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 ةنكمألا لضف

 ناضمر رهش لضفف ضعب ىلع روهشلا ضعب لضف دق ريبخلا ميلعلا ناك اذإ

 كي نیلاعلل ةمحر ثوعبملا لاقف روهشلا رئاس ىلع
 باوبأ هيف حتفت همايص مكيلع هللا ضرف كرابم رهش ناضمر رهش مكاتأ -

 فلآ نم ريخ ةليل هيفو «نيطايشلا ةدرم هيف لغتو ؛ميحجلا باوبأ هيف قلغتو ةنجلا

 ناميإلا بعش ىف یقهیبلاو ىئاسنلاو دمحأ هجرخآ) مرح دقف اهريخ مرح نم رهش
 ,(ةريره ىبأ نع

 : هلك ريشبلا ىداهلا لاق . . روهشلا ديس ناضمر رهشف

 ىقهيبلاو رازبلا هاور ) ةجحلا وذ ةمرح اهمظعأو ناضمر رهش روهشلا دیس -

 .(دیعس ىبأ نع

 : لإ مساقلا وبأ لاقف ةنسلا مايأ رئاس ىلع ةفرع موي ىلاعتو كرابت لضف امك

 هنأو ءةفرع موي نم رانلا نم ةمأ وأ ادبع هيف هللا قتعي نأ نم رثكأ موي نم ام -

 نباو ىئاسنلاو ملسم هاور ) ءالؤه دارأ اذام :لوقيف ةكئالملا مهب ىهابي مث وندیل

 .(ةشئاع نع هجام

 نا رو نع هيو مدا اخ هيل هه یر لدا لع

 .ىلع ضرعت مكتالص نإف «هيف ةالصلا ىّلع اورثكأف ؛ تقعصلا

 - تیلب  تممرأ دقو كيلع انتالص ضرعت فيك هللا لوسراپ - :اولاق

 : ملسو هيلع هللا یلص یوهلا نع قطني ال ىذلا لاق

 نع ميعن وبأو دمحأ هاور ) ءايبنألا داسجأ لكأت نأ ضرالا ىلع مرح هللا نإ -

 .(یفقثلا سوأ نب سوأ

 رئابم ىلع ةكم لضفف ضعب ىلع ةنكمألا ضعب ميكحلا زيزعلا لضف دقو

 ساّنلل عضو تّ وأ نإ: ىلاعت لاق مارحلا دجسملا اهيف نيمألا دلبلا يهف یرقلا
 ناک هد نمو ميهآربإ مام تآنّيب تایآ آ هيف * نیملاعلل هو رابه ین 2 رم وب

۳ 



 ۲۱۱4 اتم

 لوأ نع مالسلاو ةالصلا هيلع یبثلا یرافغلا رذ وبآ لیلا یباحصلا لاس ۱

 .مارحلا دجسلا - : لاقف ضرالا ىف عضو دجسم

 ؟ىأ مث :یرافغلا رذ وبآ لاقف

 .یصقالا دجسلا : يلي لوقحلاو بولقلا بیبط لاق

 ؟امهنیب مک :لءاستي رذ وبآ داعف

 دجسم كل ضرالا مث اماع نوعبرآ : یی یوهلا نع قطني ال یذلا لاق

 .(یرافغلا رذ يبآ نع ملسم هجرخأ ) لصف ةالصلا كتكردأ امثيحف

 . هلک مرحلا یهف دلبلا رئاس ةكم امأو «مارحلا تیبلا عضوم ةكبو

 ؟؟ةکم تیمس اذال

 . اهئام ةلقل ةكم تیمس

 .ةقشلا نم اهدصاق لاني ام مظعلا نم خلا كمت اهنال كلذب تیمس :لیقو

 . هصقنتو هکلهت ىأ اهیف ملظ نم كمت اهنال كلذب تیمس : لیقو
 . ماحدرالا وهو كبلا نم ةقتشم یهف ةكب امآ

 . مهفاوط عضوم ىف سانلا ماحدزال ةكب تیمسو

 . قنعلا قد كبلاو

 . ملظب اهیف اودحلأ اذإ ةريابطا باقر قدت تناك اهنال كلذب تیمس :لیقو

 . لجو زع هللا همصقو الا طقرابج اهدصقی مل -: ریبزلا نب هللا دبع لاق

 هناف مارا هتیب ةمظعل امیظعتو افرش هللا اهداز اهیلاوح امو یرقلا مآ ةكمف

 نم هيف ناو هرکذ ةماقاو هتدابعل ضرألا ىف ریصبلا عیمسلا هعضو تيب لوأ
 ریزغ لضفو ریثک ءىش نيملاعلل عفانلاو حلاصلا عونتو تایادهلا عاونأو تاکربلا

 ميهاربإ ماقم تانیب تایآ هيف نأو ريخلا ةكربلاف هيف لمعلا فعاضتل اکرابم هلعجف

 دوسألا رجحلاو نكرلاو ةورملاو افصلاو ةنيب ةيآ ماقملا یف هیمدق رثآ - ليلخلا

 )١( :نارمع لآ ٩۳ - ۹۷.



 .اهلك رعاشملاو مزمزو ميطحلاو

 هيبنل ميحرلا فوءرلا هراتخاو انمآ ناك هلخد نم ىذلا رهطلا رهاطلا مرحلاو

 لك نمو دعبلاو برقلا نم هيلإ نايتإلا مهيلع بجوأو هدابعل كسانم هلعجو رو

 ةكم دجسم دحسلا اذه ىلع لزني ىلاعت هللا نإ : یو قودصملا قداصلا لاق

 «نيلصملل نيعبرأو .نیفئاطلل نيتس :ةمحر ةئامو نيرشع ةليلو موي لك ىف

 ىناربطلا هاور ) - ةدابع اهيلإ رظنلاف ةبعكلا ىلإ نورظني نيذلا  نيرظانلل نيرشعو

 .( سابع نبا نع ركاسع نباو ىنكلا ىف مكاحلاو ريبكلا ىف

 ىدجسم ىفو تالص فلأ ةئام هريغ ىلع مارحلا دجسلا ىف ةالصلا لضفو

 بعش ىف یقهیبلا هاور ) ةالص ةئامسمخ سدقلا تيب دجسم یفو ةالص فلأ

 اهتاصرع لعج ال دالبلا نم هراتخمو هيلإ اهبحأو هللا دالب ريخ ةكمو *

 .مالسإلا ضورف دكآ نم كلذ لعجو اهدصق مهيلع ضرفو هدابعل كسانم

 زع لاقف هنم نيعضوم ىف زيزعلا هباتك ىف ةكمب ىلاعتو كرابت قلا مسقأو
 . 4نيمألا دلبلا اذهو# لجو

 , #9 دلبلا اذهب مسقأ ال :یلاعت لاقو

 فاوطلاو اهيلإ ىعسلا رداق لك ىلع بجي ةعقب ضرألا هجو ىلع سیلو

 .اهريغ تیبلاب

 رازوألاو اياطخلا طحتو همالتساو هليبقت عرشي عضوم ضرألا هجو ىلع سيلو

 . ىناميلا نكرلاو دوسألا رجلا ريغ هيف

 .اهريغ ةلبق ضرألا هجو ىلع سيلف مهلك ضرألا لهأل ةلبق ةبعكلاو

 392 هللا لوسر ةنيدم لضف *

 : اهنم ةريثك صئاصخب ةرونملا ةنيدلا تصتخا

 ةكم مرح ميهاربإ نإ مهللا :لاقف لک ءايبنألا فرشأ ناسل ىلع اهميرحت -

 .۱ : ةيآ : دلبلا (۲) .۳ هيآ : نتلا (۱)
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 قيضملا وأ لبجلا :مزأملا - اهيمزأم نيبام امارح ةنيدملا تمرح ىنإو ءامرح اهلعحف

هیف لمحي الو مد اهيف قاري ال نأ - اهیلبج نیبام هانعمو نيلبحلا نيب
 الو حالس ا

 . (دیعس ىبأ نع ملسم هاور ) فلعل الإ ةرحش اهیف طبخي

ملسم هجرخآ ) ةكم ميهاربإ مرح امك ةنيدلا ىتبال نيب ام تمرح ین -
 نع 

 لبج - روث ىلإ - ةنيدملاب فورعم لبج وهو رئاع وأ ريع نيبام مارح ةنيدملا -
لإ اهتطقل طقتلت الو اهديص رفني الو اهالخ ىلتخي ال  ةكمب فورعم

 ءاهب داشأ نم ا

 الا ةرجش اهنم عطقي نأ حلصي الو «لاتقل حالسلا اهيف لمحب نأ لجرل لحي الو

 . (ىلع نع دواد وبأ هجرخأ ) هريعب لجر فلعي نأ

 . عاقبلا لضفأ ىلع اهلامتشا *

 .اهب قلخلا لضفأ نفدو *

 مه اهءادهش نإو اهيف نورقلا ريخ مه نيذلا فلسل او ةباحصلا رثكأ نفدو *

 . لكك هيبن ىدي نيب ىلاعت هللا تاذ ىف مهسفنأ اولذب نيذلا ءادهشلا لضفأ

 ىف لئابقلا ىلع فوطي 4 هللا لوسر ناك امنیب - نآرقلاب تحتف اهنأو *

 نورخسیف هبر تالاسر غلبي ىتح هوعنمي نأ ىلإ مهوعدي جحلا مساوم ىف مهلزانم

 جرزخلا نم اطهر ىقل ةبقعلا ةرمج دنعوه امنیبو ىنم ىلإ جرخف هب نوئزهتسيو

 اوقطنف نآرقلا مهيلع ولتيو مالسإلا ىلإ مهوعدي هي ريخلا مامإ حارو هعم اوسلجف

 مامإ اولأسف مهنيد ىلإ مهموق اوعدي نأ مهرمأو مهمالسإ اونلعأو قحلا ةداهشب

 مهوعدنو كنأش مهل ركذنف انموق ىلإ عجرن ىتح كلسر ىلع ثكما :اولاقف

 .مهنیب تاذ حلصي هللا لعل هلوسرو لجو زع هللا ىلإ

 ةدئفالاب اذإف نآرقلا نم اوظفحام سانلا ىلع نولتي اوحارف برثي ىلإ اوعجرو

 ىف عيشي ضايف حرفب اذإو مهيلع بهت فاطلألا مئاسنب اذإو هللا تايآل حتفتت

 . .قحلا ةداهشب كرحتت ةنسلالاب اذإو مهرودص
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 سوألا رود نم راد قبت ملو جررزخلا رود یف مالسإلا رون رشتنا ام ناعرسو

 نم الجر رشع انثا قفتا مرحلا رهشألا تءاج الو . هلوسرو هللا ركذ اهيف الإ

 امو م 719 ةنس ةبقعلا ةعيب تناكف و ةمحرلا ىبن ةاقالل جورخلا ىلع نيملسملا

 . نانسلاو فيسلابف اهادع

 ةنيدلا تحتتفاو فيسلاب یرقلا تحتنفا : أَي لوقعلاو بولقلا بيبط لاق

 .( ةشئاع نع ناميإلا بعش ىف یقهیبلا هجرخأ ) .نآرقلاب

 .مالسالا راصمآ رئاس تحتتفا اهب نإو #

 .یرقلا مأ حتف لبق ةبجاو تناك اهيلإ ةرجهلا نأو *

 : 35 ءايبنألا متاخ لاق

 مارحلاو لالما أوبتمو ةرجهلا ضرأو ناميإلا رادو مالس ملا ةبق ةئيدملا 3

 .(ةريره ىبأ نع طسوألا ىف ىناربطلا هجرخأ)

 هجرخآ ) - نیلبج  نيتبال نيب لخن تاذ ةخيس تيرأ «مکترجه تيأر دق -
 .(ةشئاع نع هكردتسم ىف مكاحلا

 ءاهيف توملا ىلعو ءاهب لصالا ذاختا ىلعو اهانكس ىلع ثحلا درو هنأو # '

 .ةعافشلا وأ ةداهشلاب كلذ ىلع دعولاو

 مل نمو ءهب كسمتيلف لصأ ةنيدلاب هل ناك نم -: ةي قودصملا قداصلا لاق

 اهب هل ىذلا نوكي نامز سانلا ىلع نيتآيلف ءالصأ اهب هل لعجيلف لصأ اهب هل نكي

 دعس نب لهس نع ريبكلا ىف یناربطلا هارر ) اهريغ ىلإ زاتجملا اهنم جراخلاك لصأ
 . (دئاوزلا عمجم ىف ىمثيهلا هدروأو

 ةنيدملاب تومي نأ مكنم عاطتسا نم -: لكك ىوهلا نع قطني ال ىذلا لاقو

 هاور ) ةمايقلا موي اعيفشوأ اديهش هل تنك الإ دحأ اهب تومي نل هنإف «تميلف

 (دئاوزلا عمجم ىف ىمثيهلا هدروأو ناميإلا بعش ىف ىقهيبلاو ريبكلا ىف ىناربطلا

 وأ اعيفش ةمايقلا موي هل تنك ةنيدملاب تام نم -:مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 . (ةيثيللا ةتيمص نع ركاسع نبا هاور ) اديهش

 . ةكربلاب ةنيدملل هو ىبنلا ءاعد رثكو #
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 : للك ةمحرلا ىبن لاق

 كرابو  مهليك - مهعاص ىف مهل كرابو مهتتيدم ىف ةنيدلا لهآل كراب مهللا -

 كليلخو كدبع ميهاربإ نإ مهللا - ثلثو لطر وهو لايكم : :دملا - مهدم ىف مهل

 امك ةنيدملا لهأل كلأسأ ىنإو ةكم لهأل كلأس ميهاربإ نإو كلوسرو كدبع ىنإو

 بقن لك ىلع ةكئالملاب ةكبشم ةنيدملا نإ الأ هعم هلثمو ةكم لهأل ميهاربإ كلاس

 هللا هباذأ ءوسب اهدارأ نم ؛لاجدلا الو نوعاطلا اهلخدب ال اهناسرحب ناكلم اهنم
 هدنسم ىف یلعب ىبأو هدنسم ىف دمحأ مامإلا هجرخأ ) ءاملا ىف حلملا بوذي امك

 هدروأ امكاعم ةريره ىبأو صاقو یبآ نب دعس نع هننس نوف روصنم نب دیعسو

 (دئاوزلا عمجم ىف یمثیهلا

 مامالا هاور ) نیتکرب ةكر بلا عم لعجاو انعاصو اندم ىف انل كراب مهللا -

 .(دیعس یبآ نع ةحيحص ىف نابح ن نباو هدنسم ىف دمحأ

 نم یلاعت هللا اهلدبآ الإ اهنع ةبغر دحأ اهعدی ال هنأو ءاهثبخ ىفنت اهنأو *

 . یلاعت هللا هباذآ ءوسب اهلهأو اهدارآ نم نأو «هنم ريخ وه

 ديدحلا ثبخ ریکلا یفنپ امك ثبخلا یفنت ریکلاک ةنيدلا -: ب ريخلا مامإ لاق

 .( رباج نع ةبيش ىبأ نبا هاورد

 - دعبو لحر :رفن - نورفنتسب الاجر نإ :ِيِك# قودصلا قداصلا لاقو
 سفن یذلاو نوملعی اوناک ول مهل ريخ ةنيدملاو «ريخلا ريخلا :لوقت مهرئاشعب

 امهوأ اديهش وأ اعيفش هل تنك الإ دحأ اهتدشو اهئاوأل ىلع ربصي ال هديب دمحم

 ريكلا ىفني امك اهلهأ ثبخ ىفنتل اهنأ هديب دمحم سفن ىذلاو ةمايقلا موي اعيمج

 هللا اهلدبأالإ اهنع ابغار دحأ انم جرخي ال هديب دمحم سفن ىذلاو ديدحلا ثبخ
 . (ةريره ىبأ نع ناميإلا بعش ىف یقهیبلا هاور ) هنم اريخ

 . مهفاحخأو اهلهأ ملظ نمل ديدشلا ديعولا دروو *#

 :هْيِلَص قودصلا قداصلا لاق

 هللا لبقي ال ,نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف ةنيدملا لهآ فاخآ نم -

 دعس نباو ريبكلا ىف ىناربطلا هاور )  ةليح وأ المع وأ ةبوت  افرص الو الدع هنم

 .(دالخ نب بئاسلا نع ةراتخلا ىف ىسدقملا ءايضلاو
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 سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف مهفاخأو ةنيدملا لهأ ملظ نم -:ُهكي لاقو

 ىسدقملا ءايضلاو ريبكلا ىف یناربطلا هاور )لدع الو فرص هنم لبقي ال ,نیعمجآ
 . (تماصلا نب ةدابع نع ةراثخلا ىف

 امك رانلا ىف هللا هباذآ ءوسب - ةنيدلا - ةدلبلا هذه لهأ دارآ نم -: ةي لاقو

 . (ةريره یبآ نع قزارلا دبع هاور ) ءاملا ىف حللا بوذي

 راد اهنأو  اهيف ضعب ىلإ هضعب عمتجيو مضني - اهيلازرأي ناميإلا نأو #

 . ايارخ مالسالا یرق رخآ اهنأو هادی مالس

 . ةفحجلا ىلإ اهامحو اهتابو لقنو لاجدلاو نوعاطلا نم اهتمصعو 2

 : ال مساقلا وبأ لاق

 (ةريره ىبأ نع ىراخبلا هاور )نوعاطلاو  لاجدلا - حيسملا ةنيدملا لخدي ال -

 اهلخدي الف اهنوسرحي ةكئالملا دجيف ةنيدملا لاجدلا ىتأي -: اِ ىبنلا لاقو

 .(سنأ نع ىذمرتلاو ىراخبلاو دمحأ هاور )هللا ءاش نإ نوعاطلا الو لاجدلا

 : 44 لوقعلاو بولقلا بيبط لاقو

 ىفو اهعاص ىف انل كراب مهللا دشأ وأةكم انبحك ةنيدملا انيلإ ببح مهللا -
 اليم نينامثو نينثا ىلع ةعماج ةيرق  ةفحجلا ىلإ اهامح لقناو انل اهححصو اهدم

 - ةكم نم

 .ةمألا ريخ عمو هسفنب هيف هلمعو 55 هدي ىلع اهدجسم سيسأت #

 .لاحرلا اهيلإ دشت ىتلا دجاسملاو ءايبنألا دجاسم رخآ اهدجسم نوكو *

 دحسملا:دجاسم ةثالث ىلإ الإ لاحرلا دشت ال -:#يهّللا لوسر لاق

 دواد وبأو دمحأ مامالاو یراخبلا هجرخأ) ىصقألا دحسملاو ءاذه ىدجسمو.مارحلا

 ىف ةعقب فرعي ال هنأو «ةنجلا ضاير نم ةضور هربنمو ب هتيب نيبام نأو *
 . ةنجلا عرت نم ةعرت ىلع فيرشلا هربنم نأو ءاهدجسم ريغ ةنجلا نم ضرألا

 ىلع ىربنمو ةنحلا ضاير نم ةضور یربنمو ىتيب نيب ام: ريخلا مامإ لاق
 .(ةریره ىبأ نع ىذمرتلاو ملسم هجرخأ ) ىضوح
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 ةنحلا ضاير نم ةضور ىف ىلصي نأ هرس نم -: يب قودصملا قداصلا لاقو

 . (ديبل ىبأ نب هللا دبع نع ىمليدلا هاور) ىربنمو ىربق نيب لصيلف
 نيب امو ءةلجلا عرت نم ةعرت ىلع ىربنم عضو -: لب ءايبنألا متاخ لاقو

 . (رمع نع راجنلا نبا هاور ) ةنجلا ضاير نم ةضور ىتيبو ىربنم

 (ىراخبلا هاور ) هبحنو انبحي لبج : دحأ ىف هلو هلوقو *

 ۱ . كرابملا یداولاب قیقعلا یداو لی یبنلا فصوو *

 ,(دعس نع هخبرات ىف یراخبلا هاور)- قیقعلا یداو ینعی - كرابلا یداولابل

 :لاق ظقیتسا املف قیقعلاب ب هللا لوسر مانو

 نباو لماكلا ىف ی.دع نبا هاور ( كرابملا ىداولابل كنإ :ىل لاقيل هناو -

 .(صاقو ىبأ نب دعس نع رکاسع

 ملعتلا دکأتو توصلا ضفخو بدألا نم دیرع اهدجسم صاصتخاو 3

 . هب ميلعتلاو

 .اهربنم دنع ةرجاف انيمي فلح نمل دیدشلا دیعولاو #

 . 25 یبنلا اهب اعد یتلا نکامالا ىف اهب ءاعدلا بابحتساو *

 .تيقاوملا دعبأب اهلهأ صيصختو #

 رصم لضف *

 نيرشع نم رثكأ ىف زيزعلا هباتك ىف اهركذ لجو زع هللا نأ رصم لئاضف نم
 .ريسافتلاو نئارقلا اهيلع تلدام اهنمو «ظفللا حيرصب وه ام اهنم اعضوم

 :یلاعت هلوق هنمف ظفللا حیرص امأف

 ."1 :ةيآ ةرقبلا ةروس «متلأسام مكل نإف رصم اوطبها ۶

 راهنألا هذهو رصم كلم ىل سيلأ#ن وعرف نع ربخي ىلاعتو كرابت هلوقو -
 . 61 :ةيآ فرخزلا ةروس 4 ىتحت نم ىرجت

 اولعجاو اتويب رصمب امكموقل اءوبت نأ هيخأو ىسوم ىلإ انيحوأو#ىلاعت هلوقو
 . AY : ةيآ سنوي ةروس «ةلبق مکتویب



 هللا ءاش نإ رصم اولخدا مالسلا هيلع فسوي هيبن نع اربخم ىلاعت هلوقو

 . ۹٩ :ةيآ فسوي ةروس «؟نینمآ

 :هنمف ریسافتلاو نئارقلا هيلع تلدام امأو

وس * قدص ًاوبم ليئارسإ ىنب انأوب دقلو# لجو زع هلوق
 ۹۳ :ةيآ سنوي ةر

 .60:ةيآ نونمؤملا ةروس#نيعم ورارق تاذ ةوبر ىلإ امهانیوآو» یلاعتو كرابت هلوقو

 نيعملاو رارقلا تاذ ةوبرلاف ىسيع اهنباو نارمع تنب میرم امهانیوأب دوصقلاو

 . رصم یه :مهريغو هبنم نب بهوو بیسلا نب ديعسو سابع نبا لاق امك

 اهبراغمو ضرألا قراشم نوفعضتسي اوناك نيذلا موقلا انثروأوإ یلاعت هلوقو

 .رصم ىنعي ۱۳۷ :ةيآ فارعالا ةروس «اهیف انكراب یتلا

 ةروس «ميرك ماقمو زونكو نويعو تانج نم مهانجرخأف ا لجو زع هلوقو

 . هم : ةيآ ءارعشلا

 *ميرك ماقمو عورزو # نویعو تانج نم اوکرت مک ۶ : میلعلا عیمسلا لوقو

 ۲۵ :ةيآ ناخدلا ةروس «نیرخآ اموق اهانثروآو كلذک ::نیهکاف اهيف اوناک ةمعنو

 . رصم اوثروأ ليئارسإ ینب نأو «نوعرف موق ینعی ۲۸ -

 مهلعجنو ضرالا ىف اوفعضتسا نیذلا ىلع نمن نأ ديرنو# :یلاعت هلوقو

 اوناکام مهنمامه دونجو ناماهو نوعرف یرنو ضرألا ىف مهل نكمنو * نیئراولا

 : 20 :ةيآأ صصقلا ةروس * نورذحي

 ضرألا اولخدا موقاي » مالسلا هيلع ىسوم هيبن نع اربخم لجو زع هلوقو

 ةدئاملا ةروس#نیرساخ اوبلقنتف مكرابدأ ىلع اودترت الو مكل هللا بتك ىتلا ةسدقلا

 ۰۲۱ :ةيآ

 ىف نيرهاظ مويلا كلملا مكل موقاي ۶ نوعرف نع اربخم لجو زع هلوقو

 . ۲۹: ةيآ رفاغ ةروس *ضرألا

 اوربص امب ليئارسإ ىنب ىلع ىنسحلا كبر ةملك تمتو ا :یلاعتو كرابت هلوقو

 ۷ : ةيآ فارعالا (نوشرعب اوناکامو هموقو نوعرف عنصی ناکام انرمدو

 ضرألا ىف اودسفیل هموقو یسوم رذتأ# نوعرف نع اربخم یلاعت هلوقو

 .رصم ضرآ ینعی ۱۲۷ :ةيآ فارعالا ةروس « كتهلآو كرذیو
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 ىلع ینلعجا# : مالسلا هيلع فسوي هيبن نع اربخم ميكحلا زيزعلا لوقو

 . ۵۵ :ةيآ فسوي ةروس *ميلع ظيفح ىنإ ضرألا نئازخ

 ءاشي ثيح اهنم أوبتي ضرألا ىف فسويل انكم كلذكو ا :ىلاعت هلوقو

 ۰ ۲١ : ةيآ فسوي ةروس ¥ ءاشن نم انتمحرب بيصن

 ةنيز هالمو نوعرف تيتأ كنإ انبر ا ليئارسإ ىنب نع اربخم ىلاعت هلوقو

 . ۸۸ :ةيآ سنوي ةروس # ايندلا ةايحلا ىف الاومأو

 مكودع كلهي نأ مكبر ىسع#مالسلا هيلع ىسوم هيبن نع اربخم ىلاعت هلوقو
 . ۱۲۹ :ةيآ فارعالا.ةروس (ضرألا ىف مکفلختسیو

 ىنعي ۲١ :ةيآ رفاغ ةروس «داسفلا ضرألا ىف رهظي نأ وأ: ىلاعت هلوقو

 .رصم ضرأ

 : ةيآ صصقلا ةروس# ىبعسي ةنيدملا ىصقأ نم لجر ءاجو# : لجو زع هلوقو

 .فنم ةئيدملاب دصقي ۰

 صصقلا ةروس 4اعیش اهلهآ لعجو ضرألا ىف الع نوعرف نإإ : ىلاعت هلوقو
 : : :٤ ةيآ

 * ضرألا حربأ نلف امالسلا هيلع بوقعی نبا نع اربخم لجو زع هلوقو
 .رصم ىنعي ۸۰ :ةيآ فسوي ةروس

 صصقلا ةروس «ضرألا ىف ارابج نوكت نأ الإ ديرت نإ #ريبخلا ميلعلا لوقو

 . ۱٩ :ةيآ

 مل نإف نيفعض اهلكأ تتآف لباو اهباصأ ةوبرب ةنج لثمک# لجو زع هلوقو
 . ۲۱۵ :ةيآ ةرقبلا ةروس * لطف لباو اهبصي

 رصم یه  :ملسأ نب دیز لوقي

 هلوأ نم لینلا یتفاحب ةلصتم تناك اهتانج نأ كلذو انانج دالبلا رثكأ رصمف

 . دیشر ىلإ ناوسآ دح نم هرخآ ىلإ
 .(هسفن نع اهاتف دوارت ریزعلا ةأرما ةنيدلا ىف ةوسن لاقو#ل جو زع لاقو

 .۳۰ :ةيآ فسوپ ةروس

 ثدحتف رصم لهآ ىف ترشتنا دق - لیعار - اخیلزو فسوپ ةصق نأ دوصقلاف

 ۱ . ءاسنلا
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 ىلع طا ليل التر رس ناك کم ف لضم عقلا ری کت
 .ندملا ءاسؤرو ىرقلا تاداس نيب اهلضفو اهتناكمو اهمدق

 لاوخآ نييرصملا ناف ةيوبنلا ثيداحألا نم ريثكلا رصم قح ىف درو دقو

 نيذلا راجحلا برع دلاوو حيبذلا وهو ةيرصملا رجاه همأف مالسلا هيلع ليعامسإ
 ةيرام همأو ةي هللا لوسر نبا ميهاربإ لاوخآ نويرصملاو ءب ىمألا ىبنلا مهنم

 انصنأ قاتسر نم نفح :اهل لاقي ديعضلا وحن ةيرق  انصنأ ةروك ىنس نم ةيطبقلا

 - اینلا ةظقاحمب ىولم زكرمب لينلا ىقرش

 .هتنوؤم هللا مهافكالإ دحأ مهداكام : رصم لهأ نع یو لاق

 مجاعالا مركأ اهلك مجاع رصم لهأ :صاعلا نب ورمع نب هللا دبع لاقو

 شيرقبو «ةماع برعلاب امحر مهبرقأو ءارصنع مهلضفأو ءادي مهحمسأو - ادتحم
 ١ . ةصاخ

 اهقرش :ايندلا هل لثم «مدآ هللا قلخ ال -:اضيأ ورمع نب هللا دبع لاقو

 نمو ءاهبارخو - اهءانب  اهرماعو اهراحبو اهراهنأو اهلابجو اهلهسو اهبرغو
 تاذ ةلهس اضرأ اهآر رصم يأر املف «كولملا نم اهكلمي نمو ءممألا نم اهنكسي

 ارون اوسكم اهلابج نم البج ىأرو «ةکربلا هيف ردحنت ةنجلا نم هتدام راج رهن

 اهعورف «ةرمثم راجشآ هحفس ىف «ةمحرلاب هيلإ لجو زع برلا رظن نم ولخيال
 رصم ضرآ ىف اعدو ةكربلاب لينلا ىف مدآ اعدف ءةمحرلا ءامب یقست ةنجلا ىف

 موحرلا لبجلا اهيأ اي ؛تارم عبس اهلبجو اهلين ىلع كرابو یوقتلاو ربلاو ةمحرلاب
 سارغ اهیف نفدت یزیرقلا ىف - سئارع اهیف نفدت ةكسم كتبرتو ةنج كحفس

 رصمای كتلخال تمیحر - ةعبطم یزیرقلا ىف ب ةقبطم ةظفاح ضرأ ؛ةنجلا  ةنجلا
 - زعو كلم كلم كنم لازالو - ظفح يزيرقملا ىف  ةظفح كب لازالو «ةکرب

 رثك «السع كرهن لاس ةورثلاو ربلا كلو زونکلاو ايابخلا كيف رصم ضرأ اپ «زعو

 لازالو تبصخو كتکرب تمظعو كتابن اکزو كعرض نذو - كعرز - كقزر هللا

 - كاداع  كارع كلذ تلعف اذاف ىنوخت وأ ىربكتتو ىربجتت ملام ريخ رصماي كيف

 ۱ .كریخ روغي مل مث رش

 .ةكربلاو ةفآرلاو بصخلاو ةمحرلاب رصمل اعد نم لوأ مالسلا هيلع ناکف

 وبأ وهو - ماح نب رصيب هنبال مالسلا هيلع حون اعد -: سابع نب هللا دبع لاقو
 هيف كرابف یتوعد باجأ دق هنإ مهللا : لاقف  همسا ىلع رصم تيمس ىذلا رصم

 دالبلا  نمأ یزیرقلا ىف  مأ یه یتلا ةكرابلا ةبيطلا ضرالا هنكسأو هتیرذ یفو
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 هل رخسو تاكربلا لضفأ اهيف لعجاو ءايندلا راهنآ لضفأ اهرهنو .دابعلا ثوغو

 .اهيلع مهوقو مهل اهللذو ضرألا هدلولو

 لعج «هدلو نيب ضرالا مالسلا هيلع حون مسق ال -:ورمع نب هللا دبع لاقو

 شيرعلا غلبو ماح نب رصيب مدق املف «لينلا ءىطاشو برغلاو اهلحاوسو رصم مال

 انل اهتلعجو حون كيبن ناسل ىلع انتدعو یتلا ضرألا هذه تناك نأ مهللا :لاق

 انل كرابو اهالك تينأو اهام عمجأو ءاهارث انل بيطو اهابو انع فرصأف الزنم

 .هب اهامسو رصم هنبال رصیب اهلعجو

 ؟ملو : هل ليقف

 ىلع هللا هبكأ ءوس اهب دارآ نمو نتفلا نم ةافاعم اهنأل -: رابحالا بعک لاف

 . هيف هلهال كرابم دلب وهو ههجو

 - ترهزآ - تفرخز
 ناطلس رصم ناطلس -: لاق یرافغلا ةرصب ىبأ ىلإ هدانسإب سنوي نبا یورو

 .اهلك ضرألا

 . هللا همصقأ ءوس اهب دارأ نمف ءاهلك ضرألا نئازخ رصم :ةاروتلا ىف بتكو

 .:صاعلا نب ورمع مالسإلا ىف برعلا ةاهد دحأ لاقو

 اهجارخ وأ اهيلاول ةرامالاو جارخلا عمج ج اذإ ینعی - ةعماج رصم ةيالو

 . ةفالخلا لدعت - اهتالصو

 یلع:روص سمح ىلع ايندلا تقلخ -:صاعلا نب ورمع نب هللا دبع لاقو
 ردصلاو «نميلاو ةنيدملاو ةكم سأرلاف « هبنذو هیحانجو هردصو هسأرپ ریطلا ةروص

 فلخو قاو قاو :اهل لاقي ةمأ قارعلا قلخو قارعلا نميألا حانجلاو «رصمو ماشلا

 ةمأ دنهلا فلخو دنهلاو دنسلا رسيألا حانجلاو ىلا الإ هملعي الام ممألا نم كلذ
 الام ممالا نم كلذ فلخو كسنم :اهل لاقي ةمأ كساب فلخو كساب :هل لاقي
 ريطلا ىف ام رضو «نسمشلا برضم ىلإ مامحلا تاذ نم بتذلاو هللا الإ هلمعي

 .بنذلا
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 : ىدنكلا لاقو

 «ىسوم هيبن ىلاعت هللا ملك ثيح روطلا اهبو .كرابم اهلينو ءسدقم اهلبج

 دلو اهيو ؛یسول رحبلا هللا قلف اهبو هاصع ىسوم ىقلأ اهبو «سدقملا ىداولا اهبو

 رصع ناكو «نامقلو ابمرأو لايندو نون نب عشويو مالسلا امهيلع نوراهو ىسوم

 - ةضرف رصمو اطبس رشع انثاو فسويو بوقعيو ليعامسإو ليلخلا ميهاربإ

 اهبو ءاهلحاوس ىلإ اهريخ نم لمحي ايندلا - نفسلا طحم یه رحبلا نم :ةضرفاا
 مهيلع فسویو ىسومو بوقعيو ميهاربإ دجاسم اهبو «مالسلا هيلع فسوي كلم
 عيمج ىلع نويرصملا هقلطأ مسا وهو ابربوآ ةابرپ عمج - یباربلا اهبو «مالسلا

 ارجح دیلاب ءانب ضرالا هجو ىلع سیلو نامرهلاو ةبيجعلا - ةعدقلا راثآلاو دباعلا

 . امهنم لوطآ رجح ىلع

 ؟مالسلا هيلع حون ءانبآ نم رصم لزن نم #

 لهأ نم ریثکو هدلوب لباب ضرأ نع لصفنا امل مالسلا هيلع حون نب رصیب نإ
 - رصيب نب قرافو ءرصيب نب رصم :ةعبرأ دالوأ هل ناكو رصم وحن برغ هتيب

 عضومب لزنف - رصيب نب حاب - حایو - رصیب نب حاس - حامو  رصيب نہ فوقو
 . مهب نيثالث تيمسف نيثالث مهددع ناكو فنم هل لاقي

 ..رصم وهو هدلو ربكألا ىلإ ىصوأف هنس ربك دق ماح نب رصيب ناكو
 نب رصم مهيلع كلمتف دالبلا تبصخأو مهتلمج ىلإ اوفاضناو هيلإ سانلا عمتجإو

 شيرعلا نم :لیقو - ماشلا دالب نم نيطسلف ضرأ نم حفر دح نم كلمو .رصيب
 ضرأ نم ناوسأ ىلإ رصم ضرأ رخآ وهو ةرجشلاب فورعملا عضوملا نم :ليقو

 .اضرع ةقرب ىلإ  زاجحلا موخت - ةلبأ نمو الوط ديعصلا
 ءطبق :ةعبرأ دالوأ مالسلا هيلع حون نب ماح نب يصيب نب رصل ناكو
 یاب میر لا یالرآ نوي یا يصب نب صم مق و اوا
 مهيبأ ىلإ بسنلا ىف نوفاضي رصم طابقأ طبق وهو هدلو نم ربکالا ىلإ دهعو
 . مهئامسأب تفرعو اهينكاس ىلإ عضاوملا تفيضأو  رصم نب طبق

 ضرالا رئاس ىلع اوبلغف طابقألا مهو طبق دلو رثكو باسنألا تطلتخاو

 هبسن فرعي مهتم قيرف لکو رصم طبق لكل ليقف مهباسنأ ىف مهريغ لخدو
 .مالسلا هيلع حون نب ماح نب د رصع هلاصتاو
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 نب اص هدعب مث . .رصم نب نومشأ هوخأ هدعب كلم رصم نب طبق كله الو

رح هدعب كلم مث سراد نب قيلام مث رصم نب بيرتأ هدعب كلمو « رصم
 نب ايا

 تكلم مث ةنس نیئالث وحن سطول تنب ایروح اهل لاقي ةأرما تكلم مث ..۰ قيلام

 اوبعشتف رصم ضرأب ماح نب رصیب دلو رثکف مومام اهل لاقي یرحخآ ةأرما اهدعب

 كولم نم كلم ماشلا نم مهيلإ راسف ضرألا كولم مهيف تعمطف ءاسلا اوكلمو

 ىلع بلغو اهب بورح هل تناکف عمود نب دیلولا هل لاقي قیلامعلا
 داقناف كللا

 دیلولا نب نایرلا هنبا هدعب كلمف كله نأ ىلإ رمآلا هل ماقتساو رصم لهأ هيلإ

 .مالسلا امهیلع بوقعي نب فسوی نوعرف وهو یقالمعلا

 ۱ :ةنعا رفلا لوأ د:

 هيمسي یذلا قاهدزالا وهو بسارویب ةنعارفلا نم رصم كلم نم لوآ نأ لاقي

 مهنم كاحضلا نأ رکذت سرفلاو مهنم هنأ نمیلا لهآ یعدیو كاحضلا برعلا

 «كتشپ ودنو نب - راکنیز - راکنیر نب بس ادنورآ نب بسارویب هنأو مهيلإ هبستو

 هنأو ةعبسلا میلاقالا كلم هنأ رابخالا لمآ معزو «ةبسللا هذه ريغ هبسنی نم مهنمو

 .ارجاف ارحاس ناك

 . لتقلا ىف هدي طسبو - لتقلا - عطقلاو بلصلا نس نم لوأ كاحضلا ناکو

 .مهاردلا برضو روشعلا عضو نم لوأو

 .هل ینغو ىنغت نم لوأو

 ىلع اتناك نیتللا نيتيحلاب مهیلع لوهو هثبخو هرحسب ضرالا لهأ بصغ هئأو

 . هییکنم

 :باتکلا لهأ نم ریثک لاقو

 امهنم ةدحاو لک نیتلیوط نیتمح ناك كاحضلا یبکنم ىلع ناك یذلا نإ

 ناتیح امهنآ لیوهتلا قیرط ىلع رکذپو بایثلاب امهرتسپ ناکو نابعثلا سأرك

 اديدش ادهج هنم ساللا یقلو اتعاج اذإ هبوث تحت ناکرحتت اتناکو ماعطلا هنایضتقت

 امهالط اذإف نابرطضت اتناك هیبکنم ىلع اتناك نيتللا نیتمحللا نال نایبصلا حبذو

 .نیلجر موي لک حبذی ناکف اتتکس ناسنإ غامدب
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 ,انوعرف نوثالثو ناثثا مهريغو ةنعارفلا نم رصم اوكلم نيذلا

 نيينابويلاو مورلاو قيلامعلاو ةنعارفلاو حون ىنب نم رصم كلم نم ةدم تناكو

 ,ةنس ةئامثالثو ةلس فلأ

 ةغللا كلت نأو ی راصمألا 35 راصعألا كلت كولل ةمس نوعرف مسا ناكو

 ىلإ ةينانويلاكو «ةيناثلا ةيسرافلا ىلإ یلوالا ةيسرافلا یهو ةيولهفلا ريغتك تريغت

 .ةيمورلا

 (مظعالا تيبلا ) ىأ (وع - رب )نييرصملا نيظفللا نم ةتوحنم نوعرف ةملكو
 ىلع املع تحبصآ مث «ةميدقلا ةلودلا مايأ ذنم ىكلملا رصقلل افصوو اتعن تناك
 .داليملا لبق لوألا فلالا ذیم رصم كولم

 - ءاسنلا اوکلمو اوبعشتو رصم ضرأب حون نب ماح نب رصیب دلو رثک الو
 ماشلا نم مهیلا راسف ضرالا كولم مهیف تعمط - مومام «سطول تنب ایروح
 دیئولل ماقتساف هيلإ اوداقناو مهمزهف عمود نب دیلولا هل لاقي قیلامعلا نم كلم
 هيلع فسوی نوعرف وهو یقالمعلا دیلولا نب نایرلا هدعب كلم مث كله یتح رمالا

 دقو «مالسلا هيلع یسوم نوعرف وهو بعصم نب دیلولا هدعب كلم مث. مالسلا

 نم مخ نم هنأ ىأر نم مهنمو «قيلامعلا نم هنأ :لوقي نم سانلا نمف هيف فلتخا

 فرعي ناكو رصيب نب رصم دلو نم طابقألا نم هنأ ىأر نم مهنمو ماشلا دالب

 .رصم ىف ءایبنألا #

 .مالسلا هيلع ميهاربإ #

 هيلع نمحرلا لیلخ مع - ربکالا ناراه تنب ةراس هتأرما هبحصت رصم ىلإ ماشلا

 مالسلا هيلع نافیضلا وبآ امئيبو . سانلا نسحأ نمو لامج تاذ تناکو - مالسلا

 دهع ىف كلذ ناك - یلوالا ةنعارفلا نم نوعرف اهبو رصم ضرأ ىف نایشه ةراسو
 یشوف الزنم لزنف - الیوط اتقو اهب اورقتساو رصم ىلع اوراغآ نيذلا سوسکهلا
 :هل لاقو نوعرف لاجر دحآ اهب

 كل الا نوکت نأ یغبنی ال ةأرما كضرا تمدق دقل میظعلا نوعرفلا اهیآ -

 . اهلامم
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 هيلإ ببحو اهنسح هل نيرو ةراس لامج هارغآ دقو رصم نوعرف لاقف

 .اهيلع زاوحتسالا

 ؟لجر اهعم له

 معن -: یشاولا لاق

 , ىلإ هلسرأ -: رصم نوعرف لاق

 :هلأسف نوعرف ىلإ ىشمف . . مالسلا هيلع ءايبنألا ابأ لجرلا ءاجف

 ؟كنم ةأرملا هذهام -

 نأ فاخف هدصقم فرعو نوعرف برأم ىلإ مالسلا هيلع ءایبنألا وبأ نطفف

 هنود نم هيلإ صلختل هب عاقيإلا ىلع لمع وأ رشلا هل تيبيف هتأرما اهنأ هربخي

 :لاقف هدعب اهب رثأتسیو

 . ىتخأ اهن ۔

 دیحوتلا ىف هتخآ ناراه تنب ةراس نأ ینعی مالسلا هيلع نمحرلا ليلخ ناك

 .مالسالاو

 : اهل لاقف ةراس هتأرما ىلإ مالسلا هيلع ءايبنألا وبأ قلطنا

 كإف هدلع ینیبذکت الف ىتخأ كنآ هتريخأف كنع ىنلأس دق رابلا اذه نإ

 كوكل امك تجالا  كريغو ىريغ ملبم ضرألا ىف سيل هنأو هللا باتك ىف ىتخأ

 - ةيباسنالاو ةغللاو نیدلا ىف نوکت بسنلا ىف

 : هلك ءایبنالا متاخ لاق

 ۲۱4 میقس ین هلوق هللا تاذ ىف نيتنث :ثالث ريغ ميهاربإ بذكي مل -

 يبآ نع رازبلا هاور)یتخآ یه ةراس ىف هلوقو («اذه مهريبك هلعف لب# هلوقو

 .(ةریره

 ةراس تلخدف . .نوعرفرصق ىلإ ةراسب مالسلا هيلع نمحرلا لیلخ یشمو

 ىلإ اهب اوبملپ نأ رمأف - جوز - يلعب تاذب تسيل ةراس نأ رصم نوعرف مهف

 , ۱۳ ةيآ : ءایبنالا (۲) . ۸٩ :ةیآ : تافاصلا (۱)

۸ 



 اذهب ًأیعت مل اهنكلو ىلحلا نيمثو بايثلا رخافب ةراس  تليز - تليق ..۰ هرصق

 ليلخل ءافولا سنت مل اهئاف بالخلا خذبلا كاذبالو قاربلا فرح زلا ىلإ تفلت ملو

 . ةنيزح ةبتتكم تسلجو اهنيدب كاسمتسالاو مالسلا هيلع نمحرلا

 اهتعول نم ففخیو ةباکلاو نزحلا بحس ددبي نأ دارأف . .اهآرف نوعرف لبقأو

 . .اهتغدل ةيح نأكو تلفجف اهوحن هدي دمو اهتشحوو اهتدحو سنؤيو اهنزحو

 نوعرف سحأو - تلشف هدي زيزعلا ىوقلا ضبق - هردص ىلإ تسبیف هديب اهلوانتف
 :اهل لاقو ناراه تنب ةراس رمأ مظعأف هبلق ىف ابيجوو هسفن ىف ابارطضا

 .كرضأ الو ىنع قلطي نأ هللا ىعدا

 نكلو - هدي هللا قلطأ  نوعرف دي لسرأف ..دحألا دحاولا ةراس تعدف

 ةوقب هدي تلش - هساکتنا هدواعو هبارطضا ىلإ داعو ..هدهعب ثکنلا دواع نوعرف

 :اهرضحأ نمل لاقف - ةوسقو

 . ناسناب ىنتأت ملو ناطيشب ینتیتآ دقل -

 :السوتم ةراسل نوعرف لاقف ذخأف . . ةثلاثلا لعف مث

 .ءوسب كسمآ الآ هيف ثکنال دهعو ىدي قلطي نأ هللا یعدا

 . نوعرف دي ريصبلا عيمسلا قلطأف . .اهبر ةراس تعدف

 نیبتو قحلا هجو اهب نابتسا ایژر ىأرف همون ىف طغو هشارف ىلإ نوعرف یوآو
 اهلیبس یلخی نأ هيلع نأو اجور ناراه تنب ةراسل نأ فرعو داشرلا لبس اهنم

 رفم ال ىأر همون نم ظقیتسا املف مئاب اهبرقي وأ ءوسب اهب الاو اهنأيشو اهکرتپو
 :همداخل لاقف اهحارس يقالط نم

 . یضرأ نم اهجرخأ -

 . اهل امداخ ةيريصلا رجاه اهبهوو

 :ةراس لأس نیتلبقم رجاهو هتأرما مالسلا هيلع نمحرلا ليلخ يار الو

 - كلاح فيك - میهم -

 : ناراه تنب ةراس تلاق

 (یربطلا ريرج نبا هرکذ) امداخ ینمدخأو رجافلا دي هللا فک ,. اريخ -
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 ثمد سفنلا عداو ناكو ميقي نأ هللا ءاشام رصمب مالسلا هيلع ءايبنألا وبأ ماقأو

 عفتراو هماعنآ ثمنو هلام رثكف لمعلا ىلع ابوءد ةانألا ليوط ةكبرعلا نيل قلخلا

 نأ مهسفنأ مهل تلوسو هتمعن ةعس هيلع اومقنو ءهتناكم ىلع موقلا هدسحف هركذ

 قفشأو نوعرف باهو ةوفج مالسلا هيلع ميهاربإ سحأ املف يذألاب هيلإ مهيديأ دتمت

 .نيطسلف يلإ لحرف هرش نم
 : لم قودصملا قداصلا لاق

 ةربابجلا نم رابجوأ كولملا نم كلم اهيف ةيرق اهب لخدف ةراسب ميهاربإ رجاه -
 .ءاسنلا نسحأ ىه ةأرماب ميهاربإ لخد :ليقف

 ؟كعم يتلا هذه نم :ميهاربإ اي نآ هيلإ لسرأف

 .ىتخأ :لاق

 ام نإ هللاو «ىتخأ كنأ مهتربخآ ىناف ىثيدح ىبذكت ال :لاقف اهيلإ عجر مث

 .كريغو ىريغ نمؤم نم ضرألا ىلع

 تنمآ تنك نأ مهللا:تلاقف ىلصتو ًاضوتت تماقف اهيلإ ماقف هيلإ اهب لسرأف

 .رفاكلا ىلع طلست الف ىجوز ىلع الإ ىجرف تنصحأو كلوسربو كب

 . هتلتق یه :لاقي تمي نإ مهللا: تلاقف هلجرب ضکر ىتح طغف

 :لوقتو ىلصتو أضونت تماقف اهيلإ ماق مث لسراف

 الف ىجوز ىلع الإ ىجرف تنصحأو كلوسربو كب تنمآ تنك نإ مهللا

 :تلاقف هلجرب ضكر ىتح طغف رفاكلا اذه ىلع طلست

 .هتلتق ىه :لاقي تمي نإ مهللا

 :لاقف ةثلاثلا ىف وأ ةيناثلا ىف لسرأف

 رجاه - رجآ اهوطعأو ميهاربإ ىلإ اهوعجرا اناطيش الإ ىلإ متلسرآ ام هللاو
 :تلاقف ميهاربإ ىلإ تعجرف -

 عويبلا باتك ىراخبلا هجرخأ ) ةديلو مدحو رفاكلا تبك هللا نأ ترعشآ -

 . (ةريره ىبأ نع

 هءاعد تعمسو ميهاربإ نزح تأر املو اميقع تناكو تنسأ دق ةراس تناكو

 .برعلا ابآ ليعامسإ تدلوف رجاه هتجوز دلولا هللا هحنميل
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 دعس نيا هاور)ميهاربإ نب ليعامسإ دلو نم برعلا لك -: دك هللا لوسر لاق

 .(السرم حابر نب ىلع نع

 ىقهيبلاو هكردتسم ىف مكاحلا هاور) اماهلإ ىبرعلا ناسللا اذه ليعامسإ مهلآ -

 . (هللا دبع نب رباج نع ناميإلا بعش ىف

 : ولكي ربنا مامإ لاقو

 هاور ) ةنس ةرشع عبرأ نبا وهو ليعامسإ ةنيبملا ةيبرعلاب هناسل قتف نم لوآ -
 .( ىلع نع باقلالا ىف ىزاريشلا

 ؟انایب اننيبأو اناسل انحصفأ كلام هللا لوسراي : ةباحصلا ضعب لاق موي تاذو

 :ةلَي ىوهلا نع قطني ال ىذلا لاق

 ناسل ىلع قش امك ةيرط ةضغ ليربج اهب ىنءاجف تسردنأ ةيبرعلا نإ -
 .(سنأ نع ةيده نب ميهاربإ نع ركاسع نبا هاور ) مالسلا هيلع ليعامسإ

 .مالسلا هيلع ليعامسإ دالوآ #۴

 «مهربکآ ناکو اتبان :الجر رشع ىنثا مالسلا امهیلع ميهاربإ نب لیعامس) دلو

 فرع لدنجلا ةمود - امدو :یشامو ءاشنمو «لبذأو «ليعامسإ لبا بحاص رذیقو

 «- ايمظ - امیطو رذآو.- هنم ریغم امد لعلف اهلزن ناك یذلا ليعامسإ نب امردب

 مهمأو امدیقو ۰ شبنو ۰- ليعامسإ نب روطیب یمس روطلا لبج نإ - روطیو
 . ىمهرحلا ورمع نب ضاضم تنب ةديسلا

 - اهبسن عمتجی هيلإو اهلك نمیلا وبأ ناطحقو - ناطحق نب مهرجو ضاضمو
 .(قاحس) نبا هاور ).حون نب ماس نب ذشخفرآ نب خلاش نب رباع نبا

 . ةيرصملا رجاه همأ عم رجحلا ىف مالسلا هيلع ليعامسإ نفد دقو

 .اهببسو رصم لهأب ةاصولا ثیدح #۶

 : باك هللا لوسر لاق

 لاقي  داعجلا  دوسلا  محسلا .ءادوسلا ةرذملا لهأ ةمذلا لهأ ىف هللا هللا

 .ارهصو ابسن مهل نإف  ريسكت هيف ناك اذإ رعشلا دعج نالف

۳۱ 



 مکناف رصم طبق ىف هللا هللا :لاقف هتافو دنع لكي هللا وصف نو

س ىف اناوعأو ةدع مكل نوكيو مهيلع نورهظتس
 یمشهلاو یناربطلا هاور ) هللا ليب

 . . (دئاوزلا عمجم ىف

 : هلي هللا لوسر لاقو

ف مهسوءر دعج موق ىلع نومدقتس مکنا -
 ةوق مهنإف ءاريخ مهب اوصوتسا

 ىف یمشیهلاو ىلعب وبأ هاور ) - رصم طبق ىنعي - هللا نذإب مكودع ىلإ غالباو مكل
 .(دئاوزلا عمجم

 : كلام نب بعك نب هللا لوسر ءارعش دحأو ليلجلا ىباحصلا لوقي

 ةمذ مهل نإف اريخ اهلهأب اوصوتساف رصم متحتف اذإ : اكلي هللا لوسر لاق

 .امحرو

 ؟مهللو هللا لوسر ركذ ىذلا محرلا ام: هللا لوسر رعاشل ليقف

 . مهنم مالسلا هيلع ليعامسإ مأ رجاه تناك : كلام نب بعك لاق

 ناف اريخ طبقلاب اوصوتساف رصم تحف اذإ :لوقي ةا هللا لوسر تعمس -

 یئاریطلا هاور ) - مهنم تناك لیعامسا مأ ینعی ةمذ مهل نإ - امحرو امد مهل

 . (دئاوزلا عمجم ىف یمثیهلاو

 طاربقلا اهيف یمسی ضرآ یهو رصم نوحتفتس مكنإ : واو هللا لوسر لاق

 مامإلا هاور )- ارهصو ةمذ - امحرو ةمذ مهل ناف اهلهآ ىلإ اونسحأف اهوتحتفاذإف

 . (دنسلا ىف دمحآ

 .مالسلا هيلع طول +

 .ةوخأ روحانو ناراهو ميهاربإف نمحرلا لیلخ ىخأ نبا ناراه نب طول وه

 امهنیدب نیراف نارح نم ارجاهم هعم جرخو مالسلا هيلع ءایبنالا ىبأب طول نمآ

 ةهجضان الوقعو ةيغصم اناذآ امهریغ ىف نادجپ امهلع امهموقو امهنطو نیکرات
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 تقاضو ءالغلاو بدجلا لمشو طحقلا مع املف ماشلا ضرأ الزنف ةرهاظ ًاسوفنو

 . طول هيخأ نبا هعم لحرو . .رصم ىلإ نمحرلا ليلخ لحر ماشلا ىف شيعلا لبس

 - ةلحم نع طول حزن نيطسلف ىلإ ادئاع رصم مالسلا هيلع ميهاربإ رداغ الو
 لهأ ناكو رغز روغ ضرأ نم مودس ةنيدمب لزلف هنذاو هل هرمأب همع  موقلا لزنم

 ركنم نع نوهاننی الو ةيصعم نع نوففعتيال ةئيس اياونو ةدساف قالخأ ىوذ مودس

 «قيرطلا نوعطقي ةريرس مهثبخأو ةريس مهحبقأو سانلا رجفأ نم اوناكو هولعف

 ىف روكذلا نوتایو شحاوفلا نوبكريو راس لكب نوصبرتيو «قيفرلا نونوخيو
 .لقاع نم ةحيصنل نوعمتسي الو ظعاو ظعول نوعري الو ءايح مهدصي الف رابدألا

 هللا ةدابع ىلإ مهوعدي مودس لهأ ىلإ مالسلا هيلع طول ميكحلا زيزعلا لسرأو
 .مهنم لجو زع هللا اههركي ىتلا رومألا نع مهاهنيو دحلألا دحاولا

 مهرمأ هيلع لواطت ال مودس لهأ ىلع ةرصنلا هبر مالسلا هيلع طول لأسو

 لهأ رايد تلعج ليجس نم ةراجح ءامسلا مهيلع ترطمأف 0 مهيغ ىف مهيدامتو

 .ةيواخ اهتويبو - رقفلا ضرألا :عقلبلا  اعقلب مودس

 :مالسلا هيلع سيردإ #

 .#۲اپبن اقيدص ناك هنإ سيردإ باتكلا ىف ركذاو #ميكحلا زيزعلا لاق

 .ملقلاب طخ نم لوأ مالسلا هيلع سيردإ

 :لاق الإ ةربإ زرغيال ناكو طيخملا سبلو بايثلا طاخ نم لوأو

 هللا ناحبس -

 . ةفيحص نیئالث هيلع یلاعت هللا لزنأو .

 ىلاعت هللا باتكل هسرد ةرثكل سيردإ ىمسو

 20 «ايلع اناكم هانعفرو ۶ یلاعت لاق

 ىلإ هب جرعو یصقالا دجسلا ىلإ مارا دجسلا نم ةي هللا لوسرب یرسآ ال
 . (حیحصلا ىف ملسم هرکذ)سیرد] ةعيارلا ءامسلا ىف ةي ءايبنألا متاخ یأر ءامسلا

 .۵۷ ةيآ :میرم (۲) . ۵٩ ةيآ :میرم (۱)

۳۳ 



 هيلع سيردإ مان ءاهريسو باسحلاو موجنلا ملع ىف رظن نم لوأ سيردإو

 برك ىف - سمشلا - اهنم وهو ماقف سمشلا رح هيلع دتشأو موي تاذ مالسلا
 1 :لاقف

 اران سرامي هنإف اهلقث ىلع هنعاو اهرح سمشلا كلم نع ففخ مهللا

 . ةيماح

 كلم فلأ نوعبس هدنع رون نم ىسرك هل بصن دقو سمشلا كلم حبصأف

 لاقف همكح تحت نم هلمعو هرمأ نولوتيو هنومدخي هراسي نع اهلثمو هنيمي نع
 :سمشلا كلم

 ؟اذه یل نيأ نم براي -

 .سيردإ هل لاقي مدآ ینہ نم لجر كل اعد :ىلاعتو كرابت لاق

 ؟ةجاح ديرتأ -: سيردإ سمشلا كلم لأسف

 . ةنحجلا تيأر ول ینآ تددو معن  :سيردإ لاق

 سمشلا كلم ىقتلا ةعبارلا ءامسلا ىف وه امنيبف هب راط مث هحانج ىلع هعفرف
 :لاقو سمشلا كلم هيلع ملسف تولا كلمب

 هيلع ملسف تولا كلم اذه سيردإاي -

 ؟انه هتعفر ىنعم ىألو هللا ناحبس -: تولا كلم لاقف

 .ةنحلا هيرأل هتعفر -: سمشلا كلم لاق

 ءامسلا ىف سيردإ حور ضبقآ نأ ىنرمأ ىلاعت هللا ناف - : تولا كلم لاق

 .كعم وه اذإف تلزنف ؟ةعبارلا ءامسلا نم سيردإ نيأو براي :تلق ةعبارلا

 «ايلع اناكم هانعفروإ#ةنجلا ىلإ اهعفرف سيردإ حور توملا كلم ضبقف

 . (ىدسلا هركذ)

 .دراطع سمره ىنعمو ةسمارهلا سمره وأ خونخأ وه سيردإ نإ لاقيو

 . ملعأ هللاو . . . سيرزوأ هنإ لاقيو

 ىسوم ليئارسإ ىنب ءايبنأ لوأو دمحم مهرخآو مدآ لسرلا لوآ ۔: 4 لاق

 . (رذ ىبأ نع ميكحلا هاور ) سيردإ ملقلاب طخ نم لوأو ىسيع مهرخآو

۳ 



 ىف ىقهيبلاو ىذمرتلا هجرخآ ) ةعبارلا ءامسلا ىف سيردإ تيأر ىب جرع امل د

 نم رثكأ ليقو ةنس ةئامثالث ضرالا ىف مالسلا هيلع سيردإ ةايح تناکو

 ,كلذ

 :قیدصلا فسوپ #

 ىلع بلقتت لیعار تداعف ءوضلا نم عبن یقرشلا قفالا ىف عملف رجفلا سفنت

 .اهشارف

 ةليللا كلت لاوط تلظ ؟مونلاب اهانیع لحتكت مل اذان ؟كوش ىلإ لاحتسا

 اهسافنآ ؟لیقثلا مهلا كلذ اهردص یوکی یتم ىلإ ؟سواسولاو كوكشلا اهرواست

 لمجأ یهف اهقلقی یذلا رمالاب لامحلا سیل . .قلق نم هدباکت امم قنتخت داکت

 . رضم تالیمج

 لک رصم لين ىلع لطي ىذلا اهرصق ةفرش وحن تشمو اهشارف نم تضهن
 ىضري له نكلو لافطألا نم ءاشت نم ینبثت نأ عيطتست اهنإ قناخ نكاس ءىش

 ؟زيزعلا ةأرما ىف ةمومألا ةزيرغ اذه

 ؟كلذ اهل ققحی نأ ىلع رداق ريغ زيزعلا ؟ءاسنلا نم اهريغ لثم لمحت ال اذال

 . ؟اهبنذام

 رعد نب كلام ىلإ فسوي مهاخأ نومدقي بوقعي ونب ناك تقولا اذه ىف

 :هل اولاقو

 .السلسم اديقم الإ هب بلقنت ال قبآ كولمم اذه

 ؟.. مک نكلو هللا دهع اذه ىلع مكيطعأ -: رعد نب كلام لاقف

 . كسفن هب دوجتام -: فسوي ةوخأ لاق

 .امهرد نيرشع مكل عفدأس -:رعد نب كلام لاق

 ىرتشا ام اذه :اباتك هنيبو مهنيب بتك رعد نب كلام نكلو فسوي ةوخأ قفاوف
 .امهرد نيرشعب مهل كولمم نالفو نالف مهو بوقعي ىنب نم رعد نب كلام
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 مكرصن ىنومتعيض ناو هللا مکظفح - :لاقو كلذ دنع هتوخأ فسوي عدوف

 .ىنومحرت مل نو «هللا مکمحر ىنومتلذخ ناو هللا

 .عیدوتلا اذه ةدشل اطيبغ امد اهنوطب ىفام تقلأ ماتغالا نإ ليق

 ةربقم ىلع رمف السلسم البكم اديقم ءاطو الو ءاطع ريغب بتق ىلع هولمحو

 هنع لفغف هسرحي دوسأ دبع فسويب لكو دق ناكو ليحار همأ ربق ىأرف ناعنك لآ

 ىنيب اوقرف الولغم السلسم اديقم البكم كدلو ىرت كسأر یعفرا هامأ اي

 .نيمحارلا محرأ هنإ هتمحر رقتسم ىف اننیب عمجي نأ هللا ىلأساف ىدلاو نيبو

 وه اذإف هرثآ  عبتأ - افقف هدجي ملف ريعبلا ىلع فسوي دوسألا دبعلا دقفتف

 اعيجو ابرض هبرضو بارتلا ىف هلكرب هضكرف فسوي وه اذإف هلمأتف ربق ىلع ضايب

 .نوهركتام ىلإ عجرأ نلو
 ناك الهف ىرخأ كمأو ةرم كابأ وعدت ءوس دبعل كنإ هللاو :دوسألا دبعلا لاقف

 ؟كيلاوم دنع اذه

 :لاقو ءامسلا ىلإ هيدي فسوي عفرف

 ىئابآ قحب كلأسأف ىهجو اهب تقلخأ ةئيطخ كدنع ىل تناك نإ مهللا -

 .ىنمحرتو ىل رفغت نأ بوقعيو قاحسإو ميهاربإ

 :هل لاقف مالسلا هيلع ليربج لزنو ءامسلا ىف ةكئالملا تجضف

 ضرألا بلقأ نأ ديرتفأ ءامسلا ةكئالم تيكبأ دقف كتوص ضغ فسوياي -

 ؟اهلفاس اهيلاع لعجأف

 . لجعي ال ميلح هللا نإف ليربجاي تبثت -: فسوي لاق

 تفسكو رابغلا عفترأو تملظأف هحانجب ضرألا مالسلا هيلع ليربج برضف

 لثم طق ىنباصأ ام تيكو تيك ذنم ترفاس ىنإف ؟اثدح مكنم ثدحأ نم -

 .اذه
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 ءامسلا ىلإ هدي عفرف یناربعلا مالغلا كلذ تمطل انأ .:دوسألا دبعلا لاقف

 .انيلع اعد هنأ كشأ الو هفرعأ ال مالكب ملكتو

 ؟هب ا ما

 ناو تكش تعش نم سا سقت تك كف تیا ام نجف كش دل مافي =

500000 

 كلام لعجو اهبراغمو ضرألا قراشم ءاضأو سمشلا ترهظو ةربغلا تلجناف

 لستغاف رصم ىلإ لصو ىتح همركيو ىشعلاو ةادغلاب فسوي روزي رعد نبا
 .هلامج هيلع درو رفسلا ةباک هنع هللا بهذأو اهلين ىف فسوپ

 مامالاو ةبيش ىبأ نبا هاور ) .نسحلا رطش فسوي ىطعأ -: لا لوسر لاق

 -ایندلا لهآ نسح ا هماو فسوی یطعا دا مالسلاو ةالصلا هيلع یبنلا لاقو

 - ثلثلا سانلاو نیثلثلا همأو فسوی ىطعأ

 هوفقوأو ناردحلا ىلع هرون مطسف اراهن رصم فس ویب رعد نہ كلام لخدو

 - ةضف - اقروو اریرحو اربنعو اکسم هنزو فاعضآ غلبف هنمث یف اودیارتف عیبلل

 اذهب رصم كلم ريزو ریفطق هعاتباف هللا الا اهتمیق ملعی ال رهاوجو ءیلالو ابهذو
 . نمثلا

 ةليمجلا یتجوز لیعار -:یدانپ وهو لیعار ىلع لخدف فسویب زیزعلا عجرو
 .یرشبآ

 هدي ىف كسمي هنإ ؟هدی ىف هب كسی یذلا اذهام اهجوز وحن اخیلر ترظن
 ؟كمسا ام ۔: هتلأسو اهانیع هب تقلعتف لبق نم هلامج لثم ىف تأرام امالغ

 تبثلا میرک قالخألا  عيفر - یرس ةرطفلا لیبن هنأ ىلإ ليخي مالغلا اذه

۳۷ 



 مم ىلإ رسم ع رس

 مدخلا رجز هيرجزت نأ كاشاحو (0 دلو هَذخَتَم وأ نقی نأ ی هاوتم ىمركأ»

 وأ انعفنی نأ هنس تجضنو هدوع لمتكا اذإ وجرأل ىنإف ديبعلا برض هيبرضت وأ

 .ادلو هذختن

 نأ «هاوثم ىمركأ » هلوقب زيزعلا دارأو مهدنع امولعم ممألا ىف ىنبتلا ناك

 .نسحلا سابللاو معطملا بيطب هماقمو هلزنم ىف فسوي هتأرما مركت

 نأ ىسع#لاقف فسوي ىف سرفت نيح زيزعلا : ةثالث ةسارف سانلا نسحأ -
 مس ام هم هو
 یسوم ىف اهيبأل تلف نيج داروغم ب تیمش تنبو )ادو هتختن وأ اتعفني

 2ع هس و
 .رمع فلختسا نيح ركب وبأو. (9«نیمالا یو ترجأتسا نم ريخ نإ و

 لهأب المآ مهيف ىقلو ةنامأو دج ىف زيزعلا تيبب لمعلا ىلإ فسوي فرصناو

 .ناريجب اناريجو

 همايأ لبقتسم ىف بوقعي نب فسوي عم ردقلا اهل ءىبخي اذام ليعار ردت ملو

 سواسولا دعت ملو ؟اهرصق لخد نأ ذنم حايتراب تسحأ اذال ىردت ال اهنكلو
 .اهردص ىلع مثجت مومهلاو قلقلاو

 بابشلا درب سبلو ةئادحلا صيمق علخو لاج رلا غلبم غلبو فس وی ربكو

 املك اهبلق لخدي ىذلا رورسلا اذه رسام ؟فسوي رمأ اهلغشي اذال ليعار تبجعتو

 .زيزعلا ةأرماو ... فسوپ #

 ىفو هدوعقو همايق ىف هظحلتو هحاورو هودغ ىف فسوي بقرت اخيلز تذخأو

 فسوي ىضمو ليللا نج املك لب هتانكسو هتاكرحو هبارشو هماعطو همانمو هتظقي

 راوج ىلإ اهشارف تكرتام اريثكو اهقنع ىلإ قيضلا لابحأ تفحز مانيل هتفرغ ىلإ

 فقتل مئان وهو هيلع ةدصوملا فسوي ةفرغ باب ىلإ لظلاك تللستو مئانلا اهجوز

 :اهسفن دوارتو ؟رصق مأ لاطأ له ىردت ال اليوط اتقو اهمامأ

 ؟ىشارف ىلإ دوعأ مأ هيلع لخدأأ 4

 )١( :صصقلا (۲) ۲۱ :فسوي 55.
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 فسوي نساحم اهل تدب له ؟عارصلا اذه جاومأ اهفذاقتت لظتس ىتم ىلإ

 ؟ةيوقلا ةيتفلا هتيويح اهل ترهظ له ؟ةيفخلا

 اهقورع ىف ضبنیو اهبلق ىف تبني فسوي بح نأ زيزعلا ةأرما ترعشو

 ليبسلا فيك نكلو ؟ةباجإلا كلت هنم عمست ال اذال كلذ ىلع لدت ال هتافرصت نإ

 ؟اهتناكم رصم ىف اهجوز ةناكمو هماقم رصقلا ىف اهماقمو زيزعلا ةأرما یهو ؟هيلإ

 . .اهسفن نع ىوهلاو بحلا عزاون فرصتو اهاوه قحستو اهليم قنخت نأ دبال

 ؟برجت ال اذال ؟فيك نكلو

 . هتلمتو اهتولخ ىف هب تسوسوو اهبلق هيلإ لام فسوي تأر املك اهنكلو
 ؟اهردص ىف ايتاع ايوق بحلا ثعب له

 بذاجتو ىوهلا یعاد بيجت نأ الإ اليبس دجت ملو اهدسج لبذو اهردص قاضو

 لئابح هل تبصنف اهشرع نع طبهت وأ اهسفن لذت الأ ىلع بحلا بوث فسوي
 هنکل .. هاوه ةيعاد ريثيو هسفن ىبصي نأ هاسعام ىلع اهسفن نم هتعلطأو ةنتفلا

 ميركلا ليي فيكف اهلامج قنورو اهنساحم نع هرصب ضغو اهحيولت نع ضرعأ

 ىلإ حيرصتلاب لصت نأ اخيلز تأرف اهمارغ نماوك عنملا راثأو اهاوه ران فسوي

 قيطت دعت مل ديرت اميف عجشأو بلطتام ىلع أرجأ نوكت نأو حيملتلاب هلنت ملام

 ؟هضارعاو 4 هدص

 :اهسفن تلأسو ةآرملا مامآ تفقوف اهبلق الی یذلا بلا كلذ نافوط

 ؟یب فسوی لغشنی ال اذال ؟الامج ینقوفت نم اهلك رصم ىف انها یرت -
 ؟ینع فسوی اهب لغشني ىرخأ ةيراج كانه له

 ؟ةنتفلاو ءارغإلا ناولآ لکب فسوی هجاوت ال اذال

 تراتخا مث .. اهبایث نيب اهانیع تلاجو اهبابث ةنازخ ىلإ زیزعلا ةأرما تضم

 بوئلا كلذ تدتراو اهرتسی ام رثكأ اهدسج نتافم نع فشكي نوللا يناوجرآ ابوث

 ففصت تحار مث .. هرسآ نم لجر تلفیال ذافن رطعب اهدسج ترطع مث

 .اهرعش

۳۹ 



 ناتوص ىقلت نأ الإ قبي مل . .ةروص ىهبأ ىف تراصف 'اهتنيز اخیلر تلمكأ

 ؟ةقشاعلا ةيبصتملا راعش یدترتو كلملا

 اذه ىف هتارجح ىف لكلاف اهتافيصو نم ادحأ دجت ملف اهلوح ليعار تتفلت

 .حابصلا لبق اهنم دوعي نل رومأب لوغشم زيزعلاو ليللا نم رخأتلا تقولا
 جارسلا ًافطآ دقو ةدصوم اهتدجوف فسوي ةرجح ىلإ زيزعلا ةأرما تضم

 ليعار اذإف بابلا حتفف مدقت مث جارسلا ٍلعشأو همون نم بهف بابلا هيلع تقرطف

 ۱ ؟كانه اذام -: لاقف ةتهجاوم ىف

 . ینعبتا -: فجترم توص ىف تلاق

 هنکلو .. اهتعاط ىف هتداع ىلع ایرجو اهرمال ةباجتسا اعيرس فسوي یبل
 ؟عقي فوس اریطخ ائيش نأ هبلق هثدح له اددرتم اهعدخم بابي فقو

 قفرب هتعفدف ةباجتسإلا مدعو فوخلاو قلقلا فسوپ ینیع ىف اخیلز تأرو
 هديب تکسمأو - روتسلا  فجسلا تلدسأو ةعبسلا اهباوبآ تقلغو اهتفرغ ىلإ

 : هل تلاقف اهنع دعتباف هوحن تلامو

 .()# كل تيه -

 نابل عضر دق بابشلا ناعبر ىف ناك نإو فسوي نكل .. لاعتو لبقأو مله

 هللا ظةوبنلا فرشل هللا هدعأو مالسلا هيلع بوقعي هللا ىبن فتك ىف عرعرتو ةمكحلا

 .۱4هتلاسر لعجی تْيح ملا

 .ىوهلا تاوزن هیوهتستو ةأرما هلیمتست عضوم هيف سیل هبرب لوغشم هبلقف

 :اخیلز تلاقف . . اهنع فسوپ دعتبا

 ا و ېک رع سا سوس وو اک ر ر

 .4)۲نوملاظلا حلفي ال هنإ ىاوثم نسحأ ىبر هن هللا ذاعم -

 .۲۳ : فسوپ (۳) € :ماعنألا (؟) .۲۳ : فسوپ (۱)

۳۰ 



 الف ىنمركأ - اهجوز - یدیس هنإ هيلإ ىنتوعد ام هب ريجتسأو هللاب ذوعأ

 . , هنوخأ

 :لاقو هسأر فسوي زه

 نوخآ نأ ىاشاحو نيبلطتام ىلإ نعذأ وأ نيديرتام ىلإ كبيجأ نأ هللا ذاعم -

 الو ةمعنلل ركتمب انأ امو ىاوأم مركأو ىاوثم نسحأ ىذلا وهو زيزعلا ىالوم

 . بجحلا تلدسأو باوبألا تقلغ دقل -: ليعار تلاق

 ملعي هللا ناف بجحلا تلدسأو باوبألا تقلغ دق تنك نإ -: فسوي لاق

 رودصلا یفختامو - لحیالام ىلإ رظنلا ةقراسم نم هيف نوخئام  نيعألا ةنئاخ

 ال هنإ هبضغ هيفام ىلإ ىبلق بيجتسي تأ وأ ةيصعل ىسفن يئنعواطت نأ ياشاحو

 .نوملاظلا حلف

 :تلاقو هوحن ىرخأ ةوطخ زيزعلا ةأرما تبرتقا

 ؟كهجو ةروص نسحأ ام فسوياي م

 . هلكأي بارتلا . .ىبر ىنروص محرلا ىف :فسوي لاق

 ؟كرعش نسحأ ام فسوياي -: لیعار تلاق

 . ىربق یف ىنم ىلبي ءىش لوآ وه -: فسوی لاق

 ؟كينيع نسحأ ام فسویای -:اخیلز تلاق

 نم ضرألا ىف لیسیام لوآ امهو .. یبر ىلإ رظنآ امهب -: فسوپ لاق

 , یدسجچ

 .یهجو ىف رظناف كرصب عفرا فسوپای -: زیزعلا ةأرما تلاق

 .یترخآ ىف یمعلا فاخأ ىنإ -: فسوپ لاق

 ؟ینم دعابتتو كنم وندا فسویای -: لیعار تلاق

 .یبر نم برقلا كلذب دیرآ -:فسوی لاق
 لحخداف كل هتشرف نوطیقلا فسویای -: تلاقو اهعدخم وحن اخیلز تراشآ
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 .ىبر نم ىنرتسي ال نوطيقلا -: فسوپ لاق

 . ىتجاح ضقاف مق كل هتشرف دق ريرخلا شارف فسوي -: لیعار تلاق

 .یبیصن ةنحلا نم بهذي اذإ - :فسوي لاق

 .كهجو لامجب ىدسج تلحنأ دقل -:اخیلز تلاق

 . كلذ ىلع كينيعي ناطیشلا -: فسوي لاق

 لب اهنايتف نم ىتفوعدت اهلالدو اهلامجو اهتزعو اهتوطس ىف زيزعلا ةأرما

 اهرصق ىف ةيهانلا ةرمآلا اهن ؟مصتعيو ربكتسيو عنتميو ىبأيف اهمادخ نم ادحاو

 اهلمتحي ال ةميظع اهلا فسوي ىسنأ .. اهمشحو اهمدخ ىف ةعاطملا ةديسلاو

 ؟اهسفن اهغست ال ةريبكو ؟اهؤايربك

 . هلجأ نم كب تئجام ءاضق نم دبال فسوياي -:رارصإ ىف ليعار تلاق

 ؟هتيصع نإ هللا بضغ نم رارفلا نيأو -:فسوي لءاستف

 بوثب هترتسف تيبلا ةيواز ىف توقایلاو ردلاب للكم منص ىلإ ليعار تماقف

 ؟نيعنصت ام

 - ةءوسلا  ةروصلا هذه ىف ىناري نأ اذه ىهلإ نم ىحتسأ : زیزعلا ةأرما تلاق

 اب سفن لك ىلع مئاق وه ىذلا هللا نم ىحتسأ نأ ىلوأ انآ -: فسوی لءاستف

 نكلو تدارأام اهلدابي نأ مهو اهل باجتسإ فسوي نأ تبسحف هردص ىلع اهسفنب

 اهجئاه جاهو اهبضغ دتشأو هدب تکسمأف اعرسم ىضميو اديعب اهعفدي هتدجو
 رشلا ىقلي نأ فسوي مهو ةعاضملا اهتزعل اماقتنإ اءوس هب تدارأو اشطب هب تمهف

 ناهرب ىأرو هسفن ىف ةوبنلا قارشاب سحأ هنكلو برضلاب برضلا دصيو رشلاب

 ءاسو ةشحاق ناك ها ترلا اوبر الو تیبلا فقس ىف ايوتكم ىأر - هبر
 1 1 , )گلیم

 ۰۳۲ :ءارسإلا (۱)
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 ؟ءاهفسلا لمع لمعتو ءايبنألا ناويد ىف بوتکم تنأ فسوياي -:یدون ليقو

 . .هدعوتي هتلغآ ىلع اضاع ناردجلا ىلع بوقعي هيبأ ةروص فسوي ىأر ليقو

 باب ىلإ ليعار ةفرغ باب وحن اعرسم ىضمف ريخ رارفلا نأ فسوي يأرو
 ؟ذاخألا لامجلا اذه ىلع ةفعلاب فسوي ىلعتسي فيك اهنونج نجف رصقلا

 هبوث نم هتبلجو هصيمق نم هتكسمأ ىتح اودع فسوي. ءارو اخيلر تقلطنإ ۱

 زیزعلا هآر یتح بابلا ىلإ یهتنا امو ريد نم هصيمق قشناف تدارأ ام ىلع همغرتل

 .اقزع هصیمق و افقاو

 دیسلاب ینعو بابلا دنع زیزعلا ادجو یآ (بابلا ید اهدّيس اًيفلآو»

 ؟زیزعلا ةأرما لعفت اذام ماهتالا

 : تلاقف ؟اهرکمو اهديك ىلإ عجرت نأ دبال

 ییرث سندی 0 و ناف كدي ظفحي ملو تفرع عري مل فس وی نإ ۔

 باع وآ نجسي دي نأ لإ موس كلاب دارآ نم ءاوجام# ىسفن نع ىئدوارف

 ١ و

 فسوی نوکی ال اذاملف ناتهبلا ىف ةئيرج بذكلا ىف ةئيرج لیعار تناك اذإ

 ىصيمق اذهو فیفعلا ىبوث نم ىنتبلجو ىسفن نع ىنتدوار ىتلا یه -
 .یلوق قدص ىلع ادهاش

 :لاقف

 هووو رر ماش
 دف هصیمت ناك نإو نيبذاكلا نم وهو تَقدَصَق لبق نم دق هصیمت ناك نإ 2

 1 0 ساو عمرم اک

 . 4 نيقداصلا نم وهو ١ تبلکف ربد نم

 ىذل قحلا حضوف ربد نم اقزمت هآرف فسوی صیمق ىلإ رظنی زیزعلا عرسآ

 .۲۷ - ۲۲ :فسوی (۲) .۲۶ :فسوی (۲) . ۲۵ : فسوپ )١(

۳۳ 



 :لاقو هتأرما يلإ زيزعلا تفتلاف . . فسوي ةءارب ترهظو نينيع
 ق و ىلع 032

 ا نإ نیک ني نإ -
 :لاقو فسوی ىلإ رظن مث

 عیشت نأ ةيشخ ثيدحلا اذه ىف ضوخلا نع كناسل طبرأ فسویاپ تنأو -

 . سانلا نيب ثيدجلا رشتنیو  ةيسايس ةحيضف حبصت - ةلاقلا

 اهچوز بلط ؟اهئايربك ىف اقح اهنعط له ؟ليعار لامج فسوي ضفر فيك

 مامأ اهجور وثجي فيك فرعت اهنإ ؟نيئطاخلا نم تناك اهنأل اهبنذل رفغتست نآ اهنم
 .اهتمارك ىف اهنعط هنأ ةجحب زيزعلا مصاخت نأ دبال نكلو ؟ىغاطلا اهلامج

 رهف اهنم برقتلا ىف نعمأ ءافج هل ترهظأ اذإ اهجور نأ ملعت اخيلز تناك

 هيلع ةيوقلا اهتبصخيشو اهلامج مامأ فعضلاب سحيو اهبحي

 اهنآ نم مغرلاب هيف ذه ةغرو الاعتشاو هل اهبح بفسوي نيبو اهئيب ثبدحام دازو

 ةلوج ىلإ فيسوي جاردتسا زیزعلا ةأرما تلواحو . . اهءارغإ لواح هنأب ابذك هتمر

 نيبو ةوسنلا ةئسلا ىلع ةنيدلا ىف عاشف 0 هترجح ىف بفكتعأ هنكلو . .ىرخأ

 همارغ ىف تعقوو ىناربعلا اهمالغب تنتتفأ دق زيزعلا ةأرما نأ روصقلا تابنج

 .اهلامج الو اهنسح هنتفي ملو اهيف دهزو اهنع - اهنع

 از اح اقش دق هسفت نع اهاتف دوارت زيزعلا ةأرمإ ةتيدملا ىف ةوسن لاقو»

 .) «نيبم الض ىف امار

 پجایص ةأرماو هياود بحاص ةأرماو هزابخ ةأرماو زيزعلا یقاس ةأرما نأ ليق

 :ةوسنلا هذه تلاق . . بجاحلا ةأرماو هنجس

50000 

 .رصم لهأ ىف ف ةصقلا ترشتن

 سلاجم لك تناك دقف دبدجام لوح تاعئاثو صصقب رصم ءامس تألتماو

 لك زیزعلا ةأرما عمسم بم ىف طیقسف . . ,فسویو ليعار نع الإ اهل ثيدح ال ءاسنلا

 ۳۰ :فسوي() . ۲۸ :فسوپ (1)
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 نم اهبارثأو - هنس ىف ءرملا ىواسي نم یهو ةدل عمج :تایللا م اهتادل هب ثدحتام

 هاوفآ ةغضم اهتریس تراص فيك كلذ تعمس نيح اظیغ تالتماف . . ةنيدلا ةوسن

 ؟لوقلا اذه ضحدت فيك ؟ةیرخسلاو ةتامشلل افده لیعار تراص ؟رصم ةوسن
 رخست نأ دبال ؟دیکب نهدیکو رکع ةوسنلا رکم لباقتو حالسلا كلذ لفت فيك

 نوکت فوسف زیزعلا ةأرما نم نهتنسلاب نرخس نك نإ اهنم نرجس امك نهنم
 . .نهیلع ىسقأ اهتیرخس

 رظنت ةرات لینلا ردص ىلع اهرصبب تمرو اهرصق ةفرش ىلإ لیعار تجرخ
 اهریکفت ىف ترقتسا اریخأو . .ءامسلا ىلإ رظنت ىرخأو هایلاو رهنلا ةحفص ىلإ

 .رمأ ىلع

 نهل تأيهو اهماعط ىلإ ةقرشملا اهمايأ نم موي ىف ةنيدملا ةوسن ليعار تعد
 ميعنلا نم ةلاهب نهتطاحو ةوافحلا ةيدرأ نهيلع تعلخو ةجيرم كئارآو تاکتم
 . ةهكافلا اهب عطقتل انيكس نهنم ةدحاو لک - تطعا - تتآو ةهكافلا نهيلإ تمدقو

 زيزعلا ةأرما اهتهجو ىتلا ةوعدلا كلتل ةنيدملا تاديس نم تاريثك تبجعتو
 قبط اهمامأو اخيلز ةوعد نيبل ىتاللا تاديسلا نم ةدحاو لك تسلجو ..نهل

 ةهكافلا نع زيزعلا ةأرما ثدحتت اذال . .ىزغم تاذ تارظن نلدابتف نيكسو ةهكاف

 اخيلز تعضو له ؟هعم اهتصقو ىناربعلا ىتفلا نع دعبلا لك ةديعب رومأ نعو
 ؟ةفشاك ةبرجت ىف ةنيدملا ءاسن

 اهقشاع لتقل ىسأو ةعول تتام ةقشاع ةأرما ةصق ةركام زوجع ةأرما تركذو

 ىلإ ثيدحلا ىرجم تلوح رثكأ ءاكذب اخيلز نكلو رصم ءایعآ دض ةكرعم ىف
 :تلاقو ىرخأ ةيحان

 .نكملعأ ىتح نلكأت الو نهطقت:ال

 :اهمداخ ٍليعار تلاق مث

 .فسوي عداف - برلا :ةيناربعلاب ليأو برلا ىأ - اليا ىل عدأ كل تلق اذإ -

 :مداخلل تلاقف هيعارذ رسحو هرزثم دش دقو نیطلا ىف لمعي بسوی ناكو

 - هنودبعی اوناك من - الیآ یل عدا -

 .؟ ءیجی فيك -: يلقو ةوسنلا بجيتف
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 :ليعار تلاق ءاج املف , . فسوپ تعدو مداخلا تدعصف

 .نهفوفص ن شماو نهیلع جرخا -
 اهیف تفاضتسأ یتلا ةعاقلا نم رواجم سلجم ىف سلجی فسوی ناك

 نم :صمخألا  هصمخأ نم نسحلا هالمو ههجو ءايحلا غبص دقو جرخف . .ةوسنلا

 رعشلا هيف قرفي ىذلا عضوملا : قرفملا  هقرفم ىلإ - ضرألا بصي ملام مدقلا نطاب

 ال ىتف ندهاش دقف ةوسنلا ىلع ريبك رثأ اذ رهابلا هلامجب ءىجافملا هجورخ ناكو -

 هرمأ نهلاهف حماللا ولح ةعلطلا ءىضو ةرغلا جلبأ نابشلاك ال اياشو نايتفلاك

 نهيديأ ىلع عقت دن ای ی و نتهبو

e E EASES 

 اههجو لوجتو حايترإلاو مامتهالاو دجلا تامالع اخيلز حمالم تسك ذئنيح
 :حرف ىف تلاقو اهنع ىرس هنأكو اهيديب تقفصو ةبثوتم ةطق هجو ىلإ ليمجلا

 لعق مل نقل مصاف هسفن نع هوا قلو هیفیتتمل ىذّلا كلا -
 مم مس وا ف علق نرم
 .©0 «نيرغاصلا نم اتوکیلو نجس هرمآأم

 :تفدرأو فسوي وحن لیعار تراشآ

 اوفع هنتیأر دقو هيف نكنأش اذهو هعم یثیدح ىف نتضخ ىذلا فسوي اذه ۔

 ىمامأ هدشأ غلبو ىراد ىف عرعرت دقو ؟هيف یتنملت نكلاب امف احمل هنتدهاشو

 ىبأتف هسفن نع هتدوار دق ىننأ نكيلع ىفخأ الو ؟ىرصبو ىعمس نيب ىوتساو

 هبايش ءادر هيف يلبيو همالظ ىناعي نجسلا تابايغ ىلإ هب نعفدأل هرمآام لعفي مل
 ؟هيلع امهنوهأ راتخي نارمأ امهف همسج ءاذيإو هسفن ناوه هنقيذأل وأ

 نم نيأرام ةوسنلا ىأرو قئاولا ءودهب زيزعلا ةأرما لوق ىلإ فسوي عسا
 اهتوبصو ليعار ةقرح نم نعمسام نعمسو نيأرام ن نيأرو هتعورو فسوي لامج

 نبلأتف اهديعوو اهديدهت مث . .اهناطلسو اهتوطس ىفو اههاجو اهزع ىف اهينمتو

 .نهادحإ تلاقف هيلإ نیرقتو فسوي ىلع اهعم

 , 0#: فسوي (۲) : تسوي(
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 سيلا ؟راروزإلاو فارصنألا اذه ملو عنمتلاو ىبأتلا اذهام ميركلا ىتفلا اهيأ

 رظنت نيع كل سیلآ ؟اهبلقب كيلإ تعفدو اهسفن تملسأ ىتلا هذهل نيلي بلق كل

 بابشلا لمتكم اباش تسلأ ؟اهلامجب ىصعلا ليمتستو اهنسحب فرطلا ديقت نم ىلإ

 ؟بيصن ةأرملا ىف كل

 :ىرخأ تلاقو

 ؟اهتبجأ اذإ كل رسيم اهتعطأ ول كل لوذبم رصقلا اذه ىفام لك نأ ملعت

 ۱ :ةثلاث تلاقو

 یشخت تسلآ اهلام ىف عمطم وأ اهلامج ىف برأم كل نكي مل نإ -
 كل ريخلا ؟هاهتنم وأ هتياغ كردت ال باذع وأ هادم ملعت ال نجس نم هب كتدعوتام

 نجسلا نيرش نم نمأتو لاملاو لامجلا :نيينسحلاب زوفتف كدانع نم ففخت نأ

 .باذعلاو

 ی ی ی و و تب

 : ددرت الب

 3 و وس سما 0 5 2 مهجر م عع

 بصآ نهديك ىلع فرصت الإ. لا ین اوعي امم ىلإ بحأ نجسلا بر » -

 . 4 نیلهاجلا نم ناو نه

 :فسوی ىلإ هللا یحوآ

 . تیفعل ىلإ بحأ ةيفاعلا

 هبتشي نأ فاخ ىتح ءارغإلاو ماد نيبو دیعولاو دعولا نيب فسوپ برطضا

 لازي ال نم نمؤملاف لجو زع هللا ىلإ لسوتف ناطيشلا هيلإ سوسويو رمألا هيلع
 نوعلا هنم 'سمتليف هوركم وأ مه نم هبيصي ام لك ىف. هللا ىلإ - أجلي - عزفی

 هلع فرصف *ءاسللا ديك هنع دصیو ءوسلا هنع فرصی نأ هيلإ عرضتو دادسلاو
 2 م قم

 ش .)6میلعلا م عيمسلا وه هنإ | نهديك

 )١( :فسوي (۲) .۳۳: فسوي ۳6 .
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 یه هيلع یقاف لجو زع هلا أيل ىنح E و شو نا نلمي ءاسنلا ناك

 . هنسح نم هآر ام لك هتبيه تلغشف ةوبنلا

 . نهديك ىنع فرصا مهللا -: فسوي لاقف

 - انزلا - ءاسللا ديك ىف عوقولا نع همصعو هب فطلو هءاعد هل باجتساف

 :نجسلا ىف فسوي #

 :اهجوزل اخيلز تلاق

 .هنجست نأ ديرأ انأو ینحضف دق یناربعلا دبعلا اذه نإ -

 :هب فيطو رامح ىلع اديقم نجسلا ىلإ فسوي لمحف زيزعلا رماف
 . هتديس ىصعي نم ءازج اذه -

 بارشو نارطقلا ليبارسو ناریثلا تاعطقم نم رسيأ اذه :لوقي فسوي ناكو

 .موفزلا لكأو ميمحلا

 ةلحم هيف لبقتساف هبنذ نم ائيرب هيف فذق نجسلا ىلإ فسوي ىهتنا املف

 . نينمؤملا مزعو نيرباصلا بلقب اهاقلت ةديدج

 ال نم وهو لفغ عمج - الافغأو نيمولظم اموق نجسلا ىف فسوي دجوو
 دتشاو مهؤاجر عطقنا دق اسانأو نيكاسمو - هرش ىشخي الو هریخ ىجري

 ىف مهكراشيو ؟مهمالآ ىف مهيساويل ةحناسو ةبيط ةصرف هذه تسيلأ . .مهؤالب

 زع هللا هدعو دقل ؟ميركلا هعبطل بسنأو ةيضرلا هسفنل حورأ كلذ نوكيف ؟مهتنحم
 ؟ةلزنلا هذه ولعي فرش ىأف ةلاسرلا هانمو ةوبنلا لجو

 .اورجؤت اورشبأو اوربصا -:نينوجسملل فسوي لاق

 ؟ىتفاي تنأ نم كراوج ىف انل كروب دقل كثيدح نسحأ ام ىتفاي -: اولاقف

 نبا قاحسإ هللا حيبذ نبا بوقعي هللا یفص نبا فسوي انآ -:فسوي لاق

 . ميهاربإ هللا ليلخ

 هيف ىواديو ضيرملا هيف دوعيو نيزحلا - نجسلا هيف یزعی فسوي ناكو
 . .باوبألاو اهفقسو تويبلا ردج هعم ىكبت ىتح ىكبيو هلك ليللا ىلصيو حيرجلا
 عجر نجسلا نم لجرلا جرخ اذإ ناكف نجسلا لهأ هب سنأتساو نجسلا هب رهطف
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 . كبح نم هللاب ذوعأ -: فسوي لاقف

 ؟كلذ ملو -: نجسلا بحاص لءاستف

 ىف هتوخأ هب ىقلأ - هولعفام ىتوخأ یب لعفف ىبأ ىنبحأ -:فسوی لاق
 .یرتام یب لزنف - ليعار - ىتديس ىنتبحأو - سخب نمثب هوعابو بجلا تابايغ

 هماعط ىف مسلا عضوف «هولمف رصم لهأ ىف  ديلولا نب نایرلا - كللا رمعو
 :ىقاسلا اجنم لاق ماعطلا رضح املف

 لكأت الف ماعطلا ىف مسلا عضو دق زابخلا بلحم  ثلجم نإ كلملا اهيأ -

 . مومسم ماعطلا ناف

 .مومسم بارشلا ناف برشت ال كللا اهيأ  :زابخلا ثلجم لاقف

 برشا -:یقاسلا وبن - اجنل كللا لاقف

 لک -: زابلا ثلجل كللا لاقف . . هرضی ملف اجنم برشف

 رمأف . .هناکم قفنف ناویح ىلع ماعطلا برجف ماعطلا لكأي نأ زابخلا یبأف

 .ةنس زابخلا ثلجمو یقاسلا اجنم سيحب كللا

 .مالحألا ربعآ ینا -: نجسلا لهال فسوپ لاق

 : فسوی امهل لاقف نیبورکم موي تاذ ثلجمو اجنم ظقیتساو

 ؟نیبورکم امكارأ یلام -

 .انهرکام انیأر انإ اندیسای -:هزابخو كللا یقاس لاق

 ىلع اصقف -: فسوي لاقف

 :اجنم لاق

 ف و مف ییا كيف ها هات ترش رم رضقا نئارآ یاب
 .یضم امیف یتداعک كللا تیقسف هتيفص مث ناوآ ثالث

 . ”5 :فسوي )١(
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 ماا رینانت ةثالث ىف

 .هنم لكأف ريطلا ءاجف ىسأر

 :فسوي لاقف

 امم اًمكلاذ مكين أ لبق هليوأتب امکان اهر ماعط اکیا ل3 -
 ل ل

 لم تغبتاو *نورفاک ةرخآلاب مهو هاب نوئمؤي ال موق هلم ترت یا یر یتملع

 , 974م ىش نم هاب كرت نأ تل ناکام بوو قاحنساوميهار ی ابآ

 .)(نینسحملا نم لار نإ هليوأتب نابن - :ثلجمو اجنم لاقف

 :فسوی لاقف . . ملعلا اونسحأ نیذلا نیلاعلا ىأ

 قيرب ةيملع اه كلذ اهواز :نينارجلا لعق نمره نهاکب انآ ام

 . لجو زع هللا نم یحو وه لب امیجنتو انهکت هب امکربخآ ال ىنإ

 :لاقف ةوعدلل اهب دهی - ةصرف - ةزهن فسوي اهدجوو

 دق اهل اهيلإ نوبرقتت یتلا ةهلالاواهنودبعت یتلا مانصألا هذه ءارو نإ موقاي -

 ملع:عز - سيبأو عر نم هنودبعتام نأو هيلإ مكدشرأو هيلع مكلدأ نأ ىلإ ىحوأ

 وأ - نييرصملا ءامدق دنع .ةهلآلا نم اناكو لجعلا ىلع ملع : سيبأو سمشلا ىلع

 ناطلس نم اهب هللا لزنأ ام مكؤابآو متنآ اهومتيمس ءامسأ الإ تسيل ملص وأ لاثمت

 متدرأ وأ ىقدص ىلع اليلد متسمتلا نإو ناهرب وأ ليلد اهتدابع ىلع مكلمحي الو

 نم جرخيسف امهدحأ امأ:نييتفلا ايؤر ليوأت مكنودف ىتوعد ةحص ىلع اناهرب

 نيب امئاق كلملل ايقاس - كللا ىقاس اجنم  هدهع قباس ىلإ دوعيو هنجس

 یحو نع اذه تفرع هسأر نم ريطلا لكأتسو بلصيسف رخآلا امأو . .هئامدن

 :اجنمل فسوي لاق مث

 نأ هل ركذاف كناكم ىلإ كلملا رصق ىف تعجرو كنجس تقراف اذإ اذهاي _

 ۰۲۲۱ :فسوی () . ۲۸ ۳۷: فسوی (۲) ۳۲ :فسوی ()
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 . لالغالاو رسألا ىناعي - بنذ - ةريرج ريغب امهتمو نجسلا هيوحي امولظم

 وبن أدتبا الو ..زابخلا بلحم بلصو ىقاسلا وبن اجنو بفسوپ لیوأت حصو

 هاسنأو سائلا هيف برطضي اميف برطضا ىتح ديلولا نب + نایرلا ىلإ دوعي یقاسلا

 - كللا  هبر دنع فسوي رکذپ نأ ناطیشلا

 :لاقو فسوپ ىكيف

 لیوف - ()#ككبر دنع ىنركذإ» -.ةملک تلقف یولبلا ةرثك یبلق یسنا براي -
 . ىتوخال

 - نونس عبس . نونس عضب نجسلا ىف فسوی ثبلف

 : سابع نب هللا دبع لاق

 ىف ثبلام لاق ىتلا ةملكلا ىنعي  فسوپ لقي مل ول : هي هللا لوسر لاق -

 .(لجو زع هللا ريغ دنع نم جرفلا ىغتبي ثيح ثبلام لوط نجسلا
 :نجسلا نم فسوي جورخ #

 ىف نانئمطالا رئاط تجعرأو هتعزفاو هتمهآ ايؤر نع دیلولا نب نایرلا حبصأ

 فارشأو هتكلمم ءاملع ةيلإ اعدف هتلاهف ايؤرلا هذه لجو زع هللا هارآ دنقل هردص

 : مهل لاقو هموق

 يو ي روو 5

 عبس و ليزاهم "تاع عن نيا وام تارقب عبس یرآ ىنإ# -

 .تاسياي رخأو رضخ تالبنس

 كلذ ريسفتو ايؤرلا هذه ريبعت هئارمأو هتكلمم رابكو ةنهكلا نم كلملا بلط مث

 ةحيحص ايؤر تناك ولو اهطالتخال اهلیوأت حلصي ال ايؤرو تالايخ -
 . اهانلوأل

 تايركذ ىقاسلا وبن دنع تراثأو ايهال تهبنو ايسان تركذ ايؤرلا هذه نكلو

 . ليوأتلا قدصو . .ايؤرلا هل لوأ ىذلا نيجسلا فسوي ركذت دقل نينس ذنم ةديعب

 :لاقف نايسن دعب ركذت دقو .. میعتلا فاطعأ يف نآلا حرمي هنإ

 . ٤ : فسوي (۲) . ٤ :فسوي (۱)
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 عئادو فشكي ىأرلا مهلم ركفلا بئاص اميرك ىتف نجسلاب نإ كلملا اهيأ -

 كتئجل هيلإ ىنتلسرأ ولو اهيلجيو اهرسفيف ايؤرلا هيلع ضرعت هلقع روني بويغلا

 . نيقيلا ربخلاب

 .هيلإ بهذا :كلملا لاقف

 انمؤم ابستحم ارباص نينس عبس ذنب هكرت امك هدجوف فسوي ىلإ وبن قلطناف

 :هل لاقف اتناق

 انتفأ . .كقيض نم جرف هيف كل نوكي' نأ وجرأ اميف قيدصلا اهيأ فسوي -

 تانج ألكأو ةبرت بصخأ ىف نونوكت ءاخر ةنيل تاونس عبس نولبقتست مكنإ -

 ىف ىتأت مث .. ةايحلا بيطتو شيعلا مكل وفصيو مكتالغ ديزتو مكلوقح رهدزت
 ضرالا هجو مهجتيو هئامب مكدميالو هدعوب ىفي الف لينلا صکنی دادش عبس اهباقعأ

 دعب مث . . ىمظعلا ةبئانلاب نوباصتو نزخب اديصح الو دصحي امئاق نودجت الف

 . نوبلحتو نورصعتف مكرومأ نم دسفام نوحلصتو

 : :فسوي فدرأ مث

 اونرخاف ءاخرلا مكينس ىف متدصح امف ةلاحمال اعقاو تربخأ ام ناك اذإو -

 .فاجعلا نيئسلاو دادشلا عبسلا اوقتتل مكتايح ظفحيو مكدوأ ميقي ام هيلإ نوجاتحت

 ديلولا نب نايرلا نطف ريسفتلا اذهب هربخأو كلملا ىلإ ىقاسلا وبن داع املف

 : یقاسلل لاقف امهلم ارکفو افيصح القع اذه ءارو نآ كردأو رییدتلاو حصنلا كلذل

 هب ینوتئآ -

 :لاقو نجسلا ىلإ ىقاسلا وبن قلطناف

 نم ديفيو ةياغلا كب كرديو كربتخيل هترضح ىلإ كوعدي كلما نإ فسوياي -

 .كراهن علطيو

۲ 



 ثحي له ؟اميلح اروبص نوكي فیک هبر هملع دقو اعرسم ميركلا جرخي له

 ؟وفعب هيلع انولمم نجسلا نم جرخپ نأ

 :فسوي لاق

 نهيديأ نعطق یتاللا ةوسنلا ءالؤه رمأ فرعتي نأ هلسو كللا ىلإ عجرا -
 اشا نأ لقت ىرما ریاست ااو ا یا جناب اط خار

 .وفعلاب اهيف لصفي نأ لبق ىتيضق فرعتو نجسلا
 هلاب لغشو فسوي رمآ ديلولا نب نايرلا مهأف . . كللا ىلإ ىقاسلا وبن داعف

 :نهلأسو هيدي نيب نهرضحأف .. ةوسللا ركذ

 6)۲6۱هسفت نع فسوی نتدوآر ذِإ نکبطخام» -

 ا یا یمن تن كيك دعم قر نايس نيرا ىلإ راكلإلا كجو امف

 ريغ انيمأ اميرك افیفع ىتف الإ هيف انربخامو ءوس نم هيلع انملعام هلل شاح -: نلقف
 ۱ . ةفع الو ىأر یف مهتم

 .: زیزعلا ةأرما تلاقف

 دقل 4 نيقداصلا نمل هنإو هست نم هان قَحا صحلصت ال ) -

 . ایفو یجوزلو اظفاح ۔ ریفظق وأ رفظآ - هدیسل ناکو عنتماف هتبلط

 : ل قودصلا قداصلا لاق

 تعرسأل سبحلا لوط دعب لوسرلا یناتآ انآ ول :فسوي ىخأ هللا محر -
 .یف دمحأ مامإلا هاور )(ةوسللا لابام هلأساف كبر ىلإ عجرا» لاق نيح ةباجإلا

 . (السرم نسحلا نع رذنملا نباو دهزلا باتك

 : يا نييبنلا متاخ لاقو

 ىلإ لسرآ مث سوبحلا انآ تنك ول ءامیلح ةانأ اذل ناك نأ : فسوی هللا محر

 .(ةریره ىبأ نع هيودرم نباو ريرج نبا هاور )اعیرس تجرخل

 هيلإ لسرأ ثيح هل رفغي هللاو همركو فسوي ىخأ ربصل تبجع -: 8 لاقو

 لاو همركو هربصل تبجعو «جرخأ ىتح لعفآ مل انآ تنك ولو ءايؤرلا ىف یتفتسیل

 )١( فسوي (۲) . ۵۱ : فسوی : ۵۱ .
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 «بابلا تردابل انأ تنك ولو هرذعب مهربخآ ىتح جرخي ملف جرخيل ىتأ هل رفغي

 هاور) لجو زع هللا ريغ دنع نم جرفلا ىغتبي ثيح نجسلا ىف ثبل ال ةملكلا الولو
 .(سابع نب هللا دبع نع هيودرم نباو ريبكلا يف ىناربطلا

 :لاق اخیلزو ةوسنلا لوق فسوي غلب الو

 .( )چن ينئاخ ا دیک یدهیال هللا ناو بیغلاب هنخأ مل یتا مّلعيل كلذ» -

 . ؟اهب تممه موي الو -:مالسلا هيلع ليربج هل لاقف

 :مالسلا هيلع فسوي لاق

 .)4ءوسلاب ةرامأل سان ىسفت ءیربآ امو » -
 ,:رصم زیزع فسوی #

 تنامأو هيلإ بسن ام هضرع ةهازنو فسوي ةءارب دیلولا نب نایرلل ققحت نيح
 .ىتروشم لهأو یتصاخ نم هلعجأ هب ینوتا -:لاق

 اديشر القاعو ابيرأ افيصح هدجوف هثداحف كلملا ىدي نيب لثمو فسویب یتاف
 :ديلولا نب نايرلا لاقف قلخ نم هيلع وهام ملعو هتعاربو هلضف ىأرو

 ضام نم كءارو هتفلخامو ميركلا قلخلا اذه نم هب تل انت إب را
 را یدنع عفر كلذ لک فیصح لقعو حجار ملح نع هب تقطنامو رهاز

 60 «نبمأ نيكم ايدل مويلا ٠ كن ظكماقم یلعاو

 یاب مهحفتيس لينلا ناو ءالب مایا ىلع ةلبقم رصم نأ ملعي فسوي ناک
 مهرومأ ىلي نأ دبال هنأو اماوعأ دعولا مهنع فلخيو ءاطعلا مهنع فكي مث اماوعأ

 :فسوي لاقف مهنوئش ربديو

 . #29 ميلع ظیفح ین ضرألا ئاز ىلع ىنلعجا 9 -

 : هلع هللا لوسر لاق

 نم هلمعتسال ضرألا نئازخ ىلع ىنلعجا :لقي مل ول فسوي ىخأ هللا محر -

 .ةنس هنع كلذ رخآ نكلو هتعاس

 . ٥0 : فسوپ (6) . ۵۱ :فسوي (۳)
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 هجوتف كلا هاعد ةرامالا كلملا فسوي لأس موي نم ةنسلا تم رصنا املف

 ةلح هيلع برضو توقایلاو ردلاب اللکم بهذ نم اریرس هل عضوو هفیسب هادرو
 اشارف نوئالث هيلع عرذآ ةرشع هضرعو اعارذ نیئالث ریرسلا لوط ناکو قربتسا نم

 . جريخا -: هل لاق مث ةقفرم نوتسو

 . هناکم فسوی لعجو هيلع ناك امع - زیزعلا - ریفطق كللا لزعو ههجو نول

 : فسوي ىلإ هلك هناطلس ملسف ماعطلا ريغ ةريثك نئازخ رصم كلل ناكو

 :لاق اهيلع لحد املف و زیزعلا ةأرما لیعار فسوی كللا جوزف , .ريفطق كلهو

 ؟نیدیرت تنكامم اريخ اذه سيلأ ۔

 :اخيلز تلاق

 ىبحاص ناكو ىرت امك ةمعان ءانسح ةأرما تنك یناف ينملت ال قيدصلا اهيأ -

 .ىسفن ىلع ینتبلغف نسحلا نم هللا كلعج امك تنكو ءاسنلا يتأي ال  زيزعلا -

 فسوپ نب ميئارفا ۱ هل تدلوف بس وپ اهباصأف .. ءارلع فسوي اهدجوو

 یمعو اهلام بهذف نجسلا ىف فسویو اهجوز تام اخیلز نإ .. ليقو
 ال نم مهنمو اهمحری نم مهنمف سانلا ففکتت تراصف فسوي ىلع ءاکب اهرصب

 نم فلآ ةئام ءاهز بکوم ىف ةرم عوبسأ لک يف بكري فسوی ناکو اهمحري
 :اهل ليقف هموق ءامظع

 ,ءیشب كفعسي هلعل هل تضرعت ول -

 *یسیف نجسلاو ةدوارلا نم كنم ناکام ضعب ركذ امبرف یلعفت ال - :اهل لبقو

 1 . كيلإ
 .مكنم ىبيبح قلخب ملعأ انآ -: لیعار تلاقف

 :اهتوص یلعاب تدانف تماق هبكوم ىف بكر اذإ ىتح هتكرت مث
 . مهتعاطب اكولم ديبعلا لعجو مهتيصعمب اديبع كولملا لعج نم ناحبس -

 ؟هذهام :  قیدصلا لءاستف

 :تلاقف . . اخيلزب اوتأف

32 



 - سأرلا رعش:ةمجلا - كتمج لجرأو یماق رودص ىلع كمدخأ تنك ىتلا انآ ۔

 تقذف ىوتعو ىلهج نم طرفام طرف نکل كاوثم تمركأو ىتيب ىف تيبرتو یدیب

 تنك امدعبو ىرصب ىمعو ىلذ لاطو ىتكر عضعضتو ىلام بهذف ىرمأ لابو

 نم مهمو ىنمحري نم مهنمف سانلا ففكتأ مهتموحرم ترص رصم لهأ ةطوبخم

 . نيدسفملا ءازج اذهو ىنمحري ال

 :اهل لاق مث . . اديدش ءاكب فسوي ىكبف

 ؟ائيش یل كبح نم كسفن ىف ناکام نیدجت تيقب له -
 نكل . .اهريفاذحب ايندلا نم ىلإ بحأ كهجو ىلإ ةرظنل هللاو -: ليعار تلاق

 ۱ ۱ . كطوس ردص یتلوان

 ابارطضا اهدي ىف طوسلل دجوف اهردص ىلع هتعضوف قیدصلا اهلوانف

 :الوسر اهيلإ لسراف هلزنم ىلإ یضم مث یکبف . .اهبلق ناقفخ نم اشاعتراو

 ,كانينغآ لعب تاذ تنك نإو .كتجوزت امبأ تنك نإ -

 :قيدصلا لوسرل ليعار تلاقف

 ىلامو ىانغو ىبابش مايأ ىندري مل ..كلملا ىب ءىزهتسي نأ هللاب ذوعأ

 ؟ ريقف ءايمع زوجع انأو مويلا يندیزيفآ یزعو»

 ىف فسوي بكر املف ..اخيلز ةلاقمب هملعاو هيلإ قيدصلا ٌلوسر ذاعف
 ؟لوسرلا كغلبي ملأ :اهل لاقف هل ليعار تضرعت ىناثلا عوبسألا

 ایئدلا نم ىلإ بحأ كهجو ىلإ هدحاو ةرظن نأ كتربخأ دق - :ليعار تلاق

 .اهيفامو

 ىلصي فسوي ماقف هيلإ تفز مث تئيهو اهنأش نم حلصأف اهب قيدصلا رمأف

 اهلامجو اهبابش اهيلإ ديعي نأ رداقلا قلاخلا لأسف هءارو ليعار تماقو هللا وعديو

 ىتح اهرصبو اهلامجو اهبابش اهيلع نوكيف نك ءىشلل لوقي ىذلا هللا درف اهرصبو
 فع ال مالسلا هيلع فسويل اماركإ .هسفن نع هتدوار موي تناك امم نسحآ تداع

 :تلاقف هللا ىبن اهلأسف ءارذع یه اذإف اهباصأف هللا مراحم نع

 لامجلاو نسحلا نم تنأ تنكو ءاسنلا ىتأي ال انينع ناك  زيزعلا - ىجوز نإ -

 .فصوي ال امب
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 هللا ددجي موي لك ىف شيع ضفخ ىف ليعارو مالسلا هيلع فسوي شاعو
 .اريخ امهل

 .اشنمو ميئارفا :نيدلو فسويل ليعار تدلوو

 فاعضأ ليعار ةبحم نم مالسلا هيلع فسوي هيبن بلق ىف لجو زع هللا ىقلأو

 ؟ةرم لوأ ىف تنك امك یننیبحت ال ؟ كناشام -

 .ءىش لك نع كلذ ینلغش ىلاعت هللا ةبحم تقذ امل .:اخيلز تلاق

 اهلبقتسا دادشلا عبسلا تلبقأ ام اذإ ىتح ةريثكلا تاريخلاو لالغلاب اهألمو نراخلا

 ىلإ دتما طحقلا نكلو . .ائيش مهنم لنت ملو الاح مهل ريغت ملف نينمآ رصم لهأ

 ثيح ناعنك ىلإ لصو ىتح راطقألا نم اهلوح ام سمو نادلبلا نم رصم رواجام

 - نيطسلف ىف  طابسإلا هؤانبأو قاحسإ نب بوقعي ميقي

 بدجلاو طحقلل هتدع دعأ دق ةميرك اسفن هيبنج نيب لمحي اميكح اريزو رصمب

 نيب ةطنحلا عزوي هنأو امحل مهنم لكأي ملو امظع رصم لهال قدي ملف عوجلاو

 نيب الو بعش نيب قرفي ال نيزاوملا موقأب مهجئاوح ىضقيو لدعلا نازي سایلا

 , رطقو رطت

 : هینبل مالسلا هيلع قاحسإ نب بوقمپ لاقف

 اولمعاو مکبتاکر اودش ملهف انیلع یتأی داکی طحقلاو انمع بدجلا نإ ىنباي -

 لقانتو هرابخآ نابکرلا انيلإ تلمح ىذلا زیزعلا اذه اودصقأو مکقاین ریسلا ىف

 مکاخآ اوکرتآ نکل رضحلاو ودبلاو لبجلاو لهسلا همسا مع  قبطو هثیداحآ سانلا

 مكلمش مئتليو مکعمج دوعي ىتح هيلإ نكسأو مكقارف نع هئاقبب ىزعتأ نيماينب
 .مكرصبمو مكيداهو مكيعارو مکللاک هللاو

 ةرشغ اوناك . .رصم رطش مههوجو اولوو نیطسلف نم بوقعی ءانبأ قلطناو

 سس ۱ . رفن

 مهو مهيلإ رظن نيح مهفرع هتدایسو هتساپرو هتهبآ ىف فسوی ىلع اولخد الو
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 نوبهذي نيأ اوردي ملو ةرايسلل هوعابو ثدح ريغص وهو هوقراف مهنأل - هنوفرعی ال

 حاصفالاو هسفن نع نالعإلاب مهئدابي ملف امیکح امراح ناك فسوي نكلو؟- هب

 یفخامو مهرارسأ نماكم فرعيو مهسوفن یفام ىلإ لصي نأ لواح لب هرمآ نع

 قذاحلا قطنمو ميكحلا بولسأب مهلاوحأ نم بجتحاو مهرابخأ نم هيلع
 . .فيصحلا

 : مهل لاقو هن رضح ىلإ مهاعد مث. .مهتفايض نسحأو مهتدافو مركأو مهاوآف

 ینوربخآ .. مكلاوحأ فرعتأو مکلاسآ نأ ىقح نمو مكتمركأ دقل -

 ,ماشلا ضرأ نم موق نحن -:اولاق

 ؟مكب ءاج امف -: قیدصلا لءاستف

 ۱ . اماعط راتمن انج -:اولاق

 مککلم نم انیلع - سیساوج - نویع متنأ متبذك -:مالسلا هيلع فسوپ لاق

 ؟متنآ مک

 :ةرشع -:اولاق

 . مكربخ ىنوربخأف فلآ ريمأ مکنم لجر لك فالآ ةرشع متنآ -: قیدصلا لاق

 انك اناو میظع لوسرو ميرك يبن ةلالسو قیدص لجر ولب ةوخأ انا -:اولاق
 كلهف  ءارحصلا - ةيربلا ىلإ انعم بهذ هنأو انل اخآ بحي انوبآ ناکو رشع ىلثإ

 .انيبأ ىلإ انبحأ ناکو اهیف
 ؟ هدعب مكبوبأ نكس نم ىلاف -:مالسلا هيلع فسوي لءاستف

 .هنم رغصأ انل خأ ىلإ -:اولاق

 :مالسلا هيلع فسوي لاق

 نوكي دق ؟زیبکلا نود ريغصلا بحي وهو قيدص مكابأ نأ ىنوربخت فيكف -

 ةنيبلا ىدنع اومیقآف دهاشب معدي وأ ةنيبب ززعي مل لوقل نزوال نکلو نولوقتام اقح

 . مكلاوقأ ةحصل نكسأو مكلاح ةقيقحل نئمطآ ىتح دهاشلاب اوتآف وأ

 انه كل ىتأن نأ الاحم انفلکت كنإو اندالب نع ةبرغ ىف انإ زيزعلا اهيأ -:اولاق
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 اذه ريغ ائيشو جرخملا اذه ريغ انل سمتلا نكلو انلاوقآ ةحصب دهشي وأ انفرعي نمب
 . ليبسلا

 :قيدصلا لاق

 نأ ىلع مكبئاكر - ماعطلا - ةريلاب  لقثأ  رقوأو مكزاهجب مكزهجأس ىنإ -
 ىف ريعب لمح مكديرأو مكيبأ دنع هومتفلخ ىذلا مكوخأ مكعمو اودوعت

 - نوبرقت الو ىدنع مكل ليك الف هب ىنوتأت مل ناف ىطرش وه اذه . .مکتالغ
 - ادبآ ىدالب اويرقت

 ادوهجم ىقبن الو :نكمم لكب كيلإ هئيجم ىلع صرحنسو انابأ دوارنس :اولاق

 ۱ .هانلق امیف انقدص ملعتل

 ىف مهل اوسدی نأو لیکلا مهل اوفوی نأ هناملغ مالسلا هيلع فسوي رمأو

 اوءاج ىتلا ةضفلاو - ةضياقملا ماظنب عيبلا ناك - اهولمح ىتلا ةعاضبلا مهلاحر

 .ىرخأ ةرم مهعوجرل ىعدأ كلذ نوكيل اهب نوعاتبي

 :اولاق مهيبأ ىلإ مالسلا هيلع بوقعي ونب حجر الو

 انمرکآ ام بوقعي دلو نم الجر ناك ول ةمارك انمركأ رصم كلم نإ انابأ اي

 ادهع انیلع ذخأ هنکلو لزنم ريخ انلزنأو ليكلا انل ىفوو انتدافو مركأ دقف هتمارك

 هيلع فطع يذلا اذه مكيخأب ینوتئا :لاقو انيخأب هيتأن ىتح انل ليكي الأ اطرشو

 جاتحنو - ناسنالا هراتع ماعطلا - ةريلا غرفتس ادغو كله يذلا مکیخآ دعب مکوبآ

 - ءاطعلا - دفرلا ىف انل ادعاسم لیکلا ىلع انل انیعم نوکیل انعم هلسرآف اهریغ ىلإ

 ؟فسویب هولعفام تیسن له -: هتأرما تلاق

 هقا رفل حيرتسأ نلو - نیماينب - هرفسب مکل نذآ نل -:مالسلا هيلع بوقعپ لاق

 ینوفکأو مکدیک نع اوفرصأف ؟لبق نم هيخأ ىلع مکتنمآ امك مکنمآ يننورت لهو
 .مکرش

 دق مهتضفو مهيلإ تدر لق مهتعاضب اذإف مهلاحر اوشتفو مهعاتم اوحتفو

 : حرف ىف اولاقو نیعرسم مهيأ يل) اوعجرف , مهعم تداع

 امنیح كانعدخامو لضفلا رفاو ازیزع انیقل اننآ انمعز نيح كلانبذک ام انابآ ای

 زیزعلا مرک ىلع ةديهاش انيلإ تدر دق انتعاضب هذهف نيماينب انیخأب انل نذأت نأ انبلط
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 . اهتحلجأب هيلع فزنو انحاورأب هيدفنسو اناخآ انعم لسراف هتءورمو

 ىلإ هئانبا ةبغرو ةسام ةريملا ىلإ مهتجاح تناك .. هجوز عم بوقعي رواشتو

 دق زيرعلا نأو هوضقني نلف ادهع مهسفنأ ىلع اوذخأ مهنأو ةديكأ رصم ىلإ ةدوعلا

 مالسلا هيلع بوقعي نذأف . .هوفلخي نلف مهاخآ هل اوزضحی نأ مهتدرعل طرش

 هب اوتأيو هوذخأي نأ اقيثو اطرشو ادیکآ ادهع مهیلع ذخأي نأ ىلع نیماينبب هئانبال

 اوذخآو هوركم مهتجافپ وأ نابسحلا ىف كي مل ردق مهب لزني نأ الإ ىفاعم اميلس
 :اولاقو ناميألا اودكوو قاثیلا مهسفنآ ىلع

 . لیکو لوقن ام ىلع هللاو

 .مالسلا هيلع بوقعی مهل لاق ليحرلل اوأیهت املف

 كيلع یلصی انءابأ نإ : هل اولوقو مالسلا ینم هوءرقأف رصم كلم متیتآ اذإ

 ۱ . انتیلوآ اب كل وعدیو

 لزنمو هتمارک راد مهلخدأف هقیقش نیماينب هوخآ مهعمو زیزعلا ىلع اومدقو

 هسلجاف نیماينب هيخأب یلتخاو ناسحالاو فاطلالاو ةلصلا مهيلع ضافآو هتفایض

 :لاق مث هتدئام ىلع هعم

 . ىعم ٍنوكيف هل ىناثال الهو اتیب مکنم نينثا لك لزنیل -

 يذلا كيخأ لدي كاينأ نوكأ نأ بیحآ -: هل لاقف . ۰. زیزغلا دنع نيماينب تابف

 ؟كله

 دقل ۰ لیحار الو پوقعپ كدلب مل نکلو كلثم اخآ دجي نم -:نیماينب لاق

 كيلع یلصی هنأ كربخنو مالسلا كئرقن نأ انم بلط انابآ نأ كربخأ نأ تيسن

 .انتيلوأ اب كل وجدیو

 :لاقو هقئاعو نيماينب ىلإ ماقو . . مالسلا هيلع فسوی یکیف

 فودص يب تبلقت هتيؤرل فهلتتو همساب فتهتو هدشنت ىلا كوحخأ انآ ىنإ -

 نم بلمحتو اناولأ كتوخأ ديك نم تیقلو - رهدلا بئاون - فورص ىنتمرو

 تربص ىنكلو ةلتفب تبصأو ةنحمب مهدعب تيلتباو اماقسأو انازحأ مهردغ
 , لقب ارثكو رقفب ىنغو للب ازعو سؤبب اميعن ىرت امك هللا ىنلدبأ ىتح تدهاجو
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 .هزعو فسوي هيخأ ميعن ىف بلقتي ادغو هنازحأ تنکسو نيمابلب نيع ترقو

 نأ زيزعلا دارأف ليحرلا بوقعي ونب - مزع - عمجأو ةفايضلا مايأ تضقناو

 .نيماينب لحر ىف - ليكلل لعج ءاعو - عاوصلا وأ ةياقسلا

 : مهيداني دانم توص عفترا مهقاين اوبكري نآ لبقو

 امف مكعاتم اولزئاو مكقاين اوخينأ اليحر عمجلا ارفس عمزملا بكرلا اهيأ -
 .اوفق .. نوقراس الإ متنأ

 :نولوقي ىدانملا ىلع اولبقأو اولهذو اوشهدف

 ىتلا - ةمهتلا - ةيرفلاو هب قطنت ىلا - لوقلا نم شحفلا  رجهلا اذهام -

 ؟اهب انیمرت
 مکلزنم نسحنو مکلیک مکفونو مکفایض مرکن ملأ -: زیزعلا لوسر لاقف

 ؟همرح مکیلع راصو انتویب مکانلخدأو مکریغب لغفن ملام مكب لعفنو

 ؟مکنم دقف یذلا امو كبطخام نکلو یلب -:اولاق

 مکریغ اهیلع اومهتیالو - ةضفلا نم تناك - اهاندقف كللا ةياقس :لاق

 مکنم هب ءاج نمو مكرمأ ىف جرح الو مکیلع سأب الو هيلع متمزع امع اوعجراف
 اذهب لیفک طرشلا اذهب مکل - نماض - میعز انآو - ةدايز - ةلفان ريعب لمح هلف

 .لمحلا

 :مالسلا هيلع بوعی ونب لاق

 .©20نيقراَس انك امو ضرألا ىف دسفنل انجام ميملع دل ۴ -

 :زيزعلا لوسر لءاستف

 ىف ارقتسم مكدنع عاوصلا اندجو ول مكمكحام نكلو مكيلع ينجتن ال ادنإ
 ؟مکلاحر

 هومتدجو نمف ادهعو ةمذو انيدو اعرش انل نإ -: ماليسلا هيلع بوقعي ونب لاق
 ىلع انأو اندهع وه اذهو انعرش وه كلذ مكل ادبع مكدتع اريسأ هوذخف هلحر ىف

 .انقارعأ ةراهطو ابتمذ ةءارب نم نيقي

 ۳ ۷۳ فيسوي )١(

 ها



 ةياقسلا دجوف نيماينب ءاعو ىلإ ىهتنإ یتح. .ءاعو ءاعو مهتيعوأ شتفي ًادبف

 .ءايح اوقرطأو اولهذف . .مههوجو ىف اهرهشأو هنم اهجرختساف هتايط نيب ةرقتسم

 :اولاقو بوقعي ىلب روهظ تعطقنا نيماينب لحر نم ةياقسلا تجرختسا الو

 ؟عاوصلا اذه تذخأ ىتم ؟ءالب مکنم انل لازيام ليحار ىنباي -

 ىخأب متبهذ ءالب مکنم مهل لازیال نيذلا لیحار ونب لب -:نیماینب لاق

 ىف مهاردلا عضو یذلا یلحر ىف عاوصلا اذه عضوو ةيربلا ىف هومتكلهأف

 .مکلاحر

 .اهب ذخوتف مهاردلا ركذت ال -:اولاقف

 : لاق مث هنذأ نم هاندآ مث هيف رقنف عاوصلاب اعد فسوی ىلع اولخد املف

 مکل خاب متقلطنإ مکناو الجر رشع ىنثإ متنک مكنأ ینربخیل اذه یعاوص نإ -

 ۱ . هومتعبف

 :لاقو فسويل دجسف ماق فسوی هيخأ لوق نيماينب عمس املف

 ؟وه نيأ ىخأ نع اذه كعاوص لس كلملا اهيا -

 .هارت فوسو ىح وه -:لاق مث عاوصلا مالسلا هيلع بفسوي رقنف

 , ينلقتتبسي فوسف يب ميلج نإ هنإف تششام یب عنصاف -:نيماينب لاقف
 :نيماينب لاقف جرخ مث ًاضوت مث یکبف هيلع فسوي لخدف

 قرس يذلا نم قاب كربخيف اذه كعاوص برضت نأ دیرآ ىنإ كللا اهيأ -

 خا ا لا ؟ىلحر ىف هلعجف عاوصلا

 یبحاص نم :ىنلأست فيك :لوقي وهو نابضغ اذه ىعاوص نإ -: لاقو هرقنف

 ؟تنک نم عم تیار دقف

 اذه اوعدف - ذفتپ نأ قحتسم  كلمأ طرشلاو طرشلاب مكيلع -:فدرآ مث

 .هنم انقح ذخأنو عاوصلا هدنع اندجو ىذلا

 _  :مالسلا هيلع بوقعي ونب لاقف

 .204لبق نم هل خآ قرس دقق قري نإ -

 . ۷۷ : فسوپ (۱)
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 ىف هاقلأو هرسكف ليحار همأ یبآ هد امنص قرس دق فسوي كلذب نونغي

 - همازح - قاحسإ ةقطنم هقرسب هتمع هتمهتاو كلذب هنوبيعي هتوخأ ناكف قيرطلا

 :اولاق هصیلخت ىلإ ليس ال هنأ بوقعي ونب يار املف نیماينب هاخآ فسوپ نار
 نم لر نإ هام اندَحآ خف اریک ایش اب هل نإ زیزملا اهيأ اي ور 2 9 9 7
 نت دا

 ل ل

 :اذوهي لاق نورواشتيو نوجانتي مهسفنآ ىلإ اوصلخ مهحارتقا جاور نم فكألا

 نأو مكيخأب هوتأت نأ انایآ مكفلحتسأو مكيلع ذخأ دق مكابأ نأ اوملعت ملأ -

 نيميلا ىف انثثحو نيماينب اندقف دق نحناهو ؟مويلا لوقن امف ۰ مكتاميأب هل اوربت

 مل هينيع نم هعومد نأو - اربي مل - لمدني مل مكيبأ دبك ىف فسوي حرج نإ

 0 مر )هی ىف ىنجن ءالوأ نحئاهو ىلوألا ىف انيلج دق نحنو عطقنت

 ی ىلإ وجا + نيمكالا رح وهو یل هللا ( مکحیوآ ىبأ یل نی یتح ضرألا

 *وظفاَح بيل اموال مب لإ تدهش امو قوس كتبا نإ ناب اب :اوُلوُقَت

 ۹ وقداصلانإ إو اهن البنا یا ريعلار و اهيف انك ىلا ةيرقلا ؛ لأساو

 ربخ بوقعي ملع الو اذوهي فلخت دقو مالسلا هيلع بوقعي ىلإ اوعجرو

 : هئانبال لاق نيماينب

 یلع هیف عزج ال ربص 094 لیمج رعت صف ارم مَآ مکسفنآ مکل توس لب » -

 MC يي ا

 :هجور تلاقف هئانبأ نع مالسلا هيلع بوقعي ضرعأو

 . ةيناثلا ىف اهولعف دق مهاهو ىلوألا يف اهولعف دقل مهركم كرذحأ ملأ

 :مالسلا هيلع بوقعي لاقف

 .© «فسوي ىلع اسا اي > ۔

 و 7 .۷۹ :فسوي (؟) . ۷۸ :فسوي )١(
 :۸٤ فسوي (0) .. ۸۳ :فسوي (4)
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 :مهيبأل مالسلا هيلع بوقعي وثب لاقف

 مسجلا فند نوكت ىتح هركذوأ هبح نم رتفت الف فسوي ركذت لازتال هللاات -

 .تومتوأ ايلاب امره هركذو هبح نم لقعلا لوبخم

 : مالسلا هيلع بوقعي مهل لاقف

 نوملعت الام هللا نم ملعأو مكيلإال “هلا ىلإ ينزحو ىب وكشأ اما » -
 . هل دجسنس معلآو ىنإو فسوی ایژر قدص نم

 ؟هنبا ىلع بوقعي دجو غلبام -:لیق )

 .ىلكت نيعبس دجو -:لاق

 ؟رجألا نم هل ناك امف -:لیق

 ديهش ةئام رجأ -:لاق

 . (راهنالو ليل نم ةعاس هّلاب هئظ ءاس امو

 :هلأسف بوقعي ىلع راج لخدو

 ؟كوبأ غلب ام نسلا نم غلبت ملو تينفو تمشهنا دق كارأ ىلام بوقعياي -

 ؟مالسلا هيلع بوقعي لاق

 . هركذو فسوي مه نم هب هللا ىنالتبا ام ىنانفأو ىنمشه ۔

 ؟یقلخ ىلإ ینوکشتآ بوقعياي -:هيلإ لجو زع هللا یحواف
 ىل - رفغاف  اهرفغاف اهتأطخأ ةئيطخ براي -:مالسلا هيلع بوقعي لاق

 .كل ترفغ دق ىنإف -: لجو زع هللا لاق

 :لاق لثس اذإ كلذ دعب بوقعي ناكف

 .04(2نوُمَلعَت الام هللا نم ملخآو هللا یا ینزحو یب وكشأ امن -

 . .هرصب بهذ ىتح هبلق نزحلا قرافي ملو ىكبي قاحسإ نب بوقعي لزي ملو

 : مهل لاقو اهيلإ عوجرلاب رصم نم هيلع اومدق نيذلا هينب بوقعي رمأ مث
 هب جرفی 7) 4لا حور نم اوسي الو هيخأو فسوپ نم اوسسحتف اوبهذإ » -

 . ۸۷ : فسوي (۳) . 851: فسوي (۲) . م86 : فسوپ (۷)
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 .هيف نحن ىذلا مغلا مکنعو انع

 . .ةثلاث ةرم رصم ىلإ اوعجرف

 :هتوخا نع فسوپ وفع »#۶

 ةلذ راسکنا مهطیحیو ةلذ مهقهرت مالسلا هيلع فسوپ مامآ بوقعي ونب فقو

 نيب ةناکتسالاو ةعارضلا فقوم فقنل كيلإ مایالا انتعجر دقاه زیزعلا اهیآ -

 ذإ  ةدساك ةليلق - ةاجزم ةعاضبب كانثج دقو تابکن رهدللو تابلقت مايأللو كيدي

 ناو دوعلا جوعم حلصیو دوألا ميقي اب تقدصت تئش ناف دکن شیعلاو قیقر لاخلا

 ناك اذاو 12 دع وم یا هات عب

 هسفن نع 0 58 نأ فسويل نآ دقف ا ا ءاضقلاب ناميإلا

 :مهلأسف هلاح نع مهل فشكيو

 -  «نوُلهاَج مآ ذإ هيخأو فسویب متلعقام متملع لَه ۲00

 یوهلا مهل نیز ابصلا ةرارغو ةثادحلا ةعيم ىف اوناك نأ موي نوسني فيك

 عجوتو ىكب دقل ؟بجلا ىف هب اوقلاف فسويل اوديكي نأ ناطيشلا سوسوو
 اديحو بجا ىف هوكرتو ةمحر هيف مهذخأت ملو ةعافش هنم اولبقي ملف عفشتسأو

 .رادقألا هبوهلت افيعض

 هنا هرمآ ىق كشلا مهلباخ دقف بجع یف مالسلا هیلع فسوی ىلإ اورظن

 الو هرمآ ةقيقح نع اثیش فرعي ال نيماينب نإ ءاوس فسوپ رمآ ىف سانلا لکو

 ؟بجلا ىف هئاقلا ثداح

 ؟فسوی تنآ اه :مالسلا هيلع بوقعي ونب لءاست
 مس سم رل ر

 . .«ىخأ او فسوی انأ طب نيمايئب هيحنأ وحن ريشي وهو قيدصلا لاق

 :مالسلا هيلع فسويل اولاقو بوقعي ونب رذتعا

 48 :فسوي )۱(
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 .(نيئطاخ انک ناو انیلع هللا كَرَثآ دقل هللا ات

 لعفيس اذام مهتعلتباو ضرألا تقشنا ول اونمتو مهقادشآ نيب مالکلا جلجلت

 اردص عسوأو مهفوخ ليطي نأ نم اسفن مرکآ ناك مالسلا هيلع فسوی نکلو

 دیکلاو هلتق ىلع اونواعت ناو هيبأ ینبو هتوخا اوحربام مهف مهتلزب مهئفاكي نآ نم

 لاقو اند مهلركذي ملف هتوخإب ةقفشو ةمحرو ةقر هتذخأ دقل نیماينب ةيحخنألو هل

 : مهل
 2 ر

 .(۱) (نيمحأرلا محر و مكل هل ری مولا مکیلع بيرت ال -

 نيبو هنیب عمج ناب لجو زع هللا دمح لب امول هتوخا ىلع فسوپ قلی مل

 ؟یدعب ىبأ لعفام -: مهلأس مث .. مهقرفت دعب هتوخآ

 نزحلا نم یمع نیماينب هتاف ال -: فسوی ةوحا لاق

 : قیدصلا لاقف

 نخ تی د

 تا ˆ 4 نیعمخ

Eبوقعي ىلإ  

 نونامث - مايأ ةينامث ةريسم ناعنکو رصم نيب ناك نأ نم مغرلا ىلع مالسلا هيلع

 :هحراوجو هبلق ء ءلمب حاص حیرلا ذهب مالسلا هيلع بوقعی سحآ املف اخسرف

 .۳)«نودتفت نأ لول فسوي حير دجأل ی » -

 ىتأت نأب حيرلا تنذأتسأ دقف همهو ىف اتطخم مالسلا هيلع بوقعي نكي مل

 ثعب نيح مالسلا هيلع فسوي حيرب ناعنك ضرأب وهو مالسلا هيلع بوقعي

 اا هاج لا لقيا ىلإ ي ن نشا
 كلالض یفل هبحو فسوي ركذ نم كن هللاات -:هدلو نم هرضح نم لاق

 - ميدقلا هتطخ ىف نونعي 2494 ميدقلا

 )١( فسوي (۲) .4894: فسوي : ٩۳.

 )۳( فسوي : ۹۶ . )٤( فسوي : 48 .
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 .هتوخاو هيوبأب فسوي ءاقل #

 اورخس مهنكلو فسوي حير مشي هنأ هلوح نم ربخي مالسلا هيلع بوقعي داع
 :لاقف هنم

 بوقعي نب اذوهي ناكو  بوقعي ىلإ فس وی هدربأ ىذلا ديربلا  ريشبلا ءاچو

 بوقعي لاقف باث دق هدشرو داع دق هرصب اذإف بوقعي ىلع فسوي صيمق ىقلأف

 ۱ : هينمل
 رم هر ام ام هو ز نور و ع وه ۱
 ؟ (۱«نوملعت الام هللا نم ملعا ىنإ مكل لفآ ملا » -

 دم ار ۳
 -  نود الو فسوي حبر دجأل ىّنِإ مکل لقآ ملأ ۲09

 :نیقفرتم بوقعی ونب لاقف
 تل Ge ہہ

  C0نیئطاخ 04 .
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 سا وا

 بود ان رفغتسا اًنابأ ای -
 مالسلا هيلع بوقعی لاق

 .(0 4 یبر مکل رفغتسا فوس » -

 رصم ىلإ لیحرلل اوأیهتی نأ هئانباو هجوز نم مالسلا هيلع بوقعی بلط مث
 ۱ : لاقف

 .زیزعلا ةحاس ىلإ انب ایهو مکتدارا اوعمجأو مکلبا - رفسلل اودعأ - اومز -

 جرخف كلذب زیزعلا ربخآ رصم نم هؤانبأو هجوزو مالسلا هيلع بوقعي اند الو

 بوقعی اند املف .هنومظعی اوناکو رصم لهأ هعم بکرو هاقلتی مالسلا هيلع فسوی

 بوقعی رظنف اذوهي هنبا ىلع أكوتي وهو یشی بوقعپ ناکو زیزعلا نم مالسلا هيلع
 .سانلاو ليخلا ىلإ مالسلا هيلع

 :لاقف سانلاو ليخلا ىلإ مالسلا هيلع بوقعي رظن

 ؟رصم نوعرف اذه اذوهیای -

 . ۹4 :فسوی (۲) ا ۹1: فسري(١)

 ۰۹۸ :فسوي (8) . ٩۷ :فسوي (۳)
 هال



 فسوی كنبا اذه ال -: اذوهی لاقف

 ناکو كلذ عنمف . .مالسلا هابأ فسوپ أدب هبحاص نم امهنم لک برتقا املف

 : لاقف لضفأو هنم كلذب قحأ بوقعی

 .نازحالا بهذمای كيلع مالسلا -
 ی سر ا زی وق و

 . 4 نینمآ هللا ءاش نإ رصم اولخدا :-  مالسلا هيلع فسوي لاقف

 هتوخآ نم رشع دحأ امهلوحو هتحاس ىف هیوبآ مالسلا هيلع فسوي ىأرو

 ءامسلا ىلإ هيدي عفرف نيعشاخ هيدي نيب نوفقيو نيمظعم هل نودجسپ عيمجلاو

 :لاقو شرعلا ىلع هيوبأ عفرف هلضف اركاذو همعنأ اركاش

 تاومسلا رطاق ثيداَحألا ليوأت نم یتتملعو كلملا نم یتیآ قبر » -

 ل

 : ل4 ريشبلا ىداهلا لاق

 نب قاحسإ نب بوقعي نب فسوي :ميركلا نبا ميركلا نبا ميركلا نبا ميركلا -
 دمحأ مامإلاو قاحسإ ةصق باب ءايبنألا ثيداحأ باتك یراخبلا هجرخآ ) میهاربا

 ( رمع نبا نع

 :هلِلط ىوهلا نع قطنيال ىذلا لاقو

 ىف ىناربطلا هاور ) ميهاربإ نب قاحسإ نب بوقعي نب فسوي سانلا مركأ -

 .(دوعسم نب هللا دبع نع ريبكلا

 : ال قودصملا قداصلا لاقو

 هجرمخأ ) هللا ليلخ نبا هللا یبن نبا هللا ىبن نبا یبن فسوي سانلا مركأ -

 .(ةريره ىبأ نع ملسمو ىراخبلا

 )١( فسوي (۲) 494 : فسوی : ۰۱۰۱

 همم



 .رصم نولخدي هدالوأو مالسلا هيلع بوقعی #

 قاحسإ نب بوقعي :نيعمجأ مهيلع هللا تاولص ءايبنألا نم رصم لخدو
 ةرجسي  رحشي «نوعمش «نولابز «یوال «لیبور ءاذوهي .فسوی :مهو هدالوأو

 .نیماينب «داج 2 یلاثفن - لیباتفید + - رشآو ناد - اناد «ایند د

 .رصع مالسلا هيلع بوقعی هللا ىبن ةافو #۶

 هلمحف ةنس نيعبرأو ةئام نبا وهو رصم دالبب بوقعی لجو زع هللا ضبق

 .مالسلا امهیلع قاحسإو ميهاربإ ةبرت دنع نیطسلف دالبب هنفدف مالسلا هيلع فسوي

 .مالسلا امهیلع بوقعي نب فسوي ةافو #

 هلو لیقو - ةنس نورشعو ةئام هلو رصمب میرکلا نبا ميركلا نبا میرکلا ضبقو

 ةيلطألاب یلطو صاصرلاب دسو ماخرلا نم توبات ىف لعجو - نینسرشعو ةئام

 . هدجبسم كانهو فنم ةنيدم وحن رصم لين ىف حرطو ءالاو ءاوهلل ةعفادلا

 بوقعی هيبأ ربق دنع نفدیف لمحي نأ ىصوأ مالسلا هيلع فسوي نإ : ليقو

 .مالسلا هيلع ميهاربإ دجسم ىف

 .مالسلا امهيلع نوراهو .. یسوم #

 نم نسا نوراهف ماعب - همال هوخآ - نوراه هیخآ دعب نارمع نب یسوم دلو

 . ةنسب یسوم

 هبر نم مالسلا هيلع هللا ميلك بلط نوعرف ىلإ یسوم لجو زع هللا ثعب الو

 : لاف

 دب یناسل نم هد للخاو دن یرمآ ئل رسيو یل حرشا بر 7

 × یرزآ + هب ب ددنشآ دن یخآ نوراه دی ىلهأ نم نم اریزو یل لعجاو + ىلوق اره

 .(۳۹یرنآ یف هک رشآو

 ىلإ امهثعبو نوراه هیخأب هدضع دشو هیبن ءاعدل ریصبلا عیمسلا باجتساف

 . نوعرف

 .) «ىسوماي كلوس تيتو دقت لاق ط _

 . ۳١ :هط (۲) . ۳۲ - ۲۵ :ةيآ هط (۱)
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 زع هللا قرغأف امهفلاخف نوعرف ىلإ مالسلا امهيلع نوراهو ىسوم قلطناو

 مهددع ناكو هيتلا ىلإ ليئارسإ ینیب جورخلاب ىلاعتو كرابت هرمأو نوعرف لجو
 روط لبج ىلع نارمع نب ىسوم ىلع هللا اهلزنأ ىتلا حاولألا تناكو فلأ ةئامتس

 ىلب نم اموق ىأر لبجلا نم لزن املف بهذلاب ةباتك اهيف رضخأ درمز نم ءانيس
 هدي نم حاولألا تطقسو دعتراف مهل لجع ةدابع ىلع اوفكتعا دق لیئلرسا

 ناكو لكيهلا ىف هلعجو اهريغ عم ةنيكسلا توبات اهعدوأو اهعمجف ترسكتف
 یسوم ةافو لبق  هيتلا ىف نوراه هللا ضبقو - لکیهلا ميق وهو انهاك نوراه

 .هيتلا ىف وهو ىسوم ىلع ةاروتلا لوزن لجو زع

 ضبقو - نيرشعو ةئام نبا ليقو  ةنس نيرشعو ثالثو ةئام نبا وهو ضبقو
 ءىش نوراهلالو ىسومل ثدحپ ملو ةنس ةئامو نيرشع نبا وهو مالسلا هيلع ىسوم

 .بابشلا ةفص نع الاح الو بيشلا نم

 :نوعرف ايؤَر #
 ضهنف رسب ءارضلا ضرألل سوسون ةيبهذ ةتفاخ هتعشأ ثعبف حبصلا سفنت

 نأ هسارحو همدخ نم بلطو اغزفم همون نم ةيواعم نب بعصم نب ديلولا
 .ةراحلاو ةفاقلاو رحسلا لهأو ةنهكلا اورضحي

 :مهل لاق ةرحسلاو نومجنملاوةناهكلا لهأ رضح املف

 .ىنتعور ايؤر تيأر دقل ۔

 تويب تبرخأو ليئارسإ ىنب تكرتو طبقلا تقرحأف رصم تويب ىلع تلمتشإ
 .ىايؤر ىف ینوتفآ . . رصم

 لجر - سدقلا تيب نونعی - هنم ليئارسإ ونب ءاج ىذلا دلبلا اذه نم جرخي -

 لدبیو كناطلس ىلع كبلغيو ككلم ليزيو رصم كاله - هيدي  ههجو ىلع نوكي
 . كنيد



 ىنب نم مالغل ىضريأ .بعصم نب ديلولا ظيغلاو عزجلاو بضغلا بكر
 ابلق ىسقأ الو ةظلغ دشآ نوعرف ةنعارفلا نم نكي مل ؟هكلم بلسي نأ ليئارسإ

 هلامعأ ىف مهفنصو الوخو امدخ مهلعج دقل .هنم ليئارسإ ىنبل ةكلم أوسأ الو

 هل ةعنص ىف مهنم نكي .مل نمو هل نوعرزي فنصو نوثرحي فنصو نونئبي فنصف

 .باذعلا ءوس مهماس دقل , . ةيزجلا هيلع ضرف هلمع نم

 :لاقف .. هلوق نورظتنی مهنأكو هيلإ هتازحو نوعرف ومجنم رظن

 الإ ةيراج مهل دلوي الو .ناملغلا نم ليئارسإ ىنب نم دلوي دولوم لک لتقی +
 . تكرت

 : طبقلا سوءرل نوعرف لاق مث
 ىنب اولعجاو مهولخدأف اجراخ نولمعي نيذلا - مککیلام - مکیکولم اورظنا -

 .ةرذقلا لامعالا كلت نولي ليئارسإ

 هتکلم ءاسن نم لباوقلا عمجو . نييحتسي ليئارسإ ىنب ءاسنب نوعرفلا رمأو

 :نهل لاقف

 ىتح نبذعيف ليئارسإ ىنب ىلابحب رمأيو ناملغلا نم كلذ قوف نم حبذي ناكف

 . نهنوطب ىفام نحرطي

 نفقويف ليئارسإ ىنب نم ىلابحلاب ىتأي مث ضعب ىلإ هضعب فصي مث  نيكاكسلا
 اهيلجر نيب عقیف - هیقلت - اهدلوب عصمتل نهنم ةأرملا نأ ىتح نهمادقأ زحيف هيلع

 نب ديلولا ىدامثو .اهدهج نم غلب امل اهيلجر نع بصقلا زح هب ىقتت هؤطت لظتف
 لخدف ليئارسإ ىنب ناملغ لتق ىف فرسأو ضرالا يف العو هيغ ىف بعصم

 :اولاقو طبقلا سوءر

 . كلامعو كلوخ مهنإو لسنلا تعطقو سانلا تينفأ -

 ونب هب موقي ناك اب مه نوموقيف ليئارسإ ىنب ىنفي نأ طبقلا یشخ دقل

 ةنس اوكرتيو ةنس ليئارسإ ىنب ءانبأ حبذن مكناملغ ىلع لمعلا عقي ال ىتح
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 تحرفف لیثلا ءىطاش ىلع عقي تيب ىلإ ربا راطو ناكم لك ىف ربخلا ىرسو

 ومني هتأر امدنع ةديعس تناك نوراه هتمس ادولوم تعض دوو اهلمح عضت نآ

 ءانبآ اهيف لتفی ال یتلا ةنسلا ىف نوراه دلو دقل . .اهتیب تابنج نيب وبحیو ربکیو

 :نوعرف نبأ #
 : هل اولاقف بعصم نب دیلولا ىلإ هتازحو نوعرف ومجنمو .ةناهکلا له عرهو

 ینب نم ادولوم نأ انملع يف دجن انآ ملعت ةهلالا لیلس لداعلا كللا اهیآ -

 . كنید لدبیو كضرآ نم كجرخي هيف دلوي یذلا هنامر كشوآ دق لیئارس)

 :لاقف هدلوم براقت دق دولولا كلذ نأ نوعرف كردآ

 لک نولتقی ةعماللا فویسلا مهیدیآبو رودلا نومحتقی نوعرف دونج قلطناو
 دقو ليللا ءىطاش ىلع نئاکلا اهلزنم ىف دباکوی تسلجو ليئارسإ ینب ىف دیلو
 9 نآ لا TT كلذ و 0 ما اهءاج

 2 تلبقأف لاحلا 00

 لالظ ةلباقلا تأرو .. ی دور درس لعل دل ارج ابر اد

 :اهل تلاقو اهیلع تقفشأف اههجو وسكت بعرلاو فوخلا

 . رمالا اذه متکآ نأ كدعأ -

 هتبحأو هل ةمحر اهبلق زتهاف دیلولا ةلباقلا تلمح . . نوراه مأ تعضو الو
oجا يقم هد  

 . 04 یّم ةبحم كْيَلَع تيقلأو»

 اهثب ىتلا نوعرف - سيساوج ۔ نويع اهترصبأ نوراه 00 ةلباقلا ترداغ املو

 :اهمال تلاقف نوراه تخأ مهتحل نأ الول رادلا وحن اوعفدناف ناكم لك ىف

 .بابلاب نيحابذلا نإ هامأ

 ۳۹ :هط (۱)
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 فوج ىف هتقلأو ةقرخ ىف ديلولا تفلف نوراه مأ هللا مهلأ ةأجافملا لوهذ ىفو

 دياكوي ىوس اودجي ملف نوحابذلا لخدف تلعف اب رعشت نأ نود - نرفلا - رونتلا

 كشو ىلع اوناك دقل .. نوراه اهنبإو اهتنبإ اهبناج ىلإو نانئمطإلاو ةنيكسلا ةيداب

 ؟ةلباقلا هذه كيلع لخدأ ام -

 .ةرئاز ىلع تلخد ىل  ةقيدص  ةيفاصم یه -:ءوده ىف ذناجوي تلاق

 فوج نم ثعبني هتوصب اذإف اهديلو نع ةفهل ىف ناثحبت دباكوي انيع ترادو
 هللا لضفب ىذأ هسسمي مل هتأر امدنع اهبجع ابرو هتجرخأو هيلإ تعرهف .. رونتلا

 , لجو زع
 هتطبرو یدربلا تابن نم اتوبات تعنص دقف لينلا ىطاش ىلع اهراد تناك الو

 ىلإ توباتلا تعفد نيلبقم نوعرف دونج تأر اذإف اهشارف تحت هفرط ٍتلعج لبحب

 تعضرأو توباتلا لبقأف لبحلا فرط تبذج اهراد نم اوجرخ اذإف . .رهنلا

 .اهديلو

 ليئارسإ ىنبل دلوي ال لعجف لافطألا نوصحفتي ةنيدملا ىف هئويع نوعرف رشنو
 عرسأف توملا ليئارسإ ىنب ةخيشم ىف هللا فذقو .ريغصلا ربكي الف حبذ الإ ديلو

 Op جي مهن e في صتسي Fp )4 ء انا حيلي مهنم ٌةفئاط فعضتسي > مهبف

 - توباتلا

 ةجرف نم ترظنف اهدیلو ددهب ایفخ ارطخ نوراه مأ ترعشتسا موی تاذو

 هللا امهلآف ةلاحمال كلاه اهدیلو نأ تدقیأف نیلبقم نوعرف دونج ترصبف بابلا

 رعاشلاو نانحلاو فطعلاو بحلا نم اهتعدوأ ةعضر هتعضرأف هعضرت نأ ىلاعت

 مس ES ی ها °1° EE دم ا 8
 ميلا ىف هيقلأف هيلع تقخ اذان هیعضرآ نأ یسوم م ىلإ انيحوأو# ةجهوتملا

 EEE زد لا ازم يا نر
 . 4 نیلسرلا نم هولعاجو كيلا هودار ان ینزحت الو یفاختالو

 )١( :صصتلا (۲) ۶:۰ :صصقلا ۷.
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 :اهسفن ىف تلاقف نيعللا سيلبإ اهاتأ اخرايآ ىنيع نع توباتلا ىراوت املو

 ىديب هيقلأ نأ نم ىل بحأ هتيفكو هتيراوف ىددع حبذول ؟ینباب تعتصام _

 .هباودو رحبلا ناتيح ىلإ
 :- میرم - ةريبكلا هتخال تلاق مث

 - هتفقلت ديأ ىأو لصو نيأ ىلإ هرثآ یعبتا  هرثأ یصقو یجرحا -

 نيب هلحخدآ ىتح يرخأ هضفخيو ةرم هعفري جوملا لينا عم توباتلا بهذ

 ناستغي نوعرف ةأرما محازم تنب ةيسآ ىراوج جرخف . نوعرف تيب راجشأ
 املف الام هيف نأ نظو محازم تنب هیسآ ىلإ هنلمحو هنطقتلاف توباتلا ندجوف

 ىلع اهنم اهلثم قلي مل اديدش ابح هتبحأو اهتمحر هيلع تعقو نوعرف ةأرما ترظن

 مهرافشب محازم تنب ةيسآ ىلإ اولبقآ لفطلا كلذ رمأب نوحابذلا عمس املو دحأ

 :مهل تلاقف هوجبذی نأ نوديري

 هايإ هبهوتسأف نوعرف ىنآف ليئارسإ ىنب ىف ديزي ال دحاولا اذه ناف اوفرصنا -

 هكرت ىتح هملكت لزت ملف اهجوز ىلإ ديلولا كلذب محازم تنب ةيسآ تبهذو
 :لاقو اهل

 هيدي ىلع ىذلا اذه نوكي نأو ليئارسإ ىنب نم اذه نوكي نأ فاخأ ىنإ -

 ؟انكاله

 هتيمس دقل . .راجشالا نيب رهنلا ىف ىراوجلا هتدجو دقل -: نوعرف ةأرما تلاق

 - رجشلاو وم - ةيطبقلاب ءاملاو رجشو ءام ىف هودجو مهنأل ىسوم ىمس - ىسوم
 ۱ - اش

 هل راتختل نبل اهل یثنآ لک نم اهلوح نم نوعرف ةأرما تلسرأف یسوم یکبو

 تقفشآ یتح اهید لبقی مل هعضرتل نهنم ةأرما هتذخآ املك یسوم لعجف اعضرم
 ىلإ جرخأف هب ترمأف كلذ اهنزحف .تومیف نبللا نع عنتمي نأ محازم تنب ةيسآ

 . ايد
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 مأ داؤف حبصأو طاهديلو ىلع قافشألاو مهلا نم اغراف دئاجوي بلق حبصأو
 ۲ , چ اغراف یسوم

 یسوم نم الا ایندلا رومآ نم ءىش لک نم اغراف دباکوپ داوف حبصآ دقل

 .اهانتبثو اهانربص یا (۳4اهبلق ىلع اتطبر نأ ًالول»

 رحبلا باود هتلكأ دق مآ ینبا ىحأ ؟ارکذ هل نیعمست له كاخأ یبلطآ -

 000 ؟هناتیحو

 ینزحت الو فاحت الا > ؟ءدعو فلخي ال ىذلا هللا دعو كناجوي تيسن له

 ؟"نيلسرملا نم هولعاجو كِيَلِإ هودار اَّنِإ

 5 وق و قم فرم ن ھه هم قو و

 ۲۹ 6نوحصاَ هل مهو مك هو تيب لهأ ىلع مكلدأ له » - .

 ؟هل مهحصنام كيردي امو :اهولأسو نوعرف رصق ىلإ اهوذحأف

 . هيلع مهتقفشو هل مهحصن: - میرم - تلاقف ؟ اهرمأ ىف اوكش له

 ؟هنیفرعت له -:اولاقف

 . هتعفنم ءاجرو كللا ةروئظ ىف مهتبغر نکلو ال -: ىسوم تحخأ تلاق

 ؟تیبلا كلذ نيأ -:اولءاستو . . مهکوکش یشالتف

 :همآ ىلإ یسوم ةدوع #

 یوریف نهنم ةدحاو ىلع لبقی هلعل عضارلا - یسوم - نوعرف نبا ىلإ تقيس
 نأ یسوم تخآ تدارآ له عضارلا فاع عوجلا مغر هنکلو هتعوج عبشیو هتلغ

 ؟تمعز امك . .نیحصانلا نم نوعرفلل نوکت

 )١( :صصقلا (۲) ۱۰۰ :صصقلا ۰۱۰



 عامسل ىراوجلا بولق عوطت ةيهلآلا ةردقلا تداع دقل ؟اهاسنيال هتلعج رعاشمو

 ؟اهل ىراوجلا لوقتس اذام ؟هارت امدنع همأ لعفتس اذام ؟ىسوم تخآ حارتقإ

 ىدي نيب اهنبإ ىلع اهرصب عقو املف اهيلع اولخدو ذئاجوي تيب ىلإ نيضمو

 : حرف ىف خرصت تداک نوعرف رصق ىراوج ىدحإ

 .ىدلو

 ؟ديلولا كلذ یعضرت نأ كل له -:اهتلأس ىراوجلا ىدحإ نكلو

 ةأرما ىتالوم تلزجأ كيدث مقتلا اذإف كيلع ةلفط انتلد دقل -:یرحالا تلاقو

 . ءاطعلا كل نوعرف

 فجاولا اهردص ىلإ هتمضو اهبلیع قدصت ال یهو اهدیلو تعذایآ تلحأ

 . قلا هدعو ققحت دقو . ,اهل هظفحیو اهیلا هدرپ نأ ميكحلا زیزعلا اهدعو دقل

 :ةرشبم اهل تلاقف محازم تنب ةيسآ ىلإ ىراوجلا ىدحإ تعرسآ

 .اهيدث یسوم لبق ةعضرم ىلع انرثع دقل -

 . رصقلا ىلإ رضحتلف -: تلاقو نوعرف ةأرما تحرفف

 :اهل تلاقف ذئاجوي ىلإ ةيراجلا تداعو
 .اهرصق ىف كديرت دوبعملا هلآلا ةأرما یتالوم -

  همأ اهنأ فرعت ال یهو - الیزج ءاطع

 ىلإ ازن اهرجح ىف اهدیلو یسوم مآ تعضو امل  اهيدث لبق هنوکل هنکلو
 :محازم تنب ةيسآ تلءاستف اير هابنج ًالتما یتح اهیدث

 ,. كيدث لبقو تاعضرلا لك ینبا ضفر فيك ةأرلا اهتيأ كرمآ بیجع -
 ؟تاذلاب

 ترکذ دقل تتکسف ؟بیجت مب .. اهیمدق ىف طقسی نأ ذناجوی بلق داکو
 :نوعرف ةأرما تلاقف . . هيف اهدعو هللا ناکام
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 یتیب ةكرات ريغ ىنإف تلعف اريخ هولأ ال ىعم نوكيف ىتيب ىلإ هب بهذأف هنیطعت

 .ىدلوو

 لاملا اهيلإ تمدق - ءاطعلا ىسوم مال تلزجاو محازم تنب ةيسآ تقفاوف

 دعب لجو زع هللا اهلدبآ نأ دعب ةيضرم ةيضار اهتیب ىلإ هتلمحف  بايثلاو ایادهلاو

 .انمآ اهفوخ

 ات تک تو یا تو سم

 ,اهرجأ لخأتو

 هديب ىذلا هللا ناحبسف -ةلیلو موي - لیلقلا الإ جرفلاو ةدشلا نيب نكي ملف
 مو

 نكلو قح هللا دعو نأ مّلعتلو نزحت الو اهني رقت یک هم ىلإ ؛ هاتددرف# رمالا

 . 4 نومّلعي ال مهرثكأ

 . انسح اتابل لجو رع هللا هتبنأو

 . ینبا ینریزآ -:دباكويل محازم تنب ةيسآ تلاق نوعرف نبا كرحت الو

 بعلتو هصقارت تحارو نوعرف ةجوز تحرفف ايبص یسوک ذناجوپ تعءاجف

 ٠ :هل تلاقو اهجوز هتلوان مث . .هب

 . كلو ىل نيع هرق هلخ _

 ةجاح ال .. الف انأ امأو - ىل الو كل نيع ةرق وه -: بعصم نب ديلولا لاقف

 :- هب یل

 . ىبأ هنکلو هب نمآل اذإ نیع ةرق وه :لاق هنأ ول -: سابع نب هللا دبع لوقي )

 :سابع نبا لوقيو

 امك هل نيع ةرق نوكي نأ نوعرف رقأ ول هب فلحي ىذلاو :ِِقيهْللا لوسر لاق

 )١( صصقلا : ۰۱۳
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 , (كلذ همرح نکلو اهاده امك هللا هادهل هتأرما ترقآ

 نب دیلولا خرصف .. اهفتنف هتيحلب ىسوم ذخأ هيلإ يسوم نوعرف ذخأ املف

 اه

 . وه اذه . . نحابذلاب ىلع

 : محازم تنب ةيسآ تلاقف . . ةفهرلا فويسلا مهعمو نوحابللا لبقأف

 اف لقعي ال ىبص وه اهإ هلو هذ نأ ات نأ یهو الو
 . هابص نم اذه عنص

 :نوعرفل هللا ءادعآ نم ةاوغلا لاقف

 كعرصیو كولعیو كثري نأ معزي هنأ هیبن میهاربا هللا دعو ام یرت الأ

 ,وه هناف حبذيل - یسوم - یبص اذه لسرأف

 ؟یل هتبهو یذلا مالغلا اذه يف كل ادبام -: محازم تنب ةيسآ تلءاستف

 ؟ینولعیو ینعرصی هنأ معزي هنیرت الأ -: بعصم نب دیلولا لاقف

 . هب قحلا فرعی ارمآ كنيبو ینیب لعجا -: هجوز تلاقف

 ؟فیک -:نوعرف لاقف

 :محازم تنب ةيسآ تلاق

 نم ایلح هل عضأ انآ ىنم ىلحأ ةأرما رصم لهآ ىف سيل هنأ تملع دق _

 لخأ او هحبذاف لقعی وهف توقایلا ذخأ ناف - ران رمج - ارمج هل عضآو توقایلا

 .٠ نبض هنإف رفا

 .هربتخأس -:لاقو هتأرما لوقب بعصم نب ديلولا عنتقاف

 نم اتسط ىسومل تعضوف اهتوقاي نوعرف نبا ىلإ محازم تنب ةيسآ تجرخأف

 مالسلا هيلع ليربج ثعب لجو زع هللا نكلو ةتوقاي ذخأي نأ ىسوم مهف .رمج

 لُدخاَوةغئلب هتباصاو هناسل تقرحاف هيف ىف ىسوم اهحرطف ةرمج هدي ىف حرطف
 نب ديلولل تلاقو هنم نوعرف ةجوز اهتعزتناف ۱۳4 ىلوَق وه یناسل نم ٌةدْقع

 . بعصم

 ۰۸ :صصقلا (۲) .4 :صصقلا (۱)
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 ؟لفط هنإ كل لقأ ملأ ؟ىرت الأ

 :نوعرف لأ نمؤم #
 هناميإ متکی ناكو - نوعرف مع نبا - نوعرف لآ نم ايطبق الجر ناعمش ناك

 رهقلاو طلستلاو ةيهولألا ءاعدا ىلإ ناطلسلا رواجت ىذلا نوعرف شطب نم افوخ

 ليمتو لجو زع هللا ديحوت نع هلوقي امل اهعمس خيصت نوعرف ةأرما ةيسآ تناكو

 تناک ب نوعرف لآ نمؤم ءارأب رثأتت ال فيكو هذفتعم قدصل اهنادجوو اهلقعب

 رصم ضرأ نع ةبيرغ تناك - ارشب دبعت ال اهتلوفط ىف تناك دقو  اريخ هيمست

 ىتلا بورحا ءانثأ ةنعارفلا ىديأ ىف نعقو ىتاوللا سراف تانب نم تناك اهنإ لاقي

 ملو نوعرف بذك ةقيقح فرعت تناكو - یورسکلاو ینوعرفلا نيماظنلا نيب تراد

 نوعرف رصق ایافخ ,یف رودیام یردتو هتوربجو توغاطلا شیاعت یتلا ىهرال

 نونكمو اهردص نونكم رهظت ىتم نكلو ؟اهيلع نيمئاقلاو لكايهلا ناهكب هتقالعو

 ؟ ناميولا نم اهبلق

 .دلولا نوعرف قزري مل هللا اهملعي ةمكحلو

 :نيدم ضرأ لزني ىسوم #
 مرار رق

 نوكيل#ىنوعرفلا رصقلا ىلإ هتلسرأ مث ىسوم اهنبإ عاضر ذئاجوي تمتأ
 3 رسام ل يا

 . (اًترحو اودع

 نيفعضتسملا راظنأ تهجتإ - هرمع نم نيثالثلا ىف ناك - هدشآ ىسوم غلب الو

 .اريصن نیمولظلا ءالؤهل نوكي نأ هسفن ىسوم

 امهدحأ نالتتقي نيلجر دجوف - ةيئوعرفلا ةمصاعلا - ةنيدلا لخد موی تاذو

 یلیئارسالا هلأسف ناطلسلاو ةوقلا باحصأ نم ینوعرف رخآلاو هتعیاشم نم یربع

 برضو مهف سانلا ةلفغ یسوم دجوو . ینوعرفلا ءادتعإ نيبو هنیب لوحي نأ

 عقوتیو تفلتی - لعفام ةرعم نم - افئاخ حبصآ ینوعرفلا یسوم لتق الو

 - هرصتتسا یذلا یلیئارسالاب اذإف قرطلا ضعب ىف رمف رمالا اذه نم نوکیام
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 :هخرصتساف رخآ لتاقي ینوعرفلا كلذ ىلع سمألاب - هثاغتسآ

 . ىسوم اي ىنذقنأ
 uf و ر 2

 . )#4 نیم ىوغل كنإ # -:لالضلاو ةياوغلاب ىسوم هامرف

 هروخل ىليئارسإلا دقتعاف ىنوعرفلاب شطبلاو هترهاظم ىلإ ىسوم عفدتإو
 :امحرتسم لاقف هلتق دصق اغإ ىسوم نأ هفعض دو

 ۳۹ 4 هو وع ماظقو رم ع

 نوکت نأ الا دیرت ن نإ سمألاب است تلتف امك ینلتت نأ ديرتأ ىسوماي » -

 .(9(نیحلنصملا نم نوت نأ دیرتامو ضرألا ىف رایج

 املف هلتق نوفرعی ال سمالا لیتق رمآ نم ةريح ىف ینوعرفلا موق ناك دقل
 رصق ىلإ قلطناو یلیئارسالا مف نم هفقل حیرصلا ماهتالا اذه ینوعرفلا ممس
 هقنح لعتشاو هبضغ دتشاف كلذب نوعرفلا ملعف هدنع هاقلأو بعصم نب دیلولا

 الا ىأر كلذ  نوعرف لآ نمؤم - ناعمش حمس املف یسوم لتف ىلع مرعو

 : یسول لاقو ىعسي ناعمش لبقأ . قزمم رش هوقزميل ىسوم نع نوثحبي
 و و ی ها ی و "ماس هع

 ."4كولتقبل كب نورمنأ الملا نإ ىسوماي # -

 .نيملاعلا بر هللا ءاشي ثيح ىلإ - فنم - ةنيدملا نم جرخي نأ ىسوم حصنو

 - ماشلاو زاجحلا نيب عضوم  نيدم دالب ادصاق لايل ىنامث راسف

 وه هنأ كلام نب سنأو ىرصبلا نسحلا یری - میرک خيش لزنم ىف ىسوم لزن
 اهملاعو نيدم ةنهك ريبك ناكو رخآ بيعش هنأ نورخآ یریو بيعش هللا یبن

 باجعالاو رابکالا لماوع هيتنبو خیشلا سفن ىف راثأف - نوزیت وأ نورثپ هنومسیو

 : تلاقف هتنامأو هتراهطل هيلع ءاقيإلاو هتوفو یسوع راهظتسالا بح

 . (94نيمالا یوقلا ترجأتسا نم َرْيَخ نا هرجأتسا تای ل -

 51: صصقلا )¥( . 1۸ : صصقلا ()

 . 1 :صصقلا () .۲۰ :صصقلا (۲)
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 نأ ىف هتبغرب ىسوم ربخأف هردصب لوجي خيشلا ةنبا اروفص هتلاقام ناكو

 ادصاق هلهأب نيدم نم جرخ مث .. اروفص ىسوم جوزتو .۰ هيتنبا ىدحإ هجوزي

 .ءالخألا نع اديعب نينس اديرش شاع نأ دعب رصم

 :َك هللا لوسر لاق

 نع متاح ىبأ نباو رازبلا هاور )هنطب ماعطو هجرف ةفعب هسفن رجأ ىسوم نإ -

 .(ةعيهل نب هللا دبع

 . لجألا یفو املف

 ؟نيلجألا ىأ هللا لوسراي -: لیق

 - امهربأ  اهمهمتأو امهافوأ -: يب قودصملا قداصلا لاق

 ىده ريغ ىلع نوريسي هادلوو هتأرماو وه امنیبو .۰. ةدراب ةملظم ةليل تناکو

 لعتشي ملف هدانز لعشي ىسوم لعج  فولأملا بردلا ىف كولسلا ىلإ اودتهي مل -

 روطلا بتاج ىف ججأت اران دعب نع رصبأ ذإ كلذك وه امنيبو دربلاو مالظلا دتشإو
 :هلهأل لاقف - هنيمب نع هنم ىبرغلا لبجلا

 ,29041راَثتْسَنآ ی اوثكما >

 هلعلف 27« ربخب نم می ىّلَعَلظ ؟ةقيقحلا رون تناك لهف هاوس اهاري مل

 ًاملف» 7 «نوُلطصَت كلمت را نم ةوذجوأ #قيرطلا نع اهدنع نم ماعتسي

 یسوماپ نآ ةرجشلا نم ةكرابملا عقل ىف نمی داولا «یطاش نم یدو اهاتآ

 رونلا كلذ ةدش نم ههجو ىلع هيدي یسوم عضرا ٣ نیما بر هللا انآ ۳

 ةالصلا مقآو یندبعات انآ ار هلإ ال هل انآ یتنا ل ا ا

 .4)۲۹یرکذل
 - رودصلا یفخت اب ملعأ وه -: ریدقلا یلعلا لاس مث 0

 سون كنتي لانو 3

 .۳۰ :صصقلا (۳) ۰۲۹ :صصقلا (۲) ۲۹: صصقلا (۱)

 . ۱۷ :هط (1) . ۱٤ :هط (۵) ۳۰ : صصتقلا (4)
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 لاقف . .هسنؤي نأ نوكيف نك ءىشلل لوقي ىذلا ءىش لك ىلع رداقلا دارأ

 : ىسوم
 ىلا سس س ا ساس 2 ایی و >> زف وم“ ی شرک او چ وب

 برام اهیف یلو یمن ىلع اهب شمار ایم ًاکوآ ئاصع ىه» -
 یا

 یو كلا درعا و رع ومد

 #2107 ىعست 1 یه ذرف اهاتلافد ا اهتلآ»

 تر تفت عمار اس براق را شرم اون

 .)«نینمالا نم كتإ فت الو لبثآ یسومای » -

 :اهکسه نأ لجو زع هللا هرمآ عجر املف

 .(0(ىلوألا اهتریس اهدیعنس فخت الو اهذخ لاقل -

 املف - اهبنذب ۔ اهمف طسو ىف هدي عضو مث هتعردم مک ىف هدي یسوم عضوف
 :یلاعت لاق مث .نیتبعش تاذ اصع تناك امك تداع دق یه اذإ اهنم نکمتسا

 ىلإ ت تایآ علت ىف موس ربع نم ءاضیب جرخت كيج ىف دی لخذأو) -

 . )4ن یقساف مو اوناک مهن هموقو نوعرف

 هئالمو نعرف ىلإ كبر نم ناَناَهْرب كنا » ديلاو اصعلا امه ناتيآلا ناتاهف

 بيج ىف هدي لخدي نأ ىسوم لجو زع هللا رمأ الو (04نّيقساَف ام وناک مه

 للت ناعمل اهل رمق ةعطق اهنأك ةعطاس ءاضیب تجرح اهجرحآو اهلخدآ اذإف هعرد

 . فطاخلا قربلاک

000 

 .ةلاسرلا رون . .رون نم سبقب

 : نوعرفو .. :ىسوم

 نكي نإو وهو ميركلا ءادنلا ةيبلتل أيهتو هللا ةوعد مالسلا هيلع ىسوم عمس

 دتشيو یوقتی امهب نيتجح هارأف هتوعد نيهاربلاب قثوو هبلق ناميإلاب هللا طبر

 ۱ :صصقلا () ۲۰,۱٩ :هط (۲) . ۱۸ : هط (۱)
 . ۳۲ : صصقلا () .۱۲ :لمتلا (0) .۲۱ :هط (4)
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 . هموقو نوعرف مامأ هللا ةملك ززعيو لجاسيو

 :نوعرف ىلإ بهذي نأ ىسوم هيبن لجو زع هللا رمأ دقل

 ق

 . )۷ یفط هنإ نوعرف ىلإ بهذا ط -

 امل بره هئاو رصم كلم نوعرف نم اراف رصم نم جرخ هنأ ىسوم سني مل
 هل كيرش ال هدحو هللا ةدابع ىلإ هوعدي هيلإ بهذي نأ هيلع نكلو .هلثث دارأ

 ايندلا ةايحلا رثآو ىغبو ىغط دق هنإف مهبذعي الو ليئارسإ ىنب ىلإ نسحي نأ هرمأيو
 :یسوم لاقف دحالا لحاولا ىسنو

 »ناسا نم لاو« یر یل سيو  ىراص یل حرا بر لاق -

 هی یرزآ هب ذدنشا *# ىخأ ¿ نوراه *یلهآ نم م اريزو یل لعجاو *یلوق اوهتفب

 . "04 ىِرْمأ ىف هک رشأو

 . ي ىسوماي كَل وس تينوأ دق لاَ ۶ ..:هیبنل لجو زع هللا باجتساف

 یهو تانیب تايآ عستب نوعرف ىلإ مالسلا هيلع ىسوم لجو زع هللا ثعبو
 ىلإ هلسرأ نمع هب ربخأ اميف ىسوم قدصو هتوبن ةحص ىلع ةعطاقلا لئالدلا

 عدافضلاو لمقلاو دارجلاو ناقوطلاو رحبلاو نیتسلاو دیئاو اصعلا : یهو نوعرف

 .()#لیئارس ارسإ ینہ لاا تایپ تایآ م علت یس وم اّینآ دّقلو»مدلاو

 :ىسرل فا لاق الأ هللا لويز نع هک ني يو لشي

 دق ىنإو ىرصنو ىديأ كعم ناو ینیغو ىعمسب كناف ىتلاسرب قلطنا -

 ىدنج نم ميظع دنج تنأف ىرمأ ىف ةوقلا اهب لمكتسل ىناطلس نم ةنج كتسبلآ

 ىتح ىنع ايندلا هترغو ىركم نمآو ىتمعن رطب ىقلخ نم فيعض قلخ ىلإ كتشعب

 ىذلا ردقلا الول یتزعب مسقأ ىنإف ىنفرعي ال هنأ معزو ىتيبوبر ركنأو ىقح دحج

 ضرالاو تاومسلا هبضغل بضغي رابج ةشطب هب تشطبل ىقلخ نيبو ىنيب تعضو

 ترمأ نإو هتعلتبإ ضرألا ترمأ نإو هتبصح ءامسلا ترمأ نإف راحبلاو لابجلاو

 هعسوو ىنيع نم طقسو ىلع ناه نكلو هتقرغأ راحبلا ترمأ نإو هترمد لابجلا
 هعداو ىتلاسر هغلبف ىريغ ینغ ال ىنغلا انآ ىنأ قحو ىدنع اه تينغتساو یملح

 )۱( هط :  ۲. ) )۲:هط ۲۵ - ۳۲ .١
 )۳( :هط ۰.۳۰ )٤( :ءارسالا ٠١١ .
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 هنأ هربخأو ىسأبو ىتمقن هرذحو ىمايأ هركذو ىصالخإو ىديحوتو ىتدابع ىلإ

 هربخآو یشخب وأ ركذتي هلعل انيل الوق كلذ نيب اميف هل لقو ىبضغل ءىش موقيال

 نم هتسبلأ ام كنعوري الو ةبوقعلاو بضغلا ىلإ ىنم عرسأ ةرفغملاو وفعلا ىلإ ىنأ

 ناف - یروطسآ زعو ناطلسو هاجو ميعنو فرت ىف شيعي نوعرف ناك - ايندلا سايل
 هنإف كير بجأ هل لقو ىنذإب الإ سفنتيالو فرطي الو قطني سيل یدیب هتیصان
 لثمتتو هبست ةبراحلاب هزرابم تنأ اهلك ىف ةئس ةئامعبرأ كلهمأ دقو ةرفغملا عساو
 مقست ملو ضرألا كل تبنيو ءامسلا كيلع رطمي وهو هليبس نع هدابع دصتو هب

 .مرهت ملو
 ةانأ وذ هنكلو لعفل ةبوقعلا كل لجعي نأ هللا ءاش ولو بلغت ملو رقتفت ملو

 هيتآ نأ تئش ول ىنإف هداهجب نابستحت امتنأو كيخأو كسفنب هدهاجو میظع .ملحو
 هسفن هتبجعأ دق ىذلا فيعضلا دبعلا اذه ملعيل نكلو تلعفل اهب هل لبقال دونجب
 هتنيز امكبجعتالو ىنذاب ةريثكلا ةئفلا بلغت ىنم ليلق الو ةليلقلا ةئفلا نأ هعومجو

 ولو نيفرتملا ةنيزو ايندلا ةايحلا ةرهز اهنإف امكنيعأ كلذ ىلإ ادمت الو هب عتمام الو
 نع زجعت هتردقم نأ اهيلإ رظني نيح نوعرف ملعيل ةئيزب ايندلا نم امکنیزآ نأ تئش
 لعفأ كلذكو امكنع هيوزأو كلذ نع امكب بغرأ ىنكلو تلعف امتيتوأ ام لث
 امك اهفراخزو اهميعن نع مهدوذأل ىنإف كلذ ىف ىتداع ترجام اميدقو ىئايلوأب
 اولمكتسيل نكلو ىلع مهناوهل كاذ امو ءانعلا كرابم نع هلبا قيفشلا ىعارلا روذي

 . ايندلا هملكت مل اوفوم املاس ىتمارك راد ىف مهبيصن

 ةنيز اهنإف ىف دهزلا نم ىدنع اميف غلبأ یه ةنيزب دابعلا ىل نيزتيال هثأ ملعاو

 مههوجو ىف مهاميسو عوشخاو ةنيكسلا نم هب نوفرعي سايل اهنم مهيلع نيقتملا
 كبلق كلذو كحانج مهل ضفحاف مهتيقل اذإف اقح ىئايلوأ كئلوأ دوجسلا رثأ نم
 ضرعو ینأدابو ةيراحلاب زراب دقف هفاحآ وأ ایلو ىل ناهأ نم هنأ ملعاو كناسلو

 نأ ینبراحی یذلا نظيفأ یئایلوآ ةرصن ىلإ ءىش عرسآ انأو اهيلإ یناعدو هسفن ىل
 ینقبسی نأ ینزرابی یذلا نظی ما ینزجعی نأ ینیداعی یذلا نظی مأ ىل موقی

 .یریغ ىلإ مهترصن لکال ةرخآلاو ایندلا ىف مهل رثاثلا انآو فيك ینتوفیوآ
 ام یلاعت هللا ىلإ اکش - لأس امیف یسوم هلوسرل لجو زع هللا باجتساو

 ةخئل رثأ نم ةدقع هناسل ىف ناك هنإف هناسل ةدقعو لیتقلا ىف نوعرف لآ نم رذحي

 ملكتيو اًءدر هل نوکی نوراه هیخاب هنيعي نأ هبر لأسيو مالکلا ريثك نم هعنمت ةرمخا
۷ 



 نأ هرمأو نوراه ىلإ هللا ىحوأو هناسل ةدقع لحو - هناسل هب حصفیالام ريثكب هلع

 ىلع اماقأف نوعرف ىلإ اقلطناف نوراه هاخآ ىقل ىنح هاصعب يسوم عفدناف هاقلی

 :نوراهو یسوم لاقف دیدش باچیح دعب اعم تا من 20 الانیح هباب

 نم ةّيآب كانفج دق مهلت الو ليئارسإ ین اعم لسزاق كبر ًالوسر ال » -

۳ 

 بذک نم ىلع باذعلا 3 لا ئحوأ دق نإ «یدهلا م نا نم ىلع مالسلاو كبر

 وتو

 ىلإ هوعدي نوعرف ىلإ ىتأ دق مويلا وهاهو . .ةقلق ةرئاح تناك نوعرف لاجر
 . .دحألا دحاولا هللا ةدابع

 :ابضغ نوعرف طاشتسا

 ؟(7«ىسوماي امكبر نسق لا 8
 , ید مث قلمی لك ىلعطأ یا ات ابر لاق » -

 مساع ص

 "00 ۲0۵4 یوالا نورقلا لاب اّمق لاق ل ۔
 را مم

 مکا لج یا «ىستي الو یر بل باتك ىف یر دنع الع اف.

 نم جاوا هب اجر ام ءامّسلا نم لولو البس البس اهف مک كّلسو ادهم ضرألا
 . )4 ین ىلوأل تايآل كلذ ىف نإ مكماعنأ اوعراو اولک# یتش د تابن

 نمآ نم لوآ تناكف مالسلا هيلع ىس وم لوق محازم كنب ةيسآ كيعمس

 . ةيغاطلا شطبو نوعرف نويع
 :مالسلا هيلع ىسوم تازجعم #

 هللا نم قيفوتلاو نوعلا.دمتسی اطخلا ددسم رهظلا ىوق مالسلا هيلع ىسوم ناك

 رحاسلا رهظف هنأش رهتشاو هرمأ رصم ىنب ىف عاذ دق رحسلا ناكو ريبكلا ىلعلا

 اوعرب دقف دوعلاب حيرلا بعل لوقعلاب بعليو داؤفلا قرتسيو بابلألا بلخي ىذلا
 . قحال مهوأش غلبي ملو قباس مهرابي ملف هونقتأو نفلا اذه ىف

 .۵ ۰ ةيآ :هط (۳) . 4 :هط (۲) . 1۸ ۷ :هط (۱)

 - 0۵۲ :هط (6) . ۵۱ : هط (£)
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 نوراهو یسوم وحن هنالوصب راشأو ىبهذلا هيسرك ىلع نوعرف سلج

 :لءاستو مالسلا امهيلع

 ؟نادیرت امف -

 .(ليئارسإ ىنب انعم لسزآ نأ *نیملاعلا بر لوسر ال » - :الاق

 :لاقو صقتتلاو ءاردزالا نيعب مالسلا هيلع یسوم وحن نوعرف رظنف
 ۲0 «نونس كلِرْمَع نم ابف تقبلو اديلو اًنيف كبرت ملأ -
 ؟رهدلا نم ةدم هيلع انمعنأو هيلإ 5-5 ؟انلزنم ىف هانبر ىذلا تنأ امأ

 :الئاستم نوعرف فدرأ مث

 ؟)(نيرفاكلا نم تناو تلعف ىا كف تلعقو »

 تناك یتلا یتمعنب یا - ؟انتمعن تدحجو انم تررفو ىطبقلا لجرلا لتقت ملآ

 تنك كنأل هللاب نیرفاکلا نم تنأف كهآإ ینآ ىف كيلإ ناسحالاو ةيبرتلا نم كيلع
 : رفکلا هسفن نع یفنیل مالسلا هيلع یسوم لاقف  هبيعت یذلا اذه اننید ىلع انعم

 ىبر یل بوف مکتفف امل مكي تری 6 یا سلب نإ هنت و
 رو هدام

 .«9«نيلسرَملا نم ىنلعَجَو امکح

 جرح مث - هنع لض ائيش لهج نم  نيلهاجلا نم وهو ىطبقلا ىسوم لتق دقل
 اهيف ىتلا ةاروتلا ميلعت مالسلا هيلع ىسومل لجو زع هللا بهوف نيدم ىلإ رصم نم

 .نيلسرملا نم هلعجو - امهفو املع هللا مكح

 ىلع هريرقت نم نيعللا دجي ملو ةجحلاب نوعرف مالسلا هيلع ىسوم بلغ امل
 نع الؤاست لءاستف مالسلا هيلع ىسوم ةضراعم ىلإ 00 ريغو ةيبرتلا

 رو سوو لل

 :مالسلا هيلع ىسوم لاق
 58 ویو ا روع ع ا م ما 4 رم

 .4)۲نینقوم متنک نإ امهنیبامو ضرألاو تاوامسلا بر -

 )١( :ءارعشلا ۳) ۸ : ءارعشلا ۲( . ۱۷ 1 :ءارعشلا ۹.

 ) )4املا ۰ :ءارعشلا  (o)ءارعشلا (1) ۳ :ءارعشلا : .۰
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 ىلفسلا ملاعلاد بکاوکلا نم هیفامو یولعلا ملاعلا اهلک ءایشالا قلاخ يأ

 «نينقوم متنک نإ) ريطو ءاوهو تاناويحو تابتو راجعشأو رافقو راحب نم هيفامو

 .ةذفان راصبأو ةنقوم بولق مكل تتناك نإ

 هتلود ءاسؤرو هموق تاداس نم هلوح نم ىلإ نيعللا نوعرف تفتلا كلذ دنع

 :مالسلا هيلع ىسوم ايذكم ائزهتسم امكهتم لاقف

 لو ل و و ع رب ا

 .(4نونجمل مكيَلِإ لسرأ ىلا مُكَلوُسَر نا -

 . ىريغ ابر مث نأ هاوعد ىف لقع هل سيل ىأ

 ٠ مالنلا هيلع يسوم لاقت

 (04َنولقْعَت متنك نإ امهنيبامو برغملاو قرشا برا

 زوجي ال ادحاو ادلب كلع امنإ كنأل ككلمك هكلم سيل لجو زع هللا بأ يأ

 برغملاو قرشملا كلمي ىنلسرأ ىذلاو تومي نأ بحت ال نم توميو هريغ ىف كرمأ

 هيف برغت 8 برغملاو بكاوكلا هنم علطت اقرشم قرشلا لعج یذلا وهف

 .اهتارایسو اهتباوث بكاوكلا

 هيلع ىسوم رهقي نأ ىلإ لدع لقعلاو نايبلاب ةيغاطلا ىلع ةجحلا تماق املف

 : لاقف هئاطلسو « هديب مالسلا

 ١ (نينوجسملا نم كّنلعجأل يرْيَغ اهن] تذختا نعل .

 نجس اذإ ناكف لتقلا نم دشآ مالسلا هيلع يسوم نجس ْنأ نوعرف ىأر دقل

 مالسلا هيلع ىسوم نكلو . .افوخم ناكف تومي ىتح نجسلا نم هجرخي مل ادحأ

ا ةهج ىلع هل لاقف هديدهت هعوري ملو اتافتلا نوعرف دعوتل قلي مل
 هب فطلل

 و م ف ت ١
 . 04 نيبم ءىشب كتتج ولوآ »

 . ؟؟ىقدص هب كل حضتیف

 )١( :ءارعشلا(۲) . ۲۷ : ءارعشلا ۲۸ .

۷۷ 



 .(۱4نیقداصلا نم تنک نإ هب تأق ل -

 وعرف ىلإ ةعرسم اهاف ةرغاف ةميظع یعست ةيح یه اف ار یقلاف
 :مالسلا هيلع ىسومب ثاختساو هريرس نع محتقاف اهفاخ هيلإ ةدصاق اهآر املف

 " . ىلع اهفک

 ۱ مالسلا هيلع یسوم لعفف

 - هوس ريغ نم ءاضیب نوعرف اهآرف هبیج نم هدي مالسلا هيلع یسوم جرخأ مث

 اهنول ىلإ تداعف هبیج ىلإ اهدر مث . .رمقلا نم ةعطقک ًالالتت - صرب ريغ نم
 : هلوح الملل لاقف دانعلاو بیذکتلا ىلإ هتواقشب نیعللا نوعرف ردابف . لوالا

 . يلع رحال اذه نإ «ِ

 .رحسلا ىف عراب لضاف یآ

 نیذه نأ مالسلا امهیلع نوراهو یسوم ىلع جورف هللا تایآب نوعرف بذک

 ةفلاخم ىلع مهضرحو نيرضاحلا جيه مث ةزجعلا لبق نم ال رحسلا لبق نم"
 : لاقف امهب رفکلاو مالسلا امهیلع نوراهو یسوم

 . 94و دمت هرخسب مکضزآ نم مکجرخب نأ ديرب -
 ذخأيف مکتلود ىلع مکبلخیو هراصنأو هناوعآ رثکیو مکبولقب بهذي نأ دارآ هنز

 ۱ ۱ . . یلع اوريشأف مکنم دالبلا

 ۱ :اولاقف

 . 6 میلع راس لکب كوتاب نیرشاح نئادملا ىف ثعباو هاو هجرآ 05

 ميلع زاس لك كتلود ميلاقاو كتكلمم نئادم نم هل عمجن ىتح هاخأو هرخآ
 .دييأتلاو ةرصنلا كل نوكتو هبلغتف هب ءاجام ريظنب نوتأيو هنولباقي

 :مالسلا هيلع ىسومل نوعرف لاقف

 . هلثب كضراعن نحنو رحس هب تئج ىذلا اذه نإ -

 ناكو .. ناكمو مولعم تقو ىلإ هادعاوي نأ مالسلا هيلع ىسوم نم بلط مث

 ."6 :ءارعشلا (۲) ۰۳۱ :ءارعشلا (۱)
 ۳۹1 : ءارعشلا )©( ۳۹ :ءارعشلا )۳(

۷۸ 



 ةرهج هنیهاربو هججحو هللا تايآ رهظي نأ مالسلا هيلع ىسوم دصاقم ربكأ نم اذه

 :لاقف . . سانلا ةرضحب
 O a و

 4 ىحض سانلا رشحي نأو ا -

 ىلجأو رهظآ قلا نوكيف سمشلا ءايض دادتشا تقو ىف راهنلا لوأ نم ىأ

 لب الطابو الاحم سانلا ىلع جوري اميك مالظ ىف اليل كلذ نوكي نأ بلطي ملو
 هبر نم ةريصب ىلع هنآل ةرهج اراهن دعوملا نوكي نأ مالسلا هيلع ىسوم بلط

 ”:نوعرفل الملا لاق

 ىسوم رحس كرحسب بلغت ىتح ريثك كضرأب مهنإف ةرحسلا امهل عمجا -

 .نوراهو

 :اولاق نوعرف اوتأ املف

 ؟- مالسلا هيلع ىسوم نونعي  رحاسلا اذه لمعي اجب -

 .نیپاعیلاو تايحلاب لمعي -:نوعرف لاق

 تايحلاب رحسلاب لمعي ضرألا ىف دحأ ام دوبعلا هلآلا انالوم -:ةرحسلا لاق

 ؟انبلغ نحن نإ انرجأ امف لمعن ىذلا ىصعلاو لابطاو نیباعثلاو

 عمج - مهنف ىف ءالضف ةرحس ةءولع نامزلا كلذ ىف رصم دالب تناك

 - الجر نيعبس اوناك ليقو فلأ نينامث وحن نوعرفل

 دقو مهيبأ ةركب نع هدلب لهأو هتلود لهأو هؤارمأ رضحف نوعرف ىدانو

 :نولوقي مهو اوجرخ

 .©04نيبلاَعْلا مه اوُناَك نإ ةرحسل | عن اتلعل » -

 ؟مالسلا هيلع یسوم نم وآ ةرحسلا نم ناك ءاوس قحلا عبتن اولوقي مل اذامل

 . ؟مهکلم نيد ىلع ةيعرلا نأل

 5٠. :ءارعشلا (۲) . ۵٩ :هطا(١)

۷۹ 



 روباس :مهؤاسؤر مه مهنم ةعبرأ ىلإ اعجار مهرمأ ناكو ةرحسلا مدقتو

 نع مهرجزو مهظعوو مالسلا هيلع ىسوم مهیتلف یفصمو طحیطح و روذاعو

 :لاقو . .هججحو هللا تايآل ةضراعم هيف یذلا لطابلا رحسلا یطاعت

 نم باخ دقو باذعب مکتحسسف ابك هللا ىلع اورتفت ال مکلیو » -

 . 2024 یرتفا

 تسیلو ةقولخم اهنأو اهل قئاقح ال ءايشأ داجیا مکلامعاب سانلل اولیخت ال

 .هل ةيقب ال اكآله ةبوقعب مکلهیف هللا ىلع متبذک دق نونوکتف ةقولخم

 . یفصمو روباس لاقف اوفلتخاو مهنیب امیف اورجاشتف

 .یبن مالک اذه اغ و رحاس مالکپ اذه سیل -

 : طحطحو روذاع لاقو

 ىف ناديري رحسلا ةعانصپ ناریبش نالاع نارحاسل ناذه نإ . .رحاس وه لب -

 هلالا التاقیو ةماعلا امهعبتتو سانلا ىلع ایلوتسیو مکموقو مکابلغی نآ مویلا اذه

 يكسب كارا SER نوعرف

 مو ۶
 .) «ىوْجّتلا اورساو »

 رحسلاو ةعيدخلاو رکلاو ةدیکلا . د جب اوتأيو اوصاوتيو اوربدتيل

 .(۳)هافص اونا م مث كذبك اوعمجأت . .ناتهبلاو

 نوعرف مهانم نأ دعب ميظعلا فقوملا اذه ىف مدقتلا ىلع اضعب مهضعب ضحو

 .ارورغ الإ ناطيشلا مهدعی امو ۰۰ مهدعوو

 هیبن رصني نأ هللا وعدت یهو ماقلا اذه دهاشتل محازم تنب ةيسآ تءاجو

 ۲004 يقلآ نم لو نوكن نأ اًمإو یقلت نآ اَمِإ یسومای -:ةرحسلا لاق

 . 1۲ :هط (۲) .اهدعبامو : ۲۱ : هط (۱)

 , 10 :هط (£) . 1٤ هط (۳)

۸ 



 . متنأ )او لب 9 :مالسلا هيلع ىسوم لاق

 تالالا نم هريغو قبتزلا اهوعدوآ دق اوناك - ىصعو لابح يلإ ةرحسلا دمعو

 .مهوبهرتساو سانلا نيعأ اورحس كلذ دنعف كلذ بپسب كرحتت امنإو اهرايتخاب

 راصبأ مث نوعرف رصبو مالسلا هيلع یسوم رصب مهرحسب اوفطتخا دقل
 تایح یه اذإف یصجلاو لابحلا نم هدي یفام مهنم لجر لك يقلآ مث . .سانلا

 وا اض ےک ر یارلا تلم لاك کک

 . 04 ميظع حسب اوءاَجر ۶

 سوم ةفيخ هست ىف سجون »

 مهرحسب اونتفي نأ سانلا ىلع مالسلا هيلع ىسوم هللا يبن فاخ دق

 هللا ىحوأف . مپ لبق بش لمفيال ناک هناا هدي شام نقاب انآ لبق يههينعي

 :ةنهارلا ةعاسلا هله ىف هيلإ لجو رع

 اغإ اومنصام فقلت كنيمي ىفاَم قلأو *ىّلعألا تلآ لا فخ آل 08

 . 20( ین يح حالا حل لو رسد اوعنص

 ميظع قنعو مئاوق تاذ ةميظع ةيح تراصف ٠ هاصع مالسلا هيلع ىسوم ىقلأف ۱

 تلبقاف. . .اهناکم نع اورخأتو اعارس اوبرهو اهنم سانلا راحنإف جعزم لئاه لکشو

 ىف ادحاو ادحاو هعلتبتو هفقلت تلعجف یصعو لابح نم ةرحسلا یقلأام ىلع یه

 ىف نكي مل ارمآ اوآرو مهرمآ ىف مهریحو مهلاه ام اوآر مهناف ةرحسلا امآ

هلاغشأو مهتعانص تحت لخدي الو عضخي الو مهلاب الو مهدلخ
 كلذ دنعف .. م

 الو لايخالو لاحم الو ةذوعش الو رحسب سيل اذه نأ ملعلا نم مهدنع امب اوققحت

 : یفصمو روباس لاقف قحلا الإ هيلع ردقي ال قح لب . . لالض الو ناتهب الوروز

 ؟ىبن هنإ مكل لقن ملأ -

 رخف ..اهرانأو ةلفغلا ةواشغ ةرحسلا بولق نع لجو زع هللا فشكو

 . ١١١ :فارعألا (۲) . 1۵ : هط (۱)

 - 1۹ ۰۱۸: ةیآ هط (غ) . 1۷ :هط (۳)

۸۱ 



 . نيرضاحلل ةرهج اولاقو نيدجاس ةرحبسلا

 مهم سا رع رم وب سل كعب

 , «یسومو نوراه برب انمآ »

 اهلثم انمزم ناكو اهتانب هطشام جوز - لیقیزحو محازم تلب ةيسآ هجو للهتو

 8 .نوراهو يسوم اوبلغیل سانلا مامآ ةرحسلاپ ءاج دما نوعرف هجو ديرأو 5

 دعب مزه ىذلا وه لب . .ةيره رش اومزه دقل ؟امهب مهناز نيرضاحلا مامأ نانلعيف

 ال ؟ةیزهلل ملستسي له . .بلغلا لك بلغو سانلا ةرضحب اونمآف مهب رصنتسا نأ

 . لطابلاب قلا نع هترباكمو هيغبو هدانع ىلع لظيس

 :لاقو مهدعوتو ةرحسلا نوعرف دده

 نعطقأل ؟- كلذب مکنرمآ امو - مکل نذآ نأ لبق - هومتقدص - هل متنمآ _

 . فالخ نم مکلجرأو مکیدیآ

 :رصم نم رارفلا #

 هموق نم اللا ىلإ صلخ مالسلا هيلع هللا ميلك هدهاجم نع نوعرف زجع الو

 ليئارسإ ونبو مالسلا هيلع هللا ميلك سمتلاو مالسلا هيلع ىسوم اولتقيل اورمتئاو

 , ةسدقملا ضرالا ىلإ هتوبات اولمحي نأ رصم نم ليئارسإ ونب جرخ اذإ ىصوأ

 ىلع اناكف نون نب عشويو مالسلا هيلع نوراه هوخأ امأ ليئارسإ ینب ةقاس ىلع

 . ةسدقملا ضرالا ىلإ ليللا لوأ مالسلا هيلع هللا ميلك راسو

 هبضغ دتشا ليئارسإ ىنب جورخب رصم نوعرف بعصم نب ديلولا ملع الو

 ةاشب نوعرف اعدو . .ركاسعلاو دنا هقحلتل هدالب ىف اعيرس لسرأو جامو جاهو

 .طبقلا نم فلأ ةئامتس ىلإ عبتي ىتح ةاشلا دبك نم غرفأ ال _

 ةاشلا دیک نم بعصم نب ديلولا غرفی ملو 2 رشتنلا دارحلاک سانلا لبقأو

 :لاقف طبقلا نم فلأ ةئامتس هيلإ عمتجا ىتح

 ) )۱:هط ۷۰.

AY 



 - رجفلا ليبق  ةكيدلا حيصت يتح مهوعيتتال ب

 . . .اوحبصأ ىتح ةليللا كلت ىف كيد حاص امف. .ريدقلا ىلعلا ةدارإ تناکو

 ءافلخو دقعلاو لا ىلوأ نم ريبك عمجو ميظع لفحم يف نوعرف جرخو

 . مهتمدقم ىلع ناماه هريزو لعجو دنماو ءاسؤرلاو ءارمألا

 :لاقف ةسدقلا ضرالا ىلإ قيرطلا مالسلا هيلع هللا ميلك لضو

 ۱ ۱ ؟اذهام -

 :لیئارس| ینب ءاملع لاق

 رصم نم جرخن الأ هللا نم اقثوم انیلع ذخآ تولا هرضح ال فسوي نإ -

 .انعم هماظع لقلت یتح

 ؟تفسوی ربق نيأ ىردي مكيأ -:مالسلا هيلع یسوم مهل لاقف

 : لیئارس| ىنب ءاملع هل لاقف

 . .لیئارس ىنب نم زوجع الإ فسوي ربق نیآ ىرديام -

 فسوي ربق ىلع ىنيلد -:لاقف مالسلا هيلع ىسوم اهيلإ لسراف
 ۱ 3 ,یمکح ینیطعت یتح هللاو ال :تلاقف
 کاتر سوم لاق“

 .ةنجلا ىف كعم نوكأ نأ يمکح :تلاق

 :هل ليقف . . هيلع كلذ لقث اغاکف

 ۱ اهطعأ

 ا مم راب نقی فلسا هتک امامت
 .ءاملا اذه اویضنا -

 .ناکلا اذه ىف اورفجا -: تبلاق اوبضن املف

 قیرطلا اذإ ضرالا نم اهولقنتسا املف . .فسوي ماظع اوجرخآ اورفتحا املف

 .(ریبکلا ىف یناربطلاو یسوم یبآ نع كردتسلا ىف ميكاحلا هچرخآ ) راهنلا لثم

 مامآ فقو یتح هعم نمو وه راسف مالسلا هيلع یسوم هللا یبل قيرطلا حالو

AY 



 نأ  مالسلا هيلع هميلكل ريبخلا ميلعلا یحواف هدونجو نوعرف مهب قحلو . .رحبلا

 .(4)۱رحبلا كاصعب برضا
 ىسوم كبرض اذإ نأ رحبلا ىلإ ةليللا كلت یحوآ دق ميكحلا زيزعلا ناكو

 ىأ نم ىرديالو بارطضا هلو ةليللا كلت رحبلا تابف عطأو هيلإ عمساف هاصعب
 ؟مالسلا هيلع هللا ميلك هبرضي بئاج

 قرف لك ناكف هللا نذإب قلفئاف هاصعب رحبلا مالسلا هيلع ىسوم برضو
 هليح ىلع ءاملا ماقف  نيلبجلا نيب جفلا - میظعلا لبجلاك ىأ ۳ (ميظعلا دوطلاك

 قيرفلا :طبسلا  اطبس رشع ىنثال اقيرط رشع اتئئا اذإو تاملظلا تبهذو ناطيحلاك

 ءىشلل لوقي یذلا رداقلا امهئيهي حيرلاو سمشلا اذإو قيرط طبس لكل - دوهيلا نم
 هيلع ىسوم باسناف ..اسبي ريصتف لبسلا دهمتو رحبلا عاق فجتف نوكيف نك
 ۱ , مالسلاو نامالا رب ىلإ لیئارس| ونبو مالسلا

 ینب بلط ىف مهلیخ نوثحي رحبلا كلاسم ىلإ هدونجو نوعرف عفدناو

 اوناکف . .مهیلع قبطنا یتح رحبل طسو ىلإ نولصی اوداکی مل نکلو. . لیئارس|

 . . نیقرغلا نم

 ؟؟قزغ دق نوعرف نأ ليئارسإ وئب فرع فيك *
 :ليئارسإ ونب لءاستف دعرلاك اديدش رحبلا قابطنا توص عمس

 ۱ ؟ءاضوضلا هذهام هللا ميلكاي -

 و ری ع حما

 :نيقدصم ريغ لیئارس) ونب لاقف

 نم اذکو مایالا نم اذک ثبلي ناك فيك رت ملأ تومي ال نوعرف نإ هللا ىبناي -

 ؟رشبلا ونب هيلإ جاتحي ام ءىش ىلإ جاتحي الو ؟روهشلا

 ىف تخسر ةزيرغ مهتدواع له .. بجع ىف مهيلإ مالسلا هيلع ىسوم رظنف
 ؟مهلوقع ىف لصأت مهو مهبولق نم نكمت لطابو مهسوفن

 :نولوقي ليئارسإ ونب داع مث
 . اقيرغ هايإ انيري نأ هللا لأسن . . كلذ نم نأش مظعأ نوعرف نإ هللا ميلكاي -

 )١( ةيآ :ءارعشلا () . 1۳ ةيآ :ءارعشلا ٩۳ . 7
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 كيجنن مویلاف» هلحاس ىلع نوعرف ةثج ظفلف رحبلا ريدقلا ىلعلا رمأف

 , 274نولفاغل انتايآ نع سانلا نم اريثك نإو ةيآ كفلخ نمل نوكتل كندبب
 هنأك رمحأ اريصق ناكو ليئارسإ ونب هآر ىتح هلحاس ىلع نوعرفب رحبلا ىمر

 ىف وهو هندبب ضرألا نم - رحبلا نم ةيحان - ةوجن ىلع لئارسإ ونب هآر دقل روث
 .بورحلا ىف اهسبلي ىتلا هعرد

 .موظنم ؤلؤل نم هعرد تناك -:سابع نب هللا دبع لوقي

 .اهب فرعي ناكو بهذلا نم هعرد تناك ليقو

 :اولاقف هيف حور ال ادسج هوأرف مهل ميكحلا زيزعلا هزربأف

 .قرغ دقو نوعرف اذه ىسوماي معن -

 ؟رخآ ملاع ىف شيعي ال نوعرف نأ اوكردأ ؟مهبولق نم كشلا جرخ له

 :نون نب عشوي #

 اوناك ايارس نم بورح اهب هل ناكو ماشلا ىلإ مالسلا هيلع هللا ميلك جرخ

 ماشلاب اوناك نم مهريغو نييندملاو نيينابرقلاو قيلامعلا ىلإ ربلا نم اهنورسی

 فحص رشع مالسلا هيلع یسوم ىلع لجو زع هللا لزنأو .فئاوطلا نم مهريغو
 اهيفو ةينربعلاب ةاروتلا هميلك ىلع ىلاعتو كرابت هللا لزنآ مث ةفيحض ةئام متتساف
 رفسلا -رافسآ ةسمخ ىف كلذو ماكحألاو نئسلإو .لیلحتلاو ميرحتلاو ىهنلاو رمألا

 هيف یذلا توباتلا برض دق مالسلا هيلع ىسوم ناكو ةفيحصلا هب 'نوديري

 لفاكلا راصف الاقثم نیسمخو ةئامعبسو لاقثم فلآ ةئامتس نم بهذلا نم ةئيكسلا

 نب. ميلارفا نب ول نب عضوي وه + تسزوپ طيس نما نون نب عشرب توراه دعب

 ینب ىلإ ایبن لجو زع هللا هثعبو  ليلخلا ميهاربإ نب قاحسإ نب بوقعی نب فسوي

 نم اوجرخ نيذلا ليئارسإ ىنب ةمدقم ىلع نوراهو نون نب عشوي ناك - ليئارسإ

 ىلإ ريسملاب نون نب عشوي هيبت ريدقلا ىلعلا رمأو - نوعرف شطب نم ارارف رصم
 ماشلا كولم نم مهريغو قيلامعلا كولم نم ةربابجلا اهيلع بلغ ناك دقو ماشلا
 مهعم هل تناكو ايارس نيرابجلا ةنيدم احيرأ ىلإ مالسلا هيلع نون نب عشوي ىرسأف

 مالسلا هيلع نون نب عشوي رفظ الو روغلا ضرأ نم رغزو احيرأ دالب حتتفاف عئاقو
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 ةعاس راهنلا دازو هيلع سمشلا درف هللا اعدف تبسلا ةليل ءاسملا هكردأ نيرابجلاب

 لاقف رانلا تأت ملف نابرقلا اهذحخأيل مئانغلا عمجو مهتنيدم لخدو نيرابجلا مزهف

 :نون نب عشوي

 .ىنوعيابف لولغ مكيف -

 . .هوعيابف

 هلعجف توقايلاب للكم بهذ نم روث سرب هاتأف لغ نم دي ىف هدي تقصلف

 هعم . قرس - لغ ىذلا لجرلا لعجو نابرقلا ىف مالسلا هيلع نون نب عشوي

 هيلع نارمع نب ىسوم ةافو دعب ليئارسإ ىنب ىف نون نب عشوي ةدم تناكو

 : لص قودصملا قداصلا لاق

 رهاطلا رهطلا ىكزلا كمساب كلأسأ ىنإ مهللا : :هبر اعد نون نب عشوي نإ -

 دمحلا قدارسو دجلا قدارس ىلع بوتكملا نونکلا نوزخلا كرابلا سدقلا رهطلا

 7 وعدا ينإ E ا ا

 نوا مئاد رر رون ۳3 ۷ نا ماركإلاو لالجلا وذ نهميقو نهرونو ضرألاو
 باوثلا ىف خيشلا وبأ لا م

 ٠ .(سنأ نع یعفارلاو ركاسع نب
 : لك ىوهلا نع قلطني ال ىذلا لاقو

 تيب ىلإ راس ىلايل نون نب عشوي ىلع الإ طق رشب ىلع سمشلا تسبح ام -
 هدروأو ةريره ىبأ نع بيطخلا هاور ) - نیربابخا ةبراحمل راس امنیح - سدقلا

 .(ءافلخلا فشک ىف ینولجلا ظفاحلا
 :انقوي نب بلاك

 بلاكو انقوي نب بلاك ليئارسإ ىنب ىلع فلختسأ نون نب عشوي تام املو

 ىلع مالسلا هيلع ىسوم رهص بلاک ناكو امهيلع هّللا معنأ ناذللا نالجرلا عشويو

1 

 مك



 .رصم مكحت ةكولد #

 ءاسنلاو ىرارذلا نم رصم ضرأب ىقب نم ىشخ هعم ناك نمو نوعرف قرغ امل

 لاقي مزحو ىأر تاذ ةأرما مهيلع اوكلمف برغملاو ماشلا كولم مهوزغي نأ ديبعلاو

 طئاحلا اذه فرعيو ضعب نم مهضعب برقي مهتاوصأ ةلصتم لاجرلاو سارجأللاو

 .نآلا یتح ةيقاب هراثآو زوجعلا طئاحب

 .رصم ىف مالسلا هيلع میرم نب ىسيع #

 نامورلا ةثواعمب كلملا بصتغ غا نوقلشا لكيه ىف مداخ ديفح سدوريه ناك

 مهنم الجر الإ مهيلع اكلم نولبقي ال مهنأ هوربخأو ليئارسإ ىنب نم لاجر هءاجف

 نوفارعلا هربخآ دقف هقلقي سدوريه شرع ىلع ىدوهي نم فوخلا ناكو
 هکلع بهذیسو هنأش عفتري فوسو دلو ليئارسإ ینب نم ادولوم نأ نومجنملاو

 هكلم لاوزب حمسي فيكف هفوح نارين تمرطضاو سدوریه ةرارض تراثف

 :دوهيلا دالوآ تب شام ؟هناطلسو

 ` .رصيقل نيعباتلا نييناكشألا كلم نم تضم ةنس نیسمخو ىدحاو رصيق

 . اهنباو میرم لفكي راجنلا فسوي ناكو

 :هل لوقي افتاه نأ همون ىف بوقعي نب راجنلا فسوي ىأر ةليل تاذو

 سدوريه نإف رصم ىلإ جرخأف همأو - وسیع - لفطلا لمحاو مق فسوياي -

 ىشمو اتفاخ اجارس ذحخأف فنع ىف قدي هبلقو همون نم راجنلا فسوي بهف

 رعشتست اهنأكو نانح ىف اهنبا اهردص ىلإ مضت تناك ىتلا لوتبلا ءارذعلا ىلإ

 :راجنلا فسوي لاقف هب قدحملا مهادلا رطخلا

 ی
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 ؟ثدح اذام -: تلءاستو اهينيع تحتفف

 .رصم ىلإ جرخن نأ انرمأي هللا نإ ىضهنا -: راجنلا فسوي لاقف

 .رصم ىلإ رفسلل ةدعلا دعتل ليللا فوج ىف تماقو . . هشقانت ملف

 نأو اهبراغمو ضرألا قراشم ىف ذئموي مانصألا ترخ ىسيع دلو ال : ليقو

 سرفلا كلم نأو ءامسلا ىف ميظع مجن رهظ هنأو كلذ ببس ىف تراح نيطايشلا

 :اولاقف كلذ نع ةنهكلا لأسف هروهظ نم قفشأ

 .ضرألا ىف ميظع دلول اذه

 لیجنا ىف كلذ درو - ىسيع ىلإ ةيده نابلو رمو بهذ مهعمو هلسر ثعبف
 :اهكلم مهلأس ماشلا اومدق املف - ىناثلا حاحصالا ىتم

 ؟مكمدقأ امع

 اهبراغمو ضرألا قراشم ىف مانصألا هل ترخ ضرالا ىف ميظع دلو -:اولاقف

 ۱ .ءامسلا ىف ميظع مجث هدلومل رهظو
 رهتشاو سدقملا تيبب ميرم نب ىسيع هيف دلو دق اذإف تقولا كلذ نع لأسف

 هل هفرعي نم مهعم لسرأو مهعم اب هيلإ مهلسرأف . .دهملا ىف همالك ببسب هرمأ

 :مهتلأس ايادهلاب ميرم ىلإ اولصو املف . هنع اوفرصنا اذإ هلتق ىلإ لصوتيل

 ؟- یسیع - هعضومب متملع نيأ نم -
 موجنلا نم -:اولاق

 : مهل ليق اوعجر املف مالسلا هيلع ىسيع نمر ىلإ ايقاب موجنلا ملع ناكو

 .كدلو اولتقیل اوءاج امنإ ماشلا كلم لوسر نإ -

 :لاقف كلذ دنع هبر مالسلا هيلع ىسيع ىعدف

 .دحأ موجنلا ملع ملعي الف  موجنلا ملع  اهملع ىف مههفتال مهللا -

 .الوهجم سانلا ىف اهملعو اروظحم عرشلا ىف اهمكح راصف

 بوقعي نب فسوي امهعمو رصم ىلإ تبهذو اهنبإ نارمع تنب میرم تلمحو
 ْ ۱ . .راجنلا

 لافطالا ىلع اوضقناو محل تيب ىلإ سدوریه دونج جرخ تقولا اذه یفو
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 محل تيبو مويلا كلذ سمش تقرشأو .. رساوكلا شوحولا ضاضقنا عضرلا

 نايغطلا نم براهلا ىسيعو ميرموراجنلا فسوي بكر نكلو . .ءامدلا ىف ةقراغ

 .رصم رطش ءارحصلا فوج ىف قلطني ناك

 :سابع نب هللا دبع لاق

 ىف كلذ - رشتنا  اشفف هللا نم اماهلا هابص ىف بئاجعلا ىري ىسيع ناكو -

 - همأ ىلإ هللا یحوآف هما تفاخف ليئارسإ ونب هب تمهف ىسيع عرعرتو دوهيلا

 ةيآ همأو میرم نبا انلعجو یلاعت هلوق كلذف رصم ضرأ ىلإ قلطنت نأ  اهمهلأ

 .۲«نیعمو رارق تاذ ةوبر ىلإ امهانيوأو

 هلم تاتقي المع راجنلا بوقعي نب فسوي دجوو جيواحملاو ءافعضلاو ءارقفلا الإ

 ناقهدلا دقتفا موي تاذف . .هرغص لاح ىف هتامارکو خيسملا تازجعم ترهظو

 ىلع قشو میرم ىلع كلذ زعف هراد نم الام - سمش نيع ىف - هدنع اولزن ىذلا

 ىف فرع ةمجاو همأ ىسيع یار املف اهرمأ مهايعأو لزنلا بر ىلعو سانلا

 :اهلأسف نزحلا اههجو

 ؟هامأ اي كبام

 .ناقهدلا ةنازخ تقرس -: نارمع تنب میرم تلاق

 | ىنباي معن -: ةفهل ىف میرم تلاقف

 .رادلا ىف نم ىل عمجي هل ىلوق -:ميرم نب ىسيع لاق

 املف . . هرادب نیلزانلا عمجی نأ هنم تبلط و ناقهدلا ىلإ ميرم تبهذف

 :ىمعألل لاقف دعقم رخآو ىمعأ لجر ىلإ ميرم نب ىسيع دمع اوعمتجإ

 . هب ضهناو دعقملا اذه لمحا

 كلذ نم فعضأ انأ -: یمعالا لاقف

 . ۵۰ : ةيآ نونمؤملا ةروس (۱)
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 ؟ةحرابلا كلذ ىلع تيوق فيكف -:ميرم نب ىسيع لاقف

 . .دعقملا لجرلاب ماق ىتح ىمعألا اوثعب حیسلا لوق رادلاب نولزانلا حمس املف

 :ناقهدلل میرم نب یسیع لاقف ةنازخلا ةوك دعقلا غلب امئاق لقتسا املف

 . هینیعب دعقلاو هتوقب یمعالا ناعتسا دقف ةحرابلا كلام الاتحآ اذکم

 وهو سانلا نيعأ ىف یسیع مظعف لالاب ايتأو لاق امیف هاقدص كلذ لاق املف

 .ادج ريغص

 :هدرت یهو تلاقف لالا فصن نارمع تنب میرم ىلع ناقهدلا ضرعو

 .كنذل قلخأ مل ىنإ -

 . كتبا هيطعأف -: ناقمدلا لاقف

 .انأش ىنم مظعأ وه -: لوتبلا ءارذعلا تلاقف

 هملعيال لعجف باتكلا ىف هما هتملسا نينس عبس میرم نب ىسيع غلب الو

 .هيلإ هرذي الإ ائيش ملعملا
 ؟دجوبأ ام -: یسیع لاقف دجبأ هملعف

 . ىردأ ال -: ملعلا لاقف

 ؟ىردت الام ىنملعت فيك -: ىسيع لاقف

 ا . ىنملعف اذإ -: ملعملا لاقف

 .كسلجم نم مقف -:میرم نب ىسيع لاقف

 ىنلس -:لاقو هسلجم ىف ىسيع سلجف ماقف
 ش ؟دجوبأ امف: ملعلا لاقف

 هللا ةجاهب ميجلاو هللا ءاهب ءابلاو هللا ءالآ فلالا -: میرم نب یسیع لاقف

 .هلامجو

 .دجبأ رسف نم لوأ ناكف . .كلذ نم ملعملا بجعف

 سانلا عمتجإ املف هدالوأ روهط ببسب سانلل ةفايض ناقهدلا نبا لمعو

 . .نامزلا كلذ ىف نوعنصي اوناك امك - ارمخ  ابارش مهيقسي نأ دارأ مث مهمعطأو
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 نزحلا بحس میرم نب ىسيع ىأر املف كلذ هيلع قشف ائيش هرارج ىف دجي مل
 لعفي الف اههاوفأ ىلع هدي رميو رارجلا كلت ىلع رمي لعجف ماق .. ههجو وسكت

 كلذ نم سانلا بجعتف . .بارشلا رایخ نم ابارش تالتما الإ كلذ اهنم ةرجب

 . هنالبقي ملف اليزج الام همأ ىلعو هيلع اوضرعو هومظعو !دج

 اذه عمس امل راجنلا فسوی حرفف ریبکلا سودریه ضرم ربخ رصم ىلإ راطو
 ىلإ ةدوعلا ىلإ نينحلاو قوشلا هانضآ دقو ةنس ةرشع ىتنثإ رصم ىف لظ دقف الا

 .ةرصانلا

 :لوقی فتاه ىلع همون نم راجنلا فسوپ ماقو . . سدوریه كلهو

 نوبلطي اوناک نیذلا تام دق هنال نیطسلف ضرأ ىلإ بهذإو همأو یبصلا ذخ

 1 نفت

 : نیطسلف ىلإ ةدوعلا#

 .ةنس ةرشع ثالث هرمع ناکو نيطسلف ىلإ داعف

 ةلجازلا نم ةلجز لوألا رهدلا ,یف اهمسا ناك

 . .ةلزج اهمسآ .ناک.: یزپرقلا لاقو

 .لوالا رصم

 .لییاکرم نب رصم :ىزيرقملا لاقو
 .ليئازر نب لیجارب نب ميرصم : یشعالا حبص ىفو

 میرصم نب رابجلا شوارثن نب مارصم وهو یناثلا رصب تیمس لب: لیقو
 .لوالا

 نب ماح نب رصیب نب رصم وهو ثلاثلا رصع نافوطلا دعب تیمس لب :لیقو

 «نيضرألا نیبدحلل مسا برعلا ةغل ىف رصلاذ] - قتشم یبرع مسا وه :ليقو
 - اهدودحب ىأ اهروصمب رادلا تیرتشا : رجه لهأ لوقف
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 اهمسإ ىلعو اهانعمك اهمساو رصم ىهو :بهذلا جورم ىف ىدوعسملا لوقيو

 - نييرصملا  نييرصبلا ءاملع دنع مسإلا اذه قتشآ هنمو راصمألا تيمس

 .رصم فصو #

 : لاقف رصم ءامكحلا ضعب فصو

 .ءاضیب ةؤلؤل رهشآ ةئالث

 . ءادوس ةكسم رهشآ ةئالئو

 .ءارضح ةدرمز رهشآ ةئالثو

 .ءارمحت بهذ  ةكيبس رهشآ ةئالثو

 - یرسمو - ویلوی رهش ىأ زومت - بیبآ رهش ىف رصم ناف ءاضیبلا ةؤلؤللا امأف

 یرتف ءالا اهبكري - ربمتبس رهش وهو لولیآ - توتو - سطسغأ رهش وهو بآ
 ىباور ىلع ۔۔ ضرألاو مركلاو لختنلا یهو ةعيض عمج - اهعایضو «ءاضیب ايندلا

Eی ار ی  

 . قراوزلا الإ ضعب

 یناثلا نیرشت - روتاهو لوألا نیرشت - هباب رهش ىف ناف ءادوسلا ةكسملا امأو

 : بوضنلاف ضرالا ىف راغ- بنضنیژ اهنع ءالا فشکنی - لوألا نوناک ۔ كهيكو

 ةبيط حئاور ضراللو تاعارزلا مقن اهیفو هادوس اضرأ ریصتف اهضرآ نع - دعبلا

 . كىملا حئاور هبشت

 - طابش - ریشمأو - یناثلا نوناک ۔ ةبوط رهش ىف ناف ءارضخلا ةدرمزلا امأو

 . ءارضنملا ةدرمزلاک ریصتف اهتابنو اهبشع رثکی عملت - راذآ  تاهمربو

 - ةنوؤبو - رایآ - سنشبو - ناسین - ةدومرب رهش ىف ناف ءارمحلا ةكيبسلا امأو
 . ةعفنمو ارظنم بهذلا ةكيبسك وهف بشعلا دروتیو عرزلا ضيبي - ناریزح

 :لاقف رصم رخآ فصوو

 .بلغ نمل یهو. برح مهبورحو

۹۲ 



 :لاقف اهلیئو رصم ءارعشلا ضعب فصوو

 بونبا هب ىرجت اهلینو بیجع اهنأش رصمو رصم

 نب رمع نینملا ريمأ هيلإ بتک رصم ةيالو ىلع صاعلا نب ورمع رقتسا الو
 . رصم یل فص نأ : باطخلا

 : لوقی بتکف

 اهلينو رصم ىل فصت هباوج ىلإ ثعباف یباتک كاتآ اذإو ورمعای دعب امآ

 .اهرضاح ىننأك یتح هيلع یهامو اهعاضوأو

 :هيلإ صاعلا نب ورمع بتکف

 نينمؤملا ریمآ.ای ملعا :رصم نع ىنلأسي «ءاقب هللا لاطأ نینمولا ریمآ باتک درو

 - مایآ ةرشع - رشع اهضرعو «رهش اهلوط «ءارضخ ةرجشو «ءاربغ ةيرق رصم نأ
 نومیم «تاودغلا كرابم لين اهطسو طخیو ءرفعأ لمرو .ربغآ لبج اهفنتكي

 ؛هبالج ردي ناو هل رمقلاو سمشلا یرجک ناصقتلاو ةدايزلا هيف یرجت «تاحورلا
 هجاجع - دنش| - مخلص ام اذإ ىتح اهعیبانیو ضرالا نویع هدمت «هبابد هيف رثکیو
 .هجاومآ تمظعتو - اتوص ىأ اجیجع قفدتلا هئال عمست الا ریثک : "جاجنع رهن -

 راغص يف الا ضعب ىلإ اهضعب ىرقلا نم صلختلا نكمي ملف هیبناج ,یلع ضاف
 قرو - هنظ :ةلیخم عمج - لیاخلا ىف نهنأك قراوزو «براوقلا فافخو «بکارلا

 هتداپر ىف لماکت اذإف  ةمامحلا یهو ءاقرو عمج :قرولا «لیصآ عمج - لئاصألا

 ردلا نم مسا :ةردلا - هترد ىف امطو.هتیرج ىف أدبام لوأك هیبقع ىلع صكن

 ةروقحم ةلم لهأ جرخت كلذ دنعف -هضیفو هتدایز ىف :ینعلاو نبللا وهو حتفلاب

 ۰ - ةمذ الو ادهع مهل نوعري الو مهنونهميو مهنورقحی مورلا ناك - ةروفخم ةمذو

 مهریغل ؛برلا نم ءامنلا كلذب نوجري «بحلا اهب نورذبیو ضرالا نوطب نوئرحپ

 زوحتسی مث اهعرزو ضرألا ثرح ىف نودکی رصم لهآ ناك - مهدک نم اوعسام ۰
 تابنال تالآ ةباثب نامورلا مکح رخآ ىف رصم لهأ ناك دقف اهلوصحم ىلع مورلا

 قدحأ اذاف مهدج ریغب مهنم هلانف - امور ىلإ هردصت ةعرزم رصم تناکو حمقلا

 نينمؤملا ريمأ اي رصم امئيبف «یرثلا هتحت نم هاذغو یدنلا هاقس «قرشأو عرزلا
 دن - ةجيبد ىه اذإف «ءارضح ةدرمز یه اذإف یادوس ةربنع ىه اذإ ءءاضيب ةؤلؤل

 حلصی یذلاو ءءاش ال قلاخلا هللا كرابتف - ضایبو داوسب ةطقنملا: ءاشقرلا - ءاشقر
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 الأو ءاهسيئر ىف اهسيسخ لوق لبقي الآ ءاهيف اهينطاق رقيو اهيمنيو دالبلا هذه

 اهروسج لمع ىف ءاهعافترا ثلث فرصي نآو ءاهناوأ ىف الإ ةرمث جارخ ىدأتسي

 .لاملا عافترإ فعاضت ءلاوحألا هذه ىف لامعلا عم لاخلا ررقت اذإف ءاهعرتو

 .لآملاو أدبملا ىف قفوي ىلاعت هللاو

 :لاق قورافلا ىلع باتكلا درو املف

 . هدهاشآ ىنأك اربخ ىل تفصو صاعلا نبا اي كرد هلل -

 رصم فصو ىف راعشأ #

 ليلخ نيدلا حالص خيشلا الل ا ل ني

 رک ميه | ال مل

 ىلحأ ۱ نيعلا یرتامو

 :یدرولا نب رمع نیدلا نيز خيشلا لاقو

 اهلكاسمو ايندلا ىه رصم رايد

 "مالو N ايفا ماب
 :رالس نبا لاقو

 امنإو رصمب رصمام كرمعل

 مدآ لسن نم نادلولا اهدالوأو

 مانألا مه,

 ا, اا

 یلع نإ اهئام . نم

 . ليبقتب . اهلباقف
 ٠ لينللا حرشلاو ةمدقم "يعن

 ركذتي' نمل ايلعلا ةنجلا ىه
 رثوك لسنلاو سودرفلا اهتضورو

 :یرمعلا هللا لضف نب دمحأ نيدلا باهش ىضاقلا لاقو

 اهعيبر نامز ىف رصم لثمام

 اهريظن دالبلا ىوحتام تمسقأ

 :اضيأ لاقو

 رهاب لضف رص

 ىقتلي حفس و5 لك یف

 میسن لادتعاو ءام ءافصل

 سو لا نا تی ا

 رضنلا دغرلا اهشیعل

 رضخلاو ةايحلا ءام



 :ىلحلا نيدلا ىفص لاقو

 زعملا

 ةينم رطق لك ىف ىرتام وأ

 انهلاو ةرسلاب صصخت دلب اهنإف ةرهاق هلل

 ىنملا عمتجم ىهف اهيبناج نم "

 :ىلبتحلا یلصولا نيدلا ءاهب ىلع نسحلا وبآ لاقو

 رظنم نسح نم نيعلا ذلتام اهب
 رش ربنعو حولي اهتبرتو

 اهطرق نيز دق ءارضخ ةدرمز

 . :ىفنيلا غئاصلا نبا لاقو

 ضرأ كلتف رصم ضرأ

 :ىطاربقلا نيدلا ناهرب خبشلا لاقو

 اههکاوف نم رصم ابل توزر

 اهنساحم نم حصام لكو

 ` ءاضيأ لاقو '

 قذي نمو دهش وهو رصم لين الحب

 . ةرسبح تبذ نإ ماشلاب يدرب. ايأ

 :ىليقعلا فيرشلا لافو
 ینناو اقوش طاطسفلا ىلإ نسحأ

 اهبانج ةجاح نم ايحلا ىف لهو

 اهجات مطقملاو اسورع تدبت

 اهتاوهش نم سفنلا هیضترتامو

 اهتايح دعب دعب یقلتو حوفی ۱

 اهتارهز نم ءاضیب ةؤلؤلب

 نويعلا هلثم ترظنام

 ربخلا ةحيحص قدص رابحتأ أ
 یرهزلا نع اهخوخ نم هيورأ

 دلجتو ىسأ كلهت الف. اظيغو

 رطقلا اهب لحي الآ اهل وعدال

 رهن اهبناوج نم رطق لك ىفو

 ردلا مظتنأ امك دقع اهلين نمو



 :رصم نساحم

 رصم نساحم نم نإ :قالوز نب نسحلا دمحم وبأ هيقفلا مامالا خيشلا لوقی

 امك فرصتلا نع ادحآ عطقی ال اهئاوه جازم نأو ءاهدربو اهرح ىف اهئاوه لادتعا

 اراهن اهب تاقرطلا رثکآ ولخیو «مهشياعم ىف فرصتلا نع نع اهلهأ دادغب رح عطقي

 «ظیق اهرحو عيبر رصم درب ناو ءاهدرب كلذكو

 ؟ كمدقأ ام -: هل ليقف رصم ىلإ دادغب نم لجر مدقو

 نم مهئافتخال ةالصلا نيلفاغاي :ةليل لك ىف حايصلا ةرثك نم تررف :لاق

 ىف نونمكي مهنآ.یتح فرصتلا نع اهلهأ ناعطقي اهدريو دادغب رح ناف دربلاو را

 ةقيرط یهو مويلا یتح ةعبتم دادغب ىف بیدارسلا ءانب ةقيرط تلازام - ضرألا نطب

 اهب نینکاسلاو اهلهآ ريت رصم . فيصلا ىف رحلا ةدش نم  رحلا ءاقتال ةبسانم

 الا ادلب دجن امو ءراطقألا نم اهیلا نیدفاولاو نیفیرشلا نيمرحلا ریقو ءاهلامعأبو

 تاوقأو اهماعط نأل مهريغ نع الضف اهلهأ ريمتال دادغبو «رصم ةريم اهيلإ لصتو

 .رهشآ ةعبرأ لصوملا اهريمتو رهشآ ةعبرأ اهسفن ريمت دادغبف «لصوملا نم اهینکاس
 ۱ . رهشآ ةعبرأ طساو اهریغو

 ل دابا رطل حالا علا الإ ءالغ رصمب عقي ملو

 رصک عقي ملو مالسلا هيلع فسوي ماياب تهبش ىتلا ةنامسمخو نيتسو سمخ ةنس

 .هدعبالو هلبق هلثم ءالغ

 ریزع "هابجو رانید فلأ نيثالثو فلأ فلأ ةئام ءاجف اهجارخ ىبج لوألا طبقلا

 فلأ رشع ىنثا مالسإلا ىف صاعلا نب ورمع هأبجو .رانيد فلأ فلأ ةئام رصم

 .رائيد فلأ

 ةيردنكسالا

 ءاوهلا ةحيحص اضرأ راتخي راس هدالب ىف ربكألا ردنكسإلا كلم ماقتسا امل

 ناینبراثآ اهعضوم ىف باصأف ةيردنكسإلا عضوم ىلإ ىهتنا ىتح «ءالاو ةبرتلاو

 - دنسلا ملقلاب بوتكم هيلع ميظع دومع اهطسو ىفو «ماخرلا ةريثک ادمعو میظع

 :- داع كولمو ريمح مالقآ نم لوألا ملقلا وهو
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 لابجلا نم ءدامعلا ميظع تعطقو «دالبلا یدعاسب تددش (داع نب دادش انآ
 قلخي مل یتلا دامعلا تاذ مرا تینب انأو - میظعلا لبجلا وهو دوط عمج - داوطالاو

 مادق - مرکو مادقا ىذ لک اهيلإ لقناو مراک انهه ىنبا نأ تدرأو «دالبلا ىف اهلثم

 الو «مرهالو فوخال ذإ كلذو «ممألاو رئاشعلا عيمج نم - مركو مدق - مرکو

 عم ىنعطق تدرآ امعو - ینلجعآ نم  ىنلجعأ ام ىنباصأف ۰ مقسالو مامتهإ

 ؛ینکسو یمون لقو ؛ینجشو - یمه لاط هعوقو عمو - یمع لاطأام عوقو
 «رارج شیج فو الو «رابج كلم رهقلال یراد نع - نمالاب - سمألاب تلعتراف

 زیزعلا ناطلسو «راثآلا عاطقناو «رادقلا مامتل نکلو «راغص نع الو ةبهر نعالو

 الف یرذح ةدشو یرصب ذافنو یرمع لوطو یربخ فرعو یرثآ ىأر نمف «راببا
 .یلوتام عجرتستو یطعتام كنم ذخأت ةرارغ اهناف دعب ایندلاب رتغي

 علميو ايندلا ءانف ىري ىذلا مالكلا اذه ربدتي اركفتم ىنودقملا ردنکسالا لزنو

 ؟هربتعاو هربدت لهف اهيلإ نوکسلاو اهب رارتغالا

 لوط لعجو ساسالا طخو دالبلا نم عانصلا رشحف ريكألا ردنكسإلا ثعب

 عاونأ اهيف بكارملا هتتأو ماخرلاو دمعلا اهيلإ دشحو الایمآ اهضرعو ةيرددكسإلا

 ىصاقأو شطيرقاو ةيقيرفا دالبو ةيلقص ةريزج نم راججحألاو رمرملا عاونأو ماخرلا
 - سدور ةريزج نم اضيأ هيلإ لمحو سونايقوأ رحب نم هبصم ىلي امم مورلا رحب
 رمأو  ةجنرفألا دالب لوأ یهو رحبلا ىف اهنم ةليل ىلع ةيردنکسالل ةلباقم ةريزج
 ةنيدملا روس ساسأ نم جهل مسر اب اورودي نأ عانصلاو ةلبفلا يلودقملا ردنکسالا

 الابح ةبشخلا ىلإ ةبشخلا نم لعجو ةمئاق ةبشخ ضرألا نم ةعطق لک ىلع لعجو
 ؛هیرضم مامآ ناکو ماخرلا نم دومعب كلذ میمج لصوأو ؛ضعپپ اهضعپ ةطونم
 عانصلاو ةلعفلاو نیئانبلا ىلع داوقلاو سانلا رمأو امیظع اس ج دومعلا ىلع قلعو

 اهنم ةعطق لک ىلع قلع - لابلا تکرحتو سرجلا كلذ توص اوعمس اذإ مهنآ

 اهراطقا رئاس نم ةدحاو ةعفد ةنيدلا ساسآ اوعضي نأ ىلع اوصرح - اريغص اسرج

 علاطو - دیعس علاط ىذ هراتخي تقو ىف كلذ لعجی نآ ربکالا ردنکسالا دارأو

 ب هذخأپ دعس

 تقولا هباقترا لاح ىف مونلا نم ةنس هتذخأو هسأرب ىنودقملا ردنکسالا قفخف

 ىذلا ريبكلا سرجلا لبح ىلع سلجف بارغ ءاجف «علاطلا هيف ذوخأملا دومجملا
 نم اهيلعام تقفخو لابحلا تكرحتو سرجلا توص جرخو «هکرحف دومعلا قوف
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 ىأر املف  ةميكح ليحو ةيفسلف تاكرحب الومعم كلذ ناك - راغصلا سرجألا

 . ةدحاو ةعفد ساسألا اوعضو تاوصألا كلت اوعمسو لابحلا كلت كرحت عانصلا

 لأسو همون نم ربكألا ردنكسالا ظنیتساف سیدقتلاو دیمحتلاب جیجضلا عفتراو

 :لاقو ىنودقملا ردنکسالا بجعف كلذب ربخأف را نع

 هللا دارأو اهئاقب تدرأ «ديري ام الإ هللا ىبأيو هريغ هللا دارأو ارمأ تدرآ -

 . اهايإ كولملا لوادتو اهبارخو اهئانف ةعرس

 لیللا نج املف . .اهساسا تبثاو ةيردنکسالا ناینب ینودقلا ردنکسالا مکحاو

 .اهترامع ىف بارخلا ءدب اذه -

 .اهلاوز ىف ميكحلا زیزعلا دارم قيقحتو

 مکحیر موی لک ینبی حارو رحبلا باود لعف نم ینودقلا ردنکساالا ریطثو

 ۱ .ناینبلا برخآ دقو نوحبصیف رحبلا نم باودلا جرختف

 عفد ىف عفنت ةليح یآ ؟عنصی اذام ىأرام هعارو كلذل ربكألا ردنكسإلا قلقو

 ات

 ل ی

 «ةسمخن ضرع ىف عرذأ ةرشع هلوط بشخلا نم اتوبات هل اوذختاف عانصلاب

 كسمآ دقو اهترادتساپ توباتلا بشخ اهطاحآ دق جاجزلا نم تاماج هيف تلعجو

 ىلإ ءالا لود نم ارذح ءاملل ةعفادلا ةيلطالا نم هریغو تفزلاو راقلاب كلذ

 مهیلع دست نآرمأو - منسرلا - ریوصتلا ناقتاب ملع هل نمم هباتک نم هعم نالجرو
 ءرحبلا ةي ىلإ اجرخآف نیمیظع نيبكرمب ىتأف رمأو ةيلطالاب یلطت نأو باوبألا
 يروهت ةراجحاو ديدحلاو صاصرلا نم تاالقثم هلفسأ نم توباتلا ىلع قلعو

 بسري الو ءاملا قوف وفطي نأ ءاوهلا نم هيف امل هنأش نم ناك ذإ لفسأ ىلإ توباتلاب

 صاخف هلابح لوطو - نیبکر لا ىلإ - نيبكرملا نيب توباتلا لعجو تلفسآ ىف

 ۱ .رحبلا رارق ىلإ یهتنا یتح توباتلا
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 نم هناويحو رحبلا باود ىلإ هعم ناذللا نالجرلاو ىنودقملا ردنكسإلا رظن

 ىلع - نیطایش روصب : نيطايشب اذإف رحبلا ءام ءافص يف فافشلا جاجزلا كلذ

 ىفو سوؤفلا مهضعب ىديأ ىفو عابسلا سوءر لاثم ىلع مهسوءر سانلا لاثم

 نم مهيديأ ىف امو ةلعفلاو ةنيدلا عانص كلذب نوكاحي عماقملاو ريشابملا ضعب ىديأ

 - اهوكحو  اهومكحأو روصلا كلت هعم نمو ربكألا ردنكسإلا تيثأف ءانبلا تالآ

 «مهلاكشأو مهدودقو مهتقلخ هوشتو اهعاونأ فالتخا ىلع سيطارقلا ىف ريوصتلاب

 «توباتلا اوجرحخأو لابحلا اوبلج نيبكرملا ىف نم كلذ سحأ املف لابحلا كرح مث

 ديدحلا عانص رمأ ةيردنكسإلا ىلإ راسو توباتلا نم ینودقلا ردنکسالا جرح الو

 .هابحاصو ردنكسإلا هروص ناکام ىلع باودلا كلت ليثامت اوعنصف ساحللاو

 رحبلا ءىطاشب دمعلا ىلع تعضو ليثامتلا كلت لمع نم عانصلا غرف الو

 ىلع اهروص ىلإ ترظنف رحبلا نم تافالاو باودلا كلت ترهظ ليللا نج الو

 .كلذ دعب دعت ملو رحبلا ىلإ تعجرف . . رحبلا ىلإ ةلباقم دمعلا
 :اهباوبآ ىلع بتکی نأ ربکالا ردنکسالا رمآ تدیشو ةيردنكسالا تینب الو

 ةداعسلاو نمیلاو حاجنلاو حالفلا ىلع اهینبآ نأ تدرآ ةيردنكسالا هذهو

 كلم لجو زع یرابلا دري ملف - روهدلا ىلع - روهدلا ىف تابثلاو رورسلاو

 تدیشو «اهنابنب تمكحأو اهتينبف «كلذك اهینبن ممالا ینفمو ضرالاو تاومسلا

 ملف بابسالا دوجو ىل لهسو ءامكحو املع ءیش لک نم هللا یناتآو ءاهروس

 هللا نم افطل «هتبلط ام ءىش ىلع عنم الو «هتدرأ امم ملاعلا ىف ءىش .ىلع رذعتي

 ال نيملاعلا بر هلل دمحلاو ىرصع لهأ نم هدابعلو ىل احالصو یباعنصو لجو زع

 .ءیش لك بر هللا الا هلإ
 ثادحألا نم هدلبب ثدحيام لك ةباتكلا هذه دعب ینودقلا ردبكسإلا مسرو

 تقو ىلإ هيلإ لوؤي امو بارخلاو نارمعلاو تافالا نمو ؛نإمزلا ليقتسم ىف هدعب

 . ملاعلا روید

 امك - ةنيدلا رود اهیلع ةرطتقم رطانق اهتحتو تاقبط ةيردنكسالا ءانب ناکو

 كلت عیمج رودي یتح هب قیضی ال حمر هدیبو سرافلا اهتح ریسپ - ةنيدلا رودت

 قیراخم جازالاو دوقعلا كلتل لمع دقو ءةنيدملا تبت يتلا رطانقلاو جارآلا

 .ءاوهلل ذفانمو ءايضلل تاسفنتو
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 رمرلاو ماخرلا ضايب ةدشل حابصم ريغب ليللاب ءىضت ةيردنكسإلا تناك دقو

 ناك دقو رطملا نم ءيش اهلهأ بيصي الثث اهب ةرطنقم اهتقرأو اهعراوشو اهقاوسأو

 قدنخ لك نيبو قدانخ اهنيب اهناولآ ةفلتخملا ةراجحلا عاونأ نم راوسأ ةعبس اهيلع

 فاطتخال رضخألا ريرحلا قاقش ةنيدملا ىلع قلع ارو _ لوصف - نالصف روسو

 .هضايب ةدشل سانلا راصبآ ماخرلا ضايب

 :ةيردنكسالا ةرانم +

 . ىنودقملا - شبيلف نبا - سبلیف نب ردنکسالا اهانب

 . مهدلب ىلإ ودعلا نم دري نمل ابقرم اهتلعجو اهتنب ىتلا یه ةكولد نإ : لیقو

 ,اهانب یذلا وه رصم ةنعارف نم رشاعلا نإ :ليقو

 ةیردنکسالا ةنپدم ينپ ىلا وه ةيمور ةنيدم ینب یذلا نأ یار نم مهنمو

 ىلع ءالیتسالاب هترهشل ردنکسالا ىلإ ةيردنكسالا تفيضأ امنإو ءرصمب مارهألاو

 رحبلا اذه يف هقرطي مل ربكألا ردنكسإلا نأل هب ترهشف ملاعلا كلامم نم رثكألا

 ابقرم اهلعج ىذلا وه نوكيف هراد ىف هوزغيو هدلب ىف هيلإ دري اكلم باهالو ودع

 رحبلا فوج يف ناطرسلا ةئيه ىلع جاجزلا نم يسرك ىلع اهلعج اهانب ىذلا نأو

 ةراثملا ىلعأ ىلع لعجو ربلا نم رجبلا يف لحد ىذلا رحبلا ناسل فرط ىلعو

 ىنميلا هدي نم هتبابسب راشأ دق  لاثمت اهنم  لاثمت اهيفو هريغو ساحنلا نم لیثا

 اذإف اهوحن ةريشم هعبصأف كلفلا يف تلع اذإو كلفلا نم تناك امئيأ سمشلا وحن'

 هديب ريشي لاثمت اهنمو تراد ثيح اهعم رودي لفسأ ىلإ هدي تضفخنإ تضفخنإ

 رصبلاب ىري نأ راجو اند اذإف ةليل نم وحل ىلع هنم ودعلا راص اذإ رحبلا ىلإ

 لهأ ملعيف ةثالث وأ نيليم نم عمسي لئاه توص لاثمتلا كلذل عمس ةفاسلا برقل

 نم ىضم املك لاثمت اهنمو مهراصبأب هنوقمريف مهنم برتقإ دق ودعلا نأ ةنيدلا

 هتوصو اهلبق ىتلا ةعاسلا ىف توصام فالخب اتوص هل اوعمس ةعاس راهنلاو ليللا

 . برطم

 :ةرانملا مدهل ةليح +

 صاوخ نم امداخ ناورم نب كللا دبع نب دیلولا ةفالخ ىف مورلا كلم ثعب

 ةلاب هروف روغثلا ضعب ىلإ انمأتسم ءاجف ءاهدو یار اذ مداخلا اذه ناك ارس همدخ

 نم هنأ هربخأف كلملا دبع نب ديلولا نينمؤملا ريمآ ىلإ ءاجف ةعامج هعمو ةنسح
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 هنأو ءلصأ اهل نكي مل هنع هتغلب لاحو ةدجومل هلتق دارأ هنأو كلملا صاوخ

 نم برقتو كلملا دبع نب ديلولا ىدي ىلع ملسأف مالسإلا ىف بغرو هنم شحوتسا
 بتكب ماشلا نم اهريغو قشمد دالب نم هل اهجرختسا نئافد ىف هيلإ حصنتو هبلق

 كلملا دبع نب ديلولا نينمؤملا ريمأ ىأر املف «نئافدلا كلت تافص اهيف هعم تناك

 :مداخلا هل لاقف هعمط مكحتساو هسفن تهرش رهاوجلاو لاومألا كلت

 .كولملا نئافدو رهاوجو الاومأ انهه نإ نينمؤملا ريمأ اي -

 ؟كولملا نئافدو رهاواو لاومألا كلت نيأ -: كللا دبع نب ديلولا لاقف

 . ضرالا لاومأ ةيردنكسإلا ةرانم تحت :مداخلا لاق

 ؟كلذ تفرع فيكو : كللا دبع نب ديلولا نينمؤملا ريمأ لاق

 :مداخلا لاق

 كولمو داع نب دادشل تناك ىتلا رهاوجلاو لاومألا ىلع ىوتحا ردنکسالا نإ

 رطانقلاو ءابقألا اهل رطنقو ضرألا تحت جازالا اهل ینبف ماشلاو رصمب برعلا

 قوف ىنبو رهاوجلاو - ةضفلا - قرولاو نيعلا نم رئاخذلا كلت اهعدوأو بيدارسلاو

 اهلوح سولج بدابدلاو اهولع ىلع ةآرملاو عارذ فلأ اهلوط ناك - ةرانلا هذه كلذ

 اوبصنو مهنم برق نمب اوتوص ةآرملا كلت ءوض ىف رحبلا ىف ودعلا ىلإ اورظن اذإف
 ودعل نوكي الف دلبلا رذنيو سانلا رذحيف مهنم دعب نم اهاريف امالعأ اورشنو

 - ليبس مهيلع

 مدهف هصاوشو هتاقث نم سانأو شیجب مداخلا. عم كللا دبع نب دیلولا ثعبف

 اهریغو ةيردنکسالا لهآ نم سانلا جضف ةآرملا تليزأو اهالعأ نم ةرانملا فصن

 .اهرمأ ىف ةليحو ةديكم اهنأ اوملعو

 غلب لق هنأو ديلولا ىلإ یمنیس هنأو كلذ ةضافتسا ىمورلا مداخلا ملع املو

 تمتف .. كلذ ىلع اموق أطاوو هدعأ دق ناك بكرم ىف اليل بره هيلإ جاتحيام

 .... لاخلا اذه ىلع ةيردنكسإلا ةرانم تيقبو هتليح

 رصم بئاجع ضعب *
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 لابج ناوسأ نم لايمأ ىلعو رصم طاطسف نم بكارملا دعصت عضوملا اذه ىلإو

 اذه فرعيو كانه هيف نفسلا نايرج ىلإ ليبس الو اهطسو لينلا ىرجي راجحأو

 رمو ديعصلا عطق دقو طاطسفلا لينلا ىتأي مث روخصلاو لدانجلاب لينلا نم عضوملا

 ىتلا ةريزجلاب فورعلا عضوملا وهو مويفلا دالب نم نوهاللا رجحو نوملطلا لیجب

 .انطو مالسلا امهيلع بوقعي نب فسوي اهذختإ

 ديشرو طايمدو سيئت دالب ىلإ تاجلخ مسقنیف ایراج رصم لين ىضميو

 . ةيردنكسإلاو

 - نيثريحب - نيرحب ىلإ هايملا كلت بصتف انيع ة ةرشع ىتنثإ نم لينلا رهن عبنيو

 دالب ىلي امم نادوسلا ضرأ قرتخيو لابجو كانه لامرب رميف ايراج ءاملا عمتجي مث

 رصم لين رهظي < 0050 ير

 - ةدايزلا نابإ  اركع حبصي E ابذع ايراج لينلا ءام قفدتيو

 .اهديعصو رصمب  ناضايفلا

 :رابحألا بعك نايفس ىبأ نب ةيواعم لأسو

 ؟اربخ هللا باتك ىف لينلا اذهل دجت له

 ۱ : رابحالا بعك لاق

 لجو زع هللا باتک ىف دجال ین مالسلا هيلع یسول رحبلا قلف یذلاو ىإ -
 نأ كرمأي هللا نإ :هیرج دنع هيلإ یحوی : نیترم ماع لك ىف هيلإ ىحوي هللا نأ
 .ادیمح دع ليناي :كلذ دعب هيلإ ىحوي مث «هل هللا بتكام ىرجيف «یرجت

 :رابحألا بعك لاقو

 ىف لسعلا رهن لينلاف :ايندلا يف لجو زع هللا اهعضو ةنجلا نم راهنأ ةعبرأ--

 رهن ناحیجو «ةنفا ىف ءاملا رهن ناحيسو نا ىف رمللا رهن تارفلاو نا

 .ةنحلا ىف نبللا

 :لاق هنأ صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع یورو

 اذإف «برغملا ىلإ قرشملا نم رهن لك هل هللا رخسو «راهنألا ديس رصم لين -
۱۰۲ 



 ءاهئامب راهنألا هتدمأف هدم نأ رهن لك هللا رم رصم ليث یرجی نأ یلاعت هللا دارآ

 هللا یحوآ لجو زع هللا دارأ ام ىلإ هتيرج تهتنإ اذإف ءانويع ضرألا هل هللا رجفو

 . هضرأ ىف هللا ةنانک رصم نأ درو دقو هرصنع ىلإ عجری نأ ءام لک ىلإ

 :رابحالا بعک لاقو

 «لجو زع هللا یمس یتلا راهنألا نوکیام رزغآ لسع ةرخالا ىف لیثلا -

 هللا یمس یتلا راهنالا نم نوکی ام رزغآ نبل ةرخالا ىف - ناحبج ینعی - ةلجدو

 «لجو زع هللا یمس یتلا راهنألا نم نوکیام رزغآ رمخ تارفلاو «لجو زع

 . لجو زع هللا یمس ىتلا راهنألا نم نوکیام رزغآ ءام ناحیسو

 :ءامكحلا ضعب لاقو

 سیلو .لينلا ريغ دنهلاو نیصلاو مورلا رحب ىف بصي رهن ایندلا ىف سيل -
 ديزي رهن ایندلا ىف سیلو.لینلا ريغ لامشلا ىلإ بونجلا نم بصي رهن ایندلا ىف
 . لينلا ريغ رحلا نم نوکیام دشآ ىف

 نم لينلا رهنو لیثلا ريغ امهیف بیترت ىلع صقنیو ديزي رهن ایندلا ىف سيلو
 . ةنجلا نم جرخی هنأل راحبلا فارشأو راهنالا تاداس

 :495 قودصلا قداصلا لاق

 eT هاور)تارفلاو لينلاو ناحيجو ناحيس : ةنجلا راهنأ نم راهنأ ةعبرأ -

 . (ةريره ىبأ نع باقلألا ىف

 : هلك ىوهلا نع قطني ال ىذلا لاقو

 نع ملسم هجرخا ) ةنجلا راهنآ نم لك لینلاو تارفلاو ناحیجو ناححیس -

 . (ةريره ىبأ

 نآلا نوحيس رهن  ناحيسو ليئلاو تارفلا :ةنحلا نم راهنأ ةعبرأ ترجف

 - ايسآ ةراق طسوب ناش نايت لابج نم عبنيو رتم ويلك ۲۰۹۰ هلوط ايرادرسب

 ىف شوكو دنه لابج نم عبنيو ايرادرس رهنب ايلاح فرعيو نوحيج رهن - ناحيجو
 مامالا هاور) - رتم ويلك ۳۵۲۳ هلوطو ناتسغفأ لامش ىرجي رهنلا اذهو لارآ رحب

 .(ةریره ىبأ نع هدنسم ىف دمحآ



 : ايك ىوهلا نع قلطني ال ىذلا لاقو

 هاور) اهقرو هيف متدجول جيمي نيح هيف متسمتلا ولو ءةنبا نم جرخي لينلا نإ

 . (ةريره ىبأ نع ةمظعلا ىف خيشلا وبأ

 .هراحبتساو هربكل رصم لين ريغ امّيو ارحب ىمسي رهن ايندلا راهنأ ىف سیلو

 :لينلا ىف برعلا تلاق

 .رابآلاو نيعألاو راهنألا هل - تصقن - تضاغ دار اذإ هنإ

 . اهتدايز نم هضيغو هضيغ نم اهتادايزف «تداز ضاغ اذإو

 :ىرسبلا لاقو

 رادقملاو ضرعلا تاذ ضرألا ىف راهنألا هل تداز نإ ضيغي

 ` لويسلاب هناصقنو هتدايز : دنهلا تلاقو

 .باحسلا دوكرو راطمألا ةرثكو ءاونألا ىلاوتب كلذ فرعن نحنو

 ترثك نويع نم هناصقنو هتدايز امناو صقني ملو طق دزي مل:مورلا تلاقو

 . تلصتاو

 قو رفاس نم اهارپ هئطاش ىف نويع نم هناصقنو هتدايز : طبقلا تلاقو

 . هيلاعأب

 هسبحتف هب تلصتاو ترثکآ اذإ لامشلا حیرب هتدایر امإو طق دزی مل: لیقو

 . ضرالا هجو ىلع ضيغيف

 :بركي دعم نب ورمع لاق

 اهل ىرجف ابصلا حير هل ترجو هدودمب ارخاز حبصأ لينلا ام

 اهلاجس ورو اهلهال ربصأف ةدومحم ةداع ةدنك تدوع

 ۱ :مارهألا #

 رصم یف یمسپ ةراجح ضوح عضو تام اذإ كلملا ناكو كولملا روبق اهنإ

 نم نوديريام ردق ىلع مرهلا نم ىنبي مث هيلع قبطأو  نورجلا  نرجلا ماشلاو

 ناینبلا هيلع رطنقی مث مرهلا طسو عضویف ضوحلا لمحي مث ساسالا عافترا
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 مرهلا تحت مرهلا باب لعجيو هنوري ىذلا رادقملا اذه ىلع ءانبلا نوعفري مث ءابقألاو

 عارذ ةئام ضرألا تحت جرألا لوط نوكيف جز دقعب ضرألا ىف قيرط هل رفحي مث

 .هنم لخدي باب مارهالا هله نم مره لكلو ءرثكأ وأ
 ؟نونیو نودعصي اوناك ءىش ىأ ىلعو ؟ةسلمملا مارهألا هذه ٹیئب فيك

 اذه اننامز لهأ ردقي ال ىتلا ةميظعلا ةراجحلا هذه نولمحي اوناك ءىش ىأ ىلعو

 ؟كلذ اوعاطتسا نإ دهجو ةبوعصب الإ دحاولا رجلا اوكرحي نأ ىلع

 ةنايد مهكولمل ةعاطو ةوقو ربص مهل ناكو لفسأ ىلإ قوف نم هوتحن هنم اوغرف اذإف

 - ةينايد _

 ممألا مالقأب تاباتکلا نم عاونآ اهیلع بیجع اهناينبو میظع اهلوط مارهالاو

 ىلع هژرقت طبقلاو مورلل فرحالا لاكشأو یمورلا ملقلا اهلهآ ىلع بلغ ب ةقباسلا
 ةباتكلا نم اودلوام بسح ىلع اهفرحاب مورلا فرحألا اهطلخو هایا اهفراعت بسح

 - ةرثادلا كلاملاو لوألا یطبقلاو یمورلا نيب

 :مارهالا ىلع تبتک ىتلا ةباتكلا كلت نمو

 اتثاهتناو ةردقلا يف انغولبو كلملا ىف - انتاراوم - انتنزاوم ىعدي نمف انینب انإ

 نم رسيأ قيرفتلاو ءائبلا نم رسيأ مدهلا نإف اهمسر لزيلو اهمدهيلف ناطلسلا نم

 . فيلأتلا

 .رصم مارهأ نم لوطأ ارجح ديلاب ءانب ضرألا هجو ىلع سيل :ليقو

 ؟رصم مارهأ ینب نم #

 ءانب نأ ةباتكلا زومر كف دعب تبث داع نب دادش : ليقف اهانب نميف فلتخا

 - عرقنمو «عرفخو «وفوخ :مه ةفورعلا ةثالثلا ةزيجلا تامارهأ

 نب ناشردق نب نود ليمرت نب قايربم نب قوهلس نب دريوس اهانب : ليقو
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 ةنيدم نونکسب اوناك نيذلا ةنس ةئامئالثب نافوطلا لبق رصم كولم دحآ لاصوه

 - سوسمآ : ىزيرقملا ىف  نينومشألا
 ؟مارهألا تينب اذامل #

 همانم ىف دريوس ىأر دق ةنس ةئامئالثب نافوطلا لبق ناك هنأ رصمب اهئانب بيس

 بكاوكلا نأكو مههوجو ىلع اوبره دق سانلا نأكو اهلهأب تبلقنإ دق ضرالا نآک

 ملعو «دحأل هركذي ملو كلذ همغأف «ةلئاه تاوصأب اضعب اهضعب مدصيو طقاستت

 . میظع رمأ ملاعلا ىف ثدحيس هنأ

 سمشلا لكيه ىلإ لخدف لوألا نم رثكأ هجعزأ رخآ امانم ةدم دعب ىأر مث
 عيمج نم ةنهكلا ءاسؤر عمج حبصأ املف «ىكبو بارتلا ىلع ههجو غرمو عرضتو
 . ارحآو الوأ هآرام مهل ركذو مهب الخف «ءانهاك نیئالثو ةئام اوناكو رصم لهأ

 لاقيو ناهكلا میظع  ةنهكلا ضعب ىكح مث «ملاعلا ىف ثدحي ميظع رمأب هولوأف

 ايؤرب كلملا ربخأ انأو مهرادقأ مظعل لاحم ىلع ىرجت ال كولملا .مالحا نإ
 . اهتيأر

 ,هانعم ىف مانملا اذه نم مظعأ امانم ىأر هنأ :اضيأ ىكح مث

 جرخت ىتلا رانلاب هدعبو نافوطلاب هوربخآو بكاوكلل عافترالا ةنهكلا ذخأ مث

 ؟اندالب ةفآلا هذه قحلت له اورظنأ -

 : معن -: ةنهکلا لاق

 داسجأو لاومألاو تامسلطلا هلخاد ىف لعجو مارهألا ءانبب كلملا رمأف

 اوبتكف ءءامکحلا هتلاقام حیمج اهیلع - اوبتکی - اوربزی نأ ةنهكلا رمأو ء مهكولم

 بكاوكلا روص اهيف اوروصو « ةيضاملا مولعلا عيمج اهناطيحو اهفوقس ىفو اهيف
 عافترإ لعجو : ىزيرقملا ىف - عارذ ةئام مره لك لوط لعجو «تامسلطلا اهيلعو
 عارذ ةئامسمخن وهو - یکللاب - عارذ ةئام ءاوهلا ىف تامارهألا نم دحاو لك

 .مهتلم هرضح اديع مهل لمعو نوللا جابيدلا اهاسک تغرف الو - مویلا انعارذپ

 تشلم ةنولم ناوص ةراجح نم انزخم نيثالث ىبرغلا مرهلا ىف لمع مث
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 ديدحلا تالآو «ةيسفنلا رهاوجلا نم ةلومعملا ليثامتلاو تالآلاو ةمحلا لاومألاب

 فائصأو « رسکنپ الو یوطنپ یذلا جاجزلاو «ٌأدصب ال یذلا حالسلاو «ةرخافلا

 بابقلا فانصأ ىقرشلا مرهلا یف لمع من «ةلتاَقلا مومسلاو ةفلؤملاو ةدرفملا ريقاقعلا

 . هدادجأ نم هلمعامو بكاوكلاو ةيكلفلا

 :لاقيو

 یبن وهو خونخ ةيناربعلا هيمست ىذلا وهو ةمكحلاب فوصوملا ثلثلا سمره نإ
 ءانبي رمأف نافوطلا نوک ىلع بكاوكلا لاوحأ نم لدتسإ مالسلا هيلع سيردإ هللا

 لكو «روثدلاو باهذلا هيلع فاخيامو مولعلا فئاحصو لاومألا اهعادياو مارهألا

 تايواستم حوطس ةعبرأ هب طيحي اعارذ رشع ةعبسو عارذ ةئامثالث هعافترا اهنم مره

 . اعارذ نوتسو غارذ ةئامعبرآ اهنم علض لك عالضألا

 : ینمیلا ةرامع لاق

 رهدلا نم فاخی ایندلا رهاظ ىلع ام لکو هنم رهدلا فاخی ءانب

 ىركف اهب داوسلا ىف هزتی ملو 20 اهئانب عيب ىف یفرط هزمتت
 :ةرابج نب نيدلا دعس لاقو

 با بلالل مارهألا ةعنص ىف ةبيسجعو ةبيرغ ىآ هلل

 باقن لك عادبإلا نع تضنو اهلهآ ةصق عامسألا نع تفخآ

 بانطأ الو دمعام ريغ نم ةماقمو مايخلاك ىه امناكف

 :لوهلا وبأ #

 ابأ ةماعلا هيمست دسأ دسجو ناسنإ ةروص ىلع منص مارهألا نم برقلابو
 ضرأ ىلع بلغي الثل كانه ىذلا لمرلل مسلط هنأ نومعزي طبقلاو «همظعل لوهلا

 . ةزيجلا

 :نوعرف ةلسم

 نم ةيرطملا نم برقلا ىلع سمش نيعب ناتلسم :ىزيرقملا ىف - دومع ىهو
 ىذلا سمش نيع ةنيدم - سآرلا اتددحم رمحآ ناوص رجح. نم ةرهاقلا ىحاوض
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 تارقاوبلا بعش ىزيرقملا ىف - ريق ىبأ عدص اهبو نوعرف ةلسم :ةماعلا هيمست

 موي ىف هيلإ عمتجي لبجلا ىف عضوم وهو  ديعصلا ضرأ نم نومشأ ةيحانب

 یتأی ريط لك اهيف لخدي ةقاط لبجلابو «ریطلا سنج عيمج ةنسلا ىف صوصخم

 .اهيف توميو هيلع ضبقتف ريطلا رخآ ىلإ ىهتني ىتح هتقو نم جرخي مث هيلإ

 :نيرحبلا عمجم #

 جرم آل لجو زع لاقف هباتک مکحم ىف ريبخلا میلعلا هرکذ یذلا خزربلا وهو

 : ىلاعت لاقو ۲۰۰ ۱٩ :ةيآ نمحرلا ةروس# نایغبیال خزرب امهنیب.نایقتلب نیرحبلا

 هاتفل مالسلا هيلع هللا ميلك لاق یذلا اذه لعلو #«ازجاح نيرحبلا نيب لعجو #

 ىضمأ وأ نيرحبلا عمجم غلبأ ىتح حربأ ال هاتفل ىسوم لاق ذإو نون نب عشوي
 .ملعأ هّلاو رضخلاب مالسلا هيلع ىسوم ءاقل ناكو ٠١ : ةيآ فهكلا ةروس «ابقح

 ةريسم امهنيب زجاحلاو نيصلاو مورلا رحب امهو خزربلا وهو نيرحبلا عمجمف

 .امرفلاو مزلقلا نيبام ةدحاو ةليل

 :روقنقسلا ناويح #

 ىنبلاي ططخم نوللا ىلاقترب ايقيرفا لامشب رشتني ىلاحسلا نم عون وهو
 تلكأل هالولو سمنلاو «تارشحلاب ىذغتيو ةعرسب لامرلاب هسفن نفدي نكادلا

 .اهلهأل ناتسجس ذفانقک وهف اهلهأ نيباعتلا

 :ناسلبلا نهد #

 ةعقب هقرع تبنیو مسلبلا ةماعلا هيمستو ةصاخ رصمب الإ هقرع تبني الو

 سمش نيع نم برقلا ىلع ةرهاقلا ىحاوض نم ةيرطملا ضرأب ةصوصخم
 ال هنأ ىرتو دقتعت ام تابنلا اذه ىف دقتعت ىراصنلاو ةيودألا ضعب ىف لمعتسيو

 نأ مهداقتعال ةيدومعملا ءام ىف نهدلا اذه نم ءىش عضوي ىتح ىنارصن رصنت متي

 همأو وه مدق نيح مالسلا هيلع میرم نب ىسيع اهب لستغا رثب نم ىقسي تابنلا اذه

 .سمش نيعب اولزنو رصم ىلإ راجنلا فسويو
 :سونبألاو درمزلاو بهذلا #

 اهبو ءهاوس درمز ندعم ایندلا ىف سیلو درمزلاو بهذلاک ةريثك نداعم رصعو

 ماربلاو - مزلقلا رحب لحاس ىلع - طفتلاو - ناوسآ نم برقلاب - بشلاو طفنلا

 .راجحالا رئاس هب مطقی یذلا جذابتسلا رجحو سونبالا اهبو ماخرلاو
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 .ىباربلا ىلع ةباتك #

 - هونيعي مل - اونقيتي مل مهنكلو نافوطلا نوبقري اهكولمو رصم نوعرف ناك

 ؟فيس مأ ءام مأ وه ارانأ

 دباعملا عيمج ىلع نويرصملا هقلطآ مسا وهو ابرب وأ ةابرب عمج يباربلا اونبف
 روصلاو ةباتكلا نم اهيلع مسرو روصلا نم اهمولع اهيف تمسرو ةميدقلا راثالاو
 ىنبي امم نيطلاب ىنبيام تزرفو ارجحو انيط :نيعون اهتيانب تلعجو ليثامتلاو
 ۱ :اولاقو رجل اب

 یذه تيقبو قرحناو نيطلا نم ىنبيام رجحتسا اران نافوطلا ناك نإ -

 ناو ءةراجحلاب ىنبيام ىقبيو نيطلاب ىنبيام بهذأ ءام نافوطلا ناك ناو «مولعلا

 ىأ افيس ناك نإ  ةراجحلاب وهامو نيطلاب وهام نيعونلا الك ىقب افيس نافوطلا ناك
 - اهلهأ دابأف اهيلع لزن كلمو اهتيشغ ةمأ نم رصم لهأ عيمج ىلع ىتأ برحلا

 .اهلهأ مع ءابو ناك نافوطلا اذه نأ ىأر نم ناهكلا نمو

 ريبكو ريغص نم سانلا نم ةدضنملا لالتلا نم سیتت دالبب دجويام كلذ لاثمو

 - موكلا ىبأب رصم ضرأ نم سيئت دالبب ةفورعملا یهو ماظعلا لابجلاك یثنآو ركذو
 - نیسبکلا - نيسكنملا سانلا نم اهديعصو رصم دالبب دجوي امو - مركلا تاوذ
 - ناریدغو  ناريغو فوهك ىف ضعب ىلع مهضعب

 الف يه ممالا ىأ نم یردیال ضرألا نم ةريثك عضاومو «سیراونو

  مهلئاوآ نم مهنإ مهنع لوقت دوهیلا الو مهفالسأ نم مهنآ مهنع ربخت یراصنلا

 اریثکو «مهباوثأ مهیلع «مهلاح نع ءیبنی خيرات الو ؟مه نم نوردی نوملسلا الو

 .مهیلح لابجلاو یباورلا كلت ىف دجوی ام

 رصم دیعص نم ءانصنأب ةذختملا ایربلاک بیجع مئاق ناينب رصم دالبب یباربلاو
 ریغو دونمس دالبب یتلا ابربلاو میمخآ دالبب یتلا ابربلاو «اهنم نیفوصولا دحآ وهو
 .كلذ

 :هيف بوتكم یباربلا ضعب ىف اباتك دجو دقو

 ثادحألاو نيقتعملا ديبعلا اورذحا  نيرتغملا ثادحألاو «نيقتعملا ديبعلا اورذحا

 .نييرعتسملا طبنلاو نيدبعتملا دنطاو - نيبرقملا

 . كحضي ءاضقلاو رودقملا ردقي : رخآ باتك ىفو

۱۰۹ 



 ديريام لعفي مجنلا برو یردت تسلو موجنلاب ربدت :رخآ باتك ىفو

 نأ موجنلا ىف رظنلاب ةجهل ىباربلا هذه ةلوهجملا ةمألا هذه تذختا لهف

 ىلع ىتأت رانآ ؟وهام نافوطلا اذه نأ ىردت نكت مل ؟ضرألا ىف نوكيس انافرط

 مولعلا روثد تفاخف ؟اهلهأ ديبي فيس وأ ؟اهقرغيف ءام وأ ؟اهيلعام قرحتف ضرألا
 ؟؟؟ ىباربلا هله تذختاف ؟اهلهأ ءانفب اهءانفو

 .قافآلا كولم ىلإ ثعبي ب ءايبنآلا متاخ #

 ةفاك الإ كانلسرآ امو ةفاك سانلا ىلإ ةي مساقلا ابآ لجو زع هللا ثعب

 . («ریذنو اريشب سانلل

 . مالسالا نيد ىلإ مهوعدی اهماکحو ضرالا كولم ىلإ ابتك لسراف
 :لاق رصم مکاح سقوقلا باتکب لسري نأ ی ىبنلا دارآ الو

 ؟هللا ىلع هرجأو رصم بحاص ىلإ اذه یباتکب قلطنی مکیآ سانلا اهیآ -

 :لاقو ةعتلب ىبأ نب بطاح ليلجلا یباحصلا هيلإ بثوف

 هللا لوسراپ انآ

 .بطحای كيف هللا كراب -: هک ةفاك سانلل ثوعبملا لاقف

 قیرطلا فرعی ناك دقف رصم ىلإ قلطنٍاو هتلحار دشو باتکلا بطاح ذخأف

 انيم نب - جروج ریغصت  جيرج رصم ىلع ناکو ةراجتلل رصم ىلإ جرخام اربثکف
 بئارضلا هل ممجی لقره لبق نم رصم مکحی ناك هنکلو ایرصم ناکو سقوقملا -
 . .همکح رقم ةيردنکسالا تناکو ةينيطنطسقلا ىلإ اهلمحی مث

 هيلإ مدقو سقوقلا رصق ىلإ راس ةيردنكسالا ةعتلب یبآ نب بطاح مدق الو

 :هأرقو انیم نب جیرج هضفف ةي مساقلا یبآ باتک

 طبقلا میظع سقوقلا ىلإ هللا دبع نب دمحم نم . میحرلا نمحرلا هللا مسب
 كتؤي ملست ملسأ مالسالا ةياعدب كوعدأ ىنإف :دعبو یدهلا عبتا نم ىلع مالس
 ىلإ اولاعت باتکلا لهأ ای طبقلا مثإ كيلع امنإف تیلوت ناف نيترم كرج هللا
 اضعب انضعب ذختی الو ائيش هب كرشن الو هللا الإ دبعن الأ مکنیبو اننيب ءاوس ةملك
 .(0نوملسم انأب اودهشا اولوقف اولوت نف هللا نود نم ابابرآ

 )١( :ةيآ نارمع لآ ةروس (؟) . ۲۸ :ةيآ ًابس ةروس 16 .
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 نأ ملعي ناك دقف هسفن نم اهناكم 35 ءايبنألا متاخ ةلاسر سقوقملا عضوو

 مث ليجنإلاو ةاروتلا ىف هتفصو هتعن أرق دقلف ةي نيلسرملا متاخ ةي مساقلا ابأ
 هيراوج نم ةدحاو ىلإ هعفد مث جاع نم قح ىف ريقوتو ةيانع ىف باتكلا عضو

 :لءاستو ةعتلب ىبأ نب بطاح ليلجلا ىباحصلا وحنانیم نب جيرج تفتلاو

 ىلإ هدلب نم هوجرخآو هموق نم هفلاخ نم ىلع وعدي نأ ايبن ناك نإ هعنمام -
 ؟اهريغ

 :هلاؤس سقوقملا داعأف . .ابدأت ةعتلب ىبأ نب بطاح بجي ملو

 ىلإ هدلب نم هوجرخأو هموق نم هفلاخ نم ىلع وعدي نأ ايبن ناك نإ هعنمام
 ؟مهيلع طلسي نأ اهريغ

 :ةعتلب ىبأ نب بطاح ليلحلا یباحصلا لاقف

 ؟هّلا لوسر میرم نب ىسيع نأ دهشت تسلا -

 . ىلب :سقوقملا لاق
 :ةتعلب ىبأ نب بطاح لاق

 مهكلهي نأ مهيلع اعد نوكي الأ هولتقي نأ اودارأف هموق هذخأ ثيح هلامف -

 ؟هيلإ هللا هعفر ىتح ىلاعت هللا

 :لاقو باجعإ ىف بطاح ىلإ رصم مكاح رظنف
 .ميكح دنع نم ءاج ميكح تنأ .. تنسحأ ے

 : ةعتلب ىبأ نب بطاح لاقف

 لاكن هللا هذخأف ىلعألا برلا هنأ معزي - نوعرف - لاجر كلبق ناك هنإ -

 . كب كريغ ربتعي الو كريغب ربتعاف هنم مقتنا مث هب مقتناف ىلوألاو ةرخآلا

 دصقي ةعتلب ىبأ نب بطاح لیلخبا ىبحاصلا نآ هلوح نموانيم نب جيرج مهفو

 , . یسوم نوعرف

 : لوقی ةعتلب یبآ نب بطاح داعو

 مهيرقأو دوهي هل مهادعأو شيرق هيلع مهدشآ ناكف سائلا اعد ىبنلا اذه نإ

 . ىراصنلا
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 4 دمحم ىسيع ةراشبكإلا مالسلا امهيلع ىسيعب ىسوم ةراشبام ىرمعلو

 كردأ ىبن لكو ليجنإلا ىلإ ةاروتلا لهأ كئاعدک الإ نآرقلا ىلإ كايإ انؤاعد امو

 نيد نع كاهنن انسلو یبنلا اذه كردأ نم هوعيطي نأ مهيلع قحلاف هتمأ مهف اموق

 .هب كرمأن انكلو مالسلا هيلع حیسلا

 : سقوقلا لاقف

 بوغرم نع یهنب الو دوعوع رمأي ال هتیآرف ىبنلا اذه رمأ ىف ترظن ىنإ -
 جارخإب ةوبنلا ةلآ هعم تدجوو تباالکلا نهاکلا الو لاضلا رحاسلاب هدجأ ملو هنع

 .رظتنأسو . . یوجنلاب رابخالاو ءبخلا

 : ا ءايبنألا متاخ ىلإ بتكف ةيبرعلاب بتكي هل ابتاك رصم مكاح اعد مث
 طبقلا ميظع سقوقملا نم هللا دبع نب دمحمل . . ميحرلا نمحرلا هللا مسب -

 . .كيلع مالس

 نأ تملع دقو هيلإ وعدتامو هيف تركذام تمهفو كباتك تأرق دقلف دعب امآ

 نيتيراجب تثعبو كلوسر تمركأ دقو ماشلاب جرخي هنأ نظأ تنكو ىقب دق ايبن
 . كيلع مالسلاو اهبكرتل ةلغب كيلإ تيدهأو بايثبو ميظع طبقلا ىف ناكم امهل

 نوعمش تدب ةيرام هتقفر ىفو هرصق نم جرخ مث سقوقملا مكحل ارقم تناك

 هتاملك تلازامو انیم نب جيرج ايادهو ءاضيب ةلغبو بيبطو نيريس اهتخأو ةيطبقلا
 :هسأر ناردج نيب ىودت

 عجراف هقرافأ نأ ىكلمب - لخبأ - نضأ انأو هعابتا ىلع ىنعواطت ال طبقلا

 .ادحاو افرح طبقلا كنم عمست الو ىدنع نم لحراو كبحاص ىلإ

 اريثكف و هللا لوسر ةنيدم ىلإ قيرطلا فرعي ةعتلب ىبأ نب بطاح ناكو
 .رصم ىلإ ةراجتلل جرخام

 نع قلطني ال یذلا لاقف للي هللا لوسرل سقوقملا هل هلاقام بطاح ركذو

 : كلك ىوهلا
 .هكلمل ءاقبالو ةكلمب تیبا نض

 :بيبطلل 44ب لوقعلاو بولقلا بيبط لاقو
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 ةيطبقلا ةيرام #

 هرعاشل نيريس اهتخأ بهوو اهب ىفتكاف ةيطبقلا ةيرامب و هللا لوسر بجعأو
 , تباث نب ناسح

 دق حمالملا ةباذج رعشلا ةدعج ةيرصم ةباش نأ 5 ىبنلا رود ىلإ أينلا راطو

 تنب ةيرام و هللا لوسر لزنآو ب مساقلا ىبأل ةيده لينلا ضرأ نم تءاج

 .دجسملا برق ةيلاعلاب لزنمب نوعمش

 برضو اهلزنم ىف نوعمش تنب ةيرام ىلإ فلتخي 5 ءايبنألا متاخ ناكو

 هيف اهبغرو مالسإلا اهيلع ضرع دق ةعتلب ىبأ نب بطاح ناك باجحلا اهيلع

 دف ی الع اما اکو رب اوستا تا ارم تقلطت

 . اهیلع ددرتلا رثکآو اهافطصا

 تعاطتسا ام تفلکت نأ دعب ركب یبآ تنب ةشئاع ردص ةريغلا براقع تغدلو

 ةيرصم ةيراجالا تسيل ةديدج ةباش نم اهیلع رطخالاب اهسفن للعت یکل دهج نم

 لوسر تأر ال اهردص ىلإ اللست فوخلاو قلقلا نکلو .. دیس ىلإ ديس اهادهآ

 .اریثک اهیلع ددرتیو . .الیوط نوعمش تنب ةيرام یدل تکه ةا هللا

 یداولا جیرآ اهفاطعا یفو رصم رحس اهنایک ىف لمحت ةيطبقلا ةيرام تناکو

 تلمحو لینلا ضرأ نم تءاج یتلا ةيرصلا رجاه ةصق دیعتست تناکو . . رطعلا

 اهنباو اهجوز نمحرلا ليلخ عم تضم مث .. . مالسلا هيلع ءايبنألا ىبأ اهديس عم

 . قيتعلا تيبلا ىلإ ليعامسإ

 لمح رداوب هذه له ..اهئاشحآ ىف ةكرحب نوعمش تنب ةيرام تسجاو

 ؟ ليعامسإو رجاه ىف مئاد ريكفت وه له ؟ةمومألا ىلإ قوش وه له ؟نكتسم
 . ؟نيرهش وأ ارهش رمألا متكت ال اذال

 فخت ال اولاق  :لاقو حرفف و هللا لوسر تربحأف انيقي لمحلا راصو

 زوجع تلاقو اههجو تكصف ةرص ىف هتأرما تلبقأف *ميلع م الغي هورشبو

 . 4 میلعلا ميكحلا وه هنإ كبر لاق ۳ اولاق #ميقع

 تلاق نمحرلا ليلخ نع العو لج قحلا لوق نوعمش تنب ةيرام تعمس املف

 سس یهو

 ۰۳۰ ۸ :ةيآ تایراذلا ةروس (۱)
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 . هللا ىبناي ازوجع تسل ىنكل -

 :صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ليلجلا ىباحصلا لوقي

 ميهاربإ ابأاي :لاقف مالسلا هيلع ليربج هيلع طبهف و هللا لوسر عم انك -
 انفرع هبو اندج ميهاربإو ميهاربإ وبأ انأ معن :ِةْلِكي ىبنلا هل لاقف مالسلا كئرقي هللا

 «نيملسملا مكامس وه ميهاربإ مكيبأ ةلم» هباتك مكحم ىف ىلاعت هللا لاق دقو

 .۸۸ ةيآ جحلا ةروس

 . .تاوامس عبس قوف نم ميهاربإب ميكحلا ميلعلا هرشب دقل

 هعفدف ةرجهلا نم نامث ةنس ةجحلا ىذ ىف ميهاربإ نوعمش تنب ةيرام تدلوو

 8 هعضرت تناكف راجنلا نب ديزي نب رذنملا تنب ةدرب مأ ىلإ يو ةمحرلا ىبن

 :قيدصلا تنب ةقيدصلا لوقت

 نم ةليمج تناك اهنأ كلذو ةيرام ىلع ترغام نود الإ ةأرما نم ترغام

 نب ةثراحل تيب اهب مدقام لوأ اهلزنأ ناكو ييي هللا لوسر اهب بجعأو ةدعج ءاسنلا

 اغرف ىتح اهدنع ليللاو راهنلا ةماع و هللا لوسر ناكف انتراج تناکف نامعنلا

 مث انيلع دشأ كلذ ناكف كانه اهيلإ فلتخي ناكف ةيلاعلا ىلإ تلوحف تعزجف اهل

 .هنم انمرحو دلولا اهنم هللا قزر

 ردنملا تنب ةدرب مأ دنع ی قلخلا ديس نبا ميهاربإو اهترپسم ىف ةايحلا ترمو

 لابقتسإ ىلإ هقوش لاط دقف ميهاربإ هنباب اذیعس 5 ريخلا مامإ ناكو هاعرتو هعضرت
 ةجيدح ةرهاطلا ةديسلا هل مهتدلو نمو رهاطلاو بيطلاو مساقلا دعب - دیلولا كلذ

 ىمهسلا لئاو نب صاعلاك مهضعب هامس هیثناش نم سانآ هتامشو - دلپوخ تنب

 ,(۱6رتبالا وه كتناش نإ ىلاعت هلوق لزنف - هل بقعال یذلا - رتبالاب

 .. هتاجوز نم ةجوز اهلالخ دلت مل ةنس نورشعو فين یضم دقف

 : هيلع قودصلا قداصلا لاق

 نإف اربخ - لڳ هللا لوسر نبا ميهاربإ لاوخأ نويرصملا - طبقلاب اوصوتسا -
 . (هحیحص ىف ملسم هاور) امحرو ةمذ مهل

 مأ بقلب طحت مل هيي ىبنلل ةيرس ميقت ةيرصملا نوعمش تنب ةيرام تناك ناو

 .۲ :ةيآ رثوكلا ةروس ()

15 



 بناج ىلإ ميهاريإ هنبال اهتمومأ فرشب اعيمج نهنود تيظح اهنكلو نينمؤملا
 . ةبحصلا فرشب نهلثم اهتوظح

 .(هکردتسم ىف مكاحلاو دعس نباو ىنطقرادلاو هجام نبا هاور) اهدلو اهقتعأ

 انزح لب ةمحرلا ىبن نزحف ًارهش رشع ةينامث غلب امدنع ميهاربإ تامو -

 :لاقو اديدش

 تقتعل شاع ولو ايبن اقيدص ناكل شاع ولو ةنحجلا ىف هعضرت اعضرم هل نإ

 . (سابع نب هللا دبع نع هجام نب هاور )ىطبق قرتسأ امو طبقلا نم هلاوخآ

 : و .لاق مث

 ىرهزلا نع دعس نبا هاور ) ىطبق لك نع ةيزجلا تعضول ميهاربإ شاع ول

 .(السرم
 توم دعب باطخلا نب رمع نینملا ریمآ ةفالخ ىف نوعمش تلب ةيرام تتامو

 تنفدو ةرجهلا نم رشع سداسلا ماعلا ىف ىأ تاونس سمخب كأي هللا لوسر

 :عيقبلاب
 .برعلا لصأ #

 .ناطحقو ليعامسإ دلو نم اهلك برعلا

 .ليعامسإ دلو نم ناطحق :لوقي نميلا لهأ ضعبو

 .اهلك برعلا وبأ ليعامسإف

 . برعلا لاوخأ نويرصملاف رصم نم ليعامسإ مأ رجاهو

 مامأ تناك ةيرق یهو برعلا مأ نم رجاه :ليعامسإ مأ -:ةعيهل نبا لوقي
 .رصم نم سوقلیق نب امرفلا اهانب ىتلا امرفلا ةنيدم

 نم سقوقلا هل اهادهآ یتلا هيي یبنلا ةيرس نوعمش تنب ةيرام میهاربا مآو

 .ةفورعم دیعصلاب ةيرق یهو نفح

 ىبأ نب ةيواعمل ةفالخلا نع لزانتو نيملسملا ءامد ىلع نب نسحلا نقح الو

 .رهصلا ةمرحل ةياعرو لر هللا لوسر ةيصول

۱۱۰ 



 .رصم حتفو . كي هللا لوسر ةءوبن #

 لاقف نامورلا مكح نم رصم ريرحتب اچ ىوهلا نع قطني ال ىذلا بنت

 .امحرو ةمذ مهل ناف اريخ اهلهأب اوصوتساف رصم  متحتتفا  متحتف اذإ -

 ؟ع هللا لوسر ركذ ىذلا محرلا ام -: ليقف

 - رصم نم - مهنم ليعامسإ مأ رجاه تناك -: لبق .

 : كو ءايبتالا متاخ لافو

 دانجأ ريخ دنجلا كلذف اريثك ادنج اهبف اوذختاف'رصم مكيلع هللا حتف اذإ -

 1 .ضرألا

 ؟هللا لوسراي ملو -:قیدصلا ركب وبأ لاقف

 مكحلا دبع نب هاور ) ةمايقلا موي ىلإ طابر ىف مهجاوزآو مهنأل -:ٍة لاق

 , ٠ (نابح .نباو ركاسع نباو رصم حتف ىف

 . باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ دهع ىف رصم حتف #

 نوملسملا ىلوتساو هندم مظعم حتف متو .ماشلاب مورلا ةكوش ترسكنا نيح

 اهريرجتو رصم حتف ةركف صاعلا نب ورمع نهذ ىف تضمو «هعالقو هروغث .ىلع .
 ةرجهلا نم ةرشع ةنماثلا ةنسلا ىف ماشلا قورافلا ةرايز زهتناف نامورلا ملظ نم

 نأ نيملسملا ىلع اقافشإ باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ددرتف «هيلع اهضرعو

 . ماشلا بورح نم مهحارج لمدنت مل مهو ىرخأ سورض برح ىف مهطروي
 نوبطرأ نأ صفج ىبأل ركذف «نايبلا عئار ةجحلا ىوق ناك صاعلا نب ورمع نكلو

 ةلاصم ىلإ سدقملا تيب لهأ هاجتإ نقيأ ال رصم ىلإ رف دق مورلا  ةيهادو كلم -

 ‹برعلا برح ةدواعمل اهب شويجلا شييجت ىلع لمعي هنأ دبالو «نيملسملا

 لأسو ةئيعتلاو دشحلل مورلا تقو عسنپ ال ىتح رصم ةمهادمب ىضتقت ةحلصملاو

 :رمع نينمؤملا ريمأ صاعلا نب ورمع

 رصم مكيلع هللا حتف اذإ :هيف لوقي ىذلا ةا هللا لوسر ثيدح عمست ملأ - '
 ؟اريثك ادنج اهيف اوذختاف



 :رمع نيئمؤملا ريمأ لاق
 اهيف اوذختاف رصم مكيلع هللا حتف اذإ :لوقي ةَ هللا لوسر تعمس معن -

 :لاق ؟هللا لوسراي ملو :ركب وبأ لاقف ضرألا دانجأ ريخ دنجلا كلذف اريثك ادنج
 ES هاور ) ةمايقلا موي ىلإ طابر ىف مهجاوزأو مهنأل

 .(رمع نع ركاسع نباو

 ىلإ ريسي نأ حرتقاف صفح ىبأل رصم حتف رمآ نوهي صاعلا نب ورمع ىضمو
 ددرت ىلع كلذ ىف رمع نينمؤملا ريمأ هل نذأف ‹طقف دهاجم فالآ ةعبرأ ىف رصم

 .ريخألا هيأرب ةلاسر رصم ىلإ هريس ءانثأ هيلإ لسريس هنأ هيلإ ىهنأو

 رمألا ىف ةباحصلا رابك راشتسا جب هللا لوسر ةنيدم ىلإ قورافلا عجر الو

 ةأرج صاعلا نب ورمع ىف نأ نيرونلا وذ ركذو رمألا نافع نب نامثع مظعتساف

 نأ ىشخ هنكلو .. نيملسملا ىلع هقافشإو هددرت ىلإ صفح وبأ داعف . . اروهتو

 ىلإ بتكو رمألا طسوتف «مالسإلاو برعلا ةعمس ىف اغلاب ارثأ ةنيدملا ىلإ هعوجر

 :هيف لوقي اباتك ورمع

 .هّللا ةكرب ىلع رسف الاو عجراف رصم كلوخد لبق ىتلاسر كتغلب اذإ

 ورمع نطفف حفر دنع وهو صاعلا نب ورمع رمع نينمؤملا ريمأ لوسر ءاجو

 : هباحصأ

 ؟نيطسلف ىف مأ رصم ىف نآلا نحنأ

 .رصم ىف نحن -:اولاق

 ۱ .رصم حتف متو لی ءايبنألا متاخ ةءوبن تققحت و

 :باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ لوقي

 «نيرحبلاو «ةريزخلاو « رصمو ءرصم ماشلاو صم ةنيدملاف : ةعبس راصمألا

 .(رمع نع ركاسع نبا هاور ) ةفوكلاو « ةرصبلاو

۱۷ 



 . لي هللا لوسر باحصأ نم رصم لخد نم #

 نب د قفاحملا سارت لك
 - دوسألا نب دادقملا  ورمع نب دادقملا «ىمهسلا لثئاو نب صاعلا نب ورمع

 نب ورمعو « لیبع نب ةلاضفو ءادردلا وبآو ؛ماوعلا نب ريبزلا : تماصلا نب ةدابع

 هللا دبعو «ةفاذح نب هللا دبع «صاقو ىبأ نب دعس «ةنسح نب ليبحرشو «ةمقلع
 بويأ وبأو .دلخم نب ب ةملسم «عفار وبأ < «ةملسم نب دمحم «صاعلا نب ورمع نب

 وه :لاقيو ىرهفلا سيق نب عفان - كلام نب عفان «- ديز نب دلاحخ - یراصنالا
 مهریغو دیلولا نب دلاخ «رسای نب رامعو .جیدخ نب ةيواعمو هس قان نبا هع
 .نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر

 نع لأسو نفح ةيرق نع ثحب رصم لحد امل تماصلا نب ةدابع نإ : : ليقو

 .ادجسم هب ىنبف ةيطبقلا ةيرام عضوم
 ٠ .سقوقملل مطقملا حفس عيب #

 نأ هللا دبع اب انيم نب جيرج لأس رصمب صاعلا نب ورمعل رمألا رقتسا نأ دعب
 زر يول يور ا ل ا

 . باطخلا نب رمع نينمؤملا ريم أ ىلإ كلذ ىف بتكأ

 0 | كلذب بتكو

 507 ا

 . سقوقملا صاعلا نب ورمع لأسف
 .ةنحلا سارغ اهيف نأ بتكلا ىف اهتفص دجنل انا -: سقوقملا لاقف

 .رمع نينمؤملا ريمأ ىلإ صاعلا نب ورمع بتكف

 نيملسملا نم كلبق تام نم اهيف ربقأف نينمؤملل الإ ةنحلا سارغ ملعن ال ان
 . . ىشب هعبتالو

 . اهب نيملسملا نفدو ةربقم مطقلا لبج حفس صاعلا نب ورمع ذختاف

 .رماع هل لاقي رفاعلا نم لجر اهيف ربق نم لوأ ناكو

۱۸ 



 . ترمع -: ليقف
 .ىمالسإلا حتفلا دعب رصم مكح نم لوآ #

 .صاعلا نب ورمع #

 باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ هرقاف مورلا ملظ نم رصم لهأ هللا دبع وبأ ررح

 طاطسفلاب رصم ةيمست ببسلو طاطسفلا نكسف ةرجهلا نم نيرشع ةنس اهيلع ايلاو

 :اهنم ةريثك لاوقأ

  هتميخ - هطاطسف عزنب رمأ ةيردنكسإلا حتفل هجوتلا صاعلا نب ورمع دارأ ال

 : صاعلا نب ورمع لاقف تخرف دق ةماع هيف اذإف

 ةيردنکسالا نم نوملسلا داع املف رصقلا بحاص هب ىصوأو وه امك هب رمآف

 ؟لزنن نيأ -:اولءاست

 طاطسفلا -:اولاق

 ناکو كلذ هيلع بلف ةماميلا لجالو رصب ورمع هفلخ یذلا طاطسفلا نونعی
 .روكذملا طاطسفلا عضوم

 عجر املف - لومش عماج - لومش مامح برد دنع ورمع طاطسف ناك : لیقو

 لاجرلا ضعبو جیدخ نب ةيواعم ورمع یلوف عضاولا ضعب عم اهضعب لئابقلا
 ىلع یلاو لوآ ورمع لظو - صاعلا نب ورمع عماج - هعماج ینب مث ططخلا ىلع

 وخآ - حرس ىبأ نب دعس نب هللا دبع وهو ةعاضرلا نم نیرونلا ىذوخأ ناك
 ايلاو حرس ىبأ نبا لظو اهحتفف ةيقيرفإ وزغي نأ نيرونلا وذ هرمأو - همال نامثع

 . ةنس ةرشع ىدحإ رصم ىلع

 رماع نب ةبقع ىلع مهب بكرو اعمج عمج دقف رصم ءارمأ نم نوخرژلا هدعي مل

 اعد مث طاطسفلا نم هجرخأو همزهو هلتاقو حرس ىبأ نب هللا دبع ةفيلخ ىنهجلا

۱۹۹ 



 .ةفالخلا نم نامثع علخل سانلا

 .ةدابع نب دعس نب سيق ۴

 ريمأ ثعب نيرونلا ىذ لتقم دعب نينمؤملل اريمأ نسحلا ابآ نوملسلا عياب امل

 اهيلع لظف رصم ىلع اريمأ ةدابع نب دعس نب سيق بلاط ىبأ نب ىلع نينمؤملا
 . هنس

 .ىعخنلا رتشألا #

 رص یلع ىلع نموا ريمآ هالو تزاحلا نب كلام وهو

 .قيدصلا ركب ىبأ نب دمحم

 .ةرجهلا نم نيثالثو عبس ةنس رصم ىلع ايلاو ركب ىبأ نبا لظ

 .صاعلا نب ورمع “

 ايلاو لظو نايفس ىبأ نب ةيواعم لبق نم ركب ىبأ نب دمحم دعب رصم ىلو

 .نايفس ىبأ نب ةبتع #

 . نيتتس رصم ىلع ايلاو لظ نايفس ىبأ نب ةيواعم وخأ

 عبس ةنس لزع ىتح نينس ثالث رصم ىلع ايلاو لظ ىنهجلا رماع نب ةبقع #

 .ةرجهلا نم نيعبرأو

 ةنس ىفوت ىتح ةنس ةرشع سمخ رصم ىلع ايلاو لظ ىراصنألا ىباحصلا
 .ةرجهلا نم نيتسو نينثا

 .ىدزألا ديزي نب ديعس ©

 . نتنس رصم ىلو

 .یرهفلا مدحج نب نمحرلا دبع ۶

 .ةرجهلا نم نيتسو سمح ةنس ریبزلا نب هللا دبع لبق نم رصم یلو
 .ىومألا ناورم نب زیزعلا دبع #

 نم نیتسو ةتس ماع ذنم رصم یلو زیزعلا دبع نب رمع لداعلا ةفيلخلا دلاو

۱۳۰ 



 نب زيزعلا دبع جرخف نوعاطلا رصمب عقو ةرجهلا نم نيعبس ماع ىفو ةرجهلا
 اهب ینبو ناوعألاو سرا اهب لعجوانكس اهذختاف هتبجعأف ناولح لزنو ناورم

 .دجاسملاو رودلا

 ةنس ىتح ىأ .. ۹3۳ مف يلع ۱ بلا

 . ةرجهلا نم نيئامثو سمح
 نادلبلا عئابط #

 دوهي رابحآ نم اربح ناك - رابحالا بعك باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ لأس
 :رابحألا بعك لاقف اهناكس قالخأو نادلبلا عئابط نع  ملسأو

 انأ :لقعلا لاقف «ءىشل ءىش لك لعج ءايشألا قلخ امل لجو زع هللا نإ -
 لاقف ءرصمب قحال انأ :بصخلا لاقف «كعم انأو :ةئتفلا تلاقف «ماشلاب قحال

 «كعم انأو :ةحصلا تلاقف «ةيدابلاب قحال اثأ :ءاقشلا لاقو «كعم انأو :لذلا

 .كعم انأو :قلخلا ءوس لاقف «برغملاب قحال انآ : لخبلا لاقو

 ءةدجنلا «ءايحلاو نایالا :قالخأ ةرشع مهعم قلخلا هللا قلخ امل: لاقیو

 قحال انآ :ناميإلا لاقف .ءاقشلاو لذلاو رقفلاو «ینغلاو قافنلاو ءربكلاو «ةنتفلاو

 تلاقف ؛ماشلاب ةقحال انأو :ةدجنلا تلاقو «كعم انأو :ءايحلا لاقف «نمیلاب

 لاقو «كعم انأو :قافللا لاقف «قارعلاب قحال انآ :ربکلا لاقو «كعم انأو : ةنعفلا

 «ةيدابلاب قحال انآ : رقفلا لاقو «كعم انأو : لذلا لاقف ءرصمب قحال انآ : ینغلا

 ,كعم انأو :- ةيفاعلاو ةحصلا - ءافشلا لاقف

 : سابع نب هللا دبع لوقي
 .سانلا رئاس ىف دحاوو طبقلا ىف اهنم ةعست ءازجأ ةرشع رکلا -

 .هضرأ ىف هللا ةنج ىهف .. ىنغلاو بصخلا اهب قحل دق رصمف

 . هضرأ ىف هللا ةنج رصم #

 ماعلا كلذ فداصو ةعاجملا تشفو لاملا لزهو سانلا طحق ةدامرلا ماع ناك امل

 ماعلا اذه ىف ىنافتف طحتلاو بدحلاو سوفنلا دصحي توملا ناكف ساومع نوعاط

 لهأل مهثيغتسي راصمألا ءارمآ ىلإ باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ بتكف . . .سانلا
 .مهدمتسيو اهلوح نمو هيب هللا لوسر ةنيدم

 ىف رمع نينمؤملا ريمأ باتك باوج رصم ريمأ صاعلا نب ورمع باتك ءاجو
 : ةثاغتسألا

۱۳۱ 



 برعلا رحب ىف بصف اريفح قو هللا لوسر ثعبل رفح ىماشلا رحبلا نإ
 هل ترفح رصمب هرعسك ةنيدملاب ماعطلا رعس موقي نأ تببحأ ناف طبقلاو مورلا هدسف

 .رطانق هل تیئبو ارهن

 :ورمع ىلإ قورافلا بتكف

 - ضيبألا رحبلاب رمحألا رحبلا لصیل  رفحلا ىف صاعلا نب ورمع أدب الو
 :رصم لهآ هل لاق

 - هتيابج ترسيت اذإ جاز وهف ءاجر جارخلا اجز :لاقی - جاز كجارخ _

 .جارخلا رسکنا اذه مت نو ضار كريمأو

 . اهبارخو

 :صاعلا نب ؤرمع ىلإ قورافلا بتكف
 .اهحالصو ةنيدلا نارمع ىف رصم هللا برخ

 نم لصوملا ناجارت جيلخ رفح داعأ  مزلقلاب وهو صاعلا نب ورمع هجلاعف
 - زاجحلا ىلإ ةنوؤملا نفسلا لقنتل ايلاح سيوسلا ةانق  رمحألا رحبلا ىلإ رصم

 ماعط رعسک هيو هللا لؤسر ةنيدم ماعط ناكف . . ماعطلا لمحت نفسلا تباسناف

 اطحق ةدامرلا ماع دعب ةنيدلا لهآ ري ملف ءاخر الإ هللا ةنانك كلذ دزي ملو . . رصم

 .ةعاجم الو

۳-۳ 5 
 :لينلا سورع و
 :اولاقف ةنوب رهش لخد نيح صاعلا نب ورمع رصم لهأ ىتأو

 : اهب الإ ىرجيال  ةداع  ةنس اذه انلينل ريمألا اهيأ

 ؟كاذامو -:ورمع لءاستف

 - ةنوب - رهشلا اذه نم تلخ ةليل ةرشع اتنثا تناك اذإ -:رصم لهأ لاق

 انلعجو اهانذحأو اهيوبأ انيضرأف اهيوبأ دنع نم ركب - ةاتف - ةيراج ىلإ اندمع

 .یرجیف لينلا اذه ىف اهانیقلآ مث نوکیام لضفأ بايثلاو ىلحلا نم اهیلع
 : بجع ىف صاعلا نب ورمع لاقف
 . هلبق ناکام مدهي مالسالا نإ مالسالا ىف نوکی ال اذه نإ
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 لينلا نأ سانلا نظو اريثك الو اليلق ىرجي ال لينلاو رهشأ ةثالث . .ىرسم رهشو
 ىلإ صاعلا نب ورمع بتكف . .ءالجلاب رصم لهأ مهف لح دق طحقلا نأو بضغ

 : هيلإ قورافلا بتكف كلذب رمع نينمؤملا ريمأ
 ىف اهقلأف ىباتك لعاد ةقاطب كيلإ تثعب ىنإو تلعف ىذلاب تبصأ دق كنإ

 .ىباتك كاتأ اذإ لينلا

 :اهيف اذإف ةقاطبلا ورمع دخآ صفح ىبأ باتك مدق املف

 . رصم لهأ لين ىلإ نينمؤملا ريمأ رمع هللا دبع نم
 ةجاح الف رت الف كرمأ نمو  كرمأب  كلبق نم ىرجت امنإ تنك ناف «دعبامأ

 هللا لأسنف كيرجي ىذلا وهو راهقلا دحاولا هللا رمأب ىرجت امنإ تنك ناو «كيف انل

 . كيرجي نأ ىلاعت

 . ةقاطبلابو نينمؤملا ريمأ باتكب رصم لهأ ورمع فرعف

 موي - تبسلا موي اوحبصأف . . لیثلا ىف ةقاطبلا صاعلا نب ورمع ىقلأ مث

 .ةدحاو ةليل ىف اعارذ رشع ةتس لينلا ميكحلا زيزعلا ىرجأ دقو - بیلصلا ديع

 رصم لهأ نع ةحيبقلا - لينلا ىف لينلا سورع ءاقلإ  ةنسلا هذه نيتملا ىوقلا عطقف

 سيق نع ةعيهل نبا هاور ) هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع انديس ةكربب مويلا ىلإ

 .(مكحلا دبع نباو جاجحلا نبا

 ةبه رصم :ةريهشلا هترابع ستدوريه ىنانويلا خرؤملا خيراتلا وبأ قلطأ دقو
 ملو ..ناويح الو اهيف تابنال ءادرج ءارحص رصم تناكل لينلا الولق . .لينلا

 ؟ةنحلا راهنآ نم ارهن لينلا سيلأ ؟ال

 دمتف فوهلم لكل انوئح اردص رصم نوكت نأ لجو زع هللا ةدارإ تءاش دقل

 نوكشيو ةريملا  مالسلا هيلع فسوي مهاخآ  زيزعلا نولأسي نيطسلف نم رصم ىلإ
 عرسأو . . رصم تاریخ نم مهاطعأف مهدالب باصأ نیذللا بدجلاو طحقلا هيلإ

 ماعطلاب'ةداسرلا ماع مهلوح نمو هللا' لوسر ةنيدم لهآ دادماب صاعلا نب ورمع
 ىب ءاعد ةكربي ةعاسلا موقت نأ ىلإ هضرآ ىف هللا ةنج رصم لظتسو . .ءاسکلاو

 .مالسلا هيلع حوت هللا

 .ةنعارفلا ةنعل #

 نب كللا دبع نينمؤملا ريمأ هيخأ لبق نم اریمآ ناورم نب زیزعلا دبع ناك ال
۱۳۳ 



 :لاقف هحصن نع ناورم نب زيزعلا دبع هلأسف حصنتم لجر هاتأ ناورم

 : حصنتملا لجرلا لاق

 انب ىهتني مث ءرفحلا ريسي دنع ماخرلاو رمرملا نم طالب انل رهظي نأ وه -

بهذلا نم كيد هالعأ ىلع بهذلا نم دومع هتحت ءرْفَصلا نم باب علق ىلإ رفحلا
 

 توقايلاب ناتجرضم هاحانچو 5 ايندلا جارخ ايندلا كلم نايواست ناتتوقاي هأنيع

 .دومعلا كلذ یلعآ ىلع بهذلا نم حئافص ىلع - هبلاخم - هئئارب «درمزلاو

 نم رفحي نم ةرجال ریناندلا نم فولأ ةقفنب هل ناورم نب زیزعلا دبع رمأف

 . هيف لمعیو كلذ ىف لاجرلا

 رمرلا نم طالب رهظف ضرألا ىف ةميظع ةرفح اورفتحاف میظع لت كانه ناکو

 لاجرلا نم رثكأو . .كلذ ىلع اصرح ناورم نب زیزعلا دبع دازو .. ماخرلاو

 - پهذلا حئافص هسأر یلع - كيدلا سأر روهظ ىلإ مهرفح ىف اوهتنا نيذلا

 هرون ةدشو توقایلا نم هينيع ىف ال فطاخلا قربلاک میظع ناعل هروهظ دنع قربف
 دومع دومعلا لوح رهظو هئئارب تناب مث هاحانجو همئاوق تناب مث « هئایض ناعلو

 باوبآ ىلع تاقرطو .ترطنقم رطاتقو ماخرلاو راجحألا نم عاونأب ناينيلا نم

 نم ةبرجأو بهذلاو روصلا عاونأ نم صاخشأ روصو لیئاغ اهنم تحالو «ةدوقعم

 .بهذلا ةدمعأب كلذ ديقو «تكبشو اهتيطغأ اهيلع تقبطأ دق دق راجحألا

 ىلع فرشأف مدق ىتح هرصق نم جرخو هناصح ناورم نب زيزعلا دبع بكرو

 ةجرد ىلع همدق عضوف لاجرلا ضعب عرسأو «كلذ نم رهظام ىلإ رظنف عضولا

 - ةاقرلا ىلع همدق ترقتسا املف كلانهام ىلإ یهتنت ساحن نم - ةکبشم - ةکبسنم

 - اتفتلاف اهلامشو ةجردلا نی نع نایداع نامیظع نافیس رهظ ةعبارلا  ةجردلا
 ۱ اعطق - مطقو صق :زج - هازج یتح كردي ملف «لجرلا ىلع  ايقتلا

 هتحت نم ترهظف هبحانج كيدلا كرحو دعبلاب ناك نم هعمس ابيجع اریفصت كيدلا

 ىلع عقوام اذإ «تاكرحلاو _ بکاوکلا - بلاوللاب تلمع دقو ةبیجع تاوصأ

 كلت لفسأ ىلإ لاجرلا نم كلانه نم تفاهتف . .اهسم وأ ءىش جردلا كلت ضعب

 .اعيمج اوکلهف - بارتلا نولقنيو نورفحي لججر فلأ نم رثكأ اوناک  ةرفحلا
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 :لاقو ناورم نب زيزعلا دبع عزجو

 .هنم هللاب ذوعن لينلا عونمت رمألا بيجع مدر اذه

 كله نم ىلع بارتلا نم جرخأ ام اوحرطف سانلا نم ةعامج رصم ريمأ رمأو
 . .مهل اربق عضوملا اذه ناكف . . لاجرلا نم

 ؟؟؟رصم ضرأ نئافد نم برتقي نم لك ىلع ةنعارفلا ةنعل لحت لهف

 ,ةيبرعلا ةريزحلا .. رصم .. ةنيدلا .. ةكم #

 عضو ىتلا نيمألا دلبلا ىهف اهل اميركت ميركلا ِثآرقلا يف ىرقلا مأ ركذ ءاج

 . .اهلخدي ال لاجدلا حيسملا نأ هيب قودصملا قداصلا انربخآ قو . .تيب لوأ اهب

 . .لاجدلا اهلخدي الو ةكئالملا اهسرحت لک هللا لويمر ةنيدمو

 احيرصت عضوم نم رثكأ ىف نآرقلا ىف تركذ هضرأ ىف هللا ةنج , . رصمو

 اهلهأب اوصوتسي نأ رصم اوحتف اذإ هباحصا والي هللا لوسر ةيصو تناكو
 . .اريخ

 نم رجاهب . تأدب ةقيرع ةلص نم ةيبرعلا ةريزجلاو رصم نيبام معد كلذ اك
 1 .مدقلا ىف لغوملا ىضاملا قامعأ

 ىلإ - سقوقلا - انیم نب جيرج اهادهأ ىتلا نوعمش تنب ةيرام تناك مث

 . ميهاربإ هل تدلوف شارفلل ةيرس 5 ىبنلا اهذختاف ةا هللا لوسر

 .ايغبو اناودع اهلخدي نأ لواح نم لكو ةربابجلا قانعأ قدت ةكم تناك نإو

 .اهناسرحي ناكلم هيلع الإ بقن نمام لكَ هللا لوسر ةئيدم ناف

 ۲۰ .نيأو a نيأو ؟۰ .راتتلا نيأف . .ةازغلا ةريقم مدقلا نم رصمو

 : ميهاربإ ظفاح رعاشلا لوقی

 یدنج هللا ةيانع میدق نم امیلس حارو مار ینامر ام

 كلذ ءاج دقت . .هللا همصق اءوس اهب دارآ نمف ءاهلك ضرالا نئازخ رصمف

 .مالسلا هيلع یسوم هللا ميلك ىلع تلزنآ یتلا ةاروتلا ىف
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 عجارملا

 ميظعلا نآرقلا #

 نآرقلا ماكحأل عماجلا 2

 . ىذمرتلا ناس +

 .دواد ىبأ ناس #

 . ىئاسنلا ناس #

 .ةرهاقلاو رصم كولم ىف ةرهازلا موجنلا 4

 .رصمل برعلا حتف *

 .نادلبلا ميوقت *

 نادلبلا حوتف #
 .اهرابخأو رصم حوتف *

 .بيذهتلا بيذهت *
 . خيراتلا ىف لماكلا #
 .لامعلا زنك #

 . ةياهنلاو ةيادبلا #

 . نآرقلا مهركذ لاجر #

 .دمحأ مامالا دنسم #

 .ةنسلاو نارفلا ىف ةنجلا #

 . ةيزيرقملا ططخلا *“؛

 .ةرهاقلاو رصم رابخأ ىف ةرضاحملا نسح #

 . لئاوألا *

 .برعلا باسنأ ةرهمج #
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 ىطويسلا
 یدوعسلا

 فسوي نساحلا یبآ نیدلا لامج

 یکباتالا یدرب یرفت نبا

 رلتبدرفلأ

 ءادفلا ىبأل

 ىرذالبلا
 . ميكحلا دبع نبا

 ینالقسعلا رجح نبا
 ريثألا نبا

 یدنهلا

 ريثك نبا
 ىوانشلا زيزعلا دبع

 ىوانشلا زيزعلا دبع

 ىزيرقملا
 یطویسلا

 یرکسعلا لاله وبأ
 ۲ یسلدنالا مزح نبأ



 ةحفصلا مقر عوضوملا

 E O E کر ید IT ةنكمألا لضف
 ۱۳ ۰۰ ق1 هیچ شام خام تر هد نخ هان نط ی ماه عج ع هيو هاو اطاعت دات های مع اس اب ات ةکم لضف

 ۱ اچ هللا لوسر ةنيدم لضف
 E 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 e رصم لضف

 O: ° ESED مالسلا هيلع حون ءانبآ نم رصم لزن نم

 E ا ةنعارفلا لوأ

 NS SSE ی ؟نوعرف ىمس اذال
 ۱۱۷ ۰ 0000000 0 رصم ىف ءايبنألا

 ۱۷۸ RA a مالسلا هيلع ميهاربإ

 د مالسلا هيلع ليعامسإ دالوأ
 | اهببسو رصم لهاب ةياصولا ثیدح

 ۲۲ مگس 0 یا eS و مالسلا هيلع طول
 00 0 وه و هک مالسلا هيلع سيردإ
 O قيدصلا فسوي

 9۷۰ جل ی طا اود ا اداوم اة قو ا اانا هتوخأب فسوي ءاقل

 E رصم بوقعي لوخدو هيوبأب فسوي ءاقل

 O 1 رصمب مالسلا هيلع بوقعي هللا ىبن ةافو
 00 0 1-2-2-002 بببب7 مالسلا امهيلع بوقعي نب فسوي ةافو

 aa مالسلا امهيلع نوراهو , ۰ ىشوم

 A oman ؟قرغ نوعرف نأ ليئارسإ وئب فرع فيك

 ۸۱۵۰ تندر طل هل ی عزا هزل a مش هاب مد ها نون نب عشوپ

 1 4 1 لا لد د هبا او تس واد عاطل ع دع داو كرو قا ع طا مدت انقوي نب بلاك

 | اا رصم مكحت ةكولد

 سس رصم ىف میرم نب یسیع
 NN 000100 رصكب رصم ةيمست ببس

 a E a ٩۳ رصم فصو

 )کا دس دعم رصم فصو ىف راعشأ



 فلا مكر عوضوملا
 E E E SR A ی رصم نساحم

 E SASS ةيردنكسإلا

 ۱13۳۳ O SS 10111 1 1 1 ةيردنكسإلا ةرانم

 د ES 0 ةرانملا مدهل ةليح

 اا دم هد هد اید یاب رصم بئاجع ضعب

 U EEE بلا تقول دوو املا رص لين

 E a 1 1 1 1 1 1 10 0 مارهألا

 ۱۱۶۱۷۳ ESAS E O لوهلا وبأ
 ۱۱۱۰۱۷۰ 1 1 1 1 1 1 1 33*33 هه هک هاو ده هم هشه ده ته نوعرف ةلسم

 SD E DS نيرحبلا عمجم
 DAE ا OE E روقنقسلا ناويح

 ۱۳۹/۷ SEEDERS aa ناسلبلا نهد

 ENE سونبألاو درمزلاو بهذلا
 000000000 ىباربلا ىلع ةباتك

 E قافآلا كولم ىلإ ثعبي لو ءايبنألا متاح

 A e ak ةيطبقلا ةيرام

 EO Ree SR برعلا لصأ

 ۱۲۱۲۰۵ eR رصم حتفو . . ة5 هللا لوسر ةءوبن

 لل ب- باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ دهع ىف رصم حتف
 ۱۱۸ اا ا طلا لوسر باحصأ نم رصم لخد نم

 SA ی ا ا مم سقوقملل مطقملا لبج حنس عيب

 نا ىمالسإلا حتفلا دعب رصم مكح نم لوأ صاعلا نب ورمع
 Ee ase فیش ی ی هوم یه کت نادلبلا عئابط
 ۱۲ ۱۲۰ شم 00 هضرأ ىف هللا ةنج رصم
 1 و تالا با ا ايو و تاجا لينلا سورع
 E Se ةنعارفلا ةنعل

 ۱ -- ةيبرعلا ةريزحلا . .رصم . .ةنيدملا . .ةكم

 000000020201 عجارملا
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