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يفاكلا باوجلا

ريوصتلا مكح نع لأس نمل

يفارغوتوفلا

: بيترتو عمج

دبعماب ضوع نب رمع نب صحلا نب نمحرلا دبع جيرج يبأ

. يوبشلا

اهرشنب نذأو اهأرق
يمرضحلا دوبع نب باللخدلا وبأ انخيش

. هاعرو ىلا هللاعت هظفح
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ميحرلا نمحرلا هللا مسب

ءايبن األ متاخ ىلع الم الةوسلا صلا و نيملا علا بر هلل دمحلا

نيدناعملا نيين ال قعلا و ىوهلا عابتا نم رذحملا نيلسرملا و

. ملسو هيلع هللا ىلص دمحم

نع ةرصتخملا ةلا سرلا هذه يف هبنأ نأ تببحأ دقف دعب: امأ

سانلا ضعب هيف فلا خ يذلا يفارغوتوفلا ريوصتلا مكح

ليثامتلا ريوصت نيب اوقرفو ثيداح األ يناعم اولوأتو

امك مهنيب قرف وال يفارغوتوفلا ريوصتلا و مسرلا ريوصت و

. هنايب يتأيس

ام لثم لوقأ نأ يبسح نكلو ميرحتلا ب ةحيرص ثيداح واأل

اوفرع موقل تبجع : لبنح نبا دمحأ االمام -قلا
" نايفس يأر ىلإ نوبهذي هتحصو دانس اإل

ءاج امك رئابكلا نم ةريبكو مرحم يفارغوتوفلا ريوصتلا و

. ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس يف انيبم

كسمتلا ىلع هتمأ ثحي ملسو هيلعو هللا ىلص يبنلا -و

يفامك لئاقلا . تاسيبلتلا و هبشلا كرتو ةنسلا و باتكلا ب

لوسر هنع،قلا:قلا اهلل يضر ةيراس ضنب ابرعلا ثيدح

، يدعب مكنم شعي نم «إهن ملسو هيلعو هللا ىلص هللا

ء افلخل ا ةنسو يتنسب مكيلعف ا، ريثك افالتخ ا ىريسف

تاثدحمل وا مكايإو اذج، ونلاب اهيلع ا وضع ، نييدهمل ا نيدش ارلا
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.« ةعدب ةثدحم لك نإف ،

قحلا ب ةقطان ملسو هيلعو هللا ىلص هللا لوسر ةنس نإف

نإفاأل لا األكش تفلتخأ امهم حاور األ تاوذ ريوصت ميرحتبو

فورعم وه يذلا ظفللا سفنب تءاج ثيداح واأل دحاو مس

( ريوصت ة/ روص ) سانلا نيب

لصأ ظافل األ دصاقم (نأ يهو ةدعاق اوعضو ءاملعلا و

.( هيلإ عجري

رشع ةعبس ملسو هيلعو هللا ىلص يبنلا نع تبث دقو -

ن يحيحصلا يف اهنم ثيداحأ ةرشع نم رثكأ احيحص اثيدح

ضعب ىواتف مث ، ثيداح األ ضعب ركذب وأال أدبأسو .

تحنلا ريوصتلا نأب قلا نم ىلع درلا مث ، ءاملعلا

ضعب يلع درلا ،و يفارغوتوفلا ريوصتلا نع فلتخي

. دادسلا و قيفوتلا و نوعلا هللا نم لأسأو ، هبشلا

ميرحت يف ةتباثلا ثيداح األ ضعب ركذ {وأال}:
: ريوصتلا

لوسر تعمس هنع،قلا هللا يضر دوعسم نب هللادبع نع -1
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اباذع سانلا دشأ :[نإ لوقي ملسو هيلع هللا ىلص - هللا

.[ نوروصمل ا ةمايقلا موي هللا دنع

.(2109) ملسمو ،(5950) يراخبلا هاور _

ىهن ]:- ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا نأ ةفيجح يبأ نع -2

ابرلا لكآ نعلو يغبلا بسكو بلكلا نمثو مدلا نمث نع

.[ روصملاو ةمشوتسملاو ةمشاولاو هلكومو

.(2086) يراخبلا هاور

ىلص هللا لوسر قلا قلا هنع هللا يضر ةريره يبأ نع -3

نانيع اهل ةمايقلا موي رانلا نم قنع جرخي ]: ملسو هيلع هللا

تلكو ينإ : لوقي قطني ناسل و ناعمست نانذأ و نارصبت

رخآ اهلإ هللا عم اعد نم لكب و دينع رابج لكب ةث: الثب

.[ نيروصملابو

.(25/2)” ةحيحصلا ةلسلسلا “_

هللا ىلص هللا لوسر انأ مهنع هللا يضر سابع نبا نع -4

لكب هل لعجي رانلا يف روصم لاق:"لك - ملسو هلآ ىلعو هيلع

. منهج يف هبذعتف اسفن اهروص ةروص
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.(5662) ملسم هاور "

هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع اهنع هللا يضر ةشئاع نع -5

نيذلا ةمايقلا موي اباذع سانلا دشأ لاق:" - ملسو هلآ ىلعو

.(5650) ملسم هللا"._ قلخب نوهاضي

هللا لوسر تعمس لاق: هنع هللا يضر ةريره يبأ نع -6

نمو : ىلاعت هللا لاق ": لوقي - ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص

اوقلخيل ةرذ،وأ اوقلخيلف يقلخك اقلخ قلخي بهذ نمم ملظأ

." ةريعش اوقلخيل ةبح،وأ

.(5665) ملسمو (5953) يراخبلا هاور _

- هللا لوسر يلع لخد : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع -7

هيف مارقب يل ةوهس ترتس دقو ،- ملسو هيلع هللا ىلص

دشأ ةشئاع :[اي لاقو ههجو نولتو هكته هآر املف ، ليثامت

هللا] قلخب نوهاضي نيذلا ، ةمايقلا موي هللا دنع اباذع سانلا

]._ور نيتداسو وأ ةداسو هنم انلعجف هانعطقف ]: ةشئاع تلاق

.(2107) ملسم ها
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ىلص لوسر نأ امهنع هللا يضر رمع، نب هللا دبع نع -8

هذه نوعنصي نيذلا نإ لاق:[ - ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا

هاور [ متقلخ ام اويحأ مهل: لاقي ، ةمايقلا موي نوبذعي روصلا

.(5951) يراخبلا

هيلع اهلل ىلص يبنل نعا هنع، اهلل يضر ةحلط نعأيب -9

« ةروص الو بلك هيف اتيب ةكئالمل ا لخدت لاق:«ال ، ملسو

.(2106) ملسمو (3053) يراخبلا هاور _

هيلع ليربج نذأتسا قلا: هنع هللا يضر ةريره يبأ نع -10

،- ِملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع م السلا

هيف رتس كتيب يفو لخدأ فيك ] : لاقف « لخدا »: لاقف

انإف أطوي اطاسب لعجت ،وأ اهسوءر عطقت نأ امإف ، ريواصت

يئاسنلا هاور [ ريواصت هيف اتيب لخدن ال ةكئ الملا رشعم

. ينابل األ هححصو (5365)

ىلص يبنلل توشح : تلاق اهنع، اهلل يضر ةشئاع نع -11

ماقف ء اجف ، ةقرمن اهنأك ليثامت اهيف ةداسو ملسو هيلع اهلل

اهلل؟ لوسر اي انل :ام تلقف ، ههجو ريغتي لعجو نيبابل ا نيب

كل اهتلعج ةداسو : تلاق ؟»، ةداسول ا هذه لاب لاق:«ام

اتيب لخدت ال ةكئالمل نأا تملع امأ لاق:" ، اهيلع عجطضتل
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: لوقي ةمايقل ا موي بذعي ةروصل ا عنص نم نأو ، ةروص هيف

.(3242) يراخبلا هاور [" متقلخ اام ويحأ

هيلع هللا ىلص هللا لوسر دعاو : تلاق اهنأ ، ةشئاع نع -12

اهيف، هيتأي ةعاس يف م السلا هيلع ليربج - ملسو هلآ ىلعو

هدي نم اهاقلأف ، اصع هدي يفو ، هتأي ملو ةعاسلا كلت تءاجف

ورج اذإف ، تفتلا »،مث هلسر الو هدعو هللا فلخي :«ام لاقو ،

بلكلا اذه لخد ىتم ، ةشئاع :«اي لاقف ، هريرس تحت بلك

ءاجف ، جرخأف هب رمأف ، تيرد ام ، هللاو : تلاقف ؟» انهاه

ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ، ليربج

ينعنم ]: لاقف ،« تأت ملف كل تسلجف ينتدعاو »: ملسو هلآ

الو بلك هيف اتيب لخدن ال ،انإ كتيب يف ناك يذلا بلكلا

.(2104) ملسم هاور _[ ةروص

هيلع هللا ىلص لوسر ىهن قلا( هنع هللا يضر رباج نع -13

[ كلذ عنصي نأ لجرلا ىهن ،و تيبلا يف روصلا نع ملسو

يف ينابل هاأل ححصو (14596) دمحأهاور

.(709/1)” ةحيحصلا ةلسلسلا "
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ىلع تلخد لاق: امهنع هللا يضر ديز نب ةماسأ نع -14

ءام نم ولدب اعدف لاق: اروص ىأرو ةبعكلا يف -- هللا لوسر

نوروصي اموق هللا لتاق ): لوقيو اهوحمي لعجف هب هتيتأف

حصو (407) ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور ( نوقلخي امال

.(1528) ءاور إلا يف ينابل ألا هح

يضر يلع يل لاق لاق: هنع هللا يضر جايهلا يبأ نع -15

هللا ىلص هللا لوسر هيلع ينثعب ام ىلع كثعبأ الأ هنع هللا

الو ، اهتسمط الإ ةروص عدت ال -؟:[نأ ملسو هلآ ىلعو هيلع

.(969) ملسم هاور _[ هتيوس الإ افرشم اربق

هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنع:أن. هللا يضر رباج نع -16

نمز هنع هللا يضر باطخلا نب رمع رمأ - ملسو هلآ ىلعو

اهيف، ةروص لك وحميف ، ةبعكلا يتأي نأ ءاحطبلاب وهو حتفلا

لك تيحم ىتح ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا اهلخدي ملف

ينابل (4156)قلااأل دواد وبأ هاور [ اهيف ةروص

.(143) مارملا ةياغ يف حيحص نسح
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سأرلا ةروصلا قلا-[ امهنع هللا يضر سابع نبا نع -17

. ةروص الف ، سأرلا عطق اذإف ،

.(554/4)« ةحيحصلا ةلسلسلا »_

حاور األ تاوذ روصت يف ءاملعلا ىواتف { ايناث }
)؟ يفارغتوفلا ريوصتلا )

ريوصتلا ميرحت ب نولوقي نيذل ا نيرصاعملا ءاملعل ا نم

: يفارغوتوفلا

نازوفلا صحلا خيشلا /4. يعداولا /3. ينابل زاب.2/األ 1/نبا

ديز وبأ .7/ركب ةمئادلا ةنجللا /6. خيشلا لآ 5/صحلا

. يروجحلا ىيحي خيشلا /10. نايدغلا /9. ناديحللا /8

نيرصاعملا خياشملا و ءاملعلا نم مهريغو

ميدقت زوجي فال هنم ةلز يه امنإف ءاملعلا دحأ فلا خ نإو

. ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق ىلع ملا علا لوق

ىركذلل حاور األ تاوذ روص مرحي نيميثع لا نبا خيشلا و

. ةجاحلل اهزاجأ امنإو
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ىلص هللا لوسر لوقل ةفلا خملا ءاملعلا زالت عبتت زوجي وال

ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا

هللا: همحر يعازو األ -وقلااألمام

قر دقف ، نيدهتجمل ا تالزو به، اذملا صخر عبتت نم إن

الء. بنلا عأالم ريس يف امك . هنيد

هللا: همحر يوونلا -قلااإلمام

نيحلا صلا ضاير هباتك يف

وأ بوث وأ رجح وأ طاسب يف ناويحلا ريوصت ميرحت باب

ذاختا ميرحتو كلذ ريغو ةداسو وأ رانيد وأ ةدخم وأ مهرد

. ةروصلا تإبالف .واألرم اهوحنو فقسو طئاح يف روصلا

هللا: همحر زاب نبا الةم علا -قلا

ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ثيداح األ ترثاكت "دق

عاونأب مهديعوو نيروصملا نعلو ريوصتلا نع يهنلا يف

هريغ روصي والنأ هسفن روصي نأ ملسملل زوجي ،فال ديعولا

وحنو ةيعباتلا و زاوجلا ك ةرورضلا دنع إال حاور األ تاوذ نم

"أ.ه كلذ

(ج٤٣٧/١) ىواتفلا عومجم رظنا
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: اضيأ لا -قو

نيروصملا نعلو ريوصتلا ميرحت يف ةدراولا ثيداح "األ

ةماع ةقلطم ةمايقلا موي اباذع سانلا دشأ مهنأب حيرصتلا و

كسمتلا و اهب األذخ بجوف ءانثتسا وال دييقت اهيف سيل

الاهق"أ.هــ طإو اهمومعب

(ج٢٢٤/٣). ىواتفلا عومجم رظنا

: اضيأ لا -قو

بابلا اذه نم فلؤملا ديري ( نيروصملا يف ءاجام باب ) هلوق

ديحوتلا يف حدقت يتلا رئابكلا ةلمج نم ريوصتلا نأ نايب

. هفعضتو مهناميإ صقنتو رانلا هللاو بضغل هلعاف ضرعتو

ريوصت يف هللا قلخب نؤهاضي نيذلا مه نوروصملا و

يوذ نم روصملا ناك اذإ ةلآ يأب وأ ديلا ب ءاوس تانويحلا

. حاور األ

.(858/2) ديحوتلا باتك حرش ديرفلا عومجملا رظن ا

: اضيأ -وقلا

نع نيفكتلا و ليسغتلا ملعت مكحام لا ؤس ىلع هتباجإ دعب

؟ ويديفلا قيرط

ةريثكلا ثيداح األ يف امل ، ويديفلا ريغب نوكي ميلعتلا : قلا
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. نيروصملا نعلو ريوصتلا نع يهنلا نم ةحيحصلا

.(120/13)" ىواتفلا عومجم " رظنا

هللا: همحر ينابل األ لااالمام -قو

ريوصتلا لوح هبشلا ضعب هيف شقان ليوط باوج دعب

مرحم ريوصتلا نأ : باوجلا ةص ال خف ": هلوقب همتخ

يف ينابل األ ةعوسوم رظن يفاإلسالم"أ.هــــ ةعطاق ثيداحأب

(ج١٦٩/٢) ةديقعلا

ـهللا همحر نيميثعلا الةم علا لا -قو

هيلع هللا ىلص يبنلا ألن مرحم ىركذلل روصلا ءانتقاو "

(( ةروص هيف اتيب لخدت ال الةكئ نأ((ملا ربخأ ، ملسو

قيلعت امأو ، تويبلا يف روصلا ءانتقا ميرحت ىلع لدي اذهو

لخدت ال الةكئ وملا زوجي وال مرحم هنإف ناردجلا ىلع روصلا

ـ "أ.هــ ةروص هيف اتيب

(87: مقر لا اإلسالم.(ؤس ناكرأ ىواتف رظنا
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مقر ىوتف - ةمئادلا ةنجللا ءاملع ىتفأ دقو -

:(١٤٥٢)

اولا: قف

نع ةحيحصلا ثيداح األ يف تبث امل ؛ مرحم ريوصتلا "

هرابخإو نيروصملا نعل نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

املو ، كرشلا ىلإ ةعيرذ هنوكل كلذو ؛ اباذع سانلا دشأ مهنأب

عضول ناسن اإل هيلإ رطضا اذإ نكل هللا، قلخ ةاهاضم نم هيف

رابتخا ةرامتسا وأ رفس زاوج وأ سوفن ةظيفح يف ةروصلا

دجي مل نإ ةرورضلا ردقب هيف هل صخر كلذ وحن وأ ةماقإ وأ

وأ اهنم دب هل دجي ملو ةفيظو يف ناك نإو كلذ، نم اصلخم

ةرورضلل هيف هل صخر إالهب موقت ال ةماع ةحلصمل هلمع ناك

إالام مكيلع مرح ام مكل لصف دقو }: لجو زع هللا لوقل ؛

}أ.ـه هيلإ متررطضا

:(٣٠٦/١-٣٠٧)- اضيأ ةمئادلا ةنجللا ىواتف يفو -

مث ، ةيهيفرت ةلحر ىلإ بابشلا نم ةعومجم بهذن لا: ؤس

، نيرضاحلا روصيو ويديف اريماك هعم نوكيو ضعبلا موقي

ةلحرلا ءانثأ نوكي دقو ، دهاشيو ميلفلا ضرعي كلذ دعب مث

؟ ةلأسملا هذهل مكرظن يف عرشلا مكح امف . هريغ وأ سرد

. هادهب هللا مكلصو

ةريماك ةطساوب ،ال حاور األ تاوذل ريوصتلا زوجي :ال باوجلا
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ريوصتلا نم ةعناملا صوصنلا مومعل ؟ اهريغ وال ويديفلا

نم- ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نعلو ، هيلع ديعولا ةدشو

. هلعف

(674/1)- اضيأ ةمئادلا ةنجللا ىواتف يفو -

:(5807) مقر ىوتف

اذهب لأسأ نأ ديرأو روصلا ميرحت يف مكباتك تأرق لا: ؤس

عون دجوي هنإف ريوصتلا ميرحتب متيتفأ مكنأ املا طف . ددصلا

و نويزفلتلا يف هدهاشن ام وهو ريوصتلا نم ثيدح رخآ

ةروص نوكت ثيح ةيئامنيسلا ةطرش نماأل امهريغو ويديفلا

وه امف ، ليوط نمزل اهب طفتحيو ةيسح نولوقي امك صخشلا

؟ ريوصتلا نم عونلا اذه مكح

. تركذام معي ريوصتلا مكح : باوجلا
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(323/1)- اضيأ ةمئادلا ةنجللا ىوتف يفو -

:(19933) مقر ى وتفل ا

ةيم اإلسال نوتراكلا فأالم ءارشو ةدهاشم مكحام لا: ؤس

لأل ةعفانو ةفداه اصصق ضرعت يهف ،( ةكرحتملا موسرلا )

ةيمهأو ةنام واأل قدصلا و نيدلا ولا رب ىلع مهثح لثم لا، فط

زاهج نع ال يدب نوكت نأ اهنم دارملا ذكلا،و وحنو الة صلا

نييمد اآل روص ضرعت اهنأ لا هب.واإلكش تمع يذلا زافلتلا

انوتفأج ؟ اهتدهاشم زوجي لهف . ديلا ب ةموسرم تاناويحلو

. نيروجأم

، نوتركلا فأالم لا معتسا وال ءارش وال عيب زوجي :ال باوجلا

لا األفط ةيبرتو ، ةمرحملا ةروصلا نم هيلع لمتشت امل

ةياعرلا الةو صلا ب واألرم بيدأتلا و ميلعتلا نم هيعرشلا

. ةميركلا

: نازوفلا صحلا خيشلا لا -قو

ريوصتلا ميرحتو روصلا ميرحت اإلسالم نيد نم مولعم

يف ديدشلا يهنلا نم كلذ يف ءاج ؛امل روصلا ءانتقا ميرحتو
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، ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ، ةحيحص ةددعتم ثيداحأ

ريوصتلا نأ ىلع لدي يذلا ديدشلا ديعولا نم كلذ يف امو

هيلإ رجي امل ، ميرحتلا ديدش مرحم هنأو ، بونذلا رئابك نم

. ريوصتلا ريذاحم ركذ "مث ةريطخ ريذاحم نم

(ج٢٩٢/١). ىواتف لا عومجم رظنا

: اضيأ لا -قو

:( روصم (لك هلوقف

وهو اال، ثمتو اتحن ناك ءاوس , ريوصتلا عاونأ عيمج لمشي اذه

وأ تاحول ىلع وأ قرو ىلع امسر ناك وأ امسجم هنومسيام

تثدح يتلا ةيفارغوتوفلا باآلةل اطاقتلا وأ ناردج ىلع

باتك حرش ديرفلا عومجملا " رظن ...).ا اريخأ

.(871/2)," ديحوتلا

يعداولا يداه نب لبقم خيشلا -وقلا

هللا: همحر

سانلا رضاحي دجسملا يف رضاحملا موقي نأ ميظع ركنمو )

_يأ رشابملا ثبلا .......و هيلا ةهجوم _ اريماكلا _يأ ةروصملا و

سانلا و ةروص ربتعي وهف ميرحتلا يف لخاد يحلا لقنلا

األ تاوذ ريوصت مكح " رظنا .( ةمرحم يهف ةروص اهنومسي

(٧١/٧٠)" حاور
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هللا: هظفح يروجحلا ىيحي خيشلا لا -قو

األ هب تءاج املو قحلل اونعذي نأ نيملسملا ىلع بجاولا و

و باألةلد مرحم ريوصتلا ميرحت نإف كلذ يف ةحيحصلا ةلد

األةلد. فلا خي يأر اهزيوجتب لوقلا

هللا: همحر كلام -وقلااإلمام
قيربإل وا تسطل ا يف روصل وا ليثامتل ا نم ناك «امو

ينغلبو . دشأ يهف اطرخ تطرخ تناك نإف بابقل وا ةرسأل وا

ا وسنأيل مهل روصف يبن، توم يف روصل ا تذخت اما لوأ نأ

عزنو لاق:« .« تدبع نأ ىلإ راص ىتح كلذ زال امف . هتروصب

لاق امل هيف ريواصتل هتحت نم اطمن يراصنأل ا ةحلط وبأ

هل لاقف .« ريواصتل ا يف ملسو هيلع اهلل ىلص اهلل لوسر

لاق: ؟ بوث يف امقر ناك ام لقي:الإ مل :وأ فينح نب لهس

أطوي ام لك : ةملس وبأ لاقو . يسفنل بيطأ هنكلو ىلب

كرت نمو يلإ. بحأ هكرتو »: كلام لاق هب. سأب الف نهتميو

يرتشي نأ هركأو . هيلع سأب الف هل مرحم ريغ ةصخر هيف ام

. ليثامتل ا همتاخ صف يف لعجي نأو روصل ا هتنبال لجرل ا

.(266/1) أطوملا رظنأ
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ريوصتلا نيب قرف نم ىلع درلا {ثاثلا}:
، تحنلا و مسرلا ريوصت نيبو يفارغوتوفلا

؟ هبشلا ضعب درو

هللا: همحر ينابل األ خيشلا -قلا

نيبو ديلا ب مسرلا نيب مهضعب قيرفت اذه نم بيرقو

! ناسن اإل لمع نم سيل هنأ معزب يسمشلا ريوصتلا

اومعز !اذك طقف لظلا كاسمإ إال هلمع نم سيلو

ىتح ةلآل ا هذهل عرتخمل ا هفرص يذل ا رابجل ا دهجل ا كلذ امأ

... تاعاس يف هعيطتسي امال ةظحل يف روصي نأ عاطتس ا

ةلآلل روصمل ا هيجوت كلذكو ء! الؤه دنع ناسنإل ا لمع نم

ام بيكرت كلذ ليبق و هريوصت ارملاد فدهل ا وحن اهديدستو

هفرعأ ال امم كلذ ريغو هضيمحت كلذ دعب مث ملفلاب هنومسي

ىلوت دقو ! اضيأ كئلوأ دنع ناسنإل ا لمع نم سيل اضيأ ذهفا

شيورد ء افول ا وبأ ذاتسأل ا يسمشل ا ريوصتل ا متي فيك نايب

رايدل ا يتفم ميه ربإا دمحم خيشل ا ةليضف ىلع هدر يف

نأ نم روصملل الدب هنأ هتصالخو ص43–45 ةيدوعسل ا

عمو ةروصل ا قلخت ىتح لاعفأل نما اعون ا رشع دحأب يتأي
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يأ نود لوقي ونألاع ا هذهب ميلعل ا روكذمل ا ذاتسألاف هلك ذها

: ددرت

." ناسنإل ا لمع نم تسيل ةروصل ا هذه "نإ

الثم الجر ةروص قيلعت زوجي هنأ مهدنع قيرفتل ذهاا ةرمثو

كلذ زوجي الو يسمشل ا ريوصتل با ةروصم تناك ذإا تيبل يفا

اديل روصل ا هذه روص ا روصم نأ ولو ! ديلاب ةروصم تناك ذإا

مج ئراقل ا اهيأ تيأر لهف مهدنع اضيأ اهقيلعت زاج ةلآلاب ةيو

؟ دوحجل ذهاا لثم صوصنل وظارها ىلع دوا

اميدق رهاظلا لهأ ضعب دومج ثمالإال هل رأ ملف انأ امأ

ىلص هللا لوسر ىهن )): ثيدح يف مهدحأ لوق لثم

.(( دكارلا ءاملا يف لوبلا نع ملسو هيلع هللا

ةرشابم ءاملا يف لوبلا وه هنع يهنملا قلا:ف

سيل اذهف ءاملا يف هقارأ مث ءانإ يف ولبلا امأ

لصاح ءاملا ثيولت نأ عم اذه لوقي هنع! ايهنم

مهف نم هعنم صنلا ىلع هدومج نك لو نيتقيرطلا ب

. صنلا نم ةياغلا

ىلع اودمج يسمشلا ريوصتلل نوحيبملا ؤهالء كلذكو
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ملو يهنلا دهع يف ةفورعم تناك يتلا ريوصتلا ةقيرط

يسمشلا ريوصتلا نم ةديدجلا ةقيرطلا هذه اهب اوقحلي

كلذ نيبت امك اررضو ارثاو اعرشو ةغل ريوصت اهنأ عم

افنآ. روكذملا قيرفتلا ةرمث يف لمأتلا ب

نأ اذه ىلع مكمزلي : نينس ذنم مهدح أل تلق دقل

اوحيبت

رزلا ىلع طغضلا ب امناو اتحن تحنت ال يتلا مانص األ

مانص األ تارشع ردصت ةصاخ ةلآب لوصوملا يئابرهكلا

لا األفط بعلل ةبسنلا ب فورعم وه امك قئاقد يف

اهوحنو

(...... تهبف اذه؟ يف لوقت امف تانويحلا ليثامت نم

"ص(94-92). فافزلا بادآ هباتك يف رظنا

هللا: همحر ينابل كلالماأل يلا األمج ىنعملا -و

ريوصتلا نيب متقرف نم اي هللا: همحر ينابل اال لوقي

لوق لثم اذه مكلوق تحنلا ب ريوصتلا نيبو يفارغوتوفلا

وه دكارلا ءاملا يف هنع يهنملا لوبلا قاولا اميدق رهاظلا لهأ

هنإف ةرشابم ريغ ىرخأ ةليسوب ناك نإ امأو ، رشابملا لوبلا
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ءاوس نيتلا حلا اتلك يف ةلصاح ةساجنلا هنع!و يهنمب سيل

كلذكو ، ماع يهنلا نوكيف ، رشابم ريغ وأ رشابم لوبلا ناك

لخدي هنإف ريوصت يمسام لك وهو ماع، هنع يهنلا ريوصتلا

ريوصتلا نع يهنلا اوصصخ نيذلا الء ؤهل قلا مث ، يهنلا يف

ال يتلا مانص األ اوحيبت نأ مكمزلي مهل: ،قلا تحنلا ريوصتب

در يف يفكي يوق كالم اذهو باآلالت. عنصت امنإو تحنت

. هبشلا هذه

: اضيأ لا -قو

ةبيبح مأ اهتركذ يتل ا ةسينكل ا يف يتل ا ريواصتل لاق:«وا -

لظ، اهل نكي ملو اهوحنو ناطيحل ا ىلع تناك ةملس مأو

كربتلل نيحلاصل ءوا ايبنأل ا روص لاثم ىلع روصل ا ريوصتف

سنج نم وهو ، مالسإل ا نيد يف مرحي اهب عافشتسال وا اهب

هلآو هيلع اهلل ىلص - يبنل ا ربخأ يذل ا وهو ناثوأل ا ةدابع

يوصتو ، ةمايقل ويما اهلل دنع قلخل رشارا هلهأ نأ - ملسو

،و مرحم يهلتل وا كلذب هزنتلل وأ اهتيؤرب يسأتلل روصل را

، ةمايقل ا موي ذعااب سانل ا دشأ نم هلعافو ، رئابكل ا نم وه

، هريغ اهلعف ىلع ردقي ال يتل اهللا لاعفأب لثمم ملاظ هنإف

الوهتافص يف الو ذاهت، يف يشء،ال هلثمك سيل ىلاعت هنأو

.« ىلاعتو هناحبس هلاعفأ يف

: تلق (65/82/2 دلجم اردلاير»( بك ا وكل «ا يف هركذ
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يلآل ا ريوصتل وا يوديل ا ريوصتل ا نيب ميرحتل ا يف قرف الو

ةيرصع ةيرهاظو دومج امهنيب قيرفتل ا ايف،لب رغوتوفل وا

« فافزل «دآابا يباتك يف هتنيب امك

ا عبط ةيناثل ا ةعبطل -106-116ا ملسو هيلع اهلل ىلص -)

.(204/2)" ةديقعلا ةعوسوم رظنا .( يمالسإل ا بتكمل

مرح دق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو -

تحنلا ىلع تحنلا ىلع ريوصتلا ميرحت صخي ملو ريوصتلا

ماع ظفل لك نأ مولعمو ( رانلا يف روصم لك ) لا قف طقف

ال ظفللا مومعب ةربعلا ،و حور تاذ ةروص لك لمشي

. ببسلا صوصخب

هللا: هظفح نازوفلا صحلا خيشلا لا -قو

ناك ءاوس ريوصتلا عاونأ عيمج لمشي )اذه روصم (لك هلوقف

قرو ىلع امسر ناك وأ امسجم : هنومسيام وهو اال ثمتو اتحن

باالةل اطاقتلا ناك وأ ناردج ىلع وأ تاحول ىلع وأ

ىمسي كلذ لعف نم ألن اريخأ تثدح يتلا ةهيفارغوتوفلا

ريوصتلا جرخي يذلا امف اريوصت ىمسي هلعفو اروصم

ةناعإ " رظنا . ........إخل مهضعب معزي امك يفارغوتوفلا

.(265/2) ديحوتلا باتك حرشب ديفتسملا

: اضيأ لا -قو
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اهقلخ يتلا ةروصلا هبشت ةروص داجيإ وهو ، ريوصتلا قلا:

تحنلا ب امإو ديلا ب مسرلا امإ روصملا لمعب كلذلو هللا،

ابآلةل طاقتل باال امإو ، ةروصلا ءانبو ةمسجملا روصلا ب

يتلا ةروصلا هبشت ةروص دوجو هنع جتني امم ، ةيئابرهكلا

. لجوزع هللا قلخل ةاهاضم اذهو هللا، اهقلخ

وه ضر األ يف لصح كرش لوأف ....... كرشلا ىلإ ةليسو وهو

ريوصتلا ،ألن ةميرجلا هذه يف نواهتي ،فال ريوصتلا ببسب

هنأ عم سرادمو تاصصخت هلو اآلن! نونفلا نم انف حبصأ

يلولا حتف " رظنا .(.... هلعف نم نوعلمو ميرحتلا ديدش مرحم

ةملك الص خإ يف ديضنلا ردلا باتك حرش يف ديمحلا

ص(114). ىلإ (111)" ديحوتلا

: اضيأ لا -قو

ري يذلاو ، ةروص داجيإ هدصق لاثمتلا ينبي وأ تحني يذلاف

اجيإ هدصق اريماكلاب طقتلي يذلاو ، ةروص داجيإ هدصق مس

ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر و مهنيب قرفن اذامل ةروص د

صخملا ليلدلا وهام " رانلا يف روصم لك ": لوقي ملسو هلآ

خي نأ نوديري اهنوعرتخي الاوقأو اهب، نوتأي ةفسلف صإال

. مهيأرب ملسو هيلعو هللا ىلص هللا لوسر مالك اوصص

.(٦٠٥/٢) " ديحوتلا باتك حرشب ديفتسملا ةناعإ "
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: اضيأ لا -قو

ناك ءاوس , ريوصتلا عاونأ عيمج لمشي ):اذه روصم (لك هلوقف

قرو ىلع امسر ناك وأ امسجم هنومسيام وهو اال، ثمتو اتحن

ةيفارغوتوفلا باآلةل اطاقتلا وأ ناردج ىلع وأ تاحول ىلع وأ

...خلا. اريخأ تثدح يتلا

.(871/2)," ديحوتلا باتك حرش ديرفلا عومجملا " رظن ا

هللا: همحر زاب نبا خيشلا -قلا

ريوصتلا عاونا نم يسمشلا يفارغوتوفلا ريوصتلا قلا:(

ناول باأل غبصلا و جيسنلا قيرط نع ريوصت وهف ، مرحملا

ةليسو يف ،واألتخالف مكحلا يف ءاوس ةمسجملا و روصلا و

رثأ ال اذكو ، مكحلا يف الاف تخا يضتقي ال هتلآو ريوصتلا

ةلوهسو ةبوعص ريوصتلا يف دهج نم لذبي اميف لالتخالف

نإو ةمرحم يهف ةروصلا ربتعملا امنإو ، اضيأ مكحلا يف

عومجم " رظنا دهج...). نم اهيف لذب امو اهتليسو تفلتخا

.(669/1)" ىواتفلا

هللا: هظفح يروجحلا ىيحي خيشلا لا -قو

تناك ءاوس حاور األ تاوذ ريوصت ةمرح األةلد هذه نم ملعف

األةلد مومعل لظ اهل سيلوأ لظ اهل اهريغ وأ ةيفارغوتوف
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.(.... ريوصتلا مكح يف تركذ يتلا

:(6939) مقرب يواحطلل اآلراث، يناعم حرش يفو -

نب نوع لاق:انث رمحان، نب اهلل دبع لاق:انث ، راكب انثدح

انب دنع تنك لاق: ، نسحل ا يبأ نب ديعس نع ، ةليمج يبأ

نم يتشيعم امنإ , سابع :ايانب لاقف , لجر هاتأ ,ذإ سابع

:ال سابع انب لاقف . ريواصتل ا هذه عنصأ انأو , يدي ةعنص

ملسو هيلع اهلل ىلص اهلل لوسر تعمس ام الإ كثدحأ

, ةمايقل ا موي اهيلع هبذعم اهلل نإف , ةروص روص :«نم لوقي

لجرل ا ابرف لاق: دبأا» خفانب سيلو , حورل ا اهيف خفني ىتح

نأ الإ تيبأ ,نإ كحيو لاقف ههجو رفص ,وا ةديدش ةوبر

. حور هيف سيل يشء لكو , رجشلاب كيلعف , عنصت

؟ ةنهتمملا روصلا زوجت له : ةلأسم
هللا: هظفح يعلا ضلا داشر خيشلا -قلا

هيلع ليربج نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح ركذ نأ دعب

فرعف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع ملسف ءاج الم سلا

هيف طئاحلا يف ارتس تيبلا يف لا:نإ ،قف لخدا لا: قف هتوص

هوئطوأف دئاسو وأ اطاسب هولعجاف ، اهسوؤر اوعطقاف ليثامت

همحر لبنح نب دمحأ هجرخأ . ليثامت هيف اتيب لخدن ال انإف

هللا(308/2).
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ذختت امنإ طسبلا و دئاسولا نأ يف حيرص ثيدحلا اذهف قلا:
ةهبش قبي ملف ، اهسوؤر عطقو روصلا ةلا زإ دعب رتسلا كلذ نم

. ةنهتمملا روصلا ةحابإب لوقي نمل ثيدحلا اذه دعب ليوأت وأ

ص(21). ريوصتلا مكح باتك رظنا

زاب نبا نأ لوقي نم ىلع درلا :{ اعبار }
؟ يفارغوت وفلا ريوصتلا زيجي هللا همحر

هللا: همحر زاب نبا الهم علا -قلا

ريوصتلا ع أاون نم يسمشلا يفارغوتوفلا ريوصتلا قلا(

.... مرحملا

اهيف لذب امو اهتليسو تفلتخا نإو ةم رحم يهف

.(669/1) ىواتفلا عومجم رظنا .....)ا.ه دهج نم

يحجارلا هللا دبع نب زيزعلا دبع خيشلا لئسو -

هللا: هظفح



((27))

خيشلا ةحامس نأ سانلا طاسوأ يف ددرتي لا: ؤسلا

....؟ ويديفلا ريوصت زاوجب يتفيو ناك زاب نبا زيزعلا دبع

زاب نبا زيزعلا دبع خيشلا ةحامس نأ ملعأ ال ينإف : باوجلا

عنمب يتفي أهن هملعأ يذلا امنإو ويديفلا ب ريوصتلا زوجب يتفي

ءاملعلا لا ألوق زارب (اإل ةلا سر نع .قنال ...إخل اقلطم ريوصتلا

هللا). هظفح خيشلا عقوم ىلإ هازعو زافلتلا مكح يف

ءاملعلا فيك لوقي نم يلع }:ادرل اسماخ }
؟ نوروصتي مهو يفارغوتوفلا ريوصتلا نومرحي

هللا ىلص هللا لوسر كالم ىلع مدقم ءاملعلا كالم له وأال:
؟ ملسو هيلعو

ىلص اهلل لوسر ةنس هل تنابتس نما : هريغو يعفاشل -قلاا

انئاك سانل نما دحأ لوقل اهعدي نأ هل نكي مل ملسو هيلع اهلل

.(578/1)" عبرملا ضورلا ةيشاح ناك." نم

هلضفو ملعلا نايب عماج " باتك يف تبث دقو -
إال ىرأ قلا:ام سابع نبا نأ (2378) مقرب ربلا دبع "إلنب

نوئيجتو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع مكثدحأ ، مكبذعيس

لبقم خيشلا هححصو ، حيحص هدانسإو (. رمعو ركب يبأب



((28))

لا"ص(34) عنلا يف الة صلا ةيعرش " هباتك يف هللا همحر

" ةيملع لئاسر ةعومجم " نمض

هللا: همحر مكلا قلااألمام دقو -

هيلعو هللا ىلص هللا لوسر إال دريو هلوق نم ذخؤي دحأ لك

- ثيدحلا باحصأو فلسلا ةديقع حرش ) رظن .ا ملسو

.( يحجارلا

هللا: همحر هفينح وبأ لا -قو

اهـ. يبهذم وهف ثيدحل حصا ذإا

" ةراتخملا رردلا " رظنا . ةعبرأل ا ةمئأل ا نع لوقلا اذه لقُنو

هللا: همحر يعفاشلا لااألمام -قو

هل. فلا خملا يلوق اوكرتاو يبهذم وهف ثيدحلا حص اذإ

." بذهملا حرش عومجم " رظنا

: لعفلا اذه نع نيضارب اوسيل مهنأ : ايناث



((29))

هللا: همحر زاب نبا الةم علا قلا دقف -

ريوصتلا عاونأ نم يسمشلا يفارغوتوفلا ريوصتلا

ماصتع واال عمتجملا يتلجم يف يتروص روهظو ..... مرحملا

يلدال سيل ناضمر رهش يف مايصلا ماكحأ يف ياوتف عم

ملعأ مل ينإف هب ياضر ىلع وال ريوصتلا يتزاجإ ىلع

.(669/1) ىواتفلا عومجم رظنا يل)ا.ه مهريوصتب

ينروص يذلا اذه :نإ هيف لوقي هتوصب لجسم هلكالم لب

الن هيلع وعدأس ينإف بوتيو ةروصلا هذه حسمي مل نإ

يف هللا، هظفح يعلا ضلا داشر خيشلا هركذ ]. همرحم روصلا

ص(10). ريوصتلا مكح هباتك

قلا امك ، هيلإ بوتنو لجوزع هللا يقتن نأ انيلع بجيف -
مث ةلا هجب ءوسلا نولمعي نيذلل هللا ىلع ةبوتلا (امنإ ىلا عت

(.. بيرق نم نوبوتي

بونذلا يف ىدامتنو لهاستنو نواهتن ال نأو -

لاق:رمر سابع نعانب نيحيحصلا يف تبث امل يصاعملا و

امهنإ :«امأ لاقف نيربق ىلع ملسو هيلع اهلل ىلص اهلل لوس

يشمي ناكف امهدحأ امأ ، ريبك يف نابذعي امو نابذعيل

.« هلوب نم رتتسي ال ناكف رخآل ا امأو ، ةميمنلاب



((30))

هللا: همحر يوونلا -قلا

نيليوأت هيف ء املعل ا ركذ ):دق ريبك يف نابذعي امو ): هلوق

سيل هنأ يناثل وا امهمعز يف ريبكب سيل هنأ امهدحأ

ىلاعت اهلل همحر ضايع يضاقل ا ىكحو امهيلع هكرت ريبكب

. رئابكل ا ربكأب سيل يأ اثلاث اليوأت

ض عب ىلإ مهضعب سانل ا مالك لقن اهتقيقح :( ةميمنلاب ): هلوق

. يوونلل ملسم حيحص حرش رظنا . داسف األ ةهج ىلع

ملعأ وهللا

نم تيأر امل ةلا جع ىلع هعمج هللايل رسيام اذه

نم مهدنع راصو ريوصتلا بناج يف سانلا نواهت

ةاي. حلا تامزتلسم نمو ةمهملا روم األ

. ناعتسملا وهللا

. ةزيجولا ةلا سرلا هذهب عفني هللانأ لأسأ

دمحم ىلع هللا ىلصو ، نيملا علا بر هلل دمحلا و



((31))

. ملسو هبحصو هلآ ىلعو

اهظفح يماحلا ب ةيفلسلا ثيدحلا راد يف اهعمج مت

. اهخيش ظفحو هللا

اآلرخ/1439] دامج /27]


