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 4 ميحرلا نمحرلا هللا مسب »

 لوألا ب ابلا

 ةبانجلا نم لسغل ١ ف

 هللا همحر هللادبع يبا باوج نم هنا دجوي اممو

 امهيلع له لزني نا ريغ نم نايئان ايهو هتأرما جرف ىلع هركذ ىرجأ لجر نعو
 لسغ الف ةفطنلا لازنا ايهنم نكي ملو جرفلا يف ةفشحلا ضمغت مل اذإف ؟ لسغ

 © جرفلا يف ةفشحلا ضمغت مل ناو لسغلا هيلعف ايهنم ةفطنلا لزنأ نمو امهيلع

 دنع وهف ؟ سأرلا جلو اذإ مأ جراخ نم هيلع ىرجأ اذإ نيناتخلا ءاقتلا فيك : تلقو

 . ةفطنلا لزني ملو لسغلا بجاو هيفف ةفشحلا ضمغأ اذإ ءاهقفلا

 ملو هتأرما عماج نميف ملعلا لهأ فلتخا : فارشألا باتك نمو : ةلأسم

 يبا نب يلع هنع انيور نمم ءاملا نم ءاملا مهضعب لاقو هيلع لسغ ال ةفئاط تلاقف ل زني

 ديز لاق & يراصنألا بويا يباو جيرج نب عفارو سابع نباو دوعسم نباو بلاط
 . ءاملا نم لاستغالا اولاق مهلك نيرجاهملا نم ةسمخ تلأس : يمهجلا دامح نبا
 مل ولو ناتخلا زواج اذإ لاستغالا ةفئاط تبجواو ريبزلا نب , ةورع نع كلذ يورو

 . كلذ لزني

 نباو بلاط يبا نب يلعو نافع نب نايثعو باطخلا نب رمع نع انيورو
 ةديبعو يبعشلاو حيزشو ةشئاعو ةريره يباو سابع نباو رمع نباو دوعسم

 باحصأو روث وبأو قاحساو دمحأو يعفاشلاو يروثلاو كلام لاق هبو . يملسلا
 نع تباثلا كلذو لوقن هبو . افالتخا ملعلا لهأ نيب ملعأ الو مهعبت نمو يأرلا
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 دقف ناتخلاب ناتخلا قزتلاو اهيبعش نيب سلج اذإ» : لاق هنا ةلي هللا لوسر

 . لسغلا بجو

 انباحصأ لوق نم قافتالا يناعم يف جرخي امم يدنع لوقلا اذه ديعس وبأ لاقو

 ىلاعتو كرابت هللا باتكب لاستغالا توبثل هل ىنعم ال لوألا لوقلا كلذ نأ يعمو هيلع

 قالطلا نم ةدعلاو انزلا يف دحلا هب بجي يذلا عايجلا نم ةسمالملا توبثلو ةسمالملاب
 © ةفشحلا بيغمو نيناتخلا ءاقتلاب هنا عايجلا مكح اهب بجي يتلا يناعملا نم ريثكو

 يف اعماجم ةفشحلا تباغ اذإ هنأ انباحصأ نيب قافتالا يناعم يف يدنع جرخي كلذكو

 بسحأو حوكنملاو حكانلا نيعيمجلل مزال لسغلا نأ ىثنألا ربد وأ لبق نم ىثنأ وأركذ

 انعم امم باودلا عيمج جورف ف ةفشحلا بيغم كلذكو . ادمع وأ أطخ ناك جرحي هنا

 نم ىنعم يف تيبثت ةنسلا توبث يناعم هنا يعمو . لزني مل ولو لسغلا هنم هب بجي هنا

 هلسغ متي نأ لبق ثدحيف لسغي بنجلا ي اوفلتخاو هنمو اذه لثم يف مهلوق يناعم

 بهذم هليبس اذهو أضوتيو هلسغ متي يروثلاو رانيد نب ورمعو ءاطع لاقف
 . حصأ لوألا لسغلا فانئتسا يرصبلا نسحلا لاقو . يعفاشلا

 ةراهط ضقنت ال ثادحالا نأ انباحصأ لوق رثكأ نأ يعم ديعس وبأ لاق

 مزلي ال لاح هنا ىلع حراوجلا نم ءيشل لسغلا تبث اذإ هنأو ةبانجلا نم لاستغالا

 اذإ هنا مهنم لاق نم لوق ىنعمل لاق ام يدنع دعبي الو هريغ الو ثدحلا نم اهتداعا

 اذإو ةداعإلا هيلع نأ فج ىتح هلسغ مامت نع لغشناو هحراوج ضعب بنجلا لسغ
 هبشي اذه ىلا بهذ يذلا لعلو يدنع برقأ ثدحلاب ناك ىنعملا اذهل اذه ىنعم تبث

 . ةلمج ءوضولاب ةبطاخملاو ةلمج هب ةبطاخملل ءوضولاب لسفلا
 يلع نع انيورف لسغلا دعب ينملا هنم جرخي بنجلا يف اوفلتخاو : باتكلا نمو

 دعس نب ثيللاو كلامو يرهزلا لاق هبو اضوتي اولاق مهنا ءاطعو سابع نباو
 لاقو . ةوهش نع الإ لسغ ال ريبج نب ديعس لاقو . قاحسإو دمحأو ىروثلاو

 نإو . اضوتيو هيلع ةداعإ الف لسغي نأ لبق لاب ناك نإ يعازوألاو يرصبلا نسحلا
 هنم جرخ لستغي نأ هيلع وهو ثلاث لوق هيفو . لسغلا داعا لستغا ىتح لبي مل ناك

 يناعم يف جرخي هنأ يعم ديعس وبأ لاق .يعفاشلا لوق اذه دعب وأ لوبي نا لبق كلذ

 لاب نكي مل اذإ هنا صنلا ىلع جرخي ال هنأ الإ ليق هنا لاق ام عيمج انباحصأ لوق

 لاب نكي مل نا هنا مهلوق ةماعو هيلع لسغ ال هنا كلذ دعب ءيش جرخ مث لستغاو
 ناف . ةتيم ةفطن هنا ملعي نأ الإ لسغلا هيلع نأ ينم كلذ دعب هنم جرخ مث لستغاو
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 ةفطن اهنال لسغلا هيلع لوقي نم مهنمف ةتيم ةفطن هنم جرخ نميف فلتخي مهلوق
 ف ۔يلع لسغ ال لوقي هنا نم مهنمو { ينملا هبش لا يدولاو ىذللا ىنعم نم ةجراخ

 ام يدو وا يذم هنم جرخ مث لبي ملو لستغا اذإ مهلوق يف فلتخي هنأ يعمو ، كلذ

 ىنعمل لبي مل نا مهلوق ضعب يف نا . هيلع لسغ ال ليقو لسخلا هيلع ليقف ينملا نود
 دعب هنم جرخ نإ هيلع لسغ الو رذعأ كلذ نا . كلذ ىلع لسغو لوب هرضحي مل هنا

 لاح ىلع لسغ هيلع نوكي نأ ينبجعي ناكو لاح ىلع لسغلا هيلع ليقو . ينم كلذ

 ىلع رهاظلا مكح يف دبعتملا توبث ىلع لدي ىنعم دجأ هنأل لبي مل وأ لاب لستغا اذإو .

 . ؟ لسغلاب فيكف ءاجنتسإب ضفي ملو هنم جرخي مل هسم

 نع تبثو رهاط بنجلا قرع نا ملعلا لهأ ماوع عمجأ : فارشألا باتك نمو

 ريبج نب ديعسو ءاطع لاق هبو كلذ اولاق مهنا نينمؤملا مأ ةشئاعو رمع نباو سابع نبا
 قرع نولوقي ايهريغو يرصبلا نسحلاو ةشئاع تناكو يبعشلاو يرصبلا نسحلاو

 نع صوحألاو ىأرلا باحصأو روث يبأو يعفاشلا لوق هلك اذهو رهاط ضئاحلا

 لاق . ناسجن يدنع ينارصنلاو يدوهيلا قرع ركب وبأ لاق ؛ مهلوق فالخ مهريغ
 سجن كرشملا قرع نا انباحصأ لوق نم قافتالا يناعم يف جرخي هنا يعم ديعس وبأ

 الو يبنلا لوق بنجلا ةراهط ىلع لدي اممو ناكرشم مهعم ينارصنلاو يدوهيلاو دسفم

 ةشئاعل ةي يبنلا لوق ضئاحلا قرع ةراهط ىلع لديو سجني ال نمؤملا نأ ةريره يبأو

 . كفك يف تسيل كتضيح نا

 نم قافتالا يناعم يف جرخي هنا يعمف بنجلاو ضئاحلا امأ : ديعس وبأ لاق

 . ةساجنب سم ام الإ رهاط امهقرع نأ انباحصأ لوق

 هبيصت وأ مد همف يف نوكي لجر نعو : فارشألا باتكريغ نم : ةلأسم

 نم ةظغل هسارضأ نيب نم جرخي ةالصلا دعب مث يلصيو أضوتيو لسغي مث ةبانجلا
 دعب هيف نم جرخ نإ رثؤملا وبأ لاق . ةسجن نوكت اهلعل وأ ماعطلا نم وأ كاوسلا
 مث لسغ نإ بنجلا كلذكو لاق { ةالصلاو ءوضولا هيلعف رفظ رادقم ةالصلاو لسغلا

 . لسغلا ديعي : لاق ءاملا هسمي مل مهردلا رادقم هندب يف ىأر

 . يذملا نم ءوضولاو يدولاو يذملا نم لسغ الو ينملا نم لسغلاو : ةلأسم

 جرخ مث لوبي نأ لبق لجرلا لستغا اذإ لاق نم لاق ةيواعم وبأ لاق : ةلأسم
 اذإ لسغلا ةداعإ هيلع امنإ لاق نم لاقو © ةالصلاو لسغلا ةداعإ هيلع نأ ءيش هنم
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 همزلي ال هنأ وجرأو © نيهجولا الك يف لستغي نأ طوحأ ىرأ انأو ةبانج هنم تجرخ
 . ةالصلا ةداعإ

 لستغي نأ لبق لوبلا قيري نأ بنجلل يغبنيو رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم
 ةداعإ هيلعف & كلذ دعب ينم نم ءيش هنم جرخ مث لوبلا قري ملو لستغا نإف

 . هيلع ةداعإ الف . ينم هنم جرحي مل نإو {© لسفلا

 هلسغب عفتني مل لستغاو لوبلا قري مل اذإ حبسملا نب دمحم لاق ؛ هريغ نمو

 ىلصو لستغا مث اشح هركذ طحشف ةالصلا توف فاخ نوكي نأ الإ لوبلا قيري ىتح

 دمحم نب هللادبع نا ةبقع نب حاضو ينربخأ هبناج لسغو لوبلا قارها دجو اذإ مث

 مل لوبلا قري ملو لسغ نم : لاقف ؛ مهيلع زرب هنا نايثع نب نايلس نع هربخأ
 . عسدي لجرلاو علبت اهنأل لوبلا قيرت نأ اهيلع سيلف ةأرملا امأو . هلسغ هعفني

 . ءعىربتسي ىتح ) 7 , : ال نأ بنجل ١ هب رومأملاو : نسحل ١ يبا عماج نمو

 مل نإو لسغلا ةداعإ هيلعف ةبانج نم ءيش هنم جرخف لوبلا قري ملو لستغا نإف
 . هيلع ةداعإ الف ةبانج جرحي

 لستغي نأ لبق لوبلا قيري نأ بنجلل يغبنيو هلوق امأو : حرشلا باتك نمو
 ةداعإ هيلعف ؛ كلذ دعب ينم نم ءيش هنم جرخ مث © لوبلا قري ملو لستغا نإف
 نآ بنجلل رمألا نم هركذ يذلاف . هيلع ةداعإ الف 0 ءيش هنم جرخي مل نإو لسفلا

 بنجلا ىلع كلذ بجاوب سيلو ةراهطلل ةغلابملا ىلع اذهف لاستغالا لبق لوبلا قيري

 نم جرخ دق هنا لسنلا تقو ف لاب نكي ملو ادمعتم كلذ لعف ول هنا ىرت الأ

 . رهطتلا ضرف هنع لازو . ةدابعلا

 ام ىلع ةالصلا دعب ولو لسغلا داعأ ةبانج لاستغالا دعب هنم جرخ نإف هلوقو
 نم ىلع لسغ ال هنأ رخآ عضوم يف ركذ هنأ الإ لاستغالا بجوي ينملا جورخ ناأل انلق

 هنم تجرخ اذإ لسغلا بجوأو اهنم لسغ الو ةتيم اهنإ . ةكرح ريغب ةبانج هنم تجرخ
 هذه نا لاقف جتحم لوقلا اذهف جتحا نإف ةكرح ريغب اضيأ تجرخ اذهف لاستغالا دعب

 دعب جرخ ام نأ كلذ كل نيأ نمو هل ليق ةكرحب اهضعب جرخي ةبانج نم ةيقب
 ين هنم اهثدحأ ىلاعت هللا نأ تركنأ امو لاستغالا لبق جرخ ام ضعب وه لاستغالا

 . ةتيم اهنا وه هركذ يذلا ثدحأ ايك تدجو ام لاح

 تناك ةبانج نم لاستغالا دعب تجرخ يتلا هذه نأ لوقي نأ هل زاج نإف
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 ةبانج ةيقب اهنإ ةكرح ريغب تجرخ اهنإ ركذ يتلا نا لوقي نأ هريغل زاج ةكرحب تجرخ
 ليق . ةكرح ريغب الإ اهنم لاستغالا انطقسا يتلا دبت مل لاق نإف . ةكرح نم تجرخ

 ايهمكح نيب يوتست نأ بجيف ةكرح ريغب الإ لاستغالا دعب تجرخ يتلا دجت ملو هل

 بحنف ينملا جورخ نم لاستغالاب انرمأ ىلاعتو كرابت هللا ناك اذإو . قرفلا ايف الإو
 هيف سيل هنم لاستغالا ضرف نأل ةكرح ريغب وأ ةكرحب جورخ هنم لاستغالا طقسي الأ

 او رهطاف ابنج متنك نإو » :ىلاعت هللا لوقل ةكرح ريغب وأ ةكرحب جرخ اذإ

 . ملعأ هللاو

 الف لوبلا قيري الو لستغي مث ةبانجلا هبيصت وأ عماب بنجلا نعو : ةلأسم
 ةبانج هتباصأ اذإف تفصو ام ىلعف . كلذ دعب لوبلا قيري مث ءيش هنم جرخي عجري
 لاق : لاقف كلذ نعرئثؤملا ابأ تلأسف . لوبلا قري ملو لسغي مث مالتحإ وأ عامج نم

 ناف ةالصلا ةداعإو لسغلا هيلعف يذم هنم جرخف كلذ دعب لوبلا قارأ اذإ لاق نم

 ىتح مات هلسغ ؟ لاق نم لاقو . ةمات هتالصو مات هلسغف ءيش لوبلا عم جرخي مل ناك

 هيلع بي كلذ دنعف لوبلا عم ةبانج تجرخف لاب نإف 5 ةبانج لوبلا عم جرفي
 ملعي ىتح فرعي ملو ليللا يف لوبلا قارأ نإف هل انأ تلقف ةالصلا ةداعإو { لسغلا
 بجي مث ةبانج لوبلا عم جرخ هنا ملعي ىتح لوقأ انأو ، ءيش لوبلا عم جرخ هنا

 هيلع بجي مث ةبانج لوبلا عم جرخ هنا ملعي مل نإف ، كلذ دعب نم لسغلا هيلع
 . هيلع لسغ الف ءيش لوبلا عم جرخ هنا ملعي مل ناف كلذ دعب نم لسغلا

 ةبانجلا نم هندب لسغف الوب دبي ملو { ةبانجلا هتباصأ لجر يف تركذو : ةلأسم

 لدب هيلع له تلق ؛ ةعماج ريغ نم ةفطن تجرخف بارطضإب ةوهش دجو مث ىلصو
 يف ةداعإ الو لسغلا هيلعف 0 ةثداح ةوهش نم كلذ ناك اذإ هنا يعمف لسغلاو ةالصلا

 ؛ ليق هنا يعمف ةفطن تناكو ةثداح ةوهش ريغل تناك نإف . اهالص دق يتلا ةالصلا

 . ةالصلا يف ةداعإ الو لسغلا هيلع ليق هنا يعمو © ةالصلا ةداعإو لسفلا هيلع

 هنا دجسم ف الإ ءاملا دجم مل بنج ف ليقو ؛ رقعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 عيطتسي الو ةريغص نيع تن اك ناف هب لستغيو ءاملا جرخيف دجسملا لخدي مث مميتي

 دمحم لاق . هريغ ىلعو هسفن ىلع اهدسفيف اهيف عقي الو ، مميت ليقف ؛ اهنم فرغي نأ

 هسفن نم ىذألا لسغيف نيتفيظن هافك ناك اذإ هلانيف ءاملا ىلع ردقي نأ الإ حبسملا نبا

 سانلا ىلع سجني الو كلذب ناليغ نب مشاه انثدح . لسغيف ءاملا ف عقي مث

 هسجنت امم ءاملا ةليلق تناكو يرجت نيعلا نكت مل اذإ يدنع كلذو هريغ لاق . مهدراوم
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 هبوثب ذخأي نأ هنكمأ نإف هيلع ردقي ال يذلا ءاملا ىلا لجرلا ىتأ اذإ ليقو 3 ةساجنلا

 هنكمي مل نإو لعفيلف لسغي وأ اضوتي وأ هب يجنتسيو عضوم يف هرصعي مث هنم
 . ءاملا ىلع ردقي مل اذإ مميتيلف

 عقو نإو هنم فرغي نأ عيطتسي ال اليلق ءام دجو نم : نسحلا يبا عماج نمو

 نأل هريغ ىلع وأ هسفن ىلع هدسفيف هيف عقي الو مدعملا ةلزنمب هنأل مميتي هدسفأ هيف

 هللاو دكارلا ءاملا ليق دقو . مئادلا ءاملا يف لسغلا نع يهنلا يف ءاج ثيدحلا

 . كلذب ملعأ

 هيلع ردقي مل اذإ مميتيلف هريغب الو هبوثب هنم ذخأي نأ هنكمي ال ءام ىلإ ءاج نمو
 . دبي مل نم ةلزنمب ناك ردقي ال ناك اذإ هنال

 دجسملا ينالإ ءاملا دبي مل بنج ين هلوق ين امأو : حرشلا باتك نمو : ةلأسم

 يف دجوي يذلا دمحم وبأ لاق . هب لستغيو ءاملا جرخيف دجسملا لخدي مث مميتي هنا

 قيرط نم يدنع يذل او دجسملا لخدي مث مميتي هنا هلوق هجو فرعأ الو هركذ ام رثألا

 زاجيالا قيرط نم هل هجو ال مميتلا دعب الإ دجسملا لوخد نم بنجلل عنملا نا رظنلا

 نأ ايك رهاط بنجلا نأل رظن اضيأ هيفف طايتحالا وأ ناسحتسالا ثيح نم ناك نإو

 هب نوكي نأ الإ دجسملا لوخد عنمي ال حير جورخ وأ مون نمثدحملاو رهاط ثدحلل
 طوغتملاو لئابلا كلذكو . ةساجن هبو دجسملا لخدي الأ هل بحتسملا ناف ةرهاظ ةبانج

 ناك ول بنجلا نإف اضيأو . سجن مسا هيلع عقي مهنم دحاو سيلو ، دجسملل ايظعت

 وهو هل ةراهط مميتلا نكي مل ةراهط دعب الإ دجسملا لوخد نم اعونمم ناكو اسجن

 . ملعأ هللاو هدلب ي ميقم

 وأ لبق يف ةفشحلا تباغ اذإ هنإف افالتخا مهنيب ملعن ال نوملسملا عمجأ : ةلأسم

 ينعي هلعل هريغ وأ ناويح هلوق امأ : فنصملا لاق ، ناويح وأ ، ىثنأ وأ ركذ نم ربذ
 . ملعأ هللاو توملا لاح ي ناويحلا نم ائيش عماج نم

 كلذكو © لزني مل ولو لسغلا بجي هنا حاورألا تاوذ نم هريغ وأ : عجر

 . لسغلا كلذ نم نيدبعتملا نم حوكنملا ىلع
 فذقي ملو هتأرمإب ثبع لجر نع ؛ هللا همحر ةيواعم ابأ تلاس : ةلأسم

 كلت رظني : لاقف ، فذق هنا فرعي ملو للب هذخف يف ذإ حبصأ املف ماق مث ث ةفطنلا
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 { ةبانج حير اهجير ناك نإو هيلع لسغ الف ؛ ةبانج نكت مل نإف اهمشيو ةلبلا
 . ءيش هنم جرح مل نإو لسفلا هيلعف

 دمحح يلا هعفد باتك نم لئاسملا هذه بتكلا ضعب ف تدجو : ةلأسم

 لجرل أ نع 4 هللا همحر يلع نب ىسوم ىلع يب ١ نع هب 1 ركذو ركب يب ا نب ديعس نب ١

 ةلب الإ ائيش ري ملو هيتناف ة ةوهش ري مل هنأ الإ لزنأو عماج هنا مئانلا ىرب ام ىرب ىذلا

 نأ الإ انيلإ ببح لسفغلاف ذممب سيلو ذم لجرلاو لسغلا هيلعأ ىذم هنا نظف ةليلق

 ري ملو هبتناو ةوهش ري مل هنا الإ لزنأ وأ عماج هنا ىأر نا ىرت امو يذم هنا نقيتسي

 ؟ ذممب سيل ذمم لجرلاو يذم هنا نظو ةليلق ةلب ىأرف اليلق ثبلف ةلب ري ملو ائيش
 هبتناف ةوهش ىأرو لزنأو عماج هنا ىأر اذإ هنا ىري امو ۔ لسغ نوكي ال نأ وجرأ انأف

 بحأ لسغلاف ، ذممب سيلو ذمم لجرلاو ، يذم هنا نظو ةليلق ةلب الإ ائيش ري ملف
 . يذملا ىلع نقيتسي ىتح انيلإ

 ري مل ظقيتسا الف ءاملا قفدو هلهأ عماج هنا مانملا ف ىأر لجر نعو : ةلأسم

 ءاملا نم ةلبلا تناك نإ : لاق ؟ ال مأ لسغلا هيلع بجأ 5 ةليلق ةلب ىأرو ؛ اقفاد ءام

 . ملعأ هللاو السغ هيلع ىرأ الف ىنملا نم تناك نإو . لسغلا هيلعف قفادلا

 نم ةيقب لستغا امدعب هركذ نم جرخ مث ةبانجلا نم لستغا لجر نعو : ةلأسم
 دق ناك اذإ هيلع ةداعإ الف لاب اذإ ؛ ليق دقو هريغ لاق لسغلا دعيل : لاق ، ينملا

 هيلع ؛ ليق دقف ينم هنم جرخ مث ةبانجلا دعب لسغلا لبق لاب نكي مل نإو . لاب
 ىذلا نأل فيظنتلا اهيلع امنإو . اذه ف لجرلا لثم تسيلف ح ةأرملا امأو لسفلا ةداعإ

 نأ اهيلع نأ ءايضلا باتك ف تدجو دقو فيضملا لاق لجرلا ةفطن وه امإ اهنم جرحي

 كلذ لعب جرحي الئل ةراهطلا ىنعم نم هلعلو ًارظن كلذ ف نأ يدنعو . لوبلا قيرت

 . ملعأ هللاو

 لسغل ١ بجوتو ةراهطل ١ ضقنت يتل ا ثادحالاو دمحم يب ١ عماج نمو : ةلأسم

 ةحئار هل ىذلا لجرلا نم قفادلا ءاملا جورخ : ثالث عامجالاو ةنسلاو باتكلاب

 هنع علقنت ةحئارلا نأ الإ ةلع نم رفصي دقو . ضيبألا نيخثلا وهو علطلا ةحئارك
 ىلوألا هتئيه نع ركذلا رتفيو ةوهشلا هدعب عطقنتو ةذللا دجوت هجورخ دنع ىذلا وهو

 بجوي ؛ جالع ريغب و أ ك جالعل كلذ جرخ ةظقي وأ مون ف هجورخ ناك ءاوس

 نيب عزانت الو . «اورهطاف ابنج متتك نإو » : ىلاعت هللا لوق وهو ةيآلل { لسلا
. انركذ اهف ملعلا لهأ



 نأ انيفلاخخ نم ريثكو انباحصأ نم قافتا نيناتخلا ءاقتلا يو : باتكلا نمو

 دعق اذإ» : لاق هنا ةلت يبنلا نع ىور امل " ءاملا لازنإ نكي مل ولو كلذب بجي لسفلا

 املو ، «لزني مل وأ لزنأ لسغلا هيلعف هسفن دهجاو عبرألا اهباعش نيب ةأرملا نم لجرلا

 نيناتخلا ءاقتلا نم لاستغالا ديرت ةلي هللا لوسرو انأ هلعفأ تنك : تلاق ةشئاع تور

 لجرلا لزنا لسفغلا بجو ناناتخلا ىقتلا اذإ» : لاق هنا © ةةيلتَي هللا لوسر نع يورو

 هناتخ يقتليو ةفشحلا ةبوبيغ دعب الإ حصي ال مسا نيناتخلا ءاقتلاو . «لزني مل وأ
 وه لاسكالاو هانركذ ىذلا ىنعملا اذه وهو لسغلا لاسكالا ف نأ يور دقو . اهناتخو

 . ناسنالا قلخ باتك يف بلعث ركذ اذك لازنالا لبق ركذلا راسكنا

 : ءارعشلا ضعب لاق

 ايراج باغ ناو ينم هظفاحف ىان ناو يراجل ناوخب تسلو
 ايئارت دق نمل الالجإ هيكزي هتأرد ادح لاسكالا يف نإ الأ

 { لازنإالاب الإ ةذللا نم نكمتأ الف لعفأ دقف لازنالل ءطولا نم ةيغبلا نا ديري
 . ملعا هللاو بجو دق دحلاو

 قيري نأ بنجلل يغبنيو رفعج نبا عماج نمو : ربتعملا باتك نم : ةلأسم
 كلذ دعب ينم نم ءيش هنم جرخ مث لوبلا قري ملو لستغا نإف لستغي نأ لبق لوبلا
 ليق دق هنا يعم هريغ لاق . هيلع ةداعإ الف ءيش هنم جرخي مل نإو لسفلا ةداعإ هيلعف
 يف ىقبتي امم ينملا ةدام فاظنتسال لسغلا لبق لوبلا ةقارإب رمؤي لاجرلا نم بنجلا نإ
 يف تاي مل نإو ث رظنلا يف ةراهطلا يف ةغلابملا نم يدنع ايف كلذ نأل ، لوبلا ىرج

 نم كلذ هبشي ايف ةلي هنع هيف ءاج دق هنإف { ةي يبنلا نع ةتباث ةنس هنا ملعأ ايف كلذ

 كلذ ف ديدحتلا هنع ءاج هنا ىتح ، ةلم هنع تبثو . لوبلا نم ءاربتسالاب رمألا

 يناعم يف جرخي الو راجحأ ةثالثب طئاغلا نم ةراهطلا ين تبثي ام ىنعمل تارثن ثالثب

 يف جرخي ال امم كلذ نأل { ليلحالا يف وه ام ريغ يف يتأي امل ءاربتسالا توبث رابتعالا
 نم جرخي هنا يدنعو { ةساجنلا ةدام عطقو ، رهطتلا يف ةغلابملا يف كلذ جرخي رظنلا
 يدنع قافتالا يناعم يف جرخي هنال لوبلا نم ءاربتسالا نع . ةلي يبنلا ننس لئاضف

 يقب هنا ملعي ملو ىلصو أضوتو ىجنتسا هنا الإ لوبلا نم لجرلا ءىربتسي مل ول هنا

 © ءاجنتسالا غلبي ثيح .، ليلحالا نم بقثلا رهاظ ف ءاجنتسالا دعب نم ءيش

 الو { ةمات هتالص نا ؛ ىلص ىتح كلانه رهظي نأ ىلا كلذ نم ائيش عبتي الو مزليو
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 لئاضف نم لاجرلا نم ءاربتسالا ىنعم جرخي اذه ناك نا املف . افالتخا كلذ يف ملعأ

 اذإ رهطي مل ام ىنعم نم لوبلا نم ءاربتسالا ىنعم تبث نا امو اهضئارف نم ال ننسلا
 ءاربتسا ىنعم هلثم ناك ليلحالا يف لوبلا لاصتا يناعم هب أربتسي امم ءاربتسالا ناك

 كلذ هبشيو { هل ةراهط نوكيو هجرخي امم كلذ ناك اذإ لوبلاب ليلحالا نم ينملا

 بنجملا نم الإ انباحصأ لوق نم قافتالا ىنعم يعم جرخيف ىواستو اضعب هضعب
 الو كلذ ىلع ردقي ال نأ الإ { هيواسيو ههبشي ام ىلع اذه ىنعمل لسغلا لبق لوبلاب
 يناعم هبشي امب مهلوق ىنعم ىف روذعم هنا يدنعف هرضحي ملو كلذ هنكمي مل ناف هنكمي

 جرخيف ينم كلذ دعب هنم جرخ مث ىلصو لستغاو لوبلا قري مل نإف ، قافتالا

 ةداعإ هيلع نأ ىلع مهلوق نم قافتالا يناعم هبشي امب انباحصأ لوق يناعم يف يدنع

 مل اذإ رذعل كلذ كرت اذإ امأو . رذع ريغل لسغلا لبق لوبلا قري مل اذإ لسغلا

 كلذ يناعم يف جرخي هنا يدنعف ىلصو لستغاو تقولا توف فاخو . هرضحي

 جرخ اذإ ىنعملا اذهل لسغلا هيلع بجوي يذلا نا يعمو هل لسغلا موزل يف فالتخالا

 ةداعإ هيلع بجوي اضعب نأ لسغلا لبق لوبلا قارأ نكي مل ولو لسغلا دعب ينملا هنم

 كلذ ينبجعيو ةمات هتالصف ينملا جورخ ثودحب لسفلا هيلع بجوي امنإو ةالصلا

 قارأ ولو ةمات هتالصو مات كلذ هلسغ نا ينملا نم ءيش هنم جرخي مل ول هنا مهقافتال

 فظنم لوبلا نأ تبث اذإف هدعب الو لوبلا لبق ينم هنم جرخي ملف & كلذ دعب لوبلا

 لبق لوبلا هلبق قارأ نكي مل يذلا لسغلا كلذ دعب نم لوبلا قارأ اذإف { هل رهطمو

 جرخ . لوبلا دعب نم ينم كلذ دعب هنم جرخ مث  ينملا نم ءيش هنم جرخي نأ

 . هلبق لسغلاو لوبلا كرتل لسغلا توبث اهب مزلي يتلا ةداملا ىنعمل اعطاق يدنع

 ةداملل افظنم جرخ دق لوبلا نأل ةتيملا ةفطنلا نم ثداح ينملا اذه نأ تبثو
 فالتخا ينملا اذه ىنعم يف يدنع جرخيو . اهل ءاربتسا ناك اذإ لسغلا اهب بجي يتلا

 ىنعم تبث اذإ كلذكو . السغ هيف بجوي ال نم لوق ينبجعيو ، هنم لسغلا موزل يف
 لبق كلذ دعب ينملا هنم جرخ مث ؤ رذعل لوبلا كرت اذإ هيلع ، لسغلا يف فالتخالا

 مل هنال . السغ هيلع بجوي ال نم لوق ينبجعيف ، لسغلا دعب نم لوبلا قيري نأ
 نم ىنعم ف طيرفتلا مكح همزلي الف روذعم روذعملاو . رذع هل ناك دقو طرفي

 { هب رذعلا ىلع يلصملا هيف يلصي اعضوم دجي ملو ث ةنسلا ىلع ىلص دق هنال & يناعملا

 ةداعالا يف فالتخالا ىنعم تبث اذإو دب آلا ىنعم ىلع ، كلذ يف رذعلا تبث دقو

 مل هنا كلذ ىنعم تبث © لوبلا هيف قري مل يذلا لسغلا كلذب اهالص يتلا ةالصلل
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 يئ ابنج نكي مل اذإو ، ةالصلا نع اروذعم نكي مل ابنج ناكولو ىلص نيح ابنج نكي
 ةبانجلا مكح هنع لاز دق ىنعمي ، لاستغالا مكح لاحلا كلذ دعب هيلع بجي مل لاح

 روتف دعب نم ينملا جورخ ثودح يدنع جرخي الو ، ينملا جورخ ثودح ىنعمل هيف
 نكي ملام ، لوبلا دعب الو ، لوبلا لبق قفادلا ءاملا جورخ ىنعم ءاضقناو { ةوهشلا
 ةفطنلا جورخ ىنعم ناأل ةتيملا ةفطنلا جورخ ىنعمب الإ ؛ تقولا يف هجورخ الصتم

 ىنعمل ، ةوهشلا عم اهجورخ ىنعمل ةلصتم وأ & ةوهش ريغب تجرخ اذإ ةتيملا

 . قفادلا ءاملا

 اهمكح توبثو ةتيم اهمكح تبث اذإ ةتيملا ةفطنلا نم لسغلا يف فلتخا دقو
 امم هريغ وأ مالتحا وأ عامج يف قفادلا ءاملا ىنعمل ةرضاح ةوهش ريغب تجرخ اذإ ةتيم

 . لسغ ةتيملا ةفطنلا يف سيل هنأ ؛ انباحصأ لوق نم يدنع لوقلا رثكأو { كلذ هبشي

 ىنعمب ال ©} قفادلا ءاملا نم اهلاصتا عاطقنا دعب نم ةفطنلا جورخ اذه ل نيبي الو

 ءاملا لزني ام ىنعمب ةوهشلا دجو ول ؛ هنا مهلوق نم قافتالا ىنعمب { ةتيملا ةفطنلا

 بارطضالاو نكس ةوهشلا ترتف ىتح ، كلذ نيح يف قفادلا ءاملا لزني ملف قفادلا

 © ةوهشلا اهتايح نأل 7 ةتيملا مكح كلذ نأ كلذ دعب تجرخ مث { ليلحالا نم

 . قفادلا ءاملاب اهلاصتا عاطقنا دعب نم اهجورخ كلذك 0 ةوهشلا لاوز اهتومو

 ءاربتسالا هعم جرخي ام لثمب كلذ لاح ءاضقناو ةوهشلا مكح لاوزو ةيحلا ةفطنلاو
 كلذ جرخي امنإف 7 رابتعالاو رظنلا ىنعم ين اهبو اهنم ليلحالا يف لصتي امم لوبلا نم
 ىنعم ٢ مكحلا يف يدنع تبثي الو ، ةفطنلا تيم نم ةوهشلا عاطقنا دعب نم هل اعبت

 لوبلا نم ليلحالا ف لصتم وه ام ريغ نم يتأي امل } ةفطن الو © لوب نم ءاربتسالا

 لصتملا نم ليلحالا ف مودي نا الا رظنلا ف جرحي ال يدنع كلذ ىنعمو . ةفطنلاو

 . تارثن ثالثب هعاطقنا دعب نم هنع ءاربتسالاو كلذ عاطقنا نمرثكأ ةفطنلاو لوبلاب

 قفادلا ءاملاو لوبلاب ليلحالاب لصتملا ريغ ثداح الإ يدنع جرخي الف كلذ دعب امأو

 كلذ نم جرخامو ى كلذ نم رثكأب امهنع ءاربتسالا تبثي الف { ايهئاضقنا توبث دعب

 ىنعمل جرخ يدنع كلذ نم سيل ايهمكح ريغو 0 ايهريغ ثداحلا ىنعمل جرخ يدنع

 ناك دقو ©. اهنم هنع أربتسي امم الو اهانعم نم سيل © ايهمكح ريغو اهريغ ثداحلا

 قفادلا ءاملا ةدام عطقنا دق ناك اذإ لوبلا قري مل ولو ، لسغ هيلع بج الأ ينبجعي

 ملعأ الو . هب ةلصتملا هداومو رظنلا يف كلذ ىنعم نم عطقناو لستغاو 5 هنع أربتساو
 . هيلع لسغ ال هنا : هب حرصم لوق كلذ ي انباحصأ لوق نم دجوي هنا
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 ريغ نم كلذ ينبجعيو 0 هيلع لسغ ال هنا انموق لوق ةماع ف دجوي ايف امأو

 يجنتسيو لوبلا نم ءىربتسي مل ول : هنا مهلوق قافتا ىنعمل انباحصأ لوقل ةفلاخم

 بهي ال ثيح بقثلا رهاظ يف هب لسغلا بجي امم ءيش يقب هنا ملعي ملو ىلصو اضوتيو
 قري ملو ىلصو لسغ ول هنا مهقافتا ىنعمو 0 ةالصلا ف هيلع ةداعإ ال هنا لسغلا

 داح الا اذه دعب يخملا نوكيالو . ينم كلذ دعب تأي مل ام ةمات هتالص نا ث لوبلا

 الو . بنجلا ىنعم ف وهو ةمات هتالصو يلصي نوكي ن أ زوجي الو ، رابتعالا ىنعم ف

 ىضم دقو 7 ةتيملا ةفطنلا مكح نم كل تفصو ام ىلع الإ ثداحلا اذه يدنع جرخت
 . هيف رظنيو كلذ يف لوقلا

 هنم جرخ نا لستغ او 6 لوبل ١ قري مل ١ ذإ لسغل ١ هيلع نا ليق دق هنا يعمو

 قحلي نأ هبشأ يعم وهو 4 ينملا ف الا هيلع لسغ ال ليقو . يدو وأ ينم كلذ دعب

 . فالتخالا ىنعم هيف

 هنا ؛ قافتالا ىنعمل لوقلا نم ذاش يدنع جرخيف ؛ يدولاو يذملا يف امأو

 مات هلسغ نأ ؛ لوبلا قري ملو لسغ اذإ هنا قافتالا ىنعمو ، كلذ يف هيلع لسغ ال

 ةراهطلا نم هدض تبث دق اكح بجوي ثداحلا نوكي الف ءيش هنم ثدحي مل اذإ

 نم لسغلا بوجو ناك ناف . قافتالا ىنعمب هنم لسغ ال هنا تبث دق امب قافتالا ىنعمب

 ءاملا لازنا ىنعم بجوت ةوهش روضح الو ةفطن لازنا ريغ نم ةفشحلا جولوب عامج
 كلذ دعب ءيش هنم جرخول هنا الإ ، لوبلا ةقارا اذهب بنجلا ىلع يل نيبي الف { قفادلا

 لسغال ىذلا يدرولاو ىنملا نمو .ث ةثداحلا ةفطنلا نم تيللا مكح همكح نكي مل

 ف هيلع ءيش ال هنا ليق دق لب الوب يدولاو يذملا نم هيلع نأ ليق هنا ملعأ الو . هنم

 الو { اهدحأ نم الو ى يدرولاو يذملا نم لوبلا قيري نأ هيلع سيل هنأ ينعأ . كلذ

 نا ؛ لوقي نم لوق ىلعو 0 ايهنم لسغ ال : لوقي نم لوق ىلع ‘ ةتيملا ةفطنلا نم

 . ءاربتسالا ىنعم ىلع كلذ توبث يناعم هبشي هنم يدنعف ، لسغلا امهنم

 ةقارإ © ةبانجلا ف © ءاسنلا نود لاجرلا لوبلا ةقارإب رمؤي امنا ؛ ليق هنأ يعمو

 سيلو ، عايجلا عضوم نمالو { ةبانجلا ىرجم نم سيل نهنم لوبلا ىرجم نال ، لوب
 نم جلي ام الو 6 اهنم جرخي ام ءاربتسالا هوجو نم هجوب ىنعم نهيلع كلذ توبثل

 . ىنعم ريغب كلذ اهيلع بجي الف © لاجرلا ةفطن

 همزل دقف ناناتخلا يقتلي ىتح جرفلا يف ةفشحلا جلوأ نم لكو : باتكلا نمو
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 ايف الو ، كلذ يف هيلع لسغ الف كلذ نود ناك امو { ءاملا فذقي مل نإو { لسغلا
 تباغ اذإ عايجلا ىنعمب لسغلا توبث نأ يعم : ديعس وبأ لاق . يذملا نم هنم جرخي
 وأ ، لبق يف ، ركذ وأ ىثنأ نم رشبلاو ، باودلا نم حاورألا تاوذ عيمج يف ةفشحلا

 لزني مل ولو ، لسغلا ىنعملا اذهب اذه ىلع كلذ يف لاجرلا نم عماجملا ىلع نأ 2 ربذ
 نم قافتالا يناعم هبشي ام كلذ يف & لسغلا توبث ىنعم يف ءاج دقو . قفادلا ءاملا

 . افالتخا كلذ يف ملعأ الو انموق لوق نم هنأ وجرأو { انباحصأ لوق

 ٠ عايجلا ىنعمب لسغلا توبث بجوي ام ةلي يبنلا نع رثألا نع ءاج هنا يعمو

 ةفشحلا بيغم يف امأو ، ىثنأ وأ ركذ نم عماجملا الو { ةفطنلا عماجملا لزني مل ولو

 ىنعمبف صنلاب كلذ نكي مل نإف ربدلا ين امأو . . لوقلا نم صنلاب نيناتخلا ءاقتلاو

 3 ناتخ مث نكي مل ولو { ربدلا يف ةفشحلا تباغ اذإف { هلثم وه ام وأ كلذ هبشي ام

 بجوي عامجلا نا ، قافتالا توبث ىنعمو { عايجلا توبث بوجوب لسغلا ىنعم بجو
 وهو ملعلا لهأ لوق قافتاو { ةيدمح ةنسو ث ىلاعتو كرابت هللا باتك نم لسفلا

 يف بنجلاو عايجلا انهاه ةسمالملا نأ ليواتلا حصف . ءاسنلا متسمالوأ » : هلوق
 ابنج متنك نإو » : هلوقل . ةيمستلاب ةسمالملا ىنعم نم جراخ قافتالا ىنعم

 لسغلا ىنعم هيلع تبثي انهاه بنجلاف { ءاسنلا متسمال وأ اهلك ةصقلاو . او رهطاف

 ىنعمب الإ ةبانج لوصح مث تبثي مل ولو لسغلا بجي { ةسمالملابو ةبانج ناك ام لكب
 ةنسلاو باتكلاب لسغلا توبث يف بنجلل اهبشم ايكح راص دق هنإف ، عايجلا
 بجويو لسغلا بجوي يذلا وه ؛ عايجلا نا قافتالا ىنعمب تبث نأ املف ، عامجالاو

 يقتليو ةفشحلا بيغت نأ وه حاكنلاب ةعماجملا ىلع توبث ةدعلا بجويو انزلا يف دحلا

 عامجلا ىنعم لصحي ةفشحلا بيغمب هنأ كلذ ىنعم تبث ث ةأرملا نم لبقلا يف ناناتخلا

 ءاقتلال ىنعم هل هنال ، لسفلاو انزلا دح بجوي امب 0 ىٹنأ وأ ركذ نم ربدلا ف

 نأل ، نيناتخلا ىقتلم كلذ ناك ؛ لبقلا يف ةفشحلا تباغ امل هنا حص امتإو 0 نيناتخلا
 نم هنم هدحب ريصيو هيواسي وه امتإو © لجرلا نم ناتخلا هاقلي ال ةأرملا نم ناتخلا

 الو ، يواستلاب ناناتخلا يقتلي ىتح ةفشحلا بيغت الو 0 عامجلا ف هسمي ال ثيح

 { دحلاو لسغلا بجو ؛ ةفشحلا بيغم هنا تبثف ةفشحلا بيغت ىتح ناناتخلا يقتلي

 ؛ ناتخلا ناتخلا سم ول هنا قافتالا يناعم يف جرخي هنال © نيناتخلا ءاقتلا ىنعمل ال

 يف ةفشحلا بيغت نا ريغ نم اذه ىلع ايقتلاو نيجرفلا نم ةسسايملا هوجولا نم هجوب
 ىنعم ف لسغلل بجوم الو . عامجلا : نيناتخلا ءاقتلا كلذ نكي مل . جرفلا
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 بيغم ناك اذك اذه تبث نا املف > انزل ١ ف دحلل الو ٠ ةدعلل بجوم الو > عاجل ١

 نم عامجلا توبثل ابجوم © راغصلا وأ ، نيغلابلا نم ىثنأ وأ ركذ نم ربدلا يف ةفشحلا
 نم ىنعم ىلع © انزلا يف دحلاو لسخلا مهنم نيغلابلا ىلع ابجومو © عماجملاو عماجلل
 . ءانزلا دح كلذ ف بجوي

 © ةالصلا لقعي نم ريغصلا ناك وأ اغلاب ريغصلل عماجملا ناك اذإف راغصلا امأو
 لسغلا توبثل لسغلا هيلع لاق نم لاقف ، فالتخاب هيلع لسغلا يف ليق دق هنا يعمف
 ؛ لقع نم ىلع ةالصلا نا رثألا ءاج ذإ . روهطو لسغب الا ةالص ال هناو © ةالصلل
 ىلع سيل هنا ليق دق هنأ يعمو .. روهطب الإ ةالص الف . قاطأ نم ىلع موصلاو

 كلذكو ، اعماجم وأ اعماجم ناك نيدبعتملا نم سيل هنال ، عامج نم لسغ ريغصلا

 بجي نم دحب هنا الإ غلاب ريغ اريغص عماجملاو ؛ اغلاب عماجملا ناك اذإ ليق هنا يدنع
 ينبجعيو فالتخالا ىنعم كلذ يف غلابلا عماجملا قحليف فالتخالا يف لسغلا هيلع
 لثم يبصلا ركذ نا ليق هنال لسغ ريغصلا عامج نم غلابلا ىلع بجوي ال نم لوق

 نم حاكنلا دسفيو اثالث ةقلطملا لحيو ةدعلاو دحلا بجوي ايف عايجلا ىنعم يف هعبصا
 وأ لبق نم غلاب جرف يف هعبصا غلاب لخدا ول هنا قافتالا يناعم يف جرخيو سوسمللا
 همكح امم هوجولا نم هجو يف عاجلا مكح بجوي سيل امم كلذ نأ ىثنأ وأ ركذ نم ربد

 يبصلا ركذ لاخدال ىنعم ال ناك اذكه تبث نأ املف . ةدع وأ انز يف دح وأ لسغ نم

 راص اذإ هلعلو ، لوقلا ضعب يف هعبصاك ناك اذإ عايجلا بجوي ام ىنعم يف جرفلا يف
 يف ةهبشلا لوخد يف فالتخالا ىنعم هقحل كلذ وه ءارو عايجلا يهتشي نم دحب

 هنم ةفشحلا تباغف ىثنأ وأ اركذ اريبك وأ اريغص عماج اذا لجرلا امأو . كلذ بوجو

 دحلاو لسغلا بوجو نم همكح هيلع تبثو عايجلا ىنعم همزل دقف ، ربد وأ لبق يف
 اذإ ليق دق هنا يعمو ، حاكنلا يف كلذ بجوي ايف ةمرحلا بوجوو 3 دمعتلا ىلع
 ىنعم كلذب بجي يدنع كلذكو . لسغلا بجو دقف ؛ ادمع وأ أطخ ةفشحلا تباغ

 يف دحلا بوجو يف امأو ث اثالث ةقلطملا لالحاو قالطلا يف ةدعلاو حاكنلا يف داسفلا
 . ملعأ هللاو اطخ ءطولاب بجي هنا كلذ لوقأ الف { انزلا

 ام يناعم بجوي دقو ث ةبوتلا ىنعم يف ةبوقعلا يناعم بجوي ال اطخلا نال
 يف ةفشحلا بيغمب ءطولا ىنعم تبث اذإو . ةبوقعلا يناعم ريغ يف ماكحألا نم تبثي
 يدنع كلذ تبثي سانلا نم ث رابكلا وأ راغصلا وأ ءاسنلاو لاجرلا نم ربدلاو لبقلا
 يبنلا لوقل ربد وأ اهنم لبق نم باودلا نم ءيش ىف اعماجم ةفشحلا تباغ اذإ هلثم
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 ف بجي ام يناعم فلتخا اذإو.«اهحكانو ةميهبلا اولتقا»:لاق هنا هنع يوري ايف. ة

 أطو كلذ تب ا ذإو ءطول او حاكنل ١ توبث بوجو نم هل جرحم الف دحل ١ ف كلذ مكح

 نم . عامجلا توبثل لزني ملوأ قفادلا ءاملا لزنا لسغلا توبث نم هل جرحم الف اعامحو

 . عامجلا الإ دحلا بجوي الو دحلا بجوي امب كلذ

 اذإ مهثانإو مهناركذ نم نجلل سنالا ةعماجم يفاذه ىنعم يدنع تبث كلذكو
 © يدنع كلذ يف نجلا نم نيغلابلا ىلع ةفرعملاو ةدهاشملاب حصو يدنع كلذ تبل
 باودلا نم وأ ، نيدبعتملا نم نيجرفلا يف نوكي امنإ كلذو سنالا نم نيغلابلا ىلعو
 لبقلا نم اهيف عاجلاف جورفلا ىنعم هل تبثو ۔ ةميهبلا مسا هيلع عقي امم ؤ اهلك

 انزلا يف دحلا بجويو . نيدبعتملا ىلع لسغلا بجي يدنع ض ةفشحلا بيغمب ربدلاو

 © نهتعماجم ىنعمب نوكي هنا & باودلا نم هلك اذه ىنعم تبث اذإو © دمعلا ىلع

 وأ ركذ نم ث نيدبعتملا نم هسفن ءطولا نم كلذكو . دحلاو لسغلا توبث ىنعم بجي
 لسغلا يدنع كلذب هيلع تبث 7 ربد وأ لبق نم ناركذلا نم ؛ مئاهبلا نم ائيش ىشنأ

 نم لوق توبث ىلع كلذ لاوز ىنعم جرخي دق هناف كلذ يف رظنيو ث هباشتلا ىنعم يف

 ىنعم جورخو دبعتلا اهنع لئاز ىنعمل كلذو هعبصاك يبصلا جرف نا : لوقي
 ةفشحلا تباغ ول هنا يعمو ، عايجلا مكح هيلع تبثي ريغصلل عماجملا نا ، قافتالا
 وا ركذ نم . مسانملا نم ءيش يف ة ةوهشلا ءاضقو عاجلا كلذب ديري نيجرفلا ريغ ف

 توبث ىنعم كلذب نكي مل ٥ نكامالا نم كلذ ريغ وأ . اهريغ وأ ةجوز نم © ىشنا

 ىنعم توبث نا يعمو © نيجرفلا يف كلذ نوكي ايك & لسغلا هب بجوي ايف عايجلا
 . مهيلع قافتالا توبثب هبشأ نيغلابلا نم ىثنألاو ركذلا ىلع عايجلا لوصحب لسغلا

 لكف لاجرلا ي امأو ءاسنلا ف ناتخلا ىنعمب كلذ تبثي ام يناعم نم هريغ نم

 ىدولاو يذملا امأو . فالتخا هيف هبشي ال امب هانعم توبثل مهيف ىواستي يدنع كلذ

 الإ لسغلا كلذب بجي ال هنا يعم ايف لسغ كلذب بجي هنا ملعأ الف ؛ ينملا نود امو

 نود امي اهجوز اهسمال اذإ ةأرملا يف دجوي دق هنا الإ ينملا نموأ 3 عايجلا توبث ىنعمل
 اهيلع نا ، اذه وحن وأ © للب وأ ةبوطر اهنم جرخيف ، لاجرلا نم هريغ وأ عايجلا
 ءاملا يه ةبوطرلا نا كلذب ديري نأ امإ : نيينعم هبشي ىدنع اذهو ، كلذ نم لسغلا

 نم ناك ام كلذل لئاقلا هب ديري نأ امأو ليق ام ىنعم هبشي ام كلذف اهنم قفادلا
 وه امم اهنم ةبوطرلا نأل ، لوقلا نم اذاش ىنعملا اذه ىلع اذه جرخيف ؛ تاب وطرلا
نأ ملعأ الو ، لجرلا نم ، يدولاو ، يذملا جرحم يدنع جرخي قفادلا ءاملا نود



 ابنج متتك نإو » ؛ ىلاعتو كرابت هللا لوق كلذو 0 ةبانج وأ ، عايجب الإ مزلي لسغلا
 نم وأ ، قفادلا ءاملا نم هنا افالتخا هيف ملعأ ال امب ةبانجلا ىنعم تبثف { هاو رهطاف

 الف . ءاسنلا متسمالوأ ط : ىلاعت هللا لوقل . قفاد ءام هنم نكي مل ولو ، عامج

 ف امأف . ءاسنلاو لاجرلا نم . ىثنأ وأ اركذ ؛ نيذه دحأب الإ مزلي لسغلا ملعأ

 امأو . افالتخا نيهجولا نيذه نم مهيلع لسغلا توبث يف ملعأ الف ؛ لاجرلا

 . فالتخالا هبشي ام ةبانجلا يناعم نم نهل لسفلا موزل ٢ يرجي هنا يعمف ؛ ءاسنلا

 . هللا ءاش نإ هعضوم يف يتأي كلذ نأ وجرأو

 { ديدشلا دربلا ين ةبانجلا هبيصت لجر نع هتلأسو ؛ باتكلاريغ نمو : ةلأسم

 توملا فاخي ال هنا ريغ { ةديدش ةقشم لسغلا هيلع هب قشيف ادراب اجلف الا بيصي الو

 عفتري نا ىلا لسغلا رخؤي نا هل له & ديدش ملأ ءاملا نم هبيصي هنكلو ، كلذ نم

 ؟ ءاملا ةدورب نوهتو راهنلا

 يتلا ةقشملا قيطي ناكو & كلذ نم اررض فخي مل اذإ هنا يعم : لاق

 يف اهلمحتي نا ةقشملا ردقي ال ناك ناو ، كلذ يف هل رذع ىل نيبي الف { اهلمحتي
 . كلذ هل نا وجراف ، ررض دلوت فاخي وأ © تقولا

 ءيشل جرخ مث 6 هربغ و ا هس أر لثم هحر اوج نم ةحر اج لسغ نمو : ةلأسم

 . هندب نم يقب ام لسغ الإ هيلع سيلف © هانع

 لخدي نا يسنو ةبانج نم لستغا لجر نع هتلأسو ؛ ربتعملا باتك نم : ةلأسم

 لاق . لسغلا لدب هيلع سيلو هينذأ لسغي : لاق ؟ هلسغ نم غرف ىتح هينذأ يف هيدي

 ىنعم ريغ هانعم لسغلا نا ليق ام رثكأ ٢ يدنع جرحي هزا يعم ٤ ديعس وبآ لاق هربغ

 نا : ليق هنا يدنع ام رثكأو . هل قيرفتلل ىنعم الو . بيترتلا ىنعم ف . ءوضولا

 لسغلا هل تبث هندب نم ءيش يأ هناو ، نايسنلاو دمعتلا ىلع قيرفتلا ىلع عقي لسفلا

 فج ىتح رذع ريغلو 5 رذعل ايسان وأ { ادماع لسغلا كرت مث ، هنم عضوم يأ نم

 ةيقب لسغف عجر مث ‘ مني مل وأ كلذ نع مان برق وأ . كلذ دعب فخي مل وأ © هلسغ

 رثكالا وأ لقألا هندب نم لسغ ام ناك يقب ام لسغ هيلع امإو هيزبي كلذ نا ، هلسغ

 ف جرحي هنا يعمو ‘ رهطتي مل وأ 3©{[. هدسج نم ىذألا عضومو © هجرف رهط دق ناك

 هناو & ندبلا نم ىذألا لسغ دعب نم الإ 3 رهطتلاب لسغلا عقي الأ : ليق ام ضعب

 لعلو . رهطت اذإ كلذ هلسغ ةداعا هيلع ناك ، رهطتي نا لبق هندب نم ائيش لسغ اذإ
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 هنا بسحأو . او رهطاف ابنج متنك نإو » ؛ ىلاعت هلوقل ريهطت مسا عقو اذإ كلذ
 . ءاوس وهف . ايسان وأ © ادماع كلذ لعف نا هنا ليق ام ضعب ف جرحي

 ناك ادمعتم لعف ناو 6 هيلع ةداعإ الف ايسان كلذ لعف نا هنا جرحي هنا يعمو

 لاك نع لغتشا مث هحراوج نم ائيش لسغ نإ هنأ : ليق هنا يعمو 0 ةداعالا هيلع

 عم فج امل لسغلا ةداعإ هيلع نأ 9 لسغ ام فج ىتح بابسألا نم هريغب هلسغ

 الو ، ءوضولاب لسفلا هبشي لوقلا اذه بحاص لعلو ©٨ هدسج نم يقب 1 لسغلا

 ليق دقو . مزاللا ىنعم ىلع بيترتلا ىنعم يف ، ءوضولاب لسغلا هبشي ادحأ نأ ملعا

 . بدالا يف هب رمؤي ام ىنعم ىلع كلذ

 أاضوتو هدسج لسغ نم ائيش يسن ول هنا ليق ام يناعم ضعب يف جرخي هنا يعمو
 هنا يعمو 0 ءوضولا ف هيلع ةداعإ الو يلصيو كلذ لسغ يسن ام ةداعا هيلع نا ىلصو

 ام تبثاو . كلذ ىلع ىلص دق ناك اذإ © ةالصلاو ءوضولاو لسغلا ديعي هنا ؛ ليق دق
 © نايسنلاو دمعلا ىلع اقرفتم عقي لسغلا نا : لوقي نم لوق اذه يف يدنع نوكي
 ام كرت وأ يسن ام لسغ ةداعإ هيلع امنإف ، لصي مل وأ ىلص . فجي مل وأ فج

 ةداعإو كرت يذلا لسغ الإ هيلع نكي مل ءوضو ىلع ناك نإف ىلصو . هلسغ
 تبث دقف © هلسغف هلسغ ىلا عجرو ، كلذ ركذ ىتح لصي مل ول كلذكو . ةالصلا
 هيلع امنإف { دعب وأ كلذ برق ك فجي مل وأ هلسغو هؤوضو فج .7 ءوضولا مكح هل

 ىلع ىلص ناك اذإ ةالصلا ةداعإو ، ىلص نكي مل نإ ةالصلاو هندب نم يقب ام لسغ
 ملف . ءوضولا حراوج نم ءيش وه هندب لسغ نم هكرت ىذلا نوكي نأ الإ ى كلذ

 . ءوضولا نم ائيش كرت نم عقوم يدنع كلذ عقي كلذ نإف ، لسغلا مكح هيلع عقي

 3 هؤوضو فج ىتح . ادماع وأ 5 ايسان هئوضو نم ائيش كرت نميف ليق دقو

 الإ ؛ نايسنلا يف هيلع سيلو دمعلا يف ةداعالا هيلع ليقو ث ءوضولا ةداعإ هيلع نأ

 ءوضولا ةداعإ هيلع ناك ةالصلا يف لخد اذإف ، ةالصلا يف لخدي ملام كرت ام لسغ

 لسغ الإ ىلص ولو ةالصلا ف لخد ولو هيلع ةداعإ ال ليقو ئ نايسنلاو دمعلا ف هلك

 ام لسغ ي الإ هيلع ةداعالا نوكت نأ ؛ نايسنلا يف ينبجعيو ةالصلاو © كرت ام
 نأ الإ ، ءوضولا ةداعإ هيلع ناك ةالصلا ين لخد اذإف ، ةالصلا يف لخدي ملام ، كرت

 ةالصلا كردي ناو . هلك ءوضولا داعأ اذإ تقولا توف فاخيو ةالصلا تقو ىف نوكي

 . يلصيو كرت ام لسغي نا ينبجعأ ؛ ىلصو ، كرت ناك ام لسغ تقولا يف
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 هل نوكي ام بابسأ نم هل ضرعي ىنعم ريغب دصقلا ىلع هكرت اذإف دمعلا ينامأو
 ٨ ابنج ناك يدنع كلذ ءاوسو © هءوضو ديعي نا ينبجعا { هؤوضو فج ىتح هيف

 . بنج ريغ وأ

 دمعلا ىلع اريثك وأ اليلق ، ءوضولا يف هئوضو عضوم نم كرت ول هنا يعمو
 كرت نم ةلزنمي هنا رفظ رادقم نم لقا كرت ولو ؤ اهلك ةحراجلا كرتي مل ول 5 هكرتل
 . هئوضو نم ةحراج

 © ءوضولا حراوج نم هحراوج نم ءيشل كراتلاو ، هيف فلتخي ام ىنعم ف

 لقأ ءوضولا حراوج نم ةحراج نم نايسنلا ىلع كرت ولو © اهلك ةحراجلا كراتل يدنع
 ۔ ةالصلا نم ىضم اهف ةداعإ ال : ليق هنا يعمف & ىلص ىتح ايسان رفظ رادقم نم

 ةالصلا ةداعإ ىنعم تبث اذإف 0 اريثك وأ اليلق كرت © ةالصلل ةداعالا هيلع ؛ ليقو

 ين هركذ ىضم ام بسح ىلع هئوضو نم ءيشل كراتلا ةلزنمب تبث { اريثك وأ اليلق هكرتب
 قافتالا ىنعم يف جرخي هنا ؛ يعمف ةالصلا لبق كلذ ركذ نإ امأو . هيف ةداعالا موزل

 تبث اذاو . هلسغ دعب الا يلصي الو  ناك ام انئاك هكرت ىذلا كلذ لسغ هيلع نا

 ىنعم ىلع © ريثكلاو ليلقلا كرتل ءوضولا ةداعا يف فالتخالا ىنعم هقحل & كلذ ىنعم
 هكرت ىف هنا يعمو هلك { هؤوضو فج ىتح © كلذ يسن اذإ ءوضولا ةداعا يف ليق ام
 ةداعالا نم بجي ام ىنعم يف ءاوس . بنج ريغ وأ ابنج ناك ءوضولا حراوج نم ءيشل

 وه ث ءوضولا عضاوم ريغ ف هندب لسغ نم ائيش كرت اذإ هنا يعمو ، بجي ال امو

 وأ ، كلذ ىلع ىلص اذإ 5 ةالصلا ةداعإ هب مزلي ايف ءوضولا عضاوم يف كلذ كرت ةلزنم

 هيلعف © ىلص ىتح هيسنف رفظ رادقم نم رثكأ كلذ ناك نإف هركذ ىتح © لصي مل

 اذإ افالتخا كلذ يف ملعأ ال وأ © ادعاصف رفظ رادقم نم رثكأ ناك نإ الإ ؛ ةداعإلا

 . فالتخا هتالصل ةداعالا يفف { ىلص ىتح هيسنف ، رفظ رادقم نم لقأ ناك

 دعب الإ يلصي الو ، قافتالا ىنعمب كلذ لسغ ناك ةالصلا لبق ركذ ناو
 ةداعإ هيلع بجي نا ينبجعي الو 5 ءام مدع وا تقولا توف فوخ رذع نم الإ ، هلسغ

 نم ءيش هل تبث نا دعب { هلسغ نم ءيشل هكرت يف لسغلا الو ءوضولا نم ءيش

 3 هل لسغلا مكح عوقوو هنم ةساجنلا ةراهط دعب هؤوضو هل تبثي نا دعبو ، هلسغ

 هيلع امتإف هؤوضو تبث ايف ، لصي مل وأ كلذ ىلع ىلص . ايسان وا ، ادماع كلذ كرت
 ناك . ءوضولا عضاوم ريغ نم هندب لسغ نم .4 ايسان وأ ادماع ث كرت ام لسغ يدنع

 ىلص ناك نا ةالصلا ةداعإو & هدحو كلذ لسغ يدنع هيلع امنإف { اريثك وأ اليلق
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 ىذألا عضوم لسغ امنإ ناك ولو { ةالصلاو هلسغ وأ { ةدابعلا هب بجت امم ناكو

 كرت وأ ، هدسج نم ءوضولا عضاوم لسغ وا 5 ةالصلا ءوضو اضوت مث . نيجرفلاو
 | رذع ريغل وأ رذعل اسان وأ اتماع في ملوأ ٤ هلك هؤوضو فج ىتح هلك هدسج
 ةداعإو ، ىلص نكي مل نا يلصيو هحراوج نم هيلع يقب ام لسغي نا هيلع امنإف

 . عمجي الو بيترتب رسفم ريغ المج لسغلا ىنعم توبثل عقو دق ناك نا ةالصلا

 سيلو هنذأ لسغ هيلع نأ هنذأ ين هدي لساغلا لخدي نكي مل اذإ هنا : هلوق امأو

 رهاطلا ءاملا غولبب لسغ نذألل تبثي مل اذإ كلذك هنا يعمف . لسغلا ةداعإ هيلع

 وأ لسافغلا نم وأ ءاملا نم ةكرحب 0 هيلا ءاملا غولب نم ليق ام دحاب لسغلا هلاني امم اهنم

 ةرشبلا ةسس امل ءاملا نم للبلا هيلا غلبي الو كلذب لوقي نم لوق ىلع هوجولا نم هجوب

 ءاملاب ندبلا لتبا اذإ ةرشبلا ىلا ءاملا غولب ءعىزجي هنا كلذب لوقي نم لوق ىلع { ءايلل

 نم هريغ وأ نذألل تبثي مل اذإف ، ارهطمو 0 اروهط هللا هايس يذلا ، روهطلا

 مل ام لسغ هيلعو كلذك وهف © اهمكح تباثلا يناعملا دحأب لسغلا مكح © ندبلا

 ديلا هلنت مل ولو هيلع لسغ الف هوجولا دحاب كلذ لسغ تبث اذإو . هلسغ تبثي
 موقيو © كرعلا هبشي امم ، هوجولا نم ليق ام دحأب لسغلا هل تبث اذإ كرفلاب
 . كرعلا ماقم

 له ث هرهظ كرع ضعب لاني ال ةبانج نم لسغي لجر نعو : باتكلا نمو
 نمو هرهظ نم لان ام كرع يف دهتجيف ؟ ءاملا عضوملا كلذ ىلع ضيفي نا زوب

 . هللا ءاش نإ هيلع ءاملا ةضافا هيزبي نا توجر هرهظ كرع نم لني مل امو ء هدسج

 ام ردقب دسجلا ىلع ةكرحلا نم هل ءاملا بص ناك اذإ هنا ليق هنا يعم : هريغ لاق
 هيلع عقي يذلا كرعلا نم ناك ام وهو ، لسغلا ىنعم تبثي ىذلا كرعلا عقوم عقي

 عقوم بصلا عقو اذإف { كرعلا مكح بجوم وهف هعوقوب فج ولو ، كرعلا مسا
 ريغب وأ © ديلاب هكرع نكمأ ولو ، لسغلل ىزجم هنا افالتخا ملعأ الف ، كرعلا

 ناو 7 رايتخالا ىلع هب لسغلا ىنعم تبث ، دسجلا ىلع هانعم تبث اذإ هناو ، بص
 مل اذإ ايزجم يدنع بصلا جرخي امناو ى لضفأ كلذ ناك 0 كرعو ءاملا لساغلا بص

 ىنعم ريغب ابص هيلع ءاملا بصف هيلع ءاملا بصف 3 هدسج نم ائيش كرع لساغلا نكي
 يزجي ءاملا نأ الإ ، كرعلا ىلع ردقي مل اذإ يزجم كلذ نا كرعلا ماقم موقت { ةكرح

 نم ءيش كرع ىلع ردقي مل نم ىلع سيل ؛ ليق دقو ، كرعلا نودب دسجلا ىلع هبص
 مل نا هريغ هل هلسغي نا هيلع سيلو هيزجي بصلا نا . هدي هلنت مل وأ { رذعل هندب
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 اذإ ءيشب هكرعي الو © هريغ الو بوث الو ةبشخب هدي ريغب هكرحي نا هيلع سيلو . هلني

 بص نكي مل ولو © لاح ىلع هيلع ءاملا بص هيزجيو © هديب هسفنب هلسغ هنكمي مل
 كرعلا ماقم موقي امنإف ، دسجلل ءاملا ةرشابم نوكيو © كرعلا ماقم موقت ةكرح هل ءاملا
 . لصفلا اذه يف

 هركذ ىضم دقو ، ىنعم ريغلو ، رذع ىنعمل يزجي كلذ نا ؛ ليق دق هنا يعمو

 . زحل ا اذه نم ىضم ايف

 ربتعملا باتك نم هوحنو لسغلا عم ءوضولا يف لئاسم

 هريغ نمو 0 أضوتي نا هيلع نا { ةبانخجلا نم لسغ نم نا : هيبا نع ريشب لاق

 نم رهن يف لسغي نا ديري لجرلاف : تلق ؛ هللا همحر هللادبع يبا نع هنا دجوي ايف

 ؟ هلسغ هؤوضو نوكي نأ ديريو ث ةبانجلا

 ضمضم هاقنأ اذإف 5 ةبانجلا عضوم لسغو ىجنتسا ءاملا لخد اذإ : لاق
 نع هب ىزتجا ، كلذ لعف اذإف ، هجرف سمي الأو ، كرعيو لسغي مث ؤ قشنتساو

 نإف : تلق ث هيلع ندي مل اضوتي مل اذإ : لاق ؟ اضوتي مل نإف ؛ تلق 9 ءوضولا

 ضمضميلف دعيلف ؛ هلسغي نا دارأو هجرف سم اذإف { هجرف سي الو كرعي ابنج ناك
 مث ، هلك هندب لخدي ىتح ءاملا فوج يف لخدي وأ © هندب ىلع ضيفي مث ، قشنتسيو

 الف عنصي فيكف ءانالا نم هلسغ ناك نإف : تلق . يلصيو © هجرف سمي الو موقي

 الو &، لستغي مث { ةالصلا ءوضو أضوتيو يجنتسي مث ايهلسغيف هيفك ىلع ضيفي

 ؟ هيلع ءوضو الو يلصيو هجرف سمي

 ديعي : لاق ؟ هجرف سمي ملو ، لستغاو © ىجنتساو أضوتي مل نإف : تلق

 مث ، هندبو ههجو لسغف أضوت مث ىجنتسا وه نإف : تلق هلسغ نم غرف اذإ ءوضولا

 ؟ وحنلا اذه ىلع يلصي نأ هل زوبجيأ هيمدق لسغ نم غرف اذإف ، هجرف سمي ملو لسغ

 . معن : لاق

 دمحم نب ريشب وه ؛ هيبا نع ريشب ىلا فاضي ىذلا لوقلا نا يعم ؛ هريغ لاق

 © أضوتي نا هيلعف ةبانجلا نم لسغ اذإ بنجلا نا ؛ هلوق امأو . هللا همحر بوبحم نب
 ةالصلا ءوضو 6 ءوضولا هيلع بجوي هنا : امهدحأ نيينعم للع كلذ يدنع جرخيو
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 هب رمؤي ايف كلذ ليق دقو © ةالصلا ءوضو أضوتي ىتح لستغي الو ، لسغلا لبق

 ةفص يناعم جرخي اذه بسح ىلعو { ءاجنتسالا دعب ةالصلا ءوضو أضوتي لستغملا

 © لوقلا نم قافتالا هبشي هلعلو . ملعلا لهأ لوق نم هب رمؤي ام ةماع يف لسغلا

 © ةراهطلا ف ةغلابملاو ، لسغلا ف بدألا ىنعم ىلع يدنع جرخي لوقلا اذهم ذخألاو

 همكح دقعنيو عقيو لسغلا يدنع زوجيو ى موزللا ىنعم يف يدنع جرخي هدجأ الو

 أضوتي مل ولو ، عضوم يأ نم 7 هندب نم ائيش لسغف لسغلا دارأ اذإ قافتالا ىنعمب

 يف يدنع ىنعملا اذه ىلع لوقلا اذه جرخي امنإو ، يجنتسي ملو { ةالصلا ءوضو

 . ةراهطلا يف ةغلابملاو بدألا ىنعمب لسغلا لبق لستغملا ءوضو

 ءىراقل رمألا هبش ءوضولاب ةبانجلا نم لسغلل رمألا نأ يل نيبي ؛ فيضملا لاق
 نادبألا ىلع تاعاطلا كلت نا ىنمل ءوضولاب كسانملا نم ءيشب لماعلاو 5 نارقلا
 لضفأ ةراهطلا ىلع اهلعف ناكف ، ةصاخ ندبلا ىلع ةالصلا هبشي ، ةصاخ

 . هاسنأ الئل ةركذت هتبتك امنإو . كلذ يف رظناف . ملعأ هللاو

 ءوضولا نع لسفلا هيزجي لأ نيينعملا نم يدنع رخآلا ىنعملاو : عجر
 نم ءيشب دعب نم هجرف نم سمي ملف {. ءاجنتسالا دعب نم لستغا ولو { ةالصلل

 نع كلذب ةبانجلا لسغ لستغملا يزجي ال هنا كلذ ليق دق هنال ، هئوضو حراوج

 عقو اذإف ةضيرف ةبانجلا لسغ نأل ، كلذ نع هيزجي هنا ليق دقو . ةالصلل ءوضولا
 هحراوج لسغ دعب سمي ملو © هندب نم ةساجنلا نم ةراهطلا دعب نم لسغلا مكح

 هدقتعي مل وأ لسغلا يف ءوضولا دقتعا اعيمج ءوضولاو لسغلا عقو دقف { هيجرف دحأ

 . ربكألا ءوضولا هنا ليق دقو

 دقتعا اذإو اعيمج ءوضولاو لسغلا دقتعي نأ الإ كلذ هيزبجي ال : ليق هنا يعمو

 نم رهطتلا دعب ءوضولا ىنعم جرخو لسغلا ىنعم جرخو لسغلا ىنعم يف هلك كلذ
 دق هنأ يعمو . لسغلاو { ءوضولا هل تبثو كلذ هل زاج & هجرف سمي ملو 3 ةساجنلا

 ةضيرفلا نأل دارفنالا ىلع اضوتي نا هيلعو هزجي مل لسغلا يف ءوضولا دقتعا ولو ليق
 ضيحلا لسغ نا ؛ لوقي نم لوق ىلع كلذو . ليق ام ضعب ىلع ةضيرف ين لخدت ال
 { السغ ضيحللو © السغ ةبانجلل نيلسغ هيلع امناو { ةبانجلا لسغ ىلع لخدي ال
 ىونو ةالصلا ءوضو أضوت مث { هندب نم ةساجنلاو ىذألا عضوم لسغ اذإ هنا يعمو

 هنا قافتالا ىنعمب كلذ جرخي هنا 2 ةبانجلا نم لستغاو هندب رئاس لسغ مث ، كلذ
 ريغ بنج وهو ةالصلل هؤوضو ناك ولو ث هيجرف دحا هلسغ ف سمي مل ام . هيزجمي
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 ةبانج هرضت الو ىذألا لسغ دعب نم هؤوضو ناكو هندب نم ىذألا لسغ اذإو & رهطتم
 . رهاط هنأل هندب

 دمعتلا ىنعم ىلع © هئوضو نم بيترتلا ريغ ىلع هلسغ ىنعم تبثي هنا يعمو
 ىلع الإ عقي ال ءوضولا نا : لوقي نم لوق ىلع ءوضولا كلذ هزبي مل ، كلذل

 لوقلا ضعب ين لعلو ، ءوضولا نع لسغلا هيزجي هنا لوقي نم لوق ىلعو . بيترتلا
 لسغي نأ دعب ةبانجلا لسغ اذإ هناو ، ءوضولا ىنعمل لسغلا يف بيترتلا يف رظني ال

 يدنع فلتخي ال هنال ءوضولاو لسغلل هيزجي كلذ نا هندب نم ةساجنلاو ىذألا عضوم

 اذإو ، ةضيرف عقاو هناو بيترتلا ىنعم ىلع نكي مل ولو تباثو عقاو هنا لسغلا يف
 اذهو ةضيرف هنا الإ اءوضوو السغ تبثو ءوضولا حراوج ىلع ةضيرفلا لسغ تبث
 لستغملا سمو ةساجنلا ةراهط دعب ةبانجلا لسغ عقو اذإ هنال لاح ىلع ينبجعي لوقلا

 وأ ءوضولا دقتعا لسغلا ماقم موقي كلذ نا هئوضو حراوج نم ءيش لسغ دعب هجرف

 . كلذب تاي مل وأ ، ءوضولا بيترت ىلع لسغلاب ىتأ ، دقتعي مل
 نم ءوضولا نع لسغلا هيزجي هناو رهنلا وأ ءانالا نم لسغلا نيب هقيرفت امأو

 لبق ةالصلا ءوضو أضوتيو ءوضولا ديعي نا الا .0 .ءانالا نم هيزججي الو .0 رهنلا

 يأ نم كلذ نيب قيرفتلا هجو ىل نيبي الف ، ةساجنلا نم ةراهطلا دعبو © لسغلا
 يف رسيلا ىلا برقأ رهنلا يف هنأ الإ 5 ءانإ نم وأ رهن نم لستغا ءاوس هنا يعمو . هجو

 ناك اذإ هماقم موقي ىذلا ءاملاو ، رهنلا نم لسغلاب هؤوضو تبث اذإو ث بدألا ىنعم

 مل ءانالا نم زجي مل اذإو ، كلذ يف قرف ال يدنع هلثم ءانالاف هبناج ىلع وأ هطسو يف
 ام بسح ىلع ءاوس هنا يعمو ، كلذ نيب قرفي يدنع ىنعم ال هنال 0 رهنلا نم زجي

 ىلع وأ 5 رهنلا طسو يف ءانإ نم وأ رهن نم ناك ، فالتخالا يناعم نم لوقلا هيف ىضم

 امهيف قرف ال هناو هيزجي كلذ ناو { رهنلا يف هلثم ءانإلا يف كلذ نم ينبجعيو 2 هبناج
 لسغلا يف لخد اذإ ءوضولا يف لوقلا نم ىضم ام ىلع كلذ ىنعم تبث اذإ © امهنيب الو

 . رشبلا نم ءوضولا هيف تبثي عضوم

 ضمضمتي عجري هنا ، هحراوج لسغ دعب نم هجرف سم اذإ ؛ هلوق امأو
 كلذ هيزججي © هندب عيمج لتبي ىتح ءاملا لخديو هندب ىلع ءاملا ضيفي مث ، قشنتسيو

 5 هجرف سمي ضقتنا دق ناك هءوضو نا ؛ يدنع هلوق نم لدي امم اذهف ءوضولا نع

 كلذكو . ءوضولا ماقم هدنع موقي هئوضو حراوج رئاسو هندب ىلع ءاملا بص ناو

ماقم موقي كلذ نا هندب عيمج لتبي ىتح ءاملا لخد اذإ هنا ؛ يدنع هلوق ىنعم يف جرخي



 لسغلا ماقم موقي لتبا اذإ & بنجلا ةرشبل ءاملا ةسسامم نا ليلد اذهو ءوضولاو لسغلا

 . ادكؤم اذه وحن دجوي دقو . هيزجيو

 هلثمو ءوضولا يف تبثي نأ ديعي سيلف ةضيرف وهو ، لسغلا ين تبث اذإو
 ، رهطم هنأل روهطلا ىنعمو { روهط هنال ، ةراهطلل بجوم ندبلا ىلا ءاملا غولب ال

 © هغولب دعب رابتعالا يف ىقبت ، ةساجن هيف سيل يذلا ندبلا ىلا روهطلا ءاملا غولبف

 . ىقبت ال ةساجن وأ أ ضيح وأ { ةبانج لسغو ءوضولل دبعت هيف لسغلا امتإو

 نم لسغلاو ؛ رفعج نب دمحم رباج يبأ ىلإ فاضملا باتك نمو : ةلأسم

 اهنع لآسي ةنامأ يهو اهلهج نمل رذع ال & ىلاعتو كرابت هللا باتك يف ةضيرف ةبانجلا
 نم لسنلا ضرف موزل ف فلتخي ال هنا يعم ؛ هريغ لاقو . ةمايقلا موي دبعلا

 ابنج متنك نإو » ؛ هلوق ىلاعتو كرابت هللا باتك يف هضرف توبثو . ةبانجلا
 ةبانجلا نم رهطتلاب هرمأ ناكو { ةالصلل ءوضولاب ىلاعتو كرابت هرمأ دعب { ياو رهطاف
 ةالصلا اوبرقت ال » : هلوق كلذكو { ءوضولا ضرف توبث ىنعم ريغ . تباث اضرف
 ٥ اولستغت ىتح ليبس يرباع الإ ابنجالو نولوقت ام اوملعت ىتح ىراكس متنأو

 ارمأ ةلم هللا لوسر ةنس نمو اصن . هللا باتك نم ةبانخلا نم لسغلا موزل تبثن

 مهنيب ملعن ال ةلبقلا لهأ عيمج نم ةمألا لوق نم قافتالا يناعم ف تبثو 03 العفو

 نمتؤم دبعلا نأ ؛ كلذ يف ةنامألا ىنعمو { لاق ايك ةنامأ يهو . كلذ ين افالتخا

 ةماع يف اهيلع علطي يتلا لامعالا رهاوظ نم تسيل 5 هسفن نيبو هنيب ايف اهيلع
 همزل امو هلك هنع دبعلا لأسي ىلاعتو كرابت هلل ةنامأ هلك نيدلا ناك ناو هريغ لاوحألا

 . دابعلا ىلعرهطيو ث ةعاطلا نم ارهاظ هب لمعلا نوكي ام هبشي هناف هبوجو هصخو

 . قح ةينو قدص داقتعاب هلل كلذ لمعي ال نم داكيف دابعلا ىلع رهظي امم ارهاظ هكرتو
 نم هسفن ىلع هنم افوخو 5 مهل ةقفاوملا ءاجرو دابعلل ةقفاوملا هجو ىلع كلذ لمعو
 اهبوجوب لمعي نأ داكي ال يتلا هرئارس يف يه ةنامألا هذهو 0 دابعلا نم هللا تابوقع

 يبنلا نع ليق دقو دبعلا ىلع هنيد يف هللا ةنامأ رئارس نم تناكف اهل هئادأب الو هيلع

 نم رهشأو رهظأ نوكي نأ داكي ءوضولاو «رئارسلا نم ةالصلل ءوضولا » : لاق هناؤنيي

 تبث اذإف © هلاوحأ نم ريثك ىن هيلع هبوجو هل هدهاعت ين هلاوحأ ةماع يف دبعلا لاعفأ
 بوجو ملع يف روهظلا نم دعبأ هنال ، ىلوأ ةبانجلا نم لسغلا ناك ؛ رئارسلا نم هنا
 . دبعلا نم هتيدأتو كلذ

هنإف اهلهج نمل رذع ال ؛ هلوق امأو ، رئارسلاو تانامألا نم كلذ ناكف هنمو



 رداق وهو اهب لمعلا لهبجي نوكي نأ الإ { اهلهج نمل رذع ال هنا لوقلا يناعم يف جرخي
 الو 0 هب لمعي الو هل هلهج عم كلذ ملع بلطي الف © اهلمع بلطو اه ملعل ا ىلع

 وأ > ةراهطلاب اهءادأ مزلي امم ةرض اح ةالص تقو يضقني ىتح كلذ ملع بلط دقتعي

 هلهج اهتيداتو اهب لمعلا كرتي وأ & كلذ ىلع اهتقو يضقنيو ث ةراهط ريغب اهيلصي
 . كلذ ملع ىلع ردقي وهو 0 كلذب

 ْ اهبوجو ملع الإ هعسي مل اهم لمعلا تقو رضح اذإ هنا ليق ام ضعب يئو

 ىلا هنم ادصق اهب لمع اذإ هنا لوقلا ضعب يفو . اهبوجوب ملعلا دعب اهب لمعلاو
 هل زاج ض هلل ةعاطلل دقتعم وه ام ةلمج ي اهب لمع وأ © هللا ةدابع وأ © اهب هللا ةعاط
 . ةالصلل ءوضولاو اذه ىلع ةالصلا كلذكو { اهموزل ملع نم ًاروذعم ناكو كلذ
 . اذه بسح ىلع كلذ ىف لوقلاف

 لجو زع هللا باتك يف ةضيرف ؛ ةبانجلا نم لسغلاو رفعج نبا عماج نمو
 هنظأ ؛ دمحم وبأ لاق . ةمايقلا موي دبعلا اهنع لأسي © ةنامأ يهو اهلهج نمل رذع ال
 هللا دبعت يتلا تادابعلا رئاسك ةدابع هنا { هللا باتك ف ةضيرف ةبانحلا لسغ هلوقب دارأ

 : هلوقو اولستغا يأ ، هاو رهطاف ابنج متنك نإو » : ىلاعت هلوقل هباتك يف هدابع اهب
 هل رذع ال هنا اهنم لاستغالا هيلع نأ لهجف هتبانجب ملع نم هنا ، اهلهج نمل رذع ال

 . هللا دنع كلذب

 رمأ ام ريسفت نم لاستغالاو ، لاستغالا رمأب هعمس قرطت نآرقلا ةوالت ناك اذإ

 ىأ ةنامأ اهغا ؛ هلوقو . نودوجوم نورسفملاو & لاؤسلا نم نكمم وهو ث ةلمجلا ف هب

 قدصم وهو اهظقحب درفني ؤ ةنامألا ىلع نمؤملاك اهيف هل مصخ الو ©} اهلعفب درفني هنا

 © ةعسوتلاو زاجملا ةهج ىلع ، هجولا اذه نم ةنامألاب اههبشف اهعايضو اهئادأ يف
 . ملعأ هللاو

 لأسي ايك ةمايقلا موي اهنع لأسي هناف { ةمايقلا موي دبعلا اهنع لأسي ؛ هلوق امأو
 هللا لاق دقو . اهيف رصق وأ اهقحب اهادأ ناك نا تادابعلا رئاس نم اهريغو ةالصلا نع

 قدص نمف ث نيعيطملا لأسي هنا ربخاف . 4مهقدص نع نيقداصلا لأسيل » : ىلاعت
 لأسي نأب ىلوأ 5 هلوقو ، هلعف يف قدصي مل نم نأ ىلع ليلد هفلك ايف هلوق وأ هلعف يف
 وأ ايلسم راض نم نوعلمو . «ةكلملا ءيسي نم ةنجلا لخدي ال» : لي يبنلا لاق ايك

 يف هركذ لج لاق ايكو . نمؤم ريغ ملظ نمع ةنعللا طوقس ىلع لدي ال هريغ
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 اذإ هنع ديعولا طوقس ىلع لدي ال . امهرهنت الو فآ ايهف لقت الو » : نيدلاولا

 نم كلذ قوف ناك ام ىلع لدي . فأ اهل لقي نأ هل يهنلا لب . ايهبرض وأ ايهعاجأ

 هلوق كلذكو كلذ ىلع هل ديعولا نأو © هقحلي نأ ىلوأ يهنلا نا { ايل ىذألا

 قلخ موي هلا باتك ىف ارهش رشع اننإ هلا دنع روهشلا ةدع نإ » : لجو زع
 ةجحلا يذو ةدعقلا يذو بجر : يهو «مرح ةعبرأ اهنم . ضرالاو تاومسلا

 ريغ ف ملظلا ةحابإ ىلع لدف مكسفنأ نهيف اوملظت الف . ميقلا نيدلا كلذ ى مرحملاو

 . ملعأ هللاو روهشلا نم ةروكذملا رهشألا ةعبرألا هذه

 عاص ةبانجلا نم لسغلا يزجي » : ةلي يبنلا نع ليقو ؛ رفعج نب عماج نمو
 نم لسغلل يزججي» : لاق هنا ةي يبنلا نا ؛ هلوق امأ : دمحم وبأ لاق © «ءام نم
 ةلمج هتلقنو رابخألا تءاج ىذلاو هظفحأ مل ربخ اذهف 5 «ءام نم عاص ةبانجلا

 تءاج اذكه ، عاصب ةبانجلا نم لستغاو 5 ءام نم دمب أضوت { ةليتييبنلا نأ { راثألا

 نم طلغف هب رمأ وهف هلعفو التم يبنلا هب ربخأ ام ىلا رفعج نبا بهذ ناك نإف . رابخألا

 هنا هنع ةياورلا ربغ عاصلا يزجي : لاق هنأ مالسلا هيلع هنع ةياورلا نأل { ليوأتلا

 اهعمس اك اهادأف يتلاقم عمس أرمإ هللا محر» : ألو يبنلا لاق دقو . عاصب يزتجا

 ةياورلا يفو © «هنم هقفأ وه نم ىلا هقف لماح برو هل هقف ال نم ىلا هقف لماح برف

 . «رانلا نم هدعقم أوبتيلف ؛ ادمعتم يلع بذك نم » هنا ةليم هنع

 امنإو { ادمعتم لوقي يبنلا تعمس ام هللاو ؛ لاق هنإف ماوعلا نب ريبزلا امأو

 فالخب ةلي يبنلا نع رابخالا وه بذكلاو . رانلا نم هدعقم أوبت يلع بذك نم لاق
 نعو . ةلي يبنلا نع رابخألا عفر دنع عروتي نأ ملسملا ىلع بجاولاف . هب وه ام
 ةلي يبنلا نإف اضيأو . هظفلو هتفص ىلع هنم ءيش لك لقي ناو © هلاعفأ نع رابخالا

 فالتخإب هملع عم لاستغالا همزل نم لكل عاصلاب رمأي هنا هيف نظي نأ زوجي ال
 كلذب هتيارد نم مهيفو . ءاملا بص يف داصتقالا نسحي نم مهيفو . سانلا لاوحا
 © ريشكلا رعشلا هيلع نم مهيفو ٠ ندبلا ظيلغ مهيفو © ندبلا ليلق مهيفو ‘ لقأ

 اهنا ةشئاع نم يور دقو { ءاسنلا مهيفو © هسأر ىلع هل رعش ال نمو " درجألا مهيفو

 ءانإ نم ءاملا عزانتن انك ۔ فصنو نيعاصب ةلي هللا لوسرو انأ تلستغا ؛ تلاق

 هب رهطتي ىذلا ءاملا نأ ىلع لدي اذهف يل قبإ ؛ هبحاصل لوقي انم دحاو لك 3 دحاو

 هيلع لوسرلا ةنسل افلا كلذل زواجتملا ناكل اتقؤم ناك ولو هرادقم تقوم ريغ
 . ملعأ هلللاو . مالسلا
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 ةبانجلا نم لسغلل يزجم» : لاق تي يبنلا نع ليقو ؛ رقعج نبا عماج نمو

 . «ءام نم عاص

 عاصب لستغا ؛ لاق هنا ةي هللا لوسر نا ؛ هللا همحر هللادبع وبا لاق هريغ نمو
 . ءام نم فصنو نعاصب ةشئاعو وه لستغ او . ةبانحل ا نم ءام نم

 يزجي عاصلا نا ملعي نأ همزلي ناسنالا نا : هللا همحر ركب وبا لاق هريغ نمو
 هنا لاقو { هب لستغي فيك ملعتي نأ هيلع ناك ءام نم عاص هدنع ناك اذإف لسغلل

 . نسحلا يبا عماج نمو { ديعس يبأ خيشلا نع كلذ ظفحي

 فصنو نيعاصب ةلي هللا لوسرو انأ تلستغا : تلاق اهنا ةشئاع نع يورو

 ءانإ نم نانثا لستغي نأ زئاج هنا ىلع لدي كلذف . ىل قبا لوقي انم دحاو لك

 . . دحاو
 دمب أضوتي ناك ةلي يبنلا نع يور امل ليلقلا ءاملا يزجي دقو : باتكلا نمو

 دملا نا باسحلا اذه ىلع . ملعأ هللاو عاصب لستغيو عاصلا عبر وهو ءام نم

 . ملعأ هللاو لاطرا ةين ايث عاصلاو نالطر

 : تلاقف لاطرا ةينايث ردق هترزحف اسع تذخأ اهنا ؛ ةشئاع نع يور دقو

 ءوضولاو لسغلل ءاملا ديدحت نا هب لوقأ يذلاو اذه لثمي لستغي ةي هللا لوسر ناك

 نممو لسغلا نسحي نم ةفرعمو ث سانلا ةيارد فالتخال فلتخي هنال 0 مزال ريغ

 . فرس الب ليلقلا ءاملا يزجي دقو . نسحي ال

 . معن : هل ليق ؟ ةضيرفوهأ { ةبانحلا نم لسفخلا نع هتلأسو : باتكلا نمو

 ءاملا لزني مل نأو عايجلا ؛ نيئيش يف بجي امنإو ، هللا باتك يف ةضيرف ةبانحجلا لسغ

 مل ناو لسغلا بجي ، ةبانجلا نم لسغلا بجو كلذ ىف ازاج وأ 5 ناناتخلا ىقتلا اذإ

 © هاو رهطاف ابنج متتك نإو » : ىلاعت هئلا لاق ايك هريغ وأ © مالتحا ناك ولو عمابي

 ىتح ليبس يرباع الإ ابنج الو ه لاقو . ءاملاب اولستغاف ةبانج مكتباصأ اذإ ينعي

 ةيآلا لوأب لدف { اومميتف ءام اودجت ملف ءاسنلا متسمالوأ » : لاقو 3 ياولستغت

 . مدعلا عم مميتلا ةيآلا رخآ يفو © ءايلل دوجولا عم لسغلاب رمأ هنا ىلع

 هلسغ نا الولف ، مئادلا ءاملا يف بنجلا لستغي نا ىهن ةلي يبنلا نع يور دقو

 دسفي امتإ ؛ لاق هنا سابع نبا نع يورو . هنع ىهني نكي مل هدسفي ةبانجلا نم هيف
 . راج ريغ ءاملا ناك اذإ كلذو ، بنج تنأو هيف عقت نأ ءاملا
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 تناكو . ءاسنلا هيف عماجي يذلا بوثلا ي يلصي ناك ةلي يبنلا نا يور دقو
 بوثلا يف تأر نإف . بوثلا لسغت نأ ريغ نم هيف ضيحت ىذلا بوثلا ىف ىلصت ةشئاع

 رثأ ىأر اذإ ناك ةلي يبنلا نع ةشئاع نعو . عضوملا كلذ تلسغ . لوب وأ امد هلعل
 بجو دقف ةفشحلا تراوتو ناناتخلا ىقتلا اذإو . ءاملاب اهلسغ مث { اهكح ةبانجلا

 . اهريغو ةشئاع ةياورل لسغلا امهيلع

 بجي اك لازنالا نود نيناتخلا ءاقتلاب ةنمضم ماكحألا ناف ؛ ةلي يبنلا نعو

 داسفو ، ةرافكلا بوجوو . جحلا داسفو ، لوألا جوزلل لحلا يئو { رهملا لايك

 . لسغلا كلذكو { موصلا

 جرفلا يف عماج ناو ، لسغلا هيلعف هيف لزناف ، جرفلا نود ايف عماج نمو

 بجي ءاملا نم ءاملا نا : ةللَمت يبنلا نع يور ام اماف . لزني مل نإو ، لسغلا هيلع نإف
 ءاملا هنم جرخ نم لك يف ربخلا نوكيف { جرفلا ريغ يفو ، عايجلا ريغ يف نوكي نا

 . هيلع لسغ الف { لزني مل نإو ، لسغلا همزل ؛ لزنأ نإف ، عماجي مل وأ عماج

 نع يور كلذك . لسغلا هيلعف ، لجر وأ ةأرمإ نم ءاملا لزناف ملتحا نمو

 نوكي ام اهنم ناك نإ : تلاقف ؛ ةلي يبنلا تلاس نيح ميلس مأل لاق ةي هللا لوسر
 . ءاملا تيأر اذإ ؛ معن : اهل لاق هنا ليق دقو ، لستفتلف لجرلا نم

 له ، قحلا نم يحتسي ال هللا نا هللا لوسر اي : تلاق ثيدحلا ضعب ينو
 يفو . ءاملا تأر اذإ ؛ معن : لاق ؟ لجرلا ىري ايك تأر اذإ لسغ نم ةأرملا ىلع

 ءافخلا حرب ؛ هللا لوسر اي : تلاق { ةيقيهتتأ ةأرما نا ؛ ليق دقو ، دمحم يبا عماج
 . معن : لاق ؟ لسغ اهيلع له لزنتو { لجرلا ىري ام مانملا يف ىرت ةأرملا

 . ءاملا تلزنأف © اهجوز اهم ثبع وأ © اهسفنب ةأرملا تثبع اذإو : عجر

 . لسغلا همزلي © لزناف هسفنب ثبع اذإ لجرلا كلذكو ، كلذل اهمزلي لسغلا ناف

 & هديب هندب كرعي نأ بنجلا ىلع سأب الو ؛ نسحلا يبأ عماج نمو : ةلأسم

 لبق ، ىذألا يقب دق ناك اذإ هدي لسغ نم ءاملا نم راط امب ساب الو ، ءاملا ىلا اهدريو

 امم اذهو 5 هنم أضوتو هب لسغ دق يذلا ءاملا نم هئانإ ين عقو ام سأب الو & لستغي نأ

 أضوتي الف . ىرخأ ةرم لمعتسي الئل ث درفنملا لمعتسملا لسغلا نم الإ هيف فلتخي ال
 > هتراهط ماكحأ نع هريغي ملو هدسفي مل رخا ءام ف عقو اذإ امأو . لمعتسلملاب

 . نيعتسن هبو ، باوصلاب ملعأ هللاو
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 ءاملا ناعزانتي دحاو ءانإ نم هتأرماو لجرلا لسغ نإف : رفعج نبا عماج نمو

 لوسر ناك : حبسملا نب دمحم لاقو . الوأ لجرلا أدبي ليقو . سأب الف ةبانجلل
 . دحاو ءام نم نالستغي ةشئاعو . هلللا

 دحاو ءانإ نم هتأرمإو لجرلا لسغ نإف هلوق امأو : حرشلا باتك نمو

 لجرلا أدبي : هلوقو ، الوأ لجرلا ادبي ؛ ليقو ، سأب الف { ةبانجلل ءاملا ناعزانتي

 كلذ يف فرعأ الف ث هلاق نم بابحتسا هنا يدنع . ءاملا فرغيل 5 ةأرملا لبق ًالوأ

 نالعفي ةشئاعو ةلي يبنلا ناك دقو 0 هناعزانتي دحاو ءانإ نم السغي نأ الو . ةنس

 . يل يقبإ ؛ اهل لوقيو ، ىل قبإ : هل لوقت كلذ

 اك 6 لستغاف به ذف 3 اه ملعي ملو ةب انج هتب اص ا لجر نعو : ةلأسم

 انل لاق كلذك . لسغلا كلذ هيزجي : اولاق دقف ، ةعمجلا موي لجرلا لستغي
 . هللا همحر بوبحم نب دمحم نع ؛ رثؤملا وبأ

 بنج هنا ملعي ملو 7 ةبانجلل هبوني ملو لسغ اذإ ليق دق ؛ لاق : هريغ نمو
 . ةبانجلا سان وهو لسغ اذإ هازجأ 7 ةبانجلا يسنو بنج هنأب ملع اذاو ث هيزبحي ال
 لسغل ةينلا ىلع الإ ، نيهجولا الك يف زوجي ال هنإ : لاق نم لاقو . اهب ملع ناك دقو

 عضوم يف ناك ول نأ هيزجيو ، كلذ لك ىلع هيزجي ال هنإ : لاق نم لاقو . ةبانجلا

 : لاق نم لاقو . نايسنلاو لهجلا ىلع هيزجي كلذ نا ةالصلل مميتف { ءام دجي ال

 كلذ لك ىلع هيزجي ال : لاق نم لاقو . نايسنلا ىلع هيزبمو . لهجلا ىلع هيزبحي ال

 . ةبانجلل مميتل ا داقتعالاب

 لاق 5 هللا همحر ةيواعم يبأ ىلع ضورعم هنا دجوي اممو : ربتعملا باتك نمو : ةلأسم

 هباحصأو ةفينح وبأ لاقو . ةكم لهأو يعفاشلاو زاجحلا لهأو : سنأ نب كلام
 لهأ نم هملعأ ءايلعلا نيب فالتخا ال : ةرصبلا لهأو & قارعلا لهأو يروثلاو

 ربخي انركذ نيذل ١ ءالؤه لكو ٠ لسغل ١ بجو دقف ض ن اناتخلا ىقتل ا اذإ ؛ راصمأل ١

 . فالتخا الو { هيف مهنيب عزانت ال © ةي هللا لوسر نع كلذب

 تباغ اذإ هنإ افالتخا مهنيب ملعن ال ؛ انباحصأ نع كلذكو : لاق هريغ نمو

 تاوذ عيمج نم ؤ ةباد وأ . ىشنأ وأ { ركذ ف عامج نم ى ربد وأ . لبق ف ةفشحلا

 ىنأ وأ ٠ طولت نم كلذكو : يعفاشلا لاق كلذكو . لسفغلا بجح هنا . حاورألا
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 وبأو © ةفينح وبأ اذه لقي ملو ، لسغلا بجو دقف © ةفشحلا ىراوت ىتح ةميهب
 . تفسوي

 . لسغلا بجو دقف { عامج يف ةفشحلا تباغ اذإ : هللا همحر ةيواعم وبأ لاقو

 ركذ اندرأ امناو ، هنم ءيش ةداعإ ىلإ جاتحي الو اذه ركذ يدنع يضم دق : هريغ لاق

 . اهعضوم ين اهتوبثو ةلأسملا

 ةأرمإب ثبع لجر نعو ث هللا همحر يلع يبأ نع بسحأ اممو : ربتعملا باتك نم

 هيلع ىرأ ؛ معنف ؟ لسغ هيلع لزنأ هركذ نكس املف 5 اهكرت مث ، هركذ رشن ىتح
 هنم ةبانجلا جورخ ىنعم تبث اذإ هنا انعم هريغ نمو . لزنأ ةوهش نع هنال . لسفلا

 يه سيل ةبانج اهنإ حصي هنأ الإ ، ةوهش ريغ وأ ةوهش نم 0 مانم وأ ةظقي يف هجو يأب
 © ةوهشلا روضح عم قفادلا ءاملا نم كلذ نكي مل اذإف ى يدولا الو 0 ىذملا نم

 ةبانج لك ؛ لاق نم لاقف ، هيف فلتخي هنا يعمف . نوكسلا لبق ركذلا بارطضاو

 نم لسغلا هيلع امإ ؛ لاق نم لاقو . ةبانجلا مسا توبثب لسغلا اهيفف ةتيم وأ ةيح
 جورخ كلذ ىنعم هبشي هنا يعمو . راشتنالاو بارطضالا عم ةوهشلا عم قفادلا ءاملا

 ريغ وأ . ركذلا نم نوكسلا دعب ناك ولو { اهجورخ ف ةوهشلا عم ةفطنلا

 وأ ةظقي ين ناك 9 ةوهشلا عم جرخ قفادلا ءاملا كلذ ناك اذإ راشتنا الو ، بارطضا
 جرخ اذإف ، مالتحا ريغ عم وأ ز مالتحا عم 9 ةجلاعم ريغ عمو ةجلاعم عم 5 مانم يف
 بوجو يف قافتالا يناعم هبشي امم يدنع لصفلا اذهف ةوهشلاب قفادلا ءاملا ىنعم
 ىنعم وهو . كلذ ريغ وأ ، بارطضاو راشتناب ناك هاوسف هانعم تبث دق هنأل لسغلا

 نوكس دعب ةفطنلا جورخ . نيلصفلا نيذه دعب اذه رئاس دشأو ةوهشلا
 عم ناك اذإ قفادلا ءاملا لزني اهعمو ث اهب يتلا ةوهشلا روتفو { بارطضالا

 اكسمم ، بارطضا نكي مل ولو ةوهشلل روضح عم وأ ةوهشلا روضحو بارطضالا
 ادش نم هب هكاسمإ لمتحيو ، هكسيي امم كلذ ريغب وأ 0 هديب قفادلا ءاملا ىرج

 © اعم ةفطنلا تجرخ . كاسمالا كاذ لاز املف . هوجولا نم هجو وأ . سبحو

 هيف سبحي يذلا كلذ نم ىرجملا ىلا ةوهشلا عم ةفطنلا جرخت مل نوكي نأ لمتحيو

 اذه ناك .0 ةدابعلا هب ىزج امم هدنع اذهو ذه لمتحي ناك نإف ى كاسمالا دنع ةفطنلا

 ءاملا اهب لزني يتلا ةوهشلا روضح دعب كلذ ناك اذإ ةهبشلا ىنعم ىلا يدنع برقأ
 بلغألل هل لسغلا موزل ؛ عضوملا اذه يف ينبجعيو 0 اهنوكس دعب نمو © قفادلا
 هنيب لوحي لئاح مث ناك دقو . قفادلا ءاملا لزني ةوهشلا روضح عم نإ . لاوحالا نم
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 مث © ةفطنلا ةايح توبث لإ يدنع برقأ اذهف ؤ جرخ كلذ لاز اهلف ى جورخلا نيبو

 روضح كلانه نكي مل ولو . بارطضا عم ةفطنلا تجرخ اذإ يدنع اذه دعب نم
 دعب ناك نإف 5 ةيحلا ةفطنلا جورخ ىلا برقي ام كلذ عم ناك دق هنال 5 هتوهش
 { بارطضالا نع ليلحالا نكس 0 ةوهشلا روضح ريغ نم بارطضالاو راشتنإلا
 . ةتيملا ةفطنلاو يذلملاب هبشأو دعبأ يدنع كلذف ، ةفطنلا تجرخ هنوكس دعب نم مث

 نأ ةهبشلا نم برقأ لصفلا اذه دعب نم مث . هيف لسغ الف ايذم ناك اذإو

 نكسي مث هلك كلذ نوكيو ، بارطضالا عم ةفطنلا لوزن اهم يتلا ةوهشلا رضحت

 برقأ يدنع اذهف . ةفطنلا جرخي مث ، هلك كلذ لوزيو ةوهشلا رتفتو ، بارطضالا

 هلك اذهو { ةايحلا ىلا برقأ اهنأل ك لسغلا توبث ىف ةهبشلا لوخدو ةايحلا ىنعم ىلا

 ةوهشلا روضح عم لازنإ نكي مل اذإو ، فالتخالا ىنعم يدنع هبشي امم يدنع

 هيف جرخي يذلا وهف ؛ كلذك ناك نإ هناو & قفادلا ءاملا هب لزني يذلا بارطضالاو

 وأ ى مالتحاب وأ ةحلاعمل مانم وأ ةظقي ف كلذ جورخ ناك . فالتخالا ىنعم يدنع

 اذإ هنا عم يدنع قافتالا ىنعمب لسغلا ىنعم توبث هيف كلذف . هوجولا نم هجوب

 كلذ يف ليق دقف ةتيم تناك ولو 0 هوجولا نم هجوب هنم ةفطنلا جورخ تبث
 . لسغلا موزل ىنعم نم برقأ ناك ، ةهبشلا ىلا برقأ ناك ام لكو ، فالتخاب

 نع لئس دقو 0 ملعلا لهأ ضعب نع لوقلا يناعم ضعب يف جرخي هنا يعمو

 يذملا : لاقف وأ ، يذملا لاقف وأ يذملا امأ : لاقف ؛ ينملاو & يدولاو ، يذملا
 جرخت © ءاضيب ةفطن يدولاو . راشتنالا نوكس دعب لجرلا نم جرخي هنا ريغ ، ةفطن

 ىنعم ىلع تجرخ فيك وأ ، لوبلا لبقو ، لوبلا رثأ ىلع راشتنا الو ةوهش ريغ نم
 . هلوق

 دقف ، ةوهشلا روضحو بارطضالا دنع لجرلا نم جرخت ءاضيب ةقطتف : ينملا امأو

 يف هللا لوقل ةبانجلا : يه ةفطنلاف © ةفطنلا عم تبث اذإو ؤ ةفطن هلك اذه يمس
 . «قفاد ءام نم : هللا لاقو . ينيهم ءام نم ةفطن نم 3 : ناسنالا قلخ

 اهيف نا ةتيملا ةفطنلا يف لوقي نم لوق ىلعف . ةبانجلا مسا يف عمتجي هلك كلذو
 هدنع تبثي نأ ىرعتي ال ، ةفطن هلك اذه نأ ، لوقلا اذه بحاص دنعف 0 لسغلا

 يف ةعمتجم اهنأل © قفاد ءامو 0 ةبانجو ث ةفطن اهتوبثل ى كلذ عيمج نم لسغلا ىنعم

 لوقلا هيف درجم & يدولاو & يذملا يف انباحصأ لوق نم لوقلا رثكأ نأ عم ؤ ءاےسألا

2" 

_ ٣٢٣



 ؟ يه ام ةفطنلا توبث ىنعمو 0 هلك كلذ ف رظنيف ] لسفلا ف فالتخالا ىنعم اهيف

 ناك { ةتيملا ةفطنلا نم رخآ لاحب { ينملاو ، يدولاو ، يذملا نيب قرفلا تبث اذإو

 يناعم فالتخاو © لوصفلا كلت نم كل تفصو ام ىنعم ىلع اجراخ يدنع كلذ

 . اهدعبو اهبرق

 . ةوهشلاو بارطضالا روضح نم لاوحألا نم اهيف فالتخالا يناعم توبثو

 اهقحل & بارطضا الو 0 ةوهش روضح ريغ نم ءاضيب ةفطن تجرخ اذإ كلذكو

 تجرخ اذإ ، ةوهشلا يناعم نم يدنع نوكي ام دعبأ وهو . فالتخالا مكح يدنع

 © ةهبش الب يدنع ةحيرصلا ةتيملا ةفطنلا يهو ، ةوهش الو . بارطضا بابسأ ريغل

 نم جرخ امو اهانعمب ، لسغلا توبثب فالتخالا ىنعم اهيفو اهلثم يهف اههبش أ امو

 ضايبلا يف قفادلا ءاملا هبش قحلي ظيلغب سيل 0 ربغأ وأ ، ضيبأ نم كلذ دعب ءيش

 ضيبأ هنم ناك امو . هيف لسغ الو ، يذملا ؛ يدنع وهف ربغأ هنم ناك ايف . ظلغلاو

 الف ، يدولا وهف & جرخ هجو يأ يف قفادلا ءاملا هبشي امم ، ظلغلا يف ةفطنلا نود

 يذملا جرخ ولو © لاستغالا بوجو امهيف نأ { يذللاو يدولا ف افالتخا ملعأ

 بارطضا ىلع لسغلاو . ضايبلا يف ةهبشلا ين قفادلا ءاملا نود ايه ناذللا يدولاو
 حصي الو . يدو وأ 0 يذم هنا حص اذإ لسغلل ابجوم كلذ نكي مل {. ةوهش وأ

 & اجرخ ام فيك . يدولاو يذملا امأو . يناعملا فالتخإ ين الإ { ماكحألا فالتخا

 . افالتخا كلذ يف ملعأ الف © اهيف الو ، ايهنم لسغ الف

 اهقحلي ن ةظيلغلا ءاضيبلا يهو ةتيملا ةفطنلاو : لوقلا نم صنلا ىنعم يف
 ةرضاحلا ةوهشلا عم ةجراخلا ةظيلغلا ءاضيبلا يهو ةيحلا ةفطنلاو . فالتخالا ىنعم
 قافتالا يناعمب لسغلا بوجو اهب يتلا ةفطنلاو ةبانجلاو قفادلا ءاملا يه كلثم
 © ههبشو 0 هناولأو © هتاقوأ ف هفالخ وأ ، كلذ يف فالتخالا يناعم مهناف ، يدنع

 © ةفطنلا ىنعم نع جراخ كلذف ث لوبلا هبشي امم تابوطرلا ىنعم ىلع جرخ امو

 بوجو يف يدنع كلذ يف ههبشي الو ، لوبلا هبش ىنعم ىلا ، يدولاو ، يذملا نعو
 ةلزنمب ءوضولا ضقني وهف ، هجورخ دنع لوبلا ةلزنمب ءاجنتسالا هيف امنإو © لسلا
 ء اهيف لسغ ال ؛ لوقي نم لوق ىلع ةتيملا ةفطنلاو { يدولاو ، يذملاو . لوبلا

 . اهنم ءوضولاو ءاجنتسالا اهيفو
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 ن اثلا ب ايل ١

 ٠ ِ ك ٠ 1 ١ ( ٠

 مث  هيفك لسخب الوأ أدبيف ءانإ نم لستغأ نمو : رقعج نبا عماج نمو

 هندب سمي نأ ساب الف ىذألا رهط اذإو . ةالصلا ءوضو اضوتيل مث { ىذألا لسفغيل

 الف ءوضولا ؛ ليق ؤ لسلاب أدبف رهن يف عقو ناف . ءاملا كلذ ىلا اهدريو هديب هكرعيو

 هب رمؤي ام نوكي دقو ى اداسف رصبأ مث . ءانالا نم لستغا اذإ كلذ لعف ولو . ساب

 قاشنتسالاو ةضمضملا دعب أدبي نأ ةبانجلا نم لسغي نمل يلا بحأو . هنكمأ اذإ
 هدي مث 5 هقنعو } ههجوو ، رسيألا مث ؤ © نميألا هسأر قشب ةخسن ىفو ؤ هسأر لسغب

 يفو ، هيلجر مث ، ردصو هرهظ مث { اهيلي امو ىرسيلا مث 0 اهيلي امو ىنميلا
 ناو . ةبانج ةرعش لك تحت : ليق هنإف { هندب كرعيو ؤ ىرسيلا مث ىنميلا ؛ ةخسن ؛ ةخسن

 . سأب الف ، ىرخألا لبق ةحراج مدق

 مث . ىذألا مث © هيفك لسغي : حبسملا نب دمحم لاق : هريغ نمو

 ىلع ءاملا ضيفي مث . هيعارذ مث {© ههجو لسغي مث & قشنتسي مث “©٥ ضمضمتي

 . ءاوس ةبانحجلاو & ضيحلا نم ةأرملا لسغو . هندب ىلع مث ؤ هسأر

 هنإف : ةبانحلا نم لسفلا ةيفيك نع لئسو ؛ نسحلا يبأ عماج نمو : : ةلأسم

 لك نم اطايتحا اثالث هدي لسغيو هللا مسا ركذي مث { ةبانحجلا نم لسغلا ىونيف أدبي

 هلا لوسر لوقل 5 اهملع هيلع ةساجن يذ لك لسغيو يجنتسي مث © هندب يف ةساجن
 دقو 0 «اٹالث اهلسغي ىتح ءاملا يف هدي سمغي الف همون نم مكدحأ ظقيتسا اذإ» : ةلي

 يردي ال : لاق هنا ليق دقو هئوضو ىلع هللا مسا ركذي مل نمل ءوضو ال : لاق هنا ليق

 باطخلا نب رمع ةياور اذكه ث هيمدق ريغ ةالصلا ءوضو أضوتي مث . هدي تتاب نيأ

 عضاوم ىلع هدي رارمإ عم ، هدسج رئاسو ، هسأر ىلع ءاملا ضيفي مث . هنع هللا يضر
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 لعج لاعت هللا نأل . هيرب ءاملا نإف . هنم عضوم ىلع ديلا بصت مل ناو ‘ لسفلا

 . هنم باصأ امل رهطم وهف اروهط ءاملا

 ٥5 هدسج رئاسو هسأر لع ءاملا ضافأ اذإ هنا : التم يبنلا نع يور ام كلذك

 دارأ نمل ىدتقي هب رومأملاو . !كترشب هسسماف ءاملا تدجو اذإ» : مالسلا هيلع هلوقو

 هدي لسغي مث ث هللا مسا ركذب أدبي نأ لسغلا دارأ اذإ ، ةلي هللا لوسرب ءادتقالا

 امو 6 هيف ةساجن لك لسغيو يجنتسي مد ;{ ءاملا ف اهلخدي ن أ لبق هيفكو 6 اثالث

 ةالصلل هب أضوتي ام نسحأك ةالصلا ءوضو أضوتي مث 6 ةساجن هتباصأ هنا فوختي

 لع ءاملا ضافاف أدب ةالصلل اضوت اذاف هيمدق لسغي مل رذق عضوم يف ناك ناو
 انيمي هدسج ىلع ءاملا ضافأ مث . هتيحل للخو 0 هقلحو 0 هقنع لسغو . هسأر

 ل ايشلا مث . هردصو 4 هرهظو © هبنج نم كلذ يلي امو . ىنميلا هديب أدبي ‘ ل شو

 ةرعش ٣ تعححت» : هنا ثيدحلا ي ءاج امل هندب كرعيو ل اشلا مث © نيميلا هلجر مث

 ضقن الو هازجأ ءوضولا لبق لسفلاب أدب ناو 0 هيمدق اش ىحنت مث 0 ةبانج

 35 ياولستغت ىتح ليبس يرباع الو » : لاق لاعت هللا نأل هلسغ زاج دقو { هيلع

 رمأي ملو ٠ «كترشب هسسماف ءاملا تدجو اذإ» : بتي يبنلا لوقو . هنمرثكأب رمأي ملو

 ةبانحلاو ضيحلا نم ةأرملا لسغو . ساب الف & ىرخألا لبق ةحراج مدق نمو هريغب

 . ءاوس

 لسغب هرمأن اناف هيديب أدبيلف هلوق امأو : رفعج نبا عماج حرش ب باتك نم ةلأسم

 نكي مل نإو . ةساجنلا نم ءيش ه هديب ناك اذإ ءانإ ربغ وأ ءانإ نم الستغم ناك هيدي

 ح ليللا مون نم ماق نوكي نأ الإ ى ًاضرف الو ابدأ © ايهلسغ هيلع سيلف ى ءيش هيديب

 اذإ» : يتي يبنلا لوقل ى الف راهنلا مون اماو { نيترهاط اتناك ولو ايهلسغب هرمأن انإف

 نيأ يردي ال هنإف ًاثالث اهلسغي ىتح "نالا ين هدي سمغي الف همون نم مكدحأ ظقيتسا
 . (هنم تتاب

 مون نم اهلسغب هرمات ملو { ليللا مون نم اهلسغب هترمأ مل : لئاق لاق نإف
 نوكت ال ةتوتيبلاو هدي هنم تتاب نيأ يردي ال هنإف 5 ةي يبنلا لوقل ؛ هل ليق ؟ راهنلا

 . بجاوب سيل نيديلا لسغو . ليللا مون نم الإ
 ايهب نوكت نأ الإ هنم هدي تتاب نيأ يردي ال : لاق هنا ىرخأ ةياور يو

 كدنع ةلي يبنلا رمأو 7 رمأ ةلي يبنلا نأ تمعز دق ؛ لئاق لاق ناف . ةساجن
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 ناكل ربخلا رهاظو انكرت ول : هل ليق & بجاو اهلسغ نا لقف © بوجولا ىلع

 ام امهلسغل ببسلا ناو . بجاو ريغ ايهلسغ نا ىلع ةلالدلا تماق نكلو . ابجاو

 مهرمأف ةنسلاب ءاجنتسالا ضرف لوزن لبق مالسالا ردص يف نوملسملا هيلع ناك
 ىلع ةساجنلا نم ءيش ىلع تعقو مهيديأ نوكت الئل ةباطتسا مهيديأ لسغب ةي يبنلا

 ثيحو ، هدسج رئاس ىلع همون لاح يف هدي لقتنت مئانلا نأل © مهمون لاح يف ءيش

 . هب ةساجنلا نوكت

 امأو ، «هدي هنم تتاب نيأ يردي ال هنإف» : يتي يبنلا لاق ام كلذ ىلع لديو

 ةراهط لسغ لبق بجاو ةساجنلا لسغ نأل 5 لاق ايك وهف ىذألا لسغي مث : هلوق
 لعف لبق اهريهطتب هرمأف . يرهطف كبايثو » : ةلي هيبنل ىلاعت هللا لوقل ةالصلا
 مالسلا هيلع هنيب ام الإ ، هنع ىجن وأ © هب رمأ رمأ لك ف هعم لخدن نحنو 0 ةالصلا

 : . اننود هب صخ هنا

 كلذ لعف اذإف ، لسغلا عم بجاو كلذف ةالصلا ءوضو أضوتي مث : هلوق امأو

 الف & ىذألا رهط اذإ : هلوق امأو . ةالصلا يف لوخدلا هل لحو ةدابعلا نم جرخ دقف

 سيل بنجلا نأل : لاق اك وهف . ءاملا كلذ ىلا اهدريو هديب كرعيو هندب سمي نأ سأب

 رهط اذإف ، هدسج رهاظ نم ةبانجلا هيف تلح ثيح هيف ةساجنلا امنإو & سجنب
 . ةدابع هيلع يذلا لاستغالاو ءاملاب رهطتلا ضرف هيلع يقبو ارهاظ لصح ةساجنلا

 نوكي ال نمؤملا» هتبانجب رذتعا دقو ةفيذحل لاق هنا 0 ةلي يبنلا نع تبث 1 ٍ

 لاستغالا يف سانلا نأل كلذ هجو فرعأ ال يناف هندب كرعي مث : هلوق امأو . «اسجن

 تبث دقف هندب ىلع هدي رمي ملو هسفن ىلع بص نم هنا ىلا بهذ نم مهنمف نيلوق ىلع
 ديبل لوقب لوألا لوقلا بحاصل اوجتحاو ، كلذ بجوت ةغللاو & لستغم مسا هل

 : ارعش

 لزغلا اهدشنأو اروط ينثدحت ةذلب نيمعان اعيمج انتبو
 لسنتغمل اكرع ىفك تلمع امو اهرطقب انلستغاف باحس تءاجو

 لاستغالا نا : ةيلع نباو ، سنأ نب كلامو انباحصأل لوق رخآلا لوقلاو
 ةمئاقلا ةساجنلا لسغ يف الإ هفرعن الف ؛ كرعلا اماف . ندبلا ىلع رارماو ءاملا بص
 . كرع ريغب هازجأ كرتعي ملو 3 ثيغ يف فقو نا هباتك يف لوقي اذه عم وهو نيعلا

 اذإ كلذ لعف ولو ، ساب الف ءوضولا لبق لسلاب أدبف رهن يف عقو نإو : هلوق امأو

- ٣٧



 اذإ ساب ال : هلوقو . هنكمأ اذإ هب رمؤي ام كرتو اداسف رصبأ مل ث ءانالا نم لستغا

 نوكي نأ الإ } ةراهطلا كلتب ةالصلا دري مل نمل حصي هنإف ، حسم ريغ نم لستغا

 ةيفاك ةالصلل ةراهط ةبانجلا نم لاستغالا نأ ىلا انباحصأ نم بهذ نم لوقي دارأ

 ابنج متتك ناو » : همسا لج هللا لوقب اوجتحاو { حسملا ىلا اهعم جاتحي ال { ةمات

 . ةيآلا قسن يف { او رهطاف

 نا مهلمع هيلعو انباحصأ رثكأ هيلإ بهذ ام ؛ بجاو هارنو نحن هراتخن يذلاو
 . . لاستغالا ضرفو 0 حسملا ضرف ؛ نيضرفب ابطاغ ةالصلا ىلا ماق اذإ بنجلا

 اولسغاف ةالصلا ىلا متمق اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي : لجو زع هلوق كلذ ىلع ليلدلا

 متنك ناو نيبعكلا ىلا مكلجرأو ممكسوؤ رب اوحسماو قفارملا ىلإ مكيديأو مكهوجو

 دق نوثدحم متناو ةالصلا ىلا متمق اذإ : ملعأ هللاو كلذب ينعي ، «او رهطاف ابنج

 نم متمق اذإ : لاق هنأكف ى مهمون نم اوماق دقو { ةيآلا هذهب اوبطوخ مهنا ليق

 ابنج متك نإو » : هلوق ىلا مكهوجو اولسغاف ، نوثدحم متنأو مكعجاضم
 اوماق اذإ مهنأ ىلع باطخلا اذهب لدف ث اولستغاف يأ ؛ هاورهطاف

 © ءاضعألا نم هلسغب مهرمأ ام اولسفي نأ نوثدحم مهو ةالصلا ىلإ

 اب اهلسغ مهيلع ضرف يتلا ساجنألا نم مهيلع ام اولسغي نأ دعب

 لاستغالاب رمألاف . ياورهطاف ابنج متك نإو»» هانمدق
 هنع طقسي ال روماملاف . اعيمج اهلعفب رمأ هنأل ءاضعألل لسغلاب رمألا مهنع طقسي ال

 اذإف & نيضرفلا دحا طاقساب ةلالد موقتوأ & كلذ لعفي نأ الإ هب رمأ امم ةدابعلا ضرف

 . قيفوتلا هللابو ث اهيتأي نأ امهلعفب رومأملا ىلعو .0 نايقاب ناضرفلاف ةلالد مقت مل

 ةضمضملا دعب أدبي نا 0 ةبانجلا نم لستغي نمل يلا بحأو : هلوق امأو

 ىنميلا هدي مث { هقنعو ههجوو { رسيألا مث ؤ نميألا هسأر قش لسغب ، قاشنتسالاو

 هناف هندب كرعي كلذك © هيلجرو هردصو هرهظ مث { اهيلي امو ىرسيلا مث { اهيلي امو

 . ةبانج ةرعش لك تحت : ليق
 نع درو ربخلا نأل ؛ لوقن كلذك اناف ، لاستغالا بيترت يف هركذ ىذلا امأو

 ةرعش لك تحت : هلوق امأو . لاستغالا ين مهنمايمب نوأدبي اوناك مهنا ةباحصلا ضعب

 ولو .0 ةبانجلا لحم كلانه نأ ىلع ال . مكحلا ىنعم للع اندنع كلذ نإف ؛ ةبانج

 ءيشلا لسغك كلذ نم عضوم لك لسغ بجول ةبانج ةرعش لك تحت تناك
 لاصيإ يف عضوم لك ىلا غلابي نأ ةيتيدارأ امنإو ، ةسجن اندنع ةبانجلا نال ك سجنلا
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 اوقنأو رعشلا اولبف : مالسلا هيلع لاق : ليق ايك ، دسجلا نم عضوم لك ىلا ءاملا
 الو هب رمأ امم جرخ دقف ث لاستغالا هندب معو بحتسملا بيترتلا كرت ناو ث ةرشبلا

 . هب ءاهقفلا رمأ يذلا بيترتلا عدي نأ يغبني

 اهكرعتو اهرعش رئافض ةأرملا ضقتنت مل نإ ليقو : هلوق امأو : باتكلا نمو

 لصي نأ اهلسغ نم دارملا نأل ؛ لاق ايك وهف رعشلا بص ءاملا غلبيو { اهازجأ كلذك

 لاح يف ءارجا ىلع ديلا هيقالت ام يقالي وأ 5 هيلع ديلا ءارجا رعشلا لوصا ىلا ءاملا

 هب لصي نأ نكمأ نمو ث ندبلا رهاظ عيمج ىلا ءاملا لوصو عم ناك اذهف لسغلا
 كلذ نإف ، هنم يداب الإ اهلصي ال يتلا عضاوملا ىلا هدسج رئاس ىلا ءاملا لستخملا

 ةغللا رهاظ يف اذكه اهلسغب رومأملا يتلا عضاوملا ىلع ءاملل بص لسغلاو . همزلي ال

 . ندبلا ىلع ءاملا عم ديلا رارما نود

 مهناف هيلع نباو سنأ نب كلام لوق ؛ انباحصأ لوق نم هفرعن ىذلا امأو

 اوذخأ مهناو ، لستخملا هب رمؤي ام ىلع ديلا رارمإو ث ءاملا بص الإ لسغلا نوفرعي ال
 . ملعأ هللاو ، هدعب نم ةباحصلاو ۔ ةلت يبنلا لعف نم المع كلذ

 رمأ نمل لاقي كلذكو . ءاملا بصب سيلو 6 لسفلا فيمخ وهف ٤ حسملا امأو

 لوقي كلذكو ، حسمي اهيلا مايقلا دارأ اذإ ، ةالصلا يف ثدحلا نم ةراهظطلاب

 : ىلاعت هلوقل هب هللا هرمأ ام لعف اذإ ءاضعألا لساغ وهو . ةالصلل تحسم : مهلئاق

 . 4قنارملا ىلا مكيديأو مكهوجو اولسغاف ةالصلا ىلا متمق اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي »

 ، حسم دق ؛ ءاضعألا لساغل لاقيو 0 هب ءاضعألا لساغ انم حسمتملا ناكف

 {} هنسحو ههجو فظن حسمتملا ناكو ةفاظنلا نم ذوخأم ، ءوضولا اضو دق ؛ لاقيو
 ءيضو هجو ؛ نسحل ا هجولل لاقي ض ةءاضولا نم همسا ذوخأم ةغللا ف ءوضولاو

 . ملعأ هللاو كلذ لعف اذإ اهنسحو اهفظن ءاضعألا لساغ ناكو . هنسحل

 . . ربتعملا باتك نمو : ةلأسم

 ليقو . ءاوس ةبانحجلاو ضيحلا يف ةأرملا لسغو : رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم
 رعشلا لوصا ءثاملا غلبيو . هأزجأ كلذكو .0 اهتكرعو اهرعش رئافض ضقنت مل نا

 . ءاملا هلصيل هلحتلف طيخب اهرعش ةدقاع نوكت نأ الإ : حبسملا نب دمحم لاقو

 لسخلا اهمزلو اهرعش ةرفاض تناك اذإ ؛ ةأرملا يف ليق دق هنا يعمو : هريغ لاق
 هنا ليقو { اهرئافض ضقنت نا اهيلع نأ 0 سافن وأ . ضيح وأ 0 ةبانج نم مزاللا
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 لوصأ ىلإو ث رئافضلا لخاد ىلا ءاملا غلب ءاملاب هتكلد اذإ تناك اذإ كلذ اهيلع سيل

 اذإ جرخي لوألا لوقلاو . هجولا اذه ىلع اهيزجي كلذ نإف 0 رابتعالا ىنعم يف رعشلا

 اذه ىلع اهعم جرخي ناك اذإ يزجي لوقلا اذهو . ةفصلا هذه ىلع اهرعش كلدت مل

 . هجولا

 اذإف . هريغب وأ طيخب اهتريفض ىلع ةدقاع تناك نإ اهنا : لاق نم لوق كلذكو

 موقي ام ةسس ايلا نم كلذ نم هغلبي ال ىتحرعشلا نيبو ءاملا نيب لوحي رابتعالا يف ناك

 وأ لاط هلسغ مزلي هلك رعشلا نأل { دقعلا لحت نا يدنع اهيلع ناك لسغلا ماقم
 نم ندبلا لمح ام عيمج نال هلك ندبلا ةرشب مزلي ايك 5 هفارطأ ىلإ هلوصأ نم { رصق

 هنأ الإ ، هتاوذ ريغ نم هضراع ام الإ اهريغ وأ { اهرعش نم لسغلا ىنعم همزلي هتاذ

 نم رعشلا وأ ندبلا نيب لوحي ناكو 0 هتاوذ ريغ نم ضراعملا كلذ رذع نم ناك نإ

 ردقب ضراعملا كلذ ىلع لسغلاو ءاملا ىزجأ ررضلا نم فخي مل نا ليق دقف ، ندبلا

 & للبلا عم هيلإ ةكرحلا غولب ىلا ردقي مل نإو 5 للبلاب لسغلا عضوم ىلا ءاملا غلبي ام
 ، للبلا عم هيلإ ةكرحلا غولب ىلع ردق ناو ، للبلا عم هيلإ ةكرحلا غولب ىلع ردق نإو
 . ءاملا غولب عم هنم دب ال ؛ هنا هب لوقي نم لوق ىلع كلذ بجو

 تفذق ىتح اهمون يف لجرلا ىري ام لثمك تأر اذإف ةأرملا امأو : باتكلا نمو

 . كلذ نم لسغلا اهيلع نا دجوي دقو : هريغ لاق

 ضعبف كلذ يف سانلا فلتخا : لاق ، هللا همحر ةيواعم يبأ نعو : هريغ لاقو

 ايف اهجوز اهب ثبع نمو هنمو . اهيلع سيل : لاق ضعبو © لسفلا اهيلع : لاق
 ءاملا تفذق ىتح 3 اهسفنب يه تثبع وأ 7 هريغ وأ وه اهجلاع وأ ، جرفلا نود

 . اهيلع لسفلا نإف ©} قفادلا

 ابيث نوكت وأ . جلوت نا عامج نم الإ اهيلع لسغ ال نا دجوي دقو : هريغ نم

 . اهجرف ىلع ءاملا بيصيف

 بهذي ىذلا نا بسحأو 0 ةأرملا يف ههبشو اذه ليق دق هنا يعم : هريغ لاقو

 مكح ىنعم بجي هبو ث لاجرلل مالتحالا نال { مالتحالا يف اهنع لسغلا ةلازإب
 لسغلا مكح ؛ نايكح نهيلع عمتجي ال هنا بهذيف ث ءاسنلل ضيحلاو ، مهغولب

 لسغلاب صوصخ نيدبعتملا نم لكو . ضيخلا نم لسغلا مكحو 0 مالتحالا نم
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 اهباصأ ام عيمج يدنع هبشأ ىنعملا اذه تبث اذإو { همكح هصخ امب ءاسنلاو لاجرلا

 مكح اهيلع بجي ملامو مالتحالا ىنعمب كلذ توبث ىنعمب ، ةظقيلا يف كلذ مكح

 اهنم ينملا جورخ لوصح نيب سيل هنال { عامجالا مكح اهيف هيلع عقو يذلا عايجلا
 دقو . ابنج اذهبو ابنج اذهب نوكت اهنال قرف مانملا ي اهنم هجورخ نيبو ث ةظقيلا يف
 اذإ بنجب سيل اهنا عفدي دحأ سيلو 3 او رهطاف ابنج متنك نإ و » : ىلاعت هللا لاق

 ءاسنلا نود لاجرلا ىلع ةبطاخملا تتبث نإف 5 مانم يف وأ ، ةظقي يف ةبانجلا اهتباصأ
 قرفي الف كلذ يف مهيلع عامجالا عقو اذإو ، ياو رهطاف ابنج متنك نإو » : هلوقب
 اذإ كلذ مكح يف اهمزل نإو ث مانم يفالو ةظقي يف اهتباصا ةبانجلا مكح ي ةأرملا نيب
 يف اهيلع هتوبث نم كلذ يفاهل جرخ الف ، يناعملا نم ىنعم يف ىنعمل ةظقيلا يف اهتباصأ
 وه اهنم جرخي يذلا نا قافتالا ىنعمو . ةبانجلا اهتباصأ اذإ ابنج اهتوبثل . مانملا

 : دحاو ىنعمب ءاسنلاو لاجرلا نم هلك كلذ ةيمست يف ىلاعتو كرابت هللا لوقل . ينملا

 © «بئارتلاو بلصلا نيب نم جرخي ءقفاد ءام نم قلخ ء قلخ مم ناسنالا رظنيلف »
 . ةأرملا ءام ؛ وه بئارتلا نم جرخي امو ، لجرلا ءام وه بلصلا نم جرخي امم هنا ليقف

 .يهيلتبن جاشمأ ةفطن نم ناسنالا انقلخ انإ » : ناسنالا قلخ يف ىلاعتو كرابت لاقو

 ةفطن طالتخا وهو {} طلتخملا جاشمألاو © ليق ام ىنعم يف ةطلتغ ةفطن نم وه يأ
 ءام هلك هللا هايسو ث ةفطن هلك هللا هايس دقف . ناوبألا ايه ؛ لجرلا ةفطنو ةأرملا
 يذلا اذه ىنعمب ابنج ناكو { ةبانجلا مسا قحل امنإ هنا قافتالا ىنعم عقو دقف { اقفاد
 ةبانحلا جورخب مسالا ةأرملا مزل نإف ؤ 71 لجرلا نم ىتتملاو مسالا يف قفتم وه
 مانملا مكح يف كلذ اهقحلي مل نإو 2 مانملا يف هلثمف ك ، ةفطنلا ىنعم يف بنج اهنا اهنم

 ىلعو اهيلع عقو يذلا عايجلا ىنعم اهيلع تبثيو حصي ملام ةظقيلا ين يدنع هلثمف
 متسمالوأ » : هللا لوقل عايجلا يف لسغلا اهيلع نا عامجالا مكح هيف لاجرلا

 اذإو . اهل ارذع برقأ ةظقيلا يف نكي مل نإ يدنع دحاو ىنعمب كلذ لكو 4 ءاسنلا

 3 ىنعملاو مسالا يف ايوتسا دقو ، بنجلا مكح يف لجرلا نيبو اهنيب قرفي نأ زاج

 . ةأرملا مزلي ال ام كلذ نم لجرلا مزليف

 ةماع هذه نكت مل ولو او رهطاف ابنج متنك نإو » : ىلاعت هللا لاق دقو
 رمألا رهاظ ى جري ذإ «اورهطاف ًابنج متنك نإو » : هلوق ىنعم ىف ءاسنلاو لاجرلل

 كلذكف ذإ ، ياورهطاف ابنج متنك نإو » ؛ هلوق ىنعم يف ءاسنلاو لاجرلا اهب بطاخ
 اذهو { اذه بطوخ امنإو لاجرلا هب بطاحخم امنإ 0 ءاسنلا متسمالوأ » يدنع هلثم
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 ماقتسا اذإو ث ءاسنلا نود لاجرلا ىلع اهنإ ةالصلا يناذه ماقتسا اذإو دحاو ىنعم يف

 { نينمؤملل ةبطاخملا نأل } ناميالا نم نهمسا لطبو 0 ءاسنلا نع دبعتلا لطب اذه

 الف { اونمآ نيذلا يف ةبطاخملا لصأ ىلع اهلك ةصقلا ، اونمآ نيذلا اهيأ اي : لاقف

 مل نأ املو { ناميالا لهأ ةلمج نم ءاسنلا جرخيف هعفد ىلع ردقي الف اذه عفدي دحأ

 تبث ةالصلل ةراهطلاو . ةالصلا يف نيبطاخملا ةلمج يف نهنا تبثو لطبو اذه تبثي
 صخ ام هناو { لاجرلاو مره دحاو ىنعمب ، ةبانجلا نم رهطتلاب نيبطاخملا نم نجا

 لصأ ىنعمب مهلثم نهف {، كلذ نم مهمع امو { مهلثم نهف كلذ نم لاجرلا
 نوكي امنإو ، ءطولا يف لسغ نهيلع نوكي الثل اذه ىلع ناك اذإ ناك دقو { ةبطاخملا

 نم لسخلا نهيلع نأ قافتالا عقو ايلف ، كلذب تابطاخم ريغ نك اذإ لاجرلا ىلع
 لسغلا يف ةبطاخملا نم جرحم نهل نكي مل ءاوس ةبطاخملا تناكو © عايجلا نم ةبانجلا
 . ةبانجلا مكح نم ةلمملا ف

 ءيش ين نهلخديو 0 ءيش يف نهجرخي نأ مقتسي مل ةدحاو ةبطاخملا تناك اذإ

 . ةبانجلا ين هلثم ناك عايجلاب لسغلا نهيلع نا عامجالا تبث نأ ايلف حضاو ليلد ريغب
 ءاملاو هنم ينملا جورخ ىنعمب ةبانجلا مسا هقحلي امنإ بنجلا نا عامجالا تبث نأ املو

 ٠ سافنلاو ٠5 ةضاحتسالاو . ضيحلا نم ثادحالا نم كلذ رئاسك قفادلا

 تبث ، مانم وأ ةظقي ف ناك هجو ياب هلوصحو ثدحلا جورخبف © طئاغلاو ، لوبلاو

 تبث نأ املو . همسإ الو همكح الو كلذ ىنعم فلتخي ال همسا قحلو ‘ هانعمو همكح

 اذإ ةأرملا يف كلذ هبشأ © قفادلا ءاملاو ينملا جورخ هنم ناك لاح ةياب لجرلا ين كلذ

 . كلذ عيمجل نيبطاخملا ةلمج ين تناك

 نم هجوب ةظقيلا ين اهنم كلذ ناك اذإ لسغلا اهيلع نا لوقلا رثكأ هنا يعمو
 ام ىنعمل مالتحالا هجو ىلع مانملا ين ناك اذإ اهنم كلذ ين فلتخي امرثكأ امنإو . هوجولا

 اذه سيلو ضيحلا ىنعم ىلع يه اهدبعتو مالتحالا ىنعمب لاجرلا دبعت نم هركذ ىرج
 تتبث دقو بنجلا لسغلا مازلاب هللا صخ دقو { ءاشي ام مكحي هللاو ةجح ىنعمب يدنع
 كلذ ناكو & لسغلاب ضئاحلا هللا صخ دقو 0 نينمؤملا نم ةبانجلا لهأ ةلمج ين يه

 ىلاعتو كرابت هللا مكح رهاظ ىنعمب هيف فلتخي ال امب لاجرلا نود ءاسنلا ىلع اجراخ

 بوجوبو . ةبانجلا بنجلا قحتسا لاح ياب بنجلا ىلع لسغلا بوجوب باتكلا نم
 مسا هيلع لصحي مل ولو . نيدبعتملا نم عايجلا ىنعم هيلع بجو هجو ياب عايجلاب
 . مسالا ىنعم يف عايجلا مكح ريغ ةبانجلا مكحف بنجلا
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 هيلع بجو نمل سيلو 5 ىنعملاو مكحلا يف نييواستم © نيهباشتم اناك نإو
 لخدي الو { نآرقلا أرقي نا ةبانج هنم نكي مل ولو . عامجلا ىنعمب هانعم لسغلا :

 ابنج مسي مل نإو هانعمو ، بنجلا ىنعمل اهبشم هانعمو همكح تبثي ام عضوم دجسملا

 نكي مل اذإو . هلثموهف ءيشلا هبشأ امو هل هبشم هنال 5 هيلع بنجلا مكح هيلع تبلا
 مكح ف هل دجن الف . ةبانج الو . عامج ىنعم هنم ناك الو ، لجرلاو ةأرملا نم

 هبشأ ام وأ ى عاجب وأ ةبانجب الإ لسفلا هب هيلع بجي اعضوم هيلع الو " قافتالا

 هنم ناك الو & لجرلا وأ ةأرملا نم لصحي مل اذإو . هلثم وهف ءيشلا هبشأ ام هنإف كلذ

 هيلع بجي اعضوم هيلع الو ©، قافتالا مكح ف هل دجن الف . ةبانج الو ؛ عامج ىنعم

 . هلثم وهف ءيشلا هبشأ ام هنإف كلذ هبشأ امو عامج وأ ، ةبانجب الإ لسغلا

 ىلع قفادلا ءاملا لجرلا فذقي نا ث ةأرملا ىلع عايجلا ىنعم هبشي امم هنا يعمو

 يف عامجلا ىنعم كلذ هبشأ عايجلا ىنعم نم اهجرف يف جلو اذإف . اهجرف جلي اهجرف
 عاجلا عضوم اهجرف يف تجلوف اهجرف ىف ةفطنلا لازنإ دمعت اذإ ؛ هنا ليق ام ىنعم

 اهيلع ناك © لسفلا هيلع ناك . لسغلا هيلع بجي هيف عامجلا لوصحب نوكي ثيح

 تناك نإو ، دمعتلا ليبس ىلع اعماجم ناك اضئاح تناك نإو . لسغلا كلذ يف

 لوق ف ىنعم ف جرخو امل عماجملا هناو اهل عاجل ١ ةلزنمب ناك هتجوزب تسيل

 . كلذ ىنعمب هيلع دسفت اهنا انباحصأ

 لوقب فالتخا ىنعم كلذ ينرضحي هنأ ملعأ الف اهيلع هتوبثو لسغلا ين امأو

 اهنأ لوقلا رثكأ يف جرخي هنأ يعمف . هب ءطولا هيلع دسفي ايف هئطو مكح يف صوصنم
 ضيحلا يف ءطولا يف هيلع اهداسفب لوقي نم لوق ىلع اضئاح تناك اذإ هيلع دسفت
 . دمعتلا ىلع

 ناك اذإ داسفلا ىنعم هب بجوي ائثطو كلذ ىنعمب بجوي ال اضعب نأ يعمو

 كلذف ناناتخلا يقتليو اعماجم ةفشحلا بيغت نأ وهو ءطو هنأ هيلع عمتجملا ءطولا
 اذه نأ بجو اذإو . اثالث ةقلطملا لحيو لسغلاو ةدعلاو دحلا بجوي يذلا ءطولا
 بجوي هنأ كلذ ىنعم تبث جرفلا يف ةفطنلا جولو ىنعمب اهريغو ضئاحلا مرحي ءطو
 كلذك نكي مل نا املف ماكحألا عيمج يفو اثالث ةقلطملا هنم لحتو ةدعلا هنم همزلتو دحلا
 ىلع لسغلا بوجو ىنعم نم هماكحأ عيمج يف قافتالا ىنعم هيف هبشأ قافتالا ىلع
 جرخي هلك اذه هابشأو ةدعلا يف ةعجر هيلع اهل نوكي الأو هيلع اهداسفو ةأرملا
 . دحاو ىنعمب
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 يف ليق امم هملعأ الف اهيلع دحلا بوجوو اثالث ةقلطملا لالحإو ةدعلا ىن اماف

 هبشي نأ ةدعلا يف الإ هيف فالتخالا ىنعم ىدنع كلذ هبشي الو فالتخالاو قافتالا
 . كلذ هبشي الو فالتخالا ىنعمب هبشي هنأ يدنع نسحي كلذ ناف كلذ

 اهكرداو . هنم ةدعلا اهيلع ناك كلذ ىلع هنم تلمح ول ليق هنأ كلذ هبشي اممو

 نلهجا لامحألا تالوأو » : هللا لوقل فالتخا كلذ يف يل نيبي الو اهلمح عضت ملام

 ملف هنم لماح اهنأ تبث اذإو . هنم لماح اهنأ اهانعم تبث دقو :4نهلمح نعضي نأ

 . ةنسلا ىلع ةدعلا تبجوأ ام توبثب ةفطنلا تبثت دقف ةفطنلا كلت نم الإ هنم لمحت

 داسفلا يف فلتخي هنأ يعمو لمحلا ىنعمب تبث امنا ناك اذإ ةدعلا اهيلع لخدي ناك نإو

 ضيحلا يف دمعتلا ىلع جرفلا يف تجلو اذإ ةفطنلا هذهب ههبشأ امو ضيحلا يف
 . صنلا ىنعمب

 يف هرمأي نم لوق ينبجعيو صنلا ين يدنع كلذ هبشا كلذ ىنعم تبل اذإو

 لسغلا ىنعم تبث اذإو لسغلا توبث ىنعم يف عايجلا يناعم هبشي هنأل لسغلاب كلذ
 ىلع ءاملا ىرجاو اهجرف ىلع ءاملا بصف جرفلا يف اهلوزنبو جرفلا يف ةفطنلا لازناب
 امأ ليق هنأ يعمف اهجرف ىلع ءاملا ىرج دقو جلي مل مأ اهجرف يف جلو ملعت ملف اهجرف

 لسغ اهيلع نكي مل اركب تناك اذإو . فشنت اهنأل لسغلا اهيلع ناك ابيث تناك اذإ

 | . اهجرف يف جلو هنأ ملعت ىتح

 تناك اذإ فشنتو . اركب تناك اذإ فشنت ال اهنأ كلذ يف لئاقلا لوق ىنعمو

 اذإ فشنتو اركب تناك اذإ فشنت ال اهنأ كلذ يف لئاقلا لوق ىنعم جرخيو ابيث

 . ابيث تناك

 ال جرفلا يف جلو ءاملا نأ ملعي مل ولو هنأ كلذ يف لئاقلا لوق ىنعم جرخيو
 ةفطنلا جلت نأ نكمي دق هنأل مكحلا ىنعم ال ةهبشلاو ةبارتسالا ىنعم كلذ ين اهمزلي

 الو ركب يف هيلع مث نكي مل جرفلا يف ةفطنلا لوخد ىنعم تبث اذإو جلي الأ نكمي الو
 الإ ركبلا مزلي ال امل بيثلا موزل توبث ىنعم جرخي ملو هريغ الو فوشنب الو . بيث
 بجيو عامجلاب دسفت ثيح نم اهجرف نم عايجلا عضوم ءاملا لخدي نأ ةبارتسالا ىنعمل
 . هيلإ عايجلا بوجوب لسفلا اهيلع

 دق اهنأل كلذ نم يدنع ركبلا رعتت مل ةبارتسالا ىنعمب بيثلا يف كلذ تبث اذإف
 هنم جرخي ام ردقب هيف لخدي نأ جورخلا عضوم عنتمي الو ركب يهو ضيحلا اهنم جرخي

_ ٤٤



 ءاملا فذق اذإ هنأ كلذ ليق دق هنأ بسحأ يناكو . هلثم وه امم هلثم جرخي ام هبشي امو

 . اركب وأ تناك ابيث لسغلا اهيلع ناك اهجرف ىلع

 ايف ليق دق هنأ يعمو ةهبشلا لوخدو ةبارتسالا ىنعم دعبي يدنع كلذ سيلو

 قفادلا ءاملا اهيف جلو هنأ ملعت ىتح . ابيث وأ اركب تناك لسغ اهيلع سيل هنأ بسحأ

 يف اهيلع ةبارتسالا ىنعم بلغي مل ام ماكحالا ىنعم ىلع دعبي يدنع كلذ سيلو
 بيرلا نم جورخلا ينبجعا ةهبشلاو ةبارتسالا ىنعم بلغ اذإف اهرمأل اهنم ةدهاشلا

 قفاو ام الإ هنم ذخؤي الو هللا ءاش نإ هلك اذه يناعم يف رظنيو هيف بير ال ام ىلإ
 . باوصلاو قحلا

 لوخدب اولوقي ملو فشنت ال اهنأ لسغلا (لصاألاب ضايب) ربتعملا باتك نمو
 اهجوز ىلع ةأرملا دسفت ال هنأل لوقي نم لوق ىلع ينبجعيو (ضايب) و اهيف ةفطنلا
 اضيأ لسغ كلذ يف اهقحلي الأو عايجلا عضوم يف اهجرف يف دمعتلا ىلع ةفطنلا لازناب

 ول هنأل عايجب سيل كلذ نأ يدنع جرخي دقو كلذب دسفت تناكل اعامج ناك ول هنأل

 اهدحأ الو يدنع دحلا مهيلع كلذب نكي مل ةفشحلا بغت ملو امارح كلذ اهب لعف

 كلذ بجوي ملو اهقلط مث ءطو لوأ جلوي ملو هتجوز يهو اهب كلذ لعف ول كلذكو
 لازنال دمعت ول هنأ ليق هنأ يعم كلذكو ابيث وأ اركب تناك اهكردي هل ةدع اهيلع

 كلذ بجوي الو اهيف اهكردي هل اهيلع ةدع ال هنأل ابيث تناكو تلزنف اهجرف يف ةفطنلا
 دحلا الو عطولا ىنعمب ةدعلا كلذ يف بجت مل اذأو . انزلا هجو ىلع كلذ لعف ولو دحلا

 يف ةدعلا بوجو نيناتخلا ءاقتلاو ةفشحلا جولوب هنأ تبث دقو امارح ءطولا ىنعمب

 دسفت الو نادعبي سيلف اذه يف ءطولا ىنعملا اذهب تبثي مل اذإف انزلا يف دحلاو حاكنلا

 ام ىنعم يف اثطو نكي مل اذإ كلذل دمعت اذإ سافنلاو ضيحلا يف كلذ لثمب هيلع
 . ماكحالا بجوي

 ؟ لسغ ةيبصلا ىلع له لوقت ايف : تلق ميهاربإ يبأ خيشلا نع بسحأ : ةلأسم

 . لسفغلاب رمؤت اهنأ انعمس : لاق ؟ لسغت مل نإف : تلق & لسفغلاب رمؤت اولاق : لاق

 © اهرعش رئافض ضقنت الو لسغت ةيبص بنج ةأرمإ نع هتلأسو : ةلأسم

 . رعشلا لوصأ غلبي ىتح ءاملاب اهسأر برضت : لاق

 لبق ضيحت مث عماجت ةأرملا يف انباحصأ فلتخا دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم
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 وهو عيمجلل ادحاو السغ تلستغا ترهط اذإ : مهضعب لاقف { لاستغالا

 . مهرثكأ لوق
 ىلع بجوأ ىلاعت هللا نأل هراتخي يذلا وهو نالسغ اهيلع : مهضعب لاقو

 ىلع ةلمتشم ةظفل هذهف «اورهطاف ابنج متنك نإو » ؛ هركذ لج هلوقب ريهطتلا بنجلا

 اهرمأ دقو ، كلذب اهل ىلاعت هللا رمأب ةبانجلا نم لاستغالا اهيلعف ثانالاو روكذلا

 يلستغاف ةضيحلا تربدأ اذإ ه : ةلي هلوقب لاستغالاب ةضيحلا رابدإ دنع 7 هللا لوسر

 اذه فلاخي نمم لئاق لاق نإف . نيلسغ ةنسلاو باتكلاب لسغت نأ اهيلعف . «يلصو

 نوكي نأ كلذكو قافتاب ادحاو اميت مميتت نأ اهل ناك ءاملا تمدع اذإ سيلأ : لوقلا

 ناتراهط اهيلع : لوقي نسحلاو كلذ كل ملس نمو : هل ليق . هنم لدبملا مكح

 لوقيو نسحلا لبق لوق قافتاب نوكي نأ زوجي الو اضيأ مميتلاو ءاملاب نوكت ةراهطلاو
 فالخلا ةفرعم ىلع هعالطاو هملع عم هب نظت ةخسن نظأ اذكه هفالخب هدعب

 . ملعأ هللاو

 لسغلا اهيلع بجي مل تضاح مث ةأرملا تبنتجا اذإو : باتكلا نمو : ةلأسم

 هب تادابعلا نم هريغل بجي امنإو هنيعب بجاوب سيل لاستغالا نأ لبق نم ةبانجلا نم

 لسغلا اهنع طقس كلذلف ضيحلاب اهنع طقاس ىنعملا اذهو نآرقلا ةءارقو ةالصلا ىن

 لبق ضيحت مث بنجت ةأرملا يف انباحصأ فلتخاو باتكلا نمو ةبانجلا ةهج نم
 ريغ ايهنم دحاو لك ضرف نأل نيلسغ تلستغا ترهط اذإ : مهضعب لاقف لاستغالا

 هب ترمأ امم جرخت الف . ايهنم ثدح لك نمو ريهطتلاب ةرومأم يهو رخآلا ضرفلا
 . هلعفب الإ

 ىلع فوطي ناك ةلي يبنلا نأل . عيمجلل دحاو لسغ اهيزجي : نورخآ لاقو

 . ادحاو السغ كلذك لستغي مث ةليللا ين هئاسن

 اهب تثبع ناف : تلق ابوتكم اذكه ةأرملا يف بسحأ لضفلا باتك نمو : هريغ نمو
 وأ هجرفب اهجوز اهسم ول كلذكو : تلق . معن : لاق ؟ لسغ اهيلعأ تلزناف ةأرمإ
 هركذ لخدتف يبصلاب ثبعت يتلاف : تلق { لسغلا اهيلع هذه : لاق & تلزناف هديب
 مأ تلزنأ لسغ اهيلعأ كلذ لعفت يتلا يهو 0 هديري الو كلذ يهتشي الوهو اهجرف ي

 ناضمر رهش ي كلذ ناك نإف : تلق . لسغلا اهيلعف تلزن اذإف : لاق ؟ لزنت مل

 ىلع داسف الف مانملا ين ىرت يتلا امأو . معن لاق هلعل ؟ اهموص اهيلع دسفي له

 يف ديزتف يهتشت امم ائيش ىرت وأ اهجوز اهب ثبعي وأ اهسفنب ثبعت يتلا امأو . اهموص
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 ةأرمإ هب تثبع وأ اهديب وأ هعبصاب وأ يبصلا ركذب ثبعت يتلاو . لزنت ىتح كلذ
 . لسغلاو اهموص داسف اهيلع ىرأف لزنت ىتح

 نع انيور . فارشألا باتك نم ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نمو : ةلأسم
 ضيحلاو ةبانجلا نم لاستغالل اهسأر ضقن ةأرملا ىلع سيل اتلاق ايهنأ ةملس مأو ةشئاع

 ف يعخنلا لاقو يأرلا باحصأو يعفاشلاو كلامو مكحلاو يرهزلاو ءاطع لاق هبو

 نأ ىرت تناك نإ ناهيلس نب دمحأ لاقو © ةبانجلا لسغل هلك اهرعش ضقنت : سورعلا

 . هضقنتلف هبصي مل ءاملا نأ ىرت تناك نإو اهنع أزجأ دقف اهرعش لوصأ باصأ ءاملا

 : ضئاحلا ين الاقف ضئاحلاو بنجلا نيب اقرف امهنأ سوواطو نسحلا نع انيور دقو

 الف دارأ هنأ ىنعملا هريغ لاق . الف ةبانجلا نم امأو . تلستغا اذإ اهرعش ضقنت

 هللا لوسر اي : تلاق ةملس مأ نأ تبث دقو قرف امهنيب سيل : ركب وبأ لاق . ضقن
 هيلع يثحت نأ كيفكي امنإ ال» : لاقف . ةبانجلا لسغل هضقناف يسأر ةريفض دشأ ينا
 لاق . «ترهط دق تنأ اذإف» : لاق وأ «يرهظطتف ءاملا هيلع يضيفت مث تايثح ثالث

 نأ انباحصأ لوق يف فالتخالا نم لاق ام بسح ىلع جرخي هنأ يعم : ديعس وبأ
 ىزجو كلذب اهرمأي ال اضعبو لسغلا يف اهرعش ضقنب ضئاحلاو بنجلا رمأي اضعب
 ريغب هيلع بصلا امأو . هلوصأ ىلإ غلبو همع دق هنأ ىرت ىتح ءاملاب هكلدت نأ هعم
 معت بصلا ةكرح نأ اهعم رابتعالا يف جرخي نأ الإ مهلوق يف جرخي هملعأ الف كيلدت

 نأ لوقي نم ىنعم ىلع وأ . ىنعملا اذه ىلع جرخي هلعلف هجراخو هلخاد رعشلا عيمج
 ملعأ الو لسغلا ىنعم بجوت ةكرح نكت مل ولو . هل رهطم رهطتملل ءاملا ةسسامم
 . ىنعملا اذه يف بنجلاو ضئاحلا نيب اقرف مهنيب

 . عرشلا نايب باتك ىلإ عجر

 لسغو هتبانجب ملعي مل نمو . ربتعملا باتك نم رفعج نبأ عماج نمو : ةلأسم
 لسغ نإو . كلذ ريغ هيلع لسغ الو يفكم وهف ةبانجلا ريغل اعيمج هرهط ىتح هندب
 سي مل ام حبسملا نب دمحم لاق . اضيأ هازجأ أضوتي ملو ىلص مث هكرعو هلك هندب

 . لسغلا دعب نم نيجرفلا
 اهب ملعي ملو ةبانجلا هتباصأ لجر نعو يراوحلا يبأ نع دجوي امم : هريغ نمو

 هيلع ناك وأ ةعيض يف ناك ام لثمكو ةعمجلا موي لجرلا لستغي ايك لستغاو بهذف
 كلذ هيزججي دقف ابنج ناك هنأ كلذ دعب ملع مث ىلصو أاضوتو هباصأ رحل دربت وأ ةربغ
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 ةبانجلا هتباصأ هنأ كلذ دعب ملع مث ةبانجلا هتباصأ هنأ ملعي مل ولو لستغا اذإ لسغلا

 نمو . رخا عضوم نمو بوبحم نبا دمحم نع رثؤملا وبأ لاق . كلذك لسغلا كلد مث

 ملعي ملو ليللا ين ةبانجلا هتباصأ لجرف : تلق . هنع هللا يضر هللادبع يبأ باوج

 ملع نكي ملو ةبانجلا نمهب وني ملو كلذ ريغ وأ رح نم لستغاف ماقف حبصأ ىتح اهب
 مث اهيسنو ليللا يف هتباصأ تناك ةبانجلا نأ ملع راهنلا يف ناك املف . رجفلا ىلصو اهب
 هتباصأ تناك ةبانجلا نأ كلذ دعب ركذ مث ةبانجلل لسغلا كلذب وني ملو لستغاو ماق

 هنأ ةينلاب لسغلا ةداعإ هيلعو كلذ هيزجي ال : لاق ؟ ةبانجلل لسغلا كلذ هيزجأ

 ناك نإف : هل تلق . ةينلاب الإ كلذ حلصي ال هنأل ةالصلا كلت ةداعإ هيلعو ةبانجلل

 ولو : لاق . ال : لاق ةبانجلل كلذ هيزجأ ةلفان ةالصلا ءوضو هلعجي هب ىونو لستغا

 تلاح دق مهرد اتئام هل اذإف رظن مث ءارقفلا ىلع مهارد ةسمخب قدصت الجر نأ

 هللا همحر بوبحم نب دمحم هللادبع يبأ نعو . ةاكزلل هيزجي كلذ نكي مل © الوح

 : لاق . ةبانجلا هب ديري الو لسغي مث اهب ملعي الو ةبانجلا هينعت لجرلا يف هنع ظفحو
 ال : لاق نم مهنمو هب ىزتجي : لاق نم مهنم ءاهقفلا نم فالتخا اهيف

 . هب ىزنتجي

 ىنعم يف اذه ءاج دق هنأ يعم ديعس وبأ هنأ وجرأ : فيضملا لاق : هريغ لاق

 السغ لستغا اذإ هنأ ليق ام ضعب ين هنأ يعمف . انباحصأ لوق يناعم يف فالتخالا
 لسغلا لصح دق هنأل كلذ هازجأ هيلإ دصق ول نأ ةبانجلا نم لسغلل هيزجي ام لثم
 روذعم وهو كلذب ملعي مل اذإ لسغلا ىلإ دصقي نأ كلذ نم . هب ابطاغ ناك يذلا

 لسغلا اذه لسفف اهيسن مث ةبانجلاب ملع دق ناك نإ ليق هنأ يعمو . ملعي مل ايف

 نكي مل اذإ هيزجي الو . روذعم يسانلاو . كلذب ابطاخم ناكو ملع دق ناك هنأل هازجأ

 مث اهب ملع نم نيبو هتبانجب ملعي مل نم نيب لوقلا اذه بحاص قرفو ةبانجلاب ملع
 نيهجولا ىلع لسغلا كلذ هيزبجي ليق هنأ يعمو . اهل هركذ نم ىضم ام ىنعمل اهيسن

 بجاولا ءادا عقي يذلا لمعلا ايهف لصح دقو { ناروذعم امهالك ايهنأل . اعيمج
 ةبانحجلا نم لسغلا نأ هجو نم اعيمج نيهجولا ىلع لسغلا كلذ هيزجي ال ليق هنأ يعمو

 ىنعم يف جرخي هنأ يعمو متي مل ةينلا ريغ ىلع عقو اذإف تاينلاب الإ لمعلا موقي ال لمع
 ام هبشي ام ىلع ملع نكي مل اذإ هيزب و يسنو ملع دق ناك اذإ كلذ هيزجي ال هنأ لوقلا

 بلطي نكي ملو ارضاح هلحر ين ءاملا دجو ىلص املف ءام هلحر ينو مميت نميف ليق
 هب املاع نكي مل وأ هيسن مث هب ملع . اعيمج نيهجولا ىلع هيزبي لوقلا ضعب يفف ءاملا
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 هدجول هبلط ولو هترضحب ءاملا نأل هيرب ال هنأ لوقلا ضعب يفو . ءاملا دجي مل هنأل

 . لديعي نأ هيلعو

 هازجأ املاع نكي مل نإو مميتلا هزبم مل هيسنف املاع ناك نإ لوقلا ضعب ينو

 نميف ليق دق هنأل اذه هبشي ام ىنعم يف رذعلاب يدنع هبشأ ملعي مل يذلاو مميتلا

 ريغ وأ تقولا يف ةالصلا ةداعإ هيلع هنأ ركذ مث ةلبقلاب ايسان ةلبقلا ريغ ىلإ ىلص
 دقو هيلع ةداعإ ال هنأ ملع مث ةلبقلا ريغ قفاوف اهارحتف ةلبقلا لهج نمو . تقولا
 نيذه يف ملعأ الو تقولا ريغ يف وأ تقولا يف كلذ ملع هتالص تمت
 . افالتخا نيينعملا

 الو تقولا يف نايسنلا يف ةداعالا هيلع اذه نأ انباحصأ لوق ين يدنع جرخيو
 لوق يف جرخي هلعلو تقولا ريغ يف الو تقولا يف ةداعإ هيلع سيل اذهو . تقولا ريغ
 لّوحتو هتالص نم ىضم ام ىلع ىنب ةالصلا يف كلذ ملع ول هنأ قافتالا ىنعمب انباحصأ
 وأ ةين بنجلل لصح اذإ هنأ لسغلا يف هلك اذه نم ينبجعيو ةلبقلا ىلإ هتالص متاف

 ىلإ ليحتسي ال لسغلا نأل هيلع بجو امب ىتاو كلذ هل لصح دقو هيزجيي هنأ ةين ريغب
 ةبانجلا تناك ايكف لسلاب الإ ةبانجلا ريغ ىلإ ليحتست ال ةبانجلا نأ ايك لسغلا ريغ
 اهيلع تتأ اذإ ةراهطلا كلذكف ةراهطب الإ ةراهطلا ىلإ ليحتست ال . ندبلل ةضراعم

 وأ دصقب ةين ريغب وأ ةينب تتأ ةبانجلا نأ ايك ةين ريغب وأ ةينب اهيلع تتأ اهتلاحأ دقف
 . تاساجنلا نم تاضراعملا رئاسك ندبلا ةضراعم يهف دصق ريغب

 امم تاساجنلا نم ءيش ندبلا ضراع ول هنأ قافتالا يناعم يف يدنع جرخيو

 هلسغ ىلإ هنم دصق ريغ ىلع كلذب ىلتبملا هلسغف . عامجإ وأ باتك وأ ةنسب هلسغ مزلي

 يف رهطي ام كلذ ىلع ىتح ملاع ريغ وأ ةساجنب املاع سان ريغ وأ ةساجنلل ,سان
 يف ملعأ ال قافتالا ىنعمب رهاط كلذ نأ ةنياعملا يف رهطتلاو ةنياعملا يف رهطيو رابتعالا

 بحاص نأ ول هنأ يعمو . دصق ريغب ةضراعملاب لوزي ضراعم هنأل . افالتخا كلذ

 كلذب ديريو اهلسغ ىلإ دصقي الو هب اهلسغي ال كلذ ىلإ دصاق وهو اهلسغ ةساجنلا
 كلت هتدارا تناك اهنود هندب نم هيلع ام لسغ وأ هندب نم اهريغ لسغ وأ ثبعلا

 لوصحب اهعضوم ىلع لسغلا توبثو ريصقت ريغ وأ ريصقت نم اهلاح ام ىلإ ةليحتسم
 ءايشألا نم كلذ ريغ وأ بوث وأ ندب ىف كلذ ناك رابتعالا ىف قافتالا ىنعمب اهتراهط

 تاساجنلا لسغل هبشم يدنع ةبانجلا لسغ كلذك ةساجنلا مكح اهل ةضراعمل
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 مكح ل او زل هبشم املاقتن او اهل اوزو تاساجنلا ةضراعمل ةهبشم اهتضراعمو

 . اهلاقتناو تاساجنلا

 ريغلا ىلإ هب دصق ولو . ىنعملاو مسالا ين هلوصحب اهريغ ىلإ كلذ ليحتسي الو

 نم ءيش ىلإ ةبانجلا لسغ ماقم موقي يذلا كلذ هلسغل دصقف ةبانجلاب ملعلا ىلع
 اذإ ندبلل تبثت لسغلاو ةراهطلا نأ يناعملا نم ىنعم وأ ثبع وأ لسغ نم ءايشألا

 هتين يف دصق دق ناك نإو اهب هرهط دق هللا نأل رهطت اهب يتلا ةراهطلا هيفو هيلع تبث
 ىلع عقي مكحلا نأل ةينب الإ حصت الو هبشت يتلا يناعملا نم يدنع ةبانجلا لسغ سيلو
 نم لسغلا سيلو هريغ ىلإ ليحتسم ريغف لسغلا لوصحب ةراهطلا نم ىنعملا سفن
 ضرفلاو هلايح ىلع لفنلاف . اضرفو الفن نوكت ةاكزلا نأل ةاكزلا لثم ندبلا ين ةبانجلا

 سفن ىلع عقو لمعلا نكي مل اذإ اعيمج ةينب الإ احصي ملو نيقرفتم هلايح ىلع
 لاملا ةلمج نم هيف ةلخاد ةاكزلا نوكت ام هجو ىلع لاملا نم ةيطعلا تعقو اذإف . ءيشلا

 ىلإ دصقلاب ةاكزلا اهيف تلعج ول نأ عقوم يف تعقو ةيطعلا تناك ولو ةاكزلا هيف يذلا

 عقوم عقو دق كلذ ناك ةاكزلا هيف بجو يذلا هلك لاملا ىطعاف . ةيطعلا تزاج كلذ
 ريغ ىلإ كلذ لحتسي ملو ةاكزلا عضوم ين اهريغو . ةاكزلا هلك لاملا راص اذإ ةاكزلا

 مضو ةاكزلا عضوم ريغ يف لعجي ناو . هليحت انهاه ةينلا نإف ةينلاب لاحي نأ الإ ةاكزلا
 ةراهطلا ىنعم هبشي امم ةاكزلا ىنعم سيلو هلاح نع القنتم كلذ نوكيف لاملا ةلمج
 ىطعا ولو حصي ال امم هيف حصي ام ىنعمب كلذ كلذ ىرج اركذ كلذل ىرأ امنإ هنكلو

 ةاكزلا ىلإ دصقلا ريغ ىلع ايهرد نيعبرأ اريقف هنيعب ةاكزلا هيف بجوأ يذلا لاملا نم

 . ةاكزلا اهيف لعجي نأ زوجي الأ ليحتست ةين ريغ ناك هيف ةاكزلا بوجو دعب نم

 هوجولا نم هجو يأب هرب وأ هتلص وأ ةبهلا وأ هيلع ةقدصلا ىلإ كلذب دصق ولو

 ام وأ همزلي امم هسفنل وأ هل امل ةنج مقي كلذ نوكي نأ هجو ريغ ىلع هل الصاو هب نوكي
 ةاكزلا لاومأ نم سيل كلذ نأ ةاكزلا رمأ نع هليحي وأ لاملاب ةأفاكملا وأ ةلصاوملا هب ديري

 ايدؤم نوكيو ةاكزلا عقوم عقي هلك كلذ نإف ةاكزلا رمأ نم سيل كلذ نا دصقلاب
 ندبلل لسغلا لصح امل كلذك . ملسو ىطعا ام ةاكز هلام ةاكز نم مهاردلل

 هقحلي الو هريغ ىلإ هنع لحتسي ملو هل لصح دق ام ىنعم هل تبث . ةراهطلاو
 ىلإ لاوحألا نم لاح يف يدنع كلذ ليحتسي نلو هل لصح دق امب هريغ ىلإ ةلاحتسا

 نأ يدنع لاحملا نمف دصقلا ريغ ىلإ وأ هريغ ىلإ دصقلاب وأ هيلإ دصقلاب لمع هريغ

 اذإ تاراهطلا نم ءيشل ةضراعملا ةساجنلا لسغ لحتسي مل ايك هريغ ىلإ ليحتسي
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 نم هجوب اهتراهطو " هوجولا نم هجوب اهتراهطو هوجولا نم هجوب اهلسغ لصح

 نأ الإ . ء يش ةراهط ىلإ دصقي مل وأ اهريغ ةراهط ىلإ وأ اهتراهط ىلإ دصق هوجولا

 ليحتسي نلو ةراهطلا مكح هل تبث دقف هب رهطو هل ةراهط نوكي ام ىنعم هل لصحي
 . لاحلا نم لاحب هربغ ىلإ كلذ

 هداقتعا ىنعم ىلع هيلإ دصقلاب الإ عقي الأب هبشأ ةالصلل ءوضولا نأ يعمو

 ىلإ متمق اذإ اونمأ نيذلا اهيأ اي » : هللا لوقل اه بطاخ هنأل ةالصلل هبو هل ةدارالاو

 دقف ةضيرفلا ةالصل هب ةبطاخملاب ادكؤم ائيش ناكو . هه مكهوجو اولسغاف ةالصلا

 نم ءيشب ءعىضوتملا أضوت ول نأ . هللا ءاش ام الإ قافتالا هبشي ام ىنعم ىلع تبث

 ابطاحم ناك دق هنأ قافتالا عم ةضيرفلا هب يلصي هنأ لئاضفلا نم جرخي امم وأ لئاسولا

 : لاقف . ابنج ةالصلا يتأي نأ ىلاعتو كرابت هللا ىهني امنإو ةضيرفلل ءوضولاب

 الو نولوقت ام اوملعت ىتح ىراكس متنأو ةالصلا اوب رقت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي »
 الإ ةالصلا تأي ملو بنجلا اذه لستغا دقو . ياولستغت ىتح ليبس يرباع الإ ابنج

 نع لاق ام ىلع هئزجي نأ الإ ةلفانلا ةالصل ءوضولا هب ديري لسغ اذإ فيكف الستغم

 ءوضو نعو ةضيرفلا ةالص نع ةلفانلا ءوضو هأزجأ دقو ةلفان وه ذإ ةبانجلا لسغ

 وأ ةءارق نم كسانملا نم ء يش ءوضول وأ ةلفان ءوضول هلسغ ناك اذإو . ةضيرفلا
 ةلفانلا ءوضوب ةضيرفلا ةالص توبثل هلسغل تبثأ يدنع كلذ ناك ةراهطل وأ اهريغ

 ول هنأ ليق دق هنأ عم ءوضولاب موقي ال يذلا كسنلا نم ء يشل ءوضولا نم ناك امو

 ىلإ هفرصي مل ولو ءوضو ىلإ كلذب دصقي ملو ءوضولا لسغ ءوضولا عضاوم لسغ
 ررقأ يدنع لسغلاو ةضيرفلا هب يلصيو ءوضو نوكيو كلذ هيزبحي هنأ ءوضولا ريغ

 ءوضولا نم ةين ريغل هتوبث ىلإ برقأ لسغلا نإف نيبراقتم اناك نإو ءوضولا نم
 يدنع جرخيف اولستغي ىتح الإ ةالصلا نع يهنلاو هيلإ دصقلاب ءوضولل ةبطاخملاب
 . تاساجنلا لسغالإ يدنع ءيش ةبانجلا نم لسغلا هبشي الو . ءوضولا ريغ هنأ اذه

 : لاقو . هاو رهطاف ابنج متنك نإو 3 : ىلاعتو كرابت هللا لاق دقف : ليق نإف
 . ءاوس هلك كلذف مكهوجو اولسغاف +

 هللا لاق دقو . ىنعملا ف ءاوس امه سيلف ظفللا ف ءاوس اناك نإ و : هل ليق

 اذه ىف ةالصلل بوثلا نم ةساجنلا لسغ تبثف . هيرهطف كبايثو » : ىلاعتو كرابت
 . بايترالاو كشلاو يص اعملا نم بولقلل هريهطتو باطخل ١
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 قافتالا ىنعم تبثو دحاو ىنعمبو دحاو ظفل يف رمألا ىنعمب هلك بايثلا لسغو

 زئاج كلذ نأ اهتراهط توبث وأ بوث وأ ندب نم ةساجنلا لسغ لصح هجو يأب هنأ
 نم بولقلا هريهطت جورخو رمألا ىنعمب تجرخ دقو . اهتراهط ىلإ ةينلاب دصق ريغب
 . دحاو رمأ كلذ لكو كلذب الإ نوكي الو . تاينلاو ةدارالاو دصقلاب بونذلا

 ىلع ىرجف لقعلا عئاض هيلع ىمغم وأ نونجم وهو ءام يف مقو ابنج نأ ول نأ يعمو
 نع هل ايزجم السغ كلذ ناك ىذألا نم هجرف ةراهطو ةكرحلاب ءاملا نم هلثم لسغ هندب
 دقعني الو ءوضولا يف عقي كلذ سيلو . هل اضراعم ناك اممرهط دق هنأل ةبانجلا لسغ
 هءوضو هلقع باهذو نونجلا ضقنل ائضوتم ناك ول هنأل لاحلا اذه ىلع هؤوضو هل
 ماكحالا ىنعم يف جرخي ايف الو رابتعالا ىنعم يف لسغلا كلذك سيلو قافتالا ىنعمب

 السغ كلذ ناك اهريغ وأ هتجوز نم لقعلا بهاذ وهو لساغ هلسغ ول كلذكو ىدنع

 قوحل عضوملا اذه يف يل نيبي الو كلذ ىلإ هل لساغلا دصق اذإ ، قافتالا ىنعمب

 هأضو ول ءوضولا كلذك سيلو هيلإ دصقلاب لعاف نم لعف اذه نأل فالتخالا
 ناك ول هنأل . يدنع قافتالا ىنعمب دقعني ءوضولا ناك امل ءوضو ىلإ دصقو ءىضوم

 اءوضوناك ول نأ هيف لطبي وه ام عضوم يف دقعني ال كلذكف هؤوضو لطب ائضوتم
 . ءوضولا عقوم يدنع عقي تاينلا ىنعم يف لسغلا سيلف . امدقتم

 الإ موقت ال يتلا لامعألا نم هريغك الو ءوضولاك سيل هنا يدنع ليلدلا نمو

 الو ميدقت الو ةساجن نم ءيش هلطبي الو . تاضراعملا نم ء يش هدسفي ال هنأ تاينلاب

 تعقو ام تبث ةساجنلا هيف ناك ولو ندبلا ةراهط نم نادي ايف بجي نأ دعب نم ريخات

 ريخأت الو ميدقت هرضي الو اهريغ وأ ةبانج نم ةساجنلا هيف ايقبم ناك ولو ةراهطلا هيلع
 يف ناك هتاقوأ يف توافت ولو تقو دعب تقو يف ءيش دعب ائيش لسغي نأ الو حراوجلا يف

 ةلزنمب وه سيلف ء يش هضقني الو ء يش هعطقي الو ةالص تقو ريغ يف وأ ةالص تقو
 يدنع ههبشي الو هانعم جرخي الو هلايك دعب الو هلمع ين الو هئادتبا يف يدنع ءوضولا

 تاساجنلا نم لسغلا نم هلثم وه ام الإ ننسلا نم مزاوللا الو ضئارفلا نم ءيش ف

 تاساجنلا نم لسغلا عيمج يدنع جرخي كلذك لسفلا رومأ نم ههبشأو اههبشأ امو

 عقو ام تاينلاب الإ عقي ال لسغلا ناك ولو مزال لسغ لكو سافنلاو ضيحلا نمو
 لوصحم عقيو . تاومألا ين لسغلاك ءايحألا يف لسغلاف . تاومألا يف تتبثو

 تابجاولا نم هيف مزاللا نم تاينلاب الإ عقي ال لسغلا ناك ولو تاينلا نود لعفلا

 ام ىنعم اهيلع ىتأو تلستغاو تلسغف ضيحلا نم ترهط اذإ ةنونجملا ةأرملا تناكل
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 ضئاحلا ليبس ىلع اهلاحب تناكو اهاطي نأ اهجوزل لحت مل لسغلا نم هب رهطت
 . يدنع كلذك كلذ سيلو ةالصلا عطقت اهنأ لوقي نم لوق ىلع ةالصلا عطقتو

 نم وأ هب هريغ لعف وأ لستغملا لعف نم هسفنب عقاو لسغلاو اذه ميقتسي الو
 لسغلا ماقم موقي ام رادقم ةكرح هل ءام يف مقو ابنج نأ ول اولاق دقو . هيف عقاولا ءاملا

 . هل السغ كلذ ناك كلذ لثم رطم هباصأ وأ

 . ةعقاو اهسفنب ةراهط وه امتإ لسغلاو

 الإ عقي ال لسغلا ناك ولو ةيافك ىضم ام ضعب يفو . عستي اذه يف مالكلاو

 لسغلا حصي الا ائيش هدجأ يدنع اذهو . ةينلاب الإ عقي ال . هلثم ناتخلا ناكل ةينلاب

 . ملعأ هللاو ةينلاب الإ

 داري لسغب موقي الو هيلإ دصقلاو هل ةينلاب الإ موقي ال لسغلا نأ اذه تبل اذإو

 الو لسغلا نم ءيش يدنع موقي الف لوألا لوقلا بحاص لاق امك ةلفانلل ءوضولا هب
 لسغلا نم ائيش ملعأ الو ةضيرف لسغ نوكي نأ الإ لسغلا نم ءيش يف هلخدي

 . ضيحلا لسغ الإ ةضيرف

 نأ اهيلع نأ.ةبانجو ضيح ةأرملا ىلع عمتجا ول هنأ ليق ام ضعب يف ليق دقو

 . هلايح ىلع ايهنم دحاو لك بوجول نيلسغ كلذل لسغت

 دحاو ىنعم يف ايهمكح قفتا اذإ ةبانجلاو ضيحلل دحاو لسغ اهيلع امتإ ليقو
 نم ىلوا لصألاو اسايق جرخي لوألا لعلو . لوصألا ىنعم يف حصأ لوقلا اذهو
 لسغلا بجي ام عضوم يف لسغلاو تلسغ دقو لسفلا اهيلع هللا بجوأ امنإو سايقلا
 نم ءوضولا بوجو ىنعمل دارفنالا ىلع دحاو لك هيف بجي ام يناعم يف فلتخا ناك ولو
 ضقتني ثادحألا نم دحاولابف عامجإ وأ ةنس وأ باتكب ءوضولا ضقنت يتلا ثادحألا

 . دارفنالا ىلع ءوضولا ةداعإ هنم بجي و ءوضولا

 ىلع ثادحألا تلاوتف ثدح نم ءوضولا هب بجو الك كلذك كلذ ناك ولف

 نأ ملعأ الو احيبق ائيش اذه ناكل . ءوضولا نم ةراهط ثدح لكل هيلع ناك ثدحلملا

 نإ لسغلا ين هلثمف غاسني ملو اذه حصي مل اذإو هب لوقلا غاسني الو اذهب لاق ادحأ
 . برقأو نوهأ يدنع لسفغلا نكي مل

 ضيحو كرش نم لسغ اهيلع عمتبي نأ نكمأو يدنع ةأرملا ىلع عمتجا ولو
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 دحاو لسغ الإ اهيلع جرحي لوصألا ىنعم ين ناك امل كلذ نم رثكأ وأ ةبانجو سافنو

 هانعمب جرخي رخآ هجو نم هلثم ءاج مث هجو نم لسغلا بجو اذإ اذكه اذه ناك ولو

 ناكل ةرم دعب ةرم ةبانج هتباصأ وأ ةأرمإ عماج ايلك ناسنالا ناكل ناث لسغ بجو

 اذهو مالتحالا نم ةرم لكو لسغي مل ام لسغ عايجلا نم ةرم لكل هيلع بجي
 هنيب قرف الو هانعم حبقيو غاسني ال اذهو مالتحالا نم ةرم لكو لسغي مل ام غاسني ال

 ىلع تناك ول نا لسغلل ةبجوملا ثادحألا نم هيف فانصألا محازت نيبو يدنع

 مل ةبانجلا لسغل ةينلاب الإ لسغلا حصي ال هنأ تبث اذإف دحاو هيف ىنعملا نأل . اهلايح

 مل ابنج تناك دقو ضيحلا نم ةأرملا تلسغ ول نأ لوقلا اذه ىنعم ىلع يدنع جرخي

 اذهلو لسغ اذهل لوقي نم لوق ىلع ضيحلل تلسغ ىتح اهتبانج تيسن وأ ملعت
 ةضيرفلا ىلإ اهب دصقو ةضيرف كلذ لك لسغ هلك هل هنأ لوقي نم لوق ىلع وأ لسغ
 ملع ىلع ةينلاب هيلإ تدصق امميأو 3 ةلخادلا نع اهل ىزجم ىرخأ ةضيرف اهيف لخادلا
 هنأ الإ اذه ريغ يدنع جرخي هنأ ملعأ الو لوقلا اذه ىلع كلذ اهازجأ نايسن وأ رخآلاب

 . اهدحأ ىلإ اهدصقب اعيمج امهنع اهلسغ اهل تباثو زئاج

 عقي ال لسغلا نأ لوقيو . السغ ايهنم دحاو لكل نأ لوقي نم لوق ىلع امأو

 نإو ةبانجلا يف نأ لاق ادحأ نأ ملعأ الو هيلإ تدصق ام الإ اه حصي الف ةينلاب الإ

 هتباصأ هنأ ولف دحاو لسغ الإ ةرم دعب ةرم كلذ ناك وأ عامج وأ مالتحا نم تفلتخا

 لسغف عماج وأ كلذ دعب ةبانجلا هتباصأ مث يسن مث ملع وأ اهب ملعي ملو ةبانجلا
 لوقلا نم قافتالا ىنعمب يدنع اعقاو لسغلا اذه ناك ةينلاو كلذ ىلإ دصقلاب
 . هيزجي هنأ

 لوقلا نم فالتخالا ىنعمل الإ جرخي هنأ ملعن ملف لصفلا اذه ىوس ام امأو

 ىنعمل يدنع جرخي مل هجولا اذه ىلع هيلإ دصقف ةليسو وأ ةنس وأ ةضيرف لسغلا ناك
 ىنعم ىلع الإ ةبانجلا هجو نم الإ ةبانجلا لسغ ىلع هل ايزجم لوقلا نم قافتالا
 ىنعم يدنع هل تبثي الو هيلع لوخدم ىدنع هلك اذه ي فالتخالاو فالتخالا

 . باوصلاب ملعأ هللاو عقوو لصح هجو ياب لسغلا توبثب لاق نم لوقل نسحي

 لسغ ىلإ لساغلا دصق ولو لسغلا سفنب ةبانجلا لسغب ءوضولا توبث امأو
 يف جرخي هنأ يغمف ءوضولا ىلإ كلذب دصقي ملو ةينو كلذب هنم ملع ىلع ةضيرفلا
 ماقم هل موقي كلذ ناك ةبانجلا نم لسغ اذإ هنأ لوقلا نم لمجم يف ليق ام يناعم

 . ءوضولاو لسغلا
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 هنا يعمو . ةبانجلا لسغ ينعي ربكألا ءوضولا هنأ ملعلا لهأ ضعب لاقو

 موقي امنإ هنأ هولاق ام رثكأ ىلع هبسحن الأ انباحصا لوق ليوأت يف زوجي الو : ليق
 عضوملا وأ ىذألا عضوم لسغ دق ناك اذإ ءوضولاو لسغلا ماقم ةبانجلا نم لسغلا

 ضقني امم ائيش سمي ملو كلذ دعب نم لسغ مث هتروع نم اهسم ةراهطلا ضقني يذلا
 هندب لسغ نم هدسج نم ءوضولا عضوم ىلع لسغلا ىرجأ نأ دعب نم ءوضولا
 هحسمو هلسغب الإ ءوضولا موقي الو ءوضولا نم هكرت زوجي ال امم هيلجرو هسأر حسمو

 عضوم هئوضو عضاوم نم ائيش لسغ امدعب هئوضو عضاوم نم ائيش وأ هدي ىرجأ نإف
 ضقني امم ائيش سمي ملو كلذ دعب عضوم نم لسغ مث هتروع نم ءوضولا ضقني ام
 كلذ مكح لطب هدسج نم ءوضولا عضوم ىلع لسغلا ىرجأ نأ دعب نم ءوضولا
 حراوج نم ائيش لسغ ول هنأ لوقلا ضعب يف لعلو هلوأ نم هديعي ىتح ءوضولا
 لاز دقو هئوضو حراوج نمو هندب نم يقب ام متأ مث هجرف سم مث لسغلا يف ءوضولا
 نأ لبق اهلسغ يتلا هئوضو عضاوم ىلإ لسغلا ىرجأف عجر مث . هنع ةساجنلا مكح

 ىلإ هب دصق امنإو ةالصلل ءوضولا ىلإ هب دصقي مل اذإ نوكي نأ الإ ءوضولا هيزبجي
 يف لصح دق ضورفلاو ةبانحجلا لسغ نأل لوقلا ىنعم ىلع الفن كلذ نوكي امنإف لسغلا
 هيزجي الأ جرخي هنا يعمو . بيترت ريغ ىلع ءوضولا زيجي نم لوق ىلع اذهو لوألا

 ائيش سمي الو اءوضوو السغ لسغلا دقعني نأ الإ ءوضو دقعني الو ءوضولل لسغلا
 . ءوضولا لوصح دعب نم ءوضولا ضقنت يتلا عضاوملا نم

 هلك لسغلاو ءوضولا تبثيو بيترتلا يف تبثي ام ىنعم ىلع ءوضولاب ىتأ اذإ
 موقي ال هنأ ليق ام ىنعم ىلع جرخي هنأ يعمو . اعيمج نيضرفلا داقتعا عم دحاو لعفب

 السغ ضيحلل نأ لوقي نم لوق ىلع اعيمج ءوضولا ضرفو لسغلا ضرفب لسفلا
 اهب موقي ال هنأ نيلسغلا يف اذه تبث اذإ دحاو لسغ اهب موقي ال هنأو . السغ ةبانجللو

 يف لخدي نأ ىلوأ ءوضولا نأ الإ ىزج ال نأ برقأ ءوضولا يفو ايهداقتعا عم اعيمج
 ول نأ اذه ىنعم يف ءوضولا حراوج لسغب ءوضولا ءىزبي الف اذه تبث اذإو هريغ
 نيتضيرفلا نأ يعمو دارفنالا ىلع ناتضيرف امهنأل ةبانحجلا لسغ نع ءوضولا دقتعا

 ةساجنلا ةراهط دعب نيتتباثو نيتيدؤم اعيمج نانوكيو دحاو لسغب اعيمج ناحصي اعيمج
 ماقمو ءوضولا ضرف ماقم كلذ ماق ءوضولا ضرفل هحراوج ءوضولا دقتعا نإف هنم

 . دحاو لمعب نيتضيرفلل ايدؤم ناكو لسغلا ضرف

ىلع لسغلاب ىتأف ةساجنلا نم ةراهطلا دعب ةبانجلا نم لسغلا ىلإ دصق نإف



 اعيمج نيتضيرفلل ايدؤم نوكي ال هنأ ءوضولا هب حصي ام ىنعم ىلع ءوضولا حراوج
 ننسلا نم وأ ضئارفلا نم كلذ نم رثكأ هيلع قفتا ول كذكو . هل ناتبثيو دحاو ىنعم

 لعفلاب ناكو ضعب اهضعب يف ةلخاد اهلك تناك ضئارفلا ماقم موقت يتلا مزاولل
 ضئارفلا كلت ةيدأت باوث هل ضئارفلا كلتل ةيدأت دحاو لعف ىلإ دصقلاو دحاولا

 بات مث لمعلاو لوقلا نم ةريثك يصاعمب هللا ىصع ول هنأ ايك دحاولا لعفلا ين . اهلك

 تناك ةفلؤم افولأ هيصاعم تناك ولو دحاو رافغتساب دحاو ماقم يف هرفغتساو هللا ىلإ
 عيمج نم ةبوتلا دقتعا اذإ اهلك يصاعملا كلت ىلع نايتأي دحاو رافغتساو ةدحاو هتبوت

 الك كلذ ديدبتو ةيصعم ىلإ عجري الأ ةينلا داقتعا عم هب هللا ىصع امم وأ هللا يصاعم

 . ىضم امم ةيصعم هلابب رطخ
 نمو ضعب اهضعب يف اهمكح لخد اذإ ضعب اهضعب يف ةلخاد ضئارفلاو

 فيك بجعلاو ىنعملاو مسالا يف قفتم اهمكح نأل ةراهطلا ماكحأ يدنع كلذ حصأ

 . اهيف فالتخالا لقعلا لهأ عم غاسنا

 ادصاق وأ ةلفان ةالصل ءوضولا كلذب ديري وهو ةبانجلا نم لسغ ول هنأ يعمو

 ماق . كل تفصو ام ىلع لسفلاب ىتاف ةلفانل ةراهطلا هب ديري ةبانجلا نم لسغلا ىل
 ةلفان يلصيل ةبانجلا نم لسغلا ىلإ هدصق نأل ضرفلا ماقم ءوضولاو يدنع لسفلا

 ةبانجلا نم لسغلا ىلإ هدصق عم ةلفان ةالصل هدصق سيلو ةضيرفلا ىلإ هنم ادصق
 ناكل ةلفان هنأ دقتعي ةبانجلا لسغ ىلإ دصق ول هنأ يعمو . ةلفانلا ىلإ هدصق ليحتسي

 نأل ةضيرفلا عقوم عقي ناكو ةضيرفلا ىلإ ةضيرفلا ىلإ ليق ام ضعب يف اليحتسم

 هيلإ دصق ول نأ ةضيرفلا لسغ لثمب اهيلع ةعقاولا لسغلاو اهسفنب هيف ةبجاو ةضيرفلا

 . ةينلاب هريغ ىلإ ليحتسي نلو اهيف بجاولا وه

 ةضيرفلا ءوضولا ماقم لسغلا ماق نسح تباث ىنعم وهو اذه انعم تبث اذإو

 ىلع ةضيرفلا ةراهطو ةضيرفلا لسغ انعم ءوضولا حراوج يف ءوضولل ادقتعم ناكو

 . كلذب لوقي نم لوق ىنعم

 لسغلا ىرجأو لسغف اهيسن مث لسغف اهب ملع وأ ةبانجب ملعي مل ول كلذكو
 ةضيرفلل كلذ يف ايدؤم ناك كلذ ىلإ دصق ول نأ ةضيرفلا ماقم موقي السغ هندب ىلع

 الساغ نوكي نأ يدنع ليحتسم هنأل ةضيرفلا ءوضوو ةضيرفلا لسغ هل ادقتعمو

 عقو هوجولا نم هجو يأبف ةضيرف لسغلا ناك اذإ ةضيرفلا توبثب الإ لسغلا هيزبو
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 تاقوألا نم تقو كلذل سيلو ةضيرف هانعم تبث ليواقأ نم لوق ىنعم 1 ايزجم ناك

 مكح هيف تبث نيح نم وه امنإف هل لمعي وأ نوكيو هيف الإ يزجي ال دح نوكيف

 ةراهط تحص هجو يأبف ةضيرفلاب الإ ليحتسي ال اضرف ةراهطلا هيلع تتبث . ةبانجلا
 رهش نم اموي ايئاص حبصأ نميف ليق دقو اهيناعم يف ةضيرفلا ماقم موقت ةضيرف
 مويلا كلذ موص ىلإ دصقف ناضمر رهش نم هنأب ملاع وهو ةلفان كلذ دقتعي ناضمر

 . ةلفانلا ةينب

 ةضيرفلا مئاص وهو ةضيرفلا ىلإ ةلفانلا نع ةليحتسم هتين نإليق هنأ يعمف
 رمأ ام ىلع هموص تبث دقو هموصب رمأ دق يذلا مويلا كلذ ماص دق هنأل هيلع لدب الو

 . ةضراعم هتين هل لوحت نلو هب

 مل هنأل تبثأو نيبأ يدنع لوألا لوقلاو هموي لدب هيلع نأ ليق هنأ يعمو

 الوحت نوكيو ادبأ ةلفان ةضيرفلا موص عقي نلو مويلا كلذ يف موصلا لاح نع لحتسي
 ماص دقف مئاصلا هماص اذإف . ةضيرف مويلا كلذ موصب مكح دق هللا نأل هللا مكحل

 موصلا نأل موصلا نم ةجح تبثأ لاح ىلع يدنع لسفغللو هللا اهبجوأ يتلا ةضيرفلا

 رهش يف ارطفم نوكيف رفس وأ ضرم نم يناعم نم ىنعمل راطفالا ىلإ ليحتسي دق
 . مايألا نم هريغ لا ناضمر رهش موص ليحتسيو ناضمر

 وهف ةراهط ىلإ هانعم هريغ ىلإ ليحتسي ال مزال لسغلاو ةبانجلا لسغ ضرفو

 نل ةبانجلا دح نم جرخ اهب يتلا ةراهطلا هل تبث رهطو رهطت اذإف رهطتي ىتح بنج
 . كلذ ريغ ىلإ ليحتسي

 ةضيرفلا ىنعم ىلع تبثي اهانعم عقاو ةضيرفلا يف مزال اهمكح كلت هتراهطو
 لسغلا ىلإ دصق ول هنأ لوقلا يناعم يف تبث دق هنأ يعمو لاوحألا نم لاح لك ىلع

 نال . ةلفان ءوضولاو اضرف لسغلا عقي ناكل هتين ةلمج يف ةلفانلل اءوضو ةبانجلا نم

 الإ ةضيرف عقي ال هنأل تاينلا هب عقتو . ةلفانلا عقومو ةضيرفلا عقوم عقي دق ءوضولا

 ين الإ ةلفان نوكي نأ هلاوحأ رثكأ كلذ نأل ةلفان عقو ةلفانلل هب دصق اذإف ةضيرفلل

 ةضيرفلا ءوضو دقتعي وأ اهتقو ريغ يف ناك ولو ةضيرفل هدقتعي وأ ةضيرفلا تقو

 نل هيلع وه ام ىلع الإ ةضيرف وأ ةنسل ابجاو ءدبلا ىلع ناك اذإ عقي ال لسغلاو
 . احيحص اتباث ناك اذإ ةيافك هيف ام اذه ىنعم ف ىضم دقو ليحتسي

رهطت ىتح ثيغلا هبرضف ةبانجلا نم لسغلل ثيغ يف فقو نمو باتكلا نمو



 نإو هازجأ فظنت ام ردقب برضت ةكرحو جوم وأ ةكرح هل ءام ين عقو نمو هازجأ

 . كرتعي مل

 ىنعمب ةراهطلا لوصحب يدنع ىنعم تباثو اذه يف ليق دق هنأ يعم : هريغ لاق

 ىلع ءاملا عوقو نم لسغلا يف كرعلا ماقم موقت يتلا ةكرحلا عم ندبلل ءاملا ةسسامم توبث

 ندبلا ةرشبل ءاملا ةسسامم يزجي هنأ ليق دق هنأ يعمو ءاملا ين ندبلا ةكرح نم وأ ندبلا

 ءاملا غولبل لسغلا ين كلذ ىرجف ءاملاب هلك ندبلا لبو لسغلا بجي ثيح هنم غلب اذإ

 هب دري مل ولو هيزبي كلذ نأ ليق دق هنأ يعمو ارهطم اروهط ناك اذإ ندبلا نم روهطلا

 اذإ هيزبجي الو هب رهطتلاو هب لسفغلل ةدارالا عم هانعم تبثو كلذ هل لصح اذإ لسفلا

 . هيلإ دصقلاو ةينلاب الإ لسغلا تبثي ال هنأ لوقي نم لوق ىلع ةينريغ ىلع كلذ عقو
 ماقم موقت يتلا ةكرحلاب لسغلا ىنعم هل لصح اذإ هنأ يل نيبي افالتخا ملعأ الو

 لسغلا ةدارإ ىلإ هدصق عم هيلع ءاملا ةكرح نم وأ هريغ لعف نم وأ هلعف نم ناك كرعلا

 . ةبانجلا نم لسغلا كلذ هدصق ناك اذإ هيزجي كلذ نأ هب

 ول نأ لسغلا عقوم كلذ عقو اذإ هيف كلذ فلتخي هلعلو مزاللا نم : هريغ نمو
 يف يقلأ وأ كلذ هب لعف ولو لسغلا ىنعم لصح اذإ كلذ نيب اقرف دجأ الو هب هيلإ دصق
 دقو لسغلا هب موقتو هيزجي ام هيف يقلا نيح ءاملا يف ةكرحلا نم هيلع تبثف اروبجم ءاملا
 . هركذ ةداعإو هتداعإ نع ةيافك هيف نأ وجرا ام اذه لثم يف ىضم

 زوجي له هرهظ ضعب كرع لاني ال ةبانجلا نم لسغي لجر نعو : باتكلا نمو
 . هدسج نمو هرهظ نم لان ام كرع يف دهتجيلف ؟ ءاملا عضوملا كلذ ىلع ضيفي نأ

 هريغ لاق . هللا ءاش نإ هيلع ءاملا ةضافإ هيزبي نأ توجر هرهظ كرع نم لني مل امو

 يذلا كرعلا عقوم عقي ام ردقب دسجلا ىلع ةكرحلا نم ءاملا بص ناك اذإ ليق هنأ يعم

 فج ولو كرعلا مسإ هيلع عقي يذلا كرعلا نم ناك ام وه . لسغلا ىنعم تبثي هب
 هنأ افالتخا ملعأ الف كرعلا عقوم بصلا عقو اذإف كرعلا مكح بجوم وهف هعوقو

 ىنعم تبث دسجلا ىلع هانعم تبث اذإ هنأو اهريغب وأ ديلاب هكرع نكمأ ولو لسغلل يزجم
 جرخي امإو . لضفأ كلذ ناك كرعو ءاملا لساغلا بص نإو . رايتخالا ىلع هب لسفلا

 ابص هيلع ءاملا بصف هدسج نم ائيش كرع لساغلا نكي مل اذإ ايزجم يدنع بصلا

 تبثي مل ولو كرعلا ىلع ردقي مل اذإ زجم كلذ نأ كرعلا ماقم موقت ةكرح ىنعم ريغب
 نأ كرعلا مدع دنع . افالتخا كلذ يف ملعأ الو كرعلا ماقم موقت ةكرح ىنعم بصلل

_ ٥٨ _



 . كرعلا نودب دسجلا ىلع هبص ىزج ءاملا

 نأ هدي هلنت ملو رذعل هندب نم ءيش كرع ىلع ردقي مل نم ىلع سيل ليق دقو
 هلدي ريغب كرعي نأ هيلع سيلو هلني مل اذإ هريغ هل لسغي نأ هيلع سيلو هيزجم بصل ١

 هيزجيو . هديب هسفنب هلسغ هنكمي مل اذإ ءيشب هكرعي الو هربغ الو بوث الو ةبشخب

 نوكتو كرعلا ماقم موقت ةكرح هل ءاملا تبص نكي مل ولو لاح ىلع هيلع ءاملا بص

 . لصفلا اذه يف كرعلا ماقم امئاق دسجلل ءاملا ةرشابم

 هركذ ىضم دقو رذع ىنعم ريغل وأ رذع ىنعمل يزج كلذ نأ ليق دق هنأ يعمو

 . زجلا اذه نم ىصم ايف

 قزخيف ةبانجلا هبيصت لجر نع ىسومو مشاه لئسو : ربتعملا باتك نمو
 ام هيزجم له فج ىتح ءاملا دجم الو ولدلا عطقني وأ هدسج ضعب لسغ دقو ولدلا

 كلذكو . ايندلا ضرع نع هلغشي نكي مل ناك اذإ . معن : لاق ؟ لبق نم لسغ

 فج ىتح هؤام قارهاو هولد عطقنا مث هئوضو ضعب أضوت اذإ ةالصلل ءوضولا يف معز
 ءيشب هيناوت ناك نإو هثوصو نم يقب ام هيلع امنإف ءاملا باصأ اذإف . لوألا هؤوضو

 . ءوضولا هيزبي سيلف ايندلا ضرع نم

 ءوضول ١ رج ف اعيح ءوضول او لسغل ١ 1 اذه ركذ ىنعم ىضم دق : هربغ لاق

 انببحأ امنإو هرمأ نييبتب ىضم دق امل هركذ ةداعإ نع ىزتججي امل لسغلا ءزج يف لسغلا يفو

 عفر وه امنإو ةلأسملا ىنعم ركذ لسغلا يف نكي مل اذإ اهعضوم يف اهنيعب ةلاسملا ركذ

 . فالتخالا ىنعم

 نإو دشأ ءوضولاو اذه لثم يف ءوضولاك سيل هنأ لسغلا يف انعم لوقلا رثكأو

 . فالتخالا ىنعم هيف نسحيو هيف فلتخي امم هلك كلذ ناك
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 ثلاثلا بابلا
 ةبانجلا نم هب لسغي ىذلا ءاملا دح ى

 كلذ هبشأ امو ةبانجلا نم لسغلا ةفص يفو

 لك ىلع ءاملا يرجأ اذإ : لاقف ؟ وه مك ةبانجلا لسغ دح نع هتلأسو رثؤملا وبأ

 : لاق هنأ قي يبنلا نع دبت لهف : تلق . ةكرع ةرم لك عم تارم ثالث وضع

 . معن : لاق ؟ «عاص لسفغللو ءاملا نم دم ءوضولل يزجم »

 مأ كلذ اهيزجيأ روفضم اهرعشو ةبانجلا نم لسغت ةأرمإ نع هتلأسو : ةلأسم

 كلذب تزتجا ءاملا اهلخدي ىتح ءاملاب ةريفضلا تكلدا ذإ : لاق ؟ اهرئافض كفت ىتح

 .انلركذ امف ةشئاع لوق وهو اهتريفض كفت نأ اهيلع سيلو

 دعب ءاملا ردحي مث هسأر مث هجرفب أدبي : لاق بنجلا لسغ نعو : ةلأسم

 . كلذ

 . اضوتي نأ هيلع نأ ةبانجلا نم لسغ نم نأ هيبأ نع ريشب لاق : ةلأسم

 لسغلا هيزبمو ةالصلل الإ هيلع ءوضو الف ةبانخجلا نم لسغ اذإف : هريغ لاق

 هازجأ ةب انحلا نم لسغ مث ىذأل ١ عضومو نيجرفل ١ لسغ ١ ذإ ليق دقو ئ ءوصو ريغب

 . ربكألا ءوضولا كلذ ليق دقو . ةالصلل ءوضولا كلذ

 الإ رارج سمخ ردق عمتجم ءام يف ةبانجلا نم لسفلا زوجيو : ةلأسم

 . ىذألا لسغ

 بنج ابص هب لسغ ول نأ هب لسغي ام ردق ءام ناك اذإو معن : هريغ لاق

 لستغاو ىذألا الإ هر لسغلا زاج كلذك ناكا ذإف هل اكلهتسم نوكي الو هنم لضفيو
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 . ةب انحل ١ نم ءام نم نيعاصب هللا همحر ريشب

 نم نيعاصلا وحنب لستغا هنأ هقفلا لهأ ضعب نع ليق دقو : هريغ لاق
 . لسغلل ةبانجلا

 كلذب ىزتجي ال هنإف كرعتي ملو هيف سمتغاف دكار ءام ىلإ ءاج نمو : ةلأسم

 . ةبانجلل لسفلا

 . ةساجنلا ترهط اذإ هيلع ةداعإ الو كلذ هيزجي ليق دقو : هريغ لاق

 عنصي فيك امظلا فاخي ال وهو ريسي ءام هعم لجر نع رباج لئسو : ةلأسم

 ءوضو أضوتو هريكاذم لسغ كلذ ناك اذإ لجرلا ناك نإ : لاق ؟ ةبانجلا هتباصأ دقو

 . يلصيو : مهضعب لاقو . ةالصلا

 مث ةبانج نم هيف لستغاف ريثكب سيل مقنتسم ءام ىلإ ىهتنا لجر نعو : ةلأسم
 . هريغ اودجي مل ١ ذإ اس مهيلع ىرن الف هريغ اودجي ملو كلذ اوملع دقو موق هاتأ

 عقي مث ةبانجلا عضوم لسغي نأ كلذب يلب نل بحتسي هنأ ريغ ءيش هسجني ال ءاملاو

 . دعب نم هيف

 دجأ مل : لاق . همتاخ تحت حسمي نأ يسنو لستغا بنج نع هتلأسو : ةلأسم

 . هتحت لتبا دقو الإ متاخ هيلعو أضوت وأ لستغا ادحأ

 له لسغل ا دعب نيوكل أ سمي الو ةبانجلا نم لسغي لجر نع هتلأسو ٠ ةلأسم

 لسغلا لعجو ةساجنلا نم فظنت اذإ هنأ يعم : لاق ؟ ءوضولا نع هب يلصي نأ هيزبججي

 دعب هئوضو عضاوم نم ءيشب هجرف سمي نأ ريغ نم كلذ دعب ءوضولا عضاوم ىلع
 مث ىذألاو ءوضولاو ةساجنلا عضوم لسغ نإف : هل تلق . كلذ هيزبجي ليق هنأ كلذ
 مث كلذ دعب نيوكلا دحأ سم مث ءوضولا عضاوم ىلع لسغلا ىرجأو هيلجر لسغ
 هيلجر لسغي نأ هيلع مأ ةالصلل لسغلا كلذ هيزبي له هيديو هسأرو هندب لسغ
 دحأ سم ام حراوجلا نم هحراوج لسغ نم ديعي نأ هيلع نأ يعم : لاق ؟ ةيناث

 لسغي نأ هيلع سيلو ءوضولا هلسغب دارأ اذإ ءوضولا عضاوم نم هلسغ دعب نم هيجرف
 نم لسغب لسغ نإف : هل تلق . ةبانجللو ةساجنلا نم هلسغ دق ناك اذإ كلذ ريغ

 نع كلذ هيزجي له هب يلصي نأ هلسغب دارأو ةساجن نم وأ ةساجن الو ةبانج ريغ

 نم هحراوج نم سي ملو ةالصلل ءوضولا هلسغب دارأ اذإف : لاق ؟ ةالصلا ءوضو
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 تلق . كلذ هل زئاج هنأ يعمف تاساجنلا نم ىقنتسا دقو . هيجرف دحأ كلذ دعب

 عم السغ هلك كلذب معأ دق هنأ الإ هب يلصي نأ كلذ هلسغب وني مل نإف : هل
 نم كلذ ناك نإ : لاق . كلذ هل له هب يلصي نأ دارأ هلسغ نم عرف ايلف . هحراوج

 ديري ىتح هب ىلصي نأ هيزجي الف كلذ ريغ امأو . هوني مل نإو كلذ هازجأ ةبانجلا لسغ

 نيب قرفلا امو : هل تلق ۔ ءوضولا حراوج لسغي وأ لسلاب أدب نيح ءوضولا هب
 نأ يعمف : لاق ؟ ةبانج ريغ نم ةساجنللو ةراهطلل . اهريغ لسغو ةبانجلا لسغ

 نم ناك هسفنب موقي هنإف امزال ناك نإو ةساجنلل اذإو ةضيرف ةبانجلا لسغ نأ قرفلا

: 
 يف انباحصأ فلتخا ث ةليسولا عقوم عقي ةساجنلا نم الو ةبانجلا ريغ نم لسغلا

 . ارهطتم كلذب نوكيو ةساجنلل كلذب هيزبي مهضعب لاقف ةعمجلا لسغب بنجلا
 يدنع لوقلا وه اذهو ةبانجلا نم ةالصلل هتراهط نع كلذب هيزبي ال مهضعب لاقو
 دوجسل وأ ةزانجل وأ فحصم يف ةءارقل وأ ةلفانل أضوت نإو هديؤت ةنسلاو هبجوي رظنلاو

 لئاق لاق نإف تملع ايف مهنم قافتاب اذهو . ةضيرف هب يلصي نأ هازجأ نآرق ةءارق وأ

 نم ةلفانلل هؤوضو هل بستحا دقو ةبانجلل هزجي مل ةعمجلا لستغا اذإ هنأ تلق مل

 ةعمجلل لسغلاو ءايشألا هذه نيب قرفلا هل ليق ؟ لفن كلذ عيمجو قرفلا امو ضرفلا

 ضرفلا ةراهطلا كلتب ىون ام يوني وأ ثادحألا عفد يوني نأ ةراهطلا هيلع نأ

 ال ةلفانلاف ةلفانل اضوت مث كلذ حص اذإف ثدحلا عفر ةين نع كلذ ىنفيف لفاونلاو

 دوجس كلذكو ثدحلا عفر دعب الإ ضرفلا ىدؤي ال ايك ثدحلا عفر دعب الإ ىدؤت
 . ةالص اندنع كلذ نأل ارهطتم الإ هب يتأي ال نآرقلا

 نآرقل هنإ» : ىلاعت هللا لوقل مرحم هسمو . ارهطتم الإ هسمي الف فحصلملا امآو

 . رهطتم رهاط الإ فحصملا سمي الف ين و رهطملا الإ هسمي ال نونكم باتك يف ميرك
 دارأ ولو ثدحلا عفرب الإ زوجي ال يتلا ةلفانلا ىنعم كلذ ىنعم راصف زبخلا يف كلذكو
 نأل . ةيناث أضوتي نأ ىلإ بدن امل نآرق دوجس وأ نآرق ة ءارق وأ الفن وأ اضرف ىلصي نأ

 . هتداعإب رمألا يف ىنعم الف ثدحلا ةراهطب عفر دقو . ثدحلا عفر كلذ ين دصقملا
 ديدبت كلذ يف دصقلا امنإو ثدحلا عفر كلذ يف دصقلا سيلف ةعمجلا موي لسغ امأو
 هازجأ امل لستغم وهو ةعمجلا موي هيلع لخد ول هنأ اذه ىلع ليلدلا . تقولا نم لعفلا

 عفر كلذ يف دصقملا نأ ىلع لدي اذهف ةيناث لستغي نأ هيلع حانج الو لسغلا كلذ
 . ملعأ هللاو انركذ ايف كلذ ايك ثدحلا
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 ىلع ليلدلا . ةانجلا نم فنألا لخادو مفلا لسغ بجاوو : باتكلا نمو

 لخادو مفلا لخاد ناك املف . «ةرشبلا اوقناو رعشلا اولبف» : ةيتيبلا لوق كلذ

 اضيأو . ملعأ هللاو ةرشبلا مسا امهقاقحتسال اهلسغ بجو لعفلا نارشابي فنألا
 لخادك فنألا لخادو نذألا لخاد لسغ ىلع انقفاو دقف اذه يف ح ىلع انفلاخ نمف

 لسغ بجيف هل ليق رعشلا لبب انرمأ ةليلق يبنلا نأل . نذألا رعشب جتحا نإف . نذالا

 . ملعأ هللاو كلذ يف قرف الو هيف يذلا رعشلل فنألا لخاد

 يف لسغي نأ ديري لجرلاف هل تلق هللا همحر هللادبع يبأ نع دجوي ايف : ةلأسم

 لسغو ىجنتسا ءاملا لخد اذإ لاق . هلسغ ف هؤوضو نوكي نأ ديريو ةبانجلا نم رهن

 اذإف هجرف سمي الو كرتعيو لسغي مث قشنتساو ضمضمت هاقن اذإو . ةبانجلا عضوم

 . ءوضولا نم هب ىزتجا كلذ لعف

 هرهط ىتح هندب لسغو هتبانجب ملعي مل نمو . رفعج نب عماج نمو : ةلأسم
 . كلذ ريغ هيلع لسغ الو هل فكم وهف ةبانجلا ريغل اعيمج

 هنمو . ةينب الإ لمع ال هنأل كلذ هيزجي الو لسغلا ةداعإ هيلع ليقو : هريغ لاق

 .اضيأ كلذ ه ازجأ أضوتي ملو ىلصو هكرعو هلك هندب لسغ نإو

 لاق . لسغلا دعب نم جرفلا سمي ملام : حبسملا نب دمحم لاق : ريغ نمو
 الو روهطب الإ ةالص ال هنأل ةالصلا ةداعإ هيلعف لاحلا ىلع كلذ ىلص نإ : هريغ

 . ةينب الإ روهط

 وه اذإف هتبانجب هملعي ملو هندب لسغ يذلاو نسحلا يبأ عماج نمو : ةلأسم

 : ةت يبنلا لوقل 5 ةينو دصقب كلذ ديعيو لسغلا هيلعو كلذ هيزجي الف بنج
 هازجأ أضوتي ملو ىلصو هلك هندب لسغ نإو . هيزجي هنا ليق دقو . «تاينلاب ل ايعألا»

 ةبانحلا نم لسغ اذاف هزجي مل ةالصل الو فورعمل هوني مل اذا اماف ةالصلل كلذ ىون اذا

 . هللا ءاش نإ كلذ هازجأ ةالصلاو لسغلل كلذ ىونو

 هندب لسغو هتبانجب ملعي مل نمو هلوق امأو . حرشلا باتك نمو : ةلأسم
 نم لافغإ هيف لوق اذهف هريغ هيلع لسغ الو هل فكم وهف ةبانجلا ريغل اعيمج هرهط ىتح
 دصاقم الإ ىدؤت ال تادابعلاو ةدابع لاستغالاب بنجلل رمألاو رهاط بنجلا نأل هلئاق

 حصت سجنلا نم ةراهطلا نأل اسجن بنجلا دقتعي ناك ول هل حصي اذهو . تاداراو

 نوكي نأ الإ اهب دبعتملا اهنم جرخي ال ةدابع وهف رهاطلا رهطتب رمألا اماف . ةدارإ ريغب
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 هل نيصلغخ هللا اودبعيل الإ اورمأ امو » : لجو زع هللا لاق . اهذافنإ ىلإ دصق

 جحلاو ةاكزلاو ةالصلاك بلقلاب هيلإ دصقي ام وهو بلقلاب صالخالاو . ينيدلا
 هازجأ أضوتي ىلص مث هكرعو هلك هندب لسغ نإ هلوق امأو . ملعأ هللاو كلذ ريغو

 هرظنو هتحصب جتحاو هدقتعا نمل غوسيو انباحصأ ضعب هب لاق دق هلوق اذهف . اضيأ
 نأ ةالصلا ىلإ ماق اذإ ثدحملا هللا رمأ دقو . ارهطتم ىمسي لاستغالاب بنجلا نأل

 كرابت هللا لاقو . ةساجن هب نكي مل اذإ رهطتم اذهو . . رهطتم وهو اهيلإ موقي
 اولسغاف » (نوثدحم متنآو ينعي)هةالصلا ىلإ متمق اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي » :ىلاعتو
 وهو لستغا اذإف او رهطاف ابنج متنك نإو » : لاق مث . ةيآلا 4مكيديأو مكهوجو
 هيلع بنجلا نأ انئايلع نم بهذ نم لوق هراتخن ىذلاو ارهطتم لصح دقف بنج

 امهلعفب الإ اهنم جرحي الف ةبانجلا نم لاستغالا ضرفو ثدحلا نم ةراهطلا ضرف

 دق نيتدابع ذافناب ارومأم ناك نإو اهلعف دارأو ةالصلا ىلإ ماق اذإ ايهخايتاب دبعتم هنأل

 اهيأ اي» : ىلاعت هللا لوقل امهنايتاب الإ امهل ايدؤم نكي مل ايهلعفب باتكلا يف بطوخ
 مايق دنم هذه تلزن ليقو) (نوثدحم متنأو ينعي) ةالصلا ىلإ متمق اذإ اونمآ نيذلا
 : لاق مث . ةيآلا 4قفارملا ىلإ مكيديأو مكهوجو اولسغاف (مهعجاضم نم نينمؤملا

 رخآلا ضرف لعف طقسي ال نيضرفلا دحأ ىلعف . ياو رهطاف ابنج متنك نإو »
 . ملعأ هللاو ةيرومأملا

 هبرضف ةبانجلا نم لسغلل ثيغ يف فقو نمو رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم
 ام ردقب برضت ةكرح هل ءام يف عقو نمو . كرعتي مل نإ كلذ هازجأ هفظن ىتح ثيغلا
 كلذ هازجأ فظنتي ام ردقب برضي عضوم وأ ةكرح هل ءام يف عقو نمو هازجأ فظنتي
 ف جرخ مث هربغ وأ هسأر لثم هحراوج نم ةحراج لسغ نمو هنمو . كرعتي مل نإو

 . هندب نم يقب ام لسغ الإ هيلع سيلف هانع رمأ

 رمأ يف ىضمو هحراوج نم ةحراج بنجلا لسغ نإو : نسحلا يبأ عماج نمو

 ائيش هنم لسغ دقف هلسغ كلذ يف ىنعملا نأل هندب نم يقب ام لسغ لإ هيلع سيلف هانع
 لوقو «كترشب هسسمأه ءاملا تذخأ اذإف» : ةلي يبنلا لوقل لسغي مل يقب ام متيو
 ين فقو نمو . نيترم يف رمأ ايك رهطت دقف . هياو رهطاف ابنج متنك نإو » : هللا
 . ةنسلا تءاج امك هترشب سم دق ءاملا نأل هازجأ هفظني ىتح ةبانجلل ثيغ

 ةبانجلا نم لسغلل ثيغ يف فقو نمو هلوق امأو . حرشلا باتك نمو : ةلأسم
 ام ردقب برضف ةكرح وأ جوم هل ءام يف عقو نمو . هازجأ هفظن ىتح ثيغلا هبرضف
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 ىلع لدي عضوملا اذه لبق ابناوج نم مدقت يذلا . كرعتي مل نإو كلذ هازجأ فظنتي
 نإف ةدارإو دصقب الإ اهضرف طقسي الو ةدابع بنجلا ةراهط نأ . انركذ امب اذه زاوج

 معو هنم لاستغالاب انرمأ امم لاستغالا هب رضي ىتح ثيغلا يف هعوقوب دصق بنجلا ناك

 عضاوملا عيمجو هطبا تعحتو هفنأ لخادو همف نم هلسغب رومأملا هدسج رئاس ءاملا برض

 رمأ يذلا لسغلا لعفي مل هنأل ءيش انطرش ام ىلع اذه زاوج نم يسفن يفو . اهلسغب
 يذلا لعفلا كلذ هريغ ىلوي نأ هل نكي مل ةدابعلا قيرط نم ءيش لعفب رمأ نم نال هب

 هزجع دنع هرمأب هنع ريغلا هلعفي يذلا جحلا وهو . هليلد ماق ام الإ هسفن هب صخ

 مل نإو . فظننتي ام ردقب برضي ةكرحو جوم هل ءام ين عقو نم هلوق امأو

 يذلا لسغلا الستغم نوكي ال ةبانج ريغل لستغملاو ءاملا يف طقاسلا نأ انيب دقف كرعتي
 ةحراج لسغ نمو هلوق امأو . اهلعفب رمأ يتلا ةدابعلا ذافنا ىلإ دصقي مل هنأل هب رمأ

 نم يقب ام لسغ الإ هيلع سيلف هانع رمأ ين جرخ مث هريغ وأ هسأر لثم هحراوج نم

 مهريغو انباحصأ لوق يف هزاوج ةدوجوم ةراهطلا هقيرفت نم هلاق ىذلا اذه . هندب

 نإو لاقف ثدحلا نم ةراهطلا نيبو هنيب فلاخ ىتح لصألا اذه ىلع رمي مل هنأ ربغ

 زوجو ةراهطلل ءىدتبي هناو رهط ام فج ىتح يقابلا رخأ مث هحراوج ضعب رهظ

 بجو نيأ نمف . نيثدح نم ناتراهط ايهو ةبانجلا نم ةراهطلا ي كلذ
 . ؟ هدنعامهقارتفا

 وهو ةربغلا كلت نم لسغ مث ةربغلا هيف ناك لجر ين لوقي هتعمسو : ةلأسم

 . هازجأ دقف ةبانجلا نم يفني هلثم لسغلا كلذ ناك نإ لاقف . هتبانجل سان بنج

 ىتح هينذأ ين هدي لخدي نأ يسنو ةبانج نم لستغا لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 . لسغلا لدب هيلع سيلو هينذأ لسغي : لاق . هلسغ نم غرف

 نأ زوبي له هرهظ ضعب كرع لاني الو ةبانج نم لسغي لجر نعو : ةلأسم
 لني مل امو هدسج نمو هرهظ نم لان ام كرع ف دهتجيلف ءاملا عضوملا كلذ ىلع ضيمي

 . هللا ءاش نإ ءاملا ةضانفإ هيزجي نأ توجر هرهظ كرع نم

 ءوضو أضوتي نأ لبق هتباصأ نيح ةساجنلا نم هيذخف لسغي بنجلا نعو : ةلأسم
 ام ىلعف ؟ ءوضولا ريغب هلسغ يذلا وضعلا كلذ لسغي الأ هل زوب له ةالصلا
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 ءوضولا كلذك كلذل لوألا ةخسن يفو لسغلا كلذ هيزجيو كلذب سأب الف تفصو
 . ةرم لوأ ف

 سمغو لستغاف رهنلا وأ رحبلا لخدف ةبانجلا هتباصأ لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 لسغ نإف : تلق . ةساجنلا ةبانجلا لسغي ىتح : لاق ؟ رهطي ةبانجلا لسغي ملف
 جرخ ؛ تلق . كلذب سأب ال لاق لسغلا لبق ةالصلا ءوضو أضوتي ملو ةساجنلا

 رخا السغ لسغ نإ نكلو ال : لاق ؟ ءوضولا نع هيزجحيأ ةالصلا ءوضو أضوتي ملو

 . هللا ءاش نإ هازجأ ةالصلا ءوسنو أضوتي ملو ةبانجلا لسغ ريغ

 دعب هجرف سيي مل ام ءوضولا نع ةبانجلا لسغ هيزبجي : يراوحلا وبأ لاق
 ديعس نع فلخ نب لضفلا ىل ظفح : رفعج نب دمحم لاق . ةريخألا ةسمغلا

 ءاملا بص هكرعيف هرهظ هدي لنت ملو ةبانجلا نم لسغ اذإ بنجلا نأ لاق هنأ زرحم نب

 معن : لاق كرعلا نع كلذ هازجاو تارم ثالث هدي هلانت ال يذلا عضوملا يف هيلع

 لوقلا نم اذه وحن ىلع هللا همحر يراوحلا يبأ خيشلا نم باوج يف اندجو اذكه

 . هيزجي هنأ

 نأ الإ لستغي نأ هنكمي ملف ةبانجلا هتباصأ ةنيفس يف لجر نع لئسو : ةلأسم

 ناك نإف ؟ هيزجيأ هدسج عيمج بطرت ىتح سمغنا مث لبحب هيف ىلدتف رحبلا يف ىلدتي
 . كرعتي نأ الإ هيزبجي الف ديدشب سيل

 دقو ولدلا قزخنيف ةبانجلا هبيصت لجر نع مشاهو ىسوم لئسو : ةلأسم

 نم لسغ ام هيزجي له فجي ىتح ءاملا دجي الو ولدلا عطقنيو هدسج ضعب لسغ

 ءوضولا يف معز كلذكو . ايندلا ضوع نم ءيش هلغشي مل ناك اذإ معن : لاق ؟ لبق

 هؤوضو فجي ىتح هؤام قرهأو هولد عطقنا مث هئوضو ضعب أضوت اذإف ةالصلل
 نم ءيشب هيناوت ناك نإو . هئوضو نم يقب ام هيلع امنإف ءاملا باصأ اذإف . لوألا

 . ءوضولا هيزبي سيلف ايندلا ضرع

 ف هعبصا لخدي ملو قشنتساو ضمضقمتو لسغ اذإ بنجلا نع لئسو : ةلأسم

 . مات هلسغ : لاق . ادمعتم وأ ايسان هفنأ ين الو هنذا

 . أضوتي نأ هيلع نأ ةبانجلا نم لسغ نم نأ هيبأ نع ريشب لاق : ةلأسم

 ةداعإ هيلعف ةبانجلا نم هفظني مل ءيش يقبو بنجلا لسغ اذإو : ةلأسم
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 . عضاوملا لسغ هيلع امنإف ندبلا رئاس نم ناك نإو ءوضولا
 يئ اذإف رظن مث لسغ نإ بنجلا كلذكو : لاق يراوحلا يبأ نعو : هريغ نمو

 . هلك لسغلا ديعي : لاق ؟ ءاملا هسمي مل مهردلا رادقم عضوم هدي

 لاقو . يلصيو عضوملا كلذ لسغي نأ هيلع امنإ ليق دقو : لاق : هريغ نمو

 كلذ ديعي : لاق نم لاقو . ةالصلا ديعيو أضوتيو عضوملا كلذ لسغي : لاق نم

 . ءوضولاو لسغلا ةداعإ هيلع : لاق نم لاقو . لسغلا فجي مل ام هدحو

 دملاو ءام نم دمب أضوتي ةي هللا لوسر ناك دقو دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 . لساغ اهل وهو هءاضعأ حسمي هنأ ىلع لدي اذهف اننامز لطرب ثلثو لطر هنأ ليق

 كلام لوق وهو . ندبلا ىلع ديلا رارمإو ءاملا غارفإ وه انباحصأ دنع لسغلاو

 اذه ىلإ بهذ نم جتحاو . ةغللا رهاظب مهدنع ءاملا بصف انريغ امأو هيلع نباو

 : ديبل لوقب ىنعمل
 ةذلب نيمعان اعيمج انتبو

 لزفلا اهدشناو اروط ينثدح

 امهرطقب انلستغاف باحس ءاجو

 لستغمل اكارع ىفك تلمع امو

 ءاملاب هندب حسم اذإو ث ةراهطلا دنع هجولاب ءاملا مطل هركيو : باتكلا نمو

 هنأ ءاملا هبصي مل هئاضعأ نم اوضع ركذ مث لسغ اذإ بنجلا نأ الإ . هلسغ دقن

 هندب يف ىأرف ةبانج نم لستغا هنأ ةلي يبنلا نع ةياورلا يفو . هندب للب نم هحسمي
 لستغملا ءاملا نأ ىلع لدي اذهف اهحسمو اهلسغف اهيلع هتمج رصعف ءاملا اهبصي مل ةعمل

 . ةراهطلا هتتاف يذلا دسجلا يقابل هلامعتسا زوب دسجلا نيابي مل اذإ

 ةبانحجلا نم لسغلل يزجي يتي يبنلا نع ليقو : رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 اهتوبثو ةياورلا ىنعم ي ملعأ الو اذه ليق دق هنأ يعم : هريغ لاق . ءام نم عاص

 نم ىلع هب لسغلا بجو ءاملا نم عاصلا نكمأ اذإ هنأ كلذ ىنعم جراخو . افالتخا

 مزال لسغ ناك كلذكو هلثم ناك اذإ سافنلا وأ ضيحلا وأ ةبانحجلا نم لسغلا همزل

 نمل كلذ نود يزجي دق هنأل . ةلالدلا ىنعم ىلع يزجي هنأ يدنع كلذ يف ىنعملا سيلو

 نكمأو رضح اذإ لسغلا اك هب مزلي كلذ ناك نإ لوقلا ىنعم جرخي امنإو كلذ رصبأ
 ال هكرتي الو كلذب لمعي نأ هيلعو هلايكب هندبو هحراوج عيمج لسغ هب معي نأ عاصلا

_- ٦٨



 نود ءالل هنم عييضتل وأ كلذ موزلب هنم لهجل هحراوج نم الو هندب نم ائيش كرتي

 لوقلا ىنعم مهناف . هل هتنانكو كلذ زاوج نع ردص قيضو هنم كشل وأ كلذ لاك

 . ءام نم عاص لسفغلل يزجي هنأ

 ىلع لالدتسالاو كلذ ركذ ىنعم ىضم دقو ءام نم دم ةالصلل ءوضولا كلذكو

 ال هنأل لهاجت الو لهجب ءيش كرت هعسي مل اذإو ءوضولا ركذ نم ىضم ايف هموزل
 . هماتب الإ متي الو هلايكب الإ نوكي

 نإ ةراهطلا بجوي اثدح ثدحملاو بنجلا ىن اوفلتخاو : فارشألا باتك نمو

 . هيزجي ةفئاط تلاقف . ايهنادبأ ىلع اهيديأ نارمي الو ةراهطلا نايوني ءاملا يفاسمغنإ
 يعازوالاو ينوكلا دامحو يبعشلاو يعخنلا ميهارباو يرصبلا نسحلا لوق اذه

 امب لستغاو رطملا ين ماق اذإ يأرلا باحصأو قاحسإو دمحأو يروثلاو يعفاشلاو
 ال : لوقي كلام ناكو . هيزبجي هجرف لسغو قشنتساو ضمضمتو رطملا نم هباصأ

 لب ال : لاق . هيلع ءاملا ضيفي بنجلا يفءاطع لاقو . هندب ىلإ هدي رمي ىتح هيزجي

 يف ةصوغ صوغي نأ ةبانجلا نم لسغلا لجرلا ىزجي : ةيلاعلا وبأ لاق . السغ لسغي
 لوق يدنع جرخي اذه وحن ىلع : ديعس وبأ لاق . هندب ىلع هدي رمي هنأ ريغ ءاملا
 تاساجنلا وأ ضئاحلاو بنجلا ندبلل ءاملا سم سفن نأ مهلوق يف هل نأ الإ انباحصأ

 كلذ يف يزجي ام لثمب لسغلا ةكرح ىنعم اهب تبثي ةكرح هل سملا كلذ نإف ايهريغ نم
 يف وحنلا اذه ىلع هل نكي مل نإو . مهدنع كلذ ازجأ هل لساغلا لاستغا نم ىنعمل
 ام طسوأ نم يدنع اذهو هيلع لساغلا مسا توبثل لسغلا نم دب نكي مل رابتعالا
 نوكي الف لسغلا مسا توبثل لسغلا الإ هيز ال هنأ جرخي دقو مهلوق نم جرخي
 . اههبشأ امو ديلاب كرعلاب الإ لسغلا

 : ىلاعت هلوقل . ارهطم ءاملا توبثل ءاملا ةسسايمم يزجي هنأ يدنع جرخي دقو

 وه رهطملاف رهطم هنأ تبث اذاف رهطملا وه روهطلاو ار وهط ءام ءايسلا نم انلزنأو »
 رهطملا ةسسايمب ةساجنلا تلاز اذإف رهطتلا نم قتشم هنأل هب لسغي مل ولو لساغلا

 . ريهطتلاو لسغلا ىنعملا اذهب تبث دقف ءاملاب اهمومعو ةرشبلا غوبس ىنعم تبثو

 لبق ةالصلل رهطتي نأ بنجلا ىلع بجاولاو دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم
 ابنج ناك اذإ اعيمج نيتراهطلاب ةالصلل همايق دنع بطاخغ هنأل لستغي مث لاستغالا

 . ملعأ هللاو ةيآلا رهاظب
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 ناك اذإ ءاضعألا لسغ نيتراهطلا ىدحإ هيلع نأ انباحصأ ضعب لاق دقو

 ةبانجلا نم لستغملا ىلع بجاولاو ابنج ناك اذإ ندبلا رئاس لسغو ةبانج ريغ نم اثدحم
 اولب» : لاق هنأ ةريره يبأ قيرط نم ةلم يبنلا نع يور امل ؛ هدسج رئاس ءاملا عبتي نأ

 نأل مكحلا نم ملعأ هللاو كلذب ينعي «ةبانج ةرعش لك تحت نإف ةرشبلا اوقناو رعشلا

 ءاملا غارفإ عم هندب رئاس ىلع ديلا رارم الا هيزجي الو هيف ةلاح الو اهل اعضوم كلانص

 ديلاب الإ هنع لقعي ال يبوث تلسغ لاقي اذكه الإ هنع لعفي ال لاستغالا نأ الإ هيلع

 اوقناو» : ةلي يبنلا لوقو . ديلاب كلذ لك ءانالاو بوثلا ترهطو ةساجنلا تلسغو

 . ملعأ هللاو هانلق ام ىلع ليلد هيف ةرشبلا

 افاخ اذإ دربلا ةدشل هنم فوخلا دنع ءاملاب رهطتلا رفاسملل الو ميقملل سيلو

 ريمأ وهو بنتجا صاعلا نب ورمع نع يو ر ام هيلإ يدؤي ام وأ هنم كالهلا ايهسفنا ىلع
 ىلإ مدق الف ىلصو مميتف ءاملا درب ةدش نم فاخف لسالسلا تاذ ةوزغ يف شيج ىلع

 : لاق وأ «كلذ تلعف مل ورمع اي» : لاقف كلذب هنع هباحصأ هربخا ةيو هللا لوسر

 اولتقت الو » : لوقي هللا تعمس ينإ هللا لوسر اي لاقف «كلذ تملع نيأ نم»

 . ائيش هيلع دري ملو ةلي يبنلا كحضف «ايحر مكب ناك هللا نإ مكسفنا

 لسخغيل مث هيفك لسغب أدبيف ءانإ نم لسغ نمو رفعج نبا عماج نمو ؛ ةلأسم
 هديب هكرعيو هندب سمي نأ سأب الف ىذألا رهط اذإف ةالصلا ءوضو اضوتيل مث ىذألا
 كلذ لعف ولو سأب الف ءوضولا لبق لسغلاب ادبف رهن يف عقو نإو ءاملا كلذ ىلإ اهدريو

 لسغي نمل يلا بحاو هنكمأ اذإ هب رمي ءاملا كرت دقو اداسف رصبأ مث ءانالا نم لسغ اذإ

 مث رسيألا مث نميألا هسأر قش لسغب قاشنتسالاو ةضمضملا دعب أدبي هنأ ةبانجلا نم

 مث هردصو هرهظ مث . اهيلي امو ىرسيلا هدي مث اهيلي امو ىنميلا هدي مث هقنعو ههجو

 ةحراج لبق ةحراج مدق نإو . ةبانج ةرعش لك تحت ليق هنإف هندب كرعيو هيلجر
 مث صضمضمتي مث ىذألا مث هيفك لسغي حبسلل نب دمحم لاق . سأب الف ىرخأ

 ةأرملا لسغو هندب ىلع مث هسأر ىلع ءاملا ضيفي مث هيعارذ مث ههجو لسغي مث قشنتسي

 اهازجأ كلذل اهتكرعو اهرعش رئافض ضقنت مل نإ ليق دقو ءاوس ضيحلاو ةبانجلا نم
 . رعشلا لوصأ ءاملا غلبيو

 ءاملا هلصيل هلحتلف طيخب اهتريفض ةدقاع نوكت نأ الإ حبسملا نب دمحم لاق

 . اذه وحنب رمؤي دق هنأ يعم هريغ نمو
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 هلعفي ناك هنأ ةبانجلا نم لسغلا يف بيترتلا نم اذه وحن ةي يبنلا نع ىوريو
 نإو . نسح كلذو ءانالا نم لسغلا ةفص نم يكح ام وحن ىلع ءانالا نم لسغ اذإ

 امأو . لسغلا بدأ نم وهو انسح كلذ ناك رئبلا ف رهنلا نم لسغلا ف كلذ لعف

 هيلع ءاملا ءارجاب ريهطتلا هيلعو دسجلا تبث اذإ هنأ لسغلا ةفص مومعو رمألا رهاوظ

 نم هلسغ همزلي ثيحو ناسنإلا ةرشب رهاوظ ىلا هماقم موقي امب وأ كرعلا هغولبو

 يف سيلو سافن وأ ضيح وأ تناك ةبانج نم لسغلا تبث دق تناك ةلاح ةياب هدسج
 ىنعم ىلع الإ فالتخا الو قافتاب كلذ موزل ين دكؤم لوق لسغلا يف بيترتلا توبث

 ىذألا عضوم لسغي نأ لبق هلك هدسج لسغ لساغلا نأ ولو كلذ يف يدنع بدألا

 هحراوج ضعب لسغ وأ بيترتلا ريغ ىلع وأ فصو يذلا بيترتلا ىلع يجنتسيو هنم
 ناك نإو . مزاللا ىنعم نم يدنع قافتالا يناعم ف هل ايزجم كلذ ناك ىجنتسا مث

 سافنلاو ضيحلاو ةبانحجلا نم مزاللا لسغ يف ليق دقو . بدألا نم هب رمؤي امل اكرات

 ف تاكرع ثالثلا نود كلذ ف لسغلا يزجي ال هنأ دسحلا نم ىذألا عضاوم ربغ نم

 كلذل لئاقلا لعلو ءاملا نم ةبص ةكرع لك عم تاكرع ثالث ءانالا نمو . رهنلا
 جرخيو ةالصلل ءوضولا ين اثالث كلذ لقأ هنأ ءوضولا يف ليق ام ىنعم ىلإ بهذي
 نأ ةمئاقلا اهنم تاوذلا تاساجنلا ريغ نم مزاللا لسفلا نأ قافتالا ىنعم يف يدنع

 نا . قافتالا ىنعمب ةالصلل ءوضولا يف لسغلا ىنعم جرخي ام ىلع هانعم جرخي كلذ

 تبث دقو ءوضولاب دبعتلاك دبعت وه امنإ تاوذلا نم تاساجنلا ريغ نم مزاللا لسفغلا

 لسغلا نم هريغ يف بوجوو تبث ايك بوجولاو ةيمستلاب ءوضولا يف لسغلا موزل يف
 امو هعيمج يف ىزجأ كلذ نم ءيش يف يزجا ام هنأ ةقفتم كلذ ماكحأ رهاوظو مزاللا

 لسغخلابف ىنعملاو ةيمستلاو موزللا يف هقافتإ عضومل هعيمج يف مزل كلذ نم ءيش يف مزل
 ام لقأ وهو ضرفلا ةيدأت ىنعم عقي مزاوللا عيمج يف لسغلا يف ةدحاولا ةرملاو دحاولا
 لق نمل كلذ يف لوقلا نيب فالتخالا ىنعم ىلع جرخي كلذ قوف امو ضرفلا يف يزجي
 ىضم دقو ةالصلل لسفلا رمأ يف ركذو كلذ يف ليق ام يناعمو ؛ لجعتسا نملو هؤام

 ين هانعمب جراخو لثم مزاللا لسغلا عيمجو ءوضولا رمأ يف هيلع لالدتسالاو كلذ ركذ
 ريغ نم يتلا تاساجنلا كلذكو . رثألاو نيعلا ةمئاقلا تاوذلا نم تاساجنلا ريغ
 اهيلع مكحلاو اهدوجو مدع هبو اهل لسغلا توبثل اهل ةيواسمو كلذل ةهبشم تاوذلا

 نم ناك ام ىنعمب بنجلا ةرشب ىلإ ءاملا غولب نأ ليق دقو اهلاوزب رابتعالا ىنعم ين
دبعت ام ىنعم ىلإ هيلع كلذ لصي ىتح هيلع ءاملا ةكرح وأ ءاملا يف هتكرح نم تاكرحلا



 ماقم بصلا ماق ولو تاكرحلا نم ناك امب لسغلا ماقم كلذ موقي هدسج نم هلسخب

 غولب نأ لوقلا ضعب يف هلعلو . لسفغلل ابجوم ايزجم كلذ ناك هتكرح توبث نم كلذ
 ةدارالا عم دبعتلا ىنعم الإ ةساجنلا ىنعم ريغب اهلسغ بجاولا ةرشبلا ىلإ هسفن ءاملا

 رهطم روهطلا ءاملا نأل هيلإ ءاملا نم روهطلا غولبل لسغلا ىنعم توبثب كلذب لسغلل

 ةغلابملاو روهط وه ذإ هلرهطم هنأل دسجلا ةراهط ىنعم دسجلا ىلإ هغولب ىنعم توبثبف
 ةالصلل ءوضولا نم تامزاللا نم لاغتشالاب هريغ عييضت ىنعم ريغ ىلع لسغلا ين

 تحت هلوق امأو تابجاولا نم مزاوللا دنع لئاضفلا كرتو لئاضفلا نم مزاللا لسغلاو

 ىنعملا جرخو بسحأ ايف ةلي يبنلا نع ةياورلا ىنعم ىلع اذه ءاج دقف ةبانج ةرعش لك

 تحت اهنيعب ةبانجلا نأ سيل هرعشو ةرشبلا نم هيف ناك ام بنج هلك ندبلا نأ كلذ ىن

 يف جرخت ةبانجلا نأل اسجن هلك ندبلا ناك كلذك كلذ ناك ولو . ةبانج ةرعش لك

 هنم ءيش الو بنجلا نم هلك ندبلا سيلو ةسجن اهنأ انباحصأ لوق نم قافتالا يناعم
 . ةساجنلا هتسم ام عضوم الإ قافتالا ىنعم يف سجنب
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 عبارلا بابلا

 لسغي مل وأ ةبانجلا نم لسغ هنأ كش نميف

 ناك هنأ ملعي مل مث تاولص وأ ةالص ىلص مث ابنج لجرلا ناك اذإ : لاقو

 هنأ نقيتسي ملو لسغي مل هنأ ملعي ىتح لسغ دق وهف لسغي مل هنأ نقيتسي ملو لسغ
 فرعي الو ةبانجلا لسغب نيديو ةلبقلا لهأ نم ناك اذإ ةالص ىدعت اذإ لسغي مل

 . ةبانحجلا لسغ كرتب هسفن

 ءاملا نم جرخ مث سان وأ ةبانجلا ركاذ وهو ءاملا يف بنجلا لزن اذإو : ةلأسم

 همايصو هتالصف كشلا نم كلذ ىلع يضميو . ال مأ ةبانجلا لسغ لسغ هنأ كشف
 يف ناك وأ ةبانجلل لسغلا هيف همزلي امم ائيش كرت هنأ نقيتسي نأ الإ . هللا ءاش نإ نامات

 ىلإ ءاملا لاسرا دارأ هنأ يعم امنإو اهعضوم فضن الو اهكرع نكي مل ةبانج هيدي

 هكرعي مل يذلا ةبانجلا عضوم كرعو كرت ام لسغ ةداعإ هيلع كلذف الاسرإ اهعضوم
 . هللا ءاش نإ هيلع داسف الف مايصلا امأو ءوضولا دعيلف

 لسفلا ةداعإ هيلعف اهلسغل ادصاق ةبانجلا ركذي مل اذإ ليق دقو : هريغ لاق
 ةداعإ هيلعف ةبانجلا نم هفظني مل ءيش يقبو لسغ اذإ امأو .ذ لسغ هنأ نقيتي ىتح
 . عضوملا لسغ هيلع امنإف ندبلا رئاس نم ناك نإو . ءوضولا

 اذإ : لاقو هللا همحر نسحلا يبأ نع هنأ دجوي اممو : ربتعملا باتك نم هريغ لاق
 هنأ نقيتسي مل وأ لسغ ناك هنأ ملعي مل مث تاولص وأ ةالص ىلص مث ابنج لجرلا ناك
 وأ ةالص ىدعت دق ناك اذإ لسغي مل هنأ ملعي ىتح لسغ ناك دق وهف لسغي مل
 كرتب هسفن فرعي الو ةبانجلا لسغب نيديو ةلبقلا لهأ نم ناك اذإ تاولص
 . ةبانجلا لسغ

_ ٧٢٣ _



 نيدي نمم ناك ولو ةنانئمطالا مكح ىنعم ىلع جرخي اذه نأ يعم : هريغ لاق

 جرخي يدنع ءوضولا نأل ءوضولا لثم يدنع ةبانجلا نم لسغلا سيلو ةبانجلا لسغب
 هنم ملع ىلع نكي مل اذإ لاح ىلع هنأو . ءوضوب الإ يلصي نأ ناسنإلا تالاح رثكأ يف

 يف يدنع جرخيو كلذكو يدنع كلذك ةبانجلا لسغ سيلو أضوتي ىتح لصي الأ
 مكح همزل دقف بنج هنأ ملع اذإو . نايسنلا ىنعم هيلع يزجي هنأ لسفلا ف مكحلا

 ىلإ ىضم ىتح هلسغل اركاذ ناك هنأ ركذ اذإف لسغ دق هنا ملعي ىتح هيلع وهو لسغلا

 امم اذه ناك اذه نم ائيش ركذ وأ كلذب فرع وأ لسغيل ىضم وأ لسفيل هيف عقوف ءاملا

 هنا ملعي مل ةالصلا تقو هيلع ىضم وأ ىلص دق ناك اذإو . ةنانئمطالا ىنعم يف ديزي

 اهالص اهيف كش مث اهتقو مكح ناح وأ ةالصلا تقو هيلع ىضم اذا هنا الا اهلصي مل

 اهتقو يف ماد امو اهلصي مل هنأ ملعي ىتح اهيلصي نأ هيلع سيل ليق دقف اهلصي مل وأ
 ىلص دق هنأ ملعي ىتح يلصي نأ هيلع نأ ليقف يلصي مل وأ ىلص ملعي ملف كشف

 ةالصلا تسيل هنأل . ةنانئمطالا ىنعم ال مكحلا ىنعم ىلع جرخي ىنعملا اذه نأ وجرأو

 ةداعلا رثكأ يف جرخي الو فورعم تقو لسغلل سيل هنأل لسغلا لثمك اهتقو لاوز ين

 ةالصلاو ءوضولا ىنعم يدنع جرخيف ءوضوب الإ يلصي ال ايك لسغب الإ يلصي ال نا

 يف وأ اهتقو يف ناك ءوضو ريغب وأ ءوضوب اهالص اهتقو يف كش مث ةالص ىلص اذإ هنأ
 كلذ هبشي امم مكحلا ىنعم يف يدنع جرخيف . اهالص هنأ ملع دق هنأ الإ اهتقو ريغ
 هنأ كشف اهتقو تاف اذإو ءوضو ريغب ىلص هنأ ملعي ىتح هيلع ةداعإ ال هنأ يعم

 ملعي ىتح اهيف هيلع ةداعإ ال هنأ مكحلا ىنعم ىلع يدنع جرخ اهلصي مل وأ اهالص

 ةداعإ ال هنأ يدنع جرخ ءوضو ريغب وأ ءوضوب اهالص كش نإ كلذكو يلصي مل هنأ

 . لصي مل وأ ءوضو ريغب ىلص هنأ ملعي ىتح مكحلا ىنعمب هيلع

 نم كل تركذ امل ءوضولا ىنعمو . رظنلا هجو نم لسغلا ىنعم يدنع قرتفيو
 يلصملا بهذم نم اذه سيلو . ةنانئمطالا ىنعم يف يدنع كلذ نسحي ناك نإو اذه

 لوقي ةلبقلا لهأ نم ادحأ نأ ملعن الو . رذع نم الإ لسغي ىتح ةبانجلاب يلصي نأ

 كاهتناب هسفن فرعي ناك اذإف . هنيدل اكهتنم الإ يأر الو نيدب ةبانجلا نم لسغلا كرتب
 هب هسفن فرعي ام لصأ ىلع يدنع اذه ناك لسغ ريغب يلصي هنأو ةبانجلا نم لسفلا
 نكي مل اذإ امأو . لسغ ال نأ ملعي ىتح مكحلا ىنعم كلذ هبشي هتالص رمأ نم

 لب ةبانجلا نم لسغلا كرتب هسفن فرعي الو ةبانجلا نم لاستغالاب نيدي ناكو كلذك
 نأ دعب ةالصلا تقو هيلع ىضمف ركذ اذإ لسفلاب الإ يلصي الأ هلعل هب هسفن فرعي
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 يدنع جرخيف لسغي مل وأ لسغ هنأ ملعي مل مث عماج وأ ةبانجلا هتباصأ دق هنأ ملع

 مل هنأو هتبانجل ايسان ناك هنأ ملعي نأ الإ لسغ هيلع سيل نأ ةنانئمطالا ىنعم ين

 . ملعأ هللاو مكحلا ىنعم ىلع يدنع كلذ تبث الو لستغي

 ملعي ىتح هيلع وهف هل امزال ناكو همكح هيلع قلعت املك هنأل كلذ يف رظنيو
 كلذ يف هكرت هعسي ال هنأو . فورعم تقو يف كلذ لمع هيلع نكي مل اذإ هادا دق هنأ

 امم وه سيلو هريغب هل لمعلا امنإو . همزلي انيح وأ هيف عقي انيح وأ هبيصت نيح تقولا
 جرخي اذه لثم نم يدنع لسغلاو . لاح لك ىلع تقو ىن هب الإ لمعلا كلذ زوجي ال
 هيلع دقعني امم اههابشأو دابعلا قوقح نم قوقحلا نم ءيش بجو دق هيلع نأ ملع اذإ
 هيف كشو كلذ دعب ملعي مل مث تقو نود تقو ف هئادأ كرتب اكلاه نوكي الو همكح

 نأ الإ هادأ هنأ ملعي ىتح هدؤي مل هنأ مكحلا ىنعم يف يدنع جرخيف هدوي مل وأ هءادأ

 لوصو وأ هيلإ جورخ نم بابسألا نم ببس هادأ ىنعم يف لخد دق هنأ ملعي نوكي

 ىنعم يف جرخ اذكه ناك اذإف هادأ ىنعم ىلع هنم فارصنا وأ . هيف لوخد وأ هيلإ

 هلايكب هدؤي مل ائيش هنم كرت هنأ ملعي ملوأ هدؤي مل هنأ ملعي ىتح هل دؤم هنأ ةنانئمطالا

 بجو اذإ كلذ تبثا جحلا يفو هللا قوقح نم ةاكزلاو جحلا ف يدنع كلذ جرخيو

 نأل هادأ هنأ ملعي ىتح هدؤي مل ول هنأ هيلع مكحلا يفف هدؤي مل وأ هادأ كش مث هيلع

 ال هنأو جحي ماع لك هنأ ةداعلا هب يرجت امم سيل هنألو دحاو تقو يف هيلع سيل كلذ

 هنأب هسفن فرعي ناك اذإ برقأ يدنع ةاكزلاو كلذ هماع يف جح الإ جحلا هيلع بجي
 اهتقو يف ةاكزلا كرتي ال هنأو اهتقو يف راهثلا يفو قرولا نم ناك اذإ ماع لك يف يكزي

 اذه هتاداع رثكأ يف ناكو هتقو ءاضقنا دعب كلذ يف كش مث اذهب هسفن فرعي ناك اذإف
 هنأ ملعي ىتح هيلع ءيش ال هنأ ةنانئمطالا ىنعم يف يدنع جرخ ةاكزلا ءادأب

 . كزي مل

 سيل كلذ تقو نأل كلذ نم هل ةءارب يدنع جرخم الف مكحلا ىنعم ف امأو

 لوزي امب الإ هوجولا نم هجوب يضقني ىتح اهتقو يف اهكرت عسي ال ذإ ةالصلا تقوك
 زوجي دق ةاكزلا نأل ث ةاكزلا كلذك سيلو . اهتقو دعبو اهتقو يف امل لمعلا هيلع
 داقتعاب مدعلا ريغ ىلع اهريخات زوجي دقو كلذ دعب نم اهؤادأ همزليو مدعب اهريخات
 مكح لزي مل ملعلا ةحصو مكحلا يفاهبوجو حص اذإف اهبوجو تقو دعب اهئادأل ةينلا

 ين ةنانئمطالا يناعم نم هبشي امو ملعلاب اهئادأب الإ هملع ةحصب هموزل دعب اهبوجو
 ين اهجارخإ ذإ ةنانئمطالا مكح ىنعم يف برقأ يدنع رطفلا ةاكزو ةنانئمطالا مكح
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 يف كش ولو ةاكزلا نورخؤي ايك كلذ نورخؤي ال مهنأو بلغأ سانلا تاداع نم اهتقو

 اهيف همزلي ام ءادأب هسفن فرعي ناك دقو . رطفلا موي ءاضقنا وهو اهتقو دعب اهتيدات
 هيلع بجي الأ ةنانئمطالا يناعم بلغا يف نوكي نأ ينبجعا اهجارخإ همزلي نمم وهو

 مكحلا ىنعم يف لاح ىلع كلذ يدنع جرخي الو هجرخي مل هنأ ملعي ىتح كلذ جارخإ

 رذعلا كلذ نكي مل اهب رسؤم وهو اهئادأ نع تقولا يف رذع ذإو . اهربخأت هرفكي ال ذإ

 لمعلا مكح لازو اهتقو يف ةالصلا نع رذع ول ام لثمك اهجارخإ مكح هنع ليزي ام

 هرفكي ال اذإو . اروذعم اهتقو نيح يف ناك اذإ اهتقو توف دعب هيلع لدب ال هنأ { اهب
 هرفكي ام اكرات نوكي نأ يدنع مكحلا ين هيلع تبثي الو رذع ريغ ىلع اهب لمعلا كرت

 رهش موص كلذكو هتقو ىدعت اذإ هل نايسنلا مكح هيلع لمجي الو هنيد يل هكرت
 نأ هدنع هيف لمتحم رذع هموص نع هل ناك الو ضيرم ريغ اهقم هيف ناك اذإ ناضمر

 ةلاح لكب همصب مل وأ هماص هتقو ءاضقنا دعب نم كشف املاس هيف نوكيو رذعل هكرتي

 ف هل هموص ىنعم ىدنع جرخ . هيف رذعي رذعل هموص كرتي نأ هعم جرحي ال اهيف ناك

 نأ اهيف لمتحي ةلاح يف ناك هنأ هسفن نم فرعي ناك نإو . ةالصلا ةلزنمب مكحلا ىنعم

 دعب نم مصي ملوأ ماص كلذ يف كشي امإ هنأ الإ موصلا كرت هعسي نأ لمتحيو موصي

 مايألا نم هنم ىضم ام ىضقنا وأ ناضمر رهش ءاضقنا دعب نم كلت هلاح نم هجورخ
 اذه لثم يف لاهحالا يناعم يدنع قحليف مايصلا وأ راطفالا ين اهيف كش يتلا

 مكح هيلع بلغي نأ الإ مكحلا ىنعم يف ىضم ام موص مكح هل حصي نأ ينبجعيو
 هيلع يتأي الو رذعل الإ هكرت عسي الو هتقو يف ناضمر رهش موص بوجو نأل بايترالا
 نأ ليق دقو . اريخ هيف ناك رذعلا حص ولو رذعلا حصي نأ الإ هراطفاب رذعب لاح

 ولو راطفالا ىون هنأ وأ رطفأ هنأ ملعي ىتح هضرف توبثب اهلك تالاحلا يف ىلوأ موصلا

 ام ناضمر رهش يف هل نوكي نأ ينبجعأ كلانه نمف . رافسلا وأ ىضرملا نم ناك

 اندنع همكحف ىضم موي لك ي هتقو ءاضقنا دعب كلذ يف هكش دنع ةالصلا ي هل نوكي

 ةالصلل وأ ناضمر رهشل لدبلا مكح هيلع تبث اذإف . رهشلا ين ناك ولو ىضم ام
 اذإ تابجاولا رئاس ةلزنمب ىدنع امهف هب لمعلاو هلدب هيلع بجو دق ام تقو لاوزو

 دق هنأ ملعي ىتح ايهلدب نم هيلع بجو ام لدب هيلعو ايهلدبي مل وأ اهلدبأ ايهيف كش
 . اهيف كشي ال ةنانئمطالا ىنعم مكح كلذ ىلع بلغي وأ مكح ةحصب كلذ لدبا
 تايدلاو تاعبتلاو نويدلا نم هؤادا بجوو مزل امم دابعلا قوقح نم ناك امو
 تقو يف هؤادا بجي ال امم هئادا يف كشي مث هل هموزل هعم حصي ام عيمجو تاقفنلاو
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 هنأ ةلاحب مكحلا ف يدنع وهف هدؤي مل اذإ هئادأ ف كشو هكرت هعسي الو © فورعم

 هجورخو هئادأ يف لوخدلا ىنعم هل تبث اذإف . اهيف باتري ال ةنانئمطا ىنعمب وأ هادأ

 هماكحأ لهج هنأو اهمكحي مل نإ هنم ءيش يف كش مث هل ءادألا ىنعم ىلع كلذ نم

 حصي ىتح ايدؤم نوكي نأ ةنانئمطالا مكح يف عضوملا اذه يف هل نوكي نأ ينبجعيو

 ةنس لك وأ رهش لك يف وأ موي لك يف يدؤي كلذ نم ناك امو . مكحب دؤي مل هنأ هعم
 همزلي نمب نهريغو ءاسنلل تاقفنلاو تاوسكلا لثم بلغألا ىنعم يف فراعتلا ف

 لاوحألا نم بلغألا ف هيف يدؤي يذلا هتقو ءاضقنا دعب هئادأ ىف كشف هتقفنو هتوسك

 تقو ءاضقنا دعب هئادأ يف كشف مكحلا يف هيلع تبث دق ام هسفن همزليو هدقتعي ايفو
 دعب اهيف كشيف هيلع بجت يتلا ةاكزلا لثم عونلا اذه نم يدنع كلذ ناك هئادأ

 ىتح كلذل ايدؤم نوكي نأ ةنانئمطالا ىنعم ي هل نوكي نأ ينبجعيو . اهتقو ءاضقنا

 لهأ ماكحأ نم هؤادأ هيلع بجوي يذلا مكحلا كلذ يف هذخأي وأ هدؤي مل هنأ ملعي

 . هنم جورخلا هعسي الو مهمكح هيلع بجي يذلا لدعلا

 ءاضقنا دعب هيف هكش ناك ولو عونلا اذه نم هل ةءارب يل نيبي الف مكحلا يف امأو

 كلذب بلطي مل ام هل عسوتلا هجو نمو هل رذعلا هجو نم هكرت هل نوكي دق هنأل هتقو

 رمأ نم ءايشألا نم ءيش لكو هنم همزل دق ام هنع كلذ ليزي الو هكرت هعسي الو . ابلط

 تبث اذإف . اهيلع ةتبثملا اهلوصأ ىلع ةيراج هماكحأو هقوقحو همارحو هلالحو هللا نيد
 دقو اهلثم لصأ اهتبثي ىتح ةلئاز يهف تلاز اذإف اهلثم لصأ اهليزي ىتح ةتباث يهف
 تباثلا مكحلا ىنعم هبشي ام تاداعلا هب يرجت امو فراعتلاو ةنانئمطالا ىنعم يف جرخي

 هنأ ول كلذ نم لوصألا تبثأ لاوحألا نم كلذ ىنعم لثم ليزي امبرو لوصألا يف
 هسفن فرعي وهو جيوزتلا هبشي ام ىنعم ىلع ةنكاسمو ةرشاعم ةأرمإو لجر نيب تبث
 زوجت نم الإ ريثكب الو اهنم ليلقب ةرشاعملا كلت رشاعي الو ةنكاسملا كلت نكاسي ال هنأ

 يف كشلا هضراعف عاضر وأ رهص وأ بسن وأ محر وأ ةجوزب هترشاعمو هتنكاسم هل
 نمالو جيوزتلا ناك فيك هنم ملعب مكحلا يف هتجوز اهنأ كلذ نيح فرعي ملف هتجوز
 ملعأ الو زوجي ال اممو زوجي امم جيوزتلا دقع ناك فيك الو اهب هجوز نم الو هجو يأ
 . همأ الو ةعاضرلا نم هتخأ هذه نأ عاضرلا ىلع هتداهش زوبت نم هعم دهش هنأ
 عضوم ناك نإف . ةضراعم كش يدنع اذه ناك . همراحم تاوذ رئاس كلذكو

 ىتح عامجلاو ةنكاسملاو نهل ةرشاعملا يف ءاسنلا لازتعاب هيلع مكحم لصالا يف هنال
 ىلع ةمرح نهنأل لصألا يف نهلك تاروجحم نهف الإو كلذ هل زوجي ام نهنم حصي
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 ناكف اهريغ وأ اهأطي ةمأ وأ ةجوز لثم نهنم ءيش هب لحي زوجي ام حصي ىتح لاجرلا

 بلغألا وه سانلا رومأ ةماع هب يرجت اهف ةنانئمطالاو فراعتلاو بلغألا مكح

 كرتو ههبشأ ام كلذكو . اذه لثم يف مهيلع ماكحألا توبث نود هب لومعملاو زئاجلاو

 اهتفرعم ىلإ هسفن صن اذإ هدي يف يتلا لاومألا نم قوقحلاو ماكحألا عيمج نم ةلزنمب
 يفو . كلذ ناك نيأ نم فرعي مل هدي يف نكت مل نا دعب اهلصان اهبستكا نيأ نم
 نم تبث اذه لثم يف فراعتلا يف بلغألا ناكو هلحب الإ كلذ هيلع روجحم لصألا

 . اهمارح نم اهلالح فرعي الو اهيف لخد هنأ فرعي يتلا عويبلا كرتو ءاضقلا مكح
 نم ءارشلاو عيبلاب اهبستكا امنإ هنأ فرعي وأ اهلكأيو اهب عتمتيو جورفلا اهب أطي وهو
 هجو ىلع هيلإ اهزاح مث مكحلا ىنعم ين هلبق هريغل تناك اهنأ فرعيو سانلا يديأ

 يف ناكو . ةيده وأ ةبه وأ بصغ وأ ةيطع وأ عيبب هيلإ تراص فيك فرعي الو كلمتلا

 نيأ مكحلا يف ملعي مل ولو ةنانئمطالا ىنعم ىلع هسفن دنع كلمتلا ىنعمب هزوحو هدي

 دق لصألا يف ناك ولو مكحلا نم ىلوأ هريغل ناك هنآ ملع نأ دعب كلذ هيلإ راص
 يسن دق ناك اذإ كلذ هرضي مل هنع باغو كلذ يسنو تباث ريغ ىنعمب هيلإ تراص

 لصألا ملع ول كلذكو . دسافلا جيوزتلا وأ بصغلا وأ ابرلا نم ناك ولو . لصألا

 اهنأ هدنع تبثت امم هوجولا نم هجوب تناب مث زئاج لالح هنأ هتجوز هيلع جوزت يذلا

 كلذ رمأ بقعي هتجوز ةدم هدنع كلذ لاط املف اهقرافو اهكرتام نيح ين اهيلع مرحت
 زئاجلا مكح يف يدنع نكي مل هنع باغو كلذ فرعي ملف هجو يأب تناب يذلا

 ناك ولو ةدملا لوط هل اهكرتو هنم تناب يذلا لصألا ملعي مل اذإ هل اهزيجي روجحملاو

 دق ناك اذإ ةقرفلا ةقيقح ملعي ملو جيورتلا ةقيقح ملع اهيف رمألا بقعت اذإ كلذ
 نكي مل لصألا يف ناك ولو هيلع اهمرحي كلذ نأ هعم ام ليبس ىلع هنم تنابو اهكرت
 امأو . ءاضقلا مكح نم ىلوأ انهاه ءاربتسالا مكح ناك ولو هيلع اهمرحي الو اهحيبي

 رمألا كلذ ملعي ملو بيرلا هيف هيلع لخدي ام ببس وأ مالك امهنيب عقو امنإ ناك نا

 مث رمألا كلذ عقو امنإو هيلع هب مرحت ام هجو ىلع اهكرت نكي ملو هبقعت اذإ ةقيقحب
 ىنعم ىلع فقي الف هيسنف كلذ ملع ةيقب ملع باغف هسفن نم كلذ ةفرعم سمتلا
 نم هيف كشي ال ام وأ مكحلا ىنعم يف هتجوز تناك دقو لعف وأ لوق نم كلذ ةروص

 ىنعم ىف هيلع تناك يذلا لصألا ىنعم ىلع هتجوز يهف لصألا ف ةنانئمطالا ىنعم

 هلوق وأ هلعف نم هضراع يذلا ىنعملا كلذ نم لصألا ف ناكولو . هلزوجيو هعسي ام

 هعسي ايف هب ىلوأ ىنعملا اذه يف لصألاو هملع هنع باغو كلذ يسن اذإ هيلع اهمرحي امم
 توبثب اهمكح ىنعم تبث ةبارتسا مكح وأ ءاضقلا مكح هب تبثي مل امب ةضراعملا نم
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 . اهف كرتلاو اهب لمعلا

 وأ هريغ ىلع ةزوحو ةبلغريغ نم زوحلاو ميلستلاو اهف زوحلا يف لاومألا كلذكو
 هدي ين الو هل كلذ نكي ملو هلصأ فرعي ال ببسب وأ ثاريم قيرط نم دي ريغ نم
 مهكلمي نيذلا ديبعلاو اهأطي يتلا ةيراجلاو ةجوزلا ةلزنمب دحاو هانعم كلذ لكف

 فيك ماكحألا يناعم يف رظناف كل تفصو ام ىنعم ىلع ءاوس كلذ لكف مهمدختسيف

 ىنعم ىن لاكشالاو ةبارتسالاو لالحلا ليلحتب ةنانئمطالاو ءاضقلا ىنعم يف تبثي

 باكترا ىنعم ريغ ىلع عضاوم يف لالحلا مرحو عضاوم يف مارحلا لح فيك مارحلا
 هجو نم كلذ ىتأ اذإ مالسالا ماكحأ ىنعم يف كلذ زاوجو لالحلا مرحت الو مارحلا

 عسواو نوهأ اهنايسنو لوصألا ملع لهجو اذه ىلع ةلومحم رومألا لك سيلو هانعم

 لهج نم دشأ مكحلا لهج نأل اهوصأب املاع وأ اركاذ ناك اذإ اهماكحأ لهج نم

 . هللا ءاش نإ كلذ يناعم مهفاف مكحلا بجوي يذلا لصألا

 كش مث ةساجن وأ ةبانجلا لسغ نم جرخ نميف بوبحم نب دمحم نع : ةلأسم
 هيلع ةداعإ الف هبايث سبل اذإ لاق ؛ ءاجنتسالا مكحي مل وأ هندب نم ائيش لسغي مل هنأ

 . هبايث سبل نكي مل ولو نقيتسي ىتح كلذ ىلإ عجري الو

 مث بوث ين ةبانجلا هتباصأ نميف هترصتخا رثألا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 انفرع يذلا : لاق ؟ ةبانج هيف ىأر مث ىرخأ ةليل هيف تاب ىتح بوثلا نم اهبلطي مل
 كلت مكح نإف ةبانج هبوث يف ىأر مث ةبانجلا بوثلا باصأ ىتم فرعي مل اذإ هنأ

 اهبلطي ملو ةبانجلا هتباصأ دق اذهف : تلق . بوثلا كلذ يفاهمان ةمون رخآ نم ةبانجلا

 ةبانحلا هذه مكح معن : لاق . دغلا نم ةبانجلا هيف ىأر ىتح موي لوأ بوثلا نم

 اهار يتلا ةبانجلا كلت نأ وه هبلق يف ررقتي نأ الإ بوثلا كلذ يف اهمان ةموت رخآ مكح
 . ىلوألا ةليللا ف

 اذا حبصأ املف هرخآ وأ ليللا لوأ يف ابوث الجر راعأ نمو : ءايضلا نم ةلأسم

 قدصي اعيمج ةليللا كلت هيف امان نإ ريعتسملاو ريعملا اعيمج لسغلا اهيلعف ؟ ةبانج هب
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 سماخلا بابلا
 هبتني وأ فذقي الو عايجلا ىري نميف
 اهفذقي مل وأ ةبانجلا فذق ردي ملو

 ةديدش ةوهش دجي هنأ الإ فذقي نأ لبق هبتني مث عماجي هنأ مونلا يف ىري نمعو

 هيلع بجي له ريثك يذم هنم جرخيف اهيف فذقي يتلا ةوهشلا اهسيلو عايجلا لاحل

 . لسغ هيلع سيلف ؟ همزلي ام لسغي ملف لسغلا هيلع بجو نإو لسغلا

 مانملا يف عايجلا ىري لجر نع ىري لجر نع ديعس وبأ لئسو : ةلأسم
 سعن نإف . هيلع لسغال : لاق ؟اللب دجي ملف هنيح نم سمليف كلذ ىلع نقيتسيو

 . طايتحا يدنع وهو ليق

 نأ ملتحا نا نم ىلع ةلي هللا لوسر ربخأو فارشألا باتك نمو : ةلأسم

 يعم ديعس وبأ لاق. ىأرلا باحصأو روث يبأو يعفاشلاو كلام لوق اذهو لسغي

 امو مالتحالا دنع قفادلا ءاملا لزن اذإ ةبانجلا نم مالتحالا نم لاستغالا بجي امنإ هنأ
 ةظقي يف وأ مانم يف وأ مالتحالا يف ناك لسغلا توبثب ينملا وهو قفادلا ءاملا لزنا

 ىنعمل سيلو . فالتخا هيف يدنع جرحي ال اما ذهو . ابنج هتوبثل هريغ و ا عايجب

 . افالتخا كلذ يف ملعأ الو لسغلا بجي مالتحالا

 لجرلا نأ ىلع ملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم لك عمجأ : فارشألا باتك نمو
 ديعس وبأ لاق . هيلع لسغ ال نأ اللب دجي ملو عماج وأ ملتحا هنأ همانم ىف ىأر اذإ

 ام ردقب سمتلي ملو رظني ملف هبتنا وأ هبتني مل اذإ امأو تقولا يف اللب دجي مل اذإ اذه
 لسغلا همزلو لاكشالا هيلع عقو دقف اللب سمل مث هجورخ دعب كلذ فوفج نكمي
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 . مكحلا يناعمب ال طايتحالا ىلع يدنع كلذ جرخيو . ليق ايف يدنع

 . لسغي ةفئاط تلاقف امالتحا ركذي ملو اللب ىري نمين اوفلتخاو : هنمو

 لاقو . يعخنلا ميهاربإو ريبج نب ديعسو يبعشلاو ءاطعو ةشئاع نع اذه يورو

 ةلب ناك اذإ لسغلا قحسا لاقو . ةدربا هب لجر الإ لسغي نأ زإ بجعأ دمحأ

 ليللا لوأ نم هلهأ ىلإ رشتنا ناك نإ لاق هنأ يرصبلا نسحلا نع انيورو . ةفطن
 هنأ وهو ثلاث لوق هيفو . لستغا كلذك نكي مل نإو . لسغيالف ةلب كلذ نم دجوف

 هبشي لاقو . ةداتق لوق وهو دمحم لاق اذكه قفادلا ءاملا قفدي ىتح لسغي ال

 . قفادلا ءاملاب ملع اذإ لسغي بوقعيو يعفاشلاو كلام لاق دقو كش نا ينعي
 سمللا نم ههبشي ام الو . اعامج ىري نأ ريغب هبنت اذإ اهدحو ةلبلا امأ ديعس وبأ لاق

 لوق هيف مهضعبلو . فالتخالا نم هيف ىضم ام وحن انباحصأ لوق ين جرخي هنأ يعمف

 هيلع ناكو لستغا ينملا ةحئار هب دجو نإف همشي هنأ ليقف هيلع لكشا اذإ ثلاث

 دعب ةلبلا دجو اذإ امأو . لسغ هيلع نكي مل ينملا ةحئار هيف نكي مل نإو لسغلا

 لسغلا هيلع نأ مهلوق نم قافتالا يناعم يف جرخي هنأ يعمف كلذ بقع عاجلا هتيؤر
 مكحلا يناعم لاح ىلع اذه يدنع جرخي الو للبلا نم ينملا ريغ كلذ نأ ملعي نأ الإ

 يناعمب ىدنع بجي كلانهف ةحئار وأ نيعب اينم تبثي نأ الإ طايتحالا يناعم ين الإ

 . لسغلا توبث مكحل ا

 بسحأ ايف يراوحلا يبأ باوج نمو : فارشألا باتك ريغ نمو : ةلأسم

 وأ سمف هبتنا مث هنم جرخت ةبانجلا نأو عمابجي هنأ همانم يف ىأر نمع هللا كمحر تلأس

 هيلع سيلف تفصو ام ىلعف . لسغ هيلع له ائيش ري ملف رظن وأ ةبوطر دبي ملف رظن
 كلذكو . السغ هيلع ري ملف كلذ نع رثؤملا ابأ تلاس دقلو . ملح كلذو لسغ

 ركذلا نكس ام دعب ةبانجلا تجرخ مث ركذلا نكس مث برطضا اذإ ركذلا نع تلأس

 مث نكس ىتح هديب هكسمأ مث ركذلا برطضا نإف : تلق . هيلع لسغ ال : لاق

 . هيلع لسغ الو ةتيم ةبانج كلت : لاق ؟ ةبانجلا هنم تجرخ

 : ل اق ؟ سملي ملو أضوتو ل ازنال ١ ىأرو عاجل ١ ىأر نمع لئسو : ةلأسم

 لسغ الف ائيش دبي ملف سمو عامجلاو لازنالا ىأر نإو . لسغلل طايتحالا ينبجعي
 ملعي ىتح هيلع لسغ ال هنأ ليق دقف ل ازنالا الو عامجلا رب ملو للبلا دجو نإو . هيلع

 مل نإو لسغلا هيلعف ةبانجلا فرع دجو نإف همشي ليقو لسغلا هيلع ليقو ةبانج اهنأ
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 ملعي ىتحف مكحلا امأو طايتحالا ىلع هلك اذهو . هيلع لسغ الف ةبانجلا فرع دبي

 . ةبانج اهنأ

 يف ةبوطر دجوف همون نم ظقيتسا لجر نع هللا همحر ديعس ؤبأ لئسو : ةلأسم
 ال لاق نم لاقف كلذ يف فلتخا دق : لاق ؟ لسغ هيلع له وه ام فرعي ملف هليلحا

 تسيل اهنأ ملعي ىتح لسغلا هيلع لاق نم لاقو . ةبانج اهنأ ملعي ىتح هيلع لسغ

 دجي مل نإف لسغلا هيلعف ةبانجلا حير اهيف دجو نإف اهمشي لاق نم لاقو . ةبانج
 ؟ هري مل وأ مونلا ين ءاسنلا بابسأ ىأر ءاوسو : تلق . هيلع لسغ الف ةبانجلا ةحئار

 مل اذإ وه امنإ اذه نأ بسحأ : لاق . يل تفصو ام ىلع دحاو فالتخالاف : لاق

 . ائيش عايجلا بابسأ نم ةخسن يفو ىأر نكي
 هتنع وأ هركذب ثبع نإف رفعج نب عماج نم : ربتعملا باتك نمو : ةلأسم

 يف ىأر نمو . ةظقي وأ مون يف كلذ ناك لسغلا همزل دقف قفادلا ءاملا فذقف ةوهش

 ىريو عامجلا ىري نأ الإ هيلع الف اللب ىأر الو فذق هنأ ملعي ملو عمابحي هنأ همانم

 جرخت يذلا يف كلذكو . لسغلا همزلي كلذ دنعف هبايث وأ هندب يف كلذ نم ائيش وأ اللب
 تجرخ نم ىلع لسغ ال هنأ هقفلا لهأ ضعب نع ةقثلا انل ظفحو . ةتيملا ةفطنلا هنم
 . راشتنا الو ةوهش الب ةتيملا ةفطنلا هنم

 نم لسغال : لاق هنأ هللا همحر رقصلا نبا نازع ةيواعم يبأ نعو : هريغ نمو

 ليلحالا برطضيو عماجي هنأ ىري لجرلا نأ ةتيملا ةبانجلا نا : لاقو . ةتيملا ةبانجلا
 دمحم لاق . اهيف لسغ الف ةتيملا ةبانجلا يه هذهف ةبانج كلذ نم جرخيو دربيو
 همون نم ظقيتسا مث هبارطضاو ليلحالا راشتناب همانم يف عايجلا ىأر اذإ : حبسملا نبا

 تجرخ مث هبارطضا نم نكس نإف . هيلع لسغ الف اللب ليلحالا بقث يف سي ملو
 شاعترإو ليلحالا بارطضاب ةفطن هنأك ةوهشلا دجو اذإ لسغلا هيلعف ةبوطر هنم

 هدعب وأ هنيح يف ليلحالا لزنأ اذإف ندبلا نم اهبايتحال ةوهشلاف ندبلا

 . لسغلا هيلعف

 ةنسلاو باتكلا مكح هبشي ام ىلعو قافتالا يناعم يف جرخي هنأ يعم : هريغ لاق
 وأ ةجلاعمب . مانملا يف وأ ةظقي يف لاجرلا نم ينملا هنم جرخ نم لكل مزال لسغلا نأ
 كرابت هللا لوقل مانملا يف مالتحالا ىنعم وأ ةظقيلا يف هل ةوهشلا روضح نم ةجلاعم ريغ
 ءاملا يه قافتالا يناعم يف ةبانجلا نأ تبثو او رهطاف ابنج متنك نإو » : ىلاعتو
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 ةوهشلا ىنعم ىلع جرخ امم قافتالا يناعم يف جرخي كلذ نأو . ينملا يهو قفادلا
 وأ ةظقي ف هجولا اذه ىلع ناك اذإف ةوهشلا روضح عم وأ ليلحالا نم بارطضالاو

 نم قافتالا يناعمب ابنج اهب ىلتبملا ناكو ةبانج كلتف تناك هوجولا نم هجو يأب مانم
 مكح توبث ىلع لدي ايف ىلاعتو كرابت هللا لاق دقو . افالتخا كلذ ىف ملعأ الو لاجرلا

 كلذ ىنعم ف تبثف « ملحلا مكنم لافطألا غلب اذإ و 9 : مالتحالاب اهجورخب ةبانجلا

 وهو مالتحالا نم يبصلا ىرعتي ناك امل كلذ الولو ةفطنلا لازناب ملحلا اوغلب اذإ مهنأ

 نأ تبث لب ماكحالا توبث هيلع بجوي هنأ ىلع اليلد مالتحالا كلذ ناك الو يبص

 وأ ةظقي يف ةفطنلا لازناب غولبلا نم ماكحالا هيلع بجوي يذلا وه مالتحالا كلذ
 ةحلاعمب مانم وأ ةظقي يف هوجولا نم هجوب لاجرلا نم قفادلا ءاملا جورخ تبث اذإف مانم

 كرابت هئلا باتكب بنج وهف ينملا هنم جرخ ىتح هل ةوهشلا هبلغت وأ يهشت وأ ثبع وأ
 دجو اذإ امأو . كلذ ليوأت نم قافتالا يناعم يف جرخي ام ىلع لسفلا هيلعو ىلاعتو

 نوكي يتلا ةوهشلا تلازو بارطضالا نكسي مث ةوهشلل ليلحالا برطضاو ةوهشلا
 . ةتيم ةفطن كلتف ةفطن كلذ دعبو هنم جرخ مث . قفادلا ءاملا نم ينملا جورخ عم

 نم لاقف ث اهنم لسغلا موزل ين فلتخيو ةبانجلل ةهبشلا ين ةبانجلا مسا اهقحلي دقو
 . لسغلا اهنم همزلي هنأ لاق

 يه تسيلف ةبانجلا تهبش ناو هنال 5 يلا بحأ وهو همزلي ال : لاق نم لاقو

 ةوهشلا روضحل كلذ جرخيو ، مالتحالا توبثل ماكحألا هب عقت يذلا قفادلا ءاملا نم
 ايك . قفادلا ءاملا تهبش ناو لسغلا اهب بجي ال ةفطن كلتو ث مانملاو ، ةظقيلا يف

 هب يضقنت الو & ضيحلا مد تهبشا ناو 3 ةالصلا كرت ةضاحتسالا مدب بجي ال

 موكحملا يه ةبانجلا نإف آ ضيحلا مدك مد ناك ناو 3 موصلا هيف كرتي الو ؤ رذعلا

 هبشأ الك سيلو ء ضيحلا مد وه هب موكحملا مدلا نا ايك ، قفادلا ءاملا يه 0 اهب

 . يناعملا عيمج يف ههبشأ ىنعمب ءيشلا

 يف ههبشي الو ءوضولا ضقنو ءاجنتسالا توبث يف ينملا هبشت ةتيملا ةفطنلاو
 ضيحلا مد هبشي ةضاحتسملا مد نا ايك ، غولبلا ين ماكحالا موزل الو ، لسغلا توبث
 يف ههبشي الو . لوقلا ضعب يف لاستغالاو 0 هنم ءاجنتسالاو ، ءوضولا ضقن يف

 ءاملا جورخ اهب نوكي يتلا ةوهشلا روضحب ةفطنلا تجرخ اذاو . ماكحألا عيمج

 ىنعمب تجرخ ولو ةبانجلا يه كلتف 0 هيف وا بارطضالا نوكس دعب نم . قفادلا
 هيف وأ {© بارطضالا نوكس دعب نم قفادلا ءاملا جورخ كلذ اهب نوكي يتلا ةوهشلا
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 الو ۔ بارطضا ريغ ىلع اهب نوكي يتلا ةوهشلا ىنعمب تجرخ ولو 0 ةبانجلا يه كلتف

 ريغب بارطضالاو راشتنالا يف تجرخ ولو ، قفادلا ءاملا وه كلذ ناك .ث راشتنا
 © ةفطن تناك نإو ،ةتيملا ةفطنلا مكح همكح يدنع كلذ ناك ، ةوهشلا كلت روضح

 . يذملا نم وهف الإو

 يذلا © قفادلا ءاملا الا ةبانحلا مكح بجوي يذلا ينملا جورخ نوكي الو

 ىذلا { ةوهشلا دجو اذا مانم وأ ، ةظقي يف كلذ ناك كلذ ءاوسو 0 ةوهشلاب جرخي

 جرخ مث . ةوهشلا كلت تنكس مث ، ةظقيلا يف قفادلا ءاملاو ، ينملا جورخ اهب نوكي
 تقو يف ةوهش ريغب جرخي امم ، ةتيملا ةفطنلا نم كلذف 5 اهلاوزو اهنوكس دعب نم
 هب صتخي امم ءيش وا ، هديب كلذ كسمي نا الا مانملا يف وأ ةظقيلا يف كلذ ناك هجورخ
 ىنعم يف يهف ةفطن كلذ دعب جرخ مث . نكستو { ةوهشلا رتفت ىتح ، ليلحالا يف
 دق نوكت نأ نكمي ال هنال . ةيحلاو ةتيملا اهيف لمتحيو ، بيرلا يناعم اهلخدي مكحلا

 لاوز دعب تجرخ ىتح جورخلا ىرجم اهيلع كاسمالل تسبتحاف { ةوهشلاب تجرخ
 نا ، بيرلا يناعمب قحلت نا ىرحأو ، طوحأ انهاه يدنع لاستغالاف . ةوهشلا

 امو . قفادلا ءاملا اهب نوكي يتلا ةوهشلا ىنعمب اهجورخ ناكو . ةيح ةفطن نوكت
 وهف قفادلا ءاملا اهب نوكت يتلا ةوهشلا ىنعمب ةفطنلا ماكحا نم ليلحالا ىلا لضف
 © ةوهشلاب هجورخ تبث اذا ، همكح ليزي امم ليلحالا يف هسبح سيلو قفادلا ءاملا
 ريغ ىلع ترتف نوكت ناو ، ةوهشلا كلتل كلذ جورخ نوكي نا الا نكمي دق ناك ناو

 اهنا ةبارتسالا يف بلغألا ىنعم ةفطنلا قحل اكوسمم جرخملا ناك نا املف ، جورخ
 . هحص

 ىتح ، قفادلا ءاملا جورخ ىنعمب ضراع مث نكي ملو ، ةوهشلا ترتف نإ امأو
 ةتيملا ىنعم هانعمو كلذ مكح ناك . ةفطنلا تءاج مث . هجرخمو هماكحأ يناعم لاز

 لثم كردي نأ ىلا برقأ مانم وأ © ةظقي ف ناك كلذ ءاوسو . اهاوزو ةوهشلا تومل

 تسيلو . ةوهشلا دوجو توبث ىنعم ف ةقيقحلا ريغ دجوي دق مالتحال ا نأل اذه

 & مالتحالا تبث نا املو 5 ةقيقحلاب سيل ايؤرلا نأل ، ةقيقحلا ىلع يه يتلا ةوهشلاب
 ماكحأ ىنعم ىلع هماكحأ تجرخ اذا لاح ىلع ةظقيلا هبشاف { ماكحالا ىنعم يف تبث
 ي { ةبانجلاب لسغلا توبث يف ماكحألا ىنعم ىلع يدنع جرخي اذهو . ةظقيلا

 . مانملا وأ © ةظقيلا

 نم هبتنا مث . اهدجم مل وأ ٠ ةوهشلا دجوو مانملا ف عامجلا ىأر اذإ امأو
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 وأ ؤ يدو وأ ى يذم وأ © ةفطن كلذ ملعي ملو © هبتنا ام نيح يئاللب دجوف ث همون

 هبتنا مث ، ههبشي ام وأ ، عايجلا ىأر اذإ لسلا هيلع نا : ليق هنا يعمف كلذ ريغ

 هيف لوقلا هبشي امم لصفلا اذه نا يعمو . كل فصوي ام بسح ىلع اللب دجوف

 ىنعم ىلع يدنع جرخيو ، عوضوملا اذه يف هيف لسغلا بجوي امب ، قافتالا ىنعمب
 © ةوهشلا لاح يف تجرخ ةفطن كلذ نا ملعي ىتح 9 مكحلا ىنعم ال } طايتحالا

 3 ينملا جرخي ام مكح يف يعم جرخي كلذو © ةوهشلاب ظقيتسا وأ ، كلذ ىأر ام نيح

 باهذ دعب نم جرخ للبلا كلذو . ةبوطرلا كلت نوكت نأ نكمي هنال . قفادلا ءاملاو

 اذه نكمأ املف ، للبلا نم هريغ وأ { ايذم نوكي وأ 5 ةتيم ةفطن نوكتف 0 ةوهشلا

 © طايتحالا ىلع ةهبشلا نم جورخلا ىنعم تبث ةقيقحلا ىلع وه ام فرعي ملو اذهو

 اذه يف ملعأ ال ينال ، ماكحألاب هبشي وهف طايتحالا يناعم ىلع جرخي ناك ناو وهو
 عم ةوهشلا دجو ناو ، لسغلا همزلي نأ الإ { انباحصأ لوق نم . افالتخا وحنلا

 دجو ناو . بيرلا نم جورخلاب ىلوأو 5 هيلع ةهبشلا لوخد عم برقأ ناك ، كلذ
 لوخدو & بيرلا نم برقأ كلذ ناك ، للبلا كلذل ةفطنلا ةحئار هبشي افرع كلذ عم
 اممرو . مزاللا مكحلاب ةقيقحلا ىنعم ىلا جرخي الف { ةقيقحلاب حصي مل امو { ةهبشلا

 اذهو . هباشتلاو يواستلا يف هتوافت نم مكحلا ىنعم هبشي ام طايتحالا ىنعم نم جرخي

 ائيش مانملا يف ري مل اذإو . مانملا ين مالتحالا مكح ىنعم تبث اذإ كلذ هبشي امم يدنع

 هبتنا هنا الإ ةوهشلا يناعم ىلا برقي اموا ، سملا نم ههبشي وأ ، عايجب مالتحالا نم

 . اهريغ وأ ةفطن وه ام فرعي مل اللب دجوف همون نم

 اذإ : ليقو . ةبانجب سيل كلذ نا ملعي ىتح لسفلا هيلع نا : ليق هنا يعمف
 هيلع سيلف كل تفصو ام وحنب « مانملا ي ةوهش دجو الو { مالتحالا نم ائيش ري مل

 ةبوطرلا كلتل ناك نا : ليق هنا يعمو . ةبانج ةبوطرلا كلت نا ملعي ىتح لسغ
 © ةفطنلا ةحئار كلذل نكي مل ناو . لسغلا هيلع ناك ؛ ةفطنلا ةحئار لثم ةحئار

 . ةبانج اهنا ملعي ىتح لسغ هيلع نكي مل
 نوكت دق هنال © هيلع لسغ ال نا © ةفطنلا ةحئار اهف تناك ناو ؛ هنا يعمو

 هلك يدنع لسغلا اذه جرخيو . مالتحالا ىنعم ين اهنم لسغ الو . ةتيم ةفطنلا
 © لسغلا يف كلذ نم ءيش موزلب مكحلا ىنعم ىلع ال { ةنانئمطالاو ةبارتسالا ىنعم
 . هلاو زب الو

 © ةوهشلا يناعم ىلا برقي امو ، سملا نم ههبشي ام وأ عاجلا ىأر اذإ امأو
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 جرخ مث . ائيش دجي ملف سملف كلذ نيح ف هبتنا مث © اهدجي مل وأ ةوهشلا دجوو

 اذه ف جرحي : هنا يعمف ؟ قف اد ءام هنا ملعي ال للبل ١ نم ءيش كلذ دعب نم هنم

 دعب ةوهشلا كردي نوكي نأ الإ . افالتخا كلذ يف ملعأ الو هيلع لسغ ال هنا لصفلا

 جورخ نوكي مث ، ائيش دبي ملف كلذ نيح يف سملف ث ينملا جرخي اهب يتلا هتظقي

 . قفادلا ءاملا جرخي اهانعمب اهكردا يتلا ةوهشلا ةيقب عيش يف وأ ، ةوهشلا يف كلذ

 . فالتخا كلذ يف يل نيبي الف ، لسغلا لصفلا اذه ين هيلع نا ؛ يعمف

 لسغلا هيلع نا جرخي : هنا يعمف سملي ملف & كلذ نيح نم هبتنا اذإ امأف

 ين قافتالا ىنعم هيلع لخد دق كلذ ناك 5 اللب دجوف سم ول هنال ، طايتحالا عضومل
 املف . انركذ ام ىلع طايتحالا ىنعمب جرخي ناك ناو لسغلا هيلع ناو ، لوألا لصفلا

 مكح همزلف ] جرحي مل و أ _ ءيش هنم جرخ دق ن وكي نا لمتح ا كلذ نيح سملي مل

 بجي ام دجي مل اذإ 0 مكحلا ىنعم ف لسغ هيلع سيل هنا جرحي دق هنا وجرأو . بيرلا

 دوجولا نأل } دجوف سمل يذلا لصفلا نم هنم برقا يدنع لصفلا اذهو & لسفلا هب

 . دجي هنا ناكمالا نم بجوأو دكأ

 35 ءيش هنم جرخي نا نكمي ام ردقب سملي ملف هبتنا ول ليق كلذك هنا ؛ يعمو

 ىنعم ىلع جرحي يدنع اذهو ى لسغلا هيلع نأ : ليق هنا ائيش دجم ملف سمل مث ففجيو

 نم لوق ينبجعيو 0 فالتخالا هبشي ام يدنع هيف جرخيو & سملي مل يذل ١ لصفل ١

 . طايتحالا يناعم ىلع جرخي يدنع اذه لكو . طايتحالا ىلع كلذ يف لسفلاب رمأي

 ناك ول نا ، فجي ام ردقب سملي ملف ظقيتسا اذإ ؛ هنا اذه ىنعم تبث اذإو

 هبشيف ، بيرلا نم جورخلاو ةهبشلل لسفلا هيلع نا ، اللب دبي ملف سمل مث ، جرخ
 وأ سمليف 0 كلذب هبتني ملو ، ظقيتسي ملو ، همون يف ىضم ول نا ؛ يدنع كلذ

 ، ظقيتساف ، ظقيتسي نأ ىلا هوحنب فج ءيش هنم جرخ ناك ول ام ردقي سملي ال

 ىنعم هيلع لخد دق هنال } لصفلا اذه يدنع كلذ هبشأ 5 ائيش دبي ملو سملتف
 كلذ فوفج نوكي يدنع كلذ ناك ءاوسو . هفوفجو كلذ جورخ ناكما يف ةهبشلا
 نيح هب ظقيتسي ملو ، كلذ دعب مان هنا تبث ، ىنعملا اذه تبث اذإو . مانم وأ ةظقي يف

 . اريثكوأ ث اليلق كلذ دعب مان ام فرعي مل هنا الإ ۔ سملي الوأ ، سمليف ، كلذ

 لقأ نوكي نا نكميو . جرخي ام فوفج ردقب كلذ دعب مان نوكي نأ نكميو

نم جورخلا بوجوو . هيلع ةهبشلا لوخد نم يدنع دعبي مل ، كلذ نم



 ام وأ { ةقيقحلاب كلذ توبث نم جرخي مل اذإ هيناعم توبثو كلذ ناكم ال { ةبارتسالا

 هبشي ام اذه لثم يف يدنع مانملاو . كلذ دعب مان ام هملع عم . ةنانئمطالا نم اههبشأ

 ةبانجلا مكح توبثل 5 ةبارتسالاو ، ةهبشلا لوخد نم كل تفصو اموحن ىلع ةظقيلا
 يف كلذ لشم يف كلذ لشم مانملا ين هبرقو كلذ دعابت ناكف . مانملا يف مالتحالاب
 . ةنانئمطالا يف هجرخي ايفو ، كلذ ين هيلع ةبيرلا لخدي امل ، ةظقيلا

 يف ةفطن هتظقي دعب دجو مث ، ههبشي ام وأ ، عامجلا ىأر اذإ ؛ يدنع كلذكو

 ] مالتحالا ف يناعملا نم ىنعمب 7 هنم مالتحالا هيف جرخي نأ نكمي امم هندب نم ءيش

 لثم نم لسغلا هيلع نا : ليق دق هنا يعمف . هيف مان يذلا همون ين وأ لاتحالا

 اهنا نيبتيف ، اسباي وأ © ابطر اذه لثم ىأر مث ، ههبشي ام وأ عايجلا ىأراذإو . اذه

 براقي امم فالتخا هيف يل نيبي ال ام ىنعمب ، هيلع لسغلا بوجو يدنع جرخ " ةفطن

 ام لاح ىلع طايتحالا ىنعم نم يدنع جرخي الو . كلذب ماكحألا بوجو ىنعم
 تبثي ملو © ةتيم ةفطن وأ . هريغ نم كلذ نوكي وأ 0 هوجولا نم هجوب كلذ لمتحا

 ءيش يف ىأر مث . كلذ هبشي ال امو 3 عامجلا ي همانم يف ري مل اذإ امأو . ةفطن اهنا

 يفف 5 هريغ نم نوكت نأ لمتحيو 5 هنم نوكت نأ لمتحي ةفطن هبوث وأ { هندب نم
 نم نوكي ال كلذ لثم نا ةداعلاو فرعلا ىنعم ىلع لسفلا همزلي نا طايتحالا ىنعم

 . مكحل ا ىنعمب قلعتلا يف الا هريغ

 5 اذه لثم ىأر اذإ لسغلا هيلع نا ؛ لصفلا اذه لثم يف : ليق دق هنا يعمو

 بوثلا كلذ يناهمان ةمونرخآ وأ 5 هندب ين ناك نإ اهمان ةمون رخآ نم تاولصلا لدبو
 ىنعم ال { طايتحالا ىنعم ىلع يدنع جرخي يدنع هلك اذهو . هيف اهآر يذلا
 عم رابتعالا ف جرخي ايفو ، ماكحألا يناعم نم ضعب نم برقأ هضعبو 0 ماكحألا

 . كلذب التبملا

 لوقلا نا يعمف ث طايتحالا يناعم ىلع تجرخ نإف ؛ يناعملا هذهو : هنمو

 يف ةداعلاو فرعلا مكح توبثف { هيلع لسغلا بوجوب قافتالا ىنعم هبشي اهيف

 هيلع ىلوتساو هريغ نم نوكي نأب مكحلا ىنعم فعض الإ هنم الإ نوكي ال هنا } كلذ
 نإ & كلذ يناعم مهفاف © لسغلا هيلع نا قافتالا ىنعم هبشأف } طايتحالا مكح

 . هللا ءاش

 ىتح لسغلا دحأ ىلع بجوي ال : يعفاشلا هللادبع وبأ لاقو : (باتكلا) نمو

- ٨٨



 اظقيتسم مأ ناك امئان ، ظيلغلا ءاملا نم ينملا ىري ىتحو { قفادلا ءاملا ىري

 : ةيواعم وبأ لاق . لستغا اللب دجوف ظقيتسا اذإ : دمحمو ةفينح وبأ لاقو

 مل نإو ٠. لسفلا هيلعف 6 اللب ىأرف 6 هبتنا مث امالتحا مونلا ف ىأر اذإ _ هللا همحر _-

 . ينملا ىري نأ الإ { هيلع لسغ الف كلذ ري

 ظقيتسا املف ، ءاملا عفدو © هلهأ عمابي هنا مانملا ف ىأر لجر نعو : هريغ نمو

 نم ةلبلا تناك نا : لاق ؟ال مأ لسفلا هيلع بجأ ٠ ةليلق ةلب ىأرو اقفاد ءام ري ملف

 © السغ هيلع ىرأ الف ، يدولا وأ ، يذملا نم ناك نإو © لسغلا هيلعف قفادلا ءاملا

 . ملعأ هللاو

 ملو © ةلب ري مل ظقيتسا ايلف {. ءاملا قفد دقو ى عمابي هنا ىأر دق هنإف : تلق

 هبتنا نم نا ظفح هنا : ةبقع نب حاضولا لاقو . لسغ هيلع سيل : لاق ؟ ائيش ري
 لاق : يراوحلا وبأ لاق . وه ام ملعي ال هنال لسغلا هيلع نا ، للبلا دجوف ليللا يف

 مل نإو 0 لسفلا هيلع ناك .7 ءاسنلا نم ائيش همانم ف ىأر ناك نإ ث ءاهقفلا ضعب

 . ةبانجلا نم اهنا ملعي نأ الإ هيلع لسغ الف ؛ ءاسنلا نم ائيش همانم ىف ري

 دجوف همون نم هبتنا اذإ لجرلا نع۔ هللا همحر ۔ نسحلا ابأ تلأسو : هريغ نمو
 همانم ىف ىأر ناك نإ : لاق ؟ ال مأ لسغ هيلعأ 3 ركذلا سأر ىلع وه ام فرعي ال اللب

 كلذ نم ءيش وأ 6 ةوهشلا هب نيبي امم مالك وأ 6 عامج وأ > رسم لثم 6 ءاسنلا نم ائيش

 الو ‘ اعامج ري مل نإف . لسفلا هيلعف . اللب دجوف هبتنا مث 6 ةوهشلا لا برقي امم

 دجو دق هنإف : هل تلق . ةفطن ةبوطرلا كلت نا هلعي نا تح هيلع لسغ الف . ائيش

 اذإ لسغلا هيلعف ةتيم ةبانج نوكي نأ نكي مل اذإ : لاق ؟ ةبانجلا حير هبشي احير اهل
 لسغ الف ملعي مل نإف . لسنلا هيلعف ةيح ةبانج اهنا ملع اذإف ةيح ةبانج اهنا ملع

 هبتنا مث ‘ بيضقلا رشتنا ىتح 4 عامجلا نم ائيش ىأر دق هناف : هل تلق . هيلع

 اذإ : لاق ؟ كلذ يف لسغ هيلع له ءام كلذ دعب نم ءاج مث > ائيش ديع ملف سملنف

 لبق ةوهشلا نيح ركذيف هبتني نأ الإ . هيلع لسغالف 0 ةوهشلا روتف دعب نم ءاملا ءاج

 نم فذق مث ؤ فذقلا ةوهشو فذقلا لاح ي وهو ائيش دبي ملف سمليف & فذقي نا

 . لسفلا هيلعف . كلذ دعب

 امالتحا ري مل اذإ هنا نظيف رظنيف . هبوث ف ةفطنلا دبع ىذلا نع ؛٫ هتلأسو

 ناك نإ همايصو هتالص ي همزلي ام كلذ ىلع ىلصو لسغي ملو & لسغ هيلع سيل
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 ىأر نكي ملو نظلا اذه نظ نإ امأو . هلهج عسي الف ةبانجلا لسغ امأ : لاق ؟ امئان
 : همايص امأو . هيلع ةرافك الو & لدبلا هيلع نا لوقاف ، لسغ هيلع سيل هنا عايجلا

 اهلزني نأ هل له هبوث ف ةبانجلا ىأر ناف هل : تلق . هموص نم ىضم ام لدب هيلعف

 . لسغلا هيلع ال : لاق ؟ لسغب سيلو 0 ةتيم ةفطن

 كلتو ، لسغ اهنم سيل ى عامج ريغب يتات يتلا ةتيملا ءاضيبلا ةفطنلا : لاقو

 نع ةيافك هيف نأ وجرأ ام لصفلا اذه يف ىضم دق هنا يعم : هريغ لاق . ةتيم

 ءانمالا مكح تبثي ملام : هنا يعمو ، اهعضاوم يف لئاسملا تابث اندرأ امنإو 5 هتداعا

 وأ ، مانم وأ ، ةظقي ي هيف كش ال امل ، ةوهشلا جورخ عم ، قفادلا ءاملا جورخو
 يف طايتحالا يناعم كلذ ىوس ام يفف 3 اعماجم ةفشحلا بيغتو ءامجلا مكح عقي

 نم دجو ام نوكي نأ لمتحا اذإو & يدنع فالتخالا يناعم هقحليو ، لسغلا توبث
 5 ةحئار هل ناك ، اسباي وأ ناك ابطر ركذلا سأر ىلع وأ ، بوث وأ © ندب نم ةفطنلا

 لسغ الف { هنم جرخت ةتيم ةفطن كلذ نوكي نأ لمتحا اذإو { ةحئار هل نكت مل وأ
 . امهيف لسغ ال هنا : لوقي نم لوق ىلع كلذ ين هيلع

 3 ةوهش ريغ عم وأ ، ةوهش عم تجرخ لسغلا هيف نا : لوقي نم لوق ىلعو
 وأ ركذ يف ، كلذ نم دوجوملا نا لمتحي ملام لسغلا توبث يف ىنعملا اذه يفدشأ وهف
 وأ © لوبلا نم ةبوطر وأ ، يدو وأ 0 يذم نم ث ةفطنلا ريغ عيش بوث وأ ، نذب

 مزلي نكي مل ، هوجولا نم هجوب كلذ لمتحا اذإف 5 ةبانجلا بابسأ ريغ نم كلذ ريغ
 وأ ء ةظقي ف قفادلا ءاملا جورخ مكح حصي ملام . مكحلا ىنعمب لسغلا يدنع

 : هنا يعمو & تاطايتحالا ىنعم ىلع جرخت اهلك تافالتخالا هذهو . عامجوأ { مانم

 ىنعمب لسغلا موزل ناك امنإو . قفادلا ءاملا جورخ بوجو مكح ىنعم تبثي ملام
 هيلع سيل هنا نظي امل كلذ هانع نم لسغي ملف ناضمر رهش ين كلذ ناكف . طايتحالا

 ىري نكي مل اذإ لسغي الف { هندب ين وأ ، هبوث ين ةبانجلا ىري هنا لثم ، لسغ
 ارذع كلذ يف هل لعجي الو & لسغلا همزلي نم لوق ي يدنع جرخيف . اعامج

 وهو ، ادماع لسغلا كرت نميف ليق دقو . ادماع لسغلا كرت نمك هنا لاتحالاب

 . ةلاهجلاب رذع هل نوكي نأ الإ ، هموص نم ىضم ام لدب هيلع نأ مئ

 نم نظي امم رذعي الو { هموص نم ىضم ام لدب هيلع نأ : ليق دق هنا يعمو

 اما هنا لوقلا ضعب يف ؛ هنا يعمو . اذه لثم ينارذع اهيف هل نا بسحي يتلا نونظلا
 . لهجب وأ ادمعتم كلذ كرتي ملام هموي لدب نظلاو ليواتلا هيف هل يذلا اذه لثم يف
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 لوقلا ضعب ف جرحي : هنا يعمو . لهاجتملا الو { لهاجلاك ناظلاو لوانتملا سيلو

 لكو . هتالص ين ةرافك هيلع نكي مل ايك ، هموص ي هيلع ءيش ال هنا اذه لثم يف
 ىنعم هلثم يف ناكف ، كلذب ىلص اذإ اذه لثم يف هتالص يف ةرافك هيلع نكي مل ةلزنم
 امتإو .0 راهنلا ف عماجي مل اذإ هموص ف لسغلل كراتلا نأل ، لدبلا توبث ف موصلا

 ليق ام رثكأف ؛ ثبع وأ 7 مالتحا وأ ، عامج نم ةحيحص ةبانج نع لسغلا كرت وه

 ليق دقو . هموي لدب هيلع امنا هنا هقحلي دقو . هموص نم ىضم ام لدب هيلع نا : هيف

 لمتحي لب ذشي ال ناك ناو ، لوقلا نم ذاش هلعلو { ةرافكلا هقحلت هنا انعم هبشي اهف

 نم لوق ىلع & يدنع همزلي امم يناعملا هذه نم كل تركذ ايلك كلذ يناعم قحليو

 ةرافكلاب لوقي نم لوق ىلع يدنع همزلي امم يناعملا هذه ىلع ةالصلا يف ةرافكلاب لوقي

 { الهاج ابنج وأ { الهاج ةساجنب يلصملا اهالص اذإ هنا ، لهجلا ىلع ةالصلا يف

 موقت ال ايك ث ةبانجلا ىلع موقي ال هنا تبث اذإ ةالصلا نم يدنع نوهأب موصلا سيلف
 هيلع ناك 0 الهاج هيلع ةالصلا موقت ال امب ىلص ناك اذإو . ةساجنلا ىلع ةالصلا

 هيلع موصلا موقي ال ام ىلع ماص اذإ هنا ، موصلا يف يدنع كلذ هبشأ . ةرافكلا

 . ةرافكلا هقحلت نا الهاج

 سيل هنا نظي ام عضومل ةالصلا همزلت ام عضوم يف ةالصلا كرت اذإ كلذكو
 الف ، كلذ هيلع سيل هنا هنظ ىنعمب لدبلا الإ كلذ يف هيلع نوكي الف ، كلذ هيلع
 موصلا كرت ولو } موصلا يف هلثم كلذكف { هنظ ىنعمب لدبلا الإ كلذ يف هيلع نوكي
 دعبي الف ، لهجلا الو ، لهاجتلا ليبس ىلع ال هعسي هنا نظف ، ليوأتب كلذ ىنعمل
 اهلو ، هنم ةجراخ ةفطنلا دجو اذإ نوكي نأ زاج اذإو © موصلا يف كلذ لثم يدنع

 لسغلا كرت كلذ ىنعمب هل زاجف 0 ةتيم نوكت نأ هدنع لمتحاف ث ةفطنلا ةحئار

 { ةتيم نوكت نأ لمتحا اذإ . هركذ وأ 3 هندب وأ ، هبوث ىف ايسان ، كلذ دوجول
 : ليق دق هنال ، مانملا نم مايقلا دنع ، اهدوج دنع هنم زوجي نأ برقأ يدنع كلذكف
 ملعي ىتح لسفلا هيلع نا : ليقف & وه ام فرعي مل اللب دجوف همون نم هبتنا اذإ هنا

 وأ ، ههبشي ام وأ 0 اعامج ىأر نكي ملام هيلع لسغ ال : ليقو 0 ةبانجب سيل هنا

 دجوف اذكه ناك اذإف 5 ةبانجلا ةحئار كلذل دبو . قفادلا ءاملا نم ةبانج اهنا ملعي
 ملعي ىتح رذع كلذ يف هل ناكف ةتيم ةفطن نوكت نأ هدنع لمتحاف { ةبانجلا ةحئار

 وأ ، هركذ ىلع ةسباي اهدجو اذا نوهأو يدنع كلذ لثمف . قفادلا ءاملا نم اهنا
 هقحلي نأ ةتيم كلذ نوكت نا لمتحاو . هبوث وأ ى هندب نم ءيش يأ وأ ك هذخف
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 قفادلا ءاملا نم كلذ نا ملعي ىتح مكحلا ىنعم ين رذعلا هل نوكيو ، كلذ مكح

 نأ هندب نم ءيش وأ ث هبوث يف كلذل هدوجو دنع لمتحا نإ كلذكو . هنم جرخ

 يف كلذ ىنعم قحلو © هجورخ ريغ نم نوكي نأ لمتحي هناو ، هريغ نم كلذ هبيصي

 توبث نع رذعلا هيف هل امم يدنع وه ناك { رابتعالا ىنعم ين هوجولا نم هجوب لاهحالا

 . لسغلا بوجوب هيلع مكحلا
 بوجو نعو .© رذعلا هيف هل يدنع ناك . هلثم جرخو اذه هبشا الك كلذكو

 يف المتحم دجو املكو . رايتخالا ىنعم ىلع الإ { لسغلاب مكحلا بوجو نع رذعلا
 نسحي ال نم كلذ ؛ ىنعمف 0 هورظنو 0 هوربتعا ول نا ملعلا لهأ دنع رابتعالا

 مئأيف هيف لطابلل دمعت الو 2 رابتعا الو ، رظن ريغ ىلع هكرتف رظنلا الو . رابتعالا

 مهمزلي ال امب اونوكي نأ سانلا ىلع سيل هنال ، هعسي امل اقفاوم يدنع ناك . ةينب
 هاوس مهعسي ال ابب قحلا اوفلاخي ملام كلذب ءاهقفلا ملعك ءايلع ، هب لمعلا مكح

 مهعسي ال مراحملا نم ءيش بوكرو ث هكرت مهعسي ال { مزال كرتب امرحم اوبكري ملام

 . يراوحلا يبا نع دجويو هبوكر

 هنم جرخت ةبانحجلا ناو © عماجي هنا همانم ين ىأر لجر نع ؛ هللا كمحر تلاس

 ام ىلعف ؟ لسغ هيلع له . ائيش ري ملف رظن وأ . ةبوطر دبي ملف سمف 7 هبتنا مث
 نع ۔ هللا همحر ۔ : رثوملا ابأ تلأس دقو . ملح كلذو لسغ هيلع سيلف & تفصو

 مث ؤ نكس مث ، برطضا اذإ ركذلا نع هتلأس كلذكو . السغ هيلع ري ملف كلذ
 برطضا نإف : هل تلق . هيلع لسغ ال لاق ؟ ركذلا نكس امدعب هنم ةبانجلا تجرخ

 . ةتيم ةبانجلا كلت : لاق . ةبانجلا تجرخ مث ، نكسي ىتح هديب هكسمأ مث ركذلا
 . هيلع لسغ الو

 فذقي ملو ةأرمإب ثبع لجر نع - هللا همحر _ : ةيواعم اب أ تلأس : ةلأسم

 كلت رظني : لاقف ؟ فذق هنا ملعي ملو للب هيذخفب اذإ حبصأ املف ماق مث ، ةفطنلا

 حير اهحير ناك ناو ث هيلع لسغ الف ةبانج كلت نكت مل نإف { اهمشيو ةلبلا
 . لسغل ا هيلعف 0 ةبانج

 دمحم ىلا هعفر باتك نم لئاسم هذه بتكلا ضعب يف تدجو : ةلأسم

 يذلا نعو ۔ هللا همحر _ يلع نب ىسوم يلع يبأ نع هنا كلذو ، ركب يبأ نب ديعس نب
 ةلب الإ ائيش رب ملف هبتناف ، ةوهش ري مل هنأ الإ ل زن ف عماج هنا 0 مئانل ١ ىري ايف ىري
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 لسغلاف & ىذممب سيل وأ } يذمم لجرلاو ؟ لسغ هيلعأ ، يذم هنا نظو ث ةليلق

 ري مل هنا الإ ، لزنأو عماجي هنا ىأر نا ىرت امو ، يذم هنا نيقتسي نأ الإ انيلإ بحأ

 اليلق ثبلف ةلب ري ملو اللب ىري نأ الإ ، هيلع لسغالف 0 ائيش ري ملف هبتناف ، ةوهش
 نوكيالأ اوجرن اناف ؟ يذممي سيلوأ ، يذمم لجرلاو ، يذم هنا نظف ةليلق ةلب ىأرف

 . لسغ هيلع

 اليلق ثبلف ةلب ري ملو 3 ائيش ري ملف هبتناف لزنأو ، عماج ىأر هنا ىرت امو
 . لوألا لثم وهو ، ذممب سيلو ذمم وهو كلذ دعب ةليلق ةلب ىأرف

 يقتلي ىتح جرفلا يف ةفشحلا جلوأ نم لكو ؛ رفعج نبا عماج نمو : لصف
 هيلع لسغالف كلذ نود ناك امو . ءاملا فذقي مل نإو © لسغلا همزل دقف © ناناتخلا

 فذق ىتح ةوهش هتنع وأ ، هركذب ثبع نإف { يذملا نم هنم جرخي ايف الو . كلذ ف

 . هتظقي وأ { همون يف كلذ ناك لسفلا همزل دقف © قفادلا ءاملا

 ىأر الو ، فذق هنا ملعي ملو ئ عماجي هنا همون ف ىأر نإو : (باتكلا ) نمو

 ائيش هخسن يفو 5 هابشأ وأ ، اللب ىري وأ ، عايجلا ىري نأ الإ هيلع لسغ الف { اللب
 هنم جرخي يذلا يف كلذكو . لسغلا همزلي كلذ دنعف 5 همانم يف وأ هندب يف كلذ نم
 تجرخ نم ىلع لسغ ال ؛ هنا هقفلا لهأ ضعب نع ةقثلا انل ظفحو . ةتيملا ةفطنلا
 . راشتنإ الو { ةوهش الب ةفطنلا هنم

 هتأرمإب ثبع لجر نع ء ۔ هللا همحر _ يلع يب ا نع بسحا ايف ؛ هريغ نمو

 : لاق ؟ لسغ هيلعأ © لزن أ هركذ نكس الف 0 اهكرت مث & هركذ زتهاف رشن ىتح

 . لزنأ ةوهش نع هنال ، لسغلا هيلع ىرأ ؛ معن

 ةفطنلا ل زني ملو © ةوهشلا روضح دعب نم بيضقلا كسمأ ا ذإف ؛ هريغ نمو

 ف اذهو . هموي لدب هيلع : ليق دقو . لسغل ا هيلعف ةفطنلا تجرخ مث { رتف ىتح

 . لوبلا نم ءعىربتسي وهو ةوهشلا هتضراع يذلا

 ىأر الو ، فذقي ملو عماج هنا همون يف ىأر نمو : نسحلا يبأ عماج نمو

 ةبانج وأ كلذ نم ائيش وأ ز اللب ىري وأ & عايجلا ىري نأ الإ { هيلع لسغ الف اللب
 . لسغي كلذ دنعف 0 همانم وأ 0 هبايث وأ 3 هندب ف

 . لسغل ١ موق بجو ف 3 ةتيملا ةفطنلا هنم جرخت نميف اوفلتخ او ؛ هريغ نمو

 . نورخا بجوي ملو
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 يقتلي ىتح جرفلا يف ةفشحلا جلوأ نمو : هلوق اماو : (حرشلا) باتك نمو
 هيلع لسغ الف كلذ نود ناك امو { ءاملا فذقي مل ناو & لسغلا همزل دقف 5 ناناتخلا

 ءاملا فذق ىتح ةوهش هتنع وأ { هركذب ثبع نإف . يذملا هنم جرخي ايف الو ، كلذ يف

 . لسغلا همزل دقف ، قفادلا

 ايف الو كلذ يف هيلع لسغ الف 0 كلذ نود ناكو ءاملا فذقي مل نإو : ةلأسم

 دقف ، قفادلا ءاملا فذق ىتح ةوهش هتنع وأ ، هركذب ثبع ناو { يذملا نم هنم جرخي

 ام وهف © جرفلا يف ةفشحلا جلوأ نم ىلع لسغلا باجيإ نم هركذ يذلا لسغلا همزلأ

 اهباعش نيب ةأرملا نم لجرلا دعق اذإ : تلاق اهنا ةشئاع قيرط نم ةلي يبنلا نع تبث

 ةياور يفو . ةلي هللا لوسرو انأ كلذ تلعف : تلاق . لسغلا بجو دقف 4 عبرألا

 © ةلي يبنلا نع ةباحصلا نم امهريغو نظأ ، سابع نباو رمع نبا قيرط نم ىرخأ
 يبنلا نع نافع نب نامثع هاور ام امأو { «لسغلا بجو ناناتخلا يقتلا اذإ» : لاق هنا

 كرت ىلعو 0 هاور ام خسن ىلع لدي هنع انيور يذلاف !ءاملا نم ءاملا»: لاق هنا ةني

 هيلعف { ءاملا لزنأ ىتح هسفن جلاع نإو : هلوق امأو . سانلا رثكأ لمع : هلوق
 ؛ قفادلا ءاملا جورخ يف لاق ايك وهف { هيلع ءيش الف كلذ نود ناك نإو . لسفلا
 ريغ وأ ، عامج نم . ةكرح ريغب وأ { ةكرحب جرخ اذإ هركذ انمدق امب لسغلا بجي

 اهجورخب ملع وأ . هندب ىلع وا 5 ةبانج هبوث يئو هبتنا اذإ مئانلا نا ىرت الأ . عامج
 © ةكرح ريغب وأ . ةكرحب هنم تجرخ اهنا ملعي مل نإو ، لاستغالا هيلع نا هنم

 ناك ، هركذ ايك ناك ولو . اذه ىلع لسغلا باجيإ ىلع انقفاوي باتكلا بحاصو

 ناك ولو ، لاستغالا لصالا نأل {} ةكرحب تجرخ اهنا ملعي ىتح لسغلا بجي ال

 نأ مئانلا ىلع بجول 5 ةكرح اهعم نوكي نأ الإ بجي ال ةبانجلا نم لاستغالا

 ناكو . هانلق ام حص .ث اذه ىلع انقفاو الف { ةكرحب تجرخاهنا ملعي ىتح لسغي ال

 . ملعأ هللاو رظن هيف هلاق ام

 . اللب ىأر الو & فذق هنا ملعي ملو عماهجي هنا همون يف ىأر نإو : هلوق امأو

 يف وأ { هندب يف كلذ نم ائيش وأ اللب ىريو © عايجلا ىري نأ الإ هيلع لسغ الف
 الف اللب ري ملو . عامجلا همانم يف ىأر هنا هركذ ىذلا لسغلا همزلي كلذ دنعف 5 همانم

 ءاقتلا نم الو ، ينم جورخ نم بجي سيل هنال لاق امك وهف ث هيلع هلعل هيلا لسغ

 نا يدنع بجوي رظنلاو . لسغلا هيلعف اللب ىأرو عاجلا ىأر : هلوقو . نيناتخلا

 هيلع : هلوقو . نيدلا يفطايتحالا قيرط نم كلذب رمألا نأ يدنعو © لسفلا هيلع
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 نيذللا نيئيشلاب بجي لسغلا ضرف نأل { هلوق هجوب ملعأ هللاف ۔ ضرف مازلإ لسغلا
 . ملعأ هللاو ، نيناتخلا ءاقتلاو ينملا جورخ ؛ وهو امهانركذ

 انيب دق اذهف ث راشتنا الو { ةوهش الب ةفطنلا هنم جرخت يذلاف : هلوق امأو

 ىلع لسغ ال ؛ هنا هقفلا لهأ ضعب نع ظفحو : هلوق امأو & عضوملا اذه لبق هحرش

 . ةوهش الب ةتيملا ةفطنلا هنم تجرخ نم

 نم لسغ ال : لاق 0 ۔ هللا همحر _ رقصلا نب نازع ةيواعم يبأ نعو : ةلأسم

 برطضيو © عماج هنا ىري لجرلا نم ةتيملا ةبانجلا نا : لاقو ث ةتيملا ةبانجلا

 هذهف ، ةبانج كلذ نم جرخي مث ، دربيو ، ليلحالا نابرض نكسي مث ، ليلحالا
 . ةتيم ةبانج

 3 هبارطضاو ليلحالا راشتناب همانم يف عايجلا ىأر اذإ : حبسملا نب دمحم لاق

 نم نكس نإو . هيلع لسغ الف . ليلحالا بقث يف سمي ملو همون نم ظقيتسا مث

 . لسغلا هيلعف ةبوطر هنم تجرخ مث هبارطضا
 ةوهشلاب ندبلا شاعتراو ليلحالا بارطضاب ةظقيلا ىف ةوهشلا دجو نا

 . لسغلا هيلعف © هدعب وأ © هنيح ىف ليلحالا لزن اذإف © ندبلا نم اهئافخال
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 سداسلا بابل ١

 هتالص يفو هتالصل بنجلا مميت

 لاقف ةالصلا ترضحو ءاملا دجي ال ناك اذإ بنجلا يف فلتخا : ديعس وبأ لاق
 نم لسغلل مميت الإ هيزجي ال : لاق نم لاقو ، دحاو مميت هيزبجي : لاق نم

 . ءوضولل مميتو { ةبانجلا

 هازجأ { ءاملا بنجلا مدع اذإو هللا هيضر ۔ : دمحم يبا عماج نمو :. ةلأسم

 ىلص ام ةداعإ هيلع نكي ملو لستغا ءاملا دجو اذإف ، رفسلا يفو ، رضحلا يف مميتلا
 ىلإ ولو كيفكي روهط بيطلا ديعصلا » : ءادردلا يبأل ةلي يبنلا لوقل مميتلاب

 . ريخ هناف رخا ربخ يفو . «كدلج هسسماف ءاملا تدجو اذإف ث نينسلا

 ؟ ابجاو نوكي نا نود ابدن لاستغالا نوكي نأ متركنا مل : لئاق لاق نإف
 درو اذإ رمألا لب بدن هنا ىلع ليلد اذه يف سيل : هل ليق . ريخ هنإف : يبنلا لوقل

 كرابت هللا لاقو . هفالخب ليلد موقي نا ىلا بوجولا ىلع وهف لعفلاب در وأ
 هللا ركذ ىلا اوعساف ةعمجلا موي نم ةالصلل يدون اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي» : ۔ ىلاعتو

 الو ضرف هنا ىلع لدي امم اذه سيلف ء4ن وملعت متنك نا مكلريخ مكلذ عيبلا اورذو
 . ملعأ هللاو بدن

 دحأ ءاج وأ رفس ىلع وأ ىضرم متنك نإو : ىلاعت هللا لاق : (باتكلا) نمو

 دبي مل اذإ مميتي نا بنجلل نا ىلع ليلدلا ۔ ءاسنلا متسمال وأ طئاغلا نم مكنم

 : لاق الف . ءاملاب تاراهطلا عاوناب ةيآلا ءادتبا يف ركذ ۔ هركذ لج ۔ هللا نأل ءامل
 { ءاملا ةراهط ماقم مميتلا ةراهط نوكت نأ دارأ ؛ هرفس ىلع وأ ىضرم متنك ناو »
 موقيف © عايجلا نع ةيانك ءاسنلا متسمال وأ ظ:هلوق نوكي نأ بجوف. ملعأ هللاو
 هنا رايع نع ىور ام كلذ دكؤيو . «اورهطاف ابنج متنك ناو » : هلوق ماقم كلذ
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 حسمو ؛ «اذكه كيفكي امنا» : ةلي هللا لوسر هل لاقف ، بارتلاب كعمتف بنجأ

 . هيديو ههجو هيفكب

 مميتلا» : لاق ؟ مميتأ : بنجلا نع لئس ةلي يبنلا نا رذ يبأ قيرط نمو

 ربخلا رهاظو . «هترشب هسسميلف ءاملا دجو اذإف { نينس رشع ىلا ولو ملسملا روهط

 ةبرض : ناتبرض مميتلاو . ملعأ هللاو ، بجاوب سيل ديلاب لسغلا نا ىلع لدي

 . نيديلل ةبرضو ، هجولل

 3 رفس يف وهو هلسغل هيفكي ام ءاملا نم دجي ملو بنجأ نمو : (باتكلا) نمو

 يف لخدي مل نمف هياورهطاف ابنج متنك نإو » : لاق ۔ لجو زع هللا نأل مميت
 اديعص اومميتف ءام اودبت ملف ج : هلوق يف لخد بنجأ نمف 0 ةلمجلا هذه

 . ملعأ هللاو { هب رمأ امل دجاو ربغ اذه نإف ۔ ابيط

 مميت هيزبي له ث رفسلا يف بنجلا نع لئسو ث ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ؟ نايميت هيلع مأ دحاو

 هيلع نا لوقي نم لوق ىلعف : هل تلق . هيف فلتخي هنا ؛ يعم : لاق
 يف الإ كلذ هيلع سيل ما ؟ ءاملا بصي ملام دبالا ىلع اتباث كلذ نوكيأ { نيمميت
 ؟ ةدحاو ةالص

 بهذ دق لوألا ماكحا نأل ض ءاملا دبي ملام ةدحاو ةالص هنا ؛ يعم : لاق

 حبصأ املف & هموص زارحال مييتف ناضمر ايئاص ناك ناف هل : تلق . لوألا مميتلاب
 © هموص يتأي مميت هيلع له دغلا نم حبصأ داع مث 5 ليللا هاوآ ىتح ءاملا دجي ملف
 ؟ ءاملا بصي ملام دبالا ىلع كلذك مث

 دب ملام كلذ نم رثكأ هيلع سيلو 0 ةالصلا ف دحاو مميت ةبانج لكل : لاق

 . ءاملا

 عرشلا نايب باتك ىلا ؛ عجر

 اودجت ملف » : ۔ ىلاعتو كرابت هللا لاق ؛ (فارشالا) باتك نم : ةلأسم

 ضرالا يل تلعج » : لاق ةلي هللا لوسر نا تبثو . «ابيط اديعص اومميتف ءام

 ىري بلاط يبا نب يلع ناكف ، بنجلا مميت ين اوفلتخاو 3 «اروهط اهبارتو ادجسم

 باحصأو قاحسإو روث وبأو يعفاشلاو يروثلا لاق هبو . يلصيو مميتي بنجلا نا
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 دوعسم نباو باطخلا نب رمع نع انيور دقو . ءاهقفلا ةماع لوق وهو . يأرلا
 ىلع مميتلا ديعس وبأ : لوقي لوألا لوقلابو مميتي نا بنجلا عنم هانعم ؛ الوق

 ۔ ىلاعتو كرابت هللا باتك يف تباث رذعلا نم هل تبث املو ث ءاملا مدع دنع بنجلا

 © (ةيآلا) يرفس ىلع وأ ىضرم متنك نإو اورهطاف ابنج متنك نإو ؛ ةيآلا مومعل
 وا ، ضرفب بطوخو ءاملا دبي مل نم لكو . ابيط اديعص اومميتن ءام اودبت ملف
 هيلع اتباث ديعصلاب مميتلا ناك & لسغلاو { ءوضولا نم ةراهطلاب الا موقي ال بجاوب
 . نيملسملا عامجاو ث هيبن ةنسو هللا باتكب اندنع ةراهطلا نع الدب

 نم هعم ءام ال نم نايشغ ين اوفلتخاو ؛ ركب وبأ لاق : باتكلا نمو

 لاق هبو . عماجي نأ هتفص هذه نمل دوعسم نباو رمع نبا نع انيورف © نيرفاسملا

 نع انيور دقو . ءام هعمو الإ ، هلهأ ىشغي نا هل بحأ ال : كلام لاقو . يرهزلا

 ٨5 ديز نب رباج لاق هبو . يلصيو ؤ مميتيو ىشغي نأ هل حابأ هنا ؛ سابع نبا

 © دمحاو & يعفاشلاو & يعازوألاو ، يروثلاو ، ةداتقو ، يرصبلا نسحلاو

 الإ هنم عللا زوجي ال حابم وه امنإ كلذو : لوقن هبو يأرلا باحصأو قاحسإو

 ءاملا نيبو هنيب ناك اذإ ءاملا دجي ال رفاسملا يف : ءاطع لاق ثلاث لوق هيفو . ةجحب

 . هلهأ بيصي الف { اهنود ايف ثالث ناك ناف . هلهأ بصيلف 0 رثكأف لايمأ ةعبرأ

 الف ابرقم ناك ناو 0 ءاملا يتأي ىتح اهبرقي الرفس يف ناك نا : يرهزلا لاقو
 لوق يف ملعأ ال : ديعس وبأ لاق . ءام هدنعو ءام نكي مل ناو © اهبيصي نأ سأب

 لاح هنا يفاندنع زئاج وهو { ءاملا مدع قيرط نم عايجلا عنم ىلع لدي ائيش انباحصأ

 كرابت هللا باتكب ءاملا مدع دنع هعنمت ةلع ال ناك اذإ © ميقم وأ ، رفاسم لك ىلع
 اومميتفءام اودبت ملف ءاسنلا متسمالوأ » : مميتلا ىنعم ين لوقي ثيح 3 ۔ ىلاعتو
 قالطالا ىلع لدي لب عايجلا عنم ةبطاخملا يف ءاملا مدع دنع نكي مل ى ابيط اديعص

 . عوضوم لك يف

 اذإ هسفن ىلع دربلا ىشخي بنجلا ين اوفلتخاو ؛ ركب وبا لاق : (باتكلا) نمو
 نسحلا لاق هبو . ارذع هل هللا لعب مل تام ناو لسغي : ءاطع لاقف . لستغا
 لاق كلذكو ، ةالصلا ديعيو يلصيو مميتي نأ : يناثلا لوقلاو . يرصبلا
 كلام لوق اذه 0 ديعي الو ى يلصيو . مميتي نا ثلاثلا لوقلاو : يعفاشلا

 الو ، رفسلا يف كلذ هيزجي نا وهو : عبار لوق هيفو . نامعنلا لاق هبو & يروثلاو
 هبو يرولثلاو كلام لاق ايكو ، دمحمو بوقعي لوق اذه . ايقم ناك اذإ هيزبحي
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 ناو . (ةيآلا) هه مكسفنأ اولتقتالو » : ۔ ىلاعتو كرابت هللا لوقل كلذو .. لوقأ

 لك عمجأو . كلذ هيلع ركني ملو . ةلي يبنلل هركذو . كلذ لعف صاعلا نب ورمع
 ىقبي هنا شطعلا يشخو ءام هعم ناك اذإ رفاسملا نا ىلع ملعلا لهأ نم هنعظفحن نم

 يرصبلا نسحلاو سابع نباو يلع نع لوقلا اذه انيور . مميتيو بارشلل ءام

 يعفاشلاو يروثلاو كلام : لاق هبو & كاحضلاو ةداتقو سوواطو دهاجمو ءاطعو

 . يأرلا باحصأو روث وباو قاحسإو دمحأو

 لوق يناعم يف يدنع جرخي ؛ لوقلا نم ىضم ام لك نا ىنعم : ديعسوبأ لاق

 لسغلا هيلع نا : لاق ام اهدشأو فالتخالاو { قافتالا نم ىكح ايك { انباحصأ

 مل۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا نأل ح لوصألا ىنعم ىلع يدنع جرخي الام اذهو . تامولو

 . هتقاط قوف هيلع لمح هنا يضتقي اذهو هتقاط قوف ادحأ فلكي

 الإ ءاملا دجي ال ، بنجلا رفاسملا ين اوفلتخاو : ركب وبا لاق : (باتكلا) نمو

 نايلس يبا نباو دامحو يرهزلاو يرصبلا نسحلاو ءاطع ناكف . هب أضوتي ام ردق

 سيلو مميتي : نولوقي يأرلا باحصأو دمحأو ةملس يبا نبا زيزعلادبعو كلامو

 اعمتجي نا : وهو ناث لوق هيفو كلام بهذم اذهو . ءوضولا ءاضعا لسغ هيلع
 دقو دمحا نع كلذ ىكحو . قازرلا بحاص رمعم ةبابل يبا نب ةديبع لاق . كلذك
 لسغي ام ردق ءاملا نم هعم ناك اذإ : لاق هنا ءاطع نع انيور دقو . هيف هنع فلتخا

 نا : وهو عبار لوق هيفو . بارتلاب هيفك حسمو ، هجرفو ههجو لسغ هجرفو ههجو
 كلذب أضوتي الو مميت لسغي نأ عيطتسي الو هب أضوتي ام ءاملا نم هدنع ناك اذإ رفاسملا

 الف ؛ هدنع ءاملا كلذو ةالصلا ترضحو ثدحا مث ، رهظلا ىلصو لعف نإف 2 ءاملا

 ناف ى هب أضوتي ام ردق ءاملا هدنعو 2 رهاط هنال هزجي مل ءاملا كلذب أضوت ولو 3 مميتي

 برغملا ترضح مث لسغي ملف { رصعلا ىلص امدعب ءاملاب رم مث ، رصعلا ىلصو أضوت

 الو مميت ؛ لسغي نأ عيطتسي الو { هب اضوتي ام ردق ءاملا نم هدنعو ثدحأ دقو
 . يأرلا باحصأ لوق اذه . ابنج داع ءاملا رصبأ نمح هنال 4 أضوتي

 قافتالا يناعم : ديعس وبأ لاق . اضوتي نأ هيلع سيلو مميتي : ركب وبا لاق
 الو & هب لستغي نا هيلع ءاملا دجو اذإ بنجلا ىلع هنا يدنع جرخي انباحصأ لوق نم

 ريثك وأ . ليلق نم هندب نم هنكمأ ام لسغي كلذكو . لسغلا نود مميتلا هيزبم

 توبثل & هدسج نم يقب امل مميتيو 0 هريثكو هليلق ندبلا عيمج ىلع لسغلا توبلل
 مل نمك . هيلع مميتلا توبث يف وهف هدسج عيمجل ءاملا دبي مل اذا بنجلا ىلع مميتلا
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 ىنعم يف هحراوج عيمجل ءاملا دجو نمك وهف هحراوج ضعبل ءاملا دجو اذإو . ءاملا دجي

 . لسغلا توبث

 ملعي ملف { ةبانجلا لجرلا باصأ اذإ : ركب وبا لاق : (فارشالا) باتك نمو
 كلام لوق يفف ، كلذ دعب ةبانجلاب داع مث & ىلصو ءوضولا هب ديري مميتف 0 اهب
 ءوضلاك ناك مميتلا نأل . ةالصلا ديعيو . مميتلا ديعي هيلع : روث يبأو

 هيلع نكي مل ةبانجلا ركذ ول هنال هيزجي : ملسم نب دمحو يعفاشلا لاقو . لسفلا ال

 . يروثلا لاق هبو ؤ مميتلا نم رثكأ

 مث ، ىلصو ةالصلل مميتف ؛ هتبانجب ملعي مل اذإ بنجلا امأو : ديعس وبأ لاق

 مميتلا هيزجي : لاق نم لاقف . موق نم يدنع كلذ يف فلتخيف هتبانجب ملع

 ين يدنع جرخي كلذو كلذ هيزبي ال : لاق نم لاقو . ءوضولاو ةبانجللو ءوضولل

 نم لاقو . كلذب ملع اذإ ايميت ءوضوللو 5 ايميت ةبانجلل نا : مهنم لوقي نم لوق
 مث ملع ناك دق هنال { هازجأ ةالصلل مميتو اهيسن مث © هتبانجب ملع ناك نا : لاق

 ةبانجلل هنايسن نيب اذه قرفو هيزجي الف ةبانجلاب ملع دق نكي مل اذإ امأو . كلذ يسن
 مميت كلذ لكل هئزجي هنا : لوقي نم لوق يف يدنع ًأطوتي كلذ لكو . اهل هلهجو

 . ملعلا ىلع دحاو

 يف هجورخ لبق رضحلا يف ملتحا دق ناكو ارفاسم جرخ نمو : ةلأسم
 ام ردق ءام هعم ناك ةالصلا رصقت هنم يذلا رفسلا دح غلب املف يسن هنا ريغ ، رفسلا
 ةالصلل مميتف ءاملا دبي ملف ةزافملا لخد مث ، همالتحال ,سان وهو أضوتف 3 أضوتي

 أضوتي ام ردقب اضيأ كلذ دعب ءاملا دجو مث مميتلاب ىلصو 3 همالتحال سان وهو

 . اهلك تاولصلا هذه فنأتسي هناف ىلصو أضوتف

 أضوتي نا لهجو ابنج ناكو . نيتالصلل مميت نمو : دمحا نب نسحلا يبا نع

 هئزجي هنا تفرع يذلا ؟ كلذ هيزبي له © ىلصو ةالصللو ةبانجلل مميتلا يوني
. ملعأ هللاو أ كلذ ا





 عباسلا بابلا

 فحصملا بنجلاو ضئاحلا سم يف

 هللا مسا اهيف يتلا مهاردلا سمو ذيواعتلا ايهقيلعتو

 © فحصملا بنجلاو ، ضئاحلا سم ىن اوفلتخاو : (فارشالا) باتك نمو

 نوكي نأ الإ {. فحصملا ضئاحلا سم ؛ يرصبلا نسحلا ههركو رمع نبا كلذ هركف

 صخرو . دمحم نب مساقلاو يبعشلاو سوواطو ءاطع نع كلذ انيورو ث ةقالع هل
 سيل نمل كلذ يف دامحو مكحلا صخرو " هتقالعب فحصملا ضئاحلا كيتأت نأ ءاطع
 لمحي ال يعفاشلاو يعازوألا لاقو . هتقالعب ناك اذإ هب سأب ال : لاقو © رهاطب
 . فحصملا ضئاحلاو بنجلا

 : قاحسإ لاقو . ائضوتم الإ فحصملا ين أرقي الو : قاحسإو دمحأ لاقو
 دمحم نب مساقلاو ءاطع هركو . «رهاط الإ نآرقلا !رقي ال» : ةي يبنلا لوقل
 لمجي نا كلام هركو . ءوضو ريغ نم هللا ركذ اهيف يتلا مهاردلا سم يبعشلاو

 يف هلمحي نا سأب ال : لاقو . رهاط ريغ وهو ةداسو ىلع وأ 0 هتقالعب فحصلل
 فحصملا سي ال : ركب وبا لاقو . ءوضو ىلع سيل نم ةرارغلاو جورخلاو توباتلا

 نو رهطملا الإ هسمي ال ط : لاق هللا نا كلذو ءعىضوتم ريغ الو ضئاح الو بنج

 بنجلا لمحي نا سأب ال : نامعنلا لاقو . هللادبع يبأو كلام لوق اذهف : لاق

 ةرصلا ريغ يف كلذ ذخان الو & نآرقلا نم ةروسلا اهيفو . مهاردلا اهيف ةرصلا

 سمو { فحصملا سم ضئاحللو & بنجلل انرصع يف ناك نم ضعب صخرو
 الإ هسمي ال» هلوق ىنعم : لاقو 0 هللا ركذ اهيف يتلا مهاردلاو ريناندلا
 نآرقلا ةءارق امأ : ديعس وبأ لاق . هسمي ال كلذ ريغ ناك ول ةكئالملا ء هن و رهظملا

_ ١٠٣ _



 لوق نم هيف فلتخي هنا ؛ يعمف ٥٨ ضئاح الو 0 بنج ريغ نم ةراهط ريغ ىلع

 هنا ضئاحلاو & بنجلا يف لوقلا نم ىضم ام ىنعمب مهنم : لاق نم لاقف

 مهنم : لاق نم لاقو . كلذل ةرورض ىنعملالإ مات ءوضوب ارهطتم الإ نارقلا أرقي ال

 هيخأ ىلع حتف وأ ركذت ىنعمل نيتيآلاو ةيآلا ةرورض ريغ ىلع كلذل ةزاجالاب بسحأ اهف

 وحن وأ ، تايآ عبس ىلا كلذ هزاجأ مهلوق ضعب ين ةراهط ىلع الإ ةءارقل دمعتي الو
 مل اذإ ةراهط ريغ ىلع نآرقلا ةءارق نم انباحصأ لوق يف جرخي ام صخرأو ، كلذ

 يدنع جرخي الف فحصملا لمح امأو . كلذ نيب ام أرقيو اهمتخي ولو { ةروسلا حتتفي

 .ء ضئاحلاو بنجلا الإ . كلذ نع ايهن مهلوق يف ملعأ الو 5 ةءارقلا ةلزنمب مهلوق نم
 ةءارق ةلزنمب هسمو هلمح نع فحصملا هزني نا ينبجعيو . ءالخلا هب الخدي ناو

 باتكلا نورهلطلملا الإ هسمي ال هنال & كلذ لواأت نم هيف ليق ىذلا لوقلل ٠ نآرقلا

 ٥ ءايسلا نم هسمك ضرالا نم هسم ىنعم ف ناك كلذ ىنعم ف تبث اذإف ، نونكملا

 . ملعأ هللاو ، ارهطتم الإ نوكي الو
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 نم اثلا ب ابلا

 يش نم سم امو هتابوطرو هقيرو بنجلا قرع ىف

 بطر نم اسم امو ضئاحلاو بنجلا قرعب ساب الو : رقعج نبا عماج نمو

 بارشلاو ءوضولا نم ايهرؤسب سأب الو ، ىذألا نم ءيش امهيديأ يف نكي ملام
 اماف ، ءوضولل ءوضولا نم ضئاحلا رؤس هرك نم هرك هنا الإ . بارشلاو ءوضولل

 ءوضولا ، دحاو هلك : حبسملا نب دمح لاق : هريغ لاق . سأب الف ؛ بارشلا
 ةرمخلا يلوانت» : مالسلا اهيلع ةشئاعل لاق ذإ { ةْيَييبنلا نع ءاج امل ، بارشلاو

 دارا هلعل اهب سأب الف «ةضيحلا كديب تسيل : لاقف ضئاح ينا : تلاقف يلصملا نم

 . كلذك دجوي هنا اوجرأف { ةضيحلا

 ١ بنجلا قرعب سأب ال ؛ هلوق امأو : (حرشلا) باتك نم : ةلأسم

 نم هركذ يذلا ىذألا نم ءيش ايهيديأ يف نكي ملام بطر نم ءاسم امو ، ضئاحلاو

 يف ايهنم ةساجنلا ناو ، نارهاط ايهنال ؛ لاق اكدنع وه ، ضئاحلاو بنجلا قرع
 ين هانحرش ايف مدقت دقو . رهاط ضئاحلاو ، بنجلا ندب رئاسو اهلحم وأ ، ايهعضوم
 . هركذ ةداعا نع يفكي امم هريغو ث ةريره يبا ربخب بنجلا مكح نم باتكلا اذه

 لاق هنا ةي يبنلا نع يور دقو . مكحلا يف ءاوس بنجلاو يهف ضئاحلا امأو
 تسيل : لاقف ضئاح ينا : تلاقف [ىلصملا ريصح يهو] ةرمخلا ينيلوان» : ةشئاعل

 هللا هقفو نمل اهنع اذهب يفتكي ةريثك ىنعملا اذه يف رابخألاو © «كفك يف ةضيحلا

 الإ بارشلاو ءوضولل بارشلاو ءوضولا نم ايهرؤسب سأب الو : هلوق امأو . هادهو
 رؤسب سأب الف بارشلا امأو . ءوضولل ءوضولا نم ضئاحلا رؤس هرك نم هرك هنا
 نم ايهرؤس نيب قرف الو . كلذل ةيهاركلا هجو فرعا ال رهاط بنجلاو ضئاحلا
 . ملعأ هللاو { يدنع ءوضولاو بارشلا
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 هاسم امو ، ضئاحلاو بنجلا قرعب سأب الو ؛ نسحلا يبأ عماج نمو : ةلأسم

 يف ايهرؤسب ساب الو . ىذألا نم ءيش اهيديا يف نكي مل ام سباي وأ © بطر نم
 تلاقف ةرمخلا ينيلوان» : ةشئاعل لاق هنا ةيتي يبنلا نع يور دقو . بارشلاو ءوضولا

 صخرو © عامج ريغ نم ضئاحلا مواني ناكو «كفك يف ةضيحلا تسيل لاق ضئاح ينا

 . جرفلا نع لوقي { رازألا قوف ام

 بنجلا قرعب سأب الو ؛ رفعج نبا عماج نمو : (ربتعملا)باتك نم : ةلأسم
 الو . ىذألا نم ءيش امهيديأ يف نكي ملام سباي وأ & بطر نم ءاسم امو ضئاحلاو

 امأو . ءوضولل ضئاحلا رؤس هرك هنا الإ ، ءوضولاو بارشلا نم ايهرؤسب ساب
 امل . بارشلاو ءوضولا ، دحاو هلك : حبسملا نب دمحم لاق . سأب الف ؛ بارشلا

 ىلصملا نم ةرمخلا ينيلوان» : ۔ مالسلا اهيلع ۔ ةشئاعل لاق ذإ : ةْيتَي يبنلا نع ءاج

 لجرلا لسغ ناو . اهب سأب الف ، «كديب ةضيحلا تسيل لاقف ضئاح ينا تلاقف
 ناك : حبسملا نبا دمحم لاق . سأب الف ءاملا ناعزانتي ةبانجلل دحاو ءانا نم هتأرماو

 بنجلا ضيرملا لسغ نم ليقو . دحاو ءانإ نم نالسغي ؛ ةشئاعو ةلي هللا لوسر
 © هلسغو ىذألا نم ائيش سمي مل نإف ىذألا سم اذإ يدنع كلذو . ءوضولا هيلعف

 هنا وجرأو ث انباحصأ لوق نم قافتالا ىنعم يف جري هنا : يدنع هريغ نمو

 نم اهسم ام عيمجو ايهقيرو . ضئاحلاو ، بنجلا قرع نا ؛ انموق لوق نم

 هنيب قرف ال ؛ هنا ايهنم جرخي ناك ام عيمجو { ايهفنأ نم جرخامو هاسم وأ { ةبوطرلا
 نم سم ام الإ رهاط هلك امهنم كلذ نا . ءاسنلاو لاجرلا نم كلذ ف رهاطلا نيبو

 نم ايهرؤس كلذكو { ةبانج وأ { مد نم ةساجنلا نم ىذألا عضوم نم ائيش كلذ
 زئاج رهاط ؛ هنا قافتالا يناعم يف يدنع جرخي . ايهئوضوو امهبارش نم ماعطلاو ءاملا
 ءاجنتسالا دنع ءوضولا نم ضئاحلا رؤس الإ لاستغالاو ءوضولاو هنم بارشلل
 هجولا اذه نم اهئوضو لضف نمو 0 ايهرؤس هرك نم هرك دق هنا : يعمف ، لسغلاو
 نم كلذ ريغو بارشلل هركي نكي ملو ، لسغلاو ءوضولل ايهبارش نم ال
 الو ءوضولا ف يدنع كلذ نيب قرف الو 0 كلذل يدنع ىنعم الو ، تاراهطلا

 تناك اذإ يدنع كلذ جرخيو . هزنتلا هجو ىلع الإ يدنع كلذ جرحي الو ، هريغ

 ولو كلذ نيح يف رهطت مل اهنال ، رهطت مل ضئاح يهو ءانالا نم يجنتستو ًأضوتت

 ةدحاو ةلزنمب يعم بنجلاو يه تناك ترهط اذإ امأو ، اضئاح تماد ام تأضوت
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 اذه يفو ىنعملا اذه يف ايهقحل اذإو . لاوحالا عيمج يف ناهباشتيو ءاملا ايهرهطي

 هنكلو اهل اهبشمو اهلثم يدنع بنجلا ناك لسغلاو ءوضولا نم ايهرؤس ةيهارك لصفلا
 كلذكو ىنعملا اذهل رهطت مل اضئاح تماد ام لصفلا اذه يف هفلاخت نا يدنع هبشي امنا
 © اضئاح ىمست ال ترهط اذا ةغللا ىنعم ىف اهنال ضئاح اهنا ظفللا رهاظ يف جرخي
 اضئاح تماد ام اهئوضوو اهئاجنتسا ىنعم جرخي داكيو . ضيحلا نم ةرهاط اهنكلو
 رهطتلا ىلا هيف دصقت الو ، ةراهط كلذب اهل جرحت ال اهنال ةرودكلا ىنعم ىلا

 اذإ هنكلو هجولا اذهلف يدنع ةيهارك ىنعم هبشا ناف ى ترهط اذا كلذ ىلا اهدصقك

 نم كلذ ريغو © ءوضولاو بارشلا نم ءيش لك تبث ه هجولا اذهل هنم ةيهاركلا ف تبث

 رمأ ميظعتل ديعبب كلذ سيلف { ةالصلل ءوضولا ىنعم ين درفم هدرفا ناو . تاراهطلا

 يف يتأي ال ام . اهميظعتو هزنتلا رمأ يفو ةالصلا رمأ يناعم يف يتأي دقو ث ةالصلا

 . هجو ريغ يف كلذ رئاسو برشلاو لكألا
 ماعط ىلا يمذ هاعد هنا : ۔ هللا همحر _ يلع نب ىسوم يلع يبا نع يور دق

 هنم ىحتسا ؛ ليق هنا : يعمف . كلذ ريغو ةخبطالا تابوطرلا نم لبق هنا بسحأ
 ىلع يدنع جرخيو هماعط لكأي نا هركو ، هل اراج ناك ليق هنا بسحاو هدري نا

 . هعسي ال هنا ىوري ايف هنم حتسي مل انعم هب سجنت ول هنال هب سجنتلا ال 5 هزنتلا

 اولك ؛ هباحصأو وه بسحا ايف هعبتا دقو ؛ هباحصال لاق هنا انغلب دقو

 ىنعمب ، بايثلا نع ءاقتالاب دارأ هنا ثيدحلا ليوأت يناعم يف جرخي ز مكبايث اوقتاو

 ام اهرمأ ىلع يتأي دق اهل ةراهطلاو ةالصلاب رماف ، لكألا ىنعم يف هتزاجتساو ةالصلا

 يعمف 5 هلخدت نا ريغ نم ءيشلا ىلصملا نم ضئاحلا لوانت امأو . اهريغ يف يتأي ال

 كلذ اهل هرك اضعب نا : يعمف © فالتخا كلذ ىف انباحصأ لوق يناعم يف جري هنا
 ىلصملا هزني نا يغبنيو . هتلخد دق اهنا هيف اهدي لوخد نألو هلخدت نا اهعنم توبثل

 دجسللو ىلصملا نم ءيشلا لوانتي نا اسأب هب ري مل اضعب نا : يعمو . هؤأ وهو
 نم ءيش اهسمت الو ، دجسملاو ىلصملا ينعأ اهسمي نا ريغ نم ذخأت وا ، هيف هلعجتف

 ىلوأ وهف هزاجأ هنا ؤ ةلي يبنلا نع اذه تبث ناف . اهئاوه ف اهدي لاخدا الإ اهدي

 ىلع لدي ىنعم الف © دحاولا ءانالاب اهجوزو ةأرملا لسغ امأو . هب ذخأو هب لمع امم

 { ةبانج نم اهلسغ ناك ةهج نم زئاج هنا قافتالا ىنعم يف جراخ كلذ لب كلذ عنم

 نم ترهط دق تناك اذإ دحاو ىنعمب امهنال ، ةبانج وهو ك ضيح نم يه وأ
 نسح ىنعم نم الإ ضعب ايهضعبل جربتلا نع اهعنمب ىنعم ال ايهنالو { ضيحلا
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 ءاملا ناعزانتي ايهالك ناك ؛ ترهطت مث اضئاح يه تناك اذإ اماف . ةرتسلاو قلخلا
 نم هركذ ىضم ام بسح ىلع كلذب لاق نم لوق ىلع ةيهاركلا ىنعم يدنع جراخالا
 . هزنتلا ىنعم

 هتراهط توبثل © هلسغ نم ءوضو ضقن ىلع ليلد الف : بنجلا لسغ امأو
 هنم سمي وأ © ةساجن هنم هسمتو { هنم اجرف هل لساغلا سمي نا الا قافتالا ىنعم
 ريغ ةروع هنم رظني وأ هجرف ىلا رظنلا هل زوجي ال نمم وهو اجرف هنم رظني وأ ، ةساجن
 يناعملا هذه دحأل ةراهطلا ضقن ىنعم هقحل ناف كلذ رظن هل زوجي ال نمموهو 2 كلذ

 نم هبشي الو يدنع كلذل ىنعم الف ، بنجلل هلسغ ىنعم امأو © هلعلف اههبشأ ام وأ
 . الاح كلذ

 بنجلا كحي نا ساب الو ؛ (ءايضلا) باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 . نانسألا سرخ لجأل هرك نم هركو . كاتسي بنجلاو 3 هتيحلو { هسأر

 ۔ : (عرشلا نايبر) باتك : عجر
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 بنج وهو بنجلا لعف يف

 لاق : لاقف ؟ لستغي نا لبق لكأي نأ هل زوب له ؛ بنجلا نع هتلأس

 مل كلذ لعف ناك نإف ، لكأي مث ، همف ضمضعيو . هيفك لسغي : بوبحم نب دمحم
 هيفك لسغ ناف . للحتيو اسأب هيلع رأ مل ضمضمتي ناو . لالخ هيلع نكي

 نا دعب ءيش هنم جرخ نا للختي نا هيلعف لكأ مث ، لوبلا قيري نا لبق ضمضقو
 . لالخ هيلع سيلف ءيش هنم جرخي مل ناو ؤ لكأي

 لسغ ىتح ال : لاق ؟ ةرونلاب ىلطي له ؛ بنجلا نع هتلأس : ةلأسم
 لسغي نا لبق يلطي نا دارا نا : لوقي بوبحم نب دمحم ناك : رثؤملا وبا لاق . ةبانجلا
 نم عضوم ىلع ءالطلا يرتعي الأ نمآ نا : لوقأ انأو © ءالطلا عضوم لسفغيلف
 ىتح ءالطلا عضاوم كرع اذإ هيلع سأب الف أ لسغي مل ءالطلا لعف نإف { هدسج

 سأب الو 5 ةبانجلا هلسغ ىلا يضميو هدسج ىلع ءالطلا نم ءيش ىقبي الو . فظني
 . هيلع

 نا يقتي : لاق ؟ ءيش هيلع له ابنج وهو دصتفي لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 عضوملا كلذ لسغ دصتفيو يلصي نا دارأ اذإ بوبحم نب دمحم ناكو . هبوث بيصي
 . ديري ام لعف مث { ءاملاب

 وهو هتجاح ىلصملا نم ذخأي نأ هل زوب له ؛ ضئاحلاو بنجلا نع : ةلأسم
 نأ هل زوجي لهو ؟ ةريسب فحصملا لمحي نأ هل زوجي له كلذكو ؟ ىلصملا سي ال
 نا ىرأو & كلذ هل زوجي ، معن : رثؤملا وبا لاق ؟ هناسل هب كرحي الو هسفن يف أرقي
 . هريسب فحصملا لمحي
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 نأ دارأ اذإ ناك ةي هللا لوسر نا تبث : (فارشالا) باتك نم : ةلأسم
 ربخ رهاظب ةفئاط تلاقف { كلذ يف اوفلتخاو . ةالصلا ءوضو اضوت بنج وهو ماني

 ديعس يباو سوأ نب دادشو بلاط يبا نب يلع نع كلذ انيورو ةلي هللا لوسر

 كلام لاق هبو © ءاطعو يرصبلا نسحلاو يعخنلاو ةشئاعو سابع نباو يردخلا

 5 برشي وأ © لكأي وأ ى ماني نأ دارأ اذإ رمع نبا ناكو . قاحسإو يعفاشلاو

 مان بنجلا ءاش نا : بيسملا نب ديعس لاق . هيمدق لسغ الإ ةالصلا ءوضو أضوت

 لاق . لعفي مل ءاش ناو ، أضوت ءاش نا : يأرلا باحصا لاقو . أضوتي نا لبق

 يف يدنع اذه جرخي الو اذه ؛ ليق : ديعس وبا لاق : لوقأ لوالا لوقلاب : ركب وبا
 عوطتلا ىنعم ىلع يدنع كلذ جرخي امناو كلذ ىلع لدي ىنعم ال هنال ، موزللا ىنعم

 . تاساجنلا 5 ةراهطلا ريغ نم مونلا نم لضفا ةراهطلا ىلع مونلا نأل ةليضفلاو

 ىلع لدي ىنعم دجأ الو { ةنيعملا تاساجنلا نم تاراهطلا نم انعم لسغي مل اذإو

 هنا الإ ، لوبلا قارأو لكألل ضمضمت اذإ برشلاو لكألل الو { مونلل ءوضولا توبث

 وأ هسارضا نم ءيش نيب ماعطلا نم ءيش لخدو لكاف ضمضمتي مل اذإ هنا هجو نم

 عضوم اذهف عضوملا كلذ لسغ هجورخ دعب هيلع نا كلذك وهو لسغ مث . هيف
 . يدنع ةليضف يدع ام موزللا ىنعمب ز ةدئافلا

 أضوت لكأي نأ دارأ اذإ ناك : هنا ةلي يبنلا نعانيور : (فارشألا) باتك نم
 نب هللادبعو رمع نباو يلع ثيدحلا اذهب : لاق هنا هنع انيور نمم . ةالصلا ءوضو

 أضوتي ناك هنا وهو . ايناث الوق رمع نبا نع انيور دقو { ورمع نب هللادبعو رمع
 ديعس لاقو . هفك لسغي : يرهزلاو دمحم لاقو . نيمدقلا لسغالا ةالصلا ءوضو

 ناك اذإ هيدي : لسغي كلام لاق . لكأي مث ضمضمتي مث هيفك لسغي : بيسملا نب
 : يأرلا باحصأ لاقو . هافو هدي لسغي : قاحسإو دمحأ لاقو . اهباصأ دق ىذألا

 . موصي الو لكأي مث ، ضمضمتي مث هدي لسغي

 هجرف لسغ ىلع لستغا ناو ، اضوت لكاي نأ لجرلا دارأ اذإ : ركب وبأ لاق
 ىنعمل ةضمضلملاو لوبلا ةقارا ادع ام هنا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق . مفل ضمضقمو

 يناعم نم الا ث مزاللاو مارحلاو لالحلا نم هقفلا ىنعم يف يدنع جراخ وهف لكألا
 اذإ هنا انباحصا لوق يف لوبلا ةقارا ىنعم نم الإ 0 لوقلا نم ىرج ام ىلع ةليضفلا
 ىنعملف . لسغلا هيلع ناك ؛ ةبانج كلذ دعب هنم جرخ مث ، لوبلا قري ملو لسغ
 توبثل هاف ضمضمي مث ، لكألا ديري يذلا لوبي نا بسحف . لوبلا تركذ كلذ
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 ندبلا نيب لوحم ماعطلا نم ءيش هيف ىقبي نوكي الئل & لاح لك ىلع مفلل ةراهطلا

 . هتلازا هيف بجي ملام ىنعم كلانه نوكيف هلسغو

 اضوتي نا لبق ماني له ؛ بنجلا نع هتلأس : (فارشألا) باتك نم : ةلأسم
 ىلع بتاع اناو ٤ ةصخر كلذ يدجن ملانا كربخأف ؟ لسكلا وأ دربلا لاحل لسغي وأ

 . ريخ وه يذلل ينقفويو ينع وفعي نأ هللا لأساف ، كلذ يف يسفن

 نإو سأب الف لستغي نا لبق برش وا بنجلا لكأ نا : نسحلا يبا عماج نمو

 نا لبق ماني بنجلا نع ةي يبنلا لأس رمع نبا هلعل سابع نبا يور دقو . مان

 © لكالا لبق ءوضولاب رمأي ىذلاو . منو كركذ سأر لسغا : هل لاقف ؟ لستغي

 سأب الف مانو لكأف لعف ناو . هلوقب كلذ بقعا هنال ابابحتسا هرمأ مونلاو © زوربلاو

 سأب الف مانو لكأف هدحو هاف لسغ أضوتي مل ناف { أضوتي نا هل بحتسيو . هيلع

 . ءاف لسغي نا لبق لكأ ناو . هلالخا همزلي مل لكأ مث هاف لسغ اذإ هنالو . هيلع
 . هاف للخي نا هرمأي هناف

 الو ، لكأي الو بنجلا نا ليقو هلوق امأ : (حرشلا) باتك نم : ةلأسم

 ناف ، ةالصلا ءوضو أضوتي ىتح سانلا ىلا جرخي الو & ساعنلل ماني الو ، برشي
 نم : هل لاق هنا يدنع اذهف ائيش هيلع ىرن الو هل يغبني الف أضوتي نا لبق كلذ لعف

 فاوطلا نم ادحاو السغ لسغي ناك ةي يبنلا نأل ناسحتسالاو بابحتسالا قيرط

 وه : ليقف ، برحلا ىلاو داهجلا ىلا جرخي نم ةباحصلا نم ناك دقو . هئاسن ىلع

 وبا لاق © يراوحلا نب لضفلا يراوحلا يبا يلع : (ضورعم) باتك نمو
 ةعيه عمس مث { ةنيدملا ين هلزنم يف ناك الجر نا ربخلا ءاج : بوبحم نب دمحم هللادبع

 براضي لزي ملف مهيلا ىهتنا ىتح جرخف { (دحأ) يف نيملسملاو نيكرشملا لاتق
 ىرأ ةت يبنلا لاقف ، هلسغت ةكئالملا ةلي هللا لوسر ىأرف { لتق ىتح هفيسب
 عمسف بنج هنا : اولاقف © هلهأ اولأسف { هلهأ اولأساف { ةكئالملا هلسغت مكبحاص
 : لاق : فيضلملا لاق . ةريثك رابخا ىنعملا اذه يفو ، بنج وهو جرخف لاتقلا ةعيه

 تيأر » ةيم يبنلا لاق ،رماع نب ةلضنح ةكئالملا ليسغ نا ةمامالا باتك يف تدجو

 ؛ هنا ةريره يبا قيرط نم ةي هنع ةياورلا يفو .«هنورتسي نورخآو هنولسغي ةكئالملا
 هللا لوسر اي : تلق . هنع يدي تضبقف ينحفاصيل هدي دمف ةت يبنلا تيقل : لاق

 عنمي مل اسجن ناك اذإو 6كاتيم الو ايح سجني ال نمؤملا»: ةلي لاقف & بنج ينإ ةلي
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 جورخلا نم عنمي الأ ىرحا ارهاط نوكي لاح يفف © مهل مالكلاو سانلا ىلا جورخلا
 وهو جورخلا ةريره يبأ ىلع ركني مل ةليم يبنلا ناف . مهل اضيأ ةطلاخملاو ، سانلا ىلا
 اذهف بدا وا بجاو نم مهيلع بهذ ام . هتمال ملعملا وهو هي هيلع مالسلاو "٨8 بنج

 ٠ لاستغالا لبق مونلاو  مهل مالكلاو © سانلا ءاقلو بنجلا جورخ زاوج ىلع لدي

 . ملعأ هللاو

 دق . هللا ءاش نا زئاجف ، برشو لكأ مث ، هدحو هاف لسغ نإف : هلوق امأو

 تبثي الو & تناك ةساجن عفري سيل مفلا لسغو هلبق ىذلا باوجلا ف اذهب لخد

 . ملعأ هللاو © هيلا دصقي مل اديعب تعقو الو نكت مل ةراهط

 © هلهأ نم باصأ لجر نع ؛ بوبحم نب دمحم هللادبع ابأ تلأس : ةلأسم

 هلهأ عمابي نأ دارأو 6 أضوتي ملو برشيو لكأي نأ دارأو 6 اضوتي ملو ماني نأ دارأف

 عجار وأ مان نإ : لاق ؟ ةالصلا ءوضو اضوتي ىتح ؟ ال مأ كلذ هلأ ، اضوتي ملو
 . أضوتي ملو

 ماني الو برشي الو لكأي ال بنجلا نا : ليقو ؛ رفعج نبا عماج نم : ةلأسم

 نا لبق كلذ لعف ناف ث ةالصلا ءوضو أضوتي ىتح سانلا ىلا جرخي الو ، ساعنلل

 برشو لكأ مث هدجو هاف لسغ ناف 3 اسأب هيلع ىرن الو هل يغبني الف { اضوتي
 نمو . هل هركيو زئاج : حبسملا نب دمحم لاق : هريغ لاق . هللا ءاش نا زئاجف

 اذه يف يدنع جرخي الو موزللا ىنعم يف ال بدالا ىنعم ين جرخي هنا ؛ يعم : هريغ
 نأ افوخ هاف ضمضمي نا لبق ، لكأ اذإ لكألا ين الإ 3 موزللا ين ةدئاف ىنعم هلك

 نا لبق لكأ هنا ول : ليق هنإف آ هسارضا نيب لسغلا نيبو هنيب لوحي ءوش هيف يف قلعي

 ماعطلا نم هيف نم ء وش وأ هسارضا نيب لخد مث ٠ كلذ دعب لسغ مث ٠ هاف ضمضمي

 كلذ ناكو . ءاملا هلصي الو لسغلا نيبو ، عضاوملا نيب لوحي هنا رابتعالا يف جرخي
 ةداعالا هيلع نا جرخي هلعلو . ةالصلا ةداعإو كلذ لسغ ةداعإ هيلع نارفظ رادقم

 . ءاملا نيبو عوضوملا نيب لوحي ناك اذإ . اريثك وأ اليلق هجولا اذه ىلع

 ناك هيف يف ناك هنا كلذب ملعي مل اذإ هيلع ةداعإ ال هنا : ليق هنا : يعمو
 ىلع قاشنتسالاو ةضمضملا يف صيخرتلا ىنعمب مفلا يف ناك اذإ . اريثك وأ اليلق
 ةضمضملا ضعب بنجلا يسن ول ؛ هنا لوقلا ضعب يف هنا كلذو ث نايسنلا

 ول ؛ هنا يعمو . هتالص يف هيلع ةداعإ ال هنا ىلص ىتح هلسغ ضعب يف قاشنتسالاو

 ام ىلع ءاوس وهف 2 ةبانجلا هتباصا ىتح وأ 3 عماج ىتح هاف ضمضي مل مث لكأ
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 ول كلذكو ، لسغلا دنع ءاملا نيبو هنيب لوحي امم هيف يف يقب ام ىنعم يف كل تفصو

 جرخ مث ، هلسغ ىتح هاف ًقني ملف للختي وأ { هلكأ دعب نم للختي ملو هاف لسغ
 مل نا بسحلا اذهب يدنع جرخي كلذكو تركذ ام بسح ىلع وهف كل تفصو ام هنم

 © كلذ دعب لوبلا قارأ مث لكأ مث ، لوبلا قارأ نكي ملو ث هاف بنجلا ضمضي
 لاح ىلا لاحتسا ءيش هنم جرخ مث ، كل تفصو ام ىلع ءيش انه ايقاب ناكو لسغو

 لكأ ناك اذإ ىنعملا اذه يف همزلي هاف لسغو لبي مل ول نا ؛ ىنعمب لسغلا هيلع بجي

 قارأ ناك ولو ، ضمضمي نأ لبق لكأ ول نا همزلي ام لوبلا قارا لبق ةضمضملا دعب

 يف ةدئافلا نم هانعم يف جرخي امو لصفلا اذه مهفاف . لوبلا قري مل وأ ث لوبلا
 هجو نم ةضمضملا لبق برشلا يف يدنع هانعم جرخي الف بارشلا امأو © هقفلا
 اموأ ، نايسنلا ثروي امم ةبانجلا نم لسغلا لبق برشلاو لكألا نا : ليقو . بدالا
 {،= بطلا يف ةفسلفلا يف جرخي امم وأ ، بدألا ىنعم يف اذهف ، نايسنلا نم فاخي

 يف ريصقتلا نم يدنع جرخيف ريهطتلا لبق مونلا امأو . نيدلا يف هقفلا ىنعم ىلع ال

 الأ نمؤملا رمؤي نا ةراهطلا يف ةغلابملا يف ةمكحلا يف ءاج امم هنال ، ةراهطلا يف ةغلابملا

 ارهطتم الا ماني الأ رمؤي ناك اذإف . ةالصلا ءوضو ائضوتم ارهطتم الإ ماني الو ى تيبي

 رهاطب سيل نمم هريغ نم دشأ بنجلا نأل { ابنج ماني ال نأ رمؤي نا ردجأو ىرحاف
 : ليق دقو © ةالصلا ءوضو ائضوتم ماني نأ نمؤملا رمؤي امتإو © ةالصلا ءوضو هيلع
 الو نمؤملا كلذو { ةداهشلا ىنعم هل تبجوو { اديهش ناك تايف ارهاط مان نا نم

 لسغ يف مون ينالو ، ةظقي يف هريغل ال © نمؤملل هللا لضفب الإ لضف الو ريخ نوكي
 . هريغ يف الو

 هلعلو هنبا هتيصو ف ٦ ميكحلا ناهقل نع نووري ام ةمكحلا ضعب ف ءاج دقو

 اديهش تم وأ . اديهش منو ؤ اديدج سبلاو © اذيذل لك ينب اي : لاق هنا هوحن هريغ

 ىتح موصي نأ (اذيذل هلكا) نا ؛ لوقلا ليوأت ىنعم يف جرخف 0 مونلا ؛ هب ينعي

 تناك ةرهاط تناك اذإو . هبايث لسغ (اديدج هسابل) و . هذيذل يف وهو ماعطلا هيتأي
 ةئيه يف نكت مل ةرهطم ةليسغ تناك اذإو . ةراهطلاو نسحلا ةئيه يف ةديدج
 مهيلا هجورخو سانلل هثيدح امأو © ارهطتم ماني نأ اديهش هتوم وأ همونو ث ةديدجلا

 ملف رهطتلا هنكمأ اذإ يدنع كلذف ©رهطتم ريغ بنج وهو

 نم رهطتلا نا : ليق دق هنال ، لضفلا يف ريصقت هل ضرعي ىنعم ريغل © رهطتي
هب دارا اذإ ةعاطو ةدابع رهطتلا سفن الا كسنلا نم ائيش ريهطتلاب دري مل ولو ةدابعلا



 ملوأ ىلص هتدابع يف هتراهط وأ ، هئوضو ىلع نمؤملا ماد ام : ليق هنا بسحاو 5 هلل

 ةراهطلا تناك اذإ ةدابعلا لضفل هنم اكرت ةراهطلا هكرتف { أرقي مل وأ ارق ك لصي

 نم اذهف © رهطتلا هب ىلوأ نوكي نأ ىرحاف ناك اذإف { ابنج نكي مل ولو اذهف ةدابع
 ءاهقف نع يوري هنا : يعمو . مزاوللا ىنعم نم سيلو ، لئاسولاو لئاضفلا

 . كلذ يف انسفنأ بتاعن انا : هباوج يف ناكف { ابنج مونلا نع لئس ؛ هنا نيملسملا

 اندنع كلذك وهو . كلذ يف هسفن بتاعتو { ابنج مانيو كلذ لعفي هنا ؛ هيف ينعملا

 قحلي الو ، لضفلا لان نمك نكي مل لضفلا نع رصق نمو . لضف ةراهطلا لاحو

 هنم لضفأ وه يذلا هريغب لاغتشالاو هكرت ىف هنم لضفا ىنعم هل نوكي نأ الإ هانعم ين

 جرخي هوحنو اذه ىلعف . هنم بجواو هنم لضفا وه ام ضرعت هنال ، كلذ هلاح ىن

 . اندنع يناعملا هذه

 رضم درب نم هريغو بنجلا ىنعأ © رذع هل نوكي نأ الإ 3 معن : هريغ لاق

 هل انببح رذع هيف هل ببس هقاع ىتمو . ملعأ هللاو ، كلذ هبشي ام وأ ، فوخ وأ
 . ملعأ هللاو ، لسغلا هنكمي ىتح مميتلا

 ةفاخم كلذ هركف & بنج وهو ىلطي يذلا نع هتلأسو { دايز يبا نع : ةلأسم

 كلذكو . ضقنلا هيف لدي امم ءيش وأ 9 هبايث يف بنج وهو { هرعش نم ءيش عقي نأ
 نم ائيش عطقي الو ، بنج وهو هرعش نم ائيش ذخاي الو ، هسأر الو هبراش صقي ال

 هنم ءيش عطق وأ ، هعطق ديري يذلا عضوملا لسغيلف كلذ نم ائيش دارأ اذإف © همحل

 . كلذ نم دارأ ام لعفي مث ، رهطي ىتح هفظني السغ

 © هرافظا ذخأيو هرعش صقي بنجلا يدنع اهف ؛ ناورم وبأ لاقو : ةلأسم

 . بنج وهو يلطيو

 © دجسملا لخدي مث مميتي دجسم ين الإ ءاملا دبي مل بنج يف ليقو : ةلأسم
 عقي الو © اهنم فرغي نا عيطتسي الو ريغص نيع تناك ناو . لسغيو ءاملا جرخيف
 ءاملا ىلع .ردقي الأ : حبسملا نب دمحم لاق ؟ هريغ ىلعو هسفن ىلع اهدسفيف اهيف

 © لستغيو ءاملا ف عقي مث . هسفن نم ىذألا لسفغيف نيتفيظن هافك ناك اذإف هلانيف

 ىتأ اذإ : ليقو . مهدراوم سانلا ىلع سجني الو كلذب ناليغ نب مشاه انثدح

 يجنتسي مث عضوم يف هرصعي مث هبوثب ذخاي نأ هنكمأ ناف هيلع ردقي مل ءام ىلا لجر

 . مميت كلذ هنكمي مل اذإو لستغيو أضوتيو هب
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 نيعلاو يربحت نيع ىلع الا اندنع عقي ىنعم الف انيع ءاملا ناك اذإ امأ : هريغ لاق

 وأ ةيؤرب يناعملا نم ىنعمب ، اهيرج نابتسا اذإ ةريبك وأ ، ةريغص تناك ةيراجلا
 الو ©} ةبانحلا نمو ٠ تاساجنلا نم اهيف ءاجنتسالا زاج اهيف كش ال { ةنانئمطا

 نم لاحب لاستغالا نكمي ال نوكي وأ ، ةساجنلا اهريغت ملام افالتخا كلذ يف ملعأ
 يراجلا ءاملاو { اهيرج حصي نا دعب ةيراجلا نيعلا تناك ولو اهئام ةلق نم 0 لاوحألا

 اذكه ناك اذإف ، ءام نم عاص ردق وهو ةبانجلا نم لسغلا هب يرجي ام ردقب هلك

 ىنعم يل زوجيو { راج وهف ايراج همكح تبثي نا دعب هيرج يف الوط الصتم وأ اعمتجم
 هريغت ملام هطسو ين ةبانجلا نم هنم لسغيو & تاساجنلا عيمج هيف لسغي نا قافتالا

 نم هيف كش ال امب هيلع ابولغم رابتعالا يف نوكي وأ & همكح ىلع بلغتو ةساجنلا
 هيف لسغي نا زاج ايراج ءاملا مكح تبث اذإ هنا : يعمو . ةبارتسالا ماكحأ

 ىزجي ءام نم ءوضولا يف ناك اذإ 9 ءوضولاو لسغلا بابسأ يف هب عفتنيو { ةساجنلا

 هيف لاستغالا زاج .0 ءام نم عاص ردق لسخغللو ءام نم دم ردق وهو 3 ءوضولل

 اذإو . عاصلا ردقب ، لاستغالاو دملا ردقب ةالصلل ءوضولاو ءاجنتسالاو & يدنع

 مل ٥ هدمت ةدام هل سيل هلك رهاط هيرج امناو ث رابتعالا يف ةدام ريغب ايراج ناك

 هيف أضوتي الو { ءام نم عاص نم لقأ ناك اذإ ةبانجلا نم هيف لستغي نا ينبجعي

 ريغب هيرج ناك اذإ ، ايراج ناك ولو { ءام نم دم نم لقأ ناك اذإ هطسو يف ةالصلل

 3 ةيراج هنم جرخت وأ هلخدت ةدام هل تناك اذإ امأو . هنم جرخت وأ هلخدت هل ةدام

 فك ردق الا هنم كردي ال ناك ولو 5 ةبانخجلا نم لسغلاو هيف ءوضولا زوجي هنا : يعمف

 ناك ولو ، ءوضولاو لسغلل عافتنالل هنم فرتغي ام ردقب 0 هب عفتني امم ءام نم

 نم هجوب عافتنالا ىلا هب ةعفنملا غلب ام هنم دملاو ، ءام نم دم نم لقا هنم عمتجملا

 ء وش لسغ وأ ءوضولاو لسغلا نم ء يش هب عافتنالل تبثيو هيرج تبثي ام هوجولا
 هب عافتنالا كردي ال وأ ةساجنلا هريغت ملام ، ترثك وأ & تلق ،“ تاساجنلا نم

 . مدعلا لاحب

 نا زاجو { اريثك وأ ناك اليلق ةدام هل نكي مل ولو ، ايراج تبث اذإ : يعمو
 . ءوضولاو ةبانجلا نم لسغلل فرتغي وأ  هريغت ملام ةساجنلا نم ناك ام هيف لسغي

 ملام ، هبو هنم عافتنالا تبثي ام ءام نم دم نم لقأ هرهاظ يف رابتعالا يف ناك ولو
 . هيف أضوتف راج وهو ءام نم دم نم لقأ ءوضولا يف ناك نإف ةساجنب هنول ريغتي
 هازجأ ةبانجلا نم هيف لسغ نا كلذكو © ةيحان هنم فرتغي الو ، هيف عجري هؤوضوو
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 دم نم لقأ ءوضولا يف ناك اذإ ةيحان هنم فرتغي نأ هل بحأ تنك دقو ، ىدنع كلذ

 { همكح يدنع هل تبث ايراج ناك نا املف . عاص نم لقأ لسغلا يفو . ءام نم

 يدنع عافتنالا مكح هل تبثو { ريثكلاو ليلقلا ي ءاملا ي دكارلا مكح نع لاحتساو

 لصتملاو & ةساجنلا هيلع بلغت وأ 3 دكارلا مكح ىلا لحتسي ملو ١ ىراجلا مكحب

 مكحب يدنع ج راخ هتابنج ىصقأ كرحتي اهلك هتبانج برطضيو برضي مل اذإ الوط
 مل ءام نم دم نم لقأ ناك اذإ هنأ الإ . يراجلا ي هركذ ىرج ام يناعم ين يراجلا

 هفرتغا ول هنا هرمأ نم ربتعي ءعىضوتملا نوكي نأ الإ ، ةالصلل هيف ءوضولا ينبجعي

 كلهتسملا لمعتسيف { رابتعالا يف هكلهتسي ملو هئوضول هازجأ ز هنع ةيحان هب اضوتف

 & رابتعالا اذه ىلع يدنع كلذ هازجأ ةالصلل هيف أضوتف دم نم لقأ ناك ولو هيف

 أضوتي الأ ينبجعأ 0 ءام نم دم نم لقأ اليلق ناكو ءوضولل الصتم ناك ول كلذكو

 هئوضو نم ال رابتعالا يف نوكي نأ الا هنأ الإ . هنع ةيحان هنم فرتغيو { ةالصلل هيف

 لسغو هيف اضوتف هغرفتسي مل ولو ث ءاملا كلذ هازجأ هنع ةيحان هفرتغا ول نأ

 5 هل ايزجم يعم ناك عضوم يأ يف وأ ، ضرأ يف وأ 0 ءانإ ين ءاملا ناكو ، هحراوج

 اذإ لاح ىلع ينبجعي آلو 3 ليق ام ضعب يف اكلهتسم لمعتسي مل رابتعالا ين هنال
 كلذكو ث رثكأ وأ دم ردق نوكي نأ الإ ، ةالصلل هيف أضوتي نا { راج ريغ ءاملا ناك
 ءاملا نوكي نا رابتعالا يف نوكي ىتح رثكأ وأ نيعاص ردق نوكي ىتح ةبانجلا لسغل

 نم ةساجنلا لسغ امأو . هيلع بولغم الو همكح تبثي ايف كلهتسم ريغ روهطلا
 ىنعم تبثي الف { يراجلا ءاملا ريغ يف تاساجنلا لسغو .7 ءاجنتسالاو { ةبانجلا
 مكح هيلع بلغي نأ الإ ، ليق ام يناعم ىلع سجنتي ال يذلا ءاملا ينالإ يدنع كلذ
 دقو © هردقو ريثكلا ءاملا ىف فلتخا دقو . ليق ام ضعب ي ريثكلا ءاملا وهو ةساجنلا

 ىزتجي امي هيلع ةجحلاو هيف لالتعالاو تاراهطلا ءزج يف باتكلا اذه ي هركذ ىضم
 . هعضوم يف لوق لك احو رشم هركذ ةداعإ نع

 نم هنم ناك ام ءاملا نا . لوصألا ىنعم هبشي ىدنع وهو ليق ام هنا ؛ يعمو

 وأ همعط وأ هنول ريغيف هيلع بلغ ام الإ ةساجنلا نم ناك ام دسفي الو روهطلا ءاملا

 مهقافتا عضومو هفرع رييغت هدسفي ال ؛ ليق ام ضعب يفو . ليق ام ضعب يف هتحئار
 مهلوق ىنعم توبثو ريثكلا ين مهفالتخاو هريغ ام الإ دسفي ال هنا اريثك ءاملا ناك اذإ هنا

 ام هلك ءاملا نم كلذ تابثا ىنعم موزل دسف ةساجنلا مكح ءاملا نم ريثكلا ريغ اذإ هنا
 ءوضولل ءاملاب ةراهطلا مو زل توبثل هيلع بولغم الو همكح لئاز ريغ اعقنتسم جرخ
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 حصي ال هناو . قافتالا يناعمو ةلي هيبن ةنسو هللا باتك مكحب ةبانجلا نم لسغلاو
 . روهطلا ءاملا وه ءاملا اذه نا مهقافتاو . روهطلا ءاملا مدع دنع الإ زوجي الو مميتلا

 يدنع ليزي الو هنم زوجو هب بجي ام عضوم نع همكحو همسا لقن يف مهفالتخاو
 . هلثم قافتا الإ قافتالا نم لوصألا ىنعم

 دجو اذإ أضوتي نأ يلصملا ىلعو ءاملا دجو اذإ لسغي نا بنجلا ىلع نا قافتالاف
 هل ايزجم لسغلاو ءوضولا مكح هب تباث ءاملا نم ناك ايف ىلاعت هللا لوق كلذكو . ءاملا

 هيلع بلغي نأ وهو قافتا مكح هريغ ىلإ هلقنيو هريغي ىتح تباث ءوضولاو هب لسخلاف
 ءاملا اذه ريغ دوجول رابتعالا مكحب نكما نا هنا الإ هنم رثكا نوكي وأ ةساجنلا مكح
 هيطخت هريغ ىلإ اذه كرتف فالتخالا يناعم ىلإ هنم جورخلاو هزنتلا ىلأ هنم برقأ ىنعمل
 يف هسفن يف غلاب نم فنعم ريغو نسحف هب لماعلاو . كلذب لئاقلا ةيالو يف كش الو
 نم رهطتلا هنكمي ملو هلسغ وأ هئوضول هيزجي ام ردق اذه الإ ءاملا نم دجي مل هنيد رمأ

 لسغيو أضوتي نأ انعم همزل . قافتالا ىنعمب لسفلا وأ ءوضولا مكح همزلو هنع ةيحان

 مكح ءاملا ىلع بلغي مل ام ةالصلل ةساجنلا نم هيف ناك ام لسغيو ءاملا اذه يف
 مكح الإ هنع هليزي الو قافتالاب هيلع كلذ مكح توبثل هيف قفتي ىنعمب ةساجنلا
 . هللا ءاش نإ كلذ يناعم مهفاف قافتالا

 مدع نا ءاملا بوثلاب هذخاو ةساجنلا لسغو ءاجنتسالا رما نم ركذ ام لكو

 جرخي امناو ةراهطلا مكح رما ي ةغلابملا يف نسحي كلذ لكف ةسجن هدي تناكو ءانالا
 الو قافتاب هيف كلذ مزلي الو سجني ال ايف امأو ءاملا نم سجتنتي ايف هلك كلذ
 . هيلإ كلذف غيسيو نسحي امم هوجولا نم هجوب كلذ لعفي نا دارأ نم الإ . فالتخاب

 ريغ يف زوجيو نسحي امنإ هيف فلتخي ام وهو طايتحالا ىنعمب هلك يأرلا مكحو
 . لوصالا ىنعم

 ىنعم موزلو رايتخالاو فالتخالا ىنعم هل ري مل لوصألا ىنعم تبث اذإف

 . رارطضالا بتبسحيب هب لمعلا

 ملو هيف كش ال دساف اهدحا ءام اهيف ةينآ لا ىتأ نم ليقو : باتكل ١ نمو

 نم هندب فبي ىتح هبوث نع كسمي مث اهدحا نم رهطتي هنا ندبلا دساف وهو هفرعي
 نأ دب الف اهلمكتسي ىتح ثلاثلاو يناثلا يف كلذ لثم لعفي عجري مث يلصي مث ءاملا

 اهنم رهاطلا هب رحتي ملو هرخآو كلذ لوأ لوق يف ىلصو اهنم رهاطلاب رهطت دق نوكي
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 ءانا لك بصي : يراوحلا وبأ لاق . اهيف رظنيو هيزجم هنا توجر 6 دسافلا ملعي ملو

 . اهنم ءيشب أضوتي الو يلصيو مميتي مثاهلك ةدساف اهنا نقيتسي ىتحرخآلا يف

 هايملا نم ادحاو نا ىنعم تبث اذإو اذه وحن ءاج دق هنا ؛ يعم : هرغ لاقو

 ىنعم يف اهبو اهنم رهطتلا يف طايتحالا ىنعم يدنع جرخ نينثا نم رثكا وهو سجن

 الئل هدسج نم ءاملا عضاوم فجي ىتح ففجتي مث هايملا دحأب نم رهطتي نا يدنع

 ىتح ففجتي مث يناثلا ءاملا نم يلصي مث . كلذ هنكما نا اهيف يلصي يتلا هبايث سمي

 طايتحالا ىنعم دنع جرخ هيف كش ال يذلا رهاطلا ءاملا دجو اذاف هندب نم ءاملا فجي

 هدسج نم ءاملا سم ام نوكيف ةرم رخآ ف سجنلا ءاملاب رهطت هلعل هنأل هنم رهطتي نأ

 نا هازجأ دق هنا طايتحالا ىنعم ىلع يدنع جرخيف هتالصو هلسغ امأو . اسجن هلك

 سجنلاب رهطت ناك نا هنأل دحاو اهنم سجن امنا ناك اذإ هايملا هذه نم نيب امب رهطتي

 قفاو دق ناك نإو . كلذ نم دب ال رهاطلا قفاو دق ةيناثلا يفف ةرم لوا هقفاو نهنم
 امم ائيش هيلع دسفي ال كلذ لعب سجنلل هتقفاومو هر هروهط مت دقف ةرم لوأ يف رهاطلا

 .هل تبث دق

 ريغ ال نيب امب هرهطتب الا دحاولا سجنلا ءاملا يف طايتحالا ىنعم يف جرخي الو

 دب الو كلذ نم دب ال نيرهاط قفاو وأ . هب رهطي ام دحاو يف سجنلا قفاو ناك كلذ
 ىنعمل هيف كش ال يذلا رهاطلا ءاملا قفاو اذإ ةراهطلا نم طايتحالا ىنعم نم هل

 لسغلا ىف اذهو . ةرم رخآ اهنم سجنلا قفاو هلعل هنا الإ هيلع لاكشالا نم جورخلا
 سجنلا ناك ناو . دحاو ىنعم يف ءاوس تاساجنلا عيمجو بايثلا لسغو ءوضولاو
 ام وحن ىلع اهنم ةثالثب اهنم ريهطتلا ين هل طايتحالا جرخ رهاط اهرئاسو نينثا هايملا نم

 . كل تفصو

 اهلك تناك ناو . طايتحالا اهنم هل حصي عبارلاف ةثالث اهنم اسجن ناك ناو

 اهنم رهطتي نا باتكلا تفصو ام ىنعم ىلع الإ طايتحالا هل حصي مل ةدحاو الإ ةسجن

 اهلك تناك اذإ اهلك اهنم رهطتي نأ هلوق ليوات جرخي امناو كل تفصو ام وحن ىلع اهلك

 اهنم لق الا اهنم سجن ام يردي ال اسجن اهنم ءيش ناك اذإو . دحاو الإ ةسجن

 . وه ام يردي ال رهاط ءيش اهيفو رثكألا

 اهعيمجب رهظطتلاب الإ طايتحالا هل حصي مل نيلصفلا نيذه دحأ ىلع ناك اذاف
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 ىنعم يفطايتحالا لصاو . رهاطلا ءاملاب كلذ دعب رهطتلاو . كل تفصو ام وحن ىلع
 ايف رهاطلا ءاملاب رهطتلا همزلي هنأل هجو ربغ نم حصي ةهبشلا نم جورخلاو . نيدلا

 ىتح هل يرحتلا هيلعف هنيعب هفرعي مل ناو وهف رهاطلا هايملا اذه يف نا حص دقو 2 همزل
 ةباصا ىلإ جورخلا ىنعم يف اذهف كلذ هنكما نا هباصا دق نوكي نا دب ال ىنعمل جرخي
 ءاملل يرحتلاب لاق نم لوق ىنعم ى جرخي هنا ؛ يعمو . رهاطلا لاعتسال حيحصلا

 لصأ ىلع مكحلا ىنعم يف جرخي طايتحالا لايعتسا نود هلامعتساو نهنم رهاطلا
 وه هنا ملعي مل ام رهاط مكحلا ىن دارفنالا ىلع نهنم ةدحاو لك نا نهيف ءاملا ةراهط

 لك يف ةيعدم ةساجنلا نأل . مكحلا توبثو لوصألا مكح ىنعمب هبشا وهف سجنلا

 نم رهطت اذاو رهاط هلصاف . هنيعب هتساجن حصي مل ايف دارفنالا ىلع هايملا نم دحاو
 تبثي ام الإ رهاط هنا ةقيقح ريغ ىلع لاكشالا عم رهاطلا ىرحتي دارفنالا ىلع دحاولا
 ىلع رهاطلا ءاملا دجو اذإف مكحلا يف ةالصلا ىنعم يدنع هل تبث ىلصف مكحلا نم هل

 ناك اذإ . اهلك هايملا نم رهطتلاب هطايتحا دعب رهطتلاب طايتحالا ىنعم همزل ةقيقحلا
 ةرهاط تناكو اهلك اهب طاتحا ولو اهنم ادحاو الأ اهلك ةسجن تناك وأ اسجن اهدحا

 . رهاطلا ءاملاب ربهطتلاب لاكشالا مكح نم جورخلا ىنعم يدنع همزل ةدحاو الإ اهلك

 ةرم رخا هب رهطت ىذلا وه اهنم سجنلا ناك هلعل يردي ال هنأل هدجو ناك اذإ ةقيقحلاب

 لامعتسالا اذهب الإ . ةقيقحلا ىنعمب كلذ نم هل جرخي الو اذه هلاح يف اسجن نوكيف
 يف ناك ءاوسو كلذ ناك ءاوسف . اهب طايتحالا لمعتسيو . هايملا نم رهاطلا يرحتل
 جرخيف ةدحاو الإ ةسجن اهلك تناك وأ . ةدحاو الإ ةرهاط اهلك هايملا اعيمج نيهجولا

 كل تفصو ام ىلع طايتحالاو كل تفصو ام ىلع رهاطلل يرحتلا ىنعم اهيف
 . كل تفصو ام ىلع اعيمج نيهجولاب هدجو اذإ رهاطلاب رهطتلا يرحتلاو

 ائيش لمعتسي الو يلصيو مميتي نا وهو { اعبار الوق هايملا هذه يف نا ؛ يعمو
 ةسجن وأ هفرعي ال ةدحاو الإ ةرهاط اهلك ءاوسو اهرما لكشا اذإ لسغ الو ءوضول اهنم

 ين انباحصا هيلإ بهذي ام رثكأ يف جرخي لوقلا اذه لعلو . هفرعي ال ةدحاو الإ اهلك
 . اهنع ماكحالا عطق ىنعم اهنع فوقولاو هفيقوت ىلا نوبهذي مها تالكشملا ىنعم

 كرتو . فوقوم كوكشم لك نا مهلوق وهو . هيف كشي ال ام ىلإ . اهيف لوخدلا كرتو
 مهل تناك اذإ نينعالتملا يف اذه هبشي ام مهلوق نم جرخيو كبيري ال ام ىلإ كبيري ام
 ىلع هنوفرعي الو لطبم هيف مهدحأ نا هيف كشي ال ام مهنم حصي مث ةمدقتم ةيالو

 ىلع عيمجلا ةيالو كرت ىلإ انباحصأ نم ملعلا لهأ نم هئلا ءاش نم بهذف . ةقيقحلا
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 . ره اظلا مكحب مهنم ء ربل او ره اظلا ةيالو مكح ف مهلك مهنع فوقول او ةفصلا هذه

 اذإ اهنود هايملا لامعتساو هايملا هذه فيقوت وهو يدنع هباشتم ههابشاو لصفلا اذهو
 . اهيف لخاد هنأل لاكشالا ناك

 ديعصلاب مميتلا ءاملا دبي مل زم ىلع بجوا امنإو . هلك رسي هنلا نيد ناك اذإو

 مكحلا ىنعم يف كلذ ريغ هيلع سيلو . ةدحاو ةرم هنم رهطتلا ءاملا دجو نم ىلعو

 هنأل هنم ىلوأ مميتلا ناو . ةراهطلا مكح هب موقي ال سجنلا ءاملا قافتالا ىنعمب تبثو

 ةساجنلا موقت الو ةراهطلاب الإ ةراهطلا موقت الو . رهاطلا وه بيطلاو . بيط ديعص

 ىنعم يف لاكشالا دوجو نم جرخ دق ناك هجولا يف مميتلا لمعتسا اذإو

 تبث مكحلاو ةقيقحلا ىلع رهاطلا نكي مل املف رهاطلا وه ءاملاو ءاملا دجي مل اذإ مكحلا
 هدوجو دنع هب مكحلا ىنعم همزل ءاملا دجو اذإف ءاملا دجي مل اذإ مميتلا ىنعم

 . ةقيقحلا ىلع

 دحاو لك رهاطلا مكحلا يف مه ةيالولاب امههبشا امو نينعالتملا يف مهضعب لاقو
 اذه هبش ىلعو . حصاو ليق ام ىنعم يف لوصألا ىنعمب هبشا وهو دارفنالا ىلع مهنم
 نم ةطي رشلا يف ةءاربلا داقتعا يف كل تفصو ام وحن ىلع هايملا نمرهاطلا يرحت جرخي

 ىلع جرخت يدنع ليواقألا هذهف كلذب دصقلا ىلع ةطرشلا يف مهقحم ةيالوو مهلطبم
 ايهعيمج يف ايهنم دحاو لك طلخي هنا لاق نم لوق ىلع امأو . ةحيحصلا يناعملا هذه

 هجولا اذه يف ليق ام دشأ يدنع وهف كلذ دعب مميتيو ةسجن اهلك اهنا ملعي ىتح

 سيلو هل تناك ولو هايملا نم رهاطلا دسفي نأ هيلع سيل هنأل لوصألا يناعم نم يدنع

 يف مكحلا ىنعم يف هتراهط جرخت دق هنأل هريغ ىلع هسجنيف احابم ناك اذإ هسجنُي نأ هل

 نوكي نأ ينبجعيو هنم ةراهطلا مكح لطبأ هلك هسجن اذإو ةرو رضلا ريغو ةرو رضلا
 مكحب قافتالا ىنعم يف ابطاخم نكي مل اذإ زئاجلا نم جراخ قافتالا ىنعم يف جرخي
 تبث اذإو . اهنم يرحتلا موزل قافتالا ىنعمب اجراخ الو هلك كلذ لامعتساو طايتحالا
 هذه ىلع احيبق نكي مل هيف لاكشالا عضوم مميتي نا انسح فالتخالا ىنعم يف
 كلذ نم جورخلاب طايتحالا ةلع ىنعمو يرحتلا ةلع ىنعم هسفن نع ليزي نأ يناعمل
 . هنع طايتحالا مكح ىنعم لاوزب مميتلا ةحص ىنعم ىلا هلك

 . رايتخالا ىنعم ف هلام فلتي نا احابم ازئاج هل ناك اكو يرحتلا مكحو

 ءيش ىلإ رطضي نأ ريغ نم . رايتخالا ىنعم ىن هلام فلتي نا احابم ازئاج هل ناك اكو
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 روما نم هسفن ت اوهش ريغو هسفن تاوهش نم ةيصعم نكي مل ام هفلت ىنعم ف

 اذه هلام نم فلتي نأ حيبقب سيل كلذك . همزلي ال امم ةعاطلا هيف وجري امو لئاضفلا

 مكحو يرحتلا مكح هنع لوزيل هفلتب ةرورضلا لاح لا لحتسي مل اذإ . ءاملا

 . هدنع كلذ مدعل هل مميتلا ةزاجا ةحصب طايتحالا

 هلام يف نوكي ام لثم رايتخالا ىنعم نم هيف هل نوكي دق حابملا ءاملا يف كلذكو
 ي ةرهاط تناك اذإ هريغ ىلع ةجح ريغ نع اهملع باغ اذا وه هدنع هايملا داسف سيلو

 ريغ انسح اقلعتم لوقلا اذه ىنعم يف جرخي دقف اهتساجن حبصت ىتح ةرهاط مكحلا

 ءاملل يرحتلا لايعتسا ينبجعيو يدنع هتزاجا غاسنت دقو هنالطب تبثي الو حيبق
 لاكشالاو رهاطلا ءاملا مدع لنع مميتلا ىنعم توبثل كلذ لعب مميتلاو اهنم رهاطلا

 بسح ىلع هايملا نم رهطتلا يفطايتحالا لايعتسا كلذكو . رهاطلا ءاملا ةحص رمأ نم
 . مميتلا عم طايتحالاو مميتلا عم طايتحالا ف هل جرحي امم هركذ ىضم ام

 ف هايملا طلخت نا ريغ نم مميتلا عم رهاطلا نم يرحتلا نم يلا بحأ مميتلاو

 مهف اف كل تفصو ام ىنعمل اهطلخ يدنع حيبقب سيلو . اهطلخ نم الإ ضعب اهضعب

 . هايملا هذه ف ليق ام يناعم

 نم دنع ءاملا ةساجن ةحص ىلع اهليوأت جرحي امنإ يدنع ليواقألا هذه لكو

 نا لوقي نم لوق هانعم هبشي ام يدنع امم هذه جرختو هايملا هب سجني ام هجوب اهسجني

 وأ نولب اهمكح هيلع يلوتسيو هيلع بلغت نا نود هل ةساجنلا ةسس اهم سجني ءاملا

 هسجني ال ءاملا نا لوقي نم لوق ىلع امأو . فرعلاب لوقي نم لوق ىلع فرع وأ معط

 اهلكف اهنم ءيش ريغتم الو ةريغتم ريغ هايملا هذه تدجو اذإف . هيلع بلغ ام الإ ءيش

 دق هنا ةجح هلوق نوكي نم لوقب اهداسف حصي وا ةريغتم دجوت ىتح ةرهاط مكحل ا يف

 نم اهطلاخي هنا لوقلا هيف نكي امم ءاملا نم رثكا ةساجنلا نم اهنم ءيش ىف وأ اهيف لخد
 هيف جرحي هناف اذه لمتحا اذإف ، احبر الو اعط الو انول ريغي الو اهنم رثكا ةساجنلا

 نم هايملا هذه دحأ نم ءاملا جرخي مل ام هنا ؛ يعمو . ةنياعملا ىلع ال ةداهشلاب لوقلا

 لوقي نم لوق ىلع فرع وأ معط وأ نولب هكالهتسا يناعم دحأب هيلع ابولغم اهريغ
 نم تاقنلا نم ةجح هلوق نم هيف لاق ولو قافتالاب ةساجنلا هيف حصت الف كلذب

 قافتالا ىنعم نم هتساجن حصت هجوب ةساجن او رسفي مل ام سجن هنا ادعاصف نينثالا

 ام ىنعم ىف سجن هنا تاقنلا لوقي نأ نكمي دقو . هايملا ةساجن يف لوقلا فالتخال

 كلذ ,سجنتي نوكي نأ زوجي ام عضومل قافتالا يف سجني ال ام سجن هنا هيلإ نوبهذي
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 لوق نوكيف قافتالا يف سجني سيلو فالتخالا ىنعمب سجن هنا لاق نم عم ءاملا

 قافتالا ىنعمب هيف ةجحلا مزالب سيلو قحو هعم قدص سجن هنا لئاقلا
 . هتراهط لصال

 ىتح لصألا يف روهط قافتالا ىنعمب رهاط وهف هتساجن يناعم يف فالتخالاو
 كلذب سجن هنا قافتالا ىنعم يف ةجحب نوكي سجنت وأ سجنتم وأ سجن هنا حصي

 تاراهطلا عيمج نم لصألا ف رهاط لك يدنع كلذكو فالتخالا يناعم يف وا

 سجن هنا لوقلاب ةجحلا موقت نمم هيلعو هيف ةداهشلاو لصألا ين ةراهطلاب اهب موكحملا
 لوقلا حصي ال تاراهطلا نم هنا ةراهطلا مكح ىلع مئاق هلصاف سجنتم وأ سجتنا

 وا سجن وا سجنت وا سجنتم وا سجن هنا هيف لئاقلا لوقب سجنتم الو سجن هنا هيف
 سجني هنا قافتالا يف نوكي ال امم سجني هناب لئاقلا قدص لاهحا عضومل . سجر

 امم لئاقلا رسفي ىتح قحلا يناعم يف كلذ توبثو هسجني ايف فالتخالا زاوج عضومو

 هيلإ بهذي امب هعم دوهشلا عم ريسفتلا عم هتساجن حصي ام ىنعمب جرخيف سجني
 ةجحلا هب موقتف ريسفتلا عم اسجن قافتالا ىنعمب جرخي وا فالتخالا ىنعمب هداسفب
 لك كلذكو . لهجب وأ ملعب ذئنيح حص اذإ قافتالا مكح ةفلاح عسي الو ذئنيح

 رسفي ملو مارح اهنا اهيلع دوهشلا اهيف دهش لاومألاو جورفلا نم لالحلا نم ءيش
 دوهشملا رذع عطقت يدنع مكحلا ىنعم يف ةجح كلذب مقت مل مارح هجو يأ نم ةنيبلا

 ةمرحلا كلت ام ةنيبلا رسفت ىتح الإ هدي نم هتلازاب الو هتمرحب هيلع موكحم الو هيلع

 هيلإ نوبهذي امب ةنيبلا دنع فالتخالا ىنعم يف كلذ ةكرح لاتحال مارح هجو يأ نمو
 امارح نوكي الو صاخ مكحب دهاشلا ىلع امارح كلذ نوكي نأ لمتحي ذا عضومو
 ىلع ءيش لكو . ةمرحلا عضاوم يف نيدهاشلا لهج عضومو . هيلع دوهشملا دنع

 هجوب . هتمرحو هسجرو هداسف حصي ىتح لالح وأ رهاط نم همكح هيف تباث هلصأ

 هذه يف لقتني الف لاحلا نم لاحب لالح الو ةراهطلا لاتحا هيف نوكي الو هوجولا نم

 موقت الو . مهتلاح ىلع مهو مهتيالوو مهتقث نم مهتلاح نع دوهشلا مكح ءايشألا
 . هللا ءاش نإ هلك كلذ يناعم مهفاف مهتداهشب ةجحلا

 هيلع هذه هتجوز ناو مارح هدي ف لاملا اذه نا لجر ىلع نادهاش دهش ولو

 نكت مل مارحلا اذه الو ةمرحلا هذه ام ةنيبلا رسفت ملو ةمرح امهنيب تعقو وأ مارح
 دوهشملاو ةداهشلا هذهب هيلع اودهش نمل هفذق الو ماكحألا يف ةجح اذه لثم يف ةنيبلا

 دوهشملا الو فذقلا نع دوهشلا جرخ هيف لمتحي امم ههابشاو اذه لثم ف دوهشلاو هيلع
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 هيلع دوهشملا ىلع مكحي الف هوجولا نم هجوب كلذ لاتحال ةجحلا توبث نع هيلع
 لاحلا كلذ فيك ةنيبلا رسفت ىتح لام وأ هتجوز نم هدي نم كلذ جارخاب الو هرفكب

 نيدلا وأ يأرلا مكح نم ريسفتلا ىنعم يف مكحلا نوكيو ةرسفم ةجحلا مهلوقب موقتو
 . ماعلا وأ صاخلا وأ

 اهقالطب هيلع اهتداهش يف تبث اهرمأ لمتحملا ةمرحلا يف اذه ىنعم تبث اذإو
 حصي يذلا ظفللاب كلذ ارسفي مل اذاف اهنع ال وأ اهنع رهاظ وأ اهأراب وأ اهقلط هنا
 ال امب هتمرحو كلذ داسف ةحصو هتجح عطق هيف جرخي ام ىنعم ىلع مكحلا يف هانعم

 كلذ يف فالتخالا لاتحالا هيف جرخي ظفللاو مكحلا نم صوصخ الو هيف لاتحا
 لهج لاتحاو هليزي يذلا قالطلا يف ءانثتسالا توبثو مالكلا نم ماعلاو صاخلاو
 وأ ءاليالا وأ قالطلل ةفصلا ىنعمب كلذ ي مهلوق جورخو كلذ بجوي امب دوهشلا

 لك يدنع كلذكو قالطلا هيلع بجوي ىذلا هيلع دوهشلا لوقلا ال نآربلا وأ راهظلا
 تاراهطلا يف ءاوس يدنع ةجراخ اهلك ءايشألا هذه نم اذه وحن جرخي ءيش
 . بير هيف ال امب اهلوحت حصي ىتح اهلوصا ىلع ءايشألاو نآربلاو تامرحلاو
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 رش اعلا ب ابل ١

 دجاسملا ىف لوخدلا كرشملاو ضئاحلاو بنجلا عنم يف

 كلذ هبشأ امو نارقل ا ة ءارق نم اهريغو

 ولو دجاسملا نولخدي ال كرشملاو ضئاحلاو بنجلاو : رفعج نبا باتك نمو
 وأ دجسم يف اضيرم ابنج ناك ناف تايلصملا كلذكو { اهدسفي مل مهدحا اهلخد
 هتجاح ىضق مث مميت ناو اسأب هيلع را مل كلذ لعف ناف هذخأ نم دب الو هيف هل ءيش
 . طوحأ يدنع وهف دجسملا نم

 ناكو ءاملا دجي مل اذإ ايميتم وأ ائضوتم الإ هلخدي ال ليق دقو : لاق : هريغ نمو
 مميتي لاق نم لاقف هنكمي مل ناف هنم جرخيف اضيا هيف بنجا نا ليق دقو . هيف ءاملا

 لسغلا دعب الإ هلخدي عجري الف هنم جرخ اذإف مميت هيلع سيل لاق نم لاقو دعقيو

 . مميتلاو

 ناو فحصملا لمحي الو اهضعب وأ ةيآلا الإ نآرقلا أرقي ال كلذكو ؛ (عجر)

 . سأب الف هب قلعي يذلا هريسب هلمح

 ريشك فالتخا هيف ءوضو ريغ ىلع نآرقلا ةءارق نا تفرع ىذلا : هريغ نمو

 تدجو اذكه ةني يبنلا نع بسحاو تاياورلا ضعب يف جرخي هنا تفرع ام صخراو
 لخداو ابنج الإ اهيف تنك ةلاح يأبو ابنج الإ تئش لاح يأب نآرقلا أرقإ» : لاق هنا

 . «ابنج الإ تئش ةلاح يأ يف فحصملا لمحاو ابنج الإ تئش لاح يأ يف دجسملا
 ؛ يعمو . ابنج نكي مل اذإ ناسنالل يناعملا هذه قالطا ىلع لدي ةياورلا ىنعم ناكو
 ةلزنمب وهف ةالصلل ءوضولاك مات ءوضوو مات رهط ىلع نكي مل ام : لاق نم لاق دق هنأ
 . ملعأ هللاو تفرع ام هزنأ هذهو ثدحلا
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 هلعلو اهضعب وأ ةيآلا اوأرقي نأ مهل نا بنجلاو ءاسفنلاو ضئاحلا نأ تفرعو

 ريغب هولتي ناو هلمع همزلي ام بلط دنعو ةشحول ا دنع كلذب سن اتسي نيتي الا

 . ناسللا كرحت
 ةي هللا لوسر نأ ةياورلا هنأل نارقلا أرقي ال بنجلاو : نسحلا يبأ عماج نمو

 الإ هنم ذخؤي الو هتركذ ام عيمج يف رظنيف ابنج ناك اذإ الإ نارقلا ةءارق عنمي نكي مل

 . باوصلاو قحلاب

 . بنجلا بوثلا هيلعو لجرلا أرقي نا نايثع وبا هرك : ليقو هنمو : ةلأسم

 نعو ؛ رقصلا نب نازع باوج نمو ؛ رثألا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 : لاق باوج نمو . ال : لاق ؟ ميحرلا نمحرلا هللا مسب بتكي له بنجلا لجرلا
 باتك ىلا . (عجر) باتكلاب سأب الف ملكتي مل ام مالكب سيل باتكلا نا ليق دقو
 . عرشلا نايب

 مميتي دجسملا يف الإ ءاملا دبي مل بنج يف ليقو 2 ربتعملا باتك نمو : ةلأسم
 . لستغيو ءاملا جرخيف دجسملا لخدي مث

 ال هنا انباحصأ لوق نم قافتالا ىنعم هبشي ايف ليق هنا ؛ يعم : هريغ لاق
 ىنعم يف بنجلا لثم ءاسفنلاو ضئاحلا كلذكو . رذع نم الإ دجسملا بنجلا لخدي
 ضئاحلا الو بنجلا هلخدي ال دجسملا ةلزنمب وهو ةالصلل ذختملا يلصملا كلذكو مهلوق
 دجسملا بنجلا لوخدب ساب ال هنأ مهلوق ضعب ين وأ انموق لوق يف هنا يعمو
 يأ يف دجسملا لخدأ» : لاق هنأ ةلي يبنلا نع ءاج هنا ؛ يعمو ز كرشملاو ضئاحلاو
 اوبرقي الف سجن نوكرشملا امنإ » : ىلاعتو كرابت هللا لاقو . «ابنج الإ تنك ةلاح
 هسجر ينعي مارحلا دجسملا لخدي ال هنا تبث اذاف «اذه مهماع دعب مارحلا دجسملا
 دجاسملا نم هريغ نأ لالدتسالا ىنعم يف جرخيف مارحلا دجسملا يف كلذ اعونمم ناكو
 يذلل سانلل عضو تيب ل وأ نا » : ىلاعت هللا لوقل دحاو ىنعم اهتوبثو هتوبثل هلثم

 هذه يف تبثف . همسا اهيف ركذيو عفرت نأ هلا نذأ تويب يف»:لاقو .اكرابم ةكبب
 دجاسملا نم هريغو مارحلا دجسملا نم . افالتخا كلذ يف ملعن الو دجاسملا اهنأ تويبلا

 اهمظع امب اهنم دحاو لك ةلزنمب اهميظعت فلتخا ناو . ميظعتلا يف دحاو اهانعمف

 باتكلاو ةنسلا هبشي امو قافتالا يناعم يف جرخيف ةرهطم ةعوفرم ةدحاو اهلك اهناف هللا

: ىلاعتو كرابت هللا لوقل دجسم هلك مرحلاو اهلك دجاسملا لوخد عونمم كرشملا نا



 دجسملا رطش كهجو لوف اهاضرت ةلبق كنيلونلف ءايسلا يف كهجو بلقت ىرن دق
 ةلبق يف هللا لاق ايك . مارحلا تيبلا ةبعكلا وه مارحلا دجسملا نأ تبثف يمارحلا

 لهأل ةلبق هلك دجسملا ناو . ةبعكلا لابقتساب الإ دحأل ةالص ال : دجسملا لهأل
 ءازج يف 4 ةبعكلا غلاب ايده » : هللا لوقل دجسم هل هناو قافآلا لهأل ةلبق هلك مرحلا
 ايادهلاو ديصلا نم ءازجلا يرجي ام ثيح هناو هلك مرحلا ةبعكلا نأ تبثف . ديصلا
 دحأل زوب الف ةبعكلا يف هناو ةبعكلا غلب دقف مرحلا نم ءيش يف كسانملا يف اياحضلاو

 مارحلا دجسملا اوبرقيالف » : هللا لوق توبثل مارحلا دجسملا لوخد ىلإ نيكرشملا نم

 هيف ليق دق ةنيدملا ين ةليتَي هللا لوسر مرح كلذكو . دبألا ىلع يهف «اذه مهماع دعب
 . ةي ميهاربا هليلخ ناسل ىلع مرح مارحلا تيبلا ةبعكلا مرح ناو ةبعكلا مرح لثم هنا
 ءاوسلاب اعيمج نامرح اهناو ةيدمح هيبن ناسل ىلع ىلاعتو كرابت هللا مرح ةنيدملا مرحو

 نع ربخلاو ثيدحلا هيف ءاج ام ىلع دحاو كلذ يف ءازجلاو ايهديصو ايهرجش ميرحت يئ
 ايهرجشو اعيمج نيمرحلا ديص نم ءازج نم ناك ايف اذه تبث اذإ هنا هانعمو ملعلا لهأ
 لوقل ةنيدملا يف زجني الو ةنيدملا ىلإ نوكي الو هللا لاق ايك . ةبعكلا غلاب يده وهف

 هللا لوسر ةنس نم رجشلاو هللا باتك نم ديصلا يف اذهو .ةبعكلا غلاب ايده هللا
 تبث اذإ ةنيدملا مرحو ..مارحلا تيبلا ةبعكلا مرحلا رجش يف ملعلا لهأ عامجاو يي

 عيمج يف ايده تبث ام كلذكو تبث ام ةبعكلا ىلإ هلك ءازجلاو مرحلل هبشم وهف همكح

 اعيمج نامرحلا ناك اذإو . كلذ ريغ ملعن ال مارحلا تيبلا ةبعكلا ىلا وه امناف هللا نيد

 عنم تبث اذإو لاق ايك هبشأ امو ةبعكلا ىلا ايادهلاو همكحب صوصخ مرح لكف نيمرح
 ةنسلا يناعم نم كلذ هبشا امو هللا باتك نم لالدتسالاو دجاسملا لوخد كرشملا
 يف ةنسلا اذإو ةالصلا ناعونمم ذا دجسملا سفن ىف ءاسفنلاو ضئاحلا هلثم ناك قافتالاو
 ال ام امهنم تباث ذإ كرشملا رما اذه ىنعم ىف تاهبشم ذإو ةالصلا كرت امهيلع دبعتلا
 ءاسفنلاو . ضئاحلا كلذب ينعي «ءاملا ايهرهطي ال» : هنا ةي يبنلا لوقل ءاملا رهطي
 ال هناو اترهط اذإ ايهيف لسغلا توبث عضوم ءاسفنلاو ضئاحلا يف كلذ تبل اذإو اهلثم
 لهأ نم فلقألا ىنعم كلذ هبشا ايف ضراعملل ةالصلا ناعونمم ذإو ءاملا ايهرهطي

 هرهطي ال هناو نيكرشملا ىنعم هجولا اذه يف اهبشم تبث اذإ نيغلابلا لاجرلا يف ةلبقلا
 تاراهطلا باتك نم هيلع لالدتسالاو هركذ ىنعم ىضم دقو كرشلا لها ههابشال ءاملا
 نيعونمم اونوكي نأ يناعملا هذهب ءالؤه يف اذه تبث اذإو . هعضوم يف باتكلا اذه نم
 ءاسفنلاو ضئاحلا ةلزنمب لزان هناف ءاملا هرهطي ناك ناو مهلثم بنجلاو دجاسملا لوخد
 ىتح ضئاحلا مكح ءايشألا عيمج يفاهمكح ءاسفنلا نا ؛ قافتالا ىنعمو . اترهط اذإ
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 ةلزنمب اهماكحا يناعم عيمج يو اهتدع ءاضقنا يفو اهجوز ءطو ىنو ةالصلا يف لسغي
 اهلثم ءاسفنلاو لسغت ىتح اهيف الو ةراهطلا ماكحأ نم ءيش اهنم قلطي ال ضئاحلا

 اترهطو ءاسفنلاو ضئاحلا اذكه اذه ناك نا املف . انباحصأ لوق نم قافتالا يناعم

 مهلك مهيف لسغلا توبثل اترهط اذإ لصفلا اذه يف بنجلا مكحو اهمكحو ائيش

 اولزنف ءاملا مدع دنع مميتلا وأ ءاملا دوجو دنع رهطتلاو لسغلا دعب الإ ةالصلا مهعنمو

 ةلزنملا هذه ىف اوواست املف . قافتالا ىنعم يف ةدحاو ةلزنمب لصفلا اذه يف مهلك

 لوخد مهعنم ناكم مهيف لسغلا توبث ىنعمب كرشملاو فلقألا ىنعم اهيف اودهشا

 كلذ يف سيلو قافتالاو ةنسلاو باتكلا مكح يناعم هبشي ىنعمب رذع نم الإ دجاسمل
 : نيكرشملا يف ىلاعتو كرابت هللا لوقل همكح يناعم تباث لب 5 اندنع لوقلا نم نهو

 . همباذه مهماع دعب مارحلا دجسملا اوبرقي الف »

 نيكرشملاو مانصألا نم هرهطي نأ هرمأ امنإ نيفئاطلل يتيب رهطو » : لاقو

 ضقن الإ اذه مهتلاح يف دوجسلا عكرلا ريغ مهلك ءالؤهو دوجسلا عكرلاو نيفئاطلل

 كلذكو . ةراهطب الإ ةالص الو ةالصلل دوجسلا عكرلا نأل كلذ نيعونمم ةراهطلا

 الو ءاسفن الو ضئاح نم ازئاج الو اتباث نوكي ال دجاسملا يف فاكتعالاو فاوطلا

 الو كرشملا لخدي ال هنا كلذ تبثف كلذ نيعونمم . رهطتلاو رهطلا دعب الإ بنج

 دعب الإ دجسملا لاجرلا نم نيغلابلا نم فلقألاو ءاسفنلاو بنجلاو ضئاحلا
 لوخد نم نارهطم ناهزنم ايهف دجسملا ةلزنم وه ةالصلل ذختملا يلصملاو . ةراهطلا
 وأ لام وأ سفن يف مهيلع ررض فوخ نم رذع نم الإ كلذ ناعونميو مهلك ءالؤه

 . ةيقتلا زاوج عقوم عقي كلذ ناف . نيد

 يف الإ بارشللو لسغلل ءاملا بنجلا دبي الأ كلذ لثم ين رذعلا نم نا ؛ يعمو
 مهمزلي ءيشل وأ مهيلع بجي ءيشل كلذ ناك اذإ ءاسفنلاو ضئاحلا كلذكو دجسملا

 ءاملل ةراهطلاب زوبي ال امم عيش 1 مدع دنع زوجي الو زئاج كلذ ناف . ةرو رضلا هيف

 زجي مل رذعل دجسملا لوخد ىلإ اوجاتحاو ءاملا ءالؤه مدع اذاف ديعصلل مميتلاب الإ

 الإ هلخدي ال هناو . ريهطتلا عضوم تبثي ام عضوم يف ديعصلاب مميتلا دعب الإ كلذ

 . هاوس ام هنكمي ملو هب رهطتيل هذخأ بنجلا داراو دجسملا ين ءاملا ناك اذإف ارهطتم

 . ةراهطلل ءاملا ذخأل دجسملا لخديو مميتي : ليق دق هنا يعمف

 عنام ريغ نم هب رهطتلا ىلع ردقو هيلع ردقو ءاملا ىلا غلب اذإ هنا ؛ يعمو

ءاملا ىلع ردق اذإ ةالصلاب همميت ضقنتني ايك . لسغلا هيلع بجوو همميت ضقتنا



 نأ جاتحاف نيب رذعل ءاملا ىلإ لصو اذإ دجسملا يف لسغلا هنكمي ال ناك نإو ءوضولاب

 يعمف هنمو هيف رهطتي عضوم هل دجسملا يف هب زاتبي وأ ءاملاب اجراخ دجسملا يف عجري
 ام كلذ نال رهطتلا ىلع ردقي ىتح همميت ضقتني ال همميت ىلع هنا رذعلا دنع جرخي هنا

 . هوجولا نم هجول هب رهطتلا ىلع ردقي مل ايك ءاملا دجو ناو . هب رهطتلا ىلع ردقي

 امم اثدح ثدحي نأ الإ همميت ضقتني ال همميت ىلع وهف يناعملا نم ىنعمل ايميتم ناكو

 نيرمألا نيذه دحأ هنم ناك اذإف هنم رهطتلا ىلع ردقي ءام دبي وأ ءوضولا ضقني

 . هل هب بطوخو هل هب دارأ دق يذلا كلذ هانعمل همميت ضقتنا

 هتباصاف هيف امئان ناكو دجسملا ين ةبانجلا هتباصا هنا ول : ليق هنا ؛ يعمو

 نم هجوب هتبانج مكح تبث وأ دجسملا يف هملع ملع ىتح هتبانجب ملعي ملو ةبانجلا

 نم الإ هنم جورخلا هيلعو هيف ثبلي الو ماني الو دجسملا يف دعقي نأ هل سيل هنا هوجولا

 نم كلذ نم فاخي ررض وأ نيد وأ سفن وأ لام ىلع فوخ نم كلذ يف هل نوكي رذع
 . ررضلا هوجو نم هجو وأ رطم وأ رح وأ درب

 نكي مل ام رذع مث نكي مل ولو هعضوم يف دعقي نأ ساب ال ليق هنا ؛ يعمو
 كلذ هل نكي ملو هعضوم نع لوحتلاو دجسملا يف يشملا دارأ اذإف دجسملا يف يشمي

 جورخلا دارأ ولو ليق هنا ؛ يعمو . رهطتلا ىلع ردقي ملو ءاملا دبي مل اذإ مميتي ىتح

 لوخدلا دارأ اذإ ءاملا دبي مل اذإ مميتلا هيلع امنإو . ءاملا دبي مل اذإ مميت هيلع نكي مل

 هيلع سيل : ليق هنا ؛ يعمو { هنم جورخلا دارأ نإ كلذ هيلع سيلو . دجسملا يف
 : هللا لوق ىنعمب ليبسرباع . هيف دوعقلا ديري ال اراتخم انجسم لوخدلا دارأ اذإ مميت

 انهاه ةالصلا نأ ليوأتلا ضعب يفف «اولستغت ىتح ليبس يرباع الإ ابنج الو »

 ليبس ىرباع الإ دجسملا لوخدو ةالصلا نع اهيف ةالصلا ةلزنمب لزان دجسملا لوخد

 ليبس ىيرباع الإ دوعقلاك هيف لوخدلا ناكو ةالصلا ةلزنمب دجسملا لوخد ناكو هيف

 . هيف

 ريغل وأ ةالصل دجسملا لوخد ناو ةصاخ ةالصلا يفاذه نا : ليق هنا ؛ يعمو

 الو هيف لخاد يشمي الو هيف دعقي الو هلخدي الو ءاوس دوعق ريغ وأ دوعقل وأ ةالص
 رهطتي ىتح رذع نم الإ فلقأ الو كرشم الو ءاسفن الو ضئاح الو بنج هنم اجراخ
 ىنعم ىلع مهنم دحا ردقي مل ناف . هلوخد نم محل عنام وه يذلا كلذ لاح نم

 ىنعم هيلع تبث هتقو ين ةراهطلا مدعف ةراهطلا هعفنتو ةراهطلاب دبعتم وه نمم ةراهطلا

 وأ هنم هجورخ وأ دجسملا يف هدوعقل ءاملا مدع دنع ءاملاب ةراهطلا نم الدب مميتلا
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 ءيش هل تبثي ال هناو رذعل هوجولا نم هجول هيف هرارقتسا وأ هيف همونل وأ هيف هلوخدل

 نع هعنمي رذع نم الإ كلذ هنكمأ نإ مميتلا الإ رذعلا عم الو رذعب الإ هيف كلذ نم
 هدوعق الو هنم هجورخ الو هلوخد يف كلذ يف قرف ال ناك اذإ هوجولا نم هجوب مميتلا

 ىتح هب ملعي مل وأ ايسان هلخدو هريغ يف همزل نا دعب الو هيف كلذ همزل نأ دعب هيف
 . رذع نم الإ هنم جورخلاب ابطاخم يدنع ناك كلذ هيلع بجو كلذ نيح نمو هلخد

 ارهاط الإ هيف رقتسي الئل ةراهطلل ءاملا مدع دنع مميتلا رذعلا عم همزل رذع هل ناك اذإف

 الئل مميتلا مزل هيف كلذ هل ضرع وأ كلذب ملع نأ دعب هنم جورخلا دارأ نإ كلذكو

 . ارهطتم الإ هنم ءيش يف كلسي

 دقو هيف تسفنت وأ ارهاط هتلخد دقو دجسملا ي ةأرملا تضاح ول هنا ؛ يعمو

 يف رذع امهل ناك وأ هوجولا نم هجول وأ رذعل هيف لوخدلا ىلإ تجاتحا وأ ارهاط تناك

 ناف . هكرت ايل عساوو مميتلا مكح امهنع لئاز هنا هيف كلذ ايف ثدح نا هيف لوفقلا

 يف وأ هيف ءاملا ادجو ولو رهطت ريغب رذعلل هيف ايهدوعقو رذعلل هيف اهلوخدب اعسوت
 نيبطاحم ريغ اناك اذإ . مميتلا ايهنكماو ءاملا امهنكمي مل وأ هب رهطتلا امهنكمأو هربغ

 ناك اذاف ارهطت ملو ءاملاب رهطتلا ايهعفني مل اترهطت ايهنا ول اذإو كلذ نيح يف ريهطتلاب
 ام ضراعلا رذعلل رهطت ريغب كلذ اهل ناك هيف ايهدوعق ين وأ هل امفوخد يف رذع امهل
 بنجلا ةلزنمب اتناك سافنلاو ضيحلا نم اترهط اذاف سافنلاو ضيحلا نم ارهطت مل ام

 اهنا عضومل مميتلاو رهطتلا مكح امهنع لاز امنإو هانركذ يذلا هلك ىضم ام يناعم يف

 الو ايهتراهطل ىنعم ال ناكو ايهمكح لاح نع ءاملا ايهرهطي الو ريهطتلا ايهعفني ال
 مل رذعلا ايل تبث اذإف . رذع نم الإ دجسملا لوخد نم نيتعونمم اتناكو ايهمميت
 هنا لوقي نم لوق ىلعف فلقألاو كرشملا امأو . ايهعفني ال ذإ ريهطتلا مكح امهمزلي

 ؛ يعمف ارهطت اذا ايهدسج ةراهطل ةراهطلا ىنعم ىلإ نالقنيو ايلاح ين ءاملا ايهرهطي
 ءاملا اهنكمي مل ناو . امهل يذلا رذعلل دجسملا لوخد دنع ريهطتلا ىنعم اهمزلي هنا
 يف ال رذعلا توبثلو . اهيف ةراهطلا توبث ىنعمل لسفلا ماقم موقي مميتلاف

 ةلزنمب اتناك امهيف لوقلا اذه ىلع اذه تبث اذإو . نيرهطتم الإ الخدي الأو . لوخدلا

 . ايهدوعقو ايهجورخو الوخد يف ؛ يعمف . هركذ ىضم ام عيمج نم بخجلا
 يف رهطتلاو ناتخلاو مالسالاب هيف ايه امم جورخلاب نابطاحم اهنال اهيلع كلذ ينبجعيو
 مالسالاب تقولا يف اهتلاح نع القتنا ول ايهنا ولو اهتلاح نع لاقتنالاو تقولا
 نع اهلاقتنا دعب امهعفنت ةراهطلا تناكو ةراهطلا لاح ىلإ هب نيلقتنم اناكل ناتخلاو
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 نم كلذل ايهكرت نم كلذ نألو ناتخلا ىلإ ةفلقلا نمو مالسالا ىلإ كرشلا نم ايلاح
 كلذ توبث ىنعم هبشاف اهنيد يف كلذ نم جورخلاب نابطاخمو . ايهسفنا يف اهلعف
 مميتلاو ءاملاب رهطتلا مكح اهمزلي نا لوخدلا يف . ايمل رذعلا دنع اهمزلي نا امهيف
 اترهط اذإ ءاسفنلاو ضئاحلاو بنجلا . لصفلا اذه يف ايههابتشال ءاملا امهنكمي مل نا
 املاقتنا دنع قافتالاب امهيف ةراهطلا توبث نمو لاحلا كلذ نع لاقتنالاب اهتبطاخم نم

 يف امهنم ةراهطلا لاح ىلإ امهلقنو ءاملاب ايهترشب ةراهط يف فالتخالا ىنعمو كلذ نع
 مل ام ءاسفنلاو ضئاحلا كلذك سيل كلذ نا قافتالا توبثو ايهسجر لاوز لاح
 اذإ ءاسفنلاو ضئاحلاو بنجلا يف هانعم هبشي امب فلقألاو كرشملا يف كلذ ناكو . ارهطي

 . هلوخد يف رذعلا بوجو دنع امهيف انركذ ام ينعملا رهطي مل ام بنجلا نود اترهطت
 مل ام ايهرهطي ال ءاملا نا : لوقي نم لوق ىلع فلقألاو كرشملا يف جرخي هنا ؛ يعمو
 املكو ةساجن الإ لسغلا اهديزي الف كلذ تبث اذإف فلقألا نتتخيو كرشملا ملسي

 ىلع لسغلا نع اعنتمي نا بجيف اسجن ايهتسسامم ىنعمب ناكو هاسجن ءاملا نم ايهسم
 ولو . لصألا يف هلوخد نم ايهعنم عم دجسملا اسجني الئل اهلوخد نيح يف لوقلا اذه
 ىنعم اهيلع تبثي لوقلا اذه ىلعو . نيهجوب كلذ نيعونمم انوكيف هاسجن انوكي مل
 اهب رهطت نكمي نا الإ ةلعلا هذهل ءاملاب ريهطتلا نود رذعل دجسملا لوخدل مميتلا

 ىنعم ىلع امهيف هب رمؤي امم كلذ ناك دجسملا الخدي نأ لبق ةبوطرلا نع ايهفوفجو
 . كلذب لاق نم لوق

 ىنعمب دجسملا لوخد دنع ايهعف تبثي هنا ؛ يعمف ديعصلاب مميتلا امأو
 رهطي نكي مل اذإف هرهطي ءاملا ناك اذإ ءاملاب ةراهطلا ماقم موقي كلذ ناك اذإ قافتالا

 تبثي ايف رهطتلا مكح لاح ىلإ ايهنم لوحتلاو رهطلاف ةبطاخملا ىنعم تبثو ىنعمب
 ىنعم ي ءاملا نع الدب مميتلا ىنعم تبث رذعل الئاز ءاملاب رهطتلا ىنعم ناكو رهطتلا

 ءاش نإ كلذ يناعم مهفاف ارهطي نأ لبق ءاسفنلاو ضئاحلا يف كلذك سيلو . رهطتلا

 . هنلا
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 رشع يد الا ب ابل ١

 كلذ هبشأ امو دجسملا يف بنجلاو ضئاحلا لوخد يف

 كلذ ةفئاط تهركف دجسملا بنجلا لوخد ىف اوفلتخاو : فارشألا باتك نم

 سابع نباو دوعسم نبا هيف بنجلل رورملا يف صخرو ازاتجم هيف رمي نأ زاجأ مهضعبو
 وهو دجسملا ين اندحا رمي ناك : رباج لاقو . ريبج نب ديعسو نسحلاو بيسملا نباو

 رباع : يعفاشلاو كلام لاق هيف رمي : يعفاشلاو كلامو رانيد نب ورمع لاقو . بنج

 . هيف رميو مميتيف ادب دجم نأ الإ دجسملا ف بنجلا رمي ال :: ةفئاط تلاقو . ليبس

 ف رمم رفاسملا بنجلا ف يأرلا باحصأو هيوهار نب قاحساو يرونلا لاق اذكه

 نم ءاملا جرخي مث يقتسيف دجسملا لخديو ديعصلاب مميتي ام ريغ هيفو . دجسملا
 الو هلوق ليوأت ةعامج تلاقو دجسملا بنجلا لوخد يف ةفئاط تصخرو . دجسملا

 دهاجم نع لوقلا اذه انيور . اومميتيف ءاملا نودجي ال نيرفاسم ليبس يرباع الإ ابنج

 ناك : ملسم نب ديز لاقو ةداتقو . قاس نب ملسم نب نسحلاو سابع نباو يلعو

 ف قاحساو دمحأ لاقو ، دجسملا ف بنج مهو نوبنجي ةلي هللا لوسر 77

 . «سجني سيل نمؤملا» : يتي يبنلا لوقب دجسملا لوخد يف سأب ال أضوت اذإ بنجلا

 ال هنا كلذ نم قافتالا هبشي يدنع انباحصأ لوق يناعم : ديعس وبأ لاق

 مميتيلف اهقم وأ ناك ارفاسم كلذ ىلإ رطضإ نإف ةرورض ىنعمل الإ بنجلا لخدي
 هل زاج ةرورضلا لاح يف مميتلا هنكمي مل نإو مهلوق يناعم يف دجسملا لخديلو
 هنا مهلوق ضعب نم هنا يعمف دجسملا يف بنجأ نم امأو . ةرورضلا توبثل لوخدلا
 وأ . ارهطتم الإ هلخدي الف دجسملا نم جرخ اذإف هدوعق وأ همون متي نا هيلع سأب ال

 بنجأ ولو دجسملا يف دعقي ال هنا مهلوق ضعب نمو . لوقلا نم ىضم ام ىلع ةرورض
 ىري ال نم مهنمو . مميتل ١ هيلع ىري نم مهنمف كلذ بجو ا ن اف ةرو رضل الإ هيف

_- ١٣٣ _



 بجوي نم مهنم نا بسحا هيف بنجا دقو اجراخ دجسملا ي هزاوج ىف كلذكو هيلع

 هنم جورخلا ري ملو كلذ يف هل صخر نم مهنمو امميتم الإ هيف هزاتجي الو مميتلا هيلع
 هللا لاق دقو . رهطتلا ىنعم ف كرشملا ىنعم ناهيبش بنجلاو ضئاحلاو هيف لوخدلاك

 . هماذه مهماع دعب مارحلا دجسملا اوبرقي الف سجن نوكرشملا امنإ » : ىلاعتو كرابت
 الو اهلك دجاسملا الو مارحلا دجسملا برقي ال هنا انباحصا عم اذه ىنعمب تبثف
 يف اذه ناهبشي بنجلاو ضئاحلا كلذكو هللا باتك نم لالدتسالاب الإ اهنولخدي
 . ةرورضلا ىنعمل الإ دجاسملا لوخدو نآرقلا ةءارق يناعم

 : ةشئاعل لاق هنا ةلي يبنلا نع يور ، فارشألا باتك ريغ نمو : ةلأسم

 الف كديب ةضيحلا تسيل : لاقف & ضئاح ينا تلاقف . ىلصملا نم ةرمخلا ينيلوان»

 . كلذك دجوي هنا وجراو «اهب سأب

 هنا يعمف هلخدت نأ ريغ نم ءيشلا ىلصملا نم ضئاحلا لوانت امأ : هريغ لاق
 توبثل كلذ اهل هرك اضعب نا يعمف فالتخا كلذ ين انباحصا لوق يناعم ي جرخي
 ال تفلح ول اهنا ليق ام ضعب ىف هيف لوخد هيف اهدي لوخد نألو هلخدت نأ اهعنم

 ؛ يعمو { هءاوهو ىلصملا هزني نأ يغبنيو هتلخد دق اهنا هيف اهدي تلخدف اتيب لخدت
 وأ هيف هلعجيف دجسملاو هئاوهو ىلصملا نم ءيشلا لوانتي نأ اساب هب ري مل اضعب نأ
 اذه تبث ناف اهئاوه يف اهدي لاخدا الإ اهدي نم ءيش ايهسمي نأ ريغ نم هنم هذخأي
 . هب ذخأو هب لمع امم ىلوأ وهف زاجا هنا ةي يبنلا نع

 دجسملا يف وهو ةبانحجلا هبيصت لجر نع هتلأسو ميهاربإ ابأ نأ بسحأ : ةلأسم
 دارأو دجسملا نم جرخ ناف لسغي زربي نأ ىلا هناكم يف نوكي : لاق ؟ عنصي فيك
 بنجلا بوثلا نوكي نأ هركيو : لاق . لخدو مميت لسغي نا لبق هيف لوخدلا
 . دجسملا يف

 لوخد يف ملعلا لهأ فلتخاو : ركب وبأ لاق ؛ فارشألا باتك نمو : ةلأسم
 ليبس رباع وهو الإ دجسملا بنج لخدي ال : ةفئاط تلاقف هيف هماقمو دجسملا بنجلا

 بيسملا نب ديعسو سابع نبا لاق هبو دوعسم نبا نع لوقلا اذه ىورو . هيف رام

 لاقو . يعفاشلاو كلام لاق هبو ةداتقو . رانيد نب ورمعو حابر يبأ نب ءاطعو

 الأ دجسملا يف بنجلا رمي ال : ةفئاط تلاقو . دجسملا ضئاحلا لخدت ال : كلام

 تصخرو هيوهار نب قاحساو يروثلا نايفس لاق اذكه . هيف رميو مميتيف ادب دجي
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 : لاق هنا ملسا نب ديز نع انيورو . هيف دعقيو دجسملا لخدي نأ بنجلل ةفئاط

 جتحاو اواضوت اذإ هيف نورميو دجسملا يف مهو نوبنجي ةي هللا لوسر باحصأ ناك
 ةفيذح هيقل هنا يورو . «سجنب سيل ملسملا» : ةي يبنلا لوقب لوقلا اذه لاق نم

 الا ابنج الو هلوق ليواتل لوقلا اذهب جتحا نم لعجو . بنج ينا : لاقف هيلإ ىوهاف
 يف مونلا يف اوفلتخاو . نولصيو نومميتي ءام نودجي ال نيرفاسم ليبس يرباع

 . ةي هللا لوسر دهع ىلع دجسملا ين مانن انك : لاق هنا رمع نبا نا تبثف دجسملا

 ديعس هيف صخرو ريبزلا نبا دهع ىلع دجسملا يف تيبن انك : رانيد نب ورمع لاقو
 . يعفاشلاو حاب ر يبأ نب ءاطعو ي رصبلا نسحلاو بيسملا نبا

 نا هنع ىورو . ادقرم دجاسملا اوذختت ال : لاق هنا سابع نبا نع انيور دقو

 ناكو ، دجسملا يف مونلا هركي يعازوألا كلذكو سأب الف ةالصل هيف تنك

 نوديري نوتأي نيذلا ءابرغلا امأو : كلام لاقو . بلغ اذإ هيف ماني زيزعلادبع نبا
 دمحأ لاقو . كلذ ىرأ الف ارطاخ لجرلا امأو مهل اعساو هارأ يناف ةالصلا

 اليقمو اتيبم هذختي نم امأو . ساب الف ههبشا امو رقس يف لجر ناك اذإ : لبنح نبا

 ءوضولا سانلا ءايلع نم هنع ظفحن نم لك حاباو هيوهار نب قاحسا لاق هبو . الف

 ركب وبأو سوواطو ءاطعو رمع نباو سابع نبا هنع كلذ انظفح نممو دجسملا ين

 لهأ ماوع لوق وهو يناملسلا نمحرلادبعو جيرج نباو مزح نب ورمع نبا دمحم نب
 اذهب سانلا ادبيو هلثم دجسملا نم ناكم ىف لجرلا أضوتي نا الإ لوقن هبو ملعلا

 ءاطعلا لعفي ناك ايك ءاحطبلا نع ىصحلا صحفي نأ الإ كلذ هركأ يناف روهطلا
 اوفلتخاو . كلذ هركا الف ءاحطبلا ىلع صحلا در أضوت اذاف سوواطو حابر يبأ نبا
 ناكو كلذ هل سيل : لوقي كلام ناكو ةسينكلا نم ةينارصنلا هتجوز لجرلا معنم يف

 . لوقن لوقلا اذهبو ث اهعنمي : لوقي يعفاشلا

 ال ضئاحلاو بنجلا نا انباحصأ لوق يف جرخي هنا ؛ يعم ديعس وبأ لاق
 اناف ءاملا نادجي الو كلذ ىلإ ةرورض وأ رذع نم الإ ىلصملا الو دجسملا نالخدي

 هنا ةلي يبنلا نع ىوري دقو . هيلإ ةجاحلاو ةرو رضلا ىنعم دجسملا نالخديو نامميتي
 الإ تنك ةلاح ةيأ ىف نآرقلا أرقإو ابنج الإ تنك ةلاح ةيأ ىف دجسملا لخدا» : لاق

 : لجو زع هلوق هبشي امم لجو زع هللا باتك نم اذه ىنعم ىلع لدتسي دقو . «ابنج
 هنا قافتالا ىنعم ي جرخي اذهو «دوجسلا عكرلاو نيفكاعلاو نيفئاطلل يتيب رهطو »
 جرخ اذإ هنا يعمف دجسملا يف مونلا امأو . ةراهطلا دعب الإ دوجسلاو عوكرلا عونمم
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 نإو ةجاح نم الإ اروجحم كلذ ناك انكس هذاختاو نكسلا هجو ىلع هب عافتنالا ىنعم

 هيف حابم هل ذختم وه ام ىنعمل وأ ةالصل وأ ركذل هلخدو كلذ ىلإ اجاتحم ارفاسم ناك

 ازئاج اذه ناك لزنم هل ناكو رفاسم ريغ ناك ولو ةحارلا هجوو هيف مونلا ىلإ جاتحاو
 يف مزال نم الإ جورخلا هتجوز عنمي نأ هل ملسملا نا انباحصأ لوق ىنعم يف جرخيو

 نم سيل ةينارصنلاو . ءايشألا ميمج نم اهرضحي الو اهتيب ين هيلع ردقت ال اهنيد
 يدنع هيلع بجو ام كلذك كلذ ناك ولو اهيف الإ اهيلع ردقي ال يتلا اهنيد يف ةعاطلا
 اذإ هللا باتكب اهيلع موكحم اهنأل هل جيوزتلا مكح اهيلع تبث اذإف مالسالا مكح الإ

 . كلذ ىلع اهظح اهلمح
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 ءيش هب قلع وأ هندب نم ائيش كرت نميف
 راثآلا ضعب كلذ هبشأ امو

 وأ راق لثم بنجلا ندب نم ءيش ىلع قلع دق ناك نإو : رفعج نبا عماج نمو

 هعضوم لسغو كلذ علق ؟ عضوملا كلذ نيبو ءاملا نيب لوحي ىتح هب قزلي امم هريغ

 عضوملا كلذ ىلا ءاملا لصي ام ردقب اقيقر اقزل ناك نإو . ىلص ناك نإ ةالصلا داعأو

 يأرلاو ، سأب الف ، رفظ نم لقأ اقزل ناك نا هنا ؛ راثآلا ضعب يفو . سأب الف

 أضوت وأ { ةبانجلا نم لسغ دقو كمس ةطفس تناك ناف : تلق . يلا بحأ لوألا
 ؟ ال مأ هتالص يف سأب هيلعأ اهدجو مث ىلصو ةالصلل

 . هيلع سأب الف ابنج نكي مل ناو 3 اهعضوم لسغ ابنج ناك نإ : لاق

 لسغي : لاق ؟ ةالصلل أضوت وأ 5 ابنج ناك دقو ةالصلا لبق ملع ناف : تلق
 . هتالص لدبيو اهعضوم

 نم لقأ طفسلاو راقلا عضوم ناك نا ءاهقفلا ضعب لاق يراوحلا وبأ لاق
 . هريغ وأ ابنج ناك 5 هتالص يف هيلع ضقن الو سأب الف هلسغو رفظلا

 ندب نم ءيش ىلع قلع دق ناك ناو هلوق اماو رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم

 كلذ علق عضوملا كلذ نبو ءاملا نب لوح ىتح هب قصلي امج هريغ ريغ وأ راق بنجلا

 لصي ام ردقب اقيقر قزل يذلا ناك ناو . ىلص ناك نا ةالصلا داعاو هعضوم لسغو
 الف رفظ نم لقأ قزل يذلا ناك نا راثآلا ضعب يفو . سأب الف عضوملا كلذ ىلا ءاملا
 ام جارخا دعي ةالصلا ةداعإ ين هلاق يذلا دمحم وبا لاق . يلا بحأ لوألا يأرلاو ساب
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 هنال كلذ نكمأ اذإ : لاق ايك وهف هلسغب رمأ ىذلا عضوملا نيبو ، لسغلا نيب لاح

 رومأملا ةراهطلا لمتكت ملو { هلسغ هيلع بجو نكمأ اذإف . هلسغب رمأ ام ةلمج نم
 مل ىتح هريغ وأ راق ىلع قصل ام ناكو كلذ نكمي مل اذإو كلذ لعفب الا ةالصلل اهب

 كلذ رذعتل هلسغب رمؤي مل ام ةلمج يف ناك اريثك وأ اليلق ناك هعضوم نع هتلازا نكمي

 ةردقلا رومأملا عسو يف سيل لعفب رمالا نع ىلاعتي ميكحلا نأل هلعف نع رومأملا زجعو

 ىلع اذهف رفظ نم لقأ رادقم كرت اوزاجأ دق ءاهقفلا ضعب نا هلوق امأو . هلعف ىلع

 مكح عم مدلاك © ةساجنلا نم هلسغب رمأ ايف رادقملا اذه نع وفعلا ىأر نم لوق

 . هتساجن

 دنع ىلوأ وهف سجن ريغ ناك ناو ، هلسغب دبعت امم سجنلا رادقم ي ناك ايف
 ةساجنلا ليلق نا ىلا بهذ نم لوق هراتخن يذلاو . زاوجلل لوقلا اذه بحاص
 { ةلمقلا مد وحنك ةرثكلاو ةلقلا يف ناك ءاوس هلسغب رمأ امم ، هريغو مدلا نم اهربثكو

 لعجي الو ، رثك وأ كلذ لق ةساجن اهدوجو ىلع لدتساو هب رمأ نيع اهل ةساجن لكو

 نع اوفع هريهطتب رمألا انيلع دري ملو 7 اهلسغو ءايشأ ريهطتب انرمأ انأل ، ادح كلذل
 . هنم ليلق نع الو {©= هضعب

 مسا همع ام غارفتسا انيلع بجوو رمألا ىلع انك كلذ ىلع ةلالدلا انمدع اذإو
 دحلا نأل انيلع رظح ام ضعب حيبنو ةعيرشلا يف ةياهنو ادح عيضن نا انل سيلو هب رمأ

 . ميكحلا ميلعلا وهو ءاشي نم ىلع اهعضي © تادابعلا هيلإ نم ىلا تاياهنلاو
 . ملعأ هللاو

 لستغي مث ث ةبانجلا هبيصت وأ مد هيف ين نوكي لجر نعو ؛ هريغ نمو : ةلأسم
 . ماعطلا نم وأ © كاوسملا نم ةظفل هسارضأ نيب نم جرحي ةالصلا دعي مث . أضوتيو

 . ةسجن نوكت نأ اهلعلو

 داعأ رفظ رادقم ةالصلاو لسغلا دعب نم هيف نم جرخ نا : رثؤملا وبأ لاق

 :رادقم عضوم هندب يف اذإف رظن مث لسغ نا بنجلا كلذكو لاق . ةالصلاو ءوضولا
 . هلك لسفلا ديعي : لاق ءاملا هسمي مل مهردلا

 نم لاقو . يلصيو عضوملا كلذ لسغي نا هيلع نا ؛ ليق دقو : لاق هريغ نمو
 ! { لسغلا فجي ملام . هدحو كلذ ديعي : لاق نم لاقو ى عضوملا كلذ ديعي : لاق

 . لسغلا ةداعإ هيلع : لاق نم لاقو
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 ةداعا هيلعف ، ةبانجلا نم هفظني مل ءيش يقبو لسغ اذإ : لاق هريغ نمو

 . عضوملا كلذ لسغ هيلع امنإف ، ندبلا رئاس نم ناك ناو . ءوضولا

 ندب نم ءيش ىلع قلع دق ناك نإ : ليق دقو ؛ (ربتعملا) باتك نمو : ةلأسم
 كلذ علق ، عضوملا كلذ نيبو { ءاملا نيب لوحي ىتح هب قزلي امم هريغ وأ اراق بنجلا

 ام ردقب اقيقر قزل يذلا ناك نإو . ىلص دق ناك نإ ةالصلا داعأو هعضوم لسغو

 . ساب الف عضوملا ىلإ ءاملا لصي

 لوألا يأرلاو . سأب الف رفظ نم لقأ قزلي يذلا ناك نا راثآلا ضعب ينو
 وأ ، ةبانجلا نم لستغا دقو كمس ةطفس ناك نإو : تلق ؛ هريغ نمو . ىلا بحأ

 ؟ ال مأ هتالص ين ساب هيلعأ اهدجو مث ، ىلصو ةالصلل أضوت

 : تلق . هيلع سأب الف ابنج نكي مل ناو اهعضوم لسغ ابنج ناك نا : لاق

 اهعضوم لسغي : لاق ؟ ةالصلل اضوتو ابنج ناك دقو { ةالصلا لبق اهب ملع ناو

 . لدبيو

 طفسو راقلا عضوم ناك نا ءاهقفلا ضعب لاق ۔ هللا همحر _ : يراوحلا وبا لاق

 . هريغ وأ ابنج ناك هتالص يف هيلع ضقن الف © هلسغ رفظلا نم لقأ ةكمسلا

 لسغلاو ندبلا نيب لوحي ناك اذا اذه لثم يف : ليق دق هنا يعم : هريغ لاقو

 وأ كمس طفس وأ 7 راق نم رظنلاو رابتعالاو رظنلا يف كل تفصو ام ىنعم ىلع
 لسغلا هب تبثي هنا ؛ ليق ام دح ىلع ندبلا نيبو لسغلا نيب ةلئاحلا ءايشألا نم هريغ
 مث ، لسغلا نيبو هنيب لوحي امم ائيش هيلع نا ملعي ملو ، عضوملا كلذل ايسان لسغف
 عضوملا ناكو لسغو ءوضو نم كلذ ناكو ىلص دق ناك ناف . ركذ وأ كلذ دعب ملع

 ءاوسو ةبانج نم & لسغ وأ ءوضو نم ةالصلا ةداعا هيلع سيلف © رفظ رادقم نم لقأ
 يف وأ ، ةالصلا نم لبقتسي امم اذه هيلع نا ءوضولا عضاوم يف ةبانجلا نم لسغلا ناك

 ىضم ايف هيلع ةداعا الف ڵ بنج ريغ وأ ابنج ءعىضوتملا ناك ءاوسو ءوضولا عضاوم ريغ
 عضوملا كلذ لسغو رذع نم نكي مل نا كلذ جارخا هيلعو ، اذه ىلع ةالصلا نم
 الو } ةالصلا نم لبقتسي ايف ءوضولل كلذكو ةالصلا نم لبقتسي امل ابنج ناك نا

 ام لدب هيلع نكي مل ولو ةالصلا نم لبقتسي ايف اذه هيلع نا 5 افالتخا كلذ يف ملعأ
 ناك لدبلا هيلع نا : ليق هنا يعمو { هرفظ رادقم نم لقأ ناك اذإ هب ىلص امم ىضم
 ؟ ءوضولا وأ لسغلا نيح يسن مث هب ملع وأ { كلذب ملعي ملو ؤ اريثك وأ اليلق كلذ
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 ناكو ابنج ىلص ناك اذإ اريثك وأ { اليلق كلذ ناك لدبلا هيلع نإ : ليق هنا يعمو

 كلذ ناكو ابنج نكي مل اذإ امأو . ءوضولا عضاوم ريغو { ءوضولا عضاوم يف كلذ

 كلذ ىلع ىلص ىتح هل ايسان وأ ، كلذب ملعي ملو كلذب اضوتو ءوضولا عضاوم يف
 ريغ وأ ابنج ناك 0 اذه لثم ف كلذ ف قرف نايب يدنع جرحي الو ، هيلع ةداعإ ال هنا

 يدنع كلذ يف ىنعملاو . كلذ ىلع أضوتو ءوضولا عضاوم يف كلذ ناك اذإ بنج

 ءوضولا عضاوم نم وا بنج وهو هندب نم ءيش عضوم لسغ كرت نا كلذكو . دحاو
 نم كلذ هل نيبت ىتح ملعي مل وأ ، كلذل ايسان لسغلا هيلع رجي ملو ، ءوضولا يف
 نيبو ث ندبلا نيب لوحي يذلا لئاحلا يئو ١ يدنع كلذ ف لوقلاف © ىلص نا دعب

 فالتخالاو { ءاوس وهو هل ايسان ناك وأ ، كلذ نيح كلذب ملعي مل اذإ ءاوس لسخلا
 . ماهبالا رفظب يدنع رفظ رادقم نم لقأ ناك اذإ يدنع دحاو هيف

 ؤطاوتب انيعم كلذ لعلو . مهردلا وأ . رانيدلا رادقمب اذه لثم يف ؛ ليق دقو

 هلعلف كلذ فلتخا ناو 5 ماهبالا نم رفظلا ردقو . رانيدلا ردقو مهردلا ردق

 اذا هلك اذهو & كلذ نم طسولا ىلع يدنع جرحي ىنعملاو . هفالتخا ف توافتي ال

 يف ىضم دق امم ، هلك اذه نم ائيش ركذ اذإ امأو . ةالصلا دعب نم اذه لثمل ركذو ملع

 نم ةرعش ولو اريثك وأ اليلق كورتملا كلذ ناك © ةالصلا لبق نم هب ملعو لصفلا اذه

 . لئاح ريغب اكورتم وأ ، لسغلا نيبو هنيب لوحي امم ناك اهعضوم وأ هندب

 هنكما نا هلسغي ىتح يلصي الو . كلذ لسغ هيلع نا : ليق دق هنا ؛ يعمو

 . افالتخا كلذ يف ملعأ الو { ةداعالا هيلعف ىلصو هلسغي مل ناف ، كلذل لسغ
 ناك ، لسغ هيلع رجي مل هنا ملعلا ىلع هب ىلص اذا كلذ يناعم يف جرخي ؛ هنا يعمو

 هل نوكي نأ الإ يدنع كلذ هبشأ امو . ةرافكلا يف فالتخالا يناعم بنج ريغوأ ابنج

 اذإ امأو . دمعتلا هجو ىلع يناعملا نم ىنعمب نوكي نأ الإ ، يدنع كلذ لوانتي رذع

 هنكمأو ةالصلا لبق كلذب ملع مث ، مهردلا وأ } رانيدلا وأ ، رفظلا ردقب كلذ ناك

 يف فالتخالا يناعم هيف كش ال عضوملا اذهف كلذ ىلع ىلصو هلسغي ملو ، هلسغ

 لثمب ةنونيدلا الو يأرلا ليبس ريغ ىلع ىنعم لواأت كلذ يف ناك ولو ث هيلع ةرافكلا

 . يناعملا نم ىنعمل هل زئاج كلذ نا نظي هنأ الإ . كلذ

 ةالصلا يف ءوضولا عضاوم نم وأ ؛ بنج وهو هندب نم ءيش لسغ كرت اذإو
 يف ملعأ الف ث رفظلا نود ناك ام اريثك وأ 2 اليلق ناك 3 بنج ريغ وأ 7 ابنج ناك

 توبثو هب ىلص اذإ هيلع ةرافكلا موزل يناعم هبشيو . ةداعالا هيلع نا { افالتخا كلذ
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 كلذ لثمب هرذع عطقو ةرافكل ١ ىنعمو ٤0 هنيد ف كالملا كلذ لثم ف هلهج هعسي الام

 ين مهردلاو { رانيدلاو ، رفظلا ردق نم لقأ ناك ام هيف فلتخي امم هنا هنيد يف كالهلا يف

 يناعم ىلع ريداقملا هذه دحا ردق ناك اذاف ريداقملا هذه يف فالتخالا توبث يناعم

 الأو & كلذب هكاله توبث يناعم ىلع قفتي هنا يعمف كلذ يف نيفلتخملا فالتخا

 ةلاهج ١ ىلع اهتوبثب ؟ لوقي نم هلوق ىنعم ىلع ةرافكل ١ ىنعم توبثو كلذ هلهج هعسب

 ناكو ىنعم الو { ةلاهج ريغب كلذ كرتل ادمعتم ناك اذإ امأو & كلذل الهاج ناك اذإ
 ىنعمب ةرافكلا توبثب قافتالا ىنعم يدنع هيلع تبث . ريداقملا هذه دحأ ردق

 . ةالصلا

 نعو ۔ هللا همحر _ يراوحلا يبا نع دجوي باوج نمو : (ربتعملا) باتك نمو
 زوجي له هلسغي ال ءاملا هبنجف © هيذؤي ءاملاو ، ءوضولا عضوم يف حرج هدي : يف لجر
 كلذكو . ءاملا هسمي الو . هلوح ام لسغيو هرضي ءاملا ناك اذإ زوجي ؛ معنف ؟ كلذ هل

 © ندبلا نم كلذ رئاس لسغ اهلك اهلسغي نا هنكمي ال ةمات ةحراج تناك اذإ رئابجلا

 رئاس لسغي كلذكف ابنج نكي مل نإو ث ابنج ناك اذإ ةحراجلا كلتل ديعصلاب مميتو

 . ءوضولل ةحراجلا كلتل ديعصلاب مميتيو ، حراوجلا

 هسمي نا ردقي ال حرج هدي يف ناك نمع : ۔ هللا همحر _ نسحلا ابأ تلأسو

 ؟ كلذ يف لوقلا فيك ةبانجلا هتباصأو . ءاملا

 يتأي ناك ناو ، هدسج رئاس لسغي ؛ ءوضولا دودح يف حرجلا ناك نا : لاق
 هيلع سيلف ةحراجلا ىلع يتأي ال ناك ناو . ىلصو مميت اهلك ةحراجلا ىلع حرجلا
 ام لسغيف ءوضولا عضوم ريغ يف حرجلا ناك ناو & يلصيو هنكمأ ام لسغيو 0 مميت

 ممتي الو ةحراج نمرثكأ نوكي عضوم ىلع ىتأ ولو . هيلع مميت الو ، يلصيو هنكمأ
 . ةحراجلا ىلع يتأيو ءوضولا دودح يف نوكي نا الا هيلع

 ريغ يف حراوج نم ةحراجلاو حرجلا ناك اذإ هنا رخآ عضوم يفو : هنعو
 مزلي هلثمبو ، يدنع ءوضولا حراوج رغصأ هنا : لاقو © مميتلا هيلع ناك ، ءوضولا
 . هلوق ىنعم يف ءوضولا حراوج نم اهنال ، نذالا يفاذه هلوق ىنعم يف هدنع مميتلا

 اذا ةبانج وأ ضيح نم لساغلا اذهل نا ، قافتالا ىنعم يف تبث دق : هريغ لاقو
 ءاملا هنع طيمي ناو هلسغي الا ةحراجلا هذه هيف يذلا عضوملا اذه لسغ يف ةرضملا فاخ
 كرت يف هل رذع الو ءاملا دجو اذا ةبانجلا نم لسغي نا هيلع ناو . كلذ يف روذعم هناو

- ١٤١



 ىنعم يف ةدحاو ةضيرف يدنع هلك ندبلاو . رذع نم الإ { ءاملا دجو اذإ لسفلا
 امم هلسغ نم هيف رذعي امم ءيش هيف ناكو ز هلك لسغلا هيلع تبث اذإف { لسغلا
 هيلعو ، هل تبث لسغلا نع رذعلا هل بيو 3 هيلع لسغلا توبث نع كلذ ليحتسي
 دجي مل نم ىنعمب ناكو { هلك مميتلا ىلا قافتالا ىنعمل لاحتساو لسغلا مدع ىنعم
 يف يعم رذعلا تبث دقو { ءاملا دجي مل نمك فئاخلا نا رثألا يف ءاج دقو 2 ءاملا
 ضيرملا ناكو هرفس ىلع وأ ىضرم متنك نإو او رهطاف ابنج متنك نإو:لاقف.ضيرملا
 1 ءاملا دجم مل يذلا رفاسملاك ءاملل دجاولا ضيرملاف { ءاملا دجي مل ىذلا رفاسملا ةلزنمب

 قافتالا ىنعم ، يفف لسغلا مكح هنع لاحتسا اذإف رذعلا ىنعمب هيلع مميتلا توبث

 امئاق لسغلا ناك هنم ءيش ىلع ردقو لسغلا ىنعم هيلع تبث اذإو . مميتلا هيلع ببي
 ىنعم يف ناك ، هلسغ نكمي ال ءيش ندبلا يف ناك اذإف ، قافتالا ىنعم يف همكحب
 لسغلا هيلع تبث اذإ هنا : ايهدحا ؛ نيينعم ىلع جراخ كلذ نا رظنلاو رابتعالا
 رخآلاو دحاوب بطاخ وه امتاو . نايكح هيلع عمتجي ال ذا مميتلا مكح هنع لاز هجوب

 ء كلذ ىلع هتردق دنع ، هريثكو هليلق هندب نم هلك لسغلا ىنعمب ابطاخم ناك امل هنا

 همزلي ال هنا هندب نم ءيش يف رذعلا هل تبث اذإف { هكرتب روذعم ريغو ءاملا دوجوو

 ناكو ، رذعب الإ هلك لسغلا كرت هعسي ال ايك ، رذعب الإ هكرت هعسي ال امم هلسغ
 يف هيلع بوجولا ناكو ث هندب نم ريثكلا ين هل رذعلاك 5 هندب نم ليلقلا يف هل رذعلا

 زاج اذه تبث نا الف ، هندب لسغ نم ريثكلا ين هيلع بوجولاك هندب لسغ نم ليلقلا
 هندب ليلق نم هدنع مميتلا همزلي نا هيف رذعلا هل بجوف هلسغ هيلع ام لك ي همزلي نا

 عيمج كرت هل زوجي ال ام ىنعمل ءاملا دوجوو ةردقلا دنع هكرت هل زوجي ال اكو 0 هريثكو

 ىنعمل بنجلا مميت ناك ناف ث ةلعلا لوخدو بوجولا ىنعم يف كلذ ين قرف الف © هندب

 نيذه دحأ ىلع يدنع همكح ىنعم جرخ ةالصلل رهطتلاف . ةالصلا ىنعم ريغل ةبانجلا

 همزلي ام ىنعمب ث هندب لسغ نم هيلع ردقي مل ام لكل مميتلا همزلي نأ اما : نيينعملا

 بجاولا لسغ ىنعمل هحراوج نم لسغلا هيلع تبث اذإ مميت همزلي الأ امأو { هتراهط

 . هيلع تباثلاو هل

 نم هنا : لاق نم لاق هنا اذه نم وحن ىلع فالتخالا اذه ءاج دق : هنا يعمو
 اها ىنعمل مميتل ١ مكح هنع لاز . همكح هنع ل زب ملو هجوب لسغل ا هيلع بجو

 لسغلا مكح هنع لاز هجوب مميتلا مكح هيلع بجو نمو . يدنع ةدحاو ةضيرف

 اذه توبثل هللا باتك يف نيبجاولا نيمكحلا توبث ىنعم يف دعبي ىنعم اذه ، سيلو
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 ةراهطلا ىنعمب مكحلا توبث يف لاستغالا ىنعم جرخي امنا هنكلو ث اذه لاوز دنع
 هنم ةراهطلل لسغلا بوجو ىنعم امنا { ةبانجلا لسغ يف ةصاخب كلذو ث ةالصلل

 ىنعم ريغل ةبانجلا لسغ ىنعم جرخي دق ناك ناو . ةراهطلا نم اههبشأ امو ةالصلل
 فاوطلا ناك ناو & جحلل فاوطلا لثمو { ههبشو موصلا زارحا لثمك ث ةالصلا

 وأ ©، ةالصلا ىنعمل هنا تبث نا املف . ءوضولاب الإ موقي ال ةالصلا ةلزنمب وه امنا جحلل

 ايف هلثمو ، ةالصلل ءوضولل اهبتشم ناك كلذل الإ هب دبعتلا ىنعم جرخي ال ههبشأ ام
 يف ةراهطلا يف ايهبواست ىنعمب هبشاو { قافتالاو فالتخالا يناعم نم هيف لخدي
 . ىنعملاو مسالا

 عنمي ام ءوضولا حراوج نم ءيش يف ناك اذإ هنا ءوضولا يف : ليق دق هنا يعمف

 هنكمأ ام هحراوج نم ءىضوتملا لسغي ؛ هنا ليقف ، هوجولا نم هجوب اهلسغ نم

 اهلك ةحراج ىلع كلذ ىلع ىتأ ناك نا ؛ هنا ليقو © هيلع مميتي الو يلصيو © هلسغ

 اذا ةحراجلا كلتل مميتو هحراوج رئاس لسغ اهغرفتسي ىتح ءوضولا حراوج نم
 . هيلع مميتي الو هلسغ ءيش اهنم ىقبي ناك نإو . اهلك تناك

 مميت هيلع سيلو ، مميتلا هيلع ناك ةحراجلا ريثك ىلع ىتأ اذإ : ليق هنا يعمو
 الو . اهفصن ىلع داز ام ىلع الإ لقأ وأ ، ةحراجلا فصن نم ةحراجلا رثكأ نود ايف
 الأو ، ةحراجلا عيمج لسغ موزل ىنعم يعم تبث اذإ الإ . اذه نم دشأب الوق ملعأ

 © هلك كلذ موزل يف ىنعملا ناكو { اهلك اهكرت يف رذع ال ايك اهنم ءيش كرت يف رذع
 رثكا يفو ةحراجلا يف مزل ايك ، مميتلا موزل كلذ نم ليلقلا موزل يف لخد ءاوس
 ةحراجلا ىلع تاي مل ام ةحراجلا رثكأ يف مميتلا عسو اذإو . هل رذع ال هنال ةحراجلا
 . كلذ لسغ ىلع ةردقلا دنع

 مل امو ءاملاب هؤوضو تبث ام نيتحراجلا يف زاج ةحراجلا كرت يف زاجو عسو اذإو
 ءوضولا لاوزب هضرفو مميتلا ىنعم قحلي ىتح ءوضولا عيمج لاوزب رذعلا تبثي
 ىف ةدحاو ةضيرف اهناف ، بيترتلا ىنعم يف ةقرفتم اضئارف ءوضولا ناك ناو © هضرفو
 اا تناكو 5 ءوضولل هلك ندبلا مزلت مل ةراهطلا نكت ملام هنا الا ، ةبطاخملا ىنعم
 اهنايعأو اهئاساب عضاوملا كلت ىلع ةلالدلا نم دب نكي ملو { هنم عضاوم ف يه

 ف ضئارف يهف © دسجلا نم هانثتسم تناك اذإ اهيلع لدتسيل ةيمستلا ف تقرفو

 هنا ةدحاولا ةحراجلا ىنعم يف تبث اذإف ، ةدحاو ةلمجلا يف ةضيرفو ةيمستلاو دارفنالا
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 دعبي مل دارفنالا ىلع ةضيرف يهو ةحراجلا عيمج ىلع ةحراجلا تاي ملام هيلع مميتي ال
 يف ةدحاو ةضيرف يه يتلا حراوجلا عيمج ىلع ةحراجلا تأي ملام مميت همزلي الأ

 هب راقتو كلذ هباشت نم هيلع لدتسي ام ىنعمل اهلك ليواقألا ىنعم تبثو 0 ةلمجلا

 هنع لوزي ىتح مميت همزلي الأ دعبي ملف هتلمجو ز هريثكو كلذ ليلق نم هلئالد ىنعمب

 مدع عم مميتلا همزلي نا دعبي ولو هنم ءيش ىلا غلبي الأو . هلك همدعب ءوضولا ضرف

 . هريثكو كلذ ليلق نم مدعب الإ { هكرت يف هل رذع الو ، هب بطاح وه امم هنم ءيش

 وهو © ةحراجلا نم رثكأ كرت ام مدعب الإ مميتلاب بطاخ ريغ نوكي نأ دعبي ملو
 نم مهردلا وأ ث رانيدلاو ى مهردلا وأ ث ديلا نم ماهبالا نم رفظلا ردق نوكي نا

 ىتح . لئاح ءيش هلسغ نيبو هنيب كلذ لاح وأ © ةبانجلا نم هلسغ نموأ © هئوضو

 وأ ، رفظلا ردقب كلذ ناك ناو . هيلع لدي ال هنا كلذ ىلع ىلص ىتح ملعي ال

 يف هيلع ةداعإ ال هنا ىلص ىتح كلذب ملعي مل وأ © ايسان هكرتف مهردلا وأ 0 رانيدلا

 . ليق ام ضعب
 وأ ، نايسنلا ىلع هريثكو © كلذ ليلق ين ةداعالا هيلع نا : لوقلا ضعب ينو

 . كلذ نيب لئاحلا نم ملعلا ريغ ىلع

 توبثل ث ريثكلاو ليلقلا يف هيلع لدبلا توبث يف : لاق نم لوق هنا ؛ يعمو

 © لدبلا هيلع ناو هل عساو ريغ هنا ، دمعلا ىلع ريثكلاو ليلقلا كرت يف لوقلا ىنعم
 رئاس يفو ، ءوضولا عضاومب ةبانجلا نم لسغلاو ءوضولا يف ناينعملا ناذه ىواستو
 يف كلذكف هانعم ي فلتخي ملو ، لصفلا اذه ين ةبانجلا نم لسغلا عضاوم نم ندبلا

 مميتلا همزلي الأ دعبي ملو 3 اهنم ءيش دوجوو { اهنم ءيش مدع دنع مميتلا توبث
 © ةريشك يناعمل اهرثكأ مودعملا نكي ملام اهب مايقلاو ةضيرفلا نم ءيش دوجو دنع
 بلاغلا وه رثكألا ناو . هتلمج مكح ىلع همكح يتأي ءيشلا نم رثكألا نأ الإ { جرخت

 يناعملا هذه مكح هقحل ، ةالصلا ىنعم ريغل لسغلا تبثيف اذه ىنعم تبث اذإف همكح

 © اهنم ءيش لسغل مدعلا ىنعم مزل اذإ . ةدحاو ةضيرف هنال ، يدنع فالتخالا نم

 لسغلاب الا هل لستغا ام مكح ىلا اغلاب نوكي ال هنا تبث اذإ ةالصلا مزلي ايك هنمو

 تاي ملام نوكي نا يدنع نسحو ، يدنع فالتخالا نم يناعملا هذه مكح هقحل

 كلذ ناك ذا هيلع مميت ال هنا اعمتجم وأ ث اقرفتم لسغلا يف ندبلا رثكا ىلع ةحراجلا

 همزلي الو ، لسغلا رثكا هنع لوزي نوكي نأ يدنع نسحي الو { ةالصلا ىنعم ريغل
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 ام ىنعمل وأ © ةالصلا ىنعمل لسغلا تبث اذإو ئ بلغألاو رثكألا مكحب مميتلا مكح

 تناك ن او اعيجح ءوضول او لسغل ١ ىنعم هقحل ءايشأل ١ عيمج نم ءوضولاب الإ موقي ال

 ةلماك ءوضولا حراوجو © ءوضولا حراوج ريغ نم ندبلا رئاس ىلع يتأت امنا ةحراجلا

 مكح هنع الئاز رابتعالا يف ندبلا رثكأ ناك ناو & يدنع كلذك وهف . ةراهطلا اهيف

 6 ءوضول ١ ةراهط ل اكو ن دبل ١ رئاس لسغ عم مميتل ١ توبث يدنع نسح { لسغل ١

 . ةعمتجم وأ { ةقرفتم ندبلا يف ةحراجلا تناك

 ؛ ءوضولا عضاوم ةراهط لايك عم ندبلا لقأ ىلع يتأت امنا ةحراجلا تناك نإو

 الو } ءوضولا ةراهط توبث عم ندبلا ةراهط رثكأ توبثل هيلع مميت ال نا يدنع نسح
 الو ، لسغلا توبثل هيلع مميت ال نا ندبلا نم ءيش يف لسغلا توبث يدنع حبقي

 يقب ام ناك © ندبلا نم هلسغ نكمأ ام لسغ عم مميتلا توبث نسح يدنع حبقي

 ءوضولا عضاوم يف ةحراجلا ناك ناو ، كلذ يناعم كل تنيب دقو 0 اريثك وأ 5 اليلق

 ندبلا نم ءيش يف نكي مل ولو ءوضولا حراوج عيمج ىلع تتأ اذإ اهنا يدنع لاجم الف

 نا كلذكو . هلك ءوضولا مكح لاوزل هندب رئاس لسغ عم مميتلا هيلع نا ءيش اهنم
 مميتلا توبث الا يدنع نسحي مل اعمتجم وا اقرفتم ءوضولا حراوج رثكأ ىلع كلذ ىتأ
 تبث اهرثكأ وأ ةدحاو ةحراج ىلع كلذ ىتأ ول ليق دقو ، لقألا نم رثكألا مكح ىنعمل

 . مميتلاو ءوضولا ىنعم

 نم عنام هعنمف هلسغب بطاخي ام ءوضول ١ حراوج نم يش يقب ام ؛ هنا جرحي و

 . قيفوتلا هللابو هيف رظنيو كلذ ركذ ىضم دقو مميتلا هيلع نا كلذ

 رثكأ يف جرخي : هنا يعمف هزارحاو موصلا ىنعمل ؛ ةبانجلا نم لسلا امأو
 يذلا هلسغ ىنعم لمك دق هنا ، هنم ىذألا عضاومو هسأرو هيجرف لسغ اذإ هنا لوقلا

 لسغولو 5 مميتي ملوأ كلذ مميت رذع ريغ نم وأ رذع نم كلذ ناك هموص هب زرحم

 كلذ نكي مل هنم ىذألا عضاومو هجرف الوأ ، لوقلا اذه ىنعم ىلع هسأر الإ هلك هندب

 . هيرزجحم

 وهف ةالصلا هب زوجت السغ لسغي ملام هنا لوقلا ضعب يف جرخي : هنا يعمو

 اذإ ليق كلذكو . لوقلا اذه ىنعم ىلع هموص دسفيو 0 رذع نم الإ & بنج

 { اهجوزل اهؤطو زاج 3 اهسأرو اهجرف اهرهط دعب نم اهضيح نم ةأرملا تلسغ
 ضعب يف يدنع جرخيو اهجرفو اهسأر تلسغ اذإ اهكردي ملو اهقلطم نم تنابو
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 لوقل ءطولا ةحابإ نم هيف يه ام لاح نم جرخي مل ةالصلا اهل زبت مل ام ؛ اهنا لوقلا
 نإو » : هلوقل هلك اهندب رهطت نا رهطتلاف ء«“نرهطت اذإف نرهطي ىتح : هللا
 تلسغ ول : اهنا ليق ، ةالصلا عطقب اهمكح يدنع كلذكو . او رهطاف ابنج متنك
 اذه تبث اذإف { هتالص تعطق يلصملا ما دق ترم مث {، اهحراوج نم ةحراج الإ اهندب

 ىنعم ىلع دمعتلا ىلع ضئاحلا ءطو هيلع دسفي اماو ، ضئاحلا هتالص مطقي امنإف

 . كلذب لوقي نم لوق
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 رشع ثلاثلا بابلا

 همايصو ةبانجلا نم لسغلا كرت نم ةالص ىف

 الو وه لستغي ملو 0 ناناتخلا ىقتلا ىتح هتجوز ءطو لجر نعو : ةلأسم
 هيلع له ث هتالص تضم ىتح لسغلا هب بجي يذلا ءاملا لزني مل هنا كلذو ةأرملا
 ةالصلا ةداعإو لسفلا مهيلعو كلذ لهج مهعسي الف تفصو ام ىلعف ؟ ةرافك

 الو كلذ يف ةداعالا مهيلع نا : لاق نم لاقو . هلهج عسي ال امم اذهو { ةرافكلاو
 . انفرع كلذكو كلذ لهجب مهرذعو مهيلع ةرافك

 نا امالتحا ري مل اذإ هنا نظيف هبوث يف ةفطنلا دجي يذلا نع هتلأسو : ةلأسم

 ناك نا . همايصو هتالص يف همزلي ام كلذ ىلع ىلصو لسغي ملف ؟ لسغ هيلع سيل
 ملو نظلا اذه نظ اذإ اذه امأو . هلهج عسي الف ؛ ةبانجلا لسغ امأ : لاق { ايئاص

 ةرافك الو لدبلا هيلع نا لوقأف . لسغ هيلع سيل نا نظو © عايجلا ىأر نكي
 هبوث ف ةبانجلا ىأر اذإف : هل تلق . هموص نم ىضم ام لدب هيلعف همايص امأو © هيلع

 . لسغلا هيلع ال : لاق ؟ لسغ هيلع سيلو ةتيم ةفطن اهخا اهلزني نأ هل له

 هعسي له مهرد نم لقأ هلسغي مل هندب نم ءيشل دمعت نمف هل تلق : ةلأسم

 نوكي ىتح كلذب ىلص نا ةرافك هيلع ىرن الو { اندنع كلذ هعسي ال : لاق ؟ كلذ
 تاف اذإ ةرافكلا هيلعف © ادماع كلذب ىلصو مهردلا لثم ناك ناف { مهردلا لثم
 . ةالصلا تقو

 ابنج ناكو ريثك ماحز هيلع دروم ىلا ىتاف ارفاسم ناك لجر نعو : ةلأسم
 هيدي ف عقو ىتح سمشلا علطت نا فاخيو ساانلا ماحز نم لاني الو ءاملاب عمطيو

 مميتي نا هيلع ناكو { لعف ام سئبف تفصو ام ىلعف سمشلا تعلط دقو . ءاملا

_ ١٤٧



 © ةمات هتالصف سمشل ١ تعلطو . ءاملا لان ىتح كلذ لعفي مل ١ ذإف يلصيو ديعصلاب

 . هيلع ةرافك الو

 ين اذإف رظنف تاولص ىلص املف © لستغاو ةبانجلا هتباصا لجر نعو : ةلأسم
 : ديعس وبأ لاق © اهالص يتلا هتالص لدبيو كلذ رثأ لسغي : لاق ؟ ةبانج هذخف
 اهنم لسغ ناك يتلا ةبانجلا كلت نم ةساجنلا هذه نا ملع اذإ هنا يدنع جرخي اذه

 نوكت نأ نكميو 0 ةبانجلا هذه مم ملعي ال ناك ناو انباحصأ لوق يو © ةيقبتم

 ؟ كلذ دعب مون ين هل تثدح

 رخآ ىلا ىلص ام لدبيو © لسغلاب رمؤي هنا انباحصأ لوق ين جرخي هنا : يعمف
 . ةبانجلا ثودح نم كلذ هيف نكمي تقو رخآ ىلإ وأ 3 اهمان ةمون
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 رشع عب ارل ١ ب ابل ١

 ةبانجلا نم ةأرملا لسغ يف

 اهيلع بجأ جلوي ملو جرفلا ىلع قفادلا ءاملا اهجوز لزنأ اذإف : هل تلق

 بيثلاو : هل تلق ؟ لسغلا اهيلع بجو ابيث تناك اذإ : اولاق : لاق ؟ لسغلا
 اذكه : لاق ؟ ءيش اهيف جلي هنا ملعت ال يه اهنإف : هل تلق . معن : لاق ى ةضتفملا
 . فشنت اهنال ابيث تناك اذإ : اولاق

 ين اهتجلواف لجر ةفطن اهعبصاب تذخا ةأرما نا ول رثألا يف تدجو : ةلأسم

 . لسفلا اهمزل اهجرف
 ناو . لسفلا هيلعف ، لجر وأ © ةأرما نم ءاملا لزناف ملتحا نمو : ةلأسم

 . كلذل اهمزلي لسفلا ناف ءاملا تلزناف اهجوز اهم ثبع وأ ٠ اهسفنب ةأرملا تثبع

 ضيحلا وأ { ةبانجلا نم ةأرملاو لجرلا لسغو ؛ رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم
 ءاملا غلب اذإ اهيزجي كلذف © اهتكرعو اهرعش رئافض ةألا ضفنت مل نإ : ليقو ©، ءاوس

 . رعشلا لوصأ

 هلحتلف طيخب اهتريفض ةدقاع نوكت نأ الإ : حبسملا نب دمح لاق : هريغ نمو

 . ءاملا هلصيل

 ناو ءاوس ةبانجلاو ضيحلا نم ةأرملا لسغو : نسحلا يبا عماج نمو : ةلأسم
 ةملس مأ نا ىور امل . رعشلا لوصأ ءاملا غلب اذإ اهازجأ اهرعش رئافض ةأرملا ضفنت مل

 دنع هضفناف يسأر رئافض دشأ ةأرمإ ينإ ؛ هللا لوسر اي : تلاق زنل يبنلا ةجوز

 نيرهطت مث 2 ءاملا هيلع نيبصت نا يزجي امنا : لاق هنا ىورف ةبانجلا نم لسغلا

- ١٤٩



 . رعشلا ضفنب رمأي ملو ، رعشلا لوصأ ءاملا غلبي ىتح

 ةبانجلا نم ةأرملا لسغو : هلوق امأو ، رفعج نب عماجل (حرشلا) باتك نمو
 يهف اهتبانج لاح يف اهمكحك اهضيح لاح يف اهنال لاق ايك وهف . ءاوس ضيحلاو
 اذإ لاستغالاب ةرومأم يه ايك . بنج يهو ةالصلا ىلا تماق اذإ لسفلاب ةرومام

 . بيطلاب ةرومأم ضئاحلا نأ الإ اهضيح نم تجرخ دق يهو 0 ةالصلا ىلا تماق

 سيلو مدلا ةحئار ريغب ءام مدلا نكامأ عبتت ناو ضيحلا لسغ نم تجرخ اذإ

 اذا كلذ اهأزجأ اهتكرع وأ اهرعش رئافض ضقنت مل نا : ليقو : هلوق امأو 3 بجاوب

 ىلا ءاملا لصي نا اهلسغ نم دارملا نأل : لاق ايك وهف . . رعشلا لوصا ءاملا غلب

 لاح يف ديلا ءارجا دنع ديلا هيقالي ام يقاليو 0 هيلع ديلا ءارجأ عم رعشلا لوصا

 هب لصي نأ نكمأ امو © ندبلا رهاظ عيمج ىلا ءاملا لوصو عم فاك اذهف . لسفلا
 & همزلي ال كلذ ناف هنم ىذأب اهلصي يتلا عضاوملا ىلا هدسج رئاس ىلا ءاملا لستفملا

 رارمأ نود ةغللا رهاظ يف فرعن اذكه اهلسغب رومأملا عضاوملا ىلع ءاملا بص لسغلاو

 نباو & سنأ نب كلام لوقو 3 انباحصأ لوق نم هفرعن يذلا امأو . ندبلا ىلع ديلا
 مهناو لستغملا هب رمؤي ام ىلع ديلا رارمإو ءاملا بص الإ لسغلا نوفرعي ال مهناف هيلع
 . ملعأ هللاو ، هدعب نم هباحصأو 7 ةي يبنلا لعف نم المع كلذ اوذخا

 يف لجرلا ىري ام لثمك تأر اذإ ةأرملا امأو ؛ رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم
 . اهيلع لسغ الف تفذق ىتح اهمون

 يدنع : لاق ؟ لسغلا اهيلع له بنتجتو ملتحت ةأرملا نع لئسو : هريغ نمو
 . كلذ ريغ ليقو ، لسفلاب اهرمأ ةي يبنلا نا ليق دقو ، لسغلا اهيلع نأ

 ، كلذ يف سانلا فلتخا : لاق ۔ هللا همحر ۔ ةيواعم يبا نع : هريغ نمو

 تناك اذإ انأ لوقأ ىذلاو : لاق . اهيلع سيل : لاق ضعبو" اهيلع : لاق ضعبف

 نود ايف اهجوز اهب ثبع اذإو عماجلا نمو . لسفلا اهيلع تيأر ءاملا رهظو ةوهش
 لسفلا نإف قفادلا ءاملا تفذق ىتح اهسفنب تثبع وأ ز هريغ وأ وه اهجلاع وأ © جرفلا

 . اهيلع

 ابيث نوكت وأ ى جلوي نا عامج نم الإ اهيلع لسغ ال هنا دجويو : هريغ نمو

 . اهجرف ىلع ءاملا بصيف

& هيلعف لجر وأ 7 ةأرمإ نم ءاملا لزناف ملتحا نمو : نسحلا يبا عماج نمو



 ناك نا : لاقف ةي يبنلا تلأس نيح ميلس مال لاق ةي هللا لوسر نا ىور كلذكو
 . ءاملا تيأر اذإ ، معن : اهل لاق هنا ليق دقو . لستغتلف لجرلا نم نوكي ام اهنم
 له ، قحلا نم يحتسي ال هللا نا ةي هللا لوسر اي : تلاق ليق ثيدحلا ضعب ينو

 تثبع ناو . ءاملا تأر اذإ ، معن .: لاق ؟ لجرلا ىري ايك تأر اذإ لسغ ةأرملا ىلع

 كلذكو . كلذل اهمزلي لسغلا نإف 5 ءاملا تلزنأف اهجوز اهب ثبع وأ . اهسفنب ةأرملا

 . لسفلا همزل لزنأف هسفنب ثبع اذإ لجرلا

 ىتح اهمانم يف لجرلا ىري ام لثمك تأر اذإ ةأرملا امأو : (حرشلا) باتك نمو

 وأ 3 وه اهجلاعوأ ، جرفلا نود ايف اهجوز اهب ثبع ناو . اهيلع لسغ الف & تفذق
 وبأ لاق . اهيلع لسغلا ناف ، قفادلا ءاملا تفذق ىتح اهسفنب تثبع وأ ث هريغ
 اهءام تلزنأ ىتح اهمانم يف عايجلا تأر اذإ ةأرملا ىلع لسغلا نم هركذ يذلا : دمحم
 هنال باتكلا بحاصل هبشأ لوقلا اذهو . اهيلع لسغلا انباحصأ ضعب بجوأ دقف

 ريغب لزنتف اهجوز اهجلاعي وأ ءاملا تلزن ىتح اهسفن تجلاع اذإ اهيلع لسغلا بجوي
 ناو © اهيلع لسفلا بجوي اهريغ نم وأ © اهنم جالعلاب اهئام روهظ ناك ناو { عامج

 اهيلع لسغلا بجي نا يغبني اهمون لاح يف هجورخ ناك نا كلذكو . عامج نكي مل
 ءاملا لازنا ةهج نم لجرلا مكح اهمكح ناك نا . اهمانم يف عايجلا تأر اذإ ، هدنع

 يف عامجلا تأر اذإ ، لجرلا مكح عم هدنع اهمكح يوتسي نا بجيف جالعلاب
 اهؤامو 3 ينم لجرلا ءام نال . لجرلا ءام مكحك اهئام مكح نكي مل نإو ى مانملا

 © مونلا يف لجرلا نيبو اهنيب قرفي نا بجتف © ةبانج مسا اهيلع عقي الو ، ينمي سيل
 . ملعأ هللاو ؤ عماجو . بنج مسا قحتست ىتح اهنع لسغلا طقسي هريغو

 لاقف لجرلا هاري ايك عايجلا اهمون يف تأر يتلا ين انباحصأ فلتخاو : ةلأسم

 . لسغلا اهيلع مهضعب لاقو اهيلع لسغ ال : مهضعب

 نود ايف هتجوزل لجرلا ضرعت اذإ هنع دجوي ايف نسحلا وبا لاقو : ةلأسم

 رئاس يف اهايإ هئطوو اهب اهجوز ضرعت يف تناك ناف . اللب ةأرملا تدجوف . ءطولا
 . لسغلا اهمزل قفادلا ءاملا تفذقو اهنم ةوهشلا تدجو 5 اهجرف قوف وأ ، اهدسج
 ءاملا لزنت ىتح للبلا كلذ نم لسفلا اهمزلي مل قفادلا ءاملا ةأرملا فذقت مل ناو
 . هنطاب وأ جرفلا رهاظ يف ءاملا كلذ ناك ث قفادلا

وأ 5 ةمئاق يهو ينملا اهنم جرخ مث ةبانج نم تلستغا ةأرما نعو : ةلأسم



 وه امنا ؛ ةأرملا نم جرخي يذلا نأل . . اذه يف لجرلا لثم ةأرملا تسيل : لاق { ةدعاق

 . فيظنتلا اهيلع امنإف لجرلا ةفطن

 عامجإب لسغلا اهيلعف اهضيح عطقنا اذإ ةأرملاو دمحم يبا عماج نمو : ةلأسم

 © يلصو يلستغاف تربدأ اذإ : ةضيحلا يف لاق هنا 5 ةلت يبنلا نع ىور دقو . ةمألا

 ام ىرت ةأرملا ين انباحصأ فلتخاو .نال قافتاب بجاو لسغلاف سافنلا مد عفترا اذإف
 نوكي ىتح اهيلع لسغ ال : مهضعب لاقف لزنتف مالتحالا نم مانملا يف لجرلا هاري

 اذإ لسغلا اهيلع بجوأ نم لوق ةحص يدنع بجوي رظنلاو جالعب اهنم رايتخاب كلذ
 وهو قيقر رفصأ ةأرملا ءامو . جالع ريغ وأ جالعب و رايتخا ريغ وأ اهنم رايتخاب تلزنأ
 هللا لاق . بلصلا نم جرخيو نيخث ضيبأ لجرلا ءامو . ردصلا بئارت نم جرخي

 لجرلا بلص ديري ء«“بئارتلاو بلصلا نيب نم جرخي » : هركذ لج ۔ ىلاعت
 ةلي يبنلا تلاس ةأرما نا ىور دقو © كلذ يف سانلا نيب عزانت الو 5 ةأرملا بئارتو

 يبنلا لاقف ؟ لجرلا ىري ام مونلا يف ىرت ةأرملا ءافخلا حرب هللا لوسر اي : تلاقف
 . اهيلع تلزنأ اذإ لسفلا اهيلع : ةلي

_ ١٥٢



 اهنم مميتلاو ةبانجلا نم لسفلاو ةأرملا ةبانج يف

 لاقف ، لجرلا ىري ام عايجلا نم اهمون يف ىرت ةأرملا يف انباحصأ فلتخا

 مأ قيرط نم يور امل ، لسغلا اهيلع : مهضعب لاقو { اهيلع لسغ ال مهضعب
 اذإ لسغ ةأرملا ىلع له قحلا نم يحتسي ال هللا نإ ، هللا لوسر اي : تلاق اهنا ميلس

 . معن : لاق ؟ لجرلا ىري املثم اهمانم يف تأر

 انا ءافخلا حرب هللا لوسر اي : تلاقف ةأرمإ هتتأ ةلي يبنلا نا ىورو : ةلأسم

 . معن : لاق ؟ لسغ كلذب انيلع ءاملا فذقنو ةوهشلا انبيصت

 يف جرخ ريشق ينب نم الجر نا ثيدحلا ي انيلا عفر : رثؤملا وبأ لاق : ةلأسم
 لجري وه اذإف دجسملا لخدف انهاه هسيل : هل ليقف 5 هلزنم نع لأسف رذ يبا بلط
 يلهأ نإ : رذ وبأ هل لاقف ، كلذ لبق هفرعي نكي ملو ز رذ وبأ تنأ : هل لاقف ث هيف
 ؟ كتجاح امف ينتيتأ : لاقف © كايإ ينارأ ىذلا هلل دمحلا : لاقف . كلذ نولوقيل
 ةنيدملا تيوتجا ينا كربخأ رذ وبأ هل لاقف مميتلا هيفكيا بنجلا يف لوقت ايف : هل لاق
 نأ تفخ ىتح امايأ ديعصلا مميتأ تثبلف ربلا يف نهب تجرخف ةمينغب ي يبنلا رماف
 هللا لوسر دجسم ىلا تيهتنا ىتح ترسو هتبكرف دوعق ىلع ىل دشف تكله دق نوكي

 مهيلع تملسف ، دجسملا يف هباحصأ نم رفنو ةلي يبنلا اذإف 3 راهنلا فصن وحن ةي
 تبنتجا ينإ هللا لوسر اي معن : تلقف رذ ابأ هثلا ناحبس : لاقف ةيتَي يبنلا يلا رظنف

 ءامب } ةي هللا لوسر رماف تكله دق نوكأ نا تفخ ىتح امايأ ديعصلاب مميتا تنكف

 ينرتسف الجر ةي هللا لوسر رمأو . بناج نم يتلحارب ترتتساف ءام نم سعب يناتأ
 ىلا ولو ، هيفكي ديعصلاف ءاملا دبي مل نم ةلي هللا لوسر لاق مث ، تلسغف بناج نم

_ ١٥٣ _



 . ءاملا دبي ملو تومي نأ ىلا كلذ نم رثكأف نينسل هافك اذإ هنا : لوقيو نينس

 لاق ةعيبر نم الجر نأ انل ركذو . لسغلا بجو ءاملا دجو اذإف هل روهط ديعصلاف

 هللا لوسر لاقف ؟ ءام اندنع سيلو . نولهألا انعم وأو دبن ينعي برعن انأ : ةت يبنلل

 . «هيفاك ديعصلاف ءاملا دجم مل نم» : ةي

 اهيزجأ { ترهط مث ، ضيحلا اهاتأ مث ، اهجوز اهئطو ةأرمإ نعو : ةلأسم
 ؟ ال مأ دحاو لسغ

 بجي ةأرملا كلذكو ث نيلسغ لسغت : ليقو كلذ : ليق دق هنا يعم : لاق

 له اهسافن نم رهطت مث لستغت نا لبق سافنلا اهيتأت مث 5 ةبانجلا نم لسفلا اهيلع
 . ضيحلا ين اهلثم يدنع يه : لاق ؟ اضيأ دحاو لسغ اهيزبي

 دعب لجرلا ءام اهنم جرخي ةأرملا يف اوفلتخاو : (فارشالا) باتك نمو : ةلأسم
 . لوقن هبو اضوتت : نولوقي قاحسإو دمحأو يعازوألاو ةداتق ناكف { لاستغالا

 ةأرملا جرف لجرلا ءام لوخد امأ : ديعس وبا لاقو ك لسغت : يرصبلا نسحلا لاقو
 ىلا ، ناتخلا عضوم زاج اذإ لسغلا ؛ اهيلع نا انباحصأ لوق ين جرخي ؛ هنا يعمف
 سيل هنال كلذ ىنعمب لسغ اهيلع نوكي الأ ينبجعي ناك دقو . عايجلا عضوم
 لسغ ال : لاق نم لوق ينبجعيف ؟ اهيلع بجي نيأ نمف 7 اهنم ينم الو { عايجب

 جرخي : هنا يعمف ؟ لسغلا دعب نم ةأرملا جرف نم لجرلا ةفطن جورخ امأو . اهيلع
 يناعم نم جرخي دحا الو ، كلذ ين اهيلع لسغ ال ؛ هنا انباحصأ لوق يناعم ين

 . اهنم ثداح ريغ ء وش ال هنال هجلاو ينعأ { اهجرف تلسغ نكت ملولو ببسب مهلوق

 قيري نا ريغ نم لجرلا عبتي ايك لسغلا دعب نم تعبتا ول : ليق دق هنا يعمو
 . كلذ هيلع بجوي ام ىنعمب اهيلع لسغ ال هنال ، لوبلا

 5 لسغت نأ لبق ضيحت مث بنجت ةأرملا ين اوفلتخاو : (فارشالا) باتك نمو

 نسحلا لوق اذه © اهرهط دنع نالسغف ث لعفت مل نإف لسغت ؛ ةفئاط تلاقف

 ةراهطلا هلسخب يوني نا هيلع بنجلا يف : روث وبا لاقو ©، يعخنلاو ءاطعو يرصبلا
 اهيزجي : ةفئاط تلاقو . أضوتي نا هيلعف أضوتي ملو ةبانجلل لستغا ناف . ةبانجلا نم

 ةعيبرو دايز وبأ لاق هبو ءاطع نع كلذ ىورو & ضيحلا نم ترهط اذإ دحاو لسغ
 . قاحسإو دمحاو يعفاشلاو كلامو

 يناثلا لوقلا ىلع ملعلا لهأ نم رثكألاو ىشفأ لوألا لوقلا : ركب وبأ لاق

_ ١٥٤



 هبشي لصفلا اذه يف ىضم ام وحن جرخي ؛ هنا يعم : ديعس وبأ لاق . طوحأ لوألاو

 مل ناف ضئاح يهو ةبانجلا نم لسخت اهنا مهلوق يناعم رثكأو انباحصأ لوق نم
 : لوقي نم مهنمو ، دحاو لسغ اهيزجي : لوقي نم مهنمف ترهط ىتح لستغت
 ينبجعي هنا الا { لوقلا يناعم ضعب يف بنجلاك ىدنع ضئاحلاو 0 نالسغ اهيلع

 برشلاو لكألا يناعمب ضئاح اهنم دشأ { بنج اهنا ليق ام يناعم ضعبل اهلسغ
 ينناف اذهلف . ضئاحلا ي كلذ لثم اولوقي ملو بنجلا يف كلذ يف ليق امو 7 مونلاو
 يف نيلسغلا توبثل ىنعم الو 0 اهئزج دحاو لسغف لسغت مل اذإف لسغلا اهل بحأ

 . لاق ايك سايقلاب الإ دحاو تقو

 اهسأر ضقن ةأرملا ىلع سيل : تلاق اهنا ةملس مأو ةشئاع نع انيور ؛ هنمو
 يعفاشلاو مكحلاو كلامو يرهزلاو ءاطع لاق هبو ، ضيحلاو ةبانجلا نم لاستغالل

 . ىأرلا باحصأو

 نب دمحا لاقو . ةبانجلا لسغل هلك اهرعش ضقنت : سورعلا يف يعخنلا لاقو
 تناك ناو . اهنع ىزجأ دقف اهرعش لوصا باصا ءاملا نا ىرت تناك نا : نايلس

 بنجلا نيب اقرف ايهنا سوواطو نسحلا نع انيو ر دقو . هضقنتلف هبصي مل ءاملا نا ىرت
 . الف ؛ ةبانجلا نم امأو ، تلستغا اذإ اهرعش ضقنت ضئاحلا ي الاقف ضئاحلاو

 دقو قرف نم امهنيب سيل : ركب وبا لاق &، ضقن الف دارا هنا ىنعملا : هريغ نمو
 ؟ ةبانجلا لسغل هضقناف يسأر ةريفض دشأ ينا هللا لوسر اي : تلاق ةملس ما نا تبث

 لوأ رهطتف ءاملا هيلع يضيفت مث تايثح ثالث هيلع يثحت نا كيفكي وه امنإ ال : لاقف
 . ترهط دق تنأ اذإف

 لوق يف فالتخالا نم لاق ام بسح ىلع جرخي ؛ هنا يعم : ديعس وبا لاق

 اهرمأي ال ضعبو لسغلا ىف اهرعش ضقنب بنجلاو ضئاحلا رمأي اضعب نأ انباحصأ
 امأو . هلوصأ ىلا غلبو همع دق هنا ىري ىتح ءاملاب هكلدت نا هعم ءىزجيو 5 كلذب
 ةكرح نا اهعم رابتعالا يف نأ الإ ى مهلوق يف جرخي هملعأ الف كيلدت ريغب هيلع بصلا

 ىنعم ىلع وأ { ىنعملا اذه ىلع جرخي هلعلف هجراخو هلخاد رعشلا عيمج معت بصلا
 ىنعم بجوت ةكرح نكي مل ولو هل ارهطم ريهطتلل ءاملا ةسسامم نا : لوقي نم لوق

 . ىنعملا اذه يف بنجلاو ضئاحلا نيب اقرف مهنيب ملعأ الو ، لسغلا
 تثبع يتلا ةأرملا يف باوجلا بسحأ ايف ينايسبلا نسحلا يبأ نع : ةلأسم

- ١٥٥



 نم لسغلا اهيلع ناك ءاملا تلزنا نا ةبوطر تأر ىتح اهجوز اهب ثبع وأ { اهجرفب

 لجرلا ثبع نم لسفلا اهيلعو اهسفنب تثبع اذإ اهيلع لسغ ال : اولاق موقو . كلذ
 . ةأرملا ىلع الو لجرلا ىلع هيف لسغ الف { ءاملا لازنإ ريغ ةبوطرلا امأو . تلزنأ اذإ
 . مكحأو كلذب ملع أ هللاو

 ؟ لسغ اهيلع له اهجوز اهئطو مث ةيبص جوزت لجر نع هتلأسو : ةلأسم
 له لسغت مل نإف : تلق . اهيلع ضرفب سيلو { هلعفب ذخؤيو 5 هلعفب رمؤي : لاق
 له لسغلا كرتب اهرمأ نمف : تلق . ال : لاق ؟ بدألا ريغ هكرت ى ءيش اهمزلي
 . كلذك وهف ايبص ناك اذإ مالغلا كلذكو { معن : لاق ؟ ايثأ نوكي

 هب لوقأ يذلا ؟ ال مأ لسغ اهيلع بجأ اهئطوو يبص اهجوزت ةأرمإ : ةلأسم
 وهف ايبص ناك اذإ مالغلا كلذكو . ملعأ هللاو ، هب اهعاتمتسا يف لسغلا اهيلع نا

 نم لسغت نا لبق ضيحلا اهءاج مث . ةبانجلا اهتباصأ ةأرما نع ؛ لئسو كلذك

 ضعب يف ؛ يعم : لاق ؟ ضيحلا نمرهطت نأ لبق ةبانجلا نم نأ اهيلع له { ةبانجلا
 قرفي هنال ، ضيحلا نم رهطت مل ولو ةبانجلا نم لسغلا اه بحتسي انباحصأ لوق

 ىلا جورخلاو ساعنلل ث مونلاو ، برشلاو ، لكألا يف ءايشأ بنجلاو ضئاحلا نيب
 ضئاحلا نال & ضئاحلل هركي الو & بنجلل هركي لوقلا ضعب يناذه لكو { سانلا
 كلذكو . سانلا ىلا جورخلا الو ، ساعنلا الو ، برشلا الو ، لكالا اهل هركي ال
 نم كلذ ىريو هرافظاو ، بنجلا رعش نيبو هنيب ضعب قرفي اهرافظأو ضئاحلا رعش

 . ءاوس اذه ين اهلعب ضعبو ضئاحلا نم دشأ بنجلا
 اهل ناك ضيحلا نم رهطت نا ىلا لسغلا تجرخ نا اهنا ؛ لوقلا ضعب يو

 ضيحلا نم ترهط ىتح ةبانجلل لسغلا ترخأ نإف : هل تلق 5 هلوق ىنعم ىلع كلذ
 ؟ نالسغ اهمزلي ما ؟ اعيمج امهل دحاو لسغ اهيزجيأ

 لاقو & دحاو لسغ اهيزبجي : لاق نم لاقف كلذ يف فلتخي ؛ هنا يعم : لاق

 . هلوق ىنعم ىلع ، نيلسغ لسغت : لاق نم
 له ةبانجلا نم لسغت نا لبق ضيحلا اهاتأ بنج ةأرمإ نع لئسو : ةلأسم

 ؟ ضيحلا نم رهطت نا لبق لسغت نا اهيلع

 اهمزلي هنا ىنعملا ضعب يفف فالتخالا ىنعم كلذ يف جري ؛ هنا يعم : لاق

_ ١٥٦ .



 جرحي اذكه ، كلذ اهمزلي ال هنا جرختو اهمزلي الو ، كلذب رمؤت اهنا جرخيو كلذ

 . يدنع

 نم مانملا يف لجرلا ىري ايك تأر اذإ ةأرملا يف فلتخي ؛ هنا يعم لاقو : ةلأسم

 تفذقو هتأر اذإ كلذ نم لسغ اهيلع سيل نا : لاق نم لاقو { تفذقو مالتحالا

 اضيح اهيلع عمجي الو ، ضيحلا نم لسلاب اهدبعت دق هللا نال { قفادلا ءاملا

 ءاملا تفذقو كلذ تأر اذإ لسغلا اهيلع بجي هنا : لاق نم لاقو . امالتحاو

 لسغلا توبثو بنجلا مسا يف اهانعم لوخد يف لجرلا ىنعم هبشت اهنال © قفادلا

 . «اورهطاف ابنج متنك نإو » : ىلاعت هلوقل

 اهديب وأ اهعبصإب وأ ، يبصلا ركذب ثبعت يتلاو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 اذإف : تلق . لسغلاو اهموص داسف اهيلع ىراف لزنت ىتح ةأرمإ اهب تثبع وأ ، يه

 ؟ رهطت مل ناو ؟ عايجلا يفاهدجت يتلا ةوهشلا تدجو اذإ مأ اهنم جرخو ءاملا تلزنأ

 لسغ الو اهموص ين اهيلع ءيش الف ءاملا جرخي مل اذإ اماف 5 ءاملا جرخ اذإ : لاق

 اهمون يف تأر اذإ ةأرملا ي انباحصأ فلتخا : عرشلا نايب باتك ىلا : عجر

 اهيلع : مهضعب لاقو { اهيلع لسغ ال : مهضعب لاقف ؟ لجرلا هاري ايك عايجلا نم

 نم يحتسي ال هللا نإ هللا لوسر اي : تلاق اهنا ميلس مأ قيرط نم يور امل لسغلا

 نعو . معن : لاق ؟ لجرلا ىري ايك اهمانم يف تأر اذإ لسغ ةأرملا لع له { قحلا
 . كلذ لثم ةشئاع

 اذإ امأو ، لزنتو لجرلا لثم تأر اذإ كلذو ةرسفم ءىجت مل هذه : هريغ لاق

 . ةرركم . فالتخا الب لسغ اهيلع سيلف لزنت مل

 ؟ لسغت نا لبق نم مدلا ىرت بنجلا ةأرملا نع : لئسو ؛ هريغ نمو

 . تضاح ناو { لسفلا اهيلع نإف ةبانجلا نم لسغلا عدت ال : لاق

 انفرع يذلاف ؟ يبصلا اهعماج اذا لسغ غلابلا ةأرملا ىلع لهو تلق : ةلأسم
 مزلي غلابلا نم لسغلا ةيبصلا مزلي ال : لاق هنا كلذ يف۔ هللا همحر خيشلا لوق نم
 نم لسغلا ةيبصلا مزلي ال يذلاو . ءاملا لزني مل ولو } يبصلا نم لسغلا ةغلابلا
 خيشلا لاقو . نيلوقلا الك يراوحلا يبا نع كلذ عفريو . ةغلابلا مزلي ال غلابلا
ةرم : هل لاقف كلذ نع هللا همحر يراوحلا ابأ خيشلا لأس : لاق هنا : ۔ هللا همحر



 ©٠{ هلك ظفللا سيل اذه وحن ىلع لسغ اهيلع سيل ةرم : هل لاقو . لسغلا اهيلع

 . باوصلاب ملعأ هللاو

 لوقي ناك دقف ؟ لسغ اهيلع اهيلا يضفي نأ ريغ نم تلزنأ ةأرمإ نعو : ةلأسم

 ؛ هنا يعم : هريغ لاق . لسغت نا اهل بحأ انأو ، السغ اهيلع نا : خايشألا ضعب

 : ليقو . لسغلا اهيلعو بنج يهف قفادلا ءاملا اهنم جرخو تلزنأ هجو ياب ليق دق
 ناناتخلا يقتليو جرفلا يف ةفشحلا بيغت نا وهو . عامجلا نم الإ لسغلا اهيلع سيل

 ماقم موقي 7 . باودلا نم يش نم وأ ‘ انز نم هربغ وأ جوز نم عامجلا ىنعمب

 . مانم وأ ةظقي يف كلذ يف اهيلع لسغ الف قفادلا ءاملا لزنأ ىنعملا امأو 2 عايجلا

 اهعماج اذإ ةأرملا نعو ۔ هللا همحر ۔نايثع نب يراوحلا يبا باوج نمو : ةلأسم

 نم هريغ وأ ٠ جرفلا قوف ةفطنلا لزنأو © اهدسج نم جرفلا نود ايف اهجوز

 : لوقاف ؟ جرفلا يف ةفطنلا جلت نا ريغ نم لسغلا اهمزلي له : تلق ؟اهدسج
 لسغ ال : لوقأف . جرفلا 1 ةفشحلا وأ جرفلا ف ةفطنلا جلي ملام { اهيلع لسغ ال

 . قحلاب ملع أ هللاو © اهيلع

 اهيلع ناك اهجرف ىلع ءاملا بصنف ابيث تناك نا ليق دقو ؛ لاق : هريغ نمو
 . فشنت اهنال لسغلا

 لسغلا هيلع معنف ؟ ةبانج نم لسغ هيلع له : تلقو ئ يثنخلا ف : ةلأسم

 . لستغا رهطت اذإف ىلصو ةالص لكل اضوت ضيحلا ىأر اذإو . ضيحلاو ةبانجلا نم
 ةأرملا ىلع ىرتأ ، لزنأ ىتح اهاطي نا ريغ نم هتأرما ىشغ لجر نعو : ةلأسم

 . جرفلا يف اهاطي ملام السغ اهيلع يردأ ال : لاق ؟ السغ
 رصتخم دمحص نب هللا دبع نب دمحم هللا دبع يب ١ ب اوج نمو 0 ةرركم : ةلأسم

 ةفطن اهعبصإب تذخأ ةأرمإ نأ ول رثألا يف تدجو ينا ؛ يعم ىذلا : لاق ث هنم

 . لسغلا اهمزل اهجرف ين اهتجلواف لجر

 ركبلا جرف ىلع ةفطنلا لزنأ اذإ : اولاق دقو يراوحلا يبا باوج نمو : ةلأسم
 . لسفلا اهيلعف ابيث تناك ناو ركبلا ىلع لسغ الف

 . ابيث وأ اركب تناك لسغل ا اهيلع ؛ ليق دقو : لاق : ةلأسم

 ملف سملف هبتناف مونلا يف عايجلا ىأرف ايشتحم ناك لجر نع هتلأسو : ةلأسم

_ ١٥٨



 جرخ هنا ملعي ىتح لسغ هيلع سيل : لاق ؟ ايشتحم ناك اذا لسغ هيلع له ائيش دبي
 نم لسغ هيلع له همون نم هبتنا دقو للبلا دجو اذاف : لئاق هل لاق . قفادلا ءاملا هنم

 كلذو . ملعي ملو هتباصا نوكي نا نكمي كلذ نأل . معن : لاق ؟ اعامج ىري نا ريغ

 باصأ نم تيأرأ : هل تلق . لسفلا هيلعف ةفطن للبلا كلذ نا نقيتسا ظقيتسا اذا

 & معن : لاق ؟ لسغ همزليأ مونلا يف ةبانجلا هتباصا هنا ملعي ملو ث هبوث يف ةفطنلا

 ةمون رخا نمو ث اهالص ةالص رخآ نم لدبلاو ، لسغلا هيلعف ةفطن اهنا نقيتسا اذا
 . اهمان

 هيلع سيل نا نظو راهنلا ي اهآرو ناضمر رهش ىف كلذ ناك ناف : هل تلق

 ناك ىناوت ناف لسغي نا هيلعف ةفطن اهنا نقيتسا اذا : لاق ؟ ىناوتو لسغي ملف لسغ
 . هموص نم ىضم ام لدب هيلع

 هتوفت نا فاخ دقو همون نم هبتناف ةبانجلا هتباصا لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 اذا ةالصلل ءوضولا نظو لسغلا رمأ نم همزلي امب لهاج وهو رجفلا ةالص ةالصلا

 ةالصلا هتتأف أ ىلصو أضوت نا ملسأو هل طوحا لسغلا ىف ذخا نا ةالصلا هتوفت فاخ

 نم لسغلا يف ذخاي نا هيلع بجاولا ناك : لاقف ، ىلصف كلذ دعب نم لستغا مث
 هلسغ نم غرفي نا لبق تقولا تاف ولو ةالصلا تقو يف همون نم هبتنا ام ثيح

 رادقمب لسغلا نع ىناوت ناك ناف كلذ لعف اذإ اماو ، رصقي ملام روذعم وهف هتالصو

 يف لستغا مونلا نم همايق نم لسفلا ف ذخأي نأ هنكما نيح نم لسفلا ف ذخأ ول ام

 اذهف . لسغلا كرتو ءوضولا يف ذخاو رادقملا اذه وحنك ىناوتو ىلصو تقولا كلذ

 انفصو دق لاق امم قيضا تقولا ناك اذا امأو . ةرافكلاو لدبلا هيلعو عيضم يدنع

 . كلذ لثمل عجري الو لدبلا هيلعف

- ١٥٩





 رشع سد اسلا ب ايل ١

 ىشنخلا ةبانج يف
 هيلع معنف ةبانج نم لسغ هيلع له ىشنخلاف : تلق ؛ (ربتعملا) باتك نم

 اذاف ، ىلصو ةالص لكل أضوت ضيحلا ىأر اذاو آ ضيحلاو ةبانجلا نم لسلا

 . لستغا رهط

 تبث اذا ىثنخلا رمأ ىنعم يف اذه ىنعم نسحي ؛ هنا يعم هريغ لاق : ةلأسم
 نم هيلع عمتجي ايف ركذلا مكح ىنعمو ىثنالا مكح ىنعم همزلي هنا ىثنخ مكح همكح
 قلخ نم ىثنخلا ينعأ ىثنالا قلخ نم ينملا هنم جرخ ناف اعمتجم تبثي امم اهمكح

 كلذب لوقي نم لوق ىلع لسغلا هيلعف عامج ىنعم ريغب ةظقي وأ مانم يف مالتحاب ىثنالا
 ىثنالا ينعا اهيلع كلذ سيل لوقي نم لوق ىلعو . عامج ريغ نم ناك اذا ىثنالا ىلع

 . ىثنالا مكح نم ىثنالا قلخ نم اهيلع بجي ام ىنعمب كلذ لثم ىشنخلا ىلع سيلف
 وأ مانم يف مالتحاب ناك هجو يأب ركذلا قلخ نم ينملا نم قفادلا ءاملا هنم جرخ ناو
 ىلع تباث كلذ نال . هيلع لسغلا توبث يدنع جرخ . ةسمالم ريغ وأ ةسمالمب ةظقي

 يدنع كلذ نم همزليو . افالتخا كلذ ف ملعا الو كلذ هنم ناك هجو يأ نم ركذلا

 ام عضوم يف ىثنألا مكحو هيف عمتجي ام عضوم يف ركذلا مكح نم هصخي ام مكح
 هنم ةفشحلا تباغ ىتح ركذلا قلخب ىثنخلا عماج ناك ناو . هيف فلتخي وأ هيف عمتجي
 هعماج نا كلذكو . لسغلا مكح يدنع هيلع بجو { ةباد وا ، ىثنا وا ، ركذ يف

 مكح يدنع هيلع بجو 7 ربد وا ، لبق يف هيف ةفشحلا تباغ ىتح ىثنخ وأ ، ركذ
 ىف ركذ هئطو نا كلذكو . ربدلاو لبقلا ىف ىثنالا ىلع بجي كلذ نأل & ءطولاب لسفلا
 لبق يف باودلا نم ائيش هسفن أطو وأ ، باودلا نم ءيش وا ةفشحلا تباغ ىتحر بدلا
يناعملا هذهب لسغلا مكح يدنع هيلع بجو { ءطولا مكح هيلع تبث ىتح ربد وأ



 اذا ةبانجلا نم هلسغو ٠ يناعملا هذهم لسغا مكح هيلع تبث اذا ةبانجلا نم هلسغو

 ركذلا لسغ نم 3 هركذ ىضم ام عيمج نم ءاوس ركذلاو ىثنالا قلخ مكح هيلع تبث

 ركذ نم ىضم ام عيمجو 3 لهجلا وا نايسنلا ىنعم ف يدنع . ةبانجلا نم ىثنالاو

 نم ءزجل ا اذه مدقتم ف هركذ ىضم ام ىلع ءاوس ىثشن ألاو ركذل ا ف لسغل ا

. باتكلا اذه



 رشع عب اسلا ب ايل ١

 بنجتو ملسملا تحت نوكت ةينارصنلا لسغ يف

 يئ اوفلتخاو ، (فارشألا) باتك نم هيلا ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نم
 لاقو . لاستغالا ىلع ربجت ال : كلام لاق ، بنجتو ملسملا تحت نوكت ةينارصنلا

 لاستغالا ىلع ربجت اعيمج الاقو . ربجت ال : باتك يف لاقو 3 ربجت : باتك يف يعفاشلا

 لاق اك 6 ضيحملاو « ةبانجلا نم لاستغالاب اهرمأن : يعازوألا لاقو ۔ ضيحلا نم

 . كلام

 جوزتي ال ملسملا نا انباحصأ لوق يف جرخي ؛ هنا يعم : ديعس وبا لاق
 تبث اذاف . اهيلع طرتشا امم ةبانجلاو ضيحلا نم لسفلا اهيلع طرتشي ىتح ةينارصنلا

 اهيلع دبعتلا امأو . مكحلا ين ةبانجلا نم لسفلا هل اهيلع نا مهعم تبث كلذ ىنعم

 امأو ، مهباتك يف كلذ نوكي نا الا اذه ىلع الو اذه ىلع ةروبجم يه امنا جرخي يه الف
 اهيلع كلذ تبث ضيحلا نم لسغت نا بلط اذاف نيملسملا مكح يفاهمزلي ام يناعم يف

 اذهف اذه يف مكحلاب ةذوخأم يهف (ةيآلا) اهئطو هيلع مارح هنال & باتكلا مكحب

 . ملعأ هللاو اهيلع هنا قافتالا يناعمب جرخي يدنع

_- ١٦٣





 نآرقلا ضئاحلاو بنجلا ةءارق ىف

 ةءارق ف اوفلتخاو : (فارشالا) باتك نم ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نمو

 رمع نآرقلا نم ائيش بنجلا أرقي نا هرك هنا هنع انيور نمف ث نآرقلا ضئاحلاو بنجلا
 ةأرملا نع لئس هنا رباج نع انيورو ةداتقو يرهزلاو يعخنلاو يرصبلا نسحلاو يلعو
 . ال : لاقف ؟ نآرقلا نم ائيش أرقت له ءاسفنلاو ضئاحلا

 ديز نب رباج لاقو نآرقلا أرقي ال ضئاحلا لثم بنجلا : ةديبع وبأ لاقو
 هنا روث وبأ ىكحف نآرقلا ةءارق يف يعفاشلا نع فلتخاو . ةيآلا متت ال ضئاحلا
 نالمحي الو ضئاحلا الو بنجلا أرقي ال : لاق هنا عيبرلا نع يكحو . ارقت نا سأب ال
 ثيدح اما : لاقف بنجلا ركذو نآرقلا ضئاحلا أرقت نا هركي دمحأ ناكؤ ك فحصلل
 لاق كلذكو . ريسيلا ءيشلاو { ةيآلا فرط ةرم لاقو ، فرح الو ال : لاقف يلع

 أرقت ال : روث وبا لاقو & ضئاحلا أرقت ال : لاق هنا يفوكلا نع روث وبأو قاحسإ

 نبا نع انيورو . ةءارقلا يف بنجلل ةفئاط تصخرو نآرقلا _ بنجلاو ضئاحلا
 © هتءارق يف بيسملا نباو ةمركع صخرو ، بنج وهو هدرو أرقي ناك ؛ هنا سابع
 نأ الإ ، بنجلا نارقلا أرقي ال : كلام لاقو . هفوج يف رسلا : بيسملا نبا لاقو
 ةيآو ، بوكرلا ةيآ الا بخجلا أرقي ال : يعازوألا لاقو . همانم دنع ةيآلاب ذوعتي
 بر لقو { (ةيآلا) 4نينرقم هل انك امو اذه انل رخس يذلا ناحبس ؛ لوزنلا

 . (ةيآلا) اكرابم الزنم ينلزنأ

 كلذ ةحابإو نارقل ا بنجلا ارقي نأ ةيه ارك ؛ وهو : ثلاث لوق هيفو

 قافتالا جرخي ؛ هنا يعم : ديعس وبأ لاق . ةملسم نب دمحم لوق اذه & ضئاحلل
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 ببس وأ © ةرو رضلا ىنعمل الا نآرقلا بنجلاو ضئاحلا أرقي ال ؛ هنا انباحصأ لوق نم

 . ةيآلا الإ : لاق هنا 0 ةلي يبنلا نع اذه هبشي ام ىتأ دق ؛ هنا يعمو ، كلذ بجوي

 صخر نم صخرو فحصلملا نالمحي ال اهناو اذهب يدنع كلذك امهب ذوعتي نيتيالاو
 يف ناهبشم انباحصأ لوق يناعم يف بنجلاو ضئاحلاو هريسب فحصملا لمح يف امهل

 هنا » : ىلاعت هللا لاق دقو لسغلا اهيلع تباث هنأ الإ { كرشملا يناعمب ىنعملا اذه

 الإ ابنج الو » : لاقو ، “نورهطملا الإ هسي ال نونكم باتك يف ميرك نآرقل
 كلذكو 3 هماو رهطاف ابنج متنك نإو ج : لاقو { اولستغت ىتح ليبس يرباع
 توبث ىنعمو © نيرهطتم ريغ ايهف نرهطت اذاف ، نرهطي ىتح : هلوق يف ضئاحلا

 نم لاق دقو © نارقلا ةءارق ىلا برقي ال كرشملا نا انباحصأ نيب ملعا الو امهل ةراهطلا
 اذهو ةالصلا كلذب ينعي . هين ورهطملا الإ هسمي ال » ؛ ةيآلا هذه ين : مهنم لاق
 . ةيآلا هذه ريغ يف اذه ريغ ليق دقو . دبعتلا ماكحأ رهاظ يف هسم ىنعم
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 مبيتلل ينف

 هتراهط نأ { ةالصلا تقو لوخد لبق ءاملاب رهطت نم ىلع ملعلا لهأ عمجأ

 يعفاشلا ناكف ث هيف مميتي نأ يف رفاسملا ىزجت يذلا تقولا يف اوفلتخاو . ةلماك

 . هبهذم نم حيحصلا وهو ىلصيو تقولا لوأ ف مميتي نأ ءاملا دجي مل نمل : لوقي

 © بيرق نم ءاملا دوجو يف عمطم هب نكي مل اذا تقولا لوأ يف مميتي : قاحسإ لاقو

 مميت الإو © ءاملا دجو نإف تقولا رخآ نيبو هنيب ايف ىنأتي نا : وهو ناث لوق هيفو
 لاقو . يأرلا باحصأو يروثلاو ءاطع لاق هبو يلع نع لوقلا اذه يورو . ىلصو

 ناك امب نوكي نأالإ ؛ كلام لاق هبو ، تقولا باهذ فاخي ىتح مميتي ال : يرهزلا
 : ديعس وبا لاق . هعسو عنص كلذ يأ : يعازوألا لاقو . ءاملا بيصي نا وجري ال
 نم يناعم ىلع اذه ىنعم جرخي امناو اذه لك انباحصأ لوق يناعم يف جرخي ؛ هنا يعم

 . اهيف ريخأتلاو اهب طسوتلاو اهتقو لوا يف دجت مل اذا ةالصلا يلصملا ليجعت يف لوقي

 . ءاملا مدع دنع ةالصلا يناعم قلطي نم ؛ هنا ليواقألا نم ىنعملا يف جرخي هلعلو
 . ديعصلاب مميتلا قلطي كلانهف

 دعب ءاملا دجو مث {. ىلصو مميت نم نا ىلع ملعلا لهأ عمجأ : باتكلا نمو

 ءاملا دجو مث مميتلاب ىلص نميف اوفلتخاو . هيلع ةداعإ ال نا ةالصلا تقو جورخ
 نيريس نباو لوحكمو دمحم نبا مساقلاو سوواطو ءاطع ناكف تقولا جورخ لبق

 هيفو ، بجاوب سيلو كلذ يرهزلا بحتساو ةالصلا ديعي نولوقي ةعيبرو يرهزلاو

 نب ةملس وبأو يعخنلاو يبعشلا لاق هبو . دعي ملو رمع نبا كلذ لعف ناث لوق
 ؛ لوقن هبو يأرلا باحصأو قاحسإو دمحأو يعفاشلاو يروثلاو كلامو نمحرلادبع
 يعم : ديعس وبأ لاق . ةجح ريغب ةداعالا بجوت نأ زئاج ريغف همزل ضرف ال هنال
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 دعب ةداعا هيلع سيل هنا عامجالاب هلوق الإ { انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هلك ؛ هنا
 نوقرفي انباحصأو ، ليق ام ضعب يف ةداعالا هيلع نا يدنع جرخي دقف تقولا جورخ

 امم كلذ لكو ، تقولا يف ءاملا دجو اذا ةبانجلا ريغ نم همميت يفو ةبانجلا نع همميت ىن

 . مهلوق نم هيف فلتخي

 مميتب تاولصلاو .ء نيتالصلا يلصي لجرلا ف اوفلتخاو : (باتكلا) نمو

 © بلاط يبا نب يلع نع لوقلا اذه انيور . ةالص لكل مميتب ةفئاط تلاقف . دحاو
 ىمحيو ةعيبر لاق هبو ةداتقو { يبعشلاو ، يعخنلاو ، سابع نباو { رمع نباو

 : ةفئاط تلاقو . قاحسإو دمحأو يعفاشلاو ديعس نب ثيللاو كلامو يراصنألا
 يروثلاو يرهزلاو يرصبلا نسحلاو بيسملا نبا لاق ، كلذك ثدحي ملام يلصي

 هيفو رفعج نباو سابع نبا نع كلذ يورو . نوراه نب ديزيو يأرلا باحصأو
 هتتاف اذاف © ةالص لكل مميت اهتاقوأ يف تاولص ىلص نم نأ : وهو ثلاث لوق

 : ديعس وبأ لاق . روث وبأ لاق كلذك { مميتلا كلذب اهلك اهالص مميتو تاولص
 اذا ، ةالصلا تقو روضح دعب الإ مميتلا تبثي ال ؛ هنا انباحصأ لوق رثكا ؛ يعم

 هظفح ىنعم ىلع مميتلاب ةالصلا مهعم زوجت ال هناو اهل مميتيف ةالصلا كلتب ءاملا مدع

 يفو . هب لومعملاب سيل هلعلو مهلوق يف كلذ ةزاجا ىنعم دجوي دقو . ءوضولا ظفحك
 يف دحاو مميتب اهيلصي : لاق نم لاقف ، فالتخا ةتئافلا تاولصلا يف مهلوق ضعب
 ةضقتنملا تاولصلا امأو ، مميت ةتئاف ةالص لكل : ليقو ، ترثك ولو ، دحاو تقو
 جرخي ؛ هنا يعمف تضقتنا اهغا الا اهالص دق ناكو دحاو تقو ين اهلدبي نأ دارأ اذاف

 كلذ يف نأ بسحأ الو & تاولصلا كلتل دحاو مميت هيزجي هنا لوقلا يناعم ين
 مميتلا تبث نأ دعب ءاملا دهجي نكي مل اذا مميتلا ظفح توبث يدنع دعبي الو { افالتخا
 ءاملا دجو اذا قافنالا يناعم يف جرخي هنأ يدنعو ءوضولا نع لدب هنال { ءاملا مدع دنع

 . هضقني اثدح ثدحي مل ولو همميت ضقتنا

 يراصنألا ىيحيو ةعيبرو لوحكمو يرهزلاو ءاطع ناك : (باتكلا) نمو
 مميتيو ث ةلفانلا ةالصل مميتي : نولوقي يأرلا باحصأو يعفاشلاو يروثلاو كلامو

 مميتي الأ : وهو ناث لوق هيفو . ركشلا دوجسو نآرقلا دوجس دجسيو نارقلا ةءارقل
 مميتملا سمي نأ يعازوألا هركو 3 هباحصأو ةمرح يبا لوق اذه . ةبوتكملل الإ

 لوقلا ىنعم ؛ انباحصأ لوق يف : ديعس وبأ لاق . لوقأ لوألا لوقلابو فحصلل
 نم كسانملا نم ائيش كسني الو نآرقلا ةدجس دجسي الو نارقلا أرقي ال هنا لوألا

_ ١٦٨



 دنع مميت وأ ©. ءوضوب الا ةالصلا عقوم عقي امم ائيش الو . ةزانج الو 0 ةلفان ةالص

 اذا هكردي هبو ءوضولل ىضم اذا هتوف فاخي كلذ نم ائيش نوكي نأ الا 0 ءاملا مدع

 ءاملا دجي ناك ولو مميتي : ليق دق هناف ، ةزانجلا ىلع ةالصلا لثم يضقني ام ث مميت

 . اهلثم ىدنع وهف " اههبشا امو ، ةزانجلا ىلع ةالصلا توف فاخ اذا هل يضم اذا

 . ةعامح مامالا عم اهتوف فاخ اذا ديعلا ةالص ف اوفلتخا دق : هنا يعمو

 مامالا عم ةالصلاو اهل مميتلاب : ليقو . ةعامح مامالا عم ةالصلاو اهل مميتلاب : ليقف

 . لضفأ نيتعكر يلصيو أضوتيو اهل مميتي ال ليقو . مايقل ١ مزل نا مزال زئاج

 لبق ءاملا دجو مثرما ايك مميت نم نأ ىلع ملعلا لهأ عمجا : (باتكلا) نمو
 نميف اوفلتخاو . يلصيو ةراهطلا ديعي نأ هيلعو ضقنتنت هتراهط نأ ةالصلا ىف هلوخد

 ةداعإ الو . هتالص ف يضمي : ةفئاط تلاقف ؟ ءاملا دجو مث ىلصملا لخدف مميت

 نأ : وهو ناث لوق هيفو 0 روث وباو دمحاو يعفاشلاو كلام لاق كلذكو . هيلع

 ؛ ثلاث لوق هيفو . ن اعنلاو يروثلا لاق كلذك ©} ةالصلا لبقتسيو ًأاضوتيف فرصني

 أضوتيو فرصني ءاملا ىلا ءاج مث ةعكر ىلصو مميت نميف : لاق يعازوألا هلاق

 . ةبوتكملا فنأتسيو اعوطتم نوكيف ةعكر ىلص يتلا هتعكر ىلا فيضيو

 يف نا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق . لوقأ يعفاشلاو كلام لوقي : ركب وبا لاق
 دح نم ءيش هتالص نم هيلع قابو ءاملا مميتملا دجو اذإ هنا انباحصأ لوق يناعم
 نع لدب وه امنا مميتلا ناف { ءوضولا توبثل يلصيو أضوتي نأ هيلع نأ ادعاصف
 توفي ىتح الا يلصيو همتي مل ءوضولا يف ذخا ول دح يف نوكي نأ الا ءوضولا

 اذهف ، يلصيو همميت ىلع يضميو أضوتي نأ مهلوق ضعب يف هيلع سيل هناف { تقولا
 يناعم نم تركذ ام يدنع دعبي الو 0 انباحصأ لوق يناعم يف يدنع جرخي ام

 . هيف لوخدلاو لمعلاب مكحلا توبثل فالتخالا

 ةبوتكملا لبق لقتني ال مميت اذإ لوقي : كلام لاقو : (فارشألا) باتك نمو

 لاق . لوقن كلذكو اهدعبو ةبوتكملا لبق لقتني : يعفاشلا لاقو . اهدعب لقتنيو
 امم هملعأ الف ةبوتكملا يلصي نأ لبق ديعصلا عضوم نم لاقتنالا امأ : ديعس وبأ

 نأ : ةلفانلا امأو اهيلصي نأ لبق لاقتنالا زوجي هنا ؛ انباحصأ لوق نم هيف فلتخي
 . انباحصأ لوق يف همميت ضقنتني ملام همميت ىلع وهو ءاش ثيح لقتنيو مميتي

 مميت ن أ دعب هركذ مث ، هيسبف ءام هعم نميف اوفلتخاو : اضيأ باتكلا نمو
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 هنايسنو هيزبجي : ركب وبا لاقو . تقولا يف ناك ام ديعي : لوقي كلام ناكف ىلصو

 : يعفاشلا لاقو . دمحمو نامعنلاو يعفاشلا نع هلوق لثم ديز وبأ ىكحو مدعلاك

 هلحر أطخاف ءام هلحر يئ ناك ناو يضمي : يعفاشلا لاقو . ةداعالا هيلعو يضمي

 يف ءام : يسانلا يف بوقعي لاقو © ءام دبي مل ناو ىلصو مميت ةالصلا ترضحو

 لاق . ءايلل دجاو اذهو ث هيزجي ال ىشخأ : يسانلا يف دمحا لاقو . هيزبجي ال هلحر
 لاق . هلحر اطخا نم نيبو ، هلحر ي ءاملا يسن نم نيب قرف ال : ركب وبا

 نم يدنع ام بسح ىلع هلك ىضم ام يناعم ف جرحي ؛ هنا يعم : ديعس وبأ

 . لصفلا اذه ين انباحصأ لوق نم فالتخالا

 مميت اذإ : يأرلا باحصأو يعفاشلاو يروثلاو يرصبلا نسحلا لاقو ؛ هنمو

 هيلع نأ هب ءام ال ناكم ىلا راص مث { أضوتي ملف ءاملاب رم مث تقولا لوأ يف ةبوتكملل
 الو ، هتراهط تضقتنا ءاملا ىلا لصو نيح هنال كلذ نع هيزجي ال مميتلا ديعي نأ

 اذإ انباحصأ لوق يف اذكه ؛ هنا يعم : ديعس وبأ لاق . افالتخا اذه يف ملع

 لاقف . ةالصلا هتكردأ مث © ةالصلا تقو ريغ ف ءاملاب رفاسملا رم اذإو : هنمو نكم

 الف ىلصو ءاملا دج مل نيح مييتف هيدي نيب هكردي ءاملاب رم نيح نظ ناو :يعازوألا
 © مميت ةالصلا هتكردأ مث ، هيدي نيب ءام ال نا ملعي وهو ءاملاب رم ناو . هيلع ءيش
 لوق يناعم يف اذه ىلع لدب ال : ديعس وبا لاق . ىلص ام داعاو أضوت ءاملا دجو اذإف

 . انباحصأ

 هيلعف 5 ءام دبي مل نمو : ۔ هللا هيضر دمحم يبأ خيشلا عماج نمو : ةلأسم
 بهذ دقو .& كلذ ىلع لدت ةيالا رهاظ نأل ى ارفاسم وأ ناك ايقم ديعصلاب مميتي نأ

 اهيف يتلا ةيآلا نأ ركذو ميقملا نودرفاسملل الإ بجي ال مميتلا نأ ىلا انباحصأ ضعب
 اليلد دجن مل ذا { ةيآلا رهاظ ىلع نحنو رفاسملاو ليلعلا ةفص ىلع يه امنا مميتلا ركذ
 . رهاظلا فالخ ىلع لدي

 يف مميتلا لصأ : يرابنالا نبا لاق ؛ ءايضلا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 الو ؛ هانعمف يمارحلا تيبلا نيمآ الو » : ۔لجو زع ۔ هللا لاق . دصقلا ةغللا
 : رعاشلا لاقو . نيدصاق

 ادلب اهريغ ىريعب ردص تمس دلب يف ءاس ام اذإ كذك ينأ
اوراسف ادلب اهلهأ مميت بوغك ةسنآ نامظالا يفو



 مالاو دصقلا نم لعفلا مميتلاو . مؤي مأ نم ذوخأم مميتلا : ىزارلا لاقو

 : سملتملا رعاشلا لاقو . دصقلا

 سرش انموق ذا مهوت موق انل قارعال ذإ ةيماش مأ

 . هتممات لصألا ف وهو { هتدصقف مولعم همميتو

 يبنلا نأ كلذو ، ةشئاع يف لزن مميتلا ببس نأ انل ركذو : لاق هنمو : ةلأسم

 لزنف اهب نيزت اهتخال ةدالق تراعتساف ةشئاع هعم لمحو { هتاوزغ ضعب يف جرخ ةي
 الف ، رجفلا ةالص دنع ءاملا اوتأيو اوجلدي نأ اولمأتو 5 هيف ءام ال تيبم لزنم ىن ةلي

 رجح ين ةي يبنلا ىقلتساف . اهيلع اوردقي ملف ةدالقلا ةشئاع تدقف ريسملا اودارأ
 ةالصلا تقو رضح املف نيملسملا ىلع تققشا : ةشئاعل لوقي ركب وبأ لعجو ةشئاع
 هنم ةمحر مميتلا ةيآ هللا لزناف ، مهعم ءام ال ذإ نوعنصي فيك نوملسملا ردي ملو

 اودجو © مهتالص نم اوغرف الف © اولصو نوملسملاو ةي يبنلا مميتف . ةصخرو
 اي : تلاق اهنأ ربخ يفو . ةشئاع لضف نوملسملا فرعف { ريعبلا خانم دنع ةدالقلا

 اهادجوف ناسمتلي نيلجر ةي ثعبف يقنع نم ءايسأ ةدالق تلسن ؛ هللا لوسر
 ريغب انيلص ؛ هللا لوسر اي : الاق اعجر الف © روهط ريغب ايلصف ةالصلا ترضحف

 . (ةيآلا) ابيط اديعص اومميتف ءام اودبت ملف » : ۔ ىلاعت هللا لزنأف ؤ روهط

 هيف هللا لعج الإ طق هنيهركت رمأ كب لزن ام ةشئاع اي هللا كمحر : ديسأ لاقف

 . اجرف نيملسملل

 ةبجاو ديعصلاب ةراهطلا ؛ دمحم يبا عماج نمو : عرشلا نايب باتك : عجر
 . ابيط اديعص اومميتف ءام اودجت ملف » : ۔ لجو زع هللا لوقل ءاملا مدع دنع

 ضرألا هجو ىلع دعص ام وه اضيأ وه : ليقو . بارتلا وه برعلا مالك ف ديعصلاو

 . ملعأ هللاو { لالحلاو اهنم رهاطلا ابيط : هلوق ىنعمو . اهنم

 يأ ابيط اديعص اومميت ىنعم نا لاقي دقو بلطلا ؛ وه برعلا ةغل يف مميتلاو

 © بارتلاب مميت ةي يبنلا نأو . ضرألا هجو ىلع دعاصت ام وهو ابيط اديعص اودصقا
 اعراضم كلذب هرمأ ناكو . نينس ىلا ولو ءام دبت ملام كيفاك وه : لئاسلل لاق دقو

 ضرغلا هب يدؤي بارتلا نأ ةمألا تقفتاو © ةنسلا هذهب ادهاش باتكلا ناكو ث هلعفل
 اوعمجا ام ىلع مهعم نحنو ، بارتلا ريغ نم كلذ ىوس اهف اوفلتخاو 2 ءاملا مدع دنع
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 برعلا نا كلذ ةحص ىلع ةغللا نم دهاشلاو © هيف اوفلتخا ايف اوقفتي ىتح هيلع
 . اديعص كلذ ىوس ام يمست الو اديعص ؛ بارتلا يمست

 . هجولل ةبرضو ، بيطلا ديعصلاو 7 ةينلا : لاصخ عبرأ مميتلا ضرفو

 امأو . كلذ بوجو مدقت دق بيطلا ديعصلاو ةينلا بوجول ةجحلا . نيديلل ةبرضو
 عم انمميت : الاق ايهنا رمع نب هللادبعو رساي نب رامع هاور ام وهف نيتب رضلا بوجو

 يلصملا يلصي نأ زوبي الو ، نيديلل ةبرضو . هجولل ةبرض انبرضف ةلي هللا لوسر
 ةالصلا يف مكحلا يف امهناف { ايهعمج لاح يف الا دحاو مميتب نيتضيرف نيتالص

 ثالثلاو نيتالصلا زيوبحت نيي رصبلا انباحصأ ضعب تدجو دقو . ةدحاو ةالصك

 ضراعم ضراع ناف . ءاملاك ةمات ةراهط ديعصلاب مهدنع مميتلا ناو . دحاو مميتب
 ماقم يف ناك اذإ دحاو مميتب ريثكلا عوطتلا يلصملا ىلصي نأ متزجأ مل : لاقف

 ةالصلاك وهف رثك نإو عوطتلا نأل . عمجلا ين انلق ايك كلذ انازجأ : هل ليق ؟ دحاو

 ةالصلاو عوطتلا ةالص نيب قرفلا ىلع ليلدلا . دحاو ماقم يف ناك اذإ ةدحاولا

 زئاج عوطتلل مميتلاو . اهتقو لوخد دعب الا ةضيرفلل زوجي ال مميتلا نا . ةبوتكلل
 تقو هل ضرفلاو ى مولعم تقو عوطتلل سيلو عوطتل ا يلصمل ا دارأ اذا تقو لك ف

 اه يلصملل زوجت ال } مارحالا ةريبكت نم هيلع هوعمجأ ام وه رخآ هجوو . مولعم

 ىلع لدي اذهف اذه . هماقم يف ىلصملا ءاش ام عوطتلل اهب يلصي نا زوجيو { نيتضيرف

 . ملعأ هللاو © اهمكح يف قرفلا

 نا هل سيلف ةالصلا هب ىضقف ةضيرفلا ةالصل لجرلا مميت اذإ : باتكلا نمو

 لبق لعف ايك { هنم سيآو ءاملا بلط نا دعب هريغ ايميت هل ثدحي ىتح عوطتلا يلصي
 . ةضيرفلا ةالصل كلذ

 ناف . اهتقو لوخد لبق ةالصلل مميتي نأ رفاسملل سيلو : (باتكلا) نمو
 . الطاب همميت ناك ، هل هدوجو نم هسايإو ءايلل همدع دنع اهتقو لوخد لبق اهل مميت

 ملف » هلوق ىلا ةالصلا ىلا متمق اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي» : ىلاعت هللا لوقل

 ةالصلا ىلا مايقلا متدرأ اذإ . ملعأ هللاو ، هانعم ابيط اديعص اومميتف ءام اودبت
 بجوم ىلع اهتقو لوخد لبق ءاملا ةراهطب مدقتي نا هل سيلف 3 ةدوهعملا ةالصلا يهو
 ملسف تقولا لوخد لبق ءاملا ةراهطب مدقتي نا هل نا ؛ تعمجأ ةمألا نا ريغ ، ةراهطلا
 دعب درو نآرقلاو ؟ تقولا لوخد لبق مميتلاب مدقتي نا هل له اوعزانتو عامجالل كلذ
 باطخلاو ةيآلاب رمألا انيأر املف . عزانتلا دنع ةيآلا بجوم ىلع نحنف تقولا لوخد
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 . ديعصلاو ءاملاب هتقو لوخد يف كلذ لايعتسا بجاولا ناك ، تقولا لوخد دعب اهل
 يقبو . اهب انلمعو ىلاعت هللا نم ةصخرلا انلبق ءاملا ةراهط ميدقت انل صخر املف
 . ملعأ هللاو اهمكح ىلع ديعصلا ةراهط

 وأ © رذنلا قيرط نم هيلع تبجو ةالصل وأ 0 ةزانجل وأ 0 ةلفانل مميت نإف

 ةالصلا تقو لخد ناف . ةراهطلا تتبثأ دقف { هريغ وأ نايسنب اهكرت ةتئاف ةالصل
 يف مميتلا زئاجو . ملعأ هللاو © مميتلا داعأ ءاملا دجي مل نإف ةراهطلاب اهل ابطاخم راص

 اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي : ۔ ىلاعتو كرابت هللا لوقل هرخآ وأ { هطسو يف وأ تقولا لوأ

 طرتشي ملو ، ابيط اديعص اومميتن ءام اودبت ملف ل : هلوق ىلإ همةالصلا ىلإ متمق
 . تقولا رخا ي متمق اذإ تقولا رخا ى

 لوأ يف مميتلا هل سيلو ةالصلا تقو رخآ يف مميتلا نا ىلا انباحصأ بهذ دقو
 رظنا مهضعب لوق نم هيلا انبهذ ىذلا لوقلا اذهو . ءاملا دوجو نم وجري 1 تقولا

 اديعص اومميتف ءام اودجت ملف . ءاملاب ةراهطلا ركذ ام بقع ۔ ىلاعت هللا نال

 اهتقو لوخد دنع اهلعفب بطوخ دقو ةالصلا ىلا مايقلا دارأ نم ناكف هممابيط

 رخا ىلا اهرخؤي نا هيلع سيلف . مميت ءاملا دجي مل ناف ءاملاب ةراهطلا بجاولاف

 © قئاوعلاو بابسألا نم ريخأتلل قحلي امل ةالصلا ليجعت بجي لب . اهتقو
 عضوم يئ ناك اذإ ناسنالا نا اوعمجاو . ليلد ىلا جاتحم تقو نود تقول صصخللاو

 مميتي نا هل سيلو { ءاملا دصق هيلع نا تقولا جورخ لبق ءاملا ىلا يلصي هنا ملعي

 اهب رمأ يتلا ةراهطلا يتأي نا ردقي اذهو . ةالصلا ىلا متمق اذإ هلوق يف لخاد هنال
 تقولا جورخ لبق ءاملا ىلا لصي هنا ملع اذا بارتلا ىلا لدعي نا هل سيلو ءاملا يهو

 . كلذ يف ملعلا لهأ نم دحأ نيب عزانت الو

 مميتلا نا نيي رصبلا انباحصأ ضعبل رثألا يف تدجو دقو : (باتكلا) نمو
 لوقب نوجتحي مهلعلو . ةيقابلا ءاملا ةراهطك ، ثدحلاو { ءاملا دوجو الإ هضقني ال
 هسسماف ءاملا تدجو اذإف { «نينس رشع ىلا ولو ملسملا روهط مميتلا » : ةي يبنلا

 . ملعأ هللاو { كترشب

 ةيآلا مومع نأل ، رصق وأ ، هرفس لاط رفاسم لكل مميتلاو : (باتكلا) نمو
 نع يورو 4 ءاملاب ضرملا ةدايز فاخي ضيرم لك كلذكو . كلذ بجوي اهرهاظو
 . حورق وأ حارج هب نميف ةيآلا هذه تلزن : لاق هنا سابع نبا
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 نا هيلع له لوبلا قارأو ءاملا دجي مل اذا لجرلا تيأرأ هل تلق : هريغ نمو
 ؟ يلصيو مميتيو ففجتيو هيلع سيل مأ ، يلصيو مميتيو هقيرب هلسغي

 هندب نم ائيش سجني نأ فاخي نأ الب هقيرب هلسغي كلذ نأ ؛ هنا يعم : لاق

 مث ففجي مث لوبلا عطقني ىتح ءىربتسي نأ لوقلا ضعب ىلع هل بجواف هباي الو
 نأ وجراف كلذ نكمي مل نإو © مميتيو ففجي مث ، كلذ ىلع ردق نا قيرلاب هلسغي
 . هللا ءاش نإ هئزبحي مميتي

 هل ؛ نا يعم : لاق ؟ كلذ هعسي له لعفي ملف كلذ هنكمأ ناو : هل تلق
 اضعب لعلو . لاح ىلع رهطي ال قيرلا نأ ىري ال نم لوقوهو لوقلا ضعب ىلع كلذ
 ليق ام عيمج كلذكو : هل تلق . رهطي قيرلا نا : هلوق ىنعم ىلع ةداعالا هيلع ىري

 © قيرلا يف لوقلا لثم هيف لوقلا { ههابشأو لخلا لثم ءاملا مدع اذإ ةساجنلا رهطي هنا
 . يدنع اذكه لاق

 هب لصي ملف ةالصلل مميت نمو ءايضلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 ين هيلع نال همميت داعا كلذ لواطت نا : ليق دقف ؟ بهذو ءاجو ملكتو تقولا يف
 . تقو لك يف ثدحي ءاملا نأل مميت ءاملا دبي مل اذإف { ءاملا بلط تقو لك

 . عرشلا نايب باتك ىلا : عجر
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 نورشعلا بابلا

 كلذ هبشا امو بارتلاب نيديلا برضو مميتلا ةفص يف

 ؛ ليق دق : لاق ؟ نيديلاو هجولل مميتلل ةدحاو ةبرض يزبي له : لئس

 . ةبرض نيديللو ةبرض هجولل الإ هيزبجي ال : ليقو كلذ هيزبي
 غلبي : ةفئاط تلاقف ، مميتلا يف فلتخاو ؛ (فارشألا) باتك نمو : ةلأسم

 ناتبرض مميتلا : ةفئاط تلاقو . يرهزلا لاق كلذك { لمانألا ىلا نيديلاو هجولا

 . يرصبلا نسحلاو رمع نبا لوق اذه . نيقفرملا ىلا نيديلل ةبرضو © هجولل ةبرض
 يبأ نب زيزعلادبعو دعس نب ثيللاو سنأ نب كلامو هللادبع نبا ملاسو يبعشلاو

 مميتلا نا : وهو ثلاث لوق هيفو . يأرلا باحصأو يعفاشلاو يروثلا نايفسو هملس

 هيفو . يلع نع لوقلا اذه ىوري ، نيغسرلا ىلا نيديلل ةبرضو ٠هجوللةبرض ناتبرض
 لوحكمو ءاطع لوق اذه . نيفكلاو هجولل ةدحاو ةب رض مميتلا نأ : وهو عبار

 ةي هللا لوسر نع تباثلل لوقن لوقلا اذهبو ، قاحسإو دمحأو يعازوألاو يبعشلاو
 . نيفكلاو هجولل ةبرض مميتلا : لاق هنا

 نم ىضم ام هبشي ام عيمج انباحصأ لوق يناعم يف يدنع جرخي : ديعس وبأ لاق
 جرخي الو هب عمسأ مل اذه نإف طابآلا ىلا مميتلا نا : لاق نم لوق الإ لوألا لوقلا
 ةيمستلا يف دري هلك نيطبالا ىلا نيديلا ىلع مسالا عوقو نم تبثي ام يناعم يف

 مميتلا نا يعم انباحصأ لوق رثكأو ٠ ديدحت الب نيديلا ىلع حسملل مسال ١ عوقولو

 . نيغسرلا ىلا نيفكلا رهاظل ةبرضو هجولل ةبرض ناتب رض

 حسمف ةالصلل مميت اذإ لجرلا نع : هتلأسو { باتكلا ريغ نمو : ةلأسم

؟ كلذ هيزبي له ضرالا يف ةدحاو ةبرضب هيفك رهاظو ههجو



 : تلق اذإف © هيزبجي ال : ليقو . هيزجي هنا ، كلذ ليق دق هنا يعم : لاق

 له ىلصو كلذ لهجو ، عضرلا ىلا نيتحارلا رهاظ حسمي ملو { هعباص رهاظا حسم
 ؟ هتالص متت

 يف { افالتخا كلذ يف ملعا الو ةداعالا هيلعو 5 همميت متي ال ؛ هنا يعم : لاق
 يسانلا امأو . ءاوس هلكو اريثك وأ مميتلا عضاوم نم اليلق كرت اذإ ، لهجلاو دمعتلا
 الف مهردلا عضومك كرت اذإ : لاق نم لاقف © فالتخاب كلذ يف ؛ ليق دق هنا يعمف

 . لاح ىلع ةداعالا هيلع : لاق نم لاقو . هيلع ةداعإ

 خفن مميتلل بارتلا هديب برض امل ةلي يبنلا نا تبث : (فارشألا) باتك نمو

 اضفن : كلام لاقو { ايهضفني : لوقي يعفاشلا ناكف ، كلذ ين اوفلتخاو . اهيف
 © هجولا سامي رابغ هدي نم يقب اذإ هنم ضفن نأ ساب ال : يعفاشلا لاقو . افيفخ

 لاقو . لعفي ملوأ لعف هرضي ال دمحأ لاقو . يعفاشلا لوق نم اوحن : قاحسا لاقو

 . نسح دمحا لوقو هدي ضفني ال رمع نبا ناكو اهضفني يأرلا باحصأ

 يف لعلو انباحصأ لوق هبشي ايف لاق ام عيمج جرخي ؛ هنا يعم : ديعس وبأ لاقو
 نم نيديلا يف ناك اذإ يدنع كلذو . نيديلل ضفنلاب ديكأتلا انباحصأ ضعب لوق

 حسملا مكح هب عقي ام نيديلا يف قابو حسملا ي هجولا ىلع ةنوشخلا هب عقي ام بارتلا
 تبثي امنا هنال هنع ىهن نم ضعب كلذ نع ىهن دقو © نيديلا يف بارتلا توبث نم

 . هدارا ام مكح لاز دقف هضقن اذإف بارتلاب مميتلا

 ام ىلع رابغلاب يتأي نأ الإ هيزجي ال : لوقي يعفاشلا ناك : (باتكلا) نمو
 ةلزنمب وهو : دواد نب نايلس لاقو . نيقفرملا ىلا هيديو ههجو & ءوضولا هيلع يتاي

 باحصأ لاقو . هيفك ضعب وأ ، ههجو ضعب بيصي نأ هيزبي سأرلا حسم
 . هزبي مل نيعبصأ وأ عبصإب مميت ناف هيزبمي عباصأ ثالثب مميتي نا : ىأرلا

 الإ مميتلا يزجي ال هنا انباحصأ لوق يف جرخي ؛ هنا يعم : ديعس وبأ لاق
 كلذ يف ملعا الو ءوضولا نع لدب هنال { ءوضولا ىنعم ىلع هجولل حسملا مومعب

 امم كلذ ىنعم تبث دقف ديعصلاب اماع هجولا ىلع يدنع حسملا مقو اذإو . افالتخا
 . كلذ توبث يدنع جرخي : لاق ام ىلع كلذ يف فلتخي هلعلو ، فكلا نم ناك

 ديعصلاو ث ةينلا : لاصخ عب رأ مميتلا ضرفو دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم

 هاور ام وهو نيتب رضلا بوجو يف ةجحلا . نيديلل ةبرضو ث هجولل ةبرضو ، بيطلا
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 ةب رض انب رضف ةي هللا لوسر عم انمميت : الاق ايهنا رمع نب هللادبعو رساي نب رامع

 . نيديلل ةبرضو ث هجولل

 ايك . نيديلل ةبرضو { هجولل ةبرض : ناتبرض مميتلاو : (باتكلا) نمو
 انمميت : لاق هنا رايع نع كلذ لثم ىور دقو ، ديدج ءام نم وضع لكل نم دب ال
 . نيديلل ةبرضو ، هجولل ةبرض ؛ نيتبرضب ةي هللا لوسر دنع رفس يف

 نيب قرفيو ضرألا ىلع هديب برضي نأ ؛ ناتبرض مميتلاو : (باتكلا) نمو
 ىرخأ ةبرض ايهب برضي مث ، ههجو ايهب حسمي مث ايهضفني نأ ساب الو هعباصأ
 نيميلا هفك لمعي مث . فكلا رهاظ ىلعاهرميو ىنميلا هدي رهاظ ىلع ىرسيلا عضيف
 هبصي مل ءوضولا عضاوم نم ائيش أطخأ نإو . كلذ لثم رسيألا هفك رهاظ ىلع

 نكلو ٥ عوطت ةالص الو ، ةضيرف مميتلاب يوني نأ هيلع سيلو © هازجأ بارتلا
 . ثدح عفرل وأ ةالصل ةراهط هب يوني

 اديعص اومميتن ءام اودجت ملف ج : ۔ ىلاعتو كرابت هللا لاق : (باتكلا) نمو
 حسملا نم يتأي نأ ناسنالا ىلع بجاولاف ء «. : . مكيديأو مكهوجوب اوحسماف ابيط

 . . هجولا ضعب حسم انزجأل رهاظلا انكرت ولو هيديو ههجوو احسام هب ىمسي ام

 بعوتسي يذلا حسملاب يتأي نأ هيلع نا تعمجا ةمألا نأ ريغ حسام مسا هقاقحتسال

 نيب عزانتلا يهو قافتالاب هجولا باعيتسا ىلا ةغللا بجوم نع انلدعف هلك هجولا
 امالا هب رمأ ام لثتما دقف هديب احسام ىمس نم لك نا اندنع لوقلاو نيديلا يف سانلا
 اذه قحتسا اذإف { هيديب احسام ىمسي هيفك حسم اذإ ناسنالاف ، هليلد هيلع ماق
 ترمأ الهف ادي بكنملا ىلا ىمست ديلا : لئاق لاق ناف . ةدابعلا نم جرخ مسالا

 اذهف هدي احسام هب يمسي امب يتأي نأ دبعتملا ىلع بجاولا : هل ليق ؟ هباعيتساب

 نا ىرت الأ هعباصأ حسم اذإ هدي احسام يمسي ناسنالا : لاق ناف . هقحتسي مسالا

 الول : هل ليق ؟ اهنبي مل ناو هعبصا عطق اذإ نيكسلاب يدي تعطق : نولوقي برعلا
 عامجالا عم رظنلل ظحال نكلو هانزجأل يزجي ال فكلا نود ام نا تعمجأ ةمألا نأ

 . ةلالدلا هيلع تماق عضوم الإ هنع حسملا ضرف طقس هدي احسام ىمس نم لكو

 ديلا ىف ةيدلا نا نم ةمألا هيلع تعمجأ ام ادي ىمسي فكلا نا انلق ام ىلع لديو
 قراسلا فك عطق اذا مامالا ناك بكنملا ىلا ةبولطملا ديلا تناك ولو لبألا نم نوسمخ
 انل نيفلاخملا نا رخآ ليلدو . هدي ضعب اعطاق نوكي نأ ديلا عطقب هل رمآلا عم

نم قراسلا دي عطق : اولاق بكنملا ىلا ديلا نا نيلئاقلاو قفرملا ىلا حسملا نيبجوملا



 فكلا ةبولطملا ديلا نا ةلالد اذه يفف ةموكح فكلا ادع ام هيلع ناك دعاسلا

 رمأ يتلا يهف اهحسمب هللا رمأ يتلا ديلا يف ةموكحو ةيد اوبجوأ مهنا ىرتالأ { اهدحو

 هللابو اهحسمب رومأملا وه فكلا ناك انركذ ام ىلع ناك اذإو . ةقرسلا ي اهعطقب

 دمحلا هللو بكانملا ىلا نيبجوملاو نيقفرملا ىلا حسملا نيبجولا ىلع ليلدلا يقبو قيفوتلا

 . هنم لدبملا بانم بوني لدبلاو ءاملاب ةراهطلا نم لدب مميتلا نا اولاق ناف . ةنملاو

 مميتلابو او رصتقي نا زاج امل هومتركذ ام ىلع رمألا ناك ولو انل مزال ريغ اذه مهل لاقي

 نم الدب ناك ناو اذه نا متلق املف ءاضعأ ةتس نم لدب اذه نأل نيديلاو هجولا ىلع

 بانم فكلا بوني نا اضيا ركنم ريغف لكلا بانم بوني ءاضعالا ضعب ناف ءاملا

 : هنا انريغ ىورو . مميتلا يف نيقفرملا ىلا ديلا حسم ةليبنلا نا اولاق ناف عارذلا

 ىلع مترصتقا ملف هب ظفلو نيفكلا حسم هنا اضيا متيور ؛ مهل ليق نيبكنملا حسم

 خسانلا ملعي ملو رابخألا تفاكت املو مكرابخا لكب اوملعت مل ولو ، متيور ام ضعب

 مكح ىلا عوجرملا ناكو { ايهقافتا بجو رخأتملا نم اهنم مدقتملا الو خوسنملا نم اهنم

 . ملعأ هللاو 2 اهب انبطوخ يتلا ةغلاب هيلع لالدتسالاب نآرقلا

 هازجأ ضرألا ىلع هديب مميتملا برض اذإ ةنيدملا لها لاقو : (باتكلا) نمو

 لج ۔ هلوق كلذ ىلع ليلدلا . هب لاق نمم طلغ لوقلا اذهو قلعي مل وأ هديب قلع

 نم ينعي هم مكيديأو مكمهوجوب اوحسماف ابيط اديعص اومميتف ل : هركذ
 © «اروهط اهبارت ىل لعجو ادجسم ضرألا يل تلعج » : ةلي يبنلا لوقو . ديعصلا

 . ملعأ هللاو © ديعصلاب دصقلاب حسمي ملف بارتلا ريغب حسم نمف
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 نورشعلاو يداحل بابلا

 مميتلا دنع ءاملا بلط ف

 ةالصلا هب ىضقف ةضيرفلا ةالصل لجرلا مميت اذإو : دمحم يبا عماج نم

 ايك . هنم سايإو ءاملا بلط دعب هريغ ايميت هل ثدحي ىتح عوطتلا يلصي نا هل سيلف
 مل يناثلا مميتلا هيلع متبجوأ مل : لئاق لاق ناف . ةضيرفلا ةالصل كلذ لبق لعف
 املف اهل ءاملا بلط همزل ةضيرفلاب ابطاخم ناك امل : هل ليق ؟ ةضيرفلا مميت نم ضقتني
 دارأ نم بطوخ يتلا ةراهطلا بلطو اهيلا همايق دنع همزل اهلعف هيلع بجو سيأ
 . مميتلا وهو لدبلا هيلع ناك ءاملا وهو ةالصلل اهب رومأملا ةراهطلا دجي مل املف ةالصلا

 عضوم يف رفاسملا راص اذإو ءايضلا باتك نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 يف دهتجيو ءاملا بلطي نا هب رومأملاف { ةالصلا ترضحو هدوجوو ءاملا نم سايالا

 . سان هعم ناك نا هباحصأ لأسيو 0 الايشو انيمي ةظحالملاو بلطلا نم دب الو هتيغب

 حبي ملف . 4ابيط اديعص اومميتف ءام اودجت ملف » : ىلاعت هللا لوقل ةضيرف بلطلاو
 لهج نإف داهتجالاو بلطلا دعب الإ نوكي ال مدعلاو . ءاملا نم مدعلا دعب الإ مميتلا

 ضورفملا هكرتل ةرافكلا همزلت نأ ىرحأف ىلصو مميتو ءاملا دوجو نم هسايإ نم بلطلا
 ءاملا بلط نم هللا هرمأ ايك عييضتلاب رذعي الو } رذع ريغل هاوس ام ىلا هلودعو هيلع
 زع ۔ هلللا ةردق ف زئاج ةنكمألا كلت يف ءاملا ثودح نأل بلطلا نم هل ناكمالا عم

 . ۔ العو لج ۔ هنم لاحم ريغ ناك اذإ هدوجو نم سايالا نكامأ يف هثدحي نأ ۔ لجو

 ظحالي هناف ىرخا ةضيرف ترضح مث ىلصو مميت مث ءاملا دهجي ملف ظحال اذإف

 عضومو . ابيرق بلطلاو ةظحالملاب هدهع ناك ناو هنيد يف هل طوحالا بلطيو اضيا
 كلت يف ءاملا ثودح زوجي الو هنم ابيرقو ىلوألا ةضيرفلا عضوم وه ةيناثلا ةضيرفلا
 كلت نم دحا لوزن وا رظطلملا لثم هثودح ىلع لدت تامالع ىري الو ةريسيلا ةدملا
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 . ملعأ هللاو © ةفصلا هذه عم ةظحالم الب مميتلا هل ازئاج نوكي نا وجراف ةنكمألا

 وبأ لاقن ٠ مميتلا ةحص ف طرش تقولا لوخد لعب ءاملا بلطو : ةلأسم

 الو } هماومميتف ءام اودبت ملف ج : ىلاعت هلوق هيلع ةجحلا { هيف اطرش سيل : ةفينح
 . ملعأ هللاو © دجم ملق بلط اذإ ال ارحب دجت مل لاقي

 مميتف اولصو اومميت مهارو ءاملا نع هباحصأ لأسي مل اذإ رفاسملاو : ةلأسم

 دعبو تقولا يف ةالصلا لدب هيلعف مهلأسي مل اذإف مهلأسي نا هيلع ناك دقف ىلصو وه
 . تقولا

 نم ءاملا بلطيو لأسي نا هيلعف ءام ريغ ىلع اولزنف موق هدنع ناك نمو : ةلأسم

 هيلعو تقولا ريغو تقولا يف لدبلا هيلعف بلطي ملو ءاملا نع وه لأسي مل ناف ةلفاقلا

 .:ضرألا ظحاليو بلطيو لأسي نا

 همزل هيلع ضرف ءوضول ءاملا ىلا جاتحاو رفس يف ناك نم ؛ انموق لاق : ةلأسم
 ملو ةرافك همزل اذإ لجرلا نا : ةيعفاشلا ضعب لاقو . مميتلا هل زجي ملو 7 هلوبق
 نا امهنيب قرفلا . كلذ لوبق همزلي مل اهنمث وأ ةبقر هيلع ضرعف ةبقرلا نمث هعم نكي
 ميرحت نوك عم راهنألا عم برشي ناك هنا . ةلي يبنلا لاق كلذك ةحابالا ءاملا لصا
 . هنم هقحلت الو ةضاضغ كلذ يف هيلع نكي مل هنال هيلع تاقدصلا
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 فارشألا باتك نم ءاملا بلط لح ف

 الو نيتولع ءاملاو رفسلا يف نوكي ناك نا رمع نبا نع انيور : ركب وبأ لاق

 لاق . هقيرط نم نيتولع ىلع رفسلا ين ءاملا تابثب يعازوألا لاقو © هيلا لدعي

 مميتلا زوجي هناف هباحصأ هتاف هيلا لدع نا بلط نم رفاسملا ىلع قش ايك : كلام

 لاقو . رمع نب ثيدح ركذو ، هعضوم ىن الا بلطلا همزلي ال قاحسا لاقو . هنود
 هيلا هجوت اذإ هلحر ىلع فاخي الو هباحصأ ةبحص بلطلا هب عطقي مل اذإ : يعفاشلا

 ام ضعب فاخ ناو { هيتأي نا هيلعف هيتأي ىتح تقولا نع جرخي الو هيلا هقيرط يفالو

 ناو ةينلاب لامعألا نا هبهذمو مميتلل ةينلا : ركب وبأ لاق . هبلط هيلع سيلف انركذ

 قاحسإو دمحأو يعفاشلاو ديعس نب ثيللاو كلامو ةعيبر { ةينلاب الا هيزبجي ال مميتلا
 هبهذمك الا مميتلا ين نايعنلاو يروثلا بهذم بسحأ اممو . روث وبأو ةديبع وبأو
 جرخي ام ىنعم امأو . دحلا نم هب ىنعأ ام فرعأ ال : ديعس وبأ لاق . لوقن كلذكو

 ام عيمج ين ءاملا بلط ي هرفس نع لدعي نا رفاسملا ىلع سيل هنا انباحصأ لوق نم هيف

 امناو كلذ ريغ ناك اذإو سفن يف الو لام يف هوجولا نم هجو نم ةرورضلا هيف هقحلت

 موق ضعب يف جرخي دقف هرفس نع قوعتلا نمو © ةقشملا نم هيلع عقي ام ىلع وه
 توص لثم عمس ولو هفرعي نكي مل اذإ ءاملا بلط يف لدعي الو هرفسل يضعي ؛ هنا

 اهيف هيلع لخدت ةقشم الب هوجري ناكو ءاملا فرع اذإ اماو يه نيا فرعي الو ةرجازلا

 هرفس يضم نع ةقشملا هيلع لخدت ناك اذإ امأو 5 ءاملا ىلا لدعي نا هيلعف ررضلا ىنعم

 ديدحتلا ىلع ال رظنلا ين كلذ ديدحت مهلوق ىنعم يف جرخي دقو . ميقملاك رفاسملا سيلف
 . اذه لبق ةراهطلل ةينلا ركذ ىضم دقو ةفاسملا يف
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 نورشعلاو ثلاثلا بابلا

 (فارشألار باتك نم هب مميتي يذلا بارتلا يف

 اورحت يروثلا لاقو ، «اومميتف » : ۔ هركذ لج ۔ هللا لاق : ركب وبأ لاق
 نبا لاقو . زئاج رابغلا يذ بارتلاب مميتلا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأو { اودمعتو

 « رابغ يذ بارت ىلع الإ ديعصلا مسا عقي ال : يعفاشلا لاق ، برحلا ضرأ سابع
 . ديعصلا : دمحأ لاقو

 اهبارت لعجو ادجسم ضرالا انل لعج : ةلي يبنلا لوق يف ؛ ركب وبأ لاق

 لوق يناعم نا ؛ يعم : ديعس وبأ لاق { زئاج بارت لكب مميتلا نأ ىلع ليلد اروهط

 زوج ال هناو رابغ هل ناك اذإ بارتلا عيمجب زئاج مميتلا نأ ىلع جرخي انباحصأ
 يذب سيل يذلا بارتلا م هريغ وأ ، بارتلا اذه دجو اذإ رابغ يذ بارت ريغب مميتلا

 ىنعمل بجاو رابغ اذ نكي مل ولو بارتلاب مميتلاف . رابغلا وذ بارتلا مدع اذإف رابغ
 اذإ تبثت ال ، ضرألا نم خبسلا بارت هب مميت ال : هنا اولاق امو هب ديعصلا توبث

 اذإف خبسلا ضرأ ريغ نم ناك ولو ءاملا راثأ نم ىرثلا كلذكو . بارتلا نم هريغ دجو

 رابغلا بارتب اههبشاف خبسب سيل يتلا ضرألا نم ءاملا نم ىرثلاو خبسلا بارت قفتا
 ىنعملا ىلا مهدنع بارتلا لحتسي ملامو ىلوأو يلا بحا خبسلا ناك ىوتسا ناف ىلوا

 . ديعصلا مسا ين هتوبثل تباث هب مميتلاف ، نيطلا

 ىلع هريغ وأ خبس زئاج بارت لكب مميتلا : ركب وبأ لاق : (باتكلا) نمو
 . يعفاشلاو يعازوألاو كلام بهذم ىلع . اروهط انل اهبارت لعجو . هلوق رهاظ

 لاقو . قاحسإ لاق كلذك ةخبسلا بارتب زوجي ال مميتلا نا وهو ناث لوق هنمو

 نم هريغ نكي مل اذإو اندنع هتداعا نع هب ىزتجي ام اذه ركذ يف ىضم دق : ديعس وبا
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 توبثلو بارتلا ةلمج يف هتوبثل هب مميتلا عنمي ىنعم الف رابغلا بارت يناعمب هبشأ بارتلا
 هب مميتي هنا جلثلاف ءاملا مدعي ول ذإ هنا انباحصأ لوق يف نا يعمو { بارتلاب مميتلا

 بارتلا نم سيل هنا تبث دقو بارتلا تبث دقو بارتلا مهدنع هبشم وه ذا كلذ لعلو

 تبث بارتلاب اهبشم تبث ايلف ضرألا نم سيلو بارتب سيل همسإو { قافتالا يناعم

 . مميتلا هب ىري ال ضعبو مهلوق ضعب يف مميتلا هب
 لاق . ماخرلاب مميتي نأ سأب ال : ناهلس يبا نب دامح لاق : (باتكلا) نمو

 لاقو . ىصحلاب مميتي : كلام لاقو . هب مميتي ديعصلا نم لمرلا : يعازوألا

 مميت ءيش لك يأرلا باحصأ لاقو ، لمر وأ ، بارتلاب الإ مميتي ال : روث وبا
 ضرألا نم نوكي امو خينرز وأ 5 ةرون وأ ، ىصح وأ ، نيط وأ ، بارت نم . . . هب
 بيثكلاو ةظيلغلاو ةعيفرلا ءاحطبلا امأ : يعفاشلا لاقو . هلك كلذب مميتلا ىزجي

 ريغب زوجي الو زئاج بارتلاب مميتلا : ركب وبا لاق . ديعص مسا هيلع عقي الف ظيلغلا
 جرخي ؛ هنا يعم : ديعس وبا لاق . «اروهط انل اهبارت لعج» : ةيقيبلا لوقل بارتلا
 هيف نكي مل ولو هنم دجوي ام لكب مميت بارتلا مدع اذإ هنا انباحصأ لوق يناعم يف

 دجو اذإ ىلوأ بارتلا ةطلاخمو رابغلا دوجوب رظنلا يف كلذ برقأو بارتلل ةمئاق نيع
 امم لكف كلذ نم رايتخالا مدع اذإو . افص وأ دادمو ماخر وأ ىصح وأ لمر نم كلذ

 دجو اذإف . بارتلا ربغ نم ءايشألا عيمج ىلع مدقم تباث زئاج هب مميتلاف رابغ هيف

 هلصا امم ههبشأ امو رجآلا لثم رانلا هتريغ دق ناك ولو بارتلا نم هلصا يذلا بارتلا

 هلصا سيلو ةراجحلا نم وه امم اههبشا امو ةرونلا اماو تباث هب ديعصلاف بارتلا نم

 ضرالا نم هنالو بارتلاب ههابتشال هب مميتلا يف فلتخي ؛ هنا يعمف بارتلا نم
 ناك امو ضرألا يناعم ةلمج يف لخاد وهو ضرألا ههابشا مكحب ةتباث هيلع ةالصلاو

 : ليق دق ؛ هنا يعمف هوحنو دامرلا اماو . هنم ىلوا ناك بارتلا يناعمل هنم هبشا
 . بارتلا هبشي امم سيل هنال هب مميتي ال

 يعفاشلا لوق يفف { سجنلا بارتلاب مميتلا ي اوفلتخاو : ( راتكلا) نمو

 ناو : يعازوألا لاقو . سجنلا بارتلاب مميتلا زوجي ال يأرلا باحصاو روث وباو
 بارتلاب مميتلا ءعىزجي ال : ركب وبا لاقو هتالص تضم ىلصو ةربقملا بارتب مميت
 ناك اذإ سجنلا بارتلاب مميتلا زوجي ال ؛ هنا يعم : ديعس وبا لاق . سجنلا
 موزل ىلع عامجالل هب مييتلاف هتساجن ىلع اعمتجم تبثي مل امو ةساجن يف فلتخي ال
 . هلثم عامجا الا عامجالا ليزي ال هنال يدنع مميتلا
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 مميتلا زوجي نأ وجراف ؛ جوراصلاو رجآلا امأو : (فارشألا) باتك ريغ نمو
 . ضرألا نم اهنال اهيلع ةالصلا ف ا

 ناف ءام دجي الو نيط يف ناك نمو { ءايضلا نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 رابغ هبوث يف ناك ناف 7 هرابغب مميتو جارس وأ هضفقن ةساجن هب ملعي ال دبل هعم ناك

 ذخأيلف جرس الو دبل هعم نكي ملو رابغ هبوث يف نكي مل ناف ث هرابغب مميتو هضفن
 الو فج نكي مل ناف { هب ىلصو مميت فج اذإف هبايث ضعب خطليف ائيش نيطلا نم
 توفت ىتح فجي ال نيطلا نا ملع ناف ، نيطلا فجي ىتح رظتنا اديعص الو ءام

 تلأس ينأل مميت اذإ ءوضولا داعا نيطلا فج وأ دجو اذإف دبي مل اذإ ىلص ةالصلا

 : لاقف ؟ اديعص دجي الو ، هنم ءوضولا عيطتسي ال جلث يف ناك لجر نع ةديبع ابا

 . ديعصلا يف عنصي ناك ايك ههجو هب حسمي مث جلثلا ىلع هديب برضي

 : (عرشلا نايب) باتك ىلا : عجر
 وه ءاملا مدع دنع رفاسملا هب مميتي يذلاو ؛ دمحم يبا عماج نمو : ةلأسم

 تلعج » : ةيتييبنلا لوقل هاوس ام نود بارتلا وهو هباتك ىف هئلا هركذ ىذلا ديعصلا

 بارتلاب مميتلا انباحصأ ضعب زاجأ دقو { «اروهط اهبارت لعجو ادجسم ضرالا يل
 . ليلدلا ةماقا هيلع ناك باطخلا يف ةدايز ىعدا نمو . هانعم يف ناكو

 زوجي : مهضعب لاقف هب مميتلا زوجي ايف سانلا فلتخا : (باتكلا) نمو

 الإ مميتلا زوجي ال مهضعب لاقو { كلذ هبشا امو خينرزلاو ةرونلاو لمرلاو بارتلاب

 رظنلاو هماقم هنوميقيو بارتلا ريغ زوجي نولوقي انباحصأ تيأرو هدحو بارتلاب
 هللا نم باطخلا نال هريغ نود هدحو بارتلاب الإ زوجي ال مميتلا نا يدنع بجوي

 ىلا متمق اذإ اوضمأ نيللا اهيأ اي لجو زع ۔ هللا لوقل كلذ ىلع لدي ىلاعت

 لج ۔ لدف . ابيط اديعص اومميتن ءام اودبت ملف » : هلوق ىلا . ةالصلا
 ءاضعالا نم هحسجمب رمأ ام نأ ىلع . ابيط اديعص اوممتيف ءام اودبت ملف » : ۔ هركذ

 لاقو . هدحو ديعصلاب الا هدقف نمل رهطتلا زوجي الو هدجو اذإ ءاملاب هلسغ بجي
 نمل ناميإ ال» : لاق هنا ةيتَيهنع ىورو . «روهط ريغب ةالص هللا لبقي ال» : ةي يبنلا

 & نيربخلا نيذه رهاظب انوفلاخم قلعت دقو © «هل ءوضو ال نمل ةالص الو هل ةالص ال
 اذه نيبن نحنو ءوضولا ضرف هنع طقس ايهمدعو ديعصلاو ءاملا دبي مل نمف : لاقف

 . هللا ءاش نا هعضوم يف ىنعملا
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 : ةق يبنلا لوقل هريغ نود بارتلاب الا يدنع زوجي الو : (باتكلا) نمو

 بجوي هنع لوقنملا ظفللا اذهو ، «اروهط اهبارت يل لعجو ادجسم ضرألا يل تلعج»

 . انلق ام ةحص

 يذلا ديعصلا وهو ، هريغ نود بارتلاب الا مميتلا زوجي الو : (باتكلا) نمو
 ةرونلاب مميتلا نم انوفلاحم هزاج ام امأو . هيلا دصقلاب انرمأو . اديعص هللا هايس

 ريغب مميتلا زاجأ نمل جتحي نم ضعب لاق ناف اطخ اندنع كلذف دامرلاو خينرزلاو

 هريغو بارتلاف اهالعو ضرالا ىلع دعاصت امم ذوخأم ديعصلا نا صلاخلا بارتلا

 نم ذوخأم ديعصلا مسا سيل ذا كنم لافغا اذه هل لاقي . مسالا اذه قحتسي

 يف ناك امو ناويحلا ناكل اديعص ىمسي العو ضرألا نم عفترا املك ناكولو ديعصلا
 ىلا ىرت الأ قاقتشاب سيل ملع مسا ديعصلا مسا لب . اديعص ىمسي هانعم
 : ديبل لوق

 فطقت سوؤرلاو بئارتلا عجن مهلسغو ديعصلا مهطونح موق

 ضرالا يل تلعج» : لاق هنا ةلي يبنلا نع ىور ام اضيأ كلذ ىلع لديو
 . «اروهط اهبارتو ادجسم

 رجآلا بارتو . سجنلا ءاملاك ىدنع وه سجنلا بارتلاو : (باتكلا) نمو

 هريغ ىلا افاضم راصو هنع لاز دق بارتلا مسا نال لمعتسملا ءاملاك يدنع وه فزخلاو
 ثودحل لوألا هفصو نع ريغت دق ىذلا لمعتسملا ءاملاك . هيف ةثداحلا ةغيصلاب ريغتو
 . . ملعأ هللاو هنم جراخلاو هيف عقاولا

 ايهريغ عضي نا سأب الف ةأرمإ وأ لجر مميت ناو ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 . قيفوتلا هللابو ، ايهنم عقو يذلا بارتلاب مميتي الو . مميتيو عضوملا كلذ ين هدي

 الو حلم الو حمق الو صجب الو دامر الو ككحب مميتلا زوجي ال هنمو : ةلأسم
 كلذكو لمعتسملا ءاملاك نوكي هنال ةرم هب مميت دق بارتب الو ةمذلا لها تويب بارتب

 ىلوالا هتبرض نم طقس ىذلا بارتلا نم لجرلا مميتي ال ليقو هلامعتسا نع ىهن

 . نيتبرضب ةدحاو ةعقب ىلع مميتلا زوبيو . ملعا هللاو اهيلع ةالصلا هل اوزاجاو

 داعا ىلص ناف هب مميتلا زوجي الف فج دقو لوبلا هيف نوكي يذلا رذقلا ديعصلاو
 . ةالصلاو مميتلا
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 هل ناكو اضرم صرم ةديبع ابأ تيار دقو : (ءايضلا) باتك ف لاق : ةلأسم

 ميغم وهو ديعصل ١ كلذب مميت ةالصلا ترضح ١ ذإ ناكف عوضوم ءيش ف بارت

. ةفاضملا ةدايزلا تضقنا . ةرصبلاب





 نورشعلاو عبارلا بابلا

 هنع ر اس و ا هدنع مميتف هكرتف ءاملا دحو نميف

 كلذ هبشأ امو هدعب مميتو

 تقو رضحو ىلو امل مهيف سيل لاجر عم رقس ف تناك ةأرمإ ف نسحل ١ نب دمحم نعو

 نا تحتساو أضوتت نا يه اهنكمي ملو نوأضوتي لاجرلا لعجف ةكبش مهعمو ةالصلا :

 لاقو . اهيلع ةرافك الو لدبلا اهيلع : لاق ؟ تلصو تمميتن ءام اهوطعي نا م ست

 . ةرافكلا اهيلع نما ام : ميهاربا وبأ خيشلا

 ءاملا نم اند دق وهو ةالصلا تقو هيلع ناح اذإ رفاسملا نع هتلأسو : ةلأسم .

 ام نيح يف مميتي نأ هيزبي له اهطسوا وا ةالصلا تقو لوأ يف هكردي نأ عمطيو

 ؟ ءاملا ىلا ءيج نأ لبق يلصيو ةالصل ا تقو هرضح

 ام رظتني هنا لوقلا ضعب يفو لوقلا ضعب يف كلذ : ليق دق هنا ؛ يعم لاق

 نأ هل نإ ؛ لوقي نم لوق ىلعف : هل تلق . هتالصل ةرطاخم ريغب ءاملا لوصو وجري ماد

 . ةلع الو فوخ ريغ نم هنم ارايتخا ناك اذا كلذ هل زيبجم تقولا لوا ف يلصيو مميتي

 . ىدنع اذكه لاق

 رصعلاو ىلوألا عمج ناك دقو ىلوألا تقو لوأ يف ءاملا لا ءاج نإف : هل تلق

 وأ رصعلاو ىلوألا لدب هيلع له ارهاط ناك وأ ك ةساجن هندب يفو ىلص دق ناكو
 ؟ |هدحلاا

 ةداعإ ال نأ ينبجعيو فالتخاب كلذ يف ليق دق هنا يدنعف ىلوألا امأ : لاق
نأ ينبجعيو . افالتخا كلذ يف نأ ينبجعيف ؛ ةرخآلا امأو . مميتلاب ناك ولو هيلع



 تقو لوأ رضح دقو ولد اهيلعو رئبلا ىلا ءاج نإف : هل تلق . مميتلاب ناك اذإ ديعي

 زوجي ال مآ ، هريغ ءام وجري ال وهو ريسيو رئبلا كرتي نأ زوجي له رفاسم وهو ةالصلا
 ؟ كلذ هل

 رضح دقو ولدلا كلذب رئبلا نم ءوضولا ىلع ردقي ناك اذإ ؛ هنا يعم : لاق

 نا تيأرأ : هل تلق . رذع نم الإ ءوضولا عدي الو ءوضولا هيلع نأ ةالصلا تقو

 ؟ هتالص متت له مميتلاب ىلصو هريغ ءام وجري ال وهو راسو رذع ريغ نم ءوضولا عدو

 { ةالصلا نم تقو يف ناك اذإ ةمات هتالص نأ لوقي اضعب نأ ؛ يعم : لاق

 هيلعف لاح ىلع أضوتي ملف ءاملا دجو دق ناك اذإ ةداعالا هيلع لوقي ضعبو ةحسفو
 ىلع جرعي ملو ىضمف ةالصلا تقو رخا يف رئبلا دنع ناك نإف : هل تلق . ةداعالا

 تاف ىتح ىلوألا لصي ملو { مميتي ملو ىضمف اهريغ ءام وجري ال وهو اهنم ءوضولا
 ؟ ىلوألا لثم هذه نوكتو ةمات هتالص ىرت له مميتلاب رصعلاو ىلوالا عمج مث اهتقو

 نكت ملو ‘ عمجلا كرت نم ةحسف يف ناك عمجلا ديري ناك اذإ ؛ هنا يعم : لاق

 ام رفسلا يف هنكمي ال ذإ رفسلا ةقشم هيف وه ام الإ ىلوألا تقو يف ةالصلا كرت ي هتين

 يعمف ءوضولا هكرتو كلذ هيشم يف عمجلا تقو توف فخي ملو . رضحلا يف هنكمي
 دنع ناك نإف : هل تلق . ةفصلا هذه ىلع دحاو كلذ يف لوقلاو ، دحاو ؛ اهنا

 لخد أضوت نإ وه فاخو اوعمجو ىلوألا تقو لوا يف رئبلا نم اوأضوتف هل باحصأ
 رئبلا كرتي نأ هل له ولدلا سجني نأ وأ ةساجنلا دلوت فاخو ةقشملا كلذ يف هيلع

 ىلع هتالص متت لهف كلذ لعف نإف يلصيو مميتيو هريغ ءام وجري ال وهو ريسيو
 ؟ اذه

 يف وا عمجلا يوني وهو كل تفصو ام ىلع تقولا نم ةحسف يف ناك نإف : لاق

 . اواضوتي مل وأ هباحصأ اضوت يدنع دحاو هيف ىنعملاف رصقلا ةحسف نم تقو

 ىلصو مميتو رذع هيف هل سيل ىنعم ريغل هيلع ردقي وهو ءوضولا كرت نإو
 نم ءوضولا نم ةقشملا فاخي ناك ناف : هل تلق . نوكي ام لقأ يدنع ةداعالا هيلعف

 ةلع ريغل ءوضولا كرت ىتح رذع اذه هل ىرت له اريغص اولد اهيلع نأل رئبلا هذه
 ؟ ريسيو

 دلوتي نا فاخي ام وأ تقولا يف هقيطي الأ ايف الا رذع هل سيل ؛ هنا يعم : لاق
 . نيد وأ سفن وأ لام يف ةرضم هيلع
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 يعفاشلاو يروثلاو يرصبلا نسحلا لاقو : (فارشألا) باتك نمو : ةلأسم
 راص مث اضوتي ملف ءاملاب رم مث تقولا لوأ يف ةبوتكملل مميت اذإ : يأرلا باحصأو
 ىلا لصو نيح هنال كلذ نع هئزجي الو مميتلا ديعي نأ هيلع نأ هيف ءام ال ناكم ىلا

 يناذكه ؛ هنا يعم : ديعس وبأ لاق . افالتخا اذه يف ملعأ الو هتراهط تضقتنا ءاملا

 هتكردا مث ةالصلا تقو ريغ ين ءاملاب رفاسملا رم اذإو هنمو هنكمأ اذإ انباحصأ لوق ىنعم

 دبي مل نيح مميتف هيدي نم كردي ءاملاب رم نيح نظ نإو : يعازوألا لاقف ؟ ةالصلا
 ةالصلا هتكردأ مث { هيدي نيب ءام ال نا ملعي ءاملاب رم ناو هيلع ءيش الف ىلصو ءاملا

 لوق يف اذه ىلع لدب ال : ديعس وبا لاق . ىلص ام داعاو أضوت ءاملا دجو اذإف مميت

 . انباحصأ

 نأ وجري رثب ىلع ةبانجلا هتباصأ ىذلاو : (فارشألا) باتك ريغ نمو : ةلأسم

 روضح لبق ادغ نا : ليق هنا يعمف ؟ لسغلا كرتو دعقف هب لسغي اولد اهف دجي

 ليق دقف هغلبي ملف هقحلي ام وجريو تقولا برق دعب ناك ناو كلذب ساب الف ةالصلا
 ملعا الو دشا وهف ءام وجري نكي مل ناو . مميتلاب ىلصو هكردا اذإ ءاملاب لدبلا هيلع

 . لاح ىلع ةرافك هيلع

 أضوتي ىتح جرخي ملو ءاملا دنع وهو ةالصلا تقو هل ناح اذإ رفاسملاو : ةلأسم

 لوق يف ةالصلا لدب هيلع ناك ىلصو دعصت مث ءوضو ريغ ىلع جرخو كلذ لهج ناف

 رن ملف ىلصو دعصت مث ءوضو ريغ ىلع جرخو دمعت نإف : هل تلق . يراوحلا يبا

 . لدبلا الإ هيلع

 لزنو هزواجف اهدحا ىلع ىضم نيئام نيب لزن رفاسم لجر نعو : ةلأسم
 يذلا ءاملا ىلا عجر ول هنا ملعي وهو ىلصو مميتف ةالصلا ترضح مث رخآلا نود

 سأب ال : لاق ؟ همأ دق ىذلا ءاملا ىلا ىضم ول كلذكو ةالصلا تقو هكردأل هفلخ

 . لضفأ ناكل ءاملا ىلا ىضم ولو هيلع

 ءاملا دبي مل نمك فئاخلا نا رثؤملا يبأ نع فسوي نب لضفلا ظفحن : ةلأسم

 . فوخلا هنيبو هنيب لاح اذإ ءاملا هيف دلب يف ديعصلاب مميتي
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 نورشعلاو سماخ بابلا

 همدع رغو ءاملا مدع ف مميتلا هل روجم ىذلا ف

 للعلا باحصا مميت ىفو

 قلطني يذلاو فاعرلا هب قلطني يذلاو نطبلا لسرتسملا نأ ي انعمس يذلاو

 . ءاميإ ءىمويو ديعصلاب مميتي هنا كسمتسي الف ءيقل ا هب

 هفنأ نم مدلا رطق كاسمإ عيطتسي ال لجر نع ؛ ايشاه تلأس : ةلأسم

 : تلق 0 ىلصي مث ةقرخب وأ ةنطقب هدسي : لاق ؟ لعفي فيك ةالصلا ترضحو

 رظتني : رثؤملا وبأ لاق . ائيش هيف بجي ملف هرخآو تقولا لوأ يف كلذ لعفي نا هل ىرتأ

 نإف . ةرطاخم راظتنا رظتني الو تقولا توف لبق ةالصلاو ءوضولا كردي نا وجري ام ىلا
 ءيشب هيرخنم ىشح نا كسمتسا نإف عطقني مل نإو ىلصو أضوتو هلسغ مدلا عطقنا

 يشحي نأ هنكمي مل نإف . لصيو اضوتيلو مدلا لسغيلو هيرخنم شحيلف بركتي ملو
 طلاخ ءاملا ههجو سم نا فاخو مدلا هرثكل اضوتي نأ هنكمي ملو مدلا هبلغو هيرخنم

 . كلذ لاق نم لاق دق هنا بسحأ ينإف مميتيلف هبايثو هندب سجنيو مدلا

 مل امو هنكمأ ام ءوضولا دودح نم ءاملاب لسغي هنا لوقي يذلا نا : هريغ لاق

 رطقي ائيش هيدي نيب عضيو امئاق يلصي نأ هنكمأ نإف كلذ دعب مميتي مث هعديلف هنكمي

 نيب عضيو دعقيلف مدلا هب ريطي نا فاخو كلذ هنكمي مل ناو لصيلو لعفيلف مدلا هيف
 ضفخا دوجسلا لعجيو ءاميإ عىمويو يلصيو هسأر ءعىطاأطيو مدلا هيف رطقي ائيش هيدي
 دقو { همميت الو ، هءوضو كلذ ضقني الف هبراش ىلع مدلا ىرج ناو . ء وكرلا نم

 كلذ نإف براشلا ىلع لاس نإ سأب ال : لاقف كلذ نع بوبحم نب دمحم تلأس
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 الف هتيحل وأ ههجو رئاس نع هسبحب ن أ عطتسي مل نا لوق أ ان و . مدل ١ ي راجت عضوم

 . ملعأ هللاو © لاحلا كلذ ىلع يلصي نأ هيلع سأب الف { اهعسو الإ اسفن هللا فلكي

 ضيرملل مميتلا ي اوفلتخاو : ركب وبأ لاق : (فارشاألا) باتك نمو : ةلأسم

 نا هسفن ىلع فاخو يردجلاو حورجلاو حرقلا هب نمك دجاو ريغ ناك وا ءايلل دجاولا
 اذإفرفس ىلع وأ ىضرم متنك نإو ؛ هلوق ىنعم يف سابع نبا نع انيور ءام هعمو مميتي
 توميف لسغي نأ فاخ بنجاف يردج وأ حورج وأ لس يف ةحارج لجرلاب تناك

 هب يذلا مميتي : ةمركع لاقو . رودجملل مميتلا ين دهاجم صخرو . ديعصلاب مميت
 نب دامحو ةداتق لاق كلذك & ضيرملل كلذ يف سوؤاط صخرو . حورجلاو حورقل ا

 رودجملا ين كلام لوق وهو يردجلا هب يذلا ضيرملل يعخنلاو نايلس يبأ

 . اهسفنأ ىلع فاخ اذإ بوصحلملاو

 حارجلا هيف يذلا مميتي يذلا ضيرملا نا تعمس رصمب ؛ يعفاشلا لاقو

 مميتلا يف ةصخرلا نا وهو ناث لوق هيفو . حورجلا لثم لك روعلاو حورقلاو
 لوق اذه لاستغالا الإ هيزبي سيلف ءاملا دجو نم اماف ءاملا دبي ال يذلا ضيرملل

 «اديعص اومميتن ءام اودبت ملف » : هلوق ةيآلا رهاظب جتحاو حابر يبا نب ءاطع

 ورمع نألو © لسغلا نم دب الو ءاملا هل نخسي ةبانجلا هبيصت رودجملا يف نسحلا لاق

 كلذ غلبف ىلصو مميتف لتعي نا لستغا نا قفشاف ةدراب ةليل يف ملتحا صاعلا نب
 . ائيش لقي ملو كحضف ةلي يبنلا

 ءاملا هلواني نم هدنع سيلو ةالصلا هرضحت ضيرملا : يرصبلا نسحلا لاقو

 عيطتسي ال يذلا ضرملا ى ز يذلا ضيرملاو يأرلا باحصأ لاقو ، يلصيو مميتي

 ءوضولا ىلع ردقي ال يذلا ضيرملا يف لاقو مميتلا هيزبي ضرملا نم هب امل ءوضولا
 ضيرملل ديعصلاب مميتلا : ديعس وبا لاق : قاحسا لاق كلذكو رودجملا ةلزنمب

 وأ رفس ىلع وأ ىضرم متنك نإ و » : لوقي ثيح هللا باتك نم انباحصأ لوق يف تباث
 ةراهطلا اهب بجت يتلا ءايشألا ددعف . ءاسنلا متسمال وأ طئاغلا نم مكنم دحأ ءاج
 هل قلطم وهف ءاملا دبي مل نم نأل رذعلا هب بجي امم ضرملا نا ؛ ليقف مميتلا حابا مث

 الاو هريغل ال ضرملا ىنعمل مميتلا هل زاجأو ضيرملا ىنثتسا ام ناو ةيألا مومعب مميتلا
 انباحصأ لوق نم قافتالا يناعم جرخي كلذكو ءاملا دبي مل نم ىلع يتات ةيآلا مومعف
 هسفن ىلع فاخ وأ ءوضولاو لسغلا قيطي ال هنا هسفن ىلع فاخ اذا ضيرملا نا
 . مميتي نا هل نا كلذ نم ررضلا

- ١٩٤



 بئاصملاو رئابجلا ىلع حسملا يف اوفلتخاو : ركب وبا لاق : (باتكلا) نمو
 يمخنلا ناكو ريمع نب ديبعو ءاطعو رمع نبا بئاصعلا ىلع حسملا ىأرنممف

 ؛ نوري يأرلا باحصأو ينزملاو روث وبأو قاحسإو دمحاو كلامو يرصبلا نسحلاو
 لاقو . ةرارم اهمقلاف تجرخ هلجر ماهبا نا رمع نبا نع انيورو رئابجلا ىلع حسملا
 . يأرلا باحصأ لوق اذهو . هيلع حسميو اكطيعم هوسكيف طقسي رفظلا يف : كلام
 لك ديعيو حسمي ال : يناثلا لوقلاو . ءالؤه لوقك : ايهدحأ نالوق اهيف يعفاشللو
 . لوقأ هبو ملعلا لهأ رئاس لوق قفاوي لوألا لوقلاو اهالص ةالص

 لثم نم ءيش ضرع ام ؛ هنا انباحصأ لوق يف جرخي هنا يعم : ديعس وبا لاق
 امم هيلا كلذ غلبي نا مدع وأ ررض هرض فوخ ىنعمب هيلا لسغلا غولب كلذ عنمف اذه

 © هحراوج رئاس ء ضوي نا هل نا ةحراجلا نم هريثكو كلذ ليلق نم هنيبو هنيب لاح دق
 ىلع كلذ يتأي نأ الإ هلسغ هنكمي مل ام يقب ام ىلع حسميو ةحراجلا كلت رئاسو
 يقب ام عضوي هنا : ليقو . ةحراجلا كلتل مميتيو أضوتي : ليق دقف اهلك ةحراجلا
 هنا يعمو . هحراوج رثكأ حراوجلا نم يقابلا ناك ام هيلع مميت الو هحراوج رئاس نم
 يعمو . ةحراجلا نم اريثك وأ اليلق ناك هحراوج نم هلسغ مدعا ام لكل مميتي : ليق

 اذإ ءاملاب اهيلع حسم اهرثكأ نم لقأ ناك ناو مميت ةحراجلا رثكا ناك اذإ : ليق هنا

 . هيلع مميت الو كلذ نكمأ

 © رصق وأ هرفس لاط رفاسم لكل مميتلاو : دمحم يبأ عماج نمو : ةلأسم
 . ءاملاب هضرم ةدايز فاخي ضيرم لك كلذكو

 رئابج نم هنكمأ ام ىلص اهلسغ هنكمي مل رئابج هبو ىلص نمو : (باتكلا) نمو
 . اهمد ناليس عم يلصت ةضاحتسملا نأ ىرت الأ هيلع ةداعإ الو & اهريغ وأ

_ ١٩٥





 نورشعلاو سداسلا بابلا

 ءاملا دجو اذإ مميتملا ي

 همزلو اهعطق ةالصلا يف لخد دقو ءاملا دجو اذإ مميتملاو : دمحم يبا عماج نم
 لخد اذإ : دوادو يعفاشلا لاقو © ةفينح وبا اذه ىلع انقفاوو . ءاملاب ةراهطلا ضرف

 اثدح ةالصلا ين وهو ءاملا ةيؤر نكي ملو ، هتالص يف ىضم ءاملا ىأر مث ةالصلا يف

 هنم لدبملا دجو اذإف ءاملا نم لدب مميتلا نا انلق ام ةحص ىلع ليلدلا اهعطق بجوي
 . ةالصلا لبق ثدح مهدنعو اندنع اهليبس انه اهلك لادبالا نأل لدبلا كرتو هيلا داع

 لك ىف نوكي نأ بجيف اهيف لوخدلا دعب وأ { ةالصلا لبق فلتخت ال ثادحالاو

 اهماكحا فلتخت ثادحالا نأل هبجاو هدوجوب ةراهطلا يف ثدحلا اذه دجوي عضوم

 !كدلج هسسماف ءاملا تدجو اذإف» : ةي يبنلا لوقو اهلبق وأ ةالصلا يف ثدح ءاوس

 . ملعأ هللاو اهلبق وأ ةالصلا ف هنادجو دنع هلامعتسا بجوف . مومع

 نا هيلع نا ءاملا ىأر مث هتالص يف لخدو رفاسملا مميت اذإو : ( باتكلا) نمو
 نم جورخلا متبجوأ مل : لئاق لاق نإف . ءاملاب ةراهطلا ىلا عجريو ةالصلا عطقي

 دنع اهب هللا رمأ يتلا ةراهطلاب رهطت دقو هركذ لج ۔ هللا رمأب اهيف لخد دقو ةالصلا

 لبق ءاملا لامعتسا هيلع هل ليق . ةالصلاب ارومأم راصو ارهاط اهب لصحو . ءاملا مدع

 ىتأ ولو ملسملا ءوضو بيطلا ديعصلا» : ةي يبنلا لوق وهو ربخلا مومعل هايإ هنادجو
. ةالص ريغ نم ةالص يف ركذي ملو !كدلج هسسماف ءاملا تدجو نإف ججح رشع





 نو رشعلاو عباسلا بابلا

 اديعص الو ءام دجي مل اذإ يلصملا ف

 . يروثلا لاقن ةالصلا هرضح نميف اوفلتخاو : (فارشألا) باتك نم

 لوق هيفو . مميتلا وأ ءوضولا ىلع ردقي ىتح يلصي ال : يأرلا باحصأو يعازواألاو

 لاقو . روث يباو يعفاشلا لوق اذه اهديعيو هيلع ردق ايك يلصي نأ ؛ وهو ناث

 الو يلصي نا : يناثلا لوقلاو ، يروثلا لاق ايك ؛ ايهدحا نالوق اهيف : روث وبا

 ءام يلصملا دجي مل اذإ هنا انباحصأ لوق يناعم يف يدنع جرخي : ديعس وبا لاق
 لمعيو . ءاملاب ءوضولا لمأتي : لاق نم مهنمف . مهلوق ف فلتخم هنا © اديعص الو

 : لاق نم لاقو . لصألا يف هيلع ناك ام ىنعم ىلا عجرو ديعصلا مدع اذإ هنال هب

 ىلع حسميو ىوملا هيديب برضي ؛ هنا ليقف مميتلا لمأتي لوقي يذلاف . مميتلا لماتي
 ءاملا ذخا ةئيه يف هلثمف . ءوضولا لمأتي : لاق يدنع كلذكو . مميتلا عضاوم
 ضعب ف هلعلو ديعصلاو ءاملا مدع امناو لمعلا نم عنتمي ال هنال هحراوج ىلع حسميو

 ىنعم ىلعف كلذب لوقي يذلاو لمع ريغب هسفن يف كلذ ردقي هنا جرخي مهلوق

 ف هيلع ةداعا الو يلصيو هتينو هبلقب هدصقي امناو ءوضولاو مميتلا ريدقت نم فالتخالا
 الو ءاملا دجو اذإ ةداعالا هيلع مميتملا نا : لوقي نم لوق ىنعم ىلع الا مهلوق رثكا
 ىنعم مهلوق نم اذهو ءاملا دجي مل ولو انباحصأ بهذم ؤ لاح ىلع ةالصلا كرت زوب
 . يناعملا نم ىنعمل ةالصلا كرت ةزاجإ ؤ ملعأ الو لوصالا نع ذاش

 رضح دقو ةالصلا لعفب ناسنالا بطوخ اذإو ؛ دمحم يبا عماج نمو : ةلأسم

_ ١٩٩



 اهل هب رهطتي ام دوجو نع هزجع سيلو ةالصلا هيلع ناف اديعص الو ءام دجي ملف اهتقو

 لبقت ال» : ةلي يبنلا نع يور امب جتحاو { انيفلاخغ ضعب لاق ايك { اهضرف هنع طقس

 مل اذإ ةلوبقم ةالصلا نوكت نا ىفنو ربخلا رهاظ ىلع دمتعاو 0 «روهط ريغب ةالص

 اذهو ةلوبقم ريغ ةالص ناسنالا فلكي ال ۔ هركذ لج ۔ هللا نا جتحاو ةراهط نكت

 هللا لوقب تبجو دق ةالصلا نا كلذ ىلع ليلدلاو ز ةراهطلا ىلع ردق نمل هنا اندنع
 هليزن الف هتوبث انقيت امو . اهتوبث انقيت دقو ء ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوميقأ » : ىلاعت

 . هيلع ردقي نمم روهط ريغب ةالص لبقي الأ لمتحم هب جتحت يذلا ربخلاو { ةلالدب الإ
 قلعتلا اننأش نم ناو : لاق ناف { ءانقيت ىتح لقتني مل اعقاو لاهحالا ناك اذإف
 : هل ليق . ةلالدب الل صوصخلا نم لمتحي نملرهاطلا ليزي الو صوصخلاو مومعلاب
 انم لك قلعت دقف نيرهاط متنك نا ةالصلا اوميقاو نوكت نا ةلمتحم اضيا ةيآلاو

 لعف نع زجعف نيئيش لعفب رمأ نمو صيصختلا انيفلاخم لوق لمتحاو . مومعب
 نع زجعف ةالصلاو ةراهطلاب رمأ دقو . هيلع ردق ام لعف هنع طقسي مل ايهدحا
 . ملعأ هللاو } ةالصلا ضرف هنع طقسي ال ةراهطلا

 ءيشب مكترمأ اذإو اوهتناف ءيش نع مكتيهن اذإ» : الي يبنلا لوق ىلا ىرت الأ

 نبا تدجوو ةراهطلا نع روذعم ةالصلل عيطتسم اذهو . «متعطتسا ام هنم اوتاف

 الف ابارت الو ءام دجي مل اذإ يلصيو مميتلا يوني نا هيلع نا عماجلا يف ركذي رفعج

 قيرط نم ناك نا ءاوسف انئايلع نم دحأل الوق ناك ناف اذه يف هلوق هجو فرعا
 ةراهطلل ايونم نوكي نا بجيف . ةراهطلل ةينلاب رمألا ءاج بابحتسالاو باجنالا

 . ملعأ هللاو ءاملا نع لدب مميتلا نأ الإ ءاملاب

 هيلع : مهضعب لاقف . تقولا جرخ دقو ءاملا دجو اذإ هيف انباحصأ فلتخاو

 صخ امنا ىأرلا اذه باحصأل ةجحلاو . ةراهط ريغب اهالص هنال ةالصلا كلت ءاضق

 يسانلاو مئانلا ىلا ىرت الأ . هنم الدب وأ هلعف الا هطقسي مل تقولا جورخف تقوب
 امتإ يسانلاو مئانلا نا : لئاق لاق ناف ةالصلا ضرف ايهنع طقسي مل تقولا جورخ

 ضرف بوجو هيف هب دري مل ام هليبس ناكل كلذ الولو ةي يبنلا لوقب ايهيلع بجو
 هل لعج نم انيأر دق : هل ليق . تاهباشتملا ماكحا نيب قرفي نا ۔ العو لج ۔ هللاو

 عم هيلع بجي ءاضقلا لب تقولا جرخ ناو لدبلا نع هزجعل هموص نم راطفالا مكح
 تقولا جرخ ناو ءاملا دجو اذإ هيلع لدبلا باجيياب لاق نم ةلدأ دحا . ةردقلا

. نيلوقلا نم لدعألاب ملعأ هللاو



 رما ايك ىلص نا هنا رظنأ ىدنع لوقلا اذهو . هيلع ءاضق ال : مهضعب لاقو
 © ملعأ هللاو هتقو يف لاز دق اضرف هيلع بجوي ال هيلع تقولا جورخ دعب ءاملا دوجوف

 ردق اذإ اهيتأي نا اروذعم ناك دقو { ةراهطلا نع هزجعل روهط ريغب ىلص نمل بحنف
 عم روهط ريغب يلصملا ىلع ءاضقلا بجوأ نم دنع موصلاو ةالصلا نيب قرف الو اهيلع
 ءاضقلا نأل هيلع ءاضق ال نا يدنع بجوي رظنلاو بارتلاو ءاملا نيتراهطلا مدع

 نيب قرف دق ىلاعت هللا نال ميلستلا هبجوي ربخب الا بجي الو ناث ضرغل باجيإ

 ىلع بجوي ملو ءاضقلا موصلا نع نيزجاعلا ىلع بجوأو مكحلا يف نيزجاعلا
 هبشي نا حيحصلا سايقلا نأل هانربخا ام ديؤي سايقلاو ءاضقلا ةالصلا نع نيزجاعلا
 ةأرملا ىلع بجوأ ىلاعت هللا نا كلذو . موصلاب ةالصلا هبشي الو ةالصلاب ةالصلا

 سافنلاو & ضيحلا لاح يف ةالصلا اهنع طقسا مث لجرلا ىلع اهبجوأ ايك ةالصلا

 هنع طقست لجرلا نوكي نأ بجي كلذك اهيلع لدب ال مث ث ةراهطلا نع اهزجعل

 ةالصلاب زجاعلاب زجاعلا هبش زممف . هيلع لدب ال مث ةراهطلا نع هزجعل ةالصلا
 . قيفوتلا هللابو موصلاب ةالصلا هبش نمم لوأ

 دبي ال عضوم ين مميتلا لهج نم نع ؛ هتلأسو : (باتكلا)ريغ نمو : ةلأسم
 ةرافك الب لدبلا ىلا بهذي اضعب نا : يعم لاق ؟ ةرافك هيلع له مميت الب ىلصو ءاملا
 . لدبلاو ةرافكلا ىلا رفسلا ينفو

- ٢٠١





 نورشعلاو نماثلا بابلا

 رفاسملا كلذكو تقولا توف فاخ اذإ رضاحلا مميت ىف

 فاخ اذإ ضيرملا ريغل رضحلا يف مميتلا ي اوفلتخاو : (فارشألا) باتك نم

 يروثلاو يعازوألاو يلصيو مميتي نا كلام لوق يفف ءاملا ىلا بهذ نا ةالصلا توف

 اولاق زيزعلادبع نب ديعسو كلامل كلذ تركذ دق : ديلولا لاق ايهنع ملسم نب ديلوو
 تقولا باهذ فاخي ضيرملا يف يرصبلا نسحلا لاقو سمشلا تعلط ناو لسغي

 رضاحلل روث يباو يعفاشلا لوق يف زوجي الو يلصيو مميتي ءاملا هلواني نم هعم سيلو
 . داعأ لعف ناف لاحب مميتلا ضيرملا ريغ

 انباحصأ لوق يناعم نم اولاق ام عيمج وحن جرخي ؛ هنا يدنع : ديعس وبا لاق

 بلطيو ءاملا هلامعتساب نكي مل اذإ هنا يدنع كلذ نسحاو . مهلوق نم فالتخالا ى

 ءاملل امدعم يدنع ناك اهتقو يف ةالصلا ىلا هب غلبي لسغلاو ءوضولا ىنعمل ءاملا

 ةراهطلا داعا ناف لاح ىلع اهتقو ين ةالصلاو مميتلا هيلع كلذكو . ةالصلل ةبطاخملاب

 ىنعم جرخ اذا كلذ ليق دقف لعفي مل ناو كلذ لبق دقف تقولا دعب وأ تقولا يف

 . وحنلا اذه ىلع ةالصلا

 ىذلا رفاسملا رمأ نم تركذ ام امأو : (فارشألا) باتك ريغ نمو : ةلأسم

 تقو قاض دقو لصوف ةالصلل ءاملا ديري يضميف ءام هقيرط ىلعو ةالصلا هترضح

 ءاملا ناك نمف : ليق دق هنا يعمف كلذ لبق ةالصلا هتتاف رهطت نا فاخ ةالصلا

 كردأ ىلصو مميت ناو ةالصلا هتتاف رهطت نا فاخو ةالصلا تقو هرضحو هترضحب
 نمف كلذ دعبال اهتقو يفاهبوجو نال يلصيو مميتي : لاق نم لاق هنا . ةالصلا تقو

 دجي مل نمك اذهو اهل ةراهطب كلذ سيلف . اهتقو توفي ىتح ةراهطلا ىلع ردقي

_ ٢٠٢٣ _



 هنأل تقولا هتاف ولو ىلصو أضوت هبلطي ال هترضحب ءاملا ناك اذإ : لاق نم لاقو . ءاملا

 اهتقو يف ةالصلا ضرف اذإ نيينعملا تبثا لعلو ءاملا دبي مل نمل مميتلا امناو ءايلل دجاو

 . مميت الإو نكمأ اذإ ةراهطب

 ءاملا كردت نا تعمط ةرفاسم تناك ةأرمإ نعو : يراوحلا يبأ نع : ةلأسم

 . سمشلا تعلطو ءاملا ىلا تراصف اهنم ىمع مميتت نا تيمعو حبصلا ةالص لبق

 هذه ؤ نايثع نب ناهبن لاق كلذكو ةرافكلا اهيلعو ةأرملا هذهل رذع الف تفصو ام ىلعف

 . سمشلا تعلط ىتح يلصت ملو مميتت مل اذإ ةرافكلا اهيلع نا ةلأسملا

 توفي نا لبق نم ءاملا دجو مث مميتلاب ةيرقلا يف ىلص نمف ؛ هل تلق : ةلأسم
 هنا اوجرأف : ۔ هللا همحر _ ىراوحلا وبأ لاق ؟ ةداعا هيلع له . ةالصلا تقو تقولا

 ىن ءاملا دجو اذإ ديعي نا بحأف انأ امأو : لاق هنع 5 هتلأس اهف ةداعا هيلع سيل : لاق
 . ةالصلا تقو

 مث مميتلاب ىلصف افئاخ وأ ةيرق ؤ انوجسم ناك لجر نع هتلأسو : ةلأسم

 ةالصلا ديعي نا هيلع له ةالصلا توف لبق ءاملا كرداو هفوخ نم وأ نجسلا نم جرخ

 ةالصلا دعي مل ناف : هل تلق . ءوضولاب ةالصلا ديعي نا بحي هتيأرف . ءوضولاب

 اذإ يلصي نا بجي هنأكو ائيش كلذ يف هيلع رن ملف ىلص دق ام ىلع ىضمو ءوضولاب
 . ةالصلا تقو يف ءاملا كردا

 حزان هدنع ءاملاو هترضحب هعم ءام الو ةالصلا رضحي يذلا يف لاقو : ةلأسم

 ناك اذإ ءاملا ىلا بهذي نأ هيلع امنإ : لاق نم لاق : لاق ؟ لعفي فيك مأ هيلا بهذيا

 تقو توفي نا لبق نم هعضوم يف يلصي عجريو هنم اضوتيف هيلا لصي عضوم يف
 . هنطو ين اذه امناو ةالصلا

_ ٢٠٤



 نورشعلاو عستلا بابلا

 توفلا لبق ةالصلا كردأ مث رضحلا ف مميتلاب ىلص نميف

 تقو تومي نا لبق نم ءاملا دجو مث مميتلاب ةيرقلا ف ىلص نمف : هل تلق

 ةداعا هيلع سيل : لاق دق هنا وجراف يراوحلا وبأ امأ : لاق ؟ ةداعإ هيلع له ةالصلا

 . ةالصلا تقو ىن ءاملا دجو اذإ ديعي نأ بحأف انأ امأو لاق . هنع هتلأس اهف

 مث مميتلاب ىلصف افئاخ وأ ةيرق يف انوجسم ناك لجر نع ؛ هتلأسو : ةلأسم
 ةالصلا ديعي نأ هيلع له . ةالصلا توف كردأو هفوخ نمأ وأ نجسلا نم جرخ

 ةالصلا دعي مل نإف : هل تلق . ءوضولاب ةالصلا ديعي نا بجي هتيأرف ؟ ءوضولاب

 اذإ يلصي نا بحن كلذكو اسأب كلذ يف هيلع رن ملف ىلص دق ام ىلع ىضمو ءوضولاب

 . ةالصلا تقو ىف ءاملا كردأ

 فاخي تقو يف موقي ىتح ساعنلا هب بهذيف هدلب يف ماني لجر نعو : ةلأسم
 لصي نا لبق ةالصلا هتوفت نا فاخيف ءاملا ىلا بهذيف اهريغ وأ رجفلا ةالص توف هيف

 نا هلو رقسلل فلاخم اذه ما يلصيو ةالصلل مميتلا هل زوجي له هدلب ىف وهو ءاملا ىلا

 بهذ اذإ ناك هنال ةالصلا هتتاف ولو ءاملا دجو تقو ىأ ىلصيو أضوتيو ءاملا ىلا بهذي

 رفسلا يف اندنع كلذ يف قرف الو مميتلاب يلصي نا هل اذهف . طرفي ملو ساعنلا هب
 نيب قرفلا رصبن الو اذه فالخب كلذ يف ليق دقو انباحصأ لوق ةماع يف رضحلاو

 . ءوضولا نم هيلي امب لصتم ءاملا مدع نم رذعلا لوزنو هتقو يف ضرفلا بوجوب كلذ

 يف مميتي هنا ةيعفاشلا بهذم : ركب وبأ لاق : (فارشألا) باتك نمو : ةلأسم
 . ةالصلا لثم رصقي رفس يفالإ مميتي ال ؛ ليق دقو : يعفاشلا لاق { ديعيو رفسلا
 نم ةالصلا روضح دنع ءاملا دبي مل نم هنا جرخي انباحصأ لوق ىنعم : ديعس وبأ لاق

_ ٢٠0٥ _



 ناف . يلصيو مميتي نا هيلعو هل نا ةالصلا تقو يف هغولب وجري الو ميقم وا رفاسم

 تقولا يف ءاملا دجو ولو ةمات هتالص نا مهلوق رثكا يف : هنا يعمف ةبانج ريغ نم ناك

 دقو هيلع ةداعإ ال : ليق دقو تقولا كردا اذإ ديعي : ليق دقو . ةالصلا كلت نم

 قرفو لوقلا رثكأ هريغ ىلع امم هلعل كلذو بنج ريغ وأ ابنج تقولا دعب هيف اوفلتخا

 نم مهعم رفاسملا نود ميقملا ىلع ةداعالا تبثأف ميقملاو رفاسملا نيب قرف نم مهنم

 كلذ نود ناك امو . مهلوق نم قافتالا يناعم يف هنطو نم نيخسرفلا زواج

 . رفاسمب سيلف
 دعب ءاملا دجو مث ىلصو مميت نم نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ : (باتكلا) نمو

 لبق ءاملا دجو مث مميتلاب ىلص نميف اوفلتخاو هيلع ةداعا ال نا ةالصلا تقو جورخ

 نيريس نباو لوحكمو دمحم نب مساقلاو سوواطو ءاطع ناكف تقولا جورخ
 سيل : ل اقو . كلذ يرهزل ١ بحتس او ةالصلا ديعي هن ١ نولوقي ةعيبرو يرمهزل او

 يعخنلاو يعفاشلا لاق هبو . دعي ملو رمع نبا كلذ لعف ناث لوق هيفو بجاوب

 قاحسإو دمحأو يعفاشلاو يروثلاو سنأ نب كلامو نمحرلادبع نبا ةملس وبأو

 هيلع بجوي نا زئاج ريغف همزل اضرف ىدأ اذإ هنال ؛ لوقن هبو يأرلا باحصأو
 . ةجح ريغب ةداعالا

 هلوق الإ } انباحصأ لوق يناعم يف هلك جرخي ؛ هنا يعم : ديعس وبا لاق

 يف ةداعالا هيلع نا يدنع جرخي دقف تقولا جورخ دعب ةداعالا هيلع سيل هنا عامجالاب

 دجو اذإ ةبانجلا ريغ نع همميتو ةبانجلا نع همميت ؤ نوقرفي انباحصاو ليق ام تقو
 . موق نم هيف فلتخي كلذ لكو تقولا ؤ ءاملا

- ٢٠٦



 ن ونالثل ١ 7 ابل ١

 باتكلا ريغ نم مايحلا يف نارقلا ةءارق ين

 هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو

 لئاو وبا ناكف . مامحلا ف ةءارقلا ف اوفلتخاو : (فارشألا) باتك نم

 ناكو . هيف نآرقلا يف ةءارقلا نوهركي بيوذ نب ةصيبقو لوحكمو نسحلاو يبعشلاو

 . كلام لاق هبو م |لا يف ةءارقلاب سأب ال لوقي يعخنلا

 ىنعمب مايخلا يف ةالصلل ةيهاركلا يناعم ءاج دق ؛ هنا يعم : ديعس وبأ لاق

 هيف هركي نا كلذ هبشيف هريغ ال لصألل كلذ ىنعم تبث اذإو . ةي يبنلا نع يهنلا
 نم اذه لثم هبشلا يف وتسم هانعم ةءارقلا نال ةالصلا هيف هركي ايك نآرقلل ةءارقلا
 انايرع ناكو ارهاط ناك ولو نآرقلل ةيهاركلا ىنعم يدنع جرخي كلذك ةالصلا يناعم

 وهو . ميظعلا نآرقلا ميظعتل يدنع اذه جرخيو { ةرو رضلا ىنعمل الإ هيلع بوث ال
 لوقلا رضم دقف ارهاط نكي مل ام امأ { انايرع وأ مايحلا يف ارهاط ناك اذإ يدنع

 نيهجولا نم ةيهاركلا ف يدنع دشأ ناك م |لا يف انايرع ناك اذإو . هيف

 . ه ١ ۔۔۔ اعيمح

 وهو © مميتلاو ةبانجلا نم لسغلا يف عساتلا ءزجلا مت : ققحملا لاق
 يف هضرع نم غارفلا ناكو ، عرشلا نايب باتك نم تاراهطلا نم ثلاثلا
 رهش نم رشع يناثلا قفاوملا ه ١٤٠٤ ةنس رفص نم سداسلا تبسلا موي
 طخب ىلوألا نيتطوطخم نيتخسن ىلع اضورعم . م ١٩٨٣ ةنس ربمفون

- ٢٠٧



_ ٢٠٨



 ؛ققحملا ةملكر

 ء رشلا نايب باتك نم عساتلا ءزجلا قيقحت هقيفوت نسحو هللا دمحب ىهتنا دقل

 ضئاحلاو بنجلا ماكحأ ىفو هتيفيكو ةبانجلا نم لسفلا ماكحأ ءزجلا اذه ثحبيو

 هيف بجي يذلا تقولاو هتيفيكو هتفصو مميتلا م اكحأو .اهنم اهلحي امو ءاسفنلاو

 . نيملاعلا بر هل دمحلاو كلذ يناعمو

 يثراحلا نييلس نب لح نب ملاس

 ه ١٤٠٤ ةنس رفص ٥

 م ١٩٨٣/١١/١٣

۔ ٢٠٩ ۔





 ب اوبأل ا بيترت

 ٥ : لوألا بابلا

 ةبانجلا نم لسفلا ف

 ٥ : يناثلا بابلا
 لسفغلا ةيفيك يف

 ٦١ : ثلاثلا بابلا

 امو ةبانحلا نم لسغلا ةمص يو ةبانحلا نم هب لسغي ىذلا ءاملا دح ف

 كلذ هبشأ

 ٢ : عبارلا بابلا

 لسغي مل وأ ةبانجلا نم لسغ هنا كش نميف

 ٨١ : سماخلا بابلا

 وأ ةبانجلا فذق يردي الو هبتنا وأ فذقي الو عايجلا ىري نميف

 اهفذقي مل
 ٩ : سداسلا بابلا

 هتالص يفو هتالصل بنج ا مميت ف

 ١٠٢ : عباسلا بابلا

 مهاردل ا رسمو ذيواعتلا اهقيلعتو فحصلا بنجلاو ضئاحلا سم ف

 فارشألا باتك نم لاعت هللا مسا اهيف يتلا

۔ ٢١١ ۔



 : نماثلا بابلا

 ءيش نم سم امو هتابوطرو هقيرو بنجلا قرع يف
 : عساتلا بابلا

 بنج وهو بنجلا لعف ق

 ١ رش اعلا ب ايل :

 ةءارق نم اهوحنو دجاسملا لوخد كرشملاو ضئاحلاو بنجلا عنم يف

 كلذ هبشأ امو نآرقلا

 : رشع ىداحلا بابلا

 فارشألا باتك نم كلذ هبشأ امو دجسملا بنجلاو ضئاحلا لوخد ف

 : رشع ىناثلا بابلا

 كلذ هبشأ امو ءيش هب قلع وأ هندب نم ائيش كرت نميف

 : رشع ثلاثلا بابلا

 همايصو ةبانخجلا نم لسغلا كرت نم ةالص يف

 : رشع عبارلا بابلا

 ةبانجلا نم ةأرملا لسغ ف

 : رشع سماخلا بابلا

 اهنم مميتلاو ةبانجلا نم لسغلاو ةأرملا ةبانج يف
 : رشع سداسلا بابلا

 ىثنخلا ةبانج يف

 : رشع عباسلا بابلا

 بنجتو ملسملا تحت نوكت ةينارصنلا لسغ يف

 نارقلا ضئاحلاو بنجلا ةءارق يف

 ۔- ٢١٢ ۔

١٩ 

١٢٥ 

١٣٣ 

٣٧ ١ 

١٤٧ 

١٤٩ 

١٥٣ 

١٦١ 

١٦٣ 

١٦٥



 : رشع عساتلا بابلا

 : نورشعلا بابلا

 كلذ هبشأ امو بارتلاب نيديلا برض يئو مميتلا ةفص ف

 : نورشعلاو يداحلا بابلا

 مميتلا دنع ءاملا بلط ف

 : نورشعلاو يناثلا بابلا

 : نورشعلاو ثلاثلا بابلا

 هب مميتي يذلا بارتلا ف

 : نورشعلاو عبارلا بابلا

 كلذ هبشأ امو هدعب مميتو هنع راسو هدنع مميتف هكرتف ءاملا دجو نميف

 . نورشعلاو سماخلا بابلا

 مميت يفو همدع ريغو ءاملا مدع ف مميتلا هل روجح ىذلا ف

 للعلا باحصأ

 : نورشعلاو سداسلا بابلا

 هللا همحر دمحم يبأ عماج نم ءاملا دجو اذإ مميتملا ف

 : نورشعلاو عباسلا بابلا

 فارشألا باتك نم اديعص الو ءام دبي مل اذإ يلصملا يف

 ۔ ٢١٣ ۔

١٦٧ 

١٧٥ 

١٧٩ 

١٨١ 

١٨٣ 

١٨٩ 

١٩٣ 

١٩٧ 

١٩٩



 ٢٠٢٣ : نورشعلاو نماثلا بابلا

 زم رفاسملا كلذكو تقولا توف فاخ اذإ رضاحلا مميت ين

 فارشألا باتك

 : نورشعلاو عساتلا بابلا
 ٢٠٥

 توفلا لبق ةالصلا كردأ مث رضحلا يف مميتلاب ىلص نميف

 : نوثالثلا بابلا
 ٢.٠٧

 زم هيلإ ةفاضملا ةدايزلاو باتكلا ريغ نم مامحلا يف نآرقلا ةءارق يف
 فارشألا باتك

۔ ٤١٢۔



 اهتبتكمو نايع ةعبطمب عبط
 ٧٢٥٢ : ب.ص مرقل ١

 نايع ةنطلس ۔ حرطم
ه ٤١ا٤٠۔م ١٩٨٤


