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 نيملاعلا نيب ةيركف تاراوح
 يثراحلا ناميلس نب دمح نب هلاسو يبايسلا ليمج نب نافلخ

  

 قيقحتو عمج

٢٠٠٧ ىلوألا ةعبطلا



 ققحملل ةظوفحم عبطل ١ قوقح

٢٠٠٧ ىلوألا ةعبطلا



 وه نامع يف ملعلا ةبلط نم ريبك ددع غوبن ىلإ تداق يتلا لماوعلا نم
 يناملا عمتجملا اهب زيمت ةيصوصخ هذهو .هب نودتهي املعمو اخيش مهذاختا
 .(')ةرجهلل يناثلا نرقلا ذنم اهمزالو

 نيذلا ءاملعلا نم ديدعلا رابخأ نع نامع يف مجارتلا بتك انتثدح دقو

 .ملعلا ةمدخل مهسفنأ اوبهو خويش ةريس ةلوانتم .قافآلا يف مهتيص راط

 مدقتلا ةريسم لامكإل اهورخسن ةمكحلا قيحر اوقلت نيظقيتم ةذمالتو

 رامعإ نم هب طبتري امو سدوجولا ةفسلفل يقيقحلا ىنعملل يعاولا يناسنإلا

 .نوكلا اذهل
 دمح نب ملاس ةمالعلا خيشلا نيب تعمج يتلا ةيملعلا ةقالعلا تناك اذكهو

 خيشلا هنيح يه ءاملعلا بطق هذاتسأو - هللا همحر - يثراحلا ناميلس نب

 نب ىدنلجلا مامإلا ىلوت امدنع سوردملاو مظنملا اهلكشب نامع يف ةيملعلا ةكرحلا تأدب )١(
 .ةيملعلا ةكرحلا ريوطتب متها دقو .نامع ىلع ينامع مامإ لوأ وهو .نامع ىلع ةمامإلا دوعسم
 ملاس باتك يف اهيلإ ةدوعلا نكمي .عوضوملا اذه لوح ةضيفتسم ةلخادم روطسلا هذه بتاكلو

 ٠ .ةوبأل ةنب ىركذ :يثراحلا دمح نب



 يفق شاعق .لئامس يق ٥هدصخق يذلاو - هللا همحر - يبايسلا ليمج نب نافلخ

 .هتحيرق تقتفتو .هكرادم تعسوت ىتح .ةقرعملاو ملعل ا قيحر هنم فشرو .هفنك

 امب فتكي مل .ةيقرشلا ةقطنملاب بريضملا هسأر طقسم ىلا داع امدنعو

 .فغشب ىرخألا ولت ةلاسرلا هل بتكي ناكف .هعم الصاوتم لظ لب .هنم لهن

 تاباجإ ىلع لصحي ناكو .ةيهقفلاو ةيملعلاو ةيركفلا لئاسملا نع اهيف هلأسي
 .ملعلا ىلا ةقاوتلا هحور يفشت

 يب ايسلا دومح نب ملاس نب لاله بيدألا خيشلا - حضوي ةقالعلا هذه نعو

 امهنيب تعمج يتلا ةقالعلا -نهارلا رصعلا يف نامع يف ءارعشلا ريمأ -

 :لوقيف .عادبإلاو لامجلا يف ةياغ ةيرعش تايبأ يف

 نمو ليمج نب ١ رصعل ١ م ام ا تيحص

 هدجم قروأ داجمألا

  

 هدشيمتردب 4 اع تردو

 هدهز يقيقحلا دهزلا كمّلعو

 هرادم يض ابكوك هيلع تحلو

 هدروًيًَندللا ملعلا دكدروأف

 ملعلا ةبلط ةداقإو .ةيصخشلا ةدافتسالا ىلإ ةلئسألا هذه نم فدهي ناكو

 :لاق نيح هلئاسر ىدحإ يف كلذ حضوا دقو .هدعب نم

 .اندعب نمل هرثؤن .ةلدألل حضوم .هيلع لوعم ماقملا يف قيقحتب اندفأ

 ىف اهب اظفتحم ةرثانتم قاروأ ىلع - هللا همحر - هتبتكم يف انرثع دقل

 ببسلاو .ناملاعلا ناذه انل هدلخ ميظع زنكب رفظن انب اذإو .فوفرلا ضعب

 نوؤش يف ملسملا لجرلا ةيصخش رينت يتلا ةيركفلا تاراوحلا قمع كلذ يف

 .هتايح



 خيشلا اهغلب ةلئاه ةيملع تايناكمإ نع تفشك .ةقيمع ةلئسألا تناك دقل

 رحبتلا اضيأ تفشكو .هنس ةثادح مغر يثراحلا دمح نب ملاس ةمالعلا

 ةبوجألاو ةلئسألا تناكف .يبايسلا ليمج نب نافلخ خيشلا هغلب يذلا يملعلا

 .رهدلا ىدم ىلع ةفرعملاو ملعلا بالط هب يدتهي ارون

 حومط ةيبلم .ميركلا ئراقلا يدي نيب عضوت اهتبوجأو ةلئسألا نآلا يه اهو

 .ةفرعملاو ةقيقحلل بلاط لك لوانتم يف نوكت نأ يف - هللا امهمحر - نيملاعلا

 يف نيدلاخ ايقب امهنكل .امهدعب ءاج نمل ىركذ ناملاعلا حبصأ دقل

 .ةمداقلا لايجألل هافلخ يذلا فيرشلا ملعلاب نيدلاخ .لوقعلاو بولقلا

 سمت ةبوجألاو ةلئسألاو .ةلماش تاعوضوملاو ،ةددعتم تناك تاراوحلاق

 ميركلا نآرقلا تايآ نم ضعبل ًاريسقت نمضتتو .ملسملا ناسنإلا تايموي
 لثم تالاجم يف قلاخلل ةضحملا ةدابعلاب قلعتي امو .ةفيرشلا ثيداحألاو

 ثاريملا لئاسمو .جحلاو .ةاكزلاو .موصلاو .ةالصلاو .هلل صلاخلا ديحوتلا

 نم اهريغو .خيراتلاو تابجاولاو قوقحلاو .ابرلاو .ماكحألاو .اياصولاو

 ناوضر- حلاصلا فلسلاب يدتقي نأ دارأ نمل قيرطلا ريتت يتلا تاعوضوملا
 .-مهيلع هللا

 ريثكلاب رثأتيو ةلئاه ةيفرعمو ةيركف ةروث لظ يف شيعي ملاعلا نأ كش ال
 لك نيب نم ناسنإلا يفصي فيك وه نآلا حبصأ يدحتلا نكلو .تامولعملا نم
 اهيلإ جاتحي يتلاو ةيعاولاو ةفيصحلاو ةقيقدلا تامولعملا مضخلا اذه

 بتكلا ةمدقم يف يكولسلا باتكلا اذه لثم يتأيو .ناسنإك هتنونيكب ءاقترالل

 ىلع باتكلا اذه رصتقي ال ثيح رصاعملا ليجلا اهيلإ جاتحي يتلا

 نع ثحبي صخش لك لمشيل عونتي لب ةينيدلا نوؤشلا يف نيصصختملا

 ةذياهج ءاملع ركف نم قيحر وهف :هتايحل يقارلا ىوتسملا نعو ةقيقحلا

 .ناسنإللا ةمارك ةقيقحو دوجولا ةقيقح اوربخ

وه اهف .هذاتسأب قيلي يذلا مارتحالا همرتحيو هخيش لجي ذيملتلا ناك دقل



 "يضرلا .يديس :كلذ نيب نم ريدقتلاو بدألاب ةمعفم تارابعب هتعنيو هفصي

 انوع كاتمدع ال .هللا دبع يبأ .لجألا .ةلامعلا .ةملعلا .ملاعلا .لماكلا

 .هلهأو مالسإلا كمدع ال .ًانوصو

 قحب قيلت.ًافاصوأ هل مدقيو ريدقتلاو مارتحالا ذيملتلا لدابي ذاتسألا ناكو

 تافصب هتعني وه اهف ةيملعلا هتريسم يف امدق يضملا ىلع هعجشيو هذيملت
 .يقتلا .لماعلا .ملاعلا .زيزعلا لضافلا .دلولا .دوملا لضافلا .خيشلا :لثم

 هب تمدقت امدنعو .يفصلا هنأب هسفن فصيو .يلإ ةبحألا زعأ تنأ .يقنلا

 .ًاعالطاو ةءارق ينم رثكأ تنأو :اهيف لاق ةميق ةداهش هحنم نسلا

 ءاطع رحب يف ةرطق لثمت اهدودرو ةلئسألا نإف .اهتيمهأ نم مغرلا ىلعو
 .ذإ -٠ هللا ةمحر هيلع - يثراحلا ناميلس نب دمح نب ملاس ةمالعلا خيشلا

 مدق ام لك ريظن رجألا هل ىقبيسو .ةددسم هتاوطخو .ةكرابم هتايح تناك

 .- هللا ةئيشمب - ءاعمج ةيناسنإللو لب هنطوو هتمال

 نب دمح نب ديعس معلل نانتمالاو ركشلا ليزجب مدقتأ نأ دوأ .ماتخلا يف

 .باتكلا ةعجارمل هيدي نيب يسولج نم هنيكمتب هردص عاستال يثراحلا ناميلس

 ةقيقد تامولعم نم هب يندافأ ام ىلعو .عورشملا اذه مامتإب يل هزيفحتو
 ركاذتلا درجم ةسلجلا هذه ةميق نكت ملو .باتكلا ةيشاح يف همساب اهتنود

 أرقأ تنك امدنع -هللا همحر- يدلاو ةايحب ةظحل لك يف ينتركذ لب يملعلا

 ملاس تنب ةجيدخ تخألا اضيأ ركشأ امك .تاطوطخمو بتك نم رمأي ام هيلع
 تلذب اهنإ لاقي قحلاو .قاروألا ةعابط يف ةميقلا اهتمهاسم ىلع دمح نب
 .لمعلا اذه جرخ ىتح اهيخأل ًاعفادو ادهج

يثراحلا دمح نب ملاس نب هللادبع



ةيصخشلا تاقالعلاب قلعتت قئاثو





 :ةمدقتملا

 .بتكلا لدابت يف نيخيشلا نيب ةلدابتملا ةيئانثلا لئاسرلا بلغأ تروحمت

 .امهنيب تعمج ةصلاخ ةينيد ةقالعو :هخيش نم ةنيمث حئاصن ذيملتلا يقلتو

 .هخيشل ذيملتلا اهنكي غلاب مارتحاو ةريبك ةبحم نع تفشكو

 نب ملاس ةمالعلا خيشلا نع هانبتك يذلا يصصختلا باتكلل ًادادتماو
 يتلا ةيجهنملا فشكت ةقفرملا لئاسرلا نإف ،"ةؤبأل ةونب ىركذ» يثراحلا دمح

 - يضابإلا ركفلا يف ةيديلقتلا سرادملا يف نوملعتملا اهلالخ نم ىبرتي
 .۔مهيلع هللا ناوضر

 اهيف لماعتي يتلا دودحلا ةفرعمل لئاسرلا هذهب ةرانتسالا نكمي امك

 ملعلا نيعم نم لهني يكل ذيملتلا عيجشت يف ذاتسألا رودو 6هذاتسأ عم ذيملتلا

 يميداكألا لقحلاو ةلودلا هيلوت يذلا مامتهالا راطإ يف بصتو .فيرشلا

 .ةينامعلا قئاثولا ىلع ظاقحلل
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 ىلوألا ةقيثولا

 : بتكلل ل ٥ ابت

 هللا هاقبأ- يبايسلا ليمج نب نافلخ لجألا ةمالعلا انخيش ةرضح
 لك ىلع هركشأو .هللا دمحأ ينإو .هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالس .-هافاعو

 كباتك انلصو دقف :دعبو .لاوحألا ريخ يف كنأ وجرأ .ةيفاعو ةحص يف لاح

 ةلئسألا باوجو .ًانوصو انوع كانمدع ال .اريثك كتيفاعو كتحصب انررسو

 انقزرو .لاكشإلاو زومرلا كل لحو .لافقألا كل هللا حتف .اريثك اهنم اندفتسا

 .كلذ لثم

 هيلإ انإو هلل انإ - .هدحو هلل رمألاو .انعم دساك ملعلا قوسف بتكلا نع امأ

 اهلعجنتف انل لسرأ خيشلا اهيأ لوقأ نأ ردقأ الو .ودب نادلب اننادلب .- نوعجار
 كنوع هللاو يدوبو =هللا ءاش نإ- كتفرع كلذل ابلاط تيار ىتمو .ةدضنم
 ةصاخلا امأ .ردقلا ةليلجلا ةلصخلا هذه لثم يف اميس ال .ملسم لك نوعو

 .ءارشلاب مهنم جراخلا نم كلذ ىلع لصحت دقف .نفلا اذهب ماملإ هل يذلا

 .«ىمعلا ءالج» نم ةخسن نيرشعلا زهاني ام اندنع انهو .ةيدهلاب مهنمو
 .لاحلاب مزل ام اذه ."سلاجملا ةجهب»و
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 خالا ىلعو .مالسلا كيلعو املاس مدو كلذب انفرش ضرغ وآ ةجاح امهمو
 حامعألاو دلاولا انم .ناسغو هدالوأو هتوخاو فيسو هدالوأو هللا دبعو يضاقلا

 .دمح نب ملاس دبعلا كدلو نم .ه٦٨٢١ رفص ١١ .ةوخإلاو
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 ةيناثلا ةقيتولا

 :هلللا يق ةبحم

 .هت اكربو هللا ةمحرو كيلع مالس 6ىلاعت هللا هملس .يثراحلا ناميلس دمح نب

 :دعب امأ .ريضلا كاياو انيف .هركذن ربخ الو .ريخ لاحب هركشنو هللا دمحن

 كتم لاحلا لاز الو .هتملع هتركذ امو .هتمهفو .ينلصو ميركلا كباتكف

 .ةلئسألا تلصو دقل .دومحملا كيعسو كمامتها ىلع كركشنق .اليمج
 .يطلاب ةبوجألا عم اهكاهو

 امك .ةنماك كتوخإو .كدلاو خئاشملا ىلع مالسلاو .كلاح نع انفرع امئادو

 يناثلا عيبر ٥ يف ررح .ديشرو .ناميلس نب فيسو هللادبع دالوألا انه نم
 .ه ٣٨٩

 قيرط نع كلصاووه اه ١ ) ٠ )؛دمحم يبأ عماج» وهو ٠ هتدرأ يذلا باتكلاو

 .يولهبلا دمحم يبأ عماج )١(
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 دبع نب ىسوم امإ .غلبيل دشار نب دمحم دلولا ىلإ هب انثعب .طقسم
 .هلوصوب انفرعو .مكفرط نم ادحأ وأ .نمحرلا

 مل اتنإن .ةبراغملا باحصألا انبجأ يذلا نوفلتلا ربخ ىلع باوجلا كبلطو

 دنع كسفنب هخستت وأ .ًاخوسنم كلصو امإ نكلو .ايروف هخسن نم نكمتن
 .هنم لقن يدنع دجوي الف .ةكم يف ررحم وه يذلا يباوج امأو .انيلإ كلوصو

 الف .انامز ينع تعطقنا كبتك ىرأ ينإ .دمح نب ملاس دلولا خيشلا اهيأ

 ةرثكل الإ كاذ امف .انامز مكنع يبتك تعطقنا ولف انأ امأو .اذه لثمب ينشحوت

 للع هذهف ‘دضاعملا دعاسملا مدعو .لامهإلا ةرثكو .ةحصلا ةلقو .لاغتشالا

 .هلخن داصحو .هتيب ءانب هلغشأ دقف ديشر امأو .ناعتسملا هللاو .يلع تفدارت

 نمو .ابغار ادجم هيفو .ابلاط ملعللو .انيد كنوكل اريثك كبحأ يننأ ملعاو
 تقولا اذه يف ةيظيقلا مكلافشأ بلاغ نأ ملعأو .هبحأ اريثك انأف كلذك ناك

 رشن ىلع يندعاستو ٠كب عفتناو كعفنأل .يلإ كعوجر بحأ ينإو تضقنا دق

 .ةريبك ةتم كنم اذه تعاو .ملعلا

 .حيقنتو ضييبت ىلإ جاتحي وهو .زجن دق "ءامدلا ةيميم» حرش نأ ملعاو
 الإ نوكي ال دعاسملاو .ديشرلا دلولا عم خسنلا يف ةدعاسم ىلإ جاتحي كلذو

 .رق الو رح ال .مئالم تقولاو كوجرأ كوجرأ كوجرأ كوجرأف .كلتم
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 ةنلاثلا ةقيثولا

 :لصاوتلل فهلت

 هلل ١ هاقبأ - ىب ايسل ١ ليمج نب نافلخ دلاولا ةم العلا يديس ةرضح

 ةحص ىف كنأ ىنمتي ةيفاعب كدلو .هتاكربو هللا ةمحرو كيلع م الس -هاقاعو

 كيتك عاطقن ١ ىلع فهلتو رسحت يق ين اف .هلل دمحلاو اندنع ملع الو . ةرسمو

 .كنارجه نم هللاب ذوعأو .ينم ردص بنذل كلذ نوكي ال نأ وجرأف .ينع

 فرتعم ين او .٥د ايع قوقحو هقح يف ينم طرق امم هيل ا بوتأو هللا رففتسأو

 .كلذب

 :هلوقب ىبايسلا هخيش هيلع در دقو

 ناميلس نب دمح نب ملاس دشرألا زيزعلا دلولا لضافلا خيشلا بانج ىلإ

 كردقمو 4 اريثك كل بحم ا كبحم .هت اكربو هللا ةمحرو كيلع م الس . يثر احلا

 كنع اديعب ناك نإو .احورو ابل كيلإ بيرقلاو .ةيالو كنع يضارلاو .اريدقت

 عاطقنا اهعطقي ال يتلا ةقيثولا ىرعلاو كلاثمأو .كب يدهعلو .ًاحبشو امسج

 تنأ سسارقلا رمثم وهو بولقلا يف ام ىلع لمعلا امنإو .ساطرق يف بوتكم
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 كنأل .كنع ينايب عاطقنا يف فهلت الو .ةشحو كلخدت ال .يدل زيزع يدلو

 يدنع تنأ غيندبل ضارمألاو ىمحلا ةفلاحمو .يتبيشو يلاح فعض ملعت

 الو ىلق كانه ال .'")جلجلت ولو "')لابلبلا ىلعو .جعزنا نإو لابلا ىلع

 زعا تنا .يدلو اي يرذع لبقاف .راذع بحملاو نايسن الو سانتت الو .نارجه
 انأ لب كلاثمأ اصوصخو .ملعلا ةبلطب نظ ةاسأ يب نظت الو .يلإ ةبحألا

 نيدجم نيدهتجملا نيلماعلاو .اصوصخ ملعلا بالطو امومع عيمجلل بحم
 .(")ھ١ ٥ ماع .مالسلاو ملعتل اذه .صوصخلا صخأ كلاثمأ بلطلا

 .ةيصخش ةلب اقم .يثراحل ا دمح نب ديعس ةمالعلا خيشلا عجرم ١ لقعلا ) ( ١

 .رقتسي مل )٢(
 نيثالثو ةثالث ناك دمح نب ملاس ةمالعلا خيشلا رمع نأ يتعي اذهو .يداليم ١٩٦٥ قفاوملا )٢(

 .اماع
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 ةمبارلا ةقيقولا

 :ايادهلا زعأ بتكلا

 هاقبأ- يبايسلا ليمج نب نافلخ يضرلا .ةلامعلا .ةمالعلا انخيش ةرضح

 ىلع هركشنو ٠ هلل ١ دمحن ان او .هت اكربو هلل أ ةمحرو كيلع م الس ٨ = اف اعو هلل ١

 يق ةمعنل ١ م اودو : ريخل ١ ديزم كل ىنمتنو وجرن ٠ ةيق اعو ةحص يف ل اح لك

 كب اتك انلوانت .تاقوألا دعسأو .تاعاسلا كربأ يفق :دعي امأ .نيرادلا

 انضوقو انلعجو . لوبقل اي امه انيقلت دقلق . نبليلجل ا نبب اتكلا عم ميركل ا

 سلاجملا امهب انيلح دقلو .هلهأو مالسإلا كمدع ال .ميركلا هللا ىلع كءازج

 عيمجبو 6نيملسملا امهب عفنو ٠ ارج أ كضوعو ٨ اريخ هللا كازج . ًاسر دو ةءارق

 .نيمآ .ةنيمثلا كبتك

 هعم كسمأ 3 )عذاص دلاولا نأ ينغلبو :ناتخسن كلذ نم انلصو دقو اذه

 نم دعيو .بريضملا يف نكسي ناكو يثراحلا يلع نب حلاص نب دمحأ نب حلاص خيشلا دوصقملا )١(
 .-هللا همحر - نيدهتجملا ءاملعلا
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 نإ- .ةدحاو ")هللادبع نب دمحأ خألا غلبنو .جلاعي طقسمب وه ذإ .ةدحاو

 .كرمأ بسح -هللا ءاش

 مالسلاو .نايبلا ضرغ وأ ةجاح امهمو .ناكمإلا عم ةلصاوملا لمألاو اذه

 اتم .هتوخإو . ""”فيسو .ناسغو .هللادبع دلولاو .يضاقلا ىلعو سكيلع

 ةليل يف .دمح نب ملاس هدلوو ناميلس نب دمح كيبحم نم .دالوألاو ةوخإلا
 .'")ه٢٨٣١ ةدعقلا يذ ٤

 قلطأ .ءارعشلا رابك نم وهو .يثراحلا يلع نب حلاص نب دمحأ نب هللادبع نب دمحأ خيشلا وه )١(
 .قرشلا رعاش يبايسلا ليمج نب نافلخ خيشلا هيلع

 دمح نب ديعس ةمالعلا خيشلا ردصملا . مركلاب هل دهشي نم وهو .فطشنلا ناميلس نب فيس ) ( ٢

 .ةيصخش ةلباقم .ىثراحلا

 )٢( قفاوملا ٦ ليربا ١٩١٦٤.
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 ةسماخلا ةقيثولا

 مالسلاو ةيحتلا

 هاقبأ - يبايسلا ليمج نب نافلخ دلاولا .لجألا .ةمالعلا انخيش ةرضح

 ىلع هركشنو .هللا دمحن انإو .هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالس .- هافاعو هللا

 .ةمعنلا مامتو ريخلا ديزم كل ىنمتن .ةيفاعو ةحص يف لاح لك

 اذه كيلإ انررح رماعلا فرطلا كلذ ىلإ دصاقلا انيأر املف :دعب امأ

 ودبي ام ءاضقل اضرعتو .كتحصو كلاوحأ نع ًالاؤسو ًامالسو ةيحت باتكلا

 هللادبع دلولا اميس ال دالوألاو .ناوخإلا ةفاك ىلعو كيلع مالسلاو .كل

 نب ملاس هدلوو ناميلس نب دمح كيبحم نم . دالوألاو ةوخإلا اتم .يضاقلاو

 .دمح ٥ رفص ٨١٢٨٤)".

 )١( قفاوملا ١٠ سطسغأ ١٩٦٤م.
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 ةسداسلا ةقيثولا

 :تاطوطخملاو بتكلل لدابت

 ليمج نب نافلخ هللادبع يبأ ةمالعلا ملاعلا لماكلا يضرلا يديس ةرضح

 ريخب كدلو .هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالس .-هافاعو هللا هاقبأ- يبايسلا

 دلاولا ةافوب باتك كيلإ ينم قبسض :دعب امأ .ةمعنلا ديزم كل ىنمتي ةيفاعو

 نم انعم يمب امع مه اردلا ةيقب كل تلسرأو .كلصو هوجرأ ، نودمح نب دمحأ

 . . . . { .)١( . -_۔ا۔١ا -أ .
 انلوسر ليي ت رسع . هورح ديردو يص اقل ١ حال ١ لدي ىلع بتكل ١ عيب

 .اهنع لذفاكتت ٣ )عرشلا نايب» ءازجأ نم ءيش كعم ناك نإ اذكو تتادلجم

 .هيسن هلعلف ءزجب اقباس ")ناسغ يخأ يندعو دقو

 .ردق يأ ) ( ١

 ةرازو تماق .اءزج نيعبسو ةثالث نم نوكتيو .يدنكلا دمحم نب ميهاربإ خيشلل » عرشلا نايب )٢(
 .هتعايطب ثارتلا

 خيشلا :ردصملا .يبايسلا ليمج نب نافلخ خيشلل ا ذيملت ناكو .يعورزملا ناميلس نب ناسغ وه )٢(

 . ةيوقش ةلب اقم .يٹراحل ا دمح نب ديعس ةمالعلا
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 .ىفاعم املاس مدو 6ليخبلا نامزلا اذه ىق ىل انيعم ىديس تمدو اذه

 ةفاكو .ناسغو .ا! )يضاقلاو .هدالوأو هللا دبع خألا ىلعو كيلع مالسلاو

 ةنس .لوألا عيبر ١٦ .انناوخإو انخايشأو يئابآ انم .نيمزالملا ناوخإلا

 .دمح نب ملاس دبعلا كدلو نم . )" ه ١٨٥

 .هسفن ردصملا .يبيصخل ا زيزع نب دشار نب دمحم خيشل ا دوصقملا )١(

 .يداليم ١٩٦٥ ويلوي ١٤ قفاوملا )٢(
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 ةعباسلا ةقيثولا

 :ديعلاب ةئتهت

 هللا هاقبآ- يبايسلا ليمج نب نافلخ لجألا ةمالعلا انخيش ةرضح

 لك ىلع هركشنو هللا دمحن انإو .هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالس .-هافاعو

 رفوألا ءانهلا كلق :دعبو .ةرسمو ريخ يف كنأ وجرن .ةيفاعو ةحص يف لاح

 عماوجب نيملسملا ىلع هديعي نأ هللا لأسن .ديعسلا ديعلا مويو .ربكألا جحلاب
 اميس ال .ناكمإلا عم ةلصاوملا لمألاو اذه .ةديدع ًاماوعأ تاكربلاو تاريخلا

 يضاقلا خئاشملاو زيزعلا كلجن ىلعو كيلع مالسلاو ةجاح وأ ضرغ ادب نإ
 نب ملاس كدلو نم ىدالوالاو ةوخإلاو ءابالا اتم .نيمزالملاو فيسو ناسغو
 .() هد ديعلا موي .ناميلس نب دمح

 .يداليم ١٩٦٤ ويام ٢٢ قفاوملا )١(
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 ةنماثلا ةقيثولا

 :ةنامأ ميلست

 .-هافاعو هللا هاقبأ- يبايسلا ليمج .نب نافلخ دلاولا ةمالعلا انخيش

 ماودو ريخلا ديزم كل ىنمتي ةيفاعب كدلو .هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالس

 نم يمه اشرق نوتس نمحرلا دبع نب ىسوم دي ىلع كلصاوف :دعب امأ.ةمعنلا
 نإ- يقابلا مكيلإ لسرن هعيب مامت دنعو رتشي مل ءيش يقب دقو ٠بتكلا ةميق
 ال .ناكمإلا عم ةلصاوملا لمألاو اذه .مهنم كل اهضبقي نم لسرأف -هللا ءاش

 ىدامج ٨ هتررح...كيلع مالسلاو .نايبلا ضرغ وأ ةجاح كل تدب نإ اميس
 .هديب دمح نب ملاس دبعلا كدلو نم 4 (')ه٤٨٢١ ةنس ىلوألا

 .م ١٩٦٤ ريمسيد ٩ قف اومل ( ١ ) ١
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 ةعساتلا ةقيثولا

 :بتكلل ديلجت

 خسن ةدع انتلصو سيراجلا رهشلا نم سماخلا مويلا يف ينعأ سمأ لوأ

 ناعون ديلجتلاو .ملاس نب دمحم اهعباط نم الاسرإ «'")سلاجملا ةجهب» نم

 نيشرق ىلع يناثلاو .شورق ةثالث ىلع لوألا عيب بلطي "يداعو يجنرفإ
 مولعم ددع لاسرإ متئش نإو سكلذب نيروكذملا باتكلا يف نيبغارلا ربخاق

 .مالسلاو .انوفرع

 .يبايسلا ليمج نب ناقلخ ةمالعلا خيشلا فيلأت )١(
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 ةرشاعلا ةقيثولا

 :هخيش ىلإ ذيملتلا ةجاحب فارتعا

 هللا ةمحرو كيلع مالسلا .ليمج نب نافلخ دلاولا انخيش ةرضح ىلإ
 امأ .كلذ يل هللا لأسأو .نيرادلا يق وفعلاو .ةيفاعلا كل هللا لأسأو .هتاكربو

 هللا نم كل وجرأو .لمتحاف .ةيعادلا ةجاحلل كلذو كتعدص املاطف :دعب

 هللا دبع ديلبلا كدلو نم ....كيمزالم ىلعو كيلع مالسلاو كلذ ىلع باوثلا

 ٢٧٧ 7 ٢ يناثلا عيبر ٢ ةليل يف 6هديب يثراحلا ناميلس نب دمح نب ملاس

 .اماع نيرشعو ةسمخ هنس نأ يأ .يداليم ١٩٥٧ ربمتبس )١( ٢٨
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 ةرشع ةيداحلا ةقيتئولا

 ءاتثو ركش

 هللا ينعتم يبايسلا ليمج نب نافلخ دلاولا ةمالعلا انخيش ةرضح ىلإ

 يل لعفو .هتامارك للح هسبلأو .هتاضرم ضاير ينع هازاجو .هتايحب
 .هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالسلا .بجتسا مهللا .كلذ لثم نيملسمللو

 ىنمتي .هللا لضف نم ريخ يف هسفن ىلع فرسملا لهاجلا فيعضلا كدلو
 ينلصو امل هل ةياغ ال امب تررس دق :دعب امأ .ءانثلا ليزجو .ءاطعلا رفاو :كل

 ءادأ عيطتسأ ال ينإو .قيقرلا ثحبلا نم ةبوجألا نم هاوح امو .ميركلا كباتك

 .يلهج طرفل كيلع رثكم ينإو .العو لج ميظعلا هللا ىلإ كلكأو .كركش
 نإ ىسعف كلذ يف لمأ يلو ٥ ذيملت كيدي نيب نوكأ نأ ىنمتأو دوأو .يتدالبو

 .هللا ءاش نإ ٠مظعملا ناضمر رهش دعب ارئاز لصأ نأ يلع لضفتو .هللا قفو
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 اهريخأتب سأب ال بطقلا مامإلا ةبوجأو .نايبلا ةرامأ وأ ةجاح امهمو اذه

 املاس مدو اذه .يلإ اهلسرأف اهبيترتو ةزيزعلا كتبوجأ عمج مت اذإو .كعم
 ٠كدلوو .ناوخإلا ةفاكو .ديشر خألا ىلعو كيلع مالسلاو .ىفاعمو

 دمح نب ملاس دبعلا كدلو نم .ةوخإلاو .انخيشو .يدلاو اتم .فوطشلاو
 . ١) )ه ١٢٧٨ ةيناثلا ىدامج ٧ هتررح .هديب

 .ىداليم ١٩٥٩ رياني ١٥- قفاوملا )١(
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 ةرشع ةيناتلا ةقيتئولا

 ةبوجالا عيمجت يف ةبغر

 يف .كريغ دنعو كدنع ينم يه يتلا ةبوجألا يل عمجت نأ كلأسأ...

 اهعمجنل كلضف نم كلذ وجرأ .هيلع ردقت امو مكفقرط نم يقرشلا بناجلا

 ةمحرو كيلع م السل او .رجالا هللا نمو ركشل ١ ينم كلو "٥ دح او ناكم يق اهلك

 ةجحلا ىذ ٢٤ ىف .ليمج نب ن اقلخ كبحم نم .كيمزالمو .هللا

 )١)
 .` "ها د٥

 .يداليم ١٩٦٦ ليربإ ٢ قفاوملا )١(
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 ةرشع ةنلاثلا ةقيثولا

 ةلئسأ ىلع ةبوجأ قفرم

 نب ملاس زيزعلا دلولا لضافلا خيشلا ىلإ ليمج نب نافلخ كبحم نم

 .هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالس .ىلاعت هللا هملس "يثراحلا ناميلس نب دمح

 كدلاو ةبحصب وه يذلا باتكو .لاح لك ىلع هللا دمحن .ريخب اننإف دعب امأ

 اهيف تدرأ يتلا يهو يتلصو هعم اهتلسرأ يتلا ةبوجألاو .لصو كيخأو

 ينملع امم اهيلع تبتك دقف .قيقحتلاو قيلعتلا اهيلع تبلطو ثحبلا ةعجارم

 ةبوجأو .هللا ءاش نإ كيلإ ةعجار اهكنودو .يتريصبو ينهذ ىلع حتفو .هللا
 اهنع ىنافتت ال تنك نإ الإ .يدنع نآلا اهرخؤأ فوسو ،تلصو بطقلا مامإلا

 نأ ملعأو .هئيشب قحأ ءيشلا بحاص نأل اهلسرأ فوس .ينفّرعف }لاحلا يف
 رتفد يف ةعومجم اهانلقن دق اهيلع تيجأو يدنع تعمتجا يتلا ةلئسألا

 خيشلا بلاطلا ىلإ رتفدلا انلسرأو .دشار نب ديشر دلولا ملقب .سيراركو

 لقنلل اهديرت تركذ تنأو .انعم ةيقاب سيراركلاو نودمح نب دمحأ

 دلجم يف عمجتو .يناسل ىلع بهتو بترت نأ ىلوألا نأ ىرأف .بيذهتلاو

 رسيأو طبضأ كلذ نإف ةبترم ةعومجم ذئنيح كيلإ اهلسرن فوسو .دحاو
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 الو انل قيفوت الو نوع الو لوح الو .كسفنل اهخسنت تئش نإ .كيلع ةنؤم
 انيلإ رظني نأو .هقيفوتب اندمي نأ ىلاعت هلأسنتف .ميظعلا يلعلا هللاب الإ انريغل

 انرصبيو اندشر اتمهلي نأو .اهلك اتنوؤش ىلوتيو انالوتي نأو .ةمحر رظن

 هلك كلذ لعفي نأو .ةيلعلا هترضح ىلا ةلصوملا هيضارم قرط انيريو .انيويع

 يمألا يبنلا هلوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .نينمؤملا نيملسملا انناوخإ عيمجب
 ٠. “ه٨٧٣٢١ ىلوالا ىدامج ١٩١ .نيما .نما .نيما نيمالا )١) : -ه ٨آ .-بمآ ."مآ .۔ںر

 .يداليم ١٩٦٦ ربمفون )١( ٢٠
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 ةرشع ةعبارلا ةقيثولا

 هللا هاقبأ- ليمج نب نافلخ ىيحي يبأ ةمالعلا يضرلا يديس ةرضح

 كيلع مالسلا .ةرخآلاو ايندلا يف هركي ام هارأ الو .هتايحب ينعتمو .-هافاعو

 .اريخ كل ىنمتي ةيفاعب كدلو .اليصأو ةركب هتاكربو هللا ةمحرو اليزج

 ةميق شرق٨١ فرص ةيبر ةئام ىلاعت -هللا ءاش نإ- كلصاوف :دعبو ةرسمو
 نع ينفرع .غلبملا اذهب اهتعب .ءازجأ كنم اهانذخأ يتلا «ةجهبلا» عطق رشع

 .اهلوصو
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 ةرشع ةسماخلا ةقيثولا

 نب ملاس .يقنلا يقتلا لماعلا ملاعلا زيزعلا لضافلا هدلو لجألا خيشلا ىلإ

 كيلع مالس -ةيضاعلاو ةحصلاب اعتمم هللا هاقبأ- يثراحلا ناميلس نب دمح

 كباتك .ريخلا الإ انه ثداح الو ريخب كبحمو .كدلاو .هتاكربو هللا ةمحرو

 ليمج كلاحو تنسحأو ةيبرلا ةئام مهاردلا عم ينلصو نابعش ١٦ يف خرؤملا

 حالص هيف ام ىلع كناعأو هللا كقفو .تاريخلا لعف ىلإ ًاعراسم تلز ال

 .ةصاخلاو ةماعلا

 بيرق هنإ ،باوصلاو قحلا ىلع نيعملاو قفوملا هللاو كلئاسم ةبوجأ كاهو
 كمعو كيبأ ىلع ملس .ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح ال و .بيجم عيمس
 نب دمح دالوأو كتوخإ ىلعو .")رصان كخيش ىلعو .زازعلا ماركلا خئاشملا
 .بحصلا نم تئش نمو .دمحأ هدلوو دمحأ نب حلاص خيشلاو ديمح

 فيسو يضاقلا خيشلاو ناسغو هللا دبعو ىيحي دالوألا انه نم امك .ناوخإلاو
 .بحصلا ةفاكو هتوخاو

 )١( هللا همحر- ينامعنلا رصان خيشلا دوصقملا -.

33 



 ةرشع ةسد اسلا ةقيئ ول ا

 فافختسا الو ءافج كباوج نع تكس ام ًاقباسو كتلئسأ ىنتلصو دقف

 دهجلا غليم كلذ نكلو .هلك كلذ نم هللا ذاعم .كيف نظ ءوسل الو .كقحب

 دقو فلكتلا يف ريخ الو .اقيقحت ةلأسملا ملعأ ال يننأل .تقولا كلذ يف ينم

 نع هملعأ ام قوف نف نونظي سانلاو ٨ملع ريغب ىتفأ نميف ءاج ام تملع
 .رثألا ةعلاطمل اغراف تسل تقولا كلذ يف يننأ عم ٠كوفع هللا ايف "يسفن

 ذخف ٨ ءاملعلا راثآ نم لقن هرثكأو .كتلئسأ ىلع لوقلا نم رسيت ام اذه نآلاو

 نبغتيمل ١ نمملسمل ا عيمجو ك اي او اني دهي هلل او ٥. اوس ام عدو .هقح كل ن اب امب

 .هاضر هيف ام ىلإ هللا هجو
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 ةحتاقلا راركت مكح :ةلاسم ه

 :ةالصلل ضقان ةحتافلا راركت نأ ليلدلا ام

 :باوجلا

 نب دمح نب ملاس زيزعلا دلولا لضافلا خيشلا ىلإ نافلخ .هللا دبع نم
 الإ ملع نم دمحلا هللو انه ام .هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالس .ناميلس

 ساسألاك ةحتافلا نوك كلذ ىلع ليلدلا نأ كثحب ىلع اباوج لوقأو .ريخلا

 ساسألاو .اهيلع ينبم هلك نآرقلاو .اهئامسأ نم مسا ساسألا لب .ناينبلل
 نم قافتا كلذ يف سيلف اذه عمو .ءيش لك يف ةدحاو ةرم الإ نوكي ال ءيشلل

 ؛كلذ ريغ ليقو 6لوق وه لب ةعكر يف اهريركتب ةالصلا ضقن ىلع ءاملعلا
 .نالا ينرضح ام اذه .ىلاعتو هناحبس هللا دنع ملعلاو
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 :ءكاعدللا

 ١ ) ٠ ( 22 . . ه _ و
 ںييو 4٩ مكل بحس ١ ينوع ذا ط :ىل اعت هلوق نبب عمجل ا فيك "

 . ام ا: (٢) ۔٠'٠ اوب :117 ۔ء.۔؟ك ٠٤, ,هو ۔ه 5

 امهمو ٬مزل ام اذه ؟` "«ديبقلل مالظب انأ آمو يدل لقلا لدبي ام» :هلوق

 كدلو نم .ه٧٧٣١ ةنس ةيناثلا ىدامج٣١ يف هررح .نايبلا ةجاح وأ ةرامإ

 .ناميلس نب دمح نب ملاس

 : باوجلا

 هاعدل هتباجتساو هالوم دبعلا ءاعد نإف نيتميركلا نيتيآلا نيب عمجلا امأو

 الو . دعوأ يذلا ديعولل الو .دعو يذلا دعولل الو .لاق يذلا لوقلل اليدبت سيل

 .ردقلاو ءاضقلا ضعب هتباجتساو ءاعدلا لب .لزألا يف قباسلا ءاضقلل

 يق هناحبس ىضق دق هنإف .لدبي الو فلتخي ال يذلا تباثلا لوقلا ضعبو

 نوكي الف وعدي فوس هنكل .اذك هيلع نوكيس اذكب عدي مل ول انالف نأ لزألا
 عئاقولا عيمج يف اذكهو .ةرخآلاو ايندلا رومأ عيمج يف اذهو .كلذ هيلع

 طورش ىلع تانئاكلا عوقو هللا قلع دق .تاقولخملا عيمج نم ثداوحلاو

 .اذك ببسب اذك عقيس لزألا يف ىضقو ضعب يف اهضعب نم حتفت "بابسأو
 دنع ملعلاو .اذكهو .عقيف عقيس نكل ببسملا عقي مل ببسلا اذه عقي مل ولو

 خيشلاو .كمع ينبو ٠كتوخإو .كدلاو ىلع ملس ٠مالسلا كيلعو .هناحبس هللا

 .دمحأ نب حلاص خيشلاو .دمحم نب دمحأ خيشلاو .ينامعنلا رصان

 .٠٦ةيآلا .رفاغ ةروس ) ( ١

 ٢٩. ةيآلا .ق ةروس )٢(
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 :تجلا لهأ مكح

 )١) ه؛نيجحبضُم اَهَئُمرْصَيل» :اومسقأ نيذلا ةنجلا لهأ مكح ام ه

 ؟فوقولا عسي مآ - انبر ناحبس - مهنع ةياكح ىلاعت هلوق ةلالدب نولوتي

 :باوجلا

 نوملسم مهنأ ىلع رثكألاو .مهتيالو بوجو يف ءاملعلا نيب فالخ دجوي ..
 بنذلا كلذ ىلع مهنم ةمادنو ًافارتع و ةبوت كلذ مهحيبست نأو .نوتمؤم
 هلل او ٠ ةنجل ١ نم مهقوقح نيك اسملا عىم مه دصق وهو .مهنم ردص ي ذلا

 نيَكَمنُ نيكرشُْمن او باتكلا له ًأ نمم أورَمَك ني 71 نكي مل» :يل رسف

 ًافخُص ولك هئل انم نوُسَر { :العو لج هلوق ىلا .ا 7 ُهنْتَبْلا مهت أت ىئَح

 .ديلبلا مهف اهلبقي .ةرابع حضوأب اهبرعأو 4 (")4ةَرهَطُم

 :باوجلا

 .هريغو نايمهلاك ريسافتلا بتك كلذ يف علاطق غنكي مل ةروس ريسفت امآو

 .حماسو رذعاق .هريغو نآرقلا ريسفتب ينم ملعأ كئلوأف

 )١( ةيآلا .ملقلا ةروس ١٧.

 )٢( ةيآلا .ةنيبلا ةروس ١.

 )٢( ةيآلا .ةنيبلا ةروس ٢ .
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 ؟ ةلأسم "

 يف يح ۔- هتبي- ىسيع نأ ةمالا تعمجأو) :-هللا همحر- بطقلا لاق

 مأ ء؟عامجإلا اذه يف نولخاد انباحصأ لهف ؛(نامزلا رخآ لزني هنأو ءامسلا

 ؟هريفل امالك يكحي هارت

 دنع “فرخزلا ةروس يق ريسيتل ١ يق لاقو . ١ )نايمهلا» يف اذه ركذ

 ام ىلع -ىلاعت هللا ءاش نإ- لزنيو .""«ةَعاَسلل ّمْليل ُهَنإَ» :ىلاعت هلوق
 ةسمخو ةئامت الثو فلأ دعب ام اع نبعبرأ م امت ىلع تعورو تمهلأ

 رشع يداحلا نم نوكي -هللا ءاش نإ- باسحلا ءادتبا نأ الإ ."")نيرشعو
 ريغتي . نيعبرأل ا نم ىلوأل ا نيرشعلا دنعو ٥ م اع نم ةجحلا يذ نم

 مظنو ؟هلك اذه يف لئاق تنأ امف .ىهتنا .هريغل ال هلل ملعلاو ُ)باضم

 .-ملّيئأع - ىسيع لوزن يف ةليوط ةديصق
 ه۔۔ ٤ ,ك ۔ ... ٩. ١ ۔ % 2٦. ..ا ...:= ما-

 ملَعَي ال لق :ىلاعت هلوق دنع لمنلا ةروس يف ركذ باضم ريفتي هلوقلو

 .نجلاب ملع امو .هصن ام ")ةللا الإ يقلا ضزألاو تاوامسلا يف نم
 .ماهلإب ملع امو .قفاو ولو ٠ ملع ال نظ وهف موجنلاو .لمرلا طخو .ةناهكلاو

 ثودح هللا ءاش نإ ققحتي اممو سبيغ ملع ال رابخإب ملعف يحو وأ .كلم وأ
 دنع قحلاو .ابيرقت فلأو ةئامثالثو ةنس نيعبرأو ثالث دنع باضم يف ةثداح

 .لجو رع هللا

 ريسفت يف وهو رئازجلاب ةيضابإلا ءاملع نم شيفطأ فسوي نب دمحم خيشلا نايمهلا فلأ )١(
 .ميظعلا نآرقلا

 ٦١. ةيآلا .فرخزلا ةروس )٦٢(

 .مالَحكع حيسملا لوزن اهيف عقوت يتلا ةرتفلا تهتنا )٢(
 ةمالعلا خيشلا ردصملا .شيفطأ خيشلا هيف نكسي ناك يذلا ناكملا امبرو رئازجلا يف عقوم مسا ) ( ٤

 .ةيصخش ةلباقم - يثراحلا دمح نب ديمس

 ٦٥. ةيآلا .لمنلا ةروس )٥(

40 



 الو .اهنع بناجألا باهذ كلذو .بيغب رابخإ ال .رابخإب ملع هتركذ امو
 لب . .م زج الب كل قيدص ىتح .ر ايخ ا وأ ب اسحب سأب الو . . مهتوف مهعقتت

 يف ام الك نجل ا ة ةدوس يق رك : دو . .خلا حلفأ مامإلا بسح دفو .عقي له رظتنت

 لاقو .'')هًادحأ هبيغ ىتع رهظي ًالق بتعلا ميلاَع» :ىلاعت هلوق دنع .ىنعملا
 ( : .(" ( يبقعل ا ىلع درلا ىق -هللا همحر-

 نبا يل لاق دقل .قدصلا بجوأو .بذكلا مرح دق يذلا هللاو .نجلا مهفرع

 اهيأ ا كيلع م السل ا :هصن ام رضخل ا نباو شورهمشو رمحأل ١ نب او ضيبأل ١

 ةلاطاو ٠ ءادعألا ىلع رصنلاب كل وعدن انأ ملعإ .هتاكربو هللا ةمحرو خيشلا

 تاكربلا كلتو .ةكرب ةئام ةهج لك يق .كيف ةكرب ةت امعبرأ لعجيو .كرمع

 .ريخ ىلع هللا هاقبأ هكباو نيدلا ىلع مالسلاو .نهيلع ةيلاعلا ةعموصلاك

 نع جراخ هضعبو اذه نإ .( ها مهناوخإ عم ةعبرألا نجلا مالك ىهتنا

 .ةدئافلل ًاليمكتو ملعلل ءايحإو اريثأت هتركذ نكل .عوضوملا

 دقف ةيضابإلا فرعت مل نا لب

 : ةلأسم "

 وأ تابش أوزضناك مكرذح وذح أوئَمآ نيذلا اهيأ اي» ةيآ د بطقلا لاق

 ىلاو تاذلايو .الوأ داهجلا ىلا ةردايملا ةيألا يفق :خلإ ا ")اعيمج أوزفنا

 ؟هانعم ام ‘تنكمأ امفيك ضوعل ايو ‘ ايت اك ت اريخلا رئاس

 )١( ةيآلا نجلا ةروس ٢٦.

 )٢( نب دمحم خيشلا هيلع در دقو لبقتسملا يف عقت يتلا ثادحألا ضعبب ؤبنتلا يعدي صخش

 ةلباقم - يثراحلا دمح نب ديعس ةمالعلا خيشلا ردصملا هللا همحر شيفطأ فسوي

 )٢( ةيآلا .ءاسنلا ةروس ٧١.
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 :باوجلا

 مُكَرَذح آوُدُح آومآ نيلا اَهُيأ اي» :ىلاعت هلوق ىلع بطقلا مالك امأو
 لكشأ هلعلو .حيحص وهف .اهرخآ ىلإ ")اعيمج آورينن وأ تابت آوريفناَق
 تاريخلا رئاس ىلإو تاذلابو الوأ داهجلا ىلإ ةردابملا ةيآلا يفف .هلوق كيلع

 هباوصو .ًاطلغ واولاب كلذك هتدجو كلعلو .واولاب هتبتك تنأو .ضرملابو يناث

 .موهقمو قوطنم وهو :نائيش ةيآلا نم ذوخأملا مكحلا نأ ىنعملاو .ءارلاب
 يأ .قطنلا لحم يف ظفللا هيلع لد يذلا ىنعملا وه نييلوصألا دنع قوطنملاف

 ًاضيأ ىمسيو .ةرابعلا سفن نم هيلع لدتسي يأ "ظفللا نم موهفملا ىنعملا
 :نامسق وهو .هتالدب لادلا وه موهفملاو .هئاضتقابو هتراشإبو هترابعب لادلا

 يواسملاو .باطخلا ىوحف :ىمسي ىلوألاف .واسمو ىلوأ ةقفاوملا موهفم ينعأ
 :نيئيش تدافأ ةميركلا ةيآلا نأ بطقلا مالك ىنعمو .باطخلا نحل :ىمسي

 .داهجلا ىلإ ةردابملا اهقوطنمب يأ تاذلابو :الوأ تدافأ

 ‘تاريخلا رئاس ىلا ةردابملا يولوألا موهفملاب ىأ :ضرعلابو ايناث تداتأو

 .ملعأ هللاو .اضيأ هاوحف وهو .يولوألا هموهفم وه مالكلا ضرع نأل

 :ةلاسم ه

 نم ناتّمئاَط نإو» :ىلاعت هلوق دنع - هنع هللا يضر - بطقلا لاق
 قسافلا ةيمست زاوج يف صن .'")«امُهنْيَب أوخلضأق اولتتقا نينمؤملا
 هاري ًايأر هارت لهف .هلوق هيلع لكشأو "يفوملاب صتخي الو ،ًانمؤم دحوملا
 ينإو ؟هيلع نوفلاخملا ينبي يذلا امو ؟اذهب لئاقلا مزتلي امو ؟هرهاظ ىلع

 .ةيوشحلاو ةئجرملا ىلإ هبسني عضولا يف هتدجو

 )١( ةيآلا .ءاسنلا ةروس ٧١.

 )٢ ) ةيآلا .تارجحلا ةروس ٩.
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 باوجلا

 اوُحِلَصأَق آونتتقا نينمؤَمَلا نيم ناتقْئآَط نإ» :ىلاعتو هناحيس هلوق امأو
 لوقأف .هرخآ ىلإ تركذ امك اهيلع بطقلا لوقو .ةيآلا رخآ ىلإ ")هام

 يض ًألاجم رظنلل ىري هنأكو .ةكاردلا ةمالعلا بطقلا كلذ هاور .كلذ معن

 اهيف اضيأ ءاملعللو .ضيرع ليوط هرظنو .تايعطقلا نم اهاري الو .ةلأسملا

 . ٢) ملعأ ىلاعتو هناحيس هلل او هناضم نم هيلط اق . ضرعأو لوطأ م الك

 :ةلأسم «

 هتمأ لضفأو - ءايلوألا ركذ دنع - "لماشلا» يف هللا همحر بطقلا لاق

 تدجوو ؟رمعل لدتسا اذاميق .ةنجلاب امهل عطقيو لاق نأ ىلإ رمعو ركب وبأ
 هجو امف .ا"«نينثا َيِناَت» :ىلاعت هلوقب اركب يبأل عطقلاب لدتسا هنأ
 - بوبحم نبا لاق امك ما ؟امهيق داقتعالا اتمزلي امو ؟ةيا نم ةلالدلا

 - ركب يبأ يف تلزن .")ىمنألا اهبَئجْيَسو» :ىلاعت هلوق يق - هللا همحر
 .ملعأ ام اهنم اوملعي نأ سانلا ىلع سيلو - هتع هللا يضر

 )١( ةيآلا .تارجحلا ةروس ٩١.

 هلوق دنع نايمهلا ىلع تعلطا مث) :هلوقب كلذ ىلع يثراحلا دمح نب ملاس ةمالعلا خيشلا قلع )٢(

 برعلا نإف ادحوم ىنعمب .انمؤم قفانملا ةيمست زاوج يدنع قحلاف دعبو .مدآ ىصعو ىلاعت
 .طايخ لاقي الو طئاخ هل لاقي ةرم ولو طاخ نمف .ةرم ولو لعفلا لعف نم لعافلا مساب يمست
 اناميإ مهتداز دنع هنم لافنألا لوأ يفو ملسمن يلقن ليلد انباحصأل ناك نإ الإ داتعا نإ الإ
 .(انه ام ىلإ هتفاضإ يفبني

 )٢( ةيآلا .ةبوتلا ةروس ٤٠.

 )٤( ةيآلا .ليللا ةروس ١٧.
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 :ب اوجلا

 تدرو دقف .ةنجلاب امهل عطقي هنأ رمعو ركب يبأ يف بطقلا لوق امأو

 ىلع امهنم دحاو لكل تصخ اهنمو .اعم امهتكرشأ اهنم .ثيداحأ ةدع امهيف
 .ةنجلاب نيرشيملا ةرشعلاك .ةباحصلا نم امهريغ عم امهتكرشأ اهنمو .ةدح
 رتاوتلا تح غلبت ثيداحألا هذه ضعب لعلو .مهيف نالخاد امهنإف .اهب دوهشملا

 نيعباتلاو ةباحصلا نكل .ةماع تناك ناو تايآ مهيف تدرو اذكو .ةضافتسالاو

 ىلع هضرأ يف هللا دوهش قلخلاو .مهيف اهنولوأتي نيرسفملا نم مهريغو

 يف امك دبعلل هتيالوو هللا بح ليلد .دابعلا نيب دبعلا ىلع ءانثلا رشنو .هقلخ

 ىلع ليلد اهيف يل رهظي الف "«نێتتا يِناَت» :ىلاعت هلوق امأو .ثيداحأ
 .ملعأ هللاو .ةقيقحلا ةيالو

 :ةلأسم =

 :ءعاليإلا ةيآ ىلع ريسيتلا هريسفت يف - هيلع هللا ناوضر - بطقلا لاق
 همزلي الئل اهنم ىلآ نإ امأ :لاق نأ ىلإ ابضغ ناك اذإ اليإلا قحلي امنإو
 ءاليإ ال يدنعف ؛هدلو عاضر متيل وأ لازه هقحلي الئل وأ ،ءاتشلا يف لسغ

 ام ديؤي بلاط يبأ نب يلعل الاؤس لاق مث نيمي ةرافكف ثنح نإف "كلذ يف

 ؟ةبآالا صيصخت هجو ام :لوقأف ؛لاق

 :باوجلا

 يبأ نب يلع هب ل اق نممو ٠ -هللا همحر- بطقل ا هر اتخي ءاملعلل لوق كللذ

 . مهريغو . ءاطعو ؛سننأ نب كلامو ‘ امهنع يور اميق .سابع نباو بلاط

 قالط ناك ءاليإلا نأ وهو ببس ىلع تلزن ةيآلا نأ صيصختلا هجوو

 ( ١ ) ةروس ١ ةيآل . ةبوتل ٤٠.
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 اذإ مهدحأ ناك .بضغو ضغب نع الإ نوكي ال قالطلاو .راهظلاك ةيلهاجلا

 .اهل ةبوقعو .اهرارضإل ادصق اهبرقي ال فلح هتبضاغ وأ هتأرما ضخفبأ
 كلذ ىلع ةيآلا اورصق كلذلف .مكحلا اذهب ةيلبلا كلت نم ءاسنلا هللا ذقنأف

 ال ظفللا مومعب ةربعلا نأ .نييلوصألا دنع ةدعاقلا نإ تلق نإف ٠بيسلا

 اذه نم اومهف ءالؤه نكل معن :انلق .رثكألا دنع اذكه .ببسلا صوصخب

 عفتريو اهدوجوب دجوي تدجو ثيح ببسلا كلذ ىلع ينيملا مكحلا
 .ملعأ هللاو .اهعافتراب

 :ةلأسم "

 - - <. ؛ح % ٠ < ٠ ج ه .وه ,ذ . 9 ) م ٠ )١( ٠ ٠

 لهف ،خلإ ` “«نمؤنم وهو مكل ؤُدَع مؤق نمم ناك نإه» :ىلاعت هللا لاق

 ليلدلا امو ؟ةرجهلا بجت وآ ؟مامإلا برح راد يق مايقلازاوج ةيآلا هذه يف

 .قلع ؟زاجأ نم ةجح امو ؛(حتفلا دعب ةرجه ال) ةخوسنم يهو

 :باوجلا

 لصوتي ناك اذإ .ملسملل كلذ ءاملعلا زاجأ دقف برحلا رادب مايقلا امأو

 دلؤ ناك اذإ اصوصخ .كرشلا ماكحأ هيلع يرجت الو .هنيد ةماقإ ىلإ كانه

 راد نم جورخلاف لاح لك ىلعو .ىنعملا اذه لمتحت ةيآلا نأ دعبي الو .كانه
 .هنيد رئاعش ةماقإ نم عنم اذإو .هيلع ردقو .كلذ هنكمأ نمل ىلوأ كرشلا

 .ثيدحلاب اهبوجو خوسنملا ةرجهلاو .جورخلا هيلع بجو جورخلا ىلع ردقو
 .ملعأ هللاو .اهحتف حتفلاب دارملا نأل .ةكم نم ةرجهلا يه امنإ

 )١( ةيآلا .ءاسنلا ةروس ٩٢.
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 ةلاسم س

 ؟اهتداعسو ءاوح انمأ ةيالو ىلعو ٧تي مدآ ةوبن ىلع ليلدلا ام

 :باوجلا

 :ىلاعت هلوقف باتكلا نم امأ .ةنسلاو باتكلا نمف (لَكَع مدآ ةوبن ليلد امأ

 يأ . "')«ييَلاَعلا ىلع ناَرَمِع لآق ميهاربإ لآق احون مدآ ىفطصا ةللا نإل
 نم.امأو .تايآلا نم اهريغو نيرسفملا ضعب لوق يف ةلاسرلل مهافطصا
 ءاول يديبو .رخف الو ةمايقلا موي مدآ دلو ديس انأ) :- يق - هلوقف ةنسلا

 لوآ انأو .يئاول تحتالإ ")هاوس نمف مدآ ذئموي يبن نم امو .رخف الو دمحلا

 دمحا هاور (عفشم لوأو .عفاش لوأ انأو .رخف الو ضرألا هنع قشنت نم

 مويب دييقتلا ةمكحو) :بطقلا لاق .ديعس يبأ نع هجام نباو يذمرتلاو
 الو دحأ لكل هيف هددؤس رهظي هنأ اضيأ ايندلا يف مهديس هنأ عم ةمايقلا

 لوألا لبق يناثلا لبقيف نانثا عفشي دق هنأل عفشم لوأ لاق امنإو .(عزانم

 ليئارسإ ينب ءايبنأ لوأو .دمحم مهرخآو مدآ لسرلا لوأ ) :- يي - هلوقو

 يبأ نع .مكاحلا هاور (سيردإ ملقلاب طخ نم لوأو .ىسيع مهرخآو ىسوم
 .كلذ ىلع اضيأ ةمألا عامجإو .ثيداحألا نم اذه ريغو .رذ

 امهفارتعاو .ءاوحو مدآ نع رابخإ ىلاعت هلوقف اهتداعسو ءاوح ةيالو امأو
 يأ .'")هاتتسُمنأ آتّمَلَط اتير الاق .كلذ ىلع مدنلاو بنذلاب امهسفنأ ىلع
 انودع ةعاطو .كرمأ ةفلاخمب اهيلإ ةءاسإلا نم انسفنأب انلعف انإ انبر اي :الاق

 لكألا نع انتيهن يتلا ةرجشلا لكأ نم هيف هعيطن نأ انل نكي مل ام .كودعو

 )١( ةيآلا .نارمع لآ ةروس ٢٢.
 )٢) .هنود يأ

 )٢( ةيآلا .فارعألا ةروس ٢٢.
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 نإو :هلوقو .("«نيرساخلا نم ننوكنل انمحرتو انل رفغت مل ناو :امهنم
 باوج ةلالدل هباوج فذح طرش اذه :نيرسفملا ضعب لاق .هگاتت ر رِفَغَت 7

 ىلإ يأ ه آوَطبها لاق » :هلوقو .انل رفغت مل نئلو يأ .هيلع ردقملا مسقلا

 مكلو كَع ضغل مكُضتب آوَطبقا لاق» :لاقو امهيلع باتق د ريدقتلاو ضرألا

 عبت اهنأل ءاوح ركذب حرصي مل امنإو .ا ")هنيح ىتإ عاتم رمت ضّألا يِق

 نبطوخ لب .ءيش لك يف لاجرلل عبت ءاسنلا نإ) :ءاملعلا ضعب لاق .مدال
 .ملعأ هللاو .ينرضح ام اذه .(ةتبلا نآرقلا يف نهرك ذ ىوطي داكف مهعم

 :باوجلا

 .اذاش الا فلاخمو قفاوم نم اهلك لب اهرثكأ ةمألا نأ بطقلا لاق امك وه

 .ملعأ هلل او ٠ نامزل ١ رخآ يق ىسيع لوزن ىلع ةقفتم ةققتم

 لاؤس

 - ةبي هللا لوسر باحصأ نم سانو 6سابع نبا ىلإ هدنسب يربطلا ىور

 نم اَيِف نعجتأ أوئاق ةميِلخ ضزألا يف لماج ينإ ةكئًالمنيل تئَر ناق ذإو» :
 ُمَلغأ ينإ لاق ك سمو كردُْمَحب بسن ذ رْحَتَو ءاملا نسيو اهيف دسفي

 ىلإ -تث- ليئاربج هللا ثعبق .سيلبإ نأش نم ينعي .'")«َنوُمَتْعَت ل ام

 ينم صقنت نأ كنم هللاب ذوعأ ينإ ضرألا تلاقف ،اهنم نيطب هيتأيل ضرألا
 ثعبف ؛اهتنعأف كب تداع اهنإ بر اي :لاقو ‘نخأي ملو عجرف 6يننيشتو ائيش

 توملا كلم ثعيق .ليئاربج لاق امك لاقق ءاهذاعأف هنم تذاعق ليئاكيم

 )١( ةيآلا .فارعألا ةروس ٢٢.

 ( ٢ ) ةيآلا .فارعألا ةروس ٢٤.

 )٢( ةيآلا .ةرقبلا ةروس ٢٠
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 هجو نم ذخأف ؛هرمأ ذفنأ ملو عجرأ نأ هللاب ذوعأ انأو لاقف ؛هنم تذاعف

 ءاضيبو ءارمح ةبرت نم ذخأو ،دحاو ناكم نم ذخأي ملف طلخو «ضرألا

 ليلدلا باتك يفو .ثيدحلا ..خلا نيفلتخم مدآ ونب جرخ كلذلف .ءادوسو

 ىلإ ليفارسا ثعب ؛مدآ قلخي نأ لجو زع هللا دارأ نيح) هصن ام .ناهربلاو

 تلاقف .ضرألا ىلإ ءاجف ةضبق عضوم لك نم اهنم ذخأي نأ ضرألا
 :ليفارسا لاقف 6ىلاعت هللا صعي نم ينم ذخأت نأ نم هللاب ذوعأ :ضرألا

 بر اي :لاقف 6هنم هب ملعأ وهو تلعف ام لجو زع هللا لاقف اذاعمب تذع دقل

 اهنم ذخ 6ضرألا ىلإ بهذا :ليئاكيمل لجو زع هللا لاقف !اهتذعأف كب تذاع

 هللا ثعبف ليفارسا عنص امك اهعم عنصف اهاتأف ةضبق عضوم لك نم
 هنم تذاعتساق ؛ليئارزع هللا ثعبف 6كلذك ناكق ‘۔نيمألا حورلا- ليربج

 ام لعفأ ملو عجرأ نأ هللاب ذوعأ انأو :اهل لاقف ،نيلوألا نم تذاعتسا امك

 ثيداحألا هنه يفف .مدآ ينب حاورأ ضبق ىلع تنأ :هللا لاقف ،يبر هب ينرمأ

 دقو ؟هللا رمأ اوفلاخي نأ ةرربلا ماركلاب قيلي له "كيلع ىفخي ال ثحب

 نع تدجو دقو ،نورمؤي ام نولعفيو مهرمأ ام هللا نوصعي ال مهو مهلسرأ
 ابآ ةين يبنلا رمأ يذلا مالغلا ثيدح يف عنشي ؛نيمدقتملا انباحصأ ضعب

 بلاط يبأ نب يلع رمأ مث ؛يلصي هنأل هنع عجري امهالكو !هلتقب رمعو ركب

 ىتعم ثيدحلل مأ هلثم اذهو .هتلتقل هتدجو ول ةي يبنلا لاقق اهدجي ملف
 .نايبلاب لضفت ؟مهف هنع رصق

 باوجلا

 فقأ ملف .مالغلا لتق يفو ضرألا نم ذخألا يف ةدراولا ثيداحألا امأو

 ةحصلا نم اهتاجرد يف رظنأ ىتح نآلا ينرضحت الو .اهديناسأ ىلع

 اهلو هسفن يق حيحص اه انعم ن ا ٠ ل اح لك ىلع نكل ٠ دنسل ١ لبق نم ‘ اهريغو

 نم اوعجر ام ماركلا ةكئالملا نأ كلذو .ةديج لقعلاو .عرشلا يف لماحم
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 اوربخيل مهعوجر ناك امنإو .هرمأ كرتو .ىلاعت هلل نايصعلا ةينب ضرألا

 نم اهنم ثدح امل .ضرألا رمأ يف رظنلا هيلإ اودريو .عقاولاب مهبر
 نوملعي امل كلذ دعب .اهيف لدبت دق هللا نم مكحلا لعل نيدقتعم .ةذاعتسالا

 اهذيعي هلعل نيلئاق .هتاقولخم عيمج ىلع همرك ديزمو .ىلاعت هتمحر نم

 اومجحأ ثيح .هللا باقع نم مهفوخ ةرثك يضتقي اذهو ٠كلذ نم اهوفعيو
 نيلابم ريغ اولعف ول نأ هخيبوتو همول اوفاخو .هب تذاعتسا نأ دعب اهنع
 وأ اهيف لوألا همكح ريرقت اوققحتيل ىلاعت هللا ىلإ رمآلا اودرف .اهلوقب

 يف اوعقي نأ نم مهقافشإو مهفوخو .مهلضف ةدايز ىلع لدي اذهف .هليدبت
 مهخبول ىلاعت هل مهنم ًانايصع ناك ولو .هرمأل مهنايصع ىلع ال .نايصعلا

 اذكو .نكي مل كلذو .نيبرقملا تاجرد نع مهتجرد طقسألو .هيلع مهبقاعو
 تحص نإ مكحلا اذكه .جهنلا اذه ىلع مالغلا ةلأسم يف نيتفيلخلا مكح

 بجاولاف -مالسلاو ةالصلا- هيلع هنع درو ام لكو .ويت هنع ثيداحألا

 اصوصخ .قحلا ةقباطمل لمحم هل دجو ام .ماو وأ .فيعض دنسب ولو هقيدصت

 بيغرتلاو ظعولا ثيداحأك سكرت وأ لعفلا ةبجوملا ريغ ثيداحألا يف

 نظلا نسح بجيو ؛اهتاور بيذكتو .اهدر ىلإ عرستلا زوجي الو .بيهرتلاو
 .ملعأ هللاو .نيملسملا عيمجب

 : ةلأسم "

 قلعتمك نآرقلا تافونحم سيلو) :نايمهلا يف هللا همحر بطقلا لاق

 امك ةزجعم الو ءاهب دبعتم الو .ةلزنم ريغ اهظافلأ نآل نآرقلا نم ةلمسبلا

 ةرتتسملا رئامضلا تافوذحملا نم سيلو) :لاق نأ ىلإ ء(نآرقلا نأش وه

 امهنيب قرفلا ام :لوقأ .(مهضحعبل ًافالخ نآرقلا نم يهف ًابوجو وأ ازاوج

 يف رئامضلا راهظإ حصي لهق هيلعو صنلا يق نادجوي ال ؟امهالكو
 .اندقأ ؟اهريغ وأ ةالص ةوالتلا
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 :باوجلا

 اهنأل .هلوق وهو اذه همالك يف بطقلا هب للع ام وه كلذ يف قرفلا نإ

 ربتعيف يبرع نآرقلا نأ كلذ حيضوتو .ةزجعم الو اهب دبعتم الو ةلزنم ريغ
 .هنم اهلصأ يبرعلا مالكلا يف رئامضلا نإف .ةيبرعلا دعاوق يف ربتعي ام هيف

 فيفختلا لجأل هيلع دوعت ام ركذب ءانغتسا اهنع تكس امنإو .هسفن نمو

 ىتقتسي ظفل لك نع تكستف .نكمأ امهم كلذ بلطت برعلا نأل .راصتخالاو
 مهنأ ىرت الأ .ةغالبلا عاونأ نم يوق عون هنأل .ةزجعم هسفن اذهو .هريغب هنع

 فالخب .حيصفب سيل :اولاق مالكلا يف ةدحاولا ةظفللا ترركت اذإ اولاق

 وأ .ارقا هريدقت هللا مسب يف ءابلا قلعتمك مالكلا لصأ نم تسيلف تاقلعتملا

 دسحق نلإ عجري قلعتملا نأل هدصقو .ئراقلا ضرغ نم اذه نأل .بتكا

 نوكت نأ هلل ةدوصقم اهنإف رئامضلا فالخب .هدصق عونتب عونتيو .قولخملا
 .ملعأ هللاو .يدنع اميق بطقلا دارم اذه .همالك نم

 ؟ ةلأسم "

 هللناديع يبأ نب نامتع دمحم وبأ خيشلا لاق :هصن ام رثألا يف تدجو

 يبلق هركتأ امالك نيملسملا راثآ يف تدجو ينإف :دعبو -هللا همحر- مصألا

 يبأ يف !ةكرب نب دمحم نب هللادبع دمحم يبأ خيشلا مالك هنأ اوركذو

 هملعي يذلا ملعلا ديعس وبأ لاق امل هنأ اوركذ «يمدكلا ديعس نب دمحم ديعس
 :ميهاربإ ةصق يق هللا لوقب جتحاو لجو زع هللا نم ماهلإ وه امنإ دابعلا

 امف نيتقوُملا نم َنوكَيِلَوضزألاو تاوامسلا توكَلَم ميهارب يرذ كي َدَكَو»
 ')«تيدفآلا بحأ ال لاَق لكأ آًمَلَك يبَر اَدَه لاق ًابكؤك 5 للا هْيَلَع نج

 ركتت انك كلذ دتع ) :ديعس يبأ خيشلا يق لاق دمحم ابأ خيشلا نأ تدجوق

 ٧٦.٧٥. ةيآلا .ماعنألا ةروس )١(

50 



 رتاوت الإ هيلع ركنن امق نآلا امأف .هتلاهج رهاظتو هتدالب ةرثك يمدكلا ىلع

 لوزي ال .عابطلا يف بكرم قمحلاو .ملعتلاب ىوادي لهجلا نأ كلذو 6هتقامح
 عم دمحم يبأ خيشلل ىرأ تتك امق ءانه ريغ هل مالك عم 6(هبحاص لاوزب الإ

 نأل ملعو قح الب ديعس يبأ خيشلا يف قطني نأ هتيارد نسحو هلقع لماكت

 .ملعو قحب الإ رظني الو ؛ملعو قحب الإ فلكملا ملكتي ال نأ هللا نيد لصأ نم
 .ملعو قحب الإ دقتعي الو ملعو قحب الإ لمعي الو ملعو قحب الإ عمسي الو

 ىلاعت هللا نم كلذ اوتأ دابعلا هملعي يذلا ملعلا نإ) :ديعس وبأ لاق

 هلقعيو هملعي ملع ىلع ردقي ال دابعلا نم ادحأ نأل لاق امك كلذق !اماهلإ
 نع انربخأ دمحم يبأل لاقيف ؛ىلاعت هللا نم ماهلإب الإ تامولعملا عيمج نم
 مولعملا نيبتي ام ملعلا :لاق نإف ؟امه ام مولعملاو دابعلا هملعي يذلا ملعلا

 دبعلا هثدحأ وه ءايشأ هب وه ام ىلع مولعملا دبعلا نيبتو "ملاعلا هملع يذلا

 هللا نم فطل تداح ريغ نم دوجولا ىلإ مدعلا نم هجرخأف ،ءيش ال نم

 ليق معت لاق نإق ؛هب وه ام ىلع مولعملا اذه ةقرعم هل ىلاعت هماهلإب ىلاعت

 فلكملا دبعلا لعج دقف ؛ماهلإو فطل ثداح اذه يق ىلاعت هلل سيلف :هل

 لهأ فالخ اذهف ءءاش ام هتردقب ثدحي وه دبعلا نإو ‘هبر نع ًاينغتسم
 نييبت ىلع ردقي ال طق دابعلا نم ادحأ نأل مصخ ال لاق نإو .ديحوتلا
 تثداحو ؛ىلاعت هللا نم نوعب الإ ؛هب هيلع يه ام ىلع اهملعت يتلا تامولعملا

 نم قحلا زيمو كلذ زيمو 6كلذ ملع ىتح ؛هدبعل ماهلإو ىلاعت هنم فطل
 هب لاق نم دتعو .رهوج هب لاق نمو .هدنع ناك امهم لقعلا نأل لطابلا

 فطلب الإ دابعلا نم دحأ يف هعضيق ًائيش لعفي نأ ردقي ال كلذ لكف 6ضرع
 دبعلا ملعيف !همهلي نأ ءاش ام قولخملا هللا همهلي ماهلإو ،ىلاعت هللا نم

 يتعي .'«اهاوْمَت و اهَروُجْف اَهَمَهْنأَك» :ىلاعت هللا لاق دقو ،كلذ تئتيح

 هكاله هيق امو ؛هعبتيف هاوقت هيف وه ام دبعلل نيبو ديعلا مهلأ هنآ ىلاعت

 ٨. ةيآلا .سمشلا ةروس ) ( ١
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 - هل هب رمأ هللا نم ال .هببسب ناك كالهلاو روجفلا لمع نأل ؛هبنتجيف

 ءاهعبتيف ىوقتلا هل نيبو ‘هبنتجيل روجفلا هل نيب امنإ -كلذ نع هللا ىلاعت

 لقعلاو ‘لقع الب نوقلخي امنإ دابعلا نأل ؛ىلاعت هللا نم ماهلا كلذ يف

 ىلاعت هنم فيطل ثداحب ىلاعت هللا نم ةيادهلاو داشرلاو نييبتلاو ،ٹداح

 اوربتغاق» :مهل لاقف رابتعالاو ةركفلاب رمأ ىلاعت هللا نأل دبعلل ماهلإو

 اتْيَنَع َنإ» :ىلاعت هلوقل متربتعا اذإ مكاده ئلع نإف .")راصنألا يلؤأي
 هماهلإب لطابلا نم قحلا ىلاعت هللا هارأ ربتعاو ركفت نمف .'""4ىتهنَ
 قحلا ىلإ ماهلإلاو نايبلا ىده وه يذلا هبر ىده لبق نمق 6كلذل ىلاعت هل

 باوصلاو قحلل هل هماهلإو 6هل هنايبو هبر ىده در نمو ‘ىدتها باوصلاو

 مهبر ىده اولبقي مل ثيح !دومث موق يف ىلاعت هللا لاق امك ،ىوغو لض

 ىَلَع ىَمَعْنا أوُبَحتساَك مُهانْيَدَهَف ذوُمَك اًمأَو» :ىلاعت لاقف نايبلا وه يذلا
 .نيكلاهلا نم اوحبصأو اولضف مهبر نم قحلا نايب اولبقي ملف ،'")«ىتهنا
 ىهتنا !هاضريو هبحي ال قيقوتلا هلأست هللاو ؛كالهلا نم هللاب ذوعأ

 يف يملاسلا ةمالعلا هيلإراشأ يذلا ىنعملا وه اذه لعلو !مهمالك
 )ث )هرهوج

 ديعس يبأ خيشلا بهذم يف ديمحلا نم ماهلإ ملعلا

 دهجاف لاني دجلاب لاقو دمحم وبأ خيشلا فلاخو

 نيهجو وذ وهو هجوب ىتأ . نيخيشلا نم دحاو لكو

 نعو كلل هللا حتق ام اهيلع انل قلعو ةلأسملا هذه يف رظنا انت د ه .. _. ١

 .لوصألا نم ةلأسملا لهو هجاجتحاو دمحم يبآ لوق

 )١( ةيآلا .رشحلا ةروس ٢.

 )٢( ةيآلا ليللا ةروس ١٢.

 )٢( ةيآلا .تلصف ةروس ١٧.

 .-هللا همحر- يملاسلا ديمح نب هللادبع مامإلل ماظنلا رهوج باتك يأ )٤(
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 :باوجلا

 .ةيداهتجا يمه امنإو .اهلئاق رذع عطقت يتلا لوصألا نم تسيل ةلأسملا هذه

 .ترصق دق نيخيشلا نم دحاو لك ةرابع نأ يملاسلا انخيش هلاق ام قحلاو

 عيمج كلذكو .رخآلا نع امهدحأل ءانغ ال ناهجو امهو .دحاو هجوب ءاجف

 ةمكحلاف .ةمكحو ةردق ىلع لمتشت اهلك اهنأل .لاحلا اذه ىلع قلخلا لامعأ

 ةميدق ةردقلاو .ةيعرشلا يهانملاو رماوألاب قلخلا هللا هفلك ام يهو ةثداح

 وأ ريخ نم هقلخ لاعفأ نم لزألا يف ىلاعتو هناحبس هاضق ام لك وهو ةيلزأ

 ىلعو ببستم بساك دبعلاو .ردقم قلاخ هللاف .نوكس وأ ةكرح نمو .رش

 نم دب الو .مذلاو حدملا قلعو .ةيعرشلا يهانملاو رماوألا تقلع هببستو هبسك
 هللا ةدارإ نود طقف قلخلا لاعفأ ىلإ رظن نم هنإف .اعم نيهجولا ىلإ رظنلا

 ىلع ارداق دبعلا لعجو .ةيلزألا ةردقلا لطع دقف .مهيلعو مهل اميف هتردقو

 نود طقن ةردقلا بناج ىلإ رظن نمو .هبر ةردق نع ًاينغتسم .هسفنب هلاعفأ
 لطع دقف ،تاعاطتسالاو بابسألا نم هتاقولخم يف ىلاعتو هناحبس هعضو ام

 دبعلا ريصو .اهيلع ةجاح ال اهلعجو رماوألا نم هب تءاج اميف ةعيرشلا
 .زوجي ال مارح نيهجولا الكو .هنم ردصي ام لك ىلع ًاروبجم

 رظنا 6نيفرطلا ربتعي هتدجو .ميركلا نآرقلا يناعم يف تركفت اذإ تنأو

 دبعلل تبثأف ."'”«ميِتتسَي نأ مكنم ءآش نمي» :لئاق نم ع هلوق ىلإ
 اميلع ناك ةلا نإ هنلا ءآش نأ الإ نوُءآشَت امو» :لاق مث .هتئيشم

 هعم نمو أ- هيبن رمأ دقو .هسفنل اهدرو دبعلا نع اهبلسف . (")« اميكح

 حمر ام مَمَلَتَق ةللا نكلو مُهوََُمَت مَلَع» :لاق مث .رافكلا لاتقب نيملسملا نم
 لاقف .هبلس مث هلعف دبعلل تبثأف هناحبس رمأ .("4ىتسَر ةللا عِكَلَو تيَسَر إ

 )١( ةيآلا .ريوكتلا ةروس ٢٨.

 )٢( ةيآلا .ناسنإلا ةروس ٢٠.

 )٢( ةيآلا .لافنألا ةروس ١٧.
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 .رومألا عيمج يف اذكهو .يلعف وه امنإ .كلعف وه ةقيقحلا يف سيل كلعف

 .ةقيقحلا ىلع هلل لاعفأ يه امأ .تادامجلا ىتح تاقولخملا عيمج لاعفأ اذكو

 خيشلا اهيأ ماقملا قيقحت اذه .مكلامعأ قلخو يأ .نوملعت امو مكقلخ وهف

 .ملعأ هللاو .مهم هنإف هربدتف

 :ةلأسم ه

 نم دحأ ركني مل ذإ ؟عامجإلا عقوم كدنع عقاو نآرقلا قلخب لوقلا له

 نمل قحلا ليوأت جرخي امو مهرصع يف كلذب لئاقلا ىلع نيرخأتملا خئاشملا
 .انباحصأ نم همدقب لاق

 ؛باوجلا

 هعبتأ اصن هيف دجأ مل ذإ .ميدق وأ .قولخم هنأ هيف يل ملع ال نآلا ىلإ انأ

 هيف لاق هنأ هنع ينغلبي ملو -ةألَّي- هللا لوسر يفوت دقو .يلع ةجح نوكيف
 ملو ٠نيعباتلاو ةباحصلا نرق ىضم كلذكو .نودشارلا ءافلخلا اذكو .ائيش

 فكلاو .مهعسو ام انعسيو .مهافك ام انيفكي نحنو .كلذ يف ائيش اولوقي

 .ملعا هللاو ،فلكتلا نم ريخ

 :ةلأسم ه

 نع ‘- هنع هللا يضر - بيبح نب عيبرلا ىور &ضوحلا درو ثيدح يف
 دورولا ىلإ مهوعدي هنأو «ليجحتلاو ةرغلاب فرعت هتمأ نأ 3- ةت - يبنلا

 اقحس :لوقيف 6‘كدعب اوثدحأ ام ردت ال كنإ هل لاقيو .ةكئالملا مهدوذتو

 وهف كل نك ناك نإف ؟ديعسلاو ءيقشلل ليجحتلاو ةرغلا له ثحبلاف .اقحس

54



 نێَب مهزون ىعْسَي تانمؤملاو نيتمؤُملا ىررَت َموَي» :ةيآلا رهاظ فالخ
 .')«مهناميأبو مهيديأ ١

 ةرقلا مهيقو ضوحلا نع نوداذي فيكق ةصاخ دبيعسلل تتاك ناو

 ب احصل ًاقحسو اقحس )دب - ٍتلتت - هللا لوسر مهيلع وعديو ليجحتلاو

 . يف اشلا باوجلاب لضفت .ريعسلا

 :باوجلا

 مل اولاقو ٠ءاملعلا ضعب هتحص يف نعط دق ؛ليجحتلاو ةرغلا ثيدح نإ

 ثعبي الو 6قاتيملاب ءاقو ريغ ىلع رشحي نم لك هنإف هتحص ريدقت ىلعو .تبثي
 .ليجحتلاو ةرغلاب رشحت يتلا - أي - هتمأ نم كلذ سيلف ءادعسلا ةرمز يف

 مهيبن ةنس عابتا ىلع اميس ٧مهل كلذ نوكي نأ كلذب دارملا نإف .تركذ امك

 .كلذك ثعبي الف كلذك نكي مل نمو تادابعلا رئاسو ةالصلاو ءوضولاب

 مهنوكل ةمالا قلطمل اميس كلذ نوكي امنإ ليجحتلاو ةرفلا نوك نأ رهاظلاو
 مهنأ ربخأو .كلت مهاميسب مهفرع اذإف .- واي - هب نوقتلي امدنع نييدمحم
 .هللا ءاش ثيح ىلإ مهب بهذو ليجحتلاو ةرغلا كلانه تيحم هدعب اولدب

 .قيفوتلا يلو وهو .ىلاعتو هناحبس هللا دنع ملعلاو غيل رهظي ام اذه

 لاوس

 نأ ربخلا ءاجو) :لاق يلازغلا نع .رطانقلا يف ليعامسإ خيشلا لقن

 نم شطعلاو عوجلا امهدجأف - ةي هللا لوسر دهع ىلع اتماص نيتأرما

 يف هنانذأتسي -و- هللا لوسر ىلإ اتثعبف !افلتت نأ اتداك ىتح .راهنلا رخآ

 تءاقف !امتلكأ ام هيف ائيق -+تي- امهل لاقو ءًاحدق امهيلإ لسرأف .راطفإلا

 )١( ةيآلا .ديدحلا ةروس ١٢.
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 ىتح كلذ لثم ىرخألا تءاقو ءًاطيبغ ًامدو ًاضيرغ محل ةعضب امهدحأ

 :امهل هللا لحأ امع اتماص ناتاه -ت لاقف كلذ نم سانلا بجعف هاتألم

 اتلعجق ىرخألا ىلإ امهادحإ تدعق .امهيلع هللا مرح ام ىلع اترطفأف

 ؟حيحص ثيدحلا اذه لهف .(ها مهموحل نم اتلكأ ام اذهف اسانلا ناباتغت

 .نايبلاب لضفت ؟ةقيقح امهؤيقت لهو

 باوجلا

 امو .هتدجو امك رطانقلا يف هتدجو دقف .ةبيغلا يف نيتأرملا ثيدح امأو

 هللاف .لصتم دنس ىلع هل تفقو الو .رطانقلا ريغ يف هيلع تفقو يننأ ظفحأ

 .ةميركلا ةيآلل ريسفتلاك وهو .حيحص هسفن يف هانعم نكل .هتحصب ملعأ

 نع ثحبلا بجي ال دهزلاو بيهرتلاو بيغرتلا ثيداحأ نأ كل تمدق دقو

 ةنسلاو باتكلا فلاخت مل ام .اهاضتقمب لمعلاو اهلوبق يغبنيو 6اهتحص

 ملعأ هللاو .كادهو هللا كقفو .هب لمعاو .كلذ مهفاف .ةمألا عامجإو

 .باوصلاب

 :ةلاسم ه

 ؟زيزعلا هللا باتكب صصقلا ريركت ةمكح ام

 :باوجلا

 .بولقلا يف خوسرلا لجأل يه .زيزعلا هللا باتكب صصقلا ريركت ةمكح نإ
 فالتخاب .بولسأ ىلإ بولسأ نم لقنتلاو .ةوالتلا ريركتب رابتعالا ةدايزو

 بانطإلاو .زاجيإلا ماقم يف زاجيإلا لجألو .ىرخأ يناعملا لدبتو .ةرات ظافلألا
 نيبطاخملا رمأ نم نامزلاو لاحلا هيضتقي ام بسحب كلذو .بانطإلا ماقم يف
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 مهتضر اعم بسحيو . مهحت ١ رق عاست او مهم وهف . فالتخا عم . كلذي

 .ملعأ هللاو .نآلا ينرضحت مل ىرخأ امكح اوركذ دقو .مهراكنإو

 :ةلأسم ه

 ءاذه ريغ عيطتسي الو هللا باتكل فرحلا لديملا ئراقلل باوث نم له

 ؟هدهج كللذو

 :باوجلا ه

 .كلذك الا عيطتسي ال لب .دمع ريغ ىلع هللا باتكل فرحلا ئراقلا نا

 هلف :زيزعلا باتكلاب فافختسا الو .هنم ريصقت ريغ نم هلك هداهتج ١ كلل دو

 ضعب يفو .ىثنأ وأ ركذ نم مكنم لماع لمع عيضي ال هللاو .هتينو هلمع رجأ
 .لزنأ امك هبتكيف اكلم هل هللا ضيق هتءارق يف ئراقلا نحل اذإ هنآ ثيداحألا

 .ملعأ هللاو

 1 ةلأسم "

 نأ ىشخأ) :هباحصال لوقيو حلاصلا لمعلا ةموادم كرتي ةي ناك

 ؟ائيش هللا رمأ نم ةعنام يه لهو ؟كلذ يف ةمكحلا امف !(مكيلع ضرفي

 :ب اوجلا ه

 يف .نيمحارلا محرأ هنإو .ميحر فوؤر هللا نإ .دابعلاب فوؤر هللا نإ
 ريزع انسفنأ نم الوسر انيل ا لسرأ دقفو . ةريثك ىصحت ال ت ايآل ١ نم اهل اثمأ

 نأو .انب ميحر فوؤر انناميإ ىلع يأ انيلع صيرح انتنع يأ متنع ام هيلع
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 ناك تَمَل» :انل لاق دقو .اهدلوب ةقيفشلا ةدلاولا نم نمؤملا هدبعب محرأ هللا

 امو هوُدُحَم لوسرلا مكاَتآ امو» :لاقو .")« ةتح ةوسأ هللا رلوُسَر يي مكل
 .(" هآوهتناَق هتَع ماعن

 هناحبس هللاو .عيرشتلا نامز كلذ نأ ملعاف .هلاثمأو كلذ تملع اذإف

 لمعلاو .نوقيطي ال ام مهفلكي الو .مهتقاط ردق ىلع هدابع فلكي ىلاعتو

 قلخ هنآل لاح لك يفو .لاح لك ىلع ةلمجلا يف دبعلا نم هلل بولطم حلاصلا
 ملع امل نكل نيع ةفرط هدوبعم ةمدخ نع لفغي ال نأ دبعلا ىلعو .هلل ادبع

 ةفأرو هنم ةمحر هقيطن ال ام لمعلا نم انفلكي مل انزجعو انفعض نم هناحبس

 يأ (")«ارصإ تيع نيحت لو اتّبر» :نيلئاق هوعدن نأ انملع هنإ ىتح .انب
 ال اتم اتمَحَت ل اتبَر اتيبق نيم نيلا ىلع ةلمح اَمك» :فيلكتلا نم القن
 ةنسلا يفو زيزعلا باتكلا يف تالالدلاو تايآلا هذه لاثمأو ٠هاتت ةقاط
 ليقثتب هللا رمأل عنام هوحنو ءاعدلا اذه نأ امكف .ىصحي ال ريثك ءارفلا

 انيلع اهتيضرف نم ةعنام لامعألا ىلع ةموادملا كرت كلذكف .انيلع فيلكتلا

 . (هللا ردق ىلاإ هللا ردق نم رفن ) :رمع لاق امك .هللا رمأب هللا رمأل عنام وهف

 يفلأب ضرألاو تاوامسلا قلخي نأ لبق ريداقملا ردق هناحبس هللا نأ رت ملأ

 اي لجر لاق .ةمايقلا موي ىلإ اهيلع اهذوفن يرجي ابابسأ اهل قلخ مث .ماع
 :لاقو - ةلي - بضغف ؟ماع لك يف سانلا ىلع جحلا بجي له» هللا لوسر

 بضغ اذكو . (مترفكل اولعفت مل ولو .متلعف ام تبجو ولو ستبجول معن تلق ول )

 لاقو .كلهي داك ىتح موصلا يف لصاوملا لجرلا ىلع - ةي - هللا لوسر
 دنع تيبأ .مكدحأك تسل انأ ) :لاق .هالا لوسر اي لصاوت كانيأر ةباحصلا

 ام لمعلا نم اوتآ) :لاقو .هتمأب هتفأرل كلذ لك .(ينيقسيو ينمعطي يبر

 ٢١. ةيآلا .بازحألا ةروس )١(

 ٧. ةيآلا .رشحلا ةروس )٢(

 )٢( ةيآلا .ةرقبلا ةروس ٢٨٦.

 )٤( ةيآلا .ةرقبلا ةروس ٢٨٦.
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 نيزلا اَهُيأي» :ىلاعت هلوق ىلإ رظناو .(اولمت ىتح لمي ال هللا نإف نوقيطت
 “رةتي نسح اَهتَع آولأست نا نو مكوُسَت مكل “ : ح اولأست 7 آوُتمآ

 يناعم يف تركفت اذإف , '«ميِيَح ر ومع ُهَللاَ اَهتَع للا اقَع ةمكَل [ ديت د نآَرَعْلا

 نم هدارمو هللا بولطم نأ ًانيقي تقرع .ةيوبنلا ثيداحألاو ميركلا نآرقلا

 لك يض هنع اولفغي ال نأو .ةظحل لك يفو .لاح لك ىلع هودبعي نأ هقلخ عيمج
 اردق الإ ًامازلإ مهلمحي مل هتمحرو هتفأر ةدشل نكل ،سافنألا نم سفن

 .دشرت ملاس اي كلذ مهفاف .ةصوصخم تاقوا يق تاعاطلا نم اصوصخم

 .مالسلاو .هللا ءاش نإ

 : ةلأسم "

 ؛مينزلا ةبصع) :- ةي هلوق وهو ‘-ي هنع يورملا ثيدحلا نع تلأسو

 ؟اني احصأ دنع حيحص ثيدح وه له 4 (ةم أ ةيصع

 :باوجلا

 نولمعيو .هب نوجتحيو .ةيهقفلا مهبتك يف هنوركذي انباحصأ ىرأ ينإ

 نكل .ثيدحلا بتك نم ءيش يف ظفللا اذهب اصن هدجأ مل انأو .هاضتقمب

 .سابع نبا نع اهنم .هانعمب تدرو بابلا اذه يف ثيداحأ ةدع ىلع تفقو

 يف يناكوشلا لاق .مهريغ نعو هدج نع هيبآ نع بيعش نب ورمع نع اهنمو
 نم ةنعالملا نبا ثري ال هنأ ىلع لدت بابلا ثيداحأو «راطوألا لين» حرش

 وهو 6ىنزلا دلو كلذكو .هنم نوثري ال كلذكو .ائيش هتبارق نم الو .هل نعالملا
 ثيدح كلذ ىلع لدي امك :اهتبارقلو همأل هتاريم نوكيو كلذ ىلع عمجم

 كلذ وحن يور دقو لاق .همأ ةبصع هتبصع نوكتو .روكذملا بيعش نب ورمع

 )١( ةيآلا .ةدئاملا ةروس ١٠١.
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 ىلع اهدعب نم اهتيصعل مث .اهمهس مالل نوكيف .سابع نباو يلع نع

 .اهل ضراعم ال ثيح .عورفلا يف اهب ذخؤي انموق تاياورو .همالك ها بيترتلا

 .ملعأ هللاو

 :ةلأسم "

 ؟ضوحلا ثيدح نيبو -ل هتمأ لامعأ ضرع ثيداحأ نيب عمجلا فيك

 ءانبألا لامعأ نأ ىوري كلذكو 6كدعب اوثدحأ ام يردت ال كنإ هل لاقي ذإ

 .اندفأ ؟ هلك اذه يق لوقت ام 4 او دأتيو اورسيق مهبر اقأ ىلع ضرعت براق ي او

 :باوجلا

 لهأ نم دحأ نم ائيش هيف ظفحأ الف نيثيدحلا نيب عمجلا يق لوقلا امأ

 نآ كلذ يف يل هجتي يذلاو .ثيدحلا بتك نم ءيش يف هتدجو الو .ملعلا

 ثيدح نيبو هنيب يفانتلا عقوي ال امم .اهيلع لمحي لماحم هل ضوحلا ثيدح
 لامعألا ضرع نم مزلي ال هنأ لماحملا كلت نمف .- ي - هيلع لامعألا ضرع

 :لامعأ نم ردص امل هنايسن نكمي لب ثعبلا تقو ىلإ اهل اظفاح هنوك هيلع
 تقولا كلذ يق امل كلذ نع لوهذلا نكميو .مهترثك عم مهضعب نم وأ .ةمألا

 وفعلا نم هتمأ يف هدعو امل هبرل هلاؤس نوكي نأ نكميو .ةدشلاو لاوهألا نم
 طهرلا كئلوأ نأ نكميو .باذعلا هب نوقحتسي ام مهنم ردص نإو زواجتلاو
 ةعافشلا هعم نكمت ال ام لامعألا نم اوثدحأ مهنأ هليبس ريغ مهب كلس نيذلا

 .كلذ يسن دق وهو .هللاب ذايعلاو هوحنو دادترالاك ةمألا يف اهب دوعوملا

 امنإو .اقحس ًاقحسض لاقف كدعب اوثدحأ ام يردت ال كنإ هل ليق امل كلذلو

 ةرغلاك تامالعلاو تامسلاب ةيلامجإ ةفرعم مويلا كلذ يف ةمألا فرعي وه

 مهئامسأب ليصفتلا ىلع مهفرعي نوكي نأ مزلي الو .كلذ وحنو ليجحتلاو
 .ىلاعتو هناحبس هللا دنع ملعلاو .يل رهظي ام اذه .مهتافصو
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 :ةلأسم "

 ربصلا يفق الاو نيقيلاو ىضرلا ىلع هللا ديعا) :-ة:;- هلوق ىنعم ام

 ولخي لهو ؟لقأ هتجرد هركت ام ىلع ريصلا له .(ريتك ريخ هركت ام ىلع

 .ًايفاش ايفاك الح....؟هلاح ربص نم نيقيلاو ىضرلا

 باوجلا ٥

 هنإف هارت نكت مل نإف هارت كنأك هللا دبعا) حوي هلوقك ثيدحلا اذه نإ

 ةجرد يناثلاو .نيبرقملا ةجرد لوألا نإف "براقتم وأ دحاو امهانعم (كاري
 هللا ىضق ام عيمجب ىضرلا عم ىلاعت هللا ةدابع نإف .نيحلاصلا نيتمؤملا

 .جلجلت هجلاخي ال .هحراوج ةنئمطم .هبلق كلذب ايضار رش وأ ريخ نم هيف
 نكي مل هباصأ ام نأب .ناقيإ يأ كلذب هبلق انقوم .ءاضقلا رمأل لاقثتسا الو
 .ءالقعلا لمكلا نيقيدصلا ةجرد هذهف .هبيصيل نكي مل هأطخأ امو .هئطخيل

 نإق .لمكأو زعأ يه ىلوألا ةجردلاق .هوركملا ىلع رباصلا ةجرد كلذ نودو
 ىلاعت هللا ىلا بحأ هل ةهارك ىندأ نودب سفنلا ىلع ليقثلا يشلاب يضارلا

 قوف ىلوألا ةجردلا نأ كل رهظي ذئنيحف .هل ةهارك عم ًارباص هلمحت نمم
 رياسلا نيبو غنيرياسلا ةجرد ةيناثلاو .نيلصاولا ةجرد اهنأو .ةيناثلا

 امك .ميظعلا يلعلا هللاب الا ةوق الو لوح الو .ريثك ريبك ميظع قرف لصاولاو
 ملعاف يأ (كاري هنإف هارت نكت مل نإف .هارت كنأك هللا دبعا ) -ةيَي- هلوق نأ

 .ملعأ هللاو .كلذك ريبك قرف امهنيبف 6هنع تلفغ ولو كاري هنأ
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 1 ةلاسم "

 هنأ ةثراح يتب نم لجر نع ؛راسي نب ءاطع نع افولا يف بطقلا ىور

 ًاثيش دجي ملف توملا اهذخأف دحأ باعش نم 77 بعش يف ١) )ةحقل ىعري ناك

 ءاج مث اهمد ث)قرهأ ىتح اُ)اهتبل يف ا" ه اهاجوف ًادتو ذخأف اهرحني

 ثيدحلا اذه دئاوف يل جرخ .اهلكأب هرمأف ‘كلذب هربخأف -ةيت يبنلا ىلإ

 ةحيبذلا مرحي رفظلاو نسلاب حبذلا لهو !انباحصأ عم لمعلا اهيلع يتلا

 .ًادمع وأ ًانايسن هللا مسا ركذي ملو !ملسملا حبذ ام ةلأسم انل ققح

 :باوجلا

 ةثراح ينب نم الجر نأ ةنامضلا ءافو يف بطقلا هيوري يذلا ثيدحلاو

 .هدنع ديدح الو .توملا اهذخأف .دحأ باعش ضعب يف ةحقل ىعري ناك

 يفو ٠كلتك كلذف اهلكأب .مهرمأف - يي - يبنلا اولأس مث .دتوب اهاجوف

 .علس لبج يف بعكل امنغ ىعرت تناك كلام نب بعك ةيراج ةيضق .هانعم

 ام لك ) لاقف اهنع - ةلي - هولأسف .رجحب اهتحبذف 6توملا اهنم ةاش ذخأن
 رفظلا امأ .مظعف نسلا امأ .مكربخأسو رفظلاو نسلا سيل .اولكف مدلا رهنأ

 لكب زئاج حبذلا نأ .روهمجلا هيلعو مهريغو .يراخبلا هاور .(ةشبحلا يدمف
 رفظلاك ثيدحلا هاتثتسا ام الإ .هوحنو بشخو رجحو ديدح نم مدلا رهنأ ام

 باحصألا بهذمو .اهركذ ماقملا عسي ال .ءاملعلل لاوقأ انهو .مظعلاو نسلاو

 مل نإ ملسملا ةحيبذو .ءيشب اهنلعأ ادحأ تملع امو .ثيداحألا هذه قفاوي انه

 .ملعأ هللاو .اهميرحت ىلع رثكألاف ًادمعت كرت نإو تلح ًايسان هللا مسا ركذي

 .ةيصخش ةلباقم - يثراحلا دمح نب ديعس ةمالعلا خيشلا عجرملا .ءارشع ةقان )١(

 .ردصملا سفن - نيلبج نيب داو )٢(

 .ردصملا سفن - اهبرض )٢(

 .اهرحن )٤(
 ..لاسأ )٥(
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 :ةلأسم ه

 روزي ملاع هللا ىلإ قلخلا ضخغبآ) :- ةني هنع يورملا ثيدحلا ىتعم ام

 ؟(لامعلا

 :باوجلا

 يهو .ىنعم تدحتاو اظفل تفلتخا .ىنعملا اذه يض ثيداحأ ةدع تدرو دق

 الأ .ةيلمع اهنمو .ةيداع اهنمو .ةيظفل اهنم تاصصخم اهلو .اضيأ تامومع
 - ةباحصلاو .ءالضف مهو .هباحصأ نم اضيأ لامع هل ناك -ةآيي- هنأ ىرت

 ةعبرألا ءافلخلل ناك اذكو ؟مومعلا اذه مهلوانتي ىرت لهف -مهنع هللا يضر

 مهلوانتي لهف مهقارتفاو مهفالتخا لبق ةباحصلا نم اضيأ لامع هدعب نم
 لضافأ نم ًالامع اولمع دق مهدعب نم نويضرملا نودشارلا ةمئألا اذكو ؟كلذ

 .لامكلاو لضفلا لهأ مهنإ .ةبعكلا برو ال ؟مومعلا اذه مهلوانتي لهف نينمؤملا

 .اهماطحو ايندلا يف ال .مهاوقتو مهنيد يف ةبغرو مهل ابح مهروزي نم اذكو
 مه اذكو .ةروجلا كولملاو نيطالسلا لامع مه ثيداحألا يف دارملا امنإو

 رمأ وأ .ركنم نع يهن دصقك 6يورخأ ضرفل ال مهروزي نمب دارملاو .مهسفنأ

 .مهل ابح لب .رش فوخ وأ ةّيقتل الو .نيدلاب قلعتي ضرغ يأ وأ "فورعملاب

 .مهسوفنل ًابييطتو .مهركانم ىلع مهل ةناعإو .مهلطابل ةيوقتو .مهيلإ ًانوكرو
 .ملعأ هللاو .تامومعلا كلت نم دارملا وه اذهف .نيدلا رمأب افافختساو

 : ةلأسم "

 يورو ؛(ءعاش ىتم امهب ىكيف هينيع كلم ديعلا روجف مت اذإ) ةي هنع يور

 لوطو 6؛صرحلاو 6بلقلا ةوسقو ،نيعلا دومج ءاقشلا نم عبرآ ةي هنع
 هعيطتسأ ال ءاكبلا تفلكت ولو ءاقشلا اذه امو ؟امهنيب عمجلا فيك .لمألا

 ؟نيثيدحلنا ريسفت امو جالعلا فيكق
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 باوجلا

 ملعأ هللاو ىنعملاف .هرخآ ىلإ (هينيع كلم دبعلا روجف مت اذإ) -ةت- هلوق
 امعو .هب داري امع ًالقاغ الهاج هرمع لوأ يف نوكي بلغألا ىلع ناسنإلا نأ
 .ةيهلإلا ةيانعلا هتكرادت اذا ىتح .هتياوغو هتركس يف هيتي وهف .هلجأل قلخ

 قح يف هريصقتب فرتعاو .هبر ىلإ عجر .هتلالض تيهتناو .هلقع رانتساو

 .هلبقو ،هالوم هللا هبرقف .ةبانإلاو عوجرلا هللا همهلأو .هروصمو هقلاخ
 .ايكاب ًانزاح ًايشاخ اعشاخ ًايجار افئاخ حبصأف .هاوهو هسفن هكلمو .هاضتراو

 اذه نيب ةافانم الو .كلذك نوكي نأ ةفرعملا قح ىلاعت هللا فرع نمل قحو

 بونذلا تاهمأ نه عبرألا كلت نإف .دحاو ىنعملا لب 6هدعب يذلاو ثيدحلا

 .بلقلا ةوسقو نيعلا دومج يهو .ايالبلاو رورشلا ساسأو .اياطخلاو

 نمم ىقشأ ءاقش يأو ةرخآلاو ايندلا ءاقش نهيقو .لمألا لوطو "صرحلاو

 -ةليلَي- يبنلا ناكو هيف نعمتجي نأ هيلع هللا ردق نمب فيكف نهنم ةدحاوب يلب
 .عشخي ال بلق نم كب ذوعأ ينإ مهللا ) :لوقيف هتاوعد رثكأ يف نهنم ذوعتي
 ملعاو (عبرألا ءالؤه نم كب ذوعأ .عفري ال ءاعدو .عفني ال ملعو .عمدت ال نيعو

 ةفرعمو .هللاب ةفرعملا ةرمت يهو سبلقلا يف ةخسارلا ةيشخلا ةرمت ءاكبلا نا

 ركب وبآ مكلضف ام) :هلوقب -وألَي- اهيلإ راشأ يتلا يهو .عفانلا ملعلا يه هللا

 لاقو (هردص يف) لاق وأ . (هبلق يف رقو ءيشب نكلو مايص الو ةالص لضفب
 يف ملعو مدآ نبا ىلع هللا ةجح كلذف ناسللا يف ناملع ملعلا) - لم

 رانتساو قر بلقلا يف ةيشخلا تنكمت اذإف عفانلا ملعلا وه كلذو بلقلا

 هللا ةمظع ىلإ رظنو ضرألاو تاومسلا توكلم ىلإ هرونب دبعلا ءاضتساف
 ادام ورظنا لكل (هسفن ةراقح فرعن هتردق ىلع ةلادلا هتايآ ىلإو هناحبس

 اذإض ")نوتؤي أل موق نع ردلا تايآلا ينقت امورضزَألاو تاوامسلا ي
 نمو .هتقاخم قح هفاخ .هتفرعم قح هللا فرع .ةيثيحلا هذهب ديعلا ناك

 ١٠١. ةيآل ا . سنوي ةروس ) ( ١
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 اجنم الو أجلم ال ذإ .هيلإ بره هللا نم فاخ نمو .هنم بره ءيش نم فاخ

 اذإ) هلوق ىنعم اذهف .هيدي نيب عرضتيو هل دبعلا عضخي ذئنيحف ٧هيلإ الإ هنم

 ادب رمآ مت اذإ صقن مت ام لكو .هلالض ىمتنا اذإ يأ (دبعلا روجف مت
 كدبع انأ اه :الئاق ايكاب .هيدي نيب عرضتيو هبرل عضخي ذئنيحف .هصقن
 .ملعأ هللاو .كيلإ كنم براه
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 : ةلأسم "

 ۔ يلع نب حلاص خيشلا نع ناميلس نب هللادبع دلاولا انخيش يل ىور

 عوتمملا نكلو هب سأب ال ةريبكلا ةليبقلا ىلع ءامتنالا نإ :لوقي -هللا همحر

 ؟ةصخر نم لهو ؟اذه يق ىرت امف ؛اهذاخفأ نم نخق ىلع ءامتنالا

 : باوجلا

 نع جورخ هيف سيل ةريبكلا هتليبق ىلإ لجرلا باستنا نأل قحلا وه اذه
 : ةروذحملا يه رومألا هذهو .سيلدت الو .ريغلاب سابتلا الو .هنم ؤريت الو ٠ هيسن

 ينب نم وهو يدزأ انأ :لجرلا لوقي نأك كلذو .هللع يهو يهنلا درو اهلجألو
 ل اق وأ كلذ وحنو : يمصهج و ا . يلوعم وأ . صورخ ينب نم و ا 4 التم ةء انه

 ةعماج ةريبكلا ةليبقلا نأل ةليبقلا كلت نم هنأ هيلع قدصي هلك كلذو ،يناطحق

 وأ ،يمضهج وهو .يركسم انأ لاق اذإ ام فالخب .اهلئاصقو اهذاخفأ عيمجل

 وهو سيلدت اذه نأل .سكعلاب وأ ينايبذ وهو .يسبع انآ :لاق نإ اذكو سكعلاب
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 ملو بذكي ملو قدص دق اذهف .يناندع وأ .يرضم وأ يسيق لاق اذإ ال .عونمملا

 هيلعف ذخف وأ ةليصف يأ نم هبسن يف اليصفت بلط نمو .سندي ملو .روزي
 يهو ةليبقلا كلت ذ اخذأ نم ذخف نم وه ناك اذا كلذو . ملعأ هللاو .هثحب تابثا

 .ملعأ هللاو .حصي ال كلذف اهنع ايبنجأ ناك اذإ ال ةلمجلا يف همضت

 :ةلأسم ه

 يلع لتق اهغلب امل -اهنع هللا يضر- ةشئاع نأ :لماكلا يف ريثألا نبا لقن

 اهل ليق ؟هلتق نم تلاق مث .تيبلا ...اهاصع تقلأف :تلاق بلاط يبأ نب

 :تدشنأف دارم نم لجر

 بارتلا هيف يف سيل ًايعن هاعن دقلف ًايئان كي نإف

 ١؟َيلع يف اذه لثم نيلوقتأ:ةملس مأ تنب بنيز اهل تلاقف

 .ها ينوركذف تيسن اذإف ىسنأ ينإ :تلاق

 ؟اندفأ يناثلا تيبلا ريسفت امو ،؟نيتيبلاب اهداهشتسا ىنعم ام :لوقأ

 :باوجلا

 اذه يق ملعلاو .كلذ لهج كاياو ينعسي هنأ ىرأو .امهانتعم ام يردأ ال

 .لاح لك ىلع نيملاعلا بر هلل دمحأو ىلاعتو هناحبس هللا دنع هريغو

 :كلاسم ه

 زيزعلا دبع نب رمع نع كامسلا نب رفعج لئس ريسلا باتك يق تدجو

 لوقلا امق ‘كاكشلا يق دودعم هن ] بسحأو .يرصبلا نسحلا لثم وه :ل اقق

 ؟نسحلا ينعأ !هيق دمتعملا
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 :باوجلا

 نع كامسلا نب رفعجل مهلاؤس نم ةبراغملا ريس باتك يف هتدجو يذلا امأو

 نأ خيشلا اهيأ ملعاف .يرصبلا نسحلا لثم هنأ .مهباجأف زيزعلا دبع نب رمع
 بجوأ رمأل ميدقلا نامزلا كلذ يف لزانملاو لاوحألا نع مهتحبو ءاملعلا لاؤس

 ةباحصلا نيب عقو ام وهو .لاوحألا نع ثحبلا يضتقت بابسأو .لاؤسلا

 نيب مهف .تابصعتلاو .تابزحتلاو ٠نتفلاو ،بورحلاو قارتقالا نم نيعباتلاو

 فقاوو .بوصمو ئطخم نيبو لزتعمو يفاك نيبو هل رشابمو كلذ يف لخاد

 نأو .لطابلا بزح نم قحلا بزح ملعي نأ ناسنإلا ىلع بجي كلانهف ةرظتنم

 مهنأل هدقتعاو هلعفو هبكترا ام ةقرفو بزح لكل .ةبجوملا بابسألا نع ثحبي

 نامزو رصع لك لهأ ىلعو ،دحاو نيد ىلع مهو ؛دحاو ميلقإو دحاو رصع يف
 رذع ال ٨مهنيب مالسإلا اهبجوأ "ضعب ىلع مهضعبل ةريثك قوقح بجت ناكمو
 كلذلف .نيدلا يف لزانملاو بتارملا بسح ىلع اهودؤيو اهب اوموقي نأ نم مهل
 هقح قح يذ لك اوطعيل .ةنئاكلا بابسألاو ةعقاولا لاوحألا نع ثحبلا اومزتلا

 كلت تضمو .نامزلا لاط دقو نآلا امأ .هتلزنم هولزنيو ههطسقو هبيصن هوفويو

 انمزلي الف .لوقنلا تفلتخاو تابصعتلا ترثكو .نورقو نورق اهدعبو نورقلا

 :كلذ زوجي ال لب ىضم نم لاح نع ثحبلا

 ةعاط هنع ثحبلا سيل هعدق ةعاسب ول كلبق ىضم امو

 :ةلأسملا هذه يف يفسويلا سيمخ نب نادمحل اباوج امظن تلق دقو

 مزتلم رتسلاو ىضم دق نم بيع نع امزتلم بيقنتلاو ثحبلا كي ملو

 مكتحت تئش نإ مهيف مكحاف بير امنود انيقي تملع امف

 مزتلي فقولا هنع كضرفق كش هب كارع وأ ىفخيو بيغي امو

 مهب انملع انيلع لب اننيد يق اوفلس نم ديلقت انمزلي سيلو
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 هيغ ناب رمأو هوعبتاف هدشر ناب رمأ ةثالث رومألا ) :-تن هللا لوسر لاق

 عد) :لاقو هنع اوفقف ةياور يفو (هملاع ىلإ هولكف مكيلع لكشأ رمأو هوبنتجاف

 تاركنملا نم ءيش نيلجرلا نع انغلب ام نحنو . (كبيري ال ام ىلإ كبيري ام
 اذه يض ةلماكلا ةداهزلاو عرولاو ملعلا لهأ امهنأ امهنع اتفغلب لب .ةيعرشلا

 ام ىلعف .امهدتع اهبهذو اهرجح ءاوتساو ايندلل امهضقرو .ينافلا ماطحلا

 لاجرلا مه اونوكي مل اذإو .امهلاعن بارت يواسن ال انسفنأ ىرن امهنع انغلبي
 .ةلاطبلا يف رامعألا انينفأ .راهنلا بابذ ليللا فيج انلاثمأو .نحن نذإ نمق

 .نيحلاصلا يف عقيو احلاص نوكي ال نأ بيع ءرملاب ىفكف .لاقلاو ليقلاو

 نم نيضاملا اميس ال ضارعألا يف ضوخلا نع فكلا يف يدلو اي ةمالسلا
 ال ًممَكَبَسَك اص مكلو تبسك ام اَهَل تلخ ق مأ كَلت» نيعباتلاو ةباحصلا

 لوح الو .هفصن الو مهدح ىدم غلبن ال نحنو .")نومتي اوناك اًمَع َنوَنأَست
 .ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو

 :ةلاسم س

 ينإف امهيف قيقحتلا امو !انباحصأ عم نيسحلاو نسحلا ةلاح فيك

 ءامدقلا انخئاشم نم دحاو ريغو !امهنع ىضرتي بطقلا مامإلا تدجو
 هنأ ةتس يبأ خيشلا نع ينغلبو ،اهوركذ ثادحأل امهنم ةءاربلاب اوحرص

 عم ،دحاو هيف ملعلاو دحاو صخش يف ةءاربو ةيالو عمتجت لهو ؛امهالوت
 لكلو يأر ةلأسم هذه مأ هفلاخي نأ هل غوسي فيكف }لوالا نم ذخأ رخآلا نآ

 ؛هالوت مهضعب زيزعلا دبع نب رمع يف انخايشأ تيأر كلذكو ؟اهيف هرظن
 .ةلأسملا قيقحتب لضفت .هنم أربت مهضعبو

 )١( ةيآلا .ةرقبلا ةروس ١٢٤.
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 :باوجلا

 وهو .هاتناحيرو تيتس هللا لوسر اطبس امهنإف نيسحلاو نسحلا امأو

 مهلكف ةباحصلا نيب ترج يتلا ثادحألا امأ .ثيداحأ امهيف تدروو امهبحي

 امأ .كبهذم لهآ دتع امهيف فالخلا تملع دقو .قحلل سمتلم دهتجم

 كلذ نم ابيرق ناك مهنمو .اهرضاحو رمألل دهاشملا مهتم اوناكف ءامدقلا

 ةجح نونوكي نيذلا لودعلا نم .ةعيفرب وأ لقنلا حيحصب قئاقحلا مهغلبتو
 ثادحألا نم مهنم اودهاش امب سانلا ىلع نومكحيف 6نيدلا رمأ يف مهيلع

 يض ملعلا قرط هذه .ةتباث ةحيحص ةداهشب وأ سثدحملا رارقإب وأ .انايع

 .اوملع امب اومكح لوقنو مهرذعنو .نظلا مهب نسحت نحنو .تاداقتعالا
 كلذ يف انملع الو مهلثم نحن انسلف مويلا امأ .مهيلع ةجحلا هب تماقو

 بويع ىلع شيتفتلاو بيقنتلا هللا انفلك امو ؛لاجرلا اننيد دلقن الو .مهملعك

 ام مُكَلَ تبسك ام اهل تلخ ةق هت ةمأ كلت» ىضم نم لاح نعو .سانلا

 .4ممئبسَك
 ةعاط هنع ثحيلا سيلف هعدخق ةعاسب ول كلبق ىضم امو

 .اهتاجنو اهصيلخت يف ىعسيو 6هريغ نع هسفن بويعب لغتشي لقاعلاو

 ىلع مهلمحيو .راذعألا مهل سمتليو ،نيملسملا عيمجب نظلا نسحي نأ هيلعو

 نيبو كنيب ناك اذإ) :يي لاق دقو ٠كلذ ىلإ اليبس دجو ام .ةنسحلا لماحملا
 فيكف .دهاشتو نياعت نميف اذه ٠(هرتس كتهت الف توبكنعلا جسنك كيخأ

 ىلإ مهرمأ لكنو غنظلا مهب نسحن نحن ؟ةديدع نورق هنيبو اننيب نمب

 نم محرا ) :رافكلل ىتح .هللا قلخ عيمجل ةبجاو ةمحرلاف .مهمحرنو مهئراب

 ننم هللا محري امنإف).(محرت محرا) .(ءامسلا يف نم كمحري ضرألا يف
 نم ًالعن يواسن ال نحنو لئاضفلاو قباوسلا مهلو فيكو .(ءامحرلا هدابع
 .ملعأ هللاو .اننيد تابجاو نم كئلوأ يف لوقلا سيلو .مهلاعن

 .ةليمجلا لئاضفلا هنع ىورت هنإف .زيزعلا دبع نب رمع يف لوقلا اذكو
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 بنتجاو هللا عاطأ ملسم لك بحنو .كلذ ىلع هبحن نحتف .ةديمحلا بتانملاو

 .ملعأ هللاو .ملع امب لمعو .هاوه

 يقو لب ةءاربلاو ةيالولا رمأ يف ءاملعلا فالخ يدلو اي برغتست الو

 مزلي الو .هداهتجا هيلإ هادأ امب مكحيو .هملع ردقب دبئكتم الك نإف .امهريغ

 .مارح اهيف ديلقتلاق .نيدلا لوصأ يف اصوصخو .لاجرلا هنيد دلقي نأ دحأ
 فالخب ملعي ال ام دقتعي وأ لوقي نأ ادحأ فلك ام ىلاعتو كرابت هللا نأل

 نم نإف .ىولبلا اهب معتو .اهيلإ سانلا جاتحي يتلا تالماعملا ماكحأو عورفلا
 لمعو .هوتفأف ءاملعلا لأس ةنسلا وأ باتكلا نم اهمكح طابنتسا ىلع ردقي مل

 لاوقألا حيجرت ىلع ردقي ملو اهنم ءيش يف فالخلا دجو نإو .مهاوتفب
 امأ .لاوقألا كلت نم هل حجر امب لمعيف حجرملا ملاعلا لأسي كلذكف ةلدألاب

 :ناعوتف ةيداقتعالا رومألا

 .فيلكتلا ةجح مايق دعب لقاع هيف رذعي الق لقعلا نم هتجح عون

 رمألا ذخؤي الو .لقنلا قيرط نم الإ هب ةجحلا ناسنإلا ىلع موقت ال عونو

 اضيأ عامجإلا نإف .ينظلا نود يعطقلا عامجإلا وأ ةنسلا وأ باتكلا صوصن

 ديفت تايعطقلاق .هقفلا لوصأ تاريرقت نم مولعم وه امك ينظو يعطق ناعون

 .نييلوصألا رثكأ دنع اذكه .ملعلا نود لمعلا ديفت تاينظلاو .لمعلاو ملعلا

 .ملعأ هللاو .لكلا يف فالخ عم

 انباحصأ بتك بلاغ يف تدجو) هصن ام شيفطأ ميهاربإ خيشلا تلأسو

 نباغتلا ةروس رخآ ٢٤٠ ةفيحص يف تيقل مث .نيسحلاو نسحلا نم ةءاربلا
 امهالوتي هنع هللا يضر هنأ لدي ام ريسفتلا ريسيت نم سداسلا ءزجلا نم

 نيرخأتملا نم ةتس وبأ ركذ دقف نيسحلاو نسحلا امأ) :هصن امب باجأف
 امهنأ ديفي ام كلذك ةمئألا بطق لاقو .(ةباحصلا رئاسك ةيالولا يف امهنأ

 .ةءاربلا بجوي ام امهنم رهظي ملو ةيالولا امهيف لصألا .ةباحصلا رئاسك
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 . . . ٤. ١
 لوسر ىذؤي الو "')هابحو هللا لوسر ةدفح امهنأل قحأ هللا يف امهبح ناكو
 . امهنع هللا ىضر هيديقح ىف هللا

 :لاؤس ه

 ...ىلإ اذهو ...ىلإ اذه مهئاوهأ قرفتو نامع لهأ ةريس يق مكحلا نع

 (ةيلخادلا ةدايقلا) ..رصن بلطي هنأو قح ىلإ وعدي هنأ معزي ( يينجأ)

 قثي نآ نمؤمل لحي الو ةيفخم ريغ (يبنجألا) ..ةلاحو ةيقاب (ةدايقلا) ..نآو
 ام يخيش اي هللاوو .توكسلا عسي وأ...نيعتسي نمل ازئاج اذه ىرت لهف !هب
 دقو ؛كباثأو هللا كافاع يتذقنأق !املعت نكلو ًاتنعت لئاسملا هنه نع كتلأس

 . ٢) هللا كحماس كلذب تشهدق !باوج ريغي اقباس ىتلأسم ىل تددر

 : باوجلا

 اذه رومأ لب .ةهبتشم رومأ يدنع هذهف .نامع لهأ نع تركذ ام امأو

 رخآ لاح يف ةدراولا ثيداحألا قادصم وهو ٠ كلذ ىلعو كلذك اهلك نامزلا

 كبشيو ٠اذكه سانلا تيأر اذإ) :ةي هلوق اهنم ةعاسلا تارامآو .نامزلا

 (ركتت ام عدو 6فرعت ام ذخو .كناسل كيلع كسماو .كتيب مزلاف هعباصأ نيب

 لامعألاو .ريثك ةنسلا يف اذه وحنو . (كسفن ةصيوخب كيلعف) اهنمو

 - لاق دقو .ىفخأو رسلا ملعي نم ريغ اهيلع علطي ال .ةيفخ تاينلاو .تاينلاب
 رمأو .هوبنتجاف هيغ ناب رمأو .هوعبتاف هدشر ناب رمأ :ةثالث رومألا) :-و
 هللاو .هلطاب وأ هقح اتل حضتي مل امع فقن نحتف (هنع اوفقف مكيلع لكشأ

 .مهعجرمو مهرما هيلإو مهيلع ليكولا وهو .مهلامعابو هدابعب طيحم

 هفاحل )١(
 .ميركلا ئراقلل رذعلاو .باتكلا ققحم نم وه نبسوق نيب ام ) ( ٢

75 



 .اهبويع يف رظنلاب اهلغشأ هسفن بحأ نمو .نوملعي اوناك امب مهئبنيف
 .مهبويع نع ىضغأو ضرعأو .سانلا بونذ رغصتساو .اهبونذ مظعتساو

 ىلإ مهلكو .نامزلا اذه يف ةماعلا رومأ عدو .كسفن ةصيوخب يدلو اي كيلعف

 لاق نم .هتيعر هتلذخ اذإ فالتخاب هيف ليق دقف ( دئاقلا ) امأو اذه .مهئراب

 لاق نمو .رصانملا دجي نأ ىلإ .ةيقاب (هتدايق) لوقي لازتعالاو ةيقتلا زوجت
 ىلع نيملسملا رمأ ملس نإف .لتقي ىتح لتاقي نأ هيلع لاق .هل ةيقتلا زوجت ال
 يف رصبو ملع يدنع ام انأو .(هتدايق) تلطبو .هنم ئرب هلزتعاو اذه

 .هريغو اذه يف باوصلاو قحلاب ملعأ هللاو فوقولا يضرفف .لاوقألا حيجرت
 هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو .ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو

 .اميلست ملسو هبحصو

 كيف نظ ءوسل الو .كقحب ًافافختسا الو ءافج كباوج نع تكس ام اقباسو
 ال يننآل 6تقولا كلذ يق ينم دهجلا غلبم كلذ نكلو .هلك كلذ نم هللا ذاعم

 ريغب ىتفأ نميف ءاج ام تملع دقو .فلكتلا يف ريخ الو .اقيقحت ةلأسملا ملعأ

 يف يننأ عم ٠كوفع هللا ايف .يسفن نم هملعأ ام قوف يف نونظي سانلاو .ملع
 ىلع لوقلا نم رسيت ام اذه نآلاو .رثألا ةعلاطمل اغراف تسل تقولا كلذ

 .هاوس ام عدو .هقح كل ناب امب ذخف :ءاملعلا راثآ نم لقن هرثكأو . كتلئسأ

 ءهاضر هيف ام ىلإ هللا هجو نيفتبملا نيملسملا عيمجو كايإو انيدهي هللاو

 .هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالسلاو

 :يبرعلا خيراتلا يف ءامسألا ريقحت :ةلأسم ه

 ءًارامح اولاق اوبضغ اذاو ءًارونس لافطألا نومسي ماوعلا نم اريثك عمسن دق

 امبرو ؛دوعي مث بوتيو ضعب عجري امبرو 6كلذ نع مهاهننو 6كلذ ريغو اروث وأ

 دصق الو ؛ريبكلاو ريغصلا اهيلع أشني مهيف ةعيبط هذه ذإ فختسيو عجري ال

 هرغصل روتسلا يفو ٬ةدالبلاو مهفلا ةلق نع ةيانك نكلو ريقحت يف مهضعبل
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 هتحصن اذا هنع توكسلا يفو ء؟تعمس نمم ةءاربلا مدع يف ةصخر نم لهف

 .هللا كمحري اندفأ .؟رئابكلا نم هذه لهو .ةداع مث ةرم

 :باوجلا

 ةيعا دملاو ببحتلا كلذب دارأو .غولبلا نود اريغص كلذ هل لوقملا ناك نا

 ام ريمع ابأ) :هل لوقيو نايبصلا دحأ بعادي -ي ناك امك .هب سأب الف
 ؟ - . < . . ٠ . ١

 .ةريره ابا هلوقو .هيلع نزحف تام مث هب بعلي ناك ريطل . (')(ريغنلا لعف

 .مويلا ىلإ كلذ هل تبثف 6هرغص لاح اهب بعلي ناك ةرهل .ره ابأ لاق امبرو

 اهب بجت ةريبك كلتف كلذب هتناهإو هريقحت دصق نإف ملسملا ريبكلا امأو

 نم وهو مهفلا ةلقو ةهالبلا يف رامحلل وأ روثلل اهباشم ناك نإ امأو .ةءاربلا

 ًابيعو اصيقنت لئاقلا دصقي ملو .ةيالو هل كدنع قبست ملو .ةلهجلا ماوعلا

 عساوف .ىلوالا فالخ وا زئاجلا فالخ نم هنم ردصي ام ىلع هخيبوي امنإو
 نَع ضرعأو رفرَكَلاب َرُمأَو وَمَعَلا نح :ىلاعت هلوقل هنع ضارعإلاو هكرت كل
 هللا ىسعف ةين دقع هيف مهل ام .وغلو طغل ماوعلا مالك رثكأو .(")«خييهاَجتا
 .رش وأ ريخ نم ربتعت 6تاينلاب لامعألا نأل .هب مهذخاؤي الو مهنع وفعي نأ
 .ملعأ هللاو

 ثراولا دبع انربخأ ) هصن ام ظفاحلا مامإلل راكذتسالا باتك ينف ءاج دقو .ريغص رئاط مسا )١(
 :لاق .ينشخلا مالسلا دبع نب دمحم ينثدح :لاق .عبضأ نب مساق ينثدح :لاق 6نايقس نب

 نع .ةداتق نع .ةبعش ينثدح لاق .رماع نب ديعس ينثدح لاق .رادنب راشب نب دمحم ينثدح
 ام .ريمع ابأ اي ه :ريغص يل خأل لوقيل ناك نإ ىتح انفطالُيل ةي هللا لوسر ناك نإ :لاق .سنآ
 .هريغلا لعف

 يرمنلا ربلا دبع نب دمحم نب هللادبع نب فسوي رمع يبأ ظفاحلا مامإلل .راكذتسالا):
 ةكم زابلا دمحأ سابع ةبتكم عيزوت ٢٢٢( ةحفص نماثلا ءزجلا .ه٢٦٤ ةنس ىفوتملا يبطرقلا

 نيرجاهملا نم نييردبلا يف ثلاثلا دلجملا .دعس نبال ىربكلا تاقبطلا :اضيأ رظنأ .ةمركملا
 .٦٠٩٥ةحفص .م ١٨ توريب .رشنلاو ةعابطلل توريب راد - رشنلاو ةعابطلل رداص راد .راصنألاو

 )٢( ةيآلا .فارعألا ةروس ١٩٩.
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 1 ةلاسم "

 يضر- ب اطخلا نب رمع مه هدلج دعب ةريغملا فذق ةركب وبأ داعأ امل يور

 تمجر تلعف نإ :بلاط يبأ نب يلع هل لاقف .هيلع دحلا ةداعإب -هنع هللا

 ؟هريسفتو هانعم ام ".كبحاص

 :باوجلا

 ام يردأ الف ضةبعش نب ةريغملا نأش يف هباحصأ عم ةركب يبأ ةيضق امأو

 .هللا دنع ملعل او 6ىل رهظي الو 6كلذ يف يلع لوق ىتعم
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ةسمخلا مالسإلا ناكرأ





 دبحوتلا ةداهش

 :ةلأسم ه

 ادمحم نأو ؛هللا الإ هلا ال نأ ةداهش ديحوتلا نأ ًاقبطنم رثألا ىف تدجو

 ام لاقي نأ غوسي له ةركاذملا ةهج ىلع لوقأ .قح هب ءاج ام نأو ؛هللا لوسر
 فرتعا نم نإف !هللا لوسر ادمحم نأ دهشأ هلوق تحت لخاد قح هب ءاج

 كرشأ نأ كب ذوعأ يتإ مهللا .هب لاق ام لكب فارتعالا مزتلا دمحم ةوبنب

 .ملعأ ال امم كرفغتسأو !ملعأ انأو كب

 :باوجلا

 اهيلع لمتشت ةنثل اثلا ةلمجلا نأ ي دنعو ٠‘كلذ ل اقي نآ غوسي هن ا زوقأ

 نأل .لامجإلا كلذل اليصفت اهركذب اوربع امناو .لامجإلا قيرط ىلع ةيناثلا

 لك نأل .لامج ال ا كلذل احيضوت كلذ اور اتخاقف . ريسفت نم هل :7 ال لمجم لك

 ء ايبغأل ١ ىلع اليهستو . احيضوت كللذ اور اتخاخف . ريسفت نم هل دب ال لمجم
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 .نييلوألا نيتلمجلاب نوفتكي ءاملعلا ضعب نأ بسحأو .ديحوتلا ماقم ةيمهأل

 .")يظفح ينخي مل نإ .ملعأ هللاو

 :ةلأسم ه

 لاقو ،اهتقوب تدرفنا ةالص لك مهضعب لاقف ةالصلا تاقوأ يف اوفلتخاو

 :ءاشعلاو برغملا كلذكو ؛دحاو تقو يف ناكرتشم رصعلاو رهظلا مهضعب

 لاقو ،اندامتعا هيلعو انذخأ لوقلا اذهبو ‘ةدح ىلع اهتقوب حيصلا ةالصو
 ثدحاو تقو يف ليللا تاولصو 6دحاو تقو يف اهلك راهنلا تاولص مهضعب

 نم نهيةباست ردق ىلع تقولا يف تاكرتشم اهلك سمخلا تاولصلا نإ ليقو

 ؟اهب لومعم لاوقأ يه لهو ؟لاوقألا هذه ليلد ام .راهنلا رخآ ىلإ ليللا لوأ

 :باوجلا

 هتدجو امك كلذ يف فالخلا تدجو يننأ ملعاف تاولصلا تاقوأ نع

 ميلعت ثيدح هليلد نإ .نالا هيلع نحن يذلا لوقلا الإ اهتلدا ملعا الو .هتيكحو

 ىلوآلا نيترم مارحلا دجسملا يف هب هتالص يف -- يبنلل لمع ليربج
 وهو ٠تقو كل نيتقولا نيب ام هل لاق مث .اهرخآ يف ةيناثلاو .تاقوألا لوأ يف

 .ملعأ هللاو .انلمع كلذ ىلع نحن رتاوتلا غلبي داكي ثيدح

 نرقلا) ديمح نب كلملادبع مامإلا دهع يف نامع يف تعقو ةيضق نايعألا ةفحت يف تدجو )١(
 ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ» :امهدحأ لاقف نييدوهي لاتتقا ىلإ ريشت (يرجهلا ثلاثلا
 نب ىسوم يضاقلا نكلو مهعدخي ناك هنأ اقحال حضتاو ملسملا مهاخأ اوناعأف .«هللا لوسر
 :ردصملا .«هللا دنع نم هب ءاج ام عيمج ناوه لمكي نأ ضرتفي هنال لتقلا قحتسي ال لاق يلع

 ١٢٥. ص ٢٠٠٠. .طقسم .يملاسلا ديمح نب هللاديبع .نامع لها ةريسب نايعالا ةقحت
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 لاؤس اع

 .هيدلاول غدي مل وأ ءاهجوزل غدت مل نم ةالص هللا لبقي ال ريسيتلا يف

 , ؟هتجح امو ؟اذه ليلد ام

 :باوجلا

 نم امأ .ةنسلا فالخ ادصاق كلذ دمعت نم دارملا لعلو .ريبك ديدشت اذه

 دجأ ملو .كلذك مكحل ١ نوكي ال نأ رهاظلاق ٥نبترم وأ ةرم يق اهس وأ .يسن

 .ملعأ هللاو .كلذ ىلع ًاليلد

 :ةلأسم «

 موصلا ضقني ليق ردصلا نم جراخلاو سأرلا نم لزانلاو ارثلا يف

 وأ هطرص دمعت اذإ ام نيب قرف لهو ؟ههجو ام اهضقنتي ال ليقو .ةالصلاو

 ؟دمعتي مل

 :باوجلا

 حوفسملا مدلاب ههيبشت وهو حضاو هجولاف .رمحأ امد دقعنملا كلذ ناك نإ

 .موصلا بناج يفو .ةالصلا بناج يف اذه .ءوضولاو ةالصلل ضقانلا
 .ماخنلاك ندبلا تالوضقو طالخألا نم ناك نإ امأو .اسجن علب هنأل ىلوألاب

 لكألاو .لوكأملا ءيشلاك راص ًادقعنم ناك امل هنأ ضقنلا هجوف .طاخملاو

 .ةالصلاو موصلل ضقان ءيشلل

 ىف اذه لاثمأ ثودح رثكي امناو .الكأ كلذ سيل هنأ ىناثلا لوقلا هجوو

 هنم زرحتلا نكمي الف ةجزمألا فالتخاو طالخألا ةرثكل سانلا نم ريثك
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 حيحصلا وه اذهو .قيقرلا قيرلا علب يف مهل صخر امك .ىولبلا مومعل

 الو لوح الو .ملعأ هللاو .ةحمسلا ةلهسلا ةعيرشلا دصاقمب قئاللاو .يدنع

 (')هيظعلا يلعلا هللاب الإ ةرق

 :ةلأسم =

 لاقو ٬مامإلا ةالصب ةطبترم ريغ مومأملا ةالص نإ :انباحصأ رثكأ لاق

 هنأ مامإلا نيبت اذإ هنأ سانلا عامجإ دمحم وبأ لقنو ةطبترم اهنإ :مهضعب

 ام ةساجنب سبلتملاو بنجلا فالخب !مهتالص نوديعي نيمومأملا نأ :كرشم

 .همدعو طابترالا لوق ينعأ ؟نيلوقلا ةجح امو ؟قرفلا

 :باوجلا

 .ح امإل ا ة ةالصب ةطبترم مومأمل ا ةالص أ زا حجرا هب لوقأ يذل ١

 عكر اذإف هب متؤيل مامإلا لعج امنا) :- - هلوقك ةدراولا ثيداحألل

 كلو انبر .اولوقف هدمح نم هللا عمس لاق ا و ' اودجساف دجس اذاو ٥اوعكراق

 .انمض وأ احيرصت طابترالا ىلع لدت ثيداحأ ةدع يف ٠كلذ وحنو (دمحلا
 عامجإلا نم دمحم وبأ هلقن امو .مهتجح ام يردأ ال طابترالا مدعب نولئاقلاو

 مامإلا ةالصب طابترالا ىلع ليلد .كرشم مامإلا نيبت اذإ ةالصلا ةداعإ ىلع

 ةداعإ يف دجوي كلذ وحنو "يضوتملا ريغو .ةساجنب سبلتملاو بنجلاو
 طابترالاب لاق نمف .همدعو طابترالا ىلع ينبملا فالخلا مهفلخ ةالصلا

 .ملعأ هللاو .الف ال نمو .ةداعإلا مهمزلي

 يه معن بابللا يف اهتدجو كنأ تركذ يتلا ةلأسملا :ةحفصلا رخأ يف نافلخ خيشلا بتك ) ( ١

 اكش ب اوجل ١ نع تمجح ] يننكل كلذك يسفن يف ناكو تنسحأف ةيواكريل ١ ةيلخنل ا ةل أسمل ا

 .كيلع مالسلاو . ًامهوو
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 :ةلأسم هس

 ةرخآو نيرهظلا يف ةءارقلاب الوق بهذملا يف نأ لدت حاضيإلا يف ةرابع

 لهف :نيفلاخملا ىلا ثيداحألا بسن هبهذ يف بطقل ١ ماملا تيارو 6ثبرخغملا

 ؟دمعتملا ة الص صقتنت لهو ؟ لوق به ذملا يق دجوي

 :باوجلا

 يترخآو .برغملا ةرخآو .نيرهظلا يف ةحتافلا دعب ةروسلا ةءارق امأ

 بحاص هاكح ناك نإو بهذملا لهأ نم دحأ نع كلذ ىلع فقأ ملق .ءاشعلا

 .كلذب نولوقي انموق نم بهاذملا لهأو .كلذب ملعأ وهف مهنع حاضيإلا
 - ةباحصلا نم ةلمج نع ةريثك ثيداحأ ثيدحلا بتك يف مهنع تدروو
 - هلوق يف ديز نب رباج ثيدح ىلإ بطقلا راشأ دقو .مهيلع هللا ناوضر

 ةالص يف ينعي اليلق الإ هللا نوركذي ال هلوق نأ نيقفانملا ةالص يف -ةلي
 اذه للع مث .ةحتافلا ريغ ةءارق رصعلا يف نأ هنم لدتسي دق :لاق .رصعلا

 اضيأ للع دقو .همدعو ليترتلا ةهج نم اريثك ركذلا نوك ناكمإب لالدتسالا
 اهنوكب اهرهاظتو اهترثك عم ثيداحألا كلتب باحصألا دنع ذخألا مدع

 هب بجي ال وه امناو .نييلوصألا رثكأ دنع المع بجوي داحآلاو تلق .ةيداحأ

 مل اهلعلو ةيداحأ ةيلمعلا ةلدألا رثكأ لهو .فالخ لكلا يفو رثكألا دنع ملعلا

 .( )ءيشب اهولعأ وأ مهدنع حصت

 :ةلأسم =

 قيرطلا اهيف رودي ضرالا ناك اذإو ):-ىلاعت هللا همحر- بطقلا لاق

 لئاق تنأ ام (ردت مل ول ليلق تقو يف عطقت ناك ولو رصقو نارودلا ربتعا

 حاضيإلا ةيشاح يف تعلطا مث) :هلوقب ةلأسملا ىلع يثراحلا دمح نب ملاس ةمالعلا خيشلا قلع ( ١(
 .(ملعأ هللاو .ها .داحآلا ىلع سايقلا اوردق مهنا
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 ىرخأ ىلإ مث هنطو نم نيخسرف نود ةيرق ىلإ هجوت نميفو ؟اذه لثم يف

 ىلإ نيخسرف تناكل هتاوطخ تع ولو اضيأ نيخسرف نود يهو اهتلباقم
 . هنطو

 :باوجلا

 هب لمعأ انآ ىلوألا يف بطقلا هلاق امو .ءاهقفلا نيب فالخ نيتلأسملا يف

 مدع اهيف ىلوألاف ةيناثلا امأو .فالخلا نع اجورخ هكرتأ ةراتو نايحأ يف

 قيرطك لابج يف تناك نأب قشأ ةبيرقلا قيرطلا ىلوألا يف نأل .رصقلا
 ةنوشخ الو ةفاسملا يف ناتيواستم ناتيرقلاف ةيناثلا امأ .لئامس نم ةليجللا

 .مزحألاو طوحألاب ذخألا ينبجعي رومألا هذه لثم يفو .امهادحإ قيرط يف

 .ملعأ هللاو

 :ةلأسم ه

 نم نأ ناهربلاو ليلدلا» هباتك رخآ يف -هللا همحر- بوقعي وبأ ركذ

 امف 6ضرألا يف ةدوهعملا عئارشلا نم ءيش هيلع سيل ءامسلا ىلإ هللا هعفر

 نيأو ؟هتالص نوكت فيك ةبعكلا ىلعأ راصف عفترا نميفو ؟انه يف لوقت

 .اريثك اريخ هللا كازج اندفأ ؟هتلبق

 :باوجلا

 ضرألا ناكس ءالقع ىلع هجوت امنإ فيلكتلا نأل .قح بوقعي وبآ هركذ ام

 ذنم ٠بتكلا تلزنأ مهيلعو لسرلا تلسرأ مهيلإ "سنإلاو نجلا نيلقثلا نم

 ةدابع امنإو .مهيلع فيلكت الف تاوامسلا ناكس امأو .مويلا ىلإ مدآ دهع

 .مهيلع ةقشم الو ةقشم هيف ام لمح فيلكتلا نأل .هلل ةبحمو عربت ةكئالملا
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 .مهمكح يف ريصي مهيلإ هللا هعفر نم اذكو

 .فالخلا نم ليق ام تملع دقف اهفقس ىلع ناك نا ةبعكلا قوف ناك نمو

 .ارايتخا دحأل زوجي ال كلذف اهئاوه يف الع نم امأو رباج لوق هيف تملعو

 ريغ اماكحأ تارورضلل نأو رطضملا مكح تملع دقف كلذ ىلإ رطضا نمو

 . ملعأ هللاو .تارايتخالا

 :ةلأسم ه

 له الفن نيتعكرو اضرق نيتعكر ىونو ميقملا فلخ ىلص اذإ رفاسملا يفو
 ؟همزلي ام الهج لعف نمو ؟هتالص يف حداق انه

 : باوجلا

 يف فالخلا ىلع ينبم فالخلا لعلو كلذ يف فلتخي هنأ بسحأ ينإ

 هرضت ةينلا هذهف ةطبترم لوقي نم .مامإلا ةالصب اهطابتراب مومأملا ةالص
 يدنعف .لفن نييرخألاو ضرق نيتعكرلا نأ كلذك ةقيقحلا يفو ال لوقي نمو
 .ىلاعتو هناحبس هللا دنع ملعلاو .كلذ هرضي ال هنأ

 :ةلأسم ه

 نأ ةقراشملا بتك يف نإو ضةالصلا ةيئار حرش يف زيزعلا دبع خيشلا لاق

 ريغ ؛لطبت ليقو 6هتالص لطبت ال ادمعتم يويند رمأ يق ركفت اذإ يلصملا

 امو يناثلا وأ لوألا دمتعملا وه امو مهدنع هب ذوخأم الو هيلع لوعم ريغ هنأ

 ؟لوالا ليلد
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 :باوجلا

 بتك نع هل وه ًايكاح ةيئارلا بحاص زيزعلا دبع خيشلا نع هيكحت امع

 مل ينإف اهدسفي ال ادمع ةالصلا يف يويند رمأ يف ركفتلا نأ :ةقراشملا

 اذإ كلذب اهداسف اندنع حجارلاو .ةقراشملا بتك نم ءيش يف اذه ىلع علطأ

 .ملعأ هللاو .ادمع ركفت

 :ةلأسم ه

 اهيق ىتفأ لئاسم ٩٤ ةحفص سداسلا ءزجلا يف -هللا همحر- خيشلا ركذ

 ةالصو موصلاو ةقدصلا نم لفاونلا لاق !ةسماخلا اهنم فسوي يبأ نب دؤاد

 امو اذه هجو ام لوقأ !سانلا تاعبت نم هيلع امل ناسنالا يزجت .عوطتل ١

 ؟ ٥هريسصب

 :باوجلا

 اهملعي ال ةلوهجم تناك ام سانلا تاعبتب دارأ يتفملا لعلف لفاونلا امأو

 .هنم صلختلا ىلع ردقي ال ام ينعي وأ .كلذك كلذ اهبابرأ ملعي ال وأ .ةنيعم

 ىلع ةردقلا عم امأ .ةنسلاو باتكلا نم اذه ىلع ةلالد ال اضيأ كلذكف

 هللاو .كل هتركذ ام ينعي هنأ ينظو ،كلذ ملعأ الف بابرألا دوجوو .صالخلا

 ١ ملع .

 " ةلأسم 1

 تاولصلا تاقوأك انباحصأ هيف نوقفاوي اميف انموق ةداهش لبقت له

 ؟اذه فلاخي نم مهيف لهو راطقإلاو موصلل سمشلا بورغو رجفلا عولطو
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 :باوجلا

 ةجحلا موقت هذه نأل .تادابعلا نم رومألا هذه لثم يف مهتداهش لبقن انإ

 .ملعأ هللاو .نينثاب ليقو .ةلبقلا لهأ نم دحاولا ةداهشب اهيف

 :ةلأسم «

 هندب بطرت ىتح ءاملا يف سمتغا اذإ لجرلا نأ اريشب نعو فنصملا نمو
 كدنع جرخي ءازجإلا اذه له ‘هازجأ ةالصلا ءوضو هب ىوت نإ هنأ هلك

 امو هريغ ةالصلل أضوتيو ؟طقف ةبانجلل وأ اضرف وأ الفت تناك ةالصلل

 ةين باب يف اهركذ هنآل لوألا ينعي هبسحأو لمع هيلع لهو لوقلا اذه هجو

 خيشلا لوق هانعم يفو تاولصلا ءوضو لئاسم اهدعبو اهلبق ركذو ءوضولا

 : يحل اسلا

 نوصملا هئوضو نع هيزجي نونسملا هلسغب ىتأ نمو

 :ب اوجل ١

 لسغ نعو ءوضولا نع ءازجإلاب ءاهقفلا اهنع ربعي ةفصلا هذه معن
 دعب ءاملاب هلك دسجلا ميمعت هنم دارملاف ةبانجلا نم لسفلا امآ هوحنو ةبانجلا

 ميمعتلاو ىنعملا لوقعملا بجاولا وه اذهف اهعضوم ةيقنتو ةساجنلا ةلازإ

 بوجولا طقس ةساجنلا ةلازإ دعب دسجلا ميمعت لصح اذإف يديعت بجاو

 ديلا رارمإ نع يفكت سامقنالا لاح ءاملا ةكرحو هتدهع نع هب جرخو كلذب
 . مهدنع

 اهلعف يفكي الو ةبجاو تايدبعتلا يف ةينلاو اضيأ يدبعت هنإف ءوضولل امأو
 ةالصل ًاءوضو سامقنالا وأ لسغلا كلذب ىون اذاف هب دبعتملل ءادألا ةين نودب

 نم ثيدحل رثكألا دنع اضيأ هازجأ صصخي ملو اذكه قلطأ وأ ضرف وأ لفن
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 هللاو ،فعضب سابع نبا نع يناربطلا هاور انم سيلف لسفلا دعب أضوت
 ملع )١() .

 : لاؤس "

 :لاق هللا يضر ةيقر هتنبا نفد ةي يبنلا دارأ اه ريسلا ضعب يف دجوي

 يف لزناق لاق انأ :ةحلط وبأ لاق !ةليللا هذه عماجي يأ فراقي مل مكيأ

 ١اذه يف ةمكحلا ام .")اهربق

 : باوجلا

 عماجملا نأ ينهذ يف ىءارتي يذلاو انيقي ةلي هلوق يف ةمكحلا ملعأ ال

 يف هتجوز عم هنأكف ربقلا يف اهلزنأ اذإف هتروصو عامجلا ركذتي ةليللا كلت
 يل رهظي اذه نم .كلذ داعبإ -ل دارأف كانه ام ركذتيف لاحلا كلت

 .هناحبس هللا دنع ملعلاو

 :ةلأسم ه

 ىلص نمع يلع نب ىسوم يلع ايأ تلأس ۔هلل اديع يبأ - نع جراعمل ا نم

 ٩؟هتالص ضقتنت له اوهس ةعكر ةالصلا يف داز نمع لاق وأ اسمخ رهظلا

 :تلاق ةشئاع نع هدنسب دواد يبأ ننس يف تعلطا مث) :دمح نب ملاس ةمالعلا خيشلا قيلعت )١(

 .لسفلا دعب ًاءوضو ثدحي هارأ الو ةادغلا ةالصو نيتعكرلا يلصيو لستفي ةي هللا لوسر ناك
 .(ها

 نع ناميلس نب حيلم ينثدح .رمع نب دمحم انربخأ ) هصن ام ىربكلا تاقبطلا باتك يف دجوي )٢(
 هينيع تيأرف اهربق ىلع اسلاج .ةي يبنلا تيأر :لاق كلام نب سنأ نع ةماسأ نب لاله
 :باتك (لزنا :لاق .هللا لوسر اي انأ :ةحلط وبأ لاقف ؟ةليللا فراقي مل دحأ مكيف :لاقف ناعمدت
 توريب راد - رشنلاو ةعابطلل رداص راد .ءاسنلا يف نماثلا دلجملا .دعس نبال ىربكلا تاقبطلا
 ٢٨. ةحفص .م٨٥٩١ توريب .رشنلاو ةعابطلل
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 لصأو يملاسلا انخيش لاق ضقتنت لوقأق انأ امأو هللادبع وبأ لاق .ال :لاق

 ىنعملاب القن .ها نآرقلا يف دراولا نايسنلاو أطخلا نع وفعلا يلع يبأ لوق

 لوسر ىلص لاق هللادبع نع دواد وبأ هاور ام يلع يبآ لوقل سنأتسيو لوقأ

 تيلص لاق كاذ امو لاق ةالصلا يف ديزأ هل ليقف اسمخ رهظلا ةلي هللا

 هجرخأ نتسلا ىلع ىشح نم لاق ملس امدعب نيتدجس دجسف اسمخ
 .ها بولطملا يف صن وهو هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو ملسمو يراخبلا

 هللا رقغتساو هتلقن ام اهيق باوصلا تيأرو ةطقللا ةلأسم تعجارو ...

 وهف هدجأ مل انأ هتظفح امو اريخ هللا كازجو تنسحأو ملع الب لوق نم

 ىلع اهقافنإب هورمأ امنإ دنسملا حرش يف انخيش لاق هل لصأ ال لطاب
 .تجرختسا ام نيع وهو طقق ًاطايتحاو ًاففعت ءارقفلا

 :ةلأسم "

 نيتعكر يف هل نذؤي نأ نم اريخ دبعلا يطعأ ام) :ةبي هلوق ريسفت ام

 ..رطاتقل ا» يق ٥ اور .(امهيلصي

 :باوجلا

 ىلع لامعألا لضفأ اهنأو .ةالصلا لضف ميظعت ىلع لدي ثيدحلا نإ
 اهنأو .تابرقلا مظعأو .تادابعلا لضفأ اهنأ ) :ءاملعلا لوقي اذكو .قالطإلا
 .تادابعلا فانصأ نم ةريثك عاونأ ىلع اهلامتشال كلذو .هبرو دبعلا نيب ةلص

 .سيدقتلاو .ريبكتلاو .حيبستلاو غدوجسلاو .عوكرلاو .نآرقلا ةءارق :اهيفف
 .( ادجاس ناك اذإ هبر نم دبعلا نوكي ام برقأو .ميظعتلاو .ليلهتلاو
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 نإو .تاعاطلا رئاس نع اهسفن يض ةالصلا صوصخ ىلع مالكلا يغ اذه

 ةنكسم ةكرحم ةرخسم ةلآ ديعلا نأ كلذق .نذإلا ىنعم كيلع لكشأ دق ناك

 الإ هللا يصاعم نم ءيش ىلإ كرحتلا نع هل لوح الف .ةيهلإلا ةردقلا ديب

 ىنعم وهف .هللا ةوقب الإ تاعاطلا لاعفأ نم ءيش ىلع هل ةوق الو .هللا لوحب

 همهلا هتمدخو هتعاطل ىلاعت هللا هاضترا نمض .هللاب الإ ةوق الو لوح ال كلوق

 نع هدرط نمو هيف ةكرحلاو يعسلاو هيلإ مايقلا يف هبغرو هبلق يف كلذ
 هنعل- ناطيشلا هيلع طلسو هيلإ اهضتبو تاعاطلا لاعفأ هل هرك هترضح

 نج املف .ءادوس ةيراج لجر ىرتشا :ليق .لسكلاو طيبثتلا هيلع ىقلأف .-هللا

 .ليللا نم ةهينه تضم املف .اهالصم ىلإ يه تماقو .هشارف ىلإ ىوأ ليللا
 اهل لاقف يل ترفغ ام الإ كيلع يقحب لوقت ةدجاس يه اذإف اهيلإ رظن

 اي :تلاقف .يلع كقحب تلق اله كيلع يقحب .نيلوقت فيك تطلغ .اهالوم

 يف كمانأو هيدي نيب ينماقأ امل .هدنع ةلزنم يل نكي مل ول تطلغ امل يالوم

 دقف .هللا قيفوتب الإ ءيش ىلع ردقي ال دبعلاف .هانعم اذه امالك وأ .كشارف

 الو .ىلاعتو هناحبس هديب قيفوتلاو .اهيلإ يعسلاو .بابسألا يف ذخألاب رمأ
 . ميظعل ١ يلعل ا هلل اب الا ةوق الو لوح

 موصلا

 :ةلأسم س

 هيلع سيل نأ لوق نم ناضمر يف بارشب هسفن ايحأ يذلا رطضملل له

 ٩لدب

 :ابلا وجلا

 . ملعأ هلل او . لدبلا بوجو مدعب الوق ظفحأ ال
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 :ةلأسم "

 .التم اموي نوثالث مهدنع رهشلاو رفسلا يذ مايصلا هيلع بجو نمو

 ؟ءاضقلا دارأو عجر نإ همزلي يذلا ام ؛سكعلا وأ اموي ٢٦ هنطو ىفو

 :باوجلا

 هموصي نأب .طوحألاب هيف ذخألا ينبجعيف ناضمر مايص هيلع بجو نم
 تادابعلا يف طوحألاب ذخألاو .ءاضقلا بجو نإ هيضقي كلذكو .اموي نيثالث

 .ملعأ هللاو .بولطم

 ةاكزلا

 1 ةلأسم "

 ليقاثم ةسمخ ىفصي هنأ عانصلا لوقيو ؟ةاكزلا بجت شرق مك نم

 . ةعبس هلص أو فصنو

 :باوجلا

 نع اشرق نورشع هنأ مولعم باصنلاف شورقلا نم ةاكزلا ىطعأ نإ
 شورقلا يف امع رظنلا عطق عم فاك كلذف سشرق فصن اهيفو ٠مهرد يتئام
 نإ امأو هنم جرخملاو جرخملا يف ينعأ .لكلا يف كلذ نأل ساحنلا نم

 اهبسحي امنإو ساحنلا نم هيف امب دتعي الف ةصلاخ ةضف شورقلا نع ىطعأ
 .ملعأ هللاو .ةصلاخ
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 لاؤس ه

 .نالوق ال مأ هنع ىزجت له :رابجلا هتاكز ىطعأ نميف انباحصأ فلتخا

 ؟نايبلاب لضفت امههجو ام

 باوجلا

 .هتملع امك هنع اهتازجإ يف فالخلاف رابجلل هتاكز ىطعأ نم امأو

 مزلتف .رمألا ةالو نم هنإ لوقي ءازجإلاب لاق نم نأ :يل رهظي اميف ههجوو

 يمه امنإ هتايدعتو همثإو .ثيداحألاو تايآلا يف دراولا مومعلل هقوقحو .هتعاط

 :هنأ ىري يزجت ال لاق نمو .هقوقح كلذب طقست الو .اهنع لوؤسملا وه .هيلع

 وه لب .ةقيقح رمآلا ةالو نم سيلف هلوسرو هللا هرمأ امك مقتسي مل اذإ

 ثيداحأ اذه يفو .ةعاط الو هل قح الف .هيلع ردعتم .نيملسملا رمأل بصاغ

 ١ .ملعأ هللاو اضيأ

 : ةلأسم "

 ىلع تعلطا بابللا يتعجارم لاح يقو ناينابلا ةلأسم نع اقباس كتلأس
 دنهلا نم مهارد وأ عئاضب تمدق اذإو) هللا همحر ناديبع نبا نع ةلأسم

 ةاكز الق ‘بكسم ناكس مه نيذلا ناينابلل باصنلا اهيق غلبي (')دكسم ىلإ

 مهفي لهف !(ها ةيزجلا مهنم ذخؤت تناك اذإ مهلاومأ نم مدقي اميق مهيلع
 ؟سوجم مه لهو كلذب دحأ لاق لهو ،؟نيكرشملا نم ةاكزلا ذخأ زاوج هنم

 ققح لضفت .يرماسلا موق ةدابع هبشتو سرفلا ةدابع هبشت مهتدابع نأل
 . :ةلأسملا انل

 اهلعلو .طقسم وهف حيحصلا مسالا امأ سانلا نم ةماعلا دنع يضاملا يف لوادتم دكسم مسا ) ( ١

 :لابجلا ىلع اهلالطإل

94 



 :باوجلا

 هيقحتسم نم كريغ نع الو .كنع ملعلا متكأ يننأ خيشلا اهيأ نظت ال

 ملعلا نم مث .ةفعاضم فاعضأب ملعأ امم رثكأ لهجأو فيعض رشب انآ امنإو

 نم متيتوا امو ) :لئاق نم رع لاق دقو ٠ملعا ال ملعي ال اميف لجرلا لوقي نا
 هيف يضرفف هملعأ مل امو .هللا ينملع امم سانلا ملعأ انأف . (اليلق الإ ملعلا

 يتلا ةعاسلا هذه ىلإ انأ.حرطمو .دكسم ناكس ناينابلاو .هملعأ ال لوقأ نآ

 يننأل كلذو .للملا يأ نم مهنإو مهتنايد ملعأ ال هللاو باوجلا اذه اهيف بتكأ

 .هبلطو مهملع يلع بجي ىتح ءيشب مهيف ()تدبعت ام

 ةمذ لهأ اوناك نإ ةيزجلا الب كرشلا لهأ لاومأ يف ةاكز الف ةاكزلا امأ

 يمه امنإ ةاكزلا نأل نيملسملا ةماع دنع اذكه .اومنغو اولتوق الإو .دهعو
 .مالسإلا الإ ءيش هرهطي ال كرشملاو ،بئاوشلا نم هلاملو .هل ةراهط ملسملل

 مساب ضرفلا يف ماكحلا هذخأي ام ةاكزلاب ينعي ناديبع نبا خيشلا لعلو
 لزنت يتلا يضارألا ءارك نع نوذخأي كلذ نأ رهاظلاف .تارشعملاو موسرلا

 .ملعأ هللاو .ةعتمألاو عئاضبلا اهب

 1 ةلأسم "

 ؟اضيأ ةاكزلا ةلأسم قيقحت نعو 6طاونألا ةلأسم قيقحت نع اندفأ

 باوجلا

 نب دمح نب مل اس هبلط يف دهتجملا ملعل ا بلاط لضافلا خيشل ا ىلع م الس

 ينم تبلط كنإف :دعب امأ ةرخآلا ثرح دارأ نمم هللا هلعج يثراحلا ناميلس

 باوج تيأر دقو ةضغلا وأ بهذلا ةكسب اهعيب زاوجو ط اونأل ا ةلأسم قيقحت

 .تفلك يأ )١(
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 .اهركذ يتلا ةلدألا كلتب هجاجتحاو .هصيخرتو كلذ يف بطقلا مامإلا

 نب دمحم مامإلاو يملاسلا انخيش عم ةلأسملا هذه يف انإف هللا كدشرأ ملعاف

 يف صيخرتلا ىرأ الو .الاق امك الإ لوقأ الو .كلذ نم عنملا ىلع هللادبع

 هيلإ تبرقت دقف .بيرقلا ندعملا سنج نم نكت مل نإو اهسفن ةقرولا نأل .كلذ

 لدبو .ةلاحم ال اهنم لدبي هنألو .ةيفرصلا عماجب هب تعمتجاو .هيف تلخدو
 هذه نع نودمح نب دمحأ خيشلا ينلأس دقو .همكح همكحو .هلثم وه ءيشلا

 قيقحت امأو .ملعأ هللاو .اذه الإ ىرأ الو .عنملاب هل تبتكف رابجنز نم ةلأسملا

 .ملعأ هللاو .هبهذم يبهذمو بوقعي يبأ مامإلا لوق اهيف يلوقف ةاكزلا ةلأسم

 :ةلأسم ه

 :-- هلوقل .مهنم ًاعامجإ ةاكزلا عنام ربج ىلع ةمئألا قافتا ىرت له

 مامإلا ءاطعإ بجوت يتلا ةيامحلا ةفص :ءاملعلا لاقو ؛(لتقُي ةاكزلا عنام )

 مل اذإف "مهيلع جراخلا ودعلا ال ضعب نع اهضعب لئابقلا عنمي نأ !ةاكزلا

 اولعج مهتيأرو ؟ةاكزلا هل بجت ىرتأ ؛هفعضل جراخلا مهودع نم مهعنمي

 :لاق ذإ نييمتسرلا ةمئألا ىلع ثافن اهيف نعط يتلا لئاسملا نم ةلأسملا هذه

 يتلا قوقحلا ذخأي نأ هل لحي ال «مهملظف ةروجلا روج نم هتيعر عنمي مل اذإ
 عفدلا نع هفعضل ةرطفلاو ةاكزلا نم هباتك يف اهبجوأو مهيلع هللا لعج

 .ةلأسملا هنه انل ققح لضفتق -هللا هنعل- ثافن مالك ىهتنا .لاتقلاو مهنع

 : باوجلا

 تركذ يذلا ثيدحلل لدعلا مامإلا نع اهعنم نإ لتقي هنأ ةاكزلا عنام يف

 .(ةاكزلاو ةالصلا نيب قرف نم نلتقأل) :-هنع هللا يضر- قيدصلا لوقلو

 اضعب فصنأو هضعب نع مهضعب هتيعر فك اذإ مامإلا ىلع ةبجاولا ةيامحلاو

 نم هللا قوقح ذخأ هل لحي كلذبف .يوقلا نم فيعضلا قح ذخأو 6ضعب نم
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 ةيعرلا مزل يبنجأ ودع هيلع ماق نإ امأو .ىلاعت هللا هرمأ ثيح اهعضيو .هتيعر

 الو .ثافن نع ىوري امك ال .مهنع اعيمج هوعفديو مهمامإ عم مهيلع اوموقي نأ
 .ملعلاو نآرقلا ةلمحو ةالصلا لهأ نم انيعم اصخش نعلت نأ كل بحأ

 .هئراب ىلإ هلكف روجفلاو يصاعملا نم ءيش ىلإ بسن نمو ،كلذ نع كحصنأو

 بويعب لغتشيو .هبويع نع شتفي نأ نمؤملا ىلع بجاولاو .هلقت هنع لمحت الو

 ىتح : هللا قلخ عيمجل هيج او ةمحرل ا نا اف .ريغل ا كلذ محريو ٠ هريغ نع هسفن

 هللا هنعل نم ىتح هليف ىضم نميق ) ١ )نرعلل او بسلاب ا دحأ هلل ١ ديعت امو .رافكلل

 ىريو }هللا قلخ نم دحأ ىلع هسفن لتضفي نأ نمؤملل يغبني الو .زيزعلا هباتك يف

 (هنم رش وهف سيلبإ نم ريخ هنأ ىأر نم) :هبهذ يف بطقلا لاق .هنم ريخ هنأ
 بحأ ام س انلل بحأ ين اف .هللا ءاش ن ا حلفت ‘ يحصن ىلع لمعت نأ كوجرأف

 .ملعأ هللاو .ائيش ةمالسلاب لدعأ الو .ةمالسلا تلق اميفو بجاو كلذو يسفنل

 :ةلأسم ه

 -هللا همحر- يملاسلا انخيش لاق

 نالطبلا ىلإ يضفي هلوقق نامرلا ضماح يف لقي نمو
 ؟اندقأ هيق ةاكزلاب لئاقلا ليلد ام

 ):يلي امب نعللا لوح هخيش مالك يف درو ام ىلع يثراحلا دمح نب ملاس ةمالعلا خيشلا قلع )١(
 .نعلل قحتسم ريغ يف طلفيو ناسنإلا لواطتي الئل ةمالسلل ابلط .اريخ هللا هازج هنم اذه
 يف ديعس وبأ مامإلا اهركذ يتلا حور يبأ ةريس يفو .زئاج وهف الإو هللا دنع اديعس نوكي نأكو
 مث رظنلا نبا لاقو .خلا فلختسا ...بلاط يبأ نب يلع نإ مث) :هصن ام اهيلع قلعو .هربتعم

 امالك :هللا همحر يملاسلا انخيش لاق .خلا هللا نعل هيلع هلوق ىلإ ىلو نافع نبا رمالا ىلع

 امل -هللا همحر( رظنلا نبا امأو .كلذ ىلع ينبم اننيد الو .نعللاو نعطلا اننأش نم سيل هانعم
 يف -هللا همحر- بطقلا لاق .كلذ ىلع هتلمحق هللا يف ةريفغلا هتذخأ .هيويعو نامثع ركذ

 ولو قسافلاو كرشملا نعلن نأ زاوج بهذملاو ٤٢٠: ةحفص ةيناتلا ةعطقلا يف «نايمهلا»

 نمل زاجو .انيعم قسافلا نعلي ال هنأ انموق معزو) :لاق نأ ىلا ثيداحأ قاسو . ًاصوصخم

 تومي هلعل ىردي ال هنأل .نييعتلا ىلع كرشملا الو قسافلا نعلي ال هنأ ضعب معزو .انيعم كرشملا
 .(ةاكزلا يف يتلا ثافن ةلأسمب قلعتم اذهو .دارملا ها مالسإلاو ءافولا ىلع
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 : باوجلا

 ىلع اليلد هل يملاسلا خيشلا ري ملف .ةاكز نامرلا ضماح يش نإ لئاقلاو

 ةمالعلا خيشلا كلذ هملعي ال امو .نالطبلا ىلإ يضفي هلوق نإ لاق امل .كلذ

 .ملعأ هللاو .اوتكس امك هلوق نع تكست .انأ هملعأ فيكف .ةكاردلا ةماهفلا

 لاؤس "

 نب ىسيع خيشلل يليلخلا هللادبع نب دمحم مامإلا ثحبب قلعتي لاؤس
 ؟ةيامحلا ةلأسم يف حلاص

 باوجلا

 نب دمح نب ملاس دلولا خيشلا ىلإ يبايسلا نافلخ دبعلا هبتاك نم مالسف

 لمأتلاو رظنلا اهيف تدرأ يتلا ثوحبلا تلصو :الئاق .يثراحلا ناميلس

 نب ىسيع خيشلل يليلخلا هللادبع نب دمحم مامإلا ثحب امأ :لوقأف ةعجارملاو
 لحت ال هنأ نامع لهأ انباحصأ هلوقي يذلاو .ةيامحلا ةلأسم يف حلاص

 ثحب هنإ مامإلا لاق امك وهف .ةيامحلا هنم نيبتتو عحصت ىتح ةيابج مامإلل

 نب ىسيع ةمالعلا خيشلا هب هباجأ ام نكل .رصاقلاب هيف همهف سيلو .يوق
 حرص دقن رامثلا ةاكز امأف "يدنع قحلا وهو 6عنقمو ةيافك هيف حلاص

 تبثتو 6هدقع زوجي نمم هل حيحص دقعب رمألاب ماق اذإ مامإلا نأب باحصألا

 سانلا تاقدص ذخأ هل زاج .ةماعلا ىلع مهتاقثو نيملسملا ءاملع نم هتعيب

 لوقي ادحأ ملعأ امو ،ردنألا يف اهكردأ ولو .ةكردملا ةرضاحلا مهرامث نم

 مالكلا اهيف يتلا يهف .ةراجتلاو يشاوملاو نيدقنلا ةاكز امأو .اذه ريغب

 .اهئادأ ىلع مهربجي ال مامإلا نإ :نامع لهأ نم انباحصأ لاق دقو .ثحبلاو

 خيشلا باوج نم رم امم تفرع دقو .هتيامح يف مهو ،لوحلا متي ىتح
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 نيينامعلا لوقل مامإلا لاكشتسا امأو .كلذ نوطرتشي ال مهريغ نأ ىسيع

 ثعب .ةاكزلا تضرفو ثعب امل .تيي يبنلا نأب مهيلع هجاجتحاو .اذه

 ملو ةاكزلا مهنم اوضبقيل .مالسإلا يف لخد نم لك ىلإ هنيح نم لامعلا
 انأف -ي يبنلا توم دعب قيدصلا ةفيلخلا لعف اذكو .هريغ الو الوح رظتني

 :لوقأف باحصألا نع باوجلاب اذه يف -هللا ءاش نإ- لفكتأ

 عيرشتلا لوأو ةثعبلا نامز كلذ نأ ىفخي الف ةي يبنلا نامز يف امأ
 ةَقدَص مهياومأ نيم ذخ :ىلاعت هلوقب رمألا لزن كلانهو .ضئارفلا ضرفو
 مدقتي مل .مهنم ذخألاب رومأملا كئلوأف اهوحنو "')«اتهب مهيكَرَتَو مهرت

 لاثتما يي هيلعف مهقح يف بوجولا لوأ كلذف .ءيش بوجوب باطخ مهيلع
 .ةيضرفلا رارقتسا دعب امأو .ءاطعإلاب هرمأ لاثتما مهيلعو .ذخألاب رمألا

 ارقتسا ىلع كلذب نيمزتلم نوملسملا ناكف ،لوحلاب اهقيلعت رارقتساو

 مهنم دحاو لك ىلوتي نأ مهيلع بجو .نامتكو روج نامز راص اذإف .هطورش
 نوبطاخملا مهف مهيف فرصت نأ هللا رمأ نيذلا اهلهأ اهل رظنيو .هتاكز رمأ

 مامإ بصن ىلع اوقفتاو .نيملسملا ةملك تعمتجا اذإف .اهعضاوم يف اهعضوب

 اهبابرأ ىلإ هدنع ام جرختي د ملو ک كاذ ذا . ارضاح هلوح ناك نمق .4 .مهرمأب موقي

 اهعفد ناك نمو .همامإ ىلإ اهعفد هيلع بجو .مهيف اهجارخاب رمأ نيذلا

 يف قدصيو .اهلحم يف اهعضو هنآل .ةيفاك هنع يمهف ٧مامإلا مايق لبق اهادآو

 كقدصأ ال وأ يلإ اهئادأ دعأ ) :هل لوقي نأ مامإلل سيلو .هنيد نم اهنأل .كلذ

 وهو }تقولا كلذ نم لوحلا هيلع لوحي ىتح .هيلع هل ربج الف . (اهتعفد كنأ
 .هدي يف ةيقاب هتاكزو .مات هلوح نإ لاق نمو .مهلوق ىنعم وه اذه .يبجي مامإ

 نيب قرافلا وه كل هتركذ امو عنتما نإ هربج مامإللو 6مامإلل اهميلست هيلعف
 عنم كلذ دعب اميفو .دادتراو دحج عنم كانه عنملاف .اهريغو عيرشتلا مايأ
 .هللا دنع ملعلاو هارأ ام اذه .هنيد نم هنأل .هيف قدصم هيعامو .ءادألا ىوعد

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو مدوصقملاب يفاو ىسيع خيشلا باوجو

 )١( ةيآلا .ةبوتلا ةروس ١٠٢.
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 جحلا

 ! ةلاسم "

 نإف ءاهليق يتلاو ،ةنسلا هذه يف جحلا مامتإ يف ًاعطاق نايب انل نيب

 انعم ةدعقلا يذ مامتك ةدحاو اموي تناك ولو !انعم عباس موي نوكي فوقولا

 .باوجلا كلذ انلمتحال مهعم هناصقنو

 :باوجلا

 املكو .رمآلا اذه نم ةريح يف يسفنب انأ يننأ - هللا مكمحر- اوملعأ

 نم مهيتأت ةيؤر ةحص نع كلذ مهلاله نأب ينباجأ هدجأ نم كلذ نع تثحب
 هنأ :رثألا يف لوق ةلأسملا يفق كلذك ناك نإف .ةيقربلا تالآب ةحزانلا راطقألا

 نم هربخ هغلب نم لكل .لاله وهف ضرألا نم ةهج يف لالهلا ةيؤر حص نإ
 قدصو .افيعض ولو زئاج لوقب ذخألاو ،كلذ ريغ ليقو .ايندلا لهأ عيمج
 .ناصقان نارهش ضرألا نم ةهج يف ىلاوتي نأب .نكمم لمتحم مهلوق
 يضارألا يف اميس ال ىرخأ ةهج يف نييفاو نيرهشلا كنيذ ينعأ نانوكيو

 نا عا دو عاش هنأ ىرت الأ ‘ براغملاو علاطملا دعابت عم ةيرحبلا عم ةيلبجل ١

 يف رصعل ١ هيق ىلصت هنيعب تقولا كلذق سراق رحب ىلع تبرغ اذ ا سمنلا

 دحاو تقو يفو .راهن نيرخآ دنعو ليل موق دنع اذكهو .اهريغو رصم دالب
 مل اذإو .توبثلاو ةحصلا لمتحم هولاق امق رتاوتلاو ربسلاب اذه ررقت دق

 ؟هدجن نيأف مهنم ناهربلا ةدايز انبلطو مهلوق ضرن

 امم اهوحنو مرحلا رهشأل او رطفل او موصل اك ةص اخل ١ انت د ايع يق امأ

 .انباسح ىلع هيف اندمتعا دقف اندلب يقو .انب صاخ وه

 ؟عنصت اذامق الإو .مهدلقن نأ ةرورضلاب مزليف جحلا كسانم يف امأو

 مهفلاخ نمب اوشطبو هيلع اورطيسو ناكملا كلذ اوكلم دقو .؟لوقن اذامو
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 دنع مهل ملسأ ناكل ةمالل ةرح نيدلا رئاعش اوكرت مهنأ ولو .ناعتسملا هللاو

 .هديب نافلخ ديعلا هبتك . ميظعل ١ يلعل ا هللاب ال ا ةوق الو لوح الو . مهبر

 :ةلأسم ه

 لثم مدلاب ربجي يقابلاو ‘هجح مت ةفرعب فقو نم نأ ءاملعلا ضعب ىتفأ

 ؟ىتفملا اذه مكح ام (ةفرع جحلا) :ثيدحب الدتسم هريغو ةضافإلا فاوط

 تبثي ال افلأ ولو ةدعلا يق قلط نم ىتفأو ٩نيد وأ ؛يار ةلأسم هذه لهو

 نيتاه ىلع قلع .در مث قلط مث 6درو قلط اذإ :تباثلا قالطلا نأ هدنع نأو
 ؟هبشلا هذه ليزي اعطاق ادر نبتلأسملا

 :ب اوجلا

 راثآلا يفو هفالخ ىلع روهمجلاو .ءاملعلا ضعب نع رثألا يف دجوي كلذ
 يلو .الهأ كلذب تسلف ادر كلذ ىلع قلع كلوق امأو . نبمسو ثغ نم ريثك

 ىرأو .كلذ يف رظنلا نع ينلغشي ام يسفن بويع نع ريظنتلاو ثحبلا يف
 هنإ .هتمحرو هوفعب مكايإو اندمغتي نأ هللا لأسن غينم مهفآو ملعأ سانلا لك

 .ميحر روفغ

 ؟ ةلأسم "

 ؟لالحإ ريغ نم سأرلا قلحل ةينلا ام

 :باوجلا

 .ةرمع وأ .جح نم .لالحإلا ريغ يف لجرلا نم سأرلا رعش قلح امأ

101



 نّس اضيأ كلذكف .هريفوتو .هكرت نُس امك هنإف .ةنسلا ءافتقا كلذ يف ةينلاف

 نع رهتشاو عاش ام وه ةنسلا نم هقلح نأ لدي اممو .لضفأ لوألاو .هقلح
 - ىفطصملاو .رفومو .قلاح نيب اوناك مهنإف -مهيلع هللا ناوضر- ةباحصلا

 نم لب .ةيريرقتلا ةنسلا نم اذهف هركني ملو .مهنم دحأ ىلع بعي مل -و

 :ةرجع نب بعكل ولي هلوقف اضيأو دحأ هركني مل ثيح .يتوكسلا عامجإلا
 ةنسلا نم قلحلا نأ هوحنو اذه لدف . "')(دتفاو قلحا .كسأر ماوه كيذؤتأ )

 .ملعأ هللاو .اهعابتا هيف ةينلاف

 ةلاسم ه

 نع ريخأتلا هل ادب وأ ضرم مرحأ املف !ةرمع وأ ةجح رجأتسا نميف

 اسايق لصألا يف همزلي ال ناك ذإ فالخلا غوسي لهو مارحإلا ءاقلإو ةرجألا

 .هيق درو امو لفنلا مئاص ىلع

 :باوجلا

 اصلاخ هللا قوقح نم كاذف .قرافلا دوجول انه حصي ال سايقلا يدنعف

 يدنع انه نكل .رذع ال ثيح لكلا يف فالخلاو .ةيويند ةرجأب لمع اذهو

 موزلل ١ ليل د ن أ عم .هبر قح لطب ] موصل ١ يفو .هسفن قح لطب ] هنأل ه صخرأ

 .ملعأ 6 .تالامتحا اهيفو (")«ةمكَلاَمَعأ آ ًاولطبت الو ىلاعت هلوق

 .لمقلا يأ )١(
 ٢٢. ةيآل ا .دمحم ةروس ) ( ٢
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 :ةلأسم ه

 .مامإلا لبقو .ةالصلا لبق ةيحضلل حبذلا حصي ال هنأ رثالا يف دجوي

 ؟ىناثلا ىلع ليلد ةتسلا يق لهق

 :باوجلا

 ةنسلا نإف .ىنم ريغ يف ينعت تنك نإف .ةالصلا لبق حبذلا ةلآسم امأو

 نولصي مهلك سانلا نوكي نأ اضيأ ةنسلاو .ةالصلا دعب الإ حبذلا نوكي ال نأ

 يض امأو .لكلا معت ةنسلاو دحاو ءيش مامإلا ةالصو مهتالصق .مامإلا عم

 الو .حبذيلف ةبقعلا ةرمج ىمر اذإ درق لك لب سكانه مزلت ديع ةالص الق ىنم
 .ملعأ هللاو .اذكه .كلذ يف مامإ مهعمجي

 :لاؤس "

 لك يف انوع -هللا هاقبأ- ليمج نب نافلخ دلاولا ةمالعلا انخيش ةرضح

 :دعبو }هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالس .ةملمو ةلزان لك يف أجلمو .ةمهم

 يذلا كناسحإو كفورعم ركشأ لازأ الو هب تررسو ميركلا كباتك ينلصو

 ةلأسم يف اعجارم لوقأ ينكل .ةلئسألا ىلع كتبوجأ تمهقو ؛هايإ ينتدلق
 يأ يف :لوقأف .روهشم فالخلا نأ كباوج يلع لكشأو ‘ةضافإلا فاوط

 فوقولا جحلا نأ 6نيفلاخحملاو نيقفاوملا بتك نم فالخلا اذه دجوي بتكلا

 ًاعامجإ دسفي جحلا نأ 6فيعضلا هآر يذلا نإف ؟مدلاب ربجي يقابلاو ةفرعب
 هنأ عم مدلاب هربجب لوقلا دجأ ملو 6نيضلاخملاو نيقفاولا بتك ةدع يف

 هْيَلا !عاطتسا نمم غ تيبلا ح سالا ىَلَع هئلو» ىلاعت هلوقل مداصم

 ؟تيبلا جح ةفرعب فقاولا ىرت لهف ١) )ههيبش

 )١( ةيآلا .نارمع لآ ةروس ٩٧.
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 - يبتلا نع يور يمليدلا رمعي نب نمحرلا دبع باعيتسالا يف لاقو
 هوري مل ثيدحلا 4 (تاقرع جحلا ( -ملسو هل و دمحم انديس ىلع هللا ىلص

 .دارملا ىهتنا .اطع نب ريكب ريغ هنع وري ملو هريغ

 اوضقت ث مث» :لوتب هللاو هيق ةجح ي أق 4 .عطق ثيدحلا ن أ ميلست ىلعو .

 هيفص ثيدحو . 4 قيتعلا تيبل اب اوُفَوُطينَو مهرون أوفوْينَو مهتت

 .ثيدحلا بتك نم اهريغو أطوملاو ملسمو يراخبلاو عيبرلا يق روهشملا

 عامجإب جحلا ناكرأ نم نكر ةضافإلا فاوطو ملسم حرش يف يوونلا لاق

 لهاج ينإف سينم ضارتعالا ال ةركاذملا ةهج ىلع اذه لوقأ .نيملسملا

 ؟دجوب باتك يأ يفو ؟فااللخلا هجو نييبت كنم وجرأو "فرتعم

 افالخ ةلأسملا يف نأ كنع رثؤن نأ انل غوست لهو ؛ماودلا ىلع يركش كلو

 نب ملاس كدلو نم ،قحلا نييبت مكمزلأو مكيلإ عوجرلا انمزلأ هللا نإف
 .ه١٨٣١ نابعش ٣ ؛هديب دمح

 :باوجلا

 فلاخ اذإو .كلذ ىري هنأ ءاملعلا ضعب نع يل تيكح كسفنب تنأ

 تيأر ينإف كلذ عمو .عامجإلا قرخناو .فالخلا عقو دقف دحاو ولو روهمجلا

 .ةضافإلا فاوط نود هيزجي لوقي (ةفرع جحلا)ثيدح دمتعي نم نأ اقباس

 نع هنوكحي مهنأ ينظ بلاغ يفو .يراخبلا حرش يف ينالقسعلا رجح نبال

 .ملعأ هللاو .ةعلاطملا نع رصبلا فيعض ينإف تئش ث نا هعلاطذف .ةفينح يبأ

 )١( ةيآلا .جحلا ةروس ٢٩.
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 .ليمج نب نافلخ كبحم نم

 :ةلأسم ه

 ىلع يع دملا لوق ليقي ال):۔هنع هللا يضر- يحبصل اةمدالعلا لاق

 )ةلصخ يف الإ هيلع ىعدملا

 ؟هيق لئاق تنأ امو 6؟انه هجو ام «(اهقادص ةيدأت مزلأ ءاهضتفا هنأ يعدت

 لجرب ةقلعتم ةأرم ا تدجو اذا ىه ةدحاو

 : باوجلا

 :اهنم طورشب اهنكل سكلذك رثألا يف دجوت ةلأسملا هذه

 نكميرلاخ عضوم يق انوكي نأ اهنمو .انه امك .هب ةقلعتم هيلع ةضباق

 اهرظنتت نأ :اهنمو .اهيلجر ىلع ايراج اهمد دجوي نأ :اهنمو .هيف كلذ لعف
 .اهتراكب ةلياز ةضتفقم اهندجيف ءاسنلا

 .اهضتنا هنأب تامالعلا زورب يأ )١(
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 يش امزاج ًاملع تدجوأ اهنأك .بابسألا هذه رهاظب ذئنيح مكحلا نوكيف

 يذلا .ةبضلا يف هملعب مكح هنأكف .قادصلا موزلب .هيلع مكاحلا بلق

 ()هلعأ هللاو . .مهدنع ١ ذكه .ةيلاحلا ةلدألا هذه رتاوت نم هل لصح

 :ةلأسم ه

 الثم ةرايس ءارشل ناطلسلا نم ةصخر هنومسي ام عيب يف ًاسأب ىرت له

 ؟نمتثلا نم هيلع ناقفتي ام ىلع هريغل اهعيبي نالفل

 :باوجلا

 تدجوو . هفرعأ ال ءيش اذهف تارايسلا ءارش يف ناطلسلا ةصخر امأو

 .قولخملا همرحي ال هللا هلحأ امو 7 ابرلا مرَحَو يبلا ُهَللا لَحأَو» :لوقي هللا

 لوق ىلع الإ ضارعألا عيب زوجي الو .ضرع ءارشلاو عيبلا نإ ىرخأ ةهج نمو

 اذهف لاومألا يف ةلاقإلا طرش عيبكو .هتجوز قالط عئابك نامع لهأل .ليلق

 .ملعأ هللاو .ضارعألا نود ماسجألا ىلع قدصي عيبلا امنإو .ادج فيعض

 :ةلأسم «

 ءاهوم دخو ؛اهوجرصق .4 مهل تناك رئب ةمدخ يق لجرل اوت ذأ موق يق

 نإ تيأرأ ؟ال مأ هؤانع هلو اودارأ اذإ هعنم مهل لهف .ةنيكام اهيلع اوبكرو

 نم هتثرول لهو 6؟ةداعإلا هل له اولقتت مث ڵبصخلا ءاج ىتح ةدم اهلمعتسا

 نأ نكمي ال ةأرملا نا لوقيف ةيضقلا هذه ىلع يثراحلا دمح نب ديعس ةمالعلا خيشلا قلعي )١()

 .اهاضرب الإ لجرلا اهضتفي
 ٧٥. ةيآلا .ةرقيلا ةروس )٢()
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 ؟قح هدعي

 : باوجلا

 ىتم عاجرتسالا مهل ناك .ةحنملا وأ .ةيراعلا ليبس ىلع هل مهنذإ ناك نإ

 نأ مهيلع ناك .ةمولعم ةدم ىلإ ةحابإلاو نذإلا يف هل اوررق اذإ الإ . اودارأ
 .نافلخ مكبحم هبتك .ملعأ هللاو .هطرش هوفوي

 : ةلأسم "

 لام كفي نأ 6بيرق وأ خأ وأ نبا وأ بأ نم بستحم له ،ينبجت ملو كتلأس

 يرتشملا ربج نإف }هبر نم ةلاكو الب ،بيرق وأ يبنجأ ىلع ؛رايخلاب عيب بئاغ
 نم ةلاكو الب يدافملل لاملا عفديو ءءادفلا لبقي نأب ةفصلا هذه ىلع ادحأ

 نإ اقح يرتشملل ىرتو ًانماض هارتأ ةعامجلا الو مكاحلا الو ،لاملا بر

 .اريثك اريخ هللا كازج اندفأ :هبحاصل هيدفي يدافلا ةينو ،كلذ دعب بلاط

 :باوجلا

 كلم ليوحت كلذ يفو .هريغ لام هنأل كلذب هل مكحي الف مكحلا يف امأ

 ملسي نأ يرتشملل سيلو .ةنامألاك يرتشملا ديب هلعج كلاملاو .هكلام ريغ ىلإ
 وأ دحج وأ عييضت لاملا يف عقوو لعف نإف .هبر ريغ ىلإ 6هديب هبر هلعج ام
 هلانت بئاغلا ناك ا ذإ اصوصخ ؛كلذب هعبتي نأ لاملا برلو ءانماض ناك ةنايخ

 ةباتكب ةهبنيلف عيبلا كف يف احالص هبيرق ىأر نإف .رمألا هغلبيو .ةجحلا
 كلذ نود لعف نإو .مكاحلا ىلإ رمألا غلبيلف ةجحلا هغلبت مل نإو .اهوحنو
 هبر لصو ىتح عضي مل نإو 6هنم ءيش عاض نإ .هنامض يف نوكي لاملاف
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 مثإلا امأو .هللا ءاش نإ نامضلا نم ملس لاملا برل ةحلصم هلعف نم تماقو

 .ملعأ هللاو .هتين ىلإ كلذف

 : ةلاسم "

 بجي مل ،ناك امك عجر مث نتخ نإو ««لماشلاه يف بطقلا مامإلا لاق

 جاتحت ةداعلا مأ ؟ةيقاب ةلعلاو بجت ال فيكو اهيف ؟رخآ لوق نم له !هتداعا

 :نايبلاب لضفت ؟ناث رمأ ىلا

 :باوجلا

 مث نتخ نإو .هلوق وهو .ناتخلا ةلأسم يف هلماش يف بطقلا هركذ امو

 اهنأ يدنع اميفو .هريغ نع اهيلع فقأ مل ينإف .هتداعإ بجت مل ناك امك عجر

 اذإ يعرشلا بجاولا نأ :بطقلا هلاق ام هجوو .هنم ىرعتت الو .فالخلل ةلباق

 ةرم هيلع رركتي الو .رومأملا نع هبوجو طقس دقف .عرشلا هب َرَمأ امك لمع

 رئاظن هلو .هب فلكملا رومأملا لبق نم هنالطب نكي مل اذإ .رخآ ليلدب الإ ىرخأ
 ىلص هنأ رهظف ةلبقلل ًايرحتم ىلص اذإ:اهنم ةريثك ةيعرشلا تابجاولا يف
 وأ اصاصق ناسنإ نم وضع عطق ول اهنمو .دعي مل تقولا توف دعب اهريغل
 هتحيب ذ ىك ذ ولو .هعطق ةداعإ بجت مل .ناك امك وضعلا كلذ هللا داعأ مث ادح

 لاثمأو .ةاكذ ةداعإ نود نم اهلكأ لح .ةرم لوأك تمحتلا مث .عرشلا رمأ امك

 .ملعأ هللاو .كل تركذ ام ريغب هيف ليق دقو .ريثك اذه

 :ةلأسم ه

 تعقوف ،قوسلا يق لالد ليكولا ه اطعأق !لام هل عيبي الجر لكو نميق

 ليكولا ىلإ نيتبازملا دحأ جرخف ؛هتميق نم رثكأ غلب ىتح .ةنبازم هيلع
 ليكولل رهظ مث . عيبل ا كص هل بتكو ةميقلا هاطع أو هنم هارتشاق ؛ةيقخ
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 يف ًاعطق دعت ال ةادانملا كلت لهف ؛عيبلا هيلع عقو امم رثكأ غلب لاملا نأ

 .اندفأ .؟لكوملل مأ .؟ضقنتلا ليكولل مأ ء؟يتاتلا عيبلا هيق عطقل او ،؟عيبلا

 باوجلا

 لاملا عيبي نأ ىلع هلكو لكوملا ناك نإ الإ .مات ليكولا هعاب يذلا عيبلا نإ
 ديعلا هبتك .ملعأ هللاو .اذه ىلع ءادنلاب الإ ةعيب ال هنإف .ريغ ال ءادنلاب

 .نافلخ

 : ةلأسم "

 ىلع نيمي الو ةنيبلا همزلي لصأ اهنأ لجر ناتسب يق ةلخن ىعدا نم
 ؟ثيدحلا مومع نم هجرخأ يذلا امق هيلع ىعدملا

 :باوجلا

 ناك اهزجع نإف .ةنيبلا هيلعف .ناسنإ لام يف اهريغ وأ ةلخن ىعدا نمو

 ال اذهف هل نيمي ال نأ رثألا يف دجوي كلوقو .هيلع ىعدملا ىلع نيميلا هل

 ةرثكل طقاس وأ فرحب نوكي نأ ينامعلا رثألا يف ناك اذإ نكميو 4 هملعأ

 .ه٧٨٢١ .ةينامعلا خسنلا يف فيرحتلاو طقسلا

 :ةنأسم "

 بوقعي نم فيس بلط هنأ كلذو اهلصق وجرت ةبيرغ ةلأسم تعقو انه

 لسرأف .افيس اهنيديل مهارد هل سمتلي نأ هللادبع بوقعي ملكف .ةنايد

 هافوو رصان نم ةعلس بوقعي ىرتشاف 6بوقعي ىلإ مهاردلاب همداخ هللادبع
 مث 7 عاركل ا كلذ رصات هاقوو 4 عي ايو اشرق ٤٨٥ هيق نآ ىلع ‘ باسح الي عاركل ١
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 هلمح مث روكذملا عاركلا يف اهلخدأو رصان نم ىرخأ نيتئام فيس نادتسا
 اهوكرتو مهاردلا اويسحي ملو ‘كلذ ىلع دوهشلا دهشأو .رايخلاب هعابو

 وه اهابسحف رايخلاب يرتشملا ىلإ نيمأ اهب اولسرأو مهدحأ عم ةنامأ
 نمو ؟ةلأسملا هذه يف مكحلا فيك .اشرق نينامث ترصق اهادجوف يرتشملاو
 .اهيف باتكلا ليجعت وجرأ.؟نونامثلا هذه مزلت

 :باوجلا

 مكحأ نأ ردقأ امو .ةنسلا نم الو باتكلا نم الو رثألا نع اهظفحأ ال هذه

 بحأق .فلكتلا يف ريخ الو .نامضلاو مثإلا موزلو أطخلا ةفاخم ييأرب اهيف

 ىلع مهنيب مهاردلا نم صقن ام اولماحتيو .هيف اوحلطصي نأ مهل

 .ملعأ هللاو .عرشلا اوفلاخو اورصق مهلك مهنأل .يضارتلا

 :ةلأسم ه

 ةلأسملا يف ناك نإو 6؟ةيدلا لوتقملا ءايلوأل له هسفن لتاقلا لتق توف اذإو

 ؟كدنع حج ارلا امو 6!؟نبيلوقلا ةجح ام فالخ

 :باوجلا

 هنم صاصقلا نم مدلا يلو نكمت لبق ةسفن لتق نإف .ادمع لتاقلا امأو

 ٤ًجارلا وهو .روهمجلا لوق ىلع اذه هلام يف لقتنت ةيدلاف .قحلل هنم ًاتيوفت
 يف ةجحلاو ."'ةيميملا حرش يف روكذم وه امك كلذ ريغ ليق نإو .يدنع . ۔ ١)۔ ح . . . . ١ ۔ .
 ال قحلاو .هريغ قح توق اذهو .سقنلاب سفنلا صاصقلا بجوأ هللا نأ كلذ

 .ىدس بهذي

 .ةيرعش ةديصق نع ةرابع وهو امدلا يف .رظنلا نبا ناويد ) ( ١
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 يلولا افع ول امك "سفنلا نم لدب لاملا نأل .لاملا يف لقتنا سفنلا تتاف نإف
 .ملعأ هللاو .روهمجلا لوق وهو .كلذ هل ناك ةيدلا راتخاو ‘صاصقلا نع

 :ةلأسم ه

 يف ءاهقفلا مظعم نيب لب ؛بهذملا لهأ نم ءاهقفلا نيب فالخلا ببس ام

 .اندفأ ؟اهل عيفشلا قاقحتساو ةعفشلا

 :باوجلا

 نيب لب س‘ بهذملا لهآ نم ءاهقفلا نيب عقاولا فالخلا بيس نع كلاؤس امأو

 يف ىخارت اذإ هنع اهتوقو .اهايإ عيفشلا قاقحتساو ،ةعفشلا يف ءاهقفلا قلطم

 .هيلع لوعي ةنسلا وأ باتكلا نم صن ماكحألا هذه يف دجوي ال هنأ ملعاف "بلطلا

 امو .ةلالدلا ةينظ .رمألا رهاظ يف ةضراعتم تاياور دجوت لب 6هفالخ زوجي الف

 قارعلا لهأو ةفينح وبأو يعفاشلا بهذخق داهتجالاو ىأرلا لحم وهف كلذك ناك

 عيفشلا بلطي مل نإف "بلطلا ناكمإو ملعلا دعب روفلا ىلع بجي اهذخأ نأ ىلإ
 هل اولجأو .هرايتخاب هل اعيضمو .هقح اكرات دعو .هتتاف نيلجرلا نيذه دوجو عم
 ةعفشلا ) :-وأ- هنع يور ام كلذ يف مهتدمعو .ًاطايتحا مايأ ةتالث كلذ يف

 فرصتلا نم هل عنمو 6يرتشملا قحل ليطعت هيف ريخأتلا نإو .(لاقعلا لحك
 بهذو .عرشلا يف عونمم ررضلاو ‘هل ررض كلذو 6هارتشا اميف هوحنو حالصإلاب
 نيجتحم .يخارتلاو توكسلاب عطقتت الو توفت ال اهنأ ىلإ ةنيدملا لهأو كلام
 نإف }هل اقح كلذ ناك اذإف اولاق . (راجلا رادب قحأ رادلا راج) يي هلوقب مهلعل

 تكس هنإ ،هلاوحأ نئارقب وأ هرارقإب ملعي ىتح ستكاس توكس هلطيي ال قحلا

 ؛كلذ يف ةدم ال هنأ يورف .هتوكس ةدم يف كلام نع ةياورلا تفلتخاو .اكرات

 ةعبس ىلإ ولو لاق هنأ اضيأ يورو .ةنسب كلذ ددح هنأ يورو ،نامزلا لاط ولو
 املو .مهدعب نم نيعباتلاو ةباحصلا نم ءاملعلا فالتخا ىرج اذه ىلعو .ماوعأ
 مهمامإ نوكل .قارعلا نم هؤشنم نيينامعلا انباحصأ دنع عورفلا هقف لصأ ناك
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 يف مهيواتف رثكأ ىرت اذهل .هدعب نمق .ةديبع وبأ اذكو .ايرصب ديز نب رباج

 بهذم نإف .ةبراغملا انباحصأ امأو .انموق نم نييقارعلا بهذمل ةقفاوم عورفلا
 غاس كلذلف .ةيكلام ةيضابإلا ريغ نم ةبراغملا لجو برغملاب اراشتنا رثكأ كلام

 الو ةحاشم الو اهحيجرتو اهقح نوري يتلا .هقفلا عورف يف مهتعباتم انباحصأل
 الو .باوصلاب ملعأ هللاو .يدنع اذكه .ةيداهتجالا ةيرظنلا ماكحألا يف ةقرافم

 .ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح

 :ةلأسم ه

 نب نافلخ نب ديعس ققحملا خيشلا هنع لئُس امع - هللا كمحر - تلأس

 هيلع اهل له .ةنسلا قالط هتأرما قلط لجر يف -هللا همحر- يليلخلا دمحأ

 نأ اهل سيل) :هلوقب باجأف هاضرو هنذإ نودب هتيب نم تجرخ نإ ةقفن

 الف هنذإ ريغب تجرخ نإف !هنذإب الإ يعجرلا قالطلا يف هتيب نم جرخت
 اذكه ؛هدلب نم جرخت مل ام !ةقفنلا اهلف الماح نوكت نأ الإ ‘هيلع اهل ةقفن

 .همالك ىهتنا انهو !(ملعأ هللاو ٬ءاهقفلا لاق

 باوجلا

 ةقفن الف هنذإ ريغب تجرخ نإف :هلوق ىلإ هباوج لوأ نم هلوق امأ .لوقأ ..
 نوكت نأ الإ :هلوق امأو .هيلع رابغ ال يذلا قحلا وهو .حيحص اذهف .هيلع اهل
 يدنتعومهو .هفرعأ الو .كلذ ىرأ ال ينإف ،باوجلا رخآ ىلإ ةقفنلا اهلف الماح

 ىسيع خيشلا هلكشتسا كلذكو اذه يف هعم انأف .مامإلا هلكشتسا امك لكشم

 دحأ نم ًاطقس ديعس خيشلا مالك يف نأ ينهذ يف حدقني نكل .-هللا همحر-

 لصأ نوكيف -هللا ءاش نإ- ةدئافلا متتو 6ىنعملا حضتي كلذبو .خاسنلا

 هجو حضتي اذهبو .ًانئاب ةظفل طقاسلاف .الماح ًانئاب نوكت نأ الإ .همالك

 .ًانئاب ةقلطملا لماحلا مكح وه هركذ يذلا نإف كلذ دعب هركذ يذلا مكحلا
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 مامإلا هلوقي امل فالخ الماح تناك ولو .اهتقفن تلطبأ تزشن اذإ ةيعجرلا امأ

 .تزشن نذإ نود تجرخ اذإ ةيعجرلا نإف ىسيع خيشلا لوقل اقفوو هراتخيو

 ريغ زوشن قوف ًازوشن اهديزي الماح اهنوكو .ةجوزلا مكح ةيعجرلا مكح نأل
 اهل تبثي اهجورخ نوكي نأ نع الضف .اهريغ نايصع قوف ًانايصعو .لماحلا
 .لمحلل ةياعر الماح تناك نإ نئابلا سبح هل ناك اذإ جوزلا نأل .قافنإلا قح

 هجو الف .ىلوألاب ةيعجرلا ىلع هل اتباث عنملا قح ناك .هئام ىلع ةظفاحمو
 .لوقن اميف رظنيلف 6اذه يف ىسيع خيشلا عم انأو "يدنع اميف مامإلا مالكل

 .ىلاعت هللا دنع ملعلاو

 .هقالط الو هتوم حصي ملو نينس ثكمو هتجوز نع رفاس نم ةلأسم امأو

 نإ :هلوقب يليلخلا خيشلا اهيف باجأ دقو .هنم تدلوف رخآب تجوزت مث
 كلذك اذهف .حافس دلو دلولاو .لوألا ىلع هب دسفتو .دساف يناثلا جيوزتلا

 .هارأ الو اذهب لوقأ الف .حفاسملا هابأ قحلي هلوق امأو .قحلا وهو يدنع

 اهنأ ملعي ال وهو اهجوزت مامإلا لاق امك ناك نإ الإ .هابأتو هدرت ثيداحألاو

 ةهبش ىلع تجوزت تناك نإ يه اذكو كلذك كلذ لاقي نأ نسحيف جوز تاذ

 ملعي ال :يناثلاو .كلذ ىلع تجوزتو تدتعاف لوألا اهجوز نم توم وأ قيلطت

 رابتعا بسح ىلع لاق امك :يناثلاب وأ .لوألاب دلولا قحلي نأ نسح كلذب
 الب همأب قحال دلولاف حيرصلا دمعتلا ىلع امأو .نيفرطلا يف لاوحألا نئارق
 ةلأسملا هذه يف بطقلا مامإلا لوقو -هللا همحر- دمحم مامإلا لاق امك .بير

 .ملعأ هللاو .اولاق ام هيق اولاق ولو .ةنسلا يف قيثو لمحمو .يوق غاسم هل

 ةنسلا يف اليلد هل ملعأ الف ينازلاب دلولا قاحلإب نولئاقلا امأو
 نم يأر ىلع الا .رجحلا رهاعللو شارفلل دلولا نأ ىلع تدضاعت ثيداحألاو

 ىرأ ينإف .ةدوس اي هنم يرتتسا) وي هلوق نم اذخأ .هقاحلإب مكحلا ىري

 .ةيلهاجلا يف ناك ىنز كلذ نأل .اليلد اذه ضهني الو (ةبتع هبش هيلع
 تناك اذإ امب قاحلإلا كلذ نوصخي مهلعلو .رخآ مكح مالسإلا يف هل ددجتق

 اهعنمو .دحاو اهيلع ذوحتسا ناكو .انه شارف الف .جوز تحت تسيل ةآرملا
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 نأ ذئنيح بلاغلا نأل .جاوزلا ةلزنمب اهل سبحلاو عنملا كلذ راصف .ريفلا نع

 .مهمالك نم مهفأ اذكه .هب قحليف .كلانه شارف الو هئام نم دلولا نوكي

 .ىلاعتو هناحبس هللا دنع ملعلاو .هيضترأ تسل كلذ لكو

 1 ةلاسم "

 اهجوزي نمل اهرمأ ةيلوت وأ اهسفن ةأرملا جيوزت زاوجب لوقي نم هجو ام

 ؟يبنجا وهو

 باوجلا

 وهو اهجوزي نمل اهرمأ وأ اهسفن ةأرملا جيوزت زاوجب لوقي نم لوق هجو ام
 طورش نم يه له .حاكنلا ىلع ةيالولا يف ءاملعلا فلتخا دقف .يبنجأ

 يعفاشلا بهذ .اهنودب دقعلا حصيو .طقف لامكلا طورش نم وأ .ةحصلا

 هبو .اهنودب متي الف ةحص طرش دقعلا ىلع ةيالولا نا هنع روهشملا يف كلامو

 نمب اهسفن جوزت نأ ةأرملل زوجي ةفينح وبأ لاقو .انموق جو انباحصأ لاق
 .هكلمت ءيشل .اهنم عيبلا ةحص ىلع اسايق .ةفيرش تناك نإ الإ .اهل ؤفك وه

 ؛هنع ةياور هيف اولقنو .كلام باحصأ نم ةعامج اضيأ كلذب لاق دقو

 هلوقكق ب اتكلا نم امأ .ةنسل او ب اتكلا نم ت امومع كلذ ىلع اضيأ مهتجحو

 اذه اولاق "'”«,فوّرَتَمَاب هيصنَأ يف نلع اميف مكيلع حاتج ًالق» ىلاعت
 لعفلا نهيلإ فاضأ دقو اولاق .اهسفن ىلع دقعلا يف اهفرصت زاوج ىلع ليلد

 ىتح» لاقو '")4«ئَمجاوزَأ ححمكتي نأ» لاقف .باتكلا نم ةيآ امريغ يف

 )١( ةيآلا .ةرقبلا ةروس ٢٢٤.

 )٢( ةيآلا .ةرقبلا ةروس ٢٢١.
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 - هلوق وهو سابع نبا ثيدحب اوجتحاف ةنسلا نم امأو (')«ةَرَيَع اجر حكتت

 اهنذاو اهسفن يف رمأتست ركيلاو .اهيلو نم اهسفنب قحأ ميألا) :وني

 ركبلاو بيثلا نيب ةيالولا يف قرفلا يف يرهاظلا دواد جتحا اذهبو . (اهتامص

 تدجو اذكه رفزو يرهزلاو يبعشلا لوقي ةفينح يبأ لوقبو مهبهذم وه امك
 .ملعأ هللاو .ءاملعلا راثآ يف مهنع

 :ةلاسم ه

 يق تسيل يتلا ةبيبرلا جيوزت زاوجب بهذملا ي٥ لوق نم له

 لينلا حرش يف بطقلا لوق ىنعم امو ؟دوعسم نبا لوقي المع٬رجحلا
 تمرح امك هتنب تمرحو !مارح ليقو بيبرلا ةجوز هركت ال ليقو ٬١١ ةحفص

 تنب ىلإ دئاع تهركو تلح ريمضو تهرك ليقو تلح ليقو .ةبيبرلا تنب

 ؟لاوقألا هذه هجو امو ،ةبيبرلا وأ بيبرلا

 :باوجلا

 نيب روهشم اهيف فالخلاف جوزلا رجح يف يه يتلا ةبيبرلا جوزت امأو
 .مهريغو نيعباتلا نمو تركذ امك نولئاق .زاوجب لاق ةباحصلا نمف .ةمألا

 ةجوز امأو .ملعأ هللاو .كلذ ظفحأ الف ةصاخ بهذملا لهأ نم دحأ نع امأو

 يف بطقلاو .ًاهيركتو اعنمو ازاوج امهيتلك يف ءاج فالخلاق هتنباو بيبرلا

 .ملعأ هللاو ححجري ملو طقف كلذ يف فالخلا ىكح دق لينلا

 ؟ ةلأسم "

 ناب هلحتسا !اهلبق وأ ءاهسمل وأ اهريغ ةجوز عماج نمو ) :بطقلا لاق

 ٢٢٠. ةيآلا .ةرقبلا ةروس )١(
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 هل قح كلذ نأل ؛زاج ةبوتلا رهظأو ححرص نإو 6هنع مهفي هجوب هل ضرعي

 ىتح ريخلا هل رثكأ فاخ نإو .ةبوتلا عم هب فارتعالاب سأب الف !هيلع

 .هلعاق ىلع بوجولا جرخق كدنع جرخي اذهف تلق .ها (هبلق اضرلا لخدي

 شمعأ ٬رحيبلا اذه ةيؤر نع لحاسلا ديعب 6رظنلا رصاق تنك نإو ينإو
 ءرملا نيب قرفي امم كلذ ذإ ‘كلذ ىبأت يسفنف .رهدلا بطق ةيؤر نع نينيعلا

 ابنذ هيلع رتس نم ىلع هللا بضغ دتشا) :-- هلوق نأ عم اهجوزو

 اهم عضخأ ينكلو لوقأ ام ىلع يننيعي امم ؛رتسلاب رمألا ثيدحو !(هاشفأف

 .ةنحمو ءوس لك هللا فشك 6ينع فشكاف ضرتعأ الو !خيشلا هاري

 :باوجلا

 فيكو ؟كلذ ىبأت كسفن نأ كلوق عم .خيشلا هاري اهل عضخت لوقت فيك

 لواطتو .كنم ضقانت اذه ؟هيلع جتحتو هلداجت تنأو هيلع ضرتعت ال لوقت
 .اهقوفت وأ هتلزنم يواست مهفلاو ملعلا يف ةلزنم ىلإ فارشتساو

 ةلزنم ىمدأ .ملعلا نم افرط مكدحأ ذخأ اذإ نامع لهأ نم ملعلا ةبلط اي

 .اوققح اميف مهضقانيو .مهيلع دري راصو مهقوف لب .رازغلا روحبلاو رابكلا

 هيدلاو قح نم مظعأ هيلع هقح راصو .هنع ذخأ يذلا هخيش ىلع دري لب
 ؟ريقوتلاو لالجإلا نيأف

 دصق نود ناسللاب لوقلاب سفنلا مضهيو عضخي مهدحأ ىرنف اذه عمو
 ،قحلا لوبق تبأ دقف كلذ كسفن تبأ اذإو \ءيش نم كلذ ينغي امف .نانجلا

 بكر نميق كلوق امف .لالضلا الإ قحلا دعب سيل هنأل ذئنيح لطابلا يف تنأف

 نود .هنم هتبوت هللا لبقي له .هنم ةبوتلا دارأ مث قولخملاو قلاخلل قح هيف ًابنذ
 ؟ملاس اي لئاق تنأ امف قحلا كلذ هل نمل هنم لالحتسالا وأ .قلخلل قحلا مزع

 مل اذإو ؟ينملع نيتلاحلا نيتاه ريغ قلخلا قوقح طقست اذامبف معن تلق نإف

 ذايعلاو كله هيلع تام نإ .هرارصإ ىلع يقب دق سيلأ ٠كلذ نود هتبوت لبقت
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 حضتفيو .ايندلا يف هب رتست يذلا رتسلاو ءاطغلا هنع فشكني ادغو .هللاب

 كلتف رتسلا ثيداحأ نم هركذت ام امأ .ألملا عيمج سوؤر ىلع حاضتقا دشأ

 نإ .هقلخ نم دحأل قح اهيف سيل .هبرو دبعلا نيب بنذلاب ةصصخم تامومع
 اهبكار اهرهظأ اذإ اضيأ هللا قوقحو لب .ةرذ لاقثم قلخلا ملظي ال هللا

 ديعولا امنإو .ديعولا كلذ يف لخدي مل .اهيلع مدنتلاو .اهنم ةبوتلا دصقب

 أاحجبتو اح دمتو اهلعفب ًافافختسا ةيصعملاو ،بنذلا رهظأ نم لوانتي

 بعُي مل فيك -ي يبنلا عم ةينهجلا ةصقو زعام ةصق ىلإ رظنا .اهيوكرب
 تمسق ول اهتبوت نإ ةأرملا يف لاقو .امهبس نم ىهن لب كلذ راهظإ مهيلع
 اذكو .ناضمر يف هتجوز عماجم اذكو إمهتعسول ةنيدملا لهأ ىلع

 ىلع -ةةيَت- هدنع ةيصعملاب فرتعا نمم رثك اذه ريغو .ةأرملل لبقملارامنتلا

 كلت ديعو يف الخاد كلذ ناكولو .مهنم ادحأ فنعي مل ةبوتلا دصق

 ملعأ هللاو .( )هيلع مهفنعو كلذ نع مهرجزل ٠ثيداحألا

 1 ةلأسم "

 رورمب طقستو ؟ جوزلل قح ةدعلا له - مهنع هللا يضر- ءاملعلا فلتخا

 نأ ديرأو . اتينز دك ينإ ١ هللا لوسر اي :تلاقف . ةيدمانلا تءاج .....٠ ( راكذتسالا باتك يف ءاج ) ( ١

 امك . .يندرت نآ ديرت كلعل ؟يندرت هل .هللا يبن اي :تلاقف هحأ غلا ناك املف اهدرف .ينرهطت

 .ىلبُحل ينإ هللاوف .كلام نب زعام تددر

 :لاق .هتدلو اذه تلاقف .ةقرخ يف يبصلاب هتتأ .تدلو املف «يدلت ىتح يبهذا .ال انإ » :لاقف
 .«هيمطفت ىتح . هيعضرأخف. يبه ذا»

 لكأ دقو .ةتمطف دق !هللا يبن اي .اذه :تلاقف .زبخ ةرسك هدي يفو .يبصلاب هتتأ .ةتمطن املف
 سانلا رمأو .اهردص ىلإ اهل رمتحف .اهب رمأ مث .نيملسملا نم لجر ىلإ مالفلا عفدف .ماعطلا
 يبنلا عمسف .اهبسف ههجو ىلع مدلا حضنتف .اهسأر ىمرف . ديلولا ا نب دلاخ لبقأو .اومري نأ

 .سكم بحاص اهبات ول ة هيوت تبات دقل .هديب يسفن ذ يذلاوف . دلاخ اي الهم» :لاقق . اهايا هيس ني

 يبأ ظفاحلا ماما فيلأت .راكذتسالا ( :ردصملا .( تنخدو اهيلع ىلصف . اهب رمآ مث هل رقفل

 ٤٧٢. ص ٠ .ةمركملا ةكم .زابلا دمحأ
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 بطقلا لوألا راتخا ؟ةينو دصق ىلإ جاتحتو هلل قح وأ ؟ةأرملا ملع لبق ةدملا

 ؟رهظت نيأو ؟فدالخلا ةرمث ام لوقأ -ىلاعت هللا امهمحر- يملاسلا يناثلاو

 ؟ترصق وأ ةدملا تلاط ثاريملاو ةعجرلا جوزلل لهف :يناثلا لوقلا ىلعو

 .طسبب اندفأ

 :باوجلا

 ةموهفم يأ ؟ىنعملا ةلوقعم يه لمه :اهنأ ةدعلا يف انه ءاملعلا فالتخا نإ

 نأ كلذو .هتلع مهف كردي الو .هانعم لقعي ال .دبعت ضحم يه مأ .ليلعتلا

 .ةيلج ةرهاظ هتلع ام :اهنم للعو بابسأ لجأل تعرش اهلك ىلاعت هللا ماكحأ

 كردي ال اهنمو .طابنتسا قيقدو .لمأت لوطب الإ .يفخ رسع اهمهف ام اهنمو
 .ىنعملا لوقعم ريغ دبعت هنإ هيف لاقي يذلا وه عونلا اذهو .الصأ اهانعم مهف

 هنأ فرمم ام امأ .اهب الإ هلعف متي الو حصي الو .ةين ىلإ هؤادأ رقتفي يذلا وهو

 بولطملا دارملاب ايفاو ةهجلا كلت ىلع فلكملا هب ءاج اذإف اذك لجأل عورشم

 رمأل لاثتما هنأ .ةينب الإ هيلع رجؤي ال نكل .هب فيلكتلا طحناو لبقو حص دقف

 اذإف هوحنو سبوثلاو ندبلا نع ساجنألا لسغك ىنعملا لوقعملاف .ةعاطو هللا
 ىفك دقف .هنم ةساجنلا نيع تلاز ىتح ريهطتلا دصق ريغ نم ءاملا هيلع رم

 هلسغ ىلع هبحاص رجؤي ال نكل .ةينو دصق نودب ارهاط راصو .هلسفل كلذ
 نم لسفغلاب دسجلا ميمعتك وهف :يناثلا عونلا امأو .لاثتمالا دصقب الإ كلذ

 هسمي مل ثيح رهاط ندبلا نإف .لوق ىلع .ةساجنلا ةلازإ دعب ةبانجلا

 رشبلا اوقنو رعشلا اوللخ) :-ي هلوق امأو .ةلوقعم ريغ هيف ةلعلاف سجنلا
 مدلا رعشلا تحت نأل ليلعتلا رهاظ ريغف (ةبانج ةرعش لك تحت نإف
 اذه لوقي نم مهنمو .هتراهطو هلسغب فلكن مل يفخ كلذو .اضيأ ديدصلاو

 .كلذ هافكل الثم لسغلا دصق الب رحلا لجأل رهن يف صاغ ولف .رهاظ ليلعت

 الف .لوقعم ريغ ةالصلا ةدارإ دنع ةرهاط يهو .ءوضولا ءاضعأ لسغ اذكو
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 وهو .ىنعملا ةلوقعم يه ليق :ةدعلا يف مهفالتخا انه نمو .ةين نود حصي

 ةدعلا تمت كلذل ةيفاكلا ةدملا تضم نإف .هقاشكتساو ءاملا نم محرلا ةءارب

 .ةينلا نم دب الف .ةلوقعم ريغ ليقو .ةمئألا بطق هيلعو .دصق نودي ولو
 امف .ةدحاو ةضيحب هيف ىفتكي محرلا ءاربتسا نإ لوقلا اذه بابرأ جتحاو

 ملو .ةررقملا ةعورشملا ةدملا تضم اذإ اميف رهطت فالخلا ةرمتو ةدايزلا لاب

 .ةلوقعم اهنا نيلئاقلا دنع يفكت اهنأ دادتعالا يونتف 6توم وآ قالطب يه ملعت

 .ملعأ هللاو .نيرخآلا دنع يفكت الو

 :ةلأسم "

 هنأ انؤاملع عمجأ لاق هنأ لينلا حرش» يف بطقلا مامإلا نع هتركذ امو

 :لاق مث ؛هنويد يضقي ىتح !نيد هيلعو داهجلا ىلإ جرخي نأ لجرلل سيل
 فيك تلقو ؛اهئاضقي ىلوأ هللاو ؛دهاجيلف هل لام الو نويد هيلع نم ليقو

 .فالخلا ىور مث .عامجإلا ىكح

 :باوجلا

 نع هعفر يذلا فالخلاو .هبهذم ءاملع يأ .هئاملع نع عامجإلا ىكح هنأ

 ةيناثلاو .ءافو هنويدل دجي نميف ىلوألاف .ناترياغتم نيتلآسملا نأ عم .مهريغ

 .ثيداحألا اهيف تضراعت دق بسحأ اميف ةيضقلا نإف اضيأو .دجي ال نميف
 يفو .نيدلا الإ هيونذ رفغت هللا ليبس يف ليتقلا نأ تاياورلا رثكأ يفف

 .اذه ىلإ بهذ ضعبف .هميرغ هنع يضريو هنيد هنع يضقي هللا نأ اهضعب

 زوجي ال ءافولا دجي نم :لاقف لصف نم مهنمو ‘كاذ ىلإ بهذ نم مهنمو

 طحلاب امإ .هميرغ هنع هللا يضريو .داهجلا هيلعف دجي ال نمو ،رذعي الو .هل
 .ملعأ هللاو .هتانسح يض ةدايزلاب وآ .هتائيس نع
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 : ةلأسم "

 ًاناستا دعو نم نأ ىلع ءاملعلا عمجأ دقو :انموق بتك ضعب يق تدجو

 .بحتسم وأ بجاو كلذ لهو هدعوب يفي نأ يغبنيق هنع يهنمب سيل ائيش

 دعولاو دهعلا نيب ضعب قرف امك اغئاس اذه ىرت لهف !مهنيب فالخ هيف

 ؟صخرو ددشف

 :باوجلا

 .هدعوب يفي نأ يغبنيف ‘هنع يهنمب سيل ائيش ًاناسنإ دعو نم مهلوق امأو
 نإو دعولا نإ :لوقأف بحتسم وأ بجاو له ءافولا اذه يف فالخلا اوركذو

 رهظي يذلا نكل .هنم مظعأو دكأأ دهعلا نإو .دهعلا نيبو هنيب قيرفتلا ىلع ناك
 دعولاب ءافولا نآل .ليبقلا اذه نم سيل انه ءافولا يف فالخلا هجو نأ يل

 .ثالثلا قافنلا تامالع نم هنوك الإ هيف نكي مل ولو ،ثيداحأ يف امك بجاو

 راشأ امك .هب دوعوملا ةهج نم فالخلا نكل ثيداحأ ةلمج يف اهيلع صن يتلا

 ناك املق .ىلوألا فالخ وأ .هوركملا ليبق نم هنأكف .هنع يهنمب سيل :هلوقب هيلإ

 همكح ًاددرتمو .زاوجلا مدعو هلعف يف زاوجلا نيب اددرتم هب دوعوملا ءيشلا

 بوجولا نيب اضيأ اددرتم هب ءافولا ناك .ةهاركلاو ةمرحلاو لحلا نيب
 .ىلاعتو هناحبس هللا دنع ملعلاو .مهلوق نم يل رهظ ام اذه بابحتسالاو

 :ةلأسم «

 .هلاثمأو لهج يبأك ةقيقحلاب هنم أربيأ ؛يبن هلتق نميف انخيش لوقت ام

 :باوجلا

 .ملعأ هللاو ًاصاصق وأ ادح هلتق نكي مل نإ اذكه رهاظلاو يردأ ال

122



 :ةلأسم ه

 ىرت لهو ؟ًاراطفإو ‘ًاموصو .ةءاربو ةيالو بجوت يتلا ةرهشلا ةفص فيك
 وأ مهراجف نم وأ نيملسملا ءافعض نم رثكأ وأ ةسمخ وأ ةعبرأ الثم ماق نإ

 يف اوأر وأ !اوعمس مهنأب مهربخ أطاوتو }ةيعم وأ :هسفنب دحاو لك مهراربأ

 مكحت نأ كدنع لوهجم وأ يلو نم ةءارب وأ ةيالو بجوي ام اذكو اذك دلب

 ؟اهب موكحم ريغ لاومألا يف ةرهشلا نأب لوقلا هجو امو !هنم ةءاربلاب

 : باوجلا

 ىلع رثكألاو .ةريثك لاوقأ ىلع ءاملعلا فالخ اهيف ءاج .ةروكذملا ةرهشلا نأ

 ؤطاوت زوجي ال ةعامج نع ةعامج هلقني ام وهو .رتاوتملا ربخلاك تناك نإ اهنأ
 .ملعأ هللاو .هدنع دوهشملا دنع كلذب ملعلا لصحيف .ةداع بذكلا ىلع مهلتم

 صوصنلل تالماعم او ه ل اومأل ١ يف زوجت ال ةرهشل ا ةد اهش نأب لوقل او

 .(هنيمي وأ كادهاش) :-وإييي- هلوقك المعو الوق ءارغلا ةنسلا نم ةدراولا
 ٠.٨٨ )١( ,,. و ذ ٠ ۔ . 7 ٠ ے۔ ؛ ۔ . 7 -

 ىلإ ` “4هّمكلاجر نس نيديهش اودهشتَساو» :نويدلاو عويبلا يف ىلاعت هلوقو
 .ملعأ هللاو .ةيآلا رخآ

 :ةلأسم ه

 ام فرعت ال نم ىلع ةداهشل او جيوزتلا دقع زاوج رخأل ا ىف دجوي

 . “قوحلو 6ثاريمو ) )عضبو "قادص دقعلا كلذ ىلع ينبني هنا عم ؟ههجو (٢) ۔ . . . . )٢

 )١( ةيآلا .ةرقيلا ةروس ٢٨٢.

 )٢ ) .هسفن ردصملا .حاكن ينعت عضب

 )٢( .دالوألا ةيعبت دالوألا قوحل
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 :باوجلا

 دعب تيضر نا الإ .اهنامزلي ال ةداهشلاو دقعلا نأ كلذ دجو ىلوألا نع

 تركذ امم ناك امو ٠ الف الاو ٠ دقعلا من كللذ لعي تيضر ناق ٠ دقعلاب ملعلا

 ليصفتل ١ ىلع امأو .الفا امو .هم امتب مت دقف .دقعلا مامتب ًاقلعتم رومألا نم

 .ملعأ هللاو .هيلع اودهشتسا ام ىلع الإ نودهشي الف

 :ةلاسم ه

 ةعفش لطبت لهف !اكيرش هريص ام ثرو مث ةعفش هيف ام ىرتشا نمو

 اذإ امنيبو هتعفش بلط نم عيفشلا نكمتي مل اذإ امنيب قرف لهو ؟عيفشلا
 ٩؟ةعفشلاب هنم ذخأ ام هل عجري لهف يرتشملا ثرو مث ‘بلط

 باوجلا

 دوجو عم . ةعفشلا تبجو 4 احيحص يرتشم او عت ايل ١ نبب عيبل ا دقعنا اذ ا هزأ

 هنأل .ائيش هتكرش ديفت الف ةعفشلا تتبث ام دعب اكيرش راص اذاف .اهبابسأ

 .ةقحال ةكرشلاو ةقباس ةعفشلاف .ةعفشلا قح توبث دعب اكيرش راص

 .ىلاعتو هناحبس هللا دنع ملعلاو .تاق مدقت امف .قباسلا كردي ال قحاللاخف

 .ملعأ هللاو

 :ةلأسم ه

 باصنلا هب لمكي ام دح مكو ؟ةاكز هيلع له ()راوحو لبإلا نم عبرأ هدنع نمو
 .ه٦٨٣١ ماع ناميلس نب دمح نب ملاس كدلو نم ؟اريغص ناك نإ لبإلا يق

 .رهشأ ةتس اهلعلو ةاكزلا دح غلبت مل راوح )١(
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 باوجلا

 .نبللاب شاع ام ليق متغلاو .رقبلاو .لبإلا نم باصنلا هب لمكي ام ةح نإ

 ةيدوألا عطقيو حرسي نأ ردقي ام ليقو .همأ نع ىتفتسا ام ليقو .اعم رجشلاو
 .ملعأ هللاو اذه .هايملا اهيف يتلا

 :ةلأسم ه

 بيترت يقو) :هصن ام ٥٣٧ ةحفص لينلا حرش يف هللا همحر خيشلا ركذ

 ملو ةرقب اوحبذ نواسرم لهأ نإ لاقو :هصن ام فسوي جاحلا ةمالعلا ظفل

 لاقف اهنع هولأسف راجيمت يف ينرفيلا سورمع انمع ىتنإ اوعاجف 6،كرحتت

 يف محللا كلذ اومراو ءاملاب ةعصق اوذلماو ًائيش اهمحل نم اوعطقا :مهل

 ام :لوقأ ،لكؤي الف لزني مل نإو 6اولكق ءالا يف بسرو لزن وه نإف ءءاملا
 ام اذكو ؟ههجو امو ىلوألا ةحفصلا لوأ يف ةلأسملا ركذ دقو اذه يف لوقت

 ؟هريغ تلكأ اهسأر عطقو ةميهب حبذ نم نأ مشاه نع هاكح ام هجو

 ٥٣٦ ةحفص يف هركذ ام وه لهف مشاه هلاق ام هجو ىلع تعلطا مث

 ام) ةێێي- هلوقل عامجإ يقب ام لح دربت نأ لبق اوضع ةاش نم عطق نميف
 .كل هللا حتف ام اهيلع قلعت نأ وجرأو .(ةتيم وهف يح نم عطق

 :باوجلا

 .مارح ملع الب لوقلاو .هفرعأ ال انأف سورمع نع بطقلا هاكح ام امأ

 .بابسري ىكذملا محللا نأ ءانمألا تاقثلا هل لقن وأ .ةبرجتلاب كلذ ملع هلعلو

 .هيف ةجحلا وهف ائيش ملع نمو ٨ءاملا قوف وفطي ىكذملا ريغو

 ىلع قفتا امم سيل ةحيبذلا سأر عطق نإف مشاه نع هاكح ام امأو
 مهنأ ىرت الأ ةمرح الب دمعلا ىلع هوركم هنأ ىلع رثكألا لب .هب اهميرحت
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 كلذب اهميرحت ىلع ًاقفتم ناك ولف .تلكأ دمعتي ملو ةرفشلا هتقبس اذإ :اولاق

 .عضولا باطخ نم هنأل هريغو دمعلا نيب هيف قرف ناك امل

 :ةلأسم ه

 نوفلتلاب لمعلا زاجأ نم ىلع درلا يف -هللا همحر- ىسيع خيشلا لاق

 هبتشي ال ثيحب ،الودع هل عمتسملاو نيصلا يف ملكتملا نوكي نأ نكمأ اذإ
 ىلع ةداهشلا تدأت اذإ سسايقلا داسفب الو ةئطختلاب انه اه لوقن الف توصلا

 نكمأ اذإف لوقأ .ىهتنا .انكمم هارأ الو لالهلا ةيؤر هب حصت اميف اولاق ام

 هيف كشت ال نم مالك ويدارلا نم تعمس اذإ كلذكو ءانكه هيف مكحلاف اذه

 يف ملكتملا ملكت اذإ مهنأ اوثدحأ مهنأ ينغلبو !هلوق ذخؤي له !ملكتملا هنأ

 .انه ويدارلا يف هصخش ىرت رصم

 :باوجلا

 حص نإ هنأ يدنع كلذك وهف نوفلتلا ةلأسم يف ىسيع خيشلا ثحب ىلع

 .هثداحلا كلت يف هتداهش لبقتو .هلوق ذخؤي نمم ناكو .اقيقحت ملكتملا فرعو

 كلل ذكو ‘ هلقن ةحصو هطبض ء ارقتسال ا يفق ‘ حصو فرع دقو ٠ هب ذخؤي هنأ

 هلاثمأو اذه نمو ‘ مكح ةثداح لكلو نامزلا رورم ىلع ددجتت ثداوحلاو ويدارلا

 يف يدنع يذلا عسولا تلذب دقو .هرثأ ىلإ هنم جوحأ هرظن ىلإ ملاعلا نإ اولاق

 مايأ يف نامع ىلإ لسرملا برغملا ءاملع ثحب ىلع باوجلا يف ةلأسملا هذه

 .ملعأ هللاو ءتئش نإ هعجارق دوجوم وهو .- هللا همحر- يليلخلا مامإلا

 : ةلأسم "

 تامق 6قح ريغب وأ قحب الجر اوبرضف ةيرس تجرخ اذإو هللادبع وبأ لاق
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 قح ريغب هوبرض ذنم مايأ ةثالث يف تام نإ باوجلا يفف كلذ هبرض نم

 تام اذا ام نيب قرفلا ام .ةيدلا مهيلعف ةثالثلا دعب تام ناو ؛دوقلا مهيلعف

 ؟برضلا بيسي هتوم عيمجلا يفو ‘تداقتلا دعي وأ ‘تداقتلا يق

 :باوجلا

 اوبرضف ًاناودعو يغب تجرخ ةيرس يف هللادبع وبأ هب باجأ امع تلأس

 هللادبع وبأ باجأف .الجر لجر برض نإ اضيأ مكحلا اذكو .قح ريغب الجر
 دعب تام نإو .دوقلا براضلا ىلعف .اهنود امف مايأ ةثالث يف تام نإ هنأ

 ببسب تام هنأ عم .مايأ ةثالثب ديدحتلا هجو ام تلقو .ةيدلا هيلعف ةثالثلا

 .ةيعرشلا ماكحألا نم ريثك يف ددعلا اذه نوربتعي مهنأ :باوجلا ؟برضلا

 .ءورق ةثالث ةدعلاو .اثالث قالطلا لعج هنأ اهنم رومأ يف اهربتعي عراشلا نأل

 يف نهيمرو 6ثالث رامجلاو .مايأ ةثالث نيميلا ةرافك موصو .رهشأ ةثالث وأ
 يف عتمتملا موص اذكو .ةثالت ضيبلا مايأو .ةثالث قيرشتلا مايأو .مايأ ةثالث

 بجومب رقملا ريرقتو .مايأ ةثالث يف تارم ثالث دترملا ةباتتساو .ةثالث جحلا

 اذه ريغو .ةثالث ناذئتسالا اهيف بجي يتلا تاقوألاو .مايأ ةثالث يف ًاثالث دح

 يف روكذملا خيشلا نع هركذت يذلا اذهو .ثيلثتلا عرشلا هيق ربتعي امم ريثك

 بلغأ يف نأ انه نوربتعي مهلعلو .هريغ لاوقأ ةلأسملا يفو .لوق ليتقلا رمأ
 .ةثالث دعب ىقبي ال هبحاص نأ .ةداعلا يف ًالتاق ناك اذإ برضلا نأ لاوحألا

 عضوك ثدح ةدايزو .هيق جالع نودب ةدملا هذه نم رثكأ كرتي ال حارجلا نألو

 نأ نكمأ ثدح ةدايز هيلع ثدح نإف 6اذه وحنو ةطايخو لسغ وأ .هيلع ءاود

 هيف اومكحي مل اذهلف .ةهبش تناكف .هيلع دئازلا ثدحلا نم توملا نوكي

 يل حوليو .حيرصلا لتقلاب الإ نوكي ال دوقلاو .ةهبشلا هذه لجأل ذئنيح دوقلاب
 هللحي ال ناسنإلا هلكأي يذلا ماعطلا نإ :اولاق ءابطألا نأ ةلأسملا يف اضيأ
 ةثالث ةدم يهو .ةعاس نيعبسو نيتنثا دعب الإ ةيونملاو ةيومدلا ةداملا ىلإ جازملا
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 نم يعيبطلا لعافلا رهظي بورشملاو لوكأملا يف جازملا فرصتبق .مايأ

 هللاب الإ ةوق الو لوح الو .قيفوتلاو نوعلا هبو .ملعأ هللاو .يرسقلا لعافلا
 ١ ميظعل ا يلعل .

 :ةلاسم ه

 ؟صنلا عم أطخلا لتق يف ةنمؤملا ريغ قتع زاجأ نم ةجح ام

 :باوجلا

 لعلو .دحأ نع هظفحأ الف .لتقلا ةرافك يف ةنمؤملا ريغ قتع زاوج امأو

 لوق كلذف .ءافولا لهأ نم نكي مل ولو سيزجت ةدحوملا ينعي كلذ لئاق

 نكميو .ديحوتلاب رارقإلا قلطم ىلع ةيآلا يف ناميإلا نولمحي هبابرأو .دوجوم

 ىلع .ةيآلا يف ناميإلاب فصولا نولمحيو .ةكرشملا ءازجإب ذاش لوق نوكي نأ
 .ملعا هللاو .ةحص طرش ال لامك طرش هنأ

 :ةلاسم ه

 سيلأ ٬ردجي نأ الإ اهيف راملا عنمي نأ ضرألا بحاصل سيل :رثألا يف
 ؟الامعتسا رورملا

 :باوجلا

 هللاو .هكلم هنأل هعاطتسا نإ عنملا هل نوكي نأ راتخأو .فالخ كلذ يف

 .ملعأ
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 :لاؤس ٨

 سانلا يقسي نم رجؤي نأو ،ليبسلا ىلع دروم رقحب الجر رمأ لجر
 .يقاسلل هتلغ ذفنت ءامو .الام اهب يرتشي مهارد هيلإ لسرأو هنم هيلع
 هل لسري هيلإ بتكق ءاملاو ںلاملا كلذ ةلغ نع ديزت مهارد يقاسلا قرقفتساق

 نع هتميق ذخو ءاملاو لاملا عب نأب :هباجأف يقاسلا ةرهاشم يف هذفنأ ام

 دعب رخآ لامب يقاسلل تيصوأ انأو ،يقاسلا قافتإ يف هتذفنأ يذلا كقح

 .اكلم مأ !افقو رئبلا هذه ىرت لهو ؟ءاملاو !لاملا اذه عيب زوجي لهق يتوم

 .ه٨٧٣١ يناثلا عيبر ١ه هتررح .ىلاعت هللا كمحري اندقأ هذه ةفصلاو

 : باوجلا

 لجرلا كلذل اكلم .ءاملاو .لاملاو .رئبلا نوك ةفصلا هذه ىف لصألا نإ

 عورق ينمعأ ٠ هيلع هم اكحأ ء انبو ‘ لصألا كلذ ءاقتقا بجيف كل نذي رمآلا

 .لصألا كلذ نع هجرخي مل ام .هب قلعتت يتلا هماكحأ

 بتكي وأ ًافقو كلذ لعج هنأب مكدنع روكذملا لجرلا رقي نأك رخآ رمأ
. ١ 4 _ .. . 

 .هتداهش لبقتو حصن نم كلذ ىلع دهشي د وا ءافورعم هنوك ل اح هطخب

 فرصتلا هلو .الف كلذ نود امأو مهلصأ نع لوألا مكحلا كلذ لقتني ذئنيحف

 دنع ملعلاو تافرصتلا هوجو نم دارأ امب هوحنو ليكوتو رمأب هكلمو .هلام يف

 .ىلاعتو هناحبس هللا
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 :ةلأسم «

 نإو ؟لون هيلع لهف !هدصق غلب ىتح هقرس ىراصنلل ابكرم بكر نميف

 يق ناك ناو ءةكرشلل ةريتك )١( تاسيفح مهلو ؟هعضي ني أف هيلع ناك

 يذل ا ىفشتسملا وأ ًاسالتخا صقلا وأ نكسلا يق دوقعلا هل له ) ")فكبدل ا

 ؟ترصق وأ ةدملا تلاط نامض هيلع له لعف ناو ؛هيف

 :باوجلا

 ءالؤهو ،نيكرشم ولو اضرو نذإ الب سانلا لاومأ لامعتسا لحي ال معن
 هيلعف لعق نمو 4 اس التخا مهل اومأ ذخؤت ال نأب ىلوأ مهف باتك لهأ ىراصنلا

 كلذ فرص هفرعي مل نإف هنع ثحبي نأ هيلعو بكرملا برل مثإلاو نامضلا
 .ملعأ هللاو .هسنج ءارقف يف

 : ةلاسم "

 ؟امهيق ةرافك الو ةيصعملاب رذنلا ىلع ةيصعملاب نيميلا سايق حصي له

 : باوجلا

 ال كلذف .ةرافكلا طاقسإل اهب رذنلا ىلع ةيصعملاب نيميلا سايق امآو

 صنل ١ هيف درو ةبصعم اب ر تنلا نأل . صنلل صر اعم س ايق هنأل . ي دنع حصي

 فلح نم) :-- هللا لوسر لوق وهو اضيأ صن نيميلا يف اذكو .ةدح ىلع
 اذهف ٧ ( ريخ وه يذلا تأيلو هنيمي نع رفكيلف هنم اريخ هريغ ىأرف ءيش ىلع

 .بتاكم يأ )١(

 صالج صق ىمست ىلوألا تاجرد ثالث ةرخابلا يف دجوت يأ .ةرخابلا نم ةثلاثلا ةجردلا ) ( ٢

 ن
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 ال ام يف الو .هللا ةيصعم يق رذن ال :رذنلا يق دروو صنل اي نميل ١ مكح

 الضف .دقعنم ريغ .هلصأ نم لطاب رذنلا نأ ىلع لدي اذهف .مدآ نبا كلمي

 الك يق انه مكحلاف . مكحلا يق اقرتفا انه نمخ .هي ءافولا بجي لاقي نأ نمع

 هب هقاحلإو همولعم ىلع مكحلا لوهجم لمح وه امنإ سايقلاو ٠مولعم نيئيشلا
 .ملعأ هللاو .انه هل عضوملا نأ كل نيبتف .امهنيب ةعماج ةلعل

 كلذ ةرافك امنإو ةيصعم ىلع فلاحلا ىلع ةرافك ال هنأ لوق دجوي معن

 تاياور ضعب يف دجوي امنإو .سايقلا ليبق نم اذه سيلو كرتلا سفن
 .ملعأ هللاو .اذكه ةرافكلا ركذ طاقسإب ثيدحلا

 :ةلأسم "

 مه لهو ؟ حرطمو طقسم يق ناينابلل مامحلا ةلماعم تن اك فيك

 ؟سوجملا

 :باوجلا

 ال هنإف ؟ال مأ سوجم مه لهو حرطمو طقسمب نازع مامإلا ةلماعم امأو

 ٠ مه ةلم يا نمو مهنيد نع ثحبأ تلز امو ٠ مويلا ىلا كلل ذ نرم ءيشب يل ملع

 نورطضم اننأ عم . يليل يفشي ام الو .ةجح هب موقت ام كلذ يق دج ملو

 .هللا دنع ملعلاو .مهتلماعم ىلإ

 :ةلأسم "

 هطرتشي مل نا اهل عبات اهدلوف .ةقان وأ !ةرقي وأ ةاش عاب نم رثألا نم

 امو ؟ريثأتلا اذه ةفص ام ةمألا كاذك الو اهنبل يف اريثأت اهل نأل عئابلا

 .اندقأ ؟امهتيبي قرفلا

131



 :باوجلا

 نع لصفنم وأ ؤنطبلا يف نينج وه له .روكذملا دلولا لاح نيبت مل كنإ
 نود يرتشملل هب مكحي ًادحأ نأ ملعأ الف ادولوم ناك ناف .ةدالولاب همأ

 .هايا هطارتشاا

 رهاظ كلذ يف ناسنإلاو ةميهبلا نيب قرفلاف نطبلا يف نينجلا امأو

 ثيح اهعبتي ًايشام ماقو الاح اهدلو اهفرع تدلو اذإ ةميهبلا نأ كلذ حضاو

 نبلب ءيج نإ الإ ًاعوج تام ولو اهريغ نم عاضرإلا لبقي الو .بهذت
 .هايا ) ١ )ورغ

 ؛همأ يف وهف .لاحلا كلت يف هل زييمت ال هنإف ناسنإلا دلو كلذك الو

 لبق امبرو 6تناك نمم عاضرإلا لبقي هقح يف ءاوس ىلع ءاسنلا نم اهريغو

 تقتعاو قتعا اذإ ثاريملا اهنم رومأ يف ةميهبلا فلاخيو .رثكأ همأ ريغ نع

 نأ دعب اكلام ريصي قتعلاب وهف .كلملا اهنمو .هقوحل يف بسنلا اهنمو .همأ

 .كيلع مالسلاو .ةقرولا قيضل انه طسبلا عطقناو كلذ ريغو .اكولمم ناك

 :ةلأسم ه

 يف ةداع ناك اذإ فرصي نيأو ؟قاوسألا يف عابلا نم لعجلا ذخأ هجو ام

 فايضذلل ىدصتو دلبلا كلت يف فيضلا هب مركي ةداعلا يق ناك نإو قوس

 ؟كلذ ذخأ هل له ،ميعز

 :باوجلا

 ةداعقل لوعجم كلذف اهيف ةعيبملا عئاضبلا نم قاوسألا يف ذخؤي ام امأو

 .ةوقب هوقس )١(
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 لام تيبل ءانبلا عم يه وأ .اهدحو ضرألا تناك -قوسلا ضرأ- ضرألا

 هؤانب وأ قوسلا ضرأ تناك ناو .لاملا تيبل همكح ذوخأملا كلذق .نيملسملا

 عيمج يف نيلصألا نيذه ىلع عرفتي هفرصمو .كلاملا كلذل وهف دحأل اكلم

 .ملعأ هللاو .هماكحأ

 1 ةلأسم "

 ؟عيبلا تزجأ نإ دلولا مكح امو لماحلا ةيرسلا عيب زوجي له

 : باوجلا

 .اهعيب زوجي الف اهديس نم الماح تناك نإف ‘لماحلا ةيرسلا عيب امأو

 نإو .دقعني الف .عيبلا هيلع دقع ولو .عابي ال رحلاو .رح ديسلا نم اهدلو نأل
 هللاو .عيبلا يف هؤانثتسا زاجو .اهعم هعيبو اهيف زاج هريغ نم لمحلا ناك

 .ملعأ .

 :ةلأسم ه

 فرعي ملو 6‘فلخ نيبكارلا نم اهنم دحأ طقس اذإ ؛ةرايسلا قئاس يقو

 ؟انماض نوكي له ؛هدنع نم هملعأ ىتح هب ىرد امو ‘كلهق هطوقس ببس

 : باوجلا

 نم ببس الب هسفن ءاقلت نم بكارلا طقس اذإ .قئاسلا ىلع نامض ال
 .ىلاعت هلل ١ دنع ملعل او .ريصقت الو قئ اسلا
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 1 ةلأسم "

١ 
 كلام منغي الو ) هتبر ىيبست الو :دترملا يق - هلللا همحر - بطقل ةلا لاق

 عم قيقحتلا امو امههجو ام ؛نالوق برحلا را دب قحل نإ منغيو ىبست وأ

 ؟ةلأسملا يف انباحصأ

 :باوجلا

 .منغلاو يبسلا يف فالخلا اهيف بطقلا ركذ يذلا دترملا ةلأسم ىلع

 ةهج نم .اريثك افالتخا هيف ءاملعلا فلتخا دق دترملا يف مكحلا نأ ملعاف

 عسي ال هثاريم ةهج نمو .هتباتتساو هلتق ةهج نمو .هلاومأ منغو .هتيرذ يبس
 .بهذملا يف نادوجوم بطقلا امهركذ ناذللا نالوقلاو .كلذ ركذ ماقملا

 يف ارقتسم ناك نإ .هتيرذ ىبست الو .هلام منفي ال هنأ ىلع بهذملا لهأ رثكأو

 لتق الإو ،كا ذف عجرو بات نإف .مايأ ةثالث يف اثالث باتتسي لب .مالسإلا دالب
 امأو .مهعيمجل ناك نوملسم رابك دالوأ هل ناك نإو .راغصلا هدالوأل هلام ناكو

 لاح يف هل اودلو نيذلا هتيرذ تيبس براحو برحلا رادب قحلو دترا نإ
 رثكأو لب باحصألا رثكأ دنع اذه .نيكرشملا رئاسك هلاومأ تمنُعو .ةدرلا
 نأ هغلب -وتلت يبنلا نأ يور .ثيداحأ يف ةنسلا تدرو هبو .بهاذملا ءاملع

 سمخو هلتقف ةرق ىمسي .نيملسملا نم الجر هيلإ ثعبن .هيبأ ةجوز حكن الجر
 .قيفوتلا هللابو .هانركذ ام ىلع رصتقنلف لوطي اذه يف ثحبلاو .هلاومأ

 ةلأسم ه

 رجحلا هلق هتجوز ىلع ًاماوق لجرلا ناك اذإو) ريسيتلا يف بطقلا لاق

 يق ٥اور .هلوق ديؤي ام تدجوو (هتذاب الا هيق فرصتت ال هلام يق اهيلع

 .هدالوأ ) ( ١
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 ۔ة;; - هللا لوسر نأ اهدج نع ٬هيبأ نع ‘بيعش نب ورمع نع .مارملا غولب»

 ةأرملل زوجي ال) :ظفل يقو (اهجوز نذإب الإ ةيطع ةأرمال زوجي ال):لاق
 الإ غنتسلا باحصأو دمحأ هاور ء(اهتمصع اهجوز كلم اذإ اهلام يق رمأ

 ؟ةلأسملا قيقحتب انيلع لضفت .مكاحتا هححصو 6يذمرتلا

 :باوجلا

 ()4ءآتشلا ىتَع نوُماَق لاجرلا» :ىلاعت هلوق ريسفت ي ه بطقلا لوق امأ
 ةيطعب اهلام يف فرصتت نأ اهل زوجي ال ةأرملا نأ ىسع :اهب ًالدتسم .ةيآلا

 اهيف يل نيبي الف ةميركلا ةيآلا امأ .ملعاف .هنذإب الإ جوز اهل ناك نإ .اهوحنو

 جراخ ريغ اهفرصت ناكو .ةديشر تناك نإ اهلام يف اهفرصت عنم ىلع ليلد
 روهمجلاو ءاهقفلا نيب فالخ اهيفف ةلأسملا سفنو امأو .ةيعرشلا دعاوقلا نع

 هلوقل ةهيفس تناك نإ الإ .اهيلع رجحلا جوزلل سيلو .اهترصت زاوج ىلع
 ثيداحأب زاوجلا ىلع اولدتساو .'")«هكناومأ ءآَهَمُسلا وتوت الو» ىلاعت

 - هتربخأف اهل ةيراج تقتعأ -ل يبنلا جوز ثراحلا تنب ةنوميم نأ :اهنم

 لاق اذكو .ناذئتسالا مدع اهيلع ركني ملو هدري ملو هاضمأف قتعلا دعب ولي
 ثيداحأ ةلمج يفو .كيلع هللا يعويف '")يعوت الو يقفنأ ركب يبأ تنب ءامسأل
 نذأتسا اهنم ءيش يف لقي ملو .قدصتلاو قافنإلاب نهيف ءاسنلا رمأ
 ال كلام نعو .ًاقلطم عنمف سوواط فلاخو رجح نبا لاق .كلذ يف نكجاوزأ
 نعو .ثلثلا نم الإ ةديشر تناك ولو اهجوز نذإ نودب يطعت نأ اهل زوجي
 ةلأسملا يف هيلع تعلطا ام اذه .هفاتلا ءيشلا يف الإ اقلطم زوجي ال ثيللا
 .ىلاعتو هناحبس هللا دنع ملعلاو .مهتالالدتساو ءاملعلا بهاذم نم

 )١( ةيآلا .ءاسنلا ةروس ٢٤.

 )٢( ةيآلا .ءاستلا ةروس ٥.

 )٢( .كاسمالاو صرحلا نم
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 :ةلأسم «

 نإو ،اذنه يف بصيق اذه نم ذخؤي !مدلاب ةجلاعملا يف ًاسأب ىرت له
 ؟هنم ذخأ نمل هنمث ذخأ ىرت له هتزجأ

 :باوجلا

 .هتبه زوجت ال هعيب زوجي ال امو ه الصأ ٥ز اوج ىرأ الف م دلا عيب ةز اج ا امأو

 ال كلملا نأل .هب هريغل عافتنالا مرحم هيلع لمتشا ام لكب ناسنإلا نأ كلذ

 اذهف .هكلم دقف اهوحنو ةيدهب هيف فرصت وأ ائيش ىرتشا نمو .هيلع زوجي
 .ملعأ هللاو .ةرخآلا يف هل قالخ ال نم هلعفي امنإو .ةتبلا زوجي ال

 : ةلأسم "

 ؟هسفن رومأ يلي الو هتيلو حاكن دقع يلي يبصلا نأ ليلدلا ام

 :باوجلا

 نيبو .هتيلو ىلع حاكنلا دقع يلي هنأ يف ننس تدرو زيمملا يبصلا نإف

 ءاش نإ اهيف تلمأت اذإ كل رهظت تاهج نم قورف لاملا ةيالوو بسنلا ةيالو
 .ملعأ هللاو .هللا

 :ةلأسم ه

 ناتيب هل ناك نإو ؟دتعت نيآ ،نارفاسم امهو اهجوز تام اذإ ةدتعملا يف

 جالعلل اهجورخ بجوي اضرم تضرم اذإو ؟امهنيب ريخت له نيدلب يق

 ؟اهجورخ يف ًاسأب ىرت له مايأ ةماقإل
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 :باوجلا

 .اهنيح نم ةدعلا اهتمزل .نيرفاسم اناكو اهجوز تام اذإ ةدتعملا امأو

 نم سامتلا يف دهتجتلو .اهجوز تيب يف دتعتل اهنطو ىلإ عوجرلا دصقتو

 تيبلا يف دتعتلف ناتيب اهجوزل ناك نإو .اهجوز نطو ىلإ انيمأ اهبحصي
 هللا دنع ملعلاو لوقأ ام اذه .رفاست نأ لبق هتنكاس تناكو .هنم تجرخ يذلا

 نم دب الو . ًارطخم اضرم ناك ثيحب ةدعلا يف يهو تضرم اذإو .ىلاعت

 .ةكلهلا نم سوفنلل ةيجنتلا ماقمل بيبطلا ىلإ جرختلف .ءابطألا عم جالعلا

 .اهتيب ىلإ تداع تيفش اذإف

 :ةلأسم "

 يف قح اهل نوكي ال نأ :اهنم طورش ىلع اهجوز نم تعلتخا ةأرما نع

 له خاسفنالا دعب طرشلا اذه نع عوجرلا تدارأف كلافطألا دالوألا ةناضح

 ؟كلذ اهل

 :باوجلا

 دنع علخلا نم معأ وهف هلكب ءادفلاو .قادصلا ضعبب ءادف علخلا نأ ملعإ

 .علخلا مت دقف اهركذت يتلا طورشلا عم هضعبب تعلتخا تناك نإف .رثكألا

 علخلا يف اهزاوجو اهتحص يف فلتخا دقف يه امأ طورشلا نود حصو

 نوكي الو لام ريغ اهنأل .كلمت ال ضارعأ اهنأل اهتحص مدع ىلع رثكألاو
 لقتني الف اهل مزال .مألل قح ةناضحلا نإف اضيأو .رثكألا دنع لامب الإ علخلا

 نوكي الو .ةلوهجم ةعفنم هنإف اضيأو . مألل هايإ عرشلا ريرقت دعب بألا ىلإ

 ررقت اذإ هبسحب ءيش لك ضبقو یضوبقم مولعم ىلع لب لوهجم ىلع علخلا
 .ملعأ هللاو .هلصأ ىلع اهل قاب وهف اهنع قحلا اذه لاقتنا مدع ىرأف .اذه
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 :ةلأسم "

 ةنس لك هدسفأ ام ةلغ هيلعق عيبملا يف رايخلا عئاب دسفأ اذإو رثألا نم

 )١اندفأ .ةرجشلاو ةلخنلا رمثت ال امبرو 6توافتت للعلاو ؟ههجو ام يرتشملل

 : باوجلا

 ةمأ برض نمك كلذو .هنامض هيلعف قح ريغب هريغ لام دسفأ هنأ ههجو

 .عرشلا يف ردقم مرفلا اذه نأ الإ .هنمث هيلعف .اتيم ًانينج تقلأف .هريغ

 كانه امك اهنمث نم اردقم ةرحلا نينج ةرفك ةمألا دلو ١) ةرغ لاق نم مهنم

 . اهتيد نم اردقم ناك

 مل نامض اذهو .لودعلا رظنب همأ ةميق صقنأ ام هنمث لوقي نم مهيفو

 كللذ يق فلاخت عقو ن او مهرظنو لودعلا ميوقت ىل ا عجريق عرشل ا هردقي

 يف ريثك اذهو .ردقلا ةلوهجملا تانامضلا يف امك فلاحتلاو .مكاحتلا هيفف

 .ملعأ هللاو .ماكحألا

 :ةلأسم ه

 مهارد نمتؤملا نم ذخأو هدنع اهبحاص اهكرت .ابهذ ةنامأ هدنع نمو

 ةميق ىوست يهو .هنع لأسيو هبلطي نيمألا ذخأو اهبحاص باغو .(")ىبابر

 لزن قيرطلا يف ناك الو .هبيج يف اهلمح ةنامألاو ؛هدجي ملق ؛ةريبك

 همهاردو ةنامألا اهيف يتلا ")ةطيرخلا جرخأو رجات نم ًائيش ىرتشاو
 اهدجي ملو عجرف اهيف امب ةطيرخلا يسن هنأ ركذ بهذ املو 6رجاتلا يقويل

 .ةمأ وأ دبع ةرغلا )١(

 .دنهلا يف تقولا كلذ يف ةمدختسم يهو ةيبر عمج )٢(

 .لاملا هيف عضوي يذلا سيكلا يأ )٢(
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 هيق امب بهذ اتهر اهارت لهف يردي ال وهو ‘تطقس اهنا وا )١( انيما هارت وا ؟

 امع اندفأ ؟نومضم أطخلاو هئطخل ًانماض هارت وأ ؟نماض ريغ نيمألاو

 .۔ه ١٣٧٨ ىلوال ا ىدامج ٢٨ ؛هللا نييو هنيبي اميق همزلي

 :باوجلا

 . و ء

 اهب قحتلي ام عويبلاو .اهماكحا ىرجت اهيلعو .ىنبت اهتاين ىلع لامعالا نإ
 نهر هنأ ىلع بهذلا ضبق اذه ناك ناف كلذك .دوقعو تاين :ىلاإ ةجاتحم

 ام هفلت يفو .امهقافتا ىلع نهرلا ليبس هليبسف ايل ناك نإ .يبابرلا كلتب
 يبابرلا هاطعأو ةنامألا قيرط ىلع هضبق نإو .ماكحألا نم نهرلا يف ليق

 نع نيمألا اهلقن نإ فالخ ةنامألا يفو .ةنامألا ماكحأ اهيفف .الثم اضرق

 دصق نإ ليقو .اقلطم تفلت نإ اهنمضي ليق هجوب اهيف فرصت وأ اهعضوم
 .ملعأ هللاو .نامض الف .ةنايصلاو .ةظفاحملا كلذب

 :ةلأسم "

 ام هيزجي له صالخلاو ةبوتلا هلام مامإلا قرغ يذلا ملاظلا دارأ اذإو

 ؟مام لا لعق

 :باوجلا

 هنم اهعزتنا مث .اهايإ مهملظف سانلا لاومأ بصغ نميف لوقلا امأو

 .نيبوصخغملا اهبابرأب لهجلل نيملسملا لام تيب يف اهلعجو .لدعلا مامإلا
 .ملاظملا عوجرب صلختلا دقتعاو ٠لعف امم ةبوتلا اذه دارأ مث .نيمولظملاو

 دمح نب ديعس ةمالعلا خيشلا عم ةلباقم .هيف امب بهذي نهرلا رثألا يف درو لوق ىلإ ادانتسا )١(
 ٠ احلا

 .يىدر
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 :نيطرشب لدعلا مامإلا لعف هيزجي هنأ .يدنعف

 .مهكردي ال وأ .نيمولظملا لاومألا بابرأب الهاج نوكي نأ وهف :لوألا امأ

 لاومألا مكح اهمكح لاومألا هذه نوكت ذئنيحف .مهب قلعتي نمم ًادحأ الو

 .هدوجو دنع مامإلا اهعضومو بابرألا ةلوهجملا

 اضوفم ‘ هرمأل املسم .م امإلا لعفب ًايض ار نوكي نأ :ين اثلا طرشل او

 .بلق صالخاو .سفن ةبيط نع همكحل

 مامإلا ىلإ يتأي نأ همزلي لب ‘كلذ هيزجي الف اهبابرأ فرعي ناك ول امأ

 مث .ةبوصغملا لاومألا بابرأ نايعأبو قحلل هناعذإو .هتبوت حوصنب هربخيو

 .ملعأ هللاو .كلذ نودب يفتكي الو مامإلا ىلإ رمألا

 ة 8 ةلأسم "

 يرتشملل ليقو عئابلل ليق اهترمثف ةرمثم ةلخن عاب نم ):ءاملعلا لاق

 نيب عمجلا فيكو ؟لاوقألا هنه هجو ام (تباط ولو هل ليقو "بطت مل ام
 نمل هرثؤن .ةلدألل حضوم .!هيلع لوعم ماقملا يف قيقحتب اندفأ ثيداحألا

 .باوثلاو رجألا كلو !اندعب

 :باوجلا

 ةرمثلا نإ لاق نمف .تركذ امك دوجوم وه ةلأسملا هذه يف فالخلا

 ودب لبق رامثلا عيب نع يهنلا ثيداحأب اولدتسا "كردتو بطت مل ام يرتشملل

 زوجي ال هعيب زوجي ال امو .الالقتسا اهعيب زوجي ال هذه :اولاقف .اهحالص

 اذإ ىتح .هوحنو فعسلا لثم .اهنم ءزجك يهو اهمأل ةعبات يهف .هؤانثتسا

 نأ الإ .هل يهف عئابلا كلم يف يهو تكردأ ذئنيحف اهعيب زاجو تكردأ

 .ةفينح وبأو .يمقلعلاو .يعازوألا لاق هبو يرتشملا اهطرتشي
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 :ةفينح وبآ لاقو .اهطرش عئابلل زوجي الو .يرتشملل اهنأ كلام نع يورو

 يف حيحصلاو .اهلصأل ًاباطتسا يأ تباط ولو هدعبو (ا)ريبأتلا لبق عئابلل يه
 ةرمثلاف .ريبأتلا لبق ةلخنلا تعيب نا اهنأ ءاملعلا روهمج هيلع ام كلذ

 الخن عاب نم):يردخلا ديعس يبأ ثيدح موهفمب المع اهلصأل اعبت يرتشملل
 يهف ريبأتلا دعب عيبلا ناك نإو .عاتبملا هطرتشي نأ الإ عئابلل هترمثف ًاربؤم

 اذه يور دقو .هقوطنمب المع (يرتشملا يأ عاتبملا اهطرتشي نأ الإ عئابلل
 .ملعأ هللاو .تماصلا نب ةدابع نع ورمع نبا نع اضيأ ثيدحلا

 :ةلأسم هس

 :يق ليلعتلا ىنعمو لوقلا هجو نع كتلأس

 يرتشملل هنأ تاناويحلا نم هنبل برشي امو ةرقبلاو ةقانلا دلو نأو

 امهدحأ طرتشي مل اذإ ‘همأ تعيب اذإ عئابلل وهف هنبل برشي ال ام فالخب

 لينلا حرش نم عبارلا ءزجلا يف ًاصن ةلأسملا تيأر مث .دولوم وهو ،دلولا
 .ةحضاو ةرابعب اهققح لضفتف ٢١١ ةفيحص

 :باوجلا

 نيلئاقلا نأ يل رهظي يذلاو ،تركذ امك "لينلا حرش» يف ةلأسملا تيأر

 عافتنالا نهيراش دصقي امنإ نبللا تاللحم نأب .لوقلا اذه نوللعي كلذب
 .هجازم ةحصو .هترازغو نبللا ةدايز يف يوق ريثأت عاضرإللو .ابلاغ نهنبلب

 كلذلف .(")هجازم ريغت وأ 3فعض وأ .اهنبل راغ امبر اهعم اهدلو نكي مل اذإف
 .لوق اذهو "نبللا ةبلحب حراشلا للعو .عضري ناك نإ هلوقب مكحلا فنصملا للع

 .تيبنتلا )١(

 .نبللا دسفي امبر )٢(
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 ام اقلطم عئابلل همأ نع لصفنملا دلولا نأ وهو هفالخ رذألا يف رهشألاو

 رطسلا يف رظناف .همأ عم يرتشملا هطرتشي وأ عيبلا يف عئابلا هلخدي مل

 احرص دق حراشلاو فنصملا دجت روكذملا ءزجلا نم ٢١٢ةفيحص نم لوألا

 يناثلا ارك ذ مث ةلأسملا هب اردص يذلا وه طرشلا مدع عم عئابلل دلولا نأب ًاعم

 .ملعأ هللاو .ىهتنا .ضيرمتلا ةغيصب

 1 ةلاسم "

 وأ آليل اهبحاص ىلع هيق نامض ال ناويحلا هبرخت ام نأ لوق نم له

 ؟ًاقلطم اراهن

 :باوجلا

 اهبارخ يف اهبحاص نم ببس ال .ناويح يف الإ دحأ هب لوقي ال اذه نإ
 ١ ء

 ." ')ءامجعلا حرج نم وهف .مكحملا اهطبر دعب تقلطنا وا تبلغ اهنوكك

 يف -ةيَي- هب مكح كلذف راهنلا نود ليللاب انومضم اهبارخ نوك امأو
 بابرأ ىلعو .ليللاب اهولقعي نأ اهباحصأ ىلع نإ):لاقف ءارهزلا ةنيدملا

 نم مهنم كللذ يق ءاملعلا فلتخاق . ) ر اهنل اب مهٹورح اوسرحي نأ ثورحل ١

 تقولا كلذ نأل تقولا كلذ يف ةنيدملاب هصخ نم مهنمو همومع ىلع هارجأ

 نأ عرزلا لهأ مزلأف راهنلاب اهتسارح اهلهأ ىلع قيضيو ةريثك اهيف ماعنألا

 مل نإ يظفح اذه .نومضم هتدسضأ ام لكف كلذ ادع امو مهعورز اوسرحي

 لوح الو . اع الط او ةءا رق ينم رثكأ تنأو ‘ لوقعل ١ ريفت ةخوخيشل ١ ناق ينخي

 .ه٥٨٣٢١ ةيناثلا ىدامج٥٢ .ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو

 اهيحاص نذا نود دحأ ىلع نطلتست رامحلاو روتلاك هرابج امجعلا حرجه فيرشلا ثيدحلا يف )١()

 .ءيش هيلع سيلف
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 :ةلأسم »"

 امبر لب هسفن ىلع فاخي الو ؟رئاجلا ناطلسلا ةابج يواؤي نم مكح ام
 ؟مهل بلط نودب هيلع اولزن نم ىلع امو .ةاكزلا اوعنم اذإ هريغ ىلع فاخي

 .. . ۔ . ٠١ - مه )(, ٧ { . ٠... ٠
 مهدحا لزنا نميفو . اثدحم ىوا وا) -ةيي- هلوق يف لخاد وه لهو

 نيكاسملاو ءارقفلاك ةاكزلا نوقحتسي نيذلا فانصالا دحأ ةلزتم
 ٢ . ٠ _- . ح

 كدنع جرخي الو ء؟طقفق م املا نمزب نوصوصخم مه وا ت (٢) هفلؤملاو

 .يتلا هذهب ةاكزلا هنع طحنت ماملا ريغ ىلاإ فالخلا

 :باوجلا

 تاهبشلا لاحم يف هرابتعا دكأ وهف ًاماع ناك نا وهو تاينلاب لامعألا

 ءرد وأ ةينيد ةحلصم بالتجاب قلعتت ةنسح ةحلاص ةين اذهل تناك نإف
 ىلع ةيوقتو ةناعإ الو .دحأب هوركم قاحلإ وأ ءوس لين مهب دصقي ملو .ةدسفم
 اذإ مهتفاضإو ٠مهلازنإو .مهئاويإب سأب الف ىلاعت هللا يصاعم نم ءيش

 ءالؤهو .مهمركيو مهمعطيق نوكرشملا ")هب لزني يت ناكو .هب اولزن
 .لاومألا يف هللا قح نم رثكأ سانلا نم نوذخأي ال مهنآ امبرو ،نودحوم

 مهو وهف قحتسي ال ناك نإو .هيلع امب ماق نإ كلذ قحتسي ناطلسلا لعلو

 ىلع مهنعي مل نإ مءيش نم مهلعف نم هب اولزن نم ىلع امو .ادغ نولوؤسملا
 .ملعأ هللاو .اذكهو هوءاج لب مهبلط الو .لوق وأ ،لعفب لطاب

 ةمالعلا خيشلا ردصملا .دوجوم ريغ ًالوق ثدحأ يذلا ينعي ثدحملاو .لوقي ام ىلع ثدحملا ىلاو )١(
 ٢٩- ٩-۔ ٢٠٠٦. .ةيصخش ةلباقم - ىثراحلا دمح نرب ديعس

 امدنع ةي يبنلا دهع يف ناك امب اسايق اذهو اياطعلا قيرط نع مهبيرقت مت نيذلا ةربابجلا )٢(
 .ةيشرقلا تايصخشلا نم اددع لامتسا

 .هدنع ىنعمب )٢(
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 ! ةلاسم "

 يق ناسنإلا هيلع عرزي نأ رهنلا نم وهو لامعتسالا نع ءام لضف اذإ له

 يتاوألا يف ريثكلا ءالا عمج حصي لهو ؟هيف هبكس لضف اذإو ؟هتيب

 وأ ١) )دئاقلا نم ءاملا ناك ام نيب قرف نم لهو ؟بايثلا لسغو !لامعتسالل

 ؟("")نالمحلا وأ (") زئاوجلا

 :باوجلا

 ةصخر كلذف .تويبلا يف لاستغالل سانلا جالفأ نم هايملا ذخأ امأ

 نأ ناسنإلا ىلع :اولاق امنإو .طقف ةلالدلاو .فراعتلاب لوقلا ىلع ةينبم

 نأ هيلع هبوث لسغ اذإ اولاق ىتح .رهنلا يف هاقلأ لضف امو .رهنلا يف لستغي
 نع لضفي يذلا ريثكلا ءاملا ذخأ ىرن الف هنع اجراخ ال .رهنلا يف هرصعي

 بصخلا تقو يف نوكي نأ الإ مهللا .هتيب يف هيلع عرزيف لاستغالا ةجاح
 .ةنكمألا فالتخاب فلتخي كلذف اهبابرأ جرحي ال ثيحب .هايملا لضفو

 هذه ة اعارم بجيف . مهجيرحت مدعو .سانلا حماستو .نامزألاو .لاوحألاو

 وأ زياوجل ١ وأ دي اقلا نم كريغ ء ام تذخأ اذ ا امنيب .اقرف ىرأ الو .رومألا

 . ٤) ) ملعأ هللاو ‘ ءاوس ىدنع كلذق نالمحلا

 .جلفلا ةعيرش لبق يأ .ءاملا قرتفي نأ لبق ينعت دئاقلا )١(

 ةدع ىلإ مسقني دق جلفلا نأ ىنعمب .ديعبو بيرق نم يقست يتلا ةليوطلا يقاوسلا زئاوجلا )٢(

 .يثراحلا دمح نب دبعس ةم العلا خيشلا ردصملا .زئاوج ىمست هذهو .ةليوط ةيسيئر ,قاوس

 .هسفن ردصملا .لقأف لاومأ ةسمخ نم ةريغصلا ةيقاسلا يه نالمحلا )٢(

 نب دمحمو دشار نب ملاس نامامإالا ناك امدنع يثراحلا دمح نب ديعس ةمالعلا خيشلا يكحي ) ( ٤

 يق نونكسي اوناك ىلاعت هللا مهمحر يملاسلا نيدلا درن مامإلا ىدل ناملعتي يليلخلا هللادبع

 ناكو جلفل ١ جراخ هبايث رصعي دمحم مامإلا ناكف لباقلا جلق نم مهسب الم نولسفيو دحاو تيب

 هجرخت ءيش يالف سانلا ءام اذه دمحم مامإلل لوقيو جلفلا لخاد اهرصعي ملاس مامإلا

 .جلفلا جراخ
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5 3 5 : ٢15 9 
 رجو :و و» «» ص2٥ ه ءا 97 » «

  

ايرلا





 :ةلأسم "

 ركذت مل يتلا فانصالا مهسايقو ابرلا ةلأسم يف سايقلا وعتام لوقي ام

 .اهيدعت يف عامجإلا ةياكح رثألا يق تيأرو ( ١ )صنلا يف تركذ يتلا ىلع

 :باوجلا

 رمأ وه اهيف تركذ ام ىلع ثيداحألا يف ركذت مل يتلا فانصألا سايق نإ

 رصع يفو ٠.-مهيلع هللا ناوضر- ةباحصلا دهع نم فالخلا هيف عئاذ عئاش

 ىهاتت امك .مهراقسأ يف ءاملعلا هيكحي ٠اذه انموي ىلإ ارج ملهو .نيعباتلا

 ام لعلو .ضيفتسملا فالخلا اذه دوجو عم عامجلل هجو الو مكيلإو انيلإ

 وحنو هدلب وأ رصع لهأ قافتا هب ديري عامجإلا ةروص نم رثألا كلذ هاكح

 يغبنيف سكعلا اذكو .قافتالاب عامجإلا نع نوربعي ءاملعلا نم اريثك نإف كلذ
 .ملعأ هللاو .كلذ يف لمأتلاو رظنلا

 ىلع ظافحلل بهذلا نم اهيزاوي امي اهل نأ ىنعمب ةضفلاو بهذلا ىلع ةمئاق ةيدقنلا غلابملا )١(
 .اهتميق
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 :ةلأسم ه

 بات مث 6بوتيو صلختي نأ يسن يأ ؛هيسنف نامض هيف ام بصغ نمع

 وأ ،ًاينذ يسنو ‘هنم صلختلا هيلع بجي امم صلختو .هبونذ عيمج نم

 هيلع ارصم ناك دقو .!ًالاس هارت له هنم صلختل هركذ ولو قولخم انامض

 ؟رصم وهو هيسنو هاسني نآ لبق

 :باوجلا

 قدص هدبع نم ملع اذإ .ميلح .روفغ .ميحر .فوؤر ٠ميرك .وفع هللا نإ

 ىلإ برقت نإ دبعلاف .هيضارم يف ةعراسملاو .هيلإ دصقلا صالخإو ةبوتلا

 هيلإ برلا برقت اعارذ دبعلا برقت نإو .اعارذ هيلإ برلا برقت اربش هبر

 .ةلوره هيلإ ءاج .هللا ىلإ يشمي هالوم ىلإ دبعلا ىتأ نإو .ًاعاب
 مُترَكَش نإ ّمُكباَدَعب هللا لعفي اًم» ةبانإلا صولخو ةبوتلا حوصنب هلك اذهو

 وأ اتييسئ نإ انذخاؤت ال اتبر» .'')«امييغ ارياش هنلا ناَكَ مكتَمآو
 .اهرخآ ىلا '"«اتأَطخأ

 نع رثألا يف لوق دجو ولو تفصوو تركذ ام ىلع ملاس هنأ يدنعف
 ال هيلع رارصإلا تقو يف نامضلا وأ بنذلا نايسن ناك نإ هنأ نيمدقتملا

 رارصإلا نأل .هنيعب هنم بوتيو هركذي ىتح ةلمجلا يف هنم ةبوتلا هئزجت

 وه اذه نأل هارأ ال اذهف .لالحتسالاب اهيبش امهعومجم نوكي هنايسنو

 .هنيعب قاطي ال امب فيلكتلا

 وهو .هب انل ةقاط ال ام انلمحي نأو ،هقيطن ال ام انفلكي نأ انبر اشاحو
 نظلا الإ انبر كب نظن ال .(ءاش ام يب نظيلف يب يدبع نظ عم انآ ) لوقي
 .مالسلاو .ليمجلا نسحلا

 ١٧٧. ةيآل ا .ء اسنلا ةروس ) ( ١

 )٢( ةيآلا .ةرقبلا ةروس ٢٨٦.
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 : ةلأسم "

 ءالا ابرلا يف لخدو):.هنايمه» يف -هيلع هللا ناوضر بطقلا لاق
 .رمب رم وأ 6بيطب بيط وأ }بيط ريغ ءامب ابيط ءام لدبي نمك ءاملاب
 ريخأتب نوكيو رخآلا روضح لبق ءام يف ولو نييئالا دحأ بيغي وأ فلتيو
 ناك نإ الإ .ةدايز البو .رتشم نم وأ عياب نم ةدايزب ،لجأ نودب وأ غلجأل

 الإ .ةدوجلا يف وأ ددعل ايف ءاضقلا دتع داز ولو ءضرقلا يق ابر الق اضرق

 ليقو .ةدايزلا تناك ولو ،ًاعم ارضح اذإ ابر الو ،دقعلا يف ةدايزلا طرتشا نإ

 ًاضيأ نالوقو بهذملا يف نالوق انه يفو !ارضح ولو !ابرق ةدايزلا تناك نإ
 ءاذه ىلإ نورطضي راهنألا لهأو ؟انه يف لوقت ام :لوقأ ء(ها هجراخ

 ؟ةصوصنملا فانصألا ىدعتي ال ابرلا نأ لوق بهذملا يف لهو ؛هب نولماعتيو
 .ةلأسملا قيقحتب لضفت .ءاملاب ءاملا جرخيف هيلعو

 :باوجلا

 اهب ىقسي يتلا .نويعلاو راهنألا هايم يف سيل بطقلا مالك نأ يدنع اميق
 .مولعم ردقو ةيمكب طبضتت ال اذهف .اهوحنو راثالاب عابتو .رجشلاو 6لخنلا

 .ةيعويبلا يهانملاو ابرلا للع عيمج اهلخدتو .لاح ىلع ةلاهجلا اهقرافت الو

 عاونأب اهيف نولماعتي مهو .ىولبلا مومعو .ةرورضلل اهيف ءاملعلا صخر امنإو
 ركني الو مهرقيو - ونل هدهع يف ةيلاملا تاكيلمتلاو تاليقنتلاو 4 تافرصتلا

 لسنفلل ةلمعتسملا سانلا يديأ يف يناوألاب ةلقنتملا هايملا دارأ امنإو .مهيلع

 دجوت ةلأسملاو .لاق امك وهو همالك نم يل رهظي ام اذه .كلذ وحنو برشلاو

 .ملعأ هللاو .هقفلا عورف يف اضيأ هريغ نع

 :لاؤسلا "

 عيب حيبي :بطقل ١ ماملا نع اباوج اندجو انأ باتكلا ريرحتل ثعايبلاق ...
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. ١ 

 ؛لجا ىلإ ةيبر نيرشعو ةسمخب ةيبر نيرشع الثم ةئيسن طونلاب (')طونلا

 .ركشلا كلو ةعنتقم ججحب انقرع ؟كلوق امق تاليلعتب هللعو

 :باوجلا

 .دمح نب ملاس دلولا خيشلا اهيأ هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا كيلعو

 امو طقسمب نآلا يننكل ثاحبألاو .ةلئسألا نم هلبق امو .اذه كباتك ينلصو

 يتلا ةعلاطملا ىلإ جايتحاللو .غارفلا مدعل ءيشب كلذ ىلع ملكتأ نأ يننكمي

 .انه ىتاتت ال

 حيبي هنأ طاونأآلا عيب يف بطقلا نع ًايكاح هتركذ ام نإ :لوقأف هذه امأ

 باوجلا اذه ىلع تفقو ام يننأ ملعأف .ةئيسنو ةدايز عم ضعبب اضعب اهعيب
 يلعل اهب للع يتلا تاليلعتلا يل تركذ كتيلو كلذ هجو يل نيبي الو .هنم
 .ملعلا بطق وهف .يل رهظي ملف نآلا امأ .زاوجلا هجو يل رهظيو .اهنم ديفتسأ
 انرظن نيآو هملع نم انملع نيأف نيدلا يف ةودق وهو .تالكشملا لح عجرمو
 .مالسلاو اهيف لوقأ ام اذه .هرظن نم

 .نهارلا تقولا يف ةدئاسلا ةيقرولا ةلمعلا )١(
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 كراشتلا ةليتقلا
فاقوألاو ثاريملاو اياصولا





 :ةلأسم س

 ؟رايخلاب ةيصولا ذافنإل عيبي نأ يصولل له

 يصول ١ مأ ؟كلذ ىلع لدي ام رايخلا باب يف ١) )كلسل ا تيب يق لهو

 ؟همومع نم جرخي

 : باوجلا

 دعب هرايخ كفي نأ اجر نإ ىلوأ وه لب .ةحلصم هيف ىأر نإ كلذ هل معن

 .لصألل فلتم عطقلا نأل ،نيح

 .رردلا كلس هباتك يف اهلاق يتلا هتايبأ يف دجوي له دصقي )١(
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 :ةلأسم «

 ةثرول ىصوأ نميف يرفاقغلا ةمالعلا نع ١) )يحبصلا ةمالعلا ركذ

 ةمسق :يحبصلا لاقو .ةيوسلاب مهنيب مسقت هنأ مهيبال قح نم نالف

 .لاحلاب يترضح : يرف اغلا خيشل الوق هجو ام .ثاريم

 :باوجلا

 خيشلا لوق امأو .هتجح الو .ههجو يردأ تسلف يرفافلا خيشلا لوق امآ

 هلوق نأل .هتيلعب نذؤي قتشملا مكح نأل كلذ .دمتعملا حيحصلا وهف يحبصلا

 .ىلاعتو هناحبس هللا دنع ملعلاو اذه .مهنيب ثاريم هنأب نذؤي نالف ةثرول

 .ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو .قيفوتلاو نوعلا هنمو

 ه هناحبس هللا نمف اقح ناك ناق : هباوصو هدشر ناب امب الا يلوقب لمعت الو

 ناك ام لك نم .هيلإ بوتأو هللا رفغتسأ انأو .ناطيشلا نمف الطاب ناك نإو
 .اهوركم هللا دنع هئيس

 : ةلأسم "

 ههجو ام ،توملا لبق نيبرقألا ةيصو ذافنإ زاوجب لوق دجوي رثألا يف

 توملا لبق أم نوكي الو )٢(, 4 ةَيِصؤلا اريخ كَرَت نإ» :لوقي ىلاعت هللاو

 . 7 .ر : )!ةيصو

 :ب اوجلا

 نكل رثألا يف دجوي كلذف .نيبرقألا ةيصو يف هركذت يذلا لوقلا امأو

 .يحبصلا ريشب نب ديعس )١(

 ١٨٠. ةيآلا .ةرقبلا ةروس )٢(
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 .صوصخم ءيشب هيبرقأل يصوملا ىصوأ امل هنأ ههجوو .هفالخ ىلع لمعلا

 نأل .يصوملا توم لبق ةيصو اضيأ ىمسيو .ةيصو هنأ ءيشلا كلذ نيعت
 .يصوملا توم دعب ذافنإلا الإ قبي ملو .عقاو ثدح ردصملاو .ردصم ةيصولا

 اوصخ رت امك .برقالا ةجاح ةرورضل هتوم لبق ذاقنإلا اذه يف اوصخرتق
 نم ةلص هذه نألو .ءارقفلا ةجاح لجأل اهتقو لبق رطفلا ةاكز ميدقت يف

 رهظي ام اذه .تلصو ىتم يفكت ةلصلاو .براقألل ةبجاولا تالصلا عاونأ

 .هللا دنع ملعلاو ،يل

 :ةلأسم ه

 ىلع هدري وأ قرفي نأ يصولل له فرعي ملق لجرل نامضب ىصوأ نميق

 ؟ ثر اول ١

 : باوجلا

 ىلعف .هل ىصوم ١ فرعي ملق هيلع هل ن امض نم ل امب دحأل ىصوأ نم

 نم سايإللا عقو اذإ ىتح .هنع ثحبلا يق انامز هدهج غرفتسي نآ يصول ١

 ءارقف يف هقرفيق .بابرألا ةلوهجملا لاومألا مكح كلذ مكح راص هدوجو

 .هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو .ملعأ هللاو .هيف ثراولل ببس الو نيملسملا

 لاؤس"

 ينبتك .-هل رفغو هللا همحر- ....خيشلا نأ ضخيشلا اهيأ كريشتسآ ينإ

 يعدي نم يطع أ نأ هتيصو يق ركذو ؛قوقحلا نم هيلع ام ع ادأ يف هل ايصو

 اهدلوآو ....نم اهجوزت هل ةجوز يل تركذو هاوعد يق هق دصأو اقح هيلع

 نيأ يردت ال نكلو الجآ ًاقادص اهل نأ .ماتيأ روكذ مهتم ...ةلمج ًادالوأ
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 نم دحأ دجوي الو رهاظلا ىلإ اهلمحو .ةريغص ةيبص يهو اهجوزتو اهكص
 اهل ةأرملا نأ مويلا داتعملا فورعملاو اشرق نوسمخو ةئام هنأ نظتو :اهلهأ

 .انه ةمكحم ةداعلا لهف نيقادصب الإ جوزت الو االجآ ًاقادص ينعأ 6بئاغ

 ؟هيف كيأر فيكف اهمدعو نآربلا حصي ىتح ،قحلا ءاقب لصألا نأ ايناثو

 هعجرم اذهو ؛رزتلا الإ ىقبي الو نايدلل هرثكأ هلام نأل ةبولطم ةصخرلاو

 انأ تيأر نإو تاجوزو ؛غتبو ؛ماتيأ اهريغ نم دالوأ هدنعو .دالوألا همعطت

 امهمو ؟كرظن فيك مأ نوسمخو ةئام هنأ اهيرحت يفكي لهف كلذ اهل عفدن

 نب دمح نب ملاس كدلو نم 6كيلع مالسلاو كدلو فرش ضرغ وأ ةجاح
 .ه٥٨٣١ ةنس ٢٥ موي ؛هديب ناميلس

 :باوجلا

 ام ىلع هايإ اهيفوتو .اهقادصل ةأرملا يرحت ىلإ رمألا لكت نأ ينبجعي
 .ىرأ ام اذه .حصي ىتح قحلا ءاقب لصألاو .تلق امك ةمكحم ةداعلاف .لوقت

 :ةلأسم =

 نيعي مل وأ .مهارد نيع ءاوسو دجوي ملف دبع هنع قتعُي نأ ىصوأ نمعو

 ؟كولمملا مدع اذإ ثراولا ىلإ دوعت له ةيصولا هذه يف كلوق امق

 :باوجلا ه

 .ايلك اسايإ هدوجو نم اوسيأ نإف .دجوي ملف .دبع هنع قتعي نأ ىصوأ نمو

 هتميق قرفت نأ كلذ يف ينبجعي يذلاو .فالخلا نع ىرعتت ال اهنآ وجرأف

 دوجو نوجري اوناك نإو بجاو نع قتعلا ناك نإ اصوصخ ءارقفلا ىلع
 .ناعتسملا وهو ملعأ هللاو .نامزلا لاط نإو كردت ىتح اهتميق رخؤتلف ةبقرلا
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 :ةلأسم س

 . - ١

 ىلعو . )زئاج ةيقاس لاملا كلذ يفو .ىتالفقل ا هلامب رخال ىصوا نمع

 دق !لخت دضاع رادجل او ةيقاسل ١ نبيو .ةيقاسل او لاملا ىلع طئاح رادج لاملا

 .يصوملا كلذل اضيأ رادجلا هب طاحأ

 لاملا نم الو زئاجلا نم هل راوص الو ؟لاملاب ةيصولا يف الخاد هارت له

 .اندقأ ؟دؤادلنا ليغ لئامسب كلامك كلذو

 :باوجلا

 نأل ءاصيإلاو عيبلا وحن يف لخدي وهف تركذ يتلا ةفصلا ىلع ناك اذإ

 .هنم نثتسي مل ام هعم وهف اضيأ هلمشي رادجلاو هلمشي روكذملا لاملا مسا

 .ملعأ هللاو

 ةلباقم - يثراحلا دمح نب ديعس ةمالعلا خيشلا ردصملا .روص تس ىدعتت يتلا ةيقاسلا )١(

 : .ةبصخش
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 :ةلاسم ه

 نب سيق ني تياث ةصق نع .ريسل او راثآل ا نم رابخال ا انيل ا تدراوت

 يباحصلا هآر امك !هتوم دعب هتيصو -هنع هللا ىضر- ركب ىبأ ذافناو سامش

 )١( رخآلا

 ةباحصلا لعف لعجيو .؟هب لمعلا زوجي له مويلا اذه لثم عقو اذإ تيأرأ

 هعبس نم ءزج ةحلاصلا ايؤرلا) حيحصلا ثيدحلا عم كلذ يف ةجح

 نآرقلاو ايؤرلا ةحص تبثت يتلا ثيداحألا عم .(ةوبنلا نم اءزج نيعبرأو

 ايؤرلا ةحصل طرتشت لهو 6؟فالتخالا لبقت ةلأسملا ىرت لهو ؟ميظعلا

 .اندقأ ؟اهنم دب ال طورش

 : باوجلا

 قيدصلا نم داهتجا اهيف عقو لاح ةعقاو كلتف :سيق نب تباث ةيضق امأو

 . ةقراخلا هتاماركو لجرلا كللذ تايصوصخ نم يهف ٠ -هيلع هللا ناوضر-

(١( 
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 نيدلا رون ظفاحلل دئاوزلا عمجم باتك يف ءاج دقو .ةيصو هسأر تحت تناكو الوتقم دجو

 نم لجر يب رم سمألاب تلتق امل ينإ :لاقف همانم يف سيق نب تباث نيملسملا نم لجر ىأرو)
 هلوط يف نتسي سرف هلزنم دنعو .ركسعلا ىصقأ هلزنمو .ةسيفن اعرد ينم عزتناف نيملسملا
 .الجر ةمربلا قوف لعجو .ةمرب عردلا ىلع أفكأ دقو

 أم هللا لوسر ةفيلخ ىلع تمدق اذإف .اهذخأيلف يعرد ىلإ ثعبيلف ديلولا نب دلاخ تئاف
 .هعيضت ملح اذه لوقت نأ كايإو .قيتع يقيقر نم نالقو اذكو اذك نيدلا نم يلع نأ هملعأف

 هنع هللا يضر ركب يبآ ىلع مدقو .ركذ امك اهدجوف عردلا ىلإ هجوف ديلولا نب دلاخ ىتأف لاق
 دعب هتيصو تزاج ادحأ نأ ملعن الف .هتوم دعب هتيصو هنع هللا يضر ركب وبأ ذفنأف .هربخأف

 .يناربطلا هاور .(سامش نب سيق نب تباث الإ هتوم
 .هيلع بكار ال نيطوش وأ اطوش هطاشنل ادع ذإ سرفلا نتسا لاقي :تاملكلا يناعم

 ركب يبأ نب يلع نيدلا رون ظفاحلل دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجم :ردصملا) ردقلا :ةمربلا

 ٢٢٢. ةحفص رجح نباو ىقارعلا نيليلجلا نيظفاحلا ريرحتب .ه٧٠٨ ةنس ىفوتملا ىمثيهلا

 . . (نانبل - توريب .يبرعلا باتكلا راد .سماخلا دلجملا



 ىلع لب .طقف ايؤرلا ضحم ىلع ال مكحلا كلذ يف دنتسا دق قيدصلا نآ عم

 .نايعلا هيؤرك نوكت داكت اهناو . ةيضقلا يق ةعقاولا تالالدلاو تاراشإلا كلت

 ىلع دنتسم يعرش مكح ذافنإ كلذ دعب زاجأ ءاملعلا نم ادحأ نأ ملعأ الو

 نأ يفكي ال .ثيداحألا يق امك ةوينلا ءازجأ نم اءزج اهنوكو . ايؤر ضحم

 نم مهريغ نود ءايبنألا نم نوكت امنإ تاوبنلا نأل خيعرش مكح اهيلع ىنبي
 .نيقلكملا

 هللاب الا ةوق الو لوح الو .ىلاعتو هناحبس هللا دنع ملعلاو يدنع ام اذه

 تابحتلا مظعأو .تاكيربتلا فرشأو .تاميلستلا لضنأو ٠ ميظعل ١ يلعل ١

 هباحصأو هلآ ىلعو .-زتيلي دمحم انديس ىلع تايمانلا تايكازلا تاكرايملا

 .ه ١٢٨٤ رفصا موي ررح .ليمج نب نافلخ فيعضلا دبعلا .نيرهاطلا نيبيطلا

 ةلأسم س

 نيتلخنلاو 6ينالفلا تيبلا نم همهسبو 6اهنمض يف ةيصوب ىصوأ نمع

 كل هلك تيبل او ‘ يصومل ا ت امو !هدودحو هدحي نمتل ١ وهو ‘ ل اغتل او 0 ۔ىلسيم ١

 ؟هنم نمتلاو أ هل ىصوملل هلك تيبل ١ لهو 0ةل اس ا هذه يف مكحلا فيك

 ام ىلع لمتشي باوجي اندف ٤.8 امهنم نمنتلاو امهالك ناتلختلا هل لهو

 .؟لأست مل امو ،هنع انلأس

 .بيرق ذنم كيلإ اهتلسرأ يتلا فقولا ةلأسم باوج ليجعت وجرأو

 وهو ىسيع نب هللادبع خال ا دي ىلع هتلسرأ ن او ‘دمحم ( يبأ عف اجت ئترعأؤ

 . ينتقرش ةرامأ نإو .روكنلا تنأو ىسوم دث ىلع وأ ‘ يل ! هلس ريسق ةي العلاب

 : . ثےز:امح 7 0 ٠٦ .

 هربخ او ن اميلس نب فيس ىلعو ب ريثك هللا ديع خال ١ ىلعو كيلع م السل او

 ء انبأ اميس ال ؛هل تئش نمو .رطق هلوصوب رهاز خال انم ةيقرب انتلصو اهن أ

 . .زيزع نب دشار
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 ةيؤرل ناطلسلا ةرهش ىلعو 6نوفلتلا ةلأسم ىلع كتبوجأ لقن ديرأ معن

 كيلع ملسي انه نم .هل بتكأ نأ نكمتأ مل ذإ فيس دنع يل رذتعاو لالهلا

 لوألا عيبر عبار .ناميلس نب دمح نب ملاس دبعلا كدلو نم .ةوخإلاو دلاولا

 .ه ٨٩

 :باوجلا

 .تيبلا نم نمثلا ريغ هيف لخدي ال اذه يصوملا ظفل نأ يل رهظي اميق
 مث 6نمتثلا روكذملا يف هل ءاصيإلا تقو نوكي نأ نكميو ٠طقف نيتلخنلاو
 نأ ملعي هنأ اضيأ نكميو .اهوحنو ةيطعب هكلم وأ .كلذ دعب يقابلا ىرتشا
 يف ًاكش وأ .املظ يقابلا ىلع ذوحتسا امنإو .ةقيقحلا يف نمتلا الإ هل سيل

 .ملعأ هللاو .ىرأ اذكه .كلذ وحنو ةهبشب هذخأ وأ .هكلم

 ةلاسم ه

 ليلدلا امو ؟فالتخا هيف مأ ؟عامجإ ثلثلا ىلإ ةيصولاب ديدحتلا له

 ؟عامجإلل اليلد دعس ثيدح يفكي لهو ؟كلذل عطاقلا

 :باوجلا

 اهب زواجتي ال نأ .اياصولا يف الصأ ءاملعلا هلعج اذه دعس ثيدح نإ معن

 ير ايلا حتق بح اص ىكح دقو .بحتسم لب زئاج كلذ نود امو ل املا ثلث قوف

 يصوي نأ هل له اوفلتخا مهنإف . .هل ثراو ال نمل الا ٠ ةزواجملا مدع ىلع عامجإلا

 .ملعأ هللاو ؟ال مأ لاملا لكب

 نم امك . ن اوخإل ا نم تئش نمو ث كمع ينبو \کكدل او ىلعو م السلا كيلعو
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 نب دمحمو .يضاقلاو ناميلس نب فيس و غناسغ دلولاو .هللا دبع دلولا انه
 .نيمآ .هللا هاقبأ نافلخ هخيش ءالمإ نع ناسغ هبتك .نيمزالملا ةفاكو ملاس

 1 ةلأسم "

 نم اهريغ فدالخب 6تاجرد نيبرقألا ةيصو لعج يق ءاهقفلا ليلد ام

 صقنيو اذه ديزي ‘يصولا رظن ىلع اهمسق زاوجب لوق نم لهو ؟اياصولا

 .برقألا نع رظنلا عطقب ءاذه

 :باوجلا

 يق ىأ اهيف دجوي ال ثيح .ء املعلا نم د اهتج ١ نببرقأل ١ ةيصو مسق نأ

 .تيملا نم مهل ةقدص يهو ٠كلذ يف عامجإ الو ةنس وأ باتك نم صن اهمسق

 .هللا ءاش نإ كلذ هعسو لاوقألا كلت نم لوقب ذخأ نمق .ءانفلا دعب ةلصو

 .ملعأ هللاو

 1 ةلأسم "

 ول نم هدقفب مكحلا لاح يف تام دقو ؛هدقفب مكح ام دعب دوقفملا داع اذإ

 لهف ؛هتحت ةجرد يف ؛دوقفملا ريغ كلاهلا ثاريم ذخأف .ةثرولتا دوجوم ناك

 ةلأسملا هنه ساقت نأ حصي لهف معن تلق نإف ؟دوقفلا ىنإ ثاريملا كلذ در

 هللا كازج- هتحجر امب ةقفاوم !اقباس اهنع كتثحب يتلا فقولا ةلأسم ىلع

 لهك ؛ًافالخ ةلأسملا يف نأ ىلع لدي ام الإ ًاصن نآلا ىتح اهدجأ ملو اريخ

 هزاوج انموق ضعب راتخا ؟ال مأ نالف هدلي نمل مودعملا ىلع فقولا حصي

 .نالق دلي ىتح ءارقفلل ىطعي لاقو
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 :باوجلا

 .ةقيقح ال امكح ثراو هذخأ يذلا اذه نأل دوقفملا ىلإ ثاريملا دري معن

 .رخالا ثاريمب مكحلا لطبو .ثاريملل قحأ ناك يقيقحلا ثراولا رهظ املف

 ال ىلوألا نأل .اهتركذ يتلا فقولا ةلأسم ىلع هذهل سايقلا هجو يل نيبي الو

 ىلع عرف ساقي الو لصأ ىلع عرف لمح وه امنإ سايقلاو .لصأ اهيف دجوي
 فورعم دوجوم فقولا لحم نأل . مودعم ىلع فقولا باب نم كلذ سيلو .عرق

 كلذ راصق .نيح يض هريفل هنع ءانغتسالا لصح امنإو .هدعبو فاقيإلا لاح

 هلاح يف مكحلا يقب عناملا عفترا ىتمو .مكحلا ذوفن نم ًاعنام ءانغتسالا

 .هناحبس هللا دنع ملعلاو .اذكه

 لاؤس "س

 فلتخا :لاق ‘دجو تخأو مأ يف لوقت ام :لاقف يبعشلا ..جاجحلا لأس

 .سابع نبا اهيق لاق امق :لاق نأ ىلإ ةيج يبنلا باحصأ نم ةسمخ اهيف

 اهيف لاق امف :لاق .ثلثلا مألا ىطعأو .ابأ دجلا لعج :تلق ًابقنمل ناك نإو

 بارت وبأ اهيف لاق امف لاق .ًاثالثأ مهنيب اهلعج :تلق ،نامثع نينمؤملا ريمأ
 تخألاو \ثلثلا مالا ىطعأف !ةتس نم اهلعج تلق :بلاط يبأ نب يلع

 نم اهلعج :تلق دوعسم نبا اهيق لاق امق :لاق .سدسلا دجلاو 6©تفصنلا

 لاق امو :لاق فصنلا تخأللو ؛ثلثلا دجلاو «سدسلا مألل ىطعأ !ةتس

 .ةعبرأ دجلاو ٬ةثالث مالا ىطعأف ‘ةتس نم اهلعج :تلق .تباث نب ديز اهيف
 ىتعم ام :ًايناثو ؟فالتخالا اذه هجو ام :الوأ لوقأف .نيمهس تخأللو

 نم ئطخي لهو ؟لاوقألا هنه دحأب نذخأ نم ئطخي له :اثلاثو ؟ابقنم
 ؟ًاثراو الو ةبصع نكت مل نإ ثاريملا مهطعي ملو نيملسملا دحأك ماحرألا لعج

 ( .نايبلاب لضفت
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 باوجلا

 ةباحصلا ءاملع نأ .اهيف فالتخالا هجوو .جاجحلا عم يبعشلا ةلأسم امآ

 ةنس وا باتك نم اصن اهيف اودجي ملو ةيعرشلا ةلزانلا تعقو اذإ .مهريغك

 هب لمع مهرظنو مهداهتجا قفتا نإف .اهمكح طابنتسا يف مهيأر اودهتجا
 ضعب هب لاق نإ ًايتوكسو .مهلك هب اوقطن نإ .ًايلوق ًاعامجإ راصف .لكلا
 هادأ امب لك لمع مهداهتجاو مهيأر فلتخا نإو .ريكن ريغ نم نوقابلا تكسو
 اميف هبحاص طخي نأ دحأل سيلو }يأرلا لئاسم نم تراصو ٧هداهتجا هيلإ
 نيح لبج نب ذاعم ثيدح كلذ ىلع ليلدلاو نودهتجم مهلك مهنأل .هب لاق
 دق فالتخالا هجو اذه .ملعأ هللاو هريغو نميلا ىلع ايضاق -و- ههجو

 نمم ناك نإف لاوقألا كلت نم لوقب لمع نم مويلا ئطخي له امأو .كل هتنيب
 هيدل حجرت امب ذخأيلو .كلذ هيلعف لاوقألا حيجرتو داهتجالا ةجرد غلبي
 فالتخا هيف ءاج دقف كلذ نم فيعضلا امأو .كلذ ريغ هل زوجي الو .هليلد

 بلطي نأ هيلع ليق 6كلذ نم ءيشب ىوتف وأ ًاملع وأ امكح دارأ اذإ .ملعلا لهأ

 هيلع ليقو مهرظن يف قحلا ىلإ ب رقأ هنأ ىري امب ذخأي نأ هل ليقو .احجرم

 .سابع نبا يف جاجحلا لوق امأو .هب لمعيف حجارلا ملعي ىتح .هنع فوقولا
 قحلا سمتلي ناك هنأ ينعي .ءيشلا نع شيتفتلا بيقنتلاف ًابقنمل ناك نإو

 هلوق هنمو .يأرلا ئداب نم .رومألا رهاوظب عنتقي الو .هناضم نم هنع شتفيو

 .ها ةيآلا '")«البتا يِ ًاوُبَّمتَم» :ىلاعت

 رئاسك مهلعجو ٠مهٹروي مل نم ئطخي له كلوقو .ماحرألا ثاريم ةلأسمو
 لهأ نم ناك نمخ .داهتجالاو يأرلا لئاسم نم اهريغك هذهف .نيملسملا

 ال نمو هريغب لمعلا هل لحي الو .هضرف وهف كلذ ىلإ هداهتجا هادآو .داهتجالا

 .مهثيروت ىلع ًاعامجإ اهيف ملعأ ال يننأل كل هتمدق يذلا فالخلا هيفو .الف

 .ملعأ هللاو .املعو ًامهق هللا كداز مهناف هتفلاخم تزاج ام عامجإ حص ولق

 ٦. ةيآلا .ىق ةروس ) ( ١
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 ةلاسم ه

 :ماحرألا ةلأسم يف حجارلا هارت ام انل حجرتو ققحت نأ كنم وجرأ

 .رمع توم دعب لوعلا يف لاق ام لاق سابع نبا نأ ىوريو ،لوعلا ةلأسمو
 ؟فدالخلا غوسي مأ ؟اعامجإ اهيف ىرت لهف

 باوجلا

 حيجرتل ا ىلع ردقأ ال .همدعو لوملا ةلأسمو .م احرألا ثاريم ةلأسم

 نم . امهيف فل اخمو قف اوم نم ةمأل ١ روهمج كلسم كنع ىفخي الو ه امهيق

 تبلط وأ تككش نإو .هكلست نأ كيفكيف .اذه انموي ىلإ ةباحصلا رصع

 .ملعأ هللاو .ةاجنلا ليبس فوقولاف اهترثآو ةمالسلا

 :ةلاسم س

 كللت له ١ نم وهو 4 الثم ء ارقفلل وأ ؛ نيملعتملل فقو لام هدي يق نميف و

 حيبي ريقف وآ كريقفل حيبي ملعتمك ،؟قحتسي ال نمل حيبي نأ هل له ‘ةفصلا

 ؟دادجب هقحتسم هزوحي نأ لبق ؛لخنلا كلذ نم دجي وأ 6فرخي نأ !ملعتمل

 .؟قرف امهنيب مأ كاردإلاب عيبلا ىلع ساقي لهو

 يقابلا لهف ؛هنم فرخ دقو ؟هقحتسي وهو فقولا هدي يف نم تام اذإو

 .مكيلع مالسلاو !انوديفأ ؟هلصأل عبات وه مأ اثاريم هتثرول

 :باوجلا

 هقحتسم هنم زوحي نأ لبق هقحتسم ريغ هنم يطعي نأ هقحتسمل سيل

 عييل ١ ىلع س اقيو .ء اش ام همهس نم هطعيلذف هكلم ريصي نأ لعي مث ٠ همهس
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 لبق ءاطعإ وأ عيبب هيف فرصتلا زوجي الف .هب عافتنالا ةلع عماجب كاردإلاب
 تام اذإو .نويمدآلا هب عفتني ال كاردإلا لبق مئاهبلل فلع ذئنيح هنآل .هكارد

 هنال.هتٹرول اتاريم هدي يف يذلا ناك .ءيش هنم هدي يفو .مهس هيق هل نم

 هناحبس هللا دنع ملعلاو .هارأ ام اذه .كاردإلا دعب هايإ هذخأب هكلم راص

 .ىلاعتو

 ليمج نب نافلخ هخيش ةءالمإ نع .دمحم نب ميهاربإ كيلع ًاملسم هبتك
 .ىلاعت هللا هاقبأ

 ةداع انتدوع دقو .ةدملا تلاط دقو سكيلا نوقاتشم اناف انروزت له لوقأو

 ؟اذه امف اهتعطق كارأف

 ىلعو ينامعنلا انخيش ىلعو كتوخإو كمعو كيبأ ىلعو مالسلا كيلعو
 .ةفاك باحصالا انه نم امك ‘تئش نم ةفاكو ديمح نب دمح دالوا

 :ةلأسم "

 .حزان لجرل لكوملا وأ 6كلاهلا ىلع نيد ءاضق يف ليكولاو يصولا يقو

 كلاهلا ةمذ ةئربتو قحلا هل نم ةبساحمل رفس ىلإ يصولاو ليكولا جاتحي
 مزاول نم اذه نأل ةكرتلا نم جرخي هرفس يف ليكولا مرغم ىرت لهف !هنم
 رثألا يف وه ليكولا لام نم هارت مأ ؟هب الإ ذافنإلا ىتأتي الو ذافتإللا

 : باوجلا

 دوجوم فالخلا .هدجأ ملو فالخلا دعاوقلا بسح ىلع يل ردابتي يذلا

 لك نأ لدعألا حصألاو -هللا ءاش نإ- كلسلا يف هدجت ليكولا فرصم يف
 وهو لاملا ثلث نم ةكرتلا نم جرخيف مرغم نم يصولاو ليكولا هجاتحي ام
 .ملعأ هللاو .طقتقذف ٥دسح ءانع هيلع
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 1 ةلاسم "

 هردقي نأ هل له ةصح هيق عيبلاب الإ هل همسق نكمي ال ام هدنع نمو

 .اوملعي مل وأ هب اوملع ءاوس مهصصح ءاكرشلل عق ديو ًادئ از ولو نمثي

 :باوجلا

 يف هءاكرش رواشي نأ هيلعف مسقني ال وهو ةصح هيف هل ءيش هدنع نمو
 نإو .نيرضاح اوناك نإ اذه ءادنلاب وأ اا )هوسلاب هعيب ىلع نوقفتيف كلذ

 زئاج ريغف هسفنب هلعف امأ .ءالكولا مهل بصني وهو مكاحلا هرمأ غلب اوباغ

 لاومأ يف رمألا نإف .كلذ يف هومصاخيو .روضحلا دنع هيلع اوركني نأ افوخ
 ةقيرطلا يهو مزحألاب ذخألاو .مهضارعأو مهئامد يف اذكو .ديدش سانلا

 .ملعأ هللاو .ىلثملا

 :لاؤس ه

 نأ «ليتل اهو 2«کكلسلاد» يف امع هياوج ىلع فقأ ملق !كنع 71 قبس

 ةدملا هذه يق لماعي لهف !موي لبق هنقد نم هيلو عنمي قيرحلاو قيرفلا
 ىعدا اذإ هثراول هتنقاد نمضي لهو 6؟ةدعو ث اريم نم يحل اةلماعم

 . ٢
 نم لصا اذهل لهو ؟ةدملا هذه يف دوقفملا مكح همكح نوكيو )٢) هيلع

 ؟ةنسلا

 .ةادانملا سكع ةمواسملا ) ( ١

 .أيح هنفد هنأ هثراو ىعدا يأ ) ( ٢
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 :باوجلا

 ةنس كلذ يف ظفحأ الو .هريغ يف هدجأ ملو .لينلا يف كلذ تدجو ينإ

 ملعلاو .يدح دنع فقأ انأف .ظفحي مل نم ىلع ةجح ظقح نمو .هيلع لدت

 .هديب نافلخ كبحم هبتك .ىلاعتو هناحيس هللا دنع

 :ةلاسم "

 فلاح ولق :لاق بطقلا نع تدجو ؟هتفص امو ؟ عوتمحمل ا فلحلا وه ام

 فلح اله ثيدحلا يقو .خسنت الي سدسلا هل ناك ًامحر الو ًأثر او كرتي ملو

 نل هنإف هب اوكسمتف ةيلهاجلا يف فلح نم ناك ام رخآ يقو «مالسإلا يق
 .( ِ ١

 ) )هالسإلا يف افلح اوثدحت ال نكلو ةدش الإ مالسإللا هديزي

 :باوجلا

 ماحرألا ثيروتب خسن مث .مالسإلا لوأو ةيلهاجلا يف ناك فلحلاب ثاريملا
 )٢( َ ح ٠ . 2 رع . > ّ ٤. رم رم إ - . ٠ ٠

 4هللا باتك يف ضقَبب ىلؤا مهضعب ماحالا ولؤاو» ىلاعت هلوق لوزن دنع
 نأ بهذملا لهأ نم هريغ نع الو بطقلا نع دجأ ملو .ةمألا رثكأ اذه ىلعو
 ناك هنإ "لينلا حرش» يف لاق بطقلا تيأر لب ٠مويلا ىلإ قاب فلحلاب ثاريملا
 نع لوقو .ةفينح يبأ نع يكح ام الإ .خسنف مالسإلا لوأو ةيلهاجلا يف
 نم سدسلا ثري فلاحملا ناك هنأو .ريغ ال امهنع بطقلا هاكح .قاب هنا دمحأ
 .ملعأ هللاو .لكلا ذخأ الإو .هريغ ثراو هل ناك نإ هفلاحم

 فلاحتلا ناولأ نمو .هتافو دعب ثاريم ىلع لصحي نأ لباقم هتايح يف ةرصانم ىلع لصحي يأ )١(

 .يناوزنلاو يقاتسرلاو يوانهلاو يرفاغلا لثم ةينامعلا لئابقلا ضعب ىدل ادوجوم ناك ام
 تافلاحتلا هذه لثم نأ ىلإ ريشي امبرلو .اهيلإ يمتنت يتلا ةعومجملا رصاقتت ةئف لك نأ ىنعمب
 .ةمألا نيب قرفت ىلإ يدؤت

 )٢( ةيآلا .بازحألا ةروس ٦.
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 :ةلأسم =

 حصي لهف .عايضلا اهيلع ىشخيو ىتوملا نافكأل تعمجت ةريثك فاقوأ نع
 ؟اهريغ ىلإ اهليوحت حصي له دلبل تديق نإو ٬ءارقفلا ىلع اهقيرفت

 :باوجلا

 .ملعأ هللاو ءايحألا ءارقفلل ةوسك قرفت نأ زاج نيفكتلل اهيلإ جتحي مل اذإ

 .اودجو ام مهنع لوحت الو اهتارقف يف تقرف ةمولعم ةدلب ىلع تفقو نإو
 .ملعأ هللاو

 :ةلأسم ه

 نأ هل له ؛ميتيلا ةاكز عنم نإ هلامو هسفن ىلع ماتيألا ليكو فاخ اذإ

 ؟ميتيلا لام نم يرادي

 :باوجلا

 ضعب نع ماتيألاو فاقوألا لاومأ نم ةارادملا ءاطعإ يف صيخرت دجوي

 .ملعأ هللاو !كلذ الإ اودجي مل اذإ ءاملعلا

 1 ةلأسم "

 ؟هنم )١( ىلبحلا هتيرس عيب كل اهلا د الول حصي له

 .لماحلا :ىلبحلاو ةمألا :ةيرسلا )١(
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 : باوجلا

 ثرو ًايح هتعضو نإف .عضت ىتح اهعيب حصي ال اهديس نم لماحلا نإ
 لطب .قرو بسن عمتجا اذإ هنإف كلذب تقتعناو .ةثرولا رئاس عم اهنم اءزج

 .ملعأ هللاو .قرلا وهو امهفعضأ

 :ةلاسم ه

 يف ًافقو فقوأ نمع ۔هللا هاقبأ- ليمج نب نافلخ ةمالعلا انخيشل

 ٦ دعب نم هيخأ دالوأو ‘فقوملا دالوأ دالوالو ايح ماد ام هيخأل هتايح

 ديفح الو ؛هل دلو الو خألا تامف ةسردمو دجسمل فقولا دوعيق «مهمدع عمو

 ثدح مث 6نيتس هلغتساو 6فقولا دجسملاو ةسردملا ليكو ضبقف فقوملل
 ًامودعم ناك دقو ؛ثداحلا ىلإ ينعأ 6هيلإ فقولا دوعي له "فقوملا دلول دلو

 دجسملا ليكو ديب ىقبي هارت مأ ؟فقولا ةسردملاو دجسملا قحتسا نبح

 كيلإ هترركف }هباوج دجأ ملق لاؤسلا اذهب كيلإ تبتك تنك دقو ،؟ةسردملاو

 نب ملاس هلل دبعلا كدلو نم....هارت امب باوجلا وجرأو ةيعادلا ةجاحلل

 .ه٩٧٣١ يناثلا عيبر٢٦ ناميلس نب دمح

 :باوجلا

 .ةنسلا يف اهيلع لدي ام الو .ءاملعلا نع رثأ نع ةلأسملا هذه ظفحأ ال ينإ

 يف هتبتك يذلا ظفللا ىضتقم ىلع يداهتجاو .يرظن هيلإ ليمي يذلا امأ

 نم نامز يأ يف اودجو ىتم فقوملا '')لوسن ىلإ دوعي فقولا اذه نأ .لاؤسلا
 اذكهو .ىرخأ ةرم ةسردملاو دجسملا ىلإ داع اوديق ام ىتمو .ثانإو .روكذ

 .اذه يباوجب لمعت الف هفالخ تدجو نإف رثألا علاطو 6يدنع ام اذه امئاد

 .يثراحلا دمح نب ديعس خيشلا عم ةلباقم .فقوملا دالوأ ينعت فقوملا لوسن )١(
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 انه نمو .باحصألاو كدلاو ىلع ملس .هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا كيلعو

 .هديب ديشر .ةءالم ا نع هررحمو دالرألا

 :ةلاسم ه

 نع باوج نم لقئامو .مهنم دلويس نملو نالف ينبل فقوأ نمع لوقت ام
 ؟ةيصولا يق لينلا

 باوجلا

 فقوأ نمع -هللا همحر- ىسيع خيشلا تاباوجب هتدجو ام كيلإ ينم قبس

 .ىنعملا اذهب ةيصولا يف لينلا نم هلقن امو .مهنم دلويس نملو نالف ينبل

 تعبتتو .يدل دوجوملا رثألا تعجارو .فالخلا لبقت كتلأسمف .لاح لك ىلعو
 امو ثداحلا دلولا ىلإ عجري فقولا نأ هارأ يذلاو .اصن اهدجأ ملف .هناضم
 .هيخأ ينبو فقوملا دلو ينب مادعنا لاح يف ةسردملاو دجسملا ليكو هلغتسا

 ىتح ثداحلا دلولا ىلإ فقولا اذه عجري مث .ةسردملاو دجسملل وهف

 تام اذإ ام ىلع ًاسايقو .هيلع فقولا ديقو .فقوملا هبحي يذلا وهو .اوضرقني

 ولف .دوقفملا دعب هتجرد قحتسم ثرإلا قحتساف .هدقفب مكح نم هثري نم
 تركاذو .هتبصع وأ .هدلو ثرإلا زاح ام دعب .ثرإلاب ىلوأ ناكل دوقفملا عجر

 .اذه يلوق ديؤي هتيأرو دمحم نب ملاس يضاقلا ةمالعلا ةلأسملا يف

 لاؤس "س

 روكذلا هدالوأل هريغ وأ الخن فقوأ نمع ۔يلع نب بلاغ- مامإلا لئُس

 الإ قبي ملو اوضرقنا مث !ثانإلا نود مهنم روكذلا لسانت امو .مهدالوأو

 ملع )١ :باجأق ؟ءارقفضلل م لاملا تييل وه وأ ؟فقوملا ةثرول عجري لهف ؛تاناللا
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 ىلع ليلدلاو .ةقدصلا عاونأ دحأ سبحلاو ؛لاملا اذه سبح دق فقوملا انه نأ

 لوسر۔ رمأتسا ال .ربيخ نم هضرأل باطخلا نب رمع سبح ةصق !ةقدص هنأ

 ۔ رمع اهب قدصتق ءاهب تقدصتو !اهلصأ تسبح تئش نإ :هل لاق - ةبي هللا

 ثيدح ضعب نم اذه 6‘بهوي الو ثروي الو اهلصأ عابي ال هنأ -هنع هللا يضر

 قفني نكلو بهوي الو عابي ال ءاهلصأب قدصت يراخبلا ةياور يفو ،(')ملسم
 يف عجارلا نأ تبثو ‘ةقدصلا عاونأ دحأ سبحلا نأ ثيدحلا اذهب تبثف هرمث

 جرخأ سباحلا كلذ نأ تملع اذإف }هئيق يف عجري مث يقي بلكلاك هتقدص

 هنال هتوم دعب هيلإ عجري نأ ديعف ةقدص وهو تام هنأو :ةقدص لاملا كلذ

 غوسي الو !اهنم ائيش قحتسي الف ؛هريغو كلمت نم ايندلا ماكحأ نع جرخ
 روبقلا ىلع نآرقلا أرقي نمل فقوأ نم نأ !انيلع دري الو هل غاس ام الإ هثراول

 نم ةيصولا لاطبإ ىلع ينبم كلذ نإف ،يأر ىلع ملع نإ هثراو ىلإ عجري
 ةلأسم كلذك الو 6فقوملا كلم نع جرخ ام هدنع لاملاف ؛هب لاق نم دنع اهلصأ

 ضرقنا دقو !مولعم سنج ىلع سبح سباحلا اذه نأ يقب 6هانررح امك لاحلا

 نوملسملا هيف محازتف ؛هب ثراولا ةيقحأ مدع يلوق نم تملع دقو ٬لاملا يقبو
 ناك نإق هللا دنع ملعلاو ؛لاملا تيبل نأ هيف لوقن ام ىلوأق كلذ هليبس ناك امو

 نكلو هتارابم الو هتفلاخم تدصق ام انأف !ثراولا هب قحأ هنأ رثألا يف دجو

 نأ هللا هاقبأ انخيش نم لمأت .(تلق اميق رظنيل ةركاذمو !ةاراجم كلذ تلق

 .ةرخآلاو ايندلا يف ريثك اريخ هللا هازج ؛هل رهظي ام .ةلأسملا هنه ىلع قلعي

 اي :لاقف .اهيف هرمأتسي يي يبنلا ىتأف ربيخب اضرأ رمع باصأ :لاق رمع نب هللادبع نع )١(
 ؟هب ينرمأت امف هنم يدنع سفنأ وه طق الام بصأ مل ربيخب اضرأ تبصأ ىنإ .هللا لوسر

 .ءاهب تقدصتو اهلصأ تسبح تئش نإ » :لاق

 .ٹروي الو اهلصأ عابي ال هنأ ريغ رمع اهب قدصتق :لاق

 .لييسلا نباو .هللا ليبس يفو .باقرلا يفو .ىبرقلا يفو .ءارقفلا يف رمع اهب قدصتق :لاق

 يفو .هيف لومتم ريغ اقيدص معطي وأ .فورعملاب اهنم لكأي نأ اهيلو نم ىلع حانج ال .فيضلاو
 .لئأتم ريغ :ظفل

 حلاص نب نمحرلا دبع نب هللادبع :فيلأت .ماكحألا ةدمع حرش مالعلا ريسيت :باتك :ردصملا

 ١٢٤. ةحفص .ةمركملا ةكم .ةثيدحلا ةضهنلا ةعبطمو ةبتكم .يناثلا دلجملا .ماسب لآ
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 :باوجلا

 نإ .هلوق امأو .دحاو ىنعمب امه كلذكف سبح فاقيإلا نإ .هلوق امأ
 كلذكف ")رمع ةصقب كلذ ىلع هلالدتساو .ةقدصلا عاونأ دحأ سبحلا

 ىلع ًاليلد هل ضهني ال اذهف هتقدص يف عجارلا ثيدحب هلالدتسا امأو .اضيأ

 عوجرلا نع قدصتملل ريفنتلاو .ديعولا يضتقي ثيدحلا نأل .ةيضقلا هذه
 هلل المع لمع اذإ دبعلا نأل .هبر ليبس يف ةعاط هكلم نع هجرخأ اميق
 ال هللا نإف كلذ دعب هسفن هعبتت نآو .هلل لمعلا كلذ صالخا هيلع بجيف

 مث كلام نم ائيش كلثم ادبع تيطعأ اذإ تنأف .هل اصلاخ ناك ام الإ لبقي

 .خيبوتلاو .مؤللا تاجرد حبقأ كلذب تيقحتسا دقف كلذ دعب هنم هتعزتنا

 مث كبر تضرق اذإ فيكف .ةلاذرلا ىصقأ تلنو سسانلا نويع نم تطقسو

 كيلع هدري نأ مولعم تقو يف درلا كدعو وهو 4 تضرقأ ام هتددرتسا

 هفيقوت يف عجر وه فقوملا ناك ول ام لوانتي وهو ثيدحلا دارم اذه .ًافعاضم
 هرمأ مت دقف .دصقو لعف ام ىلع ضام هلعفو تام املف .هكلم ىلإ كلذ درب

 .رخآ رمأ كلذ .فقولا بابرأ نم ضارقنا نم هدعب عقو يذلاو .هرجأ ىضمو

 نأل .ةمايقلا موي ىلإ هلاح ىلع سبحم لصألا نإ :لاقي نأ كلذ يف ىلوألاو
 .بابرألا لوهجملا لاملا مكح اهمكح ةلغلا نوكت نأو .ليدبت كلذ نع هليوحت
 .هدفرب قحأ مهف .ءارقف تيملا ةثرو نم نوقابلا ناك نإف .ءارقفلا هباب كلذو
 .ملعأ هللاو .هارأ ام اذه .هدلب ءارقف الإو كاندأ كاندأ مث .كابأ كمأ

 تدرأف .هدنع ناك يذلا هعاضأف .هللا ليبس يف سرف ىلع تلمح :لاق هنع هللا يضر رمع نع )١(
 نإو .كتقدص يف دعت الو هرتشت ال» :لاقن زنت يبنلا تلأسف .صخرب هئيبي هنأ تننظو هيرتشأ

 .«هئيق يف دئاملاك هتبه يف دئاعلا نإف .مهردب هكاطعأ

 حلاص نب نمحرلا دبع نب هللادبع :فيلأت .ماكحألا ةدمع حرش مالعلا ريسيت :باتك :ردصملا

 ١٤١. ةحفص .ةمركملا ةكم .ةثيدحلا ةضهنلا ةعبطمو ةبتكم .يناثلا دلجملا .ماسب لآ
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 :لاؤس «»

 ىراصنلا ديب اهلك فاقوألاف !اهلهأو رابجنز لاوحأب انخيش ريبخ تنأ
 مهنوبساحيو ةموكحلا نم نويع مهيلع رمألا رهاظ يقو ،نايتابلاو

 الو هنولكأي مهسفنأ برعلا يديأب ناك امو ؛اهلك فقولا مزاولب نوموقيو
 هنه نم ءيشب ناسنتإ يلتبا اذإف .مهتم انيمأ دجت داكت الو ،هلهأ ىلإ هنوملسي

 بسح ةيزيلكنإلا ةموكحلا ىلإ اهميلست هل له ىماتيلا لاومأو فاقوألا
 اهلهأ ىلإ نوملسيو انيعم ائيش نوذخأيو 6لاومألا يف تاداع مهلو .ةدعاقلا
 .اندقأ ؟ًانماض هارت له لعق نإو لعفي اذام مأ ؟اودارآ ام

 :باوجلا

 اذإ نيمألاو .نيمأ كلذف نامضلاو مثإلا فاخيو هنيد يف جرحتي نم امأ

 :قساف وأ كرشم ىلا اهملسي نأ هل سيلف قلخلل وأ هلل هريغل ةنامأ هديب تناك

 امهنأل .انايندو اننيد رومأ نم ءيش ىلع انل نينيمأب اسيل قسافلاو كرشملا نأل

 تبلس نإ امأو .هلثم وهف نئاخلا نمأ نم نأ ءاجو .هتنامأ يف هلوسرو هللا اناخ

 ىسعق .اعفد عيطتسي الو 6هاضر ريغب اهرك ىراصنلا ةموكح هدي نم ةنامألا

 .برعلا يديأ نم فاقوألا نم ةموكحلا هبلست امو .هللا دنع رذع هل نوكي نأ
 مهف .تانامألا ضبق نوقحتسي الو .ءانمأ ريغ مويلا نيضباقلا كئلوأ بلاغ

 مهيلع هللا طلس ام كلذك اوناك الولو مهيديأ نم اهعازتناب نوريدج

 .مهنطابو مهرهاظ ىلع علطم .هقلخب ميلع هعنص يف ميكح هللاو .بناجألا
 .ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو .مهقاقحتسا ردق ىلع مهلماعيف

 3 ةلأسم "

 اذه ةلغبي اهرفح حصي له تم دهناق رئب ىلع هب يقسيل الام فقوأ نمعو ..
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 انع كيزجي هللاو ،مزل ام اذه .ىلاعت هللا كمحري اندفأ ؟اهحرق وأ ،لاملا

 .اريخ مالسإلا نعو

 :باوجلا

 اهيف يعاري نم مهنم فاقوألا ماكحأ نإ نولوقي ءاملعلا تدجو ينأ ملعإ

 .هلولدمو هظفل ىضتقم اهيف يعاري نم مهنمو .هدارمو "فقولا دصقم
 تناك امك اهدوعو اهرفح نم سأيلا عقو اذإ تركذ ام زاوج عرفتي لوألا ىلعف

 فقوملا دصق اذهف نيترهاظ رئبلا ءاقبب عفنلاو .ةحلصملا تناكو كلذ ريغب

 رشق ظفللا لوقأو هظفل ىضتقمل ليدبت هنأل .ال يناثلا ىلعو .لاملا هفاقيإ نم

 .ملعأ هللاو .ايلج احضاو اهنم مهف نإ ىنعملا هبل

 بتاكلا نم اوهس ثدح امبرو فقوملا لضفألا نأ يثراحلا دمح نب ديعس ةمالعلا خيشلا ىري )١(
 .هللا همحر
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 :لاؤس ه

 -ملسو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلص- يبنلا نأ عطاقلا ليلدلا ام

 :تاقولخملا لضفأ

 : باوجلا

 لضفأ ديسلاو .(رخفالو مدآ دلو ديس انأ) :ولي هلوقك هليلدف اذه امآ

 يف ريثك كلذ ريغو لضفلا يف مدآ دلو نود تاقولخملا رئاسو .دوسملا نم

 .هديب نافلخ دبعلا كيفص هبتك . ملعأ هللاو .ةنسلا

 : ةلأسم ""

 ؟يخارتلا وأ روفلا ىلع ثنحلا ةراقكو رذتلاب ءاقولا له
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 : باوجلا

 كلذ نم نكمتي ىتح يخارتلا هيف زوجيف .هريفكتو .رذنلاب ءافولا امأو

 ىلإ ةردابملا نإ لاح لك ىلعو .روفلا بجوي ًاليلد ملعن ال ذإ .ايلك انكمت
 .ملعأ هللاو .نكمأ امهم ةبولطم اهلك تاريخلا

 :ةلأسم ه

 ؟مسيربإلا اذه وه مرحملا ريرحلا له

 :باوجلا

 يف دوجوملا وهو .ةفورعملا ةدودلا لمع نم ناك ام وه مرحملا ريرحلا نأو
 ىكح دقو .رجش نم هنإ لاقيو ثداحف نآلا لمعتسملا امأو .عيرشتلا تقو

 ةهباشملل ةمرحلا يف هب هقحلأ نم مهنم هيف ءاملعلا نع فالخلا بطقلا

 .ملعأ هللاو .هحابأ نم مهنمو

 :ةلأسم «

 اذإو ؟اهلعق دمعت فلكملا عسي له ءاهنييعتب لوقلا ىلع رئاغصلا بونذلا

 بونذلا رفكت لامعألا ضعب نأ يور امو ؟أروف اهنم ةبوتلا بجت له اهلعف

 ٩؟ةبوتنا لمهأ نكلو اهيلع رصي مل اذإ اقلطم وأ اهيسن يتلا بونذلا يه له

 :باوجلا

 رظنت ال :درو هنإف .ابنذ هفرعي ناك بنذ يأ لمعل مادقإلا فلكملل زوجي ال

 ًابنذ هفرعي ام هنم ردص ا ذاف .هيصعت نم ةمظع ىلا رظناو بنذلا رغص ىلا
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 ردص هنأ يسن نإف .هنم رافغتسالاو .هنع عالقإلاو عوجرلا اروف هيلع بجو
 ملف هنع لفاغت وأ .كلذ لهج وأ .هنم ةبوتلاو رافغتسالا يسن وأ "بنذ هنم

 مهفن اذكه .تابرقلا لاعفأو .تاعاطلا نم يتأي امب هنع كلذ رشك .هركذي

 .ملعأ هللاو .ةيوبنلا ةنسلاو زيزعلا باتكلا لئالد نمو مهمالك نم

 :ةلأسم «

 تنأ امف اضعب مهضعب ىلع لبقت ال ءاملعلا ةداهش نأ :رثألا يف تيأر

 لئاق

 :باوجلا

 وه امنإو .رهاظلا همومع ىلع هلاق نمم وه الو رثألا عامجإ نم اذه سيل
 همحر- رانيد نب كلام نع ىورت ةلاقملا هذهو .صوصخلا هب داري مومع
 الو سانلا ىلع ءارقلا ةداهش لبقأ لاق وأ زيجأ ينإ) :لاق هنأ ىوري .-هللا

 نم هاري امل هنأ كلذ ىنعمو . (ضعب ىلع مهضعب نم اهلبقأ ال لاق وأ اهزيجأ
 نيدتلا نورهظي مهو ايندلل ملعلا نوبلطي نيذلا .هنامز يق ايندلا ءاملع ةرثك

 دسحلا مهلمحي ذئنيحف نطابلا فالخ ىلع مهنم رهاظلاف .عشختلاو
 مهيلع اودهشيق ًاضغبو ًادسح مهسنج يف اوعقي نأ ىلع ايندلا يف سانتلاو

 رثكيو نيدلاب ايندلا نوبلطي نيذلا ءوسلا ءاملع مه ءالؤهو قحلا ريغب
 تيور ةلاقم اهنآ نكميو ٠كلذ ىأر امل كلذ لاقف .نامزلا رخآ يف مهدوجو

 كنظ امف نامزلا كلذ يف اذه ناك اذإو .ىوقتلاو ملعلا لهأ نم هريغ نع

 .ناعتسملا هللاو اذه .اننامزب

 لغلا نم انبولق رهطو .قحلا ىلع نينمؤملا انناوخإ عيمجو انتبث مهللا
 كلذ ناكم انلدبأو .قاقشلا قرط عيمجو .قافنلاو كشلاو كرشلاو دسحلاو
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 ىوقتلا انقزراو كبح ىلع يلاوي نم بحو كبحي نم بحو كبح هللا اي

 رومأ انل رتسيو توملا دعب اميف هلك انمه لعجاو انلامعأ عيمج يف صالخإلاو
 ةفرط اهيلإ نكري نمم انلعجت الو ايندلا بح انع فرصاو ةرخالاو ايندلا

 هللا ىلصو .ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو .نيملاعلا بر اي نيمآ .نيع

 .اميلست ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس هلوسر ىلع

 :ةلأسم ه

 .هل نيد ال هل ةيقت ال ام نإ ليق «لماشلا» يف -هللا همحر- بطقلا لاق

 اهيف بجت يتلا ةفصلا يل لثم لضفت !هنيد ىلع فاخ اذإ ضرف اهتإو

 .ةيقتلا

 :باوجلا

 يه له .اهيلإ رطضا نمل اهيف ءاملعلا فلتخا دق اهسفن يف ةيقتلا نإ

 .ةكلهلا ىلإ تضفأ ولو اهكرت لضقألا لب .اهيف بوجو الو ؟ةزئاج وأ ةبجاو

 وأ عوجلاب رطضملا ةيجنت بوجو ىلع ا اسايق .اهبوجوب نولوقي ءاملعلا رثكأو
 لام وأ ريزنخلا محل وأ ةتيملا لكأ وحنب .كلذب كالهلا نم هسفنل شطعلا

 دجي ناك اذإ كلذ ىلإ رطضملا نإف .لوق ىلع مدلا وأ رمخلا برشب وأ ريفلا

 اهنم لكألا كرت نإف اهلكأ هيلع بجو كله تاروكذملا هذه لكأي مل اذإ ام

 .ادمع هسفن لتاقك ًاكلاه تام ًاشطع وأ اعوج تام ىتح مارح اهنأ ادقتعم

 اذكو ًادمعت هسفن لتاق ديعو يف ةدراولا ثيداحألاو تايآلا ديعو يف لخدو

 وضع ليطعت وأ ةحراج فالتإ وأ اكاله فاخ نإ هسفن ىلع ةيقتلا كرت نم
 فاخ وأ ليطعتلا وأ كالهلا ىلإ ضفم هدسج يف رض يأ وأ هئاضعأ نم

 مل اذإ كلذ وحن وأ هيلع قلعت نم سفن وأ هسفن فالتإ ىلإ يدؤملا هلام فالتا

 مكحلا ةلع عماجب رطضملا ىلع اسايق ةيقت هلعف بجو .هيلع هركأ ام لعفي
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 رفكا رهاق رابج كل لوقي نأك كلذو اهفلت ىلإ يضفي ام وأ سفنلا فلت يهو
 انالف تلتق وأ كتلتق الإو هلسر نم دحأ وأ هتكئالم وأ هبتك نم ءيشب وأ هللاب

 هلام وأ هسفن ىلع ةيقت هب لوقلا ينعأ كلذ لعف هيلع بجو .اذك كب تلعق وأ
 لوأ يف نيملسملا لضافأب نوكرشملا لعف امك هريغ سفن وآ اهفلت ىلإ يدؤملا
 هولعف ام ىلع -ي يبنلا مهرقأو مهعم نمو لالبو ناملس مهو .مالسإلا

 ةنينامط يف بلقلاو .طقف ناسللا نم كلذ ناك ثيح ةميركلا ةيالا مهتبوصو

 باذعلا عاونأب هنوبذعي اوناكف هنم هوبلط اميف مهقفاوي مل لالب الإ ناميإلاب
 ةيقتلا ينعأ كلذ نإ لوقي نم مهنمو .هوكرتف اولم ىتح دحأ دحأ لوقي وهو
 نم بوص دق ناك ولو - ةت - يبنلا نأل ةبجاوب تسيلو ةزئاج كالهلا نع
 مالكلا اذهو .لالبك ىذألا ىلع ربصو اهكرت نم ىلع اريثك ىنثأ دقف اهلعف

 هب هوقحلأ مهرثكأو لوق ريغ لعف وه اميف ءاملعلا فلتخاو لوقلاب ةيقتلا يف
 ىلاعت هللا قوقح يف وه امنإو قولخم ررضب وأ قولخم قحب قلعتي ال ناك نإ
 ءاقتالا يف اضيأ اوفلتخاو .الف ءيشب ادحأ رضي العف ناك نإ امأ .صلاخ

 كل لوقي نأك .نورخآ هعنمو مهضعب هزاجأ .هنامض داقتعا عم ريفلا لامب
 .كلذ وحنو اذكو اذك كب تلعف الإو هليخن عطقا وآ هراد وأ نالف لام قرحا

 .ملعأ هللاو .هطسب ماقملا عسي ال ثحبلاو .مالكلا هيف عستي بابلا اذهو

 :ةلأسم «

 امهانعم انيلع لكشأ ؛هتروصقم يف ينالهبلا ملسم يبأل ناتيب انه
 :انل امهرسفف

 ىغتبملا كردل فاك نم ربكأ هضعب يف امب يلامآ عطقأ

 ىجترملا لاحم رمأ نم بعصأ انكمم ارمأ يبالطت نأك
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 :ب اوجلا

 خئاشملا اهيأ اوملعا نيتيبلا رخآ ىلإ (يلامآ عطقأ ) رصان خيشلا لوق يف

 ىتح .ةغالبلا مولعو ةيبرعلاب ةفرعم ةرثك الو .رظن لوطو ةيارد يل سيل يننأ
 نم ةياغ يف هنإف .ميدع نبا رعشك ءاغلبلا ءاحصفلاو ءارعشلا مالك كنأ

 ماقملاو .ايلعلا ةورذلا غلب دق .يناعملا ةناتمو .ظافلألا ةناصرو .ةغالبلا

 ءارعشلا ملعأ وهف ءاملعلا لحاطفو .ءارعشلا لوحف كلذب هل دهش .ىنسلألا

 يمهف هكرديو يل رهظي ام بسح ىلع كلذ يف لوقأ يننكل .ءاملعلا رعشأو

 :هلوق نأ ينهذ يف هجتي

 ىغتيملا كردل ,فاك نم ربكأ هضعب يف امب يلامآ عطقأ

 بعتأو دهتجاو دجأ لازأ ال ينأ ىنعملاو صوقنم مسا انه فاك هظفل نأ

 .اعيمج اهلك وأ .ةيورخألا وأ ةيويندلا بلاطملا نم هلواحأو همورأ ام يف يسفن

 ناكل رودقملا فعسأو ظحلا دعاس ول يداهتجاو يبالطت نإ .ايح تمد ام

 ضعب نإف هليصحتو هئاغتبا يف هدباكأ ام ضعب ضعبب لصحي بولطملا
 :يناثلا تيبلا يف هلوق ىنعملا اذه ىلع لديو .كلذل رفاك .هضعب

 ىجترملا لاحم رمأ نم بعصأ انكمم ارمأ يبالطت نأك

 يف ةرسيتملا .عوقولا ةنكمملا رومألا نم ارمأ تيفتباو ائيش تبلط املك يأ

 حبصأو .اهلوصح رّسعتو يلع تقؤعت .بلط برقأو .ببس ىندأب ةداعلا

 نم ءيشب لخم ريغ ينأ عم .ليحتسملا ءيشلا نم عوقو بعصأ اهنكمم
 ينلذخو يظح ينناخ نكل .داهتجالا هوجو يف رصقم الو .بلطلا بابسا
 نبا ةروصقم نم ىنعملا اذه ذخأ هنأكو .كلذ دنع يدج ينعفن امف .يدَج

 :لوقي ثيح ديرد

 الع دجل ا اذ ا لهجل ١ 177 دج الب بلل ١ عفني اب

 .هدارمب ملعأ هللاو سيل رهظي ام اذه
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 : ةلأسم "

 نأ ةقراشملا انباحصأ مالك يف علطأ ملو -هللا همحر- ىسيع خيشلا لاق

 ۔ليتلا» يف امك ةبراغملا هب حرص دقو .ةبوتلا ريغب رفكي ريبكلا بتذلا
 .ىهتنا ةقراشملا انباحصأ دمتعم وهو .ةبوتلاب الإ رفكي ال هنأ حصألاو

 اهدع ناو .رثكأ اهيأب يزوجو تبتك تائيسو تانسح لمع نم مهلوق كلذكو
 اهتبثأ دقف !اهلئاق رذع عطقت يتلا لوصألا نم «هقراشم » يق يلاسلا مامإلا

 باحصأ يف ليق امك ةيقالخ ةلأسملا لاقو -هللا همحر- يليلخلا مامإلا

 .بهذملا دعاوقل ناتفلاخم نيتلأسملا نيتاه نأ ودبيو "مهريغو فارعالا

 ؟لوألا لوقلا ليلد انملعو ،امهقيقحتب انيلع لضفتف

 :باوجلا

 يف علطي مل هنإ -هللا همحر- حلاص نب ىسيع خيشلا لوق كتياكح امأ

 هب حرص دقو .ةبوتلا ريغب رفكي ريبكلا بنذلا نأ :ةقراشملا انباحصأ مالك

 ةرثك عم «لينلا» يف دجأ مل ينإف .هرخآ ىلإ «لينلا» يف امك ةبراغملا

 بهاذملا لهأ نم دحأ الو لب .ةبوتلا ريغ رفكم اهل ةريبكلا نأ :هل يتسرامم
 .اهريغ وه يذلا هتفص امو .رفكملا اذه امو .كلذ لوقي مهريغ الو ةعبرألا

 امم .ناسللاب ةبوتلاب ظفلتلا :ينعي هلعلف .خيشلا مالك مهفت مل كلعلو

 ةينلاب يزجت مهدنع اهنإف .ةبراغملا نود .ةبوتلا ةحص يف ةقراشملا هطرتشي

 :هناسلب بئاتلا لوقي نأ نود اهطورش رخآ ىلإ مدنلاو عوجرلاو مزعلاو
 ةمألا نيب عئاذ عئاش ةهجلا هذه ىلع فالخلا اذهف .هيلإ بوتأو هللا رفغتسأ

 رثكأ نأ عم .اذه انتقو ىلإ -مهيلع هللا ناوضر- ةباحصلا رصع ندل نم

 يف اطرش ناسللاب ةبوتلا ظفلب نايتإلا مهدنع سيل ًافلخو افلس ءاملعلا
 دنع تاينلا رئاسب ظفلتلاك هركذ نم دنع لامك طرش وه لب .اهلوبقو اهتحص
 .لامعألا تاسبالم
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 لحي هللا ىلا عوجرلا يه :ةبوتلا ) :تافقيرعتلا يف يناجرجلا يضاقلا لاق

 ةبوتلا ) :اضيأ لاقو . (برلا قوقح لكب مايقلا مث بلقلا نع رارصإلا ةدقع
 :ةغللا يف ةبوتلا ليقو .(هلثمل دوعي ال نأ ىلع مزعلا قيثوت يه حوصنلا

 ةبوتلاو :لاق . (ةبوت عمج بوتلا ) :ليقو . (بوتلا كلذكو ،بنذلا نع عوجرلا )

 ىلع ةبجاو يهو (ةحودمملا ىلإ ةمومذملا لاعفألا نع عوجرلا) :عرشلا يف
 اعيمج هللا ىتإ اوبوتو :ىلاعت هلوقلف بوجولا امأ .ءاملعلا ةماع دنع روفلا

 نم اهريخأت يف املف ةيروفلا امأو :. '""«نوُحرَتت مُكْلَعَل نوتمؤُمَلا اهيأ
 حوصنلا ةبوتلا ) :ليقو .اعرشو ةفل ةبوتلا نم ةبيرق ةبانإلاو مرحملا رارصإلا

 ثروت يتلا يه) :ليقو . (ًارهجو ارس ةيصعملا نم رثأ هلمع ىلع يقبي ال نأ
 .(عالقإلاو مدنلاو فارتعالا ةبوتلا ليقو .الجآو الجاع حالفلا اهبحاص

 ام ىلا دوعلا كرت ىلع مزعلا :يناثلاو .مدنلا : اهلوأ :ناعم ةثالث ىلع ةبوتلاو

 بحاص مالك ىهتنا (ملاظملا ءادأ يف يعسلا :ثلاثلاو .هنع هللا ىهن

 0 .تافيرعتلا

 ررض مظع ةفرعم بيسب لصحت ةيوتل او ه «لينل ١ حرش ( يق بطقل ١ ل اق

 امع صلختيو .هيف وه امع نكيف .دوبعملاو دبعلا نيب ًاباجح هنوكو "بنذلا

 ىنعم ىلع ةبوتلا مسا قلطي ام اريثكو .لبقتسملا يف كرتلا ىلع مزعيو ىضم
 .ها .(مدنلا اذهل ةرمث حالصإلاو كرتلان) :لاقو .مدنلا

 نم ةيبلقلا لاعفألا هذه ىلع ًاعرشو ةغل ةبوتلا مسا نوقلطي مهنأ ىرت الأ

 نع مدنلا ولخي ال ذا .«ةيوت مدنلا »:- واي لاقو .يناسل لوق طارتشا ريغ

 قبس امل اشحلا نابوذ ةبوتلا ) :ليقو .هولتيو هعبتي مزع نع اذكو .هبجوأ ملع

 يف ران ةبوتلا) :ليق اذلو ٠(بنذلاب ملألا درجل ضرعي كلذو أطخلا نم
 ءافجلا سابل علخ يه) :ليقو ٠(بعشتي ال دبكلا يف عدصو بهتلت بلقلا

 ليدبت ةبوتلا) :يرتستلا هللادبع نب لهس لاقو ٠(ءافولا طاسب رشنو

 )١( ةيآلا .رونلا ةروس ٢١.
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 تمصلاو ةولخلاب الإ كلذ متي الو ةدومحملا تاكرحلاب ةمومذملا تاكرحلا

 دوعلا مدعو بنذلا نع عالقإلاو مدنلا) :ةبوتلا ىنعم ليقو .(لالحلا لكآو

 نبا نع يور امك طورش ةتس اهعمجيو .(هكرت ىلع سفنلا نيطوتو هيلإ
 ةعرس نأ تملع امأ ) :هل لاقف (هللا رفغتسأ ) :لوقي الجر عمس هنأ كرابملا

 نإ) :لاقف (؟كلذ فيكو) :هل لاق .(نيباذكلا ةبوت رافغتسالا يف ناسللا

 ءادأو . ًاديأ دوعلا مدع داقتعاو سىضم ام ىلع مدنلا تامالع تس رافغتسالل

 تحسلاب ىبرملا ندبلا ةباذإو .ةعيضملا ضئارفلا ةداعاو .اهلهأ ىلإ قوقحلا

 لق كلذ دنعف ةيصعملا ةذل قيذأ امك ةعاطلا ملأ هتقاذإو .نازحألاو مومغلاب

 . (هللا رفغتسا

 هل ناك لاطو هيلع هنزح مظع املكف ٠بنذلا ىلع بلقلا عجوت مدنلاو

 اوسلاج) :-ةيَي- هنعو عمدلا ةرازغو بلقلا ةقر مدنلا ةحص ةمالعو .رهطأ

 لدت ءاملعلا نع راثآلاو ثيداحألا هذه عيمجف .(ةدئضأ قرأ مهنإف نيباوتلا

 تيأر امك ناسللاب اهب ًاقوطنم نوكت نأ اهلوبق يف طرتشي ال ةبوتلا نأ ىلع
 امك رافغتسالاب ةنسلا وأ باتكلا يف رمأ ءاج اذإو .ةيلوق ال ةيبلق ةدابع اهنأل

 نوكي لب هب قطنلاب نوكي نأ مزلي ال اضيأ رافغتسالاف ثيداحأو تايآ ةلمج يف
 (بلقلاب رافغتسالا نع ةرابع مدنلاو) :-هللا همحر- بطقلا لاق .بلقلاب
 بنذلا ةرافك) :-ي لاقو هعوقو ىلع فسأتلاو بنذلا حيبقت ينعأ

 .(ةمادنلا

 .هكرتو سبنذلا ىلع مدنلا نأ ىلع ترهاظت اهلك يدلو اي ةلدألا هذهف

 ةبوتلا يه اهنإو 6هنم ةبوت هيلإ دوعلا مدع ىلع قداصلا مزعلاو .هنع عالقنالاو

 نمو اذك بنذ نم هرفقغتسأو هللا ىلإ بوتأ ) :هناسلب لاق نإ هنإو "حوصنلا

 .رجأو لضف ةدايز هيفو .هل ةيوقتو سبلقلا يف امل ديكأت كلذف (يبونذ عيمج

 لامكتسا دنع ةلوبقم ةبوت يه لب .هنودب لبقت الو حصت ال ةبوتلا نا ال
 دحأ الو .مهريغو باحصأل ا نم ءاملعلا لوق ىنعم اذهو .ةروكذملا اهطورش

 رئاغصلا يف ءاج مهفالخ امنإو .ةبوت ريغب رفكيو رفغي ريبكلا بنذلا نإ لوقي
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 الو الوق اهنم بتي مل ولو ؟رئابكلا بانتجاب رفكت له :اهزيمتب لوقلا ىلع
 .لوألا دمتعملا حيحصلاو ؟ةدح ىلع ةبوت ىلإ جاتحت مأ .ادصق

 بنذلا ىلع مدنلا سفن نأ مهلوق ىأر -هللا همحر- ىسيع خيشلا نأ امبرو
 ال مهنأ نظف .رفغتسأ وأ بوتأ هلوقب .ظفلتلاو قطنلا نع يزجي هنع عالقإلاو

 كلذ سيلو ٠بنذلا ريفكت يف ةبوتلا نع هب نوئزتجي مهنأو .ةبوت كلذ نومسي
 انباحصأ اذكو .مهدنع ةبوتلا وه كلذ نأ كل تمدق امك لب .مهل ًادارم

 عم مدنلا اهناكرأ نأو .اهطورشو ةبوتلا نوركذي ثيح مهدارم ةقراشملا

 .ثيدحلا يق امك .بلقلاب نوكي رافغتسالا نإف 6هوركذ ام رخآ ىلإ .رافغتسالا
 راضحتسا كلذف ظفلتلاب اوءاج ثيحو .-هللا همحر- بطقلا مالك يفو

 قلخلل رهظ امم دبعلا هنم بوتي يذلا نوكي نأ الإ مهللا بلقلا يف امل ديكأتو
 ىقبي الئل هب مهربخيو مهدنع باتملا رهظي نأ بجي ذئنيحف .هيلع اوعلطاو
 .ةيلوصألا دعاوقلا نم مولعم وه امك .نظلا هب اوئيسيو .ةءاربلا يف مهدنع
 عم مدن اهناكرأ ) :هلوق دنع -ىلاعت هللا همحر- يملاسلا انخيش لاق

 ءاوس .هبنذل نارفغلا بلط عم يأ .هراونأآلا قراشم» هحرش يف لاق . ( رافغتسا
 نيلاو :ىلاعت هلوقل .طقف بلقلاب وأ .اعم بلقلاو لوقلاب بلطلا كلذ ناك
 .')«ةمهبوتدي آورَمَتتْساَق ةللا آورَكَد مهسفنأ اوُمَلَط أ ةشحاق ًولَعَف ادإ

 بنذ لك ةبوت نأ نم يتأيس امل .اقلطم هب ظفلتلا هيف طرتشي الو) :لاق
 ةبيغلاو فذقلاك .ةيلوق ةيصعملا تناك نإ) :مهضعب لاقو . (ًانالعإو ارس هلثم
 يزجتو طرتشي مل ةيلوق ريغ تناك نإو .اظفل رافغتسالا ةبوتلا يف طرتشا
 .همالك ىهتنا ٠(ةريرسلاب ةبوتلا هيق

 الا رفكت ال ةريبكلا نآ ىلع نبقفتم ءاملعلا رئاسو ةبراغملاو ةقراشملا ىرتف

 امك كلذ نم هونثتسا ام الإ .ظفلتلا نع بلقلاب يزجت ةبوتلا نآو .ةبوتلاب
 ةبوت دصق الب ةعاط مث اريبك ًابنذ لعف نم «لينلا» يف هلوق امأو .افنآ هانركذ

 )١( ةيآلا .نارمع لآ ةروس ١٢٥.
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 هلاثمأو اذه ناف .نالوق هنم ةبوتلاب هدصقي ىتح ؟ال وأ كلذب هرفكي لهف هنم

 سيلف ةيوت هبحصت مل ولو ريبكلا بنذلل رفكم تاعاطلا لعف نأ مهوآ نإو
 بنذلا ىلإ دئاع هيف ريمضلاو .دصقب ال ةبوتب قلعتم هنم هلوق نإف .كلذك
 تاعاطلا لاعقأ ىتأ اذا .ريبكلا بنذلا لعاف نأ :ىنعملاو .هلعاف ىلإ ال لوعفملا

 .هنيعب بنذلا كلذ نم ةبوت اهلعفي امنإ هنأ اهايإ هلعف لاح رضحتسم ريغ
 بنذلا يسن وأ اهيسن وأ لمعلا لاح ةينلا هذه رضحي نأ لفغ لب .هل ًاريفكتو
 بوتي ال نأ دصاق ريغو .بنذلا كلذ ىلع رصم ريغ هنآ عم .لاحلا كلت يف

 .همدعو ءازجإللا يف فالخلا طحم وه اذهف .هيلإ دوعي نأ دصاق الو .هنم

 لامكتساو مهدنع ةبوتلا مامت نأ كلذو .مهدنع فيعض انه ءازجالإب لوقلاو

 :ىلاعت هلوقك ثيداحألاو تايآلا اهيلإ دشرت امك ءايشأ ىلإ ةجاتحم اهطورش
 ىلع مدنلاو .هللا ىلإ عوجرلا ةبوتلاف ."'«ًاحياص لمَعَو نَمآَو بات نم لإ»
 .حراوجلا هلحم حلاصنا لمعلاو ناميإلا اذكو .بلقلا هلحم اذهو .بنذلا

 .ةريثكلا تايآلا نم اهوحنو ةيآلا رخآ ىلإ ٠ "”4َنودباَتلا َنوبَئاَملا» هلوقكو
 :-ونيتم هلوقك ثيداحألا اذكو بلقلا دصق عم حراوجلا لامعأ تنرق يتلا

 قدص ىلع ليلد بئاتلل ةحلاصلا لامعألاف . (اهحمت ةنسحلا ةئيسلا عبتا)

 تءاج دق .كلذ وحنو ةئيهلاو .معطملاو "سابللا يف هلاح رييغت اذكو .هتبوت

 اوفلخ نيذلا ةثالثلا دحأ وهو -كلام نب بعك لاق .رابخأو ثيداحأ كلذ يف

 لوسر اي) :مهتبوت لوبق لزن امل حكوبت ةوزغ ةعقاو يف ةبوتلاو رذعلا لوبق نع
 .-هلوسرلو هلل ةقدص لام نم (مدقأ)- علخنا نأ يتيوت مامت نم نإ هللا

 كيلع كسمأ ) :ويت هللا لوسر لاقف (تئش ثيح هللا لوسر اي هلعجاف

 .ىهتنا . (ربيخ نم يمهس كسمأ تلق) :لاق . (كل ريخ وهف كلام ضعب

 رصم وهو اهلمعي هنأ ال .ةحلاصلا لامعألاب بنذلا ريفكتل مهدارم اذهف

 نميف :مهلوق امأو .دحأ هب لوقي ال اذهف .هيلإ دوعي نأ دصاق "بنذلا ىلع

 ٦٠. ةيآلا .ميرم ةروس ) ( ١

 ١١٢. ةيآلا .ةبوتلا ةروس )٢(
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 يهف .ةنسحلا اهتبقعأ مث .ةئيسلا تمدقت نإف .تائيسلاو تانسحلا لمعي

 ةريبك اهتبقعأ مث ةنسحلا تقبس نإو .اهيف لوقلا ىضم دقو .ىلوألا ةلأسملا
 نيب دوجوم اهيف فالخلا ينعأ وهو .فالخلا لحم انهف .بونذلا رئابك نم
 .اثيدحو ًاميدق ءاملعلا

 تانسحلا لمعي نميف :راحص لهأ فلتخا 6جاتلا» يفو .بطقلا لاق

 .(هب ىزاجيف .رثكأ امهيأ رظن تام اذإف .هيلع ىصحت) :ليقف .تائيسلاو
 نب رباج لاق .(ةنسحلا ةئيسلا تحم ةئيس مث ةنسح لمع اذإ) :ليقو
 اوفك لاقف .كلذ نع ناليغ نب مشاه انلأسف .لئامس ىلإ انجرخف) :نامعنلا
 هلثمو اذه دنعو .مهبجن ملق انيلإ اوبتكف .راحص يف اذه عقو دقف .اذه نع

 نم مهو .راحص لهأ نيب اهيف فالخلا تبثأ هنأ ًامشاه ىرتف .ةقرفلا عقت

 كلذو .نيدلا لئاسم نم اهررق دقف يملاسلا انخيش امأو .ةقراشملا انبحص

 ةنتفلا فوخ .هتعيرذل ًادسو .قباسلا فالخلل اعطق كلذب دارأ هنأ يدنع اميغ

 طابحإ ةلأسم يه هذهو سفكلاب مهايإ هرمأو اهنع مشاه توكس نم مهف امك

 عطقلا ةلأسم ىلع عرف يهو) :انخيش لاق .كرشلا ريغ .ةريبكلاب لمعلا
 نع فكلا نإ :لوقآو .اهلصأك نيد ةلأسم اهلعج انه نمق ٠(قسافلا بيذعتب

 هناحبس هللا ىلإ هرمأ لكنو .ملسأ هيف ضوخلا نع ةمالسلاو ىلوأ اذه لثم
 .قيفوتلاو نوعلا هبو .ملعأ هللاو .ىلاعتو

 نع رثألا يف ًالوق دجأ ملو ،تفصوو تركذ ام ىلع ملاس هنأ يدنعف

 ال هيلع رارصإلا تقو يف نامضلا وأ .بنذلا نايسنل ناك نإ هنأ نيمدقتملا
 رارصإلا نأل .هنيعب هنم بوتيو هركذي ىتح .ةلمجلا يف هنم ةبوتلا هئزجت

 وه اذه نأل هارأ ال اذهف .لالحتسالاب اهيبش امهعومجم نوكي .نايسنو

 ام انلمحي نأو .هقيطن ال ام انفلكي نأ انبر اشاحو .هنيعب قاطي ال امب فيلكتلا
 نظن ال . (ءاش ام يب نظيلف يب يدبع نظ عم انأ ) :لوقي وهو .هب انل ةقاط ال
 .مالسلاو .ليمجلا نسحلا نظلا الإ انبر كب
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 :ةلأسم ه

 نم ندالجر رم -- هللا همحر - نايفس يبأ نع ريسلا باتك يف يور

 الجر انعلق هايري ملو هراد باب ()ةفيقس يف دعاق ءاثعشلا وبأو نيملسملا
 تبثي مل الجر ملعت فيكو 6كناكمب انملع ام :الاقف ءامتنعل نم هللا نعل لاق

 ام .لوقأ هنعل ىلع امتعمتجا دقو امكنم تبثأ تيبثت يأو :لاق هرمأ كدتع

 اربخي مل امهنأ عم نيدهاشلا ةلزنمب رباج عم نالجرلا لهو ؟اذه ىتعم

 ؟نعللا بجوتسا يذلا ثدحلاب

 :باوجلا

 .هراد ةفيقس ىلع دعاق وهو ديز نب رباج ىلع ارم ناذللا نالجرلا امأو
 امهباجأو هالاق ام هل الاقف .كلذ لبق هايري مل امهو .رباج هنعلف الجر انعلق

 كلذل امهنعل نأو .رباج دنع ةيالولا يف اناك نيلجرلا نأ ملعاف .ركذ امب
 ادهش اذإ كل .ةيالولاو ةءاربلا بجومب لجرلا ىلع ةداهشلا ةلزنمب لجرلا
 نييبتب امهمزلي الو هنم ةءاربلا كيلع تبجو سكدنع ةءاربلا بجومب دحآ ىلع

 .رباج لوق نم اته ردابتي امك ةءاربلا بجومب نيملاع اناك نا .بجوملا ثدحلا

 .ملعأ هللاو .يل رهظ ام اذه .كلذ ىلع امكعامتجا نم تبثأ ةجح يأو

 :لاؤس س

 .عرشلا نايب» نم ةلأسم .يبايسلا ليمج نب نافلخ خيشلا تاباوج نم

 ملع يذ لك ىلع قح) :لاق هنأ نيملسملا نم ناكو .ةرامع نب رمتعملا نع يور

 :هانعم امو ؟نامتكلا اذه ةفص ام «(هيلإ جتحي مل ام هنامتكب هلل نيدي نأ

 .بايلا ةدمع يأ بابلا زر )١(
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 :باوجلا

 دقف .ةرامع نب رمتعملا مالك نم ."عرشلا نايب» نم اهتلقن يتلا ةلأسملا امأ

 يذ لك ىلع قح ) دجويو .اذكه ديعس نب حلاص خيشلا نع «سوماقلا» اهلقن

 بجت سيلآ ؟كلذ ىنعم ام (هيلإ جتحي مل ام .هنامتكب هلل نيدي نأ ملع
 باوجلا ٩؟ملعلاب الإ نوكي ال حصنلاو اضعب مهضعبل نيملسملا ىلع ةحيصنلا
 حئاصنلا ىنعم يف سيل كلذ ريسفت نأ يدنع اميف .باوصلل قفوملا هللاو

 امب ناسنإللا ربخي نأ كلذ ريسفتو .لامعألا فرشأ نم كلذ نأل .نيملسملل

 رخفلا بلطو .هب باجعإلا ليبس ىلع هقحتسي ال نم مولعلا نم هملعي

 نمك .اهعضوم ريغ يف ةمكحلا عضو نم) :رثألا يف ءاج هنأل .ةسائرلاو
 قح ) :رثألا يفو اضيأ «سوماقلا» بحاص لاق مث .ملعأ هللاو . (اهلهأ اهعنم

 مهمزلي ال هنآل حيحص (هيلإ جتحي مل ام هنامتكب هلل نيدي نأ ملع يذ لك ىلع
 كلذكو .هنم لبقي مل بلطم الب هتداهش عفر ادهاش نأ ولو .لامعألا روهظ

 .ىهتنا .ملعأ هللاو لدعملا لوقلا

 نع ملعلا متك بوجو يف .اهسفن يف ةحيحص اهوركذ يتلا للعلا هذهو

 ةالصلا امهيلع انيبن نعو ىسيع نع ثيداحأ ةلمج تدرو دقو .هلهأ ريغ
 ةمكحلا اوعضت ال) :مهلوقك .ةفلتخم ظافلأب ءاملعلا نع راثآ عم .مالسلاو

 :لئاقلا لوقو .(مهوملظتنف اهلهأ اهوعنمت الو .اهوملظتنف اهلهأ ريغ يف
 مكحللو مولعلل الهأ تفداصو هلضفب فيطللا هللا جرف نئل

 متتكمو ي دل نوزخمف الاو ةدايز تدفتساو اديفم تريص

 عسي الو .ه انرك ذو هوركذ ام ريغ .ةريثك اهوجو ةرامع نب ١ م الك لمتحيو

 .ملعأ هللاو ٠ اهحرش ماقملا

 هباوج ينع أطبأ املق .يملاسلا هللادبع نب دمح هيقفلا تلأس تنك دقو

 ال ةلأسملا باوج امأ ) :هارت ام دمح خيشلا باوج ناكف نافلخ خيشلا تلأس

 هلل نيدي نأ ملع يذ لك ىلع قح) دوجوملا رثألا هللا ءاش نإ كيلع لكشي
 عاب نم) :لاق هنأ ول- يبنلا نع ىوري هنإف .(هيلإ جتحي مل ام هنامتكب

_ 
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 طخس يض لازي ال .هلهأ ريغ هاطعأ وأ .هلهأ همتك وأ .انمث هيلع ذخأو .املع
 هللا يضر- ديعس يبأ عماج» يف دجوي اذكه .(كلذ نم بوتي ىتح هللا

 اذهو (سانلا هوجو الو .ءاينغألا هملعب ريختي الو) اضيأ عماجلا نمو -هنع

 .(هلهأ ريغ ملعلا ءاطعإ نع يهنلا باب نم وهو حضاو

 لاؤس

 عورفلا نم .لوكأملا لوب ةساجت نأب :انباحصأ لاق :بطقلا ماملا لاق

 وبأ مامإلا لاق دقو .عورفلا نم وهو هتراهطب لاق نم نايصعب مهمكح عم
 ام لوي ةراهطي لاق اني احصأ نم ادحأ نأ ول ‘-۔امهيلع هللا ناوضر- ديعس

 :هتراهطب لاق نمل ليلد "')نيينرعلا ثيدح يف لهو "كلذ ينبجعأ لكؤي
 .نايبلاب لضفت

 باوجلا

 نع هعفر امو .همحل لكؤي ام لوب مكح يف -هللا همحر- بطقلا مالك امأ

 .ةنيدملا اووتجاو اوملسأف اومدق .لكع نم ةياور يفو .مهنم ةينامث نأ ىوري :نيينركلا ةصق )١(
 لبإ ه ةياور يفو .ةحاقل ىلإ ةي يبنلا مهٹعبف .فير لهأ نكن ملو عرض لهأ انك انإ :اولاقو
 .اهنابلأو اهلاوبأ نم اوبرشيل .امهنم لكل ثعبلاب رابخإلا حصف .اعم اناك امهنأكو "ةقدصلا
 يرهفلا دلاخ نب زرك مهبلط يف -ةْثێ- يبنلا ثعبف .لبإلا اوقاتساو يعارلا اولتق اوحص املف

 ةرحلا يف مهحرطو .مهنيعأ لمسو مهلجرأو مهيديأ عطقب رمأف .مهب ىتأف .نيرشع يف
 .اوتام ىتح .نوقسي الف نوقستسي
 :تاملكلا يناعم

 مهقناوي مل هنأ دارملاو .لواطت اذإ فوجلا ءادو ضرملا وهو .ىوجلا مهباصأ يأ :ةنيدملا اووتجا
 .اهومخوتساو ةنيدملا ءاوه

 .يروهمسلا دمحأ نب يلع نيدلا رون :فيلأت .ىفطصملا راد رابخأب افولا ءافو باتك :ردصملا
 .ةيملعلا بتكلا راد .لوألا ءزجلا .ديجملا دبع نيدلا ييحم دمحم :هيلع قلعو هلصفو هققح
 . ٢١٢ ةحفص نانبل- توريب

 .هثانإ علط يف .لخنلا ركذ علط نم ءيش عضو وهو .حيقلتلا :ريبأتلا
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 مهل تناك مهنم .ءامدقلا برغملا لهأ نم انباحصأ نأ ملعاف .باحصألا

 اياضقلا نم ةيضق يف ةلأسم مهدنع تثدح تناك اذإ مهنأ يهو .ةقيرط

 .عطق عامجإ الو ةنس الو باتك صن اهيف دجوي مل يتلا .ةيداهتجالا ةيعرفلا

 لهأ نم مهدلب وأ مهرصع ءاملع قفتا نإف .اهيف فلاخ نم رذع عطقي امم
 مهدعب ءاج مت “تقولا كلذ يف فلاخم مهل نكي ملو .اهيف لوق ىلع بهذملا
 نيملسملا قافتا فلاخ هنآل .ىصع دق اولاق .لوقلا كلذ ريغ ىأرف دهتجا نم

 نود هداهتجاو .مهملع غلبي مل هملع نأ ىلإ نوريشي .هبهذم لهآ نم
 .داهتجاو يآر ةلأسم ةلأسملا نأ عم ممهفلاخي نأ هل سيلف إمهداهتجا

 رذعل ةعطاقلا لوصألا نم ةلأسملا تناك نإو .نايصعلاب هيلع نومكحيف
 .بهذملا قافتا فلاخم مهدنع اذكه 6كالهلاب اهفلاخم ىلع اومكح فلاخملا

 مهنيب ثدح ام ىرتالأ . مويلا ىلإ اذكه مهو .كلاه تايعطقلا فلاخمو صاع

 اذه نأ عم .اضعب مهضعب ئطخي مهف .امهريغو قربلاو نوفلتلا ةلأسم يف
 ال هنأو .مهنم كلذ راثكتسا ىلإ كلذ هلوقب ريشي بطقلاو .عورفلا نم هلك

 لاق نمل ليلدو ةجح نيينرعلا ثيدحو .هللا دنع ملعلاو يل رهظ ام اذه .هبجعي

 ال .مهيلع روصقم كلذ لوقي مهريغو .ىرخأ ةلدأ عم .هتراهطو هلحب
 .ملعأ هللاو .هلحم اذه سيل لوصألا ءاملع دنع ثحب ةلأسملا يفو .مهادعتي

 لاؤس ه

 )١() م ۔,, .
 ؟ ` لتبتلا زوجي له

 باوجلا

 نأ ملعاف .انبهذم يف مارح وه لوقي بطقلا نأو .لتبتلا نع كلاؤس امأو
 فيلكتب غنأشلا اذه يف عطنتتلاو ولغلا مرحملا نأ يدنع ةلأسملا هذه قيقحت

 .لالحلا نع دهزلا )١(

192 



 نم لضفأ هنأ داقتعا عم وأ .ريثكلا ررضلاب اهيلع دوعي وآ .هقيطت ال ام سفنلا

 مهسفنأ ىلع اومرحي نأ اوّمه نيذلا .ةباحصلا نم رفنلا لعف امك .هريغ
 .كلذ نع -ي يبنلا مهاهنف .قزرلا نم تابيطلاو .موحللا لكأو .ءاسنلا
 أضيأ اذكو .هقح يف مارح وهف ةيثيحلا هذه ىلع ناك نمق .ةيآلا مهيف تلزنو

 نب ورمع نب هللادبعك .راهنلا اوموصيو ليللا اوموقي نأ مهسفنأ ىلع اوضرف
 (اذكو اذك كنع ينغلبي ملأ ورمع نب هللادبع اي) :ويت هل لاقف .صاعلا

 رطقأو موصأ ينأ ملعا ورمع نب هللادبع اي) :لاق .(هللا لوسر اي ىلب) :لاق
 ىلإ اورظناف .(ينم سيلف يتنس نع بغر نمف ءاسنلا حكنأو دقرأو يلصأو
 اذهف ؟مالسإلا نم جورخلاب هيلع مكح نأ هارت الأ .ينم سيلف ولي هلوق
 نم للقتو .حاكنلا كرت نم امأو .مارح هنأ -هللا همحر- بطقلا هانع يذلا

 اهتاوهش نع اهعمقو اهرهقو سفنلا ليلذت دصقب .اهيف ًادهز ايندلا تاذل

 ةلقو رقفل جيوزتلا كرت وأ .اهقلاخ رماوأ يف هل داقنت ال نأو .اهحومج فوخ

 هلغشي نأ فوخ وأ .ةهوركملا وأ ةمرحملا بساكملا فلكتي نأ فوخ .هدي يف ام
 فخي ملو .ةيلضفألا تادابعلا نع وأ .ةينيدلا تاّيمهألا نع ةشيعملا بسك

 يبنلاك ةوهشلا ةدباكم لمحت ىلع ارداق ايوق ناك لب .هنيد ىلع ةوهشلا ةنتف

 لضافأ نم تنأ تركذ نمكو .هيلعو انيبن ىلع همالسو هللا تاولص ىسيع
 ةليضف وه لب .مهقح يف امارح نوكي ال كلذف .مهداهزو مهئاملعو نيملسملا
 انيدهي هللاو .نيقيرفلا يف لاثمأو ججح نم بابلا اذهل مكو .ةجرد ؤلعو

 ىلع هللا ىلصو .ميقتسملا هطارص ىلع انب مجهيو .هنيد ملاعم ىلإ مكايإو
 .اريثك اميلست ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس هلوسر

 ىلإ ةمرحم ةعدب ءاعدلا يف يديألا رتس نمل هريسيت يف بطقلا لوق امأو
 لوقأو .هنع ىهني الو كلذب رمأي ةنسلا يف ائيش ظفحأ ال يتنأ ملعاف .هرخآ

 ىلع مكحي الف .ليوأتب ولو ةنسلاوأ باتكلا نم ليلد ىلع دمتعا هلعاف ناك نإ
 هل نكي مل نإ امأو .هنم سيل ام عرشلا يق داز هنأو .ةمرحم ةعدب هنأ هلعف

 .ملعأ هللاو .بطقلا لاق امك وهف هسفن ءاقلت نم هلعف لب كلذ يف ليلد
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 عج ارملا

 ١- .طقسم ."نامع لهأ ةريسب نايعألا ةفحت .يملاسلا ديمح نب هللادبع ٢٠٠٠.

 .نماثلا ءزجلا .هراكذتسالا باتك» .يرمنلا ربلا دبع نب دمحم نب هللادبع نب فسوي ٢-

 .ةمركملا ةكم .زابلا دمحأ سابع ةبتكم

 .م ١٩٥٨ توريب .رشنلاو ةعابطلل توريب راد .ثلاثلا دلجملا ."ىربكلا تاقبطلا ه .دعس نبا ٢-

 دلجملا ..ماكحألا ةدمع حرش مالعلا ريسيت» .ماسب لآ حلاص نب نمحرلا دبع نب هللادبع ٤

 .ةثيدحلا ةضهنلا ةعبطمو ةبتكم .يناثلا

 تدبباتملا

 ةرتفلا لالخ -هلزنم يف- يثراحلا ناميلس نب دمح نب ديعس ةمالعلا خيشلا عم تالباقم -

 ٢٠٠٦. ربمسيد ىلا ربمتبس نم
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 ىةهلزرح انسإ اسمرجلخيرز ل

 هاف اعو هد |ه اقباراب 52 افلجلبلحم همالعلا انح ةضح

 .2 رع هل أالىزل) هنأںيخ زو و تريليوسا هاتو تمزل

 ادامو يخم ب انف تزرف دعباما مام :لام لور
 ا اعم لسلا رلمه انيلعلتس بجاول ءادأو هنول نع
 انتيل نو عز رشمع ةورح [نلياتنا تنان [[ لاذم قبس

 نو ن
 و ككسلا )تيب :غلهو رابخاب ہبهولاذافنإ ل ن نإيوولل 7 لو رز

 هموجعنم جرحيىم
 را الرولارب نازاييخرامل عنتناضر الإ بحاصل ں ا

 . تت ارو افوملخو اموجزےف ول تنهرب ةمضدلول ! ان داوق
 5 اجح ة لم اهلهتسل'نز ن ز تيبلرا الما ٥ د نعلاو دزا | ا وفك شان

 زمرو .... ت / ا لعب نم ,نأ يطك

 . 2 ٥لهالاق ك مخل ا

 ) . :4 >ر ناالتفرزاصمين هبثو وار كان دل مخ د لت ١ ب اوح

 , .! كللتهكمىنالدعللتسان ن عنملادلنرتكذاراني ف ةن

 عاتن امهل 1 اهةخنللاو )وأ نير املا 1 راحي ةب الل ے
 ليبس رلعدلرنز اناك نا ةعلاثلا

 ب
 كنيل ناةمد هحإالاو نذالا هليطتاذاالا لويزرإ
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 شر انياتومتارتيلل ل
 ةد كاترفكملماناعومزءاعااسإلصر افلغورزو كے)اهمالعلا ير سحصح
 ہلئمرل ١ كهاعلنبتج ن )دارمل ا ) سسمدنبختا» ىف ايورح رافردميو

 | ةالصلل ضغانةغافلارزرلتنايللاام ا
 الخحزعت نمو ,نالصخحراناازهلهالفن ننعكرو انز ينغرريوو عقأ نلخاصاذارف اسملا كو م

 اقلطمزراهنوااليلاهجلصلع,يف ناضرل نيحا هبرختامنإلوق نمه م
 كرسيرو اهاوترو )انه ارشع انديزت نادكت تكوبلا نمكي لوصوب دبصإدقو دنه
 ررقاهمانيشانلاولر اف البحلإ خ ن نماثيشو لخلا ضعب ع بلطو هلؤدبت ةجاجلكءاضق
 .. هخلاوارلاانم نال نستوضالللماشغ هتلاعو يفرالث

 رغلا ر ن م , |

 لايلس برصرلاس رزعلاراولا لض انلاوبشرلا الخساربع ( عب

 يسا يتلصو ظنهزكاتك: م لالإ عر جترسوانهام وردوو هيلع
 نوك نكديغ)ملرلا نا تع رع باوجلا ىبتحايانزد)رطزا ة الص
 تشللرساسألاو اهلعب رر زلاو اهنامس)رسساساسإلمزب ل(يبلل ساسالاكةحت انلا
 ارب ةالصلا نوعلو رمق انن داتةيظطه مغلك ومو تمللتركل
 :رتت يعاهكنوزرايسرريواو زيزرغ ندنل
 رضابتر اب ة>ريوثال] ةزلصض سرود بم فريز زعل ه ركةنلنجج نا باذا ناخلا زرمو
 ةفر تحلرلا فا رولف بقحلا » الف رن لوبنسد هرضت ةينلاو طترم لوتب نمالا ةالصب
 | زور نمس سازكمعلاد ك ضرالنايرنسف ن مجرضالاد
 دفناوإ تلغ ازنوكك“اهب زضننلربح ابص رم ببسام اوبهف العأ وال عيييا ةلالا باوج
 !زط نركدفر ازا نود ليللاب نمم اهلضارتاقام ٠ايبلارجرموش متا هطي ريد

 موولوسري كا رورلا ب زيأ لعه بلا اههولفحي كا اهباوصالعولاراقخ رهزلا تيمملا

 ركدندال نقرلا نرلا محري مز همرعوع لصا ز ر الهلا حز زنخاتر انلاب

 اوسربحنا قرزلا رهاريزرافر الب اهسزحاهاه]لعازيضيم قمتكايذماغ الا تقرا
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 اراج ان هيأراص ۔حلاواا ز

 هافاعو هتاماهسا قاسإلمحماعاسإ يرا ]م (

 كنرزك رت هدلأرهن انلو لو ,ريو ما ت مو دل اا

 . لزانملا لين دعبو سر و و
 ارح لريلج لالع كبس ن .لا (اُل_۔للآ

 كنرع اماوعا . ترثا

 7 او ءاح |ص الب ارب ناس الكرك لام ہدملولا اهز ا انه

 7 رملاو سكس اسحت ےلعل رارلا _ن

 نانر ا ام ] (

 تمتو قول ه الال يكورل] هكلع افرلاع هل عبس .الرلر رهلئسم
 نهوانتناف :فجلتوت لإ فار ادح مخ ةع رنب ازه ميلع
 علبي ااا ن نازوا ازيول مل 2 يزا هعلو
 ا >علقلوعبلعا ت د انال تخ ا

 روانملا و)

 ` ادذلانلالا عببنإؤعيلكرزكلل كناالرلت لوه ثعلد ىدلا رمن اباط
 سانلل تحإعادات تخ عالتبالهي همعب لينانرتعال
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 رداوج نيلئاس يجلحا ر

 7 اسالعلإلاملام اضرلا كسح
 ر :لوتبب تاحوسم

 تالو ة ةايوب ي ين ا
 حب نم لب لو

 ؤ دراف ت لبا .- -.
 اتامراغجا ا غضا كرعورفو :7 عرش هلاب رانب نم

 ناخلا ا ہسنلعلف

 صاقلاو ةدملاو ملبع لزغو هيك ل افا ار افاعواماصد
 انزاعخلو انصاملكىاب انم هيرالما ٥

 هرلزرر \ ٧٦

 فقيفلا بارس ااا كو دسل اع ہىلوحملع قارف نع ےل/ قبسلاوتس

 ءام همل !يلوك يلبنززز نم ل حنمي قرو

 خار]ێراول ہنف ودعو تكزميم نم

 ہگچرويتر ميلعامد 2 نيلساانإ لهو كملافهكدوتفما مح

 ةنسكد ] لظقحاالو تنع ةدحإرلو لبنلا ثلذ ت دحو للا باولا

 ملصلام ىدحرلع مقا ان اف انحرل نماعةعطلميو ملعل رذ
 ٢نافرلصرهس مكو هن احيردادنع
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 و توا ةارملاع ر ةسلو يزلل وح ا / ۔ إ ه

 فالخلا ة ا انار ىنالد : الو 1 ل لصات ا
 بباندفا تمقرا ةدملا تلا فكلرملاو ةمجلا ! : نسو

 نيح شماليللاةمخرته ىزعلا لوتعموفلاهاها ةديلاؤ انه ه ءايلعلفالتحا نابإو
 للعو بابسبالبال تعرش٠ابلكزاعت هسابماكعا ناكرذوهتعمخ كندب الف ه انعم لتنا

 كلئنال اهێو فطابشتس !قيقدو لتأنلوطنإل فشسعاهف اماهنبو ةيلجقهاط هتلع انرس
 < !وفعملا لوقعمراغدرتدنادف ل اقىىنلازمعول اادفو.الصا اه انعم مف

 هدداحإذاناذحلبال عبشممتا ثرعامارا "برالادلخض بالف حصب الو ةش ىلا هاد ٣

 هيلعرخؤنال نكب ل فيلكتلاطخاولبقوحمرقن بولطملا درلاع ذإو ةيهلا كرزنالع فلكلا
 هوخو بيله نيهلازع ساخالا لسخگعل الوتعملاف ةعاليو هيسارمال لاثشا هنأ ةنال
 ,اسر ا نذزكزتف هنتههسإانلا يِنيعتلإن زعربهلتل !دصقربضنم.الا هبلعرماذاف

 رشوب زاثلاعوخل !اباو ل انما دصقن ا كرذهل ماع د هبماصرجو الننك ةضددست نوردي لماط

 = ! ميمر ثيعحهاط نديل !ناف زؤناع ةس نل االازا دعد ةيانجلظلسفلا ايذجحلا
 هرعشك دشر افرئبلا اوقنبرمشلا اونلخمطيو هيلهيراراص هلزن امرو رون ةلوتعمربغدرت ةلعلاق
 هلش كلكا غ كرنمامن ايا ديدصلاومرلإرمغزا دحت نال ليلعتل ارهاترتضنةبانج
 ه امكلآلض )ذل ادصقالر اررق ص اغولك هالدش اذه لوتب نمزو هئرابغلهغو

 ٧اتااضزمو ةين ,نوررهب نر وقعبغ ةالصلا ةدالارزعقهاطر» ئشولاماتنعلا تاذو كين
 ردديولوزتولا تق - ل يذاكتأ تم ا تضم ن هفارسافردالا ن ممت 1 ازلوقيموصلت ةدرلا 2

  

 زاوقلا انف بايراجعاو ةينلا ةيالفةلرتعمريغلزرتو ةمئالابطق هيلمددمت
 مشج هاتو لا لبس ءاربيسا ں لنرو ٠ رقلا هعترلا ع ا اهرت نادا ٢ رتو ال ال ن

 ز وان ر ن ابول نم دعن ةز :تارانم لور كقفب ام لت روفعل اداعاذا لثم

 !لفن افروقفملاز |ثلارم ١ ع درب لب نحت : ركاملا ثيركاذخ ا

 رال غ اقاس نعلت .خل)ىقولا ةلُسمماع ء هنهساقننا
 7 72 الخ زلثىمل اخ نافع ل ںيامالا (ےن ں الاعاه رت

 درل لا ةحوارقفل 7" اقو كزاوبحأنيوتخفمنراتخ الما نالف كلي نمل عورعللاع
 ,رهظ إف ذقرعحال اكحفرراو هدنجلوخلال لذه نال روقفمل الا نولوب راول ل
 ساضل اهبول نيبيالورن ئاربيكحلاللطيو شاي 72 ناكؤيتقحملا فراولا
 الوزسالط عف راصمالا ةرذ ميلالا نال اترترئ ل زمولا ةشسماع نل
 ےز ووعم رو عوه و نال مودعمزعنقوللا ان رهنررتر يلو عقاععم 7 ا

 ان ام انغتسالىريذر اسف نيع ؤ وراجىدنه ءانغتسالا)صحاناو هرجبق & واقي ل

 هناجت مانم اعلا نزتحكدل زاهعركحب وب ناملا عغنرا ومو مكحن دنم ه
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 لبش اهوةرقبلاوةقانل !دلو ناه غ ليلعتلاذعموألوتلاءعو نع كتلاس ةلخم
 رتس ر4لادما تعسا اعت اىللو نيل برش الاه فلل ىرشمل نا تاناويحلل نم
 . ٢٧اا ةئعهلينل عيمعار !ىزا ان ةلسملا )تلبمس دولويويو دلولا

 ہےحخلو ر .ىب

 تالزحنأبزوغل ااي : ١ل : كلذبنيلث نالثاقل انأ يلرهلظن ئرلإو نيكذاكلينلاجشس ١ عيتس ؤ ةلمم ١ تأر بير |

 ولره زعو هنرازغو نيللا ةداز ؤ ىوقرئات عاضاللت ابلاغنهنلبرغ عا انتنال انهراش دمصقل انار ا .
 للع كلذلف هجانعراغبو ا فعضو راغ يرا اهعم اهدلو نكل از :

 للاللع اكذا هلوقن ١ننمهملا للع
 م . ليشغملادلولا لاعفو هنالغتالا ف رهشال لوت اذهو ., هادا
 الأ لما دروكلا لأ ن نه ٢٢٣ ةزيخترم رمور ارظن اف دمأرتم ىرتشملا هطب ثرو اف

 تنا ضزتل اغب نالا ركز هلسلا هبل ةص لاد هظشلامدع عمجت ابللداعلا ناتك

 15 نر 7 غل)فانصالا مهس ايمرا اررلاةلشم رن سابتلالوعناملوقبامةلئم
 7 دعترت اجزلاةن اكجرتالادنتيىليو

 و ليشا ناوضرزباعملادهع نمفالنلابفعباد عياشرماوهاهف ترك املع داعال رك رمرل لاف انصإلا سامتنا بوج (

 رششتممل اف هالنلاثوجو عامج ١لل هجورلوتياو انلا انتامحاهرانيياز رالعل اريكخ اذه انمود لا ازجعلهو نيس اتلاصع

 امج ١ل)لع نورتعيوالعلانماربكناف کادوحخدة دلبوارمعلهاقانتأ ب دنرب عاجلاة ةروص نمرثالاكل» » اكح لل و
 ملعا اهركذ ةلتاتلاهرظنلاغبنمركملااركوق ل
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 كلت انيمظمالص هجلل هسل ب

 هاوع>٨ دص !و اقحبيلع دب نمطعان انمو 5 ن خا نش , ىلامو ىنك لرفيا ايمجار انز م .هلغش كذ وزنعه تاو هداع قوفجرهقجف غم ووم هل : , مك عاتن نزرب نه سا دنعو -.. لإ ىم ي ابو 7 فماتورش ر ان دعيو ہرجيلف انرنع . رزهمالعل] كرس فكيدككرلانايو اواننا ابلا لمعم انبرل ل

 اراردع ت ام نيو زئاجوهله قشلا دنع ضيرملارمل) 2 امو , .رامق لاف اتنا لان در كم ايا فات لاتكزانانيما هيقر ہتنإ فر غ ميع اصن ادزرارسلا ضب ز فلر|هوسمتو ةيام هنا اهبرخ غلي زداب عدن انإ تيبلر تاه تاجوزو غلتو مان اهميغ تهدالمإ هنعو دريو رز مهطتعترم ززيورزنلا رلا ١ قؤيبالو نايرلل هزلإم لام نال يولم هصخللو اذ يزب فزييتهم دعو نآربلا حصب ةحتكأ ءاقب لصا نا اين او انمرح داقلأ يوا يونب رلا وزتالوالجت افص ةما كتعالة زنك دانل تثورعم إو (تهيوسمجو زب 7 اپاهإ نه دحإدحرزإو 1 ل هيو رينص ةبس هف امعد زثواهُص يراكتلا نلق طإاقلسالانزماز روونم ةلجادالو]اهلدإو مربغإززنهاج وز ل
 ٢4 هطحو النماموب نالل شنحم شلا وفسا يماسل يلع بحو نيو س ك | دكن كنا الاهملاماس تاب
 اضتل)دلاو عجر ناہيزلب کزلز م سوا امور
 مل كرلإب تلز كنلا ا هزواهنماضعب انعيو تلز رلاب تطلتجتلو ةدجام لكنانكب را همأ زكرا نيشام عيبلابتلسراغلا لا دالبحرم حلشم علش ٥ رب . زلاح بسلوكأو هر ` هوراترلاس ايام تخاوالاانم تخاو ت انسفيص عو روني لوه دالو فرتو ہباحايو _لاحار نام انه
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 “اعو ىنافدعبو سإحر الا-:اميع ل ىلا فب نامتع 7 واا ين 1 أم ن اوبتر هہلشث ,

 .7 نيدح دىسسلالر 0 ندج نسلرمز انيرا ا امرو :و هلو ا ل ان

 :سنو لق عمط لزع إ سم ازاره ناكسلا ل كارش س امنسلا
 همالا للا لع رجاف انم وضرالاو۔راويلاع۔.رتكم مهال ةرنركنيو ہهز)

 ذلام رماو رتل ل دكنااجرز اهدنع هسسأ لات لاع ع( 7

 لوزيزترابطلاع برم رمق : لار ىو اليفلا زارير ہنقفاح زر اال ہبلعرلَمن ن

 ختنناهن لتب نا ہتيزردنسو ز كا تنكان انهربغ يعرل مالي مبحاصلإوز مز

 لو يو قمان ايو نحت يب االانإ س ندللا نم لز و قحالب هيم ز

 1 !ناسو . اقزلو لعو لو ا ي

 ۔ىل زا ات تايارلا لاق ا ا لا رر ا ا : ت
 ن

 : ا ن ر الا ا ل :

 ا ءاشام تدرقب اما ہرنع انغننىم ىلت تمزل لطحدقفسا فلمل اكراح

 ره نرمالا:لع هام ام اع 77 نابوليملا : م
 الل اىلإ 5(

 ثكنعن اناغل ان 2 نزررتنل 77 ا / نم دنعورهوج ب

 افمزلبلب لإ رزرعضنف 71 ا ولغلا اماي مالاو ت

 7 رخازملان س لاقيو دك ةقيحبمل ينرم ناوا

 . لالرنتجت ملزلد ينامو متف اون زوماد لاملا نان ةيرام تز ر

 تنان ونت ايا !رركي ا لوا ر ماملإ دكؤنو عبتن
 لايرما زناهلاف لشلا أ ل ماملار تل ةرتنعأ . . ن كيننلل منمقطل تبراح معل

 7 [. ارال اتفرانعللاط لاير کرل (لع نا

 راس 4 ورنم زر[رنعال ا كرلا هين كم ليت نفررنل ىلاتهل
 للا ل لانترماهلل

 رص اا اشا زوا اولا قلا ا لذ باصا لازا ادلاو ر
 مادكهاولش يحوأ ع قلإاومتساوم ده دونعامل ن ايبلاوه رز
 يات مشو |'نم مسانخوعا نيلكام املا نم وحصلاواوايف
 ي قيف وتلا 1 ا اہبلارات١ قلا عملاره انم لميو
 متب ! ف ؤ 1 ه ر ليو ديعا لان دنك اقو رزو ( خرتللنلاخو

 د قلع ارما نم كاتا خكماإتحنت

 : وت و 1 رغزام اهلعل ق لوصالا

 رل اقامزحلامذب دانياوناملطاملان قرزو عت قلالوساللتتس ي ةلثمملا نه رارحا
 ناييرافترجمدعج.اجن ت تننزخغلا محاول ةرانا ىلاسلا نشم
 هررليجنتاان ناملاع و نافاما عز نلازم اهدحال ءارتال
 ةرملاو ةبعشهلانللورمطالاد قلخلا هسارفلكأم ريودت 2
 ودا لما ر هقلغراعخلن لزالا اقيم هناسس لات ام اكرد لز !ةيرق
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 سالوأ ميلع جنال نز لوتلا لابم نولا وع ,
 مس ناليو انه لنازاهزانا نه ذنناع;(تنزلل عتملا نبو

 نور .. شتف كنال هسشرع جيف رىلو كارشإلا ليلاباشنالالقفاوهلم باولا !ساد
 ن ن"كوىرر اانا لهلا وم و اذو اباعإزوةيرذجاوشلومال ناف ستالو

 المي قدصلل امقر ىضهجوا لوحو س
 ذمو] دلىضعرموئركمازا لاتإذ١اب نالخ ابلئاسفو ادال . هتمان 1 : ِ ا
 تسر اث ))ا آ عونمو شمربلت انهزال ستعلايتل ال اروفو ىسع ل : /

 !ةعار»هنؤ وميك لطر شيفام بتار قدسدئ كزان
 هبتوف»داستلارزرزز انن نمننخنئهنااز انرز ما يياوهثج انليل زخثوا

 لاو ےجدالركزو امنع ايسنجا ناتأذاال ةلي و
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 نناانرخآنو حو ول ت ل رامل 7 ر نزاو لرلو فلتولناتلزلإ نعةتجو تقض ايو عنملا ةليلومام شم  
 مالسالاخنلحإونرعزل حيو شرلا مالسالا كبزي نل نلزنافبإوكمفيلس

 ان نم اللو ٤ را لواو ةرلياجلا) زناكنلىلاب ت 7 ا

 !مر لا ,لازا قابنللاب اريم نا هنه ازاك . ا رمليه زرا م الاو
 .زا نعكعاعالا ت ن وان ان نلعا نعو ةفع زور ميلب ناك
 ا لي ت ادهل ,ذ 0 7 ا هنل اجوب ت \ ناكدنا لكرئال امهنع

208



 مغبسلسافخضوتان, ۔_ينزرر .
 ث؛لبتاش تسم فناعانصلا لوقيو ة ل برت شرن ةلكمم

 ميلمالانموه مورب راه نلكم

 رززلالعامةرفتعتيرله عابضلا اهيلعےليجنو ةبرل انانلل تج عنكفازو / نع تلثم

 اهرغلا ابابو مجلم دايز

 لازم يي نايلله متلا ةعنم نارلايو ہسناعماننالزليرتک ه
/ 

 :ةلقلو لنيز هصق خبتح ةس كاسنا كم بلسي :
 هلاوخ نزو حا هك تانيذح ماو مض ن
 2 : ا 7 واو ف كنغتقتسملاوا الي

 شزملاسا بتي صعلل بلك رئخام : غلك س

 كر ےلئرلن لوف رمه اًقمرد'باشبسفنا اجل كرلارطضل رم

 الل هنب : (ثالاز عرزي نارهلا رموهي_لنا اعد امرضم ادالص ةلف_
 تزورمزيو بانللسغولامتسالل تب و زروت اع ةراهو ہبف ملل و

 نالجر ارت ارئاوحأو / ل اقلإنم 77

 هو هفطخ عيلتتيسإلو ها اببتلكف لا كنيل كيملا كاقل باط -

 اع ؛خميوا قرێيهنا ولا د فرمب ملف لجرل ناجو امد :

 بحبيياولا
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 رط ءاجلي ىكاملاب املابرل|تهلنجونايهخ يلعس) تالت ربلقلا لاق ةليع م
 "لاا رمصحا ث كا ؤ لو . مئاألا :,,|فلنيورغزرمدا يلط لوا ليطمغدا

 رتاااروضحلذ ءام ؤ ولو نسب بز دحل ببغإ ا . - 0 ِ ار

 انرة ناكناإزا ةدايز ال وارتشم نبوا انم ةدايزب لب نوديوا لال = اتب كوو
 ل .. . ء ..ر - ك .., ,7 6 َ رع اضقلإدنع دان ا وضرقلا و الو

 الق دنعلا ةوارلر طزتش!ناالا دوحم توادرعل|خءا 2 .
 ك هيا دساس ةد.ز تان)لوو ةدارإ تن ايوتواعم زضحل ااي
 نالوق انهو ايضجولو .ايرف هدايزلإ تنا ليوو هدرا تس و :
 انه هيو رهلضيراهنالا لهاو انه لونتام لوقةرمر كن اخاضي نزوو بهذملا

 ءليلعو ىموسنملا فانصالا دعبالايرل)ن) لوق بهذملا كلمو ہنولمايتيو
 ح 0 [ كلاث | قنخت لضنتال 7 4

 ر انالابعاتمرجللللفلانهوسب ةلانجعلابرابالاداس3 ربل بطقلارالمرإ ىدنعايف بويا
 يانلاو لاز لع عر املعت لااعدل اب !امةرانتالو ولعمر دقو ةركب طبضنتالانيفانيوخو
 زێكلارنافرشل عاوناب انهف نولماغتب ٨ويولبلاحوعوةرررلامن ءالغل اصتانلإو ةيهوسلا
 ناراارةلتتنملاال ايلا داراامناو جاهجلعركنر الو متذير ,اميلع .الص انيع ؤ ةبلالل ا انبيتلاو

 زيو ةلئلارزاق ازومر هالي لرهاتر انازه رت رخد ؟رشمار لسنل ةلمعتسملا رس انلا ىرياؤ

 ماعاسار هتنلا جم ؤ امي ضا

 ايتاص باغو ىابر ابد ننؤللنم ذخاو فنعاهحلص( ةنام] نع .ي و .

 انارألو ہيجؤ ار ؟ امالإو كحزلو .ور !يناما نير نا

 ةريل ارو زنام ال اهن علا بيرحلا حتخامرجان نماش ينننزو كرت فيزلاو
 ومير تلقس اهاو)اه دمي لو عجرف اهنام.نطبرفلا نةبلرت بصدالو ج زر

 هلتوإ نهاتريغ نيمالاو انيه) هازنر ]ہف ام بهدانمراهلت لي يرز
 انغامد مم) تدب مف ملاعاندفا هرونملا مدل زوز
 هخم ٢وكةنرص غجيلاس فيضلا هونم نايررتحو

 , هكتتةعنابنلا ذبابامنتلنارخباراماككل جابيد زانابنااعالانا بولا
 اهماغت:فزولالبس انت ادح ٣ ران المي ريفر هن العبمنل اضشنه نكن

 الئاضرف رايرل !داطعإو ةنامالل ززع ممهنإو ماكهللظرفل ديرتام هنلتإو
 هبعول اهو:فرتنوااعنوفرعنمالاارلتنا نإ نالحةناجال ارو ةنامالم كعاب
 ملهو ناضالفتنابصل او ةلخملا ككندتم نا ليقماقللعم تفلنانا اهضيزيق
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 نم رود ةيرقلا جوننمفوا و ل
 نمدالا نيغق تن اث هتاوطخ تنسولوانانيغتنانلود ثواهلرافمهكخ

 ن ابحاؤ هجرمتاانا لزالز لتل اهلاقايو رامقفلا_ربب نالعنتلئسمه ق باوملا
 لالز ررررمتلا مدع او ىلملاف ةشاثلااماد نالخ انع ارتورخ هخزنا ةر نو

 ايهيغو نانلا انا هامسم : ! نيطص داص تناكأ وإ تيرفلا فيرطلا
 رومال ةزولرظمزو اهادعل ونو ةن نوئضالوزنف ايملاؤ ناتبو انتن ن ن ا 3

 عزتني < :ال. نهن) الاو يللاب هقرح رار .متيلو
 ملبتراو ہنالص "فيكم اراسنخت |ينوامع لتنا و رجا

 تلسايإلارنالوزملاراتثلا تذال نالتع . رنامباوج ارخا
 ٍ اا ىنلكتالقاتاولمسلا ن ائسابإ الاد اررعتنمتنكلا تلزنا بلتلسللا
 مميلآمرا ةجر م ازيو مملعتتشولو ةقفم هنأملحنياتتلا نا هد ةر عت ةللا
 ف انيلا يضرم نتلعرقن ىتهكابقتسلعزات نا همكل زوف ولك رمو يربسد
 دقنرمتاارلطنا نيماابقخ ارعال رز الرينزارجلوهؤ الع ماماو رحروق هضحزعو
 عا ساو تان (متخالارممحتأم اص تاردزتلا ناورطنمملا مكح تلع
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1 اهرلومةقانواةرفوإ ان عابنمرتالا نم تلد
 اهنل ارمناتاهل نلعن !بلالا نا :

 انيف هنسب قرفلاامور اتنإ انه ةفنصام مزل |کلنززو
 برس

نخئابرماظ دنز ناننالاو ,هيلا قزعلاو رع د نيلاو ننيلااماو 7 اناهطاتشانود ىزهدرر راشبل هد 7
 !:نا كي

 : .نبلب غمحنا اا يوج تابولو ياهال اضالدبترانو بمزن ثبح اهعتيا ايام ماقو الاح ت دلوا لجب دحا

 : ا ن ١ هدنم تا احلا كلت كلتو هل يتل نان اف نانالاد وه نل و وها ي 3

 . ا ز هبهلا تلاوز]ههاباع نع 2 تن :كم

 اكوس ناك دعن اكلام يلس قوز
 انت

 للزو ,يجو ام يزيل اراحب دستاادايزال
 ا «
 هنمتهبلمف اتيم اييضجتتلافاراغةما برضزگكزذو هن اضهيلعفق عرف هريغل امدسقا هناههجه بيولا

 اندرت طدنهناكغانداكابنشماررتمزدا 9 ةزنك الارلو ةر لاق لم مزم عشيلاق ردقممرغل ا اذف لالا

 لازههرلظنو وروز اوطتلا عجيوعغلادررؤيرل قاض السر_زورملارظنر هما هلبتناام هنم لون سونو

 ملعاسار مهلو لزكدردتل ا;ومخملا انايخلاو ايك فلاتتلاوزكيرر هضف هنر فل انن عتو

 ك ةم لخن ءاننم العلال ا ةلثم

 : اهن ارن بلتلام كةشلاليتو عئابلل لمق ا ن اتنا
 نون ٬لرزال عر وعم راةلبإ ن قبقحانناكش

 لولدتساخرززوبطترل اهيز م ةرُملانالاق نه ه ضرأ 7 ةلل انه نالخ )بلوللا

 وجالاوزوحالايوالالفشا ابعبرزوجالازهزولاتف ابصالصرننلبقراثلاج جرت ر !
 7 اامئيش انعسزا ايوثكردازر اوح هور عللا ...:رح ا ذ هرانئسا

 يويرونحونو ىملعلامازوزلازاقهيو ىريئللايرتشي نا الا هل رهف جتابلا كلما
 تباطو نهبوزوأتل ارق اهل هتنينسراقر ارطرتسعئابللزوجب و ىزمشزا ةص اهتاابا كلامنم

 زإ ذملاب تلالبق ةلخلا تعبن اهناابلل اروهمعييلعامزيز ز عيصلاو اهلصال اب اتسا ىا
 ثاتبل ا هطتنشسز ! الاب ابل ةيرهف ارثؤم ولخ عاب نم يررنلاريجسرا ثيدصجوهفم الع السلا اعش

 دو هفوظمالبعبزتشملاىا عاتن ااهطزىشل الا يلل ر .رر تزارجب ىق جبل ناكنزو

 ملفلرربإو تماصل ا شل ةد ايع قي نعورعشا قي ناشب ! ثدحلا نعل كم

 لتتلثم
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 متلا اا

 هاناهوهىاه اقباىاسللزي=حنناتلخرلارلادم ماليل شلاةطعلإ

 بمو تلتعا ابلاخخ دعيو رضركايمن هيف انب انزو هناو هسانيمم ديكعمالس
 نس بسن لطونلاب ليونل !جب لاس م .لخلا امالانع انإوحان دجوانا

 درعللوق ان تاليلدتب 771 بيرنر تعر تسب هبير
 آ ارد نعا د ديع ہنع قتعب ناےےها. ع

 ا ئت لخ رر / تدبع ةو لإ دوعتله .بعرلا رعا
 هايلا دمزامو كرللرتلالمببال هلوتنيو لريس )
 1 نكرل الرلاولاانم تتف ن
 سنازێ رلاو نه : 77 تنلا :

 كاجعالت مشسملذ دونه كباتك اةناكهحاقمعد مالسلاو
 تل اننالتناةعل اطل١لاجايتحلم غاخلا مدعل خشركزاعبتكان ا ىننکم ابو طقسم نإف نك

 شنب امعد اجمنجبب هنا ايزنالجنت بطتلازع اسه اننا دمتاف طشالس[
 فلزلا" هحور لنييوم هتم ت ابح هنه تنقوام ت املعلخ ٨ ةثسيو ر ايز

 ىفكربانلف نلا ائجل هجو ل رهطلد انن ديفتسا ىلعل , لدع قلا تالب 'ىل
 انمارظن ` شزإوميعنح زعتتا امن ١ ةعدتوهف تالتغملا لسح جتىرو الاو

 فككرقنانااوجاف ايككاسار) هد دوع نموم نافدجوبلن عانم رال
 تةشاوناكناح بجل نعتتلانآكؤا١امومضإلففل الع هتنت هتمتف_رةضننا رمت تا ح سو

 ناجتسماحفولعلا هلط ت انللزاطنأن ىلر ...-- . تلدا
 كنلل هيب دبت سيل هاعرل هتباجنسافهالحمعلا ۔اعد نا ىرب ن رئ نلو ثبامل ديتو
 :ايتسفط ءاعرل) ل لذالا قناسلا ءاتشلل كعدعتااعنل عم يلل ال رىر دنبنبال نبب عكإ اناو

 ال و هناج(ئسترف هن اف ؤ ل دييالم نلتخيالاكذلا تباثلا ودر ا ' رور دعت ىز ا دعودلات» ا

 مهلام زتسز نزغد دككدبلعنحكبالف ىغب فعسهنركانز كاك ننس انانلخ اضنغل شود

 تيش غادت يكز عوتو هسللع دق ت تاتيولل اعينم كيرإ داو ام باق لحل ان الحر

 نارت قبع يل ىب ح ا نز ب ادن !عس لنالر ؤ شخو سرنمعيد نيت امو نزو

 < ' ميو نامكرت له نيدكو ننب حامس دب ك بابس يد
 ه. ; ¡ حم .- ن 7 .. 4 ٢ 4 ةخز 5 م .

 اروغ فورت . .)و : انن ..[ باذ ٨ و ى ٠ .( نو
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 مت اهرهن انيس لير ىلعا ىليو ميتلا نملا هام

 ن 7 ى :انسل لبمجج(نبناقلحرلزول امهالعلا عن

 نيللاو لمو وتامزركللح مزر هتاضرم ضار فع .ر
 . سلاززاو تابو ساة عره مالسلا بتارلا لد ل

 ليزيو ملارد ارذام دكي تبو لضف نهرخون هسفن طاول ورسلا لمالل ز
 4 ابو 211 هك نيابتلا :تبرسدقم دعباما نر
 ولا سالا كلكأ لت ءا> [ميلتساالا 113 قفرلا فحل إو

 " دير نيي يلآناققام دواو ليومص طغل ديكعرتلم نزو
 هر نسي ]ئإزلصا نالعلضغتف هفي)قفع تاسعن رخ لم يلو

 مامالا ةبوحإو ئ تامل أ كماو ا اوا حايم وانه ت ن اخمر

 “ نيزن هوهو نينعلا كخجل عت اذاو كم اهيضاتخ تبا بلطن
 :ةلود الامو هعمدلا ناعمو امناو انهه خا امكيرات
 ننهلاد اتش بلاف انم فوشلاو هلوو تاطخال

 م ء لضت ئلاعرسةكعتمإ
, 

 4 لنت زو سه 771 نمالل و لد نمزو
 -... حرفنع ةيام ٨و تازي-.ز ها نملسم م رحو تول تراد م

 . ايد > برت فس 5 بلط٫نا دلوو نا ن تاو
 امن بوقمب لزرمهلب لزه رل ابہماخرد هع لسف افافش اهب :ةلشل ن ال ر
 .نجع و :هرنتاطناميز اد انوس ة

 نئام تس نا اهسار االايززرصازه 41 تنام

 . عذووتلا دها .راشاو 7 دنا اهلخدزوص .تب
 اه اا ىرتتللو لا انيما . : :ا نو رمهارراإايب.يرلو 6
 نوتاي هنا نمو لسملا ز : :1 رم

 ب روغ

 مثالا راخ فابابرح ناررقاايزهامباتلوزال عابتال
 نازلا 1 اهنامفطن الباق د
 لعللم عرشلا وغل اضر لكشلل
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 لاو نيرظانلا
 هنايو سازجرومتاعمالسريصيرافضيلولامالعلإانعوهح
 ؛نالنلا تنلا نمهمهسب و اهنمخح ةيصوب عو/نجع ةلئام
 وملا تايو دددمو طحب تقلاففف لاغززو لبمانتلضلاو
 نشلإو اوللملككبسلللفو ةلئسملا نهفناتإ فيكرلملمكيبلاو
 نلاجكززشي بزوعإنن ا اهبمرشلاوا ادال نانرتلا لافو هنم

 4اهنيراةتلزنولا حلغسم باوجليمعتوجراو لئس ايو هنع
 متلا و ررمدي ىليوإلإ لسريف ,يالعاومر عن

 . رثشلسامع عالاىلعو ہيرال لام كرش هرلو

 ر تثئرمو ليذ ہلومعوب هز ح نم هفر انتلو اه / حنإو (

 فوللنلا لئس اع دتبوتللت :فيان يرع نب هشزرانب
 رلا رز) تفكع كرزنعاو لااولاغيورل اطلا نوشو

 نضلاوراولاهكزيانم رم لبت

 . كر
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 نيتظلاف تيلانغغلاباعدفلنوياللنهىموملاظنل نالرهظبامف باوجلا
 هيزدجناملاوكرتشام نمل اروكزلاو هل ءايلا تقد نولكننا نكمو اتف
 ن نل نإزاعي هنااب ناكو افوخوةيطعن هكلملا

 زههيالخةهتب هحترأ هللف اككيأ الظ ز ابلالعدوقسا هر
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 اميبرلإولع ديلو اهجوزل عينرل نمة الصا لبقيال ه يخإ

 ضالطادصاق كلذ رمخي رمالل لود ربدت هنعل باوب ا
 لام اطلا نممو ا ةمق انبرا ىسيررد اما هنن .

 +مزد اوذ لع اليلد دهإ مار رير إ للد كا بو

 آ فتاقلخلضف) ميلو :هس لائنادمعنل ناعطافل) لزر

 مر لتر ا مارلعيبلص هوم هلرل دف الثعلاما باويلا

 (5د ادلو لود نو اجودالارياسرو هوسلإرلضذا رساج رخ الو

 ديعلاركونص ,كلد ١3 ةنى سل ] ر كلكجر عر لضنلاؤ

 ”)اؤلح
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 م ة ءلزنعلار لوق هنلاع اغ نالرن حامسلا ةداع ملئسم

 بسن ہبع:درنے مامالا تمىليو ذخا حرخآو بيتملنلا

 فقتتايو لوق بهن ادحو لهت ملا زيلا

 : غاونانإلوہلئموبالام ہلئسم دهتما ةالص

 .ت اهنب ترتنا ةلسرم مصجلاتف ةالصلا

 ١ا!ه. . .ا! .س .

 ا ة ةنبيو و نهرت كو ليو دتجق تق قتن اةةشمزصتلو

 يسلا ايو انكاتعا ہيلعم ا ناح ل وتل) انهو هحاعاهتتوي

 عت كلملا :اولهو لأو تقوب اهنلا تاولص

 هباةرزاع يلإ زرترشمالروستاتاواملانا تو
 لارخاوهإوو لاا اهتللَحآر البلا

 ةالصلاتيئار جرتسوريرمل ايع حةللر 5 -.

 :هلت تم ا انتاخالسمانإريراشملا بتكتو
 ` مهنتجييذتمالو ,هلع )وعم مغ ٢. اريضنلتت 7 زنللص

 ..:..۔. .. ..لاگمم .كرالاليندايم دانالطا لال ةمسالرمام

 ايارةايزلاحبامبيجلع :ئالإ ق امتا كلم
 لط لوت ا تنس ر لامو اتنو ٥ [ ] ام ممججتلع

 و- نا تإ٥ك] احالإءفعا
 در : ,مم موعندنلاد 5 ميمطراك)

 “ةتايةرمتل :الإ نمراخ ا تهاواجصتتلرج
 . حيمر لح !لات انيشتلاممال ادع

 ر وز ر ةلاىوتلادخاي ت نيزمو
 يز

 :1 . معل جايذاو ةبز ته ةنك

 راقلاو م : انت مالي يهنا
 .ندل & لتيانر منارهحر ةسل ١ امعن م

 ر + 47 ا لئاتلللسدام فايلا
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 ميكرملاؤلرل

 لامتشاميرافا نايلسزرسلايزيرلا دلولاو لسنلا ليمن انلخ دين

 دلانور اماراضلااياو انشكتكننمال وراج 7 / ةدارج ةنايرتورشنا تمرو لرلعم الس

 > ىحل .ردمامهالع كركتنفاليرجكتم لاملا لازالو لع :ركنآيو تمدن مرك
 درلل خالا دل اعد عانتما »و لاب ةبوعلرلعماكاهوةلئسالا تلسورتل
 :ار تت ه روز يشته نالضف ٹاتسدالطالانمناكناكو دكوطاو
 يصاتاذلل دئيلبزنخرالرلالاءبانتع اطتهێرظ وهاهيمزا ايوهورترر اىزلا باتكلاو
 ! اننافرتيراغملا تاعملم انهملا يلل ( نونلالجلع+ اوملارملطو,لوهود نجسلا ١یمتلالعمس
 نش هلاالو انيلالتوف دنعلا انوشممواتا نكلواتروف,خن نمكمين
 اناالوازجرٹنم_كملنانامز نعتملشادبكشكاادكبإاسيولازتلاه ي يدنمزمولالف
 رشاتلادع ال ىو لاملل : لاداهآنايز زرغت لطتا

 ا ١راعاولخدالصموتببءانسلذّشادثفرديصاتلو نالاف ۔لعستذدا
 تورلزإله ةركفلا بلاغد و طحصثوالاادلإ دان بحأ لتيكانافدكل زا ناكريما د .

 :ال ن 7 ليشلا كوج بجأ اذاو
 نتولراار ا اما :تاريس لاجانجوهورضرف :انلا :ينيمرحت نالو
 .دل ةاش !ولعو ايلاو 7 7 . كارا كوباغ يز إ نوكيال

 نامور تيسلا انهم ,لطو باحصا :راوز اهدل ز يسنام
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 قرغا يرعملا ةرحو نيرلا ةخافل١ دعب ةروس ارق اما ام ة \
 كلذ نولوب اتمبوف نم بهانملا رهاو تلذب عملم مع حرص عاص٥ اكح ناك ناو بهذلالها خرم رحلنعا كلذ ىلحتادف اشع
 دماظيو ا7ححم :.. كذتب باحص ىحيرنغدحخلمدع اترا١ لدع ته هددعو اتترتتا ةجتنم نوكن تار دالدتحو هخه للع :خ هعاذلإرض ةءارق رمعلێو ن نم لذنشند رخ لاق رصعل ١ ة الص ٢فذجياليلوألهسازررترل هقحنإ تضازها ةايم و اك هلع مالسي ذ دننرباحعسعلا ب ىلتثلا راخن١نفو هلبع هس ؛ةاحتر متباصمل ١نم ةلجنعإأثح ثىد اح١ ثيحلا شحو مه ىزع تدروو

 كين دف فالح اةتديو زتاملعاف تاولصلا تاقوانع ے لواو 3 ,٢علمسإر ےوجامومادأا مرنم عب لاملعيو ةيدداخا ز ه هبلهلاتلدالتتإ رمو .لزا .3 زكالادنعمعلا هب بجحي
 تامس ١ :لالم ١الااجلداجلعل الو ةتكعو ح ر دحو -
 د ے دح .1 :
 هننتدازتاتوال تو اص بل ل ر 7 رجملا آ .ا ح
 ج ايك تيدحومو حو ىري نيقولافيبامهل ل اق ث زحت 3
 . ا خي2عتعطات ١ هها (نلحلتدادع ىحصف )ىل ١ خبلىي 7

 : ىوند .ماخلا ز ١ ةقرز ال ا ےچركزم هل . ج : ٠ ةركام ةمارلا بحاصززعلادبع ازع هيكتاع بس امعدو م

2 
 ٩٨

  

 ةامر ١نصلانسعمترم نلتخال ةص هار قفحدصت تذاكبسال)رىلامابالزع اهنم ن١لتقب ةنا ةاخرا عباتت ى اوها هدداث : ها>آدتدناهداسن انتماو

 صر زصجن" تتنحز 7٨. : ... حوللا ج ر
 (٠املعمهنع!ومتمدتا ةلعرل ت ينحاو مل نا اباو اخ ةيدا2 رها تيح(جعنصيو ميمع هسام ة = . هلاجم ىوملانه ديأ وح ثطاو شضعي_رم ناط
 ؟ےےنمتس رحنزو ماعلاو ناننلا١ةلعوةاتصلارمهامانيعم ات تكلتزآركبحالو تاننوعكرم از مزعاعسجةوتف بو

 نلع
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 ن ازيس اعت وراوب
 هاف اهرما ٥ اعيا _وا 7 افلح لحأ همالعلا ([یہہةضح

 حهالاجإرتع ككأكر) رجل ثإو نوو هفل هنلا عر وتك م لاس
 ا ًريفاعاےکےر ار د دقف دعبو لازجللارخو ا 77

 ارتكاممماندنغتسا رلكسلا تيلوجو انوصو انوع رانمرعزرلاربثك
 مه انتزرو لنللتدولا كحي اكاو
 لوجتا |انإورس انز ثمحو سرمالإو انمعد دس م قوسف يندتإ نحم
 .7 5 7 ر ل نارق اف لالهب نالب انلو

 :مانلامز لتف رش اا .- ل کجوب نار تيبار
 رشلاب خم ( 2 ر ر هلصحت رزف نفلا انيرمامهلاكزلا
 ,اإلحخرم س ںيهتملازهأ ام انر انو ب داب .و

 ضغواہجحاممو_لاخاد مام ر لاجملا :
 هر ملو زررسادبعد ےخ ات جنا | لالا ل وااو هف ان انفرش

 عونا و : امال ا2رلإوا) انه . هد الو ہتوخلو فت

 .۔دىلنلا ہص ےولارديدختإا ! ہلشمسم ,دلاوم م ر ا

 مم . ام ٠2 زلتخا ہبفرما ا اليل اراب يرام انم

 ايابمرلا خي البص)“العلا هلخد ازيقدعس شيدح نا تناب .سبارتلا
 بحسلاب دلاجزتر د2'!اكودامو لالا فل قوف 77 روامتي 1

 ترزوال ىا ال واجنامدعلم عامعال ١ىرابلا : مق يخ اضر ام ركو

 ع ارن اوالم ] لاملا لكك.يعوب ن اے)له [وفلتخ ا ماخ هل
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 س ٧ 741 م

 !نرام ٣ و الظنل تنلتخا ضعلا ا ةدع تدرولو بارحلا

 . 1 اك سو و,ملعرتاراصزا ىنال ر يلعام وزيداعاهمو ةّنيظنل ا
 ::ه لان اازام دن رالاءانلنللناكاذكو تهات اليف
 يزلاو نلاا ؛نميونولاذورشالاتئ الاز ماداتت ل لبن

 هزيم ذكو لاماو لنلالهزاديعكا بال لالهلاب ل

 لالم اتام تس اوش

 . نيلاب ىلمتي_ر تع ىاوا فورعم رماوإرك نادشر مشيوزب بدالاو
 تتا ابيط مهكانلترل ذامل ارماطابلتي تتح رماب روا

 اذاو تامومتلالز ز نمرارملاوهازرف نيلا

 ل .لامالل شغبامارلظنالم ہنميررملايولمام ةلئسم
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 .. لش

 ايزمبنيعلكم فسلاروجن متانافوسياعس اد ہنع يور
 ةوعاتشلانم را مليوجيلع سادصمنع ورو دان ةم امه
 اهواييس حجلا تك يلمالا لوط رصاو بنتلاتستو بذلا
 :اهو جالعتإ تق عيجلتساال كيلا تتلكتول و اغننلآ انه
 7 ..... ہلمم فنيدخارتسفت
 هقاهيعكاوتعيزاعاماون لحلا ناادلريويتلإعىلتلالاع"

 :عولنم لوز دلوق دبي اتيييو ندالالاہ يب صتتال اهلام
 , ةوارلوس,نا ةتخحنع هيانع همسش نيورع نعنمإرمل

 زوجلايغلغو اهيعوز ثإيالا ةلع قاسلا روال ليم اجاع بهم ور ںا ثح نو ه
 ربلا ور (تصعاميصيزليمادااملام يرم ] ليج رزب

 ل لاوم ايلعلتتلام ى كارا ملا _

 ةخكبلويو رابمابلقلاةموالم يو لو لعسالص ت ئ
 ہلشم ائنتبارمانزم ةنامدقرلموتتدخ رك) مكلت ن
 م نعراسي تبءاملعنع اعبات .
 : ا تللامتخان دعب باس نمبعش ةقلغ ب ناكهنا
 اهمحقارهاة اهب هباماخوتق اههوفحنناي امرغم امك

 صحامابورم اف دكنر هرخا ماو<لعسا ريم ىتلا لإ ء اح
 حزنلالمو انامجإحي لهللاييلعةلا تي دل انه دنارج
 لولسملاحدامسلتصاتفتعوجبذلاهرقلظالو نلا
 , يلعنالمص لرتينتام كسم اونا هساساركيز

 :هأ اهالصيىَتلرخ هل ندويدانمايخبسلاطعاام م
 53 رط اتقلاخ

  

 % مم

 ه
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 فجاولا دعو نييز اوج نباددزتم دروملا شلا ناكا لور
 انجيا |)دزنم هد ءافولا ناي ةهاركلار يتمرلاورم ١ںاب هكح داقو

 لاترهناح اينم امل لظياه باتسلا تتف
 نالطملاو:ارجرنلام نمناتنالا تشطاذا ناخلا ةجف ور
 قاننالآوخاهمزليااو ركزاملفاتمتنا لاماو راهالع هم

 كرفاوا جورلا ن اال هابإذ انولو هليكيوو !اهحير ريغم
 ضعيللمإضعن ناجوزل اب ضيمولا ةيعق ومع رم هنع نرر. .

 لاز :ا نالخلماكنر ة رماع ماشتسالرام ز

      لقنتف ممزلا و
. ... . 

 ب ۔1لہس ء س 2 مردأو يوخي تالالا
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 رجت .--- نا رلكمل رهسن

 2 وزرح ان - انيقلنادفلخ ليلج ل ت ا ز :نيزم ےكى ميرو اھترز
 و مي ره نر عز زرو .7 - 2 خ ب و اهعفوإرجل ل زج ايريجور : ةدا ( ا

 ہمالعلا)اترہلسم
 الل

 ر يكبمرل _ ا : د 2 - هجواد ره تعلو علصضوا
 جزلا (عضصتفا اىتنت ہبف قل د بت موامان ادص دان
 ةَصيات ئرب نا امه طقرل نزرد رعو ةلثملا اف ده باولا رمروج طم فصل ! يشواب ا ا ل وللا تلرادقو

 تمدهف ذ ١٣ نكمم لاطونميم ان نوكب ںا اهمر بر انهاك هد ملعم هبلص
 ا ديف عاأسشل ا اهرظنت نا امد نك زاب ر اعارزم د ه ديعبل ! نا.

 حت اش للا حرهرمف ليسر زئزسرإىلا ن وليك
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 7 ةلئسم
 صر (رزو,لندالالا: :يننال نهنا لق لياناتم ,عر يلتلا لاق فاخادا
 تا اسا مز نومت اس ناتيب انه

 بوصرإلو . 27 ال نلا ,لانت .نمأ هردقملا (نر \
 :- ام(دا رك 6الرشضملاناف لوقطعمرلادارهلا :رر ١ لاي رارزالا .يلإ ركز وخ ركذلل ر دضلشلمسلاوا علاطملا ةش ب بوتورغ سايق اهوجو نولؤهدراململ ازكاد تكب ةركرالا تمصاولو كرؤضح الالد ابض
 .لعوكاام لعتبرل اذادكا ًرخواہلعقلفت نهروا هسنالا ١ىدئملا هلام :تاذو ل اصلاو طالس .رىؤضىار إ هئاضعا وضعليطتوا ةعاح اللا (قلو ئ نرضاعةتتنلاكتزم ازكر انمن هسخلتات ديم ةدراولا دلو ١تيالريمر ] لضبدانع هنش لت ائكامراه تامشمععوا امجحشتامةمرملرص القتعم ابزح كتنذناف يلخا هىلعحمعد كله :تلروتزللا تهلخاب اررل اذام
 لا ىنتفد ا نلا زلتوتررنلا ةلعحماح رطضملا زعاساق انم عنقن هلعف بعو
 : .يبإإوتلا نعاترتتلشن ہلعبعرد اذل 545 > ) انال تلتقو كتدنت او دنمرحاو اهتزكاليوا هنتججزمشبوا مىايرمحار ر قز إتمجكل لع تاكتكو ( بل
 ن لراز نيمالضاناننيتتللخش :1 :عر !تلقلا ولا هلاو

 (؟اجما الوز ايلم :. زي ماهيوصرو هولتام للك بانلزنعل )مهقارممجمنرو
 ر : ايف ماودل لاليالناملالاب عتتناط تلقل شخت .دزف بناعبإ

 ٤ ةلش الوت مهي د هوكرناولمشخدحا ررب لوتيوهو بال
 نزو لالك نالا طعربصو (رةزملع ا لرغصرف ز :علولا ل ناهولر ;ايلمينلا ) نال ةبمعلول ل و ةزم ص

   

 7 ہيصبلا. 3ري)

 ا فواض سد نل (ز)احك نإب هونحل !مهاصلولوتريعلعخرماب ايخ" اناعل ]
 )و _١لزؤ اجر اقوخعفروض

 كفىئى رصب د ١ نزو انحل رأ الح ذا انإ اصلاطاحتسل تبلس

 زا اك نررنحل هعنمو مرضعن ك زاحا د زاج 2 اقنلظل حر تلا ) ات ءات ل 8 : صد ١

 انادف تلقو لذنش علط انا ناذول نالفلام قرحإكر اتبحخو
 مكلوقه راقلاناوتجلوتلككا طحتام
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 !لاقدعاتديس لاطع ميلاز مالل

 هاناههساداقب !ىفاسىلإ ليجننافلخيلاولا مالعلا ايت 7

 :امزع يرترأرر تاسلا فرعتس افال ت ذفنت ةاعوالام اين ىتش ا هيلالمرزو هنم يلع سانلإ ىقسي نمرحؤب ناو لسلا د ومرفج الحررما يلح
 رخآ لامو اسلل تيعواانلو تامملا قافنا هتنننا كنلا دنحنع ہتمقزونو هاملهزامإ عب لبا ىتاسلا ةره اتم ففناام ہللسيرب هبلا بلكء املو لآل ادرو

 فصلاو كليمإ اميت ربلا نه يتلهو ءالملا انه جين لبف توم ى
 تهجرنافرئ لع بقسبل الام فو انكو ارنادحرباندفا هن

 نانناع ناتلسللوات ادك افا امجرقوالاللانه ةلغ اهفح عب له
 ناا انتزرإارلا هعرس رتكد دلاللإ ةلا :وجلا نايسعد { اهزيم فسن اهنبا كرتلا نت مت اصلا تازا تر صصخن إد لمخملبزإ نيوانع ريزاجيهمإو مامه { اهنوجال معت بخ
 همهت هلا فوطنلاا :كاملا :ال هيو مل خلا
 يشت كاهلا ازيمتم كيلا مكل ةهاه شلاب نم , . عا٥ هتح قرريصيالادبهكسار
 ;: اكرلكالعدمتترلاتترنواحدطن نر خي 1 اك ءانتقا ال

 فنؤلادستماز اريم انلجكسار ملعلاو تافضلا ةبعتم ونيو 1 ارالتزلدنرتابإو هلص ازعلد ز اصلتنندشفرتز اهشززىتنو فظتومارلاحملاج ملال النركتن هدا ديواانترو كيلب فصولا لملرتت ن
 .هلركق ظنلز !_آ : إ :رعقلا اسملا تناكعرككببغتتناكامكاهو ر هت هدلو هت نرف نالز ك يالل قشف يلو حيصاذا ج ذآمزز : :ايزاللمئكب نا ولوقن ءالعلا تهعمإإلما ةينائلارجرارم ا
 فتافدلظم) ىيتتم ليدقمنال للاراثلا ىلعملا ا 7 ل ا

 لعل هراف ايلج(ضإو امزه ميك 1 ول
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 :لز ناا .7 مل !نلا هنامسل . ملورل اريم )
 عن ملل ررويو ملعلل ءايحإو دين ةليلك عوض أ انع راخ مضوبو مزاول ر رايخا ( .. باهراو نلا اع مالسلرو نلع هبل امز مرهزرال) لا الك تنا رضاعاداننا كأو ن ةلاطإو العلا الا واب وكلو ةرتنع العم كفتلامزو اسا ةرنلا نيرم ناا اروسل ةتبن عزلا اهيآ لتعم لسلا سناوضخللا نبور رع ليو الإ نياو بللا كلاق دقل قدملا بجوزي باتامحتك قزآم نلا رمم لل ةغارزفتلنزرامتملا طؤلاسلجك لاتولسلميعاع علاطو نع .را :رم ةوسك لزالا ن هت ل .ةراكلا تلامو راسك سالو موق نالو ئ ناحال) ب اهدرلكو بيغ راخإا 7 ناح ( او ا اانا شر ا ةلجرإداخراققحتباممو بيغلا ىووادكوام اناا اعم وق دنع ةوهزيوغلاثلملا طجو ةناكو نجلاب ملعامو ہضناه اللا بيخلإ رليبال لب منو لفلا ةوسن و باضمرغتي ہلوقو عز لايع يع لور لا الإ نرسعلر 4 ونل افتنااي رما ثيغلال سرعو عبرالا بايلا دالتاناالا ;ئو ٣ (٥ماع نمرحماكز نمرشعلاملانم نويرسا م تيهلااماعلامت نيرشعو ةسمتو زباغالانزوفلا دمب اماع عبرا مام اع ىس ك ردسيسلا لاو ارا زنيو معام معل ناو لاعت لوقع فرخرلا ةرو ريا ,امهلا انه ميغلام زانع هزترائاعالانم راقلا دع -: . ذلعےصعع نامالا تعجإاو مسا .

 :نتم زانرالاخم قفا اهؤلاةمالا نا بطلا اقاكوهراوبا
 ملعيلو نانلازت[ رسع رزت

 ه

228



 ن رملا ول صيترتوو ضام ه ٢٢"صهفنلا حرف ہياو

 ةا ر و ر ع للاوءاغ رتلو دانو مس ونام

 . ا ١ كيكلاو و ءااش مق انل
 ا 5 وو لوقن ام لوت 1 زر ا
 ز ر اناما ام منو ام انرز هجو امو ٩

 :اا رلا لل
 يرجلاو ى عوطتلا رسل ةقتيلا تازلف

 كامو يستايوزم .. املوقإ سانإ

 اناوضمحم ةاش نمطت نمف إ "زع د ہجو اعتمعلح اريت س
 هملع قلعت نإوجرزو هتيمو ىن متلا اليم 97 ئ 5 ام لجر :ن

 دكاتم ٠

 ةزتلانفنإميلعلرمل ارجليلوتلاوهفماالاناف س ١ كاكعلماقل اب
 .7 : لا لزلاربغو برت رلا ل تانأ اقثلا هل لل (

 الباق واا ايهرمل هت ةحنزلا سر عطق عطقن انشاهزمداتكماياو ريو

 ثاتواف لحلا رهتر و ةئلمتقبس ]ااول اق | ىرت ةيرحالاددجل ١ ا

 عنبولا , عم رال عرغوربل انا هيف زيرا اكرت اريرتلع اقفتم

 !بالوا ةنيحمأهلينال ةلوهح تاكن سانلا نأعاتبدللخغملالعلرذ انلا رزو

 رلعزلدال اشدارزنثهنيرمتلا عر رد الام رتنوا صنلا ركذت ركرب اهمايا

 زوعندلخطتر عا ال رايرالزوتيدر ترشاع ؛زيلعماماةنسللت راتما

 لصا هللا
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 نان | نمحعمسار عاعرلا ناناوج ہدلجو امرتتاذه س بارح ا

 كر نهولا ز لنل] نمهلقنابو لويس نلو نالو
 اناكم لا .انمتنو ملدوجوللرنز ) كيجلر ٢ ثعجلرو فلإ 3
 اسنلزاحون يدل ) لكودفتساامو اعويش زرو ز عيفرلا ن نا
 7 لقلا انه تم :ةسردمو ديسللوب هلو فقوملا ملو نب
 ا ناول فوملا كلاونفوإ 7 ةعتبزاملا
 انوم قحتس ان ةقف ماكنمرئري نك تاملذااملعاس ابتو
 ت درالازاحام لعب حم ن اكدوتنللعبح .عرولف درتف 7
 اسرف اقلاةمالعلا:ليئملا 23 هتىصعو) كلو
 وتوب نورلا انا هرناميرز تنم لقنو انق

 7 دين لزلاو
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 قلتكن فلا تافوذحم سيلو نانسلا هاعر بلقا لاقل
 ناشوماي يمال 4 ةلرةهرغ اهلانلانالن رقلا نه:لمسللا
 ابوجوواإ !ازيح ةزتتملارت ةلا تانوزومل ١ نم و لاننالل تآغلا

 صنل وننآنخوبال الوو امبي. كر اامياوق :نآرق)نمىپ
 اًنرفا ونوا ةلم ةو اللا د را ل

 ) ءاوتوهرز هراك تلاممتايرف لكي تفزا بلجلا
 اتلاضصانهنالركاواقا رتنهساتو املا ٨: عمسا حتفب يسلاولاف مالكو كا يراتتلا :.. هخ هشخ تزكرمت يكم تبه نالخلا ارب هيلعروقنايآزب ءاخاا تلش نو ببحم اهنلا نافتبرعلادعلت انعلوت رضيام هشراجيترزكنآفلاز ا اري
 معاد ش اهف رطتلدالس دنه هلد نوتراس ةدوصعم( انرينملإزؤ ر حش ع وس عونتي ةوخالا عتيزلختملا ن 7

 زلئسمعتعللإ بايلنإ ةعجارم لاجينو نانب ناملا لطم نعا : لاس .7
 إنم ئلاردو عياض تمه لقادإو الحر نابسع نب نع
 و خلبب يسما دنيإا 7 .+ ارال دكت ناكسريش نيزلا اذ انذل باصنلا

 ل[>)ملاوم ممق ايز :
 لكا مانس ا . ةاكزلا ا نم لبهاززا منم دحوت و

 ج يراشلا موق ةدابع ,بشنو رضلا ةلبع مبشنمتدابعن و لم //
 لعاامشلادملم نع رشراناامنامربتقسمرمزبيغ يضرمالوكنعإلامتكازون]جاامإ نظتال باولا

 5 ملعلا نمتينوامخلئاخقزع 1 آمليبالامفلمرلالوتس ناكل ةنعلضم اا
 ل 1 حطسو ركسم ناكس نابنابلا يلصا رقا ناهنجوتزف هرملل ايعزردا ينياصامه

 تنام ن ال كرو للملا ىلجناو هناير ملعاال رداك باوجلا ازاف ا; : ١ ناا اناف انه

 ااناو ةم ف ذرها اضداكنا ةين لشالهازاومؤ ٦انالذ ة 7 ااما ق

 فس هرهطيدفرشلاوش)وشيلطلالودل ةاهطإتوانا ةاكزلا نالنلسملا ةماعزنعب ة اك امف

 رهاننل افّتارتحملارموسيلل سان يزلا ٢ احلا هزخارآم و اكبلانزوعب نايييعرخل " هه ٣ ١

 - نتما عياش ااهل ذفنأ انارالراوكرعذوزنلدركتنا
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 ىرتاي ب
 ا انض ةجر

 .بع نر 7 ع هي ال دك ه لللخمإومتامرت ريو

 ارل لز .وف ال[اطتدعباما تك
 غ لبتع ان انمكلقجلو
 'ںلحفسمرلاول | مزيبفمعرعتل»ديمرالم

 ... نيعاي اا املا انت يراو ديتع
 ه :كاك ١ تانر رم 7 هبارع ديشرل ا

 هالخ و لوقنام

 ةدافا طحلتق : نا كنكخرهاطظلاو. ىردأ بايلا

  

 اهنهرصىل إوهسقأننذلاةنحلالها
 ل .لم 2 ا ةلالدب ه
 ثتيولسممنا لعزلا مرنبالو .روجرأو ۔ابلعلا نيپىالضدعوب هنا باوبلا
 مسهيردص : الل |يناعمبم ةمادنو فلتعلو ةقد كذ مج ,تاناو ن ن وموم

 مع ديلو ذلا رمق خحنيخانسملا عم مهدشد وهو
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 ماكل آ رح انيهرع ساسم يجلا نمتلا هلمسل

 7 ہمه مز ازوعرسإ ٥ انإ لجنافلخرلاولا مإ ہم .لعل ااہسسصضح

 للا تملسو دعيو تل وسا ا ہ1ورتعم زلس هلمو ةلزان

 قو ايا ذترلق تل اسل مو رعا لارادلو بترو

 . افال)قاوطلئسخ اعجارم لوقا زلكملئسألا ا علو
 7 دجوننلتآ فا ر لوق اف روهشم فالخلا نالب (احلجأت]و

 فرعب فوقولإظص تي انا نفل نلو قف اهل نكنم فالا
 ةرعو اعلج)دسعن 1 نا فصعلا ا هار يززإ ن اف منلامريج ين ايلإو

 لوقلو راصم هناعم زلاب مبجحل وتلا دجل و بعل اخللو نقنإول | بتك

 ل و تيبلا جت ہفرعب فقاولا يلف تبلا تسانل)العهيو ىلاعت

 .. |آصعنلا تع .كور ىلابرزا مي نينمجلادبع باعتسالا

 تارا تامو دزيملاها اطع نيرش نعوريرآو عيغ وريا تير
 روزن" [ويويلو رت اوضم لوث هياو . بف ء :ك ىاف وطق تيلا

 اي انإو عس | روهشم يفص ثيح اتسلارلوف ول رو

 ماف لاوطو حرسو : الاق تب تنم . وزو
 ضاتملاللتم ب ج ظانه لوق) يلسملا عامج تانهتر

 دب اقىاخنو فالخلا جو نيبت رتت جراو تفيرمعم لهاحفان ةه

 فلتم (افاخرايع عوخإلإو ہيعرل_ر لو غافرلادع ىنمو

 اساللته :لمملا ذ تادتعرتونن ا ( ه
 -. قحلا نييبت مازلإو مملا رَرلانمزلا .7 الح

 .حر ديس ح
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 ىه انصالعزالب ةمصلالخاد هلملعسولا كلاجم طسق لكدضامرايلط ةقانا نرق اسلإو لاملل ظاحيانحلامالعوزئاج ةيناسل امإدكك ر ىناغا الامرخال ىعوا نييب
 انرزا دوثارلا ليما لكاكدكاللاملانم لوزنلا

 هليشرادجللو ليروكلا امل مسانالهاسيالام يلاوخ فني وهف تركو ل اةفللفناكاذإ بلع
 لعل تااتدنهىشتيلاامهعبوم اش ا

 بوم رات ہبن ن ب ازرن بوتير صلختن )ےنىاهيسنف نامض هبنامبصغ نعلُسم
 7 ن اكدنراللسلمله نمررغنوزدولر ىتولخ ز(ضراابند عيو نهرملختلا ہيلع
 مرمموقوهيسيو 0 اش

 امكندام ركوو نزييناهتيطالااننلكن انرم ار هيقاب امام .ند وم اذه ن ل !اذهف كينس ليش نال روهزو نيبن بشي بنذ ةللا ىتلا زنل يلع راتت ) , . .رات ..نىزالدنل ت ررشلونسوو نرااملع اسهنادنض (افتإلا !انيشلاانفناق ناب م ٥ ل )ناير منال مرش نأ مناذجن هددا لض امزكبازال ارولعو مرولل أ .م هلكارو ةلوره هلا هلارشب هلابيلاز 1 نزراعلبدبلا رلا بغي اسدربما ب كلزهبلابيل١ بيت ابش هيرلا بهتناريدلاو هيلمزةناملاوديلا ) سانزززت ىدمو ازا ووش يو نر :. نابإو .ل :2 رشلا سالغاتؤبلا قدص ةدبعزجلعاذ١ميحروض ,و ىنوت مركوفعسانا باوبلا 93 ّ
   

   
 45 مضت للقو هالرسنإد منصل شقنل يشنصلا نم جياقلاو نلآ نم كالم    

 هتيم لرامطزرص رهتاداام تبب قرئامر
 سج رزا شتلاادموف اا اكنديلا تاطضفرالخالنماناكانا امافاسجتخبهلال لودلا مول ] بلامزل ةيمن) رناب اذهدوفااطةاسللضتانلا نرلا ههيتترمو خاد ههرلافرعل امددنعنملا كلذ ناكزإ بلوللا
 طالخلا نيبيب رزهلاشا ثودحو النأوفندرسيل هلالا إلوتلا هجوو الصلاد موسلل زي 7
 ييحلاحلولادهإلالا ت العروصالط ملعا هناو ةحصلا ةلبسلا ؟عركامماغم قئاللا ںرنعيبصط ففخيل !ىبرلا عط ميل ضخر اكوملا هنمزرتلا نيال نردلل ورو

    

 رداهلا ولج بل نكوزك نف ناك تسانيركا اهلا هررؤاتدكيانلتولاةلثما
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 نت انيزجتنمام ل ١وجوو اشخلاتن :و 2 ز نو . ١يلرزعزرلاسنزتالالصانلا جتن :4

 :7 زيو نيختبملا نول م هااني دمب 7 : : 2
 ١اوتترنف ةراعزس ,جوملا ناب نعاملتد تلارطفالطلتسماا

 ج رلام هناتك : نا ر ئه دجوو 7 لاس

 انال وكنال حصنلاو ضجدمسهمعبل لل ت ةيصملا برسلا ركف يمام
 ٦ ۔امىلاذعم3 سسلالكد رد زن) ىزنعامف باوهلل ر اهناو باوملا أ

 ارتم ( نمهلعنام ناشنالرخينادكت رينتو لمأل فشا ضمركننال
 و نينالا ءاحرندلل ١ ةسارشجزفلالاليو هد رامالللسيلع اع رێخنسل

 ١ ١ل د ھر + 4٦ نأ د ١ ن :ا ا

 ال .... بلطم ١لد مد داهس ٣

 تدرررقو هده : تك انت ن اسر ! كلملا نهو
 ءالعنعر ; ١ عم حطسلاو ة الصت٦ابإلل ن ى.“ورصتبداحا ز

 اه ١ ةلحا وعضن ةنلتخ ظاذلار
 وغىمتالو اهولظم الخ م .ن لل ولظتض بل

 . مكيفلتريلعللا الف تفداصو دلضمنطلل اس )جن نشل

 همتاك .ر ئزل نو] انزو ةدايز ننذنم)وار زم خ كثرعص

 ملك هدو ابحَصاتما عسبيال هانرأ دو هوركذ اهرعغ جرثناهوعوة ةرامع )رالك)تحو

 ومو اتن اجرو لسيو ييلع سنلصدند ) لوسز؟طبسأي اف كاسم نسكاملو

 رتيخلكفز ةب اصلا نس تيرحخقل ١ ثادحاللان)ك اثىزاحا ١امهٹ ت تردرووابرجيب

 ءامرتلاأنا كهذمه إدنعاب ,ذ ٢9 افالذل ا حلع رق رقو ۔-__قسنتلم
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 هزحالل بن .نهعزتبرعل \ وح خ اذا ملتدلع هدصق ى باولا

 ةرعلفا نكي نكللعن اشالان ا عامسو قاب
 هتبلعرهت حي ؟ههنوهوف هلحل ةاخاعر هب داراعالثاغالم "
 هثل الظضحشنإر ةمعراشس ق ةتبالةب انعلا ك خححاشتاذا تح

 هحدإهمبلاو ,روصمو تلانعق يصخن ةتعلو هير لا
 - كشن هكلمو حاضترإو هلنتو ةالوم هندا يزقذ هداز انلف (
 فعالن حو :و احلا اح اعتاخليصلر امش اش جص اف له
 ثدح اه ةق انالف كنك ةحكب انادلا قحا ه

 ؛فنزلاطاما خرهعبرال كلت ناف دحإو علل لردغد ئ يذلل
 بلنكزوستو نيل روصو ابالبلاه .برهتم٦ساسارإ اير
 مثا راشيو حلاابترل ١ ءاقش ءاقش ناعم ت

 نمتجانا ..- هيدإرنج نزي فلكك انهم حاون
 اومجرت ينإ ي نمم :يترا يعمسللصينلا ! ناو هيض هيق

 نسآلارهكاةرخ اتا نرلا ريشانم يو بز :3 انتد ..كيب ن بلقنم كدعا ألإ
 اهلار ١ ىشو مف انلا { :ركرعهد ريد سورعلا كرب هو ج )ف

 . م ةدا ايمازصفريو |مككننفام ہلحتن كسلا

 .دزفناتسملا !ريعب ناليع ملعلا انتن تتصفرل اقوأرزيلف ى
 حيشخلتركم)د اف عفانلا ارهركدود بلقلا فلمو ] ناز لزج
 فتالاوتاوهسل اتالكمالازر وند دبعلاءاضتساخز ا او 'ف رص 1 33

 ١ ةريل ةراتحم زو للا اةناب) )لوزا ,
 كقوالميف بر رتلاوت اهز " ش

 ح \ - ̀ :ر هه٠دمرحل
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