقي :يعفاشلا لاق :صلختسملا يف لاقو «ةيرهح وأ ةيرس ةالصلا تناك ءاوس هتاصنإو نآرقلا عامتساب

 مامإلا ةءارقف مامإ هل ناك نم" :التفع هلوق انلو «هيف مومأملاو مامإلا يأ ناكرتشيف «ناكر ألا نم نكر ةحتافلا نأل

 صاقو يبأ نب دعس نعو «"ةرطفلا أطحأ دقف مامإلا فلخ أرق نم" :التع لاقو «ةباحصلا عامجإ هيلعو «"هل ةءارق
 مامإلا أرق ولو متوملا عمتسي يأ :خلإ أرق نإو (نيع «حتف) ."هل ةالص الف مامإلا فلح أرق نم" :تباث نب ديزو
 (حتف) .رانلا نم ذوعتي الو ةنحلا لاسي ال باق نم بيهرتلا وأ هللا باوث ق بيغرتلا ةيآ

 عماسلا يلصيف (57:بازحألا) هباوُمْلَسَو ِهْيلَع اولَص اوُنُمآ ويدل هل ايه :بيطخلا أرقي نأ الإ ةبطخلا يف :ىلص وأ

 51/١[ :قئاقحلا زمر] .ةبطخلا عمسي ال يذلا ديعبلا يأ :يئانلاو .هسفل يق



 ةمامإلا باب ۹٤ ةالصلا باتك

 ةمامإلا باب

 ديو نسحألا يأ
 ڪپ يي HC 2 1411و بل

 نوكي نأو هرجي اه ردق نارقلا ن رم ظفح و ةروك ذلاو لقعلاو مالسإلاو غ ولبلا يهو «ط ورش اإ :ةمامالا باب
 فا"

 مها ن . ف وا بسو جاع فرصت قاقحتسا قاكلاف ؛ىربكلاو ىرغصلا يهو |(حتف) .هب راج ا اهلا

 هرکی و راق ًاغلاب كلقاع اركذ ا هنو لعرتشيو ا تازجعملا بحاص نفد ىلع هومدق اذهلف «تابجاولا

 ىحري ال اريسأ هتروريصو قبطملا نونجلاو ةدرلا نم دوصقملا توفي ام نايرطب لزعنيو «هب لزعيو قسافلا

 ةالص طبر ىرغصلاو .هزجعل ةمامإلا نع هسفن هعلخ و «مولعلا يسني يذلا ضرملاو ممصلاو سرخلاو ىمعلاو «هصالح

 نيب ةفلألا ماظن مايق كلذ يف ةمكحلاو «ع وبتلا وه مامإلاف ءهتالص نم ءزح يف يلصملا عابتا وأ «مامإلا ةالصب يدتقملا

 (حتف) .ةالصلا , اعلا نف لهاجلا ملعتيلو «تاق وألا 2 ءاقللاب دهاعتلا لضحيل ؛لاحلا دجاسف يق تعرش اذهو «نيلضملا

 ضئارفلا يف يأ [(ط) .لفنلا نود اهدعب رتولاو حيوارتلاك اهمكح يف امو سمخلا تاولصلا يفإ :ةدكؤم ةنس

 « لع صضرف :ليقو ةيافك صرف :ليقو «ةضيرف :ليق و ؛ناميإلا داوحج ۾ ىلع اهتم زالمم لدتسا وح بجااولاب دهی

 ضرملاك راذعألاب طقستو ءرخآ دجسم يف بلطلا هيلع بجي ال ةعامج هتتاف نمو «رهاظلا لهأو دمحأ لاق هبو

 ةجحلاو كلذ وحنو 1٥/۱] :قئاقحلا زمرإ .ةديدشلا ةملظلاو دربلاو رطملاو ةحالفلاو يمعلاو ةنامزلاو داعقإلاو

 اعضب هقوس يف هتالصو «هتيب يف هتالص ىلع ديزت ةعامج يق لحرلا ةالص" :كقع هلوق اهتيضرفب .نيلئاقلا ىلع

 تناك ولو ارش هتالص زاج امل نيع ضرف ةعامجللا تناك ولف اذار ةالصلا زاوج ديفي اذهو 'ةحرد نيرشعو

 (حتف ؛ئيع) .مقويب قارحإب مه املو «هباحصأ لعفو ل هلعفب ةعامجلا رضخي مل نمع طقست تناكل ةيافك ضرف

 اذإ اهدسفيو ةالصلا حلصي ام ملعألا يأ [(حتف) .ةءارقلا ضرف ظفحي ناك اذإ ةالصلا ماكحأب يأ | :ملعألاو

 موي : حيحصلا 8 ام رهاظب كييف قوس ارقألا : فس هپ بأ لاقو «ةءارقلا ةنس هب موقت اه ردق ةءارقلا ن ملع

 مهمدقأف ءاوس ةنسلا يف اوناك نإف ؛ةنسلاب مهملعأف ءاوس ةءارقلا يف اوناك نإف «ىلاعت هللا باتكل مهؤرقأ موقلا

 همث ناك و ."سانلاب لضيلف ركب ابأ اورم" :ِلع هلوق امو ء"امالسإ مهمدقأف ءاوس ةرحهلا ف اوناك نإف ةرجه

 اوناك مهال ؛ثيدحلا ىف ارقألا مدقو «ملعا هن وكل الا قبي ملف ا مك ةرقأ" يور ام ليلدب هنه ارقا وه نم
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 اك ام" :هقو رمع نبا لاقو ءةئس ةرشغ قنا ف ةرقبلا ظفح هنأ كو رمغ نع يور يح هماكحأب نآرقلا نوقلتي

 .ملعأ نوكي نأ أرقأ هنوك نم مزليف ."اهمارحو اهالحو اهرحزو اهيفو اهرمأ ملعنو الإ ةروس لزنت

 نامثعو «يراصنألا دی ز وبأو «لبج نب ذاعمو «تباث نب ديزو ءبعك نب يأ ةباحصلا نم نارقلا ظفح :ةمثث

 (حتف) .فكو يرادلا ميمتو «ةدابعو ءءادردلا يأ ف فلتحاو «نافع نب



 ةمامالا باب ۹ ٥ ةالصلا باتك

 دلوو ىمعألاو عدتبملاو قسافلاو يبارعألاو دبعلا ةمامإ هركو ترسألا مث عروألا

 كت ماعلا ةرقنل

E DE o aa oS SSS 2002- ليوطتو انزلا 

 مف مك رايخ مكمؤيلف مكتالص هللا لبقتي نأ مك رس نإ" :اتلَع هلوقل ؛مارحلا ةهبش نع زرتحما يأ :عروألا مث
 عروألا انمقأف «مويلا ةرجه الو ةرجه مهمدقأ مدق ع هنألو ؛"مكبر نيبو مكنيب اميف -مكلسر يأ مكدقو

 جنر . طيحلا يف ام سكع رثكألا ىرج نسألا ىلع عروألا ميدقت ىلعو ءاهماقم
 ؛"امكربكأ امكمؤيلاو اًميقأ مث انذأف ةالصلا ترضح اذإ :هل بحاصلو ثريوح نب كلامل ا هلوقل : نسألا

 نإف ؛ةرشاعمو اقلخ مهنسحأ وأ ايدو مهنسحأف ءاوس نسلا يف اوناك نإف «ةعامجلا ريثكت نسألا علقت يف نألو

 هل مهو ًاموق مأ ولو «مثإ الب اوغاسأ ىلوألا ريغ اومدق ولو «مهنيب عرقي اوواست نإف ءابسن مهفرشأف ءاوس اوناك

 ثلا ليفي ال" ترک ىنأ یدک اش لد هل ہیک دنع ةطاسالاب نا فا وخ قآل وأ نق ماسلا ةر

 .ليللاب ةالض رثكأ اهجو نسحألاب دارملاو «"نوهراك هل مهو ًاموق مدقت نم ةالض
 نازوأ نم ةزمهلا حتفب ا ا! بوسنم [(ع) .هلهجو هنحلل امكع رآ ابرك ھالا كاس أ :يبارعألاو

 ملقا ايبارعأ نأ يحح اشک + ءملعلا س سلاح نع هدعبل هتمامإ و يوا وشو «برعلا عج سلو يهل دحاو ال عمجلا

 اصع ذخأو تاويل يبارعألا عمس املف (ة0:ةبوتلا (اقافنو ًارفك دشأ ُباَرْعأْلا ما ارو برغملا ةالص يف مامإي

 (۹۹:ةبوتلا) أ رخآلا ءوَيلاَو هللاب موي نم باّرغألا نمو :مامإلا ارقو ايناث ىدتقا مث ؛هامإلا فتك ىلع هب برضو

 هريغك وهف ايت الاغ ناك نإف مهلهج بلاغ ىلع لدي اذهف ء"اصعلا كعفن دق" :ةالصلا يف وهو يبارعألا لاقف

 ةهارك و « رحافو رب لك فلح اولص" :#تلع هلوقل ؛زاج هومدق نإف :قسافلاو (صلختسم «حتف) .هعيلقت بحتسيو

 (صضلختسم «حتف ) .هفلح ةالصلا زوحب ال :كلام لاقو ؛ةعامجلا ليلقت هعيدقت يف نألو ؛هنید رمأب متهي ال هنأل ؛هتمامإ

 ةفالخ ركني نمك ةرفكملا ةعدبلا بحاص فالخب «ةيؤرلا ركني نمك اهب رفكي ال ةعدب بحاص يأ :عدتبملاو

 (ع طر .كلذك يردقلاو يمهجلاو يضفارلا ةمامإ حصت الف قيدصلا

 فلختسا دقو «ىلوأ وهف ةليضفلا يف هريغ هيزاوي ال ناك اذإو : عئادبلا" يف يفو «ةساجنلا ىقوتي ال هنأل :ىمعألاو

 (ع) .امهتم هنوكل هنع سانلا ةرفنل :انزلا دلوو 15/١[ :قئاقحلا زمر] .ةنيدملا ىلع موتكم مآ نبا الت ىلا
 [(عءط) .ذاعم ثيدحل امرت ةنسلا ردق ىلع ةدايز موقلا ىلع ةالصلا ليوطت مامإلل هرك يأ | :ةالصلا ليوطتو

 5 .هنع مص اذكو «"ةجاخلااذو ريبكلاو ضيرملا مهيف تإق ؛مهقعضأ ةةاض مها لضيلف ًاموق مآ نم" 5# هلوفل

 تيشخف يص ءاكب تعم" :لاق ؟تزجوأ :هل اولاق غرف املف ؛يبص ءاكب عم“ نيح رجفلا يف نيتذوعملاب أرق هنأ

 نإف ؛فوسكلا ةالص ئئثتساو فيفختلاب رمألل ؛ةيعرحت ةالصلا ليوطت يف ةهاركلا نأ رهاظلاو «"همأ نغتفت نأ

 (حتف) .اهريغو تاحيبستلاو ةءارقلا نيب ليوطتلا ةءارق يف قرف الو «سمشلا يلجنت نح ليوطتلا اهيف ةنسلا



 ةمامإلا باب ۹ ٦ ةالصلا باتك

 هني نع حاولا فقيو «ةارعلاک re مامإلا فقت نلعف نإف .ءاسنلا ةعامجو
 عامالا مش احس و انفي اچ ر هر 5

 )0011101 د E ES êz . لاجّرلا 2 .هفلخ تانثالاو
 ماما يأ فهي يأ

 نم لضفأ اهعدخم يف اهتالصو ءاقرجح يف اتالص نم لضفأ اهتيب يف ةأرملا ةالض" :##ع هلوقل :ءاسنلا ةعامجو

 (حتف) .فصلا طسو مامإلا فوقو وهو ؛مرحت ” نھ راغ ۹ نهدحو نهتعامج نألو ؛ 'اهتيب يف اتالص
 مامإلا فقت اهتهارك عم ةعامجلاب نيلص نإ يأ :نهطسو (ط) .ةعامجب نيلصي نأ ندرأ نإف يأ :نلعف ناف

 ةدايز مدقتلا يف نألو ؛مالسإلا ءادتبا ىلع ةعامجلا اهلعف لمحو «كلذك تلعف ادد ةشئاع نأل ؛نهطسو

 (صلختسم «حتف) .اهفلخ نم بقع نع مامإلا بقع مدقت نم دب الو «فشكلا
 ءاعإ هيفو «بوثلا نم راع عمج [(ط) .فشكلا ةدايز نع ازرحت مهطسو ةارعلا مامإ فقي امك يأ | :ةارعلاك
 (حتف) .فشكلا ةدايز وأ «مدقتلا بجاو كرت امإ وهو «مزاللا داحتال ؛كرحت ةهارك اضيأ ةارعلا ةعامج ةهارك ىلإ

 ديم نعرو هتيم نع ياقأف يك سابع نياي ىلص اك هنأل ؛ةجرف الب هني هع لقعي اي ولو لإ دخاولا .فقيو
 عقوف مامإلا نم لوطأ يدتقملا ناك ول ا و و ییا

 اناا را زاج ةقلحل ۾ أ هراسي يف ىلص ول ئ يحج «ةليضفلل ديق "هني نع كح ءةرضي م ٠ مامإلا مامأ هدوجس

 (عيط) فف عل ال هل ايواسم ماسالا ئ ر ا اا ا :قئاقملا زمرا .ةنسلا ةفلاخل

 ماقو هتيب ق دوسألاو ةمقلعب ىلص امض دوعبسم نبا ١ نأل ۽ ؛امهطس وتی هنآ : فس وی يبأ نعو :هفلخ نانثالاو

 لاک ول يح مدعلاك فافطصالا ہکح ف ةأرملاو .دوعسم نبأ بهدم سانلا ملعأ وهو «يعخنلا لاق اک .ماقملا

 مهطسو مامإلا مايق هرك موقلا رثك نإو «ةأرما هعم نكي مل ول امك هئاذحب لحرلا موق اي ةأرماو دحاو لخر مغل

 ع

 ىلع مدقم وهو «ىئانخا فص ىلع مدقم وهو نايبصلا فص 5 مدقم لاجرلا فص نأ .SE فصي و

 اوصارتي نأ موقلل يغبنيو [؟5 ٠/١ :قئاقحلا نييبت| ."ىهنلاو مالحألا ولوأ مكنم ليل" :##ع هلوقل ؛ءاسنلا فص
 اووس" :83ع هلوقل كلذب مامإلا مهرمأي نأ سأب الو «فوفصلا يف مهبكانم نيب اووسيو للخلا اودسيو
 هللا نفلاخيل وأ مكفوفص نوستل :##ع لاقو «'ةالصلا مات نم فوفصلا ةيوست نإف ؛مكفوفص
 اولمكي كأ يعبني و ااا دف لعفي م ناف طس ولا ءا راپ فق نأ مامالل يعبني و «ب ولقلا فادح | 9 عجار وشو

 دسي مل ثيح مهريصقتل مهل ةمرح ال ذإ ؛ياثلا قرخي نأ هل يناثلا نود هيف ةحرف دخو اذإ يح لوألا فصلا

 اونيلو للخلا اولدسو تنك افلا لوي اوداحو ف وفصلا اسا ه2 لاق ءا رج ملهو هيلي ام لمكي مث ل وألا لا

 :لاقو « هللا هعطق افص عطق نمو هللا هلص و افص لصو نم «ناطيشلا تاج رف اورذت الو ومكناوخإ يديأب

 (حتف) . ةالصلا يف بكانم مكتيلأ مك رايخ"



 ةمامإلا باب q۹ ةالصلا باتك

 ةعيرجت ةك رتشم ةقلطم ةالص يف ةاهتشم هتذاح ن نإف ,ءاسنلا مث ىثانخلا مث نايبصلا مت

 دوجسو عوكر تاذ يأ رمألا نع مع زارتحا ىلصملا ىثنأ يأ لاج رلا دعب

 2200011111111 یون نإ هتالص تدسف لئاح الب دحتم ناكم يف ًءادأو
 مامإلا نإف باوج اهوحنو ةناوطسأك

 يف لخدأ يص همث ناك ولف «نايبصلاو لاجرلا نم ةعامج روضح دنع وه امنإ مكحلا اذه نأ هرهاظ :نايبصلا مث

 ميتيلاو انأ تففصف" :ه#و سنأ ثيدح هيلع لدي امك فصلا فلح هعم هلعج لحر هعم رضح ولو «فصلا

 (ط) .نايبصلا دعب يأ ءىلبح عمج ىلابحك ىثنخ عمج :ىثانخلا (حتف) ارو تن زوجعلاو ع هءارو
 عرفتيو ."ىهنلاو مالحألا ولوأ مكنم ليل" :## هلوقل كلذب مهرمأي نأب ءءاسنلا فصي مهدعب يأ ] :ءاسنلا مك

 يرعشألا كلام يبأ نع :"دمحأ مامإلا دنسم" يف امل [(ع) ."نإف" :لاقو ءافلاب اهركذ كلذلف «ةاذاحلا ةلأسم اذه ىلع

 مهعانبأ اوعمجو اوعمتحاف كلك هللا لوسر ةالص مكيرأ يح مكءاسن اوعمجأو اوعمتحا !نييرعشألا رشعم اي" :لاق هنأ
 فصو «مهفلخ نادلولا فصو «فصلا ندا یا اا یہا س | ابر فيك مهارأو أضوت مث ءوهءاسنو

 ؛ىثنخلا عمج ىثاتخلا فنصملا ركذي ملو "هللا نهرخأ ثيح نم نهورخأ" :الكلع هلوقلو ؛"نايبضلا فلح و احلا

 (حتف) .ءاسنلا ىلع مدق دجو ول يح «عونلا اذه ةردنل ؛هنم لكشملا دارملاو اج ءاسلاو لالا ةلآ هل للا رهو

 «بعكلاو قاسلاب يعليزلا هصخو «دحاو وضعب ةاذاحلا ولو «ةيبنجأ وأ ةمرحم ةلقاع عامجلل ةحلاص :ةاهتشم

 «سكعلاب وأ ضرألا ىلع يهو لحرلا ةماق لثم ناكد ىلع ناك ولف :دحتم (عع.ط) .مدقلا ربتعا مهضعبو

 .ال الإو افلكم ول اهالص نود لحرلا ةالض يأ :هتالص

 نم ةأرملا نوكت نأ :اهنم طئارشلاو ءاهتمامإ مامإلا ةين وهو ءةاذاحلا طئارش نم رخآ طرش ىلإ ةراشإ :ىون نإ
 لحرلا تذاحف ةالصلا لقعت يهو «ىهتشت ال ةيبص تناك ول ىح «ةاهتشم ةيبص وأ ةغلاب نوكت نأب ةوهشلا لهأ

 :اهنمو ءءاعد اُنأل ؛دسفت ال ةزانجلا ةالص يف ةاذاحلا نأ يح «ةقلطم ةالصلا نوكت نأ :اهنمو «ةتالص دسفت ال

 اإ اهرحا نوحي قايدا 6 سرا مااا عرق ىلع امه رق نيا اتركي ناب عرق هک مهم نوك نأ

 ةد اولا ةآرملا ةف“ نو رمال او عسا ق كرها لستتي قيح ريدشا يأ اعيش هيدي اميف رخال
 تدسف هتذاحف ايضقيل اماقف «مامإلا ىلص دقو اءاج مث ءائضوتو اثدحأف مامإب ةأرماو لحر ىدتقا ول يح «هتالص

 هفلخ تناك ولو ءوهسلل دجسي الو أرقي ال اذهو ؛اريدقت مامإلا فلح هنأك ىضقي اميف قحاللا نأل ؛هتالض
 حصي ال ىح .مامإلا ةميرحت ىلع امهتيرحت نييناب امفوكل ؛ةميرحت تكرتشا نإو ةالصلا نأل ؛هتالص تدسف ةقيقح

 ةفيقس اأ ريش الو ةقيقس تايبطقي اغ اهلل مامإ ال تأل ةيادأ ةكرتشم تسيل اهلكلو قرشا اطقالا

 لعجي ملف ءىضم اميف ةعباتملا روصتت ال هنأل ؛هب اقبس اميف مامإلا عم ءادألا امزتلا ام امُنألف اريدقت امأو ءرهاظف
 دعب اكس ةاكلل نكي نأ :اهنمو ءوهسلل دجسيو قوبسملا أرقي اذهلو «نيدرفنملا مكح يف اناكف هفلخ امهأك

 - ءةتالص دسفت ال لجرلا ةماق لثم ناكدلاو ءسكعلا ىلع وأ ضرألا ىلع ةأرملاو ناكدلا ىلع لجرلا ناك ول



 ةمامإلا باب ۹۸ ةالصلا باتك

 ,رودعمب رهاطو يبص وأ ارا جر ءادتقا دسف ۾ «تاعامخللا درضحخي الو .اهتمامإ

 لضم عاذتقا 5 كسلا 1 ياو

 5 «رخآ ضرتفعو لف ضرتفمو «مؤمب مؤم ريغو «راعب سّمكُمو ,يمأب ئراقو
 عامالاب يلصي وهو 5  رفزو يعفاشلل افالخ

 امهنيب نوكي ال نأ :اهنمو «هتالص دسفت ال لجرلا ةماق لثم ناكدلاو «سكعلا ىلع وأ ضرألا ىلع ةأرملاو -

 وأ عبصألا ظلغ لثم هظلغو لحرلا ةرعؤم ردق وأ وا ا أ الإ دحتم ناكم يف اناك ول نح لئاح

 ةالص دسفت ال وني مل اذإ هنأل ؛ةأرملا ةمامإ ايوان مامإلا نوكي نأ :اهنمو «هتالص دسفت ال لجر اهيف موقي ةجرف
 نوكت نأ :لوألا ءامهركذي مل نارخآ ناطرش ىقبو «فنصملا اهركذ طورش هذهق ءدسفت ةأرملا ةالص لب ؛لحرلا

 يف الإ كلذ روصتي الو «دسفت ال تفلتخا ول نح «ةدحتم امهتهج نوكت نأ :يناثلاو ءلماك نكر يف ةاذاحما

 وني مم نإو هب اهءادتقا زوجي :رفز لاقو .ةهج ىلإ يرحتلاب دحاو لك ىلصو «ةملظم ةليل يف وأ ةبعكلا فوح
 نع كسا :سايقلا وهو اض ةف ريغ اهلا ادا هدا تاق ايدام

 (ط) .رخأتت ملف رحأتلاب اهيلإ راشأ ول امك ءاهتالص تدسف الإو هدعب ال هعورش تقو :اهتمامإ

 لك يف نهروضح ةهارك ىلع مويلا ىوتفلاو ءاهلك تاولصلا يف نجرخي :الاقو :تاعامججا نرضحي الو

 اصوصخ ظعولا سلاج نهروضح هركي نأل ةالصلل دجسملا نهروضح هرك نيمو ؛داسفلا روهظل ؛تاولصلا
 (نيكسم) .ىلوأ ءاملعلا ةيلحب اولحت نيذلا لاهجلا ءالؤه دنع

 نب ورمع نأ يور امل زوجي :يعفاشلا لاقو ةامهريغ وأ قلطملا لفنلا وأ حيوارتلا يف ناك ءاوس اقلطم :يبص وأ

 بحب ال يذلا مالغلا مؤي ال' :ء#د دوعسم نبا لوق انلو «ممب يلصي ناكو «عبس وأ تس نبا وهو هموق همدق ةملس
 حصي دمحم دنعو اا هنم ةعومسمب تسيل ورمع ةمامإو "ملتحي يح" :رك سابع نبا نعو ؛"دودحلا هيلع

 (حتف) .اهلك تاولصلا يف ءادتقالا حصي ال نأ راتخملاو «فسوي يبأل افالح قلطملا لفنلا يف هتمامإ

 (ط) .ةباتكلا الو ةءارقلا نسحي ال يذلا وهو :يمأب 0١ :قلاقحلا زمر] .هوحنو لوبلا سلس هب نم لثم :روذعع

 ريغ يأ اعرش يراعلا :يراعلا نم دارملاو «ةروعلا روتسم يأ ًاعرش ياللا: ةييبضكملا نبق ةارملا واهب 2
 (حتف) .افرع ايراع وه ناك نإو «ةروعلا ویت افرع وأ ناك اعرش يستكملا ةالض زاوحل ؛افرع ال ةا نواف

 ءادتقا دسف يعي هر اضرفائأ فوت ةقصا :رخآ (ع) ) .دوجسو ع وك رب ىلصي نم ءادتقا دسف يأ :مۇم ريغو

 داسفل ضرتفملل ةفصب وه سيل [(ط «ع) .اندنع طرش نيتالصلا داحتا نأل ؛ةتئافلاوأ رصعلا ىلصمت الثم رهظلا ىلصم

 دنعو «ةحصلا مدع يضتقي هل ةفص هلعج ىلعو «حيحص ةادؤم رهظ وحن يف رخآ ضرتفع. ضرتفم ءادتقا نأل ؛ىعملا

 ةالص ةروريص اندنعو «ةعباتملا درج هدنع ءادتقالا نأ اذه يف لصألاو ءزوجي رصعلا يلصمه. رهظلا يلصم ءادتقا يعفاشلا

 ةيارس عنام فخلا نأل ؛"حسامب لساغ" :هلوقو 1۸/١[ :قئاقحلا زمر] .اداسفو ةحص مامإلا ةالض نمض يف يدتقملا

 (ييع «حتف) .اهتحت ال لسغلاك هنأل ؛ىلوأ لب لب ةريبحلا ىلع حساملا اذك و «مدقلا ىلإ ثدحلا



 ةمامإلا باب ۹۹ ةالصلا باتك

 ۴ وه

 ,هلثع مومو ؛بدحابو دعاقب مئافو 1 لساغو مميت ئضوتم ¬ ال
 امهاح عاوتنسالا حصألا 5 نحشم يأ ءاذتقا اشي كسفي الر

HESÊ ¢ EERE GES a ET Al نأ رهظ نإو «ض رتفع hi 
 ةالصلا ءادأ دعب ىوقأ ضرفلا نأل

 ةراهط هنأ :امو ىرجعلا دنع الإ هيلإ راصي ال ةير ورض ةراهط مميتلا نأل ؛روجج ال :دمح لاقو : مميت ئضوتم

 .اعاجإ امهاح ءاوتسال ؛ةريبجلا وأ فخلا ىلع : حسامب (ع) .ةالصلا تقوب ديقتت ال يح «ةقلطم

 يق زاوجلا مدع امأ «دعاقب مئاق الو مميتمي ئضوتملا يدتقي ال :دمحم لاقو «مايقلاك دوعقلا نأل :دعاقب مئاقو

 ةدنع ىلوألا ةلأسملا ١ اه :امهو ؛«فيعضلا ىلع يوقلا ءانب نوكيف عةيلصأ ءاملابو (ةيرورض مميتملا ةراهط ناف

 مهرمأي مو ع ملعف ءل و ٌوضوتم مهو «ةبانجلا نع مميتم وهو «ةياحصاب ىلص صاعلا نب ورمع لا يور

 لمعيف ءامهدنع عاملا نع فلح بارتل 31 نأ ىلع ءان فقالا | اذه :ليقو :ةزاتخلا ف و ةحصلا ىلع اوعمجأو .ةداعإلاب

 ف زاوجلا مدع امأو «فيعضلا ىلع يوقلا عاشب نوكيف عءاملاب ةراهطلا نع لدب بارتلاب ةراهطلا دمحم دنعو هلم

 ركب ابأ رمأ اع هنأ نهض ةشئاع ثيدح :امو ا يدعب دحأ موي ال" :3#ع هلوقلف «هدنع ةيناثلا ةلأسملا

 نع سلجف ءاجف «نيلحر نيب ىداهي ماقف «ةفخ هسفن يف دحو ةالصلا يف ركب وبأ لخد املف «سانلاب يلصي نأ

 سانلا يدتعيو ا ىبلا ه داب ركب وبا يدتقي «امئاق ركب وبأو اسلا سانلاب يلصي اع ناكف ركب يبأ راسي

 يف نامامإ سانلل نوكي نأ زوجي ال ذإ ؛اغلبم ناك ركب وبأو امامإ ناك ع هنأ يف حيرص اذهو «ركب يبأ ةالصب

 ضيا موي رهظلا ةالص ةالصلا هذه تناكو ةدحاو ةااض ١ لصأ اذهو «نيساللا موي اع يوت و ءدحألا و

 ,ةعامجلا ةرثك وأ هفعضل امإ ؛مامإلا توص مهيلإ لصي ال ةعامجلا تناك اذإ اعامجإ هزاوجو «غيلبتلا ةيعورشم

 (حتف) .ةركنم ةعدب هنإ :اولاقو ءةحاحلا مدع دنع غيلبتلا ةهارك ىلع ةعبرألا بهاذملا قفتاو

 :ةيس رافلاب هل لاقي :بدحأب  rhعصت ال : ةيريهظلا ىواتفلا" قول وأ عوک رلا دح هتبدح تغلب ءاوس "عشب

 يع «حتف) .امهدنع حصتو «ع وكر لا دح هبدح غلب اذإ دمحم دنع مئاقلل بدحألا ةمامإ

 (ط) .راتخملا ىلع زوجي ذل ادعاق وأ امئاق متؤملاو اعجطضم مامإلا

 قح يف ضرف نييرخألا يف ةءارقلا نإ :لاقي ال «ةبوتكملاب حيوارتلا يلصي نم ءادتقا معف هقلطأ :ضرتفمب لفنتمو

 يدتقملا ةالص :لوقن انأل ؛زوجي ال وهو لفنتملاب ضرتفملا ءادتقا نييرخألا يف نوكيف «ضرتفملا قح يف لفن لفنتملا

 ام ءاضق هم زای اذهو ىادتقالا ببسي مامإإلا ةالص مكح لتر لحشلأ ٠ ول اذكو ؛لوألا عفشلا نم مامإإلا عم هک ردي

 يف الفن يناثلا عفشلا يف ةءارقلا نوكتف ؛مامالل اعبت ناكف «ةيعابرلا يف تاعكر عبرأ همزلي هتالص يدتقملا دسفأ

 .ةساخخ ةندب وأ هبوب ق وأ بتحب وأ :ثدحمم (حتف) .مامإلا قح ق لفن يه اهك هس



 ةمامإلا باب ١٠ ةالصلا باتك

 نس لا ع | چ

 .ممالص تدسف نييرخألا يف ايمأ فلختسا وأ 5 ئراقو ىمأ ىدتقا نإو «داعأ
 ا

 ردقلاب نينّيعم ول موقلا مالعإ مامإلل مزليو «يعفاشلل افالخ ابنج وأ اثدحم ناك ءاوس اقلطم ىدتقملا يأ ] :داعأ

 [(نيكسم) .ةزئاج موقلا ةالصو «هلوق لبقي ال ايسوحب ناك هنأ مامإلا ربخأ ولو «لوسر وأ باتكب ولو ؛نكمملا
 اذإ' :2كلع هلوق انلو «ةداعإإلاب عوقلا رمأي مو داعأ و هنج وهو سانلاب ىلص هنأ هاف رمغ نع يور امل افالخ

 داعأو ٌءام رطقي هسأرو ءاح مث مهي ىلص يع هنأ :هقو ىلع نعو ."هفلخ نم ةالص تدسف مامإلا ةالص تدسف

 مامإلا نأ ناب اذإ امكو .ةعمجلاك راصف دساف دسافلا ىلع ءانبلاو .مامإلا ةالص ىلع ةينبم هتالص نألو ؛ممب

 (حتف) .عامجإلاب زوجي ال هنإف ؛يَمَأ وأ ىشنخ وأ ةأرما وأ نونحب وأ رفاك
 :هتيلهأ مدعل يمألا يف ريذنقت الو ءاريدقت وأ اقيقحت ةءارقلا نع ولخت الق ةالص ةعكر لك نأل] :مقالص تادسف
 ءاوس [(حتف) .حلصي ال نم فالختسال ةحاحلا مدعل «ةرورض ريغ نم ريثك لمع هفالختسا نأل ؛مامإلا اذكو

 ءنيبحاصلا فالح اهيفف -يمأب ئراقو ىمأ ءادتقا يأ- ىلوألا ةلأسملا امأ ءملعي مل مأ ائراق هفلخ نأ مامإلا ملع

 نأ ملع اذإ هدنع دسفت امنإ مامإلا ةالص نأ :ىناجرجلا هللا دبع ركذو «ةمات أرقي ال نمو مامإلا ةالص :الاق امه

 لبق دهشتلا يف ولو «نييرخألا يف يمأ فالحتسا يأ - ةيناثلا ةلأسملا امأو ءالف ملعي مل اذإ امأو ازا هقلع

 ول امأ «نييلوألا يف ةءارقلا ضرف يدأتل ؛مهقالص دسفت ال :الاق امفإف ءرفزو فسوي يبأ فالح اهيفف - غارفلا

 (نيكسم) .هعنصب هجورخل ؛عامجإلاب ةالصلا تحص دهشتلا دعب هفلختسا



 ةالصلا يف ثدحلا باب 5 ةالصلا باتك

 ةالصلا ف ثدحلا باب
 دا و ف ك

 E داو فا ول امك ءامامإ ول فلختساو «ىنبو أضوت ثدح هقبس نم

 فاضملا ةماقإو «نيفاضمو أدتبملا فذح ناونعلا يفف ؛ثدحلا قبس ماكحأ نايب باب اذه يأ 5 ثدحلا باب

 ثدحلاو ءادسفم نوكي ال دق هنأل ؛تادسفملا ىلع همدقو «ضراوعلا نم هنوكل هرحأو «سابتلالا مدعل امهماقم هيلإ

 (حتف) .هل ًاطرش ةراهطلا تلعج امث ةيعناملا :همكحو ءةراهطلا ليزي ءاضعألاب لحي يعرش فصو

 فاح ول هنأل ؛قبسلاب ديقو «حيحصلا وهو «ساطع وأ حنحنت نم ولو [(ط) .ةبانحلاك ءانبلل عنام ريغ يوامس] :ثدح
 ءانكر دؤي ملو ءدوحولا ردان الو «لسغل بجوم ريغ نوكي نأ :ثدحلاب دارملاو «فنأتسا هقبس مث «فرصناف ثدحلا

 داو یی يطا وا ع و ی و و ی

 (حتف) .ىضم ی ا ی ی سر ع باو

 يأ «ئيبيو ًاضوتيو فرصني نأ هيلع بجي يأ [(ط) .لضفأ فانئتسالاو «هتالص ىلع ةأرما وأ ادرفنم ولو] :ىنبو
 ثكمي ال نأ ءانبلل طرتشيو «ءادتبالا نم ىلصو ىضم ام كرت يأ فنأتسا ءاش نإو «ءاش نإ یا متي

 باهذلاك دب هنم اعف لعفي ال نأو «بايإلاو ئضوتلل باهذلا ةلاح ةالصلل يقانملا لعفي ال نأو «نكر ءادأ ردق

 لاقو «رذع الب ءوضولا نم غارفلا دعب ىخارتي ال نأو «برقأ عضوم يف ئضوتلا رسيت عم دعبأ عضوم ىلإ
 اذإ" :دراولا ثيدحللو ؛ىضوتلل يشملاو ةراهطلا ضاقتناب ةالصلا داسفل ؛فنأتسي لب ءءانبلا هل زوجي ال :يعفاشلا

 ءأ ءاق نم" :#كع هلوق انلو ء«نتسلا باحصأ هجرحأ «"ةالصلا دعيلو ًاضوتيلو فرصنيلف ةالصلا يف مكدحأ اسف

 لومحم قباسلا ثيدحلاو «هجام نبا هحرخأ "ملكتي مل ام هتالض ىلع نييلو اضوتيلو فرضنيلف ةتالض يف فعر
 ةملكو «نيدشارلا ءافلخلا بهذم يناثلا ثيدحلاو ءءانبلا طورش نم اطرش دقف اذإ ام ىلع وأ «بابحتسالا ىلع

 ,ةعامجلا ةليضفل ازارحإ ؛نبي نأ يدتقمللو «لبقتسي نأ درفنملل ىلوألاو «يدتقملاو درفنملاو مامإلا لوانتت "نم"

 ىلإ دوعي يدتقملاو ءلضفأ وهو هالصم ىلإ هعوجر نيبو «هتيب يف هتالص مامتإ نيب ريختي ءوضولا دعب درفنم اف
 ول ثيحب دحسملا ءاذحب هتيب نوكي نأ الإ زجي مل هتيب يق هتالص ةيقب متأ ولو «ةالصلا نم همامإ غرفي مل نإ هناكم

 (ئييع «حتف) .ريختي غرف دق همامإ ناك نإو «هءادتقا حص هب ىدتقا

 اح لاص ناك نم نيدتقملا نم مامإلا رجي يأ [(ط) .قوبسمو قحال نم ىلوأ فالختسالل كردملاو]:فلختساو
 هدي اعضاو ابدودحم هسفنب رخأتيو ءءاسن ولو نيمومأملا ةالص تدسف ةأرما فلختسا ول يح «هناكم ىلإ ةمامالل

 ہقالص تلطب ملكت ولو «ةراشإلاب لب مالكلاب فلختسي الو «نونظلا هنع عطقنيف فعر دق هنأ مهوي «هفنأ ىلع

 ام دجسملا يقو ىارحصلا يف فوفصلا زواجي مل ام فلختسي نأ هلو «هيلي يذلا فصلا نم مّدقيو «كلامل افالح

 [1/.7 ةقئاقحلا زمرإ .ناتياور مامإلا ةالبم يقو «موقلا ةالبص تلطب لكلا زواج قمع فلعسسي مل ولو نم جري م
 - دعب الإ مقي مل ولو ءامامإ نوكي نأ يونيو «دجسملا نم هجورح لبق هماقم موقي نأ ةفيلخلل يغبني فلختسا اذإ مث



 ةالصلا يف ثدحلا باب EY ةالصلا باتك

 هيلع يما وأ ملتحا وأ رح وأ ثدحلا ( لاب تسلا نع جر نإ و ةءارقلا نع

 ف هيلع يش اهيف مان ناب المعلا يف انوبحي راس يلصملا
 تمت ملكت وأ هدمعت نإو «ملسو اض وتا دينشللا كعب ثدخ ةقيس ناو ,لبقتسا

 ةلاحلا هذه يف ةر دقق ام: دعب يا يلصملا

 201111171110 مميتم ىأر نإ ا «هتااص
 هب يدتقملا وأ

 (نيبع ءحتف) .مهالص تدسف فوفصلا ةزواحب وأ ج

 ءةالصلا يف امهوحنو بعتلا وأ لجخلا ةءارقلا نع مامإلا عنم يأ ءردصلا قيضو يعلا :رصحلا i نع

 ؛عكري نأ هيلع أرق نإف (ةالبصلا»هب زوج ام ودق ارقي ا اذإ اذه ءامهمل افالخ ةفينح يبأ دنع زاح ادحأ فلختساف

 (ئييع «حتف) . .اعاجإ زوج آل هفالحيعساف ايم راحو نآرقلا ىسنااذإ اذكو.ءاعاجإ فالحختسالا رجي ملو

 هذه يف ةالصلا يأ ] : لبقتسا ۷٠/١[ :قئاقحلا زمر] .ثدحي مل هنأ ملعف «ثدحأ هنأ نظ نأب :ثدحلا نظب

 دجسملا نم ج رخي م ول يح (هرورض ريغ نم ريثك ل امع ةنألف ؛دجسملا نم جورخلا يف امأ [(ط) .اهلك روضلا

 مدعت ولو .دجسملا مكح هل ءارحصلا يق ف وفصلا ناكمو اتیا لبق : كم نعو هت اص نم يقب ام يلصي

 هيف ربتعی هنأ :دمح نعو عةرتسلا دحلاف ةرتس هيدي نيب ناك كاف «هفلح فوفصلا ردق ربتعي ةرتس همن نكي ملو همادق

 ناك نإو «روكذملا دحلا زواجي مل نإو هتالص لطبت فلختسا نإو «ةرتس همث نكي م 3| ملك اک ی ردق

 اذكو عءامغإلاو مالتحالاو نوتحلا ف فالحتسالا ز اوج مدع امأو «بناج لك نم هدوجس عضوم ربتعي ادرفنم

 (ییع «حتف) .اهيف ءانبلا زو ال اذكو «دوحج ولا ةردان االف ؛دمعلا ثدحلاو ة ةفشلا

 بجو ميلستلا نل [(ع) .هتالض دسفت يعفاشلا دنع و هب قأيف ماللسلا ا هيلع قبي م هنأل | :ملسو اض وت

 ًاضوتي مل ول ىح «ثدحلا قیس روف ىلع ةيوضو "رخسبلا' ي 3 طرتشاو ءاميرحت هرك لعفي مل ولف «هب يأيل ًاضوتیف

 (حتف) .مب ملسي نم قفلحخ جنا اا ناک نإو «بجااولا ةماقال انقداعأ بحججو و مالسلا هتاف لعب فا یتاو ا

 ىقب اهنإو «ضئارفلا نم ءيش هيلع قبي مل هنأل] :هتالص تمت .مالسلا لبق دهشتلا دعب ثدحلا يأ :هدمعت
 ذإ ؛ةحصلا مامتلاب دارملاو 72١/١([ :قئاقحلا زمر) .اضيأ يعفاشلا فالح هيفو «دحو دقو هدنع هلعفب جورخلا

 هكاردتسا نكي ال يذلا بحاولا يأ :مالسلا كرتب اهيف راق ضقنلا اذهو ءاهنم ابحاو هك رتل ةضقان اهنأ كش ال

 كلي تح قلا لاق ولو ‹«عرحتلا ةهارك عم | هااص لک ہکح هنال ؛ءاقداعإ هيلع بجيف («هدح و

 (حتف) .هدنع ضرف وهو «مالسلا ظفل هكرتل ؛هتالص حصت ال :يعفاشلا لاقو «ىلوأ ناكل "تمت

 يأ ءاهنم ىلوأ هذهو «ةيرشع انثالاب ةبقلم "روذعملا رذع لاز وأ" ىلإ ةيتآلا لئاسملا عم ةلأسملا هذه :مميتم ىأو نإ

 ناك ول هنأل ؛ديفي ال ءاملا ةيؤر دنع ةالصلا نالطبل مميتملاب هدييقتو «دهشتلا ردق دعق ام دعب ءاملا مميتملا ةيؤر

 نإ تلطبو" :لاق ولو «هتردق مدعل ؛ةمات مامإلا ةالصو «هتالص تلطب ءاملا مميتملا ىأرف مميتم فلخ يلصي اكضوتم

 ۷١/١[ :قئاقحلا زمر] .لكلا لمشل "ءام هب يدتقملا وأ مميتم ىأر



 ةالصلا يف ثدحلا باب ١7 ةالصلا باتك

 راعدجو وأ .ةروس ّيمأ ملعت وأ :ريسي لمعب هيفخ عزن وأ «هحسم ةدم تمت وأ اف
 ةثلاخلا

 وأ .رجفلا ف سمشلا تعلط 1 ا فلختسا وأ ةتئاف رك وأ «حؤم ردق وأ ءان
 ةعساتلا ةنماثلا ةعباسلا دوجسلاو عوكّرلا ىلع ةسداسلا

 SE "روذعملا رذع لاز وأ عرب نع هتريبج تطقس وأ ةعمجلا يف رصعلا تقو لخد
 رشع ةيناثلا رشع ةيداحلا نيلوقلا فالتحا ىلع ةرشاعلا

 ةوكي نأ ظرشب ارفاسم وأ ايق فاك ةارس] حسم هانم و .ةلايعتتا ىلع ريدقو مقل اياك واط
 ؛لطبت ال هل ادحأو نكي م نإو «ءاملل ااو ناك. اذإ ام: ئعليزلا هديق [(ع) .لئاسملا نم ةيناثلا هذهو ؛ءاملل اجلا

 وه حيحصلا نكل «مدقلا ىلإ ىرسي قباسلا ثدحلا نأل ؛لطبت :ليقو «مميتلا نم امه ظح ال نيلحرلا نأل

 ؛ةراهط ريغ نم عرش هنأكف «ع ورشلا ىلع قباسلا ثدحلا رهظي امنإو «ثدحب سيل ةدملا ءاضقنا نأل ؛لوألا

 فلت فخي مل نأب ديقم حسملا ةدم يضم ةالصلا نالطب مث «نيبي ال هنإف ءءام دجوف ثدحأ اذإ مميتملاك راصف

 يف هيبحاصو مامإلا نيب فالخلا ققحت نأل ؛هتينثت نم ىلوأ وهو «خسنلا ضعب يف ادرفم فخلا :هيفخ عزن وأ

 ولف :ريسي (حتف) .ريثك لمع هنأل ؛نيفخلا عزن ىلع فقوتي ال - ريسي لمعب ناك ثيح - همدعو نالطبلا

 (ط) .قافتالاب هتالص ثحت ريثك لمعب

 :قئاقحلا زمر) .عامسلا درجمت وأ ركذتلاب امإ ءةالصلا هب زوجت ام ملعتف 8 ريغب اهالص دق ناكو] :ةروس

 اذإ اذه «يفكت ةيآلاف ةفينح يبأ دنع امأو ءامطوق ىلع وه وأ «ةيآلا امي دارملاو ءاقافتا عقو ةروسلا' ديق [(۷۱/۱

 رمرأ .لطبت ةماعلا دنعو (هتالص لطبت ا :ليق دقف راق فلح ىلصي ناك | ادإ امأو اورق وأ اماما ناک

 تم ةقيقح ملعت ول يح ءاهظفحف ةيآ هدنع نم أرق ناب وأ رك ذدتلا ةروبسلا ملعتب دارملاو 0 :قئاقحلا

 (نييع «حتف) .ريثك لمع ةقيقح ملعتلا ذإ ؛هعنص دوجول ؛هتالص

 وأ هعبر نكلو نكي مل وأ ءاهليزي ام هدنعو تناك وأ «ةعنام ةساحب هيف نكي ملو «ةتروعل ارتاس نوكي نأب خا دج و وأ

 ةحصل طرش تقولا نأل ؛امب ديق امنإ :ةعمجلا يف .حصألا وهو «ريثك لمع هسفن يف فالختسالا نأل ؛داسف ال :ليقو

 نع ةملك :ءرب نع (نيكسم) .لطبت ال اهفإف ءرهظلا ةالص يف رصعلا ةالص تقو لحد اذإ ام فالخب «ةعمجلا ةالص

 .قافتالاب لطبت مل ءرب نع ال تطقس ولف «ليلعتلل

 ءتمت امهدنعو «ةفينح يآ لوق اهلك لئاسملا هذه ٤ ةالصلا نالطب و يناثلا تقولا يف دعي َ ناب :لاز وأ

 ةضاحتسملا تأضوت نأب :ووذعملا رذع .ئفي امهوقبو ءامه اقوا هدفا طقم اهنم جورخلا ضارتفا اهيف لصألاو

 5 ديعت و «سمشلا ب ورع لإ عاطقنالا عاد و «مدلا عطقناف كيهتشيلا ردق تادعق ۾ ‹رهظلا ف تعرش ۾ ؛نالمسلا



 ةالصلا يف ثدحلا باب ١ ١ ةالصلا باتك

 موقلا عف ناک فرح قلاع ل ا قوبسملا اس منا اا

 كفسسملا ف 1 رول ا یال اھت موتا دوت اس
 ف هال دسفت ال قوبسملا ق اص

 + رش اتنا يهو ؛لئاسملا هذه ف ةفينح نأ كوع ةالضلا تلطبو .تاولضلا لالخ يف عطقنا ول امك «هدنع رهظلا =

 دعب ضراوعلا هذه ضارتعاف ةقينح نأ دنع ضر يلصملا لعفب ةالضلا نم ج ورا نأ ىلع ءانب ؛تمن ام دنع ۾

 م جورخلا امهدنعو ءانه اذكف اهدسفت اهئانثأ يف تضرتعا ولو «ةالصلا ءانثأ يف اهضارتعاك ميلستلا لبق دهشتلا
 اذكف ةالصلا دسفت ال هدعب تضرتعا ولو «ميلستلا دعب اهضارتعاك ةلاحلا هذه يف اهضارتعاف «ضرفب سيل ةالصلا

 «سمشلا تعلط ام وأ عةتئاف رق لاسم ثالث 2 الإ الفن بلقنت ال لئاسملا هذه 2 ةالضلا تلطب اذإ 5 اتش

Eدازيف 3 "ناكرألا ىلع ردق اذإ" 7 "يم هاحلا" كاز ةا 2 رهظلا تق ۾  EEممتم متوملا ءيضوتملا  

 قوبسملا انش يبعسي و ءاك ردم مدعي نأ عامالل ىلوألاو ,مامإإلا ةالصض لوأ كردي , يذلا 5 :قوبسملا فالختسا

 مالامسلل اک رده حدف و رخأت ماللبسلا بح وه 91 ىهتنا اداف يماهإلا هيلا ىهتنا ثيح نم ًادتىي مدقت ولف مدعتي ؟ي نأ

 مامإلا غارف دعب هيلع يقب ام هتيب ف ىلصو لوألا مامإلا ًاضوت نإف «هيلع يقب ام يضقيف وه موقي مث «سانلاب

 ؛مامإلا ةالص مامتإ ىلع ردقأ هنأل ؛كردملا ميدقت ةيولوأب انلق امنإو ءدسفت هغارف لبقو «هتالص تمت يناثلا

 نمو «"نينمؤملا ةعامجو هلوسرو هللا ناخ دقف ءهنم ىلوأ وه نم هتيعر يقو المع اناسنإ دلق نم" :#كع ةلوقلو
 ةحئافلاب ليوم دنع و اس لنزع ةروسلاو ةحئنافلاب امهيضعي نيتعكر و 31 ةعك رب اق وبسم تاك ادا هنأ قوبسملا ماكحأ

 db موقلا الو مامإلا ةالص ةيمك قوبسملا ملعي مل كلو غرا دمخ دعو تاقا لوأ ىهقي اعد هنآل ؛طقف

 نولصيف هغارف ىلإ نوربصي لب ۾ موقلا هعباتي الو «هسفن ةالص متأو ماق مث دعقو ةعك ر متأ هلثم نيقوبسم لكلا ناك

 يت نسو اطار م لک ىلع ةقيلخ الخ دعقيو ةأئادننو مهي ان

 مامإلاو ءاضيأ موقلا ةالص دسفت :فسوي وبأ لاقو :موقلا نود ١/١"[ :قئاقحلا زمر| .هتالص لالخ يف دحو

 هتالص دسفتف هب ايدتقم راص فلختسا امل هنأل ؛حصألا وهو ءدسفت غرفي مل نإو .هتالص دسفت ال غرف نإ لوألا

 عارف لبق هدارفنا نأل ؛هتالض دسفت ةفيلخلا عارف لبق هلزنم يف هتالص نم يقب ام ىلص ول اڏو «هتالص داسفب

 7١/١[ :قئاقحلا زمر] .زوجي ال مامإلا

 داس ٤ ري ال نالف غةنم ردص هنأ عم ماما ۵ الاخ 5 رۇي , ضراعلا لال ؛دسفت ا :الاقو : هماتتخا یدل

 نئدتقملا O ٤ عمامإلا ةذاص و هيف كاي يذلا ع دلل كلا : ةشينح يبألو ؛ىلوأ هنم ردصي ملو قوبسملا ةةامص

 = «ءانبلا ىلإ جاتحي قوبسملاو «هرضي ال ءزجلا كلذ داسفف «ناك رألا ءاهتنال ءانبلا ىلإ جاتحي ال مامإلا نأ الإ ءهلثم



 ةالصلا يف ثدحلا باب ١١١ ه ةالصلا باتك

 اعكار رك ولو ءامهداعأو كثبو ًاض وت هد وجس وأ هعوكر ف فرخ ولو «همالکو

 .ٍةّين الب فالختسالل دحاولا مومأملا نّيعتو ءامهدعي ل اهدجسف ةدجس ادجاس وأ

 :قئاقحلا زمر] .لابقتسالا همزلف ءدساف دسافلا ىلع ءانبلا نأل ؛هيلع ىقب ام ءانب نم هعنمب ءزجلا كلذ داسفف =

 قوبسملا نأ ملغاو ءاقاقتا لكلا ةالص تلظب ةوعقلا لبق لضخ. ول دمعلا تدحلا نآل ؛ماخعالاب ديقو 0
 وهسب دوجسلا همزلي :ثلاثلاو «هب ىدتقي ال :ئاثلاو «يدتقي ال :لوألا :عضاوم ةعبرأ يق الإ يضقي اميف درفنم

 ها ن ,قيرظتلا تارتا ةميارألاو موس ي يشع | :قإورةساعإ
 ۷۲/١[ :قئاقحلا زمر] .دسفم ال عطاق دجسملا نم جورخلاو مالكلا نأل ؛اعامجإ ةالصلا رخآ يف دعق ام دعب :همالكو

 ءادأب اديرم هسأر عفر اذإ امأ ءادألل ًاديرم امهنم هسأر عفري مل ام يأ [(ع) .لبقتسي يعفاشلا دنعو «هتالص ىلع] :ىنبو

 نيذللا دوجسلاو عوكرلا يأ ] :امهداعأو [٠/۷۲:قئاقحلا زمر] .ناتياورف ءادألا دري مل ولو «دسفت لب بي الف نكر
 [(ع) .هتالص دسفت امهدعي مل ولو «دحوي ملو طرش ةراهطلاب نكر ىلإ نكر نم لاقتنالا نأل ؛ابوجو امهيف ثدحأ

 مت نإو فسوي يبأ لوق ىلع امأو «دحوي لو لاقتنالاب نكرلا مامتإ نألف ؛دمحم لوق ىلع امأ ءالوأ لعف امي دادتعالا مدعل

 (حتف) .تدسف امهدعي مل ول ىح ةراهطلا ريغب اممل ققحت الو «هدنع ضرف ةسلحلاو ةموقلا نأ الإ
 ؛هب ديق ادا وأ اعكار .هسأر عفري نأ ريغ نم ةدوحب وأ ةعوكر نم طاف بلص ةدحس هلع نا کد

 هنأل ؛ةدجسلاب ديقو «ةيوالتلاو ةيتالصلا معف ؛ةدجسلا قلطأو «ةدعقلا داعأ اهدجسف ةدعقلا يف اهركذت ول هنأل

 فاللخب دوعقلا عفر يف ةيتالصلاك ةيوالتلاو «عوكرلا داعأ اهيلإ داعف ةروسلا أرقي مل هنأ عوكرلا يف ركذت ول

 (حتف) .طقف دهشتلا عفرت اهِإف «ةيوهسلا
 ةالصلا لاعفأ يف بيترتلا نأل [(ع ط) .امهديعي نأ لضفألاو ءهيف ناك يذلا دوجسلاو عوكرلا يأ ] :امهدعي مل

 ىطرش ةدعقلا وهو ادحتم عرش اميف بيترتلا ةاعارم نإف «دحتملا فالخب طرشب چوک عرش اهي يأ -

 ضقانت دقف «ةداعإلا ىلع صن ثيح يقاولا يف هركذ امل فلاخم ةداعإلا مدع نم انه فنصملا هركذ ام :لاقي ال

 وه امل رظنلاب يقاولا يف هركذ امو بوحولا مدعل رظنلاب ةداعإلا مدع نم زنكلا يف هركذ ام :لوقن انأل ؛هالوق
 بيترتلا بوجو نأب يفاكلا يف فنصملا باجأو «بيترتلا بحاو كرتل ةداعإلا بوجو يغبني ناكو ؛لضفألا

 ةالصلا بحاو كرت امأو «تئاوفلا بيترت .نايستلاب طقسي يذلا نأب رحبلا يف هيف رظنو «نايسنلا رذعب طقس

 ةداعإلاو «ةداعإلا عم ولو وهسلل دجسيف وهسلا دوجسب بجومف اک عرش اميف بيترتلا ةاعارم هنم يذلا

 (حتف) .عوكرلا ةداعإ همزلي هنأ فسوي يبآ نعو «نكمملا ردقلاب ةبترم لاعفألا عقتل :لضفأ
 ولف :ةين الب (ع).هيلإ ةمامإلا لوحتل ؛هتالص يق هعم لحد مامإإلا أضوت اذإف ءمحازملا مدعل مامإلا نم :فالخختسالل

 ةمامإلا نأل ؛طقف يدتقملا ةالص تلطب الإو ءاعامجإ مامإلا ةالص تلطب ةأرملاو يبصلاك حلاصلا ريغ فلختسا
 = هتمامإ ىلع وهف جرخي مل اذإو ءدجسملا نم مامإلا جرح اذإ اذهو «مامإ الب يقبف «هتيحالص مدعل هيلإ لوحتت م
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 اهيف هركي امو ةالصلا دسفي ام باب
 "ناب ناياب اذه. ل فاق

 عجو نم هئاكب عافتراو فوأتلاو ,نينألاو ءانمالك هبشي ام ءاعدلاو ,ملكتلا ةالصلا دسفب
 ورح هب لصح نإ هوا :لوقي نأ وهو اهدسفيو

 را اک لفتتملاو سرخألاو يمألاو شا مكحو حص هنا لإ داعو دجسملا يف أضوت ول يح

 عال وأ أ مامإلا نق قاطع اعاعا نابض لحجر الإ هفلح نكي ملو مامإلا ع لإ هنأ ةلأسكأ 8 هروصو ( «یصلا مكحك

 (حتف) .هيلإ ةمامإلا لوحتل ؛هتالص يف هعم لحد مامإلا أضوت اذإف ءال وأ هسفن مامإ نوكي ن

 ضراوعلا يف عورش [(غ) .اهفصو ىلإ عحرت ةهاركلاو «ةالصلا تاذ ىلإ عجري داسفلا] :خ!إ دسفي ام باب

 (حتف) .اهعفد ىلع دبعلا ةردق مدعل «ةيضراعلا يف متأ األ يو ةي و ةانهشلا نم غارفلا دعب ةيرايتخالا

 نيف رڪ قطنلا وه ۾ اكا نم دارملاو ؛ىهمسلاو ةوالتلا يصب لهشيل اسب وأ تناك ڈک يأ :ةالصلا تيما ب

 03 هل ءاجه ال توص هنآ سفت "ل ارامح قاس وأ ة د رش ي اا فاو ءارمأ 6 و ق کک مهفم فرح

 مالك .هناسل ىلع ىرجف «ةءارقلا دصق نأب انطخغ وأ ةالصلا يف هنأ ايهاس سانلا مالك دصق نأب ًايهاس ملكتلا ناك

 دنع ةلضالاةروضلا نأ .نايسلاو ىهسلا نيب قرفلاو ءايسان وأ ةالصلا ق هنأ الاغ دسفملا دصق ناب ادماع وأ ساقلا

 نيب قرفلاو ءانايسن يمس ديدج بسك دعب الإ ال وأ ءاوهسو الوهذ يمس ءاش تقو يأ ةظحالملا هنكمي ناك نإ لقعلا
 .باغتإ دعب هيبت وأ ةيبنتلاب الإ هنتي ال ام أطخلاو (ةةبحاض:هل هبي ام وقسلا نأ أظللاو وهسلا

 ۽ هيلع اوهركعسا اهو .نايسلاو اطخلا خيفأ نع غفر" كل هلوقل ؛نايسنلاو أطخلا ف دسفت ال :يعفاشلا لاقو

 لزن يح ةالصلا يف هبتج ىلإ وهو هبحاص لحرلا ملكي ؛ةالصلا يف ملكتن انك :لاق هنأ مقرأ ن رب ديز ثيدح :انلو

 ةدش انت اص نا | ا لاقو ,مالكلا ن +: اني و :تووكسلاب انرمأ 0(؟؟ م8: ةرقبلا) 5 نيتلاف هلل اوشا 8: :ىلاعت هلوق

 ناك اذإ اهدسني ال اشا دمعلا :كلام نعو قل عفر هاور اع دارملاو ء'شانلا مالك نف ءىش اهيف حلصي ال

 ؛ةيندم يهو «مالكلا مرح امي ىلا ةيألاب خوسنم هنأ :هنع باوجلاو :نيديلا يد ثيدحن ا ؛ هتالص ح الصإإل

 (حتف) .اعامجإ ةيندم يهو «ةرقبلا نم األ

 مهللا ءابوث ئسبلأ مهللا :هلوقك :انمالك (نيكسم) .ادماع وأ ايسان ائطخم وأ ايهاس ناك ءاوس اقلطم :ملكتلا

 0 .ةأ :هلوق نع لصاحلا توصلا وهو :نينألاو [ 7/١ :قئاقحلا زمر] قا ل يعفاشلا دنع ۾ عةنالف يجوز

 كلذ وغو ضرمو توم نم هيذؤي ام لك نم ناسنإلا بيصي ام ةبيصملاو «ضرملا عجولا :عجو نم vr] :قئاقحلا

 :فسوي يبأ نعو «ةيزعتلا نم "ينوزعف باصم انأ" :لوقي هنأك راصف «هلام وأ هسفن يف ةبيصم وأ هندب يق ضرم نم يأ
 اليقث ناك نإو «عطقي افيفحح ضرملا ناك نإ :دمحم نعو ءال الإو ؛هتالص عطقي هنع عانتمالا نكمي ناك نإ :لاق هنأ

 ي | وأ ةنحح رک نم و أ عحو نم ناك ءاوس دسفت ال ١ نأ : فس وي يبأ نعف ران ج كا م ناك كإو ذي

 7و 1 حأ" :وحن 22 ذي اش اسا وأ نيدئاز نيف رح اک اهشا نا ةيلكلا نأ ةدنع لصألاو ام 5 5 "وو

 (نيكسشتيم (حتف) ا مويلا' :مهوق ف اهوعمج دئاوزرلا فورح و «دسفت :عيلسأ اناك إو فأ و



 اهيف هركي امو ةالصلا دسفي ام باب ١ .ا/ ةالصلا باتك

 سقت

 kK ENA AAAS ROE EE ER باوجحلاو همامأ ريغ ىلع هحتفو "هللا كمري"
 يدتقملا يأ

 يأ :رذع الب حنحنتلاو 7/١[ :قئاقحلا زمر] .ةالصلا يف دوصقملا وهو «ع وشخلا ىلع لدت امنأل :ران وأ
 «فسوي يبأ دنع ال امهدنع دسفي مضلاو حتفلاب "خا" وحن فورح هب رهظ نإ توصلا نيسحتل ناک لب «رارطضا الب

 فو «ةملك هب لصح نإو عطقي ال هنإف ءساطعلاك دسفي ال هقلح يف قازبلا عامتجال ارطضم ناك نأب رذعب ناك نإو

 ةءارقلا نم ريصيف «ةءارقلا حالصإل هلعفي هنأل ؛كلذكف توصلا نيسحتل حنحنتلا ناك نإ :"مالسإلا خيش ط قست"

 (قيكسف) .عطقي ال ارطضم ناك نإو ءامهدنع عطقي ًارطضم نكي ملو فورح هب لصح نإ ءاشحلا امأو ,نيعم

 لاق اذلو «ساتلا مالك نم هی تت "هنا كمح ري" :هتالض ق رحآ هل لاقف « لحر ١ سطع نإ يأ :سطاع باوجو

 سطاعلا باوج لعجف ٠ ساقلا مالك نم م اهيف حلصي ال ةدش انت اص ن :مكحلا نب هي ةي هاعم وهو «هلئاقل ةع

 لاق ىل هنأل ؛سطاع باوحي ديق امنإو ءافزع باو سیل ةن Hs دمحلا" :عماسلا وأ سطاعلا لاق ولو «هنم
 اه سافل دلك يم رکی ا ةريغلا اط كور ام ةنآل ؛ةرضي.ألل ةف بطاح و "هللا كلج" :ةالصلا ىف 4 سطاعلا

 .مهمالك نم ناكف سانلا تابطاخم 2 يري هنأ “هللا كم ري گس ‹«حتف) چکا ءاعدب اعد ول

 أرقي م ام دسفت ال همامإ ىلع حتف نإو «دسفت ال ميلعتلا نود ةءارقلا دارأ نإو «هميلعت دارأ اذإ اذه :خ ! هحتفو

 حيحصلاو «حتافلا ةالص دسفت :ليق «هيلع حتفف لوحت وأ أرق اذإ امأ «ىرحأ ةيآ ىلإ لوحتي مل وأ ةالصلا زاوج رادقم

 نم حتفي نأ يدتقملل يغبني الو «دسفت ال نأ حيحصلاو هتالص دسفت :ليق يكنس مامإإلا ذحخأ ولو لا دسفت ال نأ

 لقتني الإو «ةالصلا هب زوجت ام ردق أرق نإ عكري لب «حتفلا ىلإ مهئجلي ال نأ مامإللو «ةعاس نم ركذتي اعرف ةعاس
 ل لاق ةع هنألو ؛ركذ ام ىلإ ىرت الأ ليلدلا ةهج نم رهاظلا وهو «بحتسملا ردقلا أرق نإ :ليقو «ىرخأ ىلإ

 مامإب يدتقملا حتف لمشي "همامإ ريغ ىلع" :هلوقو "ةحتافلا" دعب "نينمؤملا' هر اوس تيناك اهأ عم يلع "4 ا

 .ناك نصضخنشا يأ ىلع ةرفنلاو مامإلا حتفو ءهدحو ىلصملا ىلعو «ىلصملا ريغ ىلعو ؛ىرخأ ةعامج مامإ ىلع

 نکس .اباوح عقي هنأل ؛هرصح دنع اهريغ د ةةلضلا نب قلا فاك ارس اقلط :هماغإ ريغ (حتف ؛ ؛نيكسم)

 دنعو «فالح الب دسفت ال ةالصلا يف هنأ مالعإ هب دارأ اذإ امأو «باوجلا ةدارإب ديسفت نأ ا باوجلاو

 مالعإ هب دارأ اذإ ام ىلع اسايق هتميزعب ريغتي الف هتغيصب ءانث هنأل ؛ال وأ باوجلا هب دارأ ءاوس دسفت ال :فسوي يبأ
 نوكي هباطخ هب دارأو "انعم بكرا یب اي" :لاق نم نإف «ملکتملا دصق ىلع بم مالكلا نأ :امهلو «ةالصلا يف هنأ

 ةدارإ ف هتالص دسفت نأ سايقلا ناك و «لاؤسلا يف ام ةداعإ مظتني با وحلا نألو ؛نآرقلا ةءارق ال ادسفم امالك

 فداخلا اذه ىلعو عةربغ هيلع ساقي كاف 1 اف هتالض ق ءىش هبأن ن ا هلوقل هانک رت انکل انقنأ مالعإلا

 = ليق ڻان دریغ رمأ لثتما ولو (ليسفت ET :لاقف هيلع وأ لأ ىعد وأ لمسبف حطسلا نم ء يش طقس چ ورف



 اهيف هركي امو ةالصلا دسفي ام باب ۱۰۸ ةالصلا باتك

 ةعكر دعب رهظلا ال ع وطتلا وأ رصعلا e «هدر و هالسلاو .' هللا لإ هلإ هل"

 ساتلا مدلك ها مالسلا

 SSE E EEE OEE RES ...... (هبرشو هلكأو .فحصم نم هتءارقو ,رهظلا

 يلصملا يأ ًاضيأ اهدسفي يأ

 تف ,نيكسم) .هيأرب مدقتي مث ةعاس تهكم لب «تدسف هل عسوف دحأ فصلا ةجرف لحد وأ مدقتف ءمدقت :هل =

 (نيكسم) .هباوج ديري «هللا الإ هلإ ال :لاقف ؟رخآ هلإ هللا عمأ :هيدي نيب ليق نأب :"هللا الإ هلإ ال"ب
 اوحرص امل ؛ةالصلا مالس ال «ةيحتلا دصقب هيلع ملسيو ake بطاخملا نوكي نأب ةيحتلا مالس يأ :مالسلاو

 يف ام هيلع لديو «مامإلا عم قوبسملا ملس ول اذكو «دسفت ال ايهاس ةيعابرلا يف نيتعكرلا سأر ىلع ملس ول هنأ
 ءايسات هلا أ دمع زاك قش الا نم جورخلا وهو مالسلا امأو ءاقلطم لطبم ناسنإ ىلع مالسلا :"رهنلا

 در اذإ امأ «ناسللاب مالسلا درب دارملاو ء"مكيلع" ظفل الب ولو دسفم هنأ ىلإ ةراشإ "مالسلا" ظفل قالطإ يقو

 ئراقلاو يلصملا ىلع مالسلا هركيو «دسفت ال "معن" وأ "الاب" ةسارب اموأفا "اذه: .ديحأ" فل ليقا وأ هديب

 سردملاو نذؤملاو ملعلا يف ثحابلاو ءاضقلل سلاجلاو هقفلا رركمو امه عماسلاو بيطخلاو ثّدحماو ركاذلاو
 طوغتي وه نمو ةروعلا فوشكمو رفاكلاو هلهأ عم عتمتي نم و هوحنو جنرطشلاب بعاللاو ةاتفلا ةيبنجألاو

 (حتف) .يرغلا خيشلا اهمظنو ريطلا ريطمو نيغملا ذاتسألاو لكآلاو

 :مالكلا ريدقتو «"رهظلا ال" :هلوقو ."عوطتلا وأ رصعلا حاتتفا" :هلوق امهو «نيئيشل فرظ :رهظلا ةعكر دعب

 يأ :ةعكر ۷٤/١[ :قئاقحلا زمر| ."رهظلا ةعكر دعب رهظلا حاتتفا ال ءرهظلا ةعكر دعب عوطتلا وأ رصعلا حاتتفاو"

 ةعكر ىلض ام دعب رهظلا حاتتفا ال ءرهظلا ضقن ةديدج ةريبكتب عوطتلا وأ رصعلا حتتفا مث رهظلا نم ةعكر ىلص

 (نيكسم) .ةعكرلا كلتب ئزتجي ال هناسلب ولو هبلقب ىون اذإ ةعكرلا كلتب ئزتجيو «يه يهف هنم
 [(ع) .بائكلا لهأب هشت هنأل ؛هركي هنكلو «ةدابع هيلإ رظنلا نأل ؛دسفت ال الاقو «ةفينح يا دنعإ] :فحصم نم

 هيدي ت ا ی اک ول اذه ىلعف ءريثك لمع هيف رظنلاو قاروألا بيلقتو فحصملا ل انجح نذل ؛ةفينح يلأ دنع ي

 نم سيل مّلعت فحصملا نم نفلتلا نأب مهضعب للعو دسفت ال بارحما يف نقلل ا ب
 أرق اذإ ام نيب قرف الو «حيحصلا وهو «لاح لكب دسفيف «هريغو لومحم ا نيب ةيوستلا بجوي اذهو ةالصلا لامعأ

 ىلع هرصب عقو ول امأ ءامهفتم هرصبأ اذإ هلك اذهو ءالف الإو ءدسفت ةمات ةيآ أرق اذإ :ليقو ءاريثك وأ ًاليلق
 ۷٤/١[ :قئاقحلا زمر] .ةهارك ريغب هئزجي :يعفاشلا دنعو «دسفت ال فحصملا

 ام علتبا ولو «ةالصلا يقاني هنأل [(ط «ع) .ريثك لمع هنأل ا ريغك وأ كاا ایسا وأ ادماعإ] :هبرشو هلكأو

 علتباف ركسلا نم ءيش همف يلو ةالضلا يف عرش ولو «مفلا الم نكي م اذإ هتالص دسفت مل هنانسأ نيب نم جرح

 ءاهعلتباو همف يف هتوالح دجوف (ع جرت متاح وربشلا لبق ارككتس ل اكأ ول ام فالخم «غضم نودب ولو دسفت اكإف هبوذ

 = دسفملا ليلقلاب دارملاو ءهوصلا فالخب ةرك ذم ةلاح ةالصلا ن نأل ؛موضلا يف ايسان لكألا فاالخب ءدسفت ال هنإف



 اهيف هركي امو ةالصلا دسفي ام باب اك ةالصلا باتك

 E عضوم ي |! راع ره وأ «هنانسأ نيب ام لكأ وأ «همهف و 00 ا رظن ولو

 يلصملا يع
 ا لإ و ل

 ةئلاثلا يف رال ل ةيلصو

 رصختلاو يااا و ةرم دوجسلل 8 ىجا بلقو «هددب ۾ هبوثب هثبع هرک و
 کو كو ا تاس وراي عورش

 نم يقبو «ةمسمس ردق ولو دسفيف جراخلا نم هذحأي نأ الإ كلذ نود ام ال هاتفا ةيقسلألا ردق غلب ام -

 وأ ءاضق الب نكرلا كرتو لسغلا وأ ءوضولا بجوأ ام لكو ءامغإلاو نونحلاو بلقلاب دادترالاو توملا :تادسفملا
 هجو نم تدسف هحو نم تزاح اذإ ةالصلا نأ رافصلا مساقلا يبأ نع يكحو «يراقلا ةلزو رذع الب طرشلا

 أطخب ةالصلا يف أرق :"تارمضملا" يقو «ىولبلا مومع اهيف سانلل نأل ؛ةءارقلا باب يف الإ اظايتحا ذاسفلاب مكحي

 (حتف ؛نيع) . .ةزئاجج هتالصصف ءاحيحص قوپ داتا مث ءشحاف

 ىطئاخلا ىلع وأ هيلن نحب : باوتكم ىلإ (ط وع) .ريثك لمع هنأ ا ريثك وأ ًاليلق انسان وأ اا :هبرشو

 نكمب ال هنأل ؛ةضمحلا نود ام :هنانسأ 15/١/[ :قئاقحلا زمر| .نآرق ريغ بوتكملا ناك اذإ دمحم فالح هيفو

 (ع) .هنم زارتحالا

 ىلص ول هرصب عقي عضوم يف :ليقو «حصألا يف هدوجس عضوم يف رم اذإ مثأي اهنإ هنأل :هدوجس عضوم يف
 امأ ءادحتم رورملاو ةالصلا عضوم ناك اذإ اذهو «نيفصلا ردقب :ليقو ءاعارذ نوسمح :ليقو «عوضحخو ع وشخب

 دجسملا فو «ءارحصلا يف سأب ال لجرلا ةماق لثم ناكدلاو ضرألا ىلع رمي راملاو ناكدلا ىلع يلصملا ناك اذإ

 نأ ق هک اعرف نعرا نم لقا يأ نص دجسللاو لئاج امه نكي لا نإو هركي ال لئاح اسمعي تاك نإ
 ىلصملا يدي نيب راملا ملع ول" :8ت3ع هلوقل ؛راملا مثإو «ةثالث وأ نيفص ردق :ليقو ,عرذأ ةثالث :ليقو «ناك ناكم
 (نيكسم) .ثالثلا لئاسملا يف هتالص دسفت ال يأ :ال (حتف) ."نيعبرأ فقول رزولا نم هيلع اذام

 كحلا :"ضيفلا" يف لاقو «سأب هب سيلف ههجو نع قرعلا تلسك ضرغب ناك ولف «ضرغ الب يأ :هثبع هركو
 :ةرم دوجسلل الإ (حتف) .ال الإو «ةرم لك يف هيدي عفر نإ هتالص دسفي تارم ثالث دحاو نكر يف ةدحاو ديب

 (حتف) ."ةدحاوف ًالعاف دبال تنك نإف ءيلصت تنأو حسمت ال" :لاق ةع هنأ بيقيعم نع ةتسلا بتكلا يف يور ال
 يح اهدمو اهزمغ يأ :ةعقرفو (ع) .اهيلع ديزي ال ةرم هيوسيف دوجسلا نم هنكمي ال ىصحلا ناك نإ ينأ :ةرم

 ١ لوقل «ةعقرفلاك كيبشتلا مكحو ."كعباصأ عقرفت ال" :اكتَع هلوقل :عباصألا (ط) .اهكيبشت اذكو توصت
 قرفف ةالصلا ق هعباصأ كبش الجر ك ىبلا ىأرو "مهيلغ بوضغملا ةالص كلت" :عباصألا كيبشت يف هذ رمع

 يف راضتخالا" :#جع هلوقل ؛اعرحت هرك يأ ا .ةرصاخلا ىلع ديلا عضو وهو] :رصختلاو (حتف) .هعباصأ نيب
 (حتف) .بنجلا يف علض رخاآو كرولا سأر مظع نيب ام يه ةرصاخلاو «"رانلا لهآ ةحار ةالصلا



 اهيف هركي امو ةالصلا دسفي ام باب ١١ ه ةالصلا باتك

 ردع لب عبرتلاو (4لكديب مالسلا وو 4 ,هيعارذ شارتفاو :ءاعقإلاو ,تافتلالاو

 اا ةر يأ هرکی يأ

 TEN TT TOE حم لا iE «هلدسو «هبوث فكو ,ةرعش صفعو

 اضيأ هركيو يأ ظ اضيأ هركي يأ

 رظن ولو «ةلبقلا ةهج نم ههجو جرخي ىح هقنع يولي نأ هنم هوركملاو «لامشلاو نيميلا ىلإ رظنلا وهو :تافتلالاو

 (نيكسم «ط) .دسفم ردصلابو «هكر ت ىلوألاو «هركي الف ةيولتلا ريغب ةرسي وأ ةنهي هنيع رحؤم

 عضيو هردص ىلإ هيتبكر مضيو هيذخف بصنيو هيتيلإ ىلع دعقي نأ وهو [(ط) .بلكلا لثم سولجلا] :ءاعقإلاو
 ‹كيدلا رقنك رقنأ نأ :ثالث نع يليلخ يامن" :رذ يبأ ثيدح يف دارملا وه اذهو ءحصألا وهو «ضرألا ىلع هيدي

 هيمدق بصني نأ :هريسفت يف ليق امو «ةيميرحت هتهاركو «"بلعثلا شارتفاك شرتفا نأو «بلكلا ءاعقإك يعقأ نأو

 يأ :هيعارذ (حتف ءصلختسم) .ةيهيزنت هتهارك نكل ءاضيأ هوركمف ضرألا ىلع هيدي ًاعضاو هيبقع ىلع دعقيو
 (نيكسم) .كلذ اه يغبنيف ةأرملا امأ ءلجرلل دوجسلا يف امهطسب
 هنم بلط ول امك هسأرب يلصملا ةباجإب سأب الو ءاقلطم دسفم ناسللابو «سأرلاو ديلاب يأ :هديب مالسلا درو
 هنأ هت اقا ملط رك“ لقا وأ ۹ ی ےب هيلا اراق دعنا" لز ةلهرف قار وأ یش

 (حتف) .هتالص دسفت مالسلا ةينب حفاص ولو «نيتعك ر اولص

 .ضعب تحت اهضعب نيذخفلاو نيقاسلا لاخدإ وهو [دهشتلل ةوعقلا هنس كرت هيفنآل ؛هركي يأ ] :خإ عبرتلاو
 هنأب ليلعتلاو ةاهيف درعقلا هت .كرتل اهخراخخ ةركي الق ةالصلا يف 3 ءالامشو انيمي ضرألا لا امهعضوو

 اعبرتم اموي لكأي ناك هنأ يح «هلاوحأ ضعب يف هسولج يف عبرتي ناك ع يببلا نإف ؛يوقب سيل ةربابحلا سولح

 يف هند رمع سولج ناك كلذكو «ةربابحلا قالخأ نم اهزنم ناك وهو :'دبعلا لكأي امك لك" «يحولا هيلع لزنف

 ةالصلا ةلاح يف ىلوأ وهو «عبرتلا نم عضاوتلا ىلإ برقأ نيتبكرلا ىلع سولجلا نأ حيحضلاو ءاعبرتم #۴ هدجسم

 (صلختسم) .رذعلا دنع الإ

 اهيف لحدي مث ةالصلا لبق دبلتيل ؛غمصب وأ ةقرخب وأ طيخب هدشيو ةماه ىلع رعشلا عمجي نأ وه] :ةرعش صقعو

 هسأر لوح هبئاوذ فلي نأ :هريسفت يف ليق [(ع) .ريثك لمع هنأ ةا دست ةالغلا يف هصقع ولو .كلذك

 .رعشلا صوقعم وهو لحر يلصي نأ ىف 3ع هنأ يور ال صقعلا ةهارك و «تاقوألا ضعب يق ءاسنلا هلعفت امك

 لخديو [(ع) .ربجت عون هنأل ؛دوجسلا دنع هفلخ نم وأ هيدي نيب نم هعفر يأ ] :هبوث فك و (صلختسم «حتف)

 .ىذألل الإ هركي هنأ حيحصلاو «ةالصلا يف بارتلا نم هتهبج حسم هركي الو «نيقفرملا ىلإ هيمك ريمشت فكلا يف
 25 هللا لوسر نأ اري سابع نبا نع يور امل ؛فكلا ةقاركو «لضفأ كرئلاو مالسلا , لبق خازتلا ديپ ساپ الو

 نع ىه اةثلع هنأ درو ال :هلدسو (هريغو حتف) ."بايتلا الو رعشلا فكأ الو عبس ىلع دجسأ نأ ترمأ" :لاق

 يف هيدي لحدي ملو فتكلا ىلع ءابقلا لعجي وأ هفارطأ لسريو هفتك وأ هسأر ىلع ءادرلا عضي نأ وهو «لدسلا

 (صلختسم) .ال وأ صيمق هتحت ناك ءاوس اک وهو «نيمكلا



 اهيف هركي امو ةالصلا دسفي ام باب 11 ةالصلا باتك

 ىلع مامإلا دارفناو «قاطلا يف هدوجس ال مامإلا مايقو هينيع ضيمغتو «بؤاثتلاو

 اضيأ هركيو يأ هركي ال يأ
 24 2141107012 22 ا 215102 هن قم اج مك عتلاط ءريواصت هيف بوث سبلو کف «ناكذلا

 اضيأ هركيو يأ

 ءاقلطم يأ [(ط) .اهجراخو ةالصلا يف هوركم وهو ءهجوتلاب لخيو «ءالتمالاو لسكلا نم هنأل] :بؤاثتلاو
 ةنسب هتفش ذخأب ولو عاطتسا ام مظكيلف بؤاثتلا هبلغ نإف ؛"بؤاثتلا هركيو ساطعلا بحي هللا نإ" :التلع هلوقل

 ؛ةرورضل الإ ةهوركم ةيطغتلا نأل ؛هرك هتفش ذحأ نم انكمتم هديب همف ىطغ ول يح «هديبف الإو هنكمأ نإ

 (حتف) .لسكلا نم هنأل ؛اضيأ e هرکی اذكو

 وضع لك نألو ؛ةنسلا هذه كرت ضيمغتلا يقو «دوجسلا عضوم ىلإ هرصب يسرب نأ ةنسلا نم نأل :هينيع ضيمغتو
 ثيح اهعطق هلغش نإف «حيرلا وأ امهدحأ وأ نيثبحألا عفادي وهو يلصي ن نأ اضيأ هركيو «نيعلا 550 نم ظح وذ

 نأ يور امل :هينيع (حتف) .رثكي نأ الإ دسفت الو همكب وأ ةحورمب هسفن ىلع حوري نأ هركيو «ةعس تقولا يف ناك

 هبشتلا نم هيف امل ؛بارحما وهو قاطلا يف يأ :مامإلا مايقو (صلختسم) .ةالصلا يف نيعلا ضيمغت نع ىف 5# يبلا
 75/١[ :قئاقحلا زمر] .مدقلا وه ربتعملاو «بارحلا جراح امئاق ناك اذإ :ةدوجس ال .باتكلا لهأب

 نوصخي باتكلا لهأو «راسيلاو نيميلا لهأ ىلع هلاح هابتشال وأ باتكلا لهأب هبشتلا نم هيف ال :قاطلا يف

 هفلخ نم. دجسملا قاض ول هنأ :"سينجتلا" نع لقن اذهو ؛رذعلا مدع دنع ةهاركلا هذهو «عفترملا ناكملاب مامإلا

 وهو «عارذلا ردق :ليفو «ةماق ردق عفترملا عضوملا وه :ناک دلا (نيكسم «حتف) .قاطلا يق همايقب سأب ال

 (ع) .اهفود امه سأب الو «حيحصلا

 يف هركي ال مهضعب هعم ناك اذإو «مامإلاب ءاردزالا نم هيف امل ؛طقف ناكدلا ىلع موقلا مايق يأ | :هسكعو

 بارحملا يف وأ ضرألا ىلع مامإلاو فوقولا ىلع اوماق ولف «ديعو ةعمجك رذعلا مدع دنع يأ [(ع) .حيحصلا
 مايقلا هركو «غيلبتلا وأ ميلعتلا ةدارإ رذعلا نمو ءحصألا يف موقلا ضعب هعم ناك ول امك «هركي ال ماقملا قيضل

 هركيو «ىلوأ هكرت :اننامز يف اولاق نكل فصلا نم ادحأ بذجي ةجرف دجي مل نإو ‹يهنلل ةجرف هيف فص فلخ
 ىم ةدابعلاو هل اعبط ريصت ناكملا كلذ يف ةالصلا نأل ؛هيف يلصي دجسملا يف ناكمي هسفن صخي نأ ناسنإلل

 (حتف) .دبألا موص هرك اذهو ؛كرتت اعبط تراص

 بوثلا ىلع ريواصتلا هركت [(ط ؛ع) .منصلا لماح هبشي هنأل ؛حاورألا تاوذل] :ريواصت هيف بوث سبلو

 نم وهو «مرحتلا ديدش مارح هنإف «ناويحلا ةروص ريوصت ميرحت ىلع عامجإلا يروثلا ركذو «لصي مل مأ ىلص
 كاع ليربج نأ روو «' متقلح ام اويحأ :محل لاقي ءنوروصملا ةمايقلا موي اباذع سائلا دشأ" :#تلع هلوفل ؛ رئابكلا

 هيف اتيب لحدن ال انإ" :لاقف «هيقلف تل يببلا جرخف «هيلع قش نح - أطبأ يأ - هيلع ثارف الت يبنلا دعاو
 (حتف) . ةروص الو بلك



 ا لا ١١ ؟ ةالصلا باتك

 يااا , هرکی اذكو يأ

 a ي و ١ نوكت يأ

 جا وحال و مايو كلا عطا رو ريحطو ديرو دو يدلل هدو عم هنو ق0 6 AREER (تدحتب دعاق رهظ ىلا ةالصلاو

 هركت الو يأ

 نكلو «ةناهم األ ؛هسولج لحم يف وأ هيلجر تحت تناك اذإ ةهاركلا مدع هاضتقم فقسلا ف يأ :هسأو قوف

 نوک نأ ةا کلا اعيشأو ةروص الوابل هيف ا لخدت ال «ربخل تيبلا يق ةروصلا لعج ةهارك هركي

 4١4/١[ :قئاقحلا نييبت] .هفلخ مث هئاذحب مث هسأر قوف مث يلصم مامأ

 ةريغصلاو ةدابعلا رابتعاب ةهاركلا نأل ؛لمأتلاب الإ رظانلل ودبت ال ثيحب ب] :ةريغص .ةعوضوموأ ةقلعم نوكت نأب هيدي نيب

 لحجر امهنيبو ةوبلو دسأ هيلع ناك لايناد متاخو «ناتبابذ هيلع ناك ةريره يبأ متاح نأ يور امل [(ع) .ةداع دبعت ال

 :حتف) .اهئاضعأ ليصافت ىري ال فقاو رظانلاو ضرألا ىلع تناك ول لاحب نوكت نأ ةريغصلاب دارملاو «هناسحلي

 ]۷/۱ :قئاقخلا زهرأ 5 سارا || نودب دبعت ال اضل :سأرلا ةعوطقم وأ

 تايآ يأ «ةيآ عمج يآلا :يآلا دعو (ط) .دبعت ال األ ؛ اهوحنو بكاوكلاو ةرمثلاو ةرجشلاك :حور يذ ريغل

 2 ةرك :ليقو ؛ضرفلا ّق فاالخلاو هرکی الب دك 3 املا ق فالح ل :ليف 5 نا سأب 3 :الاقو «نآرقلا

 هنأل ؛حيحصلا يف ةالصلا جراح دعلا هرکی الو ؛لكلا يف فالخلا نأ رهظألاو ؛لفاونلا ف فالخلاو ءاعامجإ ضرفلا

 :لاقف «هب حبست یصح وأ ىون اهيدي نيبو ةأرما یا لحد ع هنأ يور املو ؛طاشنلل بلجأو بلقلل نکس

 اهوركم ناك ولو ءرسيأ وه ام ىلإ اهدشرأ امنِإَو «كلذ نع اههني ملف ."لضفأو اذه نم كيلع رسيأ وه انت. كربخأ"

 الإ ةحبسملا ديزت ال ذإ ؛راكذألا ددع ءاصحإل ةفورعملا ةحبسملا ذاختاب دهشي امم هوحنو ثيدحلا اذه مث «كلذ نيبل

 ةيفوصلا نم ةعامج نع اهي لمعلاو اهذاختا لقن اذهو «عنملا يف هريثأت رهظي ال كلذ لثمو «طيحخ يف هوخو ىونلا مضب

 (حتف) .ةعمسو ءاير اهيلع بترتي نأ الإ مهللا ,مهريغو رايحألا
 (ع) .ةالصلا جراخك هركي ال بلقلاو عباصألا سوؤربو «دسفمف ناسللاب امأ ءالفن ولو ةالصلا يف ديلاب :حيبستلاو

 رمألا بتارم لقأو ءاضيأ ةالصلا يف برقعلاو ةيحلاو روقعلا بلكلا لتقب رمأ ةع هنأ درو ال :برقعلاو ةّيحلا لتق ال

 «هتمأ تويب اولحدي ال نأ نجلا دهاع #ع هنأل ؛اهريغ وأ ةينخ تناك ءاوس ءاقلطم امهلتق هركي الو «ةحابإلا

 اولتقا" :التلع هلوقل ؛ةينحلا لتق لحي ال :ليقو ءمهل ةمرح الف ىهدهع اوضقن دقف اوفلاخ اذإف مهسفنأ اورهظي ال نأو

 ؛ىذألاب هل تضرعت اذإ ث روغربلاو لمقلا لتقب ساب الو "رجلا نم اهإف ءعاضيبلا ةيحلا و ہک ایإو «رتبالاو نيتيفطلا اذ

 امنإ :اولاقو «هتالص دسفت ال ريثك لمعب ةيحلا لتق اذإ هنأ :يسحن رسلا ةهثألا نسما رك ذو ذحألا هل هرك ضرعتت مل نإف

 (نيكسم ‹«حتف) .هركي فخ مل نإو ءاهنم ىذألا فاحو هيدي نيب ترم اذإ ةالصلا يف اهلتق حاب

 = لزي نأ يلصملا فاخي ثيحب ثيدحلاب عفر ولف «ةالصلا يف طالغإ هنم فاخي ال ثيحب ارس يأ :ثدحتي دعاق



 ةها ركلا بايب ةقلعتملا لئاسملا 9F ةالصلا باتك

 وراس دز داس ل وأ يارس وأ وک لآ لاس ليس را «فحصم ىلإو

 اضيأ هركت الو يأ
 .اهيلع دجسي مل نإ

 لصف
 و ك ف و ك ف

 ESE ha EEK ES Se : ك0 ا جل الليل نابل هيك

 اضيأ هركو يأ

 هيدي نيب سلجي نأ ةمركع رمأ يلصي نأ دارأ اذإ ناك ع هنأل ؛رهظلاب ديقو «هركي ٍذئنيحف ةءارقلا يف =

 وأ ؛هتالص ف وه نم كحضي توص هنم رهظ ول ثيحب ناك ناف «مئان ىلصملا يدي نيب ناك ول اذكو «يلصيو
 هللا لوسر يدي نيب ةمئان تناك اأ مك ةشئاع ثيدحل ؛سأب الف كلذ نم نمأ نإو ءهركي هبتنا اذإ مئانلا لجخي

 نأ :تاهوركملا نمو «هركي ال يلصملا هجو ىلإ هرهظ ثلاث امهنيبو ناسنإ هجو ىلإ ىلص ولو «يلصي وهو دي

 «مايقلا ةلاح ريغ يف ةءارقلاو ءاعكار ةءارقلا مامتإ :اهنمو «للذتلل ال ةالابملا مدعو لساكتلل سأرلا فوشكم ىلصي
 ْ (حتف) .خوسنم :ليقف بنيز تنب ةمامأل ع هلمح امأو «يبص لمحو

 (نيكسم) .اضيأ هركي ال ءيش ىلع نيعوضوم اناك ول ىح «ةداعلا رابتعاب قيلعتلا ركذ :قلعم

 وه "جارس وأ" :هلوقو «لمعتسملا هنأ عم فيعض نوكسلاو هجوأ ميملا حتفب "عمشلا" :جارس وأ عم وأ
 دحاسملا يف لعفي امك هبناج ىلإ ناك ول عمشلا نأ ملعاو «ةدقوملا رانلا ال رمحلا نودبعي سوحملا نأل ؛حيحصلا

 وأ اشوقنم حاورألا تاوذ نم روصي ام وهو «ريوصت عمج :ريواصت (حتف) .اقافتا ةهارك الف ناضمر يف

 وهف أطوتو سادت طاسبلا ىلع ريواصتلا نأل :اهيلع دجسي مل (نيكسم) .ميظعتب سيلو ةناهإ هنأل ؛اجوسنم
 (صلختسم) .اه ميظعت هنأل ؛اهيلع هدوجس ناك اذإ ام فالخب ءال ةناهإ

 ءايشألا يف عرش ةالصلا يف ةهوركملا ءايشألا نم غرف امل [ةهاركلا بابب قلعتت لئاسم يف لصف اذه يأ ]:لصف
 هليذ ناك ول امل لماش هقالطإب وهو ءاعرحت يأ :خل! هرك (نيكسم) .لصف :هلوقب لصفو «ةالصلا جراح ةهوركملا

 اولبقتست الف طئاغلا متيتأ اذإ" :التلع هلوق قالطإل ؛ناينبلاو ءاضفلا هقالطإ معو «هركي ال :ليقو «ضرألا ىلع اطقاس

 (حتف) .ةغلل للا لما قافتاب ةأرملاو لحرلا لبق معي "جرفلا"و ."اوبرغ وأ اوقرش نكلو اهوربدتست الو ةلبقلا
 فذ رمع نبا ثيدحل ؛هركي ال :ليقو :اهرابدتساو (ع) .طئاغلاو لوبلا دنع يأ ءءالخلا تيب وه دملاب :ءالخلا يف

 ؛"ةلبقلا ربدتسم ماشلا لبقتسم هتحاحل ادعاق ك هللا لوسر تيأرف «ةصفح یا كيب یل ا كش لاق

 :تاكمالا قم فرعم نا ل بع اليشم ساق لفك نإو اقا ىلع مفت لوقلا 3 لوألا طرا
 هقفلا بتك وأ فحصملا ىلإ وأ اهيلإ لخرلا دم اضيأ هركيو «لوبلل ةلبقلا وحن ىصلا كاسمإ ةأرملل هركي :اولاقو

 (حتف) .ةاذاحلا نم عفترم ناكم ىلع نوكي نأ الإ



 ةها ركلا بابب ةقلعتملا لئاسملا ۱14 ةالصلا باتك

 .دجسم هيف تيب قوف ال يلا لوبلاو هقوف 5 كسلا باب قلغو
 فرس ينام طفلي رکی اذك يأ

 .بهذلا 4 صججاب هشقن الو
 دحتشملا يأ

 .ىوتفلا هيلعو ءصوصللا ةرثكل ؛هركي ال نامزلا اذه يقو تازلا نم ملقا خپ هلآ :دجسملا باب قلغو
 براقت اذإ :ليقو «ىوتفلا هيلعو «ةالصلا ناوأ ريغ يف دجسملا عاتم ىلع فيخ اذإ هب ساپا ال :ليقو [(ع)

 (حتف) .قلغي لاوزلا ىلإ سمشلا عولط نمو ءرجفلا ىلإ ءاشعلا دعبو ءقلغي ال ءاشعلاو برغملاو رصعلاك ناتقولا
 نع هفخو هلعن دهاعتي نأ دجسملا لعادل يغبنيو «ءانإ يق ولو لوبلا هركو «ىلوألاب هلحاد يفف :هقوف ءطولاو

 ركذي ملو «ةأرملاب ةولخلا :ليقو «طوغتلا يلختلا نم دارملاو «هيف حيرلا جارحإ ةهارك يف فلتخاو «ةساجنلا

 عراوقلا ىلع يلا دجاسملا ف امك هركي :انباحصأ ضعب لاق «ةزانحلا ىلصم يف ةعماجملاو لوبلا ةهارك فنصملا

 ا ا لص 3 سيدال راتخملاو «ديعلا ىلصمك دجسملا ةمرح هل سيل هنأ حصألاو «ضايحلا دنع

 (حتف) .دجسملا مكح هل سيل كلذ ادعام يفو «ءادتقالا زاوج تح يف دجسم

 ديبقتلا ج تيب قوف ال (ع) .هيف نمت هنم ءادتقالا حصي اذهغو ءدجسم هحطس نأل ؛دجسملا قوف يأ :هقوف

 «دجسملا فقس فالخب «ةهارك ريغ نم تيبلا دجسم يف ضئاحلاو بنجلا لوخدو ةعماجملا زاوحل ؛يقافتا قوف ب

 بلغي ثيح نيناجملاو نايبصلا لوخدو «مارح دجسملا يف ءاسنلا ةرشابم اذك و «هيلع فوقولا امم لحي ال هنإف

 دجسم. سيل وهو «ةالصلل يأ :دجسم (حتف) .بدأ ءوس نم العنتم دجسملا لوخد :ليقو .هركيف الإو «مهسیجنت

 (ع) .دحاسملا ةمرح هل نكي ملف «هعيب زوجي ىح ةقيقح

 لعفي نأ يلوتمللف «هونسحتسي ملو هوزوح انباحصأو «ةبرق يه :ليقو هوركم :ليق :لإ صجلاب هشقن الو

 هيفكيو «كلذب زحوي ال هنأ ىلإ ةراشإ "هركي ال" :هلوق يقو «نييرتلا ىلإ عجري ام نود ءانبلا ماكحتسا ىلإ عحري ام

 (صلختسم «حتف) .تارانملا لوطتو دجاسملا فرخزت ةعاسلا طارشأ نم دع 5# يبنلا نأل ؛سأرب اسأر زوجي نأ
 نم اهوحنو دردزاللاو ةضفلاو :بهذلا (ط) .صقلا هيمست برعلاو Ck ءرسكلاو حتفلاب :صحلاب
 (ط) .نمضيف فقولا لام نم اهأ ءلالخلا هتف لاف نم لعف اذإ ىلاعت لا ات ميظعت كلذ يف نذل ؛ناولألا



 لفاونلاو رتولا باب س ةالصلا باتك

 لفاونلاو رتولا باب
 سوس و ق ل الا ماکس كاي

 55 ادبأ عوكر لا لبق هتثلا يف تنقو «ةميلستب ٍتاعكر ثالث وهو «بجاو رتولا
 ةتسلا مين يف 8 رت ولا يآ

 تالمكم األ ؛اهرخأو «لفاونلا نايب يف عرش اهلئاضفو اهيادآو ضئارفلا نايب نم غرف امل :لفاونلاو رتولا باب

 - اهرسكو واولا حتفب - رتولاو «يعفاشلا دنعو امهدنع لفنلاك هنأل ؛لفاونلاو رتولا نيب عمجو «تاممتمو
 ضئارفلا ىلع ةدئاز ةبرق نع ةرابع :عرشلا يلو «ةدايزلا :ةغللا يف يهو «ةلفان عمج لفاونلاو ‹«عفشلا فالح

 (حنف «نيكسم).نئسلاو تابحاولاو
 دنع رجفلا ضرف دسف رجفلا يف هركذت ول يح المع ضرفو ؛هدحاج رفكي ال نح ًاداقتعا يأ :بجاو رتولا
 ع يبلا نع يور امتاوجتحاو «ننسلا رئاس نم دكآ وه تو طي اس هت وبن ناف هايس ضو مامإلا

 مكل يهو يلع تك :ةياور فو ؛"ةيحضألاو ىحضلاو رتولا :مكيلع : بنكي ملو «يلع بتك ث توات لاق هنأ

 ءةالص مكل داز هللا نإ" :83ع هلوق ماماللو « "عوطت نأ الإ ال" :لاقف رع ىلع لق :يبارعألا ثيدحلو ؛"ةنس

 رمألاو رمأ هنأ :امهدحأ :نيهجو نم هب لالدتسالاو «"رجفلا عولط ىلإ ءاشعلا نيب ام اهولصف «رتولا يهو !الأ

 دايو ا نوكي هسنحج ريغ نم ناك اذإو «هسنج نم الإ نوكي ال ةدايزلاو ,ةدايز يمس هنأ :ياثلاو عتبوججولل

 (صلختسم).ةرصحنم ريغ لفاونلا ذإ ؛ضرفلا وهو ردقملا ىلع روصتي امنإ ةدايزلاو

 ثالثب وأ ةعكرب رتوأ ءاش نإ رايخلاب وه :يعفاشلا لاقو ءاهلك تاقوألا يف برغملا ةالصك يأ :تاعكر ثالث

 تالث :نايظمر رهش فا :يرهزلا لاقو اهلك :تناقوألا ىف اذه ىلع ديزي الو «ةرشع. ىدإ ىلإ سم وأ

 «'سمخ وأ تاعكر ثالثب رتوأ ءاش نمو «ةعكر ب رتوأ ءاش نم" :#4#ع هلوق يعفاشلل «ةعكر هريغ يقو «تاعكر
 تاعك ر ثاللثب رتوي ھڪ هللا لوسر ناك 0 ا یا ا او :انلو

 رييختلا ثيدحو ."نهرخآ يف الإ مالس ال «تاعكر ثالث رتولا نأ ىلع نوملسملا عمجأ" :لاق هنأ نسحلا نعو

 ىلع ملسي نم هيف ىدتقا ول ىح «برغملاك ةدحاو :ةميلستب (صلختسم).رتولا رارقتسا لبق ام ىلع لومح
 (ع.ط) .حصألا ىلع هؤادتقا دسف ملسو نيتعكرلا سأر

 مسا حبسا ب | لوألا يف ارقي تامار تاو رار تاک ع هنأ هيضك نا یا نکی ورال :ادبأ عوكرلا لبق

 دنعو «ع وك رلا لبق تنقيو .يدَحأ هللا وم وه لف ب ب ةثلاثلا ينو (دوزياكلا اهي ا لقال ب ةيناثلا فو «ىلعألا كبر

 نم ريخألا فصنلا يف الإ هدنع تونق ال ها الا :هلوق نع زارتحا ' انب :هلوقو «ع وك رلا دعب تنقي يعفاشلا

 فصنلا يق تونقلاب هرمأ ناضمر يلايل يف ةمامإلاب بعك نب يبأ رمأ امل هدو رمع نأ يور اع جتحاو «ناضمر

 مهللا" :رتولا يف توبقلا ءاعدو «ءاعدلاو مايقلاو ةعاطلا :ةغللا يف تونقلاو «مايقلا لوط هاور ام ليوأتو «هنم ريحألا

 - «رجفلا يف يعفاشلا باحصأ هأرقي امك "تيده نم يف يدها مهللا" وأ «ةيفنحلا دنع "خلإ كرفغتسنو كنيعتسن انإ



 لفاونلاو رتولا باب 15 ةالصلا باتك

 متؤ | عبتيو «هريغل تنقي الو ةروسو ةحتاف هنم ةعكر لك ين أرقو بك نأ دعب
 يدتقملا رتولا ريغل يآ هيدي اعفار

 ESRAR 7 رجفلا لبق ةنسلاو .رجفلا ال رتولا تناف
 مجفلا ةضيرف

 مهللا" :لوقي :ليقو "لإ ايندلا يف انتآ انبر" :أرقي ةروثأملا ءاعدلا ظفحي ال نمو ءامهنيب عمجلا بحألاو =

 (حتف ءصلختسم).يناثلا وه راتخملاو «عساو لكلا ؟ءافحإ وأ ارهج ارهج أرقي لهو ءاثالث "يلرفغا

 ةعكرلا يف أرق هنأ :اللع هنع يورملا نكلو ءءاش ةروس يأ يأ [(ط).ابوجو تايآ ثالث وأ اهعم] :ةروسو
 .حتف) .ع ابتالل انسح ناك اهأرق نإف ؛"ضالخإلا ةروس" ةثلاثلا يفو "نورفاكلا" ةيناثلا فو "ىلعألا ةروس" ىلوألا

 هكرت مث «برعلا نم موق ىلع وعدي ًارهش ناك امنإف ءرجفلا يف اع هتونق نم يور امو :هريغل تنقي الو (ييع
 رعي ناگ و ءارهش رحفلا ةالص ي تق اقع ىبلا نأ :هقص دوعسم نبا عه ةباحصلا ةعاج نع يور امك
 فسوي یسک .نيتبس مهيلع لغخاو هريفم ىلع كتاطو دبشا هللا" :لوقيو ةو تاك دوا لعرت ىلع

 :ليقو ‹نم ۇي لب عبتي ال :دمحم دنعو «رتولا يف تونقلا ءاعد ةءارق يف مامإإلا يدتقملا عبتي يأ :متؤملا عبتب و

 دمع دعو ةةتاوعب اخت فش يبأ دتعف اعد: اذإف ."قحلم" :هلوق ىلإ هنوعباتي عوقلا نأ يواحطلا ركذو «تكسي

 (ضلختسم :حتف) .ًاححوسنم هسنم ناكف هكرت مث 0" سد وپ | 8

 (غ).ءاعد هنأل ؛موقلاو وه يفخيو «هتونق يف تناقلا مامإلا يأ :تناق (حتف «نيكسم) .نونمؤي

 لقي :ليق مث ع ةعضشل : فس وي وبا لاقو «نيفرطلا دنع هفلخ نم تكسي لب رجفلا تناق عبتي ال 5 :رجفلا هي

 يفنحل ا ءادتفا داس نم ليق امو «هعباتي 0 تكس هنأ ف انئاملع فالتحا حلصي ١ هب ءادتقالا حصي , ول

 - اهتينس يعفاشلاو اجوحو دقتعي يفنحلا ذإ ؛لفنتملاب ضرتفملا ءادتقا هنأب اجتحم - نيديعلا ةالصو رتولا يق يعفاشلاب

 ءادتقالا ق ليق ام نسحأو «داقتعالا فالتخاب فلتخت ال ةدحتم ةالصلا نأ وه ءادتقالا ةحص هجو نأل ؛ًاطح

 نم ةبوث لسغيو «دصفلاو ةماجحلا نم هووضو ددجي الثم فالخلا عضاوم يق ىقوتي EF ملع نإ هنإ ىعفاشلاب

 عادتقألا راح لاح لهج نإ و عب ءادتقالا رح , اهاق وتی "يا Nl ملع إو ةهارك باب كد ءادتقالا زاج اهون و ملا

 «يدتقملا ار ربتعملا أ ىلع ءانب ؛هداقتعا ف هتالص دسفي ام هنم ققحتي ال نأ لاوقألا هدش عماجلا و ءةهاركلا عم

 (حتف نکس لک الا هيلع ۾ حيحصلا وش ۾

 رفس يف امهعدي مل اع هنإف ؛برغملا ةنس مت رجفل لا اتعک ر نئسلا ىوقأ نأ ناولحلا ركذ :خإ رجفلا لبق ةنسلاو

 مث هةساقإلاو ناذألا نيب يب لصفلل يه :لقو ءاهف فلخع اهلبق ينو اهيلع خان Pe هو راسا

 ًاللعم رجفلا يعكر دعب دكآ رهظلا لبق ابق بلا نأ حيحصت ٩[ ۴1(۰ حلا ي لغو .رهظلا لبق يلا مث ءءاشعلا دعب

fوهو ليعو اهيف درو  iناتعك رلاو رهظلا لبق عبرألا :ليقو ؛ يعافش هلئت م رهظلا لبق عبرألا كي نه ' : ع  

 (حتف) .اهتينس دحاج رفكي هنأل ىوقأ رجفلا ةنسو «ءاوس اهلك ءاشعلاو برغملا دعبو هدعب



 لفاونلاو رتولا باب ١107 ةالصلا باتك

 دك

 ,عبرا اهدعبو ةعمجا و رهظلا لبقو «ناتعک ر داخلا برغملاو رهظلا دعب و

 تاعک ر عبرا اهلبق يأ هنضرف لبق يا هضرف دعب يأ هضرف يأ
 57 - ............. ؛بارغملا دعب ةّثّسلاو «هدعب و ءاشعلاو رضفلا ليلا جيرألا د بو

 تاعک ر تس

 واو ا يلا مث «برغملا ةنس مث «ننسل || ىوقأ األ ها لا «ًادتبملا ربح :ناتعكر

 أ - ف م" :322 هلوق سمخلا تاولصلا يف ةدك ؤملا نئسلا يف لصألا :خل! رهظلا لبقو (ط) .رهظلا لبق يللا

 س او رورو ےک ی ی کا ل

 ىلص ع هنأ ور امل اس ةعمجبلا دعب ىلصي هنأ : فس وي يأ نعو «دوعسم نب هللا د بهم هنإف ."ةعمجلا

 (ضلختسم). "”تاعكر عبرأ لنيل ةعببللا دي ًايلصم ناك ا و هلوق ةياورلا رهاظ هحج وو ءاذكمه

 ا أ 'لصألا" يف هلعجو «تاعكر عبرأ ر رصعلا لبق يلصي ناك ةع هنأ يلع نع يور ال :إ بدنو

 تناكف «ةبظاوملا مدعل ؛ةنسب تسيلف ءاشعلا لبق عبرألا امأو ءراثآلا فالتحال نيتعكرلاو عبرألا نيب دمحم

 امأ ءاهدعبو اهلبق عوطتلا زوجي هنإف ءرهظلا ريظن ءاشعلاو اباوث رثكأ هنأل ؛لضفأ عبرألاو «دمحم ريح اذهو ؛ةبحتسم

 «"ردقلا ةليل نم نهلثمك هل ناك تاعكر عبرأ ءاشعلا دعب ىلص نم" :لاق هنأ هو رمع نبا نع يور املف اهدعب

 (ط) .نيتعكرلاو عبرألا نيب دمحم رّيحو «هتالص يأ :رصعلا لبق (صلختسم).ر# ةشئاع نع يور اذكو

 وهو يناثلا رهاظلاو ؟اهعم وأ تادك ملا ی وس برغملا لعب تسلاو ‹رهظلا دعب عبرألا له فلتخاو : ب رغما دعب

 عفشلا يف ةينسلا هنييعت نم عنام الو «برغملا يف ثالثب وأ رهظلا يف نيتميلست وأ ةميلستب اهيدؤي نأ نيب رايخلاب

 دعب اهتقوو ءلضفأ وهف داز املكو «ناتعك ر اهلف ىحضل خلا ةالص ةب ودنملا تاولصلا نمو «هريغ يف ةيبودنملاو لوألا

 نیتعکر عك ري نأ ةراختسالا ةالص ةيفيك و «ةراختسالا ةالص اهنمو «راهنلا عبر دعب راتحخملاو «لاوزلا ىلإ عولطلا

 ةنسلا تتح - دجهتلا يأ - ليللا ةالص اهنمو «ثيداحألا يف ءاح امك "خإ كملعب ك تش نإ مهللا :لوقيو

 رهش ناضمر دعب مايصلا لضفأ" :اعوفرم ملسم حيحص يف امك اميظع ارحأ اهلعافل نأ تدافأو ءاريثك اهيلع ةفيرشلا

 ءابعوتسم اهمايق يأ ءناضمر نم رشعلا يلايل ءايحإ اهتمو «"ليللا ةالص ةضيرفلا دعب تاولصلا لضفأو «مرحما هللا

 ءوضولا دعب ناتعكر اهنمو «نابعش نم فصنلا ةليلو ةجحلا يذ رشعو نيديعلا ليل ءايحإو «اهبلاغ داري نأ زوجيو

 يور دقو اف سابع نبا نع ةمركع داور امك حيبستلا ةالص اهنمو «هنم مودقلاو رفسلا اتعكر اهنمو «فافجلا لبق

 ؛دجسملا بر ةيحت يأ «دجسملا ةيحت اهنمو «ةعامج هححص دقو ةباحصلا نم ةعامج نع ةريثك قرط نم ثيدحلا اذه

 عكري يح سلجي الف دجسملا مكدحأ لحد اذإ" :ةكل هلوقل دجسملا ىلإ ال هللا ىلإ برقتلا انهه دوصقملا نأل
 ةنسلا اذكو اهنع بوني ضرفلا ءادأو «هركت اهنِإف ةهوركملا تاقوألا يف الإ اهتينس ىلع عامجإلا يكح دقو «"نيتعكر
 (اصخلم حتف).ةيحتلا ةين الب اهنع بونت لوحدلا دنع اهادأ ةالص لكو

 سأب الو «بئاغرلا ةالصب ةامسملا يهو بحر نم ةعمج لوأ يق ةعامجلا اذكو ؛حيوارتلا الإ ةعامجب لفنلا هركي :ةمتت

 = طقس :ليقو ءاًماوث صقني نكلو اهطقسي ال ضرفلاو ةنسلا نيب ملكتلاو «داروألا ةنسلاو ةضيرفلا نيب أرقي ا



 لفاونلاو رتولا باب 1۱۸ ةالصلا باتک

 اسا ا اليل كاع لغو و ایف لش 3 باس عيرأ ىلع ةدايزلا هركد
 وللا و ةدايولا ةرك و داو تاعك

 ضرفلا يعكر يف ضرف ةءارقلاو .دوجسلا ةرثك نم بحأ ا لوطو ؛عابر
 ةر ةعبرأ

 01101 i 0| بورغلا دنع ولو عورشلاب لفنلا مزلو ءرتولاو لفنلا لكو

 سمشلا بورغ عورشلا ناك ادضق هيف

 (حتف) .اهنع للغش فوخ الإ ل زنملا حيوا رت ريغ للا يت لضنألاو سالا ىلغ ةقرحفلا قاني لمع لك اكو د

 ىلع دازل ةهاركلا الولو ءاليل نامث ىلعو ارامن ةعبرأ ىلع يأ كلذ ىلع دزي مل ةنلع ينلا نأل :عبرأ ىلع ةدايزلا
 ةمياستب اعبرأ يلصي راهنلا يفو «لضفأ عفش يلايللاب :الاقو «ىلوأ عبرأ اراهو اليل لفنلاف ءزاوجلل اميلعت كلذ

 :درو املو «رهظلا ةنسب راهنلا فو «حيوارتلاب ليللا يف رابتعالا :امهو «ئثم ئثم امهيف لضفألا :يعفاشلا دنعو «ةدحاو
 ىلع بظاوي ناكو «ةشئاع هاور ؛"اغبرأ ءاشعلا دعب ىلصي ناك بلع يبلا نأ" :ةفينح يبألو ؛"ئئثف ليللا ةالص"

 اهيف ىعاريف ةعامجم ىدؤي حيوا رتلاو «ةليضف ديزأو ةقشف رکا عبرألا نوكيف ةعرجت مودأ هنألو ؛ىحضلا يف عبرأ

 ؛ليللا لفن ف يأ :ةايل نامت (حتف «صلختسم) .ثيدحلل اعابتا ينفي امهوقب هنأ : جارعملا فو «ريسيتلا ةهج

 لوط ةالصلا لضفأ" :ةتلء هلوقل :دوجسلا ةرثك (ع).نيتعكر ىلع ديزي ال :الاقو «ةميلستب هيلع دزي مل التلع هنأل

 [۷۹/۱ :قئاقحلا زمر] .هنم لضفأ ةءارقلاو « «خيبستلا ةا 8 ةرثكبو «ةءارقلا رثكت مايقلا لوطبو «مايقلا يأ «"تونقلا
 ا ری اینا نکل :ایغابر وأ اينالث وأ ايئانث ناک :عاوبس ا هيف ر ن یتا :ضرف ةءارقلاو

 :كلام لاقو ءةالص ةعكر لكو "ةءارقب الإ ةالص ال" :#كلع هلوقل ؛ضرف تاعكر لك يف :يعفاشلا

 ا ال رمألا نأل ؛ةدحاو ةعكر يف :يرصبلا نسحلاو رفز لاقو ءاريسيت لكلا ماقم رثكألل ةماقإ ؛تاعكر
 نود لاعفألا ىلع ةالصلا بم نأل ؛راك ذألا راسك ةنبس يه لب ضرفب سيل ةءارقلا :مصألا ركب قبأ لاقو «ناركملا

 :ىلاعت هلوق انلو ءسكعلا فالخب ةالصلاب بطاخي ال لاوقألا ىلع رداقلا اهلك لاعفألا نع زحاعلاو .لاوقألا

 ؛ىلوألاب الالدتسا ةيناغلا يف انبجوأ امنإو ءراركتلا يضتقي ال لعفلاب رمألاو (؟.:لمزمل) نآّرَقلا َنِم َرّسََت ام اوأَرفاَف

 يلع نع يورو «هب قحلي الف ءطوقسلا قح يف لوألا نم قرافتي يناثلا يتب ؛هجو لك نم نالك اشتم امهنألو

 (صلختسم «ْييع).'نييرخألا يف حبسو «نييلوألا يف أرقا" :هذ دوعسم نباو هبل

 لك يف ضرف ةءارقلاو «لفنب الو ضرفب سيلو بحاو حصألا يف هنأل ؛ركذلاب رتولا درفأ :رتولاو لفنلا لكو
 بجي ال اذهو ؛ةأدتبم ةعرحتك ةثلاثلا ىلإ مايقلاو «ةدح ىلع ةالص لفنلا نم عفش لك نأل ؛لفنلا تاعكر

 تاعكر لك ىف اضرف ةءارقلا نوك امأ «ةثلاثلا ىف حتفتسي :اولاق اذههو ؛رهظألا ف ناتعكر الإ ىلوألا ةيرحتلاب

 (حتف «صلختسم) .ثيداحألا قاللقسخال ةتباث ةنس رتولا نوك ىف ةهبش هنأل ؛طايتحاللف رتولا

 ىلع موزل الو عربتم هنأل ؛همزلي ال :يعفاشلا لاقو [(ط).اموص وأ ةالص ناك ءاوس] :عورشلاب لفنلا مزلو
 - ءءاضقلا همزلي ال هدسفأ مث لفنلا يف عرش نمف ٩(. ۱ :ةبوتلا) © ليس ( نم َنيِيِسْحُمْلا ىلع ام :ىلاعت هللا لاق «ع ربتملا



 لفاونلاو رتولا باب ١8 ١ ةالصلا باتك

 4ْمُكَلاَمْعَأ اول الَوإ» :ىلاعت هلوقل ؛نالطبلا نع ىدؤملل ةنايص مامتإلا همزليف ةبرق عقو ىدوملا نأ :انلو -

 ءرذنلا وهو لوقلاب بجي ام :لوألا :ناعون همازتلاب دبعلا ىلع بجي امو 474/١[ :قئاقحلا نييبت] ٣٠:دمع)

 مايقلا نأل ؛ةثلاثلا ىلإ مايقلاب وأ حاتتفالاب امإ :نيرمألا دحأب عورشلاو «عورشلا وهو لعفلاب بجي ام :ىاثلاو

 الو عو لا مزلو" :هلوقب عجسلا ةاعارم هيف عولطلاو بورغلا دنع" :هلوقو .ةأدتبم ةعيرحت ةلزنم اهيلإ

 ميشا عولط ل يق كلبك ر دمحب ْحِّبَسَو© :ىلاعت هلوقك اعبط هيلع مدقم هنأل ؛ىلوأ بورغلا ىلع عولطلا مدقت ناكل

 (صلختسم «حتف) (*9:ق) بولا َلْبقَو

 (ط).هاضق هدسفأ ول نح ءاوتسالاو :عولطلاو
 اذكو ؛نيتعكر ىضق نييرخألا دسفأ مث دعقو نييلوألا يف أرقو ‹«تاعک ر عبرأ يف عرش نإ يأ :نيتعكر ىضقو

 هذه نأ ملعاو اعيش نهيف ارقي مل اذإ فالخلا اذكو: ءاعبرأ ىضق : ديب يبأ دنعو «نيفرطلا دنع لوألا دوعقلا لبق

 نيب اهيف عقاولا فالخلاف ءاهضعب وأ اهلك يف ةءارقلا كرتو تاعكر عبرأ ىلص اذإ ام يهو «ةينامثلاب ةبقلم ةلأسملا

 دنع ةعيرحتلا نالطب بحوي امهادحإ يف وأ لفنلا يعكر يق ةءارقلا كرت نأ يهو «مهنيب ةفلتخم دعاوق ىلع ئبم انتمئأ

 ؛فس وي يبأ دنع ةميرحتلا نالطب بجوي الو .هداسف الو هؤاضق همزلي الو «يناثلا عفشلا يف عورشلا حصي الف ءدمحم

 يف دمحم لوقك مامإلا لوقو ءاضيأ هؤاضق همزل هدسفأ نإف «يناثلا عفشلا يف هعورش حصيف ءادألا داسف بحوب انو

 كرت اذإ اميف نالطبلا باجيإ مدع يف فسوي يا لوقكو «لفنلا يعكر لك يف ةءارقلا كرت اذإ اميف نالطبلا باجيإ

 .امهدحأ يف ةءارقلا

 نييلوألا قا ارق :ليوألا 2 یک ر يضقو" :ةلوق وهو «باوجلا يف ةكرتشم لئاسم عبرأ ةينامثلا هذه نم نأ ملعا مث

 ةءارقلل دسفي مل لوألا عفشلاو «هيف ةءارقلا كرتب هدسفأ مث يناثلا يف هعورش حص هنأل ؛نييرخألا ءاضق هيلعف ءريغ ال

 كرتب دسف لوألا عفشلا نألف نيفرطلا دنع امأ ؛نييلوألا ءاضق هيلعف «ريغ ال نييرخألا ىف أرق :ناثلا .هيتعكر يف

 يف ةءارقلل دسفي مل هنكل حص نإو عورشلا نألف فسوي يبأ دنع امأو «يناثلا يف عورشلا ةحص مدع مزلف «ةءارقلا

 يف أرق :عبارلا .قبس امم رهاظ وه امك نييرخألا ءاضق هيلعف ؛نييرخألا ىدحإو نييلوألا يف أرق :ثلاثلا .هيتعك

 .امهادحإ يف ةءارقلا كرت هنأل ؛نييلوألا ءاضق هيلعف نييلوألا ىدحإو نييرخألا

 .دمحم دنع نييلوألا ءاضق هيلعف ؛نييرخألا ىدحإو نييلوألا ىدحإ يف أرق :لوألا :باوجلا يف ةفلتخم لئاسم عبرأو

 دنع ةعكر يف ولو لوألا يف ةءارقلا دوجول ؛نيخيشلا دنع نالا يف هعورش حص هنأل ؛نيخيشلا دنع ًاعبرأ ىضقو

 او سو ا لوألا يف أرقي مل ولو يناثلا يف عورشلا حصي فسوي يبأ دنعو «مامإلا

 يضقي اذهلف ,دجوي ملو يناثلا يف عورشلا ةحصل هدنع طرش لوألا عفشلا يعكر لك يف ةءارقلا دوحو نأل ؛اثلا

 يف ةءارقلا كرتب لوألا داسفل نيخيشلا دنع اعبرأ يضقيف «ريغ ال نييلوألا ىدحإ يف أرق :يناثلا .هدنع طقف نييلوألا

 - ؛اضيأ ةروصلا هذه قف نييلوألا ىضق :دهع دعو از يضقي اذهلف «يناثلا يف ع ورشلا ةحصو «هيتعكر ىدحإ



 لفاونلاو رتولا باب ۲۰ ةااصلا باتك

 ی

 يف أرق وأ ءائيش نهيف أرقي م وأ .هلبق وأ لوألا دوعقلا دعب دعب :هدسفأ و. اعيرأ كونا ول

 عب رألا لوألا دوعقل تاعك ر عبرأ

 «نييل وألا فدو نييرخألا وأ ىلع يدا ا لوألا وأ نييرخألا وأ .نييلوأل
 ريغ ال ريغ ال رال ارشد مشل

 : ريغ ال رق يل ريغ ال اعبر أ ىضقو ٠ يأ 0

 عسوأ لفثتلا باب ميسو افتلا كتاب. نال (
 ءاقالطبل ةعرحتلا ىلع عانبلا حصي الف ةعرحتلا لطبي امئادحإ يف علو لوألا 1 عفشلا ق ةءارقلا كرت نل ب

 كرتب لوألا عفشلا دسفأ دقو «هعورش حص هنأل ؛نيفرطلا دنع نينعكر ءاضق هيلعف ءاعيش نهيف أرقي مل :تلاقلا

 يل عورشلا ةحصل طرتشي ال أل اع رأ ىضقي فس وي يل دنعو «يناثلا يف ع ورشلا ةحص مدع مزلف هيف ةءارقلا

 يبأ دنعو ءامهدنع نيتعكر ءاضق هيلعف «ريغ ال نييرخألا ىدحإ يف أرق :عبارلا «لوألا يف ةءارقلا دوحو يناثلا

 (حتف).عبرألا ءاضق فس وي

 امهيتتس دعب نايلصي رصعلاو رهظلا ذإ ؛اعامجإ دارم ريغ هرهاظ «ثيدحلا ظفل اذه :لإ ةالص دعب يلصي الو

 ارقيو ةبوتكملا يلصيو ءاهلك تاعكرلا يف أرقيف ع وطتلا يلصي هنأ :هلصاحو «صوصخلا صخأ ىلع هل بجوف
 يقو ءانركذ يذلا فصولا يف ضرفلا لثم لقتلا الو «لفنلا لثم ضرفلا ىلضي ال هانعمف انه ري ٤

 ا يلعو هدد رمع نع لوألا لوقلا يورو «نسح ليوأت وهو «دجاسملا يف ةعامجلا راركت نع رجزلا هب دارل
 ةا مث «ةضيرفلا نولصي اوناك :ليقو «لفنلا تاعكر لك يف ةءارقلا ضرفل انايب نوكيف م دوعسم نباو
 اهداسف مهوت درحم ةبوتكملا ةداعإ نع يف وه :ليقو «كلذ نع اوهنف ءرحألا ةدايز كلذب نوبلطي اهلثم اهدعب

 (يبخ فر هس سولاپ
 هنوك لاح فلكملا يأ ]:ادعاق لفنتيو (ط) .يهنلل داسفلا مهوت دنع داعت الوا ةعامجلا يف وأ ةءارقلا يف : اهلثم

 ةف ضيا عقلا ةو «زاوقلا اه حصألا ذإ ؛حيوارتلا لمشيف هقلطأ [ (عمط).ىفي هبو «دهشتلا يف امك ادعاق

 ىلع دعاقلا ةالض" : تع هلوقل ؛مئاقلا رجأ فضصن هل نکل (حيحص عيحص ريغ ردع الب عجطضملا لفنت نأل ؛دعاقلاب

 (ئييع «حتف) .دهشتلا يف امك دعقي نأ :حيحصلاو اھو دعقي 507 ‹ رذدغ نم الإ مئاقلا ةالص نم فصنلا

 ءانبلا ةروضو «ادغاق مرحي نأب ةرهاظ ءادتبالا ةروصو ةءانبلا ةلاحو ءادتبالا تقو يف وأ ةاينابو اءدتبم نيعي]:ءانبو

 ناق مك رب .سيل ةايقلا آل ؛ةفينح يبأ دنع زوجي رذع الب ادعا اهلك م ادع ىلضو ًاسناق غ رش فأ

 هنأ امكف ءرذنلا ةلأسم ىلع اساايق امل افا [(ع).رذنلا هبشأف 5 راص عورشلاب هنأل ؛زوجي ال :امهدنعو

 مساب رذنلا ق بوجولا نأ ماماللو .امئاق هيف غ رش ام اذكفا ءمايقلاب الإ ةالصلا رذنب همزل ام ةدهع نع جرخت ال

 بجوت ال يهو «ةعرحتلابف عرش اميف بوجولا امأ ءاهريغو ةءارقلاو مايقلا نم ناكرألا ىلإ فرصت يهو «ةالصلا
 (حتف).اقافتا زاج رذعب دعق ول هنأل ؛رداقلاب ديق امنإو «مايقلا



 لفاونلاو رتولا باب ۱۲۱ ةالصلا باتك

 .هسكعب ل لوز قبو خا تمحورت ةه ئآ ىلإ اس رضا جراح ابكارو

 هتالص ىلع

 ما س وأ ةدعاق ىلع تطع [نيكسموءادقبا ةلبقا طارقشا البر انکار لفنتي يأ | :خإ ايكو

 يأ ىلإ ءاميل يمؤي ةباد ىلع ةلفانلا يلصي - بكار وو حوبضلا جزا ناک نم يآ لفي ق. نكعسملا

 ننسلا كلذكو ويح ىلإ هحوتم وهو رامح ىلع يلصي # هللا لوسر تيأر :«#د رمع نبا ثيدحل ؛ردق ةهج
 لثم تابحاولاو ضئارفلا زوجت الو ءرجفلا ةنسل لزني هنأ :ةفينح يبأ نعو «لفاون لصألا يف اهنأل ؛بتاورلا

 ةبوتكملا يلصيو ؛ضرألا ىلع تيلت يي يلا ةوالتلا ةدجسو ةزانجلا ةالصو «هدسفأ يذلا عورشملاو روذتملاو رثولا

 بوكر لا هنكمي ال اریبک اخیش ناک و 5 نيعم الو نيعع الإ بوك رلا هنكم ال لزن ول احومج تناك اذإ اهيلع

 ةسفن ىلغ فاخوري يس ةلفاعلاو ةيذالا ق ناك أ ءاسيلل اناكم فلكل نيط يف ناك وأ ءهبكري نم دجي الو

 :ليقف رصملا نم جورخلا رادقم يف فلتحا مث ءامهوحنو عبسلاو ودعلا فوخو ءرطملا رذعل اذكو «لزن ول هبايثو

 رصملا يق زوجي فسوي يبأ نعو ءرفسلا ةدمع ربتعي هنأ حصألاو ءزوجي ال لقأ ينو ءرثكأ وأ نيخسرف رادقي

 تناك نإ :ليقو «عنمت نيباكرلا وأ جرسلا ىلع تناك نإ :ليقو «ةبادلا ىلع ةعناملا ةساجنلا هرضت الو ءاضيأ

 ةرئاس تناك ءاوس ةبادلا ىلع اهفرط ناك نإ ةبادلاك ةلجعلاو ءاقلطم عنملا مدع حصألاو ؛عنمت نيباكرلا ىلع

 81١/١[ :قئاقحلا زمر] .ريرسلاكف ةبادلا ىلع اهفرط نكت مل نإو ءال وأ

 عوكر لاو «ةصحر ءامبإلا هل ناكف ءلوزنلا ةطساوب دوجسلاو ع عوكرلل ةزوحم تدقعنا بكارلا ةميرحت نأل :خ ! ینبو

 ردخناق هلحر نئن ن ناب هريثك لمع الب لوزتلاب نيب لزت مث ءبكار عوطتلا حقا نإ يأ «ةميزع لورتلاب دوحسلاو

 «دوجسلاو عوكرلل ةبجوم تدقعنا هتميرحت نأل ؛يبي ال بكر مث الزان ةعكر ىلص نإو «رحآلا بناحلا نم

 ىلص ام دعب لزن اذإ دمحم نعاذكو اعيش لت هبا فسرت نأ و «رذع ريغ نم همزتلا ام كرت زوجي الف

 (نيكسم).ال وأ ةعكر یلص اقلطع یب لت مث ابكار حتتفا اذإ :هلوزنب (حتف).امهيف يبي هنأ رفز نعو «ةعكر

 طز :ريك لسع بوقرلا نال ؛لبقتسي لب نبي ال بكر مث الزان ع وطتلا حئتفا نإ يأ :هسكعب ال



 حيوارتلا يف لصف 1 ةالصلا باتك

 حيوارتلا يق لصف

 هدعب و ikê ما ا ںورشع ناضمر يف نسو

 ءاشعلا دعب اهتقو يأ ةميلست نيتعك ر لك نیب رتولا ىوس ناضمر رهش يأ ةدكاؤم ةنس

 ةنس :ضفاورلا ضعب لاقو :er لاجرلل ناك ءاوس :اقاظب رثولا ئوس يأ :نورشع ناضمر يف نسو

 مكيلع ضرف ىلاعت هللا نإ" :هلوقل + هللا لوسر ةنس اندنعو .ه#ذ رمع ةنس :مهضعب لاقو ءءاسنلا نود لاحرلل
 ايناغ لب نيرشع اهلصي مل + نأل ؛بف رمع ةنس حيوارتلا :لاقي نأب سأب الو «"همايق نكل نسو «همايص

 بد رمع ىلصو «انيلع بتكت نأ ةيشحخ وهو «ةعامجلاب اهيلع ةبظاوملا كرت يق رذعلا نيبو كلذ ىلع بظاوي ملو

 «ةصوصخم تاعكر عبرأل مسا :عرشلا يف وهو «ةحيورت عمج حيوارتلاو «كلذ ىلع ةباحصلا هقفاوو نيرشع هدعب
 «'لالب اي ةالصلاب انحرأ" :#تع هلوق نم ذوحأم اهي اهتيمستو «تاعكر عبرأ لك دعب موقلا ةحارتسال ةحيورت تيم

 تناكفا ةعكر تورش زتولا عم يهر «تايحاولل تالمكم تعرش نئسلا نأ ةعكر نيرشع اهفوك يف رسلاو
 دانسإب يقهيبلا ىور ام :انلو «ةنيدملا لهأ لعفب الالدتسا ؛ةعكر نوثالثو تس كلام دنعو «كلذك حيوارتلا

 راصف ا ىلعو بد نامثع دهع ىلع اذكو «ةعكر نيرشعب ب رمع دهع ىلع نوموقي اوناك مهأ حيحص
 رادقم نيتحيورت لك نيب نولصي اوناك مهنأ ىلع لومحم وأ «روهشم ريغ ةيندملا لهأ لمع نم هاور امو ءاعامجإ

 نع بونت ةيناثلا يف دعقي ملو ةميلستب اعبرأ ىلص ولف «ثراوتلل ؛تاميلست رشعب حيوارتلا يلصيو «ىدارف ةحيورت

 (حتف).نيتميلست نع زوجي نيتعكرلا سأر ىلع دعق ولو «ىوتفلا هيلعو «حيحصلا يف ةميلست
 نيب :ليقو هدعبو ءاشعلا لبق اه تقو هلك ليللا :خلب خياشم نم ةعامج لاقو ءاشعلا دعب اهتقو يأ :ءاشعلا دعب

 ىلإ ءاشعلا نيب ام اهتقو نأ ىلع روهمجلاو ءاهتقو يف اهدؤي مل رتولا دعب وأ ءاشعلا لبق اهالص ول ىح رتولاو ءاشعلا

 (ئيع «حتف).ليللا ةالص األ ؛هركي ال هنأ حصألا فصنلا دعبو ؛هفصنل وأ ليللا ثلث ىلإ اهريخأت بحتسملاو ؛رجفلا

 وه لب مهضعب كرت ول ال ءاوءاسأ دجسم لهأ اهكرت ول نح ةيافكلا ليبس ىلع ةعامجب نس يأ | :ةعامجب
 ا عيب ىلع اکا ت ق لس ےک رق ی قسرم ىلا نو یسک و أ اودا كرا
 ءادأف «ىرحخأ ةليضف دجسملا يف ةعامجللو «ةليضف تيبلا يف ةعامجلل نأ حيحصلاو «لضفأ هتيب يف ةالصلاف

 لضفأ دجسملا يف اهأ :("/1] رهنلا ف ركذو هدب دیش اميظع اه نوكي نأ الإ بحس هع ق حيوارتلا

 اولصي ل ضرفلا يف ةعامجلا اوكرت ولو ؛لضقا هيف دكسلاف هدا جرش ام لک اذكو دامتعالا هيلع ام ىلع

 لاق :نيكسم الم لاقو (حتف).هعم رتولا يلصي نأ هل هريغ عم اهالص وأ مامإلاب اهلصي مل ولو «ةعامج حيوارتلا
 .لضفأ اهيف درفتلا :يعفاشلاو كلام



 حيوارتلا يف لصف TY ةالصلا باتك

 .طقف ناضمر يف ةعامججب | رتويو ءاهربقم برا لك دعب ةسلسو قرم ماو

 a تاعكر عبرا ت

 (حتف «نيكسم).نورشع ىلع افطع عفرلا هيف زوجيو ؛ةعامج ىلع فطع رحاب :متخلاو
 ةتس نآرقلا يآ ددعو «ةعكر ةئام تس تاعك ر لا ددع نأل ؛تايآ رشع ةعكر لك يف أرقي نأب ةدحاو :ةرم

 رمأ هيف رمع نأل ؛ةيآ نيثالث ةعكر لك يف أرقي :ليقو «موقلا لسكل ةرم متخلا كرتي الو يشو ةيآ فالآ

 اولاني نأ ءاحر نيرشعلاو ةعباسلا ةليللا يف متخلا بحتسا نم مهنمو «تامتخ ثالث اهيف اذه دنع عقيف «كلذب

 ىلع ئبم لفاونلا نأل ؛برغملا يف أرقي ام رادقم اهيف أرقي :ليقو ءاهيلع بع رابحغالا :نأل ؛؛ردقلا ةليل

 عبت حيوارتلا نذل 4|[ م81 قتال س اشا ارقي ا رادقم :ليقو «ضئارفلا فح أ لثم نوكتف فيفحتلا

 تعرش ام حيوارتلا نأل ؛ةهارك ريغ نم زوجي e مث «ةرم حيوارتلا يف نآرقلا متح اذإو ءاه
 فلأ «ةيآ نوتسو ةتسو ةئام تسو فالآ ةتس نآرقلا تايآ عيمج :همتت .لصح دقو اهيف متخلل لب اهسفن قحل

 ءاعد ةئامو «مارحو لالح ةئام سمخو «ربخ فلأو ءصصق فلأو «يمف فلأو ءرمأ فلأو «دعو فلأو «ديعو

 1 (جتن ؛قيع).خوستمو خسات نوتسو ةتسو :خيبستو
 .حيوارتلا يف الإ ةعامجب اعوطت ىلصي الو رهشلا ةيقب يف ةعامجب رتوي ال يأ | :طقف ناضمر يف ةعامجب

 دحاو ىدتقا ول امأ «يعادتلا ليبس ىلع تناك اذإ هركت امنإ عوطتلا يف ةعامجلا نأ ةمئألا سش نعو [(نيكسم)

 فو ءاقافتا هرك دحاوب ةعبرأ ىدتقا نإو «هيف اوفلتخا دحاوب ةثالث ىدتقا اذإو «هركي ال دحاوب نانثا وأ دحاوب

 :ليق ءزوجي ال هنأ "يرودقلا رصتخم" فو «لزاونلا يف هركذ زئاج ناضمر جراح رتولا يف ءادتقالا :"نغملا"
 (حتف).زاوحلا لصأ ال ةهاركلا زاوحلا مدع نعم



 ةضيرفلا كاردإ باب ١ ؟ ةالصلا باتك

 ناف ءاعّوطتم يدتقيو متي ثالث یلص ولف «يدتقيو اعفش متي ميقأف رهظلا نم اک ر یل
 اد رفضت يع أ ةيعابرلا ن ماماإلاب انخرف ةدحسلا اغدبق ناب اهوحنو ادرشنم

 هيف نذأ دجسم نم هجورخ هركو ,يدتقيو عطقي ميقأف برغملا وأ رجفلا نم ةعك ر ىلص
 ضخش يأ يلصملا يأ اد رفتم يأ

 لصأ ىلع ةدايز ةعامجلاب ةالصلا ءادأ نأ :لفاونلا نيبو بابلا اذه نيب ةبسانملا :ةضيرفلا كاردإ باب

 نأ ب سوط قف درج ويح د رخال كلذك الو هتاذ ديزملا نأ ؛لفنلا مدقو < ا لاقل ك اک

 ضقنلا نأو TT دم كوكل ةلامعأ اظ اي 0 : ىلا هلوقل ؟مارح ردع ار ادق ةدابعلا ضقن صمت 53 نأ لصألا

 ىلع هي زم ةعام اب ةالصللو ةعمجلل رهظلا صضقن و حالصإلل دعس ضقنك زوجيف 2« ىعم لاک ا لامك الل

 (حتف) .ةضيرفلا كارداب دارا وهو .ةعامجلا ةليضف زارحال ادرشنم دالا صضشن زاجف «اد رفنم ةالصلا

 عرش يذلا رهظلا دجسملا كلذ يف مامإلا عرش يأ [(ط) .هيف مامإلا عرش نأب هالصم يف رهظلا كلذ| :ميقأف

 عطقي ال ثيح رهظلا ءادأ ميقأف ةعكر ىدأو ءاضق رهظلا يلصي ناك ول امع زارتحالل هب ديقو ءادرفنم هيف يلصملا

 نوكتو ةع تک ر یار اک ولست ٠ دهشتي يعفاشلا دنعو ءاهيلإ ىرحألا ةعكرلا ةفاضإب يأ ' عفش متي" :هلوقو ءاقلطم

 ةالصلا يف مامإلا حورس ةماقإلاب ذارملاو «ءاريتبلا نع يهنلا نم درو امل امل داف نوت ال ةدحا ولا ةعك رلا اندنعو الفن

 فالح اللب نیتعک ر متي هنإف «ةدجسلاب ىلوألا ةعك رلا ديقي مم لجرلاو ةماقإلا يف نذؤملا ذأ ول هنإف «نذؤملا ةماقإ ال

 وهو يدتقيو عطقي ةدجسلاب ديقي مل نإف ءملسيو رح ةعكر اهيلإ مضي ىأ :اغفش (حتف) .انياحضأ نيب

 موقلاو مامإإلا لاک ادا هرکی اغإ ةعامجلاب عروطتلاو 0 اعوطتم هن وك لاح يأ :اعوطتم (ط) .حيحصلا

 ةيناثلا ىل | ماق ول اذكو ,مامإلاب :يدتقي ) ا <ي اللف لفنلا موقلاو ضرفلا مامإإلا ىذأ ادا امأ 7 نيعوطتم

 اعبرأ متأ برغملا يف هعم عرش نإف «مامإلا عم ع تي la يقيس e kaha kd اي

 لي رل ةجاحل جر لحجر وأ قفانم لأ ِء ءادنلا دعب كسلا وم معو 0 ا هل وقل ؛؟ای رڪ يأ :خا هج و رخ هركو

 نذأ اذإ ام نيب قرف لوب لا وأ هنت ذأ .كقولا لود ةارملاو بلاغا ىلغ.ىرحس "هيف نذأ" :ةلوقو "ع وحرلا

 ق رقت رجا كجم ف امامإ وأ اند ؤم ناك نأب عاج سا هن ہظتني ناک اذا :اولاقو «ناذألا دعب لحد وأ هيف وهو

 مي دي حس ل نج چر ادا :ةياهنلا قو عع ليمكتو ةروسص كرت ال ؛ءادنلا دعب ج رخي هتبيغل ةعامجلا

 يف ةالصلاو امم رحت هوركم هج ورح ذإ ؛هيف ام ىف الو عنذؤملاو ماماإلاب ديق ريغ نم اقلطم هب ساب الف ةعامحجلا

 هنأل ؛دوعلا مزع ىلع ناك اذإ ةجاحل جورخلا فالخب «بودنملا لحأل هوركملا بكتري الف « ةبودنم هيح دجسم

 .ةعامجلاب هيف يلصيل رخآ دجسم ىلإ بهذ ءاش نإ هيح دجسم ف ةعامجلا هتتاف اذإ و «ثيدحلا صنب ئئثتسم

 ا i تق و سلاف اس



 ةضيرفلا كاردإ باب ١ 5 ةالصلا باتك

 فاخ نمو ,ةماقإلا ىف وذ ءاشعلاو رهظلا يف الإ ال ىلص نإو «ىلصي يح

 ê Û E EEE اعبت الإ ضقت ملو ءال الإو اهكرتو مئا ہنس یا نإ رجفلا تعكر توف
 رجفلا ةنس يتأ ىدتقا ئ ءأ رجفلا يا ماسالا عم

 ةرم يعادلا باحأ هنأل ؛دجسملا نم هجورح هركي ال يأ :ال (ع) .اه نذأ ىلا ةالصلا كلت وه :ىلص نإو

 ءاشعلاو رهظلا ىلص نم نأ هقالطإ رهاظ :ءاشعلاو رهظلا يف الإ [ 5/١ : قافتلا سر اناث هيلع نسق ااف

 ريثك يق روكذملا وهو «ةمحمت جورخلا يو عورشم امهدعب عوطتلا نأل ؛اقلطم ةماقإلا دنع جورخلا هل هركي ادرفنم
 عرش نإ :هلوقو «تميقأ نإو جورخلا هل هركي ال ىرحأ ةعامج ميقملا نأ ةعيرشلا ردض ركذ نكل «ىواتفلا نم
 رجفلاو رصعلا ءادأ دعب لفنلا ةهاركل جرخيف امهريغ يف امأو «ةمهتلا نع يقوتلا هيف ةهاركلا هجو "ةماقإلا ف

 نأل ؛هجورخ بجي نأ يغبني ]۳٠١/١[ رهنلا فو «مامإلا ةفلاخ وأ ءاريتبلا امإ برغملا يف نيروظحلا دحأ موزلو
 رصعلا فالخب ءانايع ةعامجلا فلاخي هنأل ؛ىلص نإو هركي هنإف :ةماقإلا (حتف) .دشأ ةالص الب هثكم ةهارك

 (عوط) .جورخلاب سأب الف عرشي مل اذإ امأ ءرجفلاو برغملاو
 دنع تكرت اذإو «تقولا جورخ فوح ال ةعامجلا توف فو هيتعكر توف فوخب دارملا :خإ فاخ نمو
 يظعأ ةعامجلا باوث نأل ؛"اهكرت" :هلوقو «ىلوألاب تقولا جورح فوح دنع كرتت نألف ةغاسغل توق: فروخ

 تريب قيرحتب هك و ١ قناص الإ عادا نع د ال" :هكذ دوعسم نبا لوق وهو «مزلأ اهك رتب ديعولاو
 نيرشعو عبسب ادرفنم ضرفلا لضفي ةعامجم ضرفلا فأل ءرجتفلا ةبس نم مظعأ عظعاب دارلاوب «نيفلحتلا
 (حتف) .اهنم ادحاو افعض رجفلا اتعكر غلبت الو «ثيدحلا يف درو امك

 اذإ ةنسلاب أي هنإ :ليقو «بهذملا ىلع دهشتلا ال ةيناثلا ةعكرلا كاردإ وحري ناك نأب فخ مل نإو أ :ةل الو

 ؛ةنسلا كرتي ال :ال (حتف) .ةعكر كاردإب ديقتي الو «هخيشو دمحم نيب اميف قافتالاب دهشتلا يف ولو هك ردي ناك
 ”هظلا ناك نإو دمحم افالح امهدنع ةنسلاب أدبي دهشتلا كاردإ وحري ناك نإف «نيتليضفلا نيب عمجلا هنكمأ هنأل

 (عوط) .مامإلا عم عرشو اقم ةتسلا كرت

 دنع اهعافترا دعب الو «يعفاشلل افالخ اننيب قافتاب سمشلا عولط لبق اهضقي مم رحفلا ةنس هتتاف نإ يأ :ضقت ملو

 ن هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع يذمرتلا هاور امل اروا تقول اموات لإ يحأ :دمحم لاقو «نيخيشلا

 اتعكر هتاف هيف رمع نأ هغلب كلام نع "أطوملا" فو ؛"سمشلا تعلط ام دعب امهلصيلف رجفلا يعكر لصي مل نم"

 ول امهدنعو «هيلع ءيش ال ضقي ۾ ول دمحم دنع نأل ؛فالح ال :ليق مث «سمشلا تعلط نأ دعب امهاضقف رجفلا

 عم هتتاف اذإ حفلا ةقس اقا ؛هدنع ةنس امهدنع الفن ناك ىضق ولو «ققحتم فالحل ا : اقر اس ناک ىف

 كع هنأ يور امل ةعامج وأ هدحو يلصي ناك ءاوس العم اولا و اعامجإ ضرفلا عم ىضقتف ضرفلا

 لمهملا تقولا يف ي اهنانزتي نا دورو امالا يف اع "ل :لاوزلا دهرا سورا لبا دم ضرفلا عم اهاضق

 (حتف «نيكسم) .ًاعامجإ ًادوصقم اهيضقي الو لاوزلا دعب اعبت اهيضقي :ليقو «هيلع ساقي ال هريغف «سايقلا فالخب



 ةضيرفلا كاردإ باب «(١ ةالصلا باتك

 لب ةعكرلا كاردإب ةعامجب رهظلا لصي ملو ؛هعفش لبق هنقو يف رهظلا لبق يتلا ىضقو
 هتالص يأ ةنسلا يأ

 22227 ........ءال لاو تقولا توف نمأ نإ ضرفلا لبق عّوطتيو ءاهلضف كردأ
 ةعس تقولا يف ناك نأب ةنسلاو لفاونلا کا ةغاملنا

 نع يور اذك «روهمجلا دنع هتقو يف يضقي رهظلا لبق عبرألا كرتو مامإلا عم عرش اذإ يأ :خلإ يتلا ىضقو

 ضقي مل امنإو ءاهيف ءاضقلا يوني ال اذهو «زامج بحاوب سيل ام ىلع ءاضقلا مسا قالطإو «هيبحاصو ةفينح يأ
 زارتحالل ةعمجلا لبق اذكو رهظلا لبق لاب دييقتلاو ءرهظلا فالخب هدعب لفنتلا ةهاركل ضرفلا ءادأ دعب رجفلا ةنس

 :ليقو «هدعب لفنتلا ةهارك و «ىلوأ لب رصعلا لبق ىلا اذكو داسا ىضقت الف ةبودنم اهنأل ؛ءاشعلا لبق ىلا نع

 ديهشلا ردن ركذو :ةهسكعب :دمخم لاقو خفي ةبو ةةعفت مث الوأ عبرألا ىلصي :فسوي وبأ لاق مث ؛هيضقي ال

 «هحيح رت يف فالح الف ءاهلحم تفي مل ىلا ةيدعبلا ىلع اهلحم تاف هنأ عم ةيلبقلا مدقت امإ سكعلا ىلع فالتخالا

 هنإ :لاق نمو هيلع همدقي ال هلع تاذ هنأل ؛لفن هنإ :لاق نمف «ةنس وأ ًأدتبم لفن هنأ ىلع ءانب فالتحالا :ليق

 دعب اهدحو ننسلا ءاضق مدع امأ «نتسلا رئاس اذكو ةاعبت الو هدحو هضقي مل تقولا جرح نإف هيلع همدقي ةنس
 (نيكسم) .حيحصلا وهف اعبت اهئاضق مدع امأو «دمحم دنع رجفلا ةنس الإ هيف فالح ال اًممف تقولا ج ورح

 ؛ىوتفلا هيلعو نيتعكرلا مث «ًالوأ هتقو يف اهيضقي رهظلا لبق عبرألا كرتو مامإلا عم عرش اذإ يأ :هعفش

 كردأ قوبسم يأ :خلإ رهظلا لصي ملو (ط) .ننسلا رئاس اذكو اعبت الو اهدحو اهضقي مل تقولا جرح ولو
 "اهلضف كردأ لب" :هلوقو ءامكح مامإلا فلخ هنأل ؛قحاللا فالخب «ةعامحجلل اك ردم سيلف ةعكر مامإلا فلخ

 دييقتلا لب ءافود ام كاردإ نع ايزارتحا اديق ةعكرلا تسيلو لوألا ةريبكتلا تاوفل ؛كردملا نود هباوث نكل
 هدبع" :لاق لجر :"عماجلا" يف ركذ ام هلصأو «قافتالاب ةعامجلا لضف زرحم دهشتلا كردم نأ ققحت امل ؛يقافتا

 وأ ةيئانث وأ ةيعابر تناك ءاوس اقلطم ةعكرلاب دارملاو ؛ثنحي مل ةعكر كردأف ."ةعامجب رهظلا ىلص نإ رح

 هلوق اذه ىلعو .هرخآ ُكاردإ ءيشلا كاردإ نأل ؛ةعكرلا كاردإب ثنح رهظلا كردأ نإ رح هدبع :لاق ولو «ةيثالث

 (حتف) ."رصعلا كردأ دقف سمشلا برغت نأ لبق رصعلا نم ةعكر كردأ نم" :ات#
 هنأل ؛ةعكر كاردإب ةعامج العب نوكي ال ةعامج رهظلا تيلص نإ رح يدبع :لاق نأب فلح اذإ نعي :ةعامجب

 ولو ؛ةعامجلا لضف يأ :اهلضف كردأ (ع) .ثنح ةعامجب هرثكأ وأ هلك ىلص اذإ الإ ثنحي الف ءهضعبب درفنم

 [(ع) .قيض هيف ناك نأب تقولا توف نمأي مل نإو يأ ] :ال الإو (ط) .كردملا نود هباوث نكل دهشتلا كاردإب
 :نيهجو ىلع عوطتلا :لوقنف «ليصفتلا ىلإ جاتحي اذه :تلق ءرهظلاو رجفلا نود ءاشعلاو رصعلا ةنس يف اذه :ليق

 ةعامجب ةبوتكملا يدؤي نوكي نأ امإ ولخي ال يلصملاو ءاهيلع داز ام يهو ةدكؤم ريغو «بتاورلا يهو ةدكؤم ةنس
 يف كلذكف ادرفنم ناك نإو ءناكمإلا عم اهيف ريختي الو ءاعطق بتاورلا ننسلا يلصي ةعامجب ناك نإف ءادرفنم وأ

 (نيع) .اقلطم اهيف ريختي هنإف بتاورلا ريغ امأو «تقولا توف فاح اذإ الإ ءطوحأ لوألاو «ريختي :ليقو ؛ةياور



 ةضيرفلا كاردإ باب ¥1 ةالصلا باتك

 عكر ولو ,ةعك رلا كلت كردي مل هسأر عفر ىح فقوو ربکف اعكار همامإ كردأ إو

 0 هيف همامإ كردأف دتقم

 جوكر لا اذه ف ءامألا لبق
 اهيل اقوم نوكيف دحوت ملو ةالصلا لاعفأ يق مامإلا عم ةكراشملا وه طرشلا نأل] :ةعكرلا كلت كردي مل

 هکر دا هنأل ؛اه اك ردم ريصي :يعفاشلاو رفز لاقو [(عيط) .اه اكردم ناك عوكرلا يف هقفاو ولو هغارف دعب

 ءزاج هغارف دعب ىلص نإ نكلو «مامإلا غارف لبق اه يتأيف ءامهدنغ اقحال اذه ريصيف «مايقلا مكح هل اميف

 عفرف «عوكر لل طحنا نح فقي مل ول فالخلا اذه ىلعو «مامإلا غارف دعب اه يتأي ىح امي قوبسم وه :اندنعو
 ف مامإلا عباتي نأ هيلع بقا :" عملا حتف" ف لاقو ]۸/۱ :قئاقحلا 000 .عك ري نأ لبق ا مامإلا

 دسفت ال ةعباتملا كرت ولو «ع وکر لا نم هسأر عفر ام دعب مامإلاب ىدتقا ول امك هل ابستحي مل نإو «نيتدجسلا

 .ًاقافتا ةعكرلا كلتل اكردم نوكي هنإف عوكرلا يف هقفاوو ربك ول هنأل ؛"فقوو" :هلوقب دق اعإو هتالص

 هلوقل ؛هوركم مامإلا لبق عوك رلاو هيزجي الف اهلبق امأ هتءارق يرحب انها ١ را اننا كعب يأ 1 دتقم عكر ولو

 سأر هسأر هللا لوم نأ مامإلا لبق عكري يذلا ىشخي امأ" :853ع هلوقو ."دوجسلاو ع وكر لاب ينوردابت ال" :#لع

 اذكف هب دتعي ال همامإ لبق هب ىتأ ام نأل ؛دعي مل اذإ حصي ال :رفز لاقو «يهنلل ميرحتلا ةهارك ديفي وهو ۽ زام

 (حتف) .تدحو دقو ءءزج يف ةكراشملا وه طرشلا نأ :انل و «هيلع ئتبي ام



 تئاوفلا ءاضق باب ١؟ 7 ةالصلا باتك

 تئاوفلا ءاضق باب
 تلا كل

٠ eف 7 5 : 5 ب س مب عا  

 ةالصلا ةاللضلا

 هب رومأملا نأ ملعا [(ع) .هببسب بحاولا لثم ميلست وهو «ءاضقلا ماكحأ نايب يف يأ | :تئاوفلا ءاضق باب

 ىضقت نويدلا :لاقي اذهلف «هدنع نم بجاولا لثم ميلست وهو :ءاضقو «بجاولا نيع ميلست وهو :ءاذأ نان

 باب" :لاقو ءاضقلا ماكحأ نايب يف عرش ءادألا نم غرف املو :«ىرخألا قق نيترابعلا قدحإ لمعتست دقو ءاهاقمأب

 ءادضق ةالصلا كرتي ال هنأ ملسملا لاح رهاظ نأل ؛اريخ نينمؤملاب انظ تاكو رتملا ءاضق :لقي مل و ٠ تئاوفلا ءاضق

 فاح اذإ رفاسملاو ؛دلولا توم تفاح اذإ ةلباقلاك هنم دبال رمأب هلاغتشال دصق ريغ نم هتتاف امنإو

 بوجو ىلع ليلدلاو «قدنخلا موي اهتقو نع ةالصلا رخ ( 98 كل لوسر نأ نت لآ :صوصللا نس

 ةالصلا مقأ و :لوقي لجوزع هللا كرف اعر د اذإ اهلضيلف .اهنع لفغ وأ مكدحأ دقر اذإ" :هكلع هلوق ءاضقلا

 هنع ىخارتي ال طرتشلا ماردب كلا ار ىفلا ىلع اشرف رك دلا دنع ءاضقلا نوك ةدافإ هيفو ١(« ؛:هط) ي رک ذل

 ؛ضرفلا عم تتاف اذإ رجفلا ةنس صروح | قعي ةنسلا يق ةنسو «بحاولا ق بحاوو عن ضرفلا ٤ ضرف ءاضقلاو

 (حتف نيكس .ضرفلا عم تناك إو اهادع اه ءاضق مدع حيحصلا نأ

 ءاضق روحي ال اذكو ةتئافلا رك دن عم ةيتقولا ءادأ زوجي ال یح اداقتعا ال المع ضورفم بجاو يأ ] : قحتسم

 قلطملا فارصنال ؛"ضرف" :لقي ملو «نيعباتلا نم ةعامجو دمحأو كلام لاق هبو [(ط) .نهنيب بيترتلا كرتب تئاوفلا
 توفي ال ام هنأل ؛!"بجاو" الو فب طقسي اذهو «نايسنلاب طقسي ال ةقيقح : ريشلا نول ؛'طرش الو «يعطقلا ىلإ هنم

 نط ورقم ق تس لاب دا رملاو ءاهتم لك تلک يقم لأ ن ل 3 قحدتاسملا :ظفلب تاق عشب ت وشی اده ۾ و نارا

 عب لصيلف مامإلا عن مد وف الإ اهرك ذي ملف ملف ةالصض يسن ن نه : نف رمع نبا لوقل TE تارشا ناك امعإو ا

 هعف ر دف ۾ يا هتف راو ا ماس و “أا هن اض دعي مث ءاهيسن يلا لصيلف هتالص نم عرف اذإف ماما

 ىلص مث «سمشلا تبرغ ام دعب رصعلا ىلض كع هنأ رباج ثيدح اذك و «نيعم نب يع هه ووا نمر لا ديجي كديعبس

 :بهفس مال اهريخأت ةر | يلا برعملا ھا اهم قا ل E ا ميرقلا نأ ىلع لاب اهدعب برغملا

 تيتو نال ك ىا ا ةو رجل اطر ن دق و زيف سرقت لك فأل دهن جر :يعفاشلا لاقو

 وه اذه عمو «ءىشلل عبتب سيلو يهسفنب لصأ نامعإلاك هريغل اطرش ْن كي نأ قان ذل هسفنب الصأ هنوكو دق رباح

 (حتف) .انهه اذكف ةفرعب عمجلا يف رصعلا ةحصل طرش رهظلا مدقت نأ هنم برقأو «تادابعلا عيمج ةحصل طرش

 نأب تقولا قيض لوألا :ثالث لاصح ىدحأب طقسي ةيتقولا ءادأو تئاوفلا ءاضق نيب بيترتلا يأ :خلإ طقسيو

 هتاغارم يف نأل ؛بيترثلا طقسيف «ةيتقولا ءادأ لبق تقولا جرخي ةتئافلاب | لغتشا ول ثيحب تقولا رخخأآ ق ركذت

 = لعج دحا ولا ربحت نأ ايرك ذا ؛كايسنلا يباثلاو ءاهتقو يف ةالصلا ءادأ وهو يهب عوطقملا ليلدلاب لمعلا لاطبإ



 تئاوفلا ءاضق باب 1155 ةالصلا باتك

 اضرف يلح يلف هقلقلا 9 دوپ كعب مو 5 اًهروريصو نايسدلاو ‹تقولا قيضب

 اشم تئاوفلا يآ بيتر تلا ي ز م س ةتئافلا

 .اف وقوم طق سش ارت قلو تاش اركاذ
 تناک

 برغملا ىلص يلع هنأ يورو «هب عوطقملا ليلدلاب لمعلا بجوف ءانه اهركذت الو «ةتئافلل اتقو هركذت تقو -
 ع هييترتلا بخو ولو هبرغلا دعي لو رضعلا ىلضق أل :ةاولاقفا هزضعلا تيلض: كتم دحأ قآر له.لاققأ هامون
 تئاوفلا ريصي نأ ةياورلا رهاظ يفف «ةرثكلا دح ىدأ يف اوفلتحا مث «تئاوفلا ةرثك ثلاثلاو «برغملا داعأل نايسنلا

 يورو «رهشلا قرغتسا اذإ نونحجلاك رهش ىلع ديزي نأ رفز دنعو «بيترتلا طقس ةسداسلا تقو جرح اذإف ءاتس
 راركتلا دح يف لحدت ال ةتئافلا نأل ؛ةياورلا رهاظ باوح حيحصلاو ءاسمخ اهتروريصب طوقسلا نأ دمحم نع

 ةتئافلا تناك ءاوس :نيكسم الم لاقو (صلختسم) .سداسلا تقو جورخب لحدت امنإو ةسداسلا تقو لوحدب

 مث ءرهش ةالص كرت نمك كلذو «خياشملا فالتحا ةميدقلا يفو ءاقافتا بيترتلا طقست ةئيدحلاف «ةئيدح وأ ةميدق

 ؛«ضعبلا دنع زحج مل ةثيدحلا ةتئافلل اركاذ یرختآ ىلع ما ةا كرت نج تاولصلا كلت ضقي ملو ةدم ىلص

 نم ىلوأب سيل ةتئافلا هذه لاغتشالا نأل ؛ىوتفلا هيلعو ءزوحت :ليقو «هل ارجز ؛نكي مل نأك يضاملا لعجيو

 (حتفلا نم ةدايز عم ىهتنا) .اهتقو نع ةضيرفلا تيوفت لكلاب لاغتشالا يو «ةكيدقلا تئاوفلاب لاغتشالا
 (عءط) .حصألا يف بحتسملا :تقولا نم دارملاو «ةيتقولا تيوفت ةمكحلا نم سيل هنأل :تقولا قيضب

 دعي ملو ةتئافلا يضقي ءاهركذت مث ةيتقولا ىلصو ةتئافلا يسن ول يح زجاع يسانلا نأل ؛ةتئافلل تالا

 تاولص تس ةتئافلا ةروريص عم اضيأ طقسي يأ اقصر نکس امج طقسي ال :كلام لاقو ءةيتقولا

 دوعي ال يقب ام لق يح اهضعب ىضقف «ةتئاف تاولص هيلع تناك نأب :ةلقلا ىلإ (نيكسم) .ةسداسلا تقو ج ورخ

 ةمئألا سمخ رايتخا وهو «ىوتفلا هيلعو :ريبكلا صفح وبأ لاقو «دوعلا لمتحي ال طقاسلا نأل ؛يقب اميف بيترتلا

 ر بيرلا درع ؛ليقو ؛مالسإلا رجفو
 لصي مل هنأ اركاذ القم رصعلا ىلص ول يأ [اناب اداسف دست انعدتعاو :ةفينح نأ دنع اقوقوم اداسف يأ ] :افوقوم

 يح بحتسملا تقولل دمحم دنعو ءامهدنع تقولا لصأل ةربعلاو «تقولا رخآ يف نكي مل نإ هرصع دسف رهظلا

 عطقي «هوركملا تقولا يف رصعلا عقي هب لغتشا ول تقو يف رهظلا ركذت مث ءرهظلل سان وهو رصعلا يف عرش ول

 اذإف ءسمشلا بورغ دعب رهظلا يلصي مث رصعلا يف يضمب هدنعو «رصعلا يلصي مث رهظلا يلصيو امهدنع رصعلا
 :ليقو «فالتحالا اذه انخياشم ةماع ركذ اذك «لطبي دمحم دنعو ءامعدنع ةالصلا لصأ لطبي ال ةضيرفلا تدسف

 رثكأ وأ تاولص تنس هدعي ىلص ول نح ًافوقوم ادانبف دسفي رصعلا مث ؛ةالصلا لصأ لطني ال هنأب مهنيب فالح ال

 :هلوقو الص دسفي آل «:يعفاشلا اقر هلا هل زاوج ال تاب اداسق دسفي امهديعو رتاج لكلا داعأ رهظلا دعي مو

 (نيكسم) .امهل افالخخ هدنع كلذكف ارتو كورتملا ناك ولو يأ "رتو ولو"



 وهسلا دوجس باب ١ ”د ةالصلا باتك

 ماكحأ نایب 00

 1 كان NEA 1 REE REE Fa ARES Aa SEE كا ميلستو دهشتب نكاثدحس مالاسلا دعنا اک

 فاضملل ايبس ةيلإ فاضملا توكي نأ لضألاو ؛يببسملا ىلإ :ببسلا ةفاضإ ليبق نش اذه :وهسلا دوجس باب

 فاضملا ضاضتخا يآ صاصتخالل ةفاضإلا نأل اذهو «ةوالتلا ةدجسو بيعلا رايخو طرشلا رايخ يف امك

 ءاضق هبشأ تاف ام حالصإل وهسلا دوجس ناك املو ؛رثؤملاب رثألا ضاضتخا صاصتخالا ىوقأو «هيلإ فاضملاب

 كسا اه بالا اذه رتا اذهو :كقافلا

 ب عرش هلال و ؛!"نيتدجس دحسيلف ةالصلا قااهس نم" :#ع يبنلا نع كابوث ةياورل ؛هب رمألل يأ | بجي

 نأش نأل ؛ةالصلا فالخب «ءامدلاب ناك هيف لخدم لاملل ناك امل هنأ ريغ جحلا يف ءامدلاك بحاو وهو «ناصقنلا

 دحس كاصقنلاب وهسلا ناك نإ :كلام لاقو ءاندنع وهو ؛ "مالسلا د :هلوقو ؛رسكلا سنج نم وكي نأ ربحا

 نأ يكحو «ناطيشلا ميغرت هنأل ؛مالسلا دعب دجسي ةدايز نع ناك نإو «ناضقنلا ربج .هنأل ؛مالسلا لبق

 «هبهذمب باجأف ؟ةلأسملا هذه يف كلوق ام :فسوي وبأ هل لاقف كلام ءاجف «ديشرلا نوراه عم ناك فسوي ابأ

 اذه ىلع : كافيا یش كالاسر# تكسق امي :قابفتلاو ةقايزلا ق وهسلا عقو ول كلوق ام :فسوي وبأ هل لاقف

 يطخي ةرات خيشلا :هل لاق فسوي ابأ نأ نظف «بيصي ةراتو ئطخي ةرات خيشلا :فسوي وبأ لاقف ءانخياشم انكر دأ
 :ك هلوق انلو «مالسلا لبق وهسلل دجس تع يبلا نأ يور امل ؛مالسلا لبق دجسي :يعفاشلا لاقو «بيصي ةراتو

 ناتياور تضراعتف «مالسلا دعب وهسلل نيتدجس دجسي كع هنأ يورو «"مالسلا دعب :ناتدجس وهس لكل"

 نع اهس ول يح مالسلا نع يعويف هرركتي ال امن يلا هوس تالو بالاس ع هلق فاعلا | ىقبو «هلعفب

 (نيكسم «صلختسم) .ةنس وهسلا دوجس :مهضعب لاقو ءزاوجلا نود ةيولوألا يف فالخلا اذهو ءهب ربخي مالسلا

 (ط) .حيحصلا يف ءاعدبو كع يبلا ةالصبو "بحي" ب قلعتم :دهشتب

 التلا اذكو ءامهعفرت ثيح ةيبلصلا فالخب ةدعقلا نود دهشتلا عفري وهسلا ةدجس نأ ىلإ ءاميإ هيف| :ميلستو

 8 E :تافالتحا ةثالث سل دوحس ف نأ :لضاحلاف «ناثلا دهشتلا دعب رعخخآ ميلست يآ [(ط) .راتخملا ىلع

 لجعي نأ يشو هييفيك ف :كثلاقلاو ادن مالانسلا دعب وهو هلخكم ل يناثلاو ؛حيحصلا يف بجاو وهو هتفص

 ةميلست :ليقو «حيحصلا وهو «نيتميلست ملسي :ليقف :لوألا مالسلا يف فلتحا مث ملسي مث دهشتي مث «نيتدجس
 ءاغدلاو 225 ىبلا ىلع ةالضلاب قأيو هنيه نع دخناو ميلست' :ليقو ةةلبقلا نع فرش الو هجو ءاقلتا ةدخاو

 موقيو نوفرصنيف «ةالصلا نع مامإلا غارف نودتقملا نظي نيتميلستلا ةروص يف نأل ؛حيحصلا وه ءوهسلا ةدعق يف
 (هريغو يئيع) .ةغامجلا رمأ لتخيف ةتالض هيلع يب اه عادأل 55



 وهسلا دوجس باب تيه ةالصلا باتك

 وهو لوألا دوعقلا نع . س ت وچ ا سو رکا لإو بجاو كرتب

 ايلمغ ولو ضرفلا يف يلصملا يأ
 دجسي مل ام داع رخآلا نع ىهس إو ءوهسلل دجسو ال الإو «داع برقأ هيلإ

 دوعقلا ىلإ دوعقلا دوعقلا يأ
 5 E عف رب هض رف لظب جس نإف «وهسلل دجس و

 دوعقلا ضرف ريحأتل

 لماش هقالطإب وهو [(ع) .بحاو ءيش كرتب وهسلا دوجس بجي يأ "بجي" :هلوقب قلعتم] :بجاو كرتب
 نم ةيناثلا ةعكرلا يف عوكرلا ةريبكتو «موظنم ركذ هنأل ؛هضعب وأ دهشتلا كرتل لماشو رييغتلاو ريخأتلاو ميدقتلل
 بحاو رات وأ لوألا ةدعقلا كر بحاو كرب وهسلا دوحتس بني يأ ضعبلا دنع توبقلا ةريبكتو نيديغلا

 ا وهبه ةيبلصلا بيو نكرر ريخأت وأ «سكعلابو تفاخي اميف رهجلاك باو رييغت: وأ ةحتافلا ةءارق ريحا

 نأب نكر راركت وأ ءدهشتلا ردق ىلع ةدايزلاب ةثلاثلا ىلإ مايقلا ريخأتو ءاهدجسف ةيناثلا ةعكرلا يف اهركذت مث

 لوقو «عكري نأ لبق دجس وأ أرقي نأ لبق عكر نأب نكر م دقت وأ «تادجس ثالث دجس وأ نيعوكر عكر
 (حتف) .وهسلا رركت نإو ناتدجس هيفكيو لكلا لمشي "بحاو كرتب" :فنصملا

 هنأل ؛يدتقملا ىلع يأ عا همامإ وهسو (ط) :نيتدجحس نم رثكأ هيلع ب أل س بحاولا كرت :رركت ثإو

 ةدحتب مالا ذس املعب لعد ولو هوهسلا تقو هب ايطقم فركب نأ طرب الو سامال اع راص ءادبقألاب

 دجسي ال مامإلا دجسي مل نإو ءامهيضقي ال امهدجس ام دعب نإو «ىلوألا ىضقي الو «ةيناثلا يف هعباتي وهسلا نم

 [همامإ ىلع الو هيلع بجي ال يأ ] :هوهسب ال (حتف) .اعبت الإ ءادألا مزتلا امو «همامإل ًافلاخم ريصي هنأل ؛متؤمل
 (غ) :زوج الف اتات عوبتملا بلقنال هعم مامإلا دجس ولو «ةفلاخملا ىلإ يدؤي وه دجس ول هنأل ؛يدتقملا يأ

 بصتني مل ام :ليقو ءاهيلإ هاتبكرو ضرألا نم هيتيلإ عفري نأ دوعقلا ىلإ برقلا ئيعمو «مايقلا نم يأ :برقأ

 (حتف) .ىلعألا فصنلاب ربتعم الو «برقأ مايقلا ىلإ وهف بصتنا نإو «دوعقلا ىلإ برقأ وهف لوألا فصنلا
 (عوط) .ح .حصألا ف قهسلل دسپي الو ةهيكح دعاي ءيشلا لإ برف اه: نآل ؛دهشتو دعفو la :داغ

 «ناسنإلا نم لفسألا فضنلاب كلذ ربتعيو «مئاقلاك هنأل ؛دوعي ال برقأ دوعقلا ىلإ نكي مل نإو يأ :ال الإو

 كرتل يأ :وهسلل ۸۷/١[ :قئاقحلا زمر] .ال الإو «برقأ مايقلا ىلإ ناك ايوتسم لفسألا فصنلا ناك نإف
 «هتالص تدسف داع نإف ءال اا ىوتسا نإ و «دوعی امئاق وتسي ١ نإ :ةياورلا رهاظ يف و «ةدعقلا أ بجباولا

 (عويط) .كلذ هنكمأو هتالص حالصإ هيف نأل هيلع ماقال ل :ةجسيرف تز .هبشألا وهو الا ايفا

 تاک را لامك . لبق ةلفانلا يف هعورش مكحتسا هنأل اان وأ اذيفاع ناك ءاوس اتا يأ :هضرف لطب

 رهظت فالخلا ةدئافو «ةهبحلا عضوب فسوي يبأ دنعو :هعفرب (حتف) .ضرفلا نع هجورخ هترورض نمو «ةبوتكملا

 ءامفالطبل اهحالصإ هنكمي ال فسوي يبأ دنعف ءأضوتف ءوضولل ر عفرف ثدح هقبسف «هتهبج عضو اذإ اميف

 ۸۷/١[ :قئاقحلا زمر] .هلوق ىلع ىوتفلاو «نيبي دمحم دنعو



 عهسلا ةرجس باب اا ةالصلا باتك

 ةسماخلل دجس نإ و < مو داع ماق مث عبارلا يف دعق إو ةسداس مضيف ًالفن تراصو
 دوعقلا ىلإ ةعك ر اهيلإ دمحم افالحامهدنع سمخلا تاعك رلا

 عفش يف وهسلل دجس وأو رهسلل دحسو ناف ناكر لا رصنل ةصداس مضر .هضوف مث
 مالسلا ريخ اخل نات دنا 2

 حص دجس نإف ؛هريغ هب ىدنقاف «يهاسلا مّلس ولو «هيلع رخآ اعفش نبي مل عّوطتلا

 ريغلا ءادتقا ف يهاسلا ادم اذه يأ ةالمصلا عطق ي

 ءقناتسا ةرم لوأ یلص مك هنأ كلش نإو .عطقلل مّلس نإو وهسلل دحسو ال االإو
 ةالضلا يهاسلا هب هؤادتقا حضي ال يأ

 ؛ [(ط) .مضلا ىلإ ةجاح الف اعبرأ ريصتف برغملا امأو ءرجفلا يف ةعبارو رصعلا يف ولو ًابوجو ليقو ءابدن] :ةسداس
 سس يناس اير راس ول نح اعفش عورشم لب عورشم ريغ رتولاب لفنتلا نأل

 .دوجسلاب ةسماخلا ديقي مو :ماق مت م (ئيع «حتف) .مضي رفز دنعو ءاكيش اهيلإ مضي الف «ةالصلا لصأ

 ۸۸/١[ :قئاقحلا زمرإ ع ورشم ريغ هنأل اضاف لسي لو «بحاو هنأل ؛ ؛مالسلاب ضرفلا نع ج ج رخيل :ملسو

 ؛ملسيو دوعقلا ىلإ دوعي لمح ال يعفاشلا دعو ‹طقف مالسلا رحأ هنكلو «ةريحألا ةدعقلاب ىتأ دق هنأل :هضرف مت

 رصعلا يق ولو عورشم ريغ ةدحاولا ةعك رلا ذإ ؛ًاعفش ريصيل :ةسداس ۸۸/١[ :قئاقحلا زفرإ .ضرف مالسلا نأل

 يدي نأ دارأف ءوهسلل دجسو امهيف اهسو اعوطت نيتعكر ىلص ول يأ :وهسلل دجس ولو (عيط) .ح .حصألا ىلع

 ول رفاسملا نأل ؛عوطتلاب ةالصلا ديق امنإو ءاهطسو يف هعوقول ؛هدوجس لطبي هنأل ؛امهيلع نبي مل نييرخأ امهيلع
 ةدجسلا دفت ملو ءاعبرأ هتالص متي هنإف «ةماقإلا ىون مث ءوهسلل دجسو ءامهيف اهسو نيتعكر الثم رهظلا ىلص

 (ع.ط) .حصألا يف رهظلا ةنس نع نابونت الو «مالسلا هريخأتل :وهسلل (نيكسم) .هتداعإ هيلعف ةقباسلا
 ىدأ ام لطبي الغل ني مل امهيلع ييي نأ دارأ ول يأ :هيلع (ع) .وهسلل دجسو امهيف اهسو اعفش لفنت نأب :عوطتلا

 ؛وهسلا دوجس ديعيو ًاميرحت هركو حص ىب ول اذه عمو ؛ةالصلا طسو يف عقي هنأل ؛ةرورض الب وهسلا دوجس نم
 اذه نأل ؛ةيرحتلا نالطبل لکی وأ ةلبقلا نع لوحتي مل مل ام ةالصلا عطق اناث يأ :عطقلل (عوط) .لطب , هنأل

 (حتف) .هتين وغلتف عورشملل ارييغت هتين تناك عطقلا ىون املف ؛مارحإلا عطقني الف «ةالصلا ةمرحل عطاق ريغ مالسلا
 لبق ناك نإو هيلع ءيش الف دهشتلا ردق دعق ام دعب وأ اهنم غارفلا دعب امأ ءغارفلا لبق يأ :خإ كش نإو

 .اطاينحا اهداعأ هبذكو هقدص ف كشو اعبرأ رهظلا ىلض امها مالسلا دعب لدع هربخأ و ول هنأ الإ السلا

 هرمع يق هسي مل هنأ ال «هل ةداعب سيل وهسلا نأ هانعم هر لوأ (ع طر ا رأ مأ انالث مأ نيتنث مأ ةدحاو :ىلص

 كلت يق هل وهس لوأ :ليقو «هغولب دعب طق هتالص يق اوهس نکی ملو هرمع يف هل عقو وهس لوأ :ليقو ءطق
 مك هنأ هتالص يف مكدحأ كش اذإ" :ُنتُي هلوقل ؛ةروكذملا هتالص يأ :"فنأتسا" :هلوقو «حصأ لوألاو ةالصلا

 يفاني لمع وأ مالكلا وأ مالسلاب كلذو «ىلوألا نع جورخلاب الإ روضتي ال لابقتسالاو «"ةالصلا لبقتسيلف ىلص

 (حتف «ئييع) .ةالصلا نم هب ج رخي م هنأل ؛وغل ةينلا درحمو ءاعرش اللحم دهنع هنأل ؛ىلوأ ادعاق مالسلابو ؛ةالصلا



 وهسلا دوجس باب NTT ةالصلا باتك

 ىلص هنأ ملع مث سف اهمنأ هنأ رهظلا يلصم مهوت .لقألا ذخأ الإو ,ىّرحت رثك نإو
 مهولا ىلع ا

 ا ا ا

 لغ كلذ نأل ؛نيثيدحلا نيب ةضراعم الو «' باو وصلا رحتيلف هتالص يف كش نم" 333ع هلوقل :رجحتل رقك تو

 لمعلا كرت بحوي ةنأل ؛سكعلاب رمألا لعجي ملو «ةرم ريغ هل عقو اذإ ام ىلع اذهو قرف لوأ هل عقو اذإ ام ىلع

 ذحخأ يأ :ىرحت .ةرم لك يف ةداعإلاب جرحلا عقي هنألو :"حتفلا" يف لاقو[إ 834/١ :قئاقحلا زمر] .امهدحأب

 83/١[ :قئاقحلا زمر] .ءيش ىلع رحت هل عقو نكي مل نإو :لقألا ذخأ الإو (ط) .هيأر ربكأب وهو ىرحألاب

 يرحتلاب | نوع يك و نيالا e e مدي هيو

 (ط) كشل اخ ا ج رو لاس «دوعق عضوم هن ین و إي ةف ؛هنقيت ما :لقألا
 ترصقأ :لاقف «نيديلا وذ ماقف «نيتعكرلا سأر ىلع ملسف «نيئاشعلا ىدحإ ىلص كع هنأ يور امل :اهمتأ

 خوقلا ىلع لبقأف ؛ناك دق كلذ ضعب :لاقف < نيا م | كلذ 0 : تا لاف ا وسر اي عيسا مآ ةاليسلا

 كلذ ناك و «نیتعک ر ىلصو ماقف «معن :الاقف نيديلا وذ هل اوقي ام سا :لاقف قو رمعو هذ ركب وبأ مهيفو

 هليبس سيل اميف زوجي وهو «ءايبنألا ىلع وهسلا زاوج ىلع لدي ام ثيدحلا يفو «ةالصلا يف مالكلا ميرحت لبق
 :لاق نم نسحأ دقلو اهريغو ماكحألاب ىلاعت هللا نع رابحألا يل مهيلع عنتمملا ةهسلاو (غ البلا

 هال لفاغ بلق لك .نع وهسلاو اهس فيك هللا لوسر نع يلئاس اي
 هلل ميظعتلا يف هللا ىوس امع اهسف هرس ءىش لك نع باغ دق

 (حتف)

 بيرق ناك وأ ءاشعلا وأ رهظلا يف وهو حيوارتلا وأ ةعمجلا امأ وأ رفاسم هنأ نظ ول ام فالخب :وهسلل دجسو
 (عوط) .ادماع ملس هنأل ؛هتالص دسفت ثيح ملسف نيتعك ر ضرفلا نظو مالسإلاب دهع



 ضيرملا ةالص باب ١ 7” ةالصلا باتك

 ضيرملا ةالص باب

 عت نإ يفوت وأ ,دجسيو عكري ادعاق ىلص ضرملا ةدايز فاح وأ مايقلا هيلع رذعت نم
 اذعاق هوك لاح یلص يأ بهذملا ىلع ءاش فيك صضيرملا ىلع يأ
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 عئابطلا لادتعا يحلا ندب يف هلولخب لوزي ئعم ضرملاو ءاهماكحأ نايب يف باب اذه يأ ] :ضيرملا ةالص باب

 وهسلا نم لكو ؛ةيتاثلا يف عرش: لوألا نم غرف املف :ضرملاو :ةحضلا :نيتلاخ ناسنإلل نأ ملعا [(ع) .عبرألا
 ديف ضيرملا ىلإ فلا ةقاهإو فف ايا ضرما قاع هالا افا معأ وهسلا نأ الإ ءيوامم ضراع ضرملاو

 (حتف) .هلعاف ىلإ لعفلا ةفاضإ
 اصوصخ كلذك الإ هئرجي ال طئاح وأ اضع ىلع ادمعتم وأ اثكتم هيلع ردق ول هنأل ؛مايقلا رذعتب ديق :مايقلا هيلع رذعت

 ناك اذإ هكرت زوج امنإ هنأل ؛مايقلا كرت زج مل ةقشملا نم عون هقحل نإف هل ةردق ريغلا ةردق نالعجي امإف ءامطوق ىلع

 ىلع ارداق ناك و 1 نيح بدعي اه شعب موقي مايقلا ضعب ىلع ردق نإف ؛ىوتفلا هيلعو «حصألا ىلع ررض هب قحلي

 عكر ي :هلوقو «هردقب موقي ةيآ ولو امئاق ةءارقلا ضعب ىلع ارداق تاك مل انک و اما ريكي طخ امكاق یکتا

 .'ءاإ ئموت بنحلا ىلعف عطتست مل نإف ءادعاقف عطتست مل نإف ءامئاق لص" :نيصح- نب كارمعل | ةع هلوقل ؛"دجسيو

 لغو ا اماّبَق هللا نو "a نيذلا :ىلاعت هل وق ایقلتسم وا ادعاق ضيرملا ةالص ىلغ ليلدلا حبلا قو :ةمثث

 ءاوردق نإ اا يأ E ق فلز ةيألا نإ 6 رسع نباو رباح ۾ سابع نبا لاق ١51( :نارهع لا 4 ھب وت

 (حتف) .دوعقلا نع اوزجع نإ مهونج ىلعو «مايقلا نع اوزجع نإ ادوعقو

 وأ ءربلا ءاطبإ وأ يمكحلا ضرملا وهو :ضرملا (ع) .يقيقحلا ضرملا وهف طقسي ماق ول ثيحب ضئارفلا يف :مايقلا
 ۸۹/١[ :قئاقحلا رمرإ .مايقلل اديدش املأ دحي ناك وأ سارلا كاروق

 سيل هنإف ءدوجتسلاو عوكر | نم دحاو لك يأ :ارذعت نإ (نيكسم) بو وا رذعت لوألاف :دجسيو

 لغ تق ولو يالا ادغاق يلصي هريغ ىلع ردقيو دوجسلا ىلع ردقي ال ج نم نآل اطر اس اشرت

 لدبلا نايب ىلع راصتقالا فو «يموي دوجسلا هنكمي الو ةقيقش هتذحأ ولو ما طقس دوجسلا نود ع وک رلا

 .ةءارق ريغب يلصيف ءاهنع زجعلا دنع اه لدب ال ةءارقلا نأ ىلإ ةراشإ دوجسلاو عوكر لاو مايقلا يع ةثالثلا ناكر ألل

 امهماقم مئاق ءاعإلا نأل ؛ع وكر لا ءامإ نم ضفحأ هدوجس ءاعإ يأ فاضم فذح ىلإ ةراشإ :هدوجس لعجو

 هعوكر ل هسأر ضفحأ اذإ لب نكمي ام ىصقأب ضرألا ىلإ ةهبحلا بيرقت ءامبإلا يف همزلي الو «امهمكح ذحأيف
 عقي هحو ىلع امهيف ءانحالا ندأ هيفكيو زوجي ال امهنيب ئوس ول يح زاخ هتف ضفحأ دوجتسلل ااش

 (صلختسم «حتف ) .ع ع وكرلا ءاعإ يف هنم طحأ دوحسلا ءاممإ ف ءانحنألا نوكي ناب انمهييب زييمتلا

 (ط) .هعوكر ءاعإ نم ضفحأ هدوجس ءاعإ يأ :ضفخأ



 ضيرملا ةالص باب ١١ه ةالصلا باتك

 ال الإو بغ آر شت وقو لفل نإ يوسع ا ةهسو لإ قرب الو
 هنأ لاحلاو و يأ

 ١ NC «ترخأ الإو جج ىلج وأ ااف نسا دوعقلا رذعت نإو
 طقست الو ةالضلا هنع هنوك لاح دوجسلاو ع وک رلاب

 ءاميإلا دح غلب يذلا ضيرملا نأ رهاظلا نأل ؛لوهجما ءانب ىلع ءافلا حتفو ةيتحتلا ءايلا مضب "عفري" يف ةياورلا :عفري الو

 دجست نأ تردق اذإ" :5 هلوق عفرلا زاوج مدع ىلع ليلدلاو «هريغ هل عفري نأ لب ههجو ىلإ ءيش عفر ىلع ردي ال
 لغت, 5۸4/١ تاقا نيينت]اعرت اهوزكم ناك عفر ولف ."كسأرب موأف الإو ءدجساف ضرألا ىلع

 (ع) .روكذملا عفرلا لعف يأ لوهجبا ةغيص ىلع :لعف (ع) .كلذ نع يهنلا دورول عفري يذلا ءيشلا كلذ ىلع :هيلع

 لاق «دوجس وه :ليقو «عامجإلاب يأ :حص (ط) .هجو ىلع عوفرملا عضو له هسأر ضفخي مل نإو يأ :هسأر
 ضيرملل زاج زوجي حيحصلا هيلع دجس ول لاحب عوضوملا ءيشلا ناك ول :لاقي نأ يغبني ناكو ]٤۸۹/١[ يعليزلا

 :هلوقو «دوجسلا ىلع ردقي مل نإ ضيرملل زوجيف «ءامإ وهف هيلع دجسي نأ حيحصلل رجي مل نإو «دوجس هنأ ىلع
 ضرألا ىلع ةعوضوم ةداسولا تناك نإو ءزجي مل هتهبح ىلع ائيش عضو نكلو هسأر ضفخي مل نإو يأ "ال الإو"
 ام ىلع دجس ول نح ضرألا مجح دجي نأ طرتشيو «دوجسلا يف ءاعإ هنإ ثيح نم يأ زاج اهيلع دجسي وهو

 (حتف) .دوجسو عوكرب اههأ ىلع زاج نيتنبل وأ ٍةنبل ردق اهعافترا نكي مل داو قم مج دي
 بيبطلا رمأف :هنيع نم ءاملا عزنب دعق ول لاخب ناك نأب يمكحلا معي : امي دزعقلا رطعي هازأ :دوعقلا رذعت نإو

 ءاضعألا ةمرح نأل ؛ءاعإلاب ىلصيو يقلتسي نأ هئزجي هنإف ءدوجسلاو دوعقلا نع هاهو ءامايأ رهظلا ىلع ءاقلتسالاب

 ريصيف «عفتريل ةداسو هسأر تحت عضيو ةلبقلا ىلإ هيلحر العاج «هرهظ ىلع يأ :ايقلتسم (حتف) .سفنلا ةمرحك
 [ 435/5 :قتاقحلا زمر] ..ةليقلا ىلإ .ةيلحر دق نع ايماخت ردق نإ. هكر نيو دعاقلا هش

 ىلإ ههجوو رسيألا وأ نميألا هبنج ىلع عجطضا نإ يأ [(ط) .ىلوأ لّوألاو ةلبقلا ىلإ ههجوو] :هبنج ىلع وأ
 ىقلتسملا ةراشإ نأل ؛عاجطضالا قلطم نم لضفأ رهظلا ىلع ءاقلتسالاو ءلضفأ نمبألا ىلعو ءزاج أموأف ةلبقلا

 فرش ىلع ضرملا نألو «هيمدق بناج ىلإ عجطضملا ةراشإو ءءامسلا نانع ىلإ ةلبق يح ءةبعكلا ءاوه ىلإ عقت

 هل زوجي ال :يعفاشلا دنعو «بنجلا ىلع ناك اذإ ام فاللخب «ةلبقلا ىلإ ههجو ناك ماق وأ دعقف لاز اذإف ءلاوزلا

 عطتست مل نإف امئاق لص" :نيصح نب نارمع ثيدحب مامإلا نع ةياور وهو «عاجطضالا ىلع ةردقلا عم ءاقلتسالا
 ءادعاقف عطتسي مل نإف ءامئاق ضيرملا يلصي" :## هلوق نع يور ام :انلو 'كبنح ىلعف عطتست مل نإف ءادعاقف

 :لكع هلوق نيغمف ءطوقسلا هب داريو ركذي بنجلا نأل ؛لوألا ثيدحلا يف ةحاح الو "افق ىلعف عطتسي مل نإف

 هلوقل [(ط) .هسأرب ءاعإلا عطتسي مل نإو يأ ] :ترخأ الإو (حتف) .ايقلتسم ناك ولو اطقاس يأ "كبنح یف"

 رذعلا لوبقب قحأ هللاف عطتسي مل نإف «ءاميإ ئموي هافق ىلعف عطتسي مل نإف" :هلوق دعب قباسلا ثيدحلا يف ي
 ةليلو موي نم رثكأ ءاعيإلا نم زجعلا ناك نإو طقست ال اهنأ ىلإ ةراشإ :"قئاقحلا زمر" يفو "ترحأ" :هلوق يفو "هنم

 - موي ىلع داز اذإ هزجع نأ حصألا :ليقو «هيلع ىمغملا فالخب باطلا نومضم مهفي هنأل ؛اقيفم ناك اذإ



 ضيرملا ةالص با ۹# ةالصلا باتك

 و سزاف فوز نس قوز

 ًادعاق أموأ ءاقلا ال ةرحسلاو عركرلا ردذغ نإو .هيبجاحو هبلقو هنيعب مؤي ملو

i E E HSE SE BESE 8ه E E KER TESÎ ie وم ,ردق امب متي هتالص یف ضرم ولو 
 ادعاق هتالص عرش ام دعب ىلصملا يأ

 دمحم ركذ دقف «باطخلا هجوتل فكي مل لقعلا درحم نأل ؛همزلي كلذ نود ناك نإو ءءاضقلا همزلي ال ةليلو =

 (ئيع «حتف) ]69/1١[ .هيلع ةالص ال نيقاسلا نم هامدقو نيقفرملا نم هادي تعطق نم نأ

 هنأو 1 سأرلاب ضاخ ل ءاعالا كيس نأ ىلع ءانب |(ط) لا ءامبإلا ىلع ةردلقلا مدع دنعأ :هنيعب مؤي لو

 "ضفخأ كدوخحس لعخاو تانا واف لاو" : ضيرملا كلذل ةع هلوق ىق اسقف ءاج دقو «ةراشإ اهريغب

 نأ يغبني :يعفاشلا لاقو «هبلقبف زجع نإف «هينيعب عئيمؤي :رفز لاقو ءاهوحنو نيعلاب ضفخلا ةدايز ققحتت الو

 نع ةياور فو «ناكرألا ىلع ردق م ديعيو «هبلقبو هبجاحب ئمؤي :دايز نب نسحلا لاقو «هنيعبو هبلقب ئمؤي

 ةاليخلا حصت ال يلا ةينلا نأل ؛ةبلقبف زجع نإو ءاهمكح ناذخأيف سأرلا ف امهنأل ؛هينيعب یوي تاس وپ يبأ

 سأرلاب ءاعإلاب درو صنلاو «عنتم يأرلاب لادبألا بصن نأ :انلو ءزجعلا دنع ةالصلا هب ماقتف «هب موقت امنإ افودب

 ءءايشألا هذه نود ةدجسلا يأ ةالصلا نكر هب ىدأتي هنأل ؛سأرلا ىلع سايقلا نكمب الف «سايقلا فالح ىلع

 زوجي الف ءافاكرأ نم ظح يدب سيلف نطابلا امأ ؛ةرهاظلا ءاضعألاب ىدؤت ةالصلا ناكرأ نإ :لوقي نيسحلاو

 أ" كع ىبلا رصخأ فتم رذعلا لوبقي قحأ .هللاق :نيضنلا نب :قارمتع ثيدح قا رم انه. ةانلو..«بلقلابب ءاقإلا

 (حتف «صلختسم) .هركذل اوركذ ام ءاعإلا هيلع ناك ولو :ةلاحلا هذه يف "هللا دنع روذعم

 (ع) .ةياور ف فسوي يبأو ؛ يعفاشلاو رفزل افالح :هيبجاحو

 ةدوضقملا وهو :ضرألا ىلإ برقأو ضقخأ ةيف ةسأر نوكل ؟دوبكسلاب هبشأ هنأل ؛بحتسملا وهو :ادعاق ًاموأ

 دوجسلاو ع وكر لا ناوأ ءاح اذإف «موقي نأ هيلع ضرتفي ذإ ؛ "ادعاق ىل" وشوق نم لوا نىنا اسوا ةهلاوقو

 «عوشخلاو عوضخلا ةالصلا نم دوصقملا نأل ؛دوجسلاو ع وكر لل ءامتإلا دنع مايقلا همزلي مل اغإو ءادعاق أموأ

 دوجسلا ىلإ ةليسو مايقلاو «دوجسلا يف هتياهو عوكرلا يف دجوي عضاوتلا نأل ؛دوجسلاو عوكرلاب كلذ لصحيو
 :اكو رج نكر ةءادأ نع زحعلاب ظقسي الاف نكر مايقلا ألا ةامكاق نسوي :يفاشلاو رفا لاقو «هطوقسي طقس

 ءانكر نوكي ال دوجسلا هبقعي ال ناك اذإف « «ميظعتلا ةياف نم اهيف امل ؛ةدجسلا ىلإ هب لسوتيل مايقلا ةينكر نأ

 (ضلختسم «حتف) .دوجسلاب هبشأ دوعقلا نأل ؛ىلوأ هانلق امو ءةيلضفألا ف فالخلاف

 ىلع ىقلتسيف ردقي مل نإف ءئمؤي الإو ءامهلعف دوجسلاو ع وك رلا ىلع ردق إف ءهتقاط بسحب رات ا وفق اع مني

 نأل ؛ءانبلا زاوج مدعل ؛لبقتسي هنأ ةفينح يأ نع فسوي وبأ ىورو ۹٠/١[ :قئاقحلا زمر] .فنأتسي :ليقو «حصألا

 ردق ام متي :فنصملا لوق نكل «لابقتسالا مزل اذهو ءامنودب زوجي الف «دوجسلاو عوكرلل ةبجوم تدقعنا هتعيرحت

 (حتف) .ءاهيإلاب لكلا ىدؤي نأ نم ىلوأ ءاميإلاب اهضعبو دوجسو عوكرب هتالص ضعب ءادأ نأل ؛حصألا وه



 ضيرملا ةالص باب ۳۷ ةالصلا باتك

 هتالص ءانثأ يف ل هاذ اض ضعب ضيرملا

 وأ هيلع يمغأ نمو ؛حص ردع الب ادعا كل ف ىلص ولو أ نإ ءيش ىلع
 ابولغم هلقعراص يأ سأرلا نارود لثم اض رف مآ طئاحو اصعك

 .ال رثكأ ولو «ىضق تاولص سمخ نح
 قافأ اذإ اود وأ ردقب هلقع بلس يأ

 ةالض ىلع يدتقملا ةالض ةلزنمب اهوأ ىلع ةالضلا رخخآ ءانب نأ لصألاو «لبقتسي :دمخم لاقو ءاهدنغ :ىنب

 لعف ىلع ءانب امهدنع حيحص دعاقلاب مئاقلا ءادتقاو ءالف ال امو «ءانبلا حص ءادتقالا حصي عضوم لكف «مامإلا

 (صلختسم «حتف) . .مامإللا ةلاح نم ىوقأ يدتقملا ةلاح نأل ؛زوجي ال دمحم دنعو «ةمامإإلا يف امك 2 يبلا

 (ط) .عوكرلا ىلع ردق نح حص مث :ايمؤم (ط) .هتالص ضعب یلص لسا يأ :ناك ولو

 زاوج يف مهفالتخا ىلع ءانب يبي :رفز لاقو «فيعضلا ىلع يوقلا ءانب موزلل ًاقافتا فنأتسي لب نبي ال يأ :ال
 (حتف) .رفز دنع زوجيو خياشملا دنع زوجي الف «دحاسلاو عكارلل يموملاب ءادتقالا

 (عط) .حيحصلا يف رذع الب ءاكتالا هركو ؛دعق ائيش دجي مل نإف ءرذع هنأل ؛بعت يأ :ىعأ نإ
 اهنأل ؛ةنيفسلا هب تراد املكو ةالصلا حاتتفا دنع ةلبقلا ىلإ هحوتلا همزليو جورخلا ىلع ةردقلا عم ولو :رذع الب

 ؛رذع نم الإ زوخي ال :الاقو «ةفينح يبأ دنع :حص (عوط) .ًاقافتا ءاعإلاب اهيف ةالصلا زوحج الو تيبلاك هقح يف

 نإ جرخي نأ ىلوألاو «ققحتملاك راصف سأرلا نارود بلاغلا نأ :هلو ءرذع نم الإ كرتي الف نكر مايقلا نأل

 ٍيلاح يف هدنع زوجي :ليقو ءاعامجإ رجي مل ةطوبرم تناك ولو ءةطوبرملا ريغ يف فالخلاو ءاهنم جورخلا عاطتسا

 ناك نإ حصألاو «نيهحو لمتحي :ليق برطضت يهو رحبلا ةحل يف رحبلاب ةقثوم تناك نإف «ءءاسرإلاو ءارحإلا

 نيكس: يبو .ةقارلا# یھت الي اهكرح د إو هقزئاسلاك یھ آدرس اگر اہک ر جارا
 «ةيصعم وه امي لصح هنأل ؛لاط نإو ءاضقلا همزلي رمخلاب هلقع لاز ول هنأل ؛ءامغإلاب ديق :هيلع يمغأ نمو

 فرع ءاضقلا طوقس نأل ؛ةفينح يبأ دنع ءادلا وأ جنبلاب لاز اذإ اذكو ءهقالط عقي اذهو ؛فيفختلا بجوي الف

 «ضرملاك راصف «حابم هنأل ؛طقسي دمحم دنعو «هلعفب لصح ام هيلع ساقي الف «ةيوامس ةفآب لصح اذإ رثألاب

 لاقو «ضرم وهو هبلق فعض ببسب فوخلا نأل ؛يمدآ وأ عبس نم عزفب لصح ول ام معف ءامغإلا يف قلطأو
 عبرأ هيلع ىمغأ هذ ايلع نأ يور ام :انلو «لماك ةالص تقو يف نح وأ هيلع يمغأ اذإ يضقي ال :يعفاشلا

 (يبع «حتف) .ضقي ملف ةليلو موي نم رثكأ هيلع يمغأ ام رمع نباو «نهاضقف تاولص
 تاقوألاب وأ تاعاسلاب ناك ءاوس اقل ىضقي ال سمخلا نم رثكأ نونحلا وأ ءامغإلا داز ول يأ :ال رفكأ ولو

 دعت ام ىلإ مادو لاوزلا لقا نح ولف" :ىظقياإلا اضيأ ةسذاسلا ترفق نأب تافوألاب رك نإ دمحم كنغو .ءامقذنغ

 موي نم رثكأ تاعاسلا ثيح نم هنأل ؛امهدنع ضقي مل رصعلا تقو لوحد لبق قافأو «يناثلا مويلا نم لاوزلا

 (نيكسم ؛ئيع) .اتس تاولصلا ريضي يح رضعلا تقوا ىلإ دنع مل اما ىضقي :دمحم دنعو «ةليلو



 ةوالتلا ةدجس باب ۳۸ ةالصلا باتك

 ةوالتلا ةدحس باب
 ري ق تاب ج

 عمجسو ًامامإ ولو الت نم ىلع 'ص"و جحلا ىلوأ :اهنم اهنم «ةيآ ةرشع عبرأب بجي
 ناك ا ااف اپا اما رج ا نما لت ل ورگ اوو

 ..دصاق ريغ ولو  EL HENS E Ka aT E De eSدع را  EÊاا 9
 هفاشلا يعأ

 ضعب طقس ةوالتلا ةدجس ٤ نأ اههنيب ةيسانملا [(ع) .أرق يعم, ولتي الت نم ردصسم يأ ] :ةوالتلا ةدحس باب

 ةهبحلا عش 0 هتک رو بچ م اهاجش وأ انيك ول هنآ ا عاما ةوالتلا EE فو «ضيرملا هدامض ف طقسي اگ ناكرألا

 ات دا سا اما الإ ةةلصلا طورش اهطورشو «ةبادلا ىلع يلاتلا وأ ضيرملل ءامبإلا نم اهماقم موقي ام وأ عوكرلا وأ ضرألا ىلع

 ؛نيعماسلا قح ی ةوالتلا لمع طرش عامسلاو ءاهيلإ 59 ادشو «ع امج الاب تيس ةوالتلاو نييعتلا ةيل ۾ ةمرجتلا

 (حتف) .حصأ لوألاو ءاهعم نم ىلعو اهالت نم ىلع ةدجسلا :ىقو ةباحصلا لوقل ؛مهقح يف ببسلا وه ضعبلا دنعو
 اهلك اهايآ نأ :انلو ءامل دجسي ملو اهأرق لع هنأل ؛ةدكوم: ةنس هدنع انفإف ؛يعقاشلل افالخ ءاندنع يأ :بجي
 عانستألا لعف ةف EE مسقو .ب وحج ولا وهو «حيرص وج مسف : ماسقأ ةا ىلع امك ؛ ب وحج ولا يلع لا

 :لاجلل دجنت , هنأ داور ام ليوأتو عغةبجاو مهتفلاخم و ءرافكلا فاكيشسا هيف EF مسقو «بحاو مك ءادتقالاو

 اهعمس نم ىلع ةدجسلا" :لاق هنأ ةع هنع دروو «روفلا ىلع بحت ال يه ذإ ؛بوحولا مدع ىلع ليلد هيف سيلو

 ةروس يث :يعفاشلا لاقو : جحا ىلوأ (حتف) 31/١[ :قئاقحلا زمر| .بوحولل "ىلع" ةملك و ."اهالت نم ىلعو

 :لاق ؟ننتدحس اهيف ا جحا ةر ونس تليضفأ هللا | بش و 5 يع : لاق عماش نب ةع و الس ؛ نائدحس جلا

 ف ةوالثلا ةدجس :الاق امهنأ ىو رفع نباو سابع نبا نع يور اف :انلو ,"انه أرقي 1 انه دجسي مل نمو معن"

 ركذو «تبثي مل يعفاشلا هاور امو ءامهنع يور ام ديؤي ع وك رلاب اهارقو «ةالصلا ةدجس ةيناثلاو ؛ىلوألا يه جحا

 (نقيع) .ةالصلا ةدجس ى رخألابو ةوالتلا ةدجس امه ساب للا راق تس نقلو «ةياغلا ف هفعض

 "هجح"و «ليرنت "ملا"و «لمنلاو «ناقرفلاو «يرمو «ءارسإلاو «لحتلاو «دعرلاو «فارعألاوإ :صو
 نع يور امل ؛ركشلا ةدجس يه لب ءاهيف ةدجس ال :يعفاشلا لاقو [(ط) .أرقاو «تقشناو «مجنلاو «ةدجسلا

 نع هنع يور ام الو ایش ایما نحو ةبوت دواد اهدجس" :لاقو " صل ق ككس انفع هنأ سايغ نبا

 لاقو «بوجولا فاني ال وهو ءركشلا لجأل هب دارملاو «يقهيبلا هفعض هاور امو ء"ص" يف دجس هنأ 4 يبل
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 31/١[ :قئاقحلا زمر] .قلعلاو قاقشنالا و ومجنلا دروس ٣ يا لصضفملا ٤ د وجس هيأ او

 (ع) .اهالت نم ىلع عضاوملا هذه يق ةوالتلا ةدجس بجي يأ "بجي" :هلوقب قلعتي "ىلع" :الت نم ىلع

 نباو يلعو نامثع | نع يور ان :دصاق ريغ ولو .ع عامسلل دصاق ريغ عماسلا ولو عم نم ىلع بجي يأ :عمجأو

 :lar قئاقحلا زفر 1 .ةودق مب افك و ؛«كدضق ريغ نم عماسلاو يلاتلا ىلع اوبحوأ مآ قو سابع نباو د وعم



 ةوالتلا ةدجس باب 75 ةالصلا باتك

 ولو متل دعب طبعي ةزيفا عع يامل ا .هتوالتب ال اهتؤم وأ

 عامسلا وهو ببسلا ؛ ی يلصلا يأ ةدحسلا ةيآ يأ بجي ال يأ عماسلا ناک وأ يأ

 يدنقملا يأ ةوالتلل ةانالا يأ 2 ی م 5 ةسلا ديعي ال يأ ةدحسلا يأ ىلضملا 7

 ل ا ان فاق اق طل اذ[ ذو انقل نول ف زنق اخ اول ر ءاعتسا ده ر س دم

 ةذايصلا مامالاب يأ ا عامإلا دجس 17 ةا انيق مامإلا يأ

 كس قاشا اق ةيارقلا تو اره نكي ل3 د( اس مامإلا اهأرق اذإ امك ةقيقح عمسي مل و :اهتؤه وأ

 (حتف)[١/17 :قئاقحلا زمر] pens ؛ةوالتلا
 .اوغرف اذإ امك ؛ ,لجسي :دمحم لاقو ءاهدعب الو ةالصلا يف ؟ ذل عئهمامإ ىلع الو هيلع ال متوملا يأ ] :هتوالعب ال

 لوق هنكل متؤملا | نم جراخلا اهعم 4 اهج راح ناک نم ىلع بوحولا مدع ديفي هقالطإو | (نيكيبَع «ط)

 ديقم جراخلا ىلع بوحولا يف فالتخالاو «مهودعي الف مهقح يف تبث رجحلا نأل ؛بوحولا حصألاو 17
 بجي اذكف :ةالصلا جراح ناک اذإ عماسلا ىلع ب وجب ولا ملع اذإو «تطقس لحد ناف امهعم لوحخدلا مدعب

 رجحلل ؛بح ال بلا وأ دوجسلا وأ ع وك رلا ف اھالت نمو «يلاتلا ةالاص ريغ نيرخخأ ةااص يف ناك اذإ هيلع

 بحت الو ءال :ليقو ؛ببسلا ققحتل ؛بجت نونج وأ رغصل ةالضلا هيلع بت ال نمم اهعمس ولو هيف ةءارقلا نع

 (ئيبع .حتف) .حيحصل | لک يظر نم اهعمس ول |اذك و (ةياور يف هيلع ىمغملا وأ مئانلا ةءعارشب

 (ع) ها عل | ةدجسلا كلت ةالصلا يف يأ :اهيف (ط) .ةالصلا يف هعم سيل نم يأ :هريغ نم

 ةدجسلا يهو «لماكلا هب ىدأتي الف ءاهيف ةالصلا لاعفأ نم سيل ام لاحدإ نع عنم عرشلا نأل ؛ةصقان اهنأل :اهداعأ
 ةدايز نأل ؛اهديعي ال يأ "ةالصلا ال" :هلوقو ءاصقان ىدأتي ال الماك بجو ام نإف ؛روجحم سيل نمم عامسإب ةبجاولا

 (حتف) . .اقافتا داسفلا مدع حج حصألا نكل ؛دمحم لوق وه :ليقو داسفلا نم "رداونلا يف امو ءاهدسفي ال ةعكرلا نود ام

 ,مامإلا دوجس ل ابق عماسلا كلذ ىدتقا يأ ج! هب متئاف 0ع .اهدسفي الف اًهاعفأ نم دوجسلا نأل :ةالصلا ال

 اهدجس ام دعب دجسي الو «ةعباتملل اقيقحت مامإلا عم دجس ارضاح ةوالتلا تقو نكي ملو لب «عمسي مل ول اذكو

 با ايو نوكيف ةعكر لا كلت كاردإب ةدجسلل اکر دم راض هنأل ؛ةعكرلا كلت رخآ ي ف هكردأ اذإ اذهو «مامإللا

 ءاهجراخخ ىضقت الف «ةيتالص األ ؛هغارف دعب الو «مامإلا ةفلاخم نم هيف امل ؛ةالصلا يف اهدجسي نأ هنكمي ال هنألو

 (حتف) .ةفلاخمللو لحما تاوفل ؛تدقي ال ثيح «رتولا نم ةثلاثلا ةعكرلا يف عوكرلا يف مامإلا كردأ نمك راصف
 (ع) .اهنم غارفلا دعب الو ةالصلا يف ال يدتقملا دجسي ال مامإلا دجس ام دعب هب يدتقا نإو يأ :ال هدعبو
 ةدجسلا يأ ] :خلإ ةيتالصلا ٍضقت ملو 37/١[ :قئاقحلا زمر] .عناملا مدعو هقح يف ببسلا ررقتل :اهدجس

 تينأتلا عانت نأ ععاجلا فدح ۾ وأو هفلأ د درب ةيولص سايقلا |(ط) .ةمامأ ةوالتب وأ هن والتب ةااصلا 2 تبحجو يملا

 نم ريح ءاهقفلا دنع وهو لمعتسم أطخ ةيت ةينالصضلا نإ :ةيانعلا يق لاقو «يرصب يف امك ةبسنلا دنع طقست

 تراصو «ةالصلا ةيزم اهل نأل ؛ةبوتلا همزلتو مثأيف ةالصلا جراح ىضقت ال ةيت ةينالصلا ةدجسلاف «ردان باوض

 - اغاضق اهدسفأ كاف «دوجسلا لبق ةالصلا دسفي م ا اذهو ءاهج راح ئدأتت ذي اًهاعفأ و ةالصلا لاعفأ نم ءزح



 ةوالتلا ةدجس باب ٠ ١4 ةالصلا باتك

 هتفك الّوأ دجسي م نإو ءىرخأ دجس اهيف داعأو هل دجسف ةالصلا جراح الت ولو

 رسا ةر اهي ةداصلا قف هفالتلا دوج لجل يأ ةدجسلا ةيآ يأ

 ب ا عم همم سس م سس ا قا 5 سلخ يف اهررك نمک ةدحاو
 ةدحسأو ة ةبآ يأ

 نأ ملعا م ءاضديبعي كي اهدحعس ام كن ولو ةي اص مكن ملف ةوذات درج الإ قش م N E 4 اش ءاهج راح =

 ثالث ىلع ديزي ام ةدجسلا ةيآ دعب أرق اذإ ام ىلع فقوتي اهيف اهالت نأ دعب ةالصلا ىف اه دوجسلا توف روضت

 ةءارقلا روش ىلع عكرو ءاشدعب اش أرقي ١ وأ تاي فٹ“ لود أشدعب ارق ولف ةيروفلا عطق خج ون "يأ األ ؛ تای آ

 ةوالتلا بيقع عوكرلا يف مامإلا اهاون ولو «ةينلا نودب ولو ةالصلا دوجس نمض يف ىدأتت اهنأل ؛اقوف روصتي الف
 عوكرلا ف یداتت اعا ةوالتلا هس نأ نيل یبم اذهو ماما ملس ادا دجسيو «هنع ب ونت ا يدتقملا 5 1 0

 يف ةدجس ةيآ الت اذإ هنأ لصاحلاو ءال :ليقو معن :ليق ؟ثالثب روفلا عطقني لهو «روفلا ىلع هنوك طرتشيو

 كلذ نمص 2 ةوالتلا د وجس دات اهقوف اسف كابا كتاواز اهدعب أرقي مو ةالصلل دجس 0 هذال عكر 5 هن الص

 (حتف) .الالقتسا اط دوجسلا نم اهل دب الف ةءارقلا روف ىلع نكي مل ولف اقافتا ةين الب دوجسلا قو. ءةينلا طرشب ع وك رلا

 نأل ؛ىرحأ امل دجسي ةالصلا يف اهداعأف ةالصلا يف لحد مث دجسف ةالصلا جراح الت ولو يأ :ىرخأ دجس

 نآل ؟ببسلا ىلع مكحلا قبس ل يدؤي الفل ىلوألاب اهقاحلإ ىلإ هحو الو «ةيتالص اًهوكل «ةلقتسملا ىه ةيناثلا

 (يع «صلختسم) یم لل اع ل و "لف (ىف فَ ةينالضلا

 اعبت ةيح راخلا تلعجو .لخادتلل ؛|(ط) .حصألا 3 ةكاصلا 58 5 ناو دات 4 نع هدا 4 ةدحعس أ 1 :ةدحاو هدفك

 (ينيع عحتف) ماو اضيأ ةيجر ءاخخاب تاي مل ةيتالضلل دجسي ملا ول 1 ېچ اهوقل ؛ةيتالصلل
 ام لخادتلا ىلع اهانبم نأل ؛ةدحاو ةدجس هيفكي هنإف «ةنيفسلا و دحسملاو تيبلاك دخلا و E :اهررك نمک

 يشملا رضي “اف «سلججاو يالا داتا لحادتلا ظرشاو شاق رجلا 5 هنوكل يبس داتا ىلع هناكمإو .نكمأ

 «نروعأ ةي وارا ىلإ كعححتسملا وأ لا ةيوأ) نم لاقتنا الو ؛ةعرح برشو ةمقل 3 الو ءنيتوطح وأ ةوطحت

 فالتحال ؛ضوحلا وأ رهنلا يف حبسلاو ضرألا بركو ةسايدلاو نصغ ىلإ نضغ نم لاقتنالاو بوتلا ةيدست فالخب

 ةقيقح فلتخملاو ءامكح فلتخي دقو ةقيقح فلتخي دق سلحملا نأ ملعاو [3* 37/١: :قئاقحلا زمر 1 .ةقيقح سلخما

 عوف لك فو ؛بوج ولا رركتي ال هنإف ؛قرخأ ىلإ ةيو ار نم تيبلا قو دحجسملا ف لقفلا اذإ امك ایک كح دق

 دقع يف ةوالتلا دعب عرش الثم ريثك رخآ لعفشب لغتشا اذا اسك اسحب فلتخملاو كحل و ناكمك لعجي ءادتقالا حصي

 ناك اذإ | الإ رورقت# نيستا نهو بدلا ےک اہک ار اعو رک ولو بوج ولا ر رکی یر حا االت مث لا مشلا وأ عيبلا وأ حاكنلا

 (ييع حتف) .ناكملا داحتا ليلد ةالصلا ةحصب مكحلا دا ؛کامألل ةا ةذلصلا نأل ؛ةةاضلا 2

 مث ءسلجملا فالتخال [ط) .ةدجس ةوالث لكل بجي لب «ءاهررك نإ ةدحاو ةدجس هيفكت ال ئأ ] :نيسلجم ىف هل

 2 ولو ءاعامشنإ عماسلا ىلع بروج ولا ورک 41 يلاتلا لود عماسلا سلخ ا ولف .يللاتلاو ع عقاسلا , وقح 2 ءا وس 9

 37/١[ :ققاقبللا رمز ] .ىرعفلا هيلعو رركتي أل هنأ 5 «ضعبلا دنع عماسلا ىلع رركتي خماسلا نود: ىلاتلا سلحب



 ةوالتلا ةدجس باب YE1 ةالصلا باتك

 ؛ملبلستو شتو داي خفر الب نيتريبكت نيب ةالصلا طئارشب دحسي نأ :هتیفیکو

 دوعسلا ي

 .هسكع ال ,ةدجسلا ةيآ عو ةروس أ ارقي نا ةركو
 كرتي يأ

 وتسو ءعءوضولا نم ةالصلل طرتشي ام اه طرغشي يأ [عط) .ةيالا نييعت ةينو ةقرحتلا قوس | :ةالصلا يلا رشي

 ثيدح يف يور امل لإ "دي عفر الب نيتريبكت نيب" :هلوقو «ندبلاو بوثلاو ناكملا ةراهطو ةلبَقلا لابقتساو «ةروعلا

 وهو «ليلحتلل كلذ نأل ؛مالس الو هيلع دهشت الو هيدي عفري ال يعي دوجسلا يف لعفي ال ةع ناك ان رمع نبا

 دهشت و دي عفر الب ايدن ربك ةوالتلا دوحجس دارأ نم هنأ :لصاحلاو انه مودعم وهو ةعرحتلا قبس يعدتسي

 «حصألا وهو «دوجسلا حيبستب ةوالتلا دوحجس يف نأيو ةالصلا ةدجسك هسأر عفرو ءابدن ربك مث دجسو «ميلستو

 م وقي لا ةدحاو ةدجس دجسي :يعفاشلا لاقو (ةالصلا ج راح اذك و «درو امم ءاش ام لاق الفن ةالصلا تناك نإو

 ةدابع اهنأل ؛نيتميلست ملسي مث دهشتيو دعقيو عفرلل ربكي مث هيدي عفري الو دوجسلل ربكي مث ايوان هيدي اعفار ربكيو

 «يأرلاب هيلع دازي اللف س وه هب والا نأ :انلو «جورخلاو لوحدلا نم ةالصلل ربتعي ام اه ربتعاف قةلقت

 (حتف) .ةت ةتوافتم الاعفأ اهوكل ؛امهيلا ةالصلا تحاتحا امك ليلو مرح ىلإ هيف جتحي ملف دحاو لعف ةدجسلاو

 ؛ميلست ريغو دهشت البا :ميلستو (ط) .حصألا 2 دوجسلا حيبستب اهيفا ايو ع: نيتب ودنم : نيتريبكت ناد

 4 .ةءارقلا روف عطقني ملو ءاهاون نإ عوكر ل اب: اخو الس الا ةى داو

 هوركم كلذ لكو «نآرقلا ضعب نارجهو دوجسلا موزل نم رارفلا مهويو ءاهنع فاكنتسالا هبشي هنأل :ع ديو

 (ط) .امهنع فاكنتسالا هبشي هنأل اهريغ وأ ةالصلا يف :ةدجسلا ةيآ (حتف) .ةيعيرحت ةهارك

 قلعتم ةدجسلا بوج ۾ :ليق 3 ءاهيلإ تردابم هنأ |(ط) .اهاوس اف كرتيو ةدحسلا ةيأ أرقي ْنأ وهوأ :ةسكع هل

 لاقو ءاهلك :ليقو ءةدجسلا ةيآ رثكأ اهعم أرقي نأ الإ بجي ال :دمحم نعو :دوجسلا ركذ اهيف ىلا ةملكلاب

 ثيح نم لكلا نأ عم اهريغ ىلع ةدجسلا يآ ليضفت مهوتلل اعفد نيتيآ وأ ةيآ اهلبق أرقي نأ يلإ بحأو :دمحم

 قشي الو اه ود ۇي مهن هيلقب عفو لإ :ليفو «نيعماسلا ىلع ةقفش ةقشفش اهءافحأإ اولسحتساو ةر ف هللا مالك هنأ

 ٠٠٠/١[ :قئاقحلا نييبت] .اهئافحإ يغبني مهلاحب ملعي مل اذإو «ةعاطلا ىلع مهل انح نوكيل ؛اّب رهج كلذ مهيلع

 دعب ةيآ لكل دحس ءاوس همهأ ام هللا هافك اهنم لكل دجسو دحاو سلجم يف اهلك ةدجسلا يآ أرق نم :ةمهم

 لكلا ةوالت نم غارفلا دعب مث اهلك ةدجسلا تايآ الت وأ ءاذكهو دجسو ةيناثلا مث ءدجسو ىلوألا الت نأب اهتوالت

 (حتف) .اه دجس

 ةبرق :امهدنعو كلام ( لاق هبو «ىلوأ اهكرتو ءاهيزنت ةهو ركم يهو ةفينح يبأ دنع اهب ةربع ال ركشلا ةدجس :ةصّتن

 ةفينح يلأ دنع ةزئاج حفلا ةدححس :هابشألا يف لاقو «ةوالتلا ةئيهك اهتنيهو ءدمحأو يعفاشلا لاق هبو ءاهيلع باثي

 ةلهجلا نأل ؛ةالصلا دعب هركت اهنكل ءامهوق ىلع ىوتفلاو «زاوجلا يف | ال اهتينس يف فالخلا نأ دمتعملاو ,ةبجاو ال

 (حتف) .هوركم وهف هيلإ يدؤي حابم لكو ةبحاو وأ ةنس اهنودقتعي



 رفاسملا ةالص باب ۲ ةالصلا باتك

 رفاسملا ةالص باب
 اهماكحأ نايب: ف يأ

 نمل

 yA ikê Ri 15101 1 700 ا مآ 5ا اطسو ريس ایس ھر تروي زواج نم

 ةدابع وه ضراع ةوالتلا نأ الإ «ضراع رفسلاو ةوالتلا نم لك يأ ةرهاظ امهنيب ةبسانملا :رفاسملا ةالص باب

 ضراعب الإ ةدابع نوكت نأ ةوالتلا يف لصألا نأ يعي ضراعب الإ حابم ضراع رفسلاو «ضراعب الإ اهسفن يف

 يفو "رفاسملا باب" خسنلا ضعب يقو «محرلا ةرايزل رفسلاك ضراعب الإ ةحابإلا رفسلا يف لصألاو «ءايرلاك
 «هلعاف ىلإ لعفلا ةفاضإ نم ةفاضإلاف «ةيناثلا ةخسنلا نيكسم حراشلا راتحاو «"رفاسملا ةالض باب" اهضعب

 م جرخي ال رفاسملا نأل ؛لوألا ليبق نم انهو «دحاو يف لمعتست دقو «نينثا نيب نوكت نأ ةلعافملا يف لصألاو
 عطق :اعرشو ءلاجرلا قالخأ نع فشكي هنأل ؛هب يمس .ءفشكلا :ةغللا يف رفسلاو «هقيفر عم الإ ابلاغ هتيب

 ‹نيديعلاو «ةعمحلا بوجو طوقسو «حسملا ةدم دادتماو ءرطفلا ةحابإو ءةالصلا رصق نم ماكحألا هب ريغتت ةفاسم

 (نيكسم «حتف) .مرحم ريغب ةأرملا ىلع جورخلا ةمرحو «ةيحضألاو

 رصملاب دارملا سيل :هرصم (ع) .ءانب رخآ بناج نم هئاذحب ناك نإو هنم جرح يذلا بناحلا نم :تويب زواج

 (حتف) ٠ رفاسشم رفقسلل ةيرقلا نم جراخلا نإف ءازاحت ةيرقلاو دليلا رم معأ ةهاقإ لحم دارملا ل ب ةقيفح

 دصقلاف «هل رضق ال موي دعب اموي ميلاقألا رفاسف كلذ درن مل ول هنأل ءاديره توق لاتع ىأ ] :خإ ا اديرم

 اريسو زواج ريمض نم لاح[(صلختسم) .عومجملل ةربعلا امنإو «كلذك هدحو لعفلاو «ريتعم ريغ هدحو
 ,مايأ ةثالث نوكي نأ :ناثلاو ءاطسو نوكي كأ :لاوألا :نينيقب :فصقم ريسلا اذنه نإ 5 اا :هلوق لوعفم

 ةةيفصولا ىلع مايأ الكر اطيسو باصتقاو:ةيلوعقلال ىلع اوس باصتتاف
 «"اهيلايلو مايأ ةثالث رفاسملاو ؛ةليلو اموي ميقملا حسم :التلع ةلوقل ءاندنع رفسلا ةدم ئدأ يهو مايأ ةثالثب ديقو

 رفاسم لك نكمت ىضتقاو ءدوهعملا مدعل «سنملا قرغتساق ماللاو فلألاب ىلحت ركذ رفاسملا نأ :لالدتسالا هجو

 ضعب جرف كلذ نم لقأ ناك ول ذإ ؛مايأ ةثالث رفسلا ةدم لقأ نوكت نأ الإ كلذ نكمي الو «مايأ ةثالث حسم نم

 ناكف اعاجإ ةيفتع اهيلع ةدايرلاو ؛عرشلا بحاص مالك يف فلخلا قرطتيو «ةصخرلا هذه ءافيتسا نع نيرفاسملا

 لوق يقو ET رشع ةتس وهو «نيمويب ردقم :ىعفاشلا دنعو «رفسلا ةدم لقأ ةثالثلا نأ تابثإ ىلإ جايتحالا

 لكلو «ثلاثلا رثكأو نيموي :فسوي يبأ دنعو ءاليم رشع انثا ديرب لك «درب ةعبرأب :كلام دنعو «ةليلو مويب

 (هريغو ييع) .انيور ام انلو «راثالا نم لئالد دحاو

 يقر للا نديم ظسرلا زيسلا# هايج يطب هل ةلحملا ريس نو ادع عيرس تزف هيلا ريس نع رار اظ

 (ط) .لاوزلا ىلإ لب «همامتب مويلا ريس طرتشي الو «ةنسلا مايأ رصقأ نم :مايأ ةثالث (صلختسم) .مادقألا



 رفاسملا ةالص باب 1 ةالصلا باتك

 ب ةلإوب ص ةيناقلا يف دعقو مآ رلغ ياللا ضرفلا رل «لبج وأ رحب وأ َرِب ١ يف

 دهشتلا ردق ةعكرلا يأ
 ,a rt يدل ,ةيرق وأ ةدلبب رهش فصن ةماقإ يوني وأ هرصم لخدي ىتح

 امهيف مشي يأ ةزافم ال موي رشع ةسمخ وه

 ءاملا يف امهدحأ :ناقيرط عضومل ناك ول يح «ةريغب ال هب ربتعم ناكم لك يف رفسلا نأ نعي :خ! رحب وأ رب ظ ف

 قيرطب بهذ اذإ هنإف «نيمويب عطقي وهو ءدربلا يف ناثلاو ءةنكاس حايرلا تناك اذإ اهيلايلو مايأ ةئالغب عطقي وهو

 (ةثالث نم لقأ يف عطق رحبلاو ربلا يث راس ولو فلاح قيلي ام رحبلا يف ربتعملاو «متي ربلا يف بهذ نإو «رصقي ءاملا
 ريست نإ رظني نأ ىلع ىوتفلاو «لبحلا قيرط يف ما لورا دوما ناكمل «مايأ ةثالث يف عطق لبحلا يف راس ولو
 ءرخبلا يف ردقملا وه كلذ لعجيف «ةنذاه الو ةفضاع نك كت مل ثيح حيرلا ءاوتسا دنع اهيلايلو مايأ ةثالث يف ةنيفسلا

 (نيكسم «ييع) .ردقملا وه كلذ لعجيف ءاهيلايلو مايأ ةثالث يف هيف يشاملا ريسي مك لبحلا يف رظنيو
 رفسلا ةدم امهدحأ :ناقيرط عضومل ولو ءرصق نيموي يف لضوف عرض قل ق يح ةداتعملا تاحارتسالا عم :لبج وأ

 ضرفلا نم صقني نعي اندنع مامتإلا هل زوجي ال هنأل :خلإ رصق (ط) .ياثلا يف ال لوألا يف رصق لقأ رخآلاو

 نيتعكار ةالصلا تضرف" :اهه5 ةشئاع لوقب نيتعكر .ةضرف نوكيو :نيعك ر ردقب رضحلا يق يلصي يذلا يعابرلا

 عرفاسملا قح ىف اضرف ةيغابرلا نه ىلوألا ةدعقلا ناوكتف "رضحلا ةالض يف تديزو ؛رقسلا ةالص ترقأف نيتعكر

 هک رت ىلع مثأي الو ىضفي ال يناثلا عفشلا نأ :انلو «موصلاب ارابتعا ةصخر رصقلاو .عبرألا هضرف :يعفاشلا لاقو

 برغملا يف رصق ال هنأ ملعيل ؛يعابرلاب ضرفلا ديقو ءىضقي هنإف ءموصلا فالخب ءةيلفنلا ةيآ اذهو ءقافتالاب

 (ييع «صلختسم «حتف) .رتولاو رجفلاو

 رجفلا ىلص ول امك عوطت نايرخألاو «هضرف يأ تا ؛ط) .ًاعبرأ ىلصو رصقي مو يعابرلا رفاسملا :متأ
 هلاغتشال حصي ال يأ :ال (ط) .دهشتلا ردق ةيناثلا يف دعقي مل نإو يأ :الإو (ع) .مالسلا ريحأتب ءاسأو 5

 344/١[ :قئاقحلا زمر| .ضرفلا لامكإ لبق لفنلاب

 دعب يأ [(ط :ع) .هرصم لوخد ىلإ هرفس يف رصقي لاري ال يأ "رصق" :هلوقل ةياغ لاغتشال] :خإ لخدي ىح
 «هلبق مزعلا درجمم وأ «ءلوخدلاب متي هنإف «مايأ ةثالث ريصو: «ماكحتتسالا لبق ةيلإ عوجرلا ىلع مرعي وأ رفسلا ماكحتسا

 ءءوضولل هرصم لخدو ظقيتسا مامإلا غرف املف «مان مث رفاسمم. رفاسم ىدتقا ناب اتل ناك اذإ الإ ةماقإلا وني مل نإو

 (ع) .هرصم لدي هلوق ىلع فطع :يوني وأ (نيع «حتف) .امكح مامإلا ءارو هنأل ؛رصقي هنإف
 ناب: قذزي امش ذييقتلاو ءاسيقم قوكي ال لولا لف انهانحاب ةماقإلا يوت: ولو لسد اس دعي يآ :ةيرقا وأ ةاللبب

 لك يف لب ءاهضوضع ةزافملاب دارملا سيلو ءاثالث راس اذإ انت اديقم لب ءاقلطم ال نكل زوافملا يف ةماقإلا ةين حصت ال
 ثيدحلا ؛مايأ ةعبرأ ةماقإلا ةدم :يعفاشلاو كلام لاقو «حصيف اثالث رسي مل اذإ امأو «ةماقإلل حلاص ريغ عضوم

 تعلق اذإ" :الاق امهفأ فه رمع ناو: ب سابع قبا نع درو ام :اتلو اعبر ىلص ًاعبرأ ماقأ نم" هه نامفع

 -نعظت م يردت ال تنك نإو ؛كنالض لمكأف ةليلو اموي رشع ةسمخ اهب ميقت نأ كسفن يفو رفاسم تنأو ةدلب
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 رکسع یون وأ ؛نينسس يقبو ونب م وأ هنم لقأ یون نإ رتصقو انهو ةكمب ل

 ةماقإلا يأ نم ز زي
 EEE 1 ]1 ] ] ز ز ]1| ]ز ESE اورا فا ا ريت اوا قار تیرا لرأي فلآ
 رهش فضن ةماقإ يأ

 رفسلا نأل ؛ثبللا قلطم رابتعا نكمي ال هنألو ؛هيلإ يدتهي ال يأرلا ذإ ؛ربخلاك تاردقملا يف رثألاو «"اهرصقاف =

 (حتف) .ناتبجوم ناتدم امهأل ؛رهطلا ةدعب اهانردقف الصأ ارفاسم نوكي ال نأ ىلإ يدؤيف «هنع يرعي ال

 نأ ىون اذإ الإ نيلقتسم نيعضوم لك نم امهوخنو] :انمو ةكمب ال (ط) .ةماقإلا ىون اذإ متي ال يأ :ةكمب ال

 طرتشي هنأ ىلإ هب راشأ [(ع ط) .ليللاب هيف ميقي يذلا يف متيف رخآلا ىلإ راهنلا يف جرخيو امهدحأ يف ليللاب ميقي

 نأ ىون اذإ الإ ا ريصي كارتشالا ىلع انمو ةكم , ةماقإلا ةدم ىون ول يعي ناكملا داحتا ةماقالا ةين ةحصل

 ةف ةماقإلا ىلع مروع يذلا حولا الوأ لحد نإف ءرخآلا عضوملا ىلإ راهتلا يف جرخيو امهدحأ يف ليللاب ميقي

 ىلإ جورخلاب مث ءاميقم راص ليللاب هيف ةماقإلا ىلع مزع يذلا عضوملا الوأ لعد نإ ارق رص م راهن
 ربتعملا لب ( يفاغتا انهو کم ديسقتلاو هيف تیپ ثنيح عرملا ةماقإ عض وم نأ ا فايع رصي , رخآلا عضوملا

 ىلع ةعمجلا بحت ثيحب رصملا نم ةبيرق ةيرقلا تناك نأب رخآلل عبت امهدحأ نيعضوم لك يفف «نيلصأ امهوك

 رفسلا كرت :ةسمح ةماقإلا ةين طئارش نأ همالك نم ديفتساو ءامهدحأ لوخدب مترف ناش ريصي هنإف ءاهنكاس

 (حتف «نيكسم) .عباتلا ةين حصت الف «يأرلاب لالقتسالاو ناكملا داحتاو عضوملا ةيحالصو ةدملاو

 ةعبرأ ةماقإلا ىون نإ :كلامو يعفاشلا دنعو ءرصق رهشلا فصن نم لقأ ةماقإلا ىون نإ نعي :خإ ىون نإ رصقو

 لولي ةالص نيرشع نم رثكأ اهيف يلصي ةدم ةماقإ ىون نإ :دمحأ دنع ۾ ءاميقم ريضي جورخلاو ل وحخدلا يموي ريغ مايأ

 يأ [(ط) .ءيش ىلع مزعي ملوأ ادغ جرخي نأ مزع نأب عضوم يفإ :نينس يقبو 15/١[ :قئاقحلا زمر] .الف الإو
 ةباحصلا نم ةعامج نعو ءرصقي ناک و :رهشأ تس ناجيئابرذآب هاقأ رف رمع نبا نأل ؛ رصصق ةماقالا ةبل مدع يلع

 (صلختسم) .قبس امك خلإ ةدلب تلخد اذإ :الاق امفأ ن سابع نباو فد رمع نبا نعو «كلذ لثم

 فس وی وبا لاقو ءاملطم اورصق اة رصاح لإ و «برخلا راد يف ةماقإلا ركسغع ىون لإ يا :خإ ركسع قون وا

 «ةك وش و ةعنم نيملسمللو ممكويبو مهمورك و مهنيتاسب اولزنو :رافكلا ىلع اولوتسا ركسعلا ناك اذا :ءالمإلا يف

 تناك إو و «مه ا تناك لإ ةماقإلا ةين حصن رفز دنع و «ةاصلا اومتأ اوب رقع ةسنقل اةئاقآلا ىلع ارعخأف

 ؛ةماقإلا اون اذإ انضيأ فورست ةي مشإف برحلا راد يف يأ :برحلا ضرأب (حتف) .مهتين حصت ال برحلا لهأل

 رضاخ يأ :ارصم (صلحتسم) .ةماقا راد مهقح يف ن نحيا ملف اورغيف اوهرهتي نأ نيو ورقيف اومزهي نأ نيب مهنأل

 (ع ط) . متي هنإف نامأب اهلحد نم فاالخب ل ورصفي ب رخلا راق: ا ويضم ركسعلا لهأ

 ءاوس ءاقلطم رحبلا يف مهورصاح وأ رصملا ريغ يف مالسإلا راد يف اورصاح نإ اورصق يأ :خلإ اورصاح وأ

 = «ربلا نم رصملا ريغ يف ةرصاحملا تناك ول ام لصف يف يأ نيلصف يف حصي :رفز لاقو ءانل وأ مه ةكوشلا تناك
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 تقولا يف ميقع. رفاسم ىدتقا نإ و «ةيبخألا | لهآ فال «هريغ يف انراد يف يغبلا لهأ
 نامک رت و برعك مالاسإلا ر اد يآ

 تاع a ب ةف ىلص الا قظولا | لطبيو ءامهيف حص هسكعبو ءال هدعبو «متأو حص
 ميقملاب هءادتقا حقي ال يأ ءادتقالا يأ

 مهورصاح اذإ امأو ؛ردملا تويب يق اوناك اذإ حصت فسوي يبأ 0 اكلم رحبلا يف تناك ول ام لصف يقو =

 (ئيع «حتف) .فالح الب ةماقإلا مهتين حصت نيملسملا راصمأ نم رصم يف
 ددرتملا رضملا ريغ يأ :ةريغ [ة ه١ :قئاقحل ا شرا .مامإإلا ةعاط نع اوجرح نيذلا نوملسملا مهو :يغبلا لهأ

 [(ط «عر) .نومتي مهإف ةزافملا يف ةماقإلا اوون نامكرتو برعك] :ةيبخألا لهأ فالخب (ع) .رارفلاو رارقلا نيب
 مهنم حصن ثيح ةيبحألا لهأ مكح ةفلاخم. سبتلم مدقتملا مكحلا كلذ يأ فوض نم تيب وهو ءابخ عمج يه

 لطبت الف لصأ ةماقإلا نأل ؛نوميقم مهنأ حصألاو «ىوتفلا هيلعو ,حصألا يف ةزافملا يف اوناك نإو «ةماقإلا ةين

 ثيح رفس ةريسم امهنيبو ءاتشلا ناكمل نيدصاق فيصلا عضوم نع اولحترا اذإ الإ ىعرم ىلإ ىعرم نم لاقتنالاب

 (حتف) .ارفس اوون نإ نورصقي
 ةحصل عبرأ ىلإ هضرف ريغت هنأل ؛يناثلا وأ لوألا عفشلا يف هكر دأ ءاوس اا «مامإلا عم هتالص رفاسملا يأ :متأو

 ةينب هب ىدتقا ول ام فالخب «تلاز دقو «ةعباتملل عبرألا موزل نأل ؛نيتعكر يلصي ضرفلا دسفأ نإو «ءادتقالا

 ريخألا عفشلا يف هكردأ اذإ :كلام دنعو 35/١[ :قئاقحلا زمر] .عورشلاب عبرألا همزلي ثيح «دسفأ مث لفنلا

 دعب ريغتي ال هضرف نأل [(ط) .تقولا جورخ دعب هب يدتقا ولوإ :ال ةدعبو (نيكسم ءنييع) .هعفش زواجي ال
 يه ذإ ؛ىلوألا ةدعقلا قح يف لفنتملاب ضرتفملا ءادتقا نوكيف (ةماقإلا ةينب ريغتي ال امك «ببسلا ءاضقنال تقولا

 (حتف) 45/١[ :قئاقحلا زمر] .لفن نييرخألا يف هتءارق نأل ؛ةءارقلا قح يفو رفاسملا قح يف ةضيرف
 (ط) .رفاسمم ميقم يدتقا ول ام وه :هسكعبو

 يدتقملا متي رفاسملا ملس نإف «ةدعقلا قح يف ضرتفمم لفنتم ءادتقا نوكي هنأل «ناضرفلا قفتا اذإ :امهيف حص
 اوما

 اذإو هدعبو تقولا يف يأ :امهيف (حتف) .رفاسم وهو ةكم ىلص نيح اذه لاق الَتلَع هنأل ؛"رفس موق انإف مكتالص
 (ط) .رفس موق انإف مكتالص اومتأ :مهل لوقي نأ مامإلل بحتسيو حصألا يف ةءارق الب ميقملا متي رفاسملا ملس

 ىلصأ :ةثالث ناطوألاو 35/١[ :قئاقحلا زمر] .اهيف لهأت يلا ةدلبلا وأ ناسنإلا دلوم وه :يلصألا نطولا

 5# يبلا نأل ؛هلثم. ضقتني لوألاف ءاموي رشع ةسمخح نم لقأ ةماقإلا ةينب نوكي ام وهو :ئكسلا نطوو ةماقإ نطوو
 اذإ اوناك يح ةكمت مهنطو ضقتنا ةنيدملاب اورقتساو اورجاه امل مث ةكم لهأ نم اوناك هباحصأ نم نيرحاهملاو

 ابو يناثلابو لوألاب لطبي يناثلاو ءرفسلاب الو نيرخآلاب لطبي الو :نيرفاسمل ةالص نولصي ةكم اوتأ

 (حتف) 45/١[ :قئاقحلا زمر| .حيحصلا وهو ئكسلا نطو نوققحلا ربتعي ملو .رفسلابو لكلاب لطبي ثلاثلاو

 :لوقي نأ مامالال بجتسي و ۹1/۱ :قئاقحلا زهرإ .قوبسملاك أرقي :ليقو ؛قحاللاك هنأل ؛يقب اميف أرقي الو



 رفاسملا ةالص باب E ةالصلا باتك

 يضقت رضحلاو رفّسلا ةتئافو يلصألاو ءرفسلاو هلثم. ةماقإلا نعرو «رقسلا رز
 رينا ةتئاف يأ ف ا مط ۾ يك 2

 ةماقإلا ةين هيف ربتعت و ‹«هریغک يصاعلاو «تقولا رخآ هيف ريبمللو ءاعبرأو فدا

 ىدنلاو دبعلاو ةأرملا يأ عبتلا نو لّصألا نها رفسلاو

 هريذألا عيا هنإف اهجورل عبت اهإف وملاو جورلاو ريمالاك

 يرد يذلا عضوملا :ةماقإلا نطوو (عوط) .ًايظيأ ةماقإلا نطوب لطبي الو هنود هنأل ؛هئاشنإب يأ :رفسلا ال

 يأ :يلصألاو (ط) .هدض هنأل ؛ رف فلا ماظن نأ :رفسلاو (ع) .ادعارست اعرب رفع ةف قب اقأ رفاطبلملا

 (ط) .هنود امه ال هقوف امتو هلثمع لطبي ءيشلا نأ لصألاو ؛يلصألا نطولاب

 ءاضقلا نأل كلذو ؛رضحلا ةتئاف ىلإ عجري "اعبرأ"و ءرفسلا ةتئاف ىلإ عجري "نيتعكر"ف رشنو فل هيف :اعبرأو
 لك قائأ ف نسم .اضيأ رفسلا ةتئاف يف ةصخر ال :يعفاشلا لاقو ۹٦/١[ :قئاقحلا زمر] ..ءادألا يكحي

 (ع) :مالسإلاو غولبلاو رهطلاو ضيحلا يف اذك و ةماقإلاو.رغسلا نم دحاو
 ف ربتعملا هنأل [(ط) .عبرأف ًاميقم ناك نإو ناتعكر هيلع بجو ًارفاسم تقولا رحآ ناك نإف] :تقولا رخآ

 ؛مهيلع تبحو اهردقب تقولا رخآ يف رفاك ملسأ وأ يص غلب ولف «ةميرحتلا ردقب اذو «هلبق ءادألا مدع لاح ةيببسلا

 نأ نكمتي ام ردق هنم يقبو تقولا رخآ يف ميقملا رفاس ول بح «ةالصلا ءادأ نم نكمتي ام ردق ربتعي :رفز لاقو
 (هريغو نيكسم «حتف) .تقولا لوأ ربتعي :يعفاشلا لاقو .هدنع متأ هنم لقأ يقب نإو «رصق نيتعكر هيف ىلصي

 قيرطلا عاطقك ةيصعملا رفس رفاس نم يأ [(ععوط) .هوحنو قراسلاو قيرطلا عطاق لثم رفسلاب| :يصاعلاو
 لاقو ءاندنع اذهو «جاجحلاو ةازغلاك ةعاطلا رفس رفاس نم صحرتي امك راطفإلاو رصقلاب نوصخرتي صوصللاو

 :انلو ءةيضعملا وهو «ظيلغتلا بحوي ام قلعتي الف افيفخت تبث ةصحرلا نأل ؛يصاعلل ةصحر ال :هقي يعفاشلا

 رفاسملا ةالض" :ة23ع هلوقو (814١:ةرقبلا) 4 رفس نيلغ و أ اضيرم ر ناک نمف :ىلاعت هلوقك ؛صوصنلا قالطإ

 رقسلاب قلعتت ةصخغ رلاو ءةعم وأ هدعب ترک ام: ةيضعلا او تی سيل رفسلا سفن نالو ؟كلذ ريغ ىلإ "ناتعكر

 (حتف «صلختسم) 371/١[ :قئاقحلا نييبت] .ءادنلا دنع عيبلاك ماكحألا يفنت ال ةرواجملا ةيصعملا نأل ؛ةيصعملاب ال

 ريصي ريغلا ةعاط يق ناك نم نعي :يدخاو (عط) .نيرفاسملا ضتخرب صخر ي ٠ نيعيطملا نم :ةريغك

 مسيو ل ارم نفيا ا یوا درا اک ل اج اقا او ةا ارفاسف

 دنیا نکی امعإو ةا يسألاو ءذاتسألل عبت ت ذيملتلاو ءرجأتسملل عبت ريحألا ك كلذكو ءريمألل عبت شياو

 7 ملع اذإ الس 5 r :قئاقحلا | نكي هيا هيلا افاضم ناك اذإف ريمألا نم قز ناک اذا اعبت

 ؛ةزئاج هتالص نإف لصألا ةّينب هملع لبق نيرفاسملا ةالض عبتلا ىلض ول يح ءالف ملعي مل اذإ امأ ءلصألا ةماقإ ةين

 (ئيع «صلختسم) .اجرحو هقح يف ريب معلا نودب و ؛انقداغإ هيلغ بجي الو
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 ةعمجللا ةالص باب
 اهفاكجأ ناينإ لا يأ و ف فل

 .دودحلا وسب ا چ ا داد نطاق ريمأ هل عوم لک وعو هرمضملا اناا طرش

 هدح يأ رصملا ي ١

 ةالص باب :اهضعب قو «لامعتسالا ةرثكل فاضم فذحب ةعمجلا باب :خسنلا ضعب يف :ةعمجلا ةالص باب

 مدآ قلخ عمج نم ءاج امل وأ «سانلا عامتجال ؛عامتجالا نم ةقتشم ةعمجلاو «حارشلا ضعب رايتخا وهو ةعمجلا
 ةيلهاجلا يق اهمسا ناكو «ميملا مضب نوءرقي ءارقلاو «ميملا نوكسب يهو «ضرألا يف ءاوح عم هعمج وأ ءاهيف

 «باوثلا از وأ هيف تاريخلا ديازتل ؛ديزملا موي ىمسيو ءيول نب بعك ةعمج اهامس نم لوأ :ليقو «ةبورعلا

 نم دكآ لقتسم ضرف يهو :يعطقلا ليلدلاب امتوبثل ؛اهدحاج رفكي «نيع ضرف يهو اضيأ ديعلا هيلع قلطي دقو
 رطش رهظلا ىلإ اهتبسن نأ يعي ةالصلا رطش طوقس امهيلك يف نأ نيبابلا نيب ةبسانملاو «هنع الدب تسيلو «رهظلا
 (حتف) .ءادتبا ضرف اهنأل ؛هنيعب رهظلا فيصنت اأ ال

 ؛ىلضملا ريغ يف يهو «طئارش اهئادألو «قأيس امك ىلصملا يف يهو «طئارش اهمبوجول نأ ملعا :اهئادأ طرش

 مظنو «حصي ال يناثلا ءافتنابو ئفادألا حصي لوألا ءافتناب نأ :ءادألا طئارشو بوجولا طئارش نيب قرفلاو

 :لاقف بوجولاو ءادألا طورش مهضعب

 اهوجو طرشل لقع وذو ميقم ركذم غولبلاب حيحص رح

 اهئادأ طرشل عمج اذك نذإو ةبطخو تقوو ناطلسو رصمو

 نإ ةيرقلا فسوي يبأ نعو «حيحصلا ىلع ةيرق يف رجت ملف رصملا :لوألا :ةتس اضيأ ءادألا طئارش نأ :لصاحلاو
 ؛ةعمجلا مهيلعف ناذألا اهلهأ عمسي ةيرق لك :دمحم نعو ءالف الإو ؛ةعمجلا اهلهأ ىلعف روسلا لخاد تناك

 لوق :انلو ‹نيرحبلا ىرق نم ةيرق يناوجب سيقلا كښ لحسم تما اف يكف سابع نبا ثيدحل ؛ يعفاشلل افلح

 نصحل مسا يثاوج نأل ءم سابع نبا ثيدح يف هل ةجح الو «هرحآ ىلإ "قيرشت الو ةعمج ال" فف ىلع

 ؛ةزافم الو ةيرق يف زوجت الف :رصملا (حتف «نيكسم) .نآرقلا يف درو امك ةيرق ىمست ةنيدملاو ةنيدم يهو «نيرحبلاب

 (عءط) .عماج رصم يف الإ ىحضأ الو رطف ةالص الو قيرشت الو ةعمج ال :هد يلع لوقل

 وهو فسوي يبأ دنع اذه] :دودحلا ميقيو (ع) .عرشلا ماكحأ يوقيو نيدسفملا عنعو سانلا سرحي :ضاقو ريمأ
 .مهعسي مل مهدحاسم ربكأ يف اوعمتحا ول ثيحب ريثك اهلهأ عضوم لك عماجلا رصملا هنع ةياور فو «حيحصلا

 دوقلاب مكحيو «رمخلا براشو فذاقلا دحيو «قراسلا عطقيو «نصحما ريغ دلجيو «ينازلا نصحملا مجري يأ [(ييع)

 ۴ وهو «بهذملا رهاظ وهو «فسوي يبأ نع ةياور خلإ ريمأ هل عضوم لكب رصملا ريسفتو ءاهوحنو ةيدلاو

 لاوو «ىرقلا نعي قيتاسر اهو «قاوسأو ككس اهيف ةدلب لك رصملا :ةفينح وبأ لاقو ءءاهقفلا رثكأ هيلعو
 0 ام نسحأو ؛رخأ لاوقأ رصملا ريسفت يف :ليقو «حصألا وهو «ثداوحلا يف هيلإ عحري ملاعو «هملاظ نم مولظملا

 (صلحختسم «حتف) .يناثلا نع ةياور وهو «مهعسي مل مهدحاسم ربكأ يف اوعمتجا ول لاحب اهلهأ ناك اذإ :هيف
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 دما HES ع مف هن ف هك :عضاوم يف رصم ٤ ىّدؤُتو :تافرع ال رصم انمو ةالّصم وأ
 رثكأف نيعضوم يف ةددعتم دحاو يأ ةعمجلا يأ رل

 ىلع روصقم ريغ مكحلا [(ط) .خسرفب هريدقت ىوتفلل راتخملاو ءاقلطم هحلاصمل هلوح ام وهو] :هالصم وأ
 عمجو ليخلا ضكر نم رصملا لهأ جئاوح قح يف ةلزنم اهنأل ؛رصملا ةينفأ عيمج يف ةعمجلا زوحت لب «ىلصملا

 أ :لصاحلا «خسرفب ردقم هنأ دمحم لوق ىوتفلل راتخملاو «كلذ وخنو ىتوملا نفدو ةزانجلا ةالصو ركاسعلا

 قحلم هؤانفو «هئانف يف نوكي هنأل ؛الوأ عرازم امهنيب ناك ءاوس ديعلا ىلصم لثم رصملا ىلصم يف ةعمجلا ىدؤت

 (نيكسم «ٰييع) .ديعلا ةالص زاوج طرش وهف «ةعمجلا زاوج طرش هؤانفو رصملا نأ امكو هب

 جحلا رومأ يلي هنأل ؛مسوملا ريمأ ال ةفيلخلا وأ زاجحلا ريمأ مامإلا ناك اذإ اهيف ةعمجلا ةماقإ زوجتفإ :رصم انمو

 رودو ةينبأ اهيفو ءمسوملا مايأ يف رصمتت اأ :امهو «ىرقلا نم األ ؛زوحب ال :دمحم لاقو [(عءط) .ريغ ال

 ءانف نم األ ؛زوجت :ليقو ءاهدعب ارضم ىقبت ال اهأل ؛مسوملا مايأ ريغ يف زوجت ال اهنأ ىلإ ريشي اذهو «ككسو
 (حتف ؛نييع) .حيحص ريغ كلذب ءانفلا ريدقت نكل «نيخسرفب ءانفلا ريدقت ىلع ءانب ةكم

 ءاعيمج مطوق يف امي ةفيلخلا ناك لو 8 .ةكم ءانف نم الو ءانف األ ؛رصضم, تسيل يه يأ | :تافرع ال

 تسيل اهيف ْيلاو ءاهيف ثينأتلا ءات ريدقت عنمت ءاثلاو فلألا نأل ؛تاملسمك فرصنم اهنكلو فقوملل ملع يهو
 ءاهفرع اهرصبأ املف لع ميهاربإل تفصو األ ؛كلذب :تيمس ثنؤملا عمج ةمالع فلألا عم يه امنإ ف

 (حتف) .كلذ ريغ :ليقو ءافراعتف مالسلا امهيلع ءاوحو مدا اهيف ىقتلا :ل

 نيب ناك اذإ الإ زوجي ال :ةياور يف :ناتياور فسوي يأ نعو «دمخم دنع ةثالث وأ نيعضوم ىف يأ ا

 رماي نكلو ناك وأ رسج - رهنلا ىلع ن لكي ل نأ اضيأ طوقا ليقو «نيرصم ةلزنم ريصيف ميظع ره نيعضوم

 ا ل ا - اح رڪ مو «نيعضوم يف اظ رصملا ناك اذا زو :لاق :ةياور يقو ٠ اض ولا علمت مخ ةعمتلا موي رسا عطقب

0 

 قا ىأ اس اهيوقأ كارو يللا السي لأ ني رفكلل و اس قوس ىلناةعسلجاف نوکر نک کردا فرق توا

 رهاظ يفو رثكأ وأ نيعضوملا يف ةعمجلا زوجي هنأ ةفينح يبأ نع دمحم ىورو «ممتالص زوجي ناك فيك ىردي ال
 يف ةنابحلا ىلإ جرخي ناك ايلع نأ يور هنإف «دامتعالا هيلعو كلذ نم رثكأ يف زوجي الو نيعضوم يف زوجي ةياورلا
 قف زاج ديعلا ةالض ىف زاج املف ؛ةباحضلا نم رضحم. كلذو «سانلا ةفعضب ىلضي نم رصملا يف فلختسيو ديعلا

 (ضلختسم «حتف) .نايوتسي رضملاب صاصتخالا يف امهنأل ؛ةعمجلا

 ضعب تلتخا اذإ مهدنع رهظلا ىمستو ةعمجلا ةالص دعب ىلا تاعكر عبرأ نع يومحلا سل لس ت

 ؟اهي لوقلا ىلع رهظلا ةين ةيفيك امو اهنم ةدحاوب تسيل وأ ةبحتسم وأ ةبجاو وأ ضرف يه له ةعمجلا طورش
 ارا تيفأ دقو ةرحبلا ف .لاقو :بهذملا يف اه لضأ الو لب تنس الو ةجاواالو اضرف تسيل امنيا باحأت

 (صلختسم «حتف) .ضرفب تسيل ةعمجلا نأو ضرفلا اأ ةلهجلا داقتعا ىلع افوح امتالص مدعب
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 ف

 ناتبطخ ستو ءاهلبق ةبطخلاو هجورخب لطبتف ءرهظلا تقوو «هبئان وأ ناطلسلاو
 اضيأ اهئادأ طرش يآ ةعمجلا يأ اضيأ اهئادأ طرش ادبع ولو اهتماقإب رومأملا

 نام يلو هانا وأ كاطلسلا اضيأ اهئاذأ طرش نعي "رصملاب" :هلوق ىلع فطع عفرلاب | :هبئان وأ ناطلسلاو

 نم ةنطلسلا دلق ءاوس اقلطم يأ [(ط :ع) .ءارمألا ةريس هتريس تناك اذإ ةفيلخلا نم هل روشنم ال ابلغتم ناطلسلا

 سانلاب ىلص هقض ااغ نأ يور امل ؛طرشب اسيل بئانلاو ناطلسلا :كلي يعفاشلا لاقو ءابلغتم ناك وأ ءةفيلخلا

 اھک رت نم" ع هل وق انلو ‹ضئارفلا راک ناطلسلا امل طرتشي الف ضرف األو ؛اروصحم نلامثع ناك نيح ةعمجلا

 :يرصبلا نسحلا لاقو ءمامإ هل نوكي نأ طرش «ثيدحلا "هلمش هللا عمج الف رئاج وأ لداع مامإ هلو امي افافختسا

 عقتف «میظع عمج ىدؤت اهغألو هيلع لمحيف ءاعاعم الإ فرعي ال هلثمو «ةعمحلا اهنم رکا داو ناطلسلا لإ عيرأ

 هنأ لمتحي ضف ىلع ثيدحو «ةعزانملاو ةنتفلل انيكست ناطلسلا اهيليف «تقولا لوأ يف ءادألا يف وأ متدقتلا يف ةعزانملا

 (حتف) 5710/١[ :قئاقحلا نييبت] .لامتحالا عم ةجح مزلي الف هد نامثع نذإب هلعف

 تعب ل خفع يلا نأ يور امل ؛سمشلا لاوز اک مدشت الو غرهظلا تقو اهئادأل ط رش يأ : رهظلا تقوو

 دعب اهيلصي ناك #تِثَع هنألو ؛"ةعمجلا سانلاب لصف سمشلا تلاز اذإ" :هل لاق «ةنيدملا ىلإ هند ريمع نب بعصم

 تقو لحدو رهظلا تقو جرح يح اهودؤي مل اذإ يأ "هجورخب لطبت" :هلوقو «هلبق زوحت :دمحأ دنعو «لاوزلا
 :يعفاشلا لاقو ءاقافتا رهظلا لبقتسي تلا ردق دعق ام لبق اهيف وهو تقولا جرح ول اذك و «ةعمحلا طقس رصعلا

 اهرصق نكل «ةبطخلا ناكمل ةالصلا ترصق امنإ هو رمع لوقل ؛ةبطخلا لجأل روصقم رهظ ةعمجلا نأل ؛اعبرأ امهمتأ

 .ترصق مث رهظ لصألا يف يه لب «هدنع القتسم اضرف تسيل ةعيجلا نآل ؛اغبرأ تداع تاف اذإف «تقولاب طا ورشم

 :هجورخب (حتف «صلختسم) .يرورضلا تقولا يأ بورغلا ىلإ دتمي اهتقو نأل ؛ةعمجلا ىلع يضم. :كلام دنعو

 (ععط) .يعفاشلاو كلامل افالخ نيتالصلا فالتحال ؛اهيلع يبي الو اهيف وهو رهظلا تقو جورخب يأ

 ةعمجلا دقعنت ةعامج ةرضحب نوكت نأو «لاوزلا دعب نوكت نأ طرتشيو «هيلع قباس ءيشلا طرش نأل :اهلبق ةبطخلاو

 نوكي نأو «هتوص بيطخلا عفري نأ بحتسملا نمو «ةبطخلا زوجت ال هدحو بطح ولو ءاماين وأ امص اوناك نإو مهي
 لاقو هرکی لب بحتسي ال رصنلاب ناطلسلل ءاعدلاو ؛نسحتسم نيدشارلا ءافلخلا و «ىلوألا نود ةيناثلا ف رهجلا

 نم ةبطخلا لاح نونذؤملا هلعفي امو «دعابتلا نم لضفأ مامإلا نم وندلاو ءاريكذت ةبطخلا تناك اغنإو ,ثدحم هنإ :ءاطع

 بطخي ناك 3 هنأ ةرمس نب رباح ثيدحل ؛ناتبطخح نستو ءاقافتا هؤركمف ةباحصلا نع يضرتلاو يبلا ىلع ةالصلا

 ؛ةبطخلاب ءافتكالا زوجي هنأ ىلع ليلد اذه يفف «ةسلح امهنيب سلجي نيتبطح اهلعج نسأ املف «ةدحاو ةبطخ امئاق

 بطح وأ ةبطخلا لبق اولص وأ ةبطخ الب اولص ول ىح :اهلبق (حتف) .طرشلل ال ةحارتسالل امهنيب ةسلجلا نأ ىلعو

 [ ١۸/١ :قئافلا رهنلا] .لصفملا لاوط نم ةروس ردق ناتفيفح :ناتبطخ (ط) .رحت مل تقولا لبق
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 مهو ةعامجلاو ةحيبست وأ ةليلق وأ ةديمح تفك و ءامئاق ةراهطب امهنيب ةسلجب
 هللا الإ هلإ ال هلوق يأ هلل دمحلا هلوق يأ ةبطخلا يف يأ

 EOE اواو ف روك صول E N Gra 0-5 لطب هدوجس لبق اورفن نإف لال
 اوبره يأ ةعامجلا يأ

 ءيبلا ىلع يلصيو «ىلوألا يف دمخي هعضوم يف هنم وضع لك رقتسي نأ اهرادقمو «نيتبطخلا نيب يأ :امهنيب
 ۹۸/١[ :قئاقحلا زمر] .ثراوتلا ىرج اذك ظعولا ناكم وعدي هنأ الإ «كلذك ةيناثلا يقو «سانلا ظعيو

 ءامئاق الإ زوحب ال :يعفاشلا دنعو :امئاق (ط) :امكاق هتوك لاح ةراهطب بطخي يآ فوذحم قلعتم :ةراهطب

 رابدتسا نم اهيف امل ؛ةالصلا يفانت األ ؛امهماقم موقت ال :اندنعو «نيتعكر ماقم مئاق األ ؛ةراهطلا نودب الو

 (حتف) .ةالصلل طرتشي ام اه طرتشي الف ؛مالكلاو ةلبقلا

 هاف نامثع نعو (ة:ةعمجلا) يللا ركذ ىلإ اًرِعَساَف :ىلاعت هلوق قالطإل ؛اهوحنو ةديمحتلاب ىفتكا امنإ :ةديمحت

 5# رمعو ركب ابأ نإو «لاوق مامإ ىلإ مكنم جوحأ لاعف مامإ ىلإ مكنإ :لاقف «هيلع جتراف «هلل دمحلا :لاق هنأ
 ناك اذإ الإ زوجي ال :الاقو ةمكلو يل هللا رفغتسأو هدعب نه بطخلا مكيتأتسو ءالاقم ماقملا اذه نادعي اناك
 ةين طرشب هللا ناحبس :هلوق يأ : ةحيبست کس «حتف) .دهشتلا ردق هلقأ :ليقو «ةداع ةبطخ ىمسي امالك

 (ع «ط) .اهنع بنت م هساطعل دمح ول يح لكلا يف ةبطخلا

 ةعامجلا نأل ؛مامإلا ىوس :انلق امنإو ؛ةبطخلا اورضح نيذلا ةثالثلا ريغ اوناك ولو «مامإلا ىوس يأ :ةثالث مهو

 ىلإ اًوعَساف لا ھوي نم ةالّصلل وو اذإ# : ىلاعت هل وق نأل و ؛ امه دی ربتعي الف مامإإلا اذك و ةدح ىلع طرش

 ةثالث يدانملا عمو نانثا هلقأو ءعمج "اوعسا" :هلوق نأل ؛نيعاسلاو اركاذو ايدانم يضتقي (:ةعمجلا) هللا ركذ

 يور ال ؛ةجاح نيظ الإ ءابش الو افيص:نودعظي ¥ ماسالا ىوس نيميقم ارارحأ السر كوعبرأ :ىعفاشلا لاقو

 ."ًارطفو ىحضأو ةعمج اهقوف امف نيعبرأ يفو ءامامأ ةثالث لك يف نأ ةئسلا تضم" :لاق هنأ هذ رباح نع

 :لاق ؟متنك مك :تلق «ةرارز نب دعس انب عمج نم كوأ لاق كلام نب بشك هيأ نع نهرلا دبع تيدبلتاو

 از رشع اننا الإ اع هعم قبي م هنأل ؛بطخت امئاق أ ١١( :ةعمجلا) «ًامئاق كوك رو : ىلاعت هلوق انل و ؛نيعبرأ

 اذكو .هلثمي جتحي ال :يقهيبلا لاق نح ءلقنلا لهأ هفعض هدو رباج ثيدحو ءالحر رشع يثاب تدقع اأ حصو
 فسوي يبأ نعو «هنذإ ريغب ناك و ةعمجلا ض نأ لبق ةنيدملا ب ي بلا مدقم لبق ناك هنأل ؛ةمحرلا دبع ثيدح

 (حتف) .عامتجالا نع ةئبنم ةعمجلاو «عامتحالا نعم ئئملا يف نأل ؛حصأ هلوقو ءمامإلا ىوس نانثا ةعامجلا ىندأ

 [ة ١ :قئاقحل ا رمر] .هعم اومرحأ نأ دعب .مامإلا يأ :ةدوجس لبق

 تطرش اذإ يأ [(ع) .اقافتا لطبت ال دوحسلا دعب اورفن ولو ؛لطبت ال :الاقو «ةفينح يبأ دنع ةعمجلا] :تلطب

 يقب ول اذكو ةعمجلا تلطبو ةفينح يبأ دنع رهظلا لبقتسا دجسيو مامإلا عكري نأ لبق سائلا رفن نإف ةعامجلا
 - عكر ام دعب هنع اورفن نإف «ةعمج متأ ةالصلا يف عرش ام دعب هنع اورفن اذإ :الاقو «نايبصلا وأ ءاسنلا مهنم
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 نينيعلا ةمالسو لر ةحصلاو یک ذلاو ةا ا ءاهرسو .طررشروب ماعا نذإلاو
 مب نا ةعمجلا بوجو يأ

 ةدجسلاب داقعنالا دكأت طرش ةعامجلا نأ :هيف لصألاو ءرفزل افالخ ًاعيمج مهوق يف ةعمجلا هيلع ىب دجسو =

 اهماود نم دبالف اطرش تناك امل ةعامجلا نإ :لوقي وهو ءادألل :رفز دنعو «ع ورشلا طرش :امهدنعو «هدنع

 دعب يه لب «ةبطخلاك اهماود طرتشي الف عورشلاب داقعنالاو داقعنالا طرش ةعامجلا نإ :نالوقي امو «تقولاك

 دبالف ةالصب تسيل اهود ام نأل ؛ةعكرلا مامتب متي امنإ ةالصلا عورش نأ :ةفينح يبألو ءاهنع نغتسم عورشلا

 (ٰييع «صلختسم) .اهماود طرتشي الف ةالصلا فانت اهنأل ؛ةبطخلا فالخب دوجسلا ىلإ اهماود نم

 باوبأ حتفت نأب ناطلسلا نم ماعلا نذإلا اضيأ اهئادأ طرشو هلبق تاعوفرملا ىلع فطع عفرلاب] :ماعلا نذإلاو

 عماجللا يف ةعامج تعمتجا ول نح سانلل نذإلاو عماجلا باوبأ حتفب مامإلا نم ماعلا نذإلا يأ [نيدراولل عماوجلا
 ؛زجي مل عماجلا وأ هراد يف هركسعب ةعمجلا يلصي نأ دارأ اذإ ناطلسلا اذكو «كلذ زج مل اوعمجو بابلا اوقلغأو

 زمر] .عماجلا دجسملا قح ضقي مل هنأل ؛هركيو زوجي هيف لوحدلاب سانلل نذأو هرصق باب حتف نإو «نذإلا مدعل
 (نيكسم «ییع) ۹٩/۱[ :قئاقحل ا
 بوحولا ذإ ؛اهميدقت بحاولا نأ عم فلسلاب ءادتقا ءادألا طورش نع طورشلا هذه رخأ :اهوجو طرشو

 الإ بجت ال ةعمجلا يأ ءادألا طورش يف هب حيرصتلل فنصملا هفذحو رصمم. يأ "ةماقإلا" :هلوقو «ءادألا ىلع مدقم

 رفسلا نع لطعتيف موقلاو مامإلا غارفل ثكملا لوطبو جورخلاو رصملا لوخد ىلإ جاتحي رفاسملا نأل ؛نيميقملا ىلع
 (حتف) .جرحلا هقحليف

 باي هبو ملط ع هيلع ايدك اا عج ب نإف ءرضملا جراخ ناك نمو ءرفاسملا ىلع بحت الف رصمع :ةماقإلا

 فلتخاو ءاقافتا دبعلا ىلع بحت الف :ةيرحلاو (ط) .ىتنخلاو ىثنألا ىلع بحت الف ةققحلا يأ :ةروكذلاو (ط)

 (ع) .هالوم ةباد ظفحيل رضح يذلاو نوذأملا دبعلاو بتاكملا يف

 رداقلا نأل ؛مامإلا دنع دئاقلا هب رجأتسي ام هل ناك نإو ىمعألا ىلع بحت الف :نيلجرلاو نيئيعلا ةمالسو

 نيئيعلا ةمالسو" :هلوق فنضملا لدبأ ولف ءهدوقي كولمم هل ناك اذإ ةيلع بحت ال اذكو ءارداق دعي ال ريغلا ةردقب

 ريغلاب جرعألاو روعألا ىلع اّهيوجو ديفيل ؛ىلوأ ناكل "يشملا ىلع ةردقلاو رصبلا دوجوو" :هلوقب "نيلجرلاو
 مدع نأل ؛ماعلا ىلع صاخلا فطع نم ةحصلا ىلع نينيعلا ةمالس فطعو «ةقشم الب يشملا ةردق نم عناملا

 ؛ركذلاب امهصخ اذهلف اضرم نادعي ال فرعلا يف اممنأ الإ ءابطألا دتع ضارمألا نم نيلحرلاو نينيعلا ةمالس
 (حتف) .عايشألا هذه مدع اهوعوب طريف ديدشلا رطماو فاوخلاو سيلا راذغألا نم يقبو ءافالح اهيف نألو

 (ع) .امهعوطقمو دعقملا ىلع بحت الف يشملا ةردق نعي نيلحرلا ةمالسو يأ :نيلجرلاو



 ةعمجلا ةالص باب ١6 ؟ ةالصلا بانک

 موي نأ ضيرملاو دبعلاو رفاسمللو «تقولا ضرف نع زاج اهاكأ | ا 1 نو
 ف كد ةئادأ ةعمجلا رضح يأ

 ,لطب اهيلإ ىعس نإف فرك اهلبق رهظلا ىلص ول هل رذع ال نمو ٠ مج دقعنتو ءاهبف
IEج ال ةئالقلا دنعو ارح ةا و هناللص يآ رحا ميش حيحصلا مه ةعمجتلل ةعامجلا نعأ  

 OOTP LAG E EERE وو ف هوم a وسلا هو

 مبا يف رفاسملاو ضيرملا لفه اعرحت يأ

 (E) ° .مهوحو افلا خيشلاو ضيرملاو دبعلاو ةأرملاو رفاسملا لثم :هيلع ةعم ال

 .ماص اذإ رفاسملاك زاج هلمحت اذإف فيفختلل ناك بوجولا ع انتما نأل ؛رهظلا وهوإ :تقولا ضرف نغ زاج

 بوحولل لهأب سيل هنأ :لوألا :ماسقأ ةثالث ىلع كلذف ةغمجلا اورضح اذإ مهيلع ةعمج ال نيذلا يأ [(عوط)

 ضيرملاك بوح ولا ل اهأ ينم ہما :يناثلاو لصأ نونجملل ةالص الو «ةلفان يببصلا ةاليصف «نونجاو ی بضلاك

 ل .ةالصلا يف 'عهل نكي م مهيلع بوحولا ع انتما نأ ؛تقولا ضرف مهنع طقسو مهي رج امه ريع ۾ راسلا ۱
 اح

 دج وي ال نکل بوج ولا طئا رش «هقح يف دجوي هنأ «:فلاغلا ( مه رعب ءادألا يف اوقحتلا اولمحت اذإف ءررضلاو جيلا

 نم e سس بس و نولصي نيعفاشلا نم ةعامج تناك لأب (ةريغ و رصملاك ءادألا طئارش

 ضرفلا ةنع طقسي الف همعز ق ةعمجم سيل ىلَص ام نآل ؛رهظلا يوب یاب

 (حتف .صلختسم) .ىلضألا

 لاقو ءاقلطم ال ةأرملاو يبصلاك هتمامإ حصت ال نمل ةبسنلاب يفرظلا ربخلا ميدقت نم دافتسملا رصحلا :اهيف مؤي نأ

 طقس امنإو «ةمامإلل لهأ مهفأ :انلو «ةأرملاو يببصلاك مهيلع ةبحاو ريغ األ ؛ةعمجلا يف ةمامإلا مه زوجي ال :رفز
 فالخبو «لهأ ريغ هنأل ؛يصلا فالخب ءماص اذإ رفاسملاك اضرف عقت اورضح اذإف :ةصخرلل بوجولا مهنع

 (حتف) 575/١[ :قئاقحلا نييبت] .لاحرلل امامإ حلصت ال األ ؛ةأ رمل

 يأ [(عوط) . يعفاشلل فاع ةا تزاج طقف ضیرمو دبعو رفاسم هفلخ ناك ول ون | :مكب دقعنتو

 مقر .ىلوألا قيرطلاب ءادتقالل اوحلصي نألف ةمامإلل اوحلص اذإ مهنأل ؛ضيرملاو دبعلاو رفاسملا نم نيروكذملاب
 ج ةازأأ ورک او ءاقافتا ةهارك ال مامإلا لبق رهظلا ىلص اذإ روذعملا نأل ؛رذعلا مدعب ديق :هل رذع ال نهو

 نأ ىلع بم اذهو ءزوجي ال :ةثالثلاو رفز دنعو ءرهظلا نم دكآ وه يذلا مهقافتاب يعطقلا ضرفلا كرت هنأل ؛مرح

 رهظلا وه ضرفلا نأ :انلو «لصألا ىلع ةردقلا عم هيلإ راصي الف ءاهنع لدب رهظلاو «ةعمجلا وه مهدنع لصألا

 نوكيف «ةعمجلاب رهظلا طاقسإب رومأم هنأ الإ هدحو هب متت ال طئارش ىلع اهفقوتل «ةعمجلا نود هيلع هتردقل

 (ئييع «حتف) .اقافتا هرکی ال هلزنم ق اهدعب رهظلاب یلص ول هنأل ؛"اهلبق" :هلوقب ديقو «هرکیف « ايهم هک ب

 (ع ءط) .اهيف مامإلاو هراد باب نع لصفنا نأب ره رهظلا ىلص ام دعب ةعمجلا ىلإ ًالثم رهظلا ىلص يذلا :ىعس

 ىدأ نإ يأ [(ط) .بهذملا ىلع هريغو روذعم نيب قرف الب ال وأ اهكردأ الفن بلقناو هرهظ لطب يأ | :لطب
 - توفي يذلا وه نالطبلا نأل ؛ىلوأ داسفلاب ريبعتلاو ءالفن بلقناو ىدؤملا رهظلا لطب ةعمجلا ىلإ ىعس مث رهظلا



 ةعمجلا ةالص باب ١ ه * ةالصلا باتک

 ةع قا وهسنأ د دوجس وأ دهشتلا يف اهكردأ نمو ىلا ىت يايا قالا ءادأ

 كردملا كارب ةعمجللا يف هب لوقلا ىلع مامإلا نوك لاح ةعمجلا أ ةماقإو 0 اذكو ةعمجلا موي

 EEE E SE E E ا در و عم م عم مالك الو ةالص الف مامإلا جرخ اذإو

 لك نم لطبت مل انه رهظلاو «هجو نود هجو نم بولطملا ئعملا توفي ام داسفلاو «هجو لك نم بولطملا ىعملا =

 نإ :الاقو ل وأ دبعلاو رفاسملاك اا ناك اوس ۾ ل وأ اهيف مامإلا كردأ ناك عاوس كلفن بلقنا لب ىهحجج و

 و ا يلوا انا إف «روذعملا رهظ لطيي ال :رفز لاقو «لطبي ال مامإلا كردي مل

 ءاهيف:.مامإلاو :هتيبب نبع جرج إو «هدعب وأ مامإلا ورش لبق هتيب نم هح هرح مامإلا دنع يعسلاب اكالظب طرش نذل

 (حتف) .اعامجإ لطبت مل ةعمجلا دصقي ال جرخ نإو ءامهل ًافالخ ةفينح يبأ دنع لطب اهنم غرف هيلإ لصي نأ لبقف

 ةروص هيف نألو «روذعملاب ءادتقالل روذعملا ريغ قرطتي هعر هنأل ؛ةعمجلا ةعامج ليلقت ىلإ يضفت اهنأل :لإ رهظلا ءادأ

 ‹حتف) .ةضراعملا ىلإ ال و «ليلقتلا ىل 1 يصمت ااف عةعمج اهيف سبيل هنإف «ةيرقلا فال ءاهريع ةماقإب ةعمجلل ةضراع

 (عوط) .ةيرقلا يف هركي الو هدد يلع نع كلذ ىوري هدعب وأ ءامإلا غارف لبق ناك ءاوس :رصملا يف (نيكسم

 نم ةعمج هنأل ؛ارهظ متأ اهلقأ كردأ نإو (ةعمج متأ مامإلا عم ةيناثلا ةعك رلا رف كردأ نإ :دمحم لاقو :ةعمج متأ

 نيقعكر لاسر ىلع دعقيو «رهظلل ارابتعا ًاعبرأ يلصيف «هقح يف طورشلا ضعب تاوفل ؛هحو نم رهظو هحو

 وهو ؛هتاف ام ءاضقب رمأ ؛"اوضقاف ہکتاف اهو اولصف متكرر دأ اف هل وق :امهو «ةعمجلل ارابتعا ةلامم ال

 ١٠١١/١[ :قئاقحلا زمر] .ةعمجلا ريغ «ىرحأ ةالص ال هب ءادتقالا لبق مامإلا ىلص يذلا

 دنع اذه «هتبطخ نم غرفي يح مالكلاو ةالصلا سانلا كرت ةعمجلا موي مامإلا رهظ اذإ يأ :2إ جرخ اذإو
 جرح اذإ مالكلاب ساب ال :الاقو ءلصف ريغ نم "مالك الو ةالض الف مامالا جرح اذإ" :8كِقع هلوقل :ةفينح يآ

 فالخب انهه عامتسا الو «عامتسالا ضرفب لالتخالا ةهاركلا نأل ؛ربكي نأ لبق لزن اذإو ءبطخي نأ لبق مامإلا

 يدؤي امف «ةالصلا هبشأف ءاعبط دتمي دق اضيأ مالكلا نألو ؛انيور ام :هلو ؛ةبطخلا ةلاح ىلإ دتمت دق األ ؛ةالصلا

 (صلختسم) .مارح وهف مارحلا ىلإ
 السلا در امأو كع عراشلا نع اممي رومأم نييلوألا نأل ؛مالسلا دريو دجسملا ةيحتو ةنسلاب ينأي :يعفاشلا لاقو

 جرخ اذإ' :كع هلوقب ضراعم الكتلع هرمأو «بوجولا نم ةانثتسملا عضاوملا نم اذه :انلق «هكرت زوجي ال بجاو هنألف

 ىلع حجار يهنلا نأ ؛ىلوأ هب ذخألاو «دجسملا ةيحت و ةنسلل لماش هقااطاب هنأل ؛لصف ريغ نم فينا مامإلا

 ءاعامجإ هزكيف هريغ امأ (ةرحآلاب قلعتي يذلا مالكلاب دارملاو «عنملا لبق ام ىلع لومحم ثيدحلا نأ ىلع «رمألا

 (حتف) .دمحم هعنمو فسوي وبأ هحابأف «هتوكسو بيطخلا ةسلج يف مالكلا ةحابإ يف فلتخاو

 وأ بطب عاوس اقلط :مالك الو (ط) .اهيف نكي مل نإ دوعصملا ماق وأ اهيف ناك نإ ةرجحلا نم :مامإلا



 ةعمجلا ةالص باب ١ ه4 ةالصلا باتك

Eهيد نیا نذأ ا ياس نلت نإ «لوألا ا كرتو يعسلا  

 .ةبطخلا ءا دعي قا
 مامت دعب ميقأو

 نكي مل هنأل ؛ربنملا دنع يأ يناثلا ناذألاب يعسلا بحي :ليقو [(ط) .حصألا يف لاوزلا دعب عقاولا] :لوألا ناذألاب

 ناكملا يأ ءاروزلا ىلع ناذألا بخ نامتع دازو ر رمعو ركب يأ دهع يف اذكو وه الإ ل يببلا نمز ف

 بوحو يف ربتعملا نأ ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو .دحأ اه نذؤي مل نإو تقولا لوخدب بجي :ليقو «عفترملا
 راف ةكرشلا مو رح ةالصلل يدون اذإ# :ىلاعت هلوق :كلذ يف لصألاو «ةرانملا ىلع ناذألا عيبلا ةمرحو يعسلا

 اشلا ضعبل افالح هركي هنكلو ءدقعني ناذألا تقو عيبلا دقع اذإ مث (ة:ةعمجلا) بل اوُرْذَو هللا ركذ ىلإ

 (صلختسم)[١/١٠١٠١ :قئاقحلا زمرإ .ةلبانحلاو

 ةدح وب دافأو «بيطنخلا يدي نب يأ "هيدي ا :هلوقو : لعافلل انس لمعتسي الو ل وعفملل ءانبلاب ا نذأ

 نأ تي تاعامجلا رثك و دحتسملا عستا اذإ يعي دحاو دعب ادحاو اونذأ دحاو نم رثكأ ناك نإ نذؤملا نأ لعفلا

 لعب ادحاو نونذؤي لب عل وعمتجي اي ناذألا ق نينذؤملا خامتجا ىلإ جيتحاو مهعيمج غلبي ؟يإ هدحو نذؤملا توص

 (حتف) .دجسملا يحاون نم ةيحان يف نذؤم لك لعجي نأب دحاو
 نل بحيسملاف ءاهتم اعيش ركذلف ديلا ةالص ق اهزكذا امك ةعمجلا موي ةيسفسللا رومألا'لنضملا ركذي ىلا ؛ةمت

 خامتسا دنع دعشي نأو ءاضيب نوكت نأو عةياين نسخا سبلي نأو ءابيط 0 نأو «نهدي نأ ةعمجل. ا روضح دارأ

 روسلاب اكربت أرق ولو ءرهظلاك اهيف أرقي نأ مامإلل يغبنيو ءابتحالاب سأب الو «دهشتلا يف دعقي امك ةبطخلا

 مث مامإلا يلي ام وهو ردق نإ لوألا فصلا يف سلجي نأو «ركبتي نأو «هيلع بظاوي مل نإ انسح ناك ةروثأملا

 يدي نيب رمي ال ناك نإ لئاسلا نأ راتخملا و «هيلإ عفدلا زاوج فو دجسملا يف لاؤسلا زاوح يق اوفلتخا مفا ملعا

 سأب الو «هيلإ عفدلاو «لاؤسلاب سأب الف «هنم دبال رمأل لب افاحلإ لأسي الو «سانلا باقر ىطختي الو يلصملا

 لبق لاوزلا دعب رفسلا هركي هنأ حيحصلاو «رهظلا تقو لوحد لبق رصملا نارمع نم جرح اذإ ةعمجلا موي رفسلاب
 (حتف) .لاوزلا لبق هركي الو .اهيلصي نأ
 ةا رصقلا أل بطلا وغ ىلعي أ شوي الو هكراونلا سرج قلتلي هينا ىم نوب أ ا نوب

 .هوركم ايندلا رمأب امهنيب لصفلاو :ةبطخلا مامت ١٠١١/١[ :قئاقحلا زمر] .نانثا امهميقي الف



 نيديعلا ةالص باب 1و ةالصلا

 نيديعلا ةالص باب

 يف بدنو «ةبطخلا ىوس اهطئارشب ةعمجلا هيله ب نم ىلع ديعلا ةالص بجت
 بحتسا يأ ةعمجللا طئارشب يأ

 وأ دايعأ ةعبرأ رهش لك يف نمؤم لكل نإ" :#كع هلوقل ؛ديع ةعمجلا نأ نييابلا نيب ةبسانملا :نيديعلا ةالص باب

 :ةءارقلاب امهيف رهجيو ءاراهن ميظع عمجب نايدؤي امهنأل وأ ءةبطخلا ىوس ةمدقتملا طورشلا يف امهكارتشال وأ ؛"ةسمخ

 .باتكلاب اهتوبثل وأ ءاهعوقو ةرثكل وأ «ةيضرفلل ؛ةعمجلا تمدقو .ةعمجلا هيلع بحب نم ىلع اههوجول وأ
 دايعأ ىلع عمجيو ءةنس لك دوعي هنأل ؛هب يمس ءاهلبق ام راسكناو اهفوكسل ءاي واولا تبلق ءدوع ديعلا لصأو
 ريبكتك اهريغو نيديعلا ةالصو .ناديع ىلع عمجبي ةبشخلا يعم دوعلاو ءوهللا ةلآ يعي دوع عمج داوعأ نع قرفيل

 ةنيدملا ك يببلا مدق :لاق هذ سنأ ىلإ ًادنسم دواد وبأ هاور امك ةرجحلا نم ىلوألا ةنسلا يف تعرش ام قيرشتلا
 هللا نإ" :4#ع لاقف ءةيلهاجلا يف امهيف بعلن انك :اولاق "؟نامويلا ناذه ام" :لاقف امهيف نوبعلي ناموي محلو

 (حتف) ."رطفلا مويو ءىحضألا موي :امهنم اريخ امه مكلدبأ
 ضرف دمحأ نعو «كلامو يعفاشلا لاق هبو «نست :ليقو ا وهو روهمجا دنع| :ديعلا ةالص بجت

 ىَلَع هللا اوُريكْتَو :ىلاعت هلوقب دارم اذكو «ديعلا ةالص هب دارملا زنا كبَر لصف :ىلاعت هلوقل [(ع) .ةيافك
 نسحلا ةياور اذهو «بوحولا ليلد وهو كرت ريغ نم بع اهيلع بظاو دقو «ليوأت يف (٠۸٠:ةرقبار ٌمكاَدَه ام

 يناثلاو ةنس لوألاف دحاو موي يف اعمتجا اذإ ناديع :ريغصلا عماجللا يف ركذو ءروهمجلا دنع راتخملا وهو «مامإلا نع
 :لاق «نهريغ يلع له :هلاؤس بيقع يبارعألا ثيدح يف ع هلوق :اهتينس هحوو ءامهنم دحاو كرتي الو «ةضيرف
 (صلختسم «حتف) .ةنسلاب بوحولل ةنسلاب اهتيمستو «حصأ لوألاو "ع وطت نأ الإ ءال'

 طئارش نيب "بحت نم ىلع" :هلوقبف ءزاوجلل طئارشو «بوحولل طئارشو «ءادألل طئارش اه نأ ملعا :بجت نم ىلع
 ىوس اهطئارشب" :هلوقب ءادألا ا نيبو «يشملا ةردقو رصبلا ةمالس عم ركذملا حيحصلا ميقملا رحلا يأ بوحولا

 ؛تقولاو «ةلبقلا لابقتساو «ةروعلا رتسو ؛ةراهطلا :يه زاوحلا طورشو «ةعامحلاو ءناطلسلاو ءرصملا :يهو ةبطخل ا
 (حتف) .هنراقي وأ «هقبسي ءيشلا ۵ ءةالصلا دعب ىدوت اهنأل ؛اهطئارش نم تسيل ةبطخلاو .ةينلاو
 نم ةعمجلا طئارشب يأ :اهطئارشب (ع) .ةأرملاو «ضيرملاو «هالوم هل نذأ نإو دبعلاو ءرفاسملا ىلع بحت الف :ةعمجلا

 ١٠١١/١[ :قئاقحلا زمر] .ةعمجلا فالخب ديعلا ف طرشب تسيل اهإف :ةبطخلا ىوس (ع) .زاوجلاو «ءادألا طورش
 نم ليق امو «ةنسلا يف لصأ هل سيلف هيلع رطفلاو «نبللا عم رمتلا عمج نم اننامز يف سانلا هلعفي امو :معطي نأ

 امك روثأملا هنأل ؛هدوجو دنع هريغ ىلإ رمتلا نع لدعي ال نأ يغبنيو «لمأت هيف ولح وه امث هريغو رمتلا نيب رييختلا
 ىلإ جورخلا لبق لكأي يأ نيعلاو ءايلا حتفب :معطي نأ .ارتو و لكأي نح رطقلا موي ودعي ال 4# هنأ يور

 ٠١1/١[ :قئاقحلا زمر] .رثألا درو كلذب «ناك ولح يأ نم ائيشو ءارتو نوكي نأو ءاسمخ وأ ءاثالث تاريمت ىلصملا
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 o اهل وز ىلإ سمشلا عافترا نم اهتقوو اهل لفي ر رغ ىلا

 اهضاضيبأ يأ ديعلا ةالص يأ

 راثكإو ةشاشنلاو ح رفلا راهظإ بتحشسملا نمو هيلع ةا ااش اب ودنم هام ۾ كنس هنأ حصألا : لستغيو

 ةئنهتلاو «رحآ قيرط نه عوحرلاو ءايشام جورخلاو «هيح دجسم يف ةادغلا ةالصو ةقاطلا بسح ةقدصلا

 هزانَج الو كب 2 بكار ام ع هنأل ؛ءايشام هح وتي نأ بحتسي ۾ ءةحفاصملا اذكو ؛'مكنمو انه هللا ناق ےب

 عامتجا موي هنأل ؛ةلايسغ ولو : هبايث نسحأ (حتف) .ةبرق ىلإ دصاق ريغ هنأل ؛ع وجرلا باوک رلاب ناب الو

 (حتف) .ديع لك يف ءارمح ةدرب سبلي ناك ع هنأل ؛اليسغ وأ اديدج اهلمجأ يأ [(عءط) .رورسو

 :لاق هنأ فق رمع نبا ثيدحل يلا ا يا 4 وخبلاو «كسملاك نول ال حير هل امم :بيطتي و

 يف نأل ؛[ 4/١ 'ةالصلا ىلإ سانلا جورخ لبق اهيدؤن نأ رطفلا ةاكزب 5 هللا لوسر انرمأ"

 تابودنملا ىلع فوطعم "نأ" ريدقتب بصنلاب :خلإ هجوتي مث (حتف) .ةالصلل هبلق غرفيل هل ةناعإ ريقفلل هئادأ

 عماجلا دحسملا مهعسي ناك إو ؛ةنس ديعلا ةالصل اضل ىلإ ح ج وار ا: یتجا ىف اک ایا هب دن ىضتقاف «هلبق

 :ليقو «هرکی :ليقف ءاهيف ةئانب ةهارك ت فلتحا ۾ ءاهيلإ ريما جارخإب نب الو ا وهو خئاشملا ةماع دنع

 (ع) .ةالصل مامإلا عم سانلا هيف عمتجي يذلا عضوملا وهو :ىلصملا (حتف) .هب سأب ال داب نعو ءال

 عوضوم ريغ ريبكتلا نأل ؛ارهج يأ e E ل یر ف اره ربكم ریغ هتوک لاح يأ ] :ريكم ريغ

 ن5 ه:فارعألا) سفت ي كلر ”ك داو : ىلاعت هل وقل ؛مامالا بهذ هيلإ ۾ «ءافحإللا ةر هزاوج 52 فانا يا

 :االاقو ‹«ىحضألا موي يا ع س شا ا 5 الإ ءءافحاإإلا عاتعلا ٤ لصألا ألو ١ فلا زك < للا ريح ريق" 135 لاقو

 يف فالخلا :ليقو ف يلع نع يورم وهو «ريبكتلاب هتوص عفري ناك اړ رمع نبا نأ يور امل ؛ارهج ربكي
 (حتف) کد امه دنع ۾ ريكي هي ةدكنعف عزيبكتلا لصأ

 د كعمل َ + اعدت د 2420 د# ادعم 212111 00 51 OT ما
 قح يف اقلطم ديعلا ةالص لبق لفنتلا هركي يا [(ع) .لفنتم ريغو يا ربكم ىلع فطع رجلاب ] :اهلبش لفنتمو

 «هوركم ريغ :ليقو «موقلا قح يف ال مامإلا قح يف هركي :يعفاشلا لاقو «هريغو ىلصملا يفو «موقلاو مامإلا
 E هلال و «ماماا لبق نيديعلا ق لفنتلا نع عنملا نم كع هنع درو امل ؛اهريغو ىلبضملا 52 ةهاركلا ىلع روهمجلاو

 موقلاو ماماإلا قح ف هتهاركل ديعلا هالص لبق :اهلبق (صضلختسمو نيكسنم) . ةذاصلا ىلع هصرح عم كلذ لعفي مم

 اهتقو :يعفاشلا لاقو ءامسلا دبك نع سمشلا يأ | .نيحمر وأ جهر ردق] :اهاوز ىلإ سمشلا (ط) .هريغو يلصملا يف

 اهيف وهو لاوزلا تقو لحد ول يح ةلخاد ريغ ةياغلا ٠١7/١[ :قئاقحلا زمر] .اهريخأت بحتسيو سمشلا عولط
 ءادتباو ءامه افالح مامالا دنع اذكف مالسلا لبق هدعب انأ «دهشتلا ردق دعقي نأ لبق ناك نإ اقافتا ةالصلا تدسف

 (حتف) .ةهاركلا دح نع تقولا جرخيل سمشلا عافترا نم تقولا
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 ةعباتملا يهو ا ۴ "اک دثاوزلا ي ا ١] ءامالا 7

r E EETا مل  i KÊ 4 Ê 
 ساتلا مامالا يأ ديعلا ةاليق مامالا يأ

 ١١7/١[ :قئاقحلا زمر] .كلامو يعفاشلل افالح لإ مهللا كناحبس عي ءانثلاب ايتآ يأ ایم توک اح : اينثم

 «ةريبكتب اهحتتفي :لاقف :ديعلا ةالص ةيفيك نع لئس هنأ هذ دوعسم نبا نع يواحطلا راثآ يف ال :ثالث يهو

 رک رکی اال رکی ف أرقي موقي غ تحسب م اک عكري ةريبكت ريكي م ارق م اکی امدعب كير

 ةءارقلاب أدبيو «ةعكر لك يف ةدحاو ىحضألا يفو «رطفلا يف ةعكر لك يف عبرأ :ه#ذ يلع لاقو ءامب عكري
 عبرأو «ىلوألا يف سمح :هنع ةياور يقو ءامهيف ريبكتلاب أدبيو ,ةعكر لك يف سمح :ف#ذ سابع نبا لاقو ءامهيف
 :امهنيب لوقي :يعفاشلا لاقو ءاندنع نيتريبكت لك نيب تكسيو .انك5 سابع نبا لوقب يعفاشلا ذخأو ءةيناثلا يف

 .ربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو ءهّللا ناحبس

 ىتأ امئاق ربك ول هسأر مامإلا عفري نأ عوكرلا يف كردملا يشح ولو .لاحلا يف ربكي مامإلا ةالص لوأ هتاف نمو
 قوبسملاو «ةياورلا رهاظ يف عوكرلا يف ربكي الو ربكيل مايقلا ىلإ دوعي ال ربكي نأ لبق مامإلا عكر ولو .اعكار هب
 نم دحأ هب لقي ملو «تاريبكتلا نيب ايلاوم ريصي ريبكتلاب أدب ول هنأل ؛ربكي مث ءأرقي ءاضقلا ىلإ ماق اذإ ةعكرب
 بحتسم ةالاوملاو «ةءارقلاب امهيف ءدبلاب لوقي هنأل ؛دد يلع لوقل اقفاوم هلعف ريصي ةءارقلاب أدب ولو «ةباحصلا

 (حتف) ..ىلوألا كرت دقف لاوي مل ول يخ
 نم غرف اذإف ءأرقي ةيناثلا ىلإ ماق اذإ مث «ةءارقلا لبق اند رقي ,حتفتسي مث «حاتتفالل ربكي نأب ابدن :نيتءارقلا

 ال مأ مامإلا عفر ءاقلطم دئاوزلا تاريبكتلا ف يأ :خإ هيدي عفريو (ع) .عوكرلل ربكي مث ءاثالث ركب ةءارقلا

 ,ديعلا ةالص دادغب مدق نيح سانلاب فسوي وبأ أ ىلصو ءامهنم ءيش يٿ عفري ال فسوي يبأ نعو ءامهعضي الو

 اميف مامإلا ةعاطو ءاهيف دهتجم ةلأسملاو «كلذب هرمأف ديشرلا نوراه هفلخ ىلص هنإف فذ سابع نبا ريبكت ربكو

 (حتف) .ةباحصلا ضعب لوق هنأل ؛ةيصعمب سيل اذهو «ةبحاو ةيصعم سيل

 نيتريبكت لك نيب تكسي «ديعلا تاريبكت اهنم ركذو "نطاوم عبس يف الإ يديألا عفرت ال" :#تع هلوفل :دئاوزلا
 كع هنأل :اهدعب بطخيو (ع) .ايئان ناك نم ىلع هبتشت ةالاوملابو «ميظع عمجب ماقت اهأل ؛تاحيبست ثالث ردقب

 ءيشلا طرشو «طرش اهيف ةبطخلا نأل ؛ةالصلا لبق اه بطخي ثيح ةعمجلا فالخب «نيتبطح ةالصلا دعب بطح

 لب ةبطخلا داعت الو «زاج ةالصلا ىلع تمدق ول يح ح ةيلضفألا نايب ةالصلا دعبو ؛طرشب تسيل ديعلا فو «هقبسي

 (ط) .هرك و زاج ةالصلا ىلع اتمدق ولف «ةنس امو ءامهنيب ةسلجب :نتبطخ (حتف) .ىلوألا فالح ميدقتلا

 ىلع تحقق بش نم نلغ لوألا نعت سيبو کد هس يحل نيتك ري او يي :لإ اهيف ملعي

 موي نم رجفلا عولطبف :بحج ىم :ثلاثلاو «نيكاسملاو ءارقفللف «بحج نمل :يناثلاو .باصنلل كلاملا ملسملا رحلا

 = ةعبرأ نمف «بحت مم :سماخلاو «بيبز وأ ريعش وأ رمت نم عاص وأ رب نم عاص فصنف «بحب مك :عبارلاو «ديعلا
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 يهو ىطقف دغلا ىلإ رذعب رح وتو 5 عم تناك لإ ضقت و ةقدص

 كضلا نع لا ورلا ىلإ يأ تا ر ڪک ديعلا ةالص يأ

 اما یر وت و ےن ےک وا
 نكع :انلق «ميلعتلا اذهل ةدئاف الف ج ورخلا لبق اهؤادأ بدن اذإ :تلق نإف .ةميقلابف اهاوس ام امأ ؛ةروكذم ءايشأ =

 ىلا ةعمجلا يف مهميلعت يغبنيو «ةالصلا لبق اهدؤي م نم قح يف وأ «لباقلا ماعلا يف اهب أي نم قح يق رهظت نأ

 :لاق هنأ فف رمغ نبا نع يور امل ةالصلا دعب ىدؤت طرشب تسيل ديعلا ف ةبطالاو. .اهلحم قف اقوحرخيل اهلبق

 سالا ناگفا ءلجي ال اغ مهنبطخ يقف نو اک اوناک ہا ل ui ا ت نإ ١ .نوميقي الو

 (صلختسم «حتف) .ةالصلا لبق اوثدحأف اهعامسل ةالصلا دعب نوسلخي ال

 هركيو «زوجي اهلبق بطخ ولو .كلذ وحنو ءجرخي ممو ءجرخي فيكو «ةبجاو مأ ةنس يه له :رطفلا ةقدص
 عرشي مل ديعلا ةالض نأل ؛ادرفنم اهيضقي ال مامإلا عم لحر لصي مل ول :هانعم :ضقت ملو (ع) .ةنسلا ةفلاخمل

 عامإلا نم تناف ول انآ ,مامإلا ع ايش يلصي امك هدخو اهيلصي :يعفاشلا لاقو ان دبع انه «دارفنالا ليبس يلع

 زاوج ىلع قافتالل لعف «هریغ عم اهكاردإ ىلع مامإلا عم توفلا دعب ب ردق ولو يناثلا مويلا يف ىف ىد اكإف اضيأ

 تقاولا يف اهيضقي ال وه اهلصي مو ةعامتجا عم مامإلا اهالص ناب :مامإلا عم (حتف « صلختسم) .اهددعت

 (ع) .درفنملاب متت ال طئارشب تعرش األ ؛هدعب الو

 ؛ةلبق سانلا عمج نكمي ال ثيحب هلبق وأ لاوزلا دعب مامإلا دنع لالحلاب دهشو «لالهلا مهيلع مغ نأب :رذعب
 مويلا يف ةالصلا نم رخآ رذع ثدح وأ ١٠١/١[« :قئاقحلا زمر] .لاوزلا دعب تعقو اأ رهظف ميغ يف اهالص وأ

 ثٹیدح ا :تی داب هانك رت i الإ ةعمجلاك ىضقت ال نأ اهيف ل انصألا نأ ؛هدعب ضقت مل و دغلا يف افولصي لوألا

 (ط) ا دغلا دعب ام ىلإ رح ۇي :يعفاشلا دنعو ءاندنع :طقف (ئييع «صلختسم)إ .لاوزلا دعب لالهلا ةيؤر ةداهش

 0 TA :قئاقحلا زهر) .تابودنملاو ءطورشلا نم رطفلا ديع ةالض يف ةروك ذملا ماكحألا يأ ] ج هاكحأ يهو

 8j تملا نا الإ كلذك ىحضألا يف اهلك رطفلا يف تابودنملاو طورشلا نم انه ىلإ بابل لوأ نه رك د اه نإ يآ

 لك ايف ىلصملا نم عري نح رحنلا موي معطي ال ناك جلع هنأ يور امل ؛ةالصلا دعب ام ىلإ ىحضألا يق لكألا رخؤي

 نع لگ ایل حضي: نف قح يف اذهو (ىلوأ ةفايضلا ةدئام نم لكألاف ىلاعت هلا ةفايض يف سانلا نألو ةنحضأ نم

 (ضلحتسم (ئيع) .اضيأ يحضي نم قع يف هرکی الو ءاهلبق لكأي نأ ن مأب الف هريغ قح يف اما ءال وأ هتيحضأ

 :ىلاعت هلوقل ؛ىحضألا يف ارهج ىلصملا ى رطب رنكي نأ ةىكضألاو رقفلا نإ غا قزق: اذه :خا ربكيو

 ناك ع ينل نأ قوز املو ؛اقلطم مايألا هذه يف ريبكتلا هب دارملا ١ ٠ *:ةرقبلا) 4 تاد ودعم ماي يف هللا اوُركذاّوإف

 ع رشي ئح :ةياور يقو «ىلصملا ىلإ نها امك رييكتلا عظقي م ؛يىحضألا م نا اره ىلضلا قيرط فا رک

 (حتف ؛« ضلختسم) .اهيل مامإإلا
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 ,مايأ ةثالث ىلإ رذعب رّخؤتو ءةبطخلا يف قيرشتلا تاريبكتو ةيحضألا ملعيو
 :ق ْ : | ىحضألا ةالض يأ ملعي :هلوقب قلعتم 1 ةيحضألا ماكحأ سانلا يأ

 تدع وس RE iS م يمرس aE هو KSA SEG 4 HE SSÊ RÎ نسو يشب سيل فيرعتلاو

 باوثلا هي قلعتي ال يأ

 ريبكت نأ عم اوركذ اذكه [(م ءط) .كلذ وحنو ربكيو يحضي فيكو ناتنس مأ نابجاو امه له] :ةبطخلا يف

 قيرشتلاو «ةفرع موي لبق نوكت يلا ةعمجلا ةبطح يف يغبنيف «هيف نايتإلل ةفرع موي لبق هميلعت ىلإ جاتحي قيرشتلا
 رحنلا موي دعب مايأ ةثالث تيم“ يحاضألا موحل نوفجي سانلا ناك املو «فافجلل سمشلا يف محللا ءاقلإ :ةغللا يف

 ام زوجتف ءةيحضألا تقوب ةتقوم اهوكل ؛مايأ ةثالث ىلإ انه ريخأتلا :لإ رذعب رخؤتو (يشحملا) .قيرشتلا مايأب

 لوألا مويلا يف ديعلا مامإلا لصي مل ولو :يعليرلا لاق ؟ال مأ لاوزلا لبق حبذلا زوجي له ترحأ اذإو ءاهتقو يقب

 مهئرحت ال يناثلا مويلا يف اذكو «لاوزلا دعب الإ لوألا مويلا يف ةيحضتلا مهئرحت الو «لاوزلا ىلإ ةيحضتلا اورخأ

 رذعلاف «تزاجو اوؤاسأ رذع الب ترحأ ولف ؛مهئرحت ٍدئنيحف مامإلا يلصي نأ نوجري ال اوناك اذإ الإ لاوزلا لبق

 (حتف) .زاوجلا طرش رطفلا ديع يفو ءطقف ةهاركلا يفنل انه
 (ع «ط) .ءاسأ رذع الب رخأ ولف كلذ دعب ىلصت الو ةيحضأو ديع مايأ األ :مايأ ةثالث ىلإ

 نأ ملعا [(ييع) .ةفرعب نيفقاولاب اهيبشت عضاوملا ضعب يف ةفرع موي سانلا عمتجي نأ وهو] :خلإ فيرعتلاو
 وهو «تافرع لهأب هبشتلاو «ةفرعب فوقولاو «ةلاضلا داشنإو «فرعلا نم بييطتلاو ؛مالعإلا :ناعمل ٍنأي فيرعتلا

 ؛ءامدلا مكح يف يأ ءيشب سيل كمسلا مد :دمحم لوقك فوقولا مكح نم يأ "ءيشب سيل" :هلوقو ءانه دارم

 فاصوأ عيج لمشيف» ءيفنلا قايس يف ةركن وهو ةيقيلفالا هغ قت ارتعم نكي م امل هنأ الإ ةقيقح ءيش هنأل

 ؟هركي ال هنأ لوصألا ةياور ريغ يف دمحمو فسوي يبأ نعو «هوحنو بحتسملاو «ةنسلاو «بحاولاو «ضرفلا نم ةدابعلا
 لمحي رصمع رهزألا عماجلا لهأو سدقملا تيب لهأ هلعفي امو «ةرصبلاب كلذ لعف هنأ اغ سابع نبا نع يور ال
 رئاسك هريغ ىف ةدابع نوكي الف «نيعملا ناكملاب ةصتخم ةدابع فرع فوقولا نأل ؛هوركم هنأ رهاظلاو ءاذه ىلع

 (حتف ءنييع) .تافرع لهأب هبشتلل ال «هوحنو ءاقستسالل جرح نوكي نأ لمتحي سابع نبا لعفو «كاسانمل

 يف ةباحصلا فلتخاو «بحجو عع انهه نس [(ععط) .حصألا وهو «بجي :ليقو «قيرشتلا ريبكت يأ | :خإ نسو
 ذحأ هبو ؛رحنلا مايأ لوأ نم رهظلا ةالص دعب أدبي :فُكذ رمع نباو ءم سابع نباك ةباحصلا نابش لاقف هئدبم

 اوفلتحاو ءانبهذم وهو «ةفرع موي نم رجفلا ةالص دعب أدبي :د» دوعسم نباو «يلعو «رمعك مهرابك لاقو «يعفاشلا
 مامإلا ذحأ هبو «تاولص نامه ىهو ءرحتلا موي نم رصعلا ةالص دعب عطقي :دوعسم نبا لاقف ءاضيأ همتخم يف

 هبو «ةالص نورشعو ةثالث يهو قيرشتلا مايأ رخآ نم رصعلا ةالص دعب عطقي :يلع لاقو ىاهتناو ءادتبا ةفينح وبأ
 ةرشع عبرأ يهو «قيرشتلا مايأ رحآ نم رجفلا ةالص دعب عطقي :مُ رمع نبا لاقو ؛ءاهتناو ءادتبا نامامإلا ذأ

 (حتف) .ءاهتناو ءادتبا يعفاشلا هب ذحخأو ؛ةالص



 نيديعلا ةالص باب ٠ ١5 ةالصلا باتك

 ةبوتكمو رصمو ةماقإ طرشب رع نإ "ريغ تلا" 5 م نا 0 ةفرع رجف دعب
 رفاسم ىلع بحب الف نس هلوقب .قلعتم ىف ا نم عساتلا يأ

 .رفاسملاو ةأرملا ىلع بحبي ءادتقالابو ةبحتسم ةعامجو
 ١ يأ ميقملاب يأ وا يباع دنت اف

 جج و ول يح خارت الب ريبكتلاب ينأيو .ةجحلا ىذ نم عساتلا ءةفرع رجف ةالص دعب هؤادتبا يأ :ةفرع رجف دعب

 إف مالبسلا دعب ثدح ةهقبس ولو )هب يأ ذي ءانبلا عنخ ام ىتأ وأ «ءارحصلا ىف فوفصلا زواج 0 «دجسملا نم

 سم وأ ع«تارم تاز رک هللا :لوقي : يعفاشلا لاقو و :هلوقو :ةراهط ريغ ىلع ئا 0 ربكو اضروت ءاش

 .ةقيقح کټ اس ديمحتلا ۾ ليلهتلاو ۸١ ١( :ةرقبلا)

 هيلإ بهذي يح تاع ليربح ىلاعت هللا رمأ حبذلل ليعامسإ عجضأ اذإ هنإف ءاذكه تع ليلخلا نع روتاملا كأ :انلو

 ةع ميهاربإ عم املف «حبذلاب لجعي ال يك ربكأ هللا ربكأ هللا :لاق حبذلل هعجضأ هنأ ليربج ىأر املف «ءادفلاب

 هدنع عقو امقوص 72 ليعامإ عم املف ف ربك هللاو هللا الإ هلإ ال :ل !اقف ةراشبلاب هيتأي هنأ هدنع عقو ليربج توص

ip(حتف «صلختسم) .دمحلا هّللو ربكأ هللا  

 0 ۳ :قئاقملا وهرإ .دوعسم نبا لوق وهو «رحنلا موي نم رصعلا ةالص هرحآ نوكي يأ مامإلا دنع تاولص نامث :ن

 [؟ عا :قئاقحعا را داف نكي اهيلع كازن نإ ةدحاو ةرم يأ 9

 ! 0 ئر .دمحلا هللو ربكأ هللا ربكأ هللاو هللا الإ هلإ ال ربكأ هللا ربكأ هللا :لوق نم يأ :ربكأ هللا

 (ع) .ىرقلا لهأ ىلع بحت الف :رصمو

 ريغ جرخو «ةعمجلا معف «نايعألا ىلع ةضورفم يأ [(ع)لفنتملا ىلع بحت الف ضرف ةالص يأ ] :ةبوتكمو
 ن ويخلبلا نكل «ديعلا ةالص اذك و «نايعألا ىلع اضرف سا األ ؛ةزانحلا ةالص اذكو لرتو ولو ةض ورفملا

 (حتف) .ةعمجلا تهبشأف ةعامجب ىدؤت اهنأل ؛ديعلا ةالص بّقغ نوربكي

 نهتعامج نأل ؛ةعامجلا عم تلص نإو ريبكتلا اهيلع بحي ال ةأرملا نإف ءاسنلا ةعامج نع زارتحا] :ةبحتسم ةعامج

 ةرفتملاو يرغل اع دين الغ عاما كاب وتكملا بقع راصمألا يف نيميقملا لاجرلا ىلع بجيف [(ع) .ةهوركم

 وأ ءارفاسم وأ ءايورق وأ ءايرصم ةبونكملا ىلص نم لك ىلع وه :الاقو «مامإلا دنع اذه ؛ةعامجب ىلص نإو رفاسملاو
 (حتف) .امهوق ىلع ىوتفلاو ءاهيدؤي نم لك هيدؤيف «ةبوتكملل ًاعبت عرش هنأل ؛ةأرما وأ ءادرفنم
 هنأل ؛قوبسملا ىلع بجي اذكو «رفاسملا فآلخب «ةروع اهتوض نأل ؛ريبكتلاب تفاخت ةأرملا :رفاسملاو ةأرملا ىلع

 نأ متوملا ىلع بجي اذكو 345/١[ :قئاقحلا نييبت] .هتافام ءاضق دعب لب مامإلا عم ربكي ال نكل «ةميرحت دتقم

 (حتف) .قوبسملاك قحاللاو ءةالصلا دعب هئادأل همامإ هك رت نإو قيرشتلا ريبكتب يقأي
 (ع) .ةنس هيف رهجلا نأل ؛رفاسملا فالخب ءاقوص عفرت ال ةأرملا نأ ريغ ةيعبتلل :رفاسملاو



 فوسكلا ةالص باب 1 ةالصلا باتك

 فوسكلا ةالص باب
 اهماكحأ نایب یف يأ

 ةءارقلا يف يلصي لعاف عقرلاب

 ديعلا مدقو ؛ةعامجلاب نايدؤي امهنأ نيبابلا نيب ةبسانملاو .هببس ىلإ مكحلا ةفاضإ نم :فوسكلا ةالص باب

 لس اًموإ# :ىلاعت هلوقف باتكلا امأ ؛ةنسلاو باتكلاب اهتيعرش تبثت فوسكلا ةالصو .حصألا ىلع هبوجول

 سمشلا نأ" :يراخبلا يفف ةنسلا امأو «ةفوحملا هللا تايآ نم ةيآ فوسكلاو (ه8:ءارسإلا) افي وخت لإ ٍتايآلاب

 ."اوعداف" :ةياور فو ."اولضف امهومتيأر اذإف هللا تايآ نم ناتيآ امهنكلو سانلا نم دحأ تومل نافسكنيال رمقلاو

 وهف اهضعب بهذ اذإ :ليقو ءامهيف فوسكلا لمعتسي دقو «رمقلل فوسخلاو ءسمشلل :فوسكلا (حتف)
 .فوسخلا وهف اهلك بهذ اذإو «فوسكلا
 :هلوقو «عبرأ لك وأ «نيتميلستب نيتعكر لك «رثكأ وأ ءاعبرأ ىلص ءاش نإو ءاهرادقم لقأل نايب :نيتعكر
 ىلا ةيعدألاو «ةءارقلاب مايقلا ةلاطإ يقو ؛ةهوركملا تاقوألا يف زاوحلا مدعو «ةماقإلاو ناذألا مدع يف يأ :لفنلاك

 نونسملاو «نارمع لآ ردقب ةيناثلا يفو «ةرقبلا ردقب ناك ىلوألا يف ت همايق نأل ؛لفنلا صئاصح نم يه
 نايلصي امهنأ ىلإ يعفاشلا بهذو «ةبوتكملا ةالصلاك بحأ ام امهيف أرقي :ليقو ءاعدلاو ةالصلاب تقولا باعيتسا

 تاعوكر عبرأب نيتعكر سمشلا فوسك ةالص ىلص تع هنأ امد سابع نباو اه ةشئاع تور امل ؛نيعوكرب

 نم ةعامج نيتعكرلا ىور دقو «ةءارقلا امهيف لاطأف «نيتعكر ىلص كع هنأ ةصيبق ىور ام :انلو «تادجس عبرأو

 ,لوصألا ةقفاومل ؛ىلوأ اه ذحألاو ءريشب نب نامعنو «ركب وبأو ءبدنج نب ةرمسو «رمع نبا مهنم «ةباحصلا
 لك يف تاعوكر ثالث یلص هنأ ةع هنع يور هنألو ؛كلذ فالخب امهبهذم نأ تبث هنأل ؛هاور اميف هل ةجح الو

 لكف «نیعوکر ىلع داز ام يعفاشلا ذخأي مو تاعوکر تسو «تاعوکر سمو «تاعوکر عبرأو «ةعكر

 (حتف) .دحاو عوكر ىلع داز امع انباوج وهف نيعوك ر ىلع ةدايزلا نع هل باوج
 نايب :ةعمجلا مامإ (عمط) .لفنلا ةئيهك ةدحاولا ةعكرلا يف دحاو عوكربو «ةماقإو ناذأ الب يأ :لفنلاك

 ديعلا ةالص هيف ىلصت يذلا عضوملاو «تقولاو «مامإلا :ءايشأ ةثالث سمشلا فوسك يف بحتسيو «بحتسملل
 (حتف) .زاج مهلزانم يف انادحو اولص ولو ءلضفأ لوألاو «مهأزجأ رخآ عضوم يف اولص ولو ؛عماجلا دجسملا وأ
 لء هتبطحو ءرثأ هيف لقني مل هنأل ؛انباحصأ عامجإبف ةبطخلا مدع امأو ءرهجي :فسوي وبأ لاقو :ةبطخو رهج الب

 ؛ةنس ةالصلا هذهو «هتول تفسك اأ مهوت نم ىلع درلل الإ تسيل ميهاربإ انديس توم موي سمشلا تفسك امل

 نأ لضفألاو «بحأ ام اهيف أرقيو :"ةالصلا ىلإ اوعزفاف تايآلا هذه نم ائيش متيأر اذإ" لع هرمأل ةبجاو :ليقو

 (ط) .ةعمجلاك بطخي :يعفاشلا نعو «لقنت مل اهنأل ؛ةبطخ الب يأ :ةبطخو (حتف) .اهيف ةءارقلا لوطي



 فوسكلا ةالص باب 15 ةالصلا باتك

 «ةملظلا و ف خاک دارس اولص الإو يسا لس نيع وعلي م

 اراش ةيوقلا فشكلت ي ماما ي

 .عزفلاو ؛خيرلاو
 اقلطم ةديدشلا

 اذهو «نونمؤي موقلاو ءههحوب سانلا لبقتسي امئاق وأ «ةلبقلا لبقتسم مامإلا وعدي «ةالصلا دعب يأ :وعدي مث
 ىلجنت يح :هلوقو «ةنس ةالصلا دعب ءاعدلاو «ءاعدلل ربنملا دعصي الو ءانسح ناك اصع ىلع دمتعا ولو «نسحأ

 تاومل ناقسكنيال ىلاعت هللا تايآ نم ناتيآ رمقلاو: سمشلا نإ" :لاق ع هنأ ةبعش نبا ةرهغملا فيدخل ؛سيشلا

 ةنسلا وهو ءامج تقولا باعيتسا ديفي اذهو ."ىلجنت يح اولصو هلل اوعداف امهومتيأر اذإف «هتويل الو دحأ

 (حتف) .ًاضيأ ءاغدلا كرتي تبرغو لجنت ل نإف' هؤادتبا ال ءالخالا لامك سمتشلا ءالحتا نم. دارملاو
 3 .اعيزأ وأ نسق ر نيدرقم مهوك لاح :يتقارفا ةا مامإ رض مل قو. يأ ةالإو
 عمج الع هنأ لقني لو ا ا اع هدهع ف فسخ دق هنأل ؛ى ءدارفا فاوسنخلا يف ىلضي امك يأ :فوسخلاك

 لك عرضتي لب ءعرشي الف ءاضيأ ةنتفلل ببس وهو ءنكمت ال اومان ام دعب ليللاب ميظعلا عمجلا نألو ؛هل سانلا

 ةيسحن فوسللا ةالصو ؛ةبجاو وأ ةببم فقوسكلا ةالص نأ :لصاخلاو 5331/١[ :قئاقحلا نييبت] :هسفنل دحاو

 اذإ :يعفاشلا لاقو «ةفوخملا تايآلا نم اهلك نأل ؛لاوهألاو عازفألا نم اهريغو حيرلاو ةملظلا يف ةالصلا اذكو

 نبا نأ يور امل ؛رهجيو ءنيعوكر ةعكر لك يب عكرو نيتعكر دجسملا يف سانلاب مامإلا ىلص رمقلا فسخ
 .ةرهشلا لحم يق دحاو ربح هنوكل ؛هب ذ وح أم ريغ ثيدحلا اذهو ءرمقلا فوسح يق سانلاب ىلص رک سابع

 «جلثلاو ءاليل لئاهلا ءوضلاو «بكاوكلا راشتناو ؛قعاوصلاو «لزالزلاو «فوخلا يأ :ع زفلاو (صلختسم «حتف)
 (ط) .ضارمألا مومعو ؛ةمئادلا راطمألاو



 ءاقستسالا ةالص باب TT ةالصلا باتك

 ءاقستسالا ةالض باب

 212010111 1 ]11001111100+ aî eS Î ءاعدو ةعامجب ال ةالص هل
 نيدرفنملل؟ ۴ ءاقستساللل يأ

 فوسكلا ةالص نأ نيبابلا نيب ةبسانملا [(ع) .رطملا وهو نيسلا مضب ايقسلا بلط وه] :ءاقستسالا ةالص باب

 ناسنالال نألل وأ ةعامجلاب ءادألا اشیا ديعلا ةالص نيبو امهنيب ةبسانملاو «ميظعلا عمجلاب ىدؤت ءاقستسالاو

 ؛نرجا ةلاح يف اهنيب رورسلا ةلاح يف ةدابعلا نايب نم غرف املف «نزحلا ةلاحو «رورسلا ةلاح :نيتلاح

 ٌتلَقْفط :طحقلا مهياصأ نيح تع حون نع ةياكح ىلاعت لاق ءعامجإلاو «ةنسلاو «باتكلاب تبث ءاقستسالاو

 هفوسكلا نه ءاقستسالا ةالص راو اا, :حون) اراردم ا لسي ًارافغ ناک هلا ' ا

 هللا نم رظملا بلط اعرش ءاقستساللاو .هفالخ فالح الي ةغام ىدوت األ وأ :هقالخب ةنس كقوسكلا ةداص أل

 ءاهنم نوبرشي اأو ةيدوأ هلهأل نوكي ال عضوم يف عورشم وهو «صوصخ هجو ىلع بدجلا لوصح دنع ىلاعت

 (حتف) .نوجرخي الف مه تناك نإف مه يفكت الو نوكي وأ «مهعورزو «مهياود نوقسيو

 ضرعتي مل [(ع) .ةبطحو ةعامجب ال نكل نيدرفنملا قح يف ةعورشم اأ ىلإ اذه راشأ ] :ةعامجب ال ةالص
 ةعامجب ةالص امأ :لاقف «هنع ةفينح ابأ فسوي وبأ لأسو ءاهيف فلتحا دقو ؟يه ام ةالصلا كلت ةفصل فنصملا

 اولص نإ نكل «ةبحتسم وأ «ةنس افوك يفني اذهو «هب سأب الف انادحو اولص نإو «رافغتساو ءاعد هيف نكلو ءالف

 داخ الا هنأ ةريغو ةا بعام ركذو فرش قع قااهكابإ یر ةناكف زكي الو ةطنب قوب ال ادعو

 ةعامجم نيتعكر هبئان وأ مامإلا يلصي :دمحم لاقو ءاقلطم اهتيعورشم ىفني اذهو «ةياورلا رهاظ يف ءاقستسالا يف

 :لاق هنأ دايز نب هللا دبع ىور ام :دمحمل «ىرحأ يف ةفينح يبأ عمو «ةياور يف هعم فسوي وبأو ؛ةعمجلا يف امك

 ؛نيتعكر ىلصو «هءادر لوحو ةلبقلا لبقتساو «هللا وعدي هرهظ سانلا ىلإ لعجف «يقستسي 5# هللا لوسر جرح"

 .ةءارقلاب امهيف رهجو
 لبقتساف ؛سانلا بطخي مئاق 286 هللا لوسرو ةهعمجلا خوي دحسملا لخ الحر نأ ملسم هاور ام :ةقينح ألو

 عفرف :لاق ءاتفيقي نأ هللا عداف «لبسلا تعطقناو «لاومألا تكله !هللا لوسر اي :لاق 3 اک هللا لوبسر

 هكرتو ةرم هلعف هاور ام ليوأتو «(ثيدحلا) :"انثغأ مهللا ءانثغأ مهللا ءاشغأ مهللا" :لاق مث هيدي 5 هللا لوسر
 بطخي فسوي يبأ دنعو «ديعلا ةبطخخك ةالصلا دعب بطخي دمحم دنع مث «ةبظاوملاب لب هلثمي تبثت ال ةنسلاو «ىرحأ
 [١١ه/١ :قئاقحلا زمر] .هدنع امهيف ةعامج الو ؛ةعامجلل عبت األ ؛ةفينح يبأ دنع ةبطخ الو «ةدحاو ةبطخ

 اعفار ةلبقلا لبقتسم امئاق مامإلا وعدي يأ [(ع) اسيا ءاعد ءاهسسالا يا ةا" :هلوق ىلع فطع عفرلاب] :ءاعدو

 لحآ ريغ ًالجاع راض ريغ اعفان اثيغم اثيغ انقسا مهللا" :لوقيف «هئاعد ىلع نونمؤي ا ناسم دومق نو هيدي

 ب4 هنأ ةشئاغ تورو ياقستسالا لإ ظافلألا هده اهل هنغ يور امل اا رهو ارم ههبشأ امو "اعتاد اقبط ادق



 ءاقستسالا ةالص باب E ةالصلا باتك

 ا ا 8 0 | ۳ 8 9598
 .مايا ةثالاز لوح رخ اعإو يمد روضحو ِءادر بلق هيإ ,رافغتساو

 مهللا ديري اه لعفي هللا الإ هلإ آل «ديدلا موي كلام ءديحرلا نمحرلا «نيملاعلا بر هلل دمحلا" :ءاعدلا لبق لاق =

 : نع للا اغالبو ةف انل تيلزنا ااه لعجاو «ثيغلا انيلع لزنأ «ءارقفلا نحو غلا تنأ تنا الإ هلإ 8 دنا .تدلأ

 (صلختسم «حتف) .ذاش ثيدح الإ ةالص كلذ يف ةع هنع انغلبي ملو «ىقستساو ءاعدو «ربنملا دعص هنأ هذ رمع

 ارافغ ناك هنإ مكبر اوُرِفَغَتْسا# :ىلاعت هلوقل [(غ) .راطمألا لاسرإل ببسلا هنإف ةرفغملا بلط يأ | :رافغتساو

 [دد*/١ :قئاقحلا نييبتإ .رطملا لاسرإل ا رافغتسالا لعج ١١( «۰٠:حون) اراز ده اک اسسا انا

 دارملاو «ةرفغملا صوصخب ءاعدلا :رافغتسالا ذإ ؛ماعلا ىلع صاخلا فطع نع ءاعدلا ىلع ردا فطعو

 (حتف) .ةرياغملل فنطعلا نوكي ةصاخ رطملا بلطل ناك 91 ءاعدلاب

 لعغف هك هنأل ؛موقلا نود هءادر مامإلا بلقي :يعفاشلا و الاقو یش وأ امامإ ناك ءاوس e :ءاذر بلق 3

 ةعمحلا موي ىقستسا #۴ ىبلا نأ :ةفينح يبألو ةياذر بلق لغ هنأ :امه ؛مهتيدرأ موقلا بلقي :كلام لاقو كلذك

 هحلصأ هنأ لمتحي ع هلعف نم يور امو «ةيعدألا رئاسك هيف بوثلا رييغتل ئعم الف ءاعد اذه نألو ؛ءادرلا بلقي ملو

 «هریغل ال هل اهو ن وكيف ءئعادرلا بلق یم بلقني لاحلا نأ يحول ولاب هملعي ال ءافت ناک وأ «بلق هنأ يوارلا نظف

 ءادرلا بلق ةفص و .مهتیدرا أ. ساتلا لوحف «هعادر بلق ا تلا نأ هللا دبع کور امل ؛اضيأ موقلا بلقي :قللام دنع و

 ةد لب بلقيو (هنيغ بناج نم لفسألا فرطلا ئ ربصتيلا هديب ۾ ؛ه راسي بناحج نم لفسألا فرطلا ئميلا ةدمن ڌحغأي نأ

 ءرسيألا هفتك ىلع ىرسيلاب ضوبقملا ديو .نميألا هفتك ىلع ئميلاب ضوبقملا فرطلا نوكي ثيحب هرهظ فلح

 کس «حتف) ل مكعلابو و لفسأ ىلعألاو ؛ سكعلابو E :يميلا بلقنا دقف كلذ لعف اذإف

 ْءاَعَد اًمَو# :ىلاعت هلوقل [(ع) .يمذ روضح هيف الو يأ "ءادر بلق" ىلع فطع عفرلاب| :يمذ روضحو
 امنإو «ةمحرلا لازنتسال ءاقستسالاو «هئادعأب ىلاعت هللا ىلإ برقتي ال هنألو (4١:دعرلا) الض ىف الإ نيرفاكلا

 ىلاعت هللا و «قزرلا بلط اذه نأل ؛اوعنمب مل اوجرخ نإ :كلام لاقو ٥4/١ -قئاقحلا نييبت| .ةنعللا ۶ لوق

 (صلختسم «حتف) .ءاعدلا روضحلا نم دارملاو ءاوعنمي مل اوبلط نإف ءانقازرأ يلوتم وه امك مهقازرأ يلوتم

 عبارلا يف مب جرخي مث «بونذلا نم ةبوتلابو .جورخلا لبق مايأ ةثالث مايصب مهرمأي نأ مامالل بحتسي :مايأ ةثالث

 يف ةقدصلا نومدقيو «مهس و ۇر يسک ان «یلاعت هلل نیعشاحخ «نیعضاوتم «نيللذتم «ةعقرم وأ (ةليسغ باين ىف ةاشم

 «نايبصلاو «زئاجعلاو ؛خويشلاو «ةفعضلاب نوقستسيو نورفغتسيو «ةبوتلا نوددجيو و «مهج ورح لبق م موي 525

 ريغب وأ هنداب اوج رح لإو (مهعم مامإلا ج ورح ىل ا وألاو «باودلا جارخإ بحتسيو ءممتاهمأ نع لافطألا لودعبيو

 : 2ع هلوقل ؛ثيغلا لۆ دنع ءاعدلا بحتسيو هلل اركش اوج رخ نأ بدن مهجورحخ لبق اوقس إو «زاحج هنذإ

 (حتف) ."ثيغلا لورنو «ةالصلا ةماقإو «شويجلا ءاقتلا دنع :ثالث دنع ءاعدلا ةباجتسا اوبلطا'



 فوخلا ةالص باب ١ ةالصلا باتك

 ف وخلا ةالص باب
 اهماكحأ نايب يا يأ

 ةفئاطب لاو ٌىدعلا ءازإب ةفئاط مامإلا فقو عبس وأ ودع نم فوخلا دتشا نإ
 يق خا مفدلا و ظفحلل اهنم ةدحاو نيتفئاط موقلا يأ اهوحت ۾ ةميظع ةيح وأ ناک ودع يأ

 يقب ام مب ىلصف «كلت تءاحو ءّودعلا ىلإ هذه تّضمو ءاميقم ول نيتعكرو ةعكر

 ىرخألا مث ءاوضمو ا ةءارق الب اومتأو ىلوألا تءاجو « .مهيلإ اوبهذو لسو

 ودعلا ىلإ يأ ىلوألا ةفئاطلا يأ نوقحال مهأل مهتالص ةفئاطلا ا ةيناثلا ةفئاطلا يأ مامإلا .

 نيب ةبسانملا [(ع) .225 ىبلا دعب اهزوج مل هنإف ءفسوي يبأل افالخ اننامز ىف ةعورشم يهو] :فوخلا ةالص باب

 نم فوخلا ىلإ ةالصلا ةفاضإو «داهجلاو ءرطملا عاطقنا نعي ضراعل عرش فوخلاو ءاقستسالا نم ذلك نأ نييابلا

 زوجت لب «خئاشملا ةماع دنعءطرشب سيل فوخلا دادتشا :خل فاوخلا دتشا نإ (حتف) .هطرش ىلإ ءيشلا ةفاضإ

 4ةالصلا ل N مهيف كك اذإو :ىلاعت هلوقل ؛فسوي فال افالخ «هريغو ودعلا برق دنع فوخلا ةالص

 اذإ و :نيعمو كفء يبلا دعب e ةباحصلا نأ :انلو «مهعم 3ع نوكي نأ اهتماقإل طرش (ةيآلا) ٠ ١( ؟:ءاسنلا)

 مهي رو مهُرَهْطُت ةقدَص مهلاوم مَا نم ذحإف :ىلاعت هلوق يق امك ةمامإلا يف كماقم موقي نم وأ تنأ هيف َتْنُك

 مقلط اذإ بتلا اَهيأ اي0 :ىلاعت هلوقك هب وه صتخي الو و 5 هللا لوسر عم باطخلا نوكي دقو (١٠:ةبوتلا) باه

 مهلك نومرحيف ةلبقلا بناج يف ودعلا ناك اذإ نيفص مهلعج هنأ فسوي يبأ نع ةياور يقو (١:قالطلا) بَءاَسَنلا
 رخأت هسأر عفر اذإف ءودعلا نم مهفوسرحي يناثلا فصلاو «لوألا فصلا هعم دجس دجس اذإف «نوعكر يو هعم

 اهئادأ ةيفيك فو «ةعكر لك يف لغفي اذكهو «هعم اودجس دجس اذإف ؛يىاثلا فصلا مدقتو «لوألا فصلا

 (حتف) .خلإ ةفئاط مامإلا فقو :هلوقب فنصملا هب حرص ام انئاملع دنع راتخملاو ؛ةريثك تافالتحا

 مث :مهنم ةفئاط لك لوق دنع ةعزانملا عطقل ءركذ ام لعفيف «هفلح ةالصلا لكلا بلط نإ اذه :ةفئاطب ىلصو

 ةقاطلا نم الجر رمايو ؛ةقئاظب وم يلصيف «نيتفئاط مهلعجي نأ لضفألا ناك اوعزانتي م اذإو «مامإلا عم يلصن

 (ظ) .رجفلا يف ناك وأ ارفاسم ناك نإ ةدحاو :ةعكر (حتف) .ىرحألاب ىلصي نأ ىرحألا

 (ع) .هءارو ّيبلا ةفئاطلا هذه تماق ةيناثلا ةدجسلا نم هسأر عفر اذإف ات ناک ول نيتعكر لضو يأ :نيتعكوو

 (ع).ىلوألا ةفئاطلا عضوم مهئازإب اوفقوو «مهتهج ىلإ يأ :ّودعلا ىلإ (ع).نيتعكر وأ ؛ةعكر مهي ىلص يلا ةفئاطلا :هذه
 ناك نإ ةعكر وهو ةالصلا نم :يقب ام 5/١ ٠١[ :قئاقحلا زمر| .ودعلا هاحت اوناك نيذلا ةفئاطلا يأ :كلت

 لب هءارو يلا ةفئاطلا ملست الو «ءيش هيلع قبي مل هنأل ؛مامإلا يأ :ملسو (ط) .اميقم ناك نإ ناتعكرو ءارفاسم
 (ع) .نيتعكر وأ ,ةعكر امإ الوأ مامإلا عم تلص يلا :ىلوألا (ع) .مههاجت اوفقوو ودعلا ىلإ يأ :مهيلإ(ع) .اوماق
 (ط) .ةيناثلا يهو ىرخألا ةفئاطلا ءيحت يأ :ىرخألا مث (ط) .نيتعكر وأ ةعكر امإ اولصي نأب مهتالص :اومتأو



 فوخلا ةالص باب kd ةالصلا باتك

 ر ف ك

 نيلضملا نم : لكلا ةالص تدسف سكع ` قرأ ةفئايعلاب يأ هن دات ٤ يأ "امالا يأ 8 نم يعب اه

 7. 1 ءاوردق ةهج يأ ىلإ ءامبإلاب ىدارف 3 اولص فوخلا دتشا نإو .هتالص
 ف هنا ةالص يأ ةرورضلل لاح وشو بكار عمج

 نأ ر

 ىرحألا ةفئاطلاب ىلصي :كلام لاقو . قيس اميف ةءارقلا هيلع سض رقي قويسملاا ل وق وبسم مهنأل :ةءارقب اومتأو

 ةعكرلا مب يلصيف ةيناثلا ةفئاطلا تءاجو «ودعلا ىلإ بهذتو ملستو «مه يقب ام ىلوألا ةفئاطلا يلصتل رظتنيو

 يضقت یح مامإإلا ملسي ا :لوقي هثأ الإ ؛يعفاشلا لاق هب ۾ «ىوألا ةعك رلا ءال لوم وشي ۾ ءملسي م عةيناثلا

 ؛عاقرلا تاذ ةورغ يق كلذك لعف ع هنأ لهس ثيدحل ؛هعم نوملسيو «ملسي مث ؛ىلوألا ةعكرلا ةيناثلا ةفئاطلا

 (حتف) .لوصألا هتقفاومل «ىلوأ هب ذخألاو «انلق امك لعف تع هنأ م رمع نبا ثيدح :انلو

 لاقو «قبسل لا كح .ىلوأ وهو «لوألا يف اهانلعجف نكمت ريغ ةدحاولا ٣ ةعك رلا فيصنت نأل :نيتعكر ىلوألاب

 (صلختسم) .ظح كلذ يف ةفئاط لكل نوكي نأ يغبنيف نييلوألا نيتعك رلا يف ةءارقلا ضرف نأ ؛ سکعلاب يروثلا

 ١/ N :قئاقحلا رهر) طا هيلا جاتحا ل لإ :يعفاشلا لاقو ءريثك لمع لاتقلاو يشمل ملا ( نأل] : هتالص تلطب

 :قئاقحلاا کک .اهنك رت امل ام لاتقلا عم ءاوألا زاح ولو عقدتخلا موي تاولص عبرأ نع لغش E يبل نل

 ةيآ :انلق «لاتقلا عم ةالصلا ةيعورشم مادعنال تلزن نكت م فوخلا ةالص ةيآ نأل ؛اهرخأ امنإ :ليق نإف ١
eد .قدتخلا يل يه و و  eتادا اع وشما نيعملا حتفا  

 «ةالصلا يف لاتقلا زاوح ديفي (١٠؟:ءاسلا) #مهَتحلْسأ اوذخأيلو# :ىلاعت هلوق يف حالسلا ذخأب نال نأ ىلع ءانب
 e «دسفملا لاتق ةحابإ ةحلسألا ذخأب ربل يف «قدنخلا موي ا ريخأت نم انيور ام :انلو

 (ع) .ةعامجلا عم ةالصلا E ءادتبا ادج :ف وخلا ذتشا نإو

 ؛ىدارفلاب ديقو ءاهداسفل ؛حصي ال ثيح اهعباقتقا لاح ةاشم اولص ولامع زارتخالل هب ديق :انابكر اولص

 ءادتقا زوجي هنإف ,ةدحاو ةباد ىلع مامإلا عم ابكار ناك اذإ الإ ؛ناكملا يف داحتالا مدعل ؛ةعامجب زر ال انآ

 نيلبقتسم يأ "اولصب" قلعتم :ءاميإلاب (ع) .ةعامجب انابكر اولصي نأ مه دمحم نعو «نيدرفنم يأ :ىدارف

 بسس لاورل ؛فا رحال مش زو ا بهذ م رضاح ودعلاو اهيف اوعرش ولو روح ذاف وهي كعب ناك اذإ امأو

 [(یکسف ٠حتف) . .ةرو هرضلا دوجول هناوأ يف فارخنالا مهل زاج د ا او و و «ةصح رلا

 (عويط) .اهوداعأ هفالخغ ناب مث اهولصف اوي هونظف دارس وأ ر ول يح «ةقيقح ةرورضلا مدعل : ودع



 زئانجا باب <١ ةالصلا باتك

 زئانجلا باب
 اهماكحأ نايب يف يأ

 tA .............. كش تام نإف «ةداهشلا نقلو ,هنيمب ىلع ةلبقلا رضتحما يلو
 رضتحلا يأ رضنحملا يأ هجو يأ

 ءيشلا ترنج نم «تيملا هيلع لمحي يذلا ريرسلا :رسكلابو «تيملا :حتفلاب يهو ةزانح عمج] :زئانجلا باب

 نأ ةالصلا باوبأ نيب لب فوخلا ةالص نيبو بابلا اذه نيب ةبسانملا ١٠١1/١([ :قئاقحلا زمر) .هترتس اذإ هزنجأ

 ترحأ اذهلو ؛فيلكتلا راد يق يحلل ضرعي ام رخآ وه ضراعب ةقلعتم لب ةقلطم ال هجو نم ةالص ةزانجلا ةالص

 محقأو ءاناكمو الاخ هب كريتي اب ةالضلا باتك متحخ نوكيل ةبعكلا يف ةالصلا رخأ فنصملا نكل ءاهلك تاولصلا نع

 بوحو يأ ةزانجلا روضحب بوجولا ذإ ؛هببس ىلإ ءيشلا ةفاضإ نم يه :لاقو «ةزانحلا ىلإ "ماكحأ" ظفل يئيعلا
 (حتف) .اهعيمحب ةلماش ماكحألاو «ةزانحلا روضحب نفدو لمحو ةالصو نيفكتو ليسغت نم تيملاب قلعتي ام عيمج

 :راضتحالا تامالعو «هترضح توملا ةكئالم وأ ةافولا نأل ؛تام اذإ لوهجا ءانب ىلع رضتحا :لاقي :رضتخملا

 توملاب قلعتت ةيصخلا نأل ؛ةيصخلا ةدلج دت و «هاعدص فسخنيو «هفنأ ج وعنيو نابصتني الف «هامدق يخرتست نأ

 ةءارق نيرخأتملا ضعب نسحتساو "سي" ةروس اولتيو اولخدي نأ هناريجو هئابرقأل بحتسيو ءاهدلج يلدتتو
 هجوي يأ "ةلبقلا يلو" ئيعمو «ءاسفنلاو ضئاحلاو بنجلا هدنع نم جرخيو بيطلا راضحإ يغبنيو «دعرلا ةروس

 ىلصف بهذ 3 "هدلو ىلع هثلن تددر دقو  مالسإإلا يآ _ة طفلا باضأ" ل لاقف ‹رضتحا امل ةلبقلا ىلإ

 (حتف) .هيلع
 ىقلي نأ اننامز يف داتعملاو ةنسلا وهو [(عءط) .هلاح ىلع كرت هيلع قش نإو «نميألا هقش ىلع يأ ] :هنيمب

 داشتن الإ هتفرعم نكمب الو «كلذ هج ۾ اوركذي ملو حورلا جورخل لهسأ هنأل :اولاق «ةلبقلا ىلإ هامدق و ؛هاقق ىلع

 افقلا ىلع ىقلأ اذإ مث هئاضعأ سوقت نم عنمو «توملا بقع هيي دشو هضيمغتل لهسأ وه :لاقي نأ نكمي نكلو

 ىلع ىقلتسي ةالصلا يف اهدحأ :عاونأ ضيرملل عاجضإلاو ءامسلا نود ةلبقلا ىلإ ههجو ريصيل اليلق هسأر عفري

 هافق اع عجضصضي هيلع ةالصلا ق ثلاثلاو «ءاقلتسالا ريتخاو نعألا ةقش لك عجصي توملا ق يباثلاو «هاقق

 (حتف) .ةنسلا ثراوت اذكه «ةلبقلا ىلإ هج وو ‹«نعألا هقش ىلع عجضي دحللا يف عبارلاو «ةلبقلا اض رتعم

 نوكي نأ بدنيو ءا هرمأي الو ةرغرغلا لبق عزنلا دنع نقليو «نيتداهشلا عومحب ةداهشلاب دارملا :ةداهشلا نقلو
 رخآ نوكتل ام أي نأ هاسع ارهج هدنع اهركذيف ريخلا هيف دقتعي نمم نوكي نأو «هتومم ةرسملاب مهتم ريغ نقلملا

 داسفإل ناطيشلا هيف ضرعتي عضوم هنألو ؛"ةنجلا لحد هللا الإ هلإ ال همالك رخآ ناك نم" :#تفع هلوقل ؛همالك
 اذهو ؛يبحأب ملكتي مل ام هيلع رثكي الو افك ةرم ام ىتأ ولو ءديحوتلا ىلع هبنمو ركذم ىلإ جاتحيف هداقتعا

 نفدلا ةدم ءاضقنا دعب امو «هنسح يف فالح ال رضتحمللف :هحوأ ةثالث ىلع نيقلتلاو .عامجإلاب بحتسم نيقلتلا

 = ركذا نالف نب نالف اي :لوقي نأ هتيفيكو «هنفد مت اذإ ام وهو هيف اوفلتخا ثلاثلاو ؛هنسح مدع يف فالح ال



 تيملا زيهجت ةيفيك ۱۸ زئانجلا باب

 . ئضوو .دّرجو «هتروع رتسو ءارتو رمجم ريرس ىلع عضوو .هانيع ضمغو .هايخ
 ايعرش اعوضو ريرسلل ةفص رخلاب

 لهأ دنع ع ورشم ١ ٤ تنملا :نيقلت و ءابب 5 E دمحم و انيد مالسإإلاب و ابر كلان تيضار :لقف هيلع تنك ام <

 نأ ةداهش مكاتوم اونقل" :ةتلع هلوق رهاظل ؛توملا دعب نقلي :يعفاشلا لاقو «ربقلا يف هييحي ىلاعت هللا نأل ةةنسلا

 يف امك توملل نم برق نه ثيدحلا يف 'مكاتوع. دارملاو نقلي ال :ةياورلا رهاظ يق اندنعو "هللا الإ هلإ ال

 (جتف) . 'مكاتوبع ىلبع اهوؤرقا'
 (نيكسم) .هلوسرو هدبع ادمخع نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :هدنع رضخ نم لوقي نأ يهو :ةداهشلا
 (غ) .هريغو ناسنإلا نم ةيحللا تبنم وهو ىح ةينثت ماللا حتفب نايحللاو «هوحنو ليدنم. :ةايح

 ا ت٣ لوحد نم نمؤي الو «رظنملا هيرك ىقبي هلاح ىلع كرت ول هنألو ؛ثراوتلا ىرح كلذب همفو يأ :هانيع ضمغو

 ل
 لهسو عةرمأ هيلع رسي || یک هللا لوس ةلم ىلعو هللا مسب :هضمغم لوقيو «هلسغ دنع ءاملاو دق وحج لك 4 ماوها

 أ

 577/1١[ :قئاقحلا نييبت] .هنع جرح امم ١ ندع هيلا جرح ام لعجاو ؛كئاقلب هدعسأو «هدعب ام هيلع
 ا

 ألا بناحلا يف ئميلا هدي عضوتو عهنظب ىلع ةآ رمل وأ سلا عضويو هوا يأ ملسملا تام اذإ :ةمعت

 يف عضولاب رمأ كل هنأل ؛ةرفكلا هلعفت امك تيملا ردص ىلع نيديلا عضو زوجي الو ءرسالا ى فرشيلاو

 ا ناک نا لم شب هل نيرفغتسملاو هيلع نيلِصملا نم ةعامجما ريثكت كبف نال هن و سانلا مالعإب ناب الو «بناجلا

 حف ) .ميحخفل و هزک كب هيون عم

 تحتتلا وهو :ريرس ىلع (ع) .يبعشلا نع يور اذك ,خفتني الل ؛ةديدح هنطب ىلع عضويو «هل انيسحن :ةانيع + . 2 د ص ا 500 3 : 2 . 5 ي 0

ENڪڃپل م ري حجيج و د حول لعف 7-9 وب م نإف هيلع ةلسعب يدلا بقل ' 2 1 1 1١ 0 ؟ هع .ش | :  E۷١ 8 ١[ :قئاقحلا رر . هيسلقت 4  

 ٠١۷/١ :قئاقحلا زهر] .ةهيركلا ةحئارلا ةلازإل ؛هوحنو دوعب رخبم يأ :رمجم

 ريف ارسلا يلاوح رمح اب فاطر 90 بييقتلا :رامجالاو ر عيمجتلاو ارو ایی أودع ردصم ةفص :ارثز
 اا

 (ع) . رتولا بحي رتو هللا نإ" :هكيع هلوقل 2 وأ اثالث

 وه هيلع رازإلا دشب هتبكر ىلإ هترس نیب ام رتسيو «يحلا ةروعك مارح اهيلإ رظنلاو ءبجلاو اهرتس نأ :هتروع رتس و

 ىلإ رظنت ال" :ىلعل تاع هلوقلو ؛ةايحلا ةلاح يف امك حيحصلا

 (حتف) .لحرلل دا 1 ل 3 9 ةروع نأل (ةأ و تا ن

 (ط جر لیوان ل

 نحنو «هصيمق يف لسغ اهيل هنأل ؛هصيمق ف لسغي :يعفاشلا لاقو «فيظنتلا مهنكميل بايثلا نم يأ :درجو
 ىف

 قرف الو [|هد١/4 :قئاقحلا 5-55 اتق الو يح ا

 ةرارحب ريغتلا هيلإ عرسي الئل ؛تام امك درجي :اولاقو تع هب اصوصخ ناك هاور امو ؛ةايحلا ةلاحج هانربتعا

 ١[ زنا ةقئاقتللا زمرإ] :تايثلا



 تيملا لسغ ةيفيك E زئانجلا باب

 ام ىلإ ءاملا لصي یح لسعغيف .ةراسي ىلع عجضأو «يمطخ اب هتيح و ةسأو لسغو
 رعش امنو ناك نإ

 2020011011011 1 1 1 E ادنسُم سلجأ مث كلذك هنيمب ىلع م انس ا يلب
TE : 

 فالخ «قاشنتساو ةضمضم الب هجولا لسغيف «هيغسر ىلإ هيدي لسغب ال «ههحوب أدبي يأ :لإ ةضمضم
 وهو انلو «تيملل اذكف قاشنتسالاو ةضمضملاب الإ متي ال يحلل لسغلا نأ امكف «ةايحلا ةلاحل ارابتعا يعفاشلل

 لساغلا فلي نأ ءاملعلا ضعب نسحتساو ءجرحلل ناك رتيف ءنكمي ال هفنأو تيملا مف نم ءاملا جارخإ نأ :قرافلا

 «راتخملا يف هسأر حسميو «مويل | سانلا لمع هيلعو «هيرخنمو «هيتفشو هتاغو هنانسأ امم حسمب ةقرح هعبصإ ىلع

 رهطي يح لسغيو «هدي ىلع ةقرح فلي :ةفينح يبأ دنعف ءاجنتسالا يف اوفلتحاو «هيلجر لسغ رخؤي الو
 (حتف) .مارح -* سم نأل ؛عضوملا

 لوعفملا مساو «مزال هنأل ؛نايلغلاو ىلغلا خرم ال ءالغإلا نب [(ع٬ط) .قبنز قروب ىلغأ دق يعيإ :لإ ىلغم

 نوكي نأ ىلوألا له رأ لو ءال مأ خسو هيلع ناك ءاوس اقلطم سل السا ولا يي 55

 (ع) .فيظنتلل غلبأ كلذ نأل ؛ناتشألا وهو ءارلا نوكسو ةلمهملا ءاحلا مضب :ضرحو (حتف) .احلم ار

 غلبأ هنأل ؛نخسي هنكلو «صلاخلا ءاملا يأ فاقلا حتفب :حارقلاف (ع) .نائشأ وأ ردس دجوي مل نإو يأ :الإو

 جارختسا يف غلبأ وهو روهشم تبن ةمجعملا رسكب :ئمطخلاب (ط)[١/8١٠ :قئاقحلا زمر] .فيظنتلا يف
 نأل ؛هراسي ىلع تيملا عجضي نأ لسغلا ةيفيكو يأ :هراسي ىلع (ط) .هوحنو نوباضلابف دجوي مل نإف «خسولا

 «ةلمهملا ءاحلاب تيملا نم تحتلا يأ ] :هنم تحتلا (حتف «نيكسم) .كلذب لصحي وهو نمايملاب ةءادبلا ةنسلا

 نأ ةرلقاةلسهلابوباسهيلك تسلا اسلي يملا نوح (] نيرا هنس اللا قوكيف تسلا عاخلاب زوار
 "تيما نأ ؛ةعابصلا في نم هيلو «تسنلاب للسما بمقال بحمل نم تحتلا يلي ام ىلإ لسغي هنأ مهوي

 (حتف) .هب لصتملا بنجلا ةمجعملا ءاخلاب وهف «هيلع ماللاو فلألا زوجي الف ةفاضإلا مزال فرظ
 ١٠١8/١[ :قئاقحلا زمر] .هنم تحتلا ىلإ ءاملا لصي نأ ىلإ لسغي يأ :هنيمي ىلع

 لساغلا يأ [(ع) .هسفن ىلإ لوعفملا ةغيص ىلع ادنسم تيملا نوك لاح لساغلا هسلجي يأ ] :سلجأ مث

 هنيمي ىلع مث" :هلوقب ةيناثلاو «"هراسي ىلع عجضأو" :هلوقب ىلوألا :نيتلسغ الإ فنصملا ركذي ملو «تيملا
 :نوتسم تالسغلا ثيلفت نأل ؛هلسغيو رسيألا هقش ىلع هعجضي هداعقإ دعب يهو «ةثلاثلا ركذي مو "كلذك

 ةجال ناك نإ راع ضقت وأ تذالا ىلع دار اذإو اکا عاجضإ لك دنع هيلع ءاملا بصي نأ نسيو

 = .انيل احسم يأ كلذكف فاقلاب ناك نإو «قفرلاب ئعملاف ءافلاب ناك نإ "اقيقر هنطب حسم" :هلوقو



 تيملا لسغ ةيفيك ۱۷۰ زئانجلا باب

 لعجو «بوثب فشنو «هلسغ دعي ملو < ؛لسغ هنم جرخ امو ءاقيقر هنطب حسمو

 عضوملا كلذ لساغلا يأ خسملاب هنطب نم يأ تيمل يآ لساغلا يأ

 ê URNS اهب KLA AR معتم هاو عادت ةدحاسم ىلع روفاكلاو خلو هسأر ىلع .طونحلا

 لعجي يأ

 لماح وهو ىلص .ايناث هيلع اولصو هولسغ هودجو مث هيلع اولصو ©: لتي ماع حملا تا اوج :جورف <

 رفاكلا لماح ةالصو «زاج ةره دلوو همدب ديهشو ثدحم لمحبو ءرجي مل اورج وأ طقس وأ لسغي م املسم اتم

 ؛تيملا ةراهط ليصحتل ال فلكملا نع بوجولا طاقسإل لسغلل ةينلا طرتشت .لسغلا دعب ولو اقلطم زوحت ال

 نإف «تيملا ىلإ سانلا برقأ نوكي نأ ىلوألاو ءاضئاح وأ ابنج نوكي نأ هركيو ءارهاط لساغلا نوكي نأ ينو
 فلتخم نفكلا ةظطايخل طايخلا راجئتساو اناج تيملا لسغ نوكي نأ لضفألاو «عرولاو ةنامألا لهأف لسغلا نسحب مل

 باصأ نإو «سجن هنأل ؛هسجني ايش باصأف عضوم يف عقنتسا اذإ ثلاثلاو ياثلاو لوألا ءاملا نم تيملا ةلاسغ «هيف

 مومعل هسجني ال هنع عانتمالا هنكمي الو «هنم ادب دجي الو هيلع شرشرت امف لسغلا جالع يف ماد امف لساغلا بوت
 سيل بلا آل ؛ءاسنلاو لاجرلا امهلسغي ةوهشلا دح اغلبي م اذإ ةريغضلاو ريغصلا .هنع زرحتلا ناكمإ مدعو «ىولبلا

 ةيؤر جورلل زوجي هنأ حصألا دعا لق قا الو ءاملكتي نأ لبق :لاق لصألا يقو «ةروعلا مكح امهئاضعأل

 اولاقو «هولسغو ةكئالملاب تع ليربح لزن ضبق امل ع مدآ نأ يور امل ةيضام ةعيرش تيملا لسغ .هتحوز

 كلذو لسغلاب انرمأ انأل ؛لسغلا نع بوتي ال رطملا هباصأ وأ تيملا ىلع ءاملا ىرج اذإ .مكاتوم ةنس هذه :هدلول

 (جتق).لسغي قورغلا , لشغي سيل
 باك يسن ا افك ترس الف لیس هوس ىقب یخ اغفر اعسم يأ :اقيقر

 هنآ قر ا هلا اقفل وق وفا تر يعفاشلا لاقو «ةرم لصح دقو اصن فرع هنأل ؛هءوضو داعي ال

 نال e U gE قوف زيمتلا يفني هنوكل ؛ئعملا اده ق قرف ترافق اح ناك نإ

 يأ لوهجملل ءانبلاب :فشنو (صلختسم «حتف) .ةراهطل لوصح عنمي مل وهو ةساجنلا جورخ نم دشأ توملا
 هنهو «برض باب نم هةر ةا ياللا نقتل نم «فحجي يح بوثب ل اسغلا دعب تيملا ندب ىلع يذلا ءاملا دحن ۇي

 (ط) :هناقک لتبي الغل ةايحلا لاح ىف امك :بوشب (حتف) .ايطوت اذإ اني فشني ةقرح لع يببلل ناك

 (ع) .ءاسنلا نود لاجرلا قح يف نارفعزلاو سرولا ريغ بيطلا عاونأ نم بكرم رظع ءاحلا حتفب :طونحلا

 ا هنأل ؛ربقلا يف طونحلا عضوي اذكو «بودنم امهيلعءطونحلا لعجو «كلذب رثألا دورول :هتيحو هسأر ىلع

 (حتف) .هيحامصو همفو هيرخنم يف نطقلا لعجي هنأ :ةفينح يبأ نعو «ميهاربإ هنباب كلذ لعف

 نم بره ناديدلا نأ روفاكلا صيصخت يقو «ةماركلا ا ت ا ةف دحعسي ناک هنأل إ روفاكلاو

 ١١8/١[ :قئاقحلا زمر] .هتحئار

 (نيكسم) .هاديو هامدقو هاتبكرو هتهبح يهو دوجسلا عضوم وهو ميلا حتفب دجسم عمج :ةدجاسم



 :يفكعلا ةيفيك : ۷۹ زئانجا باب

 ةفافلو صيمقو رازإ :ةّنس هنفكو .هرعشو هرفظ صقي الو لو هرعش حرسي الو
 ةنسلا يح نم يأ ءايحألا ةئيز كلذ نأل

 ةأرما تأر اهنأ ةشئاع نع يور امل [«يشحم) .طشملاب رعشلا لاسرإ وهو نيتلمهملاب حيرستلا نم] :خلإ حرسي الو
 تدارأف «ةتيصان تددم اذإ لحرلا توصن نم ذوحأم وهو ؛ "يكتيم نوصنت مالعا :تلاقف ءطشع. انهسأر نودكي

 نزوب "نوصنت مالع" :اهوقو تغ ارفق ةيسانلاب تغلب كربقو «سأرلا حيرست ىلإ جاتحي ال تيملا نأ ىد ةشئاع

 ءيبش عطق_زوجي ال رسشلا حيرست زوج ال امكو كاد نإ جاني آل هنأو «تيملا سأر جييرست تفرك افأك نوكبت
 ةيعدألا اذكو.ءارهح. لسغلا تقو نآرقلا أرقي الو ءاعامجإ نعني ال اذكو ؛ةريغ وأ ابراش ناك ءاوس هرعش نم

 :كتل- هلوقل ؛ىعفاشلل افالخ تمصلا بحتسملاو «ركذلا اذكو ةزانجلا مامأ نآرقلا ةءارق هركو رسا أب و

 نع قبس دقو «تيملا اهنع ئغتسا دقو «ةنيزلل لعفي اذه نأ :انلو "مكسورعب نوعنصت امك مكاتوع. اوعنصا'
 (حتف) .هوحنو بيطلاب زیهجتلا ىلع لومح هاور امو «حيرستلا نم تركنأ ام ارد ةشئاع
 هبراش صقي :يعفاشلا لاقو «ةنيزلل وه ام هب لعفي ال هنأ لصاحلاو ءارسكنم نوكي نأ الإ :هرفظ صقي الو

 .ةناعلاو طبإلا نم ةلازإلا هقح يذلا هرعش لازيو «هرافظأ ل
 طرشب ةيمذ ولو كلذ اهلف ةجوزلا الإ مامإلا نع روهشملا يف هنلسغي الو هدلو مأ الو هتأرما لحرلا لسغي ال :ع
 فل دحأ اهل نكي مل نإو ءاهنم مرحم محر وذ اهمميت لاحر الإ ةتيملل نكي مل اذإو لفل دج ای
 ةجوز هل نوكي نأ الإ همراحم نم ةدحاو همميت ءاسنلا الإ لاحرلل دجوي مل نإو ءاهممييو ةقرح هدي ىلج د

 وأ فصنلا نم رثكأ دحوي نأ الإ نفدي لب هيلع لصي ملو لسغي مل ندب ضعب وأ تيم فارطأ دحو ولو .هلسغتف
 نإو لسغ نيملسملا ةمالع هيلع ناك نإف «رفاك مأ وه ملسمأ ردي مل اذإو «لسغيو هيلع ىلصيف سأرلا عم فصنلا

 داوسلا سبلو ناتخلاو باضخلا :ةعبرأ نيملسملا ةمالعو «هيلع ىلصيو لسغي هنأ حيحصلاو «ناتياور هيفف نكي مل
 نوملسملا يونيو مهيلع يلصيو مهلك نوسلغي نوملسم رثكألاو «رافكلاب نيملسملا ىتوم طلتخا اذإو «ةناعلا قلحو
 (حتف) .طوحأ وهو ةدح يلع ةربقم يف :ليقو «نيملسملا رباقم يف نونفديو «ءاعدلاب
 ضيرعلا الو بيج الب نيمدقلا ىلإ قنعلا لصأ نم :ضيمقو (ع) .مدقلا ىلإ قرفلا نم هب رزتؤي ام وه :رازإ
 لوقل ؛يعفاشلل افالحخ [(ع) .ًاضيأ مدقلا ىلإ قرفلا هب فتلي ام يهو] :ةفافلو صيمقو رازإ (ع) .نيمك الو
 اا ا سا ا ا ةشئاع

 يف نفك هلك هنأ لفغم نب هللا دبع نعو «هاطعأف هابأ نفكيل هصيمق هيطعي نأ تل يبلا لأس هنأ ل لولس نبا

 نع لمعلاو «نابوث ةلحلاو «ةينارحب ةلحو :هيفا تام يذلا :هستيمق ؛باوثأ ةلالث ف اک ن فك :سابع نبا لاقو ؛هصيمق

 نب هللا دبع ثيدح نم انيور امي ضراعم وه اضيأو ءةباحصلا ضعب لعف هاور امو اتل يبنلا لعف هنأل ؟ىلوأ انيور
 (حتف) .نهدعبل ءاسنلا نود «مهروضحل لاجرلا ىلع فشكأ لاحلاو ر لفغم نب هللا دبعو سابع
 ربق يف نالف عم ربقي نأب ىصوأ اذإ اذكو «ةنسلا فالح هنأل ؛هطرش ع عاري مل نييوث يف نفكي نأب ىصوأ :عورف

 قح هل نمل اشاحيإ هيف نأل ؛ةلطاب ةيضولا نأ راتخملاف نآلف هيلع يلصي نأب ىصوأ ءاضيأ ةنسلا الخ هنأل ةدحاو
 (حتف) .يعفاشلا لاق امك صيمق اهيف سيل فئافل ثالث يف نفكي :كلامو دمحأ لاقو «تيملا ىلع ةالصلا يف مدقتلا



 نيفكتلا ةيفيك WT رئانجا باب

 «هراشتنا فح نإ دمع ۾ « كنب نھ / - ودع نم فلو :ةفافلو رازإ :ةيافكو

 قشكلا نع ا وس نفكلا يأ ا لاخلا; اشنا للا ع

 ءاهايدت اه طب رت ةقرخو قافلو رامحو رازإو عرد :ةّنس اهنفكو «دج وی ام ةرورضو
 ةن هلوق ىلع فظع

 NEE RE نتريفض اهرعش لعجي م الو عرذلا سبلتو ,رامحو ةفافلو رازإ :ةيافك و

 ةأررملا أ ةيافكلا ثيح نم يأ

 رايجخالا ةلاح يف تيملا هيف نفكي اه ندأ يأ اپا فيس نی یا ا هلو يلح: ایج ااو :ةيافك و

 اع ندا كو ديدعللاب وأ يحلاو «ديدصلاو لهملل امهإف «نيذه نيبو يف نونفك' :ه4د قيدص لوقل ؛نابوث

 (صلختسم) .ةهارك ريغ نم امهيف يلصيو ءامهيف جرخي نابوث هتايح لاح لجرلا هسبلي

 :تيفكتلا ةيفيك يأ :ةراسي نم فلو ”نيكحسصت) .حصأ لوألاو .ةفافل و صيمق :ليقو «صيمق الب يأ :ةفافلو

 نم مث راسيلا لبق نم هيلع رازإلا فطعي مث صمقي مث هيلع تيملا عضوي مث رازإلا اهيلعءطسبي مث ةفافللا طسبي نأ

 (نيكسم) .كلذك ةفافللا مث هيلع رازإلا دشيو «نيميلا لبق

 يفو «نيكسملل يوارلا حرش اذهو 'دقعوا :هلوق ىلعو "فلو" :هلوق ىلع نتملا خسن ضعب يف مدقم :ةرورضو
 .ئيعلاو يعليزلا حرش اهيلعو ءاهنعيطقاس وه حتف يثو «ريكاب حرش اهيلعو «رخؤم وه نتملا خسن ضعب
 قار الإ هيف نفكي ء يش هل دحج وي م ريمع نب بعصم و ءلحاو بوث 5 نفك قف هزم كل ی ور امل :دج وي اه

 ای 398 بلا رمأف «هسأر جرح هيلجر ىلع تعضو اذإو «هالحر ودبت هسأر ىلع تعضو اذإ تناكف

 كلام ر ىعفاشلل افالح «يفكي ال اهدحو ةروعلا رتس نأ ىلع ليلد اذه يفو «رحذإلا نم ءيش هيلحر ىلع لعجيو

 .باوثأ ةسمخ هتنبا نلسغ يتاوللا ىطعأ تاء هنأ ةيطع مأ ثيدحل :إ ةنس اهنفكو (حتف) 353/١[ :قئاقحلا نييبت]

 وهو "عرد" :هلوقو .موثلك مأ اهنأ دواد يبأ يفو «بنيز اهنأ ملسم يفف ءاهيف فلتحاو 33/١[ :قئاقحلا نييبت]
 لاق «ءاخلا رسكب "رامح" :هلوقو .نافكألا يف عرد ال :يعفاشلا دنعو ديدحلا عرد فالخب ءركذم وهو ةأرملا صيمق

 (حتف) .اههجو ىلع لعجيف سابركلا عارذب عرذأ ةثالث رامخلا :ريكاب

 ٠١3/١[ :قئاقحلا زمر] ۳ يأ سأرلا هب رمخي ام وهو رسكلاب :ٌرامحو

 تحت نوكت يهو حيحصلا وه اهنطبو :اهايدث (ع) .ةبكرلا ىلإ :ليقو «ةرسلا ىلإ يدثلا نم اهضرعو :ةقرخو

 ةرورض انهه لقي مل ةيافك  :هلوقو .نيتبكرلا ىلإ ردصلا نم رک نأ ىلوألاو «صيمقلاو رازإلا قوفو ةفافللا

 الإ دحاو بوث ىلع لجرلل اذكو «نيبوث ىلع راصتقالا هركيو :راخو (حتف) .قبس ام ءافتكا دحو ام

 يعفاشلا دنعو [(نيكسم)اضيرع هريغو رعشلا جسن :رفضلا] :نيتريفض ٠١5/١[ :قئاقحلا زمر] .ةرورضلل

 2 هللا لوسر تنب ةيقر يف اذكه تلعف اهنأ ةيطع مأ نع يور امل ؛رهظلا فلخ يقليو «رئافض ثالث لعجي
 نأل ؛ةيطع مأ ثيدح يف هل ةجح الو «ةئيزلا لاخي هذه تسيلو «ةنيزلا بناح نم اهرهظ ىلإ اهءاقلإ نأ :انلو

 (صلختسم) .كلذب اهملع ةَكلع يبلا نأ ثيدحلا يف ركذي ملو ءاهلعف ناك كلذ



 تيملا ىلع ةالصلا يف لصف ۷۴ زئانجلا باب

 .ًاركؤ الدو دول رمجتو اف ےک قرط راسا ا يشل قوف اهردص ىلع
 ظعت يأ ةايحلا لاج ارابتغا عيضويو لعجي يأ

 تيملا ىلع ةالضلا يف

inp om EO EÊ يي e Ê A ياف ضرق يهو :هتالصب قحأ ناطلسلا 

 (ع) .اهرهظ فلخ يقليو رئافض ثالث اهرعش لعخجي :يعفاشلا دنعو «ةبيصملا دنع ةايحلا لاحب ارابتعا :ةفافللا

 :باوثألا ةا ىلإ ارظنا ؟ندفكألاا امئإو «بايثلا هذ مسا وهو نفك عمج نافكألا :نافكألا رمجتو
 وأ ثالث وأ ةدحاو يأ ] :ارتو ر ٩/١. :قئاقحلا زمر] .اهيف تيملا جردي نأ لبق يأ :الوأ (نيع ویع «صلختسم)
 :ةع هلوقلو «"ارتو هورمجأف تيملا مترمجأ اذإ" :لاق ت ىبلا نأ يور امل ی یا اف فا را تاب اک
 تيملا هب رمجي ام عيمجو افازرسإ نوكي هيلع داز امف «سمخلاب لصحي دوصقملاو « رتولا بحي رتو ىلاعت هللا نإ"
 :كتلع هلوقل هفلح رمجي الو «هنيفكت دنعو هلسغ دنعو ؛ةهيركلا ةحئارلا ةلازإل ؛هحور جورخ دنع :عضاوم ةئثالث

 سلس اورا قام ردر] قلا ي هرکی اذكوب راندا :توبسا اراعا حتا"
 ىلع عحجريل رضاحلا هنفك ول «تيمل نم وضعلاك نفكي الو فلي طقسلاو اک ىا ف نشا م :ع ورف
 (حتف) . يضاقلا نذإ ريغب لعف اذإ ع وحر هل سیل فاعلا

 :ةكع هلوقو ؛"رجافو رب لك ىلع اولص" :##ء هلوق هيف لصألاو «تيملا ىلع ةالصلا يف لصف اذه يأ :لصف
 ةيضرف ىلع دقعنم عامجإلا اذكو «هتزانج ىلع يلصي نأ اهتلمج نم ركذو «"قوقح ةتس ملسملا ىلع ملسمللا
 ةيفيكلا هذهي ةالصلا هذه :ليقو «ضعبلاب لصحي تيملا قح ءاضق نأل «ةيافك ضرف اهأ الإ ةزانجلا ةالص
 (حتف «صلختسم) .ثلثلل ةيصولاك ةمألا هذه صئاصخ نم ريبكتلاو
 «سانلا ىلع ةيالوو مكح هل نم ناطلسلاب دارأو «بحاو هميظعتو «هتناهإ هيلع مدقتلا يف نأل :هتالصب قحأ

 نإف ءرضح نإ ىلوأ ةفيلخلا :هلوقب ةفينح وبأ هيلع صن ]٠١۹/١[: قئاقحلا زمر يفو .هريغ وأ ةفيلخلا ناك ءاوس
 'قخأ ناطلسلا" :هلوق ىف ةيقحألا نعمو «يجحلا مامإ هدعبو «يضاقلا هدعبو ءاهمكاح يأ رصملا مامإف رضحي م

 أذ ىلع نب نيسحلا نأ يور امل "رضح نإ" :هلوقو «بودنم هنإف يلولا ىلع يحلا مامإ مدقت فالخب هعيدقت بوحو
 .ذئموي ةنيدملا يف ايلا دعس ناك و «كتمدق امل ةنسلا ال ول : بيس ديعس مدق هيو نسحلا تام امل

 يلو :فسوي وبأ لاقو «هماقم موقي نم الو ناطلسلا رضحي مل اذإ تعي د امي ىلوأ يحلا مامإ نأ :لصألا قا زك ذو
 (حتف «ئيع) .يلاولا ف مدقم لولا :يعفاشلا لاقو ءامي ىلوأ تيم

 يامجإلا هراكنإل ؛رفك اهركنأ نمف «عامجإلاب يأ [(ط) .نيقابلا نع ضعبلا ةماقإب طقستف| :ةيافك ضرف يهو
 :اهنكرو «ملسملا تيملا :اهوحو ببسو ءاجرح وأ ةلاحتسا عيمجلا ىلع باجيإلا يف نأل ؛ةيافكلا ىلع تناك امنإو
 (حتف) .اهرخآ اهفوفص لضفأو «ةريثك اهبادآو ؛ءاعدلاو ءانثلاو ديمحتلا :اهتنسو «مايقلاو تاريبكتلا



 تيملا ىلع ةمامإلاب قحأ ۷٤ زئانجلا باب

 هلو ,يلولا مث ّيحلا ۴ ءرضح لإ ! يضاقلا م هتراهطو تملا مالسإ اهطرشو

 يلولل يآ هيلع ةالصلا يأ

 ا م SEES ERS .ناطلسلاو قولا وغ ىلص نإف .هريغل نذأي نأ
 تيملا ىلع يأ ٠

uةرفكلا مه نيقفانملا نأ يعي (4:ةبوتلا) أدبأ َتاَم ْمُهْنِم ٍدَحَأ ىلَع لص الو]» :ىلاعت هلوقل] :تيملا  

 وأ «هيوبأ دحأ مالسإب وأ «هسفنب امإ تيملا مالسإ ةزانجلا ةالص زاوج طرش يأ [(ع) .رفاكلا ىلع ىلصي الف
 (حتف) .صاخلا اهطرش مالسإلاو «هيلع ىلصي ال تامو هفصي ملو مالسإلا غلابلا فصوتسا اذإو «رادلا ةيعبتب

 هعضوو «بئاغ ىلع ىلصي الف هروضح طرتشيو «لسغلا لبق حصت الف مامإلا مكح هل نأل تيملا يأ | :هتراهطو

 الو ءلسغي مل نم ىلع حصت الف تيملا ةراهط يأ [(و ع د) .ةالصلا زوجت ال مهفلخ هوعضو ول ىح موقلا مامأ
 نفكلا نأل ؛لوق يف زوجي ضرألا ىلع ناك نإو ءزوجيف ةزانجلا ىلع ناك نإف ناكملا ةراهط امأ ,ةساحب هيلع نم

 ‹طورشلا ضعب فنصملا ركذي ملو ءالئاح دعي الف عبات نفكلا نأل ؛زوجي ال :ليقو «ةساجنلاو تيملا نيب لئاح

 مامأ تيملا نوكو «تيملاو مامإلا قح يف طرش ةروعلا رتسو ناكملاو ندبلاو بوثلا يف ةساجنلا نم ةراهطلا :لوقنف

 ىلع تيملا مدقتو «يبصلا ىلع اهتحص ليلدب هجو لك نم ال هجو نم مامإلاك هنأل ؛حصي ال هفلخ ولف «يلصملا
 .بئاغ ىلع ىلصي الف سأرلا عم فصنلاك هندب نم رثكألا وأ تيملا روضحو «مامإلا غولبو «مامإلا

 هاري تيم ىلع هفلخ نم ةالص نوكتف «هترضحب هآر ىح هريرس هل عفر هنأل امإف يشاجنلا ىلع #٤ هتالص امأو

 يلصي الف «هعضو طرتشيو «يشاجنلل ةيصوصح اهنأ وأ ءادتقالا نم عنام ريغ اذهو «نيمومأملا نود هترضحبو مامإلا

 تحص ةلبقلا اوؤطخأ ولف ءةلبقلا ىلإ هنوك طرتشي اذكو ءقوبسملا الإ ةبادلا ىلع وأ .قانغألا ىلع الومخم هيلع

 تطرتشا يذلا ناكملاب دارملا مث ءاودمعت نإ اوءاسأو تحص نيلحرلا عضوم سأرلا اوعضو ولو ءال الإو اورحت نإ
 ةزانجلاب امأ «ةزانج نودب تيملا عضو اذإ طرشت ضرألا ةراهطف ةزانج نكي مل نإ «ضرألا وأ ةزانحلا امإ هتراهط

 .هيلع قفتم ضرألا ةراهط طارتشا مدعف
 لسغ الب نفد نأب نكمي مل نإف ؛هلسغ نكمأ اذإ لسغلا دعب ةالصلا داعت لسغي نأ لبق تيم ىلع ىلص ول :ةمتت

 جرخأ بارتلا هيلع لهي مل نإف «ةرورض لسغ الب هربق ىلع يلصو «لسغلا طقس شبنلاب الإ هجارخإ نكي ملو
 (حتف) .ةحيحص بلقنت :ليقو «ربقلا ىلع تديعأ نفدو لسغ الب هيلع يلص ولو ءلسغو
 مؤي م لإ يضاقلا مث قحأ ناطلسلا نعي - يضاقلاو ناطلسلا يأ = اريشح نإ :خسنلا ضعب يفو : رضح لإ

 (ط) ج قا قاع بلا نام اك يذلا وهو :يحلا مامإ مث (نيكسم) .ناطلسلا
 ميدقتلا نأل ؛هيلع ةالصلاب :هريغل .حصألا يف اقافتا نبالا ىلع مدقيف بألا الإ تابصعلا بيترت ىلع :يلولا مث طظ
 وه نم يعي «ناطلسلا ريغو يأ :ناطلسلاو يلولا ريغ ١/١ ١١[ :قئاقطا زهر] .ةريغ ميدقتب هلاطبإ هلف «هقح

 .هيلع نامدقم امهنأل ؛ديعي ال يأ مامإلا وأ يضاقلا ىلص نإف ؛يلولا نع رحؤم



 تيملا ىلع ةالصلا ةيفيك Vo زئانجلا باب

 «خسفتي مل ام هربق ىلع يلص ةالص الب نفد ناو دعب هريغ لص مو ,يلولا داعأ

 عم يلصي نأ اهيلع ىلص نمل سيل :انلق اذهو «ضرفلا طاقسإل ال هقح لحأل ؛ءاش نإ هربق ىلع ولو :يلولا داعأ
 ثيح ةداعإلا نأل ؛اضيأ ةن نأ يحل ا ماما ا 'يلولا داعأ" :هلوق نم ملعو «ع ورشم ريغ اهراركت نال ؛يلولا

 نم لك دعبو يحلا مامإ دعب اذكو :هدعب ةريغ لصي ملو .ىلوأ ىلعألل اهتوبث ناك يلولا وهو ندأ وه نمل تتبث
 ىلع اولض سانلا نأ دروو :هلهأ هيلع ىلض اما دعب ربق ىلع: ىلص ع هنأل ؛يعفاشلل افالح ىلولا ىلع مدقتي

 وهو باع هربق ىلع ةالصلا سانلا كرت اذلو ءا لفنتلا ةيعورشم مدع نم قبس ام :انلو «موق دعب اموق 5 يبلا
 :لاق هذ رمع ىلع ةالصلا هتتاف امل مالس نب هللا دبع نعو «بارتلا اهلكأي ال ءايبنألا داسحأ نأل ؛عضو امك مويلا
 هلوقل ؛يلولا وه هنأل ؛هلهأ هيلع ىلص ام دعب ربقلا ىلع ع ىلص اغنإو ؛ءاعدلاب قبسأ ملف ةالصلاب تقبس نإ

 .هب اصوصخم ناك ياع يبنلا ىلع ةالصلا راركتو (٠:بازحألا) 4م هيفنأ نم َنيِنِمْوُمْلاب ىزا يبل : ىلاعت

 نيرحاهملا نم رفن امهعمو ءان# رمعو ركب وبأ لخد ريرسلا ىلع عضوو نفكو *# لسغ نأ امل :ةدئاف

 ركب وبأ ملس امك راصنألاو نورحاهملا ملسو «هتاكربو هللا ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع مالسلا :الاقف ءراصنألاو
 5 هللا لوسر كايح :لوألا فصلا يف امهو اربد رمعو ركب وبأ لاق مث «دحأ مهمؤي ال افوفص اوفص مث ءار#ذ رمعو
 هب نموأو «هتملك تمتو هنيد هللا زعأ ىح هللا ليبس يف دهاجو «هتمأل حصنو «هيلإ لزنأ ام غلب هنأ دهشن انإ مهللا
 ناك هئإف «هب انفرعتو انب هفرعت يح هنيب و اننيب عمجأو «هعم يذلا لوق عبتي نم انهإ انلعجاف «هل كيرش ال هدحو

 لخديف نوجرخيو نيمآ :نولوقي سانلاو ءادبأ انمث هب يرتشي الو ءالدب نامبإلاب يغتبي ال ءاميحر افوؤر نينمؤملاب
 عمجم رمأ «دحأ مهمؤي مل ىدارف هيلع مهتالص وهو عينصلا اذهو «نايبصلا مث ءاسنلا مث لاجرلا ىلص ىح نورخآ

 (حتف) .هيف فالح ال هيلع

 (ع) .هدعب يلصي نأ لصي مل نمل زوجي :يعفاشلا لاقو «يلولا ىلع مدقتي نم لك دعب اذكو يلولا دعب يأ :ةريغ
 ةيلع ىلضي :دمعو نسوي يآ نع :خسفتي مل ام مطرب بارلا ليهأو هلبق وأ لسفلا دعب تيم يأ :نفذ نإو
 ةواخر ناكملاو ءارحو ادرب نامزلا فالتخاب فلتخي هنأل ؛مزالب سيل ريدقتلا نأ حيحضلاو ؛مايأ ةثالث ىلإ

 (نيكسم) .ناكمإلا ردقب بحاولا ةماقإل يأرلا ربكأ هيف ربتعيف ءالازهو انمس تيملا لاحو «ةبالصو
 مهللا كناحبس" :لوقي :مهضعب لاقو «ةياورلا رهاظ يف هللا دمحب :مهضعب لاقف هيف فلتخا دقو «ءانث عم يأ :ءانغب

 فالح وهو ؛"كؤانث لجو" ديزي ال هنأ هرهاظف «مامإلا نع نسحلا ةياور وهو «تاولصلا رئاس يف امك 'كدمحبو
 أع هنأ اب سابع نبا نع يور الو «ةحتافلاب الإ ةالص الو .هجو نم ةالص األ ؛ةحتافلا أرقي :يعفاشلا لاقو ,ظوفحلا

 انل تقوي مل ج هنأ هد دوعسم نبا لوق :انلو ؛"ةنسلا نم هنأ اوملعتل" :لاقو «باتكلا ةحتافب أرقف «ةزانج ىلع ىلص

 (حتف) .هرك ةءارقلا ةينب اهأرق نإو ؛ءانثلا ةينب ةحتافلا ةءارقب سأبال :"ةنازخلا" يقو ءةءارق ةزانحلا ةالص يف



 يبصلا ىلع ىلع ةالصلا ۱۷٦ رئانخلا باب

 دعب نيتميلستو «ةثلاثلا دعب ءاعدو «ةيناثلا دعب الع ىبلا ىلع ةالصو «ىلوألا دعب
 ةثلاقلا ةريبكتلا ةيناثلا ةريبكعلا ديهشتلا ق: افن لوألا ةريبكتلا

 ءاطرف انل هلعجا مهللا :لوقيو « يسا راپ الو عاب حل اسا ربك وق عبار

 امدقتم ارخأ يأ هعم نمو مامألا يأ تارهبكت نسخ يآ مامإلا:يأ

 د عادلا DEE a قوبسملا رظسيو ءال اعقانث انل:هلعجاو ءارخذو ارخأ ادل ةلعجأو

 هجا "ل شم يذلا هريغل عفشي يذلا

 (نيكسم) .ءانثلا بقع ةحتافلا أرقي :يعفاشلا لاقو ءطقف هذه يف هيدي عفريو «ىلوألا ةريبكتلا يأ :ىلوألا دعب

 انرك ذو انريبك و انريغصو انبئاغو اندهاشو انتيمو انيل رفغا مهللا' :وهو «نسح روثأملاو «ةرحآلا رومأب :ءاعدو
 (نيكسم) ."ناميإلا ىلع هفوتف انم هتيفوت نمو «مالسإلا ىلع هيحأف انم هتييحأ نم مهللا ءاناثنأو

 «ةنسح ةرخآلا يقو «ةنسح ايندلا يق انتآ انبر مهللا" :لوقي :ليقو «مالسلا ىوس ءاعد اهدعب سيلو :نيتميلستو

 ؛عبتي مم اسمح ربك ولف :هلوقو ءةدحاو ةميلست ملسي :يعفاشلا دنعو ؛"رانلا باذعو ربقلا باذع كتمحرب انقو

 ديقو ءاهلبق ام تحسنف «يفوت نأ ىلإ اهيلع تبثو «تاريبكت عبرأ ربك يشاجنلا ىلع ىلص نيح *# هنأل

 لسي ةف أ نعوب كيلا ق كقاوزلا تارت ىلع ًاسايق قرا اقول ءاقاقق عبي ال س رک رولا 4 سمقللاو

 ةريبكتلا يف الإ هيدي عفري الو «راتخملا وهو هعم ملسي مامإلا مالس رظتني هنأ هنعو ءأطخلاب همامإ لغتشا نيح

 يطق رادلا هاور ام :انلو كلذ لعفي ناك امد رمع نبا نأل ؛ةريبكت لك يق عفري هنإف «يعفاشلل ًافالخ ىلوألا

 (حتف) ,ذوعي ال 5 ةريبكت وا يف هيدي عفر ةزانج ىلع ىلص اذإ ناك يع دنا ف ةريره يبأو ماج سابع نبا نع

 (ط) .اهيف دهشت الو ءرهاظلا يف ءاعد ةعبارلا دعب سيل «موقلا عم اب تيملا يونيو :ةعبارلا دعب

 (ع) .قفي هبو هعم ملسيف ملسي بح اتكاس فقي لب كلذ يف مامإلا يدتقملا عبتي مل يأ لوهجملا ةغيص ىلع : عبتي مل

 (ئيع «صلختسم) .هوتعملاو نونحما اذكو «موصعم وهو بنذلا باكترا قبس يضتقي رافغتسالا نأل :يبصل

 (نيكسم) .ليذلا ءاعد أرقي فورعملا ءاعدلا ناكم يبصلا ةزانج ةالص يف يأ :لوقيو

 «نيفرطلا دنع هريبكت دسفي ال ربكو رظتني مل ولو :قوبسملا رظتنيو . اقا | يتق يأ ةمجعملا لاذلا مضب :ارخذو

 رابتعا نم مزلي الو ؛هجوب عورشلا ةحص فاني ال ىدؤملا رابتعا مدعو ءاعراش نوكيو «ربتعم ريغ هادأ ام نكل
 عماماإلا عم دوجسلا نم هادأ ام ربتعي ال هنأ عم هعورش حص دوجسلا يف مامإإلا كا رق) نمک هادأ ام رابتغا هعورش

 ىضق ول هنأل ؛ءاعد ريغب اقبس يقب ام قوبسملا ىضقو «ىوتفلا هيلعو ءرضخي نيح ربكي :يعفاشلاو فسوي وبأ لاقو

 (حتف) .ةالصلا لطبتف ةزانجلا عفرت هب
 نإف ؛مئاق اهلحم نأل ؛ةيناثلا ةريبكتلا رظتني الو وه ربك 1 و ةزانجلا ةالص نم ريبكتلا لوأ كردأ لحجر :ةمقت

 ناك ىلوألل ربك ول هنأل ؛مامإلا ملسي بح ىلوألا ربكي مو مامإلا عم ةيناثلا ربك ةيناثلا مامإلا ربك يح ربكي مل

 وه ربك ءاعبرأ مامإلا ربك نح مامإلا عم ربكي م م كإو «مامإلا عارف لبق قبس ام ءاضقب لغتشي ال يدتقملاو ءءاضق

 نطرألا نم ةا :نمفر اذإفأ ةاينطءاعد آل ياس ةزانجلا عفرت نأ لبق اثالث ربكي مث مامإلا ملسي نأ لبق حاتتفالل

 -: ىلوألا ةريبكتلا مامإلا عم ربك نإو ةزانجلا ةالص هتتاف ا مامإلا ربك دع را اذإ :ةفينح يبأ نعو «عطقي



 ةقرفتملا ماكحألا ۱۷۷ زئانجا باب

 اس هو 976 ءاذح ةأرملاو لحرلل موقيو ءارضاح ناك نم ال هعم ٌربكيل
 ةزاتج يلع ماسالا يأ رظننب ال يأ

 لحجر ءاجف «نيتريبكت وأ ةريبكت ةزانج ىلع مامإلا ربك اذإو «مامإلا عم ربكي مث امعربكي ةثلاثلاو ةيناثلا ربكي ملو =
 فالخب هلبق مامإلا هب ربك ام اقوبسم نوكيو «حاتتفالا ةريبكت هعم ربكيف «مامإلا ربكي يح لحرلا اذه ربكي ال

 لصألاو «مامإلا ةريبكت رظتني الو ربكي هنإف ءالفاغت مامإلا عم حاتتفالل ربكي ملو فصلا يف امئاق ارضاح ناك نم
 :فسوي يأ دنعو «لوحدلا هيلع رذعت ةعبارلا نم مامإلا غرف اذإف ءمامإلا ةريبكت يف 5 يدتقملا نأ امهدنع

 (حتف) .مالسلا لبق ام ىلإ يأ ةميرحتلا تيقب اذإ لحدي

 يف. لاف للي اک ىف راس اقف زك اا راب لعب يبيت یا نكاد قيس وأ یا ن
 مامإلا عم ربكي ملف ةعيرحتلا لاح يف يأ :ارضاح (نيكسم) .رضحي نيح ربكي :يعفاشلاو فسوي وبأ لاقو «ةزانجلا
 (نيكسم) .ةالصلا هتتاف مالسلا لبق ةعبارلا دعب رضح نمو ءاقافتا دارأ نيح ربكي لب ةيناثلا مامإلا ةريبكت رظتني ال

 ةاذاحمف الإو «بابحتسالا ليبس ىلع اذهو «هلجأل ةعافشلاو نامبإلا لحم هنأل ؛هنم بيرق يأ :ردصلا ءاذحب
 مث نانثا مث ةثالث فطصا لاحر ةتس اوناك ول يح ةثالث فوفصلا نوكت نأ لضفألاو «هنم دبال تيملا نم ءزح

 موقي هنأ :ةياور يف ةفينح يبأ نعو «'هل رفغ نيملسملا نم فوفص ةثالث هيلع فطصا نم" 4# هلوقل ؛دحاو
 ءاذحبو هسأر ءاذحب يعفاشلا دنعو ءامهيف طسولا ءاذحب :ةياور يفو ءاهطسو ءاذحب ةأرملا نمو «هسأر ءاذحب لحرلل

 (ئييع «حتف) .اه طس ولا دنعو ءهل ردصلا ءاذحب :دمحأ دنعو ءاهبكنم ءاذحبو ءهطسو ءاذحي :كلام دنعو اًهزجع

 سايقلا ينو ءاهيف بوكرلا زاج رطم وأ نيطب لوزسنلا رذعت ولو «ةعرحتلا دوجول هجو نم ةالص افأل :ًنابكر
 زوجت ال اهنأ ىلإ راشأو ءامايق الإ زوجت ال اهنإف :ةالضلا هجول ارابتعا اناسحتسا زاوا مدعو «ءاعد هنأل زوجي ال

 :نيحبسلا لوق يف: مازا انايق ةفلخ ساتلاو ادعاق ىلصف اضيرم مامالا ناك ولو «مايقلا ىلع ةردقلا عم ادعاق

 ؛اعاجإ هجاصب ةالضلا نعرف ظقسيو ؛دفاقلاب مئاقلا ءادتقا ىلع ءانب مومأملا ئزجي الو «مامإلا ئرجي :دمحم لاقو

 (ئييع «حتف) .راتخملا ىلع سانلا يديأ ىلغ وأ ةبادلا ىلع تيما ناك رل اضيأ زر الو

 دنعو ءاهيزنت ليقو ءاميرحت رذع الب هوركم هنإف ؛ةزانج ىلع ةعامج دجسم يف يلصي ال يأ | :دجسم يف الو
 دجسملا يف ىلص نم" :3#ع هلوقل ؛هوركم ةعامج دجسم يف ةزانحلا ىلع ةالصلا يأ [(نيكسم) .هركي ال :يعفاشلا

 هركي الف اهيلع ةالصلل يب يذلا دجسملا امأو «دواد وبأ هاور "هل ءيش الف" :ةياور يقو "هل رجأ الف تيم ىلع

 نب ليهس ةزانح ىلع ىلص هك هللا لوسر نأل ةاضيأ ةعامج دحسم يف اه ساب ال :دمحأو ىعفاشلا دنعو: «هيف
 كثيولت لمتحيو «هيف تابوتكملا ءادأل هنألو ؛انيور ام انلو «ىلوأ دحسملاف ةالضو ءاعد امنألو ؛دحسملا يف ءاضيب

 (صلحختسم «ئيع) .رطملل :ليقو «فاكتعالا رذعب دجسملا يف هيلع ىلص ع هنأ هاور ام ليوأتو «دجسللا

 - ؛لضفأ لوألاو ءةلمج لكلا ىلع وأ اهدحو ةدحاو لك ىلع يلصي نأ نيب مامإلا ريح زئانحلا تعمتجا :ةمتت



 ةقرفتملا ماكحألا 1۷۸ زئانجلا باب

 اههدحأ ملسي نأ الإ هوبا دحأ عم يبس يبصك ال الإو هيلع یلص لهتسا نمو

 مدقيف ةايحلا لاح هفلخ مهبيترتك مهبتر ءاش نإو «يهلضفأ دنع ماقو ادحاو افص مهلعج ءاش نإف نالا ىلعو -

 مهبيترتو ءاقلطم دبعلا ىلع رحلا علقت روهشملاو ؛ىتنألا مث ىثنخلا مث ىبضلا مث هيلي امل لحرلا لعجي نأب لضفألا

 لج ةىليل لأ ع نبا لاق «ةلبقلا يلي ام لضفألا ل اعجب يأ اذه سكع ىلع ةرورضلل دحاو ربق يف اونفد نإ ربقلا يف

 ءاعدب يفتكي لهو ءاونفد اذكه هبحاص عم كع هنأل ؛مامأإلا E E E صاراق + اق لفسأ دحاو لک ناز

 (حتف) .دحاو ءاعدب ءافتكالا يضتقي ةالصلا يف عمجلا نإ :انخيش لاق ايدو 1

 امك راصبالل لوعفملا ءانب ىلع لمعتسيو «توصلا عفر دارملا نأ ؛لعافلا يا صاساب .هيلع ضو لسغو

 نأل ؛اهضبق و ديلا طسبب ةربع الو «توصلا عفرب هصاصتخا نود ةايحلا ىلع لدي امن معأ وه ام دارملاو «برغملا يف

 مكح يف ةلاحلا هذه يف هنأل ؛ح وبذملا هنري م كرحتي وهو هوبأ تامف لحر حبذ ول يح حوبذملا ةك حس ءايشألا ةذق

 مألا لوق لبقيو «هردص سأرلا لبق نمو «هترس لحرلا لبق نم رثكألا دحو ءايح دلولا رثكأ جورح ربتعملاو «تيمل
 لهتسا ولف ؛ثاريملا يف لبقي ةلدعلا ةلباقلا لوق :امهدنعو «مامإلا دنع ثاريملل ال ةالصلل لالهتسالا يف ةلباقلاو

 ثري الو هيلع لصي ملو «مدآ نبل اميركت ةقرخ يب جردأ لهتسي مل نإو ؛ثرويو ثروو «هیلع ىلصو لسغو یم
 ثري هنإف اتيم انينح تقلأف اهنطب برض ول امك لضف اذإ امأ «هسفنب لضفنا اذإ ام. ديقم وهو «اقافتا ثروي الو

 لهو «ربتعم ريغ نطبلا يف لالهتسالاو «هتايحب مكح دقف براضلا ىلع ةرغلا بجوأ امل عراشلا نأل ؛ثرويو
 :تلع هلوقل ؛هتعافش يجرتو «رشحي هقلخ ضعب نابتسا نإ هنأ انباحصأ بهذم هيضتقي يذلا ؟ال مأ طقسلا رشحب

 (حتف) ."ياوبأ لخدي يح لحدأ ال :لوقيف ةنحلا باب ىلع اطبخم فقيل طقسلا نإ

 رو اکل االامعا أ اعلا روتي فقم شر یا ا ی ا ا را یھ ىلع يلق

 نوكي الو ءامهنم ملسأ | نف ةدارب دت ری الو «هماللاساإب لقتسيف لقاعلا امأو وا بت عاقل ةل رنمب هند ؛ةيسفن نع

 ىلع ىلضت. ال يآ ردقم يقن نم ءانثتسا "لس نأ الإ و يا ام ايليف كمر اکو فقل اف اک

 ىلع فطع ٠ ا :هلوقأو ءا قيوبألا رع عيسي هئأل ؛بلسملا ًاعيت هيلع ىلصي نقنيحف هيربأ دحنأ ملسي نأ الإ يص

 ملسم هنأل ؛نايدألا لقعي نوكي نأ ريدقت ىلع يبضلا ملسي وأ نيقدحأ ملسي نأ الإ هيلع ىلصي الو يعي ءانثتسالا

 (صلختسم عحتف) .هيلع ىلصيف (مالسإإلا زادل اعبت ريضي دعي هنآل ؛امهدحأ بسي مل وأ ؛ حيحصص هماليسإف (ةقيمح

 (ع.ط) .يبصلا توم لبق هيوبأ يأ :اهدحأ (ع) .هل عبت يبصلا نأل ؛تامف همأ وأ هيبأب امإ :هيوبأ دحأ

 (ع) .هيلع يلصيو نفكيو لسغي روصلا هذه يفف يبصلا عم يأ :هعم .لقعي وهو يصلا ملسي يأ :وه وأ



 نيفدتلا ةيفيك ۷۹ رئانجلا باب

 لجعيو «عبرألا همئا وب ةريرس اخو «هنفدي و هنفكيو ب is يلو لسغيو

 ةزانحلا وهو تيملا يأ

 00007 RS .اهمادق يشمو هعضو لبق سولجو «ببخ الب هب
 سولح الب يأ رتسلاب يأ

 ىلصي الو هوحولا عيمج نم ةئس ةياعر الب سجنلا بوثلا لسغ هلسغي تيملا برق يأ | :خإ ملسم ىلو لسغيو

 كمع نإ !هللا لوسر اي :لاقف ك هللا لوسر ىلإ ه6 ىلغ هنبأ ىتأ تام امل بلاط ابأ نأ يور امل [(ع) .هيلع
 سيلو «ماحرألا يود نم هل بيرق لك لوانتي هقالطإب يلولاو "هنفداو هنفك و هلسغا" :ايكفع لاقف «تام دق لاضلا

 .بلکلاک ةرفح يف ىقليف كت وللا امأ «دترم ا ريغب ديقم رفاكلاو ( هب ساب ل ل ملسملا ىلع لسغلا بوجو دارملا

 ةعسوت الو ءدح ريغ نم ةرفح يف هيقلي يأ هنفديو ءةنس ةاعارم الب بوث يف هفلي يأ :هنفكيو (حتف «صلختسم)

 (ع «ط) .ةنس ةياعر الو

 «ماهيإلا نم ريخأتلا يف امل "رفاكلا ملسم يلو لسغي" :هلوق ىلع اذه مدقي نأ يغبني ناك :هريرس ذخؤيو
 :يعفاشلا لاقو «لاحر ةعبرأ هلمحي عبرألا مئاوقلاب ةزانحلا وهو تيملا ريرس ذخؤي نأ لمحلا ةيفيك نايب ضرغلاو
 ىلع اهرحخؤم عضي يناثلاو «هدیب اهتمئاف ذحخأيو («هقنع لصأ ىلع اهمدقم قباسلا عضي «نالج ر اهلمحي نأ ةنسلا

 ةنسلا" :لاق هنأ هي دوعسم نبا ثيدح :انلو ءاذكه تلمح دعس ةزانج نأل ؛هديب اهتمئاق ذخأيو هردص لصأ

 لوشمتي يأ "ب لجعي'" :هلوقو ةكئالملا ماحدزال كلذ ناک ها ور امو «"عبرألا اهبناوج نم ةزانجلا لمح نأ

 «هيلإ هوتملجع وين نكي نإف «ببخلا نود ام" متع لاقف ءةزانجلاب يشملا نع لكس ةع هنأ يور امل ؛نيعرسم

 (ط) .لحر ةمئاق لك ذحأي نأب :عبرألا (صلختسم) ."مكباقر نع هومتعضو ارش نكي نإو
 عبتا نم" :تقع هلوقل :خإ سولجو (عءط) .ةزانجلا ىلع تيملا برطضي ثيحب عيرسلا ودعلا وهو :ببخ الب
 امأ «عيشملا قح يف اذهو «هنم نكمأ مايقلاو «نواعتلا ىلإ ةحجاحلا عقت دق هنألو ؛"عضوت نأ لبق سلجي الف ةزانجلا

 «هلوسر و هللا قدصو هلوسرو هللا اندعو ام اذه" :لوقي ةزانجلا فار اذإ و اش موقي "لف هيلع ترم نإ دعاقلا

 رظني الو ءايندلا نم ءيشب ملكتي الو «ةزانحلا فلخ ليلهتلاو حيبستلا نم رثكتسيو ."اميلستو انامل اندز مهللا

 لاقو «ةناعإلا ىلإ جايتحالا ناكمإل لاحرلا قانعأ نع :هعضو (حتف) .بلقلا يسقي كلذ نإف ؛الامشو انيعي

 (ع «ط) .كب ساب ال :يعفاشلا

 اهمامأ بوكرلا نأل ؛يشملاب ديق [(ط) .بحأ اهفلخ يشملا ذإ ؛ةزانجلا مادق يشم الب يأ ] :اهمادق يشمو
 ل ويحتست هلأ" ؛لاقف ءانابكر اموق ىأرق ةزانج يف 5 هللا لوسر عم انجرح :لاق نابوث نع يور امل ءاقلطم هوركم

 لاح األ ؛ةلاحلا هذه يف قيلي ال معنت بوكرلا نألو ؛"باودلا روهظ ىلع متنأو «مهمادقأ ىلع هللا ةكئالم نأ

 اباستحاو اناميإ ملسم ةزانح عبتا نم" ع هلوقل ؛بحأ ةزانجلا فلخ يشملاو «رابتعاو ةظعو ةمادنو ةرسح

 .يلاتلا ىلع الإ عقي ال عابتالاو «"نيطاريقب رحألا نم عحري هنإف ءاهنفد نم غرفيو ءاهيلع ىلصي يح اهعم ناكو

 - ىلع ةبوتكملا ةالصلا لضفك اهمامأ يشاملا ىلع اهفلخ يشاملا لضف نإ :لاقو ءاهفلخ يشع هذ يلع ناكو



 نيفدتلا ةيفيك A زئانجلا باب

 :دحليو ءاهرّخؤم مث ,كراسي ىلع اهمّدقم مث اهرحؤم مث كنيم ىلع ل
 راپ ىلع ن ا شا یک ایچ اع عشر ایت 57
 i i i E ةلم ىلعو هللا مسي او نرو تولا لبق ن م لح یو

 دحللا يف .ثيملا يأ يأ

 ءاربلا تيدح :انلو اقف رمعو ركب وبأو اهيدي نيب يشع ال( ناك بك رمع نبا لؤقل ؛يعفاشلل افالخ «ةلفانلا =

 لهسي نأ ادارأ امهنكل «كلذ ناملعي اناك امد رمعو ركب وبأو «ةزانجلا عابتاب لع انرمأ :لاق هنأ هدد بزاع نب
 نم ىلع قيرطلا قاضل اهفلخ يشملا اراتخا ولف ءاهمامأ يشملا نع نوزرحتي سانلا نأ هانعمو «ساتلا ىلع رقألا

 (صلختسم «حتف) هسک لاك قف کشو املا رظني هنأل و س

 نحيللا" :ككفع هلوقل] :دحليو (ط) اشا تلا راسي قالفو :كواسبو ظا: ديا كيا ر :كديمت ىلع

 بلا ا ا لإ .تيملا اهيف عضويف ةريفح ربقلا نم ةلبقلا بناج يف رفحي نأ دحللاو "انريغل قشلاو انل
 ةرفح رفحي نأ قشلاو «ةجح مهئثراوتو «قشلا اوثراوت ةنيدملا لهأ نأ جتحاو «قشلا ةنسلا :يعفاشلا لاقو «ربقلا رفح

 امل ع يبلا نأ يورو ؛"باتكلا لهأل قشلاو ءانل دحللا" :اكَتِلَع هلوق انلو «تيملا اهيف عضويف «ربقلا طسو

 ءاقاقش حارجلا نب ةديبع وبأو ءاداحل ااا مط وبا ناک و حكي وأ قلا ى رشي نأ ساقلا كلدعا قوت

 نيرمألا بحأ كيبنل رتحا مهللا :بلطملا دبع نب سابع لاقف «ةديبع نأ نإ الجرو «ةحلط يبأ ىلإ الجر ا وثعبف

 ثراوتو «ةوعدلا باجتسم سابع ناكو «هيلإ ثعب نم ةديبع ابأ دجي ملو «هيلإ ثعب نم ةحلط ابأ دجوف «كيلإ
 ثوباتلا ذاختاو «قشلاب سأب الف «ةوخر ضرألا تناك نإف ؛دحللا راهنيف «مهيضارأ فعضل ؛قشلا ةنيدملا لهأ

 (صلختسم) .بارتلا هيف شرفيو «ديدح وأ رجح نم
 ي ةي ا اسلا رل ماقا ةت ان لمحيو «ربقلا نم ةلبقلا بناج يق ةزانحلا عضوت نأب ا لح دیو

 لبق نم الس لس تقع هنأ :سابع نبا ثيدحل هسأر لبق نم لسي :يعفاشلا دنعو «ذحألا لاح ةلبقلا لبقتسم
 اربق لحد يلع هنأ ف سابع نبا نعو «ةلبقلا لبق نم تيملا ذحأ ةع هنأ مذ دوعسم نبا ثيدح :انلو «هسأر
 را ديفا کر فيل یا قي يب اکر يأ ا نم تيملا ذحأو «جارس هل عبظقب

 يف ةزانجلا عضوت نأ لسلاو تاس لسي ملو ةلبقلا لبق نم دعا هنو هنأ ىور يميتلا , ميهاربإ نإف جلع هلاحدإ يف

 لسلا حص نئلو «هسأر ةهج رمل كتابا لسلاح دك أر قري كيرلا غوت

 قيض لحأل لس اتع هنأ لمتحي وأ 33 يبلا لعف هانيور امو «ةباحضصلا ضعب لعف هنأل ءانيور ام ضراعي
 (حتف) --- :قئاقحلا نييبتا .نضرألا واجر ؛دحللا راهبي نأ كون وأ ناكملا
 نوكي نأ ىثنأ ناك نإ ىلوألاو :هعضاو لوقيو (ط) .دحليف لمحبي مث اهتهج | نم عضوي نأب :ةلبقلا لبق

 لإ هللا مسب" :هلوقو «عضولا يف ءاسنلا ىلإ جاتحي الف «بناحألا نمف دجوي مل نإو ءامحرف الإو امرحم امحر عضاولا

 لدي ال ةريعو ناهي نم هيلع تام اذإ «ديبلل ادب سبل اذهو تالف لات هوش ب اع عضو اذإ ناك تأل
 (حتف) .ةنسلا ترج اذه ىلعو «ةلملا ىلع هتافوب نودهشيف ءضرألا يف هللا ءادهش نينمؤملا نكلو

 ع



 نيفدتلا ةيفيك ۸1 زئانجا باب

 ال ,بصقلاو هيلع نبللا ىّوسيو ,ةدقعلا لحُيو «ةلبقلا ىلإ هّجويو هللا لوسر
 تيملا دخل ىلع يأ هربق يف تيملا ي أ

 n «ربقلا منسيو «بارتلا لاهيو ,ةربقا ال اهربق ىجسيو «بنكخعاو جآلا
 لجرلا ةأرملا بوثب ىطغي يأ

 (ع طر .ان رمع نبا نع يناربطلا ىور اذكه «كانملس هللا لوسر ةلم ىلعو «كانعضو هللا مسب يأ ؛ هللا لوسز

 لبقتسا يلع اي" :ةزانح عضو نيح يلعل ع هلوقل ؛ةلبقلا ىلإ اهحوتم نكألا هقش ىلع عضوي يأ :خلإ هجويو

 (ع) .راشتنالا نم نمألل ربقلا يف عضو اذإ نفكلا يف ىلا :ةدقعلا لحيو (صلختسم) . "ةلابنقتسا هب

 يل ةجرف ىأر لع هنأ يورو «بصقلا نم نطو نبل ني هللا لوسر ربق ىلع عضو هنأ يور امل :نبللا ىوسيو

 يربق ىلع اولعجا :لاق هنأ صاعلا نب ديعس نع يورو «ةحرفلا كلت امي دس لاقو «رافحلا اهوانو «ةردم ذحأف «ربق
 بارتلا نم لاهي ام ناعنع امهنأل غ رمعو 6-5 0 يبأو E هللا لوسر ربق ىلع اعضو امل ؛بصقلاو نبللا

 يأ :بصقلاو (ط) .يئلا رجألا :ءابلا رسكو ماللا حتفب :نبللا (صلختسم) .تيملا ىلإ لوصولا نم ربقلا ىلع

 (ع) .نيلومعم ريغ نيديدح نبللاو بصقلا ىوسي

 اوللع امو «ءالبلا عضوم ربقلاو «ءانبلا ماكحإل امهنأل [.خوبطملا رجآلا هيلع ىوس ال يأ | :بشخلاو رجالا ال
 ءاملا ىلغي اذكو «رانلا رثأ هبو «راصقلا هرصق بوث يف نفكي هنأل ؛ءيشب سيلف «رانلا رثأ هيف نأب رجآلا ةهارك

 نوكي ةنأل ؛ةركي ال ربقلا قوف ناك ول امأ ؛ةلوخ نانوكي ةروص يف امهتهارك و ؛رانلاب هءالغإو :ضرحلاو ردسلاب

 (ط) .ةوخر ضرألا نوكت نأ الإ :بشخلاو (حتف) ٠٠١/١] :قئاقحلا زمرإ .عبسلا نم ةمصع
 رسلا ىلع اهاح نبم .نأل ؛دحللا ىلع نبللا لعجي نأ ىلإ لكشملا ىثنخلا اذكو ةأرملا يأ :اهربق ىجسيو

 و ةياصم س را يقلق نط مس ایا ب ة ىجسي ال يأ :ةربق ال (ع ءط) .ةايحلا

 5 .هربق نم جرخ يذلا بارتلا ىلع دازي نأ هركيو هل ارتس] :بارتلا لاهيو ١١/١[ :قئاقحلا زمر] .ربقلا
 نع هبارتل اظفح ربقلا ىلع ءاملا شرب ساب الو :ءانبلا ةلرنمت هيلع ةداييزلا نأل ؛هنم جرخأ يذلا ىلع دازي الو

 اهيفو" :ةيناثلا قو ."مكانقلح اهنم" :ىلوألا يف لوقيو تع هب ءادتقا اثالث هسأر لبق نم هوثح بدنيو «ساردنالا
 ةروس هيلع أرقو هديب ربقلا بارتب ذحأ نم :نيرونلا باتك يقو «"ىرحأ ةرات مكحرخن اهنمو" :ةثلاثلا يفو "مكد يعن

 (حتف) .ربقلا بحاص بذعي مل ربقلا يف هكر تو ءاعبس ردقلا
 هنأ نايفس نع يراخبلا ةياورل ؛[(ع «ط) .عباصأ عبرأ ردق :ليقو ءربش ردق ريعبلا مانس لثم لعجي يأ ] :منسيو
 لعج يع هنأ يور امل ؛حطسي :يعفاشلا لاقو ءاحطسم لعجي ال ئأ غيري اي" كلو المتس هك ةزيق نأر

 5 هللا لوسر ربق ىأر نم ينربخأ :لاق هنأ يعخنلا ميهاربإ نع يورو «نايفس نع هانيور ام :انلو ءاحطسم هنبا ربق

 «هوركم هنم دب اميف مهي هبشتلاو «باتكلا لهأ عينص نم عيبرتلا نألو ؛ةمنسم اهنأ ام رمعو ركب يبأ ربقو

 ءانبلا مرحيو "اهيلع اوبتكت الو اودعقت الو ءاهيلع اونبت الو «روبقلا اوصصحت ال" :التلع هلوقل ؛' صصحبي ال" :هلوقو
 = ةجاح هيلع يضقي وأ هيلع ماني وأ سلجي وأ ربقلا أطي نأ هركيو «نفدلا دعب ماكحإلل هركيو «ةنيزلل ربقلا ىلع



 نيفدتلا ةيفيك ۱۸۲ زئانجلا باب

 .ةبوصغم ضرألا نوکن نأ الإ ربقلا نم ج الو ءصصحب الو «عبرب 0
 نفدلا دعب تيملا يأ يعفاشلل افالحخ ربقلا يأ

 يف نآلا عنصي امك ربقلا ىلع ةبقلا ءانبو «روبقلا ىلع ووتسلا ةركياو هيلا وأ هيلع ىلصي و أ طئاغ وأ لوب نم =

 مث ةلبقلا يلي يم لجارلا عضوي عةحبانخلا دنع الإ دحاو ربق يف ةا وأ نانا نقدي الو «ءاحلصلا و ءايلو ا اوم

 الكش .نيربق مكح يف ريصيل بارتلا نم زجاح نيتيم لك نيب لعجيو (ةأرملا هفلخ مث ىثنخلا هفلح مث مالغلا هفلح

 (حتف «صلختسم) .دحأ ءادهش يف ع يبلا

 هدلب ريغ يف نفد ول امل لماش :خلإ ربقلا نم جرخي الو (ط) .صجحلاب لمعي الو صحلاب نيطي ال يأ :صصخبي الو
 رصك تام الع بوقعي نأل ؛دلب ىلإ دلب نم لقنلا ق إ ال :ليق امو كلذ اهعسي ال هلقنل همأ ترضح ول يح

 ءانلبق نم عرش وهف هئابآ عم نوكيل ماشلا ىلإ رصم نم نامز دعب فسوي توبات لقن تاع ىسومو «ماشلا ىلإ لقنف

 ؛لقنلا ةركي ال :لي ليقو ؛ريغت مهيرتعي ال ةايحلاك توملا يف نوكي ام بيطأ اهنأل ؛مهيلع ساقي ال ءايبنألا ريغ نأ ىلع

 الإ ربقلا نم جرخي ال تيملا نأ : لصاحلاو ءاهيلع خسنلا ليلد مقي مل ام انل ةعيرش اتلبق نم عئارشلا نأ ل اصألا نأل

 صري 2 اب وصغم نفكلا ناك اذا اذكو «هحجارحخإ ضرألا بحاض دارأو «ةب وصعم شضرألا کت نأ ردعلا و « ردعب

 شبني امه رد وأ ابو ىسلا هلأ لحرلا ركذت امأ «ق ةافتالاب هبوث ع زنیو هربق شبني هنإف ؛هبوث عرنو هشبنب الإ هبحاص

 اوملع يح بارتلا هيلع اوليهي م و «نبللا اووس ۾ ءاونفد ناف «ةعفشلاب تذحأ ضرألا تناك اذإ اذكو كلذ عفريو

 .رمألا ىلع حجار يهنل لاو «هنع يهنم شبنلاو ءرومأم ل اسغلاو نفكلا نأل ؛اضيأ شبني ال , لسغي م هنأ

 :هل لوقيو :"هرجأ لثم هلف اباصم ىرع نم" تع هلوقل ؛ربصلا يف مهبيغرتو تيملا لهأ ةيزعتب ى اب :عورف

 باكترا ريغ نم مايأ ةثالث ىل +! ا سولجلاب ساب الو :كتيل رفغو - كربض يأ - كازع نسحأو كرحأ هللا مظعأ

 سأب الو «ةاش وأ ةرقب ربقلا دنع حبذي ناك يذلا وهو "مالسإلا يف رقع ال" :لاق :التفع هنأ سنأ لاقو ءروظحم

 عضوم رتس بدني ."مهلغشي ام مهاتأ دقف اماعط رفعج لآل اوعبضا" :##ع هلوقل ؛ماعط تيملا لهأل ذحختي نأب

 اوفكو مك اتوم نسا اورک ذا :نیلخ ةرک د رج م هركي ام فاز لإو « كسب نمو ةلساغ الإ هاري الق هلسغ

 :ثيدحل ؛حصألا ىلع ءاسنلل ولو روبقلا ةرايزب سأب ال .رادلا باب دنعو ربقلا دنعو ءايناث ةيزعتلا هركت ."مهنع

 رباقملا لحد نم :درو امل ؛روبقلا ةرايز يف "سي" ةءارق بحتسيو ؛"اهوروزف الأ روبقلا ةرايز نع مكتيف تنك"

 ةئيق هركي الو ءاليل نفدلا هركت ال ."تانسح اهيف ام ددعب هل ناكو ذئموي مهنع هللا ففخ سي ةروس أرقف

 (حتف) .ربقلا فالخب نفكلا

 (عيط) .اهريغو ةعارز هب عفتناو ضرالا عم هاوس ءاش نإو «ءاش نإ اهبحاص قحل جرخيف :ةبوصغم



 ديهشلا باب ۱۸۳ ةالصلا باتك

 ديهشلا باب
 هماكحأ نايب يف يأ

 ê i Ea ‹رثآ هب و ةك رعم ف دحج و وأ ‹قيرطلا عاطقو يغبلاو برحلا لهآ هلتق نم وه

 دحو نم يأ وأ عم ناواولاو ٠ اغ ت ديهشلا

 تسيل لا ةليضفلاب هصاصتحخال ؛هلجأب تيم لوتقملا .نأ عم هل 08 ةزانحلا باب نم 27 :ديهشلا باب

 هل دوهشم يأ لوعفم عع ليعف وهو «هرمعل تيم هنأل ؛ببسب ناك نإو تيم ديهشلا نأ امهنيب ةبسانملاو .ةريغل

 :ع هلوق صنلا :جارعملا فو (1١1:ةيوتلا) ُيُوُهَسفْنَأ َنينِم ْوُمْلا نم ىَرَتْسا هللا نإ :ىلاعت هلوق وهو «صنلاب ةنحلاب

 ربق يق ءادهشلا نم نيلحر عمج نيح "الا ةاضرم ءاغتبال مهسوفن مهلذبب ةمايقلا موي ءالؤه ىلع ديهش انأ'

 ؛هحرجو هجشو همد وهو اسم le وأ ؛رضاح هللا دنع يح هنأل ؛لعاف ئيعمب وأ ءدحاو

 هنأل وأ ؛لتق نيح قحلا ةذاهشب همايقل وأ ؛مايقلا موي الإ اهدهشت ال هريغ حورو مالسلا راد تدهش هحور نأل وأ

 ٍ 1 (حتف) .باوثلا نم هل ام هحور جورخ دنع دهش
 رانب اومر وأ ءاملسم مهتباد اونطوأ ول يح «ابيبست وأ ةرشابم لتقلا ناك ءاوس يأ لتقلا يف قلطأ :هلتق نم وه
 هومر وأ «ران وأ ءام يف هوقلأف «هوحنو جرب ةوتعط وأ «هتلتقف رخز وأ «برضب هتباد اورفن وأ «مهنفس اوقرحأف

 لك يفف عب وأ قرتحاف ءام وأ اران انيلع اولسرأ وأ ءاطئاح هيلع اوطقسأ وأ «عفترم ءانب وأ روس نم
 «ملسم ديهشلا نأ لصاحلاو .نوكرشملا برحلا لهأب دارملاو ١/*١١[ :قئاقحلا زمر] .ديهش لوتقملا كلذ
 .كلذ نم معأ هنأل ؛ديهشلا قلطمل ال اماركإ لسغي ال يذلا ديهشلل فيرعت اذهو .هركذا نم هلتق «رهاط فلكم
 "ههولسغت الو مهئامدو مهمولكب مهولمز" :الكلَع هلوقل ؛اولسغي مل مُهإف ءدحأ ءادهش بابلا اذه يف لصألاو

 وأ ءاقيرح تام وأ ءاملظ لتق هنكلو ؛مهانعع, سيل نمو ؛لسغلا مدع يف مهقحلي مهانعم نم لكو «ثيدحلا
 نمو کک هللا لوسر ةاسل ىلع ةزعآلا عاذهش مهو «نولسغي مهفأ عم ءادهشلا باوث مهلف انوطبم وأ ءاقيرغ

 تيملاو ءاسفنلاو نوعطملاو هيلع مودهملاو بيرغلاو «هسفن باصأف ودعلا لتق نمو بنجلاو ثترملا ةرخآلا ءادهش

 (حتف) .نيثالثلا وحن يطويسلا مهدع دقو «ملعلا بلط يف تام نمو یوا اک یاو ةيسحا هلي

 نکس .قرغلاو قرحلا وغ ءاهريغ وأ ةديدحب هولتق ءىش يأب يأ ًاقلطم :برحلا لهأ هلتق

 ديت: قيرطلا جاطقو يغبلاو برا لهأ ليتق يأ 'برحلا لهأ" :هلوق ىلع فطع عفرلاب :قيرطلا عاطقو
 5520 لتق نمف «ددحماب لتقلا نوك طرتشي ثيح مهريغ ليتق فالخب «لقخملاب وأ ددحملاب لتقلا ناك ءاقلطم

 اوقحلأ مهنأل ؛اديهش ناك هريغ وأ حالسب رصملا يف اليل صوصللا هلتق نم اذكو «هولتق ءيش يأب ديهش هسفن
 ١١7/١[ :قئاقحلا زمر] .كلدلا وهو كرعلا نم «لاتقلا عضوم يهو :ةك 2 (حتف) .قيرطلا عاطقب صوصللا
 «هفنآ فتح ثيم هنأ رهاظلاف رثأ هب | نكي مل نإو «هفنأ فتح تيم ال ليتق هن أ ىلع لديل ؛رثألاب ديق :رثأ هبو

 مفلاو فنألاك هنع مدلا ج ورح داتعي عضوم نع ليسي ناك نإ مدلاو « كشلاب اديهش نوكي الف: هولنق مهنأ لمغخيو

 (صلحختسم) .ليتق هنأل ؛لسغي ال نيعلاو نذألاك داتعم ريغ عضوم نم ناك نإو «ليتقب سيل هنأل ؛لسغ ربدلاو



 ديهشلا باب ١84 ةالصلا باتك

 همدب ديو .لسغ الب هيلع یلص كيف يد هب بجت مو املظ ملسم هلق وأ
 قح رغب التف يآ

 س یس أ ایج ل اذإ يشم صقنيو دازيو «نفكلا نم سيل ام الإ هبايثو
 انج هئوك لاح يآ هيلع لصيو ديهشلا هرك ةديدجم اهولذب ولف

 هب قلعتي لتق لكف ءصاصق لب [(نيكسم) .لتقلا سفنب ةيدلل ابجوم لتقلا عقي مل هنأ لاحلاو يأ | :ةيد هب بجت ملو
 فو «كيهش وهف هبا بأ لققن وأ لاه لغ ه وايلوأ حل اصف ادمع لثق ول يح «ديهش لوتقملاف «صاصقلا بوجو

 ءاسفنلاو ضئاحلاو بنجلا نوكي ال اذه ىلعف ؛لام هب بجي مل و ءاملظ لتق «غلاب ءرهاط «ملسم وه ديهشلا :"ةياقولا"

 (حتف .نيكسم) .اديهش رکا ساف وأ مهر. ىف لبق راک ؛املظ لتقلا ظرش امنإو .اديهش يبضلاو

 لآ ءادهش نفدب رق نأ :هللا دبع درب رباج ةياورل ءاضرأ هيلع لاصيبالل :يعفاشلا لاقف ج! هيلع ىلصيو

 مك سابع نبا هاور ام :انلو ءاهنع نونغتسم مهو «ةعافش ةالصلا نألو ؛"مهيلع لصي مو ءاولسغي ملو ءمهمدب

 يلصيف ءمهرشاع ةزمحح و ةعست ةعستب ىتؤي ناف ةرمح عم كف ءادهش ىلع ىلص ع هنأ ىف ريبزلا نباو

 باسي لل اكل تأل هدب نفاني ةةلوقوب تبقم هايورر امو «ينلاو ىصلاك اهنغ نيغتسي ال اذحأ نالو ةمهيلع
۴ 1 

 بحخشت هحادوأو «ةمايقلا موي يتأي وهو الإ ىلاعت هللا ليبس يف حرجي حيرج نم ام هنإف 'مهمولكب مهولمز" :لاق
 (نيكسم: 8 ع) .لسغي الف همد عم يأ :همدب (حتف) .كسملا حير حيرلاو «مدلا نول نوللاو ءامد

 يأ :دازي (ع) علف فخلاو ةوسدلقلاو هيلع قلعملا حالسلاو وشحلاو ورفلاك هسدح نم يأ فكل نم
 رثكأ ةيلغ ناك نإ يأ :ضقتمو ١1/١[ نافل ا .نفكلا متي نح داري ؛نفكلا غلبي ام هيلع نكي مل نإ

 1١4/١[ :قئاقحلا زمر] .نيهجولا يف ةنسلل ةاعارم ؛نفكلا نم
 ءةبابطا نم ارهاط:لوتقملا نوک ةفينح يأ دبع ةداهشلا ةحص طورش نأ ملعا ؛ لقت الوتقم وأ :ايبص وأ ابنج

 لسغلا ماقم تميقأ ةداهشلا قيرط ىلع لثقلا اهدنعو «هدنع لسغي ىبضلا وأ بلا ديشتسا ول ند ءاقلكمو

 نب ةلظنح نأ يور ام :ةفينح يبألو «ثدحلا عفري هنأ ليلدب فورعملا لسغلا ماقم تميقأ ةاكذلاك فورعملا

 :لهأ ل لأسم كنو شت ةلظ كام نإ" وع لاق نيس ةكلالملا تسع اين فيهتققلا ال سا أ
 يلا ةساجنلا لولح نم ةعنام تفرع ةداهشلا نألو «ءادنلا عمس نيح بنج وهو جرخ :تلاقف ؛"؟هلاب ام'

 دعب امتداهش ناك نإف ءاتدهشتسا اذإ ءاسفنلاو ضئاحلا امأو «لبق نم تناك ةساجنل ةعفار ال «توملاب تلضح

 يبصلا امأو e هيفف عاطقنالا لبق ناك نإو ئاوس بنجلا فو امهيف مالكلاف «لسغلا لبق مدلا عاطقنا

 .لتقلا يف ةيم الضملا ءاقبال كفتشلا نع لسغلا ظ وقس نکل 3 غلابلاك ادهش ناكف .uk لوتقم هنأ امهلوق هح وف

Ê 

 نم رهاطلا لب Ês Û E لتقلا نألو ؛ىلوأ ( ناكف «دشأ يبصلا قح وح يف ةيمولظملاو «هل اما نوكيل

 فصول دخأ ءادهش قح يف لسغلا نع ىفك فيسلا نأ :ةفينح يبألو «ىلوأ رهاطلا ريهطت بجوي نألف «بنذلا

 نا ایات ريغ ةراهطلا ن - سف نش اک د امو «مهانعم يف نوكي الف «يصلل بذ الو «ينذلا نع ًاروهط موك

 «فيسلا رهطي فيكف يب بصلاك مهل بنذ ال هنأ عم نولسغي ءايبنألا نأ ليلدب ةراهطلا ىلع ئبم ريغ لسغلا طوقس

 ناسم :عانسقت وأ اضئاح وأ يبق هنوك لاح يأ :ايبض وأ (صلختسم) .ءاوس هقح يف لتقلاو توملا ناکف



 ديهشلا باب ١ مه ةالصلا باتك

 لاك هيلع يأ 2

 نم KOSE HOT لتق هلأ ردي ملو رصملا يف لتق وأ .ىصوأ وأ اي ةكرعملا نه لقن
 لوتقملا يأ لاحلاو يأ لتق نإ لسغي يأ

 يور اه هيف لصألاو نيكس حا لکا نأب كلذو «ةايحلا قفارم لينل : اينل ؛ةداهشلا يف اقلح راص يأ ] :ٹترا وأ

 نب دعسو هن ىلع لسغ اذكو ءاديهش ناك هنأ عم لسغف «تام مث نيموي شاعف «هتيب ىلإ لمح هد ريح هنأ

 يلب يآ ل اوعفملل عاببلا ىلع اقتزاز .لسغي ملف «؛ثتري و «هعرصم يف هيلع رهجأ هم نافشع امأو نشف داعش

 ,مهيلع رادي سأكلاو ءاشاطع اوتاهادمعأ ءادهش أل و ؛ لسغيف دحأ ءادهش ئ وعم يف نوكي الف ؛ايندلا ةحار لينل

 امأ «لسغلا مدع وهو «ةداهشلل يويندلا مكحلا يف اقلخ ريصي ثترملاو .ةداهشلا ناصقن نم افوخ اوبرشي ملف

 (صلختسم ؛حتف) .هللا دنع ديهش وه لب «هباوث صقني الف هللا دنع
 ةالصلا نأب ةروصلا هذه يق ثاثترالاو ءاهكرتب ءاضقلا بجي ىح ةالصلا ءاذأ ىلع ةردقلا عم يأ :لقعي وهو

 :حتف) .لسغيف ءاثترم ناكف ؛ءايحألا مكح نم كلذو هيلع ةالصلا كلت بوجوب مكحو «هتمذ يف انيد تراص
 (نيكسم) .الف نا[ ل سقي ةةليلو اهون اک شاع نإ انآ دمع نعرو /؛ضلختتسف

 rigor Hie ا لصو ءاوس :اًيح ةكر عملا نم لقن وأ
 نأ لمكف ءايندلا ةحار نم اقش لاك الم ةن ا رکی م :لوينلا ةوؤطت ال يح نيفضلا نيب نم هيلحرب

 (ط) .هيف حرح يقل لا يأ :ةكرعملا نم (صلختسم «حتف) .ملظلا
 مو یتا یلغ كنا رأ اكلم يو رندا فارس .لوخلا مشو فرغ ۷ رشا ےہ ىلإ ب
 [(ط) .ركذ امم ءيشب اثترم ريصي ال اهيف ولف «برحلا ءاضقنا دعب ناك اذإ هلك اذهو ءايندلا رومأب] :ىصوأ وأ

 فالح ال :ليقو ؛ةيصولاب اثترم نوكي ال :دمحم لاقو ءفسوي يبأ لوق وهو «ةرحآلاو ايندلا رومأب ةيصولا لوانتي
 تناك اذإ اميف دمحم باوح و ءاقافتا لسغي هنإف ءايندلا رومأب ةيصولا تناك" اذإ ايف سوب يبأ باوجف ءامهتيب

 لفي :هلإق ةيسرلا لاطأ اذإ لإ تاقرألا توكي ال كق كو: قاشا لسفي آل ناق ةرسآلا نومأب ةيصولا
 دعب دحو اذإ لسغيف «ةداهشلا نعم صقني كلذ لكو «ريثكب ملكتلاو ءارشلاو عيبلا :ثاثترالا نمو ءاعامجإ

 (حتف) 555/١[ :قئاقحلا نييبت] .انركذ امم ءيشب انام قوكي الق مبرطا باشا لقا «برخلا ءاضقنا

 "املظ" :هلوقو .عراشو عماج يف لوتقملاك ؛لاملا تيب يف ولو «ةيدلا هيف بحب عضوم يف «ةيرقلا وأ :رصملا يف 5

 ملعي مل نأب مولظم هنأب ملعلا مدع :امهيناثو ؛ةديدحب لتق هنأب ملعلا مدع :امهدحأ نائيش هيفف «يفنلا تحت لحاد

 افالح لسغي ال هنإف اط بسلا لتقو لوا مله ول ا الو هنوك ققحتي مل هلتاق ملعي مل اذإ هنأل ؛هلتاق

 لتق هنأ ملع اذإو («لسغي ةريغف هللا | ليس ىف: اساس «ةك رعملا يف لثق نِف الإ سيل ةدنع ديهشلا نأ ؛ يعفاشلل

 سيل ةزافم يق دجو اذإو «ةلحلا لهأ ىلع ةماسقلاو ؛ةيدلا كانه بحاولا نأل ؛لسغي هلتاق ملعي م نكلو «ةديدحب

 (نيكسم «حتف) .لتقلا رثأ دحو اذإ لسغي الف «ةيد الو ةماسق هيف بجي ال «نارمع اهيرقب



 ديهشلا باب ۸۹ ةالصلا باتك

 .قيرط عطقو يغبل ال ذوق وأ حج لعق وأ املظ ةديدخم

 لتف نم لسغي ال يأ ا

 كلذك ناك نمو «قحتسم ىح ءافيإل هسفن لذب هنأل ؛املظ لوتقغ .سيل هنأل ؛لسغي هنإف :دوق وأ دحب لعق وأ

 (صلختسم) .مه قحلي الف «ىلاعت هللا ةاضرم ءاغتبال مهسفنأ اولذب مهأل ؛دحأ ءادهش ننعم يف نكي مل
 [13 2/١ :قئاقللا' مر كامو محجرف مارق انه ناك ناب ةا

 (ع طر .اديهش نوكي الف ءاملظ لتقي مل هنأل ؛ريزعت وأ «هناكم لتقف اصخش لتق نأب صاصق لحأل يأ :دوق وأ

 يغبل ال «دحب لتق نم لسغي هنأ ىعملاو ؛"دح" ىلع فطع [مامإلا ةعاط نع جورخو يغبلا لجأل يأ ] :خ! يغبل ال

 هنأل ؛هيلع ىلصيو لسغي :يعفاشلا لاقو «هريغل ارجزو ةناهإ هيلع ىلصي ال اذكو «ةناهإ لسغي ال هنإف «قيرط عطقو

 يأ «ناورهنلا لهأ ىلع لصي مل هذ ايلع نأ :انلو ؛دحلاب وأ ءصاصقلاب لتق نمك راصف «قحلاب لتق «ملسم
 لتق هنألو ؛يغبلا وهو «ةلعلا ىلإ راشأف ءانيلع اوغب «انناوخإ :لاقف ؟رافك مهأ :هل ليقف .مهلسغي ملو «جراوخلا

 (حتف) :ةليغ قتخلاب لققي نم اذكو هيلع ىلصي الو لسغي الف «يرحلاك ملسملل ابراخع.ةسفنل املاظ



 ةبعكلا يف ةالصلا باب ماب ةالصلا باتك

 ةمكأا ىف ةالصلا باب
 ا كاسل ق

 او .حص اهيف همامإ رهظ ىلإ ةريهظا نخ نمو ءاهقوفو اهيف ٌلفنو ضرف حص
 نيدتقملا نم يأ کلا تفوح ضأ

 .هبناج يف نكي مل نإ /ةنانإ نبع ايهم برقا وع نرمي عع افر ارقا ناو دا دينو
 يدتفملا يذلل يأ ءادتقالا يأ هب ءادتقا حصي ال ي أ

 ؛ةالصلا باتك بابلا اذهب متحو ءاهيف ةالصلا يف عرش ةبعكلا جراح ةالصلا نم غرف امل :ةبعكلا ىف ةالصلا باب

 يهو ءاهعافتراو امتوبثل :ليقو ءاهعيبرتل ؛كلذب تيم مارحلا تيبلا يه ةبعكلاو ءافاكمب ةكربتم ةالصب متخلا نوكيل
 (نيعم ا هللا حتف) .ةعقبلاو ءانبلل مسا :يعفاشلا دنعو ءال وأ ءانب كانه ناك ءاوس ةنيعملا ةعقبلل مسا اندنع

 لاقو «هباعيتسا ال هرطش لابقتسا بحاولا نأل [(ع) .لفن ةماقإو ءاضقو ءادأ هتماقإ يأ | :لفنو ضرف حص

 هجوتلاو «ةالصلا يف عورشلاب هل ةلبق ءزحلا نيعتي امنإو «نيع ريغ ةبعكلا نم ءزح لابقتسا بجاولا :'عئادبلا يف

 كع هنأ هو لالب ثيدح :انلو ءاطايتحا داسفلا بناج انحجرف هجو نم ربدتسم هنأل ؛اهيف يعفاشلل افالح «هيلإ

 يذلا دسفملا رابدتسالاو ءدجو دقو «ةبعكلا نم ءزح لابقتسا زاوحجلا طرش نألو ؛هيف ىلصف «تيبلا لحد

 ليلد (1؟ه:ةرقبلا) (ٍدوُحّسلا عك لاو َنيِفِكاَمْلاَو َنيِفئاَطلِ يب رهط نأ :ىلاعت هلوقو ءالصأ لابقتسالا كرت نمضي
 قف فللال افالخنو ناكملا كلذ يف زوجت ال يهو «ةالصلا لحأل ناكملا ريهطتل ئيعم ال ذإ ؛هيف ةالصلا زاوج ىلع

 نأل ؛"اهقوفو" :هلوقو عساو هباب نأل ؛رثألاب لفنلا يق يعفاشلا هب ذحأ يذلا سايقلا كلام مامإلا كرتو «ضرفلا

 ؛جاجحلاو ريبزلا نبا دهع يف ءانبلا عفر امك لوحي هنأل ؛ءانبلا نود ءامسلا نانع ىلإ ءاوهاو ةصرعلا يه ةلبقلا

 لبح ىلع ىلص ول اذهو ؛ةزئاج ةالصلا تناك امل ءانبلا يه ةبعكلا تناك ولو «ةزئاج سانلا ةالص تناكو

 (حتف) .ميظعتلا كرت نم هيف امل ؛اهقوف هركي نكلو هيدي نيب ءانب الو «هتالص تزاج سيبق يبأ

 اذإ ةبعكلا يف يأ :اهيف (ع.ط) .يهنلل هرك نإو «ةرتس الب ولو ءاضيأ ةبعكلا حطس ىلع حصو يأ :اهقوفو

 (ع طر .ائطخم همامإ دقتعي ملو «ةلبقلا ىلإ هجوم هنأل ؛هرك نإو .ههجو ىلإ ههجو لعج ول اذكو «ةعامجب اولص
 لوح سانلا قلحتو «مارحلا دجسملا يف مامإلا ىلص نإ يأ :اوقلح نإو .مامألا هجو ىلإ هرهظ لعج يأ :ههجو
 دنع رهظي امنإ رحأتلاو مدقتلا نأل ؛حصي مل هبناج يق ولف «مامإلا بناح يأ :هبناج يف (ط) .هب اودتقاو «ةبعكلا

 ١١5/١[ :قئاقحلا زمر] .ال فالثخالا دنعو «بناحلا داختا



 ةاكزلا فيرعت ۸۸ ةاكزلا باتك

 315 ولا باک
 اهماكحأ نايب ف يأ

 ةعفنملا عطق طرشب هالوم 2 يمه e ي نه ضوع ريغب لاما كابل ا

 1 0 ,عولبلاو .لقعلا :اهوجو طرشو . لام هلي جو لک نم كاملا نع

 نانا عفادلا وهو ماللا

 :ككلع هلوقل ؛ةنسلا نم هب ءاح اميو ؛نآرقلا نم يآ يف هللا ركذ اج ايساف ةةلصلا دعب ةاكرلا كف :ةاكزلا باتك

 ةاكزلاو .ةاكزلا فالخب نيلقاعلا نيغلابلا عيمج ىلع بحب اهنأل ؛ةالصلا مدقو ؛خلإ "سمخ ىلع مالسإلا نب"

 .دازو امن اذإ عرزلا اكز :لاقي «ءامنلا ةغللا يف يهو «هضرف لبق موصلاك ةرجهلا نم ةيناثلا ةنسلا يف تضرف

 :ىلاعت هللا لاق اض ةراهظلا نع ريعتو «ىقعلا ف باوتلاو ءايندلا ىف فلخلاب لاملا ءاث ببس األ ؛اه تيفسو

 (حتف ؛ئيع) .بونذلا نع يكزملا رهطت األ ؛امب تيم“ «ةراهط يأ (۴٠:مرم) هاك رو اندل نم ًانانح ول
 ةنس هراد اريقف نكسأ وأ ةاكزلا ايوان اميتي معطأ ولف ةعفنملا لامل ابو ةحابإلا كيلمتلاب جرخو هنم ءرج يأ :لاملا كيلمت

 اذإ ةرافكلا درت ال يح هنم دبال هجو ىلع لاملا كيلمت :لوقي نأ اولا ناك :ضوع ريغب لاملا كيلمت .(ط)زحب مل

 TE ١[ :قئاقحلا قو .ةاك زلا فالج ةحابالاب ىدؤت افا يح ءاهيف دوجوم ضوع ريغب كليلمتلا نأل ؛ةكلف

 كلم ال ةحابإلا يفو. ءءاش ام هيف فرصتلا ريقفل ةفلا كلي كيلمتلا يف نأ :ةحابإلاو كيلمتلا نيب قرفلاو (ئيعو)

 :لقأ وأ خاطف قضت عيش ءازس ءانيعم' ماعطإلا رادنقم سيل ءاعطلا تاب ن اضيأو زا 8 ريغ فرضتلا

 (يشحم) .عاص فصن نم لقأب زوجي ال هنإف «كيلمتلا فالخب
 ؛رفاكلا ريقفلل اهؤاتيإ زوجي ال األ ؛ملسملاب ديقو ءءاينغألل اهؤاتيإ زوجي ال هنأل ؛ريقفلاب ةاكزلا ءاتيإ ديق :ريقف نم
 ىلع ةمرحم ةقدصلا نأل ؛"يشاه ريغ" :هلوقب ديقو «نيملسملا يأ "مهئارقف ىلإ اهدرو مهئاينغأ نم اهذح" :التفع هلوقل

 اهنم مكضوعو «مهخاسوأو سانلا ةلاسغ مكيلع مرح ىلاعت هللا نإ «مشاه نب رشعم اي" :الكلع E ؛مشاه ينب

 (صلختسم) .ثيدحلا يف درو امك مهنم موقلا ىلوم نأل ؛اضيأ يمشاحلا ىلومل اهؤاتيإ زوجي الو ,”"سمخلا سمخب
 آ و «سابع آو » «يلع لأ مهو «مشاه ئب ىلإ ا نأ :"رشاه ريغ

 ,عاتلا حتفب هقتعم يأ مشاه الوم يأ :ةال وم الو ٥/۱ ١ :قئاقحلا نسهر :تلطملا دبع

 نب ثراح لاو «رفعج لآو «ليقع ل

 نإف ؛رخآلا ىلإ نيجوزلا دحأ عفد نعو «اولع نإو هلوصأ ىلإو ءاولفس نإو هعورف ىلإ عفدلا نع زارتحا :هجو
 عم نوكي يأ "لاملا كيلمت" :هلوقب قلعتم] :ىلاعت هلل .روصلا هذه يف ةيلكلاب عفادلا نع عطقنت ال ةعفنملا
 (صلختسم) .ةداعلاو ةدابعلا نيب زيمتلا عقيلو «ىلاعت هلل ةصلاح ريصتل ؛ةينلا بوجو ىلإ ةراشإ [(ع) .هلل صالحإلا
 (ع) .ةسمح طئارشلاو ةنسلاو باتكلا وهو هب ع وطقم ليلدب تبثت امال ؛اهضارتفا يأ :اهوجو

 تاجوزلا ةقفنك ءامهام يف بجيف «يلام قح األ ؛امهيلع ةبجاو :يعفاشلا لاقوءاندنع طرش ناذه :غ ولبلاو لقعلا

 = ءامهيلع بحب الف «ةدابعلاب نيبطاخم اسيل امهو «(ثيدحلا) "ةثالث نع ملقلا عقر" :لع هلوق انلو «جارخلاو رشعلاو



 ابوجو طئارش ١ 9 ةاكزلا باتك

 ممم مسعود a N قع عراف يلوح باصن كلمو ,ةيرخلاو ,مالسإلاو
 شمالا عبارلا ثلاغلا

 .فقولا ضرأ يفو «بتاكملا ىلع بجي اذهو ؛رشعلا اذكو ؛ةينلا نودب ىدأتت اذهو ؛دابعلا قوقح اهوحنو ةقفنلاو =

 ةينب ىدأتت ال ةدابعلا نأل ؛يلولا ةين ربتعت الو ءامهنم ققحنت ال يهو «ةينلا اهطرش نم نألو ١١7/١[ :قئاقحلا زمر]

 (حتف ؛نييع) .يمانلا لاملا يف الإ بحت ال يهو ءامهلام ومني فيكف فرصتلا ناكلمي الو «صقان امهكلم نألو ؛ريغلا

 ١١7/١[ :قئاقحلا زمر] .اهلك تادابعلا ةحصل طرش مالسإلا نأل ؛رفاكلا ىلع بحت الف ثلاثلا يأ :مالسإلاو

 لاق دقو .هكلم مدعل ؛دبعلا ىلع بحت الف [(ع) .كيلمتلا ققحت مدعل ؛قيقرلا ىلع بحت الف عبارلا يأ ] :ةيرحلاو
 ؛لماكب سيل هنأ الإ كلملا هل تبث نإو هنأل ؛ابتاكم ولو «دبعلل ئغ الو "نيغ رهظ نع الإ ةقدص ال" :##

 زجع نإو «هل ملس ةباتكلا لام ىدأ نإف «ىلوملا نيبو هنيب رئاد هدي يف يذلا لاملا نألو ؛قرلا وهو «يئانملا دوجول
 (حتف «صلختسم) .بتاكملا ىلع بجي ال كلذكف ءيش هيف ىلوملا ىلع بحي ال امكف «ىلوملل ملس
 ىلإ ردصملا ةفاضإ نم وأ ؛كولمم باصن ابوجو طرش يأ فوصوملا ىلإ ةفصلا ةفاضإ نم :باصن كلمو
 نيرشعو «ةضفلا يف مهرد يئامك ةاكزلل اببس عراشلا هنيع ام باصنلاو .اباصن فلكملا كلمو يأ هلوعفم
 طارتشا "يلوح" :هلوقو «باصنلا نم لقأ يف بحت الو «ةرقبلا يف نيثالثو ءلبإلا يف ةسمحو «بهذلا يف الاقثم

 ريدأف «نطاب وهو «طرش ءامنلا نأل ؛لوحلا نالوح طرتشا امنإو «رامثلاو عرزلا ةاكز ادع ام. صوصخم لوحلا
 عيبلاب ذوفنلا ةدايز يف ريثأت اه يلا عبرألا لوصفلا ىلع هلامتشال ؛لوحلا وهو «ومنلا هيف ققحتي نامز ىلع مكحلا

 .لصف لك يف تابغرلا توافت رابتعاب ةراجتلا ضورع يف ةميقلا ةدايزو «لسنلاو ردلاب ماعنألا ةدايزو «ءارشلاو
 .الثم مهرد يئامك ببسلا ردق عرشلا نأل ؛هنم لقأ يف بحت الف سماخلا يأ :باصن (هريغو حتف)
 (ع) ."لوحلا هيلع لوحي ىح لام يف ةاكز ال" :#ت3ع هلوقل ؛لوحلا هيلع لاح يأ باصنلل ةفص :يلوح
 عنم الجؤم وأ الاح« ةلافك وأ ةلاصإ دابعلا نم بلاطم هلو «هلاع. طيحي نيد هيلع ناك ول يأ :نيدلا نع غ راف

 اذكو ءاي ىضق ةجوزو بيرق ةقفنو «جارحو ءرشعو ءالجوم ولو رهمو ؛كالهتسا نيدك ةاكزلا باجيإ نع
 لاومألا يف هباّونو «ةرهاظلا لاومألا يف مامإلا يعي دابعلا ةهج نم ابلاطم هل نأل ؛بوحولا دعب ةاكزلا نيد

 ف ةراجتلا لاومأو «ةضفلاو «بهذلا يه :ةنطابلاو ءرشاعلا ىلع لاملاو «يشاوملا يأ ةرهاظلا لاومألاو «ةنطابلا

 يف بحت امنإ ةاكزلا نأ :انلو مان باصن كلم وهو «بوحولا ببس ققحتل ؛عنمي ال :يعفاشلا لاقو ءاهعضاوم

 بف نافع نب نامثع لوق وهو ءامودعم هنيد ردقب ربتعاف «كلذك سيل نويدملا لامو «ةجاحلا نع لضافلا لاملا

 ناک نمف «مکتاکز رهش اذه" :لوقي ف نامثع ناكو «ةودق ممم ىفكو ءامثض رمع نباو ءا سابع نباو
 «ريكن ريغ نم ةباحصلا نم رضحمبي كلذ ناكو "ةاكزلا اهنم ىدؤيف «هلاومأ صلخت ىح هنيد دؤيلف نيد هيلع
 :بتاكلا لامك راضف عج سبع رفط اذ[ عاب أ عرعلل ناك يح صقانا قويدللا كلم نآلو ةاعاشتإ اكن
 (حتف «نیکسم) .ًاباصن غلب اذإ لضافلا ىكز هنيد نم رثك ًالام ناك نإو



 اهئادأ طئارش 0 ةاكزلا باتك

 ام لزعل وأ ءادألل ةنراقم ةين :اهئادأ طرشو .اريدقت ولو مان ةّيلصألا هتجاحو
 ةاكعرلا

 .هلكب قّدصت وأ بجو
 اهئاذدأ طرش يأ

 نإ نيكسلا راد يف بحت الف «مادختسالاو لامعتسالاو بوكر لاو سابللاو كسلا هتجاح يأ :ةيلصألا هتجاحو

 نإو ةاكزلا اهيلع بحت ال لامعتسالل تناك ناب نكت مل وأ یکسلل تناك ول | امنهنيب قرف الو :ةراجتلل نكت م

 تالآو لامعتسالا حالسو ةمدخلا ديبعو بوكرلا باودو لزملا كثائآو ندبلا باتو ءاباضن اهتميق ناك

 يه لب «لضافب سيل نويدملا لام نأل ؛"نيدلا نع غراف" :هلوق نع نغم ديقلا اذهو «ملعلا بتكو نيفرتحلا

 حتف «نيكسم) .ىقعلا يف ةذخاؤملاو ايندلا يف سبحلاو «ةمزالملاو ةبلاطملا عفد وهو «ةيلصألا هتجاحل ةقحتسم

 38 6 .هتناراتتلابو لسانتلاو دلاوتلاب ةقيقح يأ «باصنلل عبار ةفص :مان

 تودع دنع اھت و قا نعت رك ةراحتلل اع لالا ناك ناب ءامتتسالا نم نكمتي نأب :اريدقت ولو

 يقلخ ىلإ مسقني يريدقتلاو «يقيقحلا ءامنلا نأ :لصاحلاو «ةراجتلل هاونو هثرو ول ام فالخب «يرايتحالا كلملا

 .دبعلا دادعإب نوكي ام :يلعفلاو «ةينلا امهيف طرتشي الف «ةراجتلل اقلخ امهنأل ؛ةضفلاو «بهذلا :يقلخلاف «يلعفو

 ةماسالل ادعم لاملا ناك وأ «ةراجتلا ةينب ةبهلا لوبقو تاناويحلاو ضورعلا ءارشك ةراجتلا ةينب لمعلا وهو

 يذلا بئاغلا لاملا ةغللا يف وهو ؛رامضلا لام يف امك ةاكز الف «ءامنتسالا نم نكمتي مل نإف «ةمئاسلا تاناويحلاك

 اذإ بوصغملاو «دوقفملاو ؛قبآلا اذكو :كلملا لصأ مايق عم هب عافتنالا رودقم ريغ لام لك :عرشلا يفو «ىحري ال
 ؛ةرداصم ناطلسلا هذحأ يذلاو «هناكم يسن اذإ «ةزافملا يق نوفدملاو ءرحبلا يف طقاسلا لاملاو «ةنيب هيلع نكي مل

 حتف «نيكسم) .ةئيب نكي مل اذإ .دوححملا نيدلاو «هفراعم نم وه سيلو «عدوملا يسن اذإ ةعيدولاو

 رتشي الو يقفل ديب لاملاو «یون مث «ةين الب عفد ايت ا ولو ليكولا وأ ريقفلا ءادأ يأ ا 535

 نا ؛هئرجي ةاكزلا ىونو اضرق وأ ةبه اهامسو مهارد انيكسم ىطعأ ول ىح «حصألا ىلع ةاكز اأب ريقفلا ملع
 ,جيواحم ا اذإ هتأرمالو 02 وأ ناك اک هدلول ةاكزلا عفد ليكو للو «هيلإ اا ملعل ال «عفادلا ةينل ةربعلا

 :لرقو .اريقف لك ولا ناك اذإ ام ىلع لوسع اذهو تتش تيس اخ لاقاذإ لإ اغ فما كم اذأ روض الو

 راسك ءاذآلا :تقو ةينلا ودب حصت الف «ةدابع األ ؛ءادألا تقو ةينلا ةاكزلا ءادأ ةحص طرش يأ "لزعل وأ"

 اهدوجوب ىفتكاف «عفد لك دنع ةينلا راضحتساب جرحتيف «قرفتي عفدلا نأل ؛لزعلا تقو ةنراقم ةين وأ «تادابعلا

 .ةاكزلا نع بحاولا لزعل ةنراقم ةين وأ يأ :لزعل (حتف) .موصلا يف ةينلا مدقتك جرحلل اعفد «لزعلا ةجاح

 [(ع) .هيف لخد بحاولا ءرجلا نأل ؛ةاكزلا هنع طقسيف هلام عيمجب وأ باصنلا لكب يأ ] :هلكب قدصت وأ
 يف طرش ةينلا :ليق نإف «هيف لحد بحاولا ءزجلا نأل ؛اهضرف طقس ةاكزلا يوني الو «هلام عيمجب قدصت ول يأ
 قدصت اذإ اميف مالكلا نأل ؛تدجو دقو ةداعلا نع زاتمتل ةدابعلا لصأ ةين بجاولا نإ :انلق ؟دحوت ملو ةاكزلا

 - «نيعتلا مدع دنع اذو نيعتلا ليضحتل طرتشت امنإ ضرفلا ةينو «ىلاعت هللا اضر امه داري ام ةقدصلاو «ريقفلا ىلع



 مئاوسلا ةقدص باب 1۹1 ةاکزلا باتك

 مئاوسلا ةقدص باب
 اهماكحأ نايب ف يأ ق

 ؛ضاخم تن البإ نیرشغو سمخ ىف بنتو ةنسلا رثكأ يف ىعّرلاب يفتكت يتلا يهو
 ةهئاش أ ضرفت يأ _ىعرملا يل ۰ ةهئاسلا

 ولو ؛ناضمر يف ًاقلطم موصلا ىون اذإ امك راصو نيعتلا ىلإ ةجاح الف باصنلا اذه يف نيعتم بحاولاو -
 ولو «بحاولا لحم ىقابلا نأل ؛طقست ال :فسوي يبأ دنعو دمحم دنع ىدؤملا ةاكز تطقس لاملا ضعبب قدصت

 كلذ ةاكز طقس ضعبلا نع هأربأ ولو ءال وأ ةاكزلا هب ىون «هنع هتاكز طقس هنع هأربأف ريقف ىلع نيد هل ناك
 (صلختسمو) ١١17/١[ :قئاقحلا زمر] .يقابلا نع ءادألا هب ىون ولو طقست ال يقابلا ةاكزو «ضعبلا
 و «برعلا ىلإ تناك افألو ی هلل لوسر باتكب ءادتقا ؛مئاوسلا ةقدصب أدب :مئاوسلا ةقدص باب

 اط منل : :ىلاعت هلوقب ءادتقالل ؛ةقدصلاب هريبعتو «رقبلا ىلع اهمدق اذهلف «لبإلا اهفرشأو ؛ يشاوملا مهلاومأ
 اهتلالدل ؛ةقدصلاب ةاكزلا تيم و ءةاكزلا ام داري تقلطأ اذإ اهنألو «ةاكز لا يأ (+. :ةبوتلا) نيک ا

 (رم) .ىعرملا يف ةيعارلا تاناويحلا يهو ةمئاس عمج :مئاوسلا (حتف) .ةيدوبعلا يف دبعلا قدص ىلع
 يح «لسنلاو ردلا دصقل كلذ نوك اهيف طرتشي ذإ ؛ةاكزلا اهيف بجي ىلا ال «ةمئاسلا قلطمل فيرعت اذه :يتلا يهو

 ردصم حتفلاب يعرلاو .ةراجتلا ةاكز اهيف ناك ةراجتلل اهماسأ ولو ؛ءيش اهيف بحي مل بوكر لاو لمحلل اهماسأ ول
 (حتف) .ةمئاس تونل حابلا ريغ تعر ول یخ اخاف نعرملا قوق“ نم دب ألو ؛هسفن لكلا رسكلاب و :ةيشاملا تعر

 .ةاكرلا اهيف بحت الو ةمئاس نوكت ال لوحلا نفصن اهفلغ وأ ةنسلا لقأ تنعر ولف ءفضنلا قوف ام وه: :ةنسلا رثكأ يف
 «ىرخأب ضاخم تاذ تراص اهمأ نأل ؛امّي تيم «ةيناثلا يف تلحدو ةئس تلمكتسا يلا يهو] :ضاخم تدب

 راغصلا لبإلا باصن يف بحاولا لعج عرشلا نأل ؛امي ديق امنإ ١١8/١([ :قئاقحلا زمر) .ةدالولا عجو ضاحملاو
 بابرأل اريسيت كلذ ناكو ءادعاصف ىثلاب الإ ةيحضألا زوجت ال ذإ ؛ام ةيحضألا زاوج مدع ليلدب رابكلا نود

 نأل ؛ةميقلا قيرطب الإ روكذلا زوجج الو «ثانإلا ىوس اهيف زوجي ال يح ثانإلا نم اضيأ بحاولا لعجو «يشاوملا
 رقبلا يف ةثونألا نيعت ملو ءطسولا نييعتب ةنسلا تءاج دقو ءاطسو بحاولا راصف «لبإلا يف الضف دعت ةثونألا

 ؛ لبإلا نم سيلا قاةاشلا تيجو ام "ةاش.لبإلا نم سمح لك يف" :هلوقو .الضف دعت أل اهيف ةثوبآلا فأل ؟مدعلاو
 لبإلا نم. ةدحاو :باجتإ الو «كارسإلل بحاولا نع هؤالخإ نكمي ال ًاريثك الام ناك اسمح تغلب اذإ األ
 :ليق نإف .كلذ نود ام زوجي الو ءادعاضف ةيناثلا ف تنعطو ةنس ال مت ىتنأ وأ ناك اركذ ةاش بجتف ,فاجحاإلل
 نألو ؛سايقلا فالح ىلع صنلاب :انلق ؟لبإلا يف ةاشلا تبحو فيكف «هنم عون لك يف بحي نأ ةاكزلا يق لصألا

 برقت اهنأل ؛ةاشلا انبجوأف «ةكر شلا بيع ررض صقشلا باجيإ فو «رشعلا عبر بحاولاو ءسمح سمح نم دحاولا
 نم سمح يف ةاشلا باجيإف «نيعبرأب ضاخم تنبو مهارد ةسمخب موقت تناك اهأل ؛سمخلا لبإلل رشعلا عبر نم
 (حتف) .ئععملا لوقعم هنأ ال «يفيقوت هنأ حجارلا :رهنلا يف لاقو ؛مهاردلا نم نيتئاملا يف سمخلا باجيإك لبإلا



 نخبر از اسف 2 نوبل تش نالن تس يو «ةاش سمحخ لك يف هنود اميفو

 بجيو يأ ليوا نم بحيو يأ ۾ لقال قر

 ىدحإ فو «نيعست | ىلإ نوبل اتنب نيعبسو تس قو ةعدج نیسو ىدحإ يفو «ةقح

 بجيو يأ بجيو يأ بجيو يأ

 E EN 8 OR HEG 5 Oê AEN 855 ةاش سمح لك يف مث «نيرشعو ةئام ىلإ كاتقح نيعستو

 ةسمخ يفو «ناتاش ةرشغ يفو «ةاش سمح يف يأ :ةاش (ط) .روكذملا رادقملا نود اميف بجي يأ :هنود اميفو

 (ع طر .وفع نيباصنلا نيب امو «هايش عبرأ نيرشعلا فو «هايش ثالث رشع

 ١١8/١[ :قئاقحلا زمر] .نبل تاذ نوكتو ىرخأ دلت اهمأ نأل ؛امب تيم ةثلاثلا ف تلحد ىلا يهو :نوبل

 ١١8/١[ :قئاقحلا رمر] .لمحتو بكرت نأ امل قحو «ةعبارلا يف تنغط ىلا يه رسكلاب :ةقح

 يف ذخوي نس ربكأ يهو «لبإلا بابرأ هفرعي اهانسأ يف ئيعمل ؛امب تيمس «ةسماخلا يف تنعط ىلا يهو] :ةعذج

 دعبو نس قدأ ضاخملا تنبو ؛ةاكزلا يف نس ىلعأ ؛ةمجعملا لاذلاو نيتحتفب ٠۸/١۷ ١([ :قئاقحلا زمر) .ةاكزلا

 يق يلا ةعبرألا نانسألاو ءاهيف ةاكزلل لخدم ال هنأل ؛اهوركذي مل لزابلاو سيدسلاو نثلاك ءرأ نانسأ ةعذجلا

 (نيعملا هللا حتف) .مرملاو ربكلا ىلإ عوجر وهف داز امو ءلسنلاو ردلاو نسحلا يف لبإلا ةياف يه ؛ةاكزلا

 فذ يلع نع درو ام الإ ةمألا تعمتجاو ي هللا لوسر بتك ترهتشاو «راثآلا تقفتا اذه ىلع :نيرشعو ةئام

 اغنِإو «كلذ لوقي نأ نم هقفأ قو ىلع ناك :يروثلا نايفس لاق ءهايش سم لبإلا نم نيرشغو سم ىف :لاق هنأ

 :قئاقحلا نييبت| .ةاكزلا لوصأ فالح وهو ءامقتيب صقو الو «نيبحاولا نيب ةالاوم هيف نألو ؛لاجرلا طلغ نم وه

 ىوفعملا رادقملا يأ هيف ءيشال امم ةاكزلا بصن نم نيتضيرفلا نيب ام «فاقلا نكس دقو نيتحتفب صقولاو امل

 دحأو ةئام لف هدنعف ا دئازلا ناك ولو «نيرشعو ةئام دعب نيسمحو نيعبرأ ىلع باسحلا رادي :يعفاشلا لاقو

 يفو «نوبل تنب نيعبرأ FP rale ie aay inj اذإو نوبل تائب ثالث نيرشعو

 نبط لک ل و منول تب تيفورأ لك فف نيرشعو ةئام ىلع لبالا تداز ا |! :كتلع هلوقل ؛ةقح نيسمخ لك

 يعفاشلا ا «ةاش سم لك يفف نيرشعلاو ةئاملا ىلع داز ام نأ مزح نب نا ب وما :انل و... "ةيقح

 تس يق بحاولا وه ام نيعبرأ يق بحاولا نإف ءةقح نيسمخ يقو «نوبل تنب نيعبرأ يف انبجوأ انإف «هبج وم انلمع

 هنود امع بحاولا يفنل ثيدحلا اذه ضرعتي الو «نيعبرأو تس يف بحاولا وه ام نيسمخلا ف بجاولاو «نيئالثو

 مزح نبا ثيدح :لاق لبتح نبا نأل ؛ىلوأ اشيدحب لمعلاف :نيكيدحلا نيب عمجلا مدع انملس نئلو «هانيور ام هبجونف

 ام ۾ ا بلاط يبأ ن يلعو سابع نبا نع لوقنم انيهذهو خاو ةدايزل تبثه هنألو ؛ حيحص تاقدصلا يف

 .ةاكزلا لاحب ملعأ ناكف ءالماع ناك فف ىلعو «ةباحصلا هقفأ

 (نيكسم) .لوأ فانثتسا اذهو نيرشعو ةئام ىلع داز ام ف ةضيرفلا فنأتست يأ :ةاش سمح لك يف مت

 (ط) .اذنكهو ناتاشو ناتقح نيئالثو ةئام فو نيرشعو سمخو ةئام يف | نيقحلا عم بحت يأ :ةاش سم



 لبإلا ةقدص #۹ مئاوسلا ةقدص باب

 ثالث نيسمحو ةئام يفو «ضاخم تنبو ناتقح اهيفف «نيعبرأو سمو ةئام ىلإ
 نيعبرأو سمو ةئام يف يأ دلبإ

 ‹ضاخم تنبو قاقح ثالث نيعبسو سمو ةئام فو .ةاش سمح لك يف مث ,قاقح
 بعت يأ

 عبرأ نيعس و تس ۾ ةئام فو «نوبل ٠ تنب ۾ قاقح ثالث نينامتو تس ۾ ةئام يو

 .بارعلاك تخبلاو نيسو ةئام دعب امك ًادبأ فلا ف زيف ئام ىلإ قاقح
 فئأتست ا اک و

 نيثالثو ةئام تراص اذإف «نوبل تانب ثالث اهيفف ةدحاو نيرشعو ةئام ىلع تداز اذإ :يعفاشلا لاقو :نيعبرأو

 لك يفو «نوبل تنب نيعبرأ لك يف بجيف «نيسمو نيعبرأ لك ىلع باسحلا رادي مث نوبل اتنبو ةقح اهيفف

 (صلختسم) .سايقلا فالح ىلع نالن يف ةقحو نيرشعو ةئام يف ناتقح :قاقح ثالث نکس .ةقح نيسه

 يف بحجيف [.ناث فانئتسا اذهو نيعبسو نيسمخو ةئام ىلع داز امو ةضيرفلا فنأتست] :ةاش سمح لك يف مث

 ثاللث نيتسو سمح و ةئام فو «ناتاشو قاقح ثالاث نيتسو ةئام فلو «؛ةاشو قاقح ثالث نيسمحو سمو ةئام

 ١١/1١[ :قئاقحلا زمر] .هايش عبرأو قاقح ثالث نيعبسو ةئام فو «هايش ثالثو قاقح

 ةسمخل ضاخم تنبو «نيسمحو ةئال قاقح ثالث [(ط) .وفع امهنيب امو «نينامثو تسو ةئام ىلإ] :ضاخم تنب

 (ط) .وفع امهنيب امو نيعستو تسو ةئام ىلإ :ثوبل (صلختسم) .دئازلا رادقملا نيرشعو
 هنأ :لصاحلاو ءاهاصن مدعل ؛نوبل تنب هيف سيل هنإف ؛لوألا فانثتسالا نع هب زرتحا :نيسممحو ةئام دعب امك

 روكذلا نأ ىلع قالطإلاو «ةطسوتملا :ةاشلاب دارملاو «قاقح عبرأو ةاش اهيف ناك نيتئاملا ىلع سمخلا تداز اذإ

 مسا هزييمت ناك اذإ الصأ ءاتلاب لمعتسي مل نينثالا قوف ام نإف ؛ءاتلا نع ددعلا درجت يفاني الو ءاوس ثانإلاو

 (صلختسم «نيكسم) .ىثنألاو ركذلا ىلع عقي عمج

 يذلا يأ :تخبلاو ءةرورض ةدراولا صوصنلا تحت نالحديف ءامهوانتي لبإلا مسا نأل :بارعلاك تخبلاو

 بكرم مسا وهو «يمحعلاو يبرعلا نيب عمج نم لوأ هنأل ؛رصن تخب ىلإ بوسنملا يمجعلاو يبرعلا نم دلوت
 بارعلاو ءتحوب برعم نبالا :تحخبلاو ءرصن ىلإ بسنف بأ هل فرعي ملو هدنع دجو هنأل ؛منصلا نبا هانعم

 ىرقلاو ندملا اونطوتسا نيذلا مه برعلاو «عمجلا يف امهنيب اوقرفف «برع يسانألل لاقيو «مئاهبلل يبرع عمج

 نأ ؛ةماق نم ىهو «نيتحتفب ةبرع ىلإ اوبسن مهنأ حص حصألاو ءمهتبسن يف اوفلتخاو ءودبلا لهأ بارغألاو ءةيبرعلا

 ٠۹/۲[ :قئاقحلا نييبت] .امي اشن تع ليعامسإ مهابأ

 (حتف) .ةيحضألاو ابرلاو ةاكزلا يف بارعلاك تحبلا يأ :بارعلاك



 رقبلا ةقدص ١55 مئاوسلا ةقدص باب

 رقبلا يف لصف
 اميقو عكس وأ نيعس ولن نسم نيتبرأ لو ءاعییت قأ ةدس وذل خيبت اراب .نيالل ل

 ىثن الا يهو

 ê 285 3268 ê SÊ ؛غيبتو ةّنسم نيعبس يقو .ناعيبت اهيفف نيتس ىلإ باس داز

 بجي يا اعامجإ ناتعيبت يأ نيتسلا يف بجي يأ فنا ىلع.

 رقبلا مدقو «يئاطلاو نيكسم الم :ناحراشلا اهراتخا يلا يهو هرقبلا ةقدص باب خسنلا ضعب يقو :رقبلا يف لصف

 ؛روثلاك ضرألا قشي هنأل ؛هب يمس «قشلا نعم. نوكسلاب رقبلا نم وهو «ةميقو ةماخض لبإلا نم امرقل ؛منغلا ىلع

 (حتف) .ثينأتلل ال ةدحولل ءاتلاف «ةرمتلاو رمتلاك ىثنأ وأ ناك اركذ ةرقب هدحاو «سنح رقبلاو «ضرألا ريثي هنأل

 يمس «ةدحاو ةنس وذ عيبت نيثالثلا يفو ؛:ةقدص كلذ نم لقأ يف سيل «نوئالث رقبلا باصن يأ :ًارقب نيثالث يف

 ربتعي الف ةراجتلل تناك اذإ امأ «ةراجتلل نكت ملو ةمئاس رقبلا ناك اذإ اذهو «تقولا اذه ىلإ همأ عبتي هنأل ؛هب

 اذإ منغلاو لبإلا كلذكو «بهذ نم الاقثم نيرشع وأ ةضف نم مهرد يئام اهتميق غلبت نأ ربتعي امنإو ءاهيف ددعلا

 ناعقاسع ةراحتلا ةا وو مكاوسلا ةا رو اسيا لولا الرع طرشو ءاهتهق لبااهددع رسي ا رال تناك
 تقو نم لوحلا لوأ ربتعا ةمئاس اهلعح مث ةراجتلل اهارتشا ولف «رخآلا ىلع امهدحأ لوح يبي الف ءاببسو اردق

 عيبت الاره نيثالث يف دحوي مل نإ نعي ءناك نإ اهطسو وأ بحت اهلضفأ لازملا يأ فاجعلا يثو «موسلل لعمجلا

 (هريغو حتف) .وه بجيف دحو نإو ءاهلضفأ بجو هيواسي ام وأ طسو

 اه تناك نإف «ةراجتلل نكت مل اذإ اذهو ءاريخم ناك اذلف منغلا يف اذكو ءاوس ىثنألاو ركذلا :ةعيبت وأ ةنس وذ

 (هريغو نيكسم) .طرش لوحلا نالوحو ةمئاس افوكو «نيثالث نم لقأ يف ءيش الو ءاباصن اهتميق غلبت نأ ربتعي
 طسولا عيبتلا ةميق تناك نإف ءطسو نسم ةميق ىلإو «طسو عيبت ةميق ىلإ رظني ناب اهردقب فاجعلا فز :نسم

 ةميق تناك ول يح «لضفلا يف و اهيلي يذلا عبرو اهلضنأ هواش هس بق يسع طبملا هيلا ةو قرأ

 .افاجع اهلك تناك اذإ اذه نوا و ةسفخ-واسلا ةنسه بح ن يرشع لضفلا يف اهيلي يذلاو نيبالت ايلا

 (ع) .ةثلاثلا يف نعطو نيتنس لمك يذلا يأ :نيتنس وذ (نيكسم

 رشع عابرأ ةثالث ةثالثلا قو «ةنسم رشع فصن نينثالا يفو 0 دحاولا يفف ؛نيعبرألا يأ ] ياسا
 ةفينح يبأ نع ةلأسملا هذه يقو «نيعبرألل نوكي نأ لمتحيو ؛دئازلل نوكي نأ لمتخي هباسح يف ريمضلا [(ط) .ةنسم

 شع ضيف نعرو نا و م رشع عبر دحاولا يفف «نيتس ىلإ هباسحب داز اميف :لوألا :تاياور اةثالث

 نأل ؛مامإلا نع ةياورلا رهاظ وهو «نتملا يف روكذملا وهو ءاذكهو ءةنسم رشع عابرأ ةثالث نيعبرأو ةثالث فو «ةنسم

 ءيش ال هنأ ةفينح يبأ نع نسحلا ىور :ةيناثلاو ءلصألا ةياور هذهو ءانه صن الو «سايقلا فالخب ءاضت تبث وفعلا

 = «نيتس غلبت يح ةدايزلا يف ءيش ال هنأ :ةثلاثلاو «عيبت ثلث وأ ةنسم عبرو ةنسم اهيفف ءنيسمخ غلبت يح ةدايزلا يف



 رقبلا ةقدص ١6 مئاوسلا ةقدص باب

 .رقبلاك سوماجلاو ,ةنسم ىلإ عيبت نم رشع لكب ريغتي ضرفلاف «ناتنسم نينا يفو

 "ائيش صاقوألا نم ذخأت ال" :نميلا نم مدق نيح هدد ذاعمل بع هلوقل ؛امهوق وهو هنع ورمع نبا دسأ اهاور =
 ذو 6 هبو :ديعس لاقو «لاوقألا عا كا ةياور :"طبحملا" ىو «نيتس ىلإ نيعبرأ نيب امي هرسفو

 ام دعب لع هب عمتجي مل هنأل ؛تباث ريغ هيف ذاعم ثيدح :يعليزلا لاق نكل ءامهوق ىلع ىوتفلا نأ يباجيبسإلا

 ؛يأرلاب زوجي ال ةاكزلا نع لاملا ءالخإ نأ :ههجوو «ىلوألا ةياورلا فنصملا راتخاو «حيحصلا يف نميلا ىلإ هثعب

 «لام لك لوانتي هرهاظ (40:04:جراعملا» (موُرْحَمْلاَو ٍلئاَسلِ ٌموُلْعَم ّلَح ْمِهِلاَوْمَأ يف َنيِذَلاَوإ» :للاعت هلوق نأ
 (حتف) .بحاولا نع هؤالحإ زوجي الف
 (ع) .ةنسمو ناعيبت ةئام يفو «ةعبتأ ثالث نيعست فو :ناتنسم

 ىلع مسقي رقبلا ددع نأ لصاحلا [.امهوانتي رقبلا نأل ؛ابرلاو ةيحضألاو ةاكزلا بوجو يفإ :خإ ضرفلاف
 دحاو جراخلا نم صقني ةرشع ةمسقلا نم لضف نإف «تاعيبتلا نم بجاولا ددع جراخلاف ماقتسا نإف «نينالث

 نم انضقنف ةرشغ.ىقبو اغبرأ جرح نيثالث ىلع ةاتمسقف نيثالثو ةئام ددعلا ناك :الثم ءةناكم ةنسم ذعؤيو
 ماقتسا نإف الوأ نيعبرأ ىلع ددعلا مسقي وأ «ةنسمو ةعبتأ ةثالث هيف بحاولاف «ةنسم هناكم انذحأو ادحاو عبرألا

 ناك اذإ امك هناكم ناعيبت دازيو دحاو جراخلا نم صقني نورشع يقب نإو «تانسملا نم بجاولا ددع جراخلاف

 انذخأو ادحاو جراخلا نم انصقنف نورشع ىقبيو ةثالث جراخلاف نيعبرألا ىلع مسقيو نيعبرأو ةئام ددعلا

 ددعلا متي ثيحب تانسملاو تاعيبتلا يف صقنيو دازي رشع يقب ولو «ناعيبتو ناتنسم هيف بجاولاف نيعيبت هناكم

 الغم «جراخلا ردقب تانسمو تاعيبت هيف بحاولاف اعم نيعبرأو نيثالث ىلع ميقتسي ددع ناك نإو ءرسك الب

 ةثالث جرخي نيعبرأ ىلع مسق ولو تاعيبتلا رادقم وهو ةعبرأ جرخي نيثالث ىلع مسق ولو «نورشعو ةئام ددعلا
 (يشحم) .تانسملا ددع وهو

 (ع) .اذه ىلع سقو «تانسم ثالث وأ ةعبتأ ةعبرأ نيرشعو ةئام يفو «عيبتو ةنسم ةرشعو ةئام يف :الثم :ةّنسم

 يف دعي ال امهريغو منغو رقب يشحوو ةيلهأو ةيشحو نم ادلوتم ولو شيمؤاگ برعم] :رقبلاك سوماجلاو

 نأ مهوي هنأل ؛ديجب سيل اذه [(ط) .امههو انيترقبلا نأل ؛اوبرلاو ةيحضألاو ةاكزلا بوحو يف] [(حتف) .باصنلا
 نأب رحبلا يف باحجأو «ىلوأ ناكل رقبلا نم عون سوماجلاو :فنصملا لاق ولف «كلذك سيلو رقبلا ريغ سوماجلا
 ماهوأ نأل ؛سوماج محل لكأف رقب محل لكأي ال فلح اذإ ثنحي ال اذهلو «هيبشتلا ةحصل فاك فرعلا يف رياغتلا
 رقبلا باصن هب لمكيو ةاكزلا بوحو يف رقبلاك سوماجلا مكح نأ ئعملاو «هتلقل انرايد يف هيلإ فرصنت ال سانلا

 (حتف) .ىلعألا ندأو قدألا ىلعأ ذحؤي ءاوتسالا دنعو ءامهبلغأ نم ةاكزلا ذخؤتو



 منغلا ةقدص 1 مئاوسلا ةقدص باب

 مدغلا يف
 ل ةدحاوو نيتئام قو .«تاتاش نيرشعو ىدحإو ةئام فو «ةاش هاش نيعبرأ قف

 دا كنالث ةمئاس

 هاك. ينلا دعوو «تاضلاك رعلإو اس تام لق يف م «خيرأ ةثام جرا يلو

 «بلاط لكل ةمينغ تناكف «عافدلل ةلآ اه سيل هنأل ؛كلذب تيم «نأضلاو زعملا لمشي وه :منغلا يف لصف
 (حتف) .أطح نأضلاب اهايإ مهصيصختو ةمنغ :ةماعلا لوقو ءاهظفل نم اه دحاو ال «ةثنؤم سنج مسا يهو

 .بجت يأ فوذحم لعف لعاف هنأ ىلع عفر ةيناثلاو زييمتلا ىلع بصن ىلوألا ةاشلاف «ةدحاو ةاش بحت يأ :ةاش

 يعاسلا دارأ ول ىح «نيرشعلاو ةئاملا يف بحت ةاشلا نأ ىلع اذهب هبن :نيرشعو ىدحإو ةئام يف (عءط

 يف اولاقو ءاباصن لكلا راص كلما داحتاب هنأل ؛كلذ هل نكي مل ةاش اهنم ني يبرأ لك ىلع ذحأي ن ا

 0 انانع امهتكرش تناك ءاوس «هتدح ىلع امهنم لك بيصن ربتعي ةراحتلا لاومأو ةمئاسلا يف نيطيلخلا

 «كلملا داحتا طرتشي :دمحمو مامإلا لاقو «فلتحا وأ امهاعرم دحتا «هريغ وأ ثرإلاب كلم ةكرش وأ ؛ةضوافم

 (حتف) .طرتشي ال فسوي وبأو
 (ع.ط) .وفع هلبق ام نيبو هنيب يذلاو «هايش ثالث بحت يأ تل ل وباع او داد بک یا :ناتاش

 ىلإ ةاش ةئام لك يف بحت ةئام عبرأ تغلب ام دعب :لك يف es او و كنيس

 )ع طر .عامجإلا دقعنا هيلعو قو ركب فا بنك کو اک هل لوبسر بتك رهتشا اذ ؛ةياّ ريغ

 رعشلا تاوذ نم ةاشلا يأ ىثنألل مسا رجات عمج رجتك زعام عمج اهحتفو نيعلا ناكسإب زعملاو] :نأضلاك زعملاو

 ؛ركذلل مسا نأضلاو «فوصلا تاوذ نم بكار عمج بكرك نئاض عمج نأضلاو (حتف) .سيت :ركذلل لاقيو

 :هلوقو «ةجعنلاو يبظلا ن .نم للوتملا اذك و [(حتف) .بحجا ول | ءادأ ىف ال باصنلا ليمكت يف ناضلاك يأ ال ةجعنلاو

 لمكتف ءادحاو اسنج اناكف امه لماش وهو ؛منغلاو ةاش مساب درو صنلا نأل ؛باصنلا ليمكت يف يأ نأضلاك

 .رخآلاب امهدحأ باصن

 رعملا يدوي نأ هل زوجي ال نأضلل ةبلغلاو رعملاو نأضلا نم نيعبرأ هل ناك نم نإف بحاولا ءادأ يف نأضلاك رعملا سيلو
 دنعو ءاندنع مألل ةربعلا ةجعنلاو يبظلا نم دلوتملا يفو «ءاش امهيأ نم يدؤيف ايوتسا اذإ امأ «ةميقلا قيرطب الإ

 هنيبو اننيب فالخلا ةرمثو «حيحصلا وهو بسنلا يف ربتعم ريغ مألا فرش نإف ءبسنلا يف امك بألل ةربعلا :يعفاشلا

 (صلختسم «حتف) .باصنلا ليمكتو ةاكزلا بوحو يف رهظت اذكو «هل فالح اندنع دلوتملاب ةيحضألا زاوج يف رهظت
 ١١١/١[ :قئاقحلا زمر] .ةيناثلا يق نعطو ةنس هل مت ام وهو :ينثلا ذخؤيو
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 CEES SE EE EEE EE SEE i ريمحلاو لاغبلاو ليخلا يف فيت

 رثكأ هيلع ىتأ ام نأضلا نم عذجلاو «زعملا وأ نأضلا ةاكز ناك ءاوس قلطم عدلا دعوي ال يا :عدجلا ال

 هل مت ام زعملا نم عذجلا نأ :يرهزألا نع اولقنو «نينس عبرأ هل مت ام لبإلا نمو ءةنس هل مت ام رقبلا نمو «ةنسلا
 عذجلا انقح امنإ" :لكع هلوقل ؛عذجلا ذحؤي هنأ :امهوق وهو ةفينح يلأ نع يورو «ةيلأ هل ام نأضلاو «ةئنس

 ةعيبتلاو عيبتلا نأ ىرت الأ «ةاكزلا باب نم قيضأ ةيحضألا باب نأ عم ةاكزلا اذكف ةيحضألا هب ىدأتي هنألو ؛"قنلاو

 يف ذوي ال" :اعوفرمو افوقوم د يلع ثيدح ةياورلا رهاظ هجوو «ةاكزلا يف زوجيو ةيحضألا يف امهدحأ زوحي ال
 :ةكلع هلوق وهو اصن فرع ةيحضألا زاوجو «راغصلا نم عذجلاو طسولا وه بجاولا نألو ؛ اادعاصف ىلا الإ 5

 (صلختسم «حتف) .لبإلا نم عذجلا خلإ "انقح امنإ' بوز امم دارملاو «"نأضلا نم ع ذحلا ةيحضألا تمعن

 ذإ ؛ةمئاسلا :ليخلاب دارملاو ءال وأ اطولخم مئاوسلا يف اثاتإ وأ ارو اک ةلوش اقلطم :ليخلا يف ءيش الو

 مدعو «لبإلاو منغلاك هل دحاو ال نيزاربلاو بارعلل عمج مسا وه «ءاليخلا نم قتشم وهو ءا دوقعم بابلا
 «هيلع قفتم «"ةقدص همالغو هسرف يف ملسملا ىلع سيل" :#ج#ع هلوقل ؛ىوتفلل راتخملا وهو امهلوق هيف ةاكزلا
 رقبلا :ةخنلاو «ريمحلا :ةعسكلاو :ليخلا :ةهبحلاو "ةحنلاو ةعسكلاو ةهبحلا ةقدص نع مكل توفع" :853ع هلوقو

 رايخلاب اهبحاصف اهثانإو اهروكذ طلتخاو ةمئاس ليخلا تناك اذإ :ةفينح ی دنعو «فنصملا ذخأ هبو «لماوعلا

 ءرفز لوق وهو مهارد ةسمخ مهرد ينام ل اك نم ىطعأو اهمّوق ءاش نإو ءارانيد سرف لك نم ىطعأ ءاش نإ
 :هنع ةياور فو ءاهيف ةاكز ال تادرفنم انانإ تناك اذإ اذك و «مامإلا دنع اهيف ةاكز ال ادرفنم ارو تناك نإو

 ةمئاس سرف لك يف" :هَكِلَع هلوق هلو ءروكذلا فالخب «راعتسملا لحفلاب لسانتلا ناكمإل ؛ثانإلا يف بحت اأ

 (صلحختسم «نيكسم) .ةمدخلا ديبعو يزاغلا سرف :هايور ام ليوأتو ؛"مهارد ةرشع وأ رانيد
 ةراحتلا ثيح نم امأو ؛"ءىش امهيف ىلع لزني مل" تل هلوقل ؛اعامجإ موسلا ثيح نم :ريمحلاو لاغبلاو

 «ريعلا وهو راح عمج حتفلاب ريمحلاو «سرفلاو رامحلا نيب دلوتي ام وهو لغب عمج رسكلاب لاغبلاو «ةاكزلا امهيفف
 نأ لبق ةقانلا دلو «ليصف عمج ءافلا مضب نالصفلاو «نيتحتفب لمح عمج اهرسكب :ليقو «ءاحلا مضب نالمحلاو

 ءرسكلاب لجع عمج :ليقو ؛ميجلا ديدشتو نيعلا رسكب لوجع عمج ليجاجعلاو «ىلوألا ةنسلا يف يأ ضاخم نبا ريصي
 :لثقف راس قتال لوكا و هلرخلا ىسم ةر بف ا ةكزلا 39 کس اف هلآسلا ره وارسو
 دالوألا تيقبو تاهمألا تتام مث ءادالوأ تدلوف رهشأ ةتس تضمف ثاهمأ اه تناك راغصلا نأ ةلأسملا ةروض

 ام اهيف انبجوأ ول انإ ءفسوي وبأ لاقف ؟ال وأ اهيف ةاكزلا بحب له راغص يهو اهيلع لوحلا متو باصنلا ردق
 ةدحاو انبجوأف «ءارقفلاب انررضأ ةاش اهيف انبجوأ ولو ءلاومألا بابرأب انفجحأ رفز لاق امك ناسملا ف بجي
 «نسلا طاقسإ كلذكف هطاقسإ ىف ال بحاولا فيفخت يق رثأ امك فصولا ناصقن نإف ليزاهملاب الالدتسا اهنم

 - كلذ يف سايقلل لحدم الف ةبترم انانسأ ةاكزلل بحجوأ صنلا نأل ؛اهيف ءىش ال نأ ةفينح يبأ لوق حيحصلاو



 منغلا ةقدص ۱۹۸ مئاوسلا ةقدص باب

 بوج ولا دعب كلاهلاو وفعلاو ةفولعلاو لماوعلاو ليحاجعلاو نالصفلاو نالمحلاو

 e KS ع ES SE ع سال ف اود وأ لضفلا ذخأو اهنم ىلعأ عفد دجوي ملو نس بجو 6
 عفد يعاسلا نف ةريسلا تاد يعاسلا ىلإ كلاملا -هيشاوه قف نس تاد نع

 ام اهيف بجي :الوأ لوقي ناكو «دمحم لوق وهو ةفينح يبأ لاوقأ رخآ اذهو «راغصلا يف دوقفم نانسألا هذهو =
 .يعفاشلاو فسوي يبأ لوق وهو اهنم ةدحاو اهيف بجي :لاقو عجر مث ؛كلامو رفز لوق وهو رابكلا يف بجي
 ةاش اهيف :لاقف ؟المح نيعبرأ كلم نم يف لوقت ام :تلقف ةفينح يبأ ىلع تلحد :لاق هنأ فسوي يبأ نع يورو
 ءاهنم ةدحاو ذخؤت نكلو ءال :لاق مث ةعاس لمأتف «اهعيمج وأ اهرثكأ ىلع ةاشلا ةميق أت اعر :تلقف ةنس

 لجعأ كي هيقانم نم اذه دعف يىش اهيف بجي أل نذإ ل :لاق مث ةعاس لماتف ةاكزلا قف لسحلا كعويو :تلقف

 (حتف) .ءيش اهنم عضي ملو دهتحم هليواقأ نم لوق لكب
 نأ لبق ةقانلا دلو وهو «ليصف عمج :نالصفلاو (ط) .ىلوألا ةنسلا يف نأضلا دلو وهو لمح عمج :نالمحلاو
 لمع «ءاملا يقسو ةئارحلاك وزغلاو لمحلاو لمعلل تادعملا يأ لماوعلا يق الو يأ :لماوعلاو (ط) .لوحلا متي

 حتفب [(ط) .رثكأ وأ لوحلا فصن اهبحاص اهفلعي ىلا يهو| :ةفولعلاو (صلختسم .حتف) .لمعي مل مأ اهيلع

 :ىلاعت هلوقك تامومعلل اهيف ةاكزلا بحب :كلام لاقو و ةءارس عمجلاو دحاولا ءاهريغو متغلا نم ىفلعي ام چلا

 ةريقملا ف نيل يع لاقو ."ةقدص لماو وعلا فا ن اع هل وق انلو عما ١5 :ةيوتلا م ةقدَّص مهلا وم | نم لح

 ف دحج وی 7 5 «ةراجتلل دادعإلا ۾ 5 لسنلاو ردلل ا تاهعلا ليلدو «يمانلا لاملا وش ا نالو 1 ةد

 (صلختسم «حتف) . يعم ءامثلا دج وپ ملف ةف ولعلا ق ةن و ملا رتكتو .لماوعلا

 لاقو :نيعيشلا بدع اذهو هياضفلا نع لضافلا يأ |عط) .نيباصنلا نيب ام وهو وفعلا يف الو يأ | :وفعلا

 نوعبرأ كلهف «منغلا نم نونامث هل ناك نميف رهظت فالخلا ةرمثو ءاعيمج وفعلاو باصنلا يف ةاكزلا :رفزو دمحم
 لكلاو «لاملا ةمعنل اركش تبجو امنإ ةاكزلا نأل ؛ةاش ةميق فصن بحت رفزو دمحم دنعو ءامهدنع ةاش اهيف بحت

 يف ءيش الو «ةاش لبإلا نم سمح يف" :ةتلع هلوق امو ءرهظأ وفعلا يف لومتلا نعم لب ءءاوس عملا اذه يف
 (صلختسم «حتف) .ةدايزلا يف بوحولا مدع ىلع صن اذهو ,"ةرشع نوكت بح ةدايزلا
 كلاما يف ءيش ال يأ هلبق ام ىلع فطع رحلاب [(ط) .هردقب طقسي ضعبلا كاله ٍفو] :بوجولا دعب كلاهلاو

 :ةردقب ظاقسي ضحبلا كوله ىق كلذكتو ءاقافتا كلاش قف و ءىش ال بوحولا لبق هنأل ؛هب ديقو «ةاكزلا بوحو دعب

 دعبو بوحولا دعب ةنطابلا لاومألا تكله اذإ هانعم «ءادألا نم نكمتلا دعب كله اذإ طقسي ال :يعفاشلا لاقو

 هجوتم ءاذألاب بلطلا نأل ؛رظفلا ةقدصك لاملا كالم طقست الف لام قح اهنأل ؛ةاكزلا طقست ال ءادألا نم نكمتلا
 ناوكي الف مامإلا ىلإ اهيف نخألا نأل ؛ةمئاسلا يهو ةرهاظلا كاال فاو ا خالاپ نوكيف «لاحلا يف هيلع

 ةردقلا ماودو ءرسيلا ةفصب ناك ئم بحاولا نأ اند لصألاو «نمض هعنمو بلط ول يح «بلطي مل ام اظيرفت

 ةقدصك ةنكمملا ةردقب بحاولا امأو «ةفصلا كلتب الإ ىقبي ال ةفصب بحو م قحلا نأل ؛بحاولا ماودل طرش
 (حتف) .رطفلا ةقدص بجتف «باصنلا كله اذإ ةاكزلا بحب ال اذهلف «بحاولا ماودل ةردقلا ماود طرتشي الف رطفلا



 منغلا ةقدص ١8 مئاوسلا ةقدص باب

 باصن سنج نم دافتسم مضيو .طسولا ذخؤيو «ةميقلا عفد وأ ءلضفلا درو
 دافتسم وه ام يأ بام سج نع ةاكزلا ف

 (نيكسم) .هيلإ نوبل تنب ةميق لضف ىطعأو ضاخم تنب عفد نوبل تنب تبحو نإف «يعاسلا ىلإ :لضفلا درو

 رقبلا يف ماكحألا هذهو «صوصنملا ريغ ءادأ زوجي ال :يعفاشلا لاقو ؛هيلع بجو ام ةميق يأ | :ةميقلا عفد وأ

 ايادهاو اياحضلا فالخب «رذنلاو رطفلا ةقدصو تارافكلاو رشعلاو ةاكزلا يف يأ [(نيكسم) .ءاوس لبإلاو
 .اعامجإ ءادألا موي ربتعت مئاوسلا فو «ءادألا موي امهدنعو ؛هدنع بوجولا موي ةميقلا ربتعتو «قتعلاو

 تس يفو ةاش ةاش نيعبرأ يف :التلع هلوقل ؛اهلك ءايشألا هذه يف صوصنملا ريغ ءادأ زوجي ال :يعفاشلا لاقو

 لحم قلعتت ةبرق األو ؛ليلعتلاب صنلا لاطبإ زوجي الف «صوصنلا نم كلذ ريغ ىلإ نوبل تنب لبإلا نم نيثالثو
 لصحي كلذو ءامهريغو رشعلاو ةاكزلا يف ءارقفلا ةلخخ دس دوصقملا نأ :انلو ءاياحضلاو ايادهلاك هريغب ىدأتت الف

 ةقارإلاب امهيف ةبرقلا نأل ؛اياحضلاو ايادملا فالخب «نييعتلل ال ردقلا نايبل اهوحنو ةاشلاب دييقتلاو «ناك لام يأب

 «قرلا يفنو مدل اب هيف ةبرقلا ئبم نق قاتا اذك ور موقتي لوقعم ادو موقت الخ رس ريش يعو

 عفد ول يح ًاقافتا عقو ةميقلا عفدو «ندألاو ىلعألا ع عفد زاوجب نسلا دوجو مدع طارتشاو ءاضيأ موقتي ال وهو
 يعاسلا ربجيو ءلاملا برل كلذ يف رايخلاو «يعفاشلل فالح اندنع زاج بجاولا نسلا دوجو عم ءايشألا هذه دحأ

 (حتف «نييع) .يعاسلا ىلع هيف رابحإ الو ةدايزلل ءارش هنأل ؛لضفلا بلطو اهنم ىلعأ عفد اذإ الإ لوبقلا ىلع

 لاومأ تاررح نم ذخأت هيا" 00 ا مهاومأ مئ مئارک و مکایإ' ا هلوقل :طسولا دخؤيو

 لاملا رايخ يعاسلا ذخأي ال هنأ لصاحلاو ءاهطاسوأ نم يأ "مهلاومأ يشاوح نم ذحو" ءاهمئارك يأ "سانلا

 ىدأتت الف ةاكز امهنأل ؛اهرك اهذخأي الف ةاكزلا ءاذأ نع عنتما اذإ لاملا برو «ريقفلا بناحل ارظن هتلاذر الو

 اشک اهذخأي يعفاشلا دنعو «هسفنب يد ؤيل یاب نسق نکل «هرایتحا ن ودب

 ذخوت :يعفاشلا دنعو ءاندنع ثلثلا نم ربتعت ٍذتيحف يصوي نأ الإ هتك رت نم ذخؤت ال ةاكزلا هيلع نم تام :ةمتت

 1 (حتف «ٍئيع) .هتك رت نم
 ادلو ناك ءاوس ءاقلطم هيلإ مض هسنج نم وه ام لوحلا ءانثأ يف دافتساف باصن هل ناك نم يأ :دافتسم ملعب ١

 نإ كيو لاقو ءاقافتا مضي ال هسنح نم نكي مل نإو «ةبهاو ثرإلاك دوصقم ريغ ببسب ديفتسا نإو احبر وأ

 و نإو «باضتلا ىلإ ةمضا يف :نالوق هلفااخير ناك نإو:ةادحتاو الوق ةسنخ نم ةدقعاام ىلإ مي دي ادلو دافتسملا ناك

 ال ةافشمملا نأ نل اةلآسف لصاحو «نالوق هلف هسنج نم باصن هدنعو هسمخ ىدأو ندعملا نم ةضف وأ ابهذ

 .قباسلا باصنلا لوحب لكلل ىكزي لب رخآ لوح هل درفني الو هيلإ مضي باصنلا سنج نم لوحلا
 انلو «يشاوملا ريغ يف مضي :دمحأو كلام دنعو ءرخآ لوح لب باصنلا لوحب دافتسملا ىكزي ال :يعفاشلا لاقو

 نمار ءىجي يح هيف ةاكز الف ت دعب ثدح امف ءمكلاومأ ةاكز هيف نودؤت ارهش ةنسلا نم نإ" :#كع هلوق

 حابرألاو دالوألا امأو ءةنسلا سأر ءيحج دنع ثداحلا يف ةاكزلا بحت نأ يضتقي اذهو «يذمرتلا هاور «"رهشلا
 (نيكسم) .حابرألا يف يعفاشلا لوق يف الإ عامجإلاب مضتف



 منغلا ةقدص "6 مئاوسلا ةقدص باب

 وذ لجع ولو .ىرخأ ذخؤي مل ةاغب ةاك زلاو رشعلاو > جاوا ٠ لآ كلو هيلإ

 لوحلا ىلع : ةاكرزلا مدق ىيرعأ قر لا

 سا را

 اهيف عدقتلا لدحعاو بابن نس لع هد ودعم نان ةا

 (عءط) .ثرإ وأ ةبمي ولو لوحلا ءانثأ يف هنم ديفتسا يذلا باصنلا ىلإ يأ :هيلإ

 | ١/١ :قئاقحلا زمر] .هدلب ىلع اوبلغتو ماماإلا ةعاط نع اوجرح نيذلا مهو .عاب عمج :ةاغب

 مهيلع قدصتلا عفدلاب ىون اذإ :ليقو ءوني مل وأ قدصتلا ىون ءاوس تال سرع ةرهرقأ ] :ىرخأ ذخؤي مل

 ثيح هورشعف وه مص رم اذإ ام فالخب «ةيامحلاب ةيابحلاو .مهمحي مل مامإلا نألا [(نكسس) ل الو هنع طقس

 ةيف ىمذلاو مامإلا نم ال مهيلع رم ثيح هتهج نم ريضقتلا أل ؛لدعلا لهأ ىلع رم اذإ ايناث هتم ذوي

 اذإ :ليقو ءال جارخلا 2 ۳ (ىلاعت هللا نيبو مهنيب اميف اهوديعي نأب نوتفي ايناث 7-55 اذإ 5 «ملسملاک

 نم ذحؤي ام اذه ىلعو «ءارقف نونوكي تاعبتلا نم مهيلع ام اوبسوح ول مهأل ؛هتأرجأ مهيلع ةقدصلا عفدلاب ىون

 ١77/١[ :قئاقحلا زمر] .ىون امع زاح مهيلع قدصتلا عفدلاب ىون اذإ تارداصملاو ةملظلا تايابج ف لحرلا

 هيتفنو «ةيامحلا مدغل ةاكزلا هنم مامإلا ذخأي ال انيلإ ج رخ مث «نينس اهيف ماقأو برحلا راد يف يبرحلا ملسأ :ةمتت

 مارحلا لاملاب لالحلا لاملا ىكز .بوجولا طرش وهو هغلبي مل باطخلا نأل ؛الف الإو امموحوب امللع ناك نإ اهئادأب

 مودقب هرشبي نم وأ ةروكابلا هيلإ ىدهي نمل وأ هبراقأ نايبص ىلإ عفدي ام يف ةاكزلا ىون ءازجإلا يف فلتحا

 (حتف) .ز زوجي هرحأتسي م اذإ بتكملا يف ملعملا وأ هقيدص

 باصنلا نأل ؛ليجعتلا زاخ بصن ةاكز as Siig را باسل ê ıı ا :باصن وذ لجع ولو

 باضنلا نم لقأ كلم وأ ؛الصأ ابانصل كلم م ول هال 4 "جنان وذ :هل وقب ديقو هل عبت دئازلاو ءلصألا وه لوألا

 اهإف «تقولا لبق ةالصلاك راصف Î بس يجو لقاتل جرا ؛بصنل الو لوح ال اهميدقت هل زوجي ال

 (هريغو حتف) . رش ا يق يعفاشللو :ليجعتلا يف كلامل افالح ءاذه اذك «تقولا لبق اضرف عقت ال

 (ع) .ناك باصن يأ نم دحاو :باصن
 نيكس .منغلاو بهذلاو ةضفلاك ةددعتم :بصنل وأ



 لاملا ةاكز باب ني ةاكزلا باتك

 لاملا کز 4

 ا باصت وهو ةضفلا باصهن يهو

 لالا [(ع) .ىضم اميف ركذ اهمكح نأل ؛مئاوسلا ريغ لاملاب دارأو ءاهماكحأ نايب يف یا :لاملا ةاكز باب

 نأل ؛مئاوسلا تجرخف "مكلاومأ رشع عبر اوتاه" :##ع هلوق يف دوهعملل هيف ماللاو ءرخديو لومتي امل مسا
 امال ؛ضورعلا ىلع نيدقنلا مدقو «دافتسملاك امهنأل ؛رشعلاو زاكرلا سمح ىلع اهمدقو «هب ةردقم ريغ امتاكز
 (حتف) 7-6 هللا لوسر بكي ءادتقا بقذلا ىلع ةضفلا مدقو «ميقلا ةفرعم يف لاومألا قال نالضأ

 نيعبرأ مهمايأ يف تناك ةيق وألاو «"ةقدص قاوأ سمع نود ام لت سيل" :نامتينشلا جرحا ال :خلإ مهرد يتئام

 باصن وهو ةقدص اراتید نیرشغ نم لقأ ف سيلا :##ع هلوقو ؛مهرد يئام يواسي یا حلا 3 ءامهرد

 (ييع) . رادو فصن ارانید نيرشع يقو «رشعلا عبر ةقرلا يف" :اكتِلع هلوقل ؛'رشعلا عبر" :هلوقو «بهذلا
 (ع) .رانيد فصن ار ارانيد نيرشع فو «مهارد سمح مهرد ئام يفف «نيعبرأ نم دحاولا ءزجلا يأ :رشعلا عبر

 (ع«ط) .ةضفلا وأ بهذلا نم بورضم ريغ ندعملا نم ةذوحأملا ةعطقلا وهو :اربت ولو

 :يعفاشلا لاقو ؛يناوألاو جرسلاو ماجللاو ةقطنملاو فحصملاو فيسلا ةيلحو ليخلا يلح اذكو :خلإ ايلح وأ
 ؛"ةاكز يلحلا يف سيل" :لاق ## هنأ ضف رباح ىور امل ؛لاجرلل ةضفلا متاخو ءءاسنلا يلح يف ةاكزلا بحت ال

 ناتكسم اهتنبا دي يفو ك ىبلا تنأ ةأرما نأ :انلو «ةلذبلا بايثب هبشأف «مانب سيلو حابم يف لذتبم هنألو
 ةمايقلا مري امه هللا كروسي نأ كرسيأ" :لاق ءال" :تلاق "؟اذه ةاكز نيطعتأ" :التلع لاقف ءبهذ نم ناتظيلغ

 :لاق ."ال" :تلاقف "؟نقاكز نيدوتأ" :اه لاقف تاختف يه ةشئاع يدي يف 8ع یارو e زات قف تيراوس

 زوجي الف يلحلا لوانتي (٤٠:ةبوتلار (ةْضِفْلاَو َبَهَذلا َنوُريكَي َنيِذْلاَو :ىلاعت هلوق مومعو «"رانلا نم كبسح"

 "مانب سيلو حابم يف لذتبم" :هلوقو «هل لصأ ال :يقهيبلا لاق رباج ثيدح نم هاور امو «يأرلاب هجارخإ
 ناك نإ امك لامغتسالاب امهقاكز طقست الو ىامنلا ةقيقح امهيق طرتشي ال ةضفلاو .بهذلا نيغ نأل ؛هعفني ال
 تناك ولو رشعلا عبر بهذلاو ةضفلا باصن يف نأ لصاحلاو ءاعامجإ ةاكزلا هيف بحت داتعملا نم رثكأ ةأرملا يلح

 الاقثم نيرشع لك نمو «مهارد ةسمخ مهرد يئام لك نم ذح :هه# ذاعم ىلإ بتك كع يبنلا نأل ؛ايلح وأ اربت
 (ع) .هريغو قيربإلاك تيبلا يناوأ نم :ةينآ (صلختسم «حتف) .لاقثم فصن
 نم ريناند ةعبرأو قرولا نم امهرد نوعبرأ وهو «باصن سمح لك يف يأ ءاخلا مضي] :هباسحب سمح لك يف
 يف بجي هرشع عبر بهذلاو ةضفلا نم باصنلا لك يف بحي هنأ امك يعي «باصنلا لك باسحب يأ [(ع) .بهذلا
 = ةسمخ نم لقأ دئازلا ناك اذإ ءيش بحي الو «باصنلا سم دئازلا نوكي نأ طرشب اضيأ رشعلا عبر هيلع دئازلا



 ةربتعملا نازوألا ۲۲ لاملا ةاكز باب

 ةرشعلا نوكي ا وهو «ةعبس كزو مهاردلا یو ابوح وو اوا امهزو ربتعملاو

 رابتعالا كلذ يأ اهيف ريتعملا يأ ةضفلاو بهذلا باصنلا غولب يف

 aia E e a ENE هسكع ال قرو قرولا باغ ‹ليقاغم ةعبس نزو اهنم
 مهار دلا نم يآ

 ف ب ال ًايغرد نيثالثو ةعستا ىلإ ناهرد وأ عهرد نادقملا اذخ ىلع داز ولف تاغام ةضفلا باضت :الثم =
 بهذلا باصن اذك و «ةدئازلا هذه مهرد هيف بجي باصنلا سمخ وهو اسره مورا داز اذإو «ءيش هدنع ةدايزلا

 سمح وهو ليقاثم ةعبرأ داز اذإف ءءيش هيف بجي ال ةثالث وأ نالاقثم وأ لاقثم هيلع داز ولف ءالاقثم نورشع

 نينامث يواسي ليقاثم ةعبرأو ءاطاريق نورشع لاقثملا نأل ؛ناطاريق وهو ءرشعلا عبر ةعبرألا هذه يف بجي باصنلا
 يف كع هلوقل ؛بهذلاو ةضفلا يف هدنع وفع سمخلا ىلإ سمخلا نيب ام اذكهو «ناطاريق هرشع عبرو «اطاريق
 نيعبرألا نقود اه قف سيل ":مزح نبا ورسع كيدح يف ةهلوقو اعيش روسكلا نم ذخأت ال" :هقض ذاعم ثيدح

 يف بجي :يعفاشلاو دمحمو فسوي وبأ لاقو ؛جرحلا رسكلا باشا قوب اعرق عوفدم جرحلا نألو ؛"ةقدص

 اركش تبجو ةاكزلا نألو ؛صوصنلا قالطإل كلذ ريغ وأ ًالاقثم وأ ًامهرد دئازلا ناك ولو «هرشع عبر اضيأ 54
 (يشحم) .كلذ دعب هريغو سمخلاب هطارتشال يعم الف ؛ئغلا ققحتل ءادتبالا يف باصنلا طارتشاو «لاملا ةمعنل

 .ءارقفلل عفنألا :دمحم دنعو «نيخيشلا دنع بحاولا ردق نزولا يف ىدؤملا نوكي نأ ربتعملا نأ ينعي :خ ! ربتعملاو

 نزولا ربتعيو ءنزولا ناصقنل ؛زوجي ال ةسمح نع ةيدر ةسمخ اهتميق ةديج ةعبرأ ىدأ ول :الثم ةميقلل رابتعا الو

 بحت ال مهرد اتئام هتميقو «ليقاثم ةرشع هنزو بهذ ءانإ هل ناك ول :الثم «قافتالاب ةاكزلا بوجو يف اضيأ

 «ناتئام هنزو ةضف قيربإ هل ناك ولف «ةميقلا ربتعت رفز دنعو «نزولا يق باصنلا لماكت مدعل ؛قافتالاب ةاكزلا

 مهارد ةعبس يدؤي نأ يغبني امهدنعف ءرفزو دمحم فالح نيخيشلا دنع زاجح ةسمخ ىدأف «ةئام ثالث یاو

 (يشحم) .ةميقلا رابتعاب ءارقفلل عفنأ هنأل ؛افصنو
 «ليقاثم ةرشع هنم ةرشع لك اهنم فنص :فانصأ ةثالث ىلع تناك مهاردلا نأ هلصأ :لإ مهاردلا يفو
 اهيف نوفرصتي سانلا ناك و «ليقاثم ةسمح هنم ةرشع لك اهنم فئصو «ليقاثم ةتس هنم ةرشع لك اهنم فنصو
 يبساحم عمجف فيفختلا هنم اوسمتلاو رثكألاب مهبلاطف جارخلا يفوتسي نأ دارأف «قورافلا رمع فلختسا نأ ىلإ

 مهارد ةرشع فنص لك نم اوعمج نأب ةعبسلا نزو هل اوجرختساف «ةيعرلا هتمارو همار ام نيب اوطسوتيل هنامز
 نورشغع - رائيدلا وه - لاقثملاو «ليقاثم ةعبس ناكو كلذ ثلث اوذحأ مث ءالاقثم نيرشعو ادحأ لكلا راصف

 نيعبس يعرشلا مهردلا نوكيف «ةروشقم ريغ تاريعش سمح طاريقلاو ءاطاريق ةرشع ةعبرأ مهردلاو ءاطاريق

 .رهملاو تايدلا ريدقتو باصنلاو ةاكزلا يف :ةعبس نزو (نيكسم) .ةريعش ةئام لاقثملاو ةريعش
 يف ةضفلل ةبلغلا تناك اذإ يأ :قرو .مهارد ةرشع نزو هنم ةعبس لك نوكي نأ لاقثملا يف ربتعملا نأ امك :ليقافم
 رفصلاو ساحنلل يأ شغلل ةبلغلا تناك نإ نيعي] :هسكع ال (ط) .ةصلاخلا ةضفلا نم مهاردلاك يهف ةبورضملا مهاردلا

 ربتعي ةراجتلل هاون نإف رظنيف اضورع نوكي لب ءأقرو هسكع نوكي ال يأ [(ط) .ضورعلا مكح يف لب اقرو نوكي ال
 وأ اهدحو ًاباصن تغلب نإ ةاكزلا اهيف بجتف «ربتعت صلختت هتضف تناك نإف رظني ةراحتلل هوني مل نإو ءاقلطم هتميق



 ضورعلا ت ef لاملا ةاكز باب

 ضي 5 لوحلا ق باصنلا لاصقن و «بهذ وأ فرو باصن تغلب را صضورع يفو

 هئاتنأ ف ي كرا لاومألا يف الاقثم نورشع وهو مهرد اتثام وهو

 بهذلاو نیلا ىلإ ضورعلا ةميق مضتو هار ي لمك نإ
 ةف ةيفلا نإ

 مضي يأ ةضفلاو بهذلا يأ ةراجتلل ىلا يأ هرحخآو لوحلا ل باصنلا يأ

 ىلعو «ةراجتلا ةين هيف طرتشتو «ضورعلل ةربعلا ىقبتف هيلع ءيش الف ءيش هنم صلختي مل نإو ءاهريغ ىلإ مضلاب =

 ءاوس اناك نإو «فصنلا ىلع ديزي نأب ةبلغلا مث «قرولا ركذب ءافتكا هركذي مل امنإو ؛شوشغملا بهذلا ليصفتلا اذه

 [1:4/5 1قئاقنللا قمر] .فصنو نافغرف اهيفا بج :ليقو بج ال :ليقو ءاطاينحا ةاقارلا هيف بن ف

 مضب ضورعلاو «ضورع يف اضيأ رشعلا عبر بجي يأ "مهرد يئام يف" :هلوق ىلع فطع :خإ ضورع يفو
 ضورع ةاكز يف طرتشي يأ :خإ قرو باصن تغلب (ييع) .نيدقنلا ريغ عاتملا وهو حتفلاب ضرع عمج نيعلا
 ءاباصن غلبي امم. موقي ناب ةفينح يبأ دنع ءارقفلل عفنألا امهيف ربتعيو «بهذ وأ قرو باصن اهتميق غلبت نأ ةراجتلا
 :فسوي يبأ نعو «قرولاب موقيف الاقثم رشع ةعست غلبي بهذلاب موق نإو مهرد ئام غلبي قرولاب مّوق نإ الغم

 «لاح لك ىلع بلاغلا دقنلاب اهموقي :دمحم نعو ءاهتم بلاغلاب الإو ء«دوقنلا نم نمثلا ناك اذإ ىرتشا اع موقي

 .ةبورضملا ريناندلاو مهاردلاب موقيو هيلإ ريسي يذلا رصملا يف موقي ةزافم يف ناك نإو «هيف وه يذلا رصملاب موقيف

 . مهارد ةسمخ مهرد يئام لك نم ىدؤي" :ةتلع هلوقل ؛ضورعلا يف ةاكزلا بوجوو ١514/١[ :قئاقحلا زمر]

 :يعفاشلا لاقو [ةاكزلا بوجو عنمي ال يأ | :رضي ال (هريغو ئيع) .اهريغو ضورعلا لمشي هقالطإل وهف
 :ئيعلا لاق ءهرخآ يف لامكلا ربتعي ةراجتلا لام يفو ءطرش هئاهتنا ىلإ لوحلا ءادتبا نم مئاوسلا باصن لامك

 تقو الو داقعنالا تقو سيل امهنيب اميفو «هرحخأ يف اهوجو طرش هلامك و «لوحلا داقعنا طرش باصنلا لامك

 ١١54/١[ :قئاقحلا زمر] .ةاكزلا بوجو عنمي الف «بوحولا
 (نيكسم) .ةراجتلا لام وأ ةضفلا وأ بهذلا وأ مئاوسلا باصن ناك ءاوس «هرخآو لوحلا لوأ يأ :هيفرط يف

 ليمكتل ضورعلا مضي ال اباصن غلبي ال لام هدنعو ةراجتلل ضورعلا نكت مل ولف ءةضفلاو بهذلا يأ :نينمشلا
 مهرد ةئامو بهذلا نم ليقاثم ةرشع هل ناك نأب :ةميق ةضفلا ىلإ بهذلاو (نيكسم) .هيلع ةاكز الف باصنلا

 ؛امهنم لك يف باصنلا لامك ربتعملاو ؛مضي ال :يعفاشلا لاقو «باصنلا متيل رخآلا ىلإ امهدحأ مضي ةضفلا نم

 ثيح نم مضلا مث ؛ةروصلا يف فالتحالا ربتعي الف ؛نآيس ةينمثلا يف اممنأ :انلو ؛دمحأ لاق هبو :ناسنح امهنأل

 يثلث رحعآلا نوكي نأ دب ال باصن ثلث امهدحأ ناك ول نح ؛ءازجألاب مضي امهدنعو «ةفينح يبأ دنع ةميقلا

 نوسم ريناند ةرشع هل ناك اذإ اميف رهظت هترمثو ءامهريغو عبرلاو كضنلاك ةازخألا زئاس اذه ىلعو «باصن

 لماكتل هدنع ةاكزلا بحت «ريئاند ةرشع اشرد نیس ةت وأ امهرد نوسفعو هام اقدر ريتاناللا ةميقو اهرد

 عبرلاو فضنلاف «هعبر امهرد نوسمخو «باصنلا فضن ريناند ةرشع نأل ؛امه افالخ ةميقلاب نيتروصلا يف باصنلا

 ؛بجحت امهوق ىلعف ءامهرد نيسم نم لقأ اهتميقو رينانذ ةسمخو امهرد نيسمخو ةئام تناك اذإو ءباصنلا نامتي ال

 (هريغو ئيع) .باصنلا ناصقنل ةفينح يبأ دنع بحت الو ءازحألاب باصنلا لماكتل



 رشاعلا باب "5 ةاكزلا باتك

 رشاعلا باب
 ماكحأ نایب: يأ

 ىلع وأ «لوحلا متي م تا ا ذخأيل مامإلا هبصن نم وه
 رانا

 a henna SS a a «.قدص ا رخآ رشاع ا انأ تيدأ , نيد

 ااا تسعي ا ةف اهكسو سلا 25 هذخأي ام ضعب نأل ؛ةاكرلاب هقحلأ اا باب

 دارملاو ءمهلاومأ رشع تدزيخأ ادا اههيف مضلاب "ارشع مهرشعأ «موقلا E ن ' ذوحخأم ةدابعلا نعم نم

 ءازإب عضو ام سنجلا ملعو «هيلع سنح ملع راص هنإف «هقصت وأ هعبر وأ ناك ارعا الا اب ام لاب

 (حتف) .نهذلا يف اهروضح ديقب ةيهاملا
 (ط) .اهنكامأ نم يشاوملا تاقدص ذحأيل لئابقلا يف ىعسي يذلا هنإف يعاسلا جرخف «قيرطلا ىلع :مامإلا هبصن

 تاوكزلا ذخأي يأ «مهريغ نم ذخؤي ام ىلع ةدابع هنوكل نيملسملا نم ذخؤي امل بيلغت هيف :تاقدصلا ذخأيل

 «رفاك الو دبعل ةيامح ال هنأل ؛يمشاه ريغ املسم ارح نوكي نأ هيف طرش مث نمو «هبصن ةدئاف اذهو ءراجتلا يمحيو

 ؛كلاملا روضحو لاملا روهظ اهنمو «ةيامحلا ىلع ارداق نوكي نأو «ةاكزلا ةهبش هيف ذوحأملا نألف يمشاه لا امأو

 يف ىعسي يذلا يعاسلا يف اهلك طورشلا هذه طرتشت لهو «رشاعلا طورش هذهو .يمشاه ىلوم نوكي ال نأو

 قدصملاو (يعاسلاو رشاعلل سنج مسا ليعفتلا نم مم لعاف مسا نزو ىلع قدضملاو ؟ !يشاوملا ةقدص ذخأيل لئابقلا

 غاي هنأ ايكو اننامز يف امك ملظي نم ىلع لومحم رشاعلا مذ نم درو اهو ءلاملا اوبل

 جورخلاب ةرهاظ ريصت اهأل ؛راجتلا عم نوكت يلا ةنطابلا لاومألا تاقدص ذخأي ةرهاظلا لاومألا تاقدص رشاعلا

 (حتف) .ةيامحلا ىلع هلمحي ذحألاو «ةيامحلا ىلإ ذئنيح اهحايتحال يفايفلا ىلإ

 رشاعلا نوكي نأ طرتشيو ‹قيرطلا عاطقو صوصللا نم مهيمحيو «هيلع ةنطابلاو ةرهاظلا مهلاومأب نيراملا :راجتلا

 مكحلاف طقسم هدوجو ام لكف «ةاكز لا بوجو ذخألا ةيالو طرش نأ ملعا :لإ لاق نمف (ع٬ط) .املسم ارح

 لب يل لاملا اذه سيل :لاق وأ ةراجتلا ونأ مل مای ركنأ لوحلا متي ل :لاق ولف «هاعدا اذإ كلذك

 نيبي م نإو ةقدص لاملا اذه يف سيل :لاق و أ دابعلا نيد يلعوأ انأ وأ ةبراضم 0 ةعاضب وأ ةعيدو وه

 (حتف) .اهعضوم ةنامألا عضو ىعدا هنأل ؛"رخآ رشاع ىل " :؛هلوقو «طيحما ريغ معي ن ؛يدلا قالطإو «بتيسلا

 تيدأ انأ :لاق وأ رخآ رشاع ىلإ يتاكز تيدأ :لاق ول يأ ا وأ (ط) .هدي يف يذلا لاملا ىلع يأ :لوحلا

 .قدصي مل الإو ققحم رحآ رشاع ةنسلا كلت فو :رخآ رشاع (عو ط) .يلع بحو ام يسفنب ءارقفلل

 لإو ءاربالا طخ يك ةءاربلا جرحا ادا اذه :لاق ىلع فطظع وأ لاحلا عضوم يف وهو عيمجلاب قلعتم :٠ قدص

 طرتشي ال هنأ :فسوي يأ نعو «حيحصلا وهو اهجارخإ طرتشي ال ريغصلا عماجلا يفو «قدصي ال اهحرخج مل

 [ 14/7 :قئافخلا نييبت| ..سايقلا وهو قيدستلل لايلجتلا



 رشاعلا باب | ۰۵ ةاكرلا بانك

 2 الإ :يبرحلا هيأ يلا قدص ملسملا قديس اميفو سا لد ف مئاوسلا 2 الإ

ayرک ڌام ءيظ يف قالضي ال يأ هيف يلا عضاوملا يف يأ  
 طرشب رشعلا يبرحلا نمو «هفعصض يمذلا نمو :رشعلا عبر اتم ذحأو «هدلو م

 لأ يأ رشعلا فصن وهو هنم ذحأ يأ نيملسملا نم يأ رشاعلا

 ia E ..........«رمخلا رشعو «دوع الب لوح يف نثي ملو اسب عاطل وب ينال

 .روصلا يقاب يف قدصيو ايناث هنم ذخؤت لب «فلح نإو ىوعدلا هذه يف قدصي ال يأ ] :هسفنب هعفد يف
 لاومألا يف نيطالسلل قحلا ذأ نأ :انلو :هقحتسم ىلإ قحلا لصوأ هنأل ؛قدصي :يعفاشلا لاقو [(عوط)
 (صلختسم) .ايناث هذخأي نأ يلولل نإف ءنويدملا هيلإ عفد اذإ ريغصلل نيدلاو ةيزجلاك هلاطبإ نكمي الف «ةرهاظلا

 .اهتيدأ انأ :لاق اذإ ةيزحلا ف قدصي ال هنأ الإ ءاهماكحأو تالماعملا يف ملسملاك انراد يف هنأل] :يمذلا قدص

 :لاق اذإ الإ «فيعضتلل ايو هطئارش هيف ىعاريف «نيملسملا نم ذخؤي ام فعض مهنم دخؤي ام نأ [(غ)

 ىلإ اهفرص ولو ءال فراصمت اوسيلو «ةيزح ذوحأملا نأل ؛قدصي ال هنإف «"رصملا يق ةمذلا لهأ ءارقف ىلإ اهتيدأ"
 هنإف «يدلو مأ هذه :لاقف «ةيراج هعم تناك نأب :ةدلو مأ (حتف) .كلذ ةيالو هل سيلف نيملسملا حلاصم

 [١؟/١1 :قئاقحلا زمر] .داليتسالا فاني ال ايبرح هنوكو «حيحص هنم هدي يف نم بسنب هرارقإ نأل ؛قدصي
 :هلوقب قلعتم "باصن طرشب" :هلوقف «بترملا رشنلاو فللا ليبق نم مالكلا اذه :انم مهذخأو باصن طرشب
 مهذخأ طرشب رشعلا هنم ذخأن يأ "يبرحلا نمو" :هلوقب قلعتي 'انم مهذخأو" :هلوقو «"يمذلا نمو انم ذحأو'

 ءاهلثم نم انم اوذخأي نأ الإ ءيش مهنم ذخؤي مل مهرد يئامب وأ ًامهرد نيسمخب يبرح رم ول يح ءانم رشععلا
 ذخوي انم نوذحأي مك ملعي ملو باصنب رم نإو «هلثم نم انم اوذخأ نإو ليلقلا نم ذخؤي ال :ةاكزلا باتك يقو
 ذخأن رشع فصن وأ رشع عبر انم نوذحأي مهنأ ملع نإو ءرشعلاف مكايعأ نإف :هدّذ رمع لوقل ؛رشعلا هنم

 ىقبن لب ؛لكلا ذحأن ال لكلا نوذحأي اوناك نإو «مراكملاب قحأ انأل ؛مهنم ذحأن ال انم اوذخأي مل نإو «هردقب

 (هريغو نيكسم) .نمأملا ىلإ هلصوي ام هعم
 (ع«ط) .هلثم نم انم اوذحأ نإو ليلقلا نم ذحؤي الف ءاباصن هلام غولب طرشب يأ :باصن

 (ط) .هنمام ىلإ هغلبي ام هعم ىقبن لب لكلا ذحأن ال لكلا اوذحأ نإو «هنم اعيش ذحأن ال انم اوذحأي مل ولف :انم

 رشع جرح مث داع ولف «برحلا راد ىلإ] :دوع الب (ط) .ايناث يبرحلا نم رشعلا رشاعلا ذحأي ملا يأ :نشي مو
 ىلإ عحرف هرشع نإو «لوحلا لوحي ىح هرشعي مل ىرخأ ةرم 3 مث هرشعف رشاغ ىلع يبرح رم ول يح [اينا
 ءانراد يف ماد ام نامألا هلو «نامألا يهتني عوحرلاب هنأل ؛ايناث رشح فلذا مويا جرم جرح مث برحلا راد

 (ع) .ٍديدح ٍنامأب نامألا هل ددجتي برحلا راد ىلإ عوجرلابو
 (ط ؛ع) .ةميقلا رشع يبرحلا نمو «رشاعلا ىلع امي رم اذإ رمخلا ةميق رشع فصن يمذلا نم ذخؤي يأ :رمخلا



 رشاعلا باب 22 ةاكزلا باتك

 ينثو «نوذأملا بسكو «ةبراضملا لامو ؛ةعاضبلاو هتيب يف امو «ريزنخلا ال
2 , 

 .جراوخلا رشع نإ
 ايناث رشعلا ذوي يأ

 ءاعيمج امهرشعي :رفز لاقو ءاعيمج امهرشعي ال :يعفاشلا دنعو [.رمخلا عم ولو «ريزنخلا رشعي ال يأ | :ريزنخلا ال

 هذ رمع نأ :امملو «ريزنخلا ال رمخلا رشع دارفنالا ىلع اممي رم نإو ءارشع اعيمج اممي رم نإ :فسوي وبأ لاقو
 نيقساف لوقب رمخلا ةميق فرعت امنإو ءاهامثأ نم رشعلا اوذنعو ءاهعيبب مهولو :ةمذلا لهأ رومح يف ةلماعل لاق

 ١57/١[ :قئاقحلا زمر| .ةمذلا لهأ ىلإ عوجرلاب كلذ فرعي :لاقيو ءاملسأ نييمذ وأ «ابات

 [(ع) .ةيامحلا تحت لحدي مل هنأل ؛اباصن ناك ولو لاملا نم راملا تيب يف ام اضيأ رشعي الو يأ | :هتيب يف امو

 فطع اهدعب امو "ةعاضبلاو" :"ريزنخلا ال" :هلوق ىلع فطع «بصنلا لحم يف "نوذأملا بسك" ىلإ "هتيب يف امو"

 غلبي ام هلزنم يف هل نأ هربخأو مهرد ىئام نم لقأب ملسم وأ يمذ رشاعلا ىلع رم ول يأ «"هتيب يف ام" ىلع

 نألو ؛امي رورملاب ديقم ةنطابلا لاومألا يف ذحألا قح نأل ؛ائيش هنم رشاعلا ذخأي مل لوخحلا هيلع لاح دقو «اباصن

 لماعلا نوكي نأب هدحو كلاملل اهيف حبرلا نوكي ام يهو ةعاضبلا رشعي الو ؛هتيامح تحت لحدي مل هتيب يف ام

 قح ةوقل ؛هرشعب الوأ لوقي ةفينح وبأ ناكو ءاطام سأر يأ ةبراضملا لامت رم ول اضيأ رشعي الو ؛ةلمعب اعربتم

 :لاقو عحر مث ؛كلاملا ةلزنمب لزنيف ءاضورع راص ام دعب هيف فرصتلا نع هيف لاملا بر كلمي ال ىح ةبراضملا
 هنإف ءاباصن هبيصن غلبو حبر اذإ الإ لاملا سارق تتات الو «قللاغ سيل براضملا نال امطوقأ وهو مرعي آل

 طانمو «ىلوملل هدي ف اميف كلملا نأل ؛نيد هيلع نكي مل ولو هرکس ال هل نوذأم دبع رع ول اذكأو (هبيصن رشعي

 ةيامحلا تحت هلوخد درک و ن وذأملا ِق داوحج وم اذهو يك ابئان الو اكلاف سبيل هن وك براضملا نم لجألا مدع

 (حتف ءصلختسم) .هطورش عم الإ ذحألا بحوي ال
 هلع سيلو هيف بسكي رخآ ىلإ ضخسلا ةعفدي نقلا لالا يهو «ةعاضبلل اضيأ رشعي الو يأ :ةعاضبلاو

 @ .ةاكزلا ءادأ يف هنع بئان الو كلام سيل هنأل ؟ع يش

 .امهنيب حبرلا نوكيو هيف رجتيل رخآ ىلإ صخش هعفدي يذلا وهو :ةبراضملا لام

 (ع) .رشاعلا ىلع هب رم اذإ ةراجتلا يف هل نوذأملا دبعلا بسك اضيأ رشعي ال يأ :نوذأملا بسكو

 اذه :لاقي ال «ءايناث رشع لدعلا لهآ رشاع ىلع رم مث «هنم اورشعو جراوخلا رشاعب رات تا قنا :خا ينو

 هنم انهه ريصقتلا نأل ؛ىئرخأ ذخؤي ال ةاغب رشعلا ذخأ اذإ وهو ءمئاوسلا ةقدص باب يف هلبق هركذ امل ضقانم

 ةاكز اوذحأو دلب ىلع جراوخلا بلغ اذإ ام فالخب «ريقفلا قح هب لطبي الف ايناج ناكف مهيلع رم ثيح
 (نيكسم) .مامإلا نم ريصقتلا امثإو مهنم ريصقت ال هنأ ؛مهيلع عيش ال هلإف مهمئاوس



 زاكرلا باب ش ا 1 ةاكزلا باتك

 زاكرلا باب
 م سا

 yT هضرأو ةراد يف ال ءرشع وأ جارخ ضرأ يف ديدح وحنو دقن ندعم سمخ

 ةضفلاو بهذلا وهو

 اندعم ىمسي لوألاف «دابعلا هنفدي وأ ةقلخ ضرألا تحت نوكي امل مسا وه هماكحأ نايب يف يأ ] :زاكرلا باب
 «ةمينغلا فرصم فرصي امنإو ةاكز سيل هنم ذوحأملا نأل ؛ريسلا يف ركذي نأ بابلا اذه قح [(ع) .ازنك يناثلاو
 نعم اهيف ةنوؤم رشعلا نأل ؛رشعلا ىلع همدقو «ةاكزلا ةبشأف ةيلاملا فئاظولا نم هنوكل ؛ةاكزلاب هوقحلأ امنإو

 ؛قولحملا وأ قلاخلا هزكار نوكي نأ نم معأ «تابثإلا نعم زكرلا نم رسكلاب وهو ؛ةضحت ةبرق زاكرلاو ؛ةبرقلا
 (حتف) .نيفدلاب اضاع 559 ايون اكرتشم زنكلاو ندعملا يف ةقيقح ناكف

 اذإ رصن باب نم مهسمخحأ موقلا تسمح :لوقت دقن ندعم نم سمخلا ذخأ يأ اففخم لوهجملا ةغيصب :سمخ
 ريغ ديدشتلا نأ ملعي هنمو «حاحصلا يف امك ناكرأ ةسم هل ديدشتلاب سّمخم ءيشو «مهلاومأ سمح مهنم تذحأ
 ."سمخلا زاكرلا فو" :تِقع هلوقل ؛ندعملا ف سمخلا بوجوو ءطقف سامحأ ةسمخ لعجي هنوكل ئعم ال ذإ ؛ديدس

 (حتف) .سمخلا ةمينغلا يفو «ةمينغ ناكف «ةبلغ انيديأ هتوحو ةرفكلا يديأ يف ناك هنأل ؛ندعملا ىلع قلطأو

 زرتحا [(حتف) .رفصو صاصرك رانلاب عبطني دماج لك هب دارأو «دیدح وحن اضيأ سمحو يأ ] :ديدح وحنو
 يف ليصفت الو ءزنكو ندعم :ناعون ضرألا تحن دحجوي ام نأ ملعا «حلملاو طفنلاو راقلاك تاعئاملا نع هب

 رافكلا نيفد هنأل ؛اموقتم الام ناك نأ دعب نكي مل مأ ضرألا سنج نم ناك ءاوس «سمخلا هيف بجي لب «زنكلا

 لحكلاك عبطني الو بوذي ال عونو ءامهريغو ةضفلاو بهذلاك عبطنيو رانلاب بوذي عون :عاونأ ةثالث ندعملاو
 .نيرخآلا نود لوألا عونلاب صتخي بوجولاو «طفنلاو ريقلاك اعئام نوكي عونو «راجحألا رئاسو

 نع هب زرتحاو «سمخلا هيفف رشعلا وأ جارخلا ضرأ يف اهنم ءيش 1 ول يأ "رشعو جارح ضرأ ف" :هلوقو
 هنأل ؛زاكرلا سس ل :يضفاشلاو كللام كافر ضع الو جار نطو أ تسيل اهضرأ نإف «برحلا راد يف دوجوملا
 «ةاكرلا هيف بحت ابات غلبو ةضف وأ ابهذ جرختسملا ناك اذإ هنأ الإ ؛هوحنو بطحلاك هيلإ هدي تقبس حابم

 ؛لاملا تيبل سمخلاف «"سمخلا زاكرلا يفو" :انيور ام انلو ؛عرزلا هبشأف ةيمنتلل هنأل ؛لوحلا هيف طرتشي الو

 ءاوس لاملا تيبل هسمخو ةبقرلا كلامل سامخأ 4 ا و ضر يڪو ولو اجال هسامخأ ةعبرأو
 (حتف «نیکسم) .ىثنأ وأ E اي و ( الاب تایم وأ التنس ءاي وأ ارت دجاولا ناك

 سمخلا ذخؤي ال يأ :هراد يف ال (ط) .دجاولل هيقابو «ةيرشع وأ ةيجارخ ضرأ يف دجو اذإ يأ :جارخ ضرأ
 عيبلا يف هلوحد ليلدب ضرألا عباوت نم ندعملا نأل ؛رادلاك اا «هراد ف دجحوي ديدح وحنوا دقن ندعم نم

 نأل ؛هراد يف امك بحي ال :"لصألا" ةياور يف «ناتياور ةفينح يبأ نع "هضرأ يف ال" :هلوقو «امه افالخ صن ريغب

 :"ريغصلا عماج" ةياور يفو رجلا اذه يف اذكف ءسمخ امهنم ءازجألا رئاس يف سيلو «ضرألا ءازجأ نم ندعملا
 (نيكسم «حتف) .رادلا فالخب اهيف جارخلا وأ رشعلا بوجو ليلدب نوؤملا نع ةيلاح كلمت مل ضرألا نأل ؛بجي



 زاكرلا باب ۲۰۸ ةاكزلا باتک

e e,كك معبر ظ ن ف ظ  
 .رينعو ؤلؤلو جزوريفو «برح راد زاكر ال «قبیزو «هل طتخملل هيقابو ءزنكو

 اذإ هنأ ملعا [(ع) .مدآ ونب هنفد ام وهو اضيأ زنك سمح يأ "دقن ندعم" :هلوق ىلع فطع عفرلاب] :زنكو

 ةيلهاجلا لهأ برض ىلع ناك ولو ءاينغ ناك نإ هريغ ىلع وأ اريقف ناك نإ هسفن ىلع قدصتلا مث ءاهفيرعت

 كإو «دجا ولل اا ةعبرأه سما ةيفف یل ةك ولم ريغ ةحابم نشا يف هدح و ناف ؛منصلا هيلع شوقنملاك

 نکو .اقافتا سمخلا ةيقق را وأ هسفن راد يف هدجو

 طتخملاو ءاقلطم ال هضرأ وأ هسفن راد يف هدحو نإ يهو «ةدحاولا ةروصلاب صتخم وهو :هل طتخملل هيقابو

 ,ةيحان نيمئاغلا نم دحاو لكل طخي مامإلا نأل ؛هب يمس امنإو «حتفلا لوأ ةعقبلا هذه مامإلا هكلم يذلا وه :هل

 ماقم همايقل ؛مالساإلا 2 تق رعي ثلا ىصقأ ىلع فرص هتلرو وأ هل طتخضما ف رعي م إو «كل هذه :لوقيو

 برضا ةيكتشا ولو «دجا ولل ةيفأب :فس وي وبأ لاقو «دمح و ةشفينح كلا دنع اذهو زاكا هذه ٤ طخلا بحاص

 ؛اننامز يف ايمالسإ :ليقو ءلصألا هنأل ؛بهذملا رهاظ يف ايلهاح لعجي تامالعلا نم ءيش هيف نكي مل نأب

 (حتف «نيكسم) .دهعلا مداقتل

 e E عبطني هنأ ؟ فس وي يبأل اف “ایت نيف رطلا دنع هيف سمخلا مورزلو ابن رعم يس راف زم دقو عايلاب :قسزرو

 قبيزلا هنم ليسيف «خبطي رجح هنإف «هريغ عم عبطني هنأ :امهو طفنلاو ريقلا هبشأف ضرألا نم عبني عئام وهو

 .اقافتا سمخلا هيفف رافكلا نئارحخ يف دوحوملا امأ «هندعم يف دجو اميف فالخلاو ء«صاصرلا هبشأف

 ؛سمخلا اهيف کو شامقلاو ضوصفملاو ل زتملا ثاثأو تالآلاو حالسلا ف هريغ وأ دقن ناك عا وس كلا :عرف

 (حتف) .ةمينغ راصف ارهق انيديأ هتوحف ءرافكلل اكلم تناك اهنأل

 (ط) .مهيلع دري مهتيب يف ولف ءاهيف نمأتسم هدجو برح راد ءارحص زاكر سمخي ال يأ :برحلا راد زاكر ال

 سمخي ال يأ [(ط) .افداعم نم تذحأ اذإ رهاوجلا رئاسو توقايلاك عبطني ال دماج لك اذكو] :لإ جزوريفو

 'هزوريف" برعم جزوريفو «"برح راد زاكر ال" :هلوق ىلع فوطعم ؛"رجحلا يق سم ال ":ةتع هلوقل ؛جزوريف

 «فدصلا يف عقي عيبرلا رطم وه "ولولو" :هلوقو ٠۲۷/١] :قئاقحلا زمر] .لابحلا يق دجوي ءيضم رجح وهو

 رحبلا| .رحبلا يف ةباد يثخ وأ رحبلا يف تبن شيشح ربنعلاو ءؤلؤللا هيف قلخي ناويح فدصلاو ءاؤلؤل ريصيف

 ءندعملاك كولملا دي هيوحت امم هنأل ؛سمخ رحبلا نم جرخت ةيلح لك يقو امهيف :فسويوبأ لاقو [777/؟ :قئارلا

 نش ج رخت ةيلحع لک يفف «سمخلا بوح ول طرش يهو ديلا تمدعناف دع رهق هيلع دري ال رحبلا رعق نأ :امهو

 (حتف) .نيفرطلا دنع سمخلا بحي ال هيف ًازنك اتناك نأب ةضفلاو بهذلا يح رحبلا

 (ع) .رحبلا نم جرحختست ةيلح لكو ربنع الو ؤلؤل اضيأ سمخي الو يأ :ؤلؤلو



 علا باب ۲۹ ةاكزلا باتك

 علا باب
 فم س ىف وم س ا كنب و

 الا - و بابصت طرش "بأي و ءامس يسمو دعلا ضرا لسع ف یک

 لكلا يف يأ رشعلا يأ

 ee SE ع eS ees Cel ف ِةيلاد وأ برغ يقسم يف هفصنو «شيشحلاو بصقلاو بطحل ا

 بالود: يأ ىميلظعلا ولدلا ” رقعلا قصت ب يأ يسيرافلا يا

 ءاهفراصم فرصي هنأل ؛ةاكزلا يف هركذو «هفعضو رشعلا فصن لمشيل هيلإ بسني ام رشعلاب دارأ :رشعلا باب

 ضرألا كفي رفا ولا يح لوحلا مدع عمو ءاضيأ بتاكملاو نوذأملاو فقولا ضرأو نونجملاو ى وصلا ضرأ يق بجيو

 طورشو ءاقيقحت جراخلاب ةيمانلا ضرألا هببسو «كيلمتلا هنكرو «زاحم ةاكز هتيمستو ا لک و رار

 (حتف) .هردقب هضعب كالمو هكالمب طقسيو «ةاكرلاك هيف ءادألا

 ريغ ضرأ لسع يف" :لاق ول :رشعلا ضرأ (ع«ط) .جارخلا ضرأ نود رشعلا ضرأ يق دجو يأ :لسع يف

 يهو «ةلاقإ هنأل ؛فسوي يبأل افالخ نيفرطلا دنع هيف رشعلا بجي هنإف «لبجلاو ةزافملا معيل ؛ىلوأ ناكل "جارخلا

 درج دنع ۾ :ثالدب رثألا دورو :انلو «كاويح نم دلوتم هلك ؟بجخ ال :كلامو يعفاشلا لاقو ءامهريغ قح يف عيب

 فسوي يبأ دنعو ,نكي م وأ اباضن ناك ءاوس بجي ةفينح يأ دنع مث ءةيحارح ضرأ نم ناك نإو هيف رشعلا بحي

 غلب اذإ :دمحم دنعو «نابهأ ةي :ةياور فو ءرشعلا هيفف اعاض نوتس قسولاو قش وأ ةسمخ هتميق تغلب اذإ
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 ا .ةيدوأو را ءام وهو «حيس يقسم يأ : :حيسو عز .هيف قلم ام وأ هرواجي

 «ةفينح يبأ دنع اذهو [(ط) .ىقبت ال يلا تاوارضخلا ف بجيف حيس وأ ءام يقسم يف ءاقب طرش البو يأ ] :ءاقبو
 يف بجي ىح الوح ىقبي امم نوكي نأ الو «باصن هيف طرتشي ال ضرألا هتجرخأ ءيش لك يف رشعلا بجي هدنع نإف
 هم علي قي ةفحض ر الواب يل سچ e هلو ؛ةيقاب ةرمث هل اميف الإ بحي ال :الاقو «لوقبلاو تاوارضخلا

 ا تشب" ْنِم اوقفنأ» : ىلاعت هلوق موسع :هلو عقئالغلا تلاق هب و 2 تاوارضخلا ق سيل" :هلوقو . نسوا

 يقس اميفو ءرشعلا ميغلاو ءامسلا تقس اميف' :لكلع هلوقو (۲۹۷:ةرقبلا) 8 ألا نم ہکل اشا امو کک

 «قاسوألاب نوعيابتي اوناك مُمَأل ؛ةراجتلا ةاكز لوألا ليوأتف هايور امو «هريغو ملسم هاور ؛"رشعلا فصن ةيناسلاب

E r1 س مرآ  

 ءرشعلا هيفف ءاودلا يف ىقليو ةرذ ةرذ لعجي يذلا ةريرزلا بصقو ركسلا بصق امأو «مالقألا هنم ذحختي يذلا

 (حتف) .رشعلا بجي اشيشحم وأ ةبطحم وأ ةبصقم هضرأ ذختا ولو



 رشعلا باب 5 ٠ ١ ةاكزلا باتک

 وأ ملسم هنم اهعاتبا وأ ب ا اد ر ضرأ ٤ تيفو .نوؤملا عفرت الو
 يبلغتلا ةيرشعلا ضرألا راق فعل ا

 كسم هنم اهذحأ نإ ٌيشعو ملم نه ةّيرشع اضرأ يقف ىرتشا نإ ٌجارخو ؛يمذ
 ةيحجا رذلا ضرألا كدخسأ و ع باوا ىلغت ريغ جارح بجو يا

 ol. NET, SAE . . . ًاناتسب هراد ٌملسم لعح نإو ءداسفلل عئابلا ىلع در وأ ٍةعفشب

 لك يف رشعلا بجي ل اب ءايشألا هذه يشت الو بستم ال يف أ ءرقبلا ةقفنو لامعلا ةرجأك ةنوؤم عمج :نوؤملا

 ٠۲۹/۱[ :قئاقلا زمر] .جراخل
 نيغلا نوكسو ةيقوفلا حتفب بلغت يب ىلإ بوسنم [(ع) .بلغت يب ىلإ بوسنم وهو يبلغتل ةنئاك يأ | :يبلغتل
 :دمحم دنعو ءامهدنع فو ةباحصلا عامجإب اذهو «مورلا برقب برعلا ىراصن نم موق مهو «ماللا رسكو ةمجعملا

 [١؟١/9 :قئاقحلا زمر] .ملسم نم هئارشب ريغتي الف ءاذه ضرألا يف ةفيظولا نأل ؛رشعلا فعاضي ال

 (ط) .كلاملا مالسإب لدبتي الف جارخلا ةلزنمب هنأل ؛نيتروصلا يف هلاح ىلع فيعضتلا يعي :يَمذ وأ
 -. «ضبقلاب كلذو «ةعارزلا نم نكمتلاب الإ بجي ال جارخلا نأل ؛اهضبقو يأ اضرأ :خلإ يمذ ىرتشا نإ

 رورض الو يرورض هنأل ؛رشعلا فيعضت ىلإ هجو الو ءاهيفاني رفكلاو ةدابعلا نعم رشعلا يف نأل ؛مامإلا دنع
 فرصيو يبغتلا اهارتشا امك هفعضي هنأل ؛هفيعضتب فسوي يبأ لوقو رشعلا ءاقبب دمحم لوق عفدنا اذميو ءانه

 (حتف) .جارخلا فراصم يف فعضلا
 ‹«يلغتلاك نارشع بجي :فسوي يبأ دنعو ءاهلهأ نم سيل وهو ةبرق هنأل ؛رشعلا لطبيو «ةفينح يبأ دنع :ملسم

 (نيكسم) .اهعيب ىلع ربجي :كلام دنعو «تناك امك ةيرشع ىقبت :دمحم دنعو «جارخلا عضوم عضويف
 (نيكسم) .ملسملا نم اهارتشا هنأك عيفشلا لإ ةت ةقفصلا لوحتل ةعفش ببسب يأ :ةعفشب

 هنأل [(نيكسم) .ملسم نم اهارتشا يلا ةيرشعلا ضرألا كلت يمذلا در نإ يأ ,ذخأ ىلع فطع] :خإ در وأ
 ىلإ ءامتإ هيفو ءدرلل اقحتسم هنوكل ؛دقعلا اذهب عطقني م دا سا ؛نكي مل نأك عيبلا لعح خسفلاو درلاب

 نإ بيعلا رايخو ءافلظم ةيؤ او طاشلا زاب درلاك كلذك هيف مكحلا ناك احسف هيف درلا ناك عضوم لك نأ

 راصف «امهريغ قح يف ديدج عيبو نيدقاعتملا قح يف خسف يهو ةلاقإ هنأل ؛ةيجارخ تيقب هريغب ولو ءاضقب ناك
 ١١۸/۲[ :قئاقحلا نييبت] .ةفيظولا نم اهيف ام هيلإ لقتنتف يمذلا نم ًءارش

 (ط “ع ) .نكي 1 نأك لعج هنأ ؛عيبلا داسف لحأل يأ :ذاسفلل

 ةعارز نكمي ال ةفتلم راجشألا تناك نإو راجشأو ةقرفتم ليخن اهيفو ظئاح اهظوخحي ارا يأ ] :اناتسپ ةراد

 اهيف ءيش ال اراد اهاقبأ لب اناتسب اهلعجي مل ولو ءاناتسب اهلعجك ةعرزم اهلعجو [(نيكسم) .مرك يهف اهضرأ
 نکو ارا لفت ليغ اق ولو لایق وآ اهلي اق ارم



 رشعلا باب 55 ةاكزلا باعك

 شع ضرأ يف طفنو ريق نيعك رح ةراذو يمذلا فال ,هنام عم رودت هتنوؤمف
 تفزلا يأ راقلا وهو

 .جارخلا بجي جارح ضرأ يف ولو

 رودت ةفيظولا نكل جارخلاب ئدتبي مل نإو ملسملا نأل ؛جارخلا هيف بجي جارخلا ءامب يقس ول يعي :هئام عم رودت

 لب ملسملا ىلع جارح ءادتبا اذه سيلو «ةيجارح اضررأ للم هناك ءاملاب ومس الا ضرألا نأل ؛يحارخلا ءاملا عم

 يرشعلا امأ «يجارخو «يرشع :نيعون ىلع عاملا نأ ملعا مت مث (حتف) .هنم يقسلاب هتمرلف يءاملا يف ةميدق ةفيظو

 محاعألا اهقش يلا رامألا ءامف يحارخلاو ؛دحأ ةيالو تحت لحدت ال يلا راحبلاو نويعلاو رابآلاو ءامسلا ءامف

 (نيكسم) .ةيجارخ ضرأ يف رهظت نيعو «ةيجارح ضرأ يف ترفح رئبو «ةرفكلا

 هوم اجو ترم اذه قتسبلاو «جارخلا هيف بجي جارخلا ءا يقس نإو ءرشعلا هيف بجي رشعلا ءام هاقس نإف :هئام

 (ع) .هلاحي قيلأ هنأل ؛ ؛اقلطم هيف جارخلا هيلع بجي ثيح اناتسب هراد لعج اذإ :يمذلا (نيكسم) .ملسملاب قحأ رشعلاف

 «ةباحصلا عامجإ هيلعو ءاوفع نكاسلا لعج هذ رمع نأل ؛هراد يف يمذلا ىلع جارح بحبي ال يأ :رح هرادو

 ناطقسيو رشعلا نود جارخلا بجو عرزي ملو ةعارزلا نم نكمت :(عورف) .يمذلاك يسوحبلاو «رباقملا اذكو

 ناعمتجي ال جارخلاو رشعلا ئابلا ىلعف هذعب ولو «يرتشملا ىلع رشعلاف هكاردإ لبق عرزلا عاب ولو «جراخلا كالم

 ,ناعمتجي ال رشعلاو ةاكزلا اذكو «قافتالاب ةيرشعلا يف جارح الو ءاندنع ةيجارخلا يف كلاملا ىلع رشع الف

 رطفلا ةاكز كلذ نم اهيلع ديزو« ةرشع عم عمتجي ال ةرشع نأ رهتشاو «فالحالب ناعمتجي ال جارخلاو ةاكزلاو

 «هل ىصوملا ىوس ةثرولا دوجو عم يأ «ثاريملا عم ةيصولاو «نامضلا عم رجألاو ءرهملا عم دحلاو «ةراجتلا عم

 «موصلا عم ةيدفلاو «لمحلا عم ضيحلاو «قلطملا ءاملاب ءوضولا عم مميتلاو رهملا عم ةعتملاو «نامضلا عم عطقلاو

 «ةرافكلا عم صاصقلاو «يفنلا عم دلجلاو «محرلا عم دلحلاو «ةيدلا عم صاصقلاو «ةيمستلا عم لثملا رهمو

 هلثم ناطلسلا نمض اينغ ولو ىوتفلا هيلعو ءزاج كلاملل جارخلا مامإلا كرت ول ؛ةمينغلا يف بيصنلا عم رحألاو

 (حتف) .زوجي ال رشعلا كرت نأ ىلع اوعمجأو «لاملا تيبل
 حلصي امهميرح ناك نإ امهيف :جارخلا بجي (ط) .دحو ول ءاملا هجو ىلع نوكي نهد «نونلا رسكب :طفنو
 e :قئاقحلا زمر] .اضيأ جارخلا بحي الف حلصي مل اذإف «ةعارزلل



 فرصملا باب ۱۲ ةاكزلا باتك

 فق ضل باي
 E ERE بتاكملاو ,لماعلاو ,ريقفلا نم ًالاح ا وهو نيكسملاو ,ريقفلا وه

 لوألا فرصملا يأ

 :ةيآلا يف ةروكذم ةينامث مهو ءرشعلاو ةاكزلا فرصم يأ ءارلا رسكب وه «هماكحأ نايب يف يأ :فرصملا باب
 (ع) .ةعبس تيقبف مكولق ةفلؤملا مهنم طقس دقو «(+.:ةبوتلا) (ِءاَرَمفْلِل ٌتاَقَدَّصلا امن

 ردك دن هنآك لاو ۷ عقلا وه ليقو ءءيش ىدأ هل نم وهو ريقفلا ةعبسلا فراصملا دحأ يأ ] :ريقفلا وه

 طقس دقو :(0٠5:ةبوتلا) © نيِكاَسَمْلاَو ِءاّرقفلِ ثتاقدصلا اًمنإإ :ىلاعت هلوق هيف لصألا [(نيكسم) .لاحلل هيفكي ام

 عفدل مهيطعي فنصو «اوملسيل و مهفلأتي ع ناك فنص :ةثالث افانصأ اوناكو ؛مهيولق ةفلؤملا اهنم

 هنم اداهج ناك كلذ لك «مالسإلا ىلع اريرقت ءاطعلاب مهديزيف فعض مهمالسإ يقو اوملسأ فنضو (مهرش

 عرقألاو ةنييع ءاج ركب يبأ مايأ يف مث ءناسحإلاب ةراتو نانبلاب ةراتو ناسللاب ةرات داهجلا نأل ؛هللا ةملك ءالعإل

 تب ناف کد نيغأو مالسالا رغأ لاها نإ لاغر, بالا قّرمو هلت مع جف اها بكف اضرأ ةابلظي

 هيلع ركني ملو "ءاش نإ وه" :لاقف ؟وه مأ ةفيلخلا تنأ :الاقو ركب يبأل افرصناف «فيسلا مكنيبو انيبف الإو هيلع

 (حتف) .مهيلإ ع عفدلا مدع ىلع عامجإلا دقعناف «ل اعف ام

 :يعفاشلا دنعو خا لاح ءوسأ وهو (نيكسم) .ًاعيش .دجي ال هنأل ؛لأسي يذلا نيكسملا ناثلاو يأ :نيكسملاو

 «(۷۹:فهکلار يرْحَبْلا يف ¿ ا نيك امل :ت ْتَناَكَف ةَنيِفَّسلا امَأ» :ىلاعت هلوقل نيكل: یم الاخ هونا يقل

 :ىلاعت هلوق اذكو «عوجلا نم بارتلاب هنطب قصتلا هانعم (٠١:دلبلار ِةَبَرْتَس اذ انيكسم أ :ىلاعت هلوق انلو

 (حتف) .مهيلإ ةراف افكلا فرصب مهصخ (4: ةلداحملا) نیک سم نيس ٌماَعطِإف

 (ع) .دحإو فص اهنأ :فسوي يبا نعو كلذ كع ىلع :يعفاشلا دنعو «فلسلا ةماع لوق وهو :ريقفلا

 ءارشاع وأ ناك ايعاس تاقدصلا ءافيتسال مامإلا هبصن نم وهو ءايمشاه الإ اينغ ولو لماعلا ثلاثلا يأ | :لماعلاو

 هج نلقي لا ىطعي ةقدبملا لماع يأ [|(ط) .هضبقي ام فصن ىلع دازي ال ن کل ا کک ا لحب

 نم ایش قدي حت لب م مامإلا ىلإ ةاك زلا لاومألا بابرأ لمح ول يح لاملا ناك و ءابايإ ۾ اباهذ

 ضبقلا مت اذإف «ضبقلا يف ريقفلا نع بئان وأ ضبقلا يف مامإلا ةلزنم. هنأل ؛نيدؤملا نع ةاكزلا تأزجأو «لاملا تيب

 هيطعيف «تطقس كله نإف «هيف لمع يذلا لحم اب قلعتيو ءةرحألا نعم يف هتلامع هنأل ؛هقح اذكو ءةاكزلا تطقس

 دنعو ؛ليصتلا للغ هاد داري الا نكلو لمع هلياقع يه اكو هكر سيل هذغاي ام نآلا اغ ناك نإو مامإلا

 ثاقدصلا اًمنإإ يف ماللاو «صنلا يف تركذ ةيئامث نماث لماعلا نأل ؛لصاحلا نمت هل ىطعي :دمحأو كلامو يعفاشلا

 (ييع «حتف) .قاقحتسالا نايبل ال فراصم مهنأ ةبقاعلا نايبل هيف ماللا :اندنعو :كيلمتلل «ِءاَرقفلل

 [(ط) .هيلإ ةقدصلا فرصب ةباتكلا لدب ءادأ ىلع بتاكملا ناعيف «يشاه ال نيغل ولو بتاكملا عبارلا يأ ] :بتاكملاو

 < اشا غلا بتاكم معف هقلطأو «ملعلا لهأ رثكأ دنع (10/0:ةرقبلا»  باقّدرلا يف و :ىلاعت هلوق ئععم وهو



 فرصملا بناب ۹۳ ةاكزلا باتک

 ,يمذ ىلإ ال .فنص ىلإ وأ مهلك ىلإ عفديف ليلا نياو ةازغلا عطقسو نويدلاو
 مهنم دحاو عقدي وأ يأ

 «يمشاملا بتاكم ىلإ عفدلا زاوج مدع امأو ءلوألا وه :حيحصلاو «ْيغ بتاكم ىلإ عفدت ال :ثيللا وبأ ركذو =

 .ريبكلاو ريغصلا بتاكم نيب قرف ال اذك و «هيلع قافتالا مهمالك رهاظف

 مراغلاب داري نأ زوجيو «مراغلل ريسفت [(ط) ry اباصن كلمب مل اذإ نويدملا سماخلا يأ ] :نويدملاو

 (حتف) اذ و ۹ ایام س یتا ىلع ر تأ م

 (+.:ةبوتلا) كولا ٍليِبَس يِفَو» :ىلاعت هلوقب دارملا وهو رقفلا ببسب ةازغلا عطقنم سداسلا يأ ] :ةازغلا عطقنمو

 دمحم دنع جاحلا عطقنمو «رهظألا وهو فسوي يبأ دنع اذهو «مالسإلا شيجب قوحللا نع زجع يذلا يأ [(ع)
 ٠١( :ةبوتلار هّجوَنلا ليبَس يِفَو :ىلاعت هلوق يف دارملا رسف يأ برقلا عيمجب "عئادبلا" يف هرسفو «ملعلا ةبلط :ليقو
 «رفاسملا وه ليبسلا نبا :هلوقو ؛ةازغلا ريغ عطقنمو جاحلا عطقنم لمشيل ؛حيضوتلل ةازغلا ىلإ عطقنملا ةفاضإف

 (ط) .هعم ال هنطو يقف لام هل نم وهو رفاسملا عباسلا يأ :ليبسلا ن نباو (حتف) .ةسبالم ندأل ةيزاحم هتفاضإو

 (ع) .خلإ لكلا ىلإ عفدي ءاش نإ ريخم وه نعي ةاكزلا يكرملا يأ :عفديف

 ةفيذحو هذ لبح نب ذاعمو اذ سابع نباو هذ بلاط يبأ نب يلعو هه باطخلا نب رمع لوق وهو :فنص ىلإ وأ
 :يعفاشلا لاقو ءاعامجإ ناكف ءكلذ فالح ةباحصلا نم مهريغ نع دري ملو «ىرحأ ةعامجو هو ناميلا نبا

 مالب مهيلإ تاقدصلا' غيمج فاضأ ىلاعت هللا نأل ؛ةثالث فنص لك نم ةعبسلا فانصألا ىلإ فرصي مل ام زوج ال

 هونت اخ وفلل نإ ا ا و و ؛كيرشتلا واوب مهنيب كرشأو ؛كيلمتلا

 ءارقفلا نأ ملعف مال: ةرقبلا) ىه اًمعنف ِتاقدصلا اود ن نإ :ىلاعت هلوق دعب ۱ :ةرقبلا) < وف قفل

 تناك ول ذإ ؛مهكلم اهأ ال ءارقفلل تاقدصلا ةبقاع يأ ةبقاعلل ماللاو ءةعبس فانصأ ريغ نم تاقدصلا فراصم

 :هلوق وهو مال هيف سيل فراصملا ضعب نألو ؛اهيف ءارقفلا ةك ر اشمل ةراجتلل هل ةيراج أطي نأ هل زاج امل كيلمتلل

 (نيع «حتف) .ليبسلا نباك عمجلا ظفلب لكلا سيلو «كيلمتلا ىوعد حصي الف "هللا ليبس فو"

 :ىلاعت هلوقل ؛طرشب سيل مالسإلا :رفز لاقو ءاريقف ناك نإو اندنع يمذ ىلإ ةاكزلا عفدت ال يأ يقف ف ذو

 :ىلاعت هلوقو (م:ةنحتمملا) مهورت نأ مکر اید [ ْنِم مك و ځ رخ ْمَلَو نيدلا يف مكولتاقُي مل ن يذلا نع للا مكاهنَي الإ»

 اهذرو مهءاينغأ ن رم اهذخ" ف ذاعم ثيدح :انلو «مالسإلاب ديق ريغ نم (+.:ةبوتلا) (ءارقفلل تاقديعلا امن

 كاهن اًمنإإ» :ىلاعت هلوقب صوصخم صنلا :انلق ؟خسن هنأل ؛دحاولا ربخب ةدايزلا زوجت ال :ليق نإف ,"مهءارقف ىلإ

 اذكو «ءارقفلا مومع نم اوجرخ برحلا لهأ ءارقف نأ ىلع اوعمجأو (:ةنحتمملا) #نيّدلا ىف ك ولتاق َنيِذَّلا نع هللا

 روذنملاو رطفلا ةقدصك ةاكزلا ريغ حصو «سايقلاو دحاولا ربخج هصيصخت زاجف «هتجوزو هعورفو يكزملا لوصأ
 يا مكاني الإ :ىلاعت هلوق انلو «يبرحلاك راصف «روكذملا هدو ذاعم ثيدحل ؛زوجي ال :يعفاشلا لاقو «يمذلا ىلإ

 ىطعي ال :فسوي يبأ دنعو «صنلاب جراخ يبرحلاو «يمذلل ةاكزلا فرص زاوجب انلقل هو ذاعم ثيدح ال ولو

 (حتف) .هيلإ ام ةقدص عفد زوجي ال يبرحلاك نمأتسملاو «تارافكلا ماعط الو ءرطفلا ةقدص الو ؛ةاكز يمذلل



 فرصملا باب N1 £ ةاك ولا «باتك

 ا كك 5 س :
 هلصأو «قتعي نف ءارشو «هنيد ءاضقو «تيم نيفكتو دجسم ءانبو ءاهريغ حصو

 كلامل فدا ىلإ اف رقت ال يا ةاكزلا

 هدل و مأر ةريدهو ةبئاكمو هدب و اهجوزو هتجوزو «لفس نإو هعرفو الع إو
 ديقملا و قلطملا يئ أ هدبع ىلإ يكرملا ةفدي ال يأ

 يمذ" :هلوق ىلع فطع رجلاب] :دجسم ءانبو (ع) .يمذلا ىلإ رطفلا ةقدصك ةاكزلا ريغ عفد حص يأ :حصو

 ءانب اذكو [(ع) .كيلمتلا مدعل ؛اهوحنو قرط حالصإو ةياقسو ةرطنقو دجسم ءانب ىلإ ةاكزلا فرصت ال يأ
 زاوج مدع متلعجو ةبقاعلل ةيآلا يف ماللا :ليق نإف «هيف كيلمت ال ام لكو داهجلاو جحلاو راهنألا يركو رطانقلا
 توبث ىلع لدت امأل ؛كيلمتلا طارتشا يفاني ال ةبقاعلل اوك :انلق ؟كيلمتلا مدعل ؛هريغو دجسم ءانب يق ةاكزلا

 (حتف) .مه فرصلا لبق ام ىلإ رظنلاب ةبق ةبقاعلل اهلعجف مهنيعت ءدعل ؛الف هلبق امأ «مهيلإ ف رضلا دعب محل كلملا

 0(ع) .زاحج هرمأب يح نيد ا یت واو ال نيد ءاضق ىلإ الو ةنيفكت كل فاضت اللاو نما يع

 :ىلاعت هلوقل ؛ةبقرلا اهنم قتعي :لاق ثيح «كلامل افالخ «دحجوي مو كيلمتلا ةاكرلا يق نك رلا نأل :نق ءارشو

 ِءاج الجر نأ :انلو ءمهرد هيلع ماد ام دبع هنا ؛بتاكملل اهعفد زوم ال هنألو ؛(١ ا/1/ :ةرقبلا) 4: باقّرلا ىف و

 الا كفو سلا دعا" :لاقق لالا نع ىدعامو ةا ىلإ يرق لمع ىلع نلد كاش 286 يتلا لل
 "اهتم ىف نيعت نأ ةبقرلا كفو ءاهقتعب درفنت نأ ةمسنلا قتع ال" :لاق ؟ادحأو اسلا ھا ! هللا لوسر 1 :لاقف

 (حتف) .ءاملعلا روهمج لوق وهو «ممياقر كف يف نوناعي يأ نوبتاكملا باقرلاب دارملاو
 دادجألا مهو «لصألا يأ :الع نإو (ع) .تاهمألاو ءابآلا بهو «هليصأ لإ ايقيأ بقر الو يأ ةأر

 (ع) .دالوألا دال وأ مهو ع رفلا يأ : لقس لاو (ع) .مالاو بالا لبق نم تادحلاو

 نم ةدتعم تناك ولو هتحوز ىلإ ةاكزلا عفدي ال يأ [(غ) .قافتالاب هتحوز ىلإ جوزلا عفدي ال يأ ] :هتجوزو
Ê 

 ناكف «ةداع عافتنالا يف كارتشالا دوجول ؛عفانملا يف كارتشالاو لاصتالا نم نيحوزلا نيب امل ؛ثالث وأ نئاب

 اريقف ناك نإ عفدت :الاقو ءاهجوز ىلإ ةأرملا عفدت ال اذكو «قافتالاب اذهو عورفلاو لوصألا نيب لاصتالاك

 ةا ويلا كرما ىلنإ اللا لوسر اي ةكلاق ف ةه نب هللا دبع ةا را بسر تيد «سقاشلا لاق هبو

 :يتاع لاقف !مهيلع تقدصت نم سا 59 هدلوو وه دوعسم ن بأ معزف هب قلنا نأ كوراف ناح یدنغ ناك دقو

 امه لاضتالا نم انركذ اه :ةفيح نالو ؛"ههيلع تقدصت نم ىحأ كدلوو كحوز ءدوعسم' نبا قدض"
 يل

 ىلإ ةف رص روح ال بجا ولا و 5 نحل كدلوو كح ا و هل وقل ؟بججأ ولا ال حً وطتلا ةقدص يف ناك بند ثيدحو

 (حتف) اعر تتناك الا لدق لكلاب تقدصت بنيزو ىلحلا يف ةاكزلا بحب ال يعفاشلا دنع نألو ؛دلولا

 (/نيكسسم) ا لاک + تإ عفدت :الاقو < «هدنع اهجج هز ىلإ ةج وزلا عفدت ال يأ :اهجوزو

 e :قئاقحلا را .مهرد هيلع يقب ام دبع هنأل :هبتاكمو

 (ع) يالا ف بتاكملا ف دمحأ نع الإ عامجإلاب اده ۾ «عبرألا ءال وش نم كيلمتلا مدعل :هدلو ھاو



 فرصملا باب 51 ةاكزلا باتک

 RE TET .مهيلاومو مشاه ينبو «هلفط و دبع و اباصن كلي خو ضعبلا قتعمو

 جئاوحلا ن ءس اضاف يغ ىلإ عفدي ال يأ

 هضعب قتعأ اذإ :امهدنعو «مامإلا دنع بتاكملاك هنأل ؛هضعب قتعأ يذلا هدبع ىلإ عفدي ال يأ :ضعبلا قتعمو

 ىلإ ةاكرلا عفدت ال يأ جا كلف :خسنلا ضعب يقو :اباصن كلمي ينغو (ع) .هنع اجا ريضيف هلك" قع

 ةمئاسلا منغلا نم نوعبرأ وأ لبإلا نم سمح هل ناك ول نح «ناک باصت يأ اقلطم باصن كلم ببسب يغ

 ذخأي نكي ملو ناويدلا يف ءيش هل نكي مل اذإ ةازغلا ٍنيَغ ىلإ ةاكزلا عفد زوجي :يعفاشلا لاقو ءةقدصلا هل لحت ال

 بوح و: هب قلعتي ام :ىلوألا :بتاره ثالث ىلع غلا نأل ؛"اباضن كلم" :هلوقب ئغلا ديق امثإو «ءيفلا نم

 نع اضاف باصنلا ر ادق کلام نوكي أم وهو ةيحضألا و رطفلا ةقدص بوحجو هب قلعتي امم :ةيلاثلاو «ةاك رلا

 رتسي امو همه هل تول اکلام ناوكي نأ وهف «ىلاؤسلا ميرحت هب هب قلعتي ام :ةئلاثلاو انش دارملا وهو ةيلصألا هجئاوح

 هللا ليش قب يراغلا :ةيصخل الإ نعل ةقدصلا لحت ال" :#كلع هلوق يعفاشلا ليلدو «ءاملعلا ةماع دنع هتروع هب

 ."ئغلل اهادهأف هيلع قدصت نيكسم راح هل لحرو هلام, ةقدصلا ىرتشا لحرو مراغلاو تاقدصلا ىلع لماعلاو

 وهف حص ناو ‹«حصي م ةأور اهو "غل ةقدصلا لح هيا : اع هلوقو 6-2 ذاعم ثيدح نم اني ور ام الو

 ناويدلا يف ءيش هل نوكي ال نأب دييقت هيف سيل هنإف ؛عامجإلاب لوؤم ثيدحلاو «ندبلا ةوقب نْغلا ىلع لومحم

 (حتف) .انلق ام ىلع هانلمح اذه ىلع يعفاشلا هلمح اذإف ,ءيفلا نم ذحأي ملو

 نإو هيلإ ةاكزلا عفد زوجي اريقف اريبك ناك ول هنأل ؛هب ديقو «هلفط ىلإ الو يغ دبع ىلإ ال يأ :هلفطو هدبعو

 نيكس .مهيلإ عفدلا زوجي ءارقف اوناك اذإ ةينغلا لفطو هوبأو هتأرما اذك و «بألا ىلع هتقفن ناك

 ,"ةقدصلا انل لحت ال تيب لهأ نحن" :يراخبلا ربخل مشاه يب ىلإ ةاكزلا عفد زوجي ال يأ :مشاه ينبو

 يعي مشاه يب ضعب نال ؛ رک دلاب اوصخو «بلطملا دبع نب ثراحو ليقعو رفعجو سابعو ىلع لآ مشاه ونب ۾

 يف تاع يببلا مقرصنل اهوقحتسا امنإو ءمه ةمارك ةقدصلا ةمرح نأل ؛مهيلإ ةاكزلا عفد زوجي بحل يبأ ىب

 ىلإ عفدت ال اذكو «ةماركلا قحتسي الف 54 يبلا ىذآ بهل وبأو مهدالوأ ىلإ كلذ ىرس مث مالسإلاو ةيلهاجلا

 ا اجر تع ی یاو كوز ب يلاوم

 !" :قفع لاقف هلأسف قلطناف ب هللا لوسر لأسأ يح :لاقف ؟اهنم كبيصي ام يك ئبحصأ هلك هللا لوسر

 نأ ىرت الأ ؛هوجولا عيمج نم ال اهتمرحو ةقدصلا لح يف يأ "مهسفنأ نم موقلا ىلوم نإو ءانل لحت ال ةقدصلا

 «ةلصلا هجو ىلع ع وطتلا مه لحي :انباحصأ ضعب لاقو يش لحي ال فقولا اذك و «عوطتلاو ةبحاولا ةقدصلا نيب

 (صلختسم «حتف) .فسوي يبأل افالخ ةفينح يبأ دنع هلثم يمشاه ىلإ هتاكز عفدي نأ هل زوجي ال يمشاه لاو

 (عءط) .ةلصلا هجو ىلع مهل لفنلا زوجيو «مشاه يب قتعم يأ :مهيلاومو



 فرصملا باب ۲۹۱٦ ةاكزلا باتك

 وأ هدبع ولو «حص هنبا وأ هوبأ وأ رفاك وأ يمشاه وأ يغ هنأ ابق رحتب عفد ولو

 هاو وأ al طعلا يأ رهظ يأ واک ن

 E رع دلي. ىلإ اهلقن ةركو هلاؤسلا نع بددتو «ءانغإلا هركو غال هواك
 ةِدلب ريغ كلب نم واک ز زلا يا يک رملا ي

 بلط :افرعو ءاغتبالاو بلطلا :ةغل يرحتلا |(ط) :فارصم هنأ هيأر ربكأ فو صخش ىلإ داهتجاب يأ ] : رحتب

 ملعلا افرط يت وتسي نأ :كلشلاف :هظلاو كاشلا ريغ يرحتلاو ؛ةتقيقح اک فوق ولا مدع دنع خيظلا بلاغب ءيشلا

 6 كي لص وتی ليلد وهو «يأرلا بلاغب ایش رحأ جحر :ىرحتلاو «ليلد ريغ Ea یش لسا ححج رن :نظلاو «لهجلاو

 (حتف) .ملعلا ةقيقح بحوي ام ىلإ هب د ال ناك نإو ما دي

 نأل ؟محصي ا : فس وي 1 لاقو ؛نيفرطلا دنع هعقد يأ |(ط) : محبس ١ فس وي وبأ لاق امش دنع ا : مس

 داهتحجاب يضاقلا ىضق وأ است ناك هنأ وبن 5 ءبول یف ىلص وأ عامب أضوت اذإ امك راصف ؛«نيقيب رهظ هأطخ

 كيري ى ناك :لاق هنآ ديزي نب نعم نع يراخبلا هاورام :امو ا يعفاشلا لاق هب و .هفالخب صن هل رهظ مث

 تورا كايا راه هللا و :لاقف ءامي هتيتأف اقذحأف تئجف ءدجسملا يف لجر دنع اهعضوف ءاك قدصتي ريئاند ج رخأ

 هدش ىلع ف وقولا نألو ؛ نعم اي تقع أم كلو كي زي اي تنی و اس قل :لاقف ف هللا لاوسر 0 هتمصاخف

 ىلا اش اا شكا هيف ةدئاف كاف: ءاضيأ هيف اديسع ناكل هداعاللاب هان رم ولو «عطقلا نود داهتجالاب ءايشألا

 .ةقيقح اهيلع فوقولا ةنكمج هنأل ؟انك لدتسا

 ةلزنمب بابسألا هذه تناك هاطعأف هلأس وأ مهيز هيلع ناك وأ ءارقفلا عم اسلاج ناك اذإ هيلإ ع نيا نأ ملعاو

 نک ف ةنأ ةيأر ربك ١ .قف:ناك اذإ انت, ةديقف ييرختلا ةروص يق عفدل

 (نيكسم «حتف) .زوخي ال فرصمت, سيل هنأ ةيأر

 | ةحصو «دعي م هانغ رهظ ول نح «يرحتلا

 ربكأ يقو عفدف ىرحت وأ رحتي ملف كلش ول امأ

 .يكزملا دبع هيلإ عوفرملا نأ رهظ ول يأ :هدبع ولو
 وهو «ةاكزلا ذخأل مرحلا ءانغإلا دارملا نوكي نأ نكمي [هكلم نم جرخي مل هنأل ؛حصي ال يأ ] :ءانغإلا هركو

 الإ هركي الف ةاكزلل بجوملا ءانغإلا دارملا نوكي نإو ءاباصن يواسي ضرع عفد هركيف فنصملا قالطإ ىضتقم

 مصحف ؛ءاذألا نراق ئيغلا نأل ؛زوجي ال :رفز لاقو «مهرد ئام دحاو ىلإ عفدي نأ هركي يأ ءدقنلا نم عفدلا

 ءريقف كيلمتلا ةلاح وهو كيلمتلاب متت امثإ ةاك لا نأل ؛ريقفلا ىقالي ماذألا نأ :اتلو زوجي ال وغو ىئيغلل ءادألا

 راصف «دسفملا رواج هنأل ؛ةهاركلا عم زاجف «ةرورض كيلمتلا نع ئغلا رخأتيف «كيلمتلا مامت دعب اع يصر اقف

 (نيكسم «حتف) .ةساحب هبرقبو ىلص نمك
 (ع) ."مويلا اذه لثم يف ةلأسملا نع مهونغأ" :23ع هلوقل ؛مويلا اذه يف :لاؤسلا نع



 فرصملا باب "000 ةاكزلا باتك

 .هموي توق هل نم لأسي الو «جوحأو بيرق ريغل
 کو لاؤسلا هل لحب ال يأ

 لبقت ال :ليق ىح ةقدصلاو ةلصلا نيب عمج بيرقلا فو «جاتحا ةلحح دس دوصقملا نأل :جوحأو بيرق ۴

 مث «ءارقفلا هتوحإ ىلإ ةقدصلا فرص لضفألاو «مهتحاح دسيو محم أدبي ىح جيواحم هتبارقو 'لجرلا ةقدص

 رك ناكم ةاكزلا يف ربتعيو ءهنكس لهأ مث «هناريح مث «هماحرأ يوذ مث «هلاوحأ مث ءءارقفلا همامعأ مث «مهدالوأ

 عروأ وأ هدلب لهأ نم :جوحأو (حتف) .هيلع بحت نم ناكم :ليقو «سأرلا ناكم :ليقف ءرطفلا ةقدص يف فلتحاو
 (ط) .مالسإلا راذ ىلإ برحلا راد نم وأ ملغ بلاط ىلإ وأ نيملسملل عفنأ وأ حلصأ وأ

 :لاق ؟هينغي ام !هللا لوسر اي :اولاق :"منهج رمج رثكتسي امنإف هينغي ام هدنعو لأس نم" :ُهُي هلوقل :لأسي الو
 ءءاسكلاو ةبحلا لاؤس اهعم زوجيو «ءاشعلاو ءادغلا لاوس مرحت ءاشعلاو ءادغلا ىلع ةردقلاف ."هيشعيو هيدغي ام"

 احيحص نوكي نم ىلعو «ةيقوأ كلمي نم ىلع :يورو امهرد نيسمخ كلمي نم ىلع لاؤسلا ةمرح ربخلا يف ءاجو
 :هلوقو «هيلإ جاتخحي ال ام لاؤنم ىلع ةلومخم رابخألا هذه يف لاؤسلا ةمرحو [1١1/؟ :قئاقحلا نييبت] .ابستكم
 (حتف) .مرحملا ىلع هتناعإل ؛هلاحب ملع نإ هيطعم مثأي «بستكملا حيحصلاك ةوقلاب وأ لعفلاب يأ "هموي توق هل نم"



 رطفلا ةقدص باب ۲۹۸ ةاکزلا باتک

 رطفلا ةقدص باب
 اهماكحأ نايب يف يأ ى

 السو هښرفو هلاثأو هبايثو هتكسم نع لشق باصت يذ ملسف رخ ىلع بت

 هعاتم يأ هباين نع لضفو يآ بحاص يأ قيقرلا نع هب زرتحا 3

 ءأ ةااقأاو ae EES ee ES ele e ماو EON EEE هع وعم e Cm ee Keen o هسفن نع ةديبعو

 اهجارخإ بجي يأ

 ةيلام ةدابع األ ؛هدعب بحت اهنأ عم موصلا ىلع تمدق امنإو «هطرش ىلإ ءيشلا ةفاضإ ليبق نم :رطفلا ةقدص

 :ةقدصلاو «ةيعرش ةقيقح نوكيف ءاهقفلل حالطصا يه لب «ةبرعم الو ةيبرع ال ةدلوم ةملك رسكلاب رطفلاو .ةاكزلاك

 :ام5 سابع نبا ثيدح يف ءاج ام :اهتيعرش ببسو «فرصملا ىلإ ءادألا :اهنكرو «ةبوثملا اه داري يلا ةيطعلا
 يهف ةالصلا لبق اهادأ نم «نيكاسملل ةمعطو «ثفرلاو وغللا نم مئاصلل ةرهط رطفلا ةاكز ٌدتي هللا لوسر ضرف
 ةاكز ضرفت نأ لبق نيمويب ديعلا لبق امي رمأ «تاقدصلا نم ةقدص يهف ةالصلا دعب اهادأ نمو «ةلوبقم ةاكز

 (حتف) .ةلبقلا ليوحت اذكو ؛ةرجهملا نم ةيناثلا ةنسلا يف اضرف ةاكزلاو موصلاو «حيحصلا وهو لاملا
 «كيلمتلا ققحتيل ؛ةيرحلا طرش :ملسم رح ىلع (ع) .ضرف هدنع اهإف ىعفاشلل افالخ رطفلا ةقدص يأ :بجت

 ؛ةنؤملا نعم اهيف :نالوقي امهو «ةدابع األ ؛ريغصلا ىلع بحت ال :دمحم لاقو «ةبرق ةقدصلا عقتل ؛مالسإلا طرشو

 نع دحأ اهلمحتي ال اذهلو ؛ةضحم ةدابع األ ؛ةاكزلا فالخب «براقألا ةقفنك تراصف «ريغلا نع اهلمحتي هنأل

 ؛هموي توق نع ةدايز كلمي نم ىلع بحت :يعفاشلا لاقو «ءامنلا فصو هيف ربتعي ال "باصن يذ" :هلوقو «دحأ

 نأل ؛"هنكسم نع لضف" :هلوقو "نيغ رهظ نع الإ ةقدص ال" :33ع هلوق انلو «مدقتملا ايف سابع نبا ثيدحل

 رادو ءاهنكسي راد ناراد هل ناك ول بح ةنوكسلا راد ةيلضألا هجئاوح نمو «مودعملاك ةيلصألا ةحاحلاب لوغشملا

 ةقدص هيلع بجت مهرد ئئام اهتميق تناك ول ىح ىغلا يف اهتميق ربتعت ءال وأ اهرحاؤي ءاهنكسي ال ىرخأ

 ؛ةمدخلا ديبعو ةينيدلا ةجاحلل لمعتست ىلا حالسلاو سرفلاو تيبلا عاتمو هبايث نع ًالضاف نوكي اذكو ؛رطفلا

 «ةينيدلا ةيلضألا ةجاحلاب ةلوغشم افوكل ؛اباصن نوكي ال دحاولا فحصملاو هقفلاو ريسفتلا بتك نإ :اولاق اذهلو

 (نيكسم) .اباصن ربتعتف ريبعتلاو بطلاو بدألاو وحنلا بتك امأو

 ءادألا بجو يلولا اهجرخي مل ول يح انونحب وأ اريبك وأ اريغص ملسملا ناك ءاوس رفاكلا نع هب زرتحا :ملسم
 (نيكسم) .ةيلصألا هيجاحم ةلوغشم نوكت نأ ربعي اهلك ءايشألا هذهو «ةمدحلل :ةكليبع و نکس .عولبلا دعب

 اودأ" :اكتلع هلوق هيف لصألاو «ببسلل نايب [(ع) .هسفن نع اهحارحإ بجي يأ "بحجج" ب قلعتم] :هسفن نع

 نم نع يطق رادلا ثيدح يفو ."ريعش نم اعاص وأ ءرب نم عاص فصن ريبك وأ ريغص «دبع وأ رح لك نع
 هدبعو ريقفلا هلفطك هنومي نمم هانعم يف ام هب قحليف ءاهيلع يليو هسفن نومي ناسنإلا نأ كش الو «نونومت

 - 3 «ءادتبا دبعلا ىلع تحب األ ؛ رفاكلا نع بن آل :يعفاشلا لاقو ءارفاك وأ ا دبعلا ناك ءاوس ةمدخلل



 رطفلا ةقدص باب ۹ رطفلا ةقدص باب

 ك ف ف 5 ۴ ٤
 هبتاكمو ريبخلا هدلوو هتج وز نع هيأ هدلو ھاو هربدم ۾ ةمدخلل ةكيبع و ريقفلا هلفطو

 نع بحت ال يأ نع الو يأ لحرلا ىلع بحت ال يأ هربدم نع بحت يأ عا نما أ
ê هاف TES E a ê 2 HOR ES SS Fo o د ag د ةيقفاول و ءامه ديبع وا دبع و 

 رطفلا ةقدص بوحو يأ امهنيب نيك ر تشم نينئا نيب كرتشم

 مالسإ هيف طرتشي الف ؛'دبعو رح لك نع اودأ" :لكلع هلوق قالطإ :انلو «لهأب سيل رفاكلاو ؛ىلوملا اهلمحتي =
 ف ي "١ :#ع هلوقل ؛زوجي ال وهو «ىثلا ىلإ يدؤي اهاجيإ نأل ؛ةراجتلل ديبع نع تبت الو ءةاكزلاك دبعلا

 (حتف) .نيترم ةيسلا قف ذحوت ال أ "ةقدضلا

 ديبع نع يأ :هديبعو (ع) .دمحم افالح هلام يف بجي اينغ هلفط ناك نإف «ءارقفلا راغصلا هذال وأ نعي :ريقفلا

 ريغصلا نع رطفلا ةقدصب رمأ كع هنأ ئطق رادلا ىور امل :هدلو مأ (ع) .يعفاشلل افالخ ةراجتلل ال ةمدخلا

 0ع .لامكلا ىلع ةفصلا هذ نوروكذملا عءالؤهو «لونوع نم دبعلاو رحلاو ريبكلا و

 وحن بتاورلا ريغ هيلع بجي ال اذهو «حاكنلا لاصم ماظن ةرورضل الإ افومب الو اهيلع يلي ال هنأل :هتجوز نع ال

 ةيالولا مدعل هلايع ٤ ناك لإ اذكو سلا مدعناف هيلع لب الو هن وكب هي هنأب ؛ريبكلا هدلوو :هلوقو عةيودألا

 نع يدؤي الو «ةداغ كذإلا توبثل ؛اناسحتسا زاج ريبكلا دلولاو ةحورلا نع ىدأ ولو ءانوتحم نكي نأ الإ «هيلع

 اوّدأ" :83ع هلوقل ؛ريبكلا دلولاو ةحورلا يف يأ امهيف يعفاشلل فالح هسفن نعم يف اوسيل مال ؛هتادجو هدادجأ

 (حتف) .امهيلع هل ةيالو الو هيلع يليو هنومي سأر ببسلا نأ نم قبس ام :انلو ؛"نونومت نم نع

 يف ةنؤملاو ةيالولا روصقل ؛نيكيرشلا نم دحأ ىلع اندنع هنع بحت الف :كرتشملا دبعلا امأ :امهل ديبع وأ دبعو
 اهلمحتي مث ءادتبا دبعلا ىلع بحت ام نم هلصأ ىلع ءانب يعفاشلا “اح هيف ۾ ؛نيديسلا نم دحاو لك قح

 دحاو لك ىلع امهدنعف ةك رتشملا ديبعلا امأو ءامهيلع بجتف هنانومب اهو هسفن يف لماك انهه دبعلاو ع ةنع ىلوملا

 ةقدصلا امهنم دحاو لك ىلغ بجي دبعأ ةسمخ امهنيب ناك ول يح ؛صاقشألا نود سوؤرلا نم هصخي ام امهنم

 دبعلا نم :فصنلا ربتعي الو نيدبع يف الماك نيديسلا نم دحاو لك كلم نوكي ةمسقلا رابتعاب هنأل ؛نيدبع نع

 اربخ قيقرلا ةحسق' ىري آل ةقيدح ابأ نأ نعي اهئايري انغو.قيقرلا ةمسق ىرن ال ماما نأ اذه ن لضألاو :سفاخلا

 عمتجي ال بيضهتلا نأل ؛اعامجإ بحت ال :ليقو ؛لكلا يف عئاش امهكلم لب ؛ءانيعم ادبع امهتم دحاو لك كلك الف

 (حتف) .امهنم دحاوب ةبقرلا متت ملف ةمسقلا لبق

 فالخج «هل كلملا رقتسي نم ىلع هترطفف قاب رايخلاو «رطفلا تقو رمو رايخلاب ادبع ىرتشا ول يأ :لإ فقوتيو
 «لاحلل كولمملا ةجاحل بحت األ ؛فقوتلا اهامتحا مدعل بوجولا تقو كلملا هل ناك نم ىلع بحت اهنإف ةقفنلا

 كلملا هل نم ىلع : يعفاشلا لاقو هل ةيال ولا نأل ؛رايخلا هل نم ىلع :رفاز دنعو ءاعوج تامل اف وقوم اهانلعج ولف

 كلملا تبثي زيجأ ولو «عئابلا كلم مق ىلإ دوعي در ول هنأل ؛فوقوم كلملا نأ :انلو «ةقفنلاك بوجولا تقو

 (حتف) .فقوتلا لبقت الف ةزجانلا لاحلل اههإف ةقفنلا فالخب هيلع ئتبي ام فقوتيف دقعلا تقو نم يرتشملل



 رطفلا ةقدص باصن 8 رطفلا ةقدص باب

 و ف م س ف

 ان و .بيبز وأ هقيوس وأ هقيقد وأ رب نم عاص فصن رايب ًاعيب ول

 بجي وأ يأ ربلا قيقد يآ حمقلا وهو كولمملا ناك ول يأ

 دا فم هر SES 1 1 2و هيه كا هع كت CN :لاطرأ ةينامث وهو ءريعش
 نيفرطلا دبع يدادببلاب عاصلا ي

 ىلعف عيبلا مت نإ يعي «دبعلا هل ريصي نم ىلع بحت قاب رايخلاو ah Rk E : راي

 "بجي" لعاف نم لدب وأ «يه يأ ف وذدحم أدتبم ربح عفرلاب :عاص فصن (غ 3 .عئابلا ىلعف خسف نإو «ىرقشملا

 (ع) .عاص فصن ةقدصلا يأ

 ءامهمكح الو ريعشلا نم امهركذي ملو ربلاك هقيوسو ربلا قيقدو «ءيدرلاو ديحلا لمشف قيقدلا قلطأ :هقيوس وأ هقيقد

 ردقلا امهيف ىعاري نأ ىلوألاو «عاصلا امهنم دحاو لك نم بجي يح ريعشلاك هقيوسو ريعشلا قيقد نأ ملعاف

 وهو دوصقملا ثيح نم رمتلا براقي بيبزلا نأل ؛ريعشلاك بيبزلا :الاقو ءامهيف راثآلا فعضل ؛اطايتحا ةميقلاو

 لكوي امهنم دحاو لك نأل ؛نابراقتي ربلاو هنألو ؛"بيبز نم عاص فصن وأ" :ربخلا يف يور ام مامإلالو «هكفتلا
 امهنم ىمري هنإف ريعشلاو رمتلا فالخب «نوهفرتملا الإ بحلا بيبزلا نم الو ةلاخخنلا ربلا نم ىمري الو ءهئازجأ عيمج

 رب نم عاص فصن ئزج الو «عاص لكلا نم :يعفاشلا لاقو ءربلاو رمتلا نيب توافتلا رهظ هبو «ةلاخنلاو ىونلا

 اطقأ نم ًاعاص وأ وعش نم ًاعاص وأ ماعط نم ًاعاص هللا لوسر دهع ىلع جوخ انك" :يتردخلا ديعس يب لوق
 دبع وأ رح لك نع اودأ" :هتبطح يف التل هلوق :انلو ؛"قيقد نم اعاص" ركذ هقرط ضعب يو «"بیبز نم اعاص وأ
 رمأ هنأ هك هللا لوسر نع ص رمع نبا نع "كردتسملا" يف مكاحلا ىورو "رب نم عاص فصن ريبك وأ ريغص
 ءافلخلا مهنم «ةباحصلا روهمج بهذم وهو ءرمت نم عاص وأ ةطنح نم عاص فصنب رطفلا ةاكز يف مزح نب ورمع

 نأ مهنم دحأ نع وري ملو بو ةباحصلا رابك نم مهريغو رباحو ريب زلا نياو سابغ نبا و ةوعسم نباو قودشارلا

 يف انمالكو ةدايزلاب نوعربتي اوناك مهنأ ىلع لومحم يردخلا ثيدحو ءاعامجإ ناكف «ئرخي ال رب نم عاص فصن
 (حتف ءئيع) ٠١۷/۲] :قئاقحلا نييبتإ .ةجح مزلي الف مهنم كلذ فرع يع هنأ ىلع ةلالد هيف سيلو «بوحولا

 (ع) .امهنم زوجي ال :يعفاشلا لاقو «ولقملا ربلا وهو :هقيوس وأ

 عر وا اا :لاقو «بيبز نم ًاضيأ عاص فصن وأ يأ :بيبز وأ
 فسوي وبأ لاقو «فصنو ليقاثم ةعبرأ - ةزمهلا رسكب - راتسإلاو ءاراتسإ نورشع لطر لك :لاطرأ ةينامث وهو
 جح امل فسوي ابأ نأ يورو "ناعيصلا رغصأ انعاص" :## هلوقل ؛لطر ثلثو لاطرأ ةسمخ عاصلا :يعفاشلاو

 :لاق نم مهنمف «هعاص هعم دحاو لك ةعامج هءاجو «ثلثو لاطرأ ةسمح :اولاقف «عاصلا نع ةنيدملا لهأ لأس

 :انلو «هبهذم نع فسوي وبأ عجرف اقف ةعاض هلأ يح نربحأ :لاق نم مهنمو E2 يلا عاص هنأ يبأ يربخأ

 عاصب لستغيو «نيلطر دع ًاضوتي ةع ناك :لاق هنأ قو سنأ نع "ماملإللا" حرش يف مامإلا بحاص هاور ام

 - اثلثو لاطرأ ةسمخ عاصلا دجو ةنيدملا لهأ عاص رزح امل فسوي وبأ امنإو ؛مهنيب فالح ال :ليقو «لاطرأ ةينامث



 رطفلا ةقدص تقو ۲۱ رطفلا ةقدص باب

 رخأ وأ مذق ول حصو «بجت ال هدعب دلو وأ ملسأ وأ هلق تام نمف ءرطفلا موي حبص

 رطفلا ةقدص هيلع رطفلا موي حبص دعب رطفلا موي حبص لبق هنم رحفلا عولط وهو

 اذإو ءاراتسإ نورشع يدادغبلا لطرلاو ءاراغسإ نوال هنآل دادغن لهأ لطر نم ربكأ وهو «ةنيدملا لهأ لطرب =

 اذهو «كلذ لحأل مهولا عقوف «ءاوس امهدحت يندملاب لطر ثلثو لاطرأ ةسمخب يدادغبلاب لاطرأ ةينامث تلباق

 كاصن ريكي مث ةبهتم رغ يهو هر دلا هيف ناك“ ولو «فسرب نأ كالخ ةلاسلل يق ركاي ل ادعا نأل هبا

 عاصلا رادقم يف فالتخالا نأل ؛ةفينح يبأ نع فسوي وبأ ىور اميف «نزولاب هريغ نم عاص وأ رب نم عاص
 (حتف) .ليكلل مسا وه عاصلاب تءاح راثآلا نأل ؛ليكلاب ربتعي هنأ دمحم ىورو «نزولا رابتعا ىلع عامجإلاك

 لاقو [(ع) .حبص يف رطفلا ةقدص بجت يأ "بحت" هيف لماعلاو «ةيفرظلا ىلع بوصنم] :رطفلا موي حبص
 :انلو ءناضمر نم ريخألا مويلا نم بورغلاب كلذو «موصلا لاصفناب رطفلا نأل ؛سمشلا بورغ دنع :يعفاشلا

 قلعتي نأ ضرفلاو ءرطفلا مويب ىّمسملا وه مويلا نأل ؛كلذو «ةليللا نود مويلاب رطفلل صاصتخالل ةفاضإلا نأ

 ءانبهذمك ديعلا موي رجفلا عولطب :لوألا «نارحآ نالوق يعفاشللو ءليللا ال مويلا وهو ةداعلل فلاخم رطفب رطفلا

 (ع) .رطفلا حبص دعب رافكلا نم دحأ :ملسأ وأ (صلختسم ؛ئيع) .نيتقولا ع ومجمع :يناثلاو
 ببس نأل ؛ليجعتلا ةحص يف ناك ببسلا دوحو نأل ؛حيحصلا وهو اقلطم تقولا ىلع :مدق ول حصو

 ةقدص امال ؛هلبق ال ناضمر لوخد دعب اهليجعت زوجي بويأ نب فلخ دنعو «هيلع يليو هنو سأر بوحولا

 رشعلا يف:ليقو ءناضمر نم رخآلا فصنلا يف اهليجعت زوجي :ليقو «موصلا يف عورشلا لبق رطف الو رطفلا
 نوكت الف ةلوقعم ريغ ةيحضألا نأب درو «ةيحضألاك اصأ اهليجعت زوجي ال :دايز نب نسحلا دنعو «هنم ريح الا

 تلاط نإو هموي نع يأ "رحأ وأ" :هلوقو «ىعملا ةلوقعم ةبرق هنإف ءقدصتلا فالخب ءصوصخم تقو يف الإ ةدابع

 ديعلا مويب تصتحا ةبرق اهنأل ؛رطفلا موي يضم طقسي :نسحلا نعو «عسوم اهتقو نأل ؛هدعب ءادألا حصو «ةدملا

 تقولا يضم طقست الف «قعملا ةلوقعم ةبرق يه :انلق «رحنلا مايأ يضمن طقست ةيحضألاك هيضمم طقستو

 (حتف) .ةيحضألا فالخب ةاكزلاك

 (ععط) .ناضمر لبق ولو بوحولا تقو ىلع رطفلا ةقدص مدق ول يأ :مدق ول

 (ط) .ةماعلا لوق وهو عسوم اهتقو نأل ؛بوحولا تقو نع ةقدصلا يأ :رخأ وأ
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 موصلا باتک
 ناکا ںی ھا

 حصو «هلهأ نم ةّينب بورغلا ىلإ حبّصلا نم عامحلاو برشلاو لكألا كرت وه
 سعشلا بورغ ىلإ يأ قداصلا رحفلا ع عولط نم يأ ادمعغ يأ

 EE erebT! GREE EE SSS aE e يقاس عملا رذتلاو ءضرف وهو «ناضمر موص

 ةضرتعم وأ ةيلاح ةلمج ر ذنلا موص ًاضيأ حصو يأ ناضفر رهش يأ

 هنإ الإ «ةيندب ةدابع اهم الك نأ ؛ةالصلا باتك بيقع موصلا باک کلی ن أ يغبني ناك :موصلا باتک

 يب" :ثيدحلو (4*:ةرقبل» #ةاكزلا اوُنآَو ةالضلا اوُميِقَأَوإ» :ىلاعت هلوقل ؛ةالصلا دعب ةاكزلا ركذو نآرقلا عبت
 يف رشعل ةبعكلا ىلإ ةلبقلا فرص دعب موصلا ضرفو «ةاكزلا دعب موصلا ركذ هيف نأل ؛خلإ "سمح ىلع مالسإلا

 امهدحأ أشني نيئيشب هباجيإ اهمظعأ :دئاوفب موصلا عرش ىلاعتو هناحبس هللاو «فصنو ةنسب ةرجهلا دعب نابعش

 ةاسللاو نيعلا نم حراوخلا يسم هقلشتلا لوضفلا قارس رك عوسلاب ةزامألا سفنلا ارس آلا نب
 اذإو ءاضعألا عيمج تعبش سفنلا تعاج اذإ :ليق اذهلو ؛اقاسوسحم يف اهتكرح فعضت هب نإف جرفلاو نذألاو

 هكامْوَص نمحّرلل ترن ينإ# :ىلاعت هلوق هنمو ءاقلطم كاسمالا :ةغل وهو مها ءاضعألا تعاج نسنفتلا تعبت

 | (ع) .فدصملا هركذ ام اًعرشو كاسمإلا ةغل موصلا يأ :وه (حتف) .اتمص يأ (٠٠:مرم)
 كسه هنإف ءايسان لكأ نمك امكح وأ ةقيقح امإ رطفلا نع كاسمإلا هنأب فرعي نأ ىلوألا ا لكألا كرت

Eطرشو «كاسمإلا هنكرو هئادأ بوجؤول ببس موي لك مث ؛هلك موضل ببس رهشلا دوهش نأ ملعا مث  

 ضيحلا نع ةراهطلاو ةينلا هتحص طرشو «ةماقإلاو ةحصلا هئادأ 53 «مالسإلاو غولبلاو لقعلا هبوجو

 يقو ؛لكألا كرت ةينب يأ "ةينب" :هلوقو «ةلبق وأ سملب لزنأ ول لخدف «ئعم ولو يأ "عامجلاو" :هلوقو «سافنلاو
 يف ةين رحستلاو «كلام مامإلا بهذمك ةدحاو ةينب ىدأتي ناضمر موص :رفز لاقو «برقتلا ةينب :"يفاكلا"

 (ع طر .نطابلا مكح هل ام وأ نطابلا ىلإ ءيشلا لاخدإ يأ :برشلاو (حتف) .هريغو ناضمر
 لهأو «موصلا لهأ نم ةلصاح ةينلا نوكت يأ :هلهأ نم (ع) .ةداعلا نع ةدابعلا دييمتل لكلا كرت هين أ ةه

 _  (عاط) .سافنلاو ضيحلا نم رهاط غلاب لقاع ملسم موصلا

 يهو «عباتتلا اهيف بجي اهنم ةعبس ءرشع ةثالث اضرف ةمزاللا تامايصلا [ةضرتعم وأ ةيلاح ةلج] :ضرف وهو
 رذنلاو ناضمر يف راطفإلا ةرافكو راهظلا ةرافكو بجاولا فاكتعالاو نيميلا ةرافكو لتقلا ةرافكو ناضمر

 ةعتملا موصو ناضمر ءاضق يهو «عباتتلا اهيف بجي ال ةتسو ءاذك ةنس بحر ةرغ موص ىلع هلل :هلوقك نيعملا

 /, 'بحاو وهو" :هلوقو ءارهش نموا هللاو :لاق نأب نيميلا موصو قاطلا رطلا مويسوقلخلا ةراقك موصو
 (9 ١ :لحبلا) ندهاَع اذإ هللا دهّعب اوفا :هلوقو (۲۹:ححلا) هاو "0 اوفو :ىلاعت هلوقل ؛نيعملا رذنلا موص

 اا ملف] باتكلاب تبث امهنم الك نأل ؛ةيضرفلا يف نيعملا رذنلا موضصو ناضمر موص نيب قرف ال اذه ىلعف :تلق

 ةالص لك دنع ءوضولا ديدحب و ضيرملا ةدايعك ااو هيج عيه | سيل اه ةيآلا نم ضخ :تلق [؟هيلع بوجولا

 ١۴5/١[ قئاقنللا زمر] .بوحولا الإ. تبقي ال هلفعو. حاولا ريمعو ةلووملا ةيآلاك ءايمطق نوكي ةلف كلذ وحنو
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 (ط) .ابودنم وأ ةنس ناك ءاوس بحاولاو ضرفلا ىلع داز ام وهو «عوطتلا موص اضيأ حصو يأ :لفنلاو
 ىلإ ةينب ناضمر ماص اذإ :ليقو :راهنلا فصن لبق ام (ط) .ليللا نم ةنيب تامايصلا هذه حصت يأ :ليللا نم
 ليللا نم .مايصلا تيبي مل نمل مايص ال" :8ت3ع هلوقل ؛انضيأ تتييبتلا طرتشي :كلام لاقو «زاج لاوزلا لبق ام

 :ىلاعت هلوق انلو «لاوزلا دعب هتينب ب لفنلا لون هدفا ضرفلا عوض ي طريشي :يعفاشلا لاقو « مزعيو
 (۸۷٠:ةرقبلار ليلا ىلإ َمايَّصلا اوم مث رجفلا دووم الا طسلا نم ضال طْيحلا مك نیم ىح اوب رشاو اولكر

 رجفلا دعب ةميزعلا ريصتف «يحارتلل يهو "مث" ةملكب هدعب مايصلاب رمأ مث ءرجفلا عولط ىلإ برشلاو لكألا حابأ

 «تارافكلاو ءاضقلاك مايصلا نم نيعتملا ريغ ىلع وأ «ةيمستلا ثيدحك ةليضفلا يفن ىلع لومحم ثيدحلاو «ةلاحم ال

 ا فا هلأ كاقلو «فيفضتلا ىلع ةن قآل ءاضيأ لاورلا دعي هيب زوج ها اا يف يعفاشلاك دمحأ لوقو

 (حتف) .لكلا مكح رثكألل نأل ؛راهنلا رثكأ يف وأ ليللا ف تعقو اذإ حصت
 موصلا ةين قلطع. حصت يأ :قلطمبو (ط) .ىربكلا ةوحضلا ىلإ رجفلا عولط نم وهو «يعرشلا :راهنلا فصن
 :لوقي نأب [(ع«ط) .محازملا مدعل ؛لفنلا ةينب نيعملا رذنلاو ناضمر موص حصي يأ ] :لفنلا ةينب (ط) .طقف
 نإ :كلام لاقو ءلفنلا نع نوكي ةياور فو «ملعي م مأ ناضمر نم هنأ ملع ءاوس ؛لفنلا ادغ موصأ نأ تيون

 ؛لفنلا ةينب حصي ال اغلا لار «لفنلا نع حص ملعي مل نإو ءامئاص نكي مل لفنلا ىونف ناضمر موي هنأ ملع

 هيف عرشي مل ناضمر نأ :انلو ؛ةالضلا يف امك ةدهعلا نع جريل ؛هتييعت نم دبالف «مولعم موص هب رومأملا نأل
 يف اطخلا عمو هريغ ةينبو ةينلا قلطمي باضيف «نييعتلا ىلإ جاتي ال نيعتملاو «ضرفلل ًانيعتم ناكف رخآ موص
 نع عقي الف ءامهقح يف هنيعت مدعل نيعتلا ىلإ جاتحي ثيح رفاسمو ضيرم نم ةينلا تعقو اذإ الإ فصولا
 نيعملا رذنلا كلذكو ءاضيأ رخآ بحاو ةينب ناضمر موص حصيو «بحاو وأ لفن نم ىون امع لب «ناضمر
 (حتف ءئييع) .رذنلا نع نوكي الو «یون امع نوكيف رخآ بحاو ةينب الإ كلذ عيمجب ىدأتي

 (ع.ط) .لفن نم هدسفأ ام ءاضقو اهلك تارافكلاو قلطملا رذنلاو ناضمر ءاضق موص وهو :يقب امو

 صوصخ تييبتلاب دارملا سيل [(نيكسم «ع) .راهنلا نم ةينب حصي الف اليل ءيشلا لعف وهو تييبتلا نم] :ةتيبم
 نأل ؛راهنلا نم ةينب حصي ال يأ ءرجفلا عولط نع اهريخأت مدع دارملا لب ءرجفلا عولط ىلع ةينلا ميدقت

 مئاصلا ىلع بحت :انباحصأ لاق مث «ءادتبا نييعتلا نم دب نكي. ملف امل نيعتم ريغ تامزل او ةمذلا ف تباث بوحولا
 :انلق «ةالصلاك ةدحاو ةدابع رهشلا موص نأ ؛ةدحاو ةينب رهشلا عيمج موص حصي :كلام لاقو «موي لكل ةينلا

 لك موص نأل ؛موي لك موصل ةينلا انطرتشا اذهلف «ةالصلا فالخب موصلا يف لكلا داسف بجوي ال ضعبلا داسف
 (حتف) .ليللا وهو هيف موصلا حصي ال تقو للختل ؛ةدح ىلع ةدابع موي
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 الإ كشلا م هوب ماصي الو اسو نيثالث نابعش دعب وأ «هلاله ةيؤرب ناضمر تبغب تبغيو

 ةرهش يا

 TTT 2717111 1 1 رطفلا وأ كاضمر لاله یار نمو ءاعوطت

 نابعش ةدع اولمكأف مكيلع لالملا مغ نإف «هتيؤرل اورطفأو هتيؤرل اوموص :اتِفع هلوقل :خلإ ناضمر تبثيو

 ةعبست نوكي دق رهشلا نأل ؛نابعش نما نيرشعلاو عساتلا يف: لالا سامتلا بخيو ءعامجإلاب اذهو ءاموي نيثالث

 موص نأ ىلإ ءامإ "هلاله ةيورب" :هلوق فو «بحاولا ةماقإل هبلط بجيف ثيدحلا يف درو امك اموي نيرشعو
 (حتف) .حيحصلا وه الودع اوناك نإو موجنلا لهأ لوقب مزلي ال ناضمر

 ؛لالهلا مغ اذإ نابعش رهش ددع ليمكتب يأ :نابعش دعب وأ (ع) .ثيدحلا "هتيؤرل اوموص" :#تع هلوقل :هلاله

 (حتف) ."اموي نيثالث تابعش ةدغ اولمكأف مكيلع لالحلا مغ نإف" :الئلع هلوقل
 ىوتسا ام كشلا [(ط) .ناضمر نم وأ هنم هنأ كشلا عقو اذإ نابعش نم نيثالث موي وهو] :كشلا موي ماصي الو

 كشلا عقوف نابعش نم نيرشعلاو عساتلا مويلا يف ناضمر لاله مغ ناب اذو «تابثإلاو يفنلا نم كاردإلا فرط هيف

 موص كاشلا موي يف يوني نأ :اهدحأ :هوخو ىلع ةلاسملا هذهو ؛ناضمر نم وأ نابت نيف هنأ نينالثلا مويلا يف

 ناضمر نم مويلا نأ رهظ نإ مث ,"نيموي وأ موي موصب ناضمرل اومدقت ال" :ثيدحل افك توک وغو اعر

 نأ :ىئاثلاو «ناظ هنأل ؛هضقي مل رطفأ نإو ءاعوطت ناك نابعش نم هنأ رهظ نإو .هماضو رهشلا دهش هنأل ؛هئرخي

 ايق دقف نابعش نم هنأ رهظ ناو ئز ناضمر نم هنأ رهظ نإ مث ءًاهيزنت ًاضيأ هوركم وهو رخآ بحاو نع يوني
 «حصألا وهو هاون يذلا نع هأزجأ :ليقو «بحاولا نم لماكلا هب ىدأتي الف «هنع يهنم هنأل ؛اعوطت نوكي

 موي ماص نم" :ثيدحلا يف درو هنإ :لوقيو «هوركم ضعبلا دنعو «هوركم ريغ وهو «عوطتلا يوني نأ :ثلاثلاو
 .ثيدحلا اذه لصأ الو «"مساقلا ابأ ىصع دقف كشلا

 تقو ىلإ راظتنالاب ةماعلا فيو «هسفنب ئفملا موصي نأ راتخملاو «هل ةداع قفاوي مل نأب هركي ءادتبا :يعفاشلا لاقو

 نإ موضي الو تاضمر نم تاك نإ ادع موصي:نأ يوني ناب ةا لصأ يف ددرت نأ :عبارلاو ءراطفإلاب رمأي مث ؛لاوزلا

 متاض انأف ءاذغدحأ + تإ ىو اذإ اذكو»ةعرعلا ق مرحلا مدعل ءامئاص نوكي آل هجولا اذه قو :نابعش نع ناك

 نأب ةينلا فصو يف ددرتي نأ :سماخلاو ؛مئاصف الإو ءرطفمف اروحس دحأ مل نإ ىون ول كلذكو ءرطفمف الإو

 نيرمأ نيب هددرتل ؛هوركم اذهو «رخآ بحاو نمف نابعش نم ناك نإو «هنع موصي i وما ناك نإ يوني

 ورع و ای نب هنأ رهظ نإو «ةينلا لصأ يف مزحلا دوجول ؛هأرجأ ناضمر نم هنأ رهظ نإ مث «نيهوركم
 ادغ ناك نإ ناضمر نع يوني نأ :سداسلاو ءاضقلاب نومضم ريغ اعوطت نوكيو هب مزحلا مدعل ؛رحآ بحاو

 نإو «هنع هأزجأ ناضمر نم هنأ رهظ نإ مث ءأهيزنت يأ اضيأ هوركم اذهو «نابعش نم ناك نإ عوطتلا نعو «هنم

 (ط) .يضاقلا دنع دهشو رطفلا لاله يأ :رطفلا وأ (حتف «نيكسم) .لفنلا نع زاج نابعش نم هنأ رهظ



 ناضمر رهش توبث ° موصلا باتك

Ê 

 يشأ وأ نق ولو دع ريخ لعب لبقو تف ىضق رطفأ نإف «ماص هلوق درو

 000777 ا KES ir a اا جيب و ع لآ ر فاعمرل

 رح وأ نيرح ربخ لبق يا
 ف رهشلا دهش هنأل ؛ابوجو وه يأ :ماص (غ) .ةيؤرلاب هدارفنال همالك يضاقلا عمسي مل نأب :ماص هلوق درو

 حيحصلاو ءرفكيو يضقي :ليقو «ةرافك الب طقف ىضق عامجلاب يأ خ1 رطفأ نإف (ع) .طايتحالل رطفلا لاله

 ةرافكلا هذهو «ةهبش ثروأف «طلغلا ةممت وهو «يعرش ليلدب هتداهش در يضاقلا نأ ةرافكلا مدع هجوو «لوألا

 كشو «هقح يف نقيتم ناضمر نال ؛عاقولاب رطفلا ناك اذإ ةرافكلا همزلتف يعفاشلل افالخ «تاهبشلاب ئردنت

 ا ا اج هلأ الو هدف لطي ا مريع
 تارافكلا ةيقب يفو «بلغأ اهيف ةبوقعلا نعم نأ رابتعاب تابوقعلاب تقحلأ اهأل ؛ةرافكلل ةئراد ةهبش هتداهش

 (حتف) .بلغأ ةدابعلاو «ةبوقعلاو ةدابعلا نعم عمتجا

 ةيفيك نيب ءاوس ةداهش ال ربخ هنأل ؛ءاضق سلججو مكح البو دهشأ ظفل البو ىوعد الب يأ :خلإ ةلعب لبقو
 جرخت نأ ةردحملا ةيراجلا ىلع بجيو ءامهلثم ىلع ولو ىثنأو دبعك رخآ ىلع دحاو ةداهش لبقتو ءال مأ ةيؤرلا

 لاقو «نورطفي ال مهفأ : نجلا ن لالفا ف مو ةدعلا اولمكااو تليق اذإ م «ديشو اهالرم نذإ الب ابل ي

 فذقلا دحج ادودحم ناک هاوس اقا لدع ربح" :هلوقو «دحاولا لوقب ال يضاقلا مكحب رطفلا تبئي :دمحم

 :كلام دنعو ءهجو نم ةداهش هنأ ؛ةبوتلا دعب فذقلا دحج دودحملا ةداهش لبقت ال هنأ ةفينح يآ نعو ءال وأ

 ام :انلو «هيلوق دحأ يف يعفاشلا دنع اذكو اهعاونأ رئاسك ددعلا هيف طرتشيف ةداهش عون اذه نأل ؛ئثملا طرتشي

 هلإ ال نأ دهشتأ" :لاقف لالغلا تيأر نإ :لاقف ك هللا لوسر ىلإ يبارعأ ءاج :لاق هنأ اه سابع نبا نع يور
 اوموضيلف سانلا يف نذأ !لالب اي" :لاق "معن" :لاق 0 لوو ادمخم نأ دهشتأ" :لاق "معن :لاق "؟هّللا الإ

 (حتف ءنيكسم) .دحاولا لوق لبقي ةنايدلا ربح يف كو ؛"ادغ

 (ط) اه قاق نين لبقي الو ءاقلطم هربح لبق يأ :لدع ربخ (ع) .ءامسلا يف امهوحنو رابغ وأ ميغل :ةلعب
 لعشيل ؛"ىثنأ وأ" :هلوق اذكو «ءضعغبلا قتغفو ريدملاو بتاكملا لمشيل ؛ظفللا اذه راتخاو ءاقيقر يأ :انق ولو

 (ع.ط) .هموص لحأل و ناضمر رهش لحأل لبق يأ "لبق" :هلوقب قلعتم :ناضمرل (ع) .اهريغو ةمألا

 هيف نأل ؛ماكحألا رئاس يف امك رطفلا لاله نيترحو رح وأ نيرح ةداهش لبقي يأ :نيترحو رح وأ نيرحو
 ىوعدلا هيف طرتشي ال نكلو «ةداهشلا ظفلو ددعلاو ةيرحلاو ةلادعلا هيف تطرش اذهلف ءراطفإلا يهو «دابعلا ةعفنم

 :هلوقو ١721/١[ :قئاقحلا زمر] .ةداهش هنوكل فذقلا يف دودحملا ةداهش هيف لبقت الو «ةرحلا قالطو ةمألا قتعك

 لاله يف مهربخب ملعلا عقي ی بك جمع دایک الإبل ابقت مل ةلع ءامسلاب نكي د مل نإ يأ "امه ميظع عمجف الإو'

 - :دمحم نعو «ةماسقلاك الجر نوسمح فسوي يبأ نعو «ةلحلا لهأ :ةرثكلا دح يف ليق مث ءرطفلاو ناضمر



 ناضمر رهش توبث ع موصلا باتك

 .علاطملا فالتحال ةربع الو ,رطفلاك ىحضألاو ءامهل ٌميظع ٌعمجف الإو
 روهشلا ةيقبو هلاله يأ رطفلاو ناضمرل يأ

 ناك اذإ اذكو «لبقي ال نأ ةياورلا رهاظف رصملا جراخ نم دحاو ءاج ولف ءبناج لك نم ربخلا رتاوتي نح =

 فلخ نعو «نيتأرماو لجرو نيلحر ةداهش لبقت هنأ ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو «رصملا يف عفترم ناكم ىلع
 ةرثكلاو ةلقلا :لاق هنأ دمحم نعو فأ رضينا ريكا صفح يبأ نعو «ليلق خلبب ةئام سم :لاق بويأ نبا

 (نيكسم) .دحاولا ةداهش لبقت :يعفاشلا لاقو «حصألا وهو مامألا يأر ىلع
 وهو نيترحو رح وأ نيرح ةداهشب توبثلا يف رطفلا لالهك يأ :رطفلاك .ةلع ءامسلاب نكي مل نإو يأ :الإو
 (عوط) .حصألا

 نن ءاوس افلم ترا ماط ن نرخ دلي لقلا كلك خاب هدب لفل لوقا قارباق] قا :خلإ ةربع الو

 نأل ؛طايتحالل حصألا وه لوألا ناك نإو هبشألا وهو مزلي ال :مهضعب لاقو «ىوتفلا هيلعو ءال وأ توافت نيتدلبلا

 تلاز اذإ ىح «هحورحو تقولا لوخد يف امك راطقألا فالتحاب فلتخي سمشلا حاعش نم لالما لاصفنا

 تكر حت املك لب ءسمشلا بورغو رجفلا عولط اذكو «برغلا يف لوزت نأ هنم مزلي ال قرشلا يف سمشلا

 يف تبثم اذهو «نيرخآل ليل فصنو ضعبل بورغو نيرخال سمس عولطو موقل رجف عولط كلتف ةجرد سمشلا
 فلتخت ال توافت نيتدلب نيب نكي مل اذإ :مهضعب لاقو 2١10/١ ١8[ :قئاقحلا زمر] .ةئيهاو كالفألا ملع

 ةدلبلاب نيتدلبلا ىدحإ مكح مزلي الو «علاطملا فلتخت ادعاضف رهش ةريسم: يأ توافت امهتيب ناك نإو «علاطملا

 لبق ناك اذإ :فسوي يبأ دنعو «ةلبقتسملا ةليللا وهو هدعبو لاوزلا لبق اراك لالهلا ةيؤرب اضيأ ةربع الو «ىرخألا
 وهف «هولتت سمشلا مامأ هارب ناك نإ :ةياور يف ةفينح يبأ نعو ءرطفلا بوجوب مكحيف «ةيضاملا ةليللا وهف لاوزلا
 (ئييع «نيكسم) .ةلبقتسملا ةليللا نم وهف سمشلا فلخ هارخب ناك نإو ءرطفلا بوجوب مكحيف «ةيضاملا ةليللا نم

 ةربع الو «ىوتفلا هيلعو برغملا لهأ ةيؤرب قرشملا لهآ مزليف «سانلا رئاس مزل رصم يف تبث اذإ لب :علاطملا
 (عوط) اسس ارام لالما ةيؤرب



 هدسفي ال امو موصلا دسفي ام باب TTY موصلا باتك

 هدسفي ال امو موّصلا دسفي ام باب

 حا وأ نا نأ نظل لرلا وأ ويطسإ را ااا عامب و برش وأ نا لاھ
 هريغ وأ تيزب مئاصلا ي همون يف مئاصلا يأ 1

 نم تادابعلا يف نالطبملا نيبو هنيبو بولطملا وه امع هجارخإ ءيشلا داسفو «هيلع ةيراطلا ضراوعلا يف عرش
 (حتف) .لطابلا ٤ هل كساشلا عيبلا 2 ضبقلاب للملا تحب اذهو «ت“لاماعملا ٤ امهفالخغ يواستلا خللا

 جرخي يسانلاب دييقتلاو «مثإلا طوقس يف رذع ىلاعت هقوقح يفو «دابعلا قوقح يف ارذع سيلو «هتجاح تقو

 رابتخا وأ ةضمضملا دصق لب «برشلا الو لكألا دصقي مل ناب رطفلل دصاقلا ريغ موصلل ركاذلا وهو عئطخنملا

 دسفت ال ايسان ةثالثلا ءايشألا هذه نأ :لصاحلاو «يطحخملاك مئانلاو هركملاو «هفوح ىلإ ءىش قبسف كوك الا معط

 ةالصلا يق ايسان مالكلاك راصف موصلا داضي ام دوحول ؛سايقلا وهو هموص دسفي :كلام لاقو «موصلا

 هموص متيلف برش وأ لكأف مئاص وهو يسن نم" ةريره وبأ هاور ام :انلو «فاكتعالا وأ مارحإلا يف عامجللاكو

 ءاضق الف هيلإ هللا هقاس قزر وه امنإف ايسان برش وأ لكأ اذإ" :دروو «يراخبلا هاور «"هاقسو هللا همعطأ اغإف

 يناثلا ثيدحلاو «نيمئاصلاب اهبشت تارطفملا نع كاسفأالا موصلا ماهعإب دارملا نوكي نأ لامتحا عفدني هب ۾ ل

 يف مارحإلا فالخب ةلالد عامجلا يف تبث برشلاو لكألا يف تبث اذإف .حيحص هدانسإ :لاقو ئيطق رادلا هاور

 ركذم ال موصلا يفو «ةيداعلا هتئيه فلاخت ءايشألا هذه يف هتئيه نأل ؛ةركذم هتلاح نأل ؛فاكتعالاو ةالصلاو جحلا

 (حتف «يیع) .هل
 كيسي يأ " ظنب لزنأ وأ" :هل وقو ٠ مالتحالا و ةماجحلاو ءيقلا :مئاصلا نرطفي ال تال :ةنلع هلوقل :ملتحا وأ

 ةرظنلا ةرظنلا عبتت ال" :التِلع هلوقل ؛هموص دسف لزنأف نيترم رظن نإ :كلام لاقو «نيترم وأ ةرم ناك ءاوس اضيأ

 دارملاو ءركفتلاب لازنإلاك راصف ءاّي لصتم ريغ هيلع روصقم رظنلا نأ :انلو "كيلع ىرحخألاو كل ىلوألا نإف

 امثإو «راركتلاب رطفي ال ارطفم نوكي ال امو «هيف راركتلا طرتشي ال ارطفم نوكي ام نألو «مثإلا قح يف يور ام
 رطفأ" ع هلوقل ؛ںمج ال فالح هيف 'مجتحا وأ" :هلوقو هم وص لسفي هوحن ۾ ذيحخفتلاب لزنأ نإ هنأل ؛رظنلاب ليق

 نل ؟خوسنم هاور امو «مئاص وهو مجتحاو مرحم وهو مجتحا دفع هنأ يور ام :انلو 'موجحملاو مجاحلاا

 (حتف) .حتفلا ماع ةنماثلا ةنسلا يف ناك هاور امو «ةرشاعلا ةنسلا يف ناك تاع هماجتحا

 (ط) .اموي رمتسا ولو ابنج حبصأ وأ لاط نإو ركذ وأ ارارم اهجرف ىلإ ولو :رظنب
 (عء.ط) .دواد وبأ هاور «"باتغا وأ مجتحا نم رطفي ال" :كع هلوقل :مجتحا وأ



 هدسفي ال امو موصلا دسفي ام باب ۲۸ موصلا باتك

 هموصل ًركاذ وهو بابذ وأ و ۹ وأ «هب لازنالا فالخب لبق وأ لحتكا وأ
 ةيلاح ةلم رهو اصلا يآ دسقي هلناف دسعي ال هنإف لزني مو هقلح يق همعط دجو ولو

 + دع ادا دس دك EE SERE EEE E ]1 ]| ]| ]| | 10“ 2 وأ

 هاور «مئاص وهو لحتكا لي يبنلا نأ دذ ةشئاع نع يور امل ؛اضيأ موصلا دسفي ال لاحتكالا يأ :لحتكا وأ
 :دمحأو كلام لاقو .حصألا يف هنول دجوو قرب ول اذكو دج م وأ هقلح يف همعط دجي نأ نيب قرفالو ,نيطق رادلا

 انيور ام :انلو ."مئاصلا هقتيل" :لاقو «مونلا دنع حورملا دمتإلاب رمأ ةع هنأ يور امل ؛دسفي هقلح يف همعط دحو نإ

 هقلح يف هدجي امو «قرعلاك حشرتلاب جرخي عمدلاو «كلسم غامدلاو نيعلا نيب سيل هنألو ؛اه#ذ ةشئاع ثيدح نم
 لستغا نم اذك و هنغ عانتمالا نكي ال ذإ ؛هقلح يف همعط دجوو ءاودلا قد نمك هرضي الف هنيع ال لحكلا رب أ

 حصي الف «نيعم نب ىج هلاق ركنم هايور امو ذفانملا نم لخادلا وه امنإ رطفملا نأل ؛رطفي ال هنطاب يف ءاملا درب دجوف

 ةقه دالا ق فرح و تأ لامحال اع دد ا زا لعل ل لربع وه ج یار «هب جاجتحالا

 ع هنأ يردخلا ديعس وبأ ىور امل ؛رطفي ال لزني ملو يعي "لبق وأ" :هلوقو .هوحنو ةرارحلاك مئاصلا قفاوت ال
 ناتبثي امهإف ءةعجرلاو ةرهاصملا فالخب «تاقث هتاور :لاقو « ىطق رادلا هاور «ةماجحلاو مئاصلل ةلبقلا ف صخر

 ءاضق ىلع انهو عاقولل يضفملا ببسلا ىلع ريدأ اهيف مكحلا نأل ؛لزني مل نإو سملاب اذكو ةوهشلاب ةلبقلاب

 دوجول ؛ءاضقلا هيلعف ةلبقب لزنأ ولو «موصلا هب دسفيو ةرهاصملا مكح هب تبني ال ةلبقلاب لزنأ ول اذهو «ةوهشلا

 (حتف) ٠۳۸/١] :قئاقحلا زمر| .جاليإلا مدعل ؛ةرافكلا نود ةرشابملاب لازنإلا وهو عامجلا نعم
 همف قبط رسيتل ؛هموص دسف جلث وأ رطم وأ هفاعر مد وأ هقرع وأ هعومد هقلح لحد ول امأ جا هقلح لحد وأ

 ىلع ءاوتحالا نأب اوحرص اذهو «لاحدإلا نع زارتحالل لوخدلاب ديقو «لوحدلا نع زارتحالا ع دف انايحأ هحتفو

 رهوج نيبو ههبشو كسملا حيرب بيطت ءاوه نيب قرفلا حوضول ؛كسملاو درولا مشك سيلو «دسفم ةرخبملا

 دسفي ال هموصل ايسان ناك نإ هنأ ىلإ ريشي ةيلاح ةلمح "هموصل ركاذ وهو" :هلوقو .هلعفب هفوج ىلإ لصو ناخد

 (حتف «نيكسم) .ىلوألا قيرطلاب
 (ع) .حصألا يف جلثلاو رطملا فالخب ناخدلا هبشأف هنع عانتمالا هتعاطتسا مدعل دسفي ال :هموصل

 ناك نإو «ةداع نانسألا نيب ليلقلا ىقبي هنإف «هنع زارتحالا ناكمإ مدعل ؛اليلق ناك اذإ :خلإ نيب ام لكأ وأ

 ليلقلا نأ :انلو ؛جراخلا نم الحاد نوكيف رهاظلا مكح هل مفلا نأل ؛نيهحولا يف رطفي :رفز لاقو ؛رطفي اريثك

 ردق امهنيب لصافلاو «هنع زارتحالا نكممي ريثكلاو ؛هقير ةلزنمب هنائسأل اعبت راصف ةداع هنع عانتمالل نكح ال

 نأ دمحم نع يور امك هموص دسفي نأ يغبني هلكأ مث هجرحأو هديب هذخأ نإو «ليلق افود امف ؛ةصمحلا
 ؛دسفي ال اهغضم ولو «دسفي ءادتبا جراح نم اهعلتبا ولو «هموص دسفي ال هنانسأ نيب ةمسم علتبا اذإ مئاصلا

 زمر| .هريغو قيرك رطفي هعلتبا مث هجرحأ ولو ءهركيو رطفي مل هعلتبا مث هيف يف هقير عمج ولو «یشالتت األ
 [١؟ة/١ :قئاقحلا



 ا تقاس 8 موصلا باتك

 قفا یف اید وأ ةاصح علتبا وأ اسا وأ هداعأ نإو YF ءاق وأ
 ادمع َءيفلا يأ ف مفلا ءلم ولو ف زو

 واج معا عوير EDE EN جم ًءاود وأ ًءاذغ برش وأ لكأ وأ عموج وأ عماج نمو

 ءءاضقلا هيلع سيلف ءيقلا هعرذ نم :##ع هلوقل ؛ءىقلا داعو ءاق ول ايل هموص دسفي ال يأ :داعو ءاق وأ

 «هنوذ امو مفلا ءلم هيف يوتسيو «تاقث ةتاور :ييطق رادلا لاقو «دواد وبأ هاور «"ضقيلف ادمع ءاقتسا نمو

 لئاسملل باوح :رطفي مل (حتف) .نيفرطلا لوق حيحصلاو «دسفي مفلا ءلم ناكو داع نإ :فسوي وبأ لاقو
 وأ داع ريثك ءىقو" :"ةيادحلا" يف ام هحضوي :ءاقتسا وأ هداعأ نإو (ع) ."لكأ نإف" :هلوق دنع نم ةروكذملا

 :دمحم دنعو «مفلا ءلم نعي كلا :ضيسوت يأ دنع ريتعملاف ءيقلا داع اذا يأ ”ةيلاجلا يف ليلقلا ال دسفي ديعأ

 دسفي ال ليلقلا ةداعإ يفو ءاقافتا دسفي ال ليلقلا دوع يفو ءاقافتا دسفي ريثكلا ةداعإ ىفف «ةداعإلا يأ عينصلا ربتعي
 شفر .دمحم دنع أل فسوي يبأ دنع دسفي ريككلا دوع فو دمحم افالخ فسوي يبأ دنع

 ؛ءاضقلا هيلعف يأ ا ةاصح علتبا وأ (نيكسم) .الوأ مفلا ءلم ناك ءاوس ءىقلا يف فلكت يأ :ءاقتسا وأ

 ترصقف ندبلا عفنل هفوج ىلإ ءاذغلا لوصو وهو رطفلا نعم مدعل ؛لكلا يق هيلع ةرافك الو ءرطفلا ةروص دوجول
 ةرافكلا بوح و هيف ىفتنا ام لك نأ ملعاو .ناحدلا برش يق ةرافكلا بحت ال اذه ىلعف «ةرافكلا تفتناف ةيانجلا

 اذكو «ىوتفلا هيلع ام ىلع تبحو هلعف نإف موصلا داسفإ ةيصعم دصق لحأل ىرخأ دعب ةرم هنم عقي مل اذإ هلح

 اذه ىلعو «هدحو هلكأ داتعا اذإ الإ بحت ال حلملا يقو .دمحم دنع الإ نيجعلاو زرألاو قيقدلا يف ةرافكلا بحت ال

 هنأل ؛نيمرألا نيطلا الإ نيطلا يف بحت الو ءال الإو اهيف بحت ةداع لكؤت تناك نإ اهلك تاتابنلاو راجشألا قاروأ

 (ييع «حتف) .ةرافكلا بوحو يف ءاذغ لوكأملا نوک طرتشي ب ال :كلام لاقو «هب ىوادتي

 ةملكب ةروكذملا لئاسملل باوج] :طقف ىضق (ع) .هب ىذغتي ال ام ايف دنا واوا وأ ردح دا ای وأ

 (نيكسم) .عالتبالا يف اضيأ ةرافكلا بحت :كلام لاقو «ةرافكلا بوحو الب يأ [(ع) ."هداعأ نإو"

 ؛لزنأ ولو ةتيم وأ ةميمب عماج ول ةرافكلا بحت الف «لامكلا ىلع ىهتشم لحما نوكي نأ دبال :خإ عماج نمو
 بي يي نيب ولو ةشحاف ةرشابمب وأ هفكب ئمتسا وأ سمل وأ نطب وأ ذخف اذإ اذكو «يهتشت ال ةريغص وأ
 أ ءرفكيو يضقيف ينحال ناسنإ نم نيليبسلا دحأ يف عامجلا نوكي نأو ءرطفي مل لزني مل ولو «عيمجلا
 ؛لرني م وأ لزنأ ءاوس ؛ءيجي اع يبارعألا ثيدحلف ةرافكلا امأو هيضقيف هتوف دقو موصلاب روَقِإَم هنإف ءاضقلا

 مكحلا اذهو ءاهنم ةرافكلا بوجوو موصلا داسفو «نيناتخلا ءاقتلاب قلعتت لاستغالاو «دحلاك عامجلا ماكحأ نأل

 "نم" ةملك و ؛ئيطق رادلا هاور ."رهاظملا ىلع ام هيلعف ناضمر يف رطفأ نم" :ةَكِفَع هلوقل ؛ىثنألاو ركذلا يف ءاوس

 :يعفاشلا لوق يقو «هتعواط نإ ةأرملا ىلع بحت امنإ :دمحأو كلامو يعفاشلا لاقو «ىثنألاو ركذلا ىلع قلطت

 (حتف «ييع) .جوزلا اهنع لمحتيو اضيأ اهيلع بحت :لوق يفو ءاهيلع بحت ال
 (عيط) 8 اناسنإ ن وكي نأب ل نع یھ رغ و وک لآ قف ا وأ ناك کد :عموج وأ



 هدسفي ال امو موصلا دسفي ام باب نيرا موصلا باتك

 داسفايو :جرقلا ب اميف لازنإلاب ,E ,راهظلا ةرافكك رفك و «ىضق ادمع
 اضيأ 8 يعفاشنل افالمغ اندنع

 مآ وأ ةا ا وأ هنذأ يف رطقأ وأ طعتسا وأ نقتحا إو ناضقرا ريغ عوض
 رفا نالت اک سر | | سا هربد يف ةفح عضو

 .فالح الب مويلا كلذ موص :ىضق (ع) .ةئ الغلا عيمج كل عج ري ديقلا اذهو ءادماع هنوك لاح :ادمع

 اق ؛ن رشلاو لكألا يف يأ ءاهيف ةرافك ال :يعفاشلا لاقو عماج' نم ربح هنأل ؛عفرلا لحم 2 ف :رفكو ىضف

 :ثييدملا "ناضفر ف رطقأ نيف" ور ام ااو مريخ هيلع ساقي ونا فالح قل یاب ب ي تی

 تکل :لاقف ع يلا 5 لجر عاج ٠ : هنا هريره 3 تدل بيت رتلا ف يعي "راهظلا ة ةرافكك " :هلوقو

 :لاك 0 :لاكا؟" ست اف دنع له" :لاق «نانطعر 3 ن ارما ىلع تعفو :لاق ؟”ككلهأ امو" :لاق هللا لوسر اي

ll. 5 "11 . ]| عقأ' 5 =  eهذ .  ls | 2 3 ر ٠ 
 مسلح مت ال : لاق ؟" انکم نايتس معشصن اه دج اه :لاق ال :لاش ؟ نيعباتتم ني رهس موصل لآ ةيطتس اه

 لهأ نم جوخأ تايب لهأ اهيتبال نيب امف ءانم رقفأ ىلع :ل اقف « اذ قدضت" :لاقف ءرمت هيف قرعب 3 ىبلا 4

 لوقي اش | «نيميلا ةرافك ىلع اناق رييختتلاب لوقي ثيح كلا فالح (ةبابثأ تدب ىح ےک كحضف ١

 (حتف) .رييختلاب لوقي ثيح يعفاشلل افالخو یا یا

 معطأ زجع نإف «نيعباتتم نيرهش مايصف دجي مل نإف «ةبقر ريرحت هيلعف ةبقر دج ناك نإ نعي :راهظلا ةرافكك
 لب «فكلاب و ذيخفتلاو نيطبتلاك ربدلاو لبقلا يآ 8 جرفلا نود اميف (نيكسم) سا نيتس

 ذيخفتلاب ناك ءاوس ءاقلطم جرفلا نود اميف لازنإلا يف ةرافك الب ءاضقلا بجي يأ [(ع.ط) .طقف ءاضقلا همزلي

 .حصألا وهو ءامضوق وهو «ةرافكلا امهيلعف ءربدلا يق ءيطو نإ هنأ :هنعو (ةفينح يف نع ةياور وهو «ربدلاب وأ

 هدوجول ءاضقلا بجيو «جرفلا يف جرفلا لاحدإ وهو «ةروص عامجلا مدعل ؛فكلاب ءانمتسالا يف ةرافكلا اذكو

 نعو «نوعلم ديلا حكان نأ يور امل مرحي :ليقف «فكلاب ءانمتسالا يف فلتخاو «ةوهشلا ءاضق هنإ ثيح نم نعم

 نودي اوناك ةا هللا بذع وج نب ديعس لاقو «ءالؤه مفا نظأف «ىلابح مهيديأو نورشحي ا تيت :ءاطع

 (صلختسم ؛ئيع) ا بو هيلع نوكي ال نأ ىحري ةوهشلا نيكست هب دصق نإ :ليقو ءمهريكاذع

 ,موصلا نم هؤداحإ زوج ال ذإ ؛ناضمهر كته يف تدرو ةرافكلا نأ ؛كاضمر ءاضف يف ولو :داضمر ريغ

 ,لعافلل ءانبلل امه طعتسا وأ نقتحا نإو 7 نقتحا نإو 4١/١ ١[ :قئاقحلا زمر| .ةئمزألا نم هريغ فالخب

 :ءيشلا رطقأ :لاقي ءايدعتم تأي مل "رطقأ" نأل ؛رطق باوصلا "رطقأ وأ" :هلوقو ءرئاج ريغ لوعفملل اهؤانبو

 ا نعم. راطقإلا امأو «ريغ ال ايدعتم 9 ا ءامزالو ايدعتم ءاج هنإف "رطق" فالخب ءرطقي نأ هل ناح

 نأب "ةياهنلا" يف مزجف يناثلا يف فلتخاو «لوألا يف فالح الو ءاملاو نهدلا معف راطقإلا قلطأو «تأي ملف
 ا هفنأ ف بص يآ : طعتسا وأ (حتف «ئييع) ا هغامد ىلإ ءاملا لصوو قشنتسا ولو ءاقلطم رطقي ال

 (ع) .هتطعسأو هتطعس :لاقي هنمو ةيودألا نم فنألا يف لعجي ام نيسلا حتفب طوعسلاو
 (ع) .ضأرلا مأ غلبت ىلا ةجشلا يهو :ةمآ وأ (ع ) .رطفي ال هيف رطقأ اذإ ءاملا نأل ؛انهد :هنذأ



 هدسفي ال امو موصلا دسفي ام باب ۲۳١ موصلا باتك

 ءيش يو ةر ءال هليلحإ يف رطقأ نإو ,رطفأ هغامد وأ هفوج ىلإ لصو ءاودب
 رك ذلا ذفنم وهو هال ىلإ عحري ةفئاحلا ىلإ عجري ءاودلا يأ

 تخ و و الار براش نفر سک «كلعلا غضمو ردع الب هغضمو
 الو يأ هرکی ال يأ هک اذك يا انركذ امل اعيش ملاصلا يأ

 وأ هنذأ يف رطقأ وأ طعتسا وأ نقتحا نإ ءاضقلا بجي نعي عيمجلاب قلعتم [(ط) .اسياي وأ تاق ايوا :خلإ ءاودب

 امه ءوضولاو لحد امم رطفلا" :4ع هلوقل ؛امب موصلا ا «ةرافك الب ءاودلاب غامدلا وأ فوجلا ةحارج ىواد

 ؛رطفي ال :الاقو ؛ةفينح يبأ دنع اذهو .فوجحلا ىلإ ندبلا حالصإ هيف ام لوصو وهو «رطفلا ئعم دوجولو ؛"ج رح
 ءاقافتا رطفم, سيل سبايلاو ءامه ًافالخ هدنع دسفم بطرلا ءاودلا :ليقو «مفلا وهو يلصألا ذفنملا نم لصي مل هنأل

 /11١ ١[ ١:قئاقحلا زمر ] .ال الإو رطفأ فوجلا ىلإ لصو نإف «لوصولل ةربعلا نأ ىلع نورثكألاو

 (ع) .ةرافك الب ءاضقلا بجي هنكل ءاهلك روصلا يف رطفأ يأ "نقتحا نإو" :هلوق نم طرشلا باوج :رطفأ
 هنأ حصألاو «برطضم دمحمو «رطفي فسوي يبأ دنعو ءانهد وأ ءام ناك ءاوس ةفينح يبأ دنع رطفي ال يأ :ال

 ءاهلبق يف راطقإلا يف اوفلتحاو ؟ال مأ ذفنم فوجلاو ةناثملا نيب له هنأ ىلع يبم فالتخالا اذهو «ةفينح يبأ عم

 | ١٤١/١[ :قئاقحلا زمر] .رطفلا حيحصلاو

 ىلإ اكيشا هبه بذحت نأ نمأي الف ىوق ةبذاحلا نأل ؛داسفالل موصلا ضيرعت نم هيف امل ا ءيش قوذ هركو

 ةياور ل رذع البو ءاقاقثا ندعلاب هيفا رظفلا حابي هنأل ؛هركي الف لفنلا يف امأ «ضرفلا يف ةهاركلا هذه :ليق نطابلا

 دجت مل اذإ اذكو اهفاسل فرطب ةأرملا قوذت نأ امه سأب ال قلخلا ءيس اهحوز ناك اذإ ةأرملا نأ راذعألا نمو «نسحلا

 رقع ًايفيأ ءيشلا ءارش دو الح الو ادیب دج مو: ا ا و ضئاح نم ماعطلا اهيبصل غضعب نم

 ضيبأ ناك اذإ :ليقو «ءضيبأ وأ دوسأ ناک ءاوس اب يأ "كلعلا غضم" :هلوقو «ةرورضلل قوذلا هيف هركي ال

 يأ امعتلم كلعلا ناك اذإ اذه :اولاق مث ءضيبألا فالخب غضملاب بوذيو تتفتي هنأل ؛دسفي دوسأ ناك نإو هركي

 لحرلل هركيو «ةأرملل هركي ال موصلا ةلاح ريغ يفو «دسفي امقتلم راص ىح هغضمف امثتلم نكي مل اذإو ءاغوضمم
 (حتف ؛ئيع) .بحتسي الو هرکی ال :ليقو ءرخبك ةلع نم نكي مل اذإ
 كلعلا ناك اذإ اميف ةهاركلاو «راطفإلاب مهتي هنأل :كلعلا EJ اهي غضملاو قوذلا ىلإ عج ري :رذع الب

 (ع) .مسا :مضلاب لحكي لحك :نم ردصم فاكلا حتفب :لحك ال (ع.ط) .دسفيف الإو اغوضمم

 (ع) .مرحملا فالخب موصلا يئاني ءيش هيف سيل هنأل ؛لوألا ىلع نعملاو مسا مضلابو ردصم لادلا حتفب :براش نهدو
 :كلام لاقو «ىشعلا وأ ةادغلاب ناك ءاوسو ءاملاب الولبم وأ ارضنخ ابطر ناك ءاوس اقلطم هلامعتسا هرکی ال يأ :كاوسو
 «:ةضمضملا رثأ نم للبلا نم همف يف ىقبي ام ردق ءاملا نم هيف سيل هنأ :انلو ءداسفلل ضيرعتلا نم هيف امل بطرلا هركي

 ؛"رخذإلا الإ كسملا حير نم بيطأ هللا دنع مئاصلا مف فولخل" :ا8تقع هلوقل ؛يشعلاب هركي :يعفاشلا لاقو

 2 3 لوس تيار. :لاق ةيبأ نع ةعيبر نب رماع نب هللا دبع نع يور ام :انلو «دومحملا رثألا ةلازإ هيف نألو

 = "كاوسلا مئاصلا لالخ ريح" :ت3ع هلوقو «يذمرتلاو دواد وبأ هاور ءيصحأ الو هدعأ ال ام مئاص وهو كاتسي



 ضراوعلا يف لصف ٠ E موصلا بانك
 .نمأ نإ ةلبقلاو

 انضيأ هرکی الو يأ

 ESE ES ....................... رقاسمللو ءرطفلا ضرملا ةدايز فاح نمل

 فاع نل ئاخ رظفلا يأ ايوق افوح

 هل هركي فيكف ءاملاب صضمصمتي هنأل ؛هل يعم الو رضخلا بطرلا هركي الو لولبملا کپ : فس وی وبأ لاقو -

 «ةرمل بهذيو «مغلبلا عطقيو ءةرضخلا يقنيو «ةثللا دشي :لاصخ رشع كاوسلا يقو «لولبملا دوعلا لامعتسا

 .ةنسلا قفاويو مسجلا ححصيو «تانسحلا يف ديزيو «برلل ةاضرمو ءءوضولل مامتإو ءةهكنلا بيطيو
 «فسوي يبأ دنع دربتلل لاستغالاو ءوضو ريغل قاشنتسالاو ةضمضملا اذك و لتبملا بوغلاب ففلتلا هركت ال :عورف

 (حتف «نييع) .فعضلا ىلإ هب لصي المع لمعي نأ زوجي ال .ئفي هبو

 ناك هنكلو ءمئاص وهو رشابيو «مئاص وهو لبقي كي هللا لوسر ناك :تلاق يشد ةشئاع ترام :خإ ةلبقلاو

 سملاو «نيهجولا يف اهحابأ هكا يعفاشلاو «نمأي 5 نإ هركيو د واد وبأو يراخبلا ةاور :هتوهشل يأ هبرأل لال

 هجرف عضيو «بايثلا نع ادرجتي نأ ةرشابما ريسفقو لمح فالح ةياورلا رهاظ يف ليبقتلا لثم ةرشابملاو «ةلبقلاك

 مئاصلل بحتسيو نبل مل نإ هركو «لازنإلاو عامجلا هسفن ىلع :نمأ ١47/١[ :قئاقحلا زمر| .اهجرف ىلع
 (ط) .ميغ موي يف ال رطفلا ليجعتو «هريخأتو روحسلا

 ضراوعلا يف يأ ثدح اذإ رمألا ضرع نم ةضراع عمج يهو ءاهماكحأ نايب يف يأ | :ضراوعلا يف لصف
 نايب ىلإ جيتحا «هبجوي ال رذعبو منا بحجوي رذع ريغب موصلا داسفإ ناك امل [(ععط) .موصلا مدعل ةحيبملا

 عاضرإلاو لمحلاو رفسلاو ضرملا يعي «ةسمخ اهنم فنصملا ركذ «ةينامث يهو «موصلا مدعل ةحيبملا راذعألا
 «لقعلا ناصقن وأ كالهلا اهنم فيح اذإ ديدشلا عوجلاو «شطعلاو «هاركإلا :ةثالث اهنم يقبو «ينافلا خيشلاو

 :لاقف كحاو:تجب يسدقملا ةمالعلا اهمظنو

 رکو شطعو عوجو عضر رفسو لمحو هاركإو مقس

 (يئاط «حتف)
 يغ ملسم بيبط رابخإ وأ ةرامأ وأ ةبرخت نع نظلا ةبلغب وضعلا داسف وأ ربلا ءوطب وأ موصلاب : ضر ةدايز

 فروخ فاح اذإ الإ رطفي ال :يعفاشلا لاقو ءضرملا ةدايز فوخل ؛اندنع رطفلا نعي 0 (ط) .قسفلا رهاظ

 بجيف كاللا ىلإ يضفي دق هدادتما وأ ضرملا ةدايز نإ :لوقن نحنو لا ا هضعلا تاوف وأ كالملا

 (حتف «ئيع) .رطفلا هل ةالصلا يف مايقلا نع زجع اذإ :امهدنعو «ةفينح يأ دنع اذهو «هنع زارتحالا

 هل لحي الف رفاس مث امئاص اميقم حبصأ اذإ امأ ءارفاسم ح حبصأ اذإ يعرشلا رفسلاب هل رطفلا يأ :رفاسمللو

 ”نيكسم) .مويلا كلذ ف راطفإلا



 ضراوعلا يف لصف TTY موصلا باتك

 موي لكل امھیلو معطيو ءامهيلع امهيلع اتام نإ ءاضق الو مرضي م نإ يح هموصو
 ”مهنع رفاتتملاو ضيرملا يأ رفاسملاو ضيرملا يآ ءاضقلا بحي آل يأ رفاشملا يأ

 :eat ءادألا مّدق ناضمر ءاج نإف ءءالو طرش الب اردق ام ايضقو ةّيصوب ةرطفلاك
 ءاحج يذلا ناضمر يأ رفاشملاو ضيرمل ئأ

 ريخأتلا هل زيجأو «لكلا معف 0:ةرقبل» (ُهْمّصَيْلَف َرْهَشلا ُمكْنِم َدِهَش ْنَمَفط :ىلاعت هلوقل :بحأ هموصو
 يف موصلا ربلا نم سيل" :اكتفع هلوقل ؛لضفأ رطفلا :يعفاشلا لاقو ءلضفأ نوكي ةميزعلاب ذخأ اذإف «ةصحر
 الو ؛رطفملا ىلع مئاصلا بعي ملف رطفملا انمو مئاصلا انمف 5 يبنلا عم زفاست انك" ةا ةااور اف الو ءكرفنسلا

 هيلع يشغ وأ ةصقلا يف يور ام ىلع موصلا هرض رفاسم يف جرح هاور امو .هيلع قفتم « مئاصلا ىلع رطفملا
 ١ 8+ یافت رر هب لوقت قالو
 (ع طر .لضفأ هراطفإف هرض نإف (14:ةرقبلا) کت تاو :ىلاعت هلوقل :هرضي مل
 امهمزلي ال مامإللو ءةحصلا مايأ اكردي ملو رفسلاو ضرملا نم امهاح ىلع اتام نإ يأ :خلإ اتام نإ ءاضق الو

 ضيرملل ققحتي مل اذإ اذهو ؛ةيدفلا عفد امهمزلي الو :ىلوأ ءاضقلا يف ارذعي نألف ءادألا يف ارذع امهنأل ؛ءاضقلا

 همزل تام يح ضقي ملو رفاسملا ماقأ وأ ضيرملا حص نإو «ضرملا نم موي لكل ىدف ققحت نإف «ءربلا نم سأيلا
 45/١ ١[ :قئاقحلا زمر| (ط) .هب ءاصيإلا همزل يأ ةماقإلاو ةحصلا ردقب ءاضقلا
 (ععط) .رخأ مايأ نم ةدع اكردي مل امهنأل ؛رفسلاو ضرملا ىلع يأ :امهيلع
 فرصتلا ةيالو هل نم يأ امهيلو مزل اتام مث ءاموصي ملو رفاسملا ماقأو ضيرملا حص نإ يأ :خلإ امهيلو معطيو
 |املا لك نم ةيصو الب مزلي :يعفاشلا لاقر ‹«ثراولا ىلع ماعطإلا مزلي م صوي مل ولف «هتيصوب ماعطإلا امهام يف

 كام اة ةلاثل كلفن مترك الاب كلذو ة راسا ىف اهيف ديالك هدايحابقا او هالة ردو اراعا
 ‹ةماقإلاو ةحصلا ردقب ءاضقلا امهمزل يأ "اردق ام ايضقو" :هلوقو ؛رذعتلاب طقسف طرشلا تاف ءاصيإ ريغ نم

 (ط) .اهيف ارطفأ يلا مايألا نم :موي س ‹حتف) .ماعطإلاب ةيصولا بوحو ءاضقلا موزل ةدئافو

 ١ ياا ر دوو س اعا وأ ر نم عاص فصن يأ :ةرطفلاك

 (عءط) .زاج يلولا هب 2 ولو ءامهنع معطي يصولا يأ يلولا مزلي مل كلذب ايضوي مل ولف ءامهنم :ةيصوب

 ةعباتملا ىعم ةالاوملا واولا رسكب ءالولا [(ط) .عبات ءاش نإو «قرف ءاش نإ رايخلا هلف ةعباتم يأ | :ءالو طرش الب
 ناضمر ءاضق هيلع ناك نم" :#كلع هلوقل ؛ةعباتملا نم دبال ضعبلا دنعو «كلذ طرتشي ملا ضنلا نأل ؛بيترتلا وهو

 عاش نإ ۾ «قّرف ءاش نإ ناضمر ءاضق" :لاق يع هنأ یف رمع نبا یورو «تبات ريغ اذه :انلق "هعطقي الو هدرسيلف

 هذ دوعسم نبا ةءارق يف امك امي لمعلا بجيف "ةعباتتم رح مايأ نم ةدعف" يأ ةءارق :تلق نإف «نيطق رادلا هاور ."عبات

 ءام صيصختلا زوجي الف «:ةروهشم ريغ كلتو «ةروهشم ةياورلا هذه :تلق :"تاعباتتم مايأ ةثالث" :نيميلا ةرافك يف

 48/١ ١[ :قئاقحلا زمر] .بحاولا طاقسإ ىلإ ةعراسم عباتتلا بحتسملا نكلو

 يأ فرصنم هنأل ؛هنيونت ىضتقاف ةركن انهه ناضمر [(ع) .هلبق يذلا ناضمرلا ضقي ملو يضلل | :كاضمر ءاج

 - «كلذ هل يغبني يأ يناثلا ىدأ لوألا ناضمر مصي مل يذلا فلكملا ىلع يناثلا ناضمر ءاج نإ يعي رخآ ناضمر



 ضراوعلا يف لصف ۲ موصلا باتك

 .يبافلا خيشللو < .سفنلاو دل ولا ىلع اتفاحخ نإ عضرملاو ردع ىاضقلا ىلع
 عضرملا 9 عجار عضرملاو لماجلا يأ

 اذإ اميف يعفاشلل افالح هيلع ةيدف الو «رمعلا هتقو نأل ؛لوألا ىضق مث «ءادألا نع عقو ءاضقلا مدق ولف الإو =

 ريخأتف «ةيدفلا بجوي ال هتقو نع ءادألا ريخعأت نأ :انل انلو ءاييكسي موي لك نع معطيف «ردع ريغل نيك أعلا ناک

 لصألا نيب عمجلا زوجي الف موصلا نع فلح ةيدفلا نألو ءاهبجوي ال نأ ىلوأ تقولا نع قلطم وهو ءاضقلا

 (حتف «صلحختسم) .فلخلاو

 اضيأ لماحلل زئاج رطفلا يأ ] :لماحللو (ع) .هيلع ةيدف الو ءاضقلا ماص مث هلبق يذلا ناضمرلا يأ :ءاضقلا
mkكولا  iد  & A Oد  i(ع) :رفاسملاك جرحلل م : : 8 1 ] EES؛ موصلا عضرملاو لماحلا نع و ةالصلا رطش ۾ «حوصلا رفاسملا نع عضو هللا نا  

 لاقو «ةيدفو ةرافك ران ءاضقلا امهيلع بحي ی أ «جوزلا راسعا دنع اميساال (ةنايد ءألا ىلع بجاو عاضرإلا نألو

 ةيدفلا بحجتف «دلولا وش ۾ «موصلا هم رلي , نم كي عفتنا راطفإ هنأ ؛دلولا ىلع تقفاحت ادا انميف ةيدفلا بحب : يعفاشلا

 E ن ؛ ةفاللادخ هب قحلي الف | سايقلا فال افلا خ و ةيدفلا نأ :انلو «نافلا خيشلا راطفإك

 .ةراجإإلا دعب اهيلع هب وحج ول ؛عاضرإلا نع عانتمالا نم نكمتت ا اهنذل ؛ رئظلا عضرملا نم دارملا :ليقو (ةريغ اهيلع

 (حتف ؛ئيع) .ىرخأ ةعضرم راجتسا بألا ىلع تعنتما نإف «ع اضرإلا اهيلع سيلف مألا امأو

 (ط) .ةيدف الو ةرافك الب ءاضقلاو ارثظ ولو اضيأ عضرملل رطفلا يأ «لماحلا ىلع فطع رجلاب :عضرملاو

 ردقي مل و هتوق تينف يذلا وهو مرحلا يأ | :ئبافلا خيشللو ر ب ايمو لإ عحار :سفنلاو

Î oeافلا عيشاك موصلا ىلع اقردق ىحرت ل نا ةريبكلا ا قا ب  

 ر و | ايه أ ةيتحتلا عايلا حتمب "ىدفي لهو" :هلوقو عةتايح نم ed هانعم ف + ناك ده هب قحليو

 زجع م < ني ةرافكك موصلا همزل ول يح هئادأب بطوخو هسفنب الصأ موصلا ناك اذإ اذهو هللا رفغتسيف الإو

 ادا لقي ىلا هبشأف «موصلا نع زجاع هتأل ؛مدقلا يف يعفاشلا لاق هب و هيلع هيدف ال :كلام لاقو «ةيدفلا هل رحب م

 يه :سابع نبا لاق (84١:ةرقبلا) هن وقيطي يذلا ىلعو# :ىلاعت هلوق انلو «نونججاو ريغصلاك راصو ءربلا لبق تام

 ناكف كلذ فالح ةباحصلا نم طع نع وري مو «نامعطيف موصلا ناعيطتسي ال ةروبكلا ةأرملاو ريبكلا خيشلل

 ( عملا حتف) .صنلا دوجو عم سايقلا ىلإ ريصملا زوجي الو ءاعامجإ
 يأ (84١:ةرقبلا) 4 نیکسم ءاعظ ةركف هن وقي نيدلا ىلع و : ىلاعت هل وقل انک ماوي لكل معطي يأ :يدفي

 (ط) .عضرملاو لماحلاو ضيرملاو رفاسملا نود طقف وه يدفي يأ :طقف (ع ٬ط) .هنوقيطي ال

 (ط) .اضيأ رطفلا موضل اب عوطتملل يأ :عوطتمللو



 است ا ( TT موصلا باتك

 ةيقب كسمأ يل 7 pey «يضقيو ,ةياور يف رذع ريغب
 يكس ايا طفلا عوضلاب + عوطتملل

 "ب رنو مق م رافال رفاسملا ىون ولو هج ضف مر سو
 رفسلا نم هرصم نيمل 0

 4 O OT 12 1 و PE ل كد لحم قيال < ا 3 ماوي ی وس ءامغإب ىضقيو خص

 اموي ىضقي ال يأ موصلا نم هتاف ام يأ

 يور امل ؛رذغ نم الإ رظفي ال هنأ اتباخضا نع ركب وبأو يخركلا ركذو «فسوي يبأ نع  :ةياور يف ردع ريغب

 يأ "صيلف افا اک نإو .لكأيلف اط ناك .نإف «بحجيلف ماعطلا ىلإ مكدحأ ىعد اذإ" :لاق يع هنأ

 ت ورام فس وی يبأ ةياور هح وو ؛ةنس يه ىلا ةوعدلا ةباح ال رطفلا لضفألا ناک ازئاج رطفلا ناک ولو 2ع ديلف

 م ؛"وئاض ادا ل :لاق ال :انلقف ' ؟ءيش مکدنع له": لاقف موي تاذ 05 يبل لحد :تلاق اف مي ةشئاع

 د ي / لكأف "تای تخبضأ دقلف هيل أ" 'لاقف ع: سيح ایل يام هللا اورا اي :انلقف نو او 1

 اذإ لب bis هدعبو < n A i اذإ رظفي الإو رظفي ال راطفإلا كرتب ىذأتي ال ةوعدلا بحاص ناك نإ

 (نيكسم ؛يع) . .اهدحأب وأ نيدلاولاب اقوقع ناك

 (ط) .ةحيحصلا يهو ردعب الإ لخي ال قرأ فو ءءاضقلا هتين نم نوكي نأ طرشي :ةياور يف

 عوطتملا نأل ؛ءاضق هيلع سيل :يعفاشلا لاقو «موصلا يضقي هريغ وأ رذع ريغب رطفأ اذإ عوطتملا يأ :يضقيو

 هلوقل ؛نالطبلا نع اهتنايص بحتف ةبرق تراص ىدؤملا نألو «مهريغو سابع نباو يلعو رمعو ركب يبأ لوق وهو
 ریما عوطتملا مئاصلا" :ثيدحو هك رتب ءاضقلا بسحب ۾ ىضملا بجو اذإف 0 :دمخ) 4ةكَلاَمْع ارل الو :ىلاعت

EY( صلختسم «ٰييع) .حيحص ريغ :يبطرقلا لاقو «يذمرتلا هلاق ؛لاقم هدانسإ يف  

 نانظمر ي لكأ اذإ.هنأ امك "ةهئفوي ةيفب كاسا ير .ناضمر راف ضعي يف هريغب وأ نسلاب ةيبض وأ :ىبض
 «كاسمإإلا اذه 8 اوفلتحا ءابايحتسا :ةياور فو ياضقلا بجي اذمع هدعب لكأف «هرطفي كلذ نأ نظف ايسان

 ضئاحك راهنلا رخآ يف الهأ راض نم لك .ىلع كاسمإللا بجي اذكو ؛حيحصلا وهو بجاو :ليقو ا بح سه :ليقف

 :هلوقو «هدعب وأ لاوزلا لبق ماقأ رفاسمو ئرب ضيرمو قافأ نونجمكو «هعم وأ رجفلا دعب ترهط ءاسفن وأ
 نأل ؛مويلا كلذ ءاضق هيلع نابح وي امهف «رفز و كلامل افالح ىضم ام الو مويلا اد ضقي م يأ "اهي ضقي ملو

 فاالخب راهنلا نم ءزج كاردإب موصلا ءادأ نم نكمتي ال :انلق ةالصلا يف امك هلك كاردإك ةعشولا نمزج كاردإ

 (نيكسم) .هيف بحاو ريغ موصلا نأل ؛هيف رطفأ نإو مويلا اذه ضقي مل يأ :ائيش ضقي ملو (ييع «حتف) .ةالصلا
 (حتف) .ىربكلا ةوحضلا لبق وهو ريمضلا ثينأت لوو ناكف «ةينلا تقو يف يأ :هتقو

 (ع) .ضرم عون هنأل ؛هبسب يأ :ءامغإب (ع) .الفن وأ اضرف ناك ءاوس هموص : : حص



 ضراوعلا يف لصف 1 TTS موصلا باتك

 رفاسم مدق ولو ءرطفو ر هيلي كاسمايو .دتمث ريغ نونجبو «هتليل يف ثدح
 راهتلا صعب يف هرضم ناش 2 هغ تئافاس يصفي نوا تاقاش يضفي و يأ ءامغاإلا

 موصلا يضقي يأ (عيط) . وني مل هنأ ملع اذإ الإ موصلا دوجول هيضقي الف هتليل يث مأ هيف يأ | :هتليل يف ثدح

 ؛مويلا يف ءامغإلا ثودحب فلتخي ال مكحلا نأ ىلإ ةراشإ هيفو «هتليل يف ءامغإلا ثدح موي ىوس ءامغإلاب تئافلا

 مدع جور ءىلوأ مويلا يف هثودحب بحي ال نلف موصلل لحم ريغ اهنأ عم ةليللا يف هثودحب ءاضقلا بجي م اذا هناا

 ق ءارقاسع و وأ ناضمر يف لكألا داتعي اكتهنم ناك ول يح حالصلا ىلع هلاحل المح ل ايللا نم ىون هنأ :ءاضقلا

 راي )ل هنأ مل نإو ءءاضقلا مدع يف كش الف قون هنأ ملع اذإ هنأ لصاحلاف ؛ .ةينلا دوجو ىلع لدي ام مدعل ؛لكلا

 ةينلا ظارتش ذا يضتقي اذهو ءاضيأ ءامغإلا هيف ثدح يذلا ويلا ءاضق بج وي هنإف «كلامل قواد ءاضقلا ف كش الف

 (حتف ؛ئيع) .هنع قبس ام فالح وهو موي لك موصل هدنع

 ءاقلطم هنم دتمملا عم ءاضقلا بجي الف «تادابعلا طرش يه ىلا ةينلا ياني نونحلا نأ ملعا :دتمث ريغ نونججو

 لصأ يفني ال نوبجلا نأل ؛مونلاك لعج دتمملا ريغو «جرحلل هلك ناضمر رهشل ابعوتسم نوكي نأ وهو

 طقف هنم موي رخآ يف وأ ةليل يف قافأ ول نح هيف موصلا ءاشنإ هنكمي ام رادقم قيفي ال نأ هباعيتساب دارملاو ءبوحولا

 :ليقو ةرهشلل قرغتسم ريغ نوني .تاف ام ىضقي يأ ايضراغ و أ ايلضأ كاك ءاوس قرشا يعول اق الل
F 0 

 وس

 ةيلع سيلا هنأ دين دعف رولا ضقت لف ق افأ مث ىلصألا نونجلا وهو انوبحم غلب اذإ امأ «نحج مث اقيفم غلب اذإ اذه

 نم ىضم ام عءاضق هيلع بجي هنأ ل ا نعو ؛نيرخأتملا ضعي :هراتضعاو ,يبصلاب هل اقاحلإ ىضم ام ءاضق

 لاقو « ىمضم ام ٍءاضق ىلصألا ل ونجا سان 5-5 هنأ ح حصألا 4 ماما نع هيف ةياور الو «ضراعلا نونحلاك رهشلا

 ةيلهألا مدعل ىقتنس وه و ءادألا ب وحج ۾ عارف ءاضقلا 0 ؛اضيأ كته ريغ لونج ف ءاضقلا طقسي : يعفاشلاو ركز

 وهو تسلا د وول ةمذلا 8 تح لب ءادألا باوحجو ىلع بن رغب ءاضقلا نأ ملسن د نحو هيلع نیتی ام اذكف

 ءاضقلا ةيلع بح .رقابسما اذك و قح ف كش عوفرم وش ۾ ؛ءاضقلا هيلع بح مئانلا 9 قرت هلأ َ:ةشلا

 (حتف «ئيع) .نيلاحلا يف يضقي :كلام لاقو «ءاضقلا نيعتي عنام الب بوحولا ققحت اذإو «ءادألا نود
 ارطف الو اهوضص كالا ولي م نم يعي :كاسمايو (ط) . يضقي ال هقرغتسا هلو رهشلل قرغتسم يأ "دم ريغ

 هجو يأ ىلعف «كاسمإلا هيلع قحتسملا نأل ؛ةين الب ناضمر عوص ىدأتي :رفز لاقو «رفكي الو ىضقي ناضمر يف

 هل وقل ؛ةدابعلا ةهج كانسمإإلا وه ةيلع قحتسملا نأ اتو عريقفلا نه ساعصتلا لک بض و اذإ اتم كع عمي لحج ۾

 رهظت فالخلا ةرمثو «ةينلا كودي: نوكي يل صالخخالاو عم ةنيبلا) 4 نیلا هل نیر ھا: رنج لإ ارورأاشو) ىلاعت

 ۳ ؛ةدنع مئاص ن ؛ةرافكلا ةم زلت لكأ كاو (ةدنع ءاضقلا مرلي 007 1 1 ناف ۵ رافكلا بوح وو ع ءاضقلا مور ٤

 ةرافك ال :ةفينح وبأ لاق امكف لاوزلا دعب لكأ نإ :امهدنعو ياس ريغ هنأل ؛هسكع ىلع مكحلا : ةفينح يبأ دنعو

 ءرطف ةين الب يأ :رطفو (حتف «صلختسم) .ليصحتلا ناكمإ توف هال ا لكأ نإو «هيلع

 ءاضقلا باجيإ يف :تلق نإف :رفاسم مدق ولو (نيكسم) .ميقملا حيحصلا نم ةين الب ناضمر موض داخ :رقز لاقو

 نأل ؛فلاخت ال :تلق «حص هتقو يف م يملا يرقات تس هيا لاطقنالا مون اذإ نفاسملا نأ نم قبس امل ةفلاخم هيلع

 (حتف) .ءاضقلا هيلع و كسميف ةينلا تقو ىضم دعب 0 رطفملا لامعتسا دعب مدق اذإ ام ىلع لمحي انهه ام



 ضراوعلا يف لصف ITY موصلا باتک

 سمشلاو كلذك رطفأ وأ علاط جفلاو اليل هتظ کس وأ ضئاح ترهلطا وأ
 راهتلا ضعب يف

 سمشلا بورغ هنظ يا مئاضلا ي

 ةمئانو ءايسان ةلكأ فعن لعب ادع "کاک کي مسا « ىضق و هم وي اسما ةخ
 مئاصلا يأ ادماع يأ مهتم لك يا مويلا كلذ مهنم لك برغت مل اأ لاحلاو يأ

 .اتئطو ٍةنونجمو

 ليللا ءاقب يف ددرتلا وه نظلاب دارملاو [.هيف رّحست يذلا تقولا نظ دق هنأ لاحلاو مئاصلا] :خلإ هنظ رّحست وأ
 اذكو «لدع لوقب رحستي هنأ ىلإ ةراشإ نظلا ظفل قو «كشلا لحديف ءال وأ ءيش هدنع ححرت ءاوس «همدعو

 لصألا نأل ؛هيلع ءاضق ال رجفلا دعب لكأ هنأ هل نيبتي ل ول هنأ هموهفم "علاط رجفلاو" :هلوقو ءلوبطلا برضب

 .مرحلا نع ازرحت لكألا كرت لضفألاف رجفلا عولط ف كش ولو «كشلاب جرخي الف «ليللا وه
 نيب ام لصف نإ" :#ع لاقو «"ةكرب روحسلا يف نإف اورحست" :83ع هلوقل ؛ةنس :ليقو «بحتسم رحستلا م
 ام ريخج نيمأ لازت ال" :#ع هلوقل ؛ليجعتلا رطفلا يقو ر يخأتلا هيف بحتسملاو ؛"رحسلا ةلكأ باتكلا لهأ مايصو انمايص

 تابطر نكي مل نإف «يلصي نأ لبق تابطر ىلع رطفي ناك تل هنأ هذ سنأ نعو «"رطفلا اولجعو روحسلا اورعخأ
 نم لك] :هموي كسمأ (حتف) .هنم تافرغ برش يأ ءام نم تاوسح اسح تارمت نكي مل نإف «تارمتف
 (ط) .هلكأب طقف ءاضقلا بجي امك يأ : :هلكأك (ع) .ن همئاصلل اًهبشت هموي ةيقب يأ [(ع) .نيروك ذملا

 ةرافكلا نود ءاضقلا بجي ادمع هدعب لكأف هرطفي كلذ نأ نظو ايسان ناضمر يف لكأ اذإ يأ :ايسان هلكأ دعب
 عي ثيدحلا هغلب نإ هنأ ةفينح يبأ نعو «حيحصلا وهو ال مأ رطفلا نظ ءًاقلطم هيلع ةرافك ال هنأ ةياورلا رهاظو

 اذكهو ءامهلوق وهو ةرافكلا بحت ملعو (ثيدحلا) "هموص متيلف برش وأ لكأف مئاص وهو يسن نم :## هلوق
 هيلعف ادمعتم لكأف هرطفي كلذ نأ نظف مجتحا ولو ءايسان عامجلا دعب ادمع عماج وأ لكأ مث ايسان عماج ول

 ؛هدعب رطفلا دمعتف "موجحلاو مجاحلا رطفأ" :ثيدحلا هغلبو «يعرش ليلد ىلإ دنتسي مل نظلا نأل ؛ةرافكلاو ءاضقلا
 (حتف) .كلذ فالح :فسوي يبأ نعو ءيفملا نم ىوقأ لوسرلا لوق نال ءاضيأ ةرافك ال كم دفق
 وأ ةمئانلا تعموح اذإ يأ [(ع) .ةنونحمو ةمئانك و يأ "لكأك" :هلوق ىلع افطع نارورحب| :ةنونجمو ةمئانو

 رفز لاقو «دصق ريغ نم عامجلاب لكألا لبق اهموص داسفل ةرافكلا نود ءاضقلا اهيلع ةمئاص يهو ةنونخا

 ساقي الف ضنلاب كيث يسا يف نأ الإ كاسمإلا ناني ام دوحو :انلو ءيسانلاك اضيأ اهيلع ءاضق ال :يعفاشلاو
 لعفب تملعو تقافأ مث ءاهجوز اهعماجف ةمئاص يهو راهنلاب تنج مث موصلا تون اأ :ةنونجملا ةروصو «هيلع
 نا ني ی دعو دوعن يهو وقع Je فيحصت اذه :ليقو «ةقافإلا دعب لكألا تدمعت جوزلا

 تراس دقو فيك :لاق مث «ىلب :لاق ؟ةروبحب اهلعجت الأ :تلقف «ةروبجملا لب ال :لاق ؟ةنونجملا هذهأ :كلي دمحم تلق

 راهنلا لوأ يف ةلقاع تناك ىلا ةنوتحلا وأ ةمئانلا تعموج اذإ يأ :اتئطو ٠٤١/١[ :قئاقحلا زمر] .نابكرلا امي

 (ط) .ةرافكلا ال اهيلع ءاضقلا بجي ةمئاص يهو



 رذنلا ماكحأ | ۳۸ موصلا باتك

 8 ردنلا ماكحأ ل يآ

 TT ءاضيأ رفك ًانيمب یون نإ و ‹«ىضقو رطفأ رحنلا موي موص رذن نم
 نيغ ةرافك رفك و ىضق يأ موصلا هرذن عم رذانلا يأ هناکم اه وپ ةيصعم هنأل ابوجو

 و هسفن ىلع دبعلا باجيإب بحاولا موصلا هيلع بتر ىلاعت هللا باجيإب بحاولا موصلا فنصملا نيب امل :لصف
 نوكي ال نأو «بحاو هسنج نم نوكي نأ هتحصل طرتشي اذهو «ةضيرف ةنأل ؛ىلاعت هللا هبجوأ امنع هرحأو ءرذنلا

 (حتف «صلختسم) .ىلاعت هباحجيإب 5

 ا ا لول ناك ١ل وا هله يهنخلا ركب ويسب نأ نري ةياورلا وغلا قرف الو :رحنلا موي موص
 نأ لي ك ف " ىضقو" :هلوقو «ةيصعملا نع ارو قلا هيل بجو أ ' ' طفأ" :هلوقو ءرحنلا موي قفاوف

 لب نم هيلع ابجاو نوكي ال نأو «بحاو هسنج نم نوكي نأ رذنلا طورش مث ءىضقي ال لطابلا ذإ ؛حيحص
 نيفكتو ةوالتلا ةدجسو ءوضولاب رذنلا حصي الف رمخلا برشك ةيصعمب نوكي ال نأو ءادوصقم نوكي نأو

 رذن هنأل ؛يضقي ال امهدنع نإف ىعفاشلاو رفزل افالخ بحاولا قوف وهو ةيافكلا ىلع ضرف نيفكتلا نأل ؛تيمل

 مايألا هذه يف سانلا نأل ؛ىلاعت هللا ةوعد ةباحإ كرت وهو هريغل هنع يهنلا :انلق ءرذنلا حصي الف هنع ىهنم موصب

 سفنف «ةيصعم هيف عورشلا !معن «ةيعورشملا مدعي ال يهنلاو هلصأب عورشم موصلا رذنو «ىلاعت هللا فايضأ
 (حتف «ئئيع) .ردنلا حص اذهو «ةعاط رذنلا سفنو ةيصعم ع ورشلا

 (نيكسم) .رحنلا موي موص يلع :فلككملا لاق نأب ةجحلا يذ نم رشاعلا وهو :رحنلا موي
 راج نيميلاو ةقيقح رذتلا قآل ؛رفكي ال فسوي يبأ دنعو «روذنملاب فوي مل ثيح ءاضقلا عم يأ :اضيأ رفك

 هنيعل هيضتقي رذنلا نأ الإ بوجولا نايضتقي امهنأل ؛نيتهجلا نيب يفانت ال هنأ :امهو «ةقيقحلا تنيعت امهاون اذإف

 .يضقي ال امك اضيأ رفكي ال ىعفاشلاو فز كنغر «قيليلاتلاب ةلسع اجهنيب انعمجتا مرفت نيمبلاو

 ىؤنو رذنلا تون ةنآ :تلاغلاو ءطقف رذثلا قوت هنأ :يناثلاو ءاكيش وني م هنأ :لوألا وأ ا ىلع ةلاسملا هذهو

 ةي الب لوألا جيلا ىف رذنلا نيتقا ,ةفيصلاب رذق تأل ةةغيجتلاب لمع قافتآلاب اردن تركو ءابيع نوكيا نأ

eرذنلا ررق هنوكل ؛ثلاثلا يفو «ةمبزعب رذنلا ررق هنأل ؛ىلوألا قيرطلاب يناثلا + يي  

 غقافتالاب انين نوكي ءا نوكي ال نأ ىونو نيميلا یون هنأ :عبارلاو ءادارم هريغ نوكي نأ ىفنو ةميزعب

 ؛ةينلاب نيعت نكل ازاحم ناك نإو هنأ ؛فس وي بأ دت اني نوكي ربلتلا وني مو نيمبلا ىون هنأ وسال

 .نينهجللا نيب قانت ال هنأل ءان كو اردن نوكي اکو

 «فس وي يبأ دنع طقف رذنو ءدمحنو ةفينح ىبأ دنع انيميو | اردت اع ايو يهاوإ :نوعي نتملا يف روك ذم سداسلاو

 نيميلا هب داريو «ةينلا ىلع هفقوت مدعل ؛ةقيقح رذنلا هب داري اذك موص ىلع هلل" :هلوق نأل ؛مصي م ول رفكي الف

 = ظفلب زاحاو ةقيقحلا نيب عمجلا مرلي الغل ؛رحألا داري نأ زج مل ادارم امهدحأ ناك املك «ةينلا ىلع هفقوتل ؛ازاحم



 رذنلا ماكحأ ۳۹ موصلا باتك

 ‹«قيرشتلا مايأو ديعلا اموي يهو «ةيهنم اسا رطفأ ةنسلا هذه موص رذن ولو
iةيهنملا مايألا يأ  

32 

 .رطفأ مث اهيف عرش نإ ءاضق الو ءاهاضقو
 - هيلع ءاضقلا بحي ال يأ ةروك ذملا مايألا يأ

 باجيإ نأل ؛دحاو ظفلب زاجلاو ةقيقحلا عمتجت الف باجيإلا وهو «همزالب نيب ةغيصب رذن هنأ :امهو «دحاو =

 كَل هل َضرَف دق :هلوق ىلإ ١( :عرحتل ار كل للا ا ام هوم هل % :ىلاعت هنوف امك جابملا مهرحتك نوک حابلل

 (نيكسم «حتف) (؟:عرحتلا) رکنا ةلحت
 (ع) .هنكلو ماص ارهش رشع انثا يهو ةنسلا عيمج مايأب رذن وهف :ةنسلا هذه
 ١[ 43/1 :قفاقحلا رمر] .امارح اهيف موصلا نوكل :ةّيهنم

 .ةجحلا يذ نم رشع ثلاثلاو ءرشع يناثلاو ءرشع دحألا :قيرشتلا مايأو «مايأ ةسمخ ةلمحلاف :قيرشتلا مايأو

 يف ةالصلا يف عورشلاكو «رذنلاك مزلي ع ورشلا نال ةءاضقلا بج هنأ دمت شسوي يبأ نعو :ءاضق الو

 سفنب هنأل ؛انه فتنم وهو مامتإلا بوجو ىلع تبي عورشلاب ءاضقلا نأ قرفلا هجو «ةهوركملا تاقوألا

 .عورشلا سفنب يهنلل ابكترم رصي مل ثيح رذنلا فالخب «هعطقب رمأف يهنلل ابكترم نوكي عورشلا
 رثكأ نم تاومألل عقي يذلا رذنلا ةيلهأ مدعل «ءيش همزلي ال موص وأ ةقدص نم ةبرق وه ام رفاكلا رذن :ةمنت

 لطاب عامجإلاب وهف مهيلإ ابرقت ماركلا ءايلوألا حيرض ىلإ اهوحنو تيزلاو عمشلاو مهاردلا نم ذخؤي امو «ماوعلا

 (حتف) .تحس لب مارح هنأل ؛هب ةمذلا لغتشت الو

 (ع «ط) الفم ةيهنملا ةسمنخلا مايألا يأ :اهيف

 .ىضق هدسفأ ولو ءهمامتإ همزل الفنتم اهريغ يف عرش ول امأ :رطفأ مث



 فاكتعالا باب TE موصلا باتك

 هنمو فوكعلا هردصمو مک نييك اار د ما دیا ىلع بلا يق تكس نم :لاقي :فاكتعالا باب

 هنمو «فكعلا هردصمو برضا باب نم سبحلا عمي يدعتملاو (7١:فارعألا) 4 ءاَنْصأ ىلع َنوفكْعَي#

Feel 9١( ؟ 5 :ةرقبل ةبلا) 4ن قالا يفئاطلل ٠ تيب اًرهط نأ : ىلاعت هلوقل ؛ةميدقلا عئارشلا نم وهو( حفار اف  

 (حتف) .هنع هرخأ فاكتعالا ضعب يف اطرش موصلا ناك الو
 فاكتعالا نأ ملعا مث «ىلوأ لوألاو لعافلا بئان نوكي نأ زوجيو فوذحم ربح وهو اهمضو ماللا حتفب :ثبل
 ريخألا رشعلا يف مهنم ضعب هب ىتأ اذإ دلب لهأ ضعب ةمالم مدع ىلع عامجإلاب ةيافك ةنس هنأ الإ ةدكؤم ةنس

 (ةيئبسلا لبلد يهو ريخألا رشعلا يف هيلع ةبظاوملل ةدك وم ةنس هنأ :حيحصلاو «بحتسم :ليقو «ناضمر نم

 نم هريغ يف بحتسمو «ناضمر نم ريخألا رشعلا يف وهو «ةنسو «روذنملا وهو «بحاو ىلإ مسقني هنأ قحلاو
 امأو «هتيبو هتدابع ةمزالمو «ىلوملل سفنلا ميلستو ايندلا رومأ نم بلقلا غيرفت فاكتعالا نساحم نمو «ةنمزألا

 يعي كمامأ هبلطت يذلا نإ :لاقف ع ليربج هاتأ غرف املف «هفكتعا تع هنأ درو دقف طس وألا رشعل ١ فاكتعا

 :لاق نم مهنمف «ناضمر نم ريخألا رشعلا يف اأ ىلإ رثكألا بهذ اذه نعو «ريحألا رشعلا فكتعاف ردقلا ةليل
 ؛ثبللا وه فاكتعالا نكر مث كلذ ريغ :ليقو «نيرشعو عبس ةليل يف :لاق نم مهنمو «نيرشعو ىدحإ ةليل يف
 .«طورشلا يف امهركذل ةجاح الف «مالسإلاو لقعلا ىلع فقوتت اهتحص نأ ءافخ الو «ناطرش ةينلاو دجسملاو

 .تاولضلا ضعب هيف ىذؤت دجسم ي يأ ةعامج دجسم يف نوكي نأ طورشلا نمو

 نعو «ةعامجب سمخلا تاولصلا هيف ىدؤتو «مولعم نذؤمو مامإ هل دجسم لك :لاق هنأ :ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو

 طرش موصلا مث «هريغ يف زوجي بحاولا ريغو «ةعامج ريغ دجسم يف زوجي ال بجاولا فاكتعالا نأ :فسوي يبأ
 اج تعالو ار د ھا تفكتعملا ىلغ ةنسلا" :تنلاق' نه# ةشئاع ثيدحل ؛بحاولا فاكتعالا ةحصل

 "عماج دجسم يف الإ فاكتعا الو موصلاب الإ فاكتعا الو «هنم دبال امل الإ جرخب الو اهرشابي هلو ا سحب انو

 موصلا :يعفاشلا لاقو .اعيلعت لعفل ازئاح ناك ولو موص ريغب فكتعا بع هنأ وري حلو ءاعامش الإ فرعي ال هلثمو

 الإ فاكتعا ال" كع هلوق انلو «هسفن ىلع هبجوي نأ الإ عوض فكتغملا ىلع سيل :هقع نلغ.لوقب ظرشب. سيل

 نأ الإ" :هلوق ليلدب روذنملا ريغ ىلع لومحم وه :لوقنف ةضراعملا انملس نئلو ءربخلا ضراعي الف رثأ هاور امو "موصلاب
 اذه ىلعف «هتحصل طرش موصلا نأ ةفينح يبأ نع نسحلا ىورف «لفنلا يف تاياورلا تفلتحاو «"هسفن ىلع هبحوي

 ءريدقت هلقأل سيلو «موص الب ةعاس هلقأ نوكيف ءامهوق وهو «طرشب سيل ةياورلا رهاظ ينو «موي نم لقأ نوكي ال
 يف نوكي ام فاكتعالا لضفأ مث جرح اذإ هل كراتو «ماقأ ام فكتعم وهف فاكتعالا ةينب دجسملا لحد ول يح

 يف مث «عماجلا يف مث ءسدقملا تيب يف مث هيلع ديز ام ال هنمز يف ناك يذلا يأ ك ينلا دجسم يف مث ؛مارحلا دجسملا

 (ع) .هيلع فطع ةينو ثبل :هلوقب قلعتم :دجسم يف (نيع «حتف «نيكسم) .رثكأ هلهأ دجسم لك



 فاكتعالا تاروظح i فاكتعالا باب

 ةيع رش ا ا الو ءاهتيب دجسم يف فكتعت ةأرملاو «ةعاس الفن هلقأو

 i EE ,دسف ردع الب عا و ناف ,طئاغلاو لوبلاك ةيعيبط وأ «ةعمجلاك

 ةفينح يأ دتع هفاكتعا ةيلمر ال ةينامز دحجسملا نم نيدديعلاو:

 رثكأ :فسوي يبأ دنعو لا فقع :ةعاس (ع) تاک لاح فاكتعالا لقأ ي أ لاحلا ىلع بوصنم :ةلفقن

 :ةينلاو موصلا عم دجسم يف ثبل وهو اعرش فاكتعالا فيرعت اذه :دجسم يف (ط) .موي :مامإلا دنعو «راهنلا

 (ع طر .سمخلا تاولصلل ةعامجلا هيف ماقت يذلا دجسملا دارملاو «ةدايز عم هيف دوج وم يوغللا ئعملاو

 اذه [(ط) .هركو زاج دجسملا يق تفكتعا ولو ءاهتيب يف ةالصلل هتدعأ يذلا عضوملا وهو] :اهتيب دجسم يف

 فاكتعالا زوجي ال دجسم تيبلا يق نكي مل نإو ؛ةهاركلا عم زاج دجسم يف تفكتعا ول اذهو «ةيلضفألا نايب

 امأ «رذنلاب «بجاولا ف اكعد ی رقع وق نم تجرح ولو «رذع ريغب تفكتعا اذإ اهتيب نم جرخت الو «هيف

 e وزو دس سوف طورت بيب

 مولعم هنألو «كاسنإلا ةجاحل الإ هفكتعم نم جرخي ال ناك tk يلا نأ انهض ةشتاع ثيدحلف ؛ةيعيبطلا ةحاحلل

 ثكحي ال هنكل «ثبللا وهو نكرلا ىضتقم نم ئئتسم اه جورخلا ريصيف ءاهتيضقت يف جورخلا نم دب الف اهعوقو
 .اهردقب ردقتي ةرورضلاب تبثي اه نأل ؛روهطلا نم هغارف دعب

 :كلامو يعفاشلا لاقو ءايدنيع جورخلا هل زوجي كحعمملا راج ةنذكملا ناك اذإ ناذألاو ةعمجلا لثم ةيعرشلا ةجاحلا امأو

 دجسم لك يف فاكتعالا :انلق «عماجلا يف فكتعي نأ هنكمي هنوكل ؛هقح يف ةرورض ال هنأل ؛دسفم ةعمجلل جورخلا

 هلوقل ؛اهيلإ يعسلاب رومأم وه مث «عيمحلا لوانتيف (80١:ةرقبلا) كن دجاَسملا یف نوفكاع متناول :ىلاعت هلوقل ؛ع ورشم

 ةرورضلاف دجسم يف عورشلا حص اذإف «ناسنإلا ةجاحل ئئتسم اه ج ورخلا نوكيف «(۹:ةعمحلا) اوعساف# : ىلاعت

 وأ اعبرأ اهدعب نئسبو ءاهتتس عم اهكردي تقو يف جرح هفكتعم دعب نمو «سمشلا لوزي نيح ةعمجلل جرخيو «ةتباث

 (صلختسم «حتف) .ةرورض الب ةمزلأ ام ةفلاخمل اهيزنت هركو «هل لحم هنأل ؛دسفي مل رثكأ ثكم ولو ءاتس

 هنكمي الو ملتحا ول لسغلاو :طئاغلاو نیسم .دجسملا يف يضقي ال امو هنم دبال ام يهو : ةيعيبط وأ

 وأ هسفن ىلع فوخك يعيبط وأ «هلهأ قرفت وأ دجسملا مادفاك يعرش :رذع الب (ط) .دجسملا يف لاستغالا

 (ع طر .ةزانج ةالصو ضيرم ةدايع ال هلام

 لاصفنا جورخلاب دارملاو ؛هيضقيف رثك وأ جورخلا لق هلطبيف هيفاني جورخلاو ثبللا وه فاكتعالا نأل :دسف
 رذع ريغب جورخلاب داسفلا مث «هفاكتعا دسفي ال هنإف «هراد ىلإ هسأر جرخأ اذإ امع ازارتحا دجسملا نم نيمدقلا

 ؛موي فصن نم رثكأ جرخي مل ام دسفي ال :الاقو ‹ عمججا" يف امك رذع الب ولو الف لفنلا يف امأو «بحاولاب ديقم

 - «يشملا يف عرسي نأب رمؤي ال ناسنإلا ةجاحل جرح اذإ فكتعملا نأل ؛جرحلا يف اوعقول حبي مل ول ليلقلا ن



 فاكتعالا تاروظحم فندي فاكتعالا باب

 الإ ملكتلاو تمصلاو . عيبملا راضحإ ناب هيف مج تدار هبرشو هلكأو

 :هلوقو «هلك ماقم موقي راهنلا رثكأ يف ثبللا نألو ؛ريثكلا فالخب اوفع ليلقلا ناكف ةدؤتلا ىلع يشع نأ هلو =

 وأ ضرملا رذعب جرح ول هنأ ىلإ ةراشإ "رذع الب"و «دسفي ال اهرك ناطلسلا هجرحأ ول هنأ ىلإ ةراشإ "جرح"

 (حتف ؛نيكسم) .دسفي ال رخآ دجسم ىلإ نايسنلا

 سيل ذإ [(نيكسم) .دجسملا يف برشيو لكأي نأ هل زاج يأ هرب "هيفو" ءادتبالا ىلع عفرلاب] :خلإ هبرشو هلكأو
 هجورخ يف يعفاشلل افالح «هفاكتعا دسف اهلجأل جرح ول يح دجسملا يقاني ام دجسملا يف تاحاحلا هذه يّضقت يف

 ءلكألا لحأل جورخلل ةرورض الف دجسملا يف لكأي ناك تع يبلاو «حابم دجسملا يف لكألا :انلق ؛لكألل هتيب ىلإ

 موقي نم دجي ال نأب كلذ ىلإ جاتحي دق هنأل ؛ةعيابملا هل زوجي اذكو «ةرورضلل هيلإ جرح ماعطلاب هل ينأي نم دجي ل اذإو

 نع مكدجاسم اوبنج" :83ع هلوقل ؛هركي ةراجتلل ىرتشاو عاب اذإ امأ ءدجسملا يق عيبملا راضحإ هركي هنأ الإ هتجاحب
 ؛ةراجتلل تناك اذإ امك ةعيابملا هركت :دمحأو كلام دنغو "مك ؤارشو مكعيبو" :لاق نأ ىلإ "مكنيناجو مكنايبص

 ايجابا يك كتراحت هللا حب ؛رأ ال :اولوقف دجسملا يف ع اتبي وأ عيبي نم متیآر اذإ" :ظتفع هلوقل

 4/١ ١[ :قئاقحلا زمر] .حيحصلا ىلع كلذ هل کب ةا دارأ اذإ امأو «هوحنو ماعطلاك هنم دبال ام ةعيابملا نم دارملا

 همون اذكو ‹يهنلل ةه ةهوركم هيف هريغ ةعيابم نأل فكتعلاب ديق ۾ ءايئدلا رومأب لاغتشالا هل يغبني الف هلل عطقنم هنأل

 نأل ؛"عيبملا راضحإ هرك" :هلوقو ءاقلطم دجسملا يف مونلاو برشلاو لكألا هركي ال :لامكلا نبا لاقو «بيرغلا الإ
 هركي ال باتك وأ ريناندو مهاردك ةعقبلا عيبملا لغشي مل ولف احب هلغش هيفو دابعلا قوقح نع زرحم دجسملا

 اک ساس .حهقالظإلا ل انآ ةةيفرسملا ةهازكلاب دازئاوب«هراثطحإ
 .ةيرق هدقتعي يذلا توكسلا اضيأ هرك يأ ] :خإ تمصلاو (ع) .كلذ نع نغتسم هنأل ةعلسلا وهو :عيبملا
 لعفك ةدابع فكتعملا هدقتعي ام هنم دارملاو ءاتمص يمس لاط نإف نيتفشلا مض هنأل توكسلا نم لدع [(ع)

 موص وهو "ليللا ىلإ موي تامص الو مالتحا دعب متي ال" :لاق هنأ هذ يلع نع يور امل ؛هنع يهنم هنأل ؛سوجا
 ؛بحاوف رشلا نع تمصلا امأو "احب تمص نم" :## هلوقل «هركي مل هب دبعتي مل نإف .خسفف «باتكلا لهأ

 :ةيقا ثإ ال اه ريخلاب. ةارملا "ري الإ ملكتلاو" :هلوقو ::"ملسف تكس وأ ضف ملكت اءرما هللا مر" يدخل

 يف سانلا عم ثدحتي ناك اع هنأل ؛امأم نوكي ال نأ دعب هل دبال ام لوس نأ هلف جابملا لمني

 (ييع «حتف) .ىلوألا قيرطلاب فكتعمللف «فكتعملا ريغل هركي ريخ ريغب ملكتلا نألو ؛هفاكتعا
 مرحي كلذ دنعف ناسنإلا ةجاحل جرخي نأ هليوأت تلق مطولا لاي ال دحسلا يف لكلا تل :تلق نإف :ءطولا مرحو

 يق ءطولا نكميف اهتيب يف ةفكتعم ةجوزلا نوكت نأ لمتحيو «ج ورا كلذب لوزي ال فكتعملا مسا نأل ؛ءطولا هيلع

 مث ,عامجلا يف مهتجاح نوضقيو نوحرخي اوناك : "تالي وأتلا حرش ' يفو «ةحورلا فاكتعا لطي لقيح و دجتسملا ريغ

 (حتف) (۱۸۷:ةرقبلا) 4 دحاسَمْلا يف نوفكاع مشو نحورشاب الَوإ) :ىلاعت هلوق لرتف مهناكتعم ىلإ نوعجريف نولستغي



 فاكتعالا تاروظحم فاق فاكتعالا باب

 .نيموي ردنب ناتليلو «مايأ فاكتعا قلعت اضيأ يلايللا ولو تشو لطبو «هیعاودو

 امهفاكتعا ي أ 2 عملا مزل يأ ءا لاک قكتعملا يأ فاكتعالا

 نأ قرفلاو «موصلا نود ءاربتسالاو راهظلاو جحلا يف تمرح امك ةلبقلاو سمللا يهو ءطولا يع اود يأ :هيعاوذو

 توفي ال يك انمض تبثي رظحلاو «موصلا يف نكرلا وه سفنلا فكو «هيعاود ىلإ ىدعتف اهيف يهنلل روظحم عامجلا

 رثكي موصلا نألو «ةهبشلاب تبثي ال وهو انكر يعاودلا نع فكلا راصل ىدعت ولو «هيعاود ىلإ دعتي ملف نكرلا

 (حتف ءئيع) .لوق يق يعاودلا مرحت ال :يعفاشلا دنعو ءاوجرحل يعاودلا عنم ولف هدوحو
 [(ط) .لزنأ نإ هسملو هليبقتبو لزني مل وأ لزنأ ايسان وأ ادماع اراه وأ اليل ربدلا وأ جرفلا يفإ :هئطوب لطبو
 ف ةرك ذملا ةلاحلا قرفلاو ءایسان ناك اذإ موصلا فاالخي «مارحإإلا 2 عامجلاك ضنلاب روظح ءطولا نال

 :یئاقحلا رمر] يعفاشلل اقوادغ كديسفي ال لارونالا ريغبو «دسف سمللا وأ ةلبقلاب لا ولو «موصلا نود فاكتعالا

 ناك ام نأ لصألاو ءانركذ امك اقلطم دسفي اندنعو «هدنع فاكتعالا دسفي ال هنإف ايسان ءطولا ناك اذإ ١ ١[

 راهنلاو دمعلاو وهسلا هيف فلتخي ال موصلا لحأل ال فاكتعالا لجأل هنع عنم ام وهو فاكتعالا تاروظحم نم

 وهسلاو دمعلا هيف فلتخي موصل ل aT تالا سيتا 5 يونا عامجلاك ليللاو

 (حتف «ييع) .برشلاو لك ًالاك راهنلاو ليللاو

 نم اهئازإب ام لحدي عمجلا ظفلب مايألا ركذ نأل ؛اهيلايلب هتمزل امايأ فكتعي نأ رذن ول هانعم :يلايللا همزلو
 :ىلاعت لاق «مايألا نم اهئازإب ام لخدي يلايللا ركذب هنأل ؛اهمايأب هتمزل يلايل فكتعي نأ رذن ول اذكو «يلايللا

 هرات اهنع ربعف ةدحاو ةصقلاو ٠١( :عرم) اوس لال ثالث ىلاعت لاقو (( ٤١ :لارمخ لار ازم الإ ماي ةنالثإ

 :هلوق و FFF ا :قئاقحلا نیت .رحألا ل واتت عمجبا ظفلب امهدحأ 0 نأ ملعف «يلايللاب هراتو مايألاب

 نأل ؛ةعباتتم اهيلايلب همزلي ثيح الثم "مايأ ةثالث فكتعأ نأ ىلع" :هناسلب لوقي نأب "مايأ فاكتعا رذنب"

 ليللاب مودي فاكتعالا نأ قرفلاو «موصلا رذن يف قالطإلا فالخب «عباتتلاب حيرصتلاك فاكتعالا يف قالطإلا

 .اليل دجوي ال هنإف موصلا فالخب راهنلاو
 ةعورشملا ةينلاو ناسللا لمع رذنلا نأل ؛ةينلا فالخب «همزلي ال هبلقب رذن ولو :ناسللاب الإ نوكي ال رذنلا :ةمتت

 (حتف) .ىلاعت هلل نوكي نأ نأش ىلع بلقلا ثاعبنا

 ؛ىلوألا ةليللا لحدت ال هدنع نإف .فسوي يبأل فالح امهاتليل همزل نيموي فكتعي نأ رذن اذإ يأ :خ ! ناتليلو

 نأ رهاظلا هجو ءافودب لصولا ققحتل ةينثتلا يف هيلإ ةجاح الو «لصولا ةرورضل ناك امنإ عمجلا يف امهوحد نأل
 جرخي الو ده ع دسم دوي يجوب رذن اذإف مک یوا کب

eبورع ل اق لحدي اکا ابا فاكتعا يف کا وک دج  Sn 

 (نيكسم «حتف) .مايألا مامت دعب امورغ



 ا hE هرم ضرف صرع لعل صوصحم قامو ي صر محم ناكم ةزايز وق
 رمعلا ف ةدحاو يأ جحلا ف جحلا رهشأ وهو تافرعو ةفرشملا ة ةبعكلا وعو هرايز اصق يأ

 ,جحلاك امهنم ةبك رمو «ةاك زلاك ةضحم ةيلامو «ةالصلاك ةضحم ةيندب :ع عاونأ ةثالث ىلع تادابعلا ] :جحلا بناتك

 اما يلا ههم حا ملقا معدي يو كا عرق هاي د عرش نيلوألا نيعونلا نيب املف

apne:فرخ (اضيأ ةرعلا ماكحأ ج وا ا  

 بجي مل جحلا نأ حيحصلاو «ةرمعلا :رغصألا جحلاو «مالسإلا جح :ريكألا ج جحلا :ناعون جحلا نألو ؛ةضيرف هنوكو

 ام دعب ةضيرفلا هتجح تناك ۾ موہ هوب د راسن بز ا .ةلملا هذه ىلع الإ

 (حتف) .جحلا ضرف اهيفو عست ةئس هدد ركب وبأ جحو «رشع ةنس رحاه
 نأ ؛جحلا ةينب امرحم هتقو يف فوقولاو فاوطلا نم ةصوصخنملا لاعفألا نع ةرابع جحلا نأ رهاظلا جا ةرايز وه

 لاعفألل ءامسأ تلعج ةقباسلا تادابعلا رئاس نألو ؛ةيصخشلا هئازجأب الإ ءيشلل دوجو الف «فوقولاو فاوطلا هناكرأ

 43/١ ١[ :قئاقحلا زمر] .امرحم فوقولاو يار تارا ردو ضو لعق قز ا
 ةنيرقب كونموملا سانلا نم دارملاو «(4۷:نارمع لآ) 4ِبْ حج ساتلا ىلع هوم لور ىلاعت هللا هيطرق يآ ؛ خخ! ضرف

 اهتلق ول" :لاقف ؟ةنس لك يفأ :ليقف « جحلا , يكيلع بك" ل هلوقل ؛"ةره" :ةلوقو «(۹۷:نارمع مع لآ) فك نمو

 تيبلا هببس نألو ."عوطت وهف داز نمق ةرم جحلا ءاي اولمعت نأ اوعيطتست ملو ءان اولمعت مل تبحو ولو «تبحول
 :هلوقو «هناذصسا بجي نم نذإ الب جحلاك ةهاركلابو «مارح لام. جحلاك ةمرحلاب جحلا فصتي دقو «رركتي ال وهو

 «ضيرملا ضرع دق هنإف ؛'"لجعتيلف جحلا دارأ نم" :ةتلع هلوقل ؛فسوي يبأ دنع يحارتلا يلع ال يأ "روفلا ىلع'
 ةفينح يبأ نعو «ردان س اهيف دحو ىلا يأ ةدحاو ةنس يف توملا نألو ؛ةجاحلا ضرعتو «ةلحارلا لضتو

 ؛ةالصلل تقولاك رمعلا ةفيظو هنأل ؛يخارتلا ىلع هنأ :دمحم دنعو «روفلا ىلع بوحولا :هنع نيتياورلا حصأ وهو
 :يعفاشلا دنعف «توملاب هتوفي ال نأ طرشب ريخأتلا هعسي هنأ الإ يعفاشلا لوق وهو «هتاوف روصتي الف ءادألا يوني اذهلو

 .عامجإلاب مثأي ال هرمع رخآ يف جح ول امأ «تام نإو وي مای ال

 ف ضرتفا ام دعب ةرشاعلا ةنسلا ىلإ ةع هرخأ امل «فسوي يبأ دنع امك «روفلا ىلع اضرف جحلا ناک ول :تلق نإف

 «هسفن ىلع وأ يدم لهأ ىلع نيكرشملا نم:فوتحلل وأ تقولا تاوف رذعل ريحأتلا نوكي نأ لمتحيف «ةعساتلا ةنسلا

 تلزن يهو «(۷٩:نارمع لآ) تلا جج جح سائلا ىلع هلو # :ىلاعت هلوقب عست ةنس رخاوأ يف ضرف جحلا نأ حيحصلاو

 ك ةلاحو ةيدنف قيلألا وه اذهو-ءادحاو اماغ ضقت دعب چ جحلا رخؤي مل ع هنأو «عست ةئس رخاوأ دوفولا ماع

 هيلإ بهذ ام ىلع لدي , اذهو :(1ة>+:ةرقبلو ل َةَرْمُعْلاَو جحلا اومتاوإل :ىلاعت هلوقب تس ةنس يق ضرف هنإ :ليق امو

 = باحجيإلا ىلع ةلالد هيف سيلو هيف عرش ام مامتإب رمأ ةيآلا هذه يف :انلق ءنينس هضرف دعب تع هريخأت نم دمحم



 بوجولا طئارش ظ 4 1 جحلا باتك

 ١  5د 1_0 س هننلا 1 : جالا 3

 تلضف ةلحارو داز ةردقو مالسإو ةحصو لقعو غولبو ٍةيّرح طرشب روفلا ىلع
 ةردق ةفص ةردق طرشبو يأ رفاكلا ىلع بجي الف نونحملا ىلع بجي الف حصألا وهو فسوي يبأ دنع

 يه قا 1

 ايلا ال الا لاا للا ل ا ل E ED EG EB E EG ED EG EP ل PBP لاا EGP TG E ل ا ا ا Gg GD E GG OG GG E 5 5 E هةهققل 9 كنم ديال ام نعو هنكسم نع

 ةردق طرتشبو يأ تلضفو يأ هتنوؤم نعو

 فاوطو «ةفرعب ف وقولا :تاكيش جحلا 2 نك ولا نأ ملعا 5 «ةقباسلا ةيالاب ناك امعإ بوجولاو (ع ورش ريغ نم =

 ن جورخلاو ءرامجلا يمرو «ةفلد زم فوقولاو «ةورملاو افصلا نيب يعسلا : كسر ةتابجاوو ؛همظعم يأ ةرايزلا

 هک رتب بجي ام لك نأ طباضلاو «نيرشعو اين تابحجاولا مهضعب دعو ءردصلا فاوطو ءرصقلا وأ قلخلاب مارحإإلا

 «هناسل نوص ىلعو «ةراهطلا ىلع ظفاحيو «ةقفنلا يف عسوتي نأب بدأ وأ ةنس امإ كلذ ادع امو «بحاو وهف مد

 ع يشب قدصتيو عمهءاعد سمتليو «مهلحتسي و هفراعمو نیتعک رب دكحسلا مك هليفك و هنئادو هيوبأ نذاتسيو

 (حتف «ٰييع) .ةعمجلا وأ نينثالا وأ سيمخلا موي جرخيو «هجورح دنع

 «ةحص طورشو ءادأ طورشو بوحجو طورش اهنم طورشلا نأ ملعا [(ييع) .دبعلا ىلع بحي الف] :ةيرح طرشب

 ةعاطتسالاو تقولاو ةيرحلاو مالسإلاو غولبلاو لقعلا :بوجولا طورشف ءاهضعب فذح عم اهنيب زي ل فنصملاو

 قح يف ةدعلا مايق مدعو قيرطلا نمأو ةيسحلا عناوملا لاوزو ندبلا ةحص :ءادألا طورشو ءاضرف جحلا نوكب ملعلاو
 بحي الف ءصوصخنملا ناكملاو جحلا رهشاو جحلاب مارحإلا :ةحصلا طورشو ءاهعم مرحما وأ جوزلا جورخو ةأرملا

 ىلع الو يبصلا ىلع الو «ةلحارلاو دالا كالل هتيلهأ مدعل ؛ان وذأم 0 ايتاكف وأ ناك اريده اقلطم دبعلا ىلع

 [(ئيع) .ئيغ نمزو ئيغ دعقم ىلع بجي الف ءحراوجلا | :ةحصو .يبص ىلع بحي الف :عولبو (حتف) .هوتعملا

 نوكي ال نأ طورشلا نم اذكو ,مامإلا بهذم وهو ءادئاق دحجو ولو ىمعألا ىلع بحي الق دیبا س طربا

 اله «ةلحارلاو دازلا اوكلم نإو نيلج رلا عوطقمو جولفملاو فرا ىلع بح الو ؛:ناطلس نم ا الو يد

 وهو ءامه وكلم اذإ ءالؤه ىلع جحلا بجي :امهتياور رهاظ يقو ءامهنع ةياور وش ۾ ةقينح يبأ نع ةياورلا رهاظ يف

 ؛لوألاب مامإلا لاق ءءادألا وأ بوجولا طئارش نم ةحضلا نأ ىلع بم فالخلاو «ةفينح يآ نع نسحلا ةةياور

 اذإ امه افالح «هدنع مهلا, جاجحإلا مهيلع بجي ال هنإف ءامه وكلم اذإ اميف رهظت فالخلا ةدئافو «يناثلاب امهو

 س ل راد هل ناك لف عهتنوؤمو هيب نع تلضف (ط) .ةراعإلا ال ادد i :ةلحارو

 اورا نَه نعي ا امع' 8 ‹ةعاطتسالا lS اهنأل د ردق ناك

 تیبا تاثاو ناو سرفلاو بايثلا نم :هنم كب ال (حتف) .هنم دبال امم اضيأ نكسملاف الإو ءنويدلا ءاضقك

 (عيط) .اهيقف ناك نإ هقفلا بتك و مداخلاو



 بوجولا طئارش ٠ "4 جحلا باتك

 وأ يص مرحأ ولف ,رفس يف ةأرمال جوز وأ مرحمو قيرط نمأو هلايعو هبايإو هباهذ
 لقعي وهو

 TTT :مارخإلا تيقاومو هر نضر م يضعف نسا وأ غلبف دبع
 يبصلا مرحأ وأ

 جحلا بجي :كلام لاقو :اقلظم ايشا آل € «ط) اکا هلهأ ىلإ هعوجرو :ةكم ىلإ هباهذ ةدم يأ |:هبايإو هباهذ

 دازلاب ةعاطتسالا رسف الع هن هنأ ١ :انلو «يشم ذل ىلع ةيراقلا ةطساوب هيلإ عيطتسم هنأل 3 يشملا ىلع ةردق هل نه ىلع

 ااو م 1 ةاوبلا .ةبعكلا نع e ناک نم قح ف اذهو امي بوح ولا قلعتيف «ةلحارلا و

 تقارض ريغ نم طس ولا ؛ةقفنلاب دارملاو فنه م رع محار اد نکي لإ و ئةتقفن هم زلت نسف |(ط) .هد وع 59 راغصلا قط

 هشأف ا E مهقحلت هيأ مشال ؛ةلحا رلا مهوح نمو ةكم لهآ ا بوح ولا طظ رش نه سيلو « ريتقت الو

 (حتف) .ةعمحلا ىلإ يعسلا

 ناك نإف [(عيط) .هنودب ىتأتي ال هنأل ؛ةوشرلاب ولو قيرط نمأ طرشبو يأ «ةردق ىلع فطع رجلاب | :قيرط نمأو

 فوخك وهف رحب ةكم نيبو هنيب ناك ولو ؛بجي ال عطقلاو فوخلا بلاغلا ناك 1 «جحلا بجي ةمالسلا بلاغلا يف
 (نيكسم «حتف) .الف الإو بجي هبوكرب ةداعلا ترج عضوم نم ةمالسلا رحبل يف بلاغلا ناك نإف «قيرطلا

 :تل هلوقل ؛ج وز وأ مرح ةقفارع. الإ رفس ةريسم ةكم نيبو اهنيب ناك اذإ ةأرملل ةعاطتسالا تبثت ال يأ :خلإ مرحمو

 وأ اهنبا 5 اه وبا اهعمو الإ ادعا سف ءايأ ةيالث قوي ارهس رفابست نأ رحخالا مويلاو هللأب نموت ةأرمال ل هيا"

 اذإ جملا امل زوجي :لاق ثيح يعفاشلا ىلع ةجح وهو «دواد وبأو ملسم هاور .'اهنم مرح وأ اهوحأ وأ اهجوز

 لود اه م جورخلا اه حابي اأ ؛ رفسلا هلم ديق ۾ eh] :قئاقحلا زمر 1 تاق ماست اهعم ۾ ةف رب تحب رحل

 لال ر عرخلاو ؛يعفاشلل افالحخ مالسإلا ةجح نم عنملا اهجوزل سيل امرحم تدجو ولو «جوز وأ مرغ الب رفشسلا

 | فاك اديع ىأ تاج ام فلاب دلقاع انرمأك توكي تأ هيف طرق ؛ةرهاضما و أ عاضر وأ محرب اسا ا

 قسافلاب لصححي ال ضرغلا نأ ( رقم اهلا انوش أ ايد وأ 2 و اكطلاخ..عرتلا SNE | ا هيلا وأ ناك

 (حتف «نيكسم) .اهيلع مرحلا ةقفنو «ظفحلا نونحماو يبصلا نم ىتأتي الو ءيسوجحماو
 .ظئارشلا مما نم ام ىلع عب عيرمت اذه : مرحأ ولف (عويط) .ادعاضف مايأ ةنالث ىهو هام ف 5 :رفس ف

 06 .ةضورفملا ةجحلل مارحإلا ددجي مو ,جحلا لاق نيثأ يأ :ىضمف (نيكسم)

 ىبصلا ددح نإف [(ئيع) .ضرفلا هب ىدؤي الف لفنلل دقعنا امهمارحإ نأل ؛جحلا ضرف يأ ] :هضرف نعرجي مل

 د اج لإ دبعلا ا «حوزللا لهأ نم لاحلا انه 2 ا ؛مالاس اإلا ج نرخ راجو كم ةه رعب فوق ولا لبق مارحإإلا

 (حتف «نيكسم) .عورشلاب هنع ج ورخلا هنكمي الف مزال همارحإ نأل ؛هنع زجي ملف مارحإلا

 اهز هاجتي ال يلا مارحإإلا عضاوم جحا تيقاوم هنمو «ناكملل ريعتساف دودحا تقولا وهو «تاقيم عمج :تيقاومو

 )ع يضم . ةي يهو امر الإ نانسنإإلا



 تيقاوملا نايب 4۷ جحلا باتك

 هميدقت حصو ءاي رم نملو اهلهأل ململيو نرقو ةفحجو قرع تاذو ةفيلحلا وذ
 مارح ا لا لهأل مج لهأل قارعلا ل اها ةئيدملا لهأل

 101111118 nea ٌلحلا اهلخادلو «هّسكع ال ءاهيلع
 حصي ل يأ تيقاوملا

 اهيمست «ةكم نم لحارم رشعو «ةنيدملا نم لايمأ ةتس ىلع ناكم «ماللا حتفو ةلمهملا مضب «لوألا يأ :ةفيلحلا وذ

 نإف «ةمامتو دحن نيب دحلا وه رسكلاب "قرع تاذ"و «بذك وهو اهضعب يف نجلا لتاق هنأ نومعزي :"ىلع رابآ" ماوعلا

 يحولا قيرطب ملع ع هنأب بيحأ ؟نيملسم اونوكي مل ماشلاو قارعلا لهأو "نهل نه" :#ت#ع هلوق اق شیک ةكلق

 ليسلا نأل ؛كلذب تيمس «هب نكسي ال لاح مسر يهو «غبار نم برقلاب عضوم ةفحح و مهل تقوف مهاعإ
 ءارلا نوكسو فاقلا حتفب "نرق"و «ةنيدملا ىم اهيلإ لقنت نأ 8تِلع يبنلا اعد ّيلا يهو «مهلضأتسا يأ اهلهأ فحج

 ةليبق مسا كرحتملا نأ ةئطختلا هجو ءرخخآ أطخ هيلإ هذ سيوأ ةبسنو ءأطخ هيف ءارلا حتفو «تافرع ىلع لطم لبح

 ءاضيأ كمل لهأ تاقيم وهو «نميلا لهأ تاقيم «ةماق لبج نم لبج وه "ململي"و «نرقلا سيوأ اهيلإ بسني

 :نيتيب ف تعمج تيقاوملاو

 يبدملا مرح ةفيلحلا يذبو نميلا ململيو قارعلا قرع

 ناتس اف نرش دم لهألو اه تررس نإ ةفححج ماشلل

Ê وأ ةراجتك امهريغ وأ ةرمعلاو جحلا دارأ نمم اهلهأ ريغ نم تاقيملا ىلع ىتأ نملو ةنكمألا هذه لهأل تيقاوملا هذهف 

 (ئيع) .مايأ ةنالث ةريسم ةكم ىلإ هنم «عضوم قارعلا لهأل نيعلا > «ناثلا يآ :قرعتاذو (حتف) :قرختآ ةحباح

 (ع طر ."غبار"ب نآلا ىمسملا وهو برغمو رصمو ماشلا لهأل ةلمهملا ءاها نوكسو ميملا مضب «ثلاثلا يأ :ةفحجو

 سماخلا يأ :ململيو (ع «ط) .اليم نوسم ةكم نيبو هنيب دحج لهأل بلاعتلا نرق :هل لاقيو «لزانملا نرق عبارلا يأ :نرقو

 يأ :اهلهأل (ععط) .ناخسرف ةكم ىلإ هنم «نميلا لهأل ةزمهلاب ململأ :ليقو ءامهنيب ميلا نوكسو نيماللاو ةيتحتلا حتفب ململي

 (ع طر .ةرمعلا وأ جحلا دارأ نمم اهلهأ ريغ نم عضاوملا هذهب يأ :امه رم (نيكسم) .ةنكمألا هذه لهأل نوكت تيقاوملا

 ؛ لضفأ ن نوكي نمألا دنع هنأ ىلع :مارحإلا تاروظخم باكترا نم سالا طرشب مارحإإلا زاح يأ :هميدقت حصو

 :هلوقو اقلط ف هركي جحلا رهشأ ىلع مارحإلا علقت نأل ؛تيقاوملا ىلع هميدقتب ديقو ءارجأ مظعأ ناكف قشأ هنأل

 درجو ةراجتلاك جحلا ريغ ةجاحل ولو «مرحلا لوخد دصق يقافآل تيقاوملا نع هريخأت زوجي ال يأ "هسكع ال'
 لحلا نم اعضوم دصق ول امأ ؛ةعاسلا كلتب اصتخم ناك حتفلا موي مارحإ ريغب تع يبلا لوحدو «لاتقلل وأ ةيؤرلا

 مارحالا بجي ال :يعفاشلا لاقو ؛هلهأب قحتلا هب لح اذإف «مارحإ الب تاقيملا ةزواجم هل لح «ةدحو صيلخك

 «مارحإ ريغب ءادوس ةمامع هيلعو ةكم لحد ع هنأ هذ رباج نع يور امل ؛ةرمعلا وأ جحلا دارأ نم ىلع الإ

 هاور امو ؛"مارحإب الإ ةكم دحأ لخدي ال" :لاق بلع هنأ ام سابع نبا نع يور ام :انلو «يئاسنلاو ملسم هاور
 (ط) .ةرمعلاو جحلا يف تيقاوملا لحادل تاقيملا يأ :اهلخادلو (حتف «ءئيع) .ةعاسلا كلتب 2 يبلاب اصتخم ناك



 تيقاوملا نايب EN Ea باعك

 .ةرمعلل لحلاو ّجحلل مرا يكمللو
 < قكاسل تانقيملا ( يأ

 مرحلا لحاد ناك لن كل دارملاو ءا نكي 5 إو اهمرح نرالا كل قحلي و ةكم نک اس يعي :خإ يكمللو

 . 0 لاسمل يف مرخلا دودح مظن دقو ق يلاوح مرحلا و ع وأ SONE عا وس

 هناقتا تمر اذإ لاما ةنالب ةبيط ضرأ نم ديدحتلا مرحللو *1 < 1 7 د Ê ا ا

 ةنارعج عسل 3 رشع ةدحج ۾ فئاط ۾ قا رع عبس نع نمو

 ةذج قيرط نمو «ةعبس فئاطلاو قارعلاو نميلا قيرط نمو «لايمأ ةثالث ةنيدملا قيرط نم مرحلا دح :مرحلا

 (ط) .ةعست ةنارعجلا نمو «ةرشع

 ةكم برقب عضوم وهو «لضفأ ميعنتلاو «رفس عون ققحتيل ةرمعلل لحلا يكملا تاقيم يأ | :ةرمعلل لحلاو
 دصقلا هلصأو «رامتعالا نم مسا ةرمعلاو :لحلا ةرمعلا دارأ اذإ يكملا تاقيم يأ [.ء# ةشئاع دجسم دنع

 ءانكبتيبلا ةرامع كآل اف تيغ اننإو :ةصوصخع لاعفأب اهرحغ تيبلا ةرايز ف هلامعتسا بلغ مث رماع ناکم ىل

 يف جحلا ءادأ نألو ؛كلذب رمأي ناك #ء هنأل ؛لحلا ةرمغلا ديرملو «مرحلا جحلا ديرمل يكملا تاقيم ناك امنإو

 م مارحإلا نوكيف مرحلا يف ةرمعلا ءادأو ءرفس عون ققحتيل ؛مرحلا نم مارحإلا نوكيف ءلحلا ف ىهو ةفرع

 هسفن ىلع ع مدآ فاح امل :ملعلا لهأ ضعب 1 مرحلا جرحت تبسو «ناكملا ليدابتب رفس عون ا ؛لحلا

 تيس نيم مرنا هللا مرق اهيلاوح اوققوو بثاخ لك نم ةكم اوف ةكفالم لسزافا هللاب ةاعتسا تاطيشلاا نم

 (حتف «نيكسم) .تفقو ةكئالملا تناك



 مارحاإلا باب ۲4۹ جحلا باتك

 مرو با
 ,نيليسغ وأ نيديدج ءا اراذإ سلاف .بحأ لسغلاو .ًاضوتف مرح نأ تدرأ اذإو

 اضفأ يأ ةيردصم نأ نأل م مارح الا يأ

 نأ ناسنإلل زوجي ال يلا تيقاوملا فنصملا ركذ امل [(ئيع) .هتيفيكو هماكحأ نايب يف يأ ] :مارحإلا باب
 لوحدلا :اعرشو .كهتنت ال ةمرح يق لحد اذإ ا ردصم ةغل وهو «مارحالا ركذ بسان 56 الإ اهز واجي

 ناطرش امهف ؛ةيصوصخلا وأ ركذلا عم ةينلاب الإ اعرش ققحتي ال هنأ ريغ - اهمازتلا يأ - ةصوصخم تامرح يف

 وهو «ةحابملا ءايشألا هب مرحي هنأل ؛امارحإ يمسو «ةالصلل حاتتفالا ةريبكتك جحلل مارحإلاف «مارحإلا ققحت يف

 (حتف «صلحختسم) .ةرايزلا فاوطو فوقولاك جحلا يف ضرف

 مارحإلا رومأ ملعت ىلع اضيرحت باطخلاب لصفلا اذه ركذ امنإ [(ييع) .ةرمع وأ ًاجح بلاطلا اهيأ ] :تدرأ اذإو
 فنصملا نأ لقنو «فسوي يبأل ةفينح يبأ نم باطخ هنإ :ليقو «هماكحأ ةفرعم ىلإ جايتحالا ةدشل ؛امامتهاو

 .لستغاف الإو تئش نإ :ًاضوتف (صلحختسم «حتف) .هل باطخلاف هدلول رصتخملا اذه فنص

 ل ؛لضفأ لسغلاف «ةليضفلا يف امهنيب توافتلا مايق عم نيتراهطلا ىدحإ مارحإلا يف ةنسلا نأ نعي :بحأ لسغلاو
 لسغلا اذه دارملاو «فيظنتلا يف غلبأو معأ هنأل ؛هنسحو يذمرتلا هاور «همارحإل لستغا كع هنأ تباث نب ديز ىور

 «كذ ركب ابأ رمأ ع هنأ يور ءءاسفنلاو ضئاحلا هب رمؤت ىح ةراهطلا ال ةهيركلا ةحئارلا ةلازإو ةفاظنلا ليصحت

 اذهلو ؛اهل ةراهطلا لوصح روصتي الو جحلاب مرحت نأو لستغت نأ اهرمأي نأ دمحم هنباب ءامسأ هتجوز تسفن نيح

 .ديعو ةعمج فاالخب ءاملا نع زجعلا دنع مميت ربتعي ال

 عرش هنأل ؛هلضف لني مل مرحأف أضوت مث ثدحأ ول ىح لاستغالا ةراهط ىلع مرحي نأ ةنسلا لينل طرتشيو

 نمل هسأر قلحو هلهأ عامجو ةناعلا قلحو طبإلا فتنو رافظألا صق نم فيظنتلا لامك ًاضيأ بدنيو «مارحإلل

 رازإلا :ارازإ (حتف ءصلختسم ؛ينيع) .امهوحنو نانشألاو يمطخلاب هندب لسغو هدتعي مل نمل هرعش حيرستو هداتعا

 (صلختسم) .فتكلا نم رهظلا ىلع نوكي ام ءادرلا :ءادرو (صلختسم) .ةبكرلا ىلإ ةرسلا نم نوكي ام
 دنع ىدتراو ررتا ةع يبا نال ؟نيظيفع ريغ نانوكيو «فتكلا نم ءادرلاو وقتا نم رازإلا :ءادرو ارازإ

 ديدحلا مث «هانيع اميف كلذو «دربلاو رحلا عفدو ةروعلا رتس نم دبالو «طيخملا سبل نم عونمم هنألو ؛همارحإ

 هجو ىلع امهنيب عمجلا مث ؛نعملا اذه يف هب هبشأ هنأل ؛ليسغلاف دحوي مل نإف «ةراهطلا ىلإ بيرق هنأل ؛لضفأ

 (حتف «صلختسم) .ةروعلا رتس دوجول ؛هأزجأ رازإلا ىلع رصتقا ول نح ةنسلا
 (ٰييع) .خسولا ن 1 م دعبأو فظنا ةئأل ؛امهقوك لاح يأ :نيديدج

 (ٰييع) .نيضيبأ انوكي نأ ىلوألاو «نيديدحلا دحت مل نإ يأ :نيليسغ



 مارحإلا ةيفيك ,a جحلا باتك

 را ابو ,ينم هلبقتو يل هرسيف جحلا ديرأ ينإ 7 :لقو سا لصو بّيطتو

 055 كيبل كل كليرش ال كيبل كيبل هللا كيبل :يهو جحا اهب يونت كتالص
 كلملا يف هللا اي يآ ةيبلتلا يأ نانروك هلا ناتعك رلا يهو

 ديك تف طا یاب ةتسلا ةحو ىلغ |[ يع ىقيت اع كبوث ال «تدجو نإ كندب بيط يأ ] : بيطتو

 0 ءملسمو يراخبلا هاور «"دحأ ام بيطأب 326 هللا لوسر بيطأ تنك" :تلاق اهآ ند ةشئاغ نع درو
 «بيطتلا ءادتبا ةلزنمبي نوكيف «هندب نم رخآ لحم ىلإ لقتني قرع اذإ هنأل ؛مارحإلا دعب هنيع ىقبت ام. رفزو دمحم
 هلسغاف كب يذلا بيطلا امأ" :بيطلا نم هيلع ناك امع هلأس مرحم لحرل ع هلوقل ؛اضرأ يعفاشلا لاق هبو
 صيبو ىرأ مث دج ام بيطأب بيطتي مرحي نأ دارأ اذإ ناك لع هنأ ان5# ةشئاع نع درو ام :انلو « تارم ثالث

 دمضنف ةكم ىلإ يع هعم جرخن انك :تلاق امهأ اضيأ اهنعو ءهتيحلو هسأر يف نهدلا صيبو :ةياور يقو «بيطلا

 هاور امو «هنع اناهني الو 323 هاريف اههجو ىلع لاس انادحإ تقرع اذإف «مارحإلا دنع بيطملا كسملاب انهابج
 رهو مارخنالا دعي: بيطتم ريغ هنآلوو ؟غادولا ةحح يا ناك اتر امو ةقرمعلا يف تقلا ماع يف ناك هنألا وستم
 (حتف) .هب هلاصتال عبات هدسج يف امو «هنع يهنملا

 ىلص ج يبلا نأ هك رباح ىور امل [(ع«ط) .ةهارك تقو ريغ يف ابدن بيطتلاو سبللا دعب| :نيتعك ر لصو
 اونيعتساو# :ىلاعت هلوقل ؛رومألا عيمج يف ةبحاو يهو «ةناعتسالا ةالص هذهو «همارحإ دنع نيتعكر ةفيلحلا يدب
 «ةيحتلاو ةبوتكملا نيتعكرلا نيذه نع ئزحتو «هل ناعتسيف اهمظعأو رومألا قشأ جحلاو (ةه:ةرقبلا) ةالصلا و ربصلاب
 (صلختسم «حتف) .ةنسلا نايبل :ليقو ؛بدنلل انه رمألاو ءلضفأ ناكل صالخإلاو نورفاكلاب امهيف أرق ولو
 لاؤسو «ةرمعلا يف اذكو «هيف ريسيتلا لاؤس بسانف «ةنيابتم نكامأو ةقرفتم ةنمزأ يف هءادأ نأل :خل ! يل هرسيف

 هنأ ىور هذ اسنأ نأل : ينم (حتف) (71١:ةرقبلا) يانم 0 انب ر :الاق ثيح الثالطاا#ع ليعامسإو ايلا ةقفاومل لوبقلا

 (ييع) .خلإ "جحلا ديرأ نإ مهللا" :لاقف هتلحار ىلع بكر مث رهظلا ىلص ج
 نايب اذهو :ةالص ربد ىل لي ىبلا نأ يور امل [(ئيغ) .خلإ كيبل :لق يأ ةيبلتلا نم رمأ ] :كتالص ربد بلو

 نكل «رثكأو حصأ هتلحار هب توتسا ام دعب ىبل 3 هنأ تاياورو «زاج هتلحار هب توتسا ام دعب یل ول نح لضفألا
 ىلإ "اهب يونت" يف ريمضلاو «"هالصم يف - ىل يأ - تع بحوأ دقل !هللا مأو" :لاق هنأ اه سابع نبا نع يور
 .حتف) .نسحأ ناك امهنيب عمج نإف «ةالصلا يف امك طرشب سيل ناسللاب ركذلاو «“بل" :هلوق نم ةموهفملا ةيبلتلا

 (ييع) .تادابعلا عيممل طرش ةينلا نأل :جحلا اني (ئييع) .ةيبلتلاب ايوان كنوك لاح يأ :يونت (صلختسم
 ابابلإ هانعم رمضم لعفب بوصنمو «ماقأ يأ ناكملاب ىل نم ةينثت [(نييع) .كتعاط ىلع ميقم انأ يأ ] :خإ كيبل

 هللا ماركإ ىلع هيبنت ةيبلتلا ةيعورشم يتو ءوحنلا بتك يب رسف امك موزل دعب كتعاطل اموزل يأ بابلإ دعب كل
 جحلاب سانلل نذؤي نأ هللا هرمأ نيح ع ليلخلا ءاعد ةباجإ اذهو «هنم ءاعدتساب ناك امنإ مهدوفو نأب هديبعل ىلاعت
 يح برغملاو قرشملا لهأ هتوص هللا غلبأف هللا يعاد اوبيجأو «هللا تيب اوجح !هللا دابع :ىدانو ماقملا يف فقوف
 - لاق نمف .كيبل :اولاقو ماحرألاو بالصألا نم جحلا هل بتك نم لك ميهاربإ باحأف «بالصألا يف فطنلا عمسأ



 مارحإلا تاروظحم ۲٥١ جحلا باتک

 نا تل ا سار اهيفا ةزو كل كير ال للو كَل ةمعتلاو دمَحلا نإ
 يدها تقس وأ ابدن ةيبلتلا يف سکو وعلا رک

 :يئاسكلا لاقو ءءارفلا لوق وهو ةزمهلا رسكب "دمحلا نإ" :هلوقو ءارارم جح ةيبلتلا يف داز نمو «ةرم جح ةرم =
 رسكلا :لاق ؟كيلإ بحأ ام :دمحم تلق ةعامس نبا نعو ."دمحلا نأب" وأ "دمحلا نأل" هانعمو نسحأ حتفلا

 .لوألا مالكلل ًاليلعت ال ركذ ءادتبا نوكيل يأ «ءانبلا نم ىلوأ ءادتبالاو ءانبلل حتفلاو ءادتبالل
 ع ىسوم ناكو «ةبركلا ج ارف كيبل :لوقي ناك كع نم نب سنويف ءاوجح اذإ نوبلي اوناك ل ءايبنألا :ةمقت

 (صلختسم «حتف «نيكسم) .كتمأ نبا انأ كدبع انأ كيبل :لوقي ##ع ىسيع ناك و «كيدل كدبع انأ كيبل :ل

 . رودقملا ةعس هنأب رسفو ميلا مضب :كلملاو (ييع) .ررضلا عفدو عفنلا نم قلخلا ىلإ لصي ام لك «نونلا رسكب معنا
 ناصقنلاو ةدايزلا هب لختف موظنم E هنأل ؛؟كياري الل :هنع عيبرلا ةياور ف يعفاشلا لاقو :اهيف دزو (ئيع)

 «كيدعسو كيبل كيبل" :يورملا ىلع ةدايز هتلحار هب توتسا اذإ لوقي ناك م رمع نبا نأ :انلو «ناذألاك

 بارتلا ددعب كيبل" :لوقي ناك هنأ هذ دوعسم نبا نعو «هيلع قفتم 'لمعلاو كيلإ ءابغرلاو كيدي نيب ريخلاو
 ىلع دازي الف «مالعإلل هنأل ؛ناذألا فالخب هيلع ةدايزلا عنمب الف ةيدوبعلا راهظإو ءانثلا وه دوصقملا نألو «"كيبل

 صقنلاف "ىع مككسانم اوذح" :853ع لاقو «ةاورلا قافتاب بلع هنع لوقنملا وه هنأل ؛"صقنت الو" :هلوقو «لوقنملا

 عطرا :جحلل ايوان كتوك لاح يآ :اهواف تفر .اقافتا ةوركم

 دوجو دنع اعراش نوكي هنأب حيرصت اذه [(صلختسم) .امرحم ترصو مارحإلا يف تلخد يأ ] :تمرحأ دقف
 ةينلاب اغراش ريصي هنأ :فسوي يبأ نعو «ةيبلتلاب تأي ل ام ةينلا درجمت امرحم ريصي ال هنأ ىلإ ةراشإو «ةيبلتلاو ةينلا

 لاق (910١:ةرقبلا) حلا نهيف يف ضر ْنَمفظ :ىلاعت هلوق انلو ,موصلاك ةينلاب ع ورشلا نأل ؛يعفاشلا لاق هبو ءاهدحو

 راج ةشئاع تلاقو «مارحإلا هه دوعسم نبا لاقو ءةيبلتلا :# رمع نبا لاقو «لالهإلا جحلا ضرف :ای سابع نبا

 دصقي ام ركذب اعراش ريصيو «ةالصلا ةعرحت يف امك ركذ نم دب الف ءادألل دقع هنألو ؛ىلو لهأ نمل الإ مارحإ ال

 ماقم ركذلا ريغ ماقي يح ةالصلا باب نم عسوأ جحلا باب نأل ؛ةيبرع وأ تناك ةيسراف ةيبلتلا ىوس ميظعتلا هب

 (صلختسم) ١57/١[ :قئاقحلا زمر] .دحاو نكر هنأل ؛موصلا فالخب ندبلا ديلقتك ركذلا
 ؛ءاسنلا دنع هيعاودب هركذ :ليقو «عاقولا ثفرلا [(عيط) .شحافلا مالكلا :ليقو «عامحلا بنتحا يأ | :ثفرلا قتاف

 :ليق ءانه دارملا يف فلتحاو «ىلاعت هللا ةعاط نع جورخلا قوسفلاو هءاسنلا هب بطوح يذلا شحافلا مالكلا :ليقو

 ءاهلك يصاعملا انه دارملا نأ رهف رمع نباو انهو سابع نبا نع يورو «"قوسف نمؤملا بابس" :#ل هلوقل ؛بابسلا

 ؛فلأتلا لاوزو بضاغتلا ىلإ يضفت ةلداج كريغ لداحت نأ لادحلاو «ةعاطلا نع جورخ هلك كلذ نأل ؛حيحصلا وهو

 حَحْلا َنهيف َضَرَف نف : ىلاعت هلوق لكلا لصأو «سأب الف ليلدلاب نيدلا رومأ نم رمأ يف نظنلا هو ىلع لادجلا امأو

 (حتف) .اولداحت الو اوقسفت الو اوثفرت ال يأ «يهنلا نيعمب ربح اذهو «(۹۷٠:ةرقبلار حلا يف َلاَدَجاَلَو َقوُسفالَو تفَرالف



 مارحإلا تاروظحم للا جحا بانک

 دولا يلو هيلع الدلو ب هيلإ ةراشإلاو ديّصلا ا ضو انار وردنقار
 ا اضيآ قتاو.يأ

Si SAAS ES 2 A ony r 

 لإ بوثلا سبل اضيأ قتاو يأ

 ةمصاخملا يأ :لادجلاو (ع طز حا مارحإلا ةلاح يقو «حيبق ىلاعت هللا ةعاط نع جورخلاو يصاعملا يأ:قوسفلاو

 اهل ال :ىلاغت هل وقل ؛اضيأ قنا ي :هليسلا لتفو (ئييع) .بابسلاو مهعم ةعزانملاو « نيراكملاو مدخلاو ةقفرلا عم

 (غخءط) .يربلا ديصلا يأ (9ه:ةدئاملا) مرح شاو َدْيَّصلا

 رهاظو «"ديصلا لتق" :هلوق ىلع فطع [(نيع) .ارضاح ديصلا ناك اذإ اميف نوكت ةراشإلاو] :هيلإ ةراشإلاو

 ىلع لومحم عنملا نأ حجارلاو «نكي مل مأ ملع لتاقلل ناك اذإ امهنيب ةلالدلاو ةراشإلا ةمرح يف قرف ال هنأ هقالطإ
 هداطصا شحو رامخ محل نع هولأس نيح كع هنأ ةداتق يبأ ثيدح كلذ يف لصألاو «هب ملع هل نكي مل اذإ ام

 يراخبلا هاور «'ةمحل نم ىقب ام اولكف' :لاق ءال :اولاق ؟'هيلإ راشأ وأ هرمأ دحأ مكنم له" :لاق :ةداتق ا ي رآا

 ۲٠۷/۲[ :قئاقحلا نییبت] . مرحيف ديصلا نم نمألا ليزت ةلالدلا اذكو «هيلإ ةراشإلا مدع ىلع هلح قلع ؛ملسمو

 (ط) .ملع اذإ ال لتاقلا ملعي مل اذإ امهميرحت لحمو ءابئاغ ديصلا ناك اذإ يهو «ديصلا ىلع يأ :هيلع

 ثيحب هضعب وأ ندبلا ردق ىلع لومحم ءيش لك نأ :انهه طباضلاو «سنربلاو ةيورزلا هيف لخدي :صيمقلا سبلو

 ليوارسلا :ليقو «تالليوارس عمجلاو ةا ليوار رجلا و امت وكي امش ريغ وأ قرأ 0 ةطايخج هشفنب هيلع كسمتسي

 سبلو ءافوشكم سأرلا طسو ناك نإو عونمم وهو سأرلا رتس بجوي امهسبل نأل ؛ةوسنلقلاو ةمامعلاو «لاورس عمج

 امنإو نيفخلا سيلو ءهوحنو صيمقب یدترا ول امك زاح لحدي مل ولف ءهيمك يف هيديو هيبكنم لخدي ناب دملاب ءابقلا

 سبل تحل زوجيف ءاسنلا امأ ؛لاحرلل ةبسنلاب اذنعو ءاَضيأ مارحإلا ةلاح ريغ يف عونمم دحاولا فخلا سبل نأل ؛نيث

 :لاق ؟مرحما سيلي ام دک هللا لوسر لثس :لاق هنأ م رمع نبا .ثيدح ءايشألا هذه سبل عنم يف لضألاو :نيفخلا

 دج ال نأ الإ «نيفخلا الو نارفعز الو سرو هسه ام الو ليوارسلا الو سنربلا الو ةمامعلا الو ضيمقلا سبلي ال"

 دنع مدقلا طسو يف يذلا | لصفملا وه انه بضحلا هيلع قفتم ." نيبعكلا نم لفسأ ان وكي يح امهعطقيلف نيلعنلا

 (حتف) |؟ oA :قئاقحلا ا .دمحم نع عاشه ىور اعف كا شلا دقعم

 نأ الإ

 مسمسلاك تابت :سروب (نيكسم) .بعكلاب انه دارملا وهو «مدقلا رهظ ىلع يذلا هريس وهو «لعنلا كارش

 97 ْ 3 57 ١ i : 4ك اح - لق لا نو 5 ا
 لقعم كنع نيمدقلا طس و نيذلا نيلصفملا يا :نيبعكلا (نيحسم) .دح كل نا الإ نيفخلا سبل تاو يا

 :دمحأو يعفاشلا لاقو «مطرقلا رشر وشو :رفصع وأ (سوماق) . ةثلس نيرشع وحن ىقبيف ع رزي :نميلاب الإ سيل

 2۴١ ياعلي مر] فل بطال ةن ؟رفضتملا نسلب نابل



 مارحإلا تاروظحم o۳ جحلا باتك

 «بيطلا سمو يطا هاو جرو كارلا و رتسو «ضفنی ال الیسغ نوكي نأ الإ
 اًضيأ قتاو يأ اضيأ قتاو يأ ٠

 وهو رثانتي ال :ليقو ؛حوفي ال يأ | :ضفني ال (ط) .ءايشألا هذه دحأب غوبصملا بولا يف ١ اس نوكي نأ

 راو 17 وی 0 ليوعتلاو بيسوي سس م ب «ءافلا مضب ذب [(ئيع) ا

 (حتف) .هريغ ىلإ غبصلا رك نإو حوفي وأ «حفي مل نإو هريغ ىلإ غبصلا رثأ ىدعتي نأ امإ
 رتستف ةأرملا امأ «لاحرلاب صتخت اذهو «قبطلاو لدعلا وحن فالخب ةداع هب ىطغي اع] :هجولاو سأرلا رتسو

 همزلتف ةليلو اموي دتمي مل ام قبطو لدع لمح ال ؛ةيطغت ناك ابايث هسأر ىلع لمح ولو [(ط) .اههحو ال اهسأر
 ةأرملا تطغ ول اذكو «هب سأب الف الإو «هرك ههحجو وأ هسأر باضأف ةبعكلا رتس تحت لحد ول :اولاقو «ةقدص

 ؛مد همزل اموي مئان مرحم سأر لحر ىطغ ولو «لحرلاك اهيلع مارح هحولا ةيطغت نأل ؛اههجو نع فاحت ملو

 ؛ههجو ةيطغت لاحرلل زوجي :يعفاشلا لاقو «ريغلا لعفب لصاح اذهو «قافترالا نعم نم هيف امل مارح رتسلا نأل
 هب تصقو يذلا مرحلا يبارعألا يف يع هلوق ءانلاو ."اههجو يف ةأرملا مارحإو هسأر يف لحجرلا مارحإ" ا هل وقل

 نأ ىلع لد سا ههجو ريم نع ع هيهنف ء"ايبلم ةمايقلا موي ثعبي هنإف هسا الو ههججو اورمخ هن" :تانمف هتقان

 اع هنأ :يور ام وهو رغ ليلدب تام اذإ agen e ی و ةبايعالا

 دعب همارحإ ءاقب فرع بع يبلا نأ معبأ ثيدح ليوأتو «لمع مارحإلا نأ كش الو «ثيدحلا "هلمع عطقنا مدا
 ام اضيأو ءامهريمخت نع مها اذهو «عاتشاب هباحصأ ضعب صخي 2ع يبلا ناک دقو «ةيص وصخ اب يحولا قيرطب توملا

 هيف سيل "هسأر يق لحرلا مارحإ" :هلوقف حص نإلو «عوفرملا ضراعي الف ام رمع نبا ىلع فوقوم يعفاشلا هاور
 (صلختسم عحتف (ئييع) .ههجو يفن

 نأل ؛"يمطخلاب" :هلوق ةنيرقب لاحلا ةدارإو لحملا قالطإ نم ةيحللا هحولاب دارأ ءهجولاو سأرلا يأ :امهلسغو

 :امهدنعو «بيطلا لاچشاک راصف عةبيط ةحئار هلو عمامإلا دلع بيط هنأل ؟عنم امعإو «ةداع هب للسعي دل هج ولا

 فاللي ؛ةقدص :اس" دنع ۾ مد هم راپ :مامإلا دتغف :هلامعتسا 8 رهظت ةرمثلاو «لمقلا لتقيو هنس و رعشلا نيلي

 (حتف «ئيع) .اقافتا ءيش هلامعتساب همزلي ال ثيح نانشألاو نوباصلا

 اا نادل نم دارملاو ؛"لفتلا ك ثعشلا جاحلا" : كع هلوقب بولا سمو

 kk لاق دقو «هنطو نع عطقنا هنأ ثيح ا ق و و اا

 لوغتبي «قیمع جف لک نم ءاربع ءاثعش اوٌواح قدا :لوقيو «ةفرع موي هتکٹالم ىلع ىهابي ىلاعت هللا نإ

 سيل هنأل ؛ءانحلاب باضخلا هل زوجي :يعفاشلا لاقو "مه ترفغ دق ينأ اودهشا «يترفغم نوسمتليو «يتاضرم
 (صلختسم «ئيع) .يئاسنلا هاور ؛ "بط ءاتخلا' :ةلع هلوق انلو «بيطب



 مارحإلا تاحابم ros جحا باتک

 تسلا لالظتسالاو مامحلا em لاستغالا ال 1 ه رعش صقو هسأر رو

 اضيأ قتت الو ىأ اضيأ قئت ال يأ قثت ال يآ اضيأ قتاو يأ

ERE ; امس EAE ERE AE م عم ESS SSS gy , San كفو ضا 
 اضيأ قت الو يأ

 ةرابعلا "نيكسم الم" حرش ةخسن يف نكل «ةبيغلا ىلإ باطخلا نم تافتلا هيف :ئيعلا لاق «هرفظ ىلإ :هسأر قلحو
 هلوقل ؛سأرلا قلح عنمو ءالوأ تاروكذملاب بسنأ ةخسنلا هذهو «"رفظلاو براشلا صقو رعشلا قلحو" :اذكه

 ؛صنلا ةلالدب عنملا تبثق «قلخلا نعم يف ضقلاو «٠۹٠:ةرقبار لحم يدها علي ىَتَح ْمكَسوُؤُر اوُقِلْحَت الو :ىلاعت
 اوُضَقَيِل مل :ىلاعت لاقو «تفيلا ءاضقو ثعشلا ةلازإ نم ةنأل ؛ةرون وأ قارحإب ناك ول ام مغف معف «ةلازإلا قلحلاب دارأو

 رعشلا نم ذخألاو «ةناعلا قلحو «طبإلا فتنو «رافظألا ميلقتو «براشلا نم ذحألا :ثفتلاو (؟ة:جملار ْنِهَتفَت

 هنإف «نيعلا ق تبانلا رعشلا ةلازإ "هكساتم" يف يبلحلا ئئثتساو «ثفتلا ةلازإ ءاضقلاب دارملاو «خسولا :ثفتلا :ليقو

 ةع هنأل :لاستغالا (ييع) .هرفظ ملقو هرعش عطق اضيأ قتيلو يأ :صقو (صلختسم «حتف) .اندنع هيف ءيش ال
 (ئيع) .ملسم هاور «مرح وهو لستغا

 هامحلا لوخد درجج دارملاو ,"انيش انخاسوأب هللا أبعي ام" :لاقو «ةفحجلاب مامحلا لحد ع هنأل :مامحلا لوخدو

 :قئاقحلا زمر| .ىدتفا كلدتو مامحلا لحد نإ :كلام دنعو «ةهوركمف خسولا ةلازإ امأو ءراحلا ءاملاب لاستغالاو

 هنأل ؛هب يمس «فقسملا ىلع قلطأ مث «رعشلا وأ فوصلا نم ةميخلا لصألا يف وهو :تيبلاب لالظتسالاو ٠٠٤/١]

 بصي مل نإ لمحم او طاطسفلا اذكو «هب لالظتسالا نكمي ثيحب دوع ىلع عوفرم بوث وأ عطن هانعم يقو «هيف تابي
 نبا نأ يور امل ؛ههبشأ امو طاطسفلاب لظتسي نأ هركي :كلام لاقو «هرك امهدحأ باصأ نإف «ههجو وأ هسأر

 لاق هبو «زربأ يأ "هل تمرحأ نمل حضأ" :هل لاقف سمشلا نم رتتسي دوع ىلع ابوث عفر دق الحر رمأ ام رمع
 اھا البو ةماسأ .تيأرف عادولا ةجح کک هللا لوسر عم تججح' :تلاق نيصحلا مأ ثيدح :انلو «دمحأ

 زمر] .هريغو ملسم هاور «"ةبقعلا ةرمج ىمر بح رحلا نم هرتسي هبوث عفار رخآلاو ل يبلا ةقان ماطخب ذحأ

 (حتف) .طاطسف هل بصن هنو نامثعو «هب لظتسيو ابوث ةرجش ىلع يقلي ناك هه رمعو ١54/١[ :قئاقحلا
 الو هسأر سمي مل اذإ اذهو «يزاجحلا ريبكلا جدوملا :سكعلا ىلع وأ ةيناثلا رسكو ىلوألا ميملا حتفب :لمحاو
 اذكو [(ععط) .وقحلا ىلع دشي مهاردلا سيك ءاملا رسكب] :نايمها دشو (نيكسم ءط) .هرك الإو ههحو
 اريثك ولو «ةقدص هيلعف نيترم وأ ةرم بيطع. لحتكا ولف «بيطم ريغب لاحتكاو متختو حالسو فيسو ةقطنم

 ةرعش طوقس فاخ | یار ناكل ةقاديلاو سأرلا تحور رنک ريحو مرض علقو ةماجحو دصف اذك و «مد هيلعف

 وهو ءرصخلا طسولاب دارملا "هطسو يف" :هلوقو «ماعط نم بفك ثالغلا ييو «ءيشب قدصتي ةدحاولا يفف ٠ «ةلمق وأ

 ؛ىدتفا دش نإو «هريغ ةقفن هيف ناك نإ نايمملا دش هركي :كلام لاقو «نيكر ولا قوف ندبلا نم قدتسملا عضوملا

 - فالخب حابي الف هيلإ ةرورض ال هنألو ؛هنع تلئس نيح "تقش ام كتقفن كيلع قثوأ":ام#» ةشئاع نع يور امل



 جحلاو ةرمعلا ةيفيك o0 جحلا باتک

 ابك ر تييقلا وأ ايداو تطّبه وأ فرش تولع يآ عيلص نيم ةّيبلغلا رثكأو .هطسو يف
 فتم ذاع تلت يأ ا اناكم تدعم اهلك كتالص بقع يأ توصلا عفرب

 as ممم همم م. چاپ ادباو ءا كتوص اعفار راحسألابو
 ايل وأ

 ف الو طيخم سبلب سيل اذه نألو ؛ديق ريغ نم هقلطي ناك امك سابع نبا نأ :انلو ؛ةقفن ةيف تناك اذإ ام =

 سبل نيعم يف سيلو عامجإلاب هركي هنإف هريغ وأ لبحب رازإلا دش ول ام هيلع دري :تلق نإف «هركي الف «هانعم
 سبل ئععم يف سيلو ةقدصلا همزل الماك اموي هلعف 0 هوركم هنإف هسأر ىلع ةباصعلا بصع ولو «طيحملا
 ءالبح هرازإ قوف دش دق الحر ىأر كع هنأ يور ام وهو صنب تبثت هيف ةهاركلا نأب لوألا نع بيحجأ ؛طيحملا
 ع ونمم مرعاو ةباصعلاب نها رلا ضعب ةيطغت رابتعاب وه امنإ ةقدصلا موزل نأب يناثلا نعو ؛"لبخلا كلذ قلأ" :لاقف

 (حتف) .كلذ نم
 ةدحاولا ةرملا ىلع اهنم ةدايزلا :"طيحملا" يف لاق :ةيبلتلا رثكأو (ييع) .هريغ ةقفن وأ هتقفن هيف ناك اوس :هطسو

 اتارا تنال اهيف ذععأ اهلك اهرركي نأ بيحتسيو اب واسو ةنسو ارو نوكتف ءاهك رتب ةءاسإلا همزلي يح «ةنس

 هبجعي ائيش ىأر اذإو ءاهالح ىف هيلع مالسلا هركيو «زاح اهالحخ يف مالسلا در ولو «مالکب اهعطقي الو اهكرتي الو

 (حتف) .رانلا نم ذوعتيو «ةنجلا هللا لأسيو ءارس ةيبلتلا بقع دك ينلا ىلع يلصيو 'ةرآلا شيع شيعلا نإ | كيبل" :لاق
 (حتف) .ةرشعلا نود ام ىلع قلطي الو «باودلا نم اهريغ نود رفسلا يف لبإلا باكيا بنك رلاو بع مسأ اکر

 كع هنأ يور امل [(صلختسم «عر .ءاعدلا ةباحإ تقوو ةكرابم افوكل ؛اهيف ةيبلتلا رثكأ يأ ] :راحسألابو
 ةباحصلاو «مامإلا يف هركذ «ليللا رخآو «ةبوتكملا رابدأ يقو اهو طم نا هكا دق اشار يقل اذإ يلي ناك

 ةالصلا يف ريبكتلاو ءاليلحتو اهيرحت امهنم لكل نأ نم ةالصلاب اهي علل آل ؛لاوحألا هذه يف نوبلي اوناك فه
 دنع جحلا يف ةيبلتلا عرش اذكف «نكر ىلإ نكر نم لاقتنالا دنع اهيف ريبكتلا عرش دقو «جحلا يف ةيبلتلاك

 «همون نم ظقتيتسا وأ هتباد فطعتسا ول ةيبلتلا بحتسي اذكو «نامز ىلإ نامز نمو ناكم ىلإ ناكم نم لاقتنالا
 الإو اهيف ىل ناك التف هنأل ؛ةسمخلا عضاوملا دع نكل ددعتملاو دحاولا نيب الو ةاشملاو بكرلا نيب قرف الو

 (حتف «ئيع «صلختسم) .تالاحلا ريغتب ديقم ريغ ةيبلتلا راثكإف

 هاور ؛"ةيبلتلاو لالهإلاب مهتاوصأ اوعفري نأ يباحضأ رمآ نأ ييرمأف ليربج يناتأ" :لاق كع هنأ يور امل :اعفار

 جنلاو «ةيبلتلاب توصلا عفر جعلاف ,"جئلاو جعلا جحلا ريح" :التلع هلوقلو 55/١ ١[ :قئاقحلا زمر] .هريغو دواد وبأ
 (ع طر .ةيبلتلاب توّصلا اعفار كنوك لاح يأ :كتوص (صلختسم «ئيع) .بحتسم امي توصلا عفرو «مدلا ةقارإ

 ةينثلا نم لحداف - هللا اهفرش - ةكم تلخد اذإ نعي [(نيع) .ةبيش يب باب نم مارحلا يأ ] :دجسملاب أدباو
 ال وأ دصقاف ,ةكم لهأ ةربقم يهو «نوجحلا بنجب ئمو «حطبألا قيرطو ىلعملا برد ىلع ءادك ةينث يهو ءايلعلا

 عي هدعب ءافلخلا اذكو تاع هلعف ءيش لوأ اذه نأل ؛مالسلا بابب ىمسملا وهو ءةبيش يب باب نم دجسملاب

 ايا زنم: لز ال يأ ءزرح يف اهعضوب ةعتمأ ىلع نمأي ام دعب دجسملاب أدبلاو «هلبق جحلا لاعفأ نم ءيشب لغتشي م

 (حتف) .مارحلا دجسملا يف وهو تيبلا ةرايز دوصقملا نأل ؛مارحلا دجسملا دصقا لب ًادحأ رزت الو



 قه عا ۲٥٦ جحلا باتك

 الهم اربكُ ةوسألا رجلا لبقتسا مث «تيبلا ءاقلت للهو رّبكو «ةكم لوعدب

 (ع.ط) .ءيشب لغتشت نأ لبق مالسلا باب نم ةكم كلوخد لاح يأ "دبا" ب قلعتم :لوخدب

 ؛كلملا هل .هل كيرش ال «هدحو هللا الإ هلإ ال" :لوقيو ءاثالث ربكي ناك ت هنأ هذ رباح ثيدحل :للهو ربكو

 يقل اذإ ناك رى رمع نبا نألو 55/١ ١[ :قئاقحلا زهرإ .كلذ دنع "ريدق ِءيش لك ىلع وهو «دمحلا هلو

 ةقر بهذي ءاعدلا نييعتب نأل ؛تاوعدلا نم ءيش هل نيعتي مل هنأ دمحم نعو «"ربكأ هللا هللا مسب" :لوقي تيبلا
 2 نأ لإ ةزاشإ ليلعتلاو ريبكتلا اذه. ىف # يسحأ وهف اعرف لوقما ادب :قإو هل ادب امي وعدي لب بلقلا
 ريغلا ةكرش عطق ىلإ ةراشإو «ىلاعت هللا وه ءايربكلاو ااو طابعا ى ةسملا لب «ةدايعلاب ةدوصقمب تسيل

 ف لاهو ربك رهطملا تيبلا ىلع هرصب عقو اذإ ناك هنأ هن نعو .لالجلاو ميظعتلا لامك و ؛ةيهولألا

 «ةباهمو i يعور ra rg rear :لاقو

 اذإ ناك اا هنأ ءاطع نعو «"اربو اميظعتو امبركتو افيرشت هرمتعا وأ هجح نمم همركو هفرشو همظع نم دزو
 مهأ نم :حتفلا يف لاقو « ربقلا باذغو ردضلا قيض نمو رقفلاو نيدلا نم ثيبلا برب ذوعأ" :لوقي تيبلا ىقل

 نكرلا مالتساب لب ةالصلاب أدبي الو «راتخملا يبلا ىلع ةالصلا راكذألا مهأ نمو «باسح الب ةنحلا بلط ةيعدألا

 (حتف «صلختسم) .فاوطلاو
 اهلج اهتفرخو ةبعكلا ةمحر نأب عامل هيفأو ریبک لك نم ربكأ هللا ىععملاو "کا تلا ةانق لق يأ :ةقميزلا

 (نيكسم) .هناحبس هللا ىوس ءيش لك نوع اعر "هللا ةلإ لإ هل" چی سا ۱

 داوسلاب رجحلا فصوو «دمحأ هاور ؛للهو ربكف هلبقتساف رجحلاب أدبف دجسملا لحد ل هنأ يور امل :اللهم ربكم
 دشأ وهو ةنحلا نم دوسألا رجحلا لزن ف5# سابع نبا ثيدح نم يذمرتلا جرحأ دقف الإو نآلا هيلع ام رابتعاب

 جا ؟كناغاطلا كق مو اياطخلا هتدوس فيك :نيدحلملا ضعب نعطو «مدآ نب اياطخ هتدوسف برايس

 ق فأل ريثأت يهو «ةرهاظ ةظع كلذ يف نأبو «غبصني الو غبصي داوسلا نأ هتداع ىرحأ ىلاعت هللا نأب :هنع
 حسم ركذو «توص الب هيفب هلبقيو هيلع هيفك عضي نأ وهو "املتسم" :هلوقو «ىلوأ بولقلاف داوسلا ةراجحلا

 نإ :لوقيو رجحلا لبقي ناك هنأ ف رمع نعو «ةالصلا يف امك هيدي عفري نأ دعب نكل ليبقتلا ناكم ديلاب هجولا

 (حتف ءئيع) .ةعامجلا هاور «كتلبق ام كلبقي ع هتيأر نأ ال ولو «عفنت الو رضت ال رجح كنأ ملعأ

 كنإ !رمع اي" :هقد رمعل ةع هلوقل [(نييع) .ةنسلا ةماقإل بحاولا كرت بكتري ال يح دحأل] :ءاذيإ الب

 ربكو هلبقتساف الإو «هملتساف ةولخ تدجو نإ «فيعضلا يذؤتف دوسألا رجحلا ىلع محازت ال يوق لحجر
 هنكمي مل نإ هنأ :لصاحلاو «مالتسالا ةنس ليصحتل هكرتي الف بحاو ءاذيإلا كرت نألو ءدمحأ هاور ؛"للهو

 لوقل ؛هلّبقو هوحنو نوحرعلاك ائيش رجحلا سم ردقي مل نإف ءامهدحأ وأ امهلّبقو هيدي عضو ءاذيإ الب هليبقت

 = «ملسم هاور « نجحنا لّبقيو «هعم نجحم. رجحلا ملتسيو «تيبلاب فوطي 5 هللا لوسر تيأر" :ه## ةلئاو نب رماع



 جحلاو ةرمعلا ةيفيك ۲o۷ جحلا باتك

 لعمر «طاوشأ ةعبس بابلا ىلي اتا نع اديك هيلا ءاو اعيطضم فطر
 لایا نام

 هيلإ اممي ريشي ههجو وحن امهرهاظو رجحلا وحن امهنطاب لعجو هيبكنم ءاذح هيدي عفر كلذ نع زجع اذإو =
 ١[ هى :قئاقفلا ةفر] ..ةيلغ هيدي عضاو ناک

 ةفوشكم نععألا هفتك نوكيو «رسيألا هفتك ىلع هيقليو نمبألا هطبإ تحت هءادر لعجي نأ :عابطضالا :اعبطضم فطو

 نأ ةيمأ نب ىلعي ىور امل ؛افوشكم ىقبي هنأل ؛دضعلا وهو «عبضلا نم ذوخأم یادرلا قرطب یظغم سياالاو

 نم هنأ ؛ميطخلا كفلخ كفاوط نوكي يأ 'ميطحلا ءارو" :هلوقو د واد وأ هاور ءاعبطضم فاط ا هللا لوسر

 هيفو «هنم عنم يأ تيبلا نم رجح هنأل ؛اضيأ أرجج ىمسيو ءهنم روسكم يأ تيبلا نم موطح هنأل ؛هب يمس تيبلا
 ةروص ىلع دودمم طوح وهو طقف عرذأ ةتس رادقم لب «تيبلا نم هلك سيلو الالام ليعامسإو رحاه ةريظح

 مف ةشئاغ نع يور امل ؛تيبلا نم عرذأ ةتس هنوكو «بازيملا تحت ماشلا ةهح نم تيبلا رادج نع جراح هرئاد فصن

 .ملسم هاور ۽ تسلا نم سيل داز امو 6تميبلا نم م رجحلا عرذأ ةتس' :لاق كغ ةنأ

 اهديب الع لخأفتيبلا ةئدس اهدضفا نيتغكر ثيبلا قا ىلضت نأ # هيلع ةكم هللا حتفانإ ترذن ةشئاغ نأ يورو

 الولو «تيبلا نم هوجرحأف ةقفنلا مه ترصق كموق نأ الإ تيبلا نم ميطحلا نإف ءانهه ىلص" :لاقف ميطحلا اهلخدأو

 ةبتعلا تقصلاو :تيبلا ف :ميطحلا تلخدأو ؛ليلخلا ءانب ترهظأو ةبعكلا ءانب تضقنل ةيلهاجلاب كموق ناثدح

 :تارم سم نب تيبلاو ءشعي ملف .'"كلذ نلعفأل لباق ىلإ تشع نإإلو ؛ايبرغ ابابو ايقرش اباب هل تلعجو «ضرألاب

 ؛ريبزلا | نب هللا دبع ةانب م «ةراجتلا مهعما لقني ةع ناك و ,ةيلهاجلا ىف | شيرق مث ٠ ,1كع ميهاربإ مت ةكئالملا هتنب

 ةجرفلا لحد لب ميطحلاب فطي مل ولف ميطحلا ءارو فاوطلا عرش تيبلا نم «ميطحلا نوكلف «جاجحلا ءانب ةسماخلاو

 ıa] : قئاقحلا زمر] .هأَزخأ ةلحو رجلا ةاغأ ولو هلك فاوطلا ديعيو هرج "ال تيبلا نیو نیب يلا

 كسا ل ةاولعلل اغراش.كتوك لغ اهلي تک لا لش أ «لاح كعب لاح :اذخآ

 (نيكسم) .هيلإ دوسألا رجحلا نم يرحلا وهو ءطوش عمج :طاوشأ

 مدق امل ع هنأ هذ رباج نع يور امل ةنسلل نايب [(ييع) .نيفتكلا زه عم ةعرسب يشملا وهو ءلمرلا نم] :لمرت
 انيس 4 كيس ناک و «يئاسنلاو ملسم هاور ءاعبرأ نقم اال لمرف هني ىلع ىشم مث «هملتساف رجحلا ىتأ ةكم

 ىلإ نورظني اوماقو لبج ىلع ةكم لهأ دعصو «"برثي ىح مهتفعضأ" :اولاق نيح نيكرشملل دلحلا راهظإ عابطضالا

 لاوز دعب مكحلا يقب مث «هباحصأ ا ا لاوس لمرو «هءادر عبطضا مث ۴ع ماقف فک هللا لوسر تاس

 لمر اع هلإف ءةنس هنأ ىلع ةماعلا نكل «خئاشملا ضعب هب لاقو ,ةنسب سيل .هنإ :انكذ سابع نبا لاق اذه نعو «ةلعلا

 فا لمرلا كرت ىل هنأ ىلإ ةراشإ "طقف" :هلوقو «نآلا ةلعلا وهو فوخلا دعب نمألا ةمعنل اريكذت ؛عادولا ةجح يف

 ؛ رجلا مالدسا الخ يفابلا 0 ال لوألا ةثالغلا يف هنايسنبو «هدعب نيطوشلا يف الإ لعوب لوألا طوشلا

 دعبلاف ردقي م ناف :لئضفأ كيبل ١ نم برقلاو .دئارزلا هرک نإو هيلع يلع مد اي لكلا يف لمر ولو «هلدب لابقتسالا نأ

 (حتف يع .صلختسم) .الف ا مالتسالاو لمرلا هيفف يعس هدعب فاوط لکو «لمر الب فاوطلا نم لضفأ هنم



 جحلاو ةرمعلا ةيفيك "ترب جحلا بابك

 تارا 5 :(تعطتسا لإ هب تررم املك رجحلا ووكيل ءطقف . لوألا 00-0 58
 دوس الا يأ ةثاللعلا ظاوشألا ي

 مودقلا فاوط يأ 0 ف iF ل ةارخلا 3 ميشاربإ اقا ` لا تانا أ

 (ط) .لمريف ةجرف دجي نح فقو سانلا محز ولو :كتئيه ىلع يقابلا يف يشمتو يأ :طقف
 طوش لك حتتفي كلذك ريبكتلاب ةعكر لك حتتفي امكف ةالصلا تاعك رك فاوطلا طاوشأ نأل :رجحلا ملتساو

 ل هنع وري مل هنأل ؛عفري مالتسالا يقو «حاتتفالا ريبكت يف الإ ةالضلا يف يديألا عفري ال هنأ الإ «مالتسالاب

 هدي يف ۽ يشب هيلا رابقأ نک را یل نتا املك رعب ىلع فاظ لع ةن يور مل ؟ تعا نإ" :هلوقو (ةفالاحل

 2 الو يناميلا نك ىلا سهر نأ ب ءانرك ذ امك لبقتسا عطصتسي م لإ و «يراحخبلا و کا ةاور ربك و

 ١ نك رلا لبقي ناك ع هنا نقف سابع نبا نع ور ان ؛دوسألا رجحلا لثم هلبقيو «ةنس وه :دمحم دنعو

 (حتف) e ع 7 اشا زا ق لصق رادلا هاو (ةيلع فكن عصيو

 (ط) .نسح وهو ةلبقلا وأ ديلاب هل وانت يأ رجحلا ماداتسا : تعطتسا

 ىمدق رثأ هيف رهظ ام ماقملا "ماقملا يف نيتعكربو" :هلوقو «عادولا ةجح يف 3 هلعفب ءادتقا :هب فاوطلا متخاو

 كاف «هبوک ر دنع ۾ ءهدلوو تجاه نايتإ تف ۾ لبإلا نم هلوزن زرع اهيلع موي لاک ھه راجح وشو اع ميهاربإ
 كركي كب

7 Ê يلا :يعفاشلا لاقو ا ةبحجأ و ةالضلا هذ ۾ ا لاق 556 خيحيف كلو ىلوأ ناك ماقملا ٤ امه ٌوادأ رسا 
 ميهاّربإ ماقم نم | وذجتاول ا ميهاربإ ماقم ىلإ ىهتنا امل ع هنأ :انلو «بوجولا ليلد مدعل ؛ةنس

 ."دحأ هللا وه لق"و «"نورفاكلا اهيأ اي لق"و "باتكلا ةحتاف" امهيف أرقف «نيتعكر ىلصف (١؟ه:ةرقبلا) # َنلَصُم

 رمل رع تناك وام انآ لب ةف ةيللسمو ,دحتأ ةاورر هعضلا ىلإ حرك نلكسع ةنكرلا قيس مث

 (حتف) ١55/١[ :قئاقحلا زمرإ .بوجولل رمألاو ءلجوزع هلا

 (ط) .ةبوتكملا اهنع ئرجي الو «ةهارك تقو ريغ يف ابوجو نيتعكرب اضيأ متحاو يأ :نيتعك ربو

 (ئيع) .مودقلا فاوط لجأل طاوشأ ةعبس اعبطضم فطف يأ "فط" :هلوقب قلعتم :مودقلل

 نم برشلاو مزتلملاب مازتلالا كلذ دعب هل بدنيو ؛ةكم نكاس نود قح يف ققحتي مودقلا نأل] :يكملا ريغل ةنس

 ف سلاجلاك مودقلا فاوط ىقح يف ةكم لهأ نأل ؛مدقي ال يكملاو «مدقي نم ىلع هنأل [(نيكسم ءط) .مزمز ءام

 مودقلا فاوط خاو للام لاق ءاضيأ عاقللاو ةيسئلا فا وط :مودقلا ٠ فاوطل لاقيو ءدجسملا ةيحت قح ىف دجسملا

 "هيحيلف" :هلوقب ةيحت هامس كلغ هنأ :؛ابلو «بوجولل وهو رمأ "فاوظلاب هيخيلف تيبلا ولأ نم :ةتاع هلوفل ؛بجاو

 در بوحو مزلي الو «عربتلا ليبس ىلع ناسنإلا هب أدبي «ماركإلل مسا ةغللا يف ةيحتلا نأل ؛بوحولا ديفي الف

 وه امعإو «ناسحإ ءادتباب سیل هنأ ؛( 8.5 :ءاسنلا) كفاه 0 أ اهنم نسحب اوف ةيحشب تڪ اذإ 5 :ىلاعت هلوقب مالامسل

 93/١ ١ :قئاقتملا زمر] .لوألا مالسلل ةازاجب



 جحلاو ةرمعلا ةيفيك د۹ جحلا باتك

 ك ىبلا ىلع ًايلصم اللهم ارّبكُم تيبلا لبقتسم هيلع مقو افصلا ىلإ جرخا مث

 اهيلع لعفاو يرش الا یا دعي ا ةورملا وحن طبها مث «كتحاحل كبر ايعاد
 ةورملا سابعلا راد عاد

 5 ع

 e EDE ا ا iE افصلاب أدبت طاوشأ ةعبس امهنيب فطو ءافصلا ىلع كلعف
 لوألا طوشلا ةورملاو افصلا كلعف لثم يأ

 طارتشا ىلإ ءاعإ "مث"ب ربع [(ط) .ابدن اضيأ افصلا باب ىمسيو موزخم نب باب نم كلذ دعبإ :جرخا مث

 نأل ؛ثنؤم ةورملاو ؛هيلع فقو ع مدآ نأل ؛ركذم "افصلا ىلإ" :هلوقو «يعسلا ةحصل هرثكأ وأ فاوطلا مهدقت

 امهفأ يور ؛"ةلئان' ىعدي رخآ يناثلا ىلعو "فاسإ" ىعدي منص لوألا ىلع ناك هنأل :ليقو ءاهيلع تفقو ءاوح
 دوعصلاو ءادبع ةدملا تلاط املف ءامه ربتعيل امهيلع اعضوف نيرجح اخسمف ةبغكلا ىف اينز ةأرماو الحر اناك

 ام ردقب هيلع دعصاو ءافصلا لبج يأ :افصلا ىلإ (حتق) .هركي لب دوعصلا كرت ول هيلع ءيش الو ةنس امهيلع

 اخي :تبيبلا لبقتسم (ع) .هنم كيلا دهاشتا تيك افصلا ىلع يأ : هيلع مقو عطظ) .كتما ئارع تيا ريضي

 (صلختسم) .ثيدحلا «تيبلل البقتسم ماق تيبلا ىلإ رظن اذإ تح ءافصلا ىلع دعص يع يبلا نأ يور

 ثيدح يف روكذم كلذ لك ةفدارتم وأ ةلخادتم لاوحأ اهلك انه ىلإ اريك :هلوق نم ظافلألا هذه :ايعاد

 رذع ريغب بكر ولف ابوجو ايشام افصلا نم لزنا كلذ دعب يأ | :طبها مث (ع) .ملسم هحرحأ يذلا رباح

 اذإ نح «يداولا نطب لحدي يح هتئيه ىلع يشميو «ةلبقلا ىلإ اهحوتم نوكي نأ يغبنيو [(ع «ط) .مد همزل

 :لاق «ةورملا دعصت يح هتئيه ىلع ىشم يداولا طب ن رمح اذإ يح «ىعس يداولا نطب ق هامدق تبصتنا

 امهنأ الإ «مارلا دجسملا رادج سفن نم ناتوحنم نيليملا لكش ىلع نائيش امهو "-يرضخألا نيليملا نيب ايعاس"

 قيرطب "نيرضحألا" :امُش ليقو «يداولا کب رمث ف - يعسلا يآ - ةلورهلا عضومل ناتمالع اش ۾ (هنع نالصفنم

 :لوقي امهنيب يعسلا مرحلا لأ اذإو ؛هفرشل رضحألا بلغو رمخأ رحألاو ريضخأ نيليملا دخ إف «بيلغتلا

 (نيكسم «حتف) .مركألا زعألا تنأ كنإ «ملعت امع زواحتو محراو رفغا بر

 (ع«ط) .وعدت تنأو كيقاسب كرازإ يوتلي ثيحب امهنيب ابوحو ايعاس كنوك لاح يأ :نيليملا نيب
 [١ها//١ :قئاقحلا زمر] .كتحاحل ءاعدلاو 325 يبلا ىلع ةالصلاو ليلهتلاو ريبكتلاو تيبلا لابقتسا نم :افصلا ىلع

 افصلا ىلإ اهنم دوعلاو ءطوش ةورملا ىلإ باهذلا مث ءملسم هاور «هيلع يقرف افصلاب أدب ةع هنأل :افصلاب أدبت

 نم باهذلا :ةيعفاشلا ضعبو ي هاحطلا لاقو (ةورملا ىلع ةعبسلا متي يح :طاوشأ ةعبس لعفي اذكه « رح آ ط وش

 ءطوش رجحلا ىلإ رجحلا نم هنإف «تيبلاب فاوطلا ىلع ًاسايق دحاو طوش افصلا ىلإ اهنم عوجرلاو ةورملا ىلإ افصلا
 ىلع هفاوط رحآ ناك املف" :ليوطلا هثيدح يف هو رباج هلاق ام مهيلع دريو ءطوش افصلا ىلإ افصلا نم اذكف

 فاوطلا يف طوشلاو ءافضلا ىلع هرحخآ ناكل هلاق امك ناك ولو «ةورملا ىلع هفاوط رخآ لعج «ثيدحلا "ةورملا

 هيلع سايقلا نوكي الف ءاضحم اراركت هدعب ام نوكيف «ةورملاب متي ىعسلا يفو ؛دوسألا رجحلا ىلإ هتني ل ام متي ال

 = [١ها//١ :قئاقحلا زمر] .نكر :يعفاشلاو كلام لاقو ءاندنع بجاو ةورملاو افصلا نيب يعسلا مث .احيحص



 جحلاو ةرمعلا ةيفيك 1 ش جحا باتك

 ةيورتلا عرب ليك يطا مث علل ادب املك تيبلاب قلو اا ةورماب ر

 اهلا

 يفني رييختلاو حانجلا عفرف (۸١٠:ةرقبلار #ميلع ٌركاش هللا نإف اري ع وطت ْنَمَو اًسهب فّوطُي نأ هيلع َحاَنُج الف َرّمَثْعا وأ

ET 1 9 5س چ  a ١ 7 ¥ ۰ iتيبلا جح نمف هللا رئاعش نم ةوّرملاو افصلا نإ :ىلاعت هلوق انلو « يعسلا مكيلع بتك هللا نإف اوعسا :ةت3ع هلوقل = 9 ف 3 : 8 , 2ك  

 ءادحأ ذوي مل اذإ تيبلا لوخدو دجحسملا يق نيتعك ر يلصي نأ يعسلا نم غرف اذإ هل بحتسيو .ةينكرلاو ةيضرفلا

 ةثالث وحن ههجو لبق يذلا رادحلا نيبو هنيب نوكي ىح «هرهظ لبق بابلا لعجو ههجو لبق #۶ يبلا ىلصم دصقيو

 للهيو دمحيف ناكرألا أي مث ؛هدمحيو هللا رفغتسيو «هيلع هدحخ عضي روكذملا رادحلا ىلإ ىلص اذإف يلصي مث «ع رذأ
 (حتف) ع عاطتسا ام بدألا مزليو «ءاش ام هللا لأسيو ربكيو حبسيو

 [(ع) يعسلا نم غارفلا دعب يأ ] :ةكمب مقأ مث (ط) .طوش لك يف نيليملا نيب يداولا نطب يف ىعستو :ةورملاب

 لبق للحت الف - مرحم كنأل ؛كلذ لبق كمودق ناك نإ ةجحلا يذ نماث ىلإ مارحإلا ةلاح يف اه ثكما يأ

 قاس نم الإ هباحصأ كلذب ك هرمأ امأ «ةرمعلاب جحلا خسفي نأ هل زوخي ال هنأ ىلإ ءاميإ هيفو «هلاعفأب نايتإلا

 مث ىلصو كلذ كرت ىعسي وأ فوطي وهو تميقأ ولو "تيبلاب فط" :هلوقو «خوسنم وأ مه صوصخمف يدملا

 لمري الو «ع ورشم ريغ هب لفنتلاو «ةدحاو ةرم الإ بجي ال يعسلا نأل ؛ةفوطألا هذه بقع ىعسي ال هنأ ملعاو ءنيب

 ىلإ يعسلا رخأ نإ اذكو «يعس هدعب فاوط يف ةدحاو ةرم الإ عرشي مل لمرلا نأل ؛ةفوطألا هذه يف اضيأ
 «ةالصلا هبشي هنأل :كل ادب (حتف) .نيتعكر عوبسأ لكل ىلصيو ءاضيأ مودقلا فاوط يف لمري ال ةرايزلا فاوط

 (ع) .يكملل سكعلابو يقافآلا قح يف ةالصلا نم لضفأ وهو «فاوطلا اذكف عوضوم ريخ يهو

 مث ةيبلتلا مث ريبكتلاب اهيف أدبيف «هركو زاج لاوزلا لبق بطخ ولو «ةدحاو ةبطح ةالصلاو لاوزلا دعب يأ :بطخا مث
 يذ نم عساتلا ةفرع موي تافرعب :ةيناثلاو ,ةجحلا يذ نم عباسلا عوي هذه :اهلوأ :بطحخ .ثاللت جحلا فو «ديمحتلا

 «ةدحاو ةبطخ ةثلاثلاو ةبطخلا هذهو «مويب نيتبطخ لك نيب لصفيف ءرشع يداحلا مويلا يف نيم :ةثلاثلاو «ةجحل ا

 دعب رهظلا ىلص ام دعب ةثلاثلاو ىلوألا تقوو ءامهنيب سلجي ناتبطخ ةفرع موي ةبطخو ءامهطسو يف سلجي الو

 ةيورتلا موي اهوأ :ةيلاوتم مايأ ةثالث يف بطخي :رفز لاقو «رهظلا يلصي نأ لبق لاوزلا دعب ةفرع ةبطح تقوو «لاوزلا

 .هذ ركب وبأ اذكو «عباسلا مويلا يف بطح ةتثع هنأ :انلو «سانلا عمتخمو «مسوملا مايأ اهنأل ؛رحنلا موي اهرخآو
 انركذ ام ناكف جحلا لاعفأب لاغتشا رحنلا مويو ةيورتلا مويو ميلعتلا اهنم دوصقملا نألو ١517/١[ :قئاقحلا زمر]

 :"برغملا" يفو ني شطعلا نم ءاملاب هيف نووري جاحلا نأل ؛ةيورتلا مويب يمس امنإو «بولقلا يف ًاريثأت دشأو عفنأ

 نإ :لوقي الئاق نأك ةيورتلا ةليل ىأر ع ميهاربإ نأ يور «ةيورتلا موي هنمو «ترظنف هيف تركف "رمألا يف تيور'
 مث نمف «ناطيشلا نم مأ اذه هللا نمأ حاورلا ىلإ حابصلا نم كلذ يف ىّور حبصأ املف ءاذه كنبا حبذب رمأي هللا

 موي ىم مث نمف «ىلاعتو هتاحبس هللا نم. هنأ فره ےل لک كر ةيناقلا:هليلفا ين یا سلق :ةةيورفلا عون یہ

 (حتف .نيكسم) .رحنلا موي مويلا يمسف ف هرحنب مهف ةثلاثلا ةليللا يق هلثم ىأر مث «ةفرع



 جحلا ةيفيك ظ 1 ۱ جحلا باتک

 رجفلا ةالص دعب تافرع ىلإ مث «ىنم ىلإ ةيورتلا موي حر مث ؛كسانملا اهيف ملعو موي
 بهذا كلذ دعب يآ

 مامإلا طرشب نيتماقإو ناذأب رصعلاو رهظلا لاوزلا دعب لص ءبطخا م «ةفرع موي
 ةيرس ةءارقب متدقت عمج سائلاب تافرعب

 ىم ىلإ جورخلاو جحلا لاعفأ يأ :كسانملا (ع) .هنم نماثلا مويلا ةيورتلا مويو .ةجحلا يذ نم عباسلا وهو :هويب

 5 نم خسرف ىلع مرحلا نم ةيرق يهو| :ىنم ىلإ (ع) .اهنم ةضافإلاو اهيف فوقولاو ةالصلاو تافرع ىلإو
 ةنحللا ئيمتأ :لاق ؟ئمتت ام :لاق تاع مدآ قرافي نأ دارأ نيح لع ليربج نأل ؛نيم يمس امنإو [(ط) .ةنس اه تيبملاو

 فلتخاو ءءاش تقو يأ يف هزاوج ىلإ ءامإ جورخلا تقو صوصخ نيبي ملو ءامي ةنجلا 32# مدآ ةينمأل نم يمسف
 ةيورتلا موي رهظلا ةالص لبق هحج ون اع هنأ هش رباج ةيا ورل ؛سمشلا عولط كن هنأ حيحصلاو كس بحتسملا 5

 موي نم رجفلا اهب ىلصو ةكم تاب ولو «ملسم هاور ءرجفلاو ءاشعلاو برغملاو رصعلاو رهظلا امي ىلصو «ئم ىل
 (حتف «نيكسم «ئيع) .#تع هب ءادتقإلا كرتب ءاسأ هنكلو كسن ةماقإ مويلا اذه يف ىم قلعتي ال هنأل ؛زاج ةفرع

 دعب حيحصلاو ةنسلل نايب] :رجفلا ةالص دعب (نيكسم ءط) .ئم نع عفترم ناكم وهو ةفرع عمج :تافرع

 مث نيك . حبصلا ىلص , ىلص ةفع يبلا نأ هنج رباحج ثيدحل [(حتف) .زاج رجفلا عولط لبق حار ولو «سمشلا عولط

 يسن کپ نابل ةنببلا نأ اذه نه كل نابف «تافرع ىلإ راص مث «سمشلا تعلط يح اليلق ثكم

 قيرطلا ىلع وأ هدحو هلوزنو ءلضفأ لبحلا برقب هنوكو «سانلا عم لزنيو «كلذ ىبأت ال فنصملا ةرابعو
 نأ مامالل بحتسيو «سانلا ىلع قييضت قيرطلا ىلع لوزنلا يفو ؛عوضخ ماقم ماقملاو ربحب دارفنالا نأل ؛هوركم

 ريمألا ميهاربإ ال ةع ميهاربإ دجسم. فورعملا دجسملا :ةرمنلاو «هيف عارن ال امم امي اتع هلوزن نال ؛ةرمدب لزتي

 (نيعملا هللا حتف) .مرحلا باوبأ دحأ ميهاربإ باب هيلإ فاضملا
 دعب ةفرعب نيتبطخ يأ [(ط) .رحنلا مويو مويلا اذه يف هيلإ نوحاتحي ام اهيف ملعو «تافرعب يأ ] :بطخا 9
 ةفرعب فوقولا امهيف سانلا ملعو ءزاج لاوزلا لبق بطخ ولو «ةعمجلا ةبطخك ةالصلا لبق ناذألا دعبو لاوزلا

 هللا لوسر لعف اذكه «ةرايزلا فاوطو قلحلاو رحنلاو رامحلا يمرو ىبقعلا ةرمجلا يمرو اهنم ةضافإلاو ةفلدزملاو

 قو رباج ىور ام :انلو ءديعلا ةبطخ هبشأف ريكذتلاو ظعولا ةبطح األ ؛ةالصلا دعب بطخي :كلام لاقو دي

 نيتالصلا نيب عمجلاو كسانملا ميلعت اهنم دوصقملا نألو ١58/١[ :قئاقحلا زمر] .انلق ام لثم بطح لء هنأ

 دعب الو «حيحصلا يف رهظلا ةنسب ولو امهنيب عوطتي الوإ :نيتماقإو ناذأب (صلختسم) .ةالصلا لبق نوكتف
 رباج ىور املف ؛نيتماقإو ناذأب امأو «ةرتاوتملا رابخألابف ؛رصعلاو رهظلا عمج امأ [(ط) .رهظلا تقو يف رصعلا ءادأ

 ىلع سايقلاو «هيلع ةجح ثيدحلاو «نيتماقإلاك نيناذأب يلصي :كلام لاقو «نيتماقإو ناذأب امهالص 2:3 هنأ كو

 (صلختسم («نييع) .مالعإلل اه ميقأف داتعملا اهتقو ريغ ف رصعلا نأل ؟حیحص ريغ نيتماقإإلا

 (ع) .مرحم وهو مامإلا عم ةالصلا طرشب رصعلاو رهظلا نيب عمجلا زوجي امنإ :هريدقت فوذحمب. قلعتم :مامإلا طرشب



 جحلا ةيفيك 8 جحلا باتك

 2 216 DOSE ES فقر اهلك" ةسافرعو «لبجلا برقب و TT ۴ ج «مارحإإلاو

 فوقرلا عضوم يأ ةمحرلا ل فوقولا عضوم وهو نالا دا

 .رهظألا وهو مارحإلا الإ رصعلا ةحصل طرتشي ال :الاقو «نيتالصلا يف جحلاب مارحإلا او يل | :مارحإلاو

 ءارفاسم وأ تاك اقم هبات وأ مظعألا ماما طرشي نيالصلا ني ب عمجلا زوجي امثإ يأ مامإلا ىلع فطع [(ع «ط)

 ةنه كب 2 ليفو عةالصل اصلا لبق ن 5ل حصألا ىلع لاوزلا دعب ولو مارحاإلا لك شباو امه مغ مامإ عم عمجلا زو اف

 «مامإلا موقي ناذألا نم غرف اذإف «ربنملا يدي نيب امه نذؤملا نذؤي سمشلا تلاز اذإ هنأ عمجلا ةيفيك و «لاوزلا لبق

 مامإلا يلصيو نذؤملا ميقي ةبطخلا نم غرف اذإف ؛ةعمجلا يف امك ةفيفح ةسلج امهنيب سلجيو ءامئاق نيتبطخ بطخيو

 .نيتالصلا نيب عوطتي الو ءرهظلا تقو يف رصعلا مهي مامإلا يلصيف «نذؤي الو رصعلل ميقي مث ءرهظلا محك

 :امشدنعو «جخ اب مارحاإلا :ىباثلاو ع ربك هلا مامإإلا :لوألا :ةشينح يبأ دنع نيطرش نيتالصلا نيب عمجلل نأ :لصاحلاو

 زاوحج نأ ؛درفنملا امهنيب عمجبي :الاقو «هدنغ هتف ۾ ف رصعلا ىلَض هدحو رهظلا ىلص ول يح ريغ ال جحلا مارحإ

 اميف الإ هك رت زوجي الف ءصنلاب ضرف تقولا ىلع ةظفاحم ا :انلق «هيلإ جاتحي درفنملاو «فوقولا دادتما ىلإ ةجاحلل عمجلا

 دعب عامتجالا مهيلع رسعي هنأل ؛ةعامجلا ةنايصل لب «فوقولا دادتما ةجاحل متدقتلا زاوح نأ ملسن الو «هب ضنلا درو

 رصعلا ك كردأف مامإلا ع رمق رهظلا هتاف ول ي “سس ءةصاخت رصعلا ق طرش مارحاإلاو مامإلا قاز لاقو «فقوملا يف اوقرفت ام

 مرحأ مث مامإلا عم رهظلا ىلص اذإ لاحلا اذكو ءامهنيب عمجي :,كلي رفز دنعو ندي ةفينح يبأ دنع امهنيب عمجي مل هعم

 وک حتف) .زوخجخ :رهز دلعو ءرهظلا ف مارحاإلا طرش توفل ؛هدنع زجي م هعم رصعلا ىلصو جحلاب

 رجف ع عولط ىلإ دتميو ٠ ؛ىسمشلا تاز اذإ:ةتقو:لوأو ؛نكر فؤقولا اذه [(ط) ةبعكلا ىلإ اهحوت اموزلإ :فقو

 جرح ولو (هىش بحاول ليل فقو إو «بورغلا ا ارام فق و نإ بجاولاو كلذ نم ةعاس نك رلاو عرختلا موي

 ةلباقملا لابحلا ىلإ ةنرع نطب ىلع فرشمل ١ لبخا نيب ام ةفرع دحو «مد هيلعف نسسشلا ببورغ لبق ةفرع دودج ن ' ىف

 فوقولاو «ةلبقلا لبقتسم نوكيل مامإلا ءارو فقي نأ يغبنيو ءفوقولا لبق تافرعب لاستغالا نسيو ءالامشو انيمي امه
 هنإف ؛عمدلا نم تارطق هينيع نم رطقي نأ دهتجيو ءادعاق فوقولا نم لضفأ امئاق فوقولاو «لضفأ ةلحارلا ىلع

 م ويلا اذه نإف ءرصقي الو ءاعدلا يف حليو هةتاريجج و هقراعمو هباحصأو هلهأو هناوخعإو هيوبأل وعديو «لوبقلا ليلد

 ا لاقو «ةعمجلا موي قفاو اذإ ةفرع مهي مايألا لضف توا نأ ملعاو «قافألا نم ناک اذا اهيساال هک رادت نک ا

 .(أطوملا ةمالعب حاحصلا كير ق هرك ذا ةع نوع نم لضفأ وهو «ةعمج قفاو اذإ ةفرع موي ءايألا لضفأ"

 هل لاقيو عةمح رلا لبج يأ لبخلا باشي :هلوقو ءاقافتا ةعمجلا اهيف ىلصي ال ةعمجلا| موي ةفرع موي قفاو :عرف

 مكح همكح لب «ةليضف هيف هب ىدتقي نمم دحأ ركذي ملف ماوعلا هلعفي امك لبحلا دوعص امأو «لالهك "لالإ"
 طرشلا نأل ؛هجح زاج اسلاج ناك ولف «بحاو الو طرشب سيل فوقولا يف ةينلاو مايقلاو «تافرع يضارأ رئاس

 (حتف) .ناركسو نونحمو مئانو ميرغ بلاطو براهو زاتحج فوقو حص «هيف ةنونيكلا

 (ع) .رابكلا دوسلا تارخصلا دنع يذلا ةمحرلا لبج يعي :لبجلا برقب



 جحلا ةيفيك ۳ جحلا باتک

 سوز ب ىلإ مث ءايعاد ًايلصم ًايبلم ًالّلهم ًاربكم اقماع ,ةنرع نطب الإ
 كتنيه ىلع ایشام حر 3 يتلا ىلع

 هما هامان 6 هوم ة ماهم همة م ثمثوفم و هاف مة ةاقم ةمععفععف 5 ا ا لبج برقب لزناو

 نع اوعفتراو فقوم اهلك ةفلدزملاو «ةنرع نطب نع اوعفتراو فقوم اهلك ةفرع' :2#لع هلوقل :ةنرع نطب الإ

 عم ةنرع نطبب فوقولا هزيوحب يف كلام ىلع ةجح وهو «يراخبلا هاور ؛'رحنم اهلك ةكم باعشو «رسحم نطب
 اهب فقو ول هنأ مهمالك رهاظو «عطقنم ءانثتسالاو ةيناثلا حتفو ىلوألا مضب ةنرعو ١59/١[ :قئاقحلا زمر] .مدلا

 (نيكسم) .هنغ ازارتحا دحأ ناكا كلذ يف فقي ال نأ رمأو اهيف ناطيشلا كع يبلا ىأرو ءهئزجي ال

 عطقي :كلام لاقو «ةعاسف ةعاس فقوملا يف يأ ال و .فقوملا راسي رخ :تافرع ءاذحب داو وهو :ةنرع

 اه :انلو ی ةشئاعو نامثعو رمعو ب ا بهل اهثأ اوعداو ؛هيف اهعطق ا نأل ؛ةفرعب فقي امك ةيبلتلا

 «'ةبقعلا ةرمحلا ىمر ىح يلي لزي مل ةع هنأ امد سابع نب لضفلا ثيدحو هذ دوعسم نبا ثيدح نم انيور
 اعد ع هنأ حص "يعاد" كقرقو احلا ةا ةو علا نآل الفم" و لسمو يراخبلا هاور

 ءامدلا يق يح بيجتساف ةفلدزملا ةفقوب هداعأ مث ملاظملاو ءامدلا يف الإ بيجتساف ةفرع ةيشع يف ةرفغملاب هتمأل

 .روبثلاو ليولاب وعدي وهو «هسأر ىلع بارتلا وئحي راصف كلذب سيلبإ هللا ودع ملعف «ملاظملاو
 عطقي الو ةينظ ةلأسملا نكل «دبعلل وأ هلل اقح نوكت نأ نيب قرف ال «رئابكلاو رئاغصلا رفكي رفكي جحلا نأ يف رهاظ اذهو

 طقسي نيدلا نأ هانعم سيلف لكلل ريفكتلاب انلق نإو «دابعلا قاق نع الشفا للا قوق نم رئاتكلا یکم هيف

 مث ءطقسي هريحأتو هلطم يأ نيدلا مثإ نأ دارملا اغإو ءكلذب دحأ لقي مل ذإ ؛ةاكزلاو موصلاو ةالصلا ءاضق اذكو
 ركذو ءءاضقلا ال جحلاب عفتري اهتاقوأ نع ةالصلا ريخأت مثإ اذكو نآلا امنآ راص لطم اذإ ةفرعب فوقولا دعب

 (حتف) .ةبوتلا الإ اهرفكي ال رئابكلا نأ ىلع اوعمجأ ةنسلا لهأ نأ ضايع يضاق
 (ع«ط) ."فق" :هلوق يف ريمضلا لاحلا وذو «ةفدارتم وأ ةلخادتم لاوحأ اهلك ظافلألا هذهو ؛كتحاحب كبر :ايعاد

 اهيف برقتي هنأل وأ ؛ءاوح ىلإ اهيف برق تع مدآ نأل ؛امي يمس امنإو برقلا وهو «ىفلزلا نم ةقتشم يه :ةفلدزم
 لع هنأل ؛بحتسم ايشام اهيلإ حاورلا نأ ملعا مث ؛ةفضلل احن الإ "لا" اهلخدي ال ةعقبلل مَلَع يهو «ىلاعت هللا ىلإ

 ف الو ليخلا فاجيإ يف ربلا سيل" :##ع لاقف يشملاو قوسلا يف نوعراستي هباحضأ ىأر تافرع نم ضافأ ال

 مامإلا ضافأ ام دعب ثكم ول يح «ةنسلل نايب "بورغلا دعب" :هلوقو «"راقولاو ةنيكسلاب مكيلع ؛لبإلا عاضيإ

 نإف ءهلبق عفد ولو ؛ةنسلا أطخأ هنأل ؛اوضافأ ليللا رهظ نح ضفي ملو مامإلا أطبأ ولو ءءاسأ رذع الب اريثك

 بورغ يأ :بورغلا دعب (حتف) .مارحلا رعشملا :ليقو ءاضيأ عمج :ةفلدزملل لاقيو «مد همزل ةفرع دودح زواج

 (ع) .ةنس احب تيبملاو ءابوجو ةفرع موي نم سمشلا
 .دواد وبأ هاور «"حزق ىلع فقو حبصأ امل ع هنأ" :يور امل ؛فقوملا وه هنأل ؛هيف فقو يأ :خإ برقب لزناو

 هنأ :"علاطملا" يفو ,التلع مدآ نوناك يه :ليق «ةدقيم هيلعو «مارحلا رعشملا هنأ حصألا «حتفو مضب "حزق"و

 - ءيشلا حزق' نم قتشم «ةينايب هيلإ لبج ةفاضإو .ةفرعب نوفقي ال اوناك ذإ ؛ةيلهاجلا يف شيرق فقوم



 جحلا ةيفيك 5 جحلا باتك

 رجفلا لص مث «قيرطلا يف يف برغملا زت لو ءةماقإو ناذأب نيئاشعلا سانلاب لصو ,حرف رق
 كلذ دعب يأ تافرع يف الو برغملا ةالض يأ ةدحاو دحاو عاش هلاو برغملا

 کس «ئيع) 52 . حزاق نع ل ودعم هنا ؛لدعلا و ةيملعلل فرصنم ريغ و «عفترا يأ =

 عمج ءاشعلا تقو يف ءاشعلاو برغملا ي أ :نيئاشعلا (ع) .ابدل هيف فقو .هراسي وأ قيرطلا ن نع :حرف

 (ط) .ةزئاحج تداع رجفلا علط يح دعي م نإف «برغملا دعب اهديعي ءاشعلا مدق ولف «برغملا ميدقت طرشب ريخأت

 «نيتماقإو ناذأب :يعفاشلاو رفز لاقو [(ع«ط) .انه ةعامجلا طرتشت الو امهنيب عوطتي الو ةدحاو] :ةماقإو ناذأب

 لاق هب ۾ «ملسم ةأور «نيتماقفإو ناذأب اا لع هنأ هب رباح ثيدحل ؛يواحطصلا هراتحاو لوألا عمجبا ىلع اسايق

 ءاشعلا ىلص مث ماقأف عمجب برغملل نذأ ا

 مالعألا كل جاتحي داك روضح موقلاو هتق و ف ءاشعلا نال ؛اذه حجريو ويس داور :مزح نبا لاق ؛ىلوألا ةماقالاب

 هنأل ؛امهنيب عوطتي الو 55/١ ١[ :قئاقحلا زمر| .اه مالعإلا نم هل دبالف «هتقو ريغ يف اهيف رصعلا نإف «ةفرع فالخب

 يف امك ناذألا ديعي نأ ىغبني ناكو ءامهنيب لضفلا عوقول ؛ةماقإلا داعا رح آ ءيشب لغتشا وأ لعف ولو .عمججاب ل

 « ءاشعلل ةماقإلا درفا مث ءىشعت مث ةفلدزم. برغملا ىلص ع هنا يور امل ؛ةماقإلا ةداعإب انیفتک | انكلو ؛لوألا عمجلا "فعلا ةفاقألا دفا نقف ةد دا لضخ عع هنأ" فون امل ماقالا نکا ان ١ كل| هول
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 هنأ ن رمغ نبا ثيدح :انلو ءاضيأ نيِناذأَ :مهنعو «كلامو أ

 (صلختسم) .ةليللا هذه ءايحإ يغبنيو «ةفينح يبأ دنع بحتست لب عمجلا اذه ةعامجلا طرتشي الو

 ءاهتقو يف اهالص هنأل ؛زوحت :فسوي وبأ لاقو «تافرع يف اهالص ول اذكو «ةفلدزملا قيرط يأ :قيرطلا يف
 لابف لزن بعشلاب ناك اذإ يح «ةفرع نم عفد 2 ثلا لاه نأ نقي ةماسأ يدع :امهو (يعفاشلا لاق هبو

 لزن ةفلدرملا ءاج املف بكرف ."كمامأ ةالضلا" :لاقف !هللا لوسر اي ةالضلا :تلق ءءوضولا غبسي مل و ءأضوتو

 نأل ؛ةالصلا تقو يأ "كامامأ ةالصلا" :ئعمو ء[ملسمو يراخبلا هاورإ (ثيدحلا) «ءوضولا غبسأف أضوتف
 :ليقو ةهمامأ :ةوكي ال .ةوحولا .كتعو ةوخولا لبق ةيلبقلاب فصوت الف «يلصملا نم دجوت تاكرح ةالصلا

 قح يف برغملا تقو نأ رهظي تقولا هب دارملا ناك نإ :لصاحلاو ءةالصلا ناكم يأ «كمامأ ىلصملا انعم

 صاصتخا رهظي ناكملا هب دارملا ناك نإو «زوج ال تقولا لبق ةالصلا ءادأو ءسمشلا بورغب لخدي ال جاحلا

 ةداعإلاب رمأف ؛ملعلا ال لمعلا بحوي دحاولا ربح نأ الإ اهريغ يف زوجي الف «ةفلدرملا وهو ناكملاب ةالصلا هذه

 (ئييع ‹حتف ‹« صلختسم) .ةفلدزملاب نيتالصلا نيب انا ريصيل ؛تقولا يقب ام

 سيلغتلا يف نألو «هيلع قفتم «سلغب ذئموي اهالص نع هنأ يف دوعسم نبا ثيدح نم انيور امل :رجفلا لص مث

 "سلغلاو" [۲۹۸/۲ :قئاقحلا نييبت] .هتقو يف هئأل ؛ىلوأ لب ةفرعب رصعلا ميدقتك «زوجيف فوقولا ةجاح عفد

 راشتناو ةملظلا لاوز لبق ريخأت ريغ نم يناثلا رجفلا عولط دارملاو «ليللا رخآ ةملظ :نيتحوتفملا ماللاو ةمجعملاب
 :يعفاشلا دنعو «مدلا بجي رذع الب كرت ول يح ءبجاو امك فرقولاو ؛ةفلدزمي يأ "فق مث" :هلوقو ءءايضلا

 دع هنأ ةورع ثيدحلو «(۱۹۸:ةرقبلا) ما رح 1 م دنع هللا اورك <ذاف تافّرع ن رم ٌةمضفَأ اذإفو : ىلاعت هلوقل نکو

 یهو لا ءاغ دي قلع ايس تق كلذ لبق:تاقرغ نم ضافأ ناك دقو. نققوملا اننغااتعم فقو نم" :لاق



 جحلا ةيفيك ۲٦۵٥ جحلا باتک

 نخ لآ م ءرّسحم نطب الإ فقوم يهو ءايعاد يلم ًابلصم ًاللهم اربكم فق مث ؛سلغب
 ةفلدزه نه حر فوقولل عضوم يأ اهلك ةفلدزملا یاب اسکن يآ 22 يف ينلا ىلع

 EEE یم كتايصتع عيس# يداولا نل نم اعلا ةر عراف ,رفسأ ام دعب

 وهو جحلا مات هب قلع .'هجح مت دقف كلذ لبق تافرع نم ضافأ ناك دقو فقوملا اذه انعم فقو نم" :لاق -

 هک را راج اط اگر ناك ولو ب چاو ليلب ضيفت نأ # يبلا تنذأتسا ةدوس نأ :انلو «ةينكرلا ةيآ

 يف روكذملاو «"هلهأ ةفعض يف ةفلدزملا ةليل 225 يبلا مدق نم انأ" :لاق هنأ ني سابع نبا نعو «ةفرعب فوقولاك

 رذعل كرت اذإ هنأ ريغ ءاضيأ eT ةرامأ كدا , جحلا مامتإ قيلعتو «عامجإلاب بجاوب سيل وهو ركذلا ةيالا
 رجفلا عولط روفب هنم دارملاو ؛ليللا رخآ مالظ يأ :سلغب (صلختسم يي .انيور امل ؛هيلع ءيش ال فعضلا
 عولط نم هتقوو ءابوجو ةفلدزملاب فق ةالصلا دعب يأ :فق مث (ع) .ءايضلا رشتنيو مالظلا لوزي نأ لبق قداصلا

 :رسحم نطب الإ (ع) .كتجاحب ىلاعت هلل :ايعاد (ط) .ءيش الف ةمحزك رذعب هكرت ولو ءسمشلا عولط ىلإ رجفلا
 حتفو ميملا مضب وهو ."رسحم نطب نع اوعفتراو «فقوم اهلك ةفلدزملا" :ةت3ع هلوقل [(ع طر .ٍةفلدزم راسي نع عضوم]
 عرسأ رسحم يداو غلب اذإف «كانه رسح ليفلا باحصأ ليف نأل ؛امب يمس داو مسا ةددشملا نيسلا رسكو ةلمهملا

 (ط) .سمشلا عولط لبق ادح حبصلا :رفسأ ام (حتف) . أع هلعفب ءادتقا ؛رجح ةيمر ردق يشملا و أ

 نوكي يأ :يداولا (ط) ١١/١[ :قئاقحلا زمر] .ةكم ةيحان نم ةرجشلا دنع يلا ةريغصلا ةرمحلا يهو :ةبقعلا

 هنأ كد دوعسم نبا نع يور امل :تايصح عبسب (ط) .اهيزنت هرك قوف نم اهامر ولف «يداولا نطب نم يمرلا
 هيلع تارتا نعي ورب اكمل" لو جسم ىقرو چ جبت قيفو دراو نه تلا لبحفا ییا ةرسألا لإ نيا
 نم اهذحأو اهلسغ بدنيو «ةنسلا فالح ناك نإو هرضي مل داز ول نح لقألل يفن عبسب دييقتلاو «"ةرقبلا ةروس

 .ةاصح عبس رجح نم رسكي نأ هركيو ءءاسأو زاج تيمر رامج نم اهذحأ ولو «قيرطلا ةعراق
 ,كضعب يذؤوي ال «فذخلا ىصحب مكيلع" :##ع هلوقل ؛نيتمجعملا لاذلاو ءاخلاب :"فذنخلا ىصحك :هلوقو

 هنيب نوكي نأ يمرلا رادقمو ؛ةحبسملاب نيعتسيو ميلا هماهإ رهظ ىلع ةاصحلا عضي نأ يمرلا ةيفيكو :"اضعب
 ذاع احط اهحرط ولو ءاحرط لب اسر رو ¥ كلك نود ام نأل ءادعاصف عرذأ ةسمخ طوقسلا عضوم نيبو

 ءزاج ةرمجلا نم ًابيرق تعقوف اهامر ولو «يمرب سيل هنأل ؛رجي مل اعضو اهعضو ولو «ةنسلا ةفلاخمل ءاسأ هنأ الإ
 ضرألا سنج نم ناك ام لكب يمرلا زوجيو ءصوصخم ناكم يف الإ ةبرق نكي مل هنأل ؛هئرجي ال اديعب ولو

 نع يهف ةلمج تايصح عبس ىمر ولو «ؤلؤللاو ربنعلاو بشخلا فالخب «ةرونلاو ةرغملاو نيطلاو ردملاو رجحلاك
 اهدنع ام نأل ؛ةرمجلا دنع نم الإ ءاش عضوم يأ نم ىصحلا ذخأيو «لاعفألا قيرفت هيلع صوصنملا نأل ؛ةدحاو

 يأ "ةاصح لكب ربكو" :هلوقو ؛"كرت لبقتي مل امو عفر هنم لبقت ام نأ" ر سابع نبا نع يور امل ؛دودرم
 زاح ريبكتلا ناكم حبس ولو ءاروكشم ايعسو اروفغم ابنذو اروربم احح هلعجا مهللا «ربكأ هللاو هللا مسب :لق

 (حتف) .ركذلاب ميظعتلا لوصحل



 جحا ةيفيك nh ظ جحلا باتك

 :بحنأ قلتو رمق وأ قلحا مث حبذا مث اهوأب ةيبلتلا عطقاو اصح لكب رکو فذ

 يسرا نم 8 دعب يأ

 عم ربكأ هللا لق أ :ربكو (عيط) .عباصألا س سوؤرب ىمري ةاونلا رادقم وهو «نيتمجعملا لاذلاو ءاخلاب :فدخلا

 (يشحم) .دعب نم لقت الو اهكرتا يأ :عطقاو (ط) .هأزجأ حبس ولو ةاصح لك يمر

 لوألا ىلإ بهذف «يمرلا مامت دنع وأ ةاصح لوأ يمر عم ةيبلتلا عطقي له هنأ يف ءاملعلا فلتخا ءاهوأ عم يأ :اهوأب

 لبق هركيو «سمشلا بورغ ىلإ رجفلا عولط نم يمرلا تقوو «يعفاشلا باحصأ ضعبو دمحأ يناثلا ىلإو «روهمجلا
 فصنلا دعب يمرلا زوجي :يعفاشلا لاقو «بورغلا ىلإ لاوزلا دعب حابيو ؛لاوزلا ىلإ ةدعب بحتسي و «ءسمشلا عولط

 هاور ؛"سمشلا علطت ىح ةرمجلا اومرت ال يب يأ" ۶ يبلا نع ان سابع نبا هاور ام :انلو لیلا نم ريحخألا

 (حتف) ٠١١/١] :قئاقحلا زمر| .هيلع قفتم «ىحض ر هللا لوسر ىمرو «يذمرتلا هححصو «دواد وبأ

 ف رباح ثيدحل ؛يمرلا نم غارفلا دعب يأ |(ط) .عتمتملاو نراقلا ىلع بحاوو «درفملل بحتسم اذهو] :حبذا مث

 يف هكرشأو «ربغ ام رحنف ايلع رمأو «نيتسو اثالث هديب رحنف «رحنملا ىلإ فرضنا ا ر يعي امل ع هنأ

 قرب ذل تاك هنآ ةن نسو انو عموم رق ف ةمكحلاو «ةئاملا مات ةندب نيثالثو اعين رخ له ناو تود

 (حتف) .ةندب ةنس لكل رحنف «ةنس نوتسو ثالث

 هاور) .سانلا هيطعي لعج مث ءرسيألا مث نميألا هبناج ىلإ راشأو « "ذخ" :قالخلل لاق تع هنأ يور امل] :قلحا مث

 حورق يذو عرقأ سأر ىلع ىسوملا ءارجإ بجيو «بحتسم ىسوملا لامعتساو ءرعشلا ةلازإ قلحلاب دارأ [(ع) (ملسم
 لاجرلا قح ىف بحأ قلحلاو ؛ةلغألا رادقم را وؤر نم ةأرملاو لحرلا ذحأي نأ :ريصقتلاو طقس الإو «نكمأ نإ

 تلا لوسر ان" :اولاق ¿ نيقلحيملل رفعا مهل هيي لا الا ا نوك و «ريغ ال ءاسنلا قح يف ريصقتلاو

 هيلع قفتم ؛ نيرصضمقملاو :لاق ؟" ديرصقملاو" هللا لوسر اي :اولاقا نيقلحملل رفعا مهلل للا :لاق ؟ نيرصقملاو

 ١51/١[ :قئاقحلا زمر] .#جع هب ءادتقا ؛ىلوأ لكلا قلحو «لكلا مكح عبرلل نأل ؛سأرلا عبر قلحب يفتكيو

 تدرأ نيح ئنأ كلذو «ماجح اهينملع كسانملا نم باوبأ ةتس يف تأطحأ :ةفينح وبأ يل لاق :لاق عيكو نع :هيبنث

 كسنلا :يل لاق «معن :تلقف ؟تنأ يقارعأ :يل لاقف ؟يسأر قلحت مكب :هل تلقف ؛ماجح ىلع تفقو يسأر قلحأ نأ

 قلحي نأ تدرأو «هتلوحف «ةلبقلا ىلإ كهحو لوح :يل لاقف «ةلبقلا نع افرحنم تسلجف «سلحا «هيلع طراشي ال

 ربك :يل لاقف «تكاس انأو قلحي لعجو «هتردأف ءكسأر نم نمبألا قشلا ردأ :يل لاقف ءرسيألا بناحلا نم ىسأر

 TT ر لص 2 هكرغش ن :فدا :لاقف ؛ «يلحر :تلقف ةف ؟ديرت نيأ :يل لاقف «بهذأ تمق | يح ربكأ تلعجف

 (حتف «نييع) .اذه لعفي حابر يبأ نب ءاطع تيأر :لاقف ؟ ئتترمأ ام كل نيأ نم :هل تلقف

 (ط) .بجاو عبرلاو بلا ودنم لكلا ري ريصقتو ءابوحو ةلمنألا ردق ةرعش لك ن هس قاناپ :رصق وأ

 (ط) .لضفأ لكلاو عبرلاب ىقتكيو ؛ل !احج رلل ريصقتلا ن + نق :بحأ



 جحلا ةيفيك ¥ جحلا باتک

 ةعبس نكرلل فطف «هدعب وأ ادغ وأ لج دك لر د رخت عو

Eمريم وا تعلتسا ن إو یم نه حر  

 ا ,E فاوطلا ىف

 .ةلبقلاو سملاك هيعاودو نمي عامجلا ريغ يأ ] :ءاسنلا ريغ (ط) .مارحإلا تاروظحم نم ءيش لك :كل لح

 لوسر لاق :تلاق د5 ةشئاع تورام :انلو ؛عامجلا يعاود نم هنأل بأ: طلا هل لحي ال :كلام لاقو [ط)

 ءئطق ر اذلا اور ا تطلاو باقا مل ليسو تاسلا الإ ءىش لك مكل لع دق مهعقو ميسر اذ" ك هللا

 هن ءاضنأ ليلحتتلا .ببس وه يالا لاقو «ءاندنع ليلحتلا ببسب سيل يمرلا مث «سايقلا هب كرتي دحاولا ربخو

 ؛قلحلاك هناوأ ريغ يف ةيانج نوكي اللحم نوكي ام نأ :انلو «ليلحتلا يف هتلزنمب نوكيف ؛قلح لاك رحنلا مويب تقوتي
 مايألا هذهو |(عيط) .اهلضفأ اهوأو «رحنلا دغ دعب يأ ]| :هدعب وأ (صلختسم «ئيع) .كلذك سيل يمرلاو

 فطع ىلاعت هللا نأل ؛ةرايزلا فاوط تقو يهو ربا مايأ هنم ريشا يناث ىلإ ةجتحلا يذ رشاع نم يأ «ثالقلا

 اوُفَرطَيْلَو# :لاق مث ۲۸(٤ :جحلا) 4ريقفلا | بلا اومغطأَو اهنم اولكف# :لاقف «هنم لكألاو ع ىلع ارعا

 ءواولا فرغ ناك اذإ هيلع فوطعملاو ا 07 ما يف ةكراشملا يضتقي فطعلاو «(۹٠:جحلار 0 قيا تلا

 :فتلع هلوقل ١51/١[ :قئاقحلا رمر] .اهلضفأ اهوأو ءادحاو امهتقو ناكف «فاوطلا اذكف رحتلا مايأب تقوم حبذلاو

 فاوط ىمسيو «هيف نكر وهو جحلا يف ضورفملا فاوطلا وه :E فاوطو ؛"اهوأ اهلضفأ ةثالث رحنلا مايأ'

 ؛نكرلا فاوط لجأل فط ةكم تيتأ اذإ يأ :نكرلل (صلختسم) .رحنلا موي فاوطو ةضافإلا قرط را
 ْ' 0 (ع«ط) .رمعلا رخآ ىلإ رحنلا رجف عولط نم هتقوو
 هيقاس فاصنأ ابضان فاط ولو ءايشاف املاق نوكي نأ بجي [(ط) .بحاو يقابلاو ؛عبرأ اهنم نكرلاو] وجب ةعبس

 نوكي نأ بحي اذكو یرغل ابلاط وأ ودع نم ابراه فاط ول زوجي الو «مد همزل كلذك ىعسو ابکار وأ الومح وأ

 (حتف) .عرشي مل امهيف راركتلا نأل ؛"امهتمدق نإ يعسو لمر الب" :هلوقو .ةروعلا روتسم نوكي نأو ةراهط ىلع

 يف يعسلاو لمرلا يأ :العف الإو (ط) ١1/١[ :قئاقحلا زمر] .مودقلا فاوط يف يعسلاو لمرلا يأ :امهتمّدق
 (عيط) .فاوطلا اذه بقع نيتعكر لصو - رمألا ةغيصب - امهلعفا الإو :لوقي نأ يغبني ناكو «ةرايزلا فاوط

 الغم هرفظ ملق ولف ؛ءىش هل لحي ل قلحلا لبق فاط ول يح فاوطلا اذم ال قباسلا قلحلاب] :ءاسنلا كل لحو

 و جحلل ناك عنملا نأل ؛كلذ ىلع ةمألا عامجإل ءاسنلا كل لح نكرلا فاوط تفط اذإ يأ [(ط) .ةيانج ناك

 ىلإ هلمع رحأ هنأ ريغ فاوطلا نود قلحلا وه للحملا نأل ؛فاوطلاب ال قباسلا قلحلاب وه امنإ ءاسنلا ةلحو ءمت دق

 ىلإ هتحاحل ؛ةدعلا ءاضقنا ىلإ هلمع رخأ يعجرلا قالطلاك «هلمع قلحلا لمع فاوطلا لصح اذإف «فاوطلا دعب ام

 ناكرأ نم نكر.فاوطلاو »/١1"[ :قئاقحلا نييبت] ..هنم..تنابف هلع قالطلا لسع «تضقنا اذإف..ءةادرتسالا

 (صلختسم «ييع) .ةدابعلا كلت يف روظحم وه امي لب «نكر ب نوكي ال تادابعلا نع ليلحتلاو «جحلا



 جحلا ةيفيك ۸ ش جحلا باتك

 دعب رحنلا يناث يف ثالغلا رامجلا مراف نيم ىلإ مث «رحنلا مايأ نع هريخأت و
 عايأ يأ 7 مد همزلو نكر لا فاوط يآ

 يمر لك دنع فقو «ةبقعلا ق رع هاللي اه سلا ىلي اج ايمان لاوزلا
 CRG CE O TG o SRR COR ORE FERES EG ...«كلذك اذغ مث يمر هدعب

 رجنلا يناث يف تيمر امك يأ

 ريغل ناك كيح ةوزكما- اةدعب نام ويلاو رحنلا موي يهو - رحنلا مايأ نع ةرايزلا فاوط ريخأت يأ :هريخأت هركو

 تفقؤم فاوطلا اذكف «رحنلا مايأب تقؤم حبدلا نأل ؛هيبحاصل افالخ ةفينح يبأ دنع مد ا همزلو «رذع

 ءيش ال بورغلا لبق طا وشأ ةعبرأ فاط ولف «طاوشأ ةعبرأ هنم نكرلاو يدقت امك ةيآلا يف اهيلع فوطعم هنأل ؛امق

 (حتف «ئييع) .تقؤم ريغ دمحم دنع هرخآ نإ :"ةياغلا" يقو ؛قيرشتلا مايأ رخآ هرخآ نإ :ليقو «هيلع
 یم ىلإ عجر مث ءرهظلا ىلص ىح هموي نم = يبنلا ضافأ" :تلاق اأ 5# ةشئاع نع يور امل :رامجلا مراف
 «ةاصح لك عم ريكي «تايصح عبسب ةرمج 0 يمري سمشلا تلاز اذإف «رامجلا يمري قيرشتلا مايأ اب ثكمف

 رباج لاقو «دواد وبأ هاور ؛"اهدنع فقي الو ةثلاثلا يمريو ؛عرضتيو مايقلا ليطيف «ةيناثلاو ىلوألا دنع فقيو
 هاور «"سمشلا لاوز دعبف كلذ دعب امأو ءىحض رحنلا موي هتلحار ىلع يمري ج هللا لوسر تيأر" :قف

 (ع) .ةريخألاو ىطسولاو ىلوألا ةرمجلا يهو :ثالثلا [١١8/؟ :قئاقحلا نييبت] .ملسم
 ؛يمرلا تقو لوأل نايب [(ط) .هركو «حص ادغ ىمر ولف «دغلا نم سمشلا عولط ىلإ حيحصلا فإ :لاوزلا دعب

 ‹لضفألا نايبل ت هلعف نم يورملاو هأزجأ هلبق ىمر و ول يح (؛طقف بحاو هنأ هنعو «مامإلا نع روهشملا وه اذهو

 ىلإ اهلك رامجلا يمر رخأ ولو «هرك و «حص اليل ىمر ولف دغلا نم سمشلا عولط دنع هرخآو «لوألا رهاظلاو
 عمامإلا دنع دحاو مد هيلعو ءابتاوم يضقيف «يمرلا تقو اهلك قيرشتلا مايأ نأل ؛بيترتلا ىلع اهامر عبارلا م ويلا

 (حتف) .اقافتا دحاو مد هيلعو «هتقو ءاضقنال ؛طقس قيرشتلا مايأ رحآ نم سمشلا تباغ يح اهرخأ ولو

 ىلت ىلا ةرمجلاب يأ :اهيلي امب مث (ع؛ط) .انانتسا فيخلا دجسم يلت يلا ةرمحلاب ائدتبم يأ :دجسملا يلي

 (ع٬ط) .راثآلا درو كلذك «تايصح عبسب :ةبقعلا ةرمجب (ع.ط) .ىطسولا ةرمحلا يهو ؛ىلوألا ةرمجلا
 يمر ال هنإف «ةبقعلا ةرمج ىوس ام وهو [(ط) .ةرقبلا ةأرق ردق يعاد ايلصم اللهم اربكم ادماح] :خ! لك دنع فقو

 E يبلا ىلع يلصيو ربكيو للهيو هيلع ئثيو ىلاعت كلا كحل ءنييل وألا نيت رمحجلا دنع فقيو ءاهدنع فقي الف ءاهدعب

 دنع اهتلمج نم ركذو "نطاوم عبس يف الإ يديألا عفرت ال" :ةتِلع هلوقل ؛ءاعدلا يف هيدي عفريو ءهتجاحل وعديو
 نملو جاحلل رفغا مهللا" :لاق 23غ يبنلا نأل ؛فقوملا اذه يف هئاعد يف نينمؤملل رفغتسي نأ يغبنيو «نيترمجلا

 يمر لکو هيف ءاعدلاب ىدأتيف ةدابعلا طسو يف هنأل ؛اهدنع فقي يمر هدعب يمر لك نأ :لصاحلاف ." جاحلا هل رفغتس

 (صلختسم) .هدعبو رحنلا موي يف ةبقعلا ةرمحلا دنع فقي ال اذمهو «تهتنا ةدابعلا نأل ؛هدنع فقي لا يمر هدعب سیل
 (ع طر .ةجحلا يذ نم رشع يناثلا يعي ءرحنلا مايأ ثلاث وهو رحنلا يناث دغ يف مرا يأ :كلذك ادغ مث



 يمر لك و حص لاوزلا لبق عبارلا مويلا ی نمر 7 :ةتشدكم نإ كلذك هدعب مث
 ممشلا ع ولط دعب هلبق نيمويلا يف تيمر اک نأ

 هاا ال RE EEE صا وح Ra ES & DE EN ORES ده eê aE ءابكار الإو ايشام مراف يمر هذعب

 يع مِ الق رحت ْنَمَو هيلع مل الف نِيمْوَي يف لعن ْنَمَف :ىلاعت هلوقل ؛ثكملا يف ريخ هنأل س ل ا
 :ىلاعت هلوقل ؛3#ع هلعفب ءادتقا لضفأ ثكملاو «همدعو ثكملا نيب هرييخت ىلإ ءاميإ هيف [(ع) (؟١*:ةرقبلا) 4 یقتا نمل

 كل لحي ال رجفلا علط اذإف «عبارلا مويلا نم رجفلا علطي مل ام رفنت نأ كلو «ةيآلا (50+:ةرقبل) © نيموي يف لجعت ن مف

 ا ی ا اج ال ثلاثلا مويلا نم لا لتا :يعفاشلا لاقو «يمرلا تقو لوحدل ؛رفنت نأ

 مل الف نيمي يف َلَجَعَت نمف :ىلاعت هلوقل ؛مويلا يف حيبأ رفنلا نأل ؛ةفينح يبأ نع ةياور وهو «عبارلا مويلا يف ثالثا

 (حتف « نكس .راهنلاكرفنلا هل زاجف ءزوجي الو يمرلا هيف بحي ال تقو يف رفت هنأ :رهاظلا هجو «ليللا يف ال هلع
 اغنإو «مايألا رئاسب ارابتعا حصي ال :امهدنعو «مامإلا دنع 5 :حص (ع) .يمرلا مايأ نم ثلاثلا وهو :مويلا

 امل هنألو ؛ان5# سابع نبا نع يورم هبهذمو «مايألا رئاسب قحتلا رفنلاب صحرتي مل اذإف ؛رفنلا يف هيف هل صخر
 يناثلاو لوألا مويلا فالخب «ىلوأ اهلك تاقوألا يف هزاوج رهظي نألف يمرلا كرت قح يف هيف فيفختلا رثأ رهظ

 يف مالك الو .هميدقت زوجي ال اذكف امهيف هكرت زوجي هنأل ؛لاوزلا دعب الإ امهيف زوجي ال ثيح ؛قيرشتلا مايأ نم
 (حتف) [؟١ 4/7 :قئاقحلا نييبتإ .لاوزلا دعب يمرلا ةيلضفأ
 كنوك لاح] :ايشام مراف ١/ ١17[ :قئاقحلا زمر] .ثالثلا بايو وألا رسا سرک نينو
 ىلع لدي ءابكار ةبقعلا ةرمج ىمر ع هنأ نم درو ام نأل نکس اج انكار ایمر ولف ابدت ايان

 ناك غ هنأ رر ايقاع كلف راسو ءًابكار رحنلا موي ةبقعلا رج مري ناك هنأ قط رمع نبا نعو هقللذ
 نب ميهاربإ ركذو «عضاوتلاو ع رضتلا 9 برقأ هن هنأل ؛انئاهز ف ايشام ىلا لضفألا :مهضعب لاقو «كلذ لعفي

 فسوي يأ ىلع تلخخد :لاق ؛كسانملاب ماع ناكو «سابع نبا ذيملت حابر يبأ نب ءاطع ةذمالت ربكأ نم وهو حارجلا
 :تلقف ؟ايشام وأ ابكار جاحلا اهيمري رامجلا يمر يف لوقت ام ميهاربإ اي :لاق نآر املف «قافأف ؛ةيلع يمغأ دقو

 هدعب يمر لك :لاق :مامإلا لوقي امف :تلق «تأطخأ :لاقف از اهيهري :تلقف «تأطحأ :لاقف ءايشام نهيان

 راد يف سانلا ءاکب تعمسف «هدنع نم تحرخف ءابكار اهيمري يمر هدعب سيل يمر لك و ءايشام اهيمري يمر
 (حتف «ءصلختسم) و r E ليقف

 e مايألا يف ةريحألا ةرمحلاو رحنلا موي ةبقعل ا ا نكي مل نإو يأ :الإو
 دور وسلا موي ابكار ةبقعلا ةرمج ىمر لع هنأ راس يلع ل [(ع) ًابكار كنوك لاح مرا يأ ] :ابكار
 نيظفأ انكار يمرلا نإ :رهنلا يف لاقو ا ۱ :قئاقحلا زمر] .ناك ام فيك تباثف زاوجلا امأو «ةيلضفألا نايب

 امنإ :انلق «ةنسلا فالح اشا: یسزلا دفيحف ابكار ىهرلا وه امنإ لع هنع تياثلا نأل ؛دمحتو مامإلا دنع ًاقلطم

 (حتف) . اع هنم هن ولهاشي اميف هب اودتقي يح سانلل رهظأ ن وكيل هلعف



 ردصلا فاوط Vo جحا باتک

 .بصحملا ىلإ مث : يسرا نيف باو اک ل !١ كلقث مدقت نا ةركد

 تيس كا ان فات ل نإ

 .هركيف ةدابعلا يف وهو هبلق لغش بحوي هنألو ؛هيلع بدؤيو كلذ نم عني ناك هذ رمع نأل :خلإ هركو

 كبوت ال نأ اشیا هرك و اه زنك هوركملا ىلع بدؤي ال ذإ ةر ةهاركلا نأ رهاظلاو FNS :قئاقحلا چ

 هورکم ةكع ةعتسألا كرت و تافرع ىلإ بع «ءيش كيلع بجي ال ادمع ةريغ يف تب ولو «يمرلا ىلايل ئم

 سلبا كرت ولو غدا ج لايل ثالث ل نم. ةتوتيبلا كرك قل : يعفاشلا لاقو دشا هةم بلقلا لغش نأل ؛ىلوألاب

 اخر تا ندا چ ھا ياي اک سويا دا :انلو هدم ةليلبو ءكادم هيلع بجو

 (عوط) .جئاوحلاو عاتملا نم كعم ام وهو «نيتحتفب :كلقث (حتف) .ديعلا ةليل نيم ةتوتيبلاك ءيش همزلي م
 «فينحلا ا و رس رهوأ :بصخلا ىلإ ف کک e ا يو داپ ءأ :مث

 1 لبق دندن د ا ااا ی يضحي تا ا e لاقي هلاک برعي مشی

 اوفلاح ةنانك ونب يأ ا رافكلا نأ هتيعورشم لصأو ءاندنع ةنس هيف لوزنلاو «هيف عمتجتف ءابصحلا

 وحج ر ۾ أ ادم مهيلإ اوملسي وح مهودوي الو ؛مهوعيابي الو مهوحك اني ا نأ مشاه یب ىلع اشيرق

 ؛ ا لا نم اهاونأ کاوو «ةفيحصلا مهنيب اوبتك و «بعشلا ىلإ ةكم نم بلطملا يبو مشاه نب عم

 يبلا لیربج ريخخأف هللا ركل نم اهيف ام کرو لظابلاو ركل نم امف اه تکا رکا اهيلع للا لم ر

 هودجج وف :كللذب اع يبلا نع مهريخأت «بلاط وف مهيلإ عاجف عءبلاط انآ ةت 8 تاع يبلا هب ربحأف «كلذب ع

 ءاقيست تپ هک رک ےل س کس رولا ف یف نبل لاق و ومع اک

"7 

 ا هللا ١ لوسر هلزن امنإو «ةنسب سيل حطبألا ل ل وزن :تلاق افآ ىو ةشسن اع نع يور امل ؛ةنسب سيل : يعفاشلا ل اقو

 قس سبح !كنع نوت زان 7 :لاق اع هنأ :انل و ت سابع نبا ع قار اذك و ؛ةنيدملا ىلإ هج ورخ ح سا ناك هنأ

 هيأ ادم ناك هلو نأ ملعف ؛هيلع | قفتم ٠ "مهرفك لع شيرفق تاھا كيح ةئادك 86

 رمعو ركب وبأو 5 هللا لوسر هب خانأ ءبذك" :لاقف «ةنسب سيل هنإ :لوقي الحر نإ :هل ليقف ؛ةنس هب لوزنلا

 لوقو «هدعب نم ءافلخلا لعفو ابق لع هلعف نإف ءاذه نم ىوقأ ةنس يأف «هيلع قفتم "س نامثعو

 (حتف «ييع) .يفانلا ىلع مدقم تبثملاو «ع وفرملا ضراعي الف «مهنم نظ سابع نباو

 رخآ فاوطو عادولا فاوط ًاضيأ ىمسيو ءردصلا فاوط يمس كلذلف ةغل عوجرلا وهو هلجأل يأ ] :ردصلل
 - هتقو لوأو «نطولا ىلإ عوجرلا هنأ :دايز نباو فسوي يبأ نعو ؛جحلا لاعفأ نع عوحرلا يأ [(ع) .تيبلاب دهعلا



 ردصلا فاوط ۲۷۱ جحلا باتك

 ك ف ٤
 مزتلملا مزتلاو مزمز نم برشا مث + کم لأ ىلع بجاو وهو «طاوشأ ةعبس

 مزمز برش كعب فاوطلا نم تغرف اذإ ي 7 ردصلا فاوط يأ

 E PN FEY ا lat ام دوعلا هيلع

 فاوط فاللخب ةقدصلا همزلي لقألا كرتبو ءاهرثكأ هنم نكر لاو «يراخبلا هاور «هب فاطف تيبلا ىلإ بكر مث ةدقر

 (حتف «ييع) .هنع هب عجريو تيبلا هب عدوي هنأل ؛عادولا فاوط ىمسيو «هلقأ كرتب ةقارإلا بحب ثيح ؛نكرلا

 رخآ نوكي يح دحأ رفني ال" :كلع لاقف «هجو لكل نوفرصني سانلا ناك :اند سابع نبا لوقل :بجاو وهو
 امل ابجاو ناک ول هنا ؛بحج ا وہ سيل :يعفاشلا لاقو ؛هيلع قفتم ٣ ضئاحلا ةأرملا نع ففح هنأ الإ ڭا هدهع

 «قرافملا نأش نم عيدوتلا نأل ؛مهيلع بجي الف نوردصي ال ةكم لهأ نإ :انلق ة «ضئاحلا نعو يكملا نع طقس

 مهيلع بجي ال يأ "ةكم لهأ ىلع الإ" :هلوقو «ةلالد صنلا اهوانتيف ءاهتلزنمب ءاسفنلاو «صنلاب ةانثتسم ضئاحلاو

 ناك نمو «جورخلا هل ادب مث اراد ةكم ذختا نمو ,مهتلزنم. مهنأل ؛تاقيملا نود ام لهأ مهيف لحديو «بدني لب

 هذه بقع نيتعكر يلصيو «ردصلا فاوط اذكف «مودقلا فاوط ءالؤهط سيل هنأل ؛قافآلا لهأ نم ارمتعم

 (حتف) .راركتلا ةيعورشم مدعل ؛لمري الو ىعسي الو «فاوطلا
 هسفنب يقتسي نأ :برشلا ةيفيكو «مزمزب ءادتبالا حصألاو ؟مزمزب وأ مرتلمل اب أدبي له هنأ يف اوفلتحاو :برشا مث

 .ههجوو هسأر هب حسو «تيبلا ىلإ رظنيو ؛ةرم لك يف هرصب عفريو «تارم سفنتيو علضتيو «ةلبقلا لبقتسم برشيو
 ليبقت الو هسفنب ءاقستسالا ركذي مل فنصملاو «ملسم هاور «'مقس ءافشو معط ماعط اإ ةكرابم اهإ' :##ع لاقو

 امهيف ءاجف ث ثبشتلاو مارتلالا امأو جلع هلعف نم كلذ نم ءيش تبثي مل هنإ :ليق امل ؛ىرقهقلا عوجر الو ةبتعلا

 كورشعو ا نه چا ع رذأ ةعبرا أ اهسأر ضرخغعو ءاعارذ نوتسو عست اهقمع مزمزلاو .كافيعض تكائيدح

 5 ههركو «كلامو يعفاشلا لاق كب و غةرركي ذي مزهر ءا لاستغالاو ٌؤضوتلا 3 ءاهءام کل اك تيب“ ءاعبصإ

 (عويط) .رسيث نإ ةلذسح ىلع ةئم اباص تازم ةيف'اسفنتم هتم اعاضتم امئاق ًالبقتسم هلام يأ :ةاؤهز

 أ [(ع.ط) .ايكاب هب هردصو ههجو قزلي نأ مازتلالاو «دوسألا رجحلاو بابلا نيب ام وه] :مزتلملا مزتلاو
 ءاشانث ثيحب ةبيرق تناك نإ ةعاس يأ "راتسألاب ثبشتو" :هلوقو «ةبحتسم األ ؛اضيأ ةبتعلا :ليقو ءايكاب ةعاس

 .جحلا لاعفأ مت انه ىلإو «نيتمئاق رادجلا ىلع نيتطوسبم كسأر ىلع كيدي عض الإو

 نإ 5 « يعافش هل تيبحج ۾ يربف راز نوا e هل وقل ؛بجااولا نم ةبيرق تاب ودنملا لضفأ لع هربق ةرايز : يسكت

 دجسملا ةرايز يوني :ليقو ءربقلا ةرايزل ةينلا ديرحت ةرايزلا يف ىلوألاو «ريختي الإ و اهيلع همدق اضرف هيلع جحلا ناك

 ربق اصوصخ تارازملاو دهاشملا تأيف «ةنيدملا لهأ ةربقم دقرغلا عيقب ىلإ جرخي نأ كع هترايز دعب بحتسيو ءاضيأ

 رقابلا دمحم هنباو نيدباعلا نيزو اف سل ا نسحلا هعم اهيفو فقم سابعلا ةبق عيقبلا ف روزيو 56 هزم ءادهشلا ديس

 = ع يبلا جاوزأ نم ةعامجو لع | يلا نب ميهاربإ ةبقو ف كامثع نيئمؤملا اق ةبق روزي و «قداصلا رفعج هنباو



 اهريغو فوقولا لئاسم YY جحلا باتک

 .رادجلاب قصتلاو راتسألاب تشو
 كد قصلا ي

 اقا ةفرعب ففو نمو ,مودقلا توك دعب لاس يو بزز کی لخدي ١ نم

 e eR REK SES aS ئان وأ ًالهاج ولو هّجح مت دقف حلا سف لز لاؤيلا وف
 تافرع امنأ فقاولا ناك داسفلا نع نما يأ رحنلا موي يآ

Ried lg A e e eدحأ ءانوش ووري نأ بحعسياو .عيقبلاب  

 مكب هللا ءاش نإ انإو نينمؤم موق راد مكيلع مالس «رادلا ىبقع معنف متربص ام. مكيلع مالس :لوقيو «سيمخلا موي
 (حتف) . ةع هنع درو اذك تبسلا موي ءابق دجسم ينأي نأ بحتسيو «صالحإلا ةروسو يسركلا ةيآ أرقيو «نوقحال

aرادج يأ :رادججاب )7( - هسيستتا» بطخ 2 هديعتسي هالوم بوث ف رطب قلعتملاك ةيفكحلا راثسأ يأ  

 (ط) .دجسملا نم جرخت يح وح اعرضتم هقارف ىلع ارسحتم ايكابتم ىرقهقلا عحرا مث « :تنكف نإ تيبل

 7/١ ١[ :قئاقحلا زمر] .اهديلقتو ندبلا لاوحأو ءاسنلا لاوحأو فوقولاب قلعتت لئاسم نايب يف ل
 ؛هب ديق [(ع) .دجسملا ةيحن نع غي ضرفلاك هنع غي ةرايزلا فاوط نأل ؛هيلع عيش الو] :مودقلا فاوط

 امك اضيأ اهؤاضقو اهضفرل مد همزليف «هترمعل اضفار ريصي هنإف ةفرعب فقوو ةكم لحدي مل اذإ نراقلا نأل

 (حتف) .هنع يعي ةرايزلا فاوظو ةئس هنأ :هط وقس هج وو «نارقلا رخآ يف نايس

 نيب ام راهنلا وأ ليللا نم ةعاس ةفرعب فقو نم يأ [(ع) .ةفرع موي سمه لاوز نم يأ ] :لاوزلا نم ةعاس
 دنع لمحا وشو «نامزلا نم ريسيلا وهو ةينامزلا ةعاسلاب دارملاو «رحنلا موي رجف ىلإ ةف رع موي نم سمشلا لاوز

 ىلإ ةرارمتسا نأل ؛داسفلا نم نمألا مامتلاب دارملا هح متدقف' :هلوقو ةيموجنلا ةعاسلا ال ,ءاهقفلا قالطإ

 :هلوق نع فنصملا لدع اغنإو «ةرايزلا فاوط وهو يناثلا نكرلا هيلع يقب دق هنألو «مد هكرتب بجي بحاو بورغلا
 5 دقف راش و أيل نم ةعاس ةف رعب فشق ۾ نف «ةف رع جلا : :٠ نع هلوقب ءادتقألل "مت دقف" :هلوق کا حص دقف'

 ةفرعب فق و دلع ی ےنلا نل ؛لاوزلا دعب اندنع تقولا لوأف «يدمرتلا حمو «هریع و د واد وبأ هانعم هاور ( هجح

 « جحلا هاف ™ هداف نمو «جح ا كردأ دقف ليلب ةفرع ك كردأ نم" :لاقو «لعفلاب نقد لافأ نيف هل ياو

 20001111101 1 8 مممشلا عولط وأ رجفلا عولط دعب هتقو لوأ :كلام لاقو ءلوقلاب تقولا

 (صلختسم ؛ئييع) .انيور ام هيلع ةجحلاو «ليللا نم ءزجو مويلا يف فقي نأ الإ ئرخي م :اضيأ ا

 :نكي ۾ وأ ةفرعب ماع نوكي نأ نيب لصفي مل لإ "فقر نمف «ةفرعلا جحلا' ثيدح ق نأل :لإ ًالهاج ولو

 الاطا دأ عبس ءأ ودع 558 اه فاط ول هنإف «فاوطلاب لكشم اذه :تلق نإف ءطقف ةفرع يف لوبصخا رخي
 أ

 = فوقول ١ :تلق ؟ضرف امهالكو ؛ةفرع هنوكب لهدا عم متزجأ فيكف «ةينلا مدعل ؛فاوطلا نع هزي مل هل ًاميرغ



 اهريغو فوقولا لئاسم YT جحلا باتک

 فشكت اأ ريغ لجرلاك ةأرملاو .حص هئامعاب هقيفر هنع لهأ ولو هيلع ىمغم وأ

 9 ثملا ىشخلاو هو وأ هلامغإ بيسب يآ هريغ 0 صخش هرمأ ريغب مرحأ يأ

 رصقتو «قلحت الو نيليملا نيب ىعست الو لمرت الو ارهح يبت الو اهسأر ال ءاههجو
 اهقح يف ةلثم هنأل لورم ال يأ حبطضت الو فاوطلا يف ةروعاقوصنألل 0-21 || هيف اهمارحإ نأل

 هنكر يف اهطارتشا نع غي ةدابعلا كلت لصأ يف ةينلا دوجوف «هب لفنتي ال اذهلف ؛هسفنب ةلقتسم ةدابعب سيل =
 ةهحلا نيعت طرتشي الف «ةينلا لصأ هيف طرتشاف هب لفنتي اذهو ؛ةدوصقم ةدابع فاوطلاو ءةالصلا ناكر أ يف امك

 4/١ ١[ قافلا رمرإ :تانكسر موم ف امك

 (ط) .ءاسفن وأ افا ذأ اچ وأ اندحم وأ تاركس وأ نوب وأ عی ا اوم وأ :هيلع ىمغم وأ

 هيلإ قيفرلا مارحإ لاقتنال ؛كلذب امرحم هيلع ىمغملا ريصيف ؛ئبيو هنع يوني نأ لالهإلا نعم :خلإ لهأ ولو
 :ةلاصأ هسنفت نع عرحأ اذإ هنأ :لصاخلاو ؛رازألا ةسيليو ةدرج.نأ هداهم سيلو "هس نع رم نأ هل" ليلدب

 دنع ةلالد انذإ نوكت له ةقفارملا نأ ىلع ءانب حصي ال :الاقو «ةفينح يبأ دنع مارحإلا اذه حص ةباين قيفرلا نعو

 .مارحإلا ىلإ ىدعتت الف «ريغ ال رفسلا رومأل دارت امنإ ةقفارملا ذإ ؛ال :نابحاضلا لاق ؟ال وأ هنع رحعلا

 ؛مارحإلا الإ رفسلا اذمب دوصقملا سيلو «هرفس يف هنع زجعي اميف مهنم لك ةناعتسا ةقفرلا دقع نأل ؛معن :مامإلا لاقو

 (ةفينح يأ دنع حص «هقيفر هنع مرحأو مارحإلا لبق هيلع يمغأف جحلل جرح لحجر :ةلأسملا ةروصو ءاهمهأ وه ذإ
 ةتباث ةبانتسالا نأ :هلو ءدجوي ملو هبئان لعف وأ هلعفب الإ طقسي الف طرش مارحإلا نأ :امهل ءامهدنع حصي ملو

 مرحأف مان وأ هيلع يمغأ اذإ هنع مرحي نأب هريغ رمأ ول امأ ءةياقسلا ءام برشك اصن تباثلاك راصف «ةلالد

 (حتف «ييع) .حص جحلا لاعفأب ىتأو هبتنا وأ قافأ اذإ ىح اعامجإ حصيف هنع رومأملا

 زاج هئامغإ دنع هنع مرحأف هزجع دنع هنع مرحي نأب هرمأ ولو ءزوجي ال :الاقو «ةفينح يبأ دنع هنع هلالهإ :حص

 (ع) .صوصخلا ليلد مقي مل ام رماوألا مومعل جحلا لاعفأ عيمج يف :لجرلاك (ع) .ًاعامجإ
 ةأرملا نأل ؛ىلوأ ناكل هيلع رصتقاو "اهسأر فشكت ال نأ ريغ" :فنصملا لاق ول :اههجو فشكت اهنأ ريغ

 هيفا ايق ایسار ىلع لع نأ بحسيو ةيئاق الب ةليوطت رك ناكف هيعولا فش ىف لعرلا فاقت آل

 (حتف) .هقوف لدسيو هجولا ىلع عضوت ةبقلاك اداوعأ كلذل اولعج دقو
 (غ) .ةروعلا رتسب لخم هنأل نيرضخألا :نيليملا (ط) .ةروع اهنأل ؛اهسأر ىشكت ال يأ :اهسأر ال

 هيف ؟ال مأ لجرلاك عبرلاب ردقم ريصقتلا لهو ؛"ريصقتلا ءاسنلا ىلع امنإ ؛قلحلا ءاسنلا ىلع سيل" :ّتِفع هلوقل :رصقتو

 نارفعز وأ سروب غوبصم ريغ نيزافقلاو نيفخلاو ليوارسلاو صيمقلا نم امل ادب امو "طيخملا سبلت" :هلوقو «فالح

 كرثت اأ دازيو «مارحإلا يف كلذ نع ةعونمم يهو ؛عامجلا يعاود نم وهو «نيرت اذه نأل ؛اليسغ نوكي نأ الإ

 األ ؛ماحزلا يف رجحلا برقت ال اهنأ دازي اذكو «سافنلاو ضيحلا رذعب رحنلا مايأ نع ةرايزلا فاوط رخؤتو ردصلا

 (حتف) .ديعب نم هلبقتست لب لاجرلا ةسامم نم ةعونمم



 اهريغو فوقولا لئاسم V٤ جحلا باتك

 ديري اهعم هجوتو هوحنو ٍديص ءازح و 23 ردن وأ عوطت ندب دلق نمو .طيخملا سبلتو

 ةندبلا يأ وع نارقلا ندبو ةعتملا ندك دلق وأ يأ رذت ةندب دلق وأ يأ

 2 EDS ,ةعتملا ةندب يف الإ اهقحلي ىتح ءال هّحَّوت مث ءامب ثعب نإف ,مرحأ دقف جحلا

 امرحم ريصي ال يأ وه يأ ةيلاح ةلمج

 قنع ىلع قلعي نأ ديلقتلا | :ع وطت ةندب دلق (غ) .اقروع فشك طيخملا ريغ سبل يف نأل :طيخملا سبلتو

 ؛ةيبلتلا ماقم موشي ا نايب [(ع) .يدصه "3 ىلع ةا نوي ا رجش ایل وأ ةدازم ةورع وأ لعن ةعطق ةندنلا

 اهدلقف ةئدب يف ةعامج كرتشا اذإو «يدهلا ديلقتب لصاح وهو ةوعدلل ةباحإلا راهظإ ةيبلتلا نم دوصقملا نأل

 مارحإ يف وأ مرحلا يف هلتق يأ "ديص "كنب ءارج و 1 :هلوقو ءاهعم اوراسو ةيقبلا رمأب كلذ ناك نإ نيمرحم اوراص مهدحأ

 «ةكم ىلإ اهقاسو اهدلقف «ىرخأ ةنس يف ةندب اه ىرتشاف «هتميق تبجوو اديص مرحم وأ مرحلا يف لتق نأب قباس
 ول هنأ دافأف «جحلا ةدارإو عهحج وتل لاو < «ديلقتلا : يه و لبق | نم ترك ذ ي لا ثالثلا دويقلا نايتإب ؛ يأ "مرحأ دقف" :هلوقو

 رمع نبا لوق :انلو ؛سايقلا وهو ةيبلتلاب الإ امرحم ريصي ال :لوق يف يعفاشلا لاقو «ام رح نوكي ال اهنم دحاو دقف

 (حتف ؛ئيع) .ةيبلتلا نعم يف ديلقتلا دعب هقوس نأل ؛هقاس ام ىلع لومحم وهو «"مرحأ دقف هيده لحرلا دلق اذإ" :#

 (ط) .ديلقتلا دعب ةندبلاب يأ :اه ثعب (صلختسم) وا دقف ةندب دلق نم" :8كِلع هلوقل ؛امرحم راص يأ :مرحأ دليتف

 نم اهقاس ول امك امرحم ريصيف جحلا صئاصخ نم وه لمعب هتين تنرتقا دقف اهكردأ اذإ هنأل] :اهقحلي ىتح

 ريصي ال ةينلا درجمبو «ةينلا درج الإ هنم دجوي مل هجوتلا دنع هقوسي يده هيدي نيب نكي مل اذإ هنأل [(غ) .ءادتبالا

 يف لاق «كلذ دعب قوحلل رثأ الو «تاقيملا نم ةيبلتلاب مارحإلا همزل اهقحلي ملو تاقيملا ىلإ لصو ولو «ءامرح
 نم مهنمو ءامرحم راص اهدلق اذإ لوقي نم مهنم :لاوقأ ةثالث ىلع ةلأسملا هذه يف ةباحصلا فلتحا :"طوسبملا"

 كلذ نم نقيتملاب انذخأف ءامرحم راص اهقاسو اهكردأ اذإ :لوقي نم مهنمو ءامرحم راص اهرثأ يف هحوت اذإ :لوقي
 .اهرحم راص اهقاس ۾ اهك رد أ اذإ :انلقو

 نأ لبق مارحإلا ىون اذإ هجوت نيح امرحم ريضي هنإف "اهقحلي يح" هلوق نم ءانثتسا "ةعتملا ةندب ق الإ" :هلوقو

 هجوتلا تقو يدها قوس مدع دنع نأل ؛اهقوسي وأ اهك ردي يح امرحم ريصي ال نأ سايقلاو ءاناسحتسا اهقحلي

 جحا كلساَتف نم اكيد ءادتبالا نم ج ورش يدها انه نأ : ناسی الا هحجو و «ةينلا درج الإ ته دحج وپ ١

 نوكي نأ يعبني ۾ (ةكم. هل صاصتخا ال هريغو کس اذا ق هن عمجللا اركش بنحو کم ضتخي ةنأل ؛اعض ۾

 ةئدب يف هنأ وهو هركذ نم دبال رخآ ديق انههو ءنآرقلا يف هركذل لوألا ىلغ رصتقا امنإو كلذك نارقلا يده

 ام امرحم ريضي ال جحلا رهشأ ريغ يف الصح نإف :جحلا رهشأ يف الصح اذإ هحوتلاو ديلقتلاب امرحم ريضي امن ةعتملا

 (صلختسم «حتف) .هب دتعم ريغ جحلا رهشأ لبق عتمتلا نال ۽ كم رسي ۾ يدها كردي م

 (ط) .اهقحلي نأ لبق مارحإلا ىون نإ هحوتلاب امرحم ريصي هنإف :ةعتملا ةندب



 اهريغو فوقولا لئاسم V0 جحلا باتک

 ف ك ط
 .رقبلاو لبإلا نم ندبلاو .ًامرحم نكي م ًةاش دّلق وأ اهرعشأ وأ اهللج نإف

 ا ف تت اهقاس ثإو ةندبلا ىلع لحلا عضو يأ

 (ع«ط) .يده اهنأ ملعيل حرج اهامدأ يأ نميألا اهبناج نم يدحلا مانس يف نمطلا وهو «راعشإلا نم :اهرعشأ وأ
 n تنا نإو ليلجتلا ذإ ؛جحلا صئاصخ نم سيل كلذ نم اعيش نأل :امرحم نكي مل

 ناك نإو :امهدنعو ءكسنلا نم نوكي الف ؛حرجلاب ءامدإلا يأ مامإلا دنع هوركم راعشإلاو «دربلاو رحلاك ىذألا

 م مايهم وا ديلقتلاو ءداتعم ريغ ةنسب سيل ةاشلا ديلقتو «ةحجلاعملل لعفي دق هنأ الإ انسح

 (صلختسم «حتف)
 نإ :قللام-لاقو ل وأ لبالا نم ۰ رغ لوب ءاقلطم رقبلاو لبإلا نم اندنع يهو «ةندب عمج ءابلا مضب :ندبلاو
 ةعاسلا يف ةعمجلا موي ح ار :2ع هلوق رهاظب ةصاخ لیوا نق :يعفاشلا لاقو ءرقبلا نمف لبإلا نم زجع

 صيصختلا نأب بيحأو 53 رياغتلا ديفي هنإف "ةرقب برق امئأكف ةيناثلا يف حار نمو «ةندب برق امنأكف ىلوألا
 «لاكيمَو َليِرْبِجَو ِهِلْسْرَو هتكئالمَو هلل اودع ناك نم :ىلاعت هلوقك «ماعلا تحت لوحدلا عنمي ال صاح مساب

 ,"ندبلا نم الإ يه لهو" :لاقف ؟ةرقبلاو :ليقف «"ةعبس نع ةندبلا رخنن انك" رباج ثيدح :انلو «(94:ةرقبلا)

 (حتف «ئييع) .ةغللا لهأ رثكأ لوق وهو يوونلا لاق «ةكم ىلإ ىدمت ةرقب وأ ةقان ةندبلا نإ :ليلخلا لاقو



 نارقلا باب "و5 جحلا باتك

 نارقلا باب
 هفاكحأ بايب ف يأ

CG CSL Lo Î i i nê n EC ا ایا / ‹لضفأ وه 

 :قئاقحلا زمر) .ةرمعلاو جحلا نيب عماجلا نراقلاو ءامهنيب تعمج اذإ نيئيش نيب تنرق نم ردصم وه] :نارقلا باب
 باب س اق لكم نارَقلا مساللاو «مارحإإلا امهنيب عم اذ ةرمعلاو جحلا نيب كار « ردم ]15/1
 2 جحلاب مرڪ نا وهو :جحلاب د رقم :ةعبرا ع اونا لوم محاأو «كراق وشو کک وف باب نس ةع يو ( رصن 5 0 1 5 2 ۴ 1 أ 35 ندا ك5 : ا ا

 ىونو هناسلب هركذي مل وأ هبلقب دصقو ةيبلتلا دنع هناسلب جحلا ركذو ءاهلبق وأ جحلا رهشأ يف هلبق وأ تاقيملا

 .طرش مارحإلاو «ةرايزلا فاوطو ةفرعب فوقولا «نائيش هيف نكرلاو ءرم امك جحلا لاعفأب يتأيو «هبلقب
 بق ةيبلخلا دنع ةثاسلب ةرمعلا کد ءاهلبق ا جحلا رهشأ .يف ةلبق وأ تاقيملا نم امك مرح نأ وهو :ةرمعلاب درفمو

 0 جح وأ كلذ هماع يف جحي ملو ءاهيف وأ جحلا رهشأ لبق اه فاطو «هبلقب ىونو هناسلب رك ذي م
 | لویفا

 .الالح هلهأ ىلإ عجري نأب احيحص اماملإ امهنيب هلهأب ملأ نكل هيف

 و ءاهانكر نايقابلا ۾ 1 ورخلا طرش رخالاو عادلا طش ل لوألا 3 قلحلاو يعسلاو فاوطلاو مارحإإلا :ةعبرأ اًشاعفا ۾

 دنع هناسلب ةرمعلاو جحلا رك ذي «اهلبق وأ ج حلا رهشأ يف هلبق وأ تاقيملا نم مارحإلا يف امهنيب عمجي نأ وهو :نراقو

 رهشأ ف هلبق وأ تاقيملا نم ةرمعلاب مرخي نأ وهو :عتمتمو «بلقلاب يونيو ناسللاب ركذي ال وأ انقدنصقي و ةيبلتلا

 كلذ هماع نم جحيو «جحلل مرحيو للحتيو جحلا رهشأ ف ةفاوطا رثكأ نوكي 0 جحلا رهشأ يف رمتعيو «اهلبق وأ جحلا

 (حتف «نيكسم) .احيحص اماملإ هلهأب ملي نأ لبق

 ةيبلتلاب ةدايز دارفإلا يف نأل ؛لضفأ دارفإلا :ىعفاشلا لاقو [(عءط) .همدق اذلو دارفإلاو عتمتلا نم] :لضفأ

 س مکا یا ای او جحلا نم لكل مارحإلاب الإ نوكي ال اذهو «قلحلاو رفسلاو

 هل او :نا هلؤق او ا ةف يأ نع ةياور وهو "ةعزع دارفإلاو ةضخعر نارقلا" :لاق لع هنألو

 فذ سنأ ثيدحو «نارقلا وهو ةباحضلا هرسف اذك :هلهأ ةريود نم امج مرحي نأ اههمامتإو (15:ةرقبل) كولا َةَرْمْعلاَو
 .ملسمو يقراخيلا ةاؤر «"اححو:ةرمع كيبل اجحو ةرمع كيبل" :لوقي 225 هللا لوس ر كغم :لاق هنأ
 يدحلا تقس نإ" :لاقف « كلالهإب تللفأ" :تلق ؟'تالهآ فيك" :لاقف يببلا 52 :لاق قف ىلع نعو

 نيتدابعلا نيب اعمج هيف نألو "اعم جحلاو ةرمعلاب اولهأ !دمحم لآ اي'
 ىلع نراقلا ديزي نأ نكميف ةروصح ريغ ةيبلتلاو «ليللا ةالض عم هللا ليبس يف ةسارحلاو فاكتعالاو موصلا هبشأف

 اع لاقو .يئاسنلا و د واد وبأ داور ۽ تنارقاو

 :ةيلهاجلا لهأ لوق يشن "ةصخر ١ نارقلا" : ع هلوقو «حج رپ داف ةدابعلا نع ج ورح قلحلاو «دوصمهم ريغ ر قتلا ىدرفملا

 اضيأو 15/١] :یئاقحل ا زمر] .ةصخخ ر راص ةرمعلا رقس طوقسب تالا و ةر رجفأ نم جحلا رهشأ يف ةرمعلا لإ

 - ؛لضفأ عتمتلا :كلام لاقو «درفملاو عتمتملا فالخب ءامهمارحإ دادتما هيفو «مدلا ةقارإ وهو ءكسن ةدايز نارقلا يف



 نارقلا باب NY جحلا باعك

 ةرمعلاو ححلا ُديرأ نإ مهللا :لوقيو «تاقيلا نم جحلاو ةرمُعلاب لهي نأ وهو دارفإلا م

 مارحإللا يعكر دعب لضفألا وه ل اب هلبق ها عرج يآ 2 أ .نارتقلا 1

 نيفاوط امل فاط نإف رم امك حح مث ءاه ىعسيو فوطیو «نم امهلبقتو يل امهرسيف
 جحاو ةرمعللا نعأ جلا لاعفأب ناي يأ ةرمعلل يأ

 ۴ ف

 ركذ الو :01557:ةرقبلا) 4حلا ىلإ ةَرْمْعْلاب َعَنَمَت ْنَمَف مما اًذإفط :ىلاعت هلوق وهو نآرقلا يف اركذا هل نأل -

 اومتأو# :ىلاعت هلوق يف انركذ امك امهنم غرفي نأ ىلإ ةمادتساو مارحإالل عت نارقلا يف نأ :انلو «نارقلل

 دارفإلا نم لضفأ نارقلا ناك امل :ليق نإف .ىلوأ نارقلا ناكف «عتمتلا كلذك الو (٠۹٠:ةرقبلار هلل ةرمعلاو ّجَحلا

 (حتف ءصلختسم) .دارفإلا ىلع ةفوقوم عمجلا وهو نارقلا ةفرعم :انلق ؟نايبلا يف مدقي نأ هقح نم ناك

 مث ءالوأ ةرمعلاب مرحي نأب ًامكح وأ ةقيقح :جحلاو ةرمعلاب لهي (ط) .ةرمعلاب دارفإلا نم لضفأ جحلاب :دارفإلا
 مودقلل فوطي نأ لبق جحلا ىلع ةرمعلا مارحإ لخدي نأب هسكعو «طاوشأ ةعبرأ ةرمعلل فوطي نأ لبق جحلاب

 ةمدقم األ ؛ةرمعلا مارحإ ىلع جحلا مارحإ ا ءركش مد ال ربج مد يأ م مح ةمزلو ءءاسأ نإو

 جست ياعفو امك ريسيللا ءاعد يف مدقت اذكو اجه امج هز ركذلاب ةرمعلا مدقت اذهلو امارس اف الف

 ومنا :یلاغت هلوقب اکر بت جلا متدقتب ' ةرمعلاو جحلا ديرأ اس ی ةرمعلا ديرأ" حورشلا

 (حتف) .(55١:ةرقبلا) هلل 5 علا وحل

 افصلا نيب ىعسيو «ىلوألا ةثالثلا يف لمري طاوشأ ةعبس فوطيف «ةرمعلا فاوطب أدبي ةكم لحد اذإ يأ :فوطيو

 لا هاوتا لفن نسو تسل وأ الط وقت هويحلاو جحلا ىلع ةرمعلا علقتو «ةرمعلا لاعفأ هذهو «ةورملاو

 دنعو ءامكدنع مدلا بجوي ال كسانملا يف ريحأتلاو دقتل نأل ؛مد همزلي الو ءوغل هتينو «ةرمعلل نوكي هيعسو

 «نامد هيلعف قلح مث هترمعل نراق فاط ولو «ىلوأ هميدقتف مدلا بجوي ال هكر تو «ةنس ةيحتلا فاوط :ةفينح يأ

 (حتف) .قلحلاب هترمع نم لحي الو

 ,درفملا باب يف يأ | :رم امك (ط) .يدملا قسي مل يذلا عتمتملا فالخب ؛قلخي الو الوأ ةرمعلل يأ :اه کسيو

 نامر نافاوط نراقلل :اندنعف ءءاش نإ هدعب ىعسيو مودقلا فاوطب أدبيف [(عءط) .بحاو بيترتلا اذهو

 اه لع ءادعاو قار: ق ولي فراق :يعفاشلاو كلام لاقو «يعسلا اذكهو «جحلل فاوطو ةرمعلل فاوط

 هاور ؛ دحاو يعسو دحاو فاوط ها زج ةرمعلاو جحلاب عرحأ نم" :لاق هنأ ف رمع نبا نق لوو اک اسلا

 :لاقو «نييعس ىعسو نيفاوط امه فاطف «ةرمعلاو جحلا نيب عمج هنأ ان رمع نبا نع درو ام :انلو «يذمرتلا

 نكي مل لعفي م نمف ؛عمجلا وه نارق نألو ؛ئطق رادلا هاور "٠ تعنص امك عنصي هو هللا لوسر ثيأر اذكف'

 ةياور تححجرت نكل «تفلتخا دق ىف ت رمع نبا نع ةياورلاو ءموصلاو ةالصلاك ةدابعلا يف لخادت ال هنألو ا

 اهيف حرصي مل ذإ ؛يذمرتلا ةياور فالخب «خلإ هللا لوسر تيأر" :هلوقب هحيرصتو اند رمع نبا لعفب يطق رادلا

 (حتف) .7ع هيلإ عفرلا ديفي ام

 (ط) .ةرمعلا يعس امهنيب للختي نأ ريغ نم نييلاوتم :نيفاوط



 نارقلا باب ۲۷۸ جحلا بايك

 ماص و ا وأ ةنادب وأ ةاش حبذ رحنلا موي ىمهر اذإو ,ءاسأو زاج نييعس ىعسو

 ةئدبلا رقبلاو لباآلا نم : ةبقعلا ةرمح

 ةيحتلا فاوط مدقتو ةرمعلا يعس ريخأتب :ءاسأو ١55/١[ :قئاقحلا زمر] .هيلع قحتسملا وه ام ىتأ هنأل :زاج

 يف حبذلا عقي نأ طرشب قلحلا لبق ابوحو يأ :ةاش حبذ ١5/١[ :قئاقحلا زمر] .ءيش كلذب همزلي الو «هيلع

 هنأ ريغ بيترتلا وچو ؛زوجي ال يمرلا لبق حبذلاو «مامإلا دنع مد همزل حبذلا لبق قلح نإف «رحنلا مايأ نم موي
 اق ایس وأ" لوقو ك ار حد اذهو بحجج هدتعو ءامهدتع بيترتلا سكعب عدلا هزلي ال

 لوق :انلو ءدحاو نع الإ ةندبلا ئزجت ال :كلام لاقو «ةعبس اهيف كرتشي نأ نكمي رقبلاو لبإلا نم ةندبلا نأ ىلإ
 ءملسمو يراخبلا هاور «"ةعبس نع ةرقبلاو ةعبس نع ريعبلا انرحنف ل هللا لوسر عم انججح" هنو رباح

eنم ةميق رثكأ ةرقبلا ن ف ةصخ تناك اذإ اميف ةاشلا نم لضفأ ةرقبلا يف كارتشالاو «ةرقبلا نم  

 ءرجي مل ةبرقلا نود محللا مهدحأ دارأ ول يح ءاهتهج تفلتحا نإو ةبرقلل لكلا ةدارإب ةديقم ةلأسملاو «ة

 (حتف «ييع) .ركشلا مد فالخب «ةئدبلا عبس هيف يفكي ال اربج بجو مد ۴
 مت مل يمرلا لبق حبق ولو ءنيكستلا ءاذأل قفو ثيح ىلاعت هللا معنأ امل ؛اركش :بحاو وهو نارقلا مذ اذهو :ةاش
 .يدهلا نع زحاعلا ريقفلا يأ :هنع زجاعلا (ط) .ةعبسل تحبذ نأب ةندبلا عبس ىطعأ يأ نيتي ءط)

 ماص هحبذي ام دقف وأ ةرقفل حبذلا نع رجع اذإ ريقفلا قا |(ط) .ةقرفتم ولو جحلا ف مايأ ةثال ةيال نأ | : هنا

 2 ا هذه موص يف لصألاو 1 لضفألا وهو «ةفرع موي مايأ ةثاللث رخخآ نوكي اثم ع رف اذإ ةعبسو جحلا ءايأ ةنالث

 <( ١۹١:5 رقبلا] 4 ةلِماَ 7 ةر فلل ءال ےک ریپ رف ماي ةنالث مايِصف دج مل نمف# :ىلاعت هلزق ةرقعلا مايألا

 008 هتفو رح آ 9 ةر ار بحتسي عدلا ن . و موصلا نأ ؛ةفرع موي اهرخأ ن وكي نا طرش امغإو

 عتمتلا 2 تدرو لإ و ةيالا هذهو ؛صنلا قاللطال 5 كلذ لبق ماض كاف «ةيلضفألا لاين اذهو ‹لضألا ىلع

 ,عتمتلاك نيكستلا غاداب قفرت هنآل هلم نارقلاف
 ب

 مايأ ةرشع عومجما نأ ملع (٦۹٠:ةرقبلا) 44 متعب ر اذإ ِةَعْبَسَو ّححلا يف مايأ ةنالث ءاّيصف# :ىلاعت لاق اذإ :ليق نإف

 ةعبسلا و ةنالثلا ركذ ىلع رصتقا ولف "وأ" نوبعمت ل امعتست لق واولا :انلق ؟ ةلماك ٌةَرَشَع كلب :هل وق يف ةدئاف يأف

 يف ناك :ليقو ءاهلك بجاولا ناي امالعإ 4 ةلماَك هرشع كلت#: لاقف .ةعبسلا و ةنالثلا نيب ريخم هنأ مهوتم مهوت اعر

 اذه نم ةيآلاف ءاهيلإ همهف ع رسيل اهعمج ةقرفتم دادعأب هبحاص ًابطاخ لجرل لا ناك اذإ و «باسحلاب ةفرعم ةلق برعلا

 ةت ةكف ةعبسلا هذه ماص ناك نإو يأ ةلصتم ةلصتم "ةكم ولو :هلوق يف ' ول و :ءارعشلا لاوقأ يف ريثك وهو «ليبقلا

 اذإ ٍةَعْبَسو» :ىلاعت هلوقب دارملا نإ :لوقي وه ءاهيف ةماقإلا يوني نأ الإ زوجي ال :يعفاشلا لاقو ءزوجي هنإف
 اسيبس خارفلاو .جحلا لاعفأ رع متعرف وعم عح ر :لوقن نحو ع وجرلا ةقيمح 2,١35 :ةرشبلاو مشعر

 ظارشو .جحلا ره لاق د اا روس وأ نأ ملعاو .ببسلا ىلع ببسملا ىق -اطأف چ وجرلا

 = هببس لقعتي ال مارح رحإلا لبقو ؛ضنلاب طرش اعتمتم هم هناوك e يتلا SEV er اوس



 نارقلا باب ۲۷۹ جحلا باتك

 نار هلا نيعتا رفا موي ىلإ مع ع نين گا ولو عرقا اذإ ةعبسوب تقرع موب اھ را
 يدها يآ حلا يف - زجاعلا يأ ف جملا لاعفأ نم ةثالثلا مايألا

 .اهؤاضقو :ةرمعلا ضفرل N فقوو ةكم لحدي مل

 تراقلا

 ردق نأ الإ موصلا | و لال لبق هدعب وأ م تايقر سلا قايد ع يبو
 نماثلاو ةجحلا يذ نم عباسلا مويلا موصيف ابدن :ةفرع (صلختسم «حتف) . ةعبسلا موص لبق قلحلا دعب هيلع

 (ط) .الوأ ةماقإلا ىون ًاقلطم كيف ولو طو دای طبس ًاضيأ 9 يأ :ةعبسو (ععط) .عساتلاو

 ردقي مل نإف يدهلا يأ [(ط) .نامد هيلعو «للحت يدملا نع زجع نإف «هدعب مايصلا زج لو يدحلا يأ ] :مدلا نيعت
 يدهملا نأل ؛هدعب موصلا زجي ملو «موصلا كرتب هيلع مد الو «حبذلا لبق للحتلا مدو «نارقلا مد :نامد هيلعو «للحت هيلع

 وهو لصألا ىلإ مكحلا داعف «تاف دقو ةفصب فوصوم لدب ىلإ حبذلا دعب للحتلا وهو «همكح لقن دقو لصأ

 موصي :كلام لاقو ءناضمر موصك هتاوف دعب يضقيف تقؤم موص هنأل ؛مايألا هذه دعب موصي :ىعفاشلا لاقو «يدهلا

 مايألا هذه موص نع فورعملا يهنلا :انلو «هتقو اذهو :(17١:ةرقبلا) حلا يف ماي الث :ىلاعت هلوقل ؛رحنلا مايأ يق

 ناضمر ءاضقك لماكلا هب ىدأتي الف ؛يهنلا ناكمل صقن موصلا لخدي وأ روهشم هنأل ؛هب ةيآلا صيصخت زاجف

 لادبإلاو «جحلا مايأ يف بجاولا موصلا نع الدب ناكل مايألا هذه دعب موصلا زاح ولو ءاهيف زوجي ال هنإف «تارافكلاو

 (حتف) ٠ لصألا ىلع مدلا زاوجو ؛ًاغرش الإ فرعت ال

 يف اط اضفار ريصي ال ةفرعب فقي مل ولو] :ةرمعلا ضفرل (ط) .ةرمعلا فاوط رثكأب تأي ملو اهلحد وأ :ةكم

 .عورشملا فالح وهو «جحلا لاعفأ ىلع ةرمعلا لاعفأ ايناب ريصي فوقولا دعب اهادأ ول هنأل [(ط) .حيحصلا
 ؛هنع نارقلا مد طوقس ىلإ ءامإ هيفو ءرصخماك مد هيلع بجوف فاوط ريغب اهنم للحت هنأل ["8*/؟ :قئاقحلا نييبت]

 هدنعو «ةرمعلا لاعفأب نايثإلا ىري ال هنأ هلضأ ىلع ءانب اضفار ريصي ال :يغفاشلا لاقو «نيكسنلا ءادأل قفري مل هنأل

 تضاح املف «حيحصلا وهو ةنراق وأ ةرمتعم تناك ايفا ةشئاع نأ :انلو «جحلا فاوط يف لحدي ةرمعلا فاوط

 امك عنصتو انقرمع ضفرت نأ ل هللا لوسر اهرمأف «تافرع ىلإ تضم يح اهترمعل فطت ملو تمدق "فرس"ب

 13/١[ :قئاقحلا زمر] .جاحلا عنصي
 ريصي :ةفينح يبأ نعو «حيحصلا يف ةفرعب فقي مل ام اه اضفار ريصي ال هجوتلا درحم هنأل ؛فوقولاب ديق امنإو

 هدنع رهظلا هب ضقتني هنإف ؛هلزنم يف رهظلا ىلص ام دعب ةعمجلا ىلإ يعسلاك «تافرع ىلإ هحوتلاب امل اضفار
 هنع يهنم ةعتملاو نارقلا يف هجوتلاو «رهظلا ءادأ دعب هجوتم هجوتلاب كانه رمألا نأ :اممهلوق هجوو ؛يعسلا درجمت

 هنوكل ؛ةفرع ىلإ هحوتلا فالخب ءارومأم هنوكل ؛اهماقم ةعمتلا ىلإ يعسلا ميقأ اذهلف «اقرتفاف ةرمعلا ءادأ لبق

 عورشلا نأل ؛ةرمعلا ءاضق هيلعف يأ «"مد" ىلع فوطعم عوفرم "اهؤاضقو" :هلوقو «ةرمعلا ءادأ لبق هنع ايهنم

 مد هنع طقسيو ءاهيف عورشلا ققحتل ؛ةرمعلا ءاضق هيلعو يأ :اهؤاضقو (نيع «حتف) .رذنلاك مزلم اهيف
 ١57/١[ :قئاقحلا زمر] .نيكسنلا ءادأل قفري مل هنأل ؛نارقلا



 عمتلا باب YA جحلا باتک

 عتمتلا باب
 هناكحأ نایب ف يأ

 ءاهنم لح دقو ءرصقي وأ قلحيو | عسيو اه فوطيف «تاقيملا نم ةرمعب مرحي نأ وه

 كلذ دعب تارم عبس ةورملاو افصلا نحب ةكم لخديو هلبق وا دم 6 «تيعلا

 ءادأب قفرتلا عتمتلا [(ع) .فنصملا هركذ ام اعرشو «عقنلا وأ عافتنالا وهو (ةعتملا وأ عاتملا نم] :عتمتلا باب

 .رواهجج ۾ ىلع وش ف هلضف ديزل نارقلا عدق و : ناکا عفنلا وعم ي ق 3 امهارتقال ؛نارقلا ببيع هركذو :نيكستلا

 مث ءجحلا رهشأ يف و اهرتكأ وأ ةدحا ولا ةرمعلا لاعفأ لعفي ناي يعليزلا هفرعو .هقوسي ال عتمتمو «یدها قوسي عتمتم
 1 أذ

 نع ةرابع حيحصلاو «دسافو حيحص :نيعون ىلع ماملإلاو يس ا قا ريق نم كلذ هماع نم جڪ

 یل نوكيا دسافلاو ؛يدهحلا قسي د م يذلا ع عملا ف نوكي امنا اذهو .مارحالا ةفص ءاقب ريغ لو لوربلا

 (حتف) .الالح هنوك ماملإلا ةحص ةرورض نم سيل دمحم دنعو «يدهلا قاس نمف نوكي کی اما وهو (هفالاح

 ءاعتمتم راصو تزاح اهريغ وأ هلهأ ةريود نم اهب مرحأ ول ىح عتمتلل الو ةرمعلل طرشب سيل :تاقيملا نم

 نوک نم دب الو "فوطيف" :هلوقو لا رق الو عتمه اهلهأل سبيل هنإف قةكم نع زارتحالل تثاتّقيملا ديف :ليفو

 قلما یخ ولف عيدا سپ مل ام رايخلا هل لب «متحج سيل غارفلا دعب قلحلا اذكو ءجحلا رهشأ يف هرثكأ وأ فاوطلا

 رثكأ وأ اهيف اهءادأ لب جحلا رهشأ قف ةرهعلا مارحإ دوج و عتمتلا رشا قوتها ن ميلو 08 ناک نيب يل. قلحو جح يح

 وأ يدهلا قاس «ةرمعلا نم هغارف دنع لضحي للحتلا نأ ىلع ءانب ؛رمتعملا ىلع قلح ال :كلام لاقو .اهطاوشأ
0 

 ا
 5 و ےس 0

 ةرمع يف 5 (۲۷:حتفلا) 8 مي رشم ۾ وحس هةر نيقلحم :ىلاعت هلوق انلو عي ريصفت الو قلح عع نم و
 ےل ا

| 

 .ريصقتلا وأ E للحت امف ناك ةيبلتلاب جرحت اهل ناك امل اهنألو «ءاضقلا ةرمع يف لعف اذكه 0ع يببلا نألو «ءاضقلا

 (ع طر .جحلا رهشأ يف فاوطلا رثكأ وأ طاوشأ عبس ةرمعلل ي وپ فانتم ايكو | ويقبل قا ارطلا ها طا وشأ أ "صلخت .

 يقال قا ت قمر ل 13[ انهو. + ريستتلل نأ قلاب ایش لبسي يأ ءيش اهاعفأ نم هيلع قبي مل هنأل :اهنم اهنم لح دقو

 للحتي اي هنإف «قاس ادا امأف «يدها قوس مدع طرشب امرأ قو نأ كو ريصقتلا وأ للحتلا نيب رييختلا يأ عةعتملا

 قسي م وأ يدها فاس ةرمعلا لاغفأ نم هغارف دنع الحتي :؛فللاش لاقو .جحلا نم عارفلا دعب الإ ةرمعلا مارحإ نع

 باا 95 3 3 5 0 £

 25 يبلا ملق املف جحا ىلإ ةرمعلاب سانلا عتمت' :لاق هنأ راجت رمع نبا ثيدح :انلو ( ريصقت "لو قلح ريغ نم

 ىدهأ يكتم نكي مل نمو هجح ىضقي يح هنم مرح ءىش نم لاڪ ال هنإف «یده هعم ناك نم :سانلل لاق ةكم

 نح يأ :ةيبلتلا عطقيو ۷/١“ ١ :قئاقحلا زمر| هيلع قشتم « للحتيلو رتصقجلا و (ةورحملاو اقصلاب ۾ تحبلاب فطبيلف

 تا ويب فاو اذإ هنع ةياور فو ؛ثببلا ىلع هرصب عفو اذإ عطقي :كلام لاقو «ط وش لوا قوسا رجحلا ملتسا

 «رجحل ا ہلتسا ادا ةرمعلا ٤ ةيبلتلا نع كسم ناك ا هنأ : ارض سابع نبا نع دواد وبأ ةاور اه :انلو ةكم

 (حتف) ١517/١[ :قئاقحلا زمر] .حيحض ثيدح :لاقو



 ةمتلا باب ۲۸۱1 اسا

 .ره دقف رجع نإف «حبذیو جيو :مرحلا نم هةيورتا موي جحلاب مرحي مث «فاوطلا لوأ

 حبذلا نع يأ عتمتم هنأل ابوجو

 لبق امب مرحأ ام دعب ول حصو :ةثاللا نع ري م رمتعاف لاوش نم ةثالث ماص نإو
 ةرمعلاب يأ اهماص ي موضلا اذه بخ مل يأ ةرمعلل مرحأ يأ

 22111111 1 ] TCT TET 1 111 TET .. ... .حوجأ ی ا وطبقا
 متمتملا يأ

 (ط) .ةرمعلا نم غارفلا دعب ةكمم ميقيو ءطوش لوأ يف رجحلا ملتسا نيح فال

 يف هنأل ؛"مرحلا نم" :هلوقو «طرشب سيل ةرمعلا لاعفأ نم غارفلا بقع جحلل همارحإ نأ ىلإ ءاعإ هيف :هرحي مث

 :هلوقو «ةقشملا يف ةدايزو «ريخلا ىلإ ةقباسم هيف نأل ؛لضفأ وهو «زاح ةيورتلا موي لبق مرحأ نإو «يكملا نعم

 هنأل ؛جاحلا هلعفي ام عيمج لعفيو «ةنسلا هذه يف جحلاب الإ اعتمتم نوكي ال هنأل ؛ةنسلا كلت يف نعي "جحيو"

 ؛درفملا فالخب جحلا يف هل فاوط لوأ اذه نأل ؛هدعب ىعسيو ةرايزلا فاوط يف لمري هنأ الإ جحلل درفم ٍلئنيح

 ةكمو «ءلضفأ دجسملا نم هنوكو :مرحلا نم ١/ ١17[ :قئاقحلا زمر] .مودقلا فاوط بيقع ةرم ىعس هنأل

 هدعب ىعسيو «ةرايزلا فاوط يف لمريو «مودقلا فاوط الإ درفملا هلعفي ام لعفيف :جحيو (ط) .اهريغ نم لضفأ
 ةعبسو «جحلا يف مايأ ةثالث موصي نأ وهو «نارقلا باب يف همكح :رم دقف (ط) .مارحإلا دعب هع نإ

 (ط) .جحلا لاعفأ نم غرف اذإ

 .جحلا رهشأ نم مايأ ةثالث ماص نإ هنأ دارملا نأل ؛قافتا هب دييقتلا [(ط) .جحلا رهشأ نم هريغ وأ] :لاوش نم

 هنأل ؛عتمتلا موصلا اذه بوجو ببس نأل ؛"زج مل" :هلوقو «ةرمعلاب مرحي نأ لبق اهيف ماص اذإ فلتخي ال مكحلاف

 قلطي مل "ةثالثلا نع" :هلوقو «ببسلا دوجو لبق هؤادأ زوجي الف «عتمتم ريغ ةلاحلا هذه ي وجو يافا نع لدي
 مايأ ةنالث ٌماَيِصف دج مل نمف :ىلاعت هلوق يف تركذ ىلا :ةثالثلا ىف :نيكسمال افن افن توم هنأل ةزاوحلا مدع

 (غ) .ببسلا دوحو لبق ءادأ هنأل ؛(57١:ةرقبلا) حلا يف

 لاعفأ لبق موصلا اوزوج انباحصأ :فوطي نأ لبق (ط) .ةثالثلا نع بسحيو «زحاعلا نم موصلا يأ :حصو

 يلام ريفكتلاو «هعيدقت زوجي الف يندب موصلا :لاقو ءسكع يعفاشلاو «ثنحلا لبق ريفكتلا اوزوجي ملو «جحلا
 ؛(١ 95 :ةرقبلا) حلا يف ءاَيأ ةثالث اَيِصف# :ىلاعت هل وقل ؛جحلاب مارحالا دعب الإ ماصي ال :لاقو ءهميدقت زوجيف

 موصل ًاقرظ حلي ال جلا نآل جلا تقو هب دارملا نأ هانلو ةجحلا يف ةموص توكي ال ساب مارحالا لبق
 نإو زوجي نأ يغبني ناكو «زوجيف هيلإ قيرط وه ذإ ؛عتمتلا وهو «هببس ررقت ام دعب جحلا تقو يف ماص دق اذهو

 ءلصألا ىلع هاور اميف يقبو «ببسلا ققحتل ةرمعلا مارحإ انطرش انكلو «جحلا تقو هنأل ؛ةرمعلاب مرحي مل

 (حتف) .يدهلا ىلع ةردقلا ءاجر ةجحلا يذ عباس ىلإ هريخأت لضفألا نأ رم دقو
 قاسو ةفيلحلا يذب مرحأ كاع هنأل ؛#تلع هب ءادتقا لضفألا وهو ؛يناثلا عونلل نايب :يدهلا قوس دارأ نإف

 مرحي لب «هحوتلاو يدهلاو قوسلاب مرحي ال نأ لضفألاو «ريخلا ىلإ ةعراسمو ادادعتسا هيف نألو ؛هدعب يدهلا

 = «قنعلا يف ةدالق ءيشلا لعج ديلقتلا هتندب دلقو' :هلوقو «مرحي مث دلقي :يعفاشلا لاقو «قوسي مث ةينلا ةيبلتلاب



 ةمتلا باب YAY جحا باتك

 موي جحلاب مرحيو ذج اسي 7 رعشُي الو ۳ وأ أ ةدازم هتندب دلقو قاسو
 و قئاسلا عتمتملا

 يد الو عمت الو فيما رخ نم. لج رحنلا مدي قلح اذا سا هلبقو ,ةيورتلا

 تو ؛( ٣ :ةدئاملا) 4دئالقلا الو يدها الو : ىلاعت لاق «نآرقلا ق les هل 8 ءال م بنعأ وشو <

 ةريغل نوكي دق ليلحتلاو «برقتلا هب داري ديلقتلا نألو ê لا لوسر ايادسا دقالق لا تنك ؛ ا ةشئاع

 دلج ةعطق يأ :هدازع (عويط) , ةعم يدها قاسو ةفيلح ا يدب مرحأ ا هنأل ؛هدوق نم لضفأ وهو هيله :قاسو

 (ط «عر .ةندبلا دلق ع هنأل ؛ليلجتلا نم بحأ ديلقتلاو

 هنم جرخي ىح ةندبلا مانس يناح دحأ يف ةبرخب برضي نأ :راعشإلاو «نسح :الاقو «هوركم هنأل | :رعشي الو

 امل ةهاركلا ةحج و (ةنس :يعفاشلا لاقو «نسح :الاقو «ةفينح يأ دنع هوركم راعشإإلا |(ط) .اهماتس خطىي 3 مدلا

 ؛نسح هنإ :امهوق ىلع ىوتفلاو !هتبوقع لحت ال نم فيكف «يبرحلاك هلتق بجي نميف مارح يهو «ةلثملا نم هيف
 .هنسحب انلقف «ةلثم هنوك وهو «ةهاركلا ليلد هضراع هنأل ؛هباحصأ لعفو ع هلعف عم ةنس امهدنع نكي مل امنإو

 امنإ ؟رابخألا نم هيف درو ام عم هركي فيك وهو «ةفينح يبأ دنع راعشإلا لصأ هركي ال هنأ :يواحطلا نع لقنو
 دنع راسيلا بناج نم راعشإلا مث «ةيارسلا هنم ىشخي هحو ىلع هيف نوغلابي مهآر هنأل ؛هنامز لهأ راعشإ هرك

 ديلقتلا ىلع هراثيإ ةفينح وبأ هرك امنإ :ليقو ع هنع يورم كلذ لكو «يعفاشلا دنع نيميلا نمو «فسوي يبأ

 (حتف) ١17/١[ :قئاقحلا زمر] .ةملسملا حاكن ىلع ةيباتكلا حاكن راثيإ هرك امك

 ام يرمأ نم تلبقتسا ول" :التفع هلوقل ؛هترمع دعب للحتي ال نأ هل نسيف يدهلا قاس اذإ مرحلا يأ :للحتي الو

 2 يبلا ناك و «يدهلا قوس دنع للحتلا يفني اذهو «ااهنم تللحت و ةرمع اهتلعحلو يدملا تقس امل تربدتسا

 نورظتني اوناك مهو ءاوللحتيو مهس وور اوقلحي نأ هباحضا رما ةرمعلا لاعفا نم عرف املف «يدها فاس ۾ عتمأ

 يف عورشلا ءادتبا يف تملع ول نعي خلإ "تلبقتسا ول" :لاقف «جحلا لاعفأب حتفي نأ لبق 5 يتلا للحتي له

 ءارحالا تايثإ يف ارنا يدها قرسلا نألو يدها تعس ال :ثتقولا اذه. يف: لإ ضرعي ضراعم هذه انآ ةريعلا

 .للحتلا نم هل عنام ال هنأل ؛للحتي نأ هلف «يدهلا قسي مل اذإ ام فالخب «ىلوأ هيلع هئاقبإ يق رثؤي نألف «ءادتبا

 (ع) .يدهلا قوسي ال يذلا يف ركذ امك 4 (حتف ءصلختسم) [* 547/1 :قئاقحلا نييبت]

 (ع) .ةقشملا يف ةدايزو ريخلا ىلإ ةقباسم هيف نأ ؛اقلطم بحأ ةيورتلا موي لبق عتمتلا م ارحإ يأ :بحأ هلبقو

 (ع) .امهنع هب للحتيف ةالصلا يف ۾ مالسلاك جحلا يف 5 ىلخلا نأ ؛جحلا مارحإو ةر معلا مارحإ يأ :هیمارحا

 مارح دشا يرضاح ا نكي ١ 4 نمل كلذ# ا هل وقل عتمتلا ةيعو رشم مدع دل خا 3 الو

 يدها ىلع ادئاع ناك ول ذإ ؛هيلع لدت هيف ماللاو «عتمتلا ىلع دوعي ةراشإلا مسا نأ ىلع د ١( 3 :ةرقبلا)

 - لمعتست ماللا نأل ؛"نكي مل نم ىلع" :لاقل - نارقلاو عتمتلا يكملل حص :يعفاشلا هيلإ بهذ امك - موصلاو



 عتمتلا باب ظ YAT جحلا باتك

 ف كد

 ی یو یو لا داع نإف ءاهيلي نمو

 . ءاعتمتم ناك ؛جحو اهيف اهّقأو ّجحلا رهش لبق ةرمعلا طاوشأ لقأ فاط نمو ءال

 يا م لبق ةرهعلا يف رحم ن رم هعتمت لطي ال

 نارقلا ةيعورشم مدع امأو «رايتخا ريغ نم بحاوف يدحملا امأو «عتمتلا يف رايخلا انلو ءانيلع ام يف ال ءانل ام يف =

 اتاقيم نأل ؛ةرمعلا مارحإ طرشب لخأ دقف مرحلا يف امهنيب عمج نإ هنأل ؛نيكسنلا دحأ يف للخب الإ روصتي ال هنإف

 لحاد ناك نمل الو يأ "اهيلي نم" :هلوقو ءراسعإلا عم موصلا هنع ئرجي الو «هنم لكأي الف «ربح مد هيلع

 مرحلا 4 تاقيملا لحاد ناک نم :كلام لاقو «رم امك يعفاشلل افى ان دنع دارفإلا الإ الوش سیلو «تاقيملا

 مهمكح فو محل عبت مه انو «مارحل ا دججسملا ئرضاح: نه اوسيل مهأل ؛دمحأ لاق هبو «نارقلاو عتمتلا مش

 نبا نع هلثمو «ةعتم ةكم لهأل سيل : ف رمع نبا نعو ةكم لهأك تاقبملا لخاد مهنطاوم تناك فيعع

 (حتف) ١//١5[ :قئاقحلا زمر] .» ريبزلا نباو سابع

 (ع) .يكملا هيلع لد ةكم ىلإ ريمضلاو «مرحلا ىلإ تيقاوملا نود ام لهأ مهو ةكم يلي نمل الو يأ :اهيلي نمو
 ,ئععملا اذه لطب ارفس امهنم دحاو لكل أشنأ اذإف «نيرفسلا دحأ طاقسإب قفرتلا وه عتمتلا نأل :هعتمت لطب

 نإف ؛قلح اذإ اذهو ؛ةكم لهأ ريظن راصف هيلع قحتسم ريغ دوعلا راض احيحص اماملإ هلهأب ملأ امل هنإ :لوقن وأ
 نأل ؛عتمتلا لطبي ال :يعفاشلا لاقو «عتمتم وهف هلهأ يف قلحي نأ لبق هماع نم جح مث ؛قلحلا لبق هلهأ ىلإ داع

 ريبجج نب ديعسو رمع نبا نع يورم نالطبلا نأ :انلاو عةكم لهأل عتمتلا ز :اچآ يح ‹«عتمتلا لطيي ال هدنع ماملإلا

 1 عر ب نيعباتلا روهمج نم مهريغو ميهاربإو ءاطعو

 اممم نركب ال ايده فاسو رحب وكل ن مدا كلا a ا عا تدار يدل

iyهيلع بجاو ريغ دوعلا نأل ؛ اک و قا وأ يدها قسي مل اذإ ام فالخب هلهأب » rدمحأو كلام  

 (حتف «ئييع) .دمح لوق لثم

 (ع) .ةيقب طاوشأ ةعبرأ فاط نأب ةرمعلا يأ :اهتأو (ع.ط) .طاوشأ ةثالث فاط نأب ةعبرأ نم :طاوشأ لقأ

 فاطو ؛جحلا رهش أ لبق ةرمعلاب مرحأ نمت يأ انهن تاك (ط) .3 معلا نم هغارف دعب جحلاب مرحأ نم يأ : :جحو

 : يعفاشلا لاقو ا امد نا هماع نم جح مث ةاهيف اهمتأف جحا ره لحد نح اهك رتف :«طاوشأ ةيذلث امل

 جامو سامو سووا :قفللام لاقو :هدنع ًاعتمتم نوكي الف ءزومجي ال جحلا رهشأ لبق ةرمعلا مارحا

 «جحلا رهشأ يف ةرمعلا مامتإ ربتعي كلامو «ناكر ألا نم مارحإلا نأ هلصأ ىلع ءانب مارحإلا ربتعي يعفاشلاف ءاعتمتم

 - رثكأللو کال دحو دقو ءاهيف لاعفألا ءادأ ربتعي امنإو «جحلا رهشأ ىلع هميدقت حصيف طرش مارحإلا نأ :انل



 ةمتلا باب ۸٤ جحلا باتك

 E î اهلبق هب مارحإلا م حصو :ةجحلا يذ رشعو ةدعقلا وذو لاوش م 6 هسکعب و
 جحا رسا جحلاب اا

 لخدأف مالسإلا لبق جحلل ةنيعتم تناك اهنأل ؛جحلا رهشأ يف ةرمعلا لاعفأ ءادأب ةعتملا تصحو ءلكلا مكح =

 دحاو رفس يف دحاو تقو يف امهعامتجا ناك عاب رغلا نع اليقلا رقما اطاقسإ ابق ةرمعلا تاس هلل

 (صلختسم «حتف) .اعتمتو ةصحر

 مكح رثكألل نأل ؛ًاعتمتم نكي مل اهيف اهمئأ مث هرهشألا لبق طاوشأ ةعبرأ ةرمعلا فاط ول يأ :ال هسكعبو
 ةت انآ ءايقم هلو هس الل ايا لاو ا هلا نو مق .ءريتشألا لبق ق ةرمعلا طاوشأ رثكأ ناكو «لكلا

 .عامجلاب داسفلا لمتحت ال لاج تراص األ ايد : تو اهل e اذكو اهضعب الإ اهيف دحوي مل هنألف

 نإو ءاعتمتم ريضيف ءاهيف ةرمغلاو جحلا هل عمتجا دقف ءجحلا رهشأ يف ةرمعلا فاوط رثكأ دجو نإ هنأ : ااا
 (صلختسم «حتف) .اغتمتم نوكي الو ءاعمتجي مل اھلبق رثكألا ناك

 ىه ةلاقف شالا قم نأ نإ جاتحا ءجحلا رهشأ يف نيكسنلا ءادأب قفرتي عتمتملا نأ ركذ ام :لاوش يهو

 نعو «ريكذتلا زاج زييمتلا فذح اذإ هنإف ءاهنم مايأ ةرشع يأ ءاحلا رسكب ةجحلا يذ رشعو ةدعقلا وذو لاوش

 ناك ولو ءرحنلا موي نم دنا نا توفي جحلا نأل ؛ةجحلا يذ نم مايأ ةعستو لايل رشع اُهأ :فسوي يبأ

 رك ألا جلا موي نوكي فيكف "رجنلا عوي ريكألا جلا مري" :لاق هنأ قا يبلا نع يور ؛انلق تاقا ايقاب هعقو

 ءرحنلا موي نم رحفلا عولطب هتقو لحدي - ةرايزلا فاوط وهو - نكرلا تقو نألو ؟هرهشا نم وكي الو
 هنوكل ؛رحتلا موي نم رجفلا عولطب فوقولا تاوفو ؟جحلا تقو جرح ام دعب جحلا نک ر تقول ادب کف

 .انلق امل ؛هيف فوقولا روع و جا رشا نم ةيورتلا موي نأ ىرت الأ «هريغ يف زوجي الف «صنلاب هب اتقؤم
 عملا .ظفلي ا 4 ٌتاَمولْعَم “يشأ جلا :ىلاعت هلوقل ؛جحلا رهشأ نم اهلك ةجحلا و وذ :كلام لاقو

 8 دلا الق ةو هل اک نإف# :ىلاعت هلوقك «ثالتلا ن نود ام ىلع عمجلا ظفل قالطإ زوجي :انلق «ةئالث هلقأو

 77 تيأر" :لاقي لكلا ةلزنم ضعبلا لزني نأ زوجيو «سدسلا ىلإ ثلثلا نم اههابجخي ناوخألاف 411 :ءاسنلا)

 يح ءاهيف الإ زوجي ال جحلا لاعفأ نم اعيش نأ :رهشألا هذي تيقوفلا ةدئاقوءاهتم 'ةعاس يف هآراغنإو.."اذك ةنس
 فاوط باع ةزرملاو افصلا نيب يعسلا اذكو ءزوجي ال جحلا رهشأ لبق مايأ ةثالث نراقلا وأ عتمتملا ماص اذإ

 (ع) .فف رييزلا نب , هللا دبعو ةثالثلا ةلدابعلا نع يور اذك :ةجحلا يذ (حتف «ٰييع) .اهيف الإ زوجي ال مودقلا

 "هركو" :هلوق ءاقلطم ال تقولا ىلع مددقتلا زاوج قح يف ةراهطلا هبشأف طرش هنأل :لإ هب مارحإلا حصو

 اهلبق مارحإلا ةحصف «نكرلاب هبش هل :لوقن وأ «نامزلا لوطب مارحإلا تاروظحم يف عوقولا فوخخ ةهاركلا هجو
 ؛ةرمع دقعنيو ءاهلبق مارحإلا زوجي ال :يعفاشلا لاقو «نكرلا هبشأ هنوكل رظنلاب ةهاركلاو ءاطرش هنوكل رظنلاب

 ضرف ةرمعلا نأل ؛"ةرمع دقعني" :هلوق ىلع لكشتساو «تقولا لبق زوجي الف «هدنع نكر جحلل مارحإلا نأل
 (حتف ؛ئيع) .فلح اذه ؟رحآ ضرف جحلا ضرف ةميرحتب دقعني فيكف «جحلاك هدنع



 عتمتلا باب "مه جحلا باتك

 اهدسفأ ولو «هعتمت حص ّجحو ةرصب وأ ةكمب. ماقأو اهيف يفرك رمتعا ولو 8
 ةرمعلا ةرفس غاقبل كلذ هماغ 2

 مد الو هيف ىضم دسفأ ااو «هلهأ ىلإ دوعي نأ الإ CF جحو ىضفو ك هاقأف

 هلاعفأب أ یا ةرمعلاو ج ا س رهشألا ين و ةدسافلا هت رم

 « ده م دم هم مه مام هامه هام اس هم هم فاهم هيما سهم قمه سه فوق سهم ساس ع سماه هم ههه هام سسوس هفاه هه هاهم . ىحضف مدع ولو

 يأ "ةكمب ماقأ" :هلوقو «هل عتمت ال يكملا نأل ؛هب ديقو ةفوكلا ىلإ بوسنملا صوصح ال يقافآلا هب دارأ :يفوك

 لاق "هعتمب حص" :هلوقو «هيف هل لهأ ال اناكم اهب دارأو ءاهرسكو ءابلا مضب "ةرصب وأ" :هلوقو «تيقاوملا لحناد

 ةرصبب ماقأ اذإ امأو «ةعتملا ةقيقح وهو «نيرفسلا دحأ طاقسإب قفرتو نيكسن ىدأ هنألف ؛ةكمب ماقأ اذإ امأ :نيعلا

 نأل ؛ةروصلا هذه يف اعتمتم ريصي ال امهدبعو ؛هنطو ىلإ دعي مل ام مئاق هرفس نأل ؛مامإلا دنع اهيف عتمتلا ةحصف

 فالخلا ةرمثو «هلهأ ىلإ عجر اذإ امك نايتاقيم لجرلا اذه اكسنو «ةيكم هتجحو ةيتاقيم هترمع تناك نم عتمتملا

 (حتف «نييع) .بحي ال امهدنعو «عتمتم هنأل ؛هدنع بجي هنإف مدلا بوجو يف

 ىلع لد «هيف هل لهأ ال عضوم دارملاو «ديقب سيل :ةكمب .رصق وأ قلحو اهنم غرفو جحلا رهشأ يف يأ :اهيف

 :ىضق مث «ةكمع ماقأ مث ءرصقو اهنم غرفو ةرمعلا كلت دسفأ نإو يأ :ال جحو (حتف) ."دوعي نأ الإ" :هلوق كلذ

 ذختا ولو «ةكم لهأل عتمت الو «يكملا ةلزنمب راص هنأل ؛قافتالاب اعتمتم نوكي ال ءاضقلا عم جحلاو ةرمعلا كلت

 عجري مل ام قاب ىلوألا ةرفسلا مكح نأل ؛هدنع اعتمتم نوكي ال جحو ىضق مث «ةرمعلا داسفإ دعب ةرصبلا يف اراد
 اذه يف قفرت دقو ءرفس ءاشنإ ةرضبلا نم هدوع نأل ؛امهدنع ًاعتمتم ريصيو ءةكم نم جرخي مل هنأك راصف «هلهأ ىلإ

 (صلختسم) ."ةكمج. ماقأف" :هلوقب ديق اذهو «ةيقافتالا ةلأسملا نتملا يف روكذملاف ءنيكسنلا ءادأب رفسلا

 ؛هلهأ ىلإ دوعي نأ الإ ءاعتمتم ءاضقلاو داسفإلا ةروص يف نوكي ال يأ "ال" :هلوق نم ءانثتسا اذهو :دوعي نأ الإ

 ماملإلاب تهتنا دق ىلوألا ةرفسلا نأل ؛رفس ءاشنإ اذه ناك جحلاو ةرمعلاب ىتأو عحر مث «هلهأب ملأ امل هنأل

 لهأ نم وهو «ةيكم هتجحو ةيتاقيم هترمع نأل ؛اعتمتم نوكيف ةيناثلا ةرفسلا يف ناكسن عمتجاف «حيحصلا
 ا نركب كإف كلذ هناع نم حسو .رهثلالا يف رشا مالها ل سلععس. يبو ان هركي قافلا
 .عتمتلا ديري يذلا يفوكلا يأ :دسفأ (ط) .اقافتا

 اهدحأ دسفأ نإ مث «عتمتلا مد هيلعو (عتمتم وهف كلذ هماع نم جحو جحلا رهشا ا رستعا جرم يأ : هيف ىضم

 هنألف ؛مدلا طوقس امأو «لاعفألاب الإ مارحإلا ةدهع نع جورخلا هنكمي ال هنألف ؛يضملا امأ «هيلع مد الو هيف ىضم

 ءادأب قفرتي مل هنأل ؛عتمتلا مد يأ هيلع :مد الو (حتف «صلختسم) .داضتلل ربح مد همزلو ءأعتمتم قبي مل
 ۶ء ) .رحنلا موي هتيحضأ حبذ يأ :ىحضف (ع) .دحاو رفس يق نيحيحصلا نيكستلا



 همعلا باب ۸٦ جحلا باتك

 هتك رت ردصلا دنع ولو ارقا نقي كنا مارحإلا دنع تضاح ولو .ةعتملا نع زجت م
 ردضلا فا وط ةأرملا يأ ت ةا. قللت

 .ةكم ماقأ نمك

 ىلع ةبحاو ريغ ةيحضألاو ؛ ؛يكملل عتمت ال اذهو ارقا نوكي عتمتم ا نآلو ؟بخاولا ريغب : تأ ۳ :رج م

 ضرف ىلعو ءامهنم دحاو دجوي مل و «ةماقإلا وأ اهتينب ءارشلاب بحت امنإ ةيحضألاو قنا وايل اسلا

 مدو ةعتملا هد :نامد هيلع بجي للخت ولو «رخآلا نع زج مل امهدحأ ىون اذإف «ناريغ امهنأل ؛اضيأ رحب مل اهوجو

 نهيلع لهجلا نل ؛ةأرملا ف ق ريغصلا عماجلا" ق ةلأسملا هذه دمحم ركذو حبذ يذلا مدلا ىوس هنا وأ لبق للحتلا

 نم اهعمس امل دمحم اهعضوو «هنم اهعمج امك دمحم ةفينح يبأ نع فسوي وبأ اهلقن «ةأرما ةعقاو تناك وأ «بلغأ

 (ييع ءصلختسم) .فسوي يبأ
 (ع) .رخآلا نع امهدحأ بوني الف ةيحضألا ريغ عتمتلا مد نأل ؛هيلع ام ريغب ىتأ هنأل ؛اهمد نع يأ :ةعتملا نع

 ؛"فاوطلا ريغب عيمجلا تتأ" :خسنلا ضعب يقو .[(ط) تلعفو تمرحأو هل تلستغا يأ ] :فاوطلا ريغب تتأ

 رامجلا ىمرو نافوقولا فاوطلا ريغاب دارملاو ,ةكاكر نتملا ثروأ حيبق جزملا اذه نأ يومحلا ديسلا ركذو

 (حتف « ئيع) .ملسمو يراخبلا هاور «"فرس"ب تضاخ نيح نقف ةشئاع ثيدح كلذ يف لصألاو «امهوحنو

 نإف «"تیلاب وطن ال نأ ريغ جاحلا لعفي ام يلعفا : فرس ب تضاح نيح ةشئاعل باع هلوقل ؛تيبلاب :فاوطلا

 (عءط) .هدنع ةرهاط اهنأل ؛ردصلا فاوط اهيلعو ءاهيلع ءيش الو «ةرايزلل تفاط رحنلا مايأ يضم دعب ترهط

 نجت ةصفح نأ :يور امل ؛ردصلا فاوط تك رتو تفرصنا ةرايزلا فاوطو فوقولا دعب تضاح ول يأ :هتك رت

 سانلا رمأ جلع هنإ" :هكف سابع نبا لوقل ؛ردصلا فاوط كرت يف ك يبلا اهصخرف «ةرايزلا فاوط دعب تضاح

 اهنم جرخت نأ لبق ترهط ولو «هيلع قفتم ."ضئاحلا ةأرملا نع ففخ هنأ الإ «تيبلاب مهدهع رخآ نوكي نأ

 د مو لستغت ملف اهمد عطقنا ول اذكو .دوعت ال ترهط مث ةكم تويب تزواج نإو ءٍدئنيح ةيلهألل اهمزلي

 (صلختسم) ۱٦۹/١] :قئاقحلا زمر] .ضئاحلاك ءاسفنلاو ءاهنم تجرح يح ةالص تقو
 فاوط ةكمب. ميقي نم كرتك اكرت هتكرت يأ فوذحم ردصم ةفص هنأ ىلع بصنلا لحم يف] :ةكمب ماقأ نمك

 اذإ EE ياعم سيلف اراد ةكف دتا نم يأ [(ع) .اهلهأ نم راض هنأل ؛ردصلا

 دنع ردصلا فاوط هيلعف هدعب تناك نإو ؛رحنلا موي نم ثلاثلا وهو «لوألا رفنلا لحي نأ لبق ةماقإلا ةين تناك

 ةالصلا تقو جورخ دعب تضاح ول امك هنع طقسي الف «ةماقإلا ةين لبق هتقو لوحدب هيلع بجو هنأل ؛نيفرطلا

 ءردصلا وه ببسلا نأل ؛هيف عرش اذإ الإ همزلي الو «هنع طقس :فسوي وبأ لاقو «ةالصلا كلت اهنع طقست ال

 (ييع «صلختسم) .لولحلا دعب تضاح ول اهيلع بحي ال اذهو ءطرش تقولاو
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 تايانجلا باب
 اهماكحأ نايب يف يأ

 اج م م .................. «قالصت الإو ءاوضع مرحم بّيط نإ ةاش بحت

 يف نوكي ام ىلع قلطي ءاهقفلا حالطصا يفو ءاعرش مرحم لعفل مسا وهو ةيانح عمج وه] :تايانجلا باب

 هينجي ام يهو «ةيانج عمج تايانجلاو مارحإلا يرتعي اميف عرش نيمرحملا ماكحأ نيب امل [(ع) .فارطألاو سوفنلا
 نم هلصأو .لعفلا نم مرحي امب صح هنأ الإ اروظح وأ احابم نحمل ءيشلا نوكي نأ نم معأ «هثدحي يأ ءيش نم
 ءاهعمج ليلدب يردصملا ىعملا ال ردصملاب لصاحلا هب ديرأو ءردصم وهو رجشلا نم هذحأ وهو "رمثلا نيج"
 (حتف «نيكسم) .عيونتلا وأ ددعلا هب دصقي مل اذإ عمجي ال ردصملاو

 وضعلاب دارملا [(ط) .هيلع ءيش الف رخآ وضع ىلإ هنم لقتناف مرحأف اوضع لالحلا بيط ولف غلاب] :اوضع مرح
 :هيلع ءىش آلا ةروعلا ءاضعأو فنألاو نذألا لم بيط ول يح ءامهريغو قاسلاو سأرلا لغم اريبك نوكي نأ

 اريك تاكو دق ريغ نم نك رلا اقشا دنع هلق وأ هاذي بطلا بام ول قح ءطرشب سيل .بيطتلا دضقو

 ىلإ بيطملا وضعلا نم لقتناف مرحأ مث اوضع بيط ول لالحلا نأل ؛مرحماب ديقو «ةقدصلا ليلقلا قو «مدلا بجو
 هيلع ءيش ال طيخملا هسبلأ وأ هريغ وضع بيط ول هنأل ؛ةقاضعأ نم اوضح توكي آو هيلع ءيش ال رخآ وضع

 .ةدقغ ةمقا ريكا قزقلي ناب اريح ابي لكا وأ « مط هسآر لسغ ول ةاشلا ب اذكو ءاعانجإ
 ؛غلابلاب دييقتلاو «لامعتسا ال كالهتسا لكألا نأل ؛ةقدصلا ىوس نيتروصلا نيتاه يف ءيش بجي ال :امهدنعو

 همزليف مارحإلا روظحم يبصلا بكترا اذإ :يعفاشلا دنعو «بطاخم ريغ هنوكل ؛ةيانحلاب فصوي ال يبصلا لعف نأل
 مد بجي كلذكف دحاو سلجم يق بيط نإ رظن هلك ندبلا وأ نيوضع بيط ول هنأل ؛وضعلاب ديقو «غلابلا مزلي ام

 لكل بحي ةدح ىلع سلجب يف ءاضعألا نم وضع لك بيط نإو «دحاو وضع مكح يف هلك ندبلا نأل ؛دحاو
 حبذي مل نإو «لوألل حبذ اميف دمحم دنع اذكو ءامهدنع هلبق وأ لوألل حبذ ام دعب يناثلا وضعلا بيط ءاوس «مد وضع

 (نيكسم «حتف) .دحاو مد هيلع بحي

 اقلطم [(ط) .هيلع ءيش الو هرك ابيط مش نإو ءلقأ وأ اعبر وضعلا ناك ءاوس ةيانحجلا روصقل] :قدصت الإو

 ةاشلا فصنب قدصتي وضع فصن بيط نإ يح مدلا نم هردقب بجي :دمحم لاقو «هنم لقأ وأ اعبر ناك ءاوس

 بحت هنود ناک نإو «قلحلاب .بيطتلل ارابتعا ًاضيأ مدلا بجي وضعلا عبر بيط نإ :ليقو ءاهتميق فصن يأ
 ءام نم نيفك لثم اريثك ناك نإف ءوضعلا يف ال بيطلا سفن يف ربتعت ةرثكلا نأ :رفعج وبأ هيقفلا ركذو «ةقدصلا
 ام ليلقلاو ء«هسفن يف اليلق ناك نإو اريثك نوكي كسملا نم سانلا هرثكتسي ام ردقبو ؛ةيلاغلا نم فكو «درولا

 ءوضعلل ةريعلاف ًاليلق بيطلا ناك نإ حيحصلا وهو امهنيب قيفوتلاب :ليقو ءاريثك هسفن يف ناك نإو سانلا هلقتسي

 - ةفرعب فوقولا دعب عماج نم الإ ةاشلا هئرحت مذلا هيف بحو عضوم لك ف نأ ملعا مث «بيطللف اريثك ناك نإو
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 الإو ءاموي هسأر ىطغ وأ اطيخَم سبل وأ تيرب نهدا وا ءانج هسار بضخ وا
 ةلماك ةليل وأ الماك

 عاص فصن يهف ةقدص هيف بجو عضوم لكو «ةندبلا الإ ئرحت الف ءاسفن وأ اضئاح وأ ًابنج ةرايزلل فاطو -
 قدصت هيف نإف «ةليلق تارعش ةلازإب وأ لمق وأ ةذارج لتقب بجي ام الإ ءريعش نم عاص وأ رمت نم عاص وأ رب نم

 7۷¥ قتال عزرا عاش اغ

 :ع هلوقل ؛فرصنم نيونتلاو دملاب :ءانحب هسأر (ع) .بضح نإ ةاش بحت يأ "بيط" :هلوق ىلع فطع :بضخ وأ

 ءانحلا نوك ءافخل ؛وضعلاو بيطلا تحت نيلحاد اناك نإو ركذلاب سأرلاو ءانحلا نم الك درفأو «"بيط ءانحلا"

aeمجم ناك نإف ءاعئام ءانحلا ناك اذإ اذهو «ءانحلاب اهدي تبضح ول اذكو «لقتسم وضع سأرلا  

 ينيع «نيكسم) .بيطب تسيل األ ؛هيلع ءيش ال ةمسولاب هسأر بضح نإ هنأل ؛ءانحلاب ديقو «سأرلا ةيطغتل ؛رحآ مد

 5 بحي ال ثيح نمو محش فالخب ؛لخب نهدا ول اذكو[(ع) .نهدا نإ اضيأ بحي يأ ] :تيزب نهدا وأ
 هيلع ءىش الف ءهنذأ يف هرطقأ وأ هيلجر قوقش وأ هحرح هب ىواد ول امأ ءبيطتلا دصق ىلع ناك اذإ اذهو

 «بيطتلا هجو ىلع هلامعتسا طرتشيف [هؤزج يأ ] بيطلا لصأ وه امنإو «هسفن يف بيطب سيل هنأل ؛عامجإلاب
 ةمعطألا نم هنأل ؛ةقدصلا هيلع بحت :الاقو «ةفينح اا بنو وو «ةريغ وأ رغشلا ق لمغتسا,ءاوس

 رعشلا يف هلمعتسا نإ :يعفاشلا لاقو «ةرصاق ةيانج ناكف «ثعشلا ةلازإو ماوهلا لتق نيعمب قافترا عون هيف نأ الإ
 تيزلا يف فالخلا اذهو ءرعشلا ريغ فالخب «ثعشلا ليزي رعشلا يف هنإف ؛هيلع ءيش ال الإو «مدلا هيلع بجي

 مدلا هيف بجي كلذ هبشأ امو نابلاو قبنزلاو جسفنبلاب بيطملا امأ «بيط هطلاخي ال يذلا ضلاخلا يأ تحبلا

 وأ ضيمقب ئدترا ول ام فالخب :ةريغ دخي مل نإو الماك اموي اظيخم ابوث يأ :اطيخم (نييع ,نيكسم) .عامجإلاب

 (ط) .هب سأب الف ليوارسلاب رزتا
 هنأل ؛سبللا سفنب مدلا بجي :يعفاشلا لاقو «مويلاك ةلماكلا ةليللا ةيطغتلاو «سبللا يف ديق وه :اموي هسأر ىطغ وأ

 ردقف امهلمشي مويلاو «دربلاو رحلا عفد هنم دوصقملا نأل ؛ماودلاب الإ لصحي ال لماكلا قافترالا :انلق «همارحإ روظحم
 :ةكلع لاقف ءاطيخع سبلي مرحم نع لئس كع هنأ :انلو ؛مد هيلعف موي فصن نم رثكأ سبل اذإ :فسوي يبأ نعو «هب

 نم اهلك سابللا ناك ولو «هباسحب مدلا نم هيلع بجي مويلا ضعب يف هسبل نإ :دمحم نعو ."اموي سبل اذإ مد هيلع"

 ةر ول اذكرو اسابا ماج ول 1229 حلاو ضيع نف األ بحاو ممل هلاك امور نفي ليوارسو ءابقو صيمق

 هب ىطغي اع :هسأر (نيع ؛حتف) .رخآ مد هيلع بجي هنإف هسبل مث كرتلا مزع ىلع هعزن اذإ الإ راهنلاب هسبلو ليللاب
 لقأ لب الماك اموي طغي م و سبلي مل نإو.يأ :قّدصت الإو طر .هيلع ءىش الف تسط وحتب ولف «ةمامعلاك ةداع

 (ع) .قلح نإ مد بجي يأ «مدلا هيف يذلا نم هلبق ام ىلع فطع :قلح وأ ١7١/١[ :قئاقحلا زهر] .موي
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 .همجحم وأ امهدحأ وأ هيطبإ وأ هتبقر وأ «قلاحلاك قّدصت الإو هتيحل وأ ا عبو
 قلخ يأ اهقلخ يآ عبرلا ردق نكي مل نإو

 رعشلا نأل ؛ليلقلا قلحج بجي :يعفاشلا لاقو «لكلا قلخب الإ مدلا بجي ال :كلام لاقو :هتيحح وأ هسأر عبر

 قافترا هيف سأرلا عبر قلح نأ :انلو «مد ثلث ةدحاو يفو ؛ٌمد تارعش ثالث فتنب بجيف «مارحإلاب انمأ دافتسا

 «برعلاو قارعلا يضارأب داتعم ةيحللا نم عبرلا ذحأو «مهيصاون نوقلحي ةيولعلا ضعب نأل ؛داتعم هنأل «لماك

 (حتف) .عبرلا نود ام فالخب «لكلا قلحب اقحلم عبرلا قلح ناك اذهلف

 رعش قلاحلا قدصتك يأ | :قلاحاك (ع طر .هنم لقأ لب عبرلا ردق نكي مل نإو يأ «ةيانحلا روصقل :قدصت الإو

 انوكي نأ :لوألا ماسلا ةعيزأ ىلع ةياقعلا ةمسقلاب ةلأسملا نأ ملعا [(ع«ط) .ال وأ امرحم ريغلا ناك ءاوس هريغ سأر

 کیا قللذكف امرت قولحلاو الالح قلاحلا ناوكي نأ :ناثلاو «مدلا قولحا یاو الا ی يلع يعي نیم رګ

 ؛نتملا يف روك ذملا وهو «ريغ ال ةقدصلا قلاحلا ىلع بجيف الالح قولحماو اسر قلاحلا نوكي نأ :ثلاثلاو «هيف

 :يعفاشلا لاقو «ثلاثلا هجولا يف الإ عاص فصنب ةردقم ةقدصلاو «ءيش امهيلع بجي الف نيلالح انوكي نأ :عبارلاو

 .مثأي نكلو قافتراب سيل قافرإ هلعف نأل ؛قلاحلا نود قولحملل قافترالا لوصحل ؛قلاحلا ىلع ءىش ال

 ةيانحلا تلمك امل نكل «هسفن ثفنب هتيذأتك هريغ ثفتب ىذأتي ناسنإلا ذإ ؛هحججو نم اننا هل لصح قافترالا نإ :انلق

 مرحلا قولحا ىلع مد بجيو «ةقدصلاب هيف ىفتكا اذهلف ءاهروصقل هريغ ثفت ةلازإ فالخب «مد همزل هسفن ثفت ةلازإب

 لاقو ءاندنع قلاحلا ىلع هل عوجر الو ءايسان وأ اهركم وأ امئان ناك ناب ءال وأ هرمأب قلحلا ناك ءاوس اقلطم

 عجري امئان ناك نإ اذك و «هركملا ىلع لعفلا مكح عحر اهركم ناك نإ هنأل ؛هرمأ ريغب ناك اذإ بجي ال :يعفاشلا

 قولحملل لصح قافترالا وه يذلا لعفلا رثأ نإ :انلق الص هل رايتخا ال هنأل ؛ىلوألا قيرطلاب قلاحلا ىلع هلعف مكح

 نيكس ,لاسفالا يزل اهركم طو اذإ اک مكحلا نود مثإلا يفتني هاركإلابو ءءازجلا همزليف

 (ط) .هقاس وأ هردص وأ هتناع وأ اهلك هتبقر قلح يأ "هسأر عبر" يا بلع تقام کا :هتبقر وأ

 إو يايشألا هذه دحأ قلح 32 مد بجي يأ «ماجحلا ة ةر وراق وساكلابو ةماجحلاا عضوم ميلا حتفب : هامجحخن وأ

 رقم رس فز ل5“ ل اس بأ نيالا ىا ا لقس ا هال ام باو نط قلع

 اذا ديقم ہجحا قلحو «دحاو مد بحجب نأ دحاو سنج نم تناك اذإ مارحاإلا تايانج يف لصألا تلق ؟قلحلاب

 بحب اي :الاقو «دوصقم ال ؛ةقدص همزل مجتحي مم و قلح ولف «مجتحاو قلح يأ مالا 9 ةليس و قلحلا ناك

 امك مدلا بجوي الف ليلق هنألو ؛هرشاب امل مدلا بجوي ناك ولو ؛ مرحم وهو مجتحا ةع هنأل ؛ةماجحلا يف ةقدصلا

 ام يف ام ةجح الو ءاهريغل قلحلا “لذ ربتعملا وهو «دوصقم مجتحي نمل هقلح نأ :ماماللو «ةماجحلا ريغب هقلح اذإ

 لب ؛قلحي مل هنأ لمتحيو اشيا انيلع ةقدسلا بسوي اع رقاب N دلع هنأ ىرت الأ ءرذعل ن وكي نأ لمتحي هنأل ؛ای ور

 - «ضعبلا ىلع راصتقالل اهيف ةداعلا نايرح مدعل ؛ءاضعألا هذه يف عبرلا ربتعي ملو «هيف رعش ال عضوم يف مجتحا
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 شرا فالخب قلا لإ بع ل هيطبإ نحأ كأ ىلع ول ىج الماك“ اققا ضعبلا ىلع قت لقا د

 زاوجلا ىلع لديل "ريغصلا ١ عماجلا" ف رك دانك تلق ؟قلشلا كد كيكفاطبألا كنت ةنسلا تلق نإف:ةيحللاو

 (حتف) ١77/١[ :قئاقحلا زمر] .فتنلا يه ةنسلا تناك نإو

 براشلا ق و ذحألا ركذ امنإو «ةاشلا عب ر هيلع بحي براشلا نم ةيحللا عنف فصن ردق لخأ ول يح :هبراش ذخأ

 ةفشلا نم ىلعألا فرخا يزاوي بح هنم صقي نأ وهو «ةنسلا وه براشلا قف صقلا أ ذحألا نول ؛قلحلا نود

 .ملسم هاور ؛"ىحللا اوفعأو براوشلا اوفحأ" :3َكِلع هلوقل ؛ةنسلا وه براشلا قلح نأ :يواحطلا ركذو ءايلعلا

 ؛براشلاب يمسو «عطقي داز امف ةضبقلا ردق ةنسلاو «رثكتو ثكمت نح اهكرت :ءافعإلاو ءلاصيتسالا :ءافحإلاو

 نأ رظني نأب :لدع ةموكح (نيكسم) ١77/١[ :قئاقحلا زمر] .هنم براش هنأك برشلا دنع ءاملا يف عقي هنأل
 (ط) .هباسحب ماعطلا هيلع بجيف ةيحللا عبر نم نوكي مك ذوحأملا اذه

 ىلع فطع :صق وأ (ع) .رحأ مرحمب لعف اذإ اذك و هتسازر لح اذك و «ةرطفلاك ماعطب ةقدض بجي يأ : ماعط

 [(ط) .مدلا ددعت سلجملا ددعت ولف ءدحاو يأ | :سلجم يف (ع) .مرحم صق نإ ةاش بحت يأ «ةاشلا هيف بحب ام

 ةقيقحلا ربتعت فلتخا اذإو «ئعملا ربتعت سلجملا دحتا اذإف «قافترالا وهو دوصقملا داحتال ؛ئيعم ةدحاو ةيانحج امكأل

 لكل رظنلاب عبر ةدحاولا ديلا باصأو «لكلا مكح عبرلل نألف ؛ةدحاو دي رافظأ ضق يف امأو «قرفتملا سبللاك

 صق ولو «لحخادتلل دحاو مد :دمحم دنعو ؛«ناتيانحج امش ءامجدتع نامد تچ نيسلحم ٤ لكلا صق نإو «عباصألا

 يف سأرلا عبر قلحك لكلا عبر هنإف «سمخل اب مدلا باصن لامكل ؛هدنع مد بجي ةقرفتم ةسمخ هيلجرو هيدي نم

 صقلاو «ةداتعملا ةنيزلاو ةحارلا | لینب ةيانحلا لامك نإف «ةيانخلا روصقل ةقدص بجي :نيحيشلا دنع و «ةقرفتم عضاوم

 ءاندنع فضنو عاص هيلع عباصأ ثالث ضق ولو «داتعم هنإف قلحلا فالخب ءداتعم الو ةنيزب سيل هجولا اذه ىلع

 (حتف «صلختسم) 7/١ ١[ :قئاقحلا زمر] .مد يعفاشلاو رفز دنعو

 نم عاص فصن رفظ لكل يأ [(ع «ط) .رافظأ ةسمخ نم لقأ صق لب كلذك نكي مل نإ يأ ] :قدصت الإو

 ةت ىبأ لوقا وهو ناهرتكا ةتالقلاو اعد ةالحاولا كيلا ريفاظأ لفن نآلل ةاهس ةا صقي مالا بق: زكا لاقوتعرب

 ءاقي الف «عباصألا عبر هنوكل ؛لكلا ماقم اهانمقأ دقو «دلا هيف بحي ام لقأ دحاو فك ريفاظأ نإ :انلق ءالوأ

 ناك عبرلا ماقم عبرلا رثكأ انلعج ول انألو ؛سأرلا عبرك راصف «لسلستلا ىلإ يدؤي هنأل ؛اهلك ماقم اهرثكأ

 لك ملقب رب نم عاص فصن وهو «هيلجرو هيدي نم :ةقرفتم (حتف) .زئاج ريغ هنأو «يأرلاب لدبلل لدبلا بصن

 (ع طر .ءاش ام صقنيف امد كلذ غلبي نأ الإ رفظ
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 قدصت وأ ةاش حب ,ذ رذعب قلح وأ سبل وأ بيطت نإو ا

 او علا اطبخ ايرث الماك ارضع مرخ مرحلا ىلع

 طاشت نين اار عاص فضن نيكسم لكل ٣ ةطنحلا نم

 ومني ال هنأب رسكنم رفظ ذحأ يف ةقدصلا بوجو مدع نيعلا للع [(ع) .راسكنالا دعب ومني ال هنأل] :رسكنم رفظ
 هنأب للعي نأ ىلوألاف ءكلذك سيلو (هّومع مت ام ذحأب ءىش هيلع بجي ال نأ ليلعتلا ىضتقم نكل ؛راسكنالا دعب

 (حتف) .هب عفتني ال
 ريغل ناك ول هنأل ؛رذعب ديقو «ةلالد امي اقحلأ سبللاو بيطلا نأ الإ سأرلا ىذأ يق تلزن نإو ةيآلاو :رذعب قلح وأ

 «فيفحختلل رذعلا ةلاح رييختلاب رو عرشلا نكل «مارحإلا ىلع ةيانحلا يف لصألا وه مدلا نأل ؛مدلا نيعت رذع

 ١( 45. :ةرقبلا) سار ْنِم ىذا هب وأ ًأاضي رم مگ کنم ناک ۽ سف :ىلاعت هلوق كلذ يف لصألاو «رذعلا ةلاح ريغ هب قحلي الف

 تفاهتي لمقلاو د هللا لوسر يب رمف ءيسأر نم ىذأ يب ناك :ةرجع نب بعك ىور ام الوزن ببسو «ةيآلا
 ؟"ةاش دحج امأ ءىرأ ام ىلإ كب غلب دهجلا نأ ىرأ تنك ام" :#ع لاقف «يردق تحت دقوأ انأو ؛يهجو ىلع

 مايصلا ام :تلقف «ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف معت :تلقف ؟"كسأر ماوه كيذؤي" :اككلع لاقف ءال :تلقف

 :تلقف «"نيكاسم ةتس ىلع ةطنح نم عوصأ ةثالث" :لاق ؟ةقدصلا امو :تلقف «"مايأ ةثالث" :لاقف دلا لوس اي

 .نومبلا ةرافكك' رييضتلا :بحبوأف "وأ" فرم هللا هزكذ دقو "ةاش'" :لاخ ؟كلستلا اسو

 صتتي مدلاو ءاندنع ءاش ناكم يأ يف زوجي ةقدصلاو موصلا مث ؛ظفللا مومعل ؛رطضم لك يف تباث مكحلا اذهو

 ناكمب صتخيف «نامزب صتخي ال اذهو ءصوصخم ناكم وأ صوصخم نامز يف الإ ةبرق فرعت مل ةقارإلا نأل ؛مرحلاب
 ةدصلا نأ :انلو مرحلا ءارقفل قفر دوضقملا نأل ؛مرحلا نيكاسعب ضتخي اضيأ ةقدضلا :يعفاشلا لاقو «مرحلا يأ

 ءامهدنع ةحابإلاو كيلمتلا زوجي ةقدصلا يف مث «موصلاك ناكم نود ناكل صتخي الف «تناك ثيح ةبرقو ةدابع

 ةيآلا نيسسفت قا روك دملا نأ امو :قةقانصلا ظفلي  صنلا قا روك دملا أل ؛قايلمتلا هيف طرق ةد كنعو

 ىلع لحرلا ةقفن" :##ع هلوقل ؛كيلمتلا نع ئبنت ال ةقدصلا نأ ىلع كيلمتلا يضتقي الف «نيكاسم ةتس ماعطإ

 (حتف «صلختسم) .ةحابإلاب كلذ نوكي امنإو ؛"ةقدص هلهأ

 (ع) .هريغ يف وأ مرحلا يف :قدصت وأ (ع.ط) .ريخم وهف ةثالثلل عحار رذع ببسب يأ :ةاش حبذ
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 ةوهشب سم أ لول نأ داش بخ ق ,ىنمأف ة هوهشب ةأرما جرف ا رظن 58 ف الو

 AA ............ «ةفرعب فوقولا لبق نيليبسلا دحأ يف عامجب هّجح دضفأ وأ
 غا لالا
 عامجلا ىلإ ةليسولاك هوحنو بيطلاب ةيانحلا تناك امل [(ع) .هدسفي ال امو جحلا دسفي ام نايب يفإ :لصف

 «ةدح ىلع لصفب هدرفأف فوقولا لبق جحلا دسفي هنأب تاروظحما نم قبس ام قرافي عامجلاو ءاهمّدق هيعاودو

 مدقت ام نإف ؛جحلا هب دسفي ال روظحم لك نأ ثيح نم قبس ام نيبو اهنيب يونعملا لصولل اراهظإ هيف يعاودلا ركذو

 (حتف) .داسفإلا بجوي ال تايانحلا نم
 «لسغلا ىوس هيلع ءيش ال : ليق امل هحو الف «مالكلا قايسو ماقملا ةئيرقب ةرافكلا سنج نم نعي :ع يش الو

 :هلوقو.ةةيينحأ وأ ةحوز تناك“ ول ام معف'ةأرملا يف قلطأو ءال نأ رظنلا رركت:ءاوس "ةارمأ جرف ىلإ رظن نإ" :هلوقز
 امأ (ئعغم الو هروص ال دج وي مو عامجلا وه مرحلا نال ؛ةروصلا هده ٤ هيلع ء«يش الف ىملا لزنأف يأ فا

 «لامكلا ليبس ىلع ىهتشم لحم يف ةوهش ءاضقب سيل هنألف ؛ئعم امأو ءجرفلا يق ج رفلا لاحدإ مدعلف ؛ةروص

 دنعو «موصلا هب دسفي ال اذهو «ةرشابملا هنم دجوت مل هنأل :ىنمأف (حتف «صلختسم) .ئمأف ركفت اذإ امك راصف

 (ع) .ةندب هيلع :دمحأو كلام

 ؛ةوهشب ديق [(ع«ط) .حيحصلا وه لزنأو جرفلا نود ام يف عماج وأ لزني مل وأ لزنأ ءاوس] :ةوهشب سمل وأ
 لاقزو «لزت مل وأ لزنأ ءاوس اقلظمجرقلا نوف ان قا غماح ولاةاش بحت اذكو فل ةريغ آل اغودب سلل تأل
 ىرت الأ «عامجلا نيعب قلعتي مارحإلا داسف نأ سا قا ل زئأ اذإ كلذ خي فا مارحألا دسقي :ىغفاشلا

 عاتمتسالا يعم هيف نأ الإ دحلاك هريغب قلعتي ال عامجلاب قلعت امو «هدسفي ال تاروظحملا رئاس باكترا نأ

 فاالخب مدلا مزليف همارحإ روظحم بك بكترا دقف هيلع مدق اذإف «ثفرلا ةلمج نم هنأل ؛هنع يهنم وهو «ءاسدلاب

 لزني م اذإ هرضي الو «هداضي ا ليسأل هس دسفيف «ةرشابملاب لازنإلاب لصحي وهو ةوهشلا ءاضق هيف مرحلا نأل ؛موصلا

 هذمب قلعتي ال امكف «ةرافكلا موصلا يفو داسفإلاب ءاضقلا جحلا يف بجي ام ىصقأ نألو ,ةوهشلا ءاضق مدعل

 (حتف) .جحلا ءاضق بوحو امب قلعتي ال اذكف موصلا يف ةرافكلا بوحو ءايشألا
 تلخدتسا ول يح ايزارتحا ادیق عامجلا سبيل :عامجج (عيط) .مرحا كيش نإ اک بع يأ : احح دسفأ وأ

 الو «ةذللاو جرفلا ةرارح دجوو هلحدأو ةقرخب هركذ ّفل ول دسفي اذكو اعاجاي افا أ رامع و
 لب ةفرعب فوقولا دعب عماج ول اع ارابتعا ةتاييإ بيت :يعفاشلا لاقو «هركملاو عئاطلاو يسانلاو دماعلا نيب قرف

 ارقا یوو ا ااو ناق قام نوكيف مارحإلا قلطم يف اهدوجول ؛ اشا فرقولا لبق هيف ةيانحلا نأل ؛ىلوأ

 يدهلاو «يقهيبلا هاور ؛ ايده ايدهاو امككست اقا" ا لاقف 326 هللا لوسر الأسف نامرحم امش ۾ ةأرما عماج

 دعب ام فالخب ءةاشلاب يفتكيف «ةيانحجلا نعم فخف اكردتسم ثئافلا راص ءاضقلا بحو امل هنألو ؛ةاشلا لوانتي

 (حتف) .ظلغتف رباحلا لك ناكف «هيلع ءاضق ال هنأل ؛فوقولا



 سلا اسس ۲۹۴۳ جحلا باتك

 . . قلحلا دعب عماج وأ ا 7 هدعب ول ًةندبو .هيف اقرتفي لو «يضقيو يصضغعو

 هنأ ؛هداسف عم هيف يضملا بجو اغإ [هدسفي م نم ىضع امك هجح يف دسفملا اذه يأ | :يضقيو يضمبو

 ءامتدحأل دوحو الو ءراصحإلا وأ لاعفألا ءادأب الإ نوكي ال مارحإلا نم للحتلا نألو «هفصو نود هلصأب عورشم

 لاعفألا ءادأ نأل ؛يضقيو اسقا فاي هلا اسماك تو امو. فانستلا سان هلل" ؛يضملاب بحاولا طقسي الو

 هتأرما عقاو عمم لتس 8908 هللا لوس نأ يور ام هيف لصألاو «ةحصلا فضو همزل امع بوني ال داسفلا فصوب

 نباو يلعو رمع نع يور املو «"لباق نم جحلا امهيلعو ءامهتجح يف نايضعو امد ناقيري" :لاقف «جحلاب نامرحم امهو
 (حتف «ضاختسم) .. لباق نم جملا اههيلعو ءامهجح يف نايضميو امد ناقيري' :اولاق مهنأ ميد دوعسم

 .عامجلاب جحلا ادسفأ ناذللا ناجوزلا يأ [(ط) . ايد لبن اخ هدسفأ ام ءاضق يف يأ | :هيف اقرتفي ملو

 هيف عقو يذلا ناكملا نم ناقرتفي :يعفاشلا دنعو «مارحإإللا دنع نم ناقرتفي :رفز لاقو | ١/| :قئاقحلا هدا

 ,عامجلا يف ناعقيف كلذ نارك اذتي امهنأ :يعفاشلل ؛لزنملا نم امهجورخ نيح نم ناقرتفي :كلام دنعو «عامجلا

 امهنيب عماجلا نأ :انلو ءامهبهذم لثم سابع نب هللا دبعو رمع نب هللا دبع نع يور امي ناكسمتي كلامو رفزو

 ةقشملا نم امهقحل ام ناركاذتي امهأل ؛هدعب الو عاقولا ةحابإل مارتخنألا ل ابق قارتفالل يعم الف «مئاق حاكنلا وهو

 شارفلا يف اهقرافي نأ رمؤي ال هنأ ىرت الأ :قارتفألل ئعم الف امدنو ازار نادادزيف «ةريسي ةذل ببسب ةميظعلا

 بحتست ةقرافملا نأ :لصاحلاو ءرطفلاو رهطلا ةلاح امهنيب ناك ام ركذت مهوت عم موصلا ةلاح الو ضيحلا ةلاح

 (حتف) .عاقولا نم امهسفنأ ىلع انمأي مل اذإ
 قلحلا لبق فوقولا دعب عماح ول يأ "ةاش" ىلع فطع [(ط) .ةفرعب فوقولا دعب عماح يأ | :هدعب ول ةندبو

 ولو «هبجوم ظلغتف تاقافتر الا ىلعأ هنألو ءاعامس الإ كلذ فرعي الو دخ سابع نبا نع يور اذك ءةندب بحت

 وأ يمرلا لبق ناك ءاوس اقلطم جحلا دسفي مل يأ "داسف الو" :هلوقو :هترمعل ةاشو هححل ةندب ةيلعف اتراق ناك

 قيلعتف «نكر وهو «ةرايزلا فاوط ءاقبل دارم ريغ مامتلا ةقيقحو « هجح مت دقف ةفرعب فقو نم :# هلوقل ؛هدعب
 لاق هبو «دسفي يمرلا لبق عماج اذإ :يتفانحلا لاقو «بحاولا نع ةمذلا غارفب داسفلا نم نمألاب اهلك م

Si١74/١[ :قئاقحلا زمر] .للحتلا لبق امهنم الك نأ و بوعي  

 ةاشلا بوجو هيف ام ىلع فطع] :قلحلا دعب عماج وأ (ط) .هدعب وأ يمرلا لبق ناك ءاوس هجحل :داسف الو

 نوكي امنإ مارحإلا نع جورخلا نأل ؛هب ديق «قلحلا دعب عماج نإ ةاش بحت يأ [(ع) .عماح نإ ةاش هيلع بحت يأ
 يسع يو امرحم قبي مل هنأل ؛صقان مارحإ ىلع ةيانج هنأ ىلع ءانب ةاشلا موزلو ءريصقتلا وأ قلحلاب

 هلك ةرايزلل فاط ام دعب عماج ول هنإف ءهرثكأ و أ هلك ةرايزلا فاوط لبق قلحلا دعب دارملاو ؛ةاشلاب ىفتكاف ةيانجلا

 وأ هلك ةرايزلا فاوط لبق :قلحلا (نيكسم) .اضيأ ءاسنلا هل تلحو همارحإ نم جرح هنأل ؛هيلع ءيش ال هرثكأ وأ
 (ع ءط) .هيلع ءيش الف هرثكأ وأ هلك فاط ام دعب ولف ءاسنلا ريغ قح يف لحلا دوجول ةيانجلا ةفخل هرثكأ
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 دلا فاول دعب وأ «يضقيو يضمبو دسفتو رک ا فوط نأ لبق ةرمعلا يف
 كلذ دعب ةرمعلا كللدب ةرمعلا طاوشا ةعب

 22 دسم نك قاط وأ ملک يمال غاجو كَ لو
 كثدحلا ةلاح يف ١ يأ ةرمعلاو جحل اهرثكأ ةذوح ول هلرمعل

 نايتإلا لبق عامجلا عوقول ؛ةرمعلا يأ :دسفت (ع) .ةرمعلا يق عماج و ول اضيأ ةاش همزلي يأ :ةرمعلا يف وأ

 (ط) .دسفي م نمك اهيف :يضمجو (حتف) .جحلا يف فوقولا لبق عامحلاك راصف «فاوطلا يأ اهنك رب

 يف دسفت :يعفاشلا لاقو :داسف الو (ع) .فاوطلا دعب ةرمعلا يف عماج نإ اضيأ ةاش هيلع بحب يأ :فاوط دعب وا

 هدنع ضرف ةرمعلا ذإ ؛جحلاب ارابتعا ةندب هيلعو «هدعب وأ رثكألا فوطي نأ لبق رمتعملا عماج اذإ اميف يأ «نيهحولا

 فاوطو ءامهنيب توافتلل اراهظإ جحلا يف ةندبلاو ءاهيف ةاشلا بجتف هنم ةبتر طحأ تناكف ةنس اأ :انلو «جحلاك

 (حتف) ۳٠۸/۲] :قئاقحلا نييبت] .هلك ماقم موقي هرثكأو ةفرعب فوقولاك راصف نكر ةرمعلا

 «يسانلا عامج دشت ال : يعفاشلا لاقو «قافتراللا ق لكلا ءاوتسال ؛ لهاجلاو يطخملا اذكو : يسانلا عامججو

 موصلا هباشف رذعلا عم رظحلا مدعل ةيانج عقي م هلعف نإ :لوقي وه «ةمئانلاو ةهركملا عامج يف فالخلا اذكو

 اقافترا مارحإلا ف قافترالا نعم رابتعاب داسفلا نأ :انلو ءاهركم ناضمر يق رطفلاب ةرافكلا همزلت ال ثيح

 اكألاو عامجلاب موصلا كيسيقت الو ؛ةيانحج عقيف دریغ و كاسللا ضراوعب مدعني هي اذهو ؛عامجلا وهو اص وصخ

 نأ امك هل ةركذم مارحإلا تالاحو ءمرحملا ةئيه انه نأل ؛كاسمإلا وهو موصلا نكر ناتوفي امهأ عم ايسان

 ريتعاف ةركذم ةئيه هيف سيل هنأل ؛موصلا فالخب .ةركذم ةالضلا ةئيه نأ ىلع ءانب ةالصلا دسفي ايسان مالكلا

i iتو او 6 5 ۴ اا 1 ظذ كبت فيا ا  . 
 امج اذكو «قافترالا 2 امهئاوتسال ؛ماكحألا نم مالا ريع يف :دماعلاك ( صلختسم ؛ئيع) .اردع هيف كايسفلا

 (ععط) .يعفاشلل افالخ دسفم ةهركملاو ةمئانلا

 ةيانحلا باب نم غرف امل [(ع) .فاط نإ ةاش بحت يأ ةاشلا بوحو هيف ام ىلع فطع| :خلإ نكرلل فاط وأ

 ةساجنلا عم فاوطلا نأل ؛ثدحملاب فاوطلا ديقو مارحإلا دعب وه يذلا فاوطلا ىلع ةيانحلا ركذ مارحإلا ىلع

 ظلغف ثدحلا نم ظلغأ ةبانحلا نألو ؛ىك سابغ نب ١ ن للدار ابنج ول ةندب و" :هلوقو ءطقف هوركم ةعئ

 فا ولعلا" :ةتلع «هلوقل (ةانضأ هب كت ال : يعفاشلا دنعو ءاندنع فاوطلا اذه دتعيو «ت وافتلل اراهظإ اهبحوم

 .ةراهطلا هطرش نم نوكيف "ةالض تيبلاب

 ىكحلا لود با وثلا 2 ةالضلاب فا وطلا كبش ٹیدخلاب دا رملاو «دحاو ا رخ تش الف حسن يهو ؛ صنلا ىلع

 «ةنس ةراهطلا اندنع ليق مث ءةالصلا دسفيو فاوطلا دسفي ال 0 ةلبقلا نع فارخنالاو ىشملا نأ ىرت الأ

 غ) .ةرايزلا فاوط وهو هلجأل يأ :نكرلل (حتف ءنييع) .ةبجاو اهنأ حيحصلاو



 هدسفي ال امو جحلا دسفي ام نایب ۲۹ ۵ جحا باتک

 و لقأ كرت وأ ردصلاو مودقلل اثدحم ول ةقدصو ,ةديعيو اح ول ةندبو
 لقأف طاوشأ ةثالث وهو انج فاط يآ ةئدب بحت يأ

 225777 5 11 ا ا لل و كالا ف TT هر یاب ةرتكأ كارا واو کرا

 ؛"وأ" نيعمب. واولا [(ع) .لامكلا هجو ىلع هب نيل ؛اعيج ثدحلاو ةبانحلا يف فاوطلا هيلع بجي يأ ١ :هدیعب

 ثدحلا يأ نيتروصلا يف هيلع حبذ الو «ةكم ماد ام ةداعإلا وأ وه امإ لب دلا صوصح سيل بحاولا نأل

 حصألاو "كسب: نآ ةيلع ":خسنلا ضعب يقو «لضفأ ةداعإلاو ءرحنلا مايأ يف هداعأ اذإ ام ىلع لومح وهو «ةبانجلاو

 ال اثدحم هفاط دقو هداعأ نإ مث «ثدحلا يف اهروصقو اهيف ةيانجلا لامكل ؛ابوحو ةبانجلا يقو ابدن ثدحلا يف ديعي نأ

 هداعأ نإو «هتقو يف هداعأ هنأل ؛هيلع ءيش ال رحنلا مايأ يف ابنح هفاط دقو هداعأ نإف ءرحنلا مايأ دعب ولو هيلع مد

 هفاط دقو هلهأ ىلإ عجر ولو «ءيش بحجب ال :اهشدنعو ءرحنلا مايأ نع ريخأتلل ؛ ةشينح يبأ دنع مد بجي رحنلا مايأ دعب

 ريغب ةكم لحد نأ نيا ؛ليلحتلا قح يف هب لتعم لوألا فاوطلا نال ؛ دی لحج مارحإب ليعي و دوعي نأ هيلع ابنج

 نأ لضفألا نأ الإ زاج ةندب ثعبو دعي مل نإو «مارحإلا كلذب دوعي :ليقو «ةكم لوحدل ديدج مارحإ همزليف مارحإ

eهفاط لقو هلهأ ىلإ معي ولو ءءارقفلا عفن ةيف ۾ كب 58 عفو فاوطلا نل ؛لضفأ مدلا ثعب :'" طلا" قو  

 نکنم «حتف) .ةيانحا فيفخت و عا رقفلا عفنل عفنل ؛لضفألا وهف ةاشلاب ثعب نإو «زاج 09 داع نإ اد

 وه فاوط لكل اذكو "ردصلاو مودقلل' :هلوقو ل لكل ةطنحلا نم عاص فصن ةقدصلا :اثدحم ول ةقدصو

 هتبتر وندل اراهظإ ةقدصلاب هيف ىفتكا هنأ الإ عورشلاب بجو نإو وهو «ةراهطلا كرتب صقنلا نم هلحد امل اربج عوطت
 فاوط نيبو هنيب ت وافتلل اراهظإ ؛مدلا لود اد ردصلا فاوطب ةقدصلا تبجو امثإو «ىلاعت هباجيإب بجاولا نع

 «ع ورشلاب بج ۾ اه نم ىۆقأ ىلاعت هباجتإب بجو ام نأل ؛ةاش اًثدحم ردصلا فاوط يف ةفينح يبأ نعو «ةرايزلا

 ارهاط ةداعأ نإف ةاشلاب .ىفتكيف ؛ةرايزلا فاوط نودا ونغ م ريتك صقن هنأل ةا ةيلعف انج ردصلل فاظ ولو

 (نيكسم) .عوطت وه فاوط لك يف اذك و «ةرايزلا فاوط نم ندأ هنكلو بجاو وهو :ردصلاو

 وأ نيطوش وأ اطوش كرت يأ [(ط) .كرت نإ ةاش بحت يأ ةاشلا بوحو هيف ام ىلع فطع] :لإ لقأ كرت وأ

 ححر ولو «ثدحلا بسب ناصقنلا ف اک مدلاب رجنيف «ريسي ناصقنلا نأ ؛ةاش هيلعف ةرايزلا فاوط نم ةيالث

 لقتنا هل فاط اذإ امأ ءردصلل فاط نكي مل اذإ الإ روصتي ال كرتلا اذه مث ءةاش ثعبيو دوعي ال نأ زاح هلهأ ىلإ

 (حتف) .مدف الإو ةقدص همزل هلقأ ناك نإ ردصلا نم يقابلا يف رظني مث «هلمكي ام ةرايزلا فاوط ىلإ

 راصف لكلا مكح رثكألل نأل [(ع) .ادعاصف طاوشأ ةعبرأ وهو نكرلا فاوط رثكأ يأ ] :خل! هرثكأ كرت ولو

 فوطي يح ارمتسمو امئاد ءاسنلا نع يأ "امرحم يقب" :هلوقو ۳۷٠/۲[ :قئاقحلا نييبتإ .الصأ فطي مل نأك

 (ط) .مارحالا كلذب د وعي نأ هيلعف هلهأ ىلإ عجر نإو «هفوطي يح ءاسنلا نع ادبأ :اهرحم (حتف) .ةرايزلل



 هدسفي ال امو جحلا دسفي ام نايب ۲۹٦ جحلا باتك

 ءاثدحم نكرلل فاط وأ ءهلقأ كرتب ةقدصو ءان .ةقاظ وأ ردصلا رثكأ كرت وأ
 همايأ يف ةرايرلا فا وط رديعلا فا وط لقأ ةيانحلا ةلامس ف يأ رديصلا يأ

 ES ne ERR ءابنج نكر لل فاط ول نامدو «قيرشتلا مايأ رحآ يف ارهاط ردصللو
 بج يا ردصلل فاط ۾ يا

 ءاذ اع تدا عو او هلآل ةردعلا فارط كا كدا اهيآ ةي يا ] نتحلا قا ذو وأ

 مكح رثكألل نأل ؛هرثكأ كرتب اذكف «مدلا بجي هكرتب هنألف هرثكأ كرتب مدلا بوحو امأ [(عوط) .ةكمب
 (حتف) .ةكمج ماد ام ةداعإلاب رمؤي هنكل ريبك صقن هنألف ا قانا «لكلا

 كورتملا ناك ناق ءةقدض طاوش لکل «ردصلا طاوشأ لقأ كرتب اةقدلص بح نع :هلقأ كرعب ةقدصو

 (حتف) .عاص فصن نيكسم لكل «فصتو عاصف ةثالث ناك نإو «عاضف نيطوش ناك نإو «عاص فصنف

 (ع) .فاط نإ اقافتا ةاش بحت يأ :فاط وأ

 فاوط ن أ نعي عمد همزلي ال رحنلا مايأ يف فاط ول هنآ ىلإ ةراشإ هب ديف ؛ارهاط ردصللو اثدحم نك رلل

 مايأ يف ةرايزلا فاوط عوقول ثدحلاب بحاولا مدلا طقسف «ةرايزلا فاوط ىلإ لقتني رحنلا مايأ يف ردصلا

 مايأ رخآ يق ردصلا فاوط ناك ول ام فالخب ةكمع ماد ام هب يتأيف ءردصلا فاوط ىقبو «ةراهطلا عم رحنلا

 ثدحلا مد طقسا اذإ. هنألا ؛كئانفلا مدعل ردضلا :فاوط هيلإ لقي ال ثيح اثدحم نكرلل فاط دقو قيرشتلا

 ردصلا فاوطو «بجاو ريغ ثدحلا ببسب ةرايزلا فاوط ةداعإ نألو «ةرايزلا فاوطب ريخأتلا مد بجو

 .بجاولا ريغ ىلإ لقتني ال بجاولاف «بحاو

 فاوطل مدو ءاثدخم ةرايزلا فاوطل مد :ةفينح يأ دنع نامذ همزلي ًاثدحم ردضلل فاظ ول هنأل ؛"ارغاظ" :هلوقي ديقو

 ردصلاو مودقلل اثدحم فاط ول ةقدصو" :ةلوقب فنضملا مالكل قفاوملا وهو «ةقدصو مد :ةياور يفو ءاثدحم ردصلا
i 

 :هدنع ءامد ةنالن همزليف قي هلا ما أ ف ندع ردصلل هفاوط عم همايأ يق ةرايزلا فاوط يف ابنج ناك اذإ امأ

 ريخأتلا نال ؛نامد :امهدنعو اند فال هنوكل مدو «رحنلا مايأ نع هريخأتل مدو ءردصلا فاوط كرتل مد

 (حتف) .مدلا بجوي ال امهدنع

 (ط) .ةقدصو مد :ةياور فو «ةياور يف نامد همزلي اثدحم هفاط ولو مد همزلي ال رحنلا مايأ يف هفاط ولف :قيرشعلا

 بار نأل «قيرتشعلا هليآ رخ ى ارفاطظ دهل ابا ىف اج نك رل قاط ولا نوتا بونجو هو قاف

 :جحلا لاعفأ بيترت بوجول ؛ردصلا ةين وغلتو ةندبلا طوقس يه ةدئافل ةرايزلا فاوط ىلإ لقتني انهه ردضلا

 مدو ءفالاخ الب ردصلا كرتب مد بجيف «رحنلا ءايأ نع ةرايزلا فاوطل ا دعوته ردصلا فاوطل ! اک رات نوكيف

 ينأي ةكمم ناك نإف ءامهدنع دحاو مدو «هدنع نامد نوكيف «رحنلا مايأ نع ةرايزلا فاوط ريخأتب ةفينح يبأ دنع

 ر ١75/١[ :قئاقحلا زمر] .دحاو مد الإ همزلي الو ردصلا فاوطب



 هدسفي ال امو جحا دسفي ام نایب ۲۹۷ جملا باتک

 لبق تافرع نم ضافأ و أ يعسلا كرت وأ دعي اوا اثدحم ىعسو هترمعل فاط وأ
 راهنلاب جرو عججر يأ ثدحل | ةلاح يف ةرمعلل اظ نإ ان بق يا

 A REA EE ets 6-25 اهلك راما يمر وأ ةفلدزملاب فوقولا كي وأ :مامإلا

 ا 00#

 كرت هنأل ؛مد هيلعف ديعي نأ لبق هلهأ ىلإ عجرو اهنم لحو ءوضو ريغب ىعسو ةرمعل فاط نم يأ :هترمعل فاط وأ

 ديعي ةكم. ماد امو ءريسي ناصقنلا ذإ ؛نكرلا ءادأب للحتلا عوقول ؛دوعلاب رمؤي الو «فاوطلا يف ةبجاو يهو ةراهطلا
 داعأ ولو «ةداعإلاب ناصقنلا عافترال ذئتيح هيلع ءيش الو .فاوطلل عبت هنأل ؛يعسلا ديعيو هيف ناصقنلا نكمتل ؛فاوطلا

 هنأ "ريغصلا عماجلا" حارش نم هريغو ناخ يضاق ركذو «ةمئألا سمه هراتخا ام ىلع هيلع ءيش الف يعسلا نود فاوطلا

 ربتعي الف فاوطلا لبق يعسلا ل اصح ضقتنا اذإف «لوألا فاوطلا ضقن دقف فاوطلا داعأ امل هنأل ؛مدلا هيلع بجي

 هصاصتخال ؛فاوطلا يف اطرش تناك امنإو ءيعسلا يفق طرشب تسيل ةراهطلا نأ :لوألا لوقلا هجوو «مد همزليف

 نأ يعسلا يف طرشلا امنإو «يعسلا ق دجوي مل عملا اذهو «ثيدحلا ىف ءاج امك هجو نم ةالصلاب هرابتعاو تيبلاب

 (صلختسم «ئيع) .هب للحتي هنأ ىرت الأ «ةفصلا هذه ثدحملا فاوطو «هب دتعم فاوط رثأ ىلع هب ىتؤي

 يعسلا دعي مل و فاوطلا داعأ ا عياد نإف «هلهأ ىلإ عجرو امهدعي مل هنأ لاحلاو يأ :دعي ملو

 [(ع) .هجح دسفي ملو ةورملاو افضلا نيب ] :يعسلا كرت وأ (ع) . .مد ةيلع :ليقو «حيحصلا يف هيلع ءيش ال :ليق

 ءرذع همث نكي ۾ انااا ىلع لوم تجاوب لك فرع مدلا موزلو ءابجاو هنوكل ؛يعسلا كرت ول ةاش بحت يأ

 ؛هكرتب هجح دسفي ملو «يعسلا يف بكر وأ «ةورملاب أدب ول اذكو ؛لكلا كرتك رثكألا كرتو ءبجي مل ناك نإو
 (حتف) .مدلاب ربجني هنأل ؛داسفلا يضتقي ال بحاولا كرت نأل

 بورغلا دعب ضافأ ول هنإف «بورغلا لبق يأ [(ع) .هيلع ءيش ال سمشلا بورغ دعب ضافأ ولفإ :مامإلا لبق

 .فوقولا لصأ نكرلا نأل ؛بورغلا لبق ةضافإلا يف هيلع ءيش ال :يعفاشلا لاقو «ءيش همزلي ال مامإلا لبق
 هلوقل ؛بحاو سمشلا بورغ ىلإ هتمادتساو «نكر فوقولا سفن نأ :انلو ؛ءيش ةمادتسالا كرب همزلي الف
 باليل ا اذإ ام فالخب دلا بجي بحاولا كرتبو اوخوا وهو ا " سمشلا بورغ دعب اوعفداف" :#تء

 :الكلع هلوق نمو ءيور ام لصأ ىلع هءارو ام ىقبف ذليل اللا اراق :تقو ىغا ةا ةمادعسالا افرع ان

 اس دے ال ا را و سمشلا بورغ دعب ضافأ ولو «"جحلا كردأ دقق اراق وأ اليلآ ةقرعب فق

 داع نإو «طقسي هنأ ةفينح يبأ نعو «ةياورلا رهاظ يف مدلا هنم طقسي ال بورغلا دعب تافرع ىلإ اع کو اشیا

 اجب فوقولا نأل :ةفلدزملاب فوقولا (حتف «ٰييع) ]۳۷۳/۲ :قئاقحلا نييبت] .خياشملا فالتحا هيفف بورغلا لبق

 (حتف) .ءيش همزلي ال امي ةتوتيبلا كرت ولف «بحاوب سيل هنأل ؛ةفلدزملاب ةتوتيبلا كرت فالخب «بحاو

 بحيف دحاو موي يف وأ اهلك مايألا يف يأ [(ع) .ةعبرألا مايألا لك يف اهيمر كرت يأ ] :اهلك رامجلا يمر وأ
 مويلا سم برغت مل امف «قيرشتلا مايأ رخآ نم سمشلا بورغب ققحتي امنإ كرتلاو «دحتم سنجلا نأل ؛دحاو مد
 - دلا هيلع بجي الو ءزاج ليللاب هاضقو مويلا يف يمرلا كرت ولف «بيترتلا ىلع يمرلاب اهؤاضق نكمتي ريخألا



 ا و ع متنسلا ۲۹۸ جحلا باتك

 قلح ول نامدو ,لحلا يف قلح وأ .نكرلا فاوط وأ قلحلا رخأ وأ موي يمر وأ
 نامد بجي يآ ةنلا مايأ تضم يح هتقو نع

 حبذلا لبق نراقلا

 اش ام صقنيف امد غلبي نأ الإ رمت نم عاص وأ ةاصح لكل عاص فصن ةقدص بحت ثالثلا ىدحإ يمر كرت نإو =
 نيتاصح وأ ةاصح كرت نإو ويلا كلذ يق هدحو مات كسن هنأل ؛مد بجي رحنلا موي ةبقعلا ةرمج يمر كرت نإو

 ىفتيكف دحوي ملو هرثكأ وأ كسنلا لك كرثب مدلا بوجو نأل ؛عاص فضن ةاصح لكل قدصت ةئثالث وأ

 (حتف) .يعفاشلل فالح تجاوب سيل انك تيبملا نآل مد بجي ال ئمي ةتوتيبلا كرت ولو «ةقدضلاب

 مايأ نع ةرايزلا فاوط رحأ يأ ] :نكرلا فاوط وأ (ع) .دحاو موي يف رامجلا يمر كرت يأ :موي يمر وأ
 ةرايزلا فاوط رحأ اذإ مد بجي يأ [(ع) :ريخخأتلا ف هيلع ءىش ال :الاقو «ةفينح يبأ دنع مد هيلع بجي رخنلا

 لعفي ام نأ ملعاو .يمرلا لبق قلحلاك كسن ىلع كسن مدقت يف فالخلا اذكو هيلع ءيش ال :الاقو ءرذع ريغب

 «هجو يف يعفاشلاو «ةفينح يبأ دنع بجاو بيترتلا اذهو «فاوطلاو قلحلاو رحنلاو يمرلا :ةعبرأ رحنلا موي
 :لاق الإ رخخأ وأ مدق ءيش نع لكس ام هَدِلِع هنأل ؛انهدنع ءىش الو «بيترتل ملا كرتب هدنع مد بجي اذهلف دمحأو كلامو

 :بيف سابع نبا لوق مامإللو ءرخآ ءىش ءاضقلا عم بجي الف ءاضقلاب كردتسي تئافلا ألو ؛"جرح الو لعفا'

 بحوأ ىلاعت هللا نألو ؛ةيدفلا ال مثإلا ثيدحلا يف يفنملا جرحلاب دارملاو ٠"مدلا هيلعف كسن ىلع اكسن مدق نم
 (حتف) .ةرورض ريغب قلح اذإ كنظ امف «هناوأ لبق ةرورضلل قلح نم ىلع ةيدفلا
 اهلك روصلا هذه يف ةاش بجتف رحنلا مايأ يف مرحلا ريغ يق قلح هنأ دارملاو «ةرمع وأ جحب | لضاا يا قاخ وا

 «ةاش بحت مرحلا ريغ يف قلح نإ هنأ دارملا نأل ؛يقافتا لحلاب دييقتلا [(يشح) .ضعبلا يف 9 امش افالخخ هدنع

 بجي امم ةفلاخملابو ءةفينح بأ دنغ مرحلا وهو ناكملابو ءرحنلا مايأ وهو نامزلاب تقوتي ىلا نأ :لضألاو

 اوقلحو ةيبيدحلاب هباحصأ عم رصحأ ع هنأل ؛امه فقوتي ال هنأل ؛هيلع ءيش ال :فسوي يبأ دنعو ؛هدنع نامد

 فسوي يبأل ةجح الو «تقولا كلذ يف الإ ةبرق فرعي ملو «ناكملاب صتخيف كسن قلحلا نأ :هلو «مرحلا ريغ يف

 يح قلحي مل نإو «هيف اوقلح مهلعلف مرحلا يف ةيبيدحلا ضعب نألو ءقلحلا هيلع بجي ال رصحملا نأل ؛ىور اميف
 :رفز دنعو «نامرلا نود ناكملاب تق ا ابغا نوع A واج ودفع اعرق م عرع

 .ناكملا نود نامزلاب تقوتي

 يف قلحلاو ريصقتلاو «قافتالابف ليلحتلا قح يف تقوتي ال ام امأ «مدلاب نيمضتلا قح يف تيقوتلا يف فالخلا اذهو

 هيلع ءيش ال رصقو هلهأ ىلإ عجرو رصقي ملو مرحلا نم رمتعملا جرح اذإ ىح عامجإلاب نامزلاب تقوم ريغ ةرمعلا
 قلحلا نأل ؛طقف جحلل ةبسنلاب وه امنإ رحنلا مايأ دعب مرحلا ريغ يف قلحلاب مامإلا دنع نيمدلا بوجو نأ :لصاحلاو
 (حتف «نيكسم) .ةرمعلاو جحلا يف دحاو مد بجي :دمحم دنعو «عامجإلاب نامزلاب تقوم ريغ ةرمعلا يف
 (عوط) .طقف نارقلل مد :الاقو ؛نارقلل مدو «بيترتلا كرتل مد :ةفينح يأ دنع نامد هيلعف قلح ول يأ :نراقلا قلح



 هحرجو ديصلا لتق ءازج ۲۹۹ جحلا باتك

 لصف
 EE 9-00-0000 :ءازجلا هيلعف هلتق نم هيلع لد وأ ًاديص ٌمرحم لتق نإ

 الالخ وأ امرحم ناك ءاوس ديصلا ىلع مرحلا

 مل ارياغم اعون ديصلا يف مارحإلا ىلع ةيانحلا تناك امل ١717/1١[ :قئاقحلا زمر] .ديصلا لتق ءازج نايب يف :لصف
 دحاو باب يف مدقت ام عم يجو ؛عونلا ي فالتحالل ةدح ىلع لصف يف اهدروأ تايانجلا عاونأ نم مدقت

 (ط) اظ وأ ناك ادفاع ءادبعح وأ ناك ارح ؛غلاب لقاع :ةرحم (حتف) .سدجلا يف داحتالل

 ةيلهألا تاناويحلا نم رقبلاو منغلاف «ةقلخلا لصأب شحوتملا هحانجي وأ همئاوقب عنتمملا ناويحلا وه ديصلا :اديص

 :يرحبو «ربلا يف هاوثمو هدلاوت نوكي ام وهو :يرب :ناعون وهو «ديصب تسيل سنأتسملا يظلاو طبلاو جاجدلاو
 يرحبلاو ؛لصألا زيتعاف ؛«ضراع كلذ دعب ةنوئيكلاو ءلصألا وه دلاوتلا نأل ؛ءاملا يف هاوثمو هدلاوت نوكي ام وهو

 رحب 7 اجا :ىلاعت هلوقل ؛رحبلا ديص مرحملل لح امنإف ءلكلا دايظصا هل زوجيف «مرحملاو لالحلل لالح

 وكس ‹«حتف) .ًبلاغ ىذألاب ئدتبي ام وهو ني هللا لوسر هلتقب رمأ ام الإ مرحلا ىلع مارح يربلاو :(3:ةدئامل)
 مرحم لتق نإ يأ | (5:ةدئاملا) هُيِمَعَت لا دم لف ام لغم ةارجف ادعم كتم هله نمر :ىلاعت هلوقل] :ءازجلا هيلعف

 مرحلا ديص ديصلا ناك ءاوسو ءاهلبق وأ ةمرحلاب ملنا دقي لدقلا ناک ءاوس ءازخا فا لئاقلا هيلع لد وأ ادق

 رع وأ ديسلا كش اق سيق ايده أك اذإ اببستم وأ ااش ايلات لا ادا ناك ءاوسو ءلحلا وأ

 هلتق حابب ناويحل وأ ءاملل ةريفح رفح وأ تامف هب قلعتف هسفنب اطاطسف بصن ولو «نمض ديص بطعف ةريفح هل
 لجأل امهدحأ :ناءازج هيلع نوكي نأ يغبني ناك مرحلا يف اديص لتق اذإ نكل «هيلع ءيش ال ءاهيف بطعف بئذلاك

 2 ال مرحلا نأل ؛ىوقأ مارحإلا ةمرح نأل ؛دحاو ءازج الإ هيلع بحي ال هنأ الإ «مرحلا لجأل رخآلاو «مارحإلا
 اثق ال# :ىلاعت هلوقلف ؛لتقلا يف ءازحلا بوجو امأ ءامهفعضأ امهاوقأ عبتتساف ءاعيمج مرحلاو لحلا يف ديصلا هل

 (ةه :ةدئاملا) کنم رمو مرح متنا و ديصلا

 نذإ" :التقع لاقف "ال" :اولاقف ؟”مننعأ له مت رشأ له متللد له" :ةداتق بأ ثيدح يف يور املف ةلالدلا يق امأو

 بع ال نأ : سايقلاو :ةدئاف لاؤسلا يف ناك امل. عرحتلا رثأ ةلالدلل نكي مل ول هنأ هب كسمتلا هجوو «"اولكف

 «لالحلا لالحلا ةلالد هبشأف لتقب تسيل ةلالدلاف ءلتقلاب قلعتي ءارجلا نأل ؛ ؛يعفاشلا ذأ هبو «لادلا ىلع ءازجلا

 قص ةداتق يبأ ثيدح هيلع ةجحلاو

 لح ولف «مرح لادلاو ديصلا لولدملا ذخأي نأ :لوألا :طورش ةسمخ مرحلا لادلا ىلع ءارحلا بوحو يف نأ ملعا مث

 ءازجلا بجي ال هب ملع ناك ول يح ءديصلا ناك املاع لولدملا نوكي ال نأ :نائلاو .هيلع ءازج الف هذحأ لبق لادلا
 رخآ مرح ةلالدب ديصلا ذحأو هبذك ول يح «ءهبذكي ال يأ ةلالدلا يف لادلا لولدملا قدصي نأ :ثلاثلاو .لادلا ىلع

 نع تلفنا ولف «ديصلا تلفني ال نأ :سماخلاو .ةلالدب لتقلا لصتي نأ :عبارلا .لوألا ال يناثلا ىلع ءازجلا ناك

 (حتف ؛نيكسم) .لادلا ىلع ءىش ال رخخآ ناكم نم ذحأ 5 ةناكم



 هحرجو ديصلا لتق ءازج ۳۰٠۰ جحلا باتك

 ايده اه يرتشبف هيم عضوم برقأ وأ هلتقم يف نيلدع موقتب ديلا ةميق وهو
 ةميقلاب لتاقلا يآ برقا يف يا ءارملا ي

 ....... لك ماعط نع فايع قأ ةرطفلاك هب قدصتو اال ىلإ سس تقلب ق هخذو
 عاص لک تصن نع يأ ءاش نإ ماعطلاب يأ اه ي رتشي ءاش لإ ةتسيقا م لاب عاش نإ

 هتلاح راشغاب ةعوقت دارملاو «حصألا وهو «ناكملاو نامزلا رابتعا ديضلا ةميق رابتعا يف لضألا :ديصلا ةميق

 ةميقلا ربتعتو «كلاملل نامضلل ميوقتلا فالخب «ةرافكلل ميوقتلا يق ةربتعم ريغف ميلعتلاب ةيبسكلا هتلاح امأو ؛ةيقلخلا

 نإ رظنملا لف ديصلا هبشي ام ءارمللا :يجفاشلاو دسم لاقو هيف ةعنصلاب داز اه ثيح نم ال ف رک فا رم

 لثم معنل :لا نم ءازج هيلعف :هريدقت (3:ةدئاملا) معتلا نم لتق ام ثم ٤ا رجف# : اعت هلوقل ؛معنلا ن م ريظن هل ناك

 - ةروصلا يف لثملا يأ - ريظنلا ةباححصلا تبجوأ اذهو «صتلا فلاح ا :لاق نمف «لوتقمل ملا

 هل ريظن ال ام يقو «قانع بنرألا يقو «ةاش يقو «ةرقب يشحولا رامحلا يفو «ةندب ةماعنلا يف بجي يح

 روج نكمل وه حالا لالاوب لكلا رهيا ن أ فسوي يبأو ةفينح يبألو «ةميقلاب انومضم نوكي روفصعلاك

 .اعرش ربتعي ال نعم الب ةروص لثملاو «نيعم لثملا ربتعي هرذعت دنعف ؛نيعمو
 داحتا عم اهلثم ةباد هيلع بجي ال ةباد فلتأ ول نح «هتميقف الإو ايلثم ناك نإ هلم بجو ناسنإ لام فلتأ ول اذهو
 رامحلل الثم نوكت فيكف ةرقبلل الغم ةرقبلا نكت مل اذإف ءسنجلا فالتحا عم كنظ امف ؛يناعملا فالتحال ؛سنجلا

 وأ «عرشلا يف د هو فک ةا وهو نعم لثملا ىلع هلم بجو فتوا ةر سيجا نعت اذإو ؛يشحولا

 نالو نيم يسرق لواعي ال دحاولا ظفللا نأل ؛ادارم ريظنلا نوكي الف «هل ريظن ال اميف عامجإلاب ادارم هنوكل
 دئاع کنم هلتق ْنَمَو# :هلوق يف ريمضلاو ء«ديصلا عيمجل ماع (٠٠:ةدئاللا) مرح ْمّثنَأَو دّيصلا اول ال :ىلاعت هلوق

 الثم (4ه:ةدئاملا) معلا نم لق اَم لغم ٌءاَرَجف ًادّمَعَتُم 0 نمو :ىلاعت هلوق يف "لثملا" نوكي نأ بجوف «هيلإ

 يور امت.دارملاو ؛يشحولا ىلع قلطي يلا مسا نال ا معنلاب دارملاو «ةميقلا الإ لكلا معي لثم انل سيلو ؛لكلل

 ٤ 9 ١( :ةرقبلا) 4ہکیلَع 312 ىدتعا ام لشعب هلع اودتعافإف :ىلاعت هلوق يف نألو «نيعلا باجيإ نود ريدقتلا :ةباحصلا نع

 نامضلا ىف ةميقلا :ةيآلا ق "a" اذه نم دارملا
 ١ (حتف) :ادهق اذكف ,عامجإلاب

 ةميقب ةراصبو ةفرعم هل نم :لدعلاب دارملاو «نيلدع نيلجر ميوقتب ةموقم ةميق يأ فوذحمم قلعتم :ميوقتب
 يأ :هنم عضوم ( ع) .ديصلا هيف لتق عضوم يف يأ ميملا حتفب :هلتقم (حتف) .ةداهشلا باب يف لدعلا ال «ديصلا

 اهراتخناو «يحركلا ةياور وهو [منغو رقبو لبإ نم] :ايده (ع) .ديصلا اهيف عابي ال ةيرب يف ناك نإ لتقملا نم
 (حتف) .ةبيش يبأ نبا هاور «بارغلاو ةأدحلاو ةرأفلاو بئذلا لتقب ت32 هرمأ نم درو امل ةيادملا بحاص
 (ط) .كلذ نم لقأ زوجي الو «ريعش وأ رمت نم اعاص وأ رب نم عاص فصن ايمذ ولو نيكسم لك يطعيف :ةرطفلاك

 يف ئزحي ايده هتميق لعجي نأ يف ديصلا لتاقل رايخلا [(ط) .ماص مث اماعط لوتقملا موق ءاش نإ] :خإ ماص وأ
 اماعط اهلعجي وأ «هفرشأب هنع ربع «مرحلا :ةيآلا يف ةبعكلا نم دارملاو «مرحلا يف هحبذيو منغو رقبو لبإ نم ةيحضألا

 5 :يعفاشلاو دمحم نعو ءاموي نيكسم لك ماعط ناكم غوضي مث اماغظ هم وقي وأ «ةرطفلا ةقدص يف امك هب قدصتيو



 هحرجو ديصلا لتق ءازج ۳۰۹ جحلا باتك

 هحرج نإو ءاموي ماص وأ هب قّدصت عاص فصن نم لقأ لضف ولو ءاموي نيكسم
 ديصلا مرح عاش نإ ءاش نإ باسحلا اذه دعب ماعطلا نم

 30071121 20111 «هنم صقن ام نمض هرعش فتن وأ هوضع عطق وا

 فطع مث «يدهلا يف مكحلا امل تبثأ (4ه:ةدئامل) كنم ٍلْذَع اَوَذ هب ُمُكُحيِإ :ىلاعت هلوقل :نيمكحلا ىلإ رايخلا =
 4ةَرافك وأ :ىلاعت هلوق نأ نيخيشللو ؛ةرورض امهيلإ رايخلا نوكيف "وأ" ةملكب موصلاو ماعطإلاب ريفكتلا هيلع
 لحخدي الف ؛هيلع ف وطعم (ةه:ةدئاملا) اماّيِص كلذ لدع 3 :هلوق اذك و (ِءازجف' ىلع فوطعم (5 5 :ةدئاملا)

 اعر كف" لرقم تأل ٠او" نب يلا ىلخ افلطع ارووج كاك ىلا نإ لافي تاك اهو مک ت

 .نيميلا ةرافك يف امك هيلإ رايخلا نوكيف «هيلع نمل اقفر عرج

 قانعلاك هب ىحضي ال ام ةميقلا تغلب اذإف «مامإلا دنع ةيحضألا يف زوجي ام الإ زوجي ال يدها ىلع رايتحالا عقو اذإ مث

 «(۹ ه:ةدئاملا) #معنلا نمو :هلوق مومعل ؛حبديو حصي :الاقو ءا زج قانعلا حصي الو < قدصتلا الإ هيف زج مل اشم

 ةلباقم يف ءازحلا نأل ؛مايصلا مث «ماعطإلا مث ءالوأ يدحلا بجيف «بيترتلا ىلع رفز دنعو «مايصلا وأ ماعطإلا

 يف حبذلا هيلعف يدهلاب ريفكتلا راتحا نإف «رييحتلل ةيآلا يف "وأ" نأ :انلو «بيترتلا وه يناجلا لاحب مئالملاو «ةيانحلا

 ؛مرحلا ريغ يف زوجيف «ماعطإلاب وأ (45:ةدئامل) هٌبَةَبعكلا غلاب ايده :ىلاعت هلوقل ؛ءارقفلا ىلع همحلب قدصتلاو مرحلا

 ؛ةقارإلاب حبذلا يف ةبرقلا نأ :انلو ءيدحلا ىلع سيقي وه «يعفاشلل افالخ مرحلاب ديقتي الف ئععملا ةلوقعم ةبرق هنأل

 فلتخي الف «سفنلا رهق ةدابع هنأل ؛عامجإلاب هريغ يف زوجيف «موصلاب وأ «مرحلاب ديقت اذهلف «ئعملا ةلوقعم ريغ يهو
 (صلختسم «حتف «ٰئيع) .ناكملا فاالتخاب

 اذإ امأ (هرثأ يقبو ئرب اذإ اذهو «لکلاب عزجلل ارابتعا ا نمصض (نيكسم) , ةععزن هوحنو شيرلاو رعشلا : فتن

 لازو نس هل تبنف «تضيباف هنيع برض وأ هنس علق ول اذه ىلعو يمل ألل ةقدص همزلي : فس وي قبأ لاقو ؛ضايبلا

 كلغ باغ ولو «قالطإلل بسانملا وهوا :قئاقحلا زمرأ .نامضلا هنع طقسي ايا : ”عئادبلا" فو «ضايبلا

 نمض هجرخأ نإف «عانتمالا زيح نع عطقلا هجرخي ال نأب ةديقم ةلأسملاو «ةميقلا لك همزل ال وأ تامأ ردي ملو

 يف اذك و «هيلع ءيش الف تفلتف رونس نم ةمامح صلح اذإ امك هدصقي مل نإف .عطقلا دصقي نأو ثلا لك

 هتصقن امو «ةدحاو ةرافك هيلع ناك هلتق نإو ءرفكي نأ لبق دعب هلتقي ال نأو «حالصإلا هب ديرأ لتق لك

 (ط) .نيتميقلا نيب ام مرغيف ءاحيرجو اميلس موقيف :صقن امه (حتف) .طقاس ةحارجلا



 هرو ديضلا لتق ارج م. جحلا باتك

 هيب تم حرف جزر هضين ربسك و هيلو همئاوق خطف هيرب فش ةميقلا بجتو

 E EÊ 8 روقع بلكو ةرافو برقعو ةيحو بنذو ةأدحو بارغ لتتب ءيش الو
 ةيلهأ و ةيرب

 هاضتقمو «فالتإلاك ناكف عانتمالا ةلآ تيوفتب نمألا هيلع تّوف مئاوقلا عطقو شيرلا فتنب نأل :ةميقلا ببتر

 يورف ضيبلا رسك يق امأو ءظقف تاصقنلا لب ءةميقلا لك نامض بحوي ال .ناريطلا هعنمي مل اذإ شيرلا فتن نأ

 :هلوقو ءاطايتحا هتلزنم لزنف اديص ريصي نأ ةيضرع هلو ديصلا لصأ هنألو د سابع نباو يلع نع كلذ

 بجي ال نأ سايقلاو «تيم خرف هرسك دعب ضيبلا نم رهظ نإ يحلا خرفلاو ضيبلا ةميق بجي يأ "خرف جورخو"
 نينجا امأو رهاظف مألا امأ ءامهتميق بحب تتام مث اتيم انينج تقلأف ةيبظ نطب برض ول اذكو «ةضيبلا ىوس هب

 اذيم ايهم تقلل وأ رما نط برخ نس اک واع لاس امه نيلق دق و هر اط نطبلا يفرط نلف

 بحي ةمآلا قو ؛ةرلا يف هس ق ةيدلا ريغع قصت ةرقلا ئوس نيحلا ناهض ال لضألا ناعض بف كح تتامو

 بحت اليف وأ ًادرق وأ ًاريرتح لعق نإو «ىقنأ ناك ول هتميق رشع وأ ًاركذ ناك ول دلولا ةميق رشع فضنو مآلا ةميق
 بنقلا لق نإَو دع .دويصي تسيل األ يقول افالح ابلاغ عذألاب سم الو ؛دويضلا ىف اأ ؛ةميقلا

 ءازجلا بوجو يعليزلا للعو ءضرألا تارشح نم امهدنعو «دويصلا نم امنأل ؛مامإلا دنع ةميقلا بحت عوبريلاو

 (ئيع حفر .ىذألاب ئدعبت الو «ثيدحلا يف تاينقتسملا نه تسيل اب عوبريلاو بضلا لتقب

 ةميق بحت يأ :هبلحو (نيكسم) .همئاوقو هحانجب اعنتمم نوكي نأ نم جرخف «هيحانج رسكو :همئاوق عطقو

 بال ادا نات تزود يلا همي بحس ديغلا لف ال ةف یو تاج نس للا ااا نوم قولا

 (ع) هب تاس هلأ رهاظلا نأل ؛رسكلاب يأ :هب (ع) .جورخ يف ةميقلا بحت اذك يأ :جورخو (ع) .ء يش

 هير را مروا قا لفقلا ق بتلطأ اجر ختا بارقر قدقعلا فود فأر ةا فيجا لكأب] ارش
 مرحلا ىلع ءازجلا بجيف قعقعلا امأو «لوانتلا يف رهاطلا عم سجنلا طلخيو فيحلا لكأي يذلا عقبألا هب دارملاو

 - ةبتع نزو ىلع - ةأدح لتقي الو يأ :ةأدحو (حتف) قاب طس الو ءافرع ابارغ ىمسي ال هنأل ؛هلتقب
 نم درو امل ةيادملا بحاص اهراتخاو :يحركلا ةياور يقو و (نيكسم ؛ع) .ةيربلا ةرأفلا ديصي رئاط

 (حتف) .ةبيش يأ نبا هاور روا والو بلل لاب طيبا

 «ةرأفلاو بن رقعلا و «ةيحلاو «ةادحلا :مرحاو لحلا يق + نلتعي قساوفلا ني" ع هل هل وقل :برقعو ةيح و

 نعو [۳۸۳/۲ :قئاقحلا نييبت] .حرجلا وهو رقعلا نم :روقع بلر (صلختسم «حتف) ."روقعلا بلكلاو

 ديقو «بئذلاو بلكلا الإ ديص اهلك عابسلا :ةياورلا رهاظ فو ءروقعلا بلكلا ةلزنمب دسألا نأ فسوي يأ

 بحي الف «ديصب سيل روقعلا ريغ نأل ؛ايشحو وأ ناك ايلهأ ءءاوس هريغو روقعلا نأ عم ثيدحلل اعابتا روقعلاب

 هريغو روقعلا :ةفينح يبأ نعو :روقع (حتف) .ررض هم نكي مل اذإ يذؤي ال ام لتق لحي ال نكلو «هلتقب ءازجلا

 0( ءايرب ناك ولو رونسلا لتقب ع يش اتيا حم ايل :ةن و عار هنس شح وتملا و سناتسملاو



 هحرجو ديصلا لتق ءازج ۴ جحلا باتک

 اش اب قصت ةدارجو ةلمق لتقبو «ةافحلسو دارقو ثوغربو لمنو ضوعبو

 ION Wî RUT AE aKa rê Ra هلتقب ءيش ال لاص نإو «عبسلا لعقب ةب ةاش نع زواجي الو
 هتميق بحت اك ولم ولو هيلع ةميقلا دازي ال يأ

 م يو نا امنإو «محللا ضعبي هنأل تپ ت ایس لآ ای لطرسبل :خإ ضوعبو

 يذؤي ال امو «ضعلاب يذؤت ىلا رفصل ا وأ دوسلا لمتلاب دارملاو « سفانخلاك تارشحلا نم يه امنِإَو دوس تسيل اهل

 حايصو ةملحلاو روبنزلاو بابذلاو غزولاو ذفانقلا يف سيل اذكو «ىذألاب نائدتبي ثوغربلاو دارقلاو «هلتق لحي ال

 نم ةدلوتم يه الو «دويصب تسيلو اهتارشحو ضرألا ماوه نم األ ؛ءيش سرع مأو نيبح مأو رصرصلاو ليللا
 (يييع «حتف) .نيعبرأو ةعبرأ ٌمأو ءاليترلا اذكو ءندبلا

 (ط) .تارشحلا نم اهريغ لتقب ءيش ال اذكو «ءاملا ناويح نم يهو :ةافحلسو

 يور امل ؛ةرمت :ليقو ؛ةظنح نم فك ثالنلا وأ نيتنثلا يف امأ ؛ةدخاولا ةلمقلا يف هركذ يذلا اذه :ءاش اع قدصت

 رب نم عاص فصن ثالثلا ىلع ةدايزلا فو ربح رسكب قدصت ءاش نإو «'ةدارج نم ريح ةرمث" :هقف رمع نع

 هريغ ندب نم وأ ضرألا ىلع ةطقاس ةلمقلا تناك اذإ امأ «ثعشلا ةلازإ هيف نأل ؛اهلتقف هندب نم اهذحأ اذإ اذهو

 يف هبايث ىقلأ وأ ءضرألا ىلع هندب نم ىقلأ ول - لتقلا لثم - اذكو «ثوغربلا يف امك هيلع ءيش الف اهلتقف

 لتق هب دصقي ملو هبوت ىقلا ول اما ءاريثك لمقلا ول عاص فصن ءازجلا هيلعف سمشلا رح لمقلا لتقيل سمشلا

 ( صلختسم E ‹حتف) . ديص اهنأل ؛ةدارخلا لتق ُِق قدصتلاو هيلع یس داف سمشلا رح نم لمقلا

 بجو اكو لمت عبسلا ناك ول يح ؛هلل اقح بخي امل ةبسنلاب ةزواجلا مدعو «ةاش ةميق يأ :ةاش نع زواجي الو

 زواحت ا هلل اقح :ىرخألاو ‹تعغلب ام ةغلاب بسحب لب «ةز واڪا مدع اهيف ربتعي الو «كلاملل :امشهادحإ :ناتميق هيلع

 ديرت ال دلجلاو ءمحللا رابتعاب هتميق نأ :انلو «محللا لوكا ارابتعا تغلب اف ةغلاباهتميف بع فز لاقو «هاش ةميق

 نم مرح امنإ ديضلا نألو ؛كولملا رحنافت لحأل هتميق ةدايز ربتعت الو «نامضلا قح يف ربتعملا وهو ةاشلا ةميق ىلع

 هنأل ؛عبسلا لتقب ءيش بحي ال :يعفاشلا لاقو «مدلا ىلع هيف دازي الف مارحإلا ىلع ةيانج وهو قافترا هنأ ثيح

 .دمحأ لاق هبو «ةغل اهرسأب عابسلا لوانتي بلكلا مسا نألو ؛تاينثتسملا عدرا نم ناكف ىذألا ىلع .لوبخم

 هريغ ۾ عابسلا نم شحوتملا لوانتي هقالطإب وه ذإ (4ه:ةدئاملا) رح مث مكن و دلا اول ل :ىلاعت هلوق انلو

 يف نكت ملف ءابلاغ ىذألاب ئدتبت ال اهألو ؛صنلاب تباثلا ددعلا لاطبإ نم هيف امل عنتمم قساوفلا ىلع سايقلاو
 لئاصلا ريغلا :عبسلا لعقب (حتف ءئيع) .افرع عبسلا لوانتي ال بلكلا مساو «قاحلإلا عنتماف «قساوفلا نعم

 (ط) .ة | نع قاز ةقميق كنا نإ و ؛يزابلاو: دسألاك

 لوزت ال هتمصع نأل ؛ءارحلا بجي :رفز لاقو :هلعقب ا .هلتقب الإ عفدي ملو هيلع عبسلا :لاص نإو

 ام :انلو «هتميق نامض هيلع بجي هلتقف لجر ىلع لمجلا لاس ول اذه و ؛ "رابح ءامجعلا" e ؛هلعفب

 - «نامضلل ةبجوملا ةلعلا ىلع هبن «"ىذألاب هانثدتبا انإ" O TET هوت رمع نع يور تينا



 هحرجو ديصلا لتق ءازج ما 4 جحلا باتك

 ءازجلا هيلعو :يلهأ طبو ٍةَحاَجَدو ريعبو ةرقبو ةاش ٌحبذ مرحمللو < رطضملا فدل

 عرجلا يأ
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 ىذألاب أدتبا اذإ هنألو ؛ءىش بجي ال عبسلا نم تناك ول ةيادبلا نأ نايب اهيفو ءدسفنلا نع ةيادبلا نوک يهو =

 نأل ؛لئاصلا لمجلا فالخب ؛نامضلا بجي ال ع راشلا نم نذإلا عمو «هلتق يف هل انوذأم راصو «قساوفلاب قحلي

 ( صلختسم «حتف) .ديصلا وهو دوج وم ريغ هكلام نم هلتقب نذإلا

 نذإلا نأ نيتلأسملا نيب قرفلاو [(ط) .ءارجلا بحي هلتق ول هنإف :ةصفمحملا لاح يف مرحلا يأ | :رطضملا فالخب

 ره ىفأوب وأ انهيرم 7-2 ناك ْنَمَف» :ىلاعت هلوق نبعأ صنلاب ةرافكلاب ديقم رارطضالا دنعو نسا ىذألا دنع

 طضا نإو «ةلالد هب قحلأ رطضملا نأ الإ رو
 فو «لتقلاو لكألا :نيروظحم باكترا ديصلا لتق يف نأل ؛هلتقي الو ةتيملا لكأ «ديصلا قو ةتيملا لكأ ىلإ مرحلا

 ةمرحلا نأل ؛ةتيملا عديو ديصلا لكأي مرح هحبذ اديص دجو نإو :(قعلأ َناكَف دحاو روظحم باكترا ةتيملا لكأ

 لعملا قلاحلا 5 درو لإو هنإف :AAT) ةرقبلا) © ماّيص وي ةد ا

 لاه "أل فيصلا لكأي لسم لامو ا 2 دحجحو ولو «؛ةيتاذ ةتيملا ةمرحو مرحلا تيس ضاق دیقلا .لف

 لصاحو «هراقتفال دبعلا قحل حيح رتلا ناكف «دبعلل ع مارح لاملاو ىلاعت هلل اقح مارح ديصلا نأ ؛ملسملا

 يف مالكلا نأل ؛ع راشلا نم نذإلا عم ءازجلا هيلع بحي هلك و ةضصمتملا دنع ادن لتق اذإ رطضملا نأ :ةلأسملا

 (ئيع ؛حتف) .رطضملا يف امك ةيوامس ةفآب ال «ىلوألا ةروضلا يف امك ناويحلا نم يرايتخالا لعفلا

 هذهو «ديصلا نع عونمت هنألو «عامجإلل ؛طبلا ىلإ اهريغو ةاش حبذ مرحملل زوجي يأ :لإ ةاش حبذ مرحمللو

 ىلوأ هكرتو «مرحملل حابم حبذلا نأ :لصاحلاو «همأك دلولاف «ةاش ىلع يبظ ازن ولو «دويصب تسيل تاناويحلا

 أ ايذؤم اقلطم [(ط) .هلتقب ءازحلا بجيف ريطي يذلا امأ «ضايحلاو نكاسملا يف دجوي] :يلهأ (حتف) .هلعف نم
 (ط) .يذؤي ال يلهأ بلكك يذؤملا ريغ لتق مرح نإو ءال

 ىلع هشير رثك يذلا وه - واولا حتفب - لورسم مامح حبذب مرحلا ىلع ءازجلا بجي يأ :خلإ ءارجلا هيلعو
 فولأ هتأل ؛ءيش هيف بجي ال :كلام لاقو «ليوارسلا هبشي هنأل ؟هي يمس امإو «ضوهنلا ءىطب راصف هيلحر

 كلذو .هضوهن ءوطبو هلقثل ريطي ال امنإو «ةقلخلا لصأب ديص هنأ :انلو ء«طبلاك راصف هحانجب عنتمي الو «سنأتسم

 يأ "سنأتسم يبظ" :هلوقو «ديصب سيل هنأ ىلع لدي ال رايتخالا ةاكذ طارتشاو ءاديص نوكي نأ نع هحجرخي ال

 لح يف ديصلا مكح ذحأي دن اذإ ريعبلاك «يلصألا مكحلا هب لظبي الف ضراع سانيتسالا نأل ؛هحبذب ءارجلا هيلع

 ناديص امهنأل ؛امهيف ءازجلا بج اذهو ؛لصألا يف ديص يبظلاو «مرحلا ىلع هرقع مرخي ال ىح ريغ ال ةاكذلا

 (ييع «حتف) .ةقلخلا لصأب
 طر .قافتالاب ءارجلا بحي ايقريغ قف نأل ؛امه ديق :سنأتسم



 هحرجو ديصلا لتق ءازج ۵٥ جحا باتك

 هداطصا ام محل هل لحو . : كلا آ مرح ال .هلكأب مرغو مرح ذيع مرحم حبذ ولو

 . هثميق مرا ديص لالحلا حبذبو .هديصي هرمأي لو هيلع لدی مل نإ :هحبذو لالح
 بحب يا لالحلا مرحلا يآ ديصل ا ىلع مرحلا |

 ةتيم هتحيبذو «هريغ ىلعو حباذلا ىلع هلكأ مرح مرحلا يف لالحلا هحبذ ول اذكو يأ :اديص مرح حبذ ولو
 اهلمع لمعتف ةقيقح ةدوجوم ةاكذلا نأل ؛هريغل لحيو لتاقلا مرحملل لحي ال :يعفاشلا لاقو ءيسوجملا ةحيبذك

 دعب هسفن قح يف لب «مهريغ يف وأ نيمرحملا نم هريغ قح يف ىقبيف يهنلا هباكترال ؛حباذلا ىلع مرح هنأ ريغ

 .ةاكذب سيل هنأ ىلع لدف ءالتق هام ىلاعت هنأ :انلو ءلصألا ىلع للحتلا

 يذلا محل نم حباذلا مرحلا لكأ ول يأ ]:هلكأب مرغو (ط) .ال وأ مرح هلكأ ءاوس ةتيم هتحيبذو هلكأ :مرح

 ةتيملا لوانتو «ةتيم هنأل ؛هلكأب اضيأ حباذلا نمضي ال :الاقو «ةفينح ىف دنع اذه [(ع) .لكأ ام ةميق نمض هحبذ

 ةمرح نإف ءرحخآ مرع فالخب ةتيم هنوكل ال همارحإ روظخم هنوكل ؛هيلع مارح هنأ :هلو ءرافغتسالا الإ بجوي ال

 ءرخالا مرا امأو ءلكأ ام ةميق هيلع بجحوف «همارحإ ىلإ لوانتلا ةمرح تفيض اف «همارحإ روظحم هلوانتو ةتيم

 ةب وتلا قوس ةتبملا لكأب عيش الو ىهمارحإ روظحم لوانتي ملف هيف ةتيم هنوك یهو «ةدحاو ةهحج نم هيلع ةمرحلاف

 (حتف «ييع) .رافغتسالاو
 مرحلا يف لالحلا هجذ ام نأل ؛لحلا يف هجذو لحلا ضرأ نم لالح هداص ام محل مرحملل لح يأ :هل لحو

 نإ :كلام لاقو «هديصب هرمأ الو هيلع مرحلا ةلالد نوكي ال نأ طرشب ءال وأ هلجأل داص ناك ءاوس «ةتيمو مرح

 وأ د هديصل ال ام کل لاح ديصلا : 2ع هل وقل ؛يعفاشلا لاق هب ف «هل وانتي نأل لحج ١ مرحلا لحأل لالحلا هداطصا

 مه 3 هباحصألو هل لب (ةصاحن هسفنل شح ولا رامح دمي : قو هداتق بأ نأ :انلو د واد وبا ها ور "وكل داصي

 هل ديص اذإ ام ىلع لمحي حص نئلو ءفيعض هايور امو ءمه نوكي نأ هتدارإب همرحي لو ع مه هحابأف نومرحم

 اذكف ةلالدلاب ءازخلا بجي امك و توا أ دول هنأل ا ؛رمألاو ةلالدلا مدعب لحلا ديق امعإو :هرمأب

 هداطصا ءاوس :هحبذو (حتف ءئيع) .ةراشإلا وأ ةلالدلا لبق ديصلاب ملع لتاقلل نوكي ال نأ طرشب ةراشإلاب

 (ط) .الوأ هلجأل

 ؛مرحلا ببسب نمألا قحتسا ديصلا نأل ؛ديصلا كلذ ةميق مرحلا ديص لالحلا حبذب بجي يأ :لالحلا حبذبو

 :هلوقو .عامجإلا دقعنا هيلعو ةميقلا بجتف «لتقلا ةمرح ةلالدلا قيرطب هنم ديفتساف ء"اهديص رفني ال" :#كفع هلوقل

 ديقو «مرحلا ديص ف ماعطإلا هئزجيو «مالسإلا طرتشي الو «عورفلاو لوصألا ىوس ءارقفلا ىلع يأ "اهب قدصتي'
 تيوفت نعم نأل ؛مرحلا لحأل ال مارحإلا لجأل ةدحاو ةرافك همزلي مرحلا ديص لتق اذإ مرحلا نأل ؛لالحلاب

 يارحلا نعم هيف امل ؛ىلوأ مارحإلا رابتعاو «مرحلا ببسب ايناث ةرابتعا نكمي ال نامضلا باجيإل ةرم ريتغا اذإ نمألا
 (ئيع «صلختسم «حتف) .انباحصأ نع ناتياور يدهلا زاوج فو «مرحلا لتق ىلع اسايق رفكي :يعفاشلا لاقو



 هحرجو ديصلا لتق ءازج ۳۰١ و

 نإو «يقب نإ عيبلا در هعاب نإف «هلسرأ ديصب مرحلا لحد نمو . موص الو ءامب قّدصتي
 عيبلا داسفل ديصلا يأ ديصلا يا ديص عم يأ ءارقفلا ىلع ةميقلاب يأ

 اد لالح لحن ولو «هلسری ال ديص هصفق وأ هتيب يقو مرحأ نمو .ءازجلا هيلعف تاف

 هنأ لاخلاو هتميقب قدصتي نامضلا وهو عئابلا يأ ديصلا يآ

 سيلو لعقلاب ن نامضلا وع با نأل س زوج ١ ال يأ at هذه 8 موض هيز ال يأ 8 :موص الو

 بجو اذإف ا الإ رت ابو حابم هلا 6 زارحالا لبق دیا نأل ا نع الدب ال ديضلا

 يعم رابتعاب مرحلا يف ةمرحلا نإ :انلق ٠۷۹/١] :قئاقحلا زمر] .موصلا هئزجيف مرحماك ةرافك ناك ةيانحلا رابتعاب

 ؛لحملا لدب راصف «ديصلا يق نعم رابتعاب مرحلا ديص يف ةمرحلاو «ةرافكلا وهو لعفلا ءازج نوكيف همارحإ وهو هيف

 احوبذم هتميق نوكت ن الإ عبذلا هئرزجي ال :ليمف (حبدل يف اوفلتحخاو .لاحعا نامض ال لاعفالا ءازج حلصي موصلاو 7 8 ل + تت |! دبد م ع 952 يذلا ! احسا و ا 8 , | أ | |

 (حتف) .ئح ام لثم لعف هنأل ؛هئرجي :ةياورلا رهاظ فو «ماعطإلا نع هئزجيف «لوتقملا ديصلا ةميق لثم

 هبوجو فقوتي الو «لاحلا يف لاسرإلا هيلع بجي مرحلا نأل ؛لالح وهو ديصب مرحلا لخد نم يأ :ديصب مرحلا

 هجو ىلع هقلطي لب مارح ةبادلا بييست نال هنت لاسرالا نم دارملا سيل ل لسا :هلوقو .مرحلا لوحد عا

 .هدرتسي ناسنإ هذخأ ولو «هكسمب نأ هلف لحلا ىلإ جرح ول يح لاسرإلا اذهب هكلم نع جرخي الو «عيضي ال

 ءيش ال مرحلا ن امامح لتقف هلس راف زاب كع ۾ مرحلا لحد ولف «حراوجلا ن ناك اذإ ام لمشف [ديصلا ف[ قلطأو

 «دبعلا ةحباحل دبعلا كولمث ق رهظي ال عرشلا قح نأل ؛كلام لوق وهو ؛لاسرإ هيلع سيل :يعفاشلا دنع و هيلع

 مرحلا لوحخدب هنألو «هل ضرعتلا زوجي الف هسفنب لخ ول امك راصف ءمرحلا ديض نم راض مرحلا لوخدب هنأ :انلو

 نإو «ةقيقح هدي يف ديصلا ناك اذإ اذهو «(4۷:نارمع لآ) كانمآ ناك هلحد نم :ىلاعت هلوقل ؛نمألا قحتسا

 (صلختسم «حتف) .هلاسرإ بجي ال هصفق وأ هلحر يف ناك

 الطاب هعيب نوكيف ذخألاب هكلمي ال ذحألا تقو امارح ناك ول يح الالح هذخأ دقو مارحلا وأ لالحلا يأ :هعاب نإف

 هاب اها نين قرف الو «يهنلا ناكمل دساف عيبلا نأل ؛ايقاب ديصلا ناك نإ هعيب در بجي يأ "عيبلا درا :هلوقاو :ادساف آل

 امهو نالالحلا عيابت ولو «كلذ دعب هجارحإ لحي الف «مرحلا ديص نم لاخدإلاب راص هنأل ؛هجرخأ ام دعب وأ مرحلا يف

 ؛عيبلاب اذكف ( يمر رلاب هل ضرعتلا نع عوبمم هنأل ؛زو ال :كمح لاقو عةقينح يبأ دنع ز احب ۽ لحلا يف ديصلاو عمرخجلا يف ٍ

 بوح ءو «يرتشملا ةبيغب وأ كالهاب ناك ول اه لمشيل تاوفلاب ربع "تاف نإو' قو اا ص رعت. سيلا ةلالو

 (صلختسم «حتف) .فاالثالا ةلزنه لزنف توملاب رذعت عيبلا در نأ ؛ةروصلا هذه يف ءازجلا

 هم زای ال ديص هصفق يف ناك ول يأ |(ط) .حصألا يف هلحر يف وأ هدي يف ناك ءاوس كلذ هم زای ال يأ ] :هلس ری ل

 «هکلم يف ةكاسمإب ديصلل ضرعتم هنأل ؛هلاسرإ همزلي :يعفاشلا لاقو «هلحر وأ هدي يف ناک ءاوس ءاقلطم هلاسرإ

 نجاود مهويب فو نومرخحي اوناك ةباحصلا نأ :انلو عهدي يف ناك اذإ امك هلاسرإب هكرت بجوو هما رحاب مارح كلذو

 - ؛العف اعامجإ راصف ءاذه انموي ىلإ ةمألا لاعفأ ترح كلذبو ءاماسرإ اوبجوأ مهنأ لقني ملو «مئاوسلا ريغ يأ
 ىلا



 هحرجو ديصلا لتق ءازج ةركشب جحا باتک

 عحرو ءانمض رخآ مرح هلتق نإف «هرحم هذخأ ول نمضي الو 59 نمض مّرحأف
 قافتالاب هدي 0 ةلسرأف كيلا لسرملا

 SON are معه هنا وكل PRN RE EEE ESSE اع قمم انا م عطق نإف .هلتاق ىلع هذخآ

 هركي مل فاحتم قالغ ق اقص لمع اذإ بيبا فإف ىف ضققلا ناك نإو هل اكسم نوكي ال نالو =
 ةقحلاك ديصلل صفقلا نأل ؛هلاسرإ همزلي هدي يف صفقلا ناك اذإ :ليقو «فالغ الب فحصملا ذخأك كاذ نكي ملو

 (صلختسم «حتف) .هلحر يف صفقلا ناك اذإ ام فالخب ءردلل كسم ةقحلا كسممو «ردلل

 هنوك تقو ذحألاب هكلم هنأل ؛ةفينح يبأ دنع :هلسرم نمض (نيكسم) .هريغ هدي نم هلسرأو ذخألا دعب :مرحأف

 لسرملا نأل ؛نمضي ال :امهدنعو «هتميق نمضيف لسرملا هفلتأ دقو همارحإب همارتحا لطبي الو ءأمرتح اكلم ًالالح
 (صلختسم «حتف) .مارحإلا ةلاح مرحلا هذخأ اذإ امك راصف «ع رشلا نع ابئان ناكف ركنملا نع هان فورعملاب رمآ

 ؛هكلمي مل ذحألاب مرحلا نأل ؛عامجإلاب ن رمضي ال «هدي نم رحآ هلسرأف .مرحم ديصلا ذحأ ول يأ :مرحم هذخأ ول

 يامر ممد ام ولا ُدْيَص ْمُكِيَلَع َمْوُحَوِط :ىلاعت هلوقل ؛هيلع مرحم وه ذإ ؛ام ببسب ديصلا كلمي ال مرحلا نأل
 ذخألاب هكلم هنأل ؛مرحأ مث لالح وهو هذخأ اذإ ام فالخب ريزنخلاو رمخلاك هقح يف ديصلا راصف :(97:ةدئاملا)

 :١186| :ىئاقحلا نمزإ .هقلم هيلع اف لسرملا نوكيف ؛مارحإلا لبق

 ترک نأ طرشب امان ءار اسهم دعا لك نمض ءرخآ مرح هلتقف اديص مرحم ذخأ نإ يآ :رخآ مرحم هلتق ناف

 ؛امهيلع نامضلا بوح وو ئازجلا هيلع بجي ال ئعي «هيلع نامض الف انونحم وأ ايبص ولف القاغ املسم اغلاب لئاقلا

 تيوفتب ديصلل ضرعتم ذحآلا نأل :ليقو «لتقلاب رخآلاو ذخألاب ديصلل ضرعتم ذحآلا نأل ؛امهنم ةيانحلا دوحول

 ناك ام هيلع ررق لتاقلا نأل "هذخآ عحرو" :هلوقو .نيمضتلا قح يف ءادتبالاك ريرقتلاو «كلذل ررقم لتاقلاو ؛نمألا
 ريرقتللو «هررقو كلذل اضرعتم راص لتاقلاو «ءازجلا هنع طقس ديصلا كرت ول ذخآلا نأ نعي ءطوقسلا فرش ىلع

 ءائيش مرغي مل هنأل ؛عجري مل موصلاب رفك اذإ امأ «لاملاب رفك اذإ لتاقلا ىلع عوحرلا مث ءنيمضتلا يف ءادتبالا مكح

 هدعب الو نامضلا لبق ال ديصلا كلمب مل هنأل ؛هريغ ىلع هب عجري الف هعنصب ذحاؤم ذحآلا نأل ؛عجري ال :رفز لاقو

 تناك ديصلا اذه ىلع هدي نأ :انلو ءدجوي ملو كلم وأ دي تيوفتب نامضلا بوجوو «ةمرتح دي هيف هل تناك الو

 ممض لالح هلتق ول امأ ءنمضيف ديلا هذه هيلع توف لتاقلاو «هسفن نع نامضلا طاقسإو هلاسرإ نم هنكمتل ةربتعم

 (نيكسم «حتف) .يعفاشلل افالخ اندنع لتاقلا ىلع هب عجرو «طقف مرحلا
 لالح هلتق ولو «نمض امم :هلتاق (ع) .امهنم ةيانحجلا دوجول ؛اعيمج مارحإلا ةلاح يف ذحالاو لتاقلا نأ انتج

 نأ مالكلا قحف «هيلع عرفملا مدعل ؛عيرفتلا ماقم ماقملا سيل :عطق نإف (ط) .لتاقلا ىلع هب عحرو مرحلا نمض
 هنوكب دييقتلا ىلإ ةجاح الو «هل قاس ال ام شيشحلاب دارملاو «فانفتسالل ءافلا مهضعب لعح اذهو ؛واولاب ردصي

 ضعب يلا ةرجشلاو ءاضيأ كلملا عم ةميقلا بوجول عطاقلا ىلع ءازحلا بوجو يف هل لحد ال ذإ ؛كولمم ريغ
 .هيف اهلصأ عيمج لاك مرحلا يف اهلصأ



 هحرجو ديصلا لتق ق ءازج ۸ جحلا باتك

 اميف الإ هتميق نمض سانلا هني ال ام وهو كولمم ريغ ارجش وأ مرحلا شيشح
 عطاقلا ىأ اس یک و موصيقلا

 j RS هادو اه هاجم طعاما م يدافع كام 8 ..رخذإلا 0 ةعلطقو مر شيشح يعر مرحو «فج

 ِ حيشلاك قانس هلام ي

 [(ط) .ءازج الب هب عافتنالاو هعطق لحي اذه ادع امو ءاذه يف موصلل لخدم الو ءام قدصتيو] :هرحلا شيشح
 (حتف) .ًالكلا نم سبي ام :شيشحلا لصألا يفو ءاسباي وأ تاك ابطر الكلاب داو وعم عقارا

 امأ «هب عافتنالاو هعيب هل هرکی هنأ ري قرم ا ذأ اذإ ن.ةاؤانم وأ امرحم عطاقلا ناك ءاوس : هتميق نمض

 هشيشحو مرحلا رجش امأو («يعطقلا صنلاب همارحإ روظحم ديصلا نأل ؛هعيب زوجي الف هءازح ىدأ يذلا ديصلا

 لحدم الو «عطقلاك علقلاو «ةدحاو ةميق الإ هيلع بجي ال عدرفملاك كلذ يف نراقلاو «هب مارحالل قلعت الف

 ءءارج الب امي عافتنالاو اهعطق لحي اهنم ةثالث :عاونأ ةعبرأ هشيشحو مرحلا رجش نأ :لصاحلاو .هذه يق موصلل
 سنج نم وهو سانلا هتبنأ رجش لكف :لوألا ةثالثلا امأ ءارجلا نودب امي عافتنالاو اهعطق لحي ال اهنم ةدحاوو
 سنج نم وهو ةهسفنب تبل رجش لك و «سانلا ةتبني ام سنج نم سيل وهو سانلا هتبنآ رش لك و شانلا هتبتي. اه

 اذإ ةداع تبني ال امو «عامجإلاب سالا قش ريغ ةداع سالا ج انه ؛اهعطق لحي هذهو ؛سانلا هتبني ام

 سنج نم سيل وهو هسفنب تبن رجش لك ىهف اهعطق لحي ال ىلا ةدحاولا امأو دا تستب اه. قحوتلاسانلا ها

 «هاضعلا نم عون وهو ناليغ مأ هكلم يف تبن نأب لحر كلم يف ةداع تبني ال ام هسفنب تبن ولو «سانلا هتبني ام

 هتميقو «هكلامل هتميق هعطاق ىلع بحي «يبرعلا غمصلا هيلع دقعني كاو مست سلا باعك كازو ىلع ةيلضألا ةاغاب

 (حتف) :مرحلا يقف اک ولم اديس ل اتق ول اامك ع رشلا قحل

 طخ اھ ع لو نمضي ال ةنإف سبي يذلا مرحلا رجش ف الإ هتميق نمض يأ :فح اميف الإ

 رک تملا رك جلا و اما ف هوكي ام م و ی انيس وا وو وای ناو

 ولو «رهاظ ريغ لا ر قرقاو فرا يسرع م ةع ف نأ یک لا يف روک ذملاو «نسايلاك

 (حتف) .سايقلا ىضتقم ناك راو شيشحلا نم ءانثتسالا لعج
 لهسلا يف تبني ام وهو «هيعرو هعطق زوجي هنإف «رحذإلا الإ هعطقو مرحلا شيشح يعر مرحي يأ :رخذإلا الإ
 تايشنللا نب تريلا هب ةوفقتس .هدوحأ ةكف يذلاو هر بيظي قاقدا نابضقو قيقد لصأ هلو ةلبحاو

 ."اهكوش دضعي الو اهالح ىلتخي ال" :لاق امل كع هنأ كلذ يق لصألاو «تانبللا نيب للخلا روبقلا يق هب نودسيو
 ىمسي هلثمو «"رحذإلا الإ" :لاقف «"انروبقو انباوذ ىعرل هنإف ءرخذإلا الإ" !هللا لوسر اي :ه#ف سابع لاق
 يعرب شاب ل :فسوي وبأ لاقو «ثيدحلا "نيرصقملاو" :اولاق هنمو ارا ييملت فطع مشو ؛ئيقلتلا ءاتقتسالاب

 «لحانملاب عطقلاك رفاشملاب عطقلاو «ءانيور ام هيلع ةجحلاو «نيميقملاو نيرئازلا قح يق جرحلا ناكل ؛شيشلا

 صن ال عضوم يف ربتعي امنإ جرحلا نأل ؛ربتعي الف جرح هيف ناك نئلو «جرح الف رسيتم لحلا نم شيشحلا لمحو
 (صلختسم «حتف) . اف هفاللغع صنلا عم امأو عهبق



 هحرجو ديصلا لعق ءازج م. جحلا باتك

 نراقلا ىلعف مد هب درفملا ىلع ءيش لگو
 م يك تاق رک نأ الا اسو

 ًاديض مرا خيب لطبو ءال تالال ولو :ءارمجلا هّدعت اديس نامرخ لق وأو
 مرحلا يف كارتشالا يلع

 عتمتم ا هر قحليو هت رمعل مدو هتجحلا هد :كامد نراقلا ىلعف (ط) ,.امانتحجاب رمأ يلا ءايشألا نس : ع يش لكو

 ول ذإ ؛اقلطم ال ناتقدص وأ نامد همارحإ تاروظخم نم ءيش لعفب نراقلا ىلع عي !امط] .قانحلا قاس يذلا

 :يعفاشلا لاقو مارحاإلا ىلع ةيانحج سبيل هنأ ؛ءا رجلا ددعتي ١ مرحلا تابت عطق وأ جحلا تابجاو نم ابجا و كر

 یج دق و نیما رح إب مرګ :اندنع و «لحادتلاب لوقي هنآ (؛ ةلنع دحاو مارحإب مرګ ت ىلع ِءانب دحاو مد نراقلا ىلع

 ؛ةفرعب فوقولا لبق ناك اذإ اميف نراقلا ىلع نيمدلا بوجو نأ مالسإلا خيش ركذو «نامد هيلع بجيف ءامهيلع

 (حتف) .دحاو مد تاروظحما نم هريغ يفو «نامد بجي عامجلا يفف فوقولا دعب امأو

 ةروص يهو «ةدحاو ةروص يف الإ مد اهيف درفملا ىلع بجي ةروص لك يف نامد نراقلا ىلع يأ :زواجي نأ الإ

 :رفز لاقو ءاندنع دحاو مد همزليف «تاقيملا لحاد ةرمعلاو جحلاب ةز هانا دعب مرحأ مث «مارحإ الب تاقيملا ةزواحب

 نأ :انلو «ءتاروظحملا رئاسب ارابتعا مد امهنم دحاو لكل هعزليف «تاقيملا نم .نيفارخالا رحأ هنآل ؛نامدا همزلي

 .تاقيملا لخاد جحلاب مرحأو ةرمعلاب تاقيملا نم مرحأ ول اذهو ؛ةعقبلا ميظعت لجأل دحاو مارحإ هيلع بحاولا

 لوحد دنع هيلع بحاولا نأل ؛دحاو ءازج الإ بجي ال دحاو بجاو كرتبو ؛نراق وهو ءيش هيلع بجي ال

 وهو هيلع ىه وه امه ىلع صقتنلا لخدأ دقف اش عرجأ 5 مارحإ ريغب هز واج اذإف کتنا ا تاقيملا

 (ع ٬ط) .دحاو مد هيلع بجي ذئنيح هنإف :مهرحم ريغ (حتف) .دحاو ءازج همزلف امهدحأ

 بح اف نأل ؛دحاو ءازج امهيلع :يعفاشلا لاقو |(ط) .لماك ءازحجج امهنم دحاو ؟3 ا يأ :ءازجلا د دعت

 فاللتخاب فلتخا امل ةرافك ناك ولو «هرغصب صقنيو هربكب بحاولا دادزي هنأ ىرت الأ «ضحم لدب ديصلا لتقب

 نأ :انلو «مرحلا ديص لتق يف اك رتشا نيلالحك راصف «لوتقملا دبعلا ةميق فالتحاب فلتخت ال لتقلا ةرافكك فلتملا

 د: ةدئاملا) معنا و ۳ م 1 چار جفاف :هلوقب عاج هاج ىلاعت هنأ ؛لحملا لدبو ةيانحلا ءا زج يأ ةرافك اله

 مارحإللا نيمرحملا يف مرحلا نألو :نيلالخلا فالخت [۴۹۲/۴ :قئاقحلا نييبت] .نيليلدلاب المع نيرمألا نيي انعمجف

 (حتف «ييع) .دحاو وهو مرحلا نيلالحلا يفو «ددعتم وهو

 لتق يف نالالح كرتشا ول ءازجلا ددعتي ال يأ [(ع) .مرحلا ديص لتق يف نالالح كرتشا يأ ] :ال نالالح ولو
 (لحخا ددعتب الإ ددعتي الف هيف موصلل لخدم ال يح «ةيانحلا ءازج ال (؛لخغا لدب هيف بجاولا نأ ؛عرخلا ديص

 عازجج األ ؛ةرافك امهنم دحاو 5 ىلعو لحما لدب اهنأل ؛ةدحاو ةيد امهيلع بحي أطح الاجر الاتق نيلج رك

 (حتف) .موصلاب ىدأتي اذهو «ةيانجلا ءازج كانه بحاولا نأل ؛نيمرحلا فالخب لعفلا

 هلتق ام دعب هعاب لإ و «هنع يهنم وهو نمالا ديصلل ضرعت دقف ایح هعاب نإ هنأل ؛نالطبلا هحج و :مرخا عيب لطبو

 - يرتشملا ناك ولو لطاب مرحلا عيب نأ دافأف فنصملا قلطأو «حبذلا ةيلهأ نع هجرخأ عراشلا نأل ؛ةتيم عاب دقف



 هحرجو ديصلا لتق ءازج ا" جحلا باتك

 ع3 a عل :EN e م ىا يأ

 لحلا ديص هنأل

 فرصت لک اله ىلعو «مرڪا ىلع نوک ؟ي امناف عازجلا امأو الح عئابلا ناك ولو لطاب هؤارش نأو اذا کک

 (حتف) .ةقدص وأ ةبش وأ اعيب ناك جاو

 لاسرإلا دعب تدلوو لعفي مل نإف يأ :تدلوف (نيكسم) .لاسرإلاو درلا هيلع بجو 7 نم :مرحلا ةيبظ

 هذهو م رخلا وهو اسا تي ىلإ كارلا بجاو مرحلا ن 07 جارخإإلا دعب ديضلا نأ 5 دل ولا ف

 2 ةراقلا فاص وألا نأ ؛اضيأ دال وألا ف مرحلا ا در |١ بوح ۾ تبثي يأ دلولا ا ي رستف «ةيعرش ةفصلا

 ةيبظ بصغ ول ام. لكشي انه دلولا ناهض :ليق نإف ,.ريبدتلاو ةباتكلاو ةيرحلاك دالوألا ىلإ يرست تاهمألا

 يف هفالخب درلل بلاطلا وهو ىلاعت هللا قخ مرحلا ةيبظ يف دلولا نأل ؛باجي .دلولا نمضي ال ثيح اتامف تدلوف
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 عرجلا ةيبظ ق نامضلل ببشلا دايو یا بصاغلا هعنمف هبلط ول يح «بلطي مو دبعلا قح وه ذإ ؛بصغلا

 بصاغ دنع ثدح 0س نأل ؛دحوي ملو كلاملا دي ةلازإ بصغلا يفو «ةيارسلاب e ياتكاو

 (حتف «ٰييع کھ وأ درلا نم همأ ج م نكمت ناك ام فيك ةي ةيبظلا دلو مضي اذه ىلعف همأ

 ةنومعضم رغ تيقب i ءارج ىدأ نيح هنأل يدقق هلعف رثأ مدعنا دقو م ف نب لرل نمضي ال

 رعسلا وأ ندبلا يف جارخإلا دعب تداز نإ اذكو «ًاقيبخ اكلم. ايهيرعلا يذلا اهكلع اذهو ءدالوألا اذكف

 اتام مث يرتشملا دي يف تدلو وأ تدازف اهعاب نإ اذكو ءامهنمضي ال ءازجلا ءادأ دعب ولو ءامهنمض اتامو تدلوف

 (نيكسم «ٰييع) .هدعب ال ريفكتلا لبق عئابلا امهنمض



 مارحإ ريغب تقولا ةزواج ما جحلا باتک

 د ريغب Û ةزواجم باب
 يسم دارأ 9 ايدكس نايب يف يأ

 جح وا تاقيملا لخاد ةارخإ ريغب تاقيملا تاقيملا ىلإ ةئاوك لاح يأ ظ

 ءامهنيب ةبسانمل مارحإ ريغب ةيانحلا نايب يف عرش اهماكحأ نايبو مارحإب ةيانجلا نايب نم غرف امل :خلإ ةزواجم باب

 «ناكملاو نامزلا نيب كرتشم تاقيملاو «نامرلاب صاح ةغل تقولاو «لباقتلا نم امهنيب امل لقتسم بابب اهدرفأ اغإو

 (حتف) .ةزواحملا ليلدب ازاحج يناكملا تاقيملا انهه تقولاب دارملاو

 نم ءاضتقا ويف ا شک | هنأ الإ مد هم زل مرڪ ريغ تاقيم ا زواج نم :لوقي نأ فنضملا ىلع ناك :مرحخ ريغ

 اهمإ قكستلل دحاو مد همزل مارحإ الب هزواج ادإف «هسفن ىلع مارحإلا باجيإ ةلزنمب هتزواحم نأل ؛"مدلا لطب" :هلوق

 .لعفلاب بْ وأ ادا كلذك و عفسقل ىلع مارحالا باحنإ ةلزفنمت, مرحلا لوحد ةننل تاقيملا هزواحي N ؛ةرمع وأ جح

 لمشي زواج نسمع قالطإو «لوقلاب اهبح وأ امك نيتعكر ءاضق هيلع بجو اهدسفأ مث عوطتلا ةالص حتتفا اذإ امك

 يكلا تاقیم نأ ؛عرجلا نم هرمعب مرحأ ىل هتمتملا اذكو مد همزل جل مرحأو لحلا لحد ول هنأ يح ءايضيأ يملا

 (حتف) .دبعلاو رحلا نيب مارحإ الب تاقيملا ةزواحم ببسب مدلا موزل يف قرف الو ربل لاو جحلل مرحلا

 رهاظ يف دبا وأ برقا وغ لإ داع فأ هزاواحتم ئذلا تاقيملا .ىل اا داع عا ساو ةة رم وأ جحب يأ :امرحم داع مث

 «ةيلإ ع وجر لاب مدلا طقسي مم الإو طقس كسلا وأ هتاف امل اذا هيلا عحر يذلا ناك نإ فساوي يبأ نعو «ةياورلا

 (حتف) ٠ .ةياورلا رهاظ ح -حيحصلاو

 امر هيلإ عجز نإ :ةلاقو ءايبلم اعر داع ولا ةدنع مدلا ل اطب يأ «ةفينح يبأ بهذم وه امنإ ةيبلتلا طرش :[يلق

 نع ضافأ اذإ امك راصف ,دوعلاب عفتري م ةيانحلا نأل ؛مدلا طقسي ال رق لاقو ءبلي م وأ نيل ءىش ةيلع سيلف

 , ةناللثلا تلاق هبو ب ورغلا دعب اهيلإ داع مث ؛مامإلا لبق تافرع

 هب رم اذإ امك «تاقيملا قح رهظأ هنأل ؛ام رح داع اذإ اع امعدنع كرادتلا نأ الإ هتقو يف كورتملا كرادت هنأ :انلو

 صمت رتا اذا ههلقأ ةريوقا نم.مارساإلا ىف ةقرعلا فأل ةايئلم اعرق هدر كارادنلا :ةقيرع نأ دعو لاس ارش

 داع ولو ك ورتلل كرادتي م هنآ ؛ةضافإإلا فال اذهو «ةيبلتلا ءاشناپ ةقمح ءاضق هيلع احجج ۾ تثاقيم ا أ ريخأتلاب

 مدلا طقسي ال تاقيملا ىلإ داع مث لاعفألا يف عرش ولف «هل مارحإلا دّقع ام لامعأب لغتشي نأ لبق عحر اذإ اميف

 (ع «ط) .تاقيملا دنع مارحإب



 مارحإ ريغب تقولا ةزواج ظ 14 جحا باتک

 هتقوو ,مارحإ »لاب 1 لوخد هل .ةجاحل ناتسبلا يفوكلا لخد ولف مدلا لطب
 هل زاح يأ يقافآلا يأ

 ءاضيأ ةروصلا هذه يف يأ [(ع طر .نيتلثسملا يف هيلع بحو يذلا مدلا طقس يأ طرشلا باوج] :مدلا لطب
 ةروصلا هذه يف طقسي ال :رفز دنعو «تاقيملا نم مارحإب اهاضقو ةرمعلا دسفأ مث ةرمعب مرحأ مث زواج اذإ يهو

 (حتف) .ناصقنلا كلذ ربجناف تاقيملا نم ءاضقلاب كورتملا قالت هنأ :انلو ؛ةيانحلا عفترت ال دوعلاب هنأل ؛ًاضيأ

 نيكسنلا دحأ دصق نم ىلع وه امنإ تاقيملا نم مارحإلا موزل نم رم ام نأ ىلع عيرفتلا اذهي هبن :يفوكلا لخد ولف
 د لن ف ا دس ا قل رک سن ضع اوس فل بحوم مرحلا وأ ةكم دصقف «مرحلا وأ ةكم لوخد وأ

 نعو ءوني م وأ 58 رشا ةن يأ ةيعرشلا ةماقإلا ىون ءاوس «هلهأب هقاحتلال لوحدلا هل زوجي ال هنإف «تاقيملا

 مارحإ ريغب ةكم لخدي نأ هل نوكي الف ءمهنم نوكي ال ا رشع ةسمخ نم لقأ ةماقإلا ئون نإ :فسوي يبأ

 سيلو ءال مأ هلوعد دنع ناتسبلاب ةحاح دصق ءاوس مارحإ الب ةكم لوخد هل تاقيملا نود ناك نم نأ :لصاحلاو

 ىح ةكم لحدي مو جحلل ناتسبلا نم مرحأ ولو ءال مأ ناك ايفوك يقافآلا هب دارأ لب :هصوصخ يفوكلاب دارم
 ف نب تاسلا لهاك اعف تراب الف ءابجاو اكسن كردي لو -هئاقيع نيم مرا فأل ةءآرحأ ةقرعب تق

 ةعبرأ ءدومحم ةلخن نآلا ىمست «مرحلا جراخو تاقيملا لحاد يف ةيرق يهو «رماع ينب ناتسب يأ :ناتسبلا

 x :قياقتلا رمر] گم ود لم اورو

 :ناعشيلا لهأب قحتلا هنأل :مارحإ الب (عوط) .لخدي نأ هلا ادلب 5 0 اوتل يأ هل تضرع :ةجاحل

 (ع) .مارحإلا دارأ اذإ هتاقيم يأ :هتقوو (ٍنيع) .هل اذكف «ةحاحلل مارحإ الب ةكم لخدي نأ يناتسبللو

 875/١ ١[ :قئاقحلا زمر] .قاتسبلاك مرحلا نيبو هنيب يذلا لحلا عيمج دارأ :ناتسبلا

 يعي ةكم هلوحخد نم حص كلذ هماع يف جح اذإ مث «لوحد لكل شلال بجي يأ :خا لخد نمو

 كسنب مرحأف جرح اذإف «ةرمع وأ ةجح ةرم لكل هيلع بجو ارارم اهلخد ول هنإف ؛مارحإ ريغب هلوحد رحأ نم

 ضرغلاو «ةينلاب الإ طقسي الف هتمذ يف انيد راص مارحإلا لبق بجاولا نأل ؛هلبق هل امع ال هلوخد رحآ نع هأزجأ

 ءانب يعفاشلل افالخ ءاهتقو يف تناك نإ «ةجح وأ ةرمع هيلع بجي هل ةجاحل مارحإ الب ةكم فوك لحد اذإ هنأ

 تاقيملا ىلإ عجر نإف «كلذ هل سيل :اندنعو «هدنع نيكسنلا دحأ دري مل نإ مارحإ ريغب ةكم لحدي نأ هل نأ ىلع

 لوحدي هنأل ؛رفز لوق وهو زوجي ال سايقلا فو «لحادتلا قيرطب ةكم هلوخدب همزل امعو مالسإلا ةجحب لهأف

 تفر يف كورتملا قالت هنأ :انلو ؛ةينلاب الإ داع الف تجف يف انيد كلذ راضو فرع وأ ةجح هيلع بجو ةلكم

 ؛روذنملا فاكتعالاك راصو «ءادتبالا يف مالسإلا ةجحب اهاتأ اذإ امك مارحإلاب ةعقبلا هذه ميظعت هيلع بحاولا نأل

 (حتف «صلختسم) .داضمر موصب ىدأتي هنإف



 مارحإ ريغب تقولا ةزواج ۳1۳ جحلا باتک

 ناف ؛مارحإ الب ةكم لوحد نم حص كلذ هماع يف هيلع امث جح مث مارحإ الب ةكب

 .ال ةنسلا :تلوخت
 ةلق يا

 دصق ءاوس «مارحإلا بوجول ببس هلوخد نأل ؛ةرمعلاو جحلا نعي ءنيكسنلا دحأ هيلع بجو يح :مارحإ الب

 (عوط) .ائيش دصقي مل وأ «ةراجتلا وأ ةرمعلا وأ جحلا

 (ع«.ط) .ةروذنم ةرمع وأ ةروذنم ةجح وأ مالسإلا ةجح نم هيلع بجو ام يأ :هيلع امي

 مارحإب الإ ئدأتي الف «هتمذ يف انيد مارحإ الب ةكم لوعدب بجو ام راض ةئسلا تلوحت امل هتأل ؛مارحإ الب

 ماعلا نود ةئسلا هذه نم ناضمر موصب ىدأتي هناإف ؛ةنسلا هذه نم ناضمر يف روذنملا فاكفعا ف امك ةاوضقف



 مارحإلا ىلإ مارحإلا ةفاضإ ما 4 جحلا بانك

 1 ارحآلا لإ ماربجألا هلا ةفاضإ باب
 نایب 27

 2 .هضفرأ ادر ةرمشو عح باهر هضفر جحب مرحأف ةرمعل اطوش فاط يكم

 يكملا قح يف ةفاضإلا [(يشحنا) .رخآلا مارحإلا ىلع ةلاخدإ مارحإإللا ةفاضإب دارملا] :خإ مارحإلا ةفاضا باب

 بقع هركذ لوألا رابتعالابف «جحلا يف ةرمعلا مارحإ ةفاضإ يف الإ «ىقافآلا نود ةيانح تيقاوملا لخاد وه نمو

 ةعبرأ ىلإ مسقنت ةيلقعلا ةمسقلا رابتعاب بابلا اذه لئاسمو «هدح ىلع باب يف هلعج يناثلا رابتعالابو «تايانجلا

 :اهثلاث «ةرمعلا مارحإ ىلع ةرمعلا مارحإ لخدي نأ :اهيناث «جح مارحإ ىلع جح مارحإ لخدي نأ :اهوأ :ماسقأ

 هلوقب لوألا ىلإ راشأو ؛ةرمع مارحإ ىلع جح مارحإ لخدي نأ :اهعبار «جح مارحإ ىلع ةرمع مارحإ لحدي نأ

 ىلإو «'ىرحأب مرحأف ريصقتلا الإ هترمع نم غرف نمو" :هلوقب يناثلا ىلإو ؛"رخآب مرحأ مث جحب مرحأ نمو"

 ا "اطربغ قاط کما :هلوقب عبارلا ىلإو :"تافرعب فقو مث ةرمعب مث جحب مرحأ نمو" :هلوقب ثلاثلا

 ضفري ال يقافآلا نأل ۽ يكملاب ديق [(ط) اشا تاقيملا لخاد كاك ن امشف «يقافآلا ريغ هب دارملا| :ففاط يکم

 ق كلذ ناك نا عتمتم وهف الإو ا ناك طاوشألا لقأ لعف دعب ءارحإإلا فاضأ نا هنأ ريغ امهنم ا
 اا

 (حتف) :اقانققا اةارسعلا ضفر «ةرمعلاب مث هل فاطو جحلاب مرحأ ول هنأل ؛ةرمعلاب ديقو «جحلا رهش

 (ط) .ةثالث وأ نينثا وأ ادحاو ناك ءاوس «ةرمعلا طاوشأ لقأ دارملا :اطوش

 وه :ضفرلا ا ءط) .مثإلا نع ايماحت ؛الثم وا هنم للحتلاب ابوجو جحلا كرت هيلع يأ | :هضفر

 يفتكي الو ةرمعلا لاعفأ نم غارفلا دعب الثم قلحي نأب لعفلاب كرتلا نوكي نأ يغبنيو «جحلا كرت يأ «كرتلا

 e ê ةفينح يبأ دنع اذهو «ع ورشم خف كما قح يف امهنيب عمجلا نأ هكرت هوو «ةينلا وأ لوقلاب

 ؛ةنس يهو «يعسلاو فاوطلا الإ اهيف سيلو «ةنقوم ريغ افوكل ؛ءاضق رسيأو الامعأ لقأو ًالاح ندأ اهنأل ؛ةرمعلا

 ريغو «دكأتي مل جحلا مارحإو فاوطلا نم هب ىتأ امي دكأت ةرمعلا مارحإ نأ :ةفينح يبألو «كلذك جحلا سيلو

 ولو «ىلوأ وهف ءءادألا نع عانتمالا جحلا يقو ءاهاطبإو اهضقن ةرمعلا يف ضفرلا نألو ؛ضفرلاب ىلوأ دكأتملا

 لاعفأ نم ءيشب تأي ملو جحلاب مث ةرمعلاب مرحأ اذإ اذكو «فالح الب جحلا ضفر طاوشأ ةعبرأ ةرمعلل فاط

 (صلختسم (؛ ئيع) . فالوغ الب E ضفري ةرمعلا

 [(ط) .ةرمعلا هنع تطقس تطقس ءاضق هتنس يف هب ىتأ ول ىح «جحلا تئاف يعم يف هنأل ؛اك للحتي] :ةرمعو جح هيلعو

 يأ «"هضفرل مدو" :هلوقو «ةرمعو جح هيلعف «لباق نم جحلاب يأ مث «ةرمعلا لاعفأب للحتي جحلا تئافك هنأل

 ضفر نإ مث «هناوأ لبق للحتلاب مدلا اذهو «ءمدلاب ةرمعلا اهضفرب ةشئاع رمأ ع هنأل ؛جحلا ضفرل مد هيلع

 (حتف «ييع) .ةرمعلا ىضقو هاضق جحلا ضفر نإو «طقف اهاضق ةرمعلا



 مارحإلا ىلإ مارحإلا ةفاضإ ماه جحا باتك

 يف قلح نإف «رحنلا موي رخآب مث جحب مرحأ نمو «ٌمد هيلعو حص امهيلع ىضم ولف
 رخخآ ج مرحا يأ يكملا امهمتأ ي 1

 هترمع نم غرف نمو ءال وأ رّصق «مد هيلعو همزل الإو «مد الو ءرخآلا همزل لوألا
 ةفينح يلأ دنع رخآلا جحلا اقانفتا هيلغ رخخآلا جحا

SES SS DE E 10 01010 01 121 1 KSEE rE مد همزل ىرخأب ءرحأف ريصقتلا الإ 
 نيترمعلا نا عمجنل ىنرخخأ ةرمعب يأ

 ررقي يهنلا نأل ؛لعفلا ققحتل عنام ريغ يهنلاو «هنع يهنم هنأ الإ امهمزتلا امك امهلاعفأ ىدأ هنأل :لا حص

 :هلوقو «ةبوصغملا ضرألا يف ةالصلاك احيحص نوكيو عورشم ريغ ءيشلا نوكي نأ زاوحل ؛اندنع ةيعورشملا
 همزلي ال مل :ليق نإف «هنع يهنلا باكترال ؛هلمع يف ناضقنلا نكمتي هنأل ؛امهنيب هعمجل مدلا بوجو "مد هيلع"

 يف نكمت ناك ام ثيح ناصقنلاف ءامهدحأ نم عونمم ريغ هنأل :انلق ؟نيمارحإلا نم دحاو لك ةمرحل نامدلا

 ؛ ةنم لكألا هل زوجي ثيح يقافآلا فاالخي «هنم لكألا هل زوجي ال ءربج مد وهو ءدحاو مد همزل كلذلف ءامهدحأ

 (صلختسم «ئيع) .هقح يف ركش مد كلذ نأل

 (عءطر .يناثلا جحلاب مرحأ مث يناثلاب مرحي نأ لبق لوألا جحلا يأ :لوألا يف
 لوألا جحلل قلحتي م نإو يأ :ههزل الإو (ط) .دمحم فالح ءامهدنع هيف عورشلا ةحصل ؛رخآلا جحلا يأ :همزل

 ١87/١[ :قئاقحلا زمر] .يناثلل مرحأو

 لوانتل ؛هب ربعو صقان قافترا هنأل ؛ةقدصلا هيف امنإ هيف مد ال ريصقتلا نأل ؛قلحلا ريصقتلاب دارملا :ال وأ رصق

 يأ ءريصقتلا اهقح يفو «قلحلا لحرلا قح يف لضفألا نأ امل ؛ريصقتلا ا قلحلا ال وأ ركذف .ىننألاو ركذلا

 نم غارفلا تقو ىلإ لوألا قلح رخأو امهنيب رصقي مل وأ «يناثلا نم غارفلا لبق لوألا نم غارفلا دعب رصق
 ىف اكس ناك نإ وهف یل ةا ھن ةا يمارحإو جحلا يمارحإ نيب عمجلا نأل ؛مدلا بوجوو «يناثلا

 ىح قلحي مل نإو «عامجإلاب مدلا مزليف هناوأ ريغ يف هنأل ؛يناثلا جحلا مارحإ ىلع ةيانج وهف لوألا جحلا مارحإ

 «ريخأتلل ةفينح يبأ دنع مدلا بجوي كلذو «لوألا مارحإ يف هتقو نع قلحلا رحأ دقف لباقلا ماعلا يف جح

 (صلختسم «ئيع) .رحنلا مايأ وهو «هتقو نع قلحلا ريخأتب ءيش همزلي ال :امهدنعو
 (ع) .هيلع قبي لو اهيف عرش يلا اههاعفأ نم يأ :هترمع
 نق aa امك ةرمعلاو جحلا نيب قرف فنصملا نإ مث «ةرمعلا يمارحإ نيب عمج هنأل :مد همزل

 ءامارحإ امهنيب عمجلل ؛ًاضيأ جحلا يف مدلا بجوأ :"لصألا" يفو «"ريغصلا عماجلا" ةياور وهو «جحلا يف بجوي ملو

 لحأل امارح ناك امنإ مارحإلا يف عمجلا نأ قرفلا :يعليزلا لاقو ١87/١[ :قئاقحلا زمر] .نيعمجلا نيب قرف الو

 رخأتت ةيناثلا لاعفأ نأل ؛نيجحلا يف دوقفم نيترمعلا يف تباث ردقلا اذهو ءاصقن بجوي عمجلا ذإ ؛لاعفألا يف عمجلا

 (حتف) .ةعدب هنإ :"ةيادهلا' يفو ءامبرحت هوركم يأ «مارح نيترمعلا نيب عمجلا نأ ةدافإ هيفو ؛لباقلا ىلإ



 مارحإلا ىلإ مارحالا ةفاضإ ۳۱٦ جحا باتک

 ال اهيلإ هحجوت لبو e ضفر دقف تافرعب فقو مث ةرمعب 3 خم مرا نمو

 ةرمعب لهأ نإو ءاهطفر بذنو مد بجي امهيلع ىضهو ةرمعب مرحأ م : جحلل فاط ولف

 لبق ةرمعب مث ةجحب مرحأ يقافآ :هتروص [(ع «ط) .امهنيب عمجلا دارأو جحلا مامتإ لبق ام مرحأ يأ ] :ةرمعب مث

 ءجحلا لاعفا لبق ةرمعلا لاعفأ نايتإ ا ؛هقح يف ع ورشم امهنيب عمجلا نذل ؛جحلا لاا نم ءيشب نايتإلا

 رذعت هنأل ؛"هترمغ ضفر دقف" :هلوقو ءائيسم ريصيف «مارحإلا يف ةنراقملا وأ «بيترتلا كرتل ؛ةنسلا أطحأ هنكل

 هنأ ؛ةرمعلا ضفري ال ةفرع ىلإ هج وت اذإو ع ورشه ريغ وهو جحلا ىلع ةينبم يه ذإ ؛فوق ولا دعب اهؤادأ هيلع

 ىلإ يعسلاٻ لطبت ثيح رهظلا يلصم فالخب «فوقولا وهو نوكي ام ىصقأ طرتشاف ةرمعلا ضقنب رومأم ريغ

 (حتف «صضلختسم) .ىعسلا وشو «ةعمحلا سئاصح نم نکی ا: دأب يفتك اف «رهظلا ضقنب روهأم هناا ةا

 (عهط) ..ةرفغلا لاعفأب تاي ن ١ لقو ةةكم لبي نأ ل ابق :تاف رعب

 .ةرمعلاو ج عا ب عمجلا دارا ف دلا لجرلا يأ :فاط ولف (ع «ط) .اك فمي يح ةرمعلل اک زات ريبصي ايا يأ 2

 «كراق هنأ lags ele 2 :ةلوقو .جحلا لاعفأ ىلع ةرمعلا 8 معلق كان :امهيلع ىصمو (ئيع)

 لاعفأ ضعب ميدقتبو هب انههو .ةرمعلا ىلع جحلا مارحإ عدقتب لوألا يق ةءاسإلا .نأل ؛لوألا نم م رثكأ هب ءيسم هنكل

 .حيحصلا وهو تسل مد ال ةرافك مد اذه و ءةيحتلل يأ ع "جحلل فاط ولق' :هلوقب راثقلا هيلإ ۾ جحا

 ؛اهاضق ةرمعلا ضفر اذإو «هلاعفأ ضعبب دكأت دق جحلا نأل ؛ةروصلا هذه يف ةرمعلا كرت يأ] :اهضفر بدن

 ةرمعلا لاعفأ نبي مل هنإف کنش مد هنأ ىلع لدي «ةرمعلا يأ[ (ع ءط) :اهنسعفرل مد هيلع ۾ «اهيف عورشملا ةحصل

 «ربجلل بجوم الف «ةرمعلا لاعفأ ىلع جحلا لاعفأ ءانب هنكميف «ةنس وه امنإ هب ىتأ ام نأل ؛جحلا لاعفأ ىلع

 ؛لئججاشملا نم د عل ةيحتلا عك رك مارخلا داحس مودق ةنس وه لب «جحلا سفن ننس نم سيل مودقلا فا وط نألو

 ؛هحجو نم لعفلا يف ت دلا تاف هنأل ؛ةرمعلا ضفر بابحتساو اتقول |١ تاع ورشم نم رخآ فاوطب طقسي اذهو

 ؛انه ضفرلا همزلي الو «هيف بيترت الو مارحإلا الإ مدقي مل كانه هنأل ؛تفي مل قبس اميفو ءءودقلا فاوط مدقتل

 (حتف) ei ءاهيف ع ورشلا ةحصل ةحصل ؛اهاضق اهضفر و «جحلا نک نک ی لا نأل

 ةحبصل "هتهرزلا" :هلوقو اشا. رجلا مايأ يف لب رحنلا موي متي ال مل 5 ضفرلا مورل :ةرمعب لهأ

 لاتقا اا ناكف جحلا ناكر دعم ا نم اصلخت ةرمعلا ضف ضفر همزلو «مرحتلا ةهارك عم نكل ءاهيف ع ورشلا

 جحلا ريال ايق ماال هذه يف ةرمعلا تهرك دقو اچ ات ناكف «هجو ل اك نم جحلا لاعفأ ىلع ةرمعلا

 عورشلا ةحصل ؛اضيأ ءاضقلا بجو «هناوأ لبق اهنم للحتلل ؛اهضفرل مدلا بحي ةرمعلا صضفر اذإو «ةرمعلا ضفرتف

 «يهنملا رشاب دق ع ورشلا سفنب هنأل ؛هؤاضق همزلي ال هيف عرش ام دعب هدسفأ اذإ هنإف ؛رحنلا موي موص فاللخب ءاهيف

 رشابي م ع ورشلا سفنب انههو «ةنايصلا بوجو عرف ءاضقلا بوحجوو «هتنایص هيلع بجي الو :ءهداسفإ هيلع بجيف



 مارحإلا ىلإ مارحإلا ةفاضإ م0 علا باك

 هد د بو حض انهيلع ضم نإ و ا اهضفر همزلو هتم زل رشا موي

 ضفر يأ "يسن وأ

 ةجحب مرحأ يأ فوقولا تاوفب

 (ع) .اهيف عورشلا ةحصل ؛اهؤاضق همزل يأ :ءاضقلاو (ط) .اهبرحت هرك نإو اهيف عورشلا ةحصل ةرمعلا :هتمزل
 مرحأ اذإ نعي [(نييع) .مايألا هذه يف جحلا لاعفأ ةيقب ءادأب الوغشم هنوكلو ءاهريغ يق نعمل ةهاركلا نأل] :حص

 عمل ةيهاركلا نأل ؛لعفلا اذه حص ةرمعلا لاعفأب ىتأو «قيرشتلا مايأ يف وأ رحنلا موي ةرمعب ةيبلتلاب هتوص عفرو
 هل اميظعت جحلل تقولا ضيلخت بجيف «جحلا لامعأ ةيقب ءادأب مايألا هذه يف ًالوغشم هنوك وهو ةرمعلا ريغ.يف
 (صلختسم) .المع امهنيب عمجلل ةروصلا هذه يف مد هيلع بجيو

 ةرمعب لهأ نم يأ [(عيط) .لاعفألا ةيقب 5 وأ مارحالا يف امهنيب عمج هنأل ؛ ؛اهيلع يضملاب ةرافك مد أ ] :مد

 قلحلا دعب اهب لهأ اذإ اذكو «مارحإلا يف امهنيب عمج هنأل ؛امهيلع يضملاب مد هيلع بجي قلحلا لبق رحنلا موي
 (حتف) ١87/١[ :قئاقحلا زمر] .لاعفألا ةيقب يق عمج هنأل ؛هيلع ىضمو

 ءاهضفريف ةعدب وهو ءامارحإ نيتجحلا نيب اعماج ريصي ةجحب مرحأ اذإ هنأل ؛ام مرحأ يلا ضفر يأ :اهضفر

 جحلا يفو ءاهؤاضق ةرمعلا يف هيلعو ءاهضفريف ًاضيأ ةعدب وهو ءالاعفأ نيترمعلا نيب اعماج ريصي ةرمعب مرحأ نإو
 (نيكسم «حتف) .ةرمعو ةجح



 راصحإلا باب ۳۹۸ جحلا باتک

 راصحإلا باب
REN, 

 e ei ....... انراق ولو «للحتيف هنع حبذت ةاش تعبي نأ ضرم وأ دعب رصحأ نل

 كاويح ۾ 1 مدآ نيب | نع

 ةرمع وأ ةجحب مرحأ يذلا وه :رصحملاو ءفاوطلاو فوقولا عنم وه :اعرشو ءاقلطم عنملا :ةغل وه| :راصحالا باب

 ام نأ ليلدب ةيانج عون راصحإلاب للحتلا ناك امل [(عيط) هو وأ ضر ةعييبلا ىلإ كويعولا نم عنم مث ءامم؟ وأ

 ىلع قللتو: رارطضإلا يلع أ هانبم نأل ؛هرحأو «تايانحلا بقع هركذ «هنم لكأي نأ هل سيل .يدحلا نم همزلي

 نک :عرشلا يف E7 رجع ۾ أ ص ره وأ وح ن ˆ ق رمأ ةعنم هعنه ادا "نالف ختا اق «عنملا :ةغل وهو ‹رايتح الا

 (حتف) هاج مرحأ ام لاعفأ مامتإ ىلع يضملا ميول راصحاإلا ف رعي نأ ىلوألاو «فاوطلاو فوق ولا

 لاقو [(ع.ط) .كلذ وحن وأ ةقفن عايض وأ مرحم مدع وأ ضرم ببسب رصحأ يأ ] :ضرم وأ دعب

 ل ضرملاب نوكي راجا e :ةرقبلا) ك«ِيَدَهْل ب ر تیا

 ال ظفللا مومعل ةربعلا ا تسلا نم يعفاشلا هركذ امل هجو الو «ةغللا لهأ لاق اذك «راصحإللا ال ودعلاب نوكي

 (حتف) بوق باعا دادزي ضرم ذارملاو (ةلالد نها لواقع اب اہ ناک یر سلا سويس

 فاش انك | کرتی اهتميق وأ هاش تعب يأ " شخ جول" ةربحل و عادتبالا ىلع عفرلا لح ٤ ردضملا لیوا : تعبي

 ام زوجيو «لضفأ ةندبلاو «ةندب يف كرتشي وأ ةندب وأ ةرقب وأ :ةاش (ع طر .انه ماعطإلاو موصلل لخدم الو

 ثعب اذإو «نيعم موي يف مرحلا يف اهحبذي نم دعاويو «ةاش هب يرتشيل ةاش نمت ثعبي نأ هلو «ةيحضألا يف زوجي

 اهنم حباذلا لكأ ول نكل «هدعب قرس ول هيلع ءيش الو ءعجر ءاش نإو هناكم يف ماقأ ءاش نإ يدحلاب رصحلا

 | ىلإ امرحم ىقب ارسعم رضحملا ناك ولو يرصخا نع محللاب قدضصتيو ءاينغ ناك .نإ لكأ ام ةميق نم ايش

 :فسوي يبأ نعو ؛جحلا تاوف ىلإ راصحإلا رمتسا نإ فاوطلاب للحتي وأ «جحلا تاوف لبق راصحإلا لاز نإ «جحي

 (حتف) .اموي عاص فصن لك نع ماص دج مل نإف هب قدصتيو ماعطلاب عدلا موقي هنأ

 هلوقل ؛وه للحتي هنع حبذ اذإ يآ ] :للحتیف (ع) .مرحلا يف اهحبذي نم دعاوي يذلا هنيعب موي يف :هنع حبذت

 قلح ال هنأ ىلإ ةراشإ [(غ) .نيفرطلا دنع هيلع قلح الو :(57١:ةرقبلا) يدهلا ن ر سای ہترصحأ نإف# :لاعت

 نم دبال :فسوي وبأ لاقو «نيفرطلا لوق وهو «نسح gs نإو «مرحلا يف هنع حبذ اذإ ريصقت الو

 بجي ال امنإو هيلع ءيش ال لعفي مل نإو «قلحلا نع زجعي م | كسانملا ءاذأ نع حس نإ أي ؟بيقتاقب قط

 : فس وی وبأ لاق ام هجو «قلحلا هيلعف مرحلا يق و رصخأ اذإ ام «مرخا ريغ ف راصحإإللا ناك اذإ نيفرطلا لوق ىلع قلحلا

 قلحلا نأ :امهو ءاهلخم ايادها غولب دعب لع قلحو ءاوقلحي نأب مهرمأو ةيبيدحلاب اورتسيعأ هباحصأو تاع يبنلا لإ

 = ؛قلح ةع ناك اذه ىلعف ءمرحلاب تقؤم قلحلا نألو ؛هب رمؤي الف ةيانج هلبقو «لاعفألا ءادأ دعب الإ اكسن فرعي م



 راصحإلا باب ميه | جحا باتک

 ةرمعو ةي لاحت نإ جحلاب رصخا ىلعو رحنلا مويب ال مرخلاب تقوتيو ,نيمد ثعب
 الفن وأ ناك اضرف رضحلا مرحغا ىلع يأ

 عج حال جو يالا 1030 ق8 حمس ل سوال نراقلا ىلعو «ةرمع رمتعملا ىلعو
 نراقلا رصخا نأ لوقف رمتغملا رصحلا يأ

 يق حبذلا زوجي :يعفاشلا لاقو «حلصلا دعب ىرخأ ةديكمم نولغتشي الف «مهنم نوكر شملا نمأيو «فارصنالا
 ‹ضقنلاب هعوضوم ىلإ داعل هناكم يت حبذلا زجي مل ولف فيفختلل ةصخرلا هجو ىلع عرش هنأل ؛راصحإلا ناكم

 فيفحختلا لصأ دازملاو معرخ وشو ع( ةرقبلا) «4(هلِحَم يدها علي ىتحإف :ىلاعت هل وق انلو ءدمحأو كلام لاق هبو

 :انلو «ةعتملا موصب ارابتعا اموي دم لكب عوضيف :غاعطلاب التسوس عوقب آب موصلاب لحي هدنع ًاضيأو «هتيام ال

 (حتف ءئيع) .اهلبق لحلا تبثي الف ةياغ ىلإ ةمرحلا ىنأ «ةيآلا (97١:ةرقبلا) 4ْمكَسوُوُر اوَقِلْحَ الو :ىلاعت هلوق
 «جحلل اذهو ةرمعلل اذه نيعي نأ جاتحي الو [(عءط) .اممي مرحم هنأل ؛ةرمعلل امدو ةجحلل امدإ :نيمد ثعب

 امهنم للحتلا نأل ؛امهنم دحاو نع للحتي م «ةرمعلا مارحإ يف ىقبيو جحلا نع للحتيل دحاو يده ثعب ولف

 لعفي نأ للحتلاب دارملاو ؛ع ورشملا رييغت هيف نوكي رخآلا نود امهدحأ نع للحت ولف «ةدحاو ةلاح يف الإ عرشي م

 (حتف) .مارحإلا تاروظحم نم ائيش حبذلا دعب

 لاقو «مرحلاب نيعتيف «ناكم وأ نامز يف الإ ةبرق فرعت مل ةقارإلاو «ةبرق راصحإلا مد نأل :مرحلاب تقوتيو
 «فيفختلا لطبي تيقوتلاو «ةصحخ ر ع رش هنأل ؛ رحنلا موي ريغ يف رصحأ قبيح هخذ زوجي و .«تقوتي ال :ىعفاشلا

 «نارقلاو ةعتملا مدك رحنلا موي يف الإ حبذلا زوجي ال :امهدنعو «هتيامف ال فيفختلا لصأ دارملا نأ باوحلا قبس دقو

 صنلا نألو ؛كسن مد امهنإف «نارقلاو ةعتملا فالخب «تقوتت ال تايانحلاو «هناوأ لبق هللحتل ةيانج مد هنأ هباوجو

 فقوتي الف ةرمعلاب رصحملا مد امأ ,جحلاب رصحما يف فالخلا اذهو ءزوجي الف «هيلع ةدايز نامزلاب دييقتلاو قلطم

 (غ) .ءاش تقو يأ يف هحيذ زوجيف هب تقوتي ال يأ :رحنلا مويب ال (حنف «ئيع) .اعامجإ نامزلاب
 بحجب هيف هاضق اذإ امأ كلذ هماع نم جحلا ضقي مل اذإ اذهو ؛للحتلل ةرمعلاو عورشلاب جحلاف] :ةرمعو ةجح

 عراش هنأل ؛ةجح هيلعف اضرف جحلا ناك نإ :ىعفاشلا لاقو ءاعوطت وأ اضرف ناك ءاوس [(عوط) .ةرمعلا هيلع

 يف هنأل ؛للحتلاب ةرمعلا همزلتو عورشلاب جحلا همزل هنأ :انلو «ةرمعلاب رصحناك هريغ همزلي الف «ريغ ال جحلا يف

 ناك نإ ةذدغ ًاضيآو كده انكم اغاشقا ان( تاي مل نإف «ةرمعلا لاعفأب للحتي جحلا تئافو «جحلا تئاف نعم

 ءءاضقلا هيلعف «لمعلا لاطبإ نع يهنلل ؛مزلم عورشلا نأ :انلو «هسفن ريمأ عوطتملا نأل ؛هيلع ءاضق ال الفن جحلا

 يع «حتف) .39 رمع نباو سابع نبا نع يور اذكو
 قمحتي ال :يعفاشلاو كلام لاقو [(ع) ريغ ال اهءاضق هيلع بجي للح اذإ يأ طقف| :ةرمع رمتعم ا ىلعو

 هرجع ىمستا تناكف ؛« ني رمتعم اوناكو ةيبيدحلاب اورصحأ هباحصأو اع 6آ :انلو «تقوتت ۷ األ ؛اهيف راصحالا

 (حتف) [١١4/؟ :قئاقحلا نييبت] .ءاوس كلذ يف ةرمعلاو جحلاو «مارحإلا دادتما ررض عفدل تبث للحتلا نألو ؛ءاضقلا



 راصحإلا باب ۳۲۰ جحلا باتک

 ذل لاو هجوت جحلاو ندا ن ردو اجال لاز مث ثعب نإف .ناترمعو ةجح

 يملا كارذإ يآ يدها جحلاب رصمما

 ل الإو اس ااا الا
 ارصمم نوكي ال ةرايزلا فاوطو فوقولا يا مرخلاب وأ

 ضقي مل اذإ ىرخأ ةرمع ءاضقو امهؤاضق للحتلاب همزليف ءامهيف هعورش ةحصل للحتلا تقو يعي] :ناترمعو ةجح
 ؛ةيناثلا ةرمعلا امأو «جحلا تئافك هنألف ؛امهادحإو ةجحلا امأ «مارحإ وأ نارقب اهيضقي [(ع) .ةنسلا كلت يف جحلا

 هيلع ناك كلذ هماع نم جحو لوحتت مل نإف «ةنسلا تلوحت اذإ اذه ءاهيف عورشلا ةحص دعب اهنم جرح هنألف

 (ع؛ط) .لصألا ىلع ردق هنأل ؛يدهلاب للحتي الو جحلا ءادأل اموزل :هجوت (حتف) .طقف نارقلا ةرمع

 لاعفأب للحتيل هجوت نإو ءزجعلل هجوتلا هيلع بجي ال اهدحأ كاردإ وأ اهكاردإ ىلع ردقي مل نإو يأ :ال الإو

 كردأ نإو ءلصألا نع زجع هنأل ؛للحتي جحلا نود يدها كردأ نإو «ءاضقلا يف ةرمعلا هنع طقستو «زاح ةرمعلا

 ةمرحك لاملا ةمرحو ءاناج هلام عيضي للحتي مل ول هنأل ٠۸١/١] :قئاقحلا زمر| .للحتلا هل زوجي يدملا نود جحلا

 (حتف) .سايقلا وهو «للحتلا هل زوجي ال :رفز لاقو ؛مزتلا امك مزتلا اع ءافيإ هيف نأل ؛هجوتي نأ لضفألاو ءسفنلا

 .يدهلا رحنب لحي ىح ربصي لب هجوتي ال يأ :راصحإ الو
 (ع) .ةرايرلا فاوط فوطي نأ ىلإ امرحم تو «هدعب جحلا توف روصتي ال هنأل :ةفرعب

 طرشلا داحتا مزل رصحم وهف ةكمب رصحأ نمو :لاق ول هنأ "عنم" ىلإ "رصحأ" نم لودعلا ةتكن :ةكمب عنم نمو
 (ييع) .زئاج ريغ وهو ازخلاو

 نكي مل امهدحأ نع عبم نإو ءانباحصأ قافتاب يأ [(ع) .لاعفألا ىلإ لوصولا هيلع رذعت هنأل| :رصحم وهف
 للحتي جحلا تئاف نألف ؛فاوطلا ىلع ردق اذإ امأو «تاوفلا نم نمآ هنألف ؛فوقولا ىلع ردق اذإ امأ ءارصحم

 4١[ 5/7 :قئاقحلا نييبت] .يدحلا ىلإ ةحاح الف ءللحتلا يف هنع لدب مدلاو «فاوطلاب

 (ع) .امهدحأ ىلع ردق لب «نينكرلا نع عمي مل نإو يأ :ال الإو



 تاوفلا باب ۳۲١ جحلا باتک

 تاوفلا باب

 «مد الب لباق نم جحا هيلعو ؛ةرمعب للحتيلف ةفرعب ف ووقولا توفب جحلا هتاف نم
 ةيتآلا ةنسلا يف يأ رحتلا موي رحف علط يح

 د ا ن د ةا غيمج 8 حصتو (يعس و فاوط يهو ةرمعل توف الو

 ةرمعلا ةورملاو افصلا نيب تيبلاب ةرمعلا ةفص يأ

 نم تاوفلاو راصحإلا نم لك [(نيكسم) .توفي تاف ردصم وهو «جحلا تئاف مكح يف يأ | :تاوفلا باب
 نأل ؛بكرملا نم درفملا ةلزنم تاوفلا ىلإ ةبسنلاب هنألو «مدق اذهلف يع هل عقو راصحإلا نأ الإ ضراوعلا
 (حتف) .ءادأ ضعبو مارحإ تاوفلاو يادأ الب مارحإ راصحاإلا

 نم "لحيلف" :خسنلا ضعب يفو :للحتيلف (ط) .ادسافا وأ اط اعراف نأ ارش وأ تاک افرق :جحلا هتاف

 (يشحم) .همارحإ نع للحتلا هيلع بجو يأ "درجا
 هتاف دقف ليلب ةغرع هتاف نم" :لاق ا هللا لوسر نأ هل سابع نباو رم نبا ىور ال :لباق نم جحلا هيلعو

 865/١ ١[ :قئاقحلا زمر] .اندنع مدلا هيلع بجي الو « يطق رادلا هاور «'لباق نم جحلا هيلعو ةرمعب للحتيلف «جحلا

 هيلع بجي :يعفاشلا 3 «مارحإلا يبجوم دحأب ىتأ دقو «ةيانحلا بكتري مل هنأل ؛"مد الب" :فنصملا لاق اذهلو

 ىلع لومحم وهو هند باطخلا نب رمع نع كلذ ىور هنأل ؛دايز نب نسح لوق وهو ءءاضقلا عم مدلا
 قاب همارحإ :نيفرطلا دنع مث ءامهنيب عمجي الف ءاهنع لدب مدلاو «ةرمعلا لاعفأب عقو للحتلا نأل ؛اندنع بابحتسالا
 ءروصتم ريغ اهريغ مارحإب اههاعفأ ءادأ نأل ؛ةرمعلا مارحإ همارحإ ريصي :فسوي وبأ لاقو «ةرمعلا لاعفأب للحتيو

 ؛هيلإ ليبس الو «هيف عرش يذلا جحلا مارحإ خسفب الإ ةرمعلل همارحإ لعج نككمي ال هنأ :امهو ؛مارحإلا بلق نيعتف
 جحلا تئافل سيل هنإ مث دعب اميف دسف نإو لاعفألا ءادأب الإ هنع جورخلا هنكمي ال احيحص دقعنا ىم مارحإلا نأل

 لباق نم سانلا عم جح نح امارح يقب نإف «ةرمعلاب للحتلا هيلع بجي لب «رذع ريغ نم امارح هلزنم يف ىقبي نأ
 (حتف) .جحلا مارحإ ىلإ كلذ لوحتي الف «ةرمعلا مارحإ ةلزنم. راص همارحإ نأل ؛كلذ هئزجي ال مارحإلا كلذب

 (ع) .عامجإلا هيلعو ةتقوم ريغ اهنأل :ةرمعل

 اهطرش مارحإلا نأ يف فالح الو «قلحو يعسو مارحإو فاوط ةرمعلا :"عبنملا" يف لاق :يعسو فاوط يهو

 عيمج يف حصتو' :هلوقو «قلحلا اذكو بحاو يعسلاو «ةرمعلل يعسلا ةينكر يف فلتخاو ءاهنكر فاوطلاو
 ئعملاف «"عتمتلا وأ نارقلل دصق اذإ الإ"ب "عبنملا" يف هديق "هركتو" :هلوقو ؛ةرمعلا تاوف مدعل ؛ةلع هنأك "ةئسلا

 يف ةرمعلا ىدأو جحلا هتافف انراق ناك اذإ امك قباس مارحإب اهادأ اذإ امأ «مايألا هذه يف مارحإلاب اهؤاشنإ هركي

 تناك اهأ ان ةشئاع نع يور املو ءاهيف اهنع يهنلل ؛مايألا هذه يف ةرمعلا تهرك امنإو «هركي ال مايألا هذه
 - :مايأ ةعبرأ يف الإ اهلك ةنسلا يقف ةرمعلا تلح :تلاق افآ اضيأ اهتغ يورو «ةسمخل ا مايألا هذه يف ةرمعلا هركت



 تاوفلا باب ۲¥ جحلا باتك

 .ةّنس يهو «قيرشتلا مايأو وحدا مويو ةفرع موي هركتو
 حيحصلا ىلع ةدك وم ةرمعلا ي هدعبو لاوزلا لبق ولو

 هل ةنيعم تناكف «هلاعفأب ةلوغشم جحلا مايأ هذه نألو .يورهملا هاور «هدعب نامويو رحنلا مويو ةفرع موي =

 يأ نكرلا تقو لوحد نأل ؛لاوزلا لبق ةفرع موي يف ةرمعلا هركي ال :فسوي يبأ نعو «ةيعيرحت ةهاركلاو
 (حتف «ئيع «صلختسم) .اقلطم ةهاركلا بهذملا نم رهظألاو «هلبق ال لاوزلا دعب فوقولا
 (ط < نيحسم) .مايأ ةسمخ يف اعيرحت :هركتو

 (ع) ."اهدعب وأ اهلبق رمتعاو مايأ ةسمح يف رمتعت ال" :اه# سابع نبا نع يور امل :قيرشتلا مايأو
 يه :ديدحلا يفو «عوطت :مسقلا يف يعفاشلا لاقو «ةيافك ضرف :ليقو «ةبحاو :ليقو ؛ةدكؤم يأ :ةنس يهو
 رِمَعْلاَو جا عيت ال نبك خيش يبأ نإ !هللا لوسر اي :لاق رماع نيب نم لحر نع يور امل ؛جحلاك ةضيرف

 وللا ةَرْمَعْلاَو حل اوُمَيَأَو# :ىلاعت لاقو «يذمرتلاو دواد وبأ هاور «"رمتعاو كيبأ نع ججحا" :لاق «نعظلاو

 نب رباج نع يور ام :انلو ؛"جحلا ةضيرفك ةضيرف ةرمعلا" :ت3ع هلوقلو ؛بوحولل وهو امم رمأ (137:ةرقبلا
 :كتلع لاقف ؟يه ةبجاّوأ ةرمعلا نع ينربخأ !هللا لوسر اي :لاقف ك هللا لوسر يبارعأ ىتأ :لاق هنأ هدف هللا دبع
 داهج جحلا" :#ت32ع هلوق نم درو امو ,.حيحص نسح ثيدح :لاقو «يذمرتلا هاور ؛ "قلل ريع رقع نآو: ل"

 يف هل ةجح الو امه للحتي جحلا تئافك اهريغ ةينب ئدأتت ثيح لفنلا راثآ اهيف ترهظ دقو . عوطت ةرمعلاو

 يف هل ةجح ال اذكو «هدعب اهبحومب لوقن نحنو ؛عورشلا دعب نوكي امنإ كلذو «مامتإلاب رمأ هناحبس هنأل ؛ةيآلا

 ءاعامجإ هيلع بجي ال هيبأ نعو «هسفن نع هرمأي ملو ءرمتعيو هيبأ نع جحي نأ هرمأ كع هنأل ؛يرماعلا ثيدح
 رمأ كلذ نأ ىلع لدف «عيطتسملا ىلع الإ بوحو ال هنأ مولعمو ؛عيطتسم ريغ هابأ نأ نيب هنألو ؛هسفن نع اذكف

 تز" تدع لیزر ادم جات ی بسا
 (حتف) .ثيداحألا هذه هيلع ةجحلا لب «ةيافك ضرف اإ :لاق نمل

 ةجح الو «جحلاك لامعأب ةردقم امنأ خإ



 ريغلا نع جحا PY ٠ ش جحلا باتک

 ريغلا نع جحلا باب
 يفو «لاحب ةيندبلا 2 20 مو «ةردقلاو رجعلا دنع ةيلاملا ةدابعلا 2 ئرجت ةباينلا

 ةبايلا ناسنإلا نع

: HEZÊ 2 SESS E نا SÊ FES mA aa E a eA زجعلا دنع ئزحج امهنم بك رملا 
 هسشنپ ةرشابملا نع

 فالح هسفنل لعفلا دنع اهاون نإو هريغل اههاوث لعج هل ةدابعب ىتأ نم لك نأ لصألا] :ريغلا نع جحلا باب
 نأ ملعا مث ءريخأتلاب ًاقيلخت بابلا اذه ناك ءهريغل ال هسفنل ناسنإلا لمع نوك لصألا ناك املا [(ط) .ةلزتعملل
 بئانلاب ىدؤت هذهو «ةاكزلا لثم هدحو لاملاب ىدؤت يلا يهو ةضحلا ةيلاملا :اهدحأ : ع اونأ ةثالث ىلع تادابعلا

 ةدرضقملا لارض ةةردلقلا هبعو رجلا دنع مسققلا اذه ق ةئايتلا زوج تلاع ةاكز ءاقأبب رح لکو نملك ايا
 لثم ندبلاب الإ ىدؤت ال ىلا يهو ةضحما ةيندبلا :يباثلا عونلاو «بئانلا لعفب لصحي هنإف «ءارقفلا ةلخخ دس وهو

 باعتإ اهيف دوصقملا نأل ؛ةردقلا ةلاح يف الو زجعلا ةلاح يق مسقلا اذه يف ةباينلا زوجي الو «موصلاو ةالصلا

 بكرملا وه :ثلاثلا عونلاو ءزوجي ال موصي وأ هيلو هنع يلصي نأ ىصوأ ولف «بئانلا لعفب لصحي ال وهو سفنلا
 ؛زوجي الف ةردقلا دنع امأو «لاملا صقنب ةقشملا رابتعال زجعلا دنع اهيف ةباينلا زوجيف «جحلاك امج ىدؤي یا انمدهتم

 (صلختسم) .سفنلا باعتإ مدعل
 هانعم «زومهم "ازجأ"و «هدعب اميف اذكو :عايلاو ةلمهملا ءارلاو ميحلاب ةخسن يقو «ةزمحلاو ةمحعملا ءازلاب :ئرجت

 جاتحي ال «جاتحما ةلخ دس وهو اهدوصقم نأل ؛ حلإ "ةيلاملا ةدابعلا يف" :هلوقو «ىفك هانعم زومهم ريغ "ازج'و «ئغأ
 رشابملا نع :زجعلا دنع (ع) .تارافكلاو روشعلاو تاكزلاك ةضحما :ةيلاملا (حتق) .هسفنب ءادألا صوصخ ىلإ
 (ع) .هسفنب هترشابع. اهيلع ةردقلا دنعو يأ :ةردقلاو (ع) .بئانلا لعفب دوصقملا لوصحل هسفنب

 لاوحألا نم] :لاحب (ع) .راكذألاو نآرقلا ةءارقو فاكتعالاو موصلاو ةالصلاك ةضحلا ةيندبلا تادابعلا يأ :ةيندبلا

 ىلعو «بئانلا لعفب لصاح ريغ اذو ءاهباعتإو سفنلا رهق اهنم دوصقملا نأل [(ع «ط) .ازجاع وأ ارداق ناك ءاوس
 (حتف) ."دحأ نع دحأ لصي الو ءدحأ نع دحأ مصي ال" :كفع هلوق لمح اذه

 باكتراب ةيزجألا بوجوو ةعاطتسالا ثيح نم يلام هنإف «جحلاك يندبلاو يلالا نم يأ | :امهنم بك رملا يفو
 نأل ؛ًالصأ ةباينلا هيف زوجت الف داهجلا امأ :جحلاك [(ع) .يعسلاو فاوطلاو فوقولا ثيح نم يندبو «هتاروظح
 زجعلا دنع" :هلوقو «هريغ نع ال هسفن نع عقي هلعفي ام لكو «ملسم لك ىلع داهجلا ضرتفي ترضح اذإ ةعقاولا
 نأ ىلع ىئبم اذهو «نكمملا ردقلاب نيهبشلاب المع ندبلا ةهجل ًارابتعا ةردقلا نود لاملا ةهجل ارابتعا يأ "طقف
 کتک ےک ىلإ اركب زانق م الأ اع نأ اهو وأ ناك“ ةؤلص هرقل لغ بازث لع نأ ناسنإلل

 - :ةلزتعملا تلاقو ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ دنع هعفنيو ءاتيم ولو ريغلا ىلإ لصي كلذ لكو «ربلا عاونأ عيمج نم



 ريغلا نع جحلا مسا جحلا باتك

 جحلل بؤونملا ٌرجع طرش امنإو «توملا تقو ىلإ مئادلا زجعلا طرشلاو .طقف
 بونملا يق ةردقلا دنع ئرخت ال يأ

 i فاما اف طا ناساف اخ نكي طاق SE طاقم طه Kê E 2 ES 3 مرحأ نمو ,لفنلا ال ضرفلا

 كلام لاقو ؛(؟ 8 :مجنلا) 4 عَس ام الإ ناسنالل سی ناو : ىلاعت هل وقل ؛تسملا 51 لصي الد «كلذ هل ندين ج

 ةءارقو موصلاو ةالصلاك تاعاطلا نم هريغ يف زوجي الو «جحلاو ةيلاملا ةدابعلاو ةقدصلا يف كلذ زوجي :يعفاشلاو

 يبلا امنتايح لاح امهربأ ناوبأ يل ناك !هللا لوسر اي" :لاقف 5ک ىبلا لاس الجر نأ يور اه.:انلو «ةريغو نآرقلا

 رق انه م وصقل - كندا ج امش ىلصعت كا ربلا E نإ" : يببلا لاقف ؟"امهّوم دعب امه رب يل فيكف
 ها

 لاق ا هنآ هب ت راسي نب لقعم هاور ام ٠ «كموص و فات “اص باوث امه لعحب ىأ «ئيطق رادلا هاور كما ےہ

 .دواد وبأ هاور "سی ةروس مكاتوم ىلع اوءرقا"

 امو .هتمأل هباوث لعج يأ «هيلع قفتم «"هتمأ نع رخآلاو هسفن نع امهدحأ نيحلم هأ کپ نمش م" ةع هنأ يور امو

 : 1 : : اد ت 0 س , .. الت 1 7 دلل 5

 کا رقعح بأ ةأور < "هيلا يدهأ ادا قبطلاب مك 5 دحأ ك5 قي اَنِهك ةت لوح رقي و مهي ميلا لصيل هنا اعنا :لاق ؟كلذ

 لاق ئابلا حالصب ءانبألا لحدأف 2 مهتن رذ مك اقا ناعاب شرد ههتعلاَو | ولع يذلا و : ىلاعت هلوقب ةحن وسنه ةيالاو

 مل ما :هلوقب امهفحص يف امع ةياكح عقو هنأل ا ميغا بو: يسوم عوقب ةنبماخ. يح :ليقو «سابع نبا اهججسي

 ىعس ام هلف نمؤملا امأو ءرفاكلا ناسنإلاب كيرا :ليقو ۷ ۹: مجنلا) © ىف و يتلا ميهاَرِبإَو شو نک اقم 8

 4ةتعللا مه اوا :هلوق يف امك "ىلع" يعمم. ماللا :ليقو «لضفلا قيرط نم هلو لدعلا قيرط نم هل سيل :ليقو «هوحأ

 ا ردم و (۷ :ءارسألا) E نإ 2 :هلوقو د١ :رفاغ)

 1 : ê ل ا هلا ا

 راقى وهو ا بجو نأب 9 ويم ناك نإ [(ط) .لطب رذعلا لاز نإو زاج تام نإف ؛سوبحم وأ ضيرم وهو

 نأ طرشي هاك لا دل ناك لإ زجاعلا ىلع جاجحإلا بجي :امهدنعو ةفينح أ دنع اذه و «كلذ دعب زجع م

 هلعفي ام ةحص مدع ذدخؤي انه نمو «دحاو ريغ حرص هبو «هئزجي ال زجع مث هريغ جحأ ولف ,حيحص وهو هيلع بحي

 ماود طرش اإ و «تفروملا ا | تت شيل مهزجع نأ ؛جحلا ق ہهسفنأ نع ةبادتسالا نم ءارزولاو نطالسلا

 ءلطب حص نإو «هأرجأ تام نإف ءافوقوم نوكي ضيرم وهو هسفن نع جحأ ول يح رمعلا ضرف هنأل ؛زجعلا

 (حتف ؛ يجي ) . س وب وهو هسفن نع جحا ول اذكو عع وطت ىدؤملاو (ماللسإلا ةجح ةيلعف

 عس وأ لقنلا باي نآلإ :لفنلا ال :بّيملا نعم بيرتتلا نم ةددشملا واولا رسك و نونلا حتفو ميملا مضب :بونملا

 ؛ةردقلا عم ةبانإإلا زو لفنلا جح 2 نأل | (ط کج .اعوطت هلام. لجر جاجحإ عيطتسملا حيحصلل زوجيف

لاو مايقلا ىلع ةردقلا عم ابكار وأ ادعاق ةالصلا يف لفنلا زوجي هنأ ىرت الأ ؛عسوأ لفنلا باب نأ
 - حيحصلاو «لورزن



 ريغلا نع جحلا ظ م جحلا باتك

 ,رومأملا ىلع ةياتحجاو ۳ مدو ءرمالا ىلع راصحإلا مدر ةقفنلا نمَض هيرمآ نع

 يقاحلا هنأل ةيانحطا مد يأ ىت سش

 20212 213110 ا 22 لل 2121 ها ف و ثلثب هلزنم نم هنع جحي هقيرط يف تام نإف

 تلال ی تيدا مس رکا نبي عابر اکا وک وع چ جيم لا يم عيكس وو

 «'معن" :لاق "؟هنع جحأفأ ةلحارلا ىلع تبني ال اريك اخیش يبأ تكردأ جحلا يف هللا ةضيرف نإ !هللا لوسر اي"

 نوكي لب «بئانلا نع جحلا ضرف طقسي الو «ةقفنلا باوث رمآللو «جاحلا نع عقي جحلا نأ دمحم نعو هيلع قفتم

 (ييع «حتف) .رمآلا نع ةينلا تدجو امنإو ءدجوت ملو ةينلا قلطم وأ ضرفلا ةينب الإ ىدأتي ال هنأل ؛الفن
 ۱۸۷/١[ :قئاقحلا زمر] .هل جحلاف امهنع مرحأف امهنم لك نع جحي نأ نالحر هرمأ نأب :هيرمآ نع

 نع عفت ال اهنأ ىلإ ءاميإ هيفو «هيرمآل [(ع.ط) .هسفن نع عقي لب امهنع جحلا عقي الو امهفلاخ هنأل] :ةقفنلا نمض

 رومأملا نع تعقوف «ةيولوألا مدعل ؛امهدحأ نع عاقيإلا هنكمب الو هل ةينلا صلخي نأ هرمأ امنإ دحاو لك نأل ؛امهدحأ

 فوقولاو فاوطلا لبق امهدحأ نيع نإو «قافتالاب افلا راص كلذ ىلع ىضم نإف نيع ريغ امهدحأ یون نإو لفن

 ؛سايقلا وهو امهتقفن نمضو هسفن نع كلذ عقو :فسوي يبأ دنعو «يناثلل ةقفنلا نمضيو «هنع عقيو نيفرطلا دنع زاح

 هنع جوجحملا ركذ نع تكس نإو «ةقفنلا نمضيف فلاخ دقف نيعي مل اذإف «هل جحلا نييعتب هرمأ امهنم دحاو لك نأل

 (حتف «ييع) .ةفلاخملا مدعل ؛اعامجإ انهه نييعتلا حصي نأ يغبنيو ةمئألا نم هيف صن ال امهبم وأ انيعم

 ررضل اعفد للحتلل بجو راصحإلا مد نأل ؛رومأملا ىلع :فسوي وبأ لاقو «نيفرطلا دنع :خإ راصحإلا مدو

 نإف ؛هصالخ هيلعف ةدهعلا هذه يف هلحدأ يذلا وه رمآللا نأ :امهو «هيلإ عحار ررضلا اذهو «مارحإلا دادتما

 (صلختسم) .هل افالخ امهدنع تيملا لام يف راصحاإلا مدف تيملا نع جحلا ناك

 وه رومأملاو «نيكسنلا نيب عمجلل اركش بجو هنألف ؛نارقلا امأ «هيلع كسنلا ضفر مد اذكو :رومأملا ىلع

 نأ نارقلا مد ةروصو «هيلع ةرافكلا بجتف يناجلا هنألف ؛ةيانحلا مد امأو ءهنم لعفلا عوقول ةمعنلا هذه صتحملا

 نذإ ريغب كلذ لعف اذإ امأو «نارقلاب هل انذأو «ةرمعلاب رخآلاو جحلاب امهدحأ نانثا هرمأي وأ نارقلاب دحاو هرمأي

 (حتف) [۱۸۷/۱ :قئاقحلا زمرإ .ةقفنلا نمضيف الاخ راص دقف

 (ع) .جحلاب ىصوأ ناك يذلا لوألا تيملا نع يأ :هنع (ع«ط) .هتقفن تقرس وأ جحلاب رومأملا :تام نإف
 اميف فالخلا اذهو «تام ثيح نم امهدنعو [(ط) .اقافتا تام ثيح نمف لزنم هل نكي مل نإف] :هلزنم نم

 ةيفالخ ىلع تبي هيف فالخلاو «عامجإلاب عضوملا كلذ نمف هنع جحي ناكم يأ نم نيب اذإ امأ ء«ةيصولا قلطأ اذإ

 امهدنعو «هدنع هلزنم نم هنع جحي هنإف «هنع جحي نأب ىصوأو «قيرطلا يف تامو هسفنب جح اذإ وهو ؛ىرخأ

 :0#ع هلوقل ؛ايندلا ماكحأ قح يف لطب رفسلا نم دوجوملا ردقلا نأ :سايقلا وهو هلوق هجو «هيف تام عضوم نم

 = فانخسالا بح وف «ايندلا ماكحأ نم ةيصولا ذيفنتو:«ةيدحلا ."حلاص دلو :ةثالث الإ هت وم. عطقني مدآ نبا لمع لك"



 ريغلا نع جحلا 0 Y1 ۰ جحلا باتك

 .حص نيعف هيوبأ نع جحب لهأ نمو «يقب ام
 اههدحألا كلذ دعب مرحأ يأ

 هدج و رج نأ :امهوق هجوو «هدلب نم هنع جحيف «هنع جحي نأ ىصوأف جح ريغب جرح وأ ؛جورخلا دجوي مل هنأك =

5 

 هرم ىلع زا عقر دک توت کرل آرش زو رشا یا رباط دیک نہ خر نیو : ادت اردت مرچ لطي ل و
 هلمع لطي مل اذإف ."ةنس لك يف ةروربم ةجح هل بتك جحلا قيرط يف تام نم" :#ع لاقو ةيآلا ع١ ٠١ . :ءاسنلا)

 ناكو «مهرد فالأ ةعبرأ كرتو تامو هنع جحي نأب ىصوأ لحر :هتروص "يقب ام ثلثب" :هلوقو «هيلع ءانبلا بجو

 يبأ دنعف «هنم قيرطلا قل تقيس. وأ «تامف هنع جحي يذلا ىلإ اهعفدو افلأ يصولا ذخأف «مهرد فلأ جحلا رادقم

 نإ جحلل زرفملا هيلإ عوفدملا لاملا نم يقب ام هنع جحي :دمحم دنعو «فلتلا دعب ةكرتلا نم يقب ام ثل دحؤي :ةفينح

 نوثالثو ةثالثو ةئام ثالث وهو «لوألا ثلثلا نم م يقب امم هنع جحي :فسوي يبأ دنعو «ةيصولا تلطب الإو ءءيش يب

 (حتف) .لوألا ثلثلا نم ىقب امبف قبي مل نإو «يقب نإ زرفملا لاملا نم يقب ام عم مهرد ثلثو

 (ط) .غلبي ثيح نمف الإو هلزنم نم جحلل يفكي ناك نإ ةفينح يبأ دنع هلام نم :يقب ام
 نم نأل انهي وأ فاوطلاو بفاوقولا لبق ناك اوس اقلظم.يأ :حص (ط) .نيعي لاو اقرأ نيخ نم ::هيوبأ نع
 ةا نألا وقل اههتع هعيلو هل هج بارق العاج نوككي لبا تبع اعا نوكي آل هرمأ ريغي هزيغ نج مح

 نع جحلاو ءامحل وأ امهدحأل هلعجي نأ هلف «باوثلل ببس وهو جحلا لصأ ىقبيف «نينثا نع نوكت ال ةدحاولا

 :ةنلع هلوقو ؛"راربألا عم ةمايقلا موي ثعب امرغم امهنع ىضق وأ هيوبأ نع جح نم" :ةتلع هلوقل ؛بحتسم نيدلاولا
 نع لجرلا جح اذإ" :#ع هلوقو ,"ججح رشع لضف هل ناكو «هتجح هنع ىضق دقف همأ

£ 

 4 ةا س چ ۃ٠ ےف
 - - ا ا ےس

: 3 i لا . E 
 (حتف) . أري هللا دتغ بشك و امهحاورا ترشبتساو ءامهنمو هنم ابقف هيدلاو

 ا



 يدها باب ۳۷ جحلا باتك

 يدهلا باب
EAE 

 زوجت ةاشلاو ءايادهلا يف زاح اياحّضلا يف زاج امو غو رقبو لبا وهو قاش ةانذأ
 ةيحضألا يهو ةيحض عمج يدشا

2 22 SRE ةفرعب فوقولا دعب ءطوو ابنج نكرلا فاوط يف الإ ءيش لك يف, 
 ءطو ف يأ ةرايزلا فاوط يأ

 نم مدقت ام نأ بابلا اذه ريخأت هجو [(ع «ط) .هب برقتيل مرحلا ىلإ معنلا نم ىدهي امل مسا وهو] تن باب

 «ببسلا نع رخؤمو «ببسم يدهلاو «يدملا بوجول بابسأ ةيانحلاو ديصلا ءازجو راصحإلاو عتمتلاو نارقلا
 (حتف) .ناتحيصف ناتغل ءايلا ديدشتو لادلا رسكو ءايلا فيفختو لادلا ناكسإب وهو

 ىدهلا ىلعأو اهئانإو اهروكذ] :منغو رقبو (ع) .ةاش يدهلا نم رسيتسا ام :ام# سابع نبا لوقل :ةاش هاندأ

 :ىلاعت هلوق :ةثالثلا عاونألا نم نوكي اإ يدها نأ ىلع ليلدلا [(عءط) .عامجإلاب انهو عرقا هطسوأو «لباإ
 هدنع بجي دمحم بهذم ىلعف (ة46:ةدئاملا) كةّبغكلا م لاب ايده مكنم لدع اًوذ هب مكي معتلا نم لق ام لغم ٌءاَرَجف#

 ىلع اذكو ةيالشثلا عاونألا لمشي يدها نأ ملعف «رقب يشحولا رامحلا ىف ا اب ةماعنلا فو «ةاش يظلا يف

 «ةالثلا عاونألا نم هن أ ىلع لدف «كلذ يرتشيف ةندب وأ ةرقب وأ ةاش ديصلا ةميق غلبت اعر هنأل ؛نيحخيشلا بهذم

 (حتف) .عاونألا هذه ءادهإب اذه انموي ىلإ تاع يلا رصع نم ةداعلا ترج دق هنألو

 اذإ امهوحنو جرعلاو روعلاك زاوجلا عنمت يلا بويعلا نع ةمالسلا نم اياحضلا يف طرتشي ام لك يأ :زاج امو

 يف طرتشي هنإف «هنع زارتحالا ناكمإ مدعل ؛زوجي هنإف حبذلا تقو تثدح اذإ امأ «حبذلا لبق ةدوجوم تناك

 ىف طرتشي ام اهيف طرتشيو «دحاو لحم ناصتخيف «ةيحضألاك مدلا ةقارإب تقلعت ةبرق يدهملا نأل ؛ايادهلا

 نأ الإ ةنسم الإ اوحبذت ال" :التلع هلوقل ؛نأضلا نم غذجلاو «لكلا نم ىنثملا ةيحضألا زاوخل طرتشيو ءاياحضلا

 نکس «ضصلختسم ‹«ٰييع) .يئاسنلاو د واد وبأو ملسم هاور 1 Aa" نم ةغدوج اوحبذتف مكيلع رسعي

 (ط) .عناملا بيعلا نم ةمالسلا طرشب نأضلا نم عذجلاو لكلا نم ثلا وهو :ايادها ف

 (حتف ءط) .اهريغو تايانجلا نم جحلا يف مدلا هيف بجو :ءيش لك

 كالو رفسألا قب :تيراتللا ؟راهظ]ا ةقاليلاب افاق ريس لسع اغا هياتقبا آل اج ن را فاز

 ١ ادع هنوك لاح ةرايزلا فاوط يأ ايدج ثلا عضوم هنأ ال ءةبانحلاب قحلم سافنلاو ضيحلاو

 دعب اع. دييقتلا وأ «قلحلا دعب ناك ول ةاشلا بوجو ححارلا نإف «فاوطلاو قلحلا لبق يأ :فوقولا دعب ءطوو

 (حتف) .ةاشلا بحب هيف نإف «هلبق ناك ول امع زارتحالل فوقولا

 (ط) .ةاشلا بوح ۾ حجارلاف قلحلا دعب اهأ «ةندب هيلع نيعضولملا نيذه ف ناف «فاوطلا و قلحلا لبق :ةفرعب



 يدها باب 1 ا جحا باتك

 نارقلاو ةعتملا يده حبذ صحو «طقف نارقلاو ةعتملاو عوطتلا يده نم لكؤيو
 021111211 .. «هريقفب ال مرحلاب لكلاو ,طقف رحنلا مويب
 رذنلا يده ىوس کک

 «مرحلا غلب ام هب دارملاو «(۲۸:جحلا) ةاهنم اوكف :ىلاعت هلوقل ؛لكألا بحتسي لب :عوطتلا يده نم لک ؤیو

 .مرحلا يف نوكت امنإ ةقارإلاب يدهلا يف ةبرقلا نأل ؛هاينخألا نم :هريغل الو لكأي نأ هبحاصل زوجي ال غلبي مل اذإ امأو

 يده نم لكألا بابحتساو :هيفاني لكألاو «قدصتلاب نوكت ةبرقلا غلبي مل ام يقو ء[١/848١ :قئاقحلا زمر]

 (حتف) .هقرم نم برشو هيده محل نم لكأ تع هنأ حص ام اضيأ عوطتلا

 ءادأ نأل ؛نارقلاو ةعتملا مد نم لكؤي ال :يعفاشلا لاقو «كسن مد هنأل ؛امهيده نم لكؤي يأ :نارقلاو ةعتملاو

 هنم لكأي الف ءربج مد نيمدلا نم لك نوكيف «ناصقن امهعمج يفو ؛هدنع لضفأ ةدح ىلع نيكسنلا نم لك

 دنعو ءةيحضألا مدك راصف ءةدحاو ةرفس يف نيتدابعلا نيب هعمج ةمعن ىلع ركش مد هنأ :انلو «ةرافكلا مدك

 (حتف ؛نييع) .بطع ول ع عوطتلا يدهو نيكاسملا رذنو ىذألا ةيدفو ديصلا ءازج الإ عيمجلا نم لكأي *:كلام

 هنأل ؛ةثالثلا ءامدلا هذه نم زوجي امنإو ؛راصحإلا يدهو روذنلاو تارافكلا مد نم لكألا زوجي ال يأ :طقف

 وأ اعامجإ رخي مل هلبق حبذ ول تتح ةثالثلا مايألا وهو رحنلا تقو يأ ] :طقف رحنلا مويب (نيكسم) .بحتسم
 اوُمعْطَأَو اهنم اولكفإ# :ىلاعت م ا .امهدنع ةنسلل اكر اتو «مد همزليف مامإلا دنع بحاول ا ناک هدعب

 ثفتلا ءان قطع اج الك رسل | مويب صتخي ثفتلا ءاضقو «(۲۹ :58:جحلا) مديت يسكب ئ فلا سابل

 موي لبق عوطتلا مد خذ زور ؛ةيحضألاك رخنلا مويب صتخيف «كسن مد األو ءاذرطم مالكلا نوكيل «هيلع

 «نارقلاو ةعتملا مدب ا رابتعا رحنلا موي يف الإ زوجي ال :يعفاشلا لاقو «حيحصلا وهو لضفأ رحنلا موي هحبذو ءرحنلا

 .كسن مد هنأل ؛نارقلاو ةعتملا مد فالخج «لضفأ اهب ليجعتلا ناكف ءربح مد اأ :انلو

 ج يع ب لك يأ ] :هرحلاب لكلاو (ع) .ءاش تفر يآ يف راصتمالا مدو ايدها ةيقيبجيف زا يف ءأ :طقف

 4 قيتعلا E ى | اهلحُم مل :ىلاعت لاقو (4ه:ةدئاملا) ةّبغكلا غلاب ايده :ىلاعت هلوقل [(ع) .مرحلاب هحبذ صح

 نارقلاوةعتملا مذ وهو .ءاعم ناكملاو نامزلاب صج ام :اهتم :هجوأ ةعبرأ ىلع ءامدلا نأ ملعاو «مرحلا دارملاو (م:جحلا)

 هنإف ؛دمحم دنع راصحإلا مدو تايانجلا مد وهو «نامزلا نود ناكملاب صتخي ام :اهنمو ؛نيخيشلا دنع راصحإلا مدو

 مرحلا نود رحنلا مايأب صتخت اهإف :ةيحضألا وهو ناكملا نود نامزلاب صتخي ام :اهنمو ءرحنلا مايأ نود مرحلاب صتخي
 (حتف) .ناكملاب نيعتي :فسوي يبأ دنعو «نيفرطلا دنع رذنلا مد وهو «نامزلاب الو ناكملاب صتخي ال ام :اهنمو

 هيلع قدصتلا زوجيو «ءاوس هريغو وه لب «مرحلا ريقف ىلع قدصتلا ال مرحلاب لكلا حبذ صح يأ :هريقفب ال
 انلق «مرحلا لهأل ةعسوت تبجو ءامدلا نأل ؛مرحلا ءارقف ريغ ىلع قدصتلا زوجي ال :يعفاشلا لاقو «هريغ ىلعو

 (حتف «ييع) .لضفأ مرحلا ءارقف نأ الإ مهريغ نيبو مهنيب قرف الو جاتحملا ةلخ دس وهو ئعملا لوقعم وه



 يدها باب ۳۲۹ ظ جحا باتک

 دس ا ب ب طعُي و س مدن قدصتيو «يدهللاب فيرعتلا بجي الو
 حبدي يدلا وه

 ET ءابجاو بطع نإف اقا a حضنيو ,هبلحي الو ةرووض الب هبكر الو
 هنوک لاح يأ يدها يأ

 وه امنإ بحاولا نأل[(ط) .نسحأ ةعتملا يده فيرعت نكل تافرع ىلإ هب بهذي نأب] :فيرعتلا بجي الو
 ناك نإ بدني هنأ ريغ هتقارإب برقتيل ؛مرحلا ىلإ لقنلا نم لب «تافرع ىلإ هب باهذلا نع ئبني ال وهو .يدملا
 مد فالخب «ريهشت فيرعتلا يفو «ىلوأ ةرافكلا مد يف رتسلاف «ةيانحلا هبجوم نأل ؛ةرافك مد ناك نإ ال ركش مد

 (حتف) .فيرعتلا ىلإ ةجاح الف ءرحنلا موي لبق هحبذ زوجي ةرافكلا مد نأل ؛ركشلا
 اهدولخو اهموحل اهلك هندي مسني نأو «هنذي ىلع موقي نأ ايلع رمأ الف هنأ يور ام هيف لصألاو :خلإ طعي ملو

 هل اكيرش يقبي حوبذملا نم هئاطعإ طرش اذإ هنألو ؛رازحلا لمع ءارك يأ ائيش اهترازج يف يطعي الو ءاملالحو

 لبإلا يف لضفألا نأ ملعاو ءزاج اهدلج وأ اهمحل نم ءيشب هيلع قدصت نإو ءمحللا هدصقل ؛لكلا زوجي الف «هيف

 اَنْيَدَهَو» :ىلاعت هلوقو (۷٠:ةرقبار هرب اوُحَبْدَت ْنَأإ» :ىلاعت هلوقل ؛اهعاحضإ دعب يأ حبذلا منغلاو رقبلا يفو «رحنلا

 يأ (م1:جحلا) هکاهبونح بجو اذإفإ» :ىلاعت هلوقل ؛لضفأ امئاق رحنلاو ءاشبك ناك و ١( ۷٠:تافاصلا) # ميِظع حبب

 (ط) .حبذلا نسحأ نإ هسفنب هحبذ ىلوتي نأ ىلوألاو «يدهلا نم يأ :هنم (حتف) (۸٠:ةرقبلر اًهْنماولكفإل 59
 باحصأ ثيدحل ؛ةرورضلل بوكرلا هل زوجي هنأ ىلع كلذب هّبن [هبكري الف هل ةناهإ بوكر لا نأل] ا

 تام ول هنأ ليلدب ةرورضلل اه عافتنالا زاجف هكلم ىلع ةيقاب اًهألو ؟"اهيلإ تفللأ اذإ فورعملاب اهبك را" ةةرتسلا

 اهب اتر ریشم هلا دلل نقار ا کک عليا قنا

 لاقو «ءاينغألا نود ءارقفلا ىلع هب قدصتيو «صقن ام نامض هيلعف تصقنف اهبكر نإف ءهسفن ىلإ هعفانم

 (حتف) ١85/١[ :قئاقحلا زمر] .هلزهي نأ الإ ًاقلطم هبوكر زوجي :كلامو ىعفاشلا
 .اهنبلب قدصتيو هبلحيف يدهلاب كلذ رضيو اديعب ناك اذإ امأ ءابيرق حبذلا تقو ناك اذإ اذه] :هبلحي الو

 ىلإ عفد وأ هب عفتناو هبلح نإف ؛ءاينغألا نم هريغ الو «هب عفتني نأ زوجي الف يدهلا ءزج نبللا نأل [(نيكسم)

 قدصت هعاب نإو ءاهعم هحبذ وأ هب قدصت تدلو نإو «هفوص وأ هربوب عفتنا ول امك يدعتلا دوجول ؛هنمض غلا

 (حتف) ۱۸۹/١] :قئاقحلا زمر] .هنمشب

 رسكب حضنيف حتفو برض يباب نم ةلمهملا ءاحلاو ةمجعمل اب احضن بوثلا تحضن "رينملا حابصملا" يف :حضنيو
 (ط) .ةأرملل يدثلاك فلظلا تاذلا وه :هعرض (حتف «نييع) .شري يأ اعم اهحتفو ةمجعملا

 (حتف «ئيع) .نبللا عطقي نأ لحأل يأ درابلا ءاملا :ةمجعملا ءاخلاو فاقلاو نونلا مضب :حاقتلاب

 ىلإ برقلا هنم دارملاو "بطع" ريمض نم لاح [(ع) .كالهلا ىلإ برق يأ ملع باب نم] :ابجاو بطع نإف
 ىلع فأل ل حرقا بق ناب اريك ابيع نأ تیغ وأ" الرق نوسع ال فخ دب یھ نال توش

 - «ةيحضألا زاوج عنمي يذلا بيعلاب هتقو ال حبذلا لبق بيعتي نأ دارملاو ءامهوق ىلع هفصن نم رثكأو «ةفينح يبأ لوق



 يدها باب ۳ ٠ جحا تاک

 برص و .همدب هلعن غبصو «هرخ اعّوطت ولو هل بيعملاو «هماقم هريع ماقأ بيعت وأ

 .طقف نارقلاو ةعتملاو عوطتلا ةندب دلقيو 6 هلكأي ملو «هتحفص هب
 يده هنأ سانلا ملعيل

 هدلاب يأ

 "هلا بلاو" ههلزقو بلا كلف درج اريضم كاك اذإ انآ ءارسوع ناك اإ يأ "ساق ريغ اقا قوس

 (حتف) .هريغ يف هفرص هيف هفرص عنتما اذإف «هكلم نع جرخي ال هجولا كلذل هنييعتب هنأل
 ءءاش ام هب عنصي هكلم صلاح هنأل :هل بيعملاو (ع) .كلذ حلصي ال بيعملاو «هتمذ يف بحاو هنأل :هماقم

 بيعت وأ كاللا براق يذلا يدهلا يأ ] :+2! غبصو هرحن ًاعوطت ولو (ع) .هحبذي :ةيعفاشلا ضعبو دمحأ دنعو

 ءىش اهتم بطغ نإ' :لوقي مث قائلا همه قع 9 يلا ناك : لاق هنأ ةضيبق نع يور امل [(غ) .اعوطت ناك ول

 نم دحأ الو «تنأ اهمعطت الو ءاهتحفص هب برضا مث اهمد يف اهلعن سمغا مث اهرحناف اتوم اهيلع تيشحف
 .يعفاشلا هب جتحاو «دمحأو ملسم هاور تك هللا لوسر ندب قئاس ناكو «يعازخلا ةيجان نع هلثمو «"كتقفر
 ءاينغأ اوناك هتقفرو هنأ ىلع لومحم وه :انلق «عابسلل ةلكآ اهكرتي لب «هتقفر نم ءارقفلا هلكأي نأ زوجي ال :لاقو

 بئاح مدلاب برضو «همدب هتدالق غبص «هرحن اعوطت هنوك لاح بيعت وأ «كالملا نم اند يذلا يدحلا نأ ئيعملاو

 ةيحضألل ةاش.ريقفلا: ىرتشا اذإ امك رحآ ءيشهمزاي الف «لخلا نيب تنقلعت ةيرقلا فأل ةي ؛ىده هنأ سانلا ملعيل «همانس

 ااو يدهلا ناك اذإ ام فالخب ةمذلا يف ال نيعلا ف ناك بجاولا نأل ؛ىرحأ ةاش همزلي ال ةيحضألا لبق تكلهف

 (ئييع ؛حتف) .هنع طقسي ال مرحلا يف هحبذي مل امو «نيعلا يف ال ةمذلا يق بحاولا نأل ؛رحآ همزلي بطعف

 (عويط) .بناجلا :ةحفصلاو «همانس ةحفص يأ : هتحفص (ع) .يدهلا ةدالق هب دار أ :هلعن

 نذإلا نأل ؛ءاينغألا نم هريغل الو هل هلكأ زج م يأ [(ط) .ءارقفلل هنأل ؛هريغ يغ الو وه يأ ] :ينغ هلكأي ملو

 ؛عابسلل ةلكآ كرتي 3[ نع لزأ رهت ىلع قدس آل ؛الصأ كلذ لبق لحي ال نأ يغبنيف «هلع هغولبب قلعم هلوانتب
 «كسن ءامد اهنأل ؛رذنلا ةندب اذكو «ثالثلا ءامدلا هذه :ةندب دلقيو (حتف) .دوصقملا وهو «برقت عون قدصتلا يفو

 رتسلاو «ةيانج اهببس نأل ؛راصحإلا مد الو تايانجلا ءامد دلقي الو ءاكسن ناك امت.قيليف «هريهشتو هراهظإ ديلقتلا يقو

 لاقو ءاهديلقتب فراعتلا مدعل ؛دلقت ال منغلا نأ ىلع "ةندب" :هلوقب هبنو ءاهسنجب قحليف رباح راصحإلا مدو ءامب قيلأ

 يراخبلا هاور ."اهدلقف امنغ تيبلا لإ ئدهأ 386 هللا لرسر نأ" ::نيقح ةنقئاعا لوقل اشي منغلا دلقي :يعفاشلا

 هب درفنا ثيدحلاو «هوكر ت امل ةفورعم ةنس تناك ولو «هدعب سانلا كرتو هكرت مث ك هللا لوسر هلعف :انلق لسمو

 (صلختسم) ۱۸۹/١[ :قئاقحلا زمر] .هريغ هركذي ملو ديزي نب دوسأ
 نإ هدلب نم اهيلع ةدالقلا عضو :ديلقتلاو ءاهراهتشا ديلقتلا يقو «كسن ءامد اهأل ؛نآرقلا ةندب و ةعتملا ةندب و يأ :ةعتملاو

 ءامدلا نم اهريغ دلقي ال ءاهيف رصحنم ديلقتلا يأ :طقف (حتف) .ةنسلا اذكه مرحي ثيح نمف اهعم هجوت نإو «امب ثعب

 (ع) .ةدابعو كسن مد هنأل ؛رذنلا مد دلقي :"طيحملا" يفو «قيلأ اب ريعلا نأل ؛راصحإلاو تارافكلاو تايانجلا ءامدك



 ةر لئاسع مون ظ جحلا باتك

 مويلا يف ىلوألا ها كرت ولو ا ةو لب ةموي ل سيقوقوب اودهش ولو
 اهيمر يأ ةفرع لهأ فوقو يأ موق دهش يأ

 iG ا REE E HK DDE Ê Ê دهن ه هيج وم ةظفف گز ىأ وأ ءلكلا ىمر يناثلا

 ةقباسلا باوبألا يف ذشي ام ركذب مهقداع ترج [(ع) .روثنملا ؤلؤللا لثم امباوبأ يف ةبترم ريغ ةقرفتم يأ ] :ةروثنم

 (حتف) .هباتك يف كلذ لك لمعتسا فنصملاو ؛قش وأ ةقرفتم, ىرخأو ةروثنه. نوربعي ةرات مث «باتكلا رحآ لئاسملا نم

 موي هيف اوفقو يذلا مويلا ناك ةليل يف ةجحلا يذ لاله اوأر مهأ اودهشي نأ ةداهشلا هذه ةروصو :اودهش ولو

 هابتشالا لوزي نأب ةلمحلا يف نكمم كرادتلا نأل ؛ةداعإلا مهيلعو «ممتداهش لبقت ءةجحلا يذ نم نماثلا يأ ةيورتلا

 فوقولا نكمأ ثيحب ةجحلا يذ نم رشاعلا يف اوفقو مهنأب ةفرع ةيشع يف فوقولاب اودهش ول اذكو «ةفرع موي
 كرادتلا نكمي ال امي ديقم لب «قالطإلا ىلع سيل "ال هدعب" :هلوقف ءاذه ىلع كرادتلا ناكمإل ؛ةداهشلا لبقت ايناث

 :دوهشلل يح ًاطايتحا فوقولا مهئزجيو «مقداهش لبقت ال ةجحلا يذ نم رشاعلا يف اوفقو مهنأ اودهش ول يأ
 .اهنفودةدايع نكي ذاق «ناكمو نامرب اصنع ةدايع فرع فوقولا نأ ؛زوجي ال نأ سايقلاو

 رمألا فو «رذعتم كرادتلاو ؛نكمم ريغ ءاطخلا نع زارتحالاو «جحلا يفن ىلع ةداهش هذه نأ :ناسحتسالا هجو

 هذه نألو ؛ىلوألا ةروصلا فالخب «هابتشالا دنع هب يفتكي نأ بجوف «صنلاب عوفدم وهو نيب جرح ةداعإلاب

 دعب الصأ حصا ال اهنقو لبق! ةذابعلا نآلوب ملا رخو. ىظاقلا مكس تحت ليغدي ال رمأ ىلع تماق ةداهغ

 لبقي ال هنأ ىلإ ةراشإ عمجلا ظفلب "اودهش" داريإو «سانلا جح مت دق : :لوقي نأ مكاحلل يغبنيو «ةلمحلا يف حصت

 (صلختسم «حتف) .نيلدع ةداهش ال ميظع عمج ةداهش الإ هيف
 (ع«ط) .ةثلاثلاو ىطسولا ىمرو ايسان وأ ناك ادماع عبارلا وأ ثلاثلا وأ رحنلا نم :يباثلا مويلا

 مث ىلوألا ىمر ءاش نإ ريخم وهف ىلوألا ةرمجلا كرتو «ةثلاثلاو ىطسولا ةرمحلاب يناثلا مويلا يف ىمر ول يأ :لكلا ىمر
 ءهتقو يف كورتملا كرادت هنأل ؛طقف ةكورتملا ىمر ءاش نإو ء«نونسملا بيترتلا ةاعارمل ؛نسحأ وهو «ةئلاثلاو ةيناثلا

 ةرمج يمر الإ عرشي مل لوألا مويلا يف امأ «عبارلاو ثلاثلا يف فلتخي ال مكحلا نأل ؛يقافتا يناثلا مويلاب دبيقتلاو

 ىعس اذإ امك راصف ءاعورشم هريغ زكي لف: اهزب هامر لع هنأل ؛ ؛لكلا دعي م ام زوجي ال :يعفاشلا لاقو «ةبقعلا

 ةرمج نأ ىرت الأ ءاهريغب اهل قلعت ال ءاهسفنب ةدوصقم ةبرق ةرمج لك نأ :انلو ءافصلا لبق ةورملاب أدب وأ فاوطلا لبق

 لبق ربتعي الف «هنود وهو «فاوطلل عبات هنأل رولا فالخب «يمر اهلبق نكي مل نإو «ةبرق رحنلا موي اهدحو ةبقعلا

 ةداعإ ريغ نم ىلوألا ةرمحلا يمر يأ :ىلوألا (صلخختسم «حتف) .صنلاب يعسلا ىهتنم تفرع ةورملاو «لصألا دوجو

 (ع«ط) .نيتروصلا يف هيلع ءيش الو «هتقو يف هافالتيف «هذه يه كورتملا نأل ؛نيتيقابلا



 ةروثنم لئاسم قلقا جحلا باتک

 ءاهللح ةمرحم ىرتش اا لر ےک فارق قيس یکے 18 ايقاع الي بجر هز
 ةيراحج لحجر يأ ةرايزلا فاوط يأ بكري نأ هل زوجي ال يآ ايشام هنوك لاح يآ رذتلاب هسفن ىلع

 .اهعماجو

 موبي نأ ردت ولا اسك معلا اني ءاغيإلا هيلع ب األ ؟ةرايزلا فاوط فوطي يحس يشلا ةيلع بج يآ :يبكوت ل
 هيلع بجي لقألا يف بكر نإو «هرثكأ يف بكر اذإ اذكو ءريصقتلا هيف لحدأ هنأل ؛امد قارا بکر ولو ؛اعباتتم

 ىح «جحلا يف لصأب سيلو «عيدوتلل ردصلا فاوطو «هيلإ يشميف مارحإلا يهتني نكرلا فاوطبو «هباسحب مدلا

 يشهي هلآ حصألاو هتاقيللا نم, يشم ليت ءيشملا قاعي نبأ نم. فصلا نري لو خدر ال نم ىلع ب ل
 «نينثا نيب يداهي اخيش ىأر ۴ هنأل ؛يشملاو بوكر لا نيب هرّيخ لصألا ينو «فرعلا يق دارملا وه هنأل ؛هتيب نم
 حيحصلاو بكر ي نأ هرمأو «نيغل هسفن اذه بيذعت نع هللا نإ" :لاق +" يشب نأ ردن ولا كاا" :لاقف

 جحأ ال نأ ىلع يفسأتك ءيش ىلع تفسأت ام" :هرصب فك ام دعب لاق هنأ بد سابع نبا نع يورو «لوألا وه

 تبتك ايشام جح نم" :الكلع لاقو (؟07:جحلا) © رماض لک عو الاخر وايل :لاقف ةاشملا مدق هللا نإ ؛ايشام

 ن ونا هر ر الف ساعا :لاقا ا دانس امو لق "ظا تاس نم اس وسع لادا
 جحلا هرك :ليقو «لضفأ ايشام جحلا ناك كلذك نكي مل ول ىح هتقفر لداجيف هقلخ ءيسي هنأل ؛ايشام جحل ا

 (ييع «حتف) .موصلا عم ايشام

 (ع.ط) .اهرفظ ملقي وأ اهرعش رصقي نأب مارحإلا نم ءاش نإ يرتشملا يأ :اهللح
 "اهعماجي وأ" :"ريغصلا عماجلا" فو [(نيكسم) .جحلا رمأل اميظعت ليلحتلا دعب اهعماجي نأ ىلوألأ ] :اهعماجو

 ءاهعماجي مث رعش وأ رفظ صقك عامجلا ريغب اهللحي يرتشملا نأ ىلع لدي واولا فرحو «واولا ناكم "وأ" ظفلب
 نادل شيل هز لاق ,جحلل اميظعت ةعماجملا ريغب اهللحي نأ ىلوألاو ءةعماجماب اهللح هنأ ىلع لدي "وأ" فرحو

 ءدبعلا قحو هللا قح انهه ضراعت هنأ :انلو «هلاطبإ زوجي ال المع اهيف دجو هنأل ؛بيعلاب درلا هل نكلو «اهللحب

 مث لفنلا ةحخي تمرحأ ةرح ليلحت اندنغ زوجي اذكو «ةحاحلا يذ ةجاحل ةياغر عرشلا نذإب دبعلا تح ححرتف

 ١11/١[ :قئاقحلا زمر] .تجوزت



 حاكنلا باتک
 هماكحأ نایب ف 7

 8 E iii iE ]| || «ةنس وهو «ادصق ةعتملا كلم ىلع دري دقع وه
 لادتعالا ةلاح ق حاكنلا حاكنلا يأ

 هببس هنأل ؛ازاحج دقعلا قو هيف مضلا دوجول ةقيقح-عطولا يف لمعتسي مث مضلا :ةغللا يف] :حاكتلا باتك
 نع جورخلا يفو ءةنس ناك نإ ةنسلا ليضحم يف لاملا نم هل دبال حاكنلا | (نيكسم) .فنصملا هركذ ام اعرشو

 نم تعرش ةدابع انل سيلو ءابسانتف لاملا هل نم ىلع الإ بجي ال جحلا نأ امك ابحاو ناك نإ بحاولا ةدهع

 نئسلا نأ :لوألا :هوجوب لفنلل يلختلا نم لضفأ وهو «ناميإلاو حاكنلا الإ ةنحلا يف رمتست مث نآلا ىلإ مدآ دهع
 ثيحب هيلع بظاو 3# هنأ :ثلاثلا «لفاونلا فالخب هكرت ىلع ديعولا درو :يناثلا ءعامجإلاب لفاونلا ىلع ةمدقم

 ةأرملا سفن ةنايصلو «ةشحافلا نع سفنلا ةنايصل ببس هنأ :عبارلاو «هلعفل لضفأ يلختلا ناك ولو «هنع لخي مل

 (نيكسم «حتف) .دحوملا دلولا لوصحلو كاللا نع
 ديفي "دري" نعمو «ملكتملا لعف وه يذلا يردصملا عملا نع : ازارتحا ردصملاب لصاحلا :دقعلاب دارملا :دري دقع

 .ءاهقفلا مهو عرشلا لهأ فرع يف يأ "ةعتملا كلم ىلع" :هلوقو ؛"يتأي" نعم. نوكي نأ برقألاو «تبثي وأ
 «حاكنلا ةعتمو «جحلا ةعتمو «عتم نم مسا وهو صاخلا عفنلا هلصأو «هب عفتنا ام لك ةغللا يف عاتملاو ةعتملاو

 كلم اهيف دوصقملا نأل ؛ةبهلاو عيبلا نع زارتحا "ادصق" :هلوقو «عفنلا نم اهيف امل كلذ نم اهلك قالطلا ةعتمو
 (حتف «ييع) .هعنمب ام دجوي مل اذإ انمض ةعتملا كلم اهيف لخديو ءادصق ةبقرلا

 ىلع ةردقلا دنع ةدكؤم يأ ةنس هنأ :ىلوألا نيعون انهه فنصملا ركذ «عاونأ ةثالث ىلع حاكنلا يأ :ةنس وهو

 يناثلا عونلا ىلإ راشأو مج سيلف ينس نع بغر نمف ينس نم حاكنلا :##ع هلوقل ؛ءطولاو ةقفنلاو رهملا

 نإف اورثكت اودلاوت اوحكانت" :اكَتِلَع هلوقل ؛ءاسنلا قايتشا ةدش تاحتفلاب ناقوتلاو "بحاو ناقوتلا دنعو" :هلوقب

 رولا قاع اذإ یهو سش :ثلاثلا عونلاو «بوحولل رمألاو «حاكنلاب رمأف «"ةمايقلا موي ممألا مكب يهابأ

 .هركيف حلاصملا كلت رهظت مل روحلا فاح اذإف رک اعل عوف امنإ هنأل ؛ننسلاو ضئارفلا كرتو

 ءاقب قلعت هببسو «هوركم وأ بحاو وأ ةنس هتفصف ءًامكحو انكرو اطورشو ًاببسو ةفص حاكنلل نأ ملعا مث
 عنام اهحاكن نم عنمي مل ةأرما يهو «لباقلا لحما :ماعلاف ءصاخو ماع :ناعون هطرشو «لسانتلاب هب ماعلا

 باجيإلا صاخ فصوب نينثا عامس صاخلا هطرشو «ةيرحلاو يلولا يف غولبلاو لقعلا يأ ةيلهألاو «يعرش
 توبث :همكحو «نيفرطلا يلوتم نم اهماقم مئاقلا ظفللاك امكح ولو لوبقلاو باجيإلا هنكرو «لوبقلاو
 نأل ؛هنم لضفأ لفنلل يلختلاو «حابم حاكنلا :يعفاشلا لاقو «ةرهاصملا ةمرح توبثو «جوزلل كلملاو «لحلا

 - «دابعلل تالماعملا عرشو هلل تعرش األ ؛اهنم ىلوأ ةدابعلاف ءرفاكلا نم حص يح تالماعملا نم حاكنلا
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 حصي اغإو ءاهدحأ وأ يضملل اخر لوبقو باجيإب دقعنيو «بجاو ناقوتلا دنعو
 حاكنلا دقع يضاملا ةغيصب ي "يعي ت رحأ و تلبق وح ت وري و تج وز وحل

 د ا فا وشو ETTI كدي اويكو نيعلا كيلمتل عضو امو جيورتلاو حاكنلا ظفلب
 عضو ظفلبو يأ

 اليبس هيلإ دحج مل نإو ج ورتيلف الام ميهاربإو ناميلسو دواد نيدو نيد ىلع ناك نم" :كقع هلوق :انلو =

 «لضفأ هنأ تبثف «هب لافتشالا هسفنل راتخاو ءداهجلا ىلع همدقو نيدلا نم حاكنلا لعجف اعجف "هللا ليبس يف دهاجيلف

 (حتف ؛ئيع) .ثيدحلا "اودلاوت اوحكانت" :لاقو «مهيلع درف مهئاسن اوقلطيو «ةدابعلل اولختي نأ موق مه دقو
 (ع) .هيلإ هقايتشا دتشا اذإ ءيش ىلإ هسفن تقات نم ءاسنلا ىلإ قايتشالا ةدشو ةوهشلا ةبلغ يأ :ناقوتلا

 نوكي هب الإ بوجولا ىلإ لصوتي ال امو «بحاو انزلا كرت نأل ؛انزلا يف عوقولا نع زرحتلا نكميل :بجاو
 (ط) .هتبطخ متدقتو هنالعإ بدنيو «حاكنلا يأ :دقعنيو (ص م) .ابحاو
 ؛اباجيإ ىمسو ال وأ افرك ديقب دقعلا كلذ ةدافإل ةحلاصلا ةغيصلا اة «تابثإلا :ةغل باجياإلا :لوبقو باجياي

 لمتشا دقف «ةسبالملل "باجيإب" يف ءابلاو «لوبقلا رايح رخآلل تبثي وأ لوبقلا هب لصتا اذإ دقعلا بجوي هنأل
 لصاحلا دقعلاو «ةيلعاف ةلع لباقلاو e لك و «ةيدام ةلع لويقلاو باجيإلاف «عبرألا للعلا ىلع فيرعتلا
 يف اعضو يأ [(ع) .لوبقلاو باجيإلا يأ ] :يضملل اعضو (حتف) .ةيئاغ ةلع عاتمتسالا كلمو «ةيروص ةلع
 حاكنلاو «يعرش فرصت ءاشنإ عيبلا 1 ؛كلذ طرتشا امئإو ءيضاملا نامزلا يف ثدح امع رابحإلل ةغللا لصأ

 يف ةغل يضاملا نع رابخإلل عوضوملا ظفللا لمعتسا دق عرشلاو «عرشلاب الإ فرعي ال يعرش فرصت كلذك
 (حتف) .ةجاحلا ءاضق ىلع لدأ ن وكيف «توبثلاو قيقحتلا ىلع لديل ؛نكي ١ ام تابثإ يأ ءاشنإلا

 (ع) .كتجوز :رخآلا لوقيف يحوز :وحن لبقتسملل رخآلاو ؛طقف يضملل امهدحأ عضو يأ :امهدحأ وأ
 حاكنلا هب دقعني ىلا ظافلألا نأ ملعا [(ط) .تلبق :تلاقف كتحكن :لوقي نأب] :جيورتلاو حاكنلا ظفلب حصي
 :ةيانك و «لاحلا يف نيعلا كلم ديفي ام وهو امهادع امو «جيوزتلاو «حاكنلا ظفل :حيرصلاف «ةيانكو حيرص :ناعون

 لاقو «ةبقرلا كلم ةطساوب ةعتملا كلل ببسو «كلملا ديفت ظافلأ اهأل ؛اهوحنو ءارشلاو عيبلاو ةقدصلاو كيلمتلا لثم

 دقعني ال :يعفاشلا لاقو «لاحلا يق ال توملا دعب نيعلا كيلمتل امنأل ؛ةيصولا نع "لاحلا يف" :هلوقب زرتحاو :ينيعل

 ةأَرماَوإ» :ىلاعت هلوق انلو «هنع | تاس الو هيف ةقيقح سيل كيلمتلا نأل ؛دمحأ لاق هبو جيورتلاو حاكنلا ظفلب الإ
 .حاكنلا يف ادرو "نآرقلا نم كعم ام يكل : ةع هلوقو (١٠:بازحألا) 4 تلل اهسفت تَّبَهَو نإ ةئمْؤُم
 يف صولخلاو صاصتخالا :تلق (5. :بازحألا) ككل ةّصلاخع## : ىلاعت هلوق ليلدب 3ع يبلاب صاح اذه :تلق نإف

 حاكنلاو «زاحملا قرط نم قيرط ةيببسلاو «ةبقرلا كلم ةطساوب ةعتملا كلمل ببس كيلمتلاو «مهفاف .رهملا طوقس
 ف ةراعإلاو ةراحإلا ظفلب دقعني الو «ضرقلا ظفلب اذكو ءال :ليقو «دقعني :ليق «فرصلا ظفلبو ملسلا ظفلب

 ءاضرلاو - ةمجعملا ءازلاب - ةزاحإلاو عتمتلاو لالحإلاو ةحابإلا ظفلب الو ءامهيف يحركلل افالخ حيحصلا
 ١91/١[ :قئاقحلا زمر] .حاكن هنأ ناملعي ال ظفلب فلتخاو
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 وأ نيقساف ولو نيملسم نيغلاب نيلقاع نيترحو رح وأ . نيرح دنع لاخلا يف
 لدا نيرفاكلا مبا نين ودم نع زارتحا ر ناترح نيتأرما نعي

 و وم ,نييمذ دل ةيمذ ملسم ج ورت حصو ,نيدقاعلا ينبا وأ نييمعأ وأ نيدودحت

 ةيباتك ةأرما ابات دقو فذق ىف

 (ط) .اهوحنو ةحابإلاو لالحإلاو ةزاجإلاب دقعني الو ءاهوحنو ءارشلاو عيبلاو ةقدصلاو كيلمتلاك :لاحلا يف

 ؛حاكنلا يق اندنع طرش نيدهاشلا دوجوف نيترحو رح وأ نيرح ةداهشب حاكنلا بقعتيا نأ :نترچو رع وأ

 حاكنلا اونلعأ" :3ع هلوقب اكسق نالغإلا طرشلا اغإو طرشب سيل :كلام لاقو "دوهشب الإ حاكن ال" :3#ع هلوقل

 نوكي نأ نم جرخيو «نالعإلا لصحي نيدهاشلا روضحب :انلق ءرسلا حاكن نع ىف تع هنأ يور الو "فدب ولو

 نأ حلص نم لك نأ لصألاو «ةيالولا باب نم ةداهشلاو «هل ةيالو ال دبعلا نأل ؛ةيرحلا رابتعا نم دبال مت ءارس
 ءاستلا ةداهش نأل ؛نيرح دنع الإ دقني ال :يعفاشلا دنعو «هيف ادهاش نوكي نأ حلص هسفن ةيالوب هيف ايلو توكي
 نيدهاشلا مهف مث روضحلا سفن ال طرش نيدقاعلا مالك نيدهاشلا عام مث ءاهعباوتو لاومألا يف الإ هدنع عمست ال

 (حتف «صلختسم) .رهاظلا وهو دمحم نع يور اذكو «حصألا يف طرش نيدقاعلا مالك

 [(صم) .نيقساف ةرضحب دقعني نح ةلادعلا فصو طرتشي ال يعي] :نيقساف ولو (ع) .نييبصلا نع زارتحا :نيغلاب
 نم ةداهشلا نآلو ؛"لدع يدهاشو يلوب الإ حاكن ال" :ك#ع هلوقل ؛نيقساف ةداهشب حاكنلا زوجي ال :يعفاشلا لاقو

 هسنج نم هنأل ؛هريغ ىلع اذكو «همالسإل هسفن ىلع ةيالولا لهأ نم هنأ :انلو «ةناهإلا لهأ قسافلاو ؛ةماركلا باب

 الهأ هنوك هنم مزلي ءاضقلل الهأ هوك ةرورض نمو ؛ءاضقلل الهأ نوكيف ةمامإلل حلصي هنألو ؛نامبإلا ةطساوب
 هناصقن مدعو «هدنع قسفلاب نامبإلا ناصقن ىلع ءانب فالخلا اذه ليقو ءداقتعالا ةلادع ثيدحلا يف دارملاو ءةداهشلل

 (ع) .دهاشلا ي رصبلاو «ةلادعلا طرتشي هنإف «يعفاشلل افالح :نييمعأ وأ (صلختسم) .اندنع

 نم ةانبا وأ اهنم هانبا ناك اوس اقلط طم [(ع) .نيجو ورلا ي ودعب دقعني اذكو اهدا یبا وأ | :نيدقاعلا ينبا وأ

 اذإ نيوبألل امهقداهش لبقت ال نكلو «حصألا ىلع زوجي اهنم هينبا ةداهشب جوزت اذإف «هريغ نم اهانبا وأ اهريغ

 يعدي بألا ناك نإو «لبقت ادهشف تعداف جوزلا دححجو اهريغ نم هانبا ناك ولو ءامهدحأ نم دوحجلا عقو

 نأب نيدقاعلا يبا ةروصو «لبقت تدحج نإو «لبقت ال تعدا نإ هريغ نم اهانبا ناك ولو «لبقت ال دححت يهو

 (حتف «نيكسم) .امهينبا دنع حاكنلا ددجو «هتحوزو لحرلا نيب قالطلا عقو

 رهاظلاو ءال وأ اهنيد يف اهل نيقفاوم ؛نييمذ ةرضحب يأ [امهتلم نيفلاخم ولو نييباتك نيدهاش يأ ] :نييمذ دنع
 امهأل ؛حصي ال :دمحأو يعفاشلاو رفزو دمحم لاقو «يبرح نمأتسملاو «نييبرحلا نع زارتحالاب نييمذلاب دييقتلا نأ

 توبثل ال حاكنلا توبثل طرش ةداهشلا نأ :نيخيشللو «ملسملا ىلع رفاكلل ةداهش الو «نيجوزلا قح يف نادهاش

 ركني وه جوزلا ناك نإف ءامهنيي ركاتتلا عقو اذإ مث ءزوخيق اهياع ادهاش حلصي نم امهيلغ دهشأ دقو ءرهملا
 ١۹۲/١[ :قئاقحلا رمر] :تلبقاةركنملا يه تناك نإو املسم هنوكل ؛هيلع امنقداهش لبقت ال
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 .ال الإو .حص رضاح بألاو ؛لحر دنع اهحّوزف هتريغص جوزي نأ الحر رمأ نمو
 “اشم كدي ا رومأملا

 تامرحعا يف لصف

 ءاهروضح ةريبكلا يف طرشلا نأل ؛ةريغصلاب ديق :هتريغص (ط) .ةريغصلا لكؤملا تنب ليكولا يأ :جوزي نأ
 اذإ بألا نأل ؛"رضاح بألاو" :هلوقب ديقو «:ةرضاح تناك نإ حص دحاو لجر دنع هتريبك جوزت اذإ بألا نإف
 نمو ءةروص ليكولا نم نوكي دقعلا نأ نتملا ةروص زاوج ليلد نأل ؛دوهشلا ددع ناصقنل زج مل ابئاغ ناك

 ريصيف «ليكولا نود لكوملا ىلإ عجرت قوقحلا نأل ؛ضحم ربعمو لوسر حاكنلا باب يف ليكولا نأل ؛ئعم بألا
 .رخآلا لحرلاب ةداهشلا باصن لامكل ؛دقعلا حصيف : ادهاش ليكولا يقبو «ةقيقح اهجوزم بألا

 باصن نأل ؛زاح رضاح بألاو ؛ىرخأ ةأرماو «لحر ةرضحب تدقعف ةأرما رمأ ول نح ديقب سيل "الحر رمأ" :هلوقو
 ناجح رضاح. بألاو «نيتأرما ةرضحب دقع ول هنأل ؛ديقب سيل "لحجر دنع" :هلوق اذكو .«نيتأرماو لحرب متي ةداهشلا
 فالخب ءةداهشلا باصن مدعل ؛ةبئاغ وأ تناك ةرضاح اقلطم زوجي ال دحاو دهاش ةرضحب ةريغصلا بألا جوز ولو

 :رمألاب دقعلل ةرشابم نكت األ اعراب بألا انههجوز وب رضا تاک اذ كحاو. داش ةريطخ زوم ناف عةغلابلا
 (ضلختسم «نييع) .باصنلا مدعل ؛زجي مل ةبئاغ تناك نإو ؛نادهاش رحآلا لجرلاو بألاو

 (ط «ع) .باصنلا متيف نيدهاش رحآلا لجرلاو ليكولاو ءامكح دقعلل ارشابم لعجي بألا نأل ؛حاكنلا يأ :حص

 (ع) .حاكنلا دقعني ال هبو ادهاش هدحو يقبي لجرلا نأل ؛حصي ال يأ :ال (ط) .ارضاخ بألا نكي مل نإو يأ :الإو

 نايعألا ىلإ ميرحتلا ةفاضإ يق نويلوصألا فلتخا [اهعاونأب تامرحملا ءاسنلا نايب ف يأ ] :تامرحما يف لصف
 ءألاك بسنلا ببسب :لوألا عاونأ ميرحتلا نأ ملعا مث ؛ةقيقح هنأ اوححرو «لعفلا ةقيقح مرحلاو «زاحم :ليقف

 نيب عمجلا :عبارلاو «ةيعاضرلا تخألاك عاضرلا ببسب :ثلاثلاو «ةجوزلا مأك ةرهاصملا ببسب :يئاثلا «تنبلاو

 ةرحلا ىلع ةمألا لاخدإ :سداسلا «ةدتعملاو ةحوكنملاك ريغلا قح قلعت ببسب :سماخلا ءاهتمعو ةأرملا وأ نيتخألا

 ةك ولم, كيسلا حاكنك قادتلا تيس :عساتلا «ةيس وجاك ي وامس نيد مدع ببسب : نماثلا دل ةقلطملا ا

 ب .اهاوس عبرأ هتحت نوكي ال نأ :رشاعلا

 ءانبألاو تانبلا تانبو «تاهمأ تادجلاو 5ع :ءاسنلا) كل 2 ۰< تَمَرح# :ىلاعت هلوقل ] :هتنبو

 ركبب ىز نأب ا نم ولو [(صم «ع) .عورفلا تانبلابو رأل تاهمألاب دارملا نأل ؛عامجإلاب تانب
 ءألا يأ ' اتدعب نإو لوقو «كللذي الإ انولا وود 137 روع gs a ايقايجأا

 ( © :ءاسنلا) کاو E ى تمرح :ىلاعت هلوق امه وانتي تنبلا تنبو ةدحجلا نأ ىلإ ءامعي هيفو «تشبلاو

 (حتف) .زاحملا مومع نم كلذ نإ وأ عرفلا تدبلاو ؛ةغل لصألا يه مألا ذإ ؛اعضو
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 اه لخد نإ اهتنبو هتأرما ماو هتلاخو هتمعو هيخأ تنبو اهتنب و هتحنأو «اتدعب نإو
 ج ورت اضيأ مرحو تحألا

 2 باع

 ا قا دنقل فا همس aS مم همس عمم E سس ay ةيا 8 رهآو

 :ىلاعت هلوقل :هيخأ تنبو (ع) . (717 :ءاسنلا) 4کنارحارا :ىلاعت هلوقل ؛ هدحخأ جوزت اضيأ مرح أ :اتدعب كإو

 ةهج نأل ؛مألا ف فا | بألا نم وأ ني .يوبألا نف تالقلا هذه نك ءاوس 487 :ءاستلا) تأل تاتو خألا تاتو

 يف لحخدتو [(ع) .امهدحأ نم وأ مألاو بألا نم هتمع اضيأ مرحو يأ ] :هتلاخو هتمعو (صم 5 .ماع مسالا
 تدبك لالحف هيبأ ةلاح ةلاخو «همأ ةمع ةمع امأو «مأو بأل وأ نيوبألل امهتلاحو «هتدجو ءهدج ةمع ةمرحلا

 (حتف) (؟ ؛ :ءاسنلا) کدر وا كل جار :ىلاعت هلوقل ؛هتلاح و هلاح و هتمعو همع

 لخغدي قي مرنم ال ةحورلا# مأ نأ لوق يف :يعفاشلاو دوادو كلامو عاجش نباو يسيرملا رشب لاقو :هتأرما مأو
 كلان تامار : لاق ىلاعت هنأب اوجتحاو سوو رباجو دوعسم نباو تباث نب ديزو يلع نع يوزم وهو اجو هزلاب

 ا ءءاسنلا تاهمأ ركذ (5:ءاسنلا) 8 نهب حد شالا مكناس نم ملأ روجُح ف نيالا 4-0

 طرشلا يق كلذ :انلق هطرشلا يق لصألا وه امك امهيلإ فرصناف لوخدلا وهو طرشلا ركذ اهبقاع مث «بئابرلا

 ةأرما ج وزت نم ' ع لاقًابقيأو ءاهيلي ام ىلإ فرصنتف انه امك مالكلا رخآ يف ةروكذملا ةفصلا امأ ءهب حرصملا

 نب نارمعو سابع نباو رمع بهذم وهو «'اه لحد نإ اهتنب هيلع تمرحو لدي مل وأ ا لحد اهمأ هيلع تمرح

 (حتف ؛ صضلختسم ؛ئيع) اشنا 5 دوعسم نباو.تباث نب ديزو يلع ن ع ةياور وهو ف نيصح

 ءاوسو «صنلا يف لوخدلا ديق توبثل ؛ةجوزلاب لحد نإ ةبيبرلا يأ هتأرما تنب تمرح يأ :اه لخد نإ اهتنبو

 رمو دوادل افالخ طرشلا جرخ ال ةداعلا جرخم جرح صنلا يف رجحلا ركذ نأ ؛هريغ رجح یف وأ هرجح يف تناك

 ةريغص تناك اذإ الإ ةبيبرلا مرح ال :كلام لاقو اضل فذ يلع لوق وهو صنلا رهاظب رجحلا طارتشا يف هعبت

 يف لخديو ١514/١[ :قئاقحلا زمر] ..رححلا ف نوكت ال ةريبكلا نألو ؛هلفكتو هرجح يف تلعجو «ج وزتلا تقو

 فالخج «عامجإلاب نهتمرح تبثتو «نهلمشي مسالا ن نأل ؛بيبرلاو ةبيبرلا ثانب (9*:ءاسنلا) کی 00 :ىلاعت هلوق

 «بألا ةجؤز تب الو نبالا ةحوز تدب د مرت الف «نهريغ لوا الف نه صاح مسا هنأل ؛ءانبألاو ءابآلا لئالح

 (حتف) (؟:ءاسنلا) نهب ملحد يتاللا ۾ ا نما :ىلاعت هلوقل "اه لحد نإ" :هلوقو

 (؟؟ :ءاسنلا) مک قاب کن ام اوُحكْنَت الرا :ىلاعت هلوقل | (نيكسم) . لحدي مم 1 أ اب لخدو اقلطم] :هيب ةأرماو

 «لحدي مل وأ اب بألا لحد ءاوس دادجألاو ءابآلا اا ظفل كلتككور ا ادقعو ايطو هتحوكنم لوانتيف

1 

 هيبأ م

 3 لح دي ١ وأ ا لعد ءاوس م57 :ءاسنلا) مكب الْضَأ ن يذلا اب لئالَح و :ىلاعت هلوقل ةنبا ةأرماو يأ ا" :هلوقو

 (حتف) (ه :بارحألاو © مهئابآل ه وعدا :ىلاعت هلوقب حسن يتلا نأ ؛ييبتلا رابتعا طاقسإإلل تالاصألا رك ذو

 (شضق ال ۲۲ ةءاسنلا) © وكئانبأ لئالخ و :ىلاعت هلوقل ؛هنبا ةأرما يأ :هنباو



 جوزت ولف «نيمب كلم ايطوو احاکن نيتحألا نيب عمجلاو ءاعاضر لكلاو ءاتدعب ناو
 ءطولا ثيح نم يأ هك

 رح نأ ] :اعاضر لكلاو (عءط) . لفس نإو هنبا نبا ةأرملاو ءالع نإو دحلا ةأرماك نبالاو بألا يأ :اتدعب نإو

 مأو ةلاخلاو ةمعلاو ةوخإلا تانبو تحألاو تنبلاو مألا يأ [(ع) .تامرحلا ی کیا را سنا اا

 :ىلاعت هلوقل ؛بسنلا لد ياسا بدو نم مرحي كلذ لك نبالا ةجوزو بألا ةجوزو اهتنبو ةحوزلا
 نم مرحي ام عاضرلا م مع لع هلوقلو ٠٣ :ءاسنلا) ةعاضر لا دره کارو ا يت الل 0100

 و۲ ر نيو هينا نیب سدوم يادنيا یاو ايدو ياش سيول اک یہ كين

 :لضافألا ضعب دشنأ ام ظفحيلف عاضرلا ةمرح لئاسم طبض دارأ نمو ءانيور ام هيلع ةجحلاو ,ميرحتلا هب

 عورفو ناحوز راوخريش بناجزو دنرش شیرک اه ةدريشا بناخ زا

 60 ج مر ھا "همأ جوزت" :هلوق ىلع فطع عفرلاب :عمجلاو

 .eh (٣۲:ءاسنلا) ن خا َنْيَب اوُعَمَحَت ناو :ىلاعت هلوقل ؛حاكنلا ثيح نم يأ : : احاكن

 نوف واو علا زوجي ءطولا نودبو «نيمب كلم ءطولا ثيح نم نيتح ألا نيب ب عمجلا مرحي يأ :نيمب كلم ًايطوو

 تكلّم ام وأ :ىلاعت هلوق قالطإل انی ايطو امهنيب عمحللا زوجي :هو نامثع لاقو هذ بلاط يبأ نب يلغ

 «هيعاودو امهنم ةدحاو يطو مرح ةوهشب امهادحإ لبق ولو شذ يلع لوق ىلع ءاملعلا ةماعو (”:ءاسنلا) 4كئاَمِيأ
 .هللي يعفاشلل لوق يق الإ يعاودلا مرحي ا :ةلكلفلا دو ىق وأ حاکن وأ .كليلمعي قرعألا جرف مرحي بح

 نعمجي الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم" :ةت3ع هلوقل ؛ايطو نيتحألا نيب عمجللا ةمرحو ١514/١[ :قئاقحلا زمر]

 (ط) .ءطولا نودب ا مرحي ال هنأل ؛هب ديق :نيمي (صلختسم) ."نيتحأ محر يف هءام
 (ع طر .امهادحإب ءطولا هل زوجي ال نكلو «حاكنلا حص يأ :أطي م

 وأ ةباتك وأ قتع وأ ميلست عم ةبه وأ ضعب وأ لك عيب , نم هيلع اهيطو هب مرحي الف امي لعفي يأ :اهعيبي ىتح

 هل للح ةحوكنملا قالط وأ اهجيوزت وأ هتمأ غيب لعف اذإف :ىلوأ ناكل "هسفن ىلع اهمرحي يح" :لاق ولو «جيورت

 ذإ ؛امكح ةءوطوم ةحوكنملا نأل ؛هسفن ىلع ةمألا مرحي يح حاكنلا حصي ال :كلام لاقو ءامهنم ةدحاو ءطو

 شيل دقق سنا اعلق يق وسو ايطو امي اعماج راسلا عاكتلا حب ولف بسلا قص ق طولا ىج حاكتلا

 أطي ةءوطوم نكت مل نإ اهنأل ؛ةءوطوملاب ةمألا ديق امنإو ءءطولا لح وهو همكح توبث دنع ايطو ريصي امنإو «ءطوب
 (ع«ط) .ةقيقح ايطو امهنيب اعماج نوكي ال يك ةءوطوملا يأ :اهعيبي (حتف «نيكسم) .ةمألا عيب لبق ةحوكنملا



 تامرحلا يف لصف ۳۹ حاكنلا باتك

 6س "0 ظ 6 1

 فصن امهو ءامهنيبو هنيب قرف لوألا ردي ملو «نيدقع يف نيتخأ جوزت ولو
 نيتروكذملا نيتخألا يأ نينخألا 2لحجرلا يضاقلا قرف يأ

 ل ل ل ا «حاكنلا مرح اک تطرف ةيآ نيكآرها نيبو ءرفملا
 انعتهتع:هئآرم ١ ةيأ يأ

 جوزت لب «ديقب سيل نيتحألا ركذ [(ط) .اهمأو ةأرماك مراحنا نم هعمج لحي ال نم لك اذكو] :نيدقع يف نيتخأ
 بجي الف ءالطب دحاو دقع يف اناك ول امهنأل ؛نيدقعلاب ديقو كلذك مراحما نم حاكن يف هعمج زوجي ال نم نيتأرما
 اهيطو لحيف «لوألا دقعلا زوجي ٍكئتيح هنإف «لوألا ىرد اذإ امع هب زرتحا "ردي ملف :هلوقو ءطولاب الإ رهملا امه
 (حتف «ييع) .دقعلا داسفل ةيناثلا ىطو لحي الو «ةدعلا يف ةيناثلا تماد ام ىلوألا مرحت ٍدئنيحف ةيناثلا ئطو اذإ الإ
 (عوط) .امهنم ةدحاوب لحدي ملو «ل وألا دقعلا يأ :لوألا ردي لو

 (ع) .ةيولوألا مدعل نييعتلل هحو الو «نيقيب لطاب امهدحأ حاكن نأل ؛نيتحألا نيبو لحرلا نيب يأ :امهنيبو هني
 ىلوألل بجو هنأل [(ط) امه ةنيب الو ىلوألا افأ لك تعذاو ءامهرهم ىوتساو يمسم وأ ] :رهملا فصن
 :اتلاق اذإ امأ ءامه ةنيب الو ؛ىلوألا يه اهنأ امهنم ةدحاو لك تعدا اذإ اذه ءةيولوألا مدعل امهيلإ فرصيف امهنم

 اقفتت نأ الإ ءاضقلا ةحص عنمت ةلاهجلاو «لوهجج هل يضقملا نأل ؛ءيشب امل ىضقي ال لوأ نيحاكنلا يأ يردن ال
 الماك رهملا بجي :دمحم نعو «ةلاهحلل ءىش امه بجي ال :فسوي يبأ نعو «هب امه ىضقيف رهملا فصن ذخأ ىلع
 ىضقي نيفلتخم اناك نإو ء«لوحدلا لبق قالطلا ناكو «دقعلا يف ىمسم وهو نييواستم امهارهم ناك اذإ اذه مث

 تناك نإو ءرهملل فضن لدب امه ةدحاو ةعتم بحت دقعلا يف ىمشم نكي مل نإو ءاهرهم عبرب امهتم ةدحاو لكل
 نيب مكحلا وهف نيتخألا نيب ماكحألا نم ركذ ام لكو ءالماك رهملا امهنم ةدحاو لكل بجي لوحدلا دعب ةقرفلا

 55/١ ١[ :قئاقحلا زمر] .مراحما نم هعمج زوجي ال نم لك

 (ع) .نيتأرما نيب اضيأ عمجلا مرحو يأ نيتخألا نيب هلوق ىلع فطع :نيتأرما نيبو
 بسر ةر نيالا قع كلا روصو تا طرح يآ طو وسعر ارال س یک اه .:جاككملا مرح
 «هتمع حاكن هيلع مرح اركذ ةأرملا تضرف ول هنأل ؛امهنيب دقعلا مرح اركذ تضرف ول امهنم ةدحاو لك نإف

 عمجلا زاج ةدحاو ةهج نم الإ امهنيب حاكنلا مرحي مل اذإو ,هيخخأ تنب حاكن هيلع مرح اركذ ةمعلا تضرف ولو

 نأ هل زاج ةجوزلا يهو اركذ ناك ول امهادحإ نأل ؛لبق نم اه ناك جوز تنبو ةأرما نيب عمج اذإ امك امهنيب

 وهو ةمرحلا طوحألاف هجو ا تبث امل هنأل ؛زوج ال :رفز لاقو «معرحتلا معي ملف ءىرحألاب جوزتي
 (:ءاسنلا) كلذ َءاَرَو ام كَل لجأو# :ىلاعت هلوق روهمجلل وهمحللو ء«ةمركعو يرصبلا نسحلاو ىليل بأ نبا بهذم

 از لک تدب یوو ر تا ميس و يسرا ت ترک يلق اموت ا
 زوجي جراوخلاو بلا نامثعو دواد دنعو ءاهريغ نم هتنباو «لحر ةأرما نيب انك سابع نبا عمج اذكو قد يلع
 (نييع «حتف) .نيتخألا ريغ مراحلا نيب عملا



 تامرحلا ىف لصف ¢۳ حاكنلا باتك

 ف ك طر
 5 ÊD i ف تحأ جّورت مرح و ,ةرهاصملا ةمرح بج وی هوهشب رظنلاو سمللاو انولاو

 ىلع فطع :سمللاو 2 .هتههبش و يبازلا ءال نع لاح لبق 2 عط ولا وهو و ر أدتبم :انارلاو

 (عويط) .اهبناج نم وأ ةبناج

 هتسم ةأرملا وأ :ةوهشب لحادلا اهجرف ىلإ رظن وأ ةوهشب اهسم وأ ةأرماب نز نم يأ :ةرهاصملا ةمرح بجوي

 نالوا لغو ءاولع لإ ۾ عيطاولا ءابآ ىلع يه مرحت : عبرأ تامرح ا تبثی هوهشب کد ا ت رظن وأ عه وهشب

 الا 3 د نأ لجرلا يق ةوهيشل *لا دح و «نلفس نإو انقانبو تولع نإو انقاهمأ ئطاو دیا یب

 دلع نيل 5 او «يفكي امهدحأ نم اهدوجوو ؛رطاخلا شوشي هجو ىلع بلقلا رق ارم | يو ءارشتنم ناك ول ةراشتنا دادي

 فو «هب تبثي ال ةأرملا ربد يف ئطو ول اذكو «ةرهاضملا ةمرح هب تبثي مل رظنلا وأ ما بیع لوتأ ول مك E | نأ

 لاقو (ةاهتشف عست تنبو «هاهتشم ةأرملا نوكت نإ طظ تشاو :لقلا 7 رعي نينعلاو او ريبكلا خ قلا

 لاقل هنت اهأل اا لوا وا عال" ك لرل 1 ةم رح. بخ هي ال رظنلاو سملاو.اتزلا :ىعفاشلا

 .عط ولا وبقي ج حاكنلاو ۴١(٠ :ءاتسلا) 4ہک واب | حک انم | وحكنت ال 0 : ىلاعت هلوق انلو غرو ظح اب

 ا ااا هنوكل ؛ةمرحلل اببس نكي مل لالخلا عطو نألو ؛انزلا معف عا كال كلمت. هوبأ ءيطو ام نک ىلع مريس و

 سملا يق يعفاشلا لاقو «ةمرحلا يف هك راشيف «ةيببسلا يف لالحلا كراش مارحلاو «دلولا ةطساوب ةا اسهل لب

 داسف امي قلعتي ال اذهو «لوحدلا نعم يف اسيل امهإف هتحوز نم اناك ناب حابم لحم يف اناك نإ امنإ :رظنلاو

 ل لع " ةأرما جرف 2 رظن نم ا هل وق :انلو «لوخدلاب ناقحلي الو ؛« لسغلا بوجج وو مارحالاو م

 ءط ولا ا نابعاد لاسم امال و ؛ اهتنبو اهمأ ةيلغ ته حس ه مهشب ةأرما نسم ولا ع هلوقو : اینپ ال ایسا

 تبعك نب يبأو هللا كبع نب رباح ۾ نيصخلا نب كارمعو رمع بهذ وهو .طايتحالا عضإوم 2 هماقم كاماقيف

 نئاب قالط نم ةدعلا تناك اذإ ةدتغملا تخأ ج ورتي نأ زوجي :ىليل يبأ نباو كلامو يعفاشلا لاقو خا جورت مرحو

 تياعضأ نأ يور م :انلو دخلا بح ةم رحاب ملعلا عم اهيطو ول هنأ قرت هنأ .عطقنا لق حاكنلا نأ ؛ثاللث وأ

 5 :e ea ع 1 58 Ê 55 را ب

 هيف انمامإو ءاهتحأ ةدع يف ةأرما حكنت ال نأو .رهظلا لبق عبرا ىلع مهعامتجاك ءيش ىلع اوعمتجي مل > هللا لوسر

 نم هماكحأ ءاقبل هج و نيم مئاق ةقلطملا حاكن نألو ؛ةودق مي افك و فك تات نب ديزو سابع نباو دوعسم نباو | آ

 يف هلمع رخأت لق قولطلا يأ عطاقلاو ءاهدلو بسنت تبث يح شارفلاو .ج ورخخا نم عنملاو «نيكسلاو عةقفنلا بل وج ۾

 اله ىلعو ( يعجب رلاك راضف د رغب وز لأ اه روک ذي وح ديقلا قح 8 یشب ادي و يعط ولا ةمرح ريغ ماكحألا

 احاكن عمجلا ناكمل ةمرحلا نأل ؛ادقدع يف دلولا مأ تحأ حاكن زوجي :الاقو ءاهاوس عبرأو اهمراخم رئاس فالخلا

 = جورت عدمت ال اهيف ةقيقح كلملاو «كلملا رثأاهيف ةدعلا نألو ؛اهاوس lk رأ جورتي نأ هل زاج اذهلو ءدحوي لو



 تامرحما ف لصف ۹+۳ ظ حاكنلا باتك

 ا ا E i ةيباصلاو ةيباتكلا ٌجوزت لحو «ةّينثولاو ةّيسوجماو هتدّيسو هتمأو هتدتعم
 ةكلالملا دبعي نم يو

 «شارفلا يوق اهقتعأ اذإف «شارفلا فعضل دلولا مأ تأ حاكن زاج امنإ هنأ :ةفينح يبألو «ىلوأ رثألاف «تحألا =

 ؛اهتحأ جوزتي نأ هل زوجي ال شارفلا يوق اذإف ءزوجي هلبقو ءاتدع يضقنت ىح قتعلا دعب اهجيوزت زوجي ال اذهلو
 (ييع ,حتف) . وعملا اذه مدعل ءاهاوس عبرأ فالخب «دحا و ناهز ق نيسعأ دلو بسن اقحلتنم نوكي الايك

 تابثا حاكنلا نم دوصقملا نألف ؛ةمألا جورت امأ ءهتديس دبعلا وأ هتمأ ديسلا جورتي نأ مرح يأ :هتديسو هتمأو

 م امأو « وغلي هک دشي ١ ادإ ببسلا و «تباثلا تابثإ مزيف «حاكنلا لبق ىلوملل تبان وهو عةعتملا كلم

 ةمردع نم دارملا شيل ؛ةيكلاملا قاني ةيك ولمملا نأ ؛ةكولمم افوك ققحتي الف هتكلام ةأرملا نالف ؛هتديس دبعلا

 دعب حاكنلا ءاقبو «ىلوملا ةمذ يف رهملا توبث نم حاكنلا ماكحأ يف دارملا لب ءةبوقعلا قاقحتسا هتمأب جوزتلا

 (صلختسم ,حتف) .اممالطب ىلع عامجإلاب نيدقعلا نيذه لق ةمرحلاو كلذ ريغو اهيلع قالطلا عوقوو قاتعإإلا

 (ط) .باتك الو اه نيد ال نم يهو ةيسوحلا جوزت اضيأ مرحو يأ :ةّيسوجملاو

 ؛مهلاسن يحكان ريغ باتكلا لهأ ةنس مهي اونس" :ات3ع هلوقلف ؛ةيسوحملا جوزت ةمرح امأ :ةينثولاو ةيسوجملاو
 إف a 4 نم وي ىتح تاك اسلا 2 ال 5 :ىلاعت هلوقلف ؛ةينثولا ةمرح امأو ؛"ىهحئابذ ىلكآ الو

 ءاسن ةيآلا ل وانتيف (* ٠ :ةبوتلا) يللا نبا حيلا ىّراصتلا تلاقؤهننا نبا يزرع دوهيلا ١ تلاقو# : ىلاعت هللا لاق :ليق

 نم نصصح تايباتكلا نأ :لوألا ناهجو هيف :انلق ؟ةينث ةينثولاو سا ا راق ها باا لهأ

 ءاهمومع ىلع نهءارو ام ف تيقبف (ه:ةدئاملا) تکا اوتو 2 ف اا 0 : ىلاعت هلوقب مومعلا اذه

 :هلوق يف بانكلا لهأ ىلع نيكرشملا فطع ىلاعت هللا نأل ؛اقلظم اقلطم باتكلا لهأ لوانتي ال كرشملا مسا نأ :يناثلاو

 رفكي بهذم لکو «ةرياغملا يضتقي فطعلا و ( ١ :ةنيبلا) 4 یک ر Ei شاملا و باكا لهأ نم وةك هيلا 5و ملف

 ةينب ولا جورت اذكو :ةينثولاو (حتف :« صلختسم) ميس يع كرشملا مس ١ نأ ؛اهحاكن مر وهف هدقتعم

 (عيط) Yaa) 4 نمؤي ی تاک مْشْملا اوُحكََت الو :ىلاعت هل وقل ؛عانصألا دبعت نم يهو

 دي رم | نبا نعو (ه:ةدئاملا) كْدَكَلْبَف تا وقرأ نذلا نم ُتاَئَّضْحُملا 0 : ىلاعت هل وقل :ةيباتكلا 97

 هحج ۾ ال نكل «باتكلا لهأ نم ' نملسأ ىلا ةيالا ئعم و زیرو حيسمملا ل ودبعي مهأل ؛ةك رشم األ ؛لحضي 3

 نم لكو «ةيدوهي جوزت ةفيذح نأ حص دقو ءاهحاكن لح تملسأ اذإ ةينثولاو ةيسوحملا نإف ؛ةيباتكلا صيصختل

 زوجيف «باتكلا لهأ نم مهف ا د واد روزو ثيش ۾ ميهاربإ اک «لزنم تاتك هلو اي واھ انيد دقتعي

 دنع ةيباصلا جوزت لح يأ "ةيباصلاو" :هلوقو «ىراصنلاو دوهيلا ادع اميف يعفاشلل افالخ مهحئابذ لكأو مهتحك انم

 هدنع ۾ «موجنلا ل هدبعی مهنأل ۽ ایش دنع ناثوألا هدبع مهف موجنلا ل ودبعي مه ىلع ئبم اذهو ءامه افالح ةفينح 0

 = «عامجإلاب ةحك انملا زوجي ةارسك انك هالا ناك .نإف ةبعكلا ملسملا ميظعتك موجنلا نومظعي مه امنإو ؛كلذك سيل



 تامرخما يف لصف 4 ٠ حاکنلا باتك

 ةدع يف ولو هسکع ال ةمألا ىلع ةرحلاو «ةيباتك < ولو نا مرح ذيك
 ةرخلا جورت لح اذكو يأ تناك ولو يأ

 ا ةوسن عبرأ جورلل

 اهيطو زاج ةيباتكلا جورت زاح امك هنأ ملعاو ٠۹٦/١] :قئاقحلا زمر] .عامجإلاب زوجي ال هارسف امك ناك نإو -

 (حق) .اضيأ نينبلا كالع اهيو زوال هاف ةينثولاو ةيسوفلا لقوم ءاضيأ ميلا قلع

 ؟زوجي ال :يعفاشلا لاقو ءام رحم جورملا يلولا وأ جوزلا ناك ولو ةمرحما ج وزت لحي يأ :اهرح ولو ةمرعاو

| 
 هنأ ا سابع نبا ثيدح :انلو ءملسم ةاور ۽ بطخي ال" :ةياور فو .'حكني الو مرا حكني ال" :ةككع هلوقل 1

 ىلع لومحم وهف حص نئلو «يراخبلا هلاق فيعض هاور اهو «هريغو ملسم هاور « مرح وهو ةنوميم ج ورت لع

 ىور :تلق نإف «صحخشلا رابتعاب ريك ذتلاو ءءظولا نم ةمرحلا نكمت الو ءمرحملا أطي ال يأ ةقيقحلا هنأل ؛ءطولا

 نب ورمع لاق اذهو رد سابع نبا ةياور ضراعت ال هتياور :تلق «لالخ وهو ام ج ووت هنأ مصألا نب ديزي

 دارأ هنأ ىلع لمحي وأ اخ سابع نبا لثم هلعجتأ هقاس ىلغ لاوب يبارعأ مصألا نبا يردي امو :يرهزلا رانيدلا

 .اندنع اذه "ةيباتك ولو ةمألا" :هلوقو «ءانبلا ىلع هقالطإ زاجف «هببس هنأل ؛ازاحم اني ءانبلا جورتلاب

 :ىلاعت هلوقل ؛ةملسملاب زوجي را ل ةردقلا مدع طرشب ا ةمأ جدت نأ رحل سيل :يعفاشلا لاقو

 ءامإلا | حاکن حابأ (؟ د :ءاسنلا) 4ہکناَّمی تكلّم ام مف تانموملا ِتاتضحملا كني نأ الو کن ٠ عطتسَي مل مو

 و «لوطلا مدع :نيطرشب

 ضرعتي الو «طرشلا دوجو دنعو «روكذملا فصولا دوجو دنع مكحلا بجوي هالت امو «رئارحلاو ءامإلا هتحت لخدي

 ١//141[ :قئاقحلا رمر] .همدع دنع تابات الو :يمنلل
 ةمألا حاكن لحي ال يأ ] :هسككع ال (ط) .ةرحلا حاكن عيطتسي ناك ولو «هريغ ةمأ جوزت لح اذكو يأ :ةمألاو

 كلذ زوجي :يعفاشلا لاقو «'ةرحلا ىلع ةمألا حكنت ال" :##ع هلوقل ؛ةرحلا ىلع ةمألا جوزت وهو [(ع) .ةرحلا ىلع

 0 5 :قئاقحلا 15 .انيور ام امهيلع ةجحلاو «ةرحلا ءاضرب زوجي :كلام لاقو «دبعلل

 يف ناك نإو ةرحلا ىلع ةمألا جوزت زوجي ال يأ يعحر وأ نئاب قالط ةدع تناك ءاوس] :ةرحلا ةدع يف ولو

 «ةفينح يبأ دنع ةرحلا ةدع يف تناك نإو ةرحلا ىلع ةمألا جوزت زوجي ال يأ هلبق امه لصتم [(عءط) .ةرحلا ةدع

 «ةنالثلا تلاق هب و «ةئيابم هذهو ءةرحلا ىلع ةمألا لاخدإ مارحلا نل ؛نئاب قالط نم ةدعلا تناك نإ زوجي :الاقو

 ١517/١[ :قئاقحلا زمر| .تحألا ةدع يف تحألا حاكنك هجو نم قاب حاكنلا نأ :هلو

1 

 ماع وهو (؟ :ءاسنلا) كِءاَسَنلا لرم ل باط ام | وحكناف# : ىلاعت هلوق انلو (ةنم وم نوكت لا

 ب لاقو م“ ءاسلا) ع ارو تالو ىَتْثم ِءاَسّنلا نم م 2007 ايها وُككن اف : ىلاعت هلوقل :خإ رئارحلا نم عبرأو

"1 

 ' :هلوقو ءانولت ام هيلع ةجحلاو «ةدحاوب تعفدنا دقو يرورض هزاوج نأل ؛ةدحاو الإ ءاماإلا نم زوجي ال

 ” ءعستلاب جورتلا زوجي :ميهاربإ نب مساقلا لاقو «ةمألا عامجإ هيلعو ءعبرأ نم رثكأب جوزتلا زوجي ال هنأ ىلإ ةراشإ



 تامرحلا يف لصف 4f حاكنلا باتك

 دز كلم ةءوطوملاو ؛هريغ نم ال انز نم ىلبخو ءدبعلل نيتشو ؛طقف ءامإلاو
 ةيوطوملا جوزت لح يأ  يلبح جوزت لحي ال يأ ج

 نأل ؛ةأرما ةرشع ينامث زوجي :جراوخلاو ةعيشلا ضعب لاقو ؛عمجلل واولا نأل ؛ىليل يبأ نباو يعحنلا نع هلثمو =

 نأل ؛نييعت ريغ نم ءاش ام جورتي نأ هل :مهضعب نعو «ةرشع ينامث نوكيف ناترم هلقأو «راركتلا ديفت ةغيصلا

 ]1۹۷/1 :قئاقحلا رمر] .عمسي الف عامجإلل قرح هلك اذهو ءرصح ريغ نم راركتلا ديفت ةغيصلا

 .ءامإلا نم ءاش نم. يرستلا هلو «رحلا قح يف اذهو «ةمألا عامجإ هيلعو «عبرأ نم رثكأ جورت زوجي ال يأ :طقف

 هل زوجي الو ءابتاكم وأ اربدم ولو [(عءط) .ءامإلاو رئارحلا نم نيتتث جوزت لح يأ ] :دبعلل نيتنثو (عءط)

 :كلام لاقو «نيعباتلا روهمجو فوع نب نمحرلا دبعو يلعو رمع لوق وهو ؛ةمعنلل فصنم قرلا نأل ؛كلذ نم رثكأ

 للك يبلا باحصأ ناك :ءاظع نع يور ام هيلع ةححلاو ١58/١[ :قئاقحلا زمر] .تامومعلل عبرألا هل زوجي
 (حتف) .نيتنثا قوف ءاسنلا نيب عمجي ال دبعلا نأ ىلع اوعمجأ

 لح ينازلا اهحكن ولو ءاهلمح عضت ىح اهأطي ال نكلو ءانز نم ىلبح جوزت اضيأ لح يأ ] :انز نم ىلبحو
 چ دلوع انا عيت عج اهأطي ال نكلو «نيفرطلا دنع انز نم لماحلا ةأرملا جوزت زوجي يأ [(ط) .اقافتا اهيطو هل
 ىلع اسايق حاكنلا زوج هل :ضسوي وأ لاقو « ءو عرز هءام نيقسي الف رخألا مويلاو هللاب نموي ناك نم"

 ريغ شارفلا نأ :امهو ,دمحأو كلامو رفز لاق هبو «هطاقسإ زوجي ال مرتحم امهنم لک نأل ؛انزلا ريغ نم ىلبحلا

 اهن ولو «قاولل ةموع الو لمعلا ال وللا باس ار بتلا تاب يف جاا ءاهسوع مدعل عيا
 تباث لمحلا ناك نإ يح انزلا ريغ نم ىلبخ ج چورت لحي ال أ "هزيغ نم ال" :هلوقو ءاقافتا اهيطو هل لح نازل

 دارملاو ١ ةرقبلا) لح باكا ر غلب یتح ح حاكتلا تک اوُمرْعَت الو # :ىلاعت هلوقل ؛اعانتإ فسا حاكنلاف «بسنلا

 (حتف «ئيع) .اعيمج ءطولاو انزلا نم لماحلا جوزت زوجي :يعفاشلا لاقو ءانزلا نم ىلبحلا دتعت الو «ةدعلا ءاضقنا
 نم تبني رعشلا :انلق «ريغلا عرز هءام يقسي نأ مزلي الو .دسني لمحلا دعب محرلا مف نأ يعفاشلا ةجح لعلو

 (يشحم) .ربخلا يف ءاج امك ةدح هرصبو هعم دادزي هبو «ريغلا ءام

 حيحصلا ىلع ابوجو اهديس اهئربتسيو «هريغ نم اهجوز مث هتمأ ىلوملا ئطو نأب ني كلم. يأ ] :كلمت ةءوطوملاو

 اهئربتسي نأ ىلوملل نأ الإ ءاهالومل شارفب تسيل األ ؛نيعي كلمب ةءوطوملا حاكن زاج يأ [(ط) .جيوزتلا لبق ينعي
 ؛ءاربتسالا لبق اهيطو زوجي ال :دمحم لاقو «نيخيشلا دنع لح ءاربتسالا لبق جوزلا اهيطو نإف ؛هئامل ةنايص ابابحتسا

 «محرلا عارف ةراغإ 8 زاوجب مكحلا نأ :امهو «ءارشلا يف امك ههيزنت بحوف «ىلوملا ءام. لغشلا لمتحا هنأل
 حاكن زاح يأ "انز وأ" :هلوقو ؛لغشلا عم زوجي هنأل ؛ءارشلا فالخب ءابوجو ال ًابابحتسا الإ ءاربتسالاب رمؤي الف

 ؛ةيراجلا يف روكذملا فالتخالا ىلع ءاربتسالا لبق اهيطو زاوجو ءاضيأ ينازلل شارفب تسيل امهأل ؛انزلاب ةءوطوملا
 را سابع نباو هنباو رمعو ركب يبأ لوق وهو ءزوجي ينازلا حاكن اذكو «ةينازلا حاكن نأب حيرص اذهو

 - «ةيآلا (:رونلا) ةّيناَز الإ حكي ال يِناَرلا# :ىلاعت هلوق رهاظل ؛هعنم ار دوعسم نباو ةشئاع نع يورو



 تامرحلا يف لصف "¢ 4 حاکنلا بانک

 iia kê i. HES AS ةعتملا حاكن لطبو اه ىمسملا ةمّرع ىلإ ةموعضملو انز وأ

 (* :ءاسنلا) یک 4 باط ام اوحكناف# :هلوقب و (*؟ :رونلا) 4 ىَمايألا اوحكنأ و :هلوقب ةحخوسنم ةيآلا روهمجلا دنعو =

 يوق :ع اونأ ةثالث شارفلا نأ ملعا مث ءانزلا ةلاح يف ٍناز الإ اهحكني ال ةينازلا نيعملاف ءءطولا حاكنلاب دارملا :ليقو

 مأ شارف :طسولاو «ناعللاب الإ يفتني الو «رارقإ الب اهدلو بسن تبثي ةحوكنملا شارف :يوقلاف «فيعضو طسوو

 عمو ءةوعد الب اهدلو بسن تبثي ال ةمألا شارف :فيعضلاو «يفنلا درجم. يفتنيو «رارقإ الب بسنلا تبثي دلولا

 (ئييع «حتف ساو .ةوعد ريغ نم هبسن تبث دلوب تءاج ول لاحب ةأرملا ةروريص .شارفلا

 (ع) .اهأطي نأ هل زاج اهجوزتق ينزت ةأرما ىأر نأب انز ءطولاب ةءوطوملا جوزت لح يأ :انز وأ
 نم حاكن حص هل لحت ال امهدحأ نيتأرما جوزت نأب ةمرحم ةأرما ىلإ ةمومضملا ةأرملا جوزت لح يأ :ةمومضملاو

 دنع اهحاخف زای يلا ةمومضملل ىمسملا رهملا عيمج يأ :اه ىمسملاو (ع) .ئرحعألا حاكن لطبو «لحت

 باصأ امو «همزل ةمومضملا باصأ امف ءامهلثم رهم ىلع مسقي :الاقو ءاهمحازت ال ةمرحملا نأل ؛ةفينح يبأ

 ةئام ثالث ةمومضملل ناك فلأ ةمومضملاو «نافلأ ةمرحلا . لقم رهمو .ءافلأ ىمسملا ناك ول يح همزلي ال ةمرحلا

 [15/1 ةقفاشللا ومر] !اهييلع امسفتح ةركيف ءامط لباقم ىمسلل قال هع تلو نرل كيلو

 e راو افصل جاها ريت واس ,ES E laa :ةعتمل حاكن لطبو

 رك اللا ىلع تو ااا ن 5 سابع نبا نع رهتشاو «محر الو دح الو ريزعت هيف سيل نکل ارفاك راص دحأ
 بيسي 0 رق علا رهنما هي متعتمتسا امف# :هلوقب كلذ ذ ىلع لدتسي ناك و «ةكمو نميلا لهأ نم هباحصأ

 اور نس ربیح عوي اھم رح ةع هنأ" ی يور ام مهيلع ةجحلاو «هباحصأ رثكأو دف ايلع ایفا «ةعيشلا تبهذ

 هلوقب تخسن :مهضعب لاقو «ملسم هاور «حتفلا موي اهمرح اء هنأ يورو «هيلع قفتم ب بلاط يبأ نب يلع

 ليلدب ع جاوزألا نم تسيل یهو (11 :نويمؤملا) هناي تكلم امو 0 مهح اه ىلع الإ ن / الفات E َنيِذلاَو# ىلاعت

 0 «دوهشلاو ثراآإلاو ةدعلا ۾ قالطلاو نكسلاو ةقفنلا بوجو نم هطرش ءافتنا و ءاهنع حاكنلا مكح ءافتنا

 يبلا نأ هئات كنإ ف يلع هل لاقو ءاب ىوتفلا ن کک ا ا رج سابع نبا نع يورو و ویس

 ىلاعت ل لاق (ةرجأ : د رهملاو «حاکنلاب نهنم عاتمتسالا ةيآلا ق دارملاو وع لور ا ءاسبلا عنف نع ىه 0

 Ten :قئاقحلا رمر| (؟ ه :ءاسنلا) 1 اوفي وجا هولا ١ هله نذاب نه وحكناف#

 اب ق رك ذ ةعورشم امهادحإف جحلا يف امأ ؛حاكنلا يف ناننثاو جحلا يف ناتنثا : هجج وأ ةعبرأ ىلع ةعتملا نأ ملعاو

 ف اما و «حسد 5 ناك دق اذهو (ةرمعلا لاعفأب جلا مارحإ حسف يهو ةحخ وسلم ىرخألاو ,جحلا ق عتمتلا

 نهوعتمو ةضيرف نهل اوضرفت وأ نهوسَمت ل اَم َءاَسّتلا مقلط نإ# :ىلاعت هلوقل ؛ةعورشم امهادحإف حاكنلا

 لوقي نأب ةعتملا حاكن يهو ةعورشمه ريغ ىرخألاو ةفحلمو رامحو عرد :باوثأ ةناللث يهو ((؟757:ةرقبلا)

 فات نلوقتف اذك ةدم مهاردلا نم اذكب فاست ئيعتم :لوقي وأ لا واک ۵یف اذك كب عتمتأ :ةأرمال

 3-0 بايو اسوا دو ؛حاكنلا اذه يف عتمتلا ظفل نم دبالو «يسفن . 1 نضع د يسع | 0



 تامرحلا يف لصف معه حاكنلا باتك

 .اهجوزت نكي مو ؛ةنيبب اهحاكسب ىضقو اهجّوزت هنأ هيلع تعّدا ةأرما ءطو هلو «تقؤملاو
 عقاولا يف لحجر ىلع يأ لحرلل لحي يأ ٠

 حاكنلا حصي :رفز لاقو ءدوهشلا ةداهشب ناك ولو ةنيعم ةدم ةأرملا جوزت نأب تقؤملا حاكنلا لطب يأ :تقؤملاو

 دصاقم نأ :انلو ءةدسافلا طورشلاب لطبي ال حاكنلاو طرشلاو حاكنلاب ىتأ هنأل ؛ةدملا طارتشا لطبيو «مزليو

 ةعتملا نإف ؛ظفللا يف قرفلاو «يناعملل ةربعلاو ؛ئيعم ةعتم هنألو «ديبأتلا هطرش نم ناكف «تقولاب لصحت ال حاكنلا

 رادقم نييعت اهيف طرتشي ةعتملا نأ وهو اضيأ نعملا ثيح نم قرفلاو :ليق «حاكنلا ظفلب تقؤملاو «عتمتلا ظفلب عقي
 نيج وزلا نأ ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو «رهملا ركذ هيف طرتشي ال ثيح تقوملا فالخب ؛عيبلاك هرهاظب ريصيف ءرهملا
 ةدم اهعم دصقي نأ هتين يو اقلطم امهجوزت ولو ءدبؤملا نعم يف هنأل ؛حاكنلا حص اهيلإ امهلثم شيعي ال ةدم اتقو اذإ

 عجرت نأ اهو «ليللا نود ارامن اهعم دعقي نأ ىلع اهجوزتي نأ وهو تايراهنلا جوزتب سأب الو ءحيحص حاكنلاف اهاون
 (حتف «ئيع) .قباسلا طرشلا اهعنمي الو «ةرض اه ناك نإ اليل اهدنع تيبملاب هبلاطتو

 زوجي ال امك نامزلا ىلإ هتفاضإ حصي ال حاكنلا نأ ملعاف «طرشلاب قلعملا حاكنلا مكحل فنصملا ضرعتي مل :ةمتت

 نالف :لاقو «نالف نم كتجوز رادلا تلخد نإ :هتنبل لاق ول امك رامقلا نعم نم هيف امل ؛طرشلاب هقيلعت

 (حتف) .حاكنلا اذك و حصي ال قيلعتلا نإف اهتجوزت

 .نكي مل لحرلا نأ لاحلاو يأ ] :اهجوزت نكي ملو (ع) .امهنيب حاكنلاب يضاقلا ىضق يأ :اهحاكنب ىضقو
 ىضقف ءاهجوزت هنأ هيلع ادهشف نيدهاشب تتأ مث لجرلا دحجف اهجوزت هنأ لجر ىلع ةأرما تعدا اذإ يأ [(ع)

 فس وي يبأو ةفينح يبأ دنع اهيطو هل لح :ليق ءاهجوزتي مل هن هنأ نقيتم لجرلا نأ لاحلاو «هيلع امهداهشب يضاقلا

 أطخأ يضاقلا نأل ؛اهيطو هل لحي ال :يعفاشلاو دمحم لوق وهو رخآلا يف فسوي وبأ لاقو «لوألا لوقلا يف

 دوهشلاو «هعسو يف ام ىضق هنأ :هلو ءرافك وأ ديبع مفأ رهظ اذإ امك راصف نوبذاك دوهشلا ذإ ؛ةجحلا

 رومأم يضاقلاو «ىلاعت هللا الإ اهملعي ال رذعتم قدصلا ةقيقح ىلع فوقولا نأل ؛ىلاعت هللا دنع ال هدنع نوقداص

 هذه ىلع فوقولا نأل ؛ءاضقلا ذفني ال ثيح ارافك ادجو اذإ ام فالخب «هدنع ةقداصلا ةداهشلاب ءاضقلاب

 .ريصقت هنم دجوي ملف دوهشلا لاح نع صحفتلا يف غلاب دقف انه امأ «تارامألاب رسيتم ءايشألا

 «هؤاضق ذفني ال اثالث ةقلطم وأ هريغ ةدع يف وأ جوز تاذ تناك ول بح حاكنلا ءاشنإل الحم ةأرملا نوكت نأ طرشلاو

 توبث ًارهاظ ذافنلا نم دارملاو ءةفينح يبأ دنع انطابو ارهاظ ذفنيف روزلا ةداهشب يضاقلا ءاضق ةلأسم يه نئملا ةلأسمو
 نأو «ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف لحلاو «كلملا تناوب“ انطاي ذافنلا نم دارملاو ءكلذ ريغو مسقلاو ةقفنلاو نيكمتلاك همكح

 نأ ةلسرملا ئععمو «ذفني ال هءاضق نأ ةلسرملا كالمألا يف مهنيب فالح الو «ةبذاكلا ىوعدلا ىلع همادقإب يعدملا مثإ

 نأل ؛ذفني ال هؤاضقف ءيضاقلا هب ىضقو «هيلع ةنيبلا ماقأو يكلم اذه :لاق نأب اببس هل ركذي مو قلطملا كلملا يعدي

 يضاقلا ةهج نم هتابثإ نكمي ناك نإف ءانيعم اببس ركذ ول نح ضعب نم ىلوأ اهضعب سيلو «ةرثك بابسألا يف
 (صلختسم «ئيع) .اقافتا هؤاضق ذفني ال ثرإلاك نكمي ال ناك نإو «فالخلا ىلع ناك ةراحإلاو عيبلا لثم ءاشنإ



 ءافكألاو ءايلوألا باب ۳٤٦ حاكنلا باتك

 ءافكألاو ءايلوألا بلان
 "و نايب يف يأ

 سلو نإف ؛حاكنلا ىلع ةغلاب كب ربجت الو «يلو الب ةفلكم ةّرح حاكن ذفن

 21115 ةدكسف رشا اهيفلفش اوو وأ مكي وأ تكحشض وأ تدكسف
 حاكنلا ربخ يأ جيورتلا دعب اهاذعصسا نودب ىلولا يأ توص الب زه ريع

 ولو ةر ةآرما 7 :ةرح (نيكسم) .ىبأ وأ ءاش ريغلا ىلع مكحلا ذيفنت يهو ةيالولا نم يلو عمج :ءايل وألا

 :(ê) .ةنونحملاو ةريغصلا تجرح ةغلاب ةلقاع يأ :ةفلكم عط) .دلو مأ i دا سس EN e ارك

 دوهش ريغب اب اپا الج ةريس تجوز نإ يأ [(ع.ط) .ةبصعلا وه يلولاو «هنذإو هروضح ريغب يأ | ا

 دقعتي الا هنإ لوا لوق قسوي وبأ تاكو «ةيلورلا رغاظ لا تسوي يبأو ةفيخ يآ دنع اهحاكنا ةف هنذإو
 ناك ءاوس زاج :لاقو عحر مث الف الإو ءزاج اهل اوفک جوزلا ناک نإ :لاقو محو ees ا ا

 نكي مل وأ ًاوفك جوزلا ناك ءاوس يلولا ةزاجإ ىلع افوقوم دقعني :دمحم دنعو .نكي ملوأ اهل اوفك جوزلا
 الإ حاكن ا" :ةتفع هلوقل ؛الصأ ءاسنلا ةرابعب دقعني ال :دمحأو كلامو يعفاشلا لاقو ءامهوق ىلإ هعوحر ىوريو

 . لدع يدهاشو ىلوب

 اذه يف يور ام لك اذك و .حصي مل هاور امو ؛هتحص ىلع قفتم 'اهيلو نم اهسفنب قحأ مألا" :#تفع هلوق انلو

 حکنت ىَتح# :ىلاعت هلوق اضيأ انلو «ثيدح يلولا طارتشا يف حصي مل :نيعم نباو يراخبلا لاق اذلو ؛بابلا

 كلمت اأ ىلع لدف نهيلإ دقعلا فاضأ (؟75:ةرقبلا) 6 َنِهَحاَوْزأ گني نأ :هلوقو (580:ةرقبلا) #هَرْيَغ اج وز

 .حاكنلاب ةرشابملا

 تلمع األ ؛هب لمعي الف «ثيدحلا "لطاب اهحاكنف اهيلو نذإ ريغب تحكن ةأرما امبأ" :ت ةشئاع ثيدح امأو

 لطبت ىور ام فالخب لمع اذإ يوارلاو «بئاغ وهو نمحرلا دبع اهيخأ تنب تحوز ثيح اهتياور فالخب

 (صلختسم ؛ئيع) .هتياور

 ةيالوو :ءاببث وأ تناك اركب ةغلابلا ةلقاعلا ىلع ةيالولا ىتغو. :بدن ةيالو :نيغون ىلع ةيالولا نأ ملغا :ريخت الو

 ىلع انادتع رابجألا رادمق»«ةقوقرملاو ةسوسعملا ةريبكلا اكو امت وأ تناك اركب ةريغصلا ىلغ ةيالولا يعو ةرابحا
 هل :يعفاشلا لاقو «حاكنلا ىلع ةغلابلا ركبلا رابجإ يلولل زوجي ال يأ ةغلاب ركب ربحت ال :هلوق نيعمف ءرف

 اأ :انلو ءةبرجتلا مدعل ؛حاكنلا رمأب ةلهاج اهنأل ؛ةريغصلاب ارابتعا ةراكبلا ىلع هدنع رابحإلا رادم نأل ؛اهرابحإ

 (ةريغصلا ىلع ةيالولاو اسم هاور ,؟اهربأ انفذاتسي ربا" هع لاقو يارد اهيلع ريغلا نوكي الف»«ةفلكم ةرح
 (حتفو صلختسمو ئيع) .اهام يف فرصتلاو ءاهيلإ باطخلا هجوت ليلدب غولبلاب لمك دق انهو ءاهلقع روصقل
 لح انف كنا نأ ةر ةلاق نأ, برقألا :يلولا (ط) س ایا جوزملا ناك ولو :حاكنلا ىلع



 ءافكألاو ءايلوألا باب 4۷ حاكنلا باتك

 اقراكب ثلا نمو «بّهلاك لوقلا نم دب الف يلولا ريغ اهذأتسا إو ندا رهف

 ia DEON ODE EEE ENO Ie ركب يهف انز وأ سينعت وأ ةحارج وأ ةضيح وأ ةبلوب

 روهشم ريغ انز بيسب يأ ةراكيلا عضوم تباصأ

 كنت ال" 0و ويلا نيكس جنو :ءاكبلاو كحضلاو توكسلا نم ركذ امث دحاو لك يأ ] :نذإ وهف

 هاو "تكس" لاق ؟هللا :لوسر اي اهقإ یک و ةارلاق ندان يح ركبلا مكنت الو ءرمأتست نح بيثلا

 اذإ :ليقو «تمسبت اذإ اذكو «تعمس ام. حرفلاو رورسلا ةمالع هنأل ؛ةلالد ءاضرف كحضلا امأو «ملسم

 اذإ :ليقو ءةهاركلاو طخسلا ليلد هنإف «تكب اذإ ام فالخب ءاضر نوكي ال تعم امم, ةثزهتسملك تكحض

 نوكي ًادراب اهعمد ناك نإ :ليقو «ىوتفلا هيلعو ءاهلهأ ةقرافم ىلع انزح لب ءادر نكي مل توص الب تكب
 اهتبغر رهظتل ؛ةفرعملا هب اه عقي هحو ىلع جوزلا ةيمست راميتسالا يف ربتعيو ءاضر نوكي ال اراح ناك نإو ءاضر

 نأل ؛جيوزتلاب ربخلا غولب نيبو ناذثتسالا نيب يوس هنإ مث حيحصلا يف رهملا ركذ طرتشي الو «هنع اهضارعإ وأ هيف
 نأ :لسوي نأ نعف الو تاكة نسما هلا وقع وأ دققلا لبق وكي نأ ني. فلغ# ل تركسلا يآ ةلالدلا هجو
 ناك ولو «يلولاك ىلولا لوسرو اضر نوكي :ةفينح يبأ دنعو «دمحم لوق وهو ادر نوكي دقعلا دعب اقوكس
 آ١۶ ١ :ىئاقتلا زمر] امل اال :ةفيرح يبأ دنع ةلادعلاو ددعلا هيف طرتشي ا رشف ريما

 تافتلالا ةلقل اقوكس نأل ؛اضر اًتوكس نوكي الو :لوقلا نم (ط) .برقألا دوحو عم دعبألا يلولا يأ :يلولا ريغ

 ريشي [(ع.ط) .اهقطن نم دبال يأ اقراكب تلاز نم يهو] :بيثلاك (عءط) .اضرلا ىلع لدي الف مهمالك ىلإ
 نإف ؛قطنلا طارتشا ىلع ةلالد سيل هيف نكل ؛"رواشت بيثلا" :## هلوقب هيلع لدتساو ءاهقطن نم دبال هنأ ىلإ
 :اهوقك لوقلاب ةرات ققحتي اهاضر لب ضا بيتلا .قح ق طرتشي ال لوقلاب اضرلا اذك و ءرواشت اضيأ ركبلا

 قرف ال هنأ اذمب تبثف ءاهوحنو ءطولا نم اهنيكمت وأ اهتقفن وأ اهرهم بلطك ةلالدلاب ةراتو ءامهوحنو تلبقو تيضر
 انضر. ركبلا توكس نأ ريغ :ةلالد نوکی دقو اخيرض نوكي دق امهاضر.نأو ءاضرلاو ناذفغنمالا طارتشا يق امهنيب
 [؟١/١1١١ :قئاقحلا زمر] .اضرلا ىلع اقوكس لدي الف ةسرامملاب ّلق اهئايح نأل ؛بيثلا نود اهئايحل ةلالد
 "رمأتست نح مألا حكنت ال" :ةريره يبأ ثيدح يفف لوقلاب اهصاصتحا ىلع ةلالدلا ترهاظت هنإ :حتفلا يف لاقو

 . "اهفاسل اهنع برعي بيثلاو" :رحآ ثيدح يف هلوق هنم حرصأو «لوقلا ريغب نوكي ال رمألاو

 ١1/١"[ :قئاقحلا زمر] .غولبلا دعب اهلهأ لزنم يف اهثكم ةلاطإ وه :سينعت وأ .لفسأ ىلإ قوف نم بوثو يأ :ةبثوب

 يهف ءايشألا هذمهي اهتراكب تلاز نم يأ [(ع) .جيوزتلا يف ركبلا ماكحأ اهماكحأ نوكي نح امكح] :ركب يهف
 ةأرمال مسا ركبلا نأل ؛راكبألا مكحك اهمكح نوكي ال :يعفاشلا لاقو ءاضر اتوكس نأ يف راكبألا مكح يف
 اهبيصم نأل اةانرلا اذع اع قف ةقيقح ركب انآ ءايلو ابيت تناكف انقرذع تلاز هذهو ءاهقالحع بيفلاو «ةمقاق اهرذع
 :ةياور يف دمحأو ديدجلا يف ىعفاشلاو الاقو «ةفينح يبأ دنع كلذك يهف انزب اًمراكب تلاز نم امأو «بيصم لوأ

 - لمنلاب نازي اركي اسرطرع سافا نأ تس ياو نها تاع ايس اه يا األ غرك يفكك ال



 ءافكألاو ءايلوألا باب ۳۸ حاكنلا باتك

 ةبصعلا يلولاو :ةريغصلاو ماس حاكنإ يلوللو «ثوكسلا يف افلتخا نإ اه لوقلاو
 انف وأ اركي كاك داود ةارللاو لحج ولا يأ ةأرملل يأ

 221011111101711 ع ولبلاب خ >سفلا راي امش ۾ «ترإلا بيق رتل

 كنا خيم يل ةريغصلا و ريغضلل يأ

 اقوكسب يفتكي ال اهاح رهتشا ول ١ دع ايهم: قاف و و فت هيلع قطو ا رعب یا

 (ييعو صلختسم) .فالح الب بيثلا مكح يف نوكت دساف حاكنب وأ ةهبشب تئطو ول اذكو «فالح الب

 درلاو لصأ توكسلا نأل ؛هلوق لوقلا :رفز لاقو [(ط) .هب فملا ىلع اهنيميب ةأرملل يأ ] :اه لوقلاو
 ركنت يهو «ثداح رمأ وهو اهعضب كلمو دقعلا موزل اهيلع يعدي هنأ :انلو ءهل ادهاش رهاظلا ناكف ءضراع

 اعم اهاماقأ نإ و «هتنيب تلبق ةنيبلا ماقأ امهيأ مث ءاهوق لوقلا نوكيف «لصألاب ةكسمتسملا يه تناكف «هثودح

 ىلع ىوتفلاو نيميلا اهيلع :الاقو «ةفينح يبأ دنع نيمي الب اهوق لوقلاف ةنيب ام نكي مل نإو یا اپی

 NYE قلا وسر <۲۹ ۹/۴ :ققارلا رححبلا ] امم

FY(ط) .اهوق لوقلاف تددر لب :تبلاقو: تكف كسف حاكنلا كغلب :جورزلا لاق نأب  

 لوانتيل :لإ يلولا قلطأ [(ط) .ءايلوألا نم هريغ وأ ناك ًابأ اقساف وأ ناك الدع يلولل زوجي يأ ] :خإ يلوللو
 OY Oh وعر e ةريغصلاو ريغصلا حكني نأ ةصاح يلولل زوجي يأ تابصعلا نم امهريغو دحلاو بألا

 ىلع هدحو بألاب ةصوصخت هدنع رابجإلا ةيالو نأل ؛بألا ريغل زوجي ال :كلام و e امهيلع رابجإلا

 مادعنال ؛ةريغصل ةجاح الو ةجاحلا رابتعاب تتبث امنإ فقل اليس هاوي نإ :لوقيو «ريغصل لا نود اهدح و ةريغصلا

 جوز هغ ركبوا نأ عون اشو اسا اهج وزي رد کیلا" ا هل وق وهو انهن تعبك بألا ةيآلو نأ الإ ةوهشلا

 حلاصملا مظتني حاكنلا نأل ؛سايقلا قفاوم وه لب :انلق «هب قحلي الف «هانعم يف سيل دحلاو ك ىبلا ةشئاع

 كلا اراريعإ لا ةلاخ يف هل ةيالولا انتبثأف «نامز لك يف وفكلا قفتي الو

 دعبل ةقفشلا روصقل ؛امهريغ ىلإ ضيوفتلاب متي ال رظنلا نأل ؛دحلاو بألا ريغل اهجيوزت زوجي ال :يعفاشلا لاقو

 يف فرصتلا كلمي فيكف ةبتر ندأ لاملا نأ عم ريغصلا لام يف فرصا كلما امهريغ نأ ىرت الأ ءامهريغ ةبارق

 هانرهظأ روصقلا نم هيف امو :دحلاو بألا يف امك رظنلا ىلإ ةيعاذ ةبارقلا نأ :انلو ءةبتر ىلعأ هنوك عم سفنلا

 للخلا كرادت نكمي الف «يديألا لوادتب 55 هنأل لاملا يف فرصتلا فالخب «خسقلا رايح ةريغصلاو ريغصلل نأب

 رركتي الو ةرم عقيف حاكنلا امأو «ريغضلا لام يف دحلاو فا ل كلا ةيالو تبني الف «يديألا لوادت دعب

 رمع نع لوقنم انبهذمو ؛دحلاو بألا ريغل هيف ةيالولا تبثيف ؛غولبلا دعب ضارعإلاب هكرادت نكمبي للخ هيف عقو ولف

 ىلإ حاكتإلا :#:ع هلوقب لمعلا ىلع ءاملعلا عمجأ اضيأو ءةودقو ةجح مهب افكو ءب ةريره يبأو ةلدابعلاو يلعو

 هيع) .ةجاح سمأو زجعأ األ ؛ةريغصلا قح يق اذكف :"ةريبكلا قح يف تابصعلا

 نباو نيالا مهوأ نعي [(ط) .ناصقن بجح هبجحي هنأل ؛اهيبأ ىلع ةنونحا نبا مدقيف بجحلا ] :ثرإلا بيترتب

 - الع نإو بألا وبأو بألا مث «راغصلا يف ال ةنونجملاو نونجملا وأ ةهوتعملاو هوتعملا يف الإ اذه روصتي الو «لفس نإو نبالا



 ءافكألاو ءايلوألا باب ۹+۳ حاكنلا باتك

 توکسب ال ًاركب تملع نإ انهيكس لاعبو ىاضقلا طرشب دجلاو بألا ريغ ف
 عولبلا دنع

 ي واو ج هواه يوو اه اه dina TG Soo KES e «خسفلا لبق اثراوتو ,ةلالد ولو ضري مل ام

 تيا ايقلا 4
 ةقاتعلا يلو ىلوم م علما مامعأ 5 :بألا مامعأ 5 مآ نم معلا الإ مامعألا 5 مآ نم خألا الإ ةوحنإإلا م =

 ف يلع نع يور ام هيف لصألاو «ءيجيس ام ىلع ماحرألا وذ مث «ىلوملا ةبصع مث «ىثنألاو ركذلا هيف يوتسي
 [؟ ١7/١ :قئاقحلا ا ."تابصعلا ىلإ حاكنإلا" :اعوفرمو افوقوم
 ةريغصلاو ريغصلل يأ [(ط) .امهريغ وأ مامإلا وأ ىضاقلا ناك ءاوس اقلطم بألا بأ ] :دجلاو بألا ريغ يف

 يبأ دنع اذهو «دجلاو بألا ريغ امهجوز اذإ هدعب وأ غولبلا لبق حاكنلاب املع اذإ غولبلا دعب حاكنلا خسف رايح

 .خسفي الف يلولا نم ردص دقو «مزال دقع حاكنلا نأل ؛لكلا يف امه رايح ال :فسوي وبأ لاقو ءدمحمو ةفينح

 ىلإ للخلا قرطتي نأ ىسعف «ةقفشلا روصقب رعشي ناصقنلاو ةصقان امهريغ ةبارقو «ةيرظن ةيالولا نأ :امهو

 رفاو امهتقفشو لماك امهتبارقف دحلاو بألا امأو «غ ولبلا رايج كاردتيف ةقفشلا روصق ببسب حاكنلا دصاقم

 روصقو مألا يف يأرلا ناصقنل ؛حصألا يف اضيأ يضاقلاو مألا جيوزتب رايخلا تبثيف دصاقملا يف للخلا قرطتي الف
 ؛خسفلاب يضاقلا مكحي نأ طرشب خسفلا رايخ امه يأ :ءاضقلا طرشب (صلختسمو ييع) .ءاضقلا يف ةقفشلا

 (ع«ط) .ىوتفلا هيلعو حصألا وهو ءاضقلا ىلع فقوتيف افعض هلصأ يف نأل

 اض نوكي ال حاكنلاب ملعت م ول األ ؛اهملعب ديقو ءاضرلا ىلع ٍذئنيح توكسلا ةلالدل :اركب تملع نإ

 اهنأل ؛ركبلاب ديق امنإو «ترذعف حاكنلاب درفني يلولاو .هب ملعلا دعب الإ رايخلا مكحب فرصتلا نم نكمتت ال األ

 نأ الإ توكسلاب اهرايخ لطبي ال دقعلا تقو ابيث تناك وأ غولبلا لبق جوزلا ام لعوب ولا انن# اھت تناک ول

 (حتف) .ةقفنلا وأ رهم لاب ةبلاطملا وأ اعوط عءطولا نم نيكمتلاك اضرلا ىلع لدي ام دحوي وأ ءانكاسلب ىض رت

 [(ع.ط) .امهوحنو ةقفنلاو قادصلا ميلستك اضرلا ىلع لدي ام هنم ءيجي نأب ةلالد ءاضرلا ناك ولو يأ | :ةلالد ولو

 نج يف مانام للطيب الو سلفا ريخأ هل ! كعك ل لكيلا قح يف غولبلا رايخ مث «ءادتبالا ةلاحب ةلاحلا هذه ارابتعا

 نم حصي ةن ؛ًاقالط نوكت ها غولبلا رايخ ةقرفلا 5 «مدلا ةي أر عم اهسفن راتگ نأ يعبني و «مالغلاو بلا

 eys :قئاقحلا ê .اهيلإ قالط الو ؛ىثنألا

 ءطولا لمح ليلدب توملاب حاكنلا ءاهتنال [(ط) .امهدحأ تام نإ هبحاص نم امهنم لك ثري يأ | :خل! اثراوتو
 حاكنلا فالخب «لوحدلا لبق تام نإو هلك رهملا بجيف هدعب وأ غولبلا لبق امهدحأ تام ءاوس خسفلا لبق

 نأل ؛حاكنلا خسف دعب ثري الو ءرخآلا هثري ال دسافلاو فوقوملا يف امهدحأ تام ول هنإف دسافلاو فوقوملا

 (حتف) .لاز دق ةثارولا ببس



 ءافكألاو ءايلوألا باب ,o" حاكنلا بانك

 ةيالولاف ةبصع نكت نإو ؛ةملسم ىلع رفاكو نوبجمو ريغصو دبعل ةيالو الو
 ابتاكم ولو حاكنلا يف يأ م س د

 جاو ê E HORE Eê :ماحرألا يوذل مث مألا دلول مث ,بأل مث مأو بأل تحألل مث ألل

 ل e نأل ؛مهريغ ىلع ةيالو مه نوكي ال نأ ىلوألاف مهسفنأ ىلع مه ةيالو ال مهنأل :دبعل ةيالو الو

 نع ةيالولا يفن نأل ؛حاكنلا ةيالو لب ءاقلطم دار, سيل دبعلا نع ةيالولا يفنو «سفنلا ىلع ةيالولا عرف ريغلا
 ىلع ةيالو هل نألو «ثيدحلا هتياورو ءانوذأم ول هنامأو صاصقلاو دودحلاب هرارقإ ةحصل عوبمم اقلطم دبعلا
 (حتف) .ةنيزلا بلطو ءطولا نم نكمتلاو جورخلا نم عنملاك حاكنلا رومأ يف ةرحلا هتجوز

 (ط) .ٍدحأ ىلع مه ةيالو ال يأ :نونجمو ريغصو
 نأل ؛ةملسملاب ديق ملسم دلوو [(عءط) .مهداهش لبقت ال اذهو «مهيأر يف رظن ال هنأل] :ةملسم ىلع رفاكو

 ئعأ رفاكلا ىلع ملسملا ةيالو ىفتنا ةملسملا ىلع رفاكلا ةيالو ىفتنا امكو «ةريغصلا هتنبا ىلع ةيالو هل رفاكلا

 ىلع رفاك اةيالوإ ىفت هحوو: ءاناطلس وأ ةرفاك هنأ ديس ملسملا تركي نأ الإ لالا يف هفرضتلاو حاكنألا ةيالو

 .مهيأر يف رظن ال هنألو (١4١:ءاسنلا) اليس َنينم ْوُملا ىلع َنيرفاكلل هلا َلَعَجَي لَو :ىلاعت هلوق «ةملسم
 (حتف) .اقلظم راغضلا جيورتب تاعالا نع ارقام ناكو امل يلو ال ثيح ةرفاكلا ةميتيلا جيوزت يضاقلل : رف

 (ع«ط) .ةيببس الو ةيبسن الو ةديعب الو ةبيرق ال ةبصع دجوت مل نإ يأ ةمات انه ناك :ةبصع نكت مل

 (ع «ط) .اهنم وأ مال ثتحألا :"ةناضدعا" يقو «هب فملا ىلع بأل تحألا نأ :بتآل 3

 (ع.ط) .مهدالوأل مث ءاوس مهثانإو مهروكذ مأل خألاو تحألا يأ :مألا دلول
 ىلوم مث بيترتلا اذه مهدالوأ مث مامعألا تانب مث تالاخلا مث لاوخألا مث تامعلا يأ ] :ماحرألا يوذل مث

 نأ سايقلاو «ناسحتسا اذهو «ةفينح يبأ دنع جيوزتلا ةيالو براقألا نم تابصعلا ريغل نأ ملعا [(ط) .ةالاوملا

 ةبارقلل انوص تبث اإ ةيالولا نألو ؛”تابصعلا ىلإ حاكنإلا" :ةتفع هلوقل ؛امهوق وهو «تابصعلا ريغل ةيالو ال

 ققحتي رظنلاو ؛ةيرظن ةيالو هذه نأ :ةفينح يبألو «ريغ ال تابصعلا ىلإ ةنايصلاو ءاهيلإ ؤفكلا ريغ ةبسن نع
 ىلع باتكلا يف ضورفلا باحصأ بتر فنصملا مث ءةقفشلا ىلع ةثعابلا ةبارقلاب صتخملا وه نم ىلإ ضيوفتلاب

 اذكهو «نبالا دوجو دنع بجحت اهإف «مأو بأل تحألا مث ؛لاحب بجحت ال األ ؛مألا مدقو «تابصعلا بيترت

 : ةع هلوقل مكاحلل مث" :هلوقو ءةباحصلا نيب افالتحا مهثيروت يف نأل ؛لكلا نع ماحرألا يود رتا نأ لا

 جيورت ناطلسلا نم ةروشنم يق نوكي يذلا يضاقلا مكحلا اذه نم دارملا :ليقو «"هل يلو ال نم يلو ناطلسلا"

 وهو «هبئانل وأ مامإالل نوكي ةبصعلا تمدع اذإو «ةيالو ةبصعلا ريغل سيل :دمحم لاقو ؛مهل ءايلوأ ال نيذلا ىماتيلا

 (صلختسم «ئيع) .كلذب يصوملا هيلإ ضوفي نأ الإ ماتيألا جوزي نأ يصولل سيلو «ةثالثلا تلاق هبو «يضاقلا



 ءافكألاو ءايلوألا باب ۳۵۹ حاكنلا باک

 «هدوعب لطبي الو «رصقلا ةفاسم برقألا ةبيغب جيوزسعلا دعبأللو «مكاحلل مث
 برقألا يلولا برفألا يلولا يأ دعبألا يلولل زوجي يأ

 نونجاو

 بئانو حاكنلاب نوذأملا يضاقلاو ناطلسلا يأ :مكاحلل (ط) .مكاحلل ةيالولا نوكت ءالؤه مدع دنع يأ :مم

 (ط) .كلذ هل ضوف نإ يضاقلاك يضاقلا

 نأل ؛هل ةيالو ال :رفز لاقو «جيورتلا ةيالو دعبأللف ةعطقنم ةبيغ برقألا يلولا باغ اذإ يأ :جيورتلا دعبأللو

 يف مث «هيأرب عفتني نم ىلإ ضيوفتلا يف رظن الو «ةيرظن ةيالو هذه نأ :انلو «هتبيغب لطبت الف ةمئاق برقألا ةيالو

 ؛ةدحاو ةرم الإ ةنسلا يق ةلفاق اهيلإ لصت ال ةدلب يف برقألا نوكي نأ :ليقف «فالتحا ةعطقنملا ةبيغلا ريسفت

 ؤفكلا توفي نأ :ليقو «ىوتفلا هيلعو «نيرخأتملا نم ريثكو فنصملا رايتخا وهو ءرفسلا ةدم ندأ يه :ليقو

 يلولا باغ اذإ هنأ ىلع يبم اذهو «مكاحلا اهجوزي :يعفاشلا لاقو «هقفلا ىلإ برقأ اذهو «هراظتناب بطاخلا
 دقع ام لطبي ال يأ "هدوعب لطبي الو" :هلوقو ءاعامجإ دعبألا ىلإ لقتنت اندنع نكل «مكاحلا ىلإ ةيالولا تلقتنا

 دعبألا لعج عرشلا نأ :انلو دعب ألا دقع لطبي :لاقا كيج ق افالغ برقألا دوع دعب برقألا ةبيغ يف دعبألا

 ىلع ردق مث مميتلاب ىلص ول امك ديفي ال فلخلاب دوصقملا لوصح دعب لصألا ىلع ةردقلاف برقألا نع افلخ
 (صلختسم («ئيع) .ىلص ام لطبي ال ءاملا

 (ط) .ىوتفلا هيلعو اهيلايلو مايأ ةثالث يهو :رصقلا ةفاسم

 لاملاو سفنلا ق هتيال و معن اذهو (ةنم قفا هل ؛اهيلو اهوبأ :كمحم لاقو «نيتخيشلا دنع اذه :بألا هي نبالا

 صنلاب اهيلع ةينبم ةيالولا هذهو «ةبصعلاب مدقم ا نأ :امهو ؛ىلوأ بألا ناكف لاملا 2 ةيال ولا نبالل سيلو

 لاقو ءزجعلا دوجول يلصألاو ئراطلا نونجلا نيب قرف الو «تابصعلا ضعب عم مألا بأك ةقفشلا ةدايزب ربتعي الو

 مدقي امهروضح دنعو «حص جوز امهيأف نايلو امهنأ :ةياور يف فسوي يبأ نعو ؛ئراطلا يف دحأ اهجوزي ال :رفز
 [؟ ١5/١ :قئاقحلا زمر] .روكذملا فالخلا ىلعف نبالا عم دج بألا ناكم ناك ولو «هل امارتحا بألا



 ةءافكلا ف لصف

 ءاضو هرو زهملا بقوا ؛لكلاك ضعبلا اضرو «يلولا قرف وفك ريغ تحكن نم
 دقعلا مكحل ريرقت هنأل مهلك ءاضرك يأ ءايلوألا ضع يأ يلولا نذإ ريغب

 ىلع موزللا يف اطرش ةءافكلا تناك امل [(ط) .هدعب اهاوز رضي الو دقعلا دنع ربتعت يهو ةرافكلا نايب ِف] :لصف
 حتفلاب يهو «ةءافكلا نايبب هبقعأ مث ءايلوألا نايب مدقف يلولا دوحو عرف اهرابتعا ناك اهسفنب ةأرملا تدقع اذإ يلولا

 فاكنتسال ؛ىدأ ةأرملا نوك وأ .ةصاخ رومأ يف ةاواسملا انه دارملاو «ريظنلا وهو ءؤفكلا هنم مسالاو «ردصم دملاو
 ءءايشأ ةتس يف ءاسنلا ال لاحرلا يف ةريتعم حاكنلا يف ةءافكلاو ءسكعلا فالخب يدلل اشارف نوكت نأ نع ةفيرشلا

 ةيساوس سائلا" :ة3ع هلوقل ؛نيدلا يف الإ ربتعت ال :نايفشو كلام لاقو .ليصفتلا ليبس ىلع نتملا يف نيب امك

 ey E نإ :ىلاعت لاقو :”ىوقتلاب الإ يىمجع ىلع يبرعل لضف ال ؛طشملا نانسأك

 ماكحأ يف هايوز امو «"ءافكألا نم الإ نحوزي الو ءايلوألا الإ ءاسنلا جوزي ال" :لاق ةع هنأ رباج ىور ام :انلو

 (حتف) .ايندلا يق انمالكو ةرحألا

 سانلا نأل ؛هسفن نع ررضلل اعفد حيحصلا ىلع معلا نباك امرخم نكي مل نإو «هريغ ال ةبصعلا يأ :يلولا قرف
 ةصخر وه لب «هيلع بحاوب سيل قيرفتلا نأل ؛ءاش نإ جوزلا نم ةأرملا دلت مل ام قرفو «ةءافكلا مدعب نورياعتي

 قرفي مل ام يضاقلا دنع الإ كلذب قيرفتلا نوكي الو «هل قح الف هنم تدلو اذإ امأو :تاينقسو كلا انوا قع 3

 اج لحد نإو ءام لحدي مل نإ امل رهم الو «قالطب تسيل ةقرفلا كلتو «مئاق ثرإلاو قالطلا مكحف يضاقلا

 :نايفسو كلام لاقو «يلو ريغب حاكنلا يف امهوق ىلإ دمحم عوجر ىلع ليلد ةلأسملا هذه قالطإو «ىمسملا اهلف

 (نيكسم «حتف) .نيدلا يف الإ امهدنع ةءافكلا رابتعا مدعل ؛قيرفتلا يلولل سيل
 لاقو «نيفرطلا دنع ضقنلا يف نيقابلا قح طقس ءايلوألا ضعب هب يضرف وفك ريغب ةأرما تجورت ول يأ :ضعبلا
 اضرب الإ طقسي الف لكلا قح هنأل ؛ىضري ال نأ هلثم وه يذلا يلوللف «مهنع ررضلل اعفد طقسي ال :فسوي وبأ
 قحو ددعتم نيدلا يف قحلا نأ :امهو ءرخآلا قح طقسي ال هقح نيئئادلا دحأ طقسأ اذإ كرتشملا نيدلاك «لكلا

 هطقسأ اذإو ءداهجلا يف نامألا ةيالوك لامكلا ىلع لكل تبثيف أزجتي ال ام هتوبثل ؛ئزجتم ريغ دحاو ةءافكلا

 (صم «حتف) .نيقابلا قح ىقبي ال مهضعب

 هنم أضر نوكي ةأرملا لحأل ةوسكلا وأ ةقفنلا ضبق وأ وفكلا ريغ جوزلا نم رهملا يلولا ضبق اذإ يأ :رهملا ضبقو
 ؛ال نالا هولا فو ةةلآلد:ءاضرلا هجو لوألا ةحولا قن نآل ةاضر.نوكي ال تكس اذإو ءضارتغالا قح طاقسإل

 ام تركي ا هل نهارا نك و لا نيا ذهبي اع حافلا الني قوق ق اعر كاع فركسلا قآل

 فطع عفرلاب :ءاضر هروح (صلختسم) .دلولا عيضي الك «ضارتعالا قح مهل نوكي ال تدلو اذإف «هنم دلت مل

 (ع) .زيهجتلا ضبقك رهملا ىلع افطع رجلاب زوجيو «ج وزلا نم ةيدهلا لوبقك ضبقلا ىلع



 ةءافكلا يف لصف er ظ 3 ! حاكنلا باتک

 ءامالسإو ةيرحو ,ءافكأ برعلاو ءافكأ شيرقف ءابسن ٌربتعت ةءافكلاو «توكسلا ل

 (ط) .دلت مل ام لاط نإو ءاضر حاكنلاب ملعلا دعب لولا توكس نوكي ال يأ :توكسلا ال

 يومحلا ديسلا مظن دقو بسنلا ةهج نم يأ [(ع) .باسنألاب نورحافتم سانلا نأل] :ابسن ربتعت ةءافكلاو
 :لاقف نيتيب يف اهرابتعا

 طبض دق عيدب تيب اهلا تس يف نوكت حاكنلا يف ةءافكلا نإ

 طقف لام  ةنايدو ةيرح ةفرح كلذك مالسإو بسن

 ةمالسلاو ةيرخلاو نيدلا يق رعت :لوق قو. ءالصأ ةءاقك الا :لوق قو نيدلا ف الإ ريضت ال :لوق قا كلام لاق

 هجو يفو ءاضيأ بسنلا يف :دمحأ نعو «طقف مالسإلا يف ةربتعم يه :دمحأو يعفاشلا دنعو «بويعلا نع

 (حتف) 2/١ ۴١| :قئاقحلا رعر] ..هينويغلا ع ةمالسلاو لام لا ق ربتعت :ةيعفاشلل

 هضم شرق الع ترلاس ردك برملا نطسي ذکر ضبا ءافكأ رق نضع يآ :هافكأ شيرفف
 . لحرب لحجر ضعبل ءافكأ مهضعب يلاوملاو «ةليبقب ةليبق ضعبل ءافكأ مهضعب برعلاو «نطبب نطب ضعبل ءافكأ

 م ناو ا دع ن اع و نها نف يافاز (رضن دالوأ نم ناك نم شيرقلا نأ ملعاو

 نيرفاكل أَو :ىلاعت هللا لاق ءىلوم رصانلاو «برعلا اورصن مهنأل ؛يلاوم يمسو هاوس يلاوملاو ءرضنلا قوف بأ

 ع هنإف ءاوناك نطب يأ نم شيرقلا نيب لضافتلا ربتعي ال يأ «'"نطبب نطب" :##ع هلوق مث (١:دمحر هل ىلْوَم ال

 تاكو «باطخلا نب رمع نم هتنبا جوز بلاط يبأ نب يلعو ايومأ هد نامثع ناكو د نامثع نم هتنبا چ

 .اهضعب ىلع شيرقلا نوطب ضعب لضفب ةربع ال نأ ملعف «شيرق نم مهلك نكل ءايودع هند رمع
 «ةلهاب وئب الإ ضعب ىلع برعلا لئابق ضعب لضفل ةربع ال يأ «ةليبقب ةليبق ضعبل ءافكأ مهضعب برعلا كلذكو

 :تلق ؟ركذلاب اشيرق درفأو «هیلع هفطع فيكف برع ًاضيأ شيرق :تلق نإف :ييعلا لاق .ةساسخلاب نوفورعم مهفإف

 لضفأ :"طوسبملا" يفو «شيرقل ءافكأب اوسيل برعلا رئاس نأ الإ رخآ سنح هنأكف ءركذلاب هدرفأ شيرق ةليضفل
 ءاشيرق برعلا نمو «برعلا سانلا نم راثا هللا نإ" :##ع هغ يور ال ؛برعلا مث «شيرق مث ءمشاه وبب ًابسن سانلا

 (صلختسم) ۰ 4/١ :قئاقحلا زمرإ .مشاه يب نم ىنراتخاو «مشاه يب مهنم راتخاو

 ىلع فطع بسنلاب :ةيرحو (عءط) . شيرقل ؤفكب اوسيلو , يا ما ابيت خردل" :ءافكأ برعلاو
 ؛مجعلا قح يف اذهو مالسإلا ثيح نم يأ :امالسإو © .ةيرخلا ثيح هيه اا ةءافكلا دقق ع ايد :هلوق

 وأ ادبع ناك نمف «مالسإلاو ةيرحلا يف ربتعت ةءافكلا يأ :امالسإو ةيرحو (ع) .بسنلا نود امي نورختفي مهنأل

 رثأ قرلا نأل ؛نيرح نيوبأ تاذل اوفك نوكي ال ارح هوبا ناك نم اذكو :ةيلضألا ةرحلل اوفك نوكيا ال اقتعم

 (ضلحختسم) .هاوبأ ملسأ نل اوك كوكي ال ةنسفتب ملسأ نم .٠ اذك و «ةءافكلا مكح يف ربتعيف «لذلا نعم هيفو ءرفكلا



 ةءافكلا يف لصف م ه4 حاكنلا باتک

 0-0 وح او ر نع تيمور ةفرحو الامو ةنايدو ,ءابآلاك امهيف ناوبأو
 اهيلول روجي يأ تصقنو اوفك ةأزما تحکن ول

 ءدحلا همامتو بألا ىلإ فيرعتلا يق بسنلا لصأ نأل ؛حيحصلا وهو ةياورلا رهاظ اذه :ءابالاك امهيف ناوبأو

 نعو ءامهيف ناوبأ هل نمل اوفك نوكي ال ةيرحلاو مالسإلا يف دحاو بأ هل نمف «كلذ نم رثكأ طرتشي الف
 بيعب سيل هنأ لع ميهقافتا كلذ لع .لديو, ابيع دبا رفك دعي ال عضوم قا يأ ءاوقك نوكي هنأ :قسوي يا
 ؛بسنلاب ال ةيرحلاو مالسإلاب يلاوملا نيب اميف رحافتلا نأ اذه يف لصألاو «كلذب نوريعي ال مهأل ؛برعلا يف

 باسنألاب ةياحصلا ترختفا نيح ناملس راشأ كلذ ىلإو «نيدلاب لب هب نورختفي الو مهياسنأ اوعيض مهنأل

 (حتفو صلختسم) .مالسإلا يبأ :لاقف هيلإ رمألا ىهتناو
 هيأ بهنلاب] ايفو لوت تابآ هك مق ایک تركي اسييف تارا هل نم أ فالسالاو هيل ی اا
 ىح «رحافملا ىلعأ نم هنأل ؛نيخيشلا دنع [(ع) ضيقا كيس نم اشيا ةيلاكلا ريق قأ واي" لج قاطع

 لجرك شحفي نأ الإ ربتعت ال :دمحم لاقو ءدرلا قح ءايلوألل ناك کا ول نيحلاضلا تاتب نم ةأرما نأ

 نإ :فسوي يبأ نعو ءاهل اوفك نوكي ال هنإف نايبصلا هب بعليو ناركس جرخي وأ هنم رخسيو قاوسألا يف عفصي
 (حتف ؛نيع) .دمحم لوق نم بيرق وهو وفك وهف ارتتسم ناك نإو فک ريغف قسفلاب انلعم ناك

 ضوع هنألف ؛رهملا امأ ءةقفنلاو رهملل ًاكلام نوكي نأ وهو [(ع) .ًاضيأ لاملا ثيح نم ةءافكلا ربتعت يأ ] :ًالامو
 هماودو جاودزالا ماوق نألف «ةقفنلا امأو «هليجعت اوفراعت ام ردق لجعملا رهملا دارملاو ؛هميلست نم دب الف ءاهعضب

 اؤفك e نع وأ امهتع زحباعلا نأ يح «ةياورلا رهاظ ق ربتعملا وهو بسكلا قيرطب ةققنلا دارملاو امي

 ةأرما نأ ىح نيفرطلا دنع ربتعت غلا يف ةءافكلاو «رهملا نود ةقفنلا ىلع ةردقلا ربتعا هنأ :فسوي يبأ نعو ءامل

 ا فاش ىلع ارفاق كاك نإ :فسوي وبأ لاقو ءاهدقع دري ةقفنلاو رهملا ىلع ردقي نمم تحوزت ول اهراسي يف ةقئاف

 (حتف) .ربتعي ال غلا يف ةاواسملا نأ حصألاو ءاؤفك نوكي هنإف اموي اهيلع هقفني ام ب بستكيو اه لخعي

 ىمستو ءاهيلإ فرحني هنأل ؛اهب تيم [(ع) .عانصلا يهو ةفرحلا ثيح نم اضيأ ةءافكلا ربتعت يأ ] :ةفرحو
 ةقيقح ال براقتلا ةفرحلا يف ربتعملا نأل ؛ناؤفك راطعلاو زازبلاف «ةعنصلا نم معأ اهنأ رهاظلاو ااا ن

 ربثعت ال :فسوي وبأ لاقو «راجنلاو دادحلاو طايخلا اذك و امن اؤفك نوكي ال فافخلاو «ئوتفلا هيلعو ةاواسملا

 :امهو ءاهنع لوحتلا هنكمي هنأ اهرابتعا مدع هجوو «غابدلاو كئاحلاو ماجحلاك شحفت نأ الإ فرحلا يف ةءافكلا

 (حتف) .اهراع ىقبي اهكرت نكمأ نإو اهتءاندب ناوزعجتيو اهفرشب نورخحافتي سانلا نأ

 وهو يلولل :هلوقو ءاوفع نري اوس E امأ ؛هلثم ق سانلا نباغتي ال اناضقن يأ :اهلثم رهم نع تصقن

 يلولل زوجي يأ «راتخملا وهو «هريغو مرحلا نيب قرف الو «ةهيفس تناك ول يضاقلا الو براقألا نم هريغ ال ةبصعلا

 لبق نم تسيل األ ؛اقالط نوكي ال ةقرفلا هذهو ءاهلثم رهم مامتإ مزتلي مل نإ يضاقلا دنع امهنيب قرفي نأ
 = «يلولا قح ةماقإ هتدئاف :تلق ؟هطقست األ ؛مامتإلا اذه يف ةدئاف ال :تلق نإف .مزتلا نإ اهرهم متي وأ ءجوزلا



 حاكنلاب ةلاك ولا مودع حاكنلا باعك

 8 و اسما شاق نوفي زا للفت رو هلفط جدا واو ءاهرهم متي وأ قرفي نأ
 امهيلع حاكنلا ي . ريغصلا دلو يأ اهلك ره هع جوزلا يأ

 .دججلاو بألا ريغل كلذ

 ك ز زاك
 57 «هسفن نم هتلكوم جوزي نأ ليك وللو ؛هسفن نم هّمع تنب جوز نأ معلا نبال

 ف ا
 "نا لإ" نعمت ا فاش نركت نأ زاخو ا س ةماقإ ةرشع امل متي مهارد ةرشع نم لقأ ناك اذإ اک د

 ةرشعلا ىلع دئازلا ١ نأ ؛ضارتعالا قح ىلولل سيل :امهدنعو «رهملا ج جوزلا متي نأ الإ قرفي نأ يلولل ٠ يدقتلا»و

 ل ةهريعتي و رهملا عالغب ل ورخختفي ءايلوألا نأ : ةفينح يبألو یاربإلا يف امك هقح طقسأ نم ىلع ضارتعا الو اهقح

 حاكنلا زوجي ال ادمحم نإ :ليق إف «هب ل ورخختفي لب هيف راعي ال ذإ ؛ءاربالاب نوريعتي الو ةءافكلا هبشأف هناضقنب

 ل ودب حاكنلا زاوج يف امهبهذم ىلإ هعوجر يور دف :انلق I هذه يف فالخلا هل روصتي فيكف يلولا ل ودب

 (حتف) .هعوحج ر ىلع ةقداص ةداهش ةلأسملا هذهو «يلولا

 (ع) .ادبع هتنبا جوزو «ةمأ هنبا جوز نأب :ۇفک ريغ
 اقسف وأ ةناحب كلذ العف ول ىح ءدجلا كلذكو ةعفنملا هدلول راتخي يأرلا لماك بألا نأل ؛ةفينح يبأ دنع :حص
 ءالصأ امهدنع دقعلا زوجي ال :ليق مث ءةثالثلا تلاق هبو «لاومألا باب يف امهقح صيقنت زوخي ال :الاقو ءزوجي ال

 زوجي ال نارك بألا ناك ول | اذكو ءاعانجإ زو ريسيلا نبغلاب ناك ولو ؛ةدايزلاو طخلا لطبيو زوجي :ليقو

 فلأب ريغصلا هنبا جوز وأ «فلأ اهلثم رهمو مهارد ةرشعب ةريغصلا هتنبا جوز اذإ ام شحافلا نبغلاو ءاعامجإ

 نإف «حاكنلا يف هيف سانلا نباغتي رهملا فصن نود امو ٠١5/١[ :قئاقحلا زمر] .مهارد ةرشع اهلثم رهمو مهارد

 ىرحخأ دصاقم حاكنلا يف :انلق ؟هيف ناصقنلاو ةدايزلا بألل زاج فيكف رهاظ ررض رهملا يف شحافلا نبغلا :ليق

 (صلختسم) . نأ وس دوصقملا لينل ابلط رهملا يف نباغت اعا بألا لعلف ءرهملا یوس

 ۲١٠/۱[ :قئاقحلا زمر] .شحاف نبغب وأ وفك ريغ ريغصلا لفطلا جيورت يأ :كلذ زج ملو

 (ع) .ةمألا ديسو ةهوتعم نبا امهلثمو «هنع ررضلل اعفد اقافتا ءايلوألا نم :دجلاو بألا ريغل
 ٠١7/١[ :قئاقحلا زمر] .اهريغو حاكنلاب ةلاك ولا نايب يف :لصف

 ءاودهشاف اهتجوزت وأ يسفن نم ةنالف تجوز :لوقي نأ هتروصو «هل ةيالولا تناك اذإ :هسفن نم همع تنب
 اكلم ناوكي ال دحلاولا نال زو ال ةزغزو يعفاشلا لاقو «نيرطشلا يعم نمضت دق هنأل ؛لوبقلا ىلإ جاتحي الو

 ريق

 <= :ل وقي نأ هتروصو چ وري نأ لیکو للا :هلوقو (نيبناحلا نم م اريفس حلصف ريقتسو يعم هنأ :انلو و



 حاكنلاب ةلاكولا مودا 000 حاكنلا باتک

 نانا طف قوي الو :يلوضفلا حاكنك ةفاوقوم لا كذإ "لأب ؛ ةمألاو دملا ٌحاكنو

 باجيإلا وهو هفصن يأ اتام 203

gD HES 4 AR RR Ea aE حيهم ERS EAS اه mê 4ع a E بئاغ حكان لوبق ىلع» 
 الطاب عقي لب سلما ن

eنأ ةأرملا هتلك و يذلا ليك ولا نم دارملا و ۲ ا :قئاقحلا 1 . يبسشنل ئه ةناواق تحج وز 3ا اودهشا  

 «ةركنلا يف لخدي ال ةفرعملا نأل ؛اهجوزتي نأ هل زج م لحجر نم اهجوزي نأ هتلكو ول نح هسفن نم اهجوزي

 نذإ ريغب ةمألا وأ دبعلا جوزت اذإ يأ :فوقوم (ط) .ةضعبملاو ةربدملاو ةاعستسملاو ةبتاكملا اهلثمو دلو مأ ولو :ةمألاو

 هدلولا مأو ربدملاو بتاكملا حاكن اذكو ؛لطب ىلوملا هدر نإو زاج ىلوملا ةزاجأ نإ «فوقوق اًمهحاكتف امهالاوف

 :2اع هلوقل ؛ةمالاو دبعلا حاكن حصي ا عمجملا بحاص لاقو :ىلوملا نذإ ريغب دبعلا حاكن حصي :كلام لاق

 زاوح مدع نأل :نسحأ فنصملا ةرابعو «يذمرتلاو دواد وبأ هاور 'رهاع وهف هالوم نذإ ريغب جوزت دبع امأ'

 (صلختسم) 2١5/١[ :قئاقحلا زمر] .زاح دقف يضر اذإف «ىلوملا قحل ءالؤه حاكن
 يول ا : ا E 3 ا : كدا ا ا :
 ملعب يلوضفلا [(ع) .يلوضفلا حاكن فف ۾ اقف و بق وقوم .ةريدقل ف ودم ھا ةفص| :يلوضفلا حاکنک

 عمجلا بلغ دقو «ةقلطملا ةدايزلا نعم لضف عمج لوضفلا ىلإ بوسنم «هينعي ال ام لغتشي نم :ةغللا يف ءءافلا

 اذإ هنإف ءيلوضفلا حاكن فقوتي امك هانعمو «لوسر الو ليك وب سيل جرم :ءاهقفلا فارع يو هيف ريبخ ال ام ىتلع

 ةدبدملا لهأو كلام لوق وش ۾ لطب او عزاج هاج ل إف :اقاوقوم دق امذإ رعب ةأرما وأ هنذإ رعب اا رو

 .موزل ريغ نم هذوفن ىلع لدي اذهو ءاقالط ةقرفتلا لعح الاف نأ ريغ «يعخنلاو بيسملا نبا ديعسو نسحلاو

 - كلملا وهو - مكحلا تابثإ ىلع ردقي ال رشابملا نأل ؛ةيالولا مدعل ؛لطاب يلوضفلا حاكن :يعفاشلا لاقو

 تب رح دق :تلاقف ءاهيلا اًهذإ ريعب اهوبأ اهجوز يلا ةأرملا ريهأ لعج ا هنأ يور 55 :انلو «ةدئافلا مدعل ؛ وغليف

 نم ردص دقعلا نألو ؛اهمأ اهتجوز ةأرما حاكن زاحأو ؟ءيش رمألا نم ءاسنلل له ملعأل تدرأ امنإ يبأ عنص ام

 ىخارتي دقو «هزاحأ ةحلصملا ىأر نإ يح «هداقعناب لوقلا بجوف هداقعنا ف ررض الو هلحم ىلإ افاضم هلهأ

 لاق هبو «هنع ررضلل اعفد همكح فقوتيو «نيدقاعتملا مالكل انوص متيف رايخلا طرشب عيبلاك هنع دقعلا مكح

 (حتفو يف يع .ةياور ق دمحأ

 دقعني ال لطاب ادهف امش ما رغب نايئاع امه و ؛نالف نم ةنالف تجوز يا اودهشا :لوقي نأ هت ر وص :بئاغ حكان

 لاقو .نيفرطلا دنع اذهو «سلججا ءارو ام ىلع فقوتي "ال وهو ءدقعلا رطش هنأل سکا انعم لبقي نأ الإ

 حصي دحاولا نأ هيف لصألاو «نييناخلا نم ادقاع حلصي دحا ولا نل ؛ام زاجل ىلع افوقوم كقعني :فهس وي د وپا

 بنا نو اا و هَ ءامش ونج وأ اهشاوم لعب رح الا هنبا تنبب هنا ' نبا جوزي دحلاك نیبناحجلا ن الو أ نيبناجلا نم یک
 ےہ

 - تلكو ول امك بناح نم ًاليصأو بناج نم اليك و وأ «ةريغصلا همع تنب جوزتي معلا نباك بناح نم ايلوو



 حاكنلاب ةلاك ولا سعال ا حاكنلا باعك"

Ê Êفا  Êا  

 .ةمأب ال نيتأرماب فلاخم ةأرما حاكنب رومأملاو

 هلكو نمم ريبكلا همع تنب جوزتي معلا نباك بناج نم اليكو بناج نم ايلو وأ «هسفن نم اهجوزي نأ الجر =
 لطب امهدحأ نم وأ نيبناجلا نم ايلوضف دحاولا ناك ولو «ةثالثلا انباحصأ قافتاب زوجت روصلا هذهو «حاكنلاب

 اذإ الإ يعفاشلا .دنغ اذكو الضأ دخاولا ةرابعب حاكنلا زوم ال :رفز .دتعو «ياثلا دقع كقوتيو «نيفرظلا دغ

 زمر .اهجوزي ىح هتجرد يف دحأ دجوي ال هنأل ؛هنبا تنب نم هنبا نبا جوزي هنإف «دحلا لثم ةرورض هيف ناك
 ‹«نيفرطلا ىلوتي نأ حصي هنأل ؛فقوتيف فسوي يأ دنع مات دقع يلوضفلا حاكن نأ :لصاحلاو 7/١ ٠١[ :قئاقحلا

 (حتف) .لطبيف رطش حاكنلا اذه :دمحمو ةفينح يبأ دنعو

 ةدحاو حاكن لكؤملا مزلي مل دحاو دقع يف نيتأرما هجوزف ةأرما هجوزي نأ الجر رمأ نم يأ :ةمأب ال نيتأرماب

 هجو الو «ةلاهحلا ققحتف «ةنيعم ريغ امهادحإ ذيفنت ىلإ الو «ةفلاخملل اعم امهحاكن ذيفنت يف هجو ال هنأل ؛امهنم
 نأ الإ زوجي ال :الاقو «ةفينح يبأ دنع زاج هريغل ةمأ هجوز نإو «قيرفتلا نيعتف ةيولوألا مدعل ؛اضيأ نييعتلا ىلإ
 لإ فرقن قلظملا ةد لاك لا باب نا فتك رس طفللا قالطر نأ لصألاو هدفي هيون اره هور
 فالخلا اذه ىلعو «ةمهتلا نكمتل ءب ورع ال ق اةنأ جوز قل تالاا رفا ةا ب اقديقو تاختا لماكلا

 فالح ؛هدنع زوجي ال ةريبكلا هتمأ هجوز ولو «ةنونج وأ ةجولفم وأ ءاقتر وأ نيديلا ةعوطقم وأ ءايمع هجوز اذإ

 (صلختسم «ئيع) .ةمهتلا مدعل ؛قافتالاب زاح ةريبكلا هتخأ هجوز ولو ءامهل

 (ط) .هدلو مأ وأ هتبتاكم ولو هريغ ةمأب هايإ هجيوزتب رمألل افلاخم نوكي ال يأ :ةمأب ال



 رهملا باب ۳0۸ حاكنلا باتك

 مهلا باب
 هد 2 يأ

 كل س لم

 ا و دنع م همس همم ع سس ا القا ناف يارد ةرشع هلقأو «هركذ الب حاكنلا حص
 ةر ىلا نأ

 هيمن عمو رهم رك د ليال

 نكر نایب نم غرف امل [(حتف) .هل امكح ناكف دقعلاب بجي لثملا رهم نإف حک مکح رهوأ رها باب
 ةأرملا هقحتست امل مسا وهو رهملا وهو همكح نايب يف عرش ةءافكلاك طرشلا ئعم يف وه امو هطرشو حاكنلا

 ةنسلا يف ءاجو «ءابملاو ةقدصلاو ةضيرفلاو رجألاو ةلحنلاو قادصلا :هل لاقيو «ةوهشب ءطولا و ١ حاكتلا دقعل

 (حتف) .ءاغتبالاب ىلاعت هللا هام دقو عرقعلاو ةقيلعلاب هتيفست

 دلاوتلا هنم دوصقملاو «ةغل جاودزاو مامضنا دقع حاكنلا نأل ؛رهم هيف مسي مل نإو حاكنلا حصي يأ :ةركذ الب

 للا فر هبا وح یار رهف يلا رکا يت طرعي ب ال و .نيجو رلاب متيف «لاملا نود

 ضعب لاقو «عيبلاب ارابشا يفنلا عم حصي ال :كلام لاقو ءرهملا يفن عم حاكنلا حصي اذك و «حاكنلا ةحصل هركذ

 ؛انركذ ام :انلو «ةبوهوملاك ريصت األ ؛حاكنلا حصي ال لابقتسالا يف الو لاحلا يف رهم الب اهجوزت نإ :ةيعفاشلا
 ( جتف ل صلختسم) .عيبلا فالخب رهملا كرت طرشب اذكف ءةدسافلا طورشلاب لطبي ال حاكنلا نألو

 رهم لا ردق ةمئألا نم دحاو لكو قس یاست فلز © اأ تیت تاك قر 7 هرشع فو قو يح هب ورصم

 «ہهارد ةسم هلقأ :ةمربش نبا لاقو ءمهارد ةنالث نأ ناميد عبرب ردهم 'كلام لاقف عهدنع ةقرسل 1 باضن وه اع

 و ءامق رد نوسم :هلقأ . ريبخج ن ب كيعبش لاقو عرس او ةورشع .ةلعو اعد نوفا هلقأ :يعخنلا ميهاربإ لاقو

 تدل ؛هارهع نوكي نأ ناجع انف نوكي نأ راج اه:ديجأو يعفاشلا لاقو «هدنع ةقرسلا باصنب هردق مهنم دحاو

 او دذ واد قب هاور َ لحتسا 50 1 أ اننا. هك د 3 سا قادذضص و 93 ر :لاق تلاع نأ چ رباج

 نم ةاون ةنز ريههمأ فوع نب چ دع ا يفر املو درمل هاور لع هزاحجاف نيلعتب تحج وزت هارما لا ی هر

 . يطق ا داور شا رذ 5 رش نم لقأ رهم ل" : هش رباح ثيدح 2 يور ام :انلو «تهذ

 5 5 ےک و 3 ١ 5 8 1 تان 0 1 :

 نم داور ىليهسلاو «قرظ نم ها ور يقهيبلا نكلو (نیدخعا دنع لافعض اس ۾ ةاطرا نب جاجحو ديبع ن 1 رسم هيف و

 لقا :لاق هنا هد يلع نع بدهملا حرش يف يوونلا هركذ «هب جتحيو ريصي قرط نم يور اذإ فيعضلاو «قرط اقأ" - |اق هنأ خد ىلع 2 0 (س ||" 7 1 5 3 3 ع ES ةئ ادا |||

 لومحم يذمرتلا ثيدحو عخ وسنم وهو ةعتملا يف ناك دواد يبأ ثيدحو يقهيبلا هركذ ."وهارد ةرشع ةأرملا هب لحتست ام

 وهو .مهارد ةيدلث دمحا دنع و ءرثك الا دنع مهارد ةسمخ ةعامجلا هاور يذلا نمحرلا دبع ثيدح يف ةاونلاو ؛«لجعملا ىلع

 1 0 نإ دع سلال عا ع ْ 01 N ١ .-ه ۴ دخلا اذ : :
 اهمح رهملا نإ : يعفاشلا لاق اضيأ ۾ e :قئاقحلا زمر] .نسلفلا زاوح ىلع هب جتحي فيكف نیرانید ىلع ديزي

 ردقم هنإ :انلق اغإو «ةقرسلا باصت وهو عرشلا يف ظح هل ام ردقيف ابوجو عرشلا قح هنأ :انلو ءاهيلإ ريدقتلا نوكيف

 ( صلختسم « حتف :نیکسم) عه: بازحألا) 4 ههجاَوُزَأ يف ُهِهِيلَع انتضر ِفاَم اَنْسِلَع دق## :ىلاعت هل وقل ؛اعرش



 رهملا كف د۹ حاكنلا باتك

 نإو شصت طولا لبق قالطلابو «ةولخلا وأ توملا وأ ءطولاب ا ايلف اوو وأ
 ةحيحصلا ةولخلا و 5 ايعدخلأ توف ي امك ولو وهارد ةأ رمل ةرشعلا

 ,عءطولا لبق اهقلط نإ ةعتملاو اه كلام نأ طو نإ الشرس اهلف ةاقث وأ ةت
 ةأرملا ت ورلا يأ ا ولو عاستلا نم

 يمس هنألف ؛ةيمتستلا ف امأ ءامشدحأ توم يأ :توملا وأ ءطولاب اتم ةيئاهثكا ةرشعلا e :اهود وأ

 ارهم امنوك يف ةرشعلا نألف ؛ةرشعلا نودام يف امأو ؛توملاب حاكنلا يهتنيو لوخدلاب دكأتيف ًارهم حلصي ام

 ءارهم حلصي ال ام يمس ةنأل ؛لثملا رهم اه :رفز لاقو «قالطلاك هلك ركذك أزجتي ال ام ضعب ركذو ءأزجتت ال

 (ئيع) |* رار :قئاقحلا رمر] .ينس ام بجي :ةئالثلا دنعو ءمسي م نأك راصف

 :ىلاعت هلوقل ؛ةرشعلا قوف 1 يم” ام لك فصنتي كلاذكو «مهارد ةسمخح بجيف «ةرشعلا يأ ::فضصست

 الب فصنلا بجي ةرشعلا ينو «ةرشع نم لقأ يمس اذإ ةعتملا بحت :رفز لاقو (۲۳۷:ةرقبلا) «ْدُتْضَرَف ام ُفْضنف#

 ١//5١[ :قئاقحلا زمر] .دعب اميف هركذ هنأل ؛اندنع ءطولاك اأ عم ةولخلا ركذي ملو «فالح

 (ط) .اه رهم ال نأ ىلع جورت نأب :هاقن (ط) .اهنع تكس ام اک سلا :همسي م

 امثإو «ءيش دقعلا سفنب بجي ال :يعفاشلا لاقو ءيه تتام اذإ اذكو «لوحد الب ةأرملا نع يأ :اهنع تام وأ

 باجيإ نأ :انلو «ءاهتنا هطاقسإ ا نأ امك ءادتبا هيفن اهلف اهقح رهملا نأل :.مهضعب دنع توملابو «لوخدلاب بجي

 اضيأ :انلو «يفنلا نود ءاربإلا كلمتف ءاهتنا اه اقح ريصي امنإو «هيفن نم يه نكمتت الف ءادتبا عرشلا قح رهملا

 كي ملو اقادص اهل ضرفي مل و ءاهنع تام مث «ةأرما جوزت لحجر نع لقس هنأ :ه#و دوعسم نبا نع ةمقلع ىور ام
 يعجشألا نانس نب لقعم حارجلا وبأ ماقف «"ةدعلا اهيلعو ثاريملا اهو ءاهئاسن قادص لثم اهل ىرأ" :لاقف ام لحد

 «يذمرتلاو دواد وبأ هاور «"تيضق ام لثمي ةيعجشألا قشاو تنب عورب جيورت يف ىضق" ك ىبلا نأ دهشف

 (صلختسم) ۲١۸/١[ :قئاقحلا زمر] .حيحص نسح ثيدح :لاقو

 ثيللاو كلام لاقو ءاندنع ةبحاو ةعتملا هذهو «ةعتملا اهو يأ "اهلثم رهم اهلف' :هلوق ىلع فطع عفرلاب :ةعتملاو

 رمألاو كَنِهوْعَتَمَو :ىلاعت هلوق انلو «(0777:ةرقبل) نينسحُملا ىَلَع ًاقَحط :ىلاعت هلوقل ؛ةبحتسم :ىليل يبأ نباو
 لاح ةعتملا يف ربتعيو إد سابع نباو ةشئاع نع يورم وهو «ءايشأ ةثالث ةعتملا يأ "عرد يهو" :هلوقو «بوحولل

 هاكح «امهلاحب ربتعي :ليقو «حيحصلا وه :ةيادملا بحاص لاقو «جوزلا لاح :ليقو «يحخركلا لوق وهو «ةحوزلا

 ىلع دازت ال يه مث .ةالصلا هيف زوحب ام ندأ :دمحأ نعو «مكاحلا هردقي ام يه :ةثالثلا دنعو « "عئادبلا" بحاص

 ءاليإلاو قالطلاك جوزلا ةهج نم ةقرفلا تلصح اذإ الإ بحت الو «مهارد ةسمح نع صقنت الو لثملا رهم فصن

 «عاضرلاو «ةوهشب جوزلا نبا اهليبقتو «مالسإلا نع اهئابإو ادرك بحت الف ةأرملا ةهج نم ةقرفلا تناك نإو ءاهريغو
 ۲٠۹/۱[ :قئاقحلا زمر] .ةءافكلا مدعو «قتعلا رايخو غولبلا رايخو

 (ط) .ةوهشب اهمأ وأ اهتنبا ليبقت وأ هنم ءابإ وأ ةنع وأ بح وأ ناعل وأ ءاليإب اهقراف وأ ةولخلا لبقو :ءطولا لبق



 اهل حو يقصي ل دز زا قا لحي ضر امو :قفسطو لامر جرح فو

 دقعلا دنع يمسملا رهمل ١ ىلع ةعنقم صيمق ةعئملا يأ

 iene ............... عطولاك ضرف موصو مارحإو ضيحو ضرم الب ةولخلاو

 ءوضأ البا يأ سافنو © ءطولا نع عنام اهدحأب

 ١/١ ١[ :قئاقحلا رمر] .اهمدق ىلإ افرق نم هب فحتلت ام يهو ميلا رسكب :ةفحلمو

 وأ ارهم اهل مسي ملو اهحوزت نإ يأ :فصنتي ال (ط) .هنع تكس وأ هافن ءاوس رهملا نع يلاخلا :دقعلا دعب

 الو «دقعلا دعب ضورفملا فصنتي ال ام لوحدلا لبق اهقلط مث كلذ دعب ديز مث ىمسم رهم ىلع اهحوزت وأ هافن

 وبأ ناكو «دئارلا طقسيو «ناثلا يف دقعلا دنع ىمسملا فضنو لوألا يف ةعتملا ت يلب e ىلع دي يذلا

 مدعل «دئازلا نود ضورفملا يف يعفاشلا لوق وهو «هدعب دئازلاو دقعلا دعب ضورفملا فصنتي :لوقي الوأ فسوي
 رهمل ابجوم دقعنا حاكنلا اذه نأل ؛امهوقك اضيأ فسوي يأ نعو «دمحأو كلام لاق هبو «هدتع ةدايزلا ةحص

 ا انيق نک ال ةدايزلا نأل ؛ةدايزلا همزلي ام :رفز لاقو ءهل ان عقو ام ام اذكف فصنتي ال وهو( لثملا

 ةة لإ فارسا ةف ومع دلا ا وغ امنقأ'ءابلو هاج لباقي اللا ةدانؤلاق ءعضبلا ةلباقم يق راص ىمسملا نأل

 يع «صلحختسم) .كلذ امهلف «حبرلا

 فنصملا ركذي ملو ءزاج لكلا طح نإ كلذلو ءاهقح صلاح هنأل ؛اهرهم نم ةأرملا طح يأ :اهطح حصو

 ١١١/١[ :قئاقحلا رمر] .ةدايزلا زوجت ال :يعفاشلاو رفز دنعو انك قيس ملع هنأل ؛ةدايزلا زاوج

 (ط) .امهنذإ الب امهيلع ريغلا عالطا نم هيف نانمأي ناكم يف ةحيحصلا :ةولخلاو

 «ناضمرك اهدحأ نم :ضرف موصو (ط) .ةرمع وأ لفت وأ ضرف جحب امهدحأ نم مارحإ الب يأ :مارحإو

 (ط) .هلفنك اهلفنو هضرفك اهضرف موصلاك ةالصلاو «حيحصلا يف روذنملاو ءاضقلاو لفنلا موص عنمي الو
 :ديدجلا يف يعفاشلا دنعو ءاندنع ءطولا مكحك اهمكح الماك رهملا بوجو يف ةخيحصلا ةولخلا يأ :ءطولاك

 ْدِقَو نموت نأ لبق نع نهومقلط نوو :ىلاعت هلوغل ةءظولاب الإ يملا لامك بع الو ولآ كفضت بج
 ىلإ كشك ىَضفأ 57 هولا فيك و9 :ىلاعت هلوق انلو «سيسملا لبق قالط اذهو (ةيآلا) (۲۳۷:ةرقبلا) تضر

 ةولخلاو ء«لدبلا لامك هيلع بجيف لدبلا تملس دقو :يلاخلا ناكملا وهو ءاضفلا يف لحد يأ 5١ :ءاسنلا) ي ضعب

 قادضلا بح و اهيلإ رظنو ةأرما راش فنگ نم" يع لاقو «سيسملا لبق اقالط نوكي ااف «سيسملا ماقم ةمئاق

 طرشو «ةولخلاب رهملا بوجو يف ةباحصلا عامجإ يواحطلا ىكحو «يطق رادلا هاور "احدي مل وأ لحد

 .ماعلاب ةدح ۾ ءاهعم ماقملا ل وط كلام

 ءامئا وأ ناظقي : یم 0 ع ناك ءاوس ثلاث امهعم ص نأ وهو :يسح :ع اونأ ةثاللث عناملا نأ ملجأ م

 وأ ءانرق وأ ءاقتر ةأرملا نوكك :يعيبطو «لقعي ال يذلا ريغصلاو «هيلع ىمغملاو نونجم ا ال «لقعي ابيت وأ افلا

 - حصت امنإ مث ءاعرشو اعبط عنام ضيحلاو ءانركذ ام ىلع ضرف جحل مارحإلاك :يعرشو عامجلا قيطت ال ةريغص



 رهملا باب مذا حاکنلا باتك

 ...... ةقلطم لكل ةعئملا بحتستو ءاهيف ةدعلا تور ناني و اياه را اب ولو
 لحدي م وأ اه لحد ةأرملا ىلع يأ

 حصت امنإ مث ءاعرشو اعبظ ا یان یک ایک واف ]ا

 ار تلا قوب «تيبلاو رادلاك مجهت وأ امهيلع امهريغ عالطا نم نانمأي ناكم يف اناك اذإ ةولخلا

 .رادلا حطس ىلع اذك و «حصت فقسملا ريغ تيبلا يقو «لبجلا يف اذكو «ةميح ريغ نم ةزافملاو مامحلاو مظعألا

 YEN] :قئاقحلا زهر]

 ةيلقلاب الماك بق رل نأ عملاو «هاتيصحخو هركذ عطق نم وهو «عطقلا ننعم ببجلا نم :ابوبخم ولو

 فصن هيلع بجي ةولخلا دعب قلطو بج قاع اذإ :الاقو «مامإلا دنع اذهو ابو جوزلا ناك ولو ةحيحصلا

 املف ءالصأ بوبحبل يف عقوت الو هضرم لاوزب ضيرملا نم عقوتم ءطولا نأل ؛ضيرملا زجع قوف هزجع نأل ؛رهملا

 قح يف ميلستلا ةأرملا ىلع قحتسملا نأ :ةفينح يبألو «ىلوأ بوبحملا ةولخ حصت ال نألف ضيرملا ةولح حصي مل
 ؛لزني هنأ ملع نإ اذه :ليق «قافتالاب رهملا لامك تقحتساو هبسن تبث دلوب تءاح يف «هب تتأ دقو قحسلا

 ىلع رادي مكحلا نأل ؛"ايصخ وأ انينع وأ" :هلوقو ؛نسحأ لوألاو «هنم بسنلا تبثي ال لزني ال هنأ ملع نإو

 يصخلاو نينعلا ةولح فو «هنس يف ربك داي سعات ضرمل كلذ نركب دنر هدحبو قوي تالا ةمالس
 |2111 :قتاقحلا شا . روتف هتلآ يف يذلا وهو : انيتع وأ (حتفو صلختسمو ئيع) .قافتالاب لماكلا رهملا بجي

 :rh قئاقحلا زمر| .هاتيصخ تعلق يذلا وهو :اًيصخ وأ

 ةحيحص ةولخلا تناك ءاوس ةولخلا دعب قالطلا يف لئاسملا هذه عيمج يف ةدعلا ةأرملا ىلع بحت يأ :ةدعلا بجتو

 قح لاطبإ يف ناقداصتي الف دلولاو عرشلا قح ةدعلا نألو ؛لغشلا مهوتل ؛اطايتحا ةروكذملا عناوملاب ةدساف وأ

 ايعرش عناملا ناك نإ :ليقو «هباجيإ يق طاتحيف لام هنأل ؛ةولخلا تحص اذإ الإ بجي ال ثيح رهملا فالخب «ريغلا
 ‹ةقيقح ةردقلا مادعنال ؛ةدعلا بحت ال رغصلاو ضرملاك ايقيقح ناك نإو ؛ةقيقح نكمتلا توبثل ؛ةدعلا بحت

 توبثو «رهملا دكأت يهو :عضاوم يف ءطولا ماقع. ةحيحصلا ةولخلا اوماقأ انباحصأ نأ ملعا مث «ىوتفلاب ىلوأ لوألاو

 تقو ةاعارمو «ةمألا حاكن ةمرحو ءاهاوس عبرأو اهتخأ حاكنو «ةدعلا هذه يف نكسلاو «ةقفنلاو «ةدعلاو «بسللا

 «ثاريملاو «ةعجرلاو «لوألل اهلحو «تانبلا ةمرحو «ناصحإلا قح يهو :عضاوم يف اهوميقي مل و ءاهقح يف قالطلا
 (صلختسم) [؟١/1١١ :قئاقحلا رمر] .ةولخلا ف ةدغلا بحت ال :يعفاشلا دنعو

 ارد يأ ير تنتأل اهل يب روم ال مدع لو طوق 1 كاظم ترا تناقلطاا نأ ضل يضهر
 ةقلطمو ءاهل ةعتملا بابحتسا يف فلتحا ىلا يهو «رهم اهل ىمس دقو أظوت مل ةقلطمو «ةضوفملل الإ ءانثتسالاب فنصملا

 ةعتملا بوحو ىلع ليلدلاو «ةعتملا اهل بحتسي ناتاهف ءرهم اهل يمس دقو تفطو ةقلطمو ءرهم اهل مسي مل و تئطو

 اهريغ قح يف بابحتسالا ليلدو «بوجولل رمألاو ءرمألا ةغيصب (٠۲۴:ةرقبلا) َنهوُعَتمَوإ» :ىلاعت هلوق ىلوألل

 = ةعتم رهملا نحل يمس يلا تاقلطمللو يأ (41١:ةرقبلا) َنيِقَّتُمْلا ىَلَعاقَح ِفودْعَمْلاب عاَتَم ٍتاَقَلطُمْلِلَوط» :ىلاعت هلوق



 رهملا باب ۳۲ حاکنلا باتك
  aم 1 رورو فد ك 1 - ف ك د

 راهمإلل رح جوز ةمدخو راغشلا يف لثملا رهم بجيو ءءطولا لبق ةضوفملل الإ

 ل

 ابييطت هذي عربتلا ىوقتلا طورش نم نكل «بحاوب اذه سيلف ءايقتم ناك نم ىلع اقح بابحتسالا قيرطب اضيأ =

 ةأرملل :ةبحتسمهو ؛ةضوفملل :ةبجاو :ماسقأ ةعبرأ ىلع ةعتملا :ييعلا لاقو «'حتفلا'و "سلختسلا' ٤ اذك «نهولقل

 قالطلاب اهشحوأ هنأل ؛ارهم امل يمس دقو لوخدلا دعب اهقلط ّيلل :ةنسو ءارهم اه مسي ملو لوحدلا دعب اهقلط يتلا

 ةبحتسم الو ةنس الو ةبجاوب تسيل :ةعبارلاو «بحاولا ىلع ادئاز ائيش اهيطعي نأ نسيف عضبلا هيلإ تملس ام دعب

 [؟١/١١ :قئاقحلا رمر] .ةعتملا ماقم اهقح يف ماق رهملا فصن نأل ؛ارهم اهل يمس دقو لوحدلا لبق اهقلط يل

 تقلط اذإ يأ :ءطولا (ع) .رهم الب هنم اهجوز ينعي اهجوز ىلإ اهسفن تضوف ىلا يهو واولا رسكب :ةضوفملل

 (ع) .ةعتملا امه بحت ءطولا لبق ةضوفملا ةأرملا

 نأ ىلع هتحأ وأ هتنب رخآلا هجوزي نأ ىلع هتحأ وأ هتنب لحرلا جوزي نأ وهو راغشلا حاكن يف يأ ] :راغشلا 5

 [(ط) .امهنم لكل لثملا رهم بجيو نازئاج نادقعلاف ىرخألل اقادص امهنم ةدحاو لك عضب نوكي

 اغفر امهأك طرشلا اذهب امال ؛هب دقعلا اذه يمسسو ؛لوبلل هيلجر ىدحإ عفر اذإ بلكلا رغش :لاقي حاحصلا يف

 ةدحاو لك عضب نيدقعلا يف نوكي نأ دارملاو «ةيلاخ يأ ةرغاش ةدلب :مهوق نم ذوخأم وأ ءعضبلا ايلخأو رهملا

 لاقو :لثملا رهم امهنم لكل بجي و ءاندنع نارئاج نادقعلاف ءاذه ىوس امهيف رهملا نوكي الو ىرحخألل اقادص امهنم

 «' قادص امهنيب سيلو راغشلا نع ىمن هللا لوسر نأ" نيك رمع نبا نع عفان ثيدحل ؛نادقعلا لطبي :يعفاشلا

 عضبلا فصن لعج هنألو ؛ملسم هاور ؛"مالسإلا يف راغش ال" :4 يبلا نع ادق رمع نب هللا دبع نعو ةعامجلا هاور
 .باجيإلا هب لطبيف بابلا اذه يف كارتشا الو ءاحوكنم فصنلاو ارهم

 كرتب الو ريزنخلاو مدلاك لامت سيل ام ةيمستب دسفي ال هنأ ىرت الأ ةدسافلا طورشلاب لطبي ال حاكنلا نأ :انلو

 ىلع رخآ ءيش هيف بجي نأ ريغ نم رهملا ةيمست نع هئالخإ لجأ نم ناك اغنإ هيف دراولا يهنلاو «ةيلكلاب ةيمستلا

 فصنلاو ارهم عضبلا فصن هلعجل هحو الو «ةهاركلا ىلع لومحم وه وأ «ةيلهاجلا يف متداع هيلع تناك ام

 - كارتشالا روصتي الف ءاقادض عضبلا ةيح'الص مدعل ؛لحاو عصب 5 قادصلاو حاكنلا عمتجي مم هنأل ؛اخب وكم

 نأ ىلع نبا كتحوز :لاق ول هنأ اوعمجأو ءارهم حلصي ال ام يمس هنأل ؛لثملا رهم بجيف قاقحتسالا مدع

 ءاراغش نوكي الو حاكنلا زاج ىرخألل اقادص امهنم ةدحاو لك عضب نوكي نأ ىلع :لقي ملو «كتنبا نيجوزت

 (حتف «نييع) .اضيأ لثملا رهم بجيو

 دنع اذهو «لام ريغ ىمسملا نأل ؛اهلثم رهم اهلف ةنس اهمدخي هنأ ىلع ةأرما جوزت ول يأ :جوز ةمدخو

 تب :ةيالغلا تلاقو «ميلستلا نع رجع هنأ الإ لام ىمسملا نأ ؛ةكنيس ةهلدحت ةميق بع : كمح لاقو «نيخخيشلا

 - اهحجورت اذإ امك كلذب ةضواعملا ققحتل ؛مهدنع ارهم حلصي طرشلاب هنع ضوعلا ذحأ حلصي ام نأل ؛ةمدخلا
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 تقلطف هل تبهوو رهملا دلل مسن لز ءادبع ول هتمدخ اهو «نارقلا دعت ز

 ع E م SENE SEER 215 E SESS ضبقت مل ناف فيهن اهيل عجر هوا لبق

 اهقحتسي ال رحلا جوزلا ةمدحو لاملاب ءاغتبالا وه امنإ عورشملا نأ :انلو ؛منغلا يعر ىلع وأ رخآ رح ةمدخب =
 ىلوملا مدخي هنأك راصف هالوم نذإب اهمدخي هنأل ؛دبعلا ةمدخ فاللخب ع عوضوملا بلق نم هيف امل ‹«حاكنلا دقعب ةأرملا

 (صلختسم ؛«ئيع) .راغشلا عم اعحس .نوكيل "راهمإلل" :لاق امنإو «نعم

 ول يعي [(ع) .لامب سيل ميلعتلا نأل ؛نآرقلا ميلعت ىلع جيوزتلا يف اضيأ لثملا رهم بجي يأ ] :نآرقلا ميلعتو
 يف امك نآرقلا ميلعت امل :يعفاشلا لاقو ءاهلثم رهم اهو حيحص دقعلاف نآرقلا اهملعي هنأ ىلع ةأرما جورت

 كعم اع اهكتكلم دق" :#4#ع لاقف «معن :لاق ؟”نآرقلا نم ءيش كعم له" :يدعاسلا دعس نبا لهس ثيدح

 انتإو .ءاهملعي نأ طرتشي ل اذهلو ءارهم-:هلعج-نآرقلا نأ ىلع ةلالد هيف سيل :انلق ءدواد.وبأ هاور :"ارقلا نم
 حلصي ال وهو «همالسإ ىلع ةحلط يبأ جوزتك ناكف نآرقلا لهأ نم كنأ لجأل وأ كعم ام ةك کوبا هاتي

 ةأرمللف الثم ةنس ةأرملا مدخي نأ ىلع دبع جوزت ول يأ :ادبع ول (حتفو) ١١7/١[ :قئاقحلا زمر| .عضبلل اقادص
 (ع) .رحلا فالخب هتبقر ميلست نم هيف امل لام ةمدخلا نأل ؛هنم ةمدخلا ذحأ

 (ع) .هتضبق يذلا رهملا فلأ جوزلل يأ :هل (ط) .ةأرملا تضبقو فلأ ىلع ةأرما جوزت ول يأ :تضبق ولو
 لبق قالط هنأل [(ع) .مهرد ةئام سمح وهو رهملا وه يذلا فلألا فصنب يأ | :فصنلاب اهيلع عجر
 لام ةبهك راصف ءاندنع خوسفلاو دوقعلا يف نانيعتي ال ريناندلاو مهاردلاو ءرهملا فصن الإ بجي الف «لوحدلا
 ١١7/١[ :قئاقحلا زمر] .عجري ال :ةثالثلا دنعو ءرخآ

 ءاهتبهو لب «فلألا ضبقت ملو لوخدلا لبق اهقلطو فلأ ىلع اهجورزت هنأ :ىلوألا :لئاسم ثالث هذهو :ضبقت مل ناف
 قالطلاب قادضلا فضن نع هتمذ ةءارب وهو «هدوصقم هل لصح .هنأل ؛ًاناسحتسا ءيشب اهيلع جوزلا عحري الف

 يه ئربت الف «ءاربإلل هل ملس دق رهملا نأل ؛رفز لاق هبو «فلألا فصنب اهيلع عجري سايقلا ينو «لوحدلا لبق

 .لوحدلا لبق قالطلاب وه هقحتسي امع

 هل تبهو مث رهملا نم ةئام سمح تضبق ةأرملا يأ "فصنلا تضبق وأ" :هلوقب فئصملا اهركذ ام :ةيناثلا ةلأسملاو

 اهيلع عحري :الاقو «ةفينح يبأ دنع ءيشب رخآلا ىلع امهدحأ مجرب: لولا ل اهقلط مث «ضوبقملا ريغو ضوبقملا
 «ءلصح دق جوزلا دوصقم نأ :ةفينح يبألو «لكلاب ضعبلل ارابتعا لكلا تتضبق تضبق اذإ امك تضبق ام فصنب جوزلا

 .قحتلي :امهدنعو «هدنع حاكنلا يف دقعلا لضأب قحتلي ال طحلاو «ضوع الب هل رهملا فصن ةمالس وهو

 ءام لوحدلا لبق اهقلط مث هل تبهو مث تضبقف ءالثم بوث وأ ناويحك ضرع ىلع اهجوزت هنأ :ةثلاثلا ةلأسملاو

 نأل ؛رفز لوق وهو «ضرعلا ةميق فصنب جوزلا اهيلع عجري نأ سايقلاو «ءيشب رخآلا ىلع امهدحأ عجري الف

 = هضوع ناكف «نيع اذهو فلألا يف نيد رهملا نأل ؛رهملا نيعب سيل ضرعلا اذهو رهملا فصن نيع در بحاولا
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 لبق رهملا ضرع تبهو وأ ( ءىش ام وأ فلألا تيهوو فضنلا سبق وأ للا
 مهرد ةئام سمح وهو رهملا يقاب رهملا فلأ فصن يأ ٠ ةأرملا

 نأ ىلع فلأب اهحكن ولو «ءيشب اهيلع عجري مل ءطولا لبق تقلطف هدعب وأ ضبقلا

 ارهم مهرد ةأرملا يآ ةأرملا ىلع يأ جورا اش لوحدلا لبق يا ثاالثلا رويل ا١ هذه ف

 دوت ها د فلا ءاك م مادا لخرت يلع جررع ل0 يلع اهجرخي ال

 الذم ةرصبلاب يأ مهرد يا ىرخأ ةأرماب 1 ةيندملا نم

 يلابي الو ءهيلإ لصو دقو اهتهج نم ضوبقملا فصن ةمالس قالطلا دنع هقح ن ناسحتشالا هععواو ةهينيغ ل =

 (صلختسم) .ذوصقملا لوصح دتع ببسلا يسع

 (ع) .ضوبقملا ريغو ضوبقملا رهملا عيمج تعي :فلألا تبهوو (ط) .رهملا عيمج نم هتأربأو ىمسملا رهملا يأ :فلألا

 (ع) .هل هتبهو مث نيعم ضرع ىلع اهجوزت نإ :ضرع

 (ط) .ناويحلاو بوثلاك دقنلا فالح وهو ضرعلا فصن تبهو ول اذك و :ضبقلا لبق
 نيع هل ملس هنألف ىلوألا ةلأسملا يف امأ [(ع «ط) .دوصقملا لوصحل ةثالثلا لئاسملا باوج] :ءيشب اهيلع عجري مل

 ال ةيحلا :ببتسب: تلصح ةمالسلا هذه نأ هتياغ ءرخآ اعيش اهيلغ بجوتسي الف لوحدلا لبق قالطلاب هقحتسي ام

 تبهو مث ةئام سمح تضبق ول ةيناثلا ةلأسملا يف اذكو «دوصقملا ةمالس دنع ببسلا فالتحاب لابي الو «قالطلاب

 ذإ ؛اضيأ ءيشب اهيلع عجري لوح دلا . لبق اهقلط مث جو رلا ةمذ يف يقابلا تبهو وأ «هريغو ضوبقملا هلك فلألا

 هل تبهوف ضرعلاك نييعتلاب نيعتي ام ىلع اهجوزت ول ةثلاثلا ةروصلا يف اذكو ءرم امك هقحتسي ام نيع هيلإ لصو
 ضوع الب ضوبقملا فصن ةمالس هقح نأل ؛ءيشب اهيلع عحري مل لوحدلا لبق اهقلط مث ال وأ هتضبق هلك وأ هفصن

 عحري الف هدوصقم هل ملسف رهملا نيع بوهوملا ناكف نيعتي امث هنأل ؛هيلإ لصو دقو لوخدلا لبق قالطلاب اهتهح نم
 (حتف) .اهدنع بيعتي مل اذإ امه ديقم ضرعلا ةلأسم يف عوجرلا مدع نأ الإ ءيشب

 اهجرخي ال نأ ىلع فلأ ىلع اهحوزت هنأ نم رم ام اهنم ىلوألا :لئاسم ثالث نم ةيناثلا هذه :جورتي ال نأ ىلع وأ

 اهجوزت هنأ :ةيناثلاو «هب عافتنالا لحي امن اهنم مرحم محر يذل وأ اهيبأل وأ اه ةعفنم هيف ام طرش يأ ةيرقلا هذه نم

 فالح الو فلألا اهلف طرشلاب جوزلا فو نإ نيتلأسملا نيتاه يفف ىرخأ ةأرماب اهيلع جوزتي ال نأ ىلع فلأ ىلع

 يف امي ماقأ نإ طرش ىلع فلأ ىلع اهجورت هنأ :ةثلاثلاو «هب اهاضر مت دقو ارهم حلص فلألا نأل ؛اهيف انتمئأ نيب

 .اهبنن اهجرجا نإ نيفلأ ىلعو «ةيرقلا هذه

 طرشلاب ءافولا يف فالتخا ةروصلا هذه يفف «رحآ ريدقت ىلع ارهمو «ريدقت ىلع ارهم اه يمس هنأ :لصاحلاو

 «فلألا نع صقني الو نيفلألا لغة لؤي ال لثملا رهم اهلف ةرصبلا نم اهجرخأ نإ :ةفينح يبأ دنعف «هب ءافولا مدعو
 نيمولعم نيلدبب نادقع امهنأل ؛اهنم اهجورخ دنع نافلألاو ءامب ماقأ نإ فلألا اهلف نازئاج اهي كامرا ةالاقن

 ال لدبلا ليبس ىلع نيلدي عضبلل ركذ هنأل ؛نادساف ناطرشلا :رفز لاقو اسراف وأ ا بوثلا ةطايخ هبشأف

 - «نيلاحلا يف اهلثم رهم بجي :يعفاشلا دنعو ؛لثملا رهم اه نوكيف «دسفيف ًالوهج نوكيف «عامتحالا ليبس ىلع
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 ولو «لثملا رهمف الإو «فلألا اهلف ماقأو هب ىفو نإف ءاهحرحأ نإ نيفلأ ىلعو
 ةثلاثلا ة ةلأسملا يف ةرصبل لئاسم ثالث هذهف ةفوكلا ىلإ ةرضبلا ن ا

 رامح وأ سرف ىلعو «لثملا رهم م عكح دبعلا اذه ىلع وأ دبعلا اذه ىلع اهحكن

 رطح هيف ىناثلاو هيف رطح ال حيحص لوألا طرشلا :ةفيتح نأ دنعو «نيلاحلا يف حاكنلا دسفي :كلام دنعو =

 طرشلاب في مل نإ :ةلبانحلا تلاقو «فلألاب اهاضر مدعني هتاوف دنعف «عفن هيف اه ام يمس هنأل ؛لثملا رهم بحيف

 طرش لك" :#كع هلوق انلو ؛"جورفلا نم هب متللحتسا ام اوفوت نأ طورشلا قحأ" :#تع هلوقل ؛حاكنلا خسفي
 قحأ هلعج ع هنأل ؛مهاعدم ىلع ثيدحلا يف ليلد الو «طورشلا هذه هيف سيلو «"لطاب وهف هللا باتك يف سيل

 (صلختسم «حتف «ٰييع) .هتاوف دنع خسفلا مه نيأ نمف ءافيإلاب

 (ع) .اهيلع ج وزتي مل نأب ةيناثلا يفو ةدلبلا نع اهحرخي مل ناب ىلوألا ةلاسملا يف طرشلاب جوزللا فو يأ :هب ىفو

 اهجرخأ نأب طرشلاب فوي مل نإو يأ :الإو (ع) .هب اهاضر مت دقو ىمسملا ونت ةنآل اع روصلا يف :فلألا

 هيلع اه بحاولاف يأ :لثملا رهمف ١١7/١[ :قئاقحلا زمر] .ةرصبلاب اجب مقي مل وأ ءاهيلع جوزت وأ ءةدلبلا نم

 (ع) .هب يضر هنأل ؛فلألا نع صقني الو امه تيضر اهنأل ؛ةثلاثلا ةروصلا يف نيفلأ ىلع دازي ال اهلثم رهم

 (عء«طر) .كاذ وأ دبعلا اذه قادصلا نوكي نأ ىلع جوزتت نأب ةميق سكوألا :دبعلا اذه

 ىلع وأ دبعلا اذنه ىلع اهجوزت اذإ يأ [(ع) ام لف أ لوهجلا ةغيص ىلع فاكلا ديدشتب] :لثملا رهم مكح

 نب اهنا ترک مهن تالاا اهلفااسومترأ م را ل اناا رهس ناک قاغا. اکیس رهملا تاك ةقواقتم ایکو قاذ

 نوكي نأ يغبنيف ةيواستم امهتميق تناك نإو «هب جوزلا ءاضر توبثل ؛ نيك وألا اهلف اپس وا نم سكوأ ناك نإو
 اه .الاقو «ةفينح يبأ دنع توافتلا ةروص يف لثملا رهم ميكحتو «تءاش ايأ ذحأت ةأرملا رايتخنا ىلع اهدحأ رها

 نيف تباث لقألا .نآل انهن رذعت الو ىمسلا باجإ رذشغتل لدملا نهم ىلإ ريضملا نأ :امف :لاح لك .ىلغ سك وألا

 ؛ندألا نع صقني الو فتيمستا ريغ نم. كلقعلا سفنب بجي هنآ ليلذب ىلصألا بجااولا وه لثملا رهم نأ :ةفينح يبألو

 (صلختسم) ١١7/١[ :قئاقحلا زمر] .هب اهاضر دوحول ؛ىلعألا ىلع ديزي ال اذكو هب جوزلا اضر دوحول

 هسنج ركذ ناويح ىلع جوزت يعي طقف راح ىلع جورت وأ طقف سرف ىلع اهجوزت ول يأ :رامح وأ سرف ىلعو

 ىلع اهعوزت هنآ ةرغللا سولو ةطسرلا سرفلا ةف اهلا ملفا نيو اظسو اسرف مللي نأ نوا ريب ناف ههر توف

 كشلا نعم راح وأ سرف ىلع اهجوزت ولو «عيونتلل انهه "وأ" ةملك لب «ديدرتلاو كشلا نعم ىلع اذه وأ اذه

 ولو ءامهدنع لقألا بوجوو «هدنع لثملا رهم ميكحت نم ىلوألا ةلأسملا يف باوجلاك هيف باوجلاف ءامهنيب ددرتلاو

 لاقو «ةلاهجلا شحافتل ؛لثملا رهم بجيو «ةيمستلا تلطب ةباد ىلع اهجورت نأب هسنج نيبي مل و ناويح ىلع اهجوزت

 حلضي ال عيبلا يف ان حلصي ال ام هدنع نأل [؟١/54١1 :قئاقحلا زمر] ..اغيمج نيهحولا يف لثملا رهم بجي :يعفاشلا

 = لاملا مازتلا ةلزنمب هانلعجف لام ريغب لام ةضواعم هنأ :انلو «ةضواعم دقع امهنم دحاو لك ذإ ؛حاكنلا يف ىمسم



 رهملا باب ۳٦٦ حاكنلا باتك

 وه اذإف «لخلا اذه ىلع وأ ريزتح وأ رمح وأ بوث ىلعو «هتميق وأ طسولا بجي
 لخلا نم ندلا اهحكن يأ امهزيغو رامحلاز وتا ن

 .٠ RAÊ نيذبعلا رهمأ نإو ؛لثملا رهم بجي رح وه اذإف دبعلا اذه ىلع وأ رمح
 ابق ةنفستلا تندن ديعلا ىلإ !.راشأو 1 اهحكن وأ

 «يدرلاو ديلا لمشي سنجلاو «مولعم هطس ۾ هانم ىمسملا نوحي نأ اًنطرتشو ,ةلاهجلا قلطم دسفت ال نجح عادشبا =

 ( كنه ةلاهج رکا وه انه: ىلإ نايس 5 ةلاهجلا لحأل عيش صقني نأ کا نم شيل (نيبناحلا نم ظح وذ طس ولاو

 (ئيعو حتف) .ةحماسملا ىلع يئبم هنأل ؛حاكنلا فالخب ةسكامملا ىلع اينبم هنوكل ؛ةعزانملا ىلإ يضفت عيبلا يف ةلاهجلاو

 (ع) .طسولا ةميق اهاطعأ ءاش نإو امهنم طسولا اهاطعأ ءاش نإ ريخم جوزلا نعي طسولا يأ :هتميق وا

 ركذي ملو بوثلا ركذ نأب فوصوم ريغ بوث ىلع ةأرما جوزت لحر :اهادحإ :لئاسم عبرأ هذه :بوث ىلعو

 حصت يورم )ا يور : لاق ناب اسنح نيف ولو سنا ةلاهج هذه نال ؛لثملا رهم بجي هنإف «هشسص و الو هسنج

 ءلوبقلا ىلع ةأرملا ربحت ىدأ امهيأو «هتميق عفد نيبو ىمسملا عفد نيب جوزلا ريخيو ءطسولا بجيو «ةيمستلا

 سلا لوف 7 نأل ؛لثملا رهم بحاولاو زئاج حاكنلاف ريزنخ وأ رمح ىلع اهجوزت هنأ :ةيناثلا ةلأسملاو

 دسفي عيبلا : انلق ؛عيبلاك ح حاكنلا دسفي :كللاسلاقو .ةدسافلا طورشلاب دسفي ال حاكنلاو ,دساف طرش ريزنخلاو

 بح ۾ «حاكنلا حصي هناف ؛ رمح ۾ وه اذإف لحما نم ندلا م نیل اهحج هزت 56 :ةغلاقلا ةلأسملاو «دسافلا هم تشل

 وأ هتميق بججيف عنيا هلت نع رجعو الام و 0 ایل افزو لثم اه : الاق د ع ةشينجح أ نن لثملا رهش

 .اههلثم بجيف تايلقملا نم لخلاو ءهلثم

 رمح ىلع اهجوزت هنأك راصف «فيرعتلا يف غلبأ اهنأل ؛ةراشإلل ةربعلاف اتعمتحا يم ةيمستلاو ةراشإلا نأ :هلو

 حاكنلا حصي «رح وه اذإق دبعلا اذه ىلع اهججورزت ول هنأ :ةعبارلا لامار .لثملا رهم بح و ةيهستلا وغليف انايع

 الإ ؛ةئلاثلا ةلأسملا يف مدقت ام ليلدلاو ءادبع ناك ول هتميق ب مز ونبأ .لاقو«قيفرطلا دنع لثملا رهم بجيو

 عبات فصولاو (اتاذ هيلإ رامكملا 2 هد وحج وب دقعلا قلعتي هيلإ رابشملا سنج نم ناك ادا ىمسىملا لإ :لوقي ادمح نأ

 هل عباتب نسيلو هيلإ راشملا لثم ىمسملا نأ ؛ىمسملاب دقعلا قلعتي هيلإ راشملا سنج فالح ىمسملا ناك نإو «هل

 اخلاو رمخلاو «عفانملا يف توافتلا ةلقل ؛دحاو سنج رحلاو دبعلا نأل ؛رمخلا يف لثملاو دبعلا يق لثملا رهم بجيو

 (صلحختسم ۾ ئيع) .دصاقملا 8 ت وافتلا ں حقل تاست

 دنع رثكأ وأ مهارد ةرشع ىواس اذإ دبعلا اهرهمف رح امهدحأ اذإف نيدبع ىلع اهجورت نإ يأ نیب رهمأ نإو
 ؛ادبع هنوك ريدقت ىلع ىمسملا رحلا ةميقو دبعلا امل :فسوي وبأ لاقو «ةرشعلا اه لمكي لقأ ناك نإو «ةفينح يأ

 مام و دنغلا بج ار نشا ناک ادا اذكف ةا لثملا رهش بجباولا ناكل نيرح اناك ول انيرككل ؛؟ةفيلنح يبأ نع ةياهر

 خن لق إو ىمنسملا ببوحجوو «دبعلا بجيف عالام هز وكل ؛ارههم حلصو ىمسم وه دبعلا نأ :ةشينح بالو هن غلا: نه

 (صلختسم) 4/١ 7١[ :قئاقحلا زمر] .لثملا رهم بوجو



 رهملا باب FV ۰ حاكنلا باتك

 ةيلاح ةلمح

 عهود تاو 2م . . اهيبأ موقب ربتعي اهلثم رهمو ,ةدعلاو بسلا تبغيو ؛ «ىمسملا ىلع

 ةأرملا لشم يأ ا اا

 (ط) .دوهشلاك ةحصلا طورش نم طرش هنم دوقفملا وهو :دسافلا

 لبق دسافلا حاكنلا يف نيجوزلا نيب يضاقلا قرف اذإ يأ [(ط) .ةولخلاك هريغب ال لبقلا يف ةقيقح] :ءطولاب

 عم ةولخلا نأل ؛ةولخلا دعب كلذكو ءدساف هنأل ؛دقعلا درجمب بجي ال حاكنلا اذه يف رهملا نأل ؛اهل رهم الف لوحدلا

 ماقم موقت الف ؛ضئاحلا ةولخك ةمرحلا وهو عناملا دوجول وأ «ةردقلا توبث مدعل ؛ةحيحص نوكت ال حاكتلا داسف
 تطقسأ اهنأل ؛ىمسملا ىلع دازي ال اهلثم رهم اهلف امم لحد نإف «عضبلا عقانم ءافيتساب رهملا بحي امنإو ؛ءطولا

 هنإف «دسافلا عيبلا يف امك غلب ام اغلاب لثملا رهم بجي :رفز لاقو «بجي الف ءامود امه اهاضرل ةدايزلا يف اهقح

 ىلع ءانب ةيمستلاب موقتي امنإو لامي سيل يقوتسملا نأ :انلو «حاكنلاب يفوتسملا اذكو «تغلب ام ةغلاب ةميقلاب نومضم

 الوهج ناك وأ ءىمسم رهملا نكي مل ولو «رفز لوق لثع ةثالثلا تلاقو هيلع ينب ام دسفيف دقعلا دسف دقو ؛دقعلا

 (ئيع «صلختسم) .قافتالاب غلب ام اغلاب لثملا رهم بجي

 يف دولوملا دلولا بسن يأ ] :بسدلا تبثيو (ط) .لثملا رهم نم لقأ ناك نإ دسافلا دقعلا يف :ىمسملا ىلع

 ٠٠١/١([ :قئاقحلا زمر) .ىوتفلا هيلعو دمحم دنع لوخدلا تقو نم بسنلا ةدم ربتعتو طايتحالل دسافلا حاكنلا
 نأ توبثلا هجو «نيخيشلا دنع حاكنلا تقو نمو «ىوتفلا هيلعو دمحم دنع لوخدلا تقو نم دسافلا حاكنلا يف

 دسافلا حاكنلا وهو هجو نم تباثلا ىلع بترتيف هيبري نم دحوي مل هنأل ؛دلولل ءايحإ هتابثإ يق طاتحي امم بسنلا
 (صلختسم) .فوقوملاو دسافلا حاكنلا يف نيجوزلا نيب ثراوت الو

 تقو نم اهؤادتبا ربتعيو طايتحالا عضوم يف حيحصلاب قحلم دسافلا نأل ؛امب لحد اذإ ةدعلا بحتو يأ ]:ةدعلاو

 ءادتبا رابتعا مث «بسنلا هابتشا نع ازرحت طايتحالا عضوم يف ةقيقحلا ماقم ةهبشلل ةماقإ ةدعلا بحتو يأ [(ع) .قيرفتلا
 ربتعيف ءطولا ببسب ةدعلا بوحو نأل ؛تايطولا رخآ نم :هلي رفز لاقو «يضاقلا دنع قيرفتلا تقو نم اندنع ةدعلا

 رابتعاب بحت اأ :انلو ءاقدع تضقنا دقف ضيح ثالث قيرفتلا لبق ءطولا دعب تضاح ول يح تايطولا رحآ نم

 قالطلاو «هدعب بجيو دحلا بجي ال قيرفتلا لبق اهيطو ول هنأ ىرت الأ «قيرفتلاب ةهبشلا هذه عقوو «حاكنلا ةهبش

 لوقلاب الإ ةكراتملا ققحتي الو «يضاقلا نم قيرفت وأ جوزلا نم ةكراتم هيف قيرفتلا لب «دسافلا حاكنلا يف ققحتي ال
 حاكنلا يف امك حصألا ىلع ةكراتملا ةحصل طرشب سيل كراتملا ريغ ملعو ؛"”كليبس تيلخ" وأ "كتكرات" :لوقي نأب
 3171/١[ :قئاقحلا نييبت] .فسوي يبأ نع كلذ يور ءالف الإو ؛ةكراتم وهف اقرضحب ناك نإ حاكنلا راكنإو «حيحصلا

 الإ اهمأب ربتعي الو «تاوحألاو مامعألا تانبو تامعلاك بألا براقأ نه اللا ءاسنلاب يأ ] :اهيبأ موقب ربتعي

 هيي بوس :ةضوفملا يف هذ دوعسم نبا لوقل [(ع.ط) .بألا مع ةنبا تناك نأب اهيبأ موق نم تناك اذإ

 نبا ةفالخ تحص اذهو «هيبأ موق سنج نم ناسنإلا نأل ؛بألا ةبارق رابتعاب اهنأ اهيلإ ءاسنلا ةفاضإ نم رهاظلاو

 ا اب ا یس چ ا دسافلا حاكنلا فو .دبعلا اهرهمف رح امهدحأو



 رهملا باب ۳۹۸ حاكنلا باتک

 / ناف ,ةراكبو اتيذاو القغو ارصعو ًادلبو الام و الامجو انس اتوتسا اذإ
 ةراكبلا ثيح نم يأ ةقسافلاف ربتعي الف ةنونجاب ريتعي الف

 aK EEE KR a ...............«رهملا لولا نامض حصو «بناجألا نمف دجوت
 ظ اهيبأ موق نم

 ملعلاو نيدلاو لقعلاو لاملاو بسحلاو لامحلا :ةلصخ رشع سمح يف ةلئامملا ربتعتو ءايشرق هوبأ ناك اذإ ةمألا =
 دلو اش نوكي ال نأو جورلا لاحو تقولا لاح ۾ ةراكبلاو حرا ةلادح و قلخلا لامك و هقفلا و ىوقتلاو بدألاو

 نم دح وي م ناف نیتارماو الحر وأ نيلجر لثملا رهمم ريخملا نوكي نأ ط رتشي»و «جورتلا تق و فاصوألا هذه ربتعتو

 (حتف) .رارقإلا وأ ةداهشلاب الإ حصي ال لثملا رهمب ءاضقلاف «هنيمب عم جوزلل هيف لوقلاف لثملا رهع. دهشي
 نم يأ :انس |! ١/١ :قئاقحلا رمر] .اهيبأ موق نم يه ىلا ةأرملاو «لثملا رهمب اه مكحي ىلا ةأرملا يأ :اتوتسا اذإ

 «فرشلاو ٤ E CRT لامجلا ربتعي ال :ليق و نسا ثيح نم يأ :الامحو (عوط) .اربكو ارغص نسلا ثيح

 (ع) .نامزلا وهو رضعلا ثيح نم يأ :ارصعو (ع) .سانلا طاسوأ يف لب

 هنأ فنصملا مالك رهاظو .ةدايزلا بج ال بيث يه اذإف ركب افآ ىلع اهلثم رهم نم ديزأب اهجج ورت ولو :ةراكبو

 ءاهيف تابغرلا فاتح ال ؛فاصوألا هذه فاللتخغاب تفلت رهم لا نال ؛ءايشألا هذه عيمج 32 يوابستلا طرتشي

 ارابتعا اهمأ موق اذك و «ةقيقح اهمأ ءزج األ ؛اهيبأ موق نم رابتعالاب ىلوأ اهمأ رهم نإ :ةليل يبأ نبا لاقو

 اهيبأ موق يف فاصوألا لك دحوت مل نإ هنأ "عمجملا حرش" يف نكل هذ دوعسم نبا نع انيور ام :انلو «ةناضحلاب
 نه امش وك ءاهقفلا صعب رك ذي م اذهو «رذعتم نيتأرما ف اهلك فاص وألا هذه عامتحا نأل ؛اهيف دوج وم ا ربتعي

 (صلختسم ‹حتف) .لامجلاو لاملا مهصعب و «رصعلا و لقعلا مصعب ۾ «دح-أ ۾ دلب

 نم نکل مهنم ربتغيف يآ |:بناجألا نمف (ط) .ةروكذملا ءايشألا يف اهاح لئم تناك نم اهيبأ موق نم :دجوت '

 لقن اذهو ءاضيأ اهمأ موق نم اهلئاي نم دحوي مل اذإ ام ىلع لومحم [(ععط) .اهدلب نم اهيبأ ةليبق لثم يه ةليبق
 «بناجألا نم الاح ندأ نوكت ىح الصأ ربتعت ال افأ ال بألا موق عم اهموقو مألاب ربتعي ال هنأ يومحلا ديسلا

 (حتف) .بناحألاب ربتعي نأ نم ىلوأ اهمأ موق نم اهلثامي نم رابتعالاف
 ناك ءاوس [(ع) .نامضلا اذه حص اهرهم هنع نمض مث ةأرما ريغصلا هنبا جوز نأب | خا يلولا نامض حصو

 عئابلل نمشلا هنع نمض 5 ائيش ريغصلل ىرتشا اذإ ام فالذي ءرشابمت سیلو ريقس ةهنأل ؛نامضلا حصي و «نامضلا

 نأ هلف «هسفن لام نم ىدأ نإف «يلولا بلاطت نأ اهو ءنمضي مل وأ نمض نمثلا همزليف هيف ليصأ هنأل ؛زوج ال

 ؛غلبي مل ام جوزلا بلاطت نأ اهل سيلو«ع وطتم وهف الإو «هيلع عحريل هيدؤي هنأ دهشأ نإ ريغصلا لام يف عحري

 حص اهرهم هنع نمضو ءالجر ةنونجم وأ ركب يهو ةريبكلا هتنب جوز ول اذكو «تءاش امهيأ بلاطت غلب اذإف
 يلولا عجريو «كلذل الهأ تناك نإ اهيلو وأ اهجوز تبلاط تءاش نإ رايخلاب يه مث ءاضيأ ريفس هنأل هنامض



 رهملا باب FN حاكنلا باتك

 ولو ءاهيطو نإو رهملل جارمخالاو ءطولا نم ةا او اهيو وأ اهرز بلاطو
 هيعاودو جورلا ةأرملل ي حاكنلا مكحب غلابلا ةأرملا

E BS KF ا S0 KOR Û ا KERE Fo TE لثلا رهم مك رهملا ردق يف افلتخا. 

 حاحنلا مايق لاح لاخي وزلا تك

 (ط) .ال الإو هرمأب ناك نإ جوزلا ىلع عحري ال يلولا هادأ نإف «تالافكلا رئاس يف امك نامضلا مكحب :اهيلو وأ

 [مظ) .ىوتفلا هيلغو .ضسوي يآ دنع ةعنم امل ناك الحؤم هلك ناك نإ ءلحغملا رهملا قوتنت نأ لحأل يأ ]:رهملل

 لجعي ام ردق يأ لجعملا رهملا يفوتست نأ لجأل امي رفاسي نأ هعنمتو ءامب لوحدلا نع جوزلا عنمت نأ ةأرملل زوجي يأ

 اهلهأ ةرايزو هلزنم نم جورخلاو رفسلا نم اهعنمي نأ جوزلل سيلو ءطورشملاك فورعملا نأل ؛يفي هب افرع اهلل
 اذإ اذهو ءصاخشألاو نامزألاو نادلبلا فالتحاب فلتخي كلذو «هليجعت فروعت ام يف اذه ؛لجعملا رهملا قوي يح

 .ليحأتلاو ليجعتلا يف اصني مل
 هلك ٍقوتست نأ ىلإ اهسفن سبحت نأ اهل ناك ىح اطرش ام ىلع وهف هليجأت وأ رهملا عيج ليجعت ىلع اضن اذإ امأ

 الدوم هلك ناك وأ هلك اهرهم اهافوأ اذإو ءالجؤم هلك ناك اذإ اميف كلذ اه سیلو ؛هلك ليجعت طرش اذإ ام يف

 دنعو ءامهدنع اب لحد اذإ كلذك و (٠:قالطلا) © متلكس ثِيَح ( نم هوتک :ىلاعت هلوقل ؛ءاش ثيح اهلقني

 هدعب وأ ءطولا لبق ولو عنملا اه يأ لصولاب "اهيطو نإو" :هلوقب فنصملا راشأ كلذ ىلإو كلذ هل سيل :ةفينح يآ

 اهنأل ؛ةقفنلا تطقس تعنتما ولو اهسفن عنمت نأ اه سيل امي الح وأ اهاضرب امي لحد اذإ :الاقو «ةفينح يبأ دنع

 ىلإ يدؤي ال ىح تايطولا لكب لباقم رهملا نأ هلو كلامو يعفاشلا لاق هبو ءاهاضرب هيلع دوقعملا لك تملس
 وأ ةنونجم وأ ةهركم تناك ول امأ ءاهاضرب ةولخلاو لوحدلا ناك اذإ اميف فالخلاو ءضوعلا نع اهضعب ءالخإ

 (صلختسم «ٰييع) .قافتالاب اهسفن عنم يف اهقح طقسي ال ةيبص

 (ع) .هدعب وأ ءطولا لبق ناك ءاوس رهملا لحأل عنملا اهل تعي اهلبق امه ةلصاو :اهيطو نإو
 (ع طر .نافلأ :ةأرملا تلاقو ءفلأ وه :جوزلا لاق نأب حاكنلا مايق لاح :رهملا

 نأ ملعا [(ع) .هنيمب عم هلوق لوقلاف لثملا رهم هل دهش نمف امهنيب امكح لثملا رهم لعجي يأ ] :لثملا رهم مكح

 ءهلبق وأ ءطولا دعب نوكي امإ ولخي ال ةايحلا لاحو ءاهدعب وأ ةايحلا لاح يق نوكي نأ امإ ولخي ال رهملا ف فالتخالا

 ناك نإف ءناك مك ىمسملا رادقم يف وأ «نكي مل مأ ناك له ىمسملا لصأ يف نوكي نأ امإ ولخي ال كلذ لكو

 دهش نإف «نيفرطلا دنع انك لعجي لثملا رهم نإف «ىمسملا رادقم يف لوحدلا لبق ةايحلا لاح يف فالتخالا

 لوق لوقلاف لقأ وأ فلأ لثملا رهمو نيفلأ يعدت ةأرملاو فلألا جوزلا ىعدا نإف «هنيم عم هلوق لوقلاف امهدحأل

 وأ مهارد اهلعجي نأ يف جوزلل رايخ الو ةيمستلا ليس ىلع نينلأ اهاطعأ لكن نإف دايرا راكنإ يف هنيمي عم جوزلا

 ؛نافلأ ىمسملا نأ تبثو اهتنيب تلبق ةنيبلا ةأرملا تماقأ نإف ءاضيأ ةيمستلا ليبس ىلع افلأ اهاظعأ فلح نإو ؛ريئانذ

 رثكأ وأ نيفلأ اهلثم رهم ناك نإو ؛ىلوأ اهتنيبف ةنيبلا اماقأ ولو «فلأ ىمسملا نأ تبثو تلبق ةنيبلا جوزلا ماقأ نإو

 ِ .لثملا رهم نع طحلا نم تركنأ ام يق اهنيمي عم امطوق لوقلاف



 رهملا باب ۳۷. حاکنلا باتک

 يف ولو اتام نإو للا روم اب ىلسللا لصأ يف ولو ءءطولا لبق اهقلط ول ةعتملاو
 22001111 1 1 111 n ر را

 رابتعاب فلأو امهقافتال ىمسم فلأ نافلأ اه بجوو ء«طحلا تبثي مل تفلح ¿ ى ا نإف =

 نأ ىلع ةنيبلا جوزلا ماقأ نإو «مهارد اهلعج ءاش نإو ريناند اناس ءاش نإ يناثلا فلألا يف جوزلا ريخيف لثملا رهم

 لا رهم ناك نإو «ىلوأ اهتنيب :ليقو «ىلوأ هتنيبف اماقأ نإو ءاضيأ تلبق ةأرملا تماقأ نإو «هتنيب تلبق فلأ ىمسملا
 مدعل ؛ةءادبلا يف امهنيب عرقي نأ بدنيو «هبحاص ىيوعد يفن ىلع فلحي امهنم دحاو لك نإف «ةئام سمحو افلا

 بجو افلح نإو ؛هب ىمسملا فلألا بجو تلكن نإو «ةيمست نافلألا بجو جوزلا لكن نإف ءامهدحأ ناحجر

 اذهو «ةئام سمحو فلأب يضق ةنيبلا اماقأ نإو «تلبق ةنيبلا ماقأ امهيأو «لثملا رهم رابتعاب ةئام سمو ةيمست فلألا
 مث «ةثالثلا لوصفلا يف ًالوأ نافلاحتي يحركلا لاقو ؛يزارلا لوق وه نافلاحتي مث لثملا رهم مكحي هنأ انركذ يذلا
 (نيكسم) .حصألا وهو لثملا رهم مكحي
 ةيواستم تناك نإف ا اهلثم ةعتم تلعج رهملا رادقم يف افلتخا مث ءاّب لوحدلا لبق اهقلط ول يأ :ةعتملاو

 اه لوقلاف هنم رثكأ وأ ةأرملا هيعدت ام فصنب ةيواستم تناك نإو «هل لوقلاف «هنم لقأ وأ لجرلا يعدي ام فصنب

 امهنيب تناك نإو ءاط لثملا ةعتم دهش نإ هتنيبو «لاحرلا ةعتملا تدهش نإ اهتنيبف اماقأ نإو «تلبق ةنيب ماقأ امهيأو

 ءيشب ٍتأي نأ الإ جوزلا لوق لوقلا :فسوي وبأ لاقو «نيفرطلا لوق اذهو «لثملا ةعتم بجي افلاحت نإف ءافلاحت

 ركنتسم هنأل ؛مهارد ةرشع نم لقأ نوكي يأ اعرش ارهم حلصي ال ام :ليقو ءاحل ارهم فر اعتب ال ام وهو ءركدتنسم

 (ضلختسم ؛«ئيع) .باوصلاب هبشأ اذهو ءاعرش
 يف افلتخا ول يأ [(ط) .اهاعدا رخآلاو ةيمستلا امهدحأ ركنأف ةايحلا لاح يف افلتحا يأ ] :ىمسملا لصأ يف ولو

 لوحدلا لبق قالطلا دعب فالتخالا ناك ولو ءامهدحأ توم دعب وأ امقتايح يف فالتخالا ناك ءاوس ىمسملا لصأ

 لثملا رهم بجيف هيلإ راصيف «ىمسملاب ءاضقلا رذعت :ىناثلا دنعو «نيفرطلا دنع لصألا وه هنأل ؛ةعنملا ثبجو

 ؛فسوي يبأ دنع اذكو .ركنملا لوق لوقلاف ءركنم رخآلاو ةيمستلا يعدي امهدحأ نأل ؛رهاظف امهدنع امأ ءاعامجإ

 هيف باوجلاف تيملا ةثرو عم ىحلا فلتخا ناب اهدحأ توم دعب فالتخالا ناك نإو «ىمسملاب ءاضقلا رذعتل

 توم طقسي ال لثملا رهم رابتعا نأل ؛قافتالاب رادقملاو لصألا يف حاكنلا مايق لاح امهقايح لاح يف باوجلاك
 نإو «لثملا رهم بجو لصألا يف تيملا ةثروو يحلا نيب فالتحالا ناك نإف ؛لوخدلا دعب اهقلط ول اذك و ءامهدحأ

 (ط) .امهتثرو فلتحاو ناحورلا يأ :اتام نإو (حتف) .لثملا رهم مكح رادقملا يق فالتحالا ناك

 نود ءافلاب "ولف" بيكر تلا قح [(ط «ع) .رهملا رادقم يف مهفالتخا ناك نإو يأ هلبق ام. ةلصاو] :رهملا ردق يف ولو

 اول" نوكت نأ زوجيو «روكذم باوجلا انههو باوج هل ركذي ال لصاولاو ءلصاو طرشلا نأ مهوت واولا نأل ؛واولا

 - نأ يضتقي لصولل اهلعج نكل ركذلا مدع رثكألا ناك نإو ًالصاو طرشلا نوك عندي ال باوحلا ركذ نأل ؛لصولل



 رهملا باب ۴۷ 1 حاكنلا باتک

 ءرهملا نم وه :لاقو يده وه :تلاقف اًئيش هتأرما ىلإ شعبي نمو ,هتثرول لوقلاف
 جوزلا يأ يلاهتيدها ثوعبملا يأ ر ةأرملا يأ اهيلع دوقعملا

 1 ا SEA و NE KEES يسب ةيمذ يمذ جكن ولو .لكألل ايلا ريغ يف هل لوقلاف

 كلذك سيلو لصألا وأ ردقلا يف فالتخالا نوكي نأ نيب هيف قرف ال هنأ رعشي "هتثرول لوقلا" :فنصملا لوق =
 حتف ءنيكسم) .الصأ واولا فذح وأ واولا لدب ءافلاب ريبعتلا نيعتف

 ةئرول يأ | :هتثرول لوقلاف (ع) .نافلأ لب :ةحوزلا ةثرو تلاقو «فلأ رهملا :جوزلا ةثرو تلاق نأب :رهملا ردق

 اورقأ اميف جوزلا ةثرو لوق لوقلا فسوي يبأ دنعو «ةفينح يبأ دنع اذه [(عءط) .لثملا رهم مكحي الو جوزلا
 داز ام اميف جوزلا ةثرولو ءاهلثم رهم مامت ىلإ ةأرملا ةثرو لوق لوقلا :دمحم دنعو «ليلق ءيشب اوتأي نأ الإ «هب

 ركتي نمل لوقلا مامإلا دنعف َاَمَعوَم دعب ةيمستلا لضأ يف اوفلشعا نإو ةايلا لاح ىف امك لثملا رهم ىلع

 ناجوزلا تام اذإو «ىوتفلا هيلعو «ةايحلا لاح يق امك لثملا ره ىضقي :امهدنعو «يشب ىضقي الو «ةيمستلا

 «هدنع اهتثرول ءيش الف ارهم اه يمس نكي مل نإو «جوزلا ةكرت نم كلذ اوذخأي نأ اهتثرولف ارهم اه يمس دقو
 رهملا :ءايشأ ةثالث حاكنلاب قحتسملا نأ ملعا مث «يناثلا يف لثملا رهمو ؛لوألا هحولا يف ىمسملا اهتثرول :امهدنعو

 فعضألاو «توملاب طقسي ال ىوقألاف «ءطسوتملا وهو :لثملا رهمو ءاهفعضأ يهو :ةقفنلاو ءاهاوقأ وهو :ىمسملا

 (حتف «نيكسم) .امهدحأ توم. ال امقومر طقسي طسوتملاو ءامهدحأ توم طقسي

 ءط) .افلتحا مث اهب نب ام دعب وأ فافزلا لبق اهوحنو شامقلا وأ ريناندلا وأ مهاردلا نم :ائيش

 (عوط) .ةيراع وأ كتوسك وأ كرهم ضعب نم يأ :رهملا نم وه
 ثوعبملاو فلح نإف «هنيمب عم [(غ) .كيلمتلا ةهحل فرعأ ناكف كلمملا هنأل ؛هنيميب جوزلل يأ ]:هل لوقلاف

 ريغ يف" :هلوقو «عحرت مل الإو «هلثم تدر ايلثم ناك نإف اكلاه ناك نإو ءرهملا يقابب عجرتو هدرت نأ اهلف مئاق
 ايس عا نإف يح محللاك ءاقبلاب دسفي امو ءامهوحنو زوجلاو لسعلاك ءاقبلاب دسفي ال ام يأ "لكألل يل

 ام نأ راتملا :ثيللا وبأ هيقفلا لاق انه نمو ؛فرعلل امل دهاش رهاظلا نأل ؛لاخي ارهم نوكي الو :ةأرملا لوق

 اذكو ءرهملا نم هبسحي نأ هل سيلو «هبذكي رهاظلا نأل ؛هيف هلوق لبقي ال كلذ وحنو عردلاو رامخلا نم هيلع

 (حتف «نيكسم) .رهملا نم بسحب ال تيبلا عاتم
 هكاوفلاو زبخلاو محللاك لكألل ايهملا فالخب بايثلاو ةيحلا ةاشلاو نمسلاو لسعلاك هئاقبب دسفي ال ام وهو :لكألل

 (ع طر .اه ادهاش رهاظلا ناكف اهئادهإب ةداعلا نايرحل ؛نيميلا عم ةجوزلا لوق هيف لوقلا نإف ؛يقبت ال ىلا

 ؛ىلوأ ناكل نمأتسملا معيل رفاكلاب ربع ولو سيو امو رافكلا روهم نايب يف عورش :يمذ حكن ولو
 وأ جوزلا امي الست ا نع توكسلا وأ رهملا يفنب نب وأ لامي سيل امي يأ ةتيمب يمذ حكن ول يأ يمذلاك هنأل

 = هدنعف «نونیدی امو مهك رتب انرمأ انأل ؛ ؛مامإلا دنغ ا رهم الف هنع تتام وأ اهنع تام وأ لوحدلا لبق اهقلط
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 رهملا باب ۳V۲ 0 حاكنلا باتك

 انکار ف نهم ال تام وأ دل تدلل رآ ىيطرق معدتس للا اذو رهم ريغب وأ
 طولا ا ا

 ا ' لسا وأ ااف نيع رهزمخ وأ ربها ةيت يف جزو ولو تسلا قاترحلا
 ضبقلا لبق هيلا ر ترا راد قا أ

 EE 201101111100100 1-2010 SED SES EAS يرتخلاو رمخلا اھ

 مامإلا دنع ةجوزلل يأ

 بجو ول هنألو ؛ لدب ريغب تيضر دقف ةميق الو لام سيل ا تنصر ام األ ؟مضداقتعا ةودب ىش بجي ال

 لمآ نارا نم بع ةانفادتعو ءةلودي انهلاطرأ اغ انس ين الو ب طاع غ رفاكلاو هلل ا چ

 توبثو ةدعلاو ةقفنلا موزل نم هماكحأ مهيلع ترج اذهو ءاهنم حاكنلاو «تالماعملا يف انماكحأ اومزتلا ةمذلا

 ؛ةيمستلا كورتم عيبك مهيلع طرش ام الإ هفالخ نودقتعي اميف اهومزتلي مل مهأ :هلو ءاهريغو ثراوتلاو بسنلا
 يعفاشلا لاق هبو ؛لوخدلا لبق اهقلط نإ ةعتملا امهدنع بجيو «تركذ يلا ماكحألا فالخب هللا قح رهملا نألو

 اودقتعا نإ مهغأل ؛زاوجلاب ديقو ءاعامجإ لثملا رهم بجي نيملسملا يف نأل ؛نييمذلا يف ةلأسملا عضو امنإو «رفزو

 (حتفو ٍئيع) .رهملا بجي يفنلا وأ ةيمسنلا كرت لاح رهملا بوجو
 حاكنلا يأ اذ نأ لاحلاو يأ :زئاج اذو (ع) .هنع اتكس وأ هايفن امإ رهم ريغب اهحكن يأ :رهم ريغب وأ

 دنع نيتروصلا يف :اه رهم ال (ط) .هنع تنام وأ ءطولا لبق اهنع يمذلا :تام وأ (ط) .رهملا ريغب وأ ةتيملاب

 (ع.ط) .انيلإ اعفارتو املسأ ولو «ةفينح يببأ
 رهم ال لإ احكن اذإ برحلا راد يف يأ [(ع) .اه رهم ال نأ ىلع وأ مد وأ ةتيم ىلع ادقاعت يأ ] :همث نايبرحلا اذكو

 عرشي مل حاكنلاو «ماع باطخلا نأل ؛امب لحد وأ اهنع تام نإ لثملا رهم اه ا م ةثالثلا دنع امل

 لهأ فالخب «نيرادلا نيابتل ةعطقنم مازلإلا ةيالوو ءمالسإلا ماكحأ نيمزتلم ريغ برحلا لهأ نأ :امهو «لاملا ريغب

 نودقتعي اميفو تانايدلا يف انماكحأ نومرتلي ال ةمذلا لهأ نأ :ةفينح يبألو «مهيلع ةيراج مالسإلا ماكحأ نإف ؛ةمذلا

 لكو «ةجاحماو فيسلاب مازلإلا ةيالوو ءامهعيبو ريزنخلا لكأو رمخلا برش نع مهعنم ال اذهو «تالماعملا نم هفالح
 (حتف) .برحلا لهأك اوراصف نونيدي امو مهكرتن نأ انرمأ انإف ءةمذلا دقع رابتعاب عطقنم كلذ

 ةه نا اس اميظع ةا اس نينا | ريخ ننع زارتحالل هب بييقتلاو ءامنهيلإ راجع يأ :نينغ ريز وأ رمت

 سيلف ضبقلا دعب امأ ءةلاحلا هذه يف ىتأتت امنإ نيعملا ريغو نيعملا نيب ةقرفتلا نأل ؛ضبقلا لبق يأ "املسأف" :هلوقو

 (حتف) .دقعلا تقو نيعم ريغ ناك ولو هتضبق ام الإ اهل

 اه :فسوي وبأ لاقو «ريزنخلا ببستو رمخلا للختف ءدقعلاب امهتكلم اهنأل ؛ةفينح بأ دنع :ريرتخلاو رمخلا اه

 نآلا زجع دقو ؛دقعلا تقو تحض دق ةيمستلا نأل را کسا يبأ لوق وهو ءامهتميق :دمحم لاقو «لثملا رهم

 رمخلا يف , ملستلاو ميلستلاو كلمتلاو كيلمتلا نع يهنم ملسملا نأ :فسوي يبألو ءةميقلا مزلتف ؛ «ميلستلا نع

 [؟1:4/1 ماعا رمر] لكلا ره بتحيف:ريزتعلاو



 رهملا باب مو حاكنلا باتك

 .ريزنخلا يف لثملا ٌرهمو رمخلا ةميق اه نيعلا ريغ فو
 ةفينح يبأ دنع اهو يأ

 أل ريزتلا يف لثما رهمو سخا يف ةميقلا بجيف «لطب امهكلم نأل ؛ةقينح يأ دنع :1 رمخلا ةميق اف
 :دمحم ديعو ؛نيغملا ق امك لثملا رهم بجي :فسوي يبأ دنعو ناودعلا نامض يف هلثم اهنأل ؛هتميق ميلست نكمي ال

 هنيع لاك ق ذأ سیلو لالا تاوفا نم هنآل امالا دنع رسخلا ةف اه بجو او ءاضيأ ةميقلا بخ

 فصن اه نيعملا يفف لوخدلا لبق اهقلط ولو «هنيع ذحأك هتميق ذحأف ميقلا تاوذ نم هنأل ؛ريزنخلا فالخب

 دعب احل ؛دمحم دنعوا «لثملا ةعتم اه ريز دخلا يقو :ةميقلا فضن امل رمخلا نم نيعملا ريغ فو ؛ةفيدح. ىبأ دنع نيعلا

 (حتف ؛نييع) .لاح لكب ةعتملا اه :فسوي يبأ دنعو «لاح لكب ةميقلا فصن قالطلا

 يف انيد امهلعج نأب نيعم ريغ ريزنخ وأ ةنيعم ريغ رمح ىلع اهجوزت اذإ يعي ريزنخلاو رمخلا نم :نيعلا ريغ
 (ع) .هلبق امهدحأ وأ ضبقلا لبق املسأف ةمذلا



 قيقرلا حاكن باب ماب 4 حاكنلا باتك

 قيقرلا حاكن باب
ECR E 

 ةلذإب درع نکا واق املا نذاي الا دلولا ّمأو رّبدملاو بتاكلاو انزلاو دبعلا حاكن رجب م
 دفني مل يأ ةربدملاو

 نعم. قرلا نم لوعفم نعم "ليعف" «عمحلاو دحاولا ىلع قلطي كولمملاو دبعلا :قيقرلا] :قيقرلا حاكن باب
 عرش رارحألا حاكن نايب نم غرف امل [(ص «م) .تافرصتلا نع اعونمم هنوكو هفعضل كولمملا هب يمس «فعضلا
 نأ يه رهملا بابي بابلا اذه ةبسانمو «بلاغ مهيف مالسإلا نأل ؛رفاكلا ىلع همدقو ءءاقرألا حاكن نايب يف

 املا بجي هيلإ راشم ريغ قيقرلا ناك اذإو «قيقر ىلع ةأرما لحر جوزت اذإ امك ارهم نوكي نأ حلصي قيقرلا

 (حتف) .ضيبألا ىلعألاو ,دوسألا ندألاو «يشبحلا وه قيقرلا طسوو «هتميق وأ طسولا
 اذه نم نسحخأ ةرابعي ىضم اميف فتضملا اهركذ دق ةرّركم ةلأسملا هذه :«ء"ديسلا نذإب الإ" :ةلوق ىلإ :رخي م

 وأ "ذفني مل" :لاقي نأ ىلوألاف "زج مل" :لاق انههو «"فوقوم ديسلا نذإ الب ةمألاو دبعلا حاکنو' :لاق كينقع

 ادارطتتسا هيا ق ركل انب نأ ىلع ءذاقتلا مدنع نيع فركب حاكنلا اهنم يلا تالماعملا يق زاوحلا مدع نإ :لاقي

 ريغب جوزتي نأ دبعلل زوجي :كلام لاقو «يلوضفلا دقعك ذفني ال هنكل زوجي هنأ عملا وأ راركت هلبق ركذ امث دعي ال
 يأ "رهاع وهف هالوم نذإ ريغب جورت دبع امبأ" :##ع هلوق انلو «حاكنلا كلميف قالطلا كلمي هنأل ؛هالوم نذإ

 باوص وأ نسحأ اذه :وحن ًالوق امإ ةلالدو "هيف تنذأو هب تيضرو ترخجأ" كى احيرص تبقي ديسلا نذإ مث «ناز
 (حتف ؛ئيع) .ةيدحلا فالخب «هنم ًافيش وأ اهرهم اهيلإ قوسي نأ وحن العف امإو ؛تعنض ام معن وأ

 .ىلوملا ريغ نم اهدلو اهمكح يف نمو :دلولا مأو (ط) .مامإلا دنع ضعبلا قتعمك مهمكح يف نمو :بتاكملاو
 مم الإ هجيورت كلمتي الف :دبعلا ام دحج ۾ باج ةماآللا جيورت ةيالو هل نم هب دارملاو «هتزاحإو :ديسلا نذإب (ط)

 لب هب عابي ال هرمأ ريغب جورت ول هنأل ؛نذإلاب ديق [ةلالد وأ احيرص ىلوملا نذإب يأ ] :هنذاي (ط) .هقاتعإ كلعي
 ق قا رهظ نيدلا اذه ن4 ؛هتبقر يل نيد رهملاف هنذإب ج ورت ولو «هرارقإب نيدلا همزل اذإ امك ةيرحلا دعب بلاطي

 ةر ةي تاب هلل هوز تلل رف عع نوشلل اعند هعقرب ىلصف اعلا 3 هلل قدا توخ عشاق للل

 «هترضحب يضاقلا هعاب عنتما اذإف «هعيبب رمؤيف «ىلوملا قح يف رهظ دقو «هتبقرب قلعت نيد هنأل ؛ةدحاو

 اذإ الإ قتعلا دعب يقابلاب بلاطي لب ءايناث ع ابي ال رهملاب نمثلا في مل و ةرم عيب اذإ هن ردق يدوي نأ يضر اذإ الإ

 تام ولو ؛عيمجلاب عيبلا عقي ملف :ةعاسف ةعاس بحت األ ؛!ىرخأ دعب ةرم اب عابي ثيح ةقفنلا فالاخب ءاهنم هعاب

 :خياشملا فلتحاف هتمأ هدبع جوز اذإ امأ :ةيبنحأب جوزت اذإ اذهو ءابسك كرتي مل اذإ ةقفنلاو رهملا طقس دبعلا

 ىلوملل هبوجو ةلاحتسال بجي ال :لاق نم مهنمو ؛غرشلا قح هبوحو نأل ؛طقسي مث رهملا بجي :لاق نم مهنمف

 (حتف «ييع) .لوحدلا لبق اهقلط ول ةعتملاو لثملا رهم لمشي ام رهملاب دارملاو «هدبع ىلع



 قيقرلا حاكن باب | Vo حاكنلا باتک

 حاكنلل ةزاجإ ةيعجر .ر اهقّلطو هيل عبي لو بتاكملاو ريدم يو ءاهرهم يف عيب

 Riri ا ساغلا لواتي حاكناب نذإلا ءاهقراف وأ اهقلط ال «فوقرلا
 دسافلا حاكنلا يأ انئاب لاق ولو

 (عيط) .اهتقفن يف اذكو «هتأرما رهم يف يأ :اهرهم
 تمت اذإف ءامهبسك نم رهملا نايطعيو «هتميق عيمج يف بتاكملاو «ةتميق ىثلث يق ربدملا ىعس يأ ج ىعسو

 رهملا راص قرلا يف درو بتاكملا زجع اذإو ءامهنم هبلطت نأ اهلف ءيش رهملا نم ينقي نإ ةقيحو ءاضع ةياعسلا

 الإ همزلي ال ىلوملا ذإ ؛هتميق ىلع ديزي اهرهم ناك اذإ هصلختسا وأ هالوم رهملا ىدأ اذإ الإ هيف عابي هتبقر ف ًانيد

 :لاقي ال "هيف عبي ملو" :هلوقو «قتعلا دعب ام ىلإ هب بلطلا رحأتي يقابلاو ءادفلا راتحا اذإ طقف ةميقلا ردق عفد

 ةجوزلا ذإ ؛عيبلا مدع مزلتسي ال ءاعستسالا :لوقن انأل ؛"بتاكملاو ربدملا ىعسو" :هلوق نم هب ملعلل هيلإ ةجاح ال
 (حتف) .هعيب زاوج عم زاج ىلوملا هب يضرو اهرهم يف نقلا يعستست نأ تراتحا ول

 (ع) .مهبسك نم رهملا قويو نوعسيف «كلم ىلإ كلم نم لقنلا لوبق مدعل رهملا يق امهوحنو :بتاكملاو

 اهقلط :هنذإ ريغب جورت يذلا هدبعل ىلوملا لوق يأ :اهقلطو .انلق ال رهملا يف بتاكملاو ربدملا نم دحأ :هيف عبي 3:
 يعجرلا قالطلاب رمألا ناكف «حيحصلا حاكنلا دعب دعب الإ نوكي ال يعحرلا نأل :حاكنلل ةزاجإ ةيعجر (ع) .ةقلط

 "فوقوملا" :هلوقو «ديسلا نذإ ريغب دبعلا حاكن وهو ادساف ولو دوهعملا اكل حاكنلاب دارملاو ءءاضتقا ةزاحإ

 (حتف) .ىلوملا ةزاحإ لبق هل ةأرملاو دبعلا خسف نم ماكحألا هيف يرجتف «يلوضف دقع هدقع نأ هنم دافتسي

 [؟١/١7١ :قئاقحلا زمر] .هنذإ ريغب جورت يذلا هدبعل ىلوملا لوق حاكنلل ةزاحإ نوكي ال يأ : :اهقلط ال

 ديق ريغ نم اهقلط :حاكنلا ربح هغلب ام دعب ىلوملا هل لاقف «ىلوملا نذإ ريغب دبع جورت ول يأ :اهقراف وأ اهقلط ال
 ةقرافمو اقالط يم «هتكر اتمو دقعلا در يأ درلا لمتحي هنأل ؛حاكنلل ةزاحإ اذه نكي مل ءاهقراف 7 کپ ةعج رلا

 :ىليل يبأ نبا لاقو «هيلع ىلوملا مالك لمحمو «درمتلا وهو مئاق داسفلا ليلد نأل ؛دّرمتملا دبعلا لاحب قيلأ وهو

 يلوضفلا لعف نأل ؛ةزاحإ نوكي "اهقلط" :لحرلا لاقف «ةأرما الجر يلوضف جوز ولو ءاضيأ ةزاحإ "اهقلط'
 دبع قالط هتزاحإب قيلطتلا كلمتي ال هنإف ىلوملا فالخب «هفرصت ءاضمإل اببس ضهنت ةناعإلاو «ليك ولاك ةناعإ

 عفا تو [9؟ 0/5 :قئاقمحلا رجر] تب ةيعلا لالقتسأل

 لاخلا يف هيف عابي هنإف ءاه لخدو ادساف احاكن اهجوزتف «ةأرملا هذه جوزت هدبعل لاق ول يح :دسافلا لوانعي

 ,نيصحتلاو فافعإلا حاكنلاب هدوصقم نأل ؛حيحصلا الإ لوانتي ال :الاقو ءظفللا قالطإب المع ةفينح يبأ دنع

 يفف ءدسافلا نود زئاجلا لوانتي هنإف «حاكنلاب ليكو تلاك راصف «لحلا ديفي ال هنأل ؛دسافلا ال زئاحلاب كلذو

 "جورتي ال" :فلح ول اذهلو «قتعأ اذإ هنم ذخؤي لب «لاحلا يف هيف عابي الو «رهملا همزلي ال ةروكذملا ةروصلا
 - :ةفينح يبألو «ضبقلاب كلملا ديفي هيف دسافلا نأل ؛دسافلاو زئاجلا لوانتي ثيح عيبلا فالخب «زئاجلا ىلإ فرصني



 قيقرلا حاكن باب ۳۷٦ ا س باتک

 ڌي واسس ةأرملا يآ E لقأ و 1 لثملا رهت انويدم ا

 557 ا ڪک هيوم ب ال تا
 ىلوملا ةيراحلا مدخت يأ لحجر نم دلو مأ يأ

 لصاح دصاقملا ضعبو «عيبلاك ناكف «هقالطإ ىلع يرجيف داسفلا وأ ةحصلا فصوب ديقم ريغ دقعلا نإ =

 ىلع ةينبم ناميألاف ملسأ نإ نيميلا ةلأسمو ةدعلاو رهملا بوحوو دحلا طوقسو بسنلا توبثك دسافلا حاكنلاب

 حيحصلا لوانتي يضاملا يف جورت ام هنأ فلح ول معن «لبقتسملا يف دسافلا نود حيحصلاب فرعلاو «فرعلا

 قح يفو ءانيب امك قتعلا دعب الإ بلاطي ال :امهدنعو «لاحلا يف هدنع رهملا موزل يف رهظت فالخلا ةرمثو «دسافلاو

 ؛نذإلا هتني مل هنأل ؛امهدنع حص دقعلا هيلع داعأ وأ احيحص احاكن اهريغ جوزت ول يح دقعلاب نذإلا ءاهتنا
 ل وانتي ال هحيوزتب ا لکو نإ يأ جيورتلا يف امأو «جورتلا يف فالخلا اذهو ؛نذإلا ءاهتنال ؛حصي ال هدنعو

 (حتف «ييع) .ىوتفلا هيلعو «دسافلا
 كلم لغ غ تبي هنألف حاكنلا ةحص امأ :ةوسأ قهر خضم (6) ٠ .اهيطو اذإ هيف عابيف حيحصلا لوانتي امك :اضيأ

 رهم الب وه دا ؛حاكنلا ةحص وهو هل داق ل اسف اوك ههزل ةنألف رهملا امأو لل اس زرق ةيقرلا

 ناك اذإ اذهو ءءامرغلل ةوسأ نوكت اهلثم رهم ردقبف ةأرما جوزت اذإ ضيرملاك و كالهتسالا نيدك راصف «ع ورشم ريغ
 اهقح رحخؤي لب «داز ام يف ءامرغلل ةوسأ ةأرملا نكت مل لثملا رهم ردق ىلع داز ول هنأل ؛هنم لقأ وأ لثملا رهمب حاكنلا

 هدبع جيوزت نع ىلوملا عنم ءامرغلل سيل هنأ :لصاحلاو «ضرملا نيد عم ةحصلا نيدك مهويد ءامرغلا ءافيتسا ىلإ

 حاكنلا ةحص .دعب نكل ءادصق لاطبإلاب ءامرغلا قح يقالي ال حاكنلاو ؛ةبقرلا كلام ىلوملا نأل ؛نويدملا نوذألملا

 (حتف «صلختسم) .هتميق بحي ايش نوذأملا دبعلا كالهتسا نيد هباشف «درلا لبقي ال ببسب نيدلا بحو

 (حتف «ييع) .دبعلا ىلع يلا نويدلا باحصأ يأ نئادلا يعمي مرغ عمج :ءامرغلل
 نم اهلل لزنملا ذاختا يأ | :اهتيوبت بجي ال (ط) .قوقحلا ردق ىلع امهنيبو مهنيب مسقيو لكلا يف عابيف :اهرهم
 اف ادعم هلو لإ اهملسيو هنيبو اهنيب ىلخي نأ انهه ةيوبتلاب دارملا [(ع) .هلأيه اذإ ًالزنم هأوب و ًالزنم هل أوب

 بوجو مدعل ةلع ' امي رفظ نإ جو هلا أطيو همدختف" :هلوقو ؛ةيوبت نوكي ال ىلوملا مدخل و ءيحبو بهذت تناك

 اقاذ كلي ىلوملا نأل ؛بجي الف :مادختسالا قح لطبت ةيوبتلاو ؛جورلا قبح نھ ىوقأ ىلوملا قحح نآل ؛ةيوبتلا

 ا كلذ الو اع حلا كالم هيفا ليست اذ ءاهعفاتمو
 ةقفن الف الإو «سابتحالا لباقت ةقفنلا نأل ؛جوزلا ىلع ئكسلاو ةقفنلا اهلف ًالزنم هعم اهأوب نإف «دقعلا هيضتقي ال

 .حاكنلاب طقسي ال امك ةيوبتلاب طقسي ال هقح نأل ؛كلذ هلف ةي وبتلا دعب اهمدختسي نأ هل ادب ولو :جوزلا ىلع

 نذإب تجوزت اذإ ةبتاكملاو ءبجي ال دادرتسالا دعب وأ اهلبقو «ئكسلاو ةقفنلا اهل بجي ةيوبتلا دعب انئاب اهقلط ولو
 ىلإ ةحوكنملا ةمألا ىلوملا ملسي :ىعفاشلا دنعو ءاهنع ىلوملا دي لاوزل ؛ةيوبتلا ىلإ جاتحت الو د اهإف ىلوملا

 (حتف «ئييع) .لايل تاللث دعب اليل :عللام دقو ءاراق ايهدحتمي دو اليل جوزلا

 ظرشلا دلش نال ی ا ةيوبتلا طرش ن اذكو جوز
 یا أ



 قيقرلا حاكن باب ۳۷۷ س باتک

 ءط ولا لبق هتمأ سلا ١ لا رهلا طقسيو «حاكنلا ىلع اش ابجإ هلو اھ رفظ نإ
 اهح وز يطو لبق يأ قلكم ورلا ةمذ نع ايضري مل نإو

 رابحإلا نيعمو «ةمألاو دبعلا يأ ] :امهرابجإ هلو (ع) .ارامن وأ اليل عضاوملا نم عضوم يف ةيراحلاب يأ :امب رفظ
 يبأو ةفينح يبأ نع ةياور وهو «دبعلا يف رابجإ ال :يعفاشلا لاقو [(ع) .امهئاضر ريغب امهيلع حاكنلا ذفني نأ

 هتيلام الإ هكلم يف لدي الو ءاهنم حاكنلاو «ةيمدآلا صئاصخ نم وه اميف ةيمدآلا لصأ ىلع ىقبم هنأل ؛فسوي
 نأ الو صاصقلاب هيلع رارقإلا كلمي ال هنأ ىرت الأ «هحاكنإ يف ىلوملا نع ايبنجأ ناكف «حاكنلاب اه قلعت الو

 ةف هك ىل فعلا نأ او فكيللا لطيف هل ةكرلع ايعشب 39 ؛ةيألا كالتع احلا هنوکل ؛هتأرما هيلع قلطي

 ۲۲٠/۱[ :قئاقحلا زمر] .ةمألاك هكلم ةنايض هيف فرضت لك هيلع كلميف اديو

 «همدعل الو هيف عضبلا كلمل ريثأت الو ءاهعضب كلعب ال هنأل ال اديو ةبقر هل ةكولمم افوكل ؛ةمألا جيوزت كلام وهو

 ريثأت الف ءاهعضب كلمي ال ناك نإو هتنبا جوزي نأ هلو ءاهعضب كلمي ناك نإو هتأرما جوزي نأ هل سيل هنأ یرت الأ

 هكلمل كلذك ناك ول هنأل ؛دساف هكلم مدعل ةيمدآلا لصأ ىلع ىقبم هنأ نم ركذ امو ءاسكعو ادرط هركذ ال

 رارقإلاك ىلوملا هكلمي دبعلا هكلمي ال امو «صاصقلاو دودحلاب رارقإلاك دبعلا هكلمي ىلوملا هكلمي ال ام نأل ؛دبعلا
 ةباتكلا دقعب بناحألاب اقحتلا امهنأل ؛ةبتاكملاو بتاكملا رابحإ ىلوملا كلمي الو «لطاب هسايق نأ ملعف «لاملاب هيلع

 ناربجي الف ؛نيرحلاك راصف ىلوملا اهيطو اذإ رهملا ةبتاكملا قحتستو امهيلع ةيانحلاب ىلوملا ىلع شرألا ناقحتسي اذهو

 .اريغص ولو كلملا لماكلا ىلوملل :امهرابجإ هلو (حتف) .نيريغص اناك نإو حاكنلا ىلع

 حيحصلا ءاهسفن يه تلتق ولو ءاقافتا رهملا هب طقسي ال هريغ اهلتق ول هنأل ؛هب ديق :ديسلا لتقب رهملا طقسيو
 ءطقسي ال ءطولا لبق اهسفن ةرحلا تلتق ول اذكو «عنم هنم دحوي ملو اهالومل رهملا نأ :ههجوو ءطقسي ال هنأ

 ولو ةمألاب ديقو ءاقافتا طقسي مل ةنوذأم تناك نإف «حاكنلاب ىلوملا نم ةنوذأم نكت مل ىلا يأ "هتمأ" :هلوقو

 «يطولاك انه نوكت ةولخلا نأ يغبني "ءطولا لبق" :هلوقو ءاقافتا طقسي ال اهديس اهلتق ول ةبتاكملا نأل ؛ةربدم

 تيم لوتقملا نأل ؛اهفنأ فتح اقوم ارابتعا هتمأ' ديسلا لتقب رهملا طقسي ال :الاقو «ةفيتخ ېا دنع هلك اذهو

 هل نم لعفب لوخدلا لبق تاف هيلع دوقعملا نأ :ةفينح يبألو .ىبنحأ اهلتق اذإ امك راصف توم لتقلاو عهلجأب

 ةيدلاو صاضقلا بجي يح ايندلا ماكحأ قح يف هداه لمع ل اتقلا نألو «جورلا ىلع بحي الف «ىلوملا وهو رهملا

 اه فا لل ع يح غلابلا لقاعلا ديسلاب ذآ للا ءاهلمعإ ظن د ال ءطولا دعبو ءرهملا يف اذكف «ثراإلا نم تامر

 (حتف) .ةفينح يأ لوق يف طقسي ال نأ بجي :اولاق انونحم و 1

 هع یاو لسقي ةف لت اذإ انفو ءالصأ ةريتعم ريغ هسفن ىلع ءرملا ةيانج نأل ؛اندنع :حلإ ةرحلا لعقب ال

 رهلا لغتي توملابو ةاقومدعب اتيوفت نوكي امإ رهملل ًاتيوفت ربتعا ول اهسفن ةرحلا لتق نأ وهو رحآ هجوو

 - «هسفن قح اتوفم ناكف «للوملل رهملا نأل ؛هتمأ ىلوملا لتق فالخب ءاهل ال ةثرولل هنأل ؛طقسي الف اهتثرو ىلإ



 قيقرلا حاكن باب ۳۷۸ حاكنلا باتک

 اهجوز ولو تريخ ةبتاكم وأ ةمأ تقتعأ ولو ةمألا ا ل لوش 8 نذإلاو ,هلبق
 اهحججوز ناك ي 5 دلو مأ وأ ءطولا

 SE ESE ا ز ز ز زؤز| 0 000000000000000 نذإ الب تحكن ولو ارح
 لولا نم

 ريغ هسفن ىلع ءرملا ةيانج نأ :قبس امك انلو «هتمأ ىلوملا لتقبو ةدرلاب ارابتعا طقسي :يعفاشلاو رفز دنعو =
 هيلع ةرافكلا تبجو يح ايندلا ماكحأ يف ربتعم ىلوملا لتقو ءاهفنأ فتح اقوم هباشف ايندلا ماكحأ يف ةربتعم
 اهسفن ةرحلا تلتق ولو ءاعاجإ اه رهم الف هل ةقحعسم تناك ولف «لتقلل ةقحتسم 2 نكت مل ايو

 (حتف) اخ الفقع د ال ءطولا دعب

 .ةريدعم ريغ هسقن ىلع هرملا ةا ةا «اعابجإ طقنبي مطولا عبو ىظولا لف يأ :هليق

 ةحوكنملا ةمألا نع لزعلا يف نذإلا ناك امتإ [(ع.ط) .عامجلا يف جرفلا جراح لازنإلا وهو] :لزعلا يف نذإلاو
 حاكنلا نأل ؛اهيلإ نذإلا نأ :امهدنعو «ةفينح يبأ دنع اذهو «ىلوملا قح وهو دلولا ثودح نع عنم هنأل ؛ىلوملل

 هيف طرشف هب لخي لزعلاو هتوهشل ايضاق امهنم دحاو لك ناك اذإ نوكي امنإ اذو حافسلا نع اهل ةنايص عرش
 اًهِإف ءءاقبو ءادتبا اه اقح عرشي مل حاكنلا نأل ؛ةوهشلا ءاضق يف اه قح ال ةمألا نأ :هلو «ةرحلا يف امك اهاضر

 ؛ةرحلا فالخج «ةمألا قح ال ىلوملا قح وهو دلولا وهو دوصقملاب لخي لزعلاو ؛جيوزتلاب اهديس ةبلاطم نم نكمتت ال

 .اعامجإ اهيلإ نذإلاف «ةناضحلا قح وهو دلولاب امهقح قلعتل لزعلا يف اهيلإ نذإلا ةحوكنملا ةرحلا يف نأل

 يل نإ :لاقف 4 3 يلا ىتأ الحر نأ بج يردخلا ديعس بأ نع يور امل ةكولمملا ةمألا يق هزاوج يف فالتحا ال مث

 دارأ ول دوهي تبذك" :لاق ءىرغصلا ةدوعوملا لزعلا نأ ثدحت دوهيلا نإو لمحت نأ هركأو اهنغ لزغأ انأو ةيراح

 ةمألا يفو «ةمألا هتارما ىلوم اضرب وأ ةرحلا ةأرملا اضرب حابم لزعلا مث ."هفرصت نأ تعطتسا ام هقلخي نأ هللا

 (ع) .اتجوزت دق اممنأ لاح لاو ضعبلا ةقتعمك امكح ولو :ةبتاكم (حتق) .اهاضر ريغب ةكو لما

 ةريغص ولو] :ارح اهجوز ولو (ط) .هخسفو حاكنلا ءاقبإ نيب قتعلاب املع سلحب يف امهنم ةدحاو لك :تريخ

 رهملاف اهجوز وأ امل رهم الف اهسفن تراتحا نإف «حصألا يف غولب رايح اه سيلو ءاهغولب ىلإ اهرايخ رخأت
 ام :انلو «ةرحلاك تراضف اهاضرب الإ حاكنلل ذافن ال هنأل ؛ةبتاكملل رايخ ال :يعفاشلا لاقو [(ط) .اهديسل

 اه رايخ ال :اضيأ لاقو «بحوملا وهو ةمألاك اهيلع دادزي كلملا نألو ؛ةبتاكم تناكو ةريرب ثيدح نم يور
 .ملسم هاور ءادبع اهعوز ناكو اهريخ كك يبلا نأ ق ةشئاع ةياور نم ةريرب ثيدحل ارح انههجوز ناك لإ

 هنوكل ؛ىلوأ انثيدحو «ملسمو يراخبلا هاور «تقتعأ نيح ارح ناك ةريرب جوز نأ ن ةشئاع ثيدح :انلو
 اه نوكي ال ارح ناك اذإ.ةنأ ىلع ةلالد يور اميف سيل :لوقن وأ ادبع كلذ لبق ناك هنأ مهقافتال ةيرحلل اتبثم

 بجومعو هبجوم. لوقن نحنو ءادبع اهجوز ناك اذإ اميف اهل رايخلا توبث ىلع الإ هب جاجتحالا نكمي الف رايخلا
 .ةبتاكم تناكو ةريرب ثيدح هيلع ةجحلاو «يعفاشلاك ةبتاكملا يف انفلاخي رفزو «نيثيدحلا نيب اند رحالا ثيدحلا

 (ط) .ةبتاكم وأ دلو مأ وأ ةربدم وأ ةمأ :تحكن ولو (حتف) ۲۲٠/١[ :قئاقحلا زمر]



 قيقرلا حاكن باب ۳۷4 حاكنلا باتك

 تدلوف هنبا ةمأ ئطو نمو اه الإو هل رهملاف هلبق ىطو ولف ءرايخ الب فن تقتعف
 ةمألا يأ اريغص ولو ةمألل يأ ةمألا جو اهيلع حاكنلا هنذإ لبق

 ضرفو «مزال هنأل ؛لوعفملل ءانبلاب همض زوجي الو لعافلل اينبم ةلمهملا حتفب تقتع :رايخ الب لفن تقتعف
 هنأ :ةلأسملا ةروصو «ديبعلا نود ءامإلاب صتخت األ ؛رايخلا ةلأسم عرفيل كلذك دبعلا ناك نإو ةمألا يف ةلأسملا

 عانتما ناكو ةدابعلا لهأ نم األ ؛حاكنلا حص اهحاكن ىلوملا در لبق تقتع مث ءاهالوم نذإ ريغب ةمأ تحوز ول

 ربح الب هايإ اهرايتخاب تيضر دق األ ؛امل رايح ال مث ؛ذفنيف كلملا ةلازإب ىلوملا قح لاز دقو ىلوملا قحل ذوفنلا
 ؟لطبي ءارشلا نإف ىلوملا اهقتعأ مث اعيش ةمألا ترتشا اذإ ام اذه ضقني :ليق نإف «ىلوملا نم

 ءاغ كلملل ابجوم ناك اهقتع دعب ذفن ولف «ترتشا نيح ىلوملل كلملل ابجوم دقعنا ءارشلا نأل ؛كلذك ناك امنإ :انلق

 حاكنلا ذوفت نأ اضيأ رايخلا مدع هحوو:«اقرتفاف اه قحلل ابجوم دقعلا دقعناف انه امآو :ىلوملا يأ قحلا هل نم ررضقيف

 ؛حاكنلا لطب :يعفاشلاو رفز لاقو «كلملا دايدزا رابتعاب نوكي رايخلا توبثو ءاهيلع كلملا دايدزا روصتي الف قتعلا دعب

 (صلختسم «حتف) .لطبيف هتيالو تعفترا قتعلا دعبو ةزاحإب سيل قاتعإلاو ؛«ىلوملا ةزاحإ ىلع افوقوم ناك هنأل

 (ع) .نذإ ريغب تحورت اذإ اميف قتعلا لبق يأ :هلبق ئطو
 نإو «ىلوملل ةكولمملا عفانملا هئافيتسال ؛ىلوملل رهملاف اهقتع لبق ةمألا هذه جوزلا ئطو ول يأ :اه الإو هل رهملاف

 لثملا رهم :نارهم بجي نأ يغبني :ليق نإف ءامل ةكولمملا عفانملا هئافيتسال ؛ةقتعملا ةمألل رهملاف قتعلا لبق اهأطي مل

 كتجوزت نإ :ةيبنجأل لاق امك ىمسملا وهو حاكنلاب رهمو «فوقوم دقع هنأ ىلع ءانب ا ذافنإ لبق لوخدلاب

 دعب لوخدلاب رهمو دقعلا مكحب لوحدلا لبق قالطلا يف ىمسملا فصن هيلعو تقلط اهب لخدو اهجوزتف قلاط تنأف
 قلاب دقعلا ةافث نأل ؛دقعلا تقوا ىمسملا وهو ادحاو اره انبجوأ اناسحشتا نكلو ءادكع سايقلا ءانلق ةقالطلا

 (صلختسم) .ىمسملا بجوو ةيمستلا تحصف دقعلا دوجو تقو ىلإ دنتسي
 .اه رهملاف اهالوم اهقتعأ نح جوزلا اهأطي مل نإو يأ :اه الإو

 تبث يضاقلا دنع دلولا بألا يا يأ هاعداف ص ةدم ءاضقنا دعب يأ تدلوف ار ولو :هنبا ةمأ ئطو نمو

 ا ادع ناک ول يخ 5 ارح بألا نوكي: نأ :لوألا :ناظرش بألا ةوغد: ةخضلو «بألا نها لولا :تسمن

 ألا نوكت نأ : يناثلا انتج ناك اذإ اذك و «ملسملا ىلع هل ةيالو ال هنأل ؛ةتوعد حصت ال ارفاک 1 ابتاکم

 ل تبحو هريغ وأ بألا نيبو هنيب ةكر تشم تناك ولف «ةوعدلا نيح ىلإ قولعلا تقو نم نبالا كلم

 ؛هتوعد حصت مل اهدرتسا مث هكلم نع نبالا اهجرخأو هكلم يف وأ هكلم ريغ يف تلبح ولو ءاهيقاب ةميقو رقعلا نم

 كاملا ىلإ قولملا نوع نم كالل هالو مآ صعق سل رفا كقول دانتسألا قيرطب تبقي انإ كللملا نل

 ؛سفنلا ءاقب ىلإ ةجاحلل هتبا لام: كلغ بآلل تبقي تيدحلا اذهف :"كيبأل كلامو تنأ" :ةتلع كوت هيف لصألاو

 «سفنلا ءاقب ىلإ ةجاحلا نم لاح ىدأ لسنلا ءاقب ىلإ ةحاحلا نأ ريغ ءاملا ةنايص ىلإ ةحاحلل هتيراح كلمت هلف

 نيالا نيب ترافل اراهظإ ةميقلاب جراح كلف هلو ةدميقلا ءادآ رعي اه رشا هاتو ةماعط كاع هلا كلاذلد

 (صلختسم «ييع) .امارح ءطولا نوكي الل ؛ءطولا لبق كلملا هل تبثيف



 قيقرلا حاكن باب PAN حاكنلا باعك

aءاهدلو ةميقو اهرَقُع ل اهتميق هيلعو هدلو مَ تارابخو (هنه اس یو  
 ألا ىلع بجي يأ ألا يأ بألا دلولا بألا ني

 اار رع هت ل تدلوو بأ اهجوز ولو ءهمدع لاح بألا ةوعدك حلا ةوعدو
 بالا دلو مأ يا هتمأ نبالا بألا بأ يأ

 نم هسفنلو عايضلا نع هئامل ةنايص بألا نم دلولا بسن يأ :هنم هبسن .هسفنل دلولا ىعدا بألا يأ :هاعداف

 (ع.ط) .ال مأ هيف نبالا قدص ءال مأ ةهبش د ىعدا ءاوس هنم بسنلا توبثل بألا دلو مأ يأ :هدلو مأ (ع) .انزلا

 (ع.ط) .دلاولا دوصقم لرم يم دنر لامل ةنايص ارسعم ولو تقلع موي ةيراحلا ةميق يأ ] :اهتميق هيلعو
 وأ ناك اريقف ةمألا ةميق بألا ىلع بجي يأ [(ع.ط) .اهرهم وهو ةمألا رقع هيلع بجي ال يأ | :اهرقع ال

 يفو ءءطولا ال ماعطلا ةجاحلا دنع هل لحيو ءاهتميقب هتمأ كلمت اذهلف «ةرصاق هلسن ءاقبإ ىلإ ةجاحلا نأل ؛ارسوم
 يذلا تقولا يأ تقلع موي ربتعت ةميقلا هذهو «تغلب ام ةغلاب اهتميق ال اهلثم نم اهتميق نم دارملا نأ "هابشألا'"

 «هسفن كلم يف ئطو هنأ نيبتف «هل اطرش داليتسالا ليبق بلل تبثي كلملا نأل "اهرقع ال" :هلوقو «قولعلا هب لصتا
 .كلملا ريغ يف دجو ءطولا نأل ؛رقعلا بجي :ىعفاشلاو رفز لاقو ةرهلا هيلع بيت

 يف ةرورض الف «قولعلا ليبق كلملا تبثيف ءعايضلا نع هئامل ةنايص داليتسالا حيحصت ةرورض تبثي امنإ كلملا ذإ

 «ةكر تشم اهفوكل كلملا قح وأ .بألل افوكل كلملا ةقيقح داليتسالل ححصملا نأ :انلو طولا لاح ىلإ هلقن

 ؛رقعلا هيلع بجي الف «هكلم يف ءطولا عوقوب داليتسالا حصيل كلملا دقت نم دب الف بألل تباث ريغ امهالكو
 تبثي ال هعدي مل اذإ ىح دلولا ةوعد نودب ققحتي ال داليتسالا نأل ؛ةوعدلاب ديقو ءدانتسالا قيرطب كلملا توبثل

 (حتف ؛صلختسم «ييع) .نبالل دبع دلولا نوكي لب هل دلو مأ ريصت الو هبسن
 هکر تشم نكت مل ام هيلع كلملا مدقتل ا قلعنا هنأل ر لاا لاش بهتلاوا :اهدلو ةميقو

 افوك مدع امأ «ةميقلاب ارح دلولا نوكيو هل دلو مأ ريصت ال ةيراحلا نإ :فسوي وبأ لاقو «كيرشلا ةصح بحتف
 هكلم هنأل ؛ارح دلولا نوك امأو «بألل تباث ريغ امهالكو «هقح وأ كلملا ةقيقح داليتسالل حّحصملا نأل ؛دلو مأ

 (حتف) .ةهبشلل دحلا طقسو .كلملا نع ءطولا ولخل ؛رقعلا هيلع :اضيأ لاقو «هيلع قتعيف هوحأ
 دجلا وعد ي ءأ ءاعدلا يه حتقلاب ماعطلا يفو ءاعدالا رسكلاب بسنلا يف ةوعدلا :بألا ةوعدك دجلا ةوعدو

 تنآ ول يح ةوغدلا تقو ىلإ قولعلا تقو نم دنا ةيالو تبقي نأ طرشي و. بألا ةوعدك بألا ةيالو مدع دنع

 .بألا يف انركذ امل [11؟/١ :قئاقحلا زمر| .هتوعد حصت مل 5 ةيالولا لاقتنا تقو نم رهشأ ةتس نم لقأل دلولاب
 (حتف) .ةجاحلا دنع لاملا كلت يف مه ةيالو ال هنأل ؛مقوعد حصت الف ماحرألا يوذ رئاسو مألا بأ امأ

 (ع ءط) .هتوعد حصت الف هتيالو توبث دنع امأ «نونجلا وأ قرلا وأ رفكلا وأ توملاب بألا مدع يأ :همدع لاح
 اهاقتنا نأل :هدلو مأ رصت مل (ط) .اريغص دلولا ناك نأب بألا اهجوزت وأ ادساف احاكن ولو :هابأ اهجوز ولو

 تراص اذإ هنأل ؛هدلو مأ ريضت :رفز لاقو «هيلإ ةجاح الف «هنودب انوصم راص دقو هئام ةنايصل بألا كلم ىلإ

 = «حاكنلا ةحص عنمي قحلا نم هل ام نأل ؛حاكنلا حصي ال :يعفاشلا لاقو «ىلوأ حاكنلابف روجفلاب هل دلو مأ



 قيقرلا حاكن باب ( ۳۸۱۹ حاكنلا باتك

 "فلاب يع هقتعأ أ" انيدجوز .كيسل : عد رح < رح اهدلوو ٌةميقلا ي بجو

 جوزا ي

 هل ءالولاو تش ال فلاب لقت م ولو «حاکلا دسف لعق
 قتعملا هنأل ىلوملل يأ حاكنلا يأ ةروكذملا ةرحلا

 ءتلكأ ام بيطأ نإ" :ةكع لاقو «كيلمتلا مالب هيلإ هفاضأ ءدمحأ هاور «"كيبأل كلامو تنأ" :كِفع هلوق ىلإ ىرت لأ =

 ةبتاكمك وأ ةبتاكم ةيراجك تراصف «ملسمو يراخبلا هاور «"مكبسك نم مكدالوأ لاومأ نإو مكبسك نم
 ءاش فيك اهيف نبالا فرصت زاوج ليلدب بألا نع فتنم امهالكو «هقح وأ كلملا ةقيقح حاكنلا نم عناملا :انلق

 هيلإ ةفاضإلاف تبث نئلو «تباث ريغ دمحأ ثيدحو «بألل كلذ زوجي الف ءامهوحنو قاتعإلاو ءطولا نم
 (حتف) ١51/١[ :قئاقحلا زمر| .لكألا لح هب دارملا يراخبلا ثيدحو «كيلمتلل ال صيصختلل
 ًالامج اهلثم يف بغري ام يأ لامجلا يف اهلثم رهم ىمسم نكي مل نإ وهو حاكنلاب هايإ همارتلال :رهملا بجيو
 «ةرهوجلا يف اذك ءابيث ول رشعلا فصنو اركب ول اهتميق رشع ءامإلا يفو لثملا رهم وه رئارحلا يف رهملاو طقف
 "هيلع قتع هنم مرخم محر اذ كلم نم" :#يع هلوقل ؛هيلع قتعيف هوحأ هكلم هنأل ؛"رح اهدلوو" :هلوقو
 .ةبقرلا كلملا مادعنال ةمألا ةميق بجي ال يأ :ةميقلا ال ۲۲۲/١[ :قئاقحلا زمر] .يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ هاور
 (ع.ط) .دبع وه يذلا اهجوزب دارملا [(ط) .غلابلا لقاعلا رحلا ديسلاب دارملأ | :اهجوز ديسل
 .اهنع مهرد فلأب هقتعأ نعي اذه جوزلا ديس :لعفف .يع ابئان هقتعأو مهرد فلأب نم هعب يأ :فلأب ينع

 اذكو [(ط) .ةرحلل هؤالوو مهرد فلأ ىلوملل اهيلعو رهملا طقسو حاكنلا دسفو دبعلا قتع يأ ] :حاكنلا دسف
 ؛رهملا ىلوألا ةلأسملا ف طقسيو «حاكنلا دسفو ةمألا تقتع لعفف «فلأب يع اهقتعأ :اهالومل ةمأ هتحت لحر لاق ول

 نأ فالخلا قيقحتو «كلملا مدعل ؛حاكنلا دسفي ال :رفز دنعو «ةيناثلا يف طقسي الو اهدبع ىلع هبوحو ةلاحتسال

 هيلع هتحص وأ هقدص فقوتي توكسم ىلع ظفللا ةلالد ءاضتقالاو ءاندنع ءاضتقالاب كلملا تبث ركذ اذإ لدبلا

 "كنع هتقتعأو كنم هتعب" :هلوق ةلزنمب "تقتعأ" :ىلوملا لوقو ؛نيع هقتعأ مث ءاذكب يم هعب :تلاق ول امك راصف

 .هدنع حاكنلا دسفي الف كلملا تبثي الف ءاضتقالاب لوقي ال رفزو «حاكنلا دسف ءاضتقا كلملا تبث اذإف

 نع جرخيو رمآلل ءالولا نوكيو مالكلل احيحصت قاتعإلا يف يليك و نك مث يم هعب :تلاق افأك ريصي :اندنعو
 :تلق نإف هل ءالولا نوكيو وغل كلملا ريغ نم قتعلا نأل ؛رومأملا نع عقي :هدنعو «هب اهاون نإ ةرافكلا ةدهع
 اذإ ءيشلا :تلق نإف ءالف رخآ ءيش نمض يف لحد اذإ امأو ءادوصقم ناك اذإ معن :تلق «باجيإلاب دقعني عيبلا

 «همزالب تبثي تبث اذإ ءيشلا :تلق ؟حاكنلا خسف قح يف رهظي ال نأ بجوف ءاهردقب ردقتي ةرورض تبث

 (حتف «ْييع) .اهيلع هبوجو ةلاحتسال رهملا طقسيو «هقرافي الف كلملل مزال حاكنلا خاسفناو
 دسفي :فسوي وبأ لاقو «نيفرطلا دنع لوملل يأ :هل ءالولاو (ع) .هقتعأف يع هقتعأ :تلاق لب :فلأب لقت مل ولو
 مدعل ؛ادساف اعيب وأ ةبه ردقي نأ لمتحي لاملا ركذي مل اذإ هنأ :امهو «ىلوألا ةلأسملا يف امك رهملا طقسيو ءاه ءالولاو حاکنلا

 [۲۲۴۳/۱ :قئاقحلا زمر] .رهملا طقسي الو «حاكنلا دسفي الف ةلاهجلا تعقوف «ضعبلا نم ىلوأ ضعبلا سيلو «نمثلا ركذ



 رفاكلا حاكن باب AY حاكنلا باتك

 رفاكلا حاكن باب
 اویا

 ولو هيلع رق املسأ مث ٌزئاج مهنيد 8 ادو رفاك ةدع يو دوهش الب رفاك جٴوزت

 لاج وزلا ي 5 تؤم وأ نئاب نم ولو را ةرفاكب

 6 aa a د دم. الحا ةف رم وأ دارم مكاني الو ءامتويب قاف ةمرق تناك
 ةيلحا مدعل رفاكلا ةحوكنم

 رفكلا رثأ قرلا نأل ؛رهاظ امهنيب ةبسانملا [(ع) .مهوحنو يسوحملاو كرشملاو يمذلا لوانتي وهو] :رفاكلا حاكن باب
 وهف نيملسملا نيب حيحص حاكن لك لوألا :لوصأ ةثالث انههو «قيقرلا حاكن نع رحخأ اذهلف «هنم قدأ 9 نأ الإ
 نم تدلو" :تلع هلوقو (4:دسملاو 4 بطَحلا ة ا ا و :ىلاعت هلوق هدريو «كلامل فالح رفكلا له ہب حيحص

 دنع ةودقتعا اذإ سهت قا زرد دس حک ار دقق نيملسملا نيب مرح حاكن ل 3 :يناثلاو ن نهال حاکن

 خياشم لاقو «مهيف ًزئاج عقب :ليق مراحلاك لحلا ةمرحل مرح حاكن لك :ثلاثلاو ةمالسإلا دعب هيلع ثورقيو ؛مامإلا
 ع

 (حتف) .نوثراوتيف بسنلاب هاو بسلا اديك ئا توترات أل مما اوعمجأو ءادساف عقي لب :قارعلا

 كلذ نودقتعي ذي اوناك ادا ہل |(ط) .ةدتعملا حاكن وأ دوهش ريغب عييت i لاخلا و ها : رئاج مسند ف در

 E) طا . انيلإ اعفا رت وأ أ فللؤ كعب :املسأ مث (صلحختسم صاح تنم ءقيع) ٠ .اعامجإ مالسا اب قيرفتلا بجي

 يعي «نيهج ولا 2 كيساف حاكنلا رف لاقو (ةشينح يبأ كنع اذهو دل و حاكنلا كلذ ىلع يأ :هبلع ارقا

 مالسإلا ليف متال م ضرعتي ال هنأ الإ ةماع تاباطخلا نأل ؛كلام لاق هبو ءرفاك ةدع يق وأ ناك دوهش الب

 2 دوهشب الإ حاكن ال اع تع لاق اسو يرجو ةا ةر اوملسأ ۾ ا ارعفارت اف مكا ىلإ ةعقارلا وأ

 هن ؛دوهش رعب E يأ ش لوألا ةلأسملا 32 ةشينح يأ دمخ ۾ فس وي وبا 9 (مالسإإلا ماكحأ اهزتلا نالاو

 نأ :هلو ؛مهمزلتف انماكحأ امزتلا دقو ءاعامجإ زوج ال ةدعلا يق حاكنلا نأل ؛ةيناثلا ةلأسما يف رفز عمو هيف فلتخم

 تناك اذإ ام فالخب ءدقتعي ال هنأل ؛جوزلل اقح الو «هب نيبطاخم ريغ موکل ؛عرشلل اقح اَهتابثإ نكمي ال ةدعلا

 سلس [79/9 :قتاقلا سر] مللت تحت

 ! :امهنيب قّرف [۲۲۳/۱ :قئاقحلا زمر| .اهدحأ وأ املسأف هتخأ وأ همأ تناك نأب جوزلل ةمرحم يأ :ةمرحم

 ةحكنألا هذه له مث ءامهل افالخ مامإلا دنع امهدحأ ةعفارم ال اعيمج امهتعفارم وأ امهدحأ مالسإب اذكو ءاملسأ

 نمو دي وأ مامإلا يضاقلا لاقو ءاعامجا میش يف ةدساف اكإ :انياحصأ صعب لاق ا مأ مهنيب اميف ةحصلا مكح

 نم قيرفتلا يش لح آ بلظ ول :لاق يح .حيحصلا وهو (ةقينح 5 دنع مهنيب اميف حيحص م راحا حاکن لا :ةعبات

 دحي ناسنإ هفذقف ملسأ ول يح اهب لحد اذإ هناصحإ طقسي الو «تبلط اذإ حاكنلا ةقفنب يضقيو «قرفي مل ىضاقلا

 مه ضرعتن ال انأ الإ مهقح يف لطاب وه :الاقو ءاك لوحدلاب هناصحإ طقسل ادساف حاكنلا ناك ولو «هدنع هفذاق

 ال ادحأ يأ :حكدي الو (نيكسم ؛يبع) .اضيأ ةفينح يبأ نع ةياور ا رقت ال ًاضارعإ ةعفارملا وأ مالسإلا لبق

 اهو ؛ ا ةلملا دمتعي حاكنلا نأل ءادترم الو ارفاك الو اس ا ا ا دحأ .ةرفاك الو ةدترم الو اس

 [؟١/7 :قئاقحلا زمر] .هيلع رقي ال هيلإ لقتنا



 نيج وُرلا دج ملأ J يباتكلا نف رش يسوجاو ءاديد نيوبألا ريخ > عبتي دلولاو
 نیيس وچ وأ نيياتك اناك عاوس يباتكلل ًاعيات نوكيف كرشلا لهأ رئاسو ئئولاو

 د ا ê ck SEE Û EN ءامهنيب قرف الإو ملسأ نإف ءرخخآلا ىلع | مالسإلا ضرع
 نيحوزلا رخألا جوز ىلع يأ ااا

 اذهو «ىلعي الو ولعي مالسإلا نألو ؛دلولل ًارظن هل اعبت هلعج يف نأل ؛نيدلا ثيح نم يأ :انيد نيوبألا ريخ عبي
 ؛برحلا راد يف دلاولاو مالسإلا راد يق ريغصلا ناك وأ برحلا راد يف وأ مالسإلا راد يف اناك نأب رادلا فلتخت مل اذإ

 هدلو هعبتي ال ملسأف مالسإلا راد يف دلاولاو برحلا راد يف دلولا ناك اذإ امأو ءامكح مالسإلا راد لهأ نم هن

 577/١[ :قئاقحلا زمر] .سكعلا فالخب «برحلا راد لهأ نم دلاولا لعجي نأ نكمي ال هنأل ؛املسم نوكي الو
 ؛ماكحألا يف ةيعبتلا عنمي رادلا فالتحا نأ :لصاحلاو ءيباسلل اكولمم نوكيو دلولا يس حصي هنأ هيلع عرفتي الو

 ملسأ ول اذكو «هنيد ىلع دلولاف املسم نيجوزلا دحأ ناك نإف :انيد (حتف) .رادلا عبتي نيوبألا مدع دنعو

 ظر :ةفللسإب املسم ةدلو راض: ريغ دلو هلو انهدحأ

 سيل مهنيد نأ نوبسخ مإف ءمهاوعد بسحب ايوامس انيد باتكلا لهأل نأل : يباتكلا نم رش يسوجاو

 كلو اهني كلو اذإ قيح ارش نسوا .ناكف ةقيملسملل تاست ساكن زرو ىوحي3 لکو اذهو .هعوصق
 هلا, ت كرات قال اسرق قر :يعفاشلا لاقو ۲۲٤٣/١[ :قئاقحلا زمر] .هل اعزت ايباتك تركي

 ءيش يق مارحلاو لالحلا عمتجا ام" :#كفع هلوقل یا بجوي ام حجريف «لحلا بجوي رخآلاو ةمرحلا بحوي

 ةه رفكلا .نألو...مالسالا نضراسي ال رفكلا قل ةاملسم اهدا ناك ا5إ ام فوات لالما مارا بلغ لإ

 امه ححريف مالسإلا ماكحأ نم ةحكانملاو ةحيبذلا لح نأ :انلو ءرخآلا نع مهدحأ لضفي الف «هدنع ةدحاو

 نم رش ىئارصتلاو ءيباتحلا نم رش كرشلا لهأ رئاسو ئيثولا اذكو «ةضراعملا ققحتت الف مالسإلاب حجري امك

 يسوحملا نأ ةنسلا يف دروو ءاباذع دشأ ةرحآلا يقو ءيسوجمك قنخي لب هل ةحيبذ ال هنأل ؛نيرادلا يف يدوهيلا

 (حتف) .هل ددع ال اقلاخ ءالؤهو ءطقف نيقلاح يسوججا تابثال ؛ةلزتعملا نم الاح نسا

 ىبأو رحآلا ملسي مل نإو يأ :امهنيب قرف الإو (ع.ط) .هتأرما يهو تمعنو اهبف رخألا يأ :ملسأ ناف

 مالسإب قرفي نييسوجملا يفف «هدعب وأ لوحدلا لبق ءابإلا ناك ءاوس «فقوتي الو امهنيب يضاقلا قرف مالسإلا

 تحت اهفوكل ا ضرع کا رولا ملل نإو ءامهنيب قرفي ةجوزلا تملسأ نإ نييباتكلا فو «ءابإلا دعب امهدحأ

 نأل ؛مالسإلا رصملا ىلع ضرعي ال :يعفاشلا لاقو «ملسأف يسوحمب جوزلاو ةيباتك يه تناك اذإ كلذكو ؛ملسملا
 ىلإ لح ؤيف دكأتم هدعبو «مالسإلا سفنب عطقنيف «دكأتم ريغ لوحدلا لبق حاكنلا كلم نأ الإ مهل ًاضيرعت هيف

 يواحطلا هاور «مالسإلا نع هئابإب ةينارصنو نارصن نيب قرف هن# باطخلا نب رمع نأ :انلو «ضيح ثالث ءاضقنا

 مث ءاعامجإ ناكف هفالح انيلإ لقني ملو «مهنيب مهمكح رهظو يذمرتلا حرش يأ ' 'ةضراعلا" يف يبرعلا نب ركب وبأو
 لوق ىلع امأو «نيفرطلا ىلع اذهو «هئابإب امهنيب قرفي يح اغلاب وأ أزيمم ايبص رصملا جوزل |!:نوكي نأ نيب قرف

 = «حصي :لوقي نم مهنمو ةتدر ىلع اسايق هدنع هؤابإ حصي ال :لوقي نم مهنم هيف خياشملا فلتحخا دقف فسوي يبأ



 رفاكلا حاكن باب A4 1 كل باتك

 ملسأ ولو ءاثالث ضيحت ىتح نبت مل هم امهدحأ ملسأ ولو اه وابا هيإ اب هؤابإو
 برقا ر اد 32 يأ نج و لا اعا يأ مالاسالا نع جوزلا ر اكنإ يأ

 012111 1 1 ] ] ] ] ] ]ز ]ز]ز] 000 ...................؛اهحاكن يقب ةّيباتكلا جوز

 ؛هيوبأ ىلع ضرعي لب ءرظتني ال ثيح انونحم ناك اذإ ام :فالخن :هلقع رظنني زيمم ريغ اريغص امقدحأ ناك ولو =

 اذا دسعتف ؛طقف ةأرملا تملسأ اذإ نيفرطلا دبع قالط ةقرفلا هذه نأ ملعا مث .ةمولعم ةياف نونجلل سيل هنأل

 (ةأرملا نم هدوح ۾ روض هنأل ةع لب اقالط تيكتاي :فسوي يبأ دنعو «جو وزلا ىنأو اه لوخغدلا دعب تملسأ

 «كاسحاإلاب حی تسل | بحب ۾ ف هرعملاب كاسماإإلا تاق ام هنأ :اقلزو «كلملا بسسب ةقرفلاك ناكف فلاطلا قي يأ هلثكع.و
 حيرستل

 ؛فانتلل لب عملا اذهي ال هيف ةقرفلا نإف كلملا فالخب ءاقالط نوكيف «كلذ يف هبانم يضاقلا بان الإو قلط نإف

 (حتف «ييع) .اقافتا اقالط ةقرفلا نوكت الف طقف جوزلا ملسأ ذإ امأو

 ناك نإ امهدحأ مالسإب ةقرفلا تعقو :يعفاشلا دنعو ءاندنع قافتالاب اقالط ةأرملا ءابإ نوكي ال يأ :اهؤابإ ال

 دكأت هنأل ؛هلك رهملا اهلف لوحدلا دعب ناك نإف ءابإلاب ةقرفلا تعقو اذإ مث ءرم امك فقؤتي هدعب و :لوحدلا لبق

 هم الف اهئابإب ناك ناو «لوحدلا لبق هنأل ؛رهملا فصن اهلف ج وزلا ءابإب ناك نإف لوحدلا لبق ناك نإو «لوحدلاب

 (ط) :الوأ اچ لاد ةأرملا :نبت مل [؟؟١/14 :قئاقحلا زمر] .ةعواطملاو ةدرلاك امل

 اک انروكي م وأ «ةملسملا يه ةأرملاو ا رخألاو ا امه دا ناک وأ نبات اناك ادا اله ادا ضي یہ

 اههدحأ مالسإ ناك نإ :يعفاشلا لاقو ءرم ام ىلع امهحاكن ىلع امهف ةيباتك ةحوزلاو «جوزلا ملسأ اذإ امأو

 (راهطأ يأ) ء ورق ةنالث يضم ىلع فقوتي لوخدلا دعب ناك نإو «لاحلا ق مالاسإإلاب ةقرفلا تعقو لوحدلا لبق

 فق وت هحج وو ودلع نيرادلا فالتحال سات الو عمالسإإلا ر اد 2 اهشدسأ ملسأ اذإ اميف هبهلم نم رم اه ىلع

 روصقل ؛ رذعتم مالسإلا ىلع ض رعلاو ةعاط هنوكل فل ابين سيل سيل | مالسإللا نأ * ان لع ضيح ثالث ىلع ةقرفلا

 ؛ضيح ثالث يضم وهو «ةقرفلا ماقم ةقرفلا طرش قاف فاسق 85 ةقرفلا نم دب الو «برحلا راد يف ةيالولا

 .يعجرلا قالطلا يف ةقرفلا طرش ضيح ثالث ءاضقنا نأ امل

 ريغب ةقرف اهآ اههمع يورو «"ريبكلا ريسلا" ى و اک اقذلط نوكي :امهدنعف ؟ال مأ اقالط نوكي له ةقرفلا هذه مث

 ىلإ امهدحأ جرح اذإ كلذكو شالا مرام ا اک قار یف ہت 8 ؟ ةقينح ىلأ دنع وه امك قالط

 يضاقلا ةيالو مدعل ؛ضيح ثالث يضمت يح امهنيب ةقرفلا عقت ال برحلا راد يف امهدحأ مالسإ دعب مالسإلا راد

 مث ءاك لوحدملا ريغ و اك لوخ دملا اهيف ىروتسي اذهو عءةدع نوكت ل ضيحلا هذهو «برحلا راد 2 يب نه ىلع

 ةا يه تناك نإو «كلذكف ةيبرح ةأرملاو لوحدلا دغب ناك نإو ءاهيلع ةدع الف لوحدلا لبق ناك نإ

 ( ئيع «صلختسم) .اهيلع ةدعلا نين :امشتدنعو  ةقيلنح 5 دنع كلذكف

 AGE OT .هنم لهسأ هنأل ؛يلوأ ءاقبلاف ءادتبا اجب جوزتلا هل زوجي هنأل :اهحاكن يقب



 رفاكلا حاكن باب Ao حاكنلا باتک

 دادتراو قدع الب لئاخل ةرجاهملا ل وسلا هي ةقرفلا ٠ تس نيرادلا نيابتو

 و فد كل

e اه RE aê Û a AEE aê اه RS A 18 ê ES A ê Ra AN اه .لاحلا يف خسف امهدحأ 

 مالسإلا راد ىلإ نيجوزلا دحأ جرح اذإ ىح ءاندنع ةقرفلا ع وقو ببس يأ | :ةقرفلا ببس نيرادلا نيابتو

 اذإ ىح «نيرادلا نيابت نود يبسلا وه ةقرفلا ببس :يعفاشلا لاقو ءاندنع [(ع) .ةنونيبلا تعقو ايمذ وأ املسم
 ىس ولو «عقت ال :يعفاشلا دنعو ءاندنع امهنيب ةقرفلا ةهو اساس هرقل و اد نم انيلإ نيجوزلا دحأ جرح

 «يعفاشلا دنع يبسللو اندنع نيرادلا نيابتل ؛اقافتا امهنيب ةقرفلا عقت مالسإلا راد ىلإ ءيحو نييبرحلا نيجورزلا دحأ

 نيرادلا نيابت نإ :اولاق ءدمحأو كلام لاق هلوقبو «عقت :يعفاشلا دنعو ءاندنع امهنيب ةقرفلا عقت مل اعم ايبس نإو

 مزلتسم وهو يباسلل كلما صولخ يضتقيف ي بلا امأو «ةقرفلا عوقو يف كلذل رثا الو ,ةيالولا عاطقنا يف رهظي

 بحوي يبسلاو «نيرادلا نيابت عم ايک لو ةقيقح مظتنت ال حاكنلا حلاصم نإ :انلق «حاكنلا كلم عاطقنال
 .هءاقب ياني ال اذكف حاكنلا ءادتبا يقاني ال وهو «ةبقرلا كلم

 دقعب اهدر تع هنأ يور :تلق ؟اوركذ ام ىلع ليلد لوألا دقعلاب اهجوز ىلإ بنيز هتنب ةع هدر :تلق نإف

 نإف ؛هتحصل انيور ام ضراعي الف لقنلا لهأ دنع حيحص ريغ هوور ام نأ ىلع يفانلا نم ىلوأ تبثملا ناكف ديدح
 هل جرخ يح لقنل | لهأ هقثو دقو حصي الف مهبم حرج اذه :تلق ؟هيف ملكتم وهو جاجح متيور ام يف :تلق

 نيتنسب :ليقو ءنينس تسب همالسإ لبق ناك اهمالسإ نأ هيف ركذ هنأل ؛رهاظلا كورتم هوور ام نالو ءملسم

 ii ليق نإو ءامهنم رحأتملا مالسإ لبق اقدع ءاضقنا دعب حاكنلا ءاقب نوري ال مهو

 دیع) .اولتق نهاجر نأل ؛نهدحو نيبس لب ملسن ال :تلق «نهحاوزأ عم نيبس دقو ءاربتسالا دعب

 ساب راد ىلإ برحلا راد ةكراتلا يأ :ةرجاهملا (ع) .اندنع ةقرفلا ببس يبسلا سيل يأ :يبسلا ال
 ديق «ةيمذ وأ تناك ةملسم ىلبحلا ريغ نعي لماحلا دض :لئاحلا (ط) .ةيمذ وأ ةملسم تناك ءاوس دوعلا مدع

 (ع) .عضت بح اهجوزت زوجي ال ىلبحلا نأل ؛لئاحلاب
 دعب تعقو ةقرفلا نأل ؛ةدعلا اهمزلت :امهدنعو «ةفينح يبأ دنع ةدع الب ىلبحلا ريغ ةرحاهملا حكنت يأ :ةدع الب
 (ةرهوحكلت نأ ْمكْيَلَع حاتج الر :ىلاعت هلوق ةفينح يبألو ؛مالسإلا مكح اهمزايف «مالسإلا راد يف لوخدلا
 اذإ امأ «خسن يهو «صنلا ىلع ةدايز ةدعلا دعب امج هدييقتف اشا تارجاهملا حاكن حابأ ثيح (٠١:ةنحتمملا)

 تراک الور اط لقا 8ك ؛اهلمح عضت مل اس مكن انهو ةاقيلغ هدا بوخوت لوقت الف ًلماح تناك

 برحلا راد يف تقلط ىلا نأل ؛ةرجاهملاب ديقو «ةياورلا رهاظو ح حصألا وهو اطايتحا عنملا ىح ف رهظف ءابسنلا

 (حتف «ئيع) .ةثالثلا تلاق ةرحاهملا ىلع ةدعلا بوجوبو ءاقافتا اهيلع ةدع ال

 لاحلا يف حاكنلا خسف مالسإلا نع نيجوزلا دحأ دترا اذإ يأ [(ط) .هدعب وأ لوحدلا لبق ناك ءاوس] :لاحلا يف خسف

 ارابتعا قالطب ةقرف يهف جوزلا نم ةدرلا تناك نإ :دمحم لاقو ؛نيخيشلا دنع هقالطإب اذهو «قالط ريغب امهنيب قّرف يأ

 = ةيفانم افوكل حاكنلل ةيفانم ةدرلا نأب قرف ةفينح وبأو «ءابإلا يف هل ناك يذلا هلضأ ىلع رم فسوي وبأو «ءابإلاب



 رفاكلا حاكن باب ۳۸٦ حاكنلا باتک

 ولو ولو «هریظن ءابإلاو ل تاترا بإو ترا لإ هفصن اهريغلو ءاهلك رهملا ةءوطومللف
 ءيش اهل بحي ال يأ ةأرملا رهملا ةءوطوملا ريغ. يأ : 6 اه لوحدملا ةأرما يأ

 اقف السا وأ تنايو «نبت مل اعم املسأو اًدترا
 ةأرملا يأ ناعج وزلا يأ

 بجيف فورعملاب كاسمإلا توفي هنأل ؛ءابإلا فالخب ءاقالط ةدرلا لعجي نأ رذعتف حاكنلل عفار قالطلاو «ةمصعلل =

 دعب ةدرلا تناك نإ :يعفاشلا لاقو «ةدرلاب فقوتي الو ءءاضقلا ىلع ءابإلاب ةقرفلا فقوتي اذهو «ناسحإلاب حيرستلا

 (صلختسم ؛ئيع) .لاحلا يف نيبت لوحدلا لبق تناك نإو «ءورق ةثالث يضمت ىح هنم نيبت ال لوحدلا

 نل ةجروزلا يآ ] هقرا تإ ير .هطوقس روم الق لوسنلاب دات فأل ديم نأ اهس ةدرلا تناك ءاوس :اهلك
 نإف «هدعب وأ لوحدلا لبق نوكي نأ امإ ولخي ال ةدرلا نأ ملعا |.رهملا فصن بحوف لوخدلا لبق هتهج نم ةقرفلا

 جوزلا دتري نأ اسناد روص عبرأ ل اصخف «ةأرملا وأ جوزلا وه دترملا نوكي ن اإ اًضيأ ولخت الف لوححدلا دعب ناك

 دعب ةأرملا دترت نأ :ثلاثلاو «رهملا مامت اهلف لوخدلا دعب وه دتري نأ :اهيناثو ءرهملا فصن ةأرمللف لوحدلا لبق
 "ال تدترا نإو" :هلوق نعم وهو اه رهم الف لوحدلا لبق ةأرملا دترت نأ :عبارلاو ءاضيأ رهملا مامت اهلف لوحدلا

 (صلختسم) .هقيلطتب ربتعاف هلبق نم ةقرفلا جوزلا دادترا يفو ءاهلبق نم ةقرفلا نأل ؛اه ةقفن ال اذكو
 امهدحأ ءابإ يأ :ءابإلاو (غ) .اهتهح نم ةقرفلا نأل ؛ءيش اهل بجي ال لوحدلا لبق ةأرملا يأ :ال تدترا نإو

 بني ناك امهيأ نم لوخدلا دعب ناك اذإ يح «داذترالا ريظن يأ :ةريظن (ع) .رخآلا مالسإ دعب مالسإلا نع

 (ع) .ءيش بج ال اهنم ناك نإو «فصنلا بچ هنم ناک .نإق لوخدلا لبق ناك نإو ءهلك رهملا

 نبت مل مالسإلاو دادتر الا يف رخآلا ىلع امهدحأ قبس فرعي ملو اعم املسأ مث اعم ناجو وزلا دترا اذإ يأ :نبت مل

 ةيفانم امهدحأ ةدر نأل ؛رفز لوق وهو امهنيب ةقرفلا عقت سايقلا فو ءاناسحتسا امهحاكن ىلع امهف ةأرملا
 مهرمأت ملو اوملسأ مث اودترا ةفينح ئب نأ :ناسحتسالا ةجو ءامهدحأ ةدر امهتدر يف نأل ؛ىلوألاب امهتدرف
 عامجإلاب ةلمج عقو ام مهدادترا نإ :ليق نإف .هنشد ركب يبأ ةفالخ نمز يف اذه ناكو «ةحكنألا ديدجتب ةباحصلا

 مهمالسإو مهدادترا يأ ةلمج دحو اک مكح يف لعجي خيراتلا ةلاهج دنع :انلق ؟هب لالدتسالا ميقتسي فيكف

 (حتف يع «ضلعتسم) .ةباحصلا عامجإل سايقلا كرتف «خيراتلا ةلاهجل ؛اعم عقو

 مدقت اذإ اقرأ مالسإ نذل :ايقاعتم (ط) .زجالل ابقاعتم امهنم دحاو 0! نوك لاح نادترملا يأ :املسأ ول

 ناك نإو ءرهملا طقس لوحدلا لبق ةأرملا يه امالسإ رخأتملا ناك نإو «فالتحالا ققحتيف هتدر ىلع رحآلا ىقبو

 ؛فسوي يبأ دنع امهنيب ةقرفلا تعقو اسجمتف ملسم تحت ةينارصن تناك ولو ةعتملا وأ رهملا فصن اه جوزلا وه

 ب ا - چ ی .هيلع رقت ةأرملاو مالسإلا ىلع ربجي لب نيدلا كلذ ىلع رقي ال جوزلا نأل

 عقت ةقرفلا نإف ادوحه ول امك راصف ءاشنإلاك لعجي ال رفك ىلإ رفك نم لاقتنالاف ءةدحاو ةلم هلك رفكلا

 ا ةنئارصتلا سجق قآل اعف ادقرا اسأل 771١| ياقا زفر قم دیش افالخ اذه اذگف «قافتالاب

 اما ىرت الأ «ةيدوهيلا فالخب «ةدرلا ثادحإك اهثادحإف امي جوزتي نأ ملسملل زوجي ال ةيسوحملا نأل ؛رفكلا لصأ

 (حتف) .اقرتفاف «عقت ال تدوعت ولو امهنيب ةقرفلا عقت اهدحو تسحمت ول



 مسقلا باب FAY حاكنلا باتک

 كيف آق يآ

 .ةمألا فعض ةّرحللو هيف ةّيباتكلاك ةملسملاو «ةّميدقلاك n بیقلاک رکبلا
 ةملسملا ةجوزلا ي ةديدجلا ةأرملا يأ

 ركذ امل [(ط) .عامجلا ال برشملاو لكأملاو نيكسلاو ةقفنلاو ةتوتيبلا يف تاجوزلا ا وه] :مسقلا باب
 نيسلا نوكسو فاقلا حتفب وهو مسقلا نايب نم دب نكي مل دبعلل نيتنثو رحلل ةوسنلا نم ةعبرأ حاكن زاوج
 حتفلاب نكلو «بيصنلا يعمم امهالك :لاقيو «بيصنلا نعم رسكلابو هک اک رهف سنا نيت نعم ردصم

 ال ئيكسلاو ةقفنلاو ةتوتيبلا يف تاحوكنملا نيب ةيوستلا :حتفلاب اعرشو ءرسكلا فالخب ءصاخ عضوم يف لمعتسي
 مسق سراحلاك اليل جوزلا لمع ناك ولفةيحفاك اهي ةيوستلا ىلغ ردقي الفا «طاشنلا ىلع تبت اه ؛ةعماجملا يف

 اوُلِْعَت الأ مُتفَح نإفإ :عبرألا لح نايب دعب ىلاعت هلوقل ؛بحاو مسقلاو «نسح رمو ةيعفاشلا هركذ امك ارام
 رثكأ نع عنملا توبثو «لدعلا مدع فوح مدعب اديقم عبرألا لح اندفتساف ((؟ :ءاسنلا) کنان تكلم اَم و هدا وف

 (حتف :ئيع) .نهدّدعت دنع هباجيإ ملعف «هفوحخ دنع ةدحاو نم

 ةقهارملاو ءانرقلاو ءاقترلاو ةضيرملا نأ عم امهّصخو «ابيث وأ اركب ةديدمللا تناك ءاوس اقلطم :ةميدقلاك ةديدجلاو

 امهادحإ ىلإ لامف ناتأرما هل تناك نم" :التلع هلوقل ؛مسقلا يف امهنيب ةيوستلاو «فالخلا لحم امهنأل ؛اهريغك ةنونحماو

 ةديدجلا نيب هيف لصف ال قلطم وهف «هحام نباو يئاسنلاو دواد وبأ هاور «جولفم يأ "لئام هقشو ةمايقلا موي ءاح

 .كلذ يف امهنيب توافت الو «حاكنلا قوقح نم مسقلا نألو ؛ةيباتكلاو ةملسملاو بيثلاو ركبلاو ةميدقلاو

 نع يور امل ؛كلذب اهيلع بستحي الو ءاثالث ةديدجلا بيثلا دنعو اعبس ةديدجلا ركبلا دنع ميقي :يعفاشلا لاقو

 ؛ئطق رادلا هجرحأ "هلهأ ىلإ دوعي مث ثالث بيثللو غبس ركبلل" :لوقي رسما و 5

 نإ اعبس اهدبع تيبيف ةديدجلاب ادبي ناب ةدايرلا نود ةديدحللا ةءادبلاب ليضفتلا هتم دارملا :ادلق ساز كلام لاق هبو

 نألو ؛حلصلا ىلع لومحم وه وأ ادل وا اعبس يآ كلذ# هلا دنع كتيير ءايث تناك نإ الث ىلإ اركي تناك

 (حتف «صلختسم «ءئيع) .رثكأ اهبناج يف ةشحولا نأل ؛ليضفتلاب ىلوأ ةكيدقلا

 لماحلاو ءاسفنلاو ضئاحلاو ءاهنم فاخي ال ىلا ةنونجاو ءاقترلاو ةضيرملاو ةحيحصلا كلذكو «مسقلا يف يأ :هيف

 (ط) .ءاوس اهلك اهنم رهاظملاو اهنم ىلوملاو ةمرحلاو ءاهيطو نكمب يلا ةريغصلاو لئاحلاو
 ةرحللف ةمأ ىرحألاو ةرح امهادحإ ناتأرما هل ناك نإ يأ [(ع) .ءاوس امه كلام نعو «ةبتاكملاو ربدملاو] :ةمألا فعض

 وهو ؛ادك ىلعو قيدصلا ىضق كلذبو «"ةليل ةمأللو مسقلا نم ناتليل ةرحلل" :اكتِفَع هلوقل ؛مسقلا نم ةليل ةمأللو ناتليل

 ءمسقلا يف ناصقنلا راهظإ نم دب الف ءاهدعب الو اهعم اهحاكن زوجي ال هنأ ليلدب ةرحلا لح نم صقنأ ةمألا لح نأل
 ؛ةحيحصلاك مسقلا يف ةضيرملاو «ةيمذ وأ ةملسم نك ءاوس مئاق نهيف قرلا نأل ؛ةمألا ةلزنمب دلولا مأو ةربدملاو ةبتاكملاو

 (حتف «صلختسم) .هيف نهقحل ًاطقسم نوكي ال هضرم اذكف «مسقلا يف اهقح طقسي ال اهضرم نأ امكو



 مسقلا باب ۳A۸ حاکنلا باتک
 1 1 9 كاف د | 1 دع

 جوزلا ىلع نهنم ةدحاولل يأ ي يذلا جوبا
 نأ هل اذكف نهتم ةدحاو بحصتسي ال نأ جورلل ناك يح رفسلا ف نه قح ال هنأل ؛نهنم :ءاش نمج رفاسيو

 ةرثك وأ نم وأ اه ضرمل نهضعبب رفسلا هيلع رسعتي دق هنأل ؛ةعرق الو اهتبحاص نم نذإ الب رثكأ وأ ةدحاوب رفاسي

 بستحت مل و «نهولقل ابييطت بحأ ةعرقلا نكلو «تيبلا يف وأ رفسلا يف ةعتمألا ظفح يف نهضعب نمتأي دقو «دالوأ
 ناك 325 يبا نأ انقذ ةشئاع نع يور امل ؛ةعرقلا بحت :يعفاشلا لاقو «هئاسن ةيقبل يضقي ال ىح هرفس مايأ هيلع

 يف نحل قح ال هنأ :انلو «هيلع قفتم ءا جرخي اهمهس وأ اهتعرق تجرح نهتيأو «هئاسن نيب عرقأ ارفس دارأ اذإ

 ةبجاو ةيوستلا نكت ملة هنأ هيلع ليلدلاو ؛نميولقل ابييطت هب لوقن نحو «بابحتسالا ىلع لدي تع هلعفو ءرفسلا

 نم َكِئلِإ يوؤتو نهم ُءاشت ْنَم يج؛ث9» :ىلاعت لاق ۲۲۷/١[ :قئاقحلا زمر] .الضفت هلعفي ناك امنإو ءرضحلا يف هيلع

 ةيري وحج ۾ هد وس هاج را نهو :نهنع هلا يصر ةصقح- ۾ بنيزو ةملس ماو ةشسئاع ي هدب نم ناكف (ه١ :بارحألا) هاش

 يوؤتو اهتعجاضم كرتتو اهرخؤت يأ ءاشت نم يجرت :يواضيبلا لاق «نهنع هللا يضر ةنوميمو ةيفصو ةبيبح مأو
 (حتف) .اهعحاضتو كيلإ مضت يأ كيلإ

 لبقتسي نكل هعم تناك ىلا عم هرفس مايأ بستحي ملو ءاهتعرف تجرح دمت. رفاسيف «بحأ نهنيب :ةعرقلاو

 اهو زاج اهتبحاصل اهمسق كرتت نأ تاجوزلا ىدحإ تيضر نإ يأ :عجرت نأ اهلو (ط) .امهنيب لدعلا

 ءاهقالط 25 يبا دارأ اده ةدوس تربك امل هنأ اقرض نم مسقلا ةبه زاوج ىلع ليلدلاو «جوزلا ىلع عوحرلا

 ناك امنإو ك يبلا اهكسمأف «هحاوزأ عم ةمايقلا موي رشحت نأل به ةشئاعل اهموي تلعجو لعفي ال نأ هتلأسف

 ءاطاقسإ ال اعانتما هنع عوجرلا ناك كلذك سيل ام نأل ؛مئاقلا يف نوكي امنإ طاقسإلا نأل ؛ةبملا دعب عوجرلا اه

 4 .ءاش يم ةيراعلا يف عجري ريعم لاك طقسي الف دعب بجي مل اقح تطقسأ األ :ىرخألل



 عاضرلا ماكحأ ۳۸۹ عاضرلا باتك

 عاضرلا باتك
 فك هباكحأ ناي يأ

 i اعد 1 لق نإو هب مرحو ءصوصخم تقو يف ةيمدآلا يد نم عيضرلا صم وه

 حاضرا حاضرا ةدم وهو E 2ك

 برض باب نمو ؛لصأ ملع باب نم لعفلاو «ةغل رسكلاو ءالضأ ءارلا حتف ناويدلا يف لعج] :عاضرلا باتك

 ؛عاضرلاب الإ انا مرا عنا قف خب الأ ضو لآ حاكنلا نم دوصقملا ناك امل [(نيكسم) .دحن لهأ ةغل

 نونعت نأ ليلعتلا اذه ىضتقمو «هماكحأ رخآ هلعح هنع ةرخأتملا حاكنلا راثآ نم يهو «هب قلعتت ماكحأ هل ناكو

 حاكنلا نأ امك ةمرحلل ببس عاضرلا نأ :امهنيب ةبسانملاو «نيحراشلا ضعب هلعج امك بابلاب عاضرلا لئاسم

 ءارلا رسكب وهو «ةمرحلل ببس عاضرلاو «لحلل ببس حاكنلا نأ ثيح نم ناريظن امهف «ةرهاصملا ةمرحل ببس

 اهيل الوب ةمضغا وأ هلبإ عضري يذلا عشار يآ :لاقيو. ياها عم رسكلا نممصألا ركنأو ةعاشزلا كلتكو اهحشو
 (حتف «ئيع) .هنم بلطيف هبلح توص عمتسي ال يك

 لصي , لإ ةعاضر الو صملا دج هي دق هنالف :ل وألا امأ کد ادرط ضوقنم فيرعتلا اله :عيضرلا صم وه

 وأ مفلا طسو يف بصي هفوح ىلإ لصو ول امك عاضرلا تبثيو يفتني دق صملا نألف :يناثلا امأو «فوجحلا ىلإ

 ةتيم اركب ولو "ةيمدآلا يدث نم" :هلوقو «نيذفنملا نم فوحا ىلإ لوصولا دارأ هنأ :باوحملاو «فنألا نم طوعسلاب

 (حتف) .ةاشلاو لحرلا هب جرو «ةسئآ وأ
 سمخب الإ مرحي ال :يعفاشلا لاقو ءاندنع ءاوس هريثكو هليلق عاضرلا نأ :لوألا :نيعضوم يف فالح هيفو :هب مرحو

 نم لزن اميف ناك :تلاق اهنأ نك ةشئاع نع يور امل ؛تاعضر ثالث هنعو ءدمحأ لاق هبو تاعبشم تاعضر

 نم أرقي اميف يز ا هللا لوسر يفوتف «تامولعم سمخب نخسن م نمرخي تامولعم تاعضر رشع نآرقلا

 ,"ناتجالمإلاو ةحالمإلا مرحت ال" :ظفل يفو "ناتصملاو ةصملا مرحت ال" :تلاق اهنأ :اهنعو ءملسم هاور ءنآرقلا

 .هبهذم تابثال ل وألاو « یوو س یت ياا ب ثيدحلاف «ملسم هاور

 ديق ريغ نم عاضرإلا لعفب هقلع (5+:ءاسنلا) ةعاضَرلا نم ْكَئاَوَحَأَو ْهكَتْعَضَرَأ يتاللا کاما :ىلاعت هلوق انلو

 عاضرلا نم مرحي" :لاق كع هنأ ملسمو يراخبلا هاور ام اهنم ثيداحألا قالطإو «خسن وهو «ةدايز هب دييقتلاو «ددعلاب

 مرح ام عاضرلا نم مرح هللا نإ" :لاق تع هنأ ةشئاع ثيدح :اهنمو "بسلا نم مرحي ام" ظفل فو "محرلا نم مرحي ام

 ناك "ناتعضرلاو ةعضرلا مرحت ال" :هلوق :لاق هنأ اكد سابع نبا نع يور «خوسنم هاور امو «هيلع قفتم "ةدالولا نم

 يا لاقو ىف دوعسم نبا نع هلثمو «يزارلا ركب وبأ هنع هاكح اون هلعجف «مرحت ةدحاولا ةعضرلاف مويلا امأف

 بجوف «هيبأ نع ةرمو ؛ةشئاع نع ةرمو تع يبلا نع ةرم ديز نبا هيوري هنأل ؛ةبرطضم ادد ةشئاع ثيداحأ :لاطب

 - «نيعباتلا روهمجو أه دوعسم نباو رمع نباو سابع نباو يلع بهذم انبهذمو «هللا باتك ىلإ عوجرلاو ءاهكرت



 عاضرلا ماكحأ ۳۹ عاضرلا باتك

 ( و د. ف ك

 EE كورك ل هج كات Kea نبا تحأو هيخأ مأ الإ ءبسلاب مرح ام ارهش نيثالث يف
3 

 دهملا يف مرحي هليلقو عاضرلا ريثك نأ ىلع نوملسملا عمجأ :ثيللا لاقو ءاملعلا روهمج لوق وه :يوونلا لاقو =

 ثالث رفز دنعو «ناتنس امهدنعو «ةفينح يبأ دنع ارهش نوال . لاق ةدم نأ :يىاثلا فالخلاو «مئاصلا رطفي امك

 :امهلو «دواد وبأ هاور «"مالتحا دعب متي الو لاصف دعب عاضر ال" :# 0: وثب خروستم کلا + ءاضرإ نأ :انلو «نينس

 4ارهش کا اضف ُهَلُمَحَو :هلوقو (5 57 :ةرقبلا) © نيلماك نيل وح هذال 1 عض أي تادلاو لاول :ىلاعت هلوق

 ة ريمي امايأ داز اكلام نأ الإ عةتالغلا تلاق هبو نال وح لاصفلا يقبف ريشا نس لمحل ا ةلم لقأو (1 5 :فاقخألا)

 :هلوق دعب (77:ةرقبلا) © رواشتَو انف ضار نع ؟لاضف ادارا نإفإل :ىلاعت هلوق هلو ءاهدخي ج و نيتبلا ىلع

 .عاضر نيلوحلا دعب نأ تبثف عضوي ُتاَدلا َوْلاَو#

 ؛ماطفلل نبللا عم ىبصلا اهيف داتعي ةدم ةدايز نم دبالف ءةدحاو ةعفد نبللا نع دلولا عطق نكم ال هنأ :هيف ئعملاو

 ةدمب ارابتعا رهشأ ةتس ةداعلا امك لقتنت ةده لقاو:ءنبللا ىسني نأ ىلإ ىريعأ ماعطلاو ءةرات نبللا هؤاذغ نوكيف

 هَلِمَحَوط :ىلاعت هلوق :ةفينح يبألو :ةعبرألا لوضفلا ىلع هلامتشال ؛لماكلا لوحلاب ةدايزلا ردق رفزو «لبحلا

 ؛لامكلا ىلع امهنم لكلا ةدم تناكف «ةدم امه بوو نيفيش ركذ ىلاعت هللا :نأل ؛ع١ه:فاقحألاو كُهَلاَصفَو

 «ناتنس لمحلا ةدم رثكأ نأب متمكح اذاملف :ليق نإف ؛"ارهش نوثالث هلاضفو ارهش نوثالث هلمح" :لاق ةنأكف

 نأل ؛دحاولا ربخب اذه زاجو «لزغم ةكلفب ولو نيتنس نم رثكأ همأ نطب يف ىقبي ال دلولا :اد## ةشئاع لوقل :انلق
 (ٰييع «صلختسم) .سايقلا لثم مكحلا تانا 8 يهو ةل وأم ةيالا

 (عيط) .ىفي هبو ناتنس :الاقو (هدنع ىفضنو ناتنس يهو اهيف عاضرلا دجو اذإ أ :ارهش ننال ف

 (ع) .بسنلا ببسب مرح يذلا عاضرلا ببسب مرح يأ :بسنلاب (ع) ."مرح" :هلوقل لعاف عفرلا لحم يف :هرح ام

 نم امم ج ورتي نأ زوجي الو ؛عاضرلا نم امش جوزتي ن نأ روحي يأ ا ج :هل وق نم ءانتتسا | : هيخأ مأ هلا

 تناك نإ بسنلا يف هنأل ؛بسنلا نم هيأ مأ جوزتي نأ زوجي الو «عاضرلا نم هتحأ مأ اذكو [(ع) .بسنلا

 نم هتنب و هنبال 5 اذكو (هيبأ ةعوط وم تحألا هأف بال 5 تناك لإ و «ةمأ تحغألا مأف أل وأ مأو بأ اتا

 وأ ماز بأ نم انآك ناب هم تناك نإ بسلا نم هني وأ نبا تأ نأل ؟بسنلا نم كلذ زوجي الو ةغاضرلا

 ةلاسللا ف عاضرلاو ؛لوخدلاب مرحت اهتنب نإف «هتبيبر ىهف مأ نم اناك نأب هنم نكت مل إو عنب يهف تبا ن

 .امهيلك توكي نأو «هيخأب اقلعتم نوكي نأو «مألاب اقلعتم نوكي نأ زوج ىلوألا
 نم مرحي ال بسنلا نم مرحي ال ام لكو ءامهيلكب وأ نبالاب وأ تحألاب ًاقلعتم نوكي نأ زوجي ةيناثلا يف اذكو
 .بسنلا نود عاضرلا نم زوج ىرعأ روض انههو «نيتروكالا نيتروصلا يف امك عاضرلا نع مر دقو ءعاضزلا
 = عاضرلا نم هدلو ةدحب جوزتي نأ هل زوجي :ةيناثلا ءبسنلا نود عاضرلا نم هدفح مأب جوزي نأ هل زوجي :ىلوألا



 ساو دلل ۳۹۱ عاضرلا باتك

 جوزلا تحأ يا عيضرلل جوزلا خ جوزا تيب يأ

 جوزتت نأ اه زوجي :ةعبارلا «بسنلا نود عاضرلا نم هنبا ةمعب جوزتي نأ هل زوجي :ةثلاثلا «بسنلا نود =

 :ةسداسلا 6بسنلا دود عاضرلا نم همع مأ جورزتي نأ هل روع :ةسماخلا «بسنلا لود عاضرلا نم اهيحأ يبأب

 نود عاضرلا نم اهتنبا خأب جوزتت نأ اهل زوجي :ةعباسلا ءبسنلا نود عاضرلا نم هلاخ مأ جوزتي نأ هل زوجي
 نكس | ؟؟ اذ :قئاقفعا نهرا علا

 كشاف ةمأ اک لإو «جوزلا نم لزن ةعض رملا نل :ئعملاو «ةعضرملل ةفص ةلمجلاو جوزلا نم يأ ] : كييف اهنبل

 ناك رخآ جوز ببسب اهنبلو ءنبل تاذ تحوزت نأب هنم اهنبل سيل جوز نع كلذب زرتحا [(عءط) .ةهبشب ئطاولاو
 نأ هل زوج يح «عاضرلا كبل ) نوكي اغإو «عاضرلا نم هل ادلو نوكي ال هناف ss & تعضرأف ‹«لبق نم اش

 ام لوألا جوزلا دلو نوكيو «بسنلا يف امك يناثلا جوزلا تاوحأ يأ هتاوحخأبو ءاهريغ نم يناثلا جوزلا دالوأب جوزتي
 وهف (يناثلا نم لبحت م ناو «هنم نللا نال ؛قافتالاب يناثلا داو وهف ايضا تعضرأف هنف تدلو اذإف «يناثلا نم دلت م

 (ط) .ىرخأ ةأرما نم ناك نإو عيضرلل :خأ هنبا [۲۲۹/۱ :قئاقحلا زمر] .هنم نبللا نأل ؛قافتالاب لوألا دلو

 ةحكانم لحت ال عيضرلل] :ةمع هتخأو (ط) .ةدح همأو دج هوبأو ىرحأ ةأرما نم تناك نإو عيضرلل :تخأ

 امك ءالؤه نم دحأ ةحكانم لحت ال ةعضرملا جوز ةطساوب يلا تابارقلا هذه لكف [بسنلا يق امك ءالؤه نم دحأ

 ةمرحلا نأل ؛مرحي ال لحفلا نبل :لوق يف يعفاشلا دنعو «"معرحتلا هب قلعتي لحفلا نبل" :وطوق نعم وهو بسنلا يف

 وخأ حلفأ يلع لحد :تلاق افآ سكي ةشئاع نع يور ام :انلو ءلحرلا ضعب ال ةأرملا ضعب نبللاو «ةيضعبلا ةهبشل

 :تلاق ( يحخأ ةأرما كتعضرأ :لاق ؟نيأ نم :تلق :تلاق ؟كمع انأو ىم نيرتتست :لاقف هنم ترتتساف «سيعقلا يا

 .'كيلع جليلف كمع هنإ" :لاقف هتثدحف ياع لحدف «لحرلا نعضري مل و ةأرملا ئتعضرأ امنإ

 .ةيراج ىرخألا تعضرأو ءامالغ امهادحإ تعضرأف ءناتأرما هل ناك لحر نع هو سابع نبا لثس "اطوملا" يفو

 ؛بسنلا مكح همكح نأل ؛مرحي لحفلا نبل نأ تيثف ءدحاو حاقللا :لاق ؟ةيراجلا مالغلا جوزتي له :هل ليقف

 ءءاسنلاو لاجرلا يأ نيبناجلا نم تت سلا ٤ ةمرحاو © سلا نم مح اه عاضرلا نم مرا ا هلوقل

 لزن مث «هنم دلت ملو ةأرما جوزت ولف «لحر لمح نم ثدح نبل لحفلا نبل نم دارملاو ء«ةعاضرلا نم ةمرحلا اذكف

 بسيئيف ءاطابحإ ةطساوب اهنبل لورا ببس لحفلا اضيأو ؛«لحفلا ْنلب سيلو ةأرملا هذه نم نللا اذهف نللا

 (صلختسم «حتف) .ةيببسلا مكحب هيلإ نبللا

 (ع) .رهاظ وهو عاضرلا ثيح نم يأ :اعاضر
 (ع) .اهجوزتي نأ هل لح همأ نم تحأ هل بأ نم خأ هل نوكي نأب بسنلا ثيح نم يأ :ابسنو



 عاضرلا ماكحأ ۳۹۲ ِعاضرلا باتك

 نبللاو ءاهدلو دلوو < ر دلوو 4 نيبو يدث يعيضر نيب لح الو

 ىريخأ قاما و قاض نيلو ؛ءاودو ٍءامب لا يكافلا سو مرحب الأ ماعطلاب طولا

 طخلتسالا تاك ول يآ

 زج م عاضرلا ةدم يق دحاو يدت ىلع اعمتحا ةيبصلاو يبصلا امش دارأو نا وحأ امهنأل | :يدت يعيضر نيب

 نم امهعامتجا دارملاو [(ع) .نيوبألاو نيرمقلا يف امك ثنؤملا ىلع ركذملا بلغف «ىرحألاب جوزتي نأ امهدحأل

 ءدحاو تقو يف 9 اعضتري نأب نامزلا ثيح رم نسيلو :نشاألا هع ةارما يدث اههدحأ عضر نأب ناكملا ثيخ

 |[ ؟؟ ١ :قئاقحلا قهر ناك شيك ةأرملا هذه اعضري نأ دا وخلا .لب ا يومي الا( و هَ نعألا دلا ا اعض ری نأ الو

 انه اهيدث ىلع عامتجالا طرتشي الو [(ع) .ةعضرملا ةعضرم يأ داضلا رسک كب| :اهتعضرم دلوو ةعضرم نيبو
 ىلع ةيبنحألا هذه تمرح اةيبتحأ تعضرأ ةأرما :ةتروصو [؟١؟١/89 :قئاقحلا رعر] ..ةرركم ةلاسملا تركت ال

 (حتف) .لاح لك يف ةيبنجألا خأ اهدلو نأل ؛هعضرت مل مأ اهدلو تعضرأ ءاوس ةعضرملا دلو

 نم اهيخأ دلو هنأل ؛رسكلاب ةعضرملا دلو دلو نيبو ح حتفلاب ةعضرملا نيب اضيأ ل الو يأ :اهدلو دلوو

 «عئاملا متتسب عئاملا ريغ نأل ؟ةفينح بأ دنع [(ع) ايات وأ ابلاغ ماعطلا ناك ءاوس] :هرحي 9 060 .ةعاضرلا

 طرشو .اقلطم اقافتا مرحي الف خبط اذإ امأو ءخوبطملا ريغ يف فالخلا اذهو «ًابلاغ نبللا ناك اذإ مرحي :امهدنعو

 «ةمقللا لمح دنع نبللا رطاقتي مل اذإ اذه :ليق «ديرثلاك انيبتسم م نوكي نأ ةفينح قا لوق ىلع يرودقلا

 ۲۳١۰/۱[ :قئاقحلا زمر] .حيحصلا وهو لاح 2 تبت ال :ليقو «ةمرحلا هب تبثت رطاقت نإو

 تبنأ ام عاضرلا" :#كع هلوقل ؛بابلا يف ربتعملا وهو «مظعلا ءاشنإو محللا تابنإ هيف نأل :لإ بلاغلا ربتعيو
 نبللا نم تاعضر سم هب لصحي ام ردق ءاملا نم بح يف لعج اذإ :يعفاشلا لاقو ؛"مظعلا رتا محللا

 ريثعي :كلام دنعو دكحأ لاق هبو ةآرملا نبل برش هنأل اول أ الاكس نا# ءاوس «ةمرحلا هب تبثت ىبص هبرشف

 ءيذغتلا هب لصحي الف اكلهتسم راص طلخلاب نبللا نإ :لوقت و هب طلح اميف نبللا رثأ كلهتسي مل ام بوشملا

 0 او ل لادا اغلا فالخب ءمظعلا ءاشنإ الو ءمحلل ْ لا تابنإ الو

 ريع ول امأ 5 نللا نول ط ولخملا ريعي نأ وه : فس وي يأ لنعف «بلاغلا ريسفت ف فلتخاو «نللا ءازجأ

 أ

 (حتف «ييع) .انبل نوكي نأ نم نبللا طلخلا ج رخي نأ وه :دمحم دنعو «بلاغ نبللاف امهدحأ

 نبلب طلتخا ول بلاغلا ربتعي كلذكو يأ | :ىرخأ ةأرماو .كلهتسملاك راصف رهظي ال بولغملا نأل :ةاش نبلو

 اذإو «فس وپ 1 دنع امهبلغأب مترحتلا قلعتي اا نبل طلتخا اذإ يأ [(ع) .ديمح فالح امه دنع کرا ةأرما

 ةياور وهو «ناک ام فيك ميرحتل لا امش قلعتي :رفزو دمحم ل !اقو ءاعامجإ نارا نس ةرحتلا تبقي اههتبل ق راست

 خبات لقألا نأ ةامطو ةدوصقملا داق ؛اكلهعسم ريصر ةلق سلا ركب لب سنجلا بلغي هنأل ؛ةفينح يبأ نع

 (حتف) ١0/١[ :قئاقحلا زمر] .طوحأو رهظأ دمحم لوقو «ءاملاو نبللاك راصف رثكألل
 ےہ



 عاضرلا ماكحأ ۴۹۴ عاضرلا باتك

 اقّرض rT ولو ةاشلاو لجرلا نبلو ,ناقتحالا ال مرح ةتيملاو لا نو
 ةريغصلا يأ ةريبكلا ةأرملا علل بيس هنآل

 2201111131016 ]1] ]| ا علا اك هاا RETR ءاهأطي 1 نإ ةريبكلل رهم الو ءاتمرح

 ريصت يح ةأرملا ةمرحلا توبث يق لصألا نأل ؛مرحمب سيل ةتيملا نبل :هكلي يعفاشلا لاقو :هرحم ةتيملاو ركبلا نبلو

 نبل هنأ :انلو «ةرهاصملا ةمرح اهئطو بجوي ال اذهو «هل الحم قبت مل توملابو «ماكحألا امب قلعتيو «عيضرلل امأ

 يف تبثي لب ءاهقح يف تبثي ال مكحلا نأ ملسن الو ءصوصنلا قالطإ هلوانتيف ءومنلاو ءوشنلا ببس وهو «ةقيقح
 ام ناك ولو :مترحتلا هب تبثي امل اقوم دعب يص هب رجوأف اهقايح يف بلح ول اهنبل نأ ىرت الأ ءاميميتو انفد اهقح

 (حتف) ٠0/7-515[ :قئاقحلا نييبت] .توملاب لاز دقو «ثرحلا لح ايقالم هنوكل ءطولاب ةمرحلاو تا انام

 كعب رألا ةمتألا ن نیب و «لوصألا ةيا ور باش ا نيب ف'الون هاب نابلألاب ناقتحالا مرڪ 2 يأ :ناقتحاللا ال

 نعو «هرابتعاب ميرحتلاو «هيف دحوي ال ءوشنلا ١ نأل ؛ةمالاو ةفئاجلا و نذألاو ليلحإلا يف راطقإلا مرحي ال اذكو

 عاضرلا يف مرحماو «فوجلا ىلإ لوصولاب قلعتي رطفلا :انلق «موصلا هب دسفي امك ناقتحالاب ةمارجلا تبعي هنأ دمحم

 ميرحتلا امي تبثي روجولاو طوعسلاو «هريغو ليلحإلا يف راطقإلا فالخلا اذه ىلعو «هيف دجوي الو ءءوشنلا نعم

 (حتف «ييع) .قافتالاب

 هنم روصتت نمم الإ روصتي ال نبللا نإف ؛ةقيقح نيلي سيل هنأل ؛لحرلا نبل اضيأ مرحي ال يأ :لجرلا نبلو
 ةهبش ةطساوب ةماركلا قيرطب تبثت امنإ اهنأل اأ افلا ناب ةمرحلا قلعتت ال يأ "ةاشلاو" :هلوقو ةدالولا

 (حتف) .اعاضر اذكف ادالو ' مئاهبلاو ناسنإلا نيب ةيئرح الو ءاهريغ ىلإ ىدعتي مث ةعضرملا هيف ل اصألاو «ةيئزجلا

 هنأل ؛جوزلا ىلع اتمرح ةريغصلا ةريبكلا تعضرأف «ةريغصو ةريبك جوزت اذا يأ :اتم رح اًقرض تعضرأ ولو

 لوحدلا لبق عاضرلا ناك نإ مث مارح كلذو [541/7 :قئاقحلا نييبت] .اناضر لاو ملا كي اعفاعع رفت

 هتأرما مأ تراص األ ؛ادبأ ةريبكلاب جوزتي نأ هل زوج الو ءاديدج احاكن ةريغصلاب جوزتي نأ هل زاج ةريبكلاب

 ناك نإو "تانبلا مترحت تاهمألا ءطوو تاهمألا عرحت تانبلا حاكن" :#كع هلوقل ؛ةدبؤم ةمرح تمرحف

 (صضلختسم) .ةدبؤم اتمرح ةريبكلاب لوحدلا دعب عاضرإلا

 نم تءاج ةقرفلا نأل :اهأطي مل نإ (ع) .امي لوخدلا لبق اقدرك تراصف اهلبق نم ةقرفلا نأل :ةريبكلل رهم الو

 ةهركم تناك نأب اهلبق نم ةقرفلا ئحت مل ول ىح تدتراو جوزلا نبا تلبق امك تراصف لوحدلا لبق اهلبق

 ءرهملا فصن اهلف «ةنونجم ةريبكلا تناك وأ ةريغصلا هب رجوأف ةريبكلا نبل لحجر ذحأ وأ ةريغصلا اهتعضتراف ةمئان وأ

 لك قحتست اهإف اهثطو ول امأ ,"اهأظي مل نإ" :هلوقب جرحو [١541/؟ :قئاقحلا نييبتإ .اهيلإ ةقرفلا ةفاضإ مدعل

 (حتف «صلختسم) .يمكحلاو ىقيقحلا نم معأ وه ام ءطولاب دارأو ءاهتيانح ةدعلا ةقفن اهل سيل نكل رهملا
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 اع تبثيو ذل الاو ةاسفلا تدمعت نإ ةريبكلا ىلع هب عجريو هفصن ةريغصللو
 عاضر ا داسفلا دمعتت مل كإو يآ هب ةريبكلا دضق يأ ج وزلا يأ

 .لاملا هب تبني

 كلام لاقو ءاندنع اذهو [(ع) .اهلبق نم ال لوحدلا لبق ةقرفلا نأل ؛رهمل فصن يأ | :هفصن ةريغصللو

 نأ :انلو ءاهرهم طقسف هرابتعاب ةقرفلاو ءاهلعف عاضترالا نإف ؛اهلبق نم تءاج ةقرفلا نأل ؛ءيش امل بحي ال

 تسيل ةريغصلاو «لعفلا ىلع ءازج طقسي امنإ رهملا نأل ؛اهقح طاقسإ يف ربتعم ريغ اهلعفو ءاهلبق نم ال ةقرفلا
 نونجلاك اهلعف رابتعا عنمب ام اضيأ ةريبكلا يف دجو ول تح اهرهم طقسي الف «لعفلا ىلع ةازاحملا لهأ نم
 (ط) .ةريغصلل همزل يذلا رهملا فصنب يأ :هب عجريو (حتف ءصلحختسم) .اهقح طقسي ال هريغو
 رهم طوقس اّمأ «ةريغصلل هعفد امم. ةريبكلا ىلع جوزلا عوجرل ةبسنلاب داسفلا دمعتب دييقتلا :داسفلا تدمعت نإ

 تعلجو ةحجاج الب اهحيطرأ اذ[ فركب اإ ذاسقلا كسا عالسقلا كساتادل طرا د الف ءطولا لبق ناك نإ ةريبكلا

 ةعئاج ةريغضلا نأ تنظ ولف «ةدمعتم نكت مل هبم ءىش تتاف نإفا ءدسفم عاضرإلا نأ تملعو «حاكنلا مايقب

 (حتف «صلختسم) .اهريغ هيلع فقي ال هنأل ؛اهوق كلذ يف لوقلاو «ةدمعتم نوكت ال ةناعبش اهنأ نيبت مث اهتعضرأف

 حاكنلا مايقب ملعلا وأ ةجاح الب عاضرإلا نم ءيش تاف نأب حاكنلا داسف يأ داسفلا دمعتت مل نإو يأ :ال الإو

 نيهجولا يف عجري :دمحمو يعفاشلا لاقو :ةريبكلا ىلع ةريغصلل ذأ اع عحري ال دسفملا عاضرإلاب ملعلا وأ

 «فاالثإلا ىئرجم راج ديكأتلاو ءرهملا فضن وهو طوقسل ١ فرش ىلع ناك اه:تدكأ األ ؛ال وأ داسفلا تدمعت

 عوضوم ببس وه لب حاكنلا داسفإل ؛عوضومم. سيل وهو عاضرإلا ترشاب اهنأل ؛ةرشابم ال ةببستم اأ :انلو
 رفز لاق هبو عوجرلابو يدعتلاب نمضي امنإ ببستملاو «لاحلا قافتاب ةروصلا هذه يق داسفلا تبثي امنإو «ةيئزجلل
 دمعت وهو يدعتلا ةفص ىلع نبي ببستلا نامض نأل ؛انلق ام حصألاو اقلطم عجري ال :كلام دنعو «دمحأو
 (حتف) [؟ 1/١ :قئاقحلا رمرإ .داسفلا

 (ط) .داسفلا اهدمعت ىلع لدت ةنيرق دحوت مل نإ اهنيميب اهوق كلذ يف لوقلاو ءاهيلع هب عحري ال يأ :ال

 عقت ال نكل [(ط) .كلذك نيتأرماو لحر وأ نيرح نيغلاب نيلقاع نيلدع نيلحر ةداهش وهو] :لاملا هب تبثي اع
 نم ةمرحلا توبث نأل ؛تادرفنملا ءاسنلا ةداهش لبقت الو ءدبعلا قح لاطبإ اهنمضتل ؛يضاقلا قيرفتب الإ ةقرفلا

 تبثت :يعفاشلا دنعو «ةمرحلا هب تبثت الف نهدحو ءاسنلا ةداهشب لوري ال كلملاو «حاكنلا باب يف كلملا مزاول
 ‹طقف ةعضرم. :دمحأ دنعو «ةلادعلاب ةفوصوم تناك نإ ةدحاو ةأرما ةداهشب :كلام دنعو ءةوسن عبرأ ةداهشب

 (حتف) ١7١/١[ :قئاقحلا زمر] .هدعب وأ حاكنلا لبق ةداهشلا نوكي نأ نيب قرف الو
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 ةناكحأ بايب يف يأ

 اهكارتو (هيف ئطو ال رهط يف ةدحاو اهقيلطت ؛حاكنلاب اعرش تباثلا ديقلا عفر وه

 ادتنملاب , قلعتم ةدحا ۾ ةقلط يأ قاللطلا یا

 قيلطتلا ئعم. ردصمو «هلاقع نم هلاسرإ وهو ريعبلا قالطإ نم ذوخأم اقلاع كيقلا عفر :ةغل وه] :قالطلا باتك

 نأ :عاضرلا باتكو قالطلا باتك نيب ةبسانملا [(سم «ع) .فنصملا هركذ ام اعرشو «ميلستلا يعم. مالسلاك

 قالطلاو «ةدبؤم هتمرح نأل ؛عاضرلا مدقو «داضتلاو لباقتلا حاكنلاو قالطلا نيب ةبسانملاو «عاضرلاك مرح قالطلا

 نعل" :#كع هلوقل ؛ةرورضلل الإ حابي ال :لوقي نم سانلا نمو «حابم قالطلا عاقيإو ءدسأ دشألا ميدقتو «ةياغب ايغم

 نإ ةبيبر نم الإ ءاسنلا اوقلطت ال :لاقو ."قالظلا ىلاعت هللا ىلإ لالحلا ضغبأ" :##ع لاقو ."قالظم قاوذ لك هللا

 هوقلظف اسلا ضط اذإ 4 :ىلاعت هلوق انلو ءاوقلطت الو اوجوز :لاقو «تاقاوذلا الو نيقاوذلا بحي ال هللا

 قلطو «ةحابالا يضتقي ده (؟5:ةرقبلا) و َءاَسّنلا اا ن نإ . e انج ا ا لاقو ١( :قالطلا) نھتدعل

 (يعليز «حتف ءئيع ) .ريكن ريغ نم نوقلطي اوناك ةباحصلاو «ةصفح ۶ هللا لوسر
 «ناركسك اريدقت ولو ًافلكم جوزلا نوك :هطرشو «قالحألا نيابت دنع صالخلا ىلإ ةجاحلا هببسو :ديقلا عفر
 يف ةدعلا كاضقناب الخؤم :ةقرفلا غ وقو :ةمكحو. «قالطلل الع انهعم..حلصتا ةذغ يف وأ ةحوكنم ةأرملا نوو

 وهو «ةيويندلاو ةينيدلا هراكملا نم هب صلختلل ةحابإلا هفصوو ءظفللا سفن هنكرو «نئابلا يف هنودبو «يعحرلا
 ءاهرومأ يف اه ةيور ال اهنألو ؛رهملاب اه قرتسملاك كلاملا هنأل ؛لجرلا ىلإ هتيالو تلعجو :تاحابملا ضغبأ

 ؛عمججا لقأ وهو (عرشلا يف نيعتم ددع هنأل ؛ثالثلا يف رصحناو «مدنلا دنع ك رادتلا نم نكمتلل هيف ددعلا عرشو

 ف امك فورعملاب كاسمإلا تاف ول بجو «ةالصلل ةكرات وأ ادو ول قالظلا بحتسيوا :هرثكأل ةياف الو

 (حتف «ئيع) اعين قالطلا ناك ول مرحيو «نينعلاو بوبحبا

 551/١[ :قئاقحلا زمر] .قاثولا لح وهو اسح تباثلا ديقلا عفر نع هب زرتحا :اعرش

 .ءادتبالاب عوفرم] :خإ اهقيلطت (ع) .حاكنلاب ال هنكل اعرش تباث ديق عفر هنأل ؛قتعلا نع هب زرتحا :حاكنلاب

 لحرلا قلطي نأ .قالطلا نسحأ يأ هريخ نسحأو .أدتبم [هتأرما لجرلا قيلطت هريدقت لوعفملا ىلإ فاضم ردصم

 داك انإورولغنع يا نوح اهكرشيو هلق تالا ضيحلا يف الو «هيف اهعماجي مل رهط يف ةدحاو ةقيلطت ةتأرم

 ةف لوقي اكلام»كإف : «نسحلا فالخب هيف ةهاركلا مدع يف دحأل فالح ال هنأل ؛نسحلا نم ميرو

 لا وس رم ضغبلا ىلإ ةبسنلاب يأ نسحأ هنوك یعمو «ةهاركلاب

 انه ٍئيسلاو نونسملا عمو «نسحأو نسح نونسملا قالطلا نإف ؛نونسملا يمسق دحأ اذهو «حابملا ضغبأ هنأ عم
 (حتف «صم) .هسفن يف ةدابع سيل قالطلا نأل ؛باوثلل بقعتملا هنأ ال اباتع بجوتسي ال هجو ىلع تبث هنأ

 (ع) .هتأرما قلطملا اذه كرتو يأ كورتم لعافلاو لوعفملا ىلإ فاضم أدتبملا ىلع فطع عفرلاب :اهكرتو
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 ذب ةملكي وأ رهط يف التو امو يس وزهطأ ۾ انفو د .نسحأ ادع يضق نح
 يضقنت نأ ىلإ يأ

 ىلع قالطلا يف اوديزي ال نأ نوبحتسي اوناك ةباحصلا نأ يعخنلا ميهاربإ نع يور امل ؛ًادتبملا ريخ :نسحأ

 (ع) .كراوتلا عين ةيكمتل مدنلا نف دعبأ هنألو ؛اقدع يضع يح ةدحاو

 (ع طر .امب لوخدملل دحاو رهط لك يف اهيف ءطو ال راهطأ ةثالث يف ةقرفتم تاقلط ثالث اهقيلطت يأ :راهطأ

 ليوطت نع ازارتحا رهطلا تقو رحآ ىلإ عاقيإلا رخؤي نأ ىلوألا :ليق مث ددعلاو تقولا ثيح نم] :ينسو نسح
 ةو «راهطأ هنوف ى اون اهتقلطي. نأ ئسلاو نسحلا قالطلا نعي [(ط) .ترهط امك اهقلطي نأ رهظألاو «ةدعلا

 «تاقولا يف ةنس ةر ىلع قالطلا ق اةنسلا نأ سقاو ءلوألاب اينس نسحلألا قري نلغ اينس نسحلا ناك
 هيف اهعماجي مل رهط يف ةدحاو اهقلطي نأ وهو ةصاح ام لوحدملاب الإ تبثي ال تقولا يف ةنسلاف .ددعلا يق ةنسو

 «ةدحاو اهقلطي نأ وه ددعلا يف ةنسلا نأل ؛امب لوخدملا ريغو امي لوحدملا اهيف يوتسي ددعلا يف ةنسلاو ءرم امك
 .تقولاو لا قات نوكي عامجلا نع لاح رهط يف ةءوطوملا يف تناك نإف

 ةدحاو اهي لوحدملا ريغ قلط اذإو «تقولا يف يعدبو ددعلا يق يس وهو عامجلا نع لاخ رهط يف نكي مل نإو
 نامز نأل ؛ةءوطوملا فالخب «لاح لك ىلع اهيف ةددجتم ةبغرلا نأل ؛رهطلا وأ ضيحلا يف ناك ءاوس اينس عقي

 راهطأ يف اثالث قيلطتلا :كلام لاقو ءاهيلإ ةبغرلا لقت رهط يف ةرم عامجلاب اضيأو ءاهنع ةرفنلا نامز ضيحلا
 :ه» رمعل ع هلوق :انلو «ةدحاولاب لصحي وهو ةجاحلا عفدل الإ هيلع مادقإلا حابي الف روظحم قالطلا نأل ؛ةعدب

 :ةتلع لاقو ,"بخأ نإ اهقلطي مث رهطتو ضيحت مث اهقلظي مث رهطتو ضيحت ىح اهعدي مث ءاهعجاريلف كنبا رم"
 (ييع «حتف «صلختسم) . ةقيلطت ءرق لكب اهقلظيف الابقتسا رهطلا لبقتسي نأ ةئبسلا,نمانإ"

 وأ رهط ق اكلت قلاع تنآ لاق تاب ةا يم وأ ظر .دعاو رهط قا ةقرغتم اكل اهقيلطت يآ ءانالاقاو

 (ععيط) .ةعحر امهنيب للختي مم نيتملكب وأ ةملكب رهط يف نيتقيلطتلا نيب عمج

 نم ةعدبلا ىلإ بوسنم يأ [(ع طر .عامجلا نع رهطلا الخ نإ تقولا ثيح نم يس «ددعلا ثيح نم| : يعدب

 دق اذإ"::لاق "انك اهيدقلط نل تييأرأ اهلا لومر ان" سلك لاق كلف رمع نبا قيد لق يوو اخ دالا قيوم
 للحتي مل هنأ "رهط يف ًاثالث" :هلوقب دارملاو :ئطق رادلاو ةبيش بأ ن و ا ق کاو كلير عی
 لاقو «عامجإلاب هركي الف امهنيب جوزتلا للخت نإو قلي ةفينح يبأ دنع هركي الف للخت نإو «ةعحر نيتقيلطتلا نيب

 عماجي ال ةيعورشملاو «ع ورشم مص نأل ؛ةعدب ةدحاو ةملك ىف وأ دحاو رهط ىف ثالثلا نوكت ال نفاع

 االت قلط اذإف ءانيور ام هيلع ةجحلاو «قالطلا ال ةدعلا ليوطت جوع نأل ؛ضيحلا ةلاح يف قالطلا فالخب رظحلا

 ةلج ثالثلا قالطلا نأ ىلإ ةعيشلاو ةيرهاظلا مهنم ةعامج بهذو ءايصاع راصو قالطلا عقو ةملكب وأ رهط يف
 نيتنسو «رکب يبأو 2ك هللا لوسر دهع ىلع قالطلا ناك :لاق هنأ م سابع نبا نع يور امل ؛ةدحاو الإ عقت ا

 - «ينالجعلا ثيدح نم يور ام :انلو «يراخبلاو ملسم هاور كد رمع مهيلع هاضمأف ةدحاو اء رمع ةفالح نم
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 2« ضيخ 1 نميف رهشألا ىلع قرفو ءاضئاح ولو ةنسلل قلطت ةءوطوملا : ريغو
 ادك لحدي مم ىلا ي

 د HÊÊ SE EASE E 3 ê .........ةءعوطوملا قالطو ءطولا دعب ”هقالط حصو
 لماحلاو ةسئآلاو ةريغضلا يأ

 :تلاق ةأرما نأ ن ةشئاع ثتيدحاو «هراكنإ لقني م و (هيلع قفتم) دعك 3 يبلا هرمأي نأ لبق اذل اهقلط هيفو =

 يلعو رمع نع اصن كلذ يور دقو «هراكنإ لقني ملو (هيلع قفتم) قالط ْتبو يقلط ةعافر نإ !هللا لوسر اي
 عاقيإب قالطلا ةنس نع جرخي نم ىلع راكنإ هنأ مكد سابع نبا ثيدخ نع باوحلاو :نيعمجأ و رمغ نباو

 نآلا عقوملا قالطلا :لاق هنأك «نيرصعلا نع رخأتملا نامزلا يف ةنسلا ةفلاخم يف سانلا لهاست نع رابخإو «ثالثلا

 ( فسر [؟١/9 ةماعلا زمر] تنو نيرصعلا كاد. قا تاك اوا

 وغو انا ةارلا تناك يلو يأ ةلصخم] :اضتاخ ولو طز اهيلغةدلازإال ةدسارلا ةقلظلا هو. :ةتسلل قلظن

 فلتخي ال هيف يعرشلا عنملاو ةيعبطلا ةرفنلا مايق نأل ؛ضيحلا ةلاح يف اهقلطي ال :رفز لاقو [(ط) .ةياورلا رهاظ
 ‹ظفللا مومعل ةربعلاف «"ةنسلا أطحأ كنبا نإ" :ف رمعل كع هلوقلو ؛اّب لوحدملاك تراصف همدعو لوحدلاب

 ام لويحدملا قولت هدوصقم لصحي يح ةرهاط وأ تناك اضئاح اه لوحدلا ريغ نع نيفت آل ةبغرلا نأ الو

 «ثيدحلا رحآ ليلدب امي لوحدملا يق ناك ثيدحلاو ١/**١[ :قئاقحلا زمر] .ةبغرلا ددحت نامز وه اهرهط نإف

 (حتف «صلختسم) .اه لوخدملا ريغ يف نوكت ال ةعجرلا نإف 'اهعحاريلف' :هلوق وهو
 (ع٬ط) .ددعلاو تقولا ثيح نم ةنسلل ةءوطوملا قالط يأ قالطلاو جوزلا يأ :قرفو
 لالهلا اهيف ئرل ةليل لوأ ٍنعأ رهش لوأ يف هعقوأ نإ مث «ضيحلا ماقم مئاق اهقح يف رهشلا نأل :ضيحت ال نميف
 يداحلا يف لب نيثالث قوملا مويلا يف ةيناثلا عقوي الف «قيرفتلا يف مايألابف هطسو يف نإو ءاقافتا ةلهألاب رهشألا تربتعا

 دمحم دنعو «نيسو نسح ضيحت ال نم قح يق رهشألا ىلع قالطلا قيرفتو «مامإلا دنع ةدعلا يف اذكو نيئالثلاو
 ءرهطلا ةدتممك تراصف ةدعلا لوصف نم سيل اهقح يق رهشلا نأل ؛ةدحاو الإ ةنسلل لماحلا قلطت ال :رفزو

 وحرم ضيحلا اذإ ؛اهرهط دتمملا فالخب ؛ةريغصلاو ةسئآلا قح ق امك اهليلد رهشلاو ةحاحلا ةلعل ةحابإلا نأ :امهو

 نكل لاحلا يف اهقلطي ال :رفز لاقو «عاقولا بيقع ةسئآلاو ةريغصلا قلطي نأ جوزللو «لمحلا عم ىحري الو ءاهيف

 (حتف «ئيع) .عامجإلاب زوجي عامجلا بيقع اهعقوأ ول هنإف لماحلا يف امأو ءرهش دعب
 (ط) .لمح وأ نيسمخو اسمح تغلب نأب ربك وأ نينس عست غلبت م نأب رغصب :ضيح ال
 نأل ؛لمحلا مهوت رابتعاب ضيحلا تاوذ يف ةهاركلا نأل ؛ةحصلا يف ال هيف مالكلا نأل ؛لح يأ :نهقالط حصو

 نيب لصفي الو ضيحت ال نم قلطي نأ زوجي هنأ نيعملاو «ضيحت ال نم يف دجوي ملو «ةدعلا هجو هبتشي كلذ دنع

 ددجتيو ةبغرلا رفني عامجلا نألو ؛اهقح يف ضيحلا ماقم همايقل ؛رهشب لصفي :رفز لاقو «نامزب اهئطوو اهقالط

 (صم «حتف) .هرابتعاب ضيحلا تاوذ يف ةهاركلاو ءاهقح يف لمحلا مهوتي ال هنأ :انلو «نامزلاب ةبغرلا
 (عايط) .ةدحاولا ىلع ادئاز ناك نإ ددعلا ثيح نم يعدب وهو لصف ريع نم :ءطولا دعب



 اهماكحأو قالطلا ماسقأ ۳۹۸ قالطلا باتك

 1 0 ا ر 03 2 3 5

 د 2 قلاط تنأ :هيورطولب لاق ولو اناث رهط يف اهفلطيو اهعجاربف يعدي اضئاخ

 ضيخحلا تا وذ نم یهو لحجر تق ولا ثيح نم

 راهظإلا يأ (١:قالطل ا نهتدعل هوقلطفالا : ىلاعت هل وقل :يعدب @ اشا اهوك لاح امي لحد ىلا ي أ :اضئاح

 يف فالح ال و "ىلاغَت هللا انرمأ اذكه ام" :ضئاح و سيور قلط نأ البدو رمح نبا كيت قالك لاق «نهدع

 يأ "اهعجاريف" :هلوقو «ضيخلاك سافنلا ناك اهيلع ةدعلا ليوطتل ضيحلا يف هنم عنملا ناك الو «ضاع عاقيإلا اذه هنأ

 “انن ةبحجأ ۾ افا حصألاو "فانا را :؛لاق ثيح 5-5 رمع ويف ع هيكل ؛ ةيحح سم :ليق ةعججا رملاو عةعدبلا | عفدل

 :رهاظلا لهأ لاقو «ةدعلا ليوطتب اهنع ررضلل اعفدو «ةدعلا وهو هرثأ عفرب نكمملا ردقلاب ةيصعملل اعفرو «رمألا ةقيقحب

 ناكو نبذ رمع نبا ثيدح يف يور ام :انلو ءاعورشم نوكي الف هنع يهنم هنأل ؛ضيحلا يف قالطلا عقي ال

 (حتف ءئيع) .لاحم قالطلا عوقو نودب ةعجارملا نأل ؛"اهعجاريلف كنبا رم" :ضيحلا ةلاح يق اهقلط دق
 يذلا رهطلا يف اهقلطي هنأ ييواحطلا ركذ :ناث رهط يف اهقلطيو (ط) .ةعدبلا عفدل حصألا يف e :اهعجا ريف

 رهطلا وه ترهط مث تضاح مث قالطلا اهيف ىلا ن نم ترهط اذإ اأ :امهوقو بطر ةفينح يأ لوق وهو ةضيخحلا يلي

 لأسف و هللا لوسر دهع ىلع ةقيلطت ةياور ىو «ضئاخ يهو هتأرما قلط هنأ ميد رمع | نبا نع عفان ةاور امل يناثلا

 ءاش نإو ءكسمأ ءاش نإ مث رهطت مث «ءضيغغو رهطت نح اهكسع مت م اهعجاريلق هرم لا نقل اسي اظ

 [؟١/80 :قئاقتلا رمر] .هجام نبا ريغ ةعامجلا هاور :"ءاسنلا اه قلطت نأ هللا رمأ ىلا ةدعلا كلتف سمي نأ لبق قلطأ

 ركذف ضئاخ یهو هتأرما قلط هنأ فض رمع نبا نع ماس ئور اه مامالا لوق نها قواععطلا ةزكذاااهها ةععوو

 نأ رهاظلاو «ةعبرألاو ملسم هاور :"ترهط اذإ اهقلطيل مث اهعحاريلف هرم" :لاقف ك هللا لوسرل هذ رمع كلذ
 يف لاق اذهلف كحي ملو «فالخلا يكحي نأ الإ مامإلا بهذم تابثإل عوضوم هنأل ؛لكلا لوق لصألا يف ام E 3 < نإ ص 17 9 3 ظ 0 N ۳ ١ ع ١ ا : 1 | 4 ٩ ١

 (حتف) ,ةفينح يبأ نع ةياور يواحطلا هركذ امو ةفينح يبأ نع ةياورلا رهاظ هنإ :يفاكلا

 اهقلطيف يناثلا رهطلا وه ترهط مث تضاح مث قالطلا اهيف عقو ىلا ةضيحلا كلت نم ترهط اذإ يأ :ناث رهط

 (ع) .لصألا يف روكذملا وهو ةياورلا رهاظ يف هيف
 ؛"ةقلط رهط لك دنع عقو" :هلوقو «ةنسلا ةاعارم قح يف لوخدلاك ةولخلا نأل ؛امكح وأ ةقيقح يأ :هتءوطومل

 شالا تاوذ نس تناك ناو «نطيخلا تاوذ نم ةأرملا هتيناكو ءاكيش وني مم اذإ اذه لماكلا لوانتيف قلطم هنأل

 كلذ نول او لا نکی م نإ لماحلا اذكو :ىرحأ رخ هش دعوا( عرعتأ رهش دعبو «ةقلط لاحلا يف عقي

 CE مالكلا الش ريدقت نأ ؛ء يش جورتلا لبق اهيلع عي اي 3 عةقلط لاحلل تعفو اه ل وخدلا لبق ناك لإ و

 ةلأسم يف ةياور يف دمحأو يعفاشلا دنعو «نهنم ةدحاو لك قح يف ةنسلا ىلإ فرصنيف «ةنسلا تقول اثالث قلاط

 ةدايز تابثإ ىلإ ةجاح ال ذإ ؛ةياورلا رهاظ يف يسب سيل نئابلاو ؛ةدحاو :كلام دنعو «لاحلا يف نعقي :نتملا

 (حتف «ئييع) .هب الإ لدبلا ليصح ن نكمي ال هنأل ؛رهط وأ ضيح يف ناك ءاوس يس علخلاو «صالخلا يف ةنونيبل



 اهماكحأو قالطلا ماسقأ ۳۹۹ قالطلا باتك

 لك نبع وأ قفاسلا ثالثلا عقي نأ یون نإو قاط رهط لک دنع عقو ةنسلل اثالث
3 7 0-5 

 1 HEA RR .اهركم ولو غلاب لقاع جوز لك قالط ٌعقيو «تَّحص ةدحاو رهش
 نونحملا”قالط عقي الف 1 5 ٠

 (صم) .هيف عامج ال رهط ةنسلا تقوو «تقولل "ةنسلل' :هلوق يف ماللاو ايش وني لو :ةنسلل اثالث
 دعبو ىرخأ رهش دعبو ةدحاو ةعاسلا تعقو كلذ لاقف اهب الوحدم ةريغص وأ ةا تناك ولو أ | ت

 راهطألا ىلع اقرفتم وأ ةلمج ثالثلا عوقو ىونو «ةنسلل اثالث قلاط تنأ :لاق ول يأ هتين يأ [(ع) .ىرخأ رخآ رهش
 ىون هنأ :انلو «هدض لمتحي ال ءيشلاو «ةنسلا دض ىون هنأل ؛لاحلا يف ثالثلا ىون اذإ هتين حصت ال :رفز لاقو «حص

 هلوانتي ملف ءًاعاقيإ ال ةنسلاب فرع ةلمج ثالثلا عوقو نأ ثيح نم اعوقو يس هنأل ؛هتین تحصف هظفل هلمتحي ام

 اعوقو ئيسلا وهو لماكلا ىلإ فرصني قلطملا ذإ ؛طقف ةنسلل قلاط تنأب ءافتكالاو «ثالثلا ركذ نودب همالك قلطم

 ثيح نم ال ينس عوقولا ثيح نم وهف ًالوق ثالثلا ركذ املف ءروصق هيف ناك اذإ هتين دنع همظتنيو ءاعاقيإو
 اقلطم حصي له ةلمج ثالثلا عوقو ىون اذإ اميف اوفلتخا مهأ :لصاحلاو «ةينلاب هيلإ جاتحي روصق هيف يقب «عاقيإلا
 (حتف ؛ئييع) .ثالثلا ركذي مل اذإ ةلمج اهعوقو هيف حصي ال هنأ ححارلاو ؟ال وأ ثالثلا ركذ

 ع هلوقل [(ع.ط) .الكفيعسم جوزلا نوكي نأ طرشلاو «نسلاب غولبلا ناك ولو يبصلا قالط عقي الف] :غلاب لقاع

 هوتعملاو مئانلا قالط عقي ال اذكو «نونجلاك هيلع ىمغملاو هوتعملا مكحو "نونحبلاو يبصلا قالط الإ زئاج قالط لك"
 [؟7 14/١ :قئاقحلا زمر] .متشي الو برضي ال هنأ الإ ريبدتلا دساف مالكلا طلتخم مهفلا ليلق ناك نم

 رقأف قالطلاب رارقإلا ىلع هركأ ول امأ ؛قالطلا ءاشنإ ىلع اهركم جوزلا ناك نإو يأ ؛ةلصتم] :اهركم ولو

 ؛هتأرما قلطت ال بتكف هتأرما قالط بتكي نأ ىلع برضلاو سبحلاب هركأ ولف قطنلاب يأ [(ط) .هرارقإ ذفني ال
 ل هلوقل ؛عقي ال هركملا قالط :يعفاشلا لاقو ءانه ةجاح الو ةجاحلا رابتعاب ةرابعلا ماقم تميقأ ةباتكلا نأل

 قالط لك نأ نم انيور ام مومع :انلو ؛دمحأو كلام لاق هبو "هيلع اوهركتسا امو نايسنلاو أطخلا ٍتمأ نع عفر'
 «هريغو يواحطلا هاور ؛"ةعجرلاو قالطلاو حاكنلا :دج نهرهو دحج نهدح ثالث" :83ع هلوق اضيأو رئاح

 . "كردتسملا" يف مكاحلا هجرخخو ,نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو

 يويند همكحو «ةقيقح هدوجول دار سيل هنيع نأل ؛ةرحخألا ماكحأ هاور اع دارملاو .دانسإإلا حيحص :لاقو

 ادارم نوكي نأ رخآلا ىفتناف عامجإلاب دارم ةرخآلا وكحو ‹كرتشملاك امهنأل ؛دحاو ظفل امهوانتي الف «يورحأو

 راهظلاو قاتعإ وأ قالطب فلحلاو ةعجرلاو حاكنلاو قالطلا :نورشع هاركإلا عم ماكحألا نم حصي ام ةلمج مث

 نع حلصلا لوبقو مالسإلاو لام ىلع قالطلا ةأرملا لوبقو دمعلا مد نع وفعلاو ةقدصلا باجيإو قتعلاو ءاليإلاو
 (ئييع «حتف) .ةعيدولا لوبق ىلع هاركإلاو ءيفلاو رذنلاو نيميلاو عاضرلاو داليتسالاو ريبدتلاو لام ىلع دمعلا مد
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 هيلع ىمغملاو شوهدملاو هوتعملاو
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 ديسلل ةكاولمم ولو

 يق دمحأو ؛لوق يف يعفاشلا دنعو [(غ) .ناركس جوزلا ناك ولو يأ "اهركم" :هلوق ىلع فطع] :ناركسو

 لقعلا ةحص ىلع دمتعي هنأل ؛يواحطلاو يحركلا لوق وهو هدد نامثع نع كلذ لقن دقو «هقالط عقي ال :ةياور

 يفي "نويعلا" يفو «هيلع ىوتفلا نأ ينامركلا لضفلا يبأ رايتخاو «جنبو ءاودب هلقع لاز ول امك راصف لئاز وهو

 :دمحم دنعو «نيحخيشلا دنع هقالط عي 0 لسعلا وأ ب ويحل نم ةذحتملا ةذبنألا نم کس ولو هل ارج ز ع وقولاب

 جنبلا برش لحجر نع نايفسو ةفينح ابأ تلأس يذمرتلا زيزعلا دبع ركذ "طيحما" يفو ءال مأ مارح هنأ ىلع ءانب عقي
 .قلطت مل ملعي مل نإو «هتأرما قلطت وه ام هنأ ملعي برش نيح ناك نإ :الاق هتأرما قلطف هسأر ىلإ عفتراف

 ,عاقيإلا يف ربتعملا وهو ةيصعملا ببسب لقعلا لاوز نوكي الف «يوادتلل ابلاغ نوكي ءاودلاو جنبلا برشو :"ةياغلا" يفو
 لقعلا لاوز نال ؛هقالط عقي اي ركسلاب ا ع ادصلاب هلقع لازف عادصلا هذحعأف كلا وا رمخلا ب رش ول اذهو

 قالطب لحر هلكو اذإ امأ ءاليصأ ناك اذإ ناركس قالط لحمو [١؟١/14 :قئاقحلا زمرإ .ةيصعم وه ببسب لصحي م

 (حتف) .عقو لام الب ولو لام ىلع قالطلاب اليكو ناك نإ عقي ال ناركس وهو قلطف
 هقالط عقي يأ [(ع) .هقالط عقي سرحأ جوزلا ناك ولو يأ "ناركس" :هلوق ىلع فطع] :هتراشإب سرخأو

 «ت وملا 9 مادو هيلع ًارط وأ رشا دلو ادا ادهش ۾ ءاهريغو هئارش ۾ ةعيب ۾ هقاتعإك هتاف رضصت عي اذكو هت راشإب

 اه ودب هقالط مشي م ةب ةباتكلا نس ناک نا هنا :ةيعفاشلا صعب لاقو «هقالط عمي هل ماي م لإ و «ىوتفلا هيلع و

 (عوط) .هيلإ | هتجاحل فرعت تناك اذإ دوهعملا هواش ی عر نسخ وق وهز

 (ط) .ابتاكم وأ اربدم ولو ًادبع وأ جوزلا ناك ارح يأ : وع

 :لاقف «لحر لع يبلا ءاج ف5 سابع نبا لوقل ؛هالوم قالط نود هتأرما ىلع دبعلا قالط عقو امن :ادبع وأ

 ام !سانلا اهيأ اي" :لاقف ءربنملا تقع يبلا دعصف اهنيبو ئيب قرفي نأ ديري وهو هتمأ يجوز قفس [هللا لوسر اي

 ور ؛"قاسلاب ذخأ نمل قالطلا امنإ امهنيب قرفي نأ ديري مث هتمأ نم هدبع جوزي مكدحأ لاب

 :قئاقحلا زمر] .هريغ نم نيطق رادلا هاورو «لاقم هيفو «ةعيم نبا 75/١؟[

 الإ زئاج قالط لك" :#تلع هلوق نم رم امك [(ط) .غ ولبلا دعب هزاجأ وأ اقهارم ولو| :نوبجملاو يبصلا قااط ال

 «بذك الو قدصب فصتي ال اذهو «ةدارإلا ءافتنال ؛هقالط زاوج مدعو 'مئانلاو' :هلوقو ,"نوبحملاو يبصلا قالط

 ءظ سابع نبا ثيدح نم رم امل ؛الوأ كلملا لماك كاك ءاوس "ها اا ىلع اتسلاو :هلوقو .ءاشنإ الو ربحا الو

 (حتف) .ىلوملا نود هيلإ طاقسإلا نوكيف ءدبعلا قح حاكنلا كلم نألو



 اهماكحأو قالطلا ماسقأ 4.١ قالطلا باتك

 .كاتنث ةمألاو ثالث ةرحلا قالطف اسلا هرابتعاو

 ؛لجرلا لاحجب قالطلا ربتعي :يعفاشلا لاقو [(ط) .ةدعلا اذكو قالطلا ددع رابتعا يأ ] :ءاسنلاب هرابتعاو

 525 هللا لوسر نع ةشئاغ هتور ام :انلو دمحأو كلام لاق هبو «"ءاسنلاب ةدعلاو لاجرلاب قالطلا" ل هلوقل

 لاقو ءهجام نباو يذمرتلاو دواد وبأ هاور «ناءرق ىوريو "ناتضيح اًهدعو ناتن ةمألا قالط" :لاق هنأ

 «سابع نبا ىلع فوقوم هاور امو «قرلاب فصنتيف اهقح يف ةمعن ةيلحلا لح نألو ؛بيرغ ثيدح :يذمرتلا

 لاجرلاب هعاقيإ نأ هانعمف تبث نعلو ءاعوفرم تبثي ملو هد تباث نب ديز مالك هنإ :ليقو ءجرفلا وبأ «هرکذ
 (صلختسم) [!؟ ه١ :قئاقحلاا وعر .هددع لود

 طز .ادبعوأ ارح اهحوز ناك ءاوس رهشأ ةثالثا وأ ضيع تالت اقيعو «تاقلط:كذل# يآ :كالن

 (ط) .ةبتاكم وأ ةربدم ولو ةمألا قالطو يأ :ةمألاو

 (ظ) ءرح وأ دبع تحت تناك ءاوس:قصتو رهن وأ ناتضيح اقدعو ناتقلط يأ :ناتنث



 حيرصلا قالطلا باب 2 قالطلا باتك

 حيرصلا قاللطلا باب
 فزد ك هماكحأ نایب ن

 1101111 ز ز زؤز رثك الا ىون نإو ٌةّيعجر ٌةدحاو عقيف كثفلطو ةقلطمو قلاط تناك وه

 هدحاو نم قللطملا ةلصتم ةقلط ظافلألا هذه تناو ي

 احرص رصقلا يمس هنمو «دارملا فوشكم راص ىح انّ اروهظ هنم دارملا رهظ ام وه] :حيرصلا قالطلا باب

 حيرصلا نم عاقيإلا هب ام عي ونت يا هعي ونت كابن يف عرش «ةفص هو ف“اطلا لصا نايب نم غ رف امل [(ع) .هروهظل

 مهف ىلإ قبسي ثيحب هيف ةهبش ال افشك دارملا فوشكم مالك لكل مسا وهو «حيرصلا نايبب الوأ أدبف «ةيانكلاو

 لود قالطلا يف لمعتسا ام :ءاهقفلا دنعو :نييلوضصألا .دتع اذه «هدارم ازاحم وأ ناك ةقيقح عامسلا درجمم. عماسلا

 ةرثك دنع نوكي امنإ حيرصلاو ءليوأت وأ رامضإ ىلإ رقتفي الو «ةين الب يعرشلا همكح تبث ام وهو هريغ

 حدقي م اردان هريغ يف لمعتسا ول يح هريغ 5 هلاهعتسا مدع اج رص هزوك ف طرتشي الو ىدارملا 2 لامعتسالا

 (حتف) .احيرص هنوك يف
 ءاطلا لدبأ ول اذک و مالالا حتفب ولو [(ع) .خإ تنا :هتآ رمال هلوقك حيرصلا قالطلا يأ |:قلاط تناک ره

 ملكعلا ل ابق كلذ ىلع دیش اذأ الإ قوالطلا دري , هنأ قدصي مو 5 ءامال وأ فاك وأ اغ 05 ادي فاقلا وأ عات

 وهف قلاط يه وأ «قلاط يح ور :لاق ول لب كما حج دييقتلاو ؛ىوتفلا هيلعو lS وأ الع ناك عاوب

 ركذو «ةفاضإلاك هماقم موقي ام وأ هنم معألا Es ناوع نيل باطخملا ص وصخ نأ :لصاحلاو «قلاط 5( لثم

 (حتف) .ةينلا ىلع ذئنيح عوقولا فقوتيف ءحيرصلا نم نكت مل كلذ نع تدرحت نإف «حيرصلا اهم

 برست وأ ٍفوُرْعَمب ٌكاَسْمِإف ِناَنََم قالطلا# :ىلاعت هلوقل ؛ةيعجر ةدحاو ظافلألا هذه عقي يأ :ةيعجر ةدحاو
 :هلوقو ءاقدع يضمت نح اهك رت لاسحاپ حيرستلاو عةعج رلا وه ف ورعم اب كاسمإلا :اولاق دقو (؟ ؟ 5 :ةرقبلا) 4 ٍناَسْحِإِب

 دصق ةنابإلا هتينب و ةينلا ل ئغتساف ةانعم ماشم عاف و «مالكلا ن عب مكحلا قلعتف دارملا رهاظ هند ؛رثكألا یون كإو

 يعفاشلاو رهز لاقو يوغليف لطفللا ىضتقل رييغت ثالثلا كبل اذكو عةدصق وغليف ددعلا ءاضقناب عراشلا هقلع ام ریجن

 ةغل ملعلل ركذ ملاعلا ركذك ةغل قالطلل ركذ قلاطلا ركذ نإف ؛هظفل لمتحم هنأل ؛ىون ام عقي :دمحأو كلامو

 .هنع ةيانك نئابلاو «حيرص هنأل ؛ىلوأ لب نئابلاك راصف هب ريسفتلا حصي اذهو ؛هب حيرصتلاك راصف

 اقباطم ناك نإ اقداض نوكي نأ هؤاضتقاو ربح قلاط تنأ" :هلوق نأل ؛هتين وغلتف هظفل هلمتحي ال ام یون هنأ :انلو

 ؛ءاضتقا عرشلاب تبث امنإو «ةغل ظفللا هيضتقي الف جوزلا ةهج نم عوقولا امأو ءاقباطم نكي مل نإ ابذاك وأ

 ءاهنم ديزأ ىلإ ةجاح الف «ةدحاوب تعفدنا دقو ةرورضلاب هتوبث نأل ؛ىضتقملل مومع الو ءابذاك نوكي اليك

 ةقلطم تنأ :لاق ولو «هتين لمعتف امه احلاص ظفللا ناكف «ةفيفحو ةظيلغ ىلإ ةعونتم ةنوئيبلا نأل ؛نئابلا فالخب

 ا قالطلا يق لمعتسم ريع و ععاسنلاب ضتحخك. سيل قالطإلا ظفل نأ ؛ةينلاب الإ اقالط نوكي ر ل ءاطلا كوكس

 (ئييع «حتف) .ةينلا ىلإ هيف جاتحيف ارب نكي ملف



 حيرصلا قالطلا ظافلأ ۳ ظ قالطلا باتك

 قلاط تنأ وأ «قالطلا ٌقلاط تنأ وأ قالطلا تنأ :لاق ولو ءائيش وني مل وأ ةنابإلا وأ
 ديكأتلل افرعم ردصملا ركذب ' هتأرمال جوزلا ةنابإلا ىون وأ يأ
 «ثالغف اثالث ىون نإو «نيتنث وأ ةدحاو ىون وأ «ةّين الب ةيعجر ةدحاو عقت اقالط

 تاقيلطت ثالث يأ ظافلألا هذه ةدحاو ةقلط يأ ظافلألا هذه عقب قلعنف ةدحاو ةقلظ يأ رائل اركنم ردصملا

 FREER SDS EN ةبقرلاك اهنع هب ربعي ام ىلإ وأ اهتلج ىلإ قالطلا فاضأ نإو
 ةلمجلا فاس وأ یا

 (عويط) .ةينلاب الإ عمتي ال ءاطلا نوكسب ةقلطم تنأ :لاق ولو مالكلا نيعب مكحلا قلعتف دارملا رهظ هنأل ایش وني

 (سم) .فاضملا فذح ىلع قالطلا تاذ تنأ وأ لدع لحرك قلاط تنأ يأ :قالطلا تنأ

 ردصملا نألف "قالطلا تنأ" :هلوقب عوقولا امأ «ةيعجر ةدحاو ثالثلا روصلا هذمب عقت يأ :ةيعجر ةدحاو

 :هلوق ةلزنمم راصف «قلاطلل اركذ قالطلا ركذ نوكيف لداع يأ لدع لحجر :لاقي «لعافلا مسا هب داريو ركذي

 هعم ردصملا ركذو هركذ اذإف «قالطلا عقو قلاط تنأ ركذ ول هنأل ؛رهاظف نييرحألاب عوقولا امأو ؛"قلاط تنأ"
 (صلختسم) .ةينلا ىلإ جاتحي ال حيرص هنألف ءايعحر هب عقاولا نوك امأو «ىلوأ ناكف اديكأت هديزي ردصملاف

 ةدحاو نوكي نيتقلط ثالثلا روصلا هذه يف ىون اذإ يأ :نيتنث وأ (ع) .همالك ةقيقح هنأل ةدحاو ةقلط يأ :ةدحاو

 حصن ثالثلا ةين حص اذإ هنأل «نيتنثلا ةين حصت :كلامو يعفاشلاو رفز لاقو «ددعلا لمتحي ال ردصملا نأل ؛اندنع اضيأ

 ةيدرفلاب امإ ديحوتلا يعم ةياعرو ءنادحولا ظافلألا يف ىعارم ديحوتلا نعم نإ :انلق «ثالثلا ضعب امهأل ؛نيتنثلا ةين

 نعم نوكيف ءاهقالط سنج نيتنث نأل ؛ةمأ ةأرملا نوكت نأ الإ اضحم اددع هنوكل ؛امهنم لزعمت. ئيثملاو «ةيسنجلا وأ

 يقيقحلا درفلا ىلع لدي اغإو ءددعلا ىلع لدي ال ردصملا نأ :لضاحلاو ؛ةيسنجلا رابتعاب نيتنثلا ةين يف ايعارم ديحوتلا

 ثالغلا ةين نأ تبثف «ةمألا يف ناتنثلا اذكو ءاهقالط سنج ةتوكل ؛ةرحلا يف يرابتعا درف ثالثلاو «يرابتعالا درفلا وأ

 (حتف «صلختسم) .هتين وغلتف هيلع لدي ال سنجلا ظفلف «ضحم ددع هنأل ؛نيتنثلا ةين نود ردصملا ركذب ةزئاج

 :لاقو «قالطلا قلاط تنأ :لاق ولو [(ع) .ةيددعلا ثيح نم ال قالطلا سنج األ ؛ثالث عقتف يأ ]:ثالفف

 ؛تنأ رامضإب عاقيإلل حلصت امهنم ةدحاو لك نأل ؛قدص ىرحأ "قالطلا" يلوقبو «ةدحاو "قلاط" :يلوقب تينع
 (حتف) .ناثلا مالكلا اغل الإو امي ًالوعدم تناك نإ ناتيعحر عقيف "قالطلا تنأ قلاط تنأ" :هلوقك راصف
 "قلاط تنأ" :هلوق لثم ةأرملا ةلج يف قالطلا صح اذإ يأ ضيصختلا ئعمب انهه ةفاضإلا :قالطلا فاضأ نإو

 ظفلب عاقيإلا اضيأ زاحلا نمو ءزوجتلا قيرطب ةفاضإلا ةلمجلا نع ربعي اميفو «ةقيقحلا قيرطب هيف ةفاضإلا نإف
 هب داريو «ركذت اهنألف «ةلمحلا نع هب ربعي اميفو «هلح ةأرملا نأل ؛ةلمجلا ىلإ ةفاضإلا يف قالطلا عقي امنإو ءردصملا

 تلظف# :ىلاعت هلوقل ؛قنعلا اذكو (4؟:ءاسنلا) ه«ِةَبقَر ٌُريِرْحَتْف :ىلاعت هلوقك سفنلا امي داري هنإف «ةبقرلاك ةلمحلا

 جورفلا هللا نعل" :##ع هلوقل جرفلا اذكو ءهسفن يأ "هور كلم" :لاقي حورلا اذكو (؛:ءارعشلا) (ٌمُمَفاَنْعَ

 (حتف «صلختسم) .رهاظ لكلا نع ةرابع دسحلاو ندبلا نوكو «'جورسلا ىلع نبك ري
 (ع) .قلاط كتبقر :لاق نأب :ةبقرلاك (ط) .قلاط تنأ :اه لاق نأب ةأرملا ةلمج يأ :اهتلمج ىلإ



 ءزجلا ىلإ قالطلاةفاضإ :E قالطلا باتك

 عئاش ءزج ىلإ وأ «هجولاو «سأرلاو «جرفلاو «دسجلاو «ندبلاو حوّرلاو «قنعلاو
 اهنلت وأ ةقيلطتلا فصنو ءال ربذلاو لحّرلاو ديلا ىلإو .قلطت اهئاثو ءاهفصنك اهنم

 قالطلا فاضأ نإو

 Se 1 0111-29 a Sis د ا OE فاضنأ ةنالثو ا

 (ع) .قلاط كندب لاق نأب :ندبلاو (ط) .قلاط كحور :لاق ناب :حورلاو (ط) .قلاط كقنع :لاق نأب :قنعلاو

 (ع) .قلاط فشار لاق نأ :سأرلاو (غ) .قلاط كحرف :لاق نأب :ج رفلا (ع) .قلاط كدسج :لاق نأب :دسجلاو

 ةأرملا نم عئاش ءزج ىلإ قالطلا فاضأ ول يأ :اهنم عئاش ءزج ىلإ وأ (ع) .قلاط كهحو :لاق نأب :هجولاو
 يف أزجتي ال هنكل قالطلل ًالحم نوكي اذكف :هوحنو عيبلاك تافرصتلا رئاسل لحم عئاشلا ءزجلا نأل ؛قالطلا عقي
 فاضملا ءزحلا ىلع رصتقيف عيبلا قح يف أزجتت سفنلا نأل ؛عيبلا فالخب «ةرورض لكلا يف تبثيف قالطلا قح

 ىلإ وأ لكلا نع هب ربعملا ءزحلا ىلإ فاضملا نأ رهاظلاو «يدعتملا ىلإ ةجاحلا مدعل ۲١٠/١[ :قئاقحلا زمر] .هيلإ

 (حتف) .ةينلا هب عوقولا يف طرتشي م ذإ ؛حيرص عئاشلا ءزجلا

 (ع) .اهلك هوجولا هذه يف ةأرملا يأ :قلطت (ع) .قلاط كثلثو قلاط كفصن :لاق نأب :خل! اهفصنك
 ذخفلاو قاسلاو فنألا اذكو ءاندنع عقي ال اهربد وأ اهلجر وأ اهدي ىلإ قالطلا فاضأ اذإ يأ :خ ! ديلا ىلإو

 ولف «ةلمحلا نع هب ربعي ال هنأل ؛يدنلاو قرعلاو قيرلاو رعشلاو نسلاو نقذلاو ردصلاو مفلاو نذألاو ناسللاو

 هب عتمتم ءزج هنأل ؛ربدلاو لحرلاو ديلا ىلإ ةفاضإلاب قلطت :يعفاشلاو رفز لاقو «عقو ةلمحلا نع هب موق ربع

 «ئاشلا ءرحلا يف امك لكلا ىلإ يرسي مث ءةفاضإلا ةيضقب هيف مكحلا تبثيف «قالطلل الغ نوكيف «حاكنلا دقعب
 بلغيف سكعلاب رمألا قالطلا فو ءلحلا بلغت ريغ يق ةمرحلا نأل ؛ةثالثلا ءاضعألا هذه ىلإ حاكنلا ةفاضإ فالخب

 .حيبملا ىلع مرحا

 حاكنلا ةفاضإ زوجي الو «هيلإ حاكنلا ةفاضإ زوجي ام هلحمو «ديقلا لحم صتخيف ديقلا عفرل عرش قالطلا نأ :انلو

 رهظألاو ؛نطبلاو رهظلا يف اوفلتخاو «قالطلل الحم نوكيف «هيلإ هتفاضإ حلصي هنإف ؛عئاشلا ءزجلا فالخب ءديلا ىلإ

 عامجإلاب عقي ال قرعلاو قيرلاو نسلاو رفظلاو رعشلا ىلإ هفاضأ ولو «ندبلا عيمج نع اممب ربعي ال هنأل ؛عقي ال هنأ

 :ىلاعت هلوقل ؛عيمجلا نع اممب ربع بلقلاو ديلا :ليق نإف .ناتياور مدلا يق ركذو «يعفاشلاو كلام نع ةياور يف الإ
 (؟ 8,5: ةرقبلا) هلق منا هنإفإ# :ىلاعت هلوقو «"تذحأ ام ديلا ىلع" :ةتلع هلوقو «٠؛دسملار هُيَّبَنَو بهل ىبأ ادي تيتو

 نع هب نوربعي موق دنع ناك اذإ يح ةردنلا هجو ىلع ءاج امنِإ ءافرع الو ةغل هلامعتسا رارمتسا فرعي مل :انلق

 (ئيع «حتف ءصلختسم) .ناك وضع يأ قالطلا هب عقو ةلمجلا

 قلاط تنأ :لاق ناب ةقيلطتلا ثلث يأ :اهعلث وأ (ط) .ةقيلطتلا فصن قلاط تنأ :لوقي نأب :ةقيلطتلا فصنو

 (ع) .نيتقيلطت فاصنأ ةثالث قلاط تنأ :لاق نأب :نيتقيلطتلا (ط) .ةقيلطت ثلث



 ددعلا ىلإ قالطلاةفاضإ 4.٥ قالطلا باتك

 و ف «ناتنث ثالث ىلإ و «ةدحاو نيتنن ىلإ هدحاو نيب ام وأ ةدحاو نمو تنال

 يأ [(ع«ط) .ناتنث عقي هنأ حيحصلاف ةقيلطت فاصنأ ةثالث :لاق ولو «تاقلط ثالث يأ أدتبملا ربح عفرلاب] :ثالث

 ؛ةرورض تاقيلطت ثالث عقي نيتقيلطت فاصنأ ةثالث نيب عمج نإف «ةقيلطت نيتقيلطتلا فصن نأل ؛تاقيلطت ثالث

 لك نم عقوأ هنأل ؛ًانالثأ تنقل انإ لوعخدم يهو ةقيلطت سدسو ةقيلطت ثلثو ةقيلطت فصن قلاط تنأ :لاق ولو

 ام فالخب «لوألا ريغ نوكي اركنم ديعأ اذإ ركنملاو ءاركنم ةقيلطت لك ركذ هنأل ؛ءزج لك لماكتيف ًاءزج ةقيلطت

 نيع نوكيف «فرعم ثلاثلاو يناثلا نأل ؛ةدحاو قلطت ثيح ءاهسدسو اهثلثو ةقيلطت فصن قلاط تنأ :لاق اذإ

 (حتف) ١717/١[ :قئاقحلا زمر|] .لمكت نح ضعب ىلإ اهضعب مضيف ةدحاو ةقلط نم ءازحألا نوكتف لوألا

 (ط) .نيتنث ىلإ ةدحاو نم قلاط تنأ :لاق ول يأ :ةدحاو نمو

 (ط) .خلإ نيب ام قلاط تنأ :لاق ول يأ :نيب ام وأ

 [ير .ةدعتاو.خقاولاه:ينآ فرع ًاذقيم يخ وأ تساوى يآ توق للت لغاق هلأ يلع وقرم]ا :ةليعاو
 ؛ةفينح يبأ دنع اذهو «ةدحاو ةقيلطت عقاولاف نيتنث ىلإ ةدحاو نيب ام وأ نيتنث ىلإ ةدحاو نم قلاط تنأ :لاق ول يأ

 اغ نالخدت نيتياغلا نأل ؛ناتنث عقت :امهدنعو ءاهءاهتنا ال لخدي ةياغلا ءادتبا نأ :ةفينح ا دنع لصألا نأل

 اضيأ اذه «"ناتنث ثالث ىلإ" :هلوقو «هدنع ءيش ةروصلا هذه يف عقي الف نالحدت ال ناتياغلا :رفز دنعو ءامهدنع

 ءادتبالا لوعدل ؛تاقيلطت ثالث عقت :امهدنعو «لحادب سيل "ثالث" :هلوق وهو ءاهتنالا نأل ؛ةفينح يبأ دنع

 باب ىلع ةلأسملا هذه يف رفز يعمصألا جاح دقو «ءاهتنالاو ءادتبالا لوخد مدعل ؛ةدحاو :رفز دنعو «ءاهتنالاو

 نأل ؛ةدحاو قلطت :لاق "ثالث ىلإ ةدحاو نيب ام قلاط تنأ" :هتأرمال لاق لحر يف لوقت اه :لاقف ءديشرلا

 .ةيدحلا وانت ال نیب ام ةملك

 ؟نينس عست نبا نوكيأ «نيعبس ىلإ نيتس نيب ام :لاقف ؟كنس مك :هل ليق لحر يف لوقت ام :هل يعمصألا لاق

 هب داري مالكلا اذه لثم نأ :ةفينح يبأل ءاذه لثم يف سايقلاب ال ناسحتسالاب لوقأ نعي نسحتسا :لاقف «ريحتف

 لقألاو نيتسلا نم رثكألا هب داري نيعبس ىلإ نيتس نيب نالف نس :لاقي ًافرع رثكألا نم لقألاو ءلقألا نم رثكألا
 ىلإ ةئام نم يلام نم ذخك ةحابإلا هعجرم اميفو رظحلا هلصأ اميف نيبحاصلاو مامإلا نيب فالخلاو «نيعبسلا نم
 «ناتنث امهدنعو ءرفز دنع ءيش الف فالخلا ىلع :ليق ةدحاو ىلإ ةدحاو نم :لاق ولو ءاقافتا نيتياغلا لوخد فلأ

 يوغليف ادودحم و 8 دحاولا ءيشلا نوكي نأ ةلاحتسال ؛قافتالاب ةدحاو 0 :ليقو «ةدحاو ةفينح يبأ دنعو

 كلذ ىوري «ةدحاو عقي ثالثو ةدحاو نيب ام" :لاق ولو ءرم امك ةدحاو هب عقيو "قلاط تنأ" :هلوق ىقبيو

 (حتف «ئييع) .ةياغ ناك اذإ ام فالخب «فسوي يبأ نع

 (ع.ط) .ثالث ىلإ ةدحاو نيب ام :لاق ول اذك و «ناتنث عقاولاف ثالث ىلإ ةدحاو نم قلاط تنأ :لاق ول يأ :ناتنث



 ناكملا ىلإ قالطلاةفاضا 4. قالطلا باتک

 «ثالثف نيتنثو ةدحاو ىون نإو «برضلا ىون وأ وني اس وپ

 نيثنث عم ي ١ ا قاتا :هلوقب ائيشا اوني ر وأ باسحلاو ةيعجج ر , ةدحاو ةقلط عقب

 ةو 9

 هدو ابيع نانقيلطت عقاولاف' يأ

 يق فرظ "نيتنث ف" نأل ؛نيتنثلا وني ل نإ ةدحاو عقت نيتنث يف ةدحاو قلاط تنأ :لاق ول يأ :وني مل نإ ةدحاو

 باسحلاو برضلا ىون اذإ امأو «نيسنت ىأ افرظ هلعج ام ال ةدحا ولا ىأ فورظملا عقيف هل حلصي ال وهو ةقيقح
 5 5 س

 ام اهدافأ ول ذإ بورضملا ةدايز يف ال هيف بورضملا ددعب ءازجألا ريثكت يف هرثأ برضلا لمع نأل ؛اضيأ ةدحاوف

 دنعو «ةدحاولا ىلع ءازحألا دزت مل ام اهددغت بحبوب ارا ةقلطلا ىلع ءازجألا ريثكتو ءريقف ايندلا ق دحو

 هيأ نيدلا يكرس لاق دايز نب : نيسحلا لوق وهو باسل قف رعل ؛ناتنن عمي :لوق ف يعفاشلاو دمحأو كلامو ركز

 (نيعملا هللا حتف) [ه ٠ : قافلا نييبتا .نايبلا ةياغ يف هحجر اذك و رفز ل اوق ريدقلا حتف يق ححر

 لمتحم هنأل [(عوط) .ةدحاوف الإو عمجلا نعم دوحول ؛ام الوخدم تناك نإ نعقي تاقلط ىأ | :ثالعدف

 يف ةدحاوو «نيتنثو ةدحاو يأ امهنم لك يف : ريصيف فورظملا ع عم فرظلاو عيل واولا فرح نا اک

 لإو و واولا بق رجع نأ اك لوحدم ريغ تناك لإ ةدحاوو اج ال وحخ لم تناك لإ اد قلطتف ةيعمجلا يعم نيتش

 وغليف نيتنثلا ع وقول الحم قبت م ةدحاو تعقو امل امي لوخدملا ريغ يف نأ الإ اضيأ بيترثلا ديفي هنكل عمجلل ناك

 (صلختسم) .اهريعو لوحدملا 2 ثالغلا عمي نتن كتف ةدحاو قون ولو نیت :هلوق

 ف ورظملا عقيف هل حلصي ال وهف فرظلا ىون نإ هنأل ؛ناتنث عقاولاف نيتنث يف نيتنث قلاط تنأ :لاق ول يأ :ناتنث

 ةربتعم ريغ قالطلا يف ءارجألا ةرثكو ءءازجألا ريثكت ف هرثأ برضلا نألف برضلا ىون ولو ؛افرظ هلعج ام ال

 قالطلا ديزي ال نكل اعبرأ نوكي برضلابو برضلاب ارابتعا اثالث قلطت :رفز لاقو «ناتنث عقيف فرع ام ىلع

 انهه درع قلاظا تنا لاق ولا نأ : ةيعج ر ةدحاو )ع «ط) اک وني م وأ باشلا ئو عاوس ىأ ةلضتم :ىول كإو

 اذإ هنأ هيلع دري الو «ل وطلاب قالطلا فصو هنأل ؛ةنئاب ةدحاو يه :رفز لاقو ءاندنع ةيعجر ةدحاو يهف ماشلا ىلإ

 ابو ةيانكلاب لوطلا تبثي انه :لوقي هنأل ؛انه نئابلا عقي فيكف هدنع يعحرلا عقي ةليوط ةقيلطت قلاط تنأ :اهل لاق

 سفنو ءاهلك نكامألا يقف ع عقف 7-5 -م قالطلا نأل ءرصقلاب قالطلا فص و هنأ ءانلاو ؛حيرصلا فالج انئاب عمي

 نود ةأرملل "ءانشنلا ىلإ" :هلوق ِ ! :ليقو اخر هنوكب همكح رصقف مسج شيل هنآ ؛ رضقلا لمت ال قالطلا

 ) صضصلختسم) |۸۱ د .انئاب تنم سعي عاشلا ىلإ ةقيلطت :لاق ول ول يح قالطلا

 نأل ؛نكامألاو ل OE قي رادلا يف :لاق وأ ؛ةكم قلاط تنأ :اه لاق اذإ يأ ا ةكمبو

 وأ ؛ لظلا يف E لا E وأ 3 بوت يف قلاط تنأ لاق ول اكو :ناكم لود ناكمر صتخي ال قالطلا

 = ىقيقحلاو یک یک گو روصلا هذممب قالطلا صاصتخا نأل ؛لاحلا يف عقيف ةيلصم وأ ةضيرع



 نامزلا ىلإ قالطلا ةفاضإ ۷ قالطلا باتك

 .قيلعت ةكم تلخد اذإ فو ٌزيجنت رادلا يف وأ 9 يف وأ

 نامزلا ىلإ قالطلا ةفاضإ ف لصف

 مويلا يفو ,يباغلا 8 ايفا رسا اير سلا دن قلطت ٍدغ ٤ وأ ليغ قلاطا تنأ

9 SEs i o توا E دم لااا nt تحديا a اخ RE E فز Bî i BEF 8 i هويلا ادغ وأ ادغ 

 ريصي كلذ وحنو تسبل اذإو ةكم تلحد اذإ تينع :لاق ولو ءءاضق ال ةنايد لكلا يف قدصيو ءاب صتخي ال =

 (حتف)[ ۲۸/۱ :قئاقحلا زمر] .رفزل افالخخ اندنع رهشلا سارو ىلإ وأ ماقشلا لإ قلاط نأ :هلوقك ا

 تنأ :لاق ول يأ ] :ةكم تلخد اذإ (ع طر .لاحلا يف عقاو يأ زيجنت روصلا هذه يف قالطلا يأ :زيجنت

 هبشي .فرظلا نأل ؛كتالص يف وأ اذك بوث كسبل يف وأ رادلا كلوحد يف اذكو [(ع) .خلإ تلخد اذإ قلاط

 قالطلاف يأ :قيلعت (حتف) .طرشلا دوجوب قالطلا قلعتيف "رادلا تلخد اذإ قلاط تنأ" :لاق هنأكف ءطرشلا

 (ع) .قيلعتلا ةقيقح دوجول اهلخدت ىح قلطت الف ةكم لوحدب قيلعت

 (ةيانعلا) .طرش ةملك ريغب هدعب ركذي نامز ىلإ ملكتلا تقو نع همكح ريحأت وه :قالطلا ةفاضإ

 رجفلا علط نيح قالطلا عقي "دغ يف قلاط تنأ" :لاق وأ "ادغ قلاط تنأ" :اهل لاق اذإ يأ :حبصلا دنع قلطت

 وهو ءدغلا نم ءزج لوأ يف هعوقوب الإ نوكي ال كلذو ؛دغلا تاقوأ عيمج يف ةقلطلاب تفصو ةأرملا نأل ؛دغلا نم

 (ئييع .صضلختسم) .لاحلا ف عقي :كلام دنعو «هنم رجفلا ع ولط

 ةنايد قدصو اذغ قلاط ف كود دغ ىف قلاط i :لاق ولام وهو ءاضق يناثلا هجولا يف يأ | :يباغلا ف حصت

 :لاق ول امأ ءءاضقلا يف قدض راهنلا رخعآ تيون :لاقو :"دغ ف قلاط تنأ" اه لاق ول ئآ [(عوط) .امهيف

 ؛نيهجولا يف هللا نيبو هنيب ام يق ةينلا تحصو ؛ءاضقلا يف قدصي مل راهنلا رخآ تيون :لاقو "دغ قلاط تنأ"
 ضعبلا ىون اذإف «هنم ءزج لوأ يف عقيف «دغلا عيمج يف قالطلاب اهفصو هنأل ؛ءاضق قدصي ال نيهجولا يف :الاقو

 يف افرظ دغلا نوك يف قرف ال هنأل ؛قدصي الف «هيلع فيفخت هيفو ماعلا يف صيصختلا ىون دقف راهنلا رخآ يأ
 يفكي هنم ءزج لغش اذإ لب «باعيتسالا يضتقي ال فرظلاو «فرظلل "يف" ةملك نأ قرفلا وهو مامإللو «نيهحولا

 .فيفخم هيف ناك نإو ءاضق قدصيف «همالك ةقيقح ىون دقف ضعبلا ىون اذإف ءدجسملا يف تدعق :لاقي امك

 يف صيصختلا ىون دقف ضعبلا ىون اذإف «ةقيقحلا وهو دغلا عيمج يق قالطلاب اهفصو هنإف "اق قلاط تنأ" فالف

 (حتف «ْييع) .فيفخت هيف ناك اذإ قدصي الف زاحج وهو ماعلا
 (ط) .خلإ ادغ مويلا قلاط تنأ :لاق ول يأ :ادغ مويلا يفو



 نامزلا ىلإ قالطلا ةفاضإ 4۰۸ قالطلا باتك

 اهحكن نإو وغل مويلا نسب سمأ وأ كحّوزتأ نأ لبق قلاط تنأ «لوألا ربتعي
 قالطلا هب عقي ال We احلا و يآ

 كقلطأ م ام شم وأ كقلطأ مل ىتم وأ كقلطأ مل ام قلاط تنأ ءنآلا عقو سا لبق
 هتارمال ل اه ول يما

 ES ال كقلطأ م ام اذإ وأ كقلطأ مل اذإ وأ كقلطأ مل نإ ينو :تقلط عكر
 قلطت ال يأ قالطلا عقيف يأ اذهب ملكتلا دعب جوزلا يأ

 ركذ ثيح هنأب [(ع) .دغلا يف مويلا ادغ يفو ويلا يف ادغ مويلا يف عقيف 7 روكذملا ظفللا يأ ] :لوألا ربتعي
 تنأ" :لاقو واولاب فطع ولو «قيلعتلا لبقي ال قلعملا نأل ؛ياثلا ركذب ريغتي الف اقيلعت وأ ازيجنت همكح تبث لوألا

 قالطلا فاضأ يم هنأ لصألاو «ةيناثلا يف ناتنثو لوألا يق ةدحاو عقت "مويلاو ادغ قلاط تنا" وأ " ادغو حولا قلاط

 دنعو «قالطلا ددعت لبقتسملاب أدب نإو «دحاو قالطلاف نئاكلاب أدب نإف «فطع فرجب لبقتسمو نئاك نيتقو ىلإ

 [۲۳۹/۱ :قئاقحلا زمر] .اعيمج امهيف ةدحاو عقي :رفز دنعو ءادغ مويلا يف ىرخأ ًادغ عقي :لوق يف يعفاشلا
 م ويلا اهحكن لب سمأ اهحكني ملو سمأ قلاط تأ لاق وأ قلوب ورام نأ لبق قلاط تا :هتأرمال لاق يأ :وغل

 وأ «قلحأ نأ لبق قلاط تنأ :لاق اذإ امك ءاغلف هيف هل اکلام نكي مل تقو ىلإ قالطلا فاضأ هنأل ؛وغل همالكف

 وح تنأ :هدبعل لاق اذإ ام فالخب ندو ناک هنونحج و ؛نونحي وأ «مئان وأ (« يبص انأو كتقلط وأ «يقلخ نأ لبق

 نم قرت الآ تکل لبق ترک :هرارقالا هيلخ تعي تيبس.مويلا اراشا دقو سما رك لآ وأ «ةليرتقا نأ لبق

 ل حاكنلا مدع درع اراب هيحصل نكمي هنألو «هرارقإل ؛هيلع قتعي هارت رتشا مث كالوم كقتعأ :هريغ دبعل لاق

 (صم «ييع) .جاوزألا نم هريغ قيلطتب ةقلطم افوك
 ةلاح ىلإ هدنسي م هنأل ؛ةعاسلا قالطلا عقو ییا قلاط تنأ :لاق هدعبو نا لبق اهحكن ول يأ :نالا

 ف ءاشنإ يضاملا يف ءاشنالاو :ءاشنإ ناكف عدانسإإلا ىلع هتردق مدع و هب ذکل ارابحإ هحيحصت کک الو «ةيفانم

û 
 ےن

 3 iu 2 1 ب |

 س «صلحختسم) .ةعاسلا معي لاحلا

 (ع) .خلإ ام م قلاط تنأ :اه لاق وأ يأ :ام ىتم وأ (ع) .خلإ نم قلاط تنأ :اه لاق وأ يأ قم وأ
 ا "نيم ةملك نال اذهو ؟تكس نيح دجو دقو :قيلظتلا نع لاع ناهز لإ قالطلا فاضأ هنأل :تقلط

 ةبئان يأت اهنأ الإ ةيردصم تناك نإو يهف "ام" ةملك امأو - فورظ نم امهأل ؛تقولا يف ناحيرص

 5 كنأ ةلأسملا ئعم لصاح نوكيف ةايحلا تقو يآ م1 رف ا تمد اما :ىلاعت هلوق هنمو «نامرلا فرظ

 ١۸/۳[ :قئاقحلا نييبت] .قالطلا عقيف جوزلا تكس نيح قالطلا نع يلاخلا تقولا دجو دقو «كقلطأ ل تقو يف

 (حتف «صلختسم)
 ل نإ قلاط تنأ :هتارمال هلوق يف يأ :كقلطأ مل نإ يفو

 (ع) ا م مل اذإ قلاط تنأ :هلوق يف يأ :كقلطأ مل اذإ وأ
 ی

O 



 نامزلا ىلا قالطلا ةفاضإ ۹ قالطلا باتك

 ثنأ :ةقلطلا هذه تقلط قلاط تنأ كقلطأ مل ا قلاط قننأ ءامهدحأ توع تح
EF,خج  

 E ]1 . „م هيلا رمألا فاالخب :ثدح ًاليل اهحكنف كحجرتأ موي اذنك
 قالطلا عقو يأ

 ةلأسملاف "كقلطأ مل نإ" يف امأ [(ع) .ةفينح يبأ دنع قلطي نأ لبق نيحوزلا دحأ يأ ] :امهدحأ تومي ىتخ

 كلذو ؛عوقولا نع سأيلاب هققحتو لعفلا مدعب قالطلا جوزلا قلع دقو «ةقيقح طرشلل "نإ" ةملك نأل ؛ةيقافتا

 كقلطأ مل اذإ" يفو «ثنحيف ربلا ناكمإ عطقني ذئنيح هنأل ؛اتايح وأ هتايح ءازجأ نم ءزج رحآ يف عقيف توملاب

 «تقولل "ام اذإ"و "اذإ" ةملك نأل ؛تكس نيح امهيف قلطت :الاقو «ةفينح يبأ دنع كلذك "كقلطأ مل ام اذإو
 لا
 :هتارمال لاق ول هنآ :ىرت الآ "اه یم و "نع" ةلويمسي نا :نيوكفلاب روک شا هلا ادا : ىلاعت هللا لاق تنا

 :ةفينح يبألو «ةثالثلا تلاق هبو "تعش ىم" يف امك سلحملا نع مايقلاب اهدي نم رمألا ج رخي ال "تئش اذإ قلاط

 .نيينعلا ني اک ر تعم ناكف اضيأ طرشلل لمعتسيو. معلق امك تقرلا يف لمعتسي اإ مل نأ

 ءرمعلا رخآ يف عقي "نإ" نعم ناك نإو «لاحلا يف قالطلا عقي "يم" نعم ناك نإ "كقلطأ مل اذإ" :هلوق يفف

 عع. ناك نإف ءاهتئيشمت قلعت دق قالطلاف ةئيشملا ةلأسم امأو ؛كشلاب عقي الف «لاحلا يف هعوقو يف كشلا عقوف

 وني م اذإ اميف هفالخلو ةعلشلاب عطش الف عطب م "ىم عع ناك نإو «سلجلا ءاضقناب هقيلعت عطقنا نإ

 (ئيع «صلختسم) .اعامجإ عقي تقولا ى ىون ثنإو ءاقافتا لاحلا يف عقي ال طرشل لا یون نإف امش لأ

 ' :لاق اذإ يأ [(ع) .مالكلا رخآ يف يذلا قلاط تنأ غا اسوا ةقلطلا نعي] :ةقلطلا هذه تقلط

 «ةءوطوم تناك نإ ناتنث عقو ةعاس تكس نإو «ةيناثلا هذه تقلط قلاط تن " :ةاضتم لاقو' 'كقلطأ مل ام قلاط

 نع لاح نامز ىلإ قالطلا فاضأ هنأل ؛سايقلا وهو امي الوحدم ناك نإ ال مأ تكس ءاوس ناتنث عقي :رفز لاقو
 :ناسحتسالا هجو «هب ملكتلا نم غرفي نأ لبق "قلاط نأ" هلق كامو وهو .اليلق ناك نإو ءدجو دقو قيلطتلا

 نع ئئثتسم ردقلا اذه لعجي نأ الإ ربلا قيقحت هنكمي ال دوصقملا وه ربلا نأل ؛نيميلا ف لحاد ريغ ربلا نامز نأ

 اذه سبلي ال فلح نميف فالخلا لصأو هتعاس نم ةلقنلاب لغتشاف رادلا هذه: نكسأ ال فلخ ول امك نيميلا

 (حتف «صم «ٰييع) .رفز دنع ثنحو مهدنع نيميلا بقع لاحلا يف هعزن اذإ ثنحي ال هنإف هسبال وهو بوثلا
 موي" :هتأرمال لاق نم يأ :ثدح اليل اهحكنف (ع) .قلاط يأ اذك تنأ :هتأرمال لاق ول يأ :اذك تنأ

 فال" :هلوقو راهنلاو ليللا لمشيو «تقولا انه مويلاب هارللا آل ؟تقلط اليل اهج ورق" قلاط تناق كج ورا

 ىلع قلطي مويلا نأ قرفلاو ءامل رايخ الف الي مدقف «'نالف مدقي موي كديب كرمأ" :جورلا لاق نأب "ديلاب رمألا

 سمشلا مرج عولط نمو ءاعرش سمشلا مرج بورغ ىلإ قداصلا حبصلا عولط نم وهو «راهنلا :امهدحأ :نيينعم

 امك امهيف هقالطإ عاش دقو «يزاجملا هانعم وهو تقولا قلطم :امهيناثو «يقيقحلا هانعم وهو افرع ورکا

 = هئامعن تاقوأب يأ (ه:ميها 0-3 :لاقو ذغقو يأ (13:لافنألا) ريد ٍذِممْوي مهو ن مو أ :ىلاعت هللا لاق



 نامزلا ىلإ قالطلا ةفاضإ ٠ 4١ قالطلا باتك

 ال وأ ةدحا دحاو قلاط تنأ «مارحلاو نئابلا ىف نيت «ىون نإو وغل قلاظ كنف انا

 نم ةالئصلل فر اذإ 0 هللا لاق انك راهنلا ضايب داري 4 «تقولا قلطم 0 نتيا نياه 2 هر ةيررأف هثالب و =

 ةدملا برص سل يأ فقالا لبقي PR CANN دارملاو :رابهنلا ضايب هب داري دته لعف م ويِلاب ارق ادا :لوقنف ؛رخالا

 قالطلاك هل ةدملا ب رض حصي الو تيسقاتلا لبقي ك ايه 1 كت ال لعف هب كرف ادإ ۾ «موصلاو ديلاب رمألاك

 يلا ان دتمم ريغ لعف ىلإ فيضأ هنأل ؛تقولا مويلاب دارملا "كجوزتأ موي قلاط تنأ" يفف «تقولا قلطم هب داري جورتلاو

 ضىيص 0 .: E 0 ai اا خرا ١ ,gr 32 و ت اي ر : ا ا ر 9 جورج ےھآ 2 ةا عدلا 340 كةم ا ق هل لع د هک عد هل کاو فک ىلا حتت ولا وه

 صضايب كح ورتا موب تينع :ج وزلا لاق ولو دتل وهو ريسلاب نوكي مودقلا نال ؛ديز مودق وهو دتم لعف ىلإ

 (يعليز «صلختسم) .هسفن ىلع فيفخت هيف ناك نإو همالك ةقيقح ىون هنأل ؛ءاضقلا ىف نيد ةصاخ راهنلا

 (ع) .قالطلا هب عقي ال وغل وهف لإ كنف انأ :هتأرمال لاق ول يأ :قلاط كنم انأ

 ءيشب سيل وغل اذهف "قلاط كنم انأ" :هتأرمال لاق اذإ يآ [(ع) .قالطل ا را یا اسا :ىون نإو وغل
 ةبلاطملا كلمت يح نيحوزلا نيب كرتشم حاكنلا كلم نأل ؛ىون اذإ عقي :يعفاشلا لاقو «قالطلا ىون نإو

 ؛اهيلإ ًافاضم حصي امك هل ًافاضم حصيف حاكنلا كلم ةلازإل عضو قالطلاو «ةبلاطملا جوزلا كلمت امك يطولاب
 ‹قالطلا و اذإ فالخلا اذه ىلعو «هيلع ال اهيلع ديقلاو ءديقلا ةلازإل عرش هنأ :انلو ءدمحأو كلام لاق هبو

 ‹ثالثلا قالطلا يق اهديب اهرمأ اهجوز لعح ةأرما يف نك سابع نبا نع درو ام هيلع ةجحلاو «ج زل تقلطف

 اإ و «تلاق امك ناکل ًانالث قلاط انأ :تلاقاول ءامعون هللا أطخ : سابع نبا لاقف ءاثالث قلاط تنأ :تلاقف
 (حتف ءضم) .ج وزتلا نم ةعونمملا يه األ ؛اهيلع ديقلا :انلق

 تناب مارح كيلع انأ هأ نئاب كنف انآ اه لاق اذإ نأ 04 .نئاب كنم انآ لاق ول أ | :مارجاو نئابلا ف

 :لاق ولو ءاهيلإ ةمرحلا فاضأ اذإ اذهو ءامهنيب ةكر تشم ىهو «ةلصولا ةلازإ ميرحتلاو ةنابإلا نأل ؛قافتالاب هنم

 أ لامتحال ؛قالطلا ىون نإو قلطت مل "كيلع" :لقي ملو ؛"مارح انأ" :لاق وأ "كنم" :لقي ملو ؛"نئاب ان"

 (صلحتسم «حتف) |[ ١/١ :قئاقخلا رمر] .كلذب اهديريف :ئرخأ ةأرماادل نوكي

 ءيشب سيلف ءال وأ ةدحاو قلاط تنأ :اهل.لاق ول هنأ :ىلوألا :لئاسم ثالث انهه "وغل" :هلوق ىلإ :ال وأ ةدحاو

 كاشلا لحدأ هنأل ؛ةيعجر ةدحاو قلطت :ال وأ فس وي gd لوق وهو دمحم لاقو ءارخآ فس وي ياو ةقينح يلا دنع

 :هلوق فالخب ؛"قلاط تنأ" :هلوق ىقبيو «ةدحاولا رابتعا طقسيف ؛يفنلا نيبو اهنيب "وأ" ةملك لوخدل ةدحاولا ل

 فصولا نأ :نيخيشللو (ع يش عقي الف ,عاقيإلا ليما نيب كامن لع هنأ ؛هدحاو ضع ! نودب "هي وأ قلاط تن

 - ادات قلظت "اثذلثا قلاط: تنأ" :اك لوحدملا ريغل | لاق ول هنأ ىرت الآ ءددعلا ركذب ع ت وق ول | ناكف ددعلاب نرق نيم



 تدق ىلإ قالطلا ةفاضإ 4١١ قالطلا باتك

 جورلا ركل تتكلم نا

 ا كايا كالوم قتع عم نيتنث قلاط تنأ عقي هتل اهارتشا ولف

 ةمألا ىلوملا كنم جوزلا ىرتشا يأ

 «فوذحملا توعنملا وه اإ ةقيقحلا يف عقاولا نأ تبثف ءاوغل ثالثلا ركذ ناكل فصولاب عوقولا ناك ولو =
 يق الحاد كاشلا ناكو «ددعلاب توعنملا وه عقاولا ناك اذإف «ةدحاو ةقيلطت قلاط تنأ "ةدحاو قلاط تنأ" نيعمو

 «كتوم عم قلاط تنأ :امل لاق :ةثلاثلاو ءقوم عم قلاط تنأ :امل لاق ول :ةيناثلاو «كشلاب عقي الف «عاقيإلا

 اًمومو «قالطلا ةيلهأ فاني هتوم نأل ؛قالطلل ةيفانم ةلاح ىلإ قالطلا فاضأ هنأل ؛قافتالاب ءىشب اتسيل ناتاهف

 (ضلعتسم) .فرصتلا زاوج تبثيل ةيلحملاو ةيلهألا نم دحاو لك نم دبالو «ةيلخملا قانت

 (ع) .كلذ وحنو و اهارتشاف ةمأ تناك نأب هتأرما جوزلا كلم ول يأ :اهكلم ولو
 كلم يف امأ :دقعلا لطب (ع) .ثلثلا وأ فصنلا ثرو وأ اهفصن ىرتش ذا نأب اهنم اءزج كلم يأ :اهصقش وأ

 دقو :ةرورضلل حاكنلا كلم ناكو «لسنلا ءاقبإ ىلإ ةجاحلل ناك ةرحلا ىلع كلملا تابثإ نألف ؛اهايإ جورلا

 كلم تبثي ال لحلا :لاقي ال ةيكوامملاو ةيكلاملا نب جاسا :هايإ اهكلم يف امأو «نيميلا كلم مايقب تتعفدنا

 ءاهجوز يه تكلم اذإ هنأ :لصاحلاو )اوسی لحلا ماقم ماقف «لحلا ليلد نيميلا كلم :لوقن انأل ؛ضعبلا

 نيميلا كلم نألف ؛هتأرما جوزلا كلم اذإو «هءاقب اذكف «حاكنلا ءادتبا عنمي ةيكولمملاو ةيكلاملا نيب عامتجالاف

 لطبي ال هتحوز ىرتشا اذإ بتاكملا :تلق نإف «هدوحوب خسفني لب حاكنلا كلم يأ «ندألا اهمحازي الف «ىوقأ

 (حتف «صلحختسم ؛ئيع) .حاكنلا ءاقب عنمي ال وهو «كلملا قح هل لب كلم هل سيل :تلق «حاكنلا

 كلمت. امهنيب ةقرفلا تعقو دق هنأل ؛اقافتا ةدعلا بحبو «لحدي مل وأ اه لحد ءيش :عقي م اهقلطو اهارتشا ولف

 یتا دنس ادعي وأ هلك جيورلا ةأرملا تكلم اقر تعرب ل وسبب یہ اکا كلم :مايق ينم قالطلا و «ةبقرلا

 يفكي هجو نم دقعلا مايقو ءاقافثا اه ةبحاو ةدعلا نأ ؛عقي هنأ دمحم نعو «نيخيشلا دنع قالطلا عقي ال كلذكف

 كانه ةبجاو ةدعلا :انلق ءاهؤطو لح ىح كانه اهيلع ةدع ال هنأل ؛وه اهكلم اذإ ام فالخب ءاهيلع قالطلا عوقول

 هيلإ ةبسنلاب رهظت مل اغإو ءةدعلا ترهظ اهقتعأ ولو ءاقدع يضقنت نح هريغ نم اهجوزي نأ هل زوجي ال نح اضيأ
 (حتف) 50/١ ١[ :قئاقحلا زمر] .حيحص ريغ قرفلا اذه نأ نيبتف «نيميلا كلم هل اهئطو لحل

 (ع) .نيتنث تقلط ةمألا ىلوملا يأ :قتعأف (ط) .خلإ قلاط تنأ :هريغ ةمأ يهو هتأرمال لاق ول يأ :قلاط تنأ

 لاق اذإ يأ [(غ) .ةظيلغ ةمرح نيتقلطلاب مرحت ال ةرحلاو «ةرح يهو قلط هنأل ؛ةعجرلا جوزلل 3 :ةعجرلا هل
 قتع عم" :هلوق نعم نأل ؛ةعجرلا جوزلا كلم اهالوم اهقتعأف كالوم قتع عم نيتنث قلاط تنأ :هريغل ةمأ يهو هتأرمال
 اعدم نوكيا نأ نأ دب الف قيلطتلل اطرش ىلوملا قاتعإ ناك امل مث ءايدعتم لمعتسي دق قتعلا ذإ باسيوط دب 'كال وم

 ت رخ انف وك لاَخ قالطلا عقيف «قالطلا عوقو ىلع امدقم نوكي قتعلاف ‹طورشملا ىلع امدقم نوكي طرشلا نأل ؛هيلع



 نامزلا ىلإ قالطلا ةفاضإ 11 قالطلا باتک

 أ ,ضيح ثالث ادعو إل دغلا ءاجف دغلا ء يمت: اهاتتلطو اهنقطع قمت ولو
 طايتحس لال عامجأإلاب نيئر روا ا اشيأ اهاتفلط تقلعت ةمآلا

 ê RES 6 ةتبلا وا نئ داب قلاط فأ ثالث يهف عباصأ ثاالثي راشأو ءاذكه قلاط

 هذه هت ر راشإ يا

 تخف ادن قيعلاو «قالطلا عوقو يغبنيف يف نارقلل عم ١ ةملك :ليق نإف «ةعجرلا كلميف ۴ و اتالات اهقالط ريضيف =

 رسعلا دعب ی (7:حرشلا) اري مح عم نإ ا ٤ i 51 ريخأتلل " عم ' ةملك عاج دق :انلق ؟اذه روصتي

 (صلختسم (ئيع) ريك اقل ريضب انه اذكف ناعم ال ناداطتم نارمأ رسيلا عم ريسعلا كال ارسل

 ر ن قلاط تنأف دع .ءاح اذإ :اهجج وز اه لاق 5 (ة رح تنأف دغ ءاح اذإ :اهال وم اه لاق نات : دغلا

 ةعج رلا جوزلا كلمتي الو «هریع اجوز ححنت ىح جورلل ل ىت يلو ةظلغم تقلط ۾ «ةمألا تقتع يأ :ال دغلا ءاجف

 عرسأ قتعلاو ءدغلا ءيحب وهو دحاو طرشب اقلعت امل قالطلاو قتعلا نأل ؛ةعجرلا هل :دكمحح دنعو غن تلا كن

 ضغبأ هنإف ؛قالطلا فالخب ءاعرش هيلإ بودنم نسحتسم رمأ وهو «ةيلصألا ةلاحلا ىلإ اعوجر 7 ؛اعوقو

 امك ةظيلغ ةمرح نيتقيلطتلاب مرحت الف ةرح يهو قالطلا اهفداصيف ةيرحلا لوزن نمز قلطت نأ بجو «تاحابملا

 مرحتف قالطلا اذكف ةمأ يهو اهفداصي قتعلا مث اهقتع ىلوملا هب قلع ام. اهقالط قلع هنأ :امهو «ىلوألا ةلأسملا يف

 فالخخ ؛دحاو طرشب امهقلعت ةرورض قالطلا توبن نامز وه قتعلا توب ناهز نأل ؛ةظيلغ ةمرح نيتقيلطتب

 (حتف «صلختسم) .قتعلا دعب عقيف «ىلوملا قاتعإب قيلطتلا قلع اهيف نآل ؛ىوألا ةلأسملا

 نكت مل قالطلاب ملكت نيح هنأل ؛هنم ثرت ال اضيرم جوزلا ناك ولو ءاطايتحا قافتالاب يأ : ضيخح ثالث اهدعو

 يف قالطلا جوزلا قيلعت دحو ادا امأ «رارفلا دصق وهو هتم اهترإ لع رش دجوي ملف «ملكتلا تقو ثرإلا ةيلهأ اه

 (حتف) .دمحم دنع هنم ثرت دغلا ءيحج ىلع اهتيرح ىلوملا قيلعت لوصحب هملع دعب هضرم
 ديفت عباصألاب ةراشإلا نأل [(ط) .ةدحاو يهف اذكه لقي ملو هعباصأب راشأ ولو «تاقلط ثالث يأ ] :ثالث يهف

 ةرشعلا هعباصأب راشأ "اذكهو اذكهو اذكه رهشلا" :ةتلَع لاق ءمهبملا مسالاب تنرتقا اذإ اعرشو هير ددعلاب ملعلا

 ةراشإلاو ءام وي نيرشعو ةعيست يعي ةفلاغلا 2 هماشإ سن و ءااذكهو اذكهو اذكهس رهشلا " لاق مت ا نين 7 يعي

 ولو ام وي لورشعو ةعست هنم مهف ةئلاثلا ةرملا ٤ ةماشإ سلخ اذ E هنأ ؛ةمومضملا لود اهنم ةروشنملاب عفت

 :ةنسللو فرعلل اقلطم روشنملا ريخملاف ءاموي نيرشعو ادحأ موهفملا ناكل ةمومضملا ثربتعا

 ةراشإإلا تينع :لاقو عباصأ ثاالثب رانا ولو ن تقلط نيفلاي راشأ ولو عةدحلو تقلط ةدحا ولاب راشأ ولو

 :لقي مل و هعباضأب راشأو "قلاط تنأ" :لاق ولو «فكلاب ةراشإلا ىون ول اذكو «ءاضق ال ةنايد قدص نيتمومضملاب

 "قلاط E :هلوق «یقبیو هراشإلا تغلف دحج وي مو ددعلا ن : م مهبملل ر سقت ةراشإإلا نأ ؛ةدحاو يهف | "اذنكشس'"

 تب نم ةيردصملا ىلع اهباصتنا] :ةتبلا وأ نئاب قلاط (حتف ءنيع) [1۸/۳ :قئاقحلا نييبت] .ددعلا لمتحي ال وهو

 تبلاو «ةدايزلاو ةدشلا نع ئبني ام. قالطلا فصوب نئابلا عوقو نايب يف عورش 5 .مزحو هيف عطق اذإ هرمأ

 (حتف) .ناتنئاب ناتنث عقي ىرحأ نئاب وحنبو ةدحاو قلاطب ىون ولو «هب عطق اذإ هرمأ تب ردصم



 نامزلا ىلإ قالطلا ةفاضإ 41۳ قالطلا باتك

 فلأك وأ قالطلا ّدشأ وأ لبجلاك وأ ةعدبلا وأ ناطيشلا قالط وأ قالطلا شحفأ وأ نوع ع ۰ ۰ سا يب م ط س ِء ل ( 3 3 | 2 ےس ع2
 جنا ا e 5 ل كو و 5 5 5

 2 هنئاب ةدحاو ىهف ةضيرع وأ ةليوط وا ةديدش ةقيلطت وأ تيبلا اله وا
 قلاط.تنأ لاق وأ يأ

 هلصأ هب ادارم لعفأ ىلع فصو لك هب دارأ [(ع) .فوذحم ردصمل ةفص هنأ ىلع هباصتنا] :قالطلا شحفأ

 ةتونيبلا وهو هرثأ رابععاب شبعولا اذن تصويب اإ قالطلا نأل ؛ةمظعأ وأ ةتشخأ وأ هرشأ وأ هأوسأ وأ ةقبيخأك

 نإف 1٦/۳[ :قئاقحلا نييبت] .اثالث يوني نأ الإ ةيعجر تعقو "هنسحأ" وأ "قالطلا لمجأ" :لاق ولو «لاحلا يف
 ةدحاو عقت هوحنو "ةديدش" :هلوقبو «ليضفتلا لعفأ امال ؛ةين ريغ نم ثالث ظافلألا هذي عقي نأ يغبني :ليق

 (۲۲۸:ةرقبلا) 4نهڏَرب قحا نهتلوعبو# :ىلاعت لاق «فصولا هب داري لعفأ تاب ےیل ىلع ديزي نأ بجوف

 (حتف) .رهاظلل رابتعالاو «لامتحالاب ثالثلا ىلع لمحي الف «قيقح يأ

 دشأ وأ لبجلاك قلاط تنا :لاق وأ يأ :خلا لبجلاك وأ (ع) .ةعدبلا قالط قلاط تنأ :لاق وأ يأ :ةعدبلا وأ

 هيبشتلا اذكو «ةنونيبلا بجوي ةدايزلا نع ئبني امه فصولا نأ :لصاحلاو «ةوقلا يف يأ :فلأك وأ (ط) .قالطلا
 (حتف) .سانلا دنع اميظع نوكي نأ رفز طرتشاو ءاقلطم مظعلا ركذ فسوي وبأ طرتشاو «هب هبشملا ناك ءيش يأ
 (ع) .ةليوط ةقيلطت قلاط تنأ :لاق وأ يأ :ةليوط وأ

 نإ ةيعجر ةدحاو عقي :يعفاشلا لاقو :ةنئاب ةدحاو (ع) .ةضيرع ةقيلطت قلاط تنأ :لاق وأ يأ :ةضيرع وأ

 اذإ امك «وغليف «ع ورشملا فالح ةنونيبلاب هفصو ناكف «ةعجرلل ابقعم عرش قالطلا نأل ؛اهلك لوصفلا يق امي لحد
 نأ ىرت الأ «ةنونيبلا وهو هظفل هلمتحي ام. قالطلا فضو هنأ :انلو «كيلع يل ةعجر ال نأ ىلع قلاط تنأ :لاق

 وه لصألا يف قالطلا نأل «ةدعلا تضقنا اذإ دعبو لاملا ركذ دنع اذكو لوخدلا لبق لاحلل هب تبثت ةنوبيبلا

 ءاضقنا ىلإ ريخأتلاب درو عرشلا نكل اهيف ةدملا يضمل ريثأت الو هعطقو حاكنلا عفرل عرش هنأل ؛ةنونيبلل بحومل

 قالط يف دمحم نعو «سايقلا لصأ ىلع هءارو ام يقبف ةنونيبلاب افوصوم نكي مل اذإ قالطلا حيرص يف ةدعلا
 نوكيف كشلاب ةنونيبلا تبثي الف «ظيغلا ةلاح يف ملكتي دق فصولا اذه نأل ؛ةيعجر ةدحاو عقت ةعدبلا وأ ناطيشلا

 .هدحوت يف هل هيبشت هنأل ؛يعجر لبحلا لثم وأ لبحباك يف فسوي يبأ نعو ءايعجر
 هبو «ةئامك :هلوق يف اذكو ءفلأ ددعك :هلوقك راصف اضيأ ةينلا مدع دنع ثالث عقي "فلأك" :هلوق يف دمحم نعو

 :لاق ولو «ةوقلا يف هيف هيبشتلا نأ قبس دقو «ةرثكلل هب هيبشتلا نوكيف ددعلل ناعوضوم ةئاملاو فلألا نأل ؛دمحأ لاق

 فسوي يبأ نعو «ةرثكلل يناثلا يقو ءرونلاو ءايضلا يف لوألا يف هيبشتلا نأل ؛ثالثف موجنلا ددعكو «ةدحاوف موجنلاك
 هب داري هنأ :انلو ءوغليف فصولا اذه لبقي ال قالطلا نأل ؛رفز دنع اذكو ةيعجر عقت ةضيرع وأ ةليوط :هلوق يف
 الإ انئاب نوكي ال :ةعدبلا قالط يف دمحمو فسوي يبأ نعو 41١/١ ١[ :قئاقحلا زمر] .ةميظع :هلوقك راصف مظعلا

 (حتف «صلختسم) .ةينلا نم دب الف ضيحلا ةلاح يف عاقيإلا ثيح نم نوكت دق ةعدبلا نأل ؛ةينلاب



 امه لوخدلا لبق قالطلا 24 قالطلا باتك

 .اثالث وني مل نإ

 اج لوحّدلا لبق قالطلا يق لصف
 هماكحأ نایب ف يأ

 عاقيإلا دعب تتام ولو «ةدحاوب تناب قرف نإو «نعقو اثالث ةءوطوملا ريغ قلط
 ةأرملا ةأ رمل يأ ةا تاقلط ٹال يآ هتأرما لخز يأ

 نإ و تيل تح ىون اههيأف»«ةفيفضو ةظيلغ ىلإ ةعوبعم ةنوبيبلا نآل ؛انالث عقي اهاون نإ هنأل : اثالث وني ١ لا

 وأ ةديدش ةقيلطت :هلوق وهو ةريخألا ةثالثلا ظافلألا هذه نم ئئتسي نكل هب نقيتلاب ندألا تبني اعيش وني مل

 ءلمتحملا يف حصت امنإ ةينلا نأل ؛امل ظفللا لامتحا مدعل ؛ثالثلا ةين حصت ال ثالثلا هذه يفف «ةضيرع وأ ةليوط

 (حتف («يويع) .ثالغلا ةين انك لمتح كاف «ةدح ولل ةدغ وص وه ةقيلظتلا ءان و

 (حتف) .يمكحلاو يقيقحلا معي ام يفنملا ءطولاب دارأ :ةءوطوملا ريغ

 عقت :يرضبلا نيسحلا دنعو ءةلمح نعقيف ءاثالث اقالط :هريدقت فوذح ردصمل عاقيإ هنأل ؛ثالغلا يأ | :نعقو

 اهفداصي "اال" :هلوقو ؛"ةدع ىلإ ال قلاط تنأ" :هلوقب نيبت اهنأ نسحلا بهذمو «ةلمج ثالثلا يأ [(ع) .ةدحاو

 ءاثالث اقالط" :هريدقت "اثالث قلاط تنأ" :هلوق نأل ؛ددعلاب عوقولا ناك ددعلا ركذ قیم هنأ :انلو «ةيبنحأ يهو

 ا ةدحاوو ةدحاوو ةدحاو قلاط تز :لاق نأب قفلطلا يأ :قرف (حتف) ااغ تل ثدلاغلا عوقو انغلب : اف اږ

 (ع «ط) قلاط تنأ قلاط تنأ قلاط تنأ وأ «قلاط قلاط قلاط تنأ :لاق

 قلاط تنأ :امب لوحدلا لبق اه لاق ول يأ [(ط) .ءيش ةثلاثلاو ةيناثلاب عقي مو ىلوألا ىهو] :ةدحاوب تناب

 ۵ لحس ىلع عاقيإ تاملكلا هذه نم ةدحاو لك نول ؛ةثلاثلاو ةيناثلا عمي و اك تنابو ىلوألا تعفو قلاط قلاط

 أ
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 ةنئاب يهو ةيناثلا اهفداصيو لاحلا يف ىلوألا عقتف «هطرشب قلعي ملو مالكلا ردص ريغي ام همالك رحآ يف ركذي مل اذإ

 .مدقلا يف يعفاشلاو ةعيبرو ىليل يبأ نبا لوق وهو «فطعب ناك اذإ ثالث قلطت :دمحأو كلام دنعو «عقت الف

 (صلختسم) .قيرفتلابو لكلا اهيلع عقي امي لوحدملا نأل ؛اهي لوحدملا ريغب ديقو [؟ 47/١ :قئاقحلا زمر]
 :هلوق دعب تتامف ءاثالث وأ نيتنث وأ ةدحاو قلاط تنأ :هتأرمال لوقي نأ جوزلا دارأ ول يأ :عاقيإلا دعب تنام ولو

 ءاهنم جوزلا ثريو رهملا فضنتي الف ؛عاقيإلا اغلو ءيش عقي مل نيتنث وأ دحاولا يأ ددعلا ركذ لبق "قلاط تنأ"

 رك ذ لبق جورزلا تومع ذإ ؛اقومت ديقو «لحا لطب هرک ذ لبق تتام اذإف ؛ددعلا وه عقاولا ا ارش عاقيإلا نوك هجوو

 رك ذ جوزلا توم يقو ءاًقوم دعب لصح ددعلا ركذو ةأرملا توم ف ددعلا ركذب قالطلا لصو هنأل ؛ةدحاو عقي ددعلا

 هنأ ىرت الأ «قالطلا عوقو يف هسفنب لماع وهو «"قلاط تنأ" :هلوق يقبف «ددعلا ركذ هب لصتي ملو قالطلا ظفل

 - ؛ةدحاو عقت قالطلا ركذ دعب اعيش لقي هلق هاف لجو ذات "ذل" لوقت نا درم "قلاط تنا" تارا لاق رل



 اه لوخدلا لبق قالطلا 416 قالطلا باتك

 ةدجلاو اهدعب وأ ةدحاو لبق وأ ةلحاوو eb قلاط تأ لاق ولو اغل ددعلا لبق
 ےل ٠و قلاط تنأ :لاق وأ هتأرمال جوزلا يأ

 ....... . ؛ناتنث اهعم وأ ةدحاو عم وأ ةدحاو اهلبق وأ ةدحاو دعب يفو ,ةدحاو عقت

 لوحدملا ريغل اه صاصتحا ال هنأ عم لصفلا اذه يف ةلأسملا هذه فنصملا ركذ امتإو «هدصقب ال هظفلب عوقولا نأل =

 نرق اذإ قالطلا نأ ررقت ةلأسملا هذهو «ع اقيإلا دنع لحملا تاوف وهو «ئعملا ثيح نم اهلبق ام سناحت األ ؛اهي

 (حتف) .نسحلا بهذم در اهيفو «ددعلاب عوقولا نوكي ددعلاب

 () .ع يش عقي الف لحما لطب ب هركذ لبق تتام اذإف ددعلا وه عقاولا نأل ؛ءيش هب عقي ملو همالك يأ :اغل

 (ع) .ةدحاو اهدعب ةدحاو قلاط فن لاق وأ يأ : اهدعب وأ

 روك ذملل ةفص ناك ريمض هب لصتي مل و نيئيش نيب عقو اذإ بارظإا نأ ىلع لئاسملا هذه ئبم نأ ملعا :ةدحاو عقت

 ةروصلا يفف «لاحلا يف عاقيإ قباس قالطب رارقإلا نأ ىلعو ارخآ روكذملل ةفص ناك ريمض هب لصتا نإو ءال
 ىلع مالكلا ردص فقوت مدعل ؛ةيناثلا اهقحلي الف ةدحاولاب تناب اهنألف ؛ةدحاوو ةدحاو قلاط تنأ يأ ىلوألا

 نألف ؛ةدحاو اهدعب وأ ةدحاو لبق ةدحاو قلاط تنأ :هلوق يف امأو ءةدح ىلع اعاقيإ ةدحاو لك راصف هرخآ

 آ روكذملل ةفص وهف امب نرق نإو ءريمضلاب نرقي مل نإ الّوأ روكذملل ةفص ةيدعبلاو ةيلبقلا نأ لصألا
 و لبق ةدحاو :هلوق يف ةيلبقلاو
 (حتف) .ةيناثلا اهقحلت الف اهلبق ىلوألا تعقوف ةريخألا ةفص ةدحاو

 وأ (ةدحاو اهلبق ةدحاو قلاط تنأ :لاق وأ ةدحاو دعب ةدحاو قلاط تنأ :هلوق فو يأ جا ةدحاو دعب ىفو

 اهدعب :هلوق يف ةيدعبلاو «ةيناثلا اهقحلت الف ةيناثلا لبق تعقوف ىلوألا ةفص ةدحا

 .ةدحاو عم ةدحاو قلاظ تنا لاق وأ يأ :ةدحاو عم وأ (عويط) .اهعم ةدحاو قلاط تنأ :لاق

 دعب ةدحاو :هلوق يف امأ «عبرألا روصلا يف ناتقيلطت يأ [(ع) .ناتقلط عبرألا روصلا هذه يف عقاولاف يأ ]:ناتنث

 ىرخألا عاقيإو لاحلل دحاولا قالطلا عاقيإ ىضتقاف ريمضلا نع فرظلا ولخل ىلوألا ةفص ةيدعبلا نألف ؛ةدحاو ع علل عاتق حل ده لا ااا اا اف لا مف لكلا كب ا ةفض ة نلف ؛ة

 ريمضلاب افارتقال ؛ىرخألا ةفص ةيلبقلا نلف ؛ةدحاو اهلبق دحاو يأ ةيناثلا يف امأو ءاعوقو .نانرتقيف اهلبق

 ةلمهح اعوقو نان رتقيف ںناخا يق عا عءاقيا يضاملا ف عاقيإلاو لاخلا ٤ ةعقأ و ىلوألاو «يضاملا يف اهعاقيإ ىضتقاف

 تنرتقا ءاوس ةنراقملل "عم" ةملك نألف ؛ةدحاو اهعم ةدحاو يأ ةعبارلاو «ةدحاو عم ةدحاو يأ ةثلاثلا يف امأو

 :يسرافلا رعشلا اذه يف "دعب"و "لبق" ةطباضو 28 ناعقيف ال وأ ريمضلاب

 كارب لالط كي ماكحا ردنا انا اب دحل اپ كن 5

 عمي ريح الا ةروصلا 2 فس وي ا نع و عيش عمي يأ هنأ ةنعو عةيناثلا ةروصلا 8 ةلحاو عمي : يعفاشلا دنع ۾

 کس «حتف «ييع) .ادوجو عجرم ا قبس يضتقت ريمضلا نأل ؛ةدحاو



 اه لوخدلا لبق قالطلا 21 قالطلا باتك

 . ناخن طرشلا رخا لاو «هدحاو عقت تا 55 2568 قلاط ف ا تلخد لإ

 رادلا ةا رملا 3 والا

 كرتو امي لوحدملا ريغلا هتارمال لاق ول دارأ [(ع) .رادلا تلحخد نإ 5 تلاق ولو يأ | :تلخد نإ

 .طرشلا رخخأ ول امك ناتنثلا اهيلع عقول اهب الوخدم تناك ول هنأل وأ ؛اه دوقعم لصفلا نأل ؛كلذب حيرصتلا

 ثلاثلاو يئاثلل ىقبي الف «ةدحاو عقي زجنملا يفو «هعوقو دنع زجنملاك طرشلاب قلعملا نأل ؛"ةدحاو عقت" :هلوقو

 ام مدعل يقابلا اغلو طرشلا دوحو دثغ اقافتا ةدحااو تعقو ةفذح ول هنأل ؛فطعلا فرحب ديقو ءانه اذكف ءلحم
 تپ فطع ولو « حص الا يف اقافتا اضيأ ةدحاو تعفو "ءاف" ناك ول هنأل ؛ واولاب فطع ۾ كه ةكيرشت بج وي

 (حتف) .ثلاثلا اغلو يناثلا زجنيو طرشلاب لوألا قلعت

 ظفلب عمجلاك عمجلا فرحب عمجلا نأل ؛ناتنث عقت :امهدنعو «ةفينح يبأ دنع ةدحاو ةقلط يأ :ةدحاو عقت

 (ع) .للوألا الإ كشلاب عقي الن عوقولا يف كشلا عقوف بيترتلل وأ عمجلل واولا نألو ؛عمجلا
 ةدحاو قلاط تنأ :لاق نإ يأ (ط) .رادلا تلخد نإ ةدحاوو ةدحاو قلاط تنأ :لاق نأب] :طرشلا رخأ نإو

 ءءافلاب فطع ول اذكو «كلذك ناعقيف ةعفد طرشلاب ناقلعتي نيئازحلا نأل ؛ناتقيلطت عقي «رادلا تلخد نإ ةدحاوو

 (يئاط «حتف) ٠ ,ةدعلا دوج ول ؛ لكلا يف ناتنث ةءوطوملا يف عقيو (يقابلا وغليو «لاحلل ةدحاو عقي م "قو

 (ع) .نايبلا مكح يف ناكف هيف ريغملا دوجول هرخآ ىلع فقوتي مالكلا ردص نأل ؛قافتالاب ناتقلط عقاولاف :ناتنئف



 تايانكلا باب 41۷ قالطلا باتك

 تايانكلا باب
 اکا نا فانأ عادل

 ١ e E ES e aS KE Kk A Î ةلالد وأ ةينلاب الإ امي قلطت ال
 قلطملا ةين يأ تايانكلاب يأ ةأرملا يأ

 اروكذم نوكي الو قالطلا لمتحي ام انهه دارملاو «ةينب الإ هنم دارملا رهظي ال ام يهو ةيانك عمج] :تايانكلا باب

 امإ حيرص ريغ ظفلب نعم وأ ناك اظفل نيعم ءيش نع ربعي نأ :نييوغللاو ةاحنلا دنع ةيانكلا [(عوط) ا

 رئامضلاك راصتخالل وأ جرفلل نهاك ةعانشلل وأ انيعم ديرت تنأو "نالف نءاح" :كلوقك عماسلا ىلع ماهإلل
 رج مل يلا ةقيقحلاف ءزاحملاو ةقيقحلا ماسقأ نم ةيانكلاو حيرصلا مث "دامرلا ريثك نالف'ك ةحاصفلا نم عونل وأ

 فو «ةيانك بلاغلا ريغو «حيرص لامعتسالا بلاغلا زاحناو :ةيانك يزاجا اهانعم بلغ ىلا ةروجهملاو «حيرص

 :"ةيناخلا ىواتفلا“ قار :ءايزانم وأ ايقيق نعم ةارملا قلك اوس ةت قف هم ةارملا رسا لقفل لوصألا لهأ حالطصا

 (حتف) .اظفل اروكذم نوكي الو هريغو قالطلا لمتحي ام ةيانكلا
 ةصتخم ريغ تايانكلا ظافلأ نأل ؛نيرمألا نيذه دحأب الإ تايانكلاب قلطت ال يأ :لاحلا ةلالد وأ ةينلاب الإ

 دجو اذإ ىلوألابف لاحلا ةلالد وأ ةينلاب امإ ةيانكلاب قالطلا عقو اذإو «ححرملا نم دبالف هريغو هلمتحت لب «قالطلاب

 عقي اهلك تايانكلا نأ اذه نم موهفملاو ءعمجلا زوجيق ولخلا عنمل "لاحلا ةلالد" وأ :هلوق يف "وأ" نأ ملعف نارمألا

 ءاضرلا ةلاح :ةثالث لاوحألا نأ كلذو «ضعب نود اهضعبب عقي امنإو «كلذك سيلو لاحلا ةلالدب قالطلا ام

 ةأرملا لاؤسل اباوع حلصي اهنم مسق :ماسقأ ةثالث انآ تايانكلاو «بضغلا ةلاحو ء«قالطلا ةركاذم ةلاحو

 كديب كرمأ :ظافلأ ةثالث ىهو ءامتش يأ ابس الو قالطلا اهاؤس دنع ةأرملا مالك در يأ ادر حلصي الو قالطلا

 ةتبو ةيربو ةيلح :ظافلأ ةسمح يهو 35 حاضت لو امتشو اباوج حلصي مسقو ءاهفدارمو يدتعاو يراتحاو

 يبرغاو يحرخخا :ظافلأ ةسمح يهو ًامتشو ًابس حلصي الو ادرو ًاباوج حلصي مسقو ءاهفدارمو مارحو نئابو

 .ةينلاب الإ اهنم ءيشب قالطلا عقي ال اضرلا ةلاح يفف ءاهفدارمو يعنقتو يموقو يبهذاو
 عقي يبحأ هلأسي وأ اهقالط ةأرملا هلأست نأ يهو :قالطلا ةركاذم ةلاح يفو «ةينلا مدع يف هنيمي عم هلوق لوقلاو

 ةلاح يفو «ةينلا مدع يف هلوق يف قدصي الو «يناثلاو لوألا مسقلا وهو ءدرلل حلصي ال ظفل لكب ءاضقلا يف

 لب ءامهل حلصي ال ظفل لكب عقيو «ثلاثلاو يناثلا مسقلا وهو «درلاو بسلل حلصي ظفل لكب عقي ال بضغلا
 راتخم هنأل ؛ةينلا نم دبال لب «لاحلا ةلالدل رابتعا ال :يعفاشلا لاقو «لوألا مسقلا وهو «طقف باوجلل حلصي

 ةينلاو ةرهاظ امنأل ؛ةينلا نم ىوقأ لاحلا ةلالد نأ :انلو ءرهاظلا فالح رمضي نأ دعبي الو «هلاوحأ عيمج يف

 (حتف)[؟ 47/١ :قئاقحلا زمر] .ةنطاب



 تايانكلا باب 4۸ قفاطلا بانك

 اهريغ فو «هدحاو تشاو فكر ينربتساو يدتعا ي erd ةدحاو قلطتو

 e اخي ,نئاب يهو ثالغلا ةين حصتو «نیتن یون نإو ةئئاب
 يناثلا لوألا ةنئاب ةقلظ قلظت يأ

 هدحاو ى ون ولو ءةدحأو تلناو :هلوق ل اط .حصالا وهو ةدحأ ولا با رعاب نايا وإ ؛ جا ةيعج ر ةدحاو

 تايانكلا نم اشوک و و ايعجر ةثالاثلا ظافلألا هذى عقاولا ناوک هجو :ردصملا رك دی م اذإ حيرصلا ف اسك را 5 وأ

E 3 ع 

 نم يدتعا لمتحيو «كيلع يمعن وأ ىلاعت هللا بعت يدتعا داري نأ لمتخضو ملا و هالا ةقيقح "يدتغا" نأ
 :ليقو «يدتعا و قلاط ملأ لاق هثأك ءاضتقا لوحدلا دعب قالطلا هب عقوو مامإإلا لال اذه یون اذإف ؛حاكنلا

 اع حيرصت هنأل ء؛ذادتعالا عملا لمعتسي هناف تاه ر ير ہتس | امأو كس u ٤ف ةداطلا نع اراعتسم لعج لوخدلا

 كار ةءارب قف دتعت يأ اهر غارق لاح يف اهقلطيل ءاربتسالا لمتحيو «هتلرنمب ناكف ةدعلا نم. .ةوصقملا وق

 .كلذ وحن و يدنع ةدرفنم وأ كموق دنع ةدحاو تنأ هب داري نأ لمتحي هنألف ؛ةدحاو تنأ امأو «كقلطأل

 حيرصلاو حيرصلا ىلع الاد ناك ةينلاب مالا لاز اذإف ؛ةدحاو ةقلط قلاط تن يأ فوذخع ردصمل تعت نوكي نأو
 ia ت 0 E Na 53 5 ا 5

 ةدحاو تنأ"ب عقي :رف رفز لاقو ءاهعجار 53 يدتعا :ةعمز تنب ةدوسل سل لاق: 3 كاع هنأ درو هنألو ؛ةعجج رلا بمعي

 ie O oi a ا وک ا ' 5 :
 لاقو ءايعججر ل اوجيف ةقلط وهو فق ودم ا تعب لوحي ةنيرقلا دوحج ۾ لعب هنأ *انلق «تاياثكلا اک نرئايلا

 م

 ؛كلذك ةئلاثلا يقو ةنئاب عقي نييلوالا نيتروضلا يف دمحأو كلام دبعو ؛ةأرفللا تغنت ةنآل ؛ءيش اب عقي ال ” فقالا

 عى بش عقي 5 عقر لإ و ٤ وني م لإ عفو اهمصن كا ليقو «خياشملا ةا كنع ةدحا ولا بارعإب رابتعا الو ةيانك األ

 ١ وه حيحصلاو نيرمألا لامتحالا ةينلا ىلإ جاتحي اهنكس یون لإ و

 ةدحاو ةقلط قلطت ةثالثلا ظافلألا هذه ريغ يف يأ [(ط) .ةنئاب ثالثلا ظافلألا هذه ريغ يأ ] :ةنئاب اهريغ ىفو

 اَمأو ؛ةنونيبلا ةححو ىلع قالظلا نع لب :قاللظلا درج نغ ةيانك نكت ملا اهالف ؛ةنونيبلا امأ ؛تيتنث ىون نإو اةنكاب

 ؛عجاور اهلك ةنارانكلا : يعفاشلا لاقو «ددعلا ضحم لمتحي ال ردصم قالطلا نأ ررقت اهلف ؛نيتنثلا ةدارإ عانتما

 ا
 اش خاص ظفلب ة ةنابالاب یت أ هنأ :انلو ''ةدحاو تن" :هلوقك راضف الف الإو ؛عقو یون ناف «قالط ام عقا ولا نأ

 اذ

 تلاق هبو «ناتنن عقت نيتنث ىون نإ :رفز لاقو ءدصق ريغب اهتعجارم يف عقي ال يك لاحلا يف اهيلإ ةسام ةجاحلاو س

 " :هلوقو ءاندنغ اضيأ ناتنث عقتف ةمأ تناك اذإ امأ ءةرح تناك اذإ اذهو «ةثالثلا

 تالان عشقت : قالاس كنعق ٠ حصن ل سدا E ددعلا كبل ا ؛اهربع ف ۳ هي ةمآلا ن - نقلا هين تح اذهو ع« سنتا

 (حتف «ئيع) .اه لوحدملا ريغب ةضوضخم ةدحاولا ةينو «قالطلا ةين دنع تايانكلاب

 (ع) .ةنئاب ةدحاو اضيأ عقاولا نإف نيتقلط ةثالثلا ظافلألا ريغ تايانكلا ظافلأب ىون ولو نعي هلبق امه لصاو :ىون نإو

 ام ىلع اظفل نورشعو نانثا تايانكلا ظافلأ يأ :يهو (ع) .يراتخا يف الإ اهلك تايانكلا يف يأ :ثالغلا ةين

 (E) > عطقلا وهو تبلا نم :ةقب (ع) .ةقرفلا امهو ة ةنونيبلا و ن :يبلا نف ةأرملل تعن وهو :نئاب (ع) .انهه هركذ



 تايانكلا باب ۹۹ قالطلا باتك

 «كلهأل يو «كلهأب يقحل ا «كبراغ ىلع ٠ كلبح يوب .ةّيلخ «مارج الس
 ہساتلا نماثلا و سداسلا اخ ثلافلا

 yT «يرمخ يعنقت قرح لأ راما 59 كرمأ كق راف كرس
 رشع عباسلا رشع سداسلا رشع سماخلا رشع عبارلا رشع ثلاثلل رشع يناثلا رشع يداحلا رشاعلا

 عاطقنالا لمتحيف ةعطقنملا يعم. اهلك اهنأ تايانكلا نم افوك هجو [(ط) .تبلاك عطقلا نعم. لتبلا با :ةلعب

 (حتف) .حاكنلا ديق نع عاطقنالا لمتحيو اهوحنو براقألا وأ ةنسحلا قالحألا وأ دشر لك نع

 داري نأ زاوجلف متشلل اهلامتحا امأو ءرهاظ . قالطلل اهامتحا [ع ونمملا هانعم تعن وهو ةمرحلا نم مارحلاو] :هارخ

 انأ وأ مارح كقأ وأ ىلع تمرح وأ ةمرخم وأ مارح يلع تنأ :هلوق نيب قرف الو «ةرشعلاو ةبحصلا مارح تى

 لمتحي ولخلا نم :ةيلخ (حتف) .مارح ىلع لح لکر ر ىلع نيملسملا لالخ :ةلوق اذكو ؛مرحم وأ مارح كيلغ

 نع وأ ءانثلا نسح نع ةءاربلا لمتخي ةءاربلا نم "ةيرب" :هلوقو «حاكنلا ديق نع ولخلا لمتحيو تاريخلا نع ولخلا

 ءانسلا نيب ام براغلاو الا نع ةراعتسا ]:كبراغ ىلع كلبح [؟١/45 :قئاقحلا رمر] .حاكنلا ديق

 وأ كتقلط ينأل ؛تعش ثيح يبهذا :ئعملاو ءاميراغ ىلع اهلبح نولعجي ةقانلا اولسرأ اذإ | مف [(خ) .قنعلاو
 فلألا حتفو "ملع" باب نم قوحللا نم قحل نم رمأ وه :كلهأب يقحلا (نيكسم «حتفر .قالطلا يبلطت الكل
 ىلإ يهذا نأ لمتحيف قوحللا نم لعجي نأ حيحصلاو «دعتم لعف وهو قاحلإلا نم ريصي هنإف ءأطخ ءاحلا رسكو

 (حتف) ]۲۱ : قئاقحلا زمر] .قالطلا يبلطت الو كل تنذأ يأل وأ ,كتقلط ينأل ؛كلهأ

 éo [r/ا :قئاقحلا قشر .كلتقلط خل ؛مه كتبهو وأ كلهأ لحأل كنع توفع نإ لمتحي : :كلهأل كتبه و

 [(ع) .هريغبو قالطلاب ةقرافملاو حيرستلا نالمتحي كتقراف :رشع يداحلا «كتحرس :رشاعلا] :كتقراف كتحرس
 [؟ 45/١ :قئاقحلا زمر| .ةينلا ىلإ ناحاتحي ال ناحيرص امه :يعفاشلا لاقو .اندنع تايانكلا نم ناظفللا ناذه

 تحرس لاقي لع ةءاسلا يف د انيعتي ل انهو احيرض نوكي ال نيعتي ب مل امو ءيش يف هلامعتسا نيعت اف حيرضلا :انلق

 (حتف) .تايانكلا رئاسك اراصف يباحصأو ىلام تقرافو يلبإ
 يف هريغ لمتحيو قالطلا يف ديلاب رمألا لمعسيف كديب كلمع يأ كديب كرمأ :رشع ىاثلا| :يراعخا كديب كرمأ

 ةبسانملا مدع ىوعد :انلق «ناضيوفت امال ؛ماقملا اذه يق بساني ال نيظفللا نيذه رك ذ :ليق [(ع) .رخخآ فرصت

 نأ امج قالطلا ع وقول دبالو «ضيوفت ةيانك وأ قالط ةيانك نوكت نأ نم معأ تايانكلا قوس بابلا نإف «ع ونم
 (حتف) .ديلاب رمألا لصفو ضيوفتلا باب يق يأيس امك قالطلا يوني

 نيظفللا نيذه قو ءرخآ رمأ ىف وأ حاكنلا ن فارابی رکا لپ ع ,انيغا :رشع كلاثلا ”يوافخا

 ' ) .حاكنلا قر وأ قرلا ةقيقح نع لمت ةرخ تنأ :رشتع عبارلا :ةرخ تنآ ط) .اهسفن قلطتا نخ

 ھا نعرف :رشع سداسلا .اههج و ىلع عانقلا ذحتأب رهأ وهو يعنقت :رشع سمانا | :يرتتسا يرمخت يعنقت

 مرحو «قالطلاب يم تنب كنأل ؛يرتتسا يأ دحاو نعم ةثالثلا هذهف [(ع) .ةرتسلاب رمأ يرتتساو رامخلا ذحأب
 نم ناك اذإو رامخلا وهو «عانقلا نم يعنقت ناك اذإ اذهو «كيلإ رظني العل ؛يبحألا نح يئرتتسا وأ ةلرظن ىلع

 (حتف) .قالطلا يبلطت الو ةشيعملا رمأ نم نم هللا كقزر ام يعنقا لمتحيف ةعانقلا



 تايانكلا باب ¥ قالطلا بانک

 ىونو ثالث يدتعا :لاق ولو «جاوزألا يغتبا ,يموف ؛يهدا ‹يجرخا (يبرغا

 هئارمال نورشعلاو يناثلا نورشعلاو يداحلا ى نورشعلا رشع عساتلا رشع نماغلا

 .. قلطتو ثالث يهف ائيش يقب ام. وني م نإو ءقّدص اضيح يقب امبو اقالط لّوألاب
 1 رملا 5 ةا ظافلألا ي 7 همالك ةقيقح ى وت هنأ ءاضتف

 یزعا يورو نوع يدعابت يأ ةلمهملا ءارل او ةمجعملا نيغلاب يبرغا :رشع نماثلا] :يموق يهذا يجرخا يبرغا

 ناعم ةعبرألا ظافلألا هذه [(ع) اشر دعبلا نتو جوزلا نع درجتلا يهو ةبوزعلا نم ةمجعملا ءازلاو ةلمهملاب

 يدعابت وأ كتقلط أل ؛يدنع نم يموقو يهذاو يدنع نم يجرخاو نع يدعابت يأ نيلامتحا لمتحت ةبراقتم

 ينأل لمتحيف «مهيبلطا يأ جاوزألا يغتبا نورشعلاو يناثلا :جاوزألا يغتبا (ييع «حتفر .كلهأ ةرايزل يجرخاو
 [؟ 15/١ :قئاقحلا زمر] .ءاسنلاو لاحرلا نيب كرتشم ظفل جورزلا نأل ؛ءاسنلا نم جاوزألا يبلطا وأ «كتقلط

 242 .يدتعا يدتعا يدتعا : لاق ناب تاره تالت ' 'يدتعا" ظفل ررك يأ : ثالث

 (ع) .ناتظفللا امو يقب امت ىون يأ :اضيح يقب امبو (ع) .ةئالثلا ظافلألا هذه نم لوألا ظفللاب يأ :لوألاب

 هذي قالطلل ناتيقابلا نيعتف قالطلا ةركاذم لاح لاحلا راض قالطلا لوألاب ىون امل هنأل ؛تاقلط]إ :ثالث يهف

 رهاظ ال نأل ؛ءيش عقي ال ثيح ءاعيش لكلاب ونأ مل :لاق اذإ ام فالخب [(ع) .ةينلا ىفن يف قدصي الف ةلالدلا

 نأ :يناثلا ءانلق امك ءيش عقب الف اش لكلاب ونأ مل .لوقي.نأ :لوألا :اهحو رشع لا ىلَع روصني اذهو هبذكي

 :عبارلا ءاعيش ةفافاب ونأ ملو اقالط ةيناثلاو ىلوألاب تيون :لوقي نأ :تلافلا نيغال ىلوألاب قالطلا تيون :لوقي

 هذه يفف قالطلا اهلكب تيون :لوقي نأ :سماخلا اعيش ةيناثلاب ونأ مل و ًاقالط ةئلاثلاو ىلوألاب تيون :لوقي نأ

 عقيفاءاضق قدضي ضيحلا نيتيقابلابو ؛قالطلا ىلوألاب :تيون :لوقي نأ :نضاسلا .ءاثالث قلظت ةعبرألا هوجولا

 .ضيحلا ةثلاثلابو «قالطلا ةيناثلاو ىلوألاب تيون :لوقي نأ يملا ؛«بادكلا ةروض وهو «ةدحاو

 عساتلاو ءاضيح ة ةثلاثلاب تيونو ءائيش ةيناثلاب نأ مل و قالطلا ىلوألاب تيون :لوقي نأ :نماثلا ءن اتن عي لاق امك وهف
 بس

 ل

 :لوقي نأ :رشاعلاو «ناتنب نيهح ولا ف عمي اعيش ةئلاثلاب
0 

 ونأ ملو ضيحلا ةيناثلابو قالطلا ىلوألاب تيون :لوقي نأ

 تيونو ایش ىلوألاب وأ م :لوقي نأ + رشع يداحلاو ةدحاو عقي قالطلا ةثلاثلاب تيونو اكيش ةيناثلاو ىلوألاب و ونأ مل

 قالطلا ةيناثلاب تيونو ایش ةثلاثلاو ىلوألاب ول 4 لوقي نأ :رىشيع يباثلاو .ةدحاو عقي 595 ةثلاثلاب ۾ اقالط ةيناثلاب

 قولطلا ةدحا وب ی ون نإ وأ ءيش عقي مل اهنم ءيشب وني م / لإ هنأ هيف لصألاو ]۲/1 :قئاقحلا و .ناتن يهف

 ىون قالطلا امب عقو الإو «قالطل اطلا بقع ضیح اب دادتعالاب رمألا روهظل ءاضق قدص ضيحلا اهدعب اع.ىون نإف رظني

 (حتف) .قالطلا نيعتف قالطلا ةركاذم لاح لاحلا راص قالطلا اهنم ةدحاو هدنع ىون امل هنأل ؛وني ملا وأ هب

 ام وأ جورب كل تسل وأ ةأرماب يل تسل :هتأرمال لاق اذإ يأ [(ع) .خلإ تسل :اهل هلوقب ةأرملا يأ |:خإ قلطتو

 وني مل ول هنأل "یون نإ" :هلوقب ديق امنإو :ةفينح يبأ دنع ايعجر اقالط ىون نإ قلطت جوزب كل انأ ام وأ ةأرماب يل تنأ

 - ةيحجوزلا نوكل ابذك لب اقالط نوكي ال وهو «حاكتلا يفن هنأل ؛ىون نإو قلطت ال :الاقو «قافتالاب ءيش عقي ال



 تايانكلا باب 251 قالطلا باتك

 خيرصلا حلب عيرتملاو الع كلل ىرن نإ جوز كل سلو ا ي تما

 ا

 نابل يأ ئابلا قالط 2

 قالطلا ءاشنإل حلصتو حاكنلا راكنإل حلصت ظافلألا هذه نأ :هلو ءكجوزتأ مل :لاق ول امك راصف ةمولعم -

 اهتجوزت ام يأل ؛ةأرماب يل تسيل :لوقي نأ زوجي امك اهتقلط ىأل ؛ةأرماب يل تسيل :لوقي نأ زوجي هنأ ىرت الأ

 (حتف «ٰيیع) ."كنيبو يب حاكن ال" :لاق راسا بيسو جي دي يعيب اذإف

 لاز دقو «حاكنلا كلم ةلازإل عرش قالطلا نأل ؛نئابلا حيرصلا قحلي ال :ءلي يعفاشلا لاقو :خ! قحلي حيرصلاو

 َحاَنَج الف# :ىلاعت هلوق انلو و ا هك .هلحم فداصي ملف ؛ لام ىلع السا وأ علخلاب

 ب ةريغ اجور مكنت ىَتَح دعي نم هل : اجت الف اهقلط نإفا# :لاق مث ؛ ؛علخلا ي :ععي (: ةرقبلا) هب ْتَدَتفا اًميف اًمهْيَلَع

 : لاقو «نيترم علخلا دعب ةئلاثلا عوقو ىلع ابعت اذه نوكيف «لصولا عم بيقعتلل ءافلاو :(5 ٠ :ةرقبلا)

 مصل تاف امنإو ؛حاكنلا ماكحأ ءاقبل يقاب يمكحلا ديقلا نألو ؛"ةدعلا يف تماد ام قالطلا حيرص اهقحلي

 (حتف ءئيع)[7/7 :قئاقحلا نييبت] .هريغو ضيحلاب هتاوفك لحملا يف فرصتلا عنمي ال كلذو
 (ع) .حاكنلا ءاقبل ىرخأ عقت «قلاط تنأ :لاق مث ةقلط تعقو «قلاط تنأ :لاق نأب حيرصلا قالطلا يأ :حيرصلا

 (ع) .ىرخأ عقو قلاط تنأ :لاق مث ؛نئاب تنأ :لاق نأب اضيأ نئابلا قحلي حيرصلا قالطلا يأ :نئابلاو

 قحلي ال يأ | :نئابلا ال (ع) .ىرخأ ةقلط عقي نئاب تنأ :امل لاق مث قلاط تنأ :اهل لاق نأب :حيرصلا قحلي

 نئابلا قحلي ال يأ [(ع) .ةنئاب ةدحاو ةقلط الإ عقي ال نئاب تنأ :ال لاق مث نئاب تنأ :اه لاق ناب نئابلا نئابلا

 عقت ال ةدعلا يف يهو «مارح وأ نئاب تنأ :ام لاق مث نئاب تنأ :اّب لوخدملل لاق مث نئاب تنأ :اه لاق نأب نئابلا

 يرورض ءاضتقا هنأل ؛ءاشنإ هلعج ىلإ ةحاح الف «هيف قداص وهو ءلوألا نع اربح ناثلا لعج نكمي هنأل ؛ةيناغلا

 .ةظيلغلا ةمرحلا هب تبثيو «ربتعي نأ يغبني ةظيلغلا ةنونيبلا هب تينع :لاق ول يح

 رادلا تلخد مث «نئاب تنأ :لاق مث «قئاب تنأف رادلا تلد نإ :امب لوخدملل لاق نأب اقلعم ناك اذإ الإ" :هلوقو

 درا هوو هلو مل نيطللا عل ایس نق لس یک چ لال :1 قالط اهيلع عقو ةدعلا يف يهو

 طرشلاب قلعملا :لوقي وه 547/١ ۲٤١١۷[ :قئاقحلا زمر] .هفب رفز فالح هيفو «عقيف ءقالطلل لحم ىه

 يه ةقرف لكو ءالف ءطولا ةدتعم امأ «قالطلا ةدتعم قحلي امنإ قالطلا نأ ملعا مث ءطرشلا دوحو دنع زجنملاك

 وأ ناك ازجنم اقلطم امتدع يف قالطلا عقي ال قتعو غولب رايخو قاحل عم ةدرو مالسإك هحو لك نم خسف
 (حتف) .اهدع يف قالطلا عقي قالط يه ةقرف لكو ءاقلعم



 قالطلا ضيوفت باب 4۲ قالطلا باتك

 قاللطلا ضيوفت باب
 ليك ولا ىلإ وأ ةلرطا ىلإ يأ همگی ناتي ف يأ

 حصت ملو ءٍةدحاوب تناب اهسلجم يف تراتخاف قالطلا هب يوني يراتخا اه لاق
 رایتخالاب اهملع نيل نأ ءار يت هتأرمال لحجر لاق يآ

e SSE Îو  

 ةك ةيانكلاو "كسفن يقلط" :هلوقك حيرصلا يأ هيعونب هسفنب هعقوي ام ركذ امل :قالطلا ضيوفت باب

 ليكوتو ضيوفت :عاونأ ةثالث ىلع اهريغ وأ ةحوز تناك ءاوس ريغلا هعقوي امو «هنذإب هريغ هعقوي ام ركذ 'يراتخا'

 اا 0 ہلا نم قالطلا ناك او (ةيشم ه ديب ماو ني “ةو ار ضيوفتلا ظافلأ ۾ ةلاسرو

 لضفألا وه أم إو ريخلا ىل ! ليملا رايتحتالاو «رابحألا ح -ل مقل هت وشل ؛ رایتح الاب ا :يراتخا (حتف) ٠ لصألا وش 7

 عوجر حصي الو ور ی را قل و اق ول هنأل ؛كسفن يراتخا يف ةلأسملا ع عض وو ءىلوألاو

 بابلا دقع اذه ىلع لد قالطلا ضيوفت يأ "قالطلا هب يوني" :هلوقو «ليكوت ال كيلمت هنأل ؛ضيوفتلا نع جورلا

 (حتف) .بضغلا ةلاحو قالطلا ةركاذم ةلاح ةلالدلاب دارملاو ءرم ام. ءافتكا ةلالدلا ركذي م و ضيوفتلاب

 جرحخو عقي د مم اهجوز يا ولف ءاهسفن ةأرملا يأ :تراغخاف (ع) .يراتحا :هلوقب ايوان هنوك لاح يأ :يوني

 رابتعالاف اذ: والاب ناك ولو ءاضيأ عقي ال يجوز وأ يسفن ترتحا :تلاّمف ل

 ةا تنا مرق و راما رك يفاقم راجعالاب ايملع سا ا يف" :هلوقو «هدعب ام وغليو مدقملل

 اهتعجر نم جوزلا نكمتل يعجرلا نود نئابلا يف اهسفنب هصاصتخا توبثل ؛ققحتي هب اهسفن اهرايتحا نأ

 .كلمملا كلم عرف كيلمتلا نأل ؛قالطلا جوزلا ىون نإو ءيش عقي ال نأ سايقلاو ءاهاضر الب

 انأ الإ عقي ال اي يوان يسفن نم كت ةرتحا وأ كنم يسفن ترتحا : لاق ول ىح ةظفللا هدب ع عاقيإلا كلم ال ج وزلاو

 توكسو مهضعب لوق نم ينوكس عامجإ عامجإلا اذهو ت ةباحصلا عامجإب اهرايتخاب عوقولا اًنسحتسا
 ةلالدو «تايانكلا نم هنأ ؛ةينلاب ليق اغإو ءلصألا ىلع هءار و ام يبو «هدخحاولا ىلع لشعنم عامجإلاو مهريع

 اب تفطع ولو ءاهدي نم رهألا

 لوق لوقلاو «يعحر :دمحأو يعفاشلا دنعو «ةيانك هنأل ؛نئاپ هب عقاولاو «ةنايد ال ءاضق اهماقم ةمئاق لاحلا

 (حتف ؛ئييع) .نيميلا عم الإ قدصي ال تايانكلا رئاس فو «ةلالدلاو ةينلا مدع يف نيميلا عم جوزلا

 (ط) .ءيش عقي ال ةين هل نكي مل نإ, :تناب

 اًمهيأف ةفيفح و ةظيلغ ىلإ ةعوتشم اهل ؟ةنوتيبلا فاالخب عونتم ريغ وهو والا نع بني رايتحالا نأل] :حصت مو

 ايتحالا نألو ؛ د ةباحصلا عامجإل سايقلا فالح ىلع اكيلم لمح اهو اعضو كاال سيل هنأ [ .حص یون

 دنعو «ةين الب ثالن عقي :كلاغ ددعو ‹«یربک و ىرغص ةنونيب تناب : لاقي ع ونتت اهنأل ؛ةناباللا فالخن ع ونتي ال

 (صلختسم) 0 ۷/۱ قئا اقحخا رهرزأ .ةينلاب ناک ادا ثڈ“ عمب :يعفاشلا



 رايتخالا و سفنلا ظفلب ضيوفتلا ۴ قالطلا باتك

 دحأ يف ةرايتخالا وأ سفنلا ركذو ءلطب رخآ لمع يف تذخأ وأ تماق نإف
 ةقيلطتلا وأ رايتحالا ريغ تيعرش يأ

 :. + ىسفل ترا رأ يسأل ر را انأ :تلاقف يراتخا امل لاق نإف ءطرش امهيمالك
 يضاملا ظفلب طظفلب هئارمال يأ نيح وزلا

 سلجملا تاعاس نأل كلذو ؛رايتحنالا ف سلحملا ديق ىلع عيرفت اذه [(ط)رايتحالا لبق سلجملا نم ةريخملا يأ ] :تماق نإف

 ضيوفتلا ناك اذإ لطبم مايقلاو ءرخآ لعفب لاغتشالاب ةرمو «ةرم مايقلاب لدبتست سلجلا نأ الإ (ةدحاو ةعاس تربتعا

 (حتف «صلختسم) .مقت مل نإو تقولا يضع. لطب امنإو «هوحنو مايقلاب لطبي الف اتقؤم ناك اذإ امأو ءاقلطم

 لظبيا ال عاما ترش ول یخ بح لمعلا قلطم ال هلبق امل عطق هنأ هب ملعي ام لمعلاب دارملا :رخآ لمع يف تذخأ وأ

 «برشت مل ام مالكلا ىلع ردقت الف «ةرجاشملاب بهذت مفلا ةبوطر نإف ةموصخلا نم نكمتتل برشت دق امنأل ؛اهرايخ

 نم: موقت نأ نیغ وم ًايايث تسيل وأ ءاعظلا بلط غ قم ريض اھ: «ضارعإلا ليلد نوكي الف

 لدي ام, لطبيف كيلمت هنأل ؛ضيوفتلا يأ ' لطب" :هلوقو «ليلق لمع كلذ نأل ؛ةيآ تأرق وأ تحبس وأ سلخغا كلذ

 ءلطيي ال اهتمئأف رتو وأ ةبوتكم ةالص يف تناك ولف «تاكيلمتلا رئاسك رخآ لمع يف ذأ وأ مايق نم ضارعإلا ىلع
 اذإ كلذك و ءاهرايخ ىلع يهف تدعقف ةمئاق تناك ولو «لطب تمتأ ولو نيتعكر تمتأ نإ عوطتلا يف اذك

 بيع «حتف) .ةيبتحم تناك نأ دعب تعبرت اذإ اذكو «تدعقف ةئكتم وأ تأكتاف ةدعاق تناك

 (نيكسم) .رمألا ا ت اكرم ال نح ضيوفتلا يأ :لطب
 :امل لاق ولف ءالف الإو حص سلججا يف ناك نإف لصف نإو الصتم سفنلا ركذ طرتشي يأ :خلإ سفنلا ركذو

 نأل ؛كشلاب قلطت الف يجوز لمتحيو يسفن لمتحي ترتخا :اهوق نأل ؛ءىشب سيل ترتحا :يه تلاقف يراتخا

 ترتحا' :اهوقو «مهبم "يراتحا" نألو ؛نيبناحلا دحأ نم سفنلا ركذ يق وهو 2 ةباحصلا عامجإب فرع كلذ

 ةدحولا نع عئىبنت "ةرايتحالا" ىف ءاتلا نأل ؛ ؛ريسفتلا حلصي ةرايتخالاو «مهبملل اريسفت حلصي ال مهبملاو اضيأ مهبم

 هيف ققحتي الف حاكنلا ءاقبإ نع ةرابع هنأل ؛اهجوز رايتخا نود ددعتلاو دحوتلا لمتحي اهقالط ةأرملا رايثخاو

 : طيحلا" فو ءكلذ طرتشي ال :ةئالغلا دنعو ءامهدحأ مالك ىف ةرايتخالا و أ سقنلا ركذ نم ديالف ددعتلا و داحتالا

 يسفن ترتحخا :تلاقف ءاهنابأ مث يراتخا :اه لاق :"لماشلا" يفو «ةرايتخالا وأ ةقيلطتلا وأ سفنلا ركذ نه دبال

 (ضلختسم)» ۲٤۷/١[ :ىتاقطا عزا تابت أل ةنابملا نآل ؛عقی ال
E 

 وأ ؛ترتخا :يه لوقتف كسفن يراتحا :لوقي 9 :طرش (ط) .كلذ نع ةيانك نوكي ام وأ :ةرايتخالا وأ

 عقت ترتحا :تلاقف كسفن يراتحا :اه لاق ول ١ :ال |[ 2 . ييسفن ت رتخا :يه لوقتف يراتحا :وه لوقي

 مه ةرسفمه ةرايتخالا نأ ؛اضيأ ةنئاب ةدحاو عقت ت رتخا :تلاقف ةرايتخا يراتحا :اه لاق ولو «ةنئاب ةدحاو



 رايتخالا و سفنلا ظفلب ضيوفتلا 4 قالطلا باتك

 وأ ىطسولا وأ ىلوألا ترتخا :تلاقف يراتحا يراتخا يراتحا اھ لاق نإو ,قلطت
 أ رملا تا ر O هنا ره

 يسفن ترتتعا وأ يسفن تقاظ :تلاق ولو «ةين الب ثالغلا عفو ةرايتحا وأ ةريخألا

 ثرتحا تلاف وأ يأ

 [(ط) .ةثالثلا لوق وهو ناوک درجتي الف دعولا لامتحال ؛قلطت ال نأ سايقلاو ءاناسحتسا ىون نإ ةنئاب ةقلطإ :قلطت

 قالطلا جوزلا ىون نإ ةدحاو ةقلط قلطت يسفن ترتخا 0 «ىسفن راعآ :ےلاقف ءیراتخا ةامل لاق ول يأ

 ا نوي هلق دنعإلا لمتحي "يسفن راتحا انأ" :اهوق نأل ؛!"يسفن راتخأ" يف قلطت ال نأ سايقلاو ءان اسا

 .لامتحالا عم

 هيَ ايد :ىلاعت هلوق لرن امل هنأ يور امل ؛اباوحو اباجيإ اذه لعج ع عرشلا نألو ؛ةباحصلا عامجإ :ناسحتسالا هجو

 كربخأ نإ" :لاقف انف ةشئاعب لع أدب (۸٠:بارحألار ةيآلا اهتيز و اًيندلا ةاَيَحْلا نذرت فنك نإ َكَجاَوْرَأ لق يلا

 ؟ ليا لوسرااي یوا رعاتسا انيغ يأ :تلاقف .ةيآلاب اهربحأ مث '"كيوبأ یاسا نح بیج ال نأ كيلعف ع يشب

 احا يلغةعصلا نآلو اا اباوح كع هّدعو لاحلل رايتحالا كلذب تدارأو «هلوسرو هللا راتخأ لب ءال

 نع ةياكح نوكيف «هقيقحت هب ديري اذك راتخي نالف :لاقي ةداهشلا دهاشلا ءادأو ةداهشلا ةملك يف امك لاحلا

 سيل هنإف «لاحلا ىلع هلمح رذعت هنأل ؛"كسفن يقلط" :هلوق باوح يف يسفن قلطأ انأ فالخب «بلقلا يف اهرايتحا

 رق 98 باا لف ريس نأل ؛ةمئاق ةلاح نع ةياكح "يسفن راتخأ" :اهوقو «ةمئاق ةلاح نع ةياكح

 (صلختسم «حتف) .ناسللاو بلقلا لعف عامتجا

 :تلاقف مث وأ ءاف وأ ناك اواو هعم وأ فطع الب يراتخا يراتخا يراتخا :اه لاق ول يأ :ةين الب ثالثلا عقو

 دنع جوزلا نم ةين الب ثالثلا تاقلطلا عقو ةرايتخا ترتخا :تلاق وأ ةريخألا وأ ىطسولا وأ ىلوألا ترتحا
 ىرج امو ىلوألا ركذ نأل ؛ةدحاو الإ تراتخا ام األ ؛ةدحاو قلطت :امهدنعو «ىلوألا ةلأسملا يق ةفينح يأ

 .يعفاشلا لاق هبو ا كيج نم ديفيف بيترتلا تيح نم ديفي ال ناك نإ هارحم

 يف اغل اذإف هتارورض نم دارفألاو «بيترتلل مالكلاو هيف بيترت ال كلملا يف عمتجملا نأل ؛وغل فصولا اذه نأ :هلو

 «لكلل اباوج حلصي وهو ترتخا :اهلوق يقبف دارفألا وه عنا عبتلا قح يف اغل بيترتلا وه يذلا مالكلا لصأ
 طسوت الو قبس الف بيترت فصو الب ناكم يف عامتحالاك ةأرملا كلم يف تعمتجا ثالثلا تاقلطلا نأ ىعملاو

 ةدحاو ةرايتحلا وأ ةدحاو ةعفدب وأ ةعفد وأ ةرمك وأ ةرم وأ ةرايتخالا وأ ةرايتخا ترتحا :تلاق ولو ءرخأت الو

 راركتلا ةلالدل ؛عامجإلاب سفنلا ركذ الو جوزلا ةين ين ىلإ انهه ةجاح الو عامجإلاب ثالث عقيف ةيناثلا ةلأسملا يهو

 (ئيع «حتف) .اعامجإ ةدحاو عقت ىلو ءألا ةقيلطتلا ترتحا ا ؛هيلع

 يأ يراتحا :هلوق باوج يف :تلاق ولو (ع.ط) .جوزلا نم ثالثلل ةين الب ثالثلا تاقلطلا يأ :ةين الب
 (عوط) .ةروك ذملا 27



 ديلاب رمألا مكح 4۵ قالطلا باتك

 اهسفن تراتخاف ةقيلطت يراتحا وأ ,ةقيلطت ىف كديب كرمأ ,ةدحاوب تناب ةقيلطتب
 يسفن ترتخا تلاق نأب اه لاق وأ يأ , 0 ١

 .ةيعجر ةدحاو تقلط

 لصف
 e Ê SERS a ... هدحاوب يسفن ترتحا :تلاقف ءاثالث يوني كديب كرمأ

 ةدحاو ةرمب هباوح يف ةأرملا

 ةربع ال هنكل ,حيرصلاب تعقوأ نإو امف اهعاقيإ نود جوزلا رييخت هيف لماعلا نأل ؛ةدحاو ةقلطب يأ ] :ةدحاوب تناب

 كلم ةدحاو يهف :ةيادحلا يف ركذو ءاهعاقيإ ال جوزلا رييخت هيف لماعلا نأل [(ع ءط) .جوزلا ضيوفتل لب ءاهعاقيإل

 ضيوفتلاو «ضيوفتلل امكح فرصتت امنإ ةأرملا نأل ؛ةعجرلا كلمي ال هنأ :باوصلاو «هل نعم ال طلغ وهو ةعجرلا

 اهظفل نأل ؛ةيعجر ةدحاو عوقو :امهادحإ :ناتياور هيف :ليقو «ريغ ال ةنابإلا كلمتف تايانكلا نم هنوكل ؛ةنئاب ةقلطب

 ريبكلا عماجلا يف اهركذ حصأ اذهو «ةنئابلا عوقو :ىرخألاو «ريغصلا عماجلا يف مالسإلا ردص اهركذ حيرص

 (ييع «حتف) .جوزلا ىون ام عقو تسكعف يعحرلا وأ نئابلاب اهرمأ ول جوزلا نأ ىرت الأ «تادايزلاو طوسبملاو
 ‹«فرصتلا نعم. ديلاو لاحلا نعم انهه رمألا [(ط) .خلإ كرمأ :هتأرمال لاق ولو يأ ] :ةقيلطت يف كديب كرمأ

 لصت ملف ' تئش ىم كسفن يقلطف كيلإ ٍيقفن لصت مل ول كديب كرمأ" :لاق ول هنأل ؛"ةقيلطت يف" :هلوقب ديقو
 رايتخالا لعج هنأل :ةيعجر ةدحاو تقلط (حتف) .رمألا سفن يف نكت مل قالطلا ةظفل نأل ؛انئاب ناك تقلطف

 :هلوقو "كديب كرمأ" :هلوق نإ :ليق نإف [؟4//١ :قئاقحلا زمر] .ةعجرلل ةبقعم يهو ةقيلطتب هنكلو اهيلإ

 حيرصلا نرق ول امك يعجر هنأ ملع حيرصلاب نرق امل :انلق ءاهريغ ىلإ هنع اهفرص زوحي الف ةنونيبلا ديفي "يراتحا"
 انئاب ريصي ال حيرصلا قالطلا نأ ملعاو .اذه اذكف نئابلا هب دارأ هنأل ؛هب نيبت هنإف نئاب قلاط تنأ :لاق نأب نئابلاب

 (حتف ءصلختسم) .ةينلا درجمب ايعجر ريصي ال نئابلا نأ امك ةينلا درجمب
 ةارمأ :ةتآرمال لحر لاق ول يأ :كذيب. كرمأ 84/١[ :قئاقحلا رمر] .ديلاب رمألا مكح تايب يف يأ :لضف
 .ًاثالث كلذب ايوان هنوك لاح يأ ] :اثالث يوني (ط) .كناسل وأ كمف وأ كلاش وأ كنيم وأ كفك نا وأ كديب

 ترتخا :تلاقف" :هلوقو «ةدحاو تعقو ائيش وني مل وأ ةرح تناكو نيتنث وأ ةدحاو ىون ول هنأل ؛ثالثلا ةينب ديق [(ع)

 موقيو «سفنلا ركذب الإ ربيختلا باوج يف عقي ال امك عقي ال اهركذت مل ول ىح طرشلا جرخم جرح سفنلا ركذ "يسفن
 نئاب يم تنأ وأ مارح يلع تنأ :ديلاب رمألا باوج يف تلاق ول اذكو «يسفن تلبق وأ يرمأ ترتحا سفنلا ركذ ماقم

 اكيلمت هنوكل ؛ديلاب رمألا باوحل حلصي رايتخالا نأل ؛"نعقو" :هلوقو «قالطلا ديفت ظافلألا هذه نأل ؛نئاب كنم انأ وأ

 نإ :لصاحلاو «ثالثلا عقي هبو «ةدحاو ةرمه يسفن ترتحا :تلاق امأك تراصف ةرايتخالا ةفص ةدحاولاو «رييختلاك

 (ييع «حتف) .رم امك رييختلا يف ةين حصي ال هنإف «ةثالثلا لامتحا يف الإ اهلك لئاسملا يف رييختلاك اهديب رمألا لعج



 ديلاب رمألا مكح 45 0 قالطلا باتك

 ويلا كلذ رمأ لطب اهموي يف رمألا تدر نإو «دغ دعبو مويلا كديب كرمأ ىف ليللا

 ةروك دملا ةلأسمل 1 2 لا الا أ

 ك رمأ :ال لاق امل ج ورلا باوج ف اهوق ف ىأ :تقلط فو (ع) .همالك لمتحم ىوت هنأل ؛ثالغلا ئأ :نعقو

 رابتعالا نأل] :ةدحاوب تناب .(ع )ةدحاو ٠ ةقيلطتب يسفن تقلط يأ فوذحم ردصمل ةفص :ةدحاوب (ع ١ التب

 انو یوو كدي ك رفأ :امغ جوزلا لاق ول ينعي : لوألا امأ «نيتلأسملا قا يأ [(ع) .اهعاقيإ ال ج وزلا ضيوفتب

 يسفن تقلط هريدقت فوذحم ردصمل ةفص ةدحاولا نال ؛ةدحاوب نيبتف ةدحاوب يسفن تقلط :هباوج يف تلاقف

 ةقيلطتب ىسفن ترا :هباوح يف تلاقف اثالث هب ىونو كديب كرمأ :اه لاق ول يأ :ةيناثلا فو ءةدحاو ةقلطب

 ريتعملا نأل ؛ةنئاب نوكت امنإو ءةدحاو الإ نوكت ال ىغو: ةقيلطتلاب اجرصت اهاوح يف نأل ؛ةدحاوب اضيأ نيبت

 .ةقفاوملا ةرورض باوجلا يف ةروكذم ضيوفتلا يف ةروكذملا ةفصلا نوكتف اهعاقيإ ال جوزلا ضيوفت
 اناس اا یف كلم ام كيلمت كلميف كيل ديلاب رمألا نأل ؛"كديب كرما" :هلوق ف فالفلا ةين تحض اقتإو

 :اهوق يف سفنلا ركذو ءايرورض ناكف ةباحصلا عامجإل سايقلا فالح ىلع هب قالطلا عوقو نأل ؛رييختلا فالخب

 ملا يسن : موج :تلاقف .كديي. كرمأ اه لاق یل يح رش كيلا رمألا باوج ف ٠ ب تلا

 لاا ال درقملا مويلاو ءادرفم ركذا نيمويلا نم دحاو لك نأل :ليللا لخدي الو (حتف «صلختسف) .ءيش

 يح ليللاب رايخلا اه نوكي الف :دغ دعبو (صلختسم) .يلايللا نم اهئازإب ام مظتني اهنأل ؛مايألا فالخب «ليللا

 (صم) .قالطلا عقي ال ليللا يف اهسفن تراتحخا ول
 هنأ ملعف رمألا لوانتي مل دغلا وهو تقو امهنيب نأ دغ دعبو مويلا نيتقو ركذب حرص هنأل :مويلا كلذ رمأ لطب

 رايخلا امه تبث نيرمأ اناك املف «رحآ رمأ باجيإ ةرورض ىضتقاف لوألا رمألا دادتما يناثلا تقولا ركذب دارملا سيل

 او رمأ ااا ابا دع كارا لطبيب :رفز لاقو ءدغلا دعب دتري ال مويلا ف تدر نإف «نيتقولا نم لك يف

 مويلا يأ ةينآلا ةروصلا يف امك یاو آق یک فک نازل“ يفك دوم رخآلا ىلع نينقولا دحأ ضطع هتأل

 ق لحدي مل ام لاخدإ ىلإ ةجاح ال تيقوتلا لمتحي ديلاب رمألا :انلق دغ دعبو مويلا قلاط تنأ وکو ءادغو

 فضوي نأ زاحف تيقونلا لمت ال آل ؟قالطلا فاطم «لاضقنألا ةرورس نيرمأ اناكف ءاعيتااالو دوق ظفللا

 .يناثلا تقولا ىلإ لوألا ءاقبل ؛رحآ قالط عاقيإ ىلإ ةجاح الف ءدحاو قالطب دغ دعبو مويلا يف

 5 يناثلا لعجيو لوألاب رمألا فقوتيف «تيقوتلا لمتحي ديلاب رمألا نأ قرفلا نم أي ام ىلع "ادغ و مويلا" :هلوق فالخبو

 تراتحا اذإ يح نارمأ امإ ادغ كديب كرمأو ويلا كديب كرمأ :هتأرمال لاق اذإ هنأ ":لامألا ف فسوي يأ نعو «ءادتبا

 طابترالا ىلإ ةجاح الف «نيمالكلا نم دحاو لك لالقتسال ؛حيحص وهو ءاهديب رمألا راص دغلا ءاج مث «مويلا اهجوز

 (حتف «صلختسم) .اليل اهسفن اهرایتحا زاوح مدع هيلع عرفتيو «مهنيب فالح الب اذه نوكي نأ يغبنيو «هلبق اع



 ديلاب رمألا مكح 4۷ قالطلا باتك

 5 تڈ إو ‹لخ دی ادو م ويلا 555 كرمأ يفو دغ دعب اشهديب رمألا ناک و

 رمألا ةريحملا يأ

 تسل وأ يشل لو امو ضيرفتلا ناس تلكم ولو هدغلا يا رمآلا قي أ اهموب
 رثكأ وأ ةارملا ي ةلاسملا هذه ل

 )515111111 1 1 118 ةروشملل اهابأ تعد وأ تسكع وأ دوعق نع تأكنا و أ هنع

 دري ال امهدحأ دربو ةدح ىلع نيتقولا نم دحاو لك يف رايخلا ال تبثف امهتقو لاصفنال نارمأ امُهأل :دغ

 رايتعالا تقو نوكيو كلذ يف ليللا يأ ] :لخدي (ط) لإ كرمأ :هتأرمال هلوق يف يأ :كرمأ يفو (ع) .رخآلا
 نيب للختي مل هنأل دعو ويلا كد كرم اغ ةلوق ىف ليللا لقحدي يأ |[ مط .دعلا نه سمشلا بورغ لإ اذن

 ادا الا يحاكي :قيلق قزق جادو ارا ناكف ءرمألل هلوانتي مل امهسنح نم تقو نيتقولا

 ٠ :هلوقك راصف ؛عمجلا ةظفلب عمجلاك واولا وهو عمجلا فرحب امهنيب عمجلا :تلق ؟ىلوألا ةلأسملاك ليللا

 تحت لخدي مل دغلا وهو امهسنح نم تقو لا دب ىلإ ىلوألا ةلاسملا ف كلذ نكي الو "نيفوي كديب

 ا ا ناك دغ دعب. ادغو مويلا كديب كرم :اضيأ كانه لاق ول يح للحتلا .مدعل ؟: نكمأ انههو ء«ظفللا

 (حتف) [؟ 49/١ :قئاقحللا رمر] .لاضتالل

 يف هتدرف مويلا كديب كرمأ :اهل لاق اذإ امك درلا دعب رايخلا اه ىقبي الف «دحاو رمأ هنأل :دغلا يف رمألا قبي مل

 األ ؛ادغ اهسفن راتخت نأ امل مويلا يف رمألا تدر اذإ اها :ةفينح بأ نعو ؛هرخآ يف رايخلا اه ىقبي ال راهنلا لوأ

 اهمايق ةلزنمك, راضف سلحجا يف امهيف لوبقلا طا رتشا مدع عماجللاو «عاقيإلا ذب قلل هل انيق“ مالا در كلمت ال

 أ هنوكل ؛ةيف تقولا ركذي مل اميف سلجملا ةلزنمب اهلك ةدملا نأ :رهاظلا هجو «رحآ لمعب اطاغتشاو :سلخملا نع

 هل نركب ال اهدا راحل اذإ نييس نيب رايلا هل نم نالو انه دكف درلا دعب رايا افاعي ل كانعو ةادحاو

 لاق ول :دمتع.نعو ءاذهاذكف اذغااهسوز رات نأ اه. نيل مويلا اهسفنا تراغخا ول افآ قرت الآ ءستآلا زای

 زايخلا اه ناك "مويلا ف كديب كرما" :لاق ولو «نسهشلا بورغ ىلإ رايخلا اه ناك "مولا :كديب :كرمأ" :هتأرمأل

 (حتف) [ 3/* :قئاقحلا نييبت] .دغ قو ادغ قلاط تنأ :هلوقك وهو «لطب تماق اذإف «سلجملا يف

 اذإ اذهو «مايقلا صوصخ ال ضارعإلا ىلع لدي ام يفنملا مايقلاب دارملا [(ط) .رخآ لمع ف ذحأت ملو] :مقت ملو
03 

 امنإو ءمقت مل نإو تقولا يضع رايخلا لطبي امنإو «هوحنو مايقلاب لطبي الف ًاتقؤم ناك اذإ امأو e ضيوفتلا ناک

 لاق "ةروشملل" :هلوقو هرم امك اهدي نم رمألا جرح رحآ لمع يف تذحأ وأ تماق اذإ األ ؛"مقت مل" :هلوقب ديق

 اولا نوكسو نيشلا مضو ءواولا حتفو نيشل | نوكس : N رو مد راو روک ات :حابصملا يف



 ديلاب رمألا مكح 4۲۸ قالطلا باتك

 ذل تراس تاو ءاهرايخ يقب دويل ا ىلع اک وأ داهشإلل ادوهش وأ
 اهرايح ىقبي ال يأ كنعد يأ

 اهرايخ لطني ال هنايرجو ةنيفسلا 5

 لطبي ذي امعإو [(ف) .ح حصألا يف وأ اشاکم نم تلوح عا وس هدهشت نم اهديع نكي م اذإ| :داهشإلال ادوهش وأ

 لبق اهيدلاو ةرواشم اهي ةشئاع لع رمأ اذهطو «باوصلا يرحتل ةراشتسالا نأل ؛داهشإلا وأ ةراشتسالاب ضيوفتلا

 (حتف «صلختسم) .ضارعإلا ليلد انوكي مل و لابقإلا ليلد اراصف دوحجلا نع زرحتلل داهشإلاو «هبيحت نأ

 اذإ اذهو ضارعإلا ليلد تسيل ءايشألا هذه نأل] :ا :اهرايخ يقب (عءط) .تلزن وأ اهتفقوأو ةبادلا يأ :تفقوف

 لطبي مل اذهو ؛ضارعإلا ىلع لدي ام اهنم دحوي مل هنأل [(ع.ط) .اهملع سلجم ربتعي ةبئاغ تناك نإف ةرضاح تناك

 ةدعاق تناك وأ تبضتخا وأ تشتما وأ تلستغا وأ تماق وأ تلكأف ماعطب تعد ول يح ةدغاق تمان ول اه یف

 وأ :ئرخأ ةباد ىلإ تلوخت وأ تلزتف ةبكار تناك ول اذكو «ضارعإلا ليلد :هنأل ؛اهرايخ لطب تعجطضاف

 نوكي ال وأ لمحا يف وأ ةبادلا ىلع اهعم جوزلا نوكي نأ نيب قرف الو ؛تبكرف ةلزان تناك
 لاق هنأل 59 رايخلا ديقي مل بلع هنإ :تلق نإف اهملع سلخ ربتعي ةبئاغ تناك نإف ةرضاح تناك اذإ اذه مث

 | :تلق ءامهيلإ ىشملا دعب الإ نوكت ال امهعم ةراشتسالا نأل ؛"كيوبأ يرمأتست يح ئبيحت الف" :ةشئاعل

 يف يهو ةراشتسالا اهنكمي ذإ ؛سلجلاب دييقتلا مدع ىلع ةلالد هيف سيل لوسرلا لوقو ةجح ةباحصلا عامجإ

 اديقمو اقلطم مكحلا ع رشي نأ ةيالو هلو ادتمم رايخلا اهل تبثأ ع هنأ ىلع لمحي دييقتلا مدع انملس نئلو اهسلحب

 (حتف «ئيع) .ةراشتسالا ىلإ رايخلا دادتماب ةصوصخم نأ ةشئاع تناكف
 نأل [؟ 543/١ :قئاقحلا زمر| .اهيلإ فاضم اهريس نأل ؛اهرايخ ىقبي ال ةبادلا تراس نإو يأ :ال تراس نإو
 ضارعإ ال لابقإ هنكل ؛اهفاقيإب ناك نإو هنإف فوقولا فالخج «سلحلا نع تماق اهفأكف اهبكار رايتحاب ريست ةبادلا

 اهماقم نم يه مقت ملو كديب كرمأ :اهل لاقف ةنيفسلا يف اناك نإو يأ :تيبلاك :كلفلاو (حتن ؛ «صلختسم)

 ؛اهبكار ىلإ فاضم ريغ اهريسو تيبلا ةلزنم ةئيفسلا نأل ؟اهرايح لظبن الو انعارعإ نوكيا ال ةنيفسلا رخو

 نعو «تيبلا يف امك لطب تلوحت نإف ءاهسلحج يف تماد ام رايخلا اه تبثيف ءرييستلاو فاقيإلا ىلع هتردق مدعل

 (صلختسم) [؟ 15/١ :قئاقحلا رمر] .اهرايخ لطب تراسف ةفقاو تناك اذإ ةنيفسلا نأ هع ا



 ةئيشملا مكح نايب ۹ قالطلا باتك

 إو :ةّيعجر تعقو تّقلطف ةدحاو ىون م وأ وت لو كسفت يقلل اخب لاق ولو

 ةيعججر ةدحاو ةقلط ي 1 دحاو ةقلط ي 5 ايش وني م ةنأ لاحلاو ر جوزلا يأ

  e«ترتخاب ال تقلط يسفن تببأبو نعقو هاونو  E REا  ESS Eاح 22
 رلا يأ

 نم لزنم ةئيشملا هيف ركذ ام نكل ةئيشملا ركذ اهيف ةلأسم ءادتبالا ةمجرتلل بسانملا نأ ملعا «ةئيشملا يف يأ :لصف

 (حتف) .هلزنم لزت ام اذكف بكرملا قبسي درقملاو درفملا نم بكرملا ةلزنم هيف ركذت مل ام
 "وني ملو" :هلوق ىلع رصتقا وأ "وني مل وأ ةدحاو ىون" :لاق 3 ةرابعلا سكع ول :ةدحاو ىون وأ وني ملو
 تقلط :تلاق نأب اهسفن :تقلطف (حتف) .ىلوألاب اهتين عمف ةينلا مدع عم ةدحاو تقلط اذإ هنأل ؛ىلوأ ناكل

 لعف يلعفا هانعم رمأ هنالف ؛ةدحاو هنوك امأو ءاهايإ هكلم هنألف ؛قالطلا عوقو امأ :ةيعجر تعقو (ع) .يسفن

 هنوك امأو «سانحألا ءامسأ رئاسك «ةينلاو ةدارإلا دنع لكلا لمتحيو «نقيتلل ندألا ىلع عقي سنج وهو «قالطلا
 [؟١ 5٠0/١ :قئاقحلا زمر] .ةعحرلل بقعم هنإو «قالطلا حيرص اهيلإ ضوفملا نألف ايفو

 نوكت نأ الإ هتين حصت ال نيتنث ىون ولو «ثالثلا يأ | :نعقو هاونو (ط) .انالث يسفن تقلط :لاق نأب : ثالث

 ءيش عقي مل ةدحاو ىون ول هنأل ؛ثالثلا ةينب فنصملا ديقو «ثالثلا ىون جوزلا نأ لاحلاو يأ [(ط) .ةمأ ةأرملا

 ديقم قيلطتلا لعف يلعفا هانعم "كسفن يقلط" :هلوق نأل ؛"نعقو" :هلوقو «ةدحاو عقي :امهدنعو «ةفينح يبأ دنع

 (ئييع «حتف) .ةمأ ةحوكنملا نوكت نأ الإ ردصملا هلمشي ال ضحم ددع هنأل ؛نيتنثلا ةين هيف حصي الو ءاهاطخب

 (ع«ط) .كسفن يقلط :هلوق باوج يف "يسفن تنبأ"ب ةأرملا لوقب يأ :تدبأبو

 :اط لاق ول نأ [(عيط) .ترتخا :اهوقب تباحأف كسفن يقلط :اهل لاق ول قلطت ال يأ ] :ترتخاب ال تقلط

 باو نب لاق افلا ةو قاط افا اقالط يسفن تقلط وأ يسفن تنبأ :هباوج يف تلاقف "كسفن يقلط'

 نإ :انلق امل اذهو «يعحر يهو قالطلا قلطم يقبو «باوجلا يق ةنابإلا ةفص تلطبف «حيرص يهو «"كسفن يقلط"

 نأ :قرفلاو ءاهدي نم رمألا جرحخو «ءيش عقي ال ءيسفن ترتخا :هباوج يف تلاق ولو «ضيوفتلا بناحلا رابتعالا
 .وغليف افصو هيف تداز اأ ريغ اهيلإ ضوف ام. تباحأ دقو ةيانك هعاقيإ يف لمعتست ىلا قالطلا ظافلأ نم ةنابإلا

 :اه لاق اذإ ىح هب قالطلا عاقيإ ىلع ردقي ال همث نمو «ةيانكلا نم الو حيرصلا نم سيل رايتخالا ذإ ؛"ترتخا" فالخب
 اذإ ةباحصلا عامجإب فرع سايقلا فالح ىلع "ترتخا" ب قالطلا عوقو نأو «ءيش عقي ال قالطلا يوني "كترتحا'

 تنبأ" :اهوقب عقي ال هنأ ةفينح يبأ نعو «وغليف رييختب سيل "يقلط" :هلوقو «هدروم ىلع رصتقيف رييختلل ًاباوج ناك
 رهاظلا هجوو «هب اهرايخ لطبيف ءاهنم اهضارعإ ناكف هفلاخت ةنابإلاو ؛قالطلا اهيلإ ضوف ام ريغب تتأ اهنأل ؛"يسفن

 (حتف «ٰييع «صلختسم) .فصولا يف هايإ اهتفلاخمل يعجر هنكلو «عقيف اكو 55 قالطلا ظافلأ نم ةنابإلا نأ



 ةا مكح نايب م قاللطلا باتك

 قلط" :لحر لاق ولو تقف قم" .داؤب اذإ الإ الإ ءاهسلجمب ديف ديقتو عوجرلا ا الو

 كاتا ىقلظ' ف ولو ‹ تئش نإ" :داز ر اذإ الإ ءسلجاب دّقتي م قارتا
 انه هلا هلا

 رهال ج وز قار ا = و ھا ىلط هل وق

 جوزلا كلمي ال يأ [(ع) .:عزال فرضت هنأل ؛هيف حصي ال ىح كسفن يقلط ؛هلوق دعب | :ع وجرلا كلمت الو

 نعم هيف نال كفن يقلط و وأ ديلاب رمألا وأ رييختلا ظفلب ناك ءاوس ثالثلا هعاونأب ضيوفتلا نع عوحرلا

 ترس ياا راو ايو وا وسا يسا راسو يا كلا راسل ىنا
 (ٰييع ءصلختسم) .عوحرلا حصي الف مزال
 رحخآ لمع يف تذحأ وأ رخخا تاكم لإ كل اوحت وأ هنع تماق ول سلحاب صتخيف كيلمت هنأل] :اهسلجمم ديقتو

 يضتقت تاكيلمتلاو كيلمت هنأل ؛سلحماب ضيوفتلا pig لاق ول يأ [(ط) .اهدي نم رمألا جرح

 هنأل ؛ءىش عقي ال اهسفن تقلط مث رخآ لمعب تذخأ وأ تماق اذإف سلجما ىف تناد ام رايخلا اهو «سلجملا ف اباوج

 لاق ول يأ "اهسلجمع ديقت" :هلوق نم ءانثتسا "تعش م داز اذإ الإ" :هلوقو ءرخآ لمعب ذحألا وأ مايقلاب اهرايخ لطب

 تاقوألا يف ةماع ف ةملك نأل ؛اضنأ ءايقلا دعب اهسفن قلطت لب سلججاب ديقتي ال تتش یم كاسفن يقلط ' ال

 (صلختسم «نيع) ل و ی ا ی ا

 (ط) .مايقلا دعب وأ سلحلا ف اهسفن قلطت نأ زوجي هنإف :تئش ىتم (ع) .كسفن يقلط :هلوق ىلع جوزلا يأ :داز اذإ

 (ع٬ط) .قيلعت الو كيلمت هبوشي ال لیکو ت هنأل ؛هنع عجري نأ جورللو «هدعبو سلجملا يف اهقلطي نأ هلف :سلجماب

 جوزلا عوجر حصي الو ةروص قيلعتو نعم كيلمت هنأل ؛سلحملا ىلع رصتقي ذعنيح هنإف]:تئش نإ داز اذإ الإ

 هنأل ؛سلخماب ديقتي ال "يأرما قلط" :لجرل لحجر لاق ول يأ "سلجملاب ديقتي مل" :هلوق نم ءانثتسا اذه [(ع) .هنع

 يه يلا عرشلا رماوأ يف امك روفلا ىلع ءايشألا بوحو يضتقي ال رمألاو قالطلا عاقيإب رمأ وه ذإ ؛ليكوت

 هنم اكيلمت راص اهتيشمل هقلع امل هنأل ؛سلجم اب ديقتي هنإف ءتفش نإ قأرما قلط :لاق اذإ الإ «تيقوتلا نع ةقلطم

 اذه :رفز لاقو ,'كسفن ىقلط" يف امك ةروص قيلعت هنأل ؛هنع عج ري نأ هل سيلو.«سلخلا ق ابار يضتقيف

 هل ليف اذإ عيبلاب لیک ولاك راصف .هتيشم نع فرصتي هناا هم دک كيفي ال ةفشملاب حي رصتلا نأل ؛يا وس ىلوألاو

 تق لإ هةعب"

 ؛عيبلا فالخب «قيلعتلا لمتحي قالطلاو هتيشم نع فرصتي يذلا وه كلاملاو «هيأر ىلإ رمألا ضوف هنأل ؛كيلمت هنأ :انلو

 .هنع ع وحرلا حصيو «سلجماب ديقتي كيلمتلاف :ماكحأ ةسمخ يف ليكوتلاو كيلمتلا نيب قرفلا نأ ملعاو ؛هلمتخي ال هنأل

 سلخجنلاب ديقتي الف «ليكوتلا يف ماكحألا هذه تسكعناو «هيف لقعلا طرتشي الو ح جوزلا نونجج ل اطبي الو ل زعلا حصي الو

 (حتف «صلختسم) .ليك ولا لقع نم ليك وتلا ةحص يف دب الو «لك وملا نونجب لطبيو «لزعلاو هنع عوجرلا حصي الو



 «ةدحاو تقلطف تعش نإ اثالث كسفن ىقلطو .هسكع ىف ال ةدحاو تعقو
 ةقلط اهسفن هلوق ف يأ يف ةيش عقي ال يأ

 .............هب رمأ ام عقو تسكعف يعجّرلا وأ نئابلاب اهرمأ ولو ذل هسكعو

 جورلا ي

 تكلم األ [(ع) .ةرورض ةدحاولا عاقيإ كلمي ثالثلا عاقيإ كلمي نم نأل ؛ةدحاو ةقلط يأ |:ةدحاو تعقو

 يأ "هسكع يف ال" :هلوقو «ىلوألا قيرطب ةدحاولا كلمتف "اثالث كسفن يقلط" :اه لاق جوزلا نأل ؛ثالثلا عاقيإ

 ام تتأ اهنأل ؛ةدحاو عقت :الاقو «ةفينح يبأ دنع ءيش عقي مل اثالث تقلطف "ةدحاو كسفن يقلط" :اهل لاق ول

 ةي ال ةد تت :اكف ( ؛اهيلإ رفاق رعب كنا افآ :ةفينح يبألو ءافلأ ج وزلا اهقلط اذإ امك راصف ةدايزو هتكلم

 بيك رت ال درف ةدحاولاو «عمتحج بكرم ددعل مسا ثالثلا نأل ؛ةدحاولا ريغ ثالغثلاو «ةدحاولا اهكلم جوزلا نأل

 اأ «هدكحا و ةنملكي ةيذللغلا تعفو ادا E E فاالخلاو «كلملا كح 2 هنأآل ؛جورزلا فالك ٠ نيريع اناكف (ةيف

 يوني كديب كرمأ :لاق ول هنأل ؛"يقلط" :هلوقب ديقو ءاقافتا ةدحاو تعقو «ةدحاوو ةدحاوو ةدحاو تعقوأ اذإ

 (ع) .اثالث تقلطف ةدحاو كسفن ىقلط :اهل لوقي نأ وهو E ذملا مكحلا سكع يق ءيش عقي أ :هسكع یف ال

 تعش نإ هانعم نأل ؛ءيش عقي مل ةدحاو تقلطف تعش نإ اثالث كسفن ىقلط :اه لاق ول يأ :ةدحاو تقلطف

 ءدجوي ملف قالطلا ع وقول اطرش ثالثلا ةئيشم ناك و ثالثلا أشت مل اهأ ملغ ةدحاو تعقوأ امل يهف ثلثلا

 نأ ؛ةقينح یا 95 َءيش عل عقب ١ اا تقالطف تعش لإ ةدحاو كسه يقلط اش لاق ول يأ "هنس :هلوقو

 عم ةدحاولا ةئيشعم كالشلا ةف نآل ؛ةدحاو عقي :الاقو هل ةفلاخغ تراصف ةدحاولل ةئيشع تسيل :ثالثلا ةكيشم

 (ئيع «صلختسم) .ثاللثلا نمض ىف ال ادصق ةدحا ولا عاقيإ اهيلإ ضوف هنأ باوحلا و «ةدايز

 (ع) .اثالث تقلطف تئش نإ ةدحاو كسفن ىقلط :لاق نأب هسكع يف يأ :هسكعو

 كسفن يقلط اهل لاق نأب :نئابلاب اهرمأ ولو |[. :قئاقللا نمر] ,اعيمج نييجولا يف ءيش عغفي ال يأ :ال

 (E) .ةيعجر ةدحاو كسفن يقلص :اه لاق نأب يعجرلاب اهرمأ يأ :يعجرلا وأ (ع) .ةنئاب ةقلط

 (ط) .ةيناثلا يف ةنئاب ةدحاوو ىلوألا ف ةيعحر ةدحاو تقلط نأب :تسكعف

 زو الو همصو ل 4 ةفلاخمو قالاطلا لضأ ٤ ةقفاوم تراصف بفض ولا ف تفلاخو اهيلإ ضوف امه ناد ترآ

 :اه لاق اذإ :ليق 1 «ضيوفتلا بنا ارابتعا جوزلا هرك ذ يذلا فصولا عم لصألا عتيف فص ولل لصألا لاطبا

 تقلط :اهوق يهو لجضألا قب كقفلب اها يس تس آو یک عل عقيب ال االت تقلطف «ةدحاو كسفن يقلط

 ددعلاب نرق اذإ قالطلا :انلق ءاضيأ هدنع ةدحاو عقي ن نأ يغبني ناكف اال :اهوق وهو فصولا يف يف تفلاخو «يسفن

 (صلختسم) .عاقيإلا لصأ يف ةفلاغ تناك كلذك ناك اذإو فرعا ىلع قالطلا ظفل ال ددعلا وه عقاولا ناك



 ةئيشملا مكح نايب e۲ قالطلا باتك

 :تلاق وأ ءقالطلا يوني تعش :لاقف «تئِش نإ تش د :تلاقف تعش نإ قلاط تنأ
 ةأرملا ي قالطلا ايوان هنوك لاح انأ جوزلا يأ تنأ انأ (

 نيه. قلاط نأ مي ناك نإو لطب مودعل اذك ناك نإ تقش
 انأ

 ةيعج ر ةقلط

 ا عض یش ام اذإ وأ تضف عش اذإ وأ تقش ا د اه م وأ تيقش تش
 اشا ال :تلاق نأب

 (ع)ر| ٠١١/۱ :قئاقحلا هرإ .هساويملا لاسو نطملا عاج اإ :الثم تلاق نأب مودعم ءىشل | يأ :مودعمل

 دجوي ملف ةقلعملاب تنأ يهو ةلسرملا ةعيشملاب اهقالط قلع هنأل ؛ءيش عقي مو نيهحولا يف اهمالك لطب] :لطب
 لاقفا «تنأ تفش. نإ انآ تقشا :ةأرملا تلاقف :تعش نإ قلاط تن :اه لاق ول يأ [(ع) ا الف طرشلا

 كلت يف ةدوحوملا اهتيشمع اهقالط قلع جوزلا نأل ؛اهمالك لطبو ءيش عقي ال قالطلا ايوان «تفش انأ :جورلا

 اه مولعم ريغ جوزلا ةئيشم دوحوو ا ةئيشم ىلع اهتئيشم دوجو تقلع اهنأل ؛ةئيشملا كلت دحوت ملو ةلاحلا
 سيلف جوزلا ةين الو جوزلا ةئيشم دوجو لبق ةمودعم اهتئيشم تناكف طرشلا دوجو لبق مودعم طرشلاب قلعملاو
 تئش :لاق ول يح روكذملا ريغ يف لمعت ال ةينلاو اهقالط ايئاش جوزلا ريصيف قالطلا ىلع لدي ام ة ةأرملا مالك يف

 .كقالط تلصح وأ تدح وأ :لاق هنأكف أدتبم هنأل «یون اذإ عقي كقالط

 مدقي مل هنأ لاحلاو الثم ديز مدق ن ١ انأ تتش :"تفش نإ قلاط تنأ اه جوزلا لوق باؤح يف ةأرملا تلاق ولو

 دجوت ملف مودعم ي ا يو كلل كلنا ايس يرحب هقعيشم, قيلعتلا نأل ءاضيأ ءيش عقي الف

 ول اذكو «عقي ال «تدرأ :تلاقف «قالطلا يوني كقالط يديرأ :اهل لاق ولو ءةلاحلا كلت يف ةدوحوم اهتئيشم

 وهو ءيشلا نم اهأل ؛دوحعولا نع عفت ةقيشملا نأ قرفلاو شپ ا «يوهأ وأ كقالط ىحأ :اط لاق

 ةبحلاو .دوجولا بلطلا ةرورض نم سيلو ةغل بلطلا يهف ةدارإلا امأو ءتدجوأ ةلزنمب "تئش" ناكف دوحوملا

 عقي ثيح تلعفف «تيوه وأ تيضر وأ تبحأ وأ تدرأ نإ قلاط تنأ :اه لاق اذإ ام فالخب يمت عون ءاوهلاو

 (صلختسم «ٰييع) .طرشلا دوح ول

 :تلاق ول يأ [(يشحم) .ءيش تحت تركذ دق ةلأسملا ةروصو ؛ءيشب ةفص هدوحو تبث يأ ] :ىضم ءيشل
 (ع) .مدق دق ناكو «دیز مدق نإ تئش :تلاق نأب هدوجو تبث ءيشل اذك ناك نإ تئش

 تلاق نأب هدوحو مدقت يأ ىضم ءيشل ءاذك ناك نإ تئش :تلاقف «تعش نإ قلاط»تنأ :اه لاق ول يآ :تقلط

 نوكي نأ بجول كلذك ناك امل :ليق نإف ءزيجنت نئاك طرشب قيلعتلا نأل ؛تقلط مدق دقو «ديز مدق نإ تئش :الثم

 یوا اريج ناك ولو «هلعف دق اُهَأ ملعي وهو «سمأ اذك تلعف تنك نإ يدوهي وه :جوزلا لاق اذإ اميف زيجنتلا

 ىلاعت هللاب نيميلا نع ةيانك تراص ظافلألا هذه :لوقنف ملس ولو ريفكتلا يف خياشملا فلتحا دق :انلق «بحت ملو هريفكت

 (صلختسم «ئيع) .ملسملا ريفكت نع ايمحت لبقتسملاب ارابتعا ايضام ناك اذإ اذك و لبقتسملا لعفب قلع اذإ اميف

 (ط) .خلإ تنأ :هتأرمال جوزلا لاق ول يأ :قلاط تنأ



 ةئيشملا مكح نايب Ef قالطلا باتك

 ثالاثلا قرفت نأ اه تئش املك يفو «ةدحاو الإ قلطت الو «سلجاب ديقتي الو .كتري ال
 ةارمللا ووا عاقيإلا ي

 ي تئش نيأو تئش ثيح يفو «عقي ال رخآ جوز دعب تقلط ولو «عمج الو
 ةأرملا يأ اهسفن يه

 .دتري الف ةئيشملا لبق كيلمتب نرسل یی و سب ا ا دتري ال

 امأو «"تفش تقو يأ يف" :لاق هنأك راصف اهلك تاقوألا يف ناتماع امهألف "ام مو يم" ةملك يف امأ [(عوط)

 نكل تقولل لمعتسي امك طرشلل لمعتسي ناك نإو :ةفينح يأ دنعو ءام نمو مك امهدنعف "ام اذإ"و "اذإ" ةملك

 يناثلا نامزلا يف قالطلا ةيشم امل ناك نإ اهدرب هالا دتري ال كلذك ناک اذإف «كشلاب جرخي ملف اهديب راص رمألا

 سلجم يف ةفيشملا اه تناك سلحملا اذه ىف أشت مل نإف ؛تءاش يذلا تقولا يف قالطلا اهكلم هنأل ؛سلخماب ديقتي الو

 ميمعتل ظافلألا هذه نأل ؛ةدحاو الإ ضيوفتلا كلذب اهسفن قلطت نأ اه سيل يأ "ةدحاو الإ قلطت ال" :هلوقو «رحآ

 (صلختسم) .قيلطت دعب ًاقيلطت كلمت الف لاعفألا ميمعتل ال «نامز لك يق قيلطنلا كلمتف ءنامزألا
 (ع) .هيلع صن ول امك تءاش تقو نع يف عقوت نأ اهلف اهلك تاق وألا معت ظافلألا مده: نأكل : سلجم اب

 األ ؛ةدحاو ةقلط يأ :ةدحاو الإ (ع ط) .تءاش نإ ظافلألا هذمي اهسفن قلطت نأ ةأرملا كلمت ال يأ :قلطت الو

 (ع) .خلإ املك قلاط تنأ :اه هلوق ف يأ :املك يفو @ .لاعفألا نود نامزألا معت

 ول يأ [(ععط) .ةدحاو ةلمج ثالثلا عقوت الو اوا نلف س ااو امش قلطت ناب :لإ ثالغلا قرفت نأ

 یت "املك" ةملك نأل ؛اثالث ىلطت ىح ةدحاو دعب ةدحاو اهسفن قلطت نأ اهلف «تفش املك قلاط تنأ اه لاق

 يف ةدحاولا عاقيإ يضتقيف ةلمج ال ادرف لعفلا مومع بجوت يأ عامتجالا مومع ال دارفألا مومع لاعفألاو تاقوألا

 ع وقو دعب عاقيإلا كلمت الق .هرابتعاب اهتحص نأل ؛مئاقلا كلملا ىلإ فرصني نيميلا نأ الإ ىهانتي ال ام ىلإ ةرم لك
 E ا E :هلوقب دارملا وهو «هل ظفللا ةيحالص عم رخآ جوز دعب هيلإ تعحر اذإ ثالثلا

 5 انوا قلاط تاق رادلا تلحس نإ راه لاق ولاا «نيعبلا اقبل طرقي سيل دنع كلما نأل ؛عقي :رفز ل

 نأل ؛عقي ال :اندنعو «هدنع االت تقلط رادلا تلحد مث رخآ جوز دعب هيلإ تداع مث لحدت ن ' لبق ا 5

 (صلختسم :ييع) .مئاقلا كلملاب س يلو ثدحتسم كلل رخآ جوز دعب كاللا

 تاقلطلا دعب هيلإ اهعوجر دعبو :رخآ جوز (ط) .ةدحاو ةملك يف نيتنث وأ ل انيس قلطت نأب : عمجت الو

 جوز دعب اهقيرفت اهلف الإو ةقرفتم انالث اهسفن تقلط تناك نإ :عقي ال ٠5١/١ :قئاقحلا رمر] .ثالثلا

 ةيشم الف اهسلحب نم تماق نإف :خإ قلطت مل (ط) وپ وكس امج ىفو (ط) .رخآ

 فالاخب ترشا نيله ستيف ياللا قلطم ركذ ىقبيو ءوغليف هب قالطلا قلعي الو .ناكملل " نيا و 'ثيح" نأل ؛اه

 "دغ قلاظ تئأ" :هلوقك ءاسوصخ هرابقغا بجوف :«كامزكوف كانو يف عقب نيج ءهب اقلعت هل نآل ءنارلا
 -:هلوق ىق ناكلا ركذ اغلا اذإ :تلقا إف هوغو "تعب تقو يأ يف قلاط نأ" ةهلوقأك امرجعغو هوت وأ



 ةيبشملا مكح نايب tk قالطلا باتك

 هاونو اثالث وأ ةنئاب تءاش نإف «ةيعجر عقت ٍتنِش فيك فو < ءاهسلجم يف ءاشت ىح
 < هزلا يأ ةنثاب ةدحاو ةقلط يأ قكلطلا يا

 اير <” #

 ENDE SEEN E EAE ENE ....«هيف تءاش ام قلطت تعش ام وأ تعش مك فو .عفو
 كلا

hr 

 نم امهنيب ةبسانل طرشلا ىلع فرظلا لمحي :انلق :قلعتي ملف لاحلا يف عقي نأ يغبنيف "تعش قلاط تنأ" =

 نع ةيانك ريصي ةقيقح فرظلا رذعت دنعف «طورشملا عماجي طرشلا نأ امك فورظملا عماجي فرظلا نأ ثيح

 (حتف)[؟ 57/١ :قئاقحلا سر اسا هئاغلإ نم ىلوأ وهو ريحأتلا نما اب رض كيفي امههنم الك نأل ؛ازاحب طرشلا

 (ط) .ءيش عقي ال رخآ سلجم يف تءاشو هنع تماق ول نح :اهسلجم يف

 (ط) .خلإ فيك قلاط تنأ :اهل هلوق يف يأ :فيك يفو
 «تئش فيك قلاط تنأ :اه لاق اذإ يأ [(ط) .ةئيشملا لبق هلوق درجمت ةيعجر ةدحاو ةقلط يأ | :ةيعجر عم

 هنأل ؛تءاش اذإ الإ قلطت ال :الاقو «ةفينح يبأ دنع اذهو «جوزلا لوق درج ةئيشملا لبق ةيعجر ةدحاو تقلط

 لاوخألا عيمج يف ةئيشملا اه نوكيل اهتيشم قالطلا لصأ قيلعت نم دبالف «تءاش ةفص يأ ىلع اهيلإ قيلطتلا ضوف

 لغتشت ال اهنأل ؛اّب لوخدملا ريغ يف "تفش فيك" :هلوق اغل قالطلا لصأ قلعتي مل ول ذإ ؛هدعبو لوحدلا لبق يأ

 فيك :لاقي «ءلصألا دوجو يعدتسي فصولاو «فانيتسالل "فيك" ةملك نأ :ةفينح يبألو «هدعب فصولا تابثإب

 عقيف «فوصوملا دوجو يضتقي م ماهفتسالل ناك اذإف ءربسيلاو رسعلاو مقسلاو ةحصلا نع لاؤسلا داريو ا

 .تاقيلطت ثالث تءاش وأ يأ :اثالث وأ (حتف ٠ صم) .هلوق قحلاو ءاهتيشمك, هفصو قلعتي و ءهلصأب قالطلا

 نم تءاش ام عقو كلذ جوزلا لاقو ةروكذملا ةلأسملا يف 3 االت وأ ةنئاب ةدحاو.اةأرملا تيلش قاق يأ :عقو هاونو

 تعقاو ئون اه فالح تعاش ناب اهتعيشت تن تفلعخا 8 يح اهتكشمو هتدارإ نيب ةقباطملا دوجول ؛ةثالثلاو ةنئابلا

 «رييختلا بحوم ىلع ايرج اهتئيشم ربتعت نأ بحي ةينلا هرضحت ملولو ؛جوزلا عاقيإ يقبف ءتغل اهتيشم نأل ؛ةدحاو
 طرشب اثالث وأ ةنئاب وأ ةيعحر ةدحاو تعقوأ تءاش نإف ءأشت مل ام ءيش عقي ال :امهدنعو «ةفينح يبأ دنع اذهو

 يف اهريخو قالطلا عقوأ هنأ :هلو «ةثالثلا تلاق هبو «تءاش فصو يأب قالطلا اهيلإ ضوف هنأل ؛هتدارإ ةقباطم

 هنإف «لوحدلا دعب ناك اذإ اميفو «ةئيشملا لبق سلحجا نع تماق اذإ اميف :نيعضوم يف رهظت فالخلا ةرمثو «فصولا
 (صم) [؟ 5/١ :قئاقحلا زمر] .مايقلاك درلاو «ءيش عقي ال :امهدنعو «ةيعجر ةقلط هدنع عقي
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 ضيوفتلا ناكف ءددعلل مسا "مك" نأل ؛اثالث وأ نيتنث وأ ةدحاو تءاش ءاوس سلجملا يف يأ :هيف تءاش ام قلطت
٣ 5 2 5 5 : i 1: 1 - | 1 58 3تڪ اک 55 5 5  E0  

 ءاقافتا اهتئيشم لبق ءيش عقي كاف «عقاولا سفن يف ضيوفتلا راضف رك ذ اذإ ددعلاب الإ عفاولا سیلو عددعلا سفن ف

 هنأل ؛رمألا لطب ءاشت نأ لبق سلجملا نم تماق نإف ءلكلا لوانتت ةماع "ام"و ,ءاهقفلا حالطصا يق ددع دحاولاو

 نإ اذك وب «تاكيلمتلا رئاسك سلحملا ق اباوج ىضتقاف «تقولا ركذ هيف سیلو ءلالا ق كيلمت وهو: «دحاو رمأ

 (حتف) .ضارعإلا ىلع لدي اع تتأ ول اذك ۾ ؛«ةدعب ءاشت نأ اه سيلف ءاكأ ؟ي ٠تحلاق نا رمألا تت3



 ةئيشملا مكح نايب }0 قالطلا باتک

 .ثالثلا نود ام قلطت تئش ام ثالث نم كسفن ىقلط يفو «دترا رمألا تدر نإو
 1 ءاشأ هل :تلاق ناب

 (ع «ط) .اهرايخ لطب تماق اذإ اذك و «هدعب ءاشت نأ اف نسولف لقوا

 (ط) .تبش ام ثالث نم ئراتخا وأ حش انه

 نان وأ ةدحاو اهسفن قلطت نأ اه «تغش ام ثالث نم كسفن ىقلط :اه لاق ول يأ :ثاللغلا نود ام قلطت

 بيمعتلا يا همك "ام" ةملك نآل ٠ تءاش نإ انالث قلطت نأ ااه :لاقو, ةفبخ يآ ةدغ كنالقلا قلطت نأ اذ سيلو

 زيمت ىلع لمحتف .0.:جحلا) ِناَنْوَأْلا َنِم سْحَّرلا اوبتما :ىلاعت هلوق يف امك نايبلل لمعتست دق "نم" ةملكو
 "نم" ةملك نأ :ةفينخ يبألو «تثش اه يئاسن نم قلط :لاق وأ تعش ام ىماعظ نم لك :لاق اذإ امك سنجلا

 ةبسنلاب ماع نينثا نإف [؟ 39/١ :قئاقحلا زمر] .مومعلاو ضيعبتلاب لمعيف ميمعتلل "ام" ةملكو «ضيعبتلل ةقيقح
 كرت كلذكو ةحامسلا راهظإ ةلالدل ضيعبتلا كرت ماعطلا ةلأسم فو «ثالثلا ىلإ ةبسنلاب ضعبو ةدحاولا ىلإ

 ةقيقح ضيعبتلل "نم" نأ لصاحلاو «ةماع يهو ةئيشملاب اهفضو هنأل ؛تئش ام يئاسن نم قلط :هلوق يف ضيعبتلا

 ىلإو اماع اهضعب دارملا لعجي نأب امج لمعلا نكمأ دقو مومعلل "ام"و «هنم قالطلاو ضاعبأ يذ ىلع تلد اذإ

 (حتف «صلختسم) .ماع ثالثلا



 قالطلا قيلعت باب ء۴ قالطلا باتك

 س يي باب
 اکا لايب يف نب

 كلملا بيس ىلإ لح رلا نيميلا 0 قيلعتلا يأ

 باب اهضعب فو ؛قالطلا يف ناميألا باب :اهضعب فو ءطرشلا قيلعت :خسنلا ضعب ٍفو] :قالطلا قيلعت باب

 نع رخخأف «طرشلاو قالطلا ركذ نم بكرم هنأل ؛ةيانكو احيرص قالطلا زيجنت دعب هركذ [(يّشحم) .قيلعتلا

 طرشلا نوك قيلعتلا ةحص طرشو «ىرخأ ةلمج نومضم لوصوب ةلمج نومضم لوصح طبر قيلعتلاو «درفملا
 ليلا لصد رك # ليسعسللا طرفلاو نم "انعرهداسلا تناك نإ" ناف ةدوجولا رظنع ىلع اهويدعي

 مسالاب فيرعتلاو «هانعمب ال طرشلا حيرصب ةنيعملا ف نوكي نأو «رذعل الإ الصتم هنوكو «عقي مل "طايخلا مس يف

 قلطت مل ءدزي مل و "نإ قلاط تنأ" :لاق ولف «طورشملا ركذو «ةازاحملا هب دصقي ال نأو «ةراشإلاب فيرعتلاك بسنلاو

 (حتف) .ءازجلا رخأت ثيح طبار دوجوو «لاحلا يف دمحم هعقوأو «قفي هبو ءفسوي يبأ دنع

 يغبنيف «هب اسانيتساو هل انا روزملا دضق فرعلا يف ةرايزلا :ترز نإ .كلملا يف هنوك لاح يأ :كلملا يف

 قالطلا عقو يأ :قلاط تنأف (حتف) .ثسحي مل هدصق ريغ نم تبهذ ول تح ماركالل اهرایز ىلع شالا فقوت

 هزيجنت زوجي امكف «ةحوكنم افوكل ؛عوقولل لحم ةأرملاو عاقيإلل لهأ جوزلا نأل ؛طرشلا دوجو دعب فالح الب

 (صلختسم) .طرشلا دوجو دنع هب ظوفلملاك طرشلاب قلعملاو ؛هقيلعت زوجي
 (E) قالاطلا عقي كلذك .ناك اذإف E :عقيف (ع) .نيسبلا وأ قيلعتلا ناك 0 يأ :افاضم وأ

 نإ :ةيبنجأل لاق اذإ يأ [(عر) .يناثلا ف حاكنلاو لوألا يف ةرايزلا وهو ءطرشلا دوحو دعب يأ | :هدعب عقيف
 نإ :لاق هنأكف كلملا ببس وهو «حاكنلا ىلإ قيلعتلا فاضأ هنأل ؛حاكنلا دعب قالطلا عقي قلاط تنأف كتحكن

 هللا دبع هنباو باطخلا نب رمع لوق وهو ءانبهذم وهو ببسملا ةدارإو ببسلا قالطإ ليبق نم حاكنلاب كتكلم

 ماج دوعسم نبا نع ةياورو
 هدآ نبال رذن ال" :الباع هلوقل ؛اههك ةشئاعو ادد سابع نبا لوق وهو «قيلعتلا اذه حصي ال :دمحأو يعفاشلا لاقو

 :كلام لاقو «هحجام نباو دمحأ اور ك اميف مدا نبال عيب ا و اتال ال اميق هدأ نبال قاازت ال + تلعب ال اميف

 وأ رصم نم ةأرما لك" :لاق نأب ةليبق U ضخ نإو ءزوخي ال "هوحنو قلاط اهجورتأ ةأرما لك" :لاق نأب ممع نإ

 .حصي الف هسفن ىلع حاكنلا باب دس ميمعتلا يف نأل ؛حصي "قلاط اهجوزتأ بيث وأ ركب لك وأ ميمت ب

 يورملا ثيدحلاو «ىلاعت هللاب نيميلاك لحملا كلم دوجو ىلع هتحص فقوتت الف ؛نيمي طرشلاب قيلعتلا نأ :انلو
 8 لصأ اه سيل مهرابخأ : يبرعلا نبا لاقو قره. ةبنتحم قرط نم يور :ج رفلا ویا لاقو عدمحأ ةلاق ‹ حصي م

 = فلسلا نع لوقنم ليوأتلاو 55/١ ١[ :قئاقحلا زمر] .زيجنتلا ىلع لومحم وهف حص نئلو ءاه لغتشي الف ةحصلا



 قيلعتلا ظافلأ 4۳۷ قالطلا باتك

 قلطت مل ترازف اهحكنف «قلاط تنأف ترز نإ :ٍةّيبنجأل لاق ولف

 « ه فاش هاو manne كا دس اهلا mR aaa aa r اه نه يمت ale wR اه اساس ea قلاش ذه Ta نإ :طرشلا ظافلأو

 "لك" ةملك نأل ؛حاكنلا باب هيلع دسني ال هنأ :كلاملا نع باوجلاو يهريغو يرهزلاو يعشلاو ملاسو لوحكمك =

 (حتف «نيع) .اهيلع قالطلا عقو ام دعب اهجوزتي نأ هنكمبو ءراركتلا نود ميمعتلا يضتقت

 يف هدنع ربتعملا نأل ؛قلطت :ىليل يبأ نبا دنعو «كلملا ىلإ فيضأ الو كلملا يف دجوي مل قيلعتلا نأل :قلطت مل

 ع) .طرشلا دوجو تقو قالطلا عوقو
 ظافلألاو «هدحو فرحلا وه "نإ" نأل ؛"طرشلا فورح" :لقي ملو ' ةيس ظافلأ" :لاق امنإ :طرشلا ظافلأو

 .مهفاف ءءامسأ ةيقابلا

 ىلع رظتنم رمأ نع ةرابع وهو [.طرشلا نعم نم هيف امل هب قحلم ريغو ةيطرشلا يف لصألا وهو] "نإ" :لوألا

 رئاس فالخب ءرطخ هيفو «لعفلا ىلع اهوحخدل ؛طرشلا باب يف لصألا يه هتابثإ وأ هيفن دصقي دوجولا رطح
 يغبني ناكف «"نإ" نعم اهنمضت رابتعاب امي ةازاجبا امنإو ءرطخ هيف سيلو مسالا ىلع لحدت اهإف طرشلا ظافلأ
 ال لعفب فصوي هبقعتي يذلا مسالا نأ الإ :ةصاخ مسالا ىلع هلوحدل ؛ةازاحملا يف "لك" لمعتسي ال نأ اذه ىلع

 رح وهف ةيرتشأ دبع لك :كلوقك ظرشلا نعم يف لعفلا كلذ نوكيف «ةلاحم

 .ةيلعفلا ةلمحلا ىلع لوحدلاب صتخيو «هيلع تقولا ةلالدل طرشلل لمعتسي دقو ءلصألا ي تقولك "اذإ" +قاقلاو

 "ام اذإ" :ثلاثلاو .ةرورضلا يف الإ مزحلا لمعي الو «كلذ نود احراتشم وأ اري ایساف [هدعي لعفلا نوكيو

 «توملا ةقئاذ سفن لك :وخن ركدملا دارفأ قارغتسال عوضوم مسا وهو لك :عبارلاو ."ام ةدايزب اذإ" ك

 .نسح ديز لك :وحن فرعملا درفملا ءازجأ قارغتسالو «هيتآ مهلكو :وحن عومجملا فرعملاو
 زوو هل ةه ةو يسم اهر اا نركب نأ دوم : ليقا نيكس ةدايزب "املك" :سماخلاو

 :يوفرغت ةمامعلا غضأ يم ةوحن تقولا طرشل مسا "نم" :سداسلاو .... تقو نفع اركتم امنا نوكي نأ

 .ام ذإو نأو نيأو نايأو يأو نمو ول :طرشلا ظافلأ نمو "ام" ةدايزب "ام يم" :عباسلاو

aهلوقك ًالبقتسم ناك نإو ىضاملل هلعجت "ول"و ايضام ناك نإو لابقتسالل لعفلا لعحت "نإ" نأ ا "نإ" نيب  

 فسوي يبأ نع يور اذهو «"نإ"ك لبقتسملا يف لمعتست "ول" نإ :ءارفلا لاقو «(۷:تارجحلا) ك : ىلاعت
 طرشلا نع رأت اذإ باوجلا مث ؛"رادلا تلحد نإ" :هلوق ةلزنم هنإ "رادلا تلخد ول قلاط تنأ" هلق نسي دمحم و

 [؟١/94 :قئاقحلا زمر] .ءافلا هيف لحدت الف مدقت نإو ...نيعم الو اظفل ال طرشلا هيف رثؤي مل نإ ءافلاب نوكي
 ظافلأ تيمس اغنإو ءامامالعو امتارامأ يأ ٠ ۸:دمح) ةا ًءاَج دقف# :ىلاعت هللا لاق ةمالعلا نعم. طرشلاو

 (صلختسم) .ثنح ىلع تامالع ظافلألا نوكيف ثنحلا امي عقي لاعفأ اهيلي ام ظافلألا هذه نأل ؛طرشلا



 قيلعتلا ظافلأ 4۳۸ قالطلا باتك

 الإ نیا تهتنا طرشلا دج و نإ اهيفف ءام نمو مو املکو لاکو ام اذإو اذإو
 هر وك ذملا طرشلا ظافلا

 املك :لاق ولف ىامسألا مومع 1 ءاضتقاك لاعفألا مومع هئاضتقال "املك"

 a EET ا ,رخآ آ جوز دعب ولو ةّرم لكب ثنحي قلاط يهف و ةأرعا تجاوزت

 ةملك هيف تديز اذإ هلصأ «"ام اذإ" ثلاثلا :اه اذإو (ع) .طرشلل لمعتسا ؛ لضألا يف تقولل وهو ,"اذإ" ىاثلا :اذإو

 املك" سماخلا :املكو (ع) .ةركنلا دارفأ قارغتسال عوضوم مسا وه لك عبارلا :لكو (ع) .ديكوتلل ام
 "ام م" عباسلا «تقولا يف ماع طرشل مسا وهو "ئم" سداسلا (ع) .ديكوتلل "ام" هيلع تديز "لك" هلصأ

Fo ى 1 و مانو ٣ a E ra 555 5 ii MWےس  ERلعفلا دوجوبف «ةغل راركتلاو مومعلل ةيضتقم ريغ اهأل :نيميلا (ع) .ديك وتلل "ام" ةملك هيلع تديز ىم هلصأ 1 +.  

 (ع) .طرشلاب الإ نيميلل ءاقب الو طرشلا متي ةرم
 :تلق نإف [(ع) .ةيامن ىلإ ال هيلع فولحملا دجو املك ثنحي لب نيميلا يهتني الفإ :لاعفألا مومع هئاضتقال

 تنابف تارم ثالث تلخدف ء"قلاط تنأف رادلا تلخد املك" :امل لاق ول هنأ لاحلاو ىوعدلا هذه حصت فيك

 دوج وملا لعفلا نكلو ؛«ةحيحص ىوعدلا :تلق ؟ءيش عقي ال رادلا تلحدف رحا جوز دعب هيلإ تداع مث «ثالثب

 لجأل يهانتيف ةيهانتم يهو «كلملا كلذ تاقلط لوألا يف هيلع فولحما نأل ؛لوألا لعفلا ريغ هيلإ اهدوع دعب

 رركتي "قلاط يهف ةأرما تجوزت املك" :لاق نأب كلملا ببس ىلإ هفاضأ ول نح هيضتقي ال ظفللا نأل ال كلذ
 .هل ةياف ال كلذو «كلملا نم ثدحي ام ببسب اهداقعنا نأل ؛امئاد

 نأ لإ "ءامسسألا مومع لك عا اک :هلوقب رخآلاب امش دح أ كبش مومعلا 2 كارتشا 0ك يا نشب ناك الو

 اهح وزتأ ةأرما لک *لاق ولف (يرورض ۶ ل يف لعفلا مومع و ,ءاعسألا ٤ كَ مومع و لاعفألا ٤ املك مومع

 عقي ال كلذ دعب اهحوزت اذإف ءاهريغ قح يف تيقبو اهقح يف نيميلا تلحناو ثنح ةأرما جوزتف "قلاط يهف

 ]5/1 :قئاقحلا زمر] . يهانتي ذل اه ىلإ ی رخأ

 ريغ روش و «كلملا م ثتدحتسي ام رابتعاب لا اله ةحص نأ ؛هتأرما چو اهلك قالطلا عقي يأ :ةرم لكب

 ةقلطم اه روكل ؛رخأ جوز جو وزت دعب ح ورزتلا ناك ولو يأ | : خفت دعب ولو (E) .رم اه ىلع هانتم

 اذه ناك ولو «ةأرما جوزت املك قالطلا عقي قلاط يهف ةأرما تحوزت املك وهو هلبق ام. لصتم [( تالثلاب

=| 

E ا 

 عقي ال هنأ : فس وی ي رع و ؛لاعفألا مومع ىضتقي "املك" نأل ؛ثتالثلا تاقلطلا دعب رخخآ جوز جو ورب دعب حج وزتل

 انچ ارا ىلع نيعبلا تناك ولو لک ةيلكك ایلسقا نورم ةدهدو ةأرما يف تدم الو «رحا جوز دعب ءيش

 [؟ه/5 ناقل نسر] قا رركت اف تجر اک وأ تاور املك لاق ا



 قيلعتلا ماكحأ : ۴ 3 قالطلا باتك

 ال الإو .تلحناو تقلط كلملا يف و طرشلا دجو نإف «نيميلا لطبي ال كلملا لاوزو
 فالطلا عفي ال حاكنلا كلم ي 53 هلم ءاقبل

 . اهنم الإ ملعي ال امو «تنهرب اذإ الإ هل لوقلاف طرشلا دوجو يف افلتحا نإو .تلخناو
 ie مق ءيش لك < ناحورلا يأ

 نإ :هتآرمال لاق لجر :ةتروص [(ط)اقدع تضقناو نيتنث وأ ةدحاو اهقلط نأب نيميلا دعب] 2 كلملا لاوزو

 دجوي مل هنأل ؛تقلط رادلا تلحد مث رادلا لوحد لبق اهجوزت مث «كلملا لاز يح اهفابأ مث ءقلاط تنأف رادلا تلحد

 امأ 1 ا يام دارملاو «نيميلا ىقبي اهيلع كلملا ءاقببف ءهلحم ءاقبل قاب ءازجلاو ىقبيف طرشلا

 ثالثلاب لطبي ال ذئئيحف «كلملا ببس ىلإ ةفاضم تناك اذإ الإ نيميلا لطبي هنإف تاقلط ثالثب لاز اذإ

 (غ) ."قلاط تنأف رادلا تلخد 5 :هلوق يف رادلا لوخد وهو :طرشلا دجو (نييع «صلحختسم)

 (ع) .نيميلا دعب اهايإ هتنابإ دعب ىرخأ ةرم هجوزت دعب حاكنلا كلم يأ :كلملا يف

 يصيب نك تلا تلحناو قالطلا عقو كلملا مايق لاح يف ووا :تلخناو تقلط

 وي هل نإو يأ ' 'تلخناو ال الإو' :هلوقو «طرشلا لودب ءاقب ايا هنأ ؛؟نيميلا قب ةي الو ءازخلا لزنيف ءارحلا لباق ل ااو

 .كلملا ريغ يف طرشلا دوجول «نيميلا تلحناو «ةيلحملا مدعل ؛قالطلا عقي مل كلملا ريغ يف دحوي لب كلملا يف طرشلا

 «ء يش عمي ذيأ رادلا لیت دكف القدع تضقناف اهتابأ 17 ؛قلاط تنفق رادلا تلح د لإ :هتأرمال لاق لحجر :هتروصو

 انديق امنإو «ةنونيبلا ةلاح يف لوحدلاب تلحنا دق نيميلا نأل ؛اضيأ ءيش عقي ال رادلا تلخدف اهجورت ول مث
 اقلعم ناك اذإ الإ نئابلا قحلي ال نئابلا نأ رم امل قلعملا اهيلع عقو ةدعلا يف رادلا تلحد ول اهنأل ؛ةدعلا ءاضقناب

 .كلملا ف طرشلا دوج و ةروض يهو يقال تلخدق "قلاط تنأف رادلا تلد نإ" 1

 .كلملا ريغ يف طرشلا دوجو ةروص يهو ءيش عقي مم رادلا تلخد مث اقدع تضقناو اهفابأ ١-

 .اضيأ قلعملا عقو ةدعلا يف اهلحد مث اهنابأ -*

 (صلختسم) .لطيب ال نيميلا دعب كلملا لاوز ةروص يهو «تقلط رادلا تلخدف اهحورت مث اقدع تضقناو اهنابأ - ٤

 نأب كلملا يف طرشلا دجوي مل نإو يأ :ال الإو (ع) .ءازجلاو طرشلا ءاهتناب تهتنا نعي نيميلا يأ :تلحناو
 (ع) .طرشلا دوجوب نيميلا تهتنا يأ :تلحماو (ع) .امي جورتلا لبق ةدعلا ءاضقناو ةنابإلا دعب رادلا تلخد

 (عوط) .اهتلخد يأ دحعو :تلاقو رادلا تلح ام نأ طرشلا دوي مل :جوزلا لاق نأب :طرشلا دوجو

 يهو قالطلا عوقو ركني هنأل ؛هل ادهاش رهاظلا ناكف «لصألاب كسمتم هنأل ؛هنيميب جورلل يأ :هل لوقلاف

 (ع«صم) .ةجحلاب اهاوعد ترون األ ؛اهوق لوقلا نإف اهاوعد ىلع ةنيبلا تماقأ اذإ يأ :تنهرب (ع) .هيعدت

 يف ةأرملا لوق لوقلاف ءاهتهج نم الإ ملعي ال طرشب هتأرما قالط لحرلا قلع نإو يأ :خإ اهنم الإ ملعي ال امو

 ئيضغبت وأ قيبحت تنك نإ" :لوقي وأ «كعم ةنالفو قلاط تنأف تضخ نإ :لوقي نأ لثم كلذو ءاهسفن قح

 = عوقو امأ «ةنالف قلطت الو .يه قلطت كضغبأ وأ كبحأ وأ تضح لق :ةأرملا تلاقف ن عن ةنالفو قلاط تنأف
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 تنأف ئنيبحت تنك نإ وأ :ةنالقو قلاط تناق تضخ نإ بك اهقح ي س لوقلاف

 ,عقي ال مدلا ةي ورب و ءطقف يه تقلط كبحأ وأ تضخ ا :"ةنالفر قلاط

 eT eee ةضيح تضح نإ يفو «تأر نيح نم عقو ًاثالث رمتسا نإ
 5 االس تنأف ال ی: ىأ قاللعلا مديلأ

 ءركني جوزلاو ءثنحلا طرش ةوجو يعدت يهو طرش هنأل ؛عقي ال نأ سايقلاو ءاناسحتساف اهيلع قالطلا =
 ملعي ال طرشلاو اهسفن قح يف ةنيمأ اأ :ناسحتسالا هجو «رادلا لوخدب اهقالط قلع ول امك ةجح الب قدصت الف

 جورلا عوقو وهو «بجاولا ةماقإل ةنيعتم يه تناكف مارخلا يف عقي ال يك ربخت نأ اهيلع بجيف ءاهتهج نم الإ

 درفلا اکو اک افرض ىلع اهوق نآلف ؛اهرض ىلع قالطلا عوقو مدع امأو ءاطوق لوق بحيف مارنا ف

 .اضيأ ةف قلطت اهقّدص اذإ امأ ,جورلا اهذك اذإ هذهو «ةمهتم تناك اذإ اميسال ةلوبقم ريغ

 مايق هيف طرتشيف «يرورض هنأل ؛اهوق لبقي ال عطقنا اذإف ءربخلا تقو امئاق ضيحلا ناكاذإ اهوق لبقي امنإو

 دنع ةنايدو ءاضق تبقلط ةيذاك يهو خا :تلاقف قلاط تيتاف فالق ئييبحل تنك نإ لاف ولو طرقا

 «هنع فلخ ناسللاو «بلقلا ةبحلا د اصألا نأل ؛ةقداض تناك اذإ الإ ةنايد قلطت ال :دمحم لاقو :نيخيشلا

 نأ ميلغاو ..اقلظنم فلخلا ىلإ لقتف ءاهبلق يق ام ىلع. فوقولا نكمل هنأ :امَو :ةيفلخلا لطي لصألا دييقتلاو
 ار کا 1 ؛ سلجم اب رصتقي ةبحناب قيلعتلا نأ :اهتدجأ :نيتيش ىف الإ ناقرتفي ال ضيحلاب ی ةيلعتلاك ةبحاب قيلعتلا

 يف ةبذاك تناك اذإ امأ :ناثلاو «تاقيلعتلا رئاسك مايقلاب ۳۹ الو ءسلخلا ىلع رضتقي ال ضيحلاب قيلعتلاو

 (حتف وسيع ؛ئيع) .ةنايد قلطت ال ضيحلاب قيلعتلا يفو ؛ةبحاب قيلعتلا ف قلطت رابحإإلا

 (ع) .خلإ تنك نإ :اه لاق وأ يأ :تنك نإ وأ (ع.ط) .اهريغ قح يف ال اهسفن قح يف يأ :اهقح يف
 (ع) ee :هل وق ا ةلأسملا ىلإ عجار :كّحا وأ

 تنأف تضح نإ :اه لاق اذإ ام يق قالطلا يأ :عقي ال (ع) اهي نالا بارج حرف ن ف

 (ع) .كشلاب عقي 2 ةضاحتسم نوكت نأ لمتحي هنأل ؛عقي ال مدلا تأرف «قلاط

 مدلا تار ةلاظ تناف تفضح نإ :اه لاق اذا يأ :تأر نيح نم عفو (عوط) .يلايللا عم مايأ ةن يأ : اناث

 1 تمت اذإف ؛:ةضاحتسا وه لب اضيح نوكي ال افود عطقنملا نأل ؛مايأ ةثالث رمتسي يح مدلا ةيؤرب ق
 نم اضيح ناكف ءمحرلا نم هنأ دادتمالاب فرع هنأل ؛تضاح تقو نم يأ تأر نيح نم قالطلا عقو مايأ ةثالث

 مدلا اه رمتساو رحآ جوزب تحورتو امد تأر امل اغنإف ءاه لوخدم ريغ تناك اذإ اميف رهظت هتدئافو «ءادتبالا

 ارح دبعلا ناك اها ةلأسملاو «رح يدبعف تضح نإ :لاق اذإ اميف رهظي اذكو ءاحيحص حاكنلا ناك مايأ ةثالث
 ءايألا هذه يف هيلع ةيانحلاو دبعلا نم ةيانحلا يف رهظي اذكو .دبعلل ةدملا هذه باستكا ناكو مدلا تأر نيح نم

 (صلختسم «ْييع) .رارحألا ةيانجك ربتعت اههإف ةثالثلا
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 2" نيتنئف ا تدلو لإو «ةدحاو قلاط تنأف | تدل نإ فو ‹رهطت نح عقي
 نيننث قلاط تناف يأ ةدحاو ةفلط يأ اركذ ادلو يأ هتأرمال هلوق يف يأ  هلبق ال اهضيح نم قالطلا

 كلملاو ,ةدعلا تضمو ءاهزنت نيتنثو ءاضق ةدحاو قلطت لوألا ردي و امهدلوف
 اعيمج ىثنألاو ركذلا

 * ف هاه هع هاه هام م تحس اه نانصب هتف« هزت :هنموصم تع همس مس نينه يورو لا وللا عال طرتشي

 ةضيحلا نأل ؛اهضيح نم رهطت يح قلطت ال "قلاط تنأف ةضيح تضح نإ" :امل لاق اذإ يأ :رهطت نيح عقي

 نيهلمح نعضي يح ىلابخلا اط وت ا أ" + هلوقل ؛رهطلاب كلذو ءاهئاهتناب اًلامك و ءاهنم لماكلا يه ءاتلاب

 عطقني م نإو ةرشعلا يضم وأ ةرشعلا ىلع عاطقنالاب ضيخلا نم ةراهطلاو <« ةضيخت نئربتسي يح ىلابخا ريغ الو

 فصن تضح نإ :لاق ول كلذك و «ةرشعلا نود عطقنا اذإ لاستغالا ماقم موقي ام وأ «لاستغالاو عاطقنالاب وأ

 (صلختسم (نييع) .ضيحلا وهو سنجلا ىلع لدي ةن 4 سکس نإ" :هلوق فام ءأزجنت ال اهنا ؛ ةيضضيح

 (ع) .مكحلاو ءاضقلا ثيح نم ةدحاو ةقلط ةأرملا يأ :قلطت (ع) .امهنم لوألا ملعي ل يأ :لوألا ردي ملو

 (ع) .رخآ جوز دعب الإ
 يناثلا عضوبو ؛ةدتعم نوكتف هؤارحج عميو هب ثسحي و تتلو امهيأف انيك هنأل ؛لمحلا عضوب| :ةدعلا تضم و

 ؛ءيش هب عقي مو ءطرشلا دوجول ينباثلاب ئالا قيميلا تلحاو [(ع) .عضولاب يضقنت لماحلا ةدع نأل ؛ةدعلا يضقنت

 ؛جوزلا لوق لوقلاف افلتخا نإو «هيف لاكشإ الف امهنم لوألا ملع نإو «عقي ال ةدعلا ءاضقناب نراقملا قالطلا نأل

 [؟١/5/8 :قئاقحلا زمر] .اهزنت ثالثو ٌءاضق ناتن عقي لوألا ىردي الو نيتيراجو امالغ تدلو نإو ءركنم هنأل

 .اهزنت ثالثو ءاضق ةدحاو عقي ةيراحو نيمالغ تدلو ولو «ةمرحلا ناظم نع دعابتلا هزنتلاب دارملاو

 تضقناف ةدحاو اهقلطف "اثالث قلاط تنأف ارمعو اديز تملک نإ" ءا لاق :اقروض ا طرتشي كلملاو

 ءاهنم ةدحاولا يأ ىلوألا ةدحاولا عم اثالث تقلط اورمع تملكف اهجورت مث ؛ةنابم يهو اديز تملكف اهتدع

 الإ عقي ال قالطلا نأ ىرت الأ ءدحاو ءيىشك نيطرشلا نأل ؛كلملا يف اضيأ لوألا دحوي يح عقي ال :رفز لاقو

 هيلع بتزتيل قيلعتلا تقو طرتشي اغإ كلما نأ :انلو +لوألا دنغ اذكف يناثلا دوجو دنع طرتشي كلملاو ءامح

 .ءاقبلا ةلاح يف هنع هئانغتسال ؛كلملا هيف طرتشي الف ءاقبلا ةلاح لو ١١ طرشلا دوحججو لاحو «ءازجلا

 ريغ يف دحوي وأ ءاعامجإ ثالثلا نم ىقب ام عقيف كلملا يف ناطرشلا دجوي نأ امإ :هجوأ ةعبرأ ىلع ةلأسملاو

 دجو وأ «ىليل يبأ نبا دنع الإ اعامجإ عقي الف كلملا ريغ يف يناثلاو كلملا يف لوألا دجوي وأ ءاقافتا عقي الف كلملا

 (نيكسم ؛ئيع) .رفزل افالح اندنع قلطتف كلملا يق يباثلاو كلملا ريغ يف لوألا

 يف امهرخآ نوكي نأ قالطلا عوقول طرشلاف «قلاط تنأف اورمعو اديز تملك نإ :اه لاق نأب :نيطرشلا

 (عوط) ل الإو عفو كلملا ٤ يناثلا دحج ۾ ناف «كلملا
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 رقعلا ي م ءط ولاب قتعلا وأ ثالثلا قلع ولو ,هقيلعت ثالثلا زيجعت لطبيو
 رها يا قتعلا قلغ وأ فا ثالثلا .تاقلطلا ي

 )سه ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ يعجرلا يف هب اعجارم رضي ل و ثيللاي
 .قلعلا اذه

 ىح جوزلا ىلإ عجري نأ ىلوألاو «بتكلا رثكأ هيلإ ريشي ام ىلع ثالثلا قيلعت يأ :هقيلعت ثالثلا زيجنت لطبيو
 تلخد: نإ" :هتأرمال لوقي نأ :هتروص «لصألا يه هلعافل ر دصملا ةفاضإ نأ ىئفخي الو بج ميسي

 لاقو ءعءيش عقي م رادلا تلحدو رتا جوز دعب اهحوزت ول يح قلعملا لطب ثالثلا رحب مث "ثالث قلاط ت تنأفارا

 نيميلا ىقبيف «ثاالثلا زيجلت دعب عوقولا لامتحا ىقب دقو عقالطلا قلطم قلعملا نإ :لوقي وش «قلع ام عقي :رفز

 رافال اا ءءازج حلصي قالطل دقعت اعا ن لاال ؛كلملا اذه تاقلط ءازجلا : :لوقن نحو ء«طرشلا دنع ءازحللا لزنيو

 س یا ق ا و00 5م الم ءار طبقت سلا اوج حاسب لزب ج وس قال

 نإ رح تنأ" :هدبعل لاق اذإ اع لكشي :ليق نإف «هلحم ءاقبل قاب ءازجلا نأل ؛ثالثلا نود ام اشابأ اذإ ام فالخب

 یس ا سا اوفس يسيء اسسمو دبعلا نأ عم نيميلا لطبت ال «هعاب مث ر ادلا تلحد

 يح لحما تاف نإو راهظلاب نيميلا ىقبت ثالثلا رحب مث "يمأ رهظك يلع تنأف رادلا تلخد نإ :لاق ناب اقلط وأ

 كلت تفت مل عيبلابو قتعلل لحم قرلا ةفصب دبعلا نإ :انلق ؟ارهاظم راص رادلا تلخدو رخآ جوز دعب اهجوزت ول

 هطرش ن رم حاكنلا مايق نأ الإ | ىلصأإلا , لحلا رحت ال لعفلا ميرحت راهظلاو «نيميلا قبت مل قتعلاب تتاف ول ن حح ةفصلا

 زيجنتب تاف دقو ىلصألا لحلا ميرحت هنإف قالطلا فالخب «حاكنلا يف دوهشلاك طورشملا ءاقبل هؤاقب طرتشي الف

 ول أ نييهيشلا دبع قيلعتلا لطبيب اللا قيلعتلا كعب نيت 1 0 ؛ثاالتلاب ديق و «هلع تاوفب تاب ثدذاغلا

 رقيقا منيب ام شيال ببي راسو وبن یکی

 نب ؛ةلظيلغ ةمرح هدنع مرحتف ؛لوألا كلملا تاقلط نم يقب ام هدنع دوعتف مدهي ال يناثلا جوزلا نإ :دمحم كرو لاقو

 هيلا تداع مث نیت اهقلط ول امأو اين ةدحاولا تعفو ظرشلا دحج ۾ الو عةدحاو تيقبف هدنع امد ر لا

 قلعملا عوقولف :نيخيشلا دنع امأ ءاقافتا اثالث تقلط هيلع قلغملا دو مث «ثالثلا قلع ناك دقو ؛رخآ جوز دعب

 لاقو .عدهي هي يناثلا جورلا نأل ؛قلعملا نم ةهدحاو عوقولف :كمح دنع امأو «عقاولا مده يناثلا جورلا نأ ؛هلك

 (عايط) : ةركابلا 0 ثالثلا تاقلطلا یا :ثالثلا قلع (ئيع «حتف) .دمح لوق لثم يعفاشلاو رفز

 (ع) .ةرح ثنأف كتعماج نإ :هتمأل لاق وأ اثالث قلاط تنأف كتعماج نإ :لاق نأب عامجلاب يأ :ءطولاب

 كتعماج نإ :هتأرمال لاق اذإ يأ [(ع) .نيناتخلا ءاقتلا دعب هجرخي مل نأب لاحدإلا دعب ثكملاب 1 :ثبللاب
 هيلع بجي مل ةعاس ثكم ناناتخلا ىقتلا املف ءاهعماجف ةرح تنأف كتعماح نإ :هتمأل لاق وأ اثالث قلاط تنأف

 ف هيلع بحي رل نأ :لفسروي لأ نعو «ةمألا يف رقعلا اذكو «رهملا بجي ذشنيحف هلخدأ مث هجرخأ اذإ الإ رهملا

 - جرفلا يف جرفلا لاحدإ عامجلا نأ :امهو «ةيرحلا دعبو ثالثلا دعب ماودلاب عامجلا دوجول ءاضيأ تكملا 5 ةروص
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 ةّدع يف اهيلع حكنف "قلاط يهف كيلع اهتحكن نإ" يف ١ قّلطت لو ءايناث ان جوا اذإ الإ
 - ( ةناللف ةنالف يأ ةديدجلا هتأرما يآ

 EES هللا ءاش نإ :هلوق لبق تتام نإو الصتم هللا ءاش نإ قلاط تنأ يف الو «نئابلا
 هلبق ام, لضتم ةأرملا ي ظل

 ؛جلوأ مث جرخأ اذإ ام فالخب «قتعلاو ثالثلا تاقلطلا دعب كلذ دجوي ملو لاخدإلل ماود الو كلذ دحوي ملو =

 ءاضق وه دوصقملاو ءسلحملا ىلإ ًارظن داحتالا ةهبشل دحلا بجي ال هنأ الإ «قتعلاو قالطلا دعب دجو دق لاخدإلا نأل

 ريصي ال ايعجر ناك ول قالطلا مث ءةهبشلا عم بحي هنأل ؛لثملا رهم وهو رقعلا بجو دحلا بجي ل اذإو «ةوهشلا

 (ييع «صلختسم) .ساسملا دوجول ىلوأ وهو فسوي يبأ دنع ًاعجارم روو اج دنع اعحبارم ثكملاب
 (ط) .عامجإلاب هب ًاعجارم ريصيو ءامهيف رقعلا بجي هنإف هسفن كّرح نأب امكح ولو ايناث اجاليإ لحدأ يأ : ايناث جوا

 ةنالفب ج وزتو انئاب اقالط هنأ زما قلطف " قلاط ىهف ةنالف كيلع تحجورت نإ" :هتأرمال لاق :هتروض :قلطت الو

 مسقلا يف اهمحازيو «شارفلا يف اهكراشي نم اهيلع لحدي نأ وه اهيلع جوزتلا نأل ؛ةنالف قلطت ال ادع يف

 ْ' (حتف «ٰييع) .ةديدحلا تقلط "كيلع' لقي مل ولو «دحوي ملو
 ين يهو ةنالف جوزت مث انئاب اهقلط نأب :نئابلا ةدع (ع.ط) .هتحت ىلا ةميدقلل هلوق يف يأ :اهتحكن نإ يف

 يف اضيأ قلطت ال يأ :قلاط تنأ يف الو (ع:ط) .قلطت اهتعحر ديرب وهو يغحرلا ةدع يف ناك ولو «ةدعلا
 (ع ٬ط) .تقلط رذع الب تكس ولف هب ًاعومسم الصتم هللا ءاش نإ :هلوق نوک لاح يأ :الضعم .اه هلوق

 "يلاعت هللا ءاش نإ قلاط تنأ" :اه لاق ول يأ "هللا ءاش نإ قلاظ .تنأ يف الو" :هلوقب لضم :خإ تتام نإو

 دقف هللا عا تإ :لاقو «نيمي ىلع فلح نم" :## هلوقل ؛ءيش عقي م قلاط تأ ةهلوق دعب :ةأرملا :تقامف

 أشي مل ول هنأل ؛قالطلا عقي :كلام لاقو ءنسح ثيدح :لاقو "ثنحي مل" هظفلو «يذمرتلاو يئاسنلا هاور ؛"ىيثتسا
 ؛قيلعتلا يقاني ال اقومو «قيلطت ال قيلعت هناسل ىلع ىرح امو «هانيور ام هيلع ةجحلاو «هناسل ىلع هارحجأ امل هللا

 تام اذإ ام فالخب «قالطلا هيلع عقي الو احيحص ءانثتسالا نوكيف نايفانتي الف «لطبم ًاضيأ توملاو «لطبم هنأل
 تنأ :هلوق وهو «همالك لوأب ءانثتسالا وهو رّيغملا لصتي مل هنأل 0 ثيح "هللا ءاش نإ" :هلوق لبق جوزلا

 نعو «سلجملا يف هزوج نم مهنمو «حصي ال الصفنم ناك اذإ هنأ ىلإ ةراشإ "الصتم" :هلوقب هديق اذهلو «قلاط

 .ادبأ هزاوج هنعو «ةنس ىلإ هزاوج فص سابع نبا
 ؛كيلع ةفالخلا ظفحل :هل لاقف «لصفنملا ءانثتسالا يف يدج تفلاخ مل :ةفينح يبأل لاق روصنملا رفعح ابأ نأ يور

 نوجرخيف نونثتسيو كدنع نم نوجرخيف «سانلا رئاسو برعلا هوجو ىلع دوهعلاو نامبألاب ةعيبلا دقع ذحخأت كنإف
 هددت ن لاطو لقت ةناسلب: ناك وأ ىفحتي وأ نو اه ردق تكن اذإ مث .ئلغ رتساف تخ :لاقف فبلغ

 هدوجول ؛قالطلا عقي ال دصق ريغ نم هللا ءاش نإ هناسل ىلع ىرح ولو «هؤانثتسا حصي "هللا ءاش نإ" :لاق

 ءامهدنع مالكلل لاطبإو مادعإ هللا ةئيشمت. قيلعتلا 5 اسسا نكي مل ام ءانثتسالا حصي ال :يناودنملا لاقو .ةقيقح

 = ....بئاغ ةئيشم. هقلع ول امك عقي الف «هيلع فقوي ال طرشلا نوكي نأ الإ طرشب قيلعت وه :فسوي يبأ دنعو



 قيلعتلا ماكحأ 44 قالطلا باتك

  2 ûن 4 . ِِ 58 0

 .ثاللث اثالث الإ فو ةدحاو نيتن نت الإ و ناتن عقت "ةدحاو الإ اثالث قلاط تنا يو
 ةدحاو عقت يأ ناتقلط ف اه هلوق ف يأ

 = ىلع ًالاطبإ وأ ًاقيلغت توكي ةكئالملاو .طئاخلاكو ناك انل هتئيشم رهظت ال نم ةييشع. هقلع اذإ اذكو

 لا ءاش كا 1 :هلوقك عمي “أ هاضرب و ا تىجا وأ هتدار اب وأ هللا ةيشمع قلاط سين *لاق ولو روك كملا “ات لا

 ةمكمحم :لاق ىلو ؛"قالف ءا نإ" قلاظ ثتنأ لاق ناب سلا ىلع رضعقيف هنن تیل ناك كلا ىلإ هفاضأ كو
3 03 

 ىلإ وأ ا فضا ءا وس «لاحلا يف عقي هتردقب وأ هملعب وأ هنذإب وأ هئاضقب وأ هرمأب وأ
 اني را

 فرخ لاق نإو .دبعلا ا هلل

 8 عقي هنأ هللا ىلإ ةفاضأ نإ فارم ركذ نإو ؛دبعلا ىلإ وأ هللا ىلإ هفاضأ ءاوس ءاهلك هوجولا يف عقب مالالا

 لاحلل هيف قالطلا عقي هنإف «ملعلا يق الإ اهلك هوحولا
 «كيلمتلل تسيل ةتسو ءاضرلاو «ةبحلاو «ةدارإلاو «ةئيشملا ىهو ؛كيلمتلل اهنم ةعبرأ :ةرشع ظافلألا هذه نأ :لصاحلاف

 دبعلا ىلإ وأ هللا ىلإ فاضي نأ امإ :نيهجو ىلع لكلاو ؛ةردقلاو «ملعلاو «نذإلاو ءاضقلاو «مكحلاو ءرمألا يهو
 ةا فالك اقطع جم كلاب اهلكف قا وأ كالي وأ عالي نكي هنأ امإ :ةثالث'هوبجو ىلع هجو لككو

 فيضأ نإ "ف" ب اهلكو «دبعلا ىلإ فيضأ نإ كيلمتو هللا ىلإ فيضأ نإ قيلعت ءابلاب لوألا ةعبرألاو ءءابلاب ةريخألا
 [؟١/59 :قئاقحلا زمر] .قيلعت يقابلاو كيلمت لوألا ةعبرألاف دبعلا ىلإ فيضأ نإو «ملعلا الإ قيلعت هللا ىلإ

 دعب يقابلاب ملكت ءايعسالا نأ «بابلا اذنه ف لصألاو [(ع) .انذل ىلاط»: نأ :هلوق ف بأ ˆ : اثداث الإ فو

 ضعبلا ءانثتسا حصف «ةعست الإ ةرشع :هلوق نيبو مهرد يلع نالفل :لئاقلا لوق نيب قرف ال ذإ ؛اندنع ءانثتسالا
 دنعو «هب املكتم ريصيل ءيش هدعب ىقبي ال عوحر لكلا ءانثتسا نأ ريغ ضعبلاب ملكتلا ىقبي هنأل ؛لكلا نم
 يه :اندنعف «ةسمخ الإ ةرشع يلع هل :لاق اذإف ءصوصخلا ليلدك ةضراعملا قيرطب مكحلا عنم ءانثتسالا :يعفاشلا

 هل :لاق هناك ةضراعملا قيرطي ةيسخلا تجرح مث ءاهلك ةرشعلا تلد :هدمعو ءاش امنا راصو ةسمخللا نع ةَراَبَع

 .يفن تابثإلا نمو تابثإ يفنلا نم ءانثتسالا :مهوق هيلع لدي «يلع تسيل اهإف ؛ةسمخ الإ ةرشع ىلع

 ضعبلاو ل اكلا هيف ىوتسال ؛ةضراغملا قيرطب ناك ول هنألو هت وبل دعب مكحلا ضعب ضعب ج رخي نأ هعسو ف سيل :انلق

 .؛ لق بنگلا ةنش وأ ببنك اهدا نأ لإ ىدؤي ف اراعا نأل رايس يف حص الو الاقتسم ناكلو خسنلاك

za 

 هنأ ذل نيسم و ةئام عسل نک د رابع ١( ٤:توبكنعلا) 2 اماع و لا كريس لا مهي ثبلف# : ىلاعت هلوق نأ كلذب

 "يفن تابثإلا نمو تابثإ يفنلا نم ءانثتسالا" :مهوقو «هنع عحجر مث «ةنس فلأ مهيف ثبل هنأب ربخأ ىلاعتو هناحبس

 [؟١/51 :قئاقحلا زهر] .رابتعالا اذه جرخملاك راصف لوحدلا نم هعنمف «لحدل ءانثتسالا الول هنأل ؛حماست
 هنآل ؛مالكلا ردصب مدع اا تاك 3 اذهو چاس ا لعب هب هالك ام ىقبي نأ عءانشتسالا ةحص طرش 5

 قبي , ةغلاخلا قه ,عقتف ةدحاو يقابلا ةيناثلا 7 ۾ (كاعشف نان عاش دعب يقابلا لوألا للا يقف .ةهردصل رغم

 ال وص وم نوکي نأ هيف خشب ال ثيح فطعلا فال ء؛ثالثلا عقيو عاتق لا لطييف )هب ملكتي ام ءايشسالا دعب

 (صلختسم) .ريغم ريغ هنوكل الصفنم حصيو
 (ع) .رارقإلا دعب راكنإ هنإف ءلطاب قرغتسملا ءانثتسالا نأل ؛ثالث عقي يأ :ثالث



 ضيرملا قالط باب 300 قالطلا باتك

 ضيرملا قالط باب
 اکا كاين ل يا

 و ابو «تنززا یل يا تنام «هضرم يف اثالث و أ انئاب وأ اًيجر اهقلط

 نأ ةأرملا قح يقو تيبلا جراح هحلاصم ءاضق نع زجعي ثيحب نوكي اا اا :ضيرملا قالط باب

 نيب ةبسانملاو «ةحصلا وهو «لصألا مكح نع ةنايب رخأ ضراوعلا نم ضرملا ناك امل [(ط) .ةلحادلا حلاصملا نع زجعت

 كيوت عار ضررا EES me طرشلا دوجو ىلإ ارظن هجو نود هجو نم عاقيإ قيلعتلا نأ نييابل
 اضيأ "ٌرافلا" :ضيرملل لاقيو «ثرإلا قح يف امك هحو نم عقاو ريغو «ماكحألا رئاس يف امك

 نوكي يذلا وه :ليقو «ناسنإ هميقي نأ الإ هسفن ةوقب موقي نأ ردقي ال يذلا وه :ليق «هريسفت يف اوفلتخاو
 مايقلا هنكمأ اذإ هنأ حيحصلاو «كالهلا هلاح نم بلاغلا ناكو ةقشمو ةفلكب الإ هجئاوحب موقي الو شارف بحاص

 هنكمي ال ثيحب تناك اذإ ةأرملاو «توملا ضرم اضيرم نوكي ال تيبلا جراح اه مايقلا هنكمي الو «تيبلا يف هجئاوخب
 (نيكسم «صلختسم) .ال الإو ةضيرم تناك ةلحادلا حلاصملا نع زجعت نأ ىلوألاو «حطسلا ىلع دوعصلل مايقلا

 (ط) .اهتلطب ولو ايعجر اقالط يأ :ايعجر (ط) .ةملسملا ةرحلا هتأرما ضيرملا قلط يأ :اهقلط

 هضرم يف هتأرما لجرلا قلط اذإ يأ [(ع) .تتام نإ اهثري اذهو «مئاق يعحرلا يف حاكنلا نأل ؛نئابلل ديق] :هضرم يف

 «تتام اذإ وه اهنري ادو «ةدعلا ف يهو تام اذإ اقا: هغ تقرت يعحرلا يلو «تنرو اهدع يف تامو انئاب اقالط

 اها ناب راف ناس اذ نكلا ساھ اک ثا نأ اهل يغبني الف لاز دقو حاكنلا وه ببسلا نأل ؛نئابلا فالخب

 اذإ ام فالخب «هدصق هيلع در نيدلا يدحتم نيرح اناك نأب هثرت نمم قالطلا تقو تناكو «هلامم اهقح قلعت ام دعب

 هلام اهقح قلعت مدعل ؛ثرت ال ثيح عناملا لاز مث «قالطلا تقو امهدحأ وأ نيكولمم اناك وأ ملسم وهو ةرفاك تناك

 (ع) .امهنيب ةيجوزلا ءاقبل هنم ةأرملا يأ :تثرو 171/١[ :قئاقحلا زمر] .اراف نوكي الف قالطلا تقو
 تام اذإ يأ [(ط) .لوخدلا لبق اهقلط اذإ ثرت ال اذكو ءال وأ تجوزت ءاوس اقلطم ثرت ال يأ | :ال اهدعبو

 عيمجب حاكنلا لاوزل ؛اقلطم ةنابملل ثاريم ال :ديدحلا يف يعفاشلا لاقو «ثرت ال اتدع ءاضقنا دعب لحرلا
 ةأرما «غبصألا تنب رضامت يف هذ نامثع لوقل ؛اهدعبو ةدعلا ءاضقنا لبق عي اقلطم ثرت :كلام لاقو .هماكحأ

 جورتلا لبق ثرت :دمحأ دنعو «لصف ريغ نم «هدصق هيلع در هللا باتك نم رف نم :هن2# فوع نب نمحرلا دبع
 .ال هدعبو «رخآ جورب
 ماد نم يف اوفلتخاو .ةدعلا يف تناك رضامتو «ةدعلا يف تماد ام رافلا ةأرما ثرو نأ حيرش رکا رسالا :انلو

 :تالسوي یا فنغو «كرت ال :امهدنعف «رهشأ ةتس نم لقأل هتوم دعب دلوب تءاج مث «تام مث نيتنس نم رثكأ ضرملا هب

 ثداح لمحلا نأل ؛هدنع ةدعلا هب يضقنت نيتنس نم رثكأل دلوب تءاح اذإ ةنابملا نأ وشو لأ عوق

 = ىلع لمحبي امهدنعو «ةدعلا هب يضقنتف هعضو دعب محرلا ةءاربب انقيت نكل «هنم هبسن تبثي ال اذهلو ءانز نم ةدعلا يف



 ضيرملا قالط باب ٦€ قالطلا باتك
 يطا

 ينقلط يفو .ثرت مل هضيوفتب اهسفن تراتحا وأ «هنم تعلتخا وأ ءاهرمأب اهنابأ نإو

 ١» جوزلا نه يآ أ رمل ةأرملا

 ةحصلا ىف يف اهيلع اقداصت وأ «هضرم يف اهرمأب اهنابأ نإو توو اذان اا ر

 ةنوئيبلا ىلع يأ تاج وهلا يآ هتأ رما ج ورلا تاب يأ تاقلط ثالث يآ جورزلا ةيعبجر ةقلط يأ

 E € BA aê O ........... نم لقألا اهلف اه ىصوأ وأ نر رة ةدغلا يقر
 ٠ ةأرمللف يأ تامو ءيشب وزلا يا

 عةيلع لمح الف «دل ولاب رارضإ انزلا ىلع هلمح ف ف ۾ نأ ؛ل وألا نم اهدع ءاضقنا دعب هتح هزت جور نم لل املا 3 لأ =

 FEN :قئاقحلاا | .ثرت الف هتوم لبق تضقنا دق ادع نأ نيعتق ءانزلا نم هنإ :اهوق لبقي الو

 ك0 يلم ماب تيضر األ :pI .كسفن يراتحا :امل لاق نأب لا عدنا ضيوفتب يأ ادن

 نم ا نأل 1 kS سل ا 5-59 hes bi ا ببسب ةتقراف 03 .كلذ عيمج يف ثاريملا اه :كلام ل

 (حتف) امرا £ : قئاقخلا زمر | 0 جوز اهتز ر رام دايما وله مصر ا ا

 ءاهؤطو هل لحي ادو «حاكنلا ليزي هي يعج رلا قالطلا نأ :تثرو @ :اهج وز ةأرملا لوق يف يأ :يقلط فو

 .يعفاشلا فالح هيفو ةنئاب ةدحاو اهقلط ول اذك و ءاهقح نالطبب ةيضار هايإ اها وسب نكت ملف ثاريملا هب مرح الو

 (نيكسم) .رم امك ثرت ال اهفابأف «ةنئاب ئقلط تلاق ول نكل ١77/١[ :قئاقحلا زمر]

 (ع) .ةحضلا يف تناك ةنونيبلا يأ :ةحصلا يف (ط) .ثرت ال امابأ وأ انئاب ئقلط :تلاق ولو جا اهابأ نإو

 دقو ّيحص يف ناك نئابلا قالطلا نإ :هضرم يف اه لاق نأب ةدعلا ءاضقنا ىلع اضيأ اقداصتو يأ :ةدعلا يضمو

 هتأرما ضيرملا نابأ اذإ يأ [(ط) .هب اه ىصوأ وأ رقأ امم يأ | :هنم لقألا اهلف (عوط) .هتقدصف كتدع تضم

 رقأ امه لقألا اهلف ةيصوب اط ىصوأ وأ «نيدب اهل رقأ مث ءاقدع يضمو ةحصلا يف اهنابأ هنأ ىلع اقداصت وأ ءاهرمأب

 ةلطاب ثراولل ةيص ولا نأو ؛د ودرم مهتملا جوزلا لوق نأ لصألا نأل ؛ ةفينح ا يع اهثرإ نمو اش ىصوأ 5 هب

1 

 و

 ةقيقح ةحصلا يف اهقلط ناك دق نأ لمتحيو ءاه هتيصوو هرارقإ حصيل كلذ ىلع اعضاوت امنإ نيجوزلا نأ لمتحيف

 اين لقألا ىلع ةدايزلا تبت الو :.اقألا تكيف ةيضقولا وأ رارقألا ةضرغ فأل ؛ضرملا يف اهابأ وأ ءاقدع تضقناو

 .هتيصوو هرارقإ زوجي :الاقو «هدنع قداصتلا ةروص يق اذهو «ةمهتلل
 ثاربملا نأل ؛يصوأ وأ رقأ ام احل :هدنع نإف «رقزل افالخ اعيج- مشوق ف لقألا اهلف «قالطلا اهاؤس ةروص يف امأ

 ءاضقناو قالطلا ىلع اقداصت امل امهأ :قداصتلا يف امو «ةيصولاو رارقإلا ةحص نم عناملا لازو ءاهاؤسب لطيي ال

 ةروص فاالخب ءاهيلإ ةاكزلا عفد زوجيو ءاه هتداهش لبقت هنأ كرت الأ .ةمهتلا تمدعناف :هنع ةيبنجأ تراص ةدعلا

 :نعلايملا فا :ةفينحع لو .اقرتفاف قداصتلا ةروص يف ةدغ الو «ةمهتلا ببس يهو ةيقاب ةدعلا نأل ؛قالطلا املا وس

 ةنالثلا تلاقو ءامهيف ةمق الف ةداهشلاو ةاكزلا قح يف ةداع ةعضاوملاو ءانركذ يذلا لامتحالل ةمئاق ةمهتلا نأ

 (ييع «صلختسم) .نيبحاصلا لوق لثم



 ضيرملا قالط باب 4۷ قالطلا باتك

 لا يأ 1

 را هد عما جور رلا:يأ راق هن 6 ذ ىلع

 ىروقأ يأ راجو (ع) .لقألا بجيف دوذرم مهتما لوقو «قداصتلا ف نامهتم املفأل ؛ةفينح 8 :اهترإ نمو

 ةنيفس بكار ناك وأ ءانزلا لحأل :مجر وأ (ع «طر .ةكر عملا يف نيقيرفلا فافطصا دنع هلتاقيل هيلإ مدقت نأب هنم

 (ع) .لاوحألا هذه يف هتأرما نابأف يأ :اهئابأف (ع) .همف يف يقبو عبسلا هسرتفا وأ «حول ىلع ىقبو ترسكناف

 لامع. ةأرملا قح قلعتب تبثي امنإ رارفلا مكح نكل «ةدعلا يق ثرت رافلا ةأرما نأ هيف لصألاو :خإ تام نإ تثرو

 موقي ال يذلا وهو «شارف بحاص نوكي ناب ابلاغ كالا هس اخ ضرع. هلام يف اهقح قلعتي امغإو «جوزلا

 يكتشي وهو هيف هجئاوح يضقي يذلاو ءافلكت مايقلا ىلع ردقي ناك نإو ءاحصألا هداتعي امك تيبلا يف هجئاوحب

 وهف الإ ٠ امن .حيحضا وهقا ةريغب اسس نأ ريغ رم تاوطح تال ىطختي ناك اذإ :ليقو ءاراف نوكي ال

a N,نب دمحم نعو يحس را سيرف روق ني اه و فقالا زب دار لأبو لش ق  

 وهف ادبأ دادزي ناك نإ :يناودنملا لاقو «حيحص وهف الإو ضيرم وهف يوادتلاب هؤرب ىحري ال ناك نإ :ةملس

 ضيرملا ريغ يف كالشا هحج وت يأ ىيعم ا اده تبثيا دقو ءحيحص وهف ىرخأ لقيو هرم دادزي ناك نإو «ضيرم

 قالط نأ ةفينح يبأ نع ةياور يفو «محر وأ صاصق يف لتقيل مدقتلا وأ «ةزرابملا يف امك هيف امابأ اذإ اراف نوكيف

 (صلختسم) 177/١[ :قئاقحلا زمر] .حيحصلا قالطك زرابملا

 فص يف وأ ءاروصحم جوزلا ناك ولو يأ [(ع) .هوحنو نصح يف اسوبحم جوزلا ناك ول يأ ] :اروصحم ولو
 نصحلا يف ل روصح وأ لاتقلا فض يف يذلا نأل ت ال ةلاحلا هذه ىلع لتق وأ «تام مث هتحوز نابأف لاتقلا

 ةنيفسلا بكار كلذكو «رارفلا مكح هب تبثي الف ةعنملا اذكو ءودعلا سأب عفدل نصحلا نأل ؛ةمالسلا هنم بلاغلا

 ىح لجرلاك كلذ عيمج يف ةأرملاو ءصاصق وأ دح يف لتقيل سوبحلاو هودع نم فيحملا يف وأ ةعبسملا يف لزانلاو
 اه لصح ام دعب كلذ وحنو دادترالاو جوزلا نبا نم نيكمتلاو قتعلاو غولبلا رايخ نم قارفلا ببس ترشاب ول

 كلامل افالخ قالطلا اهءاج اذإ الإ ةراف نوكت ال لماحلاو «ةراف افوكل ؛جوزلا اهثري هوحنو ضرملا نم انركذ ام

 (صلختسم) 17/١[ :قئاقحلا زمر] .رهشأ ةتس اهل مت ام دعب

 الو ةأرملا هنم ثرت ال :ال (ع) .انئاب هتأرما قلطف فصلا يف ودعلل ايزاوم ناك وأ يأ :لاتقلا فص يف وأ

 لعف نإ قلاط تنأ :لاق نأب نيجوزلا ريغ يبحأ صخش يأ : يبنجأ (ع) .ةمالسلا هيف بلاغلا نأل ؛اراف نوكي

 (ع) .اذك نالف



 ضيرملا قالط باب 4 قالطلا باتك

 طرشلا وأ هضرم يف امعو هسفن لعفب وأ هضرم يف طرشلاو قيلعتلاو «تقولا ءيجع وأ
 طرشلاو ةلفتل اهقالط قى ولع وأ

 .ال اهريغ يفو «تثرو طرشلا وأ ضرملا يف امهو «هنم اهل ذب الو اهلعفب وأ .طقف

 طرشلاو قيلعتلا اهقالاط قلع 0
 © ذا

 لاحلاو يأ :قيلعتلاو )ق ةلاط تزف رهشلا ن تار واب اذإ :لاق نأب هئيجمت. اهقالط قلع يأ :تقولا ء يجمع

 دبال امم ناك ءاوس :هسفن لعفب وأ (ع) .هضرم يف اناك رهشلا سار ءيحب وأ نالف لعف وهو طرشلاو قيلعتلا نأ

 (غ) .راد لوخدو ديز مالكك هنم دب هل امم وأ موصلاو ةالصلاك اعرش وأ ءبرشلاو لكألاك اعبط هنم هل

 كلذ نم اهلل ءانغ ال هنأ لاحلاو :اه دبالو (ع) .قيلعتلا نود هضرم يق طرشلا نوكي وأ يأ :طقف طرشلا وأ

 )ع .ضرملا يف يف نانوكي ط رشلاو قيلعتلا نأ لاحلاو يأ :ضرملا يف اهو (ع) .رم امك اعرش امإو اعبط امإ لعفلا

 (ع) .راف هنأل ؛هوجولا هذه يف ةأرملا يأ :تثرو (ع) .طقف هيف طرشلا نوكي وأ يأ :طرشلا وأ

 يف ةحصلا يف طرشلاو قيلعتلا ناك اذإ ام وهو [(ط) .ثرت ال ةروكذملا روصلا ريغ يف يأ ] :ال اهريغ فو

 هقلع اذإ ناك ام فيك وأ تقولا ءيحم وأ يبنحألا لعفب هقلع اذإ اطيق حلا ي ولسا ناك وأ ءاهلك هوجولا

 قلعي نأ امإ :هجوأ ةعبرأ ىلع خلإ يبنحأ لعفب اهقالط قلع ولو :فنصملا لوق نأ لصاحلاو .دب هنم امل يذلا اهلعفب

 نوكي نأ امإ :نيهجو ىلع اهتم هجو لك و «ةأرملا لعفب وأ هسفن لعفب وأ يبجأ لعفب وأ نامزلا ءيجمم. قالطلا

 وأ نامزلا ءيجمع هقلع اذإ ام ييعأ نالوألا ناهجولا امأ ؛ضرملا يف اناك وأ ضرملا ف طرشلاو ةحصلا يف قيلعتلا
 ثرتف هسفن لعفب هقلع اذإ ام وهو :ثلاثلا هجولا امأو «ثرت مل ضرملا يف طرشلاو قيلعتلا ناك نإف ؛يبنجألا لعفب

 وأ دب هتم هل ام لعفلا ناك و نرمل قب وأ ةحصلا ق قيلعتلا ناك ءار ضرما ف طربقلا تجوب اذإ ناك ام فک

 ؛ةدتع دوحولا نأل ؛ةلعلاب اهبش طرتغلل نأل ةويحو طرتقلاب وأ طرشلاو قيلعتلاب اهقح لاطبإ ادصاق راص ةلأل ةال

 17 امأو .مونلا وأ رارطضالا لاح ريغلا لام فالتإك روغ قع لايت ال هرارططاو ةهحو قرم ايداع راصف

 :ضرملا ق ظرشلاو قيلعتل ةيلعتلا ناك ءاوس اقلطم ثدرت مل دب هنم اه العف ناك نإف ءاهلعفب هقلع اذإ ام وهو «عبارل 1

 ةغورشملاب اضر تركو واه لاو: هظرملاب تيسر اك و ضرملا يف طرشلاو ةحضلا يف قيلعتلا ناك

 نیک نأ امإ :يهو «هحوأ ةعبرأ ىلع اهنم هجو لكو ءاهجو رشع ةتس ىلع ةلأسملا نأ اذه نم رهظو
 ل

 سكعلاب وأ ضرما يف طرشلاو ةخضلا قا قيلغتلا نوكي وأ سو سس ىلا د سس

 نوكي نأ : يناثلا و «ثرتف ضرملا يف و اناك و يب هبحجأ لعفب قيلعتلا نوكي نأ لوألا :اهمجو را ةف غ قا ريصيق

 قر ا لا ولما وك و قو نأ :تلاقلاو وف 5ا ن فک و اک

 اناك و «تقولا ءيجمت قيلعتلا نوكي نأ :سماخلاو «ثرت الف سكعلاب اناكو «هب نوكي نأ :عبارلاو ءرفزل افالخ

 يف قيلعتلا ناكو «هب نوكي نأ :عباسلاو ؛ثرت الف ةحصلا يف اناكو هب نوكي نأ :سداسلاو «ثرتف ضرملا يف
 قيلعتلا نوكي نأ :عساتلاو «ثرت الف سكعلاب ناكو هب نوكي نأ :نماثلاو ءثرت الف ضرملا ف طرشلاو ةحصلا

 = هب نوكي نأ :رشع يداحلاو «ثرت الف ةحصلا يف اناكو هب نوكي نأ :رشاعلاو «ثرتف ضرملا يف اناكو هسفن لعفب



 ضيرملا قالط باب 44۹ قالطلا باتك

 نإو .ثرت مل تامف تملسأف تدتراف اهنابأ وأ «تامف حصف هضرم يف اهابأ ولو
 جوزلا يأ دادتر الا دعب ةأرملا يأ رخخأ ضرع ضيرملا

 UR, NT EES EK 1 [1 1 1 aA aaa نعال وا جورلا نبا تع روواط
 ةأرملا

 كلاثلاو:«ثرت الغ ضكعلاب اناكو هب ن رکی الآ :رشع ا ؛ثرتف ضرملا يف طرشلاو ةحصلا يف قيلعتلا ناك و =

 ا اوا:ثتترتف ضرما ق اناكو اهلعفب قيلغتلا تاوكي نأ :رشع

 هب كوكي. نأ ةرشغ سقاسلاو..:كنازتق ا ا نضرملا قا طرشلا ناك و هب نوكي نأ ةريشع سماخلاو

 ةينامث ةمشقلا نوكت دب هنم اهل ام ىلإو هنم امل دب ال ام ىلإ اهلعف ماسقنا ىلإ انرظن نإو «ثرت الف سكعلاب اناكو

 اقلطم ثرت ال يناثلا يفو ,دمحمل فالح طقف هيف طرشلا ناك وأ ضرملا يف اناك اذإ ثرت لوألا يقو ءًاهجو رشع
 (حتف ؛ئييع) .انرك ذ امك

 «نيهجولا يف يأ [(ع) .اعيمج نيهجولا يف ةأرملا يأ ] :ثرت مل (عوط) :ةدعلا يت يهو كلذ دبع جرورلا يا :تامف

 هنأل ؛ثرت :رفز لاقو ءاندنع ثرت ال ةدعلا يف تام مث حص مث ضيرم وهو ًاثالث اهقلط اذإ اميف نعي لوألا يف امأ

 قحتلا هدعب ةحصلا تلصح امل ضرملا نأ :انلو ؛ةدعلا يف يهو تام دقو ضرملا يف عقوأ ثيح رارفلا دصق

 ثدترا مث اثالث اهقلط اذإ ام وهو يناثلا يف امأو ءاراف جوزلا ريصي الف هلام قلعتي مل ةأرملا قح نأ نيبتف ءةحصلاب

 ةدترملا ذإ ؛ثرإلا ةيلهأ تلطبأ اهقدر نأل ؛ثرت ال ةدعلا ف يهو هضرم نسيم بسبب ذايغلاو -

 اهطوقس نأل ؛دوعت ثيح ةقفنلا فالخب «حاكنلا وهو ثرإلا ببس دحوي مل تملسأ ام دعبو :ادخأ ترعاال

 (ييع ءصلختسم) .ةقفنلا دوعتف هسبح ىلإ تداع تملأ اذاق «سابتحالا تاوفل

 مث ءهضرم يف انئاب وأ اثالث اهقلط اذإ يأ [(ع) .ثرت ةدعلا يف اهابأ ام دعب عامجلا يف] :جوزلا نبا تعواط

 ال ةنابإلاب تلصح ةقرفلا نأل ؛تثرو ةدعلا يف يهو جوزلا تام مث ءعامجلا يف جوزلا نبا ةأرملا تعواط

 مايق لاح تعواط اذإ ام فالخب ثرإلا يفاني ال ةيمرحلا نأل ؛ثرإلا ةيلهأ نم اهجرخ مل ةعواطملاو «ةعواطملاب

 «ثرت الف ةيجوزلا يهو ثرإلا ببس نالطبب ةيضار نوكتف اهتهج نم يهو هتعواطمل هتبثي ذدئئيح ةقرفلا نأل ؛حاكنلا

 (ئييع «صلختسم) .ثرت ال تعواط مث ايعجر اهقلط ول اذکو

 يف هتأرما فذق اذإ يأ [(عءط) .اضيأ ثرت ضرملا يف نعالو حيحص وهو هتأرما فذق نأب جوزلا يأ ] :نعال وأ

 قرف الو .اراق ناكف ءهنم دحو فذق ببسي ةقزرفلا نآلا ؛تئرو ةدعلا يق ىهو تام م ضرملا يف اتعالتف ةحبصلا

 ضرملا يف اهنعالو ةحصلا يف اهفذق اذإ :دمحم لاقو «نيخيشلا دنع ةحصلا يف وأ ضرملا ف فذقلا نوكي نأ نيب

 بلطب اهقح ةلطبملا ىه نوكيف دب هنم اه يذلا اهلعفب قيلعتلا ةلزنمم اذه نأل [؟١/5 :قئاقحلا زمر] .ثرت ال

 راغلا عفدل ةموصتلا نم ادب دج ال األ ؛ناعللا يطب اهآدبآ هنأ ةامحلو ءاهبلطب تبث اغ تاعللا ذإ ؟كاققلا بحجوم

 (صلختسم) .اعيمج موق يف تثرو ضرملا يف فذقلا ناك نإو ءاهقح طاقسإب ةيضار كلذب رصت ملف اهسفن نع



 ضيرملا قالط باب 0£. قاللطلا بانک

 .ال هضرم يف هب تنابو هتحص يف ىلا نإو ت رو ایس لآ وأ
 ةدعلا يضع يآ هَ رمل احيحص هن وك نكاح ي 1 . لئاسملا بلا وج

 ؛اضيأ ثرت ةدعلا يف يهو تام مث «تنابف «ضيرم وهو ةدملا تضمو يطا 4 جوزلا ي :اضيرم ىلا وأ

 يقو جوزرلا تام ددا ةرهشأ را يهو «ةدملا تضمو صضيرم وهو ةتأرما نع ىلا اذإ ي أ [(ع) .راف هنأل

 ءيجمم. قيلعتلاب اقحلم نوكيف «عاقولا نع ةيلاخلا هتدم يضم. قالطلا قيلعت ةلزنم.ءاليإلا 0 ؛تنرو ةدعلا يف

 .ةكبناو ص ضرملا ف ناك اذإ قيلعتلا 0 مدقت دقو «نئاب تنأف رهشأ ةعبر 1 ىضم اذإ ءاش لاق هنأكف ؛تقولا

 «هضرم يف ةدملا ئضمم تنابف «ضيرم وهو رهشأ ی يف ءاليإلا ناك نإ يأ :خ! هب تنابو

 ثرت ال ةحصلا يف ناك اذإ قيلعتلاو «تقولا ءيجمع قيلعتلا ةلزنمب ءاليإلا نأل ؛ثرت ال ةدعلا يف يهو تام مث

 ناك تناب ىح ئفي مل اذإف «ءيفلاب هلاطبإ نم نكمتم ةنأل ؛اراف نوكي نأ يغبني ةحصلا يف ءاليإلا يف :ليق نإف

 لك ومل ضرم يف ليك ولا اهقلطف ةحصلا ٤ الیک و لک و بوپ دل اي و اج لاا ادصاق

 ةرافكلا ابا وحج ۾ وهو - ررصب الإ ءىفلا نم نكمتي ال :انلق زعلا نم هنكمتل | رشابه لعج هنأل ؛ترت اًكإف

 ّىح هلزع ىلع ردقي مل ول يح هلزع نه نكمتم هنأل ا الأسم تالت اا کا ىلا - لع

 رهشأ ةعبرأ ىضم اذإ :امل لاق هنأكف نامزلا يضم قالطلا قيلعت ةلرنغ.ءاليإلا نأل ؛ثرت ال يأ :ال هضرم يف

 (ع) .رفزل افالح ةحصلا يف قيلعتلاب ثرإ الو «نئاب تنأف



 ةعجرلا باب ٤٥١ قالطلا باتك

 ةعجرلا باب
 م

 ‹«ض رت م ولو اتال قلطي / لإ علا ا حو ل .ةدعلا ف مئاقلا كلما ا

 .ةرهاصملا ةمرح بحوي او «قأرما تعجارو كتعجارب

 س ادق اعطا ةف رشات األ ؛قالطلا دعب هيركذ [(غ) .عجري عحر نم ردصم ةغل يه] :ةعجرلا باب

 ءاهحتفو ءارلا رسكب ةعجرلاو «عوقولا دعب نوكي ادبأ عفرلاو «قالطلا وجو رکا هبي عقر كرش األ

 (حتف «نيكسم) .لاوزلا ببس رثآ درل ؛امب تيم امنإو ءاعوجر عحر نم مسا «حصفأ حتفلاو

 :هلوقو «ناك ام ىلع حاكنلا ءاقبإ يأ [(غ) .ناك ام ىلع هماود بلطو حاكنلا ءاقب يأ ] :خلإ ةمادتسا يه

 لاوز دعب ةعجر ال هنأل ؛مئاقلاب ديقو «هلاوز لبق حاكنلا ماود كرادت ئععملا ذإ ؛ةمادتسالاب قلعتم "ةدعلا يف"

 ةحابتسا :يعفاشلا دنعو «ةدعلا يضم لبق مورا اکیلا ةمادتسا :اندنع ةعجرلا نأ :لصاحلاو «ةنونيبلاب حاكنلا

 .قالطلاب لاز دقو ءطولا زاوج طرش حاكنلا كلم نأل ؛هدنع ءا مرحي يعجرلا قالطلا نأل ؛ءطولا

 مايق مرلتست ةقيقح هب ةيمستلاو جوزا وه لعبلاو ۲ةف نهدر یخ نهتلوعب وف :ىلاعت هلوق انلو

 درلا نأل ؛لاز دق هكلم نأ ىلع 4 هدر ی ا 8 :ىلاعت هلوق يف ةلالد الو طولا لح بحوي اهمايقو «ةيجوزلا

 اذكف عيبملا عئابلا در لاق هكلم نع ج رخي ١ وهو خسف مث رايخلا طرشب عيبملا عاب اذإ امك ةمادتسالل لمعتسي

 نأ ىلع ةلالد ىوقأ نوكيف ءاقبإلا وه كاسمإلاو :(1+5:ةرقبل) يفورْعَمب َنُهوُكِسْمَأَف :ىلاعت لاقو ءانه
 دعب نأل ؛ةدعلا مايق :ىئاثلاو ,ةعجرلا ةيعورشم :لوألا :ءايشأ ةثالث ىلع لدت ةميركلا ةيآلا هذهو ءةمادتسا ةعجرلا

 (حتف «صلختسم) .اهاضر ةيعرش مدع :ثلاغلاو ءالعب نوكي ال ةدعلا
 نع ئبنت ةفص الو «يلام ضوعب نرتقي ملو :ًاثالث قلطي مل نإ (ع) .ةدعلا يف ةأرملا تماد ام يأ :ةدعلا يف

 (حتف «ييع) .ةدعلا يف يهو ام لحد دقو نئابلا امب عقي ةيانكب نكي ملو ةئيشم الو ةنونيبلا
 هاركإ عم حصت اذكو «همدعو ءاضرلا ةلاح لمشيف قلطم كاسمإلاب رمألا نأل ؛هلبق اع لصاو :ضرت مل ولو

 .ةظيلغ ةمرح هيلع مرحت اهنأل ؛ةعجرلا اهيف روصتي ال ةرحلا ف تالقلاك ةمألا يف ناتقيلطتو .أطحعو بعلو لزهو

 «ةرضاح تناك اذإ «كتعحار :جوزلا لوقب ةعحرلا حصت يأ حصت :هلوقب قلعتم :كتعجارب (حتف «نيع)

 تنأ :هلوق تايانكلا نمو «حيرص اهلك هذهو «كتددر وأ «كتعجترا وأ «ةبيغلاو ةرضحلا يف ,ينأرما تعجارو

 (ععط) .لوقلاب هذهو «يتأرما تنأ وأ تنك امك يدنع
 ةمرح بحجوي لعفب ةعحرلا حصت يأ [(ط) .خلإ امب ةهاركلا عم لعفلاب ةعجرلا حصتو يأ ] :ةرهاصملا ةمرح

 = اندنع زئاج لعفلاب ةعجارملاو ءاهيلع قفتم لوقلابو اهيف فلتخم لعفلاب ةعجارملاو .هيعاودو ءطولاك ةرهاصملا



 ةعجرلا باب o۲} قالطلا باتك

 9 لاو .حصت ةتقدصف اهيف كتعخار :ةدعلا دعب ر لاق ولو هيلع بودنم 0
 ةارملا ي اكاضتقلا دع د | أ

 52000 5ظ)))ش2ظظ)”شصش ! E NS 772١| :هل بيحب تلاقف "ككعجار 5
 ج ورلل يا

 نوكي ال نأب هيلع ةردقلا دنع لوقلاب حصت امنإو «حصت ال يس دنعو «ةهوركم هنكل ةعحارملا دصقي مل نإو -

 «هلصأ وه امك لحلل اتبثم نوكيف هدنع ءطولا مرحي ىعجرلا قالطلا نأ ىلع ءانب اذهو «ناسللا لقتعمو سرخأ

 فاالخب حاكنلاب صتخي لعف وهو ةعجحر هب نوكي ةمادتسالا ىلع لدي لعف لكف «ةمادتسا نوكيف «مرخي ال :اندنعو

 ءيش ىلإ رظنلاب نوكي الو ءانزلا يف ةداهشلا ءادأ لمحتو «ةلباقلاو بيبطلل لحي دق هنأل ؛ةوهش ريغب سمللاو رظنلا

 ةنسلا نأل ؛ايناث داهشإلاب اهعجاري نأ لضفألاف سمل وأ ةلبقب اهعحار اذإو «ةعحر لخادلا جرفلا ىوس ادب نم

 (حتف) ١7/١[ :قئاقحلا زمر| .اهمالعإو داهشإلاو لوقلاب ةعجرلا
 نأل ؛لوقلاب ةعحج رلا ىلع يأ [(ط :ع) .دحاجتلا نع ازارتحا ةعجرلا ىلع نأ | :اهيلع ب ودنم داهشإلاو

 ااا و اوا ياو ليبقتلا رباع e N an E لاول ىلع دابق

 نهلوعبو#و ا قالا ١ هي ىلاعت هلوقك ةقلطملا . صوصنلا :انلو ء«بوجولل وهو رمأ (؟ :قالطلا) سوح “5 , ١

 «خسن يهو ةدايز هطا رتشاو «داهشإإلاب ديق ريغ نم "اهعجاريلف كتبا س E هلوقك و غ١ ؟ 8: ةرقبلا) 0 :رهذ رب

 «نهوقراف أ :هلوقب ةقرافملاب اش رق هنأ لش لدي تكتلا ىلع لومح ةيآلا ف رمألاو .هلثم الإ زوجي الف

 ا رابتعا ةعجرلا ىف داهشإلا نوطرتشي ر مآ مهتم بجعلاو .ةعجرلا يف اذكف «هيف اطرش جل يهو «(۲:قالطلا)

 :ةاهشالا اهيفن طرتشي اكلام نأ ةقف بحعأو .يلولا الو رهملا ديدحج الو اهاضر نوطرتشي الو «حاكنلا ءادتباب

 (حتف) .لوقلاب ةعحرلا يف مهدنع صتخم داهشإلا اذهو ,حاكنلا ءادتبا ىف هطرتشي الو

 يل جوزلا ةأرملا قدصت مل نإو يأ :ال الإو (ع) .ىلوأ ةعجرلاف حاكنلا تبثي قداصتلاب نأل ؛ةعحرلا يأ :حصت
 قدصم الو امهتم ناكف لاحلا يف هءاشنإ كلمي ال امع ربخأ هنأل ؛ةعحرلا حصت ال «ةدعلا يف كتعجار تنك :هلوق

 (حتف) .امه افالخ ةفينح يبأ دنع اهيلع نيمي الف قارب هل نكي اذإ مث هل

 ةعجرلا حصت مم «ييدع تضم :جوزلا لوقب الصتم روفلا ىلع تلاقف «كتعحار :ا لاق ول يأ :كتعجار

 ةعجرلا قبس دقو اهؤاضقنا يه ربخت نأ ىلإ ارهاظ ةيقاب يه ذإ ؛ةدعلا تفداص ةعجرلا نأل ؛حصت :الاقو «هدنع

 تربخأ اذإف ءءاضقنالا نع رابخإلا يف ةنيمأ اهأل ؛ءاضقنالا ةلاح تفداص اهنأ :ةفينح يبألو «حصتف اهرابخإ

 ىلع قباس ءاضقنالا نأ ةرورضلاب ملعف ءءاضقنالا دعب الإ ربخلا اهنكمي ال ذإ ؛ءاضقنالا قبس ىلع لد هلوقل انراقم

 انهه نيميلا اهيلعو ءاضقنالاب تربحأ مث تتكس اذإ ام فالخب هب ربخملا قبس يضتقي ربخلا ةحص نأل ؛امهمالك

 (صلختسم) .ةعجرلا تحص تلكن نإف عامجإلاب



 ةعجرلا باب عمم قاللطلا باعك

 اهديس هقدصو ءاهيف كتعجار ةةّدعلا دعب ةمألا جوز لاق نإو .يدع ف او
 ةا ليون ج ولا للا ا لا ءاضعنا دعي يك

 ' مسا
 ضيحلا نم ترهط نإ عطقنتو .اه رفا اركنأو ندع تضم :تلاق وأ ؛هتبذكو

 ةقلطملا يأ ةعجرلا يأ نيتلأسملا يف ةمألل يأ لىلوملاو جوزلا يأ ةمألا جؤزلا ةمألا ي

 الص تقو يضم لأ لست نع ال لقألو ؛لستغت مل نإو مايأ ةرشعل ريخألا

 ندأ اهيلغ ةعجرلا عطقنت ال يأ ١ م
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 «نيتروصلا يف يأ :اه لوقلاف طر .هلوقب ازا روفلا ىلع تلاق اذإ اقافتا ةعجرلا حصت ال هنإف :يدع تضم

 هتبذكو ةمألا ديس هقدصو «ةدعلا يف اهتعجار تنك دق :اهدع ءاضقنا دعب ةمألا جوز لاق اذإ نعي ىلوألا امأ

 ءاهيلع يئتبي اميف اذكف ءاطوق اهيف لوقلاو «ةدعلا مايق ىلع تبت ةعجرلا نأل ؛مامإلا دنع اطوق لوقلاف ةمألا

 تضقنا :ةمألا تلاق اذإ اميف يأ ةيناثلا امأو .هقح صلاخ وهو «هكلم عضبلا نأل ؛ىلوملا لوق لوقلا :امهدنعو

 اهوق لبقيف «هيف ةنيمأ يهو اهلاحب فرعأ هنأل ؛ةيقافتا ةلأسملا هذهو ءاطوق لوقلاف «ديسلاو جوزلا اهركنأو ءقدع

 (صلختسم) ١77/١[ :قئاقحلا زمر| .جوزلاو ىلوملا نود
 ءاوس اهمامت لحأل يأ "ترهط"ل ةلع] :مايأ ةرشعل (ط) .ةمألل ةيناثلاو ةرحلل ةثلاثلا يه :ريخألا ضيحلا

 ضيحلا نأل ؛لستغت هل نإو ةعحرلا تعطقنا ءايأ .ةردقعل ريجألا ضيحلا مد عطقنا اذإ يأ [(رمت) .ال وأ مدلا عطقنا

 :كلس رفز لاقو «ةعحرلا تعطقناو ةدعلا تضقناف ضيحلا نم تجرخ عاطقنالا درجمبف ةرشعلا ىلع هل ديرم ال

 نم تجرح امل اأ :انلو «ةثالثلا تلاق هبو ءاهنم لقأل مدلا عطقنا اذإ اع ارابتعا لستغت مل ام ةعجرلا عطقنت ال

 (ضصلختس) ١//711[ :قئاقحلا رمر] .ةدعلا تضقنا دقف «ةفلافلا ةضيحلا

 نم لقأل ريخألا ضيحلا مد عطقناو يأ [(ط) .مايأ ةرشع نم لقأل ضيحلا اذه نم ترهط نإو يأ ] :ال لقألو
 دكأتي نأ دبالف «مدلا دوع لمتحي هنأل ؛ةالص تقو اهيلع يضمب وأ لستغت يح ةعحرلا عطقني مل مايأ ةرشع

 بلاطت األ ؛ةالص تقو يضع كلذو ء«تارهاطلا ماكحأ نم مكح موزلب و لاستغالا ةقيقح عاطقنالا |

 نود ام عاطقنالا درجمم اهتعجر عطقنت ةيباتكلاو «ةملسم تناك اذإ اذهو «تارهاطلاب تقحتلاف «ءاضقلاب

 (حتف «صلختسم) .كلذك ةهوتعملاو ةنونجما نوكت نأ ىغبنيو ؛ةالصلاو لسغلل اهمباطخ مدعل ؛ةرشعلا

 وأ ةبوتكم تناك ءاوس اقلطم [(ط) .ةرشع نودل ترهط ام دعب ءاملا ىلع ردقت مل نأ ] :يلصتو تمميت وأ

 نم غرفت مل ام امهدنع عطقنت ال ةعحرلا نأ حيحصلاو «نيخيشلا دنع عورشلا ى مفتي عطقني :ليق مث ءاعوطت

 نأل ؛سايقلا وهو قبي مل :هللع اني دم دنعو ةاهطوقأ وهو اناسحتسا ةعجرلا ى ىقب لضت ل و تمميت نإ ةةالطفلا

 قرف الو فاكحألا نم هريغو دجسملا لوخد زاوجو ةالصلا زاوج ليلدب لاستغالا ةلرنملزتي عاملا مدع لاح مميتلا

 = «ةراهطلا هل طرتشي امهنم دحاو لك ذإ ؛اهئادأ ىلع مادقإلا زاوجب مكحلا نیو تيدا ةا زاوج , كا نيب



 ةعج رلا باب ot} قالطلا باتك

 قلق ولو هلآ وضع وأو ,عطقنت وضع نم َلقأ تيسنو تلستغا ولو ةىلضتو

 نکن اهعماجأ مل : لاقو امي الخ نإو «عجار اهأطأ م :لاقو تدلو وأ لمح تاذ
 ري نأ هل نعي اهعماجأ مل يأ

 هيف ذحؤي ةعجرلا عاطقنا نأل ؛ىلوأ لب «مكحلا اذه قح يف اذكف «ماكحألا قح يف لاستغالاك ناك اذإف =

 عفري ال هنأل ؛ةقيقح ائيولت افوكل ؛ةيرورض ةراهط مميتلا نأ :امهو «ةثالثلاو كلي رفز لاق هبو ءطايتحالاب
 كذآ لإ ةا ةرورعظ اک ن راهط لعج امعإو تنال ثدخلاب ادع ناک عاملا دجو ول يح نيقيب ثدخلا

 (حتف ءئييع) .اهردقب ردقتي ةرورض تباثلاو هاي حسم ال يك ؛ةالصلا

 (ضم) .ةئلاثلا ةضيحلا نه ةدتعملا يأ :ثتلستغا (ع) .حصألا يف ةمات اس لقت وأ اضزفا ميلاپ :يلصتو

 ءاملا هبصي م ادب نم ايش تيسو تلسعغا نإ يآ [عو) .فافحجلا هيلإ ع راستي E سيتا :عطقنت

 كيدشلا ردا يف 3 اميسال ديعب ريغ ۽ ءاملاب هتباصأ دعب هيلا فافجلا 3 راست ES رلا تعطقنا وضع نم لقأ ناك نإ

 : 8 : ١ : 8 4 5065 4 ص
 لإ ۽ «هالص تقو اهيلع يضع وأ :ج ورفلا رمأ ف اطايتحلا ةلسغت يح اشاب رق لح ال اذك ۹ «جوزتلا اه نچ ل نکل
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 نأ لماكلا وضعلا يف سايقلاو ءاناسحتسا اذهو فافجلا هيلإ ع راستي ال ريثك هناا ؛عطقنت ال اهقوف امف اوضع ناک

 نأل ؛ءاضيأ وضعلا نود ام يف ىقبت ةعجرلا نأ رحآ سايق هيفو «لكلا مكح هلو «رثكألا تلسغ األ ؛ةعحرلا عطقنت

 وهو عءناسحتسالا هةحججو «لاشتغالا لبق تناك“ ام ىلع تنفق اتوب أزجتي انک وز ا رحتي اذ ثدحلا مكح

 (حتف ‹«صلختسم) . ةتلقل فافخلا هيلإ ع راستي وضعلا نود ام ن أ نود امو وضعلا نيب قرفلا

 حيحصلا ىلع دحاو وضع امش ؛لقالاك قاشنتسالاو ةضمضملا نم دحاو لکو ‹«عطقنت 3 يا ٠ ذي اوضع ولو NE E ےک ر ےس - و ۴ کا iY ت ۴ ا 5

 هتا رما :تدلو وا (ع) .خإ تاد يهو هنا رما لجعرلا يأ :قلط ولو (ع طر . شس وب فال افالخخ كلي دم دنع 51 چا, 7 8 | 5 ١ أ | 51 ي كه 58 أ 09 3 7 8 505

 :لاقو «لماح یهو هتأرما قلط ,a نعي ىلوألا N 3 ا نال ب نيتلأسملا ٤ اهعجاري نأ هل يا :عجار

 دلولا" : اع هلوقل ؛هنم لعحج ادعاصف رهشا ةتسل تللو نأب هزه قروكَي | نأ روصتي هدم يف رهظ يم اهعماجأ م

 تش تبح قوالطلا لبق تدلوو هتأرما قلط نم يأ ةيناثلا ةلأسملا 8 اک و ءعط ولا ليلد كلذ ناكف " شارفلل

 هب تبثي اذهو «عرشلا بيذكتب همعز لطبو «ةعحرلا بقعي دكأتملا كلملا ف قالطلاو «كلملا دكأتيف هنم هبسن

 تلق نإف .ةعجرلا ليحتستف «ةدعلا هب يضقنت هدعب تدلو ول اهأل ؛"قالطلا لبق" :انلوقب انديق امنإو .ناضحإلا

 :تلق «ىلوا ناكف ةلالدلا فو حيرصلاو ؛عامجلا ةلالد سلا توو عامجلا مدع ق حيرص اهاطا , :هلوق

 ا ا لأ £ - تح هت ےن ا اتا كتمس ٠ه اقل ةدال ولا تناك اذإ و 3 راشلا لود ةنع بذكلا لاجل دبعلا >يرص ره ی وقأ 3 رانشلا ءم ةلالدلا

 (عيط) .ارثتمس يخرا وأ اياب قىلغا و ةدييحبص ةولح هنا رماب يا :اش الاخ



 ةعجرلا باب ع هه قالطلا باتك

 اوي سوا سيور اا داس ا
 ا رةأرملا يأ

 2غ” ا نول يف لالث تدلوف اط تناق تدلو
 ةا دال و 3 تاب يآ ادل و

 قح يف قدصيف ركنأ دقو ءطولاب دكأتملا كلملا لل تبقت األ ؛ةعجرلا هل | نسير عارب ال يأ ]الا اهتقلط م

 دك أتي اننإ كلملا نأل ؛اهيلع هل ةعجر الف ءاهقلط 2 "اهعماجأ مل" :لاق مث هتأرماب الخ نإو يأ [(ع) .هسفن

 ؛اعرش ابذكم سيلو هسفن ىلع ةرضاق ةحح رارقإلاو «رارقإ هنأل ؛رهملا قح فا قدصيف ءهمدعب رقأ دقو ءطولاب
 نكي ملق:ءطولا لامتحال اظاينحا بحت ةذعلاو «عئاوملا عفرو ةيلختلا وهو :لدبلا ميلست ىلع ئت رهملا دكأت نأل

 (حتف «صلختسم) .لوحدلاب ءاضق رهملا دكأتو «ةدعلا بوجوب ءاضقلا

 (ع) .قالطلا تقو نم نيتنس يأ :نيماع (ط) .اهعحار مث اهعماجأ مل :لاقو امي الخ ام دعب اهقلط نإ يأ :اهعجار
 لزنف قالطلا ىلع اقباس ناك قولعلا نأ رهظو «هنم دلولا بسن تبث تبحجو امل ةدعلا نأل] :ةعجرلا كلت تحص

 مكح نيتنس نم لقأل دلوب تءاجف ةعجرلا هل نكت مل هنأ عم اهعجار نإف يأ [(ع) .اعرش ابذكم هب نوكيف ايطاو

 لعجف «ةدملا هذه يق نطبلا يف ىقبت دلولاو اقدع ءاضقناب رقت مل اهنأل ؛هنم بسنلا تبغي هنأل ؛ةعجرلا كلت ةحصب

 قالطلا دعب ءطولا نوكيف قالطلا سفنب كلملا لازل قالطلا لبق اهأطي مل ول هنأل ؛هدعب ال قالطلا لبق ايطاو

 يف اعرف انكم ناصف هدساةععرلا عمم قالظلا لبق اطار لع ااف هع ملسملا لعق نايض حيف مارح

 نم نوهأ بذكلا نكل معن :انلق .هنغ ملسملا ةنايص بجي ال ملف مارح شا تكلا نإ :ليق نإف ."اهعماجأ مل"

 (صلختسم) .ةلاحم ال امفوهأ راتخي نيتيلبب يلتبا نمو ءانزلا

 ىلوألا ةدالولا تقو نم رهشأ ةتس دعب يعي :رخآ نطب (ط) .خإ تدلو نإ :هتأرمال لاق ولو يأ :تدلو نإو

 (ط) ۲٠۹۸/۱[ :قئاقحلا زمر] .ةدعلا ءاضقناب رقت مل ام
 دعب يأ ىرخأ نطب نم تدلو مث «تقلط ادلو تدلوف ؛قلاط تنأف تدلو نإ :هتأرمال لاق نم يأ :ةعجر يهف

 ءاهيلع ةدعلا تبحوو طرشلا دوجول ىلوألا ةدالولاب قالطلا اهيلع عقو هنأل ؛ةعجر ةيناثلا ةدالولاف رهشأ ةتس

 ثداحلا ءطولاب ةعجارم نوكيف «هنم هنأ ىلع لمحيف لمحلا ةدم لقأ دوجول ثداح قولع نم ناثلا دلولا نوكيف

 هنإف «رهشأ ةتس نم لقأ نيدلولا نيب ناك اذإ ام فالخب ءاقدع ءاضقناب رقت مل ام نيتنس نم رثكأل هب تءاج نإو

 لماح يهو «لوألا دلولاب اهيلع عقو قالطلا نأل ؛لوألا دلولا دعب ثداحب سيل ىاثلا نأل ؛ةعجارم نوكي ال

 (صلختسم) ١4/١[ :قئاقحلا زمر] .ةدغلا هعضوب يضقنتف «يناثلاب

 (ط) .رثكأف رهشأ ةتس نيتدالو لك نيب نوكي نأب ةفلتخم :نوطب يف



 ةعجرلا باب 45 قالطلا باتك

 لحدي 5 8 بدنو ‹ نيرتن ةيعج رلا ةقلطملاو .ةعجر ثلاغلاو يباثلا دلو لاف
 - وزلل بحتسا ی يناثلا قازعلا يف يأ لوألا قالطلا يف

 E EOE KE 0 EEE EE د زد E اوج ار قي اک زاس الو ا ق ام
 ةيعج لا ةقلطملا جورلا يأ لا ةقلطملا

 اًقدع تراصف طرشلا دوحول قالطلا عقو لوألا ةدالوب نأل ؛ةقباسلا امسي امي رهظي يأ :لإ! ئباثلا دلولاف

 رقت مل ام نيتنس نم رثكأل ولو رهشأ ةتس دعب هب تءاج نأب رحآ نطب نم رحآ دلوب تءاح اذإ مث «رارقإلاب

 نوكتو طرشلا دوحوب هتدالوب ىرخأ ةقلط عقتو «ةعحرلا هب تبثتف ثداح قولع نم هنأ ملع ءاقدع ءاضقناب

 مرحتف ثلاثلا ةدالوب ةثلاث ةقلط عقتو ةيناثلا عوقو دعب اهعجار ناك هنأ نيبت ثلاثلاب تءاج اذإ مث «ءارقألاب ادع

 مدعل ؛ةعجارملا هب تبثت ال رخآ نطب يق دلوب كلذ دعب تءاج ولو ءءارقألاب اهدع نوكتو «ةظلغم ةمرح هيلع

 هلع ءارح اار ةا يدم دست ترقي الو نايك لأ ةقيقنع اهزوضت

 امال ؛رهشأ ةتس نم لقأ نيتدالولا نيب ناك اذإ ام وهو ءدخاو نظب يف اوناك اذإ امنع زارتحا "نوطب يف" :هلوقو

 اذإو «لمحلا عضوب ادع نوكتف «ثلاثلاو يناثلاب لماح يهو طرشلا دوحول ؛ةقلط اهيلع عقت لوألا عضوب

 ثلاثلا تعضو اذإ مث ؛ثلاثلاب لماح األ ؛اهاح ىلع ةيقاب اًقدعو «ىرحخأ ةقلط اهيلع عقت يناثلا تعضو

 ول اذهو «ةدعلا ءاضقنال انراقم عقي ال قالطلا نال ؛طرشلا دحو.نإو ءيش اهيلع عقي ملو هتدالوب انقدع تضقنا

 ۲٠٦۸/١[ :قئاقحلا زمر] .ياثلاب ةدعلا ءاضقنال اضيأ ةيناثلا عقت مل ثلاغلا دلت م

 (ط) .ةعجرلا ىلإ ليبس الو ءارقألاب ةدعلا تبجوو ثلاثلا دلولا ةدالوب ثلاثلا قالطلا عقيو :ةعجر ثلاثلاو

 ىف نئابلا قف كلذ مرج ما اع جورلا ناك و ةوجرم ةعجارملا تناك اذإ حاكنلا مايقل ؟ةدعلا قا يأ | :نيرقت

 ةعجرلاو ءامهنيب مئاق حاكنلا ذإ ؛جوزلل لالح األ ؛ةدعلا يف اهيدح لقصتو اههجو ولج يأ [(ط) .ةافولا ةدع
 هنأ ملعت تناك اذإ امأ ء؛ةوجرم ةعجارملا تناك اذإ اذهو اع وزش نوكيف ءاهيلع ثعاب نييزتلاو «ةبحتسم

 (نيكسم «صلختسم) .جورلا باغ اذإ اذك و «كلذ لعفت ال اهإف ءاهضغب ةدشل اهعجاري ال

 اهتعجر دصقي مل اذإ امه "ردلا" يف هديق [(ع) .كلذ وحنو حنحنتلاو لعنلا قفخب هلوحدب اهملعي يأ ] :اهذؤي ىتح

 لخدي ال نأ بدنيف هوركم وهو اهجرف لخاد ىلإ رظنلاب ةعجارملا عقت دق هنأل ؛ىلوأ فنصملا قالطإو «ةيادهلل اعبت

 (حتف -تف) .قالطإللاب يجحلاولولا ح حرص و ؛هوركملاب ةعجرلا ع وقول اعفد ؛ةعجرلا دصق ولو اكذؤي ىح اهيلع

 رعاسي نأ هل ر لاقو ءةلالد ةعجر رفسلا ناك حرصي م ولف ءاهتعحر مدعب حرص اذإ اذهو :اهعجاري ىتح

 جار ةوقي امارح دق رک احر رکوال قالو ههفلطي مل هنأك راصف مئاق امهنيب حاكنلا نأل ؛امي

 :ىلاعت هلوق انلو «فوقوملا حاكنلا يف ءطولاك راصف مرحلا بانتجا هلاح رهاظف «جورخلاو جارحإلا نع يهنلل

 (نهوقلطفإ» :ىلاعت هلوق وهو «هقايس ليلدب يعجرلا قالطلا يف تلزن «(١:قالطل) هكَنهَتوُيي نم َنِموُجرْحُت ال»
 (٠:قالطلا) كا رمأ ءا دعب ,ER هللا ل :ىلاعت هلوقب دارملا وهو ةعجرلل بقعم قالطلا حيرص نأل ؛(01:قالطلا)

 (حتف) .قالطلا حيرص دعب ةعجارملا هل ودبت نأب ةعجارملا ثدحي يأ



 ةقلطملا هب لحت ام 40۷ قالطلا باتك

 .ءطولا مرحي ال يعجرلا قالطلاو

 ةقلطملا هب لحت ايف

 ةنايملا ةأرملا تناك ول يأ لجرلا يأ

 e و دعم تهسع م ب سم س تمم همس سيو نرمي مور و ارعا ولوم ربط اها
 اهعماجي يأ

 طرش حاكتلا كلم نأل ؛مرحي :يعفاشلا لاقو [(ع.ط) .رهملا بحي ال اهتطو ول يح اندنع] :ءطولا مرحي ال

 اهتعجارم جوزلا كلمب ىح ةمئاق ةيجوزلا نأ :انلو كلام لاق هبو «قالطلا وهو عطاقلا دوجول لاز دقو ءطولل

 .جاوزألا مه ةلوعبلاو «نهتعحرب يأ (۲۸٠:ةرفلار نهدرب َقَحَأ َنِهُتلوُعُبَوظ :ىلاعت هلوقل ؛اهاضر ريغ نم

 نألو 553/١[ :قئاقحلا زمر] .عامجإلاب ءطولا لح بجوي اهمايقو «ةيجوزلا مايق مزلتست ةقيقح ةيمستلاو

 هذهو ءاندنع وه امك اهاضر نود لوقلاب ةعجرلا تبثي هدنع نإف ءاعامجإ ءاضقنالا ةدم ىلإ هلمع رخأ دق عطاقلا

 ريغ نم ةيبنحألا نال حاكنلا ءادشتا كلغ قكف ءادتنا كلملل انابثإ ةعجرلا تناكل لاز ول ذإ ؛حاكنلا مايق ةيآ

 (صلختسم) .يلو ريغ نمو «رهم ريغ نمو ءاهاضر
 (حتف) .يعجرلا قالطلا ريغ هب كرادتي ام ركذ يعحرلا قالطلا هب كرادتي ام ركذ امل :لصف

 يلا يأ :هتنابم

 قالطلا ناك اذإ يأ [(ع) .ةمألا يف نيتنثلاو ةرحلا يف ثالثلا ددعلا لماكت مدع وهو يلصألا لحلا ءاقبل اهئاضقنا

 مدعنيف «ةثلاغلا ةقلطلاب قلعم هلاوز نأ ؛قاب لحغا لح نأ ؛اهئاضقنا دعبو ةدعلا ي اهجورتي نأ هلف ثالغلا نود انئاب

 بسلا نأل ؛جورلا ىج ىف ةاعشا الو «بببلا يف ةاعشالا دنع ارت ةدعلا.ى اهتوزت نق ريغلا عنم امنإو ءاهلبق

 (ع) .ثالثلا تاقلطلاب ةنابملا حكني ال يأ :ةنابملا ال (صلختسم) .هنم

 (ع) .هب نقيتملا لحما يف لوألا جوزلا ريغ جوز يأ :هريغ

 هيف نونحباو [(ع) .عامجلا يهتشيو هتلآ كرحتت يذلا :ليقو «غولبلا نم ابيرق ايبص ريغلا ناك ول يأ ] :اقهارم ولو
 هب تنو «لوألل تلح هنم تلمح و ب وبحجم. تحج ورت لإ + ةناقلا" فو (عامجلا ىلع ردقي يذلا يصخلا اذكو «لقاعلاك

 ىح لوألل لحب 5 اهئط وو ةايضفم تناك ول اذكو ( كىسىل تنشب لر هيأ ناك لإ : صمح يبأ نعو «رفزل اهالاون ناصحاإلا

 «كلامل افلح لوألل تلح امش روأ نم وأ امهنم مارح الا وأ موصلا وأ سافنلا وأ ضيحلا ف اهأط ۾ ولو . ىناثلا نم لمحت

 برق نم قهارملاو ]۲۹۹/۱ :قئاقحلا زمر] .اهلحي ال هدي ةدعاسمب وأ ول عامجلا ىلع ردقي ال يذلا ريبكلا خيشلاو

 (حتف) .نينس رشعب ردقم هنإ :ليق «نيفرطلا نم ةذللا طرش لء هنأل ؛قهارملاب ديق «ىهتشاو هتلآ تكرحتو غولبلا ىلإ

 دعب يأ | :اهدعبو ةدعلا يف (ع) .ةمأ تناك نإ ةدحاولابو ءةرح تناك نإ ثالثلا نود ام اهنابأ



 ةقلطملا هب لحن ام 4 ه/ قالطلا باتك

 RR سم ع وجم .... ليلحتلا طرشب هركو «نيمب كلمب ال «هتدع يضمتو حيحص حاكنب
 انت ۳ - اكتلا ىلا

 ا اع وک

 اهلحي ال نح حيحص حاكنب رخآ جوز ثالثلاب ةنابملا أطي ىح يأ اهأطي نح :هلوقب قلعتم] :حيحص حاكنب

 ىضم اميف جوزتي مل هنأب نيميلا فالخب اهلحي ال هنإف «دسافلا جرح [(ع) .دساف حاكنب الو نيب كلم اهئطو

 خم كيال لي دقعلا درحم لحت ال اهأ ملعا مث: رابخالا ةحض درج ةارملا نآل ءاضيأ دسافلا حاكنلاب ثدي ثي

 هنم دارملاو ع8 . :ةرقبلا) ريغ اخو مكنت ىتح :ىلاعت هلوق وه باتكلا امأ .عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب ءطولا

 نع يور امل يهف ةنسلا امأو «جوزلا مسا قالطإب ديفتسا دقعلا ذإ ؛ةداعإلا نود ةدافإلا ىلع مالكلل لمح عط ولا

 نب نمحرلا دبعب هدعب تجوزتف اهقالط تبف ءبهو تنب ةميمت هتأرما قلط يضرقلا لءومس نب ةعافر نأ مبيد ةشئاع

 نمح رلا دبعب هدعب تجوزتف تاقيلطت ثالث اهقلطف ةعافر تحت تناك اهنإ :تلاقف ني هللا لوسر تءاجف «ريبزلا

 .اهابلج نم ةبدق تذحأو ةبدهلا هذه لثم الإ ةعم سيل هللاو هنإ و ريبزلا نبا

 "كيسع يقوذتو كاا قولي قس الا فغاقر ىلإ يسرق نأ يدير كلف" «لاقو اكحاش 96 مسك لاق

 ءلاكشإ الف ءطولا ناك نإو «دقعلا دارملا ناك نإ باتكلا ىلع ةدايزلا هب زوحت حيحص روهشم ثيدحلا اذهو

 بيسملا نب ديعس الإ كلذ يف فلاخي ملو «لوألل لحلا طرش لوخدلا نأ ىلع تعمجأ ةمألا نإف عامجلا امأو

 ول اذهو «ليلد ىلإ هدانتسا مدعل ؛فالتخا ال فالح كلذو «يسيرملا رشبو يرهاظلا دوادو ةعيشلاو جراوخلاو

 وهو لسغلل ابجوم نوكي نأ طرتشيو «لامك هنأل ؛لازنإلا نود جاليإلا طرشلاو «ذفني ال ىضاقلا هب ىضق

 ةيانك يه امنإو «لازنإلا ىلع ةلالد ةليسعلا يف سيل :انلق «لازنإلا طارتشا يف يرصبلا نسحلا ذشو «نيناتخلا ءاقتلا
 (حتف) ۲٠۹/۱] :قئاقحلا زمر| .عامجلا ةذل نع

 ريمضلا حراشلا لعجو «يناثلا جوزلا نم قالطلاب هلاوز دعب حيحضصلا حاكنلا ةدع يضمت نحو يأ :يضمتو

 اذإ ثالثلاب ةنابملا هل لحت ال يأ :كلمت ال (ع) .رهظأ قاثلاو برقأ لوألاو ءاه اببس هنوكل ؛جورلا ىلإ ادئاع

 حاكنب ةمرحلا ةياغ نأل ؛جوزلل اهلحي ال هنإف نيتنث اهجوز قالط دعب اهالوم اهأطو نأب نيمي كلمت. هريغ اهئطو

 (ع) -جورب سيل ىلوملاو يناثلا جوزلا
 اعيمج ياثلاو لوألا جورلل يأ [(ع) .هل كللخأ نأ ىلع كحوزتأ :لوقي نأب لوقلاب] :ليلحتلا طرشب هركو

 يف ةينلا درج نأل ؛اروجأم نوكي لب هركي الف لوقلاب اطرتشي ملو امهبلق يف كلذ ارمضأ ول امأ :ميرحت ةهارك
 ام للحملا نألو ؛هيلع رجألا طرش اذإ هليوأتف "هل للحلاو للحلا هللا نعل" :ثيدحلا يف درو امو «ةربتعم ريغ تالماعملا

 لح الو ليلحتلا طرشب حاكنلا دقعني ال :فسوي وبأ لاقو كلذ ىلع روجأم للماو عرشلا اهلحأ لب اهلحأ

 ىتوأ ال": باطخلا نب رمع لاق اذهو «لطبيف ةعتملا نعم يف نوكيف تيقوتلا طرش نعم يف اذه نأل ؛لوألل

 :هذ نامثع لاقو «'ةنس نيرشع اثكم ولو نييناز نالازي ال" :ى رمع نبا لاقو «"امهتجر الإ ةللحم الو للحم

 سيل هنأل ؛لوألل لحت الو حاكنلا حصي :.كلد دمحم لاقو ؛مدقلا يف يعفاشلاو دمحأو كلام لاق هبو «"حافسلا كلذ"

 = دارملا وهو لوألل لحتو حاكنلا حصت :ةفينح يبأ دنعو ؛نامرحلاب بقاعيف روظحلاب لجعتسا هنكلو «هل روظحع



 ةقلطملا هب لحت ام ٠ 4۵۹ قالطلا باتک

 ثاالثلا ةقلطم كيربعتأ ولو «ثالثلا كود ام يالا جورلا مدهيو «لوألل تاج إو
 ةر ف نيتقلط وأ ةقلط نم لطبيو ردهي يأ

 .اهقدص هنظ ىلع بلغ نإ ا 9 هل هلمتحت ةدملاو يناثلا جوزلا هدعو هتدع يضع

 اهتيعبب ١ حورلل يأ 2 ةع يضعو يأ لوألا جوزا

 مث «ةهاركلاو لوألل لحلاو حاكنلا ةحص يضتقي هنإف ثيدحلا "هللا نعل" :الكفع هلوقل ؛لوألل تلح نإو :هلوقب =

 وهو ؛ريغل ضرغل ءطولا ف سفنلا ةراعإو ةأرملل كته دقعلا ف كلذ طارتش ثا نأل ؛لحل ا لوصح عم نعل امنإ :ليق ا ١ | او وأ ءا || ا 0-5 ا ع

 ىلع يسفن كتحوز :تلاقف ,للخا اهقلطي ال نأ ةأرملا تفاح إو ”راعتلسملا سلا ون" اع لاق اذهو .ةيمح ةلق

 (حتف («ئيع) .اهديب رمألا راص ۾ حاكنلا زاج : ليقف «تدرأ املك يسفن قلطأ ديب را نا

 @ .لوألا جوزلل لحت اهنكلو ليلحتلا ل: يشن هرکی نعي هلبق ام. لضاو :ثالثلاب ةنابملا نأ :تلح إو

 تج وزقف «ةدحاو ةقيلطت ةمألا قلط وأ نيتقلط وأ ةقلط ةرح يهو تارا قلط اذإ :هتر وص :حا جوزلا مدهيو

 تاقيلطت ثالث كلم ىلع ةرحلا تداع لوألا ا تداع مث ادع تضقناو يناثلا جوزلا نم ٹاپ مث رضا لعوب

 وهو ثالثلا مدهي امك ثاللثلا نود ام يناثلا جورزلا لطبأو .نيخيشلا دنع ةمألا يف نيتقيلطت كلم ىلعو ةرحلا يف

 ةرحا يف ثالثلا تاقلطلا نم يقب ام دوعت :هكلم دمحم لاقو 55 دوعسم نبأ باحضأو رمع نباو سابع نيا ل وق

 رمعو يلع لوق وهو «ةئالثلاو هلي رفز لاق هبو «ظلغملا قالطلا الإ يناثلا جوزلا مدهي الو .ةمألا يف نيتنثلا وأ
 ادع تضقناو هنم تناب مث رحاب تحج ورتو االت اهقلط ولو ج هریرش يبأو نيصحلاا ني كارمعو بعك نب يبأو

 (صلختسم) ۲۷٠١/١[ :قئاقخلا رمر] .اغاجإ تاقيلطت كالقب تداع لوألا ىلإ تداغو

 (ع .احل اببس هتوكل ؛هيلإ تفيضأ ل وألا جوزلا ةدع :هتدع يضمب (ع) + .اقانتا مشهي ال لععدي مل ولف وحدلاب :يباثلا

 نارهش هش ةفينح يلأ دنعف «ةدملا هذه ندأ يف اوفلتحاو |( طر .كاتدع وهو اهرابخأ لمتحت يأ ا :هلمتخغ ةدملاو

 ىلع مايأ ةسمخ اهتضيحو اموي رشع ةسمخ اهرهط لعجيف «رهطلا لوأ يف اهقلط هنأك لعجي لوألا جوزلا ةدع يف

 مايأ ةرشع اهضيح لعجيف ءرهطلا رحنا يف اهقلط هنأك ل اعجب نرسل جير لعوب كفي ةقينس ا دصغ جيت

 دا اههدندعو < نسا چرخ لغ رهط ةدايرب يناثلا جوزلا ةدع يف هلثمو ًاموي نيتس ريصتف ءاموي رشع ةسمخ اهرهطو

 «ةرحلا قح يف اذه ءاموي رشع ةسمخب رهط ةدايز عم ةيناغلا ةدعلا ف اهلثمو اس نوثالثو ةعست ةأرملا اهيف قدصت ةدم

 .اموي نوثالثو ةسمخح نسحلا جيرخم ىلعو اموي نوعبرأ هاندأ هلي دمحم جيرخت ىلع هدنعف ةمألا قح 7

 ام وپ ل ورش ۾ دعنا :امهتدنعو «نسخلا ةياور ىلع اموي رشع ةسمح رهط ةدايزو ناثلا قح ُِق اهلثم ىلإ جاتحي مث

 ةرشع اهرهط ءاهوي نالن و نينثا نم تکا كلذ ندأ ج يعفاشلا دنع ۾ «دحاو رهط ةدايزو «ناثلل هلثمو «لوألل

 :دمحأ دنعو «موي ثلث و مايأ ةيالث اهضيح ۾ «مايأ ةرشع اهرهظ ءام وي توغرا : كلام دنع و ءاموي اهضيح ۾ مايأ

 قدص يأ :اهقدص (صلختسم) ۲۷٠/١] :قئاقحلا زمر] .مايأ ةعست اهرهطو ةعاس اهضيح ءاموي نورشعو ةعست

 (ع) .هلمتحت ةدملا تناك اذإ ركنتسم ريغ وهو لوبقم امهيف دحاولا لوق هب لحلا قلعتي يد رمأ وأ ةلماعم هنأل ؛ةأرملا



 ءاليالا باب 1 قالطلا باتك

 ءاليإلا باب
 هماكحأ نايب ف يأ

 رهشأ ةعبرأ كبرقأ ال هللاو :هلوقك رثكأ وأ رهشأ ةعبرأ اهابرق كرت ىلع فلحلا وه
 ةحوكنل لحرلا لوقك يأ اغ رش ءاليإلا ي 5

 TNE OER 2م" OETA GEE aS. a Sa دفع LR EAE IE EE ياه أف :كبرقأ ال هللاو وأ

 تاس خم نولؤُي نيذللا» : ىلاعت هلوق هيف لصألا [(ع) .ةغل نيميلا وهو يلوي ىلآ نم ردصم وه] :ءاليإلا باب
 ءاليإ ناك ۲۲۷ 55 ةرقبلاز يلع عيِمس هللا نإف قكالطلا اور ناو ةيعر" ويف فا نإف اوف نإف رهشأ ةَعَبرأ صبرت

 «ءاایاب سيلف رها ةعبرأ نود هؤالیإ ناک نمف ها ةعبرأ هللا هتف وف E نيتنسلاو ةنسلا ةيلهاجلا لهأ

 ةمرحلل ببس ءاليإلا كلذكو ءاط ةعفار ةعجرلاو ؛ةمرحلل ببس قالطلا نأ :ةعجرلاو ءاليإلا نيب ةبسانملاو

 (ع) .ةمألا نم ءاليإ هاف ةح وكنملا نايرق يأ :اهابرق (حتف) اش عفار ءيفلاو

 (ع) .همزلي ءيشب الإ اهؤطو يأ هتأرما نابرق هنكمي ال نم يلوملاو ءرثكأ نم دبال :ةثالثلا دنعو ءاهنم :رثكأ وأ
 تناك ول ذإ ؛تاصقت الو ةذايز ريغ نع رهشأ ةصرأ ايإلا ةدم نركض ءايلوس ناك قلل ر اذإف :خلإ هلوقك

 ضيرت هلان نم نولي نيِدللا» :لاعت هلوق يف ةيدئاف'ةعبزألا ىلع ضيضيتلا يآ نكي ل رثكأ وأ كلذ نم لقأ ةد

 ,(575١:ةرقبلا) ؛ رهشأ ةَعَّبْرَأ

 عيشب ادکۇم امن ادا رهصأ ةعبرأ ةح كنملا نارق نق سقتلا عنم نع ةرابع عرشلا يق ءاليإلا نأ لصاحلاو

 “كلذ وحن وأ قتع وأ جح وأ موص ىلعف كتبرق نإ وأ كبرقأ ال هللاو" :هلوق :هنكرو «هيلع قشيو همزلي

 تيوجولو: ماا تتح قالطلا لهآ شالا نركب يأ لفألاو ةحوكش ةأرمللا خوك نأ وغو لحما :هطرشو

 .رهشأ ةعبرأ نع ةصوقنم ةدملا نوكت ال نأو ءامهدنع ةرافكلا

 :فلح اذإ :دمحأو يعفاشلا لاقو «ثنحلا دنع هوحن وأ ةرافكلا بوجوو ربلا دنع نئابلا قالطلا عوقو :همكحو

 تولت اه هيلع هحشلاو سوي 5ار كلام ظرعشاو هقبلاطلا ةدم ديرت نع اير نركب ال يشأ ةعبرأ اقل

 ءايلوم ىمذلا ن کی ال امهدنغو «ىلاعت للي میلا لهأ نم يمذلا نأل ؛ةفينح يبأ دنع ءاوس هيف يمذلاو ملسملاو

 ق ناب او ةا باو مبلعولا اهنمو «عامجلا نع ةيانك ' ق :هلوقو ءاضيأ هراهظ حصي : :يعفاشلا دنعو

 كسأرو يسأر عمجت ال :هلوقو «سملاو وندلاو ةعجاضملاو نايشغلاو ةباصإلاو نايتإلاو اهنم لاستغالاو ركبلا

 فو يلام الإ اكرم انف نوكي ال < قار قف برقأ ال وأ شارف قف كلعم تيبأ الا وأ ناست الا وأ ةداسو

 (حتف) [؟١/77 :قئاقحلا زمر] .كتيلآو ةعماجما حيرصلا :"عئادبلا"

 (حارص) .عمس نم ردصملاو ؛عامجلا نع ربعي وهو نابرقلا نم :كبرقأ
 (صم) .تقوملا ءاليإلل الاثم ناك رهشأ ةعبرأ ركذب لوألا لاثملا نأ امك ًادبؤم ءاليإلل لاثم اذه :هللاو



 ءاليالا باب 4 5 قالطلا باتك

 ابا يلح يفلح ولا يلا ظقتسو كلاب لاو اليإلا طق ةس رفك ةدملا يف ئطو نإف
 تناب ام دعب. يأ هنيك قف ثيحا هنأل رهشأ ةعبرأ

 ESE E FSR 120 س 5059 :دبألا ىلع ول تيقبو رهشأ
 فلح ناك ول يأ

 ءربلا مكح :ناعون وهو ءءاليإلا مكح نايب يف عورش [(ع) .اهنم ىلآ يلا هتأرما فلاحلا يأ ] :خإ! ىطو نإف
 ناك نإف .هزجي مل هلبق رفك ول هنأ ىلع كلذب هبنو «هثنحل "رفك ةدملا يف ئطو نإف" :هلوق وهو «ثنحلا مكحو
 ناك نإو «مايأ ةثالث مايصف دجي مل نمف ءةبقر ريرحت وأ مقوسك وأ نيكاسم ةرشع ماعطإ هترافكف هللاب اني فلحلا

 نيب ريختيو ؛همزل ثنحلا ىلع ءازج هلعج امف قالط وأ قتع وأ ةقدص وأ موص وأ جحب فلح ول امك هريغب انيمي

 .ثنحلا بحوم ةرافكلا نأل ؛ةرافكلا تمرلو «حيحصلا ىلع نيمي ةرافك و روذنملاب ءافيإلا

 نإفإ :ىلاعت هلوقل ؛ةرافكلا بحت ال :يرصبلا نسحلا لاقو «ثنحلاب عفتري نيميلا نأل ؛"ءاليإلا طقسو" :هلوقو

 رفغي يأ .(777:ةرقبلا) يجر ٌروُفَغ هللا َنإَفط «نابرقلا كرت وهو ءرارضإلا اذه نع اوعجر يأ (713:ةرقبلا) اوُجاَف
 «ةدقعنملا ناميألا يف ةعورشملا ةرافكلا طوقس ال ةرخآلا يف ةبوقعلا طاقسإ هب دارملا :انلق ءامب رارضإ وهو جوزلا بنذ

 (حتف «صلختسم) .ةرفغملا دعو نإو ةرافكلا بجوي أطخلا لتق نأ ىرت الأ

 (ع) .امودب ءاليإ الو اهالحنا دعب ىقبت الف ءثنحلاب لحنت نيميلا نأل :ءاليإلا

 ديزو سابع نباو رمع نباو دوعسم نبا لوق وهو «ةنئاب ةقيلطتب هنم تناب ةدملا يف امبرقي مل نإو :يأ :تناب الإو

 يضم. نيبت ال :ءللد يعفاشلا لاقو «نيعباتلا روهمج لوق وهو ام يلعو نامثع نع كلذ يورو هو تباث نبا
 فالخلاف ءامهنيب يضاقلا قرف الإو ؛لعف نإف ءاهقرافي وأ اهيلإ ءيفي نأ رمؤيو «ةدملا دعب مكحلا فقوت هنكل ةدملا
 الإ عقت ال ةقرفلا نأ e «ةدملا يف اندنعو «ةدملل يضم دعب نوكي هدنع ءىفلا نأ :امهدحأ :نيعضوم يف

 قيضي نكلو «قرفي ال كب يعفاشلا نعو «دمحأو كلام لاق هبو «يضاقلا دنع جوزلا قيلطتب 9 رپ قیرفت

 ىضتقاف «بيقعتلل ءافلا نإف (7:ةرقبلا) «اوُءاف نإفإ# :ىلاعت هلوقب اولدتساو «ةدملا يضم قيرفتلا عقي :اندنعو

 نأ ىضتقاف «' نهيف اوءاف نإف" فك تع نب يبأو دوعسم نبا ةءارق :انلو «قيرفتلا زاوحج ةدملا دعب ءيفلا زاوج

 ىلع ءيفلا بيقعتل ةيآل يف ءافلاو ءامهتياور نع لزنت ال امقءارق نأل ؛مهيلع ةجح نوكيف «ةدملا يف ءيفلا نوكي
 رابك لوق نم انركذ ام اضيأ :انلو ءزاح امل اولاق امك ناك ولو ءرهشألا يضم لبق ءيفلا زاوج ليلدب ءاليإلا
 [؟ 79/١ :قتاقحلا رمر] .ةباحصلا

 اهرقي ملو اهحكن ول نح هيضم دعب ىقبت الف تقوب ةتقوم نيميلا نأل ؛نيميلا طقس ءازحلاو ءرعؤم طرش :فلح ول

 (ع ٬ط) .نيبت ال كلذ دعب

 ءال وأ "ادبأ" :لاق "كيرقأ ال هللاو" :لاق ول يأ [(ط) .مدقم ءازج اذهو «هدعب نيميلا] :دبألا ىلع ول تيقبو

 - مدعل رهشأ ةعبرأ يضع. لطبت الف :"انالف ملكي ال" نيميلا ق امك دبألا ىلإ فرضتي هقلطم نأل ؟نيميلا تيقب



 ءاليرلا انجاب 15 قالطلا باتك

 جوز دعب اهحكن نإف «نييرخأب تناب ءيف الب ناتّملا تضسو الار ايناثا اهجتكن ولق
 أ ىلا نيتدملا ف يآ

 e ,رهشأ ةعبرأ نود اميف ءاليإ الو ‹نيميلا ءاقبل رفك اهئطو ولو اا

 ءامهريغو "ةفحتلا"و 'عئادبلا" يف هركذ ءاهجورتي مل ام قالطلا رركتي ال هنأ الإ اهتقو يضم و وأ ثنح نم اهلظبي ام =

 نإف ءىرخأ تعقو ةدعلا يف يهو ىرخأ رهشأ ةعبرأ تضم مث «ءاليإلاب رهشأ ةعبرأ يضع تناب ول :"ظيحملا" يقو

 [۲۷۳/۱ :قئاقحلا زمر| .حصأ ل ا رگلااو ديف اقام قل ل و فرعا تعقو ةدعلا يف ىهو ىرحأ رهشأ ةعبرأ تضم

 ةلزنمب هنأل ؛ءاليإلاب ىرحأ عقي ثيح ةدعلا يف يهو ءاليإلا ةدم تضم مث «قالطلا زيجنتب اهنابأ ول ام فالخب

 (حتف) .ثالغلا نود ام زيجنتب لطبي ال قلعملاو ؛نامزلا يضم قيلعتلا
 ءاليالا ةدمو يناثلا چ وزتلا دعب ءاليالا ةدم يأ :تاتدملا a :ايناث احاكن ءاليالاب ةنامملا ج وزت ولف يأ :اهحکن ولف

 يح ةيقاب ن ميلاف دبألا ىلع فلحلا ناک ناف أ نی يرخأب تناب (ع) ای ريش اا يغو و ثلاثلا جو رتلا دعب

 ولف معلا تناب ةدملا تضم يح ارقي مم نإو ءرفكو ثنح ةدملا يف ابرق نإ «لوم وهف ايناث اهجوزت ول

 تقو نم نيئاليإلا نيتاه ءادتباو «ةثلاثب تناب الإو ءرفكو ثنح اهيف ارق نإ ؛كلذك لوم وهف اثلاث اهجوزت

 ةمعن ةلازإب يزوجف ءاملاظ راص هعانتمابو «عامحلا يف اهقح تبث اهجوزت امل هنأ نييرخأب ةنونيبلا هجوو ءجورتلا

 ( صلختسم ؛ئبع) .ءاليالا ةدم يضم حاكنلا

 :اهحكن (ع) .ةظلغم ةمرح هيلع مرحتف «نييرخأ نيتقيلطتب يأ :نييرخأب

 قالظب هدييقتل قالطظ ءاليا كال عقي ١ يأ [(غ) .اهعافترال ل 1 وألا ءاليالاب كلذ دعب | :قلطت / 1 .تارم

 توبث نود نم نيميلا يقبف «قيلعتلا حصي ملف ءهيلإ افاضم الو كلملا ف سيل ثالاغلا ىلع دئازلا نألو ء«كلملا اذه

 دعب اهئطو ول كلذ عم يأ "نفك اهنطو ولو" :هلوقو «نيميلا عاقبل عالبألا دوعي في رفز لاقو ؛ءاليإلا مكح

 ثنحلا دجوي ملو ةقلطملا اهنأل ؛ةيقاب دبؤملا ءاليإلا يف نيميلا نأل اذهو ءثنحلا دوحول ةرافكلا همزل رحآ جوز

 عنم دجوي مل هنأل ؛جوزتلا لبق قالطلا رركتي ال هنأ ريغ «نيميلا ءاقبل "رفك" :هلوقب دارملا وهو «نيميلا هب عفتريل

 (ع) .رخآ جوز دعب اهجوزت يلا ثالثلاب ةنابملا هذه 7 :اهئطو (ٍنيع ءصلختسم) .ةنونيبلا دعب قحلا
 (ع) .قالطلا قح يف قبي مل نإو ريفكتلا قح يف :نيميلا

 برکي ؟ىليل أ قربا : لاق يلوم نحيا ل هجا ةعيرأ م لقأ اهيرقي ال نأ فلح ول نوح ا نود اميف ءاليإ الو

 كرت ىلغ .فلخ اذإ ايلوم ريصي .هنأب لوقي ناك .نإو ىليل يبأ نباف ءةقيلطتب تناب رهشأ ةعبرأ اهكرت نإف ءايلوم

 رهشأ ةعبرأ يضم اهتنابإل طرتشي لب «لقألا كلذ يضع. نيبت اهأب لوقي ال نكل e ةعبرأ نج لقأ انقابزق

 .هنع عجر ١ رھا ةعبرأ نود اميف ءاليإ ال :نكذ سابع نبا ىوتف هغلب املف ال وأ شي ن ةي يآ لوقي ناك اذكهو

 (ط) .ايلوم نكي مل رهشأ ةعبرأ نم لقأ ارقي ال فلح ول يح ةرحلا يف :رهشأ ةعبرأ (حتف «نيكسم)

 ثالث ءاليإلاب هنم تناب ىلا ةأرملا يأ



 ءاليإلا باب 4۳ قالطلا باتك

 :لاق مث اهي گم للا .ءاليإ نيرهشلا نيذه دعب نيرهشو نيرهش كبرقأ ال هللاو

 لاق وأ ءاموي الإ ةنس كبرقأ ال :لاق وأ ,نيلوألا نيرهشلا دعب نيرهش كلبرقأ ال هللاو

NYان اهيا ايلوم  

 5558 ن و م دو هم د هدر دب بر واب ىقنو ةكف لحما أل لاو :ةرصبلاب

 نيذه دعب نيرهشو نيرهش كبرقأ ال هللاو :اه لاق اذإ يأ :ءاليإ (ع) .خلإ هللاو :هتأرمال لاق ولو يأ :هللاو
 ذإ «يقافتا ديق 'نيرهشلا نيذه دعبو' ؛عمجلا ظفلب عمجلاك عمجلا فرحب عمجلا نآل ؛ءاليإ هنم لوقلا اذهف «نيرهشلا

 ولو «نيرهش لحألا ناك "رهشو رهش ىلإ فلأب كتعب" :لاق ول اذهو «كلذك مكحلا ناك نيرهشو نيرهش لاق ول
 ةداعإ ريغ نم فطع "سا هنأ لصألاو :'مايأ ةعبرأ هلک ا :هلوقك ناك "نيمويو نيم وي انف جك ؟ي هللا و" "اق

 ؛نينيمي نوکی یلاعت هللا مسا ررك وأ يفنلا فرح داعأ ولو ؛ادجاو انين دكا ل ااعت هللا مس | راركت الو ىفنلا فرح

 مويلا يف هملك ول يح ةيعاو او ی نوکیا " نيم وی الو نیم وي اديز ملكأ ال هللاو ' :لاق ولف ءامقدم ل احادتتو

 .امقدم ءاضقنال ثنحي ال تلاثلا مويلا يف هملك نإو «ناترافك هيلع بحبو ءامهيف ثنحي ىاثلاو لوألا

 E ال هللا و" :لاق ىلو.[انرك دذ الإ ؛"نيموي اديز ملكأ ال هللا و «نیموی اديز ملكأ ال هللا و" :لاق ول اذكو

 [ ١ الور“ :ققاقللا نييبت| .ةدحاو ةرافك هيلع بحت اهي ملك ول قع مايأ ةعبرأ هتدمو ءاذحتاو انيمي ناک نهو

 "نيرهش كلعفاجأ ال هللاو نيرهش ةلبرقأ ال هللاو" :لاقأ وأ "نيرهش الو نيرهش فليرقأ ال هللاو" :لاق ول اذه ىلع

 دعب ارق ولو «ناترافک هيلع بخ نيرهش يضم لبق ارق ول ىح امهدم لحادتتف :ناتيع امال ؛ايلوم نوحي 3

 (ع) .ةدملا لماكتت ملف ءأدتبم باجيإ يناثلا نأل ؛ايلوم نوكي ال :نيلوألا (ط) .ةعاس
 تقردصياو عايلوم نوكي : كلم رشز لاقو ءاندنع لاحلا 2 اضيأ ايلوم نحيا مل يأ :اموي الإ ةنس كبرقأ هل

 ٤ ةنسلا رخآ 8 امسي هلأ ت امعإ ءانلق ءام وي الإ ك يراد كترجأ :لاق ول اک لا رخآ 01 2 اتن الأ

 ىلإ نيميلا يف ةرورض الف ةلاهجلا عم حصت اشإف نيميلا فالوب (ةلاهجلا عم حصت ال األ ؛دقعلل احيحصت ةراحاإإلا

 ةتسلا مايأ نم موي هب رمي الق ركنم هنأل ؛ءاش موي أ سلا مويلا لعجتتي نأ ةلف :ةئيسلا رخآ ىلإ .ةانقتساللا بق رض

 :ءاتقتسالا طوقسل ايلوم راس رثكأ وأ رهشأ ةعبرأ ةنسلا نم ىقي: نإ ارق اذإ مث ءىيئتسملا وه هلعجي نأ هنكميو الإ

 ايلوم نوكي ال "اموي الإ كبرقأ ال لاو" : لاق قس نالی ولو ءابئاوع لکی اهنم لقأ يقب نإ يأ ءالف الإو

 هنأل ؛ادبأ ايلوم نکی مل "یف كيرقأ اموي الإ ةحس كبرقأ ال هللاو" :لاق ولو هايلوم ريصي ارق نإق افرق ىح

 مش

 (جتف «ئيع) .ادبأ هعنم روصتي ملف (ةيف ا رھي موي ناک نئثتسا

 هتأرماو "ةكم لخدأ ال هللاو" :ةرصبلاب لاق اذإ يأ اه يهو (ع) .ةكمع هتأرماو ةرصبلاب ميقم وهو لحر :ةرصبلاب لاق



 ءاليإلا باب :E قالطلا باتك

 هد Eê Sa 2 224 EG 3 E ê ê نفق a ةيبنجألاو ةنابملا : نمو .لوم وهف ةيعجرلا
 الوم نوحي اللا يأ ةيبنحألا نمو يأ 18 ملا عيم يف ءابشألا ةد فلاحا

7: 

 ركذب فلحلا وهو «ءاليإلا يعون نم يناثلا يف عورش :فلح نإو (ع) .ثالثلا روصلا يف ايلوم نوكي ال يأ :ال

 ردقب ناك نإف نيعملا امأ ءرهشو مويك نيعم ريغ موص وأ ةرمع وأ جح يلع هللف كتبرق نإ :لاق نأب ءازحلاو طرشلا
 هنإف "رهشلا اذه موص" :لاق ول امأ «كلذكف "رهشلا اذه اهوأ ءرهشأ ةعبرأ ءوص ىلع هللف' :هلوقك رثكأ و:عاليإلا ةدم

 ةقدص ىلع هللف' :هلوقب ايلوم نوکیا اذهو ةءىش الب اهأطي مت ءىيضعي نأ ىلإ نابرقلا كرت هنكمي هنأل ؛ايلوع نك ال

 (حتف) "س وهف ةيرتشا كولمم زك" :هلوقك اقلغم ناك يآ هل وا اذه یدک انعم قمل ناك داو "ضع نأ

 نأ ىلع هللف كتبرق نإ :لاق نأب :ةقدص وأ (ع) .رهش موص ىلع هللف كتب رق نإ :لاق نأب نيعم ريغ :هوص وأ

 نإ :لاق ناب :قالط وأ (2) .ةبقر قتع ىلع هللف كتبرق نإ :لاق.نأب :قتع وأ (ع) .الثم مهرد ةئامح قدصتأ

 (ط) .ةدعلا ف يهو رهشأ ةعبرأ كبرقأ ال :اه لاق نأب :ةيعجرلا (ع) .اهريغ وأ يه قلاط ٍيأرماف كتبرق

 ةقشملا نم اهيف امل ءطولا نم ةعنام ةيرجألا هذه نألف ءارجلاو ا يف امأ ءروصلا عيمج يف يأ :لوم وهف

 اليإلاب قالطلا عوقو :ليق نإف «صنلا اهوانتيف ةجوز افاق اجر ةقلطملا امأو «نيميلا نعم يف تناكف

 N هع ققحتي فيكف «هيف قح اه سيل ةيعجرلا ةقلطملاو «عامجلا يف اهقح اهعنمت اهملظ هنوكل ةازاحبا

 ءامهنيب ةيجورلا ءاقبل صنلاب انئاسن نم ةيعحرلا ةقلطملاو «ئعملا ىلإ ال صنلا ىلإ فاضم صوصنملا يف مكحلا نإ

 امهو اميرقي مث «هعيبي نأب نكمم همزلي ءيش الب اهنابرق نإ :لوقي وه «فسوي يبأ فالح نيعملا دبعلا قتع يقو
 .هيرتشي نم ةدملا يف دجي ال اعرف «هدحو هب متي ال عيبلا نأل ؛ةيهاملا عنب الف موهوم عيبلا نإ :نالوقي

 نوكي ال ةالص ىلعف كتبرق اذإ :لاق ول «همزلي ءيش ريغ نم اهابرق ىلع ردقي هنأل ؛عامجإلاب باب لو

 :دمحم دنعو «نيعنام ناحلضي الف امهداجيإ لهسي هنأل ؛امهدنع ةالصلاك نيعملا موصلاو «نيخيشلا دنع 58

 'ىلاعت هللاب الإ ءاليإلا نوكي ال" :هيلوق دحأ يف هلي يعفاشلا لاقو ءالّوأ فسوي يبأ لوق وهو ؛ةبرق هنأل ؛ايلوم نوكي

 (حتف «ئيع) .ءازجلاو طرشلاب نوكي ال يأ
 مث أل هايلوم رسب غ اهر م ةيبحألا نس لآ وأ ةنئابلا ةقلطملا نم لآ ول يأ :هل ةّيينجألاو :ةنابملا نمو

 نأل ؛اههنم اتسيل انهو (8++:ةرقيلا) 4 مهئاسن ف تول يذلا :ىلاعت هلوقل ؛ضنلاب انئاسن نم نوكت نم ءاليإلا
= kk 

 مالكلا " ةيبنجألا نمو ' هلم قحلي ال ناب ا فكم یا ب ابلا هب عقول حص ول هنألو «مئاق ريغ ةنابلا يف جاكم

 از N Wê قاللطلا قس نإ ایر حركي ىدق ا ا ا ا :ةيلخملا مادعتال ااطاب عفو هحرخم يف

 نيميلا حصي ملف .دجوي ملو طرشلا دوجو لاح وأ قيلعتلا لاح حاكنلا كلم مايق نيميلاب قالطلا طرش نأل
 (صلختسم «حتف) .ةرافكلا قخ قف حصو «قالطلاب



 ءاليإلا باب 4٥ قالطلا باتك

 قترلاب وأ اهضرم وأ هضرع اهنطو نع ىلوملا زجع نإو «نارهش ةمألا ءاليإ ةدمو
 اهضرم ببسب يأ هح ره ببسي صا هح وجنملا يا

2322111 e es PTE OY 
 اهرغص ببسب زجع وأ

 ةدم ىلإ تلقتنا اهئانثأ يف تقتعأ ولف ءارح اهجوز ناك ول ام معي هقالطإ ةحوكنملا ةمألا يأ :خلإ ءاليإ ةدمو

 ءرهشأ ةعبرأ ةمألا ءاليإ ةدم :د#- يعفاشلا لاقو ءقاب وه لب اهقتعب لطبي ال راهظلا نأ يف رهاظ اذهو ءرئارجلا

 ءءاوس كلذ يف ةمألاو ةرحلاو ؛عامجلا يف قحلا عنمع ملظلا راهظإل تبرض هدنع ةدملا هذه نأ ىلع ئبم اذهو

 :قئاقحلا نييبتإ .حاكنلا قوقح نم اهوكل قرلاب فصنتتف ةدعلا ةدم تهباشف ةر اأ تيرش هلل س

 | (ع) .اهنم ىلآ يلا هتأرما ءطو نع يأ :اهئطو
 :قئاقحلا زمر] .امهوحن ل الاعراب مجرا دادن وهو قترلا بسب يأ :قترلاب ١/ 754[؟

 ءاف" :لاقي عوحرلا نع ةرابع ءيفلا نأ ملعا [(ط) .روصلا هذه يف جوزلا عوجر يأ ]:±إ لوقي نأ هع
 تاوعاغ نإف# :ىلاعت لاق ءائيف هنع ع وجرلا يمس ءطولا نم اهقح عنم نيميلاب ىلوملا دصق ۳ ؛عجر اذإ لظلا

 قالطلا يف ةعجرلا ةلزنمب ءاليإلا يف ءيفلاف «مهدصق نع اوعجر يأ (1؟7:ةرقبلا)
 ءيفلا حصي ايي ب موس باع يدتس قاب هيت :نيعون ىلع ءيفلا مث

 ريغتي ال امكح زجع نإف «ةقيقح زجعلا دارملاو ءامهوحنو هضرم وأ اهضرم ببسب لصألا نع زجع اذإ ناسللاب

 حلا لوحتي ال ءطولا ىلع ةقيقح ارداق ناك امل هنأل ؛ءطظولاب الإ هويف نوكي آل امرع ناك ناب .ءاليإلا مكح

 .ءطولا نع فلح وه ام ىلإ

 نكل «ةدملا يضع. قالطلا عقي عقي ال يح اندنع ءاليإلا طقس كتعحتراو كتعجارك هيلع لد ام وأ كلذ لاق نإ مث

 هل قح يف ةيقاب هنيمب نأل ؛هب ثنحلا ققحتل ةرافكلا هيلعف ةروكذملا راذعألا لاوز دعب اهلبق وأ ةدملا دعب اهعطو

 قالطلا قح يف هلطبي ءطولاب ءيفلاو ءطقف قالطلا قح يف ءاليإلا لطبي ناسللاب ءيفلاف «قالطلا قح يف تلطب نإ

 وهو اهقح عنمع اهملظ هنأل ؛الصأ ناسللاب ءيفلا حصي الو «عامجلاب الإ ءيف ال :ه2 ىعفاشلا لاقو ایج ثنحلاو

 عانتماو «ةرافكلا بوجو :نامكح ءيفلاب قلعملا نأل ؛اثنح ناكل ائيف ناك ول هنألو ؛هب هؤافيإ نوكيف ءءطولا

 «يواحطلا بهذ هيلإو ءرخآلا مكح قح يف اذكف «نيمكحلا دحأ قح يف ربتعي ال ناسللاب ءيفلاو «ةقرفلا مكح
 .كتعماج تردق ئم :لوقي دمحأ دنعو .تلعف ام ىلع تمدن :لوقي هلي يعفاشلا نعو

 ضيرملا ءيفي" :.دد» دوعسم نباو هذ يلع لوقل ءطولا نع فلخ زجعلا دنع ناسللاب ءيفلا نأ نم انلق ام حصألاو

 ءيفلاب مدعني كلذو ءامي رارضإلاو تنعتلا رابتعاب ةدملا يضم دنع قالطلا عوقو نألو ؛ةودق اممب ىفكو «"ناسللاب

 ناسللاب ءيفلا نأ الإ امي دجوي ال كلذو «عوحرلا نع ةرابع ءيفلا نأل ؛عامجلاب ءيفلا نع زجعلا دنع ناسللاب

 - نم زجعلا رارمتسا :ناثلاو ءءاليإلا ةدم يف هيلع لدي ام وأ تفف :هلوق نوكي نأ :امهدحأ اندنع نيطرشب طورشم



 ءاايإلا باب 1 قالطلا باتك

 مترحتلا ىون لإ ءاليإ مارح يلع تنأو «يط ولاب هؤيفف ةدملا يف ردق لإ و ءاهيلإ تقف

 عاليإ وه لوألا ي 1 عامجلا ىلع فلاخلا

 «قالطلا ىون نإ ةنئابو «بذكلا ىون نإ ُبذكو «هاون نإ راهظو ءائيش وني مل وأ
 ةثئاب ةقلط هنأ عبارلاو يآ رده هنأ وسم راهشلا راهظ هنأ ىاغلاو يأ

 ر ا «مارح يل فْ :هتأرمال ل اق اذ : "ىواتفلا' فو «هاون لإ ثالثو

 Esk E 1718ه ... اقالط وني مل نكلو قالط

 رجع م «رداق وش ۾ اهنم ىلا ول عج ناسللاب ءيفلا تف و حاكنلا مايق اضيأ طرتشاو هدم يصم ىلإ ءادايإلا تقود 5

 دؤيف حصي ١ ةدملا ف رجعلا لازو آس ارجاع ناك وأ امش ريغ و ةفاسم دعب وأ ضرمل كلذ دعب ءطولا نع

 (حتف (نييع) .رفرل افالخ ةدملل بعوتسملا رجعلا هيف طرتشيف «عامجلا نع فلح هنأل ؛ناسللاب

 (ط) .تحض وأ حص نأب ءاليإلا ةدم يأ :ةدملا يف (ط) .هنع تعحر وأ ءاليإلا تلطبأ وأ :اهيلإ تئف

 لصألا وا ؛ءعءطولاب هويف ناك امنإ و عائيف 3 ال ريدك هريغ ف ئطو ولف ٠ج رفلا يف يأ :ءط ولاب هؤيفف

 (ع) .هوجو ىلع اا تنأ :هتأرمال لاق و يأ ةثنأو (حتف «صلحتسم) .عامجلا نع فلح هنأل ؛لطبي
 :لاق 5 ١(: :عرحتلا) مث كل لبا لَحأ ام مدحت بلو ا لاق امك نيع لالحلا مرح ن نأ ؟ م رحتل كلا یون لإ : ءالايإ

 اقالط الو اراهظ ال يأ "اعيش وني مل
 (E) - صهنلاب نيمي لالحلا رحت نأل :ائيش وني مل وأ ضر اب و ا لو

 وأ" :هلوقو .نيمي:لالحلا ميرخت نأ ملعف مكناميأ ةلحت مكل هللا ضرف دق#

 «هلمتحج هنأل ؛حص هاون اذإف ؛ةمرح هيف نأل ؛اجب فسوي يبأو ةفينح بأ دنع اذهو ءراهظلا يأ :هاون نإ راهظو

 ةيادحلا ىف ركذو ۲۷١/١[ :قئاقحلا زمر] .ةمرحلاب ةللحلا ةيبشت وهو ةنكر مدعل اراك نوكي ال :هفقي دمحم دنغو

 نع "هقفلا عماوج" ٤ روك ذملاو .رداونلا نع يبس رسلا هلقن اعإ عةياورلا رهاظ ٤ رك ذي مو ل دمحم فالح

 ؛ًءاضق قدصي ال :ليقو «لاذلا ناكسإ عم اهرسك زوحيو «ةمجعملا رسك عم فاكلا حتفب [(ع) .ةقيقح ابذك ناكف

 [؟اه/١ :قئاقحلا رمر] .هريغ ىلإ فرضلا ق قدصي الف ءارهاظ ني هنأل

 «ةيعجر وأ ةنئاب ىون ءاوسو «ثالثلا نود ام ىون وأ اددع وني مل ءاوس «تايانكلا ظافلأ نم هنأل :قالطلا ىون نإ

 ىلإ ميرحتلا فرصي :ليقو «ثالثلا ةين حصي اهيفو «تايانكلا نم "مارح ىلع تنأ" نأل ؛"هاون نإ ثالثو" :هلوقو

 (حنشف 3 ئيع) .خإ ى واتفلا 7 :هلوقب كلذ ا فيضملا راشأو ءانناهز ٤ ات الآ ف رعلل يل ريغ نم قاللطلا

 (ع) .تايانكلا ق يف رم دقو ثالثلا يأ :ةاون نإ (ع) .تاقلط ثالث هنأ سماخلاو ي ءأ :ٿالثو

 (حتف) .ىلوألا وهو فلا امك يشي يلا يأ ىوتفلا فو :اهضعب يف عقوو ,خسنلا نم ريثك يف عقو اذك :ىواتفلا



 ءاليالا باب ٤۷ قالطلا باتك

 .افرع ايوان لعجو :قاللطلا عفو

 يأ [(حتف) .اهنم هّدع دقو ةيانك لك مكح اذه نأ نم همدق اع ءافتكا هب هديقي مل و نئابلا يأ |:خلإ قالطلا عقو

 ىوتفلا هيلع و ؛ةين ريغ نم هتأرما ىلع قالطلا عقي قالط هدنع مارخلا نأ لاحلاو مارح يلع تنأ :هتارمال لاق اذا

 ثنحلاب اهمزل ةأرملا فلح ول ىح لاجرلا الإ هب فلحي ال اذملو «مارح يلع لالح لك :هلوق اذكو «فرعلا بلاغل
 كني يعفاشلا بهدم و «ءاضق قدصي ال هريغ یون ول :اولاق اذه نعو ءانيمي ناك ةأرما هل نكي مل ولو ءنيمي ةرافك

 .نيمي ةرافك هيلعف ائيش وني مل وأ انيمي یون ولو «یون امكف اراهظ وأ اقالط یون ول هنأ اذه يف

 مأ هاون راهظ 'دجحأ دنع ۾ ءاهريغ ف ةدحاوو يدب وأ هاون ةءوط وملا ف ثالث تاقلط مارح ىلع كيلا الام دنع و

 (حتف «صلختسم) ۲۷١/۱] :قئاقحلا زمر] .ةبشألاو رهظألا وهو نايبلا هيلإو «نهنم ةدحاو قلطت :ليقو «ةنئاب

 (ع) .قالطلا ىلع مارح ىلع تنأ «ةلمج سانلا قالطإل فرعلل ارابتعا يأ :افرع



 علخلا باب ۸ قالطلا باتك

 علخلا باب
 ةياكحأ لاين 2 ف

 «لاملا اهمزلو ,نئاب قالط لام ىلع قالطلابو كب ا «حاكنلا نم لصفلا وه
1 4 

 ةأرملا يأ اضيأ عقاولاو يأ N أ ١ ظفتن om اح هلا لصف يا اعرش علخا ي
a E f REE EE Er 2 ` RELا  

 زوشن ىلع ءانب نوكي ءاليإلا نأ وأ ءءاليإلاب امك نئاب قالط علخلاب عقاولا نأ :نيبابلا نيب ةبسانملا :علخلا باب
 س اذإ "هبوثو هلعن علح" :لاقي «لصفلاو عزنلا :ةغل حتفلاب علخلاو ءابلاغ ةجوزلا زوشن ىلع ءانب علخلاو ءجوزلا

 :ىلاعت هلوقل ؛رخآلا سابل امهنم دحاو لك نيجوزلا نأل ؛ظفللا اذه ريعتسا امنإو «مضلاب علخلا هنم مسالاو «هعزن

 هيج هزل لا 2 5 لمعتسي وهف ءامهسابل اعزن كل الذ العف ادا ا : ‹((۱۸۷:ةرقبلا) 5 0 سايل لاو کل ضال ده

 اذا ر اهعلاحخو ءاهامب هنم اهسفن تدتفا اذإ اهح وز تعلاخ :لاقي ةلعافملا هنم غيص «حتفلاب هريغ يفو مضلاب

 ان الفاو :ىلاعت هللا لاق «باتكلاب عورشم وهو بايثلا عزنب امهقارفب ب لاو لام يلج اهيثلط

 (نيكسم «صلختسم «ئيع) .لاملاب يأ (۲۲۹:ةرقبلا) هب ٌتَدَتفا اًميف اَمُهّباَع

 قالطلا نإف «علخلا ظفلب نوكي نأ دبال نكل ءال وأ لام هعم ناك ءاوس «علخلا قلطمل فيرعت اذه :لصفلا وه

 لدبب حاكنلا كلم ةلازإ :علخلا فيرعت يف حيحصلاف «هب نئابلا عوقو نم همكح يف لب علخلا وه سيل لام ىلع

 ١ قاللطلا عوقو همکخ و عةح وكلم ةأرملاو ا جورلا ناوک نف قالطلا ط رش هط رش ۾ «علخلا طظفلب

 (ط) .فلأ ىلع كتقلط :لوقي نأب :لام ىلع (ٰييع «حتف) .ةضواعم اهتهج نمو نيم هتهح نم هنأ هتفصو

 ا يعفاشلا دنعو |(ط) .هريغ اجوز حکنت نی “ىس هل لح ال نيتقيلطتلا دعب اهعلاخ ول يح انديعإ ۽: نئاب قاللط

 ريغب امهنيب حاكنلا دقعني راو اهعلاخ ول يح رد سابع نبا نع كلذ یورپ :قالطب سبيل و حسف عقلا ٤

 نئاب قالط هنأ هلاوقأ حصأ وهو لوق يفو «يعحر هنأ :يعفاشلا نع لوق يفو ؛دمحأ لاق هبو ءرخآ جوزب جو
 نألو اغ تو اا 55 دوعسم نباو و رمع نع يورم وهو « ةنئاب ةقيلطت علخلا :ةلتلع هلوقل ؛انبهذمك

 اهيلإ ملسي ناب الإ لامل ملست اي األو ؛انهه ةينلا نع ئغأ لاما رک د نأ الإ نئاب اح عقاولاو :«تايانكلا نم علخلا

 «ةنونيبلاب الإ صلخت الو ءاهسفن اه ضلختل لاملا لذبت امنإ اهنأل ؛لام ىلع قالطلا ف كلذك و «ةنونيبلاب كلذو ءاهسفن

 نأ ىلع ةقداص ةرامأ ضوعلا ركذ نأل ؛قدصي مل قالطلا نعأ مل :لاق ولو «ةأرابملا وأ عيبلا ظفلب علخلا حصيو

 قالطلا ظفل يف قدصي الو «ناتيانك امهفأل ؛ةأرابملاو علخلا ظفل يق قدصي ضوعلا ركذي مل ولو «قالطلا هدارم

 (صلختسم) 5 :قئاقحلا زمرأ .رهاظلا فالح هنأ ؛عيبلاو

 مه لدعلل افق لال وهو جوزلل رخآلا ملست امهدحأ اهل ملس املف «نيلدبلا دحأ لاملا نأل ؛اهمازتلال :لاملا اهمزلو

 حك الام نكي مل إو «هتع ضايتعالا زو وهو «لاللب الإ :هكلم نع عضبلا جورج ضري مل هنأل [[ضم )

 "ىمسملا هل ناك"و :هلوقب "لاملا اهمزلو" :هلوق لدبأ ولو */١84[ :قئاقحلا نييبت] .هل اهمارتلاب بجوف صاصقلا

 (حتف) .لاملا اهمزلي مل تناك ولف «هفسلاب ةروجحم نكت مل اذإ ةلافك وأ ةلاصأ هيلع اه امع اهءاربإ لمشيل ىلوأ ناكل



 علخلا باب ٤۹ قالطلا بانك

 نإف رع ادم عل ا ذل ت اشن باو ‹زشن لإ ءيش ذخأ هل هركو

 اميرحت جوزلل هرك يأ
 جاو ا فكس هاهو اع Ea E . علخلا يف نئاب عقو ةتيم وأ ريزنح وأ رمخب اهقلط وأ اهعلاخ

 نئاب قالط ي لام سيل امت هتأرما ملسملا جوزلا ي ةأرملا يأ

 هلوقل [(ط) .يعطقلا يهنلل مارح ةلاحلا هذه يف ذحألا نأ قحلاو جوزلا يأ ] :زشن نإ ءيش ذخأ هل 5 ر
RO Aاهشحوأ هنألو (٠٠:ءاسلار اعيش هنم اوذحأت الف ًاراطنق هادحإ ميا ه جوز ناكم ج دز لادتسا  

 ءاربإلا هب قحليو «ةيعرحتلا ةهاركلاب دارملاو [84١/؟ :قئاقحلا نييبت] .لاملا ذخأب اهشاحيإ يف ديزي الف «قارفلاب

 ىلع ةأرملا تزشن هنمو ءزاشنأو زوشن عمجلاو عفترملا ناكملا :كرحتلاب وأ ةمجعملا نوكسب زشنلاو ءاهقادص نم

 تبعصتسا اذإ ةأرملا تزشنو اهافجو اجرض اذإ هتجوز ىلع زشن :لاقيو «هتضغبأو هيلع تصعتسا اذإ اهجوز

 )رشک وأ ا يح ذخأ (حتف «ئيع) .تصشنو تّسيِشن ءاجو اهلعب ىلع

 امه رثكأ اهنم ذخأي نأ هركي هنأ الإ ضوعلا ذحعأ هل هركي ال اهلبق نم روشنلا ناك نإ يأ :ال توشن نإو

 معن :تلاق ”؟هتقيدح هيلع نيّدرتأ" :ةقرفلا تدارأ نيخ سامه نب. سيق نب تباث ةأرمال 5 هلوقل ؛اهاطغأ

 ائيش ذخأ اذإ اذكو ءءاضق زاح ةدايزلا ذخأ ولو ءاهنم زوشنلا ناك دقو "الف ةدايزلا امأ" :التلع لاقف «ةدايزو

 «ةحاب الا و 5 زاوحلا (۲۲۹:ةرقیلا) ثدي ثدتفا امي امهيلع حادج الف# :ىلاعت هلوق ىضتقم نأل ؛هنم زوشنلاو

 اما" : ع هلوقو + .:ءاسنلا) © انيس هم اهدا الف :ىلاعت هلوق وهو «ضراعمل ةحابإلا قح يف هب لمعلا كرت دقو

 */١85[ :قئاقحلا نييبت] .ةحصلا وهو يقابلا يف هب الومعم ىقبف "الف ةدايزلا

 وهو هريغ يف يهنلا درو :انلق «يهنلا دعب هذخأ حصي فيكف «ةيعورشملا مدع يضتقي ةيشحلل يهنلا :ليق نإف

 بحوف ءاهرايتحاب اهقح صاح يف تفرصت اهنأل اذهو ءءادنلا دنع عيبلاك ةيعورشملا يفاني الف «شاحيإلا ةدايز

 (يعليزلا) .نيصنلا أ اني اةيقرتو لقاعلا فرصتل احيحصت هتحصب لوقلا

 نأ زاح رهملا لدب نوكي نأ زاج ام يأ [(ع«ط) رثكأ م مهارد ةرشع وهو ارهم نوكي نأ يأ ] :+2! حلص امو
 زاج امف «موقتم ريغ كلملا نع جورخلا ةلاح يقو «موقتم كلملا يف لوحدلا ةلاح يف عضبلا نأل املا 3 الدب نوكي

 نم لقألاك رهملل حلصي ال ام علخلل حلضي دق :تلق نإف «موقنملا ريغل اضوع زوجي نأ ىلوأ موقتملل ًاضوع نوكي نأ

 سكعني الف ؛ةيلك ةبجوم لإ ارهم حلص ام يأ ةيضقلا هذه نإ :انلق «كلذ وحنو اهمنغ نطبو اهدي ف امكو ةرشعلا

 امأوب ةبذاك تناك علخلا لدبا حلصي ال ارهم .حلصي ام لك :تلقاول ذإ ؛هعضوم. قا ررقت امك ةيلك ةبجوم

 (صلختسم «حتف) .حصي ال ضعبلاو ءارهم حلصي علخ لدب حلص ام ضعب :كلوقك ةيئزج اهساكعنا

 ةروص يف ةنئاب ةقرفلاو «جوزلل ءيش الف ريزنخلاو رمخاك لاعب سيل ام هتأرما علاخ ول يأ :ل! علخلا يف نئاب عقو

 قارتفالا امأو «لوبقلاب قيلعتلل نيهجولا يف قالطلا عقيف ءريزنخ وأ رمح ىلع قالطلا ةروص يف ةيعجرو «علخلا

 = قالطلا يف لطب اذإو «نئاب امي عقاولاو «ةيانك وهو «هظفل يقب علخلا يف لطب اذإ ضوعلا نألف ؛ةيعجرلاو ةنونيبلاب



 علخلا باب 6۷. قالطلا باتك

 نإو ءاهدي يف ءيش الو يدي يف ام ىلع "ينعلاخ "بك أ اناج هريغ يف يعجرو
 يس يكا چ يل وأ لاا و, قذاطلا رش ۾ يعج ر قالط يأ

 1717220 8: SNES سوح Se E هن اهرهم هيلع تدر مهارد نم وأ ل ام نم تداز |

 جور يلع ي

 ىمست الاهل ؛ءيش جوزللا بخ ال اقإورءانتاب حق ہقی ةيانكلا ظفلب ناك ول ىح «ةعجرلا يضتقي وهو ةحيرص يقب -

 جورزلا راضو الام ت تمس األ ءار رهظف هنيعب لح ىلع تعلاخ اذإ ام فالخب :ةّراغ ريصت نح اموقتم الام

 ا هنا + لاف هل ز و ءاهيلع ءيش رهغب اناج اعرق نأ جيلا ديدشتو ميملا حتفب i :هلوقو و

 (نييع «صلختسم) .نيعلاخك :هلوق يهو «ىرحأ ةلأسع.ءيش ريغب اهيف قالطلا ع وقو يف ةلأسملا هذه لثم

 لوق يأ :ينعلاخ ےک (ع ط) .نيتروضلا يف اهيلع عيش ريغب اناج اعوقو يأ فودحم ردضمل ةفص :اناجم

 ةراغ رصت ملف ءاموقتم الام مست مل اهنأل ؛اناحم عقي ثيح| :اهدي يف ءيش الو (عر) .خلإ ئعلاخ :اهجوزل ةأرملا

 هنم تناب اهدي يف ءيش الو اهعلاخف «يدي يف ام ىلع ىئعلاخ :هل تلاق ول يأ [(ع) .رورغلاب عوجرلاو هل

 ( صلختسم) .هريغ و لاملا ل وانتي ةماع E أي ؛لاملا ةيهستب ةرغت م األ ؛اهيلع ءىش الو اناحب

 ءيش اهدي يف سيلو اهعلاخف «مهاردلا نم وأ لاملا نم يداي ي و ام ىلع ن .يعلاخ :هل تلاق ول | يأ :خ! هيلع تدر

 اهيلع عجريف «لام يف ١ هتعمطأ ثيح هترغ اهنأل ؛"لاف نم" لاف اه يف هم تنا يذلا اهرب جورا يلج كور

 هتميش وأ ىمسملا باجيإ 2 هحج ۾ الو ٠ ص وعب لا هكلم لا هرب اا جوزا نجی ۾ الا تم امل األ ؛لدبلاب

 عضبلا هب ماق ام باجيإ نيعتف «جورخلا ةلاح موقتم ريغ هنأل ؛لثملا رهم وهو عضبلا ةميق باجيإ ىلإ الو «ةلاهجلل
 : يعفاشلا دنع ۾ «هنم هنأ ربأ تناك ول اذك و ؛اهيلع عيش الف اضوبقم نكي مل ادإو ‹«ضوبقملا رهملا وهو جوزلا ىلع

 اهيلع بحتف «ةثالث هلقأو «عمحلا تركذ األ ؛"مهارد نم" :تلاق اميف مهارد ةثالث اهيلعو اهلثم رهم هيلع درت

 لوحدلا لاشع د عضبلا نأ لفل ره بجو «ةلاهجلل ةيهستلا لطبت ثيح مهاردب اهج هزت اذإ ام فال يكن نقيتلل

 [۲۷۷/۱ :یئاقخلا رمر] .ىمسملا لهج اذإ هتميق باجيإ نكمأف موقتم

 اعلا "نم" نوكت دق :انلق «نامش رد وأ مهرد كلذو عمهار دلا صعب بجي نأ يغبنيف ؟ نف ةنملك :ليق لاف

 يف ام ىلع ييعلاخ" :اهوقو «نايبلل يهف ماقإ برض ىلع لمتشا هنكل هسفنب مالكلا مت عضوم لك يفف «سدجلا

 قرف الو «نايبلل تنيعتف هوه سنج يأ نم فرعي ال اهدي يف ام نأل ؛ماشإ عون هيف نأ الإ هسفنب مات مالك "يدي

 مهرد بوحجو يغبنيف فّرعملا يف امأ ءرهاظ ركنملا يف اذه نأب ضرتعاو .ةفرعم وأ ةركنم مهاردلا تركذ اًهوك نيب

 ءدهعلا ىلع ةلاد ةنيرق مدع دنع يأ ةيدهعلا ناكمإ مدع دنع اده نأب بيجو «ةيسنحلا ماللاب ةيعمجلا نالطبل دحاو

 (صلختسم «حتف) .هيف ةيعمجلا رابتعا بجوف سنجلل نوكت الف "يدي يف ام ىلع" :اشوق وهو انهه تدحو دقو

 (ع.ط) .اهيلع ءيش ال ضبقت مل نإو "لام نم" :اهوق يف هنم هتذحأ يذلا :اهرهم



 علخلا باب 4۷1 قالطلا باتك

 ءأربت مل هنامض نم ةئيرب اأ ىلع اهل قبآ دبع ىلع اهعلاح نإو ,مهارد ةثالث وأ
 ةأرملا يأ ٌةأرملا يأ

 عقو "ىلع" ينو «تنابو فلألا ثلث هل «ةدحاو قلطف "فلأب اال يئقلط" تلاق
 جورلل يأ ةدحاو ةقلط يأ ak رد فلاب يأ تاقلط ثاني يأ اهج هزل ةأرملا يأ

 atin 516 ê EE EA ةدحاو تقلطف ىلع وأ فلأب اثالث كسفن يقلط ءاناجم يعجر

 تضتن ا ااا

 (ع.ط) .اهتلمك لقأ اهدي يف ولو "مهارد نم" :اهوق يف مهارد ةثالث هيلع تدر يأ :مهارد ةثالث وأ
 (يشح) .هراضحإو هميلست يلع سيل :تلاق نأب :هنامض نم

 اهدبع ىلع فلتخا نإو يأ [(ط) .تزجع نإ هتميقو تردق نإ هنيع ميلست اهيلعو نامضلا نم ةأرملا يأ ]:أربت م
 ةءاربلا طارتشاو «ضوعلا ةمالس يضتقيف :ةضواعم دقع هنأل ؛ةأرملا أربت مل هراضحإو هميلست نم ةئيرب اهنأ ىلع قبآلا

 ةدسافلا طورشلاب لطبي ال هنأل ؛علخلا لطبي الو دقعلا بجومل افلاخ هنوكل طرشلا لطبيف «دساف طرش هنع

 ؛علخلا يف ال عيبلا يف اهنع يهنم نأ ؛ةدسافلا طورشلاب لطبيو «قبآلا يف حصي ال ثيح عيبلا فالخب حاكنلاك

 هبيع نم ةءاربلا امأ ءترجع نإ هتميق ميلست الإو «هيلع تردق نإ هنيع ميلست اهيلع بجو طرشلا لطب اذإف
 (حتف) [؟١/71 :قئاقحلا زمر| .ةحيحصف

 تاقلط ثالث تبلط امل امنأل [(نيكسم) .مهرد ثلثو امهرد نوثالثو ةثالثو ةئام ثالث وهو]:فلألا ثلث هل
 اذإ اذهو ءضّوعملا ىلع مسقني ضوعلاو «ضاوعألا بحصت ءابلا نأل ؛فلألا ثلثب ةدحاو لك تبلط دقف «فلألاب

 يقلط" :هل اهوق لبق اهقلط نكي مل اذإ لاملا بوحول انئاب توكيو ءىش بجي ال اهقلطف ماق ول يح سلخلا يف اهقلط

 قالام ديعف:«دحاو سلخ ىف ةقرفم. وأ ةعقد اتال اهقلط ول امك لألا لك هل :ةدجتاو ًاهقلط ناك نإف "فلاب ثالث

 (حتفو ءئيع «صلختسم) .ءيش ريغب قالطلا عقي دمحأ دنعو «فلألا لك اهمزل ادحاو قلطو اثالث تبلط نإ

 ۲۷۸/١[ :قئاقحلا زمر] .ةدحاو اهقلطف "فلأ ىلع اثالث ئقلط" :اهوق يف يأ :ىلع يفو
 نأل ؛ةفينح يبأ دنع ءيش ريغب ايعحر عقي ةدحاو اهقلطف «فلأ ىلع ًائالث ئيقلط تلاق ول يأ :اناجم يعجر عقو
 لاق نم اذكو «ةيآلا (1؟:ةنحتمملا) ايش هاب نك رشي ال نأ ىلع# :ىلاعت هللا لاق مامإلا دنع طرشلل "ىلع"

 ل د ل ءاطرش نوكي رادلا ىلعتدت نأ ىلع قلاط:تنأ :ةتأرمال
 ةيعجر عقيف «طرشلا ءازجأ ىلع عزوي ال لدبلاو «فلألا موزلل اطرش ثالثلا عاقيإ زاج انههو «طرشلا ءازجأ

 دب يف ءابلا لثم "ىلع" نأل ؛فلألا ثلثب ةنئاب ةقيلطت عقي هلي يعفاشلا لوق وهو امهدنعو «ءيش الب

 ؛ةرورض ضوعلا ىلع لمحيف «طرشلاب هقيلعت حصي ال عيبلا نأ هلو «فلأ ىلع وأ فلأب ادبع تعب يف امك

 :كلام دنعو ءايعجر عقيف ائدتبم جوزلا ناك لاملا بجي مل اذإف «طرشلاب هقيلعت ةحصل قالطلا يف ةرورض الو



 علخلا باب عال قالطلا باتك

 كيلعو قلاط تنأ :تنابو اهمزل تلبقف ىلع وأ فلاب قاط تنأ يش عقيب م
 اش لاق ولو يأ اه اج ىف فلألا ةأرملا ي 5 تقلا. ج٣ يآ

 3 E E E اه رايخلا طرش حصو ءاناجت يدعو تقلط فلآ كيلعو رج تنا وأ ىلا

 ةأرهلل يأ

 كسفن يقلط :ج لاق اذإ يآ [(ع) هل اهلك فلآلا ةعكانسن الإ ةن ونيبلاب ضري مل هنأل] : عيش عقيب ءقب مَ

 ھل اهلك قل ميلستب الإ ةن ونيبلاب يصر ام ج ورلا نأ :قلألا لک فقدلطلا عقي م ةدحاو تقلطف شا اا

 تلزم تلا نوف ئقلط" :اهوق فالخب ءهقح ىف ار رضإ و اناني اك فلألا ثلثب ةدحاولا عوقوب انمكح ولف ۳ انش HN ! ناك فلآلا تلقب ةدحاولا ع 5 3

 (صلختسم) .ىلوأ فلألا ثلثب اه ىضرت نألف فلأب ةنونيبلاب تيضر امل األ ؛ةدحاو

 :ا لاق اذإ يأ [(عيط) .ءيش اهمزلي الو قلطت ال لبقت مل ولو «لاملا بوحول ةدحاوو] ابو اهمزل تلبقف

 وأ لدبلا ةمالس يضتقيف «قيلعت وأ ةلدابم هنأل ؛فلألا اهمزلو تقلط ةأرملا تلبقف ؛فلأ ىلع وأ فلاب قلاط:تنأ

 لبقت م يدوس يوي دعو وني ٠ ةهيفس الو ةهركم نكت ملو و, سلحما ف تلبق اذإ طرشلا دوجو

 :هلوق نعم ن فلأ ىلع وأ فلاب" :لاق اق اذا اميف يع ولا يف لوب هلا نايس راويه بيو

 ويب وينسب نأ ؛لوبقلا ىلع ع يناس اود ضوعلاو ؛«كيلع ىل ر تڪ ص وعب "نقلا"

 (حتف « صلختسم) .اهبسفن اش ملست نأ الإ هل لالا مدست هي األ ئاپ قالطلاو لور دوحعو لبق 20 هيا

 [(ط) .الوأ فلألا لبق ءاوس ءيش ريغب يأ ] :اناجم قتعو تقلط (ع).خإ تنأ :هدبعل ىلوملا لاق وأ يأ :تنأ وأ

 ريغب ةأرملا تقلط فلأ كيلعو رح تنأ :هدبعل ديسلا لاق وأ فلأ كيلعو قلاط تنأ :هتأرمال جوزلا لاق اذإ يأ

 اذإ فلألا امهنم دحاو لك ىلع امهدنعو «البقي مل وأ فلألا البق ءاوس ةفينح يبأ دنع كلذك دبعلا قتعو ءىش

 كلو ماعطلا اذه لمحا" :مهوق نإف «ةضواعملل لمعتسي مالكلا اذه نأل ؛قاتعلاو قالطلا عقي ال لبقي مل ناو «لبق

 فلأ كيلعو «ةضراع ةلالدب لاصتالاو ءاهسفنب ةلمج لك دارفنا لصألا نأ :هلو ( مهردب" :مهوق ةلزنمب "مهرد

 عيبلا فاالخب ءلاملا نع ناكفني قاتعلاو قالطلا نأل ؛انه ةلالد الو ءلاخا ةلالدب الإ هلبق اع. طبترت الف ءةمات ةلمح

 ةأرملا تلاق ول فالكل هذه ىلعو :ةيالغا تلاق هب و نمي امش وقب ۾ ٠ ءلالا لودب لادح وی أل امهاف ةراجاإلاو

 لاملا بجي ملو قاتعلاو قالطلا عقو كلذ لبقف "فلأ كلو ئقتعأ" :دبعلا لاقو :"فلأ كلو ئقلط" :اهجوزل

 (حتف «صلحختسم ؛ئيع) .لاملا امهيلع بجي نيبحاصلا دنعو «هدنع امهيلع

 ولو .حص تلبقف الثم "مايأ ةثالث رايخلاب كنأ ىلع فلاب قلاط تنأ" :اه لاق اذإ يأ :خا رايخلا طرش حص

 اس الي ع ( وغ 3: ا ' 3 3 1 ا 1 ا 55 | " د 5 1
 طار حص تلبقف «مايا ةئالث رايخلاب اهأ ىلع فلا ىلع اهعلاخ اذإ اذك و «حصي ال رايخلاب ينا ىلع

 لوق اذهو «مزال لاملاو عقاو قالطلاف تراتحا نإو «قالطلا عقي الو ,علخلا لطب ةدملا يف رايخلا تدر نإف «رايخلا

 اهبناج نم نيمي هنأ ىلع ءانب اه رايخلا طرش حصي ال :الاقو «هبناج نم نيبو اهبناج نم ةضواعم هنأل ؛مامإلا

 = فالح ىلع عيبلا ف رايخلا تيب :تلق لاف .ةيالغلا تلاق هب و ءاهيلع مزال لاملاو «لاحلا ق عقاو قالطلاو اضيأ



 علخلا باب 4V قالطلا باتك

 ,عيبلا فدل قدص ‹تلبق e «يلبقت ملف ا ا كتقلط هل ال علخلا ف

 هدوم اكس مام O E E عض مك O O O E E ETT TS N ET ةأرابملاو علخلا طقسيو

 علخلا ىلع N = د لعاف طاقسإلا نم

 كش الو «لاومألا يف نبغلا عفدل ناك امنإ عيبلا يف هتوبث نأل ؛ةلالد انه هانتبثأ :تلق «هريغ هيلع ساقي الف سايقلا =

 نم عنملل ال داقعنالا دعب خسفلل رايخلا نأ :امل «رثكأ هيف يورتلا ىلإ ةجاحلاو ءَرضأ سوفنلا يف نبغلا نأ
 نم طرشو هبناج نم نيمي هنأل ؛خسفلا لبقي ال علخلاو «نيبناجلا نم خسفلا نالمتحي ال نافرصتلاو «داقعنالا

 ىلع فقوتي الو عوحرلا لوبق لبق اهعوجر حصي ىح عيبلا ةلزنم اهبناج نم علخلا نأ :ةفينح يبألو ءاهبناج

 ءارو ام ىلع فقوتيو هنع هعوجر حصي ال ىح نيمي جوزلا بناج يف امأو ءاهل رايخلا طرش حصف «سلجم ا ءارو ام
 ؛تاكيلمتلا نم هنأل ؛سايقلا فالخ ىلع عيبلا يف هطارتشا نأ عيبلا نيبو هنيب قرفلاو «ناعيألا يف رايخ الو سلحما

 (حتف «صلختسم) .تاطاقسإلا نم هنأل ؛سايقلا قفو ىلع علخلا يفو «صنلا دروم ىلع رصتقيف
 (ع) .خلإ كتقلط :هتأرمال لاق ولو يأ :كتقلط (ع) .مامإلا دنع جوزلل رايخلا طرش حصي ال يأ :هل ال

 ناوكيف::ةدحلا ظرش اهوبقو هبناج نم ني لام قالطلا نأل ؛قلطت م و هنيميب ةأرملا نود لحرلا يأ : فدص

 طرشتاب ارارقإ توكي ال نيسيلاب رازقإلا ةأر [؟918/1 تاقا رمر] .طرشلا هرجول ركن هل يف هلوق لوقلا
 (صلختسم) .طرشلا ل ودب لا ةحصل

 ؛يرتشملل لوقلاف «تلبق :يرتشملا لاقو «لبقت ملف نسا اب كيعلا ااو :هريغل لاق ول هنإف :عيبلا فكان

 (حتف «نييع) .عمسي الف هنم عوحر لوبقلا راكنإف «لوبقلاب رارقإ هب رارقإلاف «لوبقلاب الإ متي ال عيبلا نأل

 "هتآرما لحرلا أراب"و «هبحاص امهنم دحاو لك أربأ يأ "هكيرش أراب" ردصم ةأرابملا :ةأرابملاو علخلا طقسيو

 حاكنلا قوقح عيمج هب طقسي امهنم الك نأ يف نايواستم علخلاو ةأرابملاف ءرخآلا نع امهنم دحاو لك ئرب اذإ

 علخلا ناك اذإ نح «رحآلا ىلع امهنم لكل ام علخلا دنع ةتباثلا ةعتملاو رهملا نم حاكنلاب ةبجاولا قوقحلا يأ

 ولو «ءيشب هيلع عجرت ال ائيش تضبق نكت م ولو «ء يشب اهيلع عجري ا رهملا تضبق دقو لوحدلا لبق ةارابملاو

 قوقح نم هبحاص نع امهنم لك ةءارب نايضتقي نيظفللا نيذه نأل ؛قادصلا طقسيو اهمزل لام ىلع اهعلاح

 .جوزلا ىلع رهم لا اش ۾ ‹طقف هايم ام الإ امهيف طقسي ال دمحم دنع ۾ «مامالا دنع اده ۾ «دقعلا

 لاقو «ةثالثلا تلاق هبو «ةيمستلاب الإ ةدعلا ةقفن طقست الو «لوحدلا لبق تضبق ام فصنب اهيلع عوحرلا هلو

 امك هايم ام الإ علخلا ف طقسي الو ي ةفينح وبأ لاق امك حاكنلا قوقح عيمج ةأرابملاب طقست :كلي فسوي وبأ

 ق وقح هانديق نکل ةقلطم تناك إو يهف ؛ةلعافم األ ؛نييناجلا نم ةقلطملا ةءاربلا يضتقت ةأرابملا نأ ؛لدمح لاق

 «ماكحألا يف عاطقنالا ىلإ ةرورض الف «حاكنلا سفن يف لصح دقو عالخنالا علخلا ىضتقمو «لاحلا ةلالدب حاكنلا

 - «هقوقحو هماكحأو حاكنلا يف اهقالطإب لمعيف ةأرابلاك قلطم وهو «لصفلا نع ئبني علخلا نأ :ةفينح يبألو



 علخلا باب 4٤ قالطلا باتك

 لامب اهأراب وأ اھعلاخ ول تح حاکنلاب قلعتي امم رخآلا ىلع دحاو لكل یتح لک
 علخلا كتع تياكلا نيج ۽رلا نم

 BD iN رهملا يف ىوعد هبحاص لبق امهدحأل قبي ملو «هل تمم ام جوزلل ناك مولعم
 هيحاس دمع يا جورلل ةأرملا يأ

 ‹«حاكنلا بيبسب نيل هب وحج ۾ نأل ؛اهيف هل لحد ال قوقحلا نم هريع نأل ؛"حاكنلاب قلعتي امم" :هلوقب ديقو -

 ةنوؤم يهو ريغصلا دل ولا ةققن نم ةءاربلا اطرش ولو «تطقس اهنم ةءاربلا تر ول نكلو لعب بحت , ةدعلا

 اهجورخ نأل ؛ئكسلا نع اهؤاربإ حصي الو ءالف الإو ‹حص هوجن و ةنسلاك اتقو هل اتقو نإف ءرظني عاضرلا

 .اهقح ں ملاح هنأل ؛علخملا يف اطورشم حص اهكلم ت تنكس وأ اشرت ا كسلا ةناوون يح هاربا ولو سم

 كلذكو عشت مامإإلا غ نيسحلا ةياور و هال ةياورلا رهاظ يف و ؟حاكنلا نيد ىوس رخآ نيد نم ةءاربلا عقت له م

 نچ ال انف حيحصلاو ,خياشملا قوس مق ةظرصلا رئاس نع ةءاربلا بح وت له ةأرابملا

 نأل ؛عقت ال ةياورلا رهاظ يف ؟حاكنلاب ةقلعتملا قوقحلا نع ةءاربلا عقت لهف لام ىلع قالطلا ظفلب دقعلا ناك اذإ امأ

 مامتإل ؛اهنع ةءاربلا عقت ةفينح ىلا قع نسا ةناؤر قاف «حاکنلاب بجاولا قحا طاقسإ ىلع لدي ال قالطلا ظفل

 «علخلا ف باوحاك هيف با وج لا ام دلع ۾ ةارابملاو علخلاك هنا حيحصلاف ءارشلاو عيبلا ظفلب علخلا ناک ولو «دوصقملا

 در اهيلع بجي نكي مل نإو ءرهم هيلع ناك نإ ةءاربلا عقتو قالطلا عقي (ةأرملا تلبقف "كتعلاخ" :هتأرمال لاق ولو

 اك رهمو ءرخآ ببسب هيلع بحاو نيد طقسي الو .علخلا ركاب اغرغ روك ذه لاما نال ؛رهملا نم اهيلإ قاس اف

 (حتف «ئييع) ,ةلعافملا ةغيصب نيج وزلا نيب رداصلا علخلا ناك اذإ اميف طوقسلاو «تبان حاكن يف هيلع اه

 2 «ط) .حيحصلا حاكنلا ف تبا قح 53 يأ E لوعفم بصتنلاب : قح لك

 علاخ ول ىح يأ حاكنلاب قلعتي امن هبحاص ىلع امهنم لكل قح لك ةأرابملاو علخلا طاقسإل نايب] :اهعلاخ ول ىتح ایش ل ت ءأ ح او أ aly 1١6 اياد رعت + : : 5

 :نيهحجج و نم قرف 565 غرقا كي , اذإ امأ «ض وعلا کک اذإ كلا و ڭكتعلح" نيب قرف ال [(ع) .هتأرما لحر

 (حتف) .يناثلا فالخب لوألا يف ةءارب ال :يناثلا ء"كتعلاح" فالخب «لوبقلا ىلع فقوتي ال "كتعلخ" نأ :لوألا

 0 .بوثلا اذه ىلع ئئراب : علاق وأ بوثلا اذه ىلع كتاراب :لاق أب :اهأراب

 ةلاهج الوهم ناك ول هنأل ؛هب ديق [امهرد وأ ادبع وأ ابوث ناك ءاوسو ءانيد وأ انيع ناك ءاوس] :مولعم لامع

 ةيمستلا تلطب ماعلا يلخن رمثي ام ىلع وأ «ءيش هيف سيلو «تيبلا اذه يف ام ىلع :تلاق ول امك ةكردتسم ريغ

 (حتف) .يوره بوثك ةشحاف ريغ تناك ول ام فالخ «رهملا نم هتضبق اه تدرو

 اهفلأو ءاعدالل مسا وهو [(ع) .ضبقت م ام عفد هيلع الو تضبق ام در اهيلع بحي ال ىح] : رهملا 5 ىوعد

 (نيكسف] :«برغملا ق اک ی وهاتف ۾ ىوتفك حتفلاب ی واعد اهعمج ۾ «نونت الف تيلأتلل



 علخلا باب 4V6 قالطلا باتك

 اهامم هتريغص علح إو ,ةدعب وأ مب لوخدلا لبق ضوبقم ريغ وأ ن ل ا

 بألا لوعدلا دعي يأ ةآرملاب ي ناک عاؤتناو يآ

 ر الام يأ ةقشعي وأ لف ااا اش اسو لنآ ةقأل ؛هوجو ىلع مسقني اذهف :هدعب وأ اه لوخدلا لبق

 ؛ضوبقم ريغ وأ ًاضوبقم نوكي نأ امإ ولخي ال رهملاو هدعب وأ لوحدلا لبق نوكي نأ امإ :نيهجو ىلع دحاو لكو

 لك ئرب ضوبقم ريغ رهملا ناكو لوخدلا لبق علخلا ناكو ايش ايّمسي ال نأ :لوألا :ًاهحو رشع ةتس ةلمجلاف
 رهملا تاكو. ةلوخدلا لبق ناكو ايش يمسي ال نأ افلا حيحضلا ق. حاكنلا يفاهمزل امم رخخآلا قدح نع امهم
 ضوبقم ريغ رهملاو اذكه :عبارلا یی رهملا ناك و لوحدلا دعب ناكاو ایش اسي الا نأ قيلاقلا 17

 .الثم مهرد فلأ وهو رهملا ايمسي نأ :سماخلا :لوألاك ثالثلا روضلا يف مكحلاف
 تاکو لرعدلا لبق تركيب نأ :عباسلا «ظرشلاب غيم اهيلع حجر اضوبقم تاكو لويعدلا دعب نوكي نأ داس

 ضوبقملا فلألابو ءاسايق لوحدلا لبق قالطلاب ةئام سمحو طرشلاب فلأ ءةئامسمخو فلأب اهيلع عحري اوچ

 عجري الو ءاسايق دئازلاب اهيلع عجريو رهملا عيمج هنع طقسي ءاضوبقم رهملا نوكي ال نأ :نماثلا ءاناسحتسا طقف
 دعت ناك و هلا رهلاو الك اهرهم عع لع الاغ ناب رفملا ضعي اسيا نأ :عساتلا ءاتاسخشسنا ءىشن اهیلغ

 NE نهملا وكي ال نأ + شاعلا ناه يقابلا ملسيو «مهرد ةئام اهيلع عحري «ضوبقم رهملاو «لوحدلا

 .علخلاب يقابلاو طرشلاب ةئام «رهملا لك

 ةئام سمخو علخلا لدب ةئام اهنم ةئام تسب اهيلع عحري «ضوبقم رهملاو لوخدلا لبق نوكي نأ :رشع يداحلا

 نأ :رسع ناكا «لودلا لبق اهرهه رقع فأل ؛اسختسا اسرق نيس محرر ةأسايقا لرخدلا لي قواظلاب

 هلق «ضوبقم رهملاو لوحدلا دعب ناك و رهملا يع الاماوجسي نأ وقع كنلاقلا بلك يع طقم اشو ريملا ق ذل

 نأ :رشع سماخلا «علخلا مكحب رهملا هنع طقسيو «ىمسملا هلف اضوبقم رهملا نوكي ال نأ :رشع عبارلا ؛ريغ ال ىمسملا
 سداسلا «هنم ءيش در اهيلع بجي الو تضبق ام اه ملسيو ؛طرشلاب ىّمسملا هلف «ضوبقم رهملاو لوخدلا لبق نوكي

 [۲۷۹/ ١ :قئاقحلا زمر] تاب رها هع طققسيو طرشلاب ىسسملا .هلف ءاضوبقم نوكيا نأ ةرشع

 (ع(يط) .اهجوز نم ةريغصلا هتنبا يأ :هتريغص

 طنب الو ةريغصلا لام ومب آلا نسا جوزلا يحس د ال اها ةريغصلا هتنبا لحرلا علاخ اذإ يأ :اهيلع رجب م

 ام ىلع ايعجر وأ انئاب قالطلا عقي يأ "تقلطو" :هلوقو ءاهيلع ذفني الف «هب عربتلاك انام ىلع علخلا نأل ؛رهملا

 رمخلاب علخلا نأ ىرت الأ «قالطلا عوقو مدع لاملا بوحو مدع نم مزلي ال هنأل ؛حصألا يف ليصفتلا نم قبس

 تلبق وأ اهسفن لامع ةريغصلا جوز نيبو اهنيب علاح ول مألا نأل ؛بألاب ديقو «ءيش بحي الو قالطلا هب عقي

 (حتف «صلختسم «ئيع) .قالطلا عقي ال هنأ حيحصلا «نمضت مل و فضت مل نإو «يبحألاك علخلا مت



 علخلا باب ٤۷٦ قالطلا باتك

 .هيلع فلألاو تقلط نماض هنأ ىلع فلأب ولو تقلطو
7 5 
 ةريغصلا يأ

 (ع) .مهرد فلأب بألا علا ولو يأ :فلأب ولو (ع) .حصألا ىلع بألا لوبقب ةريغصلا يأ :تقلطو
 )ع ) .اهمرلي ال لاملا نأل ؛اهنع ليفك هنأ هل مزتلم هنأ وعم فلألل :نماض

 عوقوو ىلوأ بألا ىلعف «حيحص يبنحألا ىلع علخلا لدب طارتشا نأل ؛بألا ىلع بجاو يأ | :هيلع فلألاو
 اهرهم ىلع علخلا امأ ءاهرهم لثم رخآ لام ىلع اهعلاخي نأ ةلأسملا ليوأت نإ :ليق [(ع) .بألا لوبقب قالطلا

 حصألاو كلذ يف هنامض ربتعي الو «موقتم. سيل ام. ءيش ةلباقع. اهكلم لاطبإ ةيالو هل سيل بألا نأل ؛زئاج ريغف

 فقوت اهيلع لدبلا جوزلا طرش ولو .حيحص هايإ بألا نامضو «رخآ لام ىلع علخلاك اهرهم ىلع علخلا نأ
 .بلاح حاكنلاو بلاس علخلا نأ فرعت ىلا يهو «ةزيمم نوكت نأب هل اھ تناك نإ الريق: ىلع

 حص اهنع بألا لبق نإو هرم امك لاملا موزل تود هدمتعي قالطلا ع وقوو «طرشلا دوجول اقافتا عقو تلبق ناف

 ىلع اهعلاخ نإو «ةباينلا لمتحي ال وهو نيميلا طرش نعم اهوبق نأل ؛حصألا يهو ىرخأ يف حصي الو «ةياور يف
 ىلعف بألا هلبق نإو ءانركذ امل ءىش رهملا نم طقسي ملو «قالطلا عقو تلبق نإف ءالوبق ىلع فقوت اهرهم

 ةيالو يف لحدي مل هنأل ؛اهرهم طقسي الو طرشلا دوجول ؛قالطلا عقوو حص هنمض نإو «هنمضي مل ام نيتياورلا

 (حتف) ١81١/١[ :قئاقحلا زمر] .بألا



 راهظلا باب ۷ قالطلا باتك

 راهظلا باب
 هماكحأ نايب يف يأ

 ا هيعاودو ءطولا مرح ,ديبأتلا ىلع هيلع ةمرحمب ةحوكنملا هيبشت وه
 ةرهشب ليبقتلاو نتسللاك رهاظملا ىلع ةمرحم ةأرماب يأ عرشلا يف راهظلا يأ

 اضيأ زوشنلا هببس نوكي راهظلا نأ :علخلا نيبو هنيب ةبسانملا [(ع) .رهاظي رهاظ نم ردصم وه] :راهظلا باب

 وهو «هئاقب عم ميرحت راهظلاو «حاكنلا عطقب ميرحتلا يق لمكأ هنأل ؛علخلا مدقو ؛علخلا يف امك ةجوزلا لبق نم

 :لاقيو ءرخآلا رهظ ىلإ هرهظ امهنم لك لعجي ةوادع امهنيب ناك اذإ نيصخشلا نإف ؛رهظلاب رهظلا ةلباقم :ةغل
 نم :ةحوكنملا هيبشت وه (حتف) .ديعبتلا نعم هنمضتل هسفنب دعتم هنأ عم ".م"ب هتيدعتب هتأرما نم رهاظ

 راهظ حصي الف ءامكح ولو غلابلا لقاعلا ملسملا جوزلا يأ هتحوكنم جوزلا هيبشت يأ هلوعفم ىلإ ردصملا ةفاضإ
 هركملا اذكو «هراهظ حصيف ناركسلا امأ «يبصلاو مئانلاو هيلع يلا مسرملاو شوهدملاو هوتعملاو نونحلاو يّمذلا

 ةمرح ةةمكحو .هماقم موقي ام وأ "يّمأ رهظك يلع تنأ" :هلوق :هنكرو «ةموهفملا هتراشإب سرخألاو ئطخعملاو

 ءالوأ امي ًالوخدم ةنونحب وأ ةريغص وأ ةيباتك تناك ول ام عف ةحوكنملا قلطأو «ةرافكلا دوجو ىلإ يعاودلاو ءطولا
 (حتف) .ثالث وأ ةدحاوب ةنابملاو ةيبنجألاو ةبتاكملاو دلولا مأو ةربدملاو ةمألا نم راهظلا حصي الف

 طئارش نم ينعي هيلع ةمرحم ىثنأب يأ [(ط) .ةرهاصم وأ عاضرب ولو هبشملا رهاظملا ىلع يأ ] :هيلع ةمرحع
 حصي ال "يبا وأ يبأ رهظك يلع تنأ" :ام لاق ول ىح ءاسنلا سنج نم نوكي نأ هب رهاظملا ىلإ عجرت ىلا راهظلا

 رهظلا نألو ءراهظلا ىون نإو ةأرما هب رهاظملا ناك اذإ اميف هب درو امنإ عرشلاو «ع رشلاب فرع امنإ هنأل ؛راهظلا

 ( ةدايز عم حتف) .اهيلإ رظنلا مرحي ىلا ءاضعألا نم سيل نبالاو بألا نم

 رابتعاب ةمرحلا ديبأت دارملا [(غ.ط) .ةدبؤم ريغ ةمرحم نع زارتحا تخألاو تنبلاو مألا لثم] :ديبأتلا ىلع

 اقافتا دازي نأ يغبني :ليقو «ةرهاصم وأ عاضر وأ بسنب رهاظملا ىلع ةمرحلا تناك ءاوس «هلاوز نكمي ال فصو
 نوكي :هيلي فساوي يبأ دنعو شي دمحم دنع ارهاظم نوكي ال امه ةأرما هبش ول هنأل ؛اهتنبو اه قزملا مأ جرختل

 اهسمل وأ ةأرما لّبق ولو «يناثلل افلح نمنع دنع ذهني اماکن زاوحب ىضق اذإ يضاقلا نأ ىلع ءانب اًرهاظم

 ؛ءطولا اذه هبشي الو قي ةفينح. يأ دنع ارهاظم نكي ل اهتنباب ةتأرما هبش مث ةوهشب اهحرف لإ رظن وأ ةوهشب

 (حتق) [۲۸۱/۱ :قئاقحلا زمر] .اهيلع صوصنم هتمرح نال
 نم ٍةَبقَر ٌريرحتف# :لاق نأ ىلإ (*:صصقلا) #مهئاّسن نم نورهاظي َنيِذلاَو# :ىلاعت هلوقل :هيعاودو ءطولا مرح

 :يلصت يهو اآر «تماضلا نب سو ةأرما «ةبلعت نب كلام تنب ةلوحخ يف تلزن (*:صصقلا) اسامي نأ ني

 انأو يج ورت اسوأ نإ :تلاقف 0 يبلا تتأف ءاهنم رهاظف بضغف تبأف ءاهدوار یس امف عانس 57

 - مهتممض نإ ةيبص هنم يل نإ :## هل تلاق اأ يورو «همأك ٍئلعج ئطب رثنو نش ىلح الو «يف بوغرم ةباش



 راهظلا باب 4۷۸ قاللطلا باتك

 ةد ومحو «طقف هبر ب ليغ ايكو ر رفكي ېس ىَمأ رهظك يلع تنأ"ب
 ا يعاودلاب أو رهاظملا يأ هراهظ ن ےس

 ا لاق ععع ذآ قورو وے ك رل ن يف ا" دقي لاق رضاك لإ مهتم تاو ةاوعاص هيلإ دس
 :لاق دج ال :تلاقف "ةقر ,ىتعي" : لاقف ءقةيالا تلرنف «لاعت هللا نإ كلكشو لغ مرج

 :تلاق "انيكسم نيتس معطیلف' :لاق ؛مايض نم تومي ريبك خيش را ا ا يرش حرفت

 هنع ىمعطأ و يهذا تنسحأ" :لاقف ءرخآ قرعب هنيعأ نإ :تلاقف "رمت نم قرعب هنيعأس' :لاقف عيش ت نم هدنع ام

 ضيحلا يف لالح «ءاربتسالاو فاكتعالاو مارحإلاو راهظلا يف مارح ءطولا يعاودو .ثيدحلا "انيكسم نيتس
 ؛ةقيقحلا هب داري الف «هيف زاحج وهو ءطولا هب ديرأ سامتلا نأل ؛مارحب سيل يعاودلا :ديدحلا يف يعفاشلا لاقو «مايصلاو

 زاخبا لوانتي هنإ :لوقن وأ ءزاجلا ىلع ليلدلا موقي بح هيلع لمحيف «ديلاب سمللا ةقيقح سامتلا :لوقن نحنو
 كلي دمحأ نعو «زاجباو ةقيقحلا نيب عمجلا عنتمي ال هلثعو «ةمرحلا عضوم يف ناجا ساو ةريع قام لطفا

 (حتف «ييع) .يعاودلا مرح ال :ةياور يف
 .ىرخأ ةرافك ةيلع بحت ال يأ | :طقف هبر رفغتسا (ط) .خلإ ت تنأ :هتأرمال جوزلا لوقب 5 : يلع هنأ دب

 نأ يور ام امهيلع ةححلاو .«تارافك تالت هيلع 0 «ناترافك .هيلغ :ريبح نب .ديعس لاقو [(ط)

 نأرما نم ترهاظ نإ !هللا لوسر اي :لاقف نك يبلا ىتأ ءاهنم رهاظ دقو هتأرما عقاو نيح رخص نب ةملس

 :لاق ءرمقلا ءوض يف اهاحلخ تیار :لاقف "هللا كاج ب قلف ىلع تلج ا اقف 0 0 لبق اهيلع تعقوف

 ا آ1 ي ا 3 5 | "1 || | اه °

 هع حن ع كرهت لذ ع كد و0 اف | , كي ان . ةيآ
 ور يقو «ةعبرألا هاور "هللا كرمأ ام لعفت يح اهيرقت الف تأ ب“ 5 ےک 7 2 ئ

 ق ۲۸۲/١[ :قئاقحلا زمر] .هل وچ هني هيلغ ابحاو.رخآ ءيش.ناك
 بوجو هب رقتسي يذلا #اولاق امل َنوُدوْعَي ن :ىلاعت هلوق يف روكذملا رهاظملا] :اهنطو ىلع همزع هدوعو

 هلوقل ؛راهظلا دعب هدوغب ةرافكلا بحت امنإو «ةرافكلا بجوي ال هدحو راهظلا سفن ن نأ ملعا منو .ةرافكلا

 بجوملا نأ ملعف ءراهظلا دعب دوعلاب ريرحتلا لصاو ثيح (*:ةنحتمملا) ر ر يرْحَتف او لاق ايل نود 2 : ىلاعت

 مزعلا ال اهتطو ةحابتسا دوعلاب دارملاو عهترافك يطعي وأ اهقلطي نأ نيب جوولا ريغ دعي مل كإف «هدعب دوعلا وه

 دعب اهتحابتساب نوكي امنإ وهو هعفرو اولاق ام ضقنل نودوعي مث ةيآلا يف دارملا :اولاق مهنأل ؛ءطولا سفن ىلع
 .قالطلا عاقيإ هيف نكمي انامز راهظلا دعب اهكسمي نأ دوعلا :يعفاشلا لاقو «ةمرحلل ادض هنوكل ؛اهميرحت

 ؛ًاحاكن اهكاسمإ يف راهظلا ضقنف «ضقنلا دوعلا نأل ؛هدنع ةرافك همزلي ال راهظلاب الوصوم قلط ول نح قلطي الو
 هيلع دري روكذملا ثيدحلاو ؛هسفن عطولا دوعلا :كلام لاقو اک يكس ال نأ قلا الع تسوح نأل

 = ناك ول هنأل ؛ هاظ هداسف اذه ۽ «ةيناثلا نودب اهؤط و مرحي الو «ىرحأ ةرم راهظلاب ملكتي نإ :ةيرهاظلا تلاقو



 راهظلا باب 4۹ قالطلا باتك

 كحرفو كسأرو همأك اعاضر همأو هتمعو هتخأو ءاهرهظك اهجرفو اهذخفو اهنطبو
 يأ يزل يلع رهاظملا تنغأ يأ

 ارب ' 'يمأ لثم لثم يلع تنأ"ب یون نإو «تنأک كئلثو كفصنو كتبقرو كهحوو

 يلع تنأ :هلوقب يأ ١ رهاظملا يأ يمآ رهظك يلع ىمأ رهظك ىلع
 ىلع مرعلا يق رصتقيف طولا ةمرح وه راهظلا بجوم نألو ؛دوعلا نم "ال ةداعإلا حم "نوديعي' لاقل كلذك =

 :ءارفلا لاقو “ف يعم و e نعم. (" : صصقلا) كاولاق امل ا :هلوق يق ماللاو «هلاحب وهف حاكنلا امأو «ءط ولا

 «لاق امع عحر هيلع مزعو اهئط و دصق اذإف (ع وجرلاو دوعلاو ءط ولا ل ودی رف ءاولاق امع نوعج ري يأ "نع" وعش

 ءامهدحأ تام ول اذكو :عوجرلا مدعل ؛هيلع بحت مل اهتطو ىلع مزعي مل وأ افابأ ول بح ةرافكلا هيلع بحي اذهلف

 اه عاتمتسالا نم هعنمت نأ اهيلعو ءءطولاب هبلاطت نأ ةأرمللو «هنع [ةرافكلا | تطقس مزعلا كرتو عحر مث مزع ولو

 (صلختسم) |[ ياقا سر اغ شلل اعفد ريفكتلا ىلع هربجي نأ يضاقلا ىلعو «رفكي يح

 ؛"يمأ رهظك يلع تنأ" :لاق ول امك وهف "اهجرفك وأ اهذخفك وأ يمأ نطبك يلع تنأ" :اه لاق ول يأ :خلإ اهنطبو

 نوكيف «هيلإ رظنلا روحي ال وضع فو ءاضعألا هذه يف ققحتي ئعملا اذهو «ةمرحاب ةللحلا هيبشتب الإ سيل راهظلا نأ

 (صلختسم) .ارهاظم

 هيلع مرحي ءاضعألا هذه نأل ؛ارهاظم نوكي ءاضعألا هذه نم وضعب هتأرما هبش ول يح مألا رهظك يأ :اهرهظك

 هبشأ ذإ يأ :خلإ هتخأو (ع) .ةوهش الب اهسملو اهيلإ رظنلا زوجي هنأل ؛اهوحنو ديلا فالخب ءاهسملو اهيلإ رظنلا

 اههبش امك وهف «همراع نم ديبأتلا ىلع اهيلإ رظنلا لحي ال نمي وأ عاضرلا نم همأ وأ هتمع وأ هتحأب هتأرما رهاظملا

 اهتمع وأ اهتفأب اههبش ىل امنع زارتحالل همغو ةفغأب دييقتلاو :ديبأتلا ىلع نهتمرح نال ا رشات و ا هنأ

 وأ اهقلط اذإف (عمجلا لحأل س اک ف ي يه تتماد انف هيلع مر اعإ ديبالا ىلع سيل نهتمرح نأ ؛اهتلاح وأ

 2 .لكلا ىلإ عجار وهو عاض رلا ةهجج نيم يأ :اعانطو سف ؛ «صلختسم) .عمجلا مدعل ؛هل تلح تتام

 يلع كسأر" :لاق اذإ يأ :خإ كسأرو (ع) .نهنم ةدحاوب هتحوكنم ةيبشتب ارهاظم ده قع است واک

 نع امي ربعي ءاضعألا هذه نأل و ا ي :لاق ول اذك و كهجوو كاسر اكو 'يمأ رهظك

 ا اپ «قالطلا ىف امك ىداعتي 5 «عئاشلا يا يآ ثلثلاو فصنلا يف مك ؟ىلا تش و ندبلا عيمج

 ٠ لوق ىأ ةيربخلا ىلع عفرلا لح تنآ ف :هلوقو "كلضار' ۰ ؛ريدقتلاو لالا ىلع عقر

 هيع ؛صلختسم) ."يمأ رهظك يلع
 يلا راهظلا تايانك يف عورش :خلإ تأ. بي نوت اكاو (ع) rge :كثلثو

 هيف ناك ام راهظلا حيرص نأ ىلإ ءاعإ هيفو «يمأ لثم تنأ :لاقو "يلع" ظفل فذح ول اذكو «ةينلا ىلع فقوتت

 نوكي ال ٍيحأ وأ يمأ تنأ :لاقو «اهنع مالكلا درحت ول ذإ «هيبشتلا ةادأ نم حيرصلا يف دبالو ءوضعلا ركذ

 (سم) .ىون لوعفم هنأ ىلع بوصنم ةمارك يأ :ارب (حتف) .هيبشتلا نم هبرقل هركيو ءارهاظم



 راهظلا باب .A قالطلا باتك

 ا راني "يمأك مارح ىلع تنا" بو ءاغل الإو یون اهتكف ال وأ اراه وأ

 نيكيشلا درع همالك رهاظملا ئون اه لثم يأ یون وأ يأ ىوت وأ يأ

 ....... هواه هاا وأ قال "ينل رهظك مارس يلع تنو هیت امكف اقلط و

 راهظ وهف يأ یونو 01 ىون وأ يأ

 ةماركلا هب تدرأ :لاق نإف «همكح فشكنيل ةين ىلإ عجري "يمأ لثم ىلع تنأ" :هتأرمال لاق ول يأ :ىون امكف

 اهعيمجب اههبش هنأل ؛راهظ وهف راهظلا تدرأ :لاق نإو ؛مالكلا يف شاف هيبشتلاب ميركتلا نأل ؛ارهاظم نوكي الف

 هنأل ؛نئاب قالط وهف قالطلا تدرأ :لاق نإو «ةينلا ىلع رصتقيف «حيرص ريغ هنأ الإ اهنم وضعب هيبشت كلذ يفو

 اسو ۸۳١] ياقا سر . قالطلا ىونو مارح ىلع تنأ :لاق هنأكف «ةمرحلا يف مألاب هيبشت

 ادار نيب امف هيبعلا قح ق لمجم هنأل ؛همالك اغل "يم "لك ىلع كا" :هلوقب ائيش وني مل نإ يأ :اغل الإو

 ق ولأ وچو ةف و يقل نق اا ا نع يع فسد ؛ءيشب مكحي ال !صوصخم
 نيم مارحلا نأل ؛هيلع لمحيف «صنلاب هيلع ةمرحم همأ نأل ؛ءاليإ نوكي هنأ هنعو «بضغلا ةلاح ف ناك اذإ هلثم

 وهف "يمأك ىلع تنأ" :لاق ولو ءاراوظ ايل ق وور لق كيلا كلا ىلع اهله نكع هنأ :ةفينح يبألو ءصنلاب

 (حتف «صم) [۲۸۳/۱ :قئاقحلا زمر] .اهلك هوحولا يف "يمأ لثم ىلع تنأ" :هلوق لغم

 :هلوق قآل عزرا اک ر ًاعالط وأ اراه تولو يمأك مارح يلع تنأ :لاق اذإ يأ :لإ مارح ىلع 3

 نأ نم هب جرخي الف «ةمرحلا كلت ديكأتل "يمأك" :هلوقو ؛ةينلاب اقالط نوكيف تايانكلا نم "مارح يلع تن

 اراهظ ناك اهرهظب اههبش ولف همأب ةمرحلا يف اههبش هنأل ؛راهظف ریا لیک توی نب کا هين

 هنأل ؛راهظ وهف ةين هل نكي مل نإو «ةمرحلاب هحيرضتل ؛ةلأسملا هذه ىف ةماركلاو ربلا لامتحا ىفتناو «ىلوأ اهلكبف

 ءاليإلا ببس نأل ؛تامرحلا ىدأ هب تباثلا نوكيل ؛ءاليإ وه :فسوي يبأ دنعو «ندألا هب تبثيف لمتحم ظفل

 (حتف ؛ئيع) .رخآ جوز دعب همكح ىقبي الو ءطولاب هعفر نكميبو ,فخأ همكحو

 (ط) .حيحصلا وهو دمحم دنع راهظف ةين هل ا نإو :ىون

 يف حيرص ظفللا اذه نأل ؛ةفينح يبأ دنع اراهظ نوكي ' 'يمأ رهظك مارح يلع تنأ" :لاق ول يأ :راهظف

 راهظلل اريسفت مارحلا ظفل نوكيف «يمأ رهظك ىلع تنأ :"ىمأ رهظك مارح ىلع نأ" اس ؛راهظلا

 .«هريسفتب ريغتي ال ءيشلا نأل ؛ةينلا هيف لمعت الف

 اهنم الك نأل ؛ءاليإف ءاليإ ىون نإو «قالطف ًاقالط ىون نإو ءراهظ وهف ةين هل نكت مل وأ ًاراهظ یون نإ :الاقو
 نانوكي :فسوي يبأ دنعو دمحم دنع اراهظ نوكي ال قالطلا ىون نإ مث كلذ لك لمتحي ميرحنلا ذإ ؛همالكل لمتحم

 ۲۸۳/١[ :قئاقحلا زمر] .امهقافتاب اراهظو ءاليإ نوكي نأ ىغبني ءاليإ یون نإو. ءهتينب قالطلاو «هظفلب راهظلا ءاعم

 (حتف «صلختسم)



 راهظلا باب 4۸۱ قالطلا باتك

 '' لو تراست ایس اات مرفأ اللب ةا كل راق تسعون ني الإ راهظ الو

 .لكل رفكو ( نهنم راهظ 'يمأ رهظك ىلع
 نهنم ةدحاو لكل يأ

 َنيِذَلاَوط :ىلاعت هلوقل ارخاظس نوکیا الاما نيم رساظ رف تاک وأ ةع هك ول وأ تاق ةر ةراهظا آلو

 جاوزألا ىلإ ًافاضم ءاسنلا ظفل ذإ ؛تاحوكنملا لوانتي ءاسنلا قا ةت ديلا تاست نم َنوُدِهاظُي

 لخي ال نم يف نيميلا كلم تبقي: نح مادختسالا ةوضقملا انو. ةمألا يق ةوصنقم سيل ال e «ءامإللا لوانتي ال

 عنتميف لصأ ةحوكنملا يفو ءدوصقم ال نيميلا كلمل عبت اهيف لحلا ذإ ؛يرحتلاب ةدوصقم نوكت الف ءاهئطو هل

 ميرحت ىلإ همكح ٌعرشلا لقنف ؛ةيلهاجلا يف اقالط 8 راهظلا نأل ؛هيلع ةجح صنلاو «كلامل افالخ قاحلإلا

 هرخأف «لاحلا يف اقالط ناک ءالیإلاک راهظلل الع نوكت الف ؛قالطلل لحغ تسيل ةمألاو ءةرافكلاب تقؤم

 (حتف) ]۲۸۳/۱ :قئاقحلا زمر] .رهشأ ةعبرأ يضم ىلإ عرشلا

 عيرفت ةلأسملا هذه [(ع) .روزلا ءازج هيلع بحي الف «تقولا كلذ يف هيبشتلا يف قداص هنأل ؛راهظلا يأ ] :لطب
 حاكنلا ةأرملا تزاجأف «حاكنلا بيقع اهنم رهاظف اهذإ الب ةأرما حكن نم يأ "هتحوز نم الإ راهظ ال" :هلوقل

 ةزاحإلا ىلع فقوتي مل و هيبشتلا تقو هيبشتلا ف قداص هنأل ؛راهظلا لطب اهنم رهاظ ام دعبو ربخلا هغلب ام دعب

 (ط) .خلإ نينأ :هتاجوزل لجرلا لوق يأ :نتنأ (حتف ءصلختسم) .هقوقح نم سيل هنأل «حاكنلاك

 هنأل ؛هيبشتلا وهو نهلك يف هنكر دوجول [(ع) .ردقملا لوقلا ا :نهنم راهظ

 ترركت سلجم يف ةدحاو نم راهظلا رّرك ولو «قالطلا نهيلإ فاضأ اذإ امك راصف «نهيلإ راهظلا فاضأ

 (حتف) .ءاضق قدصيف يناثلاب ديكأتلا ىون اذإ الإ هيلع ةرافكلا

 ثاالثف ولك ا «نهنم ةدحاو لكل رهاظملا رفك يأ [(غ) .ةروكذملا ةلأسملا ف رهاظملا يأ ] : لكل رفكو

 ءاهتنال راهظلا يف اأ قرفلاو ءةدحاو ةرافك هيلع ناك نهنم ىلآ ول هنأل ؛عبرأف 5 تناك نإو «تارافك

 نهنم رهاظ اذإ ةدحاو ةرافك هيفكي :كلام دنعو ءاهددعتب ةرافكلا ددعتتف «لكلا قح يف تبثت يهو ةمرحلا

 ءاهتنال ةرافكلا نأ :انلو «ةدحاو ةرافك الإ همزلي مل نميرق مث "نكبرقأ ال هللاو" :نهل لاق ول امك ةدحاو ةملكب

 ةمرح كتم هيف بحب ةرافكلا نأل ؛ءاليإلا فالخب «نهددعتب ددعتتف «نهنم ةدحاو لك قح يف تبثت يهو ةمرحلا

 (حتف) | "4/1 *قئاقتللا ةمرإ :لحو رع هللا م مسا ركذ ددعتب الإ ددعتت الف دحاولا وهو «ىلاعت هللا مسا



 راهظلا ةرافك نايب AY ۰ قالطلا باتك

 يبل
 . ةرافك 1 ناب

 نونجملاو ,نيلجرلا وأ امهيماهيإ وأ نيديلا عوطقمو ىمعألا رجي ملو ءةبقر رار کو
 امهعوطقم يا

 هيل هيلع ضوصنم وق امك روزو لوقلا نم ركع ىتأ هنأل ؛رهاظملل ةرافكلا بخ اإ و «ةرافكلا نايب ف. يأ :لضف

 .ةرافكلاب ةايغملا ةم رحاب ی زا نأ بسانف «ةم رحلا تاياغ ىصقأ ف +: یھ نع لحما تاياغ صفا 2 7 هنس

 (ةيف دراولا صنلل اسف نايتس ماعطإف عطتسي ١ لاف ٠ نيعباتتم ن ب رهش مايضف لح , كإف «ةبقر قتع راهظلا ه 5 رافك ۾

 ت

 ٤ اذكو عهيلع صضيصتتلل ؛ رهاظ موصلاو قاتعإإلا يف ؛اذهو يعط طولا لبق كلذ لك 3 اله ىلع ةرافكلا كيش هناف

 (يشحم «حتف) .الالح ءطولا نوكيل اءطولا ىلع اهميدقت نم دبالف «ةمرحلل ةيهنم هيف ةرافكلا نأل ؛ماعطإلا

 ١| قالطإل ارفاك وأ املسم اک 0 ف ؛نثنأ وأ و ةبقرلا تناك ءاوسا ءظولا لبق] :ةبقر ريرح

 ةرفاك وأ ةملسم ةبقرلا تناك ءاوس ءزجلا مساب لكلل ةيمست كولمملا هب يمس «قنعلا رخؤم لصألا يف ةبقرلا [(ع)

 هللا قح ةرافكلا نأل ؛دمحأو كلام لاق هبو ءأطخلا لتق يف امك ةرفاكلا روحت ال :يعفاشلا لاقو ءضنلا قالطإل

 لك ىضتقمم. لمعي نا لصألا نالو ؛ققح دقو ةبقرلا قاتعإ هيلع صوصتنملا :انلق ءهللا ودع ىلإ فرصت الف ىلاعت

 مل نيدلا نع هللا مك اهني ال# :ىلاعت هلوقب :هيلإ ناسحالا نم عنم ال ىلاعت هلل اودع هنوك و ادييقت و اقالطإ صن
 ل

 ةدترملا زوحبو «لتقلا قحتسفم هنأل ؛نيرحآ دنع زوج الو «ءضعبلا دنع دترملا زوجيو «(۸:ةحتمملا) (ةيآلا) مك ولتاقي 23

 (حتف) [؟١/814 :قئاقحلا زمر| .فالح الب

 عنمي ةعفنملا سنج تاوف نأ لصألاو [(ط) .شمعألاو 7 فالخب ىمعألا كولمملا ريرحت يأ | :ىمعألا رخي ملو
 ؛نيديلا ع 3 وطقم الو رسا وش ۾ ةعقنملا .سدج+ تاوعل | ؛ ىمنعألا روح هي اله ىلعو حن ايا لالتخالاو «زاوجلا

 ادا عمسي يذلا صأا زوڪ و ۾ ا تا وضل ؛نيلجج رلا ع وطقم الو نيديلا ىماشإ ع وطقم اذكو 5 شطبلا تا ومت 1

 هنإف ءدحاو بناج نم ناك اذإ امأ «فالح نم ب ىدحإو نيديلا ىدحإ ع ع وطقمو روعألاو هيلع حيص

 نوكلاه مهال ؛ءالؤه زوجي ال :رفز لاقو «نينذألا عوطقمو بوبجملاو يصخلا زوجيو ؛هيلع يشملا تاوفل زوجي ال
 «ناتدئاز نيتعفنملا نيتاه نإ :انلق «بوبحناو يصخلا يف داليإلاو «نينذألا ع وطقم يق لامحلا ةعفنم تاوفل ؛هجو نم

 (ةعفنملا سنج تاوفل ؛زوجي ال سرخألاو «بحاحلاو ةيحللا تاوفب ريصت ال امك كلاهاك امهتاوفل تاذلا ريصت الو

 (حتف «نييغ) .زاوجلا عنمي ال نيلحرلا يماهإ ع وطقم نأل ؛نيديلا يماهإب ديقو

 يذلا نونجلا ريرحت رجي مل يأ "ىمعألا" :هلوق ىلع فطع :نونجاو (ع) .نيديلا يماميإ عوطقم يأ :امهيماخإ
 لقعلاب الإ نوكي ال حراوجلاب عافتنالا نأل ؛ةقافإلا ةلاح يف ةرافكلا يق هريرحت زوجي قيفيو نجي ناك نإو «لقعي ال

 (صلختسم) .رم امك عنام ريغ لالتخالاو «عفانملا لتخي قيفيو نجي يذلاو «عفانملا تئاف لقعي ال يذلا نونا ناكف



 راهظلا ةرافك نايب AY قالطلا باتك

 هبيرق ىرتشا وأ ءاكيش ةؤي مل نإف .ائيش ىدا يذلا ١ بتاكمل او دلولا ماو ربدملاو
 تتاكملا أ اضيأ رج مل و يأ

 س کک و مرر بورجو 8 قالا قا 7
 ايوان رهاظملا نوك لاح يأ

 "نونجملاو" :هلوق ىلع فطع [(ع) .اضقان امهيف قرلا ناكف هجو نم ةيرحلا امهقاقحتسال] :دلولا مأو ربدملاو

 «ةصقان امهيف قرلا ناكف «ىرحأ ةهجب هجو نم ةيرحلا امهقاقحتسال ةرافكلا يف دلولا مأو ربدملا ريرحت زوجي ال يأ
 اضيف راها لمس امهم ةعو لك نم ءاشنإ يضتقيو لامكلا يضتقي 4ٍةَبقَر دير فا :یلاعت هلوقو

 (حتف) ١8/7 ١[ :قئاقحلا نييبت] .هجو لك نم ءاشنإ نوكي الف ءامه

 ريفكتلا زوجي ال هنإف «هسفن زجعي ملو [(ع) .ضوعب ريرحت هنأل ؛ةباتكلا لدب نم] :ائيش ىدأ يذلا بتاكملاو

 «خاسفنالا لبقت ةباتكلا نأل ؛هجو لك نم قرلا مايقل هئزجي هنأ :ةفينح يبأ نعو «لدبب نوكي هقاتعإ نأل ؛هب

 روهشملا فالح وهو ةفينح يبأ نع نسحلا ةياور اذهو ءخاسفنالا نالبقي ال امهأل ؛ريبدتلاو دلولا ةيمومأ فالخب

 (حتف «صلحختسم) .ةياورلا نم
 ينأي يلا ةثالثلا لئاسملا ىلوأ ةلأسملا هذه [(غ) .هجو لك نم ريرحت هنأل ؛زوجي ةبانكلا لام نم] :ائيش دؤي مل ناف
 يعفاشلل افالخ ءاندنع زاج ةباتكلا لام نم ائيش دؤي مل ابتاكم هترافكل لجر قتعأ ول يأ "حص" :هلوقب اهاوح

 بحاولاو ءهجو لك نم مئاق قرلا نأ :انلو ؛دلولا مأو ربدملا هبشأف تالا ةه ةيرجلا قحتسا هنأ :امه «رفزو

 طرشب قلعم هقتع نأل ؛ةباتكلاب هقر يف ناصقن نكمتي ملو ءدجو دقو ارح قوقرم صخخش رييصت وهو «ةبقرلا ريرحت
 (حتف «صلختسم) .اذه اذكف ءطرشلا دوجو لبق قاقحتسالا هب تبثي مل رخآ ءيشب هقتع قلع ولف ءءادألا

 لجر يأ ةيناث ةلأسم هذه [(ععط) .هيحأ وأ هنبا وأ هيبأ لثم ءارشلاب هيلع قتعي يذلا] :هبيرق ىرتشا وأ
 ةرافك فالخلا اذه ىلعو «زوجم ال و لاقو ءاندنع اهنع زوجي ةرافكلا ءارشلاب ىونو «هبيرق ىرتشا

 قلع ول امك اقلطم اريرحت ءارشلا نوكي الف «ةبارقلا وه قتعلا ببس نأل ؛كلامو دمحأو رفز لاق هبو «نيميلا
 .داضتلل ناعمتجي الف «هتلازإ قاتعإلاو «كلملا تابثإ ءارشلا نأل اذهو ءءارشلاب هقتع

 ءافلاو "فعل هيرشيف اكولق بخ نأ لإ هدلاو دلو ىر نل" كغ هرقل «قاتعإ بيرقلا كرش نأ الو

 لصاحلاو :هريغ طرتشي ال هنأل ؛اقاتعإ ءارشلا سفن لعجف "هاورأف هاقس" :وهوقك ءارشلا ببسب قتعيف «بيقعتلل

 ول فالخلا اذه ىلعو «مهدنع ةبارقلاو ءاندنع ءارشلا يه قتعلا ةلع نأ ىلع تبي همدعو زاوحلا يف فالخلا نأ

 هثرو ول هنأ ىلإ ةراشإ ءارشلاب دييقتلاو «ةرافكلا نع هب يوني وهو هب هل يصوأ وأ هيلع هب قدصت وأ هل بهو

 ةبلا فالخب «هعنص ريغ نم هكلم يف لخدي ثاريملا نأل ؛هئزجي ال ثيح اهنع هفكي مل ةرافكلا ثرإلاب ايوان
 (حتف ءصلختسم ) .ءارشلاك هئزجيف لوبقلا وهو ءهعنصب لصحي بابسألا هذه كلملا نأل ؛ةيصولاو ةقدصلاو

 (عيط) .ثرإلا فالخب قتعلا ةلع ءارشلا نأل ؛اضيأ زوجي هنإف :ةرافكلا



 راهظلا ةرافك نايب fA ظ قالطلا باتك

 ا ر و ب ووی يد قس ار
 ماظل ي رح الا فصنلا رهو چ 38

 بلا ةأرملا يأ اهنع رهاظملا يأ
 الام رف RE a ناضمر امهيف Ene TF وسب ام د مناف ال

 نيرهشلا يف يأ

 اهنع رخآلا دغا ررر رن ن رع هدبع فصن لحجر قتعأ ول يأ ةثلاثلا ةلأسملا هذه :هدبع فصن رّرح وأ

 م و «لو هالا قتعل اا راثآ نم ناصقنلاو نيمالكب هّقتعأ ةنأل اذهو ,قافتالاب نيقاتعإإلا نيب عماج م ادا هانعم ۾ زوج

 نيب عامجلا مدعب اندكىق اعإو ءاهنيع نکلا اضاف ةحستمالل فاش عجضأ ول 2 راصف «ةرافكلا ةهجب ةو لوألا

 (صلختسمه) :قايص امك امهدنع زوجيو «ةفينح يأ دنع ةرافكلا نع هقتع زوجي ال امهنيب ماج ول هنأل ؛نيقاتعإلا

 0 دوصقملا لصحف نيمالكب ةلماك ةبقر قتعأ هنأل ؛اضيأ زوجي هنإف ةرافكلا رغ يأ : اهنع

 (E لئاسملا هده يف ةرافكلا نع رهاظملا ريرحت حص يأ ثاللثلا لئاسملا باوح : حص

 ينأي نيتللا نيتلأسملا ىلوأ ةلأسملا هذه [(عوط) .هترافك نع هريغ نيبو هنيب] :كرتشم دبع فصن ررح نإو
1 

 رسوم وهو كرتشم دبع فصن رّرح رهاظملا نأ :ىلوألا ةلأسملاف ؛ةرافكلا نع زوجي ال يأ "ال" :هلوقب امهاوج
 أرجتي ال قاتعالا نأل ؛زوجي :الاقو «ةفينح يبأ دنع ةرافكلا نع هئرجي ال هيقاب ررح مث «هتميق فصن هكيرشل نمضو

 ناك اذإ اذهو «نامضلاب هكيرش بيصن كلم هنأل ؛دبعلا لك اقتعم راصف هلك قتع هنم عرج قتعبف امه دنع

 سلا نوكيفب تملا م ارم ناك نإو عه رحيق نظوع ريقي اقنح نکو کیش بيض شو سوم

 ةمادتسا رذعتف هدتع أرح قتعلا نأل ؛رخآلا فضنلا يف نكمت ناصقنلا نأ :هلو ءةرافكلا نع هئرحجي الف ضوعب

 ام فاللخغ «ةرافكلا ن ع هم هلق افا نامضلاب لقتنا م هيف كيرشلا كلم يف لضح ناضقنلا اذهو ؛هيف قرلا

 كلذ نكي 8 «ءادألا نم لعجف قتعل ةتعلا ایسا ضعبلا تاهذل ناصقنلا كلذ نل ؛هقاب ةديع فصل غا ادإ

 (حتف «صلختسم «ْييع) .كلملا لبق ءادأ ال هنأل ؛انه

 نم ةيناث ةلأسم هذه جا ةدبع فصن ررح وأ (ع) لذ رج م ارس وم ناك نأب رخآلا فصنلا وهو :هيقاب

 هترافك نع هن زج ةيقأب ورح 5 اهتم رهاظ وللا عماج 5 ءراهظلا ةرافك نع ةدبع فضن ررح لحجر نعي «نيتلأسملا

 «سيسملا دعب عقو فصنلا قع نأل ؛دجوي ملف سيسملا لبق قتعلا هب رومأملا نأل ؛هئزجي "ال :ةفينح يبأ دنعو ءامهدنع

 I ECS يبا حسم رو ئرحت مدعل هئرجي :امهدنعو ءازجتي قتعلا نأ ىلع بم اذهو

 باوح :ال (ع) ) .اضيأ زخي م رخآلا فصنلا وهو :هيقاب (نيعملا هللا حتف .صلختسم) .ى يسأل بقا ةيقرلا قاس نا

 (ع) .ةرافكلا نع زوجي ال يأ نيتلأسملا
 وأ هكلم يف نكت مل نأب يأ اهدجي مل نإف ءاهدجو نإ ةبقر ريرحت يهو :ريدقتلاو .ءفوذحم ىلع فطع :خلإ دجي مل نإف

 -(87:ءاسنلا) هن نْيعِباَتَتُم نيرهش ُماَبِصف دَجَي مل ْنَمف: ىلاعت هلوقل ؛نيعباتتم نيرهش ماض ءادألا تقو اهنمث ىلعردقي مل



 راهظلا ةرافك نایب Ao ِ قالطلا باتك

 HARE موصلا فنانا رطفا وأ ءايسان اموي وأ اليل امهيف اهنظو نإف :ةّيهنم ماب
 نيرهشلا ف يأ ويلا: يف اهثطو وأ يأ نيرهشلا اهنم رهاظ ني ىلا ةأر

 هيف امل ؛راهظلا نع عقي ال ناضمر نإف «ناضمر نيرهشلا يف نوكي ال نأ طرشب هيلع صوصنملا وه عباتتلاو =

 «هنع يهنم مايألا هذه يف موصلا نأل ؛اضيأ امهيف قيرشتلا مايأو ديعلا اموي نوكي الو ىلاعت هللا بجوأ ام لاطبإ
 تضاح اذإ ام فالخب ؛مايألا هذه نع نييلاتغ نييلاوتم نيرهش ىلَع ردقي وهو «لماكلا بحاولا نع بوني الف

 فاالخب «ةداع ج قا دق يدان ؛بيترتلا هب عطقني ال ثيح لتقلا وأ راطفإلا ةرافك موص يف ةأرملا

 نع نييلاخ نيرهش دوجو نكمي هنألو ؛ءايشألا هذه يف لبقتست ثيح ضرملاو سافنلاو نيميلا ةرافك

 ۲۷١/۱[ :قئاقحلا زمر] .جرح ريغ نم ابترم موصت نأ اهنكميف «ةليلق نيميلا ةرافك ةدمو ضرملاو

 مامتل رطفأ نإ مث ءاموي نيتس يأ لماكلا الإ هئزج الف الإو ءنيصقان اناك نإو هأرحأ ةلهألاب نيرهش ماض 1

 ماص ولو «لبقتسي هنإف ناضمر وأ ةيهنملا مايألا هموص يف لحد ول اذكو «لابقتسالا همزل اموي نيسمحو ةعست

 هموص نوكيو قتعلا هيلع بجي مويلا كلذ رخآ يف سمشلا بورغ لبق قاتعإلا ىلع ردق مث نيعباتتم نيرهش

 يكسم) .اعوطت

 ليللا يف يأ :اليل (عط) .عباتتلا هيف طرش موص لك اذك و «قيرشتلا مايأو رحنلا مويو رشا + موي يهو : : ةيهنم
 )ع «ط) .ادماغ 0 2 ولو

 .سمشلا عولط ىلإ رجفلا عولط نيب ام هيف ل اخديل ؛"ارامف" :لقي مل قو ن توک لأ افا امو وأ

 يف هنع يفع امك يسانلا ءطو نع فعي ملو ءاقافتا فنأتسا داخ: اراش اها قلاب ؛نايسنلاب دیق [(ع)

 ف لب تولا لاو ا یف ست عف لآ فرع اک دخیل سايقلا فالح ىلع هيف هنأل ؛موصلا

 ؛نفرطلا دع موصلا فتايبما اسان اراخن زا اقلطع الل يري لالخ يف اهنم رهاظ ىلا عماج نمف «طقف مويلا

 ىلع موضلا علقت نأ ريغ ءءوضلا هب دسفي ال ذإ ؛عباتتلا عنمي ال ءطولا نال اسما ل فسرت وبأ لاق

 نوكي نأ موصلا يق طرشلا نأ :امهو هنع لكلا ريحأت قو سلا سا افا ملا

 مدعنا املو «(۳:صصقلا) هُباَساَمَتَي نأ لبق نم :ىلاعت هلوق وهو «صنلاب یا نک ایا نركب ا ابق

 مرعلعسسيو ااا هيبعو د

 اهريغ ئطو نإو «نيفرطلا دنعإ :هوصلا فنأتسا (ع) .ردع ريغب وأ رذعب ناك ءاوس ًاقلطم نيرهشلا يف :رطفا 1

 بيتزتلا تاف راظفإلاب هنأ فانيتسالا هجو [ط) .افاغتا اهريغ وأ راهظلا ةرافك ىف اياكم ولو قئاتما اذمع ارام

 لاقو «فنأتسي ال رذعب ناك نإ :دمحأو كلام دنعو ؛ةرافكلا متدقت توفي ريفكتلا لبق ئطولابو «هيلع صوصنملا

 «ةفصلا هذمب اهريغ عماج ول امك موصلا هب دسفي ال روكذملا ءطولا نأل ؛راطفإلاب الإ فنأتسي ال :فسوي وبأو ىعفاشلا

 - «ىلوأ ناكف ضعبلا ريخأت يضملا يفو سيسملا نع لكلا ريج ا فانيتسالا يف نآلو «هلاح ىلغ ايقاب بيترتلا ناکف



 راهظلا ةرافك نايب ۸٦ قالطلا باتك

 معطأ موصلا عطتسي 1 ناف دیس هنع قتعأ وأ اا نإ و موصلا الإ ا رجي مو
 0 ةيح ةلصتف لام ال هنأآل

 1 حص لعفف هراهظ نم هنع معطي نأ هريغ رمأ ولف «هعمیق وأ فا اريقف نيكس

 هنأ افك نع هنع ائاث يأ رهاظملا يت فارضملا يو ټپ حاولا ر راق ل

 نأو ؛ءطولا ىلع موصلا سقت ىضتقي ضنلا نأ :نيفرطللو «فنأتسي ال ماعطإلا لالخ يف ایما وا ! اكو =

 زجعلا نأل ؛ءالخإلا وهو رخآلاب تأي نأ بجو هرذعتل طقسو ميدقتلا تاف اذإف «ءطولا ن کا هسا نوكأ

 ةرافك ف نأل ؛راهظلا ةرافكب ديقو «مدقتلاب ديقم ريغ هنأل ؛ماعطإلا فالخب ءامهطوقس بجوي ال امهدحأ نع

 (ييع «حتف) .موصلاب صنخي نعمل اهيف ئطولا نم عنملا نأل ؛فنأتسي ال ًايسان ئطو ول لتقلا

 نبع ةرافكلا دارأو هتأرما نم دبعلا رهاظ ول يأ [(ط) .اهريغ وأ راهظلا ةرافك يف ابتاكم ولو :دبعلل زج مو

 ريفكتلل ًالهأ نكي ملف «كلملا لهأ نم سيل هنأل ؛هالوم هنع تا عطل ولو ءموصلاب ةرافكلا الإ هل رج مل راهظلا

 ؛فصنتت مل امنإو تارافكلا رئاس فالخب «هب ةأرملا قح قلعتل موصلاب ريفكتلا نع دبعلا عنم ىلوملل سيلو «لاملاب

 مساقلا يبأ دنعو «هلبق ام. لصاو وهو هنذإب ولو هالوم يأ :ةدّيس (حتف ءصلختسم) .ةدابعلا نعم نم اهيف ال
 (ع) راج ىلوملا نذإب معطأ ول : يكلاملا

 نم لقأ دحاولا يطعي نأ تار انكلا رئاس يف زوجي الو ءعاض فضن نيكسم لك معط طأ يأ :اريقف نيتس معطأ

 عشا وأ رت نم عاص وأ رب | ن عافت هلع بحت ةراثكلا كردبع رو تالا نوا انه في

 :يتايرزلاو ةر هاوي ایکس ررتس نیب رم نما اق ايكو قاس عطا :يضايبلا رخض ن ب ةملسل ةع هلوقل

 دنع و «هریغ وأ ناو هدلب توق بلاغ نم ادم کس لكل و كني يجئاشلا هبعو نسخ ثيدح :لاقو

 اک سر] یک یک را رق نیرو را ف دعا دو اقل 5 يبلا دعب نادم وهو «ماشه دع. ادم :كلام

 هقيوس وأ ربلا قيقد نم عاص فصن زوجي اذكو «زاح ريعشلا نم ضعبلاو ةطنحلا نم ضعبلا عفد ولو 0١

 (حتف) .بيبز وأ
 نم روكذملا ماعطلا ةميق عفد يأ [(ط) .ةصوصنملا دادعألا ريغ نم ةرطفلا رادقم هتميق ىطعأ وأ يأ | :هتميق وأ

 رخآلاب نيعونلا دحأ ليمكت زوجيو «ةاكرلا يف لصألا رم دقو «ةميقلا عفد زوج ال :ةثالثلا دنعو «هيلع صن اه ريغ

 غةميقلاب روجي الو ئازجألاب ليمكتلا زاجف «هج ولا انه نم ساو 28 راصف ماعطإإلا وهو .دوصقملا داحتال

 ؛هيلع صوصنملا يف ربتعت ال ةميقلا نأل ؛زوجي ال رب نم عاص فصن يواسي رمتلا نم عاص نم لقأ ىدأ ول ىح
 ۲۸٦/١[ :قئاقحلا زمر] ی و نم اعاض يواسي ديح رمت نم عاص فصن ىدأ ول امك راضف 1

 (حتف) .ماعطإلا فنأتسا مهدجي م
 نم بلط هنأل ؛هترافك نع حص ةريخلا لفغ راهظلا ةراثك لجأل هع اباي معطي نأ هريخ رقاظملا نما ىل يأ :حص

 - هضبقف ضبقلاب اًيرص هرمأ ول امك هكيلمت مث «هكلمت ققحتف «ةسفنل مث الوأ هل ضباق ريقفلاو ءنيعم كيلمتلا ريغلا



 راهظلا ةرافك نايب AV قالاطلا باتك

 . ناءادغ طرشلاو ءرشعلاو تاقدصلا نود ةيدفلاو تارافكلا يف ةحابإلا حصتو

 :ضرقلاو ةبغلا لمت هنأل ؛ةياورلا رهاظ يف رمآلا ىلع عجري نأ رومأملل سيلو «ةرافك هسفن ىلإ هفرصي نأب رمأ مث =

 لمحتف اررض امهاندأ ضرقلا نأ الإ ةبلا لمتحا نإو هنأل ؛عحري هنأ هي فسوي يبأ نعو «كشلاب عجري الف

 رمالا نع طقسي ال ءلعفف "يراهظ نع كدبع قتعأ" :هريغل لاق ول هنأل ؟"هنع معطي نأ" :هلوقب ديق امنإو ءهيلع

 قاثعإلا ناك نإو «قتعملا نع قتعلا عوقول اقافتا زجي مل هرمأ ريغب هنع قتعأ نإو «فسوي يبل ًافالخ نيفرطلا دنع

 نودب امل زاوج الو «ةبه لدب ريغب كيلمتلا نأ هرمأب قتعلا ناك اذإ طوقسلا مدع هجوو ءاقافتا زاج هام” لعجب

 (نبع «حتف ؛صلختسم) .ماعطإلا يف دجوو «قانعإلا يف ريتا دج مو ضبا
 ءاتيإلا ظفلب عرش امو «ةحابإلا هيف زوجت ماعطلاو ماعطإلا ظفلب عرش ام نأ طباضلاو :خ +! ةحابإلا حصتو

 ْعِطَنْسَي مل نمف :راهظلا ةرافك 5 لا هلوقك «ماعطإلا تارافكلا ف صوصنملاف ا هيف هيا ءادألاو

ERTناني ةرقبلا) ن يکسم ماعط ةف هن وقيطي وللا ىلعَو# :ىلاعت هلوق ةيدفلا يف و :(4 :ةلداحملا) انيك يف یش  

 اوت رو : ىلِاعت ةلوق ف امك ءاتيإلا هيف صوصنملا نأل ؛قليلمتلا هيف طرتشي هنإف نغلو تاقدصلا نود :هلوقو

 دقي ا لاقو «كيلمتلا يضتقي وهو عادألا ظفلب ' رشعلا اودأ" :التلع هلوقو 64 :ةرقبلا) © ةاك رلا

 ا ركذي ماعطإلاو «ةحاحلل عفدأ كيلمتلا نأل ؛لكلا يف ةحابإلا ربتعي الو ءاضيأ :تارافكلا ف كيلمتلا

 نوكي نأ رخآلا ىفتناف عامجإلاب دارم وه وأ «هيلع لمحيف «كتنكم يأ "ماعطلا اذه كتمعطأ" :لاقي افرع

 نوكيف «ةبحاو ةقدص األو ؛زوجي ال كلذ لك و «كرتشملا يف مومعلا وأ زاحملاو ةقيقحلا نيب عمجلا هيف نال ؛ادارم

 .نيميلا ةرافك يف ةوسكلاو رطفلا ةقدصو ةاكزلاك كيلمتلا اهطرش نم

 م ريقلا لعس نع ةرابغ هنآل ؛نيكسلا يب قق رمو هدامطألا هديدقلاو ةرافكلا .ق ةيلع ضوصنملا نأ ةانلو

 نيدلاولا :بربض نأ ئىرت الأ .ةقيقحلاب عنمي ال اه لمعلاو ءصنلا ةلالدب كيلمتلا زاح امنإو «ةحابإلاب كلذو

 «فيفأتلا وهو «ادارم لصألا ءاقب عم (۲۳:ءارسإلا) فأ اًمهل ع الفاف :ىلاعت هلوق يف صنلا ةلالدب مرحي امهمتشو

 (حتف «ئيع) .كيلمتلا يضتقت يهو ةوسكلاو ءادألاو ءاتيإلا هيف هيلع صوصنملا نأل ؛دهشتسملا فالخب

 ماعطلا حابأ اذإ :الغم طقف لامعتسالل ءيشلا نم نيكمتلا وه ةحابإلا نأ كيلمتلاو ةحابإلا نيب قرفلا :لوقأ

 ريغلا لعج كيلمتلاو «رحآ فرصتب هيف فرصتي وأ هعيبي وأ حابلملا ماعطلا بهي نأ هل سيلو هلكأي نأ هلف ريقفلل

 (يشحم) .اهريغو ةبها وأ هسفنب لامعتسالا نم عاش اع هيف فرصتي نأ هلق «ءيشل اکلام

 (ع) .ديصلا لتق ةرافكو نيميلا ةرافك و موصلا ةرافكو راهظلا ةرافك :تارافكلا

 (عءط) .ينافلا خيشلل موصلا ةيدفو جحلا يف تايانحلا ةيزجأ لثم ًاضيأ ةيدفلا يف ةحابإلا حصتو يأ :ةيدفلاو
 حتفب :ناءادغ (نيكسم) .ىذألا نع قلحلاو رطفلا ةقدصو ةاكر لاك [(ط) .كيلمتلا اهيف طرتشي هنإفإ :تاقدصلا

 22 .ىحضلا ماعط وهو «ءادغ ةينثت «ةمجعملا نيغلا



 راهظلا ةرافك نايب 4A۸ قاللطلا باتك

 يف ولو «حص نيرهش اريقف ىطعأ نإو ,ءءاشعو ءادغ وأ .ناعبشم ناءاشع و
 اندنع ريقكتلا اموي نيتس همعطأ يا انحاو  اماعلط رهاظملا يا دحاو موي يف دارفنالا ىلع امهنم لك

 ی ا ولو ,ماعطإلا لالخ يف اهئطوب فنأتسي الو موی نع الإ ذل موي
 انهه رهاظملا عطوب يآ ماعضالا يا ٌةره نيتس دحاو

 Ek ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰. جاو نع حص اعاص ريقف لکل اريقف نيتس نيراهظ
 هس

 ءاشعلاو ةادغلل ماعط دملاو حتفلاب ءادغلا :ءاشعو ءادغ وأ (ع) .ءاسملا ماعط ؛ءاشع ةينثت نيعلا حتفب :ناءاشع
 عفد ربتعملا نأل ؛دحاو موي يف ءاشعو ءادغ وأ ناءاشع وأ ناءادغ امإ ةحابإلا ماعط يف طرشلا يأ ؛ةيشعلا ماعط كلذك

 ىّدغ ولو يادغلاك روحسلاو «نيتلكآ ربتعملا ناكف ءامهماقم امهردق موقيو داع اشعلاو اا كلذو «مويلا ةحاح

 ريعشلا زبح يف مادإلا نم دبالو ءءاشع وأ ءادغ نينيتسلا دحأ ىلع ديعي نأ الإ زجي ملا مهريغ نيتس ىشعو نيتس
 (زجي مل ميطف يبص مهيف ناك ولو «دوصقملا لوصحل ؛اريثك وأ اولكأ اليلق «هأزجأ اوعبش اذإف «ربلا ربح فالخج «ةرذلاو
 (حتف) [؟١/87 :قئاقحلا زمر] .لكألا لبق ناعبش مهضعب ناك ول اذكو ءالماك قوتسي ال هنأل
 قيرفتلا نأل ؛حصي ال :يعفاشلا لاقو :جاتخملا ةجاح دس دوصقملا نأل ؛هأزجأ 55 نيس ااو معطأ ول يأ :حص

 مويلا يف دحاو ىلإ عفدلاف موي لك يف ددجتت ةجاحلاو «ةحاحلا دس دوصقملا نأ :انلو «صنلاب بجاو نيتسلا ىلع

 ىطعأ ول يأ ] :خلإ ال موي يف ولو (صلختسم) ۲۸۷/١[ :قئاقحلا زمر| .ءارقفلا نم هريغ ىلإ عفدلاك يناثلا
 ؛كلذ هموي نع الإ زجي مل دحاو موي يق عام نيس ااو اوقف ا اسا 6 :ماعطلا لك ادحاو ا

 نع الإ هئزجي ال ةدحاو ةعفدب تايصح عبسب ةرمحلا ىمر اذإ جاحلاك دحوي ملو «قيرفتلا هيلع بحاولا نأل
 ءزوجي :ليقف دحاو موي يف تاعفدب دخاولا نيكسملا كلم اذإ امأ «فالح ريغ نم ةحابإلا يف يف مكحلا اذهو «ةدحاو

 (صلختسم) ۲۸۷/١] :قئاقحلا زمر| .حيحصلا وهو «كلذ هموي نع الإ زوجي ال :ليقو
 ىلع هلمح زوجي الو «هقالطإ ىلع يرجيف «سيسملا لبق ام. ديقم ريغ قلطم ماعطإلا يف صنلا نأل :خإ فنأتسي الو
 هللا رفغتسا" ريفكتلا لبق هتأرما عقاو يذلل :#ت هلوق وهو «دحاولا ربخب الو سايقلاب موصلاو قاتعإلا يف ديقملا صنلا
 ىلع ردقي نأ زاوحل ماعطإلا لبق ءطولا نم رهاظملا عنم امنإو «هلثمب زوجي الف ,خسن دييقتلا نأل ؛"رفكت يح دعت الو
 هلالخ يف وأ ماعطإلا لبق ءطولا نأ لصاحلاف «ةيعورشملا مدعي ال هريغل يهنلاو ءءطولا دعب ناعقيف «مايصلا وأ ريرحتلا

 صنلا قالطإل :ماعطإلا (حتف) ۲٠۹/۳] :قئاقحل -- :ماعظالا كانيتنسا مورل مدغ قات ال نكل امارخ ناك َنإو
 (ج) .نتايقلاب مويسلاو قاتعإلا يف ديقملا ىلع لسح الو (ةقالطإ ىلع يرعتيف ديف
 دمحم لاق نحتفل دبع ا وسمو وم اهلي تس ارق وقس ىطعأ نأب اف

 رهقفلاو رب نم اعاض ريقف لك ىطعأ وهو عاص فصن ناك هيلع بحاولا نأل ؛اممي ءافو ىدؤملا يف نأل ؛امهنع زوجي
 نع صقنو بجاولا ردق يف داز هنأ نيخيشللو «ةرافكلا سنج فلتخا وأ نيتعفدب هكلم ول امك راصف ءاممخ فرصم

 فالتحال ةفلتخخملا سانجألا زيمتل تعرش األ ؛ًوغل دحاولا سنجلا يف ةينلا نأ هيف هقفلاو ءلحما ردقب الإ زوجي الف لحمل
 - ددعلا ةين تغل اذإف «وغلي هلحم فداصي مل اذإ فرصتلاو «ةدئافلا مدعل دحاولا سنجلا يف هيلإ جاتحي الف ءاهيف ضارغألا



 راهظلا ةرافك نايب 4۸۹ قالطلا باتك

 مايصلا هلثمو .امهنعا حص نعي هلو نيراهظ نع نيدبع زو وأ راهظو راطفإ نعو
 رهاظملا ي

 .ال لتقو ا نعو «دحاو نع حص نيرهش ماص وأ ةبقر ميس ررح نإو «ماعطإلاو
 لتق ةرافك يأ ررح نإو يأ نيراهظلا

 «ةدايزلا عنمب الف «ناصقنلا عنمل عاصلا فصنب ريدقتلا نأل ؛ةدحاو ةرافك حلصي ىدؤملاو «راهظلا قلطم ةين تيقب =

 [۲۸۷/۱ :قئاقحلا زمر] .ةدحاو ةعفدب معطأ اذإ اميف ديقم فالخلاو «هيلع دزي مل و هرافكلا لصأ ىون اذإ امك راصف

 (ع) .قافتالاب امهنع حص راهظ ةرافكو راطفإ ةرافك نع اعاص ريقف لك اريقف نيتس معطأ ول يأ :راطفإ نعو

 نع حض «رب نم اعاض ريقف لك راهظو راظفإ نع انيكسم نيتس معطأ ول :ىلوألا :ناتلأسم انهه :امهنع حص

 نع نيدبع ررح هنأ :ةيناثلاو «ناسنجلا فلتخاو ءامهب ءافو ىدؤملا يف نأل ؛قافتالاب راهظو راطفإ قرافك

 يعفاشلا دنعو «ةنيعملا ةينلا ىلإ ةجاح الف «دحتم سنجلا نأل ؛نيراهظلا نع حص امهدحأ نيعي ملو نيراهظ

 (ئيع «صلحختسم) .نييعت الب حصي ال :كلامو

 حص امهدحأ نع نيعي ملو رهشأ ةعبرأ ماص نأب :مايصلا (ع) .ةروكذملا ةلاسملا يف ريرحتلا مكح لثم يأ :هلثم
 (ع) .رم امل امهنع زاح نيعي مل و انيكسم نيرشعو ةئام امهنع معطأ نأب :ماعطإلاو (نيكسم) .سنجلا داحتال امهنع
 هل ناك «نيعباتتم نيرهش ماص وأ ةدحاو ةبقر امهنع قتعأف «راهظ اترافك هيلع بجو نم يأ :دحاو نع حص

 نع قتغأ هنأل ؛ةينآلا ةلأسملا يف امك امهتم دحاو. نع زوج ال :رفزو كلام لاقو ءءاش امهيأ نع كلذ لعجمي نأ

 تعا ام دعب اهدخأ نع لع نأ هل سيلف ءاذحاو ًارهش..ماص مايسلا ةزوص قف اتك و تبغ قصت راهظ لك

 ديفم ريغ دحتملا سنجلا يف نييعتلا ةين نأ :انلو «سايقلا وهو «هدي نم نيرمألا جورخل ؛امهنع ماص وأ امهنع
 امك ءاش امهيأ نيعي نأ هلف «ةينلا قلطم يقب سنجلا داحتال ةينلا تغل اذإ انهو «ديفم فلتخملا سنجلا فو «وغليف

 نع یون ولو «دحاو موي نع هئزجي ناضمر نم نيموي ءاضق ىونو اموی ماص ول الثم «ءادتبالا يف هقلطأ ول
 يفف «ببسلا فالتحاب فرعي ةرافكلا مكح يف سنجلا فالتحاو ءامهنم دحاو نع هئزجي ال ةرافكلاو ءاضقلا

 (حتف «صلختسم) .امهدحأ نع عقيف ةينلا لمعت الف «دحتم سنجلا راهظلا ةرافك ةروص
 ءامهنع ةنمؤم ةبقر قتعأف ءأطخ لتق ةرافكو «راهظ ةرافك :ناترافك هيلع بجو نم يأ :ال لتقو راهظ نعو

 يفو انه ينعي نيلصفلا يف امهادحإ نع لعجي نأ هل :يعفاشلا لاقو ءامهنم دحاو نع زجي مل امهنع نيرهش ماص وأ
 .رثسلا وهو. «دوصقملا داال دحاو سج هدنع اهلك تارافكلا نأل ؛ةقباسلا ةلأسملا

 دحتا نإ :لاقيو لصفي :اندنعو «مدعلا لومش :,كللي رفز دنعو ؛نيلصفلا يف زاوحلا لومه :يعفاشلا دنع نأ لصاحلاو

 امل راهظلاو لتقلا ةرافك يفف ءامهنم دحاو نع زوجي ال فلتخا نإو و باش امهتيأ نع كلذ لغ نأ هل ناك سنجلا

 اعراش نكي م ةزانج ةالصو ًارهظ ةالصلاب ىون ول امك ٠ ءامهنم دحاو يف هعورش حصي مل افلتخم سنجلا ناك
 ةرافكل حصت ال ةرفاكلا نأل ؛اناسحتسما راهظلا نع زاج ةرفاك تناك نإ اهنأل ؛ةنمؤملاب ةبقرلا انديق امنإو الصأ

 .اههدحأ نع زوجي ال يأ :ال (ييع «حتف) .راهظلل تنيعتف «صنلاب لتقلا



 ناعللا باب ۹۰ قالطلا باتك

 تاللا فان
 هماكحأ نايب ف يأ

 د و ب صولا عجم نر حلا حلاها ماقم ةمئاق نعللاب هنويرقم ناعالاب تادكوم تاداهش يف
 تاداهشلا كلل يا

 نكي هنل نوكت ةنعالملاو «ريخلا نع داعبإلاو درطلا :نعللا لصأو ءاناعلو ةنعالم نعالي نعال ردصم وه :ناعللا باب

 نيرمقلاك بيلغتلا باب نم اذه نأ :ههجو «بضغلا ركذ ةجوزلا مالك يفو «هدحو جوزلا مالك يف نعللا انهو «نينثا

 مساب ءيشلا ةيمست نم اذهو «حيح رتلا بابسأ نم قبسلاو «قبسأ هتعل نأل ؛بضغلاب مسي مو «رمقلاو سمشلل

 (يیع «حتف) .سماخلا يف هسفن نعل دجوي اذكو ءاهيف امهدوجول ؛ادوجسو اعوكر ىمست ةالصلاك هئزح

 نم سيلو هنكر اذه :نامبألاب تادكؤم (ع) .ربخلا ىلإ رظنلاب وأ ةنعالملا رابتعاب ثينأتلاو ءاعرش ناعللا يأ :يه
 نيلقاع نيرح نيجوز انوكي نأ نينعالتملا يف ناعللا طرشو «ةماسقلا يفو انه الإ يعدملا بناج نم ددعتي ام نامبألا

 ماوعد ىلع ةنيبلا ةماقإ مدع فذاقلا يف طرشلاو ءاحيحص حاكنلا نوكي نأو «نيدودحم ريغ نيقطان نيملسم نيغلاب

 .نعالتلا دعب ءطولا ةمرح همكح و «ةيبنجألا يف دحلا بجوي امم ةجوزلا فذق هببسو «هراكنإ فوذقملا فو

 «نامبألاب تادك وم تاداهش ناعللا ةملك يأ ءاندنع ناعللا فيرعت "ناعألاب تادكوم تاداهش" :هلوق نأ ملعا مت

 «مسقأ عضوم يف للاب دهشأ :وخن ديك الا ةبا داري اميف فلخلا نيرخم يرحب دقو «نايعو ةدهاشم نع رابحإلا :ةداهشلاو

 «ةداهشلا داري الو نيميلا دیک أت هدنع ةداهشلاب داريف «ةداهشلا ظفلب تادكؤم نامأ ناعللا تاملك شي يعفاشلا لاقو

 هبو :منأوغأو دبعلا نيبو «ةرفاكلا هتأرماو رفاكلا نيبو «ةرفاكلا هتأرماو ملسملا نيب رب «هدنع نيميلا ةيلهأ

 ؛.كلي يعفاشلل قبس امك نيرحلا نيملسملا نيب الإ يرجي الف ةداهشلا ةيلهأ طرتشي :اندنعو اج دمحأو كلام ل

 لمتحت ةداهشلاو نيميلا يف مكحم "للاب" :ىلاعت هلوقف («:رونلار هللاب ٍتاداهش 5 ِهِدَحُأ ةَداَهْشْف# :ىلاعت 7

 فالخغ «ةلوبقم ريغ هسفنل ةداهشلا نأل ؛ةقيقحلا ىلع هلمح رذعت اذإ اميس ال ؛مكحملا ىلع لمتحلا انلمحف «نيميلا

 .ةداهتنعلا ةادأ تود: ةماسقلا يف امك“ ةرركم تعرفت األ ةاضيأ نيا يي هنأ ىلع لدي هرركت 9 ءا

 «ءادهشلا نع شفنا قيثتسا (*:رونلا) هشت الإ ءادهش ا نيذلا وأ :ىلاعت هلوق انلو

 عبرا ههدحأ ةداهشفا :لاقف ٠ ءوقداهش ىلع صن مث فنعم ىثتسملا سنج نم نوكي نثتسملا نال ؛ءادهش مه تبثف

 نم هحرخي ال ديكأتلاو «نيميلاب ةدكوملا ةداهشلا وه نكر لا :انلقف «نيميلاو ةداهشلا ىلع صنف («:رونار لاب ِتاَداَهَش
 ةمهتلا تفتنا اذإ امأو «ةمهتلا عضوم يف لبقت ال امنإ :انلق  ةلويقن ريغ هسفنل ةداهشلا" :هلوقو «ةداهش نوكي نأ

 .ةمهتلا نم هئافتنال ؛تاداهشلا قدصأ نم هذهف (8١:نارمع لآ) 8 وه الإ هلإ ال هنأ هللا دهشا» :ىلاعت هللا لاق «ةلوبقمف

 (حتف «ئيع) .نيميلاب ةيفتنم هيف نحن اميف ةمهتلاو

 دحاو ناعل هافك ارارم اهفذق ول اذهو ؛هماقم ماقف دشأ لب دحلاك كلهم ىلاعت هللاب داهشتسالا نأل :حل ! ماقم ةمئاق

 (حتف) .ناعللا هيلع ددعتب تيح تاملكي وأ ةدحاو ةملكيب ةلاسن نم ةدحاو نم ربك فذق ولام فالخب ؛دحلاك



 ناعللا باب ٤۹۱ قالطلا باتك

 احلصو ءانزلاب هتجوز ٍفذق ولف ءاهقح يف انزلا دح ماقمو .هقح يف فذقلا دح
 ةأرملا قح .يف يأ ةمئاقو يآ

 25200 ...... بوم هتيلاطو دلولا بسن ىفن وأ ءاهفذاق ندي نم يهو ,نيدهاش

 ةأرملا ي جورزلا يأ ةأرملا نأ لاخلاو يأ

 (ع) ءادبأ تاللا ف تاش لبقت الو ءاهفذاق دحج نمم اشوک طرتشيف ج و ا قس قا 8 :هقح يف

 لمتحي ال انزلاو فا نح نم لك ذإ ؛حلصلاو ارا الو «هنع وفعلا حصي مل اذهو :خلإ انزلا دح ماقمو

 (حتف) .ةبذاك تناك نإ اهقح يف انزلا دح ماقمو ءابذاك اك نإ نس فن فيلقلا اساس لا هنأ دارملاو «كلذ

 أطوت م نأب هتمهو انزلا لعف نع ةفيفع ةيح يهو «مالسإإلا راد يف انزلا حيرضب اهفذق يأ :هتج وز فذق ولف

 يأ «"انزلاب" :هلوقو «يعجرلا ةدع يف ولو فورعم بأ الب دلو اهل الو دساف حاكنب الو ةهبشب ةرم ولو امارح

 بحي ال انزلا ريغب اهفذق ول هنأل ؛هب ديقو «تينز وأ ةيناز تنأ وأ ةيناز اي :امل لاق نأب هلبق وأ هحاكن يف نئاكلا
 [۲۸۸/۱ :قئاقحلا زمر] .دحلا هب بجي امي الإ بحي الف ؛هقح يف دحلا ماقم مئاق ناعللا نأل ؛ناعللا

 وأ نييبص اناك نإف :ةداهشلا هيف نكرلا نأل ؛ملسملا ىلع ةداهشلا ءادأل امهتيحالص طرتشي يأ :نيدهاش احلصو

 ةداهشلا لهأ نم قسافلاو ؛ناعل الف امهدحأ ناك نإ اذك و :نيرفاك وأ فلق فا نيدو وأ نوت وأ نيدبعغ

 يرحتف «درت الف «ةمهتلا عضوم يف ةعورشم ةداهشلا هذهو «ةمهتلل عضاوملا رثكأ يف هتداهش لبقت ال هنأ الإ ءاندنع

 ناو ةانع ةداهسلا لهآ نم هنآل تاع فتاك كإو هآرقاو ىمغألا ن ير قللذكو, فئارماو ساقلا نو

 ,هتارمأ نيون ةي ديا نأ دهي انهو ةةيلعو: هلا ةييشملا نيب ريق ل هك ؛عضاوملا رئاس يف تاش لقت الإ اک

 (حتف) ١88/١[ :قئاقحلا زمر]
 يف فذقلا دح ماقم مئاق ناعللا نأل ؛هب ةمهتم ريغ انزلا نع ةأربم ةفيفع تناك نأب :اهفذاق دحي نمم يهو

 فوذقملا ناك اذإ الإ بجي ال فذقلا دح نأل ؛اهتفع تابثإل اذمي ةأرملا ركذ صيصختو ءاهتفع نم دبالف «هقح

 روصتي الف «هطرش تاوفل ؛هب بلاطت نأ امل سيل ةفيفع نكت مل اذإف «هماقم مئاق هنأل ؛ناعللا اذكف فيقع

 وأ ةمأ تناك نإف [؟١/63 :قئاقحلا رمر] .اذه ركذلاب تضخ كلذلف ؛هقح ف دجوي ال ئعملا اذهو «ناعللا

 وأ اهرمع يف تنز ولف ةنصحم تناك نأب :اهفذاق (حتف) .ناعل الو دح الف ةيناز وأ ةنونحم وأ ةيبص وأ ةيباتك

 وأ هنم هافن يذلا دلولا ناك ول ام نيب قرف الو :دلولا بسن ىفن وأ (ط) .ناعل الف ةهبشب ولو ًامارح تيطو

 افذاق نوكي فورعملا هيبأ نع هافن ول امك «ناعللا هبجوم نوكي انزلاب اهفدقي لو يباب سيل :لاق تاب ةربغ نم
 (حتف «ئيع) .ىنحألا فذق ةروص يف ناعل الو ايبا افذاق نوكي ىح هتع هافن و ول امك «امل

 نم مزلي ال :ليق نإف .فذقلا دحك وفعلا دعب ولو ءاهبلط نم دبالف ءاهقح هنأل ؛اهبلط طرتشا امنإو :هتبلاطو

 قحلملا دسافلا ال شارفلا وه حيحصلا بسنلا يق لصألا :انلق ؟ةهبش نع ءطولاب لصحي نأ زاوحلل ؛انزلا دلولا يفن

 عم نيلدع تماقأ وأ هفذقب رقأ نإ امهيلع يأ :"ناعللا بجو" :هلوقو «فذق حيحصلا شارفلا نع هيفنف هب

 (حتف) .اقافتا ناعللاو دحلا يف فلحي ال ةنيب دحج مل نإو «لبقت ال نيتأرماو الجر تماقأ نإو ؛هراكنإ



 ناعللا باب e قالطلا باتك

 نعال نإف «دحيف هسفن بذكي وأ «نعالي تح سبح ىبأ نإف ,ناعللا بجو فذقلا
 جورلا يضاقلا هسبح يأ

 ادهاش حلصي مل نإف هقدصت وأ نعالت ىح تسبح تبأ نإف «ناعللا اهيلع بجو

 ج ةأرملا يأ ةجوزلا ىلع يأ

 (ط) :هتماقإ بجيف اه تبث قح هنأل ؛امهيلع :كاعللا (ع) .هاعدم ىلع نهربي ملو دحلا وهو :فذقلا

 جوزلا عنتما نإ نأ [(ط) .هريغ وأ قالطب هسه نيبث وأ | :نعالی نح سبح (ع) .ناعللا نع جوزلا عنتما يأ ىلا

 هئاقيتسا ىلع رداق وهو «هيلع قحتسم قح هنأل ؛دحيف هسفن بذكي وأ «نعالي يح مكاحلا هسبخ ناعللا نع

 هنأل ؛فذقلا دح دحج عنتما اذإ :ءللي يعفاشلا لاقو «ببسل | مهرج تس باک را ا ی سيبحيف

 اًذإَف يلع ًاقيفخت ناعللاب هعقدب نم نكمعي هنأ الإ رونو «ةسودلجاف# :لاعت هلوقل ؛فذقلاب ذحلا هيلغ بيجو

 نيج وزلا قح يق خوسنم الت امو «ناعللا ل طئارش عامتجا دنع دحلا بجوي ال هتأرما نکرد :اتلق دم عفدي م

 (حتف «صلحختسم) .هب طقست ال قوقحلا نأل ؛هنيمي وأ هتداهشب طقس امل ا ناك ولو «ناعللا ةيآب

 )ع ءط) .هيلع قحتسم قح ءافيإ نع عنتما زال تفذقلا نس :دحيف

 رصتخم" خسن ضعب يقو انزلا دح دحت ال هتقدص نإف :هقدصت وأ طر .ناعللا نع ةأرملا تعنتما يأ :تبأ

 بجي وهو «ةرم قيدصتلاب بجي فيكف ةرم رارقإلاب بجي ال دحلا نأل ؛طلغ وهو "دحتف هقدصت وأ" :"يرودقلا

 هب عفدنيف هئرد يف ربثعيو دحلا :بوجو قح يف ربتعي الف-ءادصق رارقإي سيل قيدصتلا نأل ؛تارم.عبرأ قيدصتلاب

 ءانزلا دح دحت تبأ اذإ ةأرملا اذكو «دحي ناعللا نع جوزلا عنتما اذإ :يعفاشلا دنعو «دحلا هب بجي الو ناعللا

 لودع ةئالث عم انزلاب اهيلع جوزلا ةداهش لبقي ال هنأل ؛هنم بيجع اذهو

 نيميلاو «هدنع نيمي هنأ هنم بجعأو ءارفاك وأ اقساف وأ ادبع ناك نإو ءهدحو هلوقب اهيلع دحلا بحوي مث

 طقسأ جوزلا اذكو ءاهسفن نع انهه دحلا هب ةأرملا تطقسأف بوحولا دعب هطاقسإل الو لاملا باجيإل حلصي ال

 ضقانت اذهو «هقح يف ةداهش هلعجو «ةأرملا ىلع هب دودحلا ظلغأ وه يذلا مجرلا بجوأو «هسفن نع هب دحلا
 تسري ملغ قاعللاب ًامكح_عظتني ان بسلا تأل ةانعدلو: رخو هداعل الو دعت ولف دلولا يما ي ةد ىلو نشاط

 (حتف) ١10/١[ :قئاقحلا زمر| .هلاطبإ يف ناقدصي الف «دلولا قح وهو
 نأب ةداهشلل حلصي ال وهو هيلع ةداهشلل ةحلاض تناك نأب ناعللا لهأ نم يه تناك اذإ يعي :2! حلصي مل نإف

 هلوقب تباثلا دحلا وهو «لصألا ىلإ راصيف «هتهح نم يعمل رذعت ناعللا نأل ؛دحلا هيلع بجي هوخنو ارفاک ناك

 نيرفاك اناك اذإ الإ ةملسم يهو ارفاك جوزلا نوكي نأ روصتي الو «(4:رونل) هِتاَنَصْحُمْلا َنوُمْرَي َنيِذَلاَو :ىلاعت
 احيحص فذقلا ناك ولف هتهج نم نعمل طقس اذإ ناعللا نأ لصألاو هيلع مالسإلا ضرع لبق اهفذق مث تملسأف

 (حتف) */١78[ :قئاقحلا نييبت] . رايس

 (ع.ط) .ةداهشلل ةحلاص يه تناكو فذق يف ادودحم وأ ادبغ وأ ارفاك ناك ناب ١:



 ناعللا باب 24 قالطلا باتك

 د 9 ١ سیا وورق لش شا

 ‹صنلا هب قطن ام هتفصو .ناعل الو هيلع دح الف اهفذاق دحي ال نمم يهو حلص نإو لح

 ناعللا ةيفيك يأ دحلا نع فل هنأل ةأرملا يأ ادهاش جوزلا يأ

 ع

 وأ ةيبص وأ ةيناز تناك نأب :اهفذاق (ع) .يلصألا بجوملا ىلإ راصيف هتهج نم نعم رذعت ناعللا نأل :دح
 (ع ٤ط «م) .رزعي هنكل فذقلا يف قداص هنأل ؛جوزلا ىلع يأ :هيلع دح الف (عيط) .امه وحن

 فلحخ ناعللاو «دحلا بجوي الف اهيف نعمل عانتمالا ناكف ةداهشلا لهأ نم تسيل اهنأل :ناعل الو هيلع دح الف

 ؛دح فذق يف نيدودحم اناك نإو «ناعل الو دح الف ء«فذق يف ةدودحم وأ ةريغص وأ ةنونجم تناك اذإ اذكو «هنع

 فذق يف ةدودحم يهو ادبع وه ناك اذإ اذكو «ةداهشلا لهأ نم سيل وه ذإ ؛هتهج نم نعمل ناعللا عانتما نال

 ةمألا فذق نأل ؛هتهج نم عنتما نإو ءدحلا هيلع بجي ال ثيح نيكولمم وأ نيرفاك اناك اذإ ام فالخب «دحي

 طم دقق املك وأ انتج وأ اض اخ نام کا :يعفاشلا لاقو ءدحلا بحوي ال ةرفاكلاو

 ىح فذقلا دنع ربتعي ناصحإإلا مث «ةداهشلل "للهأ هتوكب انلصأ ىلع انيضمو «نيميلل داهأ جوزلا نوکب :هلصأ ىلع

 [۲۹۰/۱ :قئاقحلا زمر] .ناعللا الو دحلا بجي ال تقتع وأ تملسأ مث «ةرفاك وأ ةمأ يهو اهفذق ول

 :ىلاعت هلوق ىلإ (7:رونلا) 4مهحاوزا نوه َنيِذلاَو :تايآلا هذه يف ىللاعت هللا ركذ ام يأ :صنلا هب قطن ام

 ءاج ةيمأ نب لاله نأ ةيآلا لوزن ببس نأ ملعاو (ة:رونلا) #َنيقِداَصلا نم ناك نإ اَهْيَلَع هللا بّضغ نأ ةَسِماَخْلاَو#

 ينزي ءامحسلا نبا كيرش يتأرما نطب ىلع تدجو تعجر املف نيتنس ٍتأرما نع تبغ :لاقو 525 هللا لوسر ىلإ

 هذه داعأو هللا لوسر اي ٰييعب تيأر :لاله لاقف "ءكرهظ ىلع دلحت الإو دوهش ةعبرأب تنا ":الكلع هل لاقف ءامب

 ماقم مئاق ناعللا نأ ىلع كلذ لدف «تايآلا هذه هللا لزنأف ءاجرخم يل لعجي نأ هللا نم وحرأل إو :لاق مث ةلاقملا

 رخآ يف لاق يلع هنأل ؛ةأرملا قح يف انزلا دح ماقم مئاقو «هفذقب لاله دلجي مل ثيح جوزلا قح يف فذقلا دح
 «تاداهش عبرأ دهشيف «جوزلاب ئدتبي نأ ىضاقلل يغبنيف ".نأش اهو يل ناكل تقبس نامتألا الول":ثيدحلا

 يف لوقيو «ةرم لك يف اهيلإ ريشي "انزلا نم هب اهتيمر اميف نيقداصلا نمل نإ هللاب دهشأ" :ةرم لك يف لوقي
 ."انرلا نم ديب اهامر اميف نيبذاكلا نم ناك نإ هيلع هللا ةنعل" :ةسمانلا

 يف لوقتو ءانزلا نم هب ينامر اميف نيبذاكلا نمل هنإ هللاب دهشأ" :ةرم لك يف لوقت تاداهش عبرأ ةأرملا دهشت مث

 قأي هنأ ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو «"انزلا نم هب نامر اميف نيقداصلا نم ناك نإ اهيلع هللا بضغ" :ةسماخلا

 فو «"انزلا نم هب يتيمر اميف نيبذاكلا نمل كنإ' :يه لوقتو «'انزلا نم هب كتيمر اميف" :لوقيف «باطخلا ظفلب

 ناك نإو باطخلاو «فيرعتلا بابسأ غلبأ ةراشإلاو رخآلل ريشي امهنم الك نأل ؛باطخلا ربتعي ال ةياورلا رهاظ
 نأل ؛بضغلاب ىه تضخ امئإو ءاضيأ لامتحالا عطقني ةراشإلا هب لصتا اذإ بئاغلا ريمض نكل لامتحالل عطقأ
 باتكلا معي عراشلا صن صنلاب دارملاو ءبضغلا نم نفخيو «هب ةالابملا عقت الف اريثك نعللا نلمعتسي ءاسنلا

 [۲۹۰/۱ :قئاقحلا زمر] .هتأرماو ينالجعلا رعوع يف اء يبنلا لعف يأ «ةنسلاو



 تاعللا باب 4۹ ٤ قالطلا باتك

 هيسزفت هبذكأ ناو هاب هقحأو هبسن ىفن دلوب فذق نإو «مكاحلا قيرفتب تناب انعتلا نإف
 جورا EEE نع دل ولا بسن يأ يضاقلا دلو يفنب ما ةا ملا ناجج وزلا يآ

 ةعبرأ هدنع هناعلب قلعتيو ءاماعل لبق ةقرفلا عقت هناعل نم جوزلا غرف اذإ :يعفاشلا 8 کاج قيرفتب تناب

 اهيلع دهس امل جوزلا قدي ؛امهنيب ةقرفلا توبن و .اهيلع دلا ب وحج و ۾ ي ك نا طوقس و سلا عطق :عابشا

 :انلو ( خسفنيف ةدئاف حاكنلا ِءاَقب ف نكي ملف نايفلتأب ال انجن رهاظلاف ناعللاب كلذ دكأو تارم عبرأ انزلاب

 يعل هكا نإ هللا ليسر اب اه. تلك لاق ءاسفاعلا نف اغرق سلق هتأرما ن نعال هنأ نالجعلا ثيدح

 ةقرفلا عقت ال :رغز لاق ا كشاف :دواد يبأ ةياور يف درو لع ؛ E ركنأل هناعلب عقت ةقرفلا تناك ولف ءاثالث

 د وادوبأ هاو ر :"ادبأ ناعمتجي ال نانعالتملا" كل هلوقل ؛ءاضق ريغ نم تعقو انعالت اذإف غی انعالت اذإ الإ

 كلام لاق هب و ءامهنعالت دعب اههنيب ةقرفلا عوقو ىلع اهقيضتتا ناركيف «نعالتلا دعب امهنيب عامتجالا ىفن ؛ ةأنعم

 .امهناعتلا دعب يضاقلا قيرفتب الإ عقت ال :اندنعو «ةياور يف دمحأو

 نع يور امل ؛رخالا هثرو مكاحلا مكح لبق امهدحأ تام ول نح امهنيب قرفي نانعالتملا :هقف رمع لاق اذهو

 ولو عملسمو يراخبلا هاور ما دلولا او «امهنيب قرفف هتأرمأو لجر تط عا لع دن ف رع نبأ

 5 امش لامع ةم رحلا عوفو لود عاتمتسالا ةم رح لاين ىلع لومح ثيدحلاو هيلا جيتحا امل ةقرفلا تعق ۾

 قبب 4 تز تک اذا هنأ ؛هنع باوجلاو «رفز هاور يذلا فَ لمان اولدتساو دمحأو كلامو وو يعفاشلا

 (حتف) ]۲۹۰/۱ :قئاقحلا زمر] .ربخلا هلوانتي ملف ءانعالتم

 دوصقملا نألو «ملسمو يراخبلا ثيدح نم انيور امل |(ط) .ةدالولا ةلاح يف يفن اذإ دلولا مأ نعأ | : همأب هقحلأو

 يح "تالا نم هتحب رخخأ و وا هتمزلأ" : ل وقي نأ يضاقلل كبل ةثأ يناثلا نعو .نيفرطلا دنع قي قلاب مكحلا نمض

 باحجنإو ؛ثراوتلا ىوس جوزلا ةهج نم بسنل لا ماكحأ نم ىفتني ال مث E بسنلا يفتني ال كلذ لقي من ول

 «ةاك زلا عفد ةمرح و امهنيب حاكنلا ةم رح ۾ رخالل شنا هداهش يأ ة اکا هرب ل قلل د: ئوس ايف اهأو عةقفنلا

 هب اهتيمر اميف نيقداصلا نمل ينإ هللاب دهشأ" :لوقيف لحرلا يضاقلا رمأي نأ ناعللا اذه ةيفيكو ءاعامجإ مئاق بسنلاف

 انزلاب اهفذق ولو ؛"دلولا ىفن نم هب نامر اميف نيبذاكلا نمل هنإ هللاب دهشأ" :لوقتف اهبناج يف اذكو «'دلولا يفن نم

 (ئيع «صلحختسم) .امهيلك نيرمآلا ناعللا يف ركذ دلولا ىفنو

 هفا رتعاب باذک اللا تاک ءا ونس [عطو فيس ىعداف لان نع يفنملا دلولا تام فا هلال د ولو ناعللا دعب "ةف بذكأ كإو

 لبق بذكأ نإو «فذقلا دح دَح «"تلق اميف ابذاك تنك" :لاق نأب ناعللا دعب هسفن بذكأ ول نعي ةلالد وأ «ةنيبب وأ

 (حتف «صلختسم) .ناعل الو هيلع دح الق هسفن ذك © اشا إو «كلذكف باذكألا لبق اهقلطي ابف ؛ناعللا



 ناعللا باب 440٥ قالطلا باتك
 د.ك ف 30 1 ف ك س

 ناعل E تلحق كنز وا دحف اهريغ فذق نإ اذكو ءاهحكني نا هلو كدح
 ةأرملا يأ كلذل هتأرما ريغ يأ لحرلايأ دحو هسفن بذكأ امدعب 2جوزلل يأ

 . «لمحلا فني ملو «هنم لمحلا اذهو تينزب انعالتو «لمحلا يفنو سرخألا فذقب
 gn انزلا نازل يأ

 بذكأ ام دعب اهجوزتي نأ جوزلل لح يأ :اهحكني نأ هلو (ع.ط) .هيلع دحلا بوجوب هرارقإل فذقلا دح :ّدح

 يف دح امل هنأ :امهو ءروكذملا رفز ثيدحل ؛ادبأ اهم جوزتلا هل زوجي ال :فسوي وبأ لاقو «نيفرطلا دنغ دحو هسفن

 .ةالصلا هيلع لحت ملسأ اذإ قفانملا نأ ىرت الأ ءانعالتم نكي ملف ناعلل الهأ قبي ملف ةداهشلل ًالهأ قبي ل فذقلا
 :هل وق اذكف «اقفانم ماد ام يأ (۸ ٤ :ةبوتلا) ادب تام مهتم دحأ ىلَغ ت الو :ىلاعت هلوق نيقفانملا ف تلزنأو

 (ئيع «صلختسم) .ناعللا ةفص ىلع اماد ام يأ «خلإ نانعالنملا

 ج رخف ناعلل ًالهأ قبي م هنأل ؛دحف اهريغ فذق اذإ اهجوزتي نأ ناعللا دعب هل لحي كلذك يأ :فذق نإ اذكو

 را ءانزلاب تدحف ةارلآ تر اذ اهر نأ هل لع اذك يأ "تدحف ثبر وأ" لوقو ءانعالت نوكي نأ نم

 دعب انعالت اذإ اذه روضتي انإو «ناغللا لهأ نم .تحرتتف اهفذاق دحج ال نمت تراص األ ؛ثدحف اناسنإ تفنق
 نأل ؛اقافتا عقو "تدحف" :هلوقو «ةنصحم. تسيل اهنأل ؛ذئيح دلحلا اهدح نأل ؛تنز مث لوحدلا لبق جورتلا

 ,دحي يح ناصحإلا هب طقسي ال هنإف «فذقلا فالخج «نينصحم نيب الإ ناعل الو افاصحإ طقسي دح ريغ نم اهانز

 اطرش هيف دحلا ركذ نوكي اذه ىلعف «فذقلا وهو انزلا ىلإ اهريغ بسن يأ نونلا ديدشتب تنز وأ مهضعب طبضو
 (صلختسم) 15١1/١[ :قئاقحلا زمر| .لاكشإلا لوزيف
 دحك حيرصلاب قلعتي هنأل ؛ناعللا هب قلعتي ال ةراشإلاب هتأرما سرخألا فذق اذإ يأ :سرخألا فذقب ناعل الو

 ول قيدصتلا زاوحل ؛ءاسرخ يه تناك اذإ كلذكو ءامب أردت دودحلاو ةهبش نع ىرعي ال هفذق نأل ؛فذقلا

 ,حيرصلاك هتراشإ نأل ؛ةموهفم ةراشإ هل تناك نإ هب ناعللا بجي :يعفاشلا لاقو «ةهبشلاب تبثي الف قطنت تناك

 (حتف) [۲۹۱/۱ :قئاقحلا زمر] .دمحأو كلام لاق هبو
 فذقلا قيلعت اذه نأل ؛رفزو ةفينح يبأ دنع اضيأ ناعل الف ؛نيم كلمح سيل :جوزلا لاق اذإ يأ :لمحلا يفنو
 لقأل هب تءاج اذإ ناعللا بجي :الاقو ءفذقب سيل كلذو ءانزلا نم وهف لمح كب ناك نإ :لاق هنأك طرشلاب

 يف ناعللا بجي :يعفاشلا لاقو .دمحأو كلام لاق هبو «فذقلا ققحتيف «هنم لمحلا مايقب نقيت هنأل ؛رهشأ ةتس نم

 (صلحختسم ؛ئيع) .لاحلا
 :هلوقو ءانزلا حيرصب اهفذق هنأل ؛ناعللا بحي انزلا نم لمحلا اذهو تينز :هتأرمال لاق اذإ يأ :تينزب انعالتو

 اهفذق دقو لاله دلو ىفن :ةع هنأل ؛هيفني :يعفاشلا لاقو «هنم لمحلا ىضاقلا ىفني ال يأ "لمحلا فني ملو"

 ج نأ ىلع لوس قيدقتو ةيالولا دعب الإ لما ىلع برع ال ماكحألا نأ ةف هلام لاق دوو تاما

 [۲۹۲/۱ :قئاقحلا زمر| .يحولا قيرطب لمحلا دوجو فرع



 ناعللا باب ء٦ قالطلا باتك

 لإ و ءامهيف یا 8 ةدعب و حص ةدال ولا ةلآ ی وأ وع ا

 ا امهنم ناثلا مأوتل تاب ا

 (ع «ط) .ةدالولا بقع وأ هوحن و كنيع هللا فأ داخلا كيل سائلا لوق يهو :ةكهتلا

 لحرلا ىفن اذإ يأ [(ط) .ايح يفنملا نوك طرشب هيفن] :حص (ع) .هوحنو دهملاك اهتلآ ءارش يأ :عايعبا وأ
 هوحنو ةأرملا هيلع دلت يذلا يسركلا يأ ةدالولا ةلآ عايتبا لاح وأ «ةئنهتلا لوبق دنعو ةدالولا ةلاح دلولا بسن

 مداقت نأل ؛بسنلا تبثيو فذقلا دوجول ؛هب نعال كلذ دعب هافن نإو «هنع هسن يفنيو «هب نعالو «هیفن حص

 «مايأ ةنالثب هنعو «مايأ ةعبسب ردقم ةن فدع أ نع نسخا یورو «هدعب يفنلا حصي الف ؛مازتلالا ليلد دهعلا

 .مايأ ةثالث ىلإ :رخخآ يقو روفلا ىلع :هيلوق دحأ يف يف يعفاشلا لاقو «سافنلا ةدم يف يفنلا حصي :الاقو

 زوجي ال يأرلاب ريداقملا بصن نإو «ةداعلا هب ترج ام لب «ةياورلا رهاظ يف رادقم ةئنهتلا ةدمل ردقي مل هنأ :لصاحلاو

 :اههدنعو «هوخن و ةئنهتلا لوبق لاح مامإلا دنع ةدملا هذهو «ةليوط ةدم يف حصي الو «ةريصق ةدم يف يفنلا حصيف

 (ييع «حتف «صلختسم) .ةدالولا رثا هنأل ؛سافنلا ةدم

 [(ع) .فذقلا دوجول اعيمج نيتروصلا يف يأ | :امهيف نعالو .ءارشلاو ةئدهتلا نيروكذملا دعب :ال هدعبو
 بجو امنإو «روكذملا تقولا دعب ىفن اذإ اميف بسنلا فني ملو .حصي مل اذإ اميف وأ هيفن حص اذإ اميف يأ

 ىثنألاو لعوف" مأوتلا :نيمأوتلا (صلختسم) ١84/١[ :قئارلا رحبلا] .دلولا يفنب احيرص فذقلا دوجول ناعللا

 (يعليزو حابصم) ."رهشأ ةتس نم لقأ امهيتدالو نيب ناذللا امهو نامأوت نانثالاو ةمأوت
 ؛فذقلل جوزلا دح «يناثلاب فرتعاو امهوأ جوزلا ىفنو «دحاو نطب يف نيدلو ةأرملا تدلو اذإ يأ :ئباثلاب رقأو

 I TOA .دحاو ءام نم اقلخ امهأل ؛لوألا | يفن يف هسفن بذكأ دقف ياثلاب رقأ امل هنأل

 (ع) .يناثلا ىوعدب
 بحيف انزلاب اهفذق مث اهتفعب ًالوأ فرتعا هنأل ؛ناعللا بجي ىاثلا ىفن مث لوألاب رقأ نإو يأ :نعال سكع نإو
 عزل انهوحأ بس توف ایچ نيتروصلا يف نيدلولا بسن تبثي يأ "امهيف امتهبسن تبثو" :هلوقو «ناعللا

 ءربتعي يفنلا دعب رارقإلاو ربتعم ريغ رارقإلا دعب يفنلا نأ الإ رخآلا يفن مزلتسا امهدحأ يفنو رخآلا بسن توب
 (صلحختسم «ئيع) .فذقلا دوجول دمحم دنع امهنيب نعاليو «هامزل ناعللا لبق امهدحأ تام مث امهافن ولو

 (ط) .دحاو ءام نم اقلخ امهنأل ؛اعيمج نيتلأسملا ف يأ :امهيف



 نيدعلا باب 4۹۷ قالطلا باتك

 نينعلا باب
 هماكحأ نایب ف يأ

 اهجوز تع ,راكبألا لود هلا ىلإ لصي وأ | ءءاسنلا ىلإ لصي ال نم وه

 ةأرملا ي عرشلا يف نينعلا ي
 E EEE ENE EASES SBE Sê اي وأ نب للا ةنس ةنس لّججأو لاحلا يف قرف ابوبج

 بهذملا ىلغ ةلهألاب ةيرمق امهنيب يضاقلا قرف يأ

 [(نيكسم) .ءاسنلا نايتإ ىلع ردقي ال يذلا وهو لبإلا ةريظح يهو ةنعلا ف سبح اذإ نع نم ذوخأم] :نيتعلا باب
 بوبجلاو نينعلا باب" "نيكسم الم" ةخسن يفو «بويعملاو يصخلاو بوبحملا نم يأ "هريغو نينعلا باب" ةخسن يفو

 ةريظح يهو «ةنعلا ف سبح اذإ لوعفملل ءانبلاب "نع" نم نونلا ديدشتو نيعلا رسكب لْيَعَف نزو نينعلاو «'يصخلاو
 :ليقو «قأملا دصقي الو ءالامشو انيمي نعي هنأل ؛ ؛ضرع اذإ نع" نبم وأ هيلو درا يقتل یک رم اه لمعت ىلا لبإلا

 (حتق «ئيع) .لاحرلا يهتشت ال ةنينع ةأرماو «هدصقي الو ًالابش و ًانيمب نعيف «يخرتسي هركذ نل ؛انينع يمس

 نم وأ نس ربك وأ فعض وأ ضرمل وأ ةيلصأ ةفآل نهعامج ىلع ردقي ال يعي ةلآلا مايق عم ًالصأ :ءاسنلا ىلإ
 (عوط) .ضعب نود ءاسنلا ضعب ىلإ وأ هتحوز ريغ ىلإ لصي وأ ناك رذع ياب :راكبألا (ع «ط) .رحس ذحأ

 يأ يا مودی نب ابوبحب اهجوز عبا وادا قترلا نع ةيلاخا ةقلابلا ةرخاآ نوع :ابوبجم اهجوز تدجو
 نكمي ال اريضق ناك اذإ ام فالخب «رذلاك ادح اريغض هركذ ناك اذإ ام هب قحليو «نييثنألاو ركذلا ع وطقم

 ءاهغولب رظتنا ةريغص تناك ول اهأل ؛ةبلاطملا قح امل نم ةأرملاب دارأو ءا رايح ال هنإف اهجرف لخاد هلاخدإ

 رايح ال اهيلإ لصو ام دعب بحول هنأ ىلإ ةراشإ هيفو ءاط قحلا نأل ؛يه تبلط اذإ :هانعم لاحلا يف قرف :هلوقو
 ءيضاقلا قيرفت لطبي الو ءهبسن تبثي نيتنس ىلإ قيرفتلا دعب دلوب هتأرما تءاح ولو «هدعب ائينغ راص اذإ امك ا
 (حتف) 597/١[ :قئاقحلا زمر] .هقيرفت لطبي ثيح نينعلا فالخب
 جوزلا ناك اذإ يأ :ةنس لجأو (ع) .اهل قحلا نأل يه تبلط اذإ هانعمو هيلجأت يف ةدئاف ال هنأل :لاحلا يف

 نأ لمتحيو ءءطولا يف امل تباث قحلا نألو و دوعسم نباو يلعو رمع نع لقن اذكه «ةنس مكاحلا هلحأ انينع
 ىلع اهلامتشال ؛ةنسلاب ردقف «كلذ ةفرعم نم دبالف «ةيلصأ ةفآل نوكي نأ لمتحيو ؛ةضرتعم ةلعل عانتمالا نوكي

 هي ام لوریف عبط اهم لصق قئاوي نأ ىسعف «ةدوربلاو ةرارحلاو ةسوبيلاو ةبوطرلا ىلع ةلمتشملا ةعبرألا لوصفلا

 نعو «هسدسو موي سمو از بوو ةعبرأو ةئام ثالث يهو «ةيرمقلا ةنسلا ربتعت و ؛عبطلا لادتعاب ةلعلا نم

 نم ءزح ةئاممالث نم اءزح الإ موي عبرو اموي نوتسو ةسمفخعو ةئام ثالث يهو اطايتحا ةيسمشلا ةنسلا ربتعت مامإلا

 .جوزلا ناك ول يأ :انينع ول (ييع ء«صلختسم) .بيرقتلاب رشع عبرو ثلثو مايأ ةرشع امهنيب ام لضفو «موي

 ليعف ءاخلا حتفب وهو ايّصخ جوزلا ناك ول يأ [(سم) .هاتيصخ تعزنو ةمئاق ةلآ هل ناك نم وه] :ايصخ وأ
 اه رايخ الف رشتنا نإف «هركذ رشتني مل اذإ اذهو ءهركذ ءاقبب وحرم هلوصو نأل ؛ةنس مكاحلا هلجأ لوعفم نيعع

 - هيلإ تكش نيح هلحؤي مل لع هنإف «ريبزلا نب نمحرلا دبع ةأرما ثيدحل ؛قرفي الو لحؤي ال :ةيرهاظلا تلاقو



 نينعلا باب ۹۸ قالطلا باتك
 كف

 عطولا ةأرملا ي 1 ,SASS 5 أ رملا

E NE E O O E EEE 28 or r 

 ةنيميب يآ جوزلا يأ بيت يه ن لق ناب

03 

 ناك نمحرلا دبع ثيدح نأ حص دق :ربلا نبا لاقو جا لغ: ا ةباحصلا عامجإ :انلو «هتلآ كيرحت مدع =

 (حتف) ]۲۹۲۳/۱ :قئاقحلا 90-59 نوكي الف اهقالط دعب

 طرشلا باوج «ةنسلا يف يصخلا وأ نينعلا يأ [(ط) .ليحأتلا لطبو اهبف ةنسلا يف ةدحاو ةرم ولو] :ئطو نإف

 قحتسم وهف داز اهو ءةره اهقح اهئافيتسال ؛ليحأتلا لطيي ب ةدحاو ةرم ولو ءطولاب , مث ءتمعنو اهبف يأ ف ودم

 (حتف) .هيلع ةردقلا عم اتنعتم اهكرت اذإ ماي اذهو «ةنايد هيلع

 ةأرملا تناب ةنسلا يف اهأطي مل نإو يأ [(ع) .هزجع رارمتسال يصخلا وأ نينعلا اهأطي مل نإو يأ ] :تناب الإو

 ف وورعملاب ككاسمالا هيلع رذعت امل هنأل ؛ةفينح يبأ دنع اذهو ءاهقيلطت نع ا عانتما دنع يضاقلا قيرفتب

 اهتدنعو ءاهنع ملظلل اعف هبانم يضاقلا بان الإ و ءاهبف قلطو جورلا لعف نإف «ءناسحالاب حيرستلا هيلع بجو

 يأ لكلا ىلإ عحار "تبلط ا :هلوقو «لوحلا مامت دنع اهريخ عرشلا نأل ؛قيرفت ريغب تناب :هنع ةياور وهو

 دنعو «ءاندنع ةنئاب ةقلط ةق رفلا مث ءاهبلطك اهتبيغ دنع قيرفتلاب اهليكو بلظو «ةنونيبلاو ايحاعلاو ,قيرفتلا

 ؛كاسمإلا هيلع بحاولا نأل ؛هتهج نم ةقرفلا هذه نأ :انلو ءاهتهج نم ةقرف هنأل ؛خسف يه ue يعفاشلا

 ققحتيل انئاب اقالط ناكف هيلا اوین لعفلا ناكف «هماقم يضاقلا ماق وه عنتما املف «حيرستلا بجو تاف اذإف

 (حتف «ييع) .خسفلا لمتحي ال مزاللا ذفانلا حيحصلا حاكنلاو ءاهنع ملظلا عفد

 ءةرح تناك اذإ اذهو ءاهقح كلذ نأل ؛قيرفتلا ةأرملا :تبلط نإ (غ) .مكاحلاو جوزلا قيرفتب يأ :قيرفتلاب

 (ط) .ةنسلا مامت دعب جوزلا يآ :لاق ولف (ط) .اهديسل بلطلاف ةمأ ولو

 «اهتعماج دق :لاقو «ةنس نينعلا لجأ اذإ یا [(عوط) .اهسلجب يف اهقح توبثل ةأرملا يأ ] :تريخ ركب نلقو

 'نإف ءاهسلجم يف ةقرفلاو ةماقإلا نيب لاخلا يف ةأرملا تريح "ركب يه" :نلق نإف :ءاسنلا اهيلإ رظن «تركنأو

 لوقب يفتكيو «ىلوألا نايبل عمجلا ةغيصب "نلق"و ءامهنيب قرف ىبأ نإف «قيلطتلاب ىضاقلا هرمأ اهسفن تراتحا

 لصأ ةراكبلا ذإ ؛ةراكبلا يهو ؛ديؤمل دييأت نقداهش نأل ؛نمداهشب تريحو «طوحأ نيتأرما لوقو «ةقث ةأرما

 (حتف «صلختسم) .نهوقب تبتيف «نهيف
 نإو «ةقرفلاب اهقح توبثل نعم ركنم هنأل ؛نيميلا عم هلوق لوقلاف لصألا يف ابيت تناك نإ يأ :هفلحي قدص

 نأ ؛هلوق لوقلاف ةعيدولا در ىعدا اذإ عدوملاك ةروصلل ال ئعملل ةربعلا ذإ ؛ةروص لوضولل ةركنم يه تناك

 فالخج «فلحيف ءرخآ ءيشب اهاوز لامتحال ؛اهيلإ لوضولا ةبايثلا توبث ةرورض نم سيلو «نهوقب تتبث ةبايثلا

 ريع «صلختسم) .نهوقب ريختف «ةرورض اهيلإ لوصولا يفني امتوبث نأل ؛ةراكبلا



 نينعلا باب تطل قالطلا بانك

 .بيعب امهدحأ ر مو نه نكي هتواخا 5
 نج و رلا دحأ ي

 تراتخا نإ يأ [(ط) .زجع مث ةرم اهئطو ول اذكو «رايح امل نوكي الو] :اهقح لطب هتزانتخا كإو
 ءاهسلخم نم تماق اذإ اذكو ءامهدحأ الإ هل نوكي ال نعيش نیب ريخملا نال ؛رايخ كلذ دعب امه نكي مل اهجوز

 جوزلا يضاقلا رمأ ةقرفلا تراتخا نإو ءاهقح نالطبب تيضر األ ؛ائيش راتخت نأ لبق يضاقلا ناوعأ اهماقأ وأ

 «قتعلا رايك عءاضقلا ا جااتحي الو ءاهسفن اهرايتحاب ةقرفلا عمت :ليقو ءامههنيب قرف ۴ كإف «ةئئاب اهقلطي نأ

 (صلختسم) ۲۹٤/۱] :قئاقحلا زمر| .رایتحا اه نكي مل اینا اهجوزت مث امهنيب قرف ولو

 نأ هل :يعفاشلا لاقو [(ط) .نرقو قترو صربو ماذجو نونجي اشحاف ولو رحآلا يفإ :بيعب امهدحأ ريخي ملو

 لع لاق «عرشلاب ديؤم عبطلاو ءاعبط وأ اسح ءافيتسالا عنمت اهنأل ؛نرقلاو قترلاو صربلاو ماذحلاو نونجلاب اهدري
 احضو اهحشكب دحج و نيح "كلهأب ىقحلا" :لاقو صربلاب ا هللا لوسر كازو "دسألا نم كرارف مودحجا نم رف“

 .دمحأو كلام لاق هبو بيعلاب دري عيبملاو ةلدابم دقع هنأل ؛عيبلا هبشي حاكنلا نألو ؛اضايب وأ

 ميلستلا لبق كالشهاب هتاوفف االحخ هيف بح وت لب «هتوضت ال ب ويعلا هذه و «يطولا وه دقعلاب قحشسملا نأ :انلو

 كورت وهو (ديز نب ليمج ةيا هر نم هنأ ؟ حصي دي هار اهو «بح وي ا نأ ىلوأ هلذلتدعاف خسفلا بح هي ا

 م رف" :#تع هلوق يف هل ةجح الو «دیز همسا دلو بعكل ملعي ال لوهجمب وهو «ةرجع نب بعك نب ديز نع
 .هتمدح ىلع باثیو هنم وندي نأ زوخم هنأل ؛اعامجإ دارت سيل ةرهاظو «رايخلا ال رارقلا بحوي هنأل ؛"موذحملا

 (حتف) ۲۹٤/۱[ :قئاقحلا زمر]



 ةدعلا باب
 اهماكحأ نايب يف يأ

 EY ؛ضيح يأ ءارقأ ةثالث خسفلا وأ قالطلل ةرحلا ةدعو ءةأرملا مزلت صبرت يه
 ءارقألا ريسفت ايعجر وأ ناك انئاب لسم تحت ةيباتك ولو ةده راظتنا

 ؛ءاصحإلا رسكلاب يه [(ع) .هتيصحأ يأ ءيشب تددع :لاقي "دعي دع" نم ردصم ةغل يه] :ةدعلا باب
 ةقيقح لوحدلاب دكأتملا هتهبش وأ «حاكنلا لاوز دعب ةأرملا مزلت ةمولعم ةدم راظتنا :اعرشو ءرمألل دادتمالا مضلابو

 :اهنكرو «ةقرفلا :اهطرشو «هارحب يرجي ام وأ ميلستلاب دكأتملا حاكنلا :اندنع هبوجو ببسو «توملا وأ ءامكح وأ
 جورخلا اه لحي الف ءاهطقسأ ول طقست ال اذهو ؛عرشلا قح يهو ءاهاوس عبرأو اهتحأ حاكنك امي ةتباث تامرح

 ءاليإلاو قالطلا نم ةقرفلا هوجو دعب ةدعلا دروأو «دبعلا قح لحادتي الو «ناتدعلا لحادتتو «جوزلا هل نذأ ول
 (حتف) .رثؤملا عبتي رثألاو «قالطلا رثأ ةدعلا نأل ؛نينعلا e ناعللاو علخلاو

 رايخب ةقرفلاك قالطلا ريغب :خسفلا وأ (ط) .دلولا مأ تلخدف «شارفلا وأ هتهبش وأ أ حاكنلا لاوز دنع :ةأومل

 (عءط) .ةءافكلا مدعو ةدرلاو هبحاص نيجوزلا دحأ كلمو غولبلاو قتعلا
 ءارقألا تناك امل [(ع) .ام لوحدلا دعب ةقرفلا ناكو ؛ضيحلا تاوذ نم تناك نإ] :ضيح يأ ءارقأ ةثالث

 ءادتقا "ضيح ثالث" :ءادتبا لقي ملو "ضيح يأ" :هلوقب هرسف لوألا دارملاو ءرهطلاو ضيحلا نيب ايلغفل اك رتشم

 لبنح نبا لوقي ناك هبو ءراهطألا :كلامو يعفاشلا دنعو «حصألا يف دمحأ لاق هبو «ضيحلا ءارقألا اندنعف «صنلاب

 :لاق مث اهقلطيل مث رهطت ىح اهكرتيل مث اهعجاري نأ هرمأ ع هنأ وهو ءارذ رمع نبا ثيدح مه «عحر مث
 ءاتلا تابثإب ةثالثلا ريكذت نألو ؛رهطلا يه ةدعلا نأ ىلع ضن اذهف "ءاسنلا اه قلطت نأ هللا رمأ بلا ةدعلا كلتف"

 حجرو «ةضيحلا وهو ثنؤم هدرفم نأل ؛ءات الب "ءورق ثالث" :ليقل ضيحلا دارملا ناك ول ذإ ؛رهطلا ةدارإ ليلد

 ةثالثإ» :هلوقب عمجلا ىلعو ةثالثلا ىلع صن ىلاعت هللا نأ :اهدحأ :هوجو ةثالثب ضيحلاب ءورقلا ريسفت انؤاملع

 يدؤي راهطألا ىلع هلمحو «لقألا وأ رثكألا ىلع هقالطإ زوجي ال مولعم ددعل مسا ةثالثلاو «(۲۲۸:ةرقبلا) ءور
 وهو ءةنالثلا وه ل اماكلا عمجبا اذكو ءوهبهذم وه امك كتلاعلا ضعبو نارهط ط وهو ءلقألا ىلع قلطأ هنأ ىلإ

 .ىلوأ ناكف «هيف ةقيقح

 انأل ؛4(١ 917:ةرقبلا) ؛ م ٌتاَمولْعَم رهش أ حلا :ىلاعت هلوقك ةثلاثلا ضعبو نيمسا ىلع عمجلا ظفل قالطإ زوجي :لاقي الو

 رهشلاب دادتعالا لعجج ىلاعت هللا نأ ا الف هب نورقملا عمحلاو ددعلا امأو ءددعلا نع درحملا عمجلا يف كلذ :لوقن

 «(4:قالطلا)  رهشأ کا یف هكا و کی م ضيحَملا نم نسعي يئاللاَوإ» :هلوقب ءارقألاب دادتعالا نع الدب

 'ناتضيح امهدعو نانثا ةمألا قالط" :#تلع هلوق :ثلاثلاو «لصألا هنأ ىلع لدف «ضيحلا مدع دنع رهشألا لعجف

 = ةرخلا فلاختت ال ةمألاو ءاعوفرم ةشئاع ثيدح نم دوادوبأ هاور ثيدحلاو ؛ صيح تكل رخلا ةدع نأ ىلع لدف



 ةدعلا باب ةدأ قالطلا باتك

 0 SEKS ناءرق ةمألاو ءرشعو رهشأ ةعبرأ تومللو «ضح مل نإ رهشأ ةثالث وأ

 ريك وأ رغصل ةرحلا ةدع يأ

 نب ىأو ةثالفلا ةلدابعلاو نيدشارلا ءافلخلا نع اضن كلذ يورو «ددعلا ىف اهقلاخت افإو «ةدعلا هب عقت ام سنج يق =

 هرابتعابف ركذم ءرقلا ظفل نأل ؛ثالغلا ريك ذتب مه كسم الو فيد مهريغو ءادردلا یاو لبج نب ذاعمو بعك

 (نييع «حتف) .هثينأتو هريكذت زاج ةطنحلاو دربلاك ثنومو ركذم ناما هل ناك اذإ ۽ ءيشلا نال ؛ركذي

 يلا م8 :ىلاعت هلوقل ؛ضيح ةيؤر ريغ نم ةنس ةرشع ةسمخ يأ نسلاب غولب وأ سايإ وأ رغصل :ضح مل نإ

 اپ ا ی او وو رکا وو یورک ؛هب ديق :(4:قالطلا) ضيحَملا نف نسي

 يف ىوتفلاو .ةدعلل رهشأ ةثالثو محرلا عاربتسال ةتس :رهشأ ةعستب : «لوحب اهؤاضقنا :كلام نعو «سايإلا

 :ىلاعت هلوقل ؛رهشأ ةثالث نمتدعف نضحي مم يلا رئاغصلا امأ «ةرو يس ةسئالا ةدع يق كلام لوق يلع اننامز

 وأ ةيمذ «ةريبك وأ تناك ةريغص ةرحلا ةدع يأ :تومللو (حتف «صلختسم) (؛:قالطلا» ضحي مل يئاللاَو#

 (ععط) .جوزلا تومل ال وأ ةءوطوم «ةملسم
 «(۲۳ 4 :ةرقبلا) کنم ناز دلار :ىلاعت هلوقل ؛رشعو رهشأ ةعبرا ةافولا ةدع يأ :رشعو رهشأ ةعبرأ

 يهو «ىلوطلا :ناتدع امل :لوقي نم فلسلا نم نأ :لوألا :ةعبرأ لوصف يف ةلأسملا هذه ف فلسلا فلتحاو

 نإف ٍجاَرْخِإ ريغ ٍلْوََحْلا ىلإ ًاَعاَنَم ْمِهِجاَوْرأِل ةَّيِصَو :ىلاعت هلوقل ؛رشعو رهشأ ةعبرأ يهو :ىرصقلاو «لوح ا
 ةخوسنم ةيآلا هذه نأ :باوحلاو :(77:ةرقبلا) 4ُْكيَلَع َح انج الف# رهشأ ةعبرأ دعب يأ (؟ 4 :ةرقبلا) نح رح

 چ

 لايل رشعو مايأ ةرشع ربتعملا نأ :يناثلا .(٠٠٠:ةرقبلار ككَارْسَعَو رهشأ ةعَبْرأ نهسفلأي نصبرتی# :یلاعت هلوقل

 نأ امه زوجي يح «مايأ ةعستو لايل رشع :لوقي اه صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ناكو ءاندنع سماخلا رهشلا

 .ارشعوإ# :ىلاعت هلوق رهاظل ؛رشاعلا مويلا يف جوزتت
 :ثلاثلا .رحآلا ددعلا نم هئازإب ام لوخد يضتقي عمجلا ةرابعب يلايللاو مايألا نم نيددعلا دحأ ركذ نأ :باوجلاو

 ناكو ءامثذ دوعسم نباو رمع لوق وهو ءاندنع لمحلا عضوب دتعت الماح تناك ول اهجوز اهنع 2 نأ

 نم ةربتعم ةافولا ةدع نأ :عبارلا .رشعو رهشأ ةعبرأب وأ لمحلا عضوب امإ «نيلجألا دعبأب دتعت :لوقي هد ىلع

 يلا ةيآلاو .ملعت نيح نم :لوقي هد ىلع ناكو ءامم سابع نباو دوعسم نبا لوق وهو ءاندنع جوزلا توم تقو

 ىلع ائيش بحوي ملو ءاهي الوخدم تناك نإ طقف اهيلع ءاربتسالا بجوأ ثيح ةيباتكلا يف كلام ىلع ةجح انولت
 (ييع «حتف) .اهب لوحدملا ريغ
 ةمألا قالط" :#كع هلوقل ؛ضيحت نمم تناك نإ ناتضيح خسفلاو قالطلا يق ةمألا ةدع يأ :ناءرق ةمألاو

 ول :هذ رمع لاق «ناتضيح تلمكف ًأرجتت ال ةضيحلاو «فصنتم قرلا نألو 'ناتضيح اقدعو ناتقيلطت

 ةبتاكم وأ ةربدم وأ ةمأ تناك ءاوس «ضيحت نمل لوحدلا دعب قالطلا ىف اذهو ا ةضيح اهتلعجج تعطتسا

 (ئيع «حتف) .ضعبلا ةقتعم وأ دلو مأ وأ



 ةدعلا باب هم قالطلا باتك

 21 E نمو ,نيلجألا دعبأ رافلا ةجوزو ةعضو لماحلاو ,ردقملا فصنو

 تقتع اذا ةمآلا ةديع قى ةافولاو قالطلا ةدعع نم لمحا حصو فأ

 7 تے ۳ 4 : دع كب 7 € ۴ ص 1 / 5 5 1 ۴ 5 أ

 هيف رّدق ام فصنف اهجوز اهنع قوتم تناك وأ ربك وأ رغصل ضيحت ال نمم تناك نإ يآ :ردقملا فصنو
 نيت .همآلا عامجإ هيلعو «ةافولا يف مايأ سمو نارهشو لوحدلا دعب قالطلا ف فصنو رهش وهو «ةرحلا

 دوجول ؛ةفينح يبأ دنع اهريغو ةنقلا يف كلذ يق قرف الو فض قرلاو ارجع ريشلا نآل EAT ةئاقحلا|

 يع «ضلختسم) .لكلا ق قرلا

 لماحلا ةدع يأ [(ط) .اهجوز اهنع قوتم ساو وأ ةرح تناك ءاوس لماحلا ةدع يأ ] :هعضو لماحلاو

 أ قالطل | ةدع يف تناك ءاوس اهلمح عضت نأ
- 

 نأ GAR ايلا تال 1 0 : ىلاعت هلوقل ؛ةاف ول دع ف 5 خسفلا وأ

 صوصنلا نذل ؛نيلججألا كفن ايقدع هنوف ىلع ف ىف رم و دوعسم نا لوق وش 0( ٤ :قالطلا) 4 نهلْمَح عضب

 ءاضيأ اهيف امك ارشعو رهشأ ةعبرأ اهضعبو ءةرقبلا ةروس يف امك .ءورق ةثالث صبرت بحجوي اهضعب (ةضراعتم

 نوكيف ةرخأتم ل املا ةيآ نأ :باوخلاو اتا دعبألا بوج وب ۽ انلقف «قالطلا هَ روس 8 امك لمحل ا عضو اهضعبو

 ةعبرأ دعب تل ير ءاسنلا ةر , وس نأ هتلهاب عاش قزم وخ دوعسم نبا لاق .e وأ ا ا سا اهريغ

 8 لامجألا تال وأ 0 :هلوق نأ دی ری 0/١ ۹7٦] :قئاقحلا زهر | .هةحجام نباو يئاسنلاو د واد وبا داور غو رهشأ

 (حتف ءصلختسم) .لامحألا تاوذ قف اخسان نوكيف 08 م:ةرقبلاو 4 نهسفنأب نصب ري :هلوق نع رخأتم

 دعبأ اهدعف اثالث وأ انئاب اهقلطو هضرم يف تام يذلا ضيرملا ةجوز ةدع يأ :نيلجألا دعبأ رافلا ةجوزو

 رشعو رهشأ ةعبرأ نم لقا يف: ضیح تالت ضيم :تناك نإ عي «قالطلا ةدع نمو ةافولا ةدع نم نيلحألا

 كلذ a رثكأ ق صضيح تال نمي ياك" نإ و 1 صضيح ق“ نم لوطا األ ؟رشعو هش ةعبرأب تدتعا

 قالطلاب ل از حاكنلا نأل ؛ ؛ سايقلا وهو قالطلا ةدغ دتغت : : فس وي يبأ دنعو «نيفرطلا دنع اذهو «ضيحل اب تاتا

 لعح تثرو امل اهأ :امهوق ىلع ناسحتسالا هجو «ةباحصلا عامجإل ؛اظايتحا ا ثرالا قح يف يقبو

 ايعجر قالطلا ناك اذإ امأ :ىلوأ لب «ةدعلا قح ق اذكف هب الإ ثرإ ال ذإ ؛ةافولا ىلإ امكح امئاق حاكنلا

 (حتف ؛صلخختسم) 0١ :قئاقحلا زمر|اعامجإ ةافولا ةدع اهيلعف

 تلقتنا يعج رلا قالطلا نم هدعلا ٤ ىلوملا اهقتعأ مث 3 ا اقالط ةمألا هتأرما قلط دلط اذإ نوعي :خإ تقتع نمو

 هدع يف الو «نئابلا قالطلا ةدع يف تقتع اذإ اميف ال ءهحو لك نم قاب حاكنلا نال ؛رئارخلا ةدع ىلإ اقدع

 لقتنت الف «رئارحلا ةدع بجوي ال صقانلا كلملا يف قالطلاو «هدعب كلملا لماكتي مو حاكنلا لاوزل ؛جوزلا توم

 «رئارجلا ءاليإ ةدم اهئاليإ ةدم ريصت ثيح «ةدعلا يف اهديس اهقتعأ مث اهنابأ مث اهنم ىلآ ول ام فالخب ءاهيلإ اهدع

 الخ ءا وس هيف ىعحرلاو نئابلاف «ءاليإلا ماكحأ نه لا ةنونيبلا نأ ؟يىعج رلاو ن :ئابلا نب هيف قرف الو

 داتضيح اهدع ي أ 5 قتعلاب دازت ذل ءب كللام لاق و (ةتصص اهيف ربتعيف ةيقعت يهو عقاللطلا اههببس ناف «ةدعلا

 (نيكسم «ئيع) .اضيأ توملاو نئابلا يف رئارحلا ةدع اهتدع :هي ىعفاشلا لاقو ؛تناك امك



 ةدعلا باب م,ى م قالطلا باتك

 «ضيحلا ريهشأ لعب اهُمَد داع نمو ,ةرحلاك تا بلا ٠ هيإ يعجرلا ةدع ٤
 اقداع ىلع

 21011111100 ]0 ]| ]| ]| ]| ]| | |0000 ا نرانرلاو ادل ا سرکار
 دوهش ريغب ح

 ةدع ىلإ ادع لاقتنا بجوف هجو لك نع قاب حاكنلا نأل ؛ةرحلا ةدعك اهتدعف ںی قالطلا ي ۴سز

 لاوزل جوزلا توم ةدع يف الو يأ :توملاو (ع) .نئابلا ةدع يف تقتعأ اذإ ال يأ :نئابلا ال (ع) .رئارحلا
 (ع) .ةرحلا ةدعك اقدع يأ «تقتع نمو :هلوق نع ربح هنأ ىلع عفرلا لحم يف :ةرحلاك (ع) .حاكنلا

 مث ؛«روهشلاب تدتعاف ةسيآ ةأ رمل تنا اا يأ 0 دا 9 رهشألاب تتلعُف تيسبأ نم يأ | :اهمد داع نمو

 دوع نأل ؛اقداع ىلع مدلا تأر اذإ هانعم ءضيحلاب اهقنأتست نأ اهيلعو ءاقدع نم ىضم ام ضقتنا مدلا تأر

 كللذوب «لضألا نع سابكلا ققحت ةيفلخلا طرا نال اه نكي مل هنأ رهظف ؛حيحصلا وه «سايإلا لطبي مدلا

 اًقمدع تضقتنا رحآ جوز نم تلبح اذإ كلذكو «ينافلا خيشلا قح يف ةيدفلاك «توملا ىلإ زجعلا ةمادتساب

 اهدع ءاضقنا دعب تضاح اذإ ةريغصلاو «لبحت ال ةسيآلا ذإ ؛ءارقألا تاوذ نم اهنأ نيبت هنأل ؛اهحاكن دسفو

 ثيح ةدعلا ءانثأ يف تضاح اذإ ام فالخب ءءارقألا تاوذ نم تناك انآ نيبتي مل هنأل ؛فنأتست ال رهشألاب

 دادتعالا نع فلخ رهشألاب دادتعالا نأل «[؟ 917/١ :قئاقحلا زمر] .لدبلاو لصألا نيب عمجلا نع ازرحت فنأتست

 .رخآلاب امهدحأ ليمكت زوجي الف ضيحلاب

 بنک :ليقو ءاهتبارقب ردعي :مهصعب لاقو ءاهلثم كيف ضيغ ال ادح 8 نأ :اهدح و :«ساياإلا نس 82 فلتخاو

 ير وعل 3 كايفسو ا ةشئاع لوق وه و «ىوتفلا هيلعو ةنس نوسمحو سمح مخ :نيرثكألا دنع ۾ «لازهاو نمسلا نم اهدب

 (ع طر .اقدع نم ىضم ام ضقتناو «ضيحلا اقدعف يأ :ضيحلا (حتف) .يزارلا لتاقم نباو كرابملا نباو

 ةافو دعب دلولا مأ ةدعو «ةهبشب ةءوطوملا ةدعو ؛دسافلا حاكنلاب ةحوكنملا ةدع يأ :ادساف احاكن ةحوكنملاو

 قح ءاضقنال محرلا ةءارب نع فرعتلل نقدع نأل ؛ضيحلا تاسيآ الو تالماح نكي ال نأ طرشب اهديس

 نأ يغبني اذه ىلعف :تلق نإف «هريغو توملا نيب فلتخي الف «ةسيآلاو لماحلا ريغ يف فرعملا وه ضيحلاو «حاكنلا

 ؛عيبلا يف امك حيحصلاب قحلم دسافلا حاكنلا :تلق .فيرعتلا ام لصحي هنال ؛ءاربتسالا يف امك ةضيحب ىفتكي

 دلولا مأ ةدعو «رهملا هب بجي ىح دسافلا حاكنلاك وه ةهبشب ءطولاو «ضبقلا هب لصتا اذإ كلملا ديفي نح
 ؛ةدحاو ةضيحب دلولا مأ ىلع ةدعلا بحت :اكج كلامو يعفاشلا لاقو «حاكنلا ةدع تهبشأف شارفلا لاوزب بجو

 :يعازوألا لاقو ءا رمع نباو يج ةشئاع نع كلذ ىوري «ءاربتسالا تهاشف نيميلا كلم لاوزب بحت اهنأل

 .هفعضو دوادوبأ هجرخأ 5 هللا لوسر نع صاعلا نب ورمع هاور ءرشعو رهشأ ةعبرأ اهالوم توم يف اهتدع

 مأ ةدع :لاق هنإف هذ باطخلا نب رمع كلذ يف انمامإو «حاكنلا ةدع هبشأف شارفلا لاوزب تبجو ةدعلا نأ :انلو

 = ركح دوعسم نباو يلع لوق وهو «حاكنلا يف امك رهشأ ةثالث اتدعف ضيحت ال نمم تناك ولو ضيح ثالث دلولا



 ةدعلا باب .o ¢ قالطلا باتک

 د س كق

 (ةعص و هتوم دنع لماحلا ريغصلا ةجوزو ةريغو توملل FF دلولا ماو «ةهبشب

 لمحلا عضو يأ ةجوز ةدع يأ دلولا مأ ةدعو يآ

 rE a هيف تقلط ضيحب دعت ملو ءامهيف فتنم بسنلاو وهلا دعب لما
 اعاجإ ضيحلا ف يأ ةارملا يا ها لا بستم ملا يا ةريغصلا نع دلولا بسن یا ااا داي تولملا

 ةدعلا اهيلع بحت الف ةدتعم وأ ةجوزم تناك اذإ امأ «ةحورم وأ ةدتعم نكت مل اذإ اذهو «ةودق مه ىفكو =

 (صلختسم) [؟١/317 :قئاقحلا زمر] .هنم ىلوملا شارف مدعل ؛قتعلاب الو ىلوملا تومت

 (ع) .اهئطوف اها ملعي ملو ريغلا ةحوكنم جوزت وأ «هتأرما ريغ هيلإ تفز نأب دقعلاو كلملا ةهبش يأ :ةهبشب

 (ط) .لماحلا يف لمحلا عضوو «ضيحت ال نم يف رهشألاو ءضيحت نم يف :ضيخلا
 (قيع) .دلولا مأ قتع وأ ءاهتطو كرت ىلع ئطاولا مزع يضاقلا قيرفت نم توملا ريغ يأ :ةريغو

 اهلمح عضو توملا تقو لماح يهو هتأرما نع تام يذلا ريغصلا ةجوز ةدع يأ :لماحلا ريغصلا ةجوزو
 ةتس نم لقأل هتوم دعب دلت نأ توملا تقو لمحلا مايق ةروصو :(4:قالطلا) م لاَمَحَأْلا تال او :ةيآلا مومعل

 .دمحمو ةفينح بأ دنع اذه و «هتوم تقو نم رهشأ

 دعب ثتداحلاك راضف ءدنم بسنلا تباثب سيلا ل امحلا نأ ؛ارشنعو هش بر ادع :ةنالغلاو هلي فس وی وبأ لاقو

 تلاط «لامحألا تاوذ يف لمحلا عضو ةد ةردقم األو ؛هك(لاَمْحأْلا تال وأو :ىلاعت هلوق قالطإ امضو «توملا

 ىعملا اذهو ءحاكنلا قح ءاضقل ءارقألا دوحو عم رهشألاب اهعرشل ؛محرلا غارف نع فراعتلل ال ءترصق وأ ةدملا

 (صلختسم) .هنم لمحلا نكي مل نإو لمحلا عضوب ةدعلا اهيلعف ءاهجوز اهنع فوتم لماح اهنأل ؛يبصلا يف ققحتي
 (ط) .ريغصلا توم دعب رهشأ ةتس ن س لقأل دلت نأب جوزلا توم دنع يأ :هتوم

 هتوم دعب لماحلا ري ريغضلا ةجوز ةدع يأ |(ط) .رثك اف :لوح شستن هتدلو نأب .تروملا دعب يأ ] : ةدعب لماحلاو

 :تروملا دمع رهشألا تقيعفا امكح الو ةقيقع ال توملا.هقو لهجلا دوو تبقي ل هلأل ةرشعو رهشأ ةعبرأ

 ؛قيلوحلا لإ تباث هبسن نأل ؛توملا دعب لبحلا ان تدحساذإ ريبكلا ةأرما فالج كلذ دعب لمحلا ثودحب ربدغت الف

 ناك نيلوحلا دعب هتدلو نأب هثودحب نقيت ول ىح ثداحب سيل هنأ نيبتف «توملا دنع لمحلا دوجو هترورض نمو
 (حتف «صلختسم) [۲۹۸/۱ :قئاقحلا زمر| .كلذك مكحلا

 اذه بسن تبقي ال يأ [(ط) .اطايتحا قهارملا نم هتوبث يغبنيو اعيمج نيهحولا يف يأ ] :امهيف فتنم بسدلاو
 نم هتلاحتسال ؛ثوملا دعب ثداحلاو توملا دنع ثداحلا لمحلا امهو :نيتروصلا اتلك يف ريغصلا نه لمحلا

 (صلختسم) [۲۹۸/۱ :قئاقحلا زهر] .قولعلا هنم روصتي الف «هل ءام الو «ءاملا دمتعي بسنلا نأل ؛ريغصلا

 بجاولا نأل ؛قالطلا اهيف عقو يلا ةضيحلا كلتب بستحت ال ضئاح يهو ةأرملا تقلط اذإ يأ :ضيحب دتعت ملو

 [۲۹۸/۱ :قئاقحلا زمر] .اهنع ضقنتني الق صنلاب ةمأ ول ناتن وأ رغ ول کو تو الغ



 ةدعلا باب 0.۵ قالطلا باتک

 ne ةأرملا نيتدعلا هب بسستحم يئرملا مدلا ناتدعلا يأ ةدحاو ةدع بوح و دعب

 قيرفتلا دعب دسافلا - فو ج1 قالطلا دعب ةدعلا ًادبمو «ىلوألا تف
 ةدعلا عدبم يآ ا اليت اهؤادتبا يأ ةئاثلا لمكت مو لوألا ةدعلا يآ

 ESAS. SE ....جورلا اهذكو ندع تضم" :تلاق نإو ءاهعطو كرت ىلع مزعلا وأ

 كلذ لمتحت ةدملاو ةدتعملا ةأرملا يأ

 نم ةأرملا هارت ام نوكيو «ناتدعلا تلحادتو «ىرحأ ةدع اهيلعف ةهبشب ةدتعملا ىطو اذإ يأ فا ةدع بجتو

 ءطولا ناك نإف «ةيناثلا ةدعلا مامتإ اهيلعف «ةيناثلا لمكت ملو ىلوألا ةدعلا تضقنا اذإو ءاعيمج امهنم ًابستحم مدلا

 ةيناثلا متت نأ اهيلع بحوو «ىلوألا تمت اهدعب نيتضيح تضاحف ىلوألا ةدعلا نم الغم ةضيح ءاضقنا دعب ةهبشب

 وأ ضي تناك أَ دحاو سنج نم اتناك ءاوس «نالحادتت ال :يعفاشلا لاقو «لحادتلا نعم اذهو عةثلاث ةضيخحب

 لوألا متت لب ةرهشألاب ىرتعألاو ضيع اهادخإ تناك ناب نيسنح نم وأ ءرهشأ

 نم ةدتعم يهو اهجوز اهئطو نأب دحاو نم اتبجو نإو «نالحادتت الف نابحاو ناقح امهنأل ؛ةيناثلا يف ع رشت مث

 ولو «لحادتلا عم لصحي ضرغلا اذهو «محرلا ةءارب فرعتل تعرش ةدعلا نأ :انلو ءدمحأ لاق هبو «نالحادتت قالط

 لالا اميل ديالا ةدفلا نفاه نوما ىس ازت اس سلاو نيشألاب دست نيبو هوت ةقرزلا ةندعم تلا

 (صلختسم) ]۲۹۹/۱ :قئاقحلا زمر] .ناكمإلا ردقب

 (ع) .كتحوز اهإ :ءاسنلا تلاقو هشارف ىلع اهدجو وأ لحجر اهجوزت نأب :ةهبشب
 تلهح نإو ةدعلا يضقنتو «روفلا ىلع اهجوز توم يأ «توملا دعبو يأ ] :توملاو قالطلا دعب ةدعلا أدبمو

 قالطلا نأل ؛ةافولا بيقع جوزلا توم يفو «قالطلا بيقع قالطلا يف ةدعلا ءادتبا يأ [(ط) .توملاو قالطلاب

 ةدم تضم ّىح توملا وأ قالطلاب ملعت مل ولو «ببسلا دوحو نيح نم اهؤادتبا ربتعيف اهوحو ىف ناببس توملاو

 (صلختسم) ]۲۹۹/۱ :قئاقحلا زمر] .هئاضقنال ملعلا هيف طرتشي الف «لحأ اهنأل ؛اتدع تضقنا دقف ةدعلا

 دصق وأ «قيرفتلا بيقع دسافلا حاكنلا يف ةدعلا ءادتبا يأ [(ع) .امهنيب يضاقلا قيرفت دعب يأ ] :خ ! قيرفتلا دعب

 لاقو «مزعلا درج ال كئطو كرت ىلع تمزع" وأ "كليبس تيلخ" وأ "كتكر ت" :لوقي نأب اهئطو ا ىلع ئطاولا

 ؛هدنع ةدعلا تضقنا دقف ضيح ثالث قيرفتلا لبق ءطولا دعب تضاح تناك ول يح «تائطولا رخآ نم :هكاي رفز

 دقعلا يف دجو ءطو لك نأ :انلو «ةدعلاب تقلعت دجو اذإف «ةدعلل بجوملا ببسلا وه دسافلا حاكنلا يف ءطولا نأل

 هنأل ؛ءطولا ماقم ميقأف يقيقحلا راصتخالا يف دحاولا دقعلا مكح ىلإ لكلا دانتسال ؛دحاولا ءطولا ىرحم يرجي دسافلا

 ىلع فوقولا نكمي مل اذإف ءامهريغ امهيلع علطي هنأل ؛ةكراتملاو قيرفتلا فالخب «نيجوزلا ريغب هيلع فوقولا نكمي ال

 (ييع «صلختسم) .ءطولا ماقم - شارفلاو يقيقحلا صاصتحالا وهو - هيلإ يعاودلا تميقأ ءطولا
 (ع طر .مزعلا درج ال خلإ "كرت ىلع تمزع" ارس لاق نأب مزعلا بيقع وأ يأ :مرعلا وأ

 (ع) .نآلا ىلإ تضم ام :لاق نأب :جوزلا اهذكو



 ةدعلا باب م5 قالطعلا ياك

 ةّدعو مات رهم بجو ءطولا لبق اهقلطف هتالتعم حكت ولو ياك مع رع

 سفال ن اقلط ل قأدتبم

 هيلع لماك يأ

 دتعملا تلاق اذإ يأ [(ع) .اهكاله وأ ةعيدولا در ىعدا اذإ عدوملاك ةنيمأ افألإ :فلحلا عم هش لوقلاف

 ةمألاو ءام هپ ل وتس ةرحلل اهلقأف ضيحلاب ولو عءروك دملا ردقلاف روهشلاب و هلق ءكلذ لمت ةدملاو چ م

 فلح الو «عدوملاک فلحتف ء«بذكلاب تا األ ؛امش وق فيلحتتلا ۾ «ةنيمأ اغا : سل || جنم ةأرملل لوقلاف «توعبرا

 (ط) .ةدعلا ق اهح و زت 3 تاللا ل هد اع اھفلظ ناك ناب : هت لدعم (صلختسم .حتف) .مامإلا لوق واع

 (عوط) .ةولخلا لبقو امي ر ابق يآ س لبق

 a gl ae E علق ل ا لبق اهقلط م ف ا دسم قا و م انكاب

 لبق قالط اذه نأل ؛ىلوألا ةدعلا مات اهيلغو ءرهملا فضن اه :دمخم لاقو :نيحتيشلا دنع اذهو ؛لوألا ةدعلا ريغ

 عفت ري ااف لوألا قاللطلاب بججاو ىلوألا ةذدعلا لامكا نأ ريغ «ةدعلا فائئتسا الو «رهملا لانكا بج هي الف «ل وحخدلا

 ةيناثلاو «دوعي الف جورتلاب تطقس ىلوألا نأل ؛الصأ اهيلع ةدع ال :هقِي رفز لاقو ؛ياثلا قالطلا يف بوحولا

 .سايقلا وه مشي رفز لوقو ؛سيسملا لبق تقلط هنأل ؛بحت مل

 يهو ايات اييلع قغ اف «ةدعلا وهو هرثأ ءاقبل ؛لوألا ضبقلاب هدي يف ةضوبقم يهو «ضبق ءطول ولا نأ :انمهو

 هدي يف وهو بوصغملا ىرتشا اذإ بضاغلاك :يناثلاب قحتسملا ضبقلا نع لوألا ضبقلا بان هدي ي ةضوبقم

 لوألا ناك اذإ هنأل ؛ ب يناثلا ج ا ت ا ا اكن قلا فرعنا اشياق يصب

 اس اق نک راع لرقم ةف «ءسكملا فو ءاعفعإ ةدعلا لو يلا نوار اا اقوي ارم

 (ط) .اهجوز اهنع تام اذإ اذك و «لماح ريغ يأ :ةيهذ (حتف «صلختسم)

 األ ؛ةدعلا اهيلع بجي ال يأ [(ع) .مامإلا دنع هدقتعم يف بحت ال تناك اذإ ةدعلا اهيلع بجي ال يأ ] :دتعت م

 جوزلا نأل ؛يناثلل الو ءعرشلا قوقحب ةبطاخم ريغ األ ؛لوألل هجو الو «جورلل وأ عرشلل اقح بحت نأ امإ
 لمحلا نأل ؛اهلمح عضت ىح عامجإلاب جوزتت ال ما تناك ولو «نونیدي امو مهك رتب انرمأ دقو ءهدقتعي ال

 نيابتلا ببسب مالسإلا راد يف لوحدلا دعب تعقو ةقرفلا هذه نأل ؛ةدعلا اهيلع :الاقو «يمذلا نم بسنلا تباث

 4نهوحكنت نأ ْمُكيَلَع َحاَنُح انو :لاغت هلوق هلو «توملاك رخآ بيسي تبعقو ول امك ةذغلا اهيلغ بحيف

 تبحج ۾ اهقلطو ةيمذ هتحن ناك ول |! ملسملا نيا + مذ ق ةلط" :فب فنصملا لوقو ديك ريغ درع اق كلا

 هدقتعمو جوزلا قح ةدعلا نا اهيا الآ تاك ولو فلت واجب اضيأ ةتافو نمو. ةقالظ ىف ةدنلا' اهيلع

 (حتف) ٠ .زاج ىمذلا اهجوز قالط روف يف لوس ل يمذ ةقلطملا ةيمذلا جوزت ول هنأ لصاحلاو



 هماكحأو ةدتعملا دادح نايب o۷ قالطلا باتك

 لصف
 دادحاإلا نايب يف

 ءانحلاو ءرذعب الإ نهدلاو لجكلاو بيطلاو ةنيزلا كرعب توملاو ”ثبلا ةدتعم حت
 لكلا ىلإ مجري ونأو بيطلا كرب يأ دمت هلوقب قلعتت

 راز اختو لصا نم ةيناثلا 3 ةبترملا يف هنإف «تاّدتعملا ىلع اهيف بجي ام ركذب هفدرأ اهيلع نمو ةدعلا رك ال :لصف

 يهف ادادح ةأرملا تح نم "دحت" :هلوقو «عرشلا قح هنأل كلذ اه لير دادحالا كرتب تيملا وأ قلطملا اهرمأ

 ةأرملا نذل ؛دادحلا يمس «عنملا دحلاو :NE ل نیم و ٌدحم ىهف ادادحإ تالعاو ؛”برضاو 'رصنا تا نم داح

 (ئيع «حتف) .ادادح باّوبلا يم هنمو «ةنيزلا نم تعن

 ءعطقلا يأ | :تبلا ةدتعم (سم) .جوزلا تافو دعب امباضخو ةأرملا ةنيز كرت وهو :دحلا وأ دادحإلا نم :َدحت
 اذإ اذكو «ةنعلاو بجلا رايخجب ةقرفل هنمو «نئابلا يأ [(ع) .ةمأ وأ ةرح تناك ءاوس نئابلا قالطلا ةدتعم هب دارأو

 جوزلا يف وه امنإو ءاهوحخأو اهمأ وأ اهنبا وأ اهوبأ تام نمل دادحإلا لحي الف مالسإلا نع هئابإب ةقرفلا تعقو
 نم عنملا فالخب ىلوملا قح لاطبإ هيف سيل اميف عرشلا قوقحب ةبطاخم األ ؛اهريغ وأ ةرح تناك ءاوس ةضاح

 (ع) .فالخ الب توملا ةدتعم دحتو يأ :توملا (حتف) .هتجاحل مدقم دبعلا قحو «هقح لاطبإ هيف نأل ؛جورخلا

 بايثلا نم هريغو ريرحلا سبليو ءاهلك رهاوجلاب نيزتلا وأ طاشتما وأ ريرح وأ يلحب ةنئاكلا يأ :ةنيزلا كرتب

 دارملاو «هيف الإ بسك اهل نكي مل نإو هيف رجنت الو «هلمع رضحت الو هلمعتست ال يأ "بيطلاو" :هلوقو :ةغوبصملا
 امهيف مسالاو ءنهدلاو لحكلا لامعتسا : :حتفب امه "نهدلاو لحكلاو" :هلوقو ءاهسفنب اهيطاعت هيف ةراجتلا نم

 «هريغ دوجو مدعل غوبصملا بوثلاو لمقلاو ةكحلل ريرحلا سبل امل زوجيف لكلا يق ديق "رذعب الإ" :هلوقو «مضلاب

 دصقي ال هنأل ؛دوسأ غوبصملا بوثلا اذكو «هوحنو دمرلل لحكلاو يوادتلل نهدلاو بيطلا لامعتسا زوجي اذكو
 .هب سأب الف ةنيزلا هب عقت ال ثيحب ًاقلخ بايثلا ناك ول اذكو «ةنيزلا هب

 شم ا افا جسر هنألو ؛اهجوز اهنع قوتملا يف صنلا دورول ؛ةتوتبملا يف دادح ال :كلامو يعفاشلا لاقو

 فسأتلل اراهظإ بجو هنأ :انلو «هتوفب فسأتت الف ةنابإلاب اهشحوأ دقو هتامم ىلإ اهدهعب قو جوز ةافو ىلع

 نأ اه ناك يح توملا نم اهل عطقأ ةنابإلاو ءاهتنؤم ةيافكو افوصل ببس وه يذلا حاكنلا ةمعن تاوف ىلع

 اذهو ؛ةدعلل عبت دادحلا نأل نا مالا كب لحرلا ىلع بحي مل امنإو ءاهدعب ال ابل لبق ايم هلسفت

 ءانحلاب بضتخت نأ ةدتعملا ىف التثع هنأ يور ام :اًضيأ انلو «ةدعلا دقفل دلولاك جوزلا ريغ ىلع كلذ ام لحي ال

 (ييع «حتف) .ةقلطملا لوانتيف قلطم وهو «يئاسنلا هاور
 لادلا حتفب نهدلا كرتو يأ :نهدلاو (ع) .مضلاب لحكلا لامعتسا وهو فاكلا حتفب لحكلا كرتو يأ :لحكلاو

 (ع) .يئاسنلا ثيدح يف امك بيط هنأل ؛ءانحلا كرتو يأ :ءانحلاو (ع) .مسالا مضلابو نهدي نهد ردصم



 هماكحأو ةدتعملا دادح نايب 0.۸ قالطلا باتت

 حاكنلاو قتعلا ةدتعم ال «ةمأ ولو ةملسم ةغلاب تناك نإ رفعزملاو رفصعملا سبلو
 ةفذلا ىلغ بج اف

 ءاهتيب نم قالطلا ةدتعم ج رخت الو ,ضيرعتلا حص و كلم ا :كدسافلا
 نقي اھو اک وس اڪ رص يآ

 بحاو دادحلا اذه يأ | :ةملسم ةغلاب تناك نإ (ع) .رفضعملاب غوبضملا :بوثلا نبل كرئو ي 5 دش

 غولبلا طرشب اهيلع بحاو دادحلا اذه يا [(ع) .ةريغصلا ىلع بحي الف ةغلاب ةدتعملا ةأرملا تناك نإ اهيلع

 يف اهيلع بجو ةدعلا لالخ يف تملسأ اذإ الإ ءاهتع تام وأ ملسم انابأ نإو ةرفاكلا ىلع بجي الف «مالسإلاو

 (حتف) .اقافتا ةبطاخم ريغ األ ؛ةيبصلا ىلع الو «صوصنلا قالطإل ؛دادحلا اهيلع :ةثالثلا تلاقو «يقابلا

 ااف ام األ ؛هدلو مأ قتعأ نأب] :قتعلا ةدتعم ال (يشحم) .خسنلا ضعب يف الإ دجوي ملو هلبق امي لصتم :ةمأ 4

 اصوصخ ةنيرلا ةحابإ لصألاو «فسأتلا رهظتل حاكنلا ةمعن ااف ام اهنأل ؛دلولا مأ دحتال يأ [(ع) .حاكنلا ةمعن

 حاكنلا ةدتعم الو :هل وق و :TY) فارعألا) هدابعل جرحا ىلا هللا ةنيز رخ - ا "اق :ىلاعت ل ااقو عءاسنلا قح يف

 (حتف 3 صلختسم) .حاكنلا ةمعن نهتمي م 0 ةنآل ؛يعجر فقااط ةدتعم و ةهبشب ةءوطوملا SS 'دسافلا

 جيلع ) .حاكنلا ةمعن مايقل يعجرلا قالطلا ةدتعم الو «رم امل دسافلا حاكنلا ةدتعم اضيأ دحت الو يأ :دسافلا حاكنلاو

 ا ياخلا رسكب ةبطخلا نم [(ع) .فلحبكنا نأ كيرا نإ :اه لوقي نا تناك ةدئعم أ |:ةدتعم بطخغ الو

 بظخت نأ يعغبني ال يآ بطظخت ةيلاخلا نأل ؛ةدتعملاب ديق .ءامغزيغ: وأ دساف حاكن وأ قتعا نع ةدععم نوكت نأ نم معأ

 بع ‹« صلختسم) .تناك ةدتعم أ ةدتعملا

 هب لدتسي ءيش رک ذ ضيرعتلا [(ط) .اعامجإ ةقلطملا ال ةافولا ةدتعم ول جوزتلا ديرأ وک : ضيرعتلا حصو

 الرق نا هلوقي ةيطخناب ضيرعتا حمم يأ هفومرلا ةداوإو درا ركذ ةيانكلاو عرك ذي م جا ءينت ىلع

 القا ول وقت نأ ا اس ا نحل و# 1 لاق نأ ىلإ «رشتكأ Te وب شاع اف كلغ حاتخ

 هنأل ؛اعامجإ ةقلطملل زوجي ال ضيرعتلا نأل ؛طقف اهحوز اهنع قوتملاب صاح ضيرعتلاو «(٠٠۴٠:ةرقبلا) كاف وْرْعَم

 اهجوز اهنع قوتملا امأف ءاهاوس هيلع فقي ال هجو ىلع ضيرعتلا نم نكمتي الف ؛' اضأ اهزنم نم جورخلا اهل زوج ال

 كنإ :اه لاقي نأب ةبطخلا يف ضيرعتلاف ءاهاوس هيلع فقي ال هجو ىلع ضيرعتلا هنكميف ءاراف جورخلا امل حابي

 ةفص اقفاوم اذك و اذك اهتفص ةأرم یا هل وقي وأ بيسي ليش نأ ىهتشأو ةحلاص وأ ةليمحل

 لزنملا يف دتعت لب |(ط) .ةفلكم ةرح ول ةدعلا يضقنت يح ارام الو اليل ال ' :اهتيب نم قالطلا ةدتعم جرخ الو

 نأ لإ نكسب الو نوو رع رهو ركن الو :ىلاعت هلوقب قالطلا عوقو لاح ئكسلاب اهيلإ فاضي ناك يذلا

 لقن .نهيلع دودخلا ةماقال نح رخيلف ارل ليقو «ج ور ىلا سفن ةشحافلا : ابق «(١:قالطلا) ةم ةشحافب نري

 = .جورلا ل ل رنه نم ج رحختف اهراج يدؤتف ناسللا ةيدذب ل دوحت نأ : 2ك عا لاقو هنخ د وعسم نبا نع كلذ



 هماكحأو ةدتعملا دادح نايب ۹ قالطلا باتك

 جرحت نأ د هيغ تبحو تی يف نادتعتو ؛ليللا غبر امو ج رخت تملا ةدتعم و

 تيلا د ةدعلا يأ هلك مويلا يف يأ

 .ةدهني وأ

 فوخ نم ةرورضل الإ هنم جرخت نأ اه سيلو ءاغزنم ىلإ عجرت نأ اهيلع بجو ةرئاز يهو اهقلط ولو -
 هب عحرتو عفدت لب ةرداق تناك نإ هنم جرخت الف يركلاب رادلا تذحأف ابئاغ جوزلا ناك ولو ءافلام وأ اهسفن

 جرخت ةريغصلاو ؛ةكسلا ةلزنمب هنأل ؛هريغل لزانم اهيف راد نحص ىلإ جرخت الو «مكاحلا نذإب ناك نإ جوزلا ىلع
 مكحب ةبطاخم ريغ اهنأل ؛جرخت ةيباتكلاو «حاكنلا مايقل هنذإب الإ جرخت ال ثيح يعجرلا فالخب نئابلا قالطلا يف

 ةدتعمو «ةيباتكلاك ةهوتعملاو «لبحلا اهنم مهوتي ال هنأل ؛ةريغصلا فالخب هئام ةنايصل اهعنمب نأ جوزللو «عرشلا

 (حتف) | :قئاقحلا زمر] .دساف حاكن نع خلا كللذك و «نئابلا ةدتعمك خسفب ةقرفلا

 اهتقفن نأل ؛اهجئاوح لمكتست ام ردق ليللا ضعب يف اشو راها ق عل :اموي جرخ توملا ةدتعمو

 اهنأ ريغ ءامهيف جورخلا اهل حابيف «ليللا ضعبو راهنلاب شاعملا رمأو «بسكتلل جورخلا ىلإ جاتحتف ءاهيلع

 وأ ليللا عيمج يف ةنونيكلا اهيلع مزاللا نأل ؛ليللا فصن نم لقأ جرخت اهنأ :دمحم نعو ءاهلزنم ريغ يف تيبت ال

 ج ؛رخلا اهل حابي اهتقفن ىلع تعلتحا ول نح اهيلع ةراد اهتقفن نأل ؛قالط نع ةدتعملا فالخب اهتيب يف هرثكأ

 كلاذ حصي الف ةقفنلا لاطبإ تراتخا ىلا يه األ ؛جورخلا اه حابي ال :ليقو ءاهشاعمل ةرورضلل ةياور يف

 ٠١۲/۱[ :قئاقحلا زمر] .اهيلع قح لاطبإل
 راد نم اهبيصن ناك اذإ هيف ةدعلا تبجو يذلا تيبلا يق دتعت امف ءةافولا ةدتعم امأو ءرهاظف ةقلطملا امأ :نادتعتو

 ## هلوقل ؛كلذ ىلع ردقت يهو ءرجأب هيف نكست نأ اهوكرت وأ ءرابك مهو هيف نيكسلاب اه اونذأ وأ ءاهيفكي تيم

 يف يثكما" :مهدنع قفرلا لحأل اهلهأ ىلإ لوحتت نأ تبلطو «هثرت الام عدي ملو اهجوز لق نيح كلام تدب ةعيرفل

 ۴٠۲/۱[ :قئاقحلا زمر] .هححصو يذمرتلا هاور «"هلجأ باتكلا غلي نح [كحوز يعن هيف كاتأ يذلا] كتيب

 (ع) .اهيفكي ال تيملا راد نم اهبيصن ناك اذإ اميف ةثرولا اهجرخي نعي ةأرملا يأ :جرخت

 ىلع تفاح اذإ اذكو [(ع) .ةرورضلل هريغ ىلإ لاقتنالا اه زوجيف هنكست تناك يذلا تيبلا يأ ] :مدهني وأ
 الإ هيلإ تلقتنا يذلا تيبلا نم جرخت ال مث ءلاقتنالا اه زاج هيدؤت ام دحت ملو رجأب اهيف تناك وأ اهام وأ اهسفن

 اب اهقلط اذإو .ئكسلاب ءاربتسالا مدعل جوزلا ىلإ هنييعت نوكي ثيح ةقلطملا فالخب لوألا مكح ذحأي هنأل ؛رذعب

 فرتعم هنأل ؛ةيبنجألاب ةولخلا عقت ال ىح ةرتس هنيبو اهنيب لعجي دحاو لزنم يف انكسو رخآ تيب هل نكي ملو

 وه هجورخ ىلوألاو ءيه جرختلف امهعسي ال اقيض عضوملا ناك وأ هنم اهيلع فاخي ًاقساف ناك نإو «ةمرحلاب

 ننن ناك اذإ ةافولا يف اذكو «نسحف ةلوليحلا ىلع ردقت ةقث ةأرما يضاقلا لعج نإو «هيف اهيلع نكسلا بوجول

 چر[ یتا زمر] مرک سيل نرو



 هماكحأو ةدتعملا دادح نايب 01 قالطلا باتک

 ةثالث ولو ءهيلإ تعجر ةثالث ن . م لقأ اهرصم نيبو اهنيبو رفس يف اهنع تام وأ تناب
 مايأ ةثالث يأ 5 ةيلاحح واول اوز نم ةارما يا

 .مّرحمب ٌجّرختف همت ّدتعت رصم يف ولو ءال وأ يلو اهعم تضم وأ تعجر
 اهدا ا

E 

 أ اف اينقلظفا رضس 1 اهعوب عم ةأرملا تجرح اذإ يأ "هيلإ تعجر" :هلوق ىلإ :خإ اهنع تام وأ تناب

 ,نيعم جورخلا ءادتباب سيل هنأل ؛اهرصم ىلإ تعحر مايأ ةثالث نم لقأ اهرصم نيبو اهنيب ناك نإف ءاهنع تام

 ةميقف ريضت ع وجرلاب 4 ؛قالطإلا هج وألا و ا دصقملا ناك نإ اذهو :6هدقملا رفسلا ىلع ءانب وه لب

 نيبو اهنيب ناك اذإ اذه ءاهرصم ىلإ ةأرملا تداع يأ :هيلإ تعجر (حتف ءصلختسم) .ةرفاسم يضملابو

 (ع) .عوحرلاو يضملا يف رايخلا اهلف هنود ناك اذإ امأو «مايأ ةثالث اهدصقم

 نأ لمت [(ع) .تءاش نإ رايخلا اهلف مايأ ةثالث رصم نيبو اهنيب ناك ولأ | ۰: تنم وأ تعجر ةثالث ولو

 ناك ولو :ريدقتلاف «عفرلاب نوكي نأ لمتخيو «مايأ ةثالث ةفاسملا تناك ولو :ريدقتلاف «بصنلاب "ةثالث" نوكي

 ؛ىلوأ عوجرلا نكل ءاهدصقم ىلإ تضم وأ اهرصم ىلإ تعحر تءاش نإ رايخلا اهلف «مايأ ةثالث اهرصم نيبو اهنيب

 مرح اهعم ناك ءاوس يضملاو عوجرلا يف ةريخم يه يأ "ال وأ يلو ؛اهعم"' :هلوقو (جوزل ١ لوتس ف ذادتعالا نوكيل

 (حتف «صلختسم) .جورخلا نم اهيلع فوحأ ةزافملا يأ ناكملا كلذ يف ثكملا نأل ؛نوكي ال وأ

 وأ رصم يف اهنع تام وأ اهقلط نإ يأ :دتعت رصم يف ولو (ع) .نوكي ال وأ مرحم اهعم ناك ءاوس يأ :اهعم
 جرخت ةدعلا ءاضقنا دعب يأ "مرحمب جرختف" :هلوقو ءعضوملا كلذ يف دتعت لب جرخت ال ءاهيف ماقملا ةأرملا ردقت ةيرق

 لبق رصملا نم جرخت نأب سأب الف مرحم اهل ناك نإ :الاقو «ةفينح يبأ دنع اذهو ؛مرحم امل ناك نإ عضوملا كلذ نم
 دوجوب تعفترا دق رفسلل ةمرحلا امنإو هرذع اذهف «ةبرغلا ىذأل انقذ ا اخاف ناک جورخلا سفن نل ؛ةدعلا مامت

 مرح ريغب رفسلا نود ام ىلإ ج رخت ةأرملا نأل ؛مرحلا مدع نم جورخلا نم اعنام ىوقأ ةدعلا نأ :ةفينح يبألو «مرحا

 قالطلاو «ناكملا كلذ يف اهكرتب ررضتت تناك نإ مهعم ةدتعملا تلقتنا اولقتنا اذإ لكلا لهأو «كلذ ةدتعملل سيلو

 ةيجوزلا مايق رفس ةريسم يف اهجوز قرافت نأ اه سيل اأ ريغ «ماكحألا نم ركذ اميف نئابلاك اذه يف يعحرلا
 (صلختسم «ئيع) .حاكنلا عافترال ؛تءاش نم عم يضمت وأ عحرت ةنابملاو

 (عيط) .ال وأ مرح اهل ناك ءاونس جرخت الو ءرصملا ق يأ : هع



 بسدلا توبث باب هزؤأ قاللطلا باتك

 احا ناي يف يآ

U E 

 iê RÊKA RA 5 0 ا نوت نم رثكأل او دار يسا س دو است تبي
 ةارما يآ ةقرشل نم دلولا يا يعج رلا قالطلا

 دادتعا نم مزلي هنأ :هقباسل هتبسانمو ءاهبقع هباب دروأ ةدعلاب قلعتي بسلا توبث ناك ال :بستلا توبث باب

 اهتم لقألا ولو ءاناسحتتسا ادع هتم كلولا بست يأ ] :ةبسقا مزل سش «ضلختسم) .بسللا توب لمجلا تاوق

 عروب نس رهشأ ةخسل انتو تل اهجورتف ءقلاط يهف ةنالف تحجوزت نإ : لاق نم يأ [(ععط) .تبثي م رکا وأ

 حاكنلا تقو نع رهشأ ةتسل دلولاب تءاج امل األ ؛هشارف امألف ؛بسنلا امأ ءاهرهم هيلعو «هنبا دلولاف حاكنلا

 اهجورزت أو روصتيو «حاكنلا ةلاح ق قوالطظلا لبق قرولعلا ناكف «قاللطلا تقو نم اهنم لقأل هب تءاح دقف

 امت دعب الإ عقت ال قالطلا نأل ؛شارفلا لاوز لبق الصاح قولعلا نوكيف «حاكنلا لازنإلا قفاوف اهعماجي وهو

 .هدعب وأ هل اوا نوكيف «قالطلا مکح شارفلا لاوزو ؛طرشلا

 هسا صدقي للا ر كم لوق وهو رفز لاقو «هتابثإل لاتحي امم بسنلا نأ الإ ةردان تناك نإو ةروصلا هذهو

 «هبسن تبثي ال نأ بجوف «ةلهم ريغ نم هلبق قالطلا عوقول نكمم ريغ دقعلا اذه يف ءطولا نأل ؛سايقلا وهو

 دعب قالطلا دجو مث «حاكنلا ل ارنا قفاوف اه طباخ وهو اهج هزت هنأب كلذ كع هنأ قبس اه ناسحتسالا هج

 يبرغمل جوزتك راصف «شارفلا لاوزل انراقم قولعلا نوكيف «هنراقي وأ هبقعي ءيشلا مكحو «همكح هنأل ؛كلذ

 اهيلإ لصي نأ وهو «يلقعلا ناكمإلل اهجوزت موي نم رهشأ ةتسل دلوب تءاجف ةنس ةريسم امهنيبو «ةيقرشملاب
 اذإ األ ؛جوزتلا تقو نم رهشأ ةتسل ةدالولا ديق امنإو «مادحتسا هل نوكي نأ وأ :ىلاعت هللا نم ةمارك ةوطخب

 تقلع اأ نيبت هنم رثكأل هب تءاج نإو (تبقي الف «حاكنلا ىلع انام هاك قرلعلا فأ يبق ت ]فأل ذي كيلا

 (حتف « صلختسم ؛ئيع) :اضيأ تفي الف قالطلا عي

 ةولخلا نم یوق وهو يك هنم .عءطولا ققحم هنم بسنلا فين" كل [(ع) .همامتب اهرهم مزل يأ ] :اهرهمو

 ابق قالطللف فصنلا امأ ءفصنو رهم هيلع بجي فسوي يبأ نع ةياور وهو سايقلا يفو «رهملا هب دكأتف
 ةعقاوملا ةلاح اهحوزت هنأ انردق اذإ انأ :باوجلاو «بسنلا توبقل يأ 32 ءطولابف هلك رهملا امأو «لوحدلا

 رهم بجيف لحلا ةهبشب فصتا دقو دحاو لعفلا 557 ءدحاو رهم الإ همزلي الف قالطلا دعب ةعقاوملا نكت :

 (حتف) rew :قئاقحلا زمر] اتق هپ قا : يقتنملا" فو هتحاو

 نإو :هلوقو «سايإلا نظ ىلع ءانب ءرهشألاب وأ ضيحلاب ةدتعملل لماش وهو «يعحرلا قالطلا يأ :يعجرلا ةدتعم

 لاج الوءرهطلا ةدتمم افوك لامتحال ؛ةدعلا يف قولعلا لامتحال تبني امنإو «هلبق امه لصتم "نيتنس نم رثكأل تدلو

 = «ىلوألاب هبسن تبث امهنم لقأل هب تءاج ول اأ همالك م هنيبقمو ءلالا قاما تیا طولا وأ وأ انزلا ىلع لمحلل

TF 



 ءامهنم لقأل تبلاو ءامهنم لقأ يف ال ءامهنم رثكأ يف ةعجر تناكو قذعلا يضع
 سلا ارق يأ متنسلا دالا ناك اذا اهيل ةدار ولا يا

 تبث رهشأ ةتس نم لقأل دلوب تءاح مث ةدعلا ءاضقناب ترقأ اذإ اهنأل ؛"ةدعلا يضع رقت مل ام" :هلوقب ديقو =

 (حتف) ..هبست تبقي ل ادعاضف رهشأ ةتسل ثءاح نإو:ءاهتك روهظل هبسن
 لعفلا ريمض :ةعجر تناكو (ع) .تبثي ل ادعاصف رهشأ ةتسل هب تءاح مث اهئاضقناب ترقأ ولف :ةدعلا يضع

 :اذكه هترابعو ءءطولا ىلإ ريمضلا :"ئيعلا حرش" يفو «"نيكسملا"و "يئاطلا" يحرش يف ةدالولا ىلإ صقانلا

 يف ةعجر نوكت ال ءطولا وأ ةدالولا نأ يضتقي اذهو «"ةدعلا يف عقاولا بسنلا توبث نم مزاللا هبطو تناكو'

 دجو ثيحف «هباتك ريغ نم همكح بلطيف «فنصملا ةرابع يف هنع توكسم نيتنسلا يف مكحلا وأ ءطقف نيتنسلا

 «قالطلا دعب قولعلا نأل ؛"ةعجر ناك رثكأ وأ نيتنسل هب تءاح نإو" :"رايتخالا" يفف «هيلإ عجري هب احرصم
 جوزلا ريصيف ءاهنع انزلا يفن وهو «حلصألاو نسحألا ىلع اها لمح ةدعلا يف اهئطو هنأو «هنم هنأ رهاظلاو

 (حتف ءصلختسم) .يعجر قالط نم ةدعلا يف ءطولاب اعجارم

 نوكي نأ لمتحا امك هنأل ؛نيتنس نم لقأل هب تءاج نإ ةعجر ءطولا وأ داليملا نوكي ال يأ :امهنم لقأ ىف ال

 ؛لمحلا عضوب ادع ءاضقنال هنم تناب اهنألو ؛كشلاب اعجارم نوكي الف هلبق نوكي نأ لمتحا قالطلا دعب قولعلا
 نمل ناي: بيجأو اقرأ برقا ىلإ فاقت قوارلا نأ رساذلا نأ نه اجر قالطلا دعب قولعللا نأ ةروأو
 يهو ةداعلاو ءطولاب ةعجرلا يف ةنسلا ةفلاخم ايطيأ هيفو «ةدعلا يق ال ةمصعلا يف ءطولا وهو رخآ رهاظ هضراعي م

 (حتف «صلختسم) .ححرأ ةنسلاو ةداعلا هب تضق ام ناكف ظفللاب ةعجرلا

 (ج) .تدلو اذإ تبلا قالطلا ةدتغم دلو بسن تيرا يأ يععرلا ةدنعم :هلوق ىلع فطع رجلاب :تبلاؤو

 (غ) .هيلع لمحيف هلمتحتي وأ قالطلا دنع ًادوجوم ناك هنأل ؛نيتنسلا نم يأ :امهنم

 ةدعلاب اهقظو نال ةهبست تيدي ال رثكأ وأ نيس تعا لب نيفتسلا نه لقال دلولاب تات ل نإو يأ ءال اهلإو

 اذإ رهظي امنإ ليلعتلا اذه نأ هيفو «ليق اذك هب بستلا قاحلإل هجو الف نيتنس نم رثكأ ىقبي ال لمحلاو «مارح

 مدعف نيتنس مامتل هب تءاحج اذا امأو ةن نوحي داف قالطلا دعب ثداح لمحلا دإ ؟نيتنس نم رثكأل هب توءاحب

 1 قولعلا نوكي نأ مزل نيتنسلا ىلإ هب تءاج اذإ هنأل ؛ناتنس لمحلا ةدم رثكأ نأ نم قأيس امل فلاخم هتوبث

 لحل ةتوتبملا ريغ فالخب نيتنسلا نم رثكأ همأ نطب يف دلولا نوكي نأ مزلي هبو ءءطولا لح مدعل قالطلا ىلع
 لاح يف ١ قرلعلا لعج ىلع لمحي نأب عونمم رثكأ نطبلا يف دلولا نوك موزلو :رهنلا يف لاق «قالطلا دعب ءطولا
 .شارفلا لاوز لبق ذغيح هنأل ؛قالطلا

 ههه امهيسن تبث امهقدلو نإف «امهتم رثكأل رحآلاو نيم نم لقال امهدحأ نيمأوت دلت مل اذإ امم ةديقم ةلأسملاو

 = ءا لوحدملا ةتوتبملاب ضوصخم مكحلا اذه مث «ةدعلا ءاضقناب رقت ال نأب اضيأ ةديقمو دمحم فالح نيسفلا كي



 بستلا تاوبث باب o1۳ قالطلا .باتك

 Sa يييا0ا0اياا دم تا و ,رهشأ ةعست نم لقأل ةقهارملاو ؛هيعّدي نأ الإ
 همرتلا نال جوزا يا

 هب تءاجج نإو :«بسنلا د ك ةحرفلا تتقن نع رق وأ شا سلا كلوب قدام م نكت مل نإف =

 (حتف .ضلختسنم) تن ةقرفلا تبقا نم شا اع نم لقأل

 يه تلا لاحلا يف الإ لاوحألا نه لا ق بسلا تيفي ال نأ ال الإو :هلوق نم غرفم ءاننتسا :هيعدي نأ الإ

 ءاهئطوف ىرخألا هتجوز اأ نظ نأب ةدعلا يف ةهبشب 7 نأب هجو بسنلا توبثلو «همزتلا هنأل ؛جوزلا ىرعد

 جوزلا اهئطو اذإ ثالثلاب ةتوتبملا نأل ؛رظن هيفو «يعجرلا ةدتعم ءطوك زئاج ةدعلا يف ةتوتبملا ءهطو نأ نظ وأ

 تبثأ فيكف «دودحلا باتك يف فنصملا هيلع صن «هاعدا نإو بسنلا تبني ال اهيفو «لعفلا يف هتهبش تناك ةهبشب

 ءطوك لعفلاب ةضحمتم تناك اذإ هاعدا نإو اهيف بسنلا تبثي ال لعفلا ةهبش نأ ميلست هباوجو ؟انه بسنلا هب

 اههيف ةهبشلا نأل ؛ةوعدلاب امهيف بسلا تبقي هنإف ؛لام ىلع وأ االت ةقلطملا< لف الإو تارا ةمأو هيوبأ ةمأ

 له هاعدا اذإ ج وولا نأ ؛ ةياهنلا يقو «ضقانت نیا ند ترکی الق اضيأ دق ةیبش عي لب لغفلل , نامت |

 5/١ ۳١[ :قئاقحلا زمر] را نأ هجوألاو «ناتياور هيف :لاق ؟ةأرملا قيدصت هيف طرتشي
 ؛قالطلا تقو نمار هش ةفست نم لقأل دلولاب تءاج اذإ انئاب ولو ةقلطملا ةقهارملا دلو بسن تبثي يأ ل[ ةقغارملاو

 اف ريفي لوب ادعانفق نيس مسق تج ا لا نوكت نأ نكمي نس يف يهو ءاهلثم عماجي ةيبص ةقهارملاب دارملاو

 يف اذهو ءلمحلا ةدم لقأ رهشأ ةتسو ءاهدع ةدم رهشأ ةثالث نأل ؛ ريكا ةعبس هبا ريععأ امنإو ؛غولبلا تامالع

 قولعلا لوصحل ؛هبسن تبث قالطلا تقو نم رهشأ ةتس نم لقأل هب تءاج نإف ءامب لحدي مل نإف ءامب لوحدملا

 تءاج مث ترقأ نإف «ةدعلا ءاضقناب رقت مل ام ةديقم ةلأسملاو «ةيبنحأ يهو قولعلا لوضحل ؛رثكأل ال هشارف يف

 امو ءاهرارقإب ةدعلا ءاضقنال تبثي ال رثكأ وأ ةتسل نإو «هبسن تبث رارقإلا تقو نم رهشأ ةتس نم لقأل دلوب

 انه: ارارقإ ناك هب ترقأ نا كابح عدت مل اهأب اهيا هدير هع نقيتلا مدعل ؛اهلبق هنوك مزلي ال هب تءاح

 (حتف) .بسنلا توبث قح يف ةريبكلاك تراصف ءاهوق لبقيف غولبلاب

 رثكأل لب اهنم لقأل نكي مل نإو يأ ] :ال الإو (ع) e نسال للاي مولع اذإ يأ :ةعست نم لقأل
 وأ انئاب قالطلا ناك ءاوس هبسن تبثي ال اهنم رثكأل تدلو لب رهشأ ةعست نم لقأل دلت مل نإو يأ [(ع) .اهنم
 تبثي ايعجر اقالط ةقلطملا فو «ةغلابلاك نيتنس ىلإ هب تءاج اذإ تبثي :فسوي وبا لاقو «نيفرطلا دنع ايعجر

 لمحلا ةدم رثكأل هب تأت مث رهشأ ةثالث يهو «ةدعلا رخآ نب اطار لهم هل رمه قيرشعو ةعبس لإ ست

 :نلاتتس يهو

 الإ ملعي ال وهو ااماح نوكت ال نأ رهشألا يضع. اهدع ءاضقنا طرشو «موهوم ةقهارملا نم لبحلا نأ :لصاحلاو

 يف قولعب يعجرلا يفو نئابلا يف قالطلا لبق قولعب ًالماح نوكت نأ لمتحا ادع ءاضقناب رقت مل امف اهتهح نم

 - اهرغصب انقيت انأ :امهشو:ةهيلع لمحيف بسلا توبثل فاك روصبلا نم ردقلا اذهو: ةدعلا



 27 الإو را رقالا تقو عه رهشأ هس نم لقأل اهيضمب , اهّيضمب ةّرقملاو ٠ : امهنم لقأل توملاو

 بسنلا توبث باب هأ 4 قالطلا باتك

 نيف اهذك روهظل ةدتحعمللا نلف و تتت تدبكي يا

 :EEE فيم و علو هيفا د فوق نيتأرماو ل اجر ا ایس ر تل قار

 ردقملا :تبثيب قلعتم جورلا دحح يا

 مكحي اهيضمبف رهشألا يضم يهو ةنيعتم ةهح اقدع ءاضقنالو لمحلل فانم رغصلاو كشلاب نيقيلا اذه لوزي الف =

 (حتف «ييع) .هلمتحي رارقإلاو فالخلا لمتحب ال هنأل ؛هقوف وه لب كلذب ترقأ ول امك راصف ءاضقنالاب ع رشلا

 بسن تبثي يأ [(ط) .رثكألا يف ال توملا تقو نم نيتنسلا نم لقأل تدلو اذإ يأ ]:امهنم لقأل توملاو
 ةرشع مامتل هتدلو اذإ :رفز .لاقو:«توملا تقو نم نيتسلا نم يآ امهنم لقأل .تءاج اذإ توملا ةدتعم دلو

 نقيتي الق رهشأ ةتسل ثعياح وأ رشعو رهشأ ةعبرأ تول تدقعا دق'افأل تش ل تام نوح نم مايا ةنرشعو رشا

 ق ىقيي دلولاوب هنابثإ ف طاحت بسملا نأ ةانلاو ياضفتالاب ثرقأ اذإ اسك كاشلاب تب الق الساس اوك

 ىلإ بسنلا تبثيو ءرهشألاب اهدع يضقنت الف ًالماح اوك ىلع لمح ءاضقنالاب رقت مل اذإف ءنيعتس ىلإ نطبلا

 (حتف) 4/١ ١[ :قئاقحلا زمر] .ن

 رارقإلا تقو نم رهشأ ةتس نم لقأل تدلو اذإ ةدعلا يضع ةرقملا دلو بسن تبثي يأ اضيأ رجلاب :خلإ ةرقلاو
 تءاج اذإ اذهو «نيقيب انيذك روهظل تافولا وأ قالطلا ةدع ةدعلا تناك ءاوسو «ةقهارم وأ ةريبك ميك م

 تقو نم رهشأ ةتس نم لقأ ناك نإو تبثي ال امهنم رثكأل هب تءاج نإو «قارفلا تقو نم نيتنس نم لقأل هب

 (حتف) [؟١ ٤/١ :قئاقحلا زمر] .رارقإلا
 تإو يأ هال و .تافو وأ قالط ةدع ةدعلا تناك ءاوسو ءال وأ ةريبك تناك ءاوس ةدعلا ىضحت. :اهيضعب

 ع

 اهرمأ لمح نأل ؛تبثي ذب :يعفاشلا دنعو ءهنم هبسن تبقي ال رثكأل تدلو لب رارقإلا تقو نم رهشأ ةتسل دلت مل

 يف هقح لاطبإب تا لكنا هيفو ءانزلا ىلع هلمح هدض يفو «هيلع لمحلا بحوف «نكمم حالصلا ىلع

 اأ لامتحال انرلا نع هنوك دنع هعطق نم مزلي الو ءاطوق لبقيف رابخإلا يف ةنيمأ اهنأ :انلو ءاهرارقإ دريف بسنلا

 ءاضقنا ف قدصت اأ ىرت الأ ءاعرش ابذك نكي مل اذإ رتاج نيمألا ل اوفي نيقلا قس لابا نأ ىلع ی تس وز

 (ئييع ‹«حتف) . ةعجرلا يف ج وزلا ق ورح لاطبإ نمضت نأ و رارقإلاب اقدع

 :الاقو «ةفينح يأ دنع اهتدالو ةثر ؛ولا 506 لا دحج نإ ةلماكلا ةداهشلاب ةدتعملا دلو: بچت تنش نأ :ةدتعملاو
 را ر

 :كلام دنعو «ءاسنلا نم عبرأ ةداهشب :يعفاشلا دنعو «ةدعلا مايقب شارفلا مايقل ؛ةلباق ةدحاو ةأرما ةداهشبا تبني

 يو يحسم لازف «لمحلا عضوب اهرارقإب يضقنت ةدعلا نأ :ةفينح يبألو «نيتأرما ةداهشب

 ناقسفي الو :نيلجر ةداهش لبقت :ليق مث ءةجحلا لامك هيف طرتشيف «ءادتبا بسنلا تابثإ ىلإ ةجاحلا تسمف

 05 وع E ة رود وأ :دمعت الو رظت دضق ريغ نم كلذ قفتي ةنأ اإ «ةروعلا ىلإ رظنلاب

 و اهعمو تجرح مت ` اهريغ اهيف نبل هلآ تیا قرم اني تنم 6آ ام قا نو دق ةداينلا

 [م.هإ١ :قئاقحلا را .هتدلو اأ دوملعيف



 بسنلا توبث باب هاو قالطلا باتك

 انعام رهشأ ةتسل ب کلا هير قيدصت وأ د ةراوقإ وأ ‹رهاظ لبح وأ

 ne e RE EE HE RASRA ERE A E SE e a E e قا

 لبحلا روهظب دارملاو «قافتالاب رهاظ لبح دوحو عم ةلباقلا ةداهشب ةدتعملا دلو بسن تبثي يأ :رهاظ لبح وأ

 يأ "هب هرارقإ وأ" :هلوقو ءاهدهاش نم لكل الماح افوك نظلا ةبلغ بحوي اغلبم ةغلاب هلع تارامأ نوكت نأ

 (حتف) .ةدالولا لبق تباث نيذه يف بسنلا نأل ؛لبحلاب جوزلا نم رارقإب اضيأ تبث
 ةثرولا قيدصتب تافو نغ ةدتعملا دلو بسن تبثي يأ نيلحر ةداهشب :هلوق ىلع فطع رجلاب| :ةثرولا قيدصت وأ

 اذهو «هب اودهشي مل و ةأرملا تلاق ام ةثرولا قدصي نأ تافو نع ةدتعملا دلو بسن تبثي يأ [(ع) .مهضعب وأ مهلك

 هيف امل هابأي سايقلا ناك نإو ءاناسحتسا اضيأ مهريغ قح يف تبثيو مهقح ناب نا ؛رهاظ ثرإلا قح يف توبثلا
 نم دبال هنأ ملعا مث ءوهلوق لبقيف تيملا ماقم نومئاق مهكأ :ناسحتتسالا هجو .تيملا وهو زيغلا ىلع ب بسنلا لمح نم

 :ةفينح بأ دنعف «ةدتعملا لوقب ةدالولا سفن توبث يف فالخلاو ءروصلا هذه عيمج يف اعامجإ دلولا نيعتل ةلباقلا ةداهش

 ةداهشب الإ عامجإلاب تبقي الف «دلولا بسن امأو «ةلباقلا ةداهشب الإ تبثي ال :امهدنعو «ثالثلا روصلا يف هب تبثي

 نأب قاتعلاو قالطلاك فد قح يف الإ رهظت ال فالخلا ةرمثو ءنيعملا اذه ريغ وه نوكي نأ لامتحال ؛ةلباقلا

 :امهدنعو ءاشوق لبقيف هروهظل وأ لمحلاب هفارتعال ةنيمأ األ ؛تدلو :اهوقب ةفينح يبأ دنع عقي ىح اهتدالوب اهقلع
 (حتف) 705/١[ :قئاقحلا زمر] و يح ءيش عقي ال

 ل تدلو اذإ ةحوكنملا دلو بسن تبثي يأ [(ع) .ةحوكنملا دلو بسن تبثيو يأ اضيأ رحلاب] :ةحوكنملاو
 :هلوق يف امك ادعاص بهذف :هريدقت .فوذخم لاحلا وذو لاحلا ىلع هباصتناو ءاهنم رثكأ يأ ادعاصف رهشأ

 «حاكنلا ىلع قباس قولعلا نال ؛هبسن تبثي مل اهجوزت موي نم رهشأ ةتس نم لقأل هب تءاج نإو ءادشار بهذا

 اذكه "تكس نإو" :هلوقو «ةهبش وأ حيحص حاكنب رخآ جوز نم هنأ لامتحال حاكنلا دسفيف «هنم نوكي الف

 نإ مدقتملا داعيملل ةحوكنملا دلو بسن توبث يأ ةيلصولا واولا نودب تكس نإ :اهضعب يفو «خسنلا رثكأ يف
 (حتف «ئئيع) .ينأيس امك هافن ول امع زارتحالل هب ديقو «فرتعا نإ اذكو جوزلا تكس

 فرتعي ملو جورزلا أ ةتكب 5 (ع) .جورتلا تقو نم اهنم رثكأ وأ رهشأ ةي تدلو اذإ يأ : رهشأ ةتسل

 (ع.ط) .تبثي ال اهنم لقأ ناك نإو «ةمات ةدملاو مئاق شارفلا نأل ؛هلبق امي لصاو وهو هب

 تبثي ةقباسلا ةلأسملا يف ةدالولا ل دحج نإ يأ [(ط) .حاكنلا مايق لاح ةدالولا جوزلا يأ ] :خ ! دحج نإو

 ةدملاو مئاق شارفلا نأل ؛ةلدع ةملسم ةرح تناك نأب ةداهشلا دبس ءال وأ ةلباق تناك ءاوس ةأآرما ةداهشب بسنلا

 يفتني الو «نعالي هدعب جوزلا ىفن ول ىح ركنأ وأ تكس وأ جوزلا هب فرتعا هتوبثب لوقلا بجوف «ةمات

 ةأرملا ةداهشب تبث بسن ىفتب ناعللا بجي فيك :ليق نإف ا :قئاقحلا نيينت] .:ةحوكتملا كلو هنأل ؛ناعللاب لإ

 = كلذ دعب بسنلا تبثي مت دلولا earl hs DEEN عه ثي ال بسنلا :انلق «فرع ام ىلع دح وهو



 بسنلا توبث باب هل١ قالطلا باتك

 ا ةد ليف ئتحكن :تلاّمقف افلتخا 3 تدلو لاف «ةدالولا ىلع ةأرما ةداهشبف

 ةأرلاا ةاهحورزو ةأرلل يأ درر ارل يا
 ىلع ةأرما تدهشو «اهدالوب اهقالط قلع ولو ,هنبا وهو «اه لوقلاف « لقألا يار

 ةدحسا و يآ ةتارما قالط يأ جورلا ي ةأرملل رهشأ ةنس-نم يأ

 اشم لمحلا ةدم رثكأو .ةداهش الب تقلط لبحلاب ّرقأ ناك نإو ؛قلطت مل ةدالولا
 جورتلا تقو نم اندنع رقأ ادق جو وزلا يأ

 ددعو ابهام وعن ةدالولا ىلع اربا ةداهشي بسلا توبلا م شارف ا ادولوم اوك ةرورض لقارفلاب =

 (حتف) .ءاسنلا ةداهشب تبثي ال :رفز دنعو «نيتأرما ةداهشب :كلام دنعو «ةوسن عبرأ ةداهشب تبثي :يعفاشلا

 (عوط) .ةدالولا ىلع دهشت ةداهشلا ةلوبقم ةملسم ةأرما ةداهشب تبثيف أ :ةأرما ةداهشبف

 ةداهشب جوزلا نبا يأ ] :هنبا وهو اه لوقلاف (ع) .عامجإلاب اذهو هب نعال جوزلا هافن ول ىح :ةدالولا ىلع

 نأل ؛اضيأ هل دهشي رهاظلا :ليق نإف «حافس نم ال حاكن نم اها, لت اقف ءاحل فهقي غافلا ن [(ع) .رهاظلا

 له مث ؛دلولل ءايحإ اظايوحا ةتابثإل لاتحي امث بسنلا :انلق «ثداح حاكنلاو «تاقوألا بقا ىلإ فاضت ثداوحلا

 نم حاكنلاو بسنلاو «ةتسلا ءايشألا يف هيبحاضو ةفينح يبأ دنع روهشملا فالتحالا ىلع وهف ال مأ ةأرملا فلحتست

 (حتف «صلختسم) .فلحت اهفأ امهوق ىلع ىوتفلاو «ةتسلا
 تعدا األ ؛ةأرملا قلطت مو ةداهشلا لبقت م 5 | :قلطت / (ع) .قلاط تاق تلو نإ :لاق' فأي نأ :اهدالوب

 ةأرما تدهشف «قلاط تنأف تدلو نإ :هتأرمال لاق نم يأ ةفينح يبأ دنع [(ع) .ةمات ةجحب الإ تبثي الف ثنحلا

 ةيرورض نهداهش لوبق نال ؛ةمات ةجحن الإ تبني الف «ءثنحلا تعدا األ ؛هدنع قالطلا عقي ال ةدالولا ىلع

 ع راص نإو «ةلمجلا يف ةدالولا نع كفني قالطلا ذإ ؛ةدالولا تارورض نم سيل هنأل ؛قالطلا قح يف رهظت الف

 «لكألا ةمرح قح يف هتداهش تلبق ؛يسوحملا ةحيبذ هنأ | لدع هربخأف امحل ىرتشا نمک لاحلا قافتاب انه اهمزاول

 يف ةجح امتداهش نأل ؛قلطت :الاقو «عئابلا ىلع عوجرلا قح يف دحاولا ةداهشب ايو حباذلا نوک تبثي الو

 اميف لبقت ةدالولا يف تلبق امل اهنألو ؛"هيلإ رظنلا لاحرلا عيطتسي ال اميف ةزئاج ءاسنلا ةداهش" :##ع هلوقل ؛كلذ

 (حتف «صلختسم) .قالطلا وهو امهيلع ئتبي

 ريغ نم تدلو :اهوقب قلطت يأ :تقلط (ع) .ارهاظ. ليلا ناك يآ ةقالولاب انيقالط قلغ اذإ امي : لبحلاب

 نأل ؛ةفينح يبأ دنع اذه [(ع) .دحأ ةداهش ريغ نم تدلو :اهوقب قلطت ٍئعي] :ةداهش الب (ع) .دحأ ةداهش
 طرتشت :الاقو «ةنامألا در يف اهوق لبقيف ةنمتؤم افوكب رقأ هنأل ؛ةدالولا وهو هيلإ يضفي امم. رارقإ لبحلاب رارقإلا

 همزاولو بسنلا امأو «هلثم يف ةجح ةلباقلا ةداهشو «ةجحلا نودب اهوق لبقي الف «ثنحلا ىعدت األ ؛ةلباقلا ةداهش

 (حتف ؛ئيع) .ًارهاظ لبحلا ناك ول فالخلا اذه ىلعو ءاقافتا ةلباقلا ةداهش نودب تبثي الف دلولا ةيمومأك

 :كلام نعو ءدمحأو كلام بهذم نم روهشملا وهو ءنيئس عبرأ :يعفاشلا لاقو ءاندنع :كاتنس لمحلا ةدم رثكأو

١ 0 a 30 1 5 : ت  Eعل ۳  
 = «نينس ثالث :دعس نب ثيللا نعو «نينس تس :يرهزلا نعو «ةعيبر لوق وهو نيئس عبس :هنعو «نيئس سمح



 بسندلا توبث باب 0۷ قالطلا باتك

 هب رهتكأ کس نم لال تدار اار :اف اهقلطف ةمأ حكن ولف ءرهشأ ةت اهلقأو
 او نم. يا ةمألا يأ را ل ارل لح قافتالاب لمخلا ٌةدم لقا ي

 ةأرما تدهشف يم وهف دلو كنطب يف ناك نإ :هتمأل لاق . نوا هال الإو «همزل

 تدلو تلاقف يأ

 RS ها رص ع يجن كح عتبات ب ا داو RTT TET TTT «هدلو مَا يهف ةدالولاب

 ةداهشلا ةلوبقم ةلباق

 نأ يور ام :اهنم ءامي مكحلا تبثي ال تاياكحب كلذ يف اوقلعتو «هيلع فقوي تقو هاصقأل سيل :ديبع يأ نعو =

 لوق مهيلع ةجحلاو «كلذب يسبق فطوم دير اناناس e ag نطب يف ىقب كاحضلا

 ليثمت اذهو «نارودلا نيح هلظ ثكم ردقب يأ لزغم لظب ولو نيتتس نم رثكأ نطبلا يف ىقبي ال دلولا :ه# ةشئاع

 ردقب ولو يأ لزغم ةكلفب ولو :ىوريو «لالظلا رئاس نم الاوز | عرسأ نارودلا ةلاح لزغملا لظ نإف «ةعرسلا ةياغل

 (حتف) 05/١"[ :قئاقحلا زمر] .يأرلاب كردي ال هنأل ؛عامسلا ىلع لومحم وهو لزغم ةكلف نارود

 4ِنْيَماَع يف ُهَلاَضِفَول :لاقو «(٠١ه:فاقحأل) ارش نونا ُهَلاَصِفَو ُهَلْمَحَوط :ىلاعت لاق .عامجإلاب :رهشأ ةتس اهلقأو
 (حتف) [؟١/05 :قئاقحلا زمر] .َّذ سابع نباو يلع نع اذه يور ءرهشأ ةتس لمحلل ىقبيف «(4١:نامقل)

 (عيط) ا وأ انئاب لوحدلا دعب :اهقلطف

 (ععط) .هافن وأ هب رقأ ءاوس همزليف ءارشلا ىلع قولعلا مدقتل ةدتعملا دلو هنأل ؛ةوعد الب دلولا بسن يأ :همزل

 مث انئاب ادحاو ًاقالط اهقلطف هريغ ةمأ جوزت نم يأ رهشأ ةتس لمحلا ةدم لقأ :هلوق ىلع عيرفت اذه :ال الإو
 ةدتعملا دلو هنأ ؛هوعد البا هنم هبسن تكي : يأ تسلا همزل ءارشلا تقو نم رهشأ ةتس نم لقأل تدلوف اهارتشا

 تلطب نإو (هريغ قح ف لا لا ءارشلاب مث ةدعلا اهيلع تبحو اهقلط امل هنأل ؛ءارشلا ىلع قولعلا مدقتل

 ةيسنا تبغي ال اهتم رثكاأل وأ ةتسل تدلو لب رهشأ ةتس نم لقأل دلت مل نإو «نيميلا كلمت هل اهلحل هيلإ ةبسنلاب

 ناك اذإ اذه «ةوعدلاب الإ همزلي الف ءءارشلا نع قولعلا رخأتل ةدتعملا ال ةكولمملا دلو هنأ هيعدي نأ الإ هنم

 لقأل دلت نأ الإ دلولا همزلي ال اهب لوحدلا لبق ناك ول ذإ ؛ايعجر وأ اعلخت وأ انئاب ادحاو لوخدلا دعب قالطلا

 .حاكنلا مايق لاح يف ثدح قولعلا نأل ؛اهقلط ذم رهشأ ةتس نم

 ةفاضإ نكعب ال هنأل ؛قالطلا تقو نم نيتنس ىلإ بسنلا تبني ثي ةظيلغ ةمرح هيلع تمرح ىح نيتنث اهقلط نإو

 ىلع اهرمأل ًالمح قالطلا لبق ام وهو «تاقوألا دعبأ ىلإ فاضيف ةظيلغلا ةمرحلل ءارشلا دعب ام ىلإ قولعلا

 نم انركذ ام عيمج يف كلذ وهف اهقلطي نأ لبق هتجوز ىرتشا اذإ لب ديقب سيل قالطلا نأ ملعاو «حالصلا

 دلو رهشأ ةتس لبق هتدلو ام نوكيف ءلوحدلا دعب ناك نإ ةدتعم نوكتو :ءارشلاب دسفي حاكنلا نأل ؛ماكحألا

 ديالو «ناك ببس ياب هكلم يف تلحد اأ دارملا لب ءديقب سيل ءارشلا كلذكو ءةكولمملا دلو هدعبو «ةحوكتملا

 هتدلو اذإ اعامجإ هدلو مأ ريصت ةمألا يأ : يهف (حتف «نئيع «صلختسم) .اقدع ءاضقناب رارقإلا لبق هنوك نم

 (ط) .ال رثكأل ولو «رارقإلا تقو نم رهشأ ةتس نم لقأل



 بسلا توبث باب ۹۸° قالطلا باتك

 لإو رف نيم هنب وهو هتأرما انأ :همأ تلاقف «تامو «' يبا وه" و لاق نهو
 نبالاو مألا ي الغلا يأ كوتملا لئاقلإ يآ ا

 ةأرملل يا 7

 بم وهف :هلوقب ىلوملا نم دجو دق ةوعدلا وهو بسنلا توبث ببس نأل ؛هنم دلولا بسن تبث يأ :هدلو مأ يهف

 ؛كلذ لاق تقو نم رهشأ ةتس نم لقأل هتدلو اذإ اذه ءاقافتا ةلباقلا ةداهشب تبثي وهو دلولا نييعت ىلإ ةجاحلا اغنإو

 (حتم) r.v/1] :قئاقحلا زمر] .ةدعب قولعلا لامل همزلي ال اهتم رشک هتدل و نإو ‹تقولا كلذ ٤ هدوحجول نقيتلل

 بستلا أل ؟كرالا اه نوكي الل نأ ساقلا
 اڪ

 :هناثري (ط) . مالغلا ما افأبو ماللساإلاو لصألا ةي رڪ ةفورعملا “هم
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 :ناسحتسالا ةحج ۾ اش ةيحج وزلاب ارارفإ دل ولاب رارهألا نوحي الف ءدلولا ةيمومأب و ةهبشب ءطولاب و دسافلا حاكنلاب تسي

 نيعتملا وه حيحصلا حاكنلاو مالغلا مأ افوكبو مالسإلاو ةيرحلاب ةفورعم تناك اذإ اميف ةضورفم ةلأسملا نأ

 (حتف) [۲۹۰/۳ :قئاقحلا نييبت] .هفالخ رهظي مل ام هيلع لمحي ةونبلاب ةرارقإ دنعف ءبسنلل
 ناك وأ ال أ كلذ كراولا لاق ءاوس اهثرإ عنم يف فاك ةيرحلاب لهجلا لب ديقب سيل ثراولا لوق :هثراو لاقف

 حلصت الو «قرلا عفدل حلصت رادلا رابتعاب لاخلا رهاظب ةتباثلا ةيرحلا نأل ؛"ال ثاريم الف" :هلوقو ءاريغص

 ملعيا ملو يآ توه تقو ةيئارصت تناك انفإ ةكراولا لاق ول اذهغ ىلغو لالا باحصتساك كثرالا قاقحتسال

 ةلأسم يف لثملا رهم ان :اولاقو ءانلق امل ؛ثرت ال نأ يغبني ةمأ يهو هل ةجوز تناك :لاق وأ «هيف اهمالسإ

 ١//37:.[ :قئاقحلا زمر] .دلو. مأ افوك تبقي مل و ءاهيلع لوخدلاب رقأ ثراولا نأل ؛ةيبانكلا

 ,يفنلا درجمم يفتني الو ةوعد الب تبثي هنأ هيف مكحلاو «حاكنلا :اهادححإ :بتارم ثالث بسلا توب ةت

 دلوب تءاج اذإ ةمألا :ةثلاثلا ءيفنلا درجم يفتنيو ةوعد ريغ نم بسنلا تبثي نأ اهيف مكحلاو «دلولا مأ :ةيناثلا

 (جحتف (نييع) .يعفاشلل افالح اندنع ةوعدلا نودب بسلا تبثي

 .اريغص ناك وأ كلذ لقي م ول اذكو :ىبأ دلو مأ



 ةناضحلا باب ۹° قالطلا باتك

 ةناضحلا باب
 اهتاكحأ نایب ل يأ

 بأل تخألا مث بألا ّمأ مث مالا م مث ءاهدعبو ةقرفلا لبق هّمأ دلولاب ّقحأ

 لاوحأ دعب بسنلا توبث ركذ امل [(نيكسم) .هتيبرو هتعفر اذإ ةناضح هتنضح :لاقي ةيبرتلا يهو] :ةناضحلا باب

 نضحلا نم ةذوحأم رسكلاو حتفلاب ةناضحلاف «بسنلا قوقح نم ةناضحلا نأل ؛دلولا هدنع نوكي نم ركذ ةدعلا

 تحت هسفن ىلإ همض اذإ هنضحي هضيب رئاطلا نضح :لاقيو «هابناج ءيشلا انضحو «حشكلا ىلإ طبإلا نود ام وهو

 (ئييع «حتف) .هتيبرتل ةأرملا لفكت يهو «هبناح ىلإو هنضح يف هذختي دلولل يبرملا نأك و «هحانحج
 (ط) .ريغصلا ةناضح ريغصلا دلولاب سانلا قحأ يأ :همأ دلولاب قحأ

 يأ [(ع.ط) .عامجإلاب رخآ جوزب جوزتت مل ام ةنومأم ريغ ةرحاف وأ ةدترم نوكت نأ الإ] :اهدعبو ةقرفلا 7
 لصألاو «ةرحاف وأ ةدترم نوكت نأ الإ ؛ Cel رخآ جوزب جوزتت مل ام ال وأ تقلط ءاوس مألل ةناضحلا قب

 يرجح وا ءءاعو: هل ئطب ناك اذه ئبا نإ هللا لوسر اي :تلاقف ف5 هللا لوسر دنغ.تنأ ةأرما نأ يور ام :هيف

 مألا نألو ." يحوزتت مل اه هب قحأ أ تنأ" :2#ع لاقف ئم هعرتتني هنأ هوبأ معزو «ءاقس هل يبدثو ءءاوج هل

 نأ الإ اهزجغ لامتحال ؛حيحصلا يف ةناضحلا ىلع ريحت الو عرظنأ اهيلإ عفدلا ناكف «ةناضحلا ىلع ردقأو قفشأ

 ربجي ثيح بألا فالخب دلولا عيضي ال يك ؛هتناضح ىلع ربحت ذئنيحف «مألا ريغ مرع محر وذ دلولل نوكي ال

 .هيلع ةبجاو هتقفن نأل ؛مألا نع ءانغتسالا دعب عنتما اذإ هذخأ ىلع

eةرجأ :ءايشأ ةثالث بألا ىلع بجيف ةدتعم الو ةحوكنم مقت مل ثيح ةناضحلا ىلع ةرجألا مألا ق  

 (صلختسم (حتف «نييع) .دلولا ةقفنو «ةناضحلا ةرجأو «عاضرلا

 تسيل وأ ةتيم تناك نأب مأ دلولل نكي مل اذإ يأ [(ع) .تحورت وأ تتام نأب مأ دلولل نكي مل اذإ] :مألا مأ مث
 ةيالولا هذه نأل ؛دلولاب قحأ مألا مأف يبنجأب تجوزت وأ اهقح تطقسأ وأ دلولا لبقت مل وأ ةناضحلل الها

 مأ دعب يأ :بألا مأ مث (حتف) ۳٠۷/١[ :قئاقحلا زمر] .تدعب نإو ةمدقم تناكف «تاهمألا لبق نم دافتست

 يف كلام لاق هبو «ىلوأ يهف «مألا موق نم األ ؛ةمدقم ةلاخلا :رفز لاقو «تلع نإو بألا مأ دلولاب قحأ مألا
 افألو «سدسلا تاهمألا ثاريم زرحت اذهلو «تاهمألا نم اأ :انلو «ةفينح يبأ نع دمحم نع ةياور وهو «ةياور

 (حتف) ۳٠۸/١[ :قئاقحلا زمر] .دلولا لصأ اهنألو ءةقفش رفوأ
 (ع) .قافشإلل بأل مأ دعب ايدقت قحأ يه يأ :مأو بأل تخألا

 (ع) .مألا موق نم اهنأل ؛قحأ مأل تحألا اهدعب يأ :مأل مث



 ةناضحلا باب ه١ قالطلا باتك

 ياسا يعرقل ی محک نمو .كللذك امعلا مث :كلذك تالاخلا مث بأل مث

 ر ..هب قحأ ةّدحلاو ٌمألاو ,مهبيترتب تابصعلا مث ,ةقرفلاب دوعي مث ءاهقح
0 zk 

 :
 1 2 اوف

 ريغصلا مالغب يا ثرإلا ي "نانا و هيا

 تحخأألا نم قحا يه :دمحأو ديدجلا يف يعفاشلا دنعو «دلولاب حا بأل تحآلا ال یش ا: يأ :بأل 5

 ىلع مدقت ةلاخلا :ةياور يفو ءمألاب ءالدإلا يف نايوتست امهنأل ؛ناكرتشت امه :رفز دنعو «ةبارقلا برقل مال

 تاياورلا تفلتخاو تالاغا رم ا أل وأ «مأو تأل تینا تانب و «ةدلاو ا : يشاع هل وقل ؛ بأي تخألا

 هل نم عمتجا اذإ ۾ «خألا تاتب نق 9 تحألا تانبو «نهنم ىلوأ ةلاخلا نأ حصألاو «بأل تحألا تانب يف

 (حتف) FAN :قئاقحلا رهر] .مهربكأ م ىلوأ مهعروأف ةحرد يف ةناضحلا قح

 مث مأل مث ىلوأ ىهف مأو بأل تناك نمف تاوحألاك نلزني تالاخلا تاروكذملا دعب يأ :كلذك تالاخلا مث

 مو NSE روك ذملا بيترتلاك تامعلا ةناضحل اب خا تالاخلا دعب يآ ] كلل كلذك تامعلا و يل

 ا ع«فللذك اًقامع 5 تال ھال مث عةقيقشلا مألا ةلادع نهدعبو بال 9 مال 5 كيل يهف ماو بال تناك

 وح الف تاللاخلاو لاوحألاو 5 تامعلاو مامعألا تانب اأ 4 «كلذك ةتامعو بألا تالاح َّ بألا ةلاح نم لوا ألا

 (ئييع «حتف) .ةيمرحاب دكأتت مل نهتبارق نأل ؛ةناضحلا يف نه

 الا ١| ءالؤه نم ةأرما لك يأ [(ع) .مألا جوز ةهج نم ذشيح ررضلا دوجول ةناضحلا يف يأ ] :اهقح طقس

 .'يجورزتت مل ام هب قحأ تنأ" :#ع هلوقل ؛ةناضحلا يف اهقح طقس ريغصلا مرح ريغب تجوزت اذإ ةناضحلا يف قح نمل

 مح اذ جورلا ناک ادا ام فال ءاضغس ةيلإ رظني و كايلق دلولا ىلع فني هزاف «ةمفشلا مدعل ؛مرڪا ريغب ديقو

 وأ همع اهجوز ناك ادا ةلاخلا وأ .ريغصلا مع اهج وز ناك ادا مألا وأ أ عدجلا اهح هز ناك ادإ ةدح اك ريغصلل ھ رګ

 .ةقفشلا مايقل ريغصلا نع ررضلا ءاشتت أل ؛اهقح طقس هيأ قف م اأ وأ هلاح اهج وز ناك ادا ةمعلا وأ هاما

 ةا ب وزا لرقم ىف !١ تداع اذا Sê a E لاز دق عناما "1 ؛ةيح هز ا تو اذا اهقح

 يح اهقح دوعي ال ايعجر قالطلا ناك اذإ 5 «ةيال ولا تداع كلذ لاو اذإ م «دادترالاو نونجلاب لوز ةيال ولا اذكو

 نم ةأرما يبصلل نكي 5 نإ يأ [(ع) .تابصعلا دل ولاب قحألا «تاروك ذملا عال وه كر يأ |:مهبيترتب تابصعلا 3

 بألا مدقيف «برقألاف برقألا مدقي ثراإلا بيترتب تابصعلا ةناضحلاب مهالوأف «لاحرلا هيف مصتخاو ؛ةناضحلا لهأ

 نأ ريغ «نسألا َ عروألاف اوعمتجا ادإو عهونب 5 علا 5 «كلذك د ونب 5 بألا 3 «قيقشلا خألا 5 دجلاا 5

 نع ازرحت قسافلا ةبصعلل الو «ةنومأمه سيل ىلا مألل الو معلا نباك براقألا نم مرحلا ريغ ىلإ عفدت ال ةريغصلا

 حاكنإلا ةيالو مه نآل ةف يبأ دنع ماحرألا يوذ ىلإ عفدي ةبصع ريغصلل نكي م اذإ و ءمالغلا فالخج «ةنتفلا

 (حتف ‹« صلختسم ؛ئيع) .ةناضحلا اذكف «هدنع



 ةناضحلا باب ۲۱° قالطلا باتك

 ,يهتشت نح اه قحأ امثريغو ؛ ؛ضیحن ىتح ابو «نینس عبسب ردقو «ينغتسي یتح

 ريغصلاب يأ دنا وهلا ريغ نأ ةياورلل رهاظ يف غلبت عاستلا نع ءابغتسالل يأ

 i ا FE ER EKS BS سس دعست نعنع هم û دف ءاقتعت مل ام دلولا ٌمأو ةمألل ّقح الو
 ةناضحلا يف

 (ع) .هدحو يجنتسيو هدحو برشيو هدحو لكأي يأ :ينغتسي
 هرسفو ةنايضحللا ةدمل نايب a .ىوتفلا هيلعو نهنع ىغتسا نسلا اذه مالغلا غلب اذإ يأ ] :نينس عبسب ردقو

 نم بيرق وهو لاقلت اراعا نع اس عبسي فاصخلا هردقو «هدحو يجنتسيو برشيو لكأي نأب يرودقلا

 اورم" :لاق هنأ ع هنع يور ام ۳ ىرت الأ «هدحو يجنتسي نينس عبس غلب اذإ دلولا نأل ؛هنيع لب لوألا

 هنأل ؛نينس عستب :ليقو «ةراهطلا ىلع ةردقلا دعب الإ نوكي ال ةالصلاب رمألاو «"اعبس اوغلب اذإ ةالصلاب مكنايبص

 ىلإ جاتحي ىغتسا اذإ هنأل ۳١۹/١[ :قئاقحلا زمر] .فاضخلا لوق ىلع ىوتفلاو «ةداع كلذ لبق ئغتسي ال
 تلاقو عبس نبا :بألا لاقف هنس يف افلتخا نإو «ميلعتلاو بيدأتلا ىلع ردقي بألاو «لاحرلا بادآب بيدأتلا

 (ئيع «صلختسم) .الف الإو بألا ىلإ عفد انركذ امت نيغتسا نإف ءتس نبا :مألا

 بادآ ةفرعم ىلإ جاتحت ءانغتسالا دعب نأل ؛غلبت يح ةريغصلا ةناضحب قحأ ةدجلاو مألا يأ :ضيحنم ىتح امو

 بألاو «ةنايصلاو جيوزتلا ىلإ جاتحت تغلب اذإف كلذ ىلع ردقأ مألاو ءاهوحنو لسغلاو خبطلاو لزغلا نم ءاسنلا

 ةرثكل اننامز يف يفي هبو «هب قحأ بألاف ةوهشلا دح تغلب اذإ :دمحم نعو «جيوزتلا ةيالو هيلإو ءاهيلع ردقأ
 هيلعو «نينس عستب ثيللا وبأ هردقو ءمهوق يف ةوهشلا دح تغلب دقف «ةنس ةرشع ىدحإ تغلب اذإو «قاسفلا

 (صم) ۳٠۹/۱[ :قئاقحلا زمر| .جوزلا اهب لخديو جوزتت ىح مألا دنع ثكمت :كلام نعو «ىوتفلا

 هنإف اهلثم عماجي اغلبم غلبت نأب يهتشت يح ةيراح اب قحأ ةدحلاو مألا ىوس ياللا ةوسنلا يأ :امي قحأ امهريغو
 ىلع ردقت ال امهاوس نأل ؛لامجحلاو حبقلاو فعضلاو ةوقلاو لازهلا»و نمسلا نم لاوحألا فالتخاب فلتخب

 يفو «ةدجلاو مألا ريغل لحي ال ةريغصلا مادختساو «مادختسالاب لصحي امنإ بألا ميلعت نأ هانعم ءاعرش اهمادجتسا

 اهتمضف «ةنس ةرشع ىدحإ تنب اهنم هلو هتأرما لحرلا علح اذإ :"يفاكلا" يقو «ْٰيغتست ىح :"ريغصلا عماجلا"

 ريع «صلحختسم) .اهذخأي نأ هلف «ةعئاض تنبلا كرتتف «تقو لك اهتيب , نم جرخمو ءاهيلإ

 اذإ نعي ا ا E E PE RA سوي ووسط

 يف هنألو ؛ىلوملا ةمدخ عم اهنع امهزجعل ةناضحلا يف امه قح ال اتدلو مث هدلو مأ وأ هتمأ ىلوملا جوز

 قرفي الو «قرلا يف ريغصلا ناك نإ دلولاب ىلوأ امهالومو ءىلوأ امهريغ يلعف امهسفنأ ىلع امه ةيالو الو «ةيالو عون
 قح املا تاك اانقنعا اذإو .«نارسألا ةقايزقألا ةفاطخلاق ارم ريقصلا تاك قإو هل يف اناك نإ همأ نيبو هنیب

 كال ةيانكلا ف دولوملا اهدلوي ىح ةيتاكملاو ىلا ترب نإو: ءارارحأ اهل وأو امنفأل ءايقدالاأ يف ةناضحلا

 (ع) .ىلوملا ةمدخب امهلاغتشاب كلذ نع امهزجعل :اقتعت مل ام (حتف) ۳٠۹/١[ :قئاقحلا زمر] .اهلبق دولوملا



 ةناضحلا باب o۲ قالطلا باتک

 رفاست الو دلولل رای الو : امي لقعي م ام اا اهدل وب قحأ ةيمذلاو

 دلولا ايليعاهحوز

 هل اهحكن دقو اھتطو ىلإ الإ اهدلوب ةقّلطم
 ةيلاح واولا اهتدع دعب نئابلا قالطلاب

 اولقعي مل ام دالوألا هذمب قحأ ةيمذلاف «راغص دالوأ امهنيبو ةيمذلا جوز ملسأ اذإ يأ قش اهدلوب قحأ ةّيمذلاو

 يف امل قح ال ةدترملاو .ررضلا لامتحال ؛اهنم ع ويسب ايد لولا لقع اذإو ءرفكلا اوفلأي نأ ضي لا اسو قايدألا

 هلقع ولف ؛قفشأ األ :انيد (ئيع «صلحختسم) .ةيمذلل قح ال :ةياور يف دمحأو كلامو يعفاشلا دنعو «ةناضحلا

 ءاضقنا دعب اندنع ةيراج وأ امالغ ءال وأ ازيمم] :دلولل رايخ الو (ع.ط) .اهنم عزن رفكلا فلأي نأ فيح وأ

 3 عةيراج وأ امالغ آل 5 ازيمم دلول | ناك ءاوس ءانيشهلذم وهو كلام لاق هبو [(عيط) .ةناضحلا ىف دحلا

 :تلاقف 2 هلا لوم ىلإ تءاح ةأرما نأ موا ةريرغ وبأ قب ور امل ؛نيوبألا ني رج اديمت نابض اذإ :ىعقاشلا

 > عيال نأ ع اأ :اهجج هز لا ت لاو یا رع نم يناقس دقو «هنباب بهذي نأ ديري يجوز

 .هن:.تقلطناف:ةمأ ديب ذخأف ."تقشاامهيأ ديب دحق كمأ ةذهو.كوبأ اذه" ج لاقف «ئدلو

 «ةيلختلاو ةحارلا هدنع نم راتخي هلقع روصقل هنألو ؛هرايتخا دمتعي الف هتحلصمب فراع الو «ديشر ريغ ريغص هنأ :انلو
 ْ يع ؛هتبحص ىف تناك اش رهاظلاف «قرفلا هيف رك ذي ١ هال ؟تثيدحلا ق 9 هل ةجح الو ءرظنلا ققحتي الف

 يف ريخي هنأ ىلع ليلد هيف سيلو «غلابلا وه رئبلا نبا ينسي يالا ؛رهاظلا وه ل ل ناك هنأ لمتحيو "يحوز

 لاقو «هريغ هيلع ساقي الف ءرظنألا رايتخال اع هئاعد ةكربل قفو هنأل وأ «هرمع ركذ ثيدحلا يف سيل هنأل ؛عبسلا

 وهو «هناعإ نوربتعي ال مهفأ بجعلا نمو «رييخت ريغ نم بألا لل ةيراحلا ملستو «مالغلا ريخي اا اذإ :دمحأ

 (نيع «حتف) .فلح اذه «هيلع ررض وهو نيوبألا دحأ هرايتحا نوربتعي مث «هل عفن وهو «هبرل هرایتحا

 ناك نإ كلذ ال سيلف رصملا نم اهدلوب ج رخت نأ ةدعلا ءاضقنا دعب ةقلطملا تدارأ اذإ يأ :2إ ةقلطم رفاست الو

 أل ؛هيف جورلا اهجوزت يذلا اهنطو ىلإ هب جرخت نأ الإ «بألاب رارضإلا نم ينال يخيم يف اكل لصأ
 سيل هيف اهقاو جورتل لا الو ءا ًانطو نكي مل نإو ."مهنم وهف دلبب جوزت نم" : ا لاق ءاعرشو افرع هيف ماقملا مزتل

 س

 ءاحخسرف رشع ةتس قوف ام ىلإ رفسلا ال سيل :ةثالثلا دنعو «هيف جورتلا عقي لو ءاه ًانطو ناك ول اذكو «هلقنت نأ اه

 اذهو «دلولاب ًارارضإ كلذ يف نأل ؛اهيف جورت دقو «اه انطو ناك نإو «برحلا راد ىفتسيو «هنود ام ىلإ كلذ اهو
 هيف هلهأ ىلإ عحربو موي يف هدلو ةعلاطم نم نكست ثيحب ابراقت نإو «توافت نيعضوملا نيب ناك اذإ ام انرك ذ ىذلا

 ىلإ الإ نطو هوك لو «جورتلا عوقو هيف طرتشي الو «مالسإلا راد يف اقلطم هيلإ لقنلا اه زاح ليللا لبق

 «حصأل د قا ل ت دال اج ا 6 كلا را لهأ قالخأب قلخختي دلولا نوكل ؛رضم

 (ییع ‹«صلحختسم) تلا ندا الإ هلقنت نأ هدا يح اهريغل سيل و «ةصاح مالا يق مكحلا اذهو

 يا .دلولاب رارضإلا نم هيف امل توافت امهنيب ىرخأ ىلإ ةدلب نم :اهدلوب

 (عءط) .الف هريغ يف اهحكن دقو هيلإ وأ اهنطو ريغ ىلإ ولف ؛هيف اهجوزت يذلا اهنطو يف يأ :ه



 ةقفنلا باب هام قالطلا باتك

 ةقفنلا باب
 اهماكحأ نايب ق يأ

 و اهسفن ةعنام ولو امهاح ردقب ةوسكلاو ءاهجوز ىلع ةجوزلل ةقفنلا بحت

 ؛قالطلا باتك ليذ يف ةقفنلا ثحابم دروأ [(حتف) .هلايع ىلع ناسنإلا هقفني ام ةغللا يف يهو] :ةقفنلا باب

 باتك يف مهضعبو «ةحوكنملا ةقفن بترتل حاكنلا باتك ليذ يف اهدروأ مهضعبو «ةقلطملا ةقفن اهتلمج نم نأل

 :عرشلا يفو «هلايع ىلع ناسنإلا هقفني ام :ةغللا يف يهو «كيلامملاو ماحرألا يوذ ةقفن نم اهيف امل ةدح ىلع

 امي نأل ؛جاورلا نعم قافنلا نم وأ كالحلا نعم قوفنلا نم ةقتشم يه :ليق .ئكسلاو ةوسكلاو ماعطلا يه

 ؛كلملابو ةبارقلابو ةيجوزلاب :ءايشأ ةثالثب بحت ريغلا ىلع ريغلا ةقفنو «لاحلا حلاصم يف جورت اهنأل وأ لاملا كاله

 يلاولاو يضاقلاو يفملاك ةماعلا حلاصمل وأ ءيصولاو براضملاك ريغلا حلاصمل سفنلا سبح ببسب بحت اذكو

 (حتف) .ةلتاقملاو ایا لإ يلياعاو

 ر را تخ ةر وأ الس تنتاك ءاوسو درا م لأ اهسوؤ تيس ل تقرت تناك ءاوس اقلطم] :ةجورلل

 د فنيل :ىلاعت هلوقف :باتكلا ام «لوقعملا نم برضو ا ةئسلاو باتکلاب [(نکسم) . وأ ا الوحم

 لا امأو :888:ةرقبلا) كي ف ودْعَملاِب اک ا و اا ىلعو# :ىلاعت هلوقو (۷: قالطلا) 4 هتعَس نم ةعس

 نقمروسكاو نهقزر:وكبلع نطو" لاق أ ىلإ "واسفل قا هللا ارقا :عادولا ةبطح يف لاق كل هنأ يور امف

 :لوقعملا امأو ءاهحوز ىلع ةحوزلل ناتبحاو نكسلاو ةقفنلا نأ ىلع تعمجأ ةمألا نإف :غامجإلا امأو "ف ورعملاب

 [".31/7 :قئاقحلا نييبتإ . .اسيحص حاكتلا ناك اذإ اذهو «سابتحالا ءازج بحت ةقفنلا نألف

 (ع) .ايقيأ هيلع انف ةوسكلا بحب نأ :ةوسكلاو طر .ابئاغ وأ ارضاح اريقف وأ اينغ :اهجوز ىلع

 امههاح ردقب هيلع اهل ةوسكلاو ةقفنلا بحت يأ [(ع.ط) .راسعإلاو راسيلا ف نيحوزلا لاح يأ | :امهاح ردقب
 «راسخإلا ةقفن اه ناك نيرسعم اناك نإو ءراسيلا ةقفن اه ناك نيرسوم ناجوزلا ناك نإف ؛رايسعإلاو راسيلا يق

 ‹«فنصملا رايتخا اذهو «تارسعملا ةقفن قوف تارسوملا ةقفن نود ام اهتقفنف ءرسوم جوزلاو ةرسعم تناك نإو

 4 هتْعَس ره ةَعَس وذ قفا :ىلاعت هلوقل ؛جورزلا لاح رتی :يعفاشلاو يحخركلا لاقو «ىوتفلا هيلعو

 ةريقفلاو ,اهاح- ريتغا "فورعملاب كدلوو كيفكي ام كحوز لام نم يذح" :نايفس يأ ةأرما كت مع هلوق :انلو

 يقابلاو «هعسو ردقب بطاخم هنأ :هبجوم لوقن نحتف صنلا امأو :ةدايرلل نعم الف «تارسوملا ةيافك ىلإ رقتفت ال

 نآل ؛عييدجحلاو:ةيآلا نوب ١ اچ اس اها ربتعاو «بجاولا وهو ءطسولا "فورعملاب' :هلوق نئيعمو «هتمذ يف نيد

 (صم î امف المع اما انربتعاف اهاح رابتغا يضتقي ثيدحلاو «هلاح رابتعا يضتقت ةيآلا

 بحت يأ هلبق ام. لصتم [(غ) .ةقفنلا بحت ميلستلا نم ةعنام ةأرملا تناك ولو يأ اهلبق امه لصاو]:إ ةعنام ولو

 - قحب عنم هنأل ؛نامزلاو دالبلا يف هميدقت فروعت يذلا رهملا ضبق لحأل اهسفن ميلست نم تنعتما نإو اهل ةقفنلا



 ةقفنلا باب or ¢ قالطلا باتک

 «جوزلا ريغ عم ةجاحو ةبوصغمو نيدب ةسوبحمو ءأطوت ال ةريغصو ةزشان ال ءرهملل

 تناك اذإ الإ لصق نن :امشدنعو : ةضينح يأ تاس لوجدلا لعب ناك لاو 5 iN ا ق ر اف س نم ا -

 لزق نم ةأرملا ج ورح ' ءاهقفلا ح الطصا ٤ وشولا ۳ رشات ك :ةلوقو بألا مياس ةحبص مدعل 2 عولبلا ن لود
3£ 
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 مدعل هب ةقفنلا طقست ثيح هنم تبهو وأ الحؤم هلك ناك وأ اهرهم وأ نأب "قح ريغب هنم اهسفن اهعنمو ؛حورزلا

 (ئيع «صلحتسم) .ةقفنلا اهلف اهجوز تيب ىلإ ةزشانلا تداع ولو س ءازج انفأل ؟سابتحاللا

 تناك ؤا ةيسكلاو ةقفنلا بح ال ا :ةرشان (عيوط) ٠ لجؤم هلك يذلاو لجعملا رهلا ضبق لحأل 5 :رهملل

 يح فح رعب هتيب نم ةحراح يأ ةزشان لب تناك اذإ اضيأ سلا بت ال يأ :أطوت ال ةريغصو (ط) .دوعت

 ؛ةقفنلا ا : يعفاشلا لاقو ءاهيف نعمل عاتمتسالا ع انتما نأب ؛نكت مل وأ هلزنم يف تناك ءاوس اهلنا عتمتسي ال ةريغص

 نع ناضوع عمتجي الف «كلملا نع ضوع رهملا نأ :انلو «نيهميلا كلم. كولمملا يف ة امك كلملا نع ضو هدنع ةقفنلا ل نأ

 ضئاخلا فالخب هزشانلاک تراضف «ءاهتهج رم حاكنلاب دوضقملا وه ىدلا خاتمتسالا ج انتها نألو ؛دحاو ضوغم

 ذيع يبا انوع
 تيبلا لظفح ثيح نم وأ ؛ىعاودلا تتيح نم ةلمجلا ٤ اصاخ ن عافتنالا نأ ؛ءاقترلاو ةضي رملاو ةاسفتلاو

 جوزلا ناك ادإ و «ةففنلا ةيلع قحتست سانئتسالاو ؛ةمدخلل حست ةريغصلا ا ادا : قس وی وب لاقو ؛ةسنا ملا

 بيع «صلختسم) .اًه ةقفن الف نيريغص اناك نإو «نينعلاو بوبجاک هلام يف ةقفنلا ال تمت ةريبك شو اريغص

 تناك اإ بک اللا قا [(عوط) .جوزلا ريغل نيدب ةسوبحم تناك ول ا ةقفنلا بحت ال يأ | :نيدب ةسوبحمو

 5 ردف ول اکو ءحصألا ٤ ةقفنلا اهلف «نيدب وه اهن 1 الإ اهلبق س عانتمالا نأ ؛املظ ولو ةس وب

 ؛ىوتفلا هيلعو «سابتحالا تاوفل ؛ال وأ هئافيإ ىلع ةرداق تناك ءاوس "نيدب" :هلوقو «سبخحلا يف اهيلإ لوضولا

 :هلوقو ءاهتهح ا عانتمالا سيلف .ةزجاع تناك لَ اهنم نكي ١ ناف ةلطامملاب اهلبق نم ةا د عانتمالا نذل

 (ئيع «صلختسم) .ىوتفلا هيلعو ,عاتمتسالا تا وفل اجب بهذف بصاغ اهبصغ اذإ ایا هيف الا ا "ةبوصغم و"

 لره ديت اغ [مظ رفا عر مرحه لوب ةحاخ تناك ول اضيأ بحت ال يأ ] :جوزلا ريغ عم ةجاحو
 نإ هنأل ؛ "جورزلا ريغ عم" :هلوقب ديقو ءاقافتا ناب ال اهججو اهعم نسيلو ةرعات وأ ةردتعم تناك" ولا انفآلا ؛''ةساح

 عم تجح نإ :فسوي يبأ دنعو ؛ءاركلا الو رفسلا ةقفن ال ةصاحح رضحلا ةقفن عي قافتالاب بحت جوزلا اهعم ناك

 ةضيرم : هلوقو ءاهبم سابتحالا توف نأ :امضو «ردع ا نذل ؛رضخلا ةقفن ب بحت اهسفن ميلست دعب مرح

 بق ھ5۵ هلك لس استا تاو جوزلا كزتما ی لقنت م و ےک ا س بالا يا" "فزت ىل

 هحج ۾ «سابتح الا ت تا وقل ل ؛عامجلا عنب اا ناك .نإ اهمدع م ؛ةقفنلا اهلف فافزلا دعب تصرم ولو تفر لاکا

 .ضيحلا هبشأف «ضراعل عناملاو «تيبلا ظفحت و اهسمبو اه سنأتسي هنإف ئاق سابتحالا نأ :ناسحتسالا

 نإ اش ةقفن ال :شس وي ىبأ نعو ءال الإو ءاهتقفن طقست هوحولا نم هجوب اخ عافتنالا ن اذإ نأ :لصاحلاو

 (ئيع (حتف) ٠ں ضرملا اك لواطت اذإ الإ ءاهيلع قفني الإ ۾ عاملا قيطن ال ةضيرره تناك



 ةقفنلا باب همه قالطلا باتک

 ,ةقفنلا نع هزجعب قرفي 7 اوين ول اهمداخلو يفر ةضيرمو
 انئاغ وأ ناک ارضاخ ج ورلا ةتأرماو ج وزل ۱۱ نیب يآ ةضيرم تناك اذإ بحت ال يأ

 E ODS ê ê آ ی ت ا e NS O E ]1 ] ]1 يا ,هيلع ةنادتسالاب رمؤتو
 ةأرملا

 (ط) .اهتمدخ ريغ هل ا اه ا جوزلا ىلع بحب يأ ةحورلل :هلوق ىلع فطع :اهمداخو

 ناك ول ةأرملا مداخل ةقفنلا بحت يأ [(ط) .ًارسعم ال ًارسوم جوزلا ناكو ةرح ةأرملا تناك ول يأ ]:ارسوم ول
 لهما نم ةمدخلاو هيلع ةبجاو اهنيافك نأل ؛ةاكزلا'بوحجو باصنب ال ةقدصلا نامرح باصنب رسوم جوزلا
 «ةجورلا ةقفن فالخب ءاهقحتسي مل تيبلا لامعأو زبخلاو طلا نم عدنا اذإف ءةمدخلا ءازإب مداخلا ةقفن بحت نكلو

 رهاظ يف ةقفنلا قحتسي ال اه كولمم ريغ ناك نإو «اه اک ولم مداخلا ناك اذإ اذهو «سابتحالا ةلباقم يف اهإف

 قحتست الف ةمأ تناك نإو «ةرح تناك اذإ اذهو ءاهاضرب الإ هنم لبقي مل اهمدخي مداخب جوزلا ءاج ولو «ةياورلا

 اههدحأ :نيمداخل ضرفي فسوي يبأ دعوا «نيفرظلا بنج دحاو مداح نم رثكأل ضرفت الو «مداخلا ةقفن هيلع

 ف افلتخا ولو ءاهمداخ ةقفن هيلع بحت ال.ارسعم جوزلا ناك ولو «هجراح حلاصمل رخآلاو «تيبلا لجاد حلاصمل
 (يع ؛حتف) .لصألاب كسمتم هنأل ؛ةنيبلا ةأرملا ميقت نأ الإ هلوق لوقلاف ءراسعإلاو راسيلا
 ال وأ .تبلط ءاوسو را وأ ا اک ناک ءاوس اهنيبو هنيب قرفي ال ةأرما ةقفن نع جورزلا رجع نإ يأ :قرفي الو

 كدلو ؛ئلمعتساو ن يمعطأ : لوقت كتيراحجج « ٰيقراف و 1 ئيمعطأ :لاوقتا لوعت نمم كتأرما" *لاق هللا لیسو اان لوا

 یو اا لحرلا يف ف ةريره يبأ نع يطق رادلا ى یورو اسمو يراخبلا اور ‹ ٍنيكرتت نم ىلإ :لوقي
 انبإ قرشا يف قالو يدم غلو و لإ اوه وون وك ناك ةن اا واتر استي قرف ةا
 .ىلوأ ناكف «لاطبإلا نم نوهأ وهو ءاهقح ريحأت ةنادتسالاب رمألا يفو «جوزلا ىلع كلملا

 سيك نم اذه ال :لاق هو هللا لوسر نم اذه تعمس :هل اولاق مهنأل ؛ةجح هو ةريره يبأ ثيدح يف سيلو
 سيلو «ئيقراف وأ ئمعطأ :ةأرملا لوق ةياكح الإ هيف سيل هنألو «هحيحض يف هنع كلذك يراخبلا هاور .ةريره يبأ

 نب ىقابلا دبع هقيرط يف هنأل ؛ةححب سيل يناثلا ثيدحلا اذكو «تبلط اذإ هيلع بجاو قارفلا نأ ىلع ةلالد هيف

 (ئيع « صلختسم) .ةريغ هفعضو اندنع فيعض وه الا لاقو (ةركن هثيدح يف :ناقربلا لاقو عناق

 يأ |(عءظ) .جوزلا لام نم نمثلا ىضقيل ةئيسنلاب ءارشلا :ةنادتسالاو «جوزلا ىلع يأ | :هيلع ةنادتسالاب رمؤتو

 ج وزلا ىلع اهنمثب يعجرتل يسبلاو يلكو ةوسكلاو ماعطلا يرتش دا :ىضاقلا امل لوقي «هيلع اهتقفن يضاقلا ضرف دعب

 ةنادتسالاب رمألا ةدئافو «حصي ال ضارقتسالاب ليك وتلا نأل ؛جوزلا ىلع يضرقتسا :لوقي نأ ال «ةنادتسالا ئيعم اذهو

 ىل نه عحرتا مث يه بلاطنا كبي هرمأ ريقي ناك اذإ ام فالج هدب هبلاظبف جورلا ىلع عرخلا ةلاحإ اهنكمي نأ

 .اهدحأ توم دعب جوزلا ىلع عوجرلا اتيا ةتلكافتو فيلغت اهقيالاو مدعل ميرغلا هيلع ليحت الو «جوزلا

 = رمؤيو «جورزلا ال ول اهتقفن هيلع بحب ن س وأ عرس وم نبا وأ خأ اه نڪي م اذإ ام ديقم ةنادتسالاب اهرمأ نأ ملعاو

 م :ليقف « لوعت نق, اپا :ع هلوق نم هو ةريره يأ اور ال ؛قرفي تبلطو ارضاح ناك اذإ :ىعفاشلا لاقو



 ةقفنلا باب ٦ قالطلا باتک

 الإ تھم اف قف بج الو ادا ةقفنب يضف إو هو رطب راسيلا ةقفن متتو

 REE EEE ESE BE هع لا طل اهدحأ تومبو «ءاضرلا و ا | ءاضقلاب
 نيحورلا دخأ يأ نيعم ردق ىلع امهح الطصا ي ۱

 نم اذه نأل ؛عنتما اذإ خألا وأ نبالا سبخيو «رسيأ اذإ جوزلا ىلع هب عجريو ءاهيلع قافنإلاب خألا وأ نبالا =

 الول هيلع بحت نم ىلع مهتقفن بحت مهقافنإ ىلع ردقي ملو راغض دالوأ رسعملل ناك ول اذه ىلعو ؛فورغملا

 دعب هيلع عجري ال ثيح رابكلا هدالوأ ةقفن فالخب رسيأ اذإ بألا ىلع هب عجري مث «معلاو خألاو ءألاك بألا

 ١1/١[ :قئاقحلا زمر] .تيملاك ناكف ءراسعإلا عم بحت ال اهنأل ؛راسيلا

 هتمصاخف راسيلا هل ضرع مث ةراسغالا ةقفني امل يضانلا ىضفو ًارسعم:جوزلا تاك اذ يأ :حإ راسيلا ةقفن متتو

 رذعل ناك ًالوأ ام ىضق يذلاو ىراسعالاو راسيلا بست شلت ةقفلا نال الفاف تضر ناو ءراسيلا ةقفن اه ممتي

 .هموص لطبي ةبقر هيف دحو اذإ موصلاب رفكملاك اهقح مامتب ةبلاطملا اهلف هلاح لدبت اذإف «هراسيب لاز دقو راسعإلا

 (ع) .رسيأ مث هراسعإل رسعملا ةقفن اهيلع قفني ناك نأ دعب هثودحو هضورعب يأ :هورطب (نييع «صلختسم)
 دقو راسعإلا رذعب ناك هب ءاضقلا نأل :راسعإلا ةقفنب (ع) .ىضق دق يضاقلا ناك نإو يأ ةلصتم :يضق نإو

 ةدم ةقفن يأ [(ع) .اهيف جوزلا اهيلع قفني مل ةدم يأ ] :تضم ام ةقفن بجت الو (ع) .كلذ لطبف رذعلا لاز

 ةلص ةقفنلا نأل ؛اهسفن لام نم تلكأ دقو قافنإلا نم عنتماو ارضاح ناك وأ ارهش اهنع باغ نأب تضم

 جوزلا ةأرملا تحلاص وأ «ةقفنلا اه ضرف دق يضاقلا ناك نأب "ءاضقلاب الإ" :هلوقو «ضبقلاب الإ كلمت ال تالصلاو

 ضوعب تسيلو «يضاقلا قزرك ضبقلاب الإ كلمت الف ةلص األ ؛ىضم ام ةقفنب اه ىضقي ذئنيحف ءاهنم رادقم ىلع

 هبو ءرهملاك ءاضر الو ءاضق الب ايو ريصت :يعفاشلا لاقو ءءاضرلاو ءاضقلاب الإ اهيف بوحولا مكحتسي الف اندنع

 امض ةليلقلا ةدملا نأل [ ۳٠٤١/١ :قئاقحلا زمر] .طقست ال رهشلا نود ام ةقفن :"ةريخذلا" فو ءدمحأو كلام لاق

 (حتف) كا ذا نم تنكمت امل ةدملا نم ريسي يضم تطقس ول ذإ ؛اهنع زرحتلا نكمي ال

 ىضق ام دعب يأ جوزلا تام اذإ :خإ امهدحأ تومجو (ع) .ةقفنلا اه ضرف دق ىضاقلا ناك نأب :ءاضقلاب الإ

 ةا ةقفنلا نأل احم كاسورإلا وأ ةجوزلا كاع اذإ اذكوب ءةضورقملا ةقفلا تيطقس نوش ىطمو ةقفبلاب هيلع

 اذإ اذه «توملاب لطبت قتعلا نامضو ةيزحلاو ةيدلاك و ءضبقلا لبق توملاب طقست ةبهاك توملاب طقست تالصلاو

 «حيحصلا يف ق قالطل طقست ال اذك و ,.حيحصلا وه ترلاب طبل 1 ايف اهرب و اسلا يضاقلا اهرمأي مل

 e YL ke Pu i بعسل ةلجعملا درت الو" كفو اقلطم طفيت هل :ةباداعلا دفن

 امع انو تذحا األ ؛يعفاشلا لاق هبو ءاهنم درتسي ىقب امو «ىضم ام ةقفنب اه بستحي :دمحم لاقو «كلذ

 ةلض اأ :امهلو «هدرتف «هردقب ضوعلا لطبيف «هيلع اه قاقحتسا ال نأ توملاب نيبتف سايفحالاب ةيلع قست

 (ئيع «صلختسم) .اهمكح ءاهتنال توملا دعب تالصلا يف عوجر الو «ضبقلا اهب لصتا
 (ع) .توملاب طقست تالصلاو «ةلص األ ؛ةضورفملا ةقفنلا يأ :ةيضقملا طقست



 ةقفنلا باب o۷ قالطلا باتك

 ف
 بحت اغإ ةحسوكتملا ةمألا ةقفنو .هتجوز ةقفن يف نقلا و .ةلجعملا درت الو

 ا مأ وأ ةربدم ولو حاكنلاب ت ر وداملا كولسملا يأ a ةقفنلا يأ

 اهعم مالكلاو رظنلا 1-_ ءاهلهأو هلهأ نع لاخ تيب يف ىتكسلاو .ةيوبتلاب
 ةأرملا ىلإ جوزا 0و سيلا هنأ

 (ع) .كلذ درتسي ال امهدحأ تام مث ًالثم ةنس ةقفن اهفلسأ نأب امهدحأ توم :ةلجعملا درت الو

 اهنأل ؛ىلوملا نذإب اهجوزت اذإ اذهو ءاهيف عابي «هيلع نيد اهتقفنف ةرح دبعلا جوزت اذإ يأ :هتجوز ةقفن يف نقلا عيبو

 قلعتف «ندالاب همرتل إ١ هنأ يوما قح يف بوحبولا كلذ رهظ دقو «حاكنلا وهو هببس دوحجول ؛هتمذ يف تبجو نيد

 ,ىهادتي ال انه ىلإ اغلا اذكو ءايناث عيب عة ره عيب ام دعب ىرخأ ةقفن هيلع عمتجا ولو ؛نوذأملا يف ةراجتلا نيدك هتبقرب

 او ءامرغلا ف ىفوأ ناف «هدحا و هرم هيف عابي نويدلا نم هريغو عةقفنلا نيد الإ ارارم هيف عابي ام نويدلا نم سيلو

 نإ هنإف ءزجعلا دنع الإ بتاكملا اذك و «هبسكب قلعتت اهتقفنو «عابي ال ربدملا نأل ؛نقلاب ديق امنإو «ةيرحلا دعب هب بلوط

 لحد ولو «ةقفنلا بحب ملف حضي مل حاكنلا نأل ؛مهيلع ةقفن الف نذإلا ريغب جورتلا ناك اذإ انمأ «ةقفنلا يف عابي زجع

 نأ الإ ةيرحلا دعب بلاطي امنإو «هيلع اروجحم هنوكل ؛ىلوملا ىح يف رهظي مل رهملا بوحو نأل ؛اضيأ رهملا يف عابي ال امي
 (نيكسم «ئيع ؛ صلختسم) .حيحصلا ىلع لتق اذإ اذك و ءطقس رو «ىلوملا هيدفي

 «سابتحالا ققحتي ذئنيح هنأل ؛اهمدختسي الو هلزنم يف هنيبو اهنيب ىلوملا ىلخي نأ ةيوبتلا ريسفت معا ةمألا ةقفنو

 وأ اذبغ وأ اربع اهجوز نوكي نأ نيب هيف قرف الو سابتحالا تاوفل ؛اهتقفن تطقس ةيوبتلا دعب اهمدختسا نإو

 هدرع نم هتمأ ج جوز لاو قزل افالخ اهل ةقفن الف لبق اهأوب نكي ملو قالطلا دعب اهأوب ولو هارد ذا اياكم

 [ 12/1 :قئاقحلا زمر] ال وأ الز اهأوب :لوملا ىلع اهتقفنف

 اهدرفأ امعإ و «جوزلا ىلع ةحجورزلل ا نيكيسلا بحيو يأ ةقفنلا بحت :بابلا لوأ ق هلوق ىلع فطع :ىنكسلاو

 ثيح ةقفثلاب انورقم هبجوأ ىلاعت هللا نألف ؛ئكسلا بوجو امأ اه اح اغ نإ ب ردو هاما اع

 ررضتت اهأل ؛اهقح يف اهريغ كرشي نأ ج وزال سلفا اكس حو اذإف «(:قالطلار کس ْثْيَح ن "ر نهوکشسا# 'لاق

 نعو ءاهجوز عم ةرشاعملا نع اهعنمبو ءاهعاتم ىلع فاخت األ ؛ "اهلهأو هلهأ نع لاح تيب E :هلوقب دارملا وهو هب

 جاتحي هنأل ؛كلذ نم عنتمت نأ اهلل سيل هتمأ اهعم نكسأ ولف ءاهقح | نافيا تيضر دقق و اأ الإ «عاتمتسالا

 دوصقملا لوصحخحل ؛اهافك ةدح ىلع الفقو +قفارم اهب ل اعجو ءر اڌ نع اتيبا الا ىلوعأ ولو .اهنع ئيغتسي يغتسي الف مادختسالا ىل م

 نأ هيلع ۾ «كلذ نع هاك لودع هريخخأ وأ كلذب يضاقلا ملعو «ةرشعلا < ولست ءاديإلا ج ورا * اا تكتشا ناف ؛«كلذب

 امهاح ردقب تيبلاب دارملاو «ناكسإلا ئيعم. مسا وأ ماقأ اذإ رادلا نكس ردصم ئكسلاو ا ناو دبع اهب

 (ع) :كللذ رات نأ الإ ةجوزلا لهأ نعو يأ :اهلهأو (حتف «صلختسم «ئيع) .ةوسك و ماعطك

 ةعيطق كلذ يف نأل ؛اوءاش تقو يأ يف اهعم مالكلاو اهيلإ رظنلا نم اهلهأ عمي نأ جوزلل سيل يأ :لإ رظنلا مهو

 نم مهعنمب الو ؛نيدلاولا هولا نم اهعنمي ال 3 ليقو ءاهدنع ثكملا نم مهعنمي نأ هل نكلو هل ررض هيف سيلو محرلا

 (صلختسم) ١/١[ :قئاقحل ! نسوا .حيحصلا وه ماع | لك يف مراخغا ن رم امش ريغ مغ يف و «ةعج لك يف اهيلع لوحدلا



 ةقفنلا باب o۲۸ قالطلا باتك

 ذخؤيو «ةّيجوزلابو هب رقُي نم دنع هل لام يف هيوبأو هلفطو بئاغلا ةجوزل ضرفو
 راغصلا هدالوأ يأ هرفس ةدم

 22011 ] ] ] ] ]8 ۰۰... ؛قالطلا ةدتعلو ءاهنم ليفك
 اظايتحا أ را س ناسك يآ

 (ع) .ةقفنلا يضاقلا ضرفي يعي قافنإلا يأ لوهججا ةغيص ىلع :ضرفو

 كلذ يف يضاقلا ضرف «ةيجوزلابو لاملاب فرتعي لحر دي يف لام هلو لحرلا باغ اذإ يأ :خإ بئاغلا ةجوزل

 رقأ ا!( هنذل ديلا وذ هر فرتعي ملو كلذب يضاقلا , ملع اذا اذكو هيدلاوو راغصلا هدلوو بئاغلا هتحج هز ةممن ةقشن لاملا

 ؛نيرفألا دحأ ركنأ ولو ؛هسفن قح يف لوبقم ديلا بحاض رارقإو ءاش ذحألا قح نأ رقأ دقف ةعيدولاو ةيجوزلاب

 مصخ ةأرملا الو عهيلع ةيحج وزلا تابثإا ىف ؛ مصخب سيل ع دوملا نذل ؛ةأرملا ةنيب ل ات ال لاملا وأ ةيجوزلا وأ بسلا امإ

 ةعيدرلا لام نم اهئاطعإب ىضعي ا :رفز لاقو «بئاغلا نا یدعت هقح ف تیب اداف «بئاغلا قوقح تابا ف

 .رفز لوقب اهيف يفي يذلا تسلا نم اذهو «ىفي هبو «سانلاب قفرأ اذهو هيلع ةنادتسالاب رمؤتو
 سض رقت كاف سنجل فالح ناك اذإ امأ (ةوسكلا وأ ماعطلا وأ دوقنلا نم مهقح سنج نم لاملا ناك اذإ هلك اده و

 يف مهاردلا ةلزنمب ربتلاو «بئاغلا ىلع زوجي ال كلذ لكو «عيبلا ىلإ وأ ةميقلاب ءاضقلا ىلإ جاتحي هنأل ؛هيف ةقفنلا
 (صلختسم ٠ حتف ؛ئيع) .بورضملل ةميق حلصي هنأل ؛مكحلا اذه

 سض نم بئاغلل نئاك لام يأ : هل لام يف (ظ) .کلا ىلع نيرداق ولو نيالا بئاغلا ئوبأ يأ :هيوبأو

 اضيأ فرتعي يأ :ةيجوزلاب (عر) .بئاغلل لاملا اذه نأ فرتعيو لاملاب رقي صخش يأ :هب رقي نم (ع٬ط) .مهقح

 ناک ءاوس لافطألا قح يف بسنلاب فرتعي نأ يغبني اذك و «بئاغلا نالف ةجوز اهنأ ملعأ :لوقي نأب ةيحج وزلاب

 6 او وأ ةنامأ لاملا

 نماض ةآرملا ن دخ وي لحجر لن هعيدو ناك يذلا جوزلا لام نم ةأرملا تيطعأ ادا أ :اهنم ليفك دخؤيو

 ليفكتلا عم هللاب فلحتو ءاقدع تضقنا دق ةقلطم وأ ةزشان تناك وأ ةقفنلا اه لجع ناك دق هنأ زاوحل اطايتحا

 راغصلا دالوألاو نادلاولاو ةجوزلا مهو :نيروكذملا ءالؤل الإ بئاغلا لام يف ةقفنب ىضقي الو ءاطايتحا اضيأ

 ةقفنو «زوجي ال بئاغلا ىلع ءاضقلا نأل ؛بسكلا ىلع هل ةردق ال نم روكذلا رابكلاو ثانإلا رابكلا دالوألاو

 يضاقلا ملعي 5 لاملا هدي 8 يذلا رمي , ولو «يضاقلا یو تفل ةناعإ ءاضقلا ن وكيف «ءاضقلا لبق ةبحجأ و عال ؤه

 لاقو «بئاغلا ىلع ءاضق هنأ ؛اهتئيب عمست ال ةنادتساللاب رهو وأ «بئاغلا لام ف اه ىضقيل ةنيبلا ةأرملا تماقأف

 [۴۱۰/۱ :قئاقحلا مرا د داب دیو مولا ةاضقلا اا هيلعو هاي

 :هلوق ىلع فطع [(ع «ط) .ايعجر وأ انئاب ناك ءاوس خلإ ةدتعمل اشیا ئكسلاو ةقفنلا بحت يأ ] :قالطلا ةدتعملو

 طرتشيو ال وأ الماح تناك ءاوسو ءانئاب وأ ايعججر ناك ءاوس قالطلا ةدتعمل ةقفنلا بو يأ «بابلا لوأ يف "ةجوزلل"

 = «ةقفنلا قحتست الو «ةزشان تراص يعرش رذعريغ نع انامز تجرحول يح ةدعلا تيب مزالت نأ ةقفنلا قاقحتسا يف



 اهأوب ةمأ وأ ةرح نوكت نأو ءاهل ةقفن ال دسافلا حاكنلا نم ةدتعملا ذإ ؛حيحص حاكن نم ةدتعم نوكت نأو =

 يجوز ئقلط" :تلاق سيق تنب ةمطاف نأ يور امل لما نوكت نأ الإ ةنابملل ةقفن ال :يعفاشلا لاقو .ىلوملا

 تنب ةمطاف نع يعشلا نعو «يراخبلا الإ ةعامجلا هاور ؛"ةقفن الو نيكس 55 هللا لوسر يل لعجي ملو ءاثالث
 هنأ ملسم ةياور يفو «ملسمو دم ها ور يک الو ةقفن امل سيل" :لاق ادا ةقلطملا يف ع يبلا نع سين

 دحل كلام لاقديو «تكيدنلاو "نياع نورك نأ الإ اخ دعم ال" لا

 هاور «"تيسن وأ تظفح اهلعل يردن ال «ةأرما لوقل كع انيبن ةنس الو انبر باتك عدن ال" :هد#د رمع لوق انلو
 ."نيكسلاو ةقفنلا اثالث ةقلطملل' :لوقي د هللا لوسر تعم :هلوق ةدايز يطق رادلاو يواحطلا ىور اميفو لسم
 دوعسم نباو رمعك اهيلع اوركنأ ةباحصلا رابك نأ :لوألا :هوجو نم هب جاجتحالا زوجي ال ةمطاف ثيدحو

 اا يورو هللا يقتت هيأ :يراخبلا هاور اميف ةمطافل تلاق يح 5 ةشئاعو ديز نب ةماسأو تبان عب :كديزؤاق

 ثدح امل :ملسم حيحص يفو «ةمرخم ةعدب بكترا نمل الإ لاقي ال مالكلا اذه لثمو «"هيف كل ريح ال" :تلاق

 ثدحتأ كليو" :هل لاقو «ىعشلا هب بصحو «ىصح نم افك ديزي نب دوسألا ذحسنأ ثيدحلا اذه اهنع يبعشلا

 .هب جاجتخالا زوجي الف ءاركنم راصف اهيلع سانلا ركنأ :ةملس وبأ لاقو ؛"اذه لثع
 اهقلط :ءاجو ءاهجوز لتق نيح :ءاجو ءاهنع تام :ءاجو «بئاغ وهو ةتبلا اهقلط :ءاج هنإف «برطضم هنأ :ىناثلاو

 ءاهئامحأ ىلع اًفاسل | ليوطتب تطقس اهتقفن نأ e :ةريغلا نيب صفح وبأ اهقلط :ءاجو «صفح نب ورمع وبأ

 )1: قالطلا 4ٍةَنيم ةّشحافب نياي نأ الإ نج رخت الو نهتويب نهن ھوجرخت الإ :ىلاعت هللا لاق «كلذل تحج رحأ اهلعلف

 يقو :يراحبلا حرش يقو «يشقافسلا هركذ ءاي سابع نبا هلاق «مهيذؤتف لحرلا لهأ ىلع شحفت نأ وهو
 «ةئسل تناك «سانلا تنتف ةأرما كلت :ةمطافل بيسملا نب ديعس نعو «مكيلع شحفت نأ الإ :هه# يأ فحصم

 طرشو «ةزشان هب نوكت األ ؛كلذ لحأل هي هللا امل ضرفي مل امنإ كلذب ملعف «هانعمب ريت ةشئاع نعو

 ةياكح اذه نألو ؛ئكسلا قح يف هب لمعلا كرت مث هب جتحا يعفاشلاو «هتيب يف ةسوبحم نوكت نأ ةقفنلا بوجو

erمو 1 :قاقحلا ومر] نعي  

 ةرابع صبرتلا ذإ ؛جوزلا قحل عرشلا قحل اهسابتحا نأل ؛اهجوز اهنع قوتملل ةقفن ال يأ :ةيصعملاو توملا ال

 ةيصعملا ةدتعمل ةقفن ال اذكو ءاه لوحدلا لبق بحبو «ضيحلا طرتشي مل اذغو ؛محرلا ةءارب نع غارفلل ال اهنع

 امال ؛قالطلا لبق جوزلا نبا ليبقتو ةدرلا لثم اهلبق نم تءاح «ةيصعم ببسب تعقو ىلا ةقرفلاب ةدتعملا يأ
 اهتهج نم ميلستلا دجو هنأل ؛لوخدلا دعب رهملا فالخب ةزشان افأك تراصف «قح ريغب اهسفن ةسباح تراص

 مدعل قيرفتلاو غولبلاو ةتعلا رايخك ةيصعم ف اهلبق نم تءاج يلا ةقرفلا فالخبو ءبجيف لوحدلاب دكاتيف

 (صلختسم) .رهملا ءافيتسال اهسبحك راصف قحل اهسفن تسبح األ ؛ةءافكلا مدع



 ةقفنلا باب o قالطلا باعك

 TPT ‹ريقفلا هلفطلو «هنبا ( د و پالا طقس يلا ذب اقرب
 لفطلا ما يأ

 ةدحاو وأ انالث هتأرعا لجرلا قلط اذإ يأ [(طو .ةنئابلا ةدحاولا وأ ثالفلا قاللطلا يأ ] :لإ تبلا دعب اهدرو
 ت

03 

 نإ يأ «"هنبا نيكمت ال" :هلوقو «ةسوبحملل ةقفن الو «بوتت نح سبحت ةدترملا نأل ؛اهتقفن طقس تدترا مث ةنئاب
 هيف لمعي الو «قالطلاب تبث ةقرفلا نأل ؛اهتقفن طقست ال قالطلاب ةنونيبلا دعب اه ءطولل اهجوز نبا تنكم

 جوزلا لزنم ىلإ تداعو ةأرملا تملسأ ول ىح اقرتفاف «سبحلا قحتست ال ةنكمملا نأل ؛نيكمتلا الو «ةدرلا

 ام فيك امل ةقفن الف ةملسم تداع مث ةدترم برحلا رادب تقحل ولو «تعحر اذإ ةرشانلاك ةقفنلا امل تبحو

 يف تناك نإف بونتل تسبح اذإ :اهتقفن (نييع «صلختسم) .نيرادلا نيابتل امكح قاحللاب ةدعلا طوقسل ؛ناك

 (ط) .رحلا هدلول رجلا ىلع ةقفنلا بحبو يأ :هلفطلو (ع) .ةقفنلا اهلف اهجوز تيب

 ىثنألا معي وهو هلفطل بألا ىلع ةقفنلا بحت عي [(ع) .ريقفلا ريغصلا دلولل ةقفنلا بحت يعي لفطلل ةفص]:ريقفلا
 ىلعو# : ىلاعت .هل وقل هريغ هك راشي الل بألا e ةبجاو ءارقفلا راغصلا دال وألا 2 ىلا فاقع اوقف ناك اذإ عمجلا 9

 لحأل ءاسنلا قزر بألا وهو هل دولوملا ىلع بجوأف .(+:ةرقبل) «ٍفوُرْعَمْلاب َنِهْتَوْسِكَو َنهقزر هَ أ

 ةقفن بوحو يف قلطأو «بحت نأ ىلوأ دلولا ةقفنف دلولا ببسب بألا ىلع تاعضرملا ةقفن تبحو املف «دالوألا

 ةردق هل بألا نوك عم هدلو ىلع قافنإلا نم بألا عنتما اذإو «رفاك ا احا بهقا# ول ام معف هيبأ ىلع لفطلا

 .ةقفنلا ف الإ لفس نإو هدلو نيد يق الع نإو دلاو سبخي ال هنإف نويدلا رئاس فالخب سبح «بسكلا ىلع

 دح غلب ول اذإ ةبسكلا نع ارحاغ اوكي ناب :كيقم لب :«فقالطإ ىلع سيل "ريقفلا ةلفطلو" :فتصلا لوقو

 ناك نإو رح هوبأو ارح ناك اذإ امي ًاضيأ ديقمو «كلذ نم هيلع قفنيو هرحاؤي وأ لمع يف بألا هملسي بسكلا
 :هلزقا نع اذه ديفتسا نق لاق و ميلا ةققت هيدا ابيع بألا فاك ةو هالوع ىلع فف اديع دئولا

 وأ ابئاغ ناك ءاوس هيلع بجي اذهو «بئاغلا بألا لام ف بجي كلذ :لوقن انأل ؛هلفظو بئاغلا ةحوزل ضرفو

 (صلختسم «حتف «يیع) .ارركم نوكي الف ارضاح

 دنعو ءال وأ ةفيرش تناك ءاوس [(ط) .ربجتف تنيعت اذإ الإ ال وأ تناك ةفيرش لفطلا يأ ] :خ! ربجت الو
 تيبلا سنك وحن مكحلا يف اهيلع ربحت الو ةنايد اهيلع بحت لامعألا نأ ملعاو «ةفيرش نكت مل نإ ربحت :كلام

 نيب لامعألا مسق تع هنأل ؛ةفيرش ولو اهيلع رجألا ذحأ امل زوجي الف «عاضرإلاو زبخلاو خبطلاو بايثلا لسغو
 ماس كي اأ عم يجد ةمطاف ىلع لخادلا لامعأو يف يلع ىلع جراخلا لامعأ لعجف انك ةمطافو يلع

 ؛هيلع ليلد اهعانتماف «هعاضرإ نع مألا زجعت ارو «بألا ىلع الإ بجي الف «دلولل ةقفن عاضرإلا نألو ؛نيم اعلا
 هللا لاق دقو ءاي ارارضإ نوكي كلذ دعب اهسارلإفا ىقححلاك وهو الاغ ةردقلا عم هعاضرإ نع عسمت الا اأ
 ئات دلولا ذحاي ١ اذإو هيلع يضاقلا اهربجي الو «ةنايد رمؤتو «(۲۳۳:ةرقبلا) 4اهدلوب ةدلاَو ات ل :ىلاعت

 (حتف ؛ئيع) .قافتالاب هيلع ربح اهريغ



 ةقفنلا باب هال قالطلا باتک

 ات ادم ن سو ,ةدتعم وأ ةحوكنم ول هما ل ءاهدتتع هعضرت نم رخاتسيو
 مال بألا يأ

 e a ENS 2 :ءارقف ول هتاتجو هدادحأو هيوبألو ٌةدايز بلطت م
 نولع نإو 0آ نك

 امأ ؛كلذ اهيلع طرتشا اذإ ام ىلع لومحم وهو «مألا دنع ةعضرملا ثكم بجي :فنصملا لوق رهاظ :لإ رجأتسيو

 هب لحدت مث رادلا ءانف يف هعضرت وأ «تيبلا ىلإ اهعم يبصلا لمحت وأ ءاغزنم ىلإ عحرتو هعضرت نأ اهلف طرشلا نودب

 ىلع مألا ربحت هعضرت نم دحوت مل اذإ امأ كلذ مألا تدارأو ةعضرملا تدجو اذإ اميف راجعتسالاو «همأ ىلإ رادلا

 (ط) .هعاضرإل لفطلا مأ بألا رحأتسي ال يأ :همأ ال (حتف «نييع) .ىوتفلا هيلعو «عاضرإلا
 عاضرإلا نألف ؛ةحوكنملا امأ ةدتعم وأ ةحوكنم تناك ول يببصلا مأ بألا رحأتسي ال يأ :ةدتعم وأ ةحوكنم ول

 «ةرجألا بجوي ال بحاولاب نايتإلاو «(7+:ةرقبلا) 4نهدالوأ َنْعِضْدُي ُتاَدِلاَوْلاَوإ» :ىلاعت هلوقل ؛ةنايد اهيلع قحتسم

 نئاب قالط نع ةدتعملا امأو «حاكنلا مايقل ؛ةحوكنملاك يهف يعحرلا قالطلا نم ةدتعملا امأو «هيلع رجألا ذحأ زوجي الف

 ذحأ اهل زوجي ةياور فو «نيتهجب اهقحتست الف هجو نم ةقفن عاضرإلا ةرجأو «ةقفنلا ذحأت اهنأل ؛ةياور يف كلذكف

 اهراجفتسا زاجف «نيتياورلا حصأو ةياورلا رهاظ وهو «ةحاسملا اهنم ىجري الف «ةنابإلاب اهشحوأ جوزلا نأل ؛رحألا
 (حتف «صلختسم) .زاح اهريغ نم هدلو عضرتل ةحوكنم رجأتسا ولو «ةيبنجألاك يهف «حاكنلا لاوزل

 تضقنا اذإ يأ "هب قحأ يهو" خسنلا ضعب يفو [(ع) .ةرجألاب دلولا عاضرإب قحأ مألا يأ | :اهدعب قحأ يهو
 اهراجغتسا يف ناكف «يبصلل رظنأو قفشأ مألا نأل ؛ةيبنحألا نم ةرجألاب دلولا عاضرإب قحأ يهف ةدتعملا مألا ةدع

 ةداير٠ تسلا ناف :"ةدايز يلظت ام" :هلوقب دارملا وهو «ةيبنحألا ةرحأ لتمر, تيضر اذإ اذهو «يبصلل رظن

 رخآب مالاو ؛لقملا رجأ نودب وأ رخآ ريغب ةعضرت نأ ةيبنححألا تيضر.نإو تع ررضلل اعفد اهيلع اهيلع جوزلا ربجي مل

 ةرحألا هذه نأ مهمالك رهاظو ءاهيلع ةرجألا قحتستو «مألل يهف ةناضحلا امأ «عاضرإلاب ىلوأ ةيبنجألاف ا

 ةوسأ يه لب هتومع ةرحألا هذه طقست الو «ةدملا يف ! عاضرالاب هقحتست لب مألا عم ةراحإ دقع ىلع فقوتت ال

 (جتف «نماععس) يامر
 مل نإو هيوبأل ةوسكلاو ةقفنلا بحجب يأ [(ع).اولع نإو هدادجأو هيوبأل هيلع اضيأ ةوسكلاو ةقفنلا بحتو يأ ]:هي وبألو

 فورعملا نم سيلو «نيرفاكلا نيوبألا يف تلزن «١٠:نامقلر ككافوُرْعَم ايندلا يف اًمِهْبِحاَصَو :ىلاعت هلوقل ؛نيملسم انوكي

 نبالا نوک طرتشيو «انراد يف نينمأتسم نييبرح انوكي ال نأ طرتشي نکل نیلا اهبهك ریو هللا معن يف شيعي نأ
 «تاهمألا و ءابآلا نم مهنأل ؛ ؛"هتادجو هدادجأ" :هلوقو «زحاعلا ىلع ةقفن الو ارجاع ناك ات ناک اذإ هنإف 06

 اذهو «مألا لثم ةدحلاو بألا لثم دحلاو «مألا وأ بألا لبق نم ناك ول امل لماشو نيقسافلا ةدحلاو دجلل لماش هقالطإو

 بحت األ ؛اهانغ عم بخت ثيح ةجورلا ةقفن فالخب ةحاحلا ققحتل رقفلا طرشو .هريغو ثرإلا يف امهماقم ناموقي
 يف باجيإلا نم ىلوأ مهام يف مهتقفن باجيإف ءاينغأ اوناك اذإو ۳٠۸/١[ :قئاقحلا زمر] .يضاقلا قزرك سبحلا لحأل

 (ط) .الف ءاينغأ اوناك نإو «ءارقف اوناك ول يأ :ءارقف ول (حتف ءصلختسم) .هدلو لام يف بجي الف مهريغ لام



 32ا بنان o۲ قالطلا باتک

 ةقفن يف دلولاو بألا كراشي الو ءدالولاو ةيجوزلاب الإ نيدلا فالتحا عم ةقفن الو
 بلا ىلع فطع لعفلا لوعقم

 23010111101 ]1 ]1 ]1111 هس هيه عطس E كرك بيرقلو دحأ هيوبأو هدلو
 بالا ىلإ مجري

 الإ هنيدل افلاخم ناك نإ ريغلا ةقفن لجرلا ىلع بحت ال يأ [(ع) .ةقفنلا بحت الو :خسنلا ضعب ٍفو] :خلإ ةقفن الو
 سبحلا رابتعاب اوج و نأل ؛هنيدل ةفلاخم تناك نإو هتحوز ةقفن ملسملا ىلع بجيف ةيجوزلاب امأ ”يعبا رقلا قدخحاب

 نگل دل هالا دالوأو دا وألاو تادجلباو دادجألاو نيوبألا يأ دال ولاب امإ و ‹«نيدلا داما نود حيحصلا دقعلاب قحتسملا

 ولو نييبرح اوناك نإف «ةمذلا لهأ نم نوكي نأ طرشي نكل «هسفن ةقفنك رفكلاب عنتمي الف «ةتباث ءالؤه نيب ةيئرحلا

 ةبارق نكي م ول هنأل ؛دالولاب ديقو ,نيدلا يف انلتاقي نم ربلا نع اني انآلا ساما ىلع مهتقفن بجا ل ةريقم فسم

 ىلَعَو#» :ىلاعت هلوقل ؛ثرإلاب ةقلعتم ةقفنلا نأل ؛نيدلا فالتحا عم هتقفن بحت ال امهوحنو معلاو خألاك دالولا

 (صم «ئيع) .ن :ندلا فاللتحا دنع امهنيب ثراإلا و ۳۳ :ةرقبلاو كلذ لدم ثراّولا

 كراشي ال :هريدقت رشنو فل هيف :إ بألا كراشي الو (ع) .بآلا ىلإ عجرب سنجل رابتعاب األ :ةيجوزلاب الإ
 دحأ بألا كراشي ال هنأ امأ «هيوبأ ةقفن يف دلولا براقألا نم دحأ 0 راشي الو دلولا ةقفن ىف بألا براقألا نم دحأ

 هببسب تادلاولا ةقفن تبجو اذإ هنأل ؛(5+:ةرقبل) ًنُهقزر هَل دولوَملا ىلعَو» :ىلاعت هلوقلف ؛هلفط ىلع ةقفنلا يف
 نيوبألا ىلع هتقفن بحب بسكلا ىلع هل ةردق ال يذلا غلابلا دلولا نأ :نسحلاو فاصخلا ىورو «ىلوأ هسفن ةقفنف

 :ريغصلا يف ةيالولاب صتخي بألا نأل ؛هدحو بألا ىلع هتقفن بحت ثيح. ريغضلا دلولا فالخب «ثترإلا رابتعاب انالثأ

 هج هلوقل دلولا لام. اليرأت امه نأ ؛دحأ هيوبأ ةققث ق دلولا كراشي ال هلأ امأو ةريبكلا فدل ةقفتلا نب اذكف

 :ليقو «حيحصلا يف ءاوسلا ىلع ثانإلاو روكذلا ىلع بحت و «هريغ لام يف امه ليوأت الو 'كيبأل كلامو تن"

 ۳٠۸/١[ :قئاقحلا زمر] .دمحأو يعفاشلا لوق وهو «نييشنألا ظح لثم ركذلا ىلع يأ «ثرإلا ردق ىلع
 (ط) .هيوبأ ةقفن يف دلولا الو هدلو ةقفن يف بألا براقألا نم دحأ كراشي ال يأ "كراشي" لعاف عفرلاب :ٌدحأ

 خألا لثم دالو ريغ نم ولو مرحم محر يذ بيرقل لحرلا ىلع اضيأ ةقفنلا بحت يأ :خإ مرحم بيرقلو
 ؛ثراإلا ردقب ىخعأ وأ انه اوناك نأ نيرجاع ءارقف اوناك اذإ ةلاخلاو لاخلاو ةمعلاو معلاو ءامثدال وأو تحألاو

 مكحلا نأل ؛رادقملا رابتعا ىلع هيبنت ثراولا ىلع صيصنتلاف (٠۳٠:ةرقبا) كلذ ٌلْثِم ِثاَوْلا ىّلَعَو» :ىلاعت هلوقل
 ‹ةقفنلا قاقحتسال ةلع ثرإلا ناكف ؛مسالل ةلع مسالا كلذ قاقتشا ذحأم ناك قتشملا مسالا ىلع بتر ىم

 "مرحنا محرلا يذ ثراولا ىلعو" :ه#د دوعسم نبا ةءارق يفو «هتلع ردقب تبث مكحلا نأل ؛ثرإلا ردقب ردقتف
 .هيلع قحتسم هنأل ؛كلذ ىلع ربجيو ءا دييقتلا زاجف ةروهشم يهو

 ؛كلام لاق هبو مامعألا ئب ةقفنك بحت الف مهنيب ةيضعب ال هنأل ؛دالولا ةبارقل الإ ةقفنلا بحت ال :يعفاشلا لاقو

 ناك اذإ هنأل ؛ارسوم ناك 7 هيلع مرحلا محرلا يذ ةقفن بحت امنإ يأ ارسوم ول هيفو «ثراو بيرقل بحت :دمحأ نعو
 - ينام ريغ هيف زجعلا نأل ؛راغصلا هدالوأو ةجوزلا ةقفن فالخب «زحاعلا ىلع ةقفنلا هذه بحت الو ءزجاع وهف ارسعم



 ةقفنلا باب eff قالطلا باتك

 .هتقفنل هراقع ال هنبا ضرع عيب حصو ایرج وأ تزالا یدک قلا نع وباع
 هراقع عيب حصي ال يأ هردقب بح يا

 ةقفنب يضق ولف ءال امهدنع ام اقفنأ ولو «نمض رمأ الب هيوبأ ىلع هعدوم قفنأ ولو
 يضاقلا ىضق يأ نادلولا

 اماه ااا BNET BE هك هاتر ERNE TESTE ETE O تل SEs RENTS. ê Sê بيرقلاو دالولا

 دالوألاو ناوبألا وهو

 هيلع هس مل رغ ديق او سفك لالا تيب يف دال وا ةف بح هوقو ىمعا وأ امر ؟ريقفا تاك اذإ :ليقو ج

 مث ؛ةيحوزلاو دالولا ةبارق فالخب ءانه عنمب نيدلا فالتخا نأل ؛املسم مرحلا محرلا وذ نوكي نأ وهو «خيشلا

 ةقفنو هتقفن نع لضفي ام هردق هنأ :دمحم نعو «فسوي يبأ دنع ةقدصلا نامرح باصن كلمت ردقم انه راسيلا

 لوألا ىلع ىوتفلا :اولاقو «ةلقلا لهأ نم ناك نإ ارهش اهتع لقي اعو «فرتملا لها نم ناك نإ عوي لك هلايغ

 (حتف ءئيع ءصلختسم) .فسوي يبا لوق ىلع يأ

 (ع) .راذعألا هذمي زجعلا ققحتل هنامزل وأ يمعل وأ هتثونأل وأ هرغصل :بسكلا نع زجاع

 :O .زجاعلا ىلع بجت الو زجاع وهف أرسعم ناك اذإ هنأل ؛ارسوم هيلع بجي نم ناک ول يأ :ارسوم ول
 :الاقو «مامإلا دنع اناا زاخ اقف ناكو هسفن ةقفن يف هنبا عاتم بألا عاب اذإ يأ :خ ! هنبا ضرع عيب

 اكلمت هل نأ مامإللو ؛هترضح لاح هلام عيب كلمب ال اذهو «غ ولبلاب تعطقنا اهفإف «هيلع بألل ةيالو ال هنأل ؛زوحي ال

 هل سيل نأل ؛ةقفنلاب ديقو «ظفحلا ةيالو بأللو «ظفحلا باب نم لوقنملا عيبو ؛ثيدحلاب ةجاحلا دنع نبالا لام يف

 ءاقافثا ةقفنلل هضرع بألا عاب اريغش كاك ول ذإ اک بئاغلا نبالا نوك ديق نم دبالو ؛اعامجإ اهاوس نيدل عيبلا

 .بألا ف فالخلا اذهو

 هل نأل ؛هتقفنل بئاغلا نبالا راقع بألا عيب حصي ال يأ "هراقع ال" :هلوقو ءاعامجإ حصي الف بألا ريغ عيب امأ

 ريغصلا اهدلو لام عيبت ال مألا نأ اوعمجأو «قافتالاب اذهو «عيبلا ىلإ ةحاح الف «هسفنب ظوفحم راقعلاو «ظفحلا ةيالو

 (حتف «صلحختسم «ْٰييع) .ريبكلاو

 قفنأف لحجر دنع ةعيدو لام بئاغلا نبالل ناك اذإ يأ [(ع) .بئاغلا لحرلا عدوم يأ لادلا حتفب]:هعدوم قفنأ ولو

 ؛ةيالو نع ال ريغلا لام يف فرصت هنأل ؛نمض بئاغلا رمأ ريغبو يضاقلا رمأ ريغب بئاغلا يوبأ ىلع بئاغلا عدوم

 يق ةقفرلا ضعب تام ولو «هيلع ةيالول مزلم هنأل ؛نمضي ال بئاغلا وأ يضاقلا هرمأ اذإ ام فالخب ظفحلا يف بئان هنأل

 اونمضي مل هلام نم اوقفنأف «هيلع يمغأ وأ «ةثرولا ىلإ ةيقبلا اودرو «هنمثب هوزهجف «هتدعو هشامق اوعابف «رفسلا
 (ع) .ةباين الو ةيالو ريغ نم هريغ لام ةفرصتل عدوملا يأ :نمض ۳٠۹/١[ :قئاقحلا زمر] .ًاناسحتسا

 امهتقفن نأل ؛نانمضي ال ةقفنلا سنح نم ناكو امهسفنأ ىلع بئاغلا هنبال لاملا نم امهدنع ام يأ :ال امثهدنع ام

 (ع) .امهقح ايفوتساف ءاضقلا لبق هيلع ةبجاو



 ةقفنلا باب ort قالطلا باتك

 يفق ن ناف .هكولمملو عةنادتساالاب يضاقلا نذأي :نأ اللا تطقس ةدم تصمو
 | يآ مرحلا بيرقلا ةقفنب يأ

 .هعيبب رمأ الإو «هبسک

 تضم اذإف «ةحاحلا ةيافكل بحت امنإ ءالؤه ةقفن نأل [(ع) .ةليوظ ةدم هيلع تضف دق هنأ لاحلاو يأ أ |:تطقس

 ءرهشلا نود امي رصقلا اوردقو «طقست الف ةدملا ترصق اذإ امأ ,ةقفنلا تطقسف «ةيافكلا تلصح ةليوط ةدم

 لوصحب طقست الف ءاهراسي عم بحت اهنأل ؛حلصلاو ءاضقلا دعب ةدم يضع. طقست ال اهإف «ةحوزل لا ةقفن فاللغ

 وأ دالولا ةبارق يوذل يضاقلا نذأ ول يأ "تطقس" :هلوق نم ءانثتسا "يضاقلا نذأي نأ الإ" :هلوقو ؛عءانغتسالا

 ريصت ةنادتسالاب هنذإبف «ةماع ةيالو ىضاقلل نأل ؛ةدملا يضع ةقفنلا طقست ال ذئنيحف «ةنادتسالاب مرحم محر يذل

 (ئييع سلخ سل :ظقست الق ةغمف قف انيذ ةقفتلا

 ارك وأ ارش ةا وأ: للا وأ لوما ناك عاوس اقل كرل كلوملا ىلع ةقققلا بحت يأ :ةكولملاو

 لكأي اه :ةمعطلق هديا تح ` ةا ناك نسف اا اک هللا مهلعح کل وخ و هکناو أ مها : متاع هل وقل

 |[ مي قاتلا زسر] "مه رييعأف: هرم كإف يهبلغي ام جهوفلكت لاو ءجاي اك هسابلو

 هل ناك نإ هبسك يف كولمملا هقفنف يأ :هبسك يفف (ع) .هكو لمم ىلع قافنإلا نع ىلوملا عنتما نإف يأ :ىبأ نإف

 (ع) ان ارظن هيف نأل ؛بسك

 امل [(عءط) .كولمملا عيبب رابحأ رمأ ىلوملا رمأ هوغو اتمز ناك نأب بسك هل نكي مل نإو يأ ]:هعيبب را الإو
 ايس ىش ناق نيناجلل ارش هيف فأل ديس ق كسلا ةققتف هديه ىلع قافنإلا نم عنتما اذإ ىلوملا نأ لوا ركذ

 ىلع ىلوملا ريج «اهلثم أ هل ةيراطع دا تز ناک نام سکا ةا كي ف فاو نآلا رق «ىلوملا كلم هيف يقبيو

 موقي نمثلا نأل ؛هقح لاطبإ سيلو «ىلوملا قح ءافيأ عيبلا يفف «قاقحتسالا لهأ مدآ يب نم كولمملا نأل ؛هدبع عيب

 راصي الف «فلح ىلإ ال لاطبإ هنأل ؛امهنيب قرفي ال ثيح «ةحورلا فالخب «لاطبإ الك فلح ىلإ لاطبإلاو «هماقم

 الو قافنإلا ىلع ربجي الف قاقحتسالا لهأ نم تسيل امال ؛تاناويحلا رئاس فالخب هيلع ئيدتسا :اه لاقي لب هيلإ

 .عيبي وأ اهيلع قفني نأ ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف نفي هنكل «اهعيب ىلع

 ولو «هنع يهنم ناويحلا بيذعت نأل ؛ةثالثلا تلاق هبو ءاضيأ مئاهبلا قافنإ ىلع ربجي هنأ :هللي فسوي يبأ نعو
 يضاقلاف ءاهيلع قافنإلاب اع طم كوكي اللا نيس: ةقفتلاب هرمأي أ يضاقلا نم امهدحأ بلطف «ةك رتشم ةبادلا تناك

 ابستكا امهيلع قافنإلا نم امهالوم ىبأ نإ دلولا مأو ربدملاو ءاهيلع قفنت وأ اهنم كبيصن عيبت نأ امإ :يبآلل لوقي

 «هريغو عيبلاب لقنلا نالبقي ال امهأل ؛امهيلع قافنإلا ىلع ىلوملا ربجأ بسك امه نكي مل نإو انيك نم الكأو

 الإ كلذ هل سيل بسكلا ىلع ًارداق ناك نإ ءرظني ؟هيلع قافنإلا نم عنتما اذإ ىلوملا لام نم لوانتي نأ دبعلل لهو
 (صلختسم) ۳۲١/١[ :قئاقحلا زمر] .كلذ هلف بسكلا نم ارجاع ناك نإو «بسكلا نع هام اذإ



 للختملا رهطلا

 و ...... ءاجنتسالا هب زو اه

 ةالصلا باتك

 HERE ةالصلا تيقاوم

 اک ةالصلل ةبودنملا تاقوألا

 ةالصلا اهيف هركت ىلا تاقوألا

E SEET AEE ب ناذالا تاب 

EEE py 

EEE ها 

 RT ةالصلا يق ثدحلا باب

 هركي امو ةالصلا دسفي ام باب

 .. ةهاركلا بابب ةقلعتملا لئاسملا

 0 لفاونلاو رتولا باب

 E تئاوفلا عاضق باب

 05335 وهسلا دوجس باب

 یف

EE EE 



 22 تيملا ىلع ةالصلا يف لصف

 هدهد يلا لع ةفافالاب ڪا خف

o۳٦ 

 7 E لاا ةاكز باب

 kame ةربتعملا نازوألا



 رخو

 عوضوملا ةحفص خ سيعوملا

Oتح سس هع  EVا تامرحلا يف لصف  

esen eان ءافكألاو ءايلوألا باب ل  

 0 ةءافكلا يف لصف Pols ESSE فارعألا يفك

 ا حاكنلاب ةلاك ولا نايب يف لصف EN ogg كنا ولع
 2711111111111 رهملا باب 188 هم مسم سس لا رققألا ةقاحتابب

 اكول روب اا نا اا قيقرلا حاكن باب Yoo ................ جاو ةرمعلا ةيفيك

TUY aa Iمم رفاكلا حاكن باب  RET 

 NEESER هلا باب VO esos قلا هللا و

 عاضرلا باتك WN sas a اهريغو فوقولا لئاسم

 ieee baer عاضرلا ماكحأ IY ERE نارقلا باب

 قالظلا تا نا 00 . عتمتلا باب

 هماسقأ و قالطلا فيرعت ق م تايائحللا باب

 e اهماكحأو قالطلا ماسقأ ۹٣ رجا دسفي اع نات قا لصف
 ت رلا قالطلا باب 548 د هحرجو ديصلا لتق ءارح

 IS حيرصلا قالطلا ظافلا د وفا ةزواخ
 رش ىلإ قاط ةقاضإ AE BER .. مارحإلا ىلإ مارحإلا ةفاضإ
 00 ددعلا ىلإ قداطلا ةفاضإ AIK soo الا جناب

PINS moors aناكملا ىلإ قالطلا ةفاضإ  .. a. 

 ..كامزلا ىلإ :قالطلا ةقاضإ ي لصف الل SERS SSS ريغلا نع جحلا نايب

 0 ام لوخدلا لبق قالطلا ف لصف PTY cS يالا يباب

 ees BÎ a 501 يه عم ةروثنم لئاسم

 نو قالطلا ضيوفت باب فين حاكنلا باتك

 ER رايتحالاو سفنلا ظفلب ضيوفتلا ٣۳٣۳٣  .............همكحو حاكتلا فيرعت



 و ١ و
 222111111000000 نينعلا باب 4 ا ا قاواطلا قيلعلا با

 ك1 ةدعلا باب EN دس وسم سمع سس la افلا

 ey دادحإلا يف لصف E سس هع سم ق اوا

 ا تسلا نوی باب عال و قيلعقلا ماكحا

 '”5ط”ش ش0 ةناضحلا باب 45: و دود ge قلل بان

 r ةقفنلا باب EN et ل

 ES ةوسكلاو ةقفنلا بوحجو EF ae ةقلطملا هب لحت اميف لصف

 22ش ةريغض الو ةرشابل ةقفن ال E ود و هينا

 e آآ ةنادتتسالا ةلأسن A ees قلقا ةيلاب

 ا SE ةح وكنملا ةمألا ةقفن ENN نوع دسم ص209 راهظلا باب

 aR عاضرإلل مألا رابجإ مدع AF e ةرافكلا قاب قا لعق



 ش٠
 ٠ ىلاعت هللا نوعب ابيرق عبطتس ٠

 يسوقفم نونرك / ةدلحم . هنولم ةدلجم  ةنولم

 حيباصملا ةاكشم ظ اعم يشاشلا لوصأ (تادلجم مز ةيادهلا

 (ودرا  يبرع) ىرشبلا سوماق | «نيدلجمر يناعملا رصتخم برعلا ةحفن (نيدلجم) راونألا رون

 قئاقدلا زنك يماسحلا بختنم بيذهتلا حرش يرودقلا رصتخم

 حاضيإلا رون يريرحلل تاماقملا يوقم نوترك. ةنولم

 (تادلجم۴) نيلالجلا ريسفت يواضيبلا ريسفت | نيبلاطلا داز ةيواحطلا ةديقعلا نتم

 نآرقلا مولع يف نايبتلا (لوادتملا) وحنلا ةياده | نيراسار ةمالغنا عمر وحنلا ةياده

 ةيفاكلا تاقرملا

 بيذهتلا حرش يجارسلا

 دئاقعلا حرش ةغالبلا سورد

 يتفملا مسر دوقع حرش يجوغ اسيا

 لماع ةئام حرش

 ةدلجم . ةنولم ريغ

 اطوملا باتك حرش ىطغملا حتف | مانألا يداه

 یوضم نودرك . ةنولم ريغ

 راثآلار ةسلا قيرط ىلع ةأرملا ةالص | راثآلاو ةنسلا قيرط ىلع لج رلا ةالص



 دلجم . نيكنر

 يبت كريم لو ركاز بز ( موس مودع لوا) كا آلا كلاس

 ( لقكت) مالسالا ملح ی رت ل ا رش ی وبن ل ئاصخ
 احلا ت عمم اكج الا تءايطخ ( قح م )روز قش

 روك ةراك  نيكفر
 ( شرار دج ) ( ناكل نهي ) مايا ( یی ) م !برخا

 د قريت
 ( مود« لوا) ماعم يلع ( نين رخو, نیلوا) فرصلا ملت

 لوسرلا ثيي دع ف لوس الار رداصم ا وقص رع

 هرعت اس آ اکی رم قىرتيلا لہ

 هكدا هرعات كن اعآ اكى راف

 rag نآرقلال امج

 مالسا ردات تابا ار

 دلحم  هداس

 ثم د احا بت“ لامعا لئاضف

 روك دراک  هداس

ا | ( موس مودم لوا) نر قلا نا اتم
 مار

 روك د راک / دلحمم

 لامعالاء ا نارق

 ترش اعلا بادآ نک ن

 نیما تای نيب لا مح
 بدالا ةضور رک تلا معا

 ريعسلا وار

Books In English 5 

Other Languages 

(Published Books) 

Tafsir-e-Uthmani (Vol. 1,2,3) 

Lisaan-ul-Quran (Vol. 1,2) 

Key Lisaan-ul-Quran (Vol. 1,2) 

Al-Hizbul Azam(Large) (H.Binding) 

Al-Hizbul Azam (Small) (Card Cover) 

Riyad us Saleheen (Spanish) (H.Binding) 

(To be Published Shortly Insha Allah) 

Taleem-ul-Islam (Coloured) 

Cupping Sunnah & Treatment (Colourêd) 

Al-Hizbul Azam(French) (Coloured) 


