




 ر \ ۔ و حم { 7 ١

 جف اقنتلاو ىموقلا ترزرتلا ةرازو

  

 لوألا زرحا

 تثسأات

 يرنلزازيه اريا برت ملاملا

 نامح ءاملع نم ةنجل قيتحت

 فارشاب

 ىليلخلا دمح نب دمحآ خيشلا ةحامس

 ةعجارم
 ل ٨٠ ظبفع آ دبع

م ١٩٨٢ _ ه ١٤٠٢





 مجرل١انرمرلاةللا مسإ

 ةمدمقم۔

 ماهوألا هفيكت الو ث ةقمازاا راصبألا هكردت ال ىذلا هلل دمحلا

 هتعنص هنك غلبت الو ث ةقحاللا راكفآلا هب طيحت الو ث ةقباسلا

 ءىش ال نم هنوكمو © هعدتبمو ءىش لك قلاخ ث ةقطانلا نسلآلا.

 . هردقم و نعم الب هوذبم و. . هروصم و لاثم الي هثدحم و . .7

 ةرثكو ث هلاوحأ فالتخاو ، هساوح قرفت و ، هسانجأ فذؤونصب ملاعلاو

 تتشتو ، هد ودح و هماسجآ فل آتو & هدوجو دعب همدعو © هلاقتناو ه رغت

 ، ه وانث لج هتلا نأب آدهاش 0 هضاعرأ و هتايلكو ث هضارعأ و هرهاوج

 { هئاشنإ و هماكحإ ىف درفتملاو ث هثادتبال عرتخملا وه ، هثوامسآ تسدقتو

 لاعتُم هنأو ث هنونكم و هرئارس ىلع علطملا و 2 هنوك البق نوكي امب ملاعلاو
 . هتبسانم نع ىرب ص هته اشم نع

 ةيلوأ البا لوآلا ، هل كيرش ال هدحو هتنا الإ هلإ ال نأ دهشأو

 هلاعفأ و { ةلي زا همعن ىلع هدمحأ 3 ةد ودعم ةيلزأ الب رخآلاو © ةدودحم

 هدبع ملسو هيلع هتا ىلص_ ادمحم نأدهشآو ث ةليلحلا هلضاوفو 2 ةليمحلا
 ء همظن زجعملا نآرقلاب هلسرأ 2 ىفصلا هتربخو © ىبنلا هلوسرو ع ىل ولا

 { ةليقثلا ةنامألا ىدأو ى ةليلحلا هبر ةلاسر غلبف ، همكح عطاقلا ىآلاو
 رمألا هاتأ ىتخ ث آركاذ و هل آركاش هدبعو 0 آرباص هبر ليبس ىف دهاجو

 ةعطاس ح هرامقأ ةعلاط مالسإلاو ىضف ، موكحملا غلابلا ردقلاو ث موتحملا

 نسلألا تحصنفأ ام ث نيبيطلا هل آ ىلعو هبلع هللا ىلصف ث هراونأ ءايصلاب

. نيبملا قحلاب



 : « دعب امأ »

 ىدنكلا ناماس نب ممهارب] نب دحح هللا دبع وبآ خيشلا هفنص باتك اذهف

 ىث نسح ء هاوأم ميعنلا ةنج لعجو © هاوثم هللا مرك © ى وزنلا ىدمسلا

 زواجو 0 هعبضو بتكلا ىف قافو 0 هغيأت نيعألا ىف رهد زا و هفينصت ملعلا
 3 هجهانم حاضتاو © هلخادم ةلوهسو 0 هلئاسم ةروف وب ، هعمج اهن رثك

 ٠5 هباوبآو هعورف ةرثكو © هبابسأو هلوصأ قيثوو ، هجراخ نايبو
 8 ةفل؛وملا ريسلاو ث ةروثأملا عماوخلاو ، ةروهشملا راثآلا رهاوج ىوح

 مقسلا نم آحيعص ث لخدلا نم املاس هلل دمحم ءاجف ، ةفنصملا بتكلاو

 ابقل ث هلكاشي امب نسحآلاو ث ةيلحت هب قيلآلا نم انيأرف © للزلاو
 لصألا نم ىناعم هنمضتل عرشلا نايب باتك هانيع نإ & ةيمستو
 ةنوعملا هلأسنو ، هضفرو هتليضفب ةناهتسالا نم هللاي نمعتسنف ، عرفلاو
 ءاستحالاو © هدشارل ، ءادتهالا ىف هيلإ بغرنو ، هظفحو هملعت ىلع

 ان ربعت ام عيمج هل و 0 نعتسن ءىش لك ىلع هايإو ، هدراوم بذع نم

 ىلع هنإ ، انداعسإو انتياده و انداشرإ و انقيفوت ىل و هناحبس وه و © نيدن هب
 2 هدحو هلل دمحلاو ، ريصنلا معنو ىلوملا عن © ريدق ءىش لك

 ( . ملسو هلوسر ىلع هللا ىلص

 : ىدنكلا ىسوم نب هللا دبع نب دمحأ خيشللو

 بدآلا ةورذ مولعب اش خيش هفنص عرشلا نايب باتك اذه

 بعلاو تالزلاو هراكملا نم سرح بيلا ىقن ىقتريح

 بدألا لماك بيبل عينصلا كاذ ملَع عقصم ميلح داوجمي
 ببسلاو ناهربلاب نيدلا ديرم انتودق مهارب لجن “دمحم
 بترلا نم ىوصقلا هلسعت ةمحرو امعد هلح احمريض هلإلا ىقس

 بتكلا رئاس نم هفينصتب نيسحأ . تحضتاف ملعلا نونف هيف ناي
 بلطلا تثش نإ هجراخن لهس هجرادم قفو هجهانم آ حضو

 و

بهشلا منجنآلاك هلئالد رون هدراوم بنع هدشارم قدص



 مهنيد سانلل هب هلإلل ايحأ
 هبحاصل منىفملاو ملعملا معن

 همدقم نم ادمتسم نكي نإف

 هتميق لضف باتك لكل ىرمع
 هب زوفي ازنك ارخدم ناك نم

 اهتلمح نيب نم هل ىح تصلخأ
 اودهنجاو ناوخالا اهأ اوردابف

 نم ةنايص هونوصو هوملعو
 نع مثارشلا هللا عف ري نآ لبق نم

 ايضو عفان املع هللا لأسأو

_ ٧ _ 

 ىبغ لكل اناهرب و ارون ضاف دق

 بغس ىذو نآمظل ءافشلا وهف

 بترلاو فينصتلا ىف قاف هناف

 بهذلا ةبورضم نم ثكلئابسلا نيآ
 بتكلا ىف عرشلا نايبب هبسحف
 ىنأ نباي لضفلا اهندحجأ نأريغ نم

 بهللا ةروس نم ادغ اوجنت ملعلا

 بشنلاو هاجلل ال هلل هبلطي

 بطعلا ىن هللا قلخ رش مه موق

ىل بهذي نيح داشرل دوقي





 لو ل ۔۔۔ ال

نالصف هيفو ملعلا ق





 لرزنا لسنلا
 هلهأو ملعل ١ حادم ق

 . هركذ لج هللا لاق _ : دمح آ عماج نم و

 م ه. 9 ه ى - ٠0

 ل اق و ) ١ ( ) ء ءاملا ِ د اَبع "نم َهَللا ىشخي امز ا (

 دقف ًةم كحلا تو 7 ء اشَّس ٠ نسم 1 َةمسكصحللا ىت نوي (

 ىوت ره ق » : : لج و رع هلل ١ ل اق و ) ٢ ( »« ا ريثك آريخ ٣ وأ

 و . ه س

 . )٣( »؟ نوملحي ال ني ذلاو نوملعي ني ذلا

 . لاق هنأ د وعسم نبا قيرط نع ملس و هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىورو

 . قحلا ىن هتكله ىلع ةطلسو الام هتنا هاتآ لجر . ننثا ىف الإ دسح ال »

 ىنلا نعب ىورو « سانلل اهملعي و اهب ىضقي وهف ةمكح هتلا هاتآ لجرو

 « نيدلا ىن ههقفي آ ربخ هب هللا د ري نم » : لاق هنأ ملس و هيلع هتنا ىلص

 : لاق هنأ ثكالام نب سنأ قيرط نع علس و هياع هللا ىلص _ هنع ىورو

 . ( نسصلاب ول و ملعلا اوبلطا »

 : لاق هنأ ملس و هيلع هللا ىلص _ ينلا نع ةيورملا رابخآلا ضعب ىن و

 هنع ىورو ث بلطي امل اضر ملعلا بلاط اهتحنجأ عضتل ةكئالملا نإ »

 لبق ملعلا اوملعت » : لاق هنآ ةريره ىنأ قيرط نع ملس و هيلع هللا لص

 هلل ا لص هنع ىردا ديعس ىآ قيرط نعو , هلهأ بامهذ هعفرو عف ري نأ

 ة ري ره آ قيرط نعو 0 ملسم لك ىلع “ةضي ر ذ ملعلا م اح ه : لاق هنأ

 املع اهف سمتلي اقب رط كلس نم » : لاق هنأ س هراع هللا ىلص هنع

 ع « ةنحلا ىلإ اقيرط هل هتلا لهس

 . رطاف ةروس نم ٢٨ ةيآلا نم ) ( ١

 ةرقبلا ةروس نم ٢٦٩ ةيآلا نم ( ) ٢
 . رمزلا ةروس نم ةعساتلا ةيآلا نم ( ) ٣



_ ١٢١ _ 

 لاقو تباث نب ديز باكرب ذخأ هنأ سابع ني هللا دبع نع ىورو
 ` : انثاملعب لعفن اذكه

 ىلإو ى انباتك اهصحن نأ نم رثكأ هلهأو ملعلا لضف ى رابخألاو

 هيف نمبغرملاو هيلإ نمبغارلاو هب نلماعلاو هلهآ نم انلعج نأ بغرن هتا

 . . . هلضفو هنمب

 . ةمايقلا موي ءاذهشلا: مدب نزوي ءاملغلا'داذم : لاق نسحلا نعو

 مدو . ءاملعلا ربح نزوي ةمايقلا موي ناك اذإ : لاق ريبج نب ديعس نعو
. ءادهشلا مد ىلع ءاملخلا ربح حج ريف ءاذه شلا



 نانلا لسصتلا

 ملعلا بلط ىلع فنالا ق

 :ملسو هيلع .هللا ىلص ىنلا نع ىور :لاق هنأ دمحأ نب نسحلا ىلعأ نع

 :اهلهأ ريغل .اهتلذب نإو ، الهاج تنك اهلهأ اهتعنم نإف لهأ ةمكحلل نإ »

 ؟ ملعلا ملعت .وآ .نآرقلا ملعت لضفأ امأ : كلام ابأ تلأس و « الهاج تنك

 { لصالا هنآل ىلوأا نآرقلا ملعت لاق نم مهنف . فالتخا هيف : لاقف

 © تاقثلا ريغ و تاقثلا نع ذخوي نآرقلا نآل ىل وأ ملعلا ملعت لاق نم مهنم و

 . تاقثلا نع الإ ذخوي :ال ملعلاو

 ضبنو ةرصبلا ىلإ راطو ةنيدملاب خرفو ةكم ملعلا ,ضاب : ليقو
 . . نامع ىلإ

 { رباج ىأ نب ىسوم : نامع ىلإ ة رصبلا نم لخلا تلقن ءامسأو

 مهلكو . ىنالعحلا رثنلا نب رعنم و ( ىلعملا نب دمحو ( رذنملا نب رهشب و

 بسن .مالسإلا بتك ضعب نو . ىلعملا نب دمحم: الإ & ةيالولا ى

 ٠ .ةيالولا ق ني روكذلا ةلمج ق ىلعملا نب لمع نأ

 هلأسملا نع هتلأسو ، عوطتب سيلو ضرف ملاعلا ىلع لهاحلا ملعتو

 ثكالذ نم رثكآ ليق دقو © ةنس نيتس ةدابع لدعت اهنإ : اهف ليق ىلا

 :2 ديحوتلا لثم ضرف ناسنإلا ىلع ىه ىتلا ةلأسملا ىه لاق ؟ ىه ام

 هصالخ هب نوكي امع .2 .هب هتلا .هرذ٧عي ال امم.هلهج عسي الإ امو

. رانلا نم



. ١٤ 

 لصالا ى هيلع نأ ةمكحلاو ملعلا بلاط ىف ىوري : ديعس وبآ لاق

 ثالث ىدحإ ىلع هدنع نوكي هنزف هآر صخش لك ركاذي نأ

 : لاصخ

 . هحمر عضوم ثالذ ىف نوكيف هنم ملعأ وه نوكي نأ ام

 . هتمينغ قفاو دق نوكيف هنم ملعأ صخشلا نوكي نأ امإو

 اذإ ذخأيو ىطعي هتراجت عيضوم ثالذ ىف نوكيف أوسأ نوكي نأ امإو

 . ثالذ ىف هتين تقدص

 : ةعبرأ مولعلا : ديعسوبأ لاقو

 . نايدألا ملعو . ناسللا ملعو . ناسنإلا ملعو . نادبألا ملع

 كانم صرحأ كاباق ق ام ةسرادم ىلع نك : دمحأ نب لياخلا لاق و

 . ثابتك ىن ام ىلع

 كبلق ىف امو ثالام سأر كبتك ق ام لعجا : آضيأ ليلخلا لاقو

 ٨ ةتفنلل

 . ةيفخلا ةناهزلا كلت : لاقف \٤ بتكي ال نالف : رايس نب رصنل ليقو

 ا ردب ىرسأ نم هادف ىأر نم 1 ملس و هياع هلل ا ىلص ٤ هللا لوسر ىدافو

 تشفف ث ةباتكلا نيملسملا نم ةرشع ملعب نأ هرمأ ىدف هل نكي مل نمو

 لوقي . هب رضوح ام ملعلا ريخ برعلا لاثمأ نمو . ةنيدملاب ةباتكلا

 لام ال و ملعلا نم عقنأ زنكال : لاق رثآلا نمو . ةركاذملل ناكو ظفح ام

 ٠. بدألا نم عفرأ تسح ال و ٤ ملخلا نم حب رأ

 لانحاو ئ ةن ووم فلكت رب ملعاا بلط نم : سيلاط اطس رأ لاقو

 . دجم ال ام سلا دقف { بصن

 اهلع دادزأ نف ىذألا ةرثكب ملعلا ةرثك : طارقب لاقو

. ابصن دادزا



 ناثلا بابلا

لوصف ةسمخ هيفو {} هقفلا لوصأ ى



 لرزلا لصنلا

 : علس و هيلع هللا ىلص ىنل نع ةرورالا رابخآلا ةرمهأ ق

 , ملس و هيلع هتلا ىلص ح ىبنلا نع ةيورملا رابخآلا ركذب أدبن دمحم وبأ لاق

 ص اهليوأت ىن اوفلتخا دق ءاهقفلا ناك نإو © ةعيرشلا ماكحأ اه قلعتت ىنلا

 : ةعيرشلا لصأو ء هقفلا دعاوق اهنآل ، اهب مكحلا ةحص ىن اوعزانتو
 ىق رابتعالاو ث هيفرظنلا نع هئانغتسا ةلقو © ثالذ : ىلإ هقفتملا ةجاحل

 . هيناعم

 {“هتاهمآو هقفلا لوصأ ىلع فرعتي نأ هقفتلا دارأ اذإ هيلع بجاولاف

 ، هعضوم ىف مكح لك لعجيل ، ةحيحص لوصأ ىلع ه؛وانب نوكيل

 ةححصلا ةلدألاب ' كالذ] ةف رعم ىلع لدتسيلو . هتنس ىلع هب ىرجمو

 { ةلع ليلدلاو ك اليلد ةلعلا ىمسي الآو 0 ةحضاولا تاجاجتحالاو

 هقرفتملا مكح قارتفا ملعيل . كللذ ىناعم نبب قرمفيلو 1 ةلع ةجحلاو

 باغ ار انباصأ ىهقفتم نم ماوعلا تيأر ىنآل ، قفتملا مكح قافتاو

 : انركذ ام ةفرعم نم رثك (١)مهع

 لهأ و مهنم صاوخلا هركت امب موصخلا ةجاحمو« رظنلا دنع ملكتو
 اولقنو ث اهعضوم ريغ ىف ةظفللا اوعضو امبر مهنألإ 2 كللذب ةفرعملا
 هلأسن هللاو" : اهنكامأ ريغ ىق اهولمعتساو « اهتهج ريغ ىلإ ةجحل

 اذه انباتك ىف اذه دعب ركذن نحتو . هيلإ انيري امل مهايإو انقيفوت

 هقفوت ىف هللا ىلإ بغرن نحت ام كلذ نم نبنو ث ىناعملا هذه نم

 . كلذ ىلع هتنوعمو © انل

 . ؟ مهماعح بهذ ام ر ه : لصأل ا ىف ( ١(



 نانلا لسعفلا

 لسو هيلع هلل ا ىلص ىبنلا نع ةرورملا رابخآلا عاونأ ق

 اهليوأت ىن ءاهقفلا فلتخم و اهب ماكحألا قلعتت ىتلا ىهو دمحم وبأ لاق

 : اهنمف اهيناعم ى مكحلا ةحص ىن اوعزانتو

 رابخأو ث ةفوقوملا رابخآلاو © عطاقملا رابخأو ، ليسارملا رابخأ
 ريخلاو ، صقانلا رملا ىلع دئازلا ربخلاو © ةفيحصلا ربخو ث نملا

 نقيرط وأ قيرط نم (١)نادري ناريخلاو . رابخألا نم هرغل ضراعملا
 رخآلاو اخسان امهدحأ نوكي نا ربلاو '. اماع رخآلاو اصاخ امهدحأ نوكي
 . ًآخوسنم

 هللا ىلص ،هللا لوسر نع رخلا ىعباتنا ىوري نأ وهف ليسارملا رخ امأف
 ىنلا نمب و هنيب ن وكي نآ بجيو > مالسلا هلع 2 ىتلا دهاشي لو ك ملس و هيلع

 ىور ام ىلع رصتقاف ىلاحصلا نم عمس دق نوكي نأ امأ ، هركذي الف ىتاحع
 نع ربخلا هدنع حص نوكي دق وأ . هربخأ نه ركذ ىلإ جتحم ملو ث هل
 ‘ ىزلا ىلإ هدنسي و ىباحصلا ثكالذ نع .رابخألاب ‘ ملس و هيلع هللا ىلص 0 ىزنلا

 ٥ لسو هرلع هللا ىلص

 { ملس وهرلعهتلاىلص ص ىبنلانع ربخلا لج رلاى وري نآىهفعيطاقملا رابخأ امأو

 عطقنا لجرلا كرت اذإف ، هدانسإ ىف هركذي الف الج ر.طسواا ىف طقسيف

 . لجرلا كرت ثيح ىلإ ربخلا

 ىناحصلا نع ربخلا ىوري نآ وهف رابخألا نم فوقوملا ريللا امأ

 . امهيلع رلا فقويف ىعباتلا وأ

 . ناديري : لصألا ى ( ) ١

 ( ١ ج عرشلا نايب - ٢ م )



 س ١٨

 3 ملس و هيلع هللا ىلص & ىنلا نع ىورت ىتلا ىهف نملا رابخآ امآو

 ىمستو ث اهتحص ىلع دمتعيو © هباحصأ هنع اهاور نم ركذي الو

 . نملا رابخأ : رابخألا هذه لثم

 ىلإ هب ىهتني نآ ىلإ ربخلا ىوارلا ىوري نأ وهف ةفيحصلا ربخ امأو

 ىلص © ىلا روكذملا ثالذ ري ملو ، هدج نع هيبأ نع لوقيف © لجر
 :ربخ ىمس هوحن و فد هرولا اذه ىلع رمالا ناك اذإف > علس و هياع هللا

 . ةفيحصلا

 ىنلا.نع ربخ درو اذإ هنإف صقانلا ربخلا ىلع دئازلا ريخلا امأو
 رخآ هجو نم اضيأ ربخلا كلذ ىورو . هجو نم ملسو هيلع هللا ىلص
 نأل ، نيريخلا نم دئازلا لمعتسا ظفل ةدايز هيف نيرلا دحأ نأ الإ

 ال هعم ىناثلا ىوارلا اهدروي ملو © رخآلا ريخلا ىف ركذت مل ةدئاف هيف
 3 هب ربخأ ىذلا عضوملا ىلإ ةصقلا دهاش امهدحأ نوكي ںأ زوجم دق

 دهاشيو ، رخآلا عمسي مل ام عمسيف ، اهرخآ ىلإ ةصقلا دهاش رخآلاو

 . رابخآلا نم دئاوزلا لامعتسا بجو كللذلف ، رخآلا هدهاشي مل ام

 هللا ىلص ث ىنلا نع ىوري" نأ كلذ لثمف . ةضراعملا رابخألا امأر
 ناققويف كللذ رظح رخآ ربخ ىوريو 0 ع ىش ةحابإب ربخ ى ملسو هيلع

 امهنم خسانلا ملعيل ث خيراتلاب رخأتملا نم امهنم مدقتملا رظنيو ث اعيمج

 ىث اهس هنأ 0 ملسو هيلع هللا ىلص 2 ىزلا نع ىور ام و خوسنملا نم

 عزانتف & ميلستلا دعب دجس هنأ ىورو ء لستلا لبق دجسف هتالص
 امهنم مدقتملاو خوسنملا نم امهنم خسانلا ىف اوفلتخاو ثلذ ىث سانلا

 . رخأتملا نم

 هيلع هللا ىلص ث ىنلا لوق وحنف رابخآلا نم ماعلاو صاخلا امأو

ةالصلا زاوج بجم مومع اذهف « "لصف ةالصلا كتكردأ انيح » : ملسو
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 نع ىهن هنآ ، ملسو هيلع هللا ىلص ث هنع ىورو . عضوم لك ىف
 نطاعم و قيرطلا ةعراقو مامحلاو 0 ةلبزملاو ةرحنملاو ةربقملا ى ةالصلا

 رخآلا ربخلا مومع هيلع لمتشا ام ضعب صخ ربخ اذه ناكف ، لبإلا

 . صاخلا ىلع ماعلا ضرعي الو ماعاا ىلع ض راعي صاخلاف

 لمحملا ىضقي الو لمجملا ربخلا ىلع ىضقي رسفملا ربخلا كلذكر
 ( م رسفملا ىلع

 .ملسو هيلع هللا ىلص ث ىبنلا نع ىور ام وهف خوسنملاو خسانلا امأو
 اولوقت الو اهوروزف الآ روبقاا ةرايز نع مكتيم دق » -: لاق هنأ
 . ( ا رجه

 ٠ اذإ مهتاعيابم. ىلع اهليوأت ىف سانلا عزانت ىلا رابخألا امآو ا
 هيلع هللا ىلص ، ىبنلا نع ىور ام اهمف & مهنيب طورش ىلع اهودقع

 هنم عيبلا لاطبإ ىلع قفتا ام اذه . عيبلا ىف نيطرش نع ىهن هنأ ك ملس و

 ىرتشملا هل .عيبي نأ ىلع ، .مولعم نمثب هريغل مالغلا .لج رلا عيبي نأ وهو
 ى زوج ال هوحن و اذهف ث هيلع ناقفتي نمن وأ . م ولعم نمثب هل امالغ

 . ةمآلا قافتاب عيبلا

 © ىنلا نع ىور ام وحن وهف ، هداسفو هزاوج ىن :اوفلتخا ام امأو

 طرتشاو ك آ رععب هلل ا دبع نب: رباج نم ىرتشا هنأ ل ملس و هيلع هللا ىلص

 ض ملسو هيلع هللاىلص ث ىبنلا زاجف ةنيدملا ىلإ .ةكم نم هرهظ رباج
 . طرشلاو عيبلا

 ةيراج ترتشا ةشئاع نآ ملسو هيلع هللا ىلص ٦٤ هنع ىورو

 هللا ىلص © ىنلا زاجأف © هسفنل اهعالو عثابلا طرغشاف اهقتعتل ةدي رب

. « اهقتعأ نمل ءالولا ه : لاق و ڵ طرشلا لطبآو عيبلا ، ملس و هيلع
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 لطبأف اهانكس ط رتشا و ٠. آراد عاب هزآ ىرادلاا ممع نع ىورو

 . طرشلاو (١)عيبلا { ملسو هيلع هنلا ىل ه & ىنلا

 هنإ : ةاورلا ضعب لاقف ، ىنكسلا ةدم رادقم ىف ةاورلا فلتخاو

 لمتحيف . هتايح مايأ هنكس طرتشا : مهضعب لاقو . ةنس ىنكسلا طرتشا

 نأ لمتحمو ، آخوسنم اهضعبو ًاخسان اهضعب رابخآلا هذه نوكت نأ
 اهبف ا ودهتجيل رابخألا هذه و مهكرت ملس و هيلع هتنا ىلص © ىنلا نوكي
 هطرش ناك ةريرب ربخ نأ _ ملعأ هللاو - ىدنع ىذااو (٢)مهمارآب

 © ىنلا هلعج ىذلا ءالولا وه و ، هكلمت زوجب ال ام طرتشا هنآل . زئاج رغ

 ةمحلك ةمحل ءالولا ) : هلوقل . بسنل اك . ملس و هيلع هت ا ىلص

 . ص بسنلا

 ىلص . ىنلا هلطبأ \ ربلا اذه هكلمت زوجم ال بسنلاو

 ٠. ملس و هياع هللا

 ةكم نم هبوكر طرتشا ذإ رعلا عيب ىف هللا دبع نب رباج ربخ امأ و

 . ةبداعلا هجو ىلع ناك هنأو ث عيباا دقع سفن ىف نكي مل ث ةنيدملا ىلإ

 . اضرأ اذه ىور دقو

 هنأ ىور ىذلا ربخلا نوكي نأ لمتحم هنإف ىرادلا ميمب ربخ امأو

 هتايح مايأ ةدم ىن ةلاهلا نإف ث هتايح ماي رادلا نكس عيبلا ىف طرتشا

 طرشلاو عيبلا لطب كلذلف ، مولعم ريغ ثلذ نآل © اهعم عيبلا حصي ال
 اذإ عيبلا نآل 2 آزئاج علا ناكل ةمولعم ةدم ىنكساا طرش ناك ولو

 . ملعأ هللاو . هب عيبلا زاج مولعم نملا نم طسق هل طرش هيف طرش

 . هتابثإ بجوي رخآلاو ذ لعفاا ىفني امهدحأ . ناريخ درو اذإو

 )١ اطخ « عيبلا و : لصألاف( .
 ) ٢ ( اطخ « مهءارآ اهيف ا ودهتجيل » : لصألا ى .
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 نم خسانلا الو ، رخأتملا نم امهنم مدقتملا ملعي ملاذإ ، ىل وأ تابثإلا ناك

 ةحابإلا و رطخلا ىن هيلإ نوبهذي ام ىلع حصيانباحصآلوصأىلع اذه و . خوسنملا
 . ىنعملا اذه ىف ىعفاشلا انقفاو دقو . رماوألاو

 نم اهنم مدقتملا ىلع ةلالدلا بلط و اهضراعتل ةفوقوملا رابخآلا امأو

 هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ىور ام وحت ، ضعب نود © اهضعب ديرأو ث رخأتملا

 ا متاق وه و مزمز نم ب رمش هنأ ىورو آحناق برمثلا نع ىه . ملس و

 . نيرلا قافتا بجوف

 هذهف ()١( اوبرشاو اولك ) : ىلاعت هتا لوق ىلإ عوجرلا ناكو
 نأ الإ براشلاو لكآلا اهبلع ناك لاح ىأ ىلع برشلاو لكألا حيبت ةيآلا
 . لاوحألا ضعب ىفو تاقوألا ضعب ىف ةلالد صخت

 { ءاقسلا ف نم برشلا نع ىم هنأ 0 ملس و هيلع هتلا ىلص هنع ىورو

 ءاقسلا مف نم برشلا امأو .هفطع ىأ _ هنم برشف ءاقس ثتنَخ هنأ ىورو
 . ةباد هيف نوكت هنأ قافشإلل هنإ ليقف ث هنع ىهنلا درو ىذلا

 ىلع وطاوتلا مهلع زوجمال ةعامج انريخ نأ وهف رتاوتلا رابخأ امآ و

 رتاوتلا ربخ و . هربخم ىرورض ملع انل عقو آريخ مهنم انعمس اذإف ، بذكلا

 . اهوعحتو نادلبلا نع رابخآلاك 0 اهيلإ دنتسيو ةدهاشم نع نوكي
 . ملع أ هللاو

 تالسرملا و ةقاحلا و روطلا و ةرقبلا : نآرقلا نم روس عب رأ ىق تد ر و « اوب رشا و اولك » )١(

 . فارعألا و ةرقبلا ةروس ىف تءاج دقف « اوب رشا و اولكو » امأ و



 ثلاثلا لعزلا
 مومعلاو صوصخلا ماكحأ

 وحت كلذ و ، صاخلا ىلع ض رتعيال ماعلاو © ماعلا ىلع ض رتعي صاخلا

 مرحف (١)("نيم"وني ىتح تاتكرئشُمللا ,اوُحكننتت الو ) : ىلاعت هلوق
 حاكن مرح ام ةلمج نم صخ مث . ةيآلا هذه مومعب تاكرشلا عيمج

 تاتتم همألا نم تانَصَحُممللاَو ) : لج و زع هلوقل تايباتكلا تاكرشملا

 صخف ) ٢ ( ) "مسكىلنبق "نم ب مكنا ا ا وُت وأ ةنيت نم تانصحسم لاا و

 . تاكرشملا نم مرخ ام رئاس نم تايباتكلا تاكرشلملا

 كدنع سيل ام غيب نع « ملسو هيلع هللاا ىلص ث ىبنلا ىهن كلذ وحنو
 صخ مث ، هكلم ىن سيل .ع ىش عيب ناسنإلل زوجمال 2 ماع آم رحت اذه ناكف
 َ . هعم سيل ام عيب وه و ملسلا ةلمج نم

 ءاش نف عوضوم ربخ ةالصلا » : لسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوق لثم و

 هيلع ض رتعملا صاخلا تقو لك ى مومع اذه . « رثكيلف ءاش نم و للقيلف
 برغت ىح رصعلا ةالص دعب ةالصال » : ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوق

 اخس اذهلثم سيلو سمشلا علطت ىح حبصلا ةالص دعب ةالصالو 2 سمشلا

 . لكلا عفري نأ هتقيقح خسنلا نأل

 .. ...ةرقبلا ةروس نم ٢٢١ ةيآلا نم( . . ) ١
 . ةدئاملا ةرود نم ةسماخلا ةيآلا ه ( ) ٢



 غنارلا لصنلا
 عامجإلا ى

 . ةثداح ىن ميكح ىلع رصع ىف ةمآلا ىدهم عانجا وه عامجإلا

 نمف . جوجحم وهف ةجحلا فلاخ نم لكو ع اهنفلاخف زوجت ال ةجح وه و

 تدهش نم و . قح هللا نيد ىرهاظلا ىف وهف قحم هنأ هللا ةجح هل تدهش

 تناخ دق ةجحلا تناك ول و . لطبم هتنا نيد ىف رهاظلا ىن وهف لطبم هنآ هيلع

 رومألا نم دلقتنال نكلو . كالذ نم هللا ةجح , اشاح و ئ اهم ري رس ق هللا

 . هتعصص انع تراغ ام

 لهأ اوناك اذإ . عامجإ نيملسملا نم نامز لهأ لك نم عامجإلا ليقو

 3 لوق ىلع قبس دحاو لجر ناكولو . فالتخا فالتخالاو . ىأر

 نم ىلع ناكو ث عامجإلا ىلع قبس دق هكح ناك © هنامز لمهأ ملاع ناكو
 ا وملس و هرصع ىق ءاملعلا هع زاني , ملو لاق نإ كالذكو . كللذ ىلع هعابتا هفلخ

 )١( ١ اعامجإ كللذ ناك هل

 نم دبال ليقف ث عامجإلا توبثل نيعمجا رصع ضارقنا طا رتشا ى ءاملعلا فلتخا ( ) ١
 نيذلا قفتا اذإ ليقو . هيأر نع نيعمجملا ضعي عوجر ناكمإ ىلإ آرظن & رصعلا ضارقنا
 مهرصع ضرقني مل ول و © مهقافتاب عامجإلا دقعنا ىأر ىلع نيملسملا نم عامجإلا مهب دقعني
 ضارقناب ةوق بستكت عامجإلا ةيجح نإف لك ىلعو لصاح عا حإلا أشنم وه ىذلا قافتالا ذإ
 : كلذ ىف لصفلا لوقلا و . هيلع اوعمجأ امع مهضعب عجارت وأ . مهعجارت مدع عم نيعمجحملا رصع

 ، هيف ةيعطقلا طورش ةيقب ت رفوت اذإ ةلالدلا ىعطق نوكي نيعمجا رصع ضارقنا دعب عامجإلا نإ
 قرفي هنيعب قرافلا اذهو © ةينظ نوكت نأ۔ زواجتت ال هتجح نإف ، رصعلا ضارقنا لبق هفالخ

 هفالخب اوقبسي مل ىأر ىلع رصع ى نيدهتجملا عيمج قفتا اذإف ڵ قوكسلاو ىلوقلا عامجإلا نيب

 ن و رخآلا تكس و مهضعب هب قطن اذإ امأ و ، ايعطق ًاعامجإ كلذ راص مهنم دحا و لك هب قطن و

 . ملعأ هتا و . ةينظ ةجح نوكي نأ زواجي ال مهعامجإ نإف
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 مكاتنسلعَج َكماذتكو ١ : ىلاعت هللا لوق ةجح عامجإلا نأ ىلع ليلدلاو
 "لوسرلا نوكيو ,سانلا ىلع ءادهش .اونوكتل طسو ةمأ
 لوقو . لوسرلا ةدايشك سانلا ىلع ءادهش مهلعجدقف ( اديرش كيلع

 ىلع لدي اذه و « لالضلا ىلع ىنمأ عمتجت ال » { ملس و هيلع هتا ىلص © ىبلا
 نوعمحملا اهيلع دنتسا ىتلا ةجحلا تحضتا ءاوس عامجإلاب ذخآلا بوجو

 باتك ىن ركذ ام ص وصنملاف صوصنلا نمض نم عامجإلا نآل ء حضتت مل وأ
 كعفر اضيأ صنلاو . رهاظلا روكذملا صنلا ىنعم و عامجإلا و ةنسلا و هتلا

 . هيلإ هتعفر ىآ نالف ىلإ ثيدحلا تصصن لوقت © ء ىشلا

 .. رعاشلا لاق

 هصن ىف ةقيثولا نإف هلهأ ىلإ ثيدحلا صنو

 . عرف وهف دجوي ملامو & لهأ وهف لوصألا ةثالثلا هذه ىن دجو اف

 © ةضيرف باتكلا ى ءاج امل لاقيو . نهادحإ ىن ركذي نلام نهيلع ساقيو
 . رثأ ةمألا نع ءاج املو © ةنس ملس و هيالع هللا ىلص ىنلا ع ءاج ااو

 وه و 0 دحا و لصأو { دحاو قيرط نم ةذوخأم اهلك ةعيرشلا ماكحأو

 "نكنيل َلرثنأأ ام اوعبتا ) : ىلاعت و كرابت هلوق وه و نملاغلا بر باتك
 : لج و زع هللا لاق ، باتكلا نم ةذوخأم ةنسلاو .ةيآلا ()( "نكر نم

 : ىلاعتو كرابت لاقو )٢( ( 3 لوسرلا اوعيطأو ةهلا اوعيطأو )
 لاقو )٢( ( لوسرلاو مهللا ىلإ ه ودر ىتش ى 'مةنعزانتت "نإف )
 مهبيصت "نأ هرمأ "نع نوفلاخي نيذلا راذنحتيلاف ) : ىلاعت

 ١ عطس نم ) : لجو زع لاق و )٤( ( ل باذع مُنهَببصُي و "ةنتف
 - \ت -

 . فارعألا ةروس نم ةمااثلا يآلا نم ( ) ١

 . نباغتلا ةروس نم ١٢ ةيآلا نم ( ) ٢
 . ءاسنلا ةروس نم ٥٩ ةيآلا نم ( ) ٢٣

 . رونلا ةروس نم ٦٢ ةيآلا نم ( ) ٤
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 َنوُنم هوني ال كبرو الف ) : ىلاعت لاقو )١( ( هتنا عاطأ "دقف َل وسرلا
 : ىلاعت لاقو . ()٢( ةيآلا ... مهنيب رجش ايف 3ك ونم كَحُس ىتح

 1 ر۔ ه .ه. . و

 ةنسلاو )٢( ( ىبح وي ىحو الإ وه نإ ىوهلا نع قطني امو )

 . اهعابتا بج و هب و هللا باتكب تملع

 باتك نه ىه ىلا ةنسلابو ىلاعت هللا باتكب ملع اذضيآ عامجإلاو

 نع الإ نوكيال فيقوتلاو ، فيقوت عامجإلا نآل س لجو زع ء هتنا
 عمتحم » ةنسف نببرض ىلع اضيأ ةنسلاو ث ملسو هيلع هللا ىلص © لوسرلا
 غلبي مل اهف فلتخم ةنس و © اهنص بلط نع عامجإلاب ءانغتسالا نع . اهيلع
 بجت ثالذلف { اهنص ى سانلا نيب عزانتلا عق و ىنلا ىهو ث اهملع لكلا

 { اهلقنب تحص اذإ اهلي وأت ف عزانتلا عقي م { اهنع نع ثحبلاو ديناسألا

 . باتكلا ىلإ مهعجرم ناكاهمكح ىف اوفلتخا اذإف

 نوكي الف عامجإلا وأ ةنسلا وأ باتكلا فلاخ امب ىنفأ اذإ هيقفلاو

 هعم لمتحاو ىتح هنأ بسح ولو . هنم هلوبق دحأل سيلو © ةجح هل وق

 . ملعأ هللا و ٠. هبذكو هقد ص

 ة هقحو ثدحلا اذه باوص ىلع ءاملعلا عمتجم ملو ثدحلا عقو اذإ و
 ئ هلطابب مهضعب مكح و هقح مهضعب مكحف هيف اوفلتخا و هتطخ و هلطاب ىلع الو

 نوكي فيكو . هنيعب فالتخالا وه مهنم عامجإلا اده ناك هلطاب ىلع

 مكح نأ دحأل سيلو ، لوقلا ضقانت نم اذه ؟ هيف افلتخم هيلع اعمتجم

 ' دحأل سيل هنأل فالتخالاب مكحلا هيف تبث دق ذإ ، هيلع عامجإلا مكحم هيف

 . ءاسنلا ةروس نم ٨٠ ةيآلا نم ( ) ١

 . ءاسنلا ةروس نم ٥٦ ةيآلا ( ) ٢

 . مجنلا ةروس نم ةعبارلا و ةثلاثلا ناتيآلا ( ) ٣
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 عضوم ف عامجإلاب الو عامجإلا حص وم ى فالتخالاب مكح نأ

 . دحاوب سيا قرتفم كالذ ى مكحلا نآل ، فالتخالا

 هلعاف ةيالوب نيملسملا نم فالتخالا هيف ءاج امم ثدحلا ناك اذإو
 ىلع ثدحلا كلذل نودهاشملا ءاملعلا عمجأف ، هنع فوقولاو هنم ةءاربلاو
 الي زم مهعم عامجإلا اذه نكي هنع فوقولا وأ ةءارملا و أ ه:دحم ةرال و

 اوذخأ مهلك اونوكي نآ ز وجم دق هنأل ، فالتخالا و لايتحالا نم هيف ام مكحل

 ةءاربلاو ةيالولا نم رئاج هلك ثالذ ذإ . نيملسملا ليؤاقأ نم 7

 . فوقولاو

 ١ هباوص وأ هيلع راكنإلاو ثدحلا لطاب ىلع اوعمجأ ول مهنكلو .

 .هيفو هيلع ماكح نونوكي ام نيح ىف كلذب اومكحو ٤ مهل زجم مل
 ةجح؟ئالذ نآل 2 مهنم تبث دق ىذلا ى مكحلا كلذ اوضقني نأ مه ريغل الو
 ايعدم ناك هضقن ىعدا نمف .ة هعابتإ ىف باوصلاب موكحم ث هعبتا نمل

 اذإ ججحلا اذكه و هباوص نع هتلازإ ىف هتريرس نع باغ نمم هيعبتم ىلع

 زوجم ثيح اهضقنت .اهلثم .ججحم الإ اهعوضوم نع اهليوح زجم مل تتبث
 فرع ام لصألا نآل ، لصأ عامجإلاو ةنسلاو باتكلا نم لكو ث كللذ

 ةمدقم لصألا : ليقو . هريغب ههكح فرع ام عرفلاو ". هريغ مكح هب .
 هتجيتن عرفلاو © مولعلا :.

 نوكيل هتاهم هأ و هقفلا لوصآ فرعي نأ هقفتلا دارأ نم ىلع بجاولاو

 ىلع هب رجم و .: هعض وم ف مكح لك لعجيف & ةحيحص لوصأ ىلع ه؛وانب

 ةحضاولا تاجاجتحالا و ةحيحصلا ةلدالاب .کالذ ىلع لدتسيو & هتنس

 نمب فق رفيل و ث ةلع ةجحلاالو ث ةلع ةليلدلا الو : ةليلد ةلحلا ىمسيالأ و

. قفتملا قافتا و ق رتفلا مكح قارتفا ملعيل اهنم لك ىناعم



 شيانلا لينلا

 سايقلا ى

 الو & امهنيب ةعماج ةلعل هم ولعم ىلع م كحلا لوهجع لمح وه سايقلا

 نمسلا ريغ ىأر ا اوعد : : راثآلا صعب ٢ ءاج ئ صنلا ملع حم الإ هللا راصي

 هيف سبل ايف ى ] راا اممإف ةباحصلا و 0 ملس و هياع هللا ىلص 2 ىنلا نع راثآلاو

 © هللا ىن نم ةنسلاو سايقلا ىلع هللا هارأ ام مك احلا داهتجا ى ةنسالو باتك

 قحأ نآل لاثمآلاو هابشألا ىن نيفلاسلا نم راثآلاو 2 ملس و هيلع هللا ىلص

 اذه فلاخ امف ، ءاهقفلا نم ىضم نمع راثآلاو ةنسلاو باتكلا هب ذخأ ام

 . هدهج هيف ىضاقلا دهتجا

 ىلعالإ ساقي نأ زوجمالو ةلع ىلعالإ زوجمال سايقلا : دمحم وبأ لاق و
 عمجت ةلعل { هب قوطنملا مكح ىلإ هنع توكسملا مكحدري نأ وه و ص لولعم

 زاج ول و ، ليلدب الإ نألو 3 اهاعدا نم لكل ل ملست زوجمالو © امهنيب

 . هب لتعي و © ءاشي ام ىعدي نأ دحأ لكل زاحل ليلد ريغب اهميلست

 كردتسي كلذ نإ : هل ليق ؟ ةلعلا ةحص ىلع ليلدلا ام : لئاق لاق نإف
 نم عنمب الو اهنالولعم ىلع ىرجتف ةلعلا بصني نأ امهدحأ 0 نيهجو نم

 نم عنام كانه نكي ملو 2 اهتالواعم عيمج ىف ترج اذإف ، صن اهنايرج
 . اهعافت راب عفتري و اهدوجوب مكحلا(١)دجوي رخآلاهجولاو ،اهنص ملع اهنايرج
 ريصعلا نأ كللذ ىلع ليلدلاو . ةدشلاب قاعتم رمحلا ف ; مم رحتلا نأ ثكالذ لثم و

 ةدشلا تلاز اذإف 2 م رحتلا لصح هو ةدشلا تلصح اذإف ، لالح

 . دمحم نأ عماج نم بيوصتلا و « بج وي » : لوصألا ى ( ) ١



٢٨ 

 © اه اقلعم مرحتلا انيأر دقف ه ميرحتلا عفتراو لح الخ راصو هنع

 دجوي اه قلعم ميرحتلا ناك املف اهعافت راب عفتريو ث اهدوجوب دجوي

 هانقحلأ رمحلا ريغ ىن ةدشلا هذه انيأر اذف . اهعافترا عفتريو اهد وجوب

 . امهندب ةعماخلا ةلعال هب

 مكحم "الأ (١)ىلإ ىد؛وي مكلوق نإ : سايقلا ىفني نمم لئاق لاق نإف
 طبضيالام اذه و ، ربخ ىع ذشيالو © ةعيرشلا عيمج ملعن ىنح ح ةلعنا ةحصب

 عرشلا ملعن نأ الإ ، تامولعملا لك ى اهنايرج ملعن نأ الإ اهتص ملعن ال اننأل

 ثالذ و ع اهتالولعم ىف اهلاي رج نم اهعنمب ربخ ةعيرمشلا ىن نوكيال أو © هلك

 عيمج و تال ولعملا عيمج انملع اذإف . اهلك رابخألا ملعن نأ الإ هملعن الام
 هب اوضراع ام ىوقأ اذهو 0 طبضي الام اذهو © اهتحصب انكح رابخألا

 © دساف ماز لالا اذه ش لاقي . نيسئاقلا ىلع هب رسكلا اومارو 2 انملع ايف

 نإو ريخلا ىف نومكخت مكنأل ، اذه لثم رابخألا ىن نولوقت مكنأ كالذ و

 ىنح ةلعلا ةحصب مكحن الأ انمزل نإف ، هوملعت مل ريخم هخسن نوزّوجت نك

 . اهلك رابخآلا عيمج اوملعت ىنح ريخم اولوقت الأ مكم زل اهلك رابخآلا ملعن

 . قيفرتلا هللاب و

 نمعبرأب ًاربتست مهضعب لاقف ع ءامإلا نم ة رغصلا ىف انباعصا فلتخاو

 ةرحلا ىلع اسايق اموي نيعبرأو ةسمخ مهضعب لاقو © ءطولا لبق آموي

 حصيال سايقلاو . هرايتخاو هلوقب لي وأت ىلإ بهذ مهم لكو 0 ة ريغصلا

 قفتم لصأ ثالذ ىف سيل و هيلع (٢)قفتم حيححص لصأ ىلع الإ

 . دمحم بأ عماج نم بيوصتلا و لوصألا نم ةطقاس : ىلإ ( ) ١

 هيلع قفتم لصأ ىلع الإ حصي ال سايقلا نأ ىلإ ةكرب نب دمحم وبأ ةمالعلا بهذ ( ) ٢

 مظعم نكل و - هتنا همح ر - ةمئألا بطق مهنم ءاهقفلا و نييلوصألا ةذباهج نم ةعامحلب لوق وهو
 = هنع عرفي نأ هيلع بج و الصأ دمتعا نم نإ اف . ىأ رلا اذه فالخ ن و ري نيد ذامعلا انثانملع
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 هب .عافتنالا ز وجم ال رمحلا نإ : انباحصأ نم ةقرف و نيفلاخم ضعب لاق و

 ق ى اوجتحاو ه ريغ وأ حلم نم جالعب لخ لقن نإو & هايإ هللا مم رحتل

 رشلا نأب اوجتحاو . الالح لوحتت نأ زوجمال ةمرحم نيعلا نأب ثكالذ

 ثيدحلاب اضيأ اوجتحاو . ملس و هيلع هللا ىلص 2 ىنلا دعب مكح ىلع ترقأ دق

 اقيدص ناك دقو اهب ىفقملا لصو امل ةرمحلا ى ةكم حتف موي ىور ىذا
 هللا ىلص 2 لوس رلا لخد املف . ةرجهلا لبق ك ملس و هياع هللا ىلص « ىنال

 هل لاقف ، هيلإ ادهع رمخ ةيوارب ثالذ هقيدص هءاج ةكم ء 3 ملس و هيلع

 رمأف « ؟ اهم رح دق هللا نا تملع امآ نالف ابأ اي »: ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا
 اهعيبي نأ هترمآ لاقف « ؟ هترمأ مم » : ىنلا هل لاقف ، رمأب اهف همالغ

 مرح اهم رمش م رح ىذلا نإ » : ملس و هيذع هللا ىلص ىنلا هل لاقف »

 . (( اهعيب

 ىن اهب عفتني رمحلا ناك ولف اولاق . ةكم ءاحطب ىف تبصف ىنلا رمأ و
 ةعاضإ نع ىهني وه و اهنقا راب ى ملس و هيلع هللا ىلص © ىنلا رمأي مل ةيناث لاح

 ري زنحللا لتق و بيلصلا رسكب تثعب » : مالسلا هيلع لاق هنإف اضيأو . لاملا

 نود اهميرحتب هملع دعب اهكاسمإ ملسملل زوج الو « رمحلا ةقارإو
 . اهنقارإ

 ةتيملا دلج نأ ثكالذو . مل وت ايف مهوت و مكنم طلغ اذه هل لاقيو

 زاج اذإف . كلذ نم عنمف رمحلا مرح امك ، هلوسرو هللا همرح دق

 رغتيف جلاعي لاح ىلإ هل عرحتلا عم عم هسبح زاج و غابدلا دعب هي عافتنالا

 نيأ و . الالح ريصتف ربغتت ىح جلامت رمحلا كالذكف ح الالح ريصيف هكح

 ىلاعت - هلا همح ر - ناهبن وبآ ربكألا مامإلا لاطأ دقل و ،هيف افلتخن وأ هيلع اقفتم ناك آ ءاوس =
 لوصأ ىلع عورفلا نم آ ريثك لمح دقف م زلي مل هسفن دمح ايأ نإ ©لاق و دمحم ؛ٍنأ ىآ ر ضحد ف

 . كلذل ةددعتم ةلثمأ ركذ دق و اهيف فلتخم

 . ( رابجنز ةعبط ٢٦١٩-٢٣٢٨ ص نم « ةعي رشلا سوماق نم ل وآلا هزحلا ق همالك عجا ر (
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 نم هيف فالتخلا هيلإ دري نأ بجيف © هيلع قفتم لصأ ةتيملا دلج نإف

 ملعأ هللاو . غابدلا دعب هب عافتنالا زوجم مرحملا ةتيملا دلجك رمخلا

 . قيفوتلا هب و

 ناك امل هل ليق ؟ الخ ذيبنلا لوحم حملا نإ متلق ملو : لئاق لاق نإف

 لاوزا مبرحتلا لاز ث اهبهذي حلملا ناكو ص هيف ىلا ةدشلل ذيبنلا مرح

 هتدش تااز اذإف حلملا هيف حرطي نأب رمحلا ىن رثآلا ءاج دق اضيأو ، ةلعلا

 هللا اهمرح ةدحاو نيعف لاق نإف ، هب عافتنالا زاج هيلع ناك امع لقتناو

 ةلعلل ةمرحم تناك اذإ . معن : هل ليق ؟ ةمماق نيعلاو الالح ربصي

 ةلعلا تلازف ةلعل مم رحتلا نك ا اذإف . مم رحتلا بجو ء ةم رحلا نعل ال

 تءاج دقو . الالح م رح مكح راص و 0 م رحتلا مكح لاز تملعو

 (١)باهإ اميأ » : لاق هنأ ، ملسو هيلع هللا ىلص ث ىبنلا نع ةنسلا
 ت راص و اه ريغ و ةتيلا دلج لوقلا اذه ىق لخد دقف « رهط دقف غبد

 . قرفوتلا هللابو ملعأ هتلاو . اهلجأل مرحملا ةساجنلا مكحل ةعفار ةغابدلا

 هيلع هللا ىلص © هيف مكح عضوم نم ام راثآلا ضعب ى ءاج امم
 & مالسلا هيلع ، ثلسمأ مش هيلع ىلاعتو كرابت هللا هبتاع الإ هيأرب ى ملس و

 ىوهلا نع قطني امو ) : زعو لج هلا لزنأف . بتوع ام دعب
 هنأ ئ لس هيلع هللا ىلص & هنع ىلع نعو (٢) ىحوي 8+ ٧7 لز ه ْنإ

 هنعل سيلبأ ساق نم ل وأ و { ساقي ال نيدلا نإف نيدلا اوسيةت ال » : لاق

 سايقلا باحصأ نإف سايقلاو مكايإ سانلا اهيأ : لاق هنآ رمع نع و « هتلا

 اولوقي نأ اواثس اذإ اوبحتساو ، اهوعي نأ ثيداحألا مهتيعآ، نييبنلا ءادعأ

 . مهايإ و مك ايف ممأرب ا وساقف ملعن ال

 سايةلاب نول وقي ال اوناك انباحصأ ضعب نأ ىلع ليلدلا :دمح وبأ لاق

 . أطخ « باهيإ » : لصألا ق ( ١)

 . مجنلا ةروس نم ةعبا رلا و ةثلاثلا ناتيآلا ( ) ٢
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 مالسإلا نع ةدترملا نأ ل 0 ىلع [ مهمفلاخم عم اوعمجأ مهس أ ماكحالا ق

 77 تماحخد ىلا ة هم رحلا نأل . هيالع م رحت و ئ اهجوز ن اهقاد۔ص لطبي

 . اهلعفب تناك

 © اهقح لطبأف اسايق ةدترملا ىلع مهضعب اهدرف ةينازلا ىف اوفلتخا من

 ملو ، قادصلا اهل مهضعب لاقو . اهلعفب اهجوز ىلع ةمرحلا تلخدأ اهنأل

 م رحت آ ىلع مهقافتا عم اهلعفب ةلعلا لاخدإ (؟)ةلعل ةدترملا نبب و اهيب عمجم

 . ان زلا اهلعفب اهج وز ىلع

 اهيقف ناكو - ىندملا ةملسم نب نمحرلا دبع نع رثآلا ىف دجويو

 نإ ۔ هل الإ هسلجع موقي الو همظعي ملسم ةديبع وبأ ناكو هيقف نباو

 3 هنع اهعنمإ نأ هل امم لعفت الأ قالطب اهجوز اهلع فلح اذإ ةأرملا

 لطبيو © قلطت اهنأ هلعفت الأ اهيلخ فاح ام تلعفو ث هيهن تبكتراف
 لع لدي لوق وهو . هيلع اهناخدا ىتلا ىه ةمرخلا نآل ث اهقادص
 ةمرخلا اهلاخدإل اهقادص نالطب ىن ةدترملا ىلع سايق هدر هبحاص نأ

 . اهجوز ىلع

 اوزاجأ مهنأ سايقلاب نولوقي اون وكي مل انباحصأ ضعب نأ ىلع لدي و
 : هركذ لج هللا ل وةب باتكلا رهاظ هت زاجال نييباتكلا لهأ ماعظ

 مهتساجن ١ و ربتعي ملو )(٣) "م >< لح باتكلا اوتوأ ا ني ذلا ماعطو (

 . . رهاظلا اولمعتسا و

 نئاوبلا ىلع اسايق تاقلطملا نم نئاوبلل ضيرعتلا مهضعب زج ملو
 نبا نحع ىور ام لإ اوبهذ مهلعل و ك انه اه سايقلا اوكرتو ٤ تاتيمملا

 . قايسلا اهيضتقي ةدايز ( ) ١

 . «دعب » : خسنلا ىدحإ ىف ( )٢

 , ةدئاملا ةروس نم ةسماخلا ةيآلا نم ( ) ٣
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 ئ سابتلا ق ه رهد لزي سايقلا ىلع هنرد لمح نم : لاق هنأ سابع

 . ليمحلا ربغ الئاق نيدلا نع الاض

 هللا ىلص ء ىنلا نع ةنس فاعرلاو وقلا ق نووري مهاف اضيأو

 أضوت امه ىلصملا تلفنا اذإ ، ةالصلا ناضقني ال امهنأ ، ملسو هيلع

 . ثادحآلا نم اهربغ ةنسلا هذه ىلع (١)سةي ملو هتالص ىلع ىنبو

 موقي ث ىلص اذإ ةبانحلا نم ثدحملا نأ نم هيلع عمجأ ام كلذكو

 ةداعإلا عيمحلا ىلعو ، ةدساف مهنالصو هتالص نأ ، هتبانجم ملاع ريغ وهو

 ثدحلا اذه نم هيلع اوعمجأ ام ىلع سايقلا اوكرت مث تقولا جرخ نإو

 . ثادحألا نم هرغ هيلع اوسيقيل

 ىلإ مهضعب بهذف ، ىرخأ برضأةعب رأىلع سايقلا فسانلا فلتخاو

 ديحوتلا ىن هتابثإ ىلإ نورخآ بهذو . اعيمج ماكحألاو ديحوتلا ىن هتابثإ
 ىن هيفنو ماكحألا ىن هتابثإ ىلإ نورخآ بهذو . ماكحألا ىق هيفنو

 . د واد لوق اذهو . اعيمج نيلاحلا ىن هيفن ىلإ نورخآ بهذ و ص ديحوتلا

 مكحلاو . هربغب ءىشلا هيبشت وه هسفن ىف سايقلاو ثيدحلا باحصأو
 نم مكحلا عقو هتلع توتسا اذإ ، هلصأ مكحب عرفلل مكحلا وه هب

 ىلع نيزيفقب رماا زبقق مرح ث هركذ لج ث هتلا نأ كلذ لثمو ث هلجأ

 نم زيفقلا نأ سايقلاب نولئاقلا عمجأف ، ملس و هيلع هللا ىلص ث هيبن ناسل

 ميرحتلا عق و ىتلا هتلع ىف هب (٢)واسم هنأل ث هلثم مارح نيزيفقب زرألا

 ىتلا ةلعلا ىف - ميرحتلا ىن مهئاوتسا ىلع مهقافتا دعب _ اوفلتخا م . اه
 ليكم هنآل مرح امثإ ربلا نأ موق معزف . اهلجأ نم ممرحتلا عقو

 زرألاو لوكأم هنأ لجأ نم لب ث ال مهضعب لاقو . هلثم ليكم زرآلا و

 ىن زرألاو لوكأمو ليكم هنأل ميرحتلا لب ، ال موق لاقو . هلثم لوكأم

 )١ ( ىوح أطخ « سيقي » : لصألا ى .

 ) ٢ ىراسم » : لصألا ق( « .



_ ٣٣ _ 

 هنأل مي رحتلا عقو لب . ال : مهہةعب لاق و . هب (١)واسم نيينعملا نيذه

 عقو : نورخآ لاقو . هلثم اذه ىف اضيأ زرألاو ؛ رخدمو تاتقم

 . هلثم ىكزي زرآلاو يك دزي زي هنأل مم رحتلا

 حيَنلا هللا لحأو ) : لجو زع هللا لوق ثلذ ىف لصألاو

 دحاو لك عجرف . ايرلا ىنعم ى سانلا فلتخاو (٢( "ايرلا م رحو
 بهذلاب بهذلا » : لاق هنأ ، ملسو هيلع هتلا ىلص ، ىنلا نع ىور ام ىلإ

 ءاوس حاملاب حاملا و رملاب رملا و ريعشلاب ريعشلا و رغلاب ربلاو ةضفلاب ةضفلاو

 ، ىنلا ركذ دق موق لاقف « ىبرأ دقف (؟)دازتسا وآ داز نمف ث ءاوسب

 لكو نزوي ايفو لاكي ايف نيئيش ى وهو همرح ام س ملس و هيلع هللا ىلص

 اب رلاف هنيعب هيلع صني مل وأ هيلع صن امم نزوي امم وأ لاكي امم ءىش
 ق لخدي امب 0 ملسو هيلع هللا ىلص ، ثالذ نع ىہي هنأل 0 هيف

 باحصأ ةلع هذهف { ابرلا هيف هرمغ وأ ماعط نم ءىش لكف نزولاو ليكلا

 . ىأرلا اذه

 ‘ ملسو هيلع هللا ىلص ث هيلع صن ايف اب رلا ىف ةلعلا موق لاق و

 ابرلا موق لاقو ، لكوي ام رئاسو ماعطلا نم نزوي و لاكي افو هنيعب
 اهركذ ىتلا سانجآلا ةتسلا ىف هريغ نود ء هيلع هللا ىلص ىنلا هنيب ايف

 اب رلا لعج نم )٤( مهفو & انفالسأ نيب فالتخالا ىرج وحنلا اذه ىلعو

 لوقلا اذه لاق نمل ةلع هذه تناكو تتبنأ امع ضرألا تتبنأ امف

 . معأ اهنأل

 ملسو هيلع هتنا ىلص ىبنلا لوق ربتعي ملو سايقلا ىفن نم جتحاو
 هريغ نود روكذملا ىلع رصتقاو ، صنلا ىنعم نم عويبلا نم مرح ايف

 ِ . « اب رلا مرَح و عيبلا هللا لحأو » : ىلاعت هتلا لوقب جتحا و

 أطخ « ىواسم » لصألا ىف ( ) ١

 . ةرقبلا ةروس نم ٢٧٥ ةيآلا نم ( ) ٢

 . أطخ « دازتزأ ه : لصألا ىف ( )٣

 . « مجلم » : لوصألا ضعب ىف ( ) ٤

 ( ١ ج عرشلا نايب - ٣ م )



_ ٣٤ 

 ( ابرلا مرحو ) موع ( ميبلا هللا لحأ و) : لجو زع هلوق : لاقو
 : مه لاقي . ةنسلاب عيبلا نم حابملا ةلمج نم هجرخأ ام وهو ، صاخ

 دقع لك ىف لضافتلا حببي ( عيبلا هللا لحأو ) لجو زع هلوق ناك ول

 نم اعنام (ابرلا مرحو ) ىلاعت هلوق نوكي نأ بجول ةنسلا هتصخ ام الإ
 3 دحاو :قسنو دحاو قايس ىن آعم اهدوجوو ني رهاظلا ىواستل لضافتلا

 لضافتلا مم رحت ىلع اب رلا نمث معرحتب لالدتسالا ن وكي نأ بجاولا لب

 ىف ابرلا نآل } عيبلا ةحابإب لضافتلا ةحابإ ىلع لالدتسالا ى ىل وأ و حصأ

 . قيفوتلا هللاب و )٢( دحاولا سنا ى (١ا) لضفلاو ةدايزلا وه ةغللا

 هركذ لج هللا نأ وه ك اهف مهنيب فالتخالا ىرج ىلا مفوصأ دحأو
 0 ملس و هياع هللا ىلص 2 هيبن ناسل ىلع 0 لثمم الثم الإ ربلاب ربلا عيب مرح امل

 زرألا نآل © لثمب الثم الإ زرألاب زرآلا عيب مم رحت نيسئاقلا دنع بجو

 راص اهلجأ نم ىتلا ةلعلا ىف نوفلتخم كثالذ عم مه مث . ربلا ىنعم ىف مهعم
 .نالوكأم امهنأ لجأ نم ناقفتم امه: مهضعب لاقف ربلا ىلع اسيقم زرألا

 امهنأل لب . ال : مهضعب لاقو . ناليكم امهنأل لب . ال : مهضعب لاق و
 )٢( ( نارخدم ناتاتقم امهنأل لب ال : مهضعب لاقو ) نالوكأم ناليكم

 ["هذه دحأ ابرلا ةلع لعج "زكف . نايكزي امهنأل لب . ال : مهضعب لاق و
 . اهيلع دمتعا ىذلا ىناعملا

 ثالذل جتحاو راخدالاو تايتقالا وه امنإ اب رلا ىن ةلعلا نآل بهذ نف
 ةرخدم ةتاتقم سانجأ ركذ امل « ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نإ : لاق نأب

 وهو كلذ نودأو ، ربلا وهو اهنم تاتقي ام ىلعآ ركذف ، ركذلاب اهصخ و
 ملع ث مهنيذغأ ىن هب عافتنالاو 2 مهناوقأ حالصإل هنو رخدي ىذلا 2 حلملا

 . « لضفلا ةدايز » : ةخسأ ى ( ) ١

 . لوصألا ضعب ق ةطقاس « دحاولا » ةملك ( ) ٢

 . خسنلا ىدحإ نم طقاس نيسوقلا نيب ام ( ) ٣



. ٣٥ _ 

 عم ربلا هركذ دعب حلملا هركذو 2 هنودآ ىلإ هعوجرو توقلا ىلعأ هركذب

 رخدملا تاتقملا ىه امثإ ةلعلا نأ ىلع دعبلل نم )١( امهنيب ام توافتلا

 { ىنلا نآل جتحا لوكأملا ةلعلا نإ ىلإ بهذ. نم و ، ركذلا هايإ هصيصختب و

 ركذف { ركذلاب اهصخو ةلوكأملا سانجألا ركذ امل { ملس و هيلع هللا ىلص

 لإ هع وج ر نأ كالذب لع ئ حلملا وه و هن ودأو رلا وه و اهنم لوكأملا ىلعأ

 ةلعلا نأ ىلع ت وافتلا نم امهب ام عم ربلا ركذ دعب نه حلملا ركذ

 . ركذلاب كلذ هص,.صختل ، سنحلا وهو لوكأملا

 بهذ لوكأملا ليكملا ابرلا مم رحت ىف ةلعلا نآ .ىلع بهذ نم جتحاو

 قلعتي: ام ثالذ ىنإ ةلعلا نآ ىلع بهذ نم جتحاو اضيأ ىنعملا كالذ لثم ىلإ

 ،ةاكزلا بوج و اهيف قلعتي سانجأ رمتلا و رعشلا وربلا نأ ةاكزلا بوج و اهف

 نم اهضعب برقي للعلا هذهو ،ركذ ام اهف هدنع ةلعلا نوكت نأ بجوف
 سايقلاب لاق نمل حيحص اهلكف ، ضعب نم صخأ اهضعب ناك نإو & ضعب
 . ة رعل او

 ض رألا تتبنأ ام مم رحتلا ى ةلعلا نأ ىلإ انباحصأ نم بهذ نم ثكللذكو

 ء ىنلا تبثأ و . هم رحتب ةعيرشلا تدرو ام ناك امل هنأ )٢( تتبنأ اع

 اهلكو ء ةتسلا فانصألا هذه وه هيف ابرلا مسا > ملس و هيلع هللا ىلص

 نم ثالذكو . ضرألا ىه ةلعلا نوكت نآ مهدنع بجو ض رآلا تابن نم

 لوسرلا همرح امناك امل هنآل ، زوجم ال نزوي امب نزوي ام نأ ىلإ بهذ
 ناكف نزوي امو لاكي ام اهلثم فانصألا هذه نم 0 علس و هياع هللا ىلص

 . زوجمال نزوي امب نزوي ام ثلذكف ، زوجمال لاكي امب لاكي ام

 فلتخا اذإ ه : لاق هنآ . علس و هلع هللا ىلص © ىذلا نع ىور دق و

 . « امهنيب عم ه : لصألاف ) ١)

 ميرحت ق ةلملل ىري انباصأ ضعب نأ « تتبنأ امي ض رألا تتبنأ ام ه : هلوقب دارملا ( ) ٢

 .. ملعأ هقا و . ديب دي الإ هنج هعيب مرحي ليصاحملا عاونأ نم تتبنآ ام لكف ث ضرآلا تابنإ اب رلا

 



 "س ٣٦٢

 _ لي وأت ۔۔ احم نامك نإ .0 رمحلا اذه و « 7 ; فيك اوعيبف ناسنجلا

 ربخلا اذهو . رهاظلا ىف امكح بجوت اب رلا ةيآ نآل . قيفوتلا هللاب و

 ةيآلل امدقتم نوكي نأ نم ربخلا اخه ولخ الو هرغ امكح هرهاظ بجوي

 ١ . اهدعي ن وكي وأ اهعم ن وكي وأ

 6 اهتلمج نمںصعخ ام ضعبل ءانثتسا وأ اهل نايب وهف ةيآلا عم ربخلا ناك نإف

 انيبم وأ اهةعب صيصختل درو دقف . اهضعبل خسان وهف اهدعب ناك نإو

 نوكي نأ امهدحأ : ناينعم ه روتعا اهلبق ناك نإو اهل خسان وأ اهضرفل
 © اهمومع ىلع ةيراج نوكتف هيلع ةبترم نوكت نأ رخآلاو . اهب خ

 . )١( اهتلمج نم ربخلا هصخ اميف الإ ، ربلا ةحص اهف نأل

 نزوي ام ةلعو ليكملا ىف لاكي ام ةلع ن وكي نأ ىدنع بجوي رظنلا و
 عنمب نآ الإ ؤ نزوي ام و لاكي ام ركذب درو دق رخلا نأل 0 نوزوملا ى

 ملعأ هللا و . ةمألا نم قافتا وأ لس ربخ ثكالذ نم

 ني رعب نع ا رمعي عاتبا هنأ 6 ملس و هيلع هلل ا ىلص 6 ىنلا نع ىورو

 زاجأ و . ديب دي هنآل مهنم قافتا اذهو . نيدبعب ادبع زاجأ هنأ ىورو

 ىعفاشلا زاجأو . نبتبحم ةبحو نسلفب ًاسلفو نىترمتب ةرمت ةفينح وبأ

 عيب رلا مامإلا هج رخأ حيحص ثيدح «مت:ش فيكاوعيبف ناسنلا فلتخا اذإ ه : ثيدح ( ) ١

 : همامت و © مهنع هللا ىغر © سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع يأ نع © هتنا همحر

 هنيب سيل و ىطة رادلا دنع امهنع هللا ىض ر سنآ و ةدابع ثيدح نم دهاش هل و « هنع مكتيجن ام الإ »

 © اهياع امدقتم .ناك نإ هل اهخسنب و اهنع ارخأتم ناك نإ اهل هخسنب لاقي ىتح ض راعت ةيآلا نيب و

 © سنجلا ىن هنم و عيبملا دحتي مل اذإ ث ةئيسنلا ىف ول و ، لضافتلا عم عيبلا ةحابإ هيف ام ةياغ امنإ و

 هنأ ىلع { رخآلل خسان اهدحأ نإ لاقي ىتح س ةيآلا لولدمو لولدملا اذه نيب ضراعت ىأو

 . ةيداحآ هتياور نآل ث ةيآلل اخسان هرابتعا حص امل ، ارخأتم ثيدحلا ناكو ، ض رامتلا تيث ول

 نأ حضتي اذهبو . ءاهقفلا و نييلوصألا نم نيققحملا دنع رتاوتملا خسنأ ىلع ىوقي ال ىداحآلاو

 نمض ن. ثيدحلا لجي نأ الإ مهللا ،اهب ةربع ال تالاتخالاعم لصألا ى ةروكذملا هوجنولا عيمج

 . . ملعأ هتا و . رتاوتملا لمجم" ىداحآلا لبصفملا نايب ى ورغ ال و ةيآلا نايب ىن ءاج ام

 



 . ۔ ٣٧ ...

 هضعب ثامسلا عيب نم عنمف هلوق ضقن مث 0 ضعبب هضعب ناويحلا عيب
 لب الاف لكألا هلع تناك نإف . ناويح وهو ضعبب هضعب دارحلا و ضعبب
 ادحأ نإف اضيأو 2 ةيادهلا هللا لأسنف . آضيأ لكويو ناويح رقبلاو منغلاو

 . سايقلا زاوج ىلع لدي ام

 ‘ باطخلا نب رع نع ىورام ءاملعلاب ةثداحلادنع ىأ رلا داهنجابلوقلا و

 ىلإ بتك هنأ ىورو ۔ ىرعشألا ىسوم ىنأ ىلإ بتكهنأ ، هنع هللا ىضر

 كعنم الو 0©ة لاثمالاو هابشآلا رظناو رومألا سق "نأ هلثمب اضيأ حيرش

 نإف هيف قحلا عجارت نآ كدشرل هيف تبهذ سمألاب )١( هتيضق ءاضق
 . لطابلا ىن ىدايلا نم ريخ قحلا ةعجارم

 زوجيال : ديحوتلا باب ىن لقعلا هبجوي ايف آضيأ دمحم وبآ لاقو

 زوجي الف ةكرحلا كرحتملا ةلعانلق اذإ انأ ى رت الآ هفالخ هيف عمسلا د رد نأ

 بثا لوقيف هفالخ هيف عمسلا دري نأ زوجم الو ) ةكرحم الإ كرحتي انآ

 8 اسال و نكاسلا ةلع وكسلا : انلو اذإ كالذكو (٢) (ةكرح ريغب آكرحتم /

 َ نوكس ريغب انكاس ٥ وتبن 1 : لوقيف ريحم د ري نأ زوجم ال و ئ :: الإ

 . اهفالخم عمسلا ىنأي نأ زوج الو اهالقنا ز وجمال للع هذهف

 عمسلا دري نأ مهدنع زئاجف مارحلاو لالحلا باب ىن نوسئاقلا امأو
 . زوج ال ام ةلع رغ نسئاقلا قي رط ةلع ناك آزوجم كااذ ناك اذإو ك هفالخ

 مهنأ ىرت الأ . ءالقعلا اهف فلتخمال لقعلا اهبجوي ىنلا ةلعلا نأل ، هبالقنا

 .7 ه۔أإ نوعجري الثوم و ض ال وصأ اهوتيثآ دق ىاا للعلا ىف ارفاتخا دق

 صنال ىلا 0 ةلزانلا ثداوحلا دنع مكحلا (٢)طابنتسا ىن هيلإ نوعزفي

 ( . اهمساب اهلع

 .. . « هتيضق ام ءاضق » : خسنلا ىدحإ ق ( ) ١

 : ريخاتلا و ميدقتلا بم ببسب لوصألا ضعب ةعب ى ةب رطضم هت رابع نيسوقلا نيب ام ( ) ٢

 . أطخ , طابنطسا ىف ه : لصألا ى ( ) ٣



- ٣٨ 

 هلثم لقاع هفلاخف " :هريغ نود لوكأملا ىف ابرلا ةلع : ىعفاشلا لاق

 لقاع امهفلاخ و . راخدالاو تايتقالا اب رلا ةلع :: لاقف سنآ نبا ثالام وهو

 فالتخالا اذهو . نزولاو ليكلا ابرلا ةلع : لاةف ةفينح وبأ وهو امهلثم

 ىقيقحلا ملعلاب قلعتم برضف . نببرض ىلع لقعلا هبجوي ام هنأ ىلع لدي مهنم

 همولعم نوكيال ىذلا رهاظلا ملعب قلعتم برض و بالقنالا هيلع زوجمال ىذلا

 : ىلاعت هللا لوق وحن هفالخ لاقتعا بجوي ام دري نآ زوجب دق و القتعم

 . ()١( آريخ "ميف "متملع "نإ "مسهوبتاتكتف )

 ى ه و ٥ ۔ ۔ .س ۔ ه ووه ى 2 ل ول ه

 ىلإ نهوعجرتت الف تانم رم نهو متملع نإف ) : هلوقو
 . ()٢( رافكلا

 . ملعأ هللا و كالذ وحنو

 جرختسم عرفب مكحو ث هيلع فقوم لصأب مكح : نامكح مكحل او

 لصألا مكح ناك هنأ ىرت الأ . هنيعب هيلع فقوم لصألا مكحف . هلصأي

 ناكو . هلصآ و عرفلا نيب قرفال ناك آجرختسم عرفلا مكح و آ>رختسم

 هيلع قفتم لصأ ىلع الإ حصيال سايقلاو . اعرف لصألاو الصأ عرفلا نوكي
 نع ىورملا ربلا ىلع اسايق ، عيبلا ىف لضافتلا ىن مهفالتخا نم انيبام ىلع

 ربلاب ربلا ه مالسلا هيلع هلوقب ابرلا ىف ، ملسو هيلع هللا ىلص © هتلا لوسر

 حلملاب حاملاو ةضفلاب ةضفلاو بهذلاب بهذلاو رملاب رملا و رعشلاب ريعشلا و

 نبسئاةلا نم ,لك ج رختساف « ابر دقف (٣)دازتسا وآ داز نهف لثمب الثم ديب آدي

 انمدق ام ىلع امكح امهنم طبنتساو ، ثداحلا هيلع ساق ريخلا اذه نم ةلع

 وحن ىلعو ث انيفلاحم نم ةهةفتملا نم نيسئاقلا ضعب فالتخا نم ، هركذ

 . عويبلا ى ان؛واحاع فلتخا اذه نم

 . رونلا ةروس نم ٣٣ ةيآلا نم ( ) ١
 : ةنحتمملا ةروس نم ١٠ ةيآلا نم ( ) ٢

 . ؟دازتزا » : لصألا ى ( )٣

 



- ٢٣٩ 

 مد : ةفينح وبأ لاق . ةلعلا ىف مهفالتخا نم كلل هنيبأ رخآ هجوو

 ة راهطاا ضقني فاع رلا مد و ؤ ةضاحتسالا ا مد ىلع اسايق { سجم فاع رلا

 فاعرلا مد : فثللام لاقو ) ةراهطلا ضقني ةضاحتسالا مد نآل 0 هدنع

 هج رح نأ ةضاحتسالا مد نم ة راهطلا ضقن ةلع نآل س ةراهطلا ضقنيال

 ضقني جرخ الو تاساجنلا جرخم سيل فاع زلا جرحم و ڵ تاساجنلا جرخ

 . ()١( ةراهطلا

 مد لكو ،هتساجت كلذ ىف ةلعلا نآل ، انباحصأ لوق وحن ةفينح ىلأ لوق و

 . هتلع و هلوق ىث اكلام ىعفاشأا قفاوو ، هريغ وآ فاعر مد ث همكح اذهف

 مد نآل ةراهطلا صقني قرع مد فاع رلا مد : مصألا ركب وبآ لاق و

 . هيلع قفتم لصأ ىلإ عجر دق مهنم لكو قرع مد ةضاحتسالا

 ركب ىنأو ىعفاشلاو ثكالاه لوق و . ةضاحتسالا ىهو هتلع هيلع ساق و

 مهنم أطخ ثااذ نأ ىدنع‘ سجنب سيل ةضاحتسالا مد نإ : د واد و مصألا

 : لج و زع ىلاعت هل وقل همب رحتب مدلا معو . . ىذأ مدلا هتلا ىم دق و . مد هنأل

 . (!( رير رثنلا ُمحتلو مدلاو ةنيما أمُكئيلَع تمرح )
= 

 مد فاعرلا مدو قرع مد هنإ : علس و هلع هلل ا ىلص هللا لوسر لاقو

 هلارحأ لقأف بابسألا هذه هتروتعا اذإو . تاساجنلا جرخم هجرخ و قرع

 اذإ ةثداحلا هبش و ساق و دهجما دق لكو . ة راهطلا ضقني اسجن نوكي نأ

 ساق ث ملسو هيلع هتلا ىلص ىنلا نأ ىور دقو . هسفنل ةحصانملا كرت دق

 تلاقف هتلأس امل ةيمعثلا نأ ثلذ نمو ، ثداوحلا ضعب ىف دهنجاو

 . خسنلا ىدحإ نم طقاس نيسوقلا نيب ام ) ) ١

 . ةدئاملا ةروس نم ةثلاثلا ةيآلا نم ( ) ٢



. 4 ٠١ 

 هتكردأ دقو © هتلحار ىلع ثسمتسي الو ربك خيش ىنأ نإ : هللا لوسر اي

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؟ هنع (١)جحافأ جحلا ةضيرف

 . معن تلاق « ؟ هنع ةيضاق تنكأ هتيضقف نيد كيبأ ىلع ناك ول تيأرأ ه
 . اهكرتو اهل هبش دقف «)٢( ىل وأ ه لاق وأ . « قحأ هللا نيدف » : لاق

 . ملعأ هللاو . سايقلا هبج و نم هنيب امل لالدتسالا و

 لوسر اي : لاق هنأ © هنع هللا ىضر 0 باطخلا نب رمع نع ىور دقو

 تيأرأ » : علس و هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف . تلبقف ماص انآو تششه ىإ هللا

 ليقو . « كاذ ثكالذف »':رلاقف . ال لاق « ؟ آرطفم تنكأ كاف تضمضم ول

 . هتاوزغ ىو هيأرب بورحلا ىن دهنجا هنإ

 ةثيبخلا ةملكلا نم ةراهطلا ةداعإ بجوت تناك اهنآ ةشئاع نع ىووو

 ىذلا وه لاسكاإلاو هنم ) لسغلا كرت نم ىلع ةركنم لاسكإلا ى اهلوق و

 ؟ ءام نم عاص هيلع بجوي الو دحلا هيلع بجوأ فيك - لزني الو عماجل

 . لسغلل فاك ءاملا نم عاصلا نأ ىلع لدي اذه و . ()( لسخلل ىنعت

 اهنأ ىلع لدي هيخأل اهلوقي ءاروعلا ةملكلا نم مكدحأ (٤)اضوتيل و الوق و

 . انباحصأ هيلإ بهذي ام ىلع هيلع دمتعملا بذكلا نم ةراهطلا ضقن ىرت تناك
 . ملعأ هللا و

 اهف مهءارآ اودهتجا و ثداوحلا ى سايقلاب اولاق دق ةباحصلا نم ريثكو

 . انلق ام ىلع لدي ثداوحلا ىن فالتخالا نم مهنيب تناك ىلا ثداوحلا و

 . خسانلا نم 7 حجانأ لاقف ه : لصألا ى ( ) ١

 . ىئالمإ أطخ « ال رآ ه : لصألا ى )٢)

 . خسنلا ىدحإ نم طقاس نيسوقلا نيب ام ( ) ٣
 . أطخ « أضوتي الو ه : لصألا ق ). (



_ ٤١ 

 د ؤ مهم . صعبلا مهدعب ىلع . رف لدي ث مهنم ةءاربلاو ه ةئطختلاو ، ضعبلا مهضعب ىلع ريكنلا مهكرت و

 . ملعأ هللاو . نفلتخلا فالتخا ىن قحلا نأ ىلع

 دنع اهماكحأ ربتعي نآو ىناعملا هذه لمأتي نأ ةقفتملا ىلع بجاولاو

 . قيفوتلا هللاب و . هب لزاونلا
 آصوصنم نوكت نأ امآ . اهف هللا مكح نم ولختال تثدح اذإ ةثداحلاو

 3 اهريغ عم ةلمحلا ى اهيلع آاصوصنم نوكت وآ ث اهئامسأ صخأب اهيلع

 ماكحألا نم هيف ءاملعلا عزانتي ايفو ، ثداوحلا ىن ةباحصلا نيب فالتخالاو
 ىلع ةباحصلا فالتخا ناك : موق لاقف . هيف فلتخملا ىف بهاذملا فالتخال

 ليلدلاب مكحلا جارختسا مهفالتخا ناكموق لاق و . داهتجالاو سايقلا قيرط

 . هب طينتسملا

 نم نأل ،آ صوصنملا سفن ىف ءاملعلا نبب عقي دق آضيأ فالتخالاو
 ناك امب رر {. ص وصحلااب لؤةي نم مهمو 0 مومعلاب لومي نم ءاملعلا

 ىلع تناك تدرو اذإ رما وآلا ل وقي نم ءاملعلا نم ، رخآ هج و نم مهفالتخا

 تدرو اذإ رما وآلال وقي نم مهسم و { بدنلاىلع ىه لوقي نم مهم و . بوجرلا

 حيزيو نيرومأملا نع ههبشلا عفري نايب د ري ىح اهل مكحال ، فوقولا ىلع تناك
 .هنيعب هيلع ص رصنملا ىن عقي ذق فالتخالاف اذكه اذه ناكاذإ و . مهنع للعلا

 لوق ىلإ ىرت الأ . ةلمحلا ىن همساب هيلع صوصنملا ىن آضيأ فالتخالاعقي و

 فيك اوعيبف ناسنحلا فلتخا اذإ :٥ لوقي فيك 0© لسو هيلع هتلا ىلص 0 ىنلا

 اذإ ث زئاج ربغ رخآلاب امهدحأ ةضفلاب بهذلا عيب نأ ىلع اوعمجأ مث ؟ « ئش

 متش فيك لقي ملو(٢)ةسمالملا و(١)ةذبانملا عيب نع ىج دق و . ابئاغ امهدحأ ناك

 . اذكو اذكب عيبلا بجو دقو . كيلإ هذبنا وأ بوثلا ىلإ ذبنا : لوقت نأ ةذبانملا عيب ( ) ١
 . عيبلا بجو ةاصحلا تذين اذإ : لوقت نآ وآ . هلثم كيلإ.ءريو بوثلاب هيلإ ىرت نأ وأ
 ىل وهف رجحلا باصأ ام نإ : اهبحاصل لوقيف ةاصحلا ذبنيف منغلا نم عيطقلا لج رلا رضحي نآ وا
 . ةيلهاخلا مايأ ىف عويبلا نم وه و . اذكب

 )٢ ( اذكه عيبلا بج و دقف بوث تسمل وأ كبوثتممل اذإ : لوقي نأ . ميبلا ى ةسمالملا =



_ 4٢ 

 مكتيبنام الإ عثش فيك اوعيب لاق دق هنأ ىلع لدب اذهف ةسمالملاو ةذبانملا الإ

 ٠ عويبلا نم هنع

 وأ ةبصتغملا نيكسلاب حبذلا نإ : هعماج ىف دمحم ىلآ نع دجويو

 . هلوق ىنعم ىدنع جرخ اذكه . اهلكأ زوجمالو ، ةيكذ نوكتال ةقورسملا

 بصخلا ىن ايصاع نوكي بصاغلا : لئاق لاق نإف : لاقف كلذ ىلع جتحاو

 ةيصعم هتقرس نإف : هل ليق . هحمذل الطبم هنايصع نوكيالو ةقرسلا ىنو

 صاع وه و اماعط قرص لج رك . ىرخأ ةيصعم حبذلا ق هلامعتسا و

 حباذلا ثالذكو . لكآلا ىف ىرخأ ةيصعم هل تلصح هلكأ اذإف ، ةقرسلاب

 . هانلقام تبث دقف اذكه ناك اذإ و . اهتق رم ىف هنايصعك هلامعتساب صاع اه

 س انلا عمجأ : هل ليق ؟ نكسلا لامعتسا نم عنم ء ىش ىاف : لاق ن ؤ

 اذه ق ىهلا د رو دق سيل وأ لاق نإف . اهم حبذي نأ 4 سيل نأ اعيمج

 ايعنم هل ليق ؟ اهلكأ نم تعنم ملف . تحمذ اذإ اهلكأ نم عنمب امل عضوملا

 ى ىهنلا دورو ناكول و ةيعرشاا ةاكذلاب تأي مل هنأ مدقت امل اهلكأ نم

 حبذي لوقي نأ اهل حيبملا ىعفاشلا مزلل اهلكأ نم عنمب ال اع حبذي ىتلا ةلآلا

 ، هللا لوسر ىہنل لك“وتال اهنإ لاق املف . هتحيبذ لكوت مث رفظلاو نسلاب

 ىهن امل كلذكف . رفظ و؟ نسب حبذ ام لكأ نع 4 ملس و هيلع هللا ىلص

 ثالذ نع ل وس رلاو هللا ىهنل لكوتال نآ ةبوصغملا نيكسلاب حبذي نأ حباذلا
 حبذ اذإ لاق انفص و ام ىلع اهلك أ زاجأ نمم هباءععأ و هفينح ابأ اضيأ مزلي و

 زاجأف ثالام امأو . ةحيبذلا لكوت مل امهعضوم ىن نتباثلا رفظلاو نسلاب

 اندمتعاف . نتباث ريغ وأ نيتباث اناكءاوس . رفظلاو نسلاب تحذ اذإ اهلكأ

 ح علس و هياع هللا ىلص ك ىنلا نع ىور دقو ٠ هل ان ركذ نم ٠ مدقت ام لع

 ةاش ىف ىدعتملا اذهلمعدق و « د روهف انرمأ هيلع سيل المع لمع نم » لاق هنأ

___ 

 ق عويبلا نم اذه.و . عيبلا عقوي مث هيلإ رظني الو بوقثلا ءارو نم عاتملا سملي نأ وه وأ =

 . آضيأ ةيلهاجلا مايا

 



_ ٤٣ _ 

 ايهنم ناك اذإ و 0 مالسلا هيلع لوس رلا ى هبلع المع هربغ نكس وأ ه رمغ

 ..قيفوتلا هللاب و . از وحم نكي ملو اد ود رم هلعف ناك هنع

 تنب هلو ، اهوبأ اهب هجوز ةأرمأ جوزت لجر : رثآلا ىن ءاج دقو

 ةنيبلا تيسن و .هذه ىه لب : , لاق و 0 هذه ىمه : رآلا لاةف { اه ربغ

 ء ىشالو 0 اعيمج امهقالط ىلع جوز ا ربجو ، ضقتني اهحاكنف اهمسا

 لاق و © آدحاو امهمسا ناك نإف اعيمج اتتام وأ جوزلا تام نإف ث هيلع

 لوقأو ، بآلا لوق لوقلاف . ة ريغصلا :ج وزلا لاق و . ة ريبكلا : : بآلا

 نإف © ديدجتلا ىلع بألاو ج وزاا ربجم و حاكنلا ددجن ىح لخديال ج وزال

 © اهب لخد و بألا لاق ام اهاطعأ جوزلا ءاش نإف ، قادصلا ىن افلتخا
 . هب رقأ ام فصن اهاطعأ و اهقلط ءاش نإ و

 . عيبلاب اهساقو ، هلوق لوقلا نوكيال : لاقف اهنع ىلع وبآ لئسو

 اذإ : لاقف ؟ عئابلا دي ىن ةعلسلا تناك اذإ عيبلا تيأرأ هللادبع ىأل ليق و

 مكحم الو ث اهذخأ ىلع ىرتشملا ربجم الو ، هلوق لوقلاف هدي ىن تناك

 . نامآلا امهنيب و . هياع

 بوبح ن , لمع ن٫! ربشب رذنملا نآ ىلإ فاضت ىلاا ة ريسأا ق 7

 وه ام مهللع نم انركذل ءاصقتسالا ىلع باتكلا اذه عضن . نا ول و

 . مهم وانم هلمأتمل )١) ايفاك الماكتم اطسب هانطسبل و & ش هاندج و امم 7

 ىلع هل احالس ثالذ ذختيف ث ثكالذل دقتعملا مهنم نوكي نأ لمأن ملانكل

 . هبرح لهأ ىلإ حالساا لمح نم ةلزنمب لحنف ، , هانضقنام ن ود ءافعضلا
 حالساا هلمح ىلع هئامصخ للعل هركذ ريشب رذنملا وبآ ساق فيك رظناف

 . هب رح لهآ ىلا

 . يف اش » : خسنلا ضمب ف ( ١)



. ٤٤ 

 تلصلا نأ هتجوز قالطپ فح )١( الجر نأ اول متيأرأ : اهيف لاقو
 نم هل رهظ ام ريغ هنم ملعنالو 2 هنيميل السرم اهنم علتخاو هتمامأ نم أربت دق

 فلاحلا نآ نم هيلإ مبهذ ام ىلع هيف هدنع مكحلا ناكام هنم تناك ىنلا هتلقن
 : لاقف مهضعب ربشب»مالك بقعتو . هيف فلح ايف ثناح هنع بيغم لع

 هنأ اهنم علتخا الو هتمامإ نم رمي مل تلصلا نأ فلح ول هنأ ىدنع ثالذكو

 . ليق ايف ثنح اهلك بيغلا ناممأ نأل بيغ ىلع فنح ذإ ثناح
 ١ ملعأ هللا و

 رهظ مث ، (٢)اهلزنم هتج وز و هعمج الجر نأ ول متيأرأ اضيأ ريشب لاقو
 ، اهل هم زاي ام عيمج عطق و ، هريغ لزنم ىلإ اهنع هَتَلا عيمج نم هلازتعا

 ىلع لدي هنم لعفلا اذه ناك له كللذ تلعفف اهماع ةمأ ج وزت وأ

 دهشنو امهيلع كلذب مكحم ىبح اهسفن رايتخا ىلع لدي اهنم وأ 0 اهقارف

 . اه ركذ لوطي هجولا اذه ريغ نم رئاظن اذهلو { امهف هيف

 ماكحأ ىلع اذه ىف ةمامإلا ماكحأ ريشب رذنملا وبأ صاق فيك زظناف
 الا زعا وه سيل اه ريغ ىلإ ةمامإلا راد نم تلصلا لا رتعا نأ ربتعاو ؟جي وزتلا

 سيل & هتل آ عيمج ول و هتجوزل لجنرلا لازتعا نأ امك ىهنلا كرت و ةمامإلل

 ةدقع نأ امك ةتباث مامإلا ةمامإف 0 اقالط كلذ ربتعيال و 0 اهقالط ىلع لدي

 ةمامإ لاوز حصي ىنح اهلاح ىلع ةتباث ةأرملا هذهو لجرلا اذه نمب جاوزلا

 . جاوزلا ةدقع لالحنا وآ مامإلا

 لجرلا اذهو ةأرملا هذه ى رظناو همالك ىنعم ىدنع جرخ اذكه

 اهأ مكحلا قو . لثاز ريغو تباث امهحم وزت نأ رذنملا وبأ ىأر نيذللا

 . ىوحن أطخ « لج ر ه : لصألا ى ( ) ١

 .هل زنم»: جف ( ) ٢



. ٤٥ 

 جوزلا نم حصي ملو هريغ لجر اهجوزت ول نأ اهل هقالط حصي ىح هتجوز

 لجرلا اذه ناكو ع هتج وز اهنأ هيلع ىعدا الو 0 اهب هج وزت ى هيلع اراكنإ

 كلذ نأ ىدنع و ؟ هنم ريي نأ دحأل زوجم له ث نيملسملا نم دحأل ايل و

 ملو ، اهتدع تضقنا و اهقلط دق نوكي نأ لطابلا ىف لمتحم هنأل ، زوج ال

 ثللذكو © هنم اهدع ءاضقتاو امه اهجوز قالط دعب الإ اذه اهجوزي
 ناكل هنم اهتدع تضقناو اهقلط لوآلا جوزلا نأ ىناثلا جوزاا ىعدا ول
 تزاج اذإ هنآل ، ةيالولا ىن هذه هاوعد هجرختالو ، هتيالو ىلع اضيأ

 هاعدا اذإ ردجأف ، ىناثلا جوزلا هعدي مل ولو ، ىنعملا اذه لامتحال هتيالو

 . سوفنلل بيطأو ، هل ىل وتملل ىوقأ نوكي نأ جوزاا

 اهنأ ىعداو ع اهب هجيوزت ةلاح لوألا ج وزلا هيلع ركنأ اذإ امأو

 ثلسمت نإف ، اهكرت هيلع ناكو ث اهب ثاسملا رخآلا جرزلل نكي مل ، هتجوز
 مل اذإ امأو افالتخا كللذ ىف ملعأ الو ث هنم ةءاربلا تزاج اهقرافي ملو اهم

 . هتيالو ىلع وهف اهب جاوزلا تقو ارضاح ناكو : اهب هجوزت هيلع ركني

 . ملعأ هللاو ٠ اضيأ هتيالو ءاقبب لبق دقف كللذ دعب هيلع ,كنأ نإ و

 ةأرما تج ورت اذإ ىلع نب ىسرم نع بوبح نب دمحع لاق و

 ىلع وأ © هيلع امم نيقادصلا "لقأ هلف 2 قادصإا راتخاف م دق مث ، .د وقفم

 3 لجرل ةعفش عاب لجر : الثم كلذب ىسوم برضو © ربخآلا اهجوز
 . هدي ىف ىه ىذلا نم عيفشلا اهذخأياف { رخآل ,خالا اهعاب مث

 ءاج ام لوصألاو . ضعب ىلع اهضعب لوصألا ساقنتال ليق دق و اذه

 . لوصألا ىلع لوصألا ىن تأي ملام ساقيو . عامجإلاو ةنسلاو باتكلا ىن
 ملام و لصأ وهف لوصألا هبشأ امو . تءاجام ىلع ةملسم لوصألاو

 . لصألا ىلع ديق لوصألا هبشب

هتعارز نم باصأ لجر نع لئس هنأ ناطحق ىبأ باتك ىف ءاجو



_ ٤٦ 

 ةئامتالث ىقب و عاص ةئام ةرملا هذه نم رئاخلا ناطاسلا ذخأف عاص ةئامعبرأ

 اهذخأ ىتلا هنع طقستال و ، عاص ةئامعبرأ نم ةاكزاا ىطعي : لاق . عاص

 [ "هم زاي ناك ث اهلك عاص ةئامعب رآلا ذخأ هنأ ول كلذكو : لاق . ناطلسلا

 . ناسارخ نبملسملا نع ىناسا رخلا هتنا دبع وبأ ظفح كلذكو . اهناكز جارخإ

 لاك امل نوكي نأ الإ : هللا دبع وبأ لاق .. ليقا ثالذك : هللا دبع وبأ لاق

 جرخأ وه نإف هل ليق . هياع سيلف ث هلكهذخأف ، هلك هتاكز جرخأ بحلا

 هتاكز نم )١( لزع ام ذخأف . ناطلسلا ءاجف ى اش زعف عاص ةئامعب رأ ةاكز

 ثالذكو : هل ليق . ىقبام ةاكزالإ جرخال : لاق . ىتابلا ذخأي ملو ، هدح و

 اهذخأف ناطاسلا ءاجف ك مهرد فال آ ةرشع هدنع لجر ناك نإ مهاردلا

 . اهتاكز ىطعي نأ هيلع : معن لاق ،اهجارخإ لبق و اهتاكز لحم دعب نم اهلك

 . من لاق ؟ اهتاكز ىطعي و هلام لضأ نم عيبيفأ : هل ليق

 تق و لوخد دعب نم ضيحلا اهءاج اذإ ةأرملا نأ ىرت الأ : لاق ث

 ؟ ترهط اذإ ةالصلا لدب اهيلع ، ضيحلا اهعاج ىح اهتلص نكت ملو ةالصلا
 نأ ىلص ىنح نننذآلا حسم ىست نم ىف ناليغ نبمشاهنع هبقع نب حاضولانع و
 ةلأسملا هذه نع لئس دق و هينذآ حسم ةالصلا لبق ركذ نإ و ، ة زئاج هتالص
 لاق . ىلص دق ناك نإ ' ةالصلا ديعي ئ أضوتي عجري : باجأف دايز وبأ

 داعأ ىلص ىح هسأر حسم ىسن نم نأ تظفح دق ىنأل ىم ىأ رب اذهو

 . ثالذ تلق اذه لجأ نهف ، ةالصلاو ءوض ولا

 دحا و لك لاقف ،هبحاص نبا امهنم دحا و لك لتق نيلجر ف ريشب لاق و

 ملعي مل نإف : هل ليق . ,خآلا لتقي مث لتق أدب امهيأ ث الوأ لتقأ انأ امهنم

 ٠ اقح لجر ىلع لجر ىعدا اذإ ريشب نع ىورو . ناع رتقي : لاق ؟ أدب امهأ
 © هبحاص هل فلحيف أدبي الوأ ىعدا ىذلا نإف ، اذه ىلع اضيأ رخآلا ىعدا مث

 . ىل وآلاب هذه ساق امإو . هدعب وه فلح مث

 .هلزعاام» : لصألاف ( ) ١



. ٤٧ 

 ىلع ءانعإا ذأ زاوج _ ةكرب نبا هلعل و ءاهلحأا صعب ساق دقو.

 ، هلايع توقو هتوقل بسكلا نع ثالذ هاغشي ناك نمل هنفدو تيملا ليسغت

 ناك اذإ ث هل روهشملا نم ةداهشلا ءادآل باهذلا ىلع ءانعلا ذخأ زاوج ىلع
 امعز لاقف سايقلا نع دمح وبآ لئسو . هتشبعم ةرورض نع هلغشر كالذ

 : ىلاعت و كرابت هللا لوق لثم كللذ , لصألا ىلع عرفلا ساقي نأ سايةلا

 ء ادهش ةعبرأب ١ وتأ "مل "م مس تانصنحلا 7 ن وم رس نيذلا و (

 فذاق دلج هيلع سايقلا نم ناكو )١( ( ةدج نيذاش "نهو دلئجاف
 . كالذ ق ةلعلا ءا وتسال ث لاج رلا نم نصحلا

 قتعأ ءاكرش هيف هل دبع نم ةصح قتعأ نم ىف ةنسلا تعاج ثالذكو

 لجرلا قتعأ اذإ ةمألا قتع ةلعلا ءا وتسال هيلع سايقلا نم ناكو هلك دبعلا

 تءاج فثكالذكو 2& اهلك تقتع ءاكرش اهف هل و 0 ةمأ نم هل ابيصن

 ة:ض وتم ىه و اهجرف تسم ةأ رما ىق 0 علس و هيلع هللا ىلص 2 ىنلا نع ةنسلا

 هجرف لجرلا سم اذإ ةللا ءاوتسال هيلع سايقلا نم ناكو ث اهرهط ديعت اهنأ
 نيهجو نم رأفلا روس ىف فالتخالاو سايقلا كالذكو )٢(. هعوض و ديعي نأ

 هر؛وس لعجو ع عابسلا نم رأفلا نأ ىلإ بهذ نم مهنم . هيف اوفلتخا

 . رونلا ةروس نم ةعبارلا ةيآلا نم ( ) ١

 عيب رلا مامإلا ىور دقف سايقلاب ال ةنسلاب تباث هج رف لج رلا سم نإ ءوضولا بوج و ( ) ٢

 سم اذإ » : ( لوقي ) ملسو هيلع هتنا ىلص هتنا لوسر تعمس اهنأ ناوفص تنب ة رسب نع هدانسإب
 ءوضولا ضقاون نأ ىلإ ارظن ثيدحلا ىلع اولوعي مل نيسئاقلا لعل و « آضوتيلف هركذ مكدحأ
 دحاولا لقنب ىفتكي الأ و ةضافتسالا وأ رتاوتلاب لقني نأ كلذ لثم ىف ض و رفملا و . ىولبلا هب معت م
 لجرلا ءوض و ضاقتنا اهينعي ال ث ةأرما اهنإف ثيدحلا اذه ىف ةرسبك ،هينعي ال ناك اذإ اميس ال

 تتبث اذإ ىوارلا ةلادع نأ ريغ ؟ ىه هظفحت و لاجرلا ثيدحلا توفي فيكف ث هركذ هسم نم

 همه و ىلع نئا رقلا لدت نأ الإ مهللا . سجاوهلا هذه لثم ىلإ تاقثلا ريغ نم هتياور لوبق بج وق
 ىذلا ثيدحلا نم ةفلاخلا موهفم املولدم دكؤي و ةوق اهدي زي امإ سايقلاب انه ةياورلا داضتعا و

 نع ىوري & سابع نبا نع ىنغلب : لاق ، بئاسلا نب مايض نع ةديبع بأ نع عيب رلا هج رخآ

 عضوم سم نم ىلع الو ءوض و بذذلا مجع سم نم ىلع سيل » : لاق ملسو هيلع هللا لص ىنزلا
 . ملعأ هللا و . ءُووض و ضقتنا امهلفسأ سم نم نأ ديفي هنإف و ءوض و دادحتسالا



. ٤٨ 

 هرعب و هر؛وس لعجو ش وحواا نم رآفلا نأ ىلإ بهذ نم مهنمو . ادسفم
 . آره اط

 )١( ( ةتيملا ح ".انع تمرح) : لجو زع هللا لاق ثالذكو
 برقعلا لثم باودلا نإ نوملسملا لاق رثآلا ىفو . هتيملا عيمج اذه معف

 مهنم داهتجالاو سايقلاب لاقف © ةرهاط اهل مدال ةباد لكو ةرذلاو بابذلا و

 ناتتيم مكل لحأ ه : ملسو هيلع هللا ىلص ،لاق ذإ دارحلاب ةلوقنملا ةنسلاب هل
 ءاوتسال . هل مد ال ام لكدارحلا ىلع . نوملسملا ساقف « ثمسلاو دارخلا

 . هبشأ دا رحلاب ناكو هب ةلعلا

 قحليف ، همحل لكوي ىذلا ربطلا حرط ىف ساقي له مهضعب لئسو
 ىلهآلاو { رهاط ىشحولا . . معن : : لاق ؟ رهاطلاب هضعب و آ سجنلاب هضعب

 انآ ثالذ و .نيملسملا دنع سايقلا نم : لاق ؟ ثالذ ني ريأ نم هل ليق . سجن
 عم 0 كللذ ىف مهمه دحأ نب فالخال سجن عهدنع جاجدلا حرط اندج و

 انسقو . ا ذيأ سجت ىلهألا ريطلا حرط نأ انملعف . ثئابخلا نم هللا مرحام

 ريطلا اندجو كلذكو . جاجدلا ةلعب هتلع ءاوتسال ثالذ ىلع ىلهآلا ريطلا
 ملعن ملو اهيف حرطي و تويبلا ىفو دجاسملا ىف شعشعي فوصفصاا ىمسي ىذلا

 ناكام هيلع انسقف ، سجن هنإ لاق الو © هبنتجا نبملسملا نم آدحأ نأ

 . ةلعلا ءاوتسال © هلثم ايشح و

 ةلعلا ءاوتسال ، مهارد ةعب رأ قادصلا لقأ نأ نوملسملا ساق ثالذكو

 لقأب قادصال كالذك . مهارد ةعب رأ ىف الإ هياع عطقال ذإ 0 قراسلا دي عطقب

 سايقلا هيف زوج امم هلثم و اذهف . عضبلا ق ةلعأا ءاوتسال ك يهارد ة هحر , رآ نم

 ٤ هيهم و هرمأو 6 هخ وسنم و هحمان و ک ههماشتم و همكیع « { ملعلا لهأ نم نسنام

 )١( ةدئاملا روص نم ةثلاثلا ةهآلا نم .



_ ٤٩ 

 ثكالذكو . همتحو هجاوو هماكحأ و ئ هلاثمأ و هرابخأو 4 هدعوو هدعوو

 . اهباجنإو اهخوسنم و اهخان ث ملسو هيلع هللا ىلص ث هتلا لوسر ةنسب ماعلا عم
 . عم ، مهراثآو نبملسملا عامجإب ملعلا ثلذ عم اهقاقتشاو اهبابحتساو اهبدن و
 . وحنلاو ب رعلا ةخل عيمج ٠ هملع

 ؟ ضيحلا ىن ءطولا ىف نولوقت امف : لئاق لاق نإف : دمحم وبأ لاق

 ىلع انقفتا اذإ نيجوزلا نبب ةقرفتلاب لاق نم بيوصت ىرن دق : هل ليق

 . دمعلا قيرط نم ضيحلا ىث ءط ولا

 باب ىن ءاوس اندنع امه : هل ليق ؟ ربدلا ىن رطو نم ثالذكو لاق نإف

 نأ لبق نم : هل ليق ؟ هب لاق نم دنع فكالذ زا وج هبجو امف لاق نإف ئ مكحلا

 ضيحلاو ربدلا ىف ءطولا انيأر املف ،انز قيضملا ىف لوخدلا نومسي ةغللا لهأ

 نبب و هنيب ق رفي ىنازلاو ىنزلا مسا اقحتسا امهنآ اهلع اهيلع قيضملا ىن نيلخاد

 ىلع ليلدلا امنو : : لاق نإف . ةلأسملا لوأ ىن انلوق ى مدقت ام ىلع هتجوز

 : رعاشلا لوقوه هل ليق ؟ ةغللا ىف كلذ منوم ىاو مكلوق زاوج

 بحرلا قلحلاو شيعلا عاسو بحأ ىنأل قيضم ىف نازب تسلو

 : رخآ لوقو

 رافحألا نم ةملظم ءارغ اهرعق ءانز ىلل تفذق اذإو

 ! ءانزوه و مكدحأ لصيال » ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةياورلاو

 ىذلا كلذب ىنعي نقاحلا ملعأ هللاو هب ديري نونلا ددشم ريغ د وذمم

 لوخدلا ىمست ب رعلا تناك املف ، قيضي ىتح هسبحم و هتناثم ىف لوبلا عمج

 : ةديبع وبأ و ىئاسكنلا لاق . هيلعن زلا مكح ىرج نأ بجنو انز قيضملا ىف
 قيضلا ىنزلا لصأف . عضوملا هيلع قيذضيف هتناثم ىف لوبلا عمجم ىذلا وه

 ملس وهيلعتلا ىلص ىبنلا ل وقل . جرفلاب ناكام دحلا بجوي ىذنا ىنزلا نأ ال]

( ١ ج عرشلا نايب - ٤ م )



 هبذكي د و كالذ قدصي و . ناينز زة نالج رلاو ناينزت ناذيلاو ناينزت نانيعلا (

 نم م لكو ، ناز وهف هنلع قيضم قيض ىف هجرفب لخدا نم لكو « جزل
 . هليلد ماق ام الإ هيلع بجا و دحلاف . :ىنا زلا مسا])قحتس

 ة ةمآلا انيأر امل انأ انلق ام ةحص ىلع لدي سايقلا قيرط نم ليلدو

 املف أ . ةيناثلا ةلاحلا ىن هيلإ هلام ريصي نمم دمعلا لتاق نامرح ىلع تعمجأ
 كرتب هقحتسي ناك ىذلا ثرإلا نم عنم هنع ىهام باكترأ ىلإ عرسأ

 ى مام بوكرل دمعتملا ضيحلا ىف ؟رطا ولا كالذكو . هلعف نع ىهن امم بكرام

 : ضيحلا ى ء ط ولا نه هلعف نع ىہنام كرنب هقحتسي ناكاه قحتسي ال هنع

 سايقلا بجوي امب اهب لمعلاو اهلوبق ىلع سانلا عمجا دق ةنس تناك املو

 (١)كثالام نب سنأ لاق ثالذب و ؟ باطخلا نب رمع نم ى ورام ىرت الأ . اهيلع

 نم اهجوزت هل لحمال هنأ دمعلا قيرط نم اهتدع ىن ةأرما بطخ لج ر ىف
 ًاحابم ناكام هتيصعم م رحف . آدبأ اهجوزت هيلع مرحم و . اهدع ءاضقنا دعب

 . ملعأ هللاو . تاب وفعاا ىرجم ىرجم اذه وحنو . اهكرتب هل

 رعاشلا لوقب داهشتسالا ىضمدق و . قيضمل ىنلوخدلا ةغللا ىف ىنزلاو. .
 اوط رتشا نيذلا انباحصأ روهمج ىلع هكرب نبا باع دقو اذه : كلذ ىلع

 ةرحلا نإ لاقو . ةريغصلا ةرحلا ىلع سايق ث ةريغصلا ةمألا ىن ءاربتسالا
 ة ريغصلا ءا ربتسا اوبج وأ مهو. ءطونا دعي دتعت و ةدعلاب ذخوت امنإ . ة ريغصلا
 ةلع ىأب ىردأ الف ، كللم لاقتناب هوبج وأ امبإ و . عط و ريغ نم ءامإلا نم

 عضوم نيأف ، ةيجوزلا كلم لاقتناب ةدعلا اهياع بجتال ةرحلاو . اوساق
 . باوصلل قفوملا هللاو . ثالذ ىن رظني نأ بحنف . ؟ ساقلا هجوو هبشلا

 زاج هتيب ىن ةريغص اهابر اذإ هنأ بوبحم نب دمحم نع رثآلا ىف دجوي و
 ةأرما وأ هفالخ وأ لدع نم هربغ اهاير نإو . آربتست مل نإو اهوط و هل

 سنأ نب كلام » : خسنلا ىدحإ ف ( ) ١



. ٥١ 

 ةأرما اهنبر اذإ : لاق . هريغل دجوي و . ءاربتسالا دعب الإ اهاوط و هل زج مل
 . لكشملا رمألل فاشكتس :سألا وه ةغللا ىن ؤ ءاربتسالاو . ىرغشملا اهءع رتسي .

 . ة ريغصلا ق لاكشإ ىأ و

 هم زا نم نأ . مهنع - انيلإ ىهانتإيف ان"واملع قفتا . اضيأ دمحم وبآ لاقو 3

 بجو رذن و 1 اهثنح نيم نم .. 2 جحلاو ةاكزاا و ةالنصلا نذ رف

 ممصخالو . اهلعفب هللا رمأ ىتلا قوقحلا رئاس نم ناكامو. هب ءافولا هيلع

 ىصوأ الو اهدأوي ملوأ . اهئادأ ىف نيمأ وه امم اهبف نيقولخملا نم رومأملل

 . اهنم ءىش ءادأ الو . اد“وادأ هيلع قاعتي ث را ولا ىلع ء ىش ال هنآ . اه

 اذإ هيف اوفاتخاو . دهحباا رأ نايسنلا قي رط نهم فكالذل اكرات ث را ولا ناك

 ثكالذ جارخإ بجم : ه ريغ و نامثع ن! ناملس لاقف . اهذامنإر رمأ و ام ىص وآ

 لاملا ةلمج نم هجارخإ ابجاو ناكام : اولاق نأب اوجتحاو . لاملا ةلمج نمه

 هليبسو . توملا] دعب لاملا ةمج نم هلاوز بجال س هتايح مايأ رومأملا ىلع

 لوقب اضيأ اوجتحاو .لاملا ةلمج نم اهجارخإب رومأملا قوقحلا رئاس لس

 ىآ :, هللا لوسراي : تلاقو :ةيمحشلا هتلأس امل ح ملس و هيلع هللا ىلص : ىنلا

 جحف ..جحلا هللا ةضي رف هتكردأ دق ؤ( ةلحا رلا ىلع ثاسمتسيال و رببك خرش

 هتيضقف نيد كايب ىلع ناك ول تيأرأ ه : ماس و هلع هللا ىلص لاقف ؟ هنع

 دق اولاقف « قحأ هللا نيدف »: لاق . معن : تلاق ٨ ؟ كللذ هنع ةيضاق تنكأ

 . ملعأ هللاو . هلثم جحلا ناك لاملا سأر نم نيدلا ناك املو نيدلاب جحلا هبش

 ؛ رث؟وملا وبأو ةيواعم وبأو بوبحم نب دمعو ىلع نب ىسوم لاقو .
 ىلا قوقحلا هذه نم ناكام : ءاهقفلا نم ءالوه ريغو 2 هللا مهمحر

 ىذلا اذه و . تيملا هب ىص وأ اذإ ثاثلا ىلإ عجري هريغ و جحلا نم اهان ركذ

 هُواضق بجن نيدلا نأ فكللذ و . ربخلا هتحصب دهشيو ىدنع رظنلا هبجوي

 ًاحبمج مهقافتال . ةيصولا دعب الإ ه؛واضق بجال جحلاو . هب ص وي مل نإو

هنع طقسل هرمأ رىغب هتايح ىف هنع ىضق ول نيداا نإف اضرأ و ء كلذ ىلع



. ٥٢ 

 نيد هيلع ناك ول ضي رملانأ رخآ للد و . قافتاب هتاف و دعب ثالذكو. ه“وادأ

 ليبس هليبس ناك ولو . ىذضقيف نيدلاب أدبي هنأ . امهئاضقل فلخ ملو جحو

 امه اوقفنأ و ( : ل اعت و كرابت هللا لوق رخآ ليلد و . هعم برضل نيدلا
 و و ]. ۔ ء س 7 ٠ © . ٥ ۔ ٥ _ ۔ س ٥ ۔ - و 0 ه 2 ٥. و ٣

 بر لوقيف توما مكدحأ ئتأأي نأ لبق "نم "منكاتنشقزر
 - 5 _ ] ل _ .۔ ۔ .5 ى ., 7 ۔ . ص ۔ ٥ ى . ۔ ٥. س

 ني۔حل اصلا "نم نكاو ق دصاف . بيرتق لجأ ىلإ ىنتترخأ الول

 ىلع رسحتيال ناسنإلاف ()١( اهلجأ ءاج اذإ اسفن هتا روي نلو
 ثكالذكو . هلعف ىلع ردتي الام ىلع رمحتي اممإ و ح هلعف ىلعو هيلع ردقي ام

 ل . ٥ و و ه . ه م

 امف حسا ص لمعا ىلعل . نوعج را بر لاَق ) : همسا لج هلوق

 بجاولا ريغ و بجاولا نم هتاف ام ىلإ ةعجرلا باطي امنإ ()٢( الك تكرت

 ةأرملا نآل . نيدلاب جحلا ى ملس و هيلع هللا ىلص & هللا لوسر هبش امنإ و

 ءادأب ثكالذ . ملس و هراع هللا ىلص ث هللا لوسر اهل هبشف . ءادألا نع هتلأس

 ملو © هتضق اذإ هنع نيدلا اهمثاضقك هنع اهواضق ناك ث هنع هتضق اذإ . نيدلا

 ( . ملعأ هللاو . (٣)هنع باوحلا د رف . بوجواا نع هلأست

 . نوقفانملا ةروس نم ١١ ضعب و ١٠ ةيآلا ( ) ١

 . نونمؤملا ةروس نم ١٠٠ ث ٩٩ نيتيآلا ضعب ( ) ٢
 تام نميف دابعلا قوةح و هللا قوقح نيب ةقرفتلا ىلإ - هتنا مهمحر - انب احصأ بهذ (٣)

 بوجو اوري مل و . اهب ںص وي مل وا و ث هتكرت نم دابعلا قوقح ءاضق اوبج واف هيلع امب صوي مل و
 ةيعفاشلا بهذ و . امهباحصأ و ةفينح وبأ و كلام اذه مهيأ ر ىلع مهقفا وو ةيصوااب الإ هللا قوقح ءاضق

 . صوي م وأ كاملا اهب ىد وأ . دابعلا قوقحك هللا قوقح ءاضق اوبج وأف ةقرفتلا مدعل إ ةلبانحلا و

 ةقلعتملا و ةاكزلاك لاملاب ةقلعتملا هلا قوقح نيب - هتنا همحر - ىماسلا نيدلا رون مامإلا لصفو

 هدضعت ئذلاو . ىرخآلا فالخ سانلا قوقح ليبس اهليبس ىلوألا نأ ىأرف تارافكلاك ةمذلاب
 كلاملا اهس ں ص ود ل نإ و( اهئاضق ب وج و ق دابعلا قوقحو هلل أ قوقح نبب ةقرفتلا مدع ةنلا

 ملس و هيلع هللا ىلص هتنا لوسر نأ :نيخيشلا دنع ةشئاع ثيدح كاذ ةلدأ نهو [ هتكرت اهتعس و اذإ

 ؟زيآ نيخيشلا دنع امهنع هتنا ىض ر سابع نبا ثيدح و . «هيل و هنعهادأ مايص هيلع و تام نمه :لاق
 = موص اهيلعو تتامىمآ نإ هتا لوسر اي :لاقف . ملسو هيلعنا ىلص ىبنلا ىلإ لجر ءاج : لاق

 



. ٥٣ 

 دسفف نيلوقلا دحأ نم اهف باوصلا لخم مل ةلاسم لك : ةكرب نبا لاقو

 حص نإ كلنكو . رخآلا ىن قحلا نآ حص . هداسف ىلع ليلدلا مايقل امهدحأ

 اذاَمَف ) : هركذ لج هللا لاق . دساف رخآلاف هنيعب امهنم دحاو ىن قحلا نأ

 نع رثألا ىفو ()١( نوش صنت نأف لالضلا الإ قحللا ةدحب
 اهضعب خسني نتسلا ثكالنكو آضعب هضعب ليزنتلا خسني : ىرا ولا نآ

 ىق ام ةنسأا خسن دقو . ننسلا رخآب لمعن و ليزنتلا رخآب لمعن اممإو ث اضعب
 ناك رتك نلو ) : ىلاعت هللا لاق دقف . باتكلا قدصت ةنسلاو { باتكلا

 أ ىل ًةمََسُم " ة دف "ق قاثيم ٠ ماهمو ُ مكتنب 71 م وق ُ

 اذه ىق هللا باتك ى ىلاا ةيدلا خسنف (٢) ةنمأ م ةبقر 7 رحت

 تضم ] نتلم لهأ ثراوتيال « : لس و هالع هللا ىلص لوسرلا لوق عض رلا

 بوبحم نب دمحم نع كللذ اندجوو . نملسملا ءاهقف نم انعمس اذكه . ةنسلا

 ة هلل همحم ر

 نم
 ص ےصہ 4

 نعبرأ رمخلا برش ىلعدحانهنا ح ملس و هيلع هللا ىلص 4 ىنلا نح انغلب و

 ىذلا هللا نيدءاضق طقسي فيكف . « ىضقي نآ قحأ هتنا نيدف . معن » : لاق ؟ اهنع هيضقأفأ رهش =

 ىعي كلذ و ليضفتلا ىلع لدت ةملك قحأ و . ىضقي نأ قحأ هنأب ملس و هيلع هتنا ىلص ىبنلا هفصي

 سانلا نيد ىلع هتنا نيد ملسو" هيلع هلا ىلص &ىبزلا سايقو . ءاضقلا ىف ةيانعلاب ردجأ هنأ

 نامثع نب ناميلس لوق ناحجر تكردأ كلذ تملع اذإو . ىنعملا اذه دكؤي ةيمعثللا ثيدح ىف

 ةكرب نبا هب جتحا ام امأ . لاملا لصأ نم ةيصولا ىف جرخت دابعلا قوقحك هنا قوقح نأب هتلا همحر
 قافنإلا ىلع ةردابملا ىلع دبعلا ثح تايآلا هيلع لدت ام ةياغ امنإ و . هيآرل هيف ةجح الف تايآلا نم
 ؟ كلذ ىف لالدتسالا عضوم نيأف . ص رفلا نم تاف ام ىلع رسحتلا و توملاب قالغنالا ليق قزر ام

 ىلع لدي ام - هتنا مهمحر - انباحصأ را:آ ىفو اذه ؟ دابعلا قوقح و هتنا قوقح نيب ةقرفتلا ىلع

 . سابع نبا ثيدحهيلع لدي امك ، ةكرتلا امهنع تقاض اذإ دابعلا نيد ىلع هتنا نيد ميدقت ىري مهضعب نآ

 لاق نم مهنم و هل ومتب لاق نم و . ةكرب نبا ىأر بسح هتنا نيد ىلع دابعلا نيد ميدقت ىري نم مجنمو

 قيفوتلا هب و ملعأ هللا و . ملس و هيلع هتنا ىلص & قدصملا قداصلا هب قظن ام قحلا و . ناصصاختي امهنأ

 . سأوي ةروس نم ٣٢ ةيآلا نم ( ) ١

 . ءاسنلا ةروس نم ٩٢ ةيآلا نم ( ) ٢



 دن _ ٤

 رمحلا برش ىلع دحا هنأ ث هلا همحر ث ركب نأ نع انابو . (( )ةدلج

 نينامت رمحلا ىلع ث هنع هللا ىضر ث باطخلا نب رمع دحو . ةدلج نمعب رأ

 اهكرت نم ةنس تضم : لاق هنأ هللاهمحر عيب رلا نع اندجوف : امهدعب 2 ةدلج

 ١ نينامت رملا برش ىلع نودحم ، اذه انموي ىلإ كالذ ىلع, نوملسملاو . كله

 اذكه : لاقو ث ةدلج نيعبرأ رمحلا برش ىلع دلج امامإ نا ولف : ةدلج

 هم لمق ام ث هيلع هللا ةمحر 2 ركب وبأو ماس و هيلع هللا ىلص ن ىنلا لعف

 .. هنم ةءا ربلا تيجوو اهم علخ و هتمامإ تلازلرو . كلذ

 ةييردحلا ماع نيكرشملا عدا و امل 3 ماس و هيلعتلا ىلص : ىنلا نع انغلب و

 هل لاق . ماسو هيلع هتلا ىلص هللا لوسر دمحم نم : مهيب ايف ةندهلا بتكو

 ىنلا برمةف : كانب راح ام هللا لوسر كلنآ ماعن ول انغلب ايف نوكرشملا

 . هللا دبع نب دمحم نم بتكو « انغلب ايف 2 ةلاس رلاےس ١ ىلع م اس و هلع هللا ىلص

 > نيكحلا قف نايقس ىآ نبةي واعم و بلاط ىأ ن نب , نب امل .تعقو اماف

 ةي واعم ىلإ نينموملا ريمأ بلاط ىبأ نب ىلع نم : بلاط ىأ نب ىلع بتك
 نينموملا ريمآ كانأ ملعت ول : نايفس ىأ ن نب ةيواعم هيلإ بتكف نايفس ىأ نبا

 نأ انغلبق . بلاط ىبأ نب ىلعنم بتكف & ةرامإلا مسا كنع عدف . كاني راح ام
 ج ملسو هيلع هللا ىلص ث ىنلا لعفام هل ئوزو . ثالذب هرلعراشأ سابع نبا

 نب دمحم نم بتكو ،كالذ نوكرشملا هرك امل ةلاسرلا مسا ك رت { ةيبيدحلا ماع .

 كرت _ انغلي ايف _ كلذب بلاط آ نب ىلع ىلع سابعننبا راشأ اماف . هتلا دبع -

 | ةي واعم ىلإ نيملسملا نم هعم نم و بلاط آ نب ىلع نم بتكو . ةرامإلا مسا

 : هل اولاق و هيلع كلذ اوركنأفىلع ىلإ ا ولص ونبماسملاشالذ غلب أماف ح نايفسنأنبا

 راشأ ام سابع نبا نم اولبقي ملو ؟ نوملسملا هب كايس ايسا علخت نأ ىلع كالمحام

 مامإلا اذه كلذكو . ةرامإلاےسا ىلإ عج جر ىحكلذ ىلع . اوق راف و هيلع هبا

 . خسانلا نم أطخ « ةليل ه : لصألا ىف ( ) ١



 ب . ٥٥

 لعف امب جتحا دقو . هنم لبقي مل ةدلج نعبرأ رمحلا برش ىلع دح ىنلا

 زوجيو . سانلل زوجم ال ام ىنلل زوجن دقو 2 ملس و هرلع هللا ىلص 2 ىنلا

 ‘ سانلل لحم ال ام ىنلل لحم دقو 0 علس و هيلعمتلاىلص 2 ىنلل زوجت ال ام سانلل

 ءاسنلا تايه ىزلل لحأ دقو © هيلع هتلا ىلص ىنلل لحمال ام سانال لحمو

 . ساناا ىلع كللذ مرحو ع هل نهسفنأ

 اذإ نقفانملا ىلع ةالصلا لس و هيلع هللا ىلص ‘ ىنلا ىلع م رح و.

 هللا لوقل © قالطلا هيلع" م رح هنإ ليق دق و 2 سانلل كالذ لحو .
 ٥ س , 3 ه ۔ ٥ ۔ ۔ < 6

 ن۔ےبب ل ديت ن نأ ال و لعب نسم ءاسنلا كلل ُزحتي ةل ( : اعت

 5 . ه و س ,۔۔ © ٥ ۔. ۔ ٥ ع ©

 قالطلا لحو 02( ةبكلا ... نهتسح كب-جسعأ ول و جاوزا نيم

 . سانلل

 لهأ لاومأ نب قرافلا نع 0 هلأس نمل اباوج آضيأ ىراوحلا وبأ لاق و

 نأ برحلا ىن ىلوألا لحت ال ذإ 2 كرشلا لهأ لاومأ نمي و © اوغب اذإ ةلبقلا

 : ةيناثلا فالح > مخت

 لاومأ و كرشلا لهأ لاومأ نبب قرف ىذلا نأ ، هللا مكمحر ث اوملعا

 اهب ىدتقي ىتلا ةعبتملا راثآلاو ث اهب ىدتهع ىتلا ةيضاملا ننسلا ، ةلبقلا لهأ

 نم كرشلا لهأ نأ امك ، سايقالو ث" ىأر الو ث رايتخا اهف دحأل سيل
 لبقيالو ، ةمذ الو دهع مجلالو ص مه رارذ ىستالو مملاومأ مخت برعلا

 مخت ، مجعلا نم كرشلا لهأ امآو . لتقلا وأ مالسإلا ىف لوخدلاالإ مهنم
 ح نوكرشم نبةي رفلا الكو 2 ةمذلاو دهعلا مهلو 3 مهيرارذ ىبستو © مهلاومأ

 لطبف  ملس و هلع هتنا ىلص 0 هللا ل وسر نع  رثآلاو ةنسلا ثكالذل تءاجف

 7 ىلاعت هللا لاق دق و اذه ي عدتبنالو عبتن نحت اممإ و ى سايقلاوىأر ا

 . ب آ زحأل ة روص نم ٢ ةيآل ا ) ( ١



. ٥٦ : 

 ىلع ناكف « ةدلج ةئام امهنم دحاو لك اودلجاَق ىنازلاو

 هللا لوسر ةنس مجرلل نصحملا ىلع ناكو هللا باتكب ةدلج ةئام ركبلا

 ىلعام فالخ نصحملا ىلع ناكف © نايناز اهالكو 0 3 يلس و هيلع هللا ىلص

 رفورثعمي "كاسلنمرتف ناترم قلطلا ) : نناعت هللا لاق دقو © ركبلا

 باتكب تاقيلطت ثالث ةرحلا قالط ناكف )١( ( ناسحإب حيرست وأ

 . رفك هكرت نم ىذلا ث رثآلاب ناتنثا ةمآلا قالط و ي هتنا

 ةيد وهع جوزت لجر نع لئس : هللا همحر بوبحم نبا نع رثألا ىو

 اهبفك تاسغ اذإ ليق دق : لاق ؟ ماعطلا نم هل وازت ام لكأي له ،ةينارصن وأ

 & هلكأب سأب الف ' ُاهيلإ رذني وهو اماعط هل تلمع وأ انيجع ها تنجع مث

 دسفأ هربغ وأ قرع اهفكب ثدح اذإف ؤ قرع اه فكب ثدحم ملم
 . باصا ام

 ؟ ابطر هن ولمعي مهو مهماعط نم زبلا لكأ لحأ فك تلق نإف

 هلأس ةديبع ابآ نأ ىلب و . سايقلا ىلع لحمالو ث رثألا ءاج ىخأي اذكه

 نأ زاج ملف س ومحملا دالب نم زا وهألا نم هب ىت“وي نمسلا نإ : لاقف لئاس

 اذكه ةديبع وبأ لاقف ؟ انومضمالإ نيحلا ىرتشي نآ زوجنالو ؟ ىرشي

 كرت هلل عضاوتاا نم ليقو . نمسلا ىف ثالذ ؛ئيجع ملو نبحلا ىف رثآلا ءاج

 . اقح تنكول و ة رظانملاو لدحلا

 ليلدلا و ، ليلدنا هنم بلطي ىذلا ىنعملا ىه ةلعلا : دمح ىنأ عماج نم و
 { همصخ ىلع ناسنإلا اه جتحم :ىباا ىه ةجحلاو ث هقلخ ىلع هللا ةجح وه

 دجاو . هسفن حصان نم لكاشي ام و اذه ةفرعم ةحص مدعي ملو { هلعف وهو

 قز وتلا ام و : هللا هج و هملعتي باطف ث هداشرإ ى ىلاعت هتلا ىلإ بغرو اه

 . هللاب ال]

"== 

 . ةرقبلا ةروس نم ٢٢٩ ةيآلا نم ( ) ١



. ٥٧ 

 جر ى ناليغ نب مشاه نع دجوي : هعماج ى اضيأ دمحم وبأ لاقو
ر١ ١ - - "

 
 نم هللا نإ ةبوتلاو ڵ هرهش ءاضق هيلع نأ ، ادمعتم ناضمر رهش زطفأ

 سايقلاب لومي ال نمم ناك هلعل و 2 اهربغ الو ةرافك هيلع بجوي ملو 2 هلعف

 نإ ىلع اوعمجأ دق سانلا نأ ىرت الأ ع ماكحألا باب ىن ابجاو هاري الو

 هنأل ؟ ةرافكلاو ءاضقنا هيلعو ، رطفم هنأ ادمعتم ناضمر رهش ى ئطو

 كرتو 4 ناليغ . نب مشاه ة رامكلا بجوي املو ئ رطفم عماحملا نإ امك رطفم

 : سايقلا ىري ال نمم ناك هنآ اننظ 30 عوضوملا اذه ىف سايقلا

 . ملعأ هللاو

 نإف راهن ناضمر رهش ىن لجر ئطو اذإ : آضيأ دمحم وبأ لاقو

 ريغ هيلع سيلف اثلاث وأ ايناث اموي رطفأ نإف © ةرافكلاو ءاضقلا هيلع

 نإف - انباحصأ : لاق اذكه _ اهرقكي ملام ةدحاولا ةرافكلا كللت

 & ىناثاا مويلا ريغ لوالا مويلاو ةرافك موي لكل اولعجت "مل مل : لئاق لاق

 لعج هركذ لج هتلا نإ: هل ليق ؟ اصن رفم وي لك موص لعج نم مكباحصأ ىو
 نم تعمتجا اذإ دودحلا نآ ىرت الأ 2 مهل ًاعدَر و هدابعل آرجز ةرافكلا

 اذإ دحاو دح ىناحلا ىلع ماقيلب ىناحلا ىلع كلذب رركتال اهنأ دحاو سنج

 نآ دعب لعفلا ىلإ داع نإف ؟ دحلا هيلع مقي مل ام دحاو سنج نم لعفلا ناك

 ىلإ داع مث اهرفك اذإ ة رافكلا ىن انلق امك ث ناث دح هيلع ديعأ دحلا هيلع مأ

 آموي رطفأ ىنح رفكي [)١( مل ] نإف : لئاق لاق نإف 2 ةيناثة رافك هتمزل راطفإلا

 ةنس لك نأل .ال هل ليق ؟ ةدحاو ةرافك هي زجت له ؟ ىرخأ ةنس نم رخآ

 ةنسلا رمغ ىل وألا ةنسلانآل ! رخآلا سنجحلاك وهو لوآلا ضرفلا ريغ ضرف

 . . نيسفحلا ىف لعفلاك اهبف لعفلا راصق ث ةيناثلا

 . ريبعتلا اهب ميقتسي ةدايز ( ) ١



 _ _ ٥٨

 : اذه ى اهئثطو ىنلا ةأرملا ريغ اهئثطو ىنلاآةأرملا نإف : لاق نإف

 : دحاو رهش هلك ثكالذ امك ء طو هلك اذه : هل ليق

 هذعب هرطفأ ىذلا مويلا ريغ هرطفأ ىذلا لوآلا مويلا نإف : لاق نإف

 . لوآلا ضرفلا ريغ ضرف امهنم موي لكو

 آعدّر وأ آرجز تن اك نإ و ةفلتحم تابوقع ىه نىلا د ودحلاك : اذه ليق

: قيفوتلا هللابو . ةلأسملا هذه ىن رظني و



 ايتفلل ىف

لوصف ةتس هيفو





 لرزا لسنلا
 مه ريغب وأ ءاملعلاب ةجحلا مايق

 نم هب ىنفأ ايف نيملسملا ءاملع نم دحاو لوق نإ : ديعس وبأ لاه

 . ،نينثالا ماقم نيدلاب ىتفلا ىف موقي دحاولا نإو ، لوقلا رثكأ ىن ةجح نيدلا
 ماقم ماق ةعبرألا ماقم ماق اذإو ع ةعبرألا ماقم ماق نينثالا ماقم ماق اذإ و

 اذإو ) نوديزي وأ فلآ ةئام ماقم ماق نيعب رآلا ماقم ماق اذإو ، نمعبرألا

 ناكف ث مهلك ضرآلا لهآ ماقم ماق ()١( نوديزي وأ فاأ ةئام ماقم ماق ا

 ةجح هيلع دحأل نكي ملو:نيدلا نم هدي ىن قحلا ناك اذإ مهيلع ةجحلا وه

 ةجحلا تناكام اذه ىلع نيدلاو قحلا نأ الولو . نيملاعلا عيمج نم نيدلا ىف

 لهأ ىلإ دحاولا لوسرلاب اهف كاشلا رذع اهب عطقنيو ث موقت نأ هللا نم

 . مهلك ض رآلا

 . نولسرملاو نويبنلا هب ىل وأ ثالذ ناكل ةعامجم الإ ثالذ موقيال ناك واو

 ناكام ث امهيلع هللا ىلصث ىسوم عمنوراه ةلاسرب لتعم لتعا ولو

 ةجحلا نم موسر هب مهعاجام ةمأ لك ىلع ةجحلا نآل ث ةجح هل كللذ
 ڵ نيلسرملا و نييبنلا متاخ 2 ملس و هيلع هللا ىلص ح انيبن ناك دق و . ةعيرشلاو

 تماقف & ةفاك نحلاو سنإلا ىلإ لسرأ ادحاو ناكو . مهعئارش عيمحل اسان و

 . مهعيمج ىلع هب ةجحلا

 هاخأ هعم لسري نأ هبر لأس ث ملسو هيلع هللا ىلص © ىسوم امنإو

 موقتال هنأ ال . مهياع ةجحلا و مهلا لوس رلا وه ىسوم ناكو . آريز و

 . نينثاي الإ هلآو نوعرف ىلع ةجحلا
7 

 . خسنلا ىدحإ نم طقاس نيسوقلا نيب ام ( ) ١



. ٦١٢ 

 سيل و ص هللا نيد نم هب ىنفأ ايف هللا ةجح ققحملا ملاعلا نإ : ديعس وبآ لاق

 ايف هللا ةجح دحاولا ملاعلا ناك نإف ، هيلع تماق اذإ هللا ةجح لهجب نأ دحأل

 نانثالاف ةجح دحاواا!زكي مل نإو ، ةجحلا وهف هب ماق نم ىلع هلهج عسي
 نيملاعلا نآل ، ىصحمزالام ىلإ ةعامحلا ثالذكو ث ةعب رآلا ثالذكو ، ةجحم اسيل

 نآ امهنم دحاول دب نكي ملو ، نقح نيملاس اعيمج ان وكي ملزيدلا ىئافلتخا ول

 3 نعماسلا لوقع ىف ، نعملاعلا بر ىلع ابذاك 0 نيدنا ىف اكلاه نوكي

 دحاو عم الإ نوكيال نيدلا ىن قحلا نأل ، نيلهاحلاو نيملاعلا ىن امهفالتخال
 نم دبال هنأ لوقعلا ى حصي ايف هريغ هعم بلطي نأ زوجي الف ، نيربعملا نم

 ل وقي نآ امإو ، ناصقنالو ةداي ز الب: لاق ام لثم لوقي نأ امإ { نيرمأ دحأ

 نيدلا نأل ، نيملاعلا لوقع ىف ، نيدلا ىف هل فلاخم نوكيف 0 لاق ام ريغ

 نوكي نأ الإ لوقعلا ىث لمتحم الو ، نيفنتخلا نم دحاو عم الإ نوكيال ادبأ

 نكمم و © هتلا ىلع نبذاك اعيمج ان وكي ا نأ نكمم دق و هتنا ىلع ابذاك امهدحأ

 ‘ نقداص اعيمج ان وكي نأ نكمم الو « آبذ س خلاو اقداص امهدحأ نوكي نأ

 نم "وأ ةنسلا نم وأ باتكلا نم مكح هيف ءاجام نيدلاو . لاحملا نم اذه

 امل وأ ،ءالوه دحأل ملاعلا نم لوقلا ناك اذإف ، نيملسملا ءاملع نم عامجإلا
 قداصلا وهو ، هفالخم لوقي نأ هريغل زوجم الف ، هلثم وه امو كللذ هبشي

 نوبذاكلا مهف ، ضرألا (ا)لهأ عيمج هوفلاخم ناك ول و هفالخ لاق نم ىلع
 ةماقتسالا لهأ عيمجو نيملسملا رشاعم هيلع عمجأ ىذلا نيدلا لصأ ى

 ( . نيدحوملا نم

 . { ض رأل ١ ف نم » : خسنلا ىدحإ ف ) ( ١



 فالا لسنلا
 تاقثلا ةفص ىق

 ؟ هتقص .ام هنيد ى ةقثلا نع هللا همحر ديعس وبآ خيشلا لثم

 هنم رهاظتت ملو ث هنيد ىن ةنامألا هنم ت رهاظت اذإ هنأ ىدنع : لاقف

 ةنامآلا تناك 0 لعب الو لهج هعسي ال ايف لخدي ال هنأل ث هنيد ىف مهلا

 نمأ اذإ هتداهش تزاجو ح هنيد ىف ةقث ناكو 0 هتمه زج ملو . هب ىل وأ

 . ثالذ ىلع

 لهأ هامتئا نم ةقثلا : حور نب دمحم هللا دبع نال باوج ىوا

 رهظي ال هنأ همرختب نيدي ام هنامألا نمو ث هتنامأ نوخم ال هنأ هي ةربخلا

 نمع ءاملعأا ضعب لئس و ص همب رحتب نيدي عف نئاخ هنأ هب ة ربحلا لهأ عم

 ءامتالاو قدصلا الإ هثيدح نم فقي ملو هنأش ىلع البقم الجر ىأر

 فيك مأ؟قوقحلا عيمج ى هتداهش زوجت له . هتقث ىلإ بلقلا لاموء نسحلا

 ؟ هتلاح نوكت

 كلذكو ع هتلادع تحص نإ هتداهشب مكحم تفص وام ىلع : باجأف |

 هنإ : ةقثلاو لدعلا ىث لاق نم لاقو ، ىلولا وه لدعلا نأ راثآلا ةماع ىفن

 ىلع رصي نكي ملو ث مراحملا نع ءاهتنالاو ضئارفلا ءادأب فرعي ناك اذإ

 ىلع ظفاحم تاربخلا ىلإ عراسم ثالذ عم وهو، ةريبك بكري الو ةريغص

 ثالذ ىف هنم رهظت مل اذإ هتقفاوم فرعت مل ولو ، لدع اذهف ، تاعامحلا

. نبملسملل ةفلاح



 تلاتنلالصزلا

 ءاهقفلا ضعب رك ذ ى

 مامإ :ىلإ هباوج ى . هللا همحر ، بوبحم نب دمحم هللا دبع وبأ لاق

 ص ثالام نب تلصا! مامإلا نع ةباين ، نايلس نب دمحأ تومرضح لمهأ

 نوقباسلا مهنم . بهذملا ءاملع مهنع ذخأ نم نايب ىف ض هلقلا امهمحر

 نهرلا دبع و ةديبع وبآ و رمع و ركب وبآ : راصنألا و نيرجاهملا نم نول والا

 ناملس و ىرافغلا رذ وبأو رساي نب رامعو دوعسم نب هللا دبعو ف وع نبا

 ريثك مهلاثمأ و ‘ مهباع هللا ةمحر . فاملا نب ةفيذح و ىسرافلا

 نب دي و ىدعسلا ريهز نب صوقرح و ىسارلا به و نب هللا دبع مهدعب
 ريدح نب ةورعو ريدح نب سادرملاو 0 مهعابتأ و مهعايشأ و ىئاطلا نصح

 ء ديز نب رباج ذئموي نيدلاو ملعلا ىف مامإلاو ڵفاحزلاو بيرقو فارط و

 تاتحلاو رقعجو راحص و بجاح و حون وبأو ةديبع وبآ 7 2 هللا همحر

 جلب و راتخملاو دوعسم نب ىدنلحلاو ىحم نب هللا دبعو ماميضو رسحلا وب

 ربشب و رجاهملا وبأو بوبحم و لئاوو مساقلا نب هللا دبعو عيبرلاو هه ربأ و

 ملعلا ىلع مهوانمآ و مهوامنلخ و مهعابتأو ث هلا مهمحر ، دمحمو ىسومو

 مهنع لمح وأ هولمح ام ىلع ءانمألاو انتاعد و انتمأ ءالوهف

 , نامثع ابآو هوعس نب دلاخ و احبسم ءاهقفلا نم هريغ ركذ دقو اذه

 نب دمحمو ردتقملا دبعو لضفملا نب رمعو ةبقع نب حاض وااو نانع نبا
 امهمحر ع هللا دبع نبناسغمامإلا ىلإ ىنالعحلا رينلا نب ربنم بتكو . مشاه

انلبق نوملسملا هيلع ىضم ىذلل - كلغلي ناك نإ _ كلغلب ذق هنأ { هللا



 ۔ ٦٥

 باحصأ و ى نبفص باحصآ نم هذخأ ذخأ نم و، رساي نب رامع . كلبق و

 هللا دبع و لالب وبأو فاحزلاو بيرقو ث ةليحنلا باحصأ و ناورهنلا

 جارخإ نع مهتويب نم اوجرخم مل مهنإف ، دوعسم نب ىذبلحلاو ىيح نبا
 بضغ وأ ، كلملا ةدارإ وآ ، ايندلا ضرع ىف عمط وأ ، مهايند ىف مم وأ
 . مهتريس ىن لالض وأ ىمع ىلع وأ ض ةيبصع وأ ةيمح وأ مه رئاشعل
 قحلا وجرن نم دنعو . قحلا اوفلاخ اوناك فكالذب اوجرخ اوناك واف

 نم ائيش نوديري ال ح هتلا ليبس ىف اداهج اوجرخ مهكل ؟ مهدعب

 مهلو انل رفغو ث هللا مهمحر ث مهليبسل اوضم ىنح . ايندلا ضارعأ
 ممم - لاق مث _ ةنسح ةوسأ مهيف مكلو انلو . ءافولاو قدصلا ىلع
 دلاخ نب ديلولاو ةبقع نب نسحلاو 0 هللا همحر ع رباج ىنأ نب ىسوم

 حو ماس نب طولو رمع نب نمعم و ريشب نب رفعجو ديعس نب ىسومو

 ىبأ نب (ا)ديبعو . كلملا دبع نب ربنملاو سلغملا نب سامهلاو ةريغملا نبا

 نب ديمحو ىبح نب رمعو موس نب هللا دبع نب دمحمو ماه نب ةرامع و
 قلعي ال سانلا نم مهوارظنو . هللا دبع نب رمع و ديز نب ىحو هللا دبع

 ىف نويضرم مهنيد ىف نومهتي الو حيبقلاب مهلإ أجلي الو ء بابسلاب مهاع
 . مهلضف فورعم 0 مأ ر عينم 2 مهناوخإ

 نايع نب نايلسو رفيج نب لزانم ريسملا ىلع ماقتساو : لاق مم

 هرزع نب ىلعو ىلع نب ردزآلاو ممت نب ةدعسم و ريشب نب مكحلاو

 ديزي نب سارو عفان نب هللا دبعو سبق ىبأ نب هللا دبعو دايز نب رفعج و
 ثالملا دبع نب رهزألاو دمحم نب ثعشأآلاو رهزألا نب ثكالام وبأو

 مامإلا : نيملسملا نم مهوارظنو . نمحرلا دبع نب زيزعلا دبعو
 نب سابعلاو ىسوم نب دمحو ناليغ نب مشاهو ديمح نب كللملا دبع
 . رفعج نب ديعسو ىلع انبا دمحم و ىسومو رهزألا

 . « دبع » : ىرخأ ى و « هتنا ديبع » : خسنلا ضمب ف ( ) ١

 ) ١ ج عرشل ا ن ايب - م (



 ارلا لعفلا

 نيتفتسملل ايتفلا زاوج قو هايتف لوبق زوجي نميف

 ىن هناسل تل زف ،هيف|لصأآلا ملعي ءىشب ىتفا اذإ ماعلا ىن ديعس وبأ لاق

 مل ول و ،لطاباا نم هاتفا امب لمعي نأ ىنغملا عسي ال هنإف ،قحلا فلاخف هايتح

 ةنسلاو بانكلا فلاخم ىذلا لطابلا كلذ ىلع وهو تام نإف 2 لطاب هنأ ملعي

 ىنغملا ناك اذإ امأو © ثكالذ ىف ملاعلا ىلع مثإ الو ،.ثالاه وهف عامجإلا و

 ةنسلا و باتكلا فلاخف ىنفأ و باوصلا هايتف نم ىرحتف لصألا ف رعي ال

 لوق نم قحلا قفاو نإو 0 امهالك ناكلاه ىتفملاو ىنغملاف عامجإلاو

 دقف ىنغملا امأو ، قحلا قفاو اذإ ملاس ىنفملاف ، ىأرلا هيف زوج امم نيملسملا

 ملكت هنأل هرذعي مل ضعبو قحلا قفاو هنآل هرذع ضعبف فالخلاب هيف ليق

 اولوقت "نأو ) : تامرحملا دادعت ىن هللا لاق دقو.. ملع ريغب مالسإلا ىن

 ل وصألابملاعلا هاتفأ اذإ ىتفملا اذه: هل ليق(١)( نوملعت لام .هللا ىع
 لاوسلا دمتعي و ؟ ملاعلا هيتفي امب لعي نأ هل له ،هيلع عمتحملا قحلا فلاخف

 ؟ هم زاي امع لاوسلا دقتعا ول و لمعلا هل زوجمال مأ ] همزاي امع

 ليق . همزلي امع لاوسلا دقتعا نإو ،لطابلاب لمعي الأ هيلع نإ : لاق
 ىنفي امب لمعي ثالذ ىلع لزي ملف © لاوسلا دقتعم وه و ىنفأ امب لمع نإف :هل

 ؟ كلاه ٥ا رت له ‘ قحلا بيصي نأ ريغ غ نم ص :تام ىح لأسي و

 نم ةلمحلا ىف بات و ،ةلمحلا ى كالذ نم همزاي ام ءادآب ناد اذإ : لاق

 لا؛وسلاب نئاد وهو 2 هبونذ عيمج نم وأ هللا اضر هيف فلاخ ام عيمج
 ىفي ام لمع و > لاوسلا دقتعا و { هللا نيد نع ةلمحلا ق هم زاي ام عيمج نحع

-. 

 . ةرقبلا ةروس نم ١٦٩ ةيآلا نم ( ١)



_ ٦٧ 

 ىسع « نظلاو ايتفلا ببسب الإ ، لطاباا ب وكر ىلإ هنم دصق ريغ ىلع هب
 . كلاه هنإ ل وقأ الف © هم زلي امع لاوسلا دقتعم وه و { ثالذك نوكي نأ

 ،ب رقأ قحلا ىلإ وهو ،هب ىتفي ام فالخ هلقع ىث نسح نإف : هل ليق

 ايتفلا عدي و © هلقع ىف نسحام لمي نا هيلع له & لصألا ى لطاب هنآ الإ

 ىأ ىلع لطابلاب لمعي نأهل سيل : لاق ؟ اذه ريغ هلقع ىن نسحم مل اذإ

 . ربعم 7 وأ لةع ةجح ىلع دمتعا ءاوس « لاح

 ؟ مارحلاو لالحلا ىن فالتخا نيلسملا نيب له + بوبحم لئس و

 هيف مهنيب سيلف ث هممرحت وأ هليلحت هللا باتك ىن ءاج ام امأ : لاقف
 لاق و٬ الوق اهبف مهضعب لاقعايشل ىن مهنيب ءاهقفلا فلتخا امإو . فالتخا

 اضعب مهضعب ئطخم الو آضعب مهضعب نولوتي مه و ،مهلوق ريغ الوق نورخآ
 . فالتخالا هف ز وجن ايف كللذ و

 مهنم لك ث نيملسملا نم ليواقألا هذه و : هتلا همحر ديعس وبآ لاق

 اهنسحأ .و اه زيرمت و اهلي وات ف رع نمف ث هيلإ ىهنيو هيلع ىنبي لصأب قلعتي
 اهلامعتسا بحأ و هيلإ تغاب اذإ هسفن نم ثالذل ىرحتلا هيلع ناك { اهلدعأ و

 نم و هت رصحم نم رواش ئ اهنم كللذ هل نسي نإ و ئ اهنم ع ىش لامعتسا وأ

 مل نإو ع نايبو ملعب لخدي ىنح . هتوعد لهأ نم ملعلا لهأ نم هيلع ردق
 ء هللا ىلع لكوت ث هليصفتو ه زريمم و ثالذ نايب ىلع هنمأي ن ٨ ني رمعملا نم دج

 هريغ هل نيي نأ ىلإ هب لمع و © ` كللذ هتقو ىئ هدنع ب ام نسحأ ىرحنو

 هل نابف هريسفت و ثالذ مكحم هنم ملعأ وه نم ىقل ىنمو . تفص و ام ىلع

 هسقنل هنم ةئطخم ريغ نم © هباوص هل ناب نإ هل وق ىلإ عجر ع هل رسف ام لدع

 فلتخم ايف لمعلا دأ رأنإ :هسفن ى همزلي اميف هليبس اذه و . هل وقب لمع نمم وأ

 حاكن وأ ةاكز وأ جح وأ ةالص وآ مايص وأ ةءارب وأ ةيالو نم ، ىأ رلاب هيف
 ةل زنم ىلإ راص نإ ثالذكو ،هضنفن تاذ ى هنيد ىف همزاي ام لكو ، قالط وأ

وجرأ و ،هسفنل ىدته ام ليبس ىلع هريغل هتلالد ن وكت ه ربغ اهيف هيلإ جاتحا



. ٦٨ 

 عيمج ىف هياع لكوت و‘ باتو هل باجتسا اذإ باوصلا ىلإ هللا هقف وي نآ

 نم هيلإ عفد ام عيمج ق هيلع ردقي ام غلبم د اهنجالا لمعتساو 0 بابسألا

 . قيفوتلا ىلو هللا و . ه ربغ وأ هسفن رمأ

 هأصخ نإ ىأ رلاب ىنفي نأ هل زوجم ىنلا ملاعلا اطخ ىن رفعج نبا لاقو

 ىأ رلاب ىةي نأ آدحأ عسي الو © هيلع روجأم هباوص و & هنع عوفرم

 لاق نم لاقو . لدعلا ةمنأ راثآو © هيبن ةنسو هللا باتك ىن ام ملع نم الإ

 .نمض ىأرلا هل زوج نمم وه سيلو ًأطخاف هيأرب ىنفأ نم

 اهاندج وف راثآلا هذه ىناعم انربتعا دق ، هللا همحر ك ديعس وبأ لاق

 اهيلع لمتشتو ، ةرسفم ريغ ةلمحم اهنأ الإ © رابخآلا نم ةمكحم ةحيحص

 . )١( اهريسفت ىناعم ىلإ غلبيال نمم رظانلا جاتحمو ث ماعلاو صاخلا ىناعم
 ىذلا ملاعلا أطخ هلوق امأف ث اهنم هللا حتف ام كلذ نم ركذن نأ انببحأف

 نأ اندنعف ح هيلعا روجأم هباوصو ، هنع عوفرم ىأرلاب ىنفي نا هل زوج

 هيف زوجمال ايف ىأرلاب لوقي نأ وه و لالض اطخ : نآطخ اذه ىث أطالا

 > دمحم هلوسر ةنس نم وأ ع هللا باتك نم مكحلا هيف ءاج امم © ىأ رلا

 ىن لاق اذإف ، كلذ هبشأ ام وأ ةمألا عامجإ نم وآ ء ملسو هيلع هللا ىلص

 . ىأرلاب لوقي نأ هل زوجي نع ناك ول و هفلاخي امم هيأرب اذه نم ءىش

 لاق اذإ و . ملاظ كلذ ىف مثآ وهو ، نيع تمعن الو & ثكالاه وهف هيف أطخأف

 قفاوف هداهنجاب ىأرلاب لوقلا هل زوجب نمم وهو & ىأرلا عضوم ىن ىأرلاب

 وه و هيآرو هداهتجاب با وصلا فلاخ نإ و ، ًابيصم آروجأم ناك ء باودلا
 باصأ نم نمب و هنيب قرف ال ث ابيرق قحلا نم آروذعم ناك ، ثالذ لهأ نم

 مدع دنع ةللا ىرحت نم نب قرف ال امك ، هبلط ىذلا ةقيقحلا ىلع قحلا

 هعمو ةالصلا نم همزال ىدأف 0 اهلع ةلادلا دهاوشلا وأ نصعلاب اهتفرعم

 ةلبقلا هجو صضعب باصأف هيأر دهتجم مهنم لك © هلثم نورحتيل ٥ ريغ
 مإ عامجإلا ىفف . ثكلذ ىلع ةالصلا اولعف & ضعب أطخأ و © هداهتجاب

 . « اه زييمت » : ةخسن ىف ( ) ١



_ ٦١٩ _ 

 دارأ ام هج و أطخأ مهدحأ ناك اذإ و © نقرتفم ريح نوقفتم نوملسم

 مهلك مهنأو ث اعيمج مهلع لدي ال هنأ اندنع ليق ام رثكأ ىفف ، هداهتجاب

 لوق نم احيحص هملعآ الو _ ليق دق هلعلو ث ةبقاعلا ىن و لقعلا ىف ءاوس

 ءايشأل كالذ دعبي الو ث كللذ ملع اذإ لدبلا مهنم ئطخملا ىلع نإ انباحصأ

 رغ ىلإ هداهتجاب ىلصملل ةرهاظلا لئالدلل ةلبقلل ك راتلا امأ و { اهناعم قحلت

 ى هلثم وه نم ىأر اذإ هل زوجي كللذ نأ نظ ول و 0 ىمعب وأ ىوه ةلبقلا

 لاا كلذك ، نبع تمعن الو هل رذع الف ، ثالذ لثم ىلإ ن ولصي هتعقب

 ىأرلا ىنعم فلاخدقفننيدلا ىف ىأ رلاب لاق اذإ و٬ ىأرلا عض وم ريغ نىآ رلاب

 , ال و‘ نيدلا ىناعم نم ىأ رلا ىناعم مهفاف نيدلا ىف فلاخ وه امإ و

 هكح ئأرلاو . لطاب كلذ و هلك ىنعملا نم و ةيمستلا نم جراخ كلذ و ىأ رلا

 دحأ عسي ال هل وق امأ و . ىأرلا ادع ايف هكح نيدلاو ص نيدلا ادع ايف

 هيلع هللا ىلص هتلا لوسر ةنس و هلا باتك ىف ام ملع نم الإ ىأ رلاب ىتفي نأ

 ل وقلا زوجمال هنأ كالذ و . اندنع حيحص وهف لدعلا ةمجأ راثآو . ملس و

 لوصأو 0 هيف نيدلا لوصأب املاع نوكي نأ الإ ءىش ىف ىأرلاب اندنع

 ،ةمألا نم نيدتهملا عامجإ وآ هلوسر ةنس وأ هتنا باتك ىن ءاج ام نيدلا

 نونف نم نف نم رومآلا نم ءىش ىف ملع نمف ) نامزو تقو لكف
 نم هيف ءاج ام مكح هنيعب هنم ءىش وأ ()١( هباوبأ نم باب وأ ملعلا

 { ء ىشاا فكالذ ىف "اع وهف ةمألا نم نيدتهملا عامجإو ث ةنسلا و باتكلا

 ناك هل ىدتهاو هيف ىأرلاب لوقلاو ىأ رلا هج و رصبأ اذإف

 نم هريغ ناك امك ص هيف ىأرلا لهأ نم ناكو ث هب ًاللاعو هيف اهقف

 ىوقأ لب ةثالثلاو نببابلاو ةثالثلاو نمتنفلا نم هنم رثكأ وه ايف ءاملعلا
 . ةثالثلاو نينفلا ىذ نم هب املاع ناك اذإ هانعم ىنو هباب ىفو هيف

 . خسنلا ىدحإ نم طقاس نيسوقلا نيب ام ( ) ١



 س ٧٠١

 عيمجب طيحي و هلك ماعلاب طيحم ىنح املاع نوكي ال ملاعلا ناك ولو
 تبث دق و املاع نوكي الأ - لالض لاحملاو الاحم ناكل ملعلا نونف
 هلك اذه و ، ملعلاب طيحي آدحأ نأ تبثي نوكي نأ وأ 2 ءاملعلا مكح

 هل زئاجو 2 هب املاع ائيش ملع نم نوكي نأ زئاحلا تباثلاو ث زوجم ال
 انونف ملع ول هنآ امك © ىأر وأ سايق وآ ظفح نم هب ملاعل زوجت ام

 هملع و ههلعي آتبش الإ ، ةسارد و اظفح 0 ملعلا نم ةرثك ءايشأ و ة رثك

 ملاع ملاعاا ثالذ نإ لاقي نأ زاج ام تاينعملا نم ، ةسارد و اظفح هربغ

 اذه و ث هب ملاع رغ ملاعلا ثالذ نأ لاقي نآ زاج امو ث ملعي مل ىذلا اذه

 تابثإ الو حيحصلا ىفن زوجب الو « ىناعملا ىنانت نهو ، لاحملا نم

 . مودعملا

 طيحي ىنح عئانصلا نم ءىشثل ًاعناص ىمسي الأ زاخل اذه زاج ولو
 يمج نم ًاعناص ىمسي نأ زوجم كاذ ذإو ، ؟ريخ ةعنصلا كلت عيمجي

 تبث دقو . بيبطلاو ماجحلاو جاسنااو غئاصلاو دادحلا : لثم عئانصلا

 عيمجب اوطيحي مل ول و ، اهنم ع ىش ةفرعمب ةعنصلا مساپ مهلك ءالوه

 ة .دحاو عىش ىف ولو رجت اذإ رجات مسا هقحلي راجتلا لئم ثالد و. عئانصلا

 . افالتخا اذه ىف ملعن الو ث ةراجتلا نونف عمجم مل ولو

 صخ نإف ، هب ملعلا مسا هقحلي و ءايشألا نم ءىغااب ملاعلا كلك

 ملحا نم هب ديرأ ام ىنعم ىن ملعلا عمسا هيلع قلطأ نإو ث زاج ةيمستلاب
 3 ملعلا عيمجم ةطاحإلا مدع نم انركذ ام ىمل كالذ زاج هبو 2 هف
 اذه.ىنو . عستي اذه ىف لوقلاو . ةطاحإلا ريغ ىلع ملعلا مسا توبث نم و

 . هللا ءاش نإ ةر امك

 ىأ رلاب ل وقلا ١ زوج ال ن وهم [ ىنفأ زم ىلع نامضلا امأ و

 طاحأ لؤ 1 : رابعلا دارأ نإ : نهج و ىلع جرح انعم اذه ًأاطخف ٤ أطخأنف

{ هعم حص اه هماع ق كاش ال ام ,أ ، ةسارد وأ ظفح نم املع هب



. ٧١ 

 ع ملاعلا أطخ ةلزنمب اذهف ، هظفل نم هريغب آطخاف ، بي ر ال و هيف كاش الب

 ىدنع نبأ اذه لب & ًأطخأف هب لاقف . ىأ رلاب ل وقي نأ زوج ىذلا

 نإو . هرغب أطصخأف هنيعب فورعم ىلإ دصق هنآل 0 ةجح تبثأو ث ارذع

 . هيلع مثإ الف نيدلا ثالذ ىف فلاخ

 دال وآلا ريغ عم اهلو ، دالوآلا عم سدسلا مألل نآ ملع نم لثم ثالذ و

 اهل لعجف & سدسلا هيف مألل بجن : ايتف وأ مكح هب لزنف ، ثلثلا

 ىسن ولو ،هيف كاش ال ىذلا هملع ىلإو ، سدسلا ىلإ هنم ادصق : ثلثلا

 اذهف ] ظفللا نم دا رأ ام رغپ مالكلاب هناسل أطخأ رأ هب بطوخ ام ىبع

 ن هلهج عسي ال ىذلا أطخلا نمو ء نامض ال و هيلع مثإ ال { ملاس روذعم

 عم اهل مك ظفحم ملو ڵ سدسلا دال وألا هم عم مألل نأ ملعو ظفح دق ن وكي

 ف رع , ذإ . سدسلا دال وألا ريغ عم ٨ لعجف ( ةوخالاو دالوألا ربغ

 ذإ ثاثلاو دالوألاو ةوخإلا عم اهل لعج وأ 0 اهمكح نم المج كالذ

 . دالوألاو :رحلا ربغ عم ثلثلا اهل نأ ظفحو ملع دق

 نالوألا عم عبرلا ج وزال نأ ظفح و ملع دق . نيج وزلا ىف كالذكو

 هعفر ال ظفح اذهف فصنلا ثكالذكو ح دالرآلا ريغ عم عي رلا هل لعجف

 ىأ رلاب لاق نم فلاخ نم امك & لصألا فلاخ ايف رذع هيف هل نوكي الو

 كلذكو 0 لصألا ىأرلا ىف نيدلاب لاق نم فلاخ امكو ، لصألا نيدلا ى

 . اذه لاثمأ

 ثالذ ملع اذإ ، هيف ةعسلا هل نوكي ىذلا أطخلا انعم ئطخملا ىلع امنإ و

 . ()١( هئطخ ملعي نأ هيلعو كلذب هاتفأ نم ىلع ردق نإ ) هئطخ ملعي نأ

 هيلإ لسري نكتلو ث هبلط ىف جورخ انعم اذه لثم ىف هيلع سيلو
 . كلذ ىلع ردق نإ هيلإ بتكيو

 . خسنلا ىدحإ نم طقاس نيسوقلا نيب ام ( ) ١
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 ىعف 1 هف رذعي ال و هعسي ال امم مكح وأ ايتقب نيدلا فل اح نم امأ و

 اذإ هنايض نمو ثكالذ مالعإ نم همزلي امم جرخلا بلط ىف جورخلا هيلع نأ

 نامأو ندبلا ةص نم جحلا هيلع بجو نم ردقي امك ، جورخلا ىلع ردق
 . ةلحا رلا و دازلاو قي رطلا

 ملاع نم هيف رذعي ال ىذلا قحلا فلاخ اذإ ىنغملا نايض امأ و

 كالذ لعف ىلع قاعتي اثيش وأ لام فالتإ نم اثيش باصأف ، فيعض وأ

 ىف نايض كلذ ىف ملاعلا ىلع سيل ليق دق هنأ ىدنعف . هل هفالتإب نايغ

 ىلع ئ فعض وأ ملاع نم ههمشي ام وأ { هانقص و امم هب | رذعي ىذناا هثطح

 ٢ ملعأ ال و ؤ ا ال و هراع نامض الف ) أطلن ١ ق رذع هل نوكي ام هح و

 . افالتخا كلذ

 وه سيلو 0 لهحلاب فرعي ىذلا لهاحلا ى ليق دق هنأ ىدنعو

 قحلا هيف فلاخم ايف ىنفأ اذإ ، هلهأ نم وه الو ث ملعلا ىلع نمتوي نمم
 مل ولف . هلهجم هيف لاقف نيدلا ماكحأل .لاخ وهو ، ىأرلا ى زوج امم

 3 لهج قحلا فالخ هلوقب ث مثآ ملاظ وهف قحلا نم اثيش كلذ ى دمعتي

 لاق نإف . قحلا ىلع ةلدآلا نم سيل هنآل : انايض ةب وتلا دعب هيلع ملعأ الو

 قفاوف ، عساو هل هنأ نظي ام ىلع ، قحلا ىلإ هنم ادصق هلهجم كلذ ىف

 مثإ الو ملاس هنأ ىدنعف . ىأرلا هيف عسي ايف ئأر وأ نيد ىف قحلا

 ىذلا قحلا قفاوف & عساو هنأ نظي ام ىلع ، قحلا ىلإ دصق اذإ (١)هيلع

 ملس و هاع هتلا ىلص هلوسر ماكحأ و هلل ا ماكحأ ق ملع ريغب ضاخ نم ق حيحصلا ) ١)

 ملع ريغب هتنا ىلع لوقتلا نيع كلذ نأل ةقيقحلا ىلع طوقسلا و قحلا ةباصإل قفو ول و كلاه هنأ

 يبر مرح اميإ لق ) : ىلاعت هتنا لاق مارحلا بكترا دقف هبكترا نمو ىنآرقلا صنلاب مارح وهو

 اناطلس هب ل زني مل ام هتناب اوكرشت نآو قحلا ريغب ىغبلاو مثإلا و نطب ام و اهنم رهظ ام شحاوفلا

 ًاعد ر لقاعلا بسحو . [ فارعألا ةروس نم ٣٢ ةيآلا ] ( نوملعت ال ام هللا ىلع اولوقت نأو

 = ةباصإلا هل عفشت ال و ةيآلا هذه ىف كرشلا ميرحتب كلذ ميرحت نا رتقا ملع ريغب هللا ىلع لوقلا نع
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 ذإ هرلع ةبوت ال هنإ : لوقي اضعب نآ بسحأ و ، هملع نمل لوقلا هيف زوج

 . هعسي هنأ نظي و وج ري ام ىلع هيلإ هدصق ناكو © قحلا قفاو

 . نيذلا لاهجلا نم ناك اذإ & هب لوقي ادحأ نأ ملعأ ملف هنايض امأ و

 . ماعلاب ن وف رعي ال و > ن ونمو ال

 مهنم ناكو ث ملعلا ىلع نونمتوي ال نيذلا ءافعضلا نم ناك اذإ امأ و

 نيدلا ىف الو ىآرلا ىف جرخم الو © نيدلا هيف نوفلاخع ام ايتفلا نم

 © فيعض وآ ملاعب ، ههبشي امو انفص و ام ىلع جرخن أطخ نم رذع هجو الب

 ىف امل نوكي الو ، امهعسي ال ايف قحلا افلاخ ذإ ءاوس امهنأ ىدنعف

 ، فيعضلا وأ ملاعلا رذع نم ههبشي ام وأ ، انفصو امك ، رذع هيف أطخلا

 نأل نامضلا مهباع لاق نم : لاقف فالتخاب امهنايض ىن ليق دق هنأ ىدنعف
 نأ بحأو . هديب لعفي مل ولو نماض لادلاو ، ليلدلا ةلزنم ىاملا

 فلتأ هب ىذلا لوقلا ىلع نالاد امهنأل ، نايض امهيلع سيل لوقي اضعب

 لادلا نكي ملو . اهلبقي نأ لباقلا ىلع ةروجحم ةلالدلا ناكو ث امهابق نم

 جرخم هنأ ىدنعو . هيلع نامض الف هفالتإب رمأ وأ هنيعب ءىش ىلع لد

 أطخلا ىن ىأرلا رصبي ىذلا ملاعالو 2 انباحصأ بهاذم هبشي ايف اذه عيمج

 . ثالذ لثم ىف فيعضلل ام هنيعب ع ىشلاب هتفرعمو ، هظفح ىن هب أطخأ امف

 ماعلل ام أطخلا ىن ىأرلا ةلزنمب لزني مل اذإ ىأرلا ىف فيعضلل سياو
 هيف هل سيل ىذلا لصألا فلاخ دق هنأل ث ىأرلا هل زوجب ىنلا

 . ةجح

 قحلا ةباصإب كلذ ن رتقا ءاوس & مارح ملع ريغب لوقلا ىلع م ودقلا سفن نأل هلوق ىفقحلا باصأ نإ =
 : لاق ديز نب رباج نع ةديبع ينأ نع - هتا همح ر - عيب رلا مامإلا هاور ام كلذ د كؤي و 2 ه ريغ وأ
 ءامسلا نم عقو نك ناك ملع ريغب ايؤر رسف وأ ةلأسم ىتفأ نم » : ملس و هيلع هتنا ىلص هتنا لوسر لاق

 عنم ال ثيدحلا ى لاسرإلاو . « قحلا باصأ هنأ ول و اهل رعق ال آرثب فداصف ، ض رآلا ىلإ
 انبسح و © لقنلا ىف تبثتلا م ةنامألا و ةقثلاب ف رع دق - هتنا همح ر _ ا رباج نإف هب لالدتسالا نم
 . ثيدحلا لولدم دي ؤت ةينآرقلا ةلدألا نأ
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 . قحا ىلإ برقأ هنأ وجريو ، باوصلا وه

 . ءاهقفلا ىأر نم دارأ امب ذخأ نأ هعسيف ملعي ال نم امأو

 لصأ نم مكاحلاب لزني ىذلا مكحلا ناك اذإ : ديعس وبأ لاق
 فاضر نمم هرضح نم ناك ولو . لصألا فل احم نأ هل زج م نيدلا

 هيلإ ف إضر نمم فالتخالا هف ىدم دقو وأ 6 كالذ ق ن وغنلتخن ملعلا هيلإ

 ثالذ لك سيلو ث لطاب هلك ثالذ ىث فالتخالاو © نيفاتخملا نم ملعلا

 لاق نمف © هسفن قحلا قناوي ىذلا لوقا الإ ڵ فالخ وه امنإو فالتخاب

 انئاك مكحلا نم هم زل ايف هل وبق و هعابتا مكاحلا ىلعو ) ةجح وهف كالذ٫

 ()١( دحأ نم ) لطابلا لوبق هل سيل و ،افيعض وأ الهاج وأ املاع ، ناك ام

 3 ثالذ لهج نإو مكاحال رذع الو { املاع وأ افيعض ناك ام انئاك

 ، رضاح وأ ضام نم هب ءاج نمم ، هلوبقو قحلا هقفاوم الإ هل سيل و
 هرف ناكو ، ىأرلا هيف زوجم امم لوقلا ناك اذإ امأ و 3 مكحلا همزل اذإ

 ماكحأ ىف ع ىش هنم فلاخت الو ، باوص هلك ىارلا ى جرحم فالتخا

 . عامجإلاب باوص لصألا ىف كلذ لكو ث ىأرلا

 هلدع ىف رظنلا و ّ كلذ زييمت ىلل هملع غلبي نم مكاحلا ناك نإف

 ليق دق هنأ ىدنعف . هرظن ىف دعبأ وه امم 0 هنم برقأ وه ام ىلإو

 ىأ رلاب لئاقلا ملاعلا ىلع ناك امك 0 ثكالذ ىف رظناا ىف داهتجالا هياع

 . رظنلاب كالذ ىف داهنجالا

 8 ةفصلا هذه ىلع ناك اذإ ءارآلا نم ءاش ام ريختي نأ هل سيلو
 نمم وه و ، هرظن ىف هعم لدعلا ىف ةيواستم ثكالذ ىف ءارآلا نوكت نأ الإ

 . خسنلا ىدحإ نم ةطقاس « دحأ نم » ( ( ١
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 مكحمو ءاش ام راتخم ، كاذ ىن رايخلا هل نأ ىدنعف . لدعلا رصبي

 . ء ىش نم لدعأ ء ىش سيل و & هدنح لوقلا ق هلك ج راخ هنأل ى هب

 ىأ رلا راتخي نأ هيلع نإ ليق دقف ، اذه ىلع جرخم مل اذإ امأو

 مكحيف . برقأ قلا ىلإو بوصآلا هنأ ىري ىتلا ءارآلا نم ، دحاولا
 ءارالا نم هربغ نأ هل نبي ىتح © لبقتسي ايفو مكحلا اذه ى هب

 ىلع لازي الف . اذه عديو هيلإ عجري مث . برقأ قحلا ىلإو ، بوصأ
 ليبس ىلع تارايتخالاب مكحم الو & هب نحتماو مكحلاب ىلتبا ام اذه

 3 اذهب هريغلو لوقلا اذهب هل مكحيف . رظنلا لامهإ الو ، ىوهلا عابتا

 . ىأرلا ليبس اذه سيلو ، امهريغ وأ بوصأ لوألا نأ ىري وهو
 . ىأرلا ليبس نم جرخ دقف اذه مكاحلا لعف اذإو

 .: كاذف { ثكالذ لدع رصبي نمث وهو الدع هدنع ثكالذ ناك اذإ امأو

 . لدع هلك ثكالذ نآل ث ءاش فيكو © ءاش امع مكحمو { زئاج

 هت رضحب ناكو هرظنب ثالذ زييمتو لدعاا رصبي مكاحلا نكي مل نإو

 زمم ملعلا لهأ ةرواشم هيلعف { هزييمت و ثالذ لدع رصبي نم ءاملعاا نم

 لالداا ىلع ليبسلا دجو هنآل { ىأرلاو رظناا نم ثالذ نإف ، كلذ رصيي

 هريغي لدتسيو هعض وم ىن ىأرلا عضيف ، ىأرلا ليبسو ىأرلا مكح ىلع
 نمي لالدتسالا هيلع ناك © لوقلا نم ئيش هيف ملعي ملول هنأ امك . هيلع

 مل نإو ، ثكالذ رخوي مل هترضحب ناك نإو . ىأ رلا لهأ نم هياع ردق

 نكي مل نإو ، هبلع ردق نم هرصم لهأ نم ءاملعلا رواش هترضحيب هنكم

 مدقي الو ث همزلي ام عيضي الو ع هيلع ردقي ناك ثيحف هرصم لهآ نم

 ةفلتخم تحص دق ىتلا ليواقألا هذه ثكالذكو . ماع ريغب ثالذ نم عيش ىلع

 كلذ ةفرعم هلو دياع رهاظ نم هت رضحب و & لدعلا ىلإ اهب رقأ ف رعي ال

 ليواقألا ىن هترواشم هيلعف ، الدع وه هاري ايف ، ثكالذ زييمت هيف وجريو

نكمم ةفلتخملا ليواقألا نأل ، لوقلا هيف تأي مل ايف هتر واشم هيلع امك ةفلتخملا
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 ، ضعب باوص و اهضعب لطاب نكمم و ، اهلطاب نكمب و ، اهماوص و اهلك اهلدع
 نم و مك احلا ىلع افدع ةف رعم ساملاو امفدع فرعي ل نم دنع ةل ولعم ىهف

 . مزال اهنم ءعىش لدع حصي مل اذإ ص رظنلا لصأ ىف اهم لمعلا دي ري

 امنإ لاق نم لاق دف ش كالذ زييمت وه ف رعي ملو اذه مك احلا ملع اذإف

 ىأرلا ىف هلك جراخ وه و ،قحلا لصألا ىن قفاوف ،هب لمعو كلذ نم هب ذخأ

 ٠ هل عسا و وهف

 بوصأ هدنع وه ام ىلإ دصقي نأ دبال و اذه هيلع سيل : لاق نم لاقو

 لك ىلع اذه نم هل دبالو . لامهإلا ىلع سيل لاح ىلع برقأ قحلا ىلإ و

 هلبقي نأ وأ ، لطابب لمعي نأ ، لاوحألا نم لاح ىن هل رذعالو & لاح

 . لئاق نم

 نكي مل نإف ،هف رعي ناك نإ نبائاقلا ملعأ لوقب ذخأ اذه ملع اذإ ليق دقو

 3 مهلضفاف ةيالولا ىن اووتسا نإف ، نيلئاقلا نم هئايل وأ لوقب ذخأ هفرعي

 دصق و ايتفلا ةل زم ملاعلا لزن ادإ و 2 قحلا ةلاح ى هل رذع ال لاح لك ىلعو

 . لامهإلا هل سيل و ، هنك ىضم امم يك احلا ىلع ناكام هيلع ناك 0 ايتفلا ىلإ

 . ايتفلا ىف اهلك تالاحلا ىف انمص و امم © ملاعلا ىلع وهف مكاحلا ىف صن امو

 7 ريغل ةل سما ق ىنغملا كالذكو . هلاوحأ ق اورظناف مك احلاك ىنملاو

 مكحلاو { دحاو قحلا ق لكلاو ‘ مك احلا ةل زم وه هسفن ف اه لماعلا وأ

 . ه رغ ىلع م لاك هسفن ى

 ن عرمحلا عسو دحاولا عس و امو ، لباقلاك لئامتلاو ، لئاقلاك ىفملاو

 لكو ث ةدحاوةلزنمب اولزن اذإ : عيمحلا ىلع قاض دحاولا ىلع قاض امو
 رومألا هذه ربدتف . هصخ ام هريغ مزلي ملو ، هريغ معي مل لاح هصخ نم

قح اهيف قفتيالو ، أطخ و لطاب وأ ڵ باوص و قح اهنإف ك اهيف رظنا و
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 لوقب قحلا ةقفاوم ربغ دحأل سيلو ، باوص الو أطخالو 0 لطابالو
 . همحرو هللا همع نمالإ ثالذ نم وجني نلو 0 ةينال و لمعالو

 لهأ نع هل ركذ ةديبع ابأ نأ : ديعس فأ (١)دنع مهضعب ركذ دقو

 . جورفلا و ءامدلا نم اوملس اه : لاقف ، ىآ رلاب نوتفي مهنأ نامع

 ءامدلا ىوس ايف ىأرلاب ىتفملا نأ ةديبع وبأ ىنعي له : ديعس ىنأل ليق

 ؟ قحلا ةباصإ مل ىجرت جورفلاو

 داك : لاق هنأ مهضعب نع رثأ هنأل آ دصقي هنأ بسحأ اذكه : لاق

 . قيقد امهرمأ نآل كلذ و : جورفلاو ءامدلا ال ول ملعلاب نوطيحم ءاملعلا

 ى هجوو ف راعتاا ىن هجو هل ءىش نع لأسي ءاج نمع ديعس وبأ لئسو

 ؟ باجم اذامب كحلا

 دارأ نإ تيأرأ : هل ليق . ةمالسلا:هسفنل بلطيل اعيمج نيهجولاب : لاق
 هرجح رمأ هل حيبي فراعتلا ناكاذإ مكحلا عديو فراعتلاب ذخاي نأ لئاسلا
 . مكحلا هياع

 ذخأي نأ هيلعف الإو ، هب ذخأي نأ هلف اباوص و الدع هلك ناك اذإ : لاق

 نإ ملعلا لهأ دنع امهلدعأف لدعألا رصبي مل نأو ث هدنع ني رمآلا لدعأب

 دحأب ذخأي نأ هل له ىأرلاب هيف فلتخا ام كلذكو : هل ليق . مهدجو

 . لدعلا نع جرخت ملام نيملسملا ءارآب ذخأي نأ هل : لاق

 , ضعب نم لدعأ اهضعب نكلو الدع اهاك نوكت نأ لمتحم : هل ليق

 . معن : لاق

 له ، هسفن نع فيفختلا ريغ ءىشل ال لدعألا ريغب ذخآ نإف : هل ليق

 ؟ أي وأ ملسي

 . نأي نأ هيلع ىشخأ و ءاسأ دقف لدعآلا ريغ دصق اذإ : لاق

 . خس انلا نم في رع « هنع » : لصألا ى ( ) ١
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 ىأ رب عس وتي نأ دارأ امتإو ؟ لدعألا ةفلاخغ دصقي مل نزف : هل ليق

 ؟ هدنع لدعأ هب ذخأ ام ريغ ناكول و ةصخ رلاب هذخأ ىن نبملسملا

 كرت نأل ، لمع الو ىوتف ىف هفالخ هل زج مل لدعألا رصبأ اذإ : لاق

 . لدعألا ىرحت عم هيف فلتخملاب ذخألا زاج امإو ث روج لدعلا

 رصبيال لمعلاب ىلتبملا ناك وأ ،لدعاا ىن اهلك ءارآلا توتسا اذإف : هل ليق
 ؟ اهنم ءاش ام ذخأب آريخ نوكي له © لدعألا

 . هي رحت ىن المهم نكي ملو لدعألا دصق نإ . معن : لاق

 ؟ لدع اهلك اهنأ نيملسملا ءارآ ىف لصألا له : هل ليقف

 . هيف مهطلغ تبثامالإ ىدنع اذكه : لاق

 دارأ نم لك ىلع بجاو ءارآلا لدعأ ىرحت ىن داهنجالا له : هل ليق

 ؟ فيعضاا نود ىوقلا ىلع كلذ مأ ؟ هب ىنفي وأ اهنم ءىشب لمعي نأ

 . هدهج لدعلا ىرحت اهنم لك ىلع : لاق

 لاح لكل نوكي ثيحم ؟ داهتجالا ىن لاوحآلا ىعارت له : هل ليق

 ىف ةدحاو لاحك اهعيمج ربتعت مآ ؟ عيسوت وأ قييضت نم هبجوتسي ام

 ؟ مكحلا ذاختا

 همتالي ام لك ىطعيف اهفالتخاب اهماكحأ فلتخت لاوحألا نأ ىدنع : لاق

 . قييضت وأ عيسوت نم

 عيطتسيالو ث رثآلا علاطي نيملسملا نم فض لجر ناك نإف : هل ليق

 . رثألا ىف ىأر وأ { ءاهقفلا نم عمس امب هبيجيف هلأسي لئاس هيتأي ، رظنلا
 ؟ سأب نم هيلع له ث الطاب فداصي .اق و امتح فداصي دق و

 د زد ملو  رثآلانم هللةن وأ } ءاهقفلا نع هتعيف ر ىف اقداص ناك نإ : لاق

 قفاو نإف & ءاهقمنلا نم عمس ىلع هتعيفر ىنو ، رثألا ىف ىأر ام ىلع هلقن ى
{ هيلع سأبال نأ توجر لطابلا فداص نإو باوثلا نم فخ مل قحلا
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 لئاقلا نم رمآلا ناك اذإ ث هب لهعيالو ص لطابلا لبقي الأ لئاسلا ىلعو

 . فص و ام ىلع

 ؟ ال مأ هلوقب ذخوي له فرعي ناك اذإ 3 هل ليق

 . تال تفصو امك ناك وه : معن : لاق

 سانلا ىلع قيضي الو ، جرحتي نأ لوئسملل ىغبني : رث؛وملا وبأ لاقو

 . مهيلع قيض وه ام مهل عسوي الو ، مهل عساو وه ام

 سيل لاقو © زئاج ثكالذف ءاهقفلا ىأرب ذخأ نم : رمفعج نبا لاقو

 ىلإ برقآ هنأ وجريو ، باوصلا هنأ ىري ام الإ ىأرلا نم ريختي نأ مكاحال

 . ءاهقفلا ىأر نم دارأ امب ذخوي نأ هعسيف ملعيال نم امأ ، قحلا

 وعدن انإ : هصن ام اهب ةجحلا مايقو ايتفلا لوبق ىن راثآلا ضعب ىن ءاج و

 لقنو ثالذ "ىلإ اعد نم بيجبو ث هلوسر ةنس ىلإو { هباتك ىلإو . هللا ىلإ
 نوكنو ‘ ه ءاج نم ىلع لطابلا د رن و < هيلع ےعم نوكنو هب ءاج نمم قحلا

 م وزاب هرأإ ةليس ولا ءاغتباو ى هتعاطب لمعلاو © هللا ىوقتب مكرمأن و . هيلع

 مكبولق اورعشأ و ، ىوهلا فالخم مكب ر اضر ىلع اولدتساو . ىدهلا بابسأ

 هللا باتك اوعبتا و ،هدع وقاقحتساىلع مكسفنأ اونطوو ث هفوخ و هتلا ديع و

 نم اوعيطأو © مكدئاقو مكمامإ هولعجاو & هومدق و ، هليبس اوكلساو

 ناك نم ىوقتلا موزل و ىدهلا مامت نإف 0 مكفلاخ نم اوفلاخو «هيلإ مك اعد

 نآرقلا ناكو ، همامإ نآرقلا ربغ ناك نم ملظلا ىغابلالاضلاو ث همامإ نآرقلا

 ماصتعالاب ةمألا هذه قرفت دنع اوحت امنإ نبملسملا نإف { ، ايصخ ةمايقلا موي

 3 مكنيد تاداسلاو ءاريكلا اوداقت الو . هنع لبسلا تقرفت ىذلا نآرقلاب

 نمم هولبقتو قحلا اوفرعت نأ ، ةجحلا مكمزات امنإو ث هلدع نوفرعتال ايف

 اذإف & ه ومتف رع اذإ هب مكرمأ نم ىلع لطابلا اود رتو & هومتفرع اذإ مكرمأ

 لهأ اولأست و هدنع اوفقت نأ مكيلعف ، همكح نوفرعتال مكرمأ مكيلع هبتشا
لالحلا ىف اوهقفتو اوههفتو اوملعتو اونيبتف ، نوملعت ال متنك نإ ركذلا
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 عسي ذئنيح مث ، ضعبب اهضعب رومآلا هب نوبيصت ام اورصبآو ء مارحلاو
 . عسي ام امف هيأ ر دهج نأ ىتفب ه ىذلا ىلع و 0 ىغي نأ ملاعلا

 الف 0 ملس و هبلع هللا ىلص ڵ ىنلا نع هل تبثو ءىت هيلع درو اذإف

 تفلتخا دق ءىش هيلع درو نمو ،© كللذ هعسي الو هرغب ىنفي نأ هل ىغبني
 ل نيماسملا نم تاقمااكالذ ىوررواإؤا ملسو ه۔اع هللا ىلص ئ ىنلا نع ةيا ورلا هف

 ىنفيف ث هنسحأ و قحلاب كلذ هبشأ رظني و ىور اميف ،يآر دهتجم نأ هل ىغبنيف
 هف ( لس و هيملع هللا ىلص ء ىلا نع هغلبي ل ء ىش هيلع درو نإو . هب

 ، ء ىش هيف { ماس و ه هراع هللا ىلص 0 ىنلا باصأ نع هيف ءاجو © ءىش

 . هب ىفي نأ هل ىغرنيف 3 هدعب نم تاقتلا هباع عمجأ و

 ملس و هيلع هللا ىلص ٠ ىنلا نع ثيدح هرف هغلير ع ىش هلع د رو نإو ئ

 هدنع هبشأ مهلي واقأ ىأ رظنيف ، هيأر دهتجم نأ هل ىغبنيف { هيف فاتخا دق و
 ىنلا نع ثيدح هيف هغابي ملع ىش هيلع درو نأو ، هب ىنفيف حضاولا قحلاب

 © نوعباتلا هياع عمجا دق و ،هباحصأ نم تاقثلا نع الو 2 ملس و هيلع هللا ىلص

 نا هل ىغيني الو « مهلوقب ىفي و © اولاق امع ف لسياف مهماقث نع كللذ هغملإف

 . ه رىغب ىمب

 ةدابعلا نم لضفأ ناك ث هتين هيف تحصو هب لمعو ملعلا و هقفلا بلط نم و

 نإف ، هيف وه نيذلا رصملا لهأ نم هيلع ردةي نم هقفأ لأسي نأ ، مارح وأ
 . هلوقب ذخأ ملعلاب لهاج ىتفتسي ىذلاو ل وةب هاتفأ

 هب ىلتبا ايف امهاتفتساف ، هنع ذخوي امهالك © ناهقف رصملا ىن ناكنإ و

 هعسو ، امهب وصأ هنأ هبلق ىن هلوق عقي امهأ رظن امناتخا نإو & ذخأ اقفتاف

. هب ذخأي نأ



 م ٨١

 نم بيرق مهضعب و ، راصمألا نم رصم ىف ءاهقف ةثالث اوناك نإو
 اوفلتخا نإف ث مهلوقب ذخأ اوقفتاف هب ىلتبا ايف مهاتفتساف هقفلا ىف ضعب

 هعسي ملو : نبنثالا لوقب ذخأ ثلاثلا مهفلاخو رمأ ىلع مهنم نانثا قفتاو

 دحاو لك هاتفأف اوفلتخا نإو ، هسفن لوق الو ثلاثلا لوق ىلإ ىدعتي نآ

 ناك مهبأف ض هب هوتفأ ايف هيأر وه دهتجا ، مهنم نانثا قفتي ملو لوقب مهنم

 رغب لمعيو اولاق ام كرتي نأ هل نكي ملو . هب ذخأ الوق هدنع بوصآ

 . كللذ

 . راثآلا ىورو ث مرحلاو لالحلا هقف دق ث اهيقف ىنفتسملا ناكنإو

 لوقب ذخأ{هفلاخ و ىبمفتسي ىذلا لثم ناكو .0 مارحلاو لالحلا هوجو دعرأ و

 لمعي نأ ةعس ىن ناك تفتسي مل نإو ، هفلاخ نم لوق ىلإ تفتلي ملو ث هسفن

 ثكشف 0 ىأر هب ىلتبا ىذلا ىف هل ناك نإف ء ىتفتسي هلثم ناك اذإ ث هيأرب

 هنم نسحأ وه ىذلا ىلإ عجر ء هنم نسحأ ٥ ريغ ىأر م 5 انامز كلذب

 هيلع ىضق نإو . أطخ هدنع راص ىذلا ىلع تبثي نأ هل ىغبأي الو . هدنع

 . ىضاقلا هيلع ىضق امب كلذ ملس مارخ وأ لالح ىن ىضاقن

 ذخأف " هيف هاتفأف 3 هب ىلتبا دق ء ىث ىف ملاع هاتف الهاج الجر نأ ولو
 نأ تيأر دق : هاتفأ ىذلا ملاعلا لاق مث ، انام ز هب لمعي ثكمف } لهاحلا هب

 & الهاج ناك نإ و هيأر دهتجي نأ هب ىلتبمنل ىغبني ناك ، هنم نسحأ اذه ريغ
 هنع عجر ىذلا ل وألا نم هدنع نسحأ ملاحلا هيلا عجري ىذلا رمآلاناك نإف

 هدنع امهب وصأ ملاعلا هنع عجر ىنلا رمآلا ناك نإو 7 ملعلا هيلإ عجر امي ذخأ

 هلوق ، افلتخا اذإ نيملاعلا لوقك كلذ ىف ملاعلا عوجرو . هعوجرل عجري مل

 دحأ ىن هيأر دهج نأ ىتفتسمللو ، رخآ لوق رخآلا هلوقو ، لوق لوآلا

 . امهادعتي نأ هل سيلو نيلوقلا

 هثدح هب غلي ام فرعي ملف اثدح هل ىلو نم ىأر نميف رثوملا ىنأ نعو

 ثدحلا اذه نإ : هيةفلا هل لاقف ، لعفلا كلذب نبملسملا ءاهقف نم اهةف ربخأف

( ١ ج عرشلا نايب - ٦ م )
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 اذه ةلزنم نوكت ام . هنم ئرب و لعفلا كلذ لعف نم نعل وأ هبكر نم رفكب
 ىنلا اذه ىلع نإ : لاق ، هيل و نم اذه ملع ىذلا دنع ثدحملا هلثم و ؟ هيقفلا

 ةجحلاب ذخأ نإف { كلذ ىف ةجحلا نع هيقفلا لأسي نأ هيلو نم اذهب ملع دق
 هيلع ماقأ اذإ هنم لبقي نأ هيلعف ، ثالذ بكر نمم ةءاربلا تبجو اهب ىنأا
 ء لدعلا نم سيل رمأب هرخأ نإو ، ةجحلا هيلع دري نأ هل سيلو ث ةجحلا

 روهظ دعب ، ملعب وأ لهجب هالوت وه نإف 2 هتيالو نع فكالطاب هلوق ناكو
 ةجحلا هيالع ماقأ . نإف هايإ هتيالوب كله ىعدا امب هرفكو ث هنم لطابلا لوق

 ةيال و ك رت هل لحمالو © اهد رب كله اهدرف هيلع تماق نم رذع عطقت ىلا

 .بج امم اذه و كاله هتيالو كرت نإف & قحلاب هيلع ةجحلا ةماقإ دعب هيقفلا اذه

 ؟ هن وملعي الام ملع سانلا فلكي فيكف : لئاق لاق نإف ، هملع هيلع
 . ؟ مهولق هفرعت ال و

 هنيد نم هوملعي ملام لع اماوقأ فلك دق ىلاعتو كرابت هللا نأ ملعيلف

 مل هيبأ ةجح هب مهيلع تماق ام اولهج نإف ث هتفرعمب ةجحلا مهيلع ماقأ و

 "نم رئاصب "مك َءاتج "دق ) : لجو زع هللا لاق دقو . كلذب هتلا مهرذعي
 . َ ٥ ۔,۔ ۔ إ س 7 ٥ ۔ س ه ,ه ,۔إ ۔ ۔ ٥ ٥ ۔ ۔, ه 2 س

 م د لف و ) ١ ( ) اهلعف ى۔مع نسم و هسفنلف رصب ١ نمف كسب ر

 . )٢( (نوُنمتاعَي ال س اتلا رَشكأ نكتلو ) : لاقف نوملعيال نيذلا هللا
 ُقَحلا كنر ‘نيم تلئيلإ َلرثنأأ امنأ للعي نمفأ ) : لاقو
 ه ذه ىف َناَك 7 ) : لئاق نم زع لاقو()؟ ( ىمعأ وه ُنَمَك

 . )٤( ( اليبس ُلَضأَو ىتم ةرخآلا" ى هف ىمعأ

 نع مهنولأسي مهو ث مهءاهقف سانلا عيتي آذإ يفف : لئاق لاق نإف

 . لصألا ىف ةفرحم تدر و دق و . م اعنألا ةروس نم ١٠٤ ةيآلا نم ( ١)

 . ةيئاملا ةروس نم ٢٦ ةيآلا نم ( ) ٢

 . دعرلا ةروس نم ١٩ ةيآلا نم ( ) ٣

 .ءارسإلا ةروس نم ٧٢ ةيآلا ( ) ٤
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 مهن ودلقي و ، ماكحألاو دودحلاو ، مايصلا و ةالصلاو ، ضيحلاو قالطلا

 هيف ام اهنم: نيتلزنم ىلع ثداوحلا عيمج نأ اوملعاف ؟نوملعيال ايف كلذ ىف

 نم ىتفأ نهف ؤ ملس و هيلع هللا ىلص ء هللا لوس ر ةنسو هللا باتك نم ةجحلا

 هلوقب لحتسا نم و ، كلاه وهف هللا ةجح ىن امارح ناك ام ليلحتب ءاهقفلا

 دنع لالح امم ائيش مرح اذإ ثالذكو 2 كللاه وهف هتلا مارح نم هلحأ ام

 مرح نم كلهو © كله هليلحتب ةمياق ، لجو زع ى هللا نم ةجحلاو ى هتا

 هيف سيل ام ةيناثلا ةل زنملاو . هلوقب هللا لحأ ام مرح نم كله و 2 هتلا لحأ ام

 عسي امم وه و ملس و هيلع هللا ىلصت هلوسر ةنسالو هتلا باتك نم ةجح

 اذه نآل ، لوبقم ثالذ ىف ءاهقفلا ىأرف ، فالتخالاو ىأرلا هيف نيملسملا .

 امآو ، اضعب مهضعب ةيالو ىلع مهو ث ءاهقفلا نيب فالتخالا هيف زوجم امم

 ىذلا لالحلاو 0 ةيالولاو ةوادعلاو ص نيدلا ىف هللا ىلع ءاعدالا نم ناك ام

 . هللاا همرح ىذلا مرحلاو ء هتلا هلحأ

 .قو & هللا نم لالح اذه : مهمه دحا و لاقف ءاهقفلا هيف فلتخا اذإف

 رخآ لاقو { رفك اذه : دحا و لاق و . هللا نم مارح اذه : رخآ

 نم مهضعب ةيالو عطقي و { تاءاربلا مهنيب هب عق وي فالتخالا اذه نإف . ناعإ

 ىث مهعمج نهف . ةهحلا هذه ىلع ي نيفلتخملا ةيالو لحتالو © ضعب

 اذإو ث لهاحلا ىلع ملعلا .ذعلكت بجع اذه دنعو ث كله اذه ىلع ةيالولا

 ىطخلا ةيالو هيلع م رحن و { هاوبق همزل ثكالذ ى قحلاب ةجحلا هيلع تماق

 ناممإ و ؟طخلا كدااهم ةجحلا هيلع تماق اذإف 0 هللا نيد ىف نيفلتخملا نيذه نم

 لهج نم ةلزن راصو ، كله لهج اهدر نإف { اهلوبق همزل بيصملا

 . نباهاحلا نم هملع هللا هفلك ام

 اهدحأ : نيهجو ىلإ مسقني هنإف ىأرلا ىف أطخلا امأو : رثألا ىفو

 . هلهج عسي ال ايف ىأرلاف ، زوجمال ىذلا امأف ث زئاج ربغ رخآلاو ، زئاج

نم هزأ لع لو ايف و . عسيال مارح ثكالذ و هيف كلشي نأ زوجمال كللذ نإف
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 هجولاو 0 ملعلا دعب كلشلا هيف عسي الف 0 علس و هيلع هللا ىلص 2 ىنلا نيد

 اذك ىرأ : هيف لجراا لوقي امم كلذ ىوس ام ىأرلا هيف زوجب نيذلا رخآلا

 ايصاع نكي مل ىأر ام ريغ ىلع رمآلا ناك ولو ، هاري نأ هعسي امم اذكو

 . قداص وهو هاري امع ربخأ هنأل ز امثآالو

 © ىلولا ريغ نم ايتفلا لبقي نآ ناسنإلل زوجم له : دمحم وبأ لئسو
 الإ هلعف و هل وق نم فرعي ال ناك وأ ؟ ةوعدلا لهأ نم ناك وأ ةقث ناك اذ

 ؟ ةقث هنأ لدي ام

 . نيدلا و ايتفلا ملعلا لهأ نم الإ ايتفلا لبقتال : لاق

 ؟ هعرف رلا لبقي نأ دحأل زوجي له : هل ليق

 اذإ هتعيف ر لبةتلف . ايتفلا لمتنب اطباض ناكو ةقث عفارلا ناك اذإ : لاق

 . ىأرلا لهأ 7 ناك

 ؟ ةقث ناك اذإ ىل و ريغ تفم ىلع ىنفتسملا ةلالد زوجت له : هل ليق

 . عروو لع هل ىذلا ىنغملا ىلع الإ ىفتسملا ةلالد زوجت ال : لاق

 اهنم راتخيل ةددعتملا ءارآلاب ىتفتسملا ريخم نأ ىتفملل له : هل ليق
 ؟ كلذ هيلع بجب لهو ؟دارأ ام

 ناك نإو 2 فالتخالاب هربخأ ىتفتسملل ارمم ىتفملا ناك اذإ : لاق
 . هدنع الدع هاري امم هب لوقي امم الإ هتفي 0 هاتفتسا نمل ايتفم

 نمع هل لمقنوء فالتخاب ىتفتسملا ريخأ اذإ ىتفملا تيارأ : هل ليق

 نم لقنلل اطباض ةقث ناك اذإ ص عفارلا لوقب ذخأي له ىتفتسملا هفرعي ال
؟ ىأرلا لهآ
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 عفر اذإو © هايتف ىن رظن دحأ نع هل عفري ملو هاتفآ اذإ . ال : لاق
 هتعيف رب وأ هايتفب ذخوي نمم ناك نإف & هنع عوفرملا ىف رظن هريغ نع هل
 هف رعي ىتح هلوقب ذخأي مل كلذ هنم زوجال نمم ناك نإو ، ثكالذب ذخأ

 : . ل وقلا كلذ لدع

 اذكو اذك اهبف اولاق دق : لاقف ةلأسم نع هيقفلا لئس اذإ : رثألا ىفو

 & ء ىشب تفي مل باوحلاف ؟ ايتفلا لهأ نم ناك اذإ اذه هلوقب ذخوي له

 . كلذب ذخألا زئاجف اذكو اذك نوملسملا اهف لاق دق لاق نإو

 ذخأتال لاق نإ ملاعلا لوقب ذخآلا زوجب له : نسحلا وبآ لئسو

 ؟ ىل وقب

 نآ ىنفتسملا ملعي نأ الإ ، هل وقب ذخآلا هل زجم مل هيلع رجح نإ : لاق
 تفتلي الو . قحلاب لمعلا هيلعف . ةنسلاو باتكلا نم هلدع رصبأ نأب « قح كللذ

 . هرجح ىلإ

 رم ةلآسم ىف نل وق ظفحم نيحلسملا ءافعض نم ملعتم لجر نع لئسو

 مهلي واقأ لدع فرعيال وهو 0 ةلأسملا هذهم لمعلاب ىلتبيف 0 نيملسملا لي واقأ

 ؟ امهدحأب لمعي نآ هل له

 . كللذ هل زاج مهلي واق لدع فرعيال ناك اذإ هنإ : اولاق دق : لاق

 نب رباج دهتجم امك دهتجم نأ اذه ىلع خيشلا ةرضحب اذه لثم ناك دقو
 . ديز

 فالخم مهلي واقأب ذخأف مهاي واقأ دحأ ىف قحلا نأ ملع نف : هل ليق

 ؟ نوهلا بلط اذإ انماض نوكي له . لدعأ هاري ام

هيفام نمضي و قحلا فالخم لمعي نأ زجم مل كلذب وه ذخأ اذإ : لاق
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 هنإ اولاق دقف . هربغ قحلا ىري وهو قحلا فالخم ىتفأ نإو ع ناهذلا

 3 هدنع قحلا هنأ هب ذخأف لدعلا وه كللذ ربغ نأ فرعي ناك نإ نمضي

 نوكي نأ نكمب و ، فالتخالا اهبف زوجم عورفلا نآل ، افالتخا هيف لعل و

 هب لمع ىذلا نوكي و . لدعأ هنأ وه هآر ىذلا نم لدعأ هب لمع ىذلا

 ايف نبملسملا ليواقأ نم لوقب ذخأ هنأل ممثأيالو نمضي الف ؤ اباوص

 . هب اولاق

 ، هب سانلا ىنأف مهراثآ نم الوق نيملسمل نم عمس نمع لئسو

 نبملسملا نم عس اذإ معن : لاق ؟ كللاه م ملاس وهأ ، هنع ىكللذ اوذخأ و

 ةحر.حصلا نيملسملا راث آ . نم فرع نإو © هل كلذ زاج مع عف رف

 ايتفلا لهأ نم نوكي ىتحف ىنفي نأ امأو ، هل ثالذ زاج هب اولاق ام

 . کالذ ق

 ديلقتلا زوجم له : « ىراوحلا وبأ هلعلو ه ءاملعلا ضعب لئس دقو
 :مرحم وأ مرح اه لحيف ث هيف ئطخيف ءىش نع دحأ لئس اذإ كللذو
 ؟ امهدحأ كلهي له كلذب ىتفملا الو ىتفملا ملعي الو للح ام

 ىلع نواوقيال ذإ ءايبنألل الإ ديلقت نيدلا ىف سيل : لاقف
 . باوصلاو لدعلاو قحلا ىلإ مهبداهو مهمدصاع هللا و قحلا الإ

 ناكلاه لوثسملاو لئاسملاف الالح مرح وأ امارح لوئسملا لحأ اذإف
 . لذ ىلع لوئسملا لئاسلا عبتا اذإ 2 اعيمج

 حانجال : .ايتفلاب فورعملا ىتفملا ىف دمحأ نب نسحلا ىلع وبآ لاق و
 لوقب ىن 'نأ هل سيل و . نبملسملا لاوقأ نم الدع هاري امب ىتفي نأ هياع
 ىفملا ريخ -أ ىوتفلل الهأ سيل ناك نإو & هنم لدعأ ٥ ربغ ىري وه و

اهنم لدءگلاي ذخأ نأ ىنفلملا ىلعو ك اهظفح و أ اهدجو ىلا لا وقألاب
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 لاوقأ نم ءاش امب ذخأ لدعألا فرعيال ناك نإو { لدعألا فرع اذإ

 . فالخ كللذ ىفو . نيملسملا

 : ؟ ةقث ربغ وهو هنم لبقي له ملاعلا نع : ميهاربإ وبأ لئسو .

 ناك نإو هل ليق . اهلطاب نم اهقح فرع اذإ هايتيقب ذخوي : لاق

 ءاملع نع لوقي ام ظفحم هنإ لاق نإ : لاق ؟ هلوقب ذخأوي له ملاع رغ هقث

 . كلذ زاج نيملسملا

 لالحلا نم ءىش ىف نيملسملا نع ايأ ر ةقثلا عفر اذإ ايف : فلتخاو

 صني ىتح هلوقب ذخأويال: ليقف :لاق نم ىلع رصني نآ ريغ نم مارحلا وأ
 اذإ امأو 0 اتيث ةقث ماد ام سأب ال : ليقو & لوقلا كلذ هنع عف ري نم ىلع

. اهبقف وه نوكي ىح هلوقب ذخوي الف 3 دحأ نع هلوقي امع عف ري



 سحانخت ا لسعلا

 ىوتفلا نع رذتعا نإ ىمفتسملا هلوقي امف

 ف رعأ ال وأ ىردأ ال: لقيلف ملع هب هل نكي مل ع ىش نع دحأ لئس نإ

 . هللا ملعلا وأ ملعأ ال وأ

 : باجأف ةلأسم نع دحأ لئس دق .ملعأ الوأ فرعأ الوأ ىردأ ال: هلوقو

 هب كل ملع ال ءىش نع دحأ كلأس اذإ : هل ليقو هيلع بيعف . ملعأ هلا

 ١ : ملعأ هللا : كلوق نم هبش ىن لئاسلا كرتت الئل ، ىريغ لس : لقف

 هنأ هللا كامحر ملعا : هباجأف ، ثالذ نع هللا همحر ديعس ابآ لأسف

 هلأس هقفلا لهأ نم ناكو - باطخلا نب رمع نب هللا دبع نأ انغلب دق
 نبا لثمأ لئاسلا هل لاقف . ملعأ هللا : رمع نبا لاقف ، ةلأسم نع لئاس
 : ملعي ال ايف لاق اذإ رمع نبا ىلع اذام هل لاقف ؟ ملعأ هللا: لوقي رمع
 ّ ؟ ملعأ هللا

 هيلاع لخد هنأ ةمآلا ءاهقف نم ناكو - سابع نبا نع انغلب دق و

 ىت ايتفلا نع سابع نبا ةعرج ىف مالك امهنيب ىرجف قرزالا نب عفان
 سابع نبا اي : قرزألا نب عفان لاقف ث مارحلاو لالحلا ىو ، ريسفتلا
 لوقي ال نم ىنم أرجأ : سابع نبا لاقف !! هللا ىلع كأرجأ ام

 . ملعأ هللا : ملعي ال ايف

 كلذ لكو .ماعأ هللا : ملعي ايف لوقي نم ىنم آرجأ : لاق هنأ ةياور ىنو

 امل متاك ،ملعأمتلا : ملعي ايف لئاقلاو روذعم ريغ ملعي ال امل فلكتملا نأل باوص
 لمس هنأ انغلب دق و . ملعي ال ايفضئاخلاك هيلإ جيتحا اذإ 2 ملع املمتاكلا و ملع

: لئاسلا هل لاقف . ملعأ هتنا : لاقف هملعي ال ءىش نع ءاهقفلا دحأ
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 سيل ىذلا فيعضلا نأ ريغ ، حيحص لوق وهو 2 هملاع ىلإ ملعلا تددر

 : كلذ ىف لوقي نأ هملعيال ع ىش نع لئس اذإ هل بحتسي هقفو لع رثك

 . ملعأ هللا : لوقي الو . ةفرعم هيف ىل سيل وأ . فرعأ الوأ ىردأ ال
 فيعضلا عنم هجو اذه . ءاهةفلا فوقو فقي امنإ هنأ لئاسلا مه ويف

 : كلذ نم

 هلاع ىلإ ملعلل هنم ادرو ، هبلق نم صالخإب ملعأ هللا : .لاق نإو

 ىنفأ اذإ :ليقو . هب سأب الف« لئاسلا مهوي نأ ربغ نم ، هسفن ةمالسل ابلطو
 . (١)هلتاقم تبيصأ ملعأ هتلا : لقي ملو ملاعلا

 ناك دقو اذه . ملعب عروت نمك ملعب عجشت نم : ديعس وبأ لاق و

 هلاق ام كلذ ةلثمأ نمو . مهنبوجأ ىف طايتحالا ىلع نوصرحم فاسلا

 حتف ام اذه : لا؛وس ىلع هل باوج ىف لاق دقف ح هللا همحر ديعس وبأ

 ىتريصب ةلقو ىفعض عم ، هنع تلأس ام باوج نم فرضح ام ، ىل هلا

 هيف فاخ ام ىلثمم ىل وأ ناكل راذتعالا نسح ولو قفوو هللا حتف ام الإ

 رايتخالل اهجو رارطضالا عم رن مل نكلو ث للزلاو اطخلاو ، فلكتلا

 2 هب كتبجأ و كليلإ هب تبتك ام عيمج ىخأربدتف . باوصال قفوملا هللاو

 3 نظ نسح هيف رظنلا ىف داهتجالا نع كلعنمب الو 0 افرح افرح هربدتو

 » ثكلعسي الو ىنعسي ال هلك كلذ نإف . ديلقت الو ىلع لاكتا الو
 قفاو نإف . نئاخ الو نيمأ نم ، هريغ ال قحلا لو,ق الإ هيف زوجن الو

 ناطيشلا نم هنإف هضفراف قحلا فلاخ نإو . هب ثالسمم و هلبقاف قحلا كلذ

 لوقلا فرخز ضعب ىلإ مهضعب ىحوي . ناو سنإلا نم هناوعأ نمو

 نبملسملا راثآ ىلع هضرعاف هوطخ الو هباوص كل نبي مل نإو . ارورغ

 نيلئاسلا ةلتسأ ىلعبيجي ناك -ملسو هيلع هتنا ىلص - ىبنلا و فيك . هب ملسم ريغ اذه ( ) ١

 ، مهنم هللا ىض ر هباحصأ نأش ناكاذكه و ( ملعأ هللا ) ةملكب هنم ردصت ةباجإ لك ن رقي نأ ريغ نه

 . نيرخآلل ةوسأ و ة ودق مهب ىفكو مهلأس نميف مهتاباجإ ى
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 وهف ب راصبالا ىوذ دنع حصو رآلا قفاو امف . مهنم رصبلا لهأو
 5 راصبالا ىوذ ىآر فلاخ وآ ، راثآلا فلاخ اهو ، قحلا نم هنأ كش ال

 . رانلا نم هللاب ذوعن ڵ رانلا قيرط هنف هعدف

 هنم ذخأت الو ثالذ ىف رظنا : دمحأ نب نسحلا ىلع وبأ لاقو

 ناك نإف ، كليلإ هب تبتك ام لمأتو ،لدعلاو باوصلاو قحلا قفاو ام الز
 ضعب نعو . هلماتأ ملو هءرقأ ملو هتبنك ىنإف حلصأف طاغ وأ للز هيف

 هيلإ لصيف ث هنيد نع لأسي ىذلا ىف - هسفن ىلع وبأ هلعلو ءاملعلا
 اذه سيل : لاق . باوصلاو قحلا قفاو ام الإ هنم ذخأت ال : هيفو باوحلا

 . هايتفب لمعي نمع بيحملا ناك نإ باوحلاب لمعلا نم اعنام

 9 نبملسملا لاوس نم ددزاو : هتبوجأ ضعب ىن ىراوحلا وبأ لاقو
 باوص نم ناك امف ث ةفرعملا ليلق أطخلا ريثك ىأرلا فيعض ىنأ ملعا و

 دمحت وع اطخلا الذ نم هللا رفغتسن نحنو 0 انمف أطخ نم ناك امو ، هللا نف

 هيلإو ث انبنآ هيلإو ث انلكوت هيلع سلاب الإ انقيفوت اموء باوصلا ىلع هللا
 ٠ علس و هل آو ىنلا دمح ىلع هللا ىلصو ك نيملاعلا بر هلل دمحلاو . ريصملا

 ىف اكرتشي نأ ىلع عرز ىن اكرتشا نيلجر نع ديعس وبأ لئسو

 ضرألا بحاص ةداعقلا ىن افلتخا و ، امهدحأل ضرآلا تناكو 0 ةنوثوملا

 ى فقوتف كللذ ركني هكيرشو هضرأ فصن هكيرش ىرك هنإ : لوقي
 . هللا ءاش نإ كالذ ى رظان انأ و ء ىش ةلأسملا هذه ىف ىل نيي مل لاق و باوحلا

 فق وت امكس جارحلا طا رشا ىن ناكيرشاا فلتخا اذإ ايف فقوت ثالذكو
 ددح ملو ‘ اهعرزياض رأ هرمغ حنم لجر نع هلأسن مع > باوحلا ق اضرأ

 نآ هل ز وجن لهو ؟ ىنسلا اذه ىلع عر ري نأ حونمملل ز وجم لم ك ةدملا

 نه هدمتعأ ءىش فرضحم مل كلذ لك ىن : لاق ؟ رثكأ وأ ةرم عرزي

. هيف رظان انأو © ثالذ
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 © ءاملعلا هيف كش ءىش لك بانتجا اننيد نمو : رث؛وملا وبآ لاق و
 ىلإ بيري ام كرتو ض هيبن ةنسو هللا باتك ىلإ هيف فلتخا ام اودرو

 هللا مهلعج نيذلا ، نبملسملا نم ءاملعلا ىأرب عاستالاو . بيري ال ام

 ، ةتس ال و باتك هيف تأي مل ايف ةمأ سانال مهلعجو ث ةنسلاو باتكلا ةثرو

 . ميرحتلاو لالحتسالاو ريفكتلا هيف عقي ملو

 ىضقو ، ملست نأ كل هتلا ردق : هلأس نم ىلإ ميهاربإ وبأ بتكو
 دمح ىلع هللا ىلص و 0 نيملاعلا بر هلل دمحلاو . مكح و كلذب كلل

 تركذ ام تمهف و هتأرقف ، هللا ثمركأ كباتك ىلإ لص و . ملسو هل آو

 نأو © باذعلا نم ةاجنلاو س باوصال قيفوتلا هللا لأسأ انأو © هيف

 اننيعي نأو ، باذعلاو ءوسلا عيمج انع فرصيو باوثلا هيف امل انقفوي

. ميرك داوج هنإ .ك انيأر فعض و ز انملع ةلقل هئالتبا ىلع



 سراتلال عزلا

 ىأرلاب یتفي نآ هل زوجي نميف

 ؛مهنيب يف ىرجت ىللا ماكحالا ىف نيملسملا ةمئأ هيلع ىضم ىذلا نأ ملعا

 ىأرلاب اهف نواوقي ىنلا ، مارحلاو لالحلا لئاسم نم ناكام كلذكو

 ، نولوقي ايف باوصلا ىلع مهلكو 3 ىأرلا ىن نوفلتخم اوناك مهنأ ، سايقلاو

 دهتجاف 2 نيملسملا راثآو ةنسلاو باتكلاب اف راع ناك نملكلذ زوجم امنإ نكلو

 باتك ىف هيلع صن ايف ىأرلاب لوقلا عسي الو . هللا نم قيفوتلا ابجار هيأر
 ءاوس نع لضو أطخأ دقف سايقالو ىأرلاب نيدلا ىن نمو، هيبن ةنس وأ هللا

 ىلع ةجحلا تلاقو ص هيف ةفرعملا تقبسو قبس دق نيدلا نأ ثكلذو ليبسلا

 ‘ مهماكحأ لبق نم سانلا نب ثدحام لثم 0 ثداح نيدلا سيل و ، هلهج نم

 ٥ كلذ هابشأو جحلاو 3 مايلا و ةالصلاو قاتعلاو قالطلا ىن

 رخآلا هفلاخو © مرح وأ لحأف 0 هيأرب ةلأسم ىن ىنفأ الجر نأ و
 اذهف هيف هفلاخ ام ىلع رخآلا نم امهدحأ ءعىريف ، مرح وأ لحأف . هب

 راثآلاو © تقبس دق ةنسلا نأل { ءىرب ىذلا اذه نم ءىريي و { ا وه

 ىلع ةمألا هذه قرتفت ملو ث مارحلاو لالحلا ىف ىأرلاب لوقلاب تمدقت دق
 زع هللا لاق . هرخآلا ماكحأ نم نوكي امب لحنلا ىلع تق تق رتفا امإ و : ايتفلا
 تَشَفَن ذإ ثْرَحلا ىن ة نام 7 ذإ 3ن اميسو دواد د و ) : لجو

 © - ه و - ص .

 : امهف هللا لاق و هرآ رب امهم دحاو لك ىنأ (١) 7 وقحلا منغ ز هيف

 . ا از رخسو اماع و امذكُحانيَتآ الكو ناميلس اه مسف ا (
 ص 3

 ال و د واد لوق هتنا 7 اف ()٢( َرْئيَطناَو 3نحَُسي َ لابجلا دواد

 . باتكلا اه لوطي اذه هابشأ و . هأطتخالو هت همذ

 . ءايبنألا ةروس نم ٧٨ ةيآلا نم ( ) ١
 . ءايبنألا ةروس نم ٧٩ ةيآلا نم ( ) ٢
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 هنع عوفرم ىأرلاب ىنفي نأ هل زوج ىذلا ملاعلا : ناطحق وبآ لاق و

 ى ام ملع نم الإ ىأرلاب ىتفي نأ آدحأ عسيال و، هباوص ىلع روجأم و، هوطخ

 . لدعلا ةمئأ راث آو هين ةنسو © لجو زع 4 هللا باتك

 لالحلا لاق نمع ح هللا همحر ، بوبحم نب دمحم هللا دبع وبآ لئسو

 . اهقالط ىون وه نكي ملو { قلطت هجوز نأ نتفم هاتفأف . مارح هيلع

 ري ملو ،اهكرتو ىتفملا لوقب ذخأف . نيتقهلطت ثالذ لبق اهقاط ناك دق و

 ةجوز هل لازت ال اهنأو قلطتال اهنأ اوأرف . تجوزتف ، ةعجو اهيلع هل نأ

 ؟ هيلع ىذلا اهف . هاتفأ ىذلا لع عف رف

 نم اهجارخإ لواحو قادصلا هل نمضي نأ ىتفملا ردجآ ام : لاقف

 . رخآلا اهجوز

 هل نمضي ىنح ث اهكرت نم رخآلا جوزلا عنتما نإ تيأرأ هل ليق

 ؟ اهباإ ىدأ ام

 . اضيأ ثالذ همزلي : لاق

 نأو ث هيقفب سيل هنأ ملعي نم لوقب ذخأي نأ رذع هل له : هل ليق

 ؟ ه ربغ هيةفلا

 . تأرب ذخأت الف هيقفب تسل هل لاق نإ ء ىشب ىتفملا مزايال : لاق

 نأ تببحأ نإف . ىريغ هيقفلا و هيقفب تسل انأ هل هلاق نإف : هل ليق

 ۔ اذك ىنأرف ىنآرب ذخأت

 لس : لوقي ىح ء كالذ لثم ىف هاوتف ىف أطخأ نإ ىتفملا نمضي : لاق

 : نأرب ذخأت الو

 . ايتفلا هنم لبقت نمم وهو‘ أطخأ اذإ ىأرلاب ىتفي ىذلا ىف فلتخاو

 هل زوج اهيقف نكي مل اذإ ةبوتلا هيلعو . نمضيال ليقو . نمضي : ليقف
 . نيملسملا لوق اذه نإ لوقي ىنح نمضيال : ليقو . ىأرلاب لوقلا

نم هيأر جرخف هيأرب ىتفأو دهنجاف داهنجالا لهأ نم ناك نم ليقو
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 ،داهتجالا لهآ ريغ نم نكي مل نم نمضي امنإو . نمضيال ةلبقلا لهأ لاوقأ

 . ةلبقلا لهأ لاوقأ عيمج نع جرخ اذإ

 ء ىشب ىنفأف ىأ رلا لهآ نم ناك نم امآ و . بوتي نأ الإ ممإلا اذه ىلعو

 © هلوسر ةنس وآ هللا باتك ى مرح ام لحأ وأ ، هتئطختو هفالخ ىلع عمج

 . نمضي هنإف 0 ةمألا عامجإ وآ ، ملسو هيلع هللا ىبص

 ةثالثلا لوصآلا هذه دحأ نم عطاق مكح هيف ىنفأ ايف نكي مل اذإ امأو

 نوكينأ الإ، ملاس وهف هب اوتفأ ام ريغب ىتفأف ، ءاهقفلا نم داهتجب هيف امنإو

 . ماوقأ فلاخ اذإ نمضي هنإف ، داهنجالاو ىأرلا لهأ ريغ نم

 لاوقأ عيمج نم جرخم ملو ث أطخأو ايتفب ىنفأ نم : دمحم وبأ لاقو
 . نايض هيلع نكي مل نيفلاخملاو نيقفاوملا نم ءاهقفلا

 ىلعف نيملسملا لوق نم جرخ ءىشب هاتفأف ملاعب سيل نم ىتفتسا نمو
 . ىتفملا ىلع مرغالو . مرغلا ىتفتسملا

 ىتفملا ىلع عجري نأ مرغ ىذللف عامجإلا نم جرخ ءىشب هاتفأ اذإ امأ و

 . ثكالذ . (١)دمعتي مل اذإ ىتفملا ىلع مزالو هنم ذخأيف همرغ امم

 3 هعرو ىلع سانلا لمح نم ملاعلا سيل لاقي : هللا همحر ديعس وبآ لاق

 . قحلا نم مهعسي امي مهاتفأ نم ملاعلا نكل و

 ، ةلأسم نع اهةف لآس لجر نع : دمحم نب ناورم ناملس وبأ لئسو

 اف . هاطعأف ، مهرد ةئام ىنيطعت ىنح كيتفأ ال : هيقفلا هل لاةف
 ؟ هيقفلا لاح

 نإ ث ةءارملا همزلت و ، ةحيبق ةلاح © هذهك ةفص ىلع هيقفلا لاح : لاق

 ( . ذخأ ام د ريو بتي

 ؟ ال مأ ؟ هيقفلا اذه هب هاتفأ ام لبقي نأ لئاسلا اذهل له و : هل ليق

 دمل و ؟هأطخأ اذإ فيكف ث قحلاباصأ ول و ملعي ال اميف هضودل منأي ىتفملا نأ قحلا ( ) ١

. هعجا رف بابلا اذه نم عبا رلا لصفلا ىف عوضوملا ىلع انميلعت ىف كنذ نايب قبس
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 نإو ث هلبقي نأ هيلعف { اباوص و اقح هب هاتفأ ىذلا اذه ناك نإف : لاق

 . لطابلاب لمعي نأ هل سيلف اقح نكي مل

 ‘ ةلأسم نع اهقف لأسيل الوسر لسري ىذلا نع : مهضعب لثس و

 . لوسرلا هربخأ ايسح © هاوتفب لسرملا لمعو ث باولا هيقفلا أطخأ اذإ

 ؟ ةثالثلا رفنلا مكح اف

 هدصق ناكو © طلغلاو وهسلا هج و ىلع لطابلاب هاتفآ اذإ هيقفلا نإ : لاق

 . علسم ىلع تلغ الو علاس وهف . ملعي ملو هناسل طلغف . باوصلاو قحلا

 بسح ةلاس رلا غلب و لطاب ماعلا هب هاتفا ام نا ملعي ل اذإ لوس راا ثكالذكو

 . ناصقن الو ةداي ز الب ىوتفلا

 هب ملع ث هربغالو هيقف نم لطابلا لبقي نأ هل سيلف لسرملا امأو
 . كالاه وهف & تام ىتح هنم بتي ملو هب لمع و هلبق نإف . ملعي مل وأ

 هتنجل ملع ريغب ىتفأ نم نأ بتكاا ضعب ىن دجوي امع مهضعب لئس و
 ؟ لقنلاو ىأرلا ىلع كلذ قدصي له . ضرألا ةكئالمو ءامدلا ةكئالم

 اذإ ايسال س نعللا قحتسا هب ملعلا مدع عم قحم وأ لطابب ىنفأ ںه : ,لاقف

 : رئابكلا دادعت ىف ىلاعت هتلا لوقر 0 هللا ىلع ىعدا

 نع ىكح نإ امأ ()١( نوملعت الام هقلا ىلع اولوُنقَت "نأو )
 . ةمالسلا ىلإ برقأ كلذ ناكهنم فرصت ربغ نم هرغ

 ملعي ىتح هب لومعم وهأ (٢)رثآلا نع : ركب نب دمحم نب دمحأ لئس و
 ؟ هلدع ملعي ىتح كورتم وأ ؟ هلطاب

 . هلطاب ماعي ىتح هب لو۔هم (٢)رثآلا نأ ىري ناك هدلاو نأ باجأف
1 

 . ةرقبلا ةروس نم ١٦٩ ةيآلا نم ( ) ١
 ةتباثلا ثيداحألا هب دصقي ال و ةيهقفلا تاملا ؤملا ىف ءاملعلا ءارآ نمرثأ ام: رثألاب دارملا ( ) ٢

 صخ ثيدحلا و . بهذملا ءاملع دنع روهشم حالطصا اذهو - ملسو هيلع هتنا ىلص - لوسرلا نع

 . ربخلا مساب مهدنع
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 ملعي ىذالا هيقفلا اممإ ، هللا امهمحر ، لئاو نع نايفس وبأ اكحو

 7 ذخأ ءاش نهف مهياع قيضي نم امأ و 5 هنع هن ولأس امم ساانلا عسي ام

 . اطايتحا

 نيب و هنيب عق و رمأ نع هلأسي لئاس هيتأي ىذلا نع ىراوحلا وبأ لئسو

 فالخم هلأسيف ءاهقفلا ضعب ىلإ بهذي مث ث قالطلا بجوي هتجوز

 لوئسملا مزلي له ث هتأرما ىن هيلع سايال هنأ هيتفيف ، لوآلا هنع لأس ام

 ؟ هرمأ نم لئاسلا هيلع همهبأ ام ايناث لوثسملا هيقفلل حضوي نأ لوألا

 ؟ هللا قتا لئاسلل لوقي نأ هيلع لهو

 اهبف ناك نإف ةلأسملا فالتخاب فاتخم كلذ نإ : اهنع باوحلا ىف لاقف

 . هللا قتا : لئاسلل لوقي نأ لوألا لووسملا مزاي مل فالتخالا و ىأرلل لاجم

 . لئاسلا هب رقأ امع ىناثلا لوثوسملا رابخإ الو

 هنع ىكح دقف & هللا همحر « بوبحم نب دمحم نع ىكح ثكالذ وحنو

 بيجي هلعل ىضاقلل اوبتكا : لوقي مم رحتلا هيف ىري رمأ نع لئس اذإ هنأ

 هيبنت نم دبالف ، مم رحتلا ىلع اهيف عمحملا لئاسملا نم تناك اذإ و ، ةحابإلاب

 لئاسلا رمأ و ، ثالذب ةآرملا راعشإو ، لئاسلا هب فرتعا ام ىلع ىناثلا لوئسملا

 . رفكي نأ لبق هبف ئطو اذإ راهظلا لثم ثكالذ و . هللا ىوقتب

 نلعفيل قالطلاب هترما نم : ىل آ دق لجر نع ناهثع نب ناهبن انثدحو

 اقيلطت كلذ لعجو ،لعغي نأ لبق اهتعجر ىلع دهشأ لج رلانإ مث. اذكو اذك
 هل بتكف ىلع نب دمحم ىلإ لجرلا جرخ و . اهم رحتب ناهبز هاتفأف ، اهنط و مث

 راكنإ ىلع اوقفتاف بوبحم نب دمحم ىلإ باتكلاب ناهبن لص وف . اهليلحتب

 ىلع نب دمحمل بتكف دمح نب رمعىلإ بسحأ ايف ثالذب اوبتك مش . كلذ
. ىأرب هاتفأ امإ : لاقو © هلوق نع عجرف
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 ل وبلا )١( جلاعي نم نيدلا رمأ ىف ىتفتسي نأ ىهن : ديعس وبأ لاق

 امتإ و ، ةبيصلا بحاص و،هرقف دباكي ىذلا رقفلا و2هايندبلوغشملاو طاغلا وأ

 نإف © هنع لأسي ىذلا رمآلا نع بولقلا لاغتشال هنع ىهنو كلذ هرك

 ت ردكت اذإو . ةعاطلا بابسأ نع تهوو تردكت تلغتشا اذإ بواقلا

 ملظأ اذإ و ڵ بلقلا ملظأ رونلا فعض اذإو ، اهرون فعضي نأ فيخ

 قطني و. باوصلا ريغ ةملظاا نمع هيلإ ىدوت نأ فيخف ، ةملظلا نعب رصبأ

 ملاعلا لأسي ال ا ولاق مهنأ ىتح ةنتف و ةلزن وكتف ث هيلإ تدأ امب هبلق نع هن اسل

 . هلابقإ و هطاشن نبح هنم داطصي امنإ و ، هلسك وآ هللم نيح

 مدع ىنعمب ، ةمكحلا اوعتبولقلا اوممج : ءاهملا ضعب نع ليق دق و

 3 لووسملا نم ةجحو لثاسلا نم ةجح هل رظني امتإو، لاوسلا نم راثكالا

 امبرو ث رظننا اهيلإ ضرعيام نيح ىف ساوحلا اهلإ ىدأوت امنإ بولقلا نإف
 دنع هيدثوت تناكام ىدوتالف . ىناعملا ضعبب اهلاغتشاب ساوحلا رون تمدع

 بلقلا رونب داطصي امعإو ، بلقلا ىف انماك ع ىشلا سيل و ث ةمحلا و غارفلا

 مل تغرف اذإو ، غارفلا اهيلع فيخ حزملا ةمحلا ىلع رثك اذإف . ةمحلا عم

 نم هيلإ ىدأوي ام هلوبق نموي مل لغتشا اذإو ، لاغتشالا بلقلا ىلع نموي

 . باوص وأ أطخ

 © هلأسي مل ولو هملعي نأ هنيدب لهاج هنإ دحأ نع ملع نمل زوجم ليقو
 لهاج هنأ ملع ءاوس © باولا هيلع دريو هملعي هنإف هلأس اذإ امأو

 . ملعي مل وأ

 هن وملعي امع اولئس اذإ ملعلا لهأ ىلع له : هللا همحر ديعس وبأ لئسو

 نم لك اوملعي و هب اوربخم نأ مهيلع . معن لاق ؟ مهلأس نم هب اوربخم نآ

 , لاغتشالا و ةاناعملا : ةحلاعملاب دارملا ( ) ١

 ( ١ ج عرشلا نايب - ) ٧
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 { هتعاط نم هض رفاو ‘ مهيلع هللا بجوأ امم ئ ملعلا بلطي مهءاج

 ةجح بلاط وأ 0 ًآتنعتم لئاسلا نوكي نآ ال مهللا . هنع مهام اع ءاهننالاو

 & هللا ةيصعمىلع اهب ىوقي وأ ، نيملاظلا اهب نيعي وأ نيلسملا ىلع اهب جتحم

 . عابسلا هاوفآ ى ردلا قات ال : ليق ام ىنعم ثالذو

 : لاق ؟ هايتف لوبق ةماعلا مزلي ىذلا ماعلا ةفص ام : ديعس وبأ لثسو

 قحلا ةلحن لهأ نم © هرصعو هرصم ىن ةفرعملاو و ملعلاب روهشملا ملاعلا وه

 اذإف ص نولدعي هبو قحلاب ن وده مهو . مهعابتاب رمأ نيذلا 3 نيقداصلا

 ةيالولاو ث ةلادعلا لهأ نم مارحلاو لالحلاب املاع ناكو ةفصلا هذهب ناك

 نم نفب املاع ناك نإ هب صتخم ايف هايتف لوبق ابجاو ناكو . ةجح ناك

 رعصياا مهلف . لضافتلاو ملعلاو تاجردلا ىف نوفلتخم ءاملعلاو . ملعلا نونف

 ملس و هيلع هللا ىلص ث ىنلا نع ىور دقو . ثكالذ ن ود مهمو ، رصبملاو

 هنأ ىرت الأ « لبج نب ذاعم مارحلاو لالحلاب كملعأ » : لاق هنأ
٤ 

 ؟ ملعلا عيمج ىلإ هبسني ملو مارحلاو لالحلا ملع ىلإ هبسن

 . ثلذ ريغ ىلإ هبسني ملو « ثباث نب ديز مكضرفأ » : لاقو

 ، مارحلاو لالحلانع سانلا نم لاوسلاب دحأ ىلتبا نإ تيرأ : هل ليق

 ؟ املاس نوكيل عنصي فيك © كلذ ىلإ جاتحاو

 نم هنأ فرعو . رثألا نم هنع لئس ام مكح فرع نم : لاق

 هنأ الو قح هنأ ف رعي امو . فرع اهسح مجاجأ ء نعملسملا راثآ

 فرعي ال رثأ نم ادحأ ىتقي نأ هل سيلو . مهبيجم الف نيملسملا نع

 2 هلدع

 مه سيل هنأ تفرع دقف © اذكو اذك رثآلا ىف تدجو : لاق نإف
. هب ذخألاب سأب الف نيملسملا راثآ ىف تدج و: لوقي نآ الإ كلذب ذخألا



- ٩٩ 

 هلاثوس لإ ساننا جاتحم ملعلا لهآ نم لجر ناك اذإ : هل ليق

 ىأ رالو۔ هب بيجم باوج ىلع ردقي الف 0 كلشلا هبيصي و مهيد رم رمآ نع

 جرحلا ام و ؟ لمعي فيكف ) ةم كوكشلا ق ادبأ وهو معلا هيدوي

 ؟ كلذ نم هل

 وه اع هولأسف هيلإ سانلا جاتحا و ٤ ملعلا لهأ نم ناك اذإ : لاق

 نم هللاب ذيعتسي و٤ ناطيشلا ساوس و هنع عدي و، مهف رعي نآ هيلعف . . 7

 & هب ذوخأم نمقيلاو ‘ نعقيلا هلجأل عدي الف مومذم كلشلا نإف .

 نطايشلا هتوهنسا ىذلاك ناريح وهنسم كاشلا نآل كورتم اشا

 لمعيلو 0 ثلشلا هنع كرتيل و ، هللا قتيلف ڵ ناربح ضرألا ى

 هملعي ال ام الإ { قحلا نم هتنا هارأ امع لقيلو 0 هللا هملع ام

 . سأب هيف هياع سيلف

 هدنع ام دابعلا دبعت اممإ هللاف ، ثكاشلا كرت ثكالذ نم هل جرحملاو

 هذه نإ 9 : ملس و هيلع هللا ىلص ىنلا نعو . مهس ود همملهي امم ال ملعلا نم

 كللت نحت و « ةقرف الإ ةكلاه اهلك ةقرف نىعبسو ثالث ىلع ق رتفتس ةمألا

 . لوهجم الو سراد ربغ انيديأ ىف قحلاو . ةق رفلا

 نأ هل له - ةل اسم نع لجر هلأس لجر نع : دمحم وبأ لئس و

 ؟ اهمتكي

 لوئسملاو ث اهيلإ جاتحم اهبحاصو ةعقاو ةلأسملا تناك نإ :

 لئاسلاو ةعقاو ريغ تناك نإو .© اهم ه ربخي نآ هيلعف © اهل : اهنع

 3 همتكي الو هربخ نأ آضرأ هيلعف © اهمياعتو ةمكحلل قحتسم اهنع

 هيلع سيلف ةكحلل الهأ لئاسلل كلذ نوكي الأ فاخ ناك نزو

 « هربخي نآ
لل وقب ذخأت ال : هاتفأ ام لحر لئاسلل هرقفلا لاة نإ تررأ : هل ليق



. ١٠٠ _ 

 ؟ هلوقب ذخاي له . لسو لاق وأ 0 قحلا قفاو ام الإ

 . ل وقلا اذه هيالع رجحم ال و . ما : لاق

 ملو ء ىش نع لجر هلأس هتلا همحر . ةديبع ايأ نأ ركذو

 . مومغم ىنإف ىنع جرف : ةديبع نآل لاقو . هتلأسم لئاسلا ححصي

 نوبلطت مث ، نوطلخت ث ىنم ثامغب ىلوأ تنأ : ةديبع وبأ هل لاقف

 . حيحصتلا انم

 : هملعت ال ايف كلوق هيف ءاملعلا فلتخي ال ملع : ديعس وبأ لاقو

 . ملعأ هللا

 نيملسملا ءامنعض ىلع ةنتف دشأ هيف ربحتملا هنيد ىف كاشلا لاقو

 . صل ىفلأ وأ صل فلأ نم

 نمل لوقي نأ ىنفتسملل له -دمحم وبأ هلعلو _ ءاملعلا ضعبل ليقو

 لاق ناك نإ هنأل كالذ لوقي نأ زوجم ال:لاق . ىل وقب ذخأت ال : هاتفتسا

 هملعي نأ هيلعف ث ابذاك لاك نإو © قحلا نم هعنم نأ هل زوجم الف اقح
 . بذكلا نم ىلاعت هللا ىلإ بوتيو ، بذاك هنأ

 قثي ال نم دي ىلع هب قثي نم ىلإ لئاسم وأ ةلأسمب ثعبي ىذلا امأو
 هنإف ، هفرعي مل وأ لئاسلا هفرع ءاوس ىتفملا طخب باوحلا هيتأي مث هب

 لسرأ نم ريغ دصقي الو هلمح ام لدبي ال هنأ لماحلا ىلإ نأمطا نإ

 ىت سانلا ةداع ىه هذهو . ىوتفلا كلت ىلع دامتعالا نم عنام الف ، هيلإ .

 ةماعو ث مه ويد ءاضقو ث مهئارشو مهعيبو 3 مهمارحو مهالح رمآ
 3 مهيلع و مه ةجح ثالذ نوكي و ، مهسوفن نانئمطا ىلع دايتعا 3 مهرومأ

 . باوحلا ىت قحلا ةقفاوم ديق نم دب الو

مد ةتم ةيقف نع ةلأسم ةقث هيلإ عفر نمع : دمحم وبأ لتسو



. ١ ١٠١ 

 ليبس نع ال ةداهشلا لس ىلع (١)هتداهش لبق الدع ناك اذإ : لاقف

 7 . ىتفلا

 اضيأ هاتفأ اذإو ، رصبأو اذه نم ةجرد العأ نوكيف ىتفملا امأو
 لاح ام اعيمج آطخأ ىتفأ ىذلاو عفز ىذلا ناك نإف هل ليق . لبق

 . ؟ ل وئوسملا و لئاسلا

 امهف هقفلا لهأ ليواقأ ضعب اهيف اباصأ ةلأسملا تناك نإ : لاق

 نمض اعيمج ةلبقلا لهأ فالتخا ىف آطخأ اناك نإو ث اعيمج ناملاس
 © امهع وج رب هاملعأ وأ كلذب ملع اذإ عجري نأ لئاسلا ىلعو : ىتفملاو عفا رذا

 فلت ام انمضي و 2 اعيمج ةابقلا لهأ لوق افلاخ اذإ هاملعي نأ امهيلعو

 اوتامو أطخلاب لوثوسملا الو لئاسلا ملعي مل نإو © لام نم امهايتفي

 قحلا هيف نوكي اف عورفلا ىف ةلأسملا تناك اذإ نوملاس مهف ثالذ ىلع

 . عيمحلا دنع

 لهأ نيب فالتخالا هيف زوجم الف ، دحاو ىن قحلا نوكي ام امأو

 اوأطخأ نإو 3 قحلا اوقفاو اذإ ناملاس ثكالذ ىث ىتفتسملاو ىتفملاف . ةلبقلا

 نأ ىتفملا ىلع و ث اوب وتي ملو ، لطابلا ىلع اوتام اذإ آعيمج اوكله قحلا

 ملاعاا امأ و ، لام نم فلت ام نمضي و 0 هب ملع اذإ هئطخب ىنفتسملا ملعي

 3 باصأ نإ روجأمو ث هيلع نامض الف ىأرلاب ىتفي نأ هل زوجم ىذلا

 ثكلهبف دحاو ىف قحلا نوكي ام امأو ، عيمحلا دنع قحلا نوكي اميف
 . هاوتفب لمع نمو ىنفلا أطخلاب

 . كلاه وهف ىتةملا امأو ، ملاس وهف ةجحم لمع نم : دمحم وبأ لاق و
 . ملاعلا ريغ نمو ملاعنا نم ىفتسملاو

 ةي ؤر اهنم ءايشأ ىف ةداهش اهتيمست ىلع ءاهقفلا حلطصا دقف ةعيف رلا انه ةداهشلاب دارملا ( ) ١
 مايصلا ىف دحاولا لوقلا لقن لوبق ليلدب & حيحصلا ىلع اهيف طرتشت ال ةداهيالا نإف . لااذا
 . زوجت ةداهش اهتيمست و ه ريغو ييا رعألا ثيدح هيلع لدي 1



 1 _ _ ١٠٢١

 تعمجأ امو هيبن ةنسو هللا باتك هايتفي فلاخ اذإ ىتفأ نمو

 . هايتفب ملسي الف ةمألا هيلع

 9 عسي ال وأ عسي لاق اذإ © ملعلا نع ىنفتسملا ىن : ديعس وبأ لاقو

 :لاقف ىكح اذإ امأو ، لاق اميف عطقلاب مكح دقف ش زوجي ال وأ زوجيو

 ىن اذه لاق ولف اذكو اذك ةنسلا ىف ءاج وأ ، اذكو اذك باتك ىف تعمس

 مثإ الف ، لطابب ىتفي نأ كلذب د ري ملو ، باتكلاو ةنسلا نم خوسنم ءىش
 . اذكو اذك زوجي هنآ ىرأ : لاق اذإ كلذكو 3:هخسن ملعي مل اذإ هيلع

 . هلاق نم ىلإ افيضم ناكو اذكو اذك تعمس وأ . اذكو اذك تظفح وأ

 : هل وق امأ و { لطابب ايتفلا ىلإ دصقي وآء لطاب هنأ ملعي غ ام ص هيلع ء ىش الف

ىنغملا ةلزنم اذه ىن نكي مل كلذ ىري ناك اذإف ، زوج هنأ ىنرأ



 ح ارلاسابلا

ن الصف هيفو ديلقتلا ق





 لرزلالمحزلا

 ديلقتلا مذ ى

 مهل ليق اذو ) : هباتك ق ىلاعتو كرابت هللا لاق : دمحم وبأ لاق

 انْدجكو ام امبسح اونااق لوسرلا ىلإو هقلا لآرثنأ ام ىتلإ اولاعت

 اشئيش 3نوُنملنعتي ال "مئهؤاتبآ ةناتك ولوأ انءابآ هكيتلتع
 - , [ ۔ ٥ ۔ ۔ س

 . ) ١ ( ) ں و دتهس ال و

- 

 ُلوُقتي هيدي ىلع ملاظلا “صضتعتي موي و) : هركذ لج لاقو
 ٥ ه رص ٥ م مه ص ٥8 ہ۔ م ز ص و < م سم وو ٥ .ص, 5ِ - ٥.

 ل ىن۔ت ..ل ىتلي و اي . اليبس ل وس رلا عم ت د۔ختا ىنتيل ار
- 

4 
 ىنتءاجذإ دعب ركذلا نع ىنّلضأ دقل . اليلخ انالف ذختأ ص ,۔ . ٥ س ص - و 9 . 1

 . )٢( ( الوأنَحخ ناسشإلئل ناطيشلا ناكو

 نيذلا أربت ذإ ) : لجو زع لاقو
 ٥ ۔ 2 س ص س - م نص ٥ و ؟ ه س

 3ني ذلا لاقو ، بابسألا مهسب تعطقتو باذعلا اوأرو اويا

 ح ى م - ٠
 نيذلا نم اوعبتا

 م

 - م . ص 5 < ۔ ۔ ه س ٥ س س - _ ص . ٥ س و ۔ ك

 كلذك انم اورت امك "مهنم ارْبتَف ةرتكاتل نآ ول اوعبتا
 نجراخب "مه امو "مهنيتلتع تارسح مهلامعأ هللا "مهرب - ٥ و ص هم © ٥ ه س ص ے س |٥ 3 ۔ و و
 . (٣) ) راملا نم

 الجر نأ كالذ نم . ةنسلا ىن كلذكو . ريثك نآرقلا ى اذه وحنو

 . ةدئاملا ةروس نم ١٠٤ ةيآلا ( ) ١

 . ناقرفلا ةروس نم ٢٩ و ٢٨ و ٢٧ تايآلا ( ) ٢

 . ةرقبلا ةروس نم ١٦٧ و ١٦٦ ناتيآلا ( ) ٣



 س ١٠١٦١

 لستغاف هنم رذعي ملو لسغلاب رمأف ىنفتساف ، هيلع تلمدناف ةَجش هتباصأ

 « هللا مهلتق هولتق » : لاقف ث ملسو هيلع هللا ىلص ث ىبنلا رخف . تاف زكف

 . ملعأ هللاو . ارذع ىنفملل الو لئاسلل لعجي مل هنأ ىلع ليلد اذه ىفف

 ءاوهألا ةبلغ نم هتناب ذوعن نحنو كلذل الهأ نكي مل ىنفملا لعلو
 ك هباتك ق 1 نمعبتملا نم انلع نأ لأسن هايإ و . ءابآلا دياقت و ءارآلا ةحماسم و

 . علس و هياع هللا ىلص هبن ةنسب نمم اقلا و ئ هغرد نع نباذلا

 بج و لعف باج اب © مالسلا و ةالصلاهيلع ك هنع آريخ ىتاحصلا عفر اذإ و

 ثالذ خسني هريغ اربخ ىغلي نآ ىلإ نيفلكملا نم هغلب نم ىلع هب لمعلا

 لمعلا كرتو ىناثلا ىلإ عوج رلا لوألا ربخلاب لمع نم ىلع ناك . رلا

 « ءاملعلا لي واقأ نم هدنع ليلدلا هيلع ماق امب لمعي مكاحلا كلذكو { ل ولاب

 لمع ،لوآلان ٨ هدنع حجرأ وه و رخآ لوق ىلع ثكالذ دعب ليلد هل ماق اذإف

 هدنع حجري ملاذإو ث هلمعتساو هب مكح ىذلا ل وآلاب لمعلا كرت و ىناثلاب

 دبعتملا ذخأ ، الدتعا و هوج ولا لك نم هدنع نالوقلا ىوتسا و نعايلدلا دحأ

 امهدحأ دسف : نيلوق دحآ نم اهف باوصلا لخم مل ةلأسم لكو . ءاش امهأب

 قحلا نأ حص نإ ثكالنكو رخآلا ىن قحلا نأ حص هداسف ىلع ليلدلا مايقل

 . دساف رخاآلاف هنبعب امهنم دحاو ى

 ه © -

 اذإو )١( ( لالضلا الإ قحلا دعب اذامف ) : هركذ لج هللا لاق

 نيل وقلا دحأ ىلإ بهذ نم ًاطخأف ، نيلوق ىلع مكح ىث تفلتخا ةمألا تناك

 ناك اذإ وءاعيمج مهيديأ نم جرخ قحلا زوجمالو . ىناثلا قيرفلا باصأ
 ةقرمغلا هذهنإ ماق مل : لاق نإف . هدحو ةمآالاك وه ناك قحلا هدي ىف ضعبلا

 هب اموكحم الوق ناك . سانلا نم اهريغ نود م كحلا اذهم ةبيصم تناك ام

 . ناكم لك ق

 . رسنوي ةروس نم ٣٢ ةيآلا نم ( ) ١
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 ليدلا ماقو ث ةمألا نهب نم اب ولطم ناكاذإ مكحلا نإ انلق دق : هل ليق

 ح ةمألا عامجإك ةبيصملا ةفئاطلا تناك قحلا نع هباهذ و ، هضعب اطخ ىلع

 وه عامجإلا نأ ربخآ هللا نأل اهلوقب جتحع نأ زاجو . ةمألا ىه تناكو

 نأ تبث ةجح سيل نم عيمحلا ىف ناك اذإو ، هنم جرخال قحلاو ، ةجحلا

 . عامجإلاك ملوةب جتحم نأ زاجو 2 ةجحلا مهرخآلا قيرفلا

 نم ء ىشب هللا هدبعت نمع - ةكرب نبا هلعل و - . اماعاا صعب لئسو

 هنأ هعم ناكو ئ هب هلل ناد و ئ دهبجاو ءارآلا صعبب كالذي ذخأف ح نيدلا

 ؟ هللا دنع هلاح ام أطخأ هنكل و » بيصم

 . ثالذ لوبق هيلع هللا بجوأ ثيح نم هب هللا هدبعت اع ناد نإ : لاق

 ناد ىذلا ءىشلا ناك ول و ، ملاس وهف باصأف ، هل داقتعالاو ح هب نيدتلاو
 مكحلا ى هتلا همزلأ ام لعف اذإ ملاس وهف . هتلا دنع كلذ فالخم هب وه

 . رهاظلا

 تيح نم هب ناد ىذلاب نادف ؟ لالدتسالا قيرط أطخآ نإف : هل ليق

 . هجولا ثالذ نم هلوبق هيلع بجوي ملو ، كلذ ى هل هللا ةجحم هل هتلا زجي م
 . ىرخأ ةلدأب و . رخآ هجو نم هدبعت امتإو ، ةجحلا كللتب هدبحعتي ملو

 . روذعم ريغ وهو كثكللاه : لاق

 باتكلا نم هيلع هللا بجوأ ثيح نم ؟ ناد امم هتل ناد نإف : هل ليق

 هجحلا هتخاب ثيح نم لقعلا نم نهباع سايقلاو عامجإلا و ةنسلا و

 ؟ أطخاف

 وهف هياع هتنا بجوأ ثيحنم هتل ناد اذإ هنآل . ؟رطخم نأ زوجعال: لاق

 فالخ نطبي ناك وأ. هرهاظك هنطاب دبعتملا اذه دنع مكحلا ناك ءاوس 2 ملاس

 ث ملاس هللا دنع وهف ، رهاظلاب مكح نأ هللا هدبعت دق ىذلا اذه ىلإ ركذي ام
هللا بجوأ ايف هعاطأ ثيح نم هللا دنع ملاس اذهو ث اهب وه ىتلا لاحلا ثكالتب



_ ١٠١٨ 

 ايف هللا عاطأف هب نيدي نأ هدبعت ام لك كلذكو ، هكح ذافنإ نم هيلع

 نوكي نأ امإف ،هتللا علع ىق كالذ فااخ رمآلا ناك نإو © املاس ناك ،ه رمأ

 فالخ هللا دنع رمآلاو ، ًايصاع نوكيف ئطخم ملو فاك ثيح نم ىنأ دق

 لداعلا هللا نآل ك هدابعب هلعفي هللا نأ هب نادي نأ زوج ال ام اذهف . ثكالذ

 ح هتف رعم ىلإ ليبسلا مهدج وأ و ، ةلالد هيلع ط عض و ام الإ هدابع فلكي

 زوجم الف كللذ اوباصأ نإ امأف ، مهلبق نم ناك ليلدلا كلذ اوأطخأ نإف
 . اليلد هيلع لعجب مل ام مهمزلي نأ

 دلقي نأ ىتفملا وأ وأ مكاحلل زوجي له : ىنزملا ىلإ بسني باتك ىف ءاجو

 ك ةفينح نأ و ىروثلاو ىعازوألاو ىعفاشلاو كلالامك ءاهقفلا نم ادحاو

 هريغ دياقت و هديلقت نع ىعفاشلا ىه : دقو . مهنم دحأل كالذ روجم ال : لاق

 ثيح باوصلا عبتيو ث هنيدل طاتحيو هسفنل ءرملا رظنيل هباتك بتكي اممإ و

 هللا اوُعطآ ) : لاقف فالتخالا دنع ءاملعلا هللا رمأ كلذبو . ناك
 ءش ى "مع زات نإف © منكننيم رم ألا ىلو ُ؟و لوسرلا اوعيطأو 1

 ةنس ىلإو هلا باتك لإ ىعي )١) ) .لوسرلاو هللا ىلإ هو درف

 . هلوسر

 هلاق ام ىبحم وهو حيحص مالكلا اذه ح هللا همحر © ديعس وبآ لاق

 نم ائيش دلقملا وأ دلقملا ةفزان دنع نيدلا ىف دياقتلا زوج ال هنأ انباحصأ

 هيلع هللا ىلص 6 دمحم هلوسر ةنس وآ هللا باتك نم ع هيلع عمتحملا نيدلا

 لعف وأ لوق ى هاواسو . ثالذ هبشأ ام وأ ةمألا عامجإ وآ 0 ملس و
 . ىنعم وأ

 كلذ ةفلاخم )٢( [ هل ] موكحملا الو ىتفتسمال ديلقتلا زوجي ال كلذكو

 . ةيآلا ىف في رحت لصألا ىو . ءاسنلا ةروس نم ٥٩ ةيآلا نم ( ) ١

 . ماقملا اهيضتقي ةدايز ( ) ٢



 م _ ١ ٩ ١٠

 هتفلاخم لهج ولو ث هب هل مكح و هب ىنفآ دق ىذلا رمآلا كلذ لصآ ملع اذ

 3 نيدب الو ىأرب۔لهجب الو ملعب كلذ ىف زوجي ال لطاب ثالذو ك قحلل
 لاوسلا نئاد الو ، بئاث الو عزان ربغ ىأرلاب هيلع ةماقإلا ىنعم ىلع

 ىتفلا ىن ديلقتلا زوجم ال : ليق دقو . قحلا ةباصع ىلإ عجزبل & كلذ نع

 ءىشال لئامتاا داقتعا نوكي امنإو هب ديلقتلا داقتعا زوجم الو ث لاح ىلع

 ةنس و هللا باتك لهج وأ هنم ملع ام ثالذ عيمج ىف عبتم هنأ ايتفلا ص

 باوصف نقحلا نم ةمآلا عامجإ وأ 3 لسو هيلع هللا ىلص ث هلوسر

 ىنعم ىلع جراخ وه امنإو ، نيدلا لوصأ نم ائيش فااخم ال ىذلا ىأرلا

 دق هنآ ىدنع و ، لاح ىلع كلذ ىف ديلقتلا داقتعا زوجم الو نيدلا لوصأ

 { فالتخالا هيف زوجب ىذلا ىأرلا ىف ءاملعلل ىتفلا ىن ديلقتلا زوج ليق

 زوجم ىذلا ىمل وأ : هجولا ى ىأرلاب لوقنلا هل زوج ن ملاعلا ناك اذإ

 فلاخم ملو ، لاقي نآ زوج ىذلا ىأرلا ىنعم قفاو اذإ ٤ ىأرلاب لوقلا هيف

 لاح ىلع عابتالا ىنعم ىلع جرخ امإ اذهو © نيدلا نم ائيش كالذ ىف

 ةزاجإ ىنعم لطبف ، لاح ىلع هديلقت زجي مل نيدلا فلاخ ول هنآل { قحال

 . كلذ م لق ام ىنعم ىن قحلا ةباصإ نود ، لاح ىلع ىتفلا ى ديلقتلا

 مه ولأسي مهو ؟ مهءاهقف سانلا عبتي مف لئاق لاق نإ : رث“وملا وبأ لاق

 3 ماكحألاو دودحلاو © مايصلاو ةالصلاو ، ضيحلاو قالطلا نع

 ثداوحلا عيمج نأ اوملعاف ، هنوملعي ال ايفو ء ثالذ ىن مهنوداقيو

 ءاهقفلا نم ىنفأ نمف ع هللا باتك نم ةجحلا هيف ام اهنم : نمتلزنم ىلع

 هلوقب لحتسا نم و © اكلاه ناك هللا ةجح ىق امارح ناك ام ليلحتل
 . هللا دنع لالح وه امم ائيش مرح نإ ثكالذكو ث كالاه وهف هللا همرح ام

 . هلوقب لحأ ام مرح نم كلهو © كله هليلحتب ةمئاق هللا نم ةجحلاو

 ةنس الو باتك ىن سيل اث وهو ةجح هيف سيل ام ث ةيناملا ةلزنملاو

ف ءاهقفلا ىأ رف فدلاتخالاو ىأ رنا هرف ,ملسملا عسي امم وهو . هيدن



١١٠١ 

 ةيالو ىلع مه و © ءاهقفلا نم فالتخالا هيف زوج امج اذه نآل لوبقم كلذ

 ةبالولاو ث نيدلا ىف هللا ىلع ءاعدالا نم ناك ام امأو © اضعب مهضعب

 اذإف ث هللا همرح ىذلا مارحلاو هللا هلحأ ىذلا لالحلا وء ةوادعلاو ةءاربلاو

 : رخآ لاقو . هللا نم لالح اذه : دحاو لاقف & ءاهقفلا هيف فلتخا

 © ناميإ اذه رخآلا لاقو © رفك اذه : دحاو لاق وأ . هللا نم مارح اذه

 3 ضعب نع مهضعب ةيالو عطةيو تاءاربلا مهنيب عقوي فالتخالا اذه نف

 ةيالولا ىن مهعمج نمف ث ةهحلا هذه ىلع اعيمج نيفلتخلا ةيالو لحت الو

 هيلع تماق اذإ ملعلاب لهاحلا فيلكت بجي اذه دنعو . كله اذه ىلع

 نيذه نم ؟ئطحملا ةيالو هياع مرحت و 0 هلوبق همزل كلذ ىف قحلاب ةجحلا

 ناميإو ؟ئطخلا كاله ةجحلا هيلع تماق اذإف & دنا نيد ىف نفلتحخملا

 هفلك ام لهج نم ةل ز راص و، كاله لهج اهد ر نإف ، اهلوبق همزا بيصملا

 ١ ١ . نبلهاحلا نم هملع هللا

 لئاسلل زوجع ال ىذلا ديلقتلا نع [ هللا همحر © ديعس وبأ لئسو

 3 ثالذب كله هاتفأ امب لعو هدلق اذإو ث هلأس اذإ ملاعلا هدلقي نأ

 . لطاب هنأ لئاسلا ملعي مل ول و

 ةنس وأ هللا باتك هلوق ىف ىتفملا فلاخ اذإ كلذ نإ ليق : لاق

 اذإف . ةمآلا نم نبقحملا عامجإ وأ ، ملسو هياع هللا ىلص ، دمحم هلوسر

 هلوبق عسي ملو ، الطاب كلذ ناك هلوق ىف هوجولا هذه دحأ ىتفملا فلاخ

 نم هب لمعلا زجي ملو ، هل بيوصتلا نع الوبق ، هملع نم الو هلهج نم
 . بيوصت ىلع هلبقي لو 4 هلب

 نيدلا ق د_,اقتلا عضوم وه اذه و ك ةحعر رشلا ماكحأ ق اذهو

 . ليق ايف

 نم ءىش ىف هلأس اذإ ملاعلا دقي نآ لئاسلل زوجم لهف : هل ليق

؟ كلذ هداق اذإ كلهم الو 2 ءايشألا



 س ١١١

 هجو ىلع هنم .ليق ام لوبق ىلإ دصقي نأ هل زوجم ال ليق : لاق

 أطخ ناك لاق ام هنم لبقي هنأ هايوات اندنع جرخم ديلقتلا نأل ، ديلقتلا

 0 هنيد رمأ هدامب هزآل ديلاقتلا وه اذه و . الطاب وأ اقح اباوص وأ

 3 هيلع ادهش ام رمأ نيدهاشلا مك احلا دلقي امك © هنم لبقي ىذلا كلذ

 هل ةجح امهو ، نيبذاك وأ نيقداص اناك ، امهتداهشو امهلوقب مكحم و

 ان وكي نأ الر امهتداهش لبقي الأ بلاطم هنأل 0 نلدع اناك ذإ هللا دنع

 لوبق هل حيبأو ، هب بطوخ ام عضوم ثالذف نيلدع اناك اذإف . نيلدع
 ، اروز ادهش هنع باغ ايف هللا نيبو امهنيب ايف اناك ولو . امهتداهش

 . كلذ نع هلثاس ربغ هللاف

 اناك نأب كلذ قفاوو ، اروز ادهش امهأ هنظل امهتداهش كرت ولو
 مل هنأل ، ثالذب اكلاه ناكو اروج همكح نم كلذ ناكل ، اروز ادهش

 نظلا نأل نظلاب مكح دق نوكيف ، نظلاب نيلدعلا ةداهش دري نأ هل لعجي
 0 امهيف نظلا كرتو نلدعلا ةداهش لوبق قحلاو . ائيش قحلا نم ىغي ال

 ىلع ةجح ناك « همكح تبثي نمم وهو ك مكحلاب مكح اذإ مكاخلا كلذكو
 اذه نأل © امهدحأ هلطاب ملعي ىتح © هل موكحملل هيلع موكحملا

 مهعدجأب هدابع ىلاعتو كرابت هللا بطاخو ى مهاع هل لعج ام عض وم

 مهبطاخ و » هدبعت امم ءعىش ىق الو هنيد ىن قحلا الإ هتلا ىلع اولوقي الأ

 اهيلع لد ث ةريثك ءايشأ ىف هتعاط ريغ ىف آدحأ اوعيطي الأ اعيمج

 آميثآ )١( "مهنم "عطت الو ) : ىلاعت و كرابت هلوق اهنم . باتكلا

 . ()٢( نيهم فالح "لك طنت الو ) : هلوقو ()٢( اًروُنفَتك و

 ىث دحأل ةعاط ال » : ملس و هيلع هللا ىلص ث ىنلا نع ىوري اممو

 هلهج نم ثكالذ لهج ع هتلا نيد نع جرحم ال كلذ ناك اذإ « هللا ةي.هعم

 . هملع نم هملع وأ

 . أطخ « امهم » : لصألا ىف ( ) ١

 . ناسنإلا ةروس نم ٢٤ ةيآلا نم ( ) ٢

 , ملقلا ةروس نم ة رشاملا ةيآلا ( ) ٣



- ١١٢١ - 

 اوعبتي نآ مهرمأ ىلاعتو كرابت هللا نكلو ، روجحم مارح نيدلا ىف ديلقتلاو

 ىل وأ ةعاطب مهرمأ و ءايل وأ هنود نم اوعبتيالو 4 مهب ر نم مال لزنأ ام

 ءالو لعجف ليق ايف نوبوسنملا ةمئألاو نيدلا ى ءاملعلا مهو . مهنم رمآلا

 ، ماكحألاو د ودحلا نم هب اوماق ايفو . نيدلا رمأ ىف قحلا نم هولاق ايف ةعاط

 ماكحألا ىن الو ، ةعيرشلا لقن رمأ ىن نيدلا فلاخم ايف ، مهنم دحأل لعجب ملو

 . هولعي مل وأ موقلا هملع ، مالسإلا يكح ثالذ فلاخ اذإ

 قفاوي ىذلا ىأرلا نم وأ : هللا نيد نم هماكحأ جرخت اممء ىشب ىنفأ اذإف
 نم ىلع و،لهجمال و ملعب دحأ كلذ ىن هفلاخم الثل . ةجح هنإ ليق دقف ڵ لدعلا
 جرخ امم ثكالذ نأل « ديلقتلا ال عابتالا ليبس ىلع ثالذ لوبق هنم كلذ ملع

 اوعيطأو للا اوُعيطأ ) : هلوقل هعابتا مهلعف ، مهيلع هللا لزنأ امم همكح
 مهيلع و عضوملا اذهىنرمألاىل وأنم اذهف ()( "مسكننم رمآلا ىلوأو “لوُسسرلا
 لقأو ث نيدلا ىف هفالخم اوتأي نأ مف سيلو 3 مهلهاجو مهملاع هعابتأ
 ىلع هنم آ ريي الو © هتيالو نع فقوي الأ لاع ناك اذإ هتجح نم نوكي ام

 3 فيعضلا هيف هعبتاف ، قحلا هيف ملاعلا قف و ام لكو ث نيدالو ىأرب لاق .

 باثمو ث هيف ملاس وهف ث ىأرلا ى وأ ، نيدلا ىف ةعيرشلا لقن رومأ نم
 نإ ، رمآلا ىل وأ عابتاب هرمأ ىذنا ، ىلاعت و كرابت هتلا رمأ هيف عبتمو © هيلع
 . دياقتب سيل و عابتا ثالذ و هللا لزنأ امب اومكح

 ءاسنلا ةروس نم ٥٩ ةيآلا نم ( ) ١



 4 اح ل ا ديلقت ف

 .ةيرط ناك ام و ماكحألا باب ىنزئاج ةباحصلا ديلقت : دمحم وبآ لاق

 نعالوقنم ربخلا ناك نإو عامجإلا مهنع ىكحت كنآ ىرتالآ . عمسلا قي رط
 . كلذ فالخ مهنم دحأ نع لقني مل اذإ مهضعب

 نإ و هربغ هيلع ركني ملو الوق لاق اذإ اضرأ مهم دحاولا ديلقت زوجم و

 مهضعب فالخك سيل م ل ىعباتلا فالخو . الف ةباحصلا ق فلاح هل اع

 الآ . هماتلا ةجحلا مه ةر احلا نأ كالذ و 0 مهقبط ىف سيل هنأل 0 اضعب

 .مالسلا هيلع . لوسرلا ةداهشك سانلا ىلع مهتداهش لعج ىلاعت هتلا نأ ىرت

 اون ونكتتل 1 و ةمأ مك اهنل كال َذَك و ) : ىل اعت لاق . ؟ مهيلع

 ه ےه و

 الف )٢( ( اديهش(١) ثمشكنيلَع لوسلا نو يوسم انلا ىلع ءادهش

 هيلع ل وس رلا ةداهشك مهد اهش تناك اذإ . مهداهش ىف أطخلا ع وق و زوج

 (٣) عبشيو : ىلاعت هلوق لثم ملعأ هللاو ىدنع اذهو . مالسلا و ةالصلا
 -« ٥ه 3 ۔ 5 ےہ ےص ےص س و - _- `:ےه © -ج

 تءاسو منهج { هلصن و ىل وتام هلو ننم ءهسملا ليبس رسي ع
- 

 اًريصَمم ( )٤( .

 نع ىورو . نينموملا ليبس ريغل عبتم ةباحصلا لوق نع جراخلاو
 لةني اذإف « لالض ىلع ىتمأ عمتجال » : لاق هنأ ج ملس و هيلع ىلص ء ىنلا

 © نيقابلا نم ةفلاخملا كرتو مهضعب نع لوقنملا ناكو مهنغ فالتخالا
 ةمزا مهكرت لد, هدابع ىلع هض رأ ىن { هركذ لج ء هللا ةجح مه و

 . أطخ « مكيلع اديهش لوسرلا .... » : لصألا ىف ( ) ١

 . ةرقبلا ةروس نم ١٤٣ ةيآلا نم ( ) ٢
 . أطخ « ... عبتي نم و » : لصألا ق ) ) ٣

 . ءاسنلا ةروس نم ١١ ه ةيآلا ند ( ) ٤

 ( ١ج عرملا نايب - ٨ م )
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 ناكام ربغ مهضعب رثام ذ ى نأ ىعدا نمو ع هبيوصت ىلع مهنم لئاقلا

 نيقابلا ةباحصلا ىلع نعطو . ًاثطخم ناك مهنم ةيقت وأ مهنم رهاظلا ىن

 . فورعملاب رمآلاو ركنملا نع ىهألاب هلل ةجحلا اوميقي مل مهنأ

 ريغ رصع ىف رابخالاو . ثحبلاو لالدتسالا لهأل ديلقتلا زوجم الو
 زوجمالو ث مهنلدآ ى مهيلع ضارتعالا زوجم و ،فالتخالا عم ةباحصلا

 عابتالا و ءاملعلا دياقت ةماعلل زوجمو ث هانركذ امل هباحصلا ىلع ضارتعالا

 عرشلا باب ق مهلي واقأ لدعأ نيب ةقرفتلا ىلع ط ليلدال وه ايف 0 ف

 ماكحلل مهمالستساك ءاملعلل مهمالستساو . داهنجالا قيرط ةقيرط امو

 لهاحلا ديلقت كلذكو 2 هباوصب مهل ملعال ايف مهلعو ف هب نومكحم ايف

 . هللا نيد ق مهي ال نل

 قحلا ىلإ دصقيو دهتجم نأ لك ىلع نآ ىدنع ىذلا : ديعس وبآ لاق
 هيف هيلعف ىأرلا هيف نوكي ء ىش نم ناك امم . همزل ايف . هل هتل دبعتلا ىف

 ناكاذإ ث ءاش اهأب ذخأي نأ هل ناك ليواقألا هدنع توتسا نإف داهتجالا
 ناو زييمتلا نع افيعض ناكولو ، قحلا ىلإ هنم دصقلا ىلع اباوص كلذ
 ذخأي نأ هيلع ناك ءىش نم لدعأ اهنم اثيش نأ هل عقو وأ لدعألا رصيأ

 عابتا هيلع ناك نيدلا نم قحلا نم ناك امو ، قحلا وه امنإ هنآل هب

 نأل داهتجالاب تفتلي الو © هنيعب قحلا هنأل هب ذخأي نأ هنيعب هيف قحلا

 . هنيعب هتباصإب ذخوي نيدلاو داهنجالا هلصأ ناك امل داهتجالا

 ةباصإ ىن دهتجم نأ هيلع ناك رظن هل نكي مل اذإ هنأ : ىدنع ىذلاو

. هرصبب ئيش زيمي مل ول و كلذ ىف هيلإدصقلاب . قحلا



 رس اتاب .1

: نالصف هيفو ص هميلعتو ملعلا ملعت ق





 لرزلا سعنلا

 ضئارفلا ماعت ىن

 ضئارفلا هيلع تبجو نم نآ ىلإ ملعلا لهآ ضعب بهذ : ديعس وبأ لاق
 ثالذ لهج هعسي مل جحلا وأ ةاكزاا هيلع تبجو نف . اهوجو ملعي نأ همزل

 & هتيدأت رخأ و هملع نإف & ثالذ هعسي مل هياع بج و نأ دعب هلهج نإف { مزالا

<: 

 3 (١)هب صوي مل وهو ، توملا هئجافي وأ بجا ولا ءادأ ىلع اهعم ردقيال
 هب بطاخ ىذلا هتقؤ ىف بجاولا ثالذ ةيدأت هيلع نإ لوقي نم بهذم ىلع و

 ض رفاا نأ كلذو ث ةتقؤملا ريغ ضورفلا - انه - هللا همح ر ديعس يأ مامإلا دارم ( ) ١
 ه ريخأت ال و هياع هميدقت زوجي ال تق و هئادأل ددح ام تقؤملاف . تقؤم ريغ وأ اتقؤم نوكي نأ امإ
 8 تارافكلا و ةاكزلاك ، تقو هئادأل ددحي مل ام تقؤملا ريغ و ، موصلا و ة الصلاك كلذ و 2 هنء
 نايتإلا ناف ل وألا فنصلا فال ء . ءادأ ربتعي تق و ىأ ىق هب نايتإلا نإف فنصلا اذه نم ناكامو

 فقوملا ىلإ ةبسنلاب تقولا و . ءاضق هتاوفل اكاردتسا كلذ دمب هنايتإ و . ءادأ ددحملا تقولا ىل هب
 هتقو نع هريخأت زوجي ال اك هتقو نع هميدقت حصي الو بجي ال كلذلف . هتحص طورم: نم طرش

 ؟ ال مآ هيلإ ةردابملا بجت له تقؤملا ريغ ىف فالملا امنإو . فالخ كلذ ىف ييل و © رذع ريغل

 بوج وو . ىخا رتلل وأ روفلل وه له قلطملا رمآلا ىف ءاهقفلا و نييلوصألا فالتخا ىلع ىنبم وهو

 روضح لثم تقؤملا ض رفلاب ملعلا ببح ال كلذلف لمعلا بوج و ىلع. ني رثك آلا دنع فقوتي ملعلا
 لهباحصي ال روفلا ىلع هبوج و تقؤملا ريغ نأ ىلع ءانبو هروضح دمب هب لهلا حصيال وهتق و
 ديقتي ال ثيحب ىخا رتلل هبوج و نأب نولئاقلا امأ . هب نايتإلا ناكمإ لاح هنايتإ ةيفيكو هبوجوب
 نايتإلا اهعم قأتي ال ةلاح ىلإ هب فلكملا لصي مل ام عسا و ءالؤه دنع هي لهجلا نإف نمز نود نمزب
 بجاولاب ملعلا ض رف ىري نم ءاملعلا نم و . هب ءاصيإلا مدع عم توملا هثجافي وأ هب فلك ىذلا لمعلاب
 تقؤم ريغ وأ هتقو روضح مدعل تقؤم لمع ريخأت هعس و نم نإف اذه ىلع ءانب و هب لمعلا ىلع امدقم

 هؤادأ هيلع اهيف متحتي ةلاح ىلإ لصي الل هيلع هبوج و ملعي نأ الإ هعسي ال هئادأ نمز دادتما
 . هنايتإ ةيفيكب وأ هبوجوب ملع ريغ ىلع وه
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 اذه ىلع و . هتلمج هب ناد ام لصأ نم جراخ وه امم هتيدأت ىلإ غاب هجو ىأب

 © ثالذ ملع ىلع آرداق ناكولو © ةاكزلاالو جحلا موزل لهج هرضيال لوقا

 { هب ىصوي نأ ريغ نه تمم وأ هدقتعي وأ هكرتب ندي ملام هنع لاوسلا و

 . ىدنع همكح اذهف ةاكزلاو جحلاك ض ورفلا نم ناكام لكو

 هنم دصقالو ةين الب ، جحو ىكز و ماصو ىلص نميف لوقت ام لئس و
 هيلع مأ ةفصلا هذه ىلع هر زجأ 6 4هاهج ببسب هلل هيالع بجو لق ض رف ءادآل

 ؟ كالذ لدب

 همزل مزال ءادأل دصق ريغ نم ْهموزلب هنهج ىلع ثالذ ىدأ اذإ : لاق
 © هب هملع دعب همزال ءادأل هنم دصقلاب همزلام ءادأ هياع و ، كالذ هعفني الف

 دصق و نيرمعملا نم هماعي نه مدع اذإف & كلذب ه>اعي نم مدعل هليج عم وأ

 ىف قحلا هبجوي ام ىلع همزل ىذلا قحلا قفاوف © هفلاخ نيد ى همزلام ءادأ

 نإ كالذكو ث هل ن زجم ناكو 0 ض رفاا ءادأ عقوم كللذ عم و { هقلاخ نيد

 دقف ث هقلاخ نيد ى هيلع امزال ناك نإ هتأ ىلع هل ني ربعملا مدع دنع هادأ

 ىدأ ناك اذإ امأو ةينلا هذه ىلع ناكاذإ 0 هل ايزجم كللذ ناك هادأ

 ناك نإ وأ 2 همزل دقف مزالل هئادأب ، هنم دصق ريغ ىلع هنم ثيش وأ كللذ

 : اهانعماف راع و اهم ًانئاد ةىمحلاب ارقم ناك اذإ امأو ،ثالذ هيز الف همزل دق

 ىري ام ىلع اهادف 0 اهادأ موزل لهجو ضئارفلا ءادأ نم ءىش هرضحو

 ثكالاه وهو ث هيزجمال كللذف 3 مزال ءادأل ةين ريغ نم ٠ هنولعفي سانلا

 . هتلمج ىف همزلي ايف : هل ءادآلا هداقتعاب ه'وادأ هيلع و ، ثالذب

 هملعي ملو ث اهس رقأ ىنلا هتلمج ىن همزلي امع هادأو كلذ لهج نإ امأو

 هه زلي ام ىد وي هنأ ثكالذ نم لمعي ام عيمج دصاق هنأال { هيلع مزال هنأ هنيعب

 عيضي مل ام ملاس وه و هئزج كالذ نإ: لاق نم لاق دقف . اهب رقأ ىلا هتلمج ىن

5 همزلي الام هلهجب هسفن مزلي وأ . هلهج ام رح بكري وأ « اض ,ف
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 نم لاقو . ثالذ ىف ةنونيداا داقتعاب & هيلع مرحال ام هسفن ىلع م رح وأ

 © هنيعب هيلع مزال هنأ هنم ملعب دد؟وي و هتقو ى كلذ ضرف ملعي ملام لاق
 هادأ نإف . ثالذب هنم ملعلا دعب ( هتيدأت و ثالذ ملع هيلع و ، كلذ هعفني الف

 هياع ة رافكال و كلذ لدب هيلع نإ لاق نم لاق دقف ثالذ موزلب هنم ملع رغب

 . ةرافكلا و لدبلا هيلع لاق نم لاقو . ة رافكلا هيف هم زلت ايف

 نم ائيش لهجف 0 اهب انئاد ث اهانعمب املاع ةلمحلاب آرقم ناك اذإ امآو

 نادف ث هموزل تق و ىف هنع هل ربعي نم دجي علف . © اهبف ةاخادلا ضئارفلا

 ةنونيدلا عم هلقع ىف نسحم ام ىلع هادأو ، كللذ نم همزاي امع لا؟وسلاب
 نع نبربعملا ساملا ىف جورخلا نع زجاع ناكو ث همزني امع لاوسلاب

 ( بوكرلاب الإ لوصولا ىلع ردقيال وه و ) ةلحار مدع وأ ف وخلن هتيفيك

 هذه دحأب آزجاع ناك اذإن . جورخلا ىلع اهعم ردقيال هندب ىل ةلع وأ

 امك هادأف (١)هثادآ ةيفيك ملعي ملو هيلع ضرفلا موزل ملع دقو ءايشألا

 الصلاك هتقو روضح عم هئادأ ةيفيكب الهاج ناكو هيلع تقوم ض رف بوجوب ملع نم ( ) ١
 ريبعتلا هنكمي نم ناك نإف . سانلا نم هيلإ‘لوصولا هنكمأ نمم كلذ ملعت هيلع بج و . موصلا و
 ارداق ناك نإ هيلإ جورخلا هيلع بج و هنع اديعب ناك نإ و . هملعت ريخأت هعسي مل هدنع ارضاح هنع

 . رومأ نم نوكتت ة ردقلا و كلذ ىلع

 . نيعم ناكم ق ربعملا دوجوب هتفرعم ) آ (

 . هيلإ هغلبت ىلا ةلحارلا دوجو ( ب)

 . دومي نأ ىلإ هرفس ىن هب غلبتي ىذلا دازلا لوصح ( ج)
 . قي رطلا نامأ ( د )

 . ندبلا ةحص ( ه )

 . مهيلإ دوعي نأ ىلإ هلايع ىفكي ىذلا توقلا رفوت ( و )
 مامإلا بهذ و . ني رثكألا دنع ض رفلاب فلكتلا هنع طقس رومألا هذه رفوتت مل اذإو

 . هلقع ىف روصتي امك هتيدأت بوج و ىلإ _ اذه _ همالك نم حضاو وه امك- هتنا همح ر - ديعس ويا

 لاق ثيح ةكرب نبا ىأر هنيعب وهو . ع رشلا مكح ةفرعم ناكمإ مدع دنع لقملا ميكحت ىعي اذه و
 = اهف هنكميال ةريزج ى ًاعطقنم ناك نم ىلع ناويحلا حبذك ،لقعلاهحبقتسي ام كرتبوجوي
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 عم نيربعملا دج و اذإ لا؟وسلاب ةنونيدلا ةطيرش ث ملاس وهف هلقع ىف نسح
 ىلع ناك نإف هاد ايف رظن مهيلإ لصوت اذإف ، هتردق بسح مهايإ هساتتلا

 ههج و ىلع نكي مل نإو ، لدبلا هنع طقسو مثإلا نه ملس ، ىعرشلا ههجو

 نب و هنيب تلاح نإو 0 مثإلا نم هتمالس عم لدبلا هيلع بجو ، ىعرشلا

 عم ول و٤ثالذ ىن همزليامعلاثوسلاب ندي ملو © اهانركذ ىتلا قئاوعلا ني ربعا

 اع لا؛وسلاب ةنونيدلا كرتب كلاه وهف { هناكم ىف نيربعملا د وجو مدع

 . انفص و ام ىلع ة ؛دقلا و . ردق ىم كلذ نم همزلب

   ۔- .: ۔- . --

 : لقعلا ميكحتل ةل زتعملا لوقو نيمامإلاىار نيب قرافلاو . عرشلا ماكحأ ةفرمم ىلإ لوصولا

 عرشلا نأو . تامرحملا رصحو . ضئارفلا باجيإ ىف لصألا وه لقعلا نأ نوري ةل زتعملا نا
 ٠ ذبنلا و ءاغلإلاب عرشلا ىلإ مكحلا ىلإ لوقلا اذه مهب ىدأ دقو . انيبم وأ هل ادكؤم نوكي نأ امإ

 لقملا اهدنع مكحب امنإو . لصألا وه عرشلا نأ ناي ري امهف نامامإلا امأ . لقملا عم امداصت اذإ

 ليوعتلا كرت و هيلإ ريصملا بجو . دعب نم نكمأ اذإف هكح ىلإ لوصولا رذعت اذإ هنع ليدبك
 بوج و نم انه - هتنا هبح ر - ديعس وبأ مامإلا هركذ ام كلذ حضوي و . لقملا هيلا دشرأ ام ىلع
 .ةيعرشلا هتيفيكل ةفلاخم هتيدأت ت رهظ نإ لقملا ءاحيإب ىدؤملا ض رفلا ءاضق
. ( هللا همح ر ىماسلا نيدلا روذ مامإلل راونألا قراشم عجار )



 ىفاشلا لسنلا

 هيلع بترتي امو نايبصلا ملعت ى

 مهاس ري ناكو ىاتي مهف ناك اذإ نايبصلا ملعم نع : ء املعلا ضعب لئس

 ىلع مهبرض هل زوجب لهو . ؟ ثالذ هل زوجب له مهتم نيفلختملا نع ا ولأسيل
 . ؟ اضعب مهضعب برضي الئل و ؟ نآرقلا ملعت لجأل و ؟ بدالا

 ىرأال و هنم عنام الف نآرقلا مهميلعت و مهيدات لجأل مم رض امأ : باجأق

 مهسفنأ ليق نم اوبهذي نأ الإ ياتي اوناك اذإ نضعب ىلإ مهضعب لسري نأ هل
 ثكالذب ىرأ الف . هلاسرإب هوبأ هل نذأف . رأ هل مهنم ناك نم امأ و هرمأ ريغي

 ميلعتلل دعق نزف . اهط رتشا نإ نآرقنا ميلعت ىلع ملعملا ةرجأ ته ركو . سأب

 : لاق هللا همحر بوبحم نب دمحم نإ بسحأو . كاذب سأبالف هيلإ ىدهأو
 . طرمشي مل اذإ هيلع سأب الف متيلا لام نم هيلإ ىدهأ ول و

 طخلا نآل 2 سأ الف ا رجآ هميلعت ىلع ط رنشاف طخلا مهماع نإ : تلاق

 سأب الف فيسلاو ةكا.لاو ةطايحخلاك ةعنصلا ملعت ىلع ا رجأ ذخأ نم و ةعنص

 !ود ري ىح مه ةبوتال هنأ طرتشملا ملعملا و ةحنانلاو ةرجافلا ىف ليق و . هيلع

 © .... ١وذخأ ام رجأ

 جحلا نم لضفأ ةشيعملا باط ىق يلحتلا : مها ربا وبأ لاق : ديعس وبأ لاق

 نايبصلا رمأي نأ ملعملل ز وجم له :هللا همحر ديعس وبأ لثس و . ةشيعملا بلط ى
 ثالذ و . ضعب طخ نم آريخ مهضعب طخ ناكو اوبنك اذإ )١( اوعص امتي نأب

 هب رض انالف و هب تب رض و هتكرح اهبنذب ةبادلا و خملا عنك ق ربلا عصم. سوماقلا ف لاق ( ) ١

 نيينامعلا فرع ىف وهو . ىبتنا ., اهب رأ وأ اثالث ةليلق تاب رض هب رض وأ توصلاب وأ فيدلاب

 . اذكه و همدق نطاب ىف هن ود وه نم ب رمن اطخ نسحأ ناك نمف طحلا ناقتإ ىف نايبصلا ىرابتي نأ

 . ناقتإلا ىلع مهعيجشت كلذب ن ودصقي
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 ' ناك اذإ علعملل ثكالذ ز وج له . هنود وه نم نسحأ هطخ ناك نم عصعع نأ

 ناكو مهمانآ ىأ رب كللذ ناكاذإ . معن :لاق؟طخلا ناقتإ ىلع اوص رحم نأ دي ري
 . مهدوي نأ هل زوجس ثيحم ف ابدأ كللذ

 ثكلذ ىل ليماللاق ؟ باسحلا ملعتيل هنبا بدأوي نأ لجرال زوجمآ : هل ليق

 { ةحلاصلا لامعآلالجأل هبدوي نأ هل زبجأ امنإ و ةيويند هعفانم باسحلا ملع نال

 وه سيل و ملعلا ماعت ىلع ىوقي امم ىدنع طخلاو . ىورخآلا عفانلا ملعااو

 لعج نأ نايبصلا رمأي نأ ملعملل زوجم له لئسو )١( باسحلا لثم ىدنع

 فاتكألا نوذخأي مهو مهب رضيدحا واهيلع م وقيوء عضوم ىن اهلك فاتكألا

 ىلع ناك اذإ ىدنع زوجمال اذه لاق ؟ هكردأ اذإ هبرض مهنم اند نم لك

 هاطعأ ام ل وق هل زوجي له :هل ليق . مه عفن هيف نكي ملو هنم ررض نايبصلا

 المح اع ; نيلسرممتيلا و ىدصلا ناك اذإ . لاق؟م هتيب سيل ىدلا ىدصلا و آ متيلا

 ملام ىدايألا ةأفاكمو ةيدهلا ل وبق نم هل زوجي بسح ىلع ثالذ زاج هيلإ

 هيلإ السرأ له متيلا وأ ىصلا لأسي نأ هيلع له: هل ليق . مارح ثالذ نأ ملعي
 هبلق نأمط اذإ لبقو . ثالذف نع امهلأسي هنإ ليق : لاق ؟ال مأ المح امع
 . هلوبق هل زاج هب السرأ نإالإ ءىش هنايتأي ال امهنأ

 ن ود نم باوثلاو رجآلا بلطل نآرقلا ملعي نأ دارأ ىذلا امأ : لاقو

 ، هميلعت ىلع ةأفاكم ؛ ىطعي رخآ ملعم هدا ى ناكو ، دحأ نم ةأفاكم

 اعنام ىرأ ال ىنإف ، ثالذ هبرضيو ث هيلإ هنع نايبصلا لوحتي نأ ىشخنو

 كاذف رقفلا اذهم قفرلا لجأل ثالذ نع فك نإو . هللا هجول هميلعت نم

 . . اضيأ غئاس

 نم رتكأ هعفانم نأ عم ةينيد حلاصم هيلع بت رتت ال باسحلا نآ لاقي نأ بجعلا نم ( ) ١

 ؟ سانلا تاعبت نم صلختلا و هقحىلإ دحا و لك ليصوتل ةليسو وهف ركذت نأ نم نيبأ و ىصحت نأ
 هيلع فقوتي و نظلا نسح و دولا نم كلذ نع جتني امو تالماعملا ىف مهافتلا نسحل ةليسو هنأ اك

 . تادابعلا و لب تالماعملا هقف و تايدلا و شت ورألا و ثيراوملا ماكحأ مهف ديعب دح لإ
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 مل اذإ : لاقف سانلا اياطع نآرقلا ملعم لوبق نع هلا دبع وبآ لئسو

 ىرأ الف٤ بلطيل هوطعي مل نإ وليبتق وطعأ نإف ائيش مهيلع ض راف ملعملا نكي
 ؟هدلا و نذآ ادإ برضلاب مالغلا بدوي نأ ملعملا عسي له: هل ليق . اسأب هيلع

 نأ هل بحأو 0 مهب رضي نأ هل بحأ الف ىماتيلا امأو . هبدأب سأبال لاق ]

 . نآرقلا ملعتل ال بدألل اهنأ اناطعلا ىف ىونب

 دل ولا نوبرضي ال ةعبرأ : ىلع نب ىسوم لاق : دمحم نب ىسوم لاقو

 . )١( ةبادلا و مداخلا و أ رلا و

 له ص نب ه رد وأ عه راب هيتأي مم دحأ دنع ملعتي متي نع ديعس وبآ لئس و

 طرتشي مل نإ كلذ ذخأ زا وجب باجأف ؟ هيلإ هب ىتأ ام ذخأي نأ هل زوجي

 . هيلو لبق نم هب ءاج امب لسرأ متيلا نأب انئمطم ناكو ث ملعتلا ىلع ائيش

 مهئابآ ىأ ر ريغ نم بدالا و ملعلاو نآرقلا نايبصلا ملعي لجر نع لئسو

 ؟ انماض نوكي له ث ثكالذ هيلع اورجحم مل مهنأ ريغ ، مهنم نذإ الو

 ق حالصلاب مهلع دوعي امم هيالع اودوع امع مهاغشي اذإ : باجأف

 . هللا ءاش نإ روجأم وه و . هيلع ناي الف لجاعلا

 ةأرملاف الإ و2عاد نودب ناك ام عونمملا برضلا نإف هقالطإ ىلع سيل مالكلا اذه ( )١
 : ىلاعت هللا لاق . نآرقلاب عطاقلا صنلاب زئاج اهب رضف\ ب رض ن ودب اهجالع ىصعتسا و ت زشن اذإ

 اؤفبت الف مكنمطأ نإف نهوب رضاو عجاضملا ىق نهورجهاو نهوظعف نهزوشن نوفاخت قاللا و ه
 . « اليبس نهيلع

 عبسل ةالصلاب مهورم ه : ملسو هيلع هنا ىلص هلا لوسر لاق . ةنسلاب تباث دل ولا ب رض و

 . « رشعل اهكرت ىلع مهوب رضا و

 ب رضلاب ول و اهتسرامم ىلع مهلمح و اهيلع مهدي وعت نإف لفطلا اهقيطي ىلا تادايعلا ةالصلا لثم و

 ىلا ةنسحلا با دآلاو ةلضافلاقالخألا اهلثمو . ةميلسلا ةيب رتلا تايضتقم نم رمآلا ىضتقا اذإ

 . رغصلا ذنم اهيلع لافطألا ديوعت بجي

 عم ةبادلا و آ بدألا ب رض هيلع د رمت اذإ هب رضي نأ هلف م ودخملل اكولمم ناك نإف مداخلا امأ

 . كلذ ةحلصملا تضتقا نإ اهب رض نم عنم ال اهب قفرلا بوج و
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 ىلع مه رهق و بدآلا و ملعلاو نآرقلا ملعت ىلعمه ربجأ نإ تيارأ: هل ليق
 ؟ ثالذ ىن نايض هيلع ن وكي لم مهئابآ نذإ ن ودب ثالذ

 لطعتت ملام هللا ءاش نإ:روجأم وه و« هيلع ناي ذ بوجو ىل نيبي ال : لاق

 . اهس ىل وأ ه ةحلصم كللذب

 ؟ انماض نوكي له مهحلاصم لهج نإف : هل ليق

 تاذ ى مهتحلصم مايقلا نع ءانغتسالا ه رمأ رهاظ ناك اذإ : لاق

 ةرضاح ةحلصم توفت ملالإو ملعتلا ىلع مهلمح نم عنام الف مهسفنأ
 . ةبئاغ ةحلصمل

 . مهايإ هميلعت مهيلع اهت وفنإ اهايض همزلي ىتلا حلاصملا ىه ام و : هل ليق

 بدآلا و ملعلا مهميلعت ىن مهحلاصم ماق نإ هب لقأ ملف نامضلا امأ : لاق
 نإ فاخو 0 هيلع اهعفن دوعي ةعيض هل ىصل! ناك نإ : لوقأ ىنأ رغ

 نإف 2 هل 7 ررض ىلإ ثكالذ هب ئدأويف اهمتعفنم ىشالتت نأ ملعتلا لا ف رصنا

 ف ن وكي نأ الي 6 هيلع رجي لجب كلت هتحلصم نع لغشي الأ هب ىل وألا

 . ىل وأ ذئدنع مهميلعت نإف٬ مهحلاصم موقي نم

 هل لحأ ميذق وأ بطر نم ملعملا ىلإ هب ىنوي امع ءاملعلا ضعب لئس و
 | ؟ كللذ

 . مد احلا و ىدصلا ةيده لبقي : ليق دق و ؤ ملعملل ىدهأ نإ سأب ال : لاق .

 . معن : لاق . ؟ ميلعتلا ىلع ةرجآ طارتشا هل زوجي له . لئس و

 وحن و هتاودأ حلصي و هحول وحمي نآ ىدصلا رمأي نأ هل له لئس و
 . هملقب هل .بتكي و هتحلصم نم ثالذ ناكاذإ كالذب سأب ال : لاق ؟ كلذ

 ه رمأ ىل و نم نايب ريغ نم همياعت عض وم ىلإ ملعملا ىتأي ىدلا نع لثسو
 ؟ هيلع رجوي له و ؟ ثالذ هل حصي له

.د وأب مايقلا نم هل حلصآ وه امع ثالذ هلغشي.ال ناك اذإ ىدنع : لاق
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 نآرقلا ميلعت ربغ ىلع ناك نإف لطاب اضيأ كلذف مولعم لجأ ىلإ مولعم رجاب
 لوهجم ثالذف . ديدحت ربغ نم ملعتلا ىلع مهعم قفتا نإو . هلثم رجأ هلف

 نم ائيش وأ باسحلا و ةباتكلا مهميلعت ىلع مهعم قفتا نإو © هلثم رجأ هلو

 اذإ امأو ث مفو مهيلع تباث كلذف ، مولعم لجأ ىلإ مولعم رجأب بادآلا

 . هعم قفتا نم لحتسي وأ رصقام ردقب ثكلذ نم كرتي هنإف همزلي امع رصق
 ريغ ابرض مهرضي و نايبصلا 'بدوي نآ هل حصي هنإ : ملعملا ىن ليقو

 اماتيأ اوناك ولو . مهتاهمأو مهئابآ دنع نم هيلإ هب اوتأ ام ذخأيو 2 حربم
 اذإف ، حرجيالو رثويال ىذلا بدآلا برض وه ث حرباا ريغ برضلاو

 احربم اب رض هدلو برض اذإ دلاولا ثالذكو . كلذ ش رأ همزل حرج وأ رثأ

 . بدأ برض كلذ سيل و ، هدلول كلذ شرآ همزن
 ىأ رب الإ نآرقلا ميلعت ىن نايبصلا ملعلا برضيال : ىراوحلا وبأ لاق

 ذخأي نآ ملعملل اوزاجأو . مه ايص وأ ىأ رب , الإ ىماتيلا برضي الو ء مهئابآ

 ىلع ملع هط رتشا ام : لاقو . مهيلع طرتشي نأ ريغنم ميلعتلا ىلع ىطعأ ام

. تحسلا نم وهف نآرقلا ملعت



  

 سراتلا بالا

ليصفت هيفو نآرقلا ىف





 لرزلا لصنلا

 نآرقلا قلخ ىف ليق امف

 مآ وه قولخأ نآرقلا نع انوربخآ ةلزتعملل انلق ا : رثألا ضعب ىن ءاج

 ؟ قولخ هنأ ىلع ليلدلا ام و مه انلق . قولخم وه : ةا زعملا تلاق ؟ قونخم رغ

 نم هب نوجتحت ىذلا امو : مه انلف . لقعلاو عمسلا نم ة ريثك ةلدأ تلاق

 امدق لزي مل ن وكي نأ امإ : ناعم ةعبرآ نم نآرقلا ولخمال : اولاق ؟ لقعلا

 نوكي وأ ،قلخلاا لعف نم نوكي وأ هسفن لعف وه نوكي نأ وأ . هتنا عم

 ةي ونثلل ةةفاوم و هللاب اكرش كلذ ناك هللا عم امدق لزي مل هنإ انلق نإف . هتلا لعف

 ةلاحتسالالاحم كلذ ناك هسفن لعف هنز : مهل انلق نإف . نامبدق نانثا اولاق نيذلا

 ادر ثالذ ناك قلخلا لعف نم هنإ : انلق نإو . هد وج و لبق هسفنل هداجعإ

 "سنإلا تحَمتْنجا نشتا "لق ) هوانث لج لوقي هتلا نأل . نآرقلا ىلع

 هلثمب نوت"أيال نآرقلا اذه لثمب اوثأتي نأ ىاع ُنيجنلاو
 هب ن وجتحت ىذلاام و مهل انلق ()١( آريهظ ضعبل "ماه ضعي ناك ولو
 ضرألاو تاومسلا قلخ ) : هلوق . اولاق . نآرقلا نم

 ىن نمتفدلا نبو ضرألاو تاومسلا نبب نآرقلاو ()٢( امنيب امو

 ليللا لعج امك ()٢( ابرع انآرق هاَتَعَج اتإ ) : هلوقو. فحاصملا
 اودع و ()٤( آ جاوزأ "مكسفنأ "نيم "مكل لعج و ) هلوقو . راهنلاو

 هللا عم امدق نوكي نأ امإ ولخمال ا ولاق و ، ثدحم هنإ اولاق و . ةربثك تاي آ

 . ءارسإلا ةروس نم ٨٨ ةيآلا ( ) ١

 . ةدجسلا ةروس نم ةعبا رلا ةيآلا نم و . ناقرفلا ةروس نم ٥٩ ةيآلا نم ( ) ٢
 . فرخزلا ةروس نم ةثلاثلا ةيآلا نم ( ) ٣

 لصألا قو . ىروشلا ةروس نم ١ ةيآلا نم و . لحنلا ةروس نم ٢ ةيآلا نم ) 9
 . ةيآلا ق في رحت

 ( ١ ج عرشلا نايب - ٩ م )
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 هللا ىلص ح هللا لوسر نامز ىف برعلا ةغل ىلع لزنأ . اثدحم نوكي وأ

 انلق نإو . ةيونثلا تمزل ىلا ةجحلا انتمزل امبدة انلق نإو . علس و هلع

 . مهياجإ ىه هذع . مجح انتمزل ثدحم

 قلخ هيف ىعدا ىذلا هباوج ىف فصني مل باوحلا بحاص نأ ملعاو

 ىعداو 0 اهاع هعم همصخ قفتي ال دعاوق ىلع همالك ىلب دق و ، نآرقلا

 حيحص ليلدب ىتاي نأ هيلع بجي ناكو 0 هيفلاخم بهذم نم فرعت ال ءايشأ

 احيص اليلد نوكي ىتح مالكلا هيلع ىنبي مث . همصخو وه هيلع قفتا

 مم © همصخ هيلع هقفاوي ال ميسقتب ىنأي نأ امأ هيفلاخض ىلع ةجح همالكو

 . ملسم ريغ كلذو © همصخ ىلع ةجح هيلع ىبي

 نآرقلا قلخ ىلع ليلدلا امأ : لئس امل بيحملا لوق ىل كلذ حضتيو

 : ناعم ةعبرأ نم نآرقلا ولخم ال

 © هسفن لعف وه نوكي نأ وأ ح هتلا عم آعدق لزي مل نوكي نأ امإ

 . هللا لعف نم وأ ، قاحلا لعف نم نوكي وأ

 اكرش ثكالذ ناك هللا عم امدق لزي مل هنإ انلق نإف : لاق و مسق مث

 لاق ايف هتلا كديآ لمأتف . ناممدق نانثا : اولاق نيذلا ةيوناثلل ةقفاوم و هتاب

 فالخم ىنأو س هل ةفلاخلا ىنعم فرح نأب هيف دصق امو لوألا همسق ى
 . هللا كزعأ نحنو ، فلاخلا ىه هغوسي ال امالك هيلع ىنب مث ث هل مهانعم

 مالك نوكي نأ متركنأ ام : مهلاقم لثم لاق نم لكلو ءال؛وه لوقن

 ةقفاوم الو كرشلا باجإ اذه ىف سيلو لزي مل ملكتمل لزي مل امدق هتنا

 ٥ لج و زع « هللاو تاذلا تاقفص نم ةفص مالكلا نإ : انلق انال 2 ةيوناثلا

 نم نآرقلاو ، لزت مل هتاذ تافصو لزي مل ىرابلاف . افوصوم هل لزي م
 هريغ هتافص تسيلو 2 هب افوصوم هللاو 2 هلاب امئاق لزي مل هتاذ تافص

3 لزي مل هللا نإ انلق اذإ بجي الو ، هتاذ تافص ريغ وه الر
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 نوكي نأ وأ نيكيرش انوكي نأ لزي مل ملكتم هب وه ىذلا همالكو
 نهتا )١( .

 لبانااب لباحلا اهيف طلتخا نأ دعب ةمألا هذه اهب تيلب ىتلا لئاسملا نم نآرقلا قلخ ةلأسم ( ) ١
 ىهو ء مالسإلا ة ريلفح ىلإ بومشلا نم ريثك مامضنا ةجيتن ةليخدلا راكفألا نم ريثكب تسيلت و
 مجنالعإ ناك ءالؤه نم ريثكو © ةيركفلا اهئيراوم ىلع ةصيرح 2 ةميدقلا اهتادقتعم ةسباتم لازت ال

 تثول و ، هركف نيعم ت ردك نأ ثبلت مل نيدلا ىلع ةدقاح تارماؤم هءارو نمكت آ راتس مالسالا

 هللا ىم ر - هتباحص دهع ى الو - ملس و هيلع هتنا ىلص - لوسرلا دهع ىف نكي مل و © هتديقع ءافص

 ثاحمألا هذه دوج و - ةيقن ةيفاص هتديقع تناكو :ث ايرط اضغ مالسإلا ناك امدنع - مهنع

 { هليزنت و هيحوو هتنا مالك هنأ نآرقلا ىف نودقتعي اوناك لب نيملسملا طاسوأ ىف تارظانملاو

 ثاحعألا هذه تدجو امنإ و © هل قولخم هاوس امو ث ءىش لك قلاخ هتنا نأ كلذ بناجب نودقتعي و

 ةجيتن مهفوفص تلخلخت امدنع مهتغمدأ و نيملسملا لوقع ىلإ اهلالخ نم جلتل تارغث تارظانملا و

 ممالاقم اندج و تاعوضوملا هذه ى نوبتاكلا هبتك ام بلاغ ىلإ انرظن اذإو ث ةيلخادلا نتفلا

 ثاحبأ اهيلع زكترت نأ بجي ىتلا ةيعوضوملا نع ةديعب ، تالاعفنالاب ةرثأتم تايبصعلاب ةغبطصم
 هيف هدجت ام نإف باتكلا اذه ىف دراولا لاقملا اذه © اهلإ راشملا تالاقملا هذه نمو 2 ءاملعلا

 ةيبصعلا ةحار هنم مشت ث نآرقلا قلخ ةلأسم ى هعم اوقفتا وأ مهعم قفتا نم و ةل زتعملا ىلع د ود ر نم

 © اهنع .ىأنم هتوجول قحلا نع د ود رلا هذه اياوط نيب شتفت تذخأ ول و لاعفنالا راثآ هيلع ىرت و

 لاقملا بحاص لوقف 0 ايئاقلت اهيشالت و اه رخبتب ليفكلا ضقانتلا نم د ود رلا هذه ى امي كيهان و

 : دعب نم هلوق من . هب افوصوم لزي مل & لجو زع 2 هتناو تاذلا تافص نم ةفص مالكلا نإ

 . خلإ .. هريغ هتافص تسيل و ص هب افوصوم لزي مل هللاو © هتاذ تافص نم ةفص نآرقلا و

 هللا تافص نأ ررقي هسفن لاقملا بحاص و ؟ فيك 0 هلئاق نم ناعمإلا و رصبتلا مدع ىلع لدي مالك
 هتاذ تافص نم ةفص وه ميركلا نآرقلا نأ كلذ بناجب ررقي و هريغ تسيل و هنيع ىه هناحبس

 نم لزنم نآرقلا نأ عم ، ىلاعت و هناحبس ث دوجولا بجا و تاذ نيع وه نآرقلا نأ ىنعي اذهو

 نيرذنملا نم نوكتل كبلق ىلع . نيمآلا حورلا هب لزن». نيملاعلا بر نم لي زنتل هنأ و » هللا دنع

 ،مهفعص ىف روطسم . مهمالقأب طوطخم . سانلا ةنسلأب ولتم ىلاتلاب وهو . « نيبم برع ناسلب
 تاذلا تافص و ىلاعت هتاذ تافص نم ةفص وهو © نآرقلاب هلك كلذ عوقو ميلس لقع روصتي لهو

 لجتي ضقانتلا و - تافصلا ى انتديقع ىه امكو - هسفن لاقملا بحاص ررق امك- © تاذلا نيع ىه

 تسيل و © هلوق همزلتسي ام و هنلاب امئاق لزي مل نآرقلا نإ : لاقملا بحاص لوق نيب اضيأ احضا و

 - ه ريغ هنأ ديفي هب امئاق لزي مل هلوق نإف ث ةيلعلا تاذلا ةقيقح نيع نآرقلا نوك نم ه ريغ هتافص

 © كلذ فالخ ديفي هريغ هتافص تسيل و : هلوقو - تاذلا تافص ى ةرعاشألا ةديقع ىه امك

 = انوكي نأ لزي مل ، ملكتم هي وه ىذلا همالكو ،لزي مل هتنا نإ : انلق اذإ بجي الو هلوق امأ
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 نييناسنإ انوكي نآ بجب سيلو ، ثدحم ناسنإلا نإ : لوقن انآ ىرت الأ
 ءهالكو ثدحم هنإ انلق انأل ؟ نيكيرش امهالو امهيلع ثودحلا لاتشال

 لب ؤ .فوصوم الو نبتمفص امه الو 0 امهمسقنأب ناق اسيلو ، ثدحم

 ، همالك هنأو هل ةفص هنأو ثدحم هنأ همالكو . ث ودحلاب ناسنإلا فصوي

 ثدحم هنإ : هانلق ام عم فوصوملا ىطعت ىلا فاصوألا رئاس نم جرخم و

 3 لجو زع ع هللا نوكي نآ لتعملا ركنأ ىذلا امف ڵ ثدحم همالكو

 وه ىرايلاو ، لجو زع ء هلل ةفص لزي مل امدق همالكو ، لزي مل امدق

 لزي ملو & آميدق ادوجوم همالك نوكيو { لزي مل ايف هب فوصوملا
 مل ةكرشلا نآل ، ةكرشلا باجمإ اذه ىف سيلو ث !فإ امدق هب ملكتملا

 طئارش اهل امنإو ث مالكلاو ملكتملا و ؤ فوصوملاو ةفصلا نهب عضوت

 قحتسا ام عيمج ىن هب فصوي امم امهدحأل ىطعي نأ لثم وهو ث رخأ

 ام اذهو . ماكتملا فوصوملا مكح اندنع هللا ةفص مكح سيل و ث هسفنل

 ، هنع لازو هفلاخم هلوقي ام هجو كرت فيكو ث هلوقيو مصخلا هبرقي

 نإ مت س لجو زع ى هتلا مالك نم قطن ايف اندنع حيحص ريغ ائيش ىنأو

 . ةينثتلاب نيلئاقلا ىلع مظع طلغ اذهر هي واتلا هلوقب ىعدا امك اذه

 مه اسئازو ث فوصوملاو ةفصلا طرش كلذ طرش اولعجي مل مهنال

 : فانصأ

 ساسح هنآو لزي . روناا نإ : نولوقي نيذلا ةنيابلا مهنمف

 هل هتكراشمما زلتسا مدع ثيح نم ثداحلا ناسنإلا مالكب كلذ ه ريظنت ونيإ انوكي وأ نيكيرش =
 ناسنإلا نإف ث هاوعدل ةجح هب ضبنت ال مالك وهف . خلإ ... ث ودحلا ى هايإ هتكراشمك ةيناسنإلا ىف

 ڵ هدح و هللاب ةصاخ مدقلا ةفص انيب ث اهيف هل ةكراشم تاقولخلا لك لب ث ودحلا ةفصب درفنم ريغ

 ةفصلا هذه ىف هكراشي نم نوكي نأ مزلتسي كلذ!و ح هتيهولأو هتيبوبر تامزلتسم نم ىهو
 صوص اا تدكأ دقو ث ؟ري,كآولع هلك كلذ نع هلا ىلاعت { ةيهولألا و ةيبوب رلا ىف هل اكيرش

 : هسفن فص و ى هناحبس لاق دقف لقملا ليلد هيصتقي امك هاوس ام لكل هلا قلخ لومش ةعطاقلا

 لك نأ ىلع نوملسملا عمجأ دقو « اريدقت هردقف ءىش لك قلخو » : لاقو . « ءىش لك قلاخ»
 . ىلحملا هباتك ىن مزح نبا ةمالعلا عامجإلا اذه ىكح نممو « هل قولخم وهف هللا يوس
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 نانيابتم امهعإو ث هكارد و ةساسح اهنإو لزن ل ةملظلا كالذكو ث كارد و

 ىذلا ملاعلا جزتمملا امهم ، نيءزج نم ناكف © اجزتما ح لزألا

 رشلا و ربحلا هرف

 ةملظو ، ربخو ءايض وهو لزي مل رون :نولوقي نيذلا ةيب وقرملا مهنم و
 3 مالظاا قوفو رونلا نود امهيب ةطساوو ، رشو مالظ ىهو لزت مل
 سبالت نإو © هصاخ رونلاو ، ةطساولاو ةماظلا نم جازتمالا عقوو

 امهنم دحاو لكو ، رخالا ةفص ربغ امهدحأ هفصو نماق نفوصوم

 همالكو © لزي مل هتلا نإ : لاق نم لوق هعسي فيكف ح ملاع لاعف

 هب لزي مل هلل ةفص هنإو ؤ لزت مل هتاذ تافصو هتردقو هملعو © لزي

 نيذلا ، مهنم ةيناصيدلا ةصاخو ، ةينثتلا لهأ لوقل هبشم ريغ ، افوصوم

 ريصب عي" رداق ملاع هنأب فصوي امهدحأ نإو 0 نميدق نيش اولاق

 ريرش ىمعأ مصأ زجاع لهاج هنأب فوصوم رخآلاوا . لضاف ريبخ ىح

 نوكي رونلا نإو س ضحم ةملظ وهو هعبطب ءىشلا هنم نوكي ، مومذم

 هدضب رخالا فصو ام لكو © ضحم رون وهو رابجإب عىشلا هنم

 لكو 0 امهسفنأب نامثاقلا نافوص وملا نالصألا امه نممدقلا نإو : هفالخ و

 نأل .{. جازالا ملاع ى رخآلا ةهج ريغ ةهج ىف بهاذ امهنم دحاو

 اذهف & ىسرتو لقتست نا ةملظلاو ء مهدنع ولعي نأ هنأش نم رونلا

 . ءالوه لوق

 سيلو 0 هدصقب اودصق الو © كلذب اولاق ام تافصلا لهأ و

 انلق اذإ قلطي نأب لئاقلا اذه لحتسا فيكف ع ةهباشم الو ةلكاشم امهنيب
 هل ةص همالكو 0 . املكتم لزي هللا نأو . ةمدق تاقصلا نإ

 نأل { دهاشلا كرت دقف ثالذ عمو . اكيرش نوكي نإ 0 ميدق
 رخآ لعفي و هعضعب امهدحأ لعفي ء ىش ىلع ان واعتي "نأ ىه ةكشلا

كلذ سناج امو ءىشلا لمحو ةطايخلاو ءانبلاك ث رخآ اضعب
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 نوكي وأ ص كلذ هبشأ ام و راقعلاو رادلاو دبعلاك امهنيب انيع ناكلم وأ

 ورمعل رخآو ديزل هنم ءزج نوكي ءىش عفنب دحاو لك ىضر

 مويو هل موي امهنيب كرتشملا دبعاا ةمدخ نه امهدحأل لعجي نأ لثم

 . رخآلل هب موقي ام ردقب الإ امهدحأل لمعب دبعلا موقي ال وأ ، هكيرشل

 لاق ايف اذه نم ءىش لخدي الو ص ةعقاو امهنيب ةكرشلا نوكت اذهم و

 ركني ىذلا امو ميدق همالكو مسدق لجو زع هللا نإ : تافصلا باحصأ

 بوبرم الو لعةب نديل ، ملكتم هب لزي مل هللاب امئاق مالكلا نوكي نأ

 هللا هقلخ نوكي نأ امإ ولخم ال هنإف اقولخم ناكول هنإل ، ثدحم الو

 هسفنب امئاق هقلخ وأ ثالذ نع انبر ىلاعت و ثداوحلل الحم ن هكيف هسفن ى

 مالكااو فوصوم وهف هسفنب ماق ام نأل امئاق مالكلا نوكي نأ ليحتسيف

 انقفاوي باب اذهو ، فوصوم موقت لب اهسفنب موقتال ةفصلاو (١)ةفص

 بتكلا رئاس و نآزقلالوح تالاقملاباتك دنعطبللا و طبحللا لب ،د رلا وذخألا رثك دقل ( ) ١

 هال ؤهب عفد ىذلا با رطدالا اذه أشنم و ةثدحم ريغ ةميدق وأ ؟ لجو زع هل ةقولخم ىه له . ةل زنملا

 ث اهتابنج نيب ىري رون نم صيصب ال و ، اه رعق ال ىلا ةبيهرلا ةملظملا ةقيحلا ةي واملا هذه لإ
 © ةل زنملا بتكلا رئاس و نآرقلاب هناحبس هنع سرخلا ىفن هب دا ري .وذلا ميدقلا هللا مالك سابتلا وه

 ءاملعلا نأ ةصالخلاو ، رئاصبلا ىل وأ ماهفأل ىلجتت قراوف نم نيمالكلا نيب ام لإ لصوتلا مدعو
 { امالك ىمست ةميدق ةفص هلل تبثأ هتبثأ نمف ، لجو زع هل ىفنلا مالكلا تابثإ ىف اوفتخا

 ، لهحلاو ملعلاب ىفني اك ث لازي ال اميفو لزألا ىف هناحبس هللا نع س رخلا ىفن كلذب هدارم و

 ةيرعشألا بهذم وه اذه و & ىمعلا رصبلاب و ، ممصلا عمسلاب و ، توملا ةايحلاب و زجعلا ةردقلاب و
 ب رغملا لهأ انباحصأ نم ةعامج و ةل زتعملا مه و هافن نم و © نيينامعلا انباحصأ نم دحا و ربغ هب لاقو
 توكسلا مالكلا دض نإ : اولاق ڵ ىخابثلا نكاس يأ و فالج راولا بوقعي بأ نيمامإلاك

 ىف ءالؤه ىفتكا دقو ث هيلع هتردق عم مالكلا نع تكسي ناسنإلا نأ ليلدب سرحلا سيل و
 هناحبس هتل ميدقلا ىفنلا مالكلا نوتبثي نيذلا كعل وأ و ىلاعت هل ةردقلا تابثإب هتنا نع سرخلا ىفن

 مالكلا ولخ ةقيقح نايب ىن نامين يأ نبا ةمالعلا ءاج دقل و . ف ورحلا و تاوصألا نم هولخب نول وقي
 - ىلعألا لثملا هت و - كلذ لثم امأ © هانعم ام لاق ثيح ڵ فورحلاو تاوصألا نع ىفنلا

 ةحراج لكب لصتي هنإف ( ىبصعلا زاهملا ) غامدلا وأ بلقلا وهو ث حراودا ناطلس مالك لثم

 عيطتست الو ، فورحلاو تاوصألا نع راع مالكب © اهجوم ثعاب و ايهان رمآ حراوخلا نم

 © هتكلمم ىف ذوفنلا اذه هل - قولخ وهو - ناطلسلا اذه ناك اذإف ث هيلع د رمتت نأ ث ام ةحراج

 = تودصلالع لمتشي باطخ اهنيبو هنيب نوكي نآ ريغ نم هرمأ بسح حراوحلا عيمج فرصتت و



 م ١٣٥

 © هريغ ىف هقلخ نوكي وأ ، هيف بانطإلا ىلإ جاتحم سيلف © فلاخلا هيف

 ىف مالك'ا هيف ثدح ىنلا { ريغلا كلذل قبسي ناكل هريغ ىق هماخ ولف

 © هضعبل امز و هلكل امإ ،سنحلا ثالذل ةمزاللا هفاص وأ صخأ نم ماكحألا

 ص لجو زع ى هللا ريغل هفاصوأ صخأ نم ءامغأ هللا مالكل قبسي مل املف

 نأ ركنأ ىذلا اف ثلاثلا هجولا لاز اذإو « هريغب موقي ال هنأ بجو

 8 ميدق فوصومل ةميدق ةفص وهو ؟ هب ماق مالكب ًاملكتم هللا نوكي
 نأ دعب نيوكتلاو قلحلاو ثدحلا دح نم جرخو ، لجو زع « هللا وه و

 . نكي مل

 ةفص امهدحأ نآ لجأل ةكرشلا لقعت مل ةغللا لهأ نإ : لاقي مث

 3 هتكرش تبجو ثدحم امهدحأ ناك اذإ : اولاق الو ، فوصوم رخآلاو

 ثالذك ناك ولو ث نامبدق امهنأل نيكيرش اناك نبكيرشلا نإ اولاق الو

 آ رخآ ىعم اوفصو اممإو 0 نممبدق اناك ايف الإ نكيرش لاقي ال ناكل

 0 اليدع وأ اهيبش وأ ريظن هل ىعداو هريغ دبع نم هللا ريغ ثكللذل و

 تانئاكلا عيمج نإف ث هتيمويق ىلإ دوجولا دنتسا ىذلا مويقلا ىحلاب فيكف ، فورحلاو ح

 نم دارملا كلذو ، فرحو وص باطخ اهنب و هنيب نوكي نأ ريغ نم ث هرمأ بسح لعفنت

 نآرقلا امأو ، هانعمب ىجتنا « نوكيف نكهل لوقن نأ هاندرأ اذإ ءىشل انرمأ امثإ » : ىلاعت هل وق

 توصلاب هسبلت ثيح نم ىفنلا مالكلا نع فلتخي هنكل و هتنا مالك اضيأ ىهف ةل زنملا بتكلا رئاسو

 ناهبن بأ نبا ةمالعلا نم لك حض وأ دقو ث اهقلخ ىف ف الخ ال ىتلا ةيئاجهلا ف ورحلا ىلع هلامتشا و
 ضرفنل : هانعم ام الاق ثيح هللا ىلإ مالكلا اذه ةفاضإ هج و - هتنا امهمحر - ليلخلا ققحملا و

 ملقلا رمأ مث سانلا اهب قطني ف ورح نم هنوكو لزنملا مالكلا اذه ريغ امالك قلخ هناحبس هللا نأ

 ضرألا ىف هقلخ رايخ دحأ ىلإ هب ل زني نأ هتكئالم دحأ رمأ و 2 ظوفحملا حوللا ىف هرطسي نأ

 ْ مهمالقأب هنوطخي و مهتنسلاب هنولتي سانلا ذخأف 2 هب لمعلا و هت والتب مهرمأي و ض سانلا ىلع هولتيل

 كلملا ىلإ وأ ؟ مهنم هيلإ لزنأ نم ىلإ وأ ؟ سانلا ءالؤه ىلإ فاضي نآ مالكلا اذهب ردجألا لهف
 . ؟ هملعب هلزنأو ؟ هسفنب هقلخ ىنلا هتا ىلإ وأ ؟ هطخ ىنلا ملقلا ىلإ وأ ؟ هب لزن ىنلا
 الثم - هتنا همح ر - ليلخلا ققحملا برض و ث هتا ىلإ هتفاضإ باوصلا نأ كردي دحأ لك نأ كش ال
 ال مهتياور نإف ، نيبتاكلا تالاقمو ث ءارعشلا دئاصق نم مهمالتأ و سانلاةنسلآ هلقانتت ام
 . لاكشإلا حضتي و سبللا ىلجتي اذهب و ى اهباصأ ن ود مهيلإ فاضت اهلعجي ال اهني ودتب مهنيانعو
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 ()١( "مهنيع قلخلا 7هتباتشتتف هقللتختك اوُنقلَخ ) : مه اولاقو ٥ ه ےم ےہم ےہ و س س
 نع لاقو ث هنود نم نيذلا قلخ اذام ىنورأف هللا قلخ اذه : اولاقو

 دفي ةالو رصبي الو عمسي ال ام دبعت مل ) . مهاربا
 { مدق وهو ث آميدق همالك ناك اذإ اولاق نإ ثالذكو ()٢( ثيش َكَع

 ن وكي نأ آميدق همالك .زاك اذل بجم ال هل ليق ؟ نهلإ انوكي نأ متركنا اف
 انوكي نأ بجم ال اثدحم همالكو اثدحم ناسنإلا ناك اذإ : انلق امك 0 هل

 . اميدق ناك اذإ 5 اهلإ هتا مالك نوكي نأ بجع ال كلذكو 2 (٢)نييناسنإ
 . هلإلا ةفص مالكلا نأل ، هلإ ، لجو زع 2 هتا نإو

 ميدق ءانب : نولوقي مهنأل ث مدق ىنعمب هللا مسا عضت مل برعلاو

 هوطعأ و مدقلا مسا اوقلطأ د ةف © هلإ : نولوقي الو ميدق مسرو

 َداَع ىتح ) : لجو زع هللا لاقو ،© هلإ اومسي نأ اوعنم و هانعم

 لاةيو ث ثالذ زوجم الو هلإلاك لقي ملو (؛)( مم دقنلا نوُنجْرُعنلاَتك
 ىنعم ىف اولاق سانلاو ، هلإلا مسا هيلع نوقلطي الو اذه نم مدقأ اذه
 هلإلا مسا ىنعم لاق نم مهنم نأل مدقلا ىنعم هيف اوعدي مل ، الاوقأ هلإ

 ؤ هريغ هب ىمستي ال هل مسا هنإ لاق نم ىنعمو 2 ةدابعلا قحتسا هنأ

 اودبع نيذلا ثائاوأ ربغ نآل . عفنلاو رضلا ىلع ردقي هنإ : لاق نم مهنمو

 نه مهنمو ث ناهولا نم هلإ ىعم : لاق نم مهنمو . عفني الو رضي ال ام

 . نكت مل اذإ اهعارتخاو ءايشألا ةداعإ ىلع رداق هنأ هلإ ىنعم : لوقي

 دلوي ملو دلي مل دمص د رف دحأ دحاو هللا : هلإ ىنعم لاق نم مهنمو

 . دعرلا ةروس نم ١٦ ةيآلا نم ( ) ١
 . ميرم ةروس نم ٤٢ ةيآلا نم ( ) ٢
 هلا ادع ام لك نإف . ناسنإلاب ةصاخ ريغ ث ودحلا ةفص نأل ، ملسم ريغ باوملا اذه ( ) ٣

 8 هريغ اهيف هكراشي ال ىتلا هب ةصاخلا هناحبس هلا تافص نم وهف مدقلا امأو ث اهب فصتم
 . « ءىش لك قلاخ » هناحبس لاق ث ىلاعت هل قوملا هتا ادع ام نأ ىلع صنلا لد دقف

 . سي ةروس نم ٣٩ ةيآلا نم ( ) ٤
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 . دحأ هللا وه لق ىن هسفن فصو امك ، دحأ اوفك هل نكي ملو

 باتك ىف رظنيلاف كلذ دارأ نمو . هحرش لوطي بابلا اذه ىف لوقلاو

 ركذن نآ اندرأ امنإو 0 ىخلبلاو ىنابحلا ريسافت ضعب ىن ، ىرعشألا

 ةللا ناك اذإ انل مهلوق ىف هب نوقلعتي امو ةلزتعملا و ةيمهحلا عفد نيبن ام

 . آلإ نوكي نأ متركنأ امف هتاذل هتافص و ه هالكو 0 ميدق هملعو © اميدق

 نأ مهاني رأف نيلإ انوكي نآ مدق همالكو © ممدق هللا نأ متلق اذإو

 هتافص و ثدحملا نم مهاني رأو { انمدق ايف سايقلا ةهج نم مزلي ال ثالذ

 نأ ةغللا ثيح نم مههانيأرو © نبناسنإ لاقي ال نأ همالكو ناسنإلا ىف

 لطبف ةقيقح الو ازاجم ال هلإ ىعم مدق ىعم نإ . كلذ قلطت . برعلا
 ىم ةكرشلا ى انبحاص مالك ىلإ عجرت نأ مث © (١)مهمازلإو مشوف

 مهنأ نيدحلا نم دحأ وآ ىرهد وأ ٍىعبط وأ ىونث نم ثكالذ دجو

 مه يهني لهو 3 ثالذ اوقلطأ ذإ نمبدق ىنعم نيكيرش ىنعم نإ : اولاق
 حورو ةعب رأ عئابطب لاق نم وأ ىونت وأ ىرهد دحلم بهذم اوري نآ

 مالك وأ فوصومو ةفص ىنعم كلذ ىنعم اولعج نأ وهو 3 سماخ

 . ءايشألا لصأ ثالذ اولعج نيذلا ىلويهلا باحصأ ىكالذ لاق وأ . ملكتم و

 ءاكرش هللا عم نبائاقلا ىلع ضقن ايف لصحم باتك ىن ىكح نآ نكمم وأ

 مدقو مهليبس كلس نميف نبلعافتم وأ نيلعاف رايغأ مدعب اولاق نيذلا

 ةكرشلا ةلع لعج نأ مهقباط نمو ةينومأملاو ةيرهدلاو ةينانويلا ةبذطلا

 ثاذل دجي مل اذإف ملكتم وأ مالك وأ فوصوم وآ ةمنص وأ نيميدق ةلع

 هناحبس هلالا تافص صخأ نم مدقلا امنإ و © ناتفدا رتم ميدق و هلإ ىتملك نأ دحأ لقي مل ( ) ١

 نوج رعلاك هللا لوق لمحي هيلع و مدع دعب دج و هنآل ىسن مدق وهف مدقلاب هريغ فص و اذإ و © ىلاعت و
 فالخب ليبقلا اذه نم وهف امهوحنو مم رلاو خبشلاك ءايشألا نم مدقلاب فصو ام لكو ث ميدقلا
 نودصقي ال نآرقلا مدقب نولئاقلا و & هدوج و ىلع مدعلا قبس مدعل ىقيقح مدق هنإف © ىلاعت همدق

 نوعنشي و هقلخ نوركني فيكف الإ و ينلا مدقلاب ةفوصوملا ءايشألا رئاسك نكي م نأ دعب هث ودح
 . ى,سنلا مدقلاب فص و اث ه ريغ و نوج رعلا قلخ نوركني ال و ؟ هب لئاقلا ىلع



١٣٨ 

 © لصأ هل سيل ام لوقي نمع لدعيو ، هلصأ هب ححصي امب تأيلف ، الاقم
 3 ةيبصعلاو ةيمحلا كرتيو 2 انركذ ام ىلع لخدي ىذلا مالكلاب تأيو

 ىلع انيتأل ، كيلع رمآلا ركذي نأ الولو بجوأو لمجأ كلذ نإف
 انكو ،& تافصلا ىف موقلا تادايزب انبلاطلو { ةدحلملا بهذم فصو ام

 نكلو ث تافصلل نبفانلاو نيدحلملا نم ربثك نبب لثاملا بجوي ام ىرن

 . هللا ءاش نإ فاش نايب انركذ ايفو . هعضوم اذه سيلو © رثكي

 هسفن لعف . انلق نإ ىنعي : اولاق نإو ، باوحلا بحاص لاق م

 نوكيف قولخم ثدحم لوعفم نآرقلا نإ لمتن مل نحنف ، الاح كلذ ناك

 مالك نم انيب ايف انلق دق و ث هقلخ نسب ايف الخاد هان ركذ ىذلا اذه

 نوكت نأ انبر ىلاعتيو ، بوبرم الو ثدحم الو قول ريغ هنأ هللا

 ىنآل س هل ىنعم ال هجولا اذهم انلاغتشا نإف { ةقولخم هتاذ تافص

 . (١)طقاس مالك ذهف هسفنب لعفي ء ىشلا نإ لاق آدحأ نأ ف رعأ ال

٠ 

 هسفن دوجو ىف دوجوم وهو ث هسفن لعف هنإ انلق نإف : لاق م

 هل زنأ ىذلا هناحبس وه و . هلل الوعفم نآرقلا نوك نيملسملا نم دجأ ركني نأ بجعلا نم ( ) ١

 . « تاهباشتم رخأ و باتكلا مأ نه تامكحم تايآ هنم باتكلا هدبع ىلع لزنأ ىذلا وه » : ىلاعت لاق

 كيلإ انلزنأ و » : لاقو . « اجوع هل لعجي مل و باتكلا هدبع ىلع لزنأ ىنلا هت دمحلا ه : لاقو
 هملعي هلزنأ » : لاقو . « ردقلا ةليل ىن هانلزنأ انإ » : لاقو . « مهيلإ لزنأ ام سانلل نيبتل ركذلا
 : لاق دقف هلصف ىذلا ىلاعت وهو « ردقلا ةليل ىف هانلزنأ انإ » : لاقو . « نودهشي ةكئالملاو

 . « ريبخ ميلع ندال نم تلصف ش هتايآ تمكحأ باتك » : لاقو . « ملع ىلع هانلصف دقل و »

 لعحلا و ليصفتلا و لازنإلا له و « ايب رع انآرق هانلعج انإ ه : ىلاعت لاق . ايب رع هلعج ىذلا وهو
 ؟ هلل الوعفم نآرقلا نوكي نأ لاقملا بحاص ركني فيكف . نآرقلاب ةعقا و هتنا نم لاعفأ الإ

 هلعج و هلصف و هل زنأ نوكي نأ ليحتسي هنإف هتا ريغ نآرقلا نأ ىلع لقاعلل اليلد ىفكي ام اذه ىفو
 تاذلا تافص نم نآرقلا نأ ررقي ىذلا لاقملا بحاص مالك همزلتسي امك هتاذ نيع وه و ايب رع

 لصفم و هباشتم و مكحم ىلإ نآرقلا ماسقنا ىن و اذه مدقت اك تاذلا نيع ىه تاذلا تافص نأ ررقي و

 هباشتملا ريغ مكحملا نإف هقلخ ىلع اليلد ءرياغتب ىفكو هرياغت ىلع ليلد خوسنمو خسان و لمحو
 . خوسنملا ريغ خسانلا و لصفملا ريغ لمجملا و



- ١٣٩ 

 فاش الو صقتسم ريغ مالك اذهف ، دوجوم وهو هسفن دجوي نأ لاحمف

 احوض و ديزي نكلو {} اذه ىف ةلبقلا لهأ نب فااحخ ال و 0 بابلا اذه ىف

 رهظي ال اندنع لعفلا نأ ثلذ و انلصأ ىلع هدر © هحضوأ ىذلا رغ
 نأ لاحمو . (١)آرداق الو ايح نوكي ال مولعملاو ث رداق ىح نم "لز
 دجوأ فيكف 0 ةردق هلو "الإ آرداق الو 0 ةايح هلو الإ ايح نوكي

 الوعفم نآرقلا نوكي فيكو ؟ هردق الو ةا۔يح هل سيل نم هسفن

 نأ ضيأ ليحتسيو ث ةفصلاب موقت ال ةفصلاو ؟ ةفص وهو هسفنن
 & مدعلا نم هجرخم و ءىشلا لعفي ىذلا ردامتاا ىحلا مدقلا الإ لعفلا لعفي

 . نكي ل نأ لعب هك شلب و

 نم نوكي روأ . لجو زع © هريغ هلإ الو 0 هاوس قلاخ الف

 فيكف ء ديلوتلاو ةرشابملا ليبس ىلع الإ لعفي نأ زوج الو ثدحملا

 كلذكوهسفن لعفبنوكي وآهسفند وج و(٢)[ لبق ] ؛ىشل الوعفم مودعملا نوكي

 نه ةايحلا لعفي فيكف © العاف ناك ذإ ةايحلا هيفر الإ نوكي ال هسفن دوجو

 نوكي نأ ليحتسي اذهلف ؟ رداقب سيل نم ةردقلا لعفي وأ ؟ ىحم سيل

 { ةردقلاو ةايحلا هب موقت ال ىذلا مودعملا لعفي وأ ، هسفن لعفي ءىشلا

 د ري ام لكب ةيافك هاندروأ ايفو ث رداق الو ىمع سيل نمث لعفلا نوكي وأ

 . هللا ءاش نإ . بابلا اذه ى

 ، فالخ هيف سيل بابلا اذه نأل & كلذ ركذ ىلإ ةجاح انب سيلو

 ٠ هب لوقن ال اننآل ، انبهاذم نم بهذم ضقن ىلإ دصق الو

 ثكالذ ناك قلخلا نم لعف هنإ : انلق نإو . تلأس امع بيحملا لاق مث
 ُرستإلا تعمتجا نشل "لق ) : هاوانث لج لوقي هللا نآل نآرةلل ادر

٠ 
 ص

 . رهاظ ريغ وه و « ارداق ال و ايح نوكيال رودقملا و » : لوصالا ى ( ) ١

 . ماقملا ايضتقي ةدايز ) ) ٢



. ١٤٠ 

 َنونتأتي ال ، نآ رتقلا اذه لثمب اوتأأتي "نأ ىتلتع :رجلاو

 نأل ، هلوقن ال ام اذه هل لاقيف ث لاق اذك ()١( ةيآلا ... هلثمب

 نأ زوج الو ، ثدحم الو قولخ الو لعفب سيل : هللا لاق امك نآرقلا
 © لجو زع ح هلل ثدحم سيل هنإ انلق اذإ اننأ ملعت كنأل ك © قلخلا هلعفي

 قولحم وأ عناص عنص نوكي نأ لاحتسا دق © لزي مل هنأو عونصم الو

 نه لوق ىلع لخديف ىآلا نم تالتعا امم دحأل وأ ، لجو زع ، ه

 3 هعبطب ةرحسلا لعف هنأ مئابطلاب لاق نمو . رمعم لثم مكباحصا

 03 تاودأو جالعب الإ نوكي ال هدنع مالكلا نآل ض هب ماكت ام هللا نأو

 ىعدأ نملو هل مزال هنألو . تاوم وأ ناويح امإ 7 لعف هنأو

 ق نأل ك كالذ لثم م كم زليف ) كالذب ءالوه ن ورغفكت م م :ك نإ و ( هقلخ

 : لجو زع هللا لوق

 " 1 1 ىلع "نجلاو سنإلا تعمتجا ٠ نئل "لق (

 ع ذ الاد . ()١( هاش اب نوتأي ال نآر .قلا اذه لشمسب
 - صس

 ناك نإو ك هلثم و هسنج ىلع رودقم قولحملا نكل 1 (٢)ق ولح رغ هنأ

 لعف امهادحإ نيتللا نيتكرحلاك ، دبعلا لعف رخآلاو 2 هتنا لعف امهدحأ

 . هلثم وهف ابسك دبعلا لعف رخآلاو 0 هتنا

 . ءارسإلا ةروس نم ٨ ةيآلا ) ( ١

 تانئاكلا تزاكل الإ و 2 همدق ىلع ليلد نآرقلا لثمب نايتإلا نع رشبلا زجع ىف سيل ( ) ٢

 تابنلا و ث ءامسلا نم لزانلا رطملاف { اهلثمب نايتإلا نع رشبلا زجعل ث ةقولحم ربع ةمدق اهلك

 ء ةضبانلا بولقلا و 2 ءاضفلا ىق جومتملا ءاوهلا و رجشلا نم جتانلا رثاو ، ض رآلا نم جراخلا

 ثدحت ال ثا رمملا و مارجألا هلك دوجولا ىف ةرذ وأ مسحلا ىف ةيلخ لك لب ث ةركفملا لوقعلا و

 هتنا ب رض دقل و اهمدق ىلع ليلد كلذ نأ لاقي نأ حصي لهف © اهلثمب تأي نأ هسفن هتنا قلخ نم دحأ

 رغصأ نم هنأ عم هقلخ ىلع هتنا نود نم مهنوعدي نيذلا مهئايل وأ ةردق مدع و ، بايذلا ىن الثم سانلل
 ول و بابذ اوقلخ نل هتنا نود نم نوعدت نيذلا نإ ه لج و زع لاق دقف . ةفورعملا تاناويحلا

 اذه ىف لهف « بولطملا و بلاطلا فعغ هنم هن وذفنتسي ال ائيش بابذلا مهبلسي نإ و هل اوعمتجا
 ؟ مدق بابذلا نأ لع هب كاسمتسالا حصي ليلد ىندأ
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 .لكشو هبش و لثم هل ناك اقولخم نآ رقلاناك ولف ، اهماشت و امعالت دق و

 8 { فورح نم هنأل الثم هل نإ : ماظنلا ةلزتعملا خيش لاق دقو

 مهو ، هنع تقولا كللذ ىن قلخلا هتلا زجع امبإو \| ث ،\=كت & ب

 : نولوةي لكا نآل ، مزال مهيلع اذهف ، دعبو لبق هلثم ىلع نورداق

 توص وأ فورح هنإ : اولاق ام ىلع هلثم و مالكاا ىناعم نم جرخ ال هنإ

 ربخلا بيترت هنإ مهنم لاق نم وأ { ت وص عم مامضنا وأ فيلأت وأ
 ٤ ماهفتسالاو ىہلاو رمألاو ح باطلاو لاثوسلا و 3 رايختسالا و

 ٠ هلثاه و هسناجام و

  نوق ولحلا هيلع ام ليبس ىلع هلل ا مالك نإ لاق نم لوق نإ و

 هلثمم مكل وق ىلع ىنأ دقف مكدنع أطخو هيبشو ، نيقولخملا مالك لثم الو
 و ٠ س ۔ ۔ ٥ - ه ,.. . . .

 سن ال ١ تعمشتج ١ نشل ) )١ لق ( : هل وف ركذل نكي ملو . ههبش و

 نوتأي ال نآرقلا اذه لثمب اوتأي نأ ىلع "نجنلاو
4 

 هش الو قولخمب سل هنأ ثكالذب دارأ هللا نأ ىلع لد ()٢( هلشمب
 ه « - -

 . هلثم ىلع نوردقي الو ، لثم الو هل

 ()( نيلوألا ريطاسأ الإ اذه نإ ), : لاق نم لوقل بيذكتو

 لوقو (ث)( رشبلا لوق "الإ اذه "نإ ) : لاق نم لوقل بيذكتو

 ()٥( ايبص أو ةر ب هليع ىتللنمت ىهف اهبتكا ) : لاق نم

 سنإلاو نجلل أيهي الو هل لثم ال نآرقنا نأو نكي مل ثلذ لك نإ
 3 لجو زع ء هللا مالك وهو © قولخم ريغ هنآل ، اذه لثمب اوتأي نآ

 . أطخ « نئل نإ » : لصألا ىف ( ) ١

 .ءارسالا ةروس نم ٨٨ ةيآلا نم ( ) ٢

 . ماعنألا ةروس نم ٢٥ ةيآلا نم ( ) ٣
 . ردملا ةروس نم ٢٥ ةيآلا ( ) ٤

ناق رفلاةروس نم ةسماخلا ةيآلا ىهو « ... اهبتتكا نيل وألا ريطاسأ اولاق » : ةيآلا ردص ( ه )



١٤٢ 

 { زجعم وه ىذلا 2 هللا مالك نع رع هنأ هيبنل زبمف © لثم هل سيل ىذلا

 . ثدح ال و ق ولخمم سيل و ( هبش ال و هل لثم ال

 سنإلاو نلا نأ دروأ امو ، حيحص قولخ هلعفي مل هنأ هاكح امن

 ود لب ، ثدحم الو قولخم ريغ هنأ ىلع ليلد وهف 0 هلث< نوتأي ال

 هل نوكي نأ لطب اذإف . تاثدحملا نم هل لثم الو { تاثدحملل فلاخ

 اهضعب لثامي دق تاثدحملا نآلا ، مدق ملكتمل هنأو ث مدق هنأ حص ك لثم

 كارتشاو نوكلا باب ىن اهلك لخدتو © اضعب اهضعب هبشيو ث اضعب
 مالك نوكيو ث ثدحم ملكتمل ثدحم مالك لك نأ ىف ةلثامملاو ث ودحلا

 © هللا رغل نوكي ال هللا مالكو ث املكتم ثدحملا كلذ هب نوكيو هل

 ناكم ىف لاح هنأ سيل 0 ابوتكمو اواتم آربعم وأ اظوفحم نوكي نأ الإ
 اذه نآل ، دحاو ءىش ناكم فالآ ةرشع ىف دجوي وأ © ناكم نود

 . ادوجوم رخآلا ىف ن وكي و ناكم لك نم مدعي دق دج ال لاحم

 اباتكو افلتخم اظفحو تارابعو تاءارق ةمث نأ ىلع كلذ لدف

 ماق ىذلا هللا مالك وهو ء رياغتم الو فلتحم ربغ دحاو ىنعملاو آرياغتم

 ىفَل اذه نإ ) : لجو زع هللا لاق دقو { املكتم هب لزي مل ، هب

 نع انربخاف ، ()٢( ىسومو ميهاربإ فحص ىلوألا فحصلا

 كلذ و . رئاظن اذلو ، دحاو ولتملاو تاوالت و & دحاو ىنعملاو تارابع

 © ةيطبنلاو ةيمورلاو ةيسرافلاو ةيبرعلاب ركذي دق ، لجو زع ث هتنا نأ

 روكذملا ىنعملاو ، ةرياغتم تاغغالاو © دحاو روك ذملاو ڵ فلتخ ركذلاو

 . ظفحلاو ة والتلاو تغحاصملا مكح الذكو . فلتخم ريغ دحاو وعدملا

 نآرقلا اذه لثمب نوتأي ال سنإلاو نحلا نأب لوقلا عجر دقو

 . ىلعألا ةروس نم ١٨ - ١١ ناتيآلا ( ) ١



 ۔۔ ١٤٣

 مث { كولمم بوبرم الو ، ثدحم الو ، قولخم ريغ هنآ ةجح هيلع

 ةقلخ ) : هلوق اولاقف ؟ نآرقلا نم نوجتحم ىذلا امف : تلق
 نهب نآرقلاف : تلق . (١)(امْهَيتب امو ضرألاو تاومسلا

 . فحاصملاو نيتفدلا نبو ضرألاو تاومسلا

 تاومسلا نيب اه لك نإ : مهل لوقن اتنأ قيفوتلا هتلاب و با وحلا

 نوكت نأ بجيف : مهل لاقي . معن : اولاق نإف هقلاخ هللاف ضرألاو

 ناويحلا بسك نم هيف ام عيمجو ث ناميإلاو رفكلا نم دابعلا لامعأ

 نيذلا ةينثلا لوقب اولاق و . موق اوكرت . معن اولاق نإف هقلاخ هللاف

 تاومسلا نيب اشنأ وهو .ال : اولاق نإو . لالض هريح مهدنع

 ةيآلاب هقلاخ هللاف ض رأآلاو ءامسلا نيب ام لك نأ هتجح لطبأ ضوأآلاو

 ضرألاو ءامسا نبب ام ضعب ىن ةصاخ ةيآلا تراصو اه جتحا ىتلا

 ناك نإو ًاقولم نوكي ال نآرقلا نأ متركنأ ىذلا امف ، لكلا نود ¡

 . ضرألاو ءامسلا نيب بتكيو ، ظفحم و ىلتي

 . ضرألاو ءامسلا نبب و ناكم لك ىف هللا نإ : ةيمهحلا لوقو

 ()٢( "هلإ ضرألا ىفو "هلإ مسلا ىف ىرذلا وُذهَو ) :هلوقب لتعي و
 سامم وه الو لونخحلا انعنمي ال هللا ناك نإف اقول نوكي نأ بجيف

 نآرقلا نأ مت ركنأ ىذلا امف 0 قولخ ريغ وه و نكامآلا هيوخ هتاذ الو

 سيل همالك نآل ث هتلاب مئاق هتاذو & ضرألاو ءامسلا نيي اولتم دجوي

 . قولخم ريغ هنإو { قصالم الو سامم الو ءايشألا ىف ّلاع

 ناكملا اذه ىف ىذلا هنيع دجوي ال قولخلا ءىشلا نأ رخآ هجوو

 امهنيب امو ضرألاو تاومسلا قلخ ىذلا ( : ناقرفلا ةروس نم ٥٩ ةيآلا ف تدرو ) ( ١

 . « خلإ ... قلخ ىئلا هللا و : ةدجسلا ةروس نم ةعبارلا ةيآلا ىو ؛ « مايآ ةتس ى
 . فرخزلا ةروس نم ٤ ٨ ةيآلا نم ( ) ٢
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 نيناكم ىف ناكول هنآل نناكم ى ءىشلا نوكي الو 0 رخآ ناكم ىن

 نوكي ال ءع ىخا نأل ى رخآلا نه مدع دقف امهدحأ نم مدع اذإ ناكل

 اندجو املف . ًايقاب ايناف الو .0 ابئاغ ارضاح الو { ادوجوم ًامودعم

 © لزت ملو بهذت هنيع نأ انملع ث رخآلا دنع هظفح نوكيو أشني لوقلا

 ديزي ال نآرقلا نأو : هتوالت ثكالذنكو © نآرقلا نيع ظفاحلا ظفح نأو

 ناصقنب صقني الو ، ظفحلا ةرثكب رثكي الو { فحاصملا ةدايز
 . ظفحلا ةلقب لمي الو » فحاصملا

 نم ةءارق و ، هسردي نم سرد و & ىلاتلا ةوالتب ىناعم هيف نوكي ٦ و

 ىلع كلذب لدي الو © امهنيب امو ص رآلاو تاومسلا قلخ هللا نأو . هرقي

 نأ ، ضرألاو ءامسلا نيبو 2 هتناب مئاق دجوي نآرقلا ذإ ث نآرقلا قلخ

 اقولخم اثيش نوكي الو . ثالذ دجول ض رآلاو ءامسلاو نكامآلا هللا مدعأ ول

 نوكيف ، خسرف فلأ فلأو خسرف فلأ امهنيب (١)ننيابتم نيناكم ى
 . اذه و اذه

 نأ ز وجم الف .© ماكآلا و ماجالا اهدب نب فحاصملا اندج۔رز دقو

 رغ ولتملاو روكذملا بوتكملا نكل و ، ةمت لاح انه اه لاح وه ام ن وكي

 . ىشلا كللذ ى ةيئزحلا و ةيلكلاب تاذلا دوجوم وه الو لاح ريغ دحاو

 هتفص هذه امف اقولخم اندروي نأ مه آيهتي داكالو . رخآ ءىش ىف نوكي و

 ال نوكي الو 0 قولخم ريغ هنأ بجو تاقولخملا ر؛اس نآرقلا قراف اذإو

 . . هقلخ ىلع ةجح هودروأ

 نأ متركنأ امف ةيآلا هذهب قولخ نآرقلا نأ متلق اذإ رخآ هجوو
 .سإ م ٠۔۔ ه ۔'ءي د :

 هيلع نم عيمج ىو ()٢( ناف اهيلع نم لك ) : هلوق نوكي

 . « نينيابتم وأ » : لصألا ى ( ١)

 . ن٬ح رلا ةروس نم ٢٦ ةيآلا ( ) ٢

 



. ١٤٥ _ 

 و ل . رو

 ءايسلا رمد هنأ ()١( اهبر رم م ىش لك رمه ) : هلوقو

 تيتوأ هنأ ()( ىش زنك ؛نم تيتوأ و ) : هلوقو . ضرألاو

 ئجم رخدي و لك وي ام نوكي نأ ؛ىش لك تارم هيلإ ءىجت و لاجرلا ىنوأ ام

 نوكب نأ متركنأ امف باعيتسالاو مومعلا ىلع ىالا هذه نكي مل امف

 بجاوب سيل ()( مُسهَتُيَي امو ضرآلا و تاومسلا ىلخ ه : هلوق

 نآرقلا نإ : لوقن انأ ملعن ال مش لاقيو ©} آقولح نآرقلا نوكي .

 ناكم ىق . ناح سيل هتاذ نآو ث هب الإ دجوي الو هقلاب الإ موقي ال

 ظفحتو آرقنو ولتنو ربعن. انإو مثاق ، لجو زع ث هتلاب ال عضوم ال و

 فيكف © ناكم هب قدحم وأ ءىش هيوحت هتاذ الو هلاح هنيع .تسيلو
 نيذلا ةينثملل ةجح اذهف ٤ هيف فلاخم نأو اذهب لتعي نأ هلا غوسي

 ء¡ هقلخو هاشنآ هللاو . قولخ ضرألاو ءامسلا نيب ام :لك نإ نولوقي

 : ضرألاو ءامسال نب تناك اذإ دابعلا لامعأ قلخ هللا نآ ليلد وه و

 نل ل 5 لعفي الو قلخم ال ميدقلاو © ممدق هللا مالك نأ رخآ هجوو

 ميدةل آرودقم نوكي نآ ليحتسي .مدقلاو ث .هلبق ام. لعفي ال ثدحملا

 هب هللاو لازي الو لزي مل وهو ءىش لك لبق هتلا مالكو © ثدحم وأ

 نك : هلوقو هتاردقب .امهنيب اهو ضرألاو تاومسلا قلخ مم 0 : «. لكب

 تاثدحملا هبابسأو تاقولخلا اهب نوك ام اقولخم نوكي. فيكو © نوكيف

 نأ .اذه ىفف . ناكف نك : هل لاق نأ امهنيب اهو ضرألاو ءامسلا نم

 هب نوك مدق همالك نأو © امهنيب امو ض رآلاو تاومسلا قلخ هللا

 : ) : :تلق مث . ضرألاو ءايسلاا تناك نأ لبق دجوو ث ءامسلا
 س ٥ م ےہ۔

 ` هلوقكو راهنلاو ليللا لعج امك )() يبرع انر ح

 . فاقحألا ةروس نم ٢٥ ةيآلا نم ( ) ١

 . للا ةروس نم ٢٣ ةيآلا نم ( ) ٢
 . ةدجلا ةروس نم ةعبارلا ةيآلا نم ( ) ٢

 . فرخزلا ةروس نم ةنلاثلا ةيآلا نم ( ) ٤

 ١) ج عرشلا نايب ١٠ م (



 س - ١٤٦

 . ()١( اجاوزأ "مكسفنأ "نم م "كل ًرَعَج )

 . هقلخىلع مصخلل اليلد هب تبثأ ام تلعجف « :رباك تابآ اودعو تلق

 انأ كلذ و . ممر ام فالخم هدنعو ىدنع 4 هللا كزعأ « رمألاو

 اولوقي نأ بجيف ء هقلخ ىلع اليلد هلعج نم ملق ام ناك نإ : هل لوقن

 ُهاَسلَسَجَف لست "نم . اولمع ام ىتإ س داقو ) : هللا لوق نإ

 اهديعي و ث دابعلا 7 قلخم هتلا نوكي نأ (؟)( اًروُشتَم ءاه

 . روثنملا هابهلاك اهلعجت و اهلوح و ٤ ةمايقلا موي
 كتجح مكنع ثلاز قلخن سيل انه اه لعحلا نإ : متلق نزف

 رخآ هجوو . قولخ ىنعم لوعجم ىنعم نكي 7 اذإ ثيث ام ضقتناو

 ىتلنفسلا اورفك َنيرذلا ةمي َلصتجو ) : لجو زع هللا لاق
 نيذلا ةسسملك قاخ هلا نوكيا نآ(٢)( ايلعلا - ىمه مهللا ةحلك و

 عمهدحج نوكيف ، لجو زع ئ هل اقولحم رافكلا مالك نوكيف اورك

 نيذلا مالك وهو خ لجو زع ئ هت اقولخم هب اوملكت اهو ٤ مهرفكو
 هنإ متاق نزف . ابلعلا هتملكو ىلفسلا مهحلن هللا لعج نأب ، اورفك

 مت ركنأ ف ٤ قلخ هنأ ىعم ال لطاب هنأ ىضق و هب مكح امإ و قنخ

 ناسلب هربسن ىتعمبو . هانمكح ىنعم ( "هاتنلتهتج انإ ! هلوق نوكي نأ

 . هقلخ هنأ ال نبه ىرع

 اولاق نإف ؟ قلحلا ىنعمب هلعج نمل قولخم لوعجم لسكأ مهل لاقيو

 ةضرع هللا اولعجت الو ) : لجو زع هللا لوقف مهل ليق . معن
 لهأ هيلعامم متجرخ . معن : : لق نإف . هوقلخت ال ىأ (٤)("مُكينامئيآأل

 زع هللا لوق مثلعج متلق قولخلا ىنعم هانعم سيلو : ملق نإو . ةلبقلا

 . لحنلا ةروس نم ٧٢ ةيآلا نم ( ) ١

 . ناقرفلا ةروس نم ٢٢٣ ةيآلا ( ) ٢

 . ةبوتلا ةروس نم ٤٠ ةيآلا نم ( ) ٣
 . ةرقبلا ةروس نم ٢٢٢٣ ةيآلا نم ( ) ٤



_ ١٤٧ 

 نرف ، اقول نوكي نأ ( ايبرع نآرق ُهاتناعتج اتنإ ) : لجو ہ۔ه ٥ ےهہ ےمہ
 ناساب هل ةيممتلاو مكحلا هب دارأ هنإف ، قواخم ىعم نكي مل

 . قولخم هنأ ال 0 برع

 َةَكنآالّمللا .7 ) : لجو زع هللا (١)لقي لأ 7 لاقي و

 مهولعج مأ ةكئالملا اوقلخأ ()٢( ثانإ نمحرلا "دابع مه سني رذ
 اوقلخف اوقلخ اوناك نإف ؟ اوقلخ مهنأ ال اومس ىنعمب وأ ؟ تانب

 ، مكحلا ىنعمب لعخلا نوكي دق : مهللاقي و . هتل تانب اوقلخ و 2 ةكئالملا

 ا ع اني ) : هلوق لثم مكحلا امأف . مسالا ىعم نوكي دقو

 ىف ةفيلخ نوكت نأ انمكح ىأ(٢)( ضرألا ىف ةفيلخ كاننلَعَج
 . لوعجم قولخم ةفياخ لعج نأ لبق دواد نأل ، ضرألا

 نيذلا ةكئالملا اولعج رافكلا نأ ربخأ ام لثم مسالاب نوكي دقو

 : لاق امك ، عوض ولاب نايبلا ىنعم نوكي دقو ئ اثانإ نمخ رلا دابع مه

 ن وكت ر ( ايلعلا ىه هللا ةملكو ىلفسلا اورفك نيذلا ةملك لعجو )

 بر ) : هبر هيلع هتلا تاولص مهاربإ لأس ام لثم . ثدحلا ىنعمب
 . لجو زع هتنا لأسيف هنبالو هل ()٤( فال نيملسم [اتنئلعنجاَو

 مهاربإ مالسا قاحل ال هتا نأ هدنع نأل فلاخملا هب لوقي ال اذهو
 . دحألالو هدلوو

 8 عضوم لك ىف ءىشلا قلخ ىلع لدي سيلو لعجلا ىنعم نيبت اذإف
 ؟ ( اًنبَرَص نآرق هاتنلتعتج اتنإ ) : هلوقل نآرقلا قلخب مكح ملف

 نوكي الو ، ةيبرعب هترابع مهفأو رسيو مكحو هامس نوكي نأ نود
 تلعج ىنإ ©&© لاق اذإ سيلو . هثدح ىلع الو ث هقلخ ىلع اليلد كالذ

 . !لاق سيلأ مل لاقيو » : لصألا ى ( ) ١
 . فرخزلا ةروس نم ١٩ ةيآلا نم ( ) ٢

 . ص ةروس نم ٢٦ ةيآلا نم ( ) ٣

 . ةرقبلا ةروس نم ١٢٨ ةيآلا نم ( 1 )



- ١٤٨ - 

 ركذو ، عضوم ىن (؟)اجاوزأ مكسفنأ .نم مكل لعجو (١)راهنلاو ليللا

 رخآلا نوكي نأ 0 اقواخغ امهدحأ ناك اذإ امهنبثأو عضوم ىف هريغ

  اثيش ه ريغ و { اثيش هسفن ىمس ء لجو زع هتا نأ ىرت الأ ن اق ولح

 : لاق و © ملاع هريغ ىس و بويغلا مًالع هسفن ىمس كلذكو هريغ :
 ٥ ۔ ٥

 اذه و ملعي اذه نآل هلثم ن وكي نأ بجعو ( ملعي ل "نمك ملعتي نمف
. : _ 

 نوكي نأ امإ ولخ الو : ثدحم هنإ : اولاقو 0 ان ركذ ام دعب تلق م

 هللا لؤسر نامز ىف برعلا ةغل ىلع هلزنأ اثدح نوكي وأ 0 هللا عم اميدق

 ةيونثلا تهزل ىتلا ةجحلا اننمزل ميدق هنإ انلق :نإف . ملس و هيلع ل ىلص

 مالكلا تأرق اذإ ع هللا كزعأ ،ةتنأ . مهنجح انتم زل اثدحم انلق نإو

 انفرع و . © هانفشكو هانيب ام مزلي مل ةيونثلا ةجح نأ ثال نبت مدقتملا
 نم مدقت امب .آاملكتم هل لزي مل مدق هنإ انلقو ، مزال ريغ ثالذ نأ بيحملا

 مالكلا نأل هل ىنعم ال هراركتف . .ثالذ ىف حرشلا نم اندزوأو ©. نايبلا

 قيفوتلا .هللاب و . اذه نع باوخلا ىف قبس دق

 نحنف { ماس و هيلع هللا ىلص .ث هيبن ىلع هلزنأ اثدحم نوكي وأ : هلوقو
 . نأ دعب ث هتنا مالك فرع 0 ملس و هيلع هللا ىلص 0 ىنلا نوكي نأ ان ال

 هتف رعم و ثدحم هنأل { اف راع نكي ل نأ دعب هللا فرع و 0 هب اف راع نكي

 امك ، ثدح همهف و ء ىشلا ملع و . لزي ٠ مالكلاو ث ثدح هملع و ةثدح

 فرع ام دحأل ديل و :ثدحم هتفرعمو همهف و : ىنلا ملع و . . لزي عل هل هللا نأ

 بجي ام ،.آركاذ نكي ل نأ دعب هللا ركذ وأ 0 افراع نكي ل نأ دعب هللا

 همهف و نآرقلاب ىنلا ملع كلذكو ، ثدحم روكذملاو فورعملا نوكي نأ

 . . نآرقلا صن نم اذه سيل ( ) ١

 . "اجاوزأ مكسفنأ نم مكل لعج هقلاو و : لحنلا ةروس نم ٢ ةيآلا ىف د ر و ىذلا ( ) ٢



- ١٤٩ 

 امك . تقولا كلذ ىن هثدح بجوي الو ، لجو زع 0 هتلا مالك ىلع هعقوو
 ى هثدح بجمالو ث ةيبرعلاب هنع انريعو هانركذ و هانملعو هانفرع انأ

 انملع دق انك نإو انلبق ناك لب ث ةعاسلا ناك هنيع نأ الو ث اذه انتقو
 { هلل دمحلاو\ فاك اذهو هب هيف و هتفرعم و هل وزن ةصق كلذكو ح ةعاسلا

 . هلهأ وه امك

 ىدنع ايف ةكرب نبا هللا دبع دمح ىبأ نع باتكلا ريغ نمو : ةلأسم

 هنإ همكح فرعي ل نفاتحم نب مالك ممم نم نإ : متلق ل و : ش لاقي

 ةلمحلاب رقأ نم سيلأ : لاقف مكيلع جتحا نم ىلع مكتجح ام و ؟ كلاه

 نم مكل دب الو . معن : ملق نإف ؟ عامجإب مالسإلا عسا هل تبث دقف

 مالسإلا اذه ملقن ملف عامجا.الإ عامجإلا ليزي الف : مكل ليق ڵ ثكالذ

 الوق نيفلتخملا لوق دنع هعاس دنع دقتعي ملو هنم ناك لعف رغب

 لأسنو ؟ ه ريغ لعفب ناسنإلا كله له و ؟ لعف هنم ناكالو ابهذم الو

 . هيلإ برقي امل ةيادهلا هنا

 : مهلوقب هنم تجرخو عامجإلا نع تذش ىنلا ةقرفلا هذه أطخ نمو

 ىلإ اذه مهلوق ىن نوعجري الو . قحلا ملعي مل اذإ رفكي ناسنإلا نإ

 ث ردقلا نع « ملس و هيلع هللا ىلص ؛ ىنلا لأس باطخلا نب رمع نأ ليصحن

 ؟ أدتبمأآرمأ وأ هنم غرف دق رمآ هيف لمعن ام هللا لوسر اي تيأرأ : لاقف

 قلخ دق امل رسيم لكف ك باطخلا نبا اب لمعاف هنم غرف دق اي : لاقف

 ث ىنلا هنم أ ريي ملو . هلابب رطخ دقو ث ردقلا رمأ رمع لهج دقف . هل

 لأس امإو لاوسلا لبق لهج دق ذإ هطخم ملو ث ملسو هيلع هتنا ىلص

 ¡ رمأ نم اثيش لهج نم اوااق, نإف هدقتعيو هب لوقي و { هعبتيف قحلا ملعيل

 رمع ىن نولوقت امف : مهل ليق . رفك ديحوتلا عورف نم ائيش وآ نيدلا
؟ ديحوتلا ماكحأ نم وه و ردقلا لهج دقو باطخلا نبا



. ١٥٠١ 

 لوقأ الو هيحوو هتلا مالك نآرقلا : بوبح نب دمحم لاق دقو
 ، هعورفو ديحوتلا ماكحأ نم نآرقلاو ، قولخم ربغ الو (ه)اقولخ
 هفوقو دنع كالهلاب هيلع دهشو هرفك ةوعدلا هذه لهأ نم دحأ ملعأ ملو
 { دسافلا لي وألا اذه ىلإ مهاعد ام ىردأ الف . ميظعلا ناكملا اذه ىن هكش و

 . دحأ هيلع مهقفاوي ال ىذلا داقتعالا و

 ملو © هونسحم ملف ءىش ىلإ اوبهذ مهنأ مهنظأو باتكلا نم و

 ىذلا بعصلا بكرملا اذه ةدسافلا مهرطاوخم اوبكرو 0 هانعم اوفرعي

 3 هلهج عسي ال قحلا نآ اوعمس مهنأل (٢))فادهآلا مظعأ ىلإ مه ىري

 ادحاو هيف قحلا ناك ام نأ كللذ و س ةيعلا مولحلا هذهم ءالوه هرسفف

 . لقعلا نيرط نم برضو : عمسلا قيرط نم برضف ، نببرض ىلع وهف
 هملعي مل نه كلاه الو © هضرف مزال ريغف عمسلا قيرط هقيرط ناك اهف

 مزل هتحصب عمسلا قرط اذإف لوقنملا ربحلا وه و © هب ةجالا مايق دعب الإ

 نآ ىلإف المحم ناك نإو ث لوقنملا ظفا سفن ىف رسفم ناك نإ هضرف

 لقعلا قيرط هقيرط ناك امو هب بطوخ ام ريسفت نع ءاملعلا لأسي

 : نيمسق مسقنيف

 ملاع هنآو ث دحاو هتنا نأ : لثم لقعلا ىف متاق هليلد : امهدحأ
 هملعي و هدقتعي نأ هايإ هعتسو هركذ دنع هلعف ، ثالذ وحنو © رداقو

 { هدعب و فالتخالاب لقو . هلابب هروطخ دنع ثكالاه وهو { هلهجب الو

 موزلو هلبيلد مايقل هيف كاشلل رذع الو . هلهج عسي ال هوحنو اذهف
. : ٠ 

 ملاع لثم ث هيف سانلا نيب فالتخالا ناك ام وهو : ناثلا مسقلا و

 . « قولخ » : لصألا ى ( ) ١

 . لضفأ ناكل « كااهملا و : لاق ول و « فداهملا ه : لصألا ىف ( ) ٢

 



. ١٥١ 

 لالدتسالادعيم زلت اذهةجحف ؛هسفنب رداق و هسفنب ملاع وآ{ة ردقب رداق و( ملعب
 ، ليلد رغب نيفلتخملا داقتعا نم الوق دقتعي الأ هيف كاشلا ىلع و لاوسلاو

 . ءىش هلثمك سيل هدحو هللا نأ وهو ةلمحلاب كسمتي ناك نإو

 كلوق امأو : نسحلا نب دمحم نسحلا ىنأ نع بسحأ : ةلأسم

 لاق نم ؛يلطخنأ قولغ هنأ لوقي نمو . نآرقلا ىن نوملسملا لوقي ام
 نم ليواقأ كلذ ىفف . هللا ,ىلإ ثلذ ملع دريو .؟ أطخي الوأ قولخ هنإ
 . قولخم ربغ الو (!)اقولخض لوقن ال هب ذخأن ىذلا (١)نأ الإ نيملسملا

 . هلزنأ ىذلا هللا باتك لوقنو

 مل قولخم ريغ هنإ لوقي نمو (؟)ئطخم ملو قولخم هنإ لاق نمف
 هنإ لاق ذإ هانأطخ قولخ ريغ هنإ : لاق نم أطخ نم و . (؛)هئطخت

 . ءىش لك ىف با وصلاب ملعأ وهو . هللا ىلإ ثلذ ىلع دريو . قولخ

 قولخم نآرقلا نإ لوقي نمف : راثآلا ف دجوي دقو : هربغ نمو

 وهو فوقو الو ث ةءاربلا يلإ ثالذ هب غلبي ال لاق نم لاقف . ليواقأ

 © ىلا ىلع هيحو ثودح هقلخب ىنعي هنأ ملع اذإ ثالذو ث ةيالولا ى

 . هتمأ ىلع 0 علس و هياع هللا ىلص . ىنلا ةوالت و . علس و هيلع هللا ىلص

 نم اذه ىلع جرخي امو ث ظوفحملا حوللا يف هباتكو © هل هتنا لازنإو

 . تاليوأتلا

 . ةيالولا ىف وهو قحلل لباق بيصم اذهف اذه ىنعي هنأ ملع اذإو

 ملع نآرقلا نآل ، هسفن نآرقلا هب دارأ اذإ كلذ و ةءا ربلاب لاق نم لاقو

 دصحو

 . أطخ « ن » : لصألا ىف ( ١)

 . 1 قولحم » : لصال اف ( )٢

 . « طخ » : لصألاف ( ٢)

 .« هطخت و : لصألا ق ( ( ٤



_ ١٥٢ _ 

 ثدحم همالكو هللا ملع نإ لاق نمف . هملع همالكو ،& همالكو هللا

 كلذ و ث قولخم هنإ لاق نمع فوقولاب لاق نم لاقو . هنم أربي و رفك دقف
 ةهبشلا لخدأ هلي وات ام الو ثالذ ىف هب دارأ ام ملعي ملف ه رمأ هبتشا امل هنأ

 ملعي نإ كلذكو . نيملسملا نم فقو نم هنع فقوف { هلوق ىث هسفن ىلع

 هتيالو تزاج ةمدقتم ةيالو هل تناكو © هبهذم ام الو هلد وأت ام هنم

 هسفن ىلع لخدأ امل فوقولا لمتحيو ث لالضلا لب وأتب لواتي هنأ ملعي ىح
 دارأ ام نبتي ىنح ث ةءاربلا لمتحم آضيأ رمآلا رهاظ ىفو ى ةهبشلا نم

 . با وصلاب ملعأ هللاو . كللذ مهفاف . قحلا ليوأت نم كلذب

 ىلع ةءاربلا وأ قحلا لي وأت ىلع ةيالولا الإ هيف زوج الف نبت اذإ امأو

 فق وف © فكالذ هنم ملع نم هف مكحلا ف رعر الأ الإ 6 لالضلا ليوأت

 نإ فثالذ زاج . باوصلل هف داقتعالا ىلع هبيتتسيل هتيالو نع

 . هللا ءاش

 ,لإ ؤ دايزو ، زرحم نب ديعسو ض دايز ىلأ باتك ىفو : ةلأسم
 سانلا عزانت .دق ىذاا رمألا . اذه ى ثالوة .ام : هنولأسي رظنلا بوبحم.

 3 ائيش هيف تظفح لهف { قولخم هنإ لاق نم لوقو ؟ نآرقلا ى

 اوناك انلئاوأ نإف ؟ قولخم ريغ وأ قولخم هنأ ثكالوق ىلع هيف ةجحلا امو

 (١)لاق دق امم ث هيلع مه ام الإ 2 اذه هابشأ نم عزانتاا نم نفاعم

 { ةجحلا هيف اوتبثو ث ريسلا هيف (؟)اوريسو ، نملسملا لئاوأ هيف

 قحلا وه ثكالذ نأ انفرع و .0 مهانقدص و مهلوقب انلق و ‘ مه راثآ انئط وف

 .لدعلاو .

 { هيف نيملسملا لوق فرعي مل ، ثدحم هنأ مقو ىذلا اذه امأو

 )١ ( اطخ ء اولاق ه : لصألا ى ٠
 ( ٢ ) ريسو و: لص لا « .



. ١٥٣ _ 

 نإ : انلقو . هيف انفلاخ نمم أرذ مث ، ىأرلاب هيف لوقن نآ انهركو
 ، هيح وو هللا باتك نآرةلاو ، قولخم هتلا ىوس امو ، ءعىش لك قلاخ هتنا

 نع انغلبو . نولئاس نحنو نبملدملا لوق ثالذ عم انلوق و . هلزنأ هتناو
 3 كاشب سيل لئاسلاو ، هكش ىلع مقملا وه كاشلا لاق هنأ ةديبع ىآ

 . تظفح امب انيلإ بتكاف

 همحر ، ىلع نب ىسوم نأ انربخأ . ناورم ىأل تلق اهلثم : لاق
 ىسوم ىلع اذه ىور نم بذك : ناورم وبأ لاق . قلخلاب لوقي 2 هتا

 نآرقلا] لوقي الو هللا مالك نآرقلا : لوقي ىسوم لب . ىلع نبا

 .. قولحم

 نايفسو بحملا ىلإ ةرفص نب كالملا دبع ةرفص ىنأ باوج اذهو

 نم آدحأ نأ تعس امف . نآرقلا ىف مكباتك تمهف و ؤ بوبح ىبا

 تيأر دقلو . هتلا مالك وه لوقيو . قولخم نآرقلا نأ ركذي انباحصأ
 ىحم نب رفعج و ( ىنارحبلا ديمحلا دبع نب دمحم هللا دبع ابأ دادغبب

 لوقي هنأ انغلب : لاقف كلذ ى ديز نب لدع هملك دقو 0 عيب رلا نبا

 . قولحم نآرقلا نإ

 © نيملسملا خويش نم خيشوه و،دادغبب س ورعنبهللادبع دمحم ابأ تلأس و
 مكلوق امأ 2 عي رلا كردأ دق و ائيش انباحصأ نم هيف تعمس ام : لاقف كلذ نع

 ةعارملاب اولجعي نأ بحأ ام ملعأ هللاف هللاف : ىولخم نآرقلا لاق نمف ةءاربلا ىف

 لوقي عيبرلا ناك :لاقو . هتلق دقف تئرب اذإ : لوقي نايفس ابأ تعس ىرف

 نأ تلاق :7 ىع ىكح مع ركذ ىذلا 19 < ةعار لا ليجعت ق رخ ال.

 [)١( دحأ ] ىبم هعمسي ملو لقأ مل ام ىلع اولاق دقف 0 قولح نآ رقلا

 . نيملسملا لوق انلوقو ث ةءارملاب اولجعت الو ى ىلع ثكالذ اولبقت الو

 . ريبعتلا ا متي ةدايز ( ) ١



 لوق انلوق نأ الإ ے ع ىث ثلذ ىن اندنع ام : لاق ؟ قولحم وهأ نآرقلا

 . هلوق ىلع لاقف ةرفص ابأ ىلع وبأ لأسو { نمدملا

 9 لزنم ىن خايشألا عمتجا : لاقف ىراوحلا نب لضفلا انثدحو

 نب دمحو .( مشاه نإ دمحم و & زرح نب ديعسو ١ دايز وبأ : مهم

 نب دمح لاقف . نآرقلا ىن ١ ورك اذتف ٠ خايألا نم مه ريغ و ؟ بوبحم

 : لاق و مشاه نب دمحم بضغف . قولخم "نآرقلا نإ لوقأ نأ : بوبحم

 ، هب ىنعي هنأ بوبحم نب دمحم نظف . اهيف مقأ الو نامع نم جرخأ انأ

 دمحم جرخف ، بيرغ اهبف ىنأل ، نامع نم جورخلاب ىل وأ انأ لب : لاقف

 ، اوقرفت مث . مويلا لبق تم ىنتيل : لوقي وهو تيبلا نم مشاه نبا
 وق نم عمتجاو . هل وق نمع ب وبح نبا عجرف كالذ لعب اوعمتجا م

 هللا !مالك نآرقلا نأو ئ قولخم هللا ىروس امو ئ ٤ ىش لك قلاجخ هللا نأ

 انهم اورمأ و ئ علس و هماع هللا ىلص ئ ىنلا دمح ىلع هلي ز ر زىت و هباتكو هيحوو

 قولح نآرقلا نأ لوقي نم ىلع دشلاب مامإل

 ةيالو هل و قول نا رقلا نإ لاق نم نإ : ىرلا ولا نب لضفلا لاقو

 اهأ تدجو ةديصق نهو 4 هتيالو عطقت هل وب ل وقي ال نمم آ ريي ملو

 . اذه اهنم تبتكو رثثوملا يبأل

 . . . : ٠

 { (١)ققحملا نارقلاو ىيع ليجو همالك روبزلاو ىسوم!اةاروتو

 :هللا لاقو . بتكلا نم هقبس ام ىلع دهاش [ هنأ ] ىنعي :ققحملا نآرقلا ] :
 هيدي "نيب اميل امدَصُس "قحلاب باتكلا كنإ اتناو

 . نزولا ققحتيل ليجستلاب قطنت « نآ رقلا ه ةماك ( ) ١



. ١٥٥ 

 نيدهاشلا دحأ مدقتي ادهاش ىعي (١) هيلع ًانمسررهُمَو باتكلا نم

 . ادهاش ىمسف © قدص رخآلا لوةي امب دهشي و

 : هل وق ةديصقلا نم و

 قطني لوقلاب رابحلا ةفص امو هب ظفال الو بر هل مالك
 ءايشألا نم نآرقلاو ليجنإلاو روبزلاو ةاروتلاو . ءىش لك بر ىنغي

 ؛ ناسلو فوج وذ الإ قطني ال هنأل : قطني لوقلاب ال . هللا اهبر ىا
 . هتئيشم هب مالك امإ و . كللذ نع هزعم هللاو

 : ةديصقلا نمو

 اوقفوو ادشر راربألا مهلأ امب مىتاا بتكلاو ىحولاب هرببدتف

 قرفم هيف ام قاحلا عييمج ىرذمو ` ايسلاو ءاملاو ضرألل ه رييدتك
 قيهأ كلذ قاس نع هفّرصي هنإف (٢)وُنه ىه_ لب ال لاق نإف

 تملع دقف ث شرعلا وذ هتنا .: لاقف تاذلا وه مسالا نإ لاق نم
 ءامسألا نأل تاذلا ءامسألاو { ىنسحلا ءامتألا وذ هتنا رغ شرعلا نأ

 . بتكلا اهنمض نسلألا اهب ظفلت ةرهاظ

 : ةديصقلا نم و

 هل لقف اشرع هوعدي نآ لاق نمف

 قرعيو ىجريو ىعدي هئامسأب
 هتافصو هوامسأ مهف اول وق و

 قدصتو هديحوت ىلع لدت

 . ةدئاملا ةروس نم ٤٨ ةيآلا نم ( ) ١
 . نزولا ميقتسيل (وه ىه ه ىن واولا ال و ءايلا قطنت ال ( ) ٢



 . ١٥٦ ۔۔-

 : ةديصقلا نم و

 قرفت ةئيشملا الإ اهسم امو اهلك ةيربلا قالخ رطافو

 ءايشآلا نوكت نأ ءاش نأ الإ ةكرح الو جالع الب قئالخلا قلخ

 . اهيف نوكت نأ ءاش ىتاا تاقوألا ىف تناكف

 ةردقلاو 3 ظفلب ال ةردقب هللا لوقو هللا مالك نآل باتكلا نم و

 .ةفلتحم ريغهتلاة ردقنآل ك قلخلا رئاس اهب ردق ىتلا ةردقلا ىهبتكلااهم ردق ىنا

 : ةديصقلا نم و

 قلخو ىزدي ءال آلا رطفأ اع ةردقب الإ ءايشألا رهظأ امو

 : قلحم : ىردي . ةقلخلا ىهو © ةرطف هدحاو رطفلاو

 : ةديصقلا نم و

 قرفتم :هلوح نع هلوط الو ىوقلا فلتخم ريغ ىهلإ نأل

 © لوطلا ريغ لوحلا سياف . لوحلا وذو لوطلا وذ هللا نإف

 . دحاو ىنعملاف ناجسالا فلتخا نإو . لوحلا ريغ لوطلا ال و

 قرفي ال هراهظإ ه ريدقتب هملع نوزحم و هامسأ نونكمو

 . أدتبم ال ايلزأ ناك © هدج ىلاعت و 0 ههجو كرابت هتلا نإ

 ىلا بتكلاو فحصلاو هتافص و هب نوزحم الإ ء ى" هعم سيلو

 ، نينم؛وملاو نييبنلاو ةكئالملا ءامسأو . هدابع ىلإ اهرهظيس هملع ىف تقپس

 ربخأ هنأ كلذ نمو نونكم نوزخم هملع ىن هلك رافكلا ءامسأ و . مهمالكو

لهآ نع ربخأ . نوكيس نكلو © اولاق اونوكي ملو ث اولاق موق نع
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 "نأ رانلا باحصأ هنجللا باحصا ىدانو ) : لوقي ثيح ةنحلا
 ۔ ۔ ہ ه ٥ ٥ ۔ ص ك .۔ . . ;۔

 دعوام متدجو لهف ًتقَح اسر اندعو ام اندجو دق

 نكلو ث هولوقي ملو مهلوق نع ربخأف ()١( "معت اونلاق انقح ."مكبر
 3 ىمسم ءىش الو ڵ سفنتي حور وذ هعم نكي ملو . نولوقيس

 هريوصتب هرهظأ ام قلخلا نمف . قلخلا رهظأ مث ، هملع ىف قبس ام الإ

 هرهظأ ام امآو . قلخلا رئاسو لابحلاو ةكئالملاو ضرألاو ءامسلا لثم

 . ظ وماملاو عومسملا وهف ه ريدقتب

 ائيش دارأ اذإ هرمأ امنإ ) : هللا لوق ىف نيملسملا لوقو
 ءاش اذإ { هتئيشم كلذ نإ (؟)( نوكيف نك هل لوقي "نآ
 قبس ىذلا هتقو ىف هنر وكت ىلع مزع و : هملع ىف قبس ءىش ريدةت هللا

 شطب الو ةكرح الو 0 ظفل الب ناك { هنوكيس هنأ هملع ى

 ةأشنم ءايشألا ههجو كرابت هللا نإ . ىلاعتو هللا ناحبس ع ةحلاعم الو

 ، رطاوخلا هلل رطخت الو ءىشلا دعب ءىيخلاا اهنم ودبي ال ] هملع ىف

 لئاق لاق نإف ، ةمولعملا اهاقوآ ىن هتئيشمم اهنوك هملع ىن قبس نكلو
 لوقن "نأ هاتن٬رأ اذإ ءىش اسوق امتإ ) : لوقب فيك
 ناحبس اقطان اظفال هتنا نأ تبثي نأ ديريو )٢( نوكيف نك هل

 'نأ "هاتنيداتَو ) : ميهاربإل لاق :هللا نأ هيلع ةجحلاو . لاق امعتا
 ميهاربإ ىدان هللا : لاق نإف ()٤( اي"وأرلا تثقَدَص "دق مهارئبإ اي
 ميهاربإ اي نأ ىدان . ليربج كللذ امنإو . هتلا ىلع ةيرفلا مظعأ دقف هتاذب

 . ةباتكلا اهف لوطيو ريسفتلا اهف لوطي ةرثك ججح اذهلو . هتلا رمأب

 . ۔ ۔۔۔۔ےسح۔

 . ةدئاملا ةروس نم ٤٤ ةيآلا نم ( ) ١

 . سي ةروس نم ٨٢ ةيآلا ( ) ٢

 . فيرحت « خلإ ..ءىشل انرمأ امنإ ه : لصألا در و دقو لحنلا ةروس نم ٤٠ ةيآلا ( ) ٣
 . تافاصلا ةروس نم ١٠٥ ضمب و ١٠٤ ةيآلا ( ) ٤





 عباتلا ابلا
هلإ ىعم ى



- ١٦١٠ 

 ىمسملا رغ مسالا ىث لصف

 . تاذلا ريغ ىمسملا ىلع ليلد ممالا نكلو

 . اهلإ اومسي نأ اوعنمو 0 هانعم اوطعأ و ميدمتاا مسالا اوقلطأ دقف

 )( مير دقنلا نونجرعلااتك َداَع ىتح ) : لجو زع هللا لاقو

 آ اذه نم مدقأ اذه لاقيو . كللذ زوج الو ، هلإلاك لقي ملو

 اوعدي مل الاوقأ هلإ ىنعم ىن . اولاق سانلاو . هلإ مما هيلع نوقلطي الو

 قحتسا هنإ : هلإ مسا ىنعم لاق نم مهنم نآل . ميدقلا ىنعم هيف

 . ةدابعلا

 نم مههو . هريغ هب ىمسقتي ال & هل . سا هنإ : لوقي نم مهمو

 ' اودبع نيذ!ا كائلوأ ريغ هللا نآل ، عفنلاو رضلا ىلع ردقي هنإ لوقي

 نم مهمو . ناهم ولا نم هلإ : لاق نم مهم و ك عفني ال و رصي ال ام

 : نكت مل اذإ اهعارتخا و ءايشألا ةداعإ ىلع رداق هلإ ىنعم : لوقي
 - و ه س - رال

 ملو دلوتي ملو دلي 7 ي ل ) دمص دحاو هللا ىنعم لاق ن ه مهسم و

 هتنا وده ُزُق ) : ىف هسفن فصو امك ( "دحأ 72 4 ُ نكي

 رظنيلف كلذ دارأ نمو هحرش لوطي بابلا اذه ىف لوقلاو ( "دح
 نآ اندرأ امتإو . ىخلبلاو ىلاحلا ريسفت ضعب ىف ىرعشألا باتك ىن

 اذإ انل مل وق ىف هب نوقلعتي امو ةلزتعملا و ةيمهحلا عفد هب نيبن ام ركذن

 نآ متركنأ اف هتاذل هتافصو همالكو ميدق هملعو امدق هللا ناك

 . هلإ نوكي

 . سي ةروس نم ٣٩ ةيآلا نم ( ) ١



 س ١٦١١

 مهانيراف 4 نيلإ انوكي نأ ميدق همالكو ميدق هللا نإ : ملق اذإ و

 ثدحملا نم مهانير رأ و . انمدق ايف { سايقلا ةهج نم مزلي ال ثالذ نأ

 . ةغللا ثيح نم مهانيرأو رأو ناناسن] لاقي الأ همالكو ناسنإلا ىن هتافص و
 . ةقيقحالو آزاجم ال هلإ ىنعم مدق ىنعم نأ كلذ قلطت مل برعلا نأو

 . مهمازلإو موق لطبف

 نم كللذ دجو هنأ ىنم ةكرشلا ىف انبحاص مالك ىلإ عجرن انإ مث

 ىعم نإ : اولاق مه :آ نيدحلملا نم دحأ وأ ىرهد و آ ىعيبط وأ ىونث

 بهذم نورب نأ , يهني لهو ث كلذ اوقلطآ اذإ نبمبدق ىنعم نيكيرش

 نأ وهو سماخ حورو ةعبرأ عئابطب لاق نم وأ ىونث وأ ىرهد و دحام

 ىلويهلا باحصأ كلذ لاق وأ ملكتم و مالك وأ فوصوم و ةفص ىنعم اولعج
 لصحم باتك ىن ىكحم نأ نكمم وأ ءايشألا لصأ ثالذ ىنعم اولعج نيذلا

 نأ مهعناص نمو مهليبس كلس نهف ءاكرش هلا عم ندلئاقلا ىلع صقن اميف

 اذإف ملكتم و مالك وأ فوصوم و ةفصو . نمبدق ةلع ةكرشلا هيلع لعج

 سيلام لوق نع لدعيو ث هلصأ هب ححصي ام تأيلف الاقم كالذل دج مل

 ةيمحلا كرتيو ث هانركذ ام ىلع لخدي . ىذلا مالكلاب ىنأيو لصأ هل

 . بحأو دمحآ كالذ نإف ةيبصعلاو

 انبلاطل و ةدحلملا بهذم فص و ىلع انيتأل ثايلع رمآلا رثكن نأ الول و

 نم رشك نمب لثاملا بجوب ام ىرن انكو تافصلا ىن موقلا تادايزب

 انركذ ايفو . هعضوم اذه سيلو رثكنالنكل ٤ تافصلل نفانلاو نيدحلملا
 . . دييأتلا هبو 2 هتلا ءاش نإ ، فاش نايب

 .ناك هسفن لعف انلق نإ ىنعي اولاق نإو : باوجلا بحاص لاق م
 توكيف ث قولخ ثدحم © لوعفم نآرمتلا نإ لقن مل نحتف ث الاح كللذ

 هللا مالك ىف انيب ام انلق دقو . هقلخ نيب ايف الخاد ان ركذ ىذلا اذه

 » ةق ولح هتاذ تامص نوكت نآ اني ر لل اعتي و٤۔ ثدح الوق ولح ريغ هنأو

( ١ ج عرشلا نايب ١١ م)



 س - ١٦١٢

 نإ لاق آدحأ نأ فرعأ ال ىنأل { هل ىنعم ال هجولا اذهب انلاغتشا نإو
 . (_ . طقاس مالك اذهف © هسفن لعقي ءىشلا

 لاح هسفن دوجوف ، دوجوم وهو هسفن لعف هنإ انلق نإف : لاق م

 اذه ىف فاش الو صقتسم رغ مالك اذهف ، دوجوم وه و هسفن دجوي نأ

 ريغ احوضو ديزي نكلو { اذه ىق ةلبقلا لهأ نبب فالخ الو ص بابلا

 .لانلصأ . ىلع هدر هحض وأ ىذلا

 ٠ نوكي الر ودقملا و ، رداق ىح نمالإ رهظي ال لعفلا نأ اندنع نأ ثالذ و '

 هلو الإ آرداق الو ةايح هلو الإ ايح نوكي نأ لاحمو ء رداق الو ايح

 نوكي فيكو ؟ةردق الو ةايح هل سيل نم هسفن دجوأ فيكف . ةردق

 ليحتسيو ؟ ةفصلاب موقت ال ةفصلاو ، ةفص وهو هسفنل الوعفم نآرقلا

 هجرخمو ء ىشلا لعفي ىذلا ث رداقلا ىحلا ميدقلا الإ لعفلا لعفي نآ اضيأ

 لج و زع ‘ هريغ هلإ الو هاوس قلاخالف 2 نكي مل نأ دعب هثشني و ، مدعلا نم "[

 ةرشابملا ليبس ىلع الإ لعفي نأ زوجم الف ثدحملا نم نوكي وآ

 نوكي وأ ، هسفن دوجو ءىشل الوعفم "مودعملا نوكي فيكو دلوتلا وأ

 2 العافناك اذإ ةايحلا هيفو الإ ن وكي ال هسفن دوج و ثالذكو،هسفن لعفي

 اذهلف ؟رداقب سيل نم ةردقلا لعفي وأ ، ىع سيل نم ةايحلا لعفي فيكو

 هب م وقت ال ىذلا م ودعملا لعفي وأ هسفن لعفي ءىشلا نوكي نأ ليحتسي ام

 هاندروأ ايفو ص رداق الو ىحم سيل نمم لعملا نوكي وآ ث ةردقلاو ةايحلا

. بابلا اذه ىن دري ام لكل ةيافك



 سانلا نابلا
قولح نآرقلا نإ لوقي نم ىلع درلا ىف
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 جح رلا نمحرلا هللا مسب

 ! رقصلا نب نازع باتك نم لصف

 هلل دمحلا : قوم نآرقلا نإ : لوقي نم ىلع درلا هللا كملع ملعت

 لعجو . هقيفوتب انديأ و ث هتفرعم انمهلأو ى هنيد ليبس انل حضوأ ىذلا

 انغلب ابف ناكو . عدتبي الو عبتي نم انلعجو، غيزلا هيف امم اجرخم و اجرف
 تاموصخ بحاصناك « هللا ودع ڵ امهج نأ : هب قثن نمم ماع هللا و

 لجو زع هتلا ىن همالك رثكأ ناكو ث نآرقلا هباشتم عابتاو قمعب مالكو

 ٨ ةقدانزلا نم ناسارخم اباش ىقل هنأ . ملعآ هللاو ث انغلبف ىلاعت و كرابت

 اوملك امم ناكف 2 ثكلنيد ىن انلخدثاتجحترهظنإف :كملكنمهحل لاقف

 : اولاق .امعن : لاق ؟ هلإ ثل نأ ملعت تسلأ : هل اولاق نأ امهج هب

 اولاق .ال: لاق؟ امالك هل تع لهف : اولاق . ال:لاق ؟ ثاهلإ تيأر لهف
 ؟ هلإ هنأ كيردي] امف : اولاق .ال : لاق ؟ ةحئار هل تدجو له : هل

 . اموي نبعبرأ "لصي ملو ، مهج ربحتف

 . ىراصنلا ةقدانز ةجح ةلثم ةجح كردتسا امهج نإ مم : لاق
 ىف ناك ىذلا حورلا نإ : نولوقي ىراصنلا ةقدانز [)١( نأ ] ثالذ و

 ضعب ىف لخد ائيش لعفي نأ دارأ اذإف . هللا نم حور وه © ىسيع

 . راصبألا نع بئاغ حور وهو جرخ مث ث هناسل ىلع ملكتف ! هقلخ

 [)١( هل ] دجوي ال و .مالك الو سح هل عمسي الو : هجو هل ىري ال

 ةجحلا هذه !مهج كردتساف . ةرخآلا ىف الو ايندلا ى ىري الو ةحئار

 : لاق . معن : لاق ؟ احور كليف نأ معزت تسلأ : ()٢( ىسملل ) لاقف

___ 

 . ريبعتلا اهب ميقتسي ةدايز ( ) ١

 . لصألاي اذك ( ) ٢



_ ١٦٥ 

 : لاق ؟ اسح هل تدجو لهف : لاق .ال : لاق ؟ ثلحور تيأر لهف

 : مالك هل عمسي الو س هجو هل ىري ال ، برلا كلذكو : لاق .ال

 . ةرخالا ىن الو ايندلا ف ىري الو ث ةحئار هل مشت الو

 سيل ) : ىلاعت هلوق ، همالك صايق لمتحت نآرقلا ىن ةيآ دجوو
 : مهحل ليقف : سانأ هعبتا و ةيمهحلا نيد عضوو ()١( “ء'ىَش هلثمك

 : هل ليق . ال : لاق ؟ قولخ هنأ نآرقلا نع ريخ هنأ هتلا باتك ىف دجت له

 نإ : لاق هنأ 0 ملسو هيلع هتلا ىلص « هللا لوسر ةنس ىن تدجو لهف
 لوق نم لاق ؟ هتلق نيأ نمف : هل ليق .ال : لاق ؟ قولخ نآرقلا
 وهف لوعجم لك نأ مغرو ()( انبرع نآرق هالعج اننإ ) : هقلا
 نآرقلا ىن لعجو . نآرقلا ىف مهفلا ثطعي مل هتلا نإف :[ هل ] تلق قولخ
 ٠ افلتخن ىعملاو ، ةدحاو ةظفللا نوكت . ةرثك ءايشأ هباشتملا مالكلا نم

 ىعم, ريغ ىلع لعج : لاق دقو ، قلخ ىنعم ىلع لعج : لاق دقو
 موقي الو . اقلخ الإ نوكي ال قلخ ىنعم ىلع لعج لاق ىذلاف { قلخ

 . ىنعملا هنع لوزي الو قلحلا ماقم الإ

 ىز ا هلل دمحلا : هلوق قلخ ىعم ىلع لعج : هللا لاق ام

 (؟( ًروشلاَو تاًمُسظلا "لعجو ةضزرألاو تاوتمّسلا “قَسَخ
 قلخ لوقي (ث)( اسابل ليللا لعج ) : لاق . رونلاو تاملظاا قلخ لوقي

 مهم ےم م

 | : [لاقو ] (ه)( نيتيآ اهلاو ليللا انلعجو ):لاق . اسابلليللا
 سنف 7 "مكقلخ ). : لاقو. ()٦( راصبألاو عمسلا مكل َلعجور)

 . ىروشلا ةروس نم ١١ ةيآلا نم ( ) ١

 . ف رخ زلا ةروس نم ةثلاثلا ةيآلا نم ( ) ٢

 . ماعنألا ةروس نم ىلوآلا ةيآلا نم ( ) ٣
 . فيرحت ه .. لمج و ع : لصألا!ىو . ناقرفلا ةروس نم ٤٧ ةيآلا نم ( ) ٤

 .ءار۔إلا ةروس نم ١١ ةيآلا نم ( ) ٥
 . ةدجلا ةروس نم ةمساتلا ةيآلا نم ( ) ٦
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 م ےہ © ه .يم ےم ` ه

 : اهجوز اهم قاخو لوقي ()١( اهجوز اتهننيم لعج مش ةاديحاو
 ىلع ال نوكي ال هلاثمأ ىلع ناك امو اذهف . رثك نآرقلا ىف هلثم و

 . قلخ ىعم

 : مالسلا هيلع ےهاربإل هللا لوق { قاخ ىنعم ريغ ىلع لعج: ركذ مم
 هللا نأل ث ثاقلاخ ىنأ ىنعي ال ٢ مامإ سانلل آثاعاتج ىئإ ١
 ةرمحب "نم هلا لعج .ام ) : لاقو . ثالذ لبق هقلخ دق

 بر ( : مها ر .دإ لاقو )() . الو ةليصو الو ةييئاس الو

 ] لوق ] لبق هقلخ نم هللا غرف دقو ٤ 7 تآ ێدلَثلا اده "لعجا
0 - ٥ 

 مرق ىس:لعجا بر ( :1 ميهاربإ لاقو . مالسل هماع مهاربإ

 : ىسوم مال هللا لاق و . ةالصلا . مقم ىقلخا ىعي ال )؛(( ةلصلا

 ه 3 م

 ىنعي ال (©)( نياسرُنمنلا نيم ًهولعاتجو كلبلا ُهوثدار انإ )

 . . نيلسرملا نم هوقلاخ

 لتعتجتيل): لاقر(٦)( ُمس. ولق ق ة رسح ثامل ذ د هلا لعجيل : لاق

 -_ -_ ٥ ص 8

 اع د اولعجت ال ( : لاق و (٧) ةتف ُناَطُنيَتشاا ىقلن م

 ىعي ال ()( اضر مكب . ءاع دك ؤ مكتيب ل وس زا
 .- ٥ و م ى

 ةضرع هللا اولعجت الو ( : ] لاقو [ مكنيب ل وس رلا ءاعد ا ومتاخت ال

 . ةدحاو سفن نم مكقلخىذلاوه هلصألا ىفو . رمزلا ةروس نم ةسداسلا ةيآلا نم ( ) ١
 . فيرعتو ةدايزب" خلإ

 . ةرقبلا ةروس نم ٤ ةيآلا نم ( ( ٢

 . في رحت لصألا ىف و . ةدئاملا ةروس نه ١٠٣ ةيآلا نم ( ( ٣

 . ميهاربإ ةروس نم ٤٠ ةيآلا نم ( ) ٤
 . صقلا ةروس نم ةعباسلا ةيآلا نم ( ه )

 .. تارمع لآ[ ةروس نم..٦٥١ ةيآلا .نم ( ) ١

 . جلا ةروس نم ٥٢ ةيآلا نم ( ) ٧

 . رونلا ةروس نم ٦٢ ةيآلا نم ( ) ٨



- ١٦٧ _ 

 هلاثمأ ىلع ناك امو اذهف ريثك نآرقلا ىف اذه لثمو 7 "نكن انال اثع؟ل
 . قلخ ىعم ريغ ىلع لعجو ، قلخ ىنعم ىلع نوكي ال

 انإ ) : هقلا لوق امنإآ؟ قلخ ىنعمب لعج مهج لاق ةجح ىأبف

 3 قلخ ىنعم ريغ ىلع ث العج هلعج : لوقي ( انآرق هالعج

 رمآ نم ىعدا امب ىمهحلا ىلع ةجحلا ترهظ املف . ةيبرعلاب ةفصوو

 ؟ هللا ربغ وأ 0 هللا وه نآ رقلا نع انو ربخأ : : لاقف رخآ آرمأ ىعدا هللا

 نولأسي ىلا (٢)طلاغملا نم ىهو ىعدا امع سانلا مه رأ دقل ىرمعاف

 . هللا وه نآرقلا نع انوربخآ : لاقف لداجلا سانلا لأس اذإف اهنع سانلا
 اولاق هللا وه لاق نإف . نيلوقلا دحأ لوقي نأ هل دي الف ؟ هللا ريغ وأ

 هللا ريغ نوكي ال لف . تقدص اولاق هللا ريغ وه لاق نإو . ت رفك هل

 . آريحتم ىقبف كلذ دنع لهاحلا تهبيف ؟ قولخ

 © انأ ونه نآرقلا نإ : نآرقلا ىن لقي مل هتلا نأ هيف باوحلا نكلو

 | لذ ىريغ وه : لقي ملو

 هبهللا ءا“ام هللاهامس نمف ع هبتلا هامس ےساپ هانيمسف . ىمالك وه : لاق و

 لوقيف . نيلاضلا نم ناك هدنع نم عساب هامس نمو ح نيدتهملا نم ناك

 لوقب ىنح مهطلاغم نم اضيأ اذهو . هتلا عم لزي مل مالكلا : ىمهحلا

 (٢)نكي ملآ : لوقبف ملكتم لزي مل هتلا نإ : : مهل لاقيف ؟ ةلاقملا هذه سانلا
 ءىش الو اهلك هتامقص عيمج هللا ناك : مهل لاقيف ؟ ءىش الو هلل ا

 . نينثا لوقي هنإف همالكو هللا ل.ة نم : ىمهحلا لاق اذإف . ق واخ

 هكلمو هتردقو همالكو هملعو هللا لوقن نحت . تبذك : [ هل ] لاقيف
. 

 . ة رقبلا ة روس نم ٦ ٤ا٤ ةيآل ا نم ) ( ١

 . هانتي:أ ام باودلا وه طيلاغملا م : لصألا ىت ( ) ٢

 . ىرخ أطخ » ن اك سبل آ « ى لص ال ١ ق ) ( ٢
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 { “آدحا و لإ فصن امنإف كلذ انلق نإف . هتافص عيمج و هتمظعو هناطلس و

 ناكو املع ثدحأ ىتح ملع الو ناك هتا نأ معزت : ىحهجلل لاقي وأ
 لب . ةفصلا هذه نع هناحبس هللا ىلاعتف . امالك ثدحأ ىنح مالكالو

 . ملع فيكالو ملع ىنم ال ًاملكتم املاع لزي مل : لوقن

 انلق )١( يشنآرقلا له انوربخأ : لاقف رخآ آرمأ ىعدا ىمهحلا نإ م
 عم نوكي ال ملف ءىش لك قلاخ هللا نإ : ىمهحلا لاقف . ءىش وه معن

 ىن همالك مسي مل هللا نإ : هل انلق ؟ ءىش هنأ متررقأ دقو ةقولخلا ءايشألا

 ىللإ عمست ملأ : هل ل اةي و . ناك ىذلل .ء ىفلا ىمس 3 ‘ اثيش نآرقلا

 ىذلا ءىثلا امثإ ، هلوق وه سيل عىٹلاف ؟ ع ىشل انرمأ امإ هلوق انلوق

 3لوُنقَي "نأ تنيتش دارأ ذإ هرمأ امَتإ ) : اضيأ لاق مث . ناك
 ىذلا ءىشلا اممإ : ءىشلاف هلوق وه سيل ()( نوكيف "نلك هلل
 . هرمأي ناك

 ةقولخملا ءايشألا عم همالك ىنعي ال هنأ ىلع تالالدلاو مالعألا نمو
 هت وت مل وائيشذايلس كالم ناكو 3 نب تيت و أو) : أبسةكلملل وت

 لاقو . ةقولخملا ءايشألا عم همالك ىنعي ال ء ىش لك هتنا لاق ذإ ثكالذف

 (اهّنبَر رمأب ءىش "لك ردنت ) : داع ىلع اهلسرأ ىتلا حيرا هتا

 لابحلاو مهنكاسم و مهلزانم اهرمدت مل ءايشأ ىلع حيرلا كلت تتأ دقر

 اوحبصأف هلوق ثالذف اهرم ات ملف حي رلا كلت اهيلع تتأ دق و مهرضحم ىتلا
 - ع - ٥ س و ع . و

 ( اهب ر رم اب ع ىتش رك رم دت ) : لاق دق و مهنك اسم الإ ىرت ال

 عم هملع الو همالك الو هسفن ىنعي ال ءىش لك قلاخ لاق اذإ كللذف.

 . ةقولخملا ءايشألا

 . « ءىش وه نآرقلا انو ربخأ ه : لصألا ى ( ) ١

 . سي ةروس نم ٨٢ ةيآلا ( ) ٢
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 : مالسلاهيلع ىم ولمتنا لوق ةفلخلا ءايشآلانع تالالدلا ومالعالا نم و

 ( ةمحلا هسنفتىتلتع كبر بتك ): لاقو( ىسقا َناننعتَطاصاو )

 : لاقدق و( كسفن ى 'لنعأ الو ىسفن ام معت ): ىسيع لاقو
 ىمسيال هنأ ىلاعت هللا نع لقع دقو ( تْوَمللا ة ةقئاذ ذ ِسفت ُ رك »

 . سفن لكو هسفن ركذ دقو . توملا قوذت ا سفنألا عم هسفن

 عم هملع الو همالك الو هسفن ىنعي الع ىش لك قلاخ لاق اذإ كلذف

 : لاق نيح هقلخ نبو هلوق نيب هللا لصف دقو ث ةقولخلا ءايشألا

 الخاد ناك الإ قولخ ءىش قبي مل ( رمألاو ُقئلتخنلا هل الأ ر
 : ىمهحلا لاقف هللا لوق وه رمألاو لاقف قلخ سيل ام ركذ مثءهيف

 و ه - _ و ٥ ٥

 هللا .نإ : انلق . دحاو ( ومالاَو قلخلا هلل ةالأ ): هتلا لوق نإ

 واوب امهندب لصفي ىح نيلس رم امهعدي ال نيفل" ھ ننيش ىمس اذإ

 ر َ ريخأجاوزأ هل ردباي نأ " ً نكتمَلَط " نإ هر ىتسعر: هل رو لإ عمستالآو

 هلك اذهف 1 دباع تاتبئات تاتناتق تانم؟وُم تاملسم ناكلم
 .(آر اكُيأَو و) : لاق(تابّبئر رك ذامل لصغمعع سيل لسرمو ,هفدحا وع ىش ةفص

 مث ىنالص نإ لاق مث . واوب امهنيب لصف ببثلا ىوس ركيلا تناك املف

 : لاق مث واوب امهنيب لصف ثلسنلا ىوس ةالصلا تناك املف ىكسن و لاق

 . واوب امهنيب لصف ىرأ ىوس عمسأناكاملف( ىر و عمسأ امكعم فإ)
 قلخلا لبق نمل وقي( دن 7 لمق ُ نم رم مألا هلل ر: : اضر ,ألاقأ مث م

 ه نإ ) : لوقي وهو قولخ همالك نوكي فكو . قلخلا دعب نمو

 ىمس دقو . قولخ قلخ الإ اذه نإ لقي ملو ( ىتحو ؟ىحَو الإ
 نع غرف اذإ ىح لوقب اقلخ همسي ملاالوق ةكئالخا ةمسو كالوق هلوق

 اوعمسي مل ةكئالملا نأ كللذو قحلا اولاق ؟ مكبر لاق اذام اولاق مهبولق

 ةئايسخ امهنيب ناكو،امهلع هللا ىلصدمحم و ىسيع نب ام ىحولا توص

 اونظف ، افصلاىلع ديدحلا عقوك ىحولا توص دمحم ىلإ هتنا ىحوأ .املف

:ةخسن قو .ادجس اورخ 4 مهف وخا اورخف اوعزفف ةعاسلا رمأ هنأ



_ ١٧٠١ 

 لوقب مهبولق نع عزف اذإ ىتح هلوق ثالذفإ]آدجس اورخف مهد وجول

 [[اهضعب ةكئالملا تلاق مهسوعر اوعفر مهولق نع عزفلا ىلجنأ اذإ ىتح

 نمل نايب اذه ىفف . "مكبر قلخ اذام لقت ملو مكبر لاق اذام ضعبل

 7 . هاده هللا دارأ

 ثدحم مهبر نم مهنأيأام : لاقف رخآ آرمأ ىعدا ىمهحلا نإ م

 نآرقلا ىن ام عيمجم ملاع سيلأ انوربخ : انلقف . قولخم ثدحم لكو
 : هلوق ىنه امإو . املاع لزي مل هنأ ربخأ دقو ملع ام دعب هثدحأ ىتف

 ناك دق و.{ مالسلاهياع ىنااىلإ ثدحم وهامنإ ! ثدحم مهب رنمركذنممهتأي ام

 ات رم نم وأر ثلنيلإ اتيئيَحوأَ كلذكو ): لوقيا هللا نآل ثالذ لبق

 ،ىرديالناكدقو هللا هاردأن( ناَعأإلا ّالر باتكلا اًهىردَتتنُنكام

 ص ثدحم نوكي الفا هتلا دنع امأو ث ىبلا ىلإ ثدح وه امنإ نآرقلاف
 ىنم ال ث املاع نآرقلا ىف ام عيمجم لزب مل ، ىلاعتو كرابت . هللا نآل
 . هاده هللا دراومل نايب اذه ىفف . ملع فيكالو ملع

 ةرآ هلل ا باتك ق دجأ أ .: لاقف رخآ آرمأ ىعدا ىمهحلا نإ م

 نآ ىلع لدت هتنا باتك ىف ةرأ ىأ : انلقف ث قولخم همالك نآ ىلع لدت

 ميرم ُنئب ىسيع حيمسَمئلا امنإ ) هتلا لوق : لاق ؟ قولخ همالك
 ٩ و _- ےہ س َ _- ۔.۔ 0 س

 (١) . حررو مسي رم ىأل اها ةلز "هتملكو للا ُلوُسر

 ح ىسيع " ناكف . نك : هللا لوق نم .يه مم رم ىلإ اهاقلأ ىتنا ةملكلاف .

 ء هاده هللا دارأ نل نايب اذه ىفف : هلوق وهو ، نك ىسيع سيلو

 نسم مدآ ىقلتف ( : هل رق نآرقلا نم ة روس ق همالك ان ركذ دق و

 حو ا لق ) © هلوقو ٢) هبلع َباَََف تامك 7
 م ._ ٥ ٤ ٥ _ ٤. ص ٥ ٥ ص ٥

 ٠

 نا لبف .ا دقنل ىب ر تاتمدَكل ً د! دم ثرا

 ۔ _-

 . ءاسنلا ةروس نم ١٧١ ةيآلا نم ( ) ١

 . ةرقلا ةروس نم ٣٧ ةيآلا نم ( ) ٢



- ١٧١ 

 ُسانلا اهيأ اي "لق ) : هيبنل هللا لاقو . ()١( ىبر تاملك
 تاومسلا كئاسم ُ هل ىذلا اعيمج "نكميلا هللا ُلوُسَر ىنإ
 َِ 7.٧ ه ه .هدا ,. ۔۔,, ۔ . ,
 هللاب اونمآف تيميو ىيحي وه الإ هلإ ال ضرالاو

 ان ربخأف (٢) ) هتاملك و رللاب ُ نيمو ىذلا ىمأأل ١ ىبنلا هل وسرو

 : مرم ةفص ىف هللا لاق دقو . هللا مالكب نموي ناك ىنلا نآ هنا

 دحأ "نو ) : لاقو (؟)( هبشنكتو اهُنبَر تاماكب تقدصو )
 مالك عمسي ىتح “هرجتاتف َكراتجتتنسا نييكرئشمنلا ةنيم

 مهم قيرف ناك دقو قلخ .عمسي ىح ىعي م نك اهم قيرف ناك دقو لاق هللا قلخ » (؛)( هت
 ىسوم هللا ملكو ( : لاقو . هن وف رح مم ء هلل ا مالك لںوعمسي

 ىبتالاس رب سالا ىع ةثفطْصا ىنإ لاقو . ايلكت
 . همالك نع ربح هللا ان ربخأ دقف ةلاس رلا ريغ مالكلاف ()٥( ىمالكبو

: 

 هللا مالك ()٦( بادجأ ) انأ لاقف رخآ آرمأ ىعدا ىمهحلا نإ مث

 قلخ ) : هللا لوق نم هتدجو : لاق ؟ هتدجو نبأ انلق قولخ

 تاومسلا ىف نوكي نأ ولخم الو ( امهنيب امو ضرألاو تاومسلا
 © ىوعدلا هيف نكمأ رمأب ملكت دقل ىرمعلف . امهنيب ايف وأ ض رآلا ىن وأ

 تاومسلا اَنْنمَلَخ اَمَو) لوقي هللا نإ : انلق . سانلا لاهج هب عدخ

 ض رأآلاوتاومسلاهبقلخ ىذلا قحلاف(ًقحلابآالإ امهنيب امو ضرألاو

 هللاو : ل.ةو . لرقأ قحلا قحلاف هلوقو . ضرألا و تا ومسلا لبق ناك

 . فهكلا ةروس نم ١٠٩ ةيآلا نم ( ) ١

 )٢ ( ةيآلا ن ١٥٨ ه هلوسر و ه ةملك تطمتس لصالا ىفو . فارعألا ةروس نم .

 ) ٣ ( ةيآلا نم ١٢ ا .. معرحتلا ةروس نم
 . ةبوتلا ةروس نم ةسداسلا هيآلا نم ( ) ٤

 . بفارع5ألةرو.. نم ١٤٤ ةيآلا نم ( ) ٥

 )٦( لصالا فاذك .١ ٠ " ١
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 : لاقو ى هلوق قحلاو قحلا لوقي هب هللا انربخأ ربخ اذه قحلا لوقي

 ىذلاقحلاف ("قئحلاب؟الرامّنهتيب امو ضرألاو تاومسلا انقلخ امور

 ان وربخأهلانلق. هلوققحلاورضرألاوتاومسلالبق ناكض رألاو تاومسلاهب قلخ

 اودجسا ةكئالملل لئاقلا نمف ث هللا ريغ وهو اقولحم همالك ناك اذإ

 هللا ىضر نم ربخأ نمو ؟ دوجسلاو عوكرلاب قئالخلارمأ نمو ؟ مدآل
 بضغ دق هنأ هياع هللا بضغ نم نع ربحلا نمو ث هنع ىضر دق هنأ هنع

 . هرغ هنع ربح ىذلا اذهناك نإف ؟ .هيلع

 م اتم "ملعتيو ثئيخنلا ُلرتنُيَو ةعاسلا ميع" هدع):لاق ادقو

 ر همنلعبأالإ عضت الو ىنثأ نيم ليمحتتامو): لاقو(١)(ماتحرأل'ا
 :لوقي وه و © هدعب و هلبق ام ىكح ثدحم قولخ هللا ريغ نوكي فيكو

 اثدحم ناك نإف ممألا نع ىكحمو ( 3كْبر ێلتعتف فيك رتت 15
 تاياكحلا لبق ةش ناك نإف ؟ هدعب وأ هابق نم ربخلا ملع فيك قولخ

 "نآ رق وه ُلَي ) : لاقو ؟ هدعب هيلع علطي ام اهدعب ام ملعي فيكف

 ىذلا .الكل ناك املف قولخم حوللاف 7 ( ظوفحم حول ىف "ديجم

 هللا ؟ مدآل اودجسا ةكئالملل لئاقلا نمف ث حوللا لبق ناك حوللا هب قلخ

 : لامف ؟ اودجسا ةكئالملل لئاقلا وهف قولخملا هلوق مأ ؟ وه ىذلا هلوقب

 دعب وأ ةكئالملل ىكح نأ لبق قلخ ىتم وأ ، آدحأ هبيغ ىلع رهضي ال
 ىذلاو ث قولخلا مالكلا ىحوي وأ هنع ىکحم نأ دارأ اذإ ةعاس لك قلخ و

 . قلخ نم قولحم معزي

__ 

 . نامقل ةروس نم ٢٤ ةيآلا نم ( ) ١

 .رطاف ةروس نم ١١ ةيآلا نم ( ) ٢

 . ةفرحم لصألا ىق تماجو . جوريلا ةروس نم ٢١ ةيآلا نم ( )٣



 اتلا بابلا

ظوفحملا حوللا ى
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 لصف

 ملقلا لبقو حوللا لبق هللا مالك نأ ى

 ، ظوفحملا حوللا ى ناك ام ملقو ظوفحملا حوللاب مهجاجتحا امأو

 ىف "ديجم "نآرق وه ثلتب ) . هللا لوق متلواتو ، قولخ وهف

 © حوللا لبق هللا مالك نأل ليواتلا متاطخا دقو ()١( ظوفحم حوا
 حوللا ىفمتججتحا ايف وأ ث ظوفحملا حوللا ىن مس رلا لبقو 2 مامتلا لبقو

 لاقف حوالا و ةاودلاو ملقلا هللا قلخ ام لوأ نلق مكنأ ثكالذ و مكيلع ةجح

 ةمايقلا موي ىلإ نئاك وه ام بتكأ لاق ب:كأ امو ملقاا لاقف بتكا : ملقلل
 ملكت ملقلا نأ متمعز مث هرمأ وهو ةباتكلا لبق بتكأ هلوق نأ نورت الأ

 املف نتفش الو فوج الو ناسل ريغب لقلا ملكت دقف مدق ام ناك نإف

 ةمايقلا موي ىلإ نئاك وه ام بتكأ _ لاقف رخآ رمأ ناك بتكأ امو لاق
 نع ةيافك فحاصملا ىن مكل نأو هرمأو همالك وهو ةباتكلا لبق اذهف

 . امئاق ظوفحملا حوللا

 اذإ عمسيو ، بتك اذإ ىري فحاصملا ىف بوتكم نآرقلا نإ

 لازيالو ح هلل رمآلا لزي مل لوقي [نآ] ءاقل زوجم له انوربخآف ، ئرق
 ءانف دعب رمألا هتلو ث قلخلا قلخ نأ لبق رمآلا هلل : لومتي وأ ث هلل رمآلا

 & قلحلا قلخ ىتح رمآلا هل نكي مل هللا نأ معز دقف 0 ال ملق نإف . قلخلا

 رمآلا هتل لوقي لئاقل زوجم متلق نإف ، قلحلا ءانف دعي رمآلا هل ن وكي الو
 3 قلحلاو رمألا نيب متلصف دقف ث قللا ءانف دعب و ، قلخلا قلخم نأ لبق

 هل 3الأ ) ىلاعتو كرابت هللا لاق . هقلخ قلحلاو : همالك ومألا نأل
 الخاد قلخلا عيمج ناك قلخلا هلإلا لاق املف ()١( رمألاو قلخلا و ه س

 ) ١ ( ص رظنا ١٧٢ .



. !٧٥ 

 . همالك رمألا نأل امهنيب لصفف ث رمآلاو : لاق مث ."قلخلا ىنعم ف

 قلخ هلوقب مهجاجتحا امأو (١)(اتنرنمأ "نتع "مهنم غرتي "نتمو ):لاقو
 ضرألاو ءايسلا نبب ءىش لك نإ : متلقف امهنيب امو ضرآلا و تاومسلا

 اَنشقَلَح امو (: لاعتو كرابت لاق دقو ضرألاو ءامسلا نب نآرقلاو قولحم
- 
 س ى ۔ ه - ه ےصہ - ےہ ےہ ت

 هبقلخىذلا قحلاف(٢)( "قحلاب "الإ امهنيب انمو ضرألاو تاوَمَسل
 ناكو .ضرألا و ءامسلا نيب ىذلا قلخلاريغ ، امهنيب امو ضرألاو تاومسلا

 جراخ وهو همالك وهو © ضرألاو ءامسلا دعب نوكيو ع ءامسلا لبق

 . ءاشألا نم

 قحلاف ، قحلا لوقي هللاو ث هتلا لوق همالك قحلا نأ ىلع لدي اممو

 عيمجو نذرألاو تاومسلا تناك همالكب و 3 همالك قلاف لوقأ قحلاوا ز

 ضرألاو تاومسلا انقلخ دقلو ناكل متلق ام ىلع ناك ولو 2 ءايشألا
 . هرمأب اهقلخ هنأ انفرع" قحلاب لاق املف . قحلاو امهنيب امو
 3 ضرألاو تاومسلا انر "دقلو ) : لاقو . همالك هرمأو

 اهيف نوك ىتلا ةتسلا مايألاف (٢)ماَيأ ةتس ىف امهنيب امو
 ضرألا و ءاملل متعمس امأ ضرألاو عامسلا لبق تناك ضرألاو تاومسلا
 تباجأ امنإو ( نم۔عئاط انيتأ الاتق اهرك وأ آعوتط اتنثا )

 . ترمأ ام دعب

 هنع هللا ىضر قيدصلا ركي وبأ هنأ انغلبو :مالكلا ىف رعاشلا لاقو

 . آرعش ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبلا فري

 ُهالكلا هللا نم انعَدوو انع تيلو ذإ ىحولا اندقف

 مالكلا سيط رقل هنمضت انيه ر انل تكرت دق اه ىروس

 .أبس ةروس نم ١٢ ةيآلا نم ( ) ١
 . رجحلا ةروس نم ٨٥ ةيآلا نم ( ) ٢

 . ق ةروص نم ٨ ةيآل ا نم ) ( ٣
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 ماالكلا هللا نم انعدوو لقي مل قلخلا ىنعم مالكلا ىنعم ناكولو

 ث ملس و هيلع هللا ىلص ث ىبلا ةاف و دعب قلخ هتا نآل، انل تكرت دق ام ىوس

 سيل فحاصملا ىن ام نأ معز نم ىلع ةجح اضيأ وهو 2 آرشك اقلخ

 : هلوق عمست الأ . نآرقب

 ماركلا سيطارقلا هيراوت انيهر انل تكرت دق ام ىوس

 . سيطارقلا ىن نآرقلا نأ _ ربخأف

 هلإ عس أ نع هللا كمحر تلأس ديعس ىآ نع . محرلا نمحرلا هلا مسب

 ىهأ هتافصو هتاذ نم هللا ءامسأ هلابب رطخ لجر نع هلا ثمح ر تلأس

 ؟ ىنسحلا ءامسألا هلل نأ هتل ناد اذإ ثالذ آملع لهج عسي له ؟ ةق ولخ

 : تاق ؟ ائيش اهيف نولوقي ال مأ ةقولغ ىهأ انباحصأ لوق ام : تلق

 نوكي له ؟ قواخ ريغ وأ وه قول نآرقلا هلابب رطخ نإ كلذكو

 ةقولخم اهلإ ءامسألا ىف : لاق :نإف تلق ؟ ءامسألا لثم هيف لوقلا

 نمو ؟ ثالذ هعسي مأ رفك مأ كرش ىنعم هقحلي له ، نآرقلا كلذكو

 . : تاق ؟ ةيالو ىلع نوكي له ةيالو هل تناكو قولخم نآرقلا نإ : لاق

 ؟ كلذ نوكي له ةقولخم هللا ءامسأ لاق نإ ثالذكو كلذب هنم أرب ليق لهو

 ىأربا هتءارب نوكت امت كلذب لاق نمم ةءاربلاب ليق ناك نإو

 ؟ نيدب وأ

 ؟ةقولخم ريغ مأ ةقولخم ىهأ ،ىلاعتو ك رابت ،هللاءامسأ ىن كلوق اماف
 فورخلاو" ةظوفلملا ظانلآلا نم 0 اع ىمسملا هءامسأ نإ : ليق دقف

 اهب هامسو ى هيحوو هبتك ىف هسفن اهب ىمس ىتلا ، ةعومسملا ةظوحلملا

 ، ةثدحم نوكت نأ الإ مقتسي الف كلذ ىعم جرخم الف ث هقلخ نم دحأ

 ىذلا هملع نونكم ىف كلذ نم قبس ام امأ و : ليق دق هنأ ىعم ثكالذكو

قولخ الو ! ىلاعتو كرابت ه ثدحم هملع نإ لاقي الف . اهب املاع لزي مل
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 وهو الإ هاوس ام نوكي الو { هوامسأ وه نوكي نأ زوجب الو

 ءامسألا هذه هلابب رطخ اذإف { ىدنع اذه هجو وه اذهف ك ثدحم

 كلذف لاح ىلإ لاح نم اهركذ لقتناو : تبتكو تركذ و تقص و نىلا

 . قولخم ثدحم

 ، ىلاعت و كرابت 0 هللا ىوس ام هنأ ملعي نأ هيلعف ثالذ ىنعم فرع اذإو

 كلذ رطاخ نم هب دارملا الو ثالذ ىنعم فرعي مل اذإف قولخم وهف
 نم تدحم هاوس امو 2 ممدق ىلاعتو كرابت هتلا نأ ملعو ، هركذ وأ

 نإ 0 ىدنع كلذ هعسو ء هئاضق الو هكح الو هئامسأ الو هتافص الو

 ىدنع كلذكو اذه ىف انباحصأ.لوق ىف ىدنع جرخي انه ىلعو 0 هتلا ءاش

 8 ظافلألا هذه نم هثادحأو هباتكو هليزنت ىفو © نآرقلا ىف لوقلا اذه

 { ةقولخم ةثدحم ىهف ث ةروظنملا ةعومسملا ةبوتكملا فورخلاو ث ةظوفلملا

 ثدحم ع ىلاعتو كرابت ث هتلا لع نر لاقي الف هب هللا ملع نم قبس ام امأ و

 . ىلاعتو كرابت هيلع هوحنو اذه زوجم الو ، نكي مل نأ دعب نم

 هتاذ نم ءايشألا عيمج ق ء ىشب هبشي ال هزأ و ئ ءايشألا عيمج

 تفصو ام ىلع هلهج هعسي ال ايف ثالذ ىف هاعل كلذ ىن كش نمو
 ىبعم كلذ ق هثدح ىدنع ج رخيف هملع هغلب دق الي زت جرحم امه فثکالو

 هقحلي مل ، كلذ لثمي ، هلوق ىنو هكش ىن الوأتم ناك نإو كرشلا
 © هعسي ال ايف هلوأتو هلوقو ث ثلذ لثم ىف هكش ناك نإو . كرشلا
 . كرش رفك ال ةمعن رفك ثلذ ىف هرفك ناك

 ةءارعلاب لاق نم : لاق هنأ نآرقلا قلخب لاق نميف ليق هنأ ىعمو

 ىناعم ىف دجوي ام ىلع هتيالوب ليقو ث هنع فوقولاب ليقو ث هنم
 تيث اذإ ، ىلاعت هللا ءامسأ ىف لوقلا ىف ىدنع جرخي كلذكو . انباصأ

 ىدنع جرخي الو عسي ال ريسفت ربغ ىلع ةيمستلا مكح ىف فالتخالا ىنعم

 ، عسي ال ام ص وصخم ىلع كلذ ناك اذإ امأو  ىأرلا قيرط نم الإ

( ١ ج عرشلا نايب - ١٢ م )



 س ١٧٨

 ةيالولا كلذ ىف زوجي الف ، قحلا جراخم نم جرخم لئامتال هيف لمتحم الو

 هتيلب لوزت وأ © هلهج عسي ال ايف ، هثدح ملع دعب فوقولا الو

 هتفص و ىذلا ريسفتل دار آ هنأ ىدنع { ريسلا دهاج اذإف هلهج عسي ال اي

 { هللا ءامسأ ىن الو © نآرقلا قاخ ىف هب لوقلا نم زوج ال هنأ ، كل

 . فالتخالاب ال قافتالاب ةءاريلاب مكحلا كلذ ىف بجو ىلاعتو كرابت

 ةءارب ىدنع كللذ ىف ةيمستلا نم زوجب ام هجو ىلع ثكالذ تبث اذإو

 تفص و ام ربدتو ثالذ مهفاف 2 قافتالاب هيف ةيالولا تبجوو ، فوقو الو

 . باوصلاو قحلا قفاو ام الإ ىلوق نم ذخأت الو 2 كل

 : ةبراغملا بتك نم بسحأ هربغ نمو

 7 محرلا نمحرلا هللا م

 ةوعدلا هذه لدأ فلتخا . هتناب الإ مكايإو انقيفوت امو انتمصع هلاب

 هلك هب اوناد ىذلا نآل { هيف فالتخالا مف نكي مل ره أ ىف ةكرابملا

 ح ىلاعت و كرابت © هللا تافص ىف اوفلتخا ةفورعم ةغللا و مامإلا وه © دحاو

 ءايسآلا هلو هللا لزي مل لب : نورخآ لاقو ةقولخم ةثدحم هتافص : موق لاقف

 دنع ث لطابلا نمقحلا لصفني نأ نم هيف اوفلتخا ام اودعي ملو { ىنسحلا

 هللا تافص نآ معزي نمل لاقي . ضعبب اهضعب ةنزاومو رومآلا بلقت

 مالكلا ىه اولاق نإف ؟ ىه ام ةفصلا نع انوربخأ . ةقولخم ةثدحم
 : مه ليق ءامسألا عيمجو ريصبلاو عيمسلا و هتلا : مهفوق نم سانلا ملكتي ىذلا

 . دايعال لعف هنأ و . قونخم ثدحم هنأ دحأ هيف فلتخي مل مالكلا نإ

 دابعلاو ث لعف مالكلا نإف ، مالكلا ىه ةفصلا نإ : هانعم ناك نإو

 دحأل زوج ال هنأ لوقلا اذه دوق ىو 2 ملاوحأ لك ى هللا مسا نولقعي

 عيمج الو ريصب الو عيمس الو ميلع الو هللا لزي مل هتلا نإ لوقي نأ

 لعافلاو ، ثدحم لعفااو © لعفلا ىه ثالوق ىف تافصلا نآل 0 هتافص

دارأ هلعل هتفصو ذإ هلل ةفص الو ث قاللا ناك دقف © هلعف نم مدقأ
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 لاقيف . لعف ريغ همسا : لئاق لاق نإف ، ثالذ ى ماع انآ ىه هتقصو

 هللا : لئاقلا لوق نم عمس ام ريغ ءامسأ مث نآ ىلع كليلد امو 2 هل

 0 عجري ىح اليلد دجم ال هنإف لزي مل هنإ هتافصو . نمحرلاو ملعلاو

 لاقيو . هتافص عمجو عيمسلا نمحرلا ملعلا هللا وهو هللا لزي مل لوقيف

 هللا نأ تمعز كنأل هربغ هعمو لزي مل هنأ ريغ هتافص نإ ثللذ لوق ى

 . ٥ رمغ كدنع

 ميلعلا عي يمسلا هللا وه هللا لزي مل : لوقت نأ فكلال زوجب سيلف

 لهأ هياع عمجأ ام لصأ نآل { ع ريغ اهنأ تمعرز ذإ © هتاقص عمج و

 تقفص و ام اومهفتف ©0، ثدحم هاوس ام نأو .. ممدق هللا نأ ةالصلا

 . الهس انيب هودجت

 ءىش نع نوربخي مع نالفل : اهمالك ىف لوقت برعلا نأ اوملعا
 ‘ سانلا هكلمم ام هابشأ و ئ ه ريغ نونعي دلو نالفل نولوقيو « ه رغ

 ،هلو ، رهظ هلو ، سأر هلو ، دي هلو 2 لجر نالفل : نولوقيو
 . هئازجأ عيمجو هج و

 نأ سيلو 0 اهلك ءازجألا وهو هئازجأ ضعب مهلوقب نونعي امنإو

 { دي هل : اولاق اذإ نونعي امنإ ءازجألا عيمجو ، هربغ هلجرو هريغ هدي

 هذه تناك نإف . لاه هل : مش وق لثم ، هريغ نونعي الو ، هضعب نونعي

 ىف اَم ُهل ) : هللا لاق دقو ؟ ءازجألا ريغ ىذلا وه نمف ث هريغ ءازجألا
 ىفنأل ،كرابت. رئمألاَو قلخلا هل الأ :لاقو (,ضزرأل"اىن امو تاومسلا

 هقئاَخ نم هسفن ىلإ هفاضأ امف نآرقلا ىن اذه هابشأو . هللا نيب عضاوملا ةثالثلا
 ص ٥ و ٥

{ هللا هنأ ىنعي ( ىتنئسُحئلا ءاتمئسآلا هل ) : هتنا لاق . هربغ وهو
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 نأ الو © هريغ هنلا نأ ال . هتافص عيمجو ء( علعاا هنآ و عيمسلا هنأ و

 . هتامص عيمج و . ه ريغ قلاخلا نأ ال و ) ه ريغ عيمسلا

 ىعي . لام هل : لئاقلا لوق نم ناسنإلا ىلإ فيضأ ام هجو ناكو
 ىلإ فيضأ ام هجو ناكو اهايإ هكلم ه ريغ نم هيطعي هريغ نع هكلم هنأ

 ، لجر هلو { دي هلو ، حور هلو © هجو هل : لئاقلا لوق نم ناسنإلا

 فيضأ ام هجو ناكو ءازجألا ربغ وه نآ ال نآ الإ ءازجألا هذه هنأ ىنعي

 رمآلاو قللا هل ضرألا ىف امو تاومسلا ىف ام هل لئاقلا لوق نم هتلا ىلإ

 هيف دازو لوزي نأ نم هكسمأ و { نكي نأ لعب هثدحأ و هأشنأ هنأ ىعي

 قلاخلا هللاو لام ناسنإلل لئاقلا لوق هبشأف ءاش اذإ هينفي و ، هنم صقنو

 قلحلا ىلع ىرجم سيلف ىناعملا هوجو تفلتخاو قلخلا هللو دارأ هنأ ىدنع
 ىنسحلا ءامسألا هل هللا لاقو قلخلا ىناعم هللا ىلع ىرجم الو هللا ىناعم
 هتافص عيمج و راهقلا دحاولا ميحرلا نمحرلا ملعلا عيمسلا هللا وه هنأ ىنعي

 هللو ءازجألا عيمجو حور هلو لجر هلو دي ناسنإلل لئاقلا لوق هبشافا

 ثكالذ نم ناسنإلل فيضأ ىذلا نأل اهيناعم هوجو فلتخاو ىنسحلا ءامسألا
 ةقولخم ءازجألاب ال وه هنأ هتلا ىلإ فيضأ ىذلاو ةقرفتملا ءازجألاب وه امن

 انيفن و مهيلع ىرجم امو قلخلا ىناعم هلا نع انيفنف ةروهتم ةليلذ ةزجاع

 هنأ نم هسفن نع ربخأ ام انيقبأو هيلع ىرجم امو هللا ىناعم قلخلا نع

 هسةن نع ىفنف ص دلاولاب هبشم دلولا نأ و { دليا هنأو . ء ىش هلثمك سيل

 عم ليلذ زجاع روهقم ثدحملاو ، ثدحم دولوملا نآل دلوي ملو ،ةهبشلا
 مهضعب نيداضتم ءافكألا نأل ى دحأ اوفك هل نكي ملو دلاولاب هبشي دلولا

 ناروهقم ناليلذ هومتكل ىناكملا نآل ءافكألا هسفن نع ىفنف ، اضعب ؛ئاكي

 نع انيفنه . ايفاكت ىح امهناللذم و امهتداضم ىلع امهرهق آرهاق امهل نأل

 ةوق الو ىجح ىذل نايب هيف نوكي امب ، دادضألاو هابشألا و لاثمآلا هتا

نبب اوقرف ةثدحم ءامسأآلا نإ : اولاق ام عم موقلا نأ اوملعا . هتناب الإ
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 منأ كلذ و ةثدحم اهضعبو هل ىهو لزي مل اهضعب نأ اومعزق © هئامسأ

 رهاقلا ريصبلا ملعلا عيمسلا' وهو لزيمل هللا نإ : اولوقي نأ نم ادي اودج م

 ءامسأ هذه نإ : اولاق كلذ نم ادب اودج مل املف . دهاشلا ظفاحلا لوآلا

 هللا هسفن وه لزي مل هنأن ونعي؟ةيتاذ ءامسأ مكلوقب نونعت امو مهل لاقيف ةيتاذ

 قدص دق : مه ليق عن : اولاقنإف دهاشلا ظفاحلا رداقلا رهاقلا ملعا عيمسلاهسمن وه

 ظفاحلا لوألا رهاقلاز رداقلا هللا عيمساا نونعتإ ےتنك[:نإؤو متلق قحلاو

 اقلخ هعم نأ مبثأ ةف © هعم لزت اهنأ و  اهم ىعملل ءامسأ ىه دهاشلا

 نم هب متجرخ لوقت امب ملق و اميظع امثإ ميرفا دقو ، لزي مل اثدحم
 كلذب انيفنءميلعلا مسا هل انتبثآ امنإ : نولوقي مهنأفءةالصلا لهأ ةقفاوم

 هنع انيفن ريصبلا هل انلقو .0 ممصلا هنع انيفن عيمسلا هل انلقو لهيحلا هنع

 هنع انيفن ظفاحو ،هاركتسالاهنعانيفن رهاق و، زجعلا هنع انيفن رداق و ىمعلا

 لوخد و ججحلاب مهتفرعم ةلق اومهفتنفإ ةلغغلا["هنع[ انيفن دهاشو . نايسنلا

 له لهجلا هنعرانيفن مكلوق نع انول دح مهل لاقي . مهل ال مهيلع وهإ ايف
 ممصلا ىفني لهف محصلا, هنع انيفن انلوقو ث ملعلا الإ لهلا هنع ىفني

 مكلوق و ؟ رصبلا الإ ىمعلا ىفني لهف ىمعلا هنع انيغن مكل وق و ؟ عمسلا الإ

 هاركتسالا هنع انيفن مكلوقو؟ة وقلا الإ زجعلا ىفني لهو زجعلا هنع انيفن

 نايسنلا ىفني له و نايسنلا هنع انيفن مكلوق و؟ةردقملا الإ هاركتسالا ىفني لهي

 دوق ىف ؟ ةركذتلا الإ ةلفغلا ىفني لهو ةلفغلا هنع انيفن كلوق و ؟ ظفحلا الإ

 هذه نع مكلأسن نحتو،متيفن ام دادضآ تابثإ متركذ ام مكيفنو :مكلوق
 هسفن هللا ىه اهنأ متمعز نإف؟ه ريغ ىه مأ هسفن هتلا ىه اهومتيتأ ىنا دادضألا
 ميلع و عيمس هللا نأ متفص و ذإ مكفلاخ نم ىلع هومت ركنأ ام عنشأ ىف متلخد دقف
 امنإ هومتفص وامم ىشب هسفنا فصيمل هللاو .ظيفح هنأو ريدق هنأ و ربصب هنآ و

 ريغب هقص و نمف ء هسفنهب فص وام عيمج و( ريصبلا "لعنلا عيمّسلاوهز : لاق

 هذه متلق نإو . آديعب الالض لض و ث ايظع متإى رتفا دقف هسفن هب فص و ام

 اولع هتلاىلاعتف، قلحلاك ءازجأ اذ هوهتلعج و هربغ هعممتبثأ دقف ربغ دادضألا

هللا ديري انهل ءافشلا :هيف نإف هوتبثو انفصو ام اومهفتف .. آريهك
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 ملاع دض لهلا نوكي ال لهحلا هنع انيفن هلوق نأ اوملعا هدنع امو

 عمسلا هدض ممصلاو { ملاعلا دض لمهاحلاو { ملعلا دض لهحلا امإو

 دض ىمعلا نوكي ال رصبلا هدض ىمعلاو عيمسلا دض ممصلا نوكي ال

 اوملعت ضعب نم اهضعب ىفني امو اهراجمو دادضألا اومهفتف ريصبلا

 ناكول ، نوهمعي داو ىف مهنأو مقتسم طارص ىلع اوسيل موقلا نأ
 لصألا دسف نكلو ث ةتباث هعورف تناكل تباث هيلع اونب ىذلا مهلصأ

 مل ماعلا تلقف هثامسأ نمب مق رف امع ان وربخأ : م لاقيو . عرفلا دسفف

 قزارلاو قلاخلاو هلعف ءامسأ نم روفغلاو ، هتاذ ءامسأ نم اذهو ح لزي

 لزي مل هتلا نآ لاقي نأ زوجم الأ : اولاقو هلعف ءامسأ نس مهدنع هذه

 هيلإ تفيضأ امنإ مهدنع هذه نآل ؟قزار الو ايحر الو آروفغالو قلاخ

 امهسأل ميلعلا وه روفغلا سيلأ مه لاقيف مهيلع ةجحلا اومهفتف ، هلعفب

 ثدحملا وه مدقلا نوكي الف ڵ ثدحم رخآلاو ميدق امهدحأ و نامسا مكدنع

 نأو ، روفغلا ريغ وه هللا نأ لوقلا اذهدوق ىفو { مدقلا وه ثدحملا الو

 اوملعت انفصو اه اومهفتف لزي مسا مهدنع هللا و . هللا ريغ وه روفغلا

 ئرتفا دق هنأ روفغلا وه سيل هللا نأو روفغلا ريغ هللا نأ لاق نم نأ

 مهتفرعم ةلق لبق نم رمآلا مهلع هبتشا امنإ هنأ اوملعا . ايظع مإ

 اولاق و هب اوناد ءىش مش ضرع اذإف 2 شاب رطخم اه لك ى ميمعتو

 هللا فصو ام لك نأ اوملعا . اوتيب نأو اولأسي نآ اورظني ملو هب

 وه هنآو قلاخلا وه هنأ ريخم امنإف نآرقلا ىث تاقصلا هذه نس هسفن

 فصو اس عيمجو رداقلا وه هنأو . عيمسلا وه هنأو ملاعلا وه هنأو قزارلا

 هسفن هب فصو اس نأ ال هسفن فصو امك لزي مل ب فصو امك وه هب

 نس اونوكو ص هب اومتثا و اومهفتف انباتك رلص ىف ثالذ انيب دقو 2 هريغ

 اولوقي نأ مهتجح ضعب ىف نوجحي مهنأ اوملعأو نايب ىلع مكرمأ
 ةلق !ومهفتف ، كلذ هابشأو محريو رفغيو قزريو قلحي هللا لزي علف
فصو هتنا تآ اوملعا . مل ال مهلع ايف محوخدو ججحلاب مهتفرعم
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 قزريو قلحم هسفن فصويو كللذ هابشأو رصبي و عمسي و ملعي هسفن

 حلعلا هنأ هسفن نع ربخم ملعي هلوق نآ اوملعا . ثكالذ هابشأو محري و رفغيو

 هسفن نع ربخأ انإ و هاوس نع ربخ ملعي ىف سيل و،نوكت نأ لبق ءايشألاب
 طيخلا هنأو قلخلا هيلع ىفخ ال ىذلا عيمسلا هنأ ىنعي عيمسو ماعلا هنأ

 كلذ هابشأو ظفحم و ىصح و ردقيو رصبي ىف كلذكو . مهقلخ نآ لبق مهب
 نأ لئاقل زجم ملف )١( ]نآ ربخم و قلاخلا هنأ هسمت نع ربخم قلخم هلوق ىو

 قزري و،قلحلاو قلاخلا نع آريخ قلخ هلوق ىن نآل قلخم لزي مل هللا نالوقي

 قلاخلا ريغ نع ربخ قلاخلا لئاقلا لوق ىف سيل و كللذ له مح ري و رمغي و

 وه هنأب هللا ةفص قلاخلا هلوق امنإو قزارلا ربغ نع ربخ قزارلا الو

 انفصو ام اومهفتف ، قزارلا هربغ ال قزارلاو قلاخلا هربغ ال قلاخلا

 . ىوقتلاب مكايإو انل هللا رفغ هتلاب الإ ةوق الو الهس نيب هودجت

 نم لاق هنأ ، هتنا هحر ث هللا دبع ىبأ نع انغلبو . هربغ نمو : ةلأسم [
 نمم أربي مل ام عطقنت ال هنأ ةيالو هل تمدقت دقو ، قولخم نآرقلا نأ لاق

 قولخم نآرقلا نأ لوقي ال نمم ئرب اذإف قولخم نآرقلا نأ لوقي ال

 . راحص نم مدق نأ دعب هنم ناك لوقلا اذهو . نيدب هنم انئرب ىأرب

 بوبحم نب دمحم هللا دبع ابأ نأ زرحم نب ديعس نب رمع لاق ةلأسم
 اهنكل و ةثدحم هآلا ءامسأ نإ لاقي ال لاق هسفن نم مالكلا اذه هيالع ىلمأ

 دودحم ريغ هنآل هنم ءىش الو هربغ ىه الو وه اهنإ لاقي الو . هل لزت مل

 الو وه هنإ لوقن الو هللا مالك نآرقلا لوقنو . ىلاعتو كرابت ضعبس الو

 ىلص 5 دمحم هيبن ىلع هليزنت و هباتكو هيحو هنكل و ، قولخم الو هنم ءىش
 .ثدحم ريغ وهو لزي مل هملعو هلا ملع نم وه نآرقلاو . علس و هياع هللا

 لوقن ال'؛ لاق بوبحم نب دمحم نع ىاوللا قاحسا نب بوقعي ظفحو

 نآرقلا نإ لوقن الو قولخم ريغ نآرقلا نأ لوقن الو قولخم نآرقلا نإ
 ظفحو . هتلا مالك وه لوقنو۔هتلا ريغ نآرقلا نأ لوقن الو © هتنا وه

 ظفحو . املكتم لزي مل هتلا نأ لاق هنآ بوبحم نب دمحم نع ىحم نب انهم

 ٠ ل مأل اي رض ايب ) ( ١
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 تافص دح نم :لاقف 0 هلأس دق و. بوبحم نب دمحم نع قاحس نب بوقعي

 ناورم نآ نع ىحم نب انهم لاق . معن هللا دبع وبأ لاقف ء هللا دح دقف هللا

 فسوي نب مشاه نعو ةبقع نب حاضولا دايز يبأ نع مكحلا نب ناملس
 قولخم نآرقلا نأ لوقن الأ : اولاقف نآرقلا نع مهلأس هنأ، رننم نب العم نعو

 . فوقو قولحم نآرقلا نإ لوقي نمع فقنو ،هللا مالك وه لوقن و

 هل تمدقت دق و قولخم نآرقلا لاق نمف : بوبحم نب دمح لاق : ةلأسم

 نمم ئرب اذإف ، قولخم نآرقلا نأ لوقي ال نمم أربي مل ام عطقت ال هنأ ةيالو

 نأ دعب نم هنم ناك لوقلا اذهو ث نيدب هنم انثرب قولخم نآرقلا نأ لوقي ال

 هلوقب لقي مل نمم أربي ملو قولخم نآرقلا نأ لاق اذإ هنأ الإ ، راحص مدق

 ودع لاق وأ هلهج عسي امم اذه نأ افحلا هيلإ رهظي لاق وأ امج لاق هنإف

 امم اذه لاقو ةعيبر نب هللا دبع نع مشاه نب دمحم ظفح نيملسملل

 . هلهج عسي

 ناك نإف & قولخم نآرقلا نإ : لوقي نم لوق نع تلأسو ةلأسم

 قلاخ هللاف . نآرقلا ت وميس اذه ىلعف ، ءانف نم هل دب الف © اقولخم

 ء رمقلاو سمشلاو حايرلاو لابحلاو ضرألاو تاومسلا : ءىش لك"

 ىوذ تومك تومب الو 0 لوزي وهو .0 هتلخ نم هوحنو اذه لك

 نآرقلا نإ .. قولخم نآرقلا نإ : لوقي نميف باوحلا نأ الإ . حاورألا
 . هبدأو هيح وو هللا مالك

 انعمس انإف نآرقلا نم هنع تلأس ام امآ و : ةيواعم آ نعو : ةلأسم

 هللا ةبدأمو هتنا مالك نآرةلا نإ - مهلوقل عبت انلوقو - نولوقي انخايشأ
 . قولخم هاوس امو ، ءىش لك قلاخ هللا نإ : نولوقيو . هنايبو هرونو
 : هيف اولاقو ماوقأ هيف ملكت و 3 ىضم دق رصع ىق اذه [)١( ناك ] دق و

 تفص و ام مهلوق ناكف ، نيملسملا خياشم ىلإ كلذ عفرف ث قولخم نآرقلا نإ

 )١( قايسلا اهب ميقتسي ةدايز . . :... . "0.
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 ىلع مهدنع اوناكو & فوقو الو ةءارب مهدنع ثكلثلوأب غلبي ملف . كل
 رودص قيضو ع ةقرفلا ةفاخم ث اذه راشتنا هركن نحتو . ىلوآلا مهتلاح
 مكيلع مالسلاو ة كايإو هتنا انقفو قيفوتلا هتنابو . كلذ نع نبملسملا
 . هتاكرب و هللا ةمحرو

 لوقي ناك ىلع نب ىموم نأ انربخأ ، ناورم يبأل تلق ةلأسم

 : ىلع نب ىموم. ىلع اذه ىور نم بذك : ناورم وبآ لاقف ث قلخلاب
 : قولخم نآرقلا لوقي الو ك هللا مالك نآرقلا : لوقي ىسوم لب

 ؟المآهلهج عسي امم وهأ ردقلا نع'تاأس وهللا دبع قآ نعبسحأ _ ةلأسم

 بجرويامم 2 ردقلاب هلوقبهنمائيش هب لهالا بكري ىنح هلهج عسياممهنأ : لوقأف

 : لوقي نم عمس اذإ و . هلهج هعسي كللذ لعف اذإف ح رفكلا هبكترا نملع

 دابعلا ىلع ردقي مل هللا نإ : ل وقي نمو 2 دابعلا لاعفأ قلخ مل هللا نإ

 . ةلاقملا هذهأللوقب هعمسي نم ةيالو هعسي الف © اوملع ام

 نيملسملا ل وق ام ، (ايلنكَت ىسوم هللا لكو ): هللا لوق نع و: ةلآسم

 ءىشب هبشي ال و نيقولخملا مالكب ىسوم ملكي مل هللا نإ : مشوق و . كلذ ىف

 { ءاش فيك لاق امك هملك هنكلو : ناسلب هملك لامي ال و & هقلخ نم

. مالكلا هر همهفأ ات وص هعمسأ هنإ ليق دقو





 زاملا ثابلا
نآرقلا ىف ناصقنلاو ةدايزلا ىعدي نم ىلع درلا ف
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 لصف

 ىف ناصقنلاو ةدايزلا ىعدي نم ىلع لدي ىنلا امأ :دمحم ىبأ عماج نم
 هباحصأ هعمج ىتح هعمجم مل 0 ملس و هيلع هللا ىلص © ىنلا نآو 2 نآرقلا

 لج هللا لاق . هريغ ىلإ هعم جاتحي ال ىنلا هللا باتك وهف © هدعب نم
 © . 0 و ح و 2 _-

 نسب نم ل ط ا .لا هيت 1 " زع باتكل 4ز ل و ( : هركذ
 م

 لاو و . ( ١ ( ديمح .ميكح ٠ اي رز زنت هناخ "نسم ة و هنيدي

 )() نوُظ۔ ةاَحَل هل انزو رذكةنلا انثارت ُنئحتن اننإ ) : لجو زع

 َنوُرّنبَتكَتي نيذلا ئتاتيآ نع ف رصأتس ) : همسا كرابت لاقو
 ىو . رثك نآرقلا ى اذه وحنو ()٢( "ىحللا 7 ضر آلا ى ىن

 ةءارملا لطبيو ء ه رهغل انركذ ام ىلع ةدايزلا نع ىغي ام اذه ضعب

 فحصملا نع نووري امو .ث ةباحصلا ىلع ةبذاكلا تاياورلاو { ةشحافلا

 فحاصملا نم ه رغ و هللا دبع هلعج امو 2 دوعسم نب هللا دبع ىلإ بوسنملا

 . اهتصق امو ىه نمل ردت مل ترهظ ولو ، طق لفحم ىف رهظت مل ىنلا
 . ناصقنلاو ةداي زلا نم د وعسم نب هللا دبع نع ىكح ام كلذك

 : هللا لوسر نأ معز نمه لوق نبملسملا نم لبقي نمم بجعأل ىإ و

 ىذلاو ث هتمأ ىلع هتجح وه ىذلا نآرقلا كرت « ملس و هيلع هللا ىلص

 ىذلا حصف هب ر هللا دنع نم اهم ءاج ىلا ضئارفلاو ، هتوعد هب موقت

 رمآلا مكح ملو همضيملو هعمجمملو 0 ف رحلا عطق ىن افرعم هيلإ ايعاد هللا هثعب

 هبارعإ ى زوجي ال \ 7 اهف فالتخالا نم زوجي امو . هتعارق ف

 ةماع نم لجر ىلع مهوتي ال ام اذهو . هروس فيلأتو 0 هرادقمو

 ۔ تلضف ةروس نم ١٤ضعب و ٤٢ ةيآلا نم ( ) ١

 . رجحلا ةروس نم ةنماثلا ةيآلا نم ( ) ٢

 فارعألا ةروس نم ١٤٦ ةيآلا ( )٣
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 هل آ ىلعو ئ ملسو هلع هللا ىلص © هللا . لوسرب فيكف ك نملسملا

 ؟ نيبيطلا

 بهذ نم أطخ ىلع لدي امم نإ : نآرقلا ملعب ركذي نمم لج ر لاق دقو
 ىلص 0 هلوسر ىلع هلزنأ ، هركذ لج ٠ هللا نأ ، انركذ نم بهذم ىلإ

 اهأرق ةروس وأ ةيآ تلزن اماك { ةنس نيرشعو ثالث ى 0 ملس و هيلع هتا

 نيرجاهملا نم ةلمجو ، رضحو رفس لك ىو ى هتالص ىنو ، هباحصأ ىلع

 ىفو ث ماوعلا ىلع اهأرق امب رادقألا ىف مهنولي نيذلاو ، راصنألا رايخو

 جاجتحالاو مهديعوو مهمارح و مهلالح و مهض ورف هيف نال « ماظعلا عمسأ وملا

 ¡:، هراهن هنوسردي هيلع صيرحت و هل ميظعتو ةيانع لهأ اوناكو مهلو مهلع

 مهضعب ئ رقيو 2 هيناعم نومهفتيو هيف نوهقفي و ث مهليل ىن هب نولصي و
 نم © هريغ ىنو ، ملسو هيلع هللا ىلص ث هللا لوسر دجسم ىن اضعب

 . عهدهاشم و مهدجاسم

 مهبغريو ميلعتلا ىلع مهنحم ثالذ عم ملس و هيلع هللا ىلص © ىبنلا ناكو

 هيلع "ل وقي ناكو « هملعو نآرقلا علعت نم مكربخ » : لوقيو . 'هيف

 ىث دحأ موي لاقو « هتبدأم اوملعتف هللا ةبدأم نآرقلا اذه نإ ه : مالسلا

 اذه ريغ لوق عم « انآرق م وقلا رثكأ اومدق و ممايث ىن مهولمز »: ءادهشلا

 نيعباتلا ىلعو مهنع باغ نم ىلع ةجحلا مه اوناكو . ديدش بيغرتو ث ريثك
 . عهدعب نم

 اورجاشت نإف & مهيلع ةجح ث ملسو هيلع هللا ىلص 2 ىبنلا ناك امك

 ‘ ش بد؛ومو مه۔اع مئاق لوسرلاو . هلوسرو هللا ىلإ هود ر ث هنم ىش ف

 ان ركذ ام ىلع رمألا ناك اذإو . مهبدأتب اقيفر 0 ٦ هحيلعت ىلع صيرح و

 نم خسان ةريسلا هذه نايبو . ةفصلا هذه ىلع ناك نم ىلع فخت م

 ء ليزنتلل روضح © ةصقلل د وهش مه و فيكو ص رخ وم نم مدقمو ، خ وسنم
وأ رسأ وأ ، لتق وأ وفع وأ ءادف وأ منغم ىف وه امنإو . ليزنتلا بابسأل و
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 رمخ وأ انز وأ اب ر مم رحت وأ ٨8 كلسن وأ مايص وأ ةالص وأ خ ةقدص ضبق

 . عج ري مهيللو ث لزن مهف وا ثارم وأ دحأ نم صاصق وأ ريزنخ وأ

 هماكحأ و ث ملسو هيلع هللا ىلص ث هللا لوسر ننس نم اوظفح دقلو

 ىفد نب ام فاعضأ ء هثعبم لبق هتالالد و 0 هت رسو هقالخأ و { هثيداحأو

 ص برعلاو ءاملعلا عيمج هب كربخم و ، ءاهقفلا عيمج كلذ ملعي . فحصلملا
 . نايبلا نسحو 0 ظفحلا ةدشب نوص وصخع

 0 ىحولا نوبتكي باتك « ملس و هيلع هللا ىبص © ىنلل ناك دقو

 > جرش أ نبا مهم ناكو . رثأ لماح الو ئ رخ بحاص كلذ عفدي الو

 نكي مل ولف . نايذس ىأ نب ةيواعم و ، لبج نب ذاعمو ، تباث نب ديزو
 ىاف .0 ملس و هيلع هللا ىلص 2 هللا لوسر نامز ىف ابوتكم اعومج نآرقلا

 ٥ ماوحأ انركذ نيذلا موقلا ىلع زوجم فيكو ؟ ءالوه بتكي ناك ثىش

 هرخوهو همدقمو ث هليوأت ىلع فوقولاو نآرقلا عمج عيمج اوكرتي نأ
 ىت هانرك ذ ىذلا ملاعلا حرش نم مدقت ام ىلع مهفو مهلع لزنأ امنإ وه و

 . لصفلا اذه ردص

 8 هايإ اوفكتسا امب مهمايق و هل ارظفحتسا ىذلا مهظفح ىلع لدي اممو

 ةباتكلا نوفرح ال ، ىآلا فيلأتو ، روسلا مظنل ءاملع اوناك ممأ

 . ةيدأتلا ىف نورصقي الو

 ( ةقلخ ىذلا كبر مساب "أرقا ) ةكمب نآرقلا لزنأ ام لوأ نإ
 )١( ةءارب ةروس لزنأ ام رخآو © ةرقيلا ةروس ةنيدملاب لزنأ ام لوأو

 مدقملا فحصملا ىف اومدقل ث مهيأر ريدقت ىلع روسلا اوفلأ امنإ اوناك ولف

 ،ةءارب ةروس مهربخأت ىفو ، ةرقبلا ةروس مهميدقت ىفف ، رخ“وملا اورخآ و ١

 . هلوسرو هتا نم ةءارب » : اموأ و . ةبوتلا ةروس ( ) ١
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 ىلع ىفخت نلو ، اوصرختي ملو اومكحو اوعدتبي ملو اوعبتا مهنأ ىلع ليلد
 اونياع ام ىلع روسلا عضو اوكرتيل اونوكي اوبذكي مل مهنأ بل ىذ لك
 ١ ٠ و ده اش و

 6 هوصحأ و هوع و دقلو ئ انيكح ام ىلع همص و ان ركذ امك رمألاو

 { نيرجاهملا نم هظح مكو ا راصنألا نم هعمج م اوف رع ىبح

 لامجو & فورحلا باحصأ نم © ناتروسااو ةروسلا هيلع بيغت نمو
 ٠ فورعم روهشم انلق ام لكو ك هوجولا

 ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر انكرت دق : هللا همح ر رذ وبآ لاق ثالذكو

 ليوأت لهجم فيكو . ملع هنم اندنع و ال ءامسلا ىف هحانج رئاط بلقي امو

 3 هرخآو ثكلذ لوأ تدهش دق ةمأ ىآلا عضاومو روسلا فيلات

 3 ملسو هيلع هللا ىلص ع هيبنةبحصل ، هركذ لج « هللا مهراتخا دق و

 اطسو ةمأ "مكاتناعتج كلذكو ) : لاق امك هدعب ةجح اوت وكيل و
 "مكيلع "لوسرلا 7 س انلا ىتاتع ءادهش اون ونكت

 . (١)(آديهتش

 نأ مهباحصأ نع اوور ام نولسال نيدل ثيدحلا باحصأ ىور دقو
 هعمج ىذلا نأ نورخآ ىورو . ركب وبأ هعمج ىتح ث اقرفم ناك نآرقلا
 نأو . كالانه نم ىرخأ و انهاه نم هآ اوذخأ مهنأو < نافع نب نامثع

 تباث نب ديز نأو ، بتكي مم مم ث د وهلا اهنع لأسي و :7 ءىجم ناك لجرلا

 دنع امهدجو ىنح © نتيآ دقف ، فحصملا ىف ز هبتكي نأ نانع هرمأ امل .

 فيلأت اولوت ةباحصلا نم هريغو اديز نأو ث راصنألا نم نيلجر

 . تايآلاو ر وسلا

 )١( ةيآلا نم ١٤٢ ةرقبلا ةروس نم .
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 تاياورلا اوسلد ةقدانزاا نإ لاقيو ث اهلع نوعطم رابخأ هذهو

 . ةمألا ثيداحأ ى ثيداحألاو

 ةفورعم تناك روسلا نآ © لقعلا قيرط نم تماق دق ةلالدلا لب

 ناك نآرقلا نأو . ملس و هيلع هللا ىلص 2 هللا لوسر نامز ىن ةفلوه

 لاق هنأ ، ملس و هيلع هللا ىلص © ىنلا نع ىور دقو . هعمج نم غرف دق

 : لاقف ؟لزنآ ثليلع وأ رقأأ : هللا دبعلاقف "ىلع أرقأ : دوعسم نب هللا دبعل

 غلب اذإ ىنح ء ءاسنلا ةروس أرقف « ىربغ نم هعمسأ نأ بحأ ىنإ ه

 ىاع كاب انتنعجتو ديِهتشب ةمأ أ زنك "نسه تنئعج اذإ ش كَف )

 فكف ص ملسو هيلع هللا ىلص 2 هللا لوسر ربعتسا ( اديهش ءالوه

 . هللا دبع

 هيلع هللا ىلص ث هللا لوسر ىلإ لسرأ : لاقف رمع نب هللا دبع ىورو
 : تاق لاق . راهنلا موصتو ليالا موقت كنأ تربخأ هل لاقف { ملسو

 لضفأ قيطأ ىنإ : تلق لاق رهش ىن نآرقلا أرقأ لاق . هللا لوسر اي ىلب

 ىنإ تلقف٤ نيرشع ى هأرقا لاقف يلع ددشف ، تددشف : لاق . كلذ نم
 نكي مل ول و عبس ىن هأرقا : لاقف ىلع ددشف تددشف ، كلذ نم لضفأ قيطأ

 ؟ عبس ىن وأ رهش ى هقلا دبع هورقي فيكف افلئوم اعومجم نآرقلا

 نيعب رآ ىف نآرقلا أرقي رمع نب هللا دبع نأ هغلب هنأ رخآ قيرط نم و

 : رجحلا ىف لاق ادهاجم نأ ىورو مايأ ةعيس لإ غلب ىح هدازتساف 3 ةليل

 . اهنوظفح اهب نوقحي كلم ةئامسمخ ماعنألا ةروس عم لزت

 نآرقلا عمجم مل : لاق ، نآرقلا ملع ى مامإلا وهو ، ىبعشلا نع ىور و

 . راصنألا نم مهناك ةتس الإ ، ملسو هيلع هللا ىلص ث هتنا لوسر دهع ىلع
 ع ملسو هيلع ث هلا ىلص هتنا لوسر دهع ىلع اعومج نآرقلا نكي مل ولف

 ث ملسو هيلع هتلا ىلص ث هللا لوسر رمأب افلاوم هيلع لزنأ املك نكي ملو

؟ ةتسلا ءالوه هظفحم و هعمجم ناك فيك
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 هللا ىلص ء هللا لوسر دهع ىلع نآرقلا أرق : لاق سنأ نع ةداتق نعو
 علس و هيلع

 نم مهفو ث ةدودعملا روسلا نآرمتلا نم ظفحم دق ةباحصلا نم رثكألاو

 3 اولتم ظوفحم مهف ناك دق هلك نآرقلاو © نبتروسلاو ةروسلا ظفحم

 هيدي نيب أ رق وا آرهاظ نآرقلا أ رقي ال نمم م ويلا انم آ ريثك نآ ىرت الأ

 رعشأو ، كالنل هتبثأل ةملك طقسأو هعضوم نع لزف ع ائيش هنم ئراق

 . هركنأ و كالذل

 ، بويأ وبأو ديز وبأو ديزو ذاعمو يأ : راصنألا نم 0

 لوسر ئرقيف ماع لك لزني ناك ، مالسلا هيلع ، لي ريج نأ ىورو

 هللا دبع نع ىورو . نيترم ماعلا ثلذ ةصرع © ملس و هيلع هتنا ىلص ث هللا

 ىذلا هللاو © عنص ام فحاصملاب ناثع عنص نبح لاق هنأ دوعسم نبا

 ةيآ نم امو ، تلزنأ ثيح ملعأ انأو الإ ةروس تلزنام هريغ هلإ ال

 ،هللا لوسر لاق تلزن اذإ ةيألا تناك اذإ لاق 2تل زنآ نميف ملعأ انأ و الإ

 انلق ام ىلع لديو ث اذك عضوم ىن اهولعجا © ملسو هيلع هتلا ىلص

 نآرقلا ملعت نم ه : لاق هنأ ، ملسو هيلع هللا ىلص ، ىنلا نع ىور ام

 اظوفحع آاعومجم نآرقلا نكي مل ولف« "مذجأ ةمايقلا آموي رشح هيسنف
 اذه هركذل نكي مل ، ملسو هيلع هللا ىلص 2 هللا لوسر دهع ى
 . ىبعم ديع ولا

 بونذلا ىلع تضرع » : لاق هنأ 3 ملس و هيلع هللا ىلص © هنع ىورو

 لدي ام انركذ ام ضعب ىو . « هكرت مث نآرقلا لمح نمم ابنذ مظعأ ر آ ملف

 اعومج ناك دق 0 ملس و هيلع هللا ىلص ح هللا لوسر دهع ى نآرقلا نآ ىلع

 ملعأ هللاو اظ ومحم

 ق موق نعط دق و ، دمح آ عماج نمو : صصقلا ركذ ىو

 اذه ق لئاقل سيلو 1 ل وقلا لعب ل وقلا و ح ةصقلا لعب ةصقلا ريركت

( ١ ج عرشلا نايب ١٣- م )
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 هيلع هللا ىلص ٠ هللا لوسر نأ كلذ ىن ببسلاو . هلل دمحلاو . قيلعت

 نكي مل ولف ث ةفلتخلا روسلاب ةقرفتملا لئابقلا ىلإ ثعبي ناك ى ملس و

 هيلع هللا ىلص © ىسوم ةصق تعقول ،!ةرركمو ةانثم صصقلاو ءابنألا

 > م وق ىلإ &{© مالسلا و ةالصلا هيلع ث ىسيع ةصقو ، موق ىلإ 0 ملسو

 ، ىلاعتو كرابت ح هللا دارأف موق ىلإ ، هيلع هلا تاواص & حون ةصقو

 ىن اهيقليو ، ضرألا فارطأ ىف صصقلا هذه رشني نأ : هتمحرو هفطلب

 . ماهفآلا ىف نيرضاحلا ديزيو ، بلق لك ىف اهنبثيو ٤¡ عمس لك
 هراركتك ضعب نع ىزج هضعبف دحاو سنج نم مالكلا راركت امأو
 نآرقلا نإف ، نمحرلا ةروس ىفو ( نورفاكلا اتهُيأ اني “لُق ) : ى
 ديكأتلا ةدارإ راركتلا : مهبهاذم نم و ث مهبهذم ىلعو موقلا ناسلب لزن

 نآل ي زاجمإلاو فيفختلا ةدارإ راصتقالا مهبهاذم نأ امك .0 ماهفإلا و

 نسحأ ءىش ىلإ ءعىش نع هجورخو نونفلا ىف بيطلاو ملكتملا نانتفا

 . دحاو نف ىلع ماقملا ىف هراصتقا نم

 دارآ اذإ هلعفأ ال هتناو مث هاعفأ ال هتلاو : همالك ىن لئاقنا لوقي دقو ا

 ةدارإل هلعفأ هللا و ل وةي امك ك 7 نأ نم عامطألا مسح وأ ديكأت

 3نوُمانعَت فوتس لتك ) : هركذ لج هتنا لاق . راصتخالاو زاجإلا
 حم "نتف ) ::٦هركذ لج لاقو ( 3نوُنمانمَت فوتس .الك مش
 ةل ىماوأ ) : لاقو . ( اًرْئسُئي رسنلا ممم "نإ اًرئسُني رئسعنلا
 هوي ام كاردأ امو ) : لاقو ( ىتلأوأتف َثاتل ىتلاوتأ "مش ىتلواتف

 ديكأتلا هب ديري اذه لك ( نيدلا موي ام كاردأ ام "مش نيدلا و ٥ ۔
 . ظفللا ىف هررك ىذلا ىنعملل

 لاق . مرا مرا ىمارللو ث لجعأ لجعأ : هريغل لجرلا لوقي دقو
 2 رعاشلا

 انبأ نيآ اول و موي ةدنك عومج تلأس اله

_

 

,
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 رخآ لاق و :

 انيحف انيح مكو مك مك مكل تناك ةمعن مك

 : هلوق لثم . نيتفلتخم نبتظفلب ىعم ريركت ىف موق نعطو
 ( "منكاونجتنو "مئس ملعتي ) : هلوقو .( ميحرلا نمحرلا و . ه 5

 . رسلا وه ىوجنلاو

 برعلاو . برعلا ةغاب لزن نآرقلا نأ ثالذ و . نعطم ريغ ىن اونعطف

 ىنعملا ريركت نوكي امإو . هيف اونعطو هوركنأ ام اهتغل ىن لمعتست
 لوق كلذو 0 ظافلألا ىف ةغللا عاستالو © هعاستال نيتفلتخم نيتظفلب

 3 لصاوتلاب كرمأو ث ردغلا نع 2 كاهنأو ث ءافولاب كرمأ : لثاقلا

 : هلوق وحنو عطاقتلا نع ىهنلا وه لصاوتلاب رمآلاو 2 عطاقتلا نع كاهنآو
 ميدن : لوقت امك . ظفللا فلتخا امل ىنعملا رركف هملظت الو هيلع رجت ال

 . نمحرو ميحر : هل وق لاثم ىلع و نامدن و

 © ناقيفر نامسا ، محرلا نمحرلا : لاق هنأ سابع نبا نع ىوري ر
 © هدابع ىلع فطاعلا محرلا قيفرلا ، نمحرلا رخآلا نس قف رل; امهدحأ

 ملعأ هللاو ديكأتلاو ريركتلا ىلع اذه نوكي دقو & ف وء رلا

 ":ط ال َوىح وأ ام ثابر ىلإ ىحوأف ( ى ثَغ ام اهاَمشَغَف ) : هلوق

 مالكلا ىن اذه لثمو حانجم الإ نوكي ال ناريطلاو ج هيحانجب ريطي

 نب لاقي و . ىنيعب هيلإ ترظنو ع ىناسلب هتملك : لئاقلا لوقي : ريثك
 : ارعش لاق و . ورمعو ديز نبب هب داري ، دحاو نبلا امإ و ورمع نيب و ديز

 ؟ بجاولا رمقلاو مجنلا عم راهنلا س٭ش سمشلا فسكت ملأ

 انركذ ام ىلع دهاش الو دحا و رركف راهنلل الإ نوكت ال سمشلاو

. رعشلا نم لدعأ
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 نآرقلا بويع نم ء ىش نع لثس اذإ ناك : سابع نبا نع ىوردقو

 : لاقهنأ هنع ىورو 0 هايإ مفر ام رعشلا نم مف دهشتسا 2 هيف بيع الر

 رعشنإف ك زاجحلا رعشب ىكيلع ورعشلا اوماعتفمهماويد وه و٬ ب رعلاملعل وأ رعشلا
 دهاج و كاحذلاو ةداتق : مهم لاجر هلوأتو نآرقلا رسف دقو . ةيلهاجلا

 ةيآلاب رميف نآرقلا أرقي لجرلاف : لاق هنأ لوحكم نع ىورف .

 سأب ال-: لاقل وأت اميلع هنأ ىري وه و 0 هب عمسب اهلي وأت ريغ ىلع زان

 جتحا اه مهدانع و نيدحلملا نه ريثك لهج الولو ث هيلع مزعي ملام كلذب
 هللا ىلص 2 هللا لوسرل نيبذكم اوناك نإو مهنأل ؛ هرمغب الو رعشلاب نآرقلل

 برعلا ىلع هدروأ هنأو نآرقلا اذهم ءاج هنأب نورقم مهنإف ، ملسو هيلع

 © هللا لوسر لزانم ىندأو . هسفنل ةجح هلعجو هنع زجعلاب مهعزفو
 ةغبانلا هنع رخأتيال برعلا ءاحصف نم الجر نوكي نأ 3 ملس و هيلع هلا ىلص

 هنع هعفدر ال ام اذهو ح زوجم ال ام و اهف زوجي ام و ةغللاب علعلا ق ىثعألاو

 فيكو هسفن لوقب جتحمال و نيذه لوقب جتحم فيكو ، بذكم الو قدصم

 ١ وملع امل ءاهاعلا نكل و { امهيلع ةجح وه نكي ملو ، امهريغ ىلع ةجح راص

 ةلعلل ةحارإو بغسلل اعطق نيضاملا رعشب اوجتحا ىحلا ةعس نم

 ٠ .. قيفوتلا هللابو

 صصق داعت نأ زاج نيأ نم : لاقف لئاس لأس نأ باتكلا نمو

 © كللذ ى ةمكحلا هجو ام و { نآرقلا ى اه ركذ داعي و 0 مالسلا م اع ءايبنألا

 { ءايبنألا ضعبل ةدحاولا ةصقلا دجت دق و ، زئاج ريغ ءاحصفلا دنع راركتلا و

 . نآرقلا نم عض وم ربغ ىف تدعأو ت ررك لو و

 لجرلا نأ ىهو ث ةفيطل ةمكح اهداعإ ىف ه؛وانث لج هلل نإ : هل لاقي

 هيلع بهذ و ص اهردق هيلع ىفخ 2 اهركذ هيلع دعت ل م : ةظعوملا عم مس اذإ

 ةركفو ث هرطاخلل ابصن تراص ةرم دعب ةرم 1 ظعو اذإف 3 ينمو
ةدحا ولا ةظعوملا ن وديعي ءابطخلا راص كالذكو > هركذو هره ىلع اعق وو
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 ىمسي الو لمحم لك ق ةصقلا دد رتو & دهشمو ماقم لك ق

 . ايع كلذ

 نه ةيآلا ددري ناك هنأ ، ملسو هيلع هللا ىلص © ىنلا نع ىورو

 اول وأ ركذتيو هتايآ اوررنب ديل ): هركذ لج هتلا لاق . آرارم نآرقلا
 © ملسو هيلع هللا ىلص ث ىبنلا ةعارق نوكتف هتايآ اوأرقيل لقي ملو (باَبنلآلا

 نم مذ دق لب ، لاح دعب الاح ، اهركذ ةداعإ نع ةيزحم & ةدحا و ةرم

 هركذ لج لاقو . اهلمأتي الف تازجعملا ىري و { اهريدتي الف تايآلاب رمي
 "مهو اهنيتلع نورمي ضْرأل'رو تاومسلا ىف ةيآ "نيم ئأكو )

 و ٥ و ۔ © ه

 . _( نوضرعم اهنع

 ركذو نآرقلا ىن ءايبنألا صصق ةداعإ نأ ءاملعلا ضعب ركد دقو

 لوخد و ث ةماتخلا عضاوملا ىنإ مهجورحلل ث مالسلا مهيلع ء مهرابخأ

 ءاحصف هيلع امب جتحاو . موق دعب اموق 3 ةيصاقلا عضاوملا ىن :سانلا

 هَعمسيل رعشلاو ةبطخلا نوديعي مهنأ ، ءارعشلاو برعلا ءابطخلا نم برعلا

 نم الإ هعمسي ملو » رخأتملا تافل كللذ اوديعي ول و { هعمس نكي مل نم

 . هللا ءاش نإ باوصلا نم هجو اضيأ اذه و رمألا ل وأ ىن هدهاش

 كمساب : اهمالك حتفت تناك برعلا نأ ةياورلا تءاج باتكلا نم و
 كللذ نولعفي نوملسملا ناكو ئ اهبتك اهم ردصت و ثك رعتلا ليبس ىلع ئ مهالا

 رللا ملسب ( : تلزن م . هللا ءاشام ثكالذب ىرجف مالسإلا ردص ف

 ردصي نأ ) ےلس و هيلع هللا ىلص ڵ هللا لوسر رمأف ) هاس رمو اهارجم

 تلزن ج . هللا ءاش ام كلذب ىرجف . لا مدب : هل وق وهو . اذهب

 هلل ١ مسب : بتكي نآ رمأف ) نمحرلا ١ وع د ١ وأ هلل ١ ١ روسع د لمق (

 هنَو ناميلس "نيم ًهتإ ) تلزل مث . هتنا ءاش ام كلذب ىرجف . نمحرلا و ئ ۔ ۔ إ ,۔ ه ۔ 3 ٠٥
حتتفيو ث روسلا لثاوأ لعجت ةيمست ، هذه تتبثف ( محرلا نمحرلا هتنا مسب
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 لاقف ، هجساب هرك ذ ىلع ةكرب كالذ نآل { بتكلا رودص ىو 0 نآرقلا اهس

 > مح رلا نمح رلا هللا مسب نالو تايآ عبس باتكلا ةحناف : ةفوكلا لهأ

 . ةنيدملا لهآو هرصبلا لهأ كلذ ىأو

 : لاقف باتكلا ةحناف نع سابع نبا تلأس : لاق ربج نب ديعس نع ىور و

 : لاق و ٠ ح رلا نمح رلا تلا محسپ : اهف آ رق و اهأ رق م 6 نآ رقلا مأ ىه

 . ىناثلا عبسلا نه اهنأ افالتخا انباحصأ نب ملعأ ال و . هللا باتك نم ةيآ اهم]

 : موقلاقف.هاإلاو هتلا ڵ لج و زع ،هلل ةيمستلا ىنعم ىف سانلا فاتخاو

 هلإ هلت بواقاا نأل 0 ناهلولا نم ذ وخأ. : موق لاق و . روننا نم ذوخأم

 ةب رك لك نم جرفلل راظتنالاو 2 هيلإ ةبغرلاب مهسفنأ قلعت وه هيلإ مههلول و
 الإ هلإ هولأملا ةيمست زوجي لاقف ث هباقع نم فوخلاو ث هباتعأ ىلإ عزفلاو
 لامعتسا رثك نكل و هلإلا هيف لصألا نإ لاقي و . امامإ : هب مت"وملل اولاق اك

 . ةدابعلا هل قح ىذلا وه هاالا : موق لقو . ففخ ءاعداا ىف كالذل سانلا

 لاق امك { صاصتخالا ليبس ىلع هب هسفن هللا ىمس مسا وه : موق لاقو

 هيلإ بهذي ىذلا اذه نأ نظأو ( امس هلماعت له ) لجو زع

 ` .. هتمحرب مهايإ و انقف وي هللا و . انباحصأ

 نمحرلا : لجو زع هللا لوق ىف نيدحلملا نايعأ نم ريثك نعط دقو

 : ا ولاق نآرقلا نم ريثك ق و . نيملاعلا بر هلل دمحلا : هل وق ىفو . مح رلا

 زاجمإلا و امه ري ركت زاج ملق { دحا و امهانعم (ےح راا نمح رلا) مك دنع ناك اذإ

 ملو . هللا وه و هتل دمحلا ل وةي نأ زاج اذإ فيك : اولاق كلذكو ؟ حصنأ

 . ةللا ےع نے مهروصق و سانلا تاطاخمع يلهج نم اذه و ؟ انل دملا لقي

 مهتغلب انبط وخ نيذلا برعلا نإف ( محرلا نمحرلا ) : ىلاعت هلوق امأو
 . نايشع و نايدغ : ىشعت و ىدغت دق ىذلاو ئ نامدن و مم دن : نول وقي

،محارو ميحر : مهشوقك وهو . قبتغاو حبطصآ دق ىذال ناقبغ و ناحص و
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 نبتظفللا ريركتو 2 ملاعو ميلعو ث محارلا وه محرلاو ع رداقو ريدقو
 راج : برعلا لوقت . ةغللا نم رثك ىف ادحاو امهانعم ناك نإ و نتفلتخ

 لزانم تابطاخملل نإف ( نيملاعلا بر هلل دمحلا ) : هلوق امأو . رح

 كلملاو & هدبعل ديسلاو © هنبال لجرلا ةبطاخم نآ ىرت الأ . بتارمو

 نأ ىرت امأ : هنبال لجرلا لوقي ؟ هيخأل لجرنا ةبطاخم ريغ ث هتيعرل
 نينموملا ريمأ وأ مامإلا رمأ بتكي مامإلاو . كابأ رت نأ كلاع قحلا نم
. ميظعتلاو لالجإلا عق وم نعماسلل عقيل اذكو اذكب





 رع ىر ١ ٣ سب ايل ١

نآرقلا ماكحأ ى
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 لصف

 .( ديمح كحنم : زسنَق :. ال يا ال

 ملعلا لهأ فالتخا و . نآرملا فالتخال نآرقلا ىف نيدحلملانم موقنعط دقو

 فاث اهلك ف رحأ ةعبس ىلع نآرقلا لزنأ ه ؛ مالسلا هيلع لوسرلا لوق ى

 نم اوبهذ مهنأل 3 هجولا اذه نم مهنعطل ىنعم الف نودحلملا امأف « فاك

 نآ لاحملا نم سيلو . هللا دمحم كلذ اودج نلو ضقانتلا ىلإ فالتخالا

 هوجولا هتءارق ىف حيبيو ، هسردو هظفحم رمأي امالك كحلا كرتي

 ل وق ريسقت امأف . هانلق امب دهاش ى مالسلا هيلع لوسراا لوقو © ةحيحصلا

 لاق « فرحأ ة ةعيس ىلع نآرقلا لزنأ ه : ملسو هيلع هتلا ىلص ض هللا لوس ر

 © ديعوو دعو : فرحألا ةعبسلا نأ ىلإ بهذ نآرقلاب ملعلا لهأ ضعب

 لالح مهضعب لاقو .0 جاجتحاو ء لاثمأو ظعاومو .0 مارحو لالحو

 . لثمأ و دعب نئاك وه ام ريخو ليق ناكام ريخ و ك ىبلو رمأو © مارحو

 هيف دجويال هنآل { نآرقلا ىن ةقرفتم تاغللا نه هجوأ ةعبس ىه موق لاقو

 . ةملكاا ىت تاغل عبس ىه : مهضعب لاق و. فرحأ ةبعسىلع ئرق دحاو فرخ

 جاجتحالاب مهلوق ىنعم اوتبث و اورثكأو ىنعملا اذه ىن ملعلا لهأرلكت دقو

 . هزاوج لمتحم ام هيف لاق دق 7 ه راثآ ىف فورعم وهو 0 حيحصلا

 ظافلألا فالتخال ىنعلا فلتخم الو ، فلتخت دق ظافلألا نأ ىرت الأ

 زوجال داضت فالتخاو رياغت فالتخا : ناعرف فالتخالاو ؟ ظافلآلاو

 "7 ى الإ ، ىلاعت هتلا باتك نم ع ىش لك . هلل دمحلاو ةدحاو تسيلو

 ركذاو):هلوق ثالذ و .زئاج رياغتلا فالتخاو، خوسنملاو خسانلا نم ىهنلاو

 فلآلا حتفب ) همأ دعب و .نيح دعب ىأ « ديدشتلاو فلآلا مضب » ( ةَمأ
 عمتجا نوكي نآ زوجي دق هنأالإ . نايسن دعب ىآ ( ءاهلا نيبتو فيفختلاو

فيفختلاب ) (هنوقلت ذإ) : هلوق كلذكو ث هبلع هللا ىلص & فسويل ناينعملا
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 نيينعملا عاتجازوجم دق هنألو ( ماللا حتف و ديدشتلاب ) هن ومتلت و(ماللا رسكو

 تملع دقل : هلوق كلذكو ءاعدلا ىلع دعابو رخلا ىلع ( ات رافسأ

 ناحيحص نيينعملا نأل ( اهعفرب ) تملعو ء ءاتلا حتفب ث ءالوه لزنأ ام

 . رثك اذه هابشأ و ناد وجوم

 ردقي ال ، همظن بجعل { زجعم هنأو 0 هسفنب ليلد نآ رقلا ةلأسم

 هءاج © لسو هيلع هتنا ىلص ث هللا لوسر نآل © هلثمم ا وتأي نأ ىلع قلخلا

 ‘ مالكلا سانجأب ةفرعملاو ث ةغالاب ملعلاو ةحاصفلا ق ةيامحلا م اوناك موق

 مهعرقو ع ةيبصعلاو ءاليحلاو ةفنآلاو ةيمحلا لهأ مهو ةئيدرو ةديج
 مهلهمأو © لايتحالاوثحبلاو صحفلا نم مهنكم و ث هلثمب اوتأي نأ زجعلاب

 بجوي ام ، هنسح ىن هب ىتأ ىذلا لثمب مهنايتإ ىف مهملعأو ةليوطلا ةدملا
 ضحدو هرون ءافطإ ق اولذبف ح لطابلا نم هلل اشاح © هلاطبإ و مهقاقحإ

 هب جتحا ام اوضراعي ملو ى مهءانبأو مهءابآو ح مهسفنأ و مفاومآ : هتجح

 حصف ث ةلاسر الو ةبطخالو © ةديصق الو ةزوج رأب هبر باتك نم مهلع
 . سفنألاو لاومآلا لذب ىلإ هوكرت ام ثالذ ىلع اوردق ول مهنأ اذه

 ، نآرقلا تضراع دق برعلا لعل ، مكيردي امف : لئاق لاق نإف

 نوكي نآ زاخل ثالذ زاج ول : هل لبق . متكناو ثالذ ىفخف ث هلثمي تتأو
 لقن و انع ثالذ رتسف « ردب موي هودع همزه ( ماسو هيالع هللا ىلص 2 ىنلا

 ىن لتق ، ص ملسو هبلع هتلا ىلص © ىنا نوكي نآ زاحو ، هفالخ انيلإ
 هنأ ىلع ث هشارف ىلع تام هنأ انيلإ لقنو © تالذ انمتكف هيزاغم ضعب

 موي هباصا ىن 0 ماس و هيلع هتلا ىلص © هللا لوسر هب نحتما ام ىور دق

 ىعدا و هب ىجُنه امو ؤ ههجو ىث هنم لين امو 0 مايألا نم ه رهغ و دحأ

 نآرمتاا ىن نودحلملا نعط دقو . نونلاو ةناهكأاو رحسلا نم هيلع

 { هب ىنأ ىذلا لثع تض راع دق برحاا تن اك ول و . بتكلا كللذ ى ا وذلآ و

مظع و هت رهشل روهظلاب قحأ ثكالذ ناكلو ع ثالذ رهتشال ، هتجح تاطبأو
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 . عنشأو عظفأو بجعأو برغأ هنأل ، رهظ ام رئاس نم ، هيف بطخلا
 ٠. قيفوتلا هللاب و . عطقألا لجألا كرتيو هب قلعتي و نودألا لقني نأ لاحمو

 هيف اموه امنإ نآرقلا ىف ةجحلا نأ مالكلا لهأ نه موق معز دقو

 برعلا عنم ، هركذ لج 0 هللا نإف ، بويغلا نع رابخآلا نم

 اذه ناكول' : هل ليق . زجعم هسفن ىق هنأل 0 هتضراعم نع مهفرص و

 ةبوجعألا نآل همظن قحتسي نأ ةمكحلا ىف بجاولا ناك مت ركذام ىلع
 مظعأ نوكت تناك حصفأو هنم دوجأ وه ام ةردقلا حم هنع مهزجع ى

 دارملا ىلع لدأ و

 : لوقي ناسنإلا دجم ال : لاقف نآرقلا ى نيدحلملا ضمب نعط دقو

 . نآرقلا نم ظفل لك كللذكو ث ةدرفنم ى نيملاعلا برو 0 ةدرفنم هلل دمحلا

 ةردقلا حص دقو تادرفنم ظافلألا هذه لثمب ىتأي نأ هنكمي ناك اذف
 ىنمو 0 اهعمج نم هعنع ىذلا امف ، اهباع آرداق ناك اذإو ع اهلع

 ناهربلا امو ، ةعبارلا وأ ةثلاثلا وأ ةيناثلا ةظفللا نع زجعلا دنع هكردي
 ؟ كلذ ىلع

 . محفملا اكبلا نع انوربخأ : لاقف نيملكتملا ضعب مهضراعف

 « بيبح ىركذ نمو » ؟ ةدرفنم « ثكابنافق ه : لومتب نأ ردقي سيلأ
 ىنأي نأ هنكعع ناك اذإف ؟ ةديصقلا هذه نم ةظفل لك كلذك مث ؟ ةدرغنم

 مظنا اهمظن و اهعمج نم هعنمي ىذلا امف كلذ ىلع ارداق ناكو & تاد رغنم اهس

 اودجم ملف ڵ ةعبارلا وأ ةثلاثلا وأةيناملا ةظفللا ىن زجعلا هقحلي ىنمو ؟ نوزوملا

 . . هلل دمحلاو ؟ اقرف كلذ ى

 ىعدي و هب هيلع نعطعيو 0 داحلإلاب مهتي نمم لاهجلا ضعب ناك دقو
 3 نآرقلا نم ةروسلا وأ ةيآلا هيدي نبب تئرق اذإ ، ةحاصفلاو ةغللا ملع
٤ ةمولعم نمدقتملا ضعبل ابطخ و . ةلومم آراعشأ هر ض راعي نأ م ور
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 ول هلعف ام نأ ، هلهج ىلع لدي ىذلاو ؟كاذ و كلذ نهب قرفلا ام لوقيو

 هيلع لوسراا مهلع دروأ نيذلا موقلا هيلإ قبسل ث هي قلعتي امم ناك
 مالكلا ىلع ردقأو ث ةغللاب ملعأ اوناك مه و . باتكلا اذه ث مالسلا

 برحلا ىف باوخلا ىلإ اودصق و ثالذ اوكرت املف © حيصفلا غيلبلا م وظنملا

 زجعأهنع { اوزجع امل مه دعب نم نأ انملع ، لاومألاو سفنآلا ىلع ىتأي ىذلا

. ةب راحخلاوف رجعتلاو ، مهف ىذلا لهجلل انركذ امب ن وض راعي امإ ءالوه نأو





 رعنانا بابلا
هياشتملاو ےكحملا ىف



 لصف

 وه مكحملا نإ : موق لاقف . هباشتملاو مكحملا ىف سانلا فلتخاو

 ضئارفلا وه مكحملا نإ : موق لاقو . خوسنملا وه هباشتملا نأ و ، خسانلا

 : م وق لاقو . لاثهآلا و صصقلا وه هراشتملا نأو ئ ديع ولا و دعولاو

 : هلوق وه : هباشتملا نإ

 نيي راستم نيلي وأت لمتحم امو ( محو صعييهكو صمااو ملا )
 . ةغللا ىف

 . هعامس دنع 4ةف رعم بلقلا ق بح هلي زعت هار وأت ىذلا وه : مكحملا و

 لمتحم الو ئ ه رهاظب ًاقتاعم همكح ناك ام ملعأ هللاو س اندنع مكحملا و

 ٠ ,. . س ٥ .۔ ٥ .۔ ٥  8۔۔. © ۔, ٥ رم 3 ٥

 نكي ملو دلوي ملو داي مل ) : هلوقك ، نيفلتخم نبهجو
 : هلوقو (١)(ع ئش هانثمتك سيل ):: هلوقكو ( "دحأ آوئغك هت

 : هلوقو ()( تو دنبعتيل الإ َسننإلاو ًنيجنلا تئقماخ امو )
 ه ورو ۔۔ ۔؟؛۔]۔إ | ورو ذل إ ا ورو ۔ ح وج ه دره ۔.۔ 7

 م 5 ١ وسخ و مكتاتب و مكنت اهم أ مكستاَع تم رح (

 . اذه وحن و )(( .7 "مكتانسح

 ىق عجري امنإو 2 هليزنت رهاظ ى هب دارملا ماعي ال ىذلا وه : هباشتملاو
 1 .ح .) : ه ركذ لج هل وقةك . هب كحملا لي وأتلا هوج و نم كللذ ةةرقح

 . ىروشلا ةروس نم ١١ ةيآلا نم ( ) ١

 . تايراذلا ةروس نم ٥٦ ةيآلا ( ) ٢

 . ( مكتاوخأو ) : لصألا نم طقسو .ءاسنلا ةروس نم ٧١ ةيآلا ( ) ٣
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 ىرجت ) : هلوقر ()( هتنا بلنتج ىف تطرف اتم ىاع

 تلمحت ) : هلوقو (؟)(ًئديب تنقتلتخ ) : هلوفو (؟)( اننيب
 انم ىدلهتيو ءاشي "نتم لضي ) : هلوقو (؛)( اتنيردنيآا

 هللا غاَزَأو ) : هلوقو (٦)(مهبولق ىلع عبطو) : هلوقو ()٥( ءاشي
 َني ذلا امأف ) : ىلاعت هللا لوق انلق ام ىلع لديو ()٧١( "مهبولق

 ةنتفلا ءاغتبا هنم هباشتت ام نوعبتيف عليز مهبولق ىف
 مج راق ق 'نيذلا امأو , : ملعأ هللاو لوقةي (٨) هار و أَق ًءاَغَسب و

 { ةجح هنوري و ٠ هب نوقلعتي ام نوعبتي امإ ئ نولطمملا مهو ئ ض رم

 اوناك نإ ث انعطم هيف نأ نونظيو ث ةلملا لهأ نم نيل وأتم اوناك نإ

 . قيفوتلا هتلابو . هرهاظ ق هلد وأت لمتحم ايف نيدحلم

 لج هللا نإف © نآرقلا هباشتم ىف ىنعملا امأف : هباشتملا ىف ةلأسم

 ىذلا وهو ) : ىلاعت لاق امك ث مهفرعف مهنحتميل هدابع قلخ ك هركذ
 اونمآ َنيرذنلا ئرنجتيل ) . ()٥٩( هديعي "مث 7قئاتخللا أدئبتي و ص ©, ٥ و ٥ ٫۔

 . ومزلا ةروس نم ٥٦١ ةيآلا نم ( ) ١

 . ومقلا ةروس نم ١٤ ةيآلا نم ( ) ٢

 )٣ ( ص ةروس نم ٧ه ةيآلا نم .

 . سي ةروس نم ٧١ ةيآلا نم ( ) ٤

 . لحنلا ةروس نم ٩٢ ةيآلا نم ( ) ٥
 ىلع هلا عبطو ) : ةب وتلا ةروس نم ٩٢ ةيآلا ىف درو ام امإ نآرقلا نم اذه سيل ( ) ٦

 ىلع هتنا عبط ) : دمحم ةروس نم ١٦ ةيآلا قو لحنلا ةروس نم ١٠٨ ةيآلا ىف د روامو ( مهبولق

 . ( مهولق
 )٧( فصلا ةروس نم ةسماخلا ةيآلا نم .

 )٨( نارمع لآ ةروس نم ةقباسلا ةيآلا نم .

 نيب و ةيآلا هله ى ام نيب طلخ فلؤملا لملو . مورلا ةروس نم ٢٧ ةيآلا نم )٩(

 نيذلا ىزجيل هديعي مث قلخلا آديي هنإ ) : اهصنو . سنوي ةروس نم ةعبارلا ةيآلا ىن ام
 . _( خلا . . اونمآ

 ( ! ج عرشلل نايب - ١٤ م )
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 لزانملا ىلعأل مهايإ هقلخ مهفرعف ( طنسةئااب تاحلاصلا .7
 ترشأ هنأ ىف لوقعلا لهأ نبب فالخ ال ىذلا باوثلا وهو 0 اهفرشأو

 هريغ ام ىلع هدابعل رصتقي ال٤ مرك ىلاعتو لج هتناو ث لضفتلا نم
 . اباوص و ةمكح كلذ نامك ذإ ى فرشأو ىلعأ

 فالتخالا نكمم الو " ليوأتلا لمتحم ال امكحم هلك نآرقلا ناك ول و

 ىن داهتجالاو لضافتلا لطبو 4 لوقعلا تدلبتو ٠ ةنحملا تطقسل . هيف

 اذه ام لعفي . نآ ىلاعت © دابعلا لزانم توتساو © لضفلا ىلإ قبسلا

 هضعب لعج داز دفوا عنص ام هتمحرو هتمكح ىث بجاولا لب ث هليبس

 ىلإ هيف جاتحيل اهباشتم هضعبو ث هيلإ عجري الصأ نوكيل © امكحم
 كلذب قحتسي ركفلاو لقعلا لامعإو مكحملا ىإهدر طابنتسالاو جارختسالا
 . ضوعلا وه ىذلا باوثلا

 باوثلا ىلإ دابعلا لصوي نأ ىلع ارداق هللا ناك امف : لئاقلا لاق نإف

 لك سيلو . ريدق ءاشي ام ىلعو رداق ثلذ ىلع هتلا نإ : هل ليق

 : ةمكحلا الإ لعفي نل لب ث ىلاعتو ثالذ نع لج ٤ هلعفي هيلع ردقي ام
 لمع ال نم لماعلا دهتحملا ةلزيم ىطعي ناك ولو ، ريبدتلا نم باوصلاو
 هتلزنم ىف مالسلا هيلع هللا ىنثي ث ةنحلا ىف نينمو نودأ ىواستي نأو 0 هل
 : لئاسلا هنع لأس ام دسف اذهلو آرداق ثالذ ىلع هللا ناك اذإ هتجرد و

. قيفوتلا هللاب و



 رح لاللا بابلا

٥ ريغ 4ر د اررو ع ىشلا ركذي اذ
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 لصف

 َنيرذنلاو هللا نوع داتخني ) : ىلاعت لاق . دمح ىبأ عماج نمو
 هلوقكو . هلوسر نوعداخم امنإو هللا نوعداخم مهنأ ركذف ()١( اونمآ

 ؤ ساوسولا ركذف ( سانخلا ساوسولا رش “نم ) : لجو زع
 ساوسولا ركذف .ث لعافلل رشلا امتإو 0 رش هل سيل لعفلا وه ساوسولاو

 . سيلبإ وهو سوسوملا دارأو

 لتشمتك اورتفتك َنيرذلا لثمو ) : هركذ لج هلوق كلذ لثمو
 8 هب قوعنملا دارأو قعانلا ركذف ()( ملسي ال امب قلتي ىذلا

 اذل برعلاو . لثملا برض مهب نآل باودلا دارأو ىعارلا ركذ امنإو

 كلذكو د ههبشي وآ هنم برقي ام مسا ىلع هيرجت دق ءىشلا ركذ تدارأ

 ()٢( هوقلا ىل وأ ةيصنلا ءوسل هتحتاتفتم نإ ام ) : ىلاعت هلوق
 اهنأل ]. حتافملاب ءونت ىنلا ىه ةبصعلا امنإو . ةبصعلاب ءونت حتافملا نأ ركذف

 . ملعأ هللاو . اهلقث اجن

 هيلع هتلا' ىلص 0 ىموم نع ىكح ايف ! ه“ا لج ء هلوق كلذكو

 ىصعي امتإ و ىصعيال رمآلاو ):(( ىرمأ َتصَعَفأ ( : لاق هنأ ‘ ملسو

 ()٥( اتمص افص ُ كاملاو كر ءاجو ): هاوانث لج هلوق ثالذكو رمآلا 2 .ص و م ےم ©
 . ملعأ هللا و . هرمأ ءاج ىأ

 ح

 )١( ةرقبلا ةروس نم ةعساتلا ةيآلا نم .
 )٢( ةيآلا نم ١٧١ ةرقبلا ةروس"نم .

 )( ةيآلا نم ٧٦ صصقلا ةروس نم .
 )٤( ةيآلا نم ٩٢ هط ةروص نم .

 . رجفلا ةروس نم ٢٢ ةيآلا (ه)
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 (٢) ُ هنوقلي ماوتي ىلإ ) هلوقو ()١( "مهبر وق الم ) : هلوق وحنو

 اوفقو "ذإ ىرتت ولو ) : هلوقو .رش وأ ربخ نم مهدعو ام نوقلي امإ و
 : هلوق كلذ ىلع لديو © مهبو مهدعو ام ىنعي وهو ()٢( "ميهُنبَر ىتاتع
 : صانلا لوق كلذكو (ث)( انبرو ىتمكب اوئلاتق قتحللايب ذه" سنيتلأ )
 ‘ . هلمع ءازج ىقلي ىأ ض هللا ىقل دقف تام نم

 نم نأ > ملسو هيلع هللا ىلص 6 ىلا نح ةياورلا ةرص ىلع عمجأ دقو

 . نابضغ هيلع وهو هللا ىقل { ملسم ءرما لام اهب عطقيل نيم ىلع فلح
 . ة رخآلا ى هئادعآ نم دحأ هاري نأ زوجمال هللا نأ ةالصلا لهأ عمجأ دقو

 اوب وُسَف ) : لجو زع هلوق 0 هانعم هب داريو ء ىشلا ركذي امم و

 دلنق لتقلا مهمالسا لعجف (ه)( "مثا اوتنقاف "متكيئب ىتا
 ٠ مهسفنأل مص

 : لجو زع هلوق لثم هببس نم ناك اذإ هيلإ لعفلا فاضي اممو
 . امهلعف امهجرخأ امنإو ()٦( هيف اتناك امم امنهَجترئخاأف )
 :هركذ لج هلوق ىنعملا اذه نم برقي اممو . هببس نم ناك ذإ هيلإ فيضأف
 اوداد زا انكل و:اسجر مهد زتملو(٧)( 'مهسجرلا اسجر "مهت دارتف (

 : لجو زع هلوقو . اهلإ ثلذ فاضي نأ زاج اورفكو ادانع اهلوزن دنع
٥ - -. 

 هئاعد نع اورفنو اوداد زا امل ()( رارف رر ىناع د "مسه د زتي ماف (

 )١( ةيآلا نم ٤٦ ةرقبلا ةروس نم .

 )٢( ةيآلا نم ٧٧ ةيوتلا ةروس نم .
 )٣( ةيآلا نم ٣٠ ماعنألا ةروس نم .

 )٤( ةيآلا نم ٢٤ فاقحأل ةروس نم .

 )٥( ةيآلا نم ٥٤ فيرحت ( ... لإ اوب وت ) : لصألا ىفو . ةرقبلا ةروس نم .

 )٦( ةيآلا نم ٣٢٦ ةرقبلا ةروس نم .
 )٧١( ةيآلا نم ١٢٥ ةبوتلا ةروس نم .

 . حول ةروس نم ةسداسلا ةيآلا (ه)



. ٢١٤4 

 آروفن مهداز هءاعد نإ : لوقي نأ زاج ذ هركذ لج ى هتا ىلإ مهايز

 . اهتعسو ةغللا زاجم قيرط نم ذ ارفكو

 ةيوار : مهلوق ، هنم هبرقل هريغ هب داريو ء ىشلا ركذي اممو

 ء ىشلا ةبحص رثك اذإف ث ءاملا هيلع ىقتسي ىذلا ريعبلا ىه : ةي وارلاو 2 ءام

 ف ةواسقلا و افحلا , مالسلا هياع ىنزلا لوقك همسا هياع ىرجأ ء ىشلل

 © رقبلا ىه نيدادفلاو ،اهلع رجزي ىنلا رقبلا باحصأ عارز ىنعي « نيداًدفلا

 ىور ام ثالذ وحن و . اهمسا اهباب رأ ىلع ىرجأف ، فيفختلاب دادف اهدحا و

 رثكأ لاقو ث لحفنا بسع نع ىهن هنآ ، ملسؤ هيلع هللا ىلص « ىننلا نع

 ركذف . لحفلا بارض ىلع ذخوي ىذلا ءاركلا نع ىهن امإ هنإ : ةغللا لهأ

 اموق وجه ءارعشلا ضعب لاق . لاملا بسك نم هيلعذخاوي ام دارأ و. بسعلا

 : هايإ مه راعأ امالغ اؤسبخ

راعم بسع هحينه رشو ه ومتكرنل هبسع الولو



 رشعخبارلا بارا
\ مهل هرمأو هدارعل هلل أ ةطاح ق



 س ٢١٦

 لصف

 ةغيصب درو اذإ باطخلا نأ معز نم ىلع درلا ىف دمحم يبأ عماج نمو
 رمآ هب دارملا نأ ملعي ىتح ، مكحلا نم لمتحم امل ، فيقوتلا انيلع نأ رمآلا
 د رو اذإ باطخلا ناك ول : هل لاقي . كلذ ربغ وآ رييخت وأ بدن وأ ىهن وأ

 ،ةدئاف هدورو ىف نكي مل هدورو دنع انيلع ث فيقوتلا بجوي رمآلا ةغيصب

 . هدورو ى ةدئاف الف : نوفقوتم هدورو دعب و « نوفقوتم هد ورو لبق انآل

 انبطوخ ىلا ةغللا ىف فرعت ةغيص هل ناك لعفلا ىضتقي رمألا ناك املف

 . قيفوتلا هللاب و . طلاغ فيقوتلاب لاق نم نأ انملع اهم

 د رو اذإ رمآلا نأ انتمنأ لوصأب هبشألاو { انخويش هيلإ بهذي ىذلاو
 . هرخآ وأ هطسو وأ هلوأ ىف هعاقيإ رومأمللف تقوب صخ دق لعفب

 صوصخم ربغ لعفب رمألا درو اذإو « لضفأ تق ولال وأ ىن لعفلا ليجعت و

 ىدنع بجوي رظنلاو ةايحلا مايأ رخآ ىلإ مهدنع زئاج ه ربخأت نإف ، تق وب

 . ناكمإلا تاق وأ لدأ هليجعت بجاولاف ڵ تقوب آروصحع نكي مل ام نآ

 هدورو نأ ، تقوب ديقي ملو ث اقلطم درو اذإ رمآلا نأ كلذ علع ليلدلا

 ىلإ ريخأتلا رومأملل زوجم نأ ةردقلا عم روفلا ىلع كلذ مزلي نأ نم ولخمال

 . رمعلا رخآو روفلا نيب طئاسو ىنإ وآ ي هتابح مايأ رخآ

 ليبس الو ث تاقوألا ةلوهحت اضيأ طئاسولاو ، لوهحم رمعلا رخآ و
 هرخآ ناك امو ى هب دابعلا قلعت حصي مل الوهجم ناك اذإ ث كلذ ملع ىلإ

 ناذه لطب اذإو ى هلعف مزلي مل فرعت ال هطئاسوو ث فرعي ال الوهجم
 بجت نم رمأ اذإ رمآلا نأل . ملعأ هتلاو . روفلا ىلع هباجإ حص ناهجولا

 رومأملا لعفلا ليجعت ديري رمألا ناكو ث للعلا هنع حازأو ث هيلع ةعاطلا هل

اذه ىلع لديو ناكمإلا تاقوأل وأ نع لعفلا رخأت رومأمال نكي مل ، هب
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 اهضرع ةجو مكبر " ر "نم ة ةغَم ىلإ اوُعراسو ) : هللا لوق
 ٠ هع ٥, َ و ص ۔ 8

 لاعفألا ىلإ ةعراسملا انيلع بجرأق (٦) ةيآلا ... ضر أل"ةو تارملا

 . ملعأ هللاو . نارفغلاو ةنحلا ىلإ انيدوت ىنلا

 . لعفا رمآلا : لوقي نأ ةغللا ىف رمآلا ةروص باتكلا نمو : ةلأسم
 : هلوقكو ()٢( ةك اا اوت آو ةالصلا اوَميقأو ) : ىلاعت هلق لثم

 ءىش ةعاسلا ”ةتنرلز "نإ مكبر اونقا سل اهتاي )
 اوثوُئكَو قلا اوقتا اوثَمآ “نيرذتلا اهُئياتي ) : هلوق لثمو (؟)( "ميظع
 . ()٤( نيقداصلا عم

 :هركذ لج هللا لوق لثم ، لعفت ال : ىهانلا لوقي نآ ىهنلا ةروص و

 ( لطابلاب 'منكنني 'مئكَلاوما 3 اوناك ات ٦ال اونمآ “ني ذلا اهيأتي)
 ).« 7 "ماكب َناَك هللا نإ مكسفنا اولتقت الو ) :هلوق ىلإ

 للا ىدي نيي ا ومدقت ًال اوَُم 7 ذلا اهيأي ): هلوق لثمو

 تامدقملاو تاديقملاو نئارقلا نمىرعم باطخلا درو اذإف ()٦( مهيل وسرَو

 ىلع لديف ةمدقمب وأ ةلصب وأ ةني رقب ةنورقم ةظفللاو . ىهو رمأ وهف

 ىلع وأ ؤ رومأملا زجعو رمالا ةردق ىلع لدي وأ ث بدنلا وأ رييختلا

 ىنذلاف رمآلا وذ نيوكتلا ىلع وأ س رصح دعب قالطإ وآ رجزلا وأ ديدهنلا

 اهنتم اولكف ) : ىلاعت هلوق لثم بدنناو رييختلا ىلع هعومجم لدي

 )١( ةيآلا ١٣٣ نارع لآ ةروس نم .

 هاسنلا ةروس نم ٧٧ و ةرقبلا ةروص نم ١١٠١ و ٨٣ و ٤٣ تايآ تس ىف تدرو )٢(
 . لمزملا ةروس نم ٢٠ و رونلا ةروس نم ٥٦ و

 جحلا ةروس نم ىلوآلا ةيآلا )٢(
 )٤( ةيآلا ١١٩ ةبوتلا ةروس نم .

 )٥) ةيآلا نم ٢٩ ءاسنلا ةروس نم .

 )٦( تارجحلا ةروس نم ىل وألا ةيآلا نم .



 ه - ٢١٨

 اهبونج تتبتجتو اذزتف ) : هلوقكو ()١( ريقفلا سئاكبلا اوثمعنط أو
 ى .ذه 3 ٥ و ٥

 م

 عيمحلا عمجأ دقو (٢) رتعمللاو عناما اومعلطأَو اهنتم اوُلُكَف

 ةنورقم الإ درت مل ةيآلاف . نور هيف انأو ، بجاو ريغ اهنم لكألا نأ

 . فقوتلاب

 : لجو زع هلوق لثم رومأملا زجعو رمآلا ةردق ىلع لدي ىذلا امأو

 ىبف ربْنكَي امم آقئلخ وأ اديردتحوأ “ةراتجيح اونوك "لق )
 مهسفنأ اولعج نأ مهم دري مل ىلاعت هلا نأ مولعم و ()( 'مكرو دص

 نآ دارأ امإو ؤ مهنردقو مهتقاط ىن ثالذ سيل ذإ ، اديدح وأ ةراجح

 . مهزجع نيبي

 "نمف ) : ىلاعت هلوق لثمف ج رجزلاو ددهلا ىلع لدي ىذلا امأ ؤ

 اولمعا ةمايقلا موي انمآ ىتأتي نتم مأ رنيتخ رانلا ىن ىقلي

 لكو ) : هلوقكو (0( ريصتب نوشمت يب هلإ "متت ام
 نو درتسو نونم ث او هلوسرو كلمع هللا ىريسف اولمعا

 ()٢( نوثتمئعتت "ننننك ميب "مكنيف ةداهشلاو بئيتقنلا ميلع ىتا
 م م م

- 

 "منكيتنانكتم ىلع اولمعا نوشمي ال نيذلل "لقو ) : هلوقكو
 درت مل تايآلا هذهف ()٦( ةنورظتننُم انإ اورظتناو نولماع ان

 . رجزلاو ددهتلا ىلع لدت ، نهدعب نئارقو ، نهلبق تامدقم ىلع الإ

 هوانث لج هلوق لثمف رصحلا دعب قالطإلا ىلع لدي ىذلا امأو

7 
 وي

 )١( ةيآلا نم ٢٨ جحلا ةروس نم .

 )٢( ةيآلا نم ٢٦ جحلا ةروس نم .
 )٢( ةيآلا ٥٠ ضمب و ٥١ ءارسإلا ةروس نم .

 )٤( ةيآلا نم ٤٠ تلصم ةروس نم .

 . ةبوتلا ةروس نم ١٠٥ ةيآلا (٥ه)
 )٦١( ناتيآلا ١٦١ وه ١٢٢ هوه ةروس نم .



- ٢١٩ - 

 و ۔ ٥ م سم ٥ م / - ك

 لضتف نم اوغتشبا و ضرألا ى ؤ اورشتنناتف ةالصلا تيضق اذإف

 : هل وقكو . )(( 3نوُحانفت "كملا آريثك هلل ا ورك ذاو وللا

 دايطصالا نأ اعيمج اوعمجأ دقو .(( او ١ُاًلطصاف “ متاح َ ذإ (

 . نمبجاو ربغ راشتنالاو

 : لجو زع هلوق رمألا لاثتما نود نيوكتلا ىلع لدي ىذلا امأو
 نيرداق ريغ مهنأ ةفرعملا تمدقت دقف ()٢( نيشساتخ ةدرق اونوك )
 . رمآلا لاثتما ن ود ، نيوكتلا ىلع ةمدقملا تلدف ةدرق مهسفنأ ني وكت ىلع

 الوأ لعفا : ىمست برعلاو . اعاطخ ىن برعلا لعفت ام انبطاخ هتا و

 ىلع ناك هتعاطل دايقنالاو هتعاط بج نم رمأ اذإف { ح ايهش ؤ آرمأ لعفت

 . قيفوتلا هتلابو . هب رمأ ام نايتإ رومأملا

 باطخ هرهاظف « اتلطم درو اذإ باطخلا : باتكلا نمو ةلأسم

 ىرت الأ . هدييقت ىلع وهف اديقم درو اذإو ث هقالطإ ىلع وهو فورعم

 ناك نإو . هللاب رفاك هنأ هرهاظ ناك ث رفاك نالف : لثاق لاق ول هنأ
 رهاظلا ىف ڵ نمؤم نالف : لاق ول كالذكو . توغاطلا دأ رأ هنأ لمتحم

 وه هنز : لئاقلا دارأ نوكي نأ لمتحم ناك نإو ع هللاب نموم هنأ

 اولتق ال ) : هركذ لج هللا لاق باتكلا نمو : توغاطلاب نموم

 اولكأت الو ( : : لجو زع لاق و . (( مرح "متنأ و دمصلا

 سه ٥ ذل ٥

 بجوي باطخلا اذه ناكو ()٥( هلياع رقلا م :سا رك ذني . مل مم
 سيل ذإ . هريغ و ناويح نم ص هيلع هللا عسا 7 ل ماعط لك مس رحت

 . ماعط نم 7 ليصفت ةيآلا سفن ى

 )١( ةعمحلا ةروس نم ة رشاعلا ةيآلا .

 )٢( ةدئاملا ةروس نم ةيناثلا ةيآلا نم .

 )٢( ةيآلا نم ٦٥ و ةرقبلا ةروس نم ١٦٦١ فارعألا ةروس نم .
 )٤( ةدئاملا ةروس نم ٩ه ةيآلا نم .

 )٥( ةيآلا نم ١٢١ ماعنألا ةروس نم .



- ٢٢٠ 

 ناويحلا وه ى ةيآلا هذه ى دوصقملا نأ ىلع مالسإلا لهآ قفتا املف

 . ةماع رهاظلا ىف تناك نإو ٠ ةصاخ ةيآلا نأ جتحا 8 هريغ نود

 ؟ متلتق ام نوكاأت مل : نيملسملل اولاق نكرشملا نأ ريسفتلا ىن ءاجو

 لزنأف . ةتيملا نوتعي 4 مكل هتلا لتق امم نولكأت الو . متيكذ ام نونعي
 هليتلتع رقلا "ملسا رتكاذني متل امم اوشنكأَتت الو ) : هتا

 . ()١( ُقئسفتل هنإو

 ملظل كرشلا "نإ هلاب "ثك رأشنت ةال ) : لجو زع هلوقو

 اوبذك َنيرذنلا "نيم نتنوك الو ) : هركذ لج هلوقو . ( "مظع
 اذه رهاظ ناكف . ()٢( نيرساخلا "نم ةنوكَتَف هللا تاتيآي
 بحي ال هنإ ) : لاق املف . صوصخلا ىلع لدي باطخلا
 لك ىلع مرحم لعفلا اذه نأ ىلع اليلد لوقلا ثلذ ناك ( ملاظلا

 سيتل اتم فلقتت آالو) : ىلاعت هلوق ثالذكو . نبطاخلا نم هلعف نم
 "ناك َكاثتل وأ _ رثك ةدا رفنلا رصنلاو حمسلا 7 "لع هب كل

 ث ماللاو فلألاب داثرفلاو رصبلاو عمسلا فرعف . )"() ل وملسم هنع

 في رعتلاب اندصق امإ هنآ ىلع انللدتساف ، ركذ اهنم ءىشل مدقتي ملو

 لعفلا ثالذ هبحاص لعف : داأوفو رصبو عمس لك ناكف سنحلا ىلإ

 ىف اروزأم ملع هب هل سيل ام افق نم لك راصف ث هنع لوثسم وهف

 . هسفن ىف بطاخملل اصاخ ىهنلا رهاظ ناك نإو . هلعف

 نأ سع م وق نم موق رخسي ال ) : ىلاعت هللا لوق امأ و

 هنم رش وه نمم رخس نم نا ىلع اذه لدف ()( "مهنم آريخ اونوكي

 )١( ةيألا نم ١ ماعنألا ةووس نم .

 )٢( ةيآلا ٩٥ سنوي ةروس نم .

 ءارسالا ةروس نم ٣٦ ةيآلا )٣(

 )٤( ةيآلا نم ١١ تارجحلا ةروس نم .



٢٢١ - 

 رخس نمم هنم آربخ نوكي نأ نكمي نم ىلععق و ىهنلا ذإ ، هيلع ءىش الف
 نعوطملا نو زيمن َنيرذلا) : هركذ لج هقلا لوق كلذ ريظنو . هنم

 ٥ و ۔. ٥ و ٠ و . َ

 دهج الإ نو دجي ال 33 ن ذلا و تاق 3دّكصلا ق نغم ومسلا نم

 )(( ميلا با ذَص مهلو 7 هلا رخس "مهلام ر ن ورخف

 ُمنسالا "سلب باتقللآألااب اورتبانَت الو ) : لجو زع هلوق كلذكو
 تافصلاب ىعادتلا مم رحت رهاظ لدف ()( نامئيإلأا دعتي قوسفلا
 لوقي نأ ةياورلا ىن و . اهف هل املاظ هب ةبقام تناك اذإ ءامسألا و تامالعلاو

 ىلع ًاملع:بصناام؟لك ىه ةغللا ف باقلألاو :.ا !ارفاك اي قساف اي : هل

 ١ . هل ابقل ىمسي آوهف 03 هب فرعف صخش

 اجاتحم !ناكو ث نآرقلا ماكحأ نم لزن اه بيترت ركذ باتكلا "نم و
 ةثالثر] نم ثلفنم ربغ وهف ،ةنايب ىلإ ث مالسلا هيلع ، لوسرلا ننس نم

 ريغ وهف نايب ىلإ مالسلا هيلع لوسرلا نم اجاتحم نوكي نآ امإ : ماسقأ

 . نايبب الإ همكح ىلإ اولصي مل نآرقلا !هلمتحم ام عم سانلا كرت ول

 بجول همكح ىلع نم فيقوت ىلإ هظفل رهاظ عم اوكرت ول امم نوكيو
 8 مل انكمم ناك ذإ همحا تحت لخد ام لك ىلع هب مكحلا ذافنإ مهلع

 رهاظ عم ولح ول امم نوكي نأ ةرهاظ ةلمج ىف لخد ام لك لامعتساو

 ايدرم ناك ى هلثمب تآ ىنأ اذإ امب همكح نم اوتأي نأ مهلع بجول هظفل

 ًابع وتسم نكي مل نإو . هلعف ىلإ رهاظلا ىف بدن دق ام لعف دق ذإ ،هضرفل

 . هظفل رهاظ هلمتحم ام عيمحل

 نآرقلا لزنف ض هنوفرعيو هنولعفي هبوجو لبق سانلا ناك ام امأف

 ىنلا لعفلاب اوتأي ¡ نآ | مهيلع بجاولاف ث هل ادرفنم هاب هل بجوم

 آد رجم امكح هيف 0 ملس و هينع هتلا ىلص © ىلا مهد زب مل ام آد رجم هن وف راعتي

 )١( ةيآلا ٧٩ ةيروتلا ةروس نم .

 )٢( ةيآلا نم ١١ تارجملا ةروس نم .



_ ٢٢٢ - 

 ' . ىلا مهعدب نأ لاحمو .درفنم امكح هرهاظ هلمتح امم مهصقني رأ
 ء هلل ناك اذإ ث نايب الب هتقص هذه تناك ايف « علس و هيلع هتلا ىلص

 . نآرقلا ةوالت رهظي ام ريغ دارم هيف س هركذ لج

 ملو ث هبوجوب" نآرةلا لزني نأ لبق هنوفرعي ال سانلا ناك ام امأو
 لامك ىلع " همسا, تحت لخد ام لكبا اوتأي نأ مهتفص ىن آزئاج نكي

 ممأ مه نيبي هللاو هطرش ام لكب مايقلا نع مهنيب ىف مهنيب زجعل ث هقح
 ةقاط ال امب ماكحألا نم ضرعتي نأ لاحم ذإ : هصقنب الإ اورمي م

 ملو ث هلعف ىلإ ةعراسملا مهيلع بجي ىذلا ضعبلا ام اوملعي ملو ص هب ف

 هيلع هتنا ىلص ع ىبنلا مهعدي نآ لاحف ، لاح دح ىلع فيقوت نآرقلا ىف تأي

 . نايبب هعبتي ىبح نآرقلا رهاظ عم ث ملسر

 اوُتَمآ َني ذلا اهيأي ) : هوانث لج هللا لاق باتكلا نمو
 "مكسفنأ ىتلتع ولو رت . ءادهش طسقلاب نيماوتق اونوك

 م
 ٠

 و ّ

 هللاف

 اوُوئاتت "نإو اولدعت نأ ىوهلا اوعبتت الف امهب ىتأو
 . ()١( ارمت نولمعت امب ةناك تلا "نتف اوضرعت وأ
 طسقلا و . نعمجأ اماع رمأ طسقلاب مايقلا نينموملا هللا رمأ ناكو

 اطسق نوكي نأ امإ : نيرمأ دحأ نم كفني ال ٢ هب مايةلاب مهرمأ ىنلا
 نوكتال وأ " هريغ نود هيلع ةلاد ةراشإلا نوكتف ث هنيعب امولعم

 هيلع عقو ام ىلع ةلاد نوكتف ٤ هنيعب مولعم طسق ىلع تعقو ةراشإلا
 نكي ملو فيرعتلا ىلع ةلاد ماللاو فلألاب ةراشإلا تناك املف . طسق مسا
 بج وف`. سنجلا ىلإ ةراشإ هذه نأ حص فورعم هنيعب طسق ىلع ليلد ىنعم

 . طسق مسا هيلع عق و ام لكب مايقلا انيلع

 - ص : - ٥ ل رس ٥ , - س ٥ .ع ٥ س - 7

 آرم۔ةَق و آ اينغ نكي ںإ نمب رسقالا و ني دلا وسلا و أ

 . هاسنلا ةروص نم ١٣٥ ةبآلا ( ) ١
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 ٥ ه ٥

 .: ناسحإلاو ل دعلاب اي هللا "نإ ر : لجو زع هلوق امآ و 3

 . هلك لدعلاب مايقلا بجو هنيعب لدع ىلع ةلالدلا مقت مل املف ()١( خلا
 "مياضرَح ولو ءاسنلا نيب اول دعتت نأ اوعيطتنستت "نتلو) هلوق امأو
 نأ رخان(٢)(ةيآلا رخآ ىلإ ةقلعملا انك اهورذَتَف لني لك اوليمت الف

 ىذلا لدعلا وه الهأ نأ حص دقف ث هلعف ءاسنلا نبب عاطتسيالا لدعلا اذه

 امك 0 ليملا لك لمع " نم نآل { نهيب ليضفتلا كرت نم داهجالا هيلإ ىد؛وي

 دعتي مل هنأل ، مكحلا ىف لداع وهف ، ضعب ىلعاضعب لضفي مل نإو . هتلا لاق

 . ملعأ هللاو . هتنا رمأ

 طسقلاب “نيماَوتق اوننوُئك اونمآ َنيرذتلا اتهنيأي) : هلوق امأو
 ()٢( َنيبرئقألااو نيدلاولا وأ "مكسفنأ ىلع ولو هلل ءادهش

 ءايلوألا ىلع ث ءارضلاو ءارسلا ىف طسقلاب اوموقي نأ نينموملا هدابع رمأف

 صخري ملو ، نيعمجأ مهباع طسقلا مكح ىرجف ءابآلاو سفنألا و ءاب رقألا و

 ىلع بجي " اضرف طسقلاب مايقلا لعج هنإف اضيأو نيملاعلا نم دحأل كلذ ىف
 . نينمؤملا مساب مهاعد ىلاعت هنآل . ةماعلا نود ث ةصاخلا ىلع هبجوي ملو ةفاكلا
 لهأ نم دحأل بجم ماف 4 ماكحلا ريغ و ماكحلا مهف لخدي نونمثوملاو

 . ملعأ هللاو . هرمغ ىلع الاكتا « هعديل الاقم هيف هقن اماقم ىري نأ مالسإلا

 ,نيدبعتملا داهتجا ىلإ اد ود رم نيدلا ى طسقلا ةيمست ىف رمألا لعج ملو

 محلوقع ىف انسح هوأر امف ث مهوا وهأ هيف مكحتت و ه مهرارآ هيف فلتختو

 ه مم هاضت را ام لعف ىلإ مهاعد لب . هوبنتجا مهسفنأ ى حبق امو 0 هولعف

 لاف اريقف وأ اغ 'ننكتي 2 ) لج , زع : اق . حبق مأ مهدنع نسح
 ()٤( اول دعتت "نأ ىوهلا ا وعيبتت الف امهب ىتأوأ

 )١) ةيآلا ٠ لحنلا ةروس نم .

 )٢( ةهآلا ١٦٩ ءاسنلا ةروس نم .
 )( ةيآلا نم ١٢٣٥ ءاسنلا ةروس نم

 )٤( ةيآلا نم ٧٢ ةط ةروس نم .
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 نكي مل ()١( ضاق تنأ ام ضئقاق ) : ىلاعت هللا لاق باتكلا نمو

 نوعرف هب قحتسي و 0 ممفنأ لتق ىلع اوناعأ دق اونوكيف مهلتقب هل ؟رمأ

 ¡ اعونق و ءاضةلل ) ايلست لوقلا افه ناك لب ث مهتعاط ىلإ عراس دق ذإ حدم
 لاق : برعلل مالك ىف روهشم اذه لثمو ءازحلا نم مهل هتلا دعأ امب
 : ىملحلا رحش وبأ

 ملع نع تئش ام ىعنصا 7 مكب تفلك ىنأ ىنتقيتنو

 كرابت هللا لاق اهنايمسم ىلع لدي اهو ءامسألا ىف ةلأسم باتكلا نمو

 ُهَماَع ةناسنإلا ةقح [نآ رقلا "مع ُنملحَرلا) : ىلاعتو

 تمزل ثالذل و ، ناسللا ىف نايبلا ناب]؛ هركذ لج ء هقلا ربخاف ()٢( نايتا
 تمزل دقف ىهن وأ رمأب بطاخملا باطخ درو اذإف ، باطخلاو ةجحلا

 الول و س ناسللا ثالذ لهآ نم ناك اذإ ، هل بطاخلا رذع عطقنا و ث هتجح

 , لوق فرعاملو ، باطخلاو ةحابإلاو، ىهنلاو رمآلا نمب ام قرف ملعام كلذ

 ذخ وأ ، بهذا وأ لاعت وأ ذ تكسا وأ ملكت وأ ، دعقا وأ مق : لئاقلا

 قلحلا اهم ماعي] ٠٨ تامالعو تالالد ءامسألا هذه ىلاعت لعجف . كرتا وأ

 بجتل هنوملعي امب مهطاخف ، هيلإ اودصقي و هولثتميل ث هب اوبط وخ ام
 . مهيلع ةجحلا

 عقي ال ام اهنمو ث اهتايمسم نم كارتشالا اهيف عقي ام ءامسألا نه
 اهنع كلشلا لوزن و اهنم دارملا فرعيو هيف كارنشالا عقي اف . هيف كا رتشالا
 © دارملا نايب عم عقت ةلالد وأ ةراشإ وأ ءامإ وأ ةفصب وأ ةمدقمب نايبلاب

 . فياكتلا هعم حصي و

 ىلا ديلا دارأ نوكي نأ لمتحا . دي نالفل : لئاقلا لوقي نأ كلذ لثم

 )١( ةيآلا نم ٧٢ هطة روس نم .

 )٢( نمح رلا ةروس نم ىلوألا ةمب رألا تايآلا .
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 ع ةمعنلاو ةنملا ىه ديلا نوكت نأ لمتحمو . اهع شطبي ىتلا . ةحراخلا ىه
 عقي قالطإلا ىلع ديلا مساو © كلملا ىف فرصتلا ىه ديلا نوكت نأ لمتحمو
 هبطاخ نمل نيبيل ء اهنع رابخإلا كلذب ملكتملا دارأ اذإف . اهلك ءايشألا هذه ىلع
 كلشلا لوزيل ةمدقم وأ ةلصلاب بطاخلا دارم بطاخملا ملعيف { ةلص وأ ة ةني رقب

 كللذب دا رأ هنأ علع ح © هديب باتكلا اذه بتك نالف : هل وقب  بطاخملا نع

 ،ءاضيبدي ىدنع نالفل لاق اذإف ء اع سانلا بتكي ىنلا ، ةحراخلا ىه ىتلا ديلا

 هنأ ملع ص نالف دي ق رادلا هذه لاق اذإ و . ةمعنلا و ةنملا كلذب دارأ هنآ لع

 . فرصتلاو كلملا ىه ىتلا ديلا كالذب دارأ

 ممالا عقي و 6 هب ظفللا قالطإب ملعي ام رغ ةمدقم وأ ةلصب علعي اف

 قلعتي ام و 0 هتمدقم وأ هتلصب باطخلا رتعي نأ بجاولاف ، هد رقنمع هيلع

 . هدصق و بطاحلا دارم حصيل ث هب

 دقف نئثا لاق اذإو . ددعلا ىندأ نع ربخأ دقف دحا و : لئاقلا لاق اذإف
 . هل وأ اذه ددع عمج نع رخأ دقف ةثالث لاق اذإ و . ددعلا ةذثت نع رخأ

 نبب وث لاق اذإو © ددعلا ىلدأو سنج نع رخأ دقف بوث : لاق اذإو

 ىلع و سنحلا ىلع لد باوثأ ةثالث لاق اذإو ، سنحلا و ةينثتلا ىلع لد دقف

 . هل ةياغ الام اماصقأ و ةثالث اهاندأ ةعامج

 هلع سبتلاو 6 مالكلا ةدئاف علعي . باطخلا عضوم ف رعي م ن و

 . قيفوتلا هللابو . باطخلا بورض

 ملعيل و ‘ ماهفإلاو ةدئافلل باطخلا لعج امإ ، همسا كرات 2 هللا نإ م

 3 هيف ةدئاف امب بطاخت ال مكحلاو ، بطاخملا دارمو رمألا ضرغ رومأملا

 د وعقلاب آدحأ رمأب - نأ زئاج ريغ هنأ ىرت الآ . هنع مهفي ال ام رمأي الو

 نكممال هدارم نيبي مل اذإف 3 هرمأ لثتتمُيل رمأي امنإ هنآل ؟ مايقلا ديري وه و
 ثالنك ناك اذإو . هايإ هفلك ايف هتعاط دقتعي نأ أيهتي ملو 0 هرمأ لثتم نآ

( ١ ج عرملا نايب - ١٥ م )



 ۔۔ _ ٢٢٦

 هريخأت نآل 2 مالكلا لصف مامنل ڵ باطخلا تقو نع نايبلا رخأتي نآ زجم م

 ["مومعلاو قالطإلا رهاظب بطاخ اذإ هنأل { رهظ ام ربغ داقتعا بجوي

 إ"ناك ث هنع نيبت ةلالدب هنرقي مل مث ڵ صوصخلاو ديبقتلا ديري وهو

 كلذ نع هللا ىلاعتف . مهنم هدارأ ام فالخ اودقتعي نأ هدابع مزلأ دق

 . اريبك اولع

 رمألل و © ةغيص صوصخلل نأ امك © ةغيص همومعاف درو اذإ باطخللاف

 اهمكح اهس فرعي ةغيص باطخلا هوجونمهجو لكلو { ةغيص ىہنالوةغيص

 لهأ نم دحأ هنم ائيش وأ ثالذ لهج نلو ، هانعم ىلع ام بطاخلا لديو

 . نايبلا و ةغللا لهأ نم 2 هب ةفرعملاو ناسللا

 "صوصخلا نع ريعت اهمالك ىناعم ةرثكو مهنغل ةعسل برعلا نأ ربغ

 © زاحلا ظفلب ةقيقحلا نعو ، صوصخلا ظفلب موعلا نعو © مومعلا ظفلب
 © مهدنع بوسنمو ٤ مهنيب فورعم اذهو ث ةقيقحلا ظفلب زاجلا نعو

 3 هدنع ةدوهعملا ةراشإلاب و ث هتلص و مالكلا ةمدقم نم ةعوضوم ةلدأ هيلعو

 . هتغيص و هعضوم نع لقن ليلدلا هب قرف امف ، مهيب هنوف راعتي ام ىلعو

 مكحم ىن . ىلاعتو كرابت ث هتلا نم ةبطاخلا ترج وحنلا اذه ىلعو

 باطخلا ربتعي نأ بحم اذه ىلعف ص نيبملا ىبرعلا ناسللاب مه طاخ . هباتك

 ‘ لس و هيلع هللا ىلص ك هلوسر نم وأ 0 هركذ لج « هللا نم درو اذإ

 . صوصخملا ليلد هصخ هل ام ، ههومع ىلع ىرجأ م ومعلا ظفلب درو اهف

 . مومعلا ليلد هقلطي ملام ڵ هصوصحخ ىلع فق وأ صوصخلا ظفلب ءاج ام و

 . لكوتن هيلعو ىدهتسن هتلاب و . هداشر هتلا دارأ نمل ةيافك رادقملا اذه ىو

 دي رم هنأل 0 مهبط انغ نم ةغلب ، لجو زع « هللا نم دري امإ باطخللاف
 و . ٥ ۔ ٥ ۔ ه

ناسلب "الإ لوسر ثنيم انلسرأ امو ) : ىلاعت هلوقا مهماهفإل
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 - س . س و

 دمحم مهف ثعب نيذلام وقلا ةغلب لزن نآرقلاف ()(" مهل ن نيبيل هموق

 نم بورض ىلع لمتشم وهو ض ملسو هلآو هيلع هللا ىلص 2 هتلا لوسر
 ىذلا لمجملا هنم و ، هرمغ نايب نع هظفلب ىغتسي ىنلا رسفملا هنمف باطخلا

 . هنايب ةفرعم نع ىغتسي ال

 صوصخلا هنمو ، زاجملا و ةقيقحلا هنمو ، حيرصتلاو ةيانكلا هنمو
 ىث كفي ىذلا هباشآملا هنمو 0 عماسلا هفرعي ىذلا مكحملا هنم و { مومعلا و

 اهنم ءىش ىلع عطقلا زوجم ال ىلا هوجولا لمتحم ام هنمو ث ملاعلا هلي وأ

 بيغرتلا هنمو ، مازلإلاو باجمإلا هنمو ح اهنم دارملا نم ملعي ليلدب الإ
 ضيرعتلا هنمو { رظحلاو ةحابالا هنم و\ بدنلاو ض رمغلا هنمو ، داشرالا و

 هنمو & فذحلاو ريركتلا هنمو ء زاجمإلاو ةلاطإلا هنمو & حاصفإلا و

 فورعم كلذ لكو . ديد رتلاو ديكأتلا هنمو © حيولتلاو ةراشإلا

 . برعلا ةغل ىق

 لكلو ث اهماكحأ ىناعم فلتخت بورضلا هذه فالتخا بسح ىلعو

 ثكالذب عماسلا فرعي © اهل تعضو ةغيصو & اهب فرعي ةروص اهنم برض
 © هعض وم باطخلا عض و ثالذ فرع نه . ملكتملا ضرغو ، بطاخملا

 هيلع سبتلا۔كالذ نم ء ىش نع هملع رصق نم و . هتهج ريغ ىلإ هب لدعي ملو

 ازيمم القاع نكي مل نم ثالذ كردي ملو © هنع هملع رصق ام

 . قيفوتلا هللاب و

 هنم نأل ح ناسللا ا ى فورعملا بسح باطخ لك ربتعي نأ بجاولاف
 قرغف و هظفل قفتي تي ام هنمو .{ قرفي الو قمتي ام هنم وز قمتي : ر الو قرتفي ام

 ءىشلل اولعج دق و . ناسللا لهأ دنع هانعم فورعم كللذ لكو © هانعم

 )١( ميهاربإ ةروس نم ةعبارلا_ةيآلا نم .
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 كلذ ريغو "ض رمخلاو فيسلاو سرفلاو دسألاك : ةربثك ءامسأ دحاولا

 هفالخو دحاوال مسالاب اومس دقو . هركذ لوطيو 3 هفصو رثكي ام

 ءىثلا ىلإ اوراشأو . هريغ مماب ءىشلا نع اونك دقو اهوحتو ارقالاك

 نع ءامبإلاب اوفتكاو ث ريغلا ىلإ ةراشإلاب مسالا نع اونغتساو هربغ ىنعمب
 . هللا ءاش نإ . اذه دعب ثكالذ ىنعم نيبي نأ وجرأ و © مالكلا

 تامدقملاو نئارقلا نم ةاًرعم تدرو اذإ رمآلا ةغيص باتكلا نمو

 عم ةغيصلا كلت درت دقو . باجعإلا ىلع تناك ةقلطم تدرو و لئالدلاو

 ىلع لدت ةنيرقو ض رومأملا زجع ىرت ةنيرقو ، بدنلا ىلإ اهلقنت ةنيرق
 ىرت ةنيرقو © رمآلا لاثتمال ريركتلا اهب داري ةنيرقو ، رظح دعب قالطإ
 ةنيرقو . رومأملا نم عضولا ىرت ةنيرق و ث هل اميركتو 3 رومأملا ةلزنم عفر
 . رج زلاو ددهلا هب داري ام هنم و . ىهنلا ىلإ اهلقنت

 نيماوتق اونوك ) : هركذ لج هلوقك ةقلطم درت ىنلا ةغيصلاو
 تدرو اهنأل ، هب رومأملا لاثتما بجوت ()١( رتل ءادهش طسقلاب

 نود نيوكتلا ىلع لدي ىذلاو 0 اهلقنب ليلد ال و اهعم ةنيرق ال © ةقلطم

 دري مل ()٢( نغساَخ ةدرق اونوك ) : لجو زع هلوق رمآلا لاثتما
 . كلذ نع زجعت ةرطفلا نآ انملعل ث ةدرق مهب۔ةنآ نوكت نآ مهنم

 َنيرذّل اهُأي ) : ىلاعت هلوق ، رمآلا لاثتما نود هب ديرأ ىذلاو
 ىلإ اأوَعنساَف ةعمجلا موي "نيم ةالصال ىدون اذإ ا وتَمآ

 ةالصلا تيضق اذإف ) : لاق مث ()٢( نيبلا اوررَذو هتنا ركذ
 س ©

 ٠ ٠

 ٹثبج وم رغ رظح لعب قالطإ اذهو )> رذرأآلا ىف او 1 ف

__ 

 )١) ةيآلا نم ٠٥ ءامتنا ةروس نم .

 )٢( ةيآلا نم ٦٥ ةرقبلا ةروس نم .

 )( نيتيآلا رظنأ ٩ و١٠ ةعمحلا ةروس نم .
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 ٭;ثأا ديص "مكيع ةمرحو ): هلوقك اورشتني نأ سصانلا ىلع.
 ()٢( اوُداطُصاَف ثمشنالَح اذإو ) : لاق م (١) مرح "مشتنمأد ام

 ىنلا امأو رظحلا دعب قالطالا دارأ امإ و دايطصالا باجبإ كلذب دري ملو

 ()٢( اوّسعنطأَو اهنتم اولكف ) : هلوق ضرفلا نود بدنلا هب دارأ

 . ةمألا قافتاب بجا و رغ لكألاو

 'مهنكراَشَو ) : هاوانث لج هلوق رج زلاو ددهلا هب ديرأ ىذلا امآ و
 ُناَظْيَشلا مه دعتي امو . د }ل ةالولاو لاومألا ىف

 امنب هنإ 'متلئش ام اوُنامعا ( : . ()٤( ارورغ لز

 7 ()٥ ريصي نولمعت

 هونا دا ) : هرك ذ لج هلوق 0 رومأملا عفر ىلع لدي ىنلا امأ و

 وهف هتناهإو رومألل حضو ىلع لدي ىتلا امأو . ()٦( نينمآ مالسب
 ًَ منهج باو 1 اولح داف ) : لج و زع هلوقك

 ىلع وهف 1 درو اذإو ك هقالطإ ىلع وهف اقلطم درو اذإ باطخلاو

 ملعأ هللاو . ليلد كلذ صخ نآ الي ث هدييقت

 . رحلا هب دارملاو رمألا ظفل هظفل "ىج ام امأ و : باتكلا نمو

 . و ه - ٥

 َنوننمعت امب هن "متئش ام اولمعا ) : ىلاعت هللا لوق لثم وهف

 لوق ثالذكو © ديعوب نرق دق ربخ وهو رمأآلاك هأوادتباف ()٨( "ربصب

 )١( ةيآلا نم ٩٦١ ةدئاملا ةروس نم .
 )٢( فيرحت ( متاح اذإف ) : لصألا ىفو - ةدئاملا ةروس نم ةيناثلا ةيآلا نم .

 )٢( نيتيآلا نم ٢٨ و٣٦ جحلا ةروس نم .
 )٤( ةيآلا نم ٦٤ ءارسإلا ةروس نم .

 )٥( ةيآلا نم ٤٠ تاصف ةروس نم .٠

 )٦( ةيآلا نم ٤٦ رجملا ةروس نم ٠
 )٧( ةيآلا نم ٢٩ لحلا ةروس نم ٠. فيرحت لصآلا ىو ٠

 )٨( ةيآلا نم ٤٠ تلصف ةروص نم ٠
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 نم هدعقم ؛ثوبتيلف ادمعتم ىلع بذك نم » : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 كردأ امنإ ىور ام رابخآلا نمو . لعف ءازجن نع زبخ اذهف ا « رانلا

 ءازج نع رابخأ وه لق تثش ام عنصاف حتست مل اذإ ةوبنلا مالك نم سانلا

 . ئش ام اولمعأ هلوق لثم

 قيرط نم © ملسو هيلع هللا ىلص © ىبلا نع ىورو : باتكلا ن

 ئش امع ىنولأسا ه : لاقف نساج مث "موي تاذ رهظلا ىلص آ ا
 " نب عرقألا ماقف ) هت ربخأ الإ ء ىش نع مكنم ًدحأ 37 مويلا يلأسيالو

 ىلص 4 5 ىنلا بضغف ؟ ماع لك بجاو انيلع جحلا { هللا لوسر اي : لاقف

 ء هديب ىسفن ىذلا و ه : لاقف هأتنج و تزمحا ىتح 3 ملسو هيلع هللا

 . . مترفكل اولعفت مل ولو ث اولعفت تبجو ولو ص تبجول معن تلق ول
 هب اوتأف ء ىشب مكترمأ امو 0 اوهنناف ءىش نع مكتيج اذإ نكلو

 العف ال بجوي ال ,لعفلاب ر مآلا نأ ىلع ليلد ربخلا اذه ىو 6 معطت ام

. . هزياركتب ةلالخ" موقت نأ الل © ادحاو



 رحرسصانلا بابلا

ةباتكلاو رامضإالا ىف



- ٢٣٢ 

 لصف

 هلوسر ةنسو هلل ا باتك ق ءاح اميف

 "نكليتلتع تمرح ) : لجو زع هلوق لثف رايضإلا امأو
 ةيانكلا امأو . جيوزت : رمضأف مكتاهمأ جيوزت ىنعي ( "كتاتهنمأأ

 (١)("نشهنل "سابل 'مشننآو "مكل "سابل إ “نئه ) :لجو زع هلوق لف
 وهف هارم ىرجمو اذه ىلع ناك اف ()٢( اهيلإ اونْنكْستتل ) : هلوقكو

 ()٢( طئاتخللا نيم "مثكننم ادحأ َءاتج أ ) : هلوقكو . ةيانكلا
 ىه ةرذعلا ثلذكو . هيف نوكي ىذاا ببسلا نع ىنكأو عضوملا ركذف

 . ناكملا مساب رودلا ءانفي ىقلت ىتلا ساجمنألا تينم . رودلا ءانف
 ىہهننيو ناسنإلا هياإ بهذي ىنلا ناكملا نم اهمسا ذوخأم وجنلا ثالذكو

 ضرألا نم عفترأ اذإ برعلا هتمسف ا. عفترملا .ناكملا وهو ث هيلإ هتجاحم
 هركذ نع ىنكيو هريغ داريو ءىشلا ركذي امم هلثمو اذه . ةوج

 . اضيأ

 © ىنلا ناك : لاق هنأ ةبعش نب ةريغملا لوق : اضيأ ةيانكلا نمو

 . بهذلا دعيأف بهذ ناسنإلا ةجام بهذ اذإ 0 ملسو هيلع هللا ىلص

 . هركذ نع ىكأو طئاخغلا ىعب

 نهيلع اودهشتساتف ) : لجر زع هلوق آضيأ رايضإلا نمو
 رمضأف . مكنم ةعبرأ نهانز ىلع اودهشتساف ىنعي (؛)( "كنم ًةَسبر ٥ و ره « 21
 . ىنزلا ركذ
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 )١( ةيآلا نم ١٨٧ ةرقبلا ةروس نم .

 )٢( ةيآلا نم ٢١ مورلا ةروس نم .

 )٣( ةيآلا نم ٤٣ ءاسنلا ةروس نم .

 )( ءاسنلل ةرس نم ١ه ةيآلا نم .



_ ٢٣٣ 

 ٥ ه ل ۔ - - ٥

 نيعنس هموق ىسوم راتخاو ) : هلوق آضيأ رايضإلا نمو
 م

 رع هلوقكو . نم : رمضاف . هموق نم ىنعي ()١( اًنتاقيميل الجر
 ىلع كرتت ام اوُنبَسَك اَميب سانلا هللا ذخا وني ولو ) : لجو

 . باطخلا ىن اهرمضأف . ضرألا : ىنعي (؟)( ةباد "نيم اهرهظ

 : ديري ()( باجحلاب تراوت ىتح ) : هلوقكو . ملعأ هللا و

 كلذب نونعي نالف نم ملعأ ام سانلا لوقي امكو . اهركذ رمضأف س سمشلا

 ىلإ اتنشيتحوأَو ) : ىلاعت هللا لوقكو .اهوحنو ةنيدملاو !ةدلبلاو ةي رقلا

 ق رمضأف ):(( قلفن اف رحبلا َكاَصَحَب ب رضا نأ ىسوم

 . برض : ركذ رمضأ و ك قلفن اف برض هنأ : باطخلا

 هللا لوق هنوك ليق لعفلا ساب ء ىشلا ىمسي ام امأ و : باتكلا "نمو

 امهامسف ()٠( "مكلاجر نم ني ديهش اود هلشتتنساو ) : ىلاعت

 نوكيو ث امهلثم دهشي نآ زاج امل نكلو . امهنم لعفلا عةي ملو نيديهش

 امهيلع ىرجب نآ زاج 4 مسالا قحتسيو دهشي نمم ح ةيناثلا لاحلا ىف

 نع هاكح ايف ث لجو زع ث هلوق ثللذكو . هدعب نم هناقحتسي ام مسا
 و ٥ س

 ىف رمم سيلو ()٦( ارمخ ًرصْنعأ ىنارتآ ىنإ ) : كلملا بحاص

 _صه

 )١( ةيآلا نم ١٥٥ فارعألا ةروس نم .

 )٢( ةيآلا نم ٤٥ رطاف ةروس نم .

 )٣( ةيآلا نم ٣٢ ص ةروس نم .

 )٤( ةيآلا نم ٦٢ فيرحت ( خلا ... انيحرأو ) : لصألا ىو . ءارمشلا ةروس نم .

 )٥( ةيآلا نم ٢٨٢ ةرقبلا ةروس نم .

 ٠ )٦( ةيآلا نم ٣٦ فسوي ةروص نم .
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 ريصي نآ زاج امل نكلو . الالح انع رصعي ا©إ و 6 ريصعلا لاح

 ىذلا مسالاب ىمسي نأ زاج © لعب نم رمحلا مم ا ,حت حتسيو ( رمخ

 مسا هيلع حقيو,‘ هدايطصا لبق آديص ىمسي ديصلا كلذكو ، هيلإ لقتني
 5 . هذخأ دعب اضيأ اديص ىمسف : ديصلا

 وحت ڵ هتاقوأ تضقنا دقو :، لعف مسا .ءىشلا ىلع ىرجم دقو

 " ىرجأف ()( نيدجاس ةرحسلا [ ىقلأ و ) : هركذ لج هلوف

 ىذلا ل رحسلا س مم مسبو وت دعب و ر مدوجم لاح .ف مع

 5 :ا هلل او ْ كلذب ا ىصعي :(( :اجاوز اوز 1- ن رذب .
 . هزاوج ةغللا ىف دجويو ص رثك اذهآ]لثمو . اجاوزأ نك اولا

 لج هلوق وحت صعب نع بوني . اهضعب نإف . ضفخا . تا اودأ امأو

 عوذج ىلع ىعي(٣) ) لخنلا ع .و ذرج ىنف . مكنبلَص و ) ::همسا

 ىف تاهج و بلقت ىرت دق ( : هلوق ثكالذكو . لخنلا

 - 5 - 2 و 3ً -

 ةتلنيق كّسَيلَوشَلَف ):: هلوقو . ءامسلا ىلإ ىنعي (؛)( ءامسلا

 ".. ثماجأ -رث ;.مغَلَب اذإف .)آ : ىلاعت هلوق كلذكو ()( هاضرت
 و ه - © و ٥. :- ےہ ٥ ,۔ ۔ ٥ ه ص ہ و

 (٥)(فو ر ۔٨مسلاب ًنيهسغنن ا ى۔ف ن "۔اعف انهيف "نكيلع حانج الف

 ۔ فيرحت ( خلإ"... ىقلأف ) : لصألا قو . فارعألا ةروس نم ١٢٠ ةيآلا )١(

 . ةرقبلا ةروس نم ٢٢٨ ةيآلا نم )٢(

 )٣( ةيآلا نم ٧١ هط ةروس نم .

 )٤( ةيآلا نم ١٤٤ ةرقبلا ةروس نم .

 ؟ . فيرحت ( فورمم نم نهسفنأ ) : لصألا قو . ةرقبلا ةروس نم ٢٢٤ ةيآلا نم )٥(



٢٢٣٥ _- 

 : لجو زع هلوق و . جاوزألا بلطو رورملا نس نهسفنأب نلعف امع ىنعي
 هللا ةيشخ ىعي ()١( تلا ةَيلشَخ نس طبهي : مَا اهنم نإو )

 هقلخ "نيمو ربدت ,نيب "نتم تابنقَحُم هل ) : هلوقو
 . ملعأ هللاو . هللا رمأب ىنعي (٢)هللا رم "نم ُهتوظتفلحتي

 ۔ ةرقبلا ةروس نم ٧٤ ةيآلا نم )١(

 . دعرلا ةروس نم ١١ ةيآلا نم )٢(





 رترسرالا بايلا

خوسنم او خس انلا ق



 س ٢٣٨ ۔۔

 لصف

 كلذل ةديؤملا ثيداحالاو تايألا ركذ ى

 نع ضارعإلاو حفصلاو وفعلا نم نآرقلا ىف ءىش لك نأ انعمسو
 3 ىنلل فيوختلا نم ءىش لكو . ةءارب ىف فيسلا ةيآ اهخسن نكرشلملا

 هللا كلل رةغَيل_ ) : حتفلا ق ىلا ةيآلا اهتخسن { ملسو هبلع هللا ىلص

 نآرقلا ىف ءىش لكو . ()١( رخأت امو كبنذ "نم مدقت ام
 لوسر نع اوفلختي نأ بارعألا نم مهفوح نمو ةنيدملا لهأل ناك ام

 ناك امو ) : هتخسن اذه وحمو « مكباذعب اورفنت الأ ه : هلوقو هلا

 ةقرف "رك نيم رفن ةالولَف “ةفاتك اورفننتيل_ ةنوئنم"هونمللا

 ةضورفملا ةقدصلا ةيآ ةتخسن لاملا نم ماعط لكو ()٢( ةفئاط "مهنم
 . نآرقلا ىف كلذ ريغ ةالص لك ةضورفملا ةالصاا تخسن و

 ةرشع ىلع نآرقلا نإ ليق دق ، هنع هللا ىضر،ديعس وبأ لاق ةلأسم

 رابخأ و خوسنم و خسان و هباشتم و مكحمو ديعوو دعوو ىهن و رمأ : هج وأ

 لاثمألا و رابخآلا و هباشتملا و مكحملا و ديعولاو دعولا امأف : لاة . لاثمأو

 هيلع ىرجي ىذلا وهف ىهنلاو رمآلا امأو ، هلاح وهو خسن هيلع ىرجم الف

 : ليق هنأ ىدنع اذكه . خسنلا

 ىلع خسنلاو : دمجم ىبأ عماج نم ث نآرقلا نم خوسنملاو خسانلا ىن

 ء ىشلا خباستنا : امهدحأو ، ةماعلا دنع اهنم ناموهفم ناهجو : هجوأ ةثالث

 هليوحت و ء ىشلا خسن رخآلاو ، رخآ باتك ىلإ هيف ناك باتك نم

 )١( حتفلا ةروس نم ةيناثلا ةيآلا نم .
 ححص . ةب .تلا ة ,وس .م ا ٢ ةيآل ا.ةهم )٢(
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 [ "هجولاو .نآعيمج ةنسلاو نآرقلا ف سانلا .همهفي ىذلا وه اذه . هليدبتو

 لوق وح © هيالع هب ظفحتسي و © هلماع لع ء ء ىشلا ىصح نأ : ثلاثلا

 قحلاب "نكيت قطني انباتك اذه ) : هركذ لج .ةلا

 . معادلاو 3 ديري . ()١( َنول.عَت مشن م خسننتنست تك اَكإ

 نوزحجت مكنأ نوملعتف ك مكيلإ هركذ ديعن ىتح . مكيلع هيصحت انك انآ

 باتك ىلإ هليق ناك باتك نم باتكلا خاستنا امنإو ء مكيديأ تبسك ام

 : هلوقب . ظوفحم حول ىف نآرقلا نآ ىلاعت هتنا .انر دقف . هدعب رخآ
 و ه. 5

 هلوقبو . (؟)( ظوفحم حول ىف "ديجم "نآرق وه "لتب )
 اذإو ()( باتكلل 1 .7 تبثيو ا ُءاَشَي ام هللا وحمي )
 دمح ىلع هلزنأ ش . لظوفح حول ق باتكلا مآ .ىف هدنع نآرقلا ناك

 هللا؟"دنع باتكلا ¡ كلذو نونكملا باتكلاو ظوفحملا حوللا ثالذ ىن ام

 . هعض وم ق

 هباصأ ق آموي ناك هنأ ى علس و هباع هللا ىلص ء ىنلا نع ىور دقو

 لجر لاقف « نآرقلا خسن نأ وأ كلذ » : لاقف اثيدح ركذ ذإ ادعاق
 بهذي » : لاقف ؟ خسني فيك و أ : : خسني ام هللا لوسر اي : ىارعآلاك

 . ريطلا ةلح ىنعي « ماعنلا مهنأك لاجر ىقبيو هلهأ

 ةروس لوأ : ضعب لاقف . تلزنأ ةروس لوأ ىف سانلا فاتخاو

 تلزنأ ةروس رخآو ()٤( قلخ ىزلا 7 مساب أرقا )

 رخآو ( “قَلَخ ىذلا َكنبَر مساب أرقا ) ةروس لوأ : ضعب لاقف
 و ۔ ٥ و

 هف نرعج رت . رسي اوقتاو ( تلزنأ ةرآ رخآو 2 ةدئاملا تلزنأ ة هر وس

 . ةيثاملا ةروس نم ٢٩ ةيآلا )١(
 . جو ربلا ةروس نم ٢٢و ١ ناتيآلا (٢)

 )٣( ةيآلا ٣٩ دعرلا ةروس نم . !

 (٤) قلملا ة روس ل وأ .
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 - . . و -و - ة 1 ,.. ٥  7۔۔ ۔ ٥ و ٠

 ممه و تبسك .ام سمن لك ىقر مب رهللا , ىلإ

 َنوُمتنظني ال ()١( .

 "نتم "لوسر "مكءاج "دقل ) تلزنأ ةيآ رخآ : نورخآ لاق و
 ) ( ) ٠ .. م هليتلع زي زع ٥ ر ك و ...؟

 ىذلا خسانلا ةف رهم ىلع ةلالد هيف ام خوسنملا و خسانلا نم اركذنسو

 ء هخسن دعب هب لمعلا نع انيهن ىذلا خوسنملاب ناميإل او ص هب لمعلا بجع

 ةيآ "نم خسنن . ) : ىلاعتو كرابت هللا لاق . هقيفوتو هللا نذإب

 اهنم رخ!: ىنعي (٢)(اتهيلنثم أ اهنم رئيتخب تات اتهسننث وأ
 . ملعأ هللاو . الاح ىلع اهكرتنف اهيسنن وأ ضرفلاو لمعلا ىن اهلثم وأ مكل

 ۔ رهدلا هجو ىلع أ رقت الف اهسنن وأ : ريسفتلا لهأ نم موق لاقو

 ىنح آرقت الف اهنعارق نع ىهني هنإ : ريسفتلا اذه بحاص لوقي

 تاولصلا هيلع ض رف 0 ملس و هيالع هللا ىلص © ىنلا نآ ةياورلا ىن و

 سدقملا تيب ىلإ مالسلا هيلع ىلصو ث ةنس وحنب ةرجهلا لبق سمحلا
 ىلإ نولصي ةنيدملا لهأو راصنألا ناكو © آرهش رشع ةعبس هترجه دعب
 . نبنس وحت سدقملا تيب

 هترجه دعبو مالسلا هيلع هترجه لبق اولص دارأ هلعل فيضملا لاق

 . سدقملا تيب ىلإ نىتنسپ

 ِ مهلا ملس و هياه هللا ىلص .( ىزلا م ودق لبق : عجر

 )١) ةيآلا ٢١ ة رقبلا ةروس نم .

 )٢( ةيآلا نم ١٢٨ ةبوتلا ةروس نم .
 (٣) ةيآلا نم ١٠٦ ة رقبلا ة روس نم .



٢٤١ 

 © نينس ناث ةبعكلا ىلإ ةكمب ىلصي ث ملسو هيلع هللا ىلص © ىبنلا ناكو
 ء سدقملا تيب ةلبق ىلإ لوحت : { سدقملا تيب ىلإ هب جرعأ نأ ىلإ

 ىف هتعنو مهعم هتفص نم هن ودجم اوناك املو . هبذكت الو د وهلا همهت الثل
 نعساو ث انتلبق لبقتسا دقو ىن هنأ دمحم مغ زي : د وهلا تلاقف © ةاروتلا

 . ائيش هت وبن ىف ثدحأ هارن امف ث انتنسل

 ، ملسو هيلع هللا ىلص ث هللا لوسر ىلا نيتلبقلا بحأ ةبعكلا تناكو

 د وهسلا ةلق ، مالسلا هيلع 0 ىنلا هركو 0 مالسلا هيلع « ميهاربا ةلبق ىه و

 هيلع مهاربإ ةلبق ىلإ هلقني نأ! هبر هل لأسي نأ مالسلا هيلع ليربج لأسف
 هللا ىلص 0 ىزلا ناكو © هدنع نم فرصناف ، كلثم دبع انآ امإ لاقف . مالسا

 بشلتقتت ىرن "دق ) : هللا لزنأف ءامسلا وحن هرظن بلقي ، ملسو هيلع
 كتهلجو "لوتف اهاضرت ةلبق َكَسَلَوُشَلَف ءامسلا ىف ثهلجو _- ۔ے 0٥ 27 - - ى - _ ص 1 وو

 . ()١( مارحلا دجسملا رطش

 7 هعمس اتم 3دْعَب هلدب نمف ) : لجو زع هللا لزنأو

 همزاي ىصولاو ملسي ىصوملا ناكو ()٢( هنولب َني دنلا ىع هلما
 . ايش هنثرول عدي الف ث هل ام عيمجم ىصوي لجرلا ناكو . ثالذ
 حلصأف امثئإ وأ افتتج ص وم نيم ةفاتخ ثنتمتف ) : هقلا لزنأف

 ،ملصو هيلع هللا ىلص 2 هتلا لوسر مهد رف (م)( هليع مثإ التف "مهتيب
 "نيم اوكرتت ول نيذلا شئختيللو) : هركذ لج هتا لزنأو ثلثلا ىلإ
 اوُلوُنقَيلَو ةهقلا اوقتلا "مهليتتع اوفاخ افاتعض ةيرذ ث مهفلاخ

 هتاجوز ثروي مل توملا هرضح اذإ' لجرلا ناكو (١ز( ديدس الوق

 )١( ةيآلا نم ١٤٤ ةرقبلا ةروس نم .
 (٢) ةيآلا نم ١٨١ ةرقبلا ةروس نم ٠

 )٣( ةيآلا نم ١٨٢ ةرقبلا ةروس نم ٠

 )٤) ءاسنلا ة روس نم ةعساتلا ةيآلا ٠

 ) م ١٦ - ج عرشلا نايب ١ (
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 اوكرت و َنيرذنل َرشنختيأَو ) هتلا لزنأف . ليحلا روهظ ىلع لناةيو
 ىسة و. ه ٠ ٥.

 ()١( ٠ ةيالا ... افعض ةيرذ مهفلاخ نم

 . : لجو زع هلوقل ةزئاج ةبجاو نببرقألاو نيدلاولل ةيصولا تناكو
 آرئيتخ كرت ثنإ توملا مك دحأ رضح اذإ ثملكنيتتع ابتك )

 ةيآب ةيآلا هذه تخسن مث ()٢( َن يبرق ألو نئيديلاوئايل ةيصولا
 اممإ نآرقلا خسنت ةنسلا نإ لوقي نمم موق لاقو . ءاسنلا ةروس ىف ثيراوملا

 . ا ثراول ةيص و ال » : ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق اهتخسن

 : لجو زع هلوقب رفسلاو رضحلا ىف ابجاو مايصلا ض رف ناكو
 "ےنكيالبتق "نسم َني رذنا ىلع | بتك امك م ابصلا ُ كلع بتك

 رفاسملل كلذ دعي صخر مث ()٢( تاد و"دلعم مايأ ن وقت "مكلعل
 َنيرذلا ىلع بتك امك مايصلا ُ

 ىنعي ( مكلعل ) مكلبق ىتلا للملاو ، ىراصنلاو د وهبلا نم ( "مئكيلنبتق "نيم

 و و

 كئيَع بتك ) : ضيرملاو

 ىف هنع ىهن امم كلذ ريغو ، عامحلاو برمثلاو لكألا ( َنوُنقتَت ) ىكل
 ُماَعط "ةيدف هتونقيطُي َنيرذنلا ىلعو ) : ىلاعت لاقو . مايصلا

 لاقو ، ضرم الو رفس ربغ نم مايصلا نوةيطي : موق لاقف ( نيكسم
 . هنع اوزجع مث هن وقيطي اوناك . موق لاقو . ماعطإلا نوقيطي : موق

 : ىلاعت هلوق امآو . مايصلا ضرف اهخسن : ةخ وسنم اهنإ : موق لاقو

 دحا و لك ث نينيكسم معط ؟ نإ ( "هل "ريخ وهف آرليتخ عوطت "نمق )

 بجاولاف ئ رعسفتلا صعب ق تدج و اذكه . رخ وهف ئ ارب عاص ف دصن

 )١( ءاسنلا ةروس نم ةعساتلا ةيآلا ٠

 )٢( ةيآلا نم ١٨٠ ةرقبلا ةروس نم ٠

 (٣) تايآلا رظنأ ١٨٣ و ١٨٤ و ١٨٥ ةرقيلا ةروس نم ٠

 مايصلا نم انه درو ام لك لمشت ىمف ٠
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 لزن آ ىرلا ناضمر رهش ) : ل اعت هلوق ا اهخسن لاقي . دحاو ماعطإ

 ) ناقرفلاو ىدهلا نم تانيبو سانلا ىداه نآ رساا هيف

 . ملعأ هللا و . مارحلاو لالحلا نم

 -. ,- ه ۔ ۔ , ه 2 ۔٥,۔ ۔٥٠ , و و . - ۔, ٠ ۔- ۔. . . .

 ناك نمو همصياف رهشل ١ دهش نمف ) : هل وو و

 و و و ى و , .ء 1 ؟ ٥ ق . ص - 'ےص س - . . ٥

 مكيب هللا دي ري رح أ م اي ١ نم ٥ دعف رمس ىلع وا اضر رم
 م -

 . ( رسنلا نكب ديري الو رسلا

٠١
١ 

 ظوفحملا حوالا نم ىنعي ( نآ رقلا هيف َلرئنأ ىزذّلا) : هلوق امأو
 . ملعأ هللاو . هتنسل هيلإ سانلا جاتح ام ردق ةليل لك ىن ايندلا ءامسلا ىإ

 رسيلا ( رسعلا مكيب ديري الو رسيلا ُمنكيب هللا ديري ) : هلوق و
 قيض دق ناكل رفاسملاو ضب رملل صخر هنأ الولو . قيضلارسعلاو 2 ةعسلا
 موق لاقف ( مكادم ام ىلع تلا ا ور ابكشلو ) : هلوق امأو . امهلع
 . اهتيدأتب مكاده ىتلا ىأ .حئابذلاو اياحضلا ىلع نوربكي : ريسفتلا لهأ نم
 . رطفلا ةليل ناضمر رثإ ىلع نوركي : موق لاق و

 . دلولا ىنعي ( مكل هللا بتك ام اوغتباو ) : هلوقو

 ."مئهوثتاف "مئكشاتمئيأ (ا)اتدتقتع “نيرذتلاو ) : هلوق امأو
 دقاعي مالسإلا ردص ىف برعلا نم (٢)لجرلا ناك دقف ()( ث هبيصت
 ثامده ىمده : لوقي . هودع ىلع هل ةرصنلا ىلع هفلاحم ىنعي : ايبنجأ

 نم هتبارق ثروي الف . ثكثرأو ىنثرت ىودع ىلع ىنرصنت ، كمد ىمدو
 ٥ و ح ٥. ه

 ىلوأ مه صعب ماحرألا اول وأو ) : ىلاعت هلوق اهخسن ح . ائيش هلام

 _ ه

 . في رحت ( تدقاع ) : لصألا ىف ( ) ١

 . ءاسنلا ةروس نم ٣٢ ةيآلا نم ( ) ٢
 )٢ ( لج رلا ناك هناف و : لصألا ىف «.
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 فلحلاو دقعاا نم ظوفحملا حوللا ىف ىنعي ( هللا باتك ى ضلئعبب

 . ملعأ هللاو . ىل وأ تابارقلاو . سانلا هلعفي ناك ىذلا

 3لضَف امب ءاسنلا ىلع 3نوُماةوَق لاجرلا ) : ىلاعت هلوق امأو
 ىنعي ( "ميهيلاوما "نيم اونقتمنأ اميبو ,ضعب ىللع "منهتفلعتب قا ٠ 1 . َ ٥ ٠ 1 ع هم ه هه .8 ۔ . ۔۔ ٥ ول ۔ . ٥ ۔ 2 ى
 : صاصقلا ةيآ اهخسن بيدأتلا و هللا رمأ ىذلا برمذغلا ىن ءاسنلا ىلع نوطلسم

 س ه .,ه ..ر ر ٥ ۔ ه و ه ۔ ٥ه,۔ و ى ٥ ث ه ٠.

 لوق ىف ( ىشنالاب ىن ديعلاب دبعملاو رحسلاب رحسلا ) و
 . ريسفتلا لهأ ضعب

 نأ و ةخوسنم ريغ بيدأتلاو برضلا اهف ركذي ىن!ا ةيآلا موق لاقو

 نجو زاا نب صاصتقالا خسنف . هنم صصتقت و هتجوز نم رصتقي لجرلا

 . نوطلسم ىأ ( ءاسناا ىلع “نوُماوَق لاجرلا ) : هلوقب

 ()١( لطابلاب ٣ تيب "مكلاو نم :وُنلُك"ات الو ) : هلوق امأ و

 ؟ ماعطاا نم زعأ ام ةنيدملاب امأ : اولاق ةيآلا هذه تلزن املف . ملظلاب ىعي

 "مكنع "سنيل ) : اهخسنب لهآلا تويب ف لكأيال جرحتي لجرلا ناكف
 حسن اذه سيل لوق لاقو (٢)(اتتنشَأ وأ اعيمج اونلْنكاَت "نأ حانج
 نأ خسنلا ةقيقح نآل ىدنع رظنلا لوقلا اذهو ةيآلا ضعبل صيصخت اذه

 . هتياكب خوسنملا مكح عف ري

 نخثي ىتتح ىرسأ تل نوكتي "نأ ىيبتنيل ناتك ام ):هلوق امأو م
 )(( َةَرخال 1 ديري هللاو ايندلا ضرع ن وُديرت ضرال 1 ىف

 . ةرقبلا ةروس نم ١٨٨ ةيآلا نم ( ) ١

 . ف آرقلا صنلا ى طلخلصألا ىفو رونلا ةروس نم ٦١ ةيآلا ِ۔ظنا ( ) ٢

 . لافنألا ةروس نم ٦٧ ةيآلا نم ( )٣
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 ىق ث ملسو هيلع هللا ىلص ث ىلا هذخأ ىذلا ءادفلا ىث ةيآلا هذه تلزن

 : ىلاعت هلوقل © كلذ دعب ءادفلا هل حابأ مكلذ ىلع هلا هبتاعف رذب ىراسأ

 دهب اًنَماَمرَق ةقاتنولا او دشف ه متنخشأ اذإ ىتح ر

 . ىلوألل ةخسان ةيآلا هذه تناكف ()١( ءادف امو

 اومدقتف لوسرلا "منتنيتجاتن اذإ اوشَمآ نيذلا اهيأي : هلوق امأو
 ۔٫۔ ٥ ۔ © ےہ ه ےہ © ه

 ا و ى ۔۔4۔ ٥ ٠.0 3 ه _۔ ٥. أأ ) اهتخسن ()٢( ةقدص كاوئجن ى دسي ن۔ےب

 وو . ٥ ,س ٥ ۔. .٥ - س ه س ص صم ےہ © ص

 "ےكنيتاَع هللا باو اوُلعئغت ل 'ذإف تاقدص ك ارئجتن ىدي نيب

 . ()٢( ةاكزلا اوت آو "ةالصلا اوميقأ

 ()٤( وفعلا لق ”نوُنقفْنُي اذام كتنونلانديَو ) : هلوق امأو ےه - ٥ .ص ٥ -

 ةقدصلا لعف ىلع نيملسملا ضحي ناك 0 ملس و هيلع هللا ىلص ث ىنلا نإف

 "نوقفني اذام كات ولآ اسيَو): هركذ لج هتنا لزنأف كلذ نع هولأسف

 بهذلا باحصأ نم ناك نإف . توقلا نم لضف ام وه و (؛)( وفعلا لق

 هديب لمعي نم٠ ناك نإو . ىتابلاب قدصت و 0 هلايع و هتوقل كسمأ ةضفلاو

 'متنقفننأ امم "لق ) : هلوق اهتخسن ، ىقابلا قفنأو ، هموي توق تاسم

 :ىلاعتو كرابت هلوق اهخسنمس (ه)( نيسبرتقألاو نئي دياوللَق رريخ "نيم
 . . . اهيلع نيلماعلاو نيكاسملاو ءارقفلل تاقدَّنصلا امإ )

 . (٦)ةءعارب ةروس ىف ( ةيآلا

 )١( فيرحت( اذإ ىتح) لدب ( اذإف) لصألا قو .دمحم ةروس نم ةعبارلا ةيآلا نم .
 )٢( ةيآلا نم ١٢ ةلداجملا ةروس نم .

 )٣( ةيآلا نم ١٣ ةلدالا ةروس نم .

 )٤( ةيآلا نم ٢١٩ ةرقبلا ةرو۔ نم .

 )٥( ةيآلا نم ٢١٥ ةرقبلا ةروس نم .
 )٦١( ةيآلا ٦٠ .
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 نإف اوقدصت و : لاق هنأ ى ملس و هيلع هللا ىلص © ىنلا نع ىورو ٠

 : هركذ لج هل وق و « ءوسلا ةتم عفدتو ءوسلا عراصم ىمعت رسلا ةقدص

 ة - س ٥ ۔ س ن 2 س .۔ ص 7 . س ه ,.۔۔ و ه .2 .م

 ةيصو اجاوز لور ديو كلم لوف وتي ني دلاو (
 م

 س ٥ ص, مص ,. ٥

 اذإ لجرلا ناك ()١( جارخإ ريغ لأوتحللا ىت عاتم مهجاوز
 ص

 ةيالا اهتخسن مث . ةماك ةنس اهتنوئمو اهنكسب هتجوزل ىصوي توملا هرضح
 5 رس ٥ 5 ۔۔ ۔ اح . » ره م , ٥ ة.۔ ۔ 2 س .2

 نيهسفااب ن صبرتي اجاوزآ َنور ذيو ےكنم نوقوسي ني ذللاو)
 ه ىم

 :ملس وهيلعتلا ىلص ىبنلا ل ةباه ةيص ولاتاطب و(٢)(اًرئشَع وأ رهشأ ةعبرأ

 , اهج دز لام نم نمملا وأ عب رلا ام ص ورغملا راصف ه ثراول ةمصو ال (

 ُسيملااو رنمَتخلاا امنإ اونمآ "ني ذلا اهيأي ): ىلاعت هلوق امأو
 لق رمحلا مرحت لزن املف (٢)(ةيآلا . . . مالزألاو باصن أل'او
 تام نم لاح امو © اهمرحت لبق مكنم اهب رش :نع مكل فيك : نوكرشملا

 نم تام دقو 6 ناطيشلا لمع نم اسجر هللا هارمخ دقو 6 اهس رش ىلع ع 7

 اونمآ حنيرذتلا ىلع سيل ) : هللا لزنأف ؟ اهبرش ىلع مكنم تام
 اونمآ و اوقتا ام اذإ اومعط اميف حاتُنج تاحلاصلا اولمحو
07 

 رئاعش اولحت ال اونمآ نيذلا اهيأي ) : همسا كرابت هلوق امأو 2- .؛ - _ _ - . 7 . 1 را ك - ش آ

 “نيمآ ةالو ًدئ الملا الو ىدهلا الو مارحلا رهشلا الو رتا
 (ه)( ناوضرو "مهبر نم الضف نوغتبي مارَحماا تيبلا س ٥ . ع سم ٥ = و ٥, .س و ۔ ه ۔ . ,۔۔ ه س ه ۔ ٥

 م

 الاومأ اوقرس موقل ايده اوعطتقي نأ اودا رأ ةباحصاا ضعب نأ كللذ و

 )١( ةيآلا نم ٢٤٠ ةرقبلا ةووس نم .

 )٢( ةيآلا نم ٢٢٣٤ ةرقبلا ةروس نم .
 )٣( ةيآلا ٠4٠ ةدئاملا ةروس نم .

 )٤( ةيآلا ٩٣ ةدئاملا ةروس نم .

 )٥( ةدئاملا ةروس نم ةيناثلا ةيآلا نم .



_ ٢٤٧ 

 1 رئاعش اوُنيحت ال ) : لج و زع هللا لز زأف . مهياع اه وقاس و ةنيدملاب

 ےم ےهہ ےہ © . ےه 0 س . ےہ 0 ه ٥ م ه ےمہ ےہ ےه ©. ۔ © ة

 ر ح.لاا تيبسلا ةنيمآ الو ل اللا الو ى دهلا الو مار حلا رهشلا الو

 ةيآلا هذه مرحف . مهجحل )(( ناوضرو " مهبر نم الضف نوغتبي

 : هلوقب اهخسن مث ، ئده نم تيبلا ىلإ قيس امو ث مارحلا رهشلا ىف لاتقلا
 | . رو .ه . و .و .ذه ه و ك ۔ذ ۔ك دإ ه ۔ ۔ ه و ه و د ه_ .

 مهورصحا و مهو ذخو مسهومتدج و ثيح نيك رشمللا اولتقاف)

 متر : هلوقب اضيأ كلذ خسنو (؟( دصرم "لك مهل اوْدعنقاَو
 ےم ےہ ےہ © ه 0 و ص ٥ ص م و _- - -

 دعي ما رحا دجسملا ١ وب رقي الف سجن نوُكرنشملل ١

 . ()٢( اذه "يماع

 ٥ - و ه

 نم تويبلا اوتأ نأب ُيئلا 7 سيلو ) : هلوق امأو
 م

 هتيب باب نم مهم 1 لخدي اومرح اذإ اوناك لاقي ()( اهرونهظ

 هعفر اخ ناك نإو هنم جرحمو اب ابقن : نم بقني ناك اممإ و 4ًم جرحم ملو

 ٥ - و ل ه ٥0 ه م

 نم تويبلا اوتنا "نأب رد رلا " سسيتلو ( اهخسن ه رهظ نم جرخو
 - س و و ه مه ۔ ۔ © 1

 اهب َوُبأ ؤ نم تويبلا اوتسث او ىقتا م ريسلا ن۔كلر و اهروهظ

 . ()٤( نوحلفت 'ُكَلَع حل هللا اوقتاو

 ٠ثكنامنيألا ةضرع “هللا اوتمنجتت الور : لجو زع هلوق امأو
 فلح اذإ لج رلا ناك ()٥ ٥) سانلا نيب -. , أ حلصت ةو ١ هقَتَت 1 و اورت نأ

 ريي كالذ لعفي ال ناك . هلعفي ال فو رعم و . هملكي ال محر عطق ىلع

 ص © ۔ ٥

 نامي ال ةضرع هللا اولعجت َ الو ): هللا لزنأف . بأ الئل 0 مسقلاب

 فلح اذإ لجرلا ناكو ( سانلا نئي اوحدصنتو اوقتتو اورت "ن

 )١( ةدئاملا ةروس نم ةيناثلا ةيآلا نم .

 )٢( ةبوتلا ةروس نم ةسماخلا ةيآلا نم .

 )٣( ةيآلا نم ٢٨ ةبوتلا ةررس نم .

 )٤( ةيآلا نم ١٨٩ ةرقبلا ةروس نم .
 )٥( ةيآلا نم ٢٢٤ ةرقبلا ةروس نم .



- ٢٤٨ 

 ٤ . ةيصعم نيءلاب ءافولا نأ هللا هربخأف . ثنحي نأ فاخ مهدحأ هيضغأ اذإ ا

 لو :نكيت ميأ ىيف وشناب هتا مك ذخاي ال ) ؤ لاقف
 ٥ مه ہ ےہ ٥ و و 2

 " _ ملعآ هللاو - ىعي ()١( "نكي ولق تبسك امي مك ذخ

 | نإلا باب ى ودعت

 ةتلات ز نأب نْصبَرَسَي تاقلطملاو ) : هلوق امأو

 نهم ح ر أ ىف هل آ 2 م 3نم لكي نأ نهل "ليحي الَ و ع ور
 ة _- _ 5 و و _- و و _- م © . ص

 قح ن-هتلوعمب و رخالا م وسلا و هللاب رمو وي نك نإ |

 نبتثا وأ ةدحاو هتجور قاط اذإ لجرلا ناك ٢) كلذ ىف نه درسب

 ريصتف 1 تاقمقيلطت ثاا: نوكي ىن . جوزي ام & اهد رب كلمآ ناك

 ف ىلا ةيآلا اخسن . ج وزتي م ام اثالث اهقلط ول و موق لاق و . اهسفنب ك كلمأ
 ۔ ے ےہد ےہ ےہ ےص 8 ٥6 ى ۔

 نست دعل .7 ونا ءاسا مقاط اذإ ( لج وزع هللا ل وق قالطلا
 صم ٥ ص . < ۔ ۔ و ه ۔ڵس

 كال ذ دعب ث ردحني هللا لعل : هلوق ىلإ ... ة دعلا لا لوصح او
 ے ر . . ده ۔ د در ه ۔؛۔إ ح د ۔۔ . .
 نهوُق ةراف وأ فورعمب نه وس _ ف شتجا هلس اذإف آ رمأ

 . ٠٥ ۔ :

 . ()٢( زو رعمبب

 ١ ورت نأ "كل "ليحي ال اوَُمآ ني ذنلا اهاي ( : هل وق امأ و

 < و و ىه 7 و ۔ ٥ .س 4

 نه وس۔۔ت۔يت آ ام ,ضعي اوه ذتلا نسه ونا ضعت الو ه رك ءاتلا

 اذإ مالسإلا لق لجراا ناك )() ة ة . : ةشحافب نست اي أي "نأ ا

 اذإ هتبارق نه هثراو وأ ك اهريغ نم هنبا 7 ماق  هتأرما كرت و تام -

 رهاب اهحاكن تد رف & ه۔ہح ةآرما. ىلع هب وث حرط ، دلو هل نكي ل

 لجع ث لام تاذ ةليمج ةباش تناك نإف { اهكسمي مث ، تيملا رهم لوألا

 )١( ةيآلا نم ٢٢٥ ةرقبلا ةروس نم .

 )٢( ةيآلا نم ٢٢٨ ةرقبلا ةروس نم .
 (٣) قالطلا ة روص نم ةيناثلا و لوألا نيتيآلا رظنا 7

 )٤( ةيآلا نم ١٩ ءاسنلا ةروس نم .

 



٢٤٩ 

 ةميمد نسلا ةريبك تناك نإو . اهبابشو اهلام ىف ةبغرو ث اهب ةبغر اهب
 . اهليبس ىلحم م © اهل امب هنم ىدتفت ىح ث اهراضو اه لخدي علف . اهكسم

 اهرك َءاَسشلا اوثرتت "نأ كت ُرحتي ال ) : ةيآلا هذه هللا لزنأف

 ىنعي ( "نئهوُمْنيَتآ ام ضعبب اوبتهذَتل .نهوللصلعَت الو
 نم نهومتيتآ ام ضعبب اوبهذتل ةجاح نهلإ مكل نكي مل اذإ نهوسبحت ال
 . ملعأ هللاو . انزلا وهو ( ةنيبم ةشحاتفيب َنييتأأتي "نأ الإ ) رهملا

 ،ءادفلاو اهنم رهملا ذخأ هل لح كلذ تلعف اذإف !. زوشنلا وه موق لاق ر

 اهجوز نم ىنأ نب هللا دبع تنب ةليح تزشن ىنح { كلذك لج رلا ناكف

 هيلإ اهوبأ اهد ريف سيق نب تباث وكشي . نترم ىراصنألا سيق نب تباث

 اهنكم ال اهابأ نأ تأر اماف . ىريصاو ثجوز ىلإ ىعجرا ةينب اي : لوقي و
 اهنأ هل تركذو ث هيلإ تكشف ث ملسو هيلع هتا ىلص ء هتلا لوسر تتأ
 لاق ؟ كلهأل و كل ام . تباث اي : لاقف ، اهجوز ىلإ لسرأف © هل ةهراك

 ىنإو ، كرغ اهنم ىلإ بحأ ضرألا رهظ ىلع ام ث ايبن قحلاب ثاثعب ىذلاو

 ىذلا ام ح ملسو هياع هتلا ىلص 2 هنلا لوسر اه لاقف . ىدهج نسحم اهلإ

 & ملسو هيلع هللا ىلص 6هللا لوسر بذكت نأ تهركف ؟ تباث لاق ايف نيلوقت

 ىاخدي نأ تفوخت دق ىنكلو ث هللا لوسر اي قدص : تلاقف اهلأس نيح

 ز ملسو هيلع هللا ىلص ث هتلا لوسر اهل لاقف . هل ةضغبم اهنأ ىنعت . رانلا

 تباث اي لاق . معن : تلاقف ؟ كليبس ثال ىلخم و هنم تذخأ اه نيد رتأ

 معن : لاق ؟ اهليبس ىلختو كنم تذخأ ام كيلع د رت نأ ىضرت ؟ لرةت ام

 تدرف . اهليبس ىلخأ و ىلع هدرت اطئاح ىم تذخأ دق . هللا لوسر اي

 ذخأو لضعلا خسنو مالسإلا ف علخ ل وأ اذه ناكو ى اهليبس ىلخ و هيلع

 . اه رك لاملا

تكلم اتم "الإ ءاسنلا نم تاتنتصحملااو ) :لجو زع هلوق امأو ۔٫۔ ہ ٥ و ه



٢٥٠ 

 ةيآ هذه خسن م > جوز ام ةأرما لك ةيآلا هذهم مرحف )(( 'مسكناميأ

 راد ف نوميقم جاوزأ نهلو  مه ريغو قاطصملا ىب ايابسب اهمكح صخو

 ) كنامليأ تكلم امو ( : ةيآلا هذه ف ىثتسا لب م وف لاقن . ب رحلا

 ى 3 . ٥ ل ه ۔ ه -ه ح ص ص ٠

 نسهنم هب عمتحعتسمتس ا امف ( : ل اعت هل وق امأ و اي ايسا ١ نه ىعي

 ٥ % ۔۔]إ _- ٥ ل رو ۔ ه. ۔ ۔ ] س ,۔ ى ۔ .ي - ى و ۔ و د و ر -

 ب عتسيض ارت اميق مكيلع حانج الو ةضيرف نهروج ؛ نهوتن

 ىلإ نهف هب عمتسا اف ) : د وعسم نبللا دبعةءارق ىفف( ةضي فا ردلعب نيم

 نم نىنعي ( ةضيرفلا دعب نم هب يض ارت ايف مكيلع حانج الو ، ىمسم لجأ

 . ملعأ هللاو . لوآلا لجآلا

 ةثالث نيملسملل مالسإلا ردص لوأ ىن ةعتم تناك ةيآلا هذه نإ ليق

 دشأ اهنع ىهنو اهمرح هترمع ىفق املف ام الإ ةرمع اورمتعا ثيح © مايأ
 ناقفتي ع ىشب اهنم عتمتسيف ةكم لهآ نم ةأرملا ىلإ قلطني لجرلا ناكو . ىهنلا

 امنإو ىلولا رضحم ملو ض داز ةدايزلا ىن ابغرو لجألا مت اذإف ىل ولا رمأب هيلع
 نكي ملو ث امهنم ىحلا ثري مل امهدحأ تام اذإف . ل وآلا دقعلا ىلع نوكي

 خسنت ةنسلا نأب لاق نمو . ثيراوملاو ةدعا ةيآ اهتخسن ةدع هنم اهيلع
 ىلوب الإ حاكن ال ه : مالسلا هيلع لوسرلا لوقب خسنت لوقي باتكلا
 . « نيدهاشو

 . ه اسملا ة روس نم }:ھ ةيآل ا نم ) : ( ١



. ٢٥١ 

 لصف

 هنأل ، ريخلا ىن كلذ زوجب نلو © ىهنلاو رمألا ىن الإ عقي ال خسنلا

 خسني مث . اذك وأ اذك نوكي نآ هركذ لج قداصلا لوقي نأ زوجم سيل
 هنإ : لوقي مث ، نوكي ال هنإ لوقي وأ . نوكي ال هنإ : لوقي نأ ثالذ
 . اريبك اولع هنع ىلاعتي هللاو بذكلا وه اذه ىضاملا ىن كلذكو . نوكم

 خوسنملا نإ موق لاقف ، هوجو ىلع بابلا اذه ىف سانلا فلتخا دق و

 خسنلا نإ : نورخآ لاقو ، هب لمعلا عفر امك ء هلي زنتو هت والت عفر ام

 هيلع ؛هللا ىلص ث ىلا هليوأتب مكحو © ىلتو لزن دق نآرق ىلع عقي ال
 مهنع حارأ ىذلا ريفتلا نم همكح ىن هللا لزنأ ام خسنلا نكلو ، ملسو

 دبعت ىتلا ، ماظعلا رومألاو ةديدشاا رومألا نم هب مهنحتمي نأ زوجم دق اه

 هركذ لج هآلا نإ اول وقي نأ نم ءالوه بره و 0 ممألا نم مهابق ناك نم اهب

 ، مهيبن ةرضحم مهبر نع نوتنم؟وملا هب لمع نآ دعبو هل و زن دعب اثيش خسني
 . أطخأ دقف كلذب هتلا فص و نم نأ اومعز و { ملسو هيلع هتنا ىلص

 خسن هركذ لج هللا نآ وه خوسنملاو خسانلا امنإ : نورخآ لاق و

 نوكي ال خسنلاو { باتكاا مأ وه ىنلا ڵ ظوفحملا حوللا نم نآرقلا

 . لصأ نم الإ

 ىرخآ ةيآ لدبي نأب هلزنأ انآرق خسني نأ زوجي لب : نورخآ لاقو
 نوكي و ، ىلتت تناك امك ىلوآلا ةيآلا ىلتتف ىلوألا هب تلزن؟ ام دضك

 لمعاا عفر امك © ىل وآلا ةوالت عفري هتلا نأ زوجب دقو . ىرخآلا ىلع لمعلا
 2 هلاثم نآ رةب الإ نآ رقنا هنم خسني ال م وق لاقف رخآ هجو ىف اوفلتخا و 0 اه

 تات اهسننن رأ ةيآ "نم
 و . ٥ ۔

خسنن اَم ) : ىلاعت هللا لوقب اوجتحاو



. ٢٥٢ _ 

 ه ٥ ٥

 نم ربخ نآرقب سيل ام نكي ملو ()١( اهلثم وأ اهنم راخب
- 

 م م

 . نآرقلا

 لاقو . ةنسلا خسني ال نآرقلاو نآرقلا خسنت ةنسلا لب نورخآ لاقو

 ىحوأ ام نكي مل نأو ىحولا قيرط نم هقلا رمأب تناك اذإ ةنسلا نورخآ

 ىأرلاو داهتجالا قيرط ىلع تناك اذإو . نآرقلا خسنت اهنإف انآرق اهيف هب

 ق دہهجيل 6 لس و هيلع هللا ىلص . ىنلا نكي م لب خسنت ال اهف

 هنم اهيفو ء داهتجالا مكح رمألل لب نآرقلا ىن ام فالخم ، مكحم رمأ

 . نيبم مكح

 © هللا لوسر نم داهنجاب وأ هتلا رمأ نع ةنسلا خسني نآرقلاو : اولاق

 زيجم نم هيلإ جاتحم امإ ؛ ةنسلا نم ريسفتلا اذهو ٢ ملسو هينع هللا ىلص ¡
 نإف ثالذ ىبأ نم امأو © ملسو "هيلع هللا ىلص © ىبنلا هزيجمو ، داهتجالا
 خسنت هدنع ةنسلاو . هركذ لج ء هللا رمأب الإ نوكت ال هدنع ةنسلا

 نامكح ةنسلاو نآرقلا نأ بجوي رظنلاو . ةنس'ا خسني نآرقلاو ث نآرقلا

 . رخالاب امهم دحاو لك خسني ك هلل

 نع قطني امو ) : هركذ لج هللا لوق ثالذ ىلع لديو
 لكلا نأ هركذ لج ربخأف (٢)(ىح وي "حو الإ وه "نإ ىوها

 . هرمأب و هدنع نم

 ص

 اتبجو اذإ نيتيآلا نآ موق معزف : رخآ هجو نم كالذ ىن اوفلتخاو

 ةخسان ةرخأتملاف {، ىرخألل ةمدقتم امهادحإ تناكو ، نيفلتخم نيمكح

 َرَضَح اذإ مكيلع بتك ) : هركذ لج هتا لوقك ىلوألل

 )١( ةيآلا نم ١٠٦ ةرقبلا ةروس نم .

 (٢) مجنلا ة ر وص نم ةعبا رلا و هحم'ادلا ناتيآلا .



٢٥٢٣ 

 نيدلاولل ةيصولا اريخ كرتت نإ توملا امك دحتا
 دحاو “لرنكل هليوَبألو ) : كلذ دعب هلوق هخسن ()١( نمبَرنقآلاو

 -- 2- و ۔. ۔ .۔ _ ه ۔ ,۔۔ . 4 “۔¡}۔ا .

 لانو . ()( "دلو هل ةناتك "نإ كرتت امم س دسلا امهلام
 ه دم و ۔۔. د _ ۔ . ۔۔

 ()٢( ثشماا هلمأالتف هاوبأ ُةتثروَو "دلو هل 'نئكي متل نف )

 . ثارملاو ةيصولا امهل نوكي نأ زوجم نلو .ىل وألل "ةخسان ةرخآلاف

 ٤ خوسنم الو خسان نيتيآلا ىف سيلو زئاج ثالذ لب نورخآ لاقو

 اولاق ، ملسو هيلع هللا ىلص ئ ىبلا ةنسب ثراولل ةيص ولل خسن امإو

 امع مكحلا زوجم الو٤ خوسنملا و هعانجا زوج امب الإ نوكي ال : خسانلاف

 . دحاو ناسل ىلع ةدحاو لاح ى

 نبرقألاو نيدلاولل ةيصولا نأ ، ملعأ هللاو آ ىدنع بجوي رظنلا و

 ! ثراول ةيصو ال » : ملسو هيلع هللا ىلص 2 ىنلا لوق و . ةخوسنم رغ

 نم ثراوب سيل نم هنأل ، اهمكح نايب وه امنإو ث اه خسني سيل
 هدنعف © ةبجاو اهنإ لقي ملو © ةبجاو مهل ةيصولاف نببرقآو نيدلاو

 . ةزئاج اهنأ

 ةيصولا نأ نبب ، ملسو هيلع هتلا ىلص © ىبنلا نأ ىلع لدي اذهف

 : موق لاقف رخآ هجو نم ثالذ ىف اوفلتخاو . اثراو ناك نمل بجت ال

 رمأب سيل ايفو © هياع ءانثلاو هللا فصو ىف نوكي دق خوسنملاو خسانلا

 هيلإ بهذن ام اذه لبق انيب دقو . هريغو ريخلا نم 30 ى الو

 . ىهنااو رمآلا ى الإ نوكي ال خسنلا نإ : قلا لهأ وهو هراتخنو

 )١( ةيآلا نم ١٨٠ ةرقبلا ةروس نم . -

 )٢( ةيآلا نم ١١ ءاسنلا ةروس نم .



.. ٢٥٤ 

 لهأ ىلإ نوبسني لاح ىلع منأ الإ مهلوق ىلإ تفتلي ال نمم موق لاقو

 هليدبت و نآرقلا خسن اهلإ ضوفم اومعز اهباع صوصنملا ةمئألا نأ ةلبقلا

 خسنلا نأ نيدلا نم اوجرخو اوطرفأ ىنح ءالوه ضعب نع ز واج و

 تقو ىف هديري ال وهو ءىشلاب هتلا رمأي نأ وهو ادنلا ليبس ىلع زوج
 لج ث هخسنيو هلدبيو كلذ ريغيف هنودبي مث ، هلدبي الو هريغي نأ هرمأ
 نوكي ىنح ءىشلا ملعي ال هنأ مهدنعو . اولاق امع & ىلاعتو هركذ

 . هريدقت ىلع هملعيف هردقي ام الإ

 لزنأ امل آخسان ةنيدملاب لزنأ امنأ نآرقلا ملع نوعدب نمم موق معز و

 رمآلا ىن الإ نوكي ال خسنلا نأ نهاوركذ امل ىدنع طلغ اذهو ةكم

 همدقت دق ام خسن ةكمي لزن دق نوكي نأ زوجم دق هنألو . ىهنلاو

 نم ىلع ةجحلا نمف . ةنيدملاب لزن ايف لوقلا كلذكو ث اهع لوزنلا ى

 . نم اندجو ام ادنلاب لوقلاك هب لوقلا نأ ىأرو هدسفأو خسنلا لطبأ

 هل حاصأ ةايحلا تناك ام ناسنإلا ىحم نأ وهو ، هركذ لج هللا لاعفأ

 . ىلاعت هريبدت ىف هل بوصأ ةحصلا تماد ام هحصي و هتيم © ريبدتلا ق

 3 مهيلع هللا تاولص 2 ءايبنألا عثارش فالتخا آضيأ مهيلع ةجحلا نم و

 0 ضعبل اهضعب خسنو ث ديعولاو دعولاو ديحوتلا ىن ال . ماكحألا ىف
 3 مهيلع هللا تاولص ث ءايبنألا عيارش نأ معزو ركنم كللذ ركنأ نإف

 © هللا لوق هيلع ةجحلاف ، همدقت ام خسني مل اهنم ائيش نأ و ، ةقفتم تناك

 : الوقي ثيح ، ملسو هيلع هللا ىلص ث حيسملا نع ةياكح ، لجو زع

 موي ىف ثمساا ديص ميرحتب ، مكيلع مرح ىذلا ضعب مكل لحألو
 لمعلا نع فكلاب و . انل كلذ ليلحتو 0 ثالذ مرح نم ىلع ، تبسلا

 رخآ ليلدو ث .انل هتحابإو ، كلذ نم ليئارسإ ونب هب رمأ امو تبسلا موي
 صم ص ےصه

تابيط مهلع انم ح اوداه َ نيذلا نم مئلظبف):ىلاعت هتلا لوق وهو



. ٢٥٥ 

 عفري ىتح نوكي ال خسنلا نأ معز نس ىلع ةجحلاو ( "مهت تلحأ

 . اعيمج ناولتم اهو نآرقلاي ةاروتلا نم هتلا خسن ام هت والت

 هللاي اوجتحاو 3 انباحصأ رثكأ هب لاق دقف ةنسلاب نآرقلا خسن امأف

 ملس و هيلع هتنا ىلص ىنلا نأ مث ةليلو موي لك ىف ةعكر ةريشع عبس انيلع ضرف
 نأ لاق نمم ج:ع جتحا نإف ، هعيمجن ود كلذ ضعب رفاسملا ىلع نأ .نس
 هللا لوقي مقمال ةالصلا ضرف خسن نإف & نآرق الإ هخسني ال نآرقلا

 نأ حانج مئكنيالع سيف ضرألا ىن 'مْسْنبَرَض اذإو ) هركذ لج
 ةيآلا نإف ( اوُرَمَك َنيرذَتل ُمنكنتنفتي نأ متفخ نإ ةالصلا نم اورصقت

 ةالصلا لهأ نم نومسملا عمحأ دقو . فوخلا هجو ىلع رصقلا تبج وآ امإ

 فوخلا نود نمألا لاح ىف ةالصلا رصقب ح ملس و هياع هللا ىلص 0 مهيبن نع

 . ملعأ هللاو . ةخسانب تسيل ةيآلا نأ ىلع لدي اذهو

 نم نأو ةنسلا خسني ال نآرقلاو نآرقلا خسنت ةنسلا نأ معز نم امأو

 تيب ىلإ ىلصي لزي مل ، ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هيلع ةجحلا
 ةلبقلا إ لوحو هلزنأ نآرقب كلذ خسن هللا نإ مث ،لزن نآرق ريغب سدقملا
 . ةبعكلا ىلإ

 نأب اوجتحا مهنإف ث ةمنألا ىلإ ضوفم نآرقلا خسن نإ لاق نم امأو

 اذإو لاق . ماكحألا ىن هيأر دهجب ناك 4 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 خسني نآ زوجم دمف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس ر نم اداهنجا ةنسلا تناك

 ضيوفتو ماكحألا قيرط نم ةنسلاب نآرقلا خسن زاج اذإو . ةنسلا نآرقلا

 نأ،هيلع صن ىذلاددعب نم مامإلل زئاجف ا ولاقمالسلا هيلعل وس رااىلإ ماكحألا
 هللا لوق ، كلذ نم ليلق ريغ كالذ ىف مهيلع ةجحلاف ع هيلإ ضوف ايف دنج

 رغ نآ ب تثنثا انءاقل 3نوُجرَي ال 3ني رذلا لاَق ) : لجو زع
عبتأ نإ . ىسفن ءاقلت نم هلدبأ "نأ ىبل ںوكي انم لق هل دي وأ اذه ٠٠ ١-١!۔ ۔ ح ۔؟ ه. 7 وو إ۔ ۔ ه ,وإ ,ع . و <



٢٥٦ 

 ه ے۔ ©

 نإ ىرسملا نع ُقطنتتي امَو ) : لجو زع هلوقو ( ىلإ ىحوي ام الا
 - و .ا

 . ( ىحوي ىحوالإ ر وُه

 . نوكي ىح ءىش شلا ماعي ال 0 هركذ لج { هللا نأ معز نم امأ و

 . هتاقصو هلل ا رابخأ ىلع خسنلاو & ٥ ريغ زاجأ امك هلل ا ىلع ءدبلا كلذل زاجأو

 رانلا ىع اوفقو "ذإ ىرتت ولو ) هركذ لج هللا لوق مهيلع ةجحلاف

 نم ن و و .7 تايآب بذكت الو ر ادنيل ايا وُنل قف
 ٥ : 1 ٠ ل ه و و ٥ ۔

 مهناو هنع اوه ات.ل او داس او 5 ر ول و ) : لاق م ) ننم ُسمسأا

 فيك اودرولو م أ ريخأو اولوقي نأ لبق نول وقي امع ربخأف ) َنونب ذاتكل

 نوكي ال ام ملعو ، نوكي نأ لبق مهلوق نه نوكي ام ملع دقف مهلاح نوكي

 هريغو ريثك نآرقلا ىف اذه رئاظنو نوكي ناك فيك ناك ول نأ

 . قيفوتلا هللاب و

 نآرقلاب خسني نآرقلا نأ انباحصأ ءاهقف لج هيلع ىذلاو: باتكلا نم و

 ةنسلانأ انباحصآ ضعبل تدج ودقو . ةنسلاب خسنت ةنسلا نأ امك ،ةنسلاب خسني و

 نأ ءالوه ةجحو ى نييرصبلا ضعب بهذم اذه لعل و . نآرقلا خسنت ال

 ز مالسلا هيلع 2 لوسرلا وأ ، ىلاعت ، هللا نم ربخم الإ هخسن ملعي ال نآرقلا

 ةلالدلا مقت ملو باطخلا سفن نم ةلالد موقت وأ ، خسنلا ىلع ةمألا عامجإ وأ

 . هوج واا هذه نم

 ت "اناتهسننن وآ ةيآ نم خسنت اًَم):هركذ لج هللا لاق دق و اولاق

 نإو ةنسلا و ئ نآرقلا لثم تسل ةنسلا و ( اهلثم و أ اهنم ِ ريخب

 هللا لاق { زجعم هسفن ىف نآرقلا لثم تسيلف ىلاعت هتلا نم امكح تناك

 اوتأي "نأ ىتلتع "نيجنلاو“سننألا تعتمتتنجا نيثتل "لق ): هركذ لج
 ٠ و و . ٥ 0 ه -

 مهضعب ناك ولو هللشمب نوتأي ال نآ ئ اذه لثمي
 م ےسه

( آرييهتظ رضل ل
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 قيرط نم الإ نآرقلا لثم نكت مل اذإف . ةزجعم اهسغننب تسيل ةنسلا و

 : اولاق ةنسلاب نآرقلا خسن زاجأ نمل ةجحلاو . نآرقلا خسنت نأ زجي مل مكحلا

 امهدحأ خسني ، هيبن مكح ةنسلاو & هركذ لج ح هللا مكح نآرقلا نال

 ىوها نع قيطنني امو): هركذ لج ى هللا لوقب اوجتحاو . رخآلاب
 . ( ىحوي ؟ىئحَو "الإ ونه "نإ

 هماكحأ خسني وهف هركذ لج هللا نع ربخل هنأ ىلع تاذ باتكلاو
 . مآلسلا هيلع هيبن ناسل ىلع ةنسلاب ةرمو ، باتكلاب ةرم ضعبب اهضعب

 . نيلوقلا نم لدعآلاب ملعآ هللا و

١) ج عرشلا نايب ٧ م (





 رع عالامابلا

هبن هب هللا ىزع اميف



 م ٢٦٠

 لصف

 دمح نأ عماج نه

  علس و هيلع هللا ىلص © هيبنل ةيزعت 0 ة رهاظ ف نايبلا هيلع لدام ةلأسم

 ميعنب لوصوم ريغ ايندلا ةرهز نه نيكرشملا ىديأ ىن ام نأ امالعإو
 لج هللا لاق و . ةلجلا ف مهملع لاب روو ةلجاعلا ق مش ةنتف وه اممإ و ةرخالا

 "مهنم اجاوزأ هب انعم ام ىلإ كينيع ن دمت الور : هركذ

 (.ىتتباو ًرنيَخ ةك قزرو هيف "مئمتفنل ايندلا ةايحلا ةره
 امنإ "ينه دآالوأ َالو مهُشاولمأ ثابجُعُت الف ) : هركذ لج هللا لاقو

 ۔ ۔ ه ۔ ۔ ك 7 ٠ , ۔ و .۔ .
 مهسفنأ قد ز۔تو اين دلا ةايحلا ىف اهب نهب ذعيل هللا دي ري

 ۔ 2 ٥

 © دمحم هيبنل ةيزعت 2 ىلاعت هللا نم لوقلا اذه لك ( ةنوُرفاتك "مهو
 . ملس و هيلع هللا ىلص

 ىدنم امنأ اورفك َني ذلا نيسحي الو ) هركذ لج:هتلا لاق و

 مهاو ا ١ و داد زيل مه ىله امنإ 'مهسنفنأل ربخ هل

 تمع الفاتغ هللا "نبسحت ةالو ) : لجو زع لاقو ( "نهم باذع

 فلخم َهللا نيسحت الو ):لجو زع لاق و ( ةيآلا نوملاظلا رمعي

 ؛لج و زعتنا نم رابخإ اذه لكف ( ماقتنا وذ "زيزع هتلا نإ هلسر ه دعو

 هنأ ىرت الأ . اهلئا وأ لي وأت ىلع لدي ام تايآلا هذه رخا وأ ف ريذحخو

 اجاوزأ هب انعم ام ىلإ كائيتنرَع "ن دممَت ال ) : همها لج لاق امل

 © نايبلا نم اعطقنم مالكلا ثالذ عدي مل ( ايندلا ةايحلا َةرئهَز ثمهلتم
 ٥ ؟ 8 ٥ _ _- و ز - & س ٥ .ص

 . ( ىتةئبأرو رئيتخ كبر قزرو هيف مهتتتنفتنل ) : لاق ىنح

 ٨ و ى س وو و 7 . 3 ٥ ٥

2 وأ الو مهلاومأ َكيجعت الف ) : هركذ لج لاق امكو



 ۔ ٢٦١

 لاق نأب هلص و ىنح الكشم هليوأت نوكيف السرم مالكلا عدي مل

 كلذكو . ايندلا ( ةايحلا ىف اه "مهب ذعيل هللا دي ري امنإ )
 اهرخآ ىن امهنم ةيآ لك لصوأ اذه دعب امهانركذ ناتللا ناتيآلا

 نم نإف ، باتكلا ىن آريثك هدجت اذه نبتف هلبق ام ليوأت ىلع لدي ، رخ

: قيفوتلا هللا نم هل قبس





 رتشيعنماختلا باتلإ
نآرقلا ةءارق ى



 كفلا رلتننإ
 فارشألا باتك نم

 هرك هنأ هنع اني ور نمهف نآرةلل ضئاحلاو بنحلا ةءارق ىف اوفلتخا و

 ىرهزلاو ىعخنااو ىرصبلا نسحلاو ىلعو رمع : نآرقلا بنحلا أرقي نأ

 نآ رقي له ءاسفنلاو ضئاحلا ةأرملا نع لئس هنأ رباج نع انيورو . ةداتق و

 ضئاحلا لثم بنحلا : ةدببع لاقو . ال : لاقف ؟ نآرقلا نم ائيش

 . نآرقلا أرقت ال

 ىف ىعفاشلا نع فلتخاو . ةيآلا متت الرضئاحلا : ديز نب رباج لاقو

 ىكح و آرقت نأ سأبال : لاق هنأ روث وبأ ىكحف . نآرقلا ضئاحلا ةءارق

 . فحصملا نالمحت الو ضئاحلا الو بنحلا رقت ال : لاق هنأ عيبرلا نع

 ثدح امأ : لاقف بنحلا ركذ و . نآرقلا ص احلا آ رق نآ هركي دمحأ ناكو

 ىكحو قاحسإ لاق كلذكو ةيآلا ف رط ة رم لاق و اف رح ال وأل لاقف ىلع

 ضئاحلا آ رقت ال رون { وبأ لاقو ضئالا آ رقت ال لاق هنأ قفوكلا نع روث وبأ

 , :سابع ني ١ نع انر د ورو . ةعار ةلا ق بنجللةفئاط تصخرو . نآرقلا بنحلاو

 . هتءعا رق ق بيسملا نباو ةم ركع صخرو بنج وه و اد رو أرقي ناك هنأ

 : لوق هيفو همانم ىن ةيآلاب ذوعتي نأ الإ بنحلا آرقي ال ثالام لاق و

 لوق اذه ضئاحلل ثالذ ةحابأو . نآرقلا بنحلا آرقي نأ ةيهارك وهو
 لوق نم قافتالا ىناعم ىت جرخم هنأ ىعم ديعس وبآ لاق . ةملسم نب دمحم

 ببس وأ ةرورض ىنعمل الإ نآرقنا بنحلاو ضئاحلا آرقت ال هنآ انباحدأ

 . كلذ بجو

‘ ےلس و هيلع هللا ىلص . ىنلا نع اذه هبشي ام ىنآ دق هنآ ىعمو



. ٢٦٥ 

 نالمحم ال امهنإ الإ اذه وحت هنع ثااذك .امهب ذوعتي نمةيآلار ةيآلا الإ

 ضئاحلاو . هرسيل فحصملا لمح ىث امش صخر نم صخرو . فحصملا
 هنأل كرشملا ىناع ىنعملا اذه ىف ناهمشي امهنإ انباحصأ لوق ىناعم ىث بنحلاو

 إ ه ۔۔ل .له ۔ ع 7 ِ . . : ١
 صف م رك نآ رمقل هنإ ( .778 اعت هللا ل و لوو لسخغنا امهباع تب اث

 ابج ةالو ) : لاقو (نورّتهتطْملا "الإ هسمي ال نونكم باتك
 و و وهو _ إ ه. ۔ . » ۔_٥ ۔ ۔ س ۔ ى

 .نج متتك نإو ) : لق و ( اواستغت ىتح لبس ى رباع الإ

 ريغ امهف اترهطت اذإف نارهتطي ىتح هلوق ىف ضئاحلا كلذكو ( اورهطاَق

 كرشملا نأ افالتخا انباحصأ نب ملعأ ال و0امهل ةراهطلا توبث ىنعم ىن نترهطتم

 سم ال ) ةيآلا هذه ىف مهملاق نملاق دقو . نآرقلا ةءارق ىلإ برقي ال

 دبعتلا ماكحأ رهاظ ىت هبشم ىنعم اذه و ةالصلاثالذب ىنعي (3نورَهَطُمللا الإ

 . ةيآلا ىن اذه ريغ لاق دق و

 نسحلاو ىعشلاو لثا و وبأ ناكو . مامحلا ىف نآرقلا ةءارق ىف اومنلتخاو

 لوقي ,ىعخنلا ناكو . هيف لوقلا نوهركي بيوذ نب ةصيبقو لوحكمو

 . كلام لاق هب و مامحلا ىن ةءارقلاب سأب ال

 ماملا ىن ةالصال ةيهاركلا ىنعم تءاج دق هنأ ,ىعم : ديعس وبأ ، لاق

 لصألل كلذ ىنعم تبث :اذإو © ملسو هيلع هتا ىلص ث ىبنلا نع ىبنلا ىنعم
 ةالصلا هيف هركي امك نآرقلل ةءارقلا هيف هركي أ رقي نآ ثالذ هبشيف هريغ ال

 جرخم كلذك ةالصلا ىناعم نم اذه لثمل ةنسلا ىف قتشم ىنعم نآرةلا نآل
 3 هيلع بوث ال ايراع ناك اذإ آرهاط ناك ولو ةءارقلل ةيهاركلا ىنعم ىدنع

 ناك اذإ ىدنع اذه و نآرقلا مظعتل ىدنع اذه جرخم و 2 ةرورضلا ىنعمل الإ

 ناك اذإو،هيف لوقلا ىضم دقف ارهاط نكي مل اذإف ايراع وأ مامحلا ىن آرهاط

 . عيمح نهجولا نم ةيهاركلا ىف ىدنع دشأ ناك مامحلا ىف اي راع

 سان تاغلب نآرقلا آرقي نمعو ، فارشألا باتك ريغ نم و ةلأسم
تفصو ام ىلعف ؟كلذ هل حلصي له : تلق ع مهناغل و مهلءعارق هتبجعأ دق



_ ٢٦٦ _ 

 عمسي نم تاغلو هتاغل نم زوجي امب 3 هتءارق ىن هلل اقداص نآرقلا أرق اذإف

 كلذ ىطاعت نم امأو ث نقداصلل قدصلاب حلفم ، حلاص كثكالذف ، هتءارق
 نبافسأآلا نم ثالذف . نيملاعلا بر ريغل نيقسافلا نم نيثراقلا قأ اركذ هب دي ري

 ناطيشلا نم هللاب ذ وعنف . ناطيشلا بزح نم نآرقلا ةعارةب نيلماحلا نم وه و
 انإو هتل انإ نآرقلا ريغو نآرقلا ىف نايدلا ريغل لمع نمو . ميجرلا
 ١ ز .نوعجار هيلإ

 هيف نحاتي ال : لاق هيف نحلتي نآرقلا أرقي لجر نعو ةلأسم
 ب ٠ انموق لعفك

 ؟ نايرع وهو ءاملا فوج ىف نآرقلا أرقي نأ زوجم له تلقو ةلأسم

 . هللا ءاش نإ هياع مثإ الو بدآلا ىف انسح كلذ ىرأ اف

 هللا باتك نم ةيآ دحج نم : بوبحم نب دمحم هللا دبع وبأ لاق ةلأسم

 . كرشم وهف

 : لزعي ملو . هلك نآرقلا لزنأ هللا نإ لاق لج ر نع بوبحم لئس و ةلأسم

 نم اتسيل و ( لتفلا ةبترب ذوعأ "لق )و ( سالا برب ذوعأ 'لُق )
 كنإو ث هنم ليق بات نإف . لاق امم (١)باتتسي لاق ؟ هب عنصي ام . نآرقلا

 . لتق نآ

 هورشت ال و رعشلا اذهك نآرقلا اوذه ال لاق و ةفاضملا ةدايزلا نم ةلأسم

 دشأ هنإف نآرقلا اودهاعت و بولقلا هب اوكرح و هبئاجع دنع اوفق و لقدلا رشك

 : لقدلا : فيضملا لاق . اهناط وأ ىلإ ةقلعملا لبالا نم مكبونق نم لصفي
 . نيعلا باتك ىق اذكه . لقد وهف اناولأ رةلا نم نكي ملام و رملا دارأ

 )١( هباتسب ) : لصألا ىف ( .



 س ٢٦٧

 ةءارق نم بوصأ هتءارق نإ : لاق نعو خايشألا باتك نم ةلأسم
 هظح ناك هتءارقب بجعأ نم :لاق . هربغ ةءارق أطخ و هتءارق بوص و سانلا
 . رفك هريغ ةءارق أطخ و هتعا رق بوص نمو. هتءارق نم

 طياختلاو كرتلا لهأ نم ناك نإو ، بيتتسا ةيالولا لهأ نم ناك نإف

 . هب ىل وأ لهحلا ناكو . هةنع ق لبن

 ، نيضاملا نم دحأ هب أرقي مل فرحم دحأ آرقي نآ زوجم الو : ةلأسم

 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر . اعدتبم ثالذ ىف نوكيف

 اذإ : لاق ؤ ءوضو ريغ ىلع نآرقلا ةءارق نع اشاه تلأس : ةلأسم

 . نيتبآ نم رثكأ أرقي الف مات ءوض و ىلع نكي م

 حتتفي ملاذإ : لاق هنأ نسحرلا دبع نبا نع ىور دق و { رث؛وملا وبأ لاق

 هنأ بسحأ ىذلاو ، كلذ نم أرق ام هيلع سأب الف ض اهمتتخم ملو ةروسلا

 ةيآ ىلع ديزي الف طئاغلاو بنحلا الإ تايآ عبس ىلإ أرق نأ لاق نم لاق دق

 . ائيش أرقي الف ارطضم نكي مل نإو كلذ ىلإ ارطضم ناك اذإ

 لضفأ نآ رة!ا ةءارق لب ؟ ءاعدلا مأ نآ رقلا ةءارق ؟ لضفأ امنيأ ةلأسم

 ضئارفلا هوجو نم سيل ىذلا ءاعدلا تدرأ تنك نإ و © هل هب دارأ اذإ

 : هللا لوق كلذ و . هلل ةدابعاا وه ءاعدلا ىنعم نأل هتل ةدابعلا نآل ةبوتكملا
 ىسع بآ ر وع دأو هللا نود نسم ن وعدت ا .و كنل زتعأ و )

 . فر دبعأ ىأ ( تش 7 ءاَع دب طن رثعا الأ

 آ رقي نأ دا رأ و ٠ ىلصو متيف ءام دجن " ملو بنجأ لجر فو ةلأسم

 ء ءوض و ىلع الإ نآ رقلا ة والت زجم ال نم ؟ال مأ ةالصلل همميت هي د زجم

 ةءارقلا زبجم نم امأف ، هتعارقل ديعصلاب هيلع : راط هيأر ىف نإ لوقأف

. ىلوألا ةراهطلاب ىفتكادق هيأر ىف نإ : لوقأف ةراهط ريغ ىلع



. ٢٦٢٨ 

 لثمك نآرقلا أرقي ىذا نم؛رملا لثم نأ دجوي ديعس وبأ لاق : ةلأسم
 لثمك نآرقلا أرقي ال ىذلا نمؤملا لثمو . معطلا ةبيط حيراا ةبيط ةجرتألا
 ةناح رلا لثمك نآرقلا آرقي ىذلا قفانملا لثمو . هل حيرال معطلا بيط رملا

 . رم اهمعطو بيط اهحمر

 هللا ةمحر ح ىس راقلاناملس نآ ربخلا ىن دج وي :لاق هنأ ىورو : ةلأسم

 لجأل ثالذو ()١( متيال ماعط مورلا ةرجش نإ ) : أرقي ناك 0 هيلع

 رفاكلا ماعط لق : هل لومي ، ملسو هيلع هللا ىلص ث ىبنلا ناكف . هناسل ةنكل

 . ملعأ هللاو . بسحأ ام ىلع ملاظلا وأ

 ىلاعت هللا لوق ىنعم ام : لئاق لاق نأ دمحم ىنأ عماج نمو ةلأسم
 نكي مل هنأ لوقيأ ( فعض "مكيف نأ َ 7 'ئكنَع هللا فخ نآلا ر

 ام ملاع وه : هل ليق ؟ لولا ضرغلا نم مهمزلأ ام دنع 2 كلذ لبق ملع هل

 ىن ءالقأ نوملسملا ناك امل نكلو .ءىش هيلع ىفخ ال ، ن وكي امب و ناك
 . مهناين ةوقل لوألا ض رفلا مهيلع ض رف ، ىوقأ مهتاين تناك مالسإلا ردص
 هللا ففخ' ، فيعض ودعلا لاتق ىلع مهبم صرحلا ناكو مالسإلا رك املو

 . ملعأ هللا و . ىناثلا ضرفلا اذه مهم زلأ و مهنع

 )١( ميثألا لدب : ميتيلا .



 ناثلال لخ :يرلا

 لعس نآ ماكحأ نم

 فحصم نم رهاط ربغ بوث هيلع و ؛ىضوتم وه و نآرقلا آرقي لجرلا ىن
 : نورخآ هه ركو كالذ : ىب ءاهقفلا صعب صخر نمض لذق اه فحصم رغ وأ

 . كاذب سأب ال هنأ لوقلا رثكأ نأ ىعم : هللا همحر ديعس وبأ لاقف

 ئ اهدتحم و اهثدتبي ة روس نآرقلا نم لج رلا أ رق اذإ ديعس وبآ لاق ةلآسم

 ملعي وه و ؤ ادمعتم طث"اغ وآ بنج وهو

 هترال و ك رق نآ بحأ ال و ةيصعملا نم دعبي ال و

 رصقم ثالذب هنأ زوجع ال ثالذ نأ

 نآرمتاا ىن ةيآ مظعأ & ملس و هيلع هللا ىلص © ىنلا نعو : ةلأسم

 ىسركلا ةيآو ( دحأ هتنا وه لق )

 نع تركذ ام امأ و : ىناسارحلاا رصن نب د ومحم بتك نم : ةلأسم

 مهعم سولخلا لحم له ، هتوص ريمازم و اناحلأ نآرقلا آرقي نم عم س ولحلا
 ةءارقلا هذد نآل ريمازمو اناحلأ أرقي وهو ؟ هتءارق ىلا عايتساو ، ةعاسلا كلت

 لحم لبف . اهوعدتبا هعدي ال وهف هيدحأ (١)ا ] لثه ناحلآلا هذه

 اوأرقي (0١آ ] مه ةماركالو . ال : لاق ؟ ةعاسلا كلت ىن مهعم د وقعنا
 (هتلا ركذ ىلإ .7 "مهد ولج نيلت مث) نوأرقي امك نيملسملا ةءارق
 ىف ةرصبلا ىف نوملسملا ج لاق . هقمفاا له ()[ ] نم ىغلي

 ثكلئا وأ نامكو © هتنا همحر 0 بويأ نب لئاو بويأ وب 1 وبآ مهف ناكو ص ركذلا

 يها ربإ مهف ناكو 0 عيب رلا دعب مهسفنأ ىلع بويأ ابأ نومظعي ءاملعلا

 بويأ ىأ ىلإ نوملسملا بلطف ، توص و ناحلأ هل ناكو ، ئراقلا بويآ نبا

 )١( لصألا ىف ضايب ٠



_ ٢٧٠ 

 . اودهج ىنح بويآ وبأ هركف ذئموي مهاربإ أرقي نأ بويأ نب لئاو
 لاقو ئ مهنع ج ورحلا دارأو > هب وث ذخأ نودهجمو نوثزهنسي مهآر املف

 هذختا ىنح توص هل مهرثأ ناكو تدرأ نيذلا ىناحصأ ةءارق هذه تسيل

 . نوراه تامأ ىح نينس رشع نم رثكأ ةالصلا ق امامإ ةفيلخلا نوراه

 علعت نم لاق هنآ ى علس و هيلع هللا ىلص 0 ىنلا نع ىوري لاقو ةلأسم

 ديعس نب دمحديعس ابأ دارأ هلعل تاق . مذجأ ةمايقلام ويعاج ث هكرت مث نآرقلا

 ةمايقلا موي هب ىنأ هيسن مث نآرقلا ملعت نم نآ ةياوراا ىف دجويف هتلا همحر

 هللا نآل ، هب لمعي مل مث نآرقلا ملعت نم نآ كللذ ى ىنعملا نإ : لاق اموذج

 . ( 'مهَيسَسَف هللا اوُسَت : لوقي

 . نآرقلا رقي بنحلا ىن ةباحصلا فلتخا:دمح ىنأ عماج نمو : ةلأسم

  ملس و هيلع هتلا ىبص ع هللا لوسر ناك : لاق بلاط نآ نب ىلع نأ ىورف

 نع لئس هنأ رمع نبا نع ىورو . ابنج ناك اذإ الإ نآرةلا ةعارق نم عنتمي ال

 فصن الو : لاق ؟ ةيآف هل ليقف . ال : لاقف ؟ نآرقلا آرةي له ، بنحلا

 ىورو . نيتيآلا و ةيآلا أرقي نأ بنجلل زاجأ هنأ سابع نبا نع ىورو . ةيآ

 هيلع امم روهشملاو . بنجلل ةءارقلا ةزاجإ : ةباحصلا نم ءالوه ريغ نع
 { ةحيحصلا تاياورلا نم كلذ ىن مهدنع امل نآ رقلا آرقيال بنحلا نأ : ءاهقفلا

 ضعبف بلاط ىنأ نب ىلع نع ىور ام ثيدحلا باحصأ ضعب فعض و
 ىلع بلاط ىبأ نب ىلع ثيدح لوأت ، بنجلل ةءارقلا زاجأ نمم ةهقفتملا

 ىدنع ىل وأ ضئاحلاف نآرقلا ةعارق نم اعونمم بنحلا ناك اذإف ، ههجو ريغ

 . ملع أ هللاو . عنملاب

 ىنح ضئاحال زوجم ال ثالذكو . رهطتي ىتح ةالصلا بنجلل زوج الو

 3 ىزلا نأ : نآرقلا ةعارق بنجال ةزوجحملا ةقرفلا تلاقو ، رهطت و رهطق

 نوكي دق هللا ركذو ث هلاوحأ لك ىن هتلا ركذي ث ملسو هيلع هتلا ىلص

هنم عنمب نأ, زئاج ربغف ىلاعت هللا مسا هيلاع عقو ام- لكف . نآرق ريغ و انآرق



٢٧١ 

 د رزج مل احيحص نآرقلا ةءارق نم بنحلا عنم ىن ربخلا ناك ول و لاق . دحأ

 بنجلل صخف هتوالت سانال حابآ دق ىلاعت هللا ناكو . اسايق هيلع ضئاحلا

 نم طلغ دقو ةحابإلا ىلع ىقابلا ىقبو ، ثالنب هل نذأ نم ةلمج نم عنملاب

 تاياورلا هلوأت ثيح نمف ضئاحلاو بنجلل نآرقلا ةعارن ةزاجإ ىلإ بهذ
 ' نم راثكتسالا ناكل ثكالذل دراولا ربخلا الول رمعل و ، كلذ نم امهم عنملاو

 رظنلل ظح ال نكلو هلعف نمك لضفأ لاوحألا لك ىن نآرقلاب هللا ركذ
 . رحلادورو عم

 هيلع هللا ىلص « ىزلا لوق ىلإ ىرت الأ ءاش امب هدايع دبعتي نأ هلل و

 عمو ! رثكيلف ءاش نمو للقياف ءاش نمف عوضوم ريخ ةالصلا » : علس و

 هيلع هللا ىلص 0 ىزلا لوق عم ةالصلا نم ناع ونمم بنحلاو ضئاخحلاف كلذ

 ىلص ء ىبزلا ةحفاصم نم عنتما دقو ڵ بنجأ دق و ناملا نبا ةفيذحل : ملس و

 : ملسو هيلع هللا ىلص ث ىنلا هل لاقف . هتبانج لجأل 0 ملس و هيلع هلا

 . قيفوتلا هللابو « اتيم الو ايح سجني ال نموملا ه

 بنجم مث ةآرملاو لجرلا ىلع نوكت ذي واعتلا ىث اوفلتخا و : باتكلا نم و

 نآرقلا نم ع ىش وأ هللا ركذ هيلع و مه ردلا سم ىن و . ةأرملا ضيحت و لجرلا
 . نورخآ هيف ددشو ءاهقفلا ضعب هيف صخ رف

 بتك نم أرقي نأ هل زوجم بنحلا ىف لوقت امو : هريغ نمو : ةلأسم

 . ملعأ هللاو . نآرقلا زوجم ال امنإو ثالذب سأب الف ال مأ ملعلا

 . رمزاا الإ هسفنلف ىدتها نمف نآرقلا ىن ملعأ ال : ديعس وبأ لاق

 هللاهمحر 4 نسحلا نب دمحم نع ظفح هنإ ديعس نب دمحم لاقو : هلأسم

 نم نآرقلا ق ناك امو ٤ ةضر رف وهف رمآ نم نآرقلا ق ناك ام : لاق هنأ

 ة ريبك وهف ىهس

لاعت هللاو ، كلذ نم بتيلف هق رحأ ح ء ىش ث نآرقلا بتك نم ةلأسم



_ ٢٧٢ 

 هيلع هللا ىلص ج هتلا لوسر ىهنو . همحر ءاش نإو هبذع ءاش نإ ، هب ىلوأ

 لوسر نع هللا دبع نع عفان ىنثدح و . مادقألاب هللا باتك ىحم نأ 2 ملسو
 . ودعلا هذخأي نأ ةفاخم ث ودعلا ضرأ ىلإ نآرقلاب راسي نآ ىهن هنآ هللا

 آرقي نآ الإ هل زوجم الو ، ناحلآلاب نآرقلا أرقي نأ ملسمل زوجمال ةلأسم

 . ناحلالاب نوأرقي ال نوملسملاو نيملسملا ةءارق

 نع ليضفلا لثس. حنملا دمحم نب رورم۔ه طخن بتكلا ضعب نم : ةلأسم

 ءانغلا ا وهنشا م وق ءانغلانم اذه اوذخأ امإ : لاقف & ءانغهنأكىنح ناحلألا ةءارق

 توص هل لجرلا أرقي ىسعف ، نآرقلا ىلع ءانغلا بصن اولوحف & اويحتساو

 : نولوقيف هتوص مهبجعيف لجرلا آرقيو٤ توصلا ريخ وهو مهبجعي الف
ملعأ هللاو . هترجنح هتءارق زواجت ال هلعل و ، هتءارق نسحأ ام



 تلاثلا لستقلا

 نآرقلا ملعت ىف

 ملعلا ىملع لاقف 0 ملسو هيلع هللا ىلص ث ىبنلا ىإ ءاج الجر نآ ىور

 لاقف هيلإ داع مث كلذ لثم هل لاقف هيلإ داع مث نآرقلا ملعتف بهذا : لاقف

 ديعب هب كءاج نمم قحلا لبقا : ةعبارلا ىن هل لاقف هيلإ داع مث ثابذ لثم هل
 . ابيبح وأ ناك اضيؤب ابيرق وأ ناك

 .. هملع و نآرةلا ملعت نم مكربخ لاق هنأ مالسلا هيلع هنع ىور ةلأسم

 همياعتهم زليهيسنمهضعب وأ هلك نآرقلاملعت نمع و نئاه رلا باتك نم ةلأسم

 ةمايقلا موي ءاج هيسن مث نآرقلا ملعت نم هنإ : ليق دت لاق ؟ ال مأ ةيناث

 . ملعأ هللا و . مذجأ

 هضئارفب لمعي وهو ابويغم ناك نإو { ملعتيو دهتجم نأ بحأ و
 . ك ىح .ه هم زاي

 ؟ال مأ كلف ىف مثآ 0 هتوصو هتءارق هبجعيف أرقي نمع و هنم و : ةلأسم
 لمعلا طبحم ىذلا كلذ و { زوجم الف هتءارقب بجعي نأ الإ مثأي ال : لاق

 ثكالذ هل زوجي . ؛ىضوتم ربغ وه ر نايبصلا ملعي لجر نعو ةلأسم

 . هزاجأ كللذ ىف صخر نمف : فالتخالا كاتف رع دق : لاق ؟ ال مأ

 . عرشلا نايب باتك لإ عجر

( ١ ج عرشلا نايب - ١٨ م)



 تازلا لسعفلا

 ٥ ريسفتو نآرقلا ةءارق نم ع ىش ق

 ىذ وتم ربغ وهو فحصم ريغ وأ فحصم نم نآرقلا أ رقي له تلق

 ههركو كلذ ىف ءاهقفلا ضعب صخر دق لاق ؟ رهاط ريغ بوث هيلعو
 دجسي ال : لاق هنأ رمع نب هللا دبع نع عفان ىنثدحو هريغ نمو . نورخآ

 . رهاط وه و الإ نآرقلا أرقي الو ةزانج ىلع ىلصي الو رهاط وه و الإ لجرلا
 : امهريغو بلاط ىبأ نب ىلعو باطخلا نب رمع نأ انغلب لاقو

 أرقي نأ الو ، فحصملا نم اوزيجن ملو ءوضو ريغ ىلع ةءارقلا اوزاجأ

 ىلعالإ آرقيال : لاق نم لاقف . لي واقأ اذه ىف انباحصأل هريغ لاق و ،ابنج
 ملام : ليقو ، تايآ عبس : ليقو © نتيآلاو ةيآلا الإ : ليقو . ءوضو

 . زاجاهمتخم و ةروسلاب أدبي

 ريغ ىلع ةءارقلا ىف لوقلا لتخاو هلك اذه ءاج دق هنأ انعم : هربغ لاق

 ضعب ىق 0 لس و هيلع هللا ىلص 0 ىنلا نع ىوري امم هنأ بسحأو | ءوض و

 اعكار الإ ، لاح لك ىلع نآرقلا ةءارق زاجأ هنأو : لاق هنآ هنع عفري ام

 . نآرقلا أرقي ال بنحلا نأ هنع لوقلا ىناعم تبث هنأ الإ 0 ابنج وأ ادجاس وآ :

 ىن هنع لوقلا صن نكي مل نإو ضئاحلا ىن جرخ ثالذ لثم بسحأ و

 نأل ح كلذ ىناعم ىف دشأ نكت مل نإ ، بنحلا لثم ضئاحلا نإف ، ضئاحلا
 3 رهطت ىح ءاملا اهرهطي ال ضئاحلاو { ثكالذ ,نبح ىن ءاملا هرهطي بنحلا
 . بنحلا ىنعمب ىهف © رهطت نأ لبق ترهط اذإف

 ةضاحتسملا و { اهسافن نم رهطت نأ لبق ضاخحلا لثم انعم ءاسفنلاو

 ( ن وُرَتهَطُمملا "الإ هسمي َال) : ىلاعتو كرابت هتلا لاق دق و .رهاطلا ذل زنع

. ليق ايف نآ رقلا كلذب ىنعي



_ ٢٧٥ 

 ىف هسح ال © ةكئالملا هب ىنعي اذه نأ : ليرأتاا ضعب ىف هنأ بسحأ و

 كرابت هلوق همشو كلذ ريظن و . نورهطملا ةكئالملا الإ ةظوفحملا فحصلا
 ' ما رك ةرفس ىديأب ) ةصقلا رخآ ىإ ( "ةرك ذَت اهنإ الك ): ىلاعتو

 . ةكئالملا ىدبأ ىف فحصلا ( ة ررب

 امأ و.كرشلا نم ن ورهطملا الإ هسم ال هنآ لي وأتلا ق جرحم هنأ بسحآو

 فحصلملا ءارش ىلإ كرشملا برقي الو لاح ىأب كلذ مهقحلي الف رارقإلا لمأ
 . نآرمتلا ىناعم هيلإ ةوعدلاو & هيلع ةجحلا ىنعمل الإ نآرقلا و

 نم ثكللذ دعبي مل ةساجنلا ىعمل كلذ نع كرشملا عنم ىنعم تبث اذإو

 . رهطت ام ، دشأ ضئاحلا و . ضئاحلاو بنجلا ى هتوبث

 . فحصملا نالمحم ال امهنأ بنحلاو ضئاحلا ىف ليق دق هنأ ىعمو

 ءىطاوت ىعم ىلع جرحم و . هب قلعي ىذلا ه رهسب ةالمح نإ سأب ال ليق و

 ءاسفنال و ضئاح الو بنج نآرقلا أرقي ال هلأ لوقلا

 ىعم اذه ىن فلقألا ىعم قحلي و : دشأو مهانعع ىدنع فلقألا و

 ىف ىضم دقو © تاراهطلا ىناعم ىن هماكحأ ضعب نم ههشأ امل ، كرشملا
 . هيف كرثملا هبشي ام ىناعم ىف فلقألا ىف

 مهنأ لوقلا ىناعم ى ىدنع جرخيف ، بنحلا و ءاسفنااو صئاحلا امأ و

 ىلع هل مهتعارق جراخف الإو & رذعل وأ رذع نم الإ نآرقلا نوأرقي ال

 . ىسالا ىنعم مهيلع تبث اذإ ثكالذ نم ةبوتلا مهيلعو ىسآلا ىنعم دمعتنا

 وأ ةيآلا مهنم دحاولا أرقي نأ كلذ ىف مهل رذعلا نم ليق امم هنأ ىعم و

 . ةشحولا دنع ثالذب سنأتي نتيآلا هلعل واهضعب

 ةوالت نم ث همزلي ام لع بلط دنع كللذ هل نوكي نأ ىبجعي و

 اذإف مزلي امم ء ىش وأ > ديعولاو دع ولاو ئ دح وتلا لع نم نآرقلا

. رذعلا نم ىدنع كلذ ناكو { ةوالتلاب الإ ثلنذ ملع ىإ غلبي



 ۔-- ٢٧٦

 ك مهنسلأثللنب اوكرحم نأ ريغ نممسفنأب هولتي نأ مهنإ :ليق هنآ ىدنغو

 ةءارقب سيلف اهالك نكي مل نإو ، مالكب سيل ثالذ نأل ، كلذ ىن مثإ الو

 مهدحأ فاخ و.&ة والت ريغبئالذةركذتلإ اوغلبي مل ذإ جرخم هنأ ىعمو

 اجرو ، ثكالذ ى ةوالتلاب هدهاعتي مل اذإ ثالذ نم ماعت دق امم ائيش ىسني نآ

 هاسني ىح كرت اذإ هنإ لوقي نم لوق ىلعف هل ةوالتلا ثكالذ ملع كردي نأ

 | !يقتسي ال هنآل همزلي ام ىلإ :مثإلا نم هجورخ ىنعمب ةحابم هل هتءعارقف { مثآ

 . همزاي الف هيلع ردقي ءىش كرت هموي ال و . هموي ء ىش همزلي نأ

 وحنلا اذه ىلع نآرقلا ةءارق ىل ءالثره ىناعم ى جرخم ىدنع اذهف

 . تاياورلا ىناعم , ضعب ى جرخم هنآ ىعم و

 نآرقلا أرقا : لاق هنأ ملس و هيلع هللا ىلص ث ىبنلا نع هنأ بسحأو

 لخداو 0 ابنج الإ اهف تنك ةلاح ىأب وأ 0 ابنج الإ تئش ةلاح ىأب

 تئش ةلاح ىأ ىن فحصملا لمحاو ث ابنج الإ تئش ةلاح ىأ ى دجسملا

 . ابنج الإ

 نكي ل نإ ناسنإلل ىناعملا هذه قالطإ ىلع لدت ةيا و رلا ىعم ناكو

 ذا ىنعمل الإئالذ ن وكيالف بنجلل هرجح وأ كالذ ةيهارك ىناعم تبث اذإ و ابنج

 امنإ و رهطتمب سيل وهامإ و لصألا ىن سجني سيل بنحلانآل ، رهطتمي وه سيل '
 تاراهطلا نمائيش!سم ول هنأ ثالذ و٬ ندبلا سجت هنأ ىنعمل الدتعت هيلع رهطتلا

 عيمجو هقرع فكالذكو . اسجن ثكلذ نكي مل هندب تابوطر نم ءىش

 . هنم تاب وط رلا

 ق رهاط وهف ة راهطلا جرح جرحم اهسم ام و ةساجنلا ىروس ام و

 بسح ىلع ص هب دبعتلا ىنعم هقحالي ىذلا رهطتلا رهطتم ريغ ء لصأل ١

 . رابتعالا ىنعم ى كاذ ربغ ىلع ال ، ءوضولاب رهطتلا همزل ام

ة راهطلاي هل دبعتاا هقحالي امنإ هنأ قافتالا ىنعم ىن كلذك ناك نأ اماف



 س ٢٧٢٧

 ىوس ام وأ ىدولا وأ ىذملا وأ طئاغلاو لوبلل ثدحملا ناك وحنلا اذه ىلع

 ارهاط ناك نإو ، رهطتمي سيل ةنأ هابشألا ىن هانعل تاساجنلا نم ثالذ

 ثدحلا توبث ىنعم ىن هقحل ام نأل نآرقلا ةءارق ىناعم ىف هبشلا ىف هقحلي و

 ( . هاثم وهف ء ىشاا هبشأ ام هنأل رهطتمع سيل هنآ و

 ؛ نم ءىشب ثدحملا ىنعملا ا قحليف هباشتيو قفتي ام ىناعم ى هنمو
 نآرقلا ةءارق ىف بنحلا ىن قحالي ام تاساجنلا نم ع ىش هيف ىذلا ثادحألا

 ءىش هيف ىذلا ثدحملا نآرقلا أ رقي نآ زوج امإ هنأ كالذ لاق دق هنأ بسحأ و
 . هب ضقتنم هو وض وو تاساجنلا نم ثادحألا نم

 © ىضوتمي سيل هنأ الإ ڵ تاساجنلا نم ءىش هيف سيل ناك اذإ امأو
 نآ رقلا آ رقي [)١( نأ ] هل نإف © هثوض و ضقن ىف تاسامجن ريغب سيل هثدح و

 . هيف لوقا ىف فالتخالا نم ىضم ام بسح ىلع

 0مات ءوض وو © مات رهط ىلع نكب مل ام هنإ : لاق نم لاق دق 1 ىعم و

 جرحم و ئ رهطتم رغ لولعم هنأل ، ثدحملا ةل زم وهف © ةالصلل ء وضولاك

 عضوم لسغ ول هنأ ، بنحلا ىن قافتالا ىناعم ىلع جرخم ايف كلذ ىناعم

 جراخم سيل هنأ _ رهطتي ملو { ةساجنلا نم ع ىش هيف قبي ملو © هنم ةساجنلا

 . رهطتمي سيل ذإ هماكحأ ىف بنحلا ىنعمب دنأ و اذه ىنعمب ةبانحلا ماكحآ نم

 ةراهطلا ىنعمب ث هب دبعتملا ءوضولا روهط رهطتمم سيل ىذلا ثالذك
 ، دعبتاا ىنعمل هيف ههبشآ ام ىعمب بنجال زجب مل امك ةءارقلا هل زجم مل ةالصلل

 دعب كلذكو 2 ةبانحلا نم رهطتلا ىلإ هدصقب ةبانحلا نم رهطت ول بنحلا نأل
 ةالصلل ءوضولل رهطتلا ىلإ هدصقبف ث هنم اهتلازإو { ةساجنلا نم هلسغ

 نع لسغلاب عوض ولا حراوج نم رهطتلا هيلع ىرج امل ، رهطتلا نع هي زجم

 ىن دحاو ثالذ ىن امهليبسو آدحاو كلذ ىن اهانعم جرخ ةبانحلا نم رهطتلا

 )١( (آرقي هل هناف ) : لصألا ىق .



- ٢٧٨ 

 ةالصلا زوجب ال ىتلا نآرقلا ةءارق ىنعم ىن هباشيف قافتالاو هابشألا ىناعم

 ةيشم ةءارقلا تناكف . ءوضولاب رهطتلاب الإ ةالصلا زوجت الو اهب الإ

 . اهب الإ ةالصلا زوجم ال تناك ذإ ةراهطلاب الإ زوجت ال ىنلا ةالصلل

 رهطتلا توبثل بحلا ىناعم ءوضولاب رهطتي سيل ىذلا ىناعم هبشأ اذإف
 نا!معاشتي اق و . هباشتلا ىناعم امهقحل دق و { دحاو ىعم ااشت اذإف هيلع

 ءوضولل هحراوج نم ةحراجم الإ ههبشب نكي مل ولو هدج نم ة ريثك ىناعم
 ىن بنحلا نأ عضوملا اذه ىن امههباشت وأ امهف لوقلا قافتال ههبشأ دق ناكل

 . اذه ىف ةراهطلا ىنعم

 نم عىشث هيف سيل ناك ولو ءوضولاب رهطتمب سيل ىذلا ىواسف

 نم ءىش هيف سيل ناكولو ةبانحلا نم رهطتي سيل ىذلاو ةساجنلا
 ةالصلا زوجت ال هنآل { ةالصلاو نآرقلا نم ةءارقلا قافتاو 0 ةساجنلا

 ةءارملا نأ تبث كثكالانه نمف ءوضولاب الإ ةالصلا زوجت الو ةءارقناب الإ

 . ءوض ولاب الإ زوجن ال

 ث قافتالا ىناعم ى ةءارقلاب الإ زوج ال ةالصلا تناك نإ ليق نإف

 نكلو ء كلذك هل ليق قافتالا ىناعمل مارحإلل ريبكتلاب الإ زوجت ال كلذكو

 & ءاسفنلاو ضئاحلاو بنجلل زئاج هنأ قافتالا ىناعم تبث ربكتلا

 ثالذكو & حيبستنا ثالذكو ث مهلوق نمو مهلامعأ نم الضف كالذ نوكي و

 هنإف ث ةءا رقلا ىوس ام ، قافتالاب لوقلا ىناعع تبث دق ةالصاا ىف لاقي ام

 زوجن ال هنإف ةءارةلا ىوس ام ه ريغ و دحوتلا نم ركذلا عيمج نم زوجب ال

 ىلص ث ىنلا نع ىوري ايف ليق دق ام ىناعم ى رذعيو . رذع نم الإ مهسم
 . قافتالا ىناعم ى جرخم و ز ملس و هيلع هللا

 رغ هنأ الإ سجن رغ هنأ بنحلا ىواست نم انركذ ام تبث دقو

۔ رهطتمع سيل هن آ الإ { سجنب سيل ؛ىضوتمع سيل ىذلا كلذكو { رهطتم



- ٢٧٩ 

 زوجمال هنأ اذه ىف ل ومتاا ىنعم جرخيف ، ىواستلا ىف دحا و هيف ىنملاو

 هيف هباشتي ام ليوأت ىلع اههبشأ امو ث ةلعاا هذهف ءوضولاب رهطتملا نم الإ
 : ناعتو كرابت هللا" لوقل ةراهطلا ىناعم ىف ءوض ولاب رهطتملا رغ و بنحلا

 : ملسو هيلع هللا ىلص ىبناا لوق و ( اوُرَهَطاَف ابنج "متنك "نإو )
 . ه روهطب الإ ةالص ال ه

 رمغ نم © رهطتلا امهف بجاو امهالكف . ناممالا فصن ءوضولاو

 لصأ ريغ نع ٤ امهعيمج ىف دبعتلا ىنعملالإ ث امهتاذ ىف سجر توبث
 اذهل نمحو © ءوضولا ىف اذهب لوقلا بحاصل تبثف ، امهتاذ ف سجر

 ةلبقلا لهأ عيمج نم ملسملل ةءارقلا زوجت هنإ اندنع لاق ىذل زاجو . ىعملا

 . لي وأت ىعم ريغ ىلع ، ثيدحلا رهاظل ، ابنج نكي ملام رارقإلاو

 لخاد نآرقلل ةءارقلا ىنعم ىف ةلبقلا لهأ ىف ي واقآلا نم كلذ ىوس ام و

 لخاد امهن ود ايف ل وقلا عيمج نأ نيلوقلا نيذه عيمج نإ نيلوقلا نيذه ىف

 اضئاح وأ ، ابنج نكي ملام ، ثلذ ىن صخ رملل صيخرتلا ىناعم قلعتت و

 . اسفن وأ

 ىملاا ماتا ءوضولاب آرهطتم نكي مل ام كلذ ىن ديدشملا ىناعم تبثي و

 نم ءاش ام آرقي نأ زوجم هنإ : لاق نم لوق ىنعم نأ ىعم و ةالصلا هب زوج
 . اهمتخ وأ نآرقلا نم ةروسلا حتتفي مل ام خ نآرقلا

 أدتبي مل ءىش لك نأل . طسوتلا ليبس ىلع ىدنع ثالذ ىناعم جرخيف
 ةروسلا نم نآرقلا ىناعم توبث و . هانعم تبثي ملو . م هنأكف . مح ملو هب

 . , 2 _ ۔ ه . . ٠
 نولوقي 'مأ ): ىلاعتوا رابتةلال وقلهب ىحدتلا تبثي ام ىناعم ىن ادعاصف

 ىف قافتالا هيلع عقي ام ىناعمو ( هلثم ةروسب اوتأف لق ًهاَرَسْفا
 هبشي اه ىناعم اه ريغ و تاعامحلا ىف ضئارفلا عيمج نم ةالصلا ىف ةءارقلا

 (ةحفص نم رثكأ لصألاب طقس انه ) قافتالا

. » «



. ٢٨٠ 

 نييبنلا عيمح ىلعو ، امهيلع هللا تا ولص ليلخلا مهارب] هيبأ ةلبق

 رمآلا هءاج ىنح 5 هرك امع بحأ ام ىلإ فرصني ملف  نيلسرملا و

 . مارحلا تيبلا ةبعكلا ةلبق ىلإ فرصنا ذئنيح م { ىلاعت و ك رايت 2 هللا نع

 نم نوضيفي نوكرشملا ناك هنأ ، ملسو هيلع هللا ىلص ،هنع ىوري و
 تبرغ ىتح مهيلع افالخ ةضافإلا نع كسمأف ، سمشلا بورغ لبق ةف رع

 سمشلا بورغ دعب الإ ضافي ال هنأ ابجاو كلذ تبثف { سمشلا
 ٠ ليللا عولط و

 ضافأف سمشلا عولط دعب مارحلا رعشملا نم ن وضيفي نوكرشملا ناكو
 هيف ءاج و نبملسمال ةنس كلذ تيثف 3 مهياع آفالخ سمشلا عولط لبق هنم

 ( سانلا ضافأ ثئيَحثنم اونضيفأ "مث ) : هتلا نع وو ٥ ه ٥

 عولط لبق نوضيفي نملا لهأ ناك هنأ : ةيآلا هذه ىف ليق هنأ بسحأو

 هللا ىلص © ىنلا لعف امكو © سانلا ضافأ امك ةضافإلاب اورمأف ، سمشلا

 . نكرشلملا ىلع افالخ . ملس و هياع

 نبل وأتملا نيرقملا نم نيدلا ىف فالخلا لهآو ة ريثك ءايشآ لمعلو

 ىنعمب رارقإلا لهأل نيكرشملا نم فالخلا ىنع نيدلا ىف نيملسملل نيفلاخم
 هب مهفلاخ ىنإ دصقلا ىنعمع 0 مهنفلاحم ىلإ دصقلا عس و اذإف ك راكنإلا

 نم مهل امع عسو ام عرحج ق نع ةمعن ال و اوقف اوي ال نإو ئ مهضعبل

 ىلص مىنلا لعف امك انسحو ةودق كلذ ناك ثكالذ ى مهل ةفلاخملاب نيدت ريغ
 ىلإ دجو ام نيكرشملا نم هودع ةفلاحم ىلإ دصقلانم ملس و هيلع هللا

 . الييس مهفلاح

 ىناعم ىلع جرخيف ث لفن وأ ةنس وأ ةضيرف نم ث اهلك ةالصلا امآ و

 اهانعم جرخم ةالص لك ى ثالذ و ءوض ولاب الإ كلذ زوجي ال هنأ قافتالا

 ةالصال» :ملسو هيلع هللا ىلص ث ىنلا لوق توبث ةضيرفلا ةالصل اههابشأو
قافتالا ناعم ةهبشم ىه و د وجسلاو ع وكرلاب تناك ةالص لكو آ روهطبالإ



. ٢٨١ 

 نم ناك ام وأ . برغملا ىتعكر وأ رجفلا ىنعكروأ رتو نم ةضيرملا ةالص
 > لفاونلا عيمج و 6 سمشلا ف رسك ةالص و - نيديعلا ةااص لثم ك ةنس

 . لناسولاو

 ءوضولاب الإ { هب لمعلازوجم الو { عسي ال هنآ هيناعم جرخم كلذ لكو
 . ءاملا درجم مم نمل مميتلاو ك ءاملا دج و نمل

 ءوض وب الإ اهيف لوخدلا زوجع الف ، ةمزالب تسيل لفاونلا تناك نإ و

 جراخ ةراهطو ءوضو ريغب اهيف لوخدلاو { كلذ ىلع ردقي ام عضوم ىن

 رشلا نم هيف ملسي الو ، هل لعافلل كلذ ىن ريخ ال ةيصعملاو مثإلا ىنعم

 اذإف : لفاونلا ىلصي الآ هعسي ناك دقو‘روهطب الإ ةالصال هنآل اندنع

 دمعتلا ىلع روهط ريغب اهالص نإف روهطب الإ اهيلصي نآ هعسي مل اهالص
 تناكام ةنسلل اف الخ و ةيصعم كلذ هلعف ىناعم جرخ رذع الو ةلع ريغب كلذل

 ةنسلل فلاخم اذهم هنأل ةنسلل افالخو ةيصعم رجفلا دهب و رصعلا دعب هتالص

 © ءاعدلا نم ءاش امب دهعتيو ،هديحوتو هركذ نم2 ءاش امب ، هللا ركذي و انعم

 الإ روهطبالاءايشألا عيمج نم ةالصلاهبشي امي لمعي الو & روهطبالإىلصيال و

 . رذع نم

 امهدحأ : نلوقو نيينعم ىلع ةجراخ اهنأ ىعمف ةءارقلل ةدجسلا امأو

 . ةءارقلا ىنع . نم اهنأل ةءارقلا ىف زوجن ام اهبف زوجيو ةءارقلا ةل زم اهنأ

 زاجو 2 ةءا رقلا ىن لوملا نم ىضم امل اعبت تناك اهف لوقلا !نه تيث اذإف

 لوقلا ضعب ى اهأرةي نأ هلزج نم لك ف التخالا ىناعم ىن اهدجسي نا
 . ئراقللئالذ زيجم نم لوق ىلع هانغص و دق امو اسفنلاو ضئاحلاو بنحلا الإ

 ىنعمب اهنأ تبث اذإو مات ءوض وب الإ نوكي ال هنآ لوقلا ضعب ىو

 3 اهل دجاساا اهدجسي نأ زاجو ث ةعاطلاو ركذلا ىنعع تجرخ ةءارقلا

 كلذليق دق هنأ بسحأو ث ةل.ةلا رغ ىلإ وأ ةلبمتلا إ ، ههجو ناك ثيح

. ةلبقلا ىلإ الإ اهدجسيال ليقو



 س ٢٨٢

 ةضي رفلا ةالص ىف قافتالا ىناعم ىلع اهن وبثل ةالصلا هبش اهنأ ىناعملا هبشأ و

 ةالصلا ىناعم نم اهنأ الولف ، اهدح ةضيرفلا ةالص ىن ىلصملا اهأرق اذإ هنأ

 ضئارفلا ىف تبثت مل

 ىناعم ى لخاد وه امو ةالصلا نم هانعم جرخام ضئارفلا ىن لخدي ملو

 لوق ىه و ث اعيمج لوقلا اهف لخدي و لمع ةدجسلاو . لامعألا نم ةالصلا
 اهج رخف ث افالتخا كلذ ىن ملعأالو ةالصلا ىناعم ى تبث دقو ةينو لمعو

 جرخم سيل اه ىناعم ةالصاا ىف لخدي دق و . اهيناعم هبشي ايف ةالصلا جرحم

 . ةالصلا جرحم دارفنالا ىلع هجرحم

 نم هنأ الإ ، كللذ هابشأ و حيبسنلا و ريبكتلا نم ءوضو ريغ ىلع ز وج و

 ةدجسلا ريغب زوجم دقو ضئارفلا نم هلعلو ث هب الإ زوجنال ىتلا ةالصلا ننس

 . ىلصملا اهأ رقي مل ول نإ

 ىعف « ريبكتلاب الإ زوجت الو ةدجسلا ريغب ةالصلا زوجت تناك اذإ و

 . اه ريغب ةالصلا زوجت دقو ةالصاا ى اهلوخدل ©. ربكتلا ىنعم ريغ ةدجسلا

 زاج اذإ ةالصلا نم وه و الإ هريغب ةالصلا زوجت دق و ةالصب سيل ثيش رن ملف
 . لاحم ةالصلا ىن لخدي الآ زاجو لاحم ةالصلا ى هلوخد

 ؟ ةنس وأ لفن ىهف،ةدجساا ىنعأ ،ةالصاا نم تناك اذرفلثاقلاق نإف
 نم هنإف ث ملس و هيلع هللا ىلص ح ىنلا ننس نم اهنإ ليق دقو . ةنس : هل ليف

 اذإف : ليق نإف ث اكلاه ناك اه فافختسالاو اهكرتب ةنونيدلا ىلع اهكرت

 نا لبق رجفلا دهب و ، سمشلا برغت نآ لبق رصعلا دعب دجستف ةالص تناك

 اهنأ انعم هل ليق . نيتقولا نيذه ىف ةالصال ذإ دجسن ال وأ . سمشلا حاطت

 ىف اهلإ تاصنإلا وأ ة والت ىبحمل ث ةثباث ةنس اهنآل نمتق ولا نيذه ىف دجست

 هتاق وألا نم اتقو نأ ملعن الو ص ةنسلا هب تءاج ث كالذك كالذ ناك تق و ىأ

. اهلإ تاصنإلا ال و اهتءارق هيف زوجنال



 س ٢٨٣

 الئل نعتق ولا نيذه قف نمملسملا نم اهعارق كرت نه كرت دق هنأ ىعمو

 هجوتي مل اه ك راتأا لعل نكل و ةالص اهنأ لوقلا :ىوقي امم كلذ و .": اهدجسي

 . نىتقولا نيذه ىف ةالصال هنأ هدنع تبثو 0 اهف ةنسلا هج و هل

 : ليق دقو ، بنذ الو هيف بيعال ام اذهو بيرلا نم جرخم نآ دارملاف

 ىنعم ىلع هللا باتك نم ةيآ ةوالت ك رنف مارحلاةفاخغ لالحلا كرت أرما هتلا محر
 . ملع حيحص ( كللذ ىعم ى هعم مدقتي اذإ { ممالا ف وخ

 ع هبيري الام الإ هبيري ام عيمج كرتي نآ ث هلل انعم دبعتلا لضفأ نم و

 كاذ كرت ىن قفاوي مل ام & هعسيال ايف عقي نأ افوخ .ث هللا ىلإ آدصاق

 ىعم ةج راخ اهنأ انيد ! كالذ دقتعن انسل و `> هاهج هعسي ال امم ح هكرت هعسرالام

 نم 'لرق ام اهقحلي نأ اندنع ىرعتتال لب ، ركذلا ىنعمب جرختالو ةالصلا

 . ةالص ركذلاو ركذ ىه ةالصلاو كالذك اهف ةنسلا توبثل ركذلا ىنعم

 عيذت الئل 0 اهربغ و ةالصلا ى كلذ اهقحل ىنعم اهف ةنسلا تتبث اذإ و

 ناك ةنسلا ةفلاح نم ةنساا عييضت لب ، ةنسلا عيبضت ةنسلا نم سيلو 2 ةنسلا

 اهقحاي ىتلا ةالصلا هبشي اث ةالصلا نأ ملعن الو . اهربغ ىن وآ ةالصلا ىن كلذ

 « ةنسالو ةضيرف نم ءوضو ريغب زوجت ال اهنأو ے رجحلا ىن ةجحلا ىنعم
 . ةدحاو ةدس ىه امإ

 انعم لخدي سياف « ةدحاو ةدس ةنسلا اهب تءاج امنإ نآرةا ةذجسو

 ةالصلا ىنعم نم تبثي ولو © رجملاو رصعلا دعب رجحلا ىف ةجحلا ىف اهانعم
 لفاونلا الو ضئارفلا هبشت ىنا تاروجحملا تاولصلا كلت نم تسيل اهنأل

 . اهنع ىهنلاب ةنسلا تءاج ىتاا تاولصاا نمه

 زوجم هنأ ث قاذتالا جرخ جرخم هنأ ، ىدنع ام ىناعم ؤ تبث :دقو
ربغ ىلع طايتحالا جرحم ثالذ جرخ ولو © رصملاو رجفلا دعب وهسلا تدح



. ٢٨٤ 

 نيتقولا نيذه ىن لدبي نأ زوجمال هنأ انباحصأ لوق ىف ليق دقو ث موزل ىنعم

 طايتحالا نآل ض مزاللا ملع ىلع الإ © طايتحالا ىلع تاولصلا نم اتيش

 . نيتقولا نيذه ى ةالصلا نع ىم دقو ةالص وهو ث لفناا جر جرخن

 { زئاج نتقولا نيذه ىن ةمزاللا ةالصلا لدب نأ انباحصأ لوق ىن ءاجو

 جرخم هنآل ، موق ىف كلذ زاج نبتقواا نيذه ىف رجفلا ىتعكر لدبأ ول و

 هنآ الإ مزاللا لدبك ةنسلا لدبف . لفنب سول ىتلا ةنسلا جرخم كلذ ىن مهعم

 ىنعي رجفلا ةالص دعب ةادغلا كلت رجفلا اتعكر حلصتال هنآ : مهوق ضعب ىن

 ةيضر رلا ةالص ثكالذ لق انعمل رجفلا ةالص ىلص دق ناك اذإ رجفلا ىعكر هب

 مويلا كلذ ثالذكو ث رجفلا ةالص دعب دغلا نم لدبأ ول هنإ مهوق ىف زوجمو

 . رجفلا ىعكر لدبي 0 رصعلا ةالص دعب

 اواصي نأ ثكالذ ة زاجإ مهعم جرحم هنأ ىعمف ئ انموق ل وق ةماع ف امأ و

 ىلص دق ىلصملا ناك اذإ ، مويلا ثالذ ىف ةضيرفلا دعي ةنسلاو رجفلا ىعكر

 . رذعاا نم ثالذ ربغ وأ ، ةعامج ىف لوخد ىنعمل ةضي رفلا

 امهنالص زبحم و { ة الص لعي م ويلا كللذ امه الص عن ببس ى نبي الو

 ثكالذ رمغ ى الدبي نأ زاج اذإو . لدب هلكو ، رجفلا ةالص دعب م ويا ثالذ

 بجوت ةلع نمرت ال ذإ ، مويلا ثلد ىن كلذ زوجم نآ دعبي مل ث مويلا

 . كالذ قرف

 ترضح اذإ ةزانحلا ىلع ةالصلا نأ قافتالا ىناعم ىن جرخم هنأ ىع.و

 وأ ، نرق سمشلا نم بيغي نأ الإ { تقو ىأ ىن اهلع ةالصلا تزاج
 . نرق اهنم علط

 اهعولط ىوتسي ىتح ةزانحلا ىلع ةالصاا زجت مل ثالذك تناك اذإو

ءوض و رغب زوجت اهنأ ةزانحلا ةالص ىناعم ىن جرخمهنأ ملعأ الو ،اهم ورغ وأ



- ٢١٥ 

 ةنكمملا ىن امأف رذع رمغ نم ءاملا نكمأ اذإ قافتالا ىناعم ىف ةالص اهنأل

 . ءوض ولاب الإ اهف ةالصلا ز وجب الف

 تق و قيض وأ } تيملا ىف ررضل وأ ، توف فوخ فثالانه عق و نإف
 دق هنأ ىعمو بابسألا نم ببسل ، تيملا ىناعم ىف ررضلا عوقو هيف ىشخت

 فاخ اذإ كلذكو ةدهاشملا دنع رذعاا ىنعمب مميتلاب اهاع ةالصلا زوجت : ليق

 . ءاملا رضح وا و ءوض ولاب لغاشت اذإ تيملا ىلع ةالصلا هت وفت نآ دحا رلا

 . هتوفت اهعدي الو .0 ة زانحلا ىلع ىلصي و مميتي ليق دق هنأ ىعمف

 نأ هريغب ةزانحلا ىلع ةالصلا تماق اذإ ىنعملا اذه ىف جرخ هنأ بسحأو

 ىلع ةالصلا هتتاف ول و عوض ولاب الإ ءاملا هرضح اذإ ةزانجلا ةالص ىلصي ال

 . ءوض ولاب الإ نوكت الو ةالص اهنآل ث ةزانحلا

 نه فاخ امم رذعلا ىعم { يتلاب اهتالص ةزاجإ ىناعم جرخم امنإ و

 ةالصلا تماق اذإف . ررضلا بابسأ نم كلذ ريغ وأ ، تياا رمأ ىف ررضلا

 ةلزنمب هريغب اهمايق و اهمامت دعب اهف لخادلا ناكو ، ررض ثللانه نكي مل

 . ررضلا عضومب سيل ةليضفلا و ةليس ولا

 بوثلاب و مميتلاب زوجت ةالصلا نأ لوقلا ةلدج ىف ج رخ هنآ ىعم و

 عوكرب ال ، ركذلا ىنعم جرخت امإف ةالص تناك نإو اهنأل ڵ سجنلا

 ةالص داكت الو & ةءارق و ءاعد و حيبست و ربكت ىه امنإو ، د وجس الو

 دعبي مل قالطإلا ىلع اذه ىناعم تبث اذإ و رايتخالا ىناعم ىلع جرخت ةزانحلا

 مسميتلاب ةزانحلا ىلع ةالصلا زوجت رايتخالا ىلع ناك اذإ لوقلا ىناعم ىلع

 . ةليضفلا جرخ كلذ جرخ و

 ءاملا نكمم مل اذإ مميتلاب ةءارقلا ةزاجإ ىدنع دعبي مل ريغلاب تماق ول و

هنأالإ ڵ ررض نم الو فوخ نمالو ء آمودعم نكي مل ولو © ىنعمل عرض ولل



_ ٢٨٩٦ 

 ىلع ركذلا رئاس نم لضفأ ةءارقلا تناك اذإ 0 هوجولا نم هجوب ةمقشمع

 . لوةلا ضعب ىف ليق ام

 ىعمب الل 8 مميتلاب ثالذ زاوج ىدنع جرحم الف عوطتال ةالصاا امأو
 . رذع نم وأ مدع نم ض رمال كللذ زوجم ام

 هرضح اذإ مميتلاب اهل ةالصلا زوجال ليق دق هنأ ىع ديعاا ةالص امأو

 0 نبتعكر ىلصيو أضوتيو . اهبف ةعاملا ةالص ترف فاخ ول و © كاملا

 . ةعامجال مميتلاب امه ةالصلا نم لضفأ

 اهنأل ةعامحلا ةالص ىه و اهف ةنسلا توف فاخ اذإ : ليق هنأ ىعم و

 © اهتوف فاخ اذإ ةعامحلا ىن ةنسلا ىلصي و مهيتي نأ هلف ةعامجم الإ نوكت ال
 كلت دعب ث اهيف ةعامج كردي الآ فاخ اذإ ثالذ ىنبجعي و ءاملا مدعي مل ول و

 ىل وأ ةالص وأ © لدعلا مامإ ةالص ىه ةعامحلا كلت تناك وأ . ةعامحلا

 نم رمآلا ىل وأ و مهم رمألا ىل وأ و نيملسملا ةالو نم لدعلا لهأ نم رمألا

 . اه ريغ ةعامج دجي ناكولو نيملسملا

 ىدنع اهنالصف ديعاا ةالص نم لاح ىلع ةعامحلا كردي الآ فاخ ادإ و

 .دارفنالا ىلع ال ةعامحلا ىف ةنس اهنأل ، لضفأ اههبشي مايقلاو مميتلاب
 اهف لصألا نآل { ةبجاولا ةنسلا ىه ةعامج اهالصو ةعامحلاب الإ موقتال و

 ءىش ىن مزلا تناك نإ و ةزانحلا ةعامحلا ةالصو . دارفنالا ىلع سيل ةعامج

 ةالص ىف كردت نإ اهتقو توبثو ةعماج ةنس هذه و اهب ضعبلا نم رذعأ اهنإف

 3 اميف اهلثم كرديال ىنلا ةعامحلا تقو ءاضقناو هق و ءاضقناو ةعامحلا

 كرديال امك ةعامحلا ىن الإ درعاا ةالص ةنس كردن الف دعب اهلق و ى ناك ول و

 . ةعامحلا ىنالإ امجاوو ةعمحلا ض رف

 لخديال ىذلا ءاملا نم ةنكملا ريغ دنع مميتلاب ىدنعةءا رقا كلذكو

ةءارملا كرت نم ىلإ بحأ . مدع الو فوخ نم نكي مل ولو ؤ ةقشم



٢٨٧ 

 ىف فاخمالو ث ركذلا رئاس نم ةعاطلا نم ء ىش ىف ناسنإلا طسبي نأ الإ

 هملعت دق اممءع ىش نايسن هيلع دلوت هكرتو ثالذ ىنعمل ڵ بيب ةءارقلا ك رت

 . هنايسن ىت مثإلا فاخم ىذلا نآرقلا نم

 موقيو © ءوضلاب رهطت اهف همزلي ملعآ الف ضرفلا ءادآ رئاس امأو

 ، تيبلاب فاوطلا و ةءارقلاو 3 اهبابسأو ةالصلا ىوس ام رهطت رغ ىلع
 ء ءوض ولا نم ةماتلا ةراهطلاب الإ موقيال ةالصلا ةلزنم هنأ هيف ءاج دق هنف
 ة راهطنا ىناعمب الإ حصي الف ث عوطت وأ ةنس وأ ةضيرف فاوطلا ناك ءاوس و

 ةرمعلاو جلا ى زوجمالو ةالص امه فاوطلا اتعكر كلذك . رهطتلاو

 بجوي ام بسح ىلع ث رهطتب الإ عوكرالو فاوط فاوطاا رئاس ىال و
 . ملعلا لهأ نم دحأ نيب افالتخا اذه ىن نإ ةالصال ةراهطلا

 ةورملاو افصلا نب ىعسلا و مارحإلا نم اهلك كلسانملا رثاس امأ و

 عيمجف 0 ريصقتلاو قلحلاو حبذلاو رامحلا ىر و رعشملا و تاف رعب فوق ولا و
 . ءاسفنلاو بنجلا و ضئاحلا نم حصي و (_ ء وص و رمغب م وقي كللذ

 © ءوضولا هلقأو { ثالذ عيمحلو ، كلذ عيمج ىف زسغلا بحتسي دق و

 ةراهطلا نأ الإ كلذ بجوي اعضوم هيف ملعأ الو . ريصقتلاو حبذلا ال

 ىناعم ىف ةراهطلا ماكحأ ىناعم هبشي دقف موصلاو ، نطوم لك ىت ةنسح

 ى هنم صاخ نتالذ نأ الإ ،ةالصلاو فا وطلا نم ةراهطلاب الإ موةي الام

 . ةنسلا ماكحأ ىناعم ىف ءاسفنلاو ضئاحلا

 سافن الو ضيح ىلع ، تباث الو مااق موصال هنآ قافتالا هبشي امو

 داقتعا دعب نم ةآرملا ىلع كلذ لخد ولو لطاب وهف ناسنإلا مايص الو
 ةنسلا ماكحأ ىناعم ىن اهمكح كلذ لطبأ موصلا ىلع حبصناو ث موصلا

 © امهنع هفرص ال و كلذ ةلازإ ىلع ناردقي انوكي مل ول و قافتالا ىناعم

ىناعمو ةنسلا ماكحأ ىف تبث امنإ كلذ نأ الإ ، امهيلع ماكحألا تبثت ثالذي و



٢٨٨ 

 ذإ امهض,ح و امهسافن لاح ىف هيف تناك امو . امهم وي دسفم هنأ قافتالا

 . امهلعف ريغ نم امهماع كالذ لوخدب ناتر وذعم [ امه ]

 ىناعم ق 4لع تدثي ام ماكحأ بنحلا قحلي ام ىناعم ىق انعم ةبانحلاو

 هباشتلا ىناعم و م 7 كالذ ى واستل . سافنلاو صيلا ىناع هبشم . مايصلا

 امو مهف رهطتلا موزل و { ةراهطلاو لاستغالاو ، نادبألا ىف ىطاوتلاو

 . هلثم و هنم وهف ء ىشلا هبشأ

 لعف نم نكي ملو ، مالتحالا لبق نم رمآلا هاتأ اذإ بنحلا نأ نأ ربغ

 همود هيلع دسفي ام ةلازإ ىف ريصقت هنم نكي ملو ث راهن وأ ليل ىن هسةن ا
 نم ذاوشاا ضعب الإ هيف لوقلا ءعىطاوت ىناعم ىن جراخف © لاستغالا نم

 نسافنلاو ضيحلا ىنعم هيلع و هيف دب ام ءيشب سيلهنأل ،هيلع 'ىشالهنأ لوقلا ]

 ثالذ ناكل هيلعهيف مكحلا كلذ تبث ول و اضئاح وأ ءاسفن ةأ رملا تماد ام

 ، مو ص هل تبثي مل ةبانحلا ىناعم هم زاي و ابنج ماد ام ناكل و ، اهاشتم اي واستم

 . كلذ مكح تبث نكلو

 ريغف & موصلا دسفي ام ىناعم ىن سافنلاو ضرحال اهبشم ناك نإو

 ضئاحلا نآل امهتقو ضقني ملام اهماكحأ توبث ىن سافنلاو صضيحلل هبشم

 ىلعم وصامهلتبثي ملو © ةراهطلا امهعفنيمل كالذ لاح ىف اترهطت ول ءاسفنلاو

 ىف قافتالا ىلاعمتبثو 0 امهف قافتالا ىناعم تبث ثالذ بسحىلع و لاح

 ماكحأ هدعب هيلع فتنمب سيل ؟رهطم لسغلا كلذ ناك لسغ اذإ بنحلا
 الو ةالص نم هتراهط ماكحأ نم ءعىقت الو( هموص هب دسفي امم ةبانج

 . ٥ ريغال و جح

 دعب لسغي مل نإ هنأو ، هتيانج ملع اذإ لسغلا هيلع هنأ تبث ثكالانه نمف

 ىقنب ىنعم هيلع هيفنن بجوي ال ، لسغلا كرت ىف هقحل لسغلاب بط وخ نأ
 هيلع تبثي ملو . قافتالا ىناعم ىل سافنلاو ضيحلا نم ، موصلا دسفي ام

بطاخ وه ذإ ، هموص داسف هسفن لعف ريغ نم هيف ةبانلا لوصح سفنب



_ ٢٨٩ - 

 ىناعم تتبثف 0 ةراهطلا هل تتبث لسغ اذإ هنآو 2 ةبانحلا نم هنم لسلاب
 رذع ريغ نم لسغلا ىلع ةردقلا دعب هيف اهكربب هنأ عاصلا ناسنإلا ى ةيانحلا

 . راهن ق كللذ هانع اذإ & هم وصل دسفم هنأ رذعلا بابسأ نم هل نوكي امم

 . سافنلاوضيحلا رمأ ىف قافنإلاهبشي ام ىناع ليبسلا اذه ىلع هيلع حبصآ وأ

 . هموصل لطبم وهف رذع ربغ نم لستغي مل اذإف

 نكي مل اذإ ؤ هموص نم ىضم امل دسفم هنأ ىدنع ليق ام رثكأو
 لهحلا وأ ، لسغلا كرتب دمعتلا لاح نم هجرحم ببسب قلعتم الو ، رذع هل

 ليوأت هل جرخم ىنعم هيف لوأتي امم ، بابسألا نم ببس نم قلعت ىلإ هل
 ىناعم ىف جرخ ببس تبث اذإف ، نيينعملا نيذه نم هجرخم قلعتم هب هل نوكي
 ى ىدنع جرحم و هموي لدب و هموي داسف هيلع امإ هنأ ىدنع ليق ام رثكأ

 ءام مدع نم رذع هل ناك وأ لسغلا ىف رصقي مل اذإ هنأ قافتالا ىناعم
 . مات هموص نأو هيلع ء ىش ال هنأ رذعاا دنع مميتف ثالذ هبشي ام وأ

 نم اترهط اذإ امهنأ ، ءاسفنلاو ضئاحلا ىف لوقلا ىدنع جرخم كلذك

 دعب امه تبثو . رهطتلا هعفني نم لاحم اتراصو ث امهةيحو امهسافن
 اتماص و٬ لسغلا وأ موصااو لسغلا اهادحإ وأ اتكرنف كللذ ىت موصلا رهطتلا

 دسفي ام ماكحأ ىف لصفلا اذه ىن امهماكحأ ىدنع قحليف لسغ رغي

 مل وأ اتماص و لسغلا اتكرت نإ امهنأو ، بنحلا ىن جرحم ام همتير موصلا
 . دشأ كلذف )١( اموصت مل اذإف رذع ربغ نم )١( ام وصت

 ، كلذ ى امهل نوكي رذع نم الإ ىنعملا اذه ربغ ىلع هيف لوقلاو

 نم لسغلا كرت ىلع اتماص اذإ نكلو قلعتم هيف ام قلعتي ليوأت ؤ جرخ

 اذه ىف هابشآلاو ، قافتالاو ىواستلا ىناعم ىف جرخيف & سافنلا وأ ضيحلا

 ، لهجلا وأ ملعلا ىلع ث ةبانحلا نم لسغلا كرات مزلي ام امهمزلي امهنأ امهيف

 ! ايصت ه : لصألا ى ( ) ١
 ١) ج عرشلا نايب ۔-٩١ م )



- ٢٩٠ - 

 ىضمام لدب ثاذ ىف امهلع نوكي نأ لدعلا بابسأ نم بيس لوات ريغب

 ببس امهل ناك اذف لوقلا نم جرخم ام رثكأ ىناعم ىن ،ڵ امهموص نم
 لدب امهيلع امنإ هنآ لوقلا ضعب ىن هلعل و مويلا كلذ لدب اماع هنأ جرختف

 : مويلا كلذ

 هلثمف امهرمأ نم لصفلا اذه ىف امهدحأ ىن وأ امهيف ثالذ تبث ىتمو

 اذه ىف امههبشي و هناهشي و امهيواسيو هب اي واست امهنأل بنحلا ىف ىدنع
 ىثبيو امهرهطت ربغ و هرهطت ىف مهفالتخا الول لوآلا لصفلا فو لصفلا

 امهف ىقبيو ىثتو رهطت اذإ رهطتلا مكح ىف هنع هلاوزو امهف كلذ مكح

 مل ايف هنود امههخو امن ود هصخ اهف الإ هاتقفاوو امهقفاوف اترهطت ول و

 . هيف اوواستي

 لدي هنيح نم لسغي ملاذإ بنحلا ىلع امنإ ليق دق هنأ بسحأو
 ىدنع ايف اهيف لوقلا توبث ىعم ىث ىدنع كلذ دعبي الو © هموي

 داسف ءاسفنلاو ضئاحلا ىنعأ ، لصفلا اذه ىن امهاع امإ هنأ لوقلا رثكأ هنا

 . كلذ امهم وي

 ناضمر رهش نممويلك نإ: لوقينمل وقل مهلك مه فكلذ ىدنعدعبي سيل و
 ، ةضيرف نوثالث هنأو ةدحاو ةضيرف سيل هنأو ، دارفنالا ىلع ةضيرف

 ‘ لصتم هف م وصلا سيل هنأ كلذ و . رابتعالا ىف ىعملا ىف تباث فكالذ م,

 بابسأ هقحات الف ، لصفنم رهش لك ىف ليللا ءهطقي ، لصفنم وه لب
 موص دسف اذإ نوكي نأ مكحلا نم هقحل ، ىنعملا اذه تبث اذإف لصتملا
 . دمعتلا ىلع ناك ول و٬ هدح و دسفي امتإف م ويلا

 مويلا دسف اذإف ، ةدحاو ةضيرف هلك هنإ لوقي نم لوق ىلع هنأ ىعمو |

دعبي الو . ىضم ام كلذ لقآ و ، هلك داسفلا قحل © هضقني امم ىنعمل هنم



_ ٢٩١ _ 

 نأل & هرخآو هلوآ هن. ءىدلاداسفب دسفي نأ ةدحاو ةضيرف هنأ تبث اذإ

 نمدحاو ءىش نم ناك ام عيمحو . ءوض ولاو ةالصلا ىث قحلت كلذ ىناعم

 لثم نأ ىدنعو ، كلذ هابشأو ةرمعااو جحلا ,لثم نادبآلاب لامعألا

 داسفلا هيف تبث اذإ ، هلك دسفي اذه نم ء ىشلا داسفب هنأ هيف فاتخ ال اذه

 هنم دسف دق ام داسفب ىئب هنم دسفي ال هنا تبث اذإو ث هنم بجاولا ىناعم ى

 ةدحاو ةضيرف هنأ هقحلي ناك ولو ىضم ام دسفي ال نا هيف نسحو تبث
 لوألا نأل هرخآ دسفي ملو هل وأ دسفي مل ضعب هضعبب دسفي ناك ول هنأ ,ينعم

 . دحاولا ء ىشلا نم رخالاك

 ىبنلا نع ىوري و . ملعلا لهأ لوق نم ةرثك ناعم ى كلذ تبث دقو
 ناضمر نم موصلا نم صقني امنإ هنأ ثالذ ىناعم ح ملس و هيلع هللا ىلص

 هيلع هللا ىلص © ىنلا نع ئوري ام كلذ نم . هيف ثدحأ ىذلا ههوي

 نم هنأ كلذ ىناعم ىف تبثف" مجتحملاو ماجحلا رطفأ ع : لاق هنأ ئ ملسو

 لكألا ىو ادماع بذكلا ىف كلذكو ث مويلا ثلذ دسفي امإ هنآ و ةبيغلا

 هموي دسفي امنإ هنأ ىناعملا ضعب ىن تبث اذإو . ايسان عامحلاو برشلاو

 ءايشآلا ىف هي واست و { مالسإلا ماكحأ ىف ماكحألا قافتال ىنعم لك هخ

 وأ ، ايسان وأ ادمع المع ةالصلا ىف لمع ول هنأل ث دمعلا و نايسنلا بابسأب

 اذإ ءع ىش نود كللذ نم ء ىش ى داسفلا آزجتي من هئوضو ىن وأ هترمع

 عقو اهو هرخآو هل وأ هضعب داسفب ادساف هلك ناكو ةضيرف ناك

 لاثمأو دحاو ءىش وه و داسمننا هيف ئرجتي الو دساف وهف داسفلا هيلع
 . ريثك اذه

 3 ىلع : هللا ُهَلَضأَ و) : هتلا لوق نآرقلا نم تايآربسفت ىف لصف

 © لعافلا لالضب ، لج و زع « هللا نم ماع ىلع : كلذ ىنعم . ()١( ملع
 . ملعأ هتلاو . كالملا قيرط نم لالضلا ىنعم و

 . ةيثاحلا ةروس نم ٢٣ ةيآلا نم ( ) ١



٢٩٢ - 

 كرابت هللا لوق نعو ءهقلا ههحر . ةيواعم ىنأ نع دجوي اممو ةلأسم

 "لب) :هلوق زيالكب ىتبرتلو لاق )١( ( ِىنيتعىلعت "متنئصتل و ): ىلاعتو
 ( هينيمتيب تايوطم ر : هلوقو . هتب وقعوهتح ر لاق ( ناط وسلبم هادي
 ببسحأ و . ءاا: رأ كانياقبا ) ان , وتف كاتف ًَ ر ) ىسومل هل وق و . . هتردقب لاق

 ارابتخا كان رتخا : ٠ عضوم ق

 - ى و ۔ ۔إ ,۔ ۔ .

 هللا اوردق امَو ) : لجو زع هللا لوق ريسفت نع هتلاس و: ةلأسم

 . هتفرعم قح هللا اوفرع ام ىأ (ه ردق "قح

 ) ضرالا او د تا ومسلا ُ رون ذ هللا (: لجو زع هللا لوق نعو ةلأسم

 لك ىف هتلا : -ل وقلا ىنعمو . ضرآلاو تاومسلا ىن نمل ىداهلا هنأ : ىلا

 نكامآلا هر وحن هنأ سيل ” ناك لك ف ٥ ريبدت هزأ ) ناكم

 ايحو" الإ هتنا ُهتمّلَتكُي نأ رشبل ناك امو ):هللا لوق نع و ةلأسم

 6 هتب رور نع مل عنملا وه : باجحلا ىعم : : لاق ) باجح ءارو "نم وأ

 . ٥ رهسي باجح هن ود سيلو

 ةدجاسلا "نأو ) : ىلاعتو كرابت هتلا لوق ىنعم نع هتلأسو : ةلأسم

 : هلوق . هلل اهيلع دجسي ىه ىلا ةعبسلا ءاضعالا ىه : لاق )٢( ( هلل

 ءاضعألا اذه اوعضتال : لوقي(٢) ( ادحأ ردلا عم اوعدت الف (

 . هلل الإ ةعبسلا

 ُلومقَت ذإ و ) : هركذ لج هتلالوق ريسفت نأ دمحم وبآ ىورو ةلأسم
 كلجوز كل اع تسم أ ِهيذع تسم ع۔¡ن و ر ١ هماع مسا ;أى ذل

 ص ھہسحےس -. 000 _-

 )١( ةيآلا نم ٢٩ هط ةروس نم .

 )٢( ةيآلا ١٨ نحللا ةروس نم .



_ ٢٩٣ 

 ۔ ٥ 5 . ٤. و و ٥

 هللا و سانلا ىشختو هي ديم هللاام كسفن ىق ىفخت و هللا قتاو

 ؛ « ملس و هيلع هللاىلص ح ىنل هللا ةبناعم كلذ ىبعم 0 ) ّهاشنخت ُنآ رحأ

 ديز نإ ليقو ةثراح نب ديز رمآ ىف ث ىلاعتو كرابت ث هللا نم هيهنو
 . هقتعأ مث ىساا نم هارتشا © ملسو هيلع هتنا ىلص © ىلا ناك ةثراح نبا

 . . هنبا هنأك هيلع قفشي و ةري رب هدنع ناكو

 ؟ ةدارإلا هذه ام ) آ۔وُس موقب زرا دارأ اذإ و ( : هللا لوق نعلئس و: ةلأسم

 . اهلك لدع هللا ةدارإ : لاق

 هملع ىن ىرج ام ىلع نئاكلل ةدارإ مأ ملع ىه ةدارإلا هذهف : هل ليق
 هتثيشم و هتدارإ امنإ و ، نكت مل نأ دعب ةدارإ هل ثدحت ال و نئاكلا نوكي نأ

 . نوكي نآ دارأ امك ناك ءىشلا تقو ءاج اذإف . هملع ىن ذفن ام ىلع

 باستكا وه مآ ةدارإلا ببس ناك وه ىذلا ءوسلا اذهف هل تلق
 ٠ ءازج مأ

 ىزلا لعف ام ءوسب هللا لدعل ءازج هنإ : ىعم لاق

 ؟ دبعلا لعف نم مأ هللا لعف نم ءازحلا اذهف : هل تلق

 . هللا ءاضق نم ىدنع ءازجلا : لاق

 . اءوس ىمست له هللا ءاضق نم لدعلا ىن تبجو ىلا ةلعلا امف : هل تلق

 نيذلاو ) هلوق هنم هللا باتك نم عضوم ريغ ى هنأ ىدنع : لاق | ١

 . كللذ ريغو ( اهلثمم ةئيس ءازج تائيسلا ا سك

  0ه 7 7 ٥

 ا عد نمم الوق نسحأ ؤ نَمَو ( : هللا ل وق نع لئسو : ةلأسم

 )١( ةيآلا نم ٣٢٧ بازحألا ةروس نم .



٢٩٤ 

 (×١( نيملسملا "نيم ىنتإ لاتقو احلاص ةلمعو رقلا ىلإ
 ؟ كلذ ىنعم ام

 ىلإ اعد "نتمم “الأوتق نسحأ "نتمو ) : هلوق ىنعم امأ : لاق
 نينذؤملا دارأ هنأ لوقلا ضعب ىفف : نيهجو ىلع جرحم هنأ ىعمف (ا)( مهللا
 . ةالصلا لبق نبتعكر ىلص ( احلاص ةلعو ) ضئارفلا ىلإ ةاعدلا

 لك ىلع بجاو كلذف ( “ نيملسملا نم ىننا لاقو ) : هلوق امأو

 نيد لك نم ربيو ث هل انيد هدقتعيو هبرقي نأو مالسإلاب هت نيدي نم
 ١ . ٥اوس امم

 . ۔ ۔ ه 6 و ه س ٥ - س - .. .

 علس أ نمم اني د نسح . نمو ( : هل وق ه ريظن و كللد لثم و

 م ه و . ] س 3 ۔ ٥ ۔
 نسحم وهو نيدلا اولاق انه اه هج ولاو (٢) نسحم رهو هلل هيج و

 وهو ()٢( آفيدَح ميهاربإ ةلم عبتاو ) نيدلا ف هل مزاللا هلبع ىن

 : ىلاعتو كرابت هللا لاق ام هنم . هتلا باتك ىن رثك اذه رئاظن و . مالسإلا
 . ه. ۔ و ه ۔ ,۔٠ه 9 ٥ ۔ ., س ٥, . س ٥ .. ۔ ٥ ۔ ٥ ۔ ص

 ىف وهو هنم لبقي نلف اني د مالسإلا ريغ غتبي نمو)
 . ( ني رساخلا نم ةرخآلا

 ناميإلاو ث ىلاعتو كرابت هقلاب رارقإلا هنأ مالسإلا ىنعم ىن عامجإلاو

 نم ةمأ لك ىلإ هنع هلوسر ءاج امبو : هنامز لهأ ىلإ لس رملا هيبنب قيدصتلاو
 ى عئارشلا هيف فلتخت مل ىذلا ڵ، ضورفملا مالسإلا نيد وه ذهف ث ممآلا

 ، دمحم ةمأ ىلعو مالسإلا نيدلا وه كلذكو ث اهلك عئارشلل الصأ ناكو
 دمحم و ادحاو اغإ ابر ع ىلاعت و كرابت 2 هقاب ناميإلا ، ملس و هيلع هتنا ىلص

 . لدعو قدصو قح هنآ ب ءاج امب ؤ ، الوسر و ايبن

 )١( ةيآلا ٣٢ تلص ةروس نم .

 )٢( ةيآلا نم ١٦٥ ءاسنلا ةروس نم .



. ٢٩٥ _ 

 ( هلا ىلإ انعد "نتمم الوق "نسحأ "نمآو ) : لاق نم لاقو

 ،اهلإ اعد ىلا هللا ةعاط نم وعدي امب لمعو 0 هنيد ىلإو هللا ىلإ ىعادلا وهف

 ( ني سسا نيم ىنإ لاقو ) حلاص وأ ىن وأ لوسر نم اهب لمعو
 عفانب مالسإلا نم ائيش فلاخ اذإ ملسم هنإ : هلوق سيل و 2 املسم ناك ىأ

 كرابت هلل املسم الإ هتين و هلمع ر هلوق ىن هسفن دنع ن وكي نأهل زوجم ال و،هل

 ىذلا مالسإلا فلاخ ام عيمج نم هداقتعا ىف هللا ىلإ بوتيو ث ىلاعتو
 . هتينو هلمع و هلوق ةلمج ىف ص ةينو لمعو لوق نم هدقتعاو هب هلل ناد

 هلهج امب هللا ىع دق هنأ اذه هلابب رطخ اماك هلك .كلذ ددجم نأ ىغبني و

 . اكلاه نوكيف ، هتيصعم ىلع تومي و © هلهجي رذعي الو ، ةينو لمعو ل وةب

 ث ةلمحلا ىن كلذ هازجأ هركذيو بنذلا ىبع فقي ملو ةبوتلا ددج اذإو

 داقتعا ىلع ناكو ث هنم ابئات نكي مل هركذ ول نأ بنذلاب اكسمتم نكي مل ام

 لاح لك ىلع انيد رومآلا نم دقتعي الأ ىنبجعأ انهاه نمف 0 هيف ةنونيدلا
 اذإ هنأل ، بير هيف نوكي و ، فالتخا هيف تأي ملامو 0 هيف كشي الام الإ

 انيد هدامتعاو ، هلك هنيدب هل ناد دق ناك هنيدب ةنونيدلا هلل ةلمحلا ىف دقتعا

 داد زا اهب هللا لإ برقت املكو ث ةبوت اهنم هل ىجري ال ةكله نيدب سيل امم
 ىلع هاقلي ىتح ص اهم اكسمب دشأ ناك توملاب هءاقل فاخ املكو 0 دعي هنم

 ناك دق هنأل { هنلاهجم كلذ ىف هتنا هرذ٧ي الو ، هتيصعم هتلا ىلإ برقتلا
 . ةلمحلا ىف نيدلا دةتعا اذإ 6 هنيعب انيد هدقتعي الأ هعسي و هنكمم

 سيل هنأ هداقتعا نوكيأ .( نيكرشملا نم انأ اهو): لاق اذاف : هل تلق

 هم زلي له وأ . اهريغ و ةالصلا ىن ةءارقلا رئاسك لوقي امنإ مأ ؟ نيكرشملا نم
 , ناك نإو ث هتين ثللنكا نوكيف ث ةءارقو ةالص لك عم ةينلا هذه دقتعي نأ

 ؟ نوكي فيكف هيلع

نم سيل هنآ دقتعي نأ هلابب رطخ املك هياع نإ ىعم اذكه لاق



٢٩٦ 

 كرش لك نمو ، مهنيد نمو نيكرشملا نم ءىرب هنأو ، نيدلا ىف نيكرشملا
 . قافن وأ د وحجم نيدلا ق

 "الإ حكني ال ىنازلا ) : ةيآلا هذه ى : ديعس وبأ لاق : ةل اسم

 "كرشم وأ ,ناز "الإ اتهنحكنتي ال ةينارلاو ةكرشم وا ةيناز
 هنإ : ىعم لاق ؟ اذه لي وأت ام )(( “ نينم وملا ىاع كال ذ مرحو

 حكني ال ةلبقلا لهأ نم ىنزلا ىلع دودحملا نأ انباحصأ هلوأت امم لي وأتلا ى

 تناك باتكلا لهأ نه ةكرشم وأىنزلا ىلع ةلبقلا لهأ نم ةدودحم الإ

 نم دودحم الإ اهحكني ال باتكلا لهأ نه ةد ودحملاو . ةد ودحم ريغ وأةد ودح

 دودحم رغ وأ ًادودع ناك اهسرد لهأ نم كرشم وأىنزلا ىلع ةمقلا لهآ

 زوجحم ال ةلبقلا لهأ نم ةدودحملاو نينموملا ىلع اذه ىوس ام مرح و.

 . مهربغ نم الو باتكلا لهأ نم لاح ىلع كرشملا اهل

 ىنعم ىن وهف ، حيبست وأ نآرةلا ىف ركذ لك :ديهس وبأ لاقو : ةلآسم
 ٠ ركذلا ق حصام الإ 1 كللذ ريغ ليق دقو 6 ىدنع حصأ وه و ةالصلا ِ

 0 ىلاعت و كرابت ث هلا ةفص ىن نآرقلا ىن ناك ام لك ليقو : ةلأسم

 . لزي مل ىأ ( اميحر اروغ ) : هللا لوقك لزي مل هانعمف ناك

 6 هي ردي ال وهف ثكلي ردي نآ رقملا ق ناك ام لك هزأ دجوي ة و :: ةلأسم

 ىراوحلا ىأ نعو : هريغ لاقت هيردي وهف كاردأ نآرقلا ى ناك ام لكو

 . هيلع ق زيو قا زلاب نآرةلا ىحم نأ سأب ال هنآ .

 نون ىأ ( ماقاو ن): ىلاعتو كرابت هتلا لوق ديعس وبآلاق : ةلأسم

 . اهنم دمب ىذلا ملقلا وه ملقلاو نونكملا حوللا ىن اهنم بتكي ىلا ةاودلا

 . رزنلا ة روص لم ةغل اثلا ةيآل ( ١ ) ١



- ٢٩٧ 

 غلب امَلَف ) : ىلاعتو كرابت هللا لوق ىن : ديعس وبأ لاق : ةلأسم مم ه ےه ى مه
 نعو هللا ةعاطب لمعلا هعم غلب ، ثالذ ى ليوأتلا : لاق ()١( ىعسلا هعم
 هريغ ونيدلاقلخ:ديعس وبأ لاق ( ميظع قلخ ىلعل كنإو ): هتنا لوق
 ةمأ ) :هلوق كلذكو مهلضفأ( مهطسو ) : هلوق ثالذكو ث مركلا نم

 . ليق ايف آرايخ ىأ ()( اطسو

 “مهوتآو ) : هللا لوق نع خيشلا لئس . اب وتكم تدجو : ةلأسم

 نوملسملا لاقف(٢)( “نُهوُحكننتت "نأ "ےكنيلع حانج الو اوقفنأ ام
 مهانأ اذف © اوقفتأ ام دهعلا لهأ نم نهروجأ نهوتآو . تارجاهملاو

 هل رق و مهدب مكح هللا مكح كالذ _ اه۔اع لسملا ىق ونأ ام مهم اوذخأ ملسم

 ءاسن رفاو كنا مصعب , اوكسمت ال و هل وق اومقمنز ا ام اولاسيل و قفنأ ام اولاسأ و

 تبهذ نيذلا . مبقاعف مكجاوزأ نم ع ىش مكتاف نإو هل وق و نكرشملا

 مهم هتجوز تبهذ نم ن وطعي نوملسملا ناكف اوقفنأ \ه لٹه مهجاوزأ

 : ديعس وبأ لاق . مهف هلل ا رمأ كللذ و . مهم اومنغ امم اهاع قفنأ ام لثم

 : . خوسنم هاك اذه نإ ليق دق :

 نونلا اذو ): هللا ىف لاقي هنأ ملعا هللا هللاو - ىعمديعس وبألاق : ةلأسم
 نأ ليق هزأ نظ ): ( ) هيلع ر د۔ةَذ نل نأ .ظف ابض اشم بهذ دإ

 . هموق ىلع نابضغ لاقي هنأ نظأ : ابضاغم تلق اليل هيلع ردقن نل

 م "مهقوف كبر شرع لمحيو ) :لجو زع هللا لوق نعو: ةلاسم
 ةكئالملا ن نم ءازجأ ةينامت مهن :أ : ةيناملا ق ليق دقف ()( "ةينامث ذشموتي

 .تافاصلا ةروس نم ١٠٦ ةيآلا نم )١(

 . ةرقبلا ةروس نم ١٤٣ ةيآلا نم )٢(

 )٣( ةيآلا نم ١٠ ةنحتمملا ةروس نم .
 )٤( ةيآلا نم ٧٨ ءايبنألا ةروس نم .

 . ةقامحلا ةروس نم ١٧ ةيآلا نم (ه٥)



_ ٢٩٨ - 

 شرعلا ةيمستو . ريثك هيف لوقلاف : شرعلا امأو . نبدقملا لثم عزج لك
 ءاله نأو شرعلا ىلع نئاك هنأ فصوي هتنا نأ سيلو { ريرسلل وه
 "ريرسلا ثالذ لمحتلا مهد,عت دق(١) ةكئالملا ءالوهامنإ و هن ولمحم (١)ةكئالمل

 دبألا رخآ ىث كلذك لوآلا ى ناك امكف ةكلملا لبقو شرعلا لبق هللاو
 ماقو © كلذ عستا مالكلا ءاج اذإف . ريسفتلا ىف انع ام ىلإ بهذن امإو

 "نيم َنيفاتح ة ةكالملا ىرتو ) : هلوق كلذكو كلذ ى رظاني لك
 . تيبلاب نوفحم مدآ ىنب دبعت امك كلذب هللا مهدبعت ( شرعلا لأوَح

 : لجو زع هتنا لوق ىن دمحأ نب نسحلا ىلع ىنأ نع بسحأ : ةلأسم
 “قيهشَو ريفز اهيف مهل لراتلا ىفتف اوُقَش نيذلا اماف )

 (٢)(كُميَر َءتشام؟الإ ُضرأآلاو تاومسلا تمادام" اهيف ني ديلاخ"
 .د ولخلا نم ثابر ءاشام ىأ (٢)ىنعملا اذهأ'ىن ام ةنحلالهأ ةصق ىث كلذكو

 سيل ءانثتسالا نأتفرعنأ الإ . هباتك ليوأتب ملعأ هللاو ةخوسنم هذه وأ

 ةدجُسسمللا "نئل دسل ) : ىلاعتو كرابت هللا لاق آدقو ثلذ لطبي امم
 لطبي امم ءانثتسالا اذه نكب ملف (؛)( نينمآ هللا ءاتش نإ مارحلا

 . ۔ ث۔أ'۔۔,إ . .
 وهو م ولا كللد نم ( كلسب ر ءاش ام الإ ( : ليق دوو . مهلوخد

 - ٠. ةمايقلا محري

 ( رومضلا هتناب 77 ) : لجو زع هللا لوق ىن : ديعس وبأ لاق و

 . هباتك ليوأتب ملعأ هللاو . ايندلا رورغ رورغلاو ، ناطشلا هنآ

 ءىش "نم نإ ( : لل اعت , كرابت هللا لوق نع هتلأسو : لصف

 )١( (ةكئالملا هذه ) : لصألا ىف .

 )٢( ةيآلا ١٠٦١ ضعبو ١٠٧ دوه ةروس نم ,

 )٣( ىندملا اذه ام ) : لصألا ىف ( .
 )٤( ةيآلا نم ٢٧ حتفلا ةروس نم .



_ ٢٩٩ - 

 حور ىذ نم هقلخ نم ءىش لك اذهأ (١) هدلمَحب حيسي لإ

 لك وه و : صعب لاق و © اذه نيرسفملا صعب لاق دقو : لاق ؟ دامح و

 . حور ىذ

 ءايبنألاب و ، ةلبق ةبعكلاب و { ايبن دمحمب و ث ابر هللاب تيضر : لصف
 مالسإلاب و © اناوخإ نمملسملاب و 0 آ.امإ نآرقلاب و & ةلحن قحلاب و ، ةودق

 . توم اذه ىلعو 0 ىحن اذه ىلعو : ايند هللا ىدهم و 0 انيد

 موي هب ىنأ ، هيسن مث نآرقلا ملعت نم نأ ةياورلا ىف دج .يف : هل تلق

 . ام رذحم ةمايةلا

 ةلا نآل ، هب لمعي مل هيسن مث نآرقلا ملعتنم كلذ ىف ىنعملا نأ : ىعم
 . ()٢( 'ُُهَيسََف هللا اوُسَن ) : ل رقي

 ا. قرو : ىلاعتو كرابت هللا لوق نعو ، ىراوحلا ىبأ نع ةلأسم
 » ےم ےم ےم ص و -

 . بذكلا وه قيرختلا . وبذك ( ملع رئيتغب تانبو نينب هل

 دحأ ثنيم مهنم "سحت له ) : ىلاعت هتلا لوق فو ةلأسم
 ٥ و ه 7 ۔ ٥ ه ؟

 ىرت له . توصلا هنأ زكرلا ى انعمس ىذلا ( آزكر مه عمسست و
 ؟ اتوص مهل عحت وأ دحا نم منم

 َكشتل وأف ( :ب ىلاعتو كرابت هللا لوق !نع ديعس \آ تلأسو هلأسم

 هم ےہم ےم

 ؟ ليدبتلا اذه فيك ()( تانسح ثمهتاخُيَس هللا لدبي

 . ضعب لوق ى . اقلطم تانسح تائسلا ناكم لدبي هنإ ليق دق : لاق

 ى __

 )١( ةيآلا نم ٤٤ ءارسإلا ةروس نم .

 )٢( ةيآلا نم ٦٧ ةبوتلا ةروس نم .

 )٢( ةيآلا نم ٧٠ ناقرفلا ةروس نم .



 ۔ ٢٣٠٠!

 ىخأ نم تانسح رثكأ انأ : لاق هنأ باطخلا نب رمع نع ىوري و

 . ليق ام ىنعم ىلع ، تائيس هنم رثكأ ىنأل ، ركب يبأ

 ىلإ تائيسلا نم هلقنيف © ةبوتلا نايصعلا دعب هلدبي هنإ : ضعب لاقو
 ٠ ةياو رلا ىعم ىلع > تانسحلا

 لنب اذإ ىتح ) : هباتك مكحم ىن ىلاعتو كرابت هللا لوق ىو ةلأسم _

 ,معلاو ةنس نوعبرأ ىوتساو لاقو ةنس نوثالثو ثالث لاق ()١( هدشأ

 ةذتي انم "مئكرمَعُت "ملوأ ) : لاق مدآ نبا ىلإ هيف هلل رذعا
 2 رس - - . . - - . - ح .۔ ٥ س

 71 ءاجو ) : هلوق ىن هريغ لاق . ةنس نوتس : لاق )٢( ( ركذت نم

 . بيشلا لاقي ()( ي ذَّسلا

 و

 يرف رك

 : لجو رع هللا لوق رسفت نأ دلج وي هنأ دعس رأ اا ىورو ةلأسم

 ٠ ميلاتظ 'مُهننمتف ات دابع نم انئيَفطْصا َني ذلا باتكللا انشروتأ مث

_ - 

 ه

 (؟)قا ,ناذ تاريخب "نيباس 'مئهنيمو يمتنم مهنيو ميت ه 7 ه ۔ه و ه 8 ه ۔
 بونذلا بكريىذلامهنم ء هسننلملاظلا نإ : لي واتلا ليق ام ضعب فنأبسحأف

 . لالخلا هوجو نم ايندلا رومأ نم شاعملا بلطيو بوتي و ، ىصاعملا و
 نم ءعىشلاب ضرعتي هنآ الإ 0 ىصاعملا نم ائيش ىنأي ال ىذلا : دصتقملاو

 { هللا ىلإ نوعطقنملا دابعلاو داهزاا : تارخلاب نوقياسلاو شاعملل ايندلا

 مهنأ : ىعم رابحألاو ايندلا رومأ نم شاعملا نم عىشأ نوضرعتي ال نيذلا

 وهو ث ملعلا ىن رابحألا قوف مهنأ ىدنعف نوينابرلا امأو . ءاملعلا

 . ءاملعلل مما

-= 
- 

 )١) ةيآلا نم ٥ فاقحألا ةروس نم .

 )٢( ةيآلا نم ٣٧ رطاف ةروس نم .

 )٣( ةيآلا نم ٣٢ رطاق ةروص نم



٢٣٠١ 

 ىحيف تبحلا امأ : لاقف توغاطلار تبحلا نع هتلأسو : ةلأسم

 اومَكاَحََي نأ نودي رمي ) : هللا لوق ىف توغاطلا امأو بطخآ نبا

 تيغاوطلاو فرشأ نب بعك : انهاه توغاطلاف :( توُغاَطلا ىلإ

 . نطايشلا

 رثالا وبأ لاق ( ىجس اذإ ليللاو ىسضلاو ) : هللا لاقو ةلأسم
 . نكس اذإ : ريسفتلا ى

 : روسلا لئاوأ ليوأت ىف سانلا فاتخا و : دمحم ىأ عماج نم و ةلأسم

 ءامسآ ن٥ : م وق لاقف . اذه وحن و ) قسعمح و مح ورملا و صلملاو ملآ (

 لاق و . رقي نمل ءادتبا و روسلل ءاسأ : موق لاق و {. امط حاتتفا و روسلا

 ءامسألا هذهو © هل ىنعم ال ءىش هيف سيل نآرقلا نآل ثلذك سول : موق

 فرعي ْ ىشل ءاجه تناك تاصو اذإ ف ورح اس : مدعب لاقو ٠. ناعم

 . ملعأ هللا و 6 ىدنعو . مسق ) ملآ ( : لاق هنأ ةهركع نع- ىورو . ٥انعم

 ملعي و 1 روسلا اهس أدتبي و . ناعم ف ورحلا ذهل نأ : تحص ام وحن ىلع و

 ىف فورعم اذه و . ىرخأ ىف ذخأ دق ئراقلا نآ و . اهلبق ام ءاضقنا اه

 { هللا لوس ر ةءارق دنع ضرعت برعلا تناك م وق لاقو ب رعلا مالك

 دنع فورحلا هذد تلعجف ل عمست ال و هل الالقتسا ئ ملاس و هلع هللا ىلص

 اهوعمتسا اذإ اوناك . اهدعب امل مهعامتسال اببس نوكتل ، روسلا لئاوأ

 : موق لقو مهعايسال اببس كلذ ناكو ام مهسفنأ تقاعت و اه وب رغتسا

 رصتقاف اهلك اهب مسقأ ، ىلاعتو كرابت ، هللا نوكي نأ زوج ةعطقملا ف ورحلا

 فورحلا عيمج دري ملو (ملآ ) لاقف . اهعيمج ركذ نم اهضعب ركذ ىلع
 فورحلا هذه هملعب ديريال وه ر ث تبا تماعت لئاقنا ل وقي امك . ةعطقملا

 . اهرمغ ن ود ةعبرألا

 ى م ف
 ٠

م .ة.۔ . نآلا ) : لج و زع هللا ل وق ىعم ام لثامت لاق نأ ب اتكلا نم و



. ٣٠٢٣ 

 لبق ماع هل نكي هنإ لوقيأ ()١( انعض مكيف نأ ,ل ملعو 'مكننع ًهَلل ا

 . لوآلا ض زفلا نم ه 7 ام دنع كللذ

 ناك املا نكل وع ىش هيلع ىفخم الو؛نوكيام و ناك امب ملاع وه : هل ليق

 ماع ض رف .© ىوقأ مهن :اين ت ااكو . مالسإلا ردص ف ةلقأ نوملسملا

 , لاتق ىلع مهنم صرحلا اكو ، مالسإلا رثك املو مهتاين ةوقل لوألا ضرفلا
 . ىناثلا ضرفلا اذه مهمزلأو 3 مهيلع ةنحملا هللا ففخ ، فيعض ودعلا

 . ملعأ هللا و

 ىلإ فيفخت نم دابعلا لقنيال هتلا نأب موق جتحا ةلأسم : باتكلا نمو

 هرمأب ، ليقثت ىلإ فيفخت نم نينموملا لقن دق هتلا نإ : هل لاقي و . ليقثت
 اورفنت الا لاقف نيدبعتم ريغ ثالذي اوناك نأ دعب ، نيك رشملا لاتقب مهايا

 نأ دعي نيدعوتم لاتقلا نع فلختلاب - ارواص دقف الأ اباذع مكبذعي

 . نيرومآم ريغ ا وناك

 اورَفَك ني ذّلاو) : لجو زع هللا لوق ق دعس وبأ لاقو : ةلأسم
 لالضلاب نئادلا هنإ ليق هنأ )٢( ( ةيآلا ... ةعيب با َرَسَتك "مهلامعأ ه م ےص ه ى 2 ۔ ه

 .2 ( : هل وق امأو . كللذ ق 7 ئ نيدب بنتحع . نيدب لمعب

 ندي ام بكت ري اذه نإ : ليق هنأ بسحأ )(( ةرآلا ل رحت ق

 . هباتك لي واتب ملعأ هللاو . نيد ريغب ىصاعملاب لمعيو لهاجتب و & هم رحتب

 ه © ه ےص

 7 (: رسةت ىف لاق . 0 شي رق نب ديعس نع ةفاضملا ةداب د زلا نم

 : عرشلانايب باتك ىلاعجر . ركذلا ءام هنأ( ىح ء ء ُ ىش لك | ءاملا نم

 . لافنألا ةروس نم ٦ ةيآلا نم ( ( ١

 . رونلا ةروس نم ٢٩ ةيآلا )٢(

 . رونلا ةروس نم ٤٠ ةيآلا )٣(



_ ٣٠٣ 

 لوق نعو( وجرأ ايف { هللا همحر زا ديهس نآ طخم رثألا نم و: : ةلأسم

 و م. و و . ۔ ٥ ۔ ه 7 ٥ ۔ سم

 نإ : ليق دقف . ةيآلا ) ه رسب د رلشموي ميهلوي نمو ) : لجرو زع هلل ا

 . برحلا ىف فحزلا نم رارفلا ىف كلذ

 : ليق دقف ؟ تخسن له تلقو . دحأ موي ىن"تلزن اهنإ ليق دقو

 . انباحصأ لوق نم حضتاو تخسن ليقو . ةمايقلا موي ىلإ خسنت مل ةتباث اهنإ
 "نيذلا نإ ) : هلوق ى ليق دقف اهتخسن ىتلا ةيآلا امو تمو . ملعأ هتلاو
 'دّنقَلَو ) : هلوق ىلإ )١( (ناَعنمَجْنلا ىنقتلا موي مكنم اولوق

 ةعقو دعب كللذ و 0 دحأ موي ىق كللذ لزن ليق و () "مهنع اتلا افع

 { ةبوتلا دنع وفعلا ىف صاخ كلذ نإ ليقو لوآلا نإ ليقو . ردب
 . ىلإ بحأ اذه و

 6 ل ۔

 "مكل ودنع موق "نيم نانك نتف ) : لجو زع هللا لوق نع و
 ُماَيصتفاا'ديجتي مل نمق ... ةنموُم ةقر رير رْحتتف ".م ونم وُهَو
 ةرافك و أطخلا لتقلا ةرافك ىق اذه ليق دقف )٢( ( نيعب 7 نيرهش

 نيرهش مايصف ةبقر قتع دجم مل نمف ، ةدحوم ةنمثوم ةبقر قتع كلذ
 . نعيباتتم

 "مهيلإ دت دتري ال " ميس وئور ىمننقم نيرعطهتم ) هللا لوق نعو

 ملعأ هللا : لاق ؟ اه ريسفت"ام تاق )٢( ( "ءاوه "مه ديثنفآاو مهفرط
 ءالخلا ءاوهلاو هسأرب سكنملا وه عنقملا و ملستسملا وه عطهملا ى ليق و . كلذب

 ةيلاخ مهب ولةف ءاحسلا ءاوه كل وقك . ىلاخلا ءىشلا نم ءاوهلا وه و ء ىشلا نم

 . اهيف ءىشال ءاوهلا ةلزنم نامبإلا نم

 )١( ةيآلا نم ١٠٥ نارحع لآ ةروس نم .

 (٢) ةيآلا نم ٢ ءاسنلا ةروص نم .

 (٣) ميهاربإ ةروس نم ؛٢ ةيآلا .



_ ٤ ٢٣٠ 

 5 و .و ه؟۔ ه .۔ ٥٨ د ر۔ ١. -, _ ٤ ۔ -

 امم او دح أ ل أ م۔كتل لحي ال و ( : نات هلل ا لوق نعو

 ٠ و ه . . . ,-. ه ا ۔ و و امسق آلأ فاخن . - ل [ - ه ة . و .ْ 27

 م ةتعمح ںإف هلل . د و د۔ح س ر د ل ثيش نه ومتين

 (`) ( هب تةدتنفا اميف امهيلع حانج الف هللا دودح اَميقي الآ
 ىلع ث علخلا ىف كلذ نإ ليق دقو . ثالذب ملعأ هللاف اد رسفت ام تلق

 نآ هيلع حانجالو}ةيصعملا نم جورخلا و كلذ ىن ةعاطلا نأ وج ري ام ليبس

 . اهل هيلع امم هل عدت امم اهدمن ام رثكأ هيلع دزي مل ام © اهتيدف لبقي

 ىف نومملاظلا ذإ ىرت ولو ) : ىلاعتو كرابت هللا لوق نعو . ۔ے.. د . ٠ ۔ ۔ ٥ ۔,۔ ِ . ِ
 ()٢( ةصقلا رخآ ىلإ "مس دنيأ ط اب "ةكئالملاو توما تا -
 دنع ثكالذ ليق ¡ هنآ بسحأ و ، كلذب ماعأ هللاف ؟ اهريسفت ام تلق

 . هحور جورخ

 ىف ثالذ ليق دمتف ( نآرقلا نيم رست ام اوءَرقاَف ) : هلوق نعو
 © لفاونلا ىن ثالذ ليق و ، ةض ورفملا ةالصلا ى باتكلا ةحتاف دنع نآرقلا ةءارق

 . هباتك لي وأتب ملعأ هللاو . ىلإ بحأ لوآلا و

 ( اراثفتك ارجاتف الإ او دملَي الو كدابع اوتاضُي ) : هلوق نعو صو ,© ,ه ىس ,ع ,.. . .. , - ,=- ,هه !.,
 ارافك ا رجاف الإ اودلي نا مهنأ مهيف صاخ ثكالذ نإ ليق دقو . ثالذب ملعأ هللاف

 هللا ىلص ث انيبن دلاو ناك دق هنآل كاذ © حصيالو ماع هنأ ثالذ لق دق و

 ! لافطآلا ىن ثالذ ليق دقو هكرش ىلع تام هنآ رهاشلا ىف اكرشم 3 ملس و هيلع

 . كالذ ىف قحلا ليوأتب ملعأ هللاو . مهدال وأ نم

 ليق دقف ؟ كلذ ريسفت ام ( ئدِلاَولَو : ىلرفغا بر ) : هلوقو
 هللا ىلص ىنلا لوق نم قحلا ليوأت ىلع الإ كلذ جرخالو مدآ ىلول و هيدلاول

 . لس و هياع

 . ةرقبلا ةروس نم ٢٢٩ ةيآلا نم ( ) ١
 . ماعنألا ةروس نم ٩٢ ةيآلا نم ( ) ٢



_ !٢٣٠٥ 

 م. 8 ص م ےس . ل ه ۔ ه 8 ه ©

 ىنايبَر اَمَك امهمحرا بر 'لقَو ) : هللا ىلاعت هتلا لوق نعو

 ىلإ ناك ول و نيملسم هادلاو ناك نم صاخلا ىلع جرخم هلثم و اذهف ( اريغص

 . كلذ مهناف هوبأ هيبأ ابأ نأ امك هابر دقف هابأىلر نمو ليق ايف ءاوحو و مدآ

 ليق دقو ةمايقلاهوي هنآ ليق دقف( اه دراو الإ مكنم " نإو):ىلاعتهتلال وقنعو

 ىلع و):ىلاعت هتلال وق نع و . هباتك لي وأتب ملعأ هللاو . رظنلا انه اه د ورولا نأ

 رانلا وةنحلا زيب لبجفا رعألاليقدقف( مهاميسب الك نوفرعي لاجر فارعألا

 (باسحلا موي لبقانطق انل لجع انبر اولاق و):ىلاعتتلا لوق نعو . ملعأ هللاو

 هللالاق امك ، باذعلا ليق هنأ انأ تدجوو توملا ليق هنأ بسحأو ملعأ هللاف

 هلل فاخم نل وباذعلا اولجعتسا مهن آ ىنعي( باذعلاب كن ولجسعتسي و) :ىلاعت

 : : لاعت هللا لوق نعو . بانك وه نطلا نأ تدجو هريغ لاق .
 و - ع

 . ليق دقف ( نيطلل ت .5 او نشيبخملل ت اتيبلا ,
 ه م .

 7 هللا و ئ دابعاانم ثيبخلل لوقلا نم ثيبحلاو دابعلا نم بيطلل لوقلا نم

 دقن(مكسفناىلع اوملسف تويب مملخد اذإف ):ىلاعت هللا لوق نع و . هباتك لي وأتب
 4 م م

 ىلع سيت ) : ىلاعت هللا لوق نعو تويبلا نم اه ربغ و دجاسملا ليق

 . حتفلاو رونلا ةروس ىف ةصقلا رخآ ىلإ ( جرح ىت ىمعألا
 ف -

 ٥ - ه ٥ ےے ن ٥ . ٥

 لقف (١) نورخا ٥ و معن لق ( : ىلاعت هلل أ لوق نعو

 : نم ني۔ةعضتس مسلا ا ( : ىلاعت هللا لوق نعو . ن ن ورغاص

 "نوعيطتسي ال ( ني خلا ة ة رجهلا نع رذعلا ق "ليق دقف ). . ل اجرلا

 نو دتسهي ال و ( لاملا و ندبلا نم فعضلا نم جورخلا ع ) ( ةليح

 . ملعأ هللاو اقيرط ىأ ("( "اليبس

 و ۔ ه ص - ۔ ٥ ك

 3زنولم عي نير ذل ةوسلا تسيلو ) : ىلاعت هللا لوق نعو

 . تافاصلا ةروس نم ١٨ ةيآلا ( ) ١

 ٠ ءاسنلا ةروس نم ٩٨ ةيآلا ) ( ٢

 ( ١ ج عرشلا نايب - ٢٠ م )



_ ٣٠٦ 

 هنأ ني رقملا نم ىصاعلا ىف كللذ ليق دقف ()١( ةصقلا رخآ ىلإ تاَسيسلا

 هللا دنع هناميإ رفاكلا عفني الوء توملا ةكئالم نياعي نأ دعب نم هتبوت هعفنت ال

 هنآ تدج و دقو & هرفك ىلع تامو رفاك وهف لبق نم نمآ نكي اذإ
  77و ٥

 مهو نوتومت َنيرذل الو ) : هلوق كلذكو بونذلا ىلع رارصإلا ]
 ى ,د

 . هكرش ىلع تومب نم هنإ ليق دقف ()١( رافك

 اادقف ( ثمشكتاونمأ َءاهتفسلا اوت"وت الو ) : ىلاعت هللا لوق نو :
 م مايألا رم ىلع نوعلا هب نوكي ام نوكلمم ال ، نايبصلاو ءاسنلا ىف كلذ ليق

 . لاملل اعايض ثللذ نوكيف اهن وفلتي و (٢)اهل ورذبيف

 "هوعبتاف اميقتسم ىطارص اذته "نأو ) : ىلاعت هللا لوق نعو

 نيد هنإليقدقف(٢)( هلييبتس “نتع "مكيب قرفتف لبسلا اوعبتت الو
 نم لالضلا نايدأ ىه : ه ربغ لبسلاو 2 مقتسملا هللا طارص وهو ، مالسإلا

 . لالضلا نايدأ نم كلذ ريغو ى ةينارصنلاو ةيد وهبلا

 ( تاتختيتسلا نئبهذُي تانسحلا "نإ ) : ىلاعت هلا لوق نعو
 ةرافك وهف ديعلا امهادأ اذإ نمتض ورفملا نىتالصلا نب ام نإ : ليق دقف

 : ليق دقو . رئاغصلا ىلع رارصإلاو رئابكلا نود ، تائيسلا نم امهنيب ال

 ; '. ةيصعملا بهذت ةبوتلاو . ىصاعملا ىه تائيسلاو 2 ةبوتلا ىه تانسحلا نإ

 . ىحلا لي وأت ىلع جرخم كلذ لكو

 ىه ليق دقف ()٤( مكنم ىماَيآل"ا اوُنح كنأو )ىلاعت هتلا لوق نع و

 . ءاسنلا ةروس نم ١٨ ةيآلا نم ( ) ١

 )٢( خسانلا نم أطخ (اهنورذيف لاومألا نم لم ) : لصألا ف .
 ) ٣ ( ةيآلا نم ١٥٢٣ ماعنألا ةروس نم .

 .رونلا ةروس نم ٣٢ ةيآلا نم ( ) ٤

 



 .۔۔ ٣٠٧ _

 نبلط اذإ"نه وحكنينأ ىلع هللا ثح . رئارحلاو ءامإلا نم ةجوزتم .غ نلا

 . نهل احالص ناكو كلذ ¡

 و و . ٥ ۔ ٥ ےم

 مهيتأت( "ةكئالملا مهي أأتأنأ "الإ َنوراظنَي لَه):ىلاعتهلوق نعو !ا

 وأ ) كبر رمأ ىنعي ( 7 ىتأي رأ ) مهحاورأ ضيةل ةكئالملا

 : نم سمشلا عولط و ةبادلا جورخ لاق ( 7 تايآ ضعب ىتأتي

 اهثاتميإ اسنفت مني ال كبر تايآ ضعب ىتأتي موي ) اهبرغم
 ()١( ؟رئيتخ اهناميإ ىرف تبسك أ ُلئبتق "نيم تتنتمآ "نثكتت "ت

 ىه لاق . اربخ اهناميإ ىف تيسك وأ 2 هللاب نم؛وت مل ىتلا ةكرشملا ىه لاق
 . بونذلا ىلع ةرصملا

 (٢) ةلذ الو رسف "مههوجو قهري الو ):ىلاعت هللا لوق نع و

 كلذك ةبآكلاو ةلذلاو ڵ فوسكلا رتقلاو ث مهاشغي ال مهقهري ال ليق دقف

 . فوسك اهاشغي ىأ ( ةرتف اهقهرت ) سبع ى

 م
 ٥

 ناطيشلا زجرلا ليق دةف ( رجه ق رج"رلاو ) : ىلاعت هللا لوق نعو

 ; : . . ٠ كرشلا ليقو

 ٥ -ه و ٠. ى و و و

 دقف ( تلصف مش هتايآ تمكحأ باتك ) : لاعت هلوقو

 . ىهنلاو رمألاب تكسأ ليق لقو . مارحلاو لالحلاب تينب : تمكحأ ليق

 . .ديعولاو دعولاب تلصف و

 التق اوع زتف ذإ ىرت ولو ) : ىلاعت هتلا لوق نع ديعس ابأ تلاس

 . ماعنألا ةروس نم ١٥٨ ةيآلا نم ( ) ١

 . سنوي ةروس نم ٢٦ ةيآلا نم ( ) ٢



_ ٦٢٣٠٨ 

 نأ ملعأ هللاو - ىعم لاق ؟ عزفلا اذه امو توفلا اذه ام ()١( توق

 ىلع نوتوفي الف هنم اوعزف © كالهلاو توملا نم هللا رمأ ءاج اذإ : هانعم

 "نمم اوذخأو )نوتوفيال توف الف ىأ ، ىلاعتوكرابت ، هتلا رمأ مهعزف

 كالهلاو توملا نم ، ىلاعتو كرابت ، هتلا رمأ مهذخأ ()١( بي رق ناكم

 . هباتك ليوأتب ، ملعأ هللا و

 نولوقي توملا دنع ودأ ()٢( هب انمآ اولاقو ) : هلوقف هل تلق

 ىذلاب اونمآ هللا رمأ مهءاج اذإ ىدنع اذكه لاق ؟ هلوسرب و هتلاب اونمآ مهنأ

 . هيلإ اوعد امم هب نورمفكي هب اوناك
 ناكم نم ُشْواتنَتلا مهل ىتأو ) : ىلاعت هلوقف هل تلق و و .

 هيطاعت نيأ : ىنأ ىنعم نأ ىعمف لاق ؟ ىنأو ش وانتلا ىنعم ام ()٢( ديعب

 هاطاعت ش وانت ب رعلا مالك ىف لوقعم ىعم اذهف . هولاني نأ هيطاعت مهل

 . هل ىطاعتاا ىلع هلاني وأ هلاني الو

 بلط وه : لاق ؟ ةبوتلا وهأ ثالذ نبح ىن هيطاعتو هشوانتف تلق

 . ملعأ هللاو . ليق هنأ ىدنع اذكه . هيلع اورصأ امم ةبوتل اورفكامب نامإلا

 ()٢( “نونهتتنشَي اتم "نييو "مهتيب ليبحَو ) : ىلاعت هلوقف هل تلق
 ةب وتلا مهم وهش تناك ليق هنأ ىعم لاق ؟ كللذ نيح ق مه وهش تناك ام

 ل وزنب كالذ نب و مهيب ليحف & اهلضف اوفرع ام نبح ىف © اهرلاني نآ

 ' . هباتك ليوأتب ملعأ هللاو . كالهلاو توملا

 ثنم دحأ ابأ دمحم 3 ناتك انم ) : ىلاعت هلوقف هل تلق

 .ايس ةروس نم ٥١ ةيآلا ( ) ١
 . أبس ةروس نم ٥٢ ةيآلا ( ( ٢

 . ابس ةروس نم ه ٤ ةيآلا ( )٣



_ ٣٠٩ 

 : لاق ؟ هنع هاذنأو هيف هللا لزنأ ىتح كلذ ببس ناك ام( "كيلاتجرر
 هيلع هللا ىلص © ىبنلا نم راص دق ناك ديز نإ ليق نأ ىعمو . ملعأ هتلا

 هتصق نم ناك ام هنأ ىعمو . هنبا ىمسي ناك هنأ ىنح لحم ىن & ملسو
 اهجوزتف ث ملسو هيلع هللا ىلص ، ىبنلا ةماركل ةأرملا قلط و { ناك ام

 قافنلا لهأ لعلو . اوملكت د وهلا نآ بسحأو ‘ ملس و هيلع هللا ىلص ح ىلا

 هنع كلذ هللا ىفنف هنبا ىمسي ناك اذإ اهذخأي وه و نبالا ةجوز مرحم هنأ

 نكلو "كل اج ر نم ,دحأ ابآ "دمحم 3]ناَك اَم ) : لاقو
 ُلئ الحو ) : بسحأ ايف هتنا لزنآو ( َ نيتلا متاخو رقلا لوسر

 جاوزأ “لتعتج امو :١ لاقو ()١( "مئكب الصأ "نيم ن يرذلا مثكتاتينبأ و و
 ب ۔ ٠٥ ه ,۔ ے ص س ه و - ح ه. ه و ه . م .. . ,5,;
 ك ءاميع دآ لعج ام و مكتاهم ١ نهنم ل ورهاظمت ىفاللا

 ےہ » م . ه. و . , ۔ . ٥ . 7٦ ۔ ه ۔. © ه. ۔ ٥

 وهو ً قحللا لوقي هللا و اوف أب مكلوق مكل د ك ءانبأ
 م م

 . ()٢( َل يبسلا ىردنهتي

 ۔نموُمل ناك انمو ) : ىلاعت هللا لوق نع هللا دبع وبآ لاقو: ةلأسم

 اطخ هتلقب ىلتبي نأ الإ ىنعملا لاق ()٢( “اطَخ الإ انماوُم 7لنقَي نأ
 لاق أطخ هلتقي نأ هل هتنا لعجم ملو هيلع منأ ال و هتلا لاق () ] هيلعف

 "مكلو دع موتق "نم ًناتك "نإف ) : ىلاعت هللا لوق ىف هتلا دبع وبأ

 لجر نوكي نأ وه لاق ()٥( رةتنم"وم رةتهَقَر ري رحتف "نيماونم وهو
 ، برلا لهأ نم لوتقملا ةثروو ء أطخ نمماسملا نم الجر لتقي نموم
 . هللا لاق امك . ةنمأوم ةبقر ريرحت الإ همزلي الف

 : رابحألا قوف مهو ى ءاهقفلاو ءاملعلا مه نيينابرلا نإ : ليقو ةلاسم

 . بارحألا ةروس نم ٤٠ ةيآلا نم ( ) ١

 )٢ ( ةيآلا نم ٢٢٣ ءاسنلا ةروس نم .

 . بازحألا ةروس نم ةعبارلا ةيآلا ( ) ٣

 . لصالاب ضايب ( ) ٤
 . ءاسنلا ةروس نم ٩٢ ةيآلا نم ( ه )



_ ٣١٠ _ 

 ، ليبسلا جاهنملاو ث ةنسلا ةعرشاا نإ : ليقو . نمتوملا وه نميهملا نإ ليقو
 2 ۔ ٥.۔ . .

 هللا ىت اي ) : لجو زع هلوق ىئو . سابع نبا و دهاحم نع للد ىوري و
 م حك . ه و و .
 ٠. نملا لدأ نم سان ليق )١( هنوبحي و مهبحي / مومب

 2 ٠. ۔۔۔ ۔ ِ ِ

 اوناك ام مهي َقاَحَو ) : لجو زع هللا لوق نع هلاس و : ةلاسم
 لي وأتب ملعأ هتلاو . هوقحتسا ام مهنأ : ىدنع لاق (ةنوث زلهتتستي هب

. }! 

 : هنآ ( ةمذ ّالو الإ ): هللا لوق ىف ىل عقي ديعس وبأ لاق و: ةلأسم

 نم ( مهل ناميإ ال مهن ) : لجو زع هلوق ثالذكو . ةيالو ىأ الإ
 اف تلق . هتلاب ناعإلا و نيدلاب ناممإلا هجو نم ال ث ةدهاعملاو فلحلا هجو

 مكيلع قيضل هتلا ءاش ولو دارأ هنإ ىعم لاق ( مكتنعأل ): ىلاعتهل وق ريسفت

 . اومنأتف قىاتيلا رمأ ىن

٠ 

 و ء و
 حسبسي الإ ىتش "نمم نإو ) : لجو زع هللا لوق نع لثس و : ةلأسم

 . ماع هنأ انعيس : لاق ؟ ماع مأ صاخ حيبستلا اذه : تلق ()٢( هدمحب
 ىنعي امإ نآرةلا ىن حيبست لك نإ : لبق دقو لاق . ماع هنآ اندنع ثااذكو

 . ةالصلا هب

 ح هيبن هب هللا لسرأ ام لوأ نإ ليق هنأ تع“ :ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 مق ردملا اهيأي ) : ىلاعت هلوق ةلاسرلاب هرمأو { ملس و هيلع هللا ىلص
 هلوق هل تلق مئانلا هنإ : ىعم لاق ؟ وه ام رثدملا : هل تلق ( رذن اف

 : ليق دق هنإ : ىعم لاق ؟ ةسجن هبايث تناك (ردهَطَف ابايث و ) ىلاعت
 : ىعم لاق ؟ وه ام (زجرلاو ) : لبق . بلقلا انهاه بايثلاو . رهطف ثكابلق

 )١( ةيألا نم ٥٤ ةدئاملا ةروس نم .
 )٢( ةيآلا نم ٤٤ ءارسإلا ةروس نم .

 



_ ٣١١ _ 

 هديق اذهو . هباتك ليوأتب ملعأ هللاو . ك رشلا رجدا ىآ . كرشنا ليق هنا
 . ىعملا ىلع

 ن اطُمتلا ) : ىلاعت هلوق نم 1 : ديعس ابأ تعمسو : ةلأسم

 ىف ىنغلا : انهاه لضفلا نإ [ الضفو ) ()( ةيآلا ... رقفلا ُےك دعتي

 . ةرخآلا ىث بونذلا ةرفغمو © ايندلا

 { ۔ ه ۔ع,٥ س و

 ريخ نم رتبأ : ديعس وبأ لاق ( -تبآآلا وه َكاَعناَش نإ )

 . ةرخآلاو ايندلا

 ڵ مسا هنإ لوقي اضعب نأ بسحأ : لاق ( هط ) : ىلاعت هل وق نع لئس

 نأ ىعمو ( ىتقئشتتل "نآ رقلا كيلع اَتنلَرئنأ ام )لجر اي ىبلا هب ىنعي
 . ةكم : هط لوقي اضعب

 ( "ديتع بيقر ) : هللا ,لوق ىف ليق هنأ ىعم : ديعس وبأ لاق
 . ظيفح ديهش

 ىنعيف كلذ هللا باتك ىف عضوم لك نأ ملعا : ةفاضملاةداي زلا نم : ةلأسم

 عضوم لكو . اذكه ىنعي ( كلذك ر هتنا باتك ىف عض وم لكو مهفاف اذه

 نم نإو ) هباتك ىف هللا لوقو ءالؤه ىنعي ( كئلوأ ) هتا باتك ى
 ىنعي .امل ةلص هيف ماللا ()٢( راتهننأل"ا هليم رجفتي امل ةراتجحللا

 هيف ماللاو . طبع ام ىعي ()٢( طيبلهتي امل اهنم "نإو ) رجفتي ام

 ()٢( الوعفم انبر دمعو ناتك "نإ انبر ناحبس ر هللا لوق و ةلص
 ( اوداك نإ و)ليثارسإ ىب ىق اهريظنو . ناك دقل ىنعي : ناك نإ ريسفتف

 )١( ةيآلا نم ٢٦٨ ةرقبلا ةروس نم .

 )٢( ةيآلا نم ٧١٤ ةرقبلا ةروس نم .
 (٣) هيآلا نم ٨ ءارسإلا ةروص نم .



_ ٣١٢ _ 

 ( اليلق الي كفْلَخنوثبايال آذإ و )دمحاي (كوجرخيل رةنيدملادوهع اوناك دقل

 دقل ( نيبم لالض ىمل انك "نإ هتل ات ) ءارعشلا رخآ ىن اهرظن و
 . تدك دقل ( ني درتل تدك) نأ تافاصلا ىنو. نبم لالض ى انك

 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر

 نيترم ( فاليثل ) : لجو زع هتنا لوقف هل تلق ديعس ىأ نع ةلأسم
 اوفلأتي اك ث هتدابغو هتعاط ىلع اوفلأتي نأ مهرمأ هنأ ىعم لاق . ةيآلا

 نولحري و ماشلا نم ن وراتمب ليق اف اوناك مهنأل فيصلاو ءاتشلا ىن مهتلحرل

 نوجرخم . نيترم ةنسلا ىف ، ةلحر فيصلا ىفو © ةلحرءاتشلا ىف جورخلل

 . ملعأ هللاو . هزيملل

 . هب مسقأ مسق اذه لاق اضعب نأ وجرأو

 ادارأ و رضحلاو ىسوم رمآ نم ناك امل هنأ ىو ري ايف ليقدق :ديعس وبأ لاق

 نم هراقنم ذخأف ضرألا وأ رحبلا ىلإ ءامسلا نم ربط امهلع لزن قارتفالا
 . ؟ رطلا اذه ام ، ىسوماي فرعتأ : ىسومل رضخلا لاقف : ض رآلا وأ رحبلا

 انيلإ لسرأ اذه : لاقف ، كلذ فرعأال ىسوم لاقف ؟ هب داري ام وأ

 لثم ع مهريغو ضرألا لهأ نم هللا قاخ ملع عيمج نأ انملعي وأ انفرعيل

 ةياورلا ىعم ىلع ىدنع اذكه كلذ غلبيالو ، رحبلا نم هراقنم لمتحا ام

 . ظفالا ىلعال

 : لاق ( ةدحاو ةم ُرساَّسلا َناََك ) هللا لوق نع ديعس ابأ تلأس

 امنإ و . لاق . كرشلا ىلع لاق نم لاق و ىلاعت و ك رابث هللا ةفرعم ىلع لاق نم
 . اوكرشأ اذإ كرشلا ىلع اوراص

 (اهئيتاَع سانلا رطف ىتلا هللا ةرئطف) ىلاعت هتلا لوق نع هتلأس و

 . ىلاعتو كرابت هتفرعم ىلع هرطف : لاق
 ٥ ۔ س .ة و و و ۔ هو و ے ص ےس

ةبي ر اوشب ىرذلا مهنا نمي لازي ال ) :ىلاعت هللا لوق نع هتلأس و



_ ٣١٣ 

 ءانبلا نم ناكام :٠ لاق نيدلا مأ ءانبلا وهأ ءانبلا اذه ام )(( "مسهب ولق ق

 . هربغ وأ نيدلا نم ناكهتلا ةيصعم ىلع هينبي ىذلا

 اذه ام وأ توملا وهأ ( ١)(مس ولق عطقتت "نأ ًالإ) : ىلاعت هلوقف : هل تلق

 . رانلا نم هللاب ةاجنلا منهج ران ىف عطقت اهنأ : ىدنع لاق ؟ عطقتلا

 (ےه دهج الإ نودجم ال نيذآلاو) :ىلاعتهتلا لوق ديعسوبأ لاق : ةلأسم ا
 دهحلا امآو . لاملاو كلملا ضرع نم دهجلا وه ( محلا مضب ) دهلا نإ

 ; فلحلاو فلخو فالخ ىلاعت هلوق گالذكو). سفنلا دهج وهف ( ملا حتفب ) {

 وأ ءىشلا ىث هوفلاخ ام وه فالخلاو جورخلا دهب هنع اوفلخت ام وه

 )٢(. ( اذه وحن

 نم ءوسلاب رهجلا هللا بحي ال ) : ىلاعت هللا لاق : ةلأسم
 نم الإ ءوسلاب ءادتبالا هللا بحال مهضعب لاق (َمَلَظ "نم رر لوقنلا

 نملو ) : هلوق ىلإ ىرت الأ عوض وملا اذه ىنالإ ىدتعيال ملظ نم و: لوقي ، ملظ
 بحمالمهضعب لات و .(ليبَس نم مئهتع ام كئلوأف هملظ دعب رصتنا
 عوضوملا اذه ى الزىدءتيال ملظ نم لوقي ملظ نمالوءعوسلاب دحأرهجم نأ هتا

 هيرذلا "لإ "ةجح "مثكنيتع ساليل نوكتي "اليل ) هلوق لإ ئرت ال
 وي . مكيلع مهف ةجحال مهنم اوملظ نيذلاو لوقي ()( "مهنم اوملظ

 (؛)( شاَس دق ام الإ نيتخألا 3نُيَب اوَمُجَت نأو ) : هلوق اذه

 . ىلودلا دوسألا وبأ لاقو . مهنيب اوقرف فلس امو : لوقي

 نادقرفلا الإ كيبأ رمعل هوخأ هقرافم خأ لكو

 , ناقرتفي ال نادقرفلاو . نادقرفلا الإ لوقي

 )١( ةيآلا نم ١١٠ ةبوتلا ةروس نم .
 )٢( هبيوصت ىلإ قفوأ مل و . لصألاب اذك .

 )٣( ةيآلا نم ١٥٠ ةرقبلا ةروس نم .

 )٤( ةيآلا نم ٢٣ ءاسنلا ةروس نم .



٣١٤ 

 “ قلخ ) : ىلاعت هللا لوق ريسفت ىف فلتخاو : ديعس وبأ لاق : ةلأسم

 نآ : دمع ريغي : لوقي ضعبف ()١( اهنورت دمع ريغب ت ومسلا

 . ۔ دمعلاب اهن ورت ال دمعب : لاق نم لاقو . دمع الب تقلخ

 ءاج ذف ) : ىلاعت هللا لوق ىف ليق هنأ ىعم :ديعس وبا لاق: ةلأسم

 مهيلع ثعب هنأ )٢( ( ةيآلا انا ادابع "مكيلع اتنشعتب امهالوأ دعو
 هلوقف تلق . ةاروتلا ليق ايف اوجرخاو اولتقو اوق رحأفم ورلا نم كرشلا لهأ

 , . ىدنع اذكه لاق اولخدف ىأ ( اوُساَجَتف ر

 . ىفن وه ()٢( اورفك نيذلا نكي "مل ) : هلوق نع هتلأسمو
 عقي ىذلا لاق كالذب ىنع ام (َنيدكَفنُم ) : هل ليق . ىدنع اذكه معن لاق
 نكي مل ) هنأ جرخيلف تلق . هنم هجورخ ءىشلا نم كاكةنالا نأ

 نم" نيجراخ ( [نيك رئشُمئلاو باتكلا لهأ "نم اورفك "ني ذل
 : لاق .اهنود ربف مهلع لزنت ةجحل الإ ڵ كرشلا مسا مهةحليو 2 مالسإلا

 . كلذ ىق رظنيف : ىنعملا ىلع هديق اذه . ىل عقي اذكه

 ليق و . رابحألا قوف مهو ءاهقفلاو ءاملعلا مه نيينابرلا نإ : ليقو ةلأسم
 [ "ىوريو . ليبسلا جاهنملاو ث ةنسلا ةعرشلا نإ ليقو ، نموملا وه نميهملا نإ

 | و م و ٥ ۔

 مسهنبحني موقب هللا ىتأتي ) : هلوق ىفو سابع نباو دهاجم نع كلذ
 _ ص

 5 و

 ظ . . !نميلا لهأ نم سان ليق (؛)( هن بحيو

 تانم؛وملا ونونموملا "نظ هوُنمُتنعم ذإ الوتا):ىلاعتتلالوقنعآب وبحم تلأسو
 صم

 )١( نامقل ةروس نم ةراملا ةيآلا .

 )٢( ءارسإلا ة روس نم ةمالاةيآلا ٠

 )٣( ةنيبلا ةروس نم ىلوألا ةيآلا .

 (٤) ةيآلا نم ٤ ةدئاملا ةروس نم .



_ !٣١٥ 

 تلاق ذإ ىراصنألا بويأ ىلأ ى تلزن اهنأ انغلب بوبحم لاق ( آربخ مهسفنأب

 : بويأ وبأ اهل لاقف ؟ةشئاع ىف سانلالومقي ام بويأ ابأ اي عمست الأهتأ رما هل

 ةشئاعف : اهل لاقف . هللاو ال : تلاقف ؟ بويأ مأ اي ثالذ ةلعاف تنك

 . هيف ةيآلا هللا لزنأف . كانم ريخ

 باَسكئلا انثروأ مث ) : ىلاعت هللا لوق نع ابوبحم تلأس : ةلأسم

 مهنمو هسنفتل "مناظ ثمنهنمتف اندابع "نم انئيفطصا َنيذنل
 ح . .3 . 3{ 2- 2 .. ؤ . . ۔َ۔ .ث

 سابع نبا نع عوفرم باتك ىف دجوو ( تا ربخلاب قباس مهنمو دصتقم
 ًدصتتنقمم مُهتيمو هسنفتل "ملاظ مهنمف ) : ىلاعت هللا لوق ى
 ىن ناتيآ : ةعقاولا ىف اهريظن لاقف ()١( تاريخلاب "قباتس "مهنمو
 ناك ءاهقفلا ضعب نأ كلذ نع انغلب : لاقو . رانلا ىف ةدحاوو ث ةنحلا

 : ةلأسملا هذه ى انموق ضعب نم لاق نم لاقو ةعقاواا ىف ىتلا هبشت اهنإ : لوقي
 ةب وتلاب الإ ةنحلا لدأ نم هلهآ نوكي نأ نكمب ال رفكملا ملظلاف 2 ناملظ ملظلا

 { ةمطللا هبشي هللا ركذ ىذلا ملظلا اذه نوكي نآ ىسعف : ةعجرلاو ةمادنلاو

 © املظ نوكي نأ زوجمال امم اذه هبشي امو ث رعشلا فتن و © ةيحللا ذخأو

 : ( نيلسملا ضعب لاق و . ثالذ نم ةبوتلا هبحاص ىلعو ث آرفك ن وكيالو

 مهنايرف نم ىنعي ( هسفنل ملاظ مهنف اندابع نم انيقطصا نيذلا باتكلا انثروأ
 ىف اهريظن و . ( هللا نذإب تاربخلاب قباس مهنمو دصتقم مهنم و ) هسفنل ملاظ

 . عضوم ريغ ى هللا باتك

 ىن الإ ( مهلبق نم انكلهأ ك ) نآرقلا ى ملعأ ال : ديعس وبأ لاق ةلأسم

 . ىل عقي ايف مهلبق ثالذ رئاس و ماعنألاو ص ةروسو نحلا ةروس

 . واو وأ ءاي وأ فلأ الإ نآرقلا ق زمه ال ليق دق : ديعس وبآ لاق و

 ع عنص امم بتيلف هقرحأ مث ء ىش ىن نآرقاا بتك نم : باتكلا ريغ نم

 . همح ر ءاش نأ و هبذع ءاش نإ هب ىل وأ ىلاعت هتلا

 )٧( ةيآلا نم ٣٢ رطاف ةروس نم .



 س ٣١٦

 هللا باتك ىحم نأ . لس و هيلع هللا ىلص . هللا لوسر ىج : ةلأسم

 ; مادقألاب

 ملس و هيلع هللا ىلص ح هتلا لوسر نع هللا دبع نع عفان نع ىنثدحو ةلأسم
 : ودعلا هذخأي نآ ةفاح ودعلا ض رأ لإ نآرقلاب راس نأ ك ىج هزأ

 . ٠ ٠

 هدمح و هللا نوعب لوالا زجلا :

ىناثلا ءزحلا هيلي و



 ترب \ ءوص ومل ١ سرهف

 ةحفص

 ٩ : ملعلا ىف لوأألا بابلا

 ١١ . هلهأو ملعلا حدم ىف لوآلا لصفلا

 ١٣ . ملعلا بلط ىلع ثحلا ىف ىناثلا لصفلا

 ١٥ : هقفلا لوصأ ىن ىناثلا بابلا

 ١٦ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةيورملا رابخألا ةيمهأ ىن ل وآلا لصفلا

 ١٧ . ةيورملا رابخآلا عاونأ ىف ىناثلا لصفلا

 ٢٢ . مومعلاو صوصخلا ماكحأ ىن ثلاثلا لصفلا

 ٢٣ . عامجإلا ىن عبارلا لصفلا

 ٢٧ . سايقلا ىف سماخلا لصفلا

 ٩ : ايتفلا ىف ثلانلا بابلا

 ٦١ . مه ريغب وأ ءاملعلاب ةجحلا مايق لوألا لصفلا

 ٦٣ . تاقثلا ةص ىن ىناثلا لصفلا

 ٦٤ . ءاهقفلا ضعب رك ذ ىف ثلاثلا لصفلا

 ٦٦ . هايتف لوبق زوجب نميف عبارلا لصفلا

 ٨٨ ىوتفلا نع رذتعا نإ٠ىفتسملا هلوةي ايف سماخلا لصفلا

 ٩٢ . ىأرلاب ىتقي نأ هل زوجي نميف سداسلا لصفلا

 ١٠٣ : ديلقتلا ىف عبارلا بابلا

 ١٠٦ .. ديلقتلا مذ ىف لوآلا لصفلا

١١٣ . ةباحصلا ديلقت ىف ىناثلا لصفلا



_ ٣١٨ 

 : هميلعتو ملعلا ملعت ىف سماخلا بابلا
 . ضئارفلا ملعت ىف لوألا لصفلا

 . هيلع بت رتي امو نايبصلا ملعت ىث ىناثلا لصفلا

 : ليصفت هيفو نآرقلا ىف ساسلا بابلا

 . نآرقلا قلخ ىف ليق ايف لوآلا لصفلا

 : هلإ ىنعم ق عباسلا بابلا

 . ىمسملا ريغ مسالا ىف لصف
 : قولخم نآرةلا نإ لوقي نم ىلع درلا ىف نماثلا بابلا

 . رقصلا نب نازع باتك نم لصف

 : ظوفحملا جوللا ف عساتلا بابلا

 . ملقلا لبق و حوللا لبف هتنا مالك نأ ىف لصف

 : نآرقلا ىف ناصقنلاو ةدايزلا ىعدي نم ىلع درلا ىف رشاعلا بابلا

 . دمحم ىبأ عماج نم لصف

 : نآرقلا ماكحأ ىن رثع ىداحلا بابلا

 . دمحم نأ عماج نمو : لصف

 : هباشتملاو مكحملا ىف رشع ىناثلا بابلا

 . ذمحم أ عماج نم لصف

 : هربغ هب داريو ءىشلا ركذي اميف رشع ثلانلا بابل
 . دمحم ىأ عماج نم و لصف

 : مهل هرمأو هدابعل هتلا ةبطاخم ىف رشع عبارلا بابلا

 . دمحم ىأ عماج نم و لصف

١١٥ 

١١٧ 

١٢٢ 

١٢٧ 

١٩٩ 

١٩ 

١٦٣ 

١٦٤ 

١٧٣ 

١٧٤ 

١٨٧ 

١٨٨ 

٢٠١ 

٢٠٧ 

٢٠٨ 

٢١١ 

٢٢ 

٢١٥ 

٢١٦



_ ٣٦١٩ _ 

 : ةيانكلاو رامضالا رشع سماخلا بابلآ

 . هل وس ر ةنسو هلل ا باتك ىق ءاج ايف لصف

 : خوسنملاو خسانلا ىف رشع سداسلا بابلا

 . كلذل ةدي؟رملا ثيداحألاو تايآلا ركذ ىف لصف

 . دمح نآ عماج نم لصف

 : هيبن هب هتلا ىزع اميف رشع عباسلا تابلا

 . دمحم ىنأ عماج نم لصف

 : نآرقلا ةءارق ىف رشع نماثلا بابلا
 . فارشألا باتك نم لوألا لصفلا
 . ديعس ىبأ ماكحأ نم ىناثلا لصفلا

 . نآرقلا ملعت ىف ثلاثلا لصفلا

 هريسفت و نآرقلا ةءارق نم ع ىش ىف عبارلا لصفلا

٢٣١ 

٢٣٢ 

٢٣٧ 

٢٣٨ 

٢٥١ 

٢٥٩ 

٢٦٠ 

٢٦٣ 

٢٦٤ 

٢٦٩ 

٢٧ 

٢٧٤



 ١٩٨٢ ةنسل ٣٤٨٥ بتكملا رادب عاديإلا مقر

برعلا لجس عباطم




