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 هحص و هلآو ٨ اذ ديس ىلع هللا ىلصو

 ثوعبملا ى هقلخ فرشأو لك أ ىلع مالسلا و ةالصلاو ڵ هدح ىقح هلل دجلا

 هلآ ىلعو ،هدبعو هئبن دحم انديس ث هتيادهو هعئارش لك أب ممألا ةفاك لا

 ذخ ؤي و هناسحاد نسحلا ٨۔ذ ىزج م وي ىلا ناسحاد مل نيهلاتلاو أ هبحص و

 هتءاساب ءيسملا

 نبدمحانخيشةمالا بطق هةلأ يذلا ى عرفلاو لصالا لماش باتك ن اف دعبو

 ةجرد غلب نأدعب _ ءازج نسحأ ندلاو هلا نع هازاجو هللا همحر شيفطا فسوي

 ةلحرم يف لماعلا هبلطتي وثحابلا هب جهنبي ام هتاقيقحم نم هيفعدوأف ، داهنجالا
 ،نيديزتسملاونيلصحملا نع يصعتست دق لئاسم نونكم نعفشكي وء ةينيدلا ةايحلا
 هفلات نم ريثك يف هفلؤم هب هون دقلو ى هيشم 7 غلبي و هتلاض يعتنمل اهيفدجيدقو

 م۔جي نأ ىون هللا همحر .فلؤملا ناكو ى تالكشملا نم ريثك يف هملع لاحأو

 لصألا نايب و فالخلا قيقحتو ماقملا هبلطتي ايف بانطالا عم ةعي رمنلا نونف هيف

 لمكتسي ملو ةالصلا باتك ىلا هغلأت يف ىهتناف كلذ نود لاح ردقلا نكلو هيف

 ةعضب ىن ناكل فأ ؤملا اذه مت ول و ، اهرثك أ ىلع ىوتحا لب هلوصف و هباوبأ

 مأ نم ةعيرشلا ملع ناك املو . اقيقدت و اقيقحت بتكلا ةمدق ىفو ى تادلجم
 لوصا دعب مولعلا لك ىلع هنومدقي فلسلا ناكو ى ةيمالسالا ةفاقثلا ناك را

 ءايحا يف اهمهأوةعي رشلا ظفحىلإ لئاسزلا لجأ نمهقفلا فيلآت ءايحا ناك _ نلا

 نأ بجاولا نم و ى ةورثنا ةميظع لالظلا ةفراو ةيمالسالا ةفاقثلا ءاقباو اهملاعم

عيضتال ىتح ةيماعلا ةسيفنلا تافلؤملاو ث ةينيدلا بتكلا رشن يلع نودملا لبق



 ةيملعلا ةورثلا يف طي رفتلا نم اذه يف ناف ىشالتلا دي اهب بملت و لامهالا اياوز يف

 ءاي>ا مالسالا م ولع ءاي>اف يمالسالا ندل صلخأ نم هنع أ رد ام ة 4 .السالا

 دحم دق و 6 ضعبلا نع 4.نغ اهضع: ى ف لاقن ن : ر وح ال و 4 اغا ءالعا و مالسالا

 يف هيلا لصي ملام كاذ يف فشتكي و كاذ يف هدجي ال ام فيلأتلا اذه يف ملاعلا

 نم وهو _اهترثك مه انخيش ةمئالا بطق تافلؤم نا نايبلا نع ىنغو . اذه
 ةميظع ةيملع ة و رث تاذ تاقيقحتلاب ةينغ _ هيف نيرثكملا فيلأتلا يف نيديجملا

 اهداسف نيبيل اما ةفيمض لئاسم قوسي دق فلؤملاو . اهاوس يف دج وت نأ لق
 هب مزج اك كلذ لمتكي امم ناك نا هب سن أتسي ام نميل اماو اجي ولت وأ احيرصت

 اهدضب و أطخلا نم باوصلا زيءتيل لوقلا ةيهاو لئاسم ضعب قوسي دقو هسفن

 نم فنصلا هركذاممو ه ك نئارقلا ةن وع كاردالا ىلإ كالذكرتي دقو ءايشالا زعهتن

 دامع ن نم ءال زه نأ ىلع ثوغلاو باطقالاو ءابجنلا ٥ ءاقنلاو 9 ر الا م وهس

 ٢ نوغلس ن ذلا مه و ةيدمحملا ةمالا هذه 7 هللا مرك أ ا نيذلا نيحلاصلا هلل

 ا يلكلا عاطقنالاو ةلئازلا ةايحلا نع ضارعالاو ىوقتلاب نيقيدصلا ةج رد

 نأ : 1 5 ةء ونلا ىلا ة هن رم ىدأ ىه قلا ةرال ولا ١ ةح رد ىه هذه اولاق دق و هلزا

 وه و لودعلا ع ر و اولاف : بأارم عل را ىلا 2 ولا م؛_يقتك اذه محيسمت

 وه و نقتملا ع روهوا تاهمشلا ءامتا وهو نيحلاصلا 1 روو ٤6 رئامكساا بانتجا

 وهو نيقيدصلا عروو ‘ سأب هيف ايف عوقولا ةفاخ. هيف سأب الام ءاقتا
 لهأمهنأ نولاجدلا مع زي نم خلا لادبالاب دارملا سيل و هللا ىوس امع ضارعالا

 قولخملاو قلاخلا نيب ةطسا وو مهل بيغلا فاشكناو روكلا يف فرصت

 هنلا نإدلاب لحم امه كالذ ىلا ام ؤ حيحصلا ل- ةعل ال و عرشلا هزبجحمال ام

 نم هيلا برست نءىلا برست « هللا هب نذأي مل امب لوقو ليجدتو ءارتفا اذه ناف

 ءتاهرتلا هذهنم ءيشلل دجلاو انبهذم لهأيف رثؤي ملو 2 ةينطابلا لبق نم ةمألا
 .يش د ري ملو « مهنع كلذفرصل لماع ربك أةنسلاو باتكلاب كسملانافو رغالو
 مامالا حيحص يف ال حاحصلا ثيدحلا بتك يف مهلا امو لادبالا ثيداحأ نم

.1 ثيداحالا نكل و ملسم و ي راخيلا يحيو ف ال و بيبح ن عم رلا



 و

 ءايلو ألا تاماركو يناربطلا ريبكو دمحأ دنسمو ميعن يبأل ةيلحلا يف تدرو مهركذل
 بتكلا هذه نأ ريبخ تنأو ك احا ىنكلا و يمايدلل س ودرفلا دنسم و لالخلا

 امك اهتلمج ي ةعوضوملا نوتملا نم ولخ ال لب ةروهشملا ثيدحلا حاحص نم تسيل

 ىلع اليلد لادبالا ثيداحأ نم ةروهشملا حاحصلا ولخ ناك امب رف ث داقنلا هحض و

 اهل مجرت اك ءايلوألا نم اهناب ةفئاطلا هذه ىلع دهاش اهداريإ نأ ىلع اهفعض

 , نيدلا ةمالس .سام هف سيا ذا اهنحل لامتحاو اهلب وأت ىلع ىوق لولد فنصملا

 بتارم ىلاعت هللا صالخالاو داهتجالاو دملاب اوغلب موق ءالؤه نأ هيف ام ةياغ
 ىلا اولهنبا اذا ةوعدلا يناجم اوناك و ىلاعت هئايل وأ نم اوناك ىتح ةميظملا ىوقتلا

 ةكرايملا ةمألا هذه نم نوعطقني ال ءالؤهو هريغو فنصملا هيلع صن اك هللا
 مف هللا لق دقو 4 نون زي مه ال و ملع ف وخ ال نيذلا م و هللا رمأ ىأب ىتح

 ءأ هللاو « ةرخآلا يفو ايندلا ةايحلا يف ى رشبلا مه »
 قاحسا وبأ

 7 | ع

 1 الا باتكسا ا
 امتفلا و ةحلا ف سداسلا بابلا ٢ ١ | لو ب

 ٢ ناميالا و ملعلا يف هنم لوالا بابلا ٠

 ةكئالملاو مالكلا رئاجلا و ٣١

 ديلقتلا ف راسملا ه ٨

 عسل ال ام و عسي اميف نماثلا ه 7

 مالسالا و ناميالا يف عساتلا » ٢
 رغكا ؤ نيقيلا و _ نيطايشلا و نجلا و

 مالكلا نم زئاجلا يف رشاعلا » ٧ ملعلا لضف يف يناثلا ه ٤
 ءاعدلا و . . ءافملا فانصأ يف ثلاثلا » ٩
 نايبصلا ےلعتيف رشع يداحلا "5 لقعلا ف عا رلا » ٧

لايعلا و نادلا لوصا ف سمالا « ٩



 يف رشعيناثلا بابلا ٩

 رب ركنت و

 هف ةدايزلا يعدم ىلع د رلاو

 هباش هلرگلافرشع ادل

 هللا باطخ يف رشع ع ا رلا

 هدامع ىلاعتو كرات

 ةكئالملا يف رشع سسالا

 رطالا و نجلا و

 ىاثل ا باتك .) ا

 ف وق ولا و ةءارب_لا و ةر ال ولا ش

 ءايلوال اونطابلا لمعو هر وتلا و ب وذ للا و

 نآرقلا ممج
 ف رح ال ١ ةعل أ و ه

» ٤٨ 

) ٥١ 

» ٥٣ 

 كا و_لا و ثشفنلا و ةنو زرلا ؤ ثمعملا و

 بدالاو م ونلا و برشلا و لك الا و

 نذالاو لص ولا و وفعلا وةيجنتلا و بطلا و

 | حيبأ ام وةأ رملا عم لج رلل ام و مالسلا و

 ربحلا و لاملاو ةمذلا و اه

  

  

 ةءاربلاو ةيالولا يف لوالا بابلا ه
 فوقولاو

 اهنم ةبوتلاو بونذلا يف يناثلا ه ٨
 نطابلا لمع يف ثلاثلا ه ٥
 ءااوالا ف عبا رلا « ٨٢

 ايندلاو ثعبلا يف سمالا » ٨٥

 ةرخآلا و
 ك ءانالاو سابللا ف سداس )ابابلا ٨٨٩

 ةفر

 هنيزلاو بيطلا و نهدلا و

 نتحلاو ثقتلا يف عباسلا بابلا | ٩٦
 كاوسلا و

 برشلاو لك ألا يف نماثلا » 6١
 مونلاو

 بدالا يف مسانلا ه ١١
 ةيجنتلاو بطلا يف رشاعلا ه ١٢

 ةدايعلاك امهب لصتيام و

 لص ولاووفعلا يف رشع يداحلا ه ١٤
 اهضمقنو

 مالسلاو نذالايف رشع يناثلا ه . ١٤٢
 امو ةأرملا مه لجرال امو
 اه حيبأ

 ةمنلا يف رشع ثلاثلا ه ٠

 ربجلاولاوم ألا يف رشع عبارلا » 6١٥٨٩

 ثلاثلا باتك.اا 1 ٠١٦٩

 اهب لصتي ام و ةراهطلا يف

 ناويحلا للب يف لوالا بابلا
 عئاملا ةساجن يف _ يناثلا » ٧

 ة ربغلا سج يل ثلاثلا ه ١٤

 حل رلاو رانلاو ناخدلاو

 ةجاح ءاضق بدا يف مبارلا بابلا ٦

 وحنب ءاجنتسالاو ناسنالا

ةراجحلا



 ةؤ ن

 ك عبارلاب مسرف يعبطم وهس

 ( ححصيلف
 ةبانجلا ف سداسلا 9 \ ٩٨

 ء وض ولا يف عباسلا » ٢٠٨

 مهيلا يف نماثلا ه ٣

 ضقانلا يف عساتلا ف ٨

 ٥ » لوصفهيف و ضيحلايف رشاعلا .

 ك نر - وهس عساتلاب محس ر (

 » ٠ ٢٦٤ (ميطلادمبالاهل هبتنن ل فلؤم

 هفاصوأو مدلا يف لوألا لصفلا
 4م اك> و هت ق و أو

 نيعتسإ لئاسم شرف يف يناثلا « ٢٤٣

 . طابنتسالا ىلع ءىدتبملا اه

 ةمدقتملا دعاوقلا نم « ٨

 سافنلا يف ثلاثلا » ٢٤٥
 ع مر ام ناس ف عبارلا « ٢٤٧

 ءاأسسمناا و ضئاحلا

 رشاعلاب هر ( رشعيداحلابابلا ٢٥١

 لوصف هيف و ز؛انجلا يف (اطلغ

٠ ٢٥٧ 

  

  

  

 ٥4۔حح ص ,

 ام و تيملا لسغ يف لوالا لصفلا عق و )_ ريهطتلا ين سماخلا بابلا ١٧٨٩
 كلذ مقي

 نر تيللا مزاي امف يناثلا »

 نايب و خلانفدو لمح و نفك
 نيفكلا ةيفيكو كلذ كح
 نفدلاو طونلا و

 ز وجي امو ةزانجلا يف ثلاثلا

 روج ال ام و اهف

 تيلا ىلع ةالصلا يف مبارلا

 هيلع ةالصلا زوج ال نمو

 اهتيفيكو
 زوجي امو نفدلا يف سماخلا

 زوجيال ام و ربقلا يف

» ٢٦٢ 

» ٢٧ 

 تيللا نيقلت يف سداسلا

 يف مرحي امو ه_۔لع ءاكبلا و

 باذعىملع مالكلا هيف و كلذ

 بيذعت يفو هيففالخلا و ربقلا

 هلهأ ءاكب تيللا

٢٨٧ خلا ناكملم ريك و ركتم :ةدئاف
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 ملسمو هبحصو هل-او دمحم انديس ىلع هنلا ىلصو ٠ نعتسا هبو

 ىلع مالسلاو ةالصلا و ث ءارضلاو ءارسلا ىلع لاعتملا ريبكلا هلل دحلا

 ةالص ث رارسألا هبحصو هلآو دمحم انديس ث ءارضخلاو ءاربغلا نكاس ريخ

 رادلا كلت يفو رادلا هذه يف امهب زوفن امالس و

 هلضف سيل و ء ًاعورف و الوصأ لمشي ؛يدتبملل هتعضو باتك اذهف دعب و
 ًاعون۔م يهانتملاو طس وتملا نع

 مالملا ىف _ لد ربا اتلا
 مالكل ا نم زئاجلاو زاءالاو ملعل ا ىف هنم لوالا بابل ا

 نيطايشلاو نجلاو ةكئالملاو

 ليقو ء ةفرعملا ةغل وهو ك اهب يدته و ملاعلا اهب زيمتي ةمالع هنأل املع يمس
 كاردا ةفرعملاو ، ديز ماق كلوق يف مايقلا ةفصب ديز كارداك تابكرملا كاردإ

 كاردإ ىلع قلطو ملعلا ليقو ث وه ام مايقلا كارداك و دي ز تاذ كارداك طئاسملا

 كردي نأ هنأش نم ام ىلعوء؛ رل! حتفب كَردملا ىلعو بكرملا كاردإ ىلعو طيسبلا

 اهنوكأل كردت نأل ةلباق اهنوك ةيمستلا ىفربتعا اذا الع نفلك ااسمةيمستك

 اهكردأنم اهكردأ دق

 امناو ، هب يه تماق نمل كردي نأ هنأش نم ام اهب ىلجتي ةفص افرع وه ليق

 نأ نم رغك أ ملعلا » تع هللا لوس ر لق . ىلاعت و كرابت هللا هلك ملعلاب طيحي

ةيفيكهب نوملعتو لج و زع هللا ىلع كلدي ام ينعي « هنسحأب هنم اوذخل ىصحي



 ٢٣ نامالاو ملعل ا باي

 كلذ ىلع هب ناعتسي امو ننسلاو ضئارفلا نوملعت و اهتوبث و لامعألا حالص

 غلب اذاق ى هملعامرثكتساىل و" الا .غلب نش : تاج رد ثالث هلو ى ةيد رعلا مولع

 ل هناف هلع ام رثكتسا نهف س هللا ريغ ةثلاثلا غلبي الو ى هملع ام لقتسا ةيناثلا
 يناعملاو فرصلا و هقفلا ءاملع نم ملعأو هي وبيس نم ىحأ ناك ولو ىلو الا ز واج

 دصقم ناف ى ء مهلك ةنسلاونآ آرقلا و ثرالاو كلفلا و قطنملاو ض و رعلا و نايبلاو

 يورو . ىلاعت هلل ءايربكلا تابثاو اهلاهجتساو سفنلا ريقح و عوضملا ل

 . هدابع ىلع ىلاعت هللا ةجح وه و ناسللاب امإ و ى عفانلا وه و بلقلاب امإ إ ملعلا نأ

 هتبحم و هلالجا و هتيهشلل ىضتقملا هلاعفأو هنافص و هئامسأ و ى هللاب ملعلا و ه لوألاو

 ىقبي و ز هنع هنلا يض ر تماصلا ن ةدامع هلاق امك عفري لع لوأ وه و هئاج رو

 ىقبي الو ى هتلمح باهذب بهذي 7 هتجح ىتح سانلا هب نواه و ناسللا ع

 ىلع ةعاسلا م وقت ح عف ري 3 اتيش هنم سانلا ملعل ال فحاصملا يف ن آرقلا لا

 هللا هللا لومي نم مهنم سيلو ضانلا رارش

 نيئدتبملا فيرح نم هيمحي نم نف لكل ىلاعتو هناحبس هللا لعج و
 ضعب و« دب رك ث رالارلعب فرعأ ضعبف « رصع لك يف هب موقي و ءامسغألا و

 ملعب ضعبو ك ح رشك ءاضقلا ملعب ضعبو ، لبج نب ذاعكمارحلاو لالحلا ملدب
 ك دحاو ناسنا اهلك مالسالا ن ونف لمشو دق و ء هي وميك فرصلاو "

 هلل ملعلا ىهتنم و يقيقحلا ملعلاو ى هلل د_جلاو

 اهدعب و . ليق اك ركفتلا ال تابجاولا لوأ يه و ى هللا ةفرعم ملعلا لجأو

 رجفم وه معن ث نآرقلا للا لصأ نأ دحأ كشي الو يهاونلاو رمارأالا ةفرعم

 خو مكلبق ام اين هيف , » ي و ر ؛ اهعلطم و سمشلا ةرئاد و اهعبنم و م ولعلا

 ا ; هريغ نع رفكلا زييل رحسلا ملم زوجي و « كنيب ام كح و دعبا ام

 رفكب الا ني ال هنأ ليق ام نكمأ ناو ه 2 نكم أ نا عقاو رحسل ًاعفد

 اع أ هلا ذلاو اه ربع ال و هعفد ةلعل هزع ,



 عره "او لص الا لم اش ؟

 ىفالا بايلا

 مملا لضن ىف
 حيباصم و بولقلا ةايح هيف ناف ملعلا اوبلطا » رع هللا لوس ر نع ىور

 بولقلا ةايح هلوقب دارأ ام راصب ألا حيباصم دارأو « نادبالا ةوق و راصبالا

 دي ري نأ لمتحيو ث ديك أتلل امهنيب عجلاف بولقلا راسبا راصبألاب دارملا ناف

 ء اهسسئاسد ةفرعم و سفنلا ريقحت و هللا لالجاو عوشملاك بلقلا لع بولقلا ةايحب

 هدابعو هللا قح يف كرقت ام و ناسللاو حراوجلا لمعت ام لع راب ألا حيباسص عو
 دمرلل اه ىق ري اهوحن و ءافشلا تاي آ ناف : هجولا راصبأ دي ري نأ لمتحي و

 ىلا _ ض رألاو تاوامسلا رون هللا ه كلذ نه و « هللا نذاب أرمتف نيعلا ضارمأو

 فيعضلا ندبلل هب ىفشتسي هنأ هيف نادب ألا ةوق نوك ىنعمو « مفرت نا _ هلوق

 ناسنالا هب فرعي هنأ وأ ى ثيداحأ هلك كلذ يف در و دق و ع ىوقيف ضيرملا وأ

 ىوقب هنأ وأ ء هيلع دحم امم اهوحنو ىنزلاو ةقرسلا بانتجاك ايوق هندب ىقبي ام

 هسفن ندبلا لب ادبأ اهف ىوقيو ةنجلا لخدي و ًالسم توع نأب ةرخآلا يف هب
 ضراع منامل آلا نآرقلا ةءارقب ىوقي

 نآرق وهلب » لاق ذإ ظوفحملا حوللاو ءاملعلا بولق نيب ىلاعت هللا ىوسو

 ءا_هعلا عم ةعاس سولج » ىو رو 4 نيت أل ا تانيب تايآ وه لب _ ديحم

 لهجلا : لاقيو « نيع ةفرط اهف ىصعي ال ةنس فلأ ةدابع نم هللا ىلا بحأ

 ىرت الأ 6 هاداع ائيش لهج نمو « هيف ام حلصأ ملعلاو ناسنالا يف ام حبقأ
 ي رد زت و مهنع فرصنت و مهءاملع ءالهجلا يداعت و ث مهءايبنأ ممالا يدامت فيك

 ملعلا لهج نمو ى هفلأ امع رج زب و لهاجلا هفلأي مل ام ىلا وعدي ملاعلا نأل مه



 ٥ { ملعلا لضف

 - ح » . ..س

 هبلق ي ا ] نوكب دق لب هب هن واه و » هتفلاخم هتاداعم ىنعم ه ث هاداع

 ص كلا هيلع دتشيف هب هيلع كحي هن أل اماو هف و رعم فلاخ هن ال امإ ، هضغ

 هك اردإ هنع بعصف هاطامت هنال ا.او

 ناف ضي رملا بيبطلا ةلماعك ىصاعلاو لهاجلا ةبطاخم نوكت نأ بجب و

 اهيف ةظلغل هرفنت ةبطاخم الهاج بطاخ نهف ثداح معلاو ناسنالا عبط لهجلا

 ًادعب وأ ارش داز وأ هىبسب رصأف ملعتلاو يهنلا و رم ألا فيكب هملع مدعل وأ

 حلاص باطخ ةداعاو ةب وتلا هتمزلو كلذ يف لهاجال اكيرش ناك ملمتلا نع

 بيهبطلا نأ اك « اهحمم ةنسح اهعبتأف ةئيستلمع اذا » رت لاق ى لعف امل اربج

 عتملا دصقي و ث هب ثدح ام نمضي بطلل ك ع ريغ ناك هأ هبط يف رصق اذا

 ةنتف نمأ ناف كرتي وألعفيل هكرت وأ هلعف هيلع ض رذف ام ةف رعم و هللا هج ر هملعت
 مايقلاو يهنلاو رمألاو هداشرإ و لهاجلا ملعت ًاضيأ دصقيلف عف رتلاب هسفن

 ناف ملاعلا ىلع پترتم وه امم كللذ وح و سانلا نبب فاصنالاو قوقحلا

 نم و هقفلا ملتيلف قطي مل نم و اهلك مالسالا مولع ملعت يغبني و ك ريخ ريا ةين
 7 دبال ام ا ملعتيلف قطل

 هملع ثيح نم يأ _ .ماع توه ىلع نزحب مل نم ه ت هللا لوس ر لاق

 تا ومسلا ناكس احلاص ناك نإ هتومل يكبت و « قفانم وهف _ هب لمهي مل ول و

 هت وم نم مظعأ م يبنلا تومو ناسنالا نبد دعب ةبيصم الو ًاموي نيعبس

 فلا باوث هل بتك الإ هتوم ىلع نزحي نم ؤم نم ام » ةع هللا لوسر لاقو

 فلا با ون ىنعم و « ديهش فلا فلا لمع هل مف رو ديهش " فلا و ملاع فلا

 تالتة نم ةلتق فلا فلا ليق هن كف ةداهشلا ثيح نم مهما وث ديهش فلا

 مهلامعأ ناف ةداهشلا ري۔ غ مملامعأ رئاس ديهش فلا فلا لمع ىنعمو ث ءادهشلا

 هب ىل وأ لملا بلطف موي دمب ًاموي هيلع يرهجم توق هل نمف ڵ ادج فعاضت



 ع رغل او لص الا لم اش ٦

 { يذلا علا نم ىلوأ هبلطف همدع فاخ نإ و ك ملعلا نم ضرف ام ريغ ول ه

 هيلع ردق ىتم ملعلا بلط و نبدلا يف همزلي امع لا ؤدلا دقتعي و لاحلا يف همزلي
 هر لاغتشالا و هل لغلا باط نم لضفأ ض رفلا ءادا دعب .يش الو

 « رانلا هلف ين رقح نم و ين رقح دقف ملاعلا رقح نم » ةلع هللا لوس ر لاق
 عضأمل ينإ مهل لوقيف ءاملا مهنم زيع مش دابعلا هللا ثعبي » ةثع هللا لوسر لاق

 رقو نم » ةلع هنعو « كل ترفغدق يناف اوقلطنا هب بذع أل يملع كيف

 ءاملعلا اولضف و فارشألا اومظع ام ري خب سانلا لاز الوهب ر رق و دقف لاع

 اهبلسي الف مهماهفأو مهلوقع ءاملعلا ىلع سبح دق لاقي و « خويشلا اولجأ و
 يهو ةيويند امإ ملعلا لضف يف ةد راولا راثآلا نأ ىفخ الو ،توملا ىلا مهنع

 لهجلا ناف لهاج لمعي و لع نم ناف نىلماعلاب ةصاخ يهو ةي و رخا امإ و ةماع

 لاقي ث هماع وأ هلهج ءاضتقمي لمعلا مدع ىلع و ى ءيشلا كا ردا مدع ىلع قلطي

 مالسلا هيلع ىسيع نع يور دق و ء نسحب ال ام هقح يف لعف اذا هيلع لهج

 عأ هللاو « هب اولمعت ىتح نيماع هب اون وكمت نلف اوملعت نأ متئش ام اوملعت »

 تراتلا بابلا
 ءالعلا فانصأ ىف

 ول و سانلا فلتخا اذا قحلل مه رصبأ سانلا عأ ( :- هللا ل وس ر لاق

 حور نم مهسيؤي الو هللا ةمحر نم سانلا طنقي ال نم » لاق و « علا يف رصق

 ىفعأو ربصأ و لمعا نوكي نأ ملاعلا ىلع : لوفأ و « هقفلا لك هيقفلا وهف هلل
 هللا معن نأل ركشأو اقلخ نسحأ و ربكلا نع دعبأ و عضخأ و ىذألل لمحأ و

 رش » تيلع هللا ل وس ر نع يور دقف ء هب ىدتقي هنالو ملعلا تالذد رثك ا هملع



 ٧ لقعلا باب

 ةنيفسلاك هتل ز و لاقتست الو لاقت ال ملاعلا ةل ز لاقي و « ا ودسف اذإ ءاملعلا سانلا

 لاع : رانلا نولصي ءاملعلا نم ةعبس ذاعم نع و ث ريثك اهيف قرغيو قرفت

 سانلا هوج و هب ريختي ملاع و ء هعيض دقف هب ثدح نإ هنأ ىرب هملع ن زخ

 نم ءيش هيلع دروأ هقح نم ءيش يف رصق نأ بضغي ملاعو مما رشأ و
 ظع و نإ و فنع ظعو نإ / ملعو أ ةفعو ةءورم هملع ذختي ملاع و ‘ هلوق

 ملاع و ‘ لعب ال امع قفي ين وتفتس تسا لوقي و سانلل هسفن بصني ملاعو ء فنا

 دادزاف افع داد زا نمو ص هثيدح و هملع هب رثكي ىراصنلاو دوهلا مالك ملعتي

 هللا ا نمددزب ىدهددز . ملو املع داد زا نم » يور م » رق هللا ,: نم دادزا ىده

 . اما ري هتفلخ ام هرشو كربق كعم لخد ام ملعلا ريخ : رمع لاق « دعل الإ

 عأ هللا و هب لمعي ١ ملام و هب لمع امع اهرسف

 عبارلا بال ١

 لقعلا ىف

 كانه بلقلا نأل ردصلا نم رسيألا بناجلا يف وهف بلقلا يف رون وه
 هريددتو غامدلا يف رون ليقو «اه نولقعي بولق » ىلاعت هلوقل حيحصلاوه اذه

 ةريدملا ةوقلاو ةقطانلا سفنلا ظلغ ام وهو بلقلا ىلعأ ف وج يفف بلقلا يف

 يفو . ريبدتلا و ركفتلا هطسو فوج يفو سفنلا نع ةثعبنملا ةدارالا يباعمل

 ةيعطلا ةايحلا و كحلا فك فئاطل و لقعلا نازي.و ف رصتلا و رونلاو لقعلا هلفسأ

 رونرسلاو هرون نعو بلقلا لفسأ نع هب ربعي دق و بلقلا داؤفلاو .بح لا و

 نكل رسلا يف نادجولاو داؤفلا يف قايتشالا و بلقلا يف بحلا ليق . داؤفلا
 ثعبني هب و قشعلا لحم بلقلا نم طسوألا فوجلا ليق َفيكي ال هللا د مج و



 عرفلا و لصالا لماش ٨
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 حيرلاك فيطل مسج لقعلا ليقو ث تانيزلا اقلعت عرسأ وهو بلطلاو دجلا

 هلوبقل بكرم وه لاح لك ىلع و ء ير و رضلا ملعلا لق و ى قئاقحلا نبب لصفي
 ءارآ تدمح اذلو مايألا بلقتو ةب رحتلاو لاعتسالاب ديزلا و لامهالاب صقنلا

 تش ملعتي فيك يبصلا ىرت الأ ، يدنع قحلا وه اذه .رطخ امسق و خويشلا

 لقعلانأ يدنعف بستكملا وه صقني و دي زب يذلا لقملا : يريغ لاق و 2 ائيشف

 هللا ءاش ام ىلا هيف وبرب وهف الثم ناسنالا يف ز ورغ. دحا و
 الكف واهش و لوقعب نملقثلاو واهشب مئاهلا و ل وقعب ةكئالملا نأ رهتشاو

 اليم اوداد زا حابملا رمأ و هرمأ يفوأ نيدلا رمأ يف لقعلا ىضتقم المع اودادزا

 ًائاختلاواليم ا وداد زا هنع ًاضا رعا اودادزا الكو هب ًاقاحتلاو ةكالملا لاع ىلا

 اوواس م رحم يف هنع ضا رعألا مهعقوي مل نإ و ن و زاجم مهنكل مئاهبلا ملاع ىلا

 كلذك س يلف القع ةءيمبلل نأ نم هوتي اهنع ةا زاجلا مدع يفو كلذ يف مئاهبلا
 يدنع يذلا و ى مهمالكل مهفأ اذك اهملعتو اهنبغر يف اهسفهللا هقلخي زيم لب

 داتعت فيك اهارت الا ء فيلكتلا هب قلعتي ال يصلا لقعك القع اهل نأ

 لقعال هنأ درو ىتق دعب ال ملعتلا لبقت و اهدح و اها وأم ىلا باهذلا ءايشالا
 ةح راج تصقتنا ام » ةثع هنعو ء فيلكتلل لباق لماك لقع ال هنأ ىنعملاف اهه

 اكلسم ىفخأ اهو ةوهشلاو ىوهلا لقعلا ةفأاو « هلقع يف تدا ز الإ يمدآ نم

 لك ىلا هريسأو هاوه دبع وهف هلقع هاوه بلغ نمو دسجلا يف حو رلا نم

 رانلا هيلصي ىتح يهنفي الو ةا وهم

 ناوخاف الإ و هب شيعي بدأف مدع ناف هعم دلوي لقع ءرملا فد ام لضفأ

 تماص مفف الإو ى اهرتسي سانلل هب ببحتي لامث الإ و ء هت ر وع ن و رتسي
 ولو لقاعلا وهف ضا رذلا ىدأ و تامرحملا بفتجا نهو ى فراج توف الإ و

 عأ هللا و . ةفخ و رصق هلقع يف ناك



 ٩ نيدلا لوصأ باب

 رم ا 1 ابلا

 نيدلا لوصأ ىف

 ةثالثلا نم ادحاو ركنأ نمو ث سايقلاو عامجالاو ةنسلاو نآرقلا يه

 ةثالثلاىلع هدامتعا ةطساوب نيدلافالصأ ناك امناو سايقلل لصأ نهو كرشا ىلوألا

 بوذكم هن أل هفلاخ ام دري و هيلع عمجملا اذكو لوبقم نآرقلل قفاوملا ثيدحلاو

 ءيشلا دحاج و ى لي وأتلا لمتعت اهتحص دعب ثيداحألا ضعب و ةع هنع هيف

 ى ةالصلاك كرشم يرورضلا رم الاك هن أ ىتح نيدلا نم مولعملا هيلع عمجملا

 ث كرشم هنأ حيحصلاو ميبلاك هيلع صوصنملا روشملا دحاج كرش يف فلتخاو

 روهشملا ريغ هيلع صوصنملا دحاج كرش يف و « هيلع ىفخي نأ زاوجل ال ليقو

 حيحصلاو هيلع صوصنملا ريغ روهشملا دحاج كرش يفو ى كرشم هنا حيحصلا

 سدسلا نبالا تنب قاقحتساك يفحلا هيلع ممجملا دحاج كرش يف و ى كرشم هنا

 بجاولا نأل هكرش كلا بهذملاو هكرش مدع موقلا دنع حيحصلا تنبلا عم

 كراكنالاب ف راقم كلذو ف راقي مل ام رذعي اماو لعي ال ايف فقولا فلكلا ىلع

 دحاج كرشأو ى دادغب دوج وكن دلا ريغ نم. هيلع عمجملا دحاج كرشي الو
 هبف اهركذل ةنيدملا دحاجو يعسلا و جحلاو ةبعنكسا و نآ رقلا يف اهرك ذل ةكم

 كت ه ربل و

 دج وي م نيدهنجم نم ةع ىنلا دعب رصع يف دج و نم قافتا عامجالاو

 وأ لعف وأ لوق وأ داقتعا ىلع مالسالا ةلم لهأ نم كلذك رثك أ وأ امهريغ

 ربتعي الو ى رخآو نينثا نيب وأ اهنم نينثا وأ ةئالثلا نيب كرتشملا ردقلا ىلع

 ءالؤه ضارقنا ال, نيدهجملل مهتفلاخم الو نيدهنحلا ريغ قاف و حيحصلا ىلع
 لوا لماتلا _ ٢



 عرفلا ورلصالا لماش ١٠

 لوألا هداهتجا فلاخ ام مهضعبل ثدحي نا زاوجل هطرشا !نل ًائالخنققتملا

 هطا رثشا بسن و هيلع عامجالل هنع عوج رلا مم منم بيجأو 1 ١ وج و هنع عج ريف _

 لوقلا اذه ىلع عامجا نكي مل مهف فلاخم ثدح ولف ني رثك الل

 نأل ةجح هنأ حيحصلا و فالخ هيفف ينوكسلا عامجالا الا ةجح وهو

 يف فلتخاو ث هبي وصتب قطنلاك مهت ردق عه مهضعب هب كح ام ىلع مهقإب توكس

 ‘ ماكح ألا يف ليقو ء ديح وتلا يف زئاج ليق و ث ال ليق و ى زئاج ليقف سايقلا

 ك ءىثلاب ءىشلا اوسيق يأ « اوربتعاف » ىلاعت هلوقل ةجح هن أو لوألا حيحصلاو

 رمع انكلو ء نيقابلا توكس عب ه اعئاش ار ركشتم هر ة٫احصلا نم ه ريثك لمعل و

 ءاضق كلنعنع الو هابشالا رظناو روم الا سق نأ : حيرش ىلاو ىسوم يأ ىلا

 همزل دقو اهيبأ نع ةيمعثخ هتلأس هنألو ى ذاعمل رثن لاق اذكو . سمأ هتيضق

 هتيضقف نيد كيبأ ىلع ناك ول تيأرأ » لاقف ء هنع جحافأ : ريبكو هو جحلا
 سايقلا باب اهل حتفف « قحأ هللا نيدف » لاق معن تلاق « هنع ةيضاق تنك إ

 لزي ل ء سايقلا ىلع هنيد لمح نم : سابع نبا لوق سيلو ى هايإ اهملع و.

 نتسلا ءادعأ هباحصأ ناف سايقلاو مكايإ رمع لوقو ، سابتلا يف رهدلا

 اوساقف ملعن ال اولئس اذا !ولوقي نأ أ اويحتساو اهوعي نأ ثيداحالا مهنيعأ

 دورو عم سيقي نم ه سايقل ًامنم لب اقلطم سايقلل اعنم ک مهاياو ك اياف ك مهأب

 سأب الف ساق ًاصن دبع ل اذاف هدوهجم لذبي نم امأ ث اهب الهاج ثيداحالا

 ماكحالا تسيل هنالو كلذ ىلا ريشم خلا ثيداحالا مهتيعأ : رمع لوقو ى هيلع

 ةك هللا لوسر ثيداحأ نم و لج و زع هللا باتك نم اهلك نيفلكمل رهظت

 ك اوظعنا وأ او ركت اوربتعا ىنعم نوكي نأ زاوجل ةيآلا يف ليلد ال لاقي دق و

 ًاخيبط و ةحيبذ اقلطم باتكلا لهأ ماعط ةزاجإب انباحصأ ضعب لوق سيل و
 ةب آلا رهاظب كسمب د رجم لب « لاقي دق امك سايقلل ًاعنم امه ريغ و

 هكح ةلع يف لصالا هتاواسل ركلا ين لصالا ىلع عرفلا لمح سايقلا و



 ١ ١ نردلا لوصأ باب

 ءيلطخ دق و بيصإ دقف اقف هتحلا لماحلا دنع اهماي كلا ةلع هيف دج وت نأ

 اهيف رظن عراشلا اهبصن ىلا ةلدالا دحأ وه يذلا سايقلا يف مالكلا تلق ناو

 ال دهتجملا لعف هن وك تلق ث دهتجملا لعف وهو قاحلالا وه لجلاو ءال مأ دهتجملا

 دهتحملا لمح عراشلا بصني نأ ن ه عنام ال ذا ء اليلد عراشلا هبصني ٢ يان

 لعج حلصي ن تلق ناو ث ال ما مأ عق و ءاوس اليلد هنع ردصا ن أ هنأش .. نم يذلا

 تلق ى هيلع قدصي الف هريغ ءيثلا ةرمو سايقلا ةرمث هن أل سايقلل اسنج لجلا
 ال سايقلا سفن ةيوستلاو ء عرفلا يف كلا تابثا ال ةي وسقلا لمحلاب دارملا

 ةعماج ةلعل لصالا ك ع رغلا مكح هيبشت سايقلا : مضب لوق ىنعم و ك هت رأ
 نييعت رابتعا لبق لصالا مكحك ع رفلا مكح نوكي نأ نسحم هناب كحلا هنا
 اهنع أشفي مث ةاواسملل ةيضتقملا ةلعلا سئاقلا سفن يف لصحم ام لوأ ناف هكح
 لع يذلا لصالا ىلع سيقملا وهو هكح ملعي مل ام وه عرفلاو ةاواسملا داقتعا
 لعأ ةللاو ى عامجالا وأ ةنسلا وأ باتكلا نم همكح

 نصحملا فذاق سايق هنم سيلو عرفلاب عرفلا سايق ةكرب نبا زاجأو
 نا ليق ا لع لمآ وهف ةيآلا يف صوصنم اهفذاق نال ةنصحملا فذاق ىلع
 جاجدلا قرذ ىل وك ألا يلهالا ريطلا قرذ سايق هنم لب ى تالذ هنم

 جاج رلا نم هج رف سم نم ءوض و ضقنب كحلا س هل و ةلعلا ءاوتسال يلهالا
 ال و ءاسنلا نم اهجرف تسم نم ءوضو ضقن ىلع سايقلا ىلا هيف اجاتحم

 امهنم ءزج قتعب ةمالا قتعب مكحلا اذكو كيف ثيدحلا دورول سكملا
 دبعلا ىلع سانقلل ًاجاتحم كلذ رسيل هكي رش ةصحل نامضلاب قتعملا ىلع كلاو

 تاومسلا يف نَم "لك نا » ىلاعت هلوقل ةمالا لمشي دق ثيدحلا ىف دبعلا نال
 ظفل ةلئسملا يف ثيداحالا ضعب يف نالو « ادبع نحرلا ينآالا ضرالاو

 ء ىثنالاو ركذلا لمشيف كوملث ناسنا كولمم ىنعمو « دبع ظفل لدب كولمم

 اسايق اهوساق نيعتم ريغ ىنالل كولمم ظفلو دبعلا ظفل لومش اوأر ال مهلعل و

 لع ا هلل او
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 ص راسلا بايلا

 ايتفلاو ةجحلا ىف

 اقم مئاقو ه_هم قحلا ناك اذا ضرألا لهأ ىلع هايتف يف ةجح دحاولا

 ةع دمحم انيبنب ضرألا لهأ ىلع ةجحلا تماق اك مهلك ض ر ألا لهأك ىصحب ال
 نومأملا نوكي هنأ ريغ تازجعملاب ًادي ؤم يبلا ناك ولو هريغو مئارشلا خسن يف

 يف ابق لهأ رادتسا دقو هلوبق نم دبال ةمألا قح يف يبلاك دلقملا قح يف

 دلجوء اهلا تلوحت ةلبقلا نأ دحاولا ربخب ةبعكلا ىلا سدقملا تيب نع مهتالص

 ء نيعب رأ هيلع دلج هز أ رت <.. يبنلا نع تبث هن عم نين امم برشلا ىلع ركب وب ]

 هايا نب رضاحلا رارقا عم نيناع هدلج لزنف نيناملا ىلع ركب يأ رمع ىدتقاو

 عيب رلا نأ ىتح هلوبق بجوف نينالا ىل جو تمي هنأب هربخ ةلزنم كالذ ىلع

 _ يحاونلاو لئابقلا ىلا داحلا ثعبي رثع ناكو ث نينامثلا كرات كالهب ح

 دحاولا نأ الولف ى ناسللا ىلع وأ ةباتكب لتلا د ودلا ذافناو ماكحألا :يلبت

 هدنع يضرملا هفلؤم نم اهن أ نأء۔طاو باتك ىف ةلئسم دجو نه هلسر ة ةحح

 يف اهارب نأ جاتحي الو اهب ذخألا هل زاج بتاكلا في رحن ةرامأ هل رهظت ملو

 ريغ لكل صأ خسن ثالث طرتشي نل افالخ فيل ات ةئالث يف الو خسن ثالث

 ض فيل ات ةثالث طرتشي نملو ث الدع بتاكلا نوكي نأ وأ « ىرخألا لصأ

 سانلا بتكن م ذخأي و هريغ داهتجاب ذخأي الف داهنجالا ىلع ةوق هل نم نكلو

 باتك يف ةلئسم دجاوك هذخأ يف وه وةي الاو ثيدحلاكداهتجالا ىف هيلعدمتعي ام
 لأس الاو حجريلف حيجرتلا ىلع يوق ناف افالخ دجوو ادهتجم سيل نم و

 رصقي الو ةلسارم ولو هل حجريف حيجرتلا ىلع اي وق وأ هدا_متجاب هيتفي ادهتجم

 لوقبف هفرعي مل ناو ث ملعألا لوق مدقي و ث ءاش ل وق يأب ذخأ كلذ مدع ناو



 ١٣ ايتفلاو ةجحلا باب
_ 

 ليقو ع رثك الا مدقي و نسالابف اووتسا ناو مهلضفأ لوقبف اووتسا ناو ث هيلو
 الا ةصخرب ذخؤي ال ليقو ث ةرورض الب ولو اهسصخرأب و ءاش ام ذخالا هل

 كله الاو لدعالا ةف رعم هيلع ليقو ى لاؤس وأ حيجرتل جاتحم الو ةرورضل

 نم لوقب ذخأ نم كلهب ال ليق و ث ملاس ملسم لوقب ذخألاو . كلهي ال ليقو
 فالتخالا هيف زوجي ايف لوق فعضأو فلاخم ل وق ناك ولو ةمالا لاوقأ

 رم امل الوأ هتركذ ام يبهذمو ممالا نانع ءاش امب ذخالا هل نأب لاق نممو

 ناضمر لاله ةملسملا ةمالا ربخ كت هللا لوسر زاجأ اك دحاولا ربخ لوبق نم

 ىلعو سج ام لسغ ىلع مهمدخو مهءارجا ريهاشملا نم هدعب نمو وه نمأي اكو

 ولو هريغ وأ انذؤم ةالصلا تقو ىلع دحا ولا نمتؤي امكو ةث زجلا ةيفيكسلا ىلع هنأ

 رخآ دهتجم لوقب دهتحم لمع زاوجب يربغ لاقو ء راطفالا اذكو امداخ

 رثكالاو نكي مل نا ليقو ، هأطخ نمبتي مل نإ نكي مل مأ لوق اهيف هل ناك ءاوس

 هنال ريصقت هيف هل لوق ال ايف هريغ لوقب هلمع نأ يدنع ههجوو تلق ام ىلع

 ن ودب قح هدنع وه يذلا ملعلا نع ع وج ر لوق هيف هل ايفو ث داهتجالا ىتيطي

 ةيذسحالا يف فالخلا ناك نا الا قح هنأ هل نبتي مل املا أطخ هنأ هل نيبتب نأ

 ذخأ ةقيقحلا يف ذئنيح هنكل هريغ يأرب ذخالا هلز وجيف زاوجلا لصأ ين ال

 نأ هل زوجيف هلئاس قح وأ هقح يف تقولا قانضأ الاو ى ح وجر» هدنع زئاج

 هريغ بهذمع يتفي وا لمعي
 ولو ىرخأ ىلع ةلئسم سيقي نأ بتكللا.نم ذخآلا و ىتفتسملل ز رجم الو

 ى هماما بهذم يف داهتجالا ةجرد لصي مل اذا اذه. طحلا نمأي ال هنأل اتهناشن
 قفاو الوق الا بيدأ داك أ الو يماما لصأ ىلع سايقلاب دهتجأ تنك دقو

 هلل دلاو اهق وف ام ىلا ةجردلا هذه نع تلقتنا مث هلل دملاو تلق ام

 طوح الاو اهلثم اهنا اهف اهل ةهبش تتأو ةفصو لصأ اهل ةلأسم يف ليقو



 ع رغلا و لصالا لماش ١٤
 ۔۔۔۔ ___
 ۔۔۔۔ "---

 . ءاملعلا ضعبل صن ال حم رخناهنأب حرصي نأ هماما مالكنم الاوقأ جرخي نه

 اهم وق ةج> و اهنجح تعطقنا سيقلب نأ ةجح دحا ولا رمخ نأ ىلع ًاضاأ لدي و

 فيكف [ ناملس ] هلسرب مل ةجح اهيلع باتكاا نأ الولف دهده راقنم يف باتكب

 .باتكلا كلذب اهشرع لحتسا مالسلا هيلع نايلس نأ ضعب معز دقو « لجرأ
 ةصخر كرت نم رمع نبا لوق امأو ى ال تلق ةصخرب ذخالا بجب لهف تلق ناو

 هناحبس هللا ةصخ ر كرت نم هانعمف دحأ لبج لثم هرهظ ىلع ادغ ءاج اهنع ىنغ

 ةصمخم رارطضال ريزنخ محل وأ مد وأ ةتيم لك اكنيعتمل ه هيبن وأ ىلاعت و
 مدعل اهنع ىنغ اهكرت نكلو س وأ هئاضعأ نم وضع فلت وأ تاهف اهكرت نه

 هركملا لوقكن عتي مل يذلا صيخرتلا دارملا سيلو . كله اهلا هبلق ن وكس

 ىلعو كالذ لوق مدع ىلع باثمو روذعم هلقي مل نا هنأ ىرتالا ك نينثا نيهلا

 دارملا سيلو ث لوقلا نم لضفأ وه لب لتقلا نود ام ىلعو لتق نا لتقلا

 ذخألا بج دقو ًانيعتم هيلع ًاعمم ًاصيخرت الا ءاملعلا نع دراولا صيخ رلا

 ةداهش ال نيد هيلعو ننثا نيهلا لوق ىلع هركي نأ لثم ضراعل نكل ةصخرب

 يل رهظ اذكص لخيو دهشيل كلذ لوقي نأ بجب هناف هلام يف صالخال وأ هيلع
 رمع نبا مالك هلمش ام اضرأ اذهف

 هنأ يناعلا ديعسيبأ لوق ىنعمام رثالا يف امب ذخالا زاوج ررقت دق تلق ناو

 زوجيال هنأ هانعم تلق ى رصبلا لهأ نم هنأ حص ولورئالا يف امب ذخالا زوجب ال

 الب هيف امع ذخالا زوجي ال هنأ هانعم رأ ث هللا ءاش نا يل ره امل قفاوم وهف دهتجم

 فلاخ نا هيف اع ذخالا زوجي ال هنأ وأ ى ةلسارم وأ لاؤسب ولو هتلادع نع ثحب

 مهنم دحال زجي مل لوقب مكح ىلع ةيعرلا رابجا هل نمم كح كح ناو ى قحلا

 ف وخ هتفلاخم نم منملا لعلو « هتفلاخم زاوج يدنع يذلاو ث ليق امف هفلاخي نأ
 ٤ . ءازجالا مدع ال ةملكلا قارتفاو قاقشلا



 ١ ايتفلاو ةجحلا باب

» 

 قح الو قح هنأ رهظ نأ الا الاع ةقث ولو فلاخم لوقب ذخال نسحب الو
 هبسن ايف مهنم ةقث قدصي الو ، فالتخالا هيف ز وجي ال امم هيف ان وفلاخ ايف مهعم

 نب راج ىلا نوبسني اك نيعباتلا ىلا وأ ةباحصلا ىلا وأ قف يبلا ىلا وأ انيلا

 اندنع ثدح هدضع وأ تفرع ناو 6 هتحص ف رعت نا تاقثلا يف هودعو دي ز

 بيه رتلاو بيغرتلا ثيداحأ الا مهئيداحأب ذخالا زوجي الو ء هب ذخالا زاج

 فلاخي ال اع رشلا نم وأ ريخلا نم اذكو اذك هلف اذك ل عف نم لثم يه قلا

 ثيداحالا نم اندنع حص ام فلاخ الو هفلاخت ال ىتلا ثيداحالا الاو نآرقل

 هيف نيبلاط اوسيل و ثيدح هيف انل سيل ايف تدرو وآ اندنع ام تقفاو نأب

 طبضي ال ناك اذا ملاع ريغ ملاص ىلوتم نع علا ذخؤي الو ث هب اوغاز ام حيحصت

 ارقي ىتح لبقت مل ىلوتب ةءارب ىلع ةفصلا هذهب نافصتم نانثا دهش ولف ممسام

 .نمو لدعنم ملعلاذخؤي امناو « يدنع ىلوتم ريفب أرمت نا اذكو ءهب ادهش ام

 ناو ث قحال افراع ناكو هقدصي نهلكنعذخؤي ليق ء لدع نع وار لدع طباض

 لاق ناو ك هملعت ىتح تفق و هملعت مل نم ىلا هب كاتفأ ام بسنو لدع كاتفأ
 نوملسملا لاق لاق ناو ء هب ذخؤي ليقو ء ايتفب سيلف اذكو اذك ةلأسملا ىف ىتفملا

 ادحأ دحأ لدي الو ى اهنم راتخيل لاوقالاب ىتفتسملا ربخي نأ ىتفمللو « هب ذخأ

 هايتفب لمعف لهاجل ملاع ىتفأ ناو تلق . لدعب سيل يذلا ىلع الو ملاعلاريغ ىلع

 كرتيلف ًادلقم لخد هنال ذئتقو نم لهاجلا اهكرميلف اهريغ تنسحتسا لاق مث

 .قو أ كرتلاو ءاقلا هلف ةنسح اهنأ لضفأ وأ لوالاك رخآ هل لاق نا الا ادلقم

 أطخ وأ باوص اهنأ هل رهظي ناو ى اهنع عجرب الف اباوص اهآر نذ لهاجلا دهتجي

 نم ه « كلذ يف ىضم ايف يتفتسملاو يتفملا رذعو امنع مجر أطخ اهنأ رهظ وأ

 هلي وأت وأ ثيدحلا كلذ ريسفت يف الا يأرب لمعلا هل زوجي الف ثيدح هفلي

 لوقي هايتفب لمعي هلئاس نأ لعو حيحصلا زيمي او رئالا يف رظني نم و

  
  



 ح رغلاو لصالا لماش ٦ ١

 رذعي الوالطاب قفاو ولو باثيو « تعمس لاق عمس نإ ه ع اذك رثالا يف تيأ ر
 ,هرذع هناسل لزف هيف لصالا ملعاي ىتفأ نمو ء لطابلا لوبق يف هلئاس

 لص ألا ا لعي ١ نا كله و ء الطاب هلمعي مل ول و لمع نا "ثالهي هنافىتفتسملاال

 ًانايسن ىتفأ نم ل نامض الو ، يتفملا منا ليقو . املس الوق قفاو نا و 2 هفلاخ
 أطخأف اهادحا هظفح مدعل ىرخ مكحب ةلأسم يف قفا نمامزلو االو هناسل لزو ا

 مدع دنع ال ام ملعي ال و نالا دلو و أ دلولا عم نملا ةح و زرلل نأ ملعي ن نأ لثم

 رابخا همزل هاطخ ملع نمو « ىرخالا يف اهادحإ كحي ىقفأف سكملا وأ كلذ

 يتفملا نمضو 6 هبلط يف هيلا جورخب ال لوسر وأ ةباتكب ولو هيتفتسم و هعماس

 رجأف أطخأ وأ نا رجأ هلف باصأو ل-أت نم وأطخأ و يأ رال لهأتي مل نإ هيأرب
 وهف هيارب ذخا ردعرا يارلا هيف زوجي ايف دهتجت رذع علطف نم و

 يأرلا هيف ز وجي ام الك ناف مطق يأرلا هيف ز وجبال امف هرذع نمو ى ع وطقللا

 ل۔۔٧ي نأ ىتفملا رجح اذاو « رخ ال دحاو كح لقني ال هلاحب لصأ زوجي ال امو

 أ رب ذخأت ال اهقف تسلا لاق ناو ى اهتيقح ت رهظ نا الا اهب لمعي ل هايتفب

 نمض اذك و اذك ي نأرف تثش ناف ىريغ هيقفلا نا لاق ناو ، نمضي او رذ رذع

 رع يهنلا همالك نم تلع يأب ىتفتسملا رفأ نا الا هب ذخأت ال لقي ل هنأل

 الا نمضي ال امهنلاث ڵ نالوق هنامض ىفف ايتفلا لوبقم أطخأ ناو ث هب ذخ ألا

 زوجب ايف أطخأ نا ةب وت الو نامض دهتجملا مزلي الو ك نيدملا لوق اذه لاق نا
 نم جرخ نا الا دهتجملا ريغ نمضي الو ؛ دهتجملا ريغ بوتي و هيف داهتجالا

 اذ_ه نا ليقو ؛ ريثكلا روهشملا وه اذه نيفلاخملاو نيقفاوملا ةمألا لاوقأ

 نمل مكحم نأ لثم هايتف ىلع بترت ام لك نمض نامضلا ناك اذاو ؛ ضعب لوق

 وا هانبالا مم سدسلا اهل مالا و الصلا تب م٥ سدسلا اهل نالا تنب نوك صنلاهيذ درو اميف كلذو ) ( ١

 للز ناك نا انه ع وطتمه ىتفتسملا رذف مالل ثلثااو نالا تنبل فصنلا ىلا ه.اسل ل رزف ةوخالا

 اضيا ناضلا هيلعو للزلا ىلا يتفملا هيبنت هيلع بجي هنال الطاب هملعب مل ولو ينفملا ناسل



 ١٧ ايتفلاو ةجحلا باب

 لالح لك م ومع الو هت هتجوز وني مل هنا مم هتجو ز قالطب مارح هيلع لالحلا لاق

 اهجرخأو قادصلا هل نمض تج وزتف هل ةعجر ال هن أ ىأ رأ ذ ناتقيلطت تقس دقو.

 يناثلا نم هل

 ريغب كريغ لآ ح تكس وأ هب تيتفأف قالط بجوم نع كلأس نم و

 هللا قتا هل لوقت نأ كل نسح هيف ًاقلتخم قالطلا ناكر همدعب هاتفأف هب كلأس ام
 ةهاركلاب هل كح وأ قحلا قفاو نم رذعي نم دنع اذهو « تكست نأ كعسو و

 هتعدل هده لوألا لا سلا هنم ملع نم ىلع بج وأ هن اصع وأ ٩ لاق نم و

 ى ةعدخ ريغ هيلاؤس فلاخت نأ هل لمتحي نأ الا مهللا ء يناثلا دنع هلاؤس يف

 ًاتنعتم هماع ناو ى هلاح لهج وأ ًا_الاع هملع 3 نأ همزل دحأ هلأس نمو

 الا هميي ال نأ همزل كلذ وحن وأ ةلزنلل ابلاط وأ ةملظلل انيعم وأ هملعب اراض وأ

 تنعتملا باوج مدع يف ناكوأ كلذ نع رجزلا وه هلاؤس باوج ناكنا

 « ملعيلو هنيلف الهج وأ ةيصعم ىأر نم و ، بجيلف نيماسملل وأ مالسالل صقت

 لوغشم يتفي الو ء موزل الب نسح ةلاهج روهظ وأ هلاؤس ن ودب الهاج ع ناو

 لئاسملا ناف كلذ وحن وأ بضغ وأ ةبيصم وأ نبَد وأ طئاغ وأ لوبب بلقلا

 ث دعل تدثتسلا نأ ط وح الاف ذئخيح قفأ ناو ى عمتجا اذا بلقلا رونب داصق

 ام كلذ وحت و ىردأ ال وأ فرعأ ال وأ عأ ال لقيلف ملي ال امع لئس نمو

 دق هنأ مهوتي دق املو لهجلل ىفن أو عوضخلل ىل عدأ كلذ ناف لهجلاب رصن وه

 ال يريغ لس وأ ء كاذ هللا ملع وأ 6 عأ هللا لوق نأ نم ىلوأ وهف نك و لع

 نسحتساو ى ءاهقفلا فوقو موأ ام امب ر هوحن و لعأ هللا هل وق ن ألو . هت ; ركذ

 هلك روذحملا اذ نمأ اذاو . ةهبش يف هكرتي ٧ يريغ لس لوقي نأ ضعب

 6 ملعأ هللا : : لوقب نأ ذئنيح هل نسح ألا لب كلذ نم ائيش لوقب نأ هل هركي

 لوا _ لماعلا _ ( ٣
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 ىلا ملعلا درب مل ذا ىسو. ىلع هللا بتع دق و 6 هيلا ملعلا در و هللا ركذل هوحو

 نأ هيلا هدر قيرط ناف « ال : لاقف ؟ كنم ملعأ سانلا يف له لئس نيح هللا

 ملعأ هللا » لج و زع ْ هللا لاق هل لاد نآر ةلا لب . اذه 7 ملعأ هللا لوق

 : ىلع نع و « او :ل امع , ملعأ هللا لق » لج و زعللا لاق و «هتالاس ر لعجي ثيح

 ف درو دقو . عأ هللا لوقأ نأ ملعأ ال امع تلثس اذا يدبك ىلع اهدرب أ ام

 : نولوقيف مهربخيل ةباحصلا لأسي رثت هللا لوسر نأ :ري:ك رابخأ

 ة روس نع ةباحصلا لأس رمع نأ نم دروام امأو ث مههني ملو ملعأ هلوس رو
 هل لق نمل لاق هناو ك ملع الوأ ملعن ا ولوق : لاقو بضغف ملعأ هللا اولاقف رصنلا

 هنأ لامتحال عنملا ىلع هيف ليلد الف « ملعي هللا ناو ملعن ال انك انا انتيت دق : ةرم

 مهضعب وأ هنوملعي مهو هنع لأس اع هرابخا مدع ىلا ةعي رذ كاذ اولعجي الئل مهاهن

 ناكاذا مهضعب هعنم و ث ًاقلطم عأ هللا لئاسلل لوقي نأ ةيفنحلا ضعب عنم و

 ملعأ هللاو . ةهبش يف لئاسلا كرتي الئل انباحصأ ضعب هعنمو سردلا من منخ مهوي

 عباسلا ب ا سارلا

 لقتل ا ف

 « ليلد ريغ نم ىضرلا ىلع لادلا رب رقتلا وأ لعفلا وأ لوقلا لوبق وه

 ىعداو ء ًادييقت ىمست ةطساو لب ًاداهتجا الو ديلنت سيلف لدب هلوبق امأ و

 يفرظنلادعب رخآآدهتجم دهتجم عابتاامأو . لوألا داهتجا قفاوداهتجا هنأ مهضعب

 4 ه ربغ و يداهنجالا رهالا ف نكمم ديلقتلا د ا ديلقت ال داهنجاف لوألا ليلد

 .يذلا رمالا يف هعابتاف دهنجي ىلا انلق ناف ء يداهتجالاب صتخي يريغ لاق و



 ١٩ ديلقتلا باب
 -_- _-_-_ سس ۔۔حص__=_= -_- - ___ ص ۔ے۔=: --: -۔۔۔ . =- “-۔۔۔ ۔ _ ۔۔ .ي

 هللا ريغ ديلقتو ى اديلقت سيل هللا نم ءاج ايف هعابتاو ث ديلقت هيف دهنجا

 ىلا _ هللالزأام ىلا اولاع مل ليق اذاو » العو لج هللا لاق .مومذم هلوس رو

 نذلا أ ربت ذا » لاق و «الوذخ _ ىلا_ ملاظلا ضعي موي »لاق و « نودتهسال

 هللا باتك يف ريثكك لذ و « رانلا نم ىلا _ اوعبتا

 يف هرفس يف بنجأ الجر نأ ينغلب : ديز نب رباج لاق ةديبع وبأ لاق
 : لاقف رثع يبنال كلذ ليقف . تاهف لستغاف هب رمأف لسغلا نم عنتماف دراب موي
 تام اموق نأ ينغلب : ديز نب راج لاق ةديبع وبأ لاق . « هللا مهلتاق هولتق »

 هيلع ركف ىرت امكل سفلاب رمأف رب امك ع ىنلل ليقف . رودم مهنرضحب
 هورمأ ول مهلع اذ ام ء هللا مهلتاق هدانق » ثك يبلا لاتف تامف يردجلا
 نم رهظ و _ ماللا حتفب _ دلقملا رذع عطقب حي رصتلا نيثيدحلا يفف « معيتلاب

 : ىلاعت هلوق م. توملل ىففملا لسغلا مزلا ذا لوقلل لهأتم ريغ هنأ هاوتف

 رسكب _ دلقملا رذع عطقب حيولتلا امهمف و « ةكلهلا ىلا كيديأ اوقلت ال و »

 دنع ديلقتلا يف رذع ال ذا « هولتق » لاق اك ءااب لتقلل هسفن ملس ذا _ ماللا

 يف ديلقتلا زوجيال ليقف ء هتفلاخم _ رسكلاب _ دلقملا لهج ولو لصألا ةفلاخم

 ل ناو ، قحلا قفاو نا فالتخالا هيف زوجي امف زوجب ليقو ء ًاقاطم ىوتنلا
 : لوقأف انأ امأو ء يريغل نالوقلاو ث هتنفاوم مدعي ملعي مل ولو رذعي مل قفاوي

 الف هيلع مجم وأ ر هيبن ةنس وأ ىلاعت هللا باتتكي ف اروكذم كملا ناكا
 ىوتنللالهأ حتفلاب _ دلقملا ناك ن ا ًاعيمج ا رذع الاو اهدحأل هتفلاخم يف رذع
 ذخ » اكو ندهاشلا 1 احلا دلق اك هللا دنع أطخ 4 قفأ ام ناكولو ل وةلل وأ

 مف ىلع وأ لالدتسالا ىلع ىوقي نم نكل ء هيف ثحبلا رم دق و ك داحآلا ربخب

 هل يتفي نأ دعب لدتسي نأ طوحألاف ء ةجحلا نم لئاتلا وأ يتغملا هل رك ذي ام
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 ةجحلا نم هل ركذي ام مهفتي و ' لئاقلا وأ يتفمل

 اذا ام ءائثتساو ى رخآ درنحم رثكالا دنع و يدنع دلقي ال هز أ مدقت و

 ىلا هتجاحل ادهتجم دلقي نأ يضاقلا دهنجملل زوجي ليقو ى يدنع تقولا قاض

 ليقو ء هنم ملعأ ًادهتجمدهنجمديلقت زوجب ليقو ى هزاجنب ولطملاةم وصلا لصف

 دلتملل زوجيو ث هريغ هب يتفي ام نود هصخي ايف رخآ دهتجم دهتجم ديلقت زوج
 اك ث الليقو ث يرجملا ردقلا هدنع نأل يدنعلوضفملا دهتجملا وأ يتفملا ديلقت

 هديلقت ز وجب ال هنأ يريغ راتخاو ء اهحجار دوجو مم ةلدألا حوجرعي ذخ ؤي ال
 ال هناو ث رمألا سفن يف ًاحوجرم ناك ولو اب واسم وأ الضاف هدنع ناكنا الا
 اذا اعرو حجارلا قوف املع حجارلاو تلق . لضافلا نع ثحبلا هيلع بجي

 لصأ توبث مم داهتجالا يف اريثأت لهلا ةدايز نأل عر وأ رخآآلانكمل اعر وناك

 ء عروأ رخآلا ناك ولو عرولا وهو تبثتلا هدب زي و حماستلا هنع يفني ام

 لداعي ال دئازلا تبثتلا نأ هيفو ء عروألا يف تبثتلا ةدايزل سكملاب ليق و

 لوصالا يف ديلقتلا دهنجملا ريغل يدنع زاجو ى تبثتلا لصأ مم دئازلا معلا

 مارح اهبف رظنلا ليق و ء رظنلا نم دب ال ليقو ى ةيسدقلا تافصلا و ديح وتلاك

 ملعأ هللاو هبشلا يف عوق ولا ةنظم هنأل

 ےل ال امو عسي 7

 الب دوجوم هللا نأ فرعي نأ هللا نم ىعنملا رومأملا وهو فلكملا مزل

 ماع ادمح نأو « هيلع يرجي نامز الو هيوحي ناكم الو هبش الو رخ الو لوأ



 ٢١ عسلال ام و 5 ايف باب
- 

 مدعب دعب نكب مل قطن : مل ناو ع كلذب قطني و ء قح هب ءاج ام ناو ‘ هلوسرو هدمع

 ى كلذ لهجب رذعي الو ء كرشم يريغ لاقو ى هللا نيب و هنيب ايف اكرشم هقطن

 دمحم انديس لهج يف رذع و 6 هللا هلهج يف رذعي ل عمسي ملو هدشري نه ري مل ناو

 . يب ةعل !رش ىلع ناك نا ةأرما و او كالذب هربخي ىتح هراتكو هتعل رشو ز

 يف ن أل هللا هلهج يف رذعي امماو هيلا ام ةعل رش لوصو مدعل اهلع نكي وأ

 ىلع ةي آ كلذ ريغو راهنلاو ليللا فالتخاو ماسج الا نم ىري ام رئاسو هسفن

 ف راقي ملام رذعي و ةجحلا هيلع مقت مل همهفي مل ام فلك لامس اذاو اعناص هل نأ

 ليقو ث أطخأ اذا اك كله قفاوو فراق اذاو ء بي وصت وأ ةمطخت وأ داقتعاب ول و

 2 يدؤي امم رثك أ يقب ام رذعي ليق و ى تقو ايف تقولا لصي مل امو ء ىصع

 تقولا جرخ ملام ليقو
 هانعم لقع يذلاو ى ةينلاب الا هيلع باثي الو حصي ال يدبعتلا رمالاو

 طقسي مل هموزل ةين الب اضرف ىدأ نمو ث اهب الا هيلع باثي الو اهنودب حصي
 يذلاو ء ضعب دنع املعم دقف نا ها رجأهادأدقفهم زل نا هنأىلع هادأ ناو ك هنع

 مزاي مرحي امو 6 هلف مزلي وهب وج و داقتعا مزلي بجيام ناف 2 هيزجيي ال هنأ يدنع
 هنأ هيلع قدص هنال مهدنع ةظاغ. هتمزلو كله دقف 2 هكرت مزلي و هتمرح داقتعا

 الب ةالصكو لعف الك مزال ه أ ةمذ الب هلعف ناف هيلع ام د ؤي و تقولا جرخ

 د مل اذا ليقو ء ها حأ ا رقأ يت ةلا ةلجلا يف همزلي امع هادأ نا ليقو س ءوض و

 نأ نادو هلقع نسحتسا ام لع هلمهف ةمضيك ا ملعي و هض رغ ع دقو العم

 داعأ هداسف 1 لأس اذاف ه لس لأسيس

 داقتعا نوكي هنأ لهج الو ، رثك أ وأ نيننا نلا مي رحس لهج عسي الو

 يفو ث اهنم ءيشب ىض رلاب ول و ف راقيمل امكرشلالاصخ يفردعي و 2 اكرش ددعتلا

 م ركملا بي وصت وأ راكنالاب فراقي وأ ك ةجحلا موقت ىتح هوحنو ثعبلا لهج



 عرفلاو لصالا لماش ٢٢

 ولو ليقو هلابب رطغت وأ لأسي وأ ف راقي مل ام تافصلا لهج يفو ءال ليقو
 جو رلا همزلي الو هدقتعي وأ« ءيش هلئكس يل » لوقي هنكل ترطخ وأ لئس

 لو هللا لحأ ام مرح آدحأ ت ,أر ناو ى لوقأ هب و هنع لاؤسلا و كلذ ع ىلا

 يدنع تنأف هم رح هللا نأ ملعل لو هللا مرح ام لحأ وأ هلحأ هللا نأ ملعت

 هب وصت ملو كلذ ىلع هلوتت ملو هب كناسل وأ كبلق يف ىضرلا نكي مل ام روذعم
 يف رذعت ليقو ث هتثطخ مدع يف رذعت ال كنا يريغ لقو ك هئطخم ,طخ مل و

 لعفي ادحأ تيأر اذا كنا قحلا نأ ليلدب ترك ذ ام حضاولاو ى ليحتسملا
 ةدعاقلا نألو ث لبق كدنع هلاح ىلع وه هتكرت و هلعف يف تفق ول هملعت ال ام

 موقت و « هب هب كل سيل ام فت الو » ىلاعت هلوقل لعي ىتح فقولا ملعي ال ايف
 ىلا لس رب ةع هنأ ليلدب هبلق هيلا نئمطي نم رابخاب كلذ لاهأ يف ةجحلا

 موقت امإ يريغ مغ لقو ك هنع نولبقيو هنوفرعي ال نم نيدلا رمأ يف سانلا
 ش اورثكو لو ءافعضلاب موقت ال اهناو ، رثك الا هيلعو روهشملا نيمألا ملاعلاب

 ناكو لو ال ليقو ى ةجح ناكر يسفتلانع ةيفاك ةرابعب فيعض ربع نا ليق و
 نم هلهج مسي ام بلط مهضعب م ازلا ىنعم و 4 ملعلا لقن ىلع نهؤي نا ةقث

 أ ربتي نأ ريغ نم اوكلهف هيف اوعقي نأ هاسع ام پلط نم مهل دب ال هنا نيدلا
 مهنم أربت اوفراق اذا نكل اوبلطي مل نا ناميالا فا مهنع ليزي نأ الو مهنم

 هيف نورذعي ال ايف لهجلاب اوعقي نا ريذحت و بيه رتو بيغ رت مازلا كلذف
 عأ هللاو هانعم نع لفغ دقف مازلالا كلذ ركنا نف ضيضعحت و

-- 



 ٢٢ { مالسالاو ن ٠ نامالا باب
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 ممالا بايلا

 رفكلاو نيقيلاو مالسالاو نا:الا ف

 ء قطنلاب نينلا_خلا رثك أو انباحصأ دنع خ اعاو قيدصتلا ناعالا

 & يدنع امهنةيقح اذه .ًاراجد زاو الاثتما ةيعرشلا ماكحالل دايقنالا مالسالاو

 ل و الاف : ماكحألا دايقنالا ىنعع نامالاو قيدصتلا ىنعم مالسالا لمعتسل و

 يف ظفللا لاعتسا نم يناثلاو ء يقيقحلا هلولدم ببس ىنعم يف ظفللا لايعتسا نم

 اذكو اعم دايقنالاو قيدصتلا يف نامالا لمعتسي دق و 2 هلولدم ببسم ىنم.
 ماكحألا ىلع ناقلطي دقو ك اي وغن ًازاجم ةيف رع ةقيقح نان وكي ذئنيح مالسالا

 رظنلا ةوقب نامالا دادزي و . ةللاو ةعيرشلاو نيدلا اهيلع قاطي امك ةيعرشلا

 لامعالاو كالذ نع ةلفغلاب صقني و ء ةحلاصلا لامعألاو ركفلاو ي رابتعالا

 ىتح ملعلا دايد زاب داد زي معل ى ن ء نظ الو كش ال لع هسه نامالاو . ةمرحملا

 هللا لاق امكن اعالا ةج رد نم لضفأ خسارلا اهلا ةج ردف انيقب , ناك متسر اذاف خيس ري

 افذح هيف نأ ىلع « تاجرد ملعلا اوتو ه. نيذلاوكن اونمآ ن ا نيذلا هنلا عف ر .د » ىلاعت

 قيدصتلاو قيدصت نامالا لقف تئشناو ڵةجرد كنم ا ونآ نيذلا هللا عف ري , ىأ

 نونظي ه ىلاعت هلوق يف نظلاب هنع ربعملا نيقيلا مساب يمس ملعلا اذه يوق اذاو ملع

 لصأو « ه۔يلإ الا هللا نم أجلم ال نأ اونظو » هلوقو « مهب ر وقالم مهنأ

 نم لقتني و ء نعقيلا ىلا ملعلا نم و ملعلا ىلا ناسنالا لقتني هنم ه ناحج رلا نظلا

 ملعلا وا نظلا ىلا لقتني دق ذا مزالب كلذ سيلو ناحج را وه يذلا نظلاىلا كشلا

 اذاف ء ةينظ ةيعرشلا ماكح الا بلاغو 6 هيلت يقلا ةبت رلا مدقت نودب نمةيلا وأ

 ص هل حرشفيف ناسنالا بلق يف هللا هفذةي رون وهو ملعلا ىلا لقتنا نظلا يو



 ع رلاو لصالا لماش . ٢ ؟

 ۔جہج۔ - ۔۔۔
 ۔ ۔۔۔_ . ۔ ۔۔.. ۔ س -

 راص رونلا اذه يوق اذاو ء ىرخألل دادعتسالاو ايندلا نع يفاجتلا هتمالع و

 ةدهاشم هنأك بارطضا الو كش هب ,وش ال خسار ملع وه نيقيلاو ث انيقي
 ةميزعو نمقيلا من :دتوأ ام لقأ نم » كت هلوق يف روك ذم وهو ةفشاكم و

 نم افوخو ا ي و ارون هألم بلقلا لصو اذا نيقيلا لقأ نا ليق « رمصلا
 ك 7 شلا ةضراع نع اهزنم نيقيلا بحاص سيلو ؛ بي ر لك هنع ىفن و هرا

 امهقرخي لب هيف نارث ؤي ال نكل كوكشلاب هناض راعي دق سفنلا و ناطيشلا ناف

 اع هغي رعت و ، كوكشلا ةضراعم ملعلا نيقيلا ليق اذلو ء ايل نطفتب و نيقيلا رون
 « بسكن ع ينأي وهو بلقلا يف ريغتي الو لوحتي ال يذلا ملعلا ليقو ك ىلوأ رم
 صتخم الو مه ريغف ءاسنلاف اش مظعأ ةكئالملاو ء بلقلا يف عدوتسم لع ليقو

 هترثك نم و ء يويندلا رمألا يف ” ًاتلطم هل ءاعدلاهب باجتسي و ء نمؤملا

 ،اطاشنو ةبغر دي زت نكاو : آلا رمأ يف اهب قئثوتسي الو ء نيها رملا نوكت

 هنال ناصقني الو نادي زي ليقو صقنيو [ هب ) نامالادي زي اع صقنيو دي زي و
 لطب ناعالا صقن اذاو ةدهاشملاو ه يذلا ملعلا لاوزل لطب نيقيلا صقن اذا

 هتدهاش ام دعب طقف ءيشلا ضعب دهاشن دق كناف هت رك ذ ام حيحصلا و ك هلك

 :6 هاسفت و هنع لفغت ح هللا ىلع هب لدتسن و هب رتعت ارمأ رضحتسل دق كن ل و

 ناصقني الو نافعضي ليقو

 ةمكحلل ثروملا دهزلا ىلا وعدي هرصق و لمالا رصق ىلا وعدي نيقيلا و
 يف هيلا عوج رلاو ءىش لك يف هللا ىلا رظنلا هت.العو بقاوعلا يف رظنلل ةثر وملا

 لاح لك ىلع هب ةناعتسالاو رمأ لك

 لمعب اماو كارشالاب اما : ةمعنلا ركش مدع افرع و رتسلا ةغل رفكلاو

 لمع يمسيو ث اضيأ رئابكلا لع كارشالا ىلع بترتي و ، رئابكلا رئاس
 ايهانصابةيضابالا هتبثأو ث ةي رعشالا نم وهو ةمعنلا رفك انموق ضعب رئابكلا



 ٥ ٢ مالسالا و ناعالا باب

 انل لديو ")ةي رعشالارثك أو ةئج رملاو ةيردقلا هافن و ث ةيعيشلاو ةي رفصلا و

 رأثلا ةيشخ ةيح لتق كرت نم » رع هلوقو اذكل عف نم انم سيل ثيداحأ

 نم اريطت مج رف ههركي ام ىأرف هتيب نم جرخ نه » رثع هلوقو « رفكدتف

 ك هلوقو « قد ناو بسن دوحج هلاب رفك » ت هل وق و « ا رفاكمج ر لحأ

 ىنأ نم ه رثع هلوق و « اهدحأ رفكدقف يودع تنأ لجرل لجر لق اذا »

 هل وق و « رفك دقف نهزاجعأ يف ءاسنلا ىنأ وأ ءاسنلا نود نم ةوهش الجر

 ارافكي ده اوعج رت ال » نكت هل وق رهاظ و « رفك كلا يف ةوشرلا » ع

 .هناحمس هللاو ء هد رس لوطي امم تالذ ريغو « ضعب باق ر كضعب بردي

 ةمعنلا ىل و

 ك .ره باتكو أ هللا دوحج اعرش و ث ةاواسملا ةغل كرشلاو

 ءيش يف هب هريغ ةي وسنو ى بات ك ضب وأ هتافص نم ةغص وأ هامدن ]

 .ةمسانملا تركذ دق و ث هملع دعد باتك وأ كالم وأ ىن وأ رانلا و ةنجلا وح ف

 باتكلا اذه ريغ يف كلذ يف

 ىف كش ناو ى كرشأ هل بأال هناب ملا دعب ابأىسيعل نا كش ناو ليق و

 ليقو ع كرشأ الاو مب رأ رهظاا نا رقأ نا كرشلا نود ارفك ر غك ةعجلا ةالص

 ِ عبرأ رهظلا نأ رقأ ولو ك
 ةفلاخم ًاعرش و ى رهظأ ام ريغ ءافخاو لخدملا ريغ نم ج و رحلا ةغل قافنلاو

 ملو رخ اوالاو ل .ئأوالا ن . ةعبرالا بها دلا باح ما . نع ممل. ]٩ باطقأ نه ريثك هب لاق ةمعنلا رفك \ ( ١

 لاقو ى ة۔غ:اا رذكب ثيداحالا هذه ص ..يف رهكأا ةياهنلا يف ريثالا ن.ا رسف دقو .4 مهنم ةيرعش ١٦لا هب در

 ثيدحلا لهاو ث هيلع هللا ركش نه ههرلام كرتنو ةم رشااب لخا ن 7 رفك لاةي دمو : هتادرنم ىف ,

 ةمعلان يا رفكلا قالطا نم انباحصا هيلا بهذام ىرت تناف رفكلا نود رقمك اا ةمعنلا رمك يلع نوقاطب

 طسب انلو ةلدالا هتديا ام وهو ههالسالا قرملا نه مهريغ هلا بهذ دق ةيداقتعالا نود ةلمهلا رئابكملا ىلع

 اذه ريغ يف عوضولا اذه

 لوا _ لم.اشلا _ ٤



 ٢٦ رغلاو لصالا لماش 1

 كرشلا ىخأو ديح وتلا رهظأ نم يدنع قفانملاو ء ةينالعلا رسلا وأ ث لوقلا لعفلا

 ٥ رصقو 6 ١١) كرشلا ْن ود ٣ ريبك لمع نم و نآرقلا ف درو ام لمحأ هملع و

 رفكلا يف لخاد لاح لكلع قافنلا و لوألا ىلع انم وقو ى يناثلا ىلع انباحصأ

 3 كلذ هف ناك ول و رفاك وأ قفانم وأ ك رش ٥ أ لوقب نأ ناسنالا ىلع م رخ و

 . ح ٤. صح ٠ " ٤.

 سابعنا كنع ام> نم ؤم \ ا لوقن ال و ان.م ناك نا نه ؤم ا لوقن نا لح و

 ك هللا ءاش نا نم ؤم از أ ل 3 نم ؤم أ ل وش ال ليق و ٤6 د وعم نا ٥ زاحأو

 هعينح وبأ عنم ل 6 لاحلا ف اك نال ة2أاجلا ءوس نه افوخ د وعسم نا نع ي و ر

 لاق نا هنال قل وه هتركذ امو ء نامالا يف كشلا ماهب ال هللا ءاش نا ديزب نأ
 سيلف ةمتاخال ارظن هلاق ناو ء رفك هناما يف كشلاف هناما يف اكش هللا ءاش نا
 بهذم ىلع لا ةي نأ حصي امناو ى ة رضاحلا لاحلا يف لب ةماحلا رمأ يف مالكلا

 ةيكزتل ًامفدو اكربت لا_ةي وأ ث ةافاوملا ناما رابتعا يف يرعشألا نسحلا يبا

 لوصحب عطقال هناف تارملا و ةاجنلا نم هيلع بترتي امل ارابتعا وأ ث سفنلا

 نأل كثلا ماهبا ثيح نم ةفينح وبأ هعنم امناو ةمتاخال ارابتعا وأ ء لاحلا يف كلذ
 ُلزيق اك طقف ىل وألا فالخ كثلا ماهبا سيلف مارح ةمهنلا يف هسفن هرملا ءاقلا

 ةديبع وبأ هلاق.لعفبىتح ارفك رفكلا ىلع م زعلا سيل و ناما ناعالا ىلع مزعلا و

 لع ا هللا :

 اهيلع رفك لا قالطا يف تدرو ا ةيلمعلا ,ابك۔لا ىلع قافنلا قالطا ىف ةريثك ثيداحا تدرو ) ١(

 ريغ اما ةمعنلا رفكلل اندارم اهيف قافنلا راصف رفكلا وقلطا ايك اهيلع ىافنلا انباحصا قلطا ذهلو

 يراخبلا ىور 0 كرشلا ىف قافنلاو رةكلا رصحل فكيداحالا كلت يف تاليرأت اوفلكن دقف انباحصا

 عبرا » لاق ملسو هيلع هتا ىلص هتنا لو۔ر نا ورمع نبا نع دمحاو ي“ا۔نلاو ىذءرتلاو درواد وباو ملسمو
 ثدح اذا :اهعدي ينح قافنلا نم ةلصخ هيف تناك نهنم ةلخ هيف تناك نمو اصلاخ اقفانم ناك هيف نكن م
 « رجن مصاخ اذاو ردغ دهاع اذاو فملخا دعو اذاو بذك

 



 ءاعدلا و مالكلا نم زئاج ا ىف

 بجتسأ يلوعدأ » ىلاعت هلوقل ى ةباجالا هيف هللا نمضو ض رف ءاعدلاو

 بولطملا نوكو لالحلا بارشلا و لالحلا ماعطلاب ط و رشم ةباجالا نامضو « كل
 ةكلا نم سيل ذا هتباجاب نامض هللا تافص يف زوجي ال مرحملا نأل ء مرحم ريغ
 دقف ًاماع ه_يف ةباجالا ناب سيلو هيلا كبيج أ نأ زوجي ال ام ينولس لوقي نأ

 ىنعمف ی طرشلاب تأي نم بيجب دقو هبيجحيال دقو طرشلاب أ نه بيجي

 تدرأ نملةباجاوذ ينا « يعادلا ةوعد بيجأ » و ل بجتسأ يلوعدأ ه

 زوجي ال ايف عادل بيجي دقو « سانلل ةرفغم وذل كب ر ناو » العو زع هلوتك

 الو نيتيآلا وحن يف ةروكذلاب ةباجتسالا هذه تسيلو هيدي ىلع رشلل ءارجا

 بتكي نأ فاخي و ء ةب وتلا الا ز وجب ال ايف يعادلا مزلي الو ءاهيف ءاعدلاب ارومأم

 ليق دقو ث رحسلا دح ىلا ج رخام الالام نامض ال وقيد همزلت الو ث عق و امهيلع

 ايندلا يف ةاجنلا كاأ۔أ يا مهالا ى هفيسب هلتق نك هئاعدب ًادحأ لنة نم نأ

 هلعفي هنأ ىضق هنكلو لزألا يف هللا ءاضق ءيشب الا ةباجالا تسيلو ث ةرخآلاو

 كرشملاو دح وال هللا بيجي و ، ءاضقلا ةلمج نم اضيأ ءاعدلا و ءاعدلا ىلع بت رتم

 وأ براش وأ معاط ريغو ءاعد يف لفاغ ريغ عاد لكاةنومضم ةباجالا لاقي دق و

 هضوعإ وأ ايندلا ينهضوعب نوكتدقوبولطملا قف وب نوكنتدق اهنكل امارح سال

 يفو هيف وأهبلق يف رضحي نأ مزلي الو زاج ءاعدلا قالطاو امهف وأ ةرخآلا يف

 عضوم اذه نأل هريبدت ىقح نم هب ملعأ وه امو ث هيف هللا كح ةطب رش هناسل

 الئل و هسةن نكسيل طوحأ هراضحا ناك ولو هراضحا نع لفغ ولو ءاعدلا



 عرفل و لصالا لماش ا ٨ ٦
 ہ۔ہ _ اح . ۔۔۔ ۔۔۔ _ ۔-۔.۔۔۔۔.

 _ . ۔۔ ےس۔ ۔ ۔ ۔۔ :۔۔۔۔۔ - اح ۔۔۔۔ ۔۔ہے۔ ۔۔ےہ

 ‘ هبر ىلع ًاضرتعم نوكي الئل هراضحا مهضعب بجوأو ث هي 1 اذا طخسي

 ضارتعالل ادصاق هرصح نم سيلو دصقب ًاضرتعم نوكي اغا هيف و

 ةايحلاك امهريغ لمتحي امب اعد اذا ةريخلا و حالصلاب هءاعد ديةي نأ يغبذي و

 تناك نا وأ تناكام ينيحأ مهالا » الثم لوةيف ناد.ءي ال دق امهنف ىنغلاو

 الو « امهف يل آريخ ىنغلا ناكنإ يننغأ و ى يايند و ينيد يف يل آريخ ةايم

 .لاق ةريره وبأ لاق « تئش نإ اذك ل عفتال وأ تئش نإاذك يل لعفا مهللا لقي

 تئش نا ينحرامهالاتئش نإ يل رفغا مهالا كدحأ نلوقيال هراع هللا لوسر
 نإ هلوقب نايتالا كرت يدنع مزعلا ىنعم و« هلدركمال هناف ةلئسملا ىلع مزعيل نكل

 مزجلاو ءاعدلا يف دجلا ليقو ث ءاعدلا ىلع را_صتقالاو كش ةغيص وهو تئش
 نأ هركو ء اميرك وعدي هناف ةباجالا يف ىلاعت هللاب نظلا نمح ليقو ء هتباجإب
 نأ نع الضف ىذر هلداعيال هللا ىضر نال كنع يئاضرك ينع ضرا مهالا لاقي

 وأ ةاواسملا اهب ىون نهف ث ريظنتلا درجمل هيف فاكلا نال هعنمأ امناو ث هق وم

 _ يلع بت و كتمحرب ينمحرا ممالا زوجي و ث هقح يف عنم ا_مةوف مم هاضر ةلاصا

 ضعب هعنم و كتب وتب

 زوجيو ، فارسا الب تافرع مو ز ركذلا و ءاعدلاب توصلا مفر زاجو

 ايندلا رمأ يف ىلوتملا ءاعد ىلع نمؤي و : سانال ذؤم قساف ىلع تولب ءاعدلا

 نم ىلع رشلاب ءاعدلاك نؤملا دنعال هدنع ز وجي ا۔ع اعد ناكنا الإ ةرخآلا و

 « هنم أربتملاو ث هيف فوقوملا ءاعد ىلعو ء نمؤملا دنعال هدنع ةءاربلا يف وه
 وأ !مسا وأ ام ومع نمل ۔ هلل ةرخآلا رمأ ف وأ هريغل وأ هلازدلا ر .أ ىف ناكا

 وأ ى هريغ اهب رضي نم ايندلاب هؤاعد ناكنا الإ ى ًام وصخ رثك أ وأ نيملسم

 .ء يل رهظام اذه هبلقب هجرخم و نم ؤ نأ هلو د نيملسملا يف هسفن يفعي هن أ هل رهظ

 كل زوجي هن أ يل لدي و ء ا_ةلطم ىلوتملا ريغ ءاعد ىلع ن٠ؤيال يريغ لاق و



 ١ ٢ ءاعدلاو مالكلا نم زئاجلا يف باب
 ےہ. ۔۔۔۔ے۔۔ س۔۔۔- --.

 ًالظ لاغلا و ى ةرخ الاب و واه ىتمل ءاعدلا و ايندلاب ىل وتلا ريغل ءادتبا ءاعدلا

 هللا نأ ىنعم ىلع لاقب نأ سأ الو ى مهدنع هللا هرصنل رصن و ر وصخه هل لاتب

 رفاك ارفك ل عف نم لكلل لاقي نأ نم عنام الو ث يل رهظيام ىع ابلاغ هلعج

 ىنم ريخ ايندلا يف سيل لاق نمو ؤ رفكلا رثك أ نع هصخ هن اف ريشمل افالخ

 .اعدلا زاجوالعفيدنعلقنا الإ نالف نم ريخ انأ دحأ لوقب الو ث هن- ءيرب
 كلذ وحنو ةر وس وأ بتكلا وأ باتكو أ ءايبنالا وأ يب , : ددش ةمرح

 كلئامس أ ود زاح و ڵ كماع هتحن ال و اذكه اجيم زوجي الو ة ةهرح رك ذ الب و أ
 هللا نس او كرج أ هللا مظع يدنع زاج و اهس كاأسأ يريغ عنم و 7 ثأسأ (

 ىلع 7 أ و كعم ناكو هللا كرصن و كيف هللا كراب و ريخي كركذ و كءازج

 ض ةيقتلا عم ايندلا ر. ] ةرذب ىل وتم ريغل اباطخ كلل هللا رفغ و كيلع هللا ك راب و هللا

 ىف ةيقتلا ىنعمو ك رتسلا ةرغغملا ناف سابللاب هرقسو ايندلا يف هب ويع رتس ةينك

 كنع رفند وأ كمتشر وأ كيلع دقح وأ هعفن كنع عطقي نأ فاخت نأ اذه لثم

 عنم اضعب نأ ليلدب كلذ ريغ وأ ابي رق وأ ابحاص وأ اراج ناك ءاوس كتهسي وأ
 دحال غاس امل ريثكل ام ذخأ وأ برض وأ لتق نع ةيقت ناكولف ء ةيقت ولو كلذ

 يف اهترك ذ دقو ةكم لها نم أ ..مم هلا وم أ صيلخت يف بطاح ةصق ل لدي و ى هعنم

 «بذكلا نع ةح ودنملضي راعملا يف نإ ه ثيدح و داعملا راد لا دازلا نارمه

 ىنم هلزا ءا رو سيلو « يعيملا ردصملا ىنعم ىلع هنلا ناعتسملا زوجي و

 هركي و ضعب ايحعنمو ثيدح يف درو اك هيلا ىهتني دصقم هدعب سيل هنأ ىنعم ىلع

 ىف درواك يناتفو ياتف نكلو يتمأو يدبعو دجلا هللو ال نكلو هلل دجلاو ال

 هل دامعالنم دامعاي زوجي الو ( مكئاماو كدابعنم )ىلاعت هلوةلتبثي مهلعلو ثيدح

 ‘ امإ لزي ملزاج و ء هدمحقح هلل دجلا زاجو 6 ضعب هزاحأ و هل دنسالنم دنسايو



 عرفلا ولصالا لماش ٢٣٠

 ۔۔-۔۔تحح 7 = -_- -٢ -

 0١ هب للهو هسفن هب دح ام هلل دجلا زاجو 2 هولأم افإ لزي مل لاقيال ىتح ليقو
 دعب نالف ىلع انداتعا هركو ى يريغ هعنم و ءامحرلا محر و ء نيمحارلا محرأ و

 اذكن ا نأ هلل دجلا زاج و ى اذك لا م وأ ه كيلا مث هللا ىلا رظنأ زاجو ث هلل

 اذك ن اكي ذلا هلل دجا اوعنمو ث ناكنال وأ ناك نأ ىلع يأ نأ ةزمه حتفب

 غ وسم نودب دئاعلا فذح ذإ ةعانصلا ةهج نم فعض هيف نكل يدنع زوجي و
 بجتحازوجيالو ء كلذ وحن وأ هلضف نم اذك ن اكي ذلا هلل دجا هريدقت هفذحل

 قلملا هنع هللا بجح طوحالاو ث هوري نأ منتما هنأ ىنعم ىلع الإ هقلخ نع

 فصولا هنم مزاي هنال اذكب وأ شرع وأ ءامسب بجتحا لاح لك ىلع زوجي الو

 هقلخ نع بجتحا يف فلتخا و « كلذ نع ىلاعت باجحلل هفاشكنا و دحلاب

 الو ث هلل يأرلا ال هردقو هللا ءاضقب انيضرو هلل رمالا زاج و ى هتردقو هت زهب

 كايا هظفحتسا و هللا كعدوتسا زاجو ث ءايربكلاو زعلاب هللا ىلاعت زوجب

 كلم ليق و ، ناطيش حزق و ى هللا سوق لب حزق سوق لاقي الو ى يئاج راي و
 زعأ هنال هللا يصاعم ىلع ريدتت ىلع الإ هللا ىلع انالف وأ كأ رجأ ام لاقي الو

 ام و همظعأ ام لثم :لفأ ام هللا يفزوجي الو ى دحأ هيلع ءيرقجب نأ نم

 نأ مهوت ةرابعلا نال هملحأ امو هقلخأ ام و هلتقأ امو هزعأ امو هردقأ امو هلعأ

 نال ء ليق امهلا _لرع ًيفتنم بجعتلا نوكلال ىلاعت كلذكه ريص ائيش

 هةلخأ ام وحن لعفلا تافص نم هزاوج ليقو 4 هللا ال .كلذ لئاق وه بجعتملا

 هعنص نسحأ امو ث املح ًاتلاخ التاق هسفن لعاج وه هنال همالحأ امو هلتقأ امو
 تاذلا ةفص يف كلذ زاوجب لوقأ و لعف ةفص وه امي هريبدت رسف اذا هريبدت و
 تافص يف امأ و ء كلذك هسفن لعاج هنالف لعفلا تافص امأ : لعفلا ةفص ين و

 ةناب الا ةوق الو لوحال لاق لقوح مهلوقك ةلملا هذه نم بيكرت ظفللاو هقلا الا هلا ال لاق لاه )١(

 خلا هقلا ناحبس لاق لحبسو نمحرلا نمح رلا ها مسب لاق لم۔بو

  



 ٣١ ءاعدلا و مالكلا نم زئاجلا يف باب

 ,قلطم ىلع ىنعملا لب كلذك هديص ائيش نأ ىلع اهيف ىنعملا سيل هنالف تاذلا

 ء هللا ريغ تا_۔ةص يفو لعفلا تافص يف ولو اذه ىلع ىنعلا لق وأ بجعتلا

 نعلقن مث عضو لصالا يف ءانعمل نايب اذك اهيز ريص ائيش نا ةاحنلا ريدقت و

 لاحتسا وأ ملعي 1 وأ اذك ءيشلا لعاج لع ءاوس بجعتلا ىلا هانعم

 لعاج لعجب هن وك
 لوقعلا هيف راح امم هتمظع ناو ةمظعلا ةياغ يف ىلاعت هنأ هللا مظعأام ىنعم و

 مظعأاه ىنعم لقف تئش نا و ء كلذ هبشأ ام اذكو كاذب هيلع ءانثلا دصقلاو

 .ديرت و ادي ز تمظع لوقت اك ةمظدلاب هفصو ائيش نأ ىنعمب هللا مظعأ ءيش هلل

 هتمظع ىلع لديام وأ ى هدابع نم همظعي نم وه ءيشلا كلذ و ى ةمظعلاب هتفصو

 .كلذ و ء ايظع هلعج ءيشلال هتاذل مظعأ هنأ يأ ث ىلاعت هتاذ وأ هتاعونصم نم

 .ءاقبالا زوجي و ء زاجم رابخالا ىنعميف كاذ لاهعتساو ث ةمظعلا ةياغ ىف هنأب رابخا

 ناك ولو ، بجعتلا لعفغوصغاسف ةداي زلا لبقي الثم ةمظعلا قلطم و بجعتلا ىلع

 ةعانصلا ملع ةهج نم ينجح هذه ث ةدايزلا لبقتال ىلاعت هتمظع صوصخ

 .هلل نإ » هنع هللا يضر ديز نب رباج ةياورف لقنلا ةهج نم امأو ء ثحبلاو
 شرعلا اياوز ىدحا ىلفسلا ضرالا يف هالجرو ةعباسلا ءامسلا يف هسأ ر اكلم

 يكبسلل اقافو راتخلا يطويسلا لاقو « كمظعأ ام كناحبس لوقي هلهاك ىلع
 يكبسلا ىتفأو كلذ زاوج يرميصلاو يرابنالا نباو جا رسلا ناك ةعامجو

 نع يطويسلاو ليقع نبا نع يراشلا ىحي ل۔ةنو رجح نبا هتبثأ و زاوجلا
 مالك نوكي الو ك هلحأ امو هردقأ امو هللا مظعأ ام برعلا مالك نع نايح يا

 مهقطن درجمب ةجح اذه لثم يف برعلا

 لاعن هلوقل ءابلاب رورجم مم ماللا ناكسا و نيعلا رسكب لعفأ ةغيص زوجت

 



 ع رغلا و لصالا لماش ٢٢
 ۔۔۔۔ دس __ . . ۔ ۔۔.۔ ۔۔۔ ۔ _ ۔ . ۔۔. .

 هللا بجعتي الو اذك اذ هريص ائي۔ش نا مهوتال اهنال « عمسا و 4 رصبأ 7

 هناحبس هلوق امأ و ةيفاخ هنع ىفخمال ىلاعت هللاو ببسلا ءافخ نع بجعتلا نأل

 ا۔منا ىلع لعفتلا فيراصت تزاج و هقلخ ناسل ىلعف « رانلا ىلع مهربصأ اف »
 سدقتمو ربج و ز رعل رد ربكت وسدقت و هزنتك فاكتلاو ةع واط۔الال دنك تا

 ربجتلا و ززعتلا و ربكتلا وسدقتلا و هزنتلا هلورهجتم و ز زعتم و ركتم 7

 ء 6اكتالذ زا وج يف صنلاك وأ صن هدو ر و و نآرقلا يف ربكتم درو دق و

 لعافت زوجي و ء ثيداحالا ضعب و فلسلا مالك يف كلذ ضعب د ر و دق لب

 ينزاجا يف تسل و ث هدعب يف نادتم هللا نا : سابع نبا لوقو ث ىلاعت د ور ول

 ةفص ةدا_لا هيف تدرو امف يمالك أل ةيف,ةوت ريغ هللا ءامسأ نأب الئاق كلذ

 نيب راختفالا نأل زوجي الف رختفا اماو ى ظ دورول مظاعتمو مظاعت

 لام و ةبعكلاو دجملل هتيب و هؤامس و هللا ضرأ زاج و ، يهابي زاج و نداضتم
 هيتؤي هللا لام وه » هلوقو « هللا لام يف ض وختم نم مك » تع هلوقل هللا

 وأ مهوي امم كالذ وحنو هفخ و هلهن و هؤادر و هصيقال كلذ وحنو « ءاشي نما

 .دصلا لايح ىلا ءاعدلا ين ديلا مف ر زاج و . هل اكلم ءيش لك ناك ولو حبقي

 ءاعدلا و ركذلاب توصلا عف ر و ث رثكم يبنلا لمف اك ةبطخلا يف ةبابسلاب ةراشالا و

 للذتلا نم هيف امل اقلطم توصلا و نيديلا ضفخ ضعب راتخا و ء ةفرع م وي ف

 زاجأ و « ابهرو ابغرانن وعدي و » ىلاعت هللا لاق ء بلقلاف امهاصأ و ةنكسملاو

 قوفام ىلا ضعب و ، سأرلا وأ هج ونا لايح ىلا ءاعدلا يف نيديلا عفر مهسب

 طسدت نا عرضتلا ليقو « ءاعدلا نم غرف اذا ههدي ههج و حسم و ك سأرلا

 اهكرحت و اهنبابسب ريشآكانع عباصأ طسبت و ضرالا ةيج اهرهظ ىليو كارسي
 ك كتيمل تحن امهاعجتو كيفكممجتو اميج كعباصأ مغن نأ ةناكمسالاو
 ةلبقلا وحن امهنوطب و ك.امأ كيدي د نأ لاهنالا و



 مع ىدالا _بالا

 لايعلاو نايبصلا ملعت ف

 عملا ىلا هعفرب نأ هب ماق نملو ى ةراهطلا ملعتي نأ لقع اذا ءرملل بدن

 اهدعب امو ةحافلا و ر وهلا و ماي ألاو اهلع بت رتي ام و فو رحلا هرغص يف لعتي

 جوزت ; ناف 6 ىهتشا نا جوزت : غلب اذاو ى غولبلا لبق هسفنل دهع و رسوت ام 5

 هءانبأ نم هطلاخي نم هملغ اركب ناو 3 حايم نمه اهنم دارب ام هتملع ي

 ل نا ناضمر موصيو ك تلق وألاو م وصلا و ةالصلا و ءوض ولا ملعتي و ، هسنج

 مث« لوسرلا ةفرعم مث « تابجاولا ل وأ اهناف هللا ةف رعم لعي و ث هفعضي نأ فخ

 يورو ث بطلاو باسحلاو ضئارفلاو هقفلاو وحنلاك هل نكمم ىلا جردتي

 نأ هيلع و « رشعل ةالصلل مهوب رضاو مبسل عجاضملا يف كدالوأ نبب اولئا ز »

 هتجوز اذكو مهلهج ع اذا هولأسي ل ولو ةالصلا و ة راهطلا هكيلاممو هراغص ملعب

 الف هماحرأ ن ه مه ريغ ام أو « اران كلهأو كفنأ أ اوق » ىلاعت هل وقل . ه ك

 هرابكل يق و ز دشري و ركنيف ضرف مييضف وأ اركنم ىأر نا الا مههيلعت مزاي

 ف همزلي ال هماحرأك هتجوز و

 نا الا ارشع غلبي مل نم ةالصلا ىلع برضي الو هب راقأ ايس ال و ًاقلام. ملعتل
 لمتحي ثيح هنع هسحي و داسفالا ىلع هبد ؤي و غلب ولو لبحب هديقي الو 6 غلب

 لوا - لماشلا _

 ىغبفي و ث هنيد نع هلأس نم دشري و , دهاش ام الا



 ع رفلاو لصالا لماش ٢٤

 هتائيس ال هتانسح يبصلل بتكت و « ديقب ولو

 هب رض ميلا مأل مهضعب زاجأو ث غلبي مل نم ةالصلا ىلع برضي ال ليقو
 هلإ ر هلو هزورب نم فاخ اذا ةءاسالاو برضلاب هديدهت ميتيلا معاقلو ه اهبلع

 بدالاو ملعتلا ىلع هبرض هملعمو ث هذبج ناك اذا ل۔.۔حلا ريثأت همزلي الو

 ارابتعا « مل حالصإ لق ىماتيلا نع كن ولأسي » هلككلذ يف يليلدو ك ريغال

 هندب سيقل ةصاخ هلام يف ةيآلا انضرف ولو هل عييضت هكرت ناو ى ظفللا مومعل

 الب ةقالع ريغ نم هسهو فحصملا يف ولو هتءارقو نآرقلا ملعت زاجو ؛ هيلع

 وأ عبس وأ ث ناتيآ نج زىجأو ء سافن وأ ضيح وأ ةبانجبالءال ليقو ءوضو

 ضيحال صخ ري وأ ء شح وتسم و نايسن فئالل دح الب وأ ، ةروسلا نت ملام

 بنجلاو كرشملاو فلقالا هلمحيو سجن بوثب ه و 6 لاوقأ طقف سئافنلا و

 . لئاح مم ول و هسح ثيحب هار طق وأ هدلج ال هتقالعب ءاسفنلاو ضئاحلاو

 يورو ى طبح سانلا باجا هب دصق ناو .ء هتوصب يراقلا باجاب سأ
 « ابنج الا دجسملا اولخداو لاح يأ ىلع نآرقلا اوأرقاو فحصملا اولمحا »
 عنمو ث ميتيلا لام نم ول و ةمسقلا ىلعو باسحلا ميلعت ىلع ةرجالا ذخأ زوجيو

 زوجي الو ى ءانع كلذ نال ت رك ذ ام حيحصلاو ، يريغ امهىلع ة رجالا ذخأ

 ىلع زوجي و ث ان ريغ فلتخاو نيدلا نم هنأل اندنع ناضمر مايق ىلع اهذخأ

 رئاسو هميلعتو دادملا لم و اهب رب ملعت ىلعو مالقالا يرب ىلع و طخلا ملعن

 الف ميلعتلا ىلع لعل وأ نآرقلا ملعل ىطعي امو ى ةدمل نعم ةعطاقم ولو عانصلا

 .دصقي 72 نودب صخرو س هللا ىلا هد 1 » رقت طعأ ام ذخأي اماو 6 هذخأ

 هزاجأو ؛ نيدلا ىلع ءاطعالا ىطعملا دصق ولو هط راشي نأ نود و نيدلاب لكالا

 نبرد كلذ نأل بهذملا وه اك نملا ىلع ةمالا رثك أو ث ةط راشم ولو ةيكلاملا



 2 ٠. لعل باب

 هناحبس هللا لوق عنملا ىلع يليلدو ى كحلا يف ةوشراك تحس نيدلا ىلع لكالاو

 رمأف « ةيآولو ينع اوغلب » ةع هلوقو « ارجأ هيلع كلأسأ ال لق » ىلاعت و
 يناطعأف لجرل نآرقلا تملع : تماصلا نب ةدابع لوةوصة رجأالا ن ود غيلبتلاب

 ٥ ٢٣ ل ام كلا و نايبصل أ

 قوطت نأ د رتأ » لاقف ت هللا ل وس ر :كالذب تملعأف هر دهاحأ س وق

 نأ : عيبرلا دنسم يف روكذملا ثيدلا امأو ث « ةمايقلا موي راث نم قوطب

 كلذل صيخ رقفنآرقلا نمةروس ملعتب ةأرما جوزتي نألجرانذأ قلي هللالوسر

 ةصخ رلاو ديدح نمأامناخدجأ لة ىتح هعبتت فيك ىرت الأ ى ه رةف ةدشل لجرلا

 يف لجرلا كلذ لثم ىلاف حضاو وهو اهدعت انملس نئلو ث اهناكم ىدمتت ال
 ةقباسلا منملا ةلدأ ليلدب ملعتلا قلطم يف ال قادصلا و جوزعلا ةجاحو رقفلا ةدش

 دحأل ن وكن ال » ثدحلا ف ةدايز يد زالا ناهنلا أ نع هللدمحلا و تأر :

 نآرقلا ةلقل مالسالا لوأب ةموصخم وأ ةخودنم اهنأ ىعدا نمو « ًارهم كدعب

 ناف « هللا باتك لج رلا هيلع م رك أ ام قحأ ( ك هل وق امأو ك نايسلا هيلعف

 مارك ا ىلع ضيضح وهف هللا باتك هلجأل دحأ مارك ا دصقت ام قحأ هانعم

 هلوق امأو ث هيلع ذخألل ةزاجا ال رجألا مظع ةين هللا باتكل ناسنالا

 ارجأ هيلع متنغتا ام قحا هانعمف « هللا باتك ارجأ هيلع متذخا ام قحأ »

 باتكل مع ليق هن أك نآرقلا يف هللا همرحي مل لمع يأ هللا باتكق فاو ندب لمع

 ةلدألا هدضعي نكل اليوأت ناكولو اذه و ناطيشلا نيد لمع ال يأ هللا
 هرو آ

 نواعتلا هم ومع لمتح ا ناف « ى وقتلاو رعلا ىلع اون واعت و ) ىلاعت هل وق امأ و

 دمتعيلف ردابتملا لامتحالا وهو ة رجأ الب ملعتلاب نواعتلا لمتحا دقف ةرجالاب

 اذا الا نامض الو اميتي ولو همئاق وأ هيبأ نذإ الب ولو لفطلا عملا بد ن د



 ٦  1رلا ا و لص الا لم اش ٤

 ۔۔۔س

 هرد ر ال ليقو ى زوجي 77 اذا وثاول ولو نامض ال هنأ هنأ حضاولاو ك ل ه ليق اميفرثأ

 بتكم ليرت و حول وحمو دادم . لمعك ه حالصل هد هرمأ ايف نامض الو ى نذاب الا

 نا نذإ الب ليهرتلاب مهرمأي ال ليقو ث اميتي ول و قرقحا وأ كلذ يف شدخ ولو

 ولو همئاق وأ هيبأ نم هنأ نأمطا نا هب هاتأ ام ضبق هلو هكرت مهرضي ال ناك

 الب هاتأ ولو يبصلا ملعت هلو كزاج هباوج ىلا نأمطاف هلأسف نئمطل ل ناو ث امتي

 ، قزر ةيافكهل له ثحبلا همزلي الو ء هعاق وأ هوبأ هيلع رجح نإ الا نذا

 هدرط همزلي ال نكل و ث هملعي الف جاتحي امع هلغشي هميلعت و لطعتم هنأ ملع ناو

 دارأو طرش الب نايبصلا لمت نم قزت ري ريقف ناك ناو ء رظني و عمسي ءاج نا

 هللا ىلع هقزر و ريقفلا نوكرتي اوناكو ل و , مهميلعت هلف كلذ نودب مهميلعت دحأ

 هبدأف هدلوب رذب ًاملعم رمأ نم و ى هج وف طرسنالب ريقفلاب ًاقفر مهميلعت كرت ناو

 لام وأ ندب نم هدلول نايض همزل نم بألا لحأ ناو ى هيب أل هيلع هتيدف تاف

 عأ هللاو ال ليقو ءأزجأ

 ع ٣ ارا س ار (

 هرب ركز و نارقل ١ م ف

 هيف ةدايزلا ىعدم ىلع درلاو فرحألا ةعبسو

 نب ديرو حرس 1 نباك يح ولا نوبتكي باتك ٢ هللا ل وس رل ناك

 عالضألاو ماظملا 9 ىحللا ف ا وتكم ناكو ئ 7 لمج ن ذاعم و تباث

 ركب وبأهعمج مث رودصلا يف اظوفحم و دي رجلا لوصأو قاقرلا ضيبلا ةراجحلاو

 فالخلل ًاعفر ةتس كرتو هجو ىلع نامثع هدرج مس ٤ هج وأ ةعبس ىلع



 ٣٧ هري ركنت و نارقلا عمج باب
 _ ۔ ح ۔ ۔۔ہ ه ._ ا ۔۔.

 هماولا م وب لتف ذا ءارقلا ت وهب نآرقلا باهذ ةفاخم ركب يأ مج ببس و

 ماملا م وب رحتسا دف لثقلا نا : ره هيلا راشاف نارقلا ةلح نم ءى راق ةئامعبس

 نآرقلا هدي اهلك نطا وملا يف ءارقلا رحتسي نأ فاخأ ينا و نآرقلا ءارف

 هخ هللا و ,ه ,ع لاقف ات هللا ل وس ردلعفب مل ائيش لمفأ فيكركب وبأهل لاقف
 ٠ هدص هل ح .: ىدلل يردصلا حرشىتحىنمجارب رمحم لزي مل : ركب وأ لاقف

 ...ح كنال دحا و فحصم يف نآرقلا عمجا : تباث نب ديزل لاق ركب ابأ نا مث

 لقن يتغلك ول هللا ه : لاقف لفاع باش لجر تنأ و جاب هللا لوس را يح ولا
 مان هللا ل وس ر هلعفي مل ائيش نالعفت فيكو ينتفلك امم يلع لقثأ ناك ام لبج

 ,ه ردص ه ح : ي۔ال ي ردص هلل حرش ىتح ىجار ركب أ لز م : ل

 بوبحلاو رملا ىلابسذي هو ركملا نألل دتشا لتفلا رحتسا ىنعم و ث ركب ييأ و

 فكلا ضعب بسن ىتح سانلا فالتخا نامنع مج ببس و ث دربلا وهو رقلا ىلا
 .. ةفيدح شيج نيح كتءارق نم لضفأ ينءارق : ضعبلا لوقب و ضعب ىلا

 هفيذح دهش اللو ء ةيفيه را حتف نبح و قارعلا ه ماشلا ىلا ش ويجلاب يلاملا
 سانلا فلتخي نأزبف دحا و فرح ىلع هعمجا و نآرقلا ىلا رداب : نايثعل لاق كالذ

 ىلع د مسح راصنالا و ن رجاهملا نانع راشتساف ى راصنلا و د وهبلا فالتخا هيف

 ين امخسنن فئاحصلا انيلا يلسرا نا : ةصفح ىلا لس رأف هوضرح و كالذ

 : لاقف صاملا نب ديعسا ولاقف فرعأ سانلا يأ : لاقف تلسرأف فحاصلملا

 هدب :بتحب و ديعس للميلف : لاقف ، تباث نب دي ز ا ولاقف بتك ا سانلا يأ و

 لاق ٠ ى ماشه نب ثرالا ن نمحرلا دبع و ريبزلا ن هللا دبع امهعم رضحيل و

 ن شي .ة ناسلب بتكاف نبيشي رلا ةثالثلا طهرلا م. تفلتخا اذا : ديزل

 ا ينت .ذ ءاهلاب لاق و ءاتلاب اولاق توباتلا يف الا اوفلتخي ملو ى مهنخاب لزن نآرقلا

 .ااا هومتكا لاقف نامثع ىلا



 ٢٨ رفلاو لصالا لماش ٤

 جاتحيف ظانلال ضعب ىلع درب سلا نأل هعمجب رمت ت ينلا ر ه ٢ اا و

 نيب اهوبتك لوقيف ةيآ لزنت هنالو ء وحم الب هب ر والا و 2 وحملا ىلا
 ك راطسالا فارطأ ريغ يف ةباتكلا نوكت نأ ىلوالا و ء اذك ةيآو اذك ةيآ

 الا مهاكمم هنم هط وتس نكع الف هظفح ىلا او ردابتل فحصم ي 3 ول هنألو

 هللا مهيف نأب
 يف هلثم نايع فحصم يف هبيترتو ث يحولاب روسلاو يآلا بيترتو

 نهيترت ليقو ، يح و ريغ فيف وتد ر 7 بيترت ليق و « ركب يأ فحاصم

 وه و يل ردابتي يذلا وهو : ضعب لاق داهنجاب هنا ىلع ةمالا روهمج و ك داهنجاب

 يف انالخ ظفحأ الو هتما داهتجا ىلا نهيترت ةا لك و دق نوكيف ھا برقأ

 وأ ڵ حيحصلا وهو هللا نم فيقوت لب ةمالا داهنجاب سيل هنا يآلا بيترت
 اوعض : لوقي لي ربج ناك ركب وبأ ىضاقلا لاق «نالوق وت يناايجابي وت

 عامجالا نايح ينأ خيش ريبزلا نب رفعج وبأ لقنو ى ا ذك عضوم ي اذك ةيآ

 نا ىلع لديو ٨ وشكر زلا اذكو ةم يبنلا نم فيقوت يآلا بيترت نا ىلع

 دنع اسلاح تنك صاعلا يأ ن " نع ي ورام لب ربج فيف وتب هفيقوت

 عضأ نأ ىن رماف لي ربج ىتأ » لاق 7 هبوص مد رصبب صخش دا ةا لوسر

 ءاتيا و ناسحالا و لدعلاب رءأي هتلانا » ةروسلاهذهنم عضوملا اذهب ةيآلا هذه

 مج ف روك ذملا ريبزلا نب هللا دبع هركذام امأ و ء ةروسلا خلا « ىبرقلا يذ

 دهشأ : : لاقف ةي وتلا ةر وس ر خآ . نم نيتي ]" ىن )أ ةمع : زخ نب ث راحلا ن أ نم نامثع

 ةر وس نهتلعجل تايآ ثالث تناكول : لاق ريبزلا نب هللا دبع نا و امهنعمس يا

 يآلا بيترت نا ىلع لديف اهرخآب اهوقحلاف نآرقلا نم ةروس رخآ ا ورظناف

 درودق هن الو ، ريثك ه وحن و روك ذملا ثيدحلل هيف ةجحال نكل ةمالا داهتجاب

 اوفرصنا مث » هلوق ىلا اوهننا امل : لاق بعكن ب يبأ نا ,هو هضراميام



 ٨ هرب ركتو نآر اا ح ب ب اب

 نا تلقف لزنام رخا اذه ه نا اونظ « ن وهقفيال م وق مهأ مهي ولق هللا فرص

 ةر وسلا خلا ؛ كنأ !نم لوس ر كءاجدقل ١ نيتيآ اذه دعبينأرقا ةث . اث هللا لوسر

 تور اك ٠ كبر مساب أرقا ( ميحرلا نمحرلا هللا مسب : لزنام لو أ و

 يلا , نت هلوقب لدتساو « رثدملا اهأ ي » : هللا دمع نب رباج لاقو ةشئاع

 يف ترص يأ _ يدا ولا تنطبتساف تلزن ىرا وج تيضق امف ءارحب ت رواج
 ترظن مث يلامش نعو ىنيمي نعو ىفلخ و يمامأ ترظنف ات وص تعمسف _ هنطاب

 مهنرماف ةجيدخ تيتاف ةفجر ىنتذخاف _ ليربج ينعي _ وه اذاف ءامسلا ىلا

 نم ثيدحلا اذه يف هتجح تناك نا تلق « رثدملا اهمأايهللا لزنأف ىن ورثدف

 نأ ح رصتلا هيف سيل هن ل هيف ليلد الف ردابتملا وه اك هيلا ءيش ض ربغ

 نوك نم رباج همهف اا و كلذ ىلا ةراشالا الو ؛ رثدملا اهسأي ه لزنام لوأ

 نع رمام ةحصل اليلد تالذ هل ن ر الو ، ءارح ةصق لبق نكي نارقلا لو زز

 لعلف ءىش ةميمضب ناك ناو ء يداولا نطبتسي نا لبق ءارح يف هناف ةشئاع

 لعلو ث هلئاس باوج ىف كلذ لاق هناف اهللمكب تلزن ةروس لوأ رباج دارم
 يح ولا ةرتف دعب لزنام لوأ هدارم لعل وأ ث اهعاتب تلزن ةر وس لوأ نع هلاؤس

 لزناملوأ دارملا لعل وأ ء رثدملا لزن من مطقنامث « كب ر مساب أرقا ه لزن نأ

 هلوق ىلع ابترتم لزن رثدملا ناف ببس نع لزنام لوا هلعل وا ء راذنالا يف

 نيرسفملا رثكال يرشخمزلا همسن و ةحتافلا لزنام لوأ ليقو « ىلو رثد »

 ىلع ني رسفملا رثك أ ناكولو « كبر ےساب أرقا » هنا ىلع ةمئالا رثك أ تلق

 ةجيدلل لاق لع هللا لوسر نا ليبحرش نب ورمع ىو رام مهنجح و ةحسافلا هنا

 كب لعفيل _ هللا ناك ام : تلاقف « ًارمأ ىشخأ و تولخ اذا ات وص عمسأ ىنا »

 ركب وبأ لخدو . ثيدحلا قدصت و مح رلا لصت و ةنامالا دوت ت كناو ارم

 تعمس تولخاذا ىنا » هيلع صقف اقلطناف ةقر و ىلا دع عم بهذا : ت تلاقف



 ع رغلا ه لصالا لماش ؟ ٠

 تيئثاف كاتأ اذا لمنتال : لاقف « يراه اه قلطنأ _ د.عاي دخاي ب لخ ءادن

 7 هللا مسب لق دحماي : هادان الخ اهلف ى ىل رمخاف ىتا لوقيا عمست

 « نيلاضلا الو _ ىلا _ محرلا نمحرلا نيملاعلا بر هت دحلا ى محرا
 هيلع تلزنام دعب اهلوزن نع اربخ نوكي نأ لاتحاب ضعب باجأ و

 ةقر ول لةي مل ايهلوزن دعب كالذ ناكو ل هنال رظن باوجلا يفو ث رثدملا و « أرقا »

 رفا محرلا نمحرلا هللا ےسب » لق يل لاق هنا اضيأ هل ركذي لب طقف هل لاقام

 كلذناكو لو خلا « رئدملااهسأا حرلا نمحرلا هللا مسب » يل لاقو « كب ر مساب

 يهو زندعب برهي نأ دعبي لب ىتا مث لوقيام عمسن ىنح تبثآ ةقرو هل لقي
 نع يور خلا « ةلالكللا يف كيتفي هللا لق كن وتفتسسي » لزن ام رخآو

 ء ةب وتلا ةروس روسلا نم لزن ام رخآو يآلا نم اذ۔هو « بزاع نب ءاربلا

 للااوقتا اونمآ نيذلا اهبأ اي » نونعي اب رلا ةيآ ديعس يبأو سابع نباو رمع نع و

 هيف نوعج رت اموي اوقتاو هديعس يبأوسابع نبانعو « اب را ن قب ام اورذو
 منيادت اذإ اونمآ نيذلا اهبأ اي » ينوي نيدلا ةيآ بيسملا نبا نعو « هللا ىلا

 ةعفد نلزن نهنأب ء نيدلا ةيآو ث اموي اوقتاو 6 ابرلا ةبآ نع يجأو « نيدب

 نع لك ربخ اف ةصق يف نهن :ألو فحصملا يف نهن :ألو فحصلا يف نهسيت رتك

 رخآ هب ينعي « كن وتفتسي » لزن ام رخآ ءاربلا لوق و ى ارخآ لزن ام ضعب
 يه ذا اب رلا نع ريذحتلا يف « اموي اوقتاو » نأبو ء ضئارفلا نأش ين لزن ام

 اعيمج انلزن امهو اب رلا ةيآ يه تلزن ةيآ رخآ نأ يفاني الف اب رلا ةيآ ىلع ةفوطعم
 ك سابع نبا نع ةياور وهو ةرودلا رخآ ىلا « لوسر كءاج دقل » يبأ نعو

 ةروس ةشاع نعو « حتفلاو هللا رصن ءاج اذا ه تازن ةروس رخآ : هنعو

 هللا رصن ءاج اذا » ينعي حتفلاو ةدئاملا ةروس : رمع نبا نعو ث ةدئاملا

 اب عمجلل لباق كلذو الوزن نآرقلا رخآ نم ةءارب : نانع نعو « حتفلا و



 : ١ هر ركت و و نآر هلا ما عم ̀ باب

 الك نا وأ « داهتجا ن .,ع اولاق مهنأ ليتحيو ,6 4 ا ةل انلا روسلا نم اهنأ هدارم

 ةيواعم نعو ث دعب لزن ام عمسي ملو رت يبنلا نم عمس ام رخآ نع ربخأ
 لتقي ن و , سابع نا ا نع و 6 ةي الا هد ر ءا وج ري ناكر هف ( ةآ رخ ا

 اهاصخ امناو اهخسني ام اهدعب لزني ملو انلزن اهعنأ اهدارم لعلو ةيآلا « انمؤم
 ىلا٬٤كن۔ لماعل كيضأ ال ينا مهبر مهفباجتساف » ةملسمأ نعوامهكح ميظعتل

 اونمتت الو ه لزنف ءاسنلا ركذ يالو لاجرلا ركذي هئلاى رأ هللا لوسراي تلاق اهرخآ

 ةي الا تلزنو ا تاملسملاو نيماسملا نا ه لزنو «ضعب ىلع كضعل هب هللا لضف ام

 لاجرلا يف لزني ناك ام دعب ءاسنلاف لزن ام رخآو . الوزن ثالثلا رخآ يهف

 اه رخآ يف ةيآلا « ةالصلا اوماقأو اوبات ناف » لزن ام رخآ سنأ نع و ء ةصاخ

 لف ( لزن ام رخآ نم : نيم رحلا ماما لاق و 6 ارخآ تلزن ة ر وس ف ىع لزن

 يدسلا نعو ءاعامجا ةيكم ةروسلا ناب درو « امرحم يلا يحوأ ايف دجأ ال

 ةلالكلا ه ڵ نيدلاو ابرلا ةيآ ناب ضرتعاو « 7 .< تلك ا مويلا »

 لوأو لحنلا متاوخكظع وم و آريكذ ت نآرقلا نه رركت امرركشتي امناو اهدعب

 ! او:.آ نبذلاه ىنال ناكا. » و ةحمافلا و « ح و رلا نع كل ولأسل » و م ورلا

 ث هدح دغلع , ٩ هز اغا امظمن أ 6 د رم " ه نبت ر ه لزن كالذ لك

- 

 ةالدلا أ » و ح و رلا ٦ مهخعل هنم لعج و لاؤس ث ودح وأ هنايسن بيس

 ناك ا. ه » و صالخالا و ءارسالا و دوه ن! ليف دقو ى ةيالا « راهنلا يف رط

 باتكلا لهأل اباوج ةنيدملا ىفو نيكرشملل اباوج ةكم يف نلزن « ىنل

 فرحأ ةعبس ىلع لزن هناف فرحالا ةيقب ميل لوزنلا رركت نوكي نأ روي و (

 نأ ىلع اذهو طارسلاو طارصلاو ء نيدلا موي ثاامو نيدلا موي كلك

 ن ألو كلذل صصقلاك ار ركم بتكو هلوزن ر ر 7 امهنمو اذه لثموهف رح ألا

 .ىلا ىس . ةصق تعق ول ر ركت ت م ولف ةفلتخملا ر ولاب لئابقلا ىلا ثعبب ال
 _ لاشلا ٩
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 يأبف » هلوقكو مهاوس نم ىلا حون ةصقو نيرخآ ىلا ىسيع ةصقو موق

 ردق تبثي اما اضيأو 6 هيلي ام هنم لك دكؤيل رركت « نابذكت امكب ر ءالآ
 مملا ىلع ًاتفرو ركفلاو رطاخل ابصن نوكت هب و ري ركةلاب اهفص و و ةصقلا
 نا » لات متت هلا لوسر نأ اغالب رع نع مل۔۔ ةديبع يأ نعو ث ركذلاو
 وبأ لاق « هنم رسيتام اوأرقاف فاك اش اهلك فرحأ ةعبس ىلع لزن نآرقلا اذه

 لالحو ديعوو دعو : هج وأ ةعمس ليق و ى تاغل عبس ىلع هانعم ليق : ةديمع

 ام رخ و يمن و رمأو مارح و لالح ليق و ى جاجتحاو لاثمأو ظعاوم و مارح و

 ث نزاوه ايلع نم سمح تافلاف لوألا ىلعو ث لاثمأو نوكي ام ربخ و ناك
 . مك ىلغسو نزاوه ايلع برعلا حصفا : ءالعلا نبا لق ى مهريغ نم يابلا و

 شي رق بعك : نيبعكلا تاغل ىلع لزن : سابع نبا نعو ك مراد يب ينع
 نعو ى مهسل مهيلع تله۔فذ شيب رق نا ريج ةعازخ نأ كللذ و ك ةعا رخ 7

 دعسو نزاوهو ةعم ر و د زالاو ء و ليذه و شي رق ةغل : يناتسجسلا مناح يا

 شي رقل اهاكم بسلا نكتلف شيرق ةغلب هنأ تبث هن أل لكشم كلذ و . ركب نبا

 نأ ديبع وبأ ركذو ؛ هموق ناسلب الا لوسر نم انلسرأ اهو » ىلاعت هلوقل

 لك ال مهريغو ةيناملاب اضعب و نزاوهب اضعب و ليذهب اضعب و شي رق ةغلب ًاضعب
 ليقو س تآ اقل يف ةديبع وب أ لاق امك تاغللا يف اذه و ى تافل عبسب أرقت ةملك

 رثك أ تاغللا ضعو و « هج وأ ةع.س ىلع أرق نارقلا نم دحاو فرح دج وي ال

 تاغلب نآرقلا لزن : رمع لوقل رضم تاغلب لزن ليق و ء نآرقلا يف ضعب نم

 نب دسأو بابرلا متو ةبضو سيق و ةناكو ليذه اهلئابق نم دارملاو ء رضم

 حيبأ مث ءاحصفلا نم مهرواج نمو شيرق ةغلب لزن ليقو ء شيرقو ةع زخ
 اظفل مهفالتخا ىلع اهلامعتساب مهندان ترج يقلا مهناغلب اوارقي نا ب رعلل

 مهفلا يف ليهستلو مهيمح و ةقشملل مهتغل نع لاقتنالا اوفلكي نأ نودب ابارعاو
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 دحأ لك ريغي ناب ى رهشلاب مقن عن ت :روكذلا ةحابالا نا صعب دازو ١ أ ظفلا ٩

 ليرج ظفلي نأ هزاي هناب د رو قلي ىبنلا نم عامسلا ُ عرملا لب اهفدارع ةماكلا

 ىف ةعسلا ف رح ألا تمعمتحا ول ا اذه مزلي اما هناب باج و 6 تارم عمس ظالاب

 درو 6 ةعمس تع نأ ىلا ف رح هض رع لك يف ينأب ل كلذك سيل و دحاو ظفل

 نايشي رق ة كح ن ماشه باطخلا ند رع نأ تاغللاب ف رحألا ر١هسهد

 ليق دقو ، تافالا دارملا سيل نأ رهظف امهتءارق تفلتخا دق و ةدحاو ةغل نم

 د هعمس ىلع ار ١ ت ةمحاك ن 0 ١ رقلا يف : دح وب ال ٩4ل اد در و 6 ت اارق عبس دا رملا

 رةت ةلك لك دارملا لاقي نأ الا مهالا ء فأ امهل لقت الو ت وغاطلا دبعك

 ىلع ءي ر .ة ام هف نأ د رو ةعمس لأ رثك أ , هثالث وأ نهج ؛ ١ أ 4ح ول

 ةعبسلا ةقيقح دارملا سيل مهضعب لاق ال اقي نأ الا مهللا ، عبس نم رغك أ

 يف ةئامعبسو تارشعلا يف ف نيسلاو داحآلا ىف ةعبسلاب لثع امك ريسيتلا لد

 ةركب ينأو بعك ن ب يبأو سابع نبا ةياورل اباوج نيال اذه ناف دعب و . نئل

 ٢ , زتسأ 9 أ : فرح ىلع ار أ ةا نأ ينرمأ . ر زا ( : : لاق لزت ك هللا لوسر زا

 تملعف تكسف 7 اسلادعل ليئاكيم ٩7 رظن » د ة ركت وبأ ١ داز ٤ ةعمس تفلب ىح

 ةدعلا نأ

 ال ه لثم يونم ةكرح ريذن لوالا : هج أ ةعمس دارملا : ةبيتق نبا لاقو

 مالاب ريغتلا يناثلا لاتحا ث اهحتفو ىلوالا ءارلا رسكب ر راضيال هلصأ ًراضي

 © ا۔ههحتف و لادلا ناك او نيعلا رسكب دعابكرخآو لعف عونب وأ لعفلا و

 لادباب ريغتلا عبارلا رشب و رش و اهزشفن و اهرشفنك طقنلاب ريغتلا ثلاشلا

 ريخأتلاو ميدقتلاب ريغتلا سمالا ء ملط و دوضنم حلطك ج رخلا بي رق ف رح

 سداسلا « توملاب قحلا ةركس تءاحو _ قحلاب توملا ةركس ثءاج و » لثم



 ع رغلا و لصالا لماش ؛٤
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 ما لا ى ىنالاو ركذلا قلخ : امو ىالا و و ركذلا لم صقنلاو ةا ةداي زلاب ريذتلا

 هللاو ينعيو « شوفنملا فوصلاو - شوفنملا نهعلاك» ةلكلادباب ريشتلا

 دصقب مقب ملو ءارقتسالاب هيلع عالطالا ققحت ةقفاوه عقو رصحلا اذه نأ ملعأ

 ليف و . مس رلا فرعي الو ؟ 77 مهرثك أ ا نال هلكتللذ ىلا ب رهلا

 هجوأ ا ء ةثالثلا لاعفالا يناثلاو ى اهدضو ريكذتلاو دارفالا ل رالا

 لادبالا سداسلا ى ريخأتلاو و ميدقتلا س ءاحلا ڵ ديزلا و صقنلا عبارلا ء بارعالا

 ثاراهظا و اماغدا و ايخفتو ًاقيقرتو ١ حتف صالخاو ةلاما : تاغلا فالتخا ع اسلا

 دملا مث عابشالا م ةلامالا مث قيقرتلاو ميخفتلا مث ك را۔مظالاو ماغدالا ليق و
 ُ فيفختلاو ديدشتلا مث رصقلا و تاكرحلاب فالتخالا ليقو ء قيقحتلا و نييلتلا مث

 وأ ىنعم فرحلاب مث اظفل اهب ريغتلا مث ةر وصلا و ىنعملا يف ريغت الب ناهجو كذ و

 نم هجوأ ةعبس ليق و ث ناصقنلا و ةدايزلا م ريخأتلا و ميدقتلا مث امهف وأ ظفل

 ةيا ور هل لدي و عرسا و لجعو ملهو لاعتو لبقا وحم ةفلتخم ظافلأب ةقفتملا يناعملا

 ةيآ مني مل ام فاكف اش لكل يئاكييم لاق اعبس غلب ىتح دازتسا » ةركسب يبأ

 « لجع ء عرساو بهذاو ملهو لبقاو لاعتكب اذعب ةمحر وأ ةحري باذع

 ايلع ًاعيمسب لئمهنا ليقو ى دوعسم نبا نع كلذ لث.و 5 ةركب يبأ ةياور تهتنا
 ة ري ره ييأ نع كللذ لثم و خلا ةمحرب باذع ةبآ طلخت مل ام لاق و ايكح ًازي زع
 ءاضا الك » ارقي يبا ناك ، رمع نع كلذ لثمو اميحر اروفغ املح املعب لثم و

 كلذوان ورخأ انولهمأ ان هرظنأ د وعسم نباو هيف اوعس هيف اورم « هيف اوشم ه

 دوعسم نبا نأ ىور كلذ رسيتب تخسن طبضلاو ةباتكلا رسعتل ةصخر

 : لاقف قطي يف هل حلصأف متيلا مامط : لجرلا لاقف « مثالا مامط » الجر أرقا

 لعفاف لاق معن لاق رجافلا ماعط أرقت نأ ميطتسنأ

 نالوق رم و ه ولئاق فلتخا و ةقراسلا ثيداحالا هدرت و فانصأ ةعبس ليقو



 ؛ ٥ هرد ريركتو نآرقلا عمج باي

 . لاثمأ و و هراشتم و .و كحو مارح و لالح و و يهن و م ليق و ةديبع يأ .الكف

 فرح ىلع دحاو باب نم لزني لوالا باتكلا ناك » ةع هللا لوس ر لاق

 لالحو ر.أ و رجاز : فرحأ ةعبس ىلع با وبأ ةعبس نم نآرقلا لزنو دحا ه

 ثيدحلا اذه يف دارملا سيل هنأب بيجأ و « لاثمأ و هباشقمو مكحمو مارح و

 نأ ثيداحالا كلت رهاظ ناف ثيداحالا يف اهركذ مدقت يتلا ةعبسلا فرحالا

 الالح نوكيال دحاولا ءيثلا و اني وهت و ريسيت رثك أو نيهجو ىلع أرةت ةملكلا

 لالحلا ين سيل عيسوتلاو كلذ وحنو يهل و ارمأ وأ ةدحاو ةيآ يف امارح و

 ثيدحلا كلذ و اعامجا زوجيال لثم ةبآاب الثم كح ةيآ لادباو ايه وح و مارحلا و

 اناه سيل ًافن أتسم رجاز ن وك نأ لمتحي و 7 ثيداحالا كلت ىنعم يف سيل

 بصنلاب ملا ارمأ و آرجاز ةياور يف نأ هدي ؤي ه تلا رم أ و رجا ز وه يأ ةعبسلل

 يدنع لمتحي و خلا ارجا ز اضيأ هن وكلاح فر>أ ةعبس ىلع لزان وهف لاحلا ىلع

 ةماش يال هتيأ ر مث فرحالا ةعبسلال با وبالا ةعبسل اريسفت كلذ نوكب نأ

 صنلا مث صاخلاو ماهلا مث ديقملاو قلطملا فرح الا ةعبس ليقو ث هلل حلا و

 هباشقملامث هماسقا و ءانثتسالا مث رسفملا لمجملا من مث خوسملا و خسافلا مث ل ءؤملا

 حي رصتلا مث ري ركملاو دا ذال مث ريخ أتلاو ميدقتلا مث ركذلا و رامضالا ليق و

 اذكع ليقو بي رغلاوريهثلا مث رسفملاو لمجملا مث زاجملاو ةقيقحلا مث ةيانكلا و

 طرشلا مث ثين أتلاو ريكذتلا ليق و ى ةلصلا و فذحلا ايلدف ركلا و راضالا الإ

 ريغصتلا 7 هريغ و دارفالا مث هب اوجو سلا ث بارعالاو في رصتلا ث ءارلاو

 ِ مز ,لاو نعقيلا م ةعانقلا و دهزلا ليق و ء تا وادالا فالتخا ح ےظعتلا ه

 فوملا عم ةبقارملاو ةدهاجملا مث رقفلا ع. ةوتفلاو مركلا مش ءايحلا عم ةمدخلا

 ةبحملا مث ةبساحملا مم ربصلا مث ركشلاو اضرلا مم رافغتسالا و عرضتلا مث ءاجرلا و

 ةيف وصلل بسانم وه و ةدهاشملا عم قوشلا و
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 تاذلا تافص ملعو هيزنتلاو ديحوتلا ملعو داجيالاو ءاشنالا ملع ليق و

 ث ةءوبنلا لعو باسحلاو رشحلا ملعو باذعلاو وفعلا لعو لعفلا تافص ملعو

 خسان مث هباشتم و مكحم مث لاثمأ مش رابخا م ةراذن و ةراشب مش يهن و رمأ ليقو

 بيهرت و بيغعرن و رج زو رمأ ليق و ' صصق م صوصخ و م ومع 7 خ وسفم و

 ليقو ى نطب و رهظو رسو ملع و دح و يهن و رمأ ليق و ء لثمو صصق و لدج و

 مارحو لالح ليق و ث راذنا مث بيدأت منرعز مث ديعو و دعو مث خوسنم و خسان

 ءابنأ و لاثمأ و رجا وزو رماوأ ليقو ء تابوقعو لئاضفو رابخا و حاتتفا و

 صصقو صوصنمو لاثمأو مارحو لالح ليقو ء صصقو ظعوو بتعو
 ليقو ث لاثمأو موحعو صوصخ و بدنو ضرفو نطب و رهاظ ليق و « تاحابا و
 لمجمو رسفم ليقو ء لاثمأو هباشتهو ظعاومو دودح و ضئارف و رخؤم و مدقم

 متح يهن و بدن رمأ و متح رمأ ليقو ء ضرف و لاثمأ و متح و بدن و يخضقمو

 بدن رمأو متح يهنو ض رف رمأ ليقو « ظعو و تاحابا و رابخا و بدن يهنو

 ظفلو صاخلا هب ديرا صاخ ظفل ليقو ى صصقو ديعوو دعو و دشر يمن و

 هلي وأت نع هليزنتب ىنغتسي ظفلو ماعلا هب ديرأ صاخ ظفل و صاخلا هب د رأ ماع
 ك نوخسارلا الإ هانعم مليال ظفل و ءاملعلا الإ ههقف ملعيال ظفل و

 هلل دمعتلا و ةيهولالا مظعت و ةينادحولا تابثا و ةيب و. رلا راهظا ليقو

 عبس ليقو 6 باقعلا نم بيهرتلا و با ولا يف بيغرتلا و كارشالا ةيناجمو

 ص برعلا مي+ تاغل عبس ليقو ى برعلا رئاسل ناتنثا و ن راوه سمخ تافل

 ةي واعم نب رصن و ركب نب مشجو ركب نب دعس : نزاوه زجعل عبرأ ليقو
 نزاوه ةغلو مهرج ةغلو نيلا ةغلو شي رق ةغل ليقو ء شيرقل ثالثو ىرخأ و

 يؤل نب بعكو ورع نب بعك ةغل ليقو ك .ىط ةغلو ممت ةغلو ةعاضق ةغلو

 ةءارقويلع ةءارق و نامثع ةءارق و رمع ةءارقو ركبا ةءارق ليق و تاغل مبس امه و



 ٧: هري ركت و نآرقلا عمج باب

 حتفو ةلا.او زمه ليقو « بعك نب ىنأ ةءارقو سابع نبا ةءارقو دوعسم نبا
 نانثا اذهف دحاو ءيش يف ةفلتخم تاعل ليقو ، رصق و د.و مخفت و رسكو

 ةاك ىف بي رءأ ةعبس ليق و 6 عجحس و بي رغ و ضورعو رداصمو في رصت و

 ءارلاو لادلا مجلا و ءابلاو فلالا ءاجهلا تاهمأ ليقو دحاو ىنعملاو

 لثم هللا ءامسأ يف ليقو ء برعلا مالك مما وج راده اهيلع نأال نيعلاو نيسلا و

 تاذلا تافص يف ةي آ ليقو ث كلا للا ريدبلا عيمسلا محرلا روفغلا

 ة۔ة ىف ةر ا و : ةحيحصلا ةنسلا ف اهناب ة 1 و ىرخأ : آ يف اهريسفت ةي آ و

 فص و ىف ةيآو ةنجلا فص و يف ةيا و ءايشالا قلخ ىف ةبآ و لس رلا و ءايبنالا

 تابثا ين يآو ةينادحولا تابثا يف ةيآ و عئانصلا فص و يف ةيآ ليق ه « رانلا

 ةيآ ٠ مالسالا تابثا يف ةيآ و هبتك تابثا يف ةيآ و هلسر تابثا يف ةيآو هتافص

 ى فييكت اهيلع عقيال تاذلا تافص نم تاهج عبس ليقو ث رفكلا ىفن يف
 تابثلاو رجا وزلا ةبناجم و رما والا نايتا و ك رمشلا ةنيابم و هتلاب ناعالا ليق و

 حصنال لاوقالا هذه رثك أ و . هلوسر ةعاط و هللا مرحام ميرحتو ناميالا ىلع

 اهنالو اهفالتخا وه اعا ردابتملا و ظافلالا فالتخا نع ةجراخ اهنال ىدنع

 لاوقالا كالت نم ريثك يف ةعبس لكداحآ نألو , ةدازتسالا ثيداحأ ممالتال

 رمع عفارت يف ةديبع ىبا ثيدح و ث ريسيتلا اهتافانملو رخاب هليدمت زوجحمال

 فالتخا يف مبسلا نا يف حضا و ناقرفلا ةروس يف هاي هتفلاخمل مكح نب ماشه و

 دعس نبا لاق و ث لمو يراخبلاو عيب رلا دنسم يف روك ذم وهو ظافلالا

 نم هباشتملاك هانعم ىرديال يذلا لكشملا نم ثيدحلا اذه نا : يوحنلا

 ىنعملا ىلعو ةملكلا ىلعو ءاجهلا فرح ىلع ةغل قدصي فرحلا نأل نآرقلا

 نم هجوأ ةعبس لوقو تافل عبس لوق هدعب برقالا و راتخلا وهو ةهجلا ىلع ه

 دارملا نا ماوعلا نم ريثك نظو لاعتو لبقاك ةنلتخم ظافلأب ةقفتملا ىناعملا

  
 



 عرفلا و لصالا لماش ! ٨

 حيبف ة لهج وه و 7 تآ رقلا

 همظنب زجعم هنأ يدنع قيقحتلاو فرحأ ةعبسل هن وكل ًارجعم ناكل يق

 . امهعومجع ضعب و ث هيناعم ضعب و ؛ همظنب ضعب لاقو ؛ هيناعع ًاضيأ زجعمو
 .ىش هنم تفي ملو امهنع دوهشلا اولأس ةيآب دحأ ءاج اذا هن وبتكي نبح اوناكو

 نآرقلا نم سيل فسوي ةروس نا معز نمرفكو . هلل دلاو ءيش هيف دزي ملو
 هز ال نبتروس رخ 1 يف تونقلا هفحصم يف بعك نب ؛ يأ تبن مأ و 6 ے) رش رفك

 نم هنظف اهرخآ يف رهش وحن ةالصلا يف هيلع مواد ي هلا ل مسر ىأر

 دوعسم نبا بتكي . هك هب درفنم وهو عامجالاب هيلع دود رم وهد ن نآرقلا

 نسحلا امهب ذوعي لي هلا لوسر ىأر هنال هنم اتسيل امهنأ ًانظ نيتذ وعمل

 اتسمل م وق لاق دق عي رلا دنسم يفو . اليلق الا ةمالا هتفلاخ و اهريغ و نبسحل او.
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 هلل ل وسر اد ىلصىنهجل رماع نا ه۔تع نخ .7 . اومنأو اود ذك دقف نارقلا نم

 نآرقلاف ةروس لضفأ نمةاه نا ةبتع اي » لاقف نتذوعملابأرتف ةادغلا ةالص للع

 ءايسلانم اتلزن امهأ ةأد وعسم ند ا نا مهصعب لاق «ةار وتلا 5 ليجمالاو روب زلاو.

 انناك أ هيلعاتهبتشاف امهم ىقري لي هللا لوسر ناكو ث نعللاملا بر مالك نم

 نمال هللا مالك نم امهنأ ر كزأ . نم كرشلا ام او امهىتكم . ملف ال م أ نآرقلا نم

 نم امهنأ ةحصل و هدعل ةمالا عامج ال ك رشأ نآلا دد رت نهو ذئموي دد رت
١ ٣ 

 ملعا هللاو نآرقلا

 مع تلامرا بايا

 هراشتملاو مكحم ا ىن

 وهف هلي زىن هلي وأت ام لقف تئش ناو ث هرهاظب همكح قلع ام حل ١

 هلثك سيل _ دلوب لو للد ) ىلاعت هلوقك نبهج و لمتحيالو هعامس دنع ف رعلا



 ؛٩ هباشةملاو مكحلا باب

 كيلع تمرح _ نودبعيل الإ سنالاو نجلا تقلخ امو _ كش هللا ىنأ _ .يش

 هللا بنج يف _ ةرظان اهبر ىلإ ه وحن هرهاظ نع فرصيام هباشتملا و « ت ;اه .أ

 وأ هرهاظب فرع ام كحملا ليقو « ىوتسا شرعلا ىلع _ا_ننيعأب يرجي

 لئا وأنم؛ رلا ملا وح و ةعاسلا مايقكهملعب هللا رئأتسا ام هباشتملاو لي وأتلاب

 لمتحي ام كحملا ليقو ء هضيقن هباشتملاو هانعم حضو ام كما ليقو روسلا

 هانعم لقع ام كحملا ليقو « قوف امو نيهج و لمتحي ام هباشتملاو ڵ اهج و

 نابعش نود ناضمرب موصلا صاصتخا و تا ولصلا دادعاك هفالخ هباشتملا و

 ليقو ى هريغ ىلا دري لب لةتسيال ام هبا_شقنا و لقتسا ال. كحلا ل ا ليقو 5 الئه.

 ضلْارفلا كحلا ليق و ء هظافلأ ترركت ام هباشتملا و هظافلأ رركتت ملام كلا

 هسان كحلا سابع نبا نعو ع لاثمالا و صصقلا هباشتملا و ديعولا و دع ولا و

 هخوسفم هباشتملا و هب لمعلو هب نمؤيامو هضئارف و هددح و همارح و هلالح و

 مكحل ليقو ث هب لمعي ال و هب نمؤي امو ... ه هلاثمأ و هرخؤمو همدقم و.

 "7 ره .الا مكحملا ليق و ‘ اضعب هضعل قدصي هباشتملا هريغ و مارحلاو لالحلا

 ليقو ى كلذ ريغ هباشتملاو لالحلا و يهنلاو رم .ألا كحملا ليقو ء هباشتم هريغو

 يذلاو ء خسنام هباشتملا و خسني ملام مكحملا ليق و ے : ع اهريغو روسلا لئا وا

 هماعب هللا صتخا ام هباشتملا و لي وأتب وأ هرهاظب ا ملعيام كحلا نأ هب لوقأ

 ىلع نبم وهو ةحيحص ةياور سابع نبا نع يورملا وهو ةمألا رثك أ هيلع و
 لوقي سابع نا ناكو ى حضا ولا وهو ف وطعمال دتمم « نوخسا رلا » ن آ

 لاق « هب انمآ 7 هلا يف فوخسارلا لوقيو ث هللا الإ هلي وأت لعي امو »

 دوعسم نبا ةءارق هل لديو تركذام ىلع ليلد كلذو ىأ أرقي اذكو ءارفلا

 ةشلاع ةياورو « هب انمآ نولوقي ملعلا يف نوخسارلا و هللا دنع الإ هليوأت نا و »
 «مهو رذحاف هللا ىمس نيذلا كئل وأ هماشنام نوعشتي نيذلا يأ ر اذا » رتت هنع

 لوا _ ل۔ادلا _ ٧
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 : أ : لاصخ ثالث الإ يتمأ 7 فاخأ ال » يرعشالا كالام يأ ةراورو

 .ن ها هذخ ف باتك ا - حتفي 1 اما او٤ ١ ولتتقف ١ ودساحتمف لاملا مهرثك

 6 نوخسا رلا و هلزا الإ ٢ م تد دحلا » هللا الا هلد وا او ت مل هل امو هلد وأت يغتبي

 ء

 هباشت ام و هب اوملعاف فرعام » هدج نع هيبا نع بيعش نب ورع ةياورو

 انمآ اولوقو همماشتمب ا ونمآو همكحم اولمعا » دوعسم نا ةياورو « هب اونمآف

 :ةعب رأ ىلع نآرقلا لزن : سابع نباو ةري ره يبأ ةياورو « انبر دنع نم لك هب

 .ريسغعت و ب رعلا هرمسغت ريسفتو هتلاهج دحأ رذعرال مارح و لالح : ف رحأ

 بذاك ويف هللا ىوس هماع ىعدا نمو هللا الإ هماعرال هباشتم و ءاملعلا هرسفت

 ثهن ولعي الو ههباشتم اونمآ نأ لهلا ي يف مهخوسر ناك: تلاق ةشئاع نع ةياورو

 يهو ةيآلا هذه نوا۔صت كنا : : ديز نب راج نع اح يبأ نبا ىورو

 مهغص و و هراشق أ ي ىعبتم مذ ١ 7 الا قايس نأ كلذل ضا أ لدي و . ةعوطقم

 ةنتفلا ءافترا و غيزلا

 .ءأ نه تاكحم تيا » ىلاعت هلوقل هباشتم اما و ك اما هلك نآرقلاو

 هانعف « هنابآ تمكحأ باتك ه ىلاعت هلوق امأ و « تاهماشتم رخأو باتكلا
 ااتك » ىلاعت هلوق امأ و ث هيلا فالتخالاو ضقنلا قرطل مدع و تنقتا

 . هراشتملا ةداغو :4 ا قدصلا ه قحلا يف ىف ًاضعل 42 هل همش هانعم » اهس .اشم

 .م ىتح و  1 6 مم ال هر ش 1٥ هز أ ملعل ىح همهعت ف ةقشلا ةدا ر زا با و ول اا :دار : ١ ر

 / ق ١ وعرشف 49 قحال ةلاخلا ق ط باحصا عمط د . كردي 4٩ د ل وقلا ىلع

 ريصت و ث مراطإب ا 4 , ىتلا مهل رهظ هيف أ وغلاب اذاف مهتلاقم رصنل هيف رظنلا

 نأ ىلع اذهو . اهب مهكسمت لوزيف مهنع تاهماشتملل ةرسفم ا اضرأ تامكحملا

 .نو رظني الف ا . ١ ه,اشتم هيف نكي مل ولو رظنب كردي و ىفخام هباشتملا

 .يف اضيأ و ث هل لمتحم ريغ مهفالخ يف ا رص ذئنيح هن وكمل هنع نورفني لب هيف
 .هقفلا و وحنلا ملع ليصحو ء حيجرتلا و لي وأتلا قرط ليصحت ىلا ءاعد هباشتملا

  
 



 ١ هدابع ىلاعت هللا باطخ باب

 اضرأ و ةميظع م ولعلا هذه ةعفنم و كالذ وحمو هقفلا لوصأ و نايبلا و يناعملا و

 رم الا لوا ف ماوعلا نم عم" نش قئاقحلا كرد نع ا .لاغ رهن ماوعلا عبط

 اذه نأ نظ ضرعالو هيلا راشم الو زبحتم الو مسج سيل دوج وم توبث

 هومهوت ام بساني ام ىلع ةلاد ظافلأب اوُبطاخي نأ حلصالا ناكف يفنو مدع

 رمالا مل فشكي كحم يناثلاو هباشتم لوالف حيرصلا قحلا ىلع لدي امب ةطولخم

 ملعأ هللا و ء سانلا لضافتي هكرد بعصام ةفرعم و رمام ىلع

 مع ع ارل ( . ا ١

 هدابع لاعتو كرابت هللا باطخ ف

 حيحصلا وهو ةنيرق نع درجت اذا روهجلا دنعو اندنع بوج وال رمألا و

 ةغل بوج ولا ديفي هنأ يدنع حيحصلا نإ مث كلام هخيشو يفاثلا لق هب و

 ى ةغلا فرع يف باتعلا هديس رمأ فلاخم قاقحتسال انباحصأ و يمناشلا لاق هب و

 ى نايبلا هيلعف هريغو ب وج ولا ف هقيقح هنوكو أ بوجرلا مدع ىعدا نو

 بوجوال ضرعت ريغ نم بلطلا ةغل ديفي هنأو عرشلاب بوجولا ديفي ليقو
 وأ ى عرشلا رمأ ين عرشلا نم دافتسي امنا بوجولل ققحملا بلطلا مزج نا و

 كرتلا ىلع باتعلا بت رتب ةغللا لهأ ركح نا و ث هتعاط عرشلا بج وأ نه رمأ

 باقعلا نأ يدنع هدريو ى ديسلا ةعاط ديعلا ىلع هبابجبال عرشلا نم ذ وخأم

 يف ناكو أ هنع لفغ وأ هرجتعلال وأ عرشلا ف رعيال نم دنع ول و ةغل بترتي

 هديفي ام ناو التع بوجولا ديفي ليقو ءعرشاا ن.ًافوخآم سيلف ةرتفلا

 هلح نأل بوج ولا وه نوكي نأ لقعلا دنع نيعتي بلطاا نم ةغللا يفنرمألا

 درو ،اروكذم تنش نإ ظفل سياو تئش نا لعفا ىنعملا ريصي بدنلا ىلع

 كرت زي وجن ريمع نر لعفا ىنعملا ريصا هناف بوح> ولا ىلع لجلا ف كللذ لثمب

   



 ع رغلا و لصالا لماش ٢ ٥

 اركذم سيل كرت زب وحم ريغ ن. ظفلو

 روفلل ليقو ك ريخأتلازاوج ىلع ةنيرق نكت مل نا روفلل يدنع رمألا و
 نيب كرتشم وه ليقو ث هدورو دعب لعفلا ىلع رمألا دور و لاح يف مزملا وأ

 ك ردابتلا بج وب روفلاب لئاقلا و ةردابملا و روفلا و ريخأتلا وهو ىخارتلاو روفلا

 . ةني رقب اهدحأ ىلع هلمحي كارتشالاب لئاقلاو ردابتلا زيجي ىخارتلاب لئاقلا و

 لثتما دقف ردابت نم لوق لك ىلعو ث ًاطايتحا ردابقيو لمجم وهف نكت مل نا و
 ناك اذاو ث ال مأ لثتما له فقوف يخارتلا وأ ر وغل عض أ ضعب فقوو

 نكي مل ناو لضفأ ليجعتلاو هرخآوأ هطس و وأ هلوأ لاثتمالا زاج تقو رمألل

 نأل ناكمالا تاقوأ لوأ ليجعتلا ىل هالاو . يح ام هريخأت زاح تقو هل

 ناكمالا ىلع روفلايفلثتميلف امهم ةدابعلا قلعتت الف نال وهجم هطسو و رمعلا رخآ

 ةعفاشلا تلاق هب و ر وهجلا دنع و اندنع م رحتلل ةني رقلا نع درحملا يهنلاو

 بجا و لوخدلا دنع مالسلا نا انلق كلذب و داسفلا رهاظ د ريغ و با وصاا وهو

 نال ةجاحلا تقو نع هريخأت زوجي الو ةجاحلا تقو ىلا نايبلا ريخأت زوجي و

 دسقتلا دارأ و م ومعلاو قالطالا رهاظب هدابع بطاخ اذا لج و زع هلا

 هللا ىلاعت هولعف و مهنم دارأ ام فالخ اودقتعي نأ مهمزلأ دقف صوصملا و

 د روو . اهس دقف مقي هنكل اهتق و نع هريخأت زوجي هنا لاق نم و . كالذ نع

 نهف ث ءاوس زاوجلا تبثأ نمو هزاجأو عوقولا ىفن نم ناف انركذ ام هيلع
 نمو اهذختي زل و اهذختي مل هنا لاق ه ةبحاصلا ذامما هيلع ز وجحي هناب هللا فص و

 تناك اذا لاقي دق و ك امرج مظعأ اهدحأ ناكول و رفاك امهالك اهذختا هنا لاق
 ًاضيأ باطللا تقو نع رخؤيال نأ مزل ركذام اهتقو رع ه ريخأت ةلع

 ّ لمأتف ثحمأ تنك اذكد ي رأ ام فالخ هدعب و باطخلا دنع دقتعا هنال

 عأ هللا و



 1 رطاخلاو نجلاو ة ةكئالملا ي

 7 سماخلا بايلا

 رطاخلاو نجلاو هكنالملا ف

 اك دسجتم رون مه ليقو ،رون اهل ماسجأ مهف رون نه ةكئالملا هللا قلخ

 ممقحلت.الو نويهم نو رومأم يأ نوفلكم مو خي رلا نم ليقو ث ءالا دمجي

 اهيلع نوعوبطم ال اهيلع نوسوبحمو ةعاطلا ىلع ن و روصقم لاقب ليقو ى ةقشم

 امو رحسلا سانلا نوملعي » ىلاعت هلوق امأو ع يصعي ال نم عبط ا وعبط لاقي و

 امنا الوقي ىتح دحأ نم ناملعي امو تورامو ت و راه لبابب نيكلملا ىلمع لزنأ

 هلوق ف « ام ه و نيطايشلل _:ر وملعي واو ليقف « رفكت الف ةنتف نحت

 هناملعي لب هنالعفي رحس نيكلملا ىلع لزني مل ةيفان « لزنأ امو » العو زع

 رحس ةيب وب رلا وأ ةوسنلا نيعدملا ةرفكلاو نبطايشلا هلعفتام نأره نسبتيل سانلا

 الف اذك رحسلا نأ لهتل كملع يأ ةنتف نحت امنا هل الوقي ىتح ًادحأهناملعي امو

 يأ رفكت الف ند ةنتف كل نوكنف هب تلمع انم هتماع اذا كلعلو بي ركقحلي

 اوطبنتساو هب سانلا لغتشاو نامزلا كلذ يف رحسلا اشف ليق ءرفكتف هلمعت ال

 امليل نيكلملا هناحبس هللا ثعمف ةءوبنلا ىوعد رثكو هنم ةبرغ رومأ

 اه ليقو ء ةرفكلا ةرحلا ةضراعم نم اونكمتي ىتح رحسلا باوبأ سانلا

 رهتشاو ماللا رسكب نيكلملا ةءارق هديؤي و اهحالصل نيكام ايمس نالجر
 نم رثك أ هيصاعمل همتشو ناسنالا مذ ىفاغلاب ةكالملا مظعأ نم ناكلم امهنأ

 اهوراتخاف « ةنايدو ًادهز و ًاملع كمظعآ او راتخا » مه للا لاق ةكالملا رئاس

 تناك ةرهزلا ناو برشلاو انزلاو لتقلاو كرشلا نع امهاهن و ةوهشلا ايهيف بكر و

 رخلا برشو روجلاب اهل مكحب الا تبأف اهادوارف امهيلا لجر عم تكاحتف ةيناز



 ع ر فلا و لصال ١ 9 ماش ٥

  

 هل درجلا اهلع تطرش . مصلل ادجسو اهس اينز و اشن التقو :و اكرش اهاب رشو

 هللا اهتسمف تجرعف ءامسلا ىلا هب ناجرعي ىذلا مظع ألا سسالا اهملعو اضيأ

 هللا لوسر نع لوقنم الو لوةعم ريغ كالذو ث دوعصلا "٧ اردق و اكوك

 عمهب ىلاعتو كرابت هللا لع رم ىذلا ىريسفت رظناف امهيف اورثك 7 ت

 كاهف دسفي س اهيف لعجأ »مهلوق امأو داعملا راد ىلا دازلا ناييمهب ىمسملا يفعض

 . اهعفدي ةهبش ضرع لب ة۔صعم سياف هللا ىلع ًاضارتعا الو ةبيغ سيلف ا

 اهيلع الدتساوأ اهايا هللا مهمهأ قح اهنال ةبيغ سيل كفسلاو داسفالا ةبسنو
 كللت لعلو ىلوتملا ركذ يف نوكت امنا ةبيغلاو ء ايهلعاف نم ةءاربلا نابجوي ايهو

 نم قح يف روصتتال ةبيغلا نأ معز نم معزو و ث اهمفديل ههمش ضأرع اضر أ ة۔سفلا

 ةكئالملا نم سيل حيحصلا ىلع هت :كل قدف ولو هناف سيلبإ امأو دجوي م

 نينامث ةكئالملا عم هللا دبع ًالاص انمؤ. كلذ لبق ناكر ن رثك الا لوق ودو

 ق٫اوس نم هللا انذاعأ مدآ تلخ دعل دوجسلا نم ةعانتماب رفكف ةنس فلأ

 هلعجي نأ هللا لأس نالوق هريغوأ ء سيلبا وهو ,رجلا ابأ نأ او رك ذ و ى ءاقشلا

 كاذ هل لعج الهك مهخيش دوعي و ىرثلا تحت هنكسم لعجيو ىرب" الو ىرب

 ةروص حبقأ يف مهنم نيطايشلا ناف ةمحر مهل انتيؤر مدع ناكو

 ءىرب و ح رج دحأ مهاءر وأ نجلا ىأر هنا لق نم : ةكرب ناو ىعفاشلا لاق

 ةر ؤ ر ةحصل الاق اك سبلو « مهتو رت ال ثيح نمه » ىلاعت هلوقل بتي نا هنم

 ليق نا الا ًاضيأ سيلبا مهضعب ةيؤرو مهنم اضعب سانلاو ءايبنالا ضعب

 ةيؤرلا نوكر ةرعتسملا مهمومع ةيؤر ىهو ةيآلا يف ةيفنملا ةيؤرلا مهاهر نم دارملا
 نجلا نورب مهناف هموقو ناملس ءانثتسا نم دبال اذه ممو اوقلخ ام ىلع ةي ١

 هب ريست يذلا هلجم ىلع اودعق اذا ًاداحآ ال مومع ملاكشأ ىلع نيطايشلاو

 يدآ مج ف نجلا لوخد زاوج يدنع حيحصلاو دار أ ىت ناملس مهاري و رلا

 ماسجأ مهنألو ث نيناجمال ببطتي نم دهاشي دقاك هناكما ينعأ ناويح وأ



 ٥0٥ رطالاو نجلاو ةنئالملا يفباب

 نولخدي كح ضرع و فعضإ و دعتربف ناويحلا لخدت حمرلا ى رت حب رالك ةقطنلا

 نوسمم امناو دحاو زبح يف رخآ مسج يف مسج لوخد نكمم ال ليقو ى ىرثلا يف.

 اه نوملعل و هتحص لوز وأ لوز وأ زيييهلا هنع لقيف هريغ وأ اناسنا ناويحلا

 ىر رون اهفوج يف ةروراقك هنال : هللا هلعج ليلدل ريخ نم بلقلا يف ثدح

 هرون منمي مل هللا هجو هب دارأ اهن هغامد ىلا رونلا عطس ةعاطب مه اذاف جراخ نم.

 هجرخأو هردكو لقعلا ىلا هذوفن نم هرون سيلبا عنم هريغو هللا هب دارأ ا.و عنام

 .ىفط هريغ هب دارأ امو ء هكرتي نأب لفسأ ىلا سكني وأ هئفطيف وغللا لاح ىلا

 ًائيش لوانت نك ةلآب كلذ ىلا لصي ليقو ث هيمع لابو و ةملظ هناكم تناكو

 ناخد هلخد تيبك املظم ايساق ناكبلقلا ساوسولا لخد اذاو جل وص وأ حمرب

 مدآ ينبكنجلا بولق يف نيطايشلا نم هناوعأو سيلبا سوسو و
 ريللا لعفل وعدي هللا نم رطاحلاو مهنم رفك نه ناطيشلاو ماع ظفل نجلاو

 ًاحصان اهتردابمو ةعاطلا بح ىلا كاملا نمو ًاناحتماو ةجحلل ًامازلاو مارك ا

 ناطيشلا نمو رش وه ريخ ىلا وأ معنتلاو ةحارلاو نيزتلا ىلا سفنلا نمو ًاهشرم

 ترفن اذاو ركمو اجاردتسا ريخ ىلا وأ دلاو دقحلاك ةكلهملا قالخالا ىلا

 رطاخو رشف اعبط هيلا تلام وأ ريغن ةيشخال عبط ةرفن رطاخ نع سفنلا

 بنذ بقع رطاولا نم ناك امو تباث هللا نم رطاخلا و برطضم ناطيشلا

 نم مارك أف ةعاطو داهجا :بقع ناك امو بنذلا مؤشإ 4 وةعو هللا نم ةناهاف

 ىجارلا رصانلاك هنال ددرتي كلملا نم ناك اهو اممصم ن وكي هنم ناك امو هللا

 لعأ هنلاو . لوبقلاو ةباجالل

  



 ع رةلاو لصالا لماش ٥٦

 ىناثلا باتلا
 :نطابلا لمعو ةبوتلاو بونذلاو فوقولاو ةءاربلاو ةيالولا ىف

 برشلاو لك ًآلاو كاوسلاو تفتلاو ةنيزلاو ثعلاو ءايلوألاو
 .مالسلاو نذالاو لصولاو وفعلاو ةيجنتلاو بلطلاو بدألاو مونلاو

 ربلاو لاملاو ةدلاو اها حيرأ اموةأرملا عم لجرلل امو

 لرربا _ارلا

 فوقولاو ةءارعلاو ةيالولا ف

 .فاكم لك ىلع عامجالاو ةنسلا و باتكسااب ناتضي رف اهتءارب و ةلجلا ةيال و
 فراقي وأ ،موقت ىتح هل مسوم وهف الاو ةجحلا هيلع تماق نا هغ ولب دنع

 .ى يدنع ام اذه كرشأ ركفأ ناو قفان لعفي ملو تماق اذا مث ايهاضتقم فالخ

 كرشأ هغ ولب ل وأ امهم تأي ل ن ناو لهجب امهيف عيسوت ال هنا يريغ لاق و

 دورول و امهملع اسايق ناتبجاوف اهتءارب و صاخشألا ةيالو امأو ى امهس ينأي ىتح
 .يدنع عسوي نكل نآرقلا يف مهبح حدم و هللا يف ناوخالا بح يف ثيداحأ

 .يف ةءارب وأ ةيالو بجوم دهاش ولو امهب وجوب ةجحلا هيلع موقت ىتح غلب نل
 لعفي و هدنع قدصم لدع وأ نىلدع عامس وأ رظنب دهاش و تماق ناف دحأ

 ركنا نا اذكو قفان

 وأ نآرقلا يف روكذم صخش ةيالو ركنأ نهو ى نابجحت ال ان ريغ لاق و

 :هيلع صن نهو ص قفان همهف دعب لعفي نكل و ركش ناو كرشأ هتءارد

 .نكلو هنم آربتي الف ةريبك لمعف عامجالا وأ ثيدحلا وأ نآرقلا يف ريخلاب



 ٥٧ ف وق ولا و :ءارسلاو ةيال ولا با

 ةيالو بجت و . ةفصلاو حيرصتلا نآرقلا يف ركذلا يف ءاوسو هتباتتسا بجع
 قطل ناو ث همعنب فارتعالاو هبي وصت و هعابتاو هنيد بح و هبح يه ه هللا

 ادعس ناك نم و ث هازج ] هيلع ىرج و اباوص هدقتعا نكاو هنيد بح دحأ

 يف ولو هتءارب يف وهف ًايقش ناك١ن مو ث هكرش لاح ىف ولو هللا ةيالو يف وهف
 الو ةريبكلا ةيصعملا لاحىف هللا بضغ يف ديعسلا ناليق اك سيلو هئاف و لاح
 هتءارب وهنعداضر هديعهللا ةيالوو ءىداعي ال ,دع هسكع ىفو ىلاوي اللو ليق اك
 هملع هتءار: و ةنجلا ىلا هريصع و هب هماع هترال و يريغ لاق و ث هيلع هطخس هنم

 : هنع هللا يذضر لينلا بحاص زي زعلا دمع خيشلا لاق ه ڵ رانلا ىلا هريصم و هب

 تلق ناو . ينالتلا لاق اذكو 5 هنالذخ هتءارب و هقيف وت و دايإ هتياده هتيال و

 ام هؤال٫إ و هن مايقلا هانعم تلق هريصم و هب هملع هتءارب و هتيال و نوك ىنعم ام

 هليع لو۔ة هنع هاضرو هل ةماركلا باجيا هدبع هللا بحو ء هل لهأ وه
 عضولل م.اجلا يرسصتخم رظناف ء ىذ رلا دض طخسلاو . بلا سكع ضغبلا و

 ةيشاملاو دعاوقلل مماجلا وأ ةيشاملاو
 هب تنسحأو ه_تيلوت نيدلاب ءافولا قفاوملا ناسنالا رهاظ نم تأر اذاو

 ىلع ملطت نأ لاحملاكو أ لاحم هنأل تدهش ام ىلع هنم دهاشت مل ام تلحو نظلا
 ةمأ ولو ةالوتم وأ ىلوتم كربخأو هلاح لعن مل ناو هتالعف و دحأ تاكرت ميج

 ولا_ع هنع كربخأ وأ ةيالوال لهأ وأ ىلوتم هنأ املاب ناكر ةيالولا ف رعي نم

 ركذ لدعب ةيالولا تزجأ امناو ء رهتشا اذا اذكو ث هلوتف هتيل وتل هنم هتدهاش
 .ضعباه زاجأو نيادعبالا ةءارملاحصت الف ع رفةءا ربلا ولصأاهنأال ىنأ لدع وأ
 لو كيلع ابوجو ةجح تماق و ةيالولا بج وم تبث اذاو ركذ لدعب ًاضيأ
 هرومظف كرشلا الا ةءارملا اذكو ، نبع هفرط ترخأ ولو اقافن ترفكل وتت

 فراة. ام أ مشلا عاون أ لهج ضمإ مسور هتءارب ىلع ةجحلا مايق وم دحأ نم

 ترظتنا ةيال ولا بج و. تبث اذا ليق و « فيعض وه و ى نينا نيهلا لوق الا

 ولو ناك ام ىلع هاقبأ همهتا ناو ء امقتسم ًصي رح هارت ىتح ني رهش وأ ارهش
 . ى .. ۔ . . , . .

 .ىلا ول و كالد ن٥ اذ وخ صعب عس رو 6 هه س ف هل وخد ن اف وخ اهبج وم حص

 لوا _ ل .الا - ٨
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 زوجي ال هنأ حيحصلاو ك ذئنيح هتمزل هفاخ ام ثدحي ملو تام اذاف هتوم
 كرتي ال هنألو ةبآلا « تانمؤملا كءاج اذا يبنلا اهبأ اي » ىلاعت هل وقل ريخأتلا

 اذاو ث ةيالولا لئاخم ىأر اه لوأ بير نراق اذا رخؤي امناو كشل نيقيلا
 اذا الا كلذ رسكعك اهجوم ةءارعلا ىلا الا هتيالو نع لقتنت مل ادحأ تيلوت
 ىف فقتت كناف اهمجومل هنم أ رتت ح ىلوم لط ىلوتت نأ لثم عبتلا هتسل وت

 تبت راو هف رعت ال ام كالوتم نه تيأر اذا : ضعب لاق امك رعأالا سيلو لفطلا
 نيقي كرت اذه ناف هنع تفقو ةيالولا هعم لزنت الام ءوس قلخ وأ هيف

 كلذ نوكيف لوصالا نم لصأ هناف لالا باحصتسا وهو لصأ كرتو كشلل
 ًاعروتءيشلا كرت زوجي امناو هب لمعلاب جب ام نيقيلاب يدارم و لع نع اعوجر
 روجي امم ناكو هل وخد دعل تثدح . وأ هل وخ د لمق ةهسشلا هتن راق اذا ة همش نع

 ع . - ء

 ام رحح بار نم 6 هماع لبق و هل وخ د دعل وا هرش الر ول و هل وخد دعو هكرتا

 اهل ادسفم بار و ةالص لخد نمو . ةمير الب اهقالط هل نأل اهقالط هلف هتأرمال
 ،اهبف ثداح وأ اهل قباس اما هبار ام نال اهءام دعب الا هب ري مل ولو اهتداعا هلف
 امهنم قحلا ردد ملو ر ح لا .ىمس اهدحأ ر 7 ر نالتاقتر 41 و ىأر نمو

 فقولاب ليق امك سيلو متاشتلا اذكو ء امهلعف يف فقو و ")ةيالولا ي امهاقبأ

 يف. رمالاب اماقو ارهظ هيضاق ليقو هريزو رخ-الاو ماما اهدحأ رابجلا دبعو ثرالا ةلئسك كلذو( )١

 ةرماؤ:ع رخالا يف اهدحا فيسو نيلوتقم ادجو ةيومالا ةلودلا رخاوأ يف ١٢ وأ ٣١! ماع سلبارط

 نا ىتح مهتمظع اهنود رخت ةعنمو انباحصال ةرهدزم ودبت ةكوش اوأر امل نيبومالا لبق نم املابتغال ترد

 ماكحاب كسملا ةدشو نيدلا يف ةداوملا .مدع نم انباحصأ نع ملعي املو . كلهف ةوقب امهلا ج رخ مهلماع

 له فالخلا عقو دقو لالحنالاو لشفلا ببس وهو مهنيب فالخلا ءاقلال ة رماؤملا هذه تربد ةءاربلاو ةيالولا

 ابأ مامالا نكلو _ نامعو ةرصملا _ قرملا ىلا لصو ىتح ةيالولا لهأ نم امهالكو اذه وأ كاذ يغابلا

 ةيلصالا ةيالولا ىلع امهل ءاقبا يأ يدزالا بجاح اذكو اهرمأ يف ضوحلا نع فكلاب لاق يميقلا ةديبع
 برغملا باحصالا نم رمالاب ماق نم لوأ امهف . بيطخ لك لوق ة ةزيهج تداحقف لاتتقا ٢ ةليغ التق : ذأ

 ةسوفن لبج ةدودحم ةرئاد يف اهدهع يف ةمامالا تناكو لطت م امهتدم نكلو باطخلا وبأ مامالا ايهدعبو

 اسهم؛تي امو ناوريقلا ىلا هناطلس دتما دقف باطحلا ىنأ مامالا فالخم ركذ امهل هبن : و :, ىلاوحو.

 برعلا ىلارم نم نايلوم رابحلا دبعو ثرالاو. برغملاب ماما لوان ركذي ناكف هنأش العو هركذ هبنف ا

 هلا امهمحر
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 سفن يف وه نع ىلوتن و نييعتلاب ةقباسلا امهتي الو كرتن ليق اك الو « امهف

 لتاق هللا دنع رعالا سفن يف وه نم أربتن و املظ الثم لوتقم هللا دنع رمألا

 دمتعا لصألل كرت كلذ نأل نييعتلا ىلع ملاظلا انل نيبتي ىتح املظ الثم

 ام هيف ربتعي هب رومأم رمأ ةءاربلاو ةيالولا امناو ث هللا دنع اع فلكت و هيلع

 ؛ هللا دنع املالو عي راط كشل هكرتن ال هب انكسمب رهظ ام انل رهظ اذاف انل رهظ

 ڵ فوقولا ي هاقبأ هنم أربتي نأ لبق اهنم باتو ةريبكه يف فوقوم نم ىأر نهو

 مجري ال ذا ةءاربلا يف ىتبي يريغ لق دقف هنم أربت ام دعب الا بتي ل ناو

 دري تلقو عبتلاب ال تاذلاب ةيالولا تناك اذا ايف فوقولل ةيالولا نم وأ اهنم

 ىلا امهادحا نم عوجرلا نأالو بئاتلا ةبوت لوبق بوجول فوقولا ىلا

 ناك اذا امأ ث ًامراط اكش وأ اشت للا نع اعوج ر ناك اذا عنتمب امنا فوقول

 لاقي الو ث غئاسف ةيالولا ىلا لص وي ا. مدع عم انه اك الثم ةءاربلا هب ام لاوزل

 هي دبت الف رئابكلا نع اهريغ هل هنأو ةءارملا قي رف نع هنأ انل رهظ ةريبك ل مف ام

 كش ىلع ةءارملا يف ءاقبا اذه لوقن انأل ةءارملا يف هيقبنف ائيش ةب وتلا هذه

 تنأو ء هللا ءاش نا قح وه و تلق ام لثم لاق نه رأ ىلو كش ىلع ةءارب الو

 ره ولو أرط كشل مهالوتم يف نوفقي ةقراشملا انباحصأ نه اريثك ن أب ريبخ

 مدع مه ةه ارلا بج وم هنع لاز نميف ف وق ولا غ وسيال فمكذف مهساع يدر

 ينهد ريفب وتي ىتح ةريغص لعف اذا هالوتم ين فقيمهنماضمب و ةيالولا بج وم

 رئابكلا بنتجمر فخت رئاغصلا نأهدري اضيأاذه ناكولو هنم أرميف رصي وأ ةيالول

 ىتح ةيالولا يف هؤاقبا بجاولاف كل رهظ امف رئابكلا هبانتجال هتيلوت دق اذهو

 لوخد و ةلبقو ةوهشلا ة,ظنك اولاق نيبتت دق رئاغصلا نا ىلع ءانب اذه ورصي

 ضقن دورولو ىن زك امهنأل نات ريبكن ايلوالا لب تلق بجي ثيحب نذا الب
 يف الومش و اهب انالا ةيناثلا ينو اصن ىلوالاب لمعلا مدهو موصلا و ءوض ول
 اذا رظحال يهنلاو خلا « اولخدت ال » ىلاعت هلوقل ةريبك ثلاثلاو مومعلا
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 دنع ناسنا نم ةءارلا مظاكو او اواق ث ةلفغ و اوهس لخد هن هنأ كش اذا ذا الا د رج

 هنال ةريبكف هالوتي هنأ ملعي نم دنع اهراهظا امأو ال مأ هالوتي هنأ نمي ال نم
 دنع الا اهراهظا زوجي الو هسفن نم ةءارملا حابا ذا نيدلا ةكلهت يف هسفنب قلا ]

 دحاو دعل ادحا و وأ ًاعم الاتف , لوقي نم هن راق نا الا .يرتملا وأ فقاولا

 ةديبع وبأ لاق دقو ء هلتقك ةالولا نم نمؤملا علخ ن هيلوتم دنع ولو زوجيف

 نم أربي ال لاقو هيف فوقوملا اذكو لامتحا هلدجو ام ىلوتم نم أرمي ال هريغو

 ىلع رهظت و اهب فختسي فيكف بنذلانم سمشلا 5 لثم ىري ىنح ىلوتم

 اسهب هعماس رهج اهجوم رهج نهف رهجلا رهجلاو رسسلاب رسلا ةءارملا ناف قالطالا

 نإ الا اهب اهلاعو هعماس رسأ اهبجوم رسأ نم و اهب رهجي هب رهج هنأ لع نم ا ذكو

 رذحيف فرعيل اهم ارهجيلف هتعدخب سانلا ررضت فاخ

 هناف هيالولا فالخ رهجي رهج و رسو رس ةيال وال درلاو ةم وتلا ل وق اذكو

 ذا اهب ىصعي الو دحأ هدضعي ل ولو ءيربتملاو فقا ولا دنع اه راهظا زوجي

 نالدع هل نيبي ىتح رسي نب دلاو لصأ اهنأل كلذب هغ. هللع وأ هع.اس أربي ال

 هتيالو ىلع رمتسا اذاف اهبج وي ام اذكو اذك ل ع هنأ وأ اهل لهأ وأ ةءاربلا ىف هنا

 ىتح ملسم نم ] ربب ال ليق و ث هنم اهدهاشوأ : ريبكب رهنش ا اذا ا ذكو تاله دعل

 يف اذه ليقو ء ةعامج هيلع تدهش ول و هعفد لبقيف هسفن نع عفديو رضحب

 هنا وةءاربلا هجو اونيدي ىتح ةعامج لوقب أربي ال اضيأ ليقوء طقف روهشملا

 اههجو ا ونيب مث ةءاربلا اومدق نا مهنا و اهمج و راهظا انل لحي ال :"مهلوق لبقي ال

 اهجو ادهش و مهريغ نم نانئا ءاج نا الا مهنع لبقي الف مهنم نانثا اهنيب وأ

 اوأ ربت مث اهبجوم مهنم نانثا وأ مهلك اومدق وأ دعب اءاج نا الا مهنم ربيف

 نايلوتم كدنع اهو كالوتم نم نانثا أرمت اذا لب ء يدنع ًايضرم اذه سيل و
 هلهأتب اهرابخاو اهبج وع امهتداهش و هنم امهتعارب نأل ةءاربلا يفامهعبقت كنأف

 ملعأ هللاو ىنعملا يف ءاوس اهل
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 ك ث نا الا هلاع وأ هرظان هنم أربت رداقوه ود ريذي م 3 اركتم ى ىأر نم و
'(.. 

 يف ءا أ هنع لبقي م و لبق ىهن دق هنأ يفوأ ر . هنأ ىأ وا لفاغ هن أ هنا ىف و أ هت ردق مدع

 لوقب مع هنأ يف وأ ركسم ريغ كلذ نأ دقتعا دق هنأ يف وأ لوبقلا جر مل هنأ

 هملع قفتي امد امهاعانالاتحالا ن اذهودراكزا ماعل ملاعلا و يارلا هب ردب هف

 اب مس وأ هطلاخ املو ةءا ربلا م ةيال ولاب لع ةلق ىلع ادحأ ىل وت نهو ى ركنم هنأ

 بتي ل ناف هباتتسا م اهيلع هاقبأ اهتحتسي ال هنأ فرع هتبالو نيح ىلع قباسلا

 لمأتي هن أ يدنع يذلا و هيف فق و ء وس قالخأ هنم ت رهظ نا و ، هنم ءيرب

 رهظي ىتح اهيلع هاقبأ ةيالولاب لوق اهبف ناك ناف اهبف هالوت يتلا هلح يف لأسي و
 ملعب ه_تيالو لخدي هز ال باتو ف وق ولا ىلا هدر نكي ناو ةءارب بج وم

 هكش عم هدنع ةيال ولل الهأ_ته ىل وت نم نأ ىتح لصأ رم امك ةيالولا نأ كلذ و

 رئك أ وأ نبتلصخ هالوت نم اذكو اهيلع يضم هناف هيف هبايترا و رمالا لوأ يف

 ثااه كشلاب أربت نم ناف ةءاربلا فالخب اهبج وم ت وبث يف كشلاب هالوت نم و

 عم هنع املذخالا يدنع حيحصلا وةءارملا ال ىمعالا نع ةيالولا ذخأ اوزاجأ دقو

 رصبملا نيب و هنيب قرف مي ال ىتح رمالا ققحب دق ىمعالا نال هلام ولو هريغ

 هتقح اذا ت ت ولاب أر هنأ و

 له و ٥ مال وتيل نعملسملا نع ء ثحبلا زاوج 4 4 ال وال ةلاصالا بسا ا_هے و

 ةنسحلا ةينلاب هلاؤس ىلع با_؛ي و هلوتيلفهلوت هب قشي نم هل ٢ اذاف انالف ىل وتأ

 لوق سيلو هلوتت ال هل لاق ىلوتي نكي مل ناو ڵ باوم الف ةوهش لأس ناو

 نالو لئاقلا وه سيلو سسجتلا دصقي مل هنال لئاسل ًاسسيحت هلوتت ال لئاقلا

 هعسي مل هتيالو هل نمع لئس نء ل دقف ث ةءاربلاو فوق ولاب قداص ةيالولا مدع
 نم دأ نالف نم أ ربتأ له ةءارملا نع لاؤسلا هل زوجي الف ةءارملا فالغ اه.تك

 نبا زاج و ث ةوهش وأ رتس .كته أ _ت مهنم أ رتملا ن وأ ء نالف ينب

 وأ اسسجت لاؤسلاب ىصعو ء تاذ ىلع باثيو ققحملا زبمتيو داسفلاو ةهبشلا نم
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 لاؤسلا مرحلا سسجتلا نم سيلو ء فداصي مل وأ ةءارملا فداص ةوهش أكمه
 لاؤسلا هل نسحب الف الاو هققحي مل ام مس وا ةداهشلا هل مت م وأ ةرامأ ىأر اذا

 هل 5 و انل همح ر فوقولا بار ناف

 ةينلاو ى ض رامل الا ةيالولا وأ ةءارملا لح هب ك.زلي ام فلكت نسحي الف

 ناو ث ىلوأ ويف رض فخي مل و هعفن يجر اذا مالكلا نأ ةدعاقلا ناف ڵ ةنسملا

 ىحلا ىلا هفلاخم هعبتي نأ يف ممط نف ى ىلوأ توكسلاف مقن جرب مل وأ فخ

 يف نهو ىلا لؤي مل نا ىلوأ ةرظانملا هكرتف عمطي مل نمو ىلوأ هلل هترظانف

 ف عضاوت الف الاو بجحي اذا ىقح ول ه لا د_جلا كرت هنل عذاوتلا ن“ نه نيدلا

 انركذ امم تال نيبتيو ص مارح وهو بجاولا نع عفرتلا هيف و ڵ بجاولا كرت

 لأس نأ ةل امو اع زانت وأ ًاداقتع ١ هأ الو 5 العف ىأرنممزلا نم ل وف فعض

 كنم اريتوأ دحأ كملظ اذاو ك همزليال نأ حضاولاو لطبملانم قحلا فرعي ىتح

 هملظ ىلعو هنم ةءارملا ىلع هللا كباثأو هللا دح هيدعتل هنم تأربت بجوم الب
 تال باو ه الف كسفنل 6 اماقمتن ١ هنم تأربت ناو 6 بجوم ال كنم 4"ءار ١ و كاي ١

 ك اعرش رذعل ثيح هل رهظ ام بسحب املظ هدنع كالذنكد لزاو ، يدنع ا الو

 ناكولو هنه أربت نأ تل زوجي الف رذعب ثيحب هلرهظ ام ىلع كنم أرمت وأ

 لهأت نث رت نمو ٠ 6 كل ذ در ِ ارال لهأتم ر ع 3 ةلا ىف ه امولظم تنكو 7

 كاله :ار لا بجو» ال هحول ٥ ءارمال

 نمم ةء ارىلا يدنع بجتف رهاظاا ردابتملا ىلع ة ءار )او ةدالولا يف دمتعي و

 كرلع طخس وأ كيلع بضغ وأ رانلا تلخدأ و'كازخأ وأ هللا كنعل ىلوتملهل لاق

 ليق امك ال كاذ وحن وأ كتقم وأ كنم ءيرب وأ كنع افع الوأ كنع ىخر ال وأ
 ولو فلكت هتابنا يف ديعب لانحا هناف اي ويند رحأ هتدارا لاما هنم أربد ال .ا
 اب راض ىأر نمو ليق ً اهجو لمتح ا ام د> أ نم ارس 1 ال هز ا نه هز ركذ ام تبسان

 نأ ملع ىتح نبيلوتم ريغ لوتقملاو بورضملا ناك ولو هنم رو هناو ادحأ التق وأ
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 وأ متيلام لك أي هأر نا اذكو ك تكالذهل نك لهن أ ملعي ىتح اربو ال ليقو كلذ هل

 وأ الإو هنم ءير ةمرلا ةرامأ تناب نا هنأ حضاولاو ، اجرف بكر وأ بئاغ

 رخآ ىلع ىلوتم دهش ناو ءالف امهيف كش وأ رذعلا وأ لحا ةرامأ تناب

 .لة نإ هن أ يريغ لةاكال. رخآ دهاش يفأي ىتح هنم ءىرب ةءارب بجوع

 .هتب وت دعب رخآب ءاج ناف ى هب يتأي ىتح هتءارب نع فك رخآ دهاش يدنع

 ارج ز هتبوت تناك نأ حا ولاو ى ًاضدأ دحاو هن ال اضرأ رخأل ا نمه أربت

 ملولو ينانلا ةداهش تلبق هالوتم نم ءيرب ذا هيلع اظيلغتو هعماس نم

 هنم ماسلا ةءاربل ًامفد بات اما هنأ ردابتي هن ال لوألا ةبوت دعب الا دشل

 الا يلو ىلع يلو لبةي ال ليق و ًاديق وأ هتب وت يف ةضرعم لمعتسا دق هناو

 هانز ارسسفي مل ولو هنم ءيرب ىنزب ناسنا ىلع ةعب رأ دهش نا و ث هاوس نيلدعب
 .دعب ىلو ىلع لبقت الو ء هو رسف نا الا دحي الو )١( هورسفي ولو ن ودح و

 .تسيل ةءاربلا نال ًتاط. لقت اهنأ يدنعو ى هريغ ىلع لمعتو ةداهش هت وم

 اذكو ةءاربلا نع ت وف ةيالولا ىلع هتو. لاقيف توملاب توفنف بتس وأ امامطا
 .ه تام اذا امسلا ناسنالا نوكن ام ج وحأو ريخ ءاعدو بح اهنأل ةر الولا

 رعألا نه ك هزع درو ام ث 6 ه وم عا ول و هذ امحل رشلل ءاعد د صخل ةءاربلاو هلل

 ‘تاطأ اك 4 هتءارب مطق ال )٢( هب لاغتشالا هانعم ءوسل ترملا ركذ نع فكلا

 لمأتيلف هورسفي ل ول نودح مك مريسفت يف اوفلتخاو هورسف نا نودحب ىنعملاو )١(
 هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةشئاع نع يءاسنلا ثيدح لمشلا عماح يف هللا همحر فلؤملا دروأ ()

 ريخ هل ءامدلاو هلعف ريح هركذ ريخم تلا ركذب دارملاو : لاقف « ربخم الا مكاكاه اوركذنال » لسو

 ناك نا هتءارب كرت ال هب لاغتشالا نع يهنلا هيف عوقولاو ءوسب هركذ نع يااب دارملاو ىلوتم ناكنا

 ةدئافالف توملا دعبو ريذضتال هلاغتشالا ىلا هنع ريذحتلا ةجاح وعدت دقف ايح ناكاذا هنأ كلذو ةءاربلا يف
 . هتوم دعب الا ركأذلا هماعب مل ءوسب هركذ دارملاو هركذ زاج ه الو اضيا هدعب هنع ريذحتلل جيتح ناو

 رهاظتلا ريغ يفو رافكلا رئاسو قفانملا ريغ يف ىتوملا بس نع يبنلا : _ ةيعفاشلا نم يوونلا لاق ل
 ناربطلا ىورو تاومالا نساحم ركذ ملسو هيلع هللا ىلص هنع حصي مل هنا ضعب معزو . ةعدب وأ قسفي
 دحا تام اذاو نيملسملا نع كتنسلا اوعفرا » لاق لسو هيلع هللا ىلص هنا دعس ن لهس نع هريبك ىف

 « آريخ هيف اولوقف مهم
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 هللا . عيد رلا دنسمل ةمتت هتلعج يذلا دنسملا يف 4 مالكلا

 يرب نم و ، ققانم وهف ةريغص وأ حايم ءيرب نهو ٤ ة ريكلا أ رمب امنا و

 قولخم بنج يف امإ ةريبكلاو ى كرشأ اهلع ممم وأ اميلع صوصنم ةعاطب

 هل وانتم ىلع سأب الف ىض رلا هنم ع وأ هحابا اف لاملا امأ هضرع وأ هلام وأ هندب ىف

 ال و ءآر نا هبلع ريغي الو املظ فرعلا يف دعي ال ام اريسإهبح نم ذخأب نأ لشم

 ليكلا ىنبم نألو هيف ديعولا دورول فيفطتلا ريغ يف اذ_هو 6 هرلق ريغتي

 ليلقلا ذخأب ىضرب له ملعي ال نمو ث امهلا رصي مل الاو ةحاشملا ىلع نزولا و

 ةب رض هب رض ناو ك رانلا ثرون لاومألا نم ل۔ينقلا نأل هلام نم هذخأ مرح

 ف كلذك هعفد وأ 4 رض وأاماظ سانلا دنع دمد ال ايم كلذك 4_ءفد و قف ر»

 نلأ هل حابأ ناو هبلق اهيلع ريغتي مل ام تنشخ ولو هنم أربي مل حازم و بعل

 يف و ى امهنم ئرب لعفف بجوم الب هل_تةي وا ةحلصم الب اوفع عطقي ها هرضي

 ناك نأ الا هركاذل زجي مل موس هركذ حابأ ناو ء فالخ ةيدلا و شرالا موزل

 اله تهبد وأ ه .لع بذكد نأ حابأ نهو ؤ ركاذل ا دنع ىل وتم نك ل و هف

 نم هل اجرخم هيف ا ركذي نأ ىلوتملا ةحابا سيلو ى باتغي نأ حابأ نا اذكو

 ناف متشلا ركأذلا دارأ نأ الا ةبيغ هنأ ىلع قفتي مل هيف اسع هركذ نأل ةيالول

 ةحابال ةحابا مض۔ض يبأ ثيدح سيلو ث هنم ءيرب منشلا ىلع ىلوتمل هحابأ
 ىلع و ناسنالا ضرع نم لاني اع هللا نم باوثلا بلط ىلع ضي رحت لب ضرعلا

 ءو۔إ ركذلا ىلع ةازاجملاو دقحلا كرت

 نم أربي الو ادمع هتقو ج رخي ىتح ضرف كرتك قاحلا بنج يف امإ و

 نه ، هب ادتعم افالتخا هتيضرف يف فلتخا وأ ةلفغلا و وهسلا لمتحا اذا هكرات

 هنأ لاتحال هنم أ رمي الف اهلصأ ال لة نهو ى هنمئرب تيملا ةالص بج ال لاق.

 لكو ء هنم ىرد اهكرت و هيلع تفيعت ناف « اذلاراكنا ال اهم هربغ ماةل اهكرتي

 نأ هللا قح نهو ث اكرت وأ العف هب رمآ هنأل اضيأ هلل قح وه قولخل قح



 ٥ ٦ ف وقولا و ةءارملا و هرال ولا ب ف راب

 ۔۔ہے _ _

 لاتحال هنم أربت الف هب وعدي هتيأر نمو , ةنجلا بج وي امب للوتم ري 7 ىعدي ال
 ةي آ ركنأ نم و . هللا كايح لثم ةنتفل ةلازا و ةيفاعل ًابلج وأ ةضرعم وأ ةيقت هنأ

 ل هظفاح اهب هربخأ وأ فحصملا ين اهار ول ثيح ن آرقلا نم تسيل اهنأ ىلع

 قلط دمح انيبن ريغ يبن اذكو ، ا ليق و ء ف راق هن أل هنم أ ريد ليقف اهركش

 تاعباتتم تاي آ ثالث ممس نم ليق و ث نآرقلا ريغ باتكو هلل ةفصو كلم و

 ليلد هسفنب نارقلا نال كالاه وهف مزج وا نظ وأ نآرق ريغ نهنأ كشف

 لهاج ريثك رذعي ملو . نواهت الو ًادانع نهركنب ل هن أ هد رب و ى هزاحمال

 لوسر هنا مد ا

 ربلا ىلع نواعتلا ناف . ىلوتملا ةباتتسا يدنع قولخملاو ىلاعت هللا قح نم و

 ناو ء ىصع ليق و ى كله اهعيض نهف قولخملا ةعفنمو هللا نم بجاو ىوقتلا و

 كريغ هباتتسا وأ ، هوحتو بونذلا ميمج _رم هلوقب ولو بات ىتح هبتتسن م
 كريغ هباتتسا ناو : تعيض نا ةب وتلا كت.زلو كنعةراتتسالا ضرف طقس باتف

 .زجي مل هب نادام هبنذ ناك ناوء هللاءاشنا ماقملا قيقحتاذه . اضيأ طقس بتي و

 اهعييضتب رفك الو ةريغصلا نم ةباتتسالا يدنع بجتو ى ةب وتلاب هنييعت الا

 ةباتتسا بحتسأ انأو . هب رفك اله رحم ة ريغصلا لعف نأ امك اهنع ىعنلا اذكو

 بج وو هل ةي وقت و مالسالا ىلا ءاعد هتباتتسا نأل ةءاربلا يف ناكولو بنذملا

 يف لوخدلل ديرم دحوم لوبقو ديحوتلا دي رم لوبق بج وو . ًامطق هيهن
 نيموي وأ مويل لبقت ليق امك ال هتداهش زوج و هلوخد نيحل ىلوتي و ، بهذملا

 ريخلل ةعراسملا بوج ول ى دعب هلوخد لبقيف هصرح ىري ىمح در ليف اك الو

 مجر اميرو هنع طيبثتو هل درو ريخأتو هنع رخأت هدر و هيف ةناعالاو هلوق و

 ام دعب الا هالوتم نم ناسنا ةءارب ىلع علطي نم ره و } كلذب يرقهقلا دي رملا

 نانسذالا كالذ ن أربي 7 اضرأ وه ير

 لوالا - لماشلا - ٩
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 .ىل وتي نأ ارصم وأ ًاقفانم وأ اكر رشم ولو ,فلكم لك ىلعا يدنع بجب و

 وهف اهم مق و امع ةب وتلاو بونذلا نع عالقنالاب روصتي سفنلا يل وت و 6 هسفن
 هسفنل نارفغلاو ةنجلاب ءاعدلاو كلذ وه لوقت نأ كالو ء ةب وتلاو عالقنالا سفن

 © ًاميمج ءاعدلاو ةبوتلاو عالقنالا : ءايشأ بجاولا لب ر هكلا ىلع ءاقلا ىلع ال

 كي مل نا ءاضقلا يوني و هقاحلتسا بجي لب يقابل ًاطقسم اهضعب طوقس سيلو
 ترك ذ ام قيقحتلاو هسفنل وتيأ رصملا يف ًانالخ رثألا يف تدج وو . اكرشم

 ينعأ رارصالا ةين ىلع هعتمو روكذملا ءاعدلا سفنلا ةيالو لوقي عناملا لعلو

 وأ يوني نأ لثم هسفنل نارفغلاو ةنجلاب وعدي و رارصالا دقتعي نأ عنم هنأ

 نم ةيالو ترهتشاو ث ًايظفل فالخلا نوكيف رصم انأو يلرفغا مهللا : ظفلتب
 رهظ مل ام و هنم أ ربيف ةءارب بجوم هنم رهظل ل ام لدملا مامالا كح تح لخد

 بج وم هنم رهظ ىتح هتح نميف فقوي و هنم أ ربيف ةءارب بج وم مامالا نم

 رءأب مئاقلا لسملا لدعلا مامالا لثمو ث ىلوتيف ةيالو بجوم وأ هنم ربيف ةءارب

 ةءار بج وم هنم رهظ نم الا مهلك ةباحصلا ةيالو يضتقي كلذ وةماع ىلع مالسالا

 لك يف كلذك مكحلا ليقو . ماما يأ و لدع ماما تحت مهنأل حضاو وهو

 نأ روهشملاو ء قحلا فالخ هنم رهظ نم الا نولوتي قافولا لهأ اهبف رهظ راد
 نوقفاوملا طلتخا اذا اك المعو الوق ءافولا هنم دهوش اذا الا ىلوتي ال

 ثبللا زاوجل كرشلا وأ قسفلا اهف رهظ راد يف نم لك نم أربي الو ك نوفلاخلاو

 :السك ارهج هنيد ميقي نأ اهبف دج و ام ناسنالل نيكرشملاو نيقفانملا راد ي
 نأ دجو ام ثسللا زوجي ليق و ى مهم ةءاربلا راهظا دجي ولو ناذأ و موص و

 كرشلا لهأل اهمكح راد يف ثبلا زوجي ال هنأ يدنع حضاولاو « نامتك هنيد قب

 ام الا مالسالا رمأ نم او رهظي نأ نودجي ال نودح وملا ناكر اهنف اوناك اذا

 عأ هللاو نوكرشملا دارأ
 اندنع روهشملا وه هلمع و هلوق ءافوب الا ناسنا ىلوتي ال هنأ نم مدقت امو



 ٦١ فوقولا و ةءاراا و ةالولا با

 ندلا يف هتقفاوم هب تبثت ام هل حص نم ليقو ى كلذك ليقف : ةقراشملا فلتخاو

 ف رمأ ثودحب رصع ريغت اذاو هلامعأب ملع ىلا جايتحا ريغ نم هتيالو تبج و

 اذا ليق ث كاذ نم اذ نوزيمي نذلا مهنال ءاملعلا ةيالوب الا لوتي مل ةوعدلا

 . ماوعلا اهرصبأتردأ اذاو ڵ ءارصبلا ءاملعلا الا اهرصبي ال نتنلا تلىقأ

 مسوي ال يريغ لقو ث ةجحلا مت وأ مهبف فراقي ملام عسوم يدنع ةمئألا لهج و

 ء قدص ثدح اذا : عبرأ هل تمج و عب رأ هنم تفرع نم ليق . كلذك سيلو

 هفلخ بجي ادعو الا فلخي ل دعو اذاو ك 'ىفو دهاع اذاو ء نمي مل نمؤا اذاو

 يف ىلونملا دلوو ى هتداهش زوجو هتبيغ م رحنو هبح و هتالو بجتف « نسي هأ

 بجوم هنم ىري ىتح تاذلاب ىلوت ثالثلا لجلاب ىنأو غلب اذاو اعبت ةيالولا

 قفانملا دلوو ، المعو الوق هلاح ملعي ىنح هيف فقو غلب اذا ليقو ث ةءاربلا

 نأ يدنع حضاولاو ، نالوقلاف لجلاب رقأو غلب اذاف مهدنع فوقولا يف كرشملاو

 ين إ هفوقو امأو ى ءوسب مهيلع يرجي ال قلا نأل ةيالولا يف مهلك لافطألا

 « رانلا يف يريغ نم كدالوأ نا» ةجيدحل هلوقو ، نيقفانملاو نيكرشملا لافطأ

 هيلا يحوأ اع خ وسفم امهنم رخأت امو رخآلل خسان اهدحأ داهتجا نع اهالكف

 « مهناطعأف مهبف يبر تلأس » ةياور يفواهلهأل امدخ ةنجلا يف مهنأ نم اهدم

 براق ام نكل غلب ىنح ىلوتم هيب أ نوكل وأ كلذل هرغص نم ىلوت نهو

 ليقو 7 هنم ءىرب الالح قفاوف ًامارح دمعت نمو ك هتيالو ىلع وهف نج غولبل
 رثك أ هابأ مزل ام نأ لع و ةكرب هوبأ ىصوأ نهو . ًاعامجا ةبوتلا هتمزلو ال

 ك هيبأ ريغ اذكو لعي ال ثيح نم ىدأ دق نوكي نأ لامتحال هنم أرسي الف

 ع أ هللاو



 ٦٨ عرفلا او لصال ا لماش {

 م ۔۔م. ۔۔ _ ۔۔۔۔۔_ __ ۔ه يم

 ىلاتلا _ايزا

 اهنم ةبوتلاو بونذلا ىف

 رهاظ وهو رثك أ اهمأب يزوج و تبتك تائيسو تانسح لمع نم
 يف فلتخاو ث ةنسحلا ةئيسلا تحم ةئيس ث ةنسح لمع اذا ليقو ، ثيداحألا

 وه ام ىلا رظنلا امماو ارصم تام ولو بتكت ليق « رارصالا لاح هتانسح

 ال ليقو ء هيلع تام يذلا هرا رصا لاح هتانسح بتكت ال ليقو ء رنكأ

 ناوه هلكه لمع لطب آرصمتام نا هنأب رغملا يف اندنع روهشملاو ء ًاقلطم بتكت

 ةنسح بنذ لك ناكم هباثأو رارصالا يف لمعام ول وهلكه لمع هلللا در ًابئات تام

 ىنح هلمع يف هل فعاضي و هرمع لبقتسم يفض وعي ليق وء هنعباتهنأ ثيح نم
 ةفيحصلا وأ ى هتفيحص يف هدر درلاب دارملاو « هلمع نم طبحأ ام لثمهل ممتجي

 لوحتي ال هللا لعف الاو ةبانالا نع ةيانك وأ ء هوحم دعب قلحلا لامعأل ةعماجلا

 نهو ث المع هل لطبي ال ائات توع هنأ هللا ملع نف ، هاضتقم يف الو هسفن يف

 , دادت رالاك رئابكلاب طبحت لامعألاو . المع هل لبقي ال ارصم توم هنأ ملع

 رهجك ك يبنلا ىلع توصلا رهجو لظلا و ىذالاو نملاو بجعلاو ءاي رلاو

 مفر كلذك نوكي نأ فاخأو هتوص ىلع توصلا عفرو ضعبلا ىلع ضعبلا
 يذلا ثيدحلا 'يراق ىلع هعفر و ن ا رقلا ريغب ن ارقلا ةءارق ت وص ىلع كت وص

 ثيدحلاو نآرقلا ريغب هيف ًابوذكم الطاب سيل

 ةب وتلا و ةاكزلاو موصلاو ةال_صلاك ادمع ةضلرف كرت اما ةريبكلاو

 : ١ تام نهو ث ركذ امم ةاكزلا ريغ يف ةرافكلا و ءاضقلا و مدنلاو , رافغتسالا

 نمو ث كله مل توملاب ءيجف بهأت و بات ناو ى كله الهج وأ ًاقي وست ضقي
 أ ىصع وأ ‘ كله ايسان الو ايصوم الو اذفنم ال تام و ةلس رم وأ ةظلغم هتمزل



 ٦٩ اهنم ةي وتلاو بونذلا ىف با

 لمعا اماو . ال ليق و ء ىصع يسن ناو ى لاوقأ ها ىلا رمألا اذه لكوي وأ

 هد رد نأ هتميق و لمع ام همزل كلذ ي ناعأ وأ الام ق رس و بصغ ن د مرحم

 فلتي ناو 4 ت اك ال ىوسب امك هتميق د ر عيب ناو ث هنم دلوت ام د ري و

 لك دريو زاج لثملا وأ ةميقلا هنع تليق وأ « قطي ل نا الا هدر يف دهتجيلف

 ،©فلحي و هلوقف ةميق ءا ءيش نم هيف فلتخا امو ڵ هريغو يرتشملا دنع دلوت ام

 م ومعل رذعي ليق ى كلذ نايسن يف رذعي ال و ث هب كح لغملا ن .كمأ اذا ليق ه

 رارصالا دقنو « يتمأ نع نايسنل عفر » ثيدحو « انيسن نا انذخاوت ال »

 اذآ همصخ هنع هللا ىضري و « نوملعي م و اولعف ام ىلع او رصي و » » يف ملعلاب

 ليقو ى هبحاص ىض رب هدي لخد ام نايسن يف رذعي و . هب ونذ نم ًائات تام

 ء ةداهشلا هيلع نكت نا هنايسفب رذعي الف نيدلا يف الا رذعي ليقو ث ال

 تاعامت هتمزل نك همحاص هنع هللا ىضرأ بونذلا نم : تام نا ليق ه

 ٠ صالخلا دجي ملو كلذ ريغ وأ شرا وأ نيد وأ اهوحن وأ ةقرس وأ بصغ نم

 .ءاطعأ ثحبو راظتنا دعب هبحاص دجب ل امو أ ىدأ الام دحو نا ىون و

 دجب مل ناو اهاي ماطعأ محرلا يوذ الا كرتي ملو ةيد ناكناو ك ءارقفلا

 ءارقفلل لوهجملا ةيد يريغ لاقو ، لوهجملا ةيد اذكو ء اقلطم ءارقفلا اهاطعأ
 ك م رغلاو رج الا نبب هريخ ءارقفلا هاطعأامدعب قحلا بحاصدج و اذاو نيلوتملا

 ركنأ ناو ء ا۔ةلاب ناك و رقا نا رو.ألا ىلعو نونج وأ يص رمآ ىلع نامضلا د

 اذا رومأملا غلابلا لب كلذك ل وقأ تسلو ليق اذك رمالاب رقملا رمالا ىمف
 رمالاب هرارقا نال رمآلا ىلع الو هيلع نايب ال هنال هيلع نامض الف لعفلا ركنأ

 الا رومأملا غلابلاب نامضلا قلعتل انابيض بجوي ال غلابلا رمأ نال نابض ه.زاي ال
 رومأملا رقي ل ذا هللا نيب و هنيب ايف نامضلا همزلي هنأ كلذ يلئاق دارم ناكا

 عفنب لا آ۔هم تام نم و ء قحلا عيضي الئل رم الا مزلاف هب نامضلا قلعتيف لعفلاب

 ضرع وأ ندب وأ لام يف لعف مف نايضال و ء هريغ وأ ثراولا هنع يد ؤي ام

    



 ع رمقل ١ و لصال ١ لم اش ٠ ٧

 ةب وتلا هي زجحم و ث ةنايدب
 لقتنت ال ةري_ةصلا و . هت رجا ريجالاو اهقادص ةأرملا لظ بونذلا رذقأو

 اذا بوتأ لاق ناو ى ةريبك نوكي يذلا وه رارصالا سمن و ة ريغص نوك نع

 ثلا_لا مويلا يف وأ ًادغ وأ اذك ةعاس وأ اذكت قو وأ رهظلا تقو لخد
 ونب لو اريغص بنذأ نم و « ةب وتلاب ناد ذا ال ليق و « رصأ دقف كالذ دعل أ

 رصع سيلف لفغ نكل و اهرخؤيف ةب وتلا هل رطخ ملو هب نواهني ملو هيلا د وعلا

 لام اهب بهذ وأ هلوسر وأ هللا ىلع تناك نا ليقو ء اقلطم ةريبك بذكلا و

 م ومل لوالا حيحصلا و ث ة ريغصف الاو 7 تناكأ ه زج وأ ند أ

 يف امال ةريبك اهنأ حيحصلاو مالكلا ين ةدايزلا يف اوفلتخاو « ثيداحالا

 تسيل دمع الب ىلوالا ةرظنلاو ء اقدص اه ريصي ال قدصب اهنرق و بذك هسفن

 دع نع تسيل يتلا ةرظنلا ديرأ نا الا مهللا ةريغص اهنا ليق امك ال الصأ ابنذ

 ةيصعمب مهلاو ث ةمجاملا سفنلا ةوق نم ةبئاش اهف لب ةصلاخ ةلفغ نع الو صلاخ

 امأو م. وأ المحم زوجي الام دقتميس وأ لوقيس وأ لعفيس هنأ مزعلا وهو ةريغص

 اذه نمتركذ و . ةيصعم سيل اهب مهلا ليقو ى يرورض هنال ابنذ سيلفاهروطخ

 رمالاو ةيصعملاب اضرلامهدنع رئافصلا نمو(داعملا راد ىلادازلا نايمه) يف اثحب ماقملا
 ة ريغصو ةريبك تناكناة ريبك هاضر ناكدحأاهب ىضروتلعف اذاو 2 لعفت ملاماهي

 تدح 5 ع وق ولادعل هاضر ىلع مادو اهعوق و لبق اهب يصر ءاوس ةريغص تاك نا

 ءيشناك ة ريبكه رمأ ناك تعقو ىتح اهنع هنيو بتي ملو رمأ اذاو هدعب ىضرلا هل

 ة ريغصلاد رمالا نا يدنع يذلاو ى ةريغصف ةريغص ناك ناو ربك ىتح ومني

 ىضتقمىلع وأ ىذ رلا ىلع هرارصاو كالذ عقي مل ول و ةريبك ةريبكلاب ه ةريغص

 عأ هللاو . يدنع ةريمك رمالا

 ةرورضل الا ليقو ث ةملظلا يف وأ ةولخلاب يرعتلا رئاغصلا نم اوركذ و
 ء .. ء 1 ع ء ه . ِ | ٤

 هر ون سمل ٥ دحا لام نم هتأن وا لالخ 5 ةطح ءا : رع همح دح ا و 6 رخا



 ٧١ اهنم ةبوتلاو بونذلا يف باب

 يف ٬طوو هل ربعتسا ام رمع يفراعم وأ اريسي همداخ لامعتساو هتباد بوكر و

 ساط رق ةعطق و هملقب و هتاود نم ةباتكو هريصح وأ هريرس ىلع دوعقو هثرح

 كب هنا يدنع يذلاو ث هئانا نم برشو هتباد ىلع رجز و هولدب يقس و هل

 رمالا سفن يف هناو هبحاص نم عنملا الو ىضرلا ملعي مل اذا ةربغص هناب كلذ ىلع
 كلذب لع ول ىضرلا مدعل مارح اماو ث هبلق ريغت مدع و هبحاص ىض رل لالح اما

 {ة ريغص همدع لاتحا عم هلثم يف ىضرلا داتعي ثيحب هلعفو كلذ ىلا هدصق ناكف

 ه لقعي ال نونجم دنع ال انيم وأ ىمعأ ولو ما ًاحيبق هاري نم دنع ى رعق نهو

 دنع ىرعت نم رفك و ء رتاس مالظ يف الا سانلل اليل ةر وعلا راهظا زوجي ال و

 لدأ نه و 6 لينلا ياونك هاوهل وأ الثم هدايتعال احيبق يرعتلا ىرب ال نم

 لاملا بحاص لصي مل ولو زاج لدملا مشتحي ملو يضرل ملع ول ثيحب دحأ لاع

 وأ هناسل وأ هديب ىلوتم ناسنالا بيع و ، اذه يريغ طرتشاو ح رفي ثيح

 ريغ بيعو ث ةريبك كلذ وحن وأ هسأر وأ هبجاح وأ هفنأ وأ هنيع وأ هتفش

 اذه ريغ يف ارطم دجوي امك ال اضيأ ةريبكف حابم ىلع ناك نا كلذب ىلوتمل

 ولو كلذب ةراشالا زوجب ال وأ ث اقلطم ةريغص وأ ث اقلط٥ ةريبك هنأ ن"

 لو ديتعا ام الا ةريبك ةمطالاو ث رخو ربك اهب ملكتي نأ منم امناو حابم يف

 ليقو ك ةريبكف اهب ريغت نكل تديتعا ناو ث اهب بلقلا ريغتي ملو ًالظ دعي

 هريغ هب رضو مدن و هب رضي ل و دحأ ب رض ىلع هريغ عم عمتج ا نم د أ ة ريغص

 هن رضف د وكسمأ وأ هورصح ء اوعمتجا ناو ث هاون نم ةب وتلا هت حأ  رمأ ل ٥

 شرالا وأ ةيدلا مهمزلو مهلك ةبرضلا وأ لتقلا بنذ مهمزل هلتق وأ مهدحأ

 طقف لتاقلاوأ براضلا شرالا أ ةيدلا مزلي امنا ليقو ث مهلك اضيأ

 لوالا حيحصلا و

 لوسر نع يور ذإ هيلع هللا اهرتس ةيصعم ناسنالا راهظا رئابكلا نم و س
 التق ناك ناو « هاشفأف ًابنذ هيلع رتس نم ىلع هللا بضغ دتشا » ةلت هل ا

 هاسو



 ٧٢ رقلا 5 لصالا لماش 1

 امدان الئاس افرتعم هب رقأ نمو ء اودارأ نا هولتقيل لوتقملا ءايلوال هرهظيلف

 ةب وتلا رهظي الو اذك لعف نم مزلي ام ينوربخأ لوقي نأ ىلوالاو هنم أ ربب الف
 مالكب ولو حاونلا و هعاوناب رامزملا عامتسا رئابكلا نم و ه هيلع روتسم بنذ نم

 ريغ نم ءانغلا عامتسا يدنع زاجو ى زوجي ال ام ءانفلا عامتساو هلصأ يف زئاج
 رمأ ك ذت» و هسقن حمسل و وفعي و وخسلا و هنل مشخ أ دصق ىلع زئاج :أم

 امأو ء نسحلا توصلاب ذذلتي وأ ليق ء هبلق يف ناكا زح لب زي وأ ةرخآلا

 الا ٥ ر و رص عمسلا رصب ال و 6 مارح ال۔ہم وأ ايندلا رمأ ف اك امهنا هعاتسا

 هللا هملق رمع نم الا عمتسي ال نا ط وحالاو ئ روجح ال ثآسح لقلا هعت نا

 عمس هنأ يبرغلا ناثع أ نع يور ئ هلا ءامشالا ت وص لوأتب هز ا ىتح

 اهوحن وأ دو رملا اهل لوقن يتلا وأ ةرارجلا اهل لوقن ىتلا امإ : يقسلا ةلآ توص

 هل ليقف ان أو نارطضاو ان زح رهظأف - ۔ ندملاو م انصلا فالتخاب فلتخم ام

 مم" اك و حي رلا توصو بابلا رد رص لي وأتك و . هللا هلا لوقت.۔اهنا : لاقف

 : الئاق مهصمب

 . دنه تلعف ام نارجن ىهار ايأ
 ح رفل صقرلا و هعامس و ءانغلا او زاجأ و ث ينونذ تلعف ام لوقي هليل رهسأف

 تتم هللا لوسر عامتسا تاو زغلا بتك يف ىور اك لالحب ناكاذا س رمك
 رأ ل نكاو دجسملا يف ةشبحلا بعلو نصقرب نهو راصن الا يراوج ءانغ

 لشم تد أر اك موقلا ب بتكي كلذ ىأر نمالا ةياور انباحصأ . نم دحاول كلذ

 زاحأو هوحو د وعلا تالآ ا و هعاونأ ١ لمطلا عامتسا روجح ال و 6 يىالتلا ةمال_هلا

 ةيابش ك عمس هز أ انم وق ىورو ؤ عنملاب ل وقن نحو ء كللذ صل

 هند 73 عفان لق ىتح ممسل 1 هل لوقن و عفان هعم و هيعمصأ ه]ز د أ دسف ىعار ا لا

 لاوح الا نأ كلسدلف هنذا هدس امأ ه هلل دجلا و رداق وه ه يعارلا ال و & هفاز

 ءا_نغلا نع يهنلا نم در و ام و هبلق يف ركف و رك ذ نم هيف وهامع هلغشت الئل و



 ٧٢٣ م ة وملا و بونذلا يف باب

 .ينغتملا هد دي زا نبح و لحي ال نح هعا_معس و لح ال اع ءانغ نع ل وع ًاتلطم

 .كلذ نم لحي الام ىلع ذخألا و ءاطعالا مرح و ث ا_يندلا يف اك امهنأ عمتسملاو

 .وح و سفن وأ لام لع ةلالد و نعط و ةمع و هيع ىلع ذخأ و ءاطعاك هريغو هلك

 هتميق وأ هلشم وأ هر ىطعملا قد_صلو ذخآلا د ر 4 وتلا و تامرحملا نم كالذ

 .بذك نا هعماس دنع هسفن بذكي نأ هناسمب ملاظلا ةب وت و مدنلاو رافغتسالا و

 لام نم عاض ام مرغي و هعماس دنع ةبيغ نم ةبوتلاو مدنلا رهظي و دحأ ىلع

 .هلصل ام ه هللا و هدنع بي و رذتعيلف هىحاص مالك لا ن“ لص و ام و همالك

 جيهم ال ناك نا هب كت امو هيف هباتغا ام هل ركذي ليقو ى هل هركذي الف

 ىح هيلا نسحيلف 4 ۔۔ح و ز ىفآدحأ ناخ نم 4 6 هللا و اضغ دي ر الو ةنتف

 هقسف وأ ادحأ رفك نم و ث هيضر نأ هللاىلا ع رضتيل و هلركذي الو هاضر غلب

 هيضرم نأ هللا ىلا عرضتي و هيلع قدصتيلف هلحتسي نأ هيلع ردقي مل و
 كرت ىلع ناسنالل ةقاط ال ناك ول و ةبجاو رئابكلاو رئاغصلا نه ةب وتلاو

 نه ىلع ولو لاح يأ ىلع بجاو هلالجاو هل لالجا و هلل قح ةب وتلا نال بنذلا

 رخآ ًانذ بنذ نأ لبق توع هلعل يردي ال هنألو صاع توع هنأ نقيت

 ىجرأ ناك هللا لال_جا رثك أ نمو ىلوألا نم ةبوتلا منغ دقف بنذأ ناو

 % هب ر ىلع لدم كاب نم ريخ هبنذب افرقعم اكحاض نأ ركذو هتبوت لوقل

 هيبش هنا اكرش هن وك ىنعم نأل ةداهشلل ديدجت الب ول و ءايرلا نم ةب وتلا حصت ه

 كرشملا نال قيقح ك رش هنأ ال ىلاعت و هناحبس هللا ريغ ىلا ةدامعلا هيج وت ىف هب

 نع ج راخ ريغ وهف هريغل هتدابع رهظي و همعز يف هللا دبعي كاذو هللا ريغ دبعي

 ِ 4_ةمقح هذ 1 لع امإ اقامن مهحےعب هامس دقو 6 قافن ة ريبك وه ل قافنلا رئايك

 قافن حالطصالا اذه يف كرشلا ةريبك ريغ ةريدك لك نا ىلع ةصاخ ةيفرع

 .نمه و 6 لجو رع هللا ريغ ٨د دصق دقو ه لهل | رهاظ نال امإ و 6 ترهظأ ول و

 .ه وهنم ريغ كدنع نوكين اهكرت امنا هن ال سانلا لجأل ةدابع كرت ءايرلا
 لوالا ۔ لماتلا ۔ . ١

 



 ٤ رفلا و لص الا لاش ٧ ث

 يف انسح مهدنع نوكيل هللا رذلا اك رة فراق د دنف د وهذ و ءاي رلاب هوم رل لع . ول ثيح

 كرتي وأ كرتي الو هل لمعي نأ بجا ولاف ءايراب فصتي مل ثيح نردلا رمأ
 ل ولو نيقداصلا ةنايد مالسالا قوقحب نادنمىلع ةب وتلا مدعب كحم الو سانللال
 دعو فلخأ نم ةب وت و ء ةيصولا نم هنكمت مدعو هنايسن ناكمال اهب ص وي

 نم ةبوتو 9 نكمأ نا قافن هفلخ ناف هكردتسا و رفغتسا و مدني نأ فو رعم

 حدمام هبجعأ نم ناف هسفن ةراقح رعشتسي و رفغتسي و مدني نأ هب حدم ام هبحأ
 ىون نم و ڵ قحلا لوبقل هحرف ناك نا الا قفان هتلك لوبقب حرف نمو مآ هب

 كله هاون نم بتي ملو تام نا ليق لب ةبوت هكرت سيلف كرتف ةريبك لمع
 رارصا الو كرت و كرتلا ىلا هاون بلق لب لعفي لو كلم فيك كلذ سيهلو.

 نهو ث روفغم مملا ليقو ىصع ليقف امزاع تامو اهيلع مزع ول لب كلذ مم
 ناو ث هيلع رارصالا دقتعي ملنا هازجأ ًامومع هب ونذ نم رفغتسا و ًابنذ بنذأ

 نم بات و هرارصاو بنذلا ىسن مث الوأ رارصالا دقتعا ناو ك .زجي غ دقتعا

 يحم هوحم هب ىون و هدعب الع لع و ًاننذ بنذأ ن نمو ث نالوقف ا 1 . , هد ونذ ا

 ليقف ةئيسلا وحم اهب دصقي مل ناو « اهحمت ةئيسلا ةنسحلا عبتأ » لل هلوقل

 كلذ يف ءاوس و ناسنا دي ىلع ول وةبيصءهبنذ تبقعأ نااذكو . ال ليقو «ىحمت

 امناو ةءاربلا هنت كلذ طحب الو قولخم قح وه ام الا ةريغصلاو ة رمدكللا هلك

 مهضعبف مهب وت تلبق نم فلتخاو 4 كح ردأ ال هللا نب : هنيد امف را كلذ .

 هب لعفي ال ضعب و هعاقب و هحراوجو هتظفح اهاسنت و هتفيحص نم هب ونذ ىحم

 ملعأ هللاو ةروفغم اهدجي نكلو كلذ



 ٧٥ نطابلا لمع ف باب

 لا ااا بالا

 نطابلا لمع ىف

 فصتي مل نف رذحلاو فوجلا و عضاوتلاك ةيدوبعلا فاص وأب فاصتالا بجب

 هيف لانيف ريصقلا رمعلا يف كرابي و ةعاطلا ومنت سفنلا ةبقارع و هسفن هتكملم اهس

 لفاغ لاعأ نم لابج نم لضفأ بقارم نم ةحيبستف ليوطلا يف لاني ال ام
 ناك هللا نا » لاق امك هبيقر هللا نأ ققح نم و ء ردقلا ةليلك ف راعلل ةليل لكو
 هلوقب و هبلق يف رطخي امي ملاع هللا نأ هبلق يف رضحتسا و اهىقار « ًابيق ر كلع

 خسر اذا هنم ءايحلا هئروي و هتعاط يف رصقي وأ يصعي نأ هنم ىحتساو هلعف و

 وه امك يحتسيلف دهاشي مل نمو نيب رقملا ماقم اذهو لالجلا و ةمظعلا دهاش نأ

 كنأك هللا دبعت نأ ناسحالا » يللي لاق اك لضفأ ل وألاو نيملا باحصأ ماقم
 « هللا ىشح نأ » ة رد ره وبأ ىور و رمع هاور « كاري هناف هارث نكت ل ناف هارت

 ناسحالا يف لاو « هلل لمعأ نأ » سنأ نع هدنسإ بيبح نب ميب رلا ىورو

 زع هلوقو « ىنسلا اونسحا نذا » ىلاعت هلوق وحنب لصاحلا ينهذلا دهعلل

 ناسحالا ءازج له » ىلاعتو كرابت هلوقو « نينسحملا بحم هللا نا » العو

 .رابج يدي نيب فيعض ةروصب روصتت نأ هارت كن ك ىنعم و « ناسحالا الا

 ع وشلاو عوضخلا نم هيلع ردقي ايم ائيش كرتي سيلف فيعضلا كلذ هاري

 وا ريصقت هنم ردصي ال نا يرع و هنطاب و هرهاظإ هعامنجاو تمسلا نسح و

 نع ىلاعت تاذلا ةيؤرب لالجلا و ةمظعلا ةي رل هيبشت كلذو ام هج وب بدأ ءوس

 لالجلا ةيؤرب هارت نكت مل نا«كارب هن افما رت نكت مل ناف» ىنعم و هبشلاو ةيؤرلا

 كنطابو كرهاظ كار كنأ لعاف هلالجو هتمظع ىرن نكت مل نا وأ ى ةمظعلا و

 ريصقتلا رذحتف كيلع ملطم هناف هيلع بت رتيام باسقك اب ءايحلا بستكاف

 اريىعت ه ر ره 1 هو او ر ف اهس ربع ئ ةمشلا وه كلذ لصاحو 6 بدا ء ومس ٥



 ع رغلا و لصالا لماش ٧٦

 ءاقم نأ يف صن ثيدحلاو ةدابعلا لمع ببس ةيشخلا ناف ببسملا نع ببسلاب

 لهأ نم نوكت نأ قطت / م ناف لاق هن اك نيملا باحصأ ماقم نم ريخ نيب رقملا

 وه يذلا ءايحلا لهأ نم ك كا ر هنأ ملعاف نيب رقملا ماقم يه يتلا ةدهاشملا

 نمو « ًابيقر كيلع ناك هللا نا »ىلاعت هلوقنم كا رب هنأ لعت و نيملا باحصأ ماقم

 ىلع هميظعو مايقلا ريثك يأ « مويقلا يلا وه الا هلا ال هللا » العو زع هلوق

 هلوق وةيآلا « نأش يف نوكم امو » ىلاعتو كرابت هلوق و تبسك امب سفن لك

 ىلع مئاق وه نفأ » لجو زعهلوقوةي آلا « موقت نيح كا رب يذلا » ىلاعت و هناحبس

 ةياغ نسحم لوالا بحاصو نسحم يناثلا ماقملا بحاصو لا « سفن لك

 امو « هازز نكت . ناف » هلوق دنع ت مالكلا نوكت نأ حصب ال و ى ناسحالا

 امناو ؛ كلذ نم عنمت هارت نكن ل ناف هلوق يف ءافلا نال ليلعتلل فنأتسم دعب

 ىنعملا ناكو كلذ زاج واولاب ناك ولو ةيلص و نا ن وكتف وا ولاب ناك ول كاذ حصي

 ى رت نكمت مل ناو كيلع هعالطا كراضحتسا ةدشل هارت كنأك هللا دبعت نأ

 كاري هنال هتاذ

 لك ىلع كارب هنأ عم طرشلل اباوج كا ري هنأ لعج حصي فيك تلق نإ و

 ىلع حص تلق ، ىلاعت ءارب هنأ لهاجلا ردق وأ هارتال كنأ تردق ءاوس ردقت

 رصقت ال نأ كل يغبفي هربدقت با وج بئان هنأ ىلع وأ كارب هن أ لعاف ىنعم ريدقت

 يدي نيب كنأ راضحتساهب بولطملا اضيأ و كارب هنأل يأ هناف ًابدأ ءيست الو

 كتاداع نع ضا رعالا و بدألا و ةدابعلا ىف لامكلا ةياغ كلذ كبسكيل قحلا

 نأ ةيف وصلا ضب معزوم٤ كايإ هتد ؤ ر رضحتساف هارت نكت ناف ليق هنأكف

 فذحب لتعملا مزجي نم ةغل ىلع فلألا تتبثو نأ باوج هارتو ةمات نكت

 مف ر و ضامك امهف ع راضم ه ل ط رشلا نالوأ فرحلا تمث و ةيونملا ةمضلا

 اهتربتعا لب كسفن ظحالت مل هنأ ىنعملاو نسح ضام طرش دمب باوجلا

 ةدهاشم نيب و كنيب باجحلا اهن ال هلا رن : امنينفأ و ةدوج وم ريغ ةمودعم



 ٧٧ نطابلا لمع ىف باب
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 دارم ريغ اذه لثم نأل جراخلا يف حص نإ و طخ يفوصلا كلذ مالكو هتمظع
 ةلالد ثيدحلا يف سيل و أطخ ثالذ لثم ىلع ايهجيرختنف هللا مالكو ثيدحلا يف

 ها رت نكت م ناف رم اكىنعملا نأل نكمملا يفنل تناكول و هللا ةي ؤر ناكمإ ىلع

 ىلاعت هلوقك اضيأ لاحملا يفنل نوكت دق للب هتمظع ىرت نكت مل ءأ لالجلاةي ؤرب
 هنم ةيصعم رودصل ن زح نأ ناسنالا ىلع بجحي و . عأ هللا و . ا « دلد ,

 عوجلا : عب رأب نطابلا حلصب امنإو اهب ةنملل ايظعتو آركش ةعاطل حرفيو
 ك الادبألادبالا راص نهب و ريخلا عمتجا نهيفو ك رهسلاو ةلزلا و تمصلا ه

 ةءاسإ وأ ناسحإ لك و ث ءاسفلا ةعاط و ةساي رلا و لاملا بحب نطابلا بجحي و

 ث ءاسأ نإ نحب مل فيك ةرسحب الا دحأ تومع الو نطابلا هعبنم حراوجلاب

 . ملعأ هللاو ى نسحأ نإ اناسحإ ددزي مل فيكو

 ةسوسو نم رهظي ام وهو مهلا اهلوأ : ةتس بلقلا يف حداقلا رطاحلاو

 ، ةرطق ناك الإ و هاحم رك ذلاب هفرص ناف قربلاك دبعلا هسحي ءيشلاب سفنلا

 ناف اهنلا وهو ءاساوسو راصو يوق هغني مل ناف نيبزتلاب ودعلا روطخ اهيناث و

 سفنلا قلطأ ناف ةر وفغم ةثالثلاو سفنلا تفعض و ودعلا سفخ ركذلاب هافن
 اهعبار وه و ى ازكرمو بلقلا يف ادقع ت راص و ةسوس ولا تيوق ودعلا ةثداحم ىف

 ىوقيف ث اهسماخ ناك نواهتو رصأ نإ و زك رملا لا زو دقعلا لحتا بات ناف

 ةب وتلاب هللا هكرادي مل نإ ةئالثلاب دبعلا ذخؤي و اهسداس وهف ، ًامزع ريصي ىتح
 نم هيف امو ودعلا عزن سه وهف تبثي الو ةيصعع مه نم بلقلا يفحال ام ليق و

 هيف دبعلا دج و و ةئيطخب مه نم هيلع د ر و ام و ءوسلاب ةرامالا نمفتباث ى وه

 نم هدجو امو نامالا لبق نم ضابقنالا و ودعلا لبق نم د هر ول ًاضافابقنا
 كلملا نم مناملا دراولاو سفنلا نم دج ولاف عنملا هيلع درو مث ةيصعع ىوه

 هدهش ام و نامب ألا نمف دهز وهأ عرو وأ ءايح وأ فوخ نم هدج و امو مهلملا

 هر رض مظعي اممو نامالا وع نم وه نبقيلا نش لالجإ و مظعت نم بلقلا



 عرفلاو لصالا لماش ٧٨

 ةجاح يف ءاعدلا رثكي وأ اهم رحُيف اهتقو لبق ةلزنم لين ىلا ردابي ةلجعلا
 لجعيف لظي وأ اهنم مرحيف هنظ ءوسي ا هكرتي و مأسلا و ةباجالا لجمتسيف

 جرخيال ربكتملا و نا وهلا و يزردلا هيف و ربكلا و ث هب كلهف هملظ نم ىلع ءاعدلا

 ىلا جوحي ىتح اهنم جرخي ال صي رحلاو همدخ دنع ولو ناهب ىتح ايندلا نم
 . هرذقو هلوب يف غ رءتي ىتح لاتخلا الو اهل ًاغاس.دجي الو ةبرش وأ ةرسك

 نوكي ربكلاو ث رانلاب هبذعو ىحب الد هئلا هثر وا قح ريغب ربكت نمو

 درب نوكي و هيلع ةذخاؤ. الو حابملا نم اهوحتو نكسملا و سبلملا و بكر ملاب
 ةصاحلا و لوألا ك رت ةماعلا مضا وت و هيلع ذخا ؤ و قلفلا راقتحاب نوكي و قحلا
 لقت امهنلقب و يصاعملا رثكت ذذلتلاو لك ألا ةرثكب و ثلاثلاو ىناثلا كرت

 ة وهشلا يف اهناف دونجلا دشأ سفنلاو ةايملل تاذل ردق ىلع توملا تا ركس و

 اذا و ةربابجلاك ةمعنلا دنع و لفطلاك ةييصملا دنع و عبسلا بضغلا يف و ةميهبلاك

 ءايبنألاو ةكئالملا و هناحبسئلب اهيلإ مش واف ة وهشل تكرحت وأ ةيصعع تمه
 ال رانلا و ةنجلاو ربقلاو توملا اهيلع ضرعو بتكلاو ءايلوألاو لسرلا و

 ىلا لصوي نأ نمؤي الام بانتجا و اهلعف ةسخ و اهقلخ ءوسل تكرت و تداقنا
 ريذلا ليلق لجرف ةمالسلاب ءىش لدعي الو لفنلا باستكأ نم لضفأ ةيصع
 بنذ هيلع بترتي نأ فاخو لفن هضراع اذا و أ هريثك نم ريخ رشلا و

 نأ ةينب هكرتليف قطي مل نإ و بنذالب هلع يف هسفن دهاجيلف بجعو ءاي ربك
 رخآ تق و وأ رخآ ناكم لادباب امإ بنذ الب هلمع يف لتحيو بنذلا نم. ملسي

 نا ةينب لخديلف هع راصن و هسفن ع راصي ناك نإ و ى هلدب رخ ا المت لمعي ,أ

 هض رع امل رفغتسي و دهتجيلو اهعرصي

 عاطقنا وهو لكووتلاب اهعفديف بئاصملا و قز رلاب ماتهالك منا وم ةدابعللو
 وه و هريغو قزرلا يف كلذ و هللا دنع ام ىلا هنوكس و هريغ نع هللا ىلا بلقلا
 رظني ال هلكوت ين ناك نإ وأ ع ىلوأ باستكالا وأ باستكالا نم .لوأ

    



 ٧٩ نطابلا لمع يف باب

 راتخلا وهو لضفأ باستكالاف الإ و لضفأ لكوتلاف ق ولخلا ديب ام ىلا هنطابب

 نأ هرس نم » ةع هللا لوسر لاق ث هريغ و قز رلا ف باستك الا و ه لاوقأ

 مرك أ أ نوكي نأ هرس نمو ث هللا ىلت لكوتي سانلا ىوفأ ن وكي

 هنم قث : هللا د ف » . نكيلف سانلا ىن .غ نوكم نأ هرس نم و ٤ هللا قتيلف

 ضيوفتلاب و رحو ر وتف و دد رت و لك وت نيب نوكي بلقلا فيعض و « هدي يف ام

 رضحتست نأ وه لقف تئش نإو روكذملا عاطقنالا يف بلقلا عاقيإ وهو
 كعم يل رايتخا الو تدرأ ام بوبحم وأ هوركم نم يف بر اي ضقا كبلقب

 ضارتعالا كرت وه و مالستسالاب و ؛ عوق ولا لبق ضي وفتاا و لك وتلا نم لكو
 وه : ىضرلاب و ث ًانطاب وأ ارهاظ ةيها ركلاو طخسقلا كرت و عقوأ ايف هللا ىلع

 هيلع بت رقت ربص نع ةعبرألا نوكت امإ و . ىلاعت هللا مقوأ ام اع رورسلا

 ءاج رلا بج و و ةبيصملا نم د ا ةيصملا ىلع ربصلا نام رح نأ ملعا و

 ث هنم رعل ام رخ لا ىلع اهدحأ ةل كللهس ال نأ صخرو ا وتس ف وللا و

 دق ناك نإ هل ضعب صخ ر ه ءاج رال ليع نأ اقلطم رضت مهصعب صخر و

 لمعلا ةيفصت وهو صالخالا بج وو ث تايهنملا كرتو تاعاطلا ىلع بظا و

 دنع ةلزنملاو مظعت و ةمرح و هاجو ةعمس بح و هايرو بجع نم هدسفي امع

 امعو كلذ وحنو مهنم هيلع رجألا بلط و مهسلإ هب برقتلا و مدمحو قلحلا

 هوركم هنرةكو ءادتقا دصق الو هوحو هاي ر الب هراهظاك هرجأ نم صقني

 الف لعنلا نراقي صالخالاو ء بيترتلا مههك و ةضف وأ بهذ ءاناب ه وض ولاك

 تادابعلا ةلجل هداقتعا زوج هنأ ضعب لوق امأو ڵ هريخأت الو هعدقت حصي

 بجملاو ءايرلا امأو ك اهف عرش اذإ اهصلخي نأ اهلمع لبق يوني نأ هانعم

 دعب ثدح ءاي رك دسفم ض راع ىفن امإ و لمعلا ماع دعب ولو ناثدحيف امه وحن و
 ك لمعلا لاح د وج ولا صالخالا ىلع ةظفاحم لب لمعلا دعي صالخاب سيلف لمع

 وأ ةاكزلا ءاداب ىون نك ًاحابم ًابويند ارمأ لفن وأ ضرف لمعب ىون نمو

    
 



 ٠ ٨ رفلاو لصالا لمات ا ٤

 ةداعالاب بلاطي الو هل را ن الف هلام ام رثكب ن نأ أ ثيدلا وا نآر ةلا ةءا رقد.

 با ونلا لطاب هنأ يدنع يذلا و ء ضعب دنع بيثأ ايو رخأ و اج ويند ىون نإ و

 نأ هب دصقو يويندلا ىون نإو هتداعاب بلاطي ال صالخإ ريغ كلذ نأل
 نسحي الو هسفن يف هيلع باثي الو ةينلا ثيح نم ةدابع ناك ةرخآلل غ رغي

 بئاصملا ىلع بجاولاو . ضرف لمع يف ي رخأ عم وأ يويند رمأ دصق

 مظعأ ةبيصملا ىلع رباصلاو اباوث امهيلع نأل ركشلا و ربصنا ليقو ك ربصلا

 مظعأ ركاشلا ليقو ؛ ةقشم مظعأ هنأل يدنع ركاشلا هيلع معنملا ن
 لو ر ملاب وأ آرباص الإ نوكيال رك اشلا ن“ال نامزالتم امهنأ 7

 ىلع ركشلا نم ارجأ مظعأ ةبيصملا ىلع ربصلا له دارملا نال يدنع اذكه

 . دحاو ناسنإ ي اناك ولو ى سكعلاب م أ ةمعنلا

 وأ ًاقلطال مأ اقلطم رودنلاىلع رئابكلا ءايبنالا لمعت له ةمالا تفلتخاو
 نولمعل ال مهنأ ىلعروهجلاو :ال مألمعترئاغصلا لهو ث دعب الةءوبنلا لبق لمعت

 ةريبكب سيل فس وي ةوخا هلمع امو رئاغصلا يفروهجلا فلتخاو ث اقلطم رئابكلا

 فقأ انأ و ءايبنأ اوسيل ليقو ء مهنؤبن ليق ةريبك لبقو لكشم وهو ليق اف
 دنع رئابك وأ رئاغص اهنأ عأ نأ نودب ءايبن الل يصاعملا تبثأو مه:ء وبن ف

 وحن كلذل لديو مهتبوتل رئافص وأ رئابك نك ءاوس مهل ةروفغم يهو هللا
 نا لاقي الو « ىده و هيلع باتف هب ر هابتجا مث « ىوفف هب ر مدآ ىصع و »

 وهو لالض ىدهلا قبس امو ةياوغلا نال ةريبكلا ىلع ناليلد ىدهو ىوغ

 © ةريبكلا ىلع اك : ريغصلا ىلع ناقلطي لالضلاو ةياوفلا لوقن انال ة بك

 هرك أ نمو مه ريغل ان وكي مل فوخو قافشال نراقمدع نع ءايبنالا اياطخ ليقو

 دقتعل و هلوقي نأ هلف هلوق ىلع هرك ] نإ و ،هداقتع يف رذعيرل لطابل ادقتعي نأ

 ناضمر راطفإ زوجي ليق و 6 هلعفب رذعي مرحم لعف ىلع هرك أ نإو ث هفالخ

 زوجي الام رمخ ب رش ال هاركاب ريزنخ وأ مد وأ ةتيم لكأو هيف ةجوزلا عامجو
 عوج نم مصعي ال هنا اهف ولو هعنام ةلع ه ث امهف هزاوبب ليق و ى ةصمخحم يف



 ٨١ نطابلا لع ف ان

 ۔۔۔۔۔ے .۔۔ ح ۔۔۔_
 س ۔۔۔۔۔ مس ۔ ___ ___ ۔۔ہ صس ۔۔۔۔_ سم ۔ے ۔۔۔۔_ ۔. ۔۔ہے .

 ل ام مرحم كب هار هاركالا دنع ةيقتلا زوجت ث ليقو ( أ كلذك سياو شطع ال و

 الو لتق ريغ ندب يف و ] ص رعوأ لام يف لظ همف ول و ليق و « دح ا لظ هيف 1

 هجو فالخ دحلا يف و هاركاب هلعف زوج الام لعفب كالهب و ى انه نيلوقلاب لئاق
 ى ةرافكلاو ةيدلا تمزلو د وقلا اذك و رابجالا انه يهو ةهسشلاب هرد هطقسم

١ 

 ا هللا و

 ركفتلاو « ركفتو ًاعوج كر ثك أ ادغ ينم ب ر ةأ» رثع هللا لوسر ,
 وفصت ال ةدابعلا وأ ةدابعلا رجأك هرجأ يأ « ةدابعلا و و ةدابعلا فصن

 : يدبع نظ دنع ان ظ لجو زع هثلالاق هللاب نظلا ناسحإ بجي د ٠ ج و } عأ هللاو هب الإ

 وه هللاب نظلا نسح ليق « اريخ الا ا ونظت الف ءاش ام يب يدبع نظيلف ىب

 ضرف وهو « نينسحملا بحب هللا نإ اونسحأو » وحن ه هب رومألا ناسحالا

 يدنع هتلزنم نإ « يد۔بع نظ دنع ان أ » ىنغم نوكم نأ زوجي و ث هب دبعتم

 يدنع هتلزن جا ر لمعف لماع لمع عيضأ ال ينا ن أ ,ظ ناف : هنظ .ردق ىلع

 رتخيلف لمعي مل وأ ل۔۔ع باقعلا هتلزنف سيأف عيضأ يأ نظ نإ و ، باوثلا

 نظيلف ىايإ هئاجر ةوق دنع انأ ىنعملا نوكي نأو نيتلزنملا نم ءاشام هسفنل

 ام هد وند تخغلب ولو اعد اذإ هل رفغ ذ ياف نا رغفلا نم هوجر امم ءاش ام ب

 همحرأ الوأ هحرأ هراضتحا دنع ىننظ اك يدنع هنأ ىنعمل نوكم نأ و تغلد

 ٤ رش و ريخ نم يب يدبع نلغ ام لك ىلع رداق ف ىنعملا نوكي ناو

 هل لدي و ليم ضعب هيلإ ليملاو ءاجرلا ةرامأ راهظإ ىنعملا نوكب نأ لمتحيو
 هل لاق و « نهآ كنأك اكحاض يناقلت » مالسلا اهيلع ى لة ىحب نأ

 اكبحأ نإ ده ايعيلا ىلاعت هللا ىحوأف « سيآ كنأك ايكاب يناقلت » ى

 عأ هللا و ! يل ظ .1 لإ

 لوالا _ لهاشلا _- 1 ١١



 ع رفلاو لصالا لماش ٨٢

 ءايلر ربا ىق عبارلا بايلا

 :دامج و ناويح لكو نيلقثلا و ةكمالملا : قالطالا ىلع تاق ولخلا لضفأ ا

 .ةيهولالا الإ تئش اع هحدم كالو هرعق كردن ال رح هلئاضفو د دش ان ه 7

 : يريصوبلا لق امك اهتافصو
 كتحا و ه. هيف تئش اع حاو مهيبن يف ىراصنلا هتعدا ام عد

 : لاق و

 مهلك هللا قلخ ري_خ هن ا و رشلل هن أ همف ملعلا ةراغ و

 رمع مث بعك نب رماع نب نامثع نب هللا دبع همسا و ركب وبأ هتمأ لضفأ و
 .ريخ » لاق امك مموعبات نيعباتلا ىليو نوعباتلا ةباحصلا يلي و ةنجلب ه مطقي و

 هذه ل وا نأ ىلع لدد اذهو «» م ومل نذلا . ش : مهم ولي نلا م فرق ة سانلا

 ول و هآر » قل همحص نم نأ و ةمألا ر و؛ح سهذم وه و :دعب ١ لضفأ ة ةم ألا

 .لاقو ى لع امل دعا ال ة .حصلا ةلضف نأ و و هدعل ينأي نه لكنم لضفأ ةر

 ةمألا هذه يف نوكي دق : يدلدنألا يكلاملا ربلا دبع نبا و انباحصأ ضعي
 .ىلع سيلا » ؟ رق سانلا ريخ » ثيدح ناو ى ةباحصلا ةلمج يف نث لضفأ

 نبقنانم اموق هن رة عمج دق و الوضغمو الضاف نرق لك يف نأ ليلدب هم ومع

 نم .هآو ء ; آر ن , ى وط » ةماما و. ا ىورو ثدحلا مهلع مقأ رام ك لهأو

 ريخ مهنم دحا ولا سان ينأي هنأ ه يورو «يب نمآو يلرب مل نمل ىبوطو يب
 2 ركب يفأ ن ٥ نيعبس نم ريخ دحاولا » يورو « ك نيعمس نم

 « مهنودبيالو ناوعأ ريملا ىلع نودجت كنإ رجألا

 .نونمؤي لاحرلا بالصأ يق موق اع ا قلا لضفأ » زر هنع رمع ىور و

 .ن رع يلو ال و . فعض هدنس يف نكل 4 ًانامعإ قاحلا لضفأ مه ينورب لو ي

 باطخلا ن .رع ة ة ريسلا لا تك ا ١ نأ : هللا ديع ن لاس ىلإ ب تك » :رعلا دع

 



 ٨٢ ءايلوالا ىف باب
 __>ح ---

 تنأف رمع ةريسب تلمع نإ : هيلا بتك لكو ةريمكء اهقف ىلا و ء اهب لمع'ال
 لاق و . رع لاجرك ثالاجر الو رع نام زك سيل كنامز نأل رع نم لضفأ

 اندهاج وكعم انملسأ :انم اريخ دحأ ناكل ههللا لوسراي : حارجلا نب ةديبعوبأ

 دوي » ةياور يفو « يل ورب ملو يب نونمؤي مكدعب نم نونوكي موق » لاق . كعم
. . . . , . 
 . ةيديدحلاو ردب لها ربلا دبع نا ىنثتساو « هلها و هلام ييا رب نا مهدحا

 نك ردي ) » لاقو « هلوأ م ريخد رخآ ىردب الرطملا لثم يتمأ لثما ( ك 4:ع و

 حيسملا واهل وأ انأةما هللا يزخي نل و اثالث ريخ وأ أ مكلل مهنا ًام اوقا حيسملا
 2 كنم نسم ر ٩ مهنم لمامهال » ةيا ور ىفو « اهرخ آ

 ةدايز ىلا ةبسنلاب ثيداحألا الت يف ةروكذملا ةيلضفألا نأب بيجأ و

 ةقلطملا ةلضف ألا توبث م م زلتس) ١ ال هتدايز درح و اهضعب يف هب ح رص اك رج لا

 عومجملا ىلا ةبسنلاب قبسالف ىقبسألل ةتباثلا ةيلضفألا له روهج+ا فلتخا و

 نم لضفأ مهنم درف لكشف مه امأ و ةباحصلا ريغ ين اذه ليقو ث ميا ىلا وأ

 وأ نلع يبنلا دهاش نم لضف دحأ لضف لدعي ال هن أو مهدعب نث درف لك

 2 يوتسإ ال » ىلاعت هللالاق ء “هدس) هلام ن نم ائيش قفن ا أ هرد . وأ هعم لتاق

 فالخلا نإ لق دق و ء هعمس اكع رىث رشلا ا اب وأ ةب ة الا « حتفلا لمق نم قفن أ ن

 نودب ةيلضف لا يف فالالا ناو ةدهاشملا درحم الإ لصحي ى ن . انأ ف أ ف

 لضف ىفخ الو .ة ة روكذملا رج ألا ةرلضفأ حم رصتلا د رب الف رجألا رابتعا

 ىسيع مهنم ناكو مهنم نوكي نأ ىسو. لأس دقو . اهيبن لضفل ةمألا هذه

 ىسيع لوبق مدع امأو ث اهتعيرشب نوعرشقم ءا۔يحأ.مه سايلاو رضلا و
 هلوزن ىلا اهلوبق اهمكح هلوزن نيح نم ةعي رشلا هذه نم هناف لزت اذإ ةيزجلا

 ضيفي ذإ هنود اهبلإ انجايتحال اهانلبق اعإ ليقو هلوزن دعب اهلوبق مدعو

 ناكف ليجعاو ةاروت نم معزب مهديب 1 امةهبشل اهانلبق ليقو ء هنامز يف لاملا

 سيل و ء مانصألا ةدبمك اوراصف تلاز لزن اذإ و ةهبشلاب دحلا ءردك اهلوبق

 ملعأ هللا و مكَع دمحم انيبن الإ بات هل لوسر هعبتي نم لسرلا يف
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 : تلاق و هيلا ضرالا َ كم رقاب وع دمح حو ر ضيق لج و زرع هرا دار ا 01 7

 لزنيو دها_جيو ىمني و رمأي 2 ينعت ةمايقلا موي ىلا يبن يلع يشميال براي
 هذه نم داحآ مهنالو رضخلاو رمايلإ و ىسيع دري الف عي رشقلاب يح ولا هيلع

 ىلع مهب ولق ءايبنالا لثم الاجر ةمألا هذه يف لعجأس ينا » اهملا ىحوأف ةمألا

 ءابقن ةرشع و ًادات وأ نيعب رأ و ءابجن نيعبسو ءايلوأ لجر ةئام ث الث مهب ولق
 ةثالثلا نم دحا ولا اذه ريتخاو « ًاكوغ ادحاو و ني راتخم ةثالث و ءافرع ةعبس و

 يف لعجف دحاو ة رشعلا نم و ةئالثلا يف لعجف دحاو ةعبسلا نم و ًاثوغ لعجف

 يف لعجف دحاو نيعبسلا نم و ةرشعلا يف لعجف دحاو نيعب ر ألا نمو ةعبسلا

 لعجف ادحاو ايندلا نمو نيعبسلا يف لعجف دحا و ةئاملا ثالث نم ه نيمب ر 1

 مهنف دج اهمايق برقي ىنح يأ ةعاسلا موقت ىتح اذكمم امئاد ةئاملا ثالمث يف

 ها ريابلقك هبلق نم مهنمو حون بلقك هملق نم مهنم و ىس وم بلقك هبلق نم

 نم لج ر هتقب رط ىلع و الإ يب نم امو ىسيعو بوبأ و ناملسو د واد يف اذكو

 ضرالا نا » ع هنع ةيا و رلاب م ولعم كلذ و « ") ةمامقلا موب ىلا ةمالا هذه

 « اذك اهل لاقي و اذكل وقتف يكتشت

 دالبلا يف ةرئاد ةعبس هريغ باطقالا و ةكمب دحا و ثوغلا بطق ليقو
 ءابجنلا و ايندلا يف ةفئاط ةعبرأ دات وألا و ماشلا يف مهلكن وعب رأ لادبالا و

 الح ر نوعبرأ لادبالا » سنأ نعو ث رصم يف ءابقنلاو برغملا يف نونالث

 تلديأ ةأرما تتام اذاو هناكم لج ر لدبأ لج ر تام اذا ةأرما نوعل رأ و

 ماشلاب نورشعو نانمثا نوعل رأ مك ) يورو اش ًاتيدح هاور «اهناكم ىرخآ
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 هدنسم ق رمحا هاورو رمع ند دأ نع ةم !لا ف م ; وا هاور ةددعتم ديناساب ىور لادبالا ث هدح ) )١ ) ١

 تايارك ف لالخلاو ىلع نع دحاو كلام . ن؛ فوع نعو هنع 1 ف يلاربطلاو تم ١" نب ة ةدابع ن

 نم لادبالا ه السرم .اطع نع ينكلا يف مك احلا ىورو سنا نع سودرفلا دنسم يف ٣ دلاو لوالا
 لادبالاب نومسي نم دوجو ىلع لدت اهتامج يف ن .كلو لوطو رصقو فالتخا فيد اح۔الا هذه يفو ٤ ىلاوملا

 ملعا هللاو . مهيلا امو



 ٨٥ :./ ءايلوالا ينبا

 نوعب رأ ءالدبلاونوعبس ءابجنلاو ةئامثالث ءابقنلا ليقو ع قارعلاب رشع ةينامنو
 زنصم ءانجنلاو برغلاب ءابقنلا : دحا و ثوغلا و ةعب رأ دمعلا:و ةعس رايخ ألاو

 ةكمي ثوفلاو ضرألا اياوز يف دمحلاو نوحايس رايخالا ماشلاب لادنالاز

 ش زايخالا مش نادبالا"مش ءابجنلا مث ةماعلا تضرع اذا ةجاحلل ءابقنلا لهتبي

 ليق ء هتوعد باب ىتح هتل أسم متي الف ثوغلا لهنبا الإ و اوبيجأ ناف دملا

 ةينلا نسحو عرولا قدصب لادبالا تلضف 4 مه دلويال نأ لادبالا تامالمت

 عضاو ميلح ب بلو نيخت ربصو هللا ةاضرم ءاغتبا نيكسملا حصنو ١ ردصلا ةمالسو

 ال و هن وذؤ ١: الو قحتسم ريغ ن ونعليال ميهارب ا نيقيك مهنيقي ةلذم ريغف

 مهتمالع آ .فن ماخسأو ةكيرع سانلا نيلأ ادحأ نودسحي الو هن و رقحي

 ه مهبر نيب ٠ .هنيب مهلاوحأ فلتختال ةمالسلا مهفصو و ةشاشبلا مهنيجسو ءا .ءاخسلا

 نعو ئ مهن :. ناك هللا تاذ ىف بضغ و مراخلا ىلع ربصو ءاضقلاب يضر نم :

 نم هللا هبتك موي لكيف آلي دمحم ةمأ محرا مهللا لاق نم : يخركلا ف ,رمم

 حلصامهللا : : تارم ٨ رشع موي لك يف لاق 2 ةملحلا ف معن ود ا لاق و ى لا ألا

 عأ ةللا و ء لادبالا نم بتك دمحم ةمأ حرا مهالأدمحم ةمانع جرف مهالادمح ةمأ

 صاخلا ناررا

 ةرخآلاو اندلاو ثعبلا ىف

 لدي امك عقيس يذلا وه هن و زئاج داسجالا رشح نأ مالسالا لهأ عمجأ

 زاوجلا امأو . عوقولا ىلعو ز وجلا ىلع يلقن ليلد ايهو ء ثيدحلا و نآرقلا هيلع
 فلتخال هتاذ يف دحاو رمأ دوجولا و . كاذ هلوبقل ةنكمم ىنفام ةداعإ نالف القع

 ناي رط دعب يناثلا و ًاقلطم لوالا دوجولانوككالذيف حدقي الف ء ةداعإ و ءادتبا

 ليلدب و ، صاخلا ناكما قلطملا دوجو نم مزليال هنوك الو ء صاخ وهف مدعلا
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 ىسي و . عمجال لباق قرفتملاو هناحبس لعافلا ةردق ر ، ناك مش نكي مل هنأ

 رشحلا ىلا اهعمج رشحلاو اهتوم دعب داسجالا ءايحا ليق ء رشفلا ثعبلا
 ى ثيدحلا يف امك هنم بكري ناويحلا ناف بنذلا بجع الإ ما۔جالا ىنفت و

 ةب ادلا بنذ تبفي ثيح صعصعلا دنع بلصلا لفسأ لد رخ ةبحكو هو
 ىلع اممفلؤيو قرفت ام عمجي , هنيعب مدعأ ام ىلاعت و هناحبس هللا د ري

 هعبطب هنع لاز ام لك د ري و هيلع تام ىذلا عبطلاب و اهملع ناكلا ةيفيكلا

 وه كلالد و مظع و مل و رعشو دلج نه توملا لبق هنع لاز ؛نح هيلع يذلا

 هناف ڵ ثيداحالاو نآرقلا يف روكذملا مجرلا رهاظ نم اذخأ يل رهظ يذلا

 يف حص دقو انك امك انعجري هنأ ردابت انعج رب لجو زع هللا نا قلطأ امل

 ثيدح حصو نقحلاب ةعوطقملا ةفلقلاةل رغلاو «الرغ ن و رشحي سانلا نأ » ثيدلا

 اه ريغ وا لج ر وا دي الب قلخ نمو ء كلذ ريغ و « رانلا ىلا كدي كتقبس »

 اهوحن ء دب الب قولخملا ناك ناو ارصبم نمؤملا ىخعألا ثعبي و ، كلذك ث ب
 هللاو ث يل رهظ ام اذه امات ةنجلا لخدي و هتقلخ هللا مني مث كلذك ثعب اماس

 يتشلا نا ضعب لاق و ء ثعس ال ت . لبق لاز ام نأ ضب معزو . عأ

 نم ادهو ًاديلوت ناك ناف تلق لجر وأ ديب ثعبي الثم لجر وأ دي الب يذلا

 رداق هللاو بيكَرقلاو تناك ىتلا ةيفيكلا ضعب لطبي نكل لاكشا الف هدسج

 لب ملأتي الف صعي مل هنأل دب زملا كلذ ىلع بيذعت ال هلعلف ج راخ نم ديز ناو

 ةروكذملا ةلدبملا دولجلا اذكو دسجلا رئاسو ح و رلاو بلقلا هباذعب مج وتي

 د رو ام اذكممو « اهريغ ًاد ولج مها_نلدب مهدولج تجضن املك » ىلاعت هلوق يف
 ىلوالا يه ةلدبملا د وللا لاةي دقو ء وع نع همظع لب رانلا لها دسج مظع يف

 يف دحاولا ءيشلا ناف تقولا بسحب اه ريغ اهنأل ىل والا ريغ تلعج اماو داعت

 ۔_ہ ۔- ۔۔۔ . ۔.۔۔.۔ _ ۔۔۔

 ثعبي سانلا ضعلا لاق و . رخآ يف هن وك ريغ وه 4۔ف هن وك ثيح نم تقو

 رفكب ال أطخ وه و ايندلا نادبأ رمع نادبأب مه زيع و نورفاكلاو نوملسملا



 ٨٧ ة رخالاو ايندلاو ثعسلا باب

 ثمل , ركنأ نم و ئ كماجالا نا ن و هد حاو ر 7 ثعبت لق . ن 4 . ك رأ ٠ 6 ه.

 ءازجالا فرقت نع ٥ ة رابع ماسجالا ءانف ناب ليق ك سيل ظ 6 حاو رالاو ماسجالا

 ح َ - ٠. ٠. ٠ ٠

 اذه ىلع يهف اقيقح ابارت اهتروريص و ض رالابو ضعبب اهتعب طالتخاو

 لدب 9 6 عم ضحملا ءانفالاو ش ا اذه نأ قحلاو 6 7 بكرتو ر و عمج هد وج وم

 ل كملا . نه رهف رعطلا نم هعل رأ ذل , ىلاعت هل وق ضحل ا ءانفالا مدع ع وو 9 ول

 نم ثعب وهو ثعبلا نم عونب ليثم ى يهو ىل وملا ءايحا ةيفيكن ايب يف ةيآلا
 ثعبل انل لد 6 كلد ف ثمعبلل رصح ال ءارجالا د وح وم و ه ه ثعبلا هيلع أ

 ةصخحلللا هض راوعل مجلا داه ) و ءيش هنم تتفتت تتفتي م نم ءايحا وه و ثلامة

 صخشم ص ر ,اع هناو ًاضل أ تد ة ولا داهل ١ ليف و ؤ اصخشم ًاض راع سمل تقولاو

 لعأ هللاو 5 هتداعا ىلع رداق هللاو
 ةرخ الا ترس تمعو 6 اهنءاندل ليقو 6 اهلاو ¡ رود اهاهد وندل ايند ايندلا تمسع“ و

 اهضارقن ادم هتقووايندلا ضارقنا لبقهت وم دعب ناسنالا تقوو ث اهرخأتل ةرخآ

 ءيش سيل لاقي و ع ةطساو ليق و ث ايندلا نم ليق و ڵ ةرخ الا نم ثعبلا لبق و

 ة رح الا نم ءىش نم دعل ١ ءيش سيلو ك ةرح الا ىلا اندلا نم ءيش نم برقا

 مهردلاو رانيدلا وح وهو رهاظ ايندلل : ىلع لاق اهلا عوج رلا عانتمال ايندلا ىلا

 لفلاو دسحلاو ريكلاكى وملا عابتا وهو نطابو ڵ بكرملاو مداخلاو رادلاو

 دهاش ورخاول واو ص رع وےسج و نظلا ء وس و ةسائرلاو ةدحلا بح و دقلاو.

 يه مأ اهيلع مرتحملا تنأ اهل ماذلا اهبأ : هل لاقف اههذي الجر ممم و . بئاغ و

 مهف نمل لمع رادو اهتدص نل قدص ةلزنم تسيلأ اههذت مف كيلع ةم رتجملا

 اوبستكا هئايل وأ رجتمو هيح و طبهم و هئايبنأ ىلصم و هبابحأ دجسم يه اهنع

 اهعاطقناب تدانو اهلاو زب تنذأ دقو اههذي اذ نهف ةنجلا اهبف اوحب رو ةح رلا اهنم

 اوقدصف مهنثدح نورخآ اهدمحو ةمادنلا موي لاج ر اهمذف اهلهأل اهسفن تعن و

 بج ءاقب ثيدح بابلا لوأ تبثأ فيك تلق ناو . اوركذتف مهتركذ و
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 وهو روهشم تباث حيخص ثيدحلا تاق ءللي وات الب هنن بيكرتلا و بنذلا

 بنذلا بهم ءاقبا نال هليوأت ىلا ةجلاحالو هللا همح ر عيبرلا دنسم يف ركذم
 عطاق لقعلا ناف هيلع بيكرتلا ىلع ثعبلا يف ًاجايتحا الو هئانفا نع رجحت سيل
 هنأو هتداعاو هثانفا ىلع ةردقلاب ةدهاش هتداعاو هادع ام ءانفا ىلع ةردقلا نأب

 ال وأ بجعلا داجيا لب هتداعاو هادئعام ءانفا نغ زجعل هتداعاو هئانفا نعزجت ول

 وأ هيلع بكري هنا هنم بكري ىنعمو ث هانفأ ول هتداعا ىلع ةردقلا ىلع ليلد
 وهف. هيلع ىنبي يذلا هسأو ناسنالا ءدب هنأل يقب امناو ث هنم بيكرتلا أذتب
 نآلمتحمو ى يتف اماود دشأ نوكن يتب لصأ هللاهقلخ رادجلا سأك بلصأ

 تزوجل كلذ الولو هرهوج ناسنا لك ءايحا ىلع ةكئالملل ةمالع هؤاقبإنوكن

 ؤ ورمع حور درتف اهسفن ىلا ال اهداسجأ لاثمأ ىلا حاورالا د ر ةكئالملا

 يف ت : ماشلاو رصم ىضاق كلا. نبا ةيفلا حراش ليقع نبا لاق و ڵ دي ز دسج

 هبلع ىنبي ءىش ىلا جاتحي ال مدعلا نم دوجولا روظي نم نأل هملع ال رس اذه
 شفخالاو ءارفلا لاق امك بنذلا بجع و يأ ةفطاع ثيدحلا يف الا : ينزملا لق و
 لد هأتلا ةي آلا لوبقل هت ومث لس مدع و اذه فعض هد ري و « ظ نم الا » يف

 ف هل وق ىضتقي و ادب أ هلك أت ال ضر ألا نا تاياو رلا ضعب يف حمي رصتلا و

 قلخ ام ل و أ ناف مدآ ربغ ناسن الا نم قلخ ام ل وأ هنا « قلخ هنم » ٢ ثدحلا

 هيف حورلا خفن ال وأ مدآ سأر قلخت دارأ نا الا مهللا نالس هاورام هسأر هنم
 توم رانلا ركذو توم ةنجلا ركذ : رثالا يفو . ملعأ هللاو هدسج رئاس لبق
 ربص الف رانلا امثو .اهنع ربص الف ةنجلا اهأ نيت وه نيب ايحت سفنل ابجع ايف
 عأ هللاو ه اهلع

  
 



 ٨٩ ةزي زلاو سابللا يف با

 _ صراسلا بارا
 }' ...ةنيزلاو بيطلاو نهدلاو ءانالاو سابللا ىف

 لوسر نأ يورو ىاهربغو ") ةدبازلاو كسملاو ربنعلاب زئاج بيطتلا

 بيطلا رمأ ةمطاف ع ج وزت املو د وعلاد نخدي و بيطلاب فرعي ةظع هلل

 كسمملا بيطلآ نم ةبكرملا ةلجلا ىنعي « ةيلاغ اهنا ه لاقو ربنعلاو كلسملا

 _ ىدهأو & روهشملا وه ليق ك داي زل ا يه ةيلاغلا ليقو ء كاذب اهمسا ىرخ ربنعلاو

 الام ركذف اهيلع تقفنأ ك هلأسف ةيلاغلا نم ةروراق ةيواعمل رفعج نب هللا ذبع

 « ك۔۔لا بيطلا بيطأ » رمع هنعو كلذب تيمسف ةيلاغ هذه : لاقف اليزج
 سنألاق ء كسي طلخب ةكس ىسي بيطلانم عون كسمملابيطلاب دارملاو

 هللأ ىدهأ ةع هنأ ىورو ؛ اهنم بيطتب :ر طتر ةكس ك هللا لوسرل ناك

 ير نم تال اي » لة و هسأر و يج و هديب حيسم مث هباحص ] نمب همسةف كسم

 .تاذ رغ ليف و ؤ هتلاحتسالو اث هد هلصأ ناك ولو رر كذ امل رهاط وه و « ةنجلا

 ثالث ( ك لص هرا لوسر لاق ى ينالتلل ( ةين ونلا حرش ةيشاح ) يف هت ركذ اك

 هدري اف ناحيرلا كدحأ يطعأ اذا ه لقو « بيطلا و نهدلاو دئاسولا : درت ال

 بيط تبن لك ناحيرلا : سا خيشلا خيش يعينغلا لاق « ةنجلا نم ج رخ هن ل

 ةماعلا ضعب تيأرو . ها هلذب يف ةنؤم النرجشلا نه فتلاام ةنجلاو ه ا

 هدنتسم لعلو لي هللا لوسر لع ىلص هلوانت وأ د رولا ركذ ممس

 نم هيلع لصح ينهد زارفا دابزااو اندالب يف ةماعلا قالطا ود فنصلا هركذامو داب :رزا و ) ١(

 نم ىنت يهو ةيكسه دازلا ةحئار ناويحلا يف ل۔انتلا .اضدا برق دجوت ددغ ةطساوب زرفي داب زلا رونس
 ناويحلا جرمش نم اضيا اهيلع لصصو 9 هئالت.ا دنع هزارفا داب زلا ناويلا اهيلع فذقي ينلا روخصلا
 .عون وهو ۔ رتناملاو كملا صاوخك هصاوخ ءارطالا لاق . ةصاخ ةريغص ةقعلم ةطساوب يدابزلا ىلهال ا

 ريطعتلاو حئاورلاو بايطالا بيكارت يف لخدي . هال وةم . جنتتل داض. ۔ ناويحلا دابزاا نم

 لوالا _ لماشلا - ١٢
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 ةليل ىرع نم قلخ ضيب ألا درولا ( 7 هنع سودرفلا دنم يف د 7

 قرع نم قلخ رفصألا درولاو ليربج قرع نم قلخ رمح ألا درولاو جارعملا
 . كلذ حصي ال يوونلا لق يلاج زلا راد 7 كم قي رط نم هاو ر « قاربلا

 رادنب نبا ينطق رادلا مهنا دق وع وض وم هن أ رجح نباو هرك اسع نبا ركذو

 ي رهزلاو هنع هللا يصر رانيد نب تالام ىورو . ركذ امع ملعأ هللاو عضولاب

 نم ضرألا تكب ءامسلا ىلا يل , جرع امل » ملت هللا لوس ر نع سنأ نع

 درو تبنف ضرألا ىلع قرع نم رطق تعجر نأ اماف فنصلا تبنف يدعب

 ىدع نبا ىورو ؛ رجألا درولا مش :يلف ىتحأر ےشي نأ دارأ نم الأ رحأ

 ءايسلا ىلا 8 ىرسأ ةليل » لة ةع يبلا نا بلاط يبأ نب ١ يلع ل لا دنسل

 » درولا م ثدلف ىتحسار رےشينأ د ارآنفد روااهنمت. نف ىف رع نم ضرالا ىلا طقس

 لاق ةريره وبأ لاق . ربكلا هل لاقي تبن فصللاو . عوضوم ثيدح وه و

 رهظ ام ءاسفنلا بيطو هنول يفخو هبر رهظ ام لاجرلا بيط » يلي

 زوجيف ثيداحأ هيلع لدت اكب اجباال حيجرت اذه « هحبر يفخ و هنول

 اهراد زواجي نأ نسحي ال نكل و حير هل ال. ةأرمللو نارفعزكن ول هل ام لجرلل

 الا هيمدق ىلع ءانحلا لجرلا رهظي الو لاج ر ىلع هب ىشملا دصقت نأ زوجي الو
 رئاح ةيحللا غبصو هيدي ي هركي و هتيحل و هسأر و امهنطان يف زاجو ةرورض"

 هد مت رمغ ام نسحأ نا » ك هنعو داو ريذل زئاج وهو بحتسم ليقو

 ةماغثلاك هتيحلو هسأرو ةفاحق ىبأب حتفلا موي تت مت ىنأو ١ مكلاو ءانلا بيشلا

 م وق نوكي »” ع هنع يور و « داوسلا اودذتجاو ءىشب اذه اورمغ » لاقف

 ريغ وهف « ةنجلا ةحئار نوحي ريال مامحلا لصاوحكد اوسلابنامزلارخآيف نوبضخي

 ميهوت هب ديرأ اذاو زئاج ليقو ، ه و ركم ليقو ث نيئيدحلل داوسلاب زئاج

 تركذ دقو هتين تحص اذا برحلل هلعاف رجؤي و اعطق زجحي مل باش هنا ةأرملا

 (بطلا لصأ يف بحلا ةفحت ) يف الي وط باضملا يف يالك



 ٩١ هني ل او سابللا يف باب

١ ! 
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 ءاليخ لا دؤي ملام اسأ ! غبصلاو ة ةنر زلاب ري ري ملو هر ازا رفصي رباج ناكو

 ًاراهظا سبلي نم امس الو زئاج وهف سابالا دي وجب ةريثك ثيداحأ يف رمأ دق و

 نألو ءاحشالا هب لخب يذلا كلذب لخبي مل ذا ايندلل ةناهاو ركش راهظا ةمعنلا

 كايند نم ينوطعا لوقت فشقتملا لاح و هلل دملا لوقت سابللا دوجم لاح
 لهأ و ةرابجلاو قاسفلا يز سابل ه ركي و ، كلذ نالوقت امهنا ئ يعأ ائيش

 قر ,الاو رفصالاو رمحالا دادملاكن اولأ. ةباتكلا نييزت زاج و مه " الئل ةمذلا

 با وب ألا مبلعق زاج و ث هيف بيغ رغلا و ملا م ظعت ةينب كلذ ريغو رضخالاو

 نأ كش الو ى مل۔هلا ىلع ةناعا مالكماا لئا هأ و كلذ وح و لئاسملاو لوصفلا و

 رفصأ وأ رحأ طخ رجم الا هعنم نهف ةعاط هميظعت و هيف بيغ رتلاو هيلع ةناعالا

 ىلاهت هل وةل عنام هعنم مل ةنب , زلا درجم دصق ول لب الالح م رح دقف كلذ وح وأ

 ىلع صني مل ةنيز لكمعي هناف « هدابعل جرخأ يتلا هللا ةنيز مرح نه لق »
 بدسلا صوصخمال ظفللا م ومعب ةربعلا نال ًاصاخ ل هزماا بسدس ناك ولو اهي رح

 مهتي وأ مه هيبشتلا دصق اذا الإ عنتمي مل رافكلا نم هلصأ كلذ نأ حص ولو

 نومهتي الو هبشتلا اودصقي مل ناولأب نوبتاكللا مالسالا لهأو ى مهنم هنوكب

 هلصأ هنأ راد يرديام و هيلع قفتت ةمألا تداكو هب اوبلغت و مهل ًاراعش راص لب

 باوبالا ريغ ةب اتكنأ اهنف ىعدي باتك فرط يف دجوت ةطقل الإ ى رافكلا نم

 اذه ىلوأ اهكرت ناو : بتكال نأ يغبني هنأو ةفسالنلا نم ةرجلاب اهوحم و

 يفو باوبالا وحن ريغ ىف ذ مالكلا ىرتف عضاوم نم اه .الك ةلمج نم لصحام

 اهانملس ول ةيبدنلا و ةب ولو ل كالت درتف بجا وال ًايبدن و ًايولوأ هارتو ةرجلا

 زييمت و مالكلا لئا وأ با وبالاب قحلي و با وب ألا وحن ريغ يفو ةرجحلا يف يه اما

 نع هب زيمتي امم ايظعت هيبن وأ هللا ىسا ةباتكر زمرلا زميمت و حرشلا ن نم لصألا
 ةنسلا وأ أ باتكلا ى ؤ اهللصأال وةملسمرمغ ةيولوالا كلةنأ امس الو طلا رئاس

 ملاب نملسملا ط وطخ نأ ايس ال و + مي ال و هيبشت دصقي اذا ءاججالا وأ



 ٩٢ عرفلاو لصالا لاش {
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 اهف .رفاك ةب اتنك دحم : دكتال ك كنأ ام االو _ بلاغلا ي ةرهكلا سك .4 ف رعلا

 رم لجرلا منم ال و .. عأ هللا و ةمهتلا وأ سمللا يناي نيأ نش ن ولتلا كلذ

 ٤ کالذ ريغو هطس و وا هسأر ميزحت و هملع ءاكتالا و هد ةطفتلا و ري رحلا شل رت

 ضرعأ ةقرلا نكم مل نا هب يلصيو هب هبون عقر اوزاجأ و هسابل نم عنمب اميا و

 ههجوو صعب لوق زاوجلا ن ٠.٨ هدعل امو هشارتفا ف ت ركذ امو 6 نعصأ نم

 هر 2 حتلا امس ال و سب دل كالذ نأ ىلع ءا ضعبل هعم و اسر سيل ٩٨ذ أ تملع ك

 :دق انل رعصح ىلا. تدمعف : : نسل 1 لوقب سابل ش - ١ رغتلا نأ ع لدتسا ذق و

 ,ك هلزا لوسرل شرف هز أ نارةش ٠ رع ي ث ر ع 9 . سال ام ل وط ن مص د وسا

 ةيطغتلا ىحض هدعب دحأ اهسبليال هللاو : لاقف اهب ىطغتي ناكءربق يف ةفيطق

 يراخبلا ىور لب ه. ىطغتيو شرفي امم ةفيطقلا نأ كاذ و سبل اهشارتفا وأ اهب

 بهذلا ةينآ يف برشل نألل هللا لوس ر ىهن » هن أ هنع هللا ىضر ةفيذج نع

 شارتفاف « هيلع سلجن نأ و جابيدلا و ريرحلا سبل نعو اهيف لكأن نأ و ةضفلاو
 ثنح مدع امأ و . ط وحأ وه و هنعىهنم هشارمفاف .- ىنم 7 ل و و سمل رد ر رحا

 زاجأف عنملا ىلعو ،فرعلا ىلع نيملا ىنبم نألف هشارتفاب ريرح سبليال فلاحلا

 يف ريرملا سبل :زاجو هيلع تناك اذا هتجوزل اعبت هيلع سواجلا يرعلا نبا

 ةيار يف فالخال : دشر نبا لاق« لاتقلا يف ري رحلا ةيا رو ودعلا ىلع ارخف لاتقلا
 عأ هرا و . يدنع حيحصلا وه و داهجلا ف هسدل زوجيال ليق و ري رحلا

 بهذلا ريغ نم نملا ة_رلاغلا ةينآلا لاعتسا زاوج ىلع اوقفتاو

 برشلا م رح صعب و اهاعتسا م رح ضعسف اهسان آ امأ و 6 ة_ضنلا و

 زاجأ و ث ميرحت الب كلذ هرك ضعبو ؛هريغ و لك ألا زاجأو اهنم

 هيلع قدصي ال ذإ نيتبضلا نيب رمع برش دق و ةضفب ببضم ءانإ نم برشلا
 نم ةلسلس عدصلا ناكم لعجل حدق : دق راع يبنلل عدصن ا دقو ث ةضف ءانإ هن أ

 .عدصلهب بض هنأب عمجيو در دحم ببضم هن أ هرعبغ يورو. سنأ هاور ك هضف



 ٩٣ ةنيزلا و سابللا باب

  

 _ ۔۔ ۔۔

 ًاضيأ يور دقو رخآ عدص اهس م

 بهذلا ءانإ نم برش نم » رع هللا لوس ر نع ةملس مأ نعو : عضاوه

 لك أي يذلا نإ » ةياور ىفو « منهج ران هفوج ىف رج رجي امن أكف ةضفلاو

. 

 ةئالث ف ةضف نم ةلسلسل بدصم هز ١

 .برشلا و لك ألا ميرح : حيحصلاف خا « ةضعلا و بهذلا ةين آ ف برشل و

 رحت هل لدي امك نييزتلل سبللا نم سيل لذ نأل لجرلاك كلذ يف ةأ رملا
 يهف امهريغ يف هل تلح دقو لج .لا نع برشلاو لك ألا يف ةضفلا ءانإ

 يمد آةروص هيف بوث وأ ءانإ ءارشب سأب الو ى امهف اهنع نامرحم بهذلا و

 ةباحصلا ضعب راتخا و : اظرب هلرا لو۔_س ر نم اصيخرت ناويحلا نم هريغ وأ

 كلذ نع ىهندق بك اع هز أل كلذك وه و زاوجلا داقتعا ع ه رييغت وأ كالذ كرت

 لضفألاو مرحت الخناويحلاري ة ةروص امأ و ء يهنلا دعب اصيخرت صح ر امإ و

 حك ةضفوأ بهذ ليمع لاحتكالا زاح و 2 يدنع هوركم الاعتسا وءاهكرت

 عافتنالا زاوج ةدعاقلا نأ كاذ و زا وجلا رهاظلا و امهنم صقع صق ظفحب و

 لوس ر فيس ةيلح تناكو ء عنملا ليلد ع وقي ىتح ةلجلا يف عافتنالل قلخ 3

 _ اهرسكو ءافلا حتفب راقفلا اذ هفويسنم ىسملانأ كلذ و ةضف نم تاكن هللا
 هتا ركمو هتناؤذ و هتقلح و هتعيمق و هتمئاق تناك رهظلا تارقف لثم هيف نأل

 ولي مل نإ ةأرم ال نإو ديدح وأ رفص منختلا نع ,ةك ىهنو ى ةضف نم هلعن و
 ديدحلا .رع ىهن ليقر ث ةضغب يولف ديدح نم متاخ هل ناكو ةضف هيلع

 ساحن ماخ هدي يفو لجر هءاج . مانصألا هنم ذختت يذلا ر ةمألا ساحنلاو
 ماخ هيلع و ءاج مش من ڵ هحرطف « مانص ألا ح ر كنم دحأ يل ام » لاقف رفصأ

 ةضف مناخ ه رمأ و و هح رطف « ر لهأ ةملح كملع ىرأ يل اه » لاقف ديدح

 ٣ ليقو ء رفصألا ساحنلا ىلع رفصلا لمحي اذكهو ي الاقثم غلب الا

 سابع نا ن رع دي ر ن اج ثيدح و . صاصر وأ ديدح وأ ًاتلطم ساح نم

 لدي « ديدح نم اماخ ولو بلطا » اهسفن ةبهاولا بطخ يذلل لاق ةع هن 1
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 رمأ لاتي نأ الإ مهللا ه و ركم رمأي ال لع هن أل ديدحلا ىف ةهاركلا م دع لع
 .ناك احيحص ب نإ رم ام ن أل ر. ام قفا ويف لجرلا ر ةف ةدشل ., 4

 ز هلع لد ولو دمعف ةضغ ا و. ددح ماخ دارأ لاقي نأ امأ و . اسح

 ناحلاب غلبي الو 2 هدعبي ةبهاولا ثيدح يف ةياغ هلعج نأأل اهب يديدحلا همتاخ
 ام مبرحتي ضعب لاقو ؤ ةيهارك يهن ليقو ك يور امك هتمق ال و ةضف لاقثم

 ىور.لجرلا ىلع مارغ بعذنمهن و كوأ بهذ اب ولم تاملا نوك امأ و 5 هقوف
 «حيحصلا وه اذه بهذلاب متختلا نع يهنلا ر ء نباو ة ري ره وبأ و ءا ربلا

 باحص [ن.ةسمختام : لاق هي وهار نب قاحساك ءاملعلا نه ةنئاط هيف تصخ ر و
 ن ريبزلا ديسأ نأ ن ةزمح عزن ز و . بهذ نم مهتا وخ ة هللا لوس ر
 لاقو 1 , ردب ناكو تام نيح بهد ن .اع اخديسأ أ دينمديسأيبان رذنملا

 كنم ريخ وهنم هآر دق : لاق بهذلا متاخ كيلع ى رأ يلام : بيهصل نامثع

 يهنلا نأب مجلا يدنع يذلا و ك 1 هنا لوسر لاق ود نم . لاق ڵ هبعي لف
 بهذ مناخ كت ا ةت سبل دقو ث يهنلا ثيدح مهغلبي منأ ءاعدا ال هب . زا
 ا وعمجأ و هذلا متاخ لجر ال ضعب هز 5 و ش هنع ىهن و هح ,ط 3 ادحا و 1 و

 ىلع بهذلا اخا 7 رحت ىلع اوعجأ : يوونلا لاق . ةأرمال لالح هنأ ىلع

 لئاق و س ه وركم هنأ ضعب نعو ك هحابأ هنأ مزح نا نع يكح ام الا لاج را
 رح ثيداحأو بهذلا متاخ سبل نع يهنلا ثيداحأ ج وجحم نيل وقلا

 ناك اذإ ممالا ن س مرحيو . هعاخ ح رح لع هلمق ن ه عامجإ عم لاق _

 نس ١, م رحوهف بهذلاب بهذلا متاخ هوم ول اذك ةضف هيقاب ناك نإ و ابهذ

 صخلا اهب كتسب ١ ىلا ةمعشلا وه م ;الا

 « ةنيزلاب قحأ نيملاو رقفلا يفني هناف قرعلاب اوءتخت « سنأ ىو ر د

 .تور و 4 كو رتم لجر دنسلا يفو « ك رابم هناف قيقعلاب او.تخ » ةشئاع تور و

 ى قيقعلاب ! م نه ( يلع ىرورروا_ا 1 ربخ ىرب لزر ل قي هةعلاد ن , محم : نم . ةمطاف

 لم \ًم ؤ . بغزلا ريغمتاخ : لصالا ن ٦١٨ . ريغ : :ظفا 7 طن س هل هلد !و هللا ه ر فل ا 77 3 اذه ) ¡ ١

  
  

 



 ٩٥ ةني زلا و سابللا يف باب
 _ ۔۔۔_. _ ___ .___

 ۔۔ س ۔ ۔۔۔ ۔ہ۔۔۔۔۔۔۔ہ۔۔۔.۔_۔۔- _ ۔ . ۔ ۔ہ .

 هل رخآ متاخو قيقع ن .ةالتهمنناكو .فعض هداس «٠ ٢7 نوعاطا عنم نم رةصالا

 هركو ث هفك ىلي اه هصف ناكر قيقع هلك متاخ هنع دري ملو اهن هصف ةضف نم

 ناطلس يذل الا هركي ليقو ث ةنيزلا تدصق اذا متاخلا سبل ءاملعلا نم لياق

 ناطلس يذل الا متاملا سبلا نع ىعن قلي هللا لوسر نأ ةناحير يبأ ثيدحل

 نولش الو كوملاا ىلا اهعيب ىتلا بتكلا متخ ةجاحل هذختا امنا ع هنالو
 ء هسبلي ملو هذبن هلع هن أ سن آ ثيد . ضعب ههركو. اخ الا انك

 رثك الاو هسهملا الو هب خي ناكف ةضف نم امتاخ ذختا هنأ رمع نا ثدحو

 يذلا امناو فعض ةناحير يبأ دنس يفو « ناطلس يذ هيخا ول و ةنيزل ولو هزاوج
 ولو هناف ةضغلا هيلع ىوللا ديدلا متاخ وأ بهذلا متاخ وه هحرط م اموي هسبا

 ال عفد ح رطلا لعلو ث هسبلي الو هب متخي يذلا وه هلعلو هفالخ لضفالا نكل زاج

 هباحصأ هسبلو ةضفلا نم متاملا سبل مادتسا دقف الاو ةنونسم ةنس هنأ مهوتب

 هدعل و هعم

 رمعو « هللا الإ هلإ ال » ركب يبأ متاخو « هللا لوسر د » همتاخ شقنو

 صاصر وأ رفص وأ ديدح سابل دحأ سبلي الو « رع اي اظعاو توملاب ىنك »
 وأ يبصلا ناو عمسي توص يذ لاخلخ سبل هركيو ةرورضل الا اهوحن وأ

 ناهدالاو نيتنثا لحتك اام رو نيع لك يف اثالث لاحتك الا نسو . ناويح

 براشلا الو سأرلا ىلع ةيحللا مدةت الو براشلا مث ةيحللا م نيبجاحلا مث سأرل

 رصبأ ارونىل لعجاو يرصب رون مهللا : لاحتك الادنعلوقتو ء بجاحلا ىلع

 ءاش نا ءافش تناك خلا « ضرالاو تاو.سلا رون هللا » تأرق ناو ع كتمكح هب

 مهالا : لوقتو 6 سأرا مدقم ح رسل » ميحر ا نمحرلا هللا مجل » لوقتو هللا

 فرصا مهللا : لوقتو هرخؤم مث . ءاب ولا ينع فرصاو يرشبو يرعش نسح

 : لوقتو كيبجاح مث « يقع ىلع يبد ريف يف هنكمت الو ناطيشلا ديك ىنع
 مومهلا ي ء حرس مهللا : لقو كتيل من 7 ىدملا لهأ ة ةنيز ىنيز مهللا



 عرفلاو لصا ا لماش ٩٦

 هلك كلذو كردص لع طشملا ر رما مث ك ناطيشلاو رودصلا ة۔و۔و و مومغلاو

 مايق يف ةماعلا سباو ةنم .لا نسو ث نيملاب هوحنو كاذ نوكن سو ا ةنس

 ال و طتف ًالقع ال التع و اع رش ةروعلا رتس بج و و ڵس ولج ىف لي وارسسلا و

 ر ورسلا بلجي هن أل رفصالا لعنلا بحتسي و لوألا حيحصلا لاوقأ طقف اعرش

 ء نييتجس نيلعن هل أ و ندوسأ نبفخ هل نأ 3 ك هز ال دوسالا زوجي و

 رعشلا نم ةد رجملا د وسلا اهنأ اهنم : لاوقأ ىلع يه ام ةيتبسلا لاعنلا يف اوفلتخاو

 عأ هللاو ةرورضل الا تاوطخ ثالث قوف ةدحاو لعنب يشع الو

 زوجيو «هوفتفت الف رون بيشلاو هومرك اف هللا ةودك رعشلا » رع لاق

 ءانحلاب ركب وبأ بضخ و ى داوسلاب زوجي الو لضفأ هكرتو ءانحلاب هباضخ
 & هريغك داوسلاب باضخلا مهضعي زاجأو ةرمح هيف تبن وهو : مكلاو
 هنأ ريتخاو ث منملاو يفنلا ىلع رثك الا ل هللا لوسر بضخ له ا اا ,

 حيحصلا ىلع زئاج وهف رح ةل وأ هميش ةلقل تاقو الا | مظعم يف كرتو تق و يف غبص

 مه رمأف ةماغثلاك هسأرو ةفاحق ايأ ىأر . ع هنأ ىورو ىأر ا۔ء . لكر بخأف

 لوسر ىأر هذ ] رمع نا نعو . _&{ بيشلا مرغ ( لاق و 4ه ركو بيشلا ري۔غتد

 هتمامع و هبايث امهب غبصي سرولاو نارفعزلا ينعي ةرغصلاب ؛ غبصي ل ك هللا

 ب .هأ هناف باضلاب كيلع ( تل هنع و أ هد تاياور تحصفأ اك هترم و

 عا هللاو « مكمئاسنل بجعأ و كودعلا

 عباسلا ب ا سايلا

 كاوسلاو نتخلاو ثفتلا ىف

 "يراقلا نم برقت ةكالملا ناف ىحللا اوفعاو ب راوشلا اوصق » يع لاق
 امهناف هتقمنع فيظنتو 4و راش صق كدحأ ندتعرل و هب راش لاط نا هنم رعنت 5

 « هنم نيك املا ناكس



 ٩٧ كاوسلا و و نتملاو ثفتلا يف باب

 اهدوعق ناكم وأ امهفيظنتب ا امهئانتعال وأ هللا هملعي رءأل اهرظن 7 يأ
 نع » هناحبس هللا لاق امكل امشلا نع و نيملا نعف أرقي نكي مل اذاف ث هتءارق دنع

 براشلا فتن هركو ء ةيآلاو ثيدحلا نيب ةافانم الف « ديعق لاشلا نع و نيملا

 هلفسأ نم ذخؤي ليقو ڵ 4ضعو فتن هو ركملا ليقو ث قلحب وأ صقي لد

 الو هضعب ال هلك صق ةنسلا نأ يدنع يذلاو ث اطخ هطس و كرتي و هالعأو .

 يذلا هفرطًص ق يفكي ليقو ث صقي مل نم ىلضعب مثالا فاخو « هفتنوأهقلح
 هنأ هدريو ڵ يوونلا هراتخاو ةفشلا فرط ودبي ىتح لاط اذا ءاملاب لصتب

 نوكيف لتبيو اضيأ هطسو و هلوأ ماعطلاو فنألا نم جراخلا خسولا كسع

 يز ىلا راص اذا ليقو مفلا يف لخدي ناك اذا بجي هنا مث خاس وأالل الع

 لك يف ليقو ث رهش لك يف ليق و ث نيعب رأ لك يف صقي ليقو ء نيكرشملا
 : نيكرشملا اوفلاخ » ثيدح مهيز ىلا راص اذا لاق نمل لدي و ے عوبسأ

 ؛ هب راش قلح نم بيدأت ىرأ : كلام نع و « براوشلا اوفحاو ىحللا او رفو .

 هايحاص و ةفينح وب ا راتخاو ى هلعف نم ارم رض عج وهب ةعدب هقلح : بهشأ نعو

 بناج لكرعش ىمس و براشلا يبناجب رعشلا اماو ع هب هيبشلا صقلا وأ ث هقلح

 ينأ نع تأر ىتح براشلا رعش رئاسك وهف لوطيب هكرت يدنع ز وجي الف لاس

 مابس نورف ود ه ممعيناثعن وصقي باتكلا لهأ نا هلا لوسرا ان اناق ةماما

 نيناثعلاو « باتكلا لهأ ! وذلاخو :دناثع اورف و و كلابس او هق » لاقف

 سوجملا نأ ك هلا لوسرل رك د رمع نا نعو ص ةيحللا وهو نونثع عمج

 ةاشلا زجي امه لامس زجي ناكف « مه وفلاخ » لاقف مهال نوقلحيو مهلابس نو رف وي

 هنا : ءايحالا يف ىلازغلا هرك ذ ام امهم واقي ال ناثيدحلا ناذهو « ريملا وأ

 يقبيالو مغلا رتسيال كلذ نال اهوكرت هريغو رمع ناو ء نيلابسلا كرتب سأبال
 لابسلا يفمن انكهللا دبع نب رباج لةامالو ث هيلا لصي ال ذا مامطلا ةرمغ هيف
 هح ولا لا امم ةيحالا ضرع نم ذخ ألا يدنع زوجيو 4 ةرمع وأ ة ةجح ىف الا

 لوا لماشلا - ٣
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 عرفلاو لصالا لماش ٩٨

 لوط نهو ث كلذك قنعلا ىلي اث نقذلا لفسأ نمو ى ناش اذا قلحلاب ولو
 ذخالازوجي الو ء ةضبقلا نع جرخي امم ضعب هدحو . ناش ىتح لاط اذا رعشلا

 يف رك ذ اهف ى مظعلا اهدحو ث نذألا يلب ام ريصقتو ء ةيحالا لوط نم
 اهرعش لوط وأ اهضرع نثي مل اذا اع ديقم 'ىحالا ءافعا نم ثيداحألا

 اهضرع نم هتيحل نم ذخأ ز هنأ هدج نع هأ نع بيعش نب ورمع نعو

 لوسر ةيح نأل نشت مل ولو اهلوط و اهضرع نم ذخألا زاوج ه رهاظ 17

 ثيدح هنأ يذمرتلا لق نكاو ء ًارظنمو الوط و اضرع ةيل نسحأ قرب هلل
 لضاف ذخا زوجي ليق و « ىحللا اوفعا > مومعل هلك كالذ عنم ر وهہثملاو ب رغ

 نم اناسنا ناشاملكف لوألا حيحصلاو طقف مارحالا نم لالحالا دنع اهنم
 سيقلب ترمأ امك لاط اذا بجاح نم ولو هصقو هتلح هل زاج ةأرءاوأ الجر هرعش

 اهغتن نأ : رثألا يفو ث ةريبك ةيحاا صق ليقف منملا ىلعو ى اهيقاس قلحي

 افالخ ةداهشلا امهم د رت الو ةيالولا ا.م كرتت الو ى نيلملا لك أ نم دشأ

 قرقلا لق بجوي مل نمو ثنالوق سأرلا رعش قرف بوجو يفو ء ضعبل
 ء عباصأ ةعبرأ لاط اذا بوجولا روهشملاو ع ءاوس ليق و ڵ كرتلا نم لضفأ
 باتكلا لهأك هلهسي ةلع ناكو .هقرف نكم نك اذا ليقو ٤ ةئالث ليقو

 .ناكف نىكرشلاك ق رف ح هكح هلع لزني ل ايف مهتقفاوم بح ناك هنأل

 هيلا مجر ذا ةنسلا
 ام صقيف بكنلاب دحي ليقو ء الئاط سأرلا رعش كرت زاوج يفدح الو

 ه همكنم لصب ارعش تل هل نأل كالذ بجي الو ى نذألا ةمحشإ ليقو « داز

 اولق اذكد ضعلا قاصلا دنع جرخ اذا صقي وأ قلحي وأ طيالا رعش فتنيو
 فتنلا دتعي ل نم امس الو ث ةفاظنلا ةلملا نأل ةنسلا هب ةدراولا فتنلا ىلع مايق
 لئاوأب اذخأ رغصألا ىلع لمحيف عبصالا راد اذا لازي ليقو ى هب ملأتيو
 نج رفلا لوح ام يهو ةناعلاك موي نيع رأ لك يف ليقو « طايتحا ءامسألا



 ٩ ٩ كاوسلااو نتاناو ثمتلا ف باب

 .___ . .۔.۔. - 7 _ ۔ ۔ .. - _ ۔۔_.۔ ۔ ۔۔ ۔۔ ۔۔۔_ ۔ . ۔۔۔ ۔ ۔۔ . ۔ ۔۔۔ ۔۔۔ م۔۔۔_

 الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم » قلع هنعو . هسم ءوض ولا ضقني امم

 بيذهتب ءانتعالا هانعف اذه حص ناف « اموي نمعب رأ نم رثك أ هتناع عدي
 يفاه رعش لاوز ضعب بحتساو ث رثك أ اهكرتب نامالا نع هجارخإ ال نمؤملا

 ى فتنلا هلو قلحلا اهل زاجو ث ةأرمال فتنلاو لجرلل قلحلاب يه و رهش لك
 زاجأ نمو ى ايه قاحلا ةنسلاو « صقلا يف غلاب اذا ضعب دنع زاج اهاًصق ناو

 يزجيف ةفاظنلا دارملا نأب ًامهفو ًاسايقف هيف درب مل ايف صقلا وأ فتنلا وأ قلحلا

 علطقي وأرفلخلا صقيو . درو ام فلاخ نم ىلع مثالا فاخا ليقو ك هب تلصحام

 اه.اهباف ىنملا ةحبسم : عبصالا مل ىلعأ نع لاط اذا ىل وأ وهف صقلا ةنسلاو
 اهترصنيف اهماهساف اهتحمسش ىرسيلا ىطسوف اهترصنغل اهترصنبف اهاطس وف

 ماهمالاب متخو ىنملا ةحبسع أدب كلم هنأ يو رو ث نالجرلا اذكو ء اهترصنخت

 يف ءيش حصي ملو ث نالج رلا هيلع لمح حص ناف ماهبالا ىلا ىرسيلا رصنخ و

 لجأال ىرسيلا رصنخي نخيو ىنملا رصنخب ءادتبالا ىلوألاف ء قري هنع كلذ

 كرت نم ةالص ضقن يفو ع ءوضولا ىلع مايقو ث ةلجلا يف اهب رومأملا ةنمايمل
 عأ هللاو ع فالخ هلكبابلا يف رم امم ئيش

 وأ شطع وأ لاعس وأ ءيق هب نلو مجتحمل هركو عوجلا دنع كاوسلا بدن و

 لة دقؤ ليلخلا ةنس هنأال فلكلا ىلع نتنلا بجيو ث ناقفخ وأ سباي دمر

 ةنماثلا ىلا ةعباسلا ةنسلا نع هريخأت يغبني الو « ےهاربا كيبأ ةلم » العو لج

 اذا هل نتخي لب ى رذعل الا غلبي ىتح نوتخم ريغ هكرتي ال نأ يبصلا ماق ىلعو

 لام هيبال ناك نا : يريغ لق و ع يدنع هلام نم هنتخ ةرجأو ك نتملا غلبم غلب

 « مئاقلا ىلع الو نتاحلا ىلع ريصقت نكي ل اذا مشا الو نامض الو ى هيبأ لام نف

 ليقو ث هب رم الا ممالا ىلع ال ةيدلا هيلعف هنتخ يف داز وأ هتفشح باصأ ناو

 نكب مل نا رمآلا نمض تام ىنح همد لاسف هل يلو ال امتي نتخي ناتخ رمأ نميف
 ناو ث مك احلا هنتخ رمأ يلي و ث ًاعم انمض هيل و ريغ ناتخلا هملع ناو ء هيلو



 ع رقلا و لصالا لماش ٠ ٠ ١

 ناك ول و يبصلا نتخ رمأ بستحم ىلع نامضال هنأ هب لوقأ يذلاو ء ةعاجلاف نكي

 لبقةلئسملا يفو انه نامضلا مزلا نم هجوو ى نقحلا دع ناك نا ىصب ٩ يل و هل

 سيلو عقاورض ةلازا يفو ةرضم الب عفن بلج يف وه امنا هدنع با_تحالا نأ

 قفرو حالص دصقب هريغل لعفي ام هل لعفي و هحالص مةيالرظني لا كلذك

 بعص غلب وأ ربك ىنح نتخ الب هكرت ولف كلذ ىلع ءاج اع ريض ال ةطوح و
 نمل هرك ذ ءادبا ناك غلب ح هنتخي مل اذا ًاضيأو ٤ عنامل تاف امي رو نلا هيلع

 و غلب غاب نم لكو ةروع ريغ لبق ناك دقو % ةروع ذئنيح هن ل ة رورض هنتخي

 وأ ةالصلا تق و هجرخ ىح كاله الو ث ده كذ نم ناتلنا ناكم ىدب أ نتخ

 ث روفلا ىلع . غولب !ا دنع بحي يريغ لاق و ء رذع الب نتخي و موصلار 2 علطي

 غلب اذاو ے ًاملاب ولو رجتل ناك ن اال ليقو ى غلمي ن أ لبق هدمع نتخ ديس مزلو

 الذ غ ولبلا ل۔۔ة هعابو نتخ الب يبصلا هدمع نتخ كرت ناو « نتالا ىلع هرهق

 زاج ام هنمو هل زاج رذعل هغولب دعب نتللا رخأ نمو ، يرتشملا ربخي نكل و ئا

 نعو . نوتخلاكم همكحو هكرت مهلف نتخب تومه موقل ديتعا ناو ى هنمو هريغل
 سيلو هريغك ناكو همزلي مل نتتخا نا بتعلا فاخو اريبك سأ نم : نسحلا

 !ذه لج رلا ةلآب ةهبشلا هتلآ يف لكشملل ولو ةبجاو ةنس ننالا ناف كلذك

 ء ةجاو ريغ ةنس ةيكلاملا تلاق و ، يفاشلا و نح لوقن هب و حضاولا وه

 سمح ننس رشع لي هللا لوسر نس : ةري ره يبأ ثيدحل اهملع قفتم ةينسلاف

 : سمخةرطفلا» قثت هلوق بوجولاو ةيذسلاىلع لدي و . دجلا يف سمخو سأرلا يف

 يدنع وهو «طبالا فتنو ع رافظالا صقو براشلا صقو « دادحتسالاواتتخالا

 هراتخاو ها زجا اهرثك أ رهظ نا ليقو ث اهلكرهظت ىنح ةفشحلا ةرتاسلا ةدلجلا مطق

 نمو ث هتداعا ب ح م ناك اك عجر ش نتخ ناو ث هازج أ اهغصن رهظ نا ليةوضعب

 . ىسوملا عضولا ىلع رجي ليقو ى دوصقملا لوصحل ناتملا همزلي مل انوتخم دلو

 قلخ : يلع لاق . ديدحلا ريغب :ضعب ههركو > اهريغو ساحنلاو ديدحلاب نتخ و

 



 ١ ٠ ١ م ونلا و برشلاو لك د الا باد

 ايركز و نايلسو ب و ىسوم» فسوي » اطول و اماسو احون و سيرداو ائيشو و مآ ل نا
 هللا ىلع ىما ركنم « كت لاق . نبن وتخم مهلع ملاس و هللا ىلص ادممو ىسيعو

 هلع ميهارب ١ ننتخا ن هلوأ ل ينوس ىلع دحأ علطا الث) از وتح تلذلو نا

 هنس نسنام دمل مالسلا

 ع دتشا اذا لبق زوجيو ى رشع نم ةالصلاب رمؤي نبح نم ناتفلا لصأ و

 .ضعب راتخاو ا وفلاخيلف د وهللا لعف نم عباسلا مويلا و 6 ةدال ولا م وي نتانا و

 امأ و 7 نا. هرشع و ةئام دعل ليق 9 و ؤ نانسالا هل ج ر 2 نأ ىبا هريخأت ءاملدلا

 ةنس ليقو 4 بج اود سيل و لاجرال نمف ةم ركه ب اضامخ ىحسإ و ءاسنلا نتخ

 ثح جرفلا عأ ف يه ىلا ةدلجلا نم ءزج ىندأ عطق وهو ، ةجاو ريغ

 موزل يفو . . لا ال اهريغ دجي مل اذا لجرلا ةأرملا نتخت و ء لجرلا ركذ تبني

 نم اذكو . .الصلا ةداعا اهلام ء لا وقأ رذع الب غلابلا فلقالل ضئارفلا ةداعا

 عأ هللا و ث ناتخلا ةداعا همزل

 ١ ص | ً ل ١ م | ل ٨٨

 مونلاو برشلاو لكآلا ى

 صقن وأ « توملا ىلا يدؤي نهكرت ناك و نهيلا جتحا اذا ضئارف نهو

 لع ةردقلا مدع وأ ةرضملا ن ت لاقتنالا ىلع ةردقلا مدع ىلاو ها ةساح وا لقع

 لاق يناثلا نرتلا يف ترهظ ةعدب 3 نكل ث ةضيرف ءادا وأ ةيصعم بانتجا

 ارش ء عو 0 و م د آ ن ١ لم ام 2 ةم هنل للا لوسر

 ر سو

 تامل 2 ألا بسح هنطو لزر -

 كسمن و ب ارشلل ثلثو ماعطلل ثلثف هسه يمد ألا تملع ناف 6 هملص نمقي

 ط ارقبك نطبل ءابط هو عم" ول ةغيلب ةمكحو بسي ميسقت وهو هرهاظ ىلع اذهو

  

  



 عرفلاو لصالا لماش ٠٢ ١

 هن ألو ةايحلا بابسأ ٢ ل كلا ةنال ةثالثلا صخ هنأ هنأ لمتحا و ؛ او زعو اويجعل

 ىلا ناسنالا همسقي دحاو ماعطلا لحم نأ رهاظلاو ث اهاوس نطملا لخدي ال

 لايعتسا ثالثالاب ديري نأ لمتحيو ء ردابتي اك هتقاط ردقو ,ماستب ةثالشلا

 لحم ءاقباو ء بارشلل هنم رخآ لحم ءاقبإ و ماعطلاب لحم لاغشا يه يتلا ةثالثلا

 روكذملا ثدحلا ام او 6 اهمرح عبشلا ساو 6 ت راقن ل واست ولو سفنلل

 يف اعوج مهلوطأ ايندلا يف اعبش سانلا رثك ا نا ه سابع نبا ثيدحو

 يف عبشلا لهأ نا » سابع نبا ثي .دحو ةفيحج وبأو ناملس هاورو « ةرخ الا

 تل ىنلا فوج ءىللتمي )» ةش )اع ترد ,)دحو » ةرح الا ف ع وجلا لهأ م اذ دل ١

 مايقلا نع طبثي و ةدعملا لقثي يذلا مبشلا ىلع ةلومح كلذ وحنو « طق اعبش

 بترتي ام بسحب ميرحتلا ىلا هتهارك يهتنت دقو رطبلا ىلا يضفي و ضئارفلا

 ىلع ةلومحم وأ ث ةلجلا يف داتعملا يبسنلا مبشلا دارملا سياو ؛ ةدسفملا نم هيلع

 جرخ هن أ حص دق و 4 اذكهو طق عبشلا ىلع م واد ام ليق هن :47 عبشلا ةموادم

 او هرو اوعمشو اولك ذ ةاش . حبذو يراصن أ تدا ىلا عولب هامحاصو وم

 هرمع ةكرب قحمتف همون ل هد رش ش رثك هنطل التما ن ه نأل دسل امش يأ

 لوسر ىثاح هتدعم تئامنم بلق ةمك_ لخدتالو بلق ةوسقو ركفت ٢ هفو

 ىتح اعابت مايأ ةثالث ماعط نم دمح لآ عبش ام ه ًاضيأ مو كاذ نع مر هلل
 ف خفنلا روجح الو ى . ملع ١ هلزا و _ ام , ت 1 , . عس : « اضر أ حصو » ضبق

 روجحي و ٤6 ةحز رملا وحشد حيورتلا در ١ ربتلا ز روجحملو٤ اد ر رجت با ارشلاو ماعطلا

 :يور اك أ هنع هريغ و أ ىذقلا ةلازال نجعلا و خبطل يذلا ماعطلا يف خفنلا

 ث ةلخنملاب لخنلا لدب هيف نوخفني دري هدهع يف اوناك مهناو ةثدحم لخانملا نا

 خفنلا ناكو دمج وأ سب اذا خوبطملا يف ولو دي ربلا ريل اضيا خفنلا زوجي لب
 عابسلا يدي نيب لك الا ءاك لاو ءاضطالا هركو ه ملعا هللاو ، كلذ هنع ليزم

 لوقن و ى نيعلا ةفاخهن سوؤرلا ىلع مدلا مايقو ي اهنيعأو اهسوفن مرش ةفاخم

 



 ١٠٢٣ م ونلاو برشلاو لك الا يف باب

 نم فوخلل ال اظعت اهمايق يف نأل سوؤرلا ىلع مدلا مايق كرت يعرشلا رمألا

 .نم بالكلا نأ »سابع نا نع دروو ء مدخلا صيصخت لاب امن الاو نيملا

 رمأو « ءوس سفنأ اهل ناف هو درطاو ائيش هيلا اوقلأف ءيش اهنم كيشغ اذاف نجلا

 تلأسدقف »لاق نمالاب محللا خبطي نأ مقسلا لوط هيلا اكش نم نقلي هللا لوسر

 ىحوأف دلولا ةلق هللا ىلا يبن اكش » لاقو « ةك ربلاو ءاغاا ايهيف لعجي نأ ير

 لك أب هيلا ىحوأف بولتلا ةوسق ىن هيلا ىكتشاو ء ناتيحلاو ضيملا لك أب هيلا

 غامدل ايف ديزب هناف ع رقلاب و هب د ىسيع مهنم ادن نوعمس هيف كرابو سدعلا

 نم ًاباب نوعبسو فين هيفو عبشي و ءينديو ءايعلا بهذي هناف رملابو لقعلاو

 بهذي و ةرملا فشذي هنافقي رلا ىلع بيب زلاب و جنلوقلا نم نام لا : اهنم ءافثلا

 هناف محللاب و سفنلا بيطي و قاملا ,رسحيو بصعلا دشي و بصنلاو ماو مغلبلا _

 هناف ةبح ةبح بنعلا اولكو هقلخ تءاس ًاحابص نيم ا هك رت نمو محالا تبني

 لك أ نم : مالس نبا لاق و هيب ًاطرخ ةلج هلك أي يقلم هنأ روهشملاو « أنهأ

 اهنوه أ ءالا نم اعون نيثالثو ةئاعأالث هنع هللا بهذ . هدع) و ماعطلا لبق محللا

 حتفي و سرقنلا عطقي و ريساوبلا بهذي هناف نيتلاب كيلع » يورو . ماذجلا

 نيتلا : بعك لاق . نوالا بضغيو ندبلا نمسي و ةناثملا لمر ليزي و دادسلا
 ةثالث ىلع برشاو : لاق . بلقلا ناقرب و عاجا ! ىف نادي زي سبايلاو بطرلا

 ىهنو ى ناطيشلا ةدرطم ةثلاثلاو مامطلا ةمضوم ةينانلاو هللاركش ىلوالا :سافنأ

 هللا حتف اذا اونرقت نأ كيلع سأب ال » لاق كلذ دعب مغ نيترملا نرق نع الت

 اهعضو زاجو ث اهملع دمعت نالك ألا لاح ضرالاف ديلا عضوم در ,ركد هو ٤ لع

 هتذل ةدايزل عارذلا مل بي ل هللا لوسر ناكو ث ةهاركريغنم اهلع دمعت الب

 املةبقرلا - بحي ناك كلذكو « هماضهنا ةعرمتو ةدعملا ىلع هتفخو هجضن ةعرسو

 هللا لوسر اهبلا لسرأف ةاش اهنيب يف تحبذ اهنأ ريبزلا تنب ةعابض نعو . هتركذ

 يحتسأل يناو ةبقرلا الإ اندنع يقب ام تلاتف « كتاش نم انيمعطا نأ »

  

 



 ع رفلاو لصالا لماش ١٠٤

 اهساا عجرا » لاقف هربخأف هيلا لوسرلا عجرف ة تع هر ا لوسر ىلا اهب لسرأ نأ نأ

 ى ىذألا نم اهدعبأو ريحلاىلا ةاشلا برقأوةاشلا ةيداه اهناف اهب يلسرأ اه لقف

 محل بحب ني أ ناك و «هوحنو لوملا ىذألابو ؛ ىعرملا ريخلاب دارأ تلق
 | هركي » ةنع » تلع هن أ فعذ هيف دنسإ سامع ن ١ نعو ء يذمرتلا هركذ ك رهظلا

 نع ىهنو « مرةلل بهذأ هنأل محللا شهنب رمأو لوبلا نم امهناكم نيتيلكلا
 نم عطق هنأ » يور و لكالا ةدارا لاح مجاعالا لعف هنال نيكلاب هعطق

 نيب عمجي دقو « اهب زتحم يتلا نيكسلاو اهاتلأف ةالصلا ىلا يعدف ةاش

 ريغصلا مظعلا ىلع امم شملا نأب وأ هل نايب هلعفو هيزنت يهنلا نرأب كلذ

 «ءانتلاب و خيطلاب بطرلا لك أي » تش هنأ رهتشاو ك ريبكلاىلع امم زازتحالاو

 خيلبلا نم عون وهو _ رب رخ او بطرلا نيب عمجي » سن نعو ا ثيداحأ ف

 لتعاو رضخألا هب دارملا ثيداحالا يف خيطبلا لاق نم ىلع در هيفو ع رفصألا
 .دربب بطرلا ةرارح ءيفطي هنأ درو هناو « بطرلاك ةرارح هيف رفصألا ناب

 هيف ناك ناو بطرال ةبسنلاب ةدو ر رغصالا يف ناب باجي و ءاثتناو خيطبلا

 :« للا مادالا معن , ةريثك ثيداحأ يف تظفحو ةرارح فرط ه:والمل

 ةيوست وأ ء هريغ ىلع هل ليضفت ال رضاحلا ىضتتم بسحب لذلا ىلع ءانث هلعلو

 وأ تيزلك وأ . لباوتو رمتو ءام يف خوبطمل محشلاك وه يذلا رخآلا مادالاب
 هنأكف ةنسح هناحبس انالوم نم ةمعن هنأ ناير وه لب ء لسلاو أ نمسلاك
 ى فاك هناو لك آنا يف داصتقالا ىلا ةراشاو همدق نم بلقل بيطتو ربج

 ال ةحصلا ظفحو نطبلا باودو خاسوألل مفدأ هن أ بناج نم هليضفت لمتحي و

 هب ويحم هبحأ ام بحي نأ بحملا فاصوأ نمو ث ذذلتلاو ةواللا ثيح _رم
 ههرك ام هركيو

 يفربزنملا نع هميرحت ىلع قفتي ملام لك ةتيمو ماعنألا ةتيم مدقت ليق
 .يف ةمالا نبب فالخلل هم ىلع ريزنحلا رئاس مدقي و ث ءاوس ليقو ث ر ارطضالا



 ٥ ٠ ١ مونلاو ٥ برشلاو لك ال 1 ف باب

 ع هر وقي و هيجني ام رطضملا لكأيو ى 'هحلك هن أ ب وصلا ناك وو هج ري ريع

 لكأ اام دهاجم نعو ى ًائكَمم لك ألا نع ةلت نلع هللا لوسر ىمنو 4 نو ضرف

 يصاعلا نورمع نب هللا دع اهلع يج 3 ةدحاو ة ةرم الا ًائكتم ةن ىبلا

 لي ربج نأ : راسي ءاطعن ائكم لك أي تع يبلاتي أر 7 : لاقف

 حطبنم وهو لجرلا لك أي نأ لع ىهنو ء هاهنف . لك أي قلع يبلا ىأر

 لك لاب رضي وهو بنج ىلع ءاكمةالا ءاكتالاب دارملا نأ رهاظلاو ، ههجو ىلع

 ةدعملا ىلا هذوفن ةعرس نع هةوعي و هتائيه نع يعبطلا مامطلا يرج منم هنال

 نكقملاب ءاكتالا كالذ مهضعل رسفو ث ءاذغلل اهحتف كحتسب الف ةدعملا طغضل و

 اهبف دمتعي ىتلا تاسلجلا نكمت نم ههسشو عب رقمل اك هل سولجل ددعقتلاو لك الل

 دمي ام لك و رايلا ل دمعتلاك و ى دئاسوو ة۔٤طوأ نم هتحت ام ىلع سلاجلا

 ىهن دقو ، لكالا ةرثك يعدتسي هلك تاذو ليم الب ولو ًائكمم هيف لك آلا
 لعج ةاش هيلا يدهأ هنأ يورو ( هارسي ىلع ًائكمم لجرلا لك أي نأ ) ع

 اع رك ينلعج هللا » نا لاقف ةسلجلا هذهام : يبارعا لاقف هيتبكر لع ًايئاجلك أي

 ًايصان ضرألاب هيتيلا ًاتصملس يأ ابعتم لك أي ناكو « دينع ارابج ينلعجي و
 هل ةصوصخحخ ءاكرا ىف لك لا ةهارك نا ضع معز ه ؤ ه رهظ ىلا ًادناستم هقاس

 ةاعدم هنأل ًاضيأ ه ريغل هوركم وهف كلذ نعهريغهيهن نم هدر وام هدري و ث لي
 نم هلصأو نيمظعتملا لعف نمو ث هعاونأ ضعب يف نوطبلا مظعو لك الا ةركل

 هصاصنخا دعبل « ًائكتم لك آال » هلوق لثم الا د ري مل ول لب 2 مجعلا كوام

 نودب لكألا نم منام هل نم الا يهنلا درو دقو فيكف ةهاركلا

 نيئكتم اولك ا مهنا ةعامج نع يورو ث هاكتتاب لك الا هل هركب الف ءاكتا
 ديلولا ن دلاخو " نا هزاجأ دقو ى فلكت ةرورضلا ىلع ملاح لمح و

 هن ورك ت دث اذاف 6 ةدك أ ا ةما رال مهريغ و و راسلا ن ءاطع و نريس نب دمحمو

 هيمدق ر و هيتبك ر ىلع ايئاج نوكي نأ ا بحتسلاف ىلوالا فالخ وأ اه ركم
 لوا . لمانلا ۔ ٤ ١



 ٦ ٠ ١ . رغلا و لصالا لماش 1

 ىلع اكروتم لكالل سلجي ةع هنا ي و رو ى ىرسلا عضا و ى ىنلا بصني وأ

 تائيهلا مغن أ يهو ىلامق هلل اعضاوت ىنملا رهظ ىلع ىرسي اهمدق نطإاعضا و هيتبكر

 ىلاعت هللا اهقلخ يذلا يعبطلا اهعضو ىلع لك أت اهاك ءاضعألا نأل لكالا يف

 قعليو ماهبالاو ةبابسلاو ىطسولا : مباصأ ثالثب لك أي ةع ناكو . هيلع

 هنال ماعطلاب اثي ولت رم :ك أ ىطسولا ن 7 غرف اذا يبب ةرامسلا ىطسولا

 ماعطلال زنيام لوأ اهنالو اهريغ ىف ىمتبي امم رثك كا " نم اهف ىقبيف لوطأ

 ةبابسلاو اهريغىلع بكرتي امم رثك ا هعفر دنعاهبلع لاع مامطلا نالو اهلوطل

 ء ةعبارب ناعتسا امبرو ث ماعطلا هفرط ىلي امنا ماهالا و هاككلذ يف اهلا برقأ

 سخلا ىلا جاتحيام لكا اذادارملا لعلو سمخب لك الكأ اذاناك » ةياور يفو

 هيلع عمجي مل نا يذلا ءىشلاك و ء اهنم شهني و اهلك هعباصأب اهضبقي . ةعطقك

 يف فلكت الو ء تارملا ضعب ين لكا اذا دارأ وأ ، هدي نم عاض سخلا
 ربكلا هنع ىفنت تاليوأتلا هذه و « ثالثلاب لك أي هنا راهتشال ردقتلا اذه

 ماعطلابا,اك هعباصأ ثي ولت فن 1 عف رتملا ربحشتملا ربكتملا نال عفرتلاو ربجتلاو

 ظفح قمعلا ةلع نأ عم مباصالا قعل رذقتسي ًاضعب نا ىتح اهب هيلع ضبقلا و

 يف مأ لكا يذلا يفأ ةكربلا هماعط يأ ين ناسنالا ىرديال هنأو ث هللا ةمعن
 يف يذلا و ه_ءباصأ يف يذلا ناف اطخ كاذو ثيدحلا ي اك هعباصأ ىلع يتابلا
 ء هعباصأ يف يذلا ءزجلا رذتتسي ل ارذتتسي ل اذاف ءاوس لك ا يذلاو ةعصقلا

 ءانثأ يف اهقعل هركي امناو رثت هللا لوسر ةنس باع نم ىلع اميظع ارمأ ىشخأ و

 يهو ؛ قير اهب قلعتي دق هنالو هيف نم ماملعلا يف ىعاللا اهديمي ه أل لكالا
 نم هتجاح ىضقيال هنالو ربكتملا لك أ هنأل نيتنثا وأ ةدحاوب لكالا نع

 هقح ذخأك صامغاىلع ذخأ كلذ نآل سفنلا هرش مفدي الو لوطب الا لكالا
 هتدعمىلع ماعطلا ماحد زا بج وي هنال ةحا رلا و سمخب لك الا نعو ث ةبح ةبح

 لخدو . توميف دسفي اعرو 4 قاحلاو مغلا و هب عفتني الو اهيلع بعصي و:



 ٠٧ ١ مونلاو برشلاو لك لا ف باب

 لاق رهك هللا لوسر نا لاتف اهعم نم و يه لك أت صاع مأ ىلع ربحلا ةشيب ر 2 ٥, .

 يورو ى بيرغ ره و « ةعصقلا هل ترفغتسا اهسمل مش ةعصق يف لكأ نم »

 فرصو ماذجلاو ص ربلاو رقنلا نم نمأ طقسيام لك أ ن. » اركمم اقرفتم

 عأ هللاو « اوف وعو هوجولا حابص اوجرخو قحلا هدالوأ نع

 ء با رشلا و ماعطلا يف سفنتلا و ايقرلا و با رشلا و ماعطلا يف منفنلا هركي و

 هركو ى رثك أ وأ نام وي هنيبو كنيب عضوم نم ولو ءالا باذعتسا زوجي و

 هدا ربتسا و ه وحم و لسعب هؤالحتسا زاجو « فرسلا نم هيف ال كسملاب ه.ديطت

 ءيجت ىتلا ةليللاو كلذ هموي حبصأ اذا هبرشو ليللا لوأ هل ذبني لع ناكو

 ءام ذيبنلاو ڵ بصف هب رمأ وأ مداخلا هاقس ءيش هنم يقب ناف رصعلا ىلا دغلاو

 افوخ ثالثدعب هبرشي نكيملو ث ةوغلا ةدايز و ميظع مفن هلو هيلحي رت هيف ح رطو

 رثكا ةدملا تلاط ولو هب رش زاح خط اذا رثالا يف و ے راكسالا ىلا هريغت نم

 ءاملا ناك نا امس الو . هدسغي الئل هماعط ىلع برشي مت نكي ملو ثالث ن

 ءائاق برشلا نع ىهنو ث ادعاق ب رشي ناكو ادج ءيدر هناف اد راب وأ اراح

 لقو « قتسيلف يسن نف امئاق كدح ن نبرشيال » لي هنع ةريره يأ نعو

 هيهن لب ثالذ يف ةافانم الو مزم ز ءام نم امئاق برش هنا يور / امك امئاق هب رش

 نايب لب اخسان امئاق هب رش سيلو بدن ءاقتسالاب هرم ا و هب رش ليلدب هيزنت

 هقحلي الوزاوجال نايب هنأل هقح يف ةدابع هريغ قح يف هوركم وهو زا وجلل

 ة ، هءاود ءيقلا نوكي اطلخ هل كردي دنف هريغ فالخ امئاق برشلاررض

 هلخاد يف هب رض امئاق برشلا تافآ نم و ى نطبلا ءادل كلذ نع ىهن : يعخنلا
 ءاضعالا ىلع ديكلا همسةن ىح ةدعملا يف رقتسيالوماتلا يرلا هب لصحيال هنا و

 ىلا ذوفنلا عرسي و اهترارح دربي نأ هنم ىشخيف ةدعملا ىلا ةعرسب لزنيو

 هرضيمل اردان هلعف اذاف امئاق براشلاب رضي اذه لكو ى حي ردت ريغب ندبلا لفسأ

 كرسلأ ) لاق : لاقف « هق » لاقف امئاق برشل الجر ت ىأ رو



 ع رغلاو , لصالا ا اماش ١٠٨

 ۔۔ .- ۔.۔. ۔.۔ ۔۔ ::- ۔==-۔-۔و

 .«ناطيشلا هنم رش وه نهكعم برش دق » لاق ال : لاق « رهلا كههبرشي نأ

 قيدصلاركب ابأ تيأ ر : معطم نب ريبج لوقل امئاق برشلا ةيكلاملا هركت ملو

 ا ولاقو امايق ا وبرش مهنا ىلع و نامنعو رمع نع ىنغلب : كالام لاق « امئاق برشي

 نع كلذ جرخيال نيمئاق نوب رشي مهتيؤر تلق ء فعض ةرب ره يبأ دنس يف

 ضعب لوق امأ و ء ىلوالا فالخ نع الو ةيصعم سيل هوركلاو ةيهاركلا

 مهلبق امئاق اق هبشل ردابف ءامب هباحصأ ىنأ نل فرصني يهنلا لعل ةيكلاملا

 مهنم ضعب لاق و ث ديعبف ابرش مهرخآ مو يقاس نوكن ع اجورخ و ًادادبتسا

 لوقي و اثالث برشلا يف سفنتي ةع ناك و . ةرب ره أ ىلع فوقوم هنا

 هيهن يناني الف حدقلا جراخ سفنتي هنا دارملا و « أرما و رمأ و ىورأ هنا »

 ريغيف ةدعملا راخبب دعصي سفنلا ن ال هنع ىجن :اا و ى با رشلا يف سفنتلا نع

 { نش كاوس دهع لوط : م ون وأ ماعطب هم ريغت نم امس الو رذقتي و ءاملا

 تارم ثالث ىلع برشي لب تلق ا ولاف اذك دحاو سفنب برشلا هلف سفنتي

 هنأ » هل لدي امك ةحارتسالل تارم ثالث سافن أ ثالث ف ب رشلاب دارملا نأل

 ناطي۔ثلا ب رش ةرم يف يأ سفن يف برشلا ناو « أربأ و أرمأ و ىورأ
 يفو ث اثالث هعطقيف اعباتتم سفنلا نايرج ةيراجلا ةداعلا نال اسفن ةرملا ىم و

 ال و ، ءىفطنتف ةزب رغلا ةرارحلا ىلع موجملا ةفاخم و قرشلا ةفاخه ةره برشلا

 ىنعمو مغن و ١ ةذلو ةلوهسل لخداو طلخأ أ رها ىنعه و ث ةراحلا دالبلا يف امس

 شطعلا ةدشل مفدا هنا أربأ

 ماعطلا ةكرب امأ و ى هللا ءاش ضرا هرخآو هلوأ هللا ركذ برشلا ةكرب و
 ه وض ولا ماعطلا ةكرب » ثيدحلايفو ى ارخآو الوأ ديلا لسغ ةدايز عم كلذكف

 نونجلا ىنعي « ممللا هدعب و رقنلا ىغني هلبق هوضولا ه يورو « هدعب و هلسف
 ةالصلا ءوضوك هلبق يذلا ليق و ث ديلا لسغ ءوض ولاب ىنعيو ث سي واس ولا و

 لخد ءاشعلا ةالص لبق موالا نع يهنو ث ملعأ هللاو ث اهلسغ هدعب يذلا و



 ١٠٩ مونلا او برشل او لك ألا ىف باب
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 مونلا ن ء و ث اهدعل ةجاح و ةدابع سيل اع ثدحتلا و لخدي م وأ اهنق و.
 امهناف تيمو مئان ىطختي الو ث بابلا دنع يصلا م ون و لظلاو سمشلا نيب
 ناطيشلاةم ونيه واهافق ىلع ىبع ةأرملا و ء ههجو ىلع لج رلامون نعو ڵ ناظقي يحك

 ههج و ىلع ناطيشلا مون نأ رهش ام يناني الف نيطايشلا اهيلا اهوعدت ةمون ىأ
 قزرلا ءال۔ةتيا ةعاس ىحضلا ن ل ةفلخم و قرلا م ون وهو ىحضلا مون نعو

 فخي و رصعلا دعب مونلا وهو قلا مون نعو ث ةجاحلل ةيسفم و ةرخبم و ةلسكم و
 ىلع امئان اكرت ال ىور و ث قللا مون ىمسي و ةرجالا م ونب رحأ و ى لقعلا ه

 هظق وم رج ؤي و هب رعأي مل نا و هتجاحل مئانلا ظا_ةيا زاجو ء ةجحمل ىلع الو هنطب

 وضع كاله وأ ثالهف كاله هكرت ناو ء فقولا تاف ىتح هكرت نا شر و ةالصلل

 اهدنع وأ ةعامج نيب مئان ظاقياب سأب الو ع ىعع و نالوق هنامضو هرفك يفف

 هرك و « هظاتياب هلقع لاز نا هظقو. نمضو يبص ظاقيا هركو ى ثدعحب ل نا و
 ه نونجلا ءارتعال ءارمح .يف م ونلا

 هني ىلع نمؤملاو نويعلاب يحولا راظتنال اهر وهظ ىلع مانت ءايبنألا ليق
 كولملاو ء هدخ تح هانمع عضي و نع ألا هدخ ىلع ماني ةك هن أ ي و ر البقتسم

 ىنعم و ةهام ىذك مههوجو ىلع هناوعأ و سيلباو « تلك أ ام أنهل اهلامش ىلع

 ى هتنا اذا اج هت ردادم و مونلا اه اهلا 7 ام هم هباقت را نويعلاب ىح ولا راظتنا

 ءوض ولا ضةن ث داحأ يف حص دق و ى مهبلق م انت ال و مانت ءايدن الا نويعف الا و

 ةلئسم ىف لاقيف « يبلق ماني الو ينيع ماغتهي :ىنأ » رت ولا نع مونلا ث.داحأ و ه مونلاب

 مونلا هقرغتسل الو أ ؤ هل وضو ضاقتنا ةلاح هبلق نع ىفخي ال ىنعملا نأ ءوض ولا

 هم ون ام أو ں رت ولا رعب قلعتم ه.اق نأ رتولا ةلئسم يفو ڵ ثدحلا هنم دج وي ىتح

 وه و هظق وب نم لكو دقو بعتل مونلا يف اقرغتسم مان هنالف سحشلا ةعلط ىتح

 يسفنب ذخأ » ع هللا لوسرل لاقف تعلط ىتح لالب ظةبتسب ! ملو و لالب

 ما:ي ةراتو بلاغلا وه و ةظقيلاب بلتلا )ا قلعتم ماني انه ة راتف « كسفنب ذخ ا يذلا

ڵ هرابتعا ىلع ةني رق تماق اذا هصوصخ ربتعي ببسلاو هذهك ببدل انئمطم



 ع رقلا و لصالا لماش ٠ ١ ١
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 « مي رشتلا ةحلصمل مهمالعا كرت نكل تقولا ج و رخ مات نراظتي هبلق نا ليق و

 عيرشن ;ز وأ ىح و يف هلمل وه لاح يأ يف نوردي ال م :الهن وظقوي ال اوناكدق و

 ىنح انان ظقوي مل نم منأي مل نأ نم رم ام اذه يف هريغ نيب و هنيب قرفلاو
 تقولا نأ همون يف هبلتب لعدقو هباحصأ رثن ظقوي ملذا تقولا ر

 لنرأ ل۔۔يق دقو ڵ ىنخب ال فعض اذه هع ءاعدا ىف ن .كل ن

 ظقيتسا سمشلا تئمح امل هن أاو رك ذو ڵهيلع ئا ال ةالصال ادحأ ظقوي مل نم

 ناك ناو بلقلاو تمان نا و نيملا تلق نا و هريبكشتب لب ظقيتساف ربكف رمع

 رجفلا ع وللطك نيعلا قلعتي ام ال لاو ثدلاك هب ةقلعتملا تايسحلا كردي امنا

 يف ناظةي هنأ انضرف دقو لب وطلا تقولا رو رح كردي ناظقي ناك اذا هنكل

 هملق نأ لمتحي تاق ى ةلي وط ةدم سمشلا ىمح و رجفلا عر ولط نم و هنيع م ون

 ءاقلا ةلاح قرغتسي امك م ونلاب هفصو كالذ عم مزلي الو يح ولاب ق رغتسم ذئنيح

 مولا ين ةف عيرشتلا ةحلصمل ةظقيلا يف وهس هل لصحي بلقلاو . ةظقيلا يف يح ولا

 ع ةع هب :ادتقالل نعالا ىلع مونلا عيرشتو ك ءاوسلا ىلع و أ ىلوالا قد رط

 ردصلا نم رسيالا بناجلا ين قلعم باقلا ن ألو هلك هنأش يف نمايتا بحب ناك و

 بلقلا قلقل قرغتسي مل نع ألا ىلع مان اذاو ى ةعد يف هنال 7 لقن هيلعمان اذاف

 ىلع مونلا و ى هيلا هليمو هيف تبانلا ه رقتسم بلط و هيلع دمتعا رقتسم بلط و

 بصنتف هيلا ءاضعألا ليمل بلتلاب رضم هنكل انهأ ماعطال ناك ناو رسيألا

 بحو ملعتلل لب كلذك سيلو همون لةيل هنم أ ىلع ماني تت هنأ ليق و ك داوملا
 همون لةي هريغ معل رسا الا ىلع و أ .. نع ألا لع مان ماني ال ها ن ل . نم ايتلا

 لئاقلا كلذ ل وق حصيف ظةيتسيف هنيع مون لقيل هيلع ماني هنا لاقي دق و ء كلذب

 نم ةحارلل ه_يلع ءاقلتسالا رضي الو رهظلا . ىلع مونلا مونلا أد رأ و ليق

 دجسملا يف لج رب كر رعو . احطمنم هجولا ىلع مونلا هنم ًأد رأو م ون ريغ

 ىهنو « ةيمنهج ةمون اهناف دعقاو مق » لاقو هلجرب هبرضف ههجو ىلع ًاحطبنم



 بدألا يئ باب ١ ١ ١
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 اك دجسملا يف كلذ لمف , ے ى رخ لا لا لع ال> ر عضي و ه رهظ ىلع دحأ ماني نأ

 زا وجال نيم هنا حذاولا و يهنلل خسان ليقف ؤ ماع نب ديز ن هللا دبع ها ور

 دجدلاك مرحي ثيح ميرحتو زوجي ال ثيح فاشكنالا ةفاخم بدن يهنلا ناو

 نع هن ألو توملا وخأ هز ال ةنا ىف م ون الو . هتروع هل لحم ال نم ةرضح و

 ملعأ هللا و ڵ توم الو اهبف بعت الو بعت

11 ١ 
 م \: ل تحص ار

 ع ٠

 بد الا ق

 ابوجو اكرت و الهف يع رشلا رع الاب عرشتلا هنال اهلك با وب ألا هيف لخدت و
 ٨. يريغل لا وقأ هف و ؤ هر دح أ ام اذه ى كتدىك هريغ وأ هنلا قح يف اين وأ

 ال و مومذم فارسالا نأل ةجالار هق ىلع ءاجنتسالا رجح ربكي ال نأ هذهف

 ةح ودنم تدج وام زوجيال سجنلا خلطلتلا نأل هه:سجنلا لصيام ردقب هرغصي

 دجويام حصأ اذهو ث هب ىلوأ نيملا نأ رم امك تخت اذا نيملا تختلا اهنمو ڵ هنع

 دنس يفو فعض اهمض٥ب دنس يف ث داحأ ةدع يف ءاجو ز يبنلا خ رابخأ ف

 نيملا يف تختلا حجر نمو هنيم يف ؤ تاذلا و تام هنا : كورتم وه نم اهضعب

 نيعباتلا و ةباحصلا ةماع ند مهضعب ىورو ى رفعج نب هللا ديعو سابع نبا

 .ناك سنأ نعو ع دمحاو يعفاشلاو تانام لة هب و راسيلا يف متختلا حيجرت
 رمع نبا نعو ث هارسي رصنخ ىلا راشأو هذه يف منختي مث ل هللا لوسر

 ناك ل زللالط هز اضل [ رع نبا نعو ى هراسي يف مختي هنا : يباحص وهو يطيلسلاو

 7 7 نيملا ف - :لا نا : ميكو نعو ى هراسإىلا هلوح ح هنيع ف مختي

 ٤. رصخلا ماملا لحمو ىلوأ نيلا يف هن ركو ة ةنس مختلا نا هن لوقأ يذلاو

 ةبابسلا ىلا أ.ؤاو هذه وأ هذه يف ن أ نأ . هللا لوسريناهن : : يلع نعو

  



 ع رغلا و لص لماش ١١٢

 دي يف رثك أ وأ نيماخ سبل هرك ىنكلو ح ما وخ كلع زوجيو ك ىطسولا و:
 همرحأ الو ةنيزلا راثك ١ هبف ن ل , , ك هنع ورب ذا ندي أ

 ملو ةصخرلا هب تدرو ام الا ةضفلا لايعتسا ميرحت ىلع ءانب نكل يربطلا همرح و

 سبل ضعب زاجأو ى بهذلا لب ةضفلا مرحن انسلو ث دحاو متاخ يف الا درت
 ء زوجي ال ليقف ني:اخ دي لك يف سبل ناو ، ى رخأ يف دحأو و دي يف نينثا

 ص مرحي الو ندي وأ دي يفو ناكددع يأ ىلع دحاولا قوف ام هركي ليقو
 هللاو

 هللا ةلا لوس ر عم 1 و قوسلا تلخد : ةريره و أ لاق لي وارسلا سمهل هنم و
 ازوقوسلا لهأل ناكو مهاردةعب رن ل وارس ىرتشا ن زازملا زاف ةع لت

 ان ةماكلدذهنزا : نازولا لان » حج ر أو ن زا ( : ظ هل لامف . نز

 ال نأ كد يف ءافجلاو نهولا ن كب ىفك هل تلقف ة ةرب ره وب ١ لق دح أ ن

 اهلبقي نأ دد رو تل ص ها ل ر دب ىلا بثو و نازلا حرطف . كمئ.دن ف رعث

 تسلو اهكولم مجاعألا اذه لعفت ا۔ےا اذهاي » : لق و هنم ي هدي بذج
 . لي وارسلا : هللا لوسر ذخأو جج رأو نز وف « كنم لجر ان أ اما كلع
 نأ هرش قحأ ءيشلا ب بحاص » لاتق هنع هلح ل تسهذف : ة .ره وب ] لاق

 هللا لوسر اي تاق لاق « ملسملا هوخأ هنيعيف هنع زجعل ًافيعض نوكت نأ الا هلمح
 راهنلاو ليبلابو رضحلاو رفسلا يف ء لجا ه : لاق ث ليوارسلا سبلتل كناف
 فعض هدنس ىف ناكولو اذ_هھ م « هنم رتسا 1 دحأ إ ف رعسلاب ترعأ يلاف

 ة رد ره ن انع رخآ دنسل _هسدليل 4 ارش لصأو _ .ارثا هزا حص دو نكل )١( {.

 4 ر وع فشكنت الئل ادعاق 4 لد ه هن ذاي و هزا.: ر ف هذ وساد ا وناكو هربغ وأ

 :ا ثروي اق هسل ْن ألو

 لجرلا لكأ ن م : ايش نمئالث و ثالث ن نم تافآلا رثك أ ( ل هنع و

 روا ادعاق هم .هل و 6 اق هل و رىسآ و ا هراد ة همتع ىلع هس ولح و 6 . :ح وه و.

 هارتشا 0ةا رخآ دنسو عم يا ةيضارتعا ةزاتمملا ةلمجلاو ى حصب قلعتي دنسب )١(



 ١١٣ بدالا يف باب

 ماعطاو ك ءاهفسلا ماركا و ث ءالعلا ةناهاو ء خ ويشلا راقحتساو ث ةيح ةلمقلا

 ، ةالصلا تاقوأ يف ينا وتلاو ءريفصتلاو ص د وقعملا قلا بتكلاو . ةقسفلا

 ‘ ىنملا د_.۔لاب لجرلا لسغو ء لجر ىلع لجر مض عض وو ؤ روسكم طش : ام ثةلا و

 ا_مم بيجلا قشو ث ةرءثم ةرجش تح لوبلاو ى رسيلاب بارشلا و لك ألا و

 هدبلاو ءامئق ةيحللا طشم و ث ةجاحلا ءاضق دنع ليذلا نع ديلا جارخا و ث هباصأ
 )0١ قلخ دنع ىنملاب ءدبلاو ى لورستلا و صمقتلاو ففختلا دنع ى رسيلاب

 مطللاوءالامش و اني ةالصلا يف تانتلالاو ء لي وا رسلاو صيمقلاو فخاو لعنلا

 للختلاو ث ةجاحلا ءاضق دنع مالكلا و ٤ ميلا ءاكباو ى نراسنالا هج و يف

 وهو بوقثلا ةطا_يخ و ڵ اعاق ب رشلاو ء ةقرلاب تيلا سفنو ء بصقلاب

 ةمحالا فتن و ص اسلاج دللا تح ديلا عضو و ، س وبلم

 دنع فقت ال نأ ونأ نيأنم الو ديري نيا تيقل نم لأست ال نأ هنم و

 ةثالث من :ك نارخا نود ادحاو ى رجانت ال نأ و اهنيب لخدت ال نأو نيئثدحتم

 اهف رعل ا ةل ىلا دصقلا يج ا اكو اذكهو ةعبرأ تنك نا نينثا الو

 ؛ ماقملا قيقحت يف يل رهظ ام اذه « هفرعي ال حيولت ىلا وأ مهنع وأ امهنع درفتملا

 وأ لكن ظ و اهدضامتو امهبولق ةوقل زاج رتك أ وأ نينثا نع تيجانت ناف

 اهلع ربصيل رومألا بعص كسفن دوعت نأ هنمو . هيف سيل يجانتلا نأ هكش

 لاسب ةدشلا نم سيل ءرملا و مئادب سيل ءاخرلا نأل جايتحالا دنع هيلع لهسن و

 ثدحملا نع ضرعت ال نأو هلبق ج رخو لزنملا بحاص دعب لخدت نأ هنم ه

 نا الا ثدحلا ديعت ال نأو سانلا نيب سعنت ال نأ و ضرعملا ىلع لبقت و.

 ملام ندلا هأ ىف ةداعالا نسحمو ك اهدعب اتس و ل وألا دعل نهتره داعف مهغي

 )١( علخلا يف ةرسايملاو سبملا يف ةنمايملا ةتسلا يف روهملا نكل فافلا هتنا همحر فلؤملا طخ يف .
 هلبق ام هراع لدي اث علخلا باوصلاو قلخاو ماللا معضب بوثلا قلخ دتو ميطقنلا قلخلو

 ه ١ _ لوا_ لماشلا



 ع رغلا و لصالا لماش ١ ؟

 كحأ تس لخدأ ال أ ل ٢ هرا نا 9 ة هل وق هراع لمتشا ام هنهو. مغ

 ةأ رملا ناو الا ك ناو كركذ كيد و يلع امهبج وأو مالسو ناذمتساب الا
 ىلاعت هل وق يفعل. اهأ دحأك تملسو برضل تنذأتسا ناو ص « اهب اهن ن وص ضفخن

 ىلع اوملست و اون اتس ىح ة ويب ريغ اتويب اولخدت ال اونمآ نذلا اهأ اي »

 « اهلها

 دصرم اهناف ز وكا ةورع نم مكدحأ نبرشي ال » قلي هلوقب لمدلا هنمو
 تعمتجا ادا مكلزانم ىف ةمايقلا اوعدت الو ڵ ال مأ ىمسيأ براشال ثيمحلا

 رقفلا ثروي هكرت ناف توبكنعلا جسن نم مكتويب اوره,ط و اه وج رخ ىتح
 هيلع سيل سيل حطس قوف الو هيخرب رتس و أ هقلغل باب هيف سول تيب يف نت.بالو

 « بجاح

 دمحا ىكحو اهريغو دجاسملا يف زئاج وهو ةدابعلل وأ افيظنت كوستلا هنم و
 باب نم هنأل دجاسملا يف كوستي ال هنا كلام نع مهغملا يف يبطرقلا سابعلا وبأ
 لعأ هللاو رذتلا ةلازا

 دوعب ولو هت زخ اله » لاقف فوشكم ءاناب ةتلتَع ىنأ ءانالا هيطغت هنم و
 ناف ىونلا ىرب ال نأ هنمو ى بارش وأ ا مامط هي هيف ناك اذا كاذو هيلع هضرعل _

 ثروي هحرط .ناف ضرألا يف لمقلا ح رطي ام» الو ز لقعلا صقن ثروب هيمر

 بونذلا لتثأ نم وه و يويندلا ءاعدلا بجحب و ةمايقلا موي ةرسحلا بقعي ورقنلا
 ءاملا يف مخ :لاو قازملا هركي و ا ايا حاو اهحرط ضعب زاجأو « اهق ارحا مرحو

 طوغتلا اذكو ي راجلا يف هركو ٤ م "رلا يف لوبلا مرحو 4 ًاي راج وأ اريثك ولو
 تواا اح ] ن۔تي ال » ث زتم هلوقب لمعلا هنمو . . مئادلا يف ذ ولو هب سأب ال ليقو

 هسفنل ءاعدلا هل ز وجب هلمعب قثو نم نآ هرهاظ و « هلمعب قثو نأ الا هب وعدي
 ةيفيكلا ىلع هل رهظي ام بسحي هنا قثوتسي نأ هلحب ةقونو ىنعم لعلو تولب

 نوقثوتسي مهناف ةنجلاب نيرشبملا هنامز لهأب صوصخم وأ ء اهلوبق وجرملا



 ٥ ١١ بدالا يف باب

 ن وكيل تولاب ءاعدلا هب قلعف ًآارذتم لمعلاب قوثولا نوكدارملاوأ مامعأ لوبقب

 لصاح قيلعتلاو يجأ لبجلا ءاج نا كلوقك قوثولا رذعت اك ًارذعتم هزاوج

 طقنم ءانئتسا ةانثتسملا ةيردصملا ىلع تحتف لب طرشلا ىلع نارسكت مل ول و

 ىف ةنتف فاخ نا الا اهريغل وأ هب تلزن ةييصمل توملاد ءاعدلا يهنلا يف ءاوس و

 ط وغتر ال نأ هنمو . ل اريخ ةايحلا تناك ام ينيحأ 7 : لوتب ن نأ هلف هند

 اذاف هب عفتني ام دحب اهرمث نكي ملام زوجي ليقو ث ةرمثم ةرجش تح لوبي وأ
 لابقالاو رظنلا يف ءاسلجلا نيب ةيوستلا هنم و . كاذ زوجي الف عافتنالا دح غلب

 نم) رم» ق ه وقب لمعلا هنمو . يلي هب ءادتقا بيرقتلاو ماركالاو ثيدحلا و

 رع لوق ا لمعلا هنمو « هر قحأ وهف هيلا مجر 7 ماق مخ م سلجن ي ناك

 ٢ هرصب ضغيل ج وزنلا هنم و . هايا ه ريلف هيخأ ةيل نم ايش ل انن نت نم

 ضرأ اهنيصيلو هلع باوت ميلو و هبلقب وأ هحراوج نم ةحراج انزلا يف مقي
 نر لضف أ ةمألا ريغكت ة ةلذ وهو ن دش اندمس ةم أ 4 رم ٩: ادل و دلرلو

 7 عطتس؛ملنم بابشلا رشعم اي » . هلوق هل لدب ؛وض ري ل يذلا م وصلا

 ىلا لوطلا مدع دنع هب رم اذا الوأ ال يناث موصلا ىلا دش رأف « مصيلف ة ة ءاملا

 اوجوزت : امم ةئلتخم ظافلأب ةريثك قرط نم درو ام هدي بو ى حاكتلا

 ىلع بترتيو ث ةدابع اهضعبب وأ تاينلا كلتب عاجلاو . مالا : راكم ىناف

 بترتي و ايندلا ضارقناب ىلاعت هللا نذاي نأ ىلا يناسنالا ع ونلا ماود عاجلا

 عرصلاو نونجلاو ساوسولا ثدحي ىنملا ناقتحا ناف لتعلاو ةحصلا ظنح هيلع

 ةلقو ماعطلا ءاهتشا ةلقو ركذلا صلتتو اهيراجم دادتساو ءاضعألا فعضو

 كاذ ريغو ى رف كرت اذاو رد بلجتسا اذا ينلا نأل يهشتلا مدعو همضه

 ر و رسلا بلجي و عرصلاو نونجلا و ساوسولا نم عاجلا ء ىربي دقو للعلا نم
 ةب وطرلا لهأل امس الو ةريثك عفانمو ض راعلا ركفلا بهذي و سفنلا بيطي و
 ةوقلاو بيشلاو مرهلا عرسي و نبعلاو ندبلا يف فعضلا ثروي هنم راثكالاو



 عرفلاو لصالا لماش ١١٦

  

 تضم ول نسحي ال جهت مل اف هكرت رضيذئنيخةوهشناجيه دنع الا حلصي الو

 ةب وطرلا ةلقل امه رضي هناف ي وادو۔لاو يوارفصلا جازملا بحاص ايس الو ةنس

 نوكيف ةيلصألا نم ذخأو ةلضافلا ةب وط رلا غ رفتسا هيف فرسأ نم و امهف

 ءالتمالا ىلع نسحي الو ح ورلا ةدام وه يذلا ءاذغلا صلاخ نم هنال بطعلل دس

 كلذل و اهريغ و جنل وقلا و ةوقللا ثروي و لالا ٹالت ىلع رصبلا فعضإ هناف

 هالتمالل ليالا ل وأ هرك

 هيف ناف لزني مث نعالا اهبنج ىلع ةأرملا لامأ لازنالا ةدارا سحأ اذاو

 ةدواعم دارأ نهو ث هللا ءاش نا ركذلا لحم وفداصيف ىثنالا لحم و ركذلا لحم

 دعب الا ز وجي ال ليقو ء ركذلا لغ دعب نوكي نأ نسح ىرخأ وأ اهعامج
 ةج و ز عماج ول لب ء حصي الف كلذب ةم رحلا مقت هنأ دارأ ناف ث ةبانجلا لسغ

 مالتحالا ةبانجحب وأ ك م رجت ملىرخأ نم . . . . . ةيانج وأ انزلا ةبانج ةيرس وأ

 الو ةمألا ةءانب ةرملا ءطو هركي و ن ر ارسو ءاسن نم هاش ام عماجي نأ هلف

 ليق دقف لسغ عامج لكب همزلي هنأدارأ ناو ك ادحاوالسغل۔ةي و سكملا هركي

 ىلع عامجالا مهضعب لقن و . دحاو الا هيلع سيل نأ روهشملا حيحصلاو 2 كلذ

 اموي هئاسن ىلعفاط قلع هنأمفار وبأ ىور دقو . نيعاج+ا نيب لسغلا بجيالزأ
 بيطأو كزأ اذه»لق ارخآ ادحاو السغدلعجتالاهل لاقف ةدحاو لكدنع لستغي

 نيعاجلا نيب ءوذولا ر وهلا بحتساو رخأ ول دحاو لسغ ءازجإىلع لدف رهطأ و

 نأ دارأ م هلهأ كدح أ ىنأ اذا » ملس و هيلع هللا ىلص هلوقل ج رفلا لسغ وهو
 وه : ننلاخلا روهمج لاق و ى ج رغلا لسع يأ « اء وضو امهندد ض تاف د ومل

 ل و هب وجوب ةي رهاظلاو بيبح نبا لق و ى بابحتساب ةالصلا ءوضرك ءوض و

 فسوي وبا هبحتسإ
 .لساننال ذا ةنجلا يف عاجلا ةدئاف يهو ةذل اهلدامت ال ةميظع ةذل عامجلا يفو

 ةدالو اؤاش اذا ةنجلا لهأ نإ ليقو 0 لازنالا هغرفتسإ ناقتحا الو اهف



 ١٧ بدالا ين باإب

 داعملا راد ىلا دازلا نايمه يف اذه ىلع مالكلا تلطأ دقو ث اودل و

 ٢ ر) 7 نيطايشلا عامج هز ال هرخآو هطس و و رهشلا ل أ ع.ابحي الو

 هند ناف هنيد رظنت اهرثك أ هلقع رظناف ناسنا ةبحص تدرأ اذا هنمو

 اهلضفأ نم وهو ثيدحلا يف امك ةدايعلا خم هناف ءاعدلا هنمو . هلو كل هلقعو هل

 ينا رمع نعو ى بجاو وهو « هيلع بضغي هللا لأ۔ي مل نم » لي هنعو

 ع هعم ةباجالا تملع ءاعدلا تمتأ اذاف ث ءاعدنا مه نكلو ةباجالا مه لجأ ال

 تلاقو ءروهجلا دنع نيشيدحلل ءاعد الب ءاضقال مالستسالا نم لضفأ وه و

 ىلاعت هلوق رخآ ناو بجا و ريغ ءاعدلا را و لضفأ مالستسالا نإ : ةفئاط

 ءاعدلا نأ بيحأو ش ةدامعلا هب د ارملا نأ لع لد حلا » كل بجتسأ يلوعدأ ,

 هكرت يف ديع ولاو ءاعدلا نع ربكتسا ا۔هنع ربكتسا نهف ةدابعلا نم صخأ

 : مالستسالا وحج رم لاق و راقتفالاو عوضخلا راهظا ءاعدلا يفو ث ارابكمتسا

 ةردقلا قف ء ::اعد ناكناف ردق ام فرعي ال يعادلا نا و لستلا و ىضرلا هيف نا

 نأب بيجأ ر .دانعلا ةروص ىلع وهف هفالخ ىلع ناك ناو ء لصاحلا ليصحتف
 رمألا لاغتماب باوثلا ليصحتب داز و ملستسا هتف هل نعذأ و ردقلاب نمآ اذا يعادلا

 بابس ألاقلخلج و زع هللا نأال ءاعدلا ىلعًاقوق وه ردقملا نوكي نأ لمتحي هنأب و
 هيديعف ري ناورهنب رشب ةرامع ىأر . ءاعدلا يف نديااةيغيك تمدقتو اهتاببسم و

 ى ةبابسلاب ريشي اذه ىلعدب زب امو تثتم هللا لوسر تيأر دقل : لاقو . هيلعركأف

 هنأب درو ء ,ةدح و عبصأ يعادلا ريشي : لاقف ه رهاظب فلسلا ضعب ذخأ و

 يحتسي ميرك يح كب ر نا » يذمرتلاو دواد وبأ جرخأ و ةبطللا يف درو

 نبا نا : يربطلا ركذو « ارفص امه دري نأ هيلإ هيدي عفر اذإ هدبع نم
 هيف هيدي اعفار حيرش ىأرو 6 ءاعدلا يف امهعفر اهرك ليفن نب ريبجو رمع

 رمأ نم سيل امهعفر : تلام نعو . « تل مأ ال امه لانت نم » : لاقف
 وبأ جرخأو « نيبكنملا ال ردصلا وذح ناعفرت » رمع نا نعو ث ءاهقفلا
 امهعفري :سابع نبا نع ي ربطلا ج رخأ و نيبكمملا وذح امهعفر احلا و د واد



 ع رفلاو لصالا لماش ١١٨

 يذاحي ىتح هيدي عف ري رمع نبا تأر :دمحم نب مساقلا نعو 0 سأ رلا ىلع

 اقستسالا ي ف اذهو ،ضر“الا يلي ام امهنطاب هيبكتم امهس

 تب ر تح هر در , عف ر ح ةاتع يلا 7 يرعثالا ىسو٠ و 1 ىورو

 هنأ سنأ ىورو .6 د عف ر هز ا : اضرأ رحع نبا ىور و « هطب ] ضا

 ةغلابملا هريغ فلاخي هيف مف رلا نأب عمجيو ث ءاقستسالا يف الإ امهعف ري نكي مل

 تبث ولو نيبكنملا وذح ىلا ءاعدلا يفو الثم هجولا وذح ناديلا ريصت ىتح

 غلبأ ءاقستسالا يف ضايبلا ةيؤر ناف هيطبأ ضايب ىري ىتح عفر هنأ امهف
 نا و ث ءاعدلا ي ءامسلاو هيف ضرالا نايلي نيفكلا نأب اضيأ هريغ فلاخم و

 اعد اذإ هيدي عفري ك هنأ يور و ى حجرأ تابثالا بناجف امهنيب عمجي

 ص لك مباصأ قيرفت و ايهقرفت يغةتي اذهو امهطسبي هنأ يورو ؛هيبكنم وذح
 اعد اذإ » ت هنع سابع نبا نعو ء اذه ىلع لدي ثيداحالا بلاغ ليق

 يفو هلعفي تع هنأ درو اك« ههجو امهب حسم يعادلا غرف اذإ و هيفك مض

 لعجي نأ هلف امهيتلك وأ هماحر ىدحا عفر دقو ءاعدلا دارأ نهو . فعض هدنس

 نأ هلو كالذ هلف لك الا لاحك ىنمي ا عفر ناو 7 وأ هتكر قوف هيدي

 ملعأ هللاو ةءارقلا لاحك ى رسيلا مفر نا اذكو امهنيب هتبكر وأ هقاس لعجي
 & ةرخآلل انل اهأبتخا يلا ق 7 ةوعدو انل ىعدامو انؤاعد انل و

 نا دب ١ رأ و ام وعدي ةأجتسم ةوعد ي ; لكلل » ة هنع ةر ره وب ,أ لاق

 انئيدن و ءايبن لل حص دق تلق نإ و أ ةرخ الا ف ته .ال ةعافش ٢ وعد ءيبتخا

 عوطقملا ةراحالا ةباجالاب د! رب نأ لمتحي تلق « كلذ هج و اف ةراحم تا وعد

 ءيبن لكل ىنعم و أ 6 ةباجالا ءاج ر ىلع م 1 نم اهئاعد ىوس امو اه

 ةوعد يب ; لكل وأ ّ رخأ تا وعد مهو 1 ةوعد يج لكا : ة وعد

 تاوعدلا امأو ى مهناجن اماو مهك الهاب امإ هتمأ يف ةباجتسم ةماع

 هصخ ة ة وعد مهنم لك ( وأ أ ء باجتسر الام اهنمو باجتسإ ام اهنمف ةصاحلا

 نم يل بهف » ءايركز لوقو «رذت ال بر » حون لوةك هسفنل وأ هايندل



 ١٩ بدالا يف باب

 نم د۔ أل ينفي ال اك_ا. ىل به بر » ناميلس لوقو « ىنثري لو كندل

 تيطعأف عدأ ملا انا انأ الإ كالهالاب هتمأ ىلع ءاعد ءيب لكل ل ايق و « « يدمب

 ةباجتسم ا ملك ءانالا تاوعد نام , ما ذأ ىلع ربصلل كالذ . نع ًاض وع ةعافشلا

 اثالث هللا تلأس » لاق تع هنأ و ع كالهالاب اعد الكنأ ملسن ال هن أ هدري و

 برعلا نم ءامحأ ىلع د ه :ت هن أو « ةد_حاو و ينعنمو نيتنثا يناطعأف

 ةوعد ءيبن لكل لعج هللا نا ليق ولو ءرضهو نا وكذ و لعرو صاخذأ و

 لزن اعد امل هناف تفع ادئيبن الإ ايندلا يف مهنم لك اهلانف هت.أ يف هل باجتسن

 بلاغو ةرخآلل ارخذ ةباجلاةوعدلا تيقبف ةيآلا « ءيش رمالا نم كل سيل »
 هلهأو نامزلا ةاراجم هنمو . اوب وتيل مهعدر لب مهكالهإ درب مل مهملع اعد نم

 مهناف ًاضحم ةدوملاب سانلا رارحأ اولماع : لاقي ى كايند و كنيد لي ام ردق ىل
 ةفاحماب ةلغسلا اوسوسو ء رسلا يف ةبه راب ةماعلا اولماعو كلذ الإ نولمتحي ال

 لوقب هنطالم ه نسح رشب مهانلي زرأ نيقفانملا نع هل ىنغ ال نلو ٠ ًاحارص
 سانلا ىقلي نمؤملاو «رسلا يف هقرافي و مه هنم بي وصتلا مج ري و لعفو

 ر٬ضي و بحلا رهظي و هلب ركشي واماسهنيديف نوكي ام و انمآ ولو مالكلا نيلب

 لتقلا ةيقت صوصخ كالذ لثم يف ةيقتلاب دارملا سيل و ةيةت هلككالذ و ضغبلا

 لوسر نذأتسا الجر نأ كاذل لديو بلتلا ريغتكهن ود الل.اش مالكلا لب

 هتبناعف لوقلا هل نالأ لخد املو « ريشعلا سأب » لاقف لوخدلا :ر هللا

 ءرملل و ، هشحفل ءاقتا سانلا هكرت نم ادغ ةلزنم سانلارشأ نإ » لاقف ةشئاع

 يف ةعناصم ال رض عفد وأ عفن رجل هفالخ رمضل و نبا لوقب هاشخي نم يضري نأ

 نع ًابذو هتيصعم ًافافكتساو هرضذل افرص رئاج ىلا باهذلا زوجو ڵ ةيصعم

 ندلا ةيوقت ىلا ىدأ نإ امهريغ و كال. و ي ال: زاج و ةدابع كلذ و هريغ

 هيف لوقي نأ بطاحل ةنم زاجأ دقو ء ةحابم ةجاح ءاضق وأ ةرخآلا رمأو

 مدنع يذلا هلام نع ناك امبرو ابذاكمهنم هلام صلخيل مهح رفي ام ةكم زه"
 يذلا هضعب ىلا وأ لوقي نأ نودب ا إ لصوت اع :ر و هن ودب وأ فلكتت ىنغ يفا



 ع رغلا و لصالا لماش ٢٠ ١

 .ةصقو 2 هيقاب صيلخت يف هضعب فرصي نأ هنكمأ دقو ةلطامم دعب ولو هفك

 امالك هل ر مظي اهرهاظ ىلع يهو دعاوقلا يف ةروكذم ينارصنلا عم فلاخملا

 محرأ اصتخم هلك هت ركذ ام ام . يش ش سلل و و عفن ب بلجل هيف ضرعت دق و هنسحتسر

 رئاكتتاا ةهج ىلع لامل ايلج ناك اذإ كلذ ه : أ و رابجلاو بحاصلاو راجلا و

 سابع نباو رمع نع ء ثيدحلا يفو . تيار أر امك هالا ىف ولو ةضرعملا تزاج و

 سابع ن ا لاق ى رخ و ةعس يأ » بذك 7 نع ةح ودنمل ضي راعملا يف نإ »

 نمم تمح : هللا هج ر بومحم نبا نعو : : معنلا ر رح مالكلا ضي راعع بحأ ام

 ءاضرإ و لسك بذكلا زاح ثيحو « هنع هل ةحودنم مالكلا ف و بذكي

 نمو 4 هيف ض رعب لب لسرب ال نأ نسحأف ملظ عفدو برحو جوز وأ ةجوز
 تلطأ دقو ى كلذ وحن وأ ليبسوأ دجسمل هنا لوةي نأ متي لام ص ر رئاج هانأ

 الو ، هريغو ندلا ماصع حرش حرش يف تايانكلاو ضيراعملا نيب قرفلا

 ناكو قحبالإ حازملا زوجي ال و ؛ حازملا و تايانكلاو ضي راعملا راثكا نسحي
 هاتأ و ى عي رشتلاو سفنلا بييطت و رضح نمع ةشح ولا ةلازال كلذ لهني لظت

 آريخ ناكل كلهأ رونت يف كبوث نأ ول » لاقف رفهصعم بوث هيلعو لجر

 رونتلا يف هتقرحأ : لاقف « بوثلا لعف ام » هل لاقف دغلا نم ءاج و « كا
 .ي رقشل و هعيدي نأ دا رأ ليق و « كثاسن ضب ىلع هيقلت نأ تد رأ انإ » لاقف

 ةلي ناكو لو ءلجرال هوركم رفصعملا نا كلذو زبخلل ًابلطحو اقيقد هنمثب

 ىلع لجر لخدو . داسفإ هقارحإ نألل هل نيبل لعف ام لجرلا مهغي نأ نظي
 .فلاخم ةمربش نبا هذنعو ةقراشملا انباصأ ,. نم لجر وهو ىس وه نب ىسيع

 هف رعل ١ نكي و ا امدق و اف رشو 7 هل نأ معل ¡ لاق هف رعن أ : : ىسيع هل لاقف

 لضف ةقباس هل نرأ همه وأ و و يشثملا مدق و هذلعاو نوكلا تس دا رأ امإ إ و

 مالكلا ةراكح زوج .و ٤ بسل و بس> فرشو ًالاص الع يأ قدص مدقو

 ۔و۔ كيتائس » هلوقو نابعث و ناجو ةيح ىس وم ىصع يف ىلاعت هلوةل ىنعملاب
 اوتأي نا الا _ هلل ةداهشلا اوميقأ و » ىلاعت هلوقل ةداهشلا يف الإ « كيت آ ينا



 ١٢١ بدالا يف باإب
 ۔ ۔۔س ۔۔۔_۔_۔۔س-۔ __

 ۔ .۔۔۔ ى ۔_۔۔ ممصم ۔۔.۔۔. ۔ ۔۔۔ے

 اال وأ 4 هحلصل نأ هلف فرحم و أ ..ال .الك ع نمو « اههجو ىلع ةداهشلاب

 فالخ ىنعملاب ةث ت هللا لوسر ثدح ةياكح يفو ى وحنلا يف اممتطسب نالوق

 ه ريغ يف و هقفلا لوصأ يف هتطسب

 يف ولو هن وباتغب م وقل عمتسي نم لع سأ ال و رسلل عامتسالا كرت هنم و

 لمعتسي مث : لاعتسا الب هبايتغإ يف امالك عي ام لوأ عمسي ١ نأ كللذ و ات

 دحأ ه ربخ وأ ممتسيف كثر نأ امأو ، اذك تقو كذ ملكتن انا هن و ربخت وأ

 قفاوو مدقأ ناف عانسالا ىلع مادقالا هل زوجي الف كنبا يف مهنأ رغك أ وأ

 اهقحب الإ قي رطلا يف سولجلا كرت هنم و . عامتسالا هل زاج و كلذب همادقاب ! ىمع

 « مالسلا در : ةعبرأ نامضب الإ تاقرطلا ىلع سولجلا اوبنتجا » قلي لق

 . . زئانجلا عييشت و ليق « فيعضلا نوعو ث لاضلا داشرإ و ء راصب الا ضغو

 هبناجب ىثمنإ هن أل هطس و يف بك ارلاو قيرطلا بناج يف لجارلا يشم هنمو
 وا ررضتيف هريغ وا هب وث نم هب قلعتي دقو رجشلا وا رادجلاب ةبادلا هرضت دقف

 ل ن ه لجارلل. ناف هبناجب ًاف.هض وأ ى عأ ,أ 3 رما ةبادلا فداصن دقو مقي

 قي رطلا بناجب ثرحلا وأ رجشلا ن . لك أت دقو بك ارال سيل ام راظتنا او

 كرت هنم و .اءاش ثيح وأ هطسو يف ر و لجارلا ىشع نارمعلا ريغ ىفف

 هللا لوسر ناف فوخم وأ لئام مدهت نم فوخك مهل الإ يثملا يف ةعرسلا
 الزأ .. و« ةءاجغلا ت وه فاخأ » لاقف هل ليقف عرسأف لثام تح ىشم ك

 الو سطاعلا تيمشت هنم و . سطع الو مل الإ اهريغ أ ةءارةب هتوص عفري

 . زئاج وه و ريخي ءاعد درجمف اهدعب تمش ناف ماكز هن أل ثالث دعب عرشي

 .نيحو ثالنلا دعب عنملا ضعب مالكرهاظ و ماكر هنأ ةفرعم عم هتمش اذإ اذكو

 لعأ هللاو . كلذ دنع عورشم هنأ مهوي هنأل ماكر عل

 _ لماشلا _



 ١٢٢ رفلاو لصالا لماش .
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 ةدا.عل 1 امس لصت امو ة۔حنتل او بطعلا ىف

 اتح اهنوك ىنعمو 6 بحاصلا و راجلا و هرا رقلا ؤ نيملسملا قوقح نم يهو

 نوكي نأ لتحي : يكلام وهو لاطل نا لاق و ى يل رهظ اذكه اهدك أت

 اوكفو ىضرملا اودوعو مئاجلا اومعطأ » هلوق لثم ثيدحلا يف اهب رمألا

 لمتحي و ،ريس الاكف و مئاجلاماطاك ةيافكب ب وجولا ىلع ريسألا يأ « يلاعلا
 قح يف دك أتت امنأ يربطلا رك ذ و ى ةنل الا و لصاوتلا ىلع بدنلل نوكي نأ

 وبأ مزجو ث كلذ ادع ايف حابت د هلاح ىعا رب نيف نسآ و هتكرب ىج رت نم
 الحو بوجولا وه يذلا هرهاظ ىلع ر. الل الج ةيافك ض رف اهنأب ء ةفينح

 يحيحص يف تي ورو ء ارعم نب روكذملا كفلا و مامطالاك ةيافكلا ىلع بوج وال
 دم رلا ؤ لمالا ءانشتسا ثدح عب هد رلا فلسم عم ملا ؟ا وغلا ليكت هر تدصق يذلا

 ححص ن .كل و يلا رجبطلا و يقهسبلا هأ هرو ةدامع اهاه ل سيل هنأ سرضلا و

 ةثالثلا ىنثتسا نم ىلع مهضعب درف ريثكيبأ نب ىحي ىلعفوق وم هنأ يتهسبلا

 ها و ر ين٬عب ناك عمج و نم ل هرا لوس ر يلداع : : لة مق رأ ن .7 ١ ر ثد٫ دحم

 نم ىلع 4 درلا م » امب ا و ىعدملا نزم صخأ لم لد وه و 5 الا هحرص ؤ د واد وا ]

 لامتحال مف ر أن در ز ثدح ف يدنع ليلد ال و ٥ ريغ ركذي و دم رلا ىنثقسا

 امإ هن أ مم ةن ونسملا ةدايعلا نم ةدايع هيلع لخد ك هللا لوسر نأ مه وت هن أ

 ىلا نايتالا ف اعإ مالكلا ؤ ةحصل وأ هل وعدرل وا هروزمل هع لخد

 هن وملا ةداعال صب رملا

 يلازغلا لاقو ك روما ا دزنعهض رم ءادتب ا نم نام ز يصع ةدايعلا ديقت الو

 هللا وسرناك سس ( . نعش ,دخ ادغتسا ول لثام عد الإ داعل ال . : ءام>الا ف

 ييلع نب ةملسم هب درفت فيعض ثيدح وهو ةئالث دعب الإ اضيرم دوعي ال ؤ



 ١٢٢٣ ةيجنتلاو بطلا ,يف باب
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 7 صخ ةاتع س نكي ل و لطاب ث٫ دح وه ٤ "اح وب أ لاقو ٥ لات ايف ثك ورعم وه و

 بيط يد و+ هعدت ا ةخمسال لأ ش تمددلا مو ةدايعلا كرتف 7 ال و ةدا هلاب

_ 

 فاخف هعنش هتدسل يضع نأ ةعجلا موي دا راف هتم زالع همزل أ و ضرم دق كالم

 وي هيلع لخدي ال ضيرملا نا : هل لاف همح كفس نم و هتبس لالحتسا ىلع

 ضعب لغن و ء داتعي سانلا نم ريثكراصو كللذ عيشأ م كالملا هكرتف تدسلا

 وح .

 كلذ يف ةكحلا لعلو اراهن فيصلا ين و اليل ءاتشلا يف بحتست ةدايعلا نأ
 فيصلا يف راهنالا لوطب و ءاتشلا يف لالا لوطب ررضتي ضل رملا نا

 نم نيدلا ءادعا ببطتلا بانتجا يغبني و 6 ةحار ةداعلاب هل لصحتف

 ام الو ه شل عوطتم يد و+اا و 6 شغي نا فاخ زم لكب و هوحو يد و

 حصن نم نا يد ء+ ا نيد ةدعاق ناف هملع وأ هزر د ف اريرك ضي رملا ناك نا

 همد تكس لالح مدلا ردم وم تسلا لحتسا نه ناو هند نم ح رخ اماسم

 م وع ف لخدي نأ هملع ىثحي 4۔.مزد رطاخ نه نا ب ر ال و ئ هلحتسا ملسملاو

 ءأ هللاو ء ءيشب هسفن لنق نميف يعنلا
 لات ك مهم واق 4 وتو ىذ رملا س وقن بي طتب رماي نت هللأ لوس ر ناكو

 نم هل اوسغنف ضيرم ىلع منلخد اذا » لت هللا لوسر لاق يردلا ديعس وبأ

 نأ ر وهط ك.اع سأ ال هل لوقب نأ لثم دد رد « هس 25 كالذ ناف هلحأ

 ء هضرم ين هيلع ةلخادلا روجألا هل ركذي نأو ء نسح نآلا كهجوو « هللا ءاش

 رجألاو ءافشلا هؤاجر يوقيف هبلق كلذ حلصأ ام رف ةرافك ضزملا ناو

 ةل_هلا عفد لع دعاسا و ئ زد رذلا راحلا هر ثمعمأد و ة وقلا 4( شعتنت و ةم۔طلا و

 بيج ريثأت رورسلا . لاخدالو ء بيبطلا ريثأت ةياغ كلذو اهفيفخت وأ

 هن وبحي نم ةدابعل مهاوق شعتنت ىضرملا نم ريثكد هوش دق ر 6 ءافشاا ف

 لأس ة ت هرا لوسر ناكو ك مهايا هساك ه و انق هفطل و هلمم ؤ و ر و 4 و۔ظعا و

 هرضل ال هنأ لعو ًائيش ىهتشا ناف هيهنشي امعو دجي فيكو هاوكش نع ضيرملا

 هل فصيو هل وعديو هييدث نيب اهعضو اع رو هتهبج ىلع هدي عضي و هب هل رمأ

  



 ع رفلاو لصألا لماش ١آ٦؛؟

 نب رباج ىور امكهئوضو نم ضيرملا ىل بصو أضوت اميرو هنلع يف مفني ام
 ام رو « هللا ءاش نا روهط كيلع سأبال هلاق اع رو كلذ هب لعف هنا : هللا دبع

 -] عضي ضير ه داع اذا 3 لط ناك. ةشاع تلاق « روهط و ٥ ة رافك » لاق

 ةدايع مامت » : هنع ةماما ىنا نعو « هللا مسب ) لوقن مش ملاي ىذلا ناكلا

 هلأسف » ةياور يفو « وه :7 هتهج ىلع هدي كدحأ عضي نأ ضيرملا

 هرارحصأ ن6ضرمنمدوعل تل هن أ تدث دقر( تيسمأ فيكو أ تحبصأ فيك

 امهملع ضرع و كرشم وهو همع داعو باتكلا لهأ نم همدخي امالغ داع ىتح

 مالسالل ىعدي نأ طرشب كرشملا ةدايع زوجتف مالغلا ملسأو مالسالا

 اع هدامف ض رفف قلي يبلا مدخي ناك د وهلا نم امالغ نا : سنأ لق
 مساقلا ابأ عطأ : : لاقف هدنع وهو هرأ ىلا رظنف « سا » لاف هسأر دنع دعقف

 هاور « رانلا نم هذقنأ يذلا هلل دملا » لوقي وهو قي يبنلا جرخف لسف

 نه » ةريره وب أ ىورو ث الام .. نب سن ] ثردح نم دواد وباو أو ي راخبلا

 ص الزنم ةنجلا نم تأومتو كاشمم باطو تبط ءامسلا نم دانم هادان ًاضي رم داع

 نر-حأف أضوت نم » اعوفرم سنأ نعو ك عوفرم نسح ثيدح وهو

 ىورو « افي رخ نيعبس ة ريسم نهج نم دع وإ ايتحمإملا هاخأ داعو ءوض ولا

 داع نم : ةنجلا لهأ نم هللا هبتكم وي يف نهلمع نم سمخ » اعوفرم ديعس وبأ
 يفو « ةبقر قتعأو ى ةعجلا ىلا حارو ث اموي ماصو ث ةزانج دهش و ء اضيرع

 ماق اذاف اميف عقنتسا هدنع سلج اذاف ةمح رلا ىف ضاخ اضي رم داع نه » ةياور

 لع ] هلاو ٤ جرح ثيح نم عجرإ ى ح > اهف صوب لازي الف هدنع نم

 ناويحلا هتفرعم ىلع هللا رطف لب ركمف ىلا جاتحي ال عون ناعون بطلاو
 ثدحي ام مفدكهيلا جاتحي عون و ء بعتلاو دربلاو شطملاو عوجلا عفد لثم

 ةب وطر ىلا امهنم لكو ةدورب وأ ةرارح ىلا لادتعالا نع هج رخ امم ندبلا يف

 . هدضب امهنم دحاولا مواقي نأ بلاغلاو امهنم بكرتي ام ىلا وا ةس وبي وأ



 ٥ ٢ ١ هج و بطلا ق باب

 ح ۔ . ۔ . ۔ ۔ .. مه ۔۔۔. _ _ - .

 قيرطلاو اهرسعا وهو هلخاد نم عقي دقو ندسلا جراخ نم عقي دق مذدلاو

 قيرفت يف ىعسي يذلا وه قذاحلا بيبطلا ةمالعلاو بب۔لا قيقحتب هتفرعم ىلا

 هسكع وأ هتدايز ندبلاب رضي ام صيقنت يفو هكع وأ ههج ندبلاب رضي ام
 عارغتساو ، يذؤملا نع ءامتحالاو : ةحصلا ظفح : ءايشأ ةثالث ىلع كلذ رادم و

 لو الاف أ نار رآ ,ةلا يف ةثالثلا ىلا ىلاعت و هناحمس هللا راشأ دق و . ةدسافلا ةداملا

 « رخ أ مايأ نه ةدعف رغس ىلع وا أ ًاضا رم كش ناكن ف » لج و زع هلوق ىف

 ه_ےف عقو اذاف ةحصلا تاريغم نم وهو بصنلا ةنظم رفسلا نا كلذو

 هوق يف يناشلاو ڵ ضرملا يف لوقلا اذكو رطفلا حيبأف دادزا مايصلا
 دنع ميتلا زاوج هنم طبنتسا هناف « كسفن أ اولتقت الو » ىلاعتو هناحبس

 ::ك ناو » ءوضولا ةيآ يف ىلاعتو كرابت لاقو ء درابلا ءاملا لاعتسا فوخ
09 

 3 ءام ١ هدح ف ءاسملا :سمال وأ طأاملا . ن كنم دحأ ءاح وأ ر 2س ىلع و أ ى

 نا هل هرمح بارتلا ىلا ءاملا نع ل ودعلا صل رحال حاياف ) امط 7 ا

 جراخ وأ لخا دنم هل د م لك نع ةلا ىلع 4هہخت وه و هر ذ ؤ٫ام هدسح بيص

 ىلا كلذب ريشأ هنان« ةبدفف هسأر نم ىذأ هب وأ ه العو زع هلوق يف ثلانلا و

 راخبلا نم لصاحلا ىذالا غارغتسال مرحلا هنم منم يذلا سأرلا قلح زاوج

 تجرخ ماسملا تحتفت هسأر قلح اذا هنال رعشلا تحت سأرلا ىف نقتحملا

 ء هسابحما ىذؤي غارفتسا لكةهيلع ساقي غارفتسالا اذهف اهنم ةرخالا كات

 الا ءاد عصل هنلا ناف هنا دامع او وا دن » رالص هشع ك رش . ةماسا نع و

 ءادالا ىأ « ماسلا الا ه ةياور يفو « مرهلا وهو ادحا و ءاد الا ءافش هل عضو

 هن ال اما مرهلا ءانثتساو ث هيف توملا هبحاص ىلع ردق يذلا ضرملا وهو توملا

 اضف!و توملا نم هب رقل و أ ةحصلا صقن اهنيب عماجلا و توللا اهبش هلعح

 نعو 4 هل ءا ودال مرهلا انكل ي أ اهطقنم ءانثتسالا نوك نأ نا زوجي و ث هيلا

 « مارب اووادت الو ءا ود ءاد لكل لصج هللا نا » تن هنع ءادردلا يأ



 عرغلا و لصالا لماش ١٢٦

 أرب ءادلا ءاود بيصأ اذف ءاود ءاد لكل » ةع هنع هللا دبع نب راج نعو

 كلذ و ىلاعت هللا نذاب ءادلا ءاودلا ةباصا ىلع فت وت ءافشلاف « ىلاعت هللا نذاب
 امير لب مجني الف ةيكلا وأ ةيفيكلا يف دحلا ةز واجم هم.لصحي دق ءا ودلا نا
 إ كلذك ناك اذاف « ءاود هلو الا ءاد نمام » ك هنعو رخآ ءاد ثدحأ

 ضيرملا برش املكف ءاودلا و ءادلا نيب هلمج رتس هعمو اكملا لج و زع هللا
 برشي مث رتسلا عفرف كلملا رمأ هأرب هللا دارأ اذف ءادلا ىلع عق مل ءاودلا نم

 لزني ل هللا نا » رقت هنع دوعسم نبا نعو . هب هللا هعفنيف ءاودلا ضيرمل
 ةر ودالا ضعب نا هيفو « هلهج نم هليج و هماع نم هماع ءافش هل لزنأ الا ءاد

 هللا ىوط ءاود هتفرعم ابيبط نكمبال يذلا و لتاقلا ءادللو دحأ لك اهدعيال

 دق و ءادلا ءاودلا ةفداصم ىلد ءافشلا لم قلع دقو رشبلا نع هتفرعم

 ءادلا كلذ دمب هي رتعي مث أربيف ءاودب هئاد نم ىوادتي هنأ ىضرملا ضعبل متي

 اهاشن نبضره برف ءاودلا تافص نم ةفصب لهجلل عجني ال هن۔ه) ءاودلا و

 نم أطلنا عقيف ابكرم سيل يذلا يف عجنيام هيف عجنيال اركر. اهدحأ نوكيو

 ءادلا لازنا ىنعمو ث عجنيال نأ هللا ه ؛رب نكل ادحتم نوكي دقو كانه

 نيأو ماللا مهلع اع ءايدنالل كاملا ناسل ىلع كاذ . لازنا وأ هريدقت هعضو و

 وأ سدح وأ ةمانم و أ سايق نم ذخالا هتياغ لا ءايطالا قاذح بط ةي

 مهيلع ملس و هللا لص لسرلارئاس و هلوس ر ىلا هللا هيح و؛يذلا ىح ولا نم بب ر

 وه ومهتسيف أ دم رج و ءابطالا رباك ا أ لوقع هيلادتهت ملام ة ودالا نم انه لب

 ناسحالاو رافغتسالاو ةب وتلاو ءاعدلاو ةالصلاو ةقدصلاوشاىما راسكنالاو لكوتلا

 اهلم فالتخا ىلع ممالا كلذ تب رج دقف ب ه ركملا نع حيرغتلا و قلا ىلا
 بط نع ءافثلا فلخت , دقو ه ءابطالا راك أ هنع - زجعل اريثأت ات هل اودج وف

 بطو . نآرقلاب ءافشلاك لوبقلاب هيقلتو هب ءافشلا داقتعا فعضل ةءوبنلا

 حورلا الا بسانيال نآرقلا ءافش نا اك بيطلا ندبلا بساني اما ةءوبنلا



 ٢٧ ١٦ ةيجذتلاو بطلا ىف باإب

 ءافشتسالا نع مهضارعك ةءوبنلا بط نع مهمضارعاف يملا بلقلاو ةبيطلا

 عفانلا ءافشلا وه يذلا نآرقلا

 لي هيبنو ىلامت و هناحبس هللا رمال لكوتلا نع اجورخ ىوادتلا سيل و

 ءىرب یوتكاو ىقرتسا نه ١ كب هنع انموق ضعإ هاور ثيدح اماو ى هب

 نيذلا افلا نوعبسلا هب فصتا يذلا لكوتلا نع جو رملا هانعمف « لكوتلا نم

 يناو » اذكه ةدايز ةياور يفو ى ةمالا هذه نم باسح ريغب ةنجلا نولخدي

 امو « انغلا نيعسس اغا نيعلا نم دحاو لكم م يناطعأف دي زملا ير تاأس

 وأ زوجيال امب وأ هركي اع هاقرتسالا هانعم وأ نوقرتيو نووتكي هللا هداز

 قرلتلا عم يكلاو ، يناشلا وه هللا نوك نع ضارعالاو هب بلتلا قيلعت

 اهل ليطعتلا ةيج ىلع اهكرت لب لك وتلا ينانت ال ةوادملا نأ كل رهظف ءروكذملا

 لكي مل عزانملاو هل ةعزانم هعض و و هللا لزنأ ام ليطت نأال لكوتلا يف حدق

 انوبأو انديس لق ث اراكتنا وأ هل اني وهت هوكرتي ملقلأ نوعبسلاو هيلإ رمألا
 لق « ينم »لاق « ءادلا نه بر اي » مالسلاو ةالصلا هيلع ليللا ےهارا

 لسرأ لجر » لق « بيبطلا لاب اف »لق « ينم » لاق « ءاودلا نمف »

 ضا رملا سفنل ةيوةت « ءاود ءاد لكل » ثيدح يفو « هيدوي ىلع ءاودلا

 هسفن ت رعشتسا اذا هناف هيلع سيفنتلا و ءا ودلاتالذ بلط ىلع ثح و بيطلاو
 ر

 تيوق سأيلا ةرارح نم درب و ءاجرلا حورب هبلق قلعت هليز ءاود هئادل نأ

 ةيناويحلا حا و رالا ةوقل .7 كالذ نأك و ةزب رغلا هترارح تثع.ناو هذفن

 اهل ةلماح يه يتلا ىوقلاتيوق حاورألا هذه تبي وق ىتمو ةيعبطلاو ةيناسفنلاو
 ملعا هللا و ڵ هتعفد و ضرلا ترهقف

 اهقيلعت و ءاسنلاو راغصال زورلا بتك زوجي : حالصلا نبا يواتف يفو

 دلج يفز رخن و ءالخلا نم نو زرتحس ال مهو نآرقلا ضعب و هللا ءامسا ركذ اهنف و

 ىأب ال ليقو « ءالملا اهب اولخدي نأ مهريغ رمو مهنم قثوتيو عمش وأ



 عرفلاو لصالا لماش ١٦٨
 س۔. ۔ہسمم۔۔ے۔.۔ ۔۔ے . ۔۔۔۔۔ہسسس۔ہہ

 تتكنالو ةبادلل اه اتكه ركو نطابلا يف ةب اتكَلا تناكاذإ اه لوخدلاب _

 .. و ضعب اه زاجأو ءاسننوأ ضلاحل و ٦ ةبانجلا لسغي ال نمل وأ لصيال

 دحاو ريغدرك اذكو ك ثدحلا لاح يف اهنوامحب مهنال كرلا راتخاو « تزرخ نإ

 ةر اتك لالك أيف اوغتلخاو «ت زرخ اذإ كلذ يوونلا ٩1 و ذ واعتلا ثدحملا لمح

 مسا هيلع ركذ ام لك أ امأو وحم الب عنملا حيحصلاو وحم وأ وحم الب اهبرش وأ

 فلسلا ناك و « هريغ و يروثلا نايفس هلعفو زئاجف هبرش وأ نآرقلا وأ هللا

 مسا نوص باوسااو لوبلا ين كعمتت اهنا عم ةقدصلا معن ىلع هللا مسا نوبتكي

 نأل يأ همتاخ عضو ءالخلا لخد اذا مقت ناكو « صقن لكن ع همالكو هللا
 كاحلاو نابح نناوهجام نبا و يئاسنلاو يذمرتلاو د واد وبأ هاور هللا مسا هيف

 سنأ نع
 ةعاس ىمحو درابلا ءاملاب اه وئغطا ذ منهج ح حيف نم ىجلا نا » لم ه_نعو

 نم اهنوك ىنعمو « ةنس بونذ ةرافك ةليل ٢ وأ موي ىمحو رهش بونذ ةرافك

 اك ناويلا سفنتك ءاتشلاو فيصلا يف سفنتت اهنأل اهقن نم اهنا منهج حيف

 مج ن ن ةعطق مومحم مجح ش ه لصاحلا ب ممالاف نيعب ا_هل ند أ هللا نأ ى و ر

 عاون أ نأ اك دابعلا ربتعيل اهضتقت بام 1 اهرووان “لجو أ زع هللا ردق ةةرةح

 كالذ ليةو ى ةلالد و ةربع رادلا هذه يف اه ريظأ ةنحلا مهل نم ةذللاو و ح رفلا

 درابلا ءاملاب اهئافطا ىنعمو اهتدش ىلع سوفنلل اهت هج ٍ / رط هيبشت

 قدصتملا دخأ كذ لمحملا سنج نمع ارلا نأ هوجو لمعل و ه ى ضعب دنع هب قدصتلا

 اقافو ءازج هنع ىجلا بيهل لجو زع هللا دمخ نائءظلا نع شطعلا بيهل هب

 ندبلا ناف ندبلا ذفانم ينعأ ماسملا عمجي ءاملا نأ ى ر هن أل اذه ىلا لام هن : و

 نرأ حيحصلا و ‘ كلهف .جلا لخادل ةرارلا درب و راخبلا نقحي و لاب رذلاك

 قلطم در ملو ١ ملمتت نأ ي ىغبني .ةصوصخم ة۔ةرك ىل \ع نكل ) هلاعتسا هب اه افطا ىن

 ىلع ش رت هنع هلا ىدص ر قددصلا تشب ءامسأ تناك دق و 6 سامغنالاو تلا



 ١٢٩ ةيجفتلا و بطلا يف باب

 باب نم كلذ نوكيف ضعب لاق ء هب وئ و هييدمت نيب ءالا نم ائيش مومحلاندب
 نم نوكي هنأ ضعب لوق هب حرصي اك ايقرلا ةرشنلا لعل و اهف نوذأملا ةرشنلا

 يبنلا تيب مزالي نمم ءامسأ لثم ايس الو يباحصلا و ؛ اهبف نوذأملا ايقرلا باب

 دارملاب ملعأ رطع
 نم لايل ثالث د رابلا ءاملا هيلع ش ريلف مكدحأ مخ اذا » سنأ نعو

 ضرألا يف هللا نجس يهو توملا دئار ىمحلا » ىورو ء ثدح وهو « رحسلا

 « ءاشعلاو برغملا نيناذألا نيب ايف كيلع هوبصو نانشلا يف ءاملا اهل اود ربف

 عقنتسي ءاملاب اهئفطيلف ىمحلا كدحأ باصأ اذا » نابوث ىورو ، تمهذف !ولعف

 «لوسر قدصو كدبع فشامهللاهللا مساب لقيلو هتي رج لبقتسي و راج رهن يف
 ل ناف مايأ ةثالث تاسغ ثالث سمغني سمشلا عولط لبقو حبصلا ةالص دعب

 يفو . هللا نذاب ًاعست زوا داكت الف عسقف الاو عبسف الا , سمخل أربي

 هتقوو ةفلتخم هلاعت_سا ةيفيك ىرت تنأف . هيف فلتخم ةعرز نب ديعس هدنس

 اودلا نأ مولعم هنا مث قالطالا ىلع مالكلا سيلف ةياورلا فالتخاب ًاتلتخ

 نسلاب فلتخم جالعلا و ى جازملا يحب بضغك ض راعل ى رخأ رضل و ة رات عفني

 هن أل ءاملاب ىمحلا بحاص ر رضتب ةضراعم الف عابطلل و ءاذغلاو ةداعلاو نام زلا و

 ًاساخ ثيدحلا مهمضعل لعج و ؛ ثيدحلا يف ةدارملا ةيفيكلا ىلع هلمعتسي م

 ىجلا عون نم مل ضرعن يتلا تايجلا رثك أ ناك ذا مهالا و امو زاجلا لهأب

 ابرش د رابلا ءاملا اهعفنب هذه و سمشلا ةرارح ةدش نع ةثداحلا ةيض رعلا ةيم ويلا

 ح و رلاطس وتب هنم رشتنت و بلقلا يف لعتشن ةيزب رغ ةرارح ىجلا ذا الاستغا و

 مرو نع ةثداحلا يهو ةيضرع نامسق يه و : ى ندبلا عيمج ىلا قورعلا يف مدلا و
 ةيضرعو ث كلذ وحن وديدشلا ظيقلا وأ سمشلا ةرارح ةباصا وأ ةكرح وأ

 موي يف ابلاغ ملقت ال موي ىمح يهف ح و راب اهقلعت أدبم ناك ناف ةدام نع نوكت
 لوا _ل.اشلا _ ٧ ١



 ع رقلا و لصالا لماش ٢٣٠ ١

 ىهو ، قد وح يهف ةيلصألا ءاضعألاب تقلعت ناو , ثالث ىلا اهنياهنو

 ةعب رالا طالخالا ددعب ىه و ةينفع تيمس طالخالاب تقلعت ناو ع اه رطخأ

 دارفالا ببسي فانصأ كلذ تحتو ةب ومدو ةيمغمل و ةيواد وسو ةي وارفص

 ءاملاينسامتن الاب نكسي هناف لوالا عونلا ثيدحلا يفدارب نأ ز وجيف ء بيكرتلاو

 نشخ اباش نأ ول : س ونيلاج لاق ١ هريغب و جلثلاب دربملا ءاملا برش و درابلا
 تقو يف هيف حبس و د راب ءامب محتسا م ر و هئاشحأ يف سيل ندبلا بيصخ محللا

 ,كلذب عفتنال ىجلا ىهتنم دنع .ظيقلا

 ثيدحلا يف امك هتلع يف درابلا ءاملا رع هلاعتسا ثيدحلا يف رركتت دق و

 ةب رقب اعد مح اذا رع ناكو «نهنيك وأ للحت ل برق مبس نم ىلع اوبص »

 نأ حيحصلاو ، فيعض وار هدنس يفو ى لستغاف هسأر ىلع اهغرفأف ءام _رم

 مامه ىو ر و ى مزهز ءام دارملا ليقو ع ءام لك يف ةماع ءاملاب ءافطالا ثرداحأ

 « مزمز ءامب » وأ « ءاملاب » سابع نبا هاور و ث مزجحب « مزمز ءامب اهودربأ »

 باجي و ى مزمز ءام هدنع دج وي نمب صاخ ءافطالا نأ ىلع كلاذ لديف اك اش

 هدنع دج وي ن دميقتلل ال رذنا هن أل هدنع ذح وي نم مزمز ءامب بطاخ هنأر

 افالخ هريغ وأ روسابل قرعلا عطقب ةا وادملا زوجت و . ملعأ هللاو رخ لا الاف

 يف اجر اذا ىكلاو ةغدللا عضوم و ندبلا يف ةجراخو ةمحللاو ةدلجلا و « ضعبل

 ريجفتو ؤ هريغ هيف هلعفل . هسل يف كلذ لعفل ءاوس فر وعت و ؤ اعفن كلذ

 هركو ث .رح وأ : تلق س تيم دلجلاو « فوخم ريغ يف ناك نا رانلاب حرجلا
 دبع ن اج ف ىور دقو ء لكل هركي ال ليقو ى هل ليقو ةباد و رشبل كلا
 ىو رو ، هيلع هاوكو اقرع هل مطقف ًابيبط بك ن يبأ ىلا ثب ةع هنا هلل

 وبأ يناوك : سنأ نعو ء هلحك أ يف يمر امل ذاعم نب دعس مسح رب هنأ اضيأ
 ةك وثلا نم ةرار ز نب دعسأ ىوك قلي هنأ يور و ء زاغ يبنلا نام ز يف ةحلط

 ت وتكا ىلع " ناك » ط هللا ل وس ر لاق : نيصح ن نارمع ل
 .م



 ١٣١ ةيجنتلاو بطلا يف باب
. 

_ 

 نع و ث ةكئالملا لست ينعي لوعفمل ملسي ءانبب «داعف يكلا تك رت مث تك رف
 . انحجنأ الو انحلفأ اف انيوتك اف ىكلا نع تم هللا لوسر ىهن نا رمع

 لنر٨ ى وتك ا هنأ ىورو( يعنلا دعب مه ا وتكا ةني رقل هيزمت ىهس ينعي

 ًاريصح تقرح أ اهنع هللا يضر ةمطاف نأ روهشملاو . دحأ هباصأ ىذلا ح رحلا

 هنال نوك نأ لمتحي و ث ةنيرقلل هبزغتلل تماح اك . يعنلا و أ هح رج هب تش

 ءادلا مسحي هنو رد .مهنوكل هيف ءافشلا هتا_بثا عم هنع ىهن وأ ك ىلوالا فالخ
 لجعتيفهمسحي هنأ مهنظل ءادلا لوصح لبق هيلا نو ردابي اوناك و هركف هعبطب

 رطخلاو ديدشلا ملالا نم هيف امل ههرك وأ « نونظم رعال رانلاب بيذعتلا يواكملا

 صاخ يهنلا ليق و ء يكلا ءاودلا رخآ : اهتلثمأ يفلوقت برعلا تناك« أ ظعلا

 حجني ملو داوك هيلع دتشا امل و ارطخ هعض وم ناك و روسابلا هب نال نارم

 حيحصلا يك ناعون يكلا : ةبيتق نبا لاق و « هدح و هل قباسلا همالك يف اشف

 © ردقلا عفد ديرك هنال ىوتكا نم لك وتيمل هيف ليق يذلا اذهف لتعي الثل
 ينلا نوكب نأ لمتحبو ى عو رشم وهو عطق اذا وضعلاو دسف اذاح رلا يكو
 أ هللا و ءافشلا ىلا تو رط نبعتر ال امع

 نم لوق لبةي الف هتاذل ىا سجنلا وم رحلاب ةوادملامنم ثيداحأ يف دروو

 رئاس يف ةرذعلا ريغب و هريغ و نيعلا مج ول ةرذعلاب ةاوادملا ءاملعلا نم زاجا

 تقو نالسغي و كلذ ريغل زاجو اهرشو اهلكأ مرحملا نا لاقو . ضارمألا

 دارملا نأو ام رش وأامهلك أب ةا وادملاىنع ىهنلا لمح هن كو ى ةراهطلا ب وج و

 زاوج در ه و « منملا حيحصلا و ث امهبرش وأ امهلك أب ةاوادملايف ءافش هللا لعجي

 نمحرلا دبعل لثع هللا لوسر صخ ر : سنأ لاق ةكحلا نم لجرلل ري رحلا سبل
 1 نأ كالذ و امح ةكح نم ررح صيم ىف ماوعلا نب ريبزلاو فوع نا

 ناو ى لمقل هيف صخ ر ةياور يفو ك ةنوشخو ةرارحو سبي نع نوكت اما

 ةياور مواقتال ةفيعض ةياور تلق لمقتن الثل ر رلا سبل انل زوجيف تلق

  



 ع رفلاو لصالالماش ١٣٢

 نم تلصح ةكحلا نأ لمتحي اضرأ هنأ عم هم رح و رب رلا سبل نع ىهنا

 لمقلا وه و ببسلا ىلا ةراتو ةكحلا وهو بدسملاىلا ةرات ةلعلا تبسنف لمقلا

 هتزاجا يفىعفاشلل هيف ةجح الف هب ةلصاحلا ةكحلل لب لمقلا تاذل هزاوج سيلف

 ري رخايفو . نوكي نأ نعلمقلل اعفد هتزاجا و ى اهوحنو لمقلا و ةكحلل ريرحلا

 لدتعم ناكس وملمهنم ذخا اذا و راح هناف لاق امك هتدوربلال ةكحلا عفدت ةيصاخ

 .يش هيف سيلو هايا هنيمستب ندبلا در امب رو ندبلل انخسم هجازم يف ةرارحلا

 نطقلا نم دربأ و ناتكلا نم نخسأ وهو ةكحلا مفنف ةن وشلاو سبيلا نم

 فوصلا سبالم ةرشبلا بلصي و لزهب هناف نشخ سابل لكو ث محللا يب ري
 نخسن الو ءيفدن نطقلاو ري رحلا و ناتكلا سبالم و ءىفدت و نخسن رب ولا و

 ةلدتعم نطقلا بايثو ةسباي ةراح ف وصلا بايث و ةسباي ةد راب ناتكلا بايثف

 عأ هللا و ث هنم ةرارح لقأ و نطقلا نم نيلا ري رحلا بايثو ةرارحلا
 رهظت نأ اهلو ء حرقت وأ ارض تفاخ و لمقت نا اهسأر رعش قلح ةأرمللو

 هل ناف الج ر يوادملا ناكولو هراهظال جيتحاام اهب وادي نمل اهتروع نم

 هريغ وأ ىلوتم وأ اهبيرق وأ اهيرحم وأ اهجوز رضحمب ةأرما ةاوادم
 دحا ارضحم هتاوادم اهلاذكو ، هرسضحمب انز ىلع مدقيال نمم ىئا وأ اركذ
 نم دجت مل نا الا كلذ زوجحمال نكلو ثام الو هل ابيرق نكي مل ولو كلذك

 وأ هناملعب نم ادجي لو لاجرلا نم هيوادي نم دجي ملو ءاسفلا نم اهب وادي

 ىعتشيال نم مدقت و ى الفط وأ ةلفط ادجس لو ملعتلا ىلا ريخأتلا ررضلا لمتحي

 وا بتن و اهنطب ين نينج تام نه 4 هي وادتل اهيهنشيال نم مدقي و اه واديل

 هدي لخدي نأ ركذام دح ىلع لجرالف كلذ هبشأ ام ناك وأ ضرعت و تم م
 ل نا هجارخال اهنطب قش مهلو كلذكف ك رحتي ناكو تتام ناو ء هجارخال

 هب رضعنم يف يلاك ناك ولو تيملا نال هتايحو اهت وم ا ونقيت و كلذ الا ا وديب
 قشلا يه و نيت ر و رضلا فخأ بكترت نكل نامضلا م وزلو هشدخ و هحرج و



 1 ةيجنتلاو بطلا يف باب

 . هب الئاق يروثلا تيأر مث ، لوقأ ام اذه هندب يف لعف امب ملأتيال تيملا نأل

 ؛ديعس يباك قاحسا هم رح ودمحأ هه ركو ى ةقراشملا ان اصأ نم 77 أ هعنم و

 ةجربتملا ه رهظت ام و فكو هج وك ة وهش الب هرظن هل زوجي امف ةأرما سم لجرللو
 هترس قوفام سم امل و ة وهش ال ةدك لا تع و ة رسلا ىق وف ناكنا دعا وهلا و

 مدقينممامه ريغ د وج و عم كلذ يف اها واد وأ هت واد ناف ةوهش الب هتبكر تح و
 ولو سمال اهناو ك هرظن زاجام س. زوجيال ليقو امهنمأ رمي مل ةاوادملا يف

 الا دبي مل اذا لئاح الب اهج رف نم هديب ولو اهتيجنت هلو ، ةرورضل الا ههجو
 لعأ هللا و . كلذ

 ناكأ ليق لدع دي ىلع ءاج نا الا هبتكت الو فرعتال اع قرتست الو

 رصي ىتح هد لمعيال هيلع تبتك وأ ت وحم و تبت تلعف نا و نبش هرخآ ىف

 قيلعت زوجي الو ارحس وأ ةيصعم وأ ارفكن وكي نأ ةفاخم هناللطه وأ هلدع

 امم ائيش وأ هلل ءامسأ وأ نآرق نم ةباتك تناك نا وأ ء تزاج وأ 9 ذي واعتلا

 هنع عفد رحسل هلقعضعل ريغت نم و 3 لا وقأ ىدنع حيحصلا وهو ث زاجهب كربت»

 اناك نا ليق و ء اقلطم ليقف ء ثيدحلا ىف اك ةرحاسلا و رحاسلا لتقي و 5 دحلا

 ىتح ةأرما لجر رحسو ء ابات ولو ةرحاسلاو رحاسلا لتقن ليق ء نهكرشم
 كرت و هلتق ىلع رمع نبا سابع نبا عمتجا و ةنيدملا ىلا ةيواعم بتكف اهعقاو

 بتكي مل نا زاج اهليعام بتكف تبأف اهجوزتيل ةأرما بلط نم و ى ةأرملا

 كلذ عنم يدنع قحلا و ث ليق اذك اهل اؤفكن اكو اهدسج ال و اهلقع ريفيام

 ىلع مدقا ال ىنكل و ى هيلع اهفطعي نأ ىلاعت و هناحبس هللا وعدي نأ هل امنا و

 هللا و هتيدفماد ناف ةنس لج ؤي ى اهباصأ ام نامض هيلع و اهلقع ريغتي مل نا ايعقارف
 مل نا اهنم هماحرال ه_تيد اهلعو هب طقستام تلعف نم دوقلا مزاي الو . عأ

 :اجنلا توجر نا الا كفنب كب و.أ ولو يدفت نأ زوجي الو ى بأ هل نكي
 ٠ ء ٠ . ٠.  7ء . ع . .. ٠

 يدمتنا و 6 اه ود 9 ا ةرجاب كسفن سيج كريغ ىدعت ْن ا ىدنع زاج و ك كلل



 عرفلاو لصالا لماش ٣٤

  

 ةايملا هعم وج رت ابرض برضت نأب نيدلا يف مظعي نمو خيش و كي وب ]
 نا ايه و و قلاح وأ بدمط ىلع نامض ال و 6 يربع كالذ رجح ١) ٥ داتعت ٥

 ء ث ٠ ء ى
 وا دمعلا ىع دا نا وا اطلا هجح و ىلع نمض اطخا نإ و 6 رصقي ملو دمعت

 نم و ث هلثم بيبطلا لعفيام ملع نمو ؛ نيهلا هيلعف ةنيب الو أطخلا وأ ريصقتلا
 ةر واشملا نكمتملو رضلا فيخنا الا اقلطم ن.ض نذا الب ايبص وأ ادبع بط

 تلا ز اذا ةجلاعم ىلع ائيش لعج نمو ى اطخ وأ ريصقت وأ دمعب الا نامض الف
 لعأ هللا و 6 تد هاعتام هلع الف ةلعلا

 امهضيقنو لصولاو وفعلا ىف

 اضرلا و هرذع ساملاف كدنع ىل وتمسيهل و هركتام لعف وأ دحأ بنذأ اذا

 ريغنت وأ ايندلا وأ نيدلا رضق ةنتف هدعب يف ناك اذا بجوأ وأ ء لضفأ هنع

 كلذ فالخ هب رق يف ناكن او رض وأ بنذ ةدايز وأ ل وأ هل طانقا وأ سانلل

 لوقلا ظيلغت وآ ههج و يف مهجتلا هعمقي نمو ك هنع لبق بات نا نكل كرتلاف

 ناو . قحلا زازعا مهجتلا ين ناك نا اذكو ى هيف تمهجت هضعب وأ رشلا نع
 هللا لوسر لاق ث ابذاك ولو رذعلا لوبق بجيو ك الف مهجتلاب رش ةدايز فيخ

 » درا ذ¡تءعا ف ايذاكن اك ول و ١ دغض ول ١ درد ردتعم ردع لمق نم , ذ

 ول و لعف اع عوج ر صع وه و لهف ارع ءارح هف و الا رذتعلام 4ؤ ! كللذ و

 رهتشا دق و ى مهفاف ماتلا عوجرلا لوبقك بجا و عوج رلا ضعب لوبق و ابذاك

 رحاظلا كلذل هج نماعطق ذخأو رخ"ال ناسنا مد ذخأ نمثبدحلا بطلا هركتبا ام زوج لهو )١(

 العف اذه دهوش دقو يوقلا مسجلل هنم ررض لوصح مدعو فيضلا مسلا ةعفنم نم هيف امل زاوجلا
 لكل ةلباق اهناف ءارغلا ةعيرمعلا نوناق يلعتائدحتسملا ضرع بحم اذكهو امهاكل ةب ولطملا ةحتنلا تناكف

 هساسأ يه لب ىقر



 ١٣٥ لص ولا و وفعلا ين باب

 نم ىنثتسيو اثيدح يورو ى نوعرفو سيلبا نم ثبخا رذعلا لبقي مل نم نا
 ىلا ممج اذا رجزي هناف هراذتعا يف فافختساو ءازهتسا هنم ناب اذا ام كلذ

 مدع و درج ز يف فيخ ناف ى هراذتعا يف بذكلا ءازهتسالا و فافختسالا

 هنم رذحيو لومقلا ةروصب هل روص هنع لومقلا

 بحأ نم ناو مهنم وهف ام وق بحأ نم ناو بحأ نم عم ءرملا نا رهشو

 هثروي يذلا وهو اقداص ابح نينمؤملا بحا نا ىنعملاو ث مهعم رشح اموق

 بحأ ناو ى ةرخآلا يف مهعمو مهنم ناك حلاصلا لمعلاو نامالا يف مهتعباتم

 كالذنوكي نأ لمتحيو ى مهعمو مهنم ناكقحلاب ةن واهم وأ مهلطاب ىلع نيلطبلا

 لمع ناك انسح بوبحملا لمع ناك نا بوبحملا ىلا عزني بحلا نأب رابخا
 ناك نمؤملا بحأ نا ىنعملا نوكي نأ لمتحيو ء ءىسف ائيس نا و انسح بحملا
 ملعأ هللا و انيعم و هل ادضاعم ناك رفاكلا يحأ ناو انيعم و هل ادضاعم

 رهاظلاب رجهو ء اءوس هلرمضي نأ وهو نطابلاب رجه : ناعون رجهلا و

 رهاظلا و نطابلاب رج : ةثالث لقف تئش ناو ث هلهأ ىف الا زئاج ريغ اهالكو

 ؛ئرقجي الئل هنع ىضرلا رهظيال نا لثم طقف رهاظلاب رجه وطقف نطاملاب رجهو

 لوألا ٣ ةغللا نهر دابتملا و . ماملا بسحب منتممو زئاح كلذ و اذه وح وأ هلع

 ك لاق . مايأ هثالث نم رثك أ كاخأ رجهت نا زوجي الو ى ثلاثلا هيلي و

 « مايأ ةئالث » ةياور يفو « لايل ثالث قوف هاخأ رجه نا لمل لحيال »

 نف . قيفلتب ولو نبتيا و رلا يف اهىلايل و مايأ ةثالث ربتعملا نأ يدنع حذضا ولا و

 اهلثم ىلا ليللا نم ةعاس نمو ث موي يناثلا راهنلا نم اهلثم ىلا راهنلا نم ةعاس

 ينفلاخو ايهوحمو ةدعلاو سافنلا و ضيحلا يف لوقأ اذكهو « موي يناثلا ليللا نم

 رجهلا لخد نميف ء مويلاو رسكلا نوغلي اوناكو فلسلا نم كلذ ين يريغ
 ناف لايل ثالث نودعي و دعب ةليللا نم باسحلا ءىدتبي و هلوأ يف وأ راهنلا يف

 ف اوفلتخاو لاياثالث ةد أ و ر يف كالذ و هوبسح هثلث ىضم لمق ليللا يف لخد



 عرفلا و لصالا لماش ١٦
 _ ۔ ۔ ___

 هرابتعا دضعي نايبلل ماقملا نوكو : رصحلا ديفي لهو ؟ هب لمعي له ددعلا موهفم

 بضغلا ىلع لوبحم يمدآلا نال اصيخرت لقأو مايأ ةثالث يف رجملا زوجيف

 لوزتو نهف لمي وا لوز هز ا بااغلا و ض راعلا لوز و عجريل نهف حموسف

 ضرعي ه اذ_ه ضرعيف نايقتلي كلذ دعب » ةاتع هلوقل مالسلا درجم ةرجلا

 نا و دجا لاق و 6 روهمجلا ل وق اذه » مالسلاب ادس يذلا اه ربخ و اذه

 مالكلا كرت ناك نا ىلوالا لاحلا ىلا هد رب الا ل و زت ال كلام بحاص اقلا

 ةثالثلا دعب ًاضيأ ضارعالا كلذ يف هل صخر دق روهمجلا لوق ىلعو ى هيذ ؤب

 ة رصم لاخد أ ن للا داسفإ هتملاكم نم فرخ نم ا ونشتسا و ك ملسا ناك نا

 ى فوخلا كلذ ناك اذا ثالثلا قوف ةملاكملا كرت اوزاجأف ايندلا وأ سفنلا ىلع

 هجو ىلع همالك كرتنا ضعب صخر و « ةيذؤم ةبطاخم نم ريخ ليمج رجم برف
 ىلع لدب ثدحلاو ثالثلا دعل هتلص اومو هتر ال و دقتعا و هقوقح يدب و بتعلا

 ثدحلا نأل هتيالو لطبن و ثالث ىق وف هرجه نمم أربن انأ ىتح كالذ فالخ

 ع راشلا هب رمأ ام كرت مم هداقتعا هينغي الو ثالثلا دعب رجهيال نا بجوي

 نم جرخ ملس نا نكسا رضأ ام انل رهظأ ولو ثيدحلل هرهاظب اندبعت امناو

 ناك نإ الا هلاح ىلا هدر نا هيلع دك أتيو روهمجلا لوق ىلع ديعولاو رجهلا

 خالاو أ محرلا ةعيطق ضعب لاق ء اعطاق ناك الاو درلا اذه هيلع بجيف امحر

 ةعيطق زاجو ث هيف هللا انعطأ انيف هللا ىععنمو هيلع هل امف ناك اذا رفك ر اجلاوأ

 قوف ةرجملا ح رح نم ىثتسبو ١ راج وأ امحر ناك ول و مهصمعل كنع قفانملا

 راهظا رجلاب قحتليو ارهش هءاسن ةت رجاه دقف جوزلاو دلاولا : ثالث

 حرفلا زاجو ى ىلوتم ريغ ين ولو كلذ زوجي الو اهرامضا وأ ةبيصملاب ةتامشلا
 دحأ اهب هملظ ةبيصمب ولو مهايند وأ مهنيد يف سانلا رضي نميف هتنا ءاضقب

 هنم سانلا ةحارتسا دصاق ريغ ءاضقلاب وأ هب ح رف ناف ملظلا سفنب حرفلا ال

 ريشب لوق يناثلاو ، ىسوم لوق لوالا و ڵ طقف لظلاب حرف نا مثأي ليقو ك ما



 ١٣٧ لص ولا و , وفعلا ي ا يف باب

 عأ هللاو نامع 7 ٦7

 نا هل بحتسا نوقفانم مهو هدلب نم هئالجا ىلع اومزعو هماحرأ هافج ن

 .« كعنم نم طعاو كماظ نمع فعاو كعطق نم لص » ,ك هلوق مومه ,

 ةملكب ظفلتلا بجو دقف عدبب كلذ سيلو ة ة رم رمعلا يف محرلا ةلص يزجو

 لاوقالا دحأ ىلع رمعلا ي ةرم ة هللا لوسر ىلع مالسلا و ةالصلاو صالخالا

 و أ ةءاسم ثودح دنع ح وجوب ليقو 4 عطقلا م دع داقتعا عم ةرم ةلصلا ىزجتف

 سيلو مهعطق دقتعل م ام ذئنيح رعق نا كاله ربغ نم كالذب قيلي امي ةرسم

 قطنلا بوجوب لية اك لابلاب روطخلاوا أ ركذل ا دنع ببحم نا نك هنا ليق امك

 ىلا اوجاتحا اذاو ى روطخلاوأ ركذلا دنع مالسلاو ةالصلاو صالخالا مالكب

 ىلدأو هتقاط ردق ىلع هب مهلصي نا هيلع بجو امهوحن وأ ةناعا وأ لام . نم ءىش

 دةتعل ملام كالهب ال ليقو ميا ماح نع لاؤسلا وأ مالسلا لاسرا ةلصلا

 بلقلاب ءازجالا يفو ى روكذملا لاسرالاب مهلصو مهلا هلوصو اوهرك ناو مهمطق

 ينا ملا اولوق تيبلا لهال تلاقو ماجرل زربت مل ةردخم مهتلصو ناو : نالوق

 لو اهوبأ وأ اهجو ز اهعنم ناو زاج .مه تم تماكت ناو كل ةلصاو انه تنك
 مال محرو 4 لاسراب ولو مماصت و أ مهلصو دقتعتو ح :ا الو كلذ هرك ًامطق دقتعا

 ه أ ى محر ةبارق دارأ هن أ مهفو هب ارق اننيب ناسنا ل لاق نمو ء بالا محرك

 نم دقتعا هملق قيدصتلا لخد ناف امهدح . نه وأ مأو بأ نمه ةبارق اننيب لاق

 لاقو ى رئاظن كلذلو ةجح قيدصتلاو ء قيدصتلا نم هبلق ذخأ ام ردقب هتلص

 ردقب هتلص نم دقتعي ليقف ةأرءا ولو ةقث هل دهشو هلوق لبقي نم ناكنا يريغ
 هتاذ دح يف وه امنا قيدصتلا نم هتركذ امو موزل الب هلوق نم هبلق ذخأ ام

 كلذب هريغ قح قلعتل يمحر وأ ينراو هنأب ىصوي وأ كحي نا هل سيلو لصولل
 نزح وأ حرف ىلع ممصي الو قاطأ ام يعنلاو رمالا محزناو راجلا لصو نمو

 هنيب ايف هتزجأ نهل ايوان ةرم لصوف تاهج نم ةلص هتمزل نمو ى امهب الا لطاب

 هنأب اومزجي نا مهل غوسي ال مهنال مهل اهبابسأ رك ذي مل ولو يدنع هللا نيب و
 ا ,ا _ لهاشاا ١٨



 ع رفلاو لصالا لماش ٨ ٢ ١

 : يريغ لاقو ى مهل اهرك ذا ذ ا ا )ا نحالاو ةلغلا وأ اطب الا لمتحا ام ماق

 نمو ث ةنس نم .احرالا نينس نم نبدلاولا ةلص مزلتو اهرك ذ نا الا هي زجح :ال

 نم ذخأو هتلص هتمزل يبراقأ نم نالف نأ ةدج وأ دج وأ همأ وأ هيبأ نم مس

 نال الا هب او رهأ امو م ١ ارق مهدالوأ م اعت نورومأم مهنال برقالا ةيصو

 نم ذخأي إ نالف براقأ نم ىنا ةقث ق ناو ث لبقي و مهنع ذخؤي مهيلعف
 نالف براقا ن أ .,ه انالف ن' ةقث لاق ناو ى نمب و هوقدص نا الا برقالا ة۔صو

 لخدي هنا دحالاق ناو ء قيدصت وأ رخ آ دهاشب الا برقالا ةيصو يف لخدي م

 دقف مهنم ناسنالا كلذ نا ةقثلا لوقب ناسنا لخدي وأ مهنم ىنا هلوقب ةقثلا
 ةمحلك ةجل عاضرلا » ث ةك هلوقل ىلوملاو عاضرلا نم ب رقلا لصو بجي و ث اهس

 لصو بدني ليقو ث امهعطاق مئأيو ، بسلا ةبارقك ةبارق يأ « بسنلا

 الو امحر هفرعي مل نمع لاؤسلا مزلي الو \ بجحي الو ىلوملاو عاضرلا ن بي رقلا

 عاضراي ابي رق

 هتهارك ايف بج الو ةيصعم سيل هنال هو ركملا يف نيدلاولا ةعاط تبجو و
 قلع هنعو . ةيصعملا دح لصت مل نا اهيف امهعواط نا ىصعي الو ء ةديدش

 امهرب مم ىغكيي و « هل نيملاظ ولو امهطخس عم هطخسو امهاضر مم هللا اضر »

 نا اورك ذو ى قوقعلا عم مهلك ةكم الملا لمك ولو هريثك يفكي الو لمعلا ريسي

 طارفالاب دارملاو قوقعلا ىلا ريصقتلا الو طارفا ىلا ربلا هعدب نمدالوالا ريخ

 هن دسا أ عيضي ,أ لأسا ىقبي ىتح الثم هلامب امهلا ناسحالا ىف ؤ ادج ةغلاسملا

 قوقح نمصقن ىح امهم لاغتشالاو عيضي و أ هم دحم نم ىلا جاتحي ىتح ثكالذك

 هن أ ثيح نم دحلا كالذ نودب ةغلابملا وأ لجو زع هنلا قوقح ن ه وأ امهربغ

 امهبولق ريغتتف اهيلع ةموادملا نع زجعي دق

 لوقي نأ نودباقلطم امهيلع:نآرقلا ةءارق و ةقدصلاب نبتيم ولو ايهرب مزل و

 امهلع قوقحلاو امهنيدو امهتيصو ذافناب و ء امهوتي مل نا ةنجلا امهطعأ مهلا
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 امهنع ففخيل ةبطر ةدي رج فرط مض وو 4 اضيأ اقلطم امهيبحو ايهمح ر ةلص و
 ل نا ليقو 4 اهالوت نا ةنجلاو نارفغلاب امل ءاعدلا و ى اقلطم ةمطر تمادام

 ةي وسقلا بالا ىلع بجي و . فقبنأ حيحصلا و ك هالوت ةءارد بج و. ايل ققحي

 ببسلا ن أل اهمدعل هقعنمكراش و هتي وست مدعب ىصع وسي مل ناف ث هدالوأ نيب

 قضييل ماقمل مدحأ حلص نا و ث رابلا ىلع ربالا و ء قاعلا ىلع رابلا ليضفت هلو

 نم مظعأ مالا وأ 2 بألا قح و ى ماقملا كلذب قيلي امم هاطعأ ايف لدعنا هيلع

 اهقح نم مظعأ هقح هللا همح ر ةك رب نبا لاقو ى نيكر شم اناكو ل و ملسم قح

 نمو ادغ هللا هرس هرسسيامب هاخأ ىقل نم » للع هنع و ء نييلوتم انوكي مل نا

 نميف ريخال » لاقو « نانجلا جرد ىلع هلمحي نأ هللا ىلع قح هاخأ مرك أ

 مهف اهرقي هقلخ مفانمل همعنب هللا مهصخ ادابع هلل ناو نيملسملل هيف ةعفنمال

 هقلخ مفانمل مهقلخ اهوجو هلل ناو مهريغ ىلا اهلوح اهوعيض نا و اهولذبام

 يف وأ ريخب مهلع قلحلا ءاعد يف وأ مهملع هللا ءانث يف يأ « دمحلا يف نوبغري

 ىنمتي ري_خ ةداهش مهءانث نا ثيح نم لب ةمظعلاو ةعمسلل ابحال مهئانث

 لجو زع هللا دنع اهاضتقم

 نم و هنيزبام لب هنيشيام رهظنال نأب هتروع رتسن نأ ملسملا قح نم و
 هيطعت نأ لثم اجاتحم هك رقت الو جاتحا ام ءاضق يف سانلا نع هيذغت نأ اه رتس

 لمقةت و هت وعد بيجت نا كيلع و ح وزنلاليع هنيعت و جاتح ا نا اهس رجتي ةعاضب

 ولو هبحاص ةيحص نع بحاصلا لأس ( ن لاق ه ى هتلص فاك و هتيده

 مؤل دارفنالاو ةنس دازلا طلخو « ال مأ هسفنل بحأ ام هل بحأ له ةعاس

 ك نذابالا هبحاص ن ود رفسلا يف القن ےصي الو ث هبحاص قلخ ءوس فاخ نا الا

 عنامل ناك نا الا ىضم رخأت نا و هلجعيلف هبحاص راظتنا هرضي نأ فاخ نم و

 ناو ث ةكلهتلا ىلا هسفن قلي ل هكاله ىلا ىدؤت هتناعا تناك ناو هنعيلف

 لثم رارفلل هل ز وجبال ثيحب ناكنا هبحاص نمض برهف صوصل ابهيلع جرخ



 ع رفلاو لصألا لماش ٤٠ ١

 فصنكا وناك اذا داهجلا مزلي هنا كلذ و نانثا امهو ةعب رأ صوصللا نوكي نأ

 ىلع رودقملا ةيجنت حيحصلا ىلع تمزل و كلا يف نامضال ليق و « مه ودع
 ريغ ولو كلاهلا نم كلذ وحن و عبس وأ ودع نم وأ بارش وا ماعطب هتيجنت

 ناك اذاو ث ايندلل وأ نيدلل ةرضم هتايح يف نكي ملو همد لح ل نا ىلوتم

 مهل ومأ ةاكز نمالا مهريغ مزلت الو لاملا تيب نم ةفايضلاف هلامع وأ ناطلسلا

 زوجيالو ةاكزلا نم هاضق ءاش ناف هقحفيض هيلع درو نم مزل اون وكي مل نا و

 لب هيلع لدأ ناالا هدنع اع لخبيال نأ هيلع لزن نم ىل طرشي نأ فيضلل

 ءيش لكلو ث هدنع سيلام فلكمةيال نأ طرتشي نأ هلو هل مدقام لك أب

 عأ هللاو ڵ نوطبلا عاستا ىرقلا ةحيضف و ةحيضف

 لصح ولو هؤاطعا مزل اثداح نك و هب ملع ناو هب ملعي مل امم راجلا مزلي الو

 هناريج لزان ف وطي نأ همزلي الو . يبص دي يف هتيؤرب وأ حيرب ملعلا هل

 لك ىلا ليقف « اتيب نوعب رأ راحلا » نك هنعو ٤6 مهلا ةا رلا ل وص و ربتعيل

 الو ليقو ء قيرط لصف نامامأ نم دعيال ليقو ع لكىلا ةرشع ليق و ى ةهج
 لق ناو ى الايش نورشعو انيع نورشع نيتهجلا نميقابلا دعيامهلعو فلخنم

 ث دحا و بناج الا نكي مل ولو بناوجلا نم هاوس امم يقابلا دع بناج تويب

 اهردق ضرالا يف دع نيعبرألا نم لقأ تويب دنع ناك وأ هتيب درفنا نم و

 يف دعي ليقو ي هناريج كيلامم و هكيلامم تويب بسحي و اهدعلام هنع عطقنيف

 لصوو هيف اتيب نيثالث و ةعست ردق دع ناف لوألا ىلع و بارلا يفال نارمعلا

 تويبلا يف طسوالا ردقتلا يف رمتعي و تيبلا كلذ همزل نارمعلا يف دحاو ىلا

 لوقلا لئم كلذك راجلا لاوقأ رئاس يف ريدقتلاو باسحلا يف لوقلا و ء افرع

 ايف ولو رانلا سابتقا ةيدايلا يف ربتعيو ء الايش دحا و و انيمي نانثا راجلا نأ

 ولو راوجلا يف دعي الو بارلا ربتعيال ليقو ث اودرفت وأ اورفاس رضح نيب
 ةلص و ث هسكمك هدحو هنكسأ نا هالوم ةلص دبعلا ىلع و ث نارمعلا دعب برخ
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 هنا ر ت راط ل ليلق هل نمو ث هب مايقلا ربلا نم ءافجلا فسال ىذلا يصلا

 ملوأ لوخدلا يف هل نذؤب ملو لصو نم و ك اضعب لانأ نا مثأي مل هناريج رثك و

 ىغبني و ء ىرخأ ةرم عوجرلا همزاي ملاضعب دجو وأ هيف تيبلا لهأ نكب
 ةدواعملاو بئاغلا ضعبلا لعا : رضاحلا ضعبلل لوقي ناو كلذب مهمالعا

 كنع لوحتنف انم رتشا هل اولوقي نأ ءيسلا ناريجل و 4 حرلا اذكو نسحأ

 اورتشل نأ سأ الذ فأ ناف رشلا عدت وأ انع لوحتتف كنم ىرتشن وأ

 بحاص زي زعلا دبع خنيشلا لاق . مهراوج نم هوجرخي و نلا نم هردقب هلزنم

 هركذام لمتحي : تلق ء هيف ةدئافالف الاو رابجالاب اذه لعل و : هللا همحر لينلا

 ىرنشل وأ مهل عيبي نأيف هيلع حال الا و هتبلاطم ملز وجيب هنا لمتحي و هللا همح ر

 دئاف و ك هوجرخيف مهحاحلا نم ارجض وأ ءايح هسفنب لعفي ىتح مهنع
 " و هراوج نم مه رجضبل حمرصت هن ال كلذ ط حيب ا ام هتءاسا ال ول هن ا

 اؤاسا ولو نو:۔حممهنامهل رهظت نأ لهالاو ةجوزلاو راجلاقح نمليقدقو ك هل
 ثيحب ءارشلا وأ عيبلاب راجلا ةبلاطم امأو ى مههوج و يف مه ويع مه رهظيال ذا

 مل اذا هفالخ ىل والاف اذه عم و رجتلا رئاس نه ارجض مهوتي اله هبلق ريغتيال

 ث مالا ةمرحكر اجلا ةمرح نأ اولاق دقو و ميسنت ن أ نع هل داعبا كلذ نأل مهذ ؤي

 امح ر تدج و نا و ى لينلا حرش يف هتطسب مالكراجلا رادجب ةبشلا زرغ يف و

 لع أ هللا و 6 مح رلا ةلص نم بج و أ هلصف راجو ءابآ ةسمخ نبب و كنيد



 ع رغلا ه لصالا لماش ١ ؟ ٢

 .۔ےنآ۔۔۔ہ۔ ۔۔۔۔_۔۔۔ ا ۔۔۔.۔۔_۔_ _ -۔- -_- َ - َ ۔۔_

 مثع ىللاننا بابلا

 اهل حييا امو ةأرملا عم لجرلل امو مالسلاو نذالا ف

 نوكسم ريغ اتيب الا نذا الب هريغ تيب لخدب نأ فلكم دحأال زوجيال

 نا هدر بج وو هنم ءىرب و قافن رفك رفك ادمع ندا الب لخد نش عتم همف هل

 نا اذكو ء ةءاربلاب هيلع لجعي مل ءاجلالا وأ وهسلا لمتحا ناو ث هيلع قيطا

 ث كلذ تبثي مل نا مج ريل هبنيف تيبلا يف نذالا هل نمم هل دحأ نذا لمتحا

 هنم أ ربيف طقف ةريغص هلوخد ناك نذا الب لخد نا هنا ىريغ لاق اك سيل و

 زب ث ةريبكم أ هللا دنع ةريغصأ ى رديال بنذ هنا ليق امك الو ى رارصالا دعب

 لة اك سيلو ث هملع مأ ناذئتسالا ضرف لخادلا لهج دمعلا ىلع ة ريبك وه
 كاذب مكحيال هنأ هدارع و ريغص الو ريبكب سيل نذا الب لوخدلا : يناسارخلا

 ال وق ة و ى رقيف ه ررةي ىتح ءاجلالا وأ نامسذلا وأ مه وتلا ناكمال لخادلا ىلع

 نذالا نودب لوخدلا نع ىج هلالج لج هللا نأل كلذو هيلع دلقي نأ م رحي

 ىلع بجوف دجوت ملو ميرحتلا فالخ ىلع ةني رق نكت ملام ميرحتل ىهنلا و
 وأ اهملعي ل نمو ، ناذئتسالا بوج و دقتعي نأ اهانعم مهف و ةيآلا لع نم

 وأ بجوي مل نم بيوصتب وأ بجوملا ةئطختب فراقي ملام هل عساوف اهمهفي
 وأ كلذب فراق اذاف نذإ الب لوخدلا وأ بوجولا مدع داقتعا وأ ركنأ نم

 ىت>هيلع لجعي ال نكل ههد ردهو هب رض لح نذإ الب لخد نمو رفك ه وحن

 © كلذ وحن وأ ناركس وأ ءيجتلم ريغ هنأ و هدح و مالكلاب مج ري ال هنأ عي

 ءي رب بتي ناف باتتسي ليقو ء هنم ءيرب نذإ الب هتمرح ىلع لخد نم و

 هتجاملضي رم و ليق « هتمأ وأ .هتيرس وأ هتجوز ىلع نذإ الب لخدي اممإ و أ هنم

 .ريغتد ال هن أ لع اذا د رقنم لصم ىلع و هداوع هعم ناكو أ دحأ هعم نكي نا
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 قرتحاتيب يف نذإ الب زوجي : تلق ء قرستيب ليق اذكو تيبلا يف امرظنب هبلق
 | يذلا ك املا ته و ةبصلا و ق را و ركنملا ةلا زال ركنم وأ .77 هف وأ

 اهجوز اهبرضي ةارما ىلعو ثيغتسملا تيب و مكحلا دي رم لوخد و مكحلل هلعج
 ةثاغتسا ْن ودب تح رص نإ ال سانلاب , نعماسملاب وأ هللاي تئامفتسا نإ هريغ وأ

 نكن م اذ ا هدمع تيب و ےتأمل و س رعلاو كالذل لعج اذا ةعزصلا و رجتلا تيب 5

 نم جف دق ذإ هلل و هل لب هدح و قولخملل اقح ناذئتصالا سيلو ،ةج وز هل

 هحاب اناف قولخملا و هلل قح كالذ رظن عانتماو هرظن لحي ال ام وأ هت روع ىرع

 تيبلا بحاص هحابأ ولو نذإ الب لوخدلا زوجي الف هلل قح هنأ يقب قولخمل
 هتحاباو تقولا الذب تيبلا يفهعم ن وكي نم ملعأ و ًاتق و هل دح وأ هالخ نا الا

 لحي ال و 4 ضعب هراتخا و 4 هتح اد ا ت زاح هتنك ا.م 4 نم هف ناكنإ ليق و

 حابي الذإ هل نذا هنأ نقيتي ىتح نذالا مهوي مالكب لخدي نأ نذأتسمل

 لوخدلا هل زاج نذالا مهوي اتوص مس اذا ليقو ك نيقيب الإ روجحما
 ه رظن ل۔حے ال ن- هف نأ لع اذا نك! ه هتيو ف دحأ ناذئتسا مرح و

 لاهما دعب و هل وخد هب لعي ام ميقت دعب الإ لخدي ال نأ هيلع بج و افشك نم

 كلذ ميدقت هل نسح فشكنم ريغ الو ًامشكن. هلي مل نا و «رتتسب ام ردقب

 اذه¡ح سيلو مالك و ةحنحت و بابلا ةلسلس كي رحتك كلذ و هدعل لاممالا و

 اد لوخدلا هلف تاد رجتم ءاسن هتيب ف ناك اذا يريغ لوق ىنعمو ناذئتساد

 نا هل نا ه رهاظ و لوخدلا ةراما ميدقت ال ال ناذئتسا الر لخدي هن ا ندا

 هته ف لجرلا ناذممتسا عنم نم درو ال الماح معل هر حرصو ث نذاقسل

 نأ فاكملل زوجحم الو . لع هللا و ڵ هرظن هل لحي ال نم هيف نكي مل اذا ام ىلع

 هز ال قافن رفك رفك مالس نودب لخد ناف مالسلا دعل الا هريغ تيب لخدي

 ، هنع فذرصت ةنيرق نكت ملام ميرحتلل يهنلا نأ كلذ و نآرقلا صنب ضرف
 ثيبلا يف لوخدلا نع ىهنو اعم مالسلا و ناذئقسالا هلالج لج هللا نرق دق و
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 ىصعي ض رف تويبلا يف 7 سلا نا : يريغ . لق س ل و ں امه دقن دعل الا

 رفكي ضرف وه لب ريرك مأ ريغصأ ىردي ال انايصع وأ ا ريغص انايصع هكرتب

 نا الا هب وج و مدع دقتعم كرشإ و ڵ ه ربتعم يف ديعس وأ هيلع صن امك هكرات

 ركمم وأ هركم بوصم رفكي و ء افيعض ادلقم ناك اذا هديلقت وأ هداهتجا دادأ

 فراقي مل ام هضرف لهج هعسي هنال ملست الب لخادلا و هبجوم ءيظخمو هب وج و
 تارملا باتك يف ثيدحلا بحاص مكاحلا ح رص هقو ث ةجحلا هب اع مقت وأ كلذ

 دحأ تسب لخدأ ال نأ ينرأ هلا نا » ظ هنع رع-اق و % هض رف و هر وجو ىلع هل

 "تنذأتسا ناو « كفانإ ,و كر وكذ ب ىلع امهبجوأ و مالس و ناذئتساب الا

 رمالاو هب رحأي و لوخدلا ةدارا دنع سي ت للم ناكو . اهأزجأ تملس و برضب

 ل نملاونذأت ال » لق و ى ةني رق رن لو بوج ولا نع ةنيرق هفرصت ملام بوجولل

 لوخدلا لبق هض رف ىلع اوقفتا و صاع ملست الب لخد نم نا :جاتلا ينو « ملسي

 بحاص فداص نا مدقي ها رخؤي وا ناذئتسالا ىلع مدقي لاه اوفلتخا امنا و

 خيشلاو جاتلا بحاصك لوخدلا لبق مالسلا بوجوب ح رص نه ٠ تيبلا

 نمو حضوأ دقف نب روكذملا نيثيدحلا اوركذ نيذلا ةب راغملا و مكاحلاو سيمخ

 دعا وقلا ر رقتب ءانغتساو هيف هترهشو نآرقلا يف هروهظل ح رصي امناف ح رصي م

 ةنيرقل الا ميرحتلا نع ج رغي ال ىعنلا نأب حيرصتلاك هب حيرصتلا نع ةينغملا

 فالللا دوجوب ةيكلاملا تحرصو ءةنيرقل الا بوجولا نع ج ري ال رمالا و
 سيمخ خيشلاو جاتلا بحاص اذكو قي رطلا يف ةاقالملا دنع مالسلا بوجو يف

 ليقو ث مالسالا لأ ةيحت وهو مالسلا بجي لصف : اذكه جاتلا صن و يناملا

 ةمحر و كيلع مالسلا » لق مهفوفص يف ةكالملا ىأر امل مالسلا هيلع مدآ نم ةنس

 كدالوأ ةيحت هذه مدآ اي هل ليق « ةكربلا و ةمحرلا و مالسلا كيلع و » ا ولاقف « هللا

 ةكمالملا ناو « نهلع د رف كنأدب ناو ءاسفلا ىلع لست ال » يورو ث كدعب نم

 يف ةاقالملا مالس يف وهو همالك خلا . هيلع ملسي الو ملسم ىلع رمب ملسم نم بجعت
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 لك ىلعوه و دجلا هلو كلملا هل هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال » لوقي لي

 هلو لضفلا هلو ةمعنلا هل هايإ الا دبعن الو هللاب الا ةوق الو لوح ال ريدق ءيش

 ع نورفاكلا هرك ولو نيدلا هل نيصلخم هللا الإ هلإ ال ليجلا نلا ءاننلا

 نا : لوقي و تالك هين : دع_س ناكو ص ه حولمو ءاعدلل نمضتم :كلذ و

 نبجلا _ ٠0 نر“ كي ذوعأ ين ا مهللا » ةالصلا ردد ل نهم ذ وعتي زاكع هللا لوس ر

 ايندلا ةنتف نم كب ذ وعأو رهعلا لذرأ نم كب ذوعأو لخبلا نم كب ذوعأو

 ةالص لك ربد يف لوقي هر ك ناك : مقرأ نب ديز لاقو « رب_ةلا باذعو

 مهللا كل كيرش ال كدحو برلا كنأ د .هش ان أ ءيش لك بروانب ر مهالا ,

 لك برو انبر مهللا كلوسرو كدبع ادمحم نا ديهش انأ ءيش لك برو انبر

 كل ًاصلخم ينلعجا ءيش لك برو انبر مهالا ةوخا مهلك دابعلا نا ديهش انأ ءيش
 بجتساو عمسا م ارك الاو لالجلا اذاي ةرخ الاو ايندلا نم ةعاس لك يف لهأو

 ضرالاو تاومسلا رون هللا ضرالاو تاومسلا رون هللا ربك الا هللا ربك الا هللا

 ذاعم نع و « ربكالا هللا ربك الا هللا هللا ليكولا معن و هللا يبسح ربد الا هللا

 لك ربد عدت الف كبحال ينا هللاو ذاعم اي » هل لاق ث يبنلا نا : لبج نبا

 ذاعم ىصوأو « كتدابع نسحو كركشو كركذ ىلع ينعأ مهللا لوقت نأ ةالص

 هب ىصوأو نمحرلا دبع ابأ ىحبانصلا هب ىص وأو ىحبانصلا كلذب هنع هللا ىضر
 ةالصلا نمف رصنا اذا لوقي نتن ناك بيهصلاقولسمن ةيقعنمحرلا ديع وبأ

 دهشتلا وهو اهرخآ برق ةالصلا ردب دارملا تلق ناو « ينيد يلحلصأ مهللا »

 ىتح اذه اذكف اعامجامالسلادعب هب دارملاو ةالصلا ربد ركذلاب رمالا درودق: تلق

 فوج » لاق عمسأ ءاعدلا يأ هللا لوسر اي ليق : ةماما ينأ نعو هفلاخي ام تبثي

 ءاعدلا قداصلا رقعج ن دمحم ىور و « تاب وتكملا تا ولصلا ربد و ريخألا ليللا

 هللا , و ةلفانلا ىلع ةب » وتك ا لذضفك ةلفانلا دعب ءاعدلا نم لضف أ ة ه وتكملا دعل

 مالستسالا و هكرت : مأ لضفأ وه له ةلجلا يف اضرأ ءاعدلا يف فلتخا دق و ى عأ
 ٩ _ لماشلا _
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 تادابعلا مظعأ زم وه و لضفأ هنأ ةمالا روهمج بهذمو انبهذمو لضفأ ءاضقل
 بيغ رتلاب نع هنع رابخألا ترتاوت و « ةدابعلا خم هاعدلا » : سنأ ىو ر

 بضغي هللا لأسي مل نم » لتل هنع : سنأ نعو ك هيلع ثحلا و ءاعدلا يف
 ءاعدلا تمعأ اذاف ءاعدلا مه نكل و ةباجالا مه لمحأ ال ينا رمع لاق « هيلع

 : لئاقلا لوق هبساني و . هعم ةباجالا نأ تدع
 ابلطلا ينتدوع ام كفك دوج نم هلمآو وجرأ ام لين درت مل ول

 : ليق امك مهجماوح بلط يف هديبع للذت بحب العو لج هللا و
 هيلع ىفني سيل ام هيلا وكشنأ اولق

 هيدل ديبعلا لذ ىضري يبر تلقف
 ناب « _) بجتسا ينوعدا » ىلاعت هلوق نع هكرت لضف ألا لاق زم باجأو

 عماوجلا عمج فلؤم دلا و ىكبسلا لاق ث ةدابعلا ءاعدلاب دارملا نأ ىلع لد اه رخآ

 نع » كلذ دعب هلوق امأو هرهاظ ىلع ةيآلا يف ءاعدلا لمح ىلوألا ىلصألا

 ةدابعلا نع ربكتسا ن ةدابعلا نم صخأ ءاعدلا نا هطب ر هجوف « يدابع

 ؟رابكتسا ءاعدلا كرت نميف وه امنا ديعولف اذه ىلعو ءاعدلا نع ربكتسا
 هيف املو هتلدأ ةرثكل حج را ءاعدلا ةمزالم ى رن انك ول و رفك كلذ لعف نم و

 يعادلاو لضفأ ماستلا و ملسن هكرت تلق نا و راقتفالا عوضذلا راهظا نم

 ناو لصاحلا ليصحم وهف ة ردقلا قف ه ىلع ناك نا هاعدف هل ردق ام فرعي ال

 ًاناعذا ناك ىلاعت هللا ردق ام الا مقي ال هنأ دقتعا اذا تلق دانعف هفالخ ىلع ناك
 نوكي نأ لاتحالو رمألا لاثتماب باوثلا ليصحت ءاعدلا ةدئافو ء ًادانع ال

 دقو اهتاببسمو بابسالا قلخ ىلاعت هللا نأل ءاعدلا ىلع ًاق وق وم هب وعدملا

 ءانثلاو هللا دمحب أدبيلف مكدحأ ىلص اذا » لاقف ءاعدلا ةيفيكل هتمأ .تي دشرأ

 لاقو ڵ ديبع نب ةلاضُك ءاور « ءاش ا۔ع عديل مت لي يبلا ىلع لصيل و هيلع

 دحتي :ةنيع نيلق « ني متخب نا بجوأ هوعدي لجر يؤل
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 رش ءاعد باجأ دق ىلاعت هللا ناف بونذلا و ريصقتلا نم هسفن نم مهي ام ءاعدل

 باجتسإ » تل لاقو « نوثعبي م وي ىلا ين رظنأ » لاق سيلبا وه ه هقلخ

 تلح ناك ةشئاع نعو « يل بجتسي ظ توعد لوقي لجعي ملام كدحأل

 ةلاصلا ضا رغالا ممجي ام ينعت هاوس ام عدي و ءاعدلا نم عماوجلا بحتسي
 لوقي اك ناكو ..ةلأسملا بادآو , ا ىلع ءانثلا ممجي ام وأ ةحيحصلا دصاقملا و

 يتلا ىايند يل حلصا و ىرمأ ةمصع وه يذلا ينيد يل حلصا مهللا » هئاعد يف

 لك يف ز ىل ةدايز ةايحلا لعجا و يداعم اهيف يتلا ين رخآ يل حلصا و ي 7 ىشثاعم اهف

 ةريره وبأ ىورو ة ري ره وبأ هاور « رش لك نم ىل ةحار توملا لعجا و ريخ

 يند زو ىنعفني ام ينلعو ينتملع ام ينعفن ا مهالا » لوقب ناك ه نفتع هنع اضيأ

 ت هنأ اضرأ ى ورو « رانلا لهأ لاح نم ناب ذوعأ و لاح لك ىلع هلل دجلا

 ىلع ي ) رصنا و ينم ثراولا امهلعجا و يرسب و يعمسإ ينعتم مهللا » ل وة. ناك

 يف انتآ انب ر » هئاعد رثك أ ناك : سنأ نعو « ي راثب هنم ذخ و ينمظ نم

:
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 عأ بر » لوقي ناك و « رانلا باذع انقو ةنسح ةرخالا يفو ةنسح ايندلا

 يندهأو ىلع ركم الو يلركماو ىلع رصنت الو ينرصناو ىلع نمت الو
 ًاعا وطم ايها ر كال 5 اذ كال آ ك اشكال لعجا بر ل ىغل نم ىلع ينرصنا و

 يل وعد بج أ و يتبوح لسغاو يتب وت لبقت بر اينم ًاهاوأ كيلا ًاتبخم كل

 لوقي ناكو « يردص ةميخس لاساو يلق دها و يناسل ددسو يتجح تبن و

 تمصاخ كب و تبنأ كيلا و تاك وت كيلعو تنمآ كب و تملسأ كل مهللا »

 « نوتوع سنالاو نجلاو توم ال يملا تنأ الإ هلإ ال كت زعب ذوعأ مهالا

 ىدهلا كلأسا ينا مهالا ه لوقي ناك : دوعسم نبا نع وص سابع نبا هاور

 يفارساو يلمج و يتئرطخ يل رفغا مهالا » لوقي ناك و « ىنغلا فافعلاو ىقتلا و
 كللذ رك ميدءعوىأطخو هىل ز ھو يدج يلرغغا مهالاينم هر لعأتنأ ام و يرمأيف

 ملعأ تنأ امو تنلعأ امو تر رسا اموت رخاام و تهدق ام ىل رفغا مهالا يدنع



 ع رفلاو لصالا لماش ١٤٨

 ىسوم وبأ داور «ربدق ؟وش لك ىلع تنأو رخؤملا تنأو مدقملا تنأ ينم هب

 ةملس مأ هتور « كنيد ىلع يبلق تبث بولقلا بلقم اي » هئاعد رثك أ ناك و

 اهلمجأو يرصب و يعمس يف ينفاعو يدسج يف ينفاع مهللا » لوقي ناكو
 دجلاو ركلا ش رعلا بر هللا ناحبس م ركلا لخلا هللا الإ هلإ ال ىنم ثرا ولا

 يبلق قن و د ربلا و جلثلا ءامب ياياطخ لسغا مهللا ه لوقي ناكو « نيملاعلا بر هلا

 يا مهللا ه لوقي ناكو « سندلا نم ضيبألا بوثلا تيقن امك اياطملا نم

 موقب تدرأ اذاو نيك اسملا بحو تاركَمملا كرت و تاريللا لعف كلاسأ

 لعاج و حابصالا قلاف مهالا » لوقي ناك و « نوتفم ريغ كيلا ينضبقاف ةنتف

 ىنعتمو رقنلا نم يننغا و نبدلا ينع ضقا انابسح رمقلاو سمشلا و انكس ليللا

 كب ذوعأ ينامهللا » لوقي ناك و « كليبس يف ينف وت و يلوق و يرصب و ى وعمس

 ربقلا باذع نم كب ذوعأو لخبلاو مرهلاو نبجلاو لسكلاو .حلا نم

 ينا مهالا » : هنع ةياور يفو . سنأ هاور « تاملا و ايحلا ةنتف نم كب ذوعأ و

 مهالا » ل وقي ناك و ى لاجرلا ةبلغو نيدلا علضو نزحلاو مهلا نم كب ذ وعأ

 . سنأ اور « ماقسالا يسو نونجلاو صربلاو ماذجلانم كب ذوعأ يا

 هت و ر « ملعا ام رش نم و تملع ام رش نم كب ذوعأ ينا مهالا » لوقي ناكو

 عمسب ال ءاعد نمو عشخي ال بلق نم كب ذ ,عأ يا مهللا » ل وةي ناك و ةشئاع

 هللادبع هاور « عب رالا هذه نم كر ن ذ وعأ عن ا هن ال لع لع نمو عبشت ال سفن نه و

 كتمعن لاوز نم كب ذوعأ نا مهللا » 7 ناكو . يصاعلا ن و رمع نا

 يصاعلا ن ورمع ن هللا دبع هاور « كطخس ميجو كتمقن ةأجفو كتفاع لوحو

 نأ نم كب ذوعأ و ةلذلا ه ةلقلاو رقفلا نم كب ذوعأ ينا مهللا » لوقي ناك و

 قاقشلا نم كب ذوعأ ين زا مهالا )لوقي ناكو . ةريره وبأ هاور « لظأ وأ لظا

 كي ذوعأ ين زا مهللا » ل وق ناكوة ري ره ود أ ها هاور « قالخ ألا ءوسو قافنلاو

 هاور « ةناطبلا تسب اهناف ةنايملا نم كب ذوعأو , عيجضلا ست ص, هناف رقفلا نم
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 ودعلا ةبلغو نيدلا ةبلغ نم كب ذوعأ ينا مهللا » لوقي ناكو . ةري ره وبأ
 قرغلا نمو يدرتلا نم كب ذوعأ ينا مهللا » لوقي ناكو « ءادعالا ةتامشو

 كب ذوعأو توملا دنع ناطيشلا ينطبختي نأ كب ذوعأو م رملاو قرلا و

 رسلا وب أ ها ور « افيال تومأ نأ كب ذ وع أو ا ربدم كليبس يف تومأ نأ

 7 و امهب ذخأ ناتذوعملا تلزن املف سنالاو نجلا نيع نم ذوعتي ناكو

 كب ذوعن و م روح يف العج مهللا » لاق اموق فاخ اذا ناكو كلذ ىوس ام

 مهارب ا اك أ نا » لوقو نيسلا و ن نسحلا امهم ذ ذو عل ناكو « مهرورش نم

 نم و ةماه و ناطيش لك نمةماتلا هللاتالكب ذ وعأقاحساو ليعامسا امه ذ وعي

 هلإ ال يلحلا ےظعلا هللا الإ هلإ ال م بركلا دنع لوقي ناكو « ةمال نيع لك

 الا هلا ال » ةياور يفو « ظعلا ش رعلا بر نيضرالاو تاومسلا ب ر هللا الا

 تاومسلا بر هللا الا هلا ال مظعلا شرعلا بر هللا الا هلا ال الا مبظعلا هللا

 ذخأو همجه يأ رمأ هب رك اذا نب ناك و « ميركلا شرعلا بر و نيضرالاو

 لاق و . سنأ هاور « ثيغتسأ كتمحرب مويقاي يحاي » لاق همغو هنزحأو هسفنب
 يذلا يلا ىلع تلكوت دمحماي لاقف ليربج ىل لثمت الا رمأ ىنب ركام » : نقلي

 «ا ريبكت هربكو لذلا نم ىلو هل نكب ملو ادلو ذختي مل يذلا هلل دملاو تومي ال

 ةلالضلا يداهو ةلاضلا دار مهللا » : ةلاضلا يف لوقي ناك و ةريره وبأ هاور

 كئاطع نم اهناف كناطلس و كت زعب يتلاض ىلع ددرا ةلالضلا نم يدهت تنأ

 رمع نا هاو ر « الضف و

 ىسوم وبأ لاق . سنأ هاور امهيرهاظ و هيفك نطابب وعدي ل نات و

 ذ ناك و . هيطبا ضايب تيأر ىتح هيدي عفر من لي يبنلا عد
 مظعلا هللا نراحس » : لاقو ءايسلا ىلا هسأر عفر " همه اذا

 امو مدقت ام هل رفغ ام دعب سانلا نم ةمصعلاو ةرفغملاب وعدي فيك تلق ناو

 ءاج اذا » : ىلاعت هلوقل الاثتما كلذ لعفي تلق ! هتمصع تلزن ام دعب ء رخأت

 ضعب تلق ناو اعيرشت وأ هتمأل الاؤس وأ اركشو ًامضاوت وأ «لا هللا رصن
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 هتجاحو هرقف نم دبعلا فاموأ ك ذب نوكب ة رات لطلا تلق حاط سيل ك كلذ

 يبأ نب ةيمأ لاق ث هيلع ءانثلاو هتينادحو نم ديسلا فاصوأ ركذب ةرات و

 : ناعد نب هللا دبع حدم يف تلصلا

 ءابلا كتميش نا كؤابح ينافك دق مأ يتجاح رك ذأأ

 ءانثلا كضرعت .رم هافك اموي ءرملا كيلع ىنثأ اذا

 ءانثلاب ىفتك ا مركلا ىلا بسن نيح ٣ اذه ي روثلا نايفس لاق

 هلامش نعو هنيمي نع تلفني ىلص اذا ةثتَص ناك و . ملعأ هلل و قلاحلاب فيكف

 رثك ا : سن ة ء ه راسي نع فرصني اريثك : هتيأر : د وهسم نب ا لاق و

 نا نيملا ىلا هراسي نم فرصني ه ذخأن هب و هنيعي نع ف رصني نر هتيأر ام

 ناك دقو ث نيملا ىلا هنيعي نم فرصنا اب رغم وأ البقتسم اعد ناو اقرشم اعد

 وبآ هاور ةرم نيعبس رم رثك ا ةليللاو مويلا يف هيلا بوتي و هللا رفغتسم كلك

 لوقن . ةا تت هنا لمتحي و. ةب وتلا ىلع م زعل و ة رفغملا بلطل هنا هرهاظ و ث ة ري ره

 ل يبلا عمس هنا رمع نبا نع دهاجم ى و ر ام اذه حجري و هنيعب ظفللا اذه

 سلجملا يف « هيلا بوتأو مويقلا يلا وه الا هلا ال يذلا هللا رفغتسا » :لوقي

 هللا لوس رل دعنل انك انا : رمع نبا نت عفان ىورو ء ةرم ةئام م وقي نأ لبق
 ةئام « روفغلا باوتلا تنأ كنا ىلع بت و ىل رفغا بر » سلجملا يف زم

 سفن دارأ وأ ةغلابم ةريره يبأ ثيدح يف ة رم نيعبس نم رثكأ ظفلو ك ةرم

 © هريغ ثيدح يف امك ةئاملا غولبب هثيدح ريغت نكميف 7 رثكا ظنل و ددعلا

 هاور « ةرم ةئام مويلا يف هللا رفغتسال ينا » : ةري ره يبأ نع يرهزلا نعو

 يلا » : ةملس وبأ ىورو ى يرهزلا باحصأ فلاخ نكل يرهزلا نع رمعم

 نا ةرب ه ىأ ن رع ءاطع نعو « ةرم ةئام موي لك هيلا بوتأ هللا رفغتسا

 هيلا بوت أ يلاف هللا ىلا اوب وت سانلا اهأ اي اي » لاقف سانلا عمج ززع الع هزر لوسر

 لوقتنأ رافغتسالا ديس » كت هنع سوأ نب دادش نعو « ة رم ةئام مويلا يف
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 ادع وو كد .ع لع انأ انأو كدبع انأو ينتقلخ تن ;أ الا هلا ال يبر تن أ مهللا

 ىبنذب هوباو يلع كتمعنب كل ءوبا تعنص ام رش نم كب ذوعأ تعطتسا ام
 نم تاف ا_مانقوم راهنلا نم اهلاق نم تنأ الا بونذلا رفغي ال هناف ىل رفغاف

 نم تاهف اهب انقوم ليللا نم اهلاق نمو ةنجلا لها نم وهف ىسي نا لبق هموي
 : هنع ة ري ره أ نعو ك عأ هللاو « ةنجلا لهأ نم وهف حبصي نأ لبق هموي

 ربكو نيثالثو ةثالث هللا دمح و نيثالثو ةثالث ةالص لك ربد يفهللا حبس نم »

 هدح و هللا الا هلا ال ةئاملا مامتا لاق مث نوعست و عن كلتف نيثالث و ةثالثل

 ناو هاياطخ ترفغ ريدق ءيش لك ىلع وهو دجلا هلو كلملا هل هل كيرش ال

 لك ربد يف حبس نم » ةريره يبآ نع ةياور يفو . « رحبلا دب ز لثم تناك
 ناو هبونذ ترفغ ةئام دمح و ةئام للهو ةئام ربكو ةئام ةبوتكم ةالص

 : هلل ى ةلا ىرع ةرجع ن بعك نع و . « رحبلا دب ز نم رثكا تناك

 نوثالثو ثالثةب وتكم ةالص لك رد ۔ نملعا لاقوأ۔ن اق فامال تاسقعم ه
 نه وه تابقعم و « ةريبكت نوثالث و ١ مب رأو ةديمح نوثالث ه ثالث و ةحييسل

 رمع نلا دمعنع و ث د وحنو 'واءاعدل اهناضقن ادعب سولجلا وه و ةالصلا يف بيقعتلا

 ةنجلا لخد الا ملس دمع اهيلع ظفاحب ال_ناتلخلاق وأ_ناتلصخ» : ةل هنع

 ارشع دم ه ارشع ةالص لك رد هللا حبس لياق امم لمعإ نم و ريسإ اه

 ربكي و نازيملا يف ةئامسمخو فلاو ناسللاب ةئام و ن وسح كالذف ارشع ركي و

 نيثالثو اثالث حمسي و نيئالثو اثالث هللا دمحي و هعجضم ذخأ اذانيثالث و اعب رأ

 اولاق اهدقعي تي هللا لوس ر تيأر دقلف نازيملا يف فلأو ناسللا يف ةئام كلذف

 ينعي مكدحا يأب » لق ليلق امهب لمعي نمو ريسي اه فيك هللا لوسراي

 لبق هتجاح هرك ذيف هتالص يف هيتأي و اهل وقي نا لبق هم ونيف همانم يف ناطيشلا
 ةليللاو م ويلايف لءعي مكياف نازيملا يف فلأو » هلوق دعب ةياور يو « اهلوقي نأ

 ىلا ءارقفلا هاج : ةريره يأ نع ملاص يأ نعو « ةنسح ةئام سمخ و نيلأ



 عرفلاو لصالا لماش ٢ ١٥

 معنلاو العلا تاجردلاب لاومالا نم روثدلا لهأ بهذ اولاتف ةت هللا لوسر

 اهب نوجحم لاومالا نم لضف مهلو موصن اك نوموصي و يلصن اك نولصي مقلمل
 م كردأ هر , متذخأ ناامب مكدحا الا » لاقف نوقدصتي و نودهاجي و ن ورمتعي و

 نم الا هينارهظ نيب نأ امم اريخ متنكو , مك دعب دحأ أمكك ردي ملو مكقبس نم

 انفلتخاف« نيثالثو 1 الثةالص لك فلخ نوربكت و ن ودمحم و ن وحمست هلثم لمع

 برأ ربكن و نيثالثو ًائالث دمحنو نيثالثو ًامالث حبسن انضعب لاقف اننيب

 رهك ا هللاو هللا دملاو هللا ناحبس لوقت ه لاقف ه۔يلا تعجرف نيثالثو

 ءارقف عج رف « نيثالثو اعبرأ ربكيو نوثالثو ثالث نهلك نهنم نوكي ىتح
 انلعف امب لاومالا لهأ نم انناوخا مم اتف الت هللا لوسر ىلا نيرجاهملا

 ص ءاش نم هيتؤي هللا لضف كللذ » ةلت ها لوس ر لاقف هل:م اولعفف

 نوربكتو ارشع نودمح و ارشع ةالص لكر د يف نوحبسن ) ةياور يف و

 نيثالث و اثالثةالص لك رد نوربكت و نودمح و نوحبست » ةياور يفو « ارشع

 : ةنلع هللا لوس ر لاق ةماما ينأ :نعو « رشع دحأو رشع دحأو رشع دحأ

 الا ةنجلا لوخد نم هعنعي ة ةب وتكم ةالص لك رد يف يسركلا ةيآ أرق نم »

 دبع ن رباج و ةريغملاو و رمع نب هللا دبعو ىلع ىور اذكو « ت و٤ نأ

 يسركلا ةيآ أرق رم » : لاق ةلم ينلا نع اضيأ سنأ نعو . سنأو هلل
 ةهنع ىوريو ٠ « ماز الاو لالا اذ هحو ر ضبق ىلب يذلاناك ةالص لكرىد

 باوث هللا هاطعأ ةدحاو ةرم ةبوتكم ةالص لك ربد يمركلا ةيآ أرق نم ه

 هنيعي طسبو ءايبنالا باوث الا باوث لك لان و نيقيدصلا لمعو نركاشلا
 «هحور ضبقيف ت وملا كلم هيلا لزني نأ الا ةنجلا لخدي نأ هعنمي ال و ةمح رلاب

 كب ذوعأ ىنا مهللا » ةالص لك ربد يف لوقي ىبأ ناك ةركب يبأ نب مله نعو

 نهنذخأنمع ىأىل لاقف نهلوقأ تنكف « ربقلا باذع نمو رقفلاو رفكلا نم
 بويأ فأ نعو ءةالصلارد يف نهلوقي لاطع هل هللا لوسر نا لاقف كنع تلقف



 ٢ ٥ ١ اه ريغ و ةالصلا فلخ ءاعدلا يف باب

 هلح وهللا الا هلا ال حبصأ اذا لاق ن ٨.٠م ) : لاق تع ع هللا لوسر نا ىراسصنتالا

 رشع ن+٣ هل بتك ر دق ءيش لك ىلع وه و ا هل و كلملا هل هل كي رش ال

 لدع هل نك د تاج رد رشع نإ هل عفر د ت رايس رشع هنع ن ين ك و تانسح

 ىلص اذا اهلا نمو يسع ى جح ناطيشلا نم ًاسرح هل نك و تابقر م رأ ةقاتع

 لوسر لاق بيبش نب ةرامع نع و « حيصي ىنح ثكالذ لثمب هتالص ربد برغملا

 ىبي دملا هلو كاللا هل هل كيرش ال هدح و هللا الا هلا ال لاق نم ه ةثع هللا

 ةكئالم هل هللا ثعل برغملا رثا ىلع تارم رشع ريدق ءىش لك ىلع وه و تيع و

 هنع احمو تان۔>ح رشع اهم هل هللا بتك و حبصي ىيح ناطيشلا نم هن ولفكتي

 كلذ ىعمو » تانمؤم باقر رشع لد_ء هل تناك ِ تاقد وم تائيس رشع

 تسيل يتلا رشعلا و زهب دصق نا وأ تاقب وملا نم هتب وت لوبقل اببس نكي نهنا
 حبصي و يسمي نيح لاق نم» تع هللا لوسر لاق ةرب ره يبآ نعو ،قولخم قح

 لثم لاق دحأ الا هب ءاج امم لضفاب دحأ تأي مل ةرم ةئام هدمحب و هللا ناحبس

 ىسمأ اذاو ةرم ةئام حبصأ اذا لاق نم » هنع ةياور يفو « هيلع داز وأ لاق ام

 » رحبلا ا ر نم رثك ] تناك ناو هد ون د ت رغع هدمح و هللا ناح.س : رم ةئام

 ينا مهالا يسمي وأ حبصي نيح لق نم » لاق كت هللا لوس ر نا : سنأ نعو

 كءايبناو كتكئالمو كشرع ةلمح دهشأو كدهشأ تيمأ وأ تحصأ

 كيرش ال كدحو تنأ الا هلإ ال يذلا هللا تنأ كنا كقلخ عيمجو كلسر و

 نيت رم اهلاق نم و رانلا ن ه هعل ر هلا قتعأ كلل وس رو كدبع |رىع نأو ك تال

 اعب رأ اهلاق ناو هعاب ر أ ةثالث هللا قتعأ اثالث اهلاق۔نمو رانلا نم هغصن هللا ق قتعأ

 تاوعدلا هذه عدي ع ينلا نكن : رمع نبا نع و « رانلا نم هللا هقتعأ

 مهللا ةرخالاو ايندلا يف ةيفاعلا كلأسأ ينا مهالا ه حبصي نيحو يسع نيح

 نمآو ىناروَع رتسا مهللا ىلامو ىلهأ يايندو ينيد يف ةيفاعلا و ومسلا كلأسأ ينا

 يفوف نمو ىليش نع و ينيمي نعو يفلخ نمو يدي نيب نم ينظفحا مهللا _ عور



 ع رفلاو لصالا لماش ٥ ١ ؟

 نعو ى فسا ينعي : حارجلا نب عيكولاق "يتح نم لاتغأ نأكتمظعبذوعأو
 مهللا حبصي نيح لاق نم » لاق قلي هللا لوس ر نا يضايبلا مانغ نب هللا دبع

 دقف ركشلا كلو دحلا كل كل كي رش ال كدح و كنه ةمعن نم ىن حبصأ ام

 يفو « هتليل ركش ىدأ دقف يسع نيح كالذ لثم لاق نم و هموي ركش ىدأ

 ديدشتلا و حتفلاب مانغ و « كقلخ نم دحاب وأ ةمعن نم ى حبصأ ام » ةياور

 ةمعل يف تحمصأ ينا مهللا » ل هنع يور امم و ى راصنالا نم نطب هضايب و

 « ةرخ الاو ا۔يندلا يف كرتسو كتيفاع و يلع كتمعن متاف رتسو ةيفاعو كنم

 : تارم ثالث حبصلل نيح لاق نم » : ينلا نع رع : راسي نب لقعم نعو

 رشحلا ةروس رخآ نم تايآ ثالث أرق و ناطيشلا نم ملعلا عيمسلا هللاب ذوعأ

 مويلا كلذ يف تام ناو ىسع ىتح هملع ن ولصل كلم ل 1 نيعبس هب هللا لكو

 يبنلا لاق : سنأ _رعو « ةلزنملا كاتب ناك ىسع نيح هلاق نمو اديهش تام

 اذا نمل وةت هب كتيصوأ ام يمسن نأ كعنم ام » اهنع هللا ىضر ةمطافل ز

 الو هلكيأش يل حلصأ ث ثيغتسأ كتمحرب مويق اي يح اي تيسمأ اذاو تحبصأ

 : لاق هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نعو « نبع ةفرط يسفن ىلا ين زاكتق

 جنح نك ناك يثعلاب ةئام و ةادفلاب ةئام هللا حبس نم » ظ هلل ا لوسر لاق

 لمح نمك ناك يثملاب ةئامو ةادفلاب ةرم ةئام هللا دمح نمو ى ةجح ةئام

 ةادفلاب ةئامهئلا لله نمو- ةوزغ ةئام ازغ لاق وأ _ هللا ليبس يف سرف ةئام ىلع

 ةئام هللا ربك نمو ليعامسا دلو نم ةبقر ةئام قتعأ نك ناك يثعلاب ةئام و

 لاق نم الا هب ىنأ امم رثك أب دحأ مويل كلذ يف تأب , ل يشملاب ةئامو ةادفلاب

 عأ او « لاق ام ىلع داز وأ لاق اه لثم

 ال تلق ؟ ةالصلا عضوم نع لوحتي ال نأ مامالل لهف تلق ناو

 ترم و ًاراسي فرصني نأ زوجيو انيم فرصني هنأ رم دقو وعدي ىتح

 يالا هللا دمع وأ ركذو ، منا الف فرصني ناو فارصنالا ةيفيك



 ١٥٥ اه ريغ و ةالصلا فلخ ءاعدلا يف باب
 ۔۔_ ۔۔

 مامالا يحنت ءاهقفلا بحتسا _ يكلام وهو _ سنوت يرخأتم _رم

 ةيعفاشلا ضعب لاف و ذ همالس ممسي مل نم هاريل ليقف همالس بقع هلحم نع

 ب رغلاك ةبتار اهدعب ةالص يف ةمامالا مضوم نع يحنتلا بحتسي امنا
 الات هنال بحتسي الف رجفلا اهدعب ةبتار ال يقلا امأو رصعلاو رهظلاو ءاشعلاو

 ةيكلاملا مالك نم لك ىلع و سمشلا ملطت ىتح هالصم يف حبصلا يف دعقي ناك
 فمسلا يف لخدو هناكم نع لوحس برغملا ةالص نم مامالا ملس اذا ةيعفاشلاو
 هاش ثيح وأ همامأ لوحتي وأ فصلا مادق ىقبي وأ لوحتي وأ اراسي وأ انيع

 هناكم يف برغملا ةنس ىلصي نأ اندنع بحتسملاو برغملا ةنس يلصي نأ لبق

 وعدي لاق انضعبف ءاعدلل مامالا دعق ثيح وء هتفت مل لوحت ناو لوحتي نأ لبق

 نم تدجوو ث موقلا ليق و ب رغملا ليق و ، قرشملا لبقتسي ليق و ، وه اك
 قات كلا لوس ر ىلع مالسلا و ةالصلا لصو اذاو وه امك وعدي هانكر داو انقبس

 هريغ نم لضفأو هيف ب وغ ره ةلبقلا لابقتسا ناب ءاقلا اوللع و قرشملا لبقتسا

 عولط ركذتب برغملا لابقتساو رشحملا ركذتب قرشملا لابقتساو ةلجلا يف
 نرم يفكي هنا سنوت ةيكلام يرخأتم نم ةف رع نبا ركذو 0 هنم سمشلا

 هيف ناك يذلا سولجلا فلاخي يذلا فارحنالا ةمامالا لحم نع مامالا يحنت

 هيلع لوعملا وهو ليق زئاج هدعب ءاعدلاو ف و رعملا حيبستلل هل افلاخم ثكمي و
 ىلا يدؤي ههضوم نم همايق نألو ليق م وقلا لابقتساب يفتكي ة هن ال

 رخأل لجرلا موقي نأ هلي ىعن دقو هفلخ ىلص نمم هل موقي نم شيوشق
 مامالل حسفتياف تلف ملعملاو دلا ولاو لدعلا مامالل ز وجب ليقو ٤ هناكم دعقي و

 ديتعا نا امس الو ساجملا يف درو و اماع الحم حسذنلاب رمالا د ر و دق و ء احضنفت

 يف ثبللا ةلاطاب نبفلاخحلا نم انريغ دنع و اندنع سأب الو شي وشن الب مامالل

 رجألا هيف لب ةالصلا ةميه نع ريغي وأ م وقلا لبقتسي نأ دعب ةالصلا عضوم
ثدحم ريغ هالصميف ماد امىلصمللن و رفغتسيةكمئالملا نألو كلذ لعفي ع هن أل



 ع رغل ا و لصال ١ لماش ٦ ٥ ١

 اذه ىلعو ةرمج يبأ نا لاق لفنلا و ضرفلا كلذ يف ءاوس و ءوضولا ضقني ام

 نولبقي رمألا بلاغ يف مهب ىدتتملا ةمالا نم تيقل نم لكسلدنالاب تكردأ
 ءأ هل او مايق ريغ نم موقلا ىلع مهه وج وب

 قاطأ نمل ةيبرعلاب نوكي نأ لضفألا نكلو ةيمجعلاب ءاعدلا مرحي الو

 مارحالا نيب ايف زوجي الو ةيمجملاب وعدي نأ اهتاطأ نمل كل ام هركو 2 اهملعت

 ىمن و هللا همح ر رماع خيشلا هرك ذ ام ةيب رلاب الا هريغ الو ءاعد ملستلاو
 ليقو ى دجاسملا ىف كلذليقف ةعدخ يأ بخاهنا ليقو ى مجاعألا ةناطَر نع رمع

 ةناط ر و دحاو نع نش ا يجانت ىم ىلا ريصد هزال مهمالكممغي ال نهدنع

 عأ هللاو . مهمالك مجاع ألا

 تونقلا ف
 ولو هفلخ ىلص نم ةالص و هتالص تدفرت ضغتنت نه خسن مث ةنس ناكدق

 نالطس كحي مامالا ة ةالصل ةطمترم ربع م ومأملا ةالص لاق نمو تنش هز \ ملعي

 ال ےهاربا نب فسوي بوقعي وبأ ةمالعلا لاقو ء تناق فلخ ىلص نم ةالص
 بهذم يف تونقلا زاج اذا تنقي هنأ ملع ولو تناق فلخ ىلص نم ةالص دسفت

 تنقي مامالا نا ملع نا هنا : هللا مهمحر انفلس ضعب لاق و ك , تناقلا كلذ

 معلا نبب هيف قرف ال اذه لثم ن أل ناسحتسا كلذ و تحص الاو :الص تدسف

 ىورو ةالص ف تنه ال ناكر ع نبا نا : كلام أط وم ف و . ه ملعلا مدع و هب

 كسءو برغملاو رجفلا يف تونقلا ناكهنا : سنأ نع يراخبلا يفو ء ةعدب هنأ

 برغملا يف هخسن ىلع اوعمجأا مهنأل : لاق ء حبصنا يف هكرت يف ىواحطلا هب

 دقف ةالصلا يف تنق نم نا : لبنح نب دمحأ نعو ، كلذك حبصلا يف نوكيف



 ١٥٧ تونقلا يف لصف
 ح ۔۔۔ے۔۔۔ے۔ے۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ___ _۔_۔ 5 _ _ ۔

 حلفا مامالا 7 « اخوسنم تونقلا انموق روهمج ري ملو اهاوه هسقن عبن أ

 تنقي مل هنا وت يبنلا ىلا اعوفرم ىور : امهنع هللا يض ر باه ولا دبع نا

 لاق مهسلا هلسر اولتق نبذلا ىلع اعد نيح الا ىنعي هدعب ناتفيلحلا الو هتالص يف
 نع .7 هللا دبع نب ماشه ن رع نبسحلا نب دمحم نع هللا همحر مامالا

 وعدي ريخألا عوكرلا دعب ارهش تنق امنا ع هللا لوسر نا:سنأ نع ةداتق

 ولو هكرت هنأ نيبتف هدعب الو هلبق تنقي ل هكرت م ب رعلا ءايحأ نم يج ىلع
 هللا هجح ر مامالا لاق و ڵ هدعب ءافلملا هتلعفل ًايقاب ان ونسم وأ اجار ايش ث ناك

 مها ربا نع دامح نع يشرقلا جلاص نب نابا نب دمحم نع نيسحلا نب دمحم نع

 ىتح حبصلا ةالص يف زب لع هللا لوسر تنقي ل دي ز نب دوس ألا ةمةلع نع

 ىنعي مهملع وعدي و ةالصلا يف تنقي ناك هناف نيكرشملا براح اذا الا تام
 مهب راح اذا هتونقب هدارم و تنقي هنا ىل وأ باب نه حبصلا ةالص ريغ يف اماو

 مف ر الب هللا ءاش ام اهلع 1 وديواهدصقينارقلا نم تايآ مهساع ءاعدلا لمشو ام

 انل رفغاو انع فعا » لثم كلذ و مويلا انم وق اهلعفي يتلا ةيفيكلا نودب و دي
 اذه و مايقلا يف هلوقي « نيرفاكلا موقلا ىلع ان رصناف انالوم تنأ انمحراو

 زئاج وهو خسن الو كلذ يف عازن الو مهلع هتونق رئاس
 كرت مث يب رعلا مالكساا نم هريغو كلذبف هلس ر اولتق نيذلا ىلع هتونق امأو

 تونتلا ىور يذلا ناب اضيأ عمجيو . رم امك لبق نكي ملو دعب قبي مف
 لسرأ نبحو هلسر لتف هغلب نيح تنقي هآر نأب نظ نع الا هلقي براح اذا

 قي رطو ذئنيح الا تنقب تنقي مل هنأ عم براح الك تنق» هن أ نظف مهلتق نم لاتق ىلا

 نب متاح نع مماغ ينأ نع هللا همحر مامالا لة « ةمسانم ىدأ هف ىفتكي مجلا

 نعرصم قيرط يف وأ رصمب انأو انباحصأ نم هلوق مهنأ ال نمىنثدح :روصنم
 ىلا ادانسا برقأ ناك هنأ رمع نيا نع رصم لهأ هيقف يمرضحلا ةعيهل يأ
 دعب حبصلا ةالص يف تونقلا نع ىنثدح متاح لاق هريغ نم تتم هللا لوسر



 عرفلا ولصالا لماش ٨ ٥ ١

 حبصلايف ناينعي هعنصيمل : لاقف هعنص ةع هللا ل وسر نأ كفلب له : هتلأس ام

 لاق ، نكي مل ىلوأ باب نهف هريغ امأ و هيف ابلاغ هيعدي نم هيعدي تونقلا نال
 وه لقب أ رق ةريخألا ةءارقلا نم غرف اذا : لق كغلب ايفمنصي فيكف : متاح

 :مامالا لق هلسر ىلتاق ىلع اهيف تنقي يتلا مايألا ريغ ىنعي تنقي ألو دحأ هللا

 مناغ وبأ هب اناتأ ىتح هب انعمس الو انباحصأ بتك يف هانيأر نكي مل ءيش اذه

 ىلصن انك : سابع نبا نع رباج نع ةديبع ىبأ نع عيب رلا لاقو . هنع هاني ورف
 وأ مايألا كلت ريغ ىنعي طق ةالصلا يف تنق هانيأر امو قثت هللا لوسر عم

 : ةديبع وبأ لاق . ةعدتبملا ةيفيكلا ىنع تونقلا يفن هلبق يذلا و اذه يف دارملا

 ناك و طق هتالص يف تنقي ملو ةالصلا يف تونقلا ىريال هنأ رمع نع تعمم

 يذمرتلا ىور ٠ مايألا كلتب اصتخم وأ اخوسنم تونقلا ىري هارتف ةعدب هاري

 هللا لوسر فلخ تيلص دق كنا تبأ اي : يبأل تلق يجشالا كلام ىأ نع

 نوتنقي اوناك أ نينس سمخ ةف وكاب انه ىلعو نامنعو رمع و ركب يأو :

 ىنطق رادلا ىور و ى ثدحم رمأ تونقلا نا ىنب اي ىنعي ثدحم يب يأ : لاق

 ف تونقلا نا : ل وقي سابع نبا تهمعس ىأ دهشأ : لاق ريبج ن ديعس نع
 ء . . 1 ِ .

 ىورو 6 هعدب دش ا هربع 7 رجفلا ف همعدب ناك ادا 6 ؛هعدب رجفلا ةالص
 ص

 يف عوكرلا نم هسأر عفر اذا ع هللا لوسر ممم هنأ رمع نبا نع يراخبلا

 لوقي ام دعب « انالفو انالفو انالف نملا مهللا » لوقي رجفلا نم ةريخألا ةمكرلا

 ءيش رمألا نم كال سيل ( هملع لزنأف : دجلا كالو ان ر هدمح ن هللا عمج ,

 نع ملسمو يراخبلا ىورو ى ةي الاب ًاخ وسنمدارتف « نوملاظ مهناف _ هلوخت ىلا _

 لاق رجنلا ةالص يف ةيناثلا ةمكرلا نم هسأر تع هللا لوسر عفر امل ةريره ىا

 نيفعضتسملاو ةعيبر نب شايعو ماشه نب ةملسو ديلولا نب ديلولا حأ مهللا »

 « فسوي ىندك نينس مهيلع اهلعجا مهللا رضم ىلع كتأطو ددشا مهللا ةكمب

 « ءيش رمالا نم كل سيل » هيلع ىلاعت هللا لزنأ امل كلذ كرت هنأ انغلب



 ١٥٩ تونقلا يف باب

 : ءاربلا نعو ث ةيآلاب اخوسنم كلذ ىرتف ملهو يراخبلا مالك انه ىلا ةيآلا

 دواد وبأ هاورو يذمرتلا و ملسم هاور . برغملا و حبصلا يف تنقي ةفتع ناك

 اصوصخ وأ ةيآلاب اخ وسنم كلذ نوكي نأ اماف لاح لك ىلعو برغملا ركذي ملو

 . سابع نبا نع دواد وب أ ىور و اضيأ اهبقع خسن لب ةروك ] ذملا مايالا كلتب

 يف حبصلا ةالص و ءاشملاو برغملا و رصعلا و رهظلا ي ; ًمباتتم . تلع تنق
 ىلع وعدي هريخ لا ةعكرلا نم « هدمح نمل هنلا ! مم 9 لاق اذا ةالص لك رد

 | م » -

 : سن أ . نعو ى هفلخ نه نمؤيو ةهيصعو ناوكذو لعر ىلع ےلس ملس نم ءايحأ

 لعر ملس نم نايح مهل ضرعف ءارقل مهل لاقي الج رنيعبس تنب يبنلا ثعب
 يف ارهش ةت ءيبنلا مهيلع اعدف مهولتقف ةن وعم رئب هل لاقي رئب دنع ناوكذ و
 نوعبسمه ليق و ى امه ولتقد نيلج رالا ليق و - ت ونقلا ءدب كالذ و ةادغلا ةالص

 لأسف بيهص نز زعلادبع لاق ءتنقن انكأمو نوئالثليقو ى نوعب رأ ليقو
 ةءارقلا عارف دنع لب : لاق ةءارقلا غارف دنع وأ عوك رلا دعبأ : اسنأ لجر

 ةياور يفو برعلا نم ءايحأ ىلع وعدي عوكرلا دعب ارهش تنق ةياور يفو
 لوقيو ناوكذ و لعر ىلع وعدي حبصلا ةالص يف عوكرلا دعب ارهش تنق

 ءارقلا مهل لاقي ةيرس تع ثعب ةياور يفو « هلو۔رو هللا تصع ةيصع »
 مهيلع دج و ام نزح يأ ءيش ىلع دجو تمع هللا لوس ر تيأر امف ا وبيصأق

 هذه رجفلا ةالص ىف ارهش تنق ةيردصم اف مهلع هدج ر ءيش ىلع دجو يأ

 ةياور يف و رجفلا و ب رغملا يف تونقلا ناك : يراخبللو ملسمو ي راخبلا هي ا ور

 ارهش تنق ىرخأ ىفو عوكرلا دعب حبصلا ةالص يف تنق : يئاسنلاو د واد يأ
 لاق ، نايح لو ناوكذ و العر نعلي ارهش تنق : يئا ءاسنلل ىرخأ يفو هكرت ئ

 نم رثك أ تونقلل هكرت ناكو كرتو تنق ةاكتت هز أ با وصلا : ءاملعلا ضعي

 املهكرت غنب رخآ ىلع ءاعدلل و موقتل ءاعدلل لزا ونلا دنع تنق امإ هنأو هلعف

 هت ونقناك ونيبئات اوءاجف مهيلع اعدنمملسأ و رسالا نم اوصلخ و مهل اعد زم مدق
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 ةالصيفتنقي ناكلب رجفلاب اصتخم نكي م هتونقلا ك رتض راملا لاز اماف ضراعل . ح . . . ٠ ٠

 هري رهب أ . نع حصو ءاربلا ع ع ملسو سن أ نع يراخبلا هرك ذ برغملاو رجفلا

 ةعك رلا يف تنقي ناك هزا رم تلع هللا لوس ر ةالص مكب » رفال ىا هللاو : لاق هن ]

 ك دف أ نا لاقو ٠ [« هدمح نل هللا عمج « " ام دعل حبصلا ن ٠ ةربخالا

 ههار كر رثاتلا لع در اذهف هكرت مث 5 كللذ لف ز كن هللا !لوسر نا ب ر الو

 هكرتو ةنس هلعف نولوقي و هبحتسا نه نيب و ءالؤه نيب نوطسوتم ثيدحلا لهأو

 هلعاف الو ةعدب هنوري الو هلعف نوهركي الو هيلع مواد نم نوركني الو ةنس
 . ع .. ١. ه .7 , . .
 كالد مالك انه لا . نسحا دنف كرن نمه و نسحا دمف تددو نم ك همسال الاح

 ضعبل
 ريغب وأ نيمأتلاب وأ يديالا عفرب تونقلا نم ناك ام نا انبهذم و

 ناك ناف ىلصملا دصق ىلع ةلمتشملا تاي ال ا دصق الا قس : خ ونم نآرقلا

 هراثك ا هركي مل اينيد وا ايورخا ناك ناو هنم راثك الا هل هرك احابم ادصق

 ف امئاد حبصلا ةالص ف عورشم تونقلا نأ ىعفاشلا مع )و ؤ بحتسلإ لب

 ىتح رجفلايف تنقي ةلطع هللا لوسر لاز ام : سنأداورامل حبصلاةيناث لادتعا

 ايلع و نامثعورمع و ركب ابا نا يقهيبلا معز و هريغو دمحا هاو ر )) ايندلا قراف

 عوضخلا . ةعاطلا موزلو هادلاو ةالصلاو عوشحلاو ةعاطلا اهنم : ةريثك ناعم ىلع توتفلا قاطي )١(

 دحاولك يف فرصيف توكسلاو مايقلاو مايقلا لوط ىلع قمطبو « نوتناق هل لك » هناحبس هلوق رسف هبو
 هذه نا ه مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقف ةالصلا يف اماو هيف دراولا ظفللا هلمتحم ام ىلا لاعملا هذه نم
 ءاعدلا ىنعي ىذلا تونقلا جرخيف « حيبستو نآرق ىه امنا نييم د"الا مالك نم ءىش اهبف حصب ال ةالسلا
 حبصلا ةالص يقتونتقلا ةيعورشم ف فلتخا دقو نيسمدَ الا مالك نم هنال ةالصلا ف هنم ءىش حصب الف

 نوعناملا جتحاو داعملا داز يف هيف لوةلا طسب دقو ميقلا نبامهنم معلا لهأ نم عمج هتيعورمشم مدعب لاقف

 نايلس نب مصاع نع عيبرلا نب سيق قيرط نم بيطخلا ىور تبنا اهنم يفانلاوةضراعتم سنأ ثبداحا ناب
 ارهش تنق امنا اوبذك: لاق رجفلا يف تنقي لسو هيلع هللا ىلص يبنلا نا نومعزي اموق نا سنال انلق

 نب ديعس قبرط نع هحيحص يف ةميزخ نبا ةاور ليبقلا اذه نمو « نيكرمملا ءايحا نم ىح ىلع وعد

 يور ام اولمحو ةجح مقت ال اولاق . اهمكرطضاو سنا ثيداحأ فالتخاو ه سنأ نع ةداتق نع ةبورع ا
 رصنلا تا ا دصقب انخيش لاق اك نوكيو طقف لزاونلا ف هنأ ىلع حص نا ةعبرالا ءافلخلا تونق نم

 عا هللاو تيأر امك خسن مث ناك دقف ءاعدلا امأو اهوحنو ةيادملاو نارفغلاو ةمحرلاو



 ١٦١ ربجلا و لا وهالا يف باب

 ن ونقي وأنوقتبلب كلذ يف مكحب ال ليقو ي يابلا يف اوثصاحمت ةمالع الب طولخملا
 فرع نا الا لكلا مرح لالح يف مارح نم ليلق طالخ ناو ى مهل نيبتي ىتح
 يقابلا لحو هلشم عزن الاو عزن زبم نا لوقأو ے ليق اذك لزعو هعض وم

 اذ_ه وه هل ليقو لاملا بحاص ملعي ل نمو رثك أ وأ مارح نم ريثك اذكهو

 هل حابأ ام حيبتسي و ةعابت نم هيلا صلختي نأ و هلماعي نأ هل لح هبلق نأ

 هرمأ ثيح دعقي نأ هلف اذه اهبحاص نا هل لاقيف ةنيفس يف يرتكي نأ لمم

 ةحابا ىلع لب فرعلا كلذب ءاركلا نكي مل ناو هنذاب بكرب و هل حابتسا ام حيدي و

 ءالدلب ؤضوتلا هلو هتنيفس ةروعب فرعأ هناف ههني ملام ءاش ثيح دعق لكلا

 هب وث قيلعتو كلذل اهفارطأ ىلع ةعوض وملا لابحلاب اهلاسراو اهبف ةعوضوملا

 الو نسحأ ناك انالث هدرفهكلدف هعفر ناو رهظيف ج وملا هكرعيل اهب سجنتملا

 ل نا هعنم ولو اهيلع هكرع هل لوفأ و ء ليق اذك هنذابالا بشلا ىلع هكرعي

 هنم دبال ام ىلع ءارتكألا نال ائيش دسفي الو قفرب و كلذب الات راهط نكمع

 لبحلا وأ ولدلا داسذب هيلع ةعابت الو ءا رتكالا لاح يف ركذي مل ولو داسف الب

 هاطعأ اهبف سيلو ي ريغل يه ةنيفسلا مئاق لاق نا و ، هنم دمع الب امهعوقو وأ

 هسفنب هلصوي نأ هنكمأ ناو ؛ هيلا لصوي نأ هرمأ و اهنف وأ اهنم هنامض همزل ام

 ءام رم برشيو هبحاص نذاب هرمغ لام هديب ن لك اذكهو ىلوأف

 الا ةليحب هب رثأتسي نمل هركو ث امهنيب هيف لدعلا هيلعو هنذا الب ) ساطننلا

 رطضاناو ث مه رارضا ىلا دؤي مل نا رئأتلا هلفهنم ءىشب ادحارثآ ناو مهلك مهنذاب

 اهمحاص ءدعقا ثيح دعق هرمغ رضي ثيح د وعق ىلا ةنيفسلا لخاد

 لبقي الو هيف لماعي الف اهلهال هنا ةنيفسلا يف دحأ ديبام بي رتسا نا و

 هوبأ هاطعأ ام لوبق دلولل نا ىلع اوقفتا ليق . لغأ هللا و ةقث ناك نا الا هنع

 سفن يفال لدعلا كرت يف م أ هنا يدند كالذ هج و و لدعلا كرت هوب أ ا : ولو
 ۔۔>

 برلل بذعلا ءاملا اهبف ل.حمحاولالاو ةنيفسلا يف ةياقس رسكلاب ساطنفلا ( )١)
 لوأ ۔ لماشلا ۔ ١



 عرفلاو لصالا لماش ١٦٢
 ح . ا ۔ا م

 ىفالا دلولاو هلثم ركذلا رخآلا دلولا ىطعي نأ هيلع بترت ذا ىطعملا ءيشلا

 نكلو مهقح بالا ىلع لب هيبأ نم ذخأ اف هيلع هت وخال قح الف هفصن

 لدعلامدع هل ناب اذا هلبقي نأ دلولل زوجيال هنأب ليق دق لب كلذ ىلع قافتا ال

 نمو . هللا ىالو. هب يلع لضفت يذلا لينلا حرش يف اهتركذ ثحابم انهو

 ليق يف هذخأ هلف ءيشب هلضاف نهو لدملا همزل هيلع هللا هنمتئا ام ستب ىلتبا

 عقو ناو ث هب نوضري نيقابلا نأ هبلق نأمطا نا الا هذخأيال نأ طوحالا و

 ناك اذا هدحو هذخأي نأ اثيش باس ناف برح دئاق الب رحب وأ رب ىف لاتق

 حرط مهلف قرفلا اوفاخو رحبلا ماق اذاو ٤ هسمخ جرخي و هيأرب لتاقي لك

 عاتم اوحرطنا و ث نونجم وا تي وا بئاغل ولو ةاجنلا هيف اوج ر نا ةعتمالا

 ه دق هلف عاتملل عفنلا ناك ناف هتصح نونمضي الو هنامذ يف اوكرتشا ضعب

 بكرملا يف نلو ىأ نم حرطلا مزلو ايهيلمف امهل وأ ڵسؤ رلا ىلعف سفنالل وأ

 ىضع و كلذ نيبت اذا ههحو ولو بكرا بحاصلو كلذ نيبت اذا حرطلا

 ةحاصااتناك اذا ميجلا ىلع ناك طقف مهعاتم ح رطباضعإ رمأ ناو ى كلذ مهلع

 اور وتشاف فوملا ةرامأ نيبتي مل ناو طقف عاتملا بحاص ىلع هناليق اك ال لكلل
 قافتالا لبق هريغ عاتم وأ هعاتم ضب ح رطف ريخأتلا لمتحا وأ ح رطلا يف

 ح رط ناو ث مناملل وأ تك اسال ناك اذا حورطملا عاتملا نمض ح رطلا ىلع

 نمض قرغا نم ةيجنت هنا ىعداو هريغ لام وأ هلام هريغ وأ بكرملا بحاص

 يف هدحو ناك نم اذكو ث قارغالا ىلع فرشأو ماق رحبلا نا نيبتي مل نا
 حرطو هسفنل ةيجنتهحرط هلف اهيف اع قرغلا فاخو هريغ وأ اهبحاص ةنيفلا

 ح و رطملا ناكو الف الاو نمض نايب الواو ركن أ ناف ىفابلل و هسفنل ةيجنت ضعب

 دح يف ناكرت هب تقرغ وأ ترسكنا وأ ةنيفسلا نم مقو امو مهنيب ًا وحضم

 هنم سياو الاو هلع نا هبحاصل وه لب هذخآآل لحي ال هنأ قيقحتلاف فلتلا

 هبحاص رهظ دق ناكناو « ءارقفلل ىقابلا يطعي و هءانع هنم ذخأي نا هلو ءارقفللف

  



 ١٦٢٣ ربجلاو لاوهالا يف باب

 هذخأ هلف فلتلا دح ي راص اذا : يريغ لاقر ء هءانع طعيلف هدارأ ناف

 اذكهو هب هو رجآ ام هلف هتيجنت ىلع هورجآ ناو ث هبحاص ملع ولو هكلمتو
 ةبشخ دحأ ذخأ اذا ةرسكنملا ةنيقسلا ءازجأ يفو ةيجنتلل اوحرط ايف كحلا
 يف اولعجو اوبصغ ناو ء اهب هتاجن يف هيلع ءانع الو لحاسلا ىلا اهيلع اجن وأ
 تناك ناو ث اهل نامض الب اهيف ةاجنلا مهلف نيبصاغلل تناكناف مهف تسيل ةنيفس
 . اهبحاصل هنأ قيقحتلاف توح ةنيفسلا يف عقو ناو ث نايضبف نيبصاغلا ريغل

 هن وكنعم و ث هيلا قبس نمل وه ليق و . رثكل بسن و ةطقلكهنأ يريغ راتخا و
 وأ بكرملا يف نذلا ءارقفلا نم رثك آ وأ نيريقف وأ ريقفل ىطعي هنأ ةطقلك

 هيف ينعتلا الو دحأ كلم هيلع رجي مل هلل كلم توحلا ناف كلذك س ييل وءد ريغ
 يف عمتجا رطم ءام هل نكيلف اهبحاصل كلم يهو ةنيفسلا يف هللا نم مق و دقو
 أ هللا و ڵ همئان

 ردقىلع لاملا نا :رمع نعو ) « كيلع ىلوي اون وكت اك » تثب لاق

 هللا لاق . مهلامع تدسف اودسف نإ و مهلامع تحلص مهلامعأ اوحلصأ نا لامعألا

 مم ملاظلاب ملاظلا نم مقتنأ انأ الإ هلإ ال هللا انأ يننإ » هبتك ضصمب يف ىلاعت

 كهتنا نم انأ الإ هلإ ال هللا انأ يننإ » ىلاعتو كرابت هللا لاقو « ًاميمج امهنم
 نم كمننا ام ردقب هتامرح نم كهتني نه هيلع تطلس م رح يبراحم نه

 ر وهقملل و هب ارتب مميت و هيف ةالصبوصفغم يف س وبحملل و«لظ الب الدع ينام رح
 ناو ء نمضي و لعفي نأ هيف فرصتو هيف لمع وأ هلاعتسا وأ لام لكأ ىلع

 ىلا هباهذ لاح ين كذ ريغ وأ الاعن وأ اماعط وأ الام هيطعي نأ ًادحأ هاظلا رهق

 وأ افيسوأ ةب رح هل لع ناو ءلرهظ ايف هيلعسأب الف لتق وأ بلس نمزوجيي الام
 نايض الو هللا نيب و هنيب ايف لذ همزل ايه وحن هل نسأ وأ لاحلا كلت يف امه وحن

 الب كاذ هبه نأ هل نسحي الف ةبهلا ال هوحن وميبلا اذكو لاحلا كلت ريغ ين هيلع

 باوجلا ءاف فذح ي ور اذكه ٠ ناميالا بعش ف يقهيبلاو سودرفلا دنسم ق يمليدلا هاور ) ( ١



 ع رغلا و لصالا لماش ١٦٤
 _ _ہے

 __ ۔ ۔ے _

 حالسلا لمعتسي ةرات نأ الإ رهقب الإ كلذ نم ائيش لعفي ال نأ طوحالا و رهق

 هل لمعت نا و هريغ وأ ميبب هل وانت نأ كل زيجأ دقف زوجي ال ايف ةراتو زوجي امف
 اهحراوج كسمم نأ اهلعف ىنز ىلع ةأرما تهرك نا : رثالا يفو . هنست وأ

 . ةعواطملا اهبلع مرح إ اميإ و اهل لعف ال ىهو هنم لعفلا نال لج راك تيل و

 وأ اهلع ىقلا و تكسمأ نا الا رذعت الو عنتمت ن أ اهملع لب كلذك سيلو

 ةك رحبي هنيعل ال نأ ًاضا أ ذئنيح اهساع و اهءاج

 نإ و ى صاللاةيفرغك الا دنع را رطضالا يف ةتيملا ىلع سانلا لام 7 و

 صلخ قحلاب انئاد ناكر كلذ ىلعردقي مل ذإ دهشي ملو صوي ملو صلخي ملو تام

 وأ هيف لمع وأ هلاعتسا وأ دحأ لام لك أ ىلع هربج ةلئسم يف اذكو ث هنع هللا

 . مهدنع هيلع نامض الف هل احالص ناك ام هيف لمع نا نكل هيف داسفا وأ ف رصق
 هحالصا ناف هيف حالص ىلت ه رهق و بداغ هكلع اذا ام ءانثتساب هيف ثحبب دق و

 ضرف اهناو هل نبد ال هل ةيقت ال نم نا ليق . ملعأ هللا و ك هنم ًاعفن بصاخلل دي زب

 هسفن كرت ءاش ناف هلام وأ هندب ىلع فاخ اذا ةزئاجو ى هنيد ىلح فاخ اذا

 وحنب زوج ال .ليقو ء هضرع - و هتلزنم صقن فاخ اذا ةزئاج ريغ و « لتقال

 ف مامالا و ء هسفن فلت ىلا يدؤي هغلت ناكاذا الإ لام ىلع ًاظفل كا رشالا

 ىقتي نأ هل غودي ال ليقو ث هتوق تلاز و هريغ دحب ناك اذا هريغك ةيقتلا

 بداغىلع لخدت نأوهلصتلب وصغءيىفكحر لع لخدتنأ كلو ٠ كرشلا وحن
 نم رهق هتنكس ب وصغم تيب يف نذأت نأ و ةجاح تدرأ اذا همصغ تسد ف

 ث هيف امع ض وتتو ليق مميتت و رجلا و نم هيف اع رمجتسل و هريغ و أ همصاع

 بصاغلا رابجلا هانب ام كاسمإ كلملا بحاصلو كلذ نم ءيش كل زوجي ال ليق و

 هجارخإ و هعلق هلو كاللا كلذ ريغ نم هب ءاج ام ةميق هيطعل و اما ر > كي ملنإ

 مهيأرب ةجاح هب هلهأل نكمت مل اذا اهنك نأ ءاش نهف لحنرا مغ ىنب نا و

 هذاختا سيل امم كلذ وحنو هيف ةحارتسالاو هتلوليقو هيف رفاسملا وحن تيسامأ و
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 ٦٥ ١ ربحلا و لاومالا 7 باب

 ۔س۔ _ __ .. ۔ -- 5
 ہےک ۔ _ ۔۔۔_ ۔۔ہ۔۔۔۔۔۔ے ۔_۔۔۔

 ث : دحأ كلم ريغ يف هانب نا و كالملا بحاص مهعنم ملام نذا الب زاجف ىنكس

 دجسم يفو ةب وصغم ض رأ يف ةالصلا مهضعب زاج أ و هيلا قبس نل وهف هك

 عا هللا و . هضرأ تبصع

 ريغ هيف نأ لمتحا اذا فالخ رخ آ ىلا رئاج نم باتكل ح زاوج يفو

 جارخ نم رئاجلا هأربأف ةعئاش ةكرش الام كرتشا نمو عنملا طوحألا و ملظلا

 ناج رخي امهنأ ىلك رقشلا نمامهذخأوأهتصحجا رخوهجارخبهكي رش ذخأ و هتصح

 هنأ ىلع كيرشلا ةصح جارخ كرتشملا نم ذخأ وأ هدح و كيرشلا مهس نم

 هأ ربأ يذلا ىلع ليقو ء طقف هنم كلذ جرخي هنأ حيحصلاف هدحو هتصح نم

 لعأ هللاو . هتصح جا رخ كي رشلل م رغي نأ

 , اذك هنع ح ,طا لب اذك هيلع تبثا رئاجال م ولظل مغشي نم لقي الو

 نم هل لقن _ ه رءهتباتكب ذخأ نا مرغلا همزل سانلا ءامسأ رئاجل بتكن م و

 امإ ناك ولو ۔خألاب رمأوأذخأ نا الا مرغلا همزلي الو ةب وتلا هتمزل الثم ساط رق

 عأ هللا و . رئاجلا رهقب رمأ وأ ذخأ

 تيزلا عابي الليق دق و هب شغي نمل شوشغملا وأ سجنلا ءينشلا عابي الو

 حلصي امإ نوكيل ادامر هب طلخاو سج هنأب ربخأ نا الإ يدوهلل سجنلا

 ليقو ء هل زاج همزلي ام ريغ يف دوقنلا نم اش وشغم ىطعأ نم و.طقف نوباصلل

 نيهملا ىلا لصي هنأل [ ال]

 ىناتي مهف ناك ناو مهنذاب نيلقاعلا نيغلابلا هلهأ نم جا رهلا لمح زوجي و

 طلسم جا رحلا ناك اذا تلق اولاق اذك ةب وتلاو نامضلا همزل بايغ وأ نيناجم وأ

 مه ريغك مهف بئاغلاو نونجملاو متيلا رئاجلا ننتسي ملو سننألاوألاومألا ىلع

 مهلوأ اهل ءاقبا مهلاومأ نم ءاطعالا ناك اذا ضبقلاو باسحلاو لجلا زاوج يف

 فالخلاو ثحباو لسف الاو لوقلل الهأتنكن ا لمأت لب ء هذه يف يندلقت الو

 ذخأت ال نأ تدجو اذاو اذه يرايتخايف يندلقت نأ اهنأامناو دوج وم كلذ يف

  



 ٦ ١ رفلاو لصالا لماش ٤
 ۔_ ۔۔۔_ ۔۔۔۔_۔ ۔. صح

 نونح ء هأ متيلامعفدب ال.لا همصغ فيخ اذا ليق دق وءدخأت د الف ف مملا , نم

 هفالخ ىلو الا و ديدشت وهو هلب زب نأ رداق هللا نأل ه رمأ عقي نأ لبق بئاغ وأ

 هنم رئاجلا ذخأ و الام بئاغورضاح : نانثاكرتشا ناو « فيخ اذا هعفد وه و

 مزلي ال ليقو ى كلذكف هئاطعاب وأ رضاحلا رمأب هذخأ ناو امهنيب جارخلا

 نأ دجي ناك دق و هاطعأوأ هرمأ اذا امأ و « هدح و هتصح نهف ىطعأ امف بئاغلا

 ىلع ام بسحا رئاجلا كل لاق ناو . ههحو هتصح نهف هرمأي الو هيطعي ال

 كرمأ ناو ىرخأ ةرم ولو كباسحب هذخأي هلعل بسحت الف هل هكرتاف نالف

 نمضت ليقو ى زاج جارخلا يف رئاجلل همسا بتكت وأ بسح نأ لاملا بحاص

 كباتك هلصوي مل ءاش ول ثيحي رئاجلا ةرضحم نودب تبتكو أ هلتبسح نا الا

 ىطعي ال ليقو ، بلطي مل ولو مهيلع بتر اذا جا رلا ءادأ زا وج حيحصلاو

 ذخأر ال نأ رئاجلا رم ناسنال لاق نم و « هيف هذخأ دد رأ تق و لكب لطي ىتح

 ذخأب نأ هل لحي ذخأي ام لثم وأ ث اذك كطعأ ذخأي ال نأ لتحا وأ ىنع

 يف اذكو ذخالا هل زيب اهقيط.م ىلع لاملا ةيجنت بجوي مل نم نأ رهاظلا و

 كلذ نوكي الو حالسلا ريغ لاملاب مهريغو نيكرشملا عفد ز وجب و ء سفنألا

 : ناسحالاب كلماع ر وأ انيلا نسحأ ناطلسلل اولاق لماع راج اذا و مهل ةناعأ

 رئاج نالفناكاذانالفب وأًملظ لقأبهلدبأا ول وقينأز وجييالو ء الداع انيلع لمعتسا

 وأ دلبلل لدعأ وأ انيلا بحأ نالف ةيالو اولوقي نأ زوجي الو ى اروج لقأ ولو
 هركذف ءوسب ادحأ رئاج ركذ نا و هب قثوي ال نم نييعت نسحي ال و حلصأ
 نا و راج نا رئاجلا كراشهيلع ةلالدلا دصق ناف هيف وه اث هبضغ يوقي امب دحأ

 كلذب فورعم نالف الإ لقي مل ولو هيلع ليق و ى هيلع الف هدنع امب ةداهشلا دصق

 الإ ال ليق و ، لظ ىلا اوراس نا اوكلهب ىتح هموقو رئاجلا لضي نأ ليلدلل و
 هملع لدينأ هل ز وجب ال ءيش ىلعهلد نم و ةلالدلا هل زوج ال و 6 جاجتحالا دعل

 ةلالد ىلع رهق نمو ى مثأي لو نمض نامض وأ مثا نم مزلي امع ايهاس وأ ايسان



 ١٦٧ ربجلاو لاومالا يف باب

  

 هردو ةهبشلا ضورعل نالوق دوقلاو هنم ةءاربلا ينف سفن وأ لام بيصأف لدف

 هل رسيت هلص و اذا نكل و هملظ ديري ال نم ىلع ًارئاج لد نمو ث اهب دودحلا
 ليقو ء اقلطم ملاظ ةلالد هركب و ،ال ليقو ث هملظ نا كلهو نمضي ليتف هملظ

 روجي نأ فوخ لماعب ناطلسلا ىلا ءاكتشالا زاوج يف اوفلتخا و ء زوجت ال

 دجي ملاذا ناطلسلا هبقاعي هنأ ملع ولو ز وجب ليقو ك يك اشلا مرغي مناملاو هلع

 هتيدهلوبق و هؤارش ز وي ليقف رئاجلا لام يف اوفلتخا و ڵ ءاكس.تشالاب الإ همفد

 ريناندلا الا زوجي ال ليق و ڵ اماعط وأ ابايث ءأ ةباد وأ الصأ ولو اقلطم هاياطع و

 عأ ةللا و امه رد وأارانيد ولوءذخأ زج مل مارحهنيعب اديشنأ لع اذا و مهاردلا و

 اهنحابا نال يدنع هتجاح يضقي ىنح يقسلاب قحأ وهف رئب ىلا قبس نمو

 هيلا قبس نمل حابملاو_دحأ كلم يف سيل يذلا حابملا ةلزنم اهتلزن اهبد راول

 هريغ وأ هسفنل ريخأتلا لمتحي لف قحاللا رطضا نا الا قباسلل يقسلا نكيف

 امهنم لكدارأ ولد اهيلع رئب ىلع ادرو نميف :فنصملا باتك ىفو « ناويح وأ

 اهدحأ قبس ناو ى ناعراقتي : لاق رثؤملا ابأ نأ ةلفاقلا قيس فوخال وأ يقرلا

 يقتسي نا هل نكي مل ولدلا ىلا ىبس اذا : كلام وبأ لاقو ء ىلوأ وهف ولدلا ىلا

 ث اذه هيلا جاتحي امك ءاملا ىلا جاتحي وهو اقح اهف رخآلل نأل ادحا و ولد الإ

 بتكن م نامض همزل نمو . غرفي ءاملا لعل و ء شطعلا ةديدش اضيأ هباود لعل و
 صقن ناو ، لبق ناك ام مواقي يوق قاصلإ وأ عيق رتب دسفأ ام حلصأ ةفوقوم

 ذا نل وأ فيحصت نم هيفام حلصي نا هلو ، ىصوأ وأ ىرخأ ةرم هحلصأ

 ةمق قرفي نا هلو عطقو قرخ ريغ داسفالا ناك وأ قاصلإ وأ عيقرت هنكمم مل

 ملعا هللاو ء نيملسملا ىلع هداسف

 ىحتسا هنا نظ ولو هبزجب هنا : رثالا يفف همزل نايض نم دحأ هلحأ نمو

 هلحأ هنأ لع اذا هنأ قيقحتلا و ث لحلا هز مل اطرغم ءايحلا ناك اذا ليقو ث هنم

 هلحتسا هلعل كش مث لحأف لحتسا نمو ك ءايلا يف طارفا الب ولو هز ل ءايحب

  
 



 ع رفلاو لصالا لماش ١٦٨
._ 

 6 هلحأ هذ أ نقيتي ىتح أربي هلحأ له فرعي ناو ى كشلا غليلف هر زجي ال ا

 هللا كأ ربأ : لاق نمو ء دحي ىتح ليقو ث كأ زجأ هل كمزلام لك نم كلحا نمو

 « كل ةيرىت هنأب كبلق نأمطا نا الا ءاعدلا د رحم هب دا رأ هلعل ك هل وق كزرجي

 كي زجي ال ليقو « دق هيلع لخدت ال ءاعدلا نال كأ زجأ هللا كأ ريأ دق لاق نا و

 لوبق الب لحلا تبثو ، كتأ ربأ الثم لوقي نأب هسفن ىلا ءاربالا بسفي ىنح

 اث راو ناك ناف لح يف تنأف انأ تم نا لاق نمو ء كلا يف هب الا ال ليقو

 تم نا لاق اذا اذكهوء ثلثلا نم ةيصو وهف الإو ةيصو كلذ نال تبثي مل

 وبأ فعضو ء هب ىقأو ماقملا قيقحت يف ىل رهظام اذه . كل اذكو اذك
 سيل توملا دعب لاملاو توملا دعب امل هقلعهنا ههجو لعلو للا كالذ يراوحلا

 ىلا هذه يتقرو يف بتكا : ناسنا لاق اذاو . نو رخآ هلطبأ و ضعب هتبثأ و هل

 نذا الب بتكت نا كلف كلذ ريغ وأ ىلام وأ يتيصو وأ اذكو اذكن الف

 ال ليقو ء اقلطم ليقو ، كلذ فروعت اذا مالسلاو ةالصلاو ةلدمحلا وأ ةلمسبلا

 تملع اذا هنم نذا الب هوحن وأ امالس دحأ نع بتكت نا زوجيو . نذاب الا

 وهام ا۔ميلع زوجي لب ةلالدلاو ةرورضلا ىلع الا كلذ لغ زوجي ال ليقو

 ديلا لسغي الو اذك نالن ىلا لسرا نالف كل لوقي كلوةك كلذ نم رثكأ
 ارجح عضو نمو ث ةي وقتلا وأ بطال امهريغو هجولا خطل و هب اهخطل زاجو رملا

 « هيلا بوتكملا نيب و هنيب حالصالا تدرأ وأ هب ريغتي ال وأ كلذ بحي هنأ

 ل ناو هعضاو نمض اهيف مقوف هب ناسنا رثعف هيف ةوه رخآ رفحو قيرطلا يف
 لعأ هللاو ، رفاحلا نمض دحأ هعضي



 ١٦٩ ناويحلا للب يف باب

 تلاثلا بانلا

 اهس لصش امو تار اهطل ا ىف

 لر ربا بايلا

 ناويحلا للب ى

 منص دباع هب رقمو هلل دحاج نم باتك لهأب اوسيل نيذلا نوكرشملا

 سجن هريغو ءاملا نم م لصتملا للبلا و ممثرعو مهطاخمو مهغي ر ليف ىسوحجمو

 مهنم سجني ال رهاط هلك كلذ ليقو « سجن نوكرشملا امنا » ىلاعت هللا ل وقل

 اك ءيسلا مهدامتعاو مهكرش وه مهست نا ىلع ءانب مهريغ نم سجني ام الا

 مهيفوت مدعل مهايثو ساجنالاب مهنادبأ سجم وأ«مهلمذ كلذو ري زانخوةدرق مهارب

 ىلع انباحصأ و ث مهايثو مهنادبأ هتقل ام سجني مل سجنلا رثأ مهلع ري ملاذاف

 لسغ مهمزل اوملسأ اذاف لوالا ىلعو ء يناثلا ىلع ناك مهنم اذاش الا لوالا لوقا

 كلذل اولسغ سافن وأ ضيح وأ ةبانج مهب تناك نا و ةساجنلا لسغ مهنادبأ

 يف ليقو » مه قصلسجت لسع وا ًأةئالثلادحال الا لسحغمه هزلد ؛اليناشلاىلع و ه ٤ اضرأ

 دباعلا رقملاو دحاجلا نود تارهاط للبلاو هقرعو هطاخمو هقير نا يسوجملا

 وهو ليق ايف ليجنالا وأ ةاروتلا ضعب مهعرشت ههجو لعل ا تلق ، منصلل

 مهقي رف نوباصلاو ىراصنلاو دوهسلا امأو ى ع رشقلا اذه نم ليقام ينعأ فيعض

 ا وطعا اقلطم انباحصأ نم ليلق دنعو يدنع تا رهاط للبلاو مهقرعر مهطاخمو

 اوت وأ نيذلا ماعطو » ىلاعت هللا لوق مومعل اوب راح وأ اوب راحي مل اهوطعي ل وأ ةي زجلا

 ةرهاط محنابذو مهخيبطف ث اماعط الو ةي زجلا ىطعم صخي ف « كل لح باتكلا

 تلزنف هميبن هنع هللا هني مل ذا ةيآلا لبق لح مهماعط نا انموق لاقلب . مهالب رئاسو
 لوالا ۔ لماشلا ۔ ٢ ٣



 ١٧٠ راو ؛ لصالا لماش ٤

 اما دا اومنغف اهريغو ربيخ از 7 هنالو ماعطلاك ل لبلاو ١ طقف ف ئاب ذلا يف ةيآلا
 لة د ٤6 مع عروتي هز ا ربغ مهريغ نم سجمام ىدنع ممم سج سجني ام ا ه و 3 آ

 ماعطلا اولوأ و سجن الاو مهن ٠ كلذ رهط ةيزجلا اوطعأ نا : انبامص أ روهمج

 ء اهريغ نم رهطيةحيبذلا نم مهللب ريط امهنأب مهع. ثحبي و ث حمابذلاب ةيآلا يف
 دح انديس ةلاسرو نآرقلا راكاب هكرشل مهنم كلذ سجني : مهضعب لاق و

 م ةثالث ثلاث ها ناو ه نبا حيدملاو هللا نبا رب زع مهلوق و هتءومن و ةكم

 ام و رظنت تنا و اوسم وا اومل عام نيب ضعب قرفو ،اهوطعا وا ةيزجلا اوطعي
 تككحاذافسجنلا ك هيلعام ز:جسجت كلذريغو رهاطفاطومقموأ اموتخمهب ا وءاج

 رمطيال ليق و ث هغبص صقننيال ناك اذا بوثلا رهطي سح مهغبصف مهنساجنب

 هيلع غوبصم هنا ملع نا اذكو لوزي ىتخ سج ادب نا ليقو لوز ىتح

 ولدل رئبلا نم فرغي و ڵ مهريغ نم سجنيام مهنم سجني هنأ ىلا عجرب اذهو

 امأ ومهتساجنب تكح اذا ساجنالا رئاسل فرغي امم هنم الولبم هيف لزن اذ ه

 هوسه نا رهظام لسغي و رهاط وهف ن ردق وي اوناك ذا اه هت راهطف رانلاب هغاصام

 سجم دقو مهداقياب رهطي اك نكي ملو لخدم هل نكب ملو فوج ناف هغوص دعب
 الو ىلصملا سمال ناك اذا ليقو ى هب ىلصي الف الا و هحتفب لسغيلف سجم وهف

 خارفأ هفوج يف لوسغهض يبب ةالصلا زاوجب ليق امك هب ىلصي نأ زاج هفوج هب وث
 لس نا ليقو 4 مدقتام عيمج يف ةين وأ نبع ةفرط ولو كرشملاكدترملا و

 نمعابام نمث ضبق هلو لسغلا موزل اندنع راتخلا و . لسغ همزلي ملو طقف أضوت

 له باتل لع ول ناكو ةلز دترا نميف فلتخاو س ملسأ اذا هدادت را يف مرح

 6 : دترا ىلا ةللا كح دترملا 3 اهم زا هتح و ر م رح 7 لسع 4٥ زلد

 نا مهكحب هملع كحبال باتكلا لهأ ةلم ىلا ت نا هنا ف وق ىضتقه ن .ل

 نع روهشملا و ٤6 للبلا ف ةقباسلا لا وقالا هرف . ) ك كلذكو 7 سج هاك هللب

 فلق الا مزالي الو 2 عأ هللاو . ملسأ اذا كرشملا لستغي نأ موزل ةباحصلا
 م



 ١٧١ ناويلا للب يف بلب
 هے۔.۔۔ے ۔ ۔ - ۔۔ہ۔ہ۔.

 لبق اهلسغ ةبانجل لسغ همزل و يريغل افالخ سجنلا عض وه الا نتخ اذا لسغ

 دلج نم ناسنالا يف تامام ىلع اومكح و ى رذعلا مايأ يف اهلسغ نا الا نقلا
 لأتي الو مد هعزنب جرخيال نأ هتوم ةمالعو ةراهطلاب ادحوم ناك اذا رعش وأ
 حضاولا و ، نالوق اهتساجس و هتسابحس ىنف مدلا ريغ ةبوطر هعتبتا نا و ء هعزنب

 ةنع هلوق نا ريغ ه۔يلع بجو اهعزن هنكمأ نهف ةتيملا ةدلجلا ةساجن يدنع

 هدارمو ى لس۔نمتناك اذ ا اهت راهط ىلع لدي « اتيم الو ايح سجنيال ملسملا «

 يف اكس ج هنأب هيلع ك 4 يذلا وه كرشملاو اداقتعاو اقطن دحوملا سملب
 ليقو ع يل رهظ امف اكرش رمضا نمو اكرشم. الا جرخأ امف د> وملا نود ةيآلا

 دح وملا نا سجنيال ملسملا نوكب دارأ هنا يل رهظ يذلا نكلو ىلونملا دارأ

 عئام و ءام نه هاقالام رهطل تمملل ١ و هلك هللب رهطلا ىلاف ليصفت نكل هلاد رهاط

 ء حوبذملا ناويحلاك ةرهاط تيملا تاذ نأدري ملو هقرع و هطاخم و هباعل سجنيو

 وهو « تيه وهف ىح نم عزنام » ثدح اهسح و ةتيملا ةدلجلا 7 رحآل لدي و

 تيم وه امم اهلثم مهضعب ىأر ا_هلو ، رب وو فوصك ه ؤانثتسا در وام الا ماع

 ولو ةتيملا ةدلجلا رهطو .< يح نم ادح ع ز ا_ع ثيدلا صخ ارهاط

 اذا اهوحنو ةيحلا ةدلجو ء اهبلع دقع وأ مطقب ادمع اهتوم يف دحأ ببسل

 داسغب ليق دق و ى ةرسح اهنا يدنعو « رثألا ىفام ىلع ةرهاط اهدح و ت رشقق

 ابنجنكي ملو هسأ ر رهط ولو هريغ سأ ر وأ هسأ ر نم قلح رهشب ىلص نم ةالص

 رهاط وه ل كالذك سبل و .7 رعشلا كالذ نلا و 5 ءاسقن ال و اضاح ال و

 نم نف وتذملا ش رلاورب ولا وصوصقملارهشلا يف اوفلتخا اذكمحو ث ةزئاجهتالص و

 قلع ىذلا يف ليقو ى قلع وأ ءىش امهب قلعب مل و فتان الب نيفتتنملا و امهلصأ

 دلجلا يف ناك يذلا هفرط سجني هنا قلعي مل وأ

 ليةف دح ون 5 باغ 1 فاكم وأ يص وأ 4 اد ف ةساح تا ر اذا و

 يف كلذك ليق و ، اه ريهطت وأ اهلسذب ملعي ىتح يبصلا يف ليق و ث هتراهطب كح



 ع رفلاو لصألا لماش ١٧٢

 اليل حرج نم و « هيف اهتيؤر دعب مايأ ةثالث يضم ىتح هيف ليقو ء فلكلا

 لصالا نأل هتالص ةحص مدع و هئوضو ضاقتنإب كح ل ىلصو ملت و ه رفظبل ولو

 ولو رظني ملو رظنلا هل نكمأ اذا نكل و رظانلا ققحتي ىتح ةراهطلا ىلع هؤاقب

 ،ةبير نع عروت مدع و نيدلا رمأ يف ريصقت هنأل كلذ هل يغبني الف ران داقياب

 مث ىقر وأ قري ملو ىرخأ دعب ةرم لسغ ولو ةماجحلا وأ حرجلا مد رهطي الو

 قدصل دسي جرخ 7 لسغ اذا هنا ةقراشملا انب اهصأ نم رعشل لاق اك ال داع

 هءأ نطب نم جرخام للب و ع ملعأ هللاو ث افلأ لسغ ولو هيلع حوفسملا مدلا ينإ

 ليقو . ةميشملا يف جرخ نا الا لوبلا لحم نم هج ورمن هرمغ وأ ايهدآ سجنلا

 تظفح دقو ڵ ةهوركم وأ لكؤت تناك اذا ه.أ نطب نم جرخم لاب سجنيال

 اف هبسحب نا ويح لكل لب و ڵ ةجاجد ره ةضيب ولو هب رش : وأ سجنلا لك نع

 يمدآلا ربغ هنم كلذ رهط مرح امو لوبلا ريغ هتاب وط ر و هللب رهط هلك أ لح

 ميرحتب انلق ول و رهاط طلاخي امم سرفلاو راجلاو لغبلا وحن لاب و . هركه رك امو

 ىلاعت و هناحبس هللا نم ةصخ ر هلكأ

 لاح يف ةيهدآول و ةلالجلا تدلو ام كش ًاي.دآ ولو ٤ هل بات ءىش لك دل و

 نم بلحم يذ يف حيحصلاو ةدم هل فنأتسا الو ى يدنع اهلثم ةلالج اهنوك

 ن رباج نع ةديبع يأ نع عيب رلا ةياورل ميرحتلا عابسلا نم بان يذ و ريطلا

 عابساا نم بان ىذ لك لك أ نع ةا هللا لوسر ىهن ةريره يبأ نع ديز
 « ربغ ام مكلو ت رش ام اهل » عابسلا ف ك هل وق و ى ريطلا ن. بلخم ىذ و

 امسيجنت ىلع مهايا هرب رتب سجنلا م كح امل تبثأف اهدرت ضايح نع لئس نيح

 هطخو ثيدحلا يف اك اعبس ناكأ د , رهاط رهلاو « تب رش ام ال » هل وقو

 عبس هنا ليق ولو هللب و رافلا رؤس ا ذكو ثيدحلا يف صصخي مل هز أل رهاط اضيأ

 صخر :11 ابلاغ ناك و رثك ول و هرعب يفو هيف صخ رف هنع زارتحالا قاطي ال ذا

 بابذلا لجرأب لصتي ايفو لوبلاب طلتخا امه نرايبصلا هذختي ىذلا دادملا يف



 ١٧٢٣ نا ويلا للب ىف باي
_ 

 يفو هنم هرثأ ريظ ام لسغ نم دبال ليقو « سجن نم ت راط اذا اهتحنجأ و
 باتكلا لهأ للب ةساجن لوقلا ىلعولو ىراصنلا دال نم هر ؤ يذل ا فر ولا

 نأ نورهؤه لب لوبلاب طلتخا امم ذختي دادم ف صيخرتلا زوجي ال يدنعو

 ثيدلا و نآرقلا ةباتك زوجي ال هنأ امس الو هنم ملل ذخني وأ رهاط نم هوذختي

 وهو لق ولو س 2 آ | رأفلا رهإ ف ليقو ك افالا ملل امهم قحل و سجنلا دادللاب

 يف ةم صخر امك هب ىولبلا ةرثكل ريغ ال صيخرت هرهطب كلاو حيحصلا
 رعغ ف هسدحننو ة ر و رضلا دنع رأفلا رعل ضعب صيخرت كلذ لثمو رها .

 دنع ماعطلا لقي نأ لثم لب ةتيملا هب حابت ام ةرورضلاب دارملا سيلو ةرورضلا
 مقو .اه جاتحي و اه ريغ و نسلاو ءاملا اذكحو رعلا هف عغي و رسعت و دحأ

 ا_مم وأ هث ور و هلو سجن امم اهريغ وأ ىمدآوأ رأف عقو اذاو تقولا قاضو هيف

 ناو سجنب رهغتي مل نا سجني نيتلق ردق ءاملا ناك ناف ايح جرخ و هلوب سبح

 ثورلا وأ .طئا_لا وأ لوملا جرخم نم ةب وطر لحنت ام ردق ثكم ناف لقأ ناك

 ل ناويحلا نم ثورلا وأ لوسلا عضوم سبيت اذا ليقو ك رهاط وهف الاو سجن

 ةراهطل ك امناف ىبدألا امأو ى هيف هغكم لاط ولو هيف عقو ام سجنب كح

 نبعض ولا ىلع 2 ١ ذاو ضعإ) د لع ايةنم ارايجتسا رمجشتس ١ ا ذا 4غم نبعضوملا

 فرغي ام اهنم فرغ رئبلا يف لالحنالا ردق اثكمو سجنلاب ناويحلا نمو هنم

 دقو 6 صيخرت نبعضوملا ةراهطب روكذملا لوقلاو ح ج رخ 1 ولو سجنلا رس اسل

 تاراهطلا صخرو ى هكرتب سفنلا حمست ال امفمقونارآفلا رعب يف مهمضمإ صخ ر

 جايتحالا دزع سايق اهضهل و قلطمس اق اه ضعا د وس ر و هللا ن- اهذعي يدنع

 هرن !وأ هزر ف مدلا ىرت لمقلا ةة.ةحلا ف سجم وه اممو ى ى وللا ةرثك دنعو

 كبوث وأ كزدبيف وهو هب ىلصت و سجم مدلا كلذ جورخ عضوم نأ ققحتي و
 ه وسرو هزل أ نم اصدخرت لسغ الاد 4 ىلصأ نا حصو مد 7 كو و وآ كس.ءع 5

 همس سم ولو لمةلاهدفصخرف ءاملعلا ضعب مشو ماقملا اذه نمم ك ١ ذه الا زح و:



 عرفلاو لصالا لماش ١٧٤

 يف اضيأ ضعب صخرو ى هجرخم ىلا كدي تقرع وأ كيلا راطف هتلتق وأ تنأ
 لة نمو ، هلك كلذ سجن حيحصلاو ماهسلا لق عاونأ يف فلحلا اذكو ث هدلج
 سجني ال ًابح ناك ام لك نا يدنع يذلاو اهب ىلص نل صخرب مل اهلق سجن
 ولو همسج ىلا لتيب اهو قرعلا نود ن نهوحو مدو ثور و لو ن سجنيام الا هنم

 ريزمأا نم محللا ادع ام ةراهطب انباخصا ضعب لاق دقو ى - وا ارب زخ
 ال اهفب ساجتالا نم لوانت امل عابسل رؤس سيجنت ىلع لي مهرقا امناو

 اذاو ء ليقاكسجنبسيلف لجلا سأر قوف قرعيامرسجنةنا زفت هنع وري لو ك اهتاذل

 بناجل هلوبضعب خسنن الاباذاهنالهاويجرخم نمرهظامالا رهاط هلكو هف ناويحلا ىكذ

 هرهطب مكح ًاسباي ؛ير نا هنا ضعب لوق ىلع الا ةبقثلا ىلي رهاظ وه ام جرخلا
 حسمتي هتايح يف ناك ناويحلا كلذ نأ هيلا عمتجا اذا ام اذه كحلا دضعل و

 دمب الا عضوملا كلذ خط الف اهوحم و تابنلا وأ رض رالاب هن. مض وملا كلذ

 الا رهاط هناف يناثلا لوقلا ىلع الا سين وهف الاو ةجرالا هتدلج عزن وأ هلسغ

 لمتجبالام ردقب اهلبق وأ ةيكذتلادنع لاب هتيأر وأ ةيك ذتلا لاحالولب. هتيأ ر نا

 اهف امو ةلوبملا ترهط و ى كلذك سجنلا ورا جرخم يف مالكلا و هريهطت
 الو اهسيجنت ةباحصلا نم دح أ نعالو ةلكتط هنع ور : مل ذا يدنع لوبلا نم

 يف يدلقت نا كا حأ لو هذه يف لمأتف ة ة ث امن دصقن محالا نم اهجارخا

 ص ترهط تلسغ و لي زا ناو سجم اهيفام نا رثالا يف دوجوملاو ء ةلئسملا هذه

 وأ هيف تقرخنا نا الا اهعمام سجني مل تب وش وأ تخبط ناف نيهجولا ىلع و

 فلتخاو ث ةسجس اهمسفن يف يه ليقو ، جرخيف لخدي كدولا وأ ءاملا ناك

 ليقو سج هنأب ليقف عابسلا نم بان ىذو ريطلا نم بلخم يذ ثور يف

 نا رمظالاو عدفضو درصك هلتق نع ىهنام ةهارك مهضعب ركذ و ، رهاط

 ثور اذكو اهريغو ةمايملا لتقي فيكهارت الا رقصلاك وهو بلخم وذ د رصلا

 ةغزولا رمب يف رثؤملا وبأ فقوتو كرافو ةغزوو ةيحكض رالا تارذقتسم



 ٥ ٧ ١ ناوي لا للب ف باب
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 امس كالذ ظ و اهضيب ٣ اهنطب ل و جاجدلا ثور يو فو رهاط هري_غ دنعو

 رهطيام هيلع ر ىتح سجم هث ورف ث كلذ لك أ ناو بان الو هل بلخال

 الا ناويح ٠ سجم لوبلاو . رهاطلا نه برشلاو لكالاب هيف هنطب

 «ناويحلانم اهريغو ماعنالا ءيق رهط ليق ء ثورال مبات ليقو ء رحبلا ناويح

 ليقو ؛ هريغ ءىق سجو هل شرك الو ءىرتجي الام .ىق ريطو أ سجن لبقو

 سجن و ، ءيقلا يأ « ثدح بلقلا » ممع هلوقل يمدآلا ءيف سحن و ء سكملاب

 ىتح ىمدأالا اذكو كاذ ري۔غو هثورو هقرع و هم هلك با ودلا نم لالجلا

 لولب. بوث يف فلتخاو ء سجنب ارهاط طلخي لالج يف فلتخا و ى هتدع مت

 ٨تيم لق هيف بوثب ةالصلا يف و اهاقالام سجم ليقو ء رهاط ليةف لمق هيف تام

 ىلا لمقب اهدامروا ران سجنت الو ء سجني مل يح ل هيف بوث لسغ نا و
 ءاه اهبمار ىفكي الو ناي۔نلا ثروي ةيصعم ضرالا يفاهبمرو اهف

 2 ةعاط اهلتقو

 ءيش هنم سجنيالو ءيش هن مرحي ال و هلك رهاط طقف رحلا يف شيعي ام و

 هليلحت در و _ رحبلاك اقلطم ءاملاو _ رحبلا ديص نأأل رزنخ وأ يماك ناك ولو

 ٬د و ركك اهوركم هبشأ امومرحك ام رحم هبشأ ام ليق و ث ءانثتسا نودب اقلطم

 4هن ورو هلوب و هتتيك هريغ نم سجنيام هنه سجني هريغ و ءاملا يف شيعي امو

 امو ث ءاملا نم ءاج نا هلوب ةراهطب ليقو ء ةراهطلا يف توحلا لثم وه ليقو

 ليقو ث مرحم ليقو أ هوركم ليق هم رحت الو هخ ليلحت نآرتلا يف ركذي

 يف فلتخم ةيكذتلا هلحت ام و لالح عابسلا م ول نا : ةديبع يبأ نع و « لالح

 مظع ةراهطب لاق نم ذشو ء ةيك ذت الب تام نا كد ولا هنع لاز اذا همظع

 فالخلا نع لينلا مظع جرحي الف ةاكذلا اهلحال تناكولو هككو لاز اذا ةتيملا

 ثوغ ربلاو قبلايف فاتخا و « ىكذ نا هج لالح هنا انباحصأ ضعب راتخا دقو

 دارجلا اهو ناتقيم كل لحأ ( ة هنع دروو ؛ كلذ مد يف و اهوحن و
 د
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 كمسلا مد ومحللامد ليق و «لاحطلا وديكلاايهو « نامد و , » ١ عاجالب٤كمسلا و

 ىتح ليق و ك حرجلا م م نع جرخي 2 م ولو لقتنا ام وهو هو حوفسملا مدلا مرحو

 . سجن اهريغ و لوملا و مدلا ررش و ء ةنطقب طقتلم طقتلي وأ رظنيام ليق و ى جرخي

 سجني مل ةدماج امهريغ وأ اطاخمو اقازب مد ةقلع تطسوت نا و ث رهاط ليقو

 دسفيل رثك أ اهريغ ناك نا ليق و ء هلك كلذ سجن ليقو ث اهد وج يه الا

 سحأ ناف قازيلا ةفصب الو هيف مدلا ممط ساسحاب مفلا سجني الو دسف الا و

 7 ال و مدلا علا ك هيلع كحي الف دحأ هل رظني ملو رظنيل قزمي ملو مدلا معط
 تلق ههبشأ ام و هاكممدقت اه ال عماجلا ام : تلق ناو ، ءوضو الب وأ مدب لصم

 " و ثيداحالا ي هيلع ًاصوصنم ى مدلا نم طئافلاو لوبلا سيجنت تبث

 نآرقلا يفاك ثئايلا نم امهنوك م ومع و ثيداحالا ؟ ومع نم ايهريغ نم

 لوب ىلع سايقلاب وأ ، مومعلا كلذ نم اهلك ل اوبالا سيجنت لخدف ميركلا

 بارعا رمأ يف ثيدح دورول همل لكؤيام لوب يف فلتخا امناو ء يمدآلا

 اسايق لكؤيام لوب ةراهط و اهتراهطب ليقف لبالا لاوبأ برشب نيص وصخم
 يوادتلا يفو اهب رشيف طقف اصيخرت كلذب مهرمأ امناو اهتساجنب ليق و اهملع

 تلقو ء اهتراهطب : انباخصآنم ذاش لق و « اهناكم ىدعتتال ةصخ رلا و اهم رش

 ىذو بلخم يذ ثور اوساق و ةلوك ملا ريطلا لوب ةراهطب اضيأ منم ةفئاط

 امهس هبشل وأ راذقتسال امهب قحلا ام ثور اذكو ىبدألا ثور ىلع بان

 يمدآلا لق مد كلذيف لخدف ةتيملاو حوفسملامدلا ةساجن ةنسااو نآرقلاب تبث و

 ثيدحلا نمو ثئابحلا نم هن رك نم ءىقلا سجم تبث و لمقلا ةتيهو ؛ هريغو

 امم للملا ىب و هلك نا ويلا ق سجنف هريغ ىف م وع و يمد لا ءرق يف اصن

 بحاص لاقو ء سجن هج نأل سجم ليقو س هتايحل رهاط ليقف هلك أ مرح

 رهاط هللب نكل هج لحيال ناك ولو ناسنالا نا يل رهظيام ىلع لوقلا اذه

 ءانبلاب فرصتلاب هيلع شاعملا ىنبم نأل هتلماعم اليهست و ىلاعت هللا نم ام ركت



 ١٧٧ عئاملا ةساجع يف باب

 اسجتهللب هللا لعجي فيكف ةراهطلاب فلكي هن ألو كلذ ريغو بسكلاو ثرحلاو

 ماقملا ق ؤيقحم ىف يل رهظام اذه اهب فلك. وهو

 ليف و 6 لع بلكلاو رهلا لثم اصدخ رت جرخام كللذ نع جرخ امم ١ و

 يف هليلحت الو هع رحت ركذي مل امم رهاط ركذام ادع امو بالكلا نم هريغكو ه

 لئاسملانم ادارفأ كلتركذ امماو ىلك طباض كاذ و عامجالا و ةنسلا و نآرقلا

 عأ هللأ واه سنأتستل هلم

 ىلاناا بالا

 عئاملا ةساح ىف

 ي ةسجنلا ءايشالا نم هربع وأ ناويحلا نم هربع وأ راف عقو اذا

 كالذ تام و د۔ح دق ىقلا تاعئاملا نم نه ريع ف وأ لسع وأ تد ر وأ نمم

 لحنيام ردق ىقب و هنم سجنلا ىرح هنم هالت وأ هيف ناويحلا نم هريغ وأ رافلا

 ةساجنب مكحيف هنزاوام وأ مهرد وأ مناخ وأ ةاون هيف يقلا « هارجم نم ةب وط ر

 يف د ومج ناب نا الا هلكء انالا فرط ىلا هيليام عم قوف ىلا ىتنا ثيح نم

 كللذ ةراهط كح هناف ركذام وأ ةاونلا هيف رثؤتال ثيحب بناج قوف وأ بناج

 عزن نم دبالو ها وسام سجني الو طقن هردقب ركح ريثأتلا ناك ثيح و دماجلا

 كاهضعل لوخد ةا ونلا رث ر ؤت ولوايهدحأىف ة 4و وطر تناكا سجنلا كالذ سمام

 فرط ىلا همف ا وج و هسام و هق وف ام و سجنلا كلذ عزف هف سجنلا لخد ناو

 اضلأ ةساجنلاب كحيف اه وح وأ ةاون يقابلا يف ح رط مش هد ومج نابام الا ءانالا

 اعض و ةا ونلا عضت ىتح كد برقت نأ ءاقلالا :7 كلذك - تغلب ثيح نم

 قيقح ف ل رهظام وه هلك الد هن زا و ام ه و مه ردلا ؛ ٩ مالا اذك و ح رط ال قفر»

 يخيشو رد مألا هف ترلق امماف ام اخ و ] هنزا وه وأ امه رد قلملا نوك الا ماقملا

 لوا_ لم ادلا ۔٢ ٣

  



 عرفلاو لصالا لماش ١٧٨

 ربكيام امهنممماخلا و ةاونلاو ء ةتوافتملا وقأ وهو ڵ فسوي ن! ميهارب جاح ا

 يذلا و ے نيمهرد ردق انه متاخلا نا : رثأ يفو ء فخي وأ رغصيام امهنمولقثي وأ

 مكحيف هلزن يهتني ىتح لهميف هنع زيمتم نول هلام هيف ىقلي امنا هنأ لوقأ

 ناك ولو ةتيملا برق ام الإ عزني ال : يراخبلا ينو . لصو ثيح نم سجنلاب
 نع سن وي نع هللا ديبع انربخأ نا دبع انثدح : لاق ذا دماج ريغ عئام يف

 وأ ةرافلا د.اج ريغ وأ دماج وهو نمسلاو تي ,زلا يف تومت ةبادلا نع يرهزلا

 برق امي رءأف نمس يف تتام ةرافب رمأ ملع هللا لوسر نأ انغلب : لاق . اهريغ

 دماجلاب عناملا ة ةي وسل ىلع ثيدحلا يف اندنع ليلد الو لكأ ش ح رطف اهنم

 لصالا رهاط وه امم ءيش وأ كلذ ةساجنب كح اذاو ء دماجلا ىلع هلمحن لب

 طرشب رهاطلا يف زوجيام لكن ه نهريغو هب قادصالاو هتبهو هعيب يدنع زاج

 ناكسا وأ سجم تي زب حابصتساك هتساجح مم هيف ةعفنم ءاقبو سجنلاب مالعالا

 ماعطا يدنع كا زوجي الو ى ريهطتلا دعب الإ ةمفن. هيف نكت مل ولو ه ريهطت

 هناف رارطضالا دنع ةيجنتلا ردق الا ةبادو نونجمو لفطك فاكَي ل نمل كلذ

 يف ةيصعم وه ام ىلع هتقفاوم كال زوجيال هنا امكف فلكم كنكل فاك مل ولو

 هرمأ كال زوجي ال كلذك بذكو ةقرسو ىل زك هيلع هتناعا الو فاكلا نأش

 هملع نا كلذ ىلع هغولب دعب أرقجا اع رو « هايإ هماعطا الو سجنت ام لكأ
 ببسلا تنأ تنكف

 نأ ىورام الإ هيف فالخ الو عنملا قحأ وهف ةتيك هتاذل سجنلا امأ و

 عيب رلا ىور دقو . اهيلع لتاقتت بالكل ةتيم هفيسب مسق هنع هللا يضر رمع

 عي دلل اهدلجمهضعب نشتسا و ءىشب ةتيملا نم . عفنتسن نا اناهن رط ك هز بيبح نا

 اهنم ةلومعم عومش روص وأ اهنم لومعم ًانوباص نأ هدنع ققحت نف . ثيدحل

 ، عومشلا روص ناخد نع رذاحيوآدج فظني ناك ولو كلذب عفنتسي نا هلزجي م
 « كلذب كلهو هريغل راخدا ول و لالحلا يف ىطاعتي امم ءيش طاعت الو هنمثب الو
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 رثألا يف امأو . ىل رهظام اذه ث نوباصلا رثأ هيف قبي مل نا هبوث سجني الو
 ققحتي ىتح كلذ ىلع مدقيال نا مزايف ء ةعنصلاب ريغت ايف ضعب صخر دقف

 زوجي ال هز أ روكذملا ثيدحلا نم ديفتسأ لعلا يف يفعض عم يا ن ى ربغتلا

 راملا اهب ىوقتف اهنم بذتجت تابنلا قورع نال ةتيم ىلع سرغلاو ثرحلا

 عافتنا كلذف اقلطم اهم عفتنا وأ تعيب وأ تلكأ اذاف قاروالاو نوصفلاو
 زاجأ و ء ًاقلطم كلذ يريغ زاجأو اهب عافتنالا نع يهنلا درو دقو ء ةتيللب

 ىلع سرفلاو ثرلا يف فلتخا دقو ء اضيأ ضرالا قورعلا تلصو نا ضعي

 سي لبق سجنت رهاطب هسفن رطضملا ىجني و زاوجلا ىلع قفتي ملو ةرذملا

 ىلع ةاكذل اهلحم ام ةتيمو هيلع قفتم لبق ةتيم وأ اسجحم هنوك يف فلتخم و هتاذل

 يريغ لاقو . هلحت ال ذا اهمدعك هتيكذت نال يدنع هاك ذم ىلعو هلحن الام ةتيم

 ليق و ، يمدآ حلمب ةيجنتلا زوجت الو ةاكذلا هلحم الام ىك ذم يفو اهف ريخي

 كلذ ريغ
 الو نيلا بح مرحي الو ث رفحلا لثم ركسم مئام لك انباحصأ دنع سجن و

 سجني الف هنع يهنلا يف ربخ الو ركسي ال هنأل ةوهقلاب مويلا ىمسملا وهو هؤام
 نيهكفتملاو تاوهقلا نيب راشلا و تامتعلا نع نيئانلا هللا نمل » قل هلوق امأو

 بك ارماك ءايشالا مظعم تاهمالاو رخلا عاونأ هيف تاوهقلاب داراف « تاهمالاب

 نعلي امناو ء كلذ وحمو اهب كوحضملا تايلكلاو ناسحلا سبالملاو ناسحلا

 نا لمتحيو مارحلا يف عقوو لالحلا فلاخ اذا ةروكذملا تاهمالاب هكتملا

 نع نوُئانلا منهج اثح نم يتمأ نم ةسمخ » ةياور هل لدي اك تاهمالا نش دا ري

 تاوهقلا نوب راشلاو تابعكلا نوبعاللاو تاودفلا نع ن وهاسلاو تاسلا

 عأ هللاو « تاهمالاو ءابآلا تشب نوهكقتملا و

 وأ همعط وأ هنول ريغ امب الإ رثك أو ءاملا نم نبتلق ردق سجني الو
 ةداعلا ين دبعلا هب لمعتسي ام ردق ةلقلاو ، ريغتي مل ولو امهنودام سجم و هحير
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 ء ىربكلا نم ليقو ء ىطسولا نم فصنو ناتب رق ليقو ع ىطسولا ةب رقلاك

 اهنم لمحت ةنيدملا نم ةبيرق ةيرق يهو رجه ةلق ليقو ى اكوكم رشع ةعبس ليقو
 رئاس يفال سجنلا فالتا يف هتوقل ءاملا يف وه امنا كلذو للقلا ةنيدملا ىلا

 ايفو نهف كلذكل اقي دقو ى نهريغو نمسلاو نعللاو تيزلاو لخلاك تاعئاملا

 هناو اهحير وأ اهمعط وأ اهنول ريغام الإ نيتلق نفلب اذا نهسجنيال نمهشأ
 يغبني ال لمتحم وهو امهغلبي مل هنال سجن هيف مقاولا نمسلا ةقاراب رمأ امن

 رادملاو ءاملاك مئاملاب سجنلا عزن زاج دقو . ءاملاب عئاملا هبشل ةيلكسلاب هحرط

 ناي رسلاب و رثك أ و لقأو نيتلقب دحي مل اذاف ءاملاك مئاملا يف سجنلا نايرس ىلع

 هدحي ءيش سيلف هك الهتسا مدعو نبتلقلا ردق يف سجنلا كالهتساو همدعو

 ريغتي مل ولو امهريغو مد ةرطق وأ ةرافب الثم اتيز لجام سجني نا مزايف دهي

 هالعأو ضرالا ىلي اع ريزغلا ءاملا نول ريغت اذاو ء لمأتف ريبك ج رح كلذو

 هريغ امي الإ سجني ال للق سمخ ردق ليقف ث هلغسأ ىلا سجنلا لزنو فاص

 معطلا ريغتي مل نا حيرلا ريغت رضيال ليقو ك ريغي مل ولو نهنودام سجو
 ليق « هنم أضوتي مث دك ارلا ءاملا ين كدحأ نلوبي ال » قلي هنعو ، نوللا الو
 ريثكلاو ء زاج لوملا ةلق وأ هترثك ريغتي ال ىتح رثك ناو ء اريثك كي نا

 فرط كي رحتب هفرط كرحتي الام ليقو ى نوعب رأ ليقو ڵ سمخ ليقو نانلق
 قيقحتلاو ث مساوال ريجحت هنالو كيرحتلا فالتخال لكشم لوق اذهو ك هنم

 ريغام الإ يأ « ءيش هسجنيال نيتلق ردق » لي لاق دقو ء ناتلق ريثكلا نا

 وأ هنول ريغام الإ هسجني ال ءاملا » لت هلوق ليلدب هتحنار وأ همعط وأ هن ول

 ليلدب ريغتي مل ولو سجني هناف نيتلق نود ناك نا ال يأ « هتحنار وأ همعط

 ليق اك الو ريغت نا الا سجنيال امهنود اع نا ليق مكرم الا سيلف لوألا ثيدحلا

 ةرطقترطقناليقاك الو ع سجنلا نم رثك أناكنا ءاملا سجنيال : ةديبعيأنع

 دجو نراو ث رهاط هناف اهكلهتساف ءام يف ساجمالا نم امهريغ وأ لوب وأ مد
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 ءاملا ىرجو ثيغ ايهباصأو ساجنالا نم امهريغ وأ ره ثور وأ ةرذع حطسب

 اي راج ءاملا يقب ه ثيغلا عطقنا ولو سجنلا هبلغي مل اذا نارهاط فقسلا و املف

 راطف سباي سج ىلع ءام مقو ناو ء طقف سجنلا رثأ هيف ناب ام الا سجني الو

 راطف ءام سجن بارت ىلع عقو نا اذكو رهاطف هلح وأ سجنلا نم هنكمت لبق

 امهيلع ءاملا بصب رئاطلا بارتلا نم سجنلا لالحا ل_ءق لي زأو بارت هيف و

 ناو ء سجنلا لالحنا لبق ءام راطف .املا يف هوحن وأ سجن رجح مق و نا اذكو

 سجم رئاطلاف سجم ءام يف رهاط ءام وا رهاط ءام يف سجم ءام عقو وأ ًاطر ناك

 رهاطلانأال سجن وهف راط ام يأف ابطر ارهاط ىقال بطر سجن كلذ نال يدنع

 رهاط ,اطلا نا: يريغ لاقو ء بطر سجنلا نأال سجن سجنلا هتاقال. درجم

 ليق ه ،هيف عوقول ليقو : عقاولل كلا ليقو ع سجنلا رثآ هيف ىري ىتح
 هن ألامنحاو مقاولا وه رئاطلا نأ لامتحال فلحلا كلذ غاس امناو ى رثك لل ك

 رهظام قيقحتلا نكل ه رهطب يتفي نمل غئاس لانحالا باب نم اذهو 2 هيف عوقومل
 ة رفصوأ ةرمح وحن نم هل نول ال ءام بصب كلذ تربتعا ولو ء هللا ءاش نا يل

 تدج ولهفلاخي نول هل ءاميف نول هل ءام وأ سكملاب وأ كلذ وحت نم نول هل ءام يف

 يلوق كلذ دضعيف هيف ب وبصملاو بوبصملا وأ ًاعم نين وللا رئاطلا يف
 ناتلق هيف نكي مل نا سجني هنا رهاظلاو سجنت ءانا يف باك غلو نا و

 يفو ث هعم نهارخأو بارتلا عم نهالوأ ًاعبس هلسغي رمأ كلذلو ديدش هسجنتو

 دق هنا هئاتفاب انماعف ثالخا ىنفأو اعبس ةريره وبأ ىورو ث تارم نام ةياو ر

 هتياور نيب ممج كلذ يفف باجيإ ال بدن مبسلاب رمألا نأ ىلع لدام هدنع ماق

 ردقلا دي رأ !ذا طقف ًاثالثو بدنلا ةدارا دنع ًاعبس لسغب نأب امهب لمعو هئاتفاو

 لاق و ، مجلا نكمأ ام ءيش لاطبا ىلا راصي ال ذا قيقحتلا وه اذه طقد ىزجملا

 خ وسنمثيدحلانا ًاظفاح ناك دق هنأ ىلع اليلد هلعجأو هايتف لبقأ : ةفينح وبأ
 عم ءافلا همزل هنأب هيف يدنع ثحبيو ث هتياور فلاخ امي يتفي فيكف الاو
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 . خ وسفم هن ] رك ذي نأ ن نودب هب ربخي نأ هل حصي خيس ول هز أ و و جل ناكما

 طلغلا ناكماو هتياور يف هقيدصت بوجول ءايتف ال هربخ لبقأ : يعفاشلا لاق ه

 هؤاتفاو هرلع نامض الف قراسلا عطق اذا هتياو ر كلذ نم و ى هاوتف يف نايسنلاو

 فلاخم وهو هءاتفا لطبأو هتد او ر لقأ : ةفينح ود أ لاق ى هلع نامضلا ب وج وت

 بهذمو . ءاتفالاب لمعلا ءاتفالاو ةياورلا ضراعت دنع هلصأ نأال هلصأل
 هيلع نا هئاتفا ىنعم لعجي نأب يل رهظ ايف هجوتي و عمجلا حضاولا هسكع يعفاشلا

 نا نامضلل دنع همزلي عطق اذا هنا هتيا و ر ىنعمو 6 اق راس هسفن لع اذا نامذلا

 نال هلل و قولخملل قح ناذلا نأ كالذو عطقب , مل اذا فيكف قراس ريغ هسفن ع

 تلقناو ى رخآلا نيقحلا دحأ اتيالو زح متاو ًاضلأ هلل وح قولخمل قح لك

 نم ل وقبانلمعاذا وأائالث لسغ اذا ىرخألاو ىلوالا ةلغلا يف بارتلاطلخي زهف
 اثالث ساجمالا رئاس لسغك لسغا هنا مهضعب لاق و ؤ معل تاق اسح لسغل لاق

 نوكي مس نم رذح لسفلاو ان باكلا سيل ليقو ى بارت الب هب ناطي ام وأ

 ىلع امأو ث هريغو لاك . بالكلا ضعب ع

 ك انرمأي ملو ديصلا كسمي هنال باكلملا غولو نم لسغ مزلي الف ةساجنلا
 امهنأب عمجي دقو ك رخآ ن نم اباك صخب ل ذا ءاوس ليقو ك اا عضوم لسغب

 7 و ء كلذ ريغ ي ز رهاط هنأب بلكمملا صتخي ه ث غولولا دنع لسغلا يف ءاوس

 املا حزن "نأ هتحنار وأ همعط وأ هن ول ريغ ام الا سجني ال نيتلق ردق نوك نم

 لب ريغتي ملو امه ردق اهؤام ناك اذا سجنلل سيل سجنلا اهيف مقاولا رئبلا نم

 هدعب و هعزن لبق رهاط ءام وهف هللا هب هرمخي مل رمأل وأ هملعن مل و قلع هدعي رمأل

 يهو ة رحبتسم تناك اذا رئبلا سجنتال ليقو ث ةرو رضل الإ برشي ال ليق و

 اهبفتلا ليق و ء ناتماق اهؤام ىتلا ليقو ع ءالدلا اهحزمت ال يتلا ليق و ء ةق رغملا

 ليقو ء رصق وأ راطمالاب دهعلا لاط اهؤام يضقني ال ىتلا ليقو ث ةلق نوعب رأ

 اهنم ح زن نا غرفت ال يتلا ليقو 2 اهولدب اهنم ىقتسا اذا يوقلا بلغت يتلا



 ١٨٣ عئاملا ةساجن ىف باب

 ردق ناك نا سجنت ال هنا نم كل هتركذ ام حيحصلاو ى ةعاس يف ولد نوعب رأ

 يراجلاك ذئنيح اهءام ناف ءاملا قفدت نيع اهبف ناك اذا ايس الو ريغتي مل و نيتلق

 اوصخر و ى نهريغ وأ ىرخأ راب آل يطعت تناك نا قيقح راج وه لب ريثكلا
 الإ قبي مل ىتح اهنم حزن مث اهريغب ريغت دق ناك ولو ةحنارلاب ءاملا سجني ال نأ
 هريغ وأ اهنم لولرم ولد وأ اهنم ءام ةرطق تعقو ناو 6 موق صخري ملو هحير

 نم حزن ًاضيأ ةثلاثلا يف ىرخالا نم مقو ناو ء ىرخالا نم حزن ىرخأ ىف
 اهلاح نع تصقن اذا ليقف حزملا يف فلتخا : رثالا يف و أ دعب حز الو ةثلاثلا

 هالدلا ءىلتمت ال ولو ليق و ، حزنت ال لاح ىلع تفقو ولو اهنع تصقن ول ولي و

 ءاملا فاص ءأ ريغتناف و ام ىلعو . فصنلا قوف يل أت و لاح ىلع تماد

 اهبف عقو ام نا ققحتي يتح فرغلا مزلب الو رهاط يتابلاف ريغتلا لاز ىتح حزنو

 تولملامدعوأ لوصولا مدع نكمأ اذاف ًاناويح ناك نا اهف تام هنأو ءاملا لم ه

 امناف اهبف اهعوقو تقو معي ملو رمث نم ةتيم وأ سج جرخأ اذاو ى كلذ مزلي

 ليقو ءلبق ةالص نه ليقو ى رهظي ام ىلع كلذ جرخ أ نبح نمرثبلا ىلع م ك

 اودجو ناو ى هودجو نيح نه ف لبق اهمف ع ر اودج ودق اوناك ناو « سمح نم

 نا مايأ ة ةثالث نش اهرعش ضعبل بهذ و ةتيم ضعب خلستك مدقت ةمالع

 زاوجل ةرامأ نكت ل اذا قاب يدنع لاتحالاو ةثالثلا ىلع ةمدقتم ةراما اودجي

 ولف رعشلا ةفتقنم وأ ةخلستم يهو قوف نم وأ رئبلا ردج ضعي نم هيف مقت نا

 عأ هللاو ك ركذ ام طوحألاو أطخ نك ل اهجارخا نيح نم مكح

 نا اوءاش ثيح او رفح ىرخأ رفح دي رآو رتبلا تسجنت نا : رثألا يفو

 نم ءاملا ىلاعا يرفحلا ناك ناو ى ةتسليقو ى عرذأ ةرشع اودعبأ الإ و تنفد

 ىلوألا نم هيلا لزني ثيح نم لقسأ ناك ناو ء ةمب رأ اوكرت ي رج ثيح

 ام هوحت وأ رنارطقب رتتعيو ةفاسملا دح ال ليقو ،رشع ةسمخ ليقو ث ةينا

 وأ تبن نم اهنأ لمتحاو نهللا يف ةرمح تدج و اذاو « هايملا طالتخا ىلع لدي



 عرفلا و لصالا لماش ١٨٤

 ١٨ل و فصل ف تناك نا هسحت ؛ مكحب ليق ٤6 سجنف الاوهس ج حش مكحي لوك أم

 ملعأ هللاء ةضيبلايف اذكو دح ولا زي لب هبليام ىلا خسفتي ال دماج مدب سجني

 تلاثلا باملا

 محم رلاو رانلاو ناخدلاو ةريغلا سجم ف

 ام سجني ال رهاط ليقف سجنتملا ءعىشلاو سجنلا ءىشلا ناخد يف اوفلتخا

 ءىشلا رضنب الو سجنلا ءىشلا سفنب سيل هن أل هيف رثأ ام الو الوليم هيقل
 اهناقالم دنع رانلا نم و ا۔منمدل وت رخ ١ ءىش وه لد امهنمضعس الو سجنتملا

 نم هدلوتل سجن وه ليقو ث ملعأ هللاو ء لوقلا كلذ ليلعت يف ىل رهظ ام اذه ايه

 ائيش يقل ولو همف رثؤد لول 5 ءيشلا س حزلالولم ش يقل ولف سجنتملاو سجنلا

 سجن رسجن سجنلا ناخد نا ليق و ٥ 6 هف رد يح ارهاط ناكل 4.9 رد و د اه

 وه عصوم ف ىلص ن أ زرجد ناخد سجنب تكح اذا و رهاط سجتنتملا ناخدو

 سجم يف ةدقتملا رانلا ءوض امأو ك هماكحأ رئاس يف سجنلا حب هيلع مكحيو هيف

 كح هملع كح ال اهالك عماللا سجنتملا وا سجنلا ءىشلا ء وص و سجنتم وا

 ام الإ أ مسج هناف ناخدلا فالخب ه_يف ةالصلا ز وجتف ايسج سيل هنال سجنلا

 سجنت ام وأ ةتيم سجنلا ناك ناو ى سجنتملاو سجنلاب عافتنالا نم هركي

 هئوض يف ىلص نا ىركلو هتساجس مدعل ةدساف ريغ هئوض يف ةالصلاف اهب

 7 اثمح نم هداسف ف فل :خسف دصقملا اذه هملع م رح هن وضل عاقتنالل ةدارا

 ب وصخم ء وصإ عافتن الا ىف ؤ اوفلتخا ئ 4د عافتن الا مرح امع : عافتن ا دصق

 ناك اذا رمجلا ف ٢ راملا سفن ف اوفلتخاو ى ث مارحلا ن“ اهوحتو قورسم وأ

 نال ىلق وأ يوش وأ امهب خبط اع سأب الف نارهاط ليقف سجنتم وأ سجن نم
 ةلا زالايفىوقأ يلو كل رهظي امف يهو هلمتحم الو ثبلا ليزت يل رهظي امف رانلا



 ١٨٥ ناخدلا و ةرعفلا سجم ف براب

 اسجن ناكول و ءيشلاو اهئطي هنا ثيح نم اهنم ىوقأ ءاملا ناك ولو ءاملا نم

 سفن سيل رانلاو رجلا ىلا هتفص تلدبت و هريغ هناكهرمج راص دق نكل هتاذل

 ءىغملا رحالا سمجلا كاذ رانلاب ىنعأ و هب دلوت ولو دريغ ءىش لب ءيشلا كلذ

 لوخدك ر جنتملا هسجنلا ك كلذ لخدي ءيش وه وهفلخي و رجلا بةعييذلا يمانلا

 سجن امهب يمح وأ امهم ىلق وأ خ ط وأ ىوش اهف ناسجن ليقو ث ءىشلا يف ءاملا

 وه امم امهت راهطي ليق و ى هت ٣ رمجت وهام ايس الو سحت وه امم نامناق امهنال

 سجنتملا دامر ليق و 4 سجم ليقو ٨ رهاط قف اهدام ر يف فلتخا و ء سجنتم

 هناخد و هتليتف دامرو هتليتف ران رهطت مئاملا ليقو ك سجم سجنلا دامر و رهاط

 ةساجن ىدنع راتخملا و ى عئاملا ريغ نم كلذ سج و اس>نتم وأ اسجت ناك ءاوس

 ملعا هللا و ك هادعام ةراهط و عئام ريغ وأ اعئام هتاذل سجنلا نه هلك كلذ

 ء ىدنعام اذه هسفن اهنال هنول نع تفعض ولو ةسجم سجنلا ةربغ و

 هن ول نع تجرخ و تفعض نا ليق و « كلذك ر سيلو ةرهاط اهنا مهضعب ل و

 اهناف ةساجنلا هيلع بلغت مل ءا اهاهش امه أكو اضيأ كلذك سيل و ةرهاطف

 ليتف ريدلا حمير سين ين ا وفلتخا و . ملع أ هللا و ث اهلصأ ىلا ةمسفلاب كلذك

 رثآ ناو ، سجني مل لوابم ريغ ىقال ناو سجن الول . ائيشىقال ناف سج وه

 ء سجنلا ةحمارب ءيشلا سجنيال نم دنع الا سجني هنذ هتحارب لوابم ريغ يف

 هنال يل رهظي امف همش نم ةالص ضقتنن ةتنت لوالا ىلعف سمح ريغ ر دلا ح ر ليق و

 حميرك اير سيل اهنال سابحنالا رئاس ةحئار فالخي هفنا ىلا و هيلا رئاط مسج
 حمر لب اهايا سيل سمجلا ناف ءاوهلا حر اهس ءاح ولو ےسجال ضرع ىمهف ءاوهلا

 همش اذا ربدلا حي رب ةالصلا ضقنيال امسج سيل ءاوهلا حير لاق ن نم معن 2 ءاوهلا

 جراخ نم لخد لاق ن 7 لبقلا حير امأ و ، مسج ريغ اضل أ هدنع هن أل ىلصملا

 ملعأ هللا و ء ربدلا حيركه يف اوفلتخا جراخ نه سيل لاق نم و « هت راهطب ح
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 ع رفلاو لصالا لماش ١٨٦

 ع ا رر ١ س اير أ

 ةراجحلا وحنب ءاجنتسالاو ناسنالا ةجاح ءاضق بدأ ىف

 فقسلا يف نازوجي الو رتسلا ثيح و ينابملا يف رابدتسالا ولابقتسالا زاج
 درت مل لعف نمو مايقلا لاح ىضقت الو ءارحصلاك هناف رتاس نكي مل نا ىلالا

 اذكو ى هللا ءاش نا ينأي ثيدحب كسمم نم ضعبل افالخ هنم أ ربب مل ء هتداهش

 هنم أر هناف ةبعكلل هتروع تفشكنا نإ الا ءارحصلا يف ريدتسم م لبقتسم

 بلقلاب بدن و ث هتهارك رثالا يفو ء ىدنع اهئاضق يف ركذلا مرح و ث درت و
 ز وجي امناو سطع نا ايهد_نع ناسللاب دجلا مهدنع زاجو ث عامجلا دنع اذكو

 نم مسا ,أ نآرقلاب ناسنالا ةجاح ءاضق ىف لوخدلا زوجي الو ، بلقلاب ىدنع

 نا زاجو ى نيثبخالل وأ ةروعال هتباتك ةلباقم ةباتكلا رهاظ ا وتكم هللا ءامجهأ

 در وأ اهعزن همناخ ين كلذ ناك نهف ةروتسم ةي وطم تناك وأ كلذ لباقت

 يف كلذ لعج وأ كلذ لباقتال ثيح ىلا وأ اهيلع ضبق و هفكةهجل اهتباتك

 ى ايوطم و هبايث ىف اروتسم وأ اي وطم ولو كلذب لخديال نأ لضفالاو « هه

 الودجسم ميرح الو ى ىحلا ةمرحكت يملا ةمرح نأل ربق مبرح يف ىضقت الو

 هرادجل ناف هريغ و ءاجنتسالا يف اذكو ًافشكنم ربدتسي الو هرادج لباقي
 هءام يف ىضقت الو روسابلا ثر وي هنأل عاد الب اهلا اهبضق رظني الو ةمرح

 الو ، ساوسولا ثروي هنال لستغملا يف الو « نايسنلا ثروي هنال اي راج ولو

 _ عأ هللاو اهبف قزيي الو ث هيف صخر و عرزم يف

 عبسب وأ ءاه ةمرحال ةسباي ةليزم ة رهاط ءايشأ ةئالثب ربدلا يجنتسي و
 ك اضيأ مفشلا زاج ولو مفشلا ال ةنسلا وه رتولا و راتوالا نم كلذ ريغب زاجو

 ڵ رت ولا هب لصحيف نانئمطالا يف ةدايز رخا دي ز هب لصح ناف ءاقنالا دحلا و

 ناو ء تملع اك ءاقنالا دحلاو هلك كلذ يف ربدلاك لبقلاو ث ادبعت دازي ليق و

  



 ٧ ١ ءاجنتسالا ردأ ف راب

 ك ءايشالا كلت نم دلا وحنب هئاجنتسا ىلا ت :تحي مل لوبلا دعب لبقلا سبيت

 نم هلوانتب وأ ضرالا نم هرشقي نأ هنكم أ ناف هب ىجنتسيام دفن نا و

 نودب دحأ هلواني نأ هنكمأ نا اذكو ء لعف بوث وأ نهب سجنت الب عض وم

 وأ هديب يرتسل ليقف الا ه ث هتد رس و هتح وز هلوانت وأ هت روع ى ر نأ

 عض وم ىلا لاقتنالا هنكمأ ه دجي مل اذا هنا ىدنعو ء ضرالا ىلا هربد كحي

 لقتني و هديب هتروع ىلع كسعي نأ هنكمأ و الا و لقتنيلف سجنت الب هيف دجي

 اهسجنت نم نوهأ اذكه اهسجنت ن الدب سجنت ول و لعفيلف هيف دجي مض وم ىلا

 سجنت الب لاقتناب اهريغ نكمأ ام ضرالا ىلا جنتسي ال و ٤ اهم ءا ربتسالاب

 ء ةبعكلا ىلع لاب امنكف اماق لاب نم » قلي هلوقل كلذك رخأتلا لامتحاب وأ

 ضرالاىلع هركذ حسم نمو نيملسملا روبق ىلع لاب امناكف عرزلا ىلع لاب نم و
 قايسلإليلدب ثدحلل اهب حسملا دارملا ناف « ةرم نيثالث و اثالث همأب ن ز امناكمف

 ةمرح دشأ وه لب امرحم و ةريبك ضيأ اذه ناك ولو عامجلل ايهشت اهب حملا ال

 اوحسمب » ةثع هلوقامأو ى عامجلا يهشق يف هنم كلذيف رهظا حملا ظنل اضيأ ه

 ثيدحلا نكلو متل تايآ هل لدي اكم يتلا هيف دارملاف ١ ب ةرد ناف ض رالاب

 ىراخبلا يحيحص يف الو هللا همح ر بيمح نب ميب رلا حيحص يف هر أ مل لوالا

 راث آلا ضعب يفو . ادنس هلرا أ ملو و ةربتعملا ثيدحلا بمك نم اهوحم و 7

 هدنع تبثي مل هلئاق نأكو هكرت طوحالا و ء اقلطم ضرالاب ءاجنتسالا زاوج
 لخدي نمو ى اهنم لصفي اع ءاجنتسالاك اهب ءاجنتسالا نا ىأرو ثيدحلا اذه

 وشحلا لتبا ولو هئوضو ضقن الو ءاجنتسا همزلي مل هلبق وأ هربد يف اوشح
 نا امأ و ك ةبقثلا نع جرخ و هبناج وأ هقوف نم سجنلا هيلع رهظي ملام سجنلاب

 ء ضقن الو ءاجنتسا الف ةبقئلا نع نيج راخ ريغ سجنلا و وه ناك و هيلع رهظ

 فيعض وأ ىمعأ هنوكل وأ ةملظل رظنلا دجيال ثيح سم اسجن سحأ نهو

 فاشكنا الب رظنلا ناكمامدع مم سانلا نع زرفتلا دوج و مدعل سع وأ رظنلا

  



 ع رغلا ه لصالا لماش ١٨٨

 ظن نهو رظنيلف رانل اليل وأ اراهن رظ.لا هنكمأ نم و ى ران دنع وأ اراهن ولو

 نم 7 هك هيلعو ال ليقو ء هي زجي ليقف رظني ثيح سم وأ س ع ثيح

 أضوتي ولسفينأ همزل بلاغلا يف وأ اسجندجورسأ املك ناك ناف سع و رظني م

 .كش امناف سجنتلا امأ و ء الوأ رهطلا نم نيقي لع هن أل هرذعمطقي مل لعفي مل ناف

 ىمالل و َ سسحتلا طوحالا و همزلي مل دج.الة رات و دهحية رات زاك نا و اكش هيف

 ايه ريغ و ربدلا و لبقلا سجن هلك كلذ يف ءا وس و رظانل اهب ريفالثم هديب سحب نا
 بوثلا قوفنم هركذ ضبقي نأ هلف ةالصلا يف اللب نسحأ نمو ، ساجنالا نم
 ةالصلا يف رظن نا و ث هتالص يف ىضم ثدخلا نقيتي مل ناف هذخ ىلع هب حسم و

 دج و نا الا هتالص الو هءوضو ضقتني ثدحلا يف كشلل اهسم 5 هت ر وهل

 .سجنلا لسغ ىلا دصقلا سملا وا رظنلا ةدئافف هيلعو ناضقتني ليقو ه اثدح

 حص ول ثدحلا فجي الام ردق رظنلا رخ ؤد نأ هل : زوجي و 6 هنع بوثلا ظفح و

 هأ هي وث سع نأ فخي ل اذا كلذو سملا اذك ةالص ريغل وأ اهيف وه ةالصل

 كش دق هنأل قيقحتلا ىلع ةالصلا و ءوضولا داع ادجو مثرخأ اذاف هندب ضعب
 نم يأ ر ىلع ةالصلا ةداعا هم زليال هنا ليق و هكشل حيحصت هدوج وف لبق نم
 ةالصلا دعب هثودح ناكمال هنم جراخ نقيتي ىتح سم الو هيلع رظنال لوقي
 قباسلا هكش بذكو

 ىجنتسا نا اذكو ءيش هعبتيال هنا لامتحال ربتسي ملو لاب نم أرمي الو

 » كلذب يلصي ىتح ال ليقو ؛ هنم أربي ليقف هعبتي هنأ حرص نا الا هنيح نم
 اهغئاظ وب ةالصلا كرديام هنم هل قبي مل ىتح ليقو ( تقولا جرخي ىتح ليق و
 أ ربتسا نمو« هب حصفي ىتح هسفن نم وهمث هللاالاهملهيالاعهيلعركحيالهنا كاذ و

 .ءاملاب ه ؤاجنتسا حص عطقن ا ىتح ثكملا أ حنحذتلاب أ رثنلاب ء ه وأ تلسلاب

 ءىرہتسيلف ءاملا يف ناك نه ج راجلا يف للب يقب ولو ة راجيملاب هلق جعنةسل ول و

 لوقيام اذه " هيف لخدف اجراخ لاب. وأ هيف لاب ءاوس لوبلا عطقنيام ردق



 ١٨٩ ريهطتلا يف باإب

 اذكو اهمدقي قلع هنال ةراجحلاميدقت نم دبال لوقن نحنو ء ةقراشملا انباحصأ

 لوصو دنع اهرثني ةرثنب ةتلس لك اثالث تلسلا ىغبني و ، ةباحصلاو ابق لهأ

 سانلا ض رأ نم رامجتسالا زوجي هناف هب رمجت۔إام كح امأ و ث رك ذلا سأر

 ك هيلع ةعابت الو كلذب نوح رفي وأ نوض ري هنا ملع اذا هعم هلمح وأ كانه هكرت

 ىتح كمحلاب وأ ضرالا هب رهطت ىذلا نامزلا رو رع لبقلا ءاجنتسا رجح رهطي و

 بوثلا ريغ هنم سجنلا رثأ لاز ىتح كح لك رهطي اذكه و . رثألا لوزب

 سجنيالفهلحم رهط ليقف غلاب و رمجتسا نم و ك هللب وأ سجنلا هلخدي امم هوحن و
 ة راجحلاب حسملاب رهطيال لحملا كلذ نا ليقو ء الولبم هاقال نا هب وث الو هقرع

 عأ هللاو ى ءاوس كلذ يف ربدلا و لبقلاو اهوحن و

 عب ار ١ . ا ١

 رمهطت ( ا ف

_ 

 بوبصملاناكو ةدمشإ ءاملا هيلع بصو مضوم وأ ءانا يف سجنلا ءاملا ناكاذا

 هنوكل هبلغيو هتدش هضيفلو هجرخ و سجنلا ءاملا ىلع لخدي ثيحب ًاريثك

 بصي يذلا القباسلا وه جراخلا ناليلرهظي ايف يقب ام رهط دقف رثك أ وأ هلثم

 ع هللا لوسر بص دقف رهاطلا ىف اكنلهتسم ناكل يلق ءاقب انضرف ناف ةدش

 ركذ د لب مهععب مالك نم رهظي امف ف وشذم ريغ ينارع لوب ىلع ءام نم ابونذ

 تألتما ىتحءاملااهبف بكسو ربلا نم ةساجنلا تعزن نا هنأ ناويدلايف خايشألا

 سجن كلذ لبق هنا هرهاظف كلذ دعب رئبلا اع سأب الف ضرألا ىلع ىرجو ضانو

 ناكل ربيو ضفي مول هنأ هرهاظ ناف سأب الف هلوقل رهاط ضيفلاو ءالتمالا دعبو

 اذا هؤافكأ رسعتي وأ ىفكي نأ نكمي الام نأ ًاضيأهمالكع ومجم موهفم لب سج
 نارئالا يفو ضيفيو ءىلتمي ىتح هيف ءاملا بص هتراهط ءىلتم ملو هؤام سجن



 عرفلاو لصالا لماش ٠ ٩ ١

 لق ناو اهنم ءاقتسالا زاج ثيفب اهؤام رثك ىتح رئب يف ةرذع وأ ةتيم تكرت
 لق ىنح تحزنو ةساجنب رتب ىلع ح نا هنأ ةكرب نا ركذو ريغت نا الا دمب

 دقو ث بلاغلا كح ربتعا هارتف هتبلغل هل مكحلا راص اهنم رهاطلا دازو سجنلا
 لبق رقتسملا سجنلا ءاملا ناكو رثك أ وأ نيتلق بوبحملا ءاملا ناك اذا لاقي

 بوبصملا رهاطلا يف كلهتسال زم۔:ي ام ًائيش وأ امد ناك ول ثبب ادج اليلق

 نأ ايس الو سجن ةرطق هيف عقو ءوضو ردق ةراهط يف مهفالتخا تملع دقو

 قيربالا يوأ نلا يف لوعجم ءام لبق نأ ىرت الأ ةلجلا يف ةوق دراولا ءاهلل

 رهاط هنم رثك أ هيلع بص سجن ءام يف هب مغتني اذهو ريثكلا سجنلا لسغي

 حيق وأ قازب يف رثك الإ رابتعا تملع دقو ء ضرألا فشنت وأ ضيب ثيح

 عفر يف ريخألا اذهو لمعتسم ريغ ءام عم لمعتسم ءام يف هرابتعاو مدب طلتخا

 سجنلا ريهطت يف ال ثدل

 هلخدي قحسج دقف لوبل!هبلغفءاميف ناسنالاب نا هنأ ألا ىف تدجو دقو

 سيلو سجنلا كح هنم عضوم ىلع بلغف ءاملا رثك نا هناو هنم رثك أ ءام

 كدافأف هت راهطب كح هنيع كلهتساف رهاطلا هطلاخ اذاف مضوملا سج هنم رثك أب

 رثك أ رهاط ءام هطلاخ اذا ءاملا ةساجن دعب هناو_رلاخلا ءاملا رابتعا : رنألا اذه

 لكلا رهط سجنلا نيع رهاطلا كلهتسا اذا هناو لكلا ة راهطب كحي هناف هنم

 هرخآ لصي ملو هالعأ نم راج هلخادف عضوم يف ليلقلا ماق نا : اضيأ رثالا يفو

 اسجن ليللا كلذ نكي او سجنف الاو رهاطف يراجلا هبلغ ناف هنم رج ملو

 ناك هلغسا نم ىرجي و هرخا لصي نا لبق لخادملاب سجنلا هضراع و هلصا ىف

 نم رثك أ ءاملا ناكن ا هنا ) ةديبع يأ نع : ًاضرأ رثالا يفو هبلغي ملام رهاط

 لوبلا ءاملا بلغف اهلع رطمأف قرطلا يف باودلا تلاب نا هناو ( هدسفي الف لوبلا

 ثداحلا ناك ول و بلاغلل ةربتعم اهلكر اث الا هذه ىرتف اهيف َر٬ نم ءوضو دسفي مل

 رهاطلا ءاملا وه

  



 _ ۔=ت

 ء ےص

 مل هيف مقو سجن نم رثك أ ءاملا ناكاذا : ًاضيأ ةديبع يبأ نعو
 هن.رثك أ سجنلا ءاملا ىلع مقو نا : رثالا يفو رمك الا ربتعا هارتف . سجنتي

 درجمل قباسلا سجنلا كح ال عقاولا رهاطلا مكحب ركح هارتف هريغي مل ام هدسني الف

 هنأ نم ةلجلا يف ءاملا ةوق ىلع لدي اممو « سجنلا هريغي لو رثك أ مقاولا نوك

 هلفسأ لصتف رامح لوب ةرطقك ةزعمتم تاذ اهلو ءانا يف ةساجن تمق و نا

 نا : رثالا يفو ى هجازتما دعب هلخن رهاط ليق ءاملاف هالعأ اهنم صلخيو

 سجنتي ام ردق ىقب ىتح صقن مث ةملاق سجنلا تاذ هيف و عضوم يف ءاملا رثك

 رهاظلاو يقابلا ريطو بناج لك ىلا عرذأ ةئالث كرتي ل۔يقو « سجن ليقف

 عا هللا و ث ريغتلا مدعو نيتلقلا رابتعا
 وأ هنم رثك أ ءام هيف بصل نأ هتفك و ضمب دنع تي زلا لسغ ز وجب و

 ءاملاو تيزلا لخادتي ىتح هيف ءىش لاخداب وأ هئاناب كرحيف اليلق هنود وأ هلثم

 ءاملا جرخيف ءانالا لفسأ نم ةبقث حتفتف تيزلا ولعيو ءاملا لزني ينح كرتيو

 تيزلا غ رفأف ءاملا لزن اذاف تش نا و ء ثالث ىلا كلذكر خآ ءام داعيو دستف

 هكرحو رخآ ءام دعأو تيزلا هيف ددراو ءانالا لسغا و ءاملا بصو رهاط ءانا يف

 دعب الوأ هيف غ رفأ يذلا يف وأ رهاط ءانا يف تيزلا غرفأ مث كلذك اضأ

 يذلا ريغ رهاط ءانا يف هغارفا دعب هدر ز وجب اذكهو ثالث ىلا اذكهو ه ريهطت

 تيزلا غارفا ىتابلاو ءاملا جارخاب نات ريهطت وأ ةريهطت زوجيو ى الرأ هنم غرفأ

 اذا رخآلا نع امهنم لك ز يمتي ناك اذا ءاملاب مئام لكر يهطن ز وجب 7

 زعأ هللاو هنع زيمتي و للا ولعي ءاملا نوكي نأ لثم رخآلا اهدحأ ولعي و اعمتجا

 رثك الا وهو نوعب رأ ليقف رئبلا نم حزني ام ردق يف ةباحصلا فاتخا و

 ليقو ع ةينلا ىلا جاتحيف ره اك ةنسلل حزنلاو كلذ ريغ ليق و نوسمخ ليقو

 . ىنكل ةينلا نودب اهريغل وأ ءانبلل وأ برشلل ددعلا اهنم يقس ولف ةساجنلل
 ىزجأ همامت لبق غرف ناو مايأ وأ تاعاس يف اقفتم ى زجي له ءاملعلا فلتخاو



 ع رغلا و لصالا لماش ٩٢ ١

 نولئاقلا فلتخاو . فنأتسي ليقو ٠ طقف يقب ام حزن ءام اهيف عمتجا اذا لبقو

 مامت لبق ءاملاب اهلالتبال ةسجن يه له 1 بناوج يف ءاملا ةساجنل فرغلا نأب

 ركذو ددعلا مامت ولدلا ءام يف و لبق هب لتبا ام لكو لبحلاو ولدلا اذك و فرقلا
 هيفو كلذ وح و اهنم حشرت ام هسح ليزم هنا اهتراهط ةلع نا اهز اوج يف مهضعب

 نيحلا يف د وجوملا نا ايس الو نيحلا يف ال ةدم دعب اهنم حشرتي امنا هنأل رظن
 امأ ضرالا هجو نم اهؤام برق اذا حشرلاب اضيأ رهطي امنا و ح زنلا نم راط ام

 عأ هللاو نامزلاب وأ رخآ ءاع رهطيلف ضرالا قوف حشرلا لصي الف دعب اذا

 رئاسو نعلاو فنال اونلايفقرعلاوعمدل ا وطاخلاوقيراب سجنلا ريهطت يدنعز وجي و

 وأ ءاملا دجو امهريغ وأ ائيق وأ امد سجنلا ناك ءاوس هريغ و بوثلاو دسجلا

 رهطيامناليقوءضعب هراتخاودجوي ملناالاالليقو ؛ طوحأو ىوفأءاملا نكل دجوي
 فاعرلامدطاخلاب ر مطل ااو كالذ لوزي ىتح فقزبد نأ 4.فء يقلا و مغ لا يف مدلا قي راب

 وأ مدب سجنتم عضوم نم نيعلا ين ام عمدلاب رهطي اتاو فنالا يف شدخلا وأ

 مهضعب راتخاو ى رهط رثالا لاوز دعب ائالث ممد وأ طخمت وأ قزياذا ليقو ے هريغ

 نوكم الو ءاملاب الا عضاوملا كلت رهطت ال ليقو ث رثالا لاوز دعب ةرعب رهطي نا

 سج نيال هنا نطبلا نم مفلا لصو ءام يف ليقو ع ءاملا دقف ولو ه ريذل اراطم اهعئام

 علب و برشلاو لك الاب قلحلاو مفلا رهطيو . سج ليق و ث هملغ نا الا قي رلا

 حصي و ةلازالاب سجنلا مع دق هن أ 7 بلغلا نئمطي ام كلذ نم ناك اذا قي رلا

 ءالا دجو ول واتي ز ول و لي زء عئام لك نم اهوحم و نبالاو لخلاب ريهطتلا يدنع

 ل ولو ال ليقو ى دجوي مل نا الا ال ليقو ى ىلوأو طوحأو ىوقأ ءاملا نكلو

 رهطم ناك لسغ ناو ءاملا دوج و دنع كلذب لسغلا ىدنع زوجي ال و ، دجوي

 هد لسغي الف لك أ وأ برش يف كلذل جيتحا دق ناك ناف ءاملا دج وي مل ناو

 ملعأ هللاو هب لسغ الاو

 نع ءىزجيو اهريغ وأ ديب كلدلا مم ءاملا غا رفا لسغلا نأ حيحصلا و

  
  

 



 ١٩٦٣ ريهطتلا ىف باب

 ولو اقلطم ى رجب زيجأ و يرج وأ ىلعأ نم لوزن وأ جوم ءاملا ةدش كادلا

 الب اثالث هكرحو ىراجلا ءاملا يف هركذ لخدأ نم ليق دقو ى لبقلاو ردلا يف

 نكل ع كاد الب ولو رهط تلاز اذاف نيملا لاوز كلذ رادمد هأ زجأ كرع

 ىتح ءاملا رور ةرثكب وأ هبئان وأ كلدلاب رهطت امناف نولب ةزيمتم نكت مل نا

 ث ةدحاو ةلسغ هلسغي هل تاذ ال ايف ليق دقو « ةدش الب وا و ة راهطلا ىلا نئمطت

 رمألا ثيدحل كرع الب ولو ءاملا بصب رهطي هنأ بطرلا لوبلا يف حيحصلاو
 الإ بطر سج لك يف كلذك ليقو ء دجسملا يف يبا رعا لوب ىلع ءاملا بصب
 زيجأ و ڵ كرع مم سبي و رشق دعب نرهطي امنا نهنأل طئافلاو ةفطنلاو ءيقلا

 كلذ نودب تلسغ ناو تكرعو بارت نهعم طلخ نا رشقو سبي لبق ولد

 سبي لبق ولو كرعب نملسغيف ندبلا يف الإ زاج ناز ىتح كرعلا ىف داهجا
 صقنت ال تناك ىنح كرعب لسغو ريشقت دعب ةفطنلاةمالع ءاقب رض الو ريشقتو

 يغبذي : تلق ، مهدنع صقني ال ىنح لسغ اذا سجن لك رثأ ءاقب اذك و مهدنع

 دجو وأ دجوي مل ءيشب لازت وأ ءيشب لازت ال تناك اذا اع كلذ ديقي نا

 الف هقاطأو دجو اذا امأ ء هيلع سجنت امم هريغو بوثلا بحاصل ةقاطالو

 صقتنتال يتلا ةفطنلا ةمالع ليزب هناف نوباصلا لثم هب ةلازالا مدع يف رذعي

 ةر هرض الا صقني ال سجن رثأ هب بوثب ىلصي ال هنأ ىدنعو « ناتك اا نم ولو

 هنع هتلأس نم بوث يف هئاقب عم ةالصلا زاجأ لي هنأ ىورام حص نا الا

 « .رثأ كرضي ال » : لاتف لسغ دعب ىقبي مدلا رثأ نع هتلأس ذا ةلوخ ىعو

 ، ءىشل ريغي ىتح سجم وه ليقو ث لينلا حرش يف هت د ثيدحلا ظنل و

 هنأ عيضرلا لوب ليقو ء دعب وه كشي وأ نظلا هب ءاسي الئل ريغي امنا ليقو
 ةع هنع ىورو ، لك أي مل نا ليقو ك اماعط لك أ ولو بصلاب رهطي

 عأ هللاو ححصو « ةي راجلا لوب لسغي و يبصلا لو٫ جضني »
 لوا _ لماشلا _ ٥ ٢
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 عرفلاو لصالا لماش ٩٤

 زاجو ى ى رسيلاب بدني ليقو ث رذعب الا ىنملاب ءاجنتسالا دمعت زوجي الو
 .هد وج و ع ءاملاب ءاحنتسالا نع اه وح و ة راجحلاب ءاجنتسالا يفكي ال و 6 ىنملا

 ةدح الو . دج و ولو رفسلا ىف انموق ضعب هزاجأو ء اندنع هلايعتسا ىلع ةردقلا و

 لوملا نمو ٠ تابص رشعب تاكرعرشع طئافلا نم ليق و ڵ سفنلا نانئمطا الا

 ليقو 0 لك. ) ثالث ليقو ء نانئمطا طئاغلا نم و ڵ ثالث هنم ليق و ، سمح

 ةن وشخ دوج و ليقو ى نوعب رأ ليقو % نورشع ليقو ء سمح طاغلا نم

 هترك ذ ام قيقحتلاو "»ناتكرع ليقو ،ناتكرع لوبلا ىزهحي ليق و ى نيل دعب
 لوملا ددعلع طاغلا ددع يف اوداز مهارت و ء نانئمطالا ألا دح ال هز نم كل

 لوبف ناسنالا لوب ساجم الا ىوقا : رثالا يفو ص هنم سجم لوسلا مل وق عم

 مدلا نم ىوقأ وه ليقو ث ينملاف ء مدلاف ء ة رذعلاف ، هوحنو درقلا لوبف ريزنللا

 ءاجنتسالا يف دلا لاوق الاو ١ ى هيلع قفتا ام ىلا رظنلاب نوهأ همف فلتخم امو

 اك اهب مهسفن أ نودجي مهناراهط يف سي واسولاو كوكشلا باحصأ اهب عفتني

 جورخ يف نوكشي اوناك اذا ءاجنتسالا دعب مهروك ذ ىلع ءاملا بصب نوعفتني

 .6 هدعل هنم للبلا جورخ ف كشل ناك اذا طأاملا عص وم اذكو هدعإؤ لوسلا

 هندب نم اهسلي امو سجنلا جراخم ىلع ءوضو دعب ءام حضن نم : رثألا يفف

 ىلع هب ىّوقتيل هب رمأيو ضعب هدوعت دقو هسفن نع كشلا فد دقف هب وئو
 نأ فوخ كلذب رمأي ال ضعب و ؛ كشلا هنع ةبوط رلا عفدتف ساوس ولا ةضراعم

 لوألاو ث ةطوحلا ىلع اذه و اهلا دصق يتلا ةبوط رال هعديف سجن كانه نوكي

 مالسلا هيلع ليربج نأ وهو لصأ كلذلو : تلق . لايتحالاو كلا ىنعم ىلع
 .ن ه اهس ش رف ءالا ,. نمه ةنفح لي ربح دخ أ هنم غرف اماف . ء وص ولا زنل يبنلا لع

 زنك اذاو ث هلعفت ناكو « الث حضناف تأضوت اذا » هل لاقو بوثلا تحن

 .لكا ليقو : ىنعملاو لكلا ظفل نع هتنا همحر فلؤملا اهس رهاظلاو فلؤملا طخ يف اذكه )١)

 لماتف . ناتكرع



 ٥ ١٩ ريهطتنا ف باب
 ۔__۔ ۔ ۔ ۔ _ __ - _ -س

. _ _ ...- 

 لصو ثيح لص و دق هنأ نظي ام ردقب لسغ حضن وأ هب كلد وأ سج ءامب رعلا

 ناك و ماعطلا نم هريغ وأ رمب هيف ءاعو ىلع سجم ءام وأ لوب عقو ناو ، سجنلا

 لصو هنأ حصي ىتح هرهاظ لسغي ليقف هنابل هرهاظ نم مئاملا لصي امم ءاع ولا

 غلبي ام ردقب بص مث رهاظلا لسغ حج رن : وأ حص اذاف كلذ حج رقي وأ نطابلا
 لسغ هنطاب لصي 1 هنأ نقيت وأ حجرتي ملو حصي مل ناو ء سجنلا غلب ثيح

 « هنطاب سبح دقف رهطلاب كرلا لبقو لسفلا ماع لبق ءام هلخد ناف ء رهاظ

 رهاطلا ءاملا لاصوا نكمأو سجمءام ماعطلا نم اهريغ وأ ٣ وأ قيقد نجع ناو

 زمغلاو ريثكلا يف سمخلاب وأ زمغلاو بصلاب ًانطاب و ارهاظ سجنلا لصو ثيح

 الا متي ال هن ال هروصت رسعي يدنع اذه نكلو رهطو هب كلذ لعف هيف

 كرتي نأ يدنع برقألاو رسعتم وأ رذعتم وه و ًانطاب ناك ءزج لك راهظاب

 رهاطلا ءاملا نم فشري ىتح ءانا يف ءاملا هيلع بصيف هتب وط ر لقت وأ سبييف

 رهاظ سيت و اهلك ر سجنلا ةبوطر تلاز نا لب سجنلا نم فشر ام ردقب

 رانلاب سبتب ناك ناف ضرألا هب رهطت ام ةدم هيلع رمم ىتح وأ رهاط وهف ًانطاب و

 لبقي ال هلب تلازأ اذا ناكو انيل ال ًابلص ناكو هتب وطر تلاز ىتح اه جلوعف

 خبطي مث فجي ىنح كرت سج عئام يف خبط نا يدنع اذكو ى رهط دقف زمنلا

 نامزلاب رهطي اذكو «سجنلا ثيح رهاطلا لصي ىح هرهاظ لسغ دمب رهاطب

 ناك هنا هتياغ ڵ يدنع كلذب رهط سجنف ف رتخا لنرا اذكو
 ع فالخ اهيفو ةللختملا رفاك ريصي هتسوبيب نكل اهتسجنب لوقلا ىلع رفاك
 دماج لك رهطت رانلا ناف عيشإ لوقلا اذه سيل و ء الصأ كلذ رهطي ال ليق و

 قبي ملو رثألا لاز اذا هنأ عم ض رألا تتبنأ ام لكر هطي نامزلاو الولبم ولو

 الب رهاط ءيشلاف لسغلا نم دوصقملا لصح دقف ةحنارلا الو ممطلا الو نوللا

 ةساجنلا تسبي اذاو سجنلا حير ءاقب درجمب ءيشلا سجني ال ! ضيب لب لسغ

 رهط هنا لقن ل نا رهطيف ديلا هلمتحت ال ىنح اهعضوم قرحأ رثأ اه نكي مله 7
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 عضوملا رحتسا اذا اذكهو هعضوم رهط لاز ىنح رثألا قرحأ ناو ز هسبيي

 ريهطتلا يف حمرلا ربتعل و ڵ هريهطنت دصق الب ولو هنم بي رق يف رانلا داقياب سجنلا

 سالو حي ر الب نامزلاب ريهطتلا دمف سمشلا لخدت ال ثيح ةوك نم لخدي ولو
 تتبنأ ام كلذب رهطي و امهس ريهطتلا ةدمنم لوطأ اهدحأب ريهطتلا ةد.ولوطأ

 تلوح ولو تابنلا نم وأ ضرألا نم هلصأ ام لكو ث ارامث ولو ضرألا

 ندبلا الا ءيش لك كلذب رهطي ليقو ث رعبلاو راخفلاو ديدحلاك هت روص

 ضب نع رثألا ينو «كلذب اضيأ ندبلارهطيب ليقو ى ندبلا الا ليقو ى بوثلاو

 سيت ام لك هب رهطل هب رهطت تناك ول اهناو ضرألا ولو كلذب رهطي ال هنأ

 عأ هللاو

 اهبارت و ادجسم ضرألا يل تلعج » ينترب هلوقل بارتلاب ريهطتلا زوجي و
 هب أضوتي امل واولا حتفب ءوضولاك هب رهطتي ًائيش يأ ءاطلا حتفب « اروهلت
 بارتلاب كح اذاف ى هب رحستي امل روحسلاو ث ءافلا حتفب هب رطفي امل روطتلاو

 وأ سجنلا هللب لاز ىنح ةبلصلا ءايشألا نم ره ريغ وأ دوع وأ رجح وأ ندب

 ل وأ ءاملا دجو كلذ يف ءاوسو بارتلا ىلا كح اذا اذكو رهط سبايلا هسجن

 ىلع لدي ثيدحلا معتو ث ءاملا دقف نا الا ًارهطم نوكي ال ليقو ء دج وب

 نأ نكمتم وهو اهرهط و ضرألاب هدي كح تت هنأ ي ورام اذكو ء لوألا

 نم ضرالا ىليام ةراهط كلذ نمو ى دعب اهلسغ هنأ انغلبي ملو ءاملا لصي

 اذا » ةت لاق . يشملا لاح كلذ نم ضرألاب كتحي امو لجرألا و لعنلا

 نععلالاوز دملانا قالطالا نم ملعيو « امه رهط بارتلافهيفخب ىذأ مكدحأ ءطو

 ىنعم و ليقاكسيلف ءثالثب ليق وتاوطخ عبسب كلذ رهطب . رثألا يفو ث للبلا و

 ىحرهطي الف هنيع لاز نأىلا ىشم م - ءطو نم : ةري رهنأ نع ليق ام

 نلع هنأ يور دقو ى ثيداحألا ليلدب هللب يقب و نيعلا لا ز هنأ « لسغي
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 ري و زف ظ . " ًاسجح هيلعنب .شو هنأ رك ذ م المتنم هتالص ضع لس

 هغارف دعب مهربخأف علخ هوأر امل اوعلخ مهنأ ىوري و ك ا اهنأف ًارذق مهملع

 ن رهطي الف .ه نو ناتكلاو فوصلاو بوقثلا امأو ے اسجن امهب رطو هنأ

 هلوق نم رهتشا ام امأو ء نهنطاب لخد سجن للب نهاق ال اذا ن :أل بارتلاب

 ناكلا يف تشم اذا سجنلا بيصيف اهليذ ليطت اهنأ هتلأس ةأرمال جب

 تمه وتف سلاي سج اهم وثب قلعتي هن أ هانعمف « هدعل ام درهطإ » هن ] سجنلا

 ًاتلعتم ناك امش رهاطلا ناكملا ف يشملاب لو زي هن ا اهم احأف 7 سجنيأ تفاخ وأ

 صلاخ ريغ سجنلاب سبتلم هنأ ىنعم بوثلا ىلع ريجلا م ۔ا قالطا حص هب

 ناكف سجنلا نم هب قلعت ام لاز هنأ ىنعع رهطم هن ! احص ي ل لاز اذاف هنع

 لهف ث زعت الو هب ىلصتف سباي سج هب لصتي نأ تفاخ وأ سجنلا نم ًاصل
 يشملاب لاز دق هلاصتا ريدقت ىلع هنأب اهباجأف هب لصتا له هنع ثحبلا ينمزلي

 نغتساو هب ذغن مالعلا هللا كلملاءاش نا ماقملا قيقحتاذه . سجني ةيلصم تسلف

 لعأ هللاو ىلاعت هللا ءاش نا قحلا هناف هللا همحر ةتس يأك يريغ هرك ذ امع هب

 نحط واف سجنلا سبايلاب سجنيال رهاطلا سبايلا نأ كيلع ىنخي الو

 رجح يف سجت ءيش قد وأ هوحن وأ سجن قيقد لب رغ وأ هوحن وأ سجت

 ول اذك و كلذ وحبو سارهملاو قدملاو لاب رغلاو ىحرلا سجن ني ايارمو يفوأ

 رهاط ء وش اهبف نحط وأ لب رغ وأ قدو اهوح و ءايشألا هذه وه سجنلا ناك

 ، خايشالا ناويد يف تركذ لاوقأ هيف و يدنعام اذه ءىشلا اذه سجني م

 قلعت مدعل رهاطلا سجني ال و لمعلاب رهطي كلذ نم سجنلا نا : لاقي دق لب

 هدي تسج نم نا : لاق نم لاق امكضمب مالكىضتقم ىلع هب سجنلا نيم
 هده ترهط ليقو ه هنم ميتلا هل زاج و بارتلا و هدي ترهط بارت يف اهكح و

 سجن هنا ىدنع قحلاو ى ءاملا نم سجنلا هب لسغام عونلا اذه نم و « طقف

 ة راهطلايركحلا دعب ارهاط اءاملسافلا داز نا الاسبيت ملام ةسجن ضرالا نا و
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 اهنطاب يف غلب ثيح ىلا ض رالا هج و هب رهطي هناف سجنلا نم لبقام قحلي ملف

 ضعب يفو ى لينلا حرش يف اثحم, ترك ذو ةبلفلاب كلا لاوقا كل تمدقت و

 مادام سج ليقف ضرالا يف سجنلا هب رهطي يذلا ءا_ملا يف فلتخا : رثالا

 كلذ يف سأبال ليقو . هوحن ه مدلاك يناذلا هب لغ امف كلذ اما ليقو ء ابطر

 وأ هندب يف سجن نم هعزن ىلع ردقام عزن كرت ي ناسنالا رذعي الو . اقلط.

 وأ ريشقت وأ لسغ نم هيلع قيطي اع هعلخ قيطيال وأ هريغ دجيال يذلا هب ون
 اسيم ابوث الا دجمي مل اذاف ميقي لب لستفيال ناك ولو رشقب رهطيال ناك ولو كح

 نأال و هتساجت بناج نم ضرالا ىلع هطسبي نأ الو هل مح نأ يدنع همزلي

 رخآ بناج نم سجن نا رخآ بناج نم با رقلا ه_يلع رذي وأ هبلقي و هطسبي

 الدب امهيف ميتلا درو ةنسلا و نآرقلا نأل ةقراشملا انباخص أضعب لاق امك هل اميت

 اميت هومس و بوث بيرتت كلذ اومس و بوث ةراهط نمال ةبانجو ءوضو نم
 نيبناجلا نم رابغلا همعو هيلع بارتلا رذ و هطسإ دنع رابغلا راث نا هنا اولاق و

 هعضوم ملعي مل نا هناو ث أرجأ هه۔حو سجنلا عض وم برت نا هناو ڵ أزجأ

 سجنلا صقني هن ال هب يمر وأ بارتب كح ر:ةو ابطر ناك اذا و ء هلك برت

 اك ال هيلا رظنلا همزل هلسغ دعب مدلا جورخ يف كش نمو ى هبييو هريغي و

 ىخأ اي كنم اذه ناف دعبل هيلا رظند ال و هلسغي هنأ نم ءاملعاا ضعب نع ديق

 عأ هللاو ث هلثم مدلا ريغ و ى ريهطتلا يف ريصقتلاك

 صصرامزا 7 ار ١

 ةبانجلا ىف

 الا شرعلا تحص ىلاعتو كرابت هلل دجستنف مونلا دنع حاو رال نذؤي

 لسغو ىربتسا نا الا ايندلا ءامسلا تحس نم درتف ةبانج ىلع مان نم حور
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 هي زجي ليق و ع ميت الب كلذ هيفكي ليق و ى ميت و اثالث ضحضم و هيجرف و هيدي
 هنا نل هنع ىو ر 6 ربتسإ ولو ميتي نا هي زجحي ليقو ى محقي وه ىربتسل نأ

 لجرلاك كلذ يف ةأرملاو ى مان و هعضوم يف رادجلا ىلع هيديب ميت و عماج امير

 ةالصال اهحميت ةلئسك ةلئسملا هنه يف امه بدني هناف ةفطنلا نم ءاربتسالا الا

 دمب ةالصلا هوضوك ةلئسملا ذه ىف نائضوتي ليقو 2 ةبانجلا لسغ ةلس

 ماني نأ دارأ اذا فت ناك: ةشئاع نع و ث لج رلا ءارمتسا و ڵ ساجمالا ع ه زن

 هن أل بوج ولا ىنع لدي الو ء ةالصلا ءوضوك أضوت و هجرف لسغ بنج وه و
 ابنج مونلا دارأ اذا : اضيأ ةشئاع تور دقو ث ميقب مان دق هن أل و هب مهرمأ

 ميت هنا ىور دق لوقن انأل ءاملا رسعت دنع ميتلا لاقي ال و ، ميت ر ,أ أضوت
 يباحصلا س أ ن دادش ةياور يف بوج ولا ىلع ليلدال اذك و ءاملا د وج و مم

 دق هنأ نم هةركذ امل « أضوتيلف مونلا دارأ من ليالا ن . مكدحأ بنجأ اذا »

 هركمو. هناجنتسا دوب ضمضع : هدي لسف دق هنا اضرأ ىور املو معيي

 ةبانج ىلع وه و كالذ نم هق و رع ذم الئل ةبانجلا لسغ لبق برشلاو لك الا

 اعونمم كلذ سيل و نمس و ثارك و ليق ى نهل و محلك هب اذتجا عرسيام ايس ال و

 هنال ةيانج الو .ءال ارهاط الالح تدسج امنا اهناف قورعلا تذبج ولو هن ال

 3 هذبج عرسيام برشو لكأ عن ليقو ث ابطر بنجلا هسمام لك أ ز وجج
 ديلا لسغب هتها رك لوزت نكل و اقلطم هوركم كلذ ليقو ى اقلطم ليق و

 لسغ نم منام مفلاب ىتلعتي نأ ةفاخم كلذ نع جرحتي اميا ليقو ء ةضمضملا و
 تنك دق و ڵ ةبانجلا لسغ يف قاشفتسالاو ةضمضملا ضرف ىلع ىنبم وهو هلحم

 :هللدمحلا وعس ولا ىغارفا دعب ههجو مح >رلا نمحرلا هللا ىنهملا لوقلا اذه فهذأ

 اهو فنالا و مفلا نئتسي ملو ةبانجلا لسغب انر هأ ىلاعتو كرابت هللا نا كلذ و

 ثدحلا ىرن اناو هج ولاك امهف امهلسغ يف ةقشم الو ءاملا ايهرضي ال و نارهظي
 ءاضعا عم امهتلسغ ءوضولا ضقنيام تلعف اذا فنالا و مفلا ين رثؤي رغصالا

 يل رهظام اذه رمكالا ثدحلا امهف رثؤيال فيكف ةنلاب ه وض ولا
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 ةرشب هيفو فنالا يف تبني رعشلا نآ وه : رخآ اهجو رثألا يف تيأر و

 رعشلا اولب » ةت لاق دقو ڵ ةرشبلا منلا يفو محللا ىقت ىتلا ةدلجلا يهو
 ،ناضرفامهف ةبانجلا نم لاستغالا تايآ يف ايهفوخد كلذب ملعتف « رشبلا اوقناو

 . هسأ ر لسغ 3 هيدي لسغ دعل قشنتساو ضمضم دنا ةن وميم ةياور هبسانت و

 © المأ انتح يف بوجولا ىلع لمحت له امب دبعتي ىتلا هلاعفأ يف اوفلتخا و
 ةنسلا نم نكل بجو ولو هناف ءوضولا ىف امهلسغفالخبانهليلدلا تملعدق و
 . ةبانجلا يف امهاسغك سافنلا و ضيحلا يف امهلسغ و ڵ ضرفال ةبجا و ةنس وهف

 لسغ عاونأ اذو ةب ودنم ةنس سافنلاو ضيحلا و ةبانجلا يف امهلسغ نا ليق و

 بج وي مل نم هجو و ى نال وقلا امهن ودب حصت له ث ةعمجلل لسفلاك تادابعلا

 ردابتي ملف نانطاب ايهو ةنسلا يف امهبوج وب الو نآرقلا يف امهب حرصي مل هنا

 ابيدأت لاستغالا لبق لكالا وأ ب رشلا نع ىهن ليق و ، نآرقلا يف ايهفوخد

 ث روي هلبق برشلا وأ لك الا نا ليق و ء هركب : اقباس ىلوقب هيلا ترشأ اك
 امم هلحم لسغ زم عنميام مفلاب تلعتوهلبق لك أ نا كيلا ام : تلق نا و ءانايسن

 هنأب لوقلا ىلع نانسالا ريغ نهو نهنيب ءاملا هلصيام وأ نانسالا نم رهظي
 ردق الا رتسل ول و لاستغالا ديعي : تاق ء امهلسغ نودب لسفلا حصيال

 امهف رفتغي نم لوق ىلعالا اضيأ ءوضولا ديعي و ةبانجلا لبق امم ولو رفظ ةمالق
 نم لوق ىلعالاو ء رانيدب ضعبو مهردب ضعب و رفظب مهضعل هدح و ى لقالا

 الاد ٠ دعب لع ولو ديعي الف هملع مدعو اههديعيف اعنام هف يف نأب هملع نيب قرف

 عضوملا كلذ لسغب ه۔ف دصقي هناف امهف بيترتلا مدع زاجأ نم لوق ىلع

 : لاق نم لوق ىلع الا 4 داعأ الا و الولبم هدسج ضعب كردأ نا الا هدح و

 ركذتلا عم بجت ليق و ى دعب يقابلا لسغ حصلفجواف امهف بجمال ةالاوملا نا

 نا هدحو ىقبام لسغ ةالاوملا نم منام هعنم وأ لهذ وأ يسن ناف نكسملاو
 ىدنع حيحصلا و 3 كردي ملولو هدح و هدصقي ليقو ء هدسج يف اللب ك ردأ

 امهف ابترم الا أض وت وأ لسغ هنع و ري مل فنع هنال امهف بيت رتلا بوجو
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 .نم هعنم نا الا بتري نم لسغو ءوضو ىدنع حصي الف بيترتب سانلا

 سأبال هناف نيلجرلاوأ نيديلا نيب ايف الاوء لوهذ وأ نايسن وأ منام بيترتلا
 لاق هناحمس هللا نا ىدنع ههج و و ى ليق مف اعامحا . ن ىنملا ىلع ىرسيلا ميدقتب

 نأكو دحاو وضع ناسنا ىدي ن أكذ « كلج رأ , ه } لاق و « : كيديأ ا و »

 بيترتلا بجي هنا ليق لب ثالذ يف عامجا ال نكاو ، دحاو وضع هيلجر

 ةمظا و. نكل يدنع لامتحالا كلذ تلمتحا ولو ةيآلا نأال كلذ يف اضيأ

 الا اضيأ ةالا ولا بوج و يدنع حيحدلا و ى هبج وت بيت رتلا ىلع كت يبنلا

 © وض ولاءاضعأ رئاس ونيلجرلانيب لاستغالا لصفل وأ لوهذ وأ نايسن وأ منا
 اذه يفو هدحو لغ هقاطأ اذاف ءاملل قيطم ريغ هل مميتام ءاقب ةدم لصفل وأ

 ىرسيلا لجراا نم لسقغيام ر خآ ريغ هل ميتملا ناك اذا بهترتلا مدع اضي أ

 أضوت , ےئ ةيانج لسغ هتروع لسغ نميف 7 وملا مدع ه بيت رتلا مدع مدع ممتجا و

 لاستغالا يف ممضعب راتخا و ث هيلجر ض وت 7 هت ر وع الا لستغا ش : هملح ر الا

 مومعل لقالا رافتغا مدع يدنع حيحصلاو ك رغكالل هسل و اهم وج و مدع

 لستغا تتم هنا يور املو ، امهف لقالا ءانثتسا مدعو ثيدحلا و نآرقلا

 ع ىنتعا امك ليلقناب نتعيلف اهحسمو هسأر رعش نم اهملع رصمف ةعمل ىأ رو

 لوسر عم نحنو دامغلا انيلعو لستغن انك : اهنع هللا ىضر ةشئاع نعو ث هب

 لوصولا نم ءاملا عنعال هلعل و خيطلا دامضلا و ةكن هل

 ےص يأ _ يذل لك : هنبال نامقل لاق ه الإ تيبي نأ نمؤل هركو

 _ ادي دج سملا و _ ماعطلا ىلا كقايتشال اذدذل ذل تلكأ ام لكن وكيد ع ء وجتف

 تمو ةفاظنلا و ةراهطلا م زلتسل ةدحلا ن 5 ديدج اهنع ربعف افيظن ا رهاط يأ

 ذيذل لاذ نال هج و لكنم مات عجسال ة ةن زا وم هذهو ارهاط من ت ىأ _ ادهش

 يورلا ةلباقم وه و ءاوقالا هبش هيف مزل الإ و ديهش و ديدج يلاد فالخب ةمجعم
 .ناوص هك ايتساو هسأر نهدو هتيل ذثجلا ح رمسلا ضعبل ه ركو ڵ هينادد ف رحبي

 ١ - لماشلا _
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 هيف رثأتي لسملا ناف دعب هلسغ ناو لبقهلسفيلف رفظ رصق وأ هصق وأ رعش قلحدارأ

 هنا ليقف هلهأ لأسف ةكالملا هلسغت اديهش ةت هللا لوسر ىأر اك يدنع

 تيم لسغ و ةبانج لسغ لسغي ًابنج تام نمنأب : ضعب لاق اكو ابنج تلم

 تيم هنم عطق ام ناف َيملانم عطق ايف رئؤي ةبانجلا نم تيملا يف لسفلا رثأك
 لاقو ء سج ريغ هنال ءا۔ذنلاو ضئاحلاو بنجلا رعشب ةالصلا يدنع دذفتالو

 ، رذعل الإ دجسملا لوخد هل زوجي الو ء لسغي لزا ليقو ے ًاقلطم دسفم يريغ

 وأ هيف روبعلا زاوجب ليقو ث ةكرب نبا لق ةب و رثك الل بسنو زاوجلاب ليقو
 جو رلا مزل هيف اهم لع وأ ركذت وأ تثدح ناو طقف هنم لوانت أ :رف عضو

 ناكم يف د وعقلا هل ليق و { هن ودب لاقتنالا هل ليقو د ميتلا دعب الإ لقتفي الو

 نه هعنم ناو ث هن ودب لاقتنالا هل ليقو ى ميت نا الإهنم عضوم لقتفي الو

 ء ةبانجلاكس افنلاو ضيحلا و ك ادرب وأ ارح ولو هيلع جو رخ الف عنام ج و رخلا

 دارفناك نهعامجا و نبنم نينثا عامتجاو ةئال_ةلا دحأب هيف لوخدلا هرك ليقو

 اهموقي وأ نكمت مل ةهارك ث دحب عامتجالا ناك ولو لاوقألا كلتب كحلا يف دحاو

 امهنال بنجلا نم برقأ ضئاحلا و ءاسفنلاو ناك نا ميرحتلا يوقي وأ تناك نا

 نآرقلا وأ هلل مسا مهنباتك زاوج يف فلتخا و امهنم حصيال و لسفلاب ابطاخت مل

 لسغلا مزلي امناو امهيف كلذ شوقنملا مالا و مهردلا سم و باجحلا قيلعت و
 اهب ويغو مزلي ال هنا ليق امك ال ه وح و غلا يفال ربد وأ لبق يف ةفشحلا بويفغي

 ناتللا عضوم ربدلا يف سيل هنأ نظأ ايف اذه ةجحو . لزنأ نا الإ ربدلا يف

 يف دارل سيل هنأ هدريو « لسغلا بج و ناناتحلا ىقتلا اذا » لاق ةثع يبنلاو

 ءذض ومل الباقم نوكيام ركذلا نم بيغي نأ لب ةقصالملا ةقيقح امهئاقتلاب ثيدحلا

 عاجلا ةداع يف ركذلا هسبالو اهنم ناتخلا عضوم نم لفسأ عاجلا نال اهنم ناتحلا

 بلاغلا هن أل لبقلا صخ امتا و ؛ ربدلا يف وأ لبقلا ين رادقملا كلذ ةب ويغ دارملاف

 لسفلا مزل كلذكن اك اذاف دحلا موزل يف اهؤاوتسأ كلذل لدي و لالحلا هن الو
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 ةب ويغب و ةيمدآآلاو يمدآلا جرف يف اهنفشح ةب ويغب و ةبادلا جرف يف اهنب وييغب

 ناناتخلا ىقتلا اذا » ب هلوق م ومعل لبقلا يف ايس الو جرفلا يف يبصلا ةفشح

 هنأ ليق اك رمألا سيل و ء يصلا ىلع ال فلكملا ىلع لسغلاو « لسغلا بجو

 الئاق : مهضعب هراتخا ولو يبصلا رك ذ وأ ةبادلا ركذ هيف ىضم نم ىلع لسغال
 ةقلطملا لالحا الو قادص لاطبا الو ةدع الو هب دحال هعيصاك دركذ نإ

 نوكب ًاتوافت ولو فيلكتلا مدع يف يبصلاك ةبادلا و ى حاكن داسفا ال و اثالث

 اهزييمت نم مظعأ يبصلا زيية نوكب و ةبادلا نود يبصلا يف احيرص ثيدحلا

 هنا:مهضعب لوق امأ و ، يبصلا ءاهتشا نم مظعأ ةريبكلا ةيادلا ءاهتشا ن مكب و

 كورتم لوق وهف اهمز تلزنأ ناو همزل لزنأ ناف الزنأ نا الإ نيعماجلا مزايال

 هنأ ىأر نم نأش يف هلق هنأل « ءاملا نم ءاملا امنا » لت لق ولو هب لسءيال
 بجوملا دوهعملا ءاملا هنم جرخ نا الإ ءاملاب لسلا همزلي الف ما_ذملا ين ماج

 ًايدووأ ًابدمدجو وأ ائيش لزني ل ناو ىنأ وأآركذ همزايذئنيخل ينملا وهو لسغا

 الإ ه.زلي لسغ الف وهام ي رديال اللب د_جوف كلذ ىأ ر نا و هيلع لسغ الف

 اذكو ىوقأ طايتحالا ناف ينمل ةحار هبف ناك نا ايس الو طاتحا ءاش نا

 مونلا لخد هن أ كلذ ٢ يتجح و ًاعامح ر و ظقيتسا نبح الل ىأ ر نا مزليال

 ث طاتحا نا الإ ليلدلا موقي ىتح لصالل ًاباحصتسا اهمدع ىلع وهف ةبانج الب
 تبحصتسا الهف تلق ناو ء ةحمار دج و اذا ىوقا طايتحالا نا تملع دقو

 امنا ه ثيدحل هؤوضو ضقتنا كلذ تلق ءوضولاب اتجطضم مان نميف لصالا
 ىأ ر اذا بوثلا يف ةسباي ولو ةمطنلا دوج و و « ًاعجطضم مان نم ىلع ءوض ولا

 وأ هركذ نم اهلاصتا نكمي ثيحب تناك اذا ركذلا يف ةبطر اهدوجو م ماج هنأ
 هيف تدج و اذا سأرلا بوث نم ولو ىغترا ب وثكه ب لصتا امم لصتت ثيحب

 ري ملو بوث يف ةسباي اهدجو نا ال هب لصتا امب وأ ركذلاب هلاصتا نكمب ناكو

 ليقو 6 هركذ ىلي يف اهآر نا مزلي هنأ يدنعو ى طاتحا نا الإ مهدنع ًاعامج
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 فلتخا دقو ى خسن من مالسالا لوأ يف ناك « ءاملا نم ءاملا امنا » ثيدح يف
 .دقعل ا ش مانملا صتخم ٦ خسن و تدث أ تش» هنأ ىلع روهجلاو ةباحصلا هيف

 مل ولو ةفشحلا بويغب لسغلا امهيلع بجي هنأ ىلع لوألا ردصلا ين عامجالا
 عأ هلاو هقرخ ز وجيال عامجا وه و لازنا نكي

 ىنعملا مايقل جرخت مل ولو اهب راجم نم ةفطنلا لاصفناب يدنع لفلا مزل و

 دوجوو ةرعش لكَت ح نه تج رخ دق ةفطنلا نوك وه و ندبلاب ةبانجلاب ىمسملا

 ى لسغلا ةداعا ىدنع مزلت مل تجرخ اذا و ج رخ ىتح يريغ لاقو ث ةذللا

 وه لسغلا بج وم نأ يتجحو ث جو رلاب ةداعالا مزات و لاصفنالاب مزل ليق و

 لسغال هنا ليق دقو ل وبلا جو رخكد عب اهجورخو « لسغ دقو روكذملا ىنعملا

 .ناو ء ةذل الب راشتنا مم تجرخ ةفطنب الو راشتنا الو ةذل الب تجرخ ةفطنب

 تمعمتجااهلعلو اهاصفناب اه لستغاىتلا ريغ دعب ىرخأ ةجراخلا لعلف ليق اك تلق

 .يدنع لسغ الو ص ةذل هل تددج له اهرمأ ىفخيال ذإ ديعب كلذ : تلق ةذلب

 امعمزل هنا ليق اك سيلو « غلبي مل نمع ملقلا عفر ه ثيدحل ةيبص هأ يبص ىلع

 له فلب اذا فالخلا هجتي امناو ى باطخلا يف الخدي مل امهنال ةالصلا ازيم نا

 لسغ نال موزللا مدع يدنع حضاولا و غولبلا ىلع قباس عامج لسغ امهمزلي
 .هدعب امهنزلي هناف هلبق امهسجنت فالخب غولبلا لبق ادبعتي مل اهو دبعت ةبانجلا

 اهجاليا ناف اهجرف يف ةفطن تجل وأ نم ىلع يدنع لسغالو . سجنلا لسغ

 اك عوطقم نم وأ تيم نم ول و ةفشحلا جالياب لسغلا اهمزلي امناو ، ام سجم جالياك
 الب ولو اقلطم لازناب اهمزليو ء عوطقم يف وأ ةتيم نم ولو كلذب لجرلا مزلي
 عامج الب لازناب اهمزليال ليقو ء كلذ نم ادحاو ةفطنلا لاخدا سيلو عامج

 اذا لسفلا اهمزلي هنا » نقَع هلوقل لوالا حيحصلا و ،مانملا يف وأ ةظقيلا يف

 ليقو ى ةفطنلا لاخداب لسخلا اهمزلب يريغ لاقو « ةظقيلا يف وأ مانملا يف تلزنا

 عأ هللاو بيث تناكا
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 هدي م. اهبحصتسي و حيحصلا ىلع ةيلب الإ لاستغالاو ءوضولا حصي الو

 هسأ ر ريغ لسغ يفوأ هضعب لسغ نأب هسأر لسغ يف عرشي ىح هفنأو هف و
 © لوهذلا يف هيلع سأب ال مث ٠ بيترتلا موزل مدعب لوقلا ىلع هريغب أدب اذا

 حصا اناو ث الثم هسأ ر ف عو رشلا دا رأ ىح ونب نا سأ ال ىربغغ لاق و

 ىلع ناحصيالو هوضولا يف ابج ل قاشلتسالاو ةضمضملا نأب لوقلا ىلع اذه

 ءافتكالا زيجأ و ء هنكرح وأ ءام ةدش وأ ليق « اهوحن وأ دي كرعب الإ حيحمماا

 ديب نازوجي الو ص ال ليق و ث ديلا ريغب ازىجأ و مإ يذلا رطلا بصب اهف

 أ طفف لذلا زوجي ليف و ء سملا زاج اذا نا ز وجب ليق و أ ندبلا بحاص ريغ

 يزجي الف زجب مل ثيحو « هيلو وأ هوخأ وأ هدلو هل أضوتي نأ هل زوجب ليق و
 حصي امنا امهمحاص نه ديلا ريغب ايهزا وج بهذم و ء فالخ لسفلا ين و هوضولا

 ينوتلا ىلع سايق وأ ث ةينلا بج وي مل رم لوف وهو فظنت امهنأ ىلع

 لسغ يزميال هنأ لوفأ يذلاف دهب و . فيمض سايف وهو تيملل لاستغالا و

 هيلا هندب كحي وأ هندبل هكمب هدي ريغب وأ هديب امهبحاص كرمب الإ ءوض و الو

 كرعلا وأ ث اعيمج انوكيلف ك رع و غارفا هنأ ر رقت دفو لفلاب انرهأ انا هج و و

 ءاملا ةدش كرعلا ناك اذاف هي رجو هتدش و ءا_اا ج و يفك ال رو.أمل نم

 دحا ءاملا كل بصي نأ اما و ڵ رومأملا لعف كلذ نكي مل هتكرح وأ هج وم وأ

 : هل وق امأو « زئاجل تنا كعمس و

 لستفمل اك ارع يفكتملع امو اه رطتب انلتغاف باحس تءاج

 راحم ناك ولو اذهو لسغلا ةفاظننك ةفاظن باح لاب انل تلصح هانعف

 لسغ بجب و . اهسفن أل هفاضأ دقو لسا_غاا لعف لذلا نا هيلع لدي نكل

 يدنع ةداجلاو هلفاسأو هطسا هو هلاعأ سافنلا و ضيحلا ه ةبانجلا يف هلك رعشلا

 و دمعت ناو هزجي مل هضعب لسنب نف انه ءزج وهو انسفن لسف ان رمأ انال

 ث ةظلغملا ليق و رفكن . ةرافكلا مزلت اولاق دفو رفكت ق ولا تاف ىتح كردي
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 ۔۔۔ ۔۔۔ہس ۔۔۔۔۔۔ ما ۔ ۔_ _ ۔ے ....م ۔۔ےہ

 هلعف بج وي ام لعف نميف ةق ة راشملا ا انياخعأ ضمب لقو و ث ءيشب قدصتلا ليقو

 كشوأ زاوجلا نظ اذا رفكب ال هنا : رفكلا هكرت بج وي ام كرت وأ رفكلا

 صيخرت اذهو . ةمرلا كته دمعتي مل هن أل .ديلقت زوجي ال نم هيف دلق وأ هيف

 عأ هللاو ث اهكسم دمعتلا وه ف راق ىتح ربتعملا هتنا هكرت نأال

 اع لب ححصا ىلع دم رادق مو ولاو د ادةع لسملا دحي ال و

 اثالث م نيتنثا نيتنثا مث ةرم ةرم أضوت ةاتع هنال يدنع كلذ و اممعت يفكي

 الو نيتنثا نيتنئاهب أضوت ام لثع ةرملا ةرملا يف أضوت هنأ انغلبي يف املعت اثالث
 هن! ردابتيف ثالثلا ثالثلا يف هب ًأض وت ام لثع نعتنئالا نيتنثالا ف أض وت هنأ

 ! و ث ةثلإثلا نم لفأ ةيناثلا يفو ةيناثلا نم لقأ ىلوالا ةروصلا يف ءاملا غرفأ
 كلذب رمأي فيك ةيح ةياو ر عاصلاب لسغلاو دملابو يضوتلاب رما هنا دحأ وري

 ةلقو هربكو ندبلا رغصو همدع ه داصتقالا ناحاب سانلا فالتخاب هدع مم

 .ىل قبا : لوقتو « ىل يقبا » لوقي : ةشئاع عم لستغا هنالو اهت رثكو رعشلا

 ع لك لستغا دقف فصن و عاص نم ليق اك نيعاصلا ن ود امم كالذ ناكناف

 ىلع اهدحأ ديزي نأ دب الف نيعاصلا نم ناكناو اي واست ول . عاصلا ن ود

 مزال يف نالمعي الو عاصب لستغا الكنا ين اكشو وأ ايهنم ذخالا يف رخآلا

 رخالل لك لوقو ءاملا امهذباجت زب كلذ دحب ال هنأ نيبتف هيف كشب نيعم دح

 الف نبعاصلا نم رثك أ نم ناك ناو ى ةا واس !ا مدع هنم ردابتي ىل قبا

 اك عاصلا نم ه لقأ رخآلل ىقبأ ىتح ذخالا ىف داز امهدحأ نوكب نأ نهوي

 ةز واجعع ةنسلا نع اهدحأ جورخ مزايذ ىل قب لك لوق نم توافتلا ردابتي
 دم نم لقأب أضوت دق هنأ كلذ نم لصحن و ڵ هنع ناصقنلاب رخآلاو عاصلا

 لستغي ناك هنا : ةشئاع هتور ام عابتا مزلي الف ى عاص نم لقاب لستغا دق و
 الو ء اعاص رزحي هيلا تراشأ () رمب لدتفي هنأو دهان أضوتي و عاصلاب

 ريبكلا حدقلا ساو . ةعسن وا لاطرا ةينامث رزح سع يف لستغي ناك هنا ةيور ) ١(
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 يفو دملاب ا أضوتيو دادما ةسمخ ىلا عاصلاب لستغي كت ناك:سنأ .او ر ا

 ًأض وت ةياور يفو ى ك وك أ اض وتي و كيك اكم ةسمخب لستغي ناك هن أ ةناو ر

 نم نالطر ءوضولا يف يزجي ةياور يف و ى عاصلاب 77 عسل ءاناب

 قفتي ام ب۔ح رمالا ناو ديدحتلا مدع ىلع لدي تاياورلا فالتخا لبء ءام

 ةينامثو ةئام وهو دادغب لط رب ثاثو لاط رأ ةسمخ عاصلا و يفكي ام بسح و

 لك لب ءوضولا نع لسغلا يزجي ال و ى مهرد عابسأ ةعب رأو امهرد نورشعو

 نا كلذل لديو رخآلا ضرفلا طقسي الو هب انرمأ ةدح ىلع ضرف امهنم

 هيمدق رخ ؤي و أضوتي رثع هنأ ىو ر دقو ى لسغلا هب بجيال اع بجب ء وذ ولا

 امرو امهرخؤي ال اع رو ى ةبانجال امهلسغ دعب ءوض وال امهلسغيف لسنغي ىتح
 ةشئاع ةياورو ث هيلجر رخأ هنا : ةن وميم ةباور نيي عمجيف ى ءوضولا رخأ

 امي لك تربخاو كلذ نم الكل ف هنأب ، لستغا مث ةالصلا ءوض و أضوت هنا
 ىلا ةبسمللاب امهتلقل امهركذت ملو هيلجر الا أضوت ةشئاع دارم ناب وأ تأر

 : كلام لاقو ك امه ريخأت بابحتسا ىلع ر وهجلاو ى اهأض و يتلا ءوض ول ءاضعأ

 يف ةيعفاشلا تفلتخاو ى اتمدق الاو امهريخأت بدن فيظن ريغ ناكملا ناك نا

 مل نا ،٠وضولا نع لاستغالا يزجم ليق و ى مدقتلا يوونلا راتخاو لضفالا
 وأ ةف وغفلم ديب امهلسغ وأ اهنف امهلسغي مل ناب ةريخالا ةلسلا يف هيج رف سع

 لسلا ليق و ث دي ريغب امهلسغ وأ ضقان ريغ اهرهظ ناب لوقلا ىلع اه رهظ
 لاح يف ءوضولا ضقني ام وأ هجرف سم ولو ةره ناك ولو هنع زجحم هسفن
 نع لاستغالا ىزجي : ةيكلاملا تلاق و ث امهاون نا ىزجم ليقو ث هلاستغا

 لبق هلقي ءوضو ةنوميم فصول ءوضولا مدقت طرشب طقف سأرلا حسم

 نع هيلجر رخأو أضوت هنأو سأرلا الا لسفلا ءاضعأ تركذ و ى لاستغالا

 لعأ هللاو ث هيلجر لسغ و هناكم نم لوحت لستغا املو ، لاستغالا



 ع رفلاو لصالا لماش ٨ ٢٠

 عب ارا بايلا

 ءوضولا ى

 دحاو وضع اهنف هلك ندبلا ناف ةبانجلا فالخب ، هؤامو وضع لك

 تيقب اذا نبلجرلا ىلا سأرلا نم ولو رخآ وضع ءام نم وضع لسغ زوجيف

 يف امأو . هسأر رعش ءام نم ةعمل لسغ هلي هنأ رم دقو 2 ءاملا لصفني ملو ةعمل

 ءوضولا نأ ىري نم ىذضتقمو ء هب لصتملا هئام نم الاوضع ةعمل حسمب الفءوض ولا

 ى رخ ا وضع هام نم وضع يف ةعمل لسغي وأ حسم نأ ز وج هن أ دحاو ضرف

 رهظي ايف ىرخأل لجر نم وأىرخال دي نم امس الو كلذك رثألا يف تيأر مث
 . لج رأو » لاق ه « قفارملا ىلا يديأو » لاق ىلاعتو كرات انبر نال

 وأآديف ادي كلذ ركذي لو هيلجر نرقو فلكم لكي دي نرقف « نيبعكلا
 ةدحاو نديلا نأكف ةدح ىلع سأرلاو ةدح ىلع هج ولا ركذ اك الج رف الجر

 رخآ وضع نم حسمب ام حسم ضعب زاجأو ث رهظ ام اذه ى ةدحاو نيلج رلاو

 قراف نا رخآ وضع ءاع حوسمملا حسم ضعب زاجأو عارذ وأ ةيحل نم 1

 هذهو ء اقلطم اديدج ءام بجوأو اذه ولو ضعب منم و ، حوسم ريغ يقب و ءاملا

 نأ ههجو وأ الجر وأ ًادي يدن نل ضعب زاحأو . ءوضولا ين اهلك لارق الا

 هدقف ناو ءاملاب وهو لسفغلاب بطاخم هنأل ال ليقو ب هريغ للبب سأرلك هحسم

 هب هلب ولو ليق امف محتيي الو ًاقي ر ولو اهدج و نا ةب وط رب هلب

 نالجرلاو ناديلا يدنع ىنثتست نكل ىلعأ نم نوكي نأ لسغ لك لصأو
 ناك ةياغ قفرملا ناك اذاف ةياغلل ىلاو « قفارملا ىلا » لاق العو لج هللا نال
 « نانبلا أدبملا نوكيف « نيبعكلا ىلا » لاقو ىطسولا عبصالا ىلعأ أدبملا
 دازام وهو ءوض ولا يف ف رسلا هركو ث اقلطم ىلعألا نم ًادبملاف لسغلا يف امأو



 ٢٠٩ ءوضولا ىف باب

 لوت ىلع ها ءال هءاضعأ لباقي وأ وأ ر ء يف ذ ناك ولو س بصلا يف ط وت هغابسا ا لع

 ةلق زوجتو ءلسفلا يف اذك و هيلا جاتحب امم رثك أ اهةالي هنال هركف ءازجالاب

 يلإ ء وض ولا بحأ , ز هنع و ڵ ضرالا لبي ل امي ك أض وت دف و ى تمع

 يونيو « ريسيلاب نوئضوتملا ىت جمأ رايخ و ى لقث ام يلإ ههرك أ و { ًفخام

 وري ملو ، قطني مل ولو كلذ ىنكي ةبانجلا عفر لسفلابو ثدحلا را ش ولاب

 لاستغالا يفالو ءوض ولا يف ه.ا ا نم دحاو نعال و ةينلاب ظفلت هن أ . هنع

 ءادا ىو نم و ، يوني ناك هنأ انماعف « تاينلاب لامعالا امنا » لاق دق .كل

 ءازجالا يفف ةبانجلا وأ ثدحلا عفر ونب ملو ء لسغ وأ ءوضو نم هيلع بج وام

 لصحي الو ى اهريغ و ةاكزلا و ةالصلا اذكو هننس نم هضئارف ملعي مل ولو ك نالوق

 كلذب ةلفانلا وأ ةبجاولا ةالصلا ةين همزلي الو برقتلا ةينب الإ باوث هل

 ثدحلا مفر ىون نا ةضيرفلا هلف كلذب ام ةدابع وأ ةلفانلا ىون ناو

 ليقو ى يدنع ام اذه املثمب الإ اجري مل اعفنرا اذا هنال ةبانجلا وأ

 الا ةضيرف امهب يلصيال ليق و ، ةضيرف امهتيفب لصي مل الفن ىون اذا

 اقلطم ةدامعال ةانجلا وأ ثدحلا مذ ر يوني نأ قيقحتلاو ى ضرفلا ى ون نا

 لسغ ةدارا دنع ء' ونلا يزجي هنأ يدنع يذلا و ، هكرت نه ىوقأ ظفلتلا و

 وو ءوضولا ءاضعأ نم امهنأو ةنسلا نم امهلسغ موزلب لوقلا ىلع نبديلا
 امهلسغغ نأب لوقلاو ًابدن هئاضعأ ن. امهنابو امهموزل مدعب لوقلا ىلعو حيحصلا
 دنع يوني بودنم هنأ ه هنم سيل هن 1 لوقلا و ءوض ولا نم سيل هن أ و بجاو

 لهذ نا يزجيال ليق و ڵ دعب لوهذلا رضيال لاح لك ىلع و مفلا لسغ ةدارا

 هنأ هتركذام هج وو ى هج لانم هاونلا يزجي هنا ليق و ث هجولا يف عورشلا لبق
 ءوضولا لوأ نم اتناك ءوضولا نم هنأ و امهلسغ نم دبال ناديلا نراكآذا

 نآ رقلاب بج و ام لوص و لبت لهذ ولو لوهذلا رضي لو ءاوذلا ا۔منم ي جيف

 زاج امنا و لسلا ا ءوضولا نم غرذي ملام ةينلا زوت ليقو ث.هجولا وهو
 لوا_ لماتلا ۔
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 7 _ __ __ . س
 - - . اي

 ضراع نايسنلا نال ىلاعت هللا نم اصيخرت اهلك لامعالا يف ةينلا دعب لوهذلا
 ءةءيظع ةقشم تناكل اراض لوهذلا ناك ولو ماني دقف موصكل وطيام ايس الو

 لاستغالاو ءوضولا يف ةينلا بجال هنأ : امهريغو يعاز والا . ةفينح وبأ عز و

 ن٥ امهنأ هدري : تلق ء ةال_ص'اك ةداعال ةليس و لب ةلةتسم ةدامع اسيل ا.,نال

 نكا ةليسو اناك ولو امهنا و « تاينلاب لامعالا انا » :ف لاق دق و « لامعالا

 ةينلا مهريغك ةيفنلا تطرتشا دقو ڵ هكح تادابعلا نم ءيش ىلا ةليسولا كح

 . ملعا هللا ه 6 ةلبس و هن ا عم محتلا ف

 امن از ء ضرالل هتروع تفشكنا ولومايق ين زاجو ، نسحأ دوعق يف يضوتلا و

 ء اهو ركم ناكو حصل ةولخ وأ ةملظ يف ًانايرع أض وت ولف سانلل اهفشكب لطم

 نمم هاري سر" رعب نأ نمأيال ثيح ىرعت نا الإ ال ليقو ء لطب ءير نا و

 وأ ةباد نم فلكي ل وأ هتيؤر زوجن نم ةيؤرب ريض الو داري نأ هل زوجيال
 ء هارسي نم عبصاب فنالاو مفلا كلدي و . لأ هللا و ث زمميال يبص وأ نونجم

 درلاو ذيجلابو هب هلاصيا و مفلل كي رحتلاب ءاملا ديدشت يفكيو هانمي نم ليق و

 افيثك ل و هلكهل_غ و ةيحللا رعش كلد مهضعب بج وأو . فنالا يف ةدشب
 ءالا لاصيا و اهرهاظ ل۔غ بج و تفثك نا و قوف نم لسغت اهنا حضا ولا و

 اهحسم الو اهلسغ مزليالو ةيحالا تدرام لسغي امنا ليقو ء كادلا و ةدلجلل

 ةبانجلا و ءوض ولا يف هج ولا لسغدنع قالغا و حتف نيبهينيع لهجو حسم ليق و

 قي لاقدقو ث ءاملا امهلصي مل امهقلغأ ولو ءاملا مهرضل امهحتف ول ذإ امهسخري نأ
 ةمحا و ةنس نندالا حسم و ( ةماح ران ىرتال ابلعل ءاملا مكنيعأ ا ود رشأ (

 هدربو ًادمع ولو امهحسمي مل نم ءوضو ةحصب ليقو ، حضاو وه امك ءوضولا يف

 بوجولل رمالاو ى هب رمأ و امهح۔م ىلع هرامصأ و وه بظا و ف هن أ يدنع

 الإ ةالصلا هللا لبقيال ءوضو اذه » لاقو داحأ أضوت هنأو ةني رق هفرصق ملام
 امهرهاظ حسميو اءهحسمي مل نم ةالص هللا لبقي الف هيف امهحسم دقو « هب

 و



 ٢١١ ءوضولا ف با

 هيفك ب دا راف اف قرطو ا۔طسو هيلعأو ضفخناو هيف لفسنام لكو ا۔منطاب و

 ءاع نيفكلا لالنبا يزب و ؤ اسح ناك لفمسنام حسم دعب ا۔ماع ا۔مهض و و

 هينذأ و هسأرب حسم و هنأ يور دقو « سأرلا ءامب وأ نينذألل امهيف عض و

 امأ و أ ديدج امهنطاب و امهرهاظ حسم ىلا هيماهماب فااخ و هيتبابسإ ا۔۔ماخ اد

 هام لوخد الب كلذ هنكس هأ نل " و امه رهاظ لسفف لاستغالا يف ا۔مكح

 بصب ,أ ًاشر امهشرب و هيدي يف ءاملا لعجي وأ امه دسل نأ كاذ و ر رمهن. الأل

 لسغ و ًانطاب اممحسم رضلا فاخ و كلد نه نكمتي نهو كرعيو ا_۔ماا

 يف ركذت مل ذإ ةنس تلق امناو لاستغالا يف نونسم بجا و حيسم وهف امهرهاغ
 ديلا لسغ ءوض ولا يف نآرقلا يف روكذلا نأ امك حنملاب نآرقلا يف ةبانجلا لغ
 هعزم - ءاطغ هآ ةريبج امهيلع لعج و اتحرج وأ انرمدكنا ولف ل> رلا و

 مل ذإ نآرقلاب اضرف ال ةبجا و ةنس حسملا كلذ ن وكيف ة ريبجلا و ءاطغلا ىلع حيس

 رم ] نل هنال يدنع حيحصلا وه كالذ و ميت الب حسملا كلذ ىفكو هيف را , ل

 ة ريبجلا ىلع ح نا ايلع

 " مين رطضا نف ، ةرورضل ولو اندنع زوجي الف نيفللا ىلع حسملا امأ و

 اذا اونمآ نيذلا اهبأ اي » ىلاعت هللا لوقب سذ مث ناك ليقو ث طقف نكي مل ليف

 نيبعكلا لوخدب « نيبعكلا ىلا ك۔لجرأ و هلوق ىلا _ ةالصلا ىلا مق

 عيب رلا رك ذ دق و . نيلج رلاو نيديلا سنج نم ه نمال حيحصلا ىلع نيتفر اك
 ىدرو. ةشلاع ,. نع اهضعل نيفلا ىلع جرملا عنم 1 راث آ هحيص يف بيبح نبا

 ايهسالام هن أ يورو « نينحلا ىلع حسمأ م وي يلج ر هللا علق » : اهلع ه ريغ

 ىلع زاجل زاج ول ةقراشملا انباصأ نم أنهملا لاق ء ةيآلا كلت لوزن دعب طف ا

 رع ع دحاو يراخبلا ىو ر دق نكل : تلق ء كلذ هللا ىلأ نكل و ةمامعلا

 ملعا للا و ز اذخو هنمامحع ىلع حسم هنل هللا لوس ر ت ا ر ى رحضلا ..أ ناا

دقف هلعف ت ملم هز ا معز نهو 6 ءوض و ال ىلص هلعف نم ءاطع لاق كالذ ةحصب



 ع رفلا و لصالا لماش ٢١٢

 ميقملا موي ليقو ىدح الب ليقف زئاج هنا انموق معزو ك رفكو هيلع بذك
 ةئالثنيفحلا ىلعحسملا رثت هللا لوسر لعج . ىلع نع له ى هرو ى رفاسملل ةثالث و

 مه توزغ : ةبعش نب ةريغملا نعو ى ميقلل ةليلو امود و رفاسم ل نيابلو مايا
 رجفلا لبق ةوادا هعم تلمحف طئافلا ق زربتف كوت ة و زغ ك هللا لوس ر

 ةبج هيلع و ههجوو هيدي لسغف ةوادالا نم هدي ىلع قيرها تلعج مجر املف
 ةبجلا تحت نم هيدي جرخأف ةبجلا ك قاضف هيعارذ نع رسحي بهذ فوص نم

 تي وها مش ةماعلا ىلعو هتيصانب حسم مث هيغارذ لسغ و هيبكنمىلع ةبجلا ىقلأو

 بكر مث امهملع حسف « نيترهاط امهنلخدأ يناف يهعد » لاقف هيفخ عزنال

 ع نيلعنلا و نيبروجلا ىلع قتع هللالوسرحسم ةريغملا نع ةياور ينو ى تبكرو

 تنأ لب » لاقف تيسن هللا لوسراي تلقف نيفلا ىلع رثأك حسم هنعو

 ل ةعوضوم ا_ماك اهنظأ ثيداحالا هذهو « لجو زع يبر ين رمأ اذهب تيسن

 نم اهريغو ةشئاعو سابع نيا حسملا ركنأ نممو .رع هللا لوسر نع حصت

 مهلع ركنأ يعفاشلا نأ ىتح هباحصأو كلامو نيمباتلاو ةباحصلا روهمج

 زاوجلاو ء اقلطم زاوجلا نالوق نيرخأتملا ةيكلاملا دنع يذلا و ء لطاب هراكناو

 : ربلا دبع ىربا لاقو بجاحلا نبا مزج هب و ةنودملا ىضتقم وهو رفاسملل

 انموق نم عمج معزو ى حسملا تابثاب ةحرصم كلام نع ةحيحصلا تايا و را

 ةباحصلا مهنم' ناو نينالا اوزواجل هتاور مهضعب عمج و رتاوتم حسملا نأ
 _ ةيعفاشلا ينعي _ انباحصأ بهذم : يوونلا لاقو ى مهنع بذكو هو ةرشملا

 اومع زو ى حسملا كرتيال نأ طرشب نكل لصالا هنوكل لضفأ لسفلا نأ

 ةمركع نع اومعزو ث ةفيعض هنع هراكنا ةياور نا و هتبثا هنا سابع نبا نع

 .رجب رهاظلا لهأ ضعب نعو ث حسملا وأ لسغلا بجاولا ةداتقو يبعشلاو
 عأ هل هللاو امهنيب مجلا

 ءوضولا يف هرب ركشف ٤ اثالث ء وضولا و لاستغالا يفلوسملا ; ركمب بحتسل و



 ٢٢ ءوضولا يف باب

 كلذ لعف ناو ديعل 7 دعل .: ةرم ةرم ًأضوتن نأ وه سيل و ةرم وضع لك يف

 نا ه يور ام ىلا برقأ وه لب ضعبل افالخ ريركتلا ةنس نم كلذ سيلف
 نتنثا نبتنثا م ة ره ة رم ة هؤذض وت امأ و « رون ىلع رون ءوضولا ىلع ءوضولا

 ىلع ليلد وه لب روص ثالث اهناو ءوض ولا روصل ميلعت وه امماف امئالم امال م

 امأو أ ةدح ىلع وضع لكل ررك ريركتلا ينروص يف هنأل تلق ام

 ، ماملا دعب زوجيو « ءوضولا ين ةدح ىلع هيف ريركتلا زوجيف لسفلا
 لاق اذك و لسغلا يف نونسم ريغو بودنم ريغ ر ركلا نأ ىدرواملا معز و

 وهو _ حوسمملا امأو ڵ تركذ ام حيحصلاو ء يبطرقلا و ينجسنلا ىلع وبأ

 هلسغ ناك اذا لسغلا يف امهنطابو ءوضولا يف نانذ ألا و ءوضولا يف سأرلا

 _نالسغي امهنأ حيحصلاو ى ناحسم امهنأب لوقلا ىلع ءوضولا يف نالج رلا و رضي

 ايف ءاطغلا وأ ةريبجلا قوف نم هيلع حسم ام اذكو ة رملا ىلع ةدايزلا هيف هركف

 داعأ اهمع املك اثالث امهلسغ بدن نيلج رلا لسغ ح يحدلا ناك اذاف يل رهظي

 مهنأك هذه اندالب يف هانرصاع نم ءوض و يف دوج وه ريغ اذه وثالث منت ىتح

 بناجل ةاعارم و هتنظم امهنأل فا رسالا نع ةعيرذلل ادس ةرملا ىلع اورصتقا
 الثم اهريغ اولسغوةدحاو ةلسغب اوطس وتف نالسغت وأ ناحسع له فالخلا

 ار ركمت دحا و ءامب ديلا رارما رب ركت سيلو دحوم نينذالاورسأرلا اوحسم و

 هنأ ضعب لة دق و ك اهل مامتا وأ ةحسملا وأ ةلسفلا يف ةغلابم لب حسمللوأ لسغلل

 مث ةرم ةر هيضوت ثيدح تلق ناو ، دحا و ءام انالث سأ رلا ىلع ديلا دد رت

 : تلق اثالث وأ نهت رم حسملا ري ركت زا وج ىلع لدي اثالث انالث 1 نستنثا نيتنثا

 لسغ هنأ ق هن نانع ىور . ة رلا حوسمملا صيصخت ىلع ريلد ماق دق

 ىلا اثالث هيدي مع اثالث ههج و لسغو اثالث قشنتسا و اثالث ضمضم مث اثالث هيدي

 الكديقف ى نيبعكلا ىلا تارم ثالث هيلجر لسغ مت هسأ رب حسم مث نيقف رملا

 ال ذإ ةرملا ىلع لم حسم لاق لب هديقي سأ رلا حسم الإ ثالثلا

+ 
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 ىف لخادف نينذألا حسم أو . ليله الإ نكأ أ و نتنثالا لع ٣ لدب

 ف اه رك ذ مدع رهاظب امهك رت زا وجب لئاقلا لدتسي دق دقو ى هسأر حسم هلوق

 ءوضو انل ًأض وت : يراصنالا مصاع ن ديز نب هللا دعل ليقو « ثيدحلا

 هدي لخدأ مث اثالث املس ةف هيدي ىلع هنم فك اف ءاناب اعدف وع هللا لوسر

 نيت رم نيقفرملا ىلا هيدي لسغف اهج رخاف اهلخدا مث اثالث ههج و لسفف اهجرخأف

 ىلا هيلجر لسغ مم ربدأو حسملاب سأ رلا ىلع هيديب لبقأف اهلخدأ مغ نيت رم
 نم حسم ةياور يو ء لب هللا لوسر ءوضو ناك اذكه لق مث نيبعكلا

 ةياور يف و ڵ د_حا و ءام همدقم ىلا هافق نم م مركلا هافق ىلا هس ر مدقم

 ركذ و هينذ ١ يفيخامد ىف هيعبصا لخد أو ط و ارهاظ دينذ أ و هس رإ حسم

 اعدف ىلص دق و , ىلع اناتأ هنأ يلع باحصأ نم وهو ديز ن ةرامع وبأ ريخ دبع
 ءام هيف ءانا يأف انماعيل الإ دي ري ام ىلص دقو ر وهطلا عنصإ ام انلقف روهطب

 ش رثنتسا و ضمضع 7 اثالث هيدي لسغف هنيع ىلع ءانالا نم غرفأ تسط و

 ة رم هسأ ,” رب ح _ ءانالا يف هدي لعج مم اذ اال هيدي لسغ و اثالث ههج و لسغ

 آلي هللا لوسر هوض و ملعي نأ هرمس نم : لاق مث اثالث هيلجر لسغ مث ةدحاو
 َ أل حسملا بدن هنا : يعفاشلاو ة ةقراشملا انباحصأ ضعبل لاق و . اذه وهف

 يقاب ىلع سايقللو « اثالث ًاثالا مث نيت رم نيت رم أض وت مث » ثيدحل نيتنلا

 ىرخأ ثر.داحأن هلحع ناس و هصصخ ره دقف ثرحلا . . لوقأ او ءاضع لا

 ى رخألا ثيداحالا ليلدب لوسغ وه ام ىلع ر وكذملا هثيدح يف رصتقا اممإ و

 ىلع ينبم حسملا نأل انه فيعضف سايقلا امأو ء لسغلا ءاضعأ وه بلاغلا نأل

 ددعلا نألو غابسالا يف ةغلابملا هنم دارملا يذلا لسغلا ىلع ساقي الف فيفختلا
 عم ءاملا نيرج لسلا ةيح نأل لسغلا ةروص يف راصل حدملا يف ربتعا و
 وه ىور و انالث هسأ رحسم ها انامثع نع هننس .يفد واد ود ًآىور معن تكالدلا

 ب

 - و الث هيغك لسغ زم ك 4٨ ا ذّرعم تنش 7 7 ث دح نه يذم رتلا و



 ٢٥ _ هوضولا ا ىف باب
 ۔ ۔۔ ۔ ۔۔_ ۔ے۔۔. ___ - ___ ۔ب۔۔۔_2

 أضوو ارن ط ر ا ه .روهظ هنن هنذأ و هرخؤع ش هس ر مدقع أدب نت ر» هس رد

 ههج و أض و و ٥ ره قشذتسا و ضمصم د \ الث كلذ لمق 1 لسغ د \ الث هلحر

 انالث حسملا ف نامثع ثدح ل وت لمتحي : تلق ٨ هر دد ض وو الث

 دحاو ءامي ديلا را رما ري ركمت امهف دا رملا ناب نيت رم حسملا يف يب رلا ثيدحو

 ليلد الف احي رمد نوك داك هيف اذه ناف د وعم تنر ع رلا ثيدح امس ال ,

  

 « ة رم حسملا ثيداحا نس و امهنيب عمجي اذ و ةدحا ولا ق وه حسملا ىلع امهف

 ةرم هسار حسم 9 اض وت رن هن ا صاعلا نل ورع زرعر وصنم ن دعس ى ؤ ردق و

 «لظو ءاسأ دقفاذه ىلع دا ز نم » لاق غرف املو اثالث اهادع ام لسغ و ةدحا و
 ةءاسا لوسغملا يف ثالثلا ىلعو حودمملا يف ةرملا ىلع ةداي زلا نأ ىلع صننف

 عضاوم ثالث حسم دا رملا نا اضرا اثالث حمسملا ف نامثع ثدح لمتحي و ؤ لظ

 ف ة رملا ىلع ةدايزلا نأ روصنم ن دع_س هرا فر رهاظ ه ٤6 سأ رلا ف

 نا و رمع ى ه ر اذك و 6 ةريكو أ 2 لوسغملا ف ثالثلا ىلعو ح وسمملا

 اذه لع دا ر نم ٣ لاق 7 انال ًاض وت ك هز أ هدح نع ه نع بيعش

 دق 9 ٤6 ثالثلا نع صقنلا مد ٥ رهاظ نكل » لظ وأ ءاسأ دت صقن و

 دارأ هناب وأ « ةدام زلاب ملظلاو صقنلاب ىتلمت :ءاسالاو يبسن رمأ هنأب باجي

 بطنح ن بلطملا ها و ر هل لدت فذح 4 هف ةد_حاأ ؤ ن -ص صقنلا صقنلاب

 داز وأ ةدحاو نم صةن ناف انال و نيترم و ة ره ء وض ولا « : اع وف رم

 ثيدحلا كلذ ىوري نه رثك أ لب لسرم وهو « أطخأ دقف تالث ىلع
 هب و ةهاركلا روهشملاو «داز نهف » هلوق ىلع رصتقي اذه لبق ينلا

 ثيداحألا يف داري نأ يدنع لمتحيو ث ةيعفاشلا دنع حيحصلا وهو لوقن

 : موق معزو ث نواهتلا وأ عرشتلا ىلع وأةفلاخلادصقل صقنلاو ةدايزلا ةثالثلا

 ، د_۔اف سايق وهو ةالصلا ي ةداي زلاك ء وض ولا لطبت ثالثلا ىلع ةداي زاا نأ
 هلل

 ز هل وق لدي ال و . . ثالثلا ىد داز نم مثأي نا نم ا آال : كراملا نبا نع و

 



 ع رفلاو لصألا لماش ٢٠٦

 ىلع « هل هللا فعاض فعاض نم » نيترم نيترم يضوتلا نم هغارف دنع
 نيترم أضوتف ةدحاولا ةدايزب فعاض نم دا رملا نأل ثالثلا ىلع ةدايزلا زاوج

 اذه ه ىلوألا ةروصلا يف لاق ائيش اهف لاق ةر وص نم غ رف املكه ن أل نيت رم
 ءايدن ألا هوضووىئوضو اذه » ةثلاثلا ىف لاق و «هب الا ةالصلا هللا لبقيال ءوض و

 ءوض ونوك نألةدايزلا زاوج مدع يلع لدي ةثلاثلا يفاذه هلوق لب « يلبق نم
 ينوضو اذه » ةياور يفو ،اهزاوج يفني ثالث يف ادودحم مهلك ء ايبن ألا

 مدع يف ىوقأ يدنع اذهو « بها ربا غوضوو يلبق نم ءايبن ألا ءوضوو

 نع صقنلا زاج امإو « ےهاربا ةل. اوعبتا ه الع و لج انب ر لوقل زا وجلا

 لوسر نأ ديز نب هللادبع نعو ي هيف ةدراولا ثيداحألل ةبآلا هذه مم اذه
 تملع هل وق نم ملعتو « رون ىلع رون وه » لاق ه نمت رم نيت رم أضوت ت هرا

 ناتبجاو قاشنتسالاو ةضمضملا نا « هب الا ةالصلا هللالبقي ال ءوضو اذه »

 ةبظا وملاب نينذألا حسمب وج و ىلع لالدتسالا يف رم ام دح ىلع حيحصلا وهو

 ةياورب قاشنخسالا ىلع الدتساو ك روث و ,أو دحاو نحن انلق هبو ،اهريغو
 « رثنيل مث ءام هفنأ يف لعجيلف كدحأ أضوت اذا » قلي هنع ةريره يأ

 ريغ : 2 لهأ و يعفاشلاو تلام : نيفلاخملا روهمج لاق و ء رمألا رهاظل

 أض وت » يبا رعالل تخت هل وقل بدنلا ىلع ثيدحلا يف رم ألا اولح و نعتمجاو

 امهتيفيك يف ليق ء قاشنتسالاو ةضمضملا ركذ ةيآلا يف سيل و « هللا رمأ اك

 نم ضمضمتي تافرغ تالثب قشنتسل و ضمضمتي نأ ل وألا : هج وأ ةسمخ

 مث اثالث ضمضمتي ةف رغب امهنيب عمجي نأ يناثلا ڵ قشنتسي مث ةدحاو لك

 ضمحمضمتي مت قشنتسي مث اهنم ضمصمتي ةف رغل عمج نا ثلاثلا ى اثالث قشنتسي

 ث ةف رغ نماث الث ضمضمتنأ عبا رلاءىشنتسيممتاهنمضمضم تيسق ثنتشيمت 7 اهم

 قشنتسي تاف رغ ثالثب ضمضنتي نأ سماخلا ، ىرخأ ةف رغنمانالث قشنتسي
 ناك ولو٬ثيداحأتءاجهب وحصأ لوألا و لوادتملا روهشملا وهو تافرغ ثالث

 - قششدسل ُ



 ٢٧ ءوضولا يف باب

 زاج رخآلا ىلع اهدحا ميدقتب ال ةدحا و ةرم ًاعم هفنأ و هيفب فرغي نأ انكمم
 ٠ اعم امب فرغي نا اماو تاره ثالث ةف رغ نم اعم . ف رةل نا اماف

 ى 7 نم ح نت رمةف رغنماعمام فرغينا اماو ةثلان نم مث ةفر رغ نم من ةف رغ

 نأ زوجي اذكو و ىرخأ نم نيترم مث ةفرغ نم ةر. امهب فرغي نا اما و ةرم

 ةف رغ نه قشنتسي ح : سكعلاب وأ نبت ره ةف رغ ن ( ےث ة ره ةفرغ نم ضمضمتي

 ح نيت ره ةفرغ نم ضمضمتي ناو سك هلاب و نيت رم ىرخأ نم ش ة ره

 .ىرخ أ م. نم قشنتسي مث ث هعفدب وأ ة ة رم ةرم ىرخ أ نه ىقشننسإ و ضمهتي

 دقف سأرلا حسم ةيفيك امأو «ة رم ىرخأ نم مث ةرم ىرخأ نم وأ نيت رم

 اهيف مالك رم
 ك هسأر مدقم حسم هنأ ءاطع ىو رو ث هلكهسأر حسم للع هنأ يور دق و

 نم ب رق يهو هتيصان ىلع حسم ك هن أل هعل ر بجا ولا : ةفيذح وب أ لاق و

 سأر عيج « كسؤرب اوحسماو » ىلاعت هلوق لمتحا : يعفاشلا نعو ى مب رلا

 عبص ا نم ليلق لقأب ةدحاو ةرعش ولو ىزجم هضعب نأ ةنسأأ تلدف « هضعل و أ

 هلوق نيبو كلذ نيب قرفلاو نيقيلاب ذخأ كلذو ةعامج هيلعو فك نم وأ

 سأ رلا لسغو لسغلا نم لدب هيف حسملا نأ محيتلا يف 4٨ هوج وب ا وحسماف »

 لاقو ث طايتحا هلك سأ رلا حسم بجحب : ةعامجو دحاو كلام لقو ي اقرتفاف لصأ
 يدنع بجاولاو ء عباصأ ثالثب تارعش ثالث بجاولا : انباحصأ ضعي
 ةنسلاو ضيبتلل اهلعجب ضعبلا و ةلص ءابلا لعجي لكلا لمتحت ةيآلا نأل مب را
 نا عل رلاب اهدو ر و لدف لقأ ز :, . ملف لقأب درت 7 : ١ راب تدرو دق و ةنيبم

 ثاثلاب لاق نم ةجحو ڵ بجا و ال بحتسم لكلاب وأ رثك أب ًاضيأ اهدورو

 ضعب و رخؤملا يئابلاو هطسو و ىا هسأر مدقم حسم . هن أ ىور هنإ

 ةجحو ث ناثلث كلذو نينذألا ىلب اه سأرلا بناوجو رخؤدلل ىلاتلا طس ولا

 ةر و نيثلثلاب ردقم كلذو اههرخؤم ىلا اهمدقم نم حسم هنا نيثلثلاب لاق ن
 ‘ي .

 لوا ۔ لماشلا - ٨



 عرقلاو لصالا لماش ١٨ ٦
 ۔۔ے ۔۔_۔۔ہ ہ۔ا۔ .

 كلذ صعب حسفي ال و عل رلا حسم هز ا امهغلس ل امه أك و فا رط لا نم ثلث ١

 هلعمد ناك امو الك ك ر , و حسملا نم اعا ود أ 4 احصلا ٩٨ذم ذخأ دق هن : اضعب

 لسغلاو ٥ ء وض ولا ف يدنع بجح و ه نيبل خسن ) ول و خ وسفم هز أ ش نع۔ , , ملو |

 17 همص دعر اهرمأ ا زا الإ لها ال و لمق 5 ءاملل ةمحاصم اهريغ 9 أ دملا رارما

 ء لللا ماد ام اهرارما مهضعب زاحأ و ك ح وسمملا ةروصب ريصي ىتح هباهذ

 بصو فرغلا و بصلا امأو أ اهريغ وأ دي رار ارما الب ءاملا ل وصو مهضعب زاحأ و

 روو ةك هثزا لوسر لع بص ةريغملا نأ رمه دقو 6 تار اغ رخآ ىلع ناسل ا

 رضحلاو رن رعس ةسأا ف ف ءاملا ة كت ثى ينلا ىلع تمدص : لاسع ن ناون ٨ د نعو 6 ًأض وت

 لالدتسالا لطم الو دعل بصلا رشاب ةناعالا ىلع كلذ لمحو أ ءوض ولا ف

 وهو تبكمف ٥ _ يكسا « لاقف ءوص ود ل قلع ينلا تد ;أ ذ د وعم تذب عب ر رلا نعو

 ليدنم مخت هل ناكو ، بلطلا ةغيصب هنوكو رضحلا يف هن وكل الالدتسا تب 1

 دقو نهحع هدخ ا دمف نهخع هلزا ىدر هاس هل وانت تارملا ضعب ف 4ر حع سك

 نا ءاعداو اهوركم لعفي ال ةت هن ال هركي ال هنأ ىل رهانو ينلا و هذخ أي ال
 تايصوصخلا نال ةح> لا جاتب هتايصوصخ ن ...ه ةها ك الب ث كاطع هز زا وج

 بتارهل دي رهالف هكرت نسحألا نا نيبتو رمأ لكشأ اذا معز لثألا تبنت ال

 هنوك زا ول و مظعال ١ لضفلا لينا لد اع ر الو هتهاركد ام زج ال هكرت ايلعلا

 كلذو حر ءىنلا قح ريغ ف اهو ركم هلصا امف وأ هللا دع رمألا سفن ف

 ايف روصتي امنا هريغ قح ىف ةهاركب رمألا سفن يف تركذ يذلا زاوجلا

 : تلق نا و 4 هن ايد كرتب ال ز هناف الا ا و لضف ألا فالخ ىنعع ٦1

 هلعف نوكيف زا وجلل انام هلعف اما و هربغ قح يفو هقح ف اقلطم هو ركم هلعلف

 امل نايبلل ناك ول : تلق ث نايبلا ريغل هلعف ول هركي امناو نايب هنال ةدابع ةللتت

 امود هرد نم روضح دنع رركَتف اماف ر ركت ناف نهل هؤاسل هداتعا و رركتت

 اذه لثم لعفي نا حصيال هنأ يدنع قيقحتلا لب ء اقلطم هرركد ق وهو لعف



 ٢١٨٩ ءوضولا يف باب

 انحسم ةهارك بهذملا يف روهشملاو ء مالكلاب هنايب ناكما مم زاوجلا نايبل

 ليق و ڵ هو ركم ليقو ى اهر وهشه وهو هكرت بحتس ليقف ةيعفاشلا فلتخا و

 ذاعم نعو ث ءاتشلا يف حابم فيصلا يف هوركم ليقو ‘ بحتسم ليقو ث حابم

 هل تناك ةشئاع نعو « هب وث فرطب ههجو حسم أضوت اذا لات ناكا لبج نا

 ليق يذلا ذاعم وبأ هب وار ناك ولو اذهو ءوضولا دعب اهب فشني ةقرخ لل

 ةنوميم تفصو و رخأ تاياورب ىوقي نكل ثيدحلا لهأ دنع فيعض هنا

 وهو قلطناف هذخأي مف ابوث هتلوان : تلاقف نيلجرلا ريخأتو هلسغو ههوض و

 ريغل هتا وان دق ن وكن نا حسملا ةها رك ىلع هذخأ مدع يف ةجح ال و هيدي ضفن

 ةكرب ءاقبال وأ خسو وأ ر رحك بوثلا يف رمال وأ هتلجعل وه هكرت وأ حسملا

 سأاد ال : لاقف

 هدرتو « ةالصلا بوث ريغب هركي ليقو ء ةداع ريصب نا ةفاخم هد ر امنا و ىليدنملاب

 ك لسغلاو ءوضولا ءام نم ضفنلا زا وج ىلع ليلد هبدي ضفن يفو ثيداحألا
 ك هريغو يمفارلا نع هب يلع ىلاعت هللا معنأ يذلا يحيحص ي اثيدح تي ور و

 يعخنلا ثكالذ شمحعالا ركذ : دمحا لاقو ى عضا وتلل ,أ .ا

 ص فيعض وهو « ناطيشلا حوارم اهناف ءوضولا يف مكيديأ اوضفنت ال » وهو

 ء ضفنلا عنم ىلع مهضعب هب لدتسا و ي ه ونلا هعبت و هدحأ : حالصلا نا لاق

 لاستغالا دعب اهئيدح يف ضغنلا نأل ةنوميم ثيدحو اذه نيب ةافانمال : .-_اق
 ,أ ضفن نمو ك هدعب ال اهد> أ ىف ثيدحلا اذ_ه يفو 4 امهدحأ ف ال ء وضولا و

 لاطبا هتيذد ىصعو ث كاذب لطبي ال ليقف هلسغ ,أ هث وضو لاطبا ىونو حسم

 وأ سجنب ءوضولا ضفتني امنا هنال يدنع يذلا وهو ةدابع وه ىذلا لمعلا
 ىرخأ ةبانبب لسغلا و ء هضقنب ةنسلا تدر و اي وأ ةريبك لعف وأ مالكوأ ح ر

 ء وضولا لاطبا ةين درجمب عجري ل ثدحلا عفتر ا اذاف ء هضقنب ةنسلا تدر و امو

 اهباوث هتوفي امنا و اهتداعا همزلت ال اهلاطبا ىون و ىلص نم نا امك ةينلاب لذلا وأ
رخآ الس ٣ ٢ وص و لطبيس ,أ ب و ال هز ] دقتعا نا الا رغك وأ ىع و



 عرفلاو لصالا لماش ٢٢٠

 باوثل اكرت وأ ان وابنال مم ر رمأل هلاطبا ىون وه نا الاو رارصالاب ضقتنيف

 وأ بوث نم اسجن لسغف ًامضوتم ناك نم لثم نوكي امناو ىصع الف ءوضولا

 .ضرغلا يف ةبانجلا نم لسغلا و ءوضولا كرتشا و عأ هللا و ءوس ةين الب ه وح

 الا طق لصي مل هناو ء ريسلا لهأ ثالذ ىلع تقنتاو ةكمب ضرف لسغلا نكل

 ءوضولا نأ معز نم ىلع دريو ةنيدملاب تلزن و ءوضولا ةيآ لوزن لبق ءوض وب

 يهو ل يبنلا ىلع ةمطاف تلخد : رابع نا هاورام اهلوزن لبق نكي م

 ءوضوب ينوتئا لاقف كولتقيل اودهاعت دق شيرق نم الملا ءالؤه تلاقف كبن

 مزح نا لاقو 1 ودنم ناكف اهلبق امأ و ةنر دلا يف كلذ دعب بجوو أضوتف

 ليقعو ديز نب ةماسأ يبأو ةورع نع ىورام هدريو ةنيدملاب الا عرشي م

 يف اكرتشاو ربا هلع هل وزز دنع ءوضولا ت يبل مالسل هيلع لي ربج لع

 لكل ءوضولاب قلع هلوسر هللا رمأ ليسغلا رمع يبأ نب هللا دبع لاق . كاوسلا

 لك دنع كا آ رمأ هلع كلذ ىقش املف رهاط ريغ وأ ناك آ رهاط ةالص

 ةياورل حتنلا موي كلذ تلق . ثدح نم الا ءوضولا هنع مضوو ةالص

 ىلص حتفلا موي ناك املف ةالص لكل أضوتي قلع هللا لوسر ناك ةديرب

 : لاقف . هلعفت نكت مل ائيش تلعف : رمع هل لاقف دحاو هوضوب تاولصلا
 هملع ضرفي مف كر هريغ امأ و « زاوجلا نايبل ينعي « راي هتلعف ادمع »

 ةياورو ةيآلا رهاظل ةالصلا ىلا مايقلا بجي امنا نكلو ث دح نم الا طق
 نيح بجي ليقو « ةالصلا ىلا تق اذا ءوضولاب ت رمأ امنا ه سابع نا
 ةعامج هحجر و ةالصلا ىلا مايقلابو ى هب ليق و ث اعس وم ابوج و ثدحلاب ثدحلا

 هرادقم ءاقيبو اعسوم ابوجو تقولا لوخدب هبوجو بهذملاو ةيعفاشلا نم
 ضعب نع يكحام الا عامجا كاودلا انيلع بجيال و قيضم ابوج و ةالصلا عم
 دنعو ءوضولا دنعو اه دكأتي لب لاق امك سيل و ةالصلل هب وج و نمه ةيعفاشلا
 لوقل لزنملا لوخدو ليق احير وا ان ول مفلا ريذت دنعو ةءارقلا دنعو لسغلا



 ١ ٢ ٢ { ءوضولا ا ف ب اد
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 اهتياورل مونلا نم مايقلا دنعو كاو-اا أدبي هتيب هتيب لخد اذا ناك :

 ةالصلل وأ ءوضولل اذه لمعل تلق كا وسلاب هاف ص وشو مونلا نم 7 اذا ناك

 تربخأ دق نوكتف ةالصلل تيبلا لوخد ين هكايتسا لعلو مونلا نم ماق اذا
 هيلا برقت نأ ةفاخم وأ لوخدلا دنع ةالصلا ىلا هتردابم ىلع اهببنت كلذ

 نبرباج ةياورل مونلا ةدارا دنعو مفلا ريغتم اهيلا برقي وآ هئاسن نم ةأرما
 يف " لا هرك ذ 7 ذخأ اذا كاتسل ناك ةل :ع هللا لوسر نأ هللا دمع

 كورتم ه هنا ليق نامثع نب مازح هدنس يف نكل لماكلا يف ىدع نباو قن و رلا

 ىلصي لزي ناك هنا : سابع نبا ةياورل ليللا ةالص نم فارصنالا دنعو

 مونلل اذه نوكي نأ لمتحيو ع كاتسيف فرصني مث نينمكر نيتعكر ليللاب
 هراتخا و ىدنع هعبصاب زاجو ث ةنشلا هريغ عبصاب ولو نشخ لكب ىزج و

 ةلا زالا يف غلبا ي ,ا ىه لب رحبلا يف نايح وبا و يرنبلا نيسح ىضاقلا و يوونلا

 هل كاتسي نأ هريغ نكمم وا هريغ مبصاب هنكمب نم رثك ا اهب نكمتي هنال

 قصلي و هيف نع ليزي معن منملا ىغتقيام هنم ر,ظيال كنم عبصالا نوكو مبصاب

 عبصالا نم ىلوا وه لب هب وثب كوست نا اذكو ىلوا هريغب ةقاصلاو هعبصإب

 نم هنال بوثلا نم ىلوأ بوثلا ريغو ث ةلازالا يف عبصالا نم دشأ هنال

 نوكي نأ ىذالا ةلازا باب نم هنأ ىلع بترتي و طاختمالاكى ذالا ةلازا باب
 لاقو ث ىذأ اهيف قصتليال ناك اذا دجاسملا يف هب ريضال نكل ىرسيلاب
 ةلازا باب نم هنال دجاسملا يف كوستيال هنا : كلام نع مهفملا يف يبطرقلا

 نيميلا نوكتف ء وضولاك رهطتلا وأ بييطتلا باب نم وه ليق و ث ها . رذقلا

 4 ىل وأ

 ةريخ وبا لاق ث لقع هب رمآ دقو كارالا دوع هب كاتسيام لنفاو
 لخدو « اذهب اركاتسا » لاقف كاراب مةكع هللا لوسر انل رمأ : ىحانصلا
 هتذخأف كارا نم كاوس هعمو جت .هضرم يف ركب يبا نب نمحرلا دبع



 ع رغلا د لصالا لماش ٢ ٢ ٢

 كاوس هعمو ةياور يفو « هب نتساف ل هللا لوسر هتطعأ ئ هتبيطف ةشئاع

 اضرع كاتسي طع هللا لوسر ناك متك ا نب ةيبر لاق " ليخنلا دي رج نم

 زهيتلا بحي تشع هنال ىنا ةهجلاب أدبي و مفلا لوط يف نانسالا ض رع يأ
 ملعأ هللاو ع كلذ ريغ و ءاطعالا و ىلختلاو ىلحتلا يف

 أ قلطملا ءاملاب الا ناحصيال امهنوك يف لاستغالاو ءوضولا كرتشاو

 هنم رسيل ءيش ول و اضيا اعيمح هتنا رو همعط و دن ول ريغل امع ناحد ليق و

 ء ءالا سا زنع جرخي ملام نارفعز و نا رطقلاو تاغابصا ءامك هيلع بلغ ول و

 , نبل و ذيبن و لخي ناحصي الو ةساجنلا ريغتملا ليزي اماو ث هت رك ذام راتخملا و

 زوجي الو نيثلثلا نم رثك أ ناكو ءاملاب اطلخ نا نبللا و ذيبنلاب ناحصي ليقو

 ؛ سج.لا الازا لعف نا و ى امهتمرحلامهب ةلا زالا دمعتنال يأ ايهب سجنلا ةلا زا

 دوعسم نبا ركتا دق و هلثم لسغلا و ليق امف ذيبنلاب ءوضولا سابع نبا زاجأو

 هد ؤض وتلا زاج ءاملا دقف ناليقو ء ذيبنلاب نجلا ةلسل < ةتتهيضوتن ه هد لدتسلام

 قلعف ةيآلا «اوم۔يتف ءام اودج مل ناف » ىلاعت هلوق هدري و اضيا مميتلا عم

 كالذ ىف ءوضولا كحو مميتلا عم ءيشب ءوضولا ممجب رمأي ملو ءاملا دقفب مميتلا
 عانتماو ازاوج ءاوس تيملا لسغو سافنلاو ضيحلاو ةبانجلا لسغو هلك

 دسفلال ىتح 2 الا مميت ; هنكم لو ءاملا فرغ نع زجع نمو ء افالخ و

 ذخالا هنكمي مل ناو رثكل ل اذا لاستغالا نع يهن اماو هيف مقيلف هيف هلسغب

 هب وث نا ىوني نأ همزلي الو ع لستغا وأ أضوت و هرصعو هب ذخأ هب وئب الا

 رصعلا و سمغلاب هب وثل لسغ كلذ نأ يوني ال نا همزلي لب يريغ لاق اك ءاناك

 لب هب ثدحلا عفر عنتم لمعتسا ءام لك سيل : لوقأ ينا مم لايعتسا اذه نال

 ثدحلا مفر ضعب زاحأ و ڵ هرنغ ايف لمعتسا وأ ثدحلا مف ر يف لمعتسا نا

 يف هةوفام وأ سجن ءانا طلتخا ناو ث انباحصا نم سيلو هعفر يف لمعتسع
 هنال مميتيلف رهاط زيم الو ةسجن ةينآ ين هقوفام وا رهاط ءانا وأ ةرهاط ةينآ



 ٢ ٢٢ ميد )ا يف باب

 حب ادحاو د دصقي , ريق اك ال لوقا ام اذه . نييعتلا ىلع رهاطل دجا وريغ

 لك نم ءام بصي هنا ليق اك الو ةققحم ةير ىلع لوخد هنال هءام لمعتسا و

 دق لوقن هن ل ميتي م ار ارهاط دجي ل هنا هيلع قدصيف اهسجني ىتحرخآآلا ين

 رهاط ىلع 2 إ ذا رخآ يف لك نم بص الب دجاو ريغ هنا هيلع قدص
 لع ا ىلاعتو هناحبس هللا و 6 نيقيب

 الو هب دوجي نا دارأو ءاسفن وأ ضئاحو تيمو بنج ءام اذ رضح نا
 دوجي نا حضاولاو : يريغ لاق ايف مه ءاش نم ىلع هب دجيلف ادحاو الا يغكي

 فالخب رضح نم ةلمج نه وهو هرمضح نه ىلع قح هلسغ نال تيملا ىلع هب

 تيبل ناك ناو ا ومميتيلف هريغ ةمذب قلعتي ال لك لسغ ناف ءالؤه لاستغا

 اوم۔يثي و هب لسغيلف جن حتحي ناو هرا ول هونمضو هل اوءميت ةيجنتل درلا جيتح او

 مميت و هب هب ون / لسحغ هب وث ريهطت وا دءوضو ى كد ام هدنعو هب وث سجنت نمو

 لاق ک رهالا سيلو بوثا | ةراهطل لدب ال و ميل ا وهو الدب ءوضولل نال ءوضولل

 ىلحتلا ىلا برقأ ءوضولا نالو ، تلق امل ه. أضوتيو بوثلل مميتي هنا يريغ
 بوثلا ةراهطب حصت امنا ةالصلا نالو ى ىلختلا نم وه بوثلا ريهطت و
 سجنلا لسغ نكلوبجا و اهالكرءوذ ولاب و «.مطف' كبايث و» ىلاعت هللا لاق امك

 ىدحا باكترا نم دبال هنالو ءاملا نم دوج وملاب صخيو مدقيلف بج وأ

 بكت ريلف سجن بوثب ةالصلاةرورضو ءوض وللمميتلا ةرورض : نبت ر و رذلا

 سجنلا نم لسفلاب ندبلا صيصخت امأو ث ءوضولل مميتلا وهو فخأ وه ام

 بوج ويفبوثلا هكراش ولو يلصملا سفن هنأب ندبلا ةدايزلف بوقثلا ىلع همدقت و



 ع رغلا و لصالا ل اماش ٢٤ ٢

 سجنب سجنتلا نم بوثلا اهعم ملسي :ينك لع ةا ةالصلا بوج و اما و ث ة : راهطلا

 غ ا سيج وأ بوثلا رهط ةلصاح ندبلا ةساجت نالف قاطي ال ندبلا يف
 هتمالس نكمب مل نا الا تنكمأ ام بج وا هت راهطب ةالصلا ناف بوثلا ةراهط

 مميتلا يف احيحص اثيدح رن مل اضيأ و ء سجني ولو اماق لصيلف عاجطضاب الا

 لسغ وأ هئاجنتسا وأ هندب نم ةساجن لسغ يفكب ام دج و ناو ى بوثلل

 نال ءوضولل مميتو ه ريغ وأ هجرف نم سجنلا لسغ مدق ءوضولل هئاضعأ

 ءوضولا ضقني ناك امل سجنلا نال ندبلا ضعب سجنت عم حصي ال ءوض ولا

 دمب اثداح الو هيلع اقباس سجنلا دوجو مم هؤانتبا حصي مل هماع دعب

 عضوم لصو اذاو ث ىنتبيو ءوضولا زوجي هنا مهضعب معز و 6 هيف عورشلا

 ءوضولل هلسغ مت هرهط ىرسيلا هلج ر ول و هئوض و ءاضعأ نم وضع ين سجنلا

 ءوض ولا ءاضعا ريغ يف ناك نا و ع ءوضولل هحسم مم هرهطالا و لسغي امس ناك نا

 هريغ هل رهط وأ هدعل رجح وحبب هرط و ءوضولا نم غا رغلا لبق هسفنب هرهط

 هنأ اضإا هاضتقم و ةقراشملا انباحصأ فلس نم وهو بوبحم نبال بسنو هدعب

 هريغ هلسغ وأ رجح وحنب هلسف هئوضو مامت دعب هريغ نم سج هب لصتا ول
 دقف هل ديلا سمو هب هلاصتا نيب قرفال ذإ كلذك سيلو 0 هؤوضو حصل

 تملع اك كلذ يف ءوضولا تبثي ال نا قيقحتلاو ء لاصتالاب ضقتنا

 حصي مل هيف عورشلا د_ءعب ثدح وأ ءوضولا سجنلا قبس نرف

 ل نمو ث بيترتلا بوج و ىلع ءانب ءوضولا داعأ ءوضولا مام لبق هلسغ اذاف
 مامت لمق هلسغ نا هنا مهضعب معز و « طقف ده ًأض و ام ديعل نأ ه رمأ هج وي

 ةيتحتلا ء ضقتفي نأ نع الضف هلسغ لبق غ ت هنال هن وض و حص 7

 نأ يضتقي همامت دعل هضقن نال هضقني ام د وجو مم ينبني ال هز أ نم تركذ ام

 ةنس وأ اضرف ناك نا ةدح ىلع ض رف وضع لك لاق نم لب « هدوجو عم حصي ال

 ثدح اداف ةنس وا ضرف ت دقف ا وضع أض و املك لوقي ة ةنس ناك نا ةدح ىلع

 ىلع هريغوا جرف نم سجنلا لسغ مدقي ليقو ث وضعلا كلذ ضقن سجن



 ٢٢٥ مينلا ف با

 ٠ ربخي ليقو 4 . وض ول ميتو 6 امهدحأ كي ام امالا دج وب اذا . وذ ولا

 ى ءاملاب ىجنتسا م ًأض وتد ءاجنتسالا ىلع ءوضولا ميدقت انموق نم ذاش زاجأ دقو

 نم دجو امب أضوتي نأ بجوي هناف رايجتسالاب نا رهطي نيجرفلا نا لاق نم و

 امهتراهط مم ادبعت ءاجنتسالا بجوي ناك ءاوس امهدحأ الا يفكي ال ءام

 ناك ولو لاسقغالل مميتت و سجنلا لسغ مدقت كلذكو ال ما أ رايجتسالاب

 رشفي الو لستغي نأ هنكم ناك نا ليقو ‘ سجنلا دوج و عم لانأل حصي

 ءامافبا رت وحنب سجنلا ةلازإ نكمأ اذا و ى ةساجنلا لسغل مميت و لعف سجنلا

 نأل ءوضولل مميتيو ءا_ااب هصخيو لاستغالا مدقي و لاستغالل وأ ءوضولل

 ءوضولا ثدح نم ربك أ سافنلاو ضيحلاو ةبانجلا ثدح

 لسغ همزلي ملو مميت ءوضو ردق الا د۔ےي لو بنجا نا :رثألا يفو
 ردق ناك ناواهلسغ هأ زجا هيجرف و هيفك و ههج و ردق ناكنا ليقو ء هئاضعأ

 هءاضعأ يفكب الام هدنع نمو ث بارتلاب هيفك حسم واهلسغ هيج رف ه ههجو

 هلمعتسي ال : د واد و ةفينح وبألاق و ث هيلع مميت الليق و ث يقابلل مميت و هلدعتسا

 نا ليق ، دوجولا مدعك يفكي الام هدوجوو دجاو ريغ هنأل مميتي لب

 او۔ةيتو هيلا هوعفد ماماب ةالصلا اودارأ ناف ادحاو يفكب ءام ةعامج تدجو

 هب وث سج و بنجا نمو ى اوعرتقا هيف اووتسا ناو ٤٤ هب ىلوا هبحاصف الاو

 : بوبحم لقو . هيلع الف هب وث رهطي ام قبي مل ناف ءوض ولا مث لاستغالاب أدتبا
 رفاسمل ناك را : ةكرب نبا لاقو ى لاستغالا و ءوضولل ميتي و هب وث لسغي

 هاطعأف ةالصو دلاوك همارك ا همزلي نم وأ لضاف هرضح و ليلق ءام و باحصأ

 ممطيإل نا ةرافكلا هتمزل _ ىلصو مميت و اهريغ وأ ةالصللب ةيجنتل ال هايإ
 حيحصلا ىلع مميتيو عماجي نأ ءاملا دقافل زوجيو ى ملعأ هللاو ى لاملا لوص و يف

 وأ ىنز فاخ نإو حابم عاج نأ هدربو هل زوجي ال ليقو ث رثك ألا هيلعو

 قالطالا ىلع حيبأ ام عنتمي الف لسغلا نع ضوع مميتلاو ًابجاو ناك ةيصعم
 لوا _ لم 7 ۔٩٢



 ع رفلاو لصألا لماش ٢٦٢٦

 .نأ فاخ نمو ؛ هدقف دنع قالطالا ىلع ضوع هل لعج دق ال بجو ام الو

 داعأ و ىلصو محيت لستغا وأ أضوت وأ ىجنتسا نا ةعكر الو ةالصلا كردي ال

 جرخ اذاف ةالصلا لخدو رهطت ةعكر كردي ناك ناو مهدنع رهطت اذا

 يف يدنع ةداعإ الو ؛ متيف عولطلا متي وأ بورغلا لخدي ىتح كسمأ تق ولا

 تقول ج ورخ لبق ءاملا دج و ولو: مميتلا يف رذع انيح الو ىلو ألا ةر وصلا

 _هعضوم نعلهذ وأ هنع لهذ وأ هلحر ين ءاملا يسن نم الإ_ ةداعالا هتنكمأ و

 هركذت لاح ناكنا الا هيلع بنذ الو تقولا دعب ولو ركذت اذا ديعي هناف

 مميتلا ك رت وأ هملط ك رت وأ ءاملا لاعتسا ك رت نهو 6 هيلع ةداعإ الف ًاد وقم

 © داعأ و ةظلغم هتمزل و كله هن ودب ىلصف مميتلا لهج ن.و ى ءايح ولو كله

 مهيتب ىلص تقولا جرخ ءاملا بلطب لغتشا نا نه و ى هيلع ةظلغم ال ليقو

 ىلص جورخلا هبلطب فاخف ارفاسم ناك ناو . تقولا ج رخي ول و هبلطي ليقو

 نأ تقولا لوخد لبق ج رخ نا هيف ءام ال عضولل ًاج راخ مزلي الو « مميتب

 لاي.الايف ءام دج وزا الا لايمالا ج ورخ لبق تقولا لخد ولوائض وتم نوكي

 .فاخس نأ نود و قي رطلا نع لضي نأ نودبي هلاعتسا هنكم أو تقولا تد

 رمأ كللذ وح وأ دارج وأ 7 .موأ بطل ج رخ نه ه ليق و ڵ ةقشم هقحلت و

 دح غلبي نأ تقولا روضح دنع ةيرقلا ىلا مج > ر الإ و ءوضولل ءاملا لمحب

 ريقفلاو مميتيلو عوج ر الف ءاملا لوصو لبق ا فاخ ناو ث أضوت و رفسلا

 اذا ناك نا الا مميتلا يفرذءي ال هنأ ةكرب نبا ركذو ث ارذع مظعأ كلذ يف

 .ينغ نيب قرفن ملو هلايع ىلع ناو اهتوقب ررضتو هتجاح هتتاف 7 ىلا مجر

 ة و ، تق ولا لبقرمطتلا بوج و مدعلو قزرلا بلط يف جو رخلا زاوجل ريقف و

 ناسنالل لصح اذا او ءأضوتي ىتحتق ولا لبق ولو ينجي نم الو بطاح ج رخي ال

 مميت ًابطح وأ ًاقبن ولو هل لصح امعاض ءاملا بلط نا فاخو هيلا ج رخ ام

 الو ث هل جرخي لوهل ثدح وأ هب جرخ لام توف فاخ اذا اذكو اينغ ناك ولو

    



 ٢٦٧ ميتلا يف بإ
 م _ حت ۔

_ 

 يف لخدي اك تقولا ل۔بق ءوضوب جورخ اهوحن و ةلاض بلاط و ايعار مزلي

 ءأ هللا و ، قباسلا يمالكم ومع
 هيف اع الإ زوجيال هنا ليق اك ال با رت لكب زوجي مميتلا نا قيقحتلا و

 فلتخاو . بارتلا دحو ولو رادج و راخف و رجحل روجح ليقو « دح و نا ةربغ

 مميت نا و ١ ةحمس سيل ام و ة رب_غ وذ مدقي و . صجك رجح هلصأ ام اضرأ

 قلعي ل ولو بارتب مهضعب ه زاجأ و ال ليقو ى هازجأ اهريغ دوج و عم ةخبسب

 نا زاج ضقن ناف هيدي ضقني الف قلعت الب حص ال هنأ راتخملا و ديلاب ءىش هنم

 صعب ك د ل 6 قف رد امهذضفن 77 ليق و 6 ةربع هأ با رف نم ءىش امهب ىب

 عض ولادنع هعباصأ نيب قرفي و . امهتداعا الو خفنلاو ضفنلا كرت رضي ال هنأ

 هدي هب مطل ًانيط الا د_جيي ل ناو ث هلبق نبطلا و بارتلا دقف دنع جلثب زاج و

 نا و ‘ ض رالا لصي ولو م۔يتي و ى هيدي نيب هكحيف سبيي يتح لمحيف

 نودب اهيلع مق ووأ مميتلا ءاضعأ ىلع نارت ايهري_غ وأ ناسنا وأ حرلا تعضو

 ةينب كلذ رم لصاحلا حسف هيف غرم وأ رمأل هئاضعأ ىلع هعض و وأ كلذ

 مميتلا يف ةالاوملاو بيترتلاو ى نيرخآ دنع ال ضعب دنع هأ رجأ - مميتلا

 وا هشك حسم و همح ٥ حسم ند ىح ١ رقنا ليقو 6 ه وص ول ا ف ئ امهف فلاتخح

 دحا و لحمب ناك نا زاج ىرخأ حسمو فك حسم نيب
 هنا ليق اك ال ضقني ملام تاولصل فاك مميتلا ناب لوقلا قيقحتلاو

 د ره ملام لصقني ,أ ءاضق وأ ةنس وأ لفغن نم هر لصتي ام و ض رفا ٩1 اع إ

 ولو هيزجي ليقو ء هزجي مل ثدح مفر ةين الب ةالصلل مميت نمو . يناثلا ض رفلا

 ٤ ى رخأ ثدح ىتح هتداعا همزاي ثدح ىلع ةبانج مميت نمو 4 انج ناك

 دسف ام ثدح اذ ١ دسف ءاحذتسا وأسافن وأ صيح نم اه ريغل و اهل محرت نم و

 يف ىرن ينلا حالمالا هيلع ترهظ وأ ةريح ءام برقب ناكءاوس حلملا بارتلا ةخبسلاب دارملا ١١(
 حالمالا تاذ ضرال ١ عطق نه ريث_5



 عرفلا و لصالا لماش ٢٦٢٨
--   - --- _ 

 اهضعب لطبي و اهضعب حصي ال ةدحاو ةدقع كلذ نأل اذهب تلق امإ و اهريغ

 ل ثدحلا هب عفترا اذا هنأل ىرخأ ثدح مل ام نرقي مل اذا هتيافكب تلق امإ و

 نوكم نأ ترتخا م تلق ناو ى لسغلا لدب هن ألو ى رخأ ينأت ىتح عجري

 نا دي لاو « ايبط ًاديعص اوم۔يتف » لوقي ىلاعت هللا و هب ميتملا وه بارتلا

 دعصامنعمع ناك نا و . ةريثك با رتلا ريغ ةرهاطلا ءايش ًألاف رهاطلا ىنعع ناك

 بإ رتلاب مميتلا رابخأترتاوت هن أل تلق رجحلاك اضيأ ريثك كلذف ضرألا ىلع
 ءاملاك ديلا يف رثأتي يذلا وه هن أل و مهريغ و نيعباتلا و ةباحصلا نعو ظ هنع

 :ثالثب سانلا ىلع انلضف » ةتتم هلوقلو ى ندبلا ين قصليو لسفلاو ءوض ولا يف

 تلعج وادجسم اهلك ضرألا انل تلعج و ءةكمئالملا ف وفصك انفوفص تلعج
 ةالصلا زا وج تذخأ ةفيذحها ور يذلا ثيدحلا اذه نهو « اروهط انل اهتب رت

 هيف بارتلا صوصخلف ثيدحلا مومعل اهريغ دجو ولو اهب مميتلاو ةخبسلا

 تلعج » ةماما يأ ثيدح يف مميتلا قح يف بارتلا ىلع ضرألا لمحن

 ناكم لك ةب رت لاقي الو « آروهط و ادجسم يتمأالو يل اهلك ضرألا
 د وعسم نبا نعو « ا روهطبا رتلا يل لعج» ىلع ةياورل هريغ وأبا رت نم هيف ام

 لدتساو ث هيفكو ههج و امه حسم مئامهبف خفن و ض رالا هيفكت للم برض

 نأل مميتلا يف را ركتلابابحتسا طوقس وبا رتلا فيفخت بابحتسا ىلع خفنلاب
 ال ضرألا ىلع هيدي مضو برضلاب دارملاو «فيفختلا مدع مزلتسي را ركملا

 عأ هللا و كيلا مميتيف رابغلا ةراثال ضرألا برض دارملا نا لاقي دق امك

 مث ةبانج نم لستغي نأ لثم ىرخأ ةبانج هضقنت اماف ةبانجلل لسغلا امأ

 ةبانجلل تلستغا اذا سافنوضيحهضقني و « لزني مل ولو هتفشحتباغ ىتح عماهبي



 ٢٢٨٩ ضقانلا يف باب

 تئثدحمس سافن وأ ضيحل تلستغا نا اذك و اهلسغ ضقتن اتفنوأتضاح :

 ًاع وج ر سافن وأ ضيحبيةبانجلا لسغضاقتنا سيل و اهلاستغا ضقتناةبانج اه

 لسفلادعب تبنجا ول اذكو رخ آ ثدحل رخ آ لسفلم وزللباهعافت را دعبةبانجال
 وأةبانجل لسغلاو ءوض ولا ضقني و « ىرخأ ةبانج نم وأ سافنوأ ضيح نم

 لستغي نأ لثم مناملا لاوز وأ ءاملا دوجو وأ ةحارلا دوجو سافن وأ ضيح

 اذاف هل م۔يتيف كلذ وحم وأ ءام مدع وأ رضل اعضوم الا أضوتي وأ اعضوم الا

 نكل هلاستغا وأ ههوضو ضقتفي هناف عناملا لاز وأ ءاملا دجووأ رضلا لاز

 ًاقلطماه وج و مدعب لوقلا ىلع امأ ًاقلطم ةالاوملا بوجوب لوقلا ىلع اذه

 طقف حسم وا لسغ نم قحتسا اع عضوملا دصقي هناف رذعلا مم اهب وج ومدعبوا

 بوجو مدعب لوقلا ىلع هدح و هدصق حصي اناف ارخآ مض وملا كلذ نكم مل نا و

 ميتلا ضقني و . ضقتني هناف الإ و رذعلا عم هب وج و مدعب وا ا_ةلطم بيترتلا

 ضيحل ناك ناو ىرخأ ةبانج الإ هضقني مل ةدح ىلع ةبانجل ناك ناف هلصأ ضقن

 الإ هضقني مل ةدح ىلع سافنا ناكنا و سافن وأ ضيح الإ هضقني مل ةدح ىلع

 لا ه ز ميتلا ضقني و لسغلا ضاقتنا يف رمام هضاقتنا ىنعمو ضيح وأ سافن

 هب غا۔س ام لاوزو ءوض ولا ضقنيام لك هضقن ءوضول ناك نا و هب غاس ام

 ىتح اهاق الو ندب نم ا_هسم اميف وأ اهبف للبب ساجنالا سم ءوض ولا ضقني و

 امهتساجس ىلع ءانب بهذملا يف نالوق ثزرفلاو قورعلا مدب ضقنلا يفو لحنت

 ىسوم هب لاق دقو ين رفلاناملسب ًاصتخم ثرفلا سيجنتب لوقلا سيل و امهتراهط و

 ضقتنا ث رغلا لحم يهو شركلا يفام سم نم : ةقراشملا انباحصأ نم ىلع نبا

 : ةقرا_ثملا ضعب لق . اهريغ و نيراصملا و ءاعمالا يفام سم نإ ال ءءوضو

 ال و رليل لل هنع همف ر :أ ال ذإ هتراهط يدنع باوصلا و 7 طوحأ ث رملا ةساح

 يلاعت هلوق يف ةجح الو رعبلا ةراهط هي وقي و هتراهطب رثأ هيف لب ةباحصلا نع
 نانتمالا يف اديك أت مدلاب نرق هن أ ثيح نم هتسابن ىلع « مدو ثّرف نيب نم »



 عرفلا و لصالا لماش ٢٢٣٠

 سيل لوقن انال ي نىسجن نه نم هم 7 هنع ارهاط ًارل كل جرخأ ليق هناك

 نبب نمه هز وك ثيح نم ل نىسجن ند نه نيللا نوك ثيح ن نم ه نانتمالا كللذ

 اذه ةحئارلا يفالو نوللا يف الو معطلا يف هل اقفاوم الو هسنج نم سيل ام

 ك ناداضتم مدلا و وه ذا ثرفلا ةراهط ىلع ةيآلا تلد امير ليق لب يل رهظ ام

 ىنثتسأ ىنكل محللا مد ة راهطب ةديبع يأ و عيب رلا لوق ب : دايز يأ نعو
 قيقحتلاو . دايز يأ مالك هتنا . ضقان هناف ق ورعلاو حمذملاو جاد وألا مد

 هدحو حبذملا سجني اميا و حميذملا لسغي مل ولو لخاد يف قو رعلا مد ة راهط يدنع

 دعب اهلخاد ىلا مدلا اهب عجري ةيفيكىلع ترح وأ تحبذ نا الإ لسغي ملام
 نأ لثمو دسجلا ردحني و رحنملا وأ حبذملا عفتري نأ لثم يذملا يف هجورخ

 يريغ لقو ث اهسأر تنأ وأ يه تعف ر نيح تنأ عوج رلا نقيتتو اهسأر عفرت
 عمجتملا مدلا هضقنو 6 حذملا لسغل نرا قورعلا مد سجني : ةب راغملا نم

 ريغ سجن وغ ليقو ء حوفسملا نم وهو يدنع ًاسباي جرخ اذا اهوحن وأ ةصه ر

 ههزلأ وأ هئيش سج وأ هسجن وأ هريغ عوض و ضقن نمو ، حوفسم ريغ و ضقان

 رهطيال ا_مم هريغو ءام نم كلذ يف لمعتسا ام هل نمضي نأ يدنع همزل السغ

 هندب لسغ وأ هلسغ يف هءانع و هب ون نم لسفلا هصقن ام هل نمضي نأ و هب الإ

 ةرمضمال ندبلا نم صقان دبال هناف لسغلا ةب وعص ينع ا لسفلاب هندب ةرضمو

 هب عقتهن أن أنظ وأ لسافلا لعزا هذه ناف فاتتنا و ممصو للشك هندب ىلع تثدح

 ملعل م نا و هيف ف رصام الو هريغ هنمضي الفهل_ءف هل زوجيال ام هسفنب لعف دقف

 ف اسجن ىأ ر نم مزلو 4 هللا نيب و هنيب امف هس نم كلذ مزل نظي و كلذ

 اذكو هريغ وأ سجنملا وه ناك ءاوس هلعب نا هندب وأ هنع جرحتي نم بوث

 ء سجنملا وأ ضقانلا وه ناك نإ الإ مالعالا همزايال ليقو ء اضقان ىأ ر نم

 اونلتخا دقو ى ءوضو الب وأ هب يلصي هآر اذا هيهن همزلي امناف جرحتيال نم امأ و

 ليق وهب اع ناكول وهلسغهن ] ملهيىتحفلخىلصيالليقف دحأ يفاجت ىأر نميف



 ٢٢٣١ ضقانلا يف بان

 يف اذهب ليق و « دعب هيف هري نا هلسغي ام ردق باغ نا ليق و 4 اثالث همذتجحي

 ءوضو الو 2 ملعي ىتح هلسغبل دبعتي ذإ هلاح ىلعف ا ملعي نم و هتساجنب ملاعلا

 ليق اك الو ،هوضولا ديعي هنا ليق اك ال مدلا حفسي مل نا هسأر قلح نم ىلع

 الوابم هسأر ناك وأ ةلوابم تناكو ىسوملا تسج نا الإ ءاملاب هسأر حسمي هنا

 اهدحو وأ اهوحت وأ قير وأ ءام عم هريغ وأ نسلاب اهكح و ةسجن تناك نا و

 رفظ وأ رعش عطاق ىلع الو لوق ىلع اهلصأ نه ةرعش فتان ىلع الو ترهط دقف

 : ةكرب نبالاق و ، هه وضو ضقتنا هنسب ًارفظ وأ ةرعش مطق نم ليق و ث امهصاق و

 هلىد نا هيلع ضقن الف ء ,ض ولا ءاضعأ نم آ رةظ وأ ةدلج وأ ة رعش عزن نم

 رونت يف ازبخ حرط نمىلع الو ةتيملا ةدلجلا وأ ريسلا وأ نبترعشلايف الوء ءاملاب

 هرافظأ صق نميف ليقو ، ضعب دنع ءاملاب هعضوم لبيلو هرعش قرتحا و

 قيرب ولو عضوملا لبي هنكلو ضقنال ليق و ى هعضوم لسغ و هءوض و ضقتنا

 الإ و رعشلا نم لصالا نم جرخام الإ كلذ نم ءيشب ضقنال نأ حيحصلاو

 ضقن الف هسورضب ةتيم ةدلج هندب نم جرخأ نا ليقو ى ةدلجلا و حلا رفظلا

 ، تسبي نا اهناكم لبي و تبط ر نا ةيحب ضقتني هنا ه اهناكم لمي و هيلع

 عضاوملا نم ًائيش لبي نأ مزليال هنأو ةتيم ولو ةدلجلاب ضقنلا يدنع حيحصلا و

 هيلع قفتملا امناو اهنساجن يف فالتخالل رمخب ضقنلا يف فلتخاو ى ةروكذملا

 ةسلاي اهسمي ضقن الو اهب عافتنالا و اهب رش

 تعجرف ةعجلا ىلا ابهاذ يمدق لع حصتن اريعبل وب يف' اصأ : بوبحم نع و

 الإ ءيشب كلذ سيل : لاقف ريعب لوب : تلقفكسبحام : ميب رلا لاقف تأض وتف

 باكرالامم ةكمقي رطبدحأ لسامىرت ام ىلع رمألاناكولف ء اهغيصيامكباصأ نا

 ضقتنيوء ًاحطلت خطلتب ملام ضيفيو رثكولو هب سأبال هنأو ررشلايف صيخرتلا ينعي

 هيلع ءوضو الف حي رلاجورحل هربد يف ةكرح دجو نف ةنقيتملا حي لا جورخب ءوضولا
 داعأ الإ و ديعب الف ةالصلا يف ناك نا ليقو ى ديعي ليقو ء ممسي وأ مشي ىتح



 عرفلا و لصالا لماش ٢٢ ١

 ح رلا تجرخ نا هيلع ءوضوال ليقو ث اهف درو ةداعالا مدعب ثيدحلا !نال

 ال و هريغ نم وأ هنم هنأ هيلع هبتشا نا الو فوجلا نمال لفسأ نم

 يذلاو ك هعم اي وتسا ولو هابلغي مل نا قازب وأطاخم ين مدجو رخجبضعبدنع ضقت

 ضقتنا خسفنيال مد ةقلع امهف هل تجرخ نمو 6 هابلغ ولو ضقان هنا : لوقأ

 ليقو ى خسفنتال اهنال هفنأ وأ همف ةساجنب كحأ الو اهج ورخب يدنع هءوضو

 هاف لسغيلف هقازب وأ همف يف هري ملو امد هيف ىأرف دوعب للخت نمو ء ضقنال

 حيقلا عم مدلايف مالكلاو هه وضو ددجيو هوف سجنيال ليقو ث هءوض و ددجي و

 لاقتناب رهط امناو لصالا يف سجن يقلاو طاخملا وأ قازبلا مم مدلا يف مالكلاك

 هرهاظ نم جراخخال ر وساب نطاب نم جراخ ءوضولا ضقني ليق « توا ةايح

 ناف هرضت ملقجراخ اهب يلصي و اهرهطي و ءاخرتساب هتدعقم جرخت نمو. ةبوطر نم

 ءاهرهطي نأدعب ءيشب اهيلع دقع تج رخ ةالصلل ماق اذاف أضوت و اهدر و اه رهط

 ضقن :الو ء اهب ملعي مل ميرلا تجرخ ول ناكو ًامجطضم ناكن ا الإ مونب ضقن الو

 « ًامجطضم مان نم ىلع ءوضولا امنا »لع لاق. هج ورخ نقيت نا الإ كلذ ريغب

 لاجب ديقف « هاكولا ىترا اتدسنا اذاف هتسلا ءاكر نانيعلا » ةكلم هل وق امأو

 مان نم : ريثكل اقو ى جورخلا نقيت مم عاجطضا ريغ لاحب و اقلطم عاجطضا

 ءيكشتملا طقسي ناك نا ليقو ث هيلع صقتنا هسلجم نع هتدعقم ةلاز ًائكتم
 امك ار وأ ًامئاق مئان يف مهريغو انباحصأ فلتخا و ى ضقتنا هيلع أكتنا ام ةلا زاب

 مئانل نسحب و ضقنلا مدع ىلع ليق امك انباحصأ قفتي ملو ى ادجاس وأ ادعاق وأ
 هعم ناك نا ذئنيح بجب ليقو ى هريغ وأ ءالتماب حير ةغضغض هنطبل و: ادعاق

 وا ًاعكار وأ امئاق مان نم ضقنب ليقو ث هسملم نع هتدعقم لا و ز الب ءاكتا

 ةالصلاو ءوض ولا ضقني و . فلخوأ مامأ وأ بنجل بلقنا ىتح ادجاس وأ ادعاق

 الب نانسالا رشكت اهضقني و اهف ةهقهةلاامهضقنتو هضقنيال ليق و ، اهفكحضلا

 ملسف اكحض فاخ نمو . ندب كرح هبحاص نا الإ ال ليقو 5 ةهقهقالو كحض



 ٢٢٣ ضقانلا يف باب

 نبالو ى هنود تدسف : دايز وبأ لاقو ڵ هيلع ادسف هءوض و ملسيل هلحم ريغ يف

 : بومحح لاق و « ادف اهف ًامالكد معت نمو { هرهأ رخآ فق وتلاو هضقن : 7

 ملعا هللا و ى هه وض و دسشمرال

 حيحلاليقلينلاىلع يحرش يف لاوقأ هيفو ، ءوض ولا ةروعلا سم ضقني و
 ركذلاب هنعو ى ةفشحلاب هنع ةياور يفو ث ةديبع وبأ لاق هب و ركذلاب ضقنلا

 ڵ ديلا ريغب و فكلا رهظب سملا يف فلحلاو ى ةناعلا و قارملاو نييثنالا و ربدلا و

 نم هتروع سم هضقني و ، جرفلا ريغ يف ركذلا سمي نيجوزلا ىلع ضقنالو
 اذكو سمام فرعو نيتبقثلا ىدحا ىلع سم اذا ضب لاق ايف بوثلا قوف
 عضوم يأ يف ةوهشلاب سملا هضقني و ء رخ الا عم نيجوزلا دحأ ال . هريغ ةروع

 تناك نا الإ ةريبكب ضقنال لاق نمو ء ديلا ريغب سملا ناك ولو مدق تح ولو

 الإ كاذب هضقني مل ةوهش رظن وأ ةرجاف ًانيميوأ ًابذكو أ ةميمن وأ ةبيغ وأ اكرش

 ال دحأ ج رف سم و هتد رس وأ هتج و ز ربغ هيلي امو ةأرملا جرف سم نا

 نيدلا ولا قوقع هضقنيف ةتسلا ىلع اسايق ةريبك لكب هضقةن روهشملا و ؤ لئاح

 ناك نا ليق و ؛ بلك اي دحال لاق نم فالخلا يف لخديف ةكرب نبال ًافالخ

 ناو سيلبااي وأ سيلبا اذه ناسنال لاق نه و. ضقتنا الإ و ضقن الف اكرشم

 هبضفي امب ادحأ اعد نم اذكو «ضقتني مل دراموأ ناطيش كرشم وأ قفانمل لاق

 هجو و ى ال ليق و هءوض و ضقتنا ثنؤم باطخب رك ذم باطخ و لغب و راحك
 دارأ ناو احي رص ًابذنك سيل كلذ نأ يناثلا هج و و « بذكو رظ هنا لوالا

 ضقنلا يف ءاوس ه بذاكلا حازملا هضقنيو . هبشلا دجو نا ضقتني مل هيبشتلا

 لئاقلا ناف تق ولا جرخي ىتح ةالصلا كرتك ةيكرت وأ ةيلعف ن وكمت نأ ةريبكلاب

 لعف نا : ضعب ةرابعو امهضاقتناب كحي موصلاو ءوضولل ةضقان ةريبكلا نأ

 فاصنالا ةريبكلا لعفب دارملا نأ رهاظلاو موصلا و ءوضولا ضقني ةريبكلا

 ةيهيك باب يف حاضرالا يف رماع خيشلا لاقو ث اك رت وأ العف تناك ءاوس اهب
 لوأ _ لماشلا _ . . ٣



 ع رغلاو لصالا لمات . ٢٢٤
_ 
 _ __ __ ہآ م

 العف سيل ضعب دنع ء كرتلا نأ : نطول ذام

 يف فلتخاو ى هضقنت ليقو ث رهاظ ةقيقح نعي مل اذا ةغلابملا هضقنت الو

 ضقن الو نثئتسب نا ًادغ كلذ وح وأ برعلا وأ حيرلا و ثميفلا ء ءيجي لئاق

 ريغ نش هف وأ ملسم من متش هيف رعش داشناب ضقني ليق و ء ضقن مالك ةراكحبا

 دحأ لوقي نأ هركد و « نعاشلا دحأ ةن , وارلا » ك هلوقل زوجي ال اع , ملسم

 مه وعدا » هلوة و ا » مهتاهمأ [ نه ام » ىلاعت هلوقل هامأ اي و هابأ اي هد ود أ ريذل

 مث ىنعم الب هج رفل رظنلا يدنع هضقني و زاح هلاق نا ضقن الو « مهنا ال

 ؛ فيعض وهو ًابجمم ولو ال ليق و ك هب ابجعم ناكنا ليقو ه ةكرب نبال هتيأر

 ضقن ال ليقو ء ارشتنم اهجرف رظنب ليقو ث ةوهشل ةبادلا جرف رظنب ضقني وا

 ىلا رظن نم ىلع ضعب دنع ضقن و ىهتشا ولو ىرخأ ىشفت ةباد رظان ىلع

 نا الا ضقن ال ليقو ى ليق ايف لزنمل رظنلاب دسف و كلذك سيل و ادمع تيم

 ىلا رظنلاب هرسفو لزنم ةمرح نم ًامرحم رظن نا الا ليقو ث لزنم ةمرحل رظن

 ريغ ي اوفلتخا مأ لصاحلاو . ال ليقو ث ادعاصف ةلك فرع اذا دحأ باتك

 هضقن نأل هديدجت نم لضفأ ءوضولا ظفحو . عأ هللاو هب ضقنلا در و ام

 زوجي ال رهاطلا سيجنتو سجنلاب ضقني هنال و ى هب دبعتم حيحص لمعل لاطبا

 نم ندلل زرحأ هظفح نألو ةمرحم ةريبكلاو ةريبكلاب ضقني و ، مهملالا

 هديدجنوهضقن ليقو . يدنع ام اذه حيبقلا لعفلا و حيبقلا مالكلا و تافتلالا

 ىلع رونلا نألو هترك ذ امل فيعض وهو رون ىلع رون رهطلا ىلع رهطلا نأل لضفأ
 كحأو عأ هللاو ، ضقتني مل ولو ءوضولا ديدجتب لصحتي رونلا



 ٢٢٥ ضيحلا يف باب

 عساتلا بايلا

 لوصف هيفو ضيحلا ىف

 ل ر ربا لصفلا

 جرخي بوث نم هجورخ لهسي ال ريغتم نتنم ظيلغ دوسأ همد ضيحلا
 ىقبي و ةعساتلا يف ليقو ، سايالا ىلا ادعاصف ةعباسلا ةنسلا يف ةلخادلا نم

 نم لفسأوهو ةدال ولاو عاجلا لحم نم اهلبق نم جرخي امناو ءةرشع ىلامايأ ةثالث

 ريغ الو قيقرلا الو رفصألا وأ رجألا مدلا اضيح سيلف ه مس وأو لوبلا لحم

 مل نمم جرخ ام الو بوث نم هجورخ لهس ام الو ريغتي مل يذلا الو نتنملا

 الو ةسيآلا نم جراخلا الو يناثلا لوقلا ىلع ةعساتلا وأ ةعباسلا يف لخدت

 نمكنا امب الو مايأ ةثالث لبق مطقنملا الو ضيح لخادلاو مايأ ةرشع دعب جراخلا

 اذا ضيح هنا ليق و ع ةرفصلا اذكو ناليسب الو رطقب جرخي الو هارت لخاد يف

 ربدلا نم جراخلا الو ة رفصلا اذك و ليق . لسي ملو جراخل رطقي مل ولو ثدح

 ةالصلا اهل كرتت ال ةضاحتسا ءامد ءامدلا هذه لكف لوبلا لحم نم ج راحلا الو

 تكرت ام تضق ةثالثلا لبق مطقا اذاو تكرت ضيحلا ةفصب اهءاج اذا نكل

 ةرشعلا دعب هنأب كلا عم نيم وي اهتكرت ةرشع دعب امه ماد نا ًاضيأ نكلو

 ىلا مجري قرع مد وهو هل ةحار ال قيقر رحأ ةضاحتسالا مد و ى ةضاحتسا

 نيقي الب ًاضرف عدت الف ضيح مد هنأ مدلا زيمت مل امف سبيت وأ فعض اذا ةرفصلا

 ناك اذا ليقو ى لاكشالا لاح ىف أطوت ال ليق و ء لبق لح ام اهنع م رحب الو

 ةرشع دعب وأ ضيحلا تق و يف ءاج نا ضيح وهف لم رلا ةرمح قوف رمحأ مدلا

 اذه بحاص لعلو ثيدحلا يف امك ال وأ هترك ذ ام وه ضيحلا مد نأ هدري و ى مايأ



 عرفلاو لصالا لماش ٢٢٣٦

 دقو دوسا ريغ ضيحلا مد نوكي دق : لاقف بلاغلا ىلع ثيدحلا لمح لوقلا

 اقيقر نوكي دقو نتنم ريغ نوكي

 روهجابهذم وهو حيحصلا وهو ةرشع هرثك أو مايأ ةثالث ضيحلا لقأو

 هاور » 9" ة رشع هرثك أو ميأ ةث ةثالث الث ضيملا لقأ » ه هللا ل وس ر .لاق

 ةضيح رهش لك يف لعج هللا نا » لز لط هل وف امأ و سن ا نع ديز نب راج

 ةرشع ضيحلا وأ نيرشع رهطلاو ة ةرشع ضيحلا نوكي نأ لمتحيف « رهط و
 فصنلاو ًاضيح فصنلا نوكي نأو ى رشع ةينامع ةالصلاو ى نهموي ةضاحتسالاو

 نك ادحا دعقت » لم هلوق امأ و أ اذه ريغ نيعي لوألا ثيدحلاو ث ًارهط

 نأو فصنلا رطشلا نوكي نأ لمتحيف " موصت الو يلصت ال اهرهد رطش

 نعمي لوألا ثيدحلاو هلكتالذ ىلع قلطي هناف هقوف امو فصنلا نود ام نوك
 رثك أ نا : مهضعب هلق ام ىلع نيثيدلا يف ليلد الف فصنلا دارملا سيل هأ

 يف اصن نكي مل فصنلا رطشلاب دارملا نأ انملس ولو ًاموي رشع ةسمخ ضيحلا
 ضيح ةرشعلا نأ دارملا نأ لاتحال رشع ةسمخ هرثك أ نأ نم ىعدملا كلذ

 اهراظتناو اهتقوب اموي نيعب رأو ةثالث ةالص الب دعقتو دلتو ى راظتنا ةثالثلاو

 يف راظتنالا مهضعب لاق دق و هنوكي داك وأ ارطش ناك كاذ اهنم ددعت اذاو
 هلو ناموي هنأ روهشملاو ًائيدح كلذ ىف ىورو ٤ سانلاك ةثالث ضيحلا

 همواقي الف رثك الاو رقالا يف صن لوالا ثيدحلا ناف اضيأو \ ثدح

 وأ اراظتنا نام ويو اضيح مايأ ةرشع ةأرهلل نوكي دقف ًاضيأو ك هدعب ناثيدحلا

 هنأ فشكني مث ضيحلا ةينب هارت مدل دمع ىلع ةالصلا كرقت دق اهنكل لقأ

 عم قدصي و ديعت نأ حيحصلاو ةداعالا ب وج و يف فلتخا دقو اضيح سيل
 امايأ دعقت اهنا لاق دقو تداعأ ولو موصت الو ىلصت ال امايأ تدعق اهنا ةداعالا

 ليقو . اهلمأتف ثحابملا نم رهظ ام اذه موصلا يضقت دب ال اهنا عم موصت ال

 ليقو ى ةعاس ليقو ، موي ليقو ى ناموي ضيحلا لقأو ةئالث رهطلا لقأ



 ٢٢٣٧ ضيحلا يف باب

 نمو « رشع ةسمخ رهطلا لقأ لاق رشع ةسمح ضيحلا رثك أ لاق نمو ك ةعفد

 رضيملا نا ليق امف اوعمجأو . ةرشع رهطلا لقأ لاق ةرشع ضيحلا رثك أ لاق

 نوكي دقف ةئالث رهطلا لفأ لاق نم لوق هيلع د ريو رهطلا نم رثك أ نوكي ال
 نوكي نأ لثم ايهي واست زوجي و رمك أ ضيحلا تقوو ةئالث رهطلا تقو هدنع

 ةمفد ضرلا لقأ نوك ىنعم يف ليقو ث رهش رهطلا لقأ ليق و . ةرشع اهالك
 ةئدتبملا ليقو ةدحاو ةضيح الإ قبت مل اذا اهتدع اهب يضقنت اهنا ةعاس وأ

 ةثالث ا,ضيح رثك ا ةداتعملا ناو اهدعب رظتنت الو رشع ةسمخ اهضيح رثك أ

 نالاح اهل ناك اذاف اموي رشع ةسمخ زواجت مل ام اهتداع رثك أ دعب مايأ

 ةنمزالا ضعب يف ضيح تناك ولف ءرنك الا ىلد تقب رمك أو لقأ ناداتعم

 ناف ث مايأ ةثالثب ترهظتساو ةرشعلا ىلع تنب ةرشع اهضعب يفو مايأ ةسمخ

 ترهظتسا رشع ةثالث تداتعا ناو 4 ةثالثب ترهظتسا رشع ىنثا تداتعا

 ةسمح تداتعا ناو ث اموي ترهظتسا رشع ةعبرأ تداتعا ناو « نيم وي

 نم ركذ امو ث نيموي رظتنت اضيأ ليقو « روهشملا ىلع راهظتسا الف رشع

 رخأتم خسن الب ددعتي و ةدحاو ةرع تبثي تقولا نا ىلع ءانب اهل نيلاح توبث

 ةدم مادو ةرم لوأ مدلا اهءاج اذاف الوأ ةرع تبثي هنا حيحصلاو ه مدقتم
 ةرملا يف كلذ فلاخ ولو ريغ ال هتقو يهف ضيح تقو نوكت نا حلصت

 اهناف تايلاوتم انالن ةدايزلاب وأ نيتيلاوتم نيترم صقنلاب هفلاخي ىنح ىرخالا

 ى مايا ةينامث رهطلا لقأ ليقو س كلذك ر ركت ول و لقتنت الف لاوتي ل ناو لقتنت

 ةدمو ضيحلا ةياغ نم رثكأ مادو ةرم ل وأ مدلا اهءاج اذا ةئدتبملا نا ليقو
 راظتنا عم ضيحلا ةياغ اهنق و , يدنع حيحصلاو ، اهل تقو ال هنا راظتنالا

 . لقالا قوف ام ةالص يضقت اهناو ضيحلا لقأ اهتقو نا ليقو ع نيموي
 راظتنا نا تملع دقو ء يضقت ال نك۔او هلقا اهنق و نا ليق و « ضعب هراتخاو

 ةثالث هنا ميب رلا حيحص يف يذلاو ء سابع نبا لوق وهو ناموي مدلا ينرضيحلا



 ع رفلاو لصالالماش ٢٢٨

 ىمست ةأرما نا ىنغلب ديز نب رباج نع ةديبع وبأ : هصن ام هيف لاق ذا مايأ
 اهرمأ نع هتلأسف ةلب هللا لوسر ىلا تءاج ةضاحتسم تناك ةيث راحلا ءامسأ
 ي رمظتساف مدلا كب ماد اذاف اهيف نيضيحت تنك يتلا كمايأ يدعقا » اهل لاقف
 : رثالا يفو ، هب ةناعتسالا ءيشلاب راهظتسالاو « يلص و يلستغا م مايأ ةثالثب

 هرا لوسر ١ نع هلاق هز أ يدنع ههج مه ه و . سابع نلا ن ا ٠,ح ركذ ام هد ذوخألل نا

 ةيلك ةدعاق د.د هز ال ءامسا ثيدح ىلع امدقم ناكف داهتجا ن ٠,ء2 ال < ع

 ناب ايحندد عمجي دق و أ اهل صيح رتلا لمتحم ةص وصخح ةعقاو 7 اهشدح و

 نمل ةثالثلاو نيموي نم رثك أ ىلع ةضاحتسالا اهل ررقتت مل نمل نيمويلا
 ال ليق 5 6 دحاو م ويب ضيحلا ف مدلا راظتنا ليق و ك اهنداتعاو اه تررقت

 هفعض تناك 01 م و٫ اهناوخاو ة رغصلا راظتناو ناشيدحلا امهد رب و ك راظتن ١

 ناموي هراظتنا ناب لوقلا ىلع هراظتنا فصن اهراظتنا ناك مدلا ىلا ةبسنلاب

 لو اطاقسا هفصن اوطقسأف مويلا مسقت نودي ري ال مهنالف ةئالث هنا ىلع اماو

 ةرفصلل راظتنا ال ليق و ى ةدابعلا يف ة ردامم و ةداي ز هطاقسا نال اتابثا هوتبثي

 اقالا هثالث ليقو ك نام وب اه راظةن ا ليق و 6 مدلل راظتنا ال لاق نم 9 وف وه و

 اهتقو ىلع تداز ءاوس ةضاحتسا مايأ راظتنالا مايأو هتيقب اهنال و همدقتل مدلاب

 يهو رم ام ىلع رثك أ وأ ةرشع وه يذلا اهتقو ىلع وأ ةرشعلا نود ايف
 زوجمال امك اهتداعا زوجحنال لب اهيلع ةالص ةداعا الف ضيحلا ماياب يدنع ةقحلم

 مايا ةالص ءاضقب ىقسفت رضيلا مايا ةالصلاب قسفت امكف ضيحلا مايأ ةالص ةداعا

 لدي ( ةضاحتسالا مايا ةالص ءاضقب قسمت اهئاضق قسمت ئ و 6 ضيحلا

 « ةالصلا نع ىكسماف كلذ ناكاذا » ضيحلا فصو دعب يلي هلوق كلذل

 نيال ملعت نيا نمو « ةالصلا ا_ه كرتاف ةضيحلا تلبقا اذا » هلوقو

 دنع بوجولل رمألاو ث ةالصلا كرتب اه رمأ ذا ءامس ال هلوق و مايأ ةثالث
 تأيلف ديعل اهنأ ىعدا نم و كلذ دعب لاستغالا و ةالصلاب اهرمأ و قالطالا

 هنع ةح راخ ضيحلا رخ آ ف ىه دإ كرتلا ره ؤت مل ديعن . دىعل تناك ول ذإ ليلدب



 ٢٢٣٩ ضيحلا يف باب

 اذاف كرتلاب رمؤت اهناف هلوأ يف ىه نم فالخب ًاقالا ضيحلاب تقحلا نكل و
 ةضاحتسالا مايأ ليقو ء سابع نبا لوق وه كلذ و تداعأ ضيح ريغ هنأ نيبت

 نهنأ نهلامكب فشكني هنأل نلكنا نهف ةكورتملا ةالصلا ديعت رهط مايأ

 راظتنالا ةدم مامت لبق ت رهط نا اماو اصلاخ اجو رخ ضيحلا نع تاجراخ

 تلق نا و . ضيحلا مايأب ةقحلم هيقي أ صيح ماي 77 نهنأ ىلع كلذ لديف

 مدلا ءاج م ةرفصلا وحنب راظتنالا ين تلخد اذا كملا ام راظتنالا توبث ىلعف

 راظتنا تقوو ةرفصلا وحم راظتنا تقو داحتاب لوقلا ىلع امأ : تلق ماملا لبف

 رخأت وأ مدقت مدلا يدنع ربتعي اماف امهتوافتب لوقلا ىلع امأ و لاكشا الف مدلا

 تميلف ةرفصلا وح فالخب عامجإ ضيحلا تقو يف ءاج اذا ًاضيح نوكي ز هز ال
 ن أل و كلذ ف فالخ ىلع مدلام دعتت د ا اهعل اتةن وأ ةةلع عه ل اهدح و ًاضرح

 اهنق و مام 7 ة رهص تماح اذ داف 6 ثل دحلا ف هملع ص وصنم مدلاب راظتنالا

 .باسح مدلا راظتنا ةدم تلف ة ٥ رصلا راظتنا ا مامت لبق م دلا ءاح ح : ضيحلا ف

 راظتنا مامت لبق ةرفصلا تءاج م اهتقو مامب ىلع مدلا ءاج اذاو ى ةرفصب قبسام
 6 راظتنالا مد هقن اهم ال مدب قمس ام باسحب مدلا راظتن ١ ةدم تلف مدلا

 تمتف ةرفص تءاج مث مدلاب راظتنالا يف تلخد نا هنآ الا لوقلا اذكه ليقو

 نم لك ليقو ث يلصت و لستغت اهناف ةرفصلا لزن ملو مدلا ةدم مام لبق اهتدم

 تلخد ولف ةعاخلل ةاعارم قبس ام ح لازأ ثدح اذا مدلا نمو ةرفصلا وحن
 راظتنا ةدم تمع 5 هراظتنا م امع لبق ة رغصلا وحن ءاح و مدلاب ر _ ظتنالا يف

 لفأ الا مدلا راظتنا ةدم ل ر“ص ىمد نإ الا تميا> نبح نم ة رغصلا ,

 ٣ ة رةصلاب و ول و طةف يب ام رظتنت امناف ٥ ة رغصلا راظتنا ةدم نم

 نموأ اهنم قبس امب هتدم تمأ اهتدم مام لبق مدلا ءاج ماهوحن وأ
 نم اهتدم تممع : : رغصلا وحنب تلخد ناف هن ١ تلخد 0 271 ليق و ٥ 6 اهوحن

 ثدح ة رغصلا راظتنا مت ح اذا سكعلاب و عطقني ولو تلستغا م - ثداحلا مدل ا

 ليقو 6 مج رت الف هدعل ثدح ناو راظتن ال ١ ىلا ته> ر لاستغالا لمق 7



 ع رغلا و لصالا لماش .٢٤

 اهراظتنا ةدم مامت دعب ءاج امإ هن أل الصا مجرت ال ليقو « لصت ملام مجرت
 ماياو راظتنالا مايا بسح نبا ن تلق ناو 6 ةالصلا مايا ف ءيج هثج

 نه تملعو اهباسح ىلع قيطا ةظحل ءاغلاز وجي الف ىدنعاما : تلق ضيحلا

 يف اهنف اراهن وأ اليل اهيف مدلا ءاج ىتلا ةظحللا وه ضيحلا تقو لواف نامزلا

 ةظحللا نف ليللا ي هاج ناو ڵ موي بسحي هدعب مويلا نم اهلثم ىلا مويلا
 ضيحلا ماي أ م ثيح نم و ٥ م ويب تبسح هدعل ليللا نم اهلثم ىلا اهمف ءاح ىلا

 فيضلا ماياو ةدعلا يف يدنع م الكلا اذكو كلذك راظتنالا تقو بسحي

 اك ليقف راظتنالا يف فالخف رثالا ينام امأو ى خالا رجه ماياك كلذ وحن و
 هب ورغ نم دعت و هيف راظتنالا تلخد يذلا مويلا ةيقب يغلت ليقو ء ترك ذ
 نم. ءاملعلا نم نأ ىلا ةراشا همالكف حاضيالا يف امك دغ سمش بورغ ىلا

 وأ اليل ضيحلا اهءاج ىتلا ةعاسلا نم باسحلاب ضيحلا تاق وأ ربتعت هنا لو ةب
 نع هتلأسو ۔ورئال يفو : هصنام اهب الصتم باستنالا ةلئسم لبق لاق ذا راهن

 نم رظتفت : لاق رهطلارت ملف تسبيتف اهضيح تقو ءاج مث ضئاحلا ةأرملا
 ةعاسلا كلت نم لوقن نم مهنم ةعاسلا ف اوفلتخا دق و 6 ةعاس ىلا ةعاس

 رثالا اذه ركذ هانغاو خلا ادغ ةعاسلا كلت تقو ىلا اهيف تسبيت ىتلا

 اذه رك ذ نع تاعاسلا باسحب ضيحلا تقو يف لوقي نم مهنم نا ديفملا

 هنا دحأ مهوت اعرف ضيحلا تق و باسح ءادتبا لاوقأ رك ذ ماقم يف لوقلا
 نأ ىل رهظف هللدمحلاو عس ولا تغرفتسا دقو ص تاعاسلا باسحب لئاقال

 حاضيالا مالك ف رثالا تكالذ هديق ام ىلع عالطالا لبق تاعاسلاب باسحلا

 +. ..ةنس ؟تتماتتاح. تك

 ةعاسلا نم بسح : كلذك هلوا ا هلوا يف ءاج نا ليللا لوأ نم بسح : اكف

 : حاضيالا يفو ث هئيجم لبق ةظحل باسح زوجيال يدنع كلذكو اهتلباقم ىلا

 رجفلا عولط لبق هتأر نا الا ضيحلا هيف ىرت يذلا مويلا بسحتال ليق هنا

 لوقلا اذه بحاص داز دقف ةليلو امو هتبسح هلبق هتأر اذاو . هتفلأ الا و

 هب ورغ نم تبسحو مويلا تغلأ هعءوأ هدعب هتأر اذا و . هنم سيلام ضيحلا ىف



 ٢٤١ ضيحلا يف باب

 سمشلا عولط لبق هتأر نا هبسح ليقو ى هنم وه ام ضيحلا تقو نم صقن دقف

 نا هبسحت ليقو ك اهعولط دعب هتأر نا الرجفلا عولط لبق هتأر نا ابسالو

 لاوقألا هذهب دارأ ناو صقنو ةدايز اضيأ نيل وقلا يفو ث لاوزلا لبق هيف تأر
 ةجحو ث ىنلأ اذا صقنأ دق نوكي نأ همزل ليللا ةدايز ال طقف مويلا باسح

 راهنلا عومجم ىلع و راهنلا ىلع قلطي مويلا نأ هنع هللا يضر ه رظن يف لاوقألا هذه

 : تلق . ليللا نم ضعبلا ناك ولو امهعومجم ضعب ىلعو راهنلا ضعب ىلع ه ليللاو
 ىلع هقالطا امأو ى كارتشالاب ةقيقح ليللاو راهنلا عومجم ىلعو راهنلا ىلع لوقم وه
 يف ذ ضبل ةدارا ىلع ةني رق الو 6 ةني رقل الا هيلع مالكلا لمحي الزاجمف ضعبلا

 هتقيقحىلع لمحيلف « مايأ ةرشع هرثك أو مايا أ ةثالث ضيحلا لقأ » . ةاكت هلوق

 هاياو فلكتبالا هاوس ثيدحلا نم مهفي الو ًاعم ةليللاو راهنألا هنأ يه هةرداستلل

 نم ليل مت اذا امهيف لخديف ةليللاو مويلا مامت دوصقملا نأهنم مهف كلذك ناك اذاو

 كارتشالاب ةقيقحلا مدقت له مهفالتخال انه غاسم الو « نيموي نم موي وأ نيتليل

 زاجملا مدق ول هنألو زاجملا ىلع ةنيرق مالكلا لمتحا اذا وه امنا هنأل زاجملا وأ

 لطاب ماقملا اذه يف اذهو مزج تيقلأو الصأ ةروك ذلا ةقيقحلا تطقسل انه

 كلذ ىلع ةنيرق ال : تلق ك ىلوألاب ةقيقحلا كح دافي و زاجملا ربتعيلف ليق ناو

 عأ هللاو زاخلا

 نم لاب امف دوسأ هنأب ثيدحلا يف توصو يضيمحلا مدلا ناك اذا تلق ناو

 اه وحنو ةظلغلاو داوسلاب هفصو نأ ىأر : تلق . ضيح ًاضيأ رمحألا مدلا لوقي

 الو د رطت ىهو ةمالع كالذ نا وأ مزال ال بلاغلا ىلع وأ لص الا ىلع راج

 همدع اهمدع ن زه مزلي ال و ضيحلا د وجو اهد وج و نم مزلي هن أ ينعا أ سكمنت

 لئاسلا مدلا ىرحب نهل ءارجا ًاضيح تاعباتتم تاقلع ثالث مهضعب لعج اك

 بوث نم نجرخي الو نتت نم نولخي الو مد نهلصأو داوسلا و ةظلغلا دوج ول
 ١." . . ؛۔ ١. , .. . .س , ح .. .

 ةقلع ةرفص تنراق نا ليقو ث نعلاتتو نرنك ولو اضيح نسل نهنا روهشملاو

 لوا _ لماشلا ۔ ٣١



 عرفلا و لصالا لماش ٢٤٢

 سمش بورغ امهنيب عطقي مل نا ضيح امهف ىرخأ دعب امهنم ةدحاو تناك وأ

 ه اتن رتفا نا الا ًاضيح نان وكم ال ليقو ث ةالص مطقت مل نا ليقو ث اهعولط وأ

 مم ةرفصلا ناليب هيف اوفتك اف ناليسلا اوطرقشا لاوقألا هذه باحصأ نأكو

 مهضعب لعج دقو ى رفصا ىتح فعض مد يه لب مدلا تخأ ةرفصلا نأل ةقلعلا

 وأ. رخأتو مدقت وأ ث رخأت وأمدلا اهنع مدقت ضيحلا مايأ يف ًاضيح ةرفصلا اضيأ
 ل اذا ايفو كلذك ضيحلا مايأ يفاضيح ضعب اهلعجو رخأتي ملو مدقتي م

 سافنلا نم تجرخ اذا ايفو رشع ةسمخ وا « مايا ةرشع ةالص دعب ايفو طق ضحت

 اذا امف ًاضيح مهضعب اهلعج و رهطلا ةدم تلاط اذا امف و مضرت تناك اذا ايف و

 ًاضيح تسيل ليقو ى هتيقب اهنا لوقي ضيحلاب يطعتزأ اهل ز وجيلثيح مد اهمدقت

 ضيحلا ه مت هلوق مم ًاقوقو رهطلا مايأ يفالو مد اهمدقت ول مدلا مايأ يف

 هدعب ةرفصلا تءاج اذاو ةالصلا تكرت مدلا اهءاج اذاف هيلعف « د وسأ مد

 لاستغا ن ودب تلصالاو ضيحلا لقا ت نا تلص و تلسقغا هتقو مام لبق ول و

 امأو ، ءاضيبلا ةصقلا ىرت ىتح اهتضيح نم ةأرملا رهطت ال : ةشئاع لوق هد رد و

 نامز يف ًاضيح ةردكااو ةرفصلا دعف ال انك؛ ةيراصنألا ةيطع مأ لوق

 ينأ ةياور ليلدب ضيح مدامه.دقت نا الا ضيح اهدمن ال انا دانعف ق يبلا
 ليلدب و ڵ ثيدحلا . ًاضيح رهطلا دعب ةردكلاو ةرفصلا دعن ال انك : دواد

 ءالب لب ةرفصب هنم جرخت ال ضيحلا يف ةلخادلا نأ نم ةشئاع مالك هدافأ ام

 فلخلاو ضيحلا مد مدقت دعب ولو ًاضيح اتسيل امهنأ ليق ام هانعم سيلو ضيبألا

 رظن ة رفصلا مدلا طلاخ نا ليقو ، ةرغصلا يف هلثم ةيرقلاو ء ةردكلا يف

 عأ ىلاعت و كرابت هللاو ء بلغأل

  
 



 م ١ ٠ ١
 لاا لعل

 ءىدنملا 7 نيعتسل لااسم ش رف ف

 ةمدقتملا دعاوقلا نم طانتسالا ىلع

 ادعاصف مابأ ةثالث تضاخ ةرشع ىلا ادعاصف ةعبرأ اهضيح نم

 قىن نا ةدعلا هب يضقنت ضيح كلذف اهضيح تقو نم يفابلا يف ترهط و

 مايأ ةثالث ضيحلا لقأ نأل اهريغ ىقب نا ةضيح اهبسحت و ةدحاو ةضيح الا

 ىلع ترهظف ةثالث اهضيح ناك ناو ء ضيحلل طعت نأ اهل غوسي ثيح كلذو

 ةدعتلذ نكي مل اموي وأ نيم وي تضاح ولف ةضيح كلذ نأ ىرحأف ةثالثلا مام

 ترهط و اموي تضاح ناو ، ناموي وأ موي ضيحلا لقأ نا لاق نم دنع الا

 فلتخا وأ اذكهو نيموي ترهطوأ نبم . تضاح وأ ث اذكهو ًاموب

 بلغ ناو رهطف رهطلا مايأ بلغ ناف بلاغلل كلا اهضيح مايأ يف توافت و

 ذختت كالذبف ةئثدتبملا ضيح لوا اذكهو ضيح تواست أ ضيحلا مايأ

 لئاوو عيب رلاف نيم وي وأ 7 مدلا تأر مث ةرشع ةداتعملا ترهط اذاو ڵ تقولا

 اهءالرشع ةسمخ ترهط نا ليق و ث ةليلو موي نم لقأ ال هب جوزنت ضيح هنا

 لك : لوقي عيب رلا ناكو ى نيموي وأ اموي متأنا ليقو ث ًاقلطم ًاضيح ناك مدلا

 ضيحلا يطعت ال : لوقي هريغ ناكو . ضيح وهف ةرشع ةالص دعبل هتأر مد

 تلقتنا نمو ث عيبرلا لوق يراوحلا وبأ راتخاو « امود رشع ةس دعب الا

 همامي دعل رظتمنت الو متي ىتح ةرفصلاب تثكم اهتقو مامت لبق مدلا نم ةرفصل

 تلصف اهثقو مام لبق ةأرملا ترهط اذاو « ةرفصلا راظتنا رظتنت ليق ه ث ةرفصلا

 لوق ىلع ةرفصلا وأ مدلا مالا لبق اهمجار مثرك أ وأ رقأ وأ موب



 ع رفلاو لصالا لماش ٢٤٤

 وأ ضيهلا لغأ لبق ترهط كلذ يف ءاوسو رظتنتو مني ىتح ةالصلا كرتتلف اهب
 ت رهط ناو تلصو تلسقغا هدعب وأ هلقأ عم ترهط نا نكاو هعم وأ هدعب

 تقو لخاد يف عقاولا رهطلا يف تماص ام ةداعا يفو لسغ الب تلص هلبق

 هغنتك ا ولو قيقح رهط كلذ نال هديعت ال اهنا يدنع حيحصلا نالوق اهضيح

 هب يطعت ام وأ رخآ هنع رخأتو مد همدقت امل هنال هديعت اهنا ليقو ء ضيحلا

 رهظي ملو ضيحلا هيف نك ضيحلا ةلمج نم هناو ضيح تقو هنا ملع ضيحلل
 هب يطعت اع تمتخو رهطلاب ضيحلا يف اهتقو لوأ تأدب نا فلخلا اذكهو

 رهطب هتفقو تمتخ وأ مد وأ ةرفص هتبقعو ضيحلا تقو مت اذاو ضيحلل

 ليقو 4 ةالصلاتقوج رخي و ا لصت ام ليقو « لسشتفت ملامرظتنت ليقف كللذ هبقعو

 ل نا اتقو لكلا تذخأو اضيح ناك رهطلا مايأ نم رثك أ مدلا مايأ تناك نا

 كلذ نكي رثك أ رهطلا مايأ تناك ناو % توتسا نا اذكو تق و اهل نكي

 ناو ء ةئثالشلا هذه ذخاتاف ةعباتتم مايا ةثالث اهءاج و ةئدتبم تناك نا الا اضيح

 نا ًاضيح كلذ سيلو تلص و سجنلا تلسغ طق ضحت ملو ةرفص ةيراج تنأ

 تكرت ام لدب يفو ء تلصو هتلسغ ةثالثلا لبق بهذ و هتأر ناو امد رت

 ءاضق بوجو يدنع حضاولاو ك ليق امف همدع راتخلاو ى نالوق ةالصلا نم

 اضيأ حضاولاو يضقت ليقو ؛ ةثالثلا لبق مطقناو مدل هتكرت اذا ةالصلا ةأرملا

 تفلتخاو . اهنقو زواج ىنح اهب مدلا رمتساو تضاح نم ىلع ءاضق ال هنا

 نملبق امو راظتنالا مايأ تداعأ راظتنالا مايأ دعب رمتسا نا ليقف : ةقراشملا

 ل هعم وأ راظتنالا مامت لبق ترمط ناو . اضيح سيل كلذ نا فاشكنال

 هتجرخأو رطقي ملو ضفي ملو مدلا ءاج ناو اقلطم ءاضق ال ليقو ء ضقت
 مدلا ثودح ضيحلا لاق نمو رهشالا يف ةظلغم اهتمزلو تكله ةالصلا تكرتف

 نا الا هب ىلصتال رهطلا ين اذكو ائيش اهمزلي مل رطق الو جرال ضيف الب ولو
 رهطت لاق نم دنع الا تكلهو ةظلغم اهنمزل هجارخاب تلص ناف هدحو جرخ



 ٢ 0 ضيحلا يف بإب

 مث ةينامث ث لازو ل نيم ود مدا تأر ا نم و ى جرفلا ج راخ ىلا جرخي 1 و ولو هث هث ودح

 مث اعست لاز مث اموي هتأر نا اذكو ضيح ةيناتلاو نام ويلاف ةرشملا ماقتل اهاتأ

 ال ليقو ى ةضاحتسا دئازلاو ضيحا اهنود امو ةرشعلاف هدعب وأ ارشاع هتأر

 نوكي و هوح وأ رهط نم اههنيب امم رثك أ نامدلا نوكي ىنح اضيح كالذ ن وكي

 نسحلا نبا هراتخاو ء ضعب لاق ايف ضيح هدعب و هلبق ناك نا اضيح رهطلا

 اهءاج اذا ةالصلا كرتت اهنا ينعي الو ضيحلا مايأ يف همايأ بسحت اهنأ ينعي

 اهمجا ري مل و تقولا ممت ناف اهكرتت اهنا نينلاخلا ضعب لاق امك اهضيح مامت لبق

 نكي مل مدلا نم رثك أ رهطلا ناكناو دعت ل همامت لبق اهعجار ناو تداعأ مدلا

 اقافتا ليق ع ضيح لكلاف ارشلع هتأر مث اسماخ لاز م ةعب رأ هتأر ناو اضيح

 هيلع ينبت اهف اوفلتخا دقو ك رهطلا مايأ دعت ال اهنا ضعب لاق لب كلذك سيل و
 لقأ نايب رم دقو امهلقأ يف مهفالتخا ردق ىلع سافنلاو ضيحلا يف ةأرلل
 قفلت ليق رخأتملاو قباسلا مدلا رهطلا مابأ قيفلت يف اضيأ اوفلتخاو ء ضيحلا
 ليق و ث ءاوس وأ مدلا مايا ن ] ۔ لقأ تناك نا ليق و ث اقلطم ال ليق و ى اقلطم

 عأ هللاو ى مدل ا ف ةلصتم مايأ ة ةثالث دعل ام قفلت ال

 تلاتلا لصذلا

 هرثك أو ة رشع سافنلا لقأو اسافن اضيأ ضيحلا ىسي و ضيح سافنلا

 رثك أ ليقو ضيحلا ةرفصك ةليلو موي هترفص و ةثالث همد راظتناو نوعب رأ
 ة رشعىملا تضاحتسا مدلا ماذ نا نكل نوعب رأ ه رثك ا ليق و نوثالث سافنلا

 ليق و ء ة ريغص تناك نا اهناهماك ليق و ى رهشا ةثالث ليق و % ىلصت و لستغت 3

 سافنلا رثك أ ليقو ث لاط ولو مدلا عاطقنا ركبلا تق و ليقو ؤ رهشأ ةعب رأ

 ڵ رهشالا ةعبرأ وأ رهشالا ةثالث دعب الو نيعستلا دعب رطتنت الوام وي نوعست

 ناك نا الا رظتنت ال ليقو ي ةثالث ليقو ى كلذ دعب ولو ةرشع رظتنت ليقو



 ٤ رغلا و ا لص ال ١ لما اش ٢ ؟ 1

 !. . ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔_۔۔.۔۔ہ۔ہ۔. .__

 ليقو ئ ضيللاك ةثالث هلقأ ليقو ء ٤ هت هت ركذ ا ام . حيحصلاو « ن , نععب 7 نود داهنو و

 الصأ مدلا اهنم ج رخي ل وأ اهتدال و ةعاسيف ولو ت رهطاذاو ةعاس ليق و ى ةعبس

 اهنق و . لبق مدلا اهعجار اذاوتلصو قطت مل نا تمميت وأ تلصو تلستغا

 ليقوةالصلا تكرت هنود تقو اهنكي مل نا سافنلا رثكأ لبق وأ تقو اهناك نا

 اذا ليقو ء سافن ال ضيح مد وهف اموي رشع ةسمح رهط دعب مدلا اهعجار نا

 رشع ةسمخ وأ ةرشع وأ اهتالص مايأ منت لب هيلا مجرت م سافنلا لقأ دعب ت رهط

 ةالصلا تقو ج رخي وآ لصت ملام مجرت ليقو ك لانتغالالبق مدلا اهعجا ر نا الإ

 دي زت الف اهموبىف امد 7 " تلسغف ن . رشعدعإ رهط تأ رفدلو .لو أ تدلونا ليقو

 ناو نيعبرألا لبق مدلا اهعجا ر نا سافنلل مجرت ليق و ، اتق و اهل راص دقف

 ك هنعو رهط تقو اه تناك سافنلا مد ىرشع دعب ام ود ن رشع ت رهط

 لبق اهئطو نهف همومع ىلع وه ليقف « نيعب رألا لبق ءاسفنلا اؤطت ال »

 تأر نم ليقو مدلا اهعجار ولو هيلع دسفت الو ءاسأ ةالصو رهط ىلئنيعب ر أل

 ةئدتمملل تق ولا تبثي و 6 مايا ةثالث ج وزلا عدت و ىلصت اهناف تدل و نيح ارهط

 ةرمع سانناا وا ضيحلا يف

 مظعلاو ، رشع ةعبرأ ةعضملاو ء ةعسن ةقلعلاو ك ايأ ةعل رأ ةفطنلا ةدع و

 هذه ىف راظتنالاو ى نوعب رأ ةملحلا مات و ء نورشعو دحا [+ وسكملا ريغ

 تقلا نميف فلتخا : ر “لا يفو . ةرشع ليق وم ث مايأ ةثالث اهلك تمسقا وملا

 الو قالطلا ةدع نم ليقو ى اهس ةدعلا نم ج رحو " ليقف ى ةقلع و أ ةغضم

 اهب رهظت ىتح ال ليقو ء يكح ال اطايتحا كلذ ىلع أطوت الو ةالصلا عدت
 ىتح ليقو ، نهلوق لبق دل و ناق ناف ءاسنلا اه رظنت ليق و ؛ ناسنا ةحراج

 ام الإ هها قحتست الو ءاسفن امهم نوكت ال ليقو ء ىنأ وأ اركذ فرعي
 هل ع دت ل ًاضيح سيل هنأ هتزبم و امد ةغضملا ءاقلإ دعب تأر ناف ادلو ىسي

 بابسأ نم هنأحص اذا هنأ طقسلا ين ليقو ى ضئاح ضيح هتفرع نا و ث ةدابع
 ليقو ، ةقلع نوكي ىتح ليقو ء رثكن ا الئاس ناك ولو سافنلاك هل تدعق دل ولا



 ٢٤٧ ضيحلا يف باب

 نوكت ىتح ليقو ى ةقلخم نوكت ىتح ليقو ث ةقلخم ريغ تناك نا و ء ةغضم

 , ىن أ وأ ك ذ ٩ ا نيت ىيح 7 > هح راح هل نقتت ىمح ليق و 6 ًاتلطم +

 الو هب ىضقنت ال ضئاحلاك ليق و ؛ ةدعلا هب ىضقنتو سافنال دعقت 7 ىدخ

 جاوزالل لحس مل ام اهد ري ليقو ى ج وزلا اهدري الو اثالث ضيح ىتح جوزت
 تدلو ناو اهئطو هلف امد رت مل ناف مايأ ةئالث اعأطي الف مدلا لازفتطقسأ نا و
 تماص و تلصو تلسخغف ن رشع ىلع ترهط و ناضمر ل ,أ ف ةدالو لوأ

 اهعجا ر مث ةماص رهشلا مايأ تعأ اذا ليقف نيعب رأ يف مدلا اهعجار و هنع ةرشع
 ىمه و اهمف ٨ وج ر ال ليقو ك د رهاط 4 اص هتمتحخ اهنال ارم و 7 نيعل رالا ف

 اهعجا ري مث ارهاط رشعةسخكم مل ذإ طايتحا لدبت نأ ريتخا و سافنلا نم

 نابعش يف تدلو ولف سافن الرضيح رشعةسمخ دعب ينأ امناف اههوم اهل متي ىتح
 رشع ةح دز تماصوت رهط 7 ة رشع ناضمر نمو ة رشع 77 تثكمو

 ناضمر يف اهاتأ نإو ضيح هنأل اهموص مل هنم رخا وألا سخلا يف اهءاجف
 لكنأ يدنع حيحصلا و 6 هتماص ام ضقتن ا ترهطذنم رشع ةسح ىهم لمق

 ولو زجم ح۔ص وهف سافنلا وا ضيحلا لقأ مام لبق ولو نبب رهط يف عقو موص

 تأ ر اذا موصلا و ةالصلاب ةرومأم اهنال سافنلا وأ ضيحلا لقأ لبق مدلا مجر
 عأ هللاو ء ارهط

 ع ارلا لصفلا

 ول و ث دل ولا ضعب اهنم ج رغي ىتح يدنع م وصلا و ةالصلا ةأ رملا كرتت ال

 دل ولا ضعبل ةدالو لد ةدالولا ف ع و رش هصعبل ج و رخ نأل مد ال و ءام ال

 ىنح كرتت ال ليق لب ث امهك رقت فيكف ،ءاسفن الو ًاضئاح تسيلف كلذ لبق امأو

 برضو ءاملاك تكرت ةدالولا مالعأ تأر اذا اهنأ ليق اك الع هلك جرخي

 نم و قلطلا اهبرض دقو ة رفص لثم ال امد تأ ر نا كرتت ليق اك الو ى قلطلا

 



 ١ ٤٨ ٢ رغلا و لصالا لماش هاش ٤

 مح ال ه ضيح هنأ ناب مث مث م وصت و ٣ تناكف لماح هنأ تنظو ًامد تأ ر

 اهيلعف لاز مث مد ةعفد اهتعاجف قلطلا اهبرض نا و هيف تماص ام تلدب أ اه

 مد اهمدقت و ةرفص لثم تا ر نإ و ليق مذ رهط تأ ر نا ةالصلاو لسغلا

 الا تلص ةرفص وأ امد تأر نإ : ١ ث رهطت ىنح ال ليقو «تلصو تلسغ

 ام قحلا و ء اهعدت نأ اهلف ىلبح نوكت نأ لبق هيلع تناك ام وحن ىلع تناك نا

 اه ءاح ول و مرعلاوتالسا كرتت الف اهلمح ناب نإ هنأ : هنع هللا يضر - , رلا هلاق

 ل .يلللا ناك ام » قلع هللا لوس ر لوقل لجلا لبق اهئيج ناك ام وح ىلع م دلا

 اط ؤت الو ةضاحتسك اهتا ليقو ى مدلا يف ولو لماحلا أط وتف « لبح : ًاض٬ح

 تأر اذا ليقو ء تكرت ةدالولل تزكر و يداهلا أقفناو امد تأ ر اذا ليق و

 يذلا تقولا ين اهجوز اهعماجي الو قلطلا اهبرضو ءام تأر اذا ليق و ى امد

 مقي الف اهج و زمماج و يداملا أقفنا نإ ليق دق و ث لاوقألا كلت ىلع هيف كرتت

 اهلو مدلا مايأ تك رت ام تلدب أ تطقسأ مث لبحلا لبق امك اهئيجي ناك نإ و اهعم

 ديعت امإو اهلثم ةالص لك دنعف الاو تردق نا ادحاو اتقو لكلا ديعت نأ

 ولف ةالصلا رركت ةرثكل ةالصلا ال موصلا نم اتكرت ام ءاسفنلاو ضئاحلا

 نع مالسلا امهيلع مدآ تلأس تذضاح امل ءاوح نأل ليقو ء ةقشم تناك اهداعأ
 هتساق موصلا يف اهاتأ الو كلذل اهلدب اهنع طقسف « اهيكرتأ » اهل لاقف ةالصلا

 نع رهاط تمان نا ليق ج هلدب اهمزلاف راطفالا يف هرمأتسق مل و تلك اف ةالصلاب

 تداعأ تعيض ناو الف الاو اهتقو بهذ نإ هتداعأ ًاضئاح تظقيتساف برغم

 اذا اهتلص تاف دق و ًاضئاح تظقيتساو اهتقو لبق تمان نإو % ت رفغتسا و

 لوأ مدلا عي ءيجم تملع نإ الا ظةىتسا اذا ةالصلا هم زات مئانلا نأل ت رهط

 اهيلع تقولا لخد اذا اهيلع ءاضق الو اهنامدقمع ةالصلا كردت ال ىتح تق ولا

 تقولا لخد اذا ليقو ء تضاحف اهنامدتع اهكردتام نود تدعق و ارهاط

 كردت ام يضم لبق ضيحلا اهءاج ولو ترهط اذا ةالصلا ضقتلفآ رهاط اهلع



 ٢٤٩ ضيحلا يف باب

 اهيتأت ام رادقم ةالصلا نع تنا وت نم ىلع ةداعإ ال اهنأ انموق معزو ى كلذ

 .ق ىح تنا وت نا الا اهل عسا و تقولا نأل تذضاح ىتح اهنامدقم عم

 ےص

 هرادقم ارهاط تيقب دقو اهئادأب تبطوخ اهنأل ىوقأ انلوقو كلذ رادقم

 ۔۔
- 

 وأ اهنامدقمن ودب اهكردت ام يقب ناو اهيلع تبج و هرادقم يقب و ترهط اذاو

 اهؤاضق اهمزلي الزيق و ءاهتق و يف ترمط اهنال دعب اهيضقت ليقف كلذ نم لقأ

 رهطت نمهكردت امب اهنيح يف اهيلصت ليق و ؤ اهيف تعرش ول اهكردت ال اهنأل
 تناك نا ليقو ث اهديعت ال ليق و ، ت رهطت اذا اهديعت مث هكردت ال امل م.يتتو

 وأ ع ولطلا ناك اذا ح رهطتلا دعب اهف عرشقلف رهطتلا دعب ةعكر اهنم كردت

 ةعكرلا كردت تناك ولو اذه لعفت ليقو ء اهمتت و ي ىتح رظتنتلف ب و رغلا

 ىلع نم وأ ءاسفن وأ بنج نم تقولا هيلع قاض نم لك اذكه و ث مميتلاب

 اباهذ و اثودح ءاوس هلك كلذ يف ضيحلاو سافنلاو ةراهط وأ ءوض و ريغ

 لخدي بنرا لثم ءامغالاو نونجلاك اباهذ و اث ود_ح ةالصلا عناوم اذكه و

 وا لقا ىقبي وا نجي م ةالصلا تامدقم ىلصي ام رادةم القاع ىقبي و تق ولا

 نيقباسلا ليصفتلاو فالخلا ىلع لقأ وأ كلذ رادقم تق ولا نم يقب دق و قيفي

 يف ترهط ناو همتعلا ال رتولا تضق ريخألا هفصن يف اليل ترهط ناو

 ال رصعلا اهم زل ةيقن ءاضيب سمشلاو ترهط ناو اهامزل لوألا فصنلا

 لوأ يف فالخلا ىلا كلذ عج ره نا لصاحلاو ء بيغمل رارفصا دعب ترهط نا

 ضاخ اهتقو لوأ ةالصلا ناسنالا لخد ناو ء همدعو كارقشالاو هرخآو تق ولا

 نم ترهط نمو ، ةداعالا موزل يف فالخلاف غارفلا لبق نج وأ سفن وأ

 يلصت ال تيقبف نيعب رأ لبق لوألا اهافن نم وأ ةرشع لبق لوألا اهضيح

 الو ترهط ولو ةرشعلا لبق ضئاحلا ىلصت ال نأ اهنم انظ كلذ تفلب ىتح
 يف رذع الذا ةرافكلاو ءاضقلا اهمزل ترهط ولو نيعب ر ألا لبق ءاسفنلا
 .ام لعف نمع ةرافكلا نوعفدي مهناف ةقراشملا انباحصأ بهذم ىلع الا لهجلا

 ىلوا _ لماشلا - ٣٢

  



 عرفلا و لصالا لماش ٢٥٠

 س ا۔۔۔۔۔.۔ ۔۔۔_۔ . ۔ ۔۔ ۔-۔.:۔۔-۔-۔:۔-۔-۔-۔۔۔-۔-۔-۔--۔۔ _-

 ندلا زم ملعي ا_ے ناك نا لا ةمرح كته و ادع ال ههسش وأ الج اهجو

 ربع مهدعب انقفاو و 6 ةرافكلا ه هلع ْن ومج و. مهاف ىنزلا 7 رحتك ٥ ةرورضلاب

 تدرو ثسح مزلت ع ١ ة ريك لعف نم لك ةرافكلا يدنع مزلت ال ف ٦

 باقعلا نع نيضرعم يصاعملا ىلع ةلهجلا ؛يرتجس الئل كلذب حوبأ ال ينكل و

 عوج ر رظتنت موصلا تكرتف ناضمر يف ضيهلا مايأ يف ترهط نم و ى نادلا
 وه و اقلطم ىعم ام لفو ك ًاتلطم تكرت ام تلدب 1 كالذ زاوج ن .ظ مدلا

 الاو ترطف ] ام تلد أ ضيحلا ماي 1 ف ارما ر نا ليف و . اف دنع حيحصلا

 ءامع وأ سج ءا: ةراهطلا دعب ءاسقن وأ ضئاح تلستغا ناو ، ىضم ام تلدأ

 دنع هيلع تمرح اهج وز اهعماجو ي زجيال ءام وأ لاستغاوأ ءوض و يف لمعتسم

 لمعتسلاب ضعب دنع مرحت ملو لهجب كلذ تلعف نا نيرخآ دنع م رحت ملو ضعب

 لاستغالا وأ ءوضولا يف لمعتسا دق ءاع لاستغالاو ءوضولا زي اضعب نأال
 م رحن ال ليقو 6 لستغلا ول 5 م رح ال ليف 5 6 ءاز ١ ف عمج و ا عص وم ف عمتجاو

 لبق هدعل و سافنلا ف ىع ليقو ئ رهطلا لبق عماجملا تكله و روطت ول 9

 ءاملاب لسغلا نم ع :اطملا جوزلا ناث وهت و و رهطتلا لمق ضيحلا دعل و رهطتلا

 ةالص لكل الغ ةضاحتسملا م زا 1 نم و 4 سأرل او ج رغلا لسسغل ليق و 64 ي زرحلا

 اهل ليقو ى ةضي رغلا دعب هل تلستغا لفنلا تدارأ نا : لاق نيتالص لكل وأ

 ام ليقو ى اهناكم تماق ام لسغ ديدجت الب ضرفلا نم تملس اذا لفنلا

 ىرخأ ةالص رضح ىيح _ ام ى وس ثدح اه ثدحي و ايم وض و تظفح

 ء ضيحلا مايأ رم جورملا دنع الا لسغ اهمزلي ال ليقو ى اهل لستفتلف
 ملعأ هللاو



 ٢٥١ زئافلا يف بان

 ماملا _ايلا

 لوصف 4 د.فو زئانجلا ف

 ل ر ربا لصفلا

 ةيافك ض رف وهو « ك اتوم اولسغا » يللع هلوقل بجاو تيملا لسغ
 . امهمف قباسلا فالخلا ىلع ڵ ءوضولاو ةبانجلا لسغ يف يزجي ام هيف يزجي و

 مهم ريغتع زوجيف ةثلاثلاو ةيناثلا يف الا قلطملاب الا زوجي ال هنأ راتخاف
 ام و ةر» بجاولا ن ال ةثلاثلا يف روفاك و ةيناثلا يف طلخي قوقدم ردس قروك

 بوجول هل ءاجنتسالاو هدسج نم سجنلا عزف اضر ] بجي و ث ةبحتسم ةنس اهقوف

 رشتني ال ناك نا كلذ ىلع لسفلا ميدقت زوجي نكلو كاذب الا مت ي ال وهو لسلا

 ةيفب مض ض وهل لسحع هدعل دي ز ا ل | سجن [ عض وم لسغ اذاو كلذ سجنلا

 تانر اقم نم ءوضولا ن أل هل أ أضوتي ن را بجي و ثالث ,أ ناتلسغ وأ تيملا لسغ

 ثالث اثالث ءام ةيج ىلع بصي نأ ًائالث هلسغ ةيفيكو بجيال ليقو ء لاستغالا
 ءوضو ضقتني ال ليق .داعي مئداعي مث هلكل سغي نأ وأ ةبص لكا ةكرع « تاكرع

 اتيم الو ًايح سجني ال ن.ؤملا نأل اجرف وأ ابطر اين سم مل اذا هلساغ
 لسغلا لبق هل ؤضوتلاو ةساجنلل ال ةنسلاب ضقتني ليق و ث هلثم اقلطم دحوملا و

 نم ًارذح كلذ يف غلابي الو ءامب هي رخنم قشني و هنانسأ ىلع هدي يرجيو ىلوأ

 يحلا ءوضو فااخي و مسجلا هب ررضت ام رف ناعج رب الف هي رخنم و هيفل هل وت

 فلي و قشني الو هل ضمضع ليقو ث هفلاخي ام دمعتي الف ءاملا عجري حلا ن ل

 وأ هتح وز لجرلا لسغ نا الا سع ال ام و هجرف لصو اذا ةظيلغ ةر هدي

 كلذ اهل زوج 3 ال ةايملا لاحك عضوم لك يف ناسامتب ليقف هتلسغ وأ هتد رس

 ناسامي ال ليقو ء هللا ءاش نا ةنجلا يف امهحاكنن ىلع نايقبي و ةايملا لاح يف

  
 



 عر هلاو لصألا ل اماش ٢٥٢

 ، ىرخألا مم ةأرملاو رخآ عم لجرا ةلزنم ايه 7 ةرك رلاو ةرهلا نيب ام

 ىلع ءانب فك هجوك ةيبنجألا نم بنجالا سع ام الا اهنم سع ال ليقو
 ناك اهب ذتلا وأ اهعماج ول هن أل هدي فلب ول و كلذ ىوس لسفي الف امهسسم زاوج

 تتام اذا اهارستي وأ اهتخا جوزتي هنأ ىرت الأ توملاب ةمصعلا عاطقنال ىنز

 اهلسغي الف اهتوم دعب اهارست وأ اهتخأ جوزت نا هنا ليق دقو ء ةدع يضم الب

 ةمطاف لسغ ايلع نأ يور ذا هفالخب د رو عامسلاو سيقا اقلطم منملب لوقلا و

 ناو ث هل تناك ةجوز لسغ هناو هتج وز هتلسغ ركب ابأ ناو ء اهنع هللا ىض ر

 ول : تلاق اهنع هللا يضر ةشاع ناو ء هتجوز هتلسغ يرعش الا ىسوم ابأ

 ركني ملو هجاوزأ ريغ ب يبنلا لسغ ام تربدتسا ام يرمأ نم تلبقتسا

 ولو رخآلا دحاو لك لسغي ةجوزلاو جوزلا نأ ديفي هموع ىلع اذهو اهلع
 ثرالا مدع ن أل ةكرشم تناك وأ حاكنلا حم اذا اقيقر اهدحأ وأ ى نقيقر

 ةديعق اهلعج نكلو هتمأ رستي مل ناو حاكسنلاك ي رستلاو حاكشلا راثآ مطتي ال

 ملسملا اهجوز ةكرشملا لست نأ بحتسل و . هلسلا وأ اهلسغل ليقف اهناص و هتيب

 ولو رخآلا لسغ نيج دزلا ن ه لكل و و هيلع نمؤت ال اهنال نيملسملا ةرضحب
 هتقلطم لسغي الو رايملا لبق اهدحأ تامف رايخ بيع امهدحأب وأ امهب ناك

 ىنوم نع اورك ذو ء نبج وزلا ىلع سايقلا ىرأ الو يعجر ًاقالط ولو هلسفت الو

 اهت رس نهب هدي فلل هتخأ لسغ هن ] ةقراشملا انباحصأ فلس نم ىلع نبا

 ول و اهرهطي ال حبسم نعو ث ىلوأ ًنكءاسن دجو نإ : مثاه نعو ى اهتيكرو

 يف زاج نا : مش شاه نعو ء ندقف نا تيملا يف زاج ام ضي رملا يف زاج و ، ندقف

 لبق اليلق هالجرو تيملا رهظ مف ري و ك عأ هللاو ڵ توملا يف زاج ةايحلا
 اهلبحب رضي الئل ىلبح نكمي مل نا امئالم اقيفر زمغ هنطب زمغي و ءاملاب ءاجنتسالا
 الا دحوملا تيملا لسغ منم الو تيملا هب ىجنتسي ام وأ ةراجحلاب ىجنتسي و

 ريهطت و لخادل وشحلا لحملا لبق نا نكاو ىقرب ال سجم وأ نطب قالطنا
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 ولو وشحلا زاج و 6 لفلا يف رثؤي ال سجنلا ن ل يدنع لسغ و رهط جراخلا

 ليق دقو ٨ مع اذا ءازجأ لسافلا لعف ام يأو سجسلا يوق نا امس ال و نيطب
 ضعب و ١ ةقرخ ءاملا ذخأو هيلع بصلاب هعبتي مث رثن تيملا نه.ب لسغلا رثني

 ىف> هب .ذي مث ه ,.ي ام ىلع دي زي ءام هيلع بصيو ءانا يف ليفلا عضوب رمأب
 ين هن. يغب ناو ءاملاو ليسفلا ةيقبب لسغي و هنم هاقلأ دب ز هيف ج رخ اذاف دب زي

 فتس تعس نسح و رتدسم ناكم بدنو أ ج ري ىتح لسغ هريغ , هرعش

 4..أ ر نم هندب ىلع بصل مث ءانالا يف ح رطي روفاك لسلا رخآ يف بدنو

 براش وأ ةناغ وأ طبا رعش وأ رفظ مطق امأو . هرافظأ نم خسو ةيقنت و هيمدقل

 ليام هب لعفي ليقو ى تيلاب لعفي الف ةايحلا يف لعفي امك هصق وأ كلذ قلح وأ

 نيب عمجب و فلخ نم ىقلي و قرفي ليقف سأرلا رعش قيرفت اذكو هسفنب يملا
 ةج قرفتو طشع ح رسي الو دقعي الو مج الب لسر وأ اهسأر يف وأ اهبتك

 هل ق رفي ال ليقو أ ثالث ليقو 6 مباصأ مل رأ هل وط وه امم ةجا نود امو لجرلا

 ى نو .ة ةثالث لعجب ٠ لسفي : هحيخت يف يراخبلا لاقو ء بهذملا يف كلذو

 دنه تتام ;أ رما سأر رهش قي رفتا ا هللا لوسر رمأ دفو ، رافض يأ

 رفضلا دمب ىنلي هنأ : يراخبلا دازو « سابع نبا ها ور اهنع لئس امل اهلسغ

 ايهبله دري و انباحصأ ضب : اذك وه فلي لب رفضلا مساقلا نيا منمو ك اهفلخ

 ى اق رفم اههحو ىلعو اهفلخ :أر رهش لسر : ةيفنحلاو يع عاز والا نعو . ثيدحلا

 . ىلا ليق» اهلك ذ ها ءاملا لصو, و ةلولحم ريغ 7 كرتب سأب ال ليقو

 , قي رذتللس ٫هيلع هللاىلص هرمأ و ث ةلسرم تكرت تلح نا هناو طقف رعشلا
 .7 بجاولا ثفتلا ءاقلا نم هسفن يف يملا لمهي ام تيملاب لمعي هنا ىلع لد

 رفظلا مطق وخأقي رفتلاناههجو و انموق ضب لاق هب وددعب رك ذ امو رفظلا ملق نم
 لوق وهوثلن نم مغملا هجو وثالذب لمعلا ضعب أطخو نتخ الو « ننسلا نمهوعتو

رمؤي ملو هنم ضعب ہطق هريغل زب مل لعفي مل اذاف هتايح يف ر ومألا هنأ انباحصأ
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 ح

 نا | دحاو ريغ لاق دقو ، هيلع ّ ساقي ال الف هيف مطق ال ذا قي رغتلاك سيل و كالذب

 تافو هتايح .يف وههب رمأ ةبانجلا لسغ نال طقف تيملا لسغ لسغي بنجلا تيللا
 ضئاحلا ةتيملا يف فلحلا اذكو توم ةلسغو ةبانج ةلسغ : نيتلسغ ليقو 6 هتومب

 ةبانجلا تاذ وأ ضيحلاو ةبانجلا تاذ ةتيملا لسغت يناثلا ىلعو . ءاسفنلا وأ

 لعأهللا و ى ةرم لوألا ىعو تارم ثالث سافنلاو

 وأ الجر ةأرما تلسغ ناو تيل ءاسفنلاو ضئاجلاو بنجلا لسغ ىزجيو
 ازجا كلذل لهاتي نمم اهريغ دجو و نييبنجا اناك ولو ةرشابع ول و ةا رما لجر

 اذك ءوضولا اذكو ىزجيال ليقو ء افلكم ناكنا لسافلا رفكو « ضعب دنع

 ىزجحي و . نونح هل أضوت وأ هلسغ وأ اهنودب هل عضوت 5 ةين الب لسغ نا

 . غلاب ريغ نم هلك كلذ ىزج و اقلطم ءالؤه نم ءاجنتسالا و سجنلا ةلازا

 لولبم هريغ نم سج هب لصتا وأ ثدح هنم ثدح مث تيملا لسغ اذاو

 ناداعي هنا ليق اك سيل و ءوضولا هل داعي اذكو هلسغال يدنع هء وضو ضقتنا
 سمح نيل والاب هل ن ليقو ء ثالث كاذف نيترم ناداعي ليق امك الو طقف ة رم

 رشع ىلع دازي الو طقف ثدحلا لحم داعي ليقو « نكمأ ام ليقو ك مبس ليقو
 طقف سجنلا لحم لسغ نفكلا يف لخدأ ام دعب ه ريغب سجنت وأ ثدحأ ناو
 ةلزنم كلذ يف هتلزنم نفكلا يف هلاخدا نا ههجو و هلسغ الو هءوضو داعي ال

 ىلع هثدح رهظ نا ليقو ى نفدي ملام نكم أ ام ناداعي ليقو ربقلا يف هلاخدا

 لسغي اهريغو ع نيجرفلا نم جراخ الإ اقلطم ناداعي ال ليقو ء اديعأ هنفك
 سجنب لسغ ناو ربقلا وأ نفكلا ين ناك ولو هلسغ ددج كرت ناو طقف هثدح
 ليقو ك اهوداعأ ءوضولا وأ لسغلا لبق هيلع اولص ناو هداسف فخي مل نا اديعأ
 شبني ليقو ء كلذل هشبن زجي لسغ الب نفد ناو داعت الو كلذ هل لعفي

 ريغتي ملام رغك الل بسنو كلذل

 هل وقل ةمأ و دبع ىلع بجي الو ا ريغص وا ادبع ولو دحوم لك لسغ بجيو
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 ةالصلا و لمجلاو نفكلا و نفدلا اذكو « ءىش ىلع ردقي ال اكولمم ادبع » ىلاعت

 الإ دجوي مل ناو اغلب نا كالذ امهمزلي هناف امهكلام امهف نذأ نا الإ تيملا ىلع
 فيك اهوملع ةيباتك الا نكي مل ناو ج و رف لسغ الب اهولسغ وأ هنلسغ مراحم

 لك اذكو سكملاب و ةيباتك نم 7 ىلوأ ملسملا ليقو ك اهيدي لسغ دعي لسغت
 بصي ليقو يبنجأ مم ةيبنجاك مميتلا ىلا هلك كاذ يف لدعي ليقو ى كرشم

 يف كلذ نم تام ن ؟ هو " ق وف نم هلك كالذ يفو اهدحأ يف ءاملا

 ف 7 لسغلا نسحب ال نه وأ هب وث عزني ءاسن مم كرشم ناك نا الإ هب وث

 نيب لعجو لسغ رحبلا ف تام نمو هقرغ ىزجي الو ىقب رغلا لسغيو سكعلا

 ربلا يف هنفديف دحأ ددحم هلعل رحملا ىف ىمرب ئ ةالصو نكو لسغ دعل نيحول

 هلزني ليةث هلحر يف لعجي ليقو « ة ر هرضال رحبلا يف هب ىمر ح ا ول أ نكن ناو

 هج طوقس نه فيخ نمو ى ربال رخأ داسف الب زيخأتلا رحبلا تيملمتحا ناو

 ةقرخ لبت ليقد ث رع الب هيلع بصي ليقو ى يدنع لم.يت موذجمو رودجك

 روهشملاو ىنأ ولو مهيديأ أ ىلع لاجرلا هلمحي ه ه عيضر ءاسنلا لسغت و اهب حهيف

 نفكي و ههجو الو هسأر ىطغي الو ًابيط وأ روفاك سي ال نا مرحلا تيملا يف

 لضفأ _ اههجو ال اهسأر ىطغي و _ م رلا و تام ثيح نفدي و هما رحا يب وث يف

 قرف ال ى وملاك هد عنصيف هتوع لا ز همارحا نا : اهنع هللا يضر ةشلاع تلاقو

 هب و اهادعت ولو ةكرعملا ليتق لسغي الو اؤاش امف نفكي و ابيط سعي و هلك ىفيف
 صون ربلاو ناقحلا الا هنع عزني الو لسغي مل اربش ول و اهادعت نا ليقو ، قمر

 ىطغي رخآ هيلع دي ز هب وث هطغي مل ناو هنم سأرلا لخدم يهو هتك ىلع نعي مل نا
 ال : ةباحصلا ضعب لاق ، دحاو يف نفك بوث هيلع نكي مل ناو فشكنا ام

 ادغ صاخأ يناف اسمر ينوسمراو نيفخلا الا ىنع اوعزنت الو ىبد ىنع اولسفت ال

 لسغي ءاسيفن هصف ناك وأ اسيفن ناك نا ماللا عزني و فلا اللعنلا عزني ليقو

 هللا لوسر لسغو ث ديهش وهو هنع هللا ىضر رمع لسغ دقو ى ءادهشلا رئاس

 ىنداعت ربيخ ةلكأ تلازام » لق هن أل ةيدوهللا مس نم اديهش تام دقو
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 تام ل هنأ نوري هريغو دوعسم نبا ناكف « يرهبا تعطق ناوأ نآلاف

 ديهشلا لسغ سيمخ راتخاو ى اقلطم ءادهشلا لسغي ال ليقو ى مسلا نم ًاديهش
 . هتراهط و هتمارك يف ةدايز هنال نكمأو هرض فخي مل نا ةك رعم ديهش ولو

 امه هتماركو هتراهط ناب هللا همحر لينلا فلؤم زي زعلا دبع خيشلا هضرتعا و

 ء ةمايقلا موي كسماك حوفي و ضعب دنع رهاط همد نأ ىرت الا هتداهش يف

 ُلسغالب مه.ايث يف مهولم ز » دحأ ءادهش يف رثع هللا لوسر نع درو ًاضيأ و

 حرلا و مدلا نول نوللا ة.ايقلا موي ن وثعبي مهناف مهم ولكب مهولمز » لاق ه

 حيحصلاو ث هلتاق ىردي ال ىرقلا نيب ليتق لسغي الو ليق « كسملا حير

 نب رباج ىلا هدانساب باهش نبا ثدح و و ديهش هنأ انضرف ول و هلسغ يدنع

 دحاو بوث يف دحأ ىلتق نم نيلجرلا نيب عمجيزاك لهنلا وسر نا هللا دبع

 رثكل م » لوقي مم هريغ وأ بوثلا ضعبب مهنا ر وع نيب لصف عم ينعي
 ىلع دهشأ انأ » لاقو دحللا يف همدق امهدحأ ىلا ريشا اذاف « نآرقلل اذخأ
 ةياور وهو اولسغي ملو مهلع لصي ملو مهدب مهنفديف « ةمايقلا موي ءالؤه

 : رماع نب ةبقع نعو ث مهملع ىلص هنآ روهشملا و ى ةالصلا كرت ةهج نم ةفيعض

 تاومالاو ءايحالل عد وملاك نينس نامم دعب دحأ ىلتق ىلع تلل هللا ل وس ر ىلص.

 درجت ىنعع ةالصال تيم ةالص يمو « طرف كيديأ نر ل ا » لاقف ربنملا علط 7

 ةالصلارد ركتز وجي هن اومعيد وتهذهنالل ا وتامنيحمهباعىلصدقهن اهنمذخ ؤيف ءاعدلا

 .لصفلاب هتل وأ دقف مجلا لاكشا امأ و ى ةدملا تلاطولو هتوم دعب ولو تيملا ىلع

 ليقو ث يسلاب مهلع مالسالا كح يرجل يدنع نواسغي نويبسملا لافطالا و

 نفدلا و ةالصلاو . مامالا مهررحي وأ لاملا تيبل اوذختي وأ اومسقي ىتحال

 ىردي ال اليتق دجو نمو ء تام نا ىسملا قهارملا يف فلتخاو 2 لسفلاك ةلبقلل

 هل لمعل ليقو ء هنفد الا يدنع همزلي الف ةمالع الو كرشم وأ دحوم هنا

 اهلمع مالسالا راصمأ يف ناكن ا ليقو ع كرشم هنا ملمي ىتح اهاكتيملا قوقح
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 ناف دي دح ههشز 1 عدج . وأ هن هنطل رهب آ أ عطقت ن نم . لسغ لواك رشم هملعل ىح هأ

 نكمأ نا دحاو مضو يف لسغت و هؤاضعأ م هت ليقو ، ءاملا هيلع اومص اوءاش

 دلو ضعب جرخ ناو هل ميت هلسغ نكمم ل امو ةدح ىلع لك لسغي وأ اهلسغ

 ه هلسغ كردأ نا ضعبلا كلذ لسغ هلكج رجب ملو تتامو ةيباتك ن طب نم رقم
 عأ هللا و

 ف املا لصفلا .

 هيفزفديام و هيلع لمعب ام و هب نفكب اموتيملاهب لسفيام ناىل رهظي يذلا
 ٨ لام الا دج وي مل نا تيملا لام لكن م ثكالذ لك هيلا جاتحي امو لمجلا ةرجا و

 بحاصلىطعأ هب نفكيام رادقم الا كرتي مل ناف نفكلا ىلع مدقي نيدلا نا و

 هيلعىلصيف هب لسفيام ىلع مدقي و لاملا تيب نكي مل نا « نكالب نفد و نيدلا
 لجلا ةرجأ و هب لمجبام نيدلا ىلع مدقي و ، لاعالا لسغلا دجو مل نا لسغ الب
 اذك و الام كرتن ولو :ح وز ج وزلا لام ىف كالذ مزلي ال هنا و نفدلا عضو.و

 تيملا كرتي مل نا هلام نم نبدلا ىلع مدقب يذلا كلذ هرضاح مزلي و ةث ر ولا
 اهن , وىلع ليق و ى لاماهل ناك ول و اهج وز ىلع ةأرملا نفك ليق و . لمأت ث الام

 انب احصأ لوت وهو

 هيلع و مها رد ةرشع كرت نه نبدلا ىلع نفكلا ميدقت ءاملعلا نيب رهتشا و

 عئابل هنمث ىطعيف نفكلا عابي و نيدلا بحاصل نوكت تركذام ىلعف ةرشع
 نفدو نفك نا الا هوطعأ اوضرو هل.بق ناو نفكلا لبقي مل نا نفكلا

 بحاصل ىه ليقو 6 ةرشعلا ىف ؤ نفك اا بحاص و نيدلا بحاص ُصاحتيف

 تناك ناف نلا ىلاغب نفكي نأ ىصوأ نهو ء نفكلا بحاصل ليق و « ندلا

 هريب وأ هب زواجيال هنود نفكَل درلاو هب نفك ثلثلا زواجنال هتيصو

 نهد ث لالا سأر نم هن ال هر ٩ ىربغ لاق و ى ماقمل قيقح اذه ثلاثلا

لوا _ لماشاا _ ٣



 ع رفلاو لصالالماش ٢٥٨

 ادعام هث را ول نمض ثلثلا نع ديزب لاغ يف وأ دحاولا قوف امف اتيم نفك
 ةمامعو صيمق نع دازام نمضي هنا ىريغ لاق و ثلثلا نع دئازلا وأ دحا ولا

 كالذ ناك نا هب هبيطب امو ةدحاولا ةلسفلا ا قوفام نمضي اذكو لي وا رىنو

 نمثب ربق ىلع ءام شر نم نيمضت مدع يف لل 1 لوسر نع ر 1 ال ول و لاع

 مامالاديب كلذ ناك نا الا ٣ وأ ةرافكو أ ةاكزب نفكي الو ناضلا هتمزلأال

 نا و )هل لامال نمو ث هل لامال بي رغيف مامالل كلذ زوجي زيهجتلا رئاس اذكو

 اهكرتو اهب نفكي نأ ىصوأ هلزيق وأ ءاهب هنغك أ هل ليقف نافك اب لساغلا ىنأ

 نم هل ركذام قدص نا الا باصأو هيلع ءيش الف هيلع ىذلا هب وث يف هنفكو
 ىأنم بيصي اماو هيلع نامضال نكلو بيصي ىدنع سيلف حص وأ هئاصيإا

 نأ فاخ وأ كلذ بات را اذا هب وث يف هنفكو اهكرت و اهبهنفكا هل ليقف نافكا

 هتروع رتسيل هب وثنم ةقرخ عطقي نأ اضيأ زاج و .هنع هعزن ول هب وث نامض همزلي
 وأ نفكلا لثم وأ تيملا ثرا ول نفكلا ربقلا شبان دريو « هدنع نك مل نا

 ناك وأ هثراو فرعي مل ناو«مهنافكا يف ليق امك الو ءارقفلل هنا ليق اك ال هتميق
 همحاص لصيال ناك نا هب ةيصولا هلو ءارقفلا نافكا يف ليقو ء ءارقفللف هلصيال

 هنفد و هيلع ىلصو هزهج اتيمدج و نهو ى همباخم اتيم نفد نم اذكو هفرع دقو
 هدي هلوانتام امأ و ىدنع هنمضل هدي لخدي امس هنفك نع لضفام كرت و

 هنفك نم

 مهنافكأ يف وأ ءارقفللف ف رعب ١ مل ناو اعطق هثراول ىدنع هنفكمف هب بهذ و

 لفطت رولا يف ناك اذا نفك ىلع داز»د الو . ملعأ د هللا و ث داسفا و عييضت هكرت و

 « ةنس وهف داز ام و هيف نفكيام لفأ وه و ةث ر ولا حاشنت وأ بئاغ وأ نونجم وأ

 لمعلا وري مل هنا هدري و ةيكلاملا ضعب لوق وهو ةروعلا رتسيام هلقأ ليقو
 ه دجوام ريقف نفك يف ولو نيعباتلا نع ال و ةباحصلا نع الو ملع هنع كلذب

 ج رخا وأ تيم لكا نا و هنمضلا هناف هع ذ بوث ه 4ع زر مناخ

 .نال لام هل نهو لامال بيرغ يف : ةرابعلا ةقيتحو هللا همحر هنم وهس وهو فلؤملا طخ يف اذك ) ١(

 ملعا هللاو 6 ريةغااو يغلا كلد ف يوتسد لاملا تإ نر وف مامالا ديب ناك اذا ببرغلا رما



 ٢٥٨ زئانجلا ىف باب

 رمع نفك و ث ةثالث نم لقأ يف ردق نم نفكيال اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق و
 لت هللا لوسر نا ىور دقو ء ابجاو كلذ سيلو ةثالث يف هنع هللا يضر
 .اجاردا اهيف جردا ةمامع الو اهبف صيقال ةيلوحس باوثأ ةثالث يف نفك

 و نيسلا حتفب ليقو 4 نملإب عض وم لوحس ىلا ةب وسنم بايث ةيلوحسلا و

 ةيلوحسلا ليقو ء نطقلا لوحسلاو مضلاب ىورو رثكالا ةياورو رهشأ
 يأ بوثلا لحسي هنأل راصقلا وهو لوحس ىلا بسن حتفلا ليقو ء ضيبلا

 ضيبالا بوثلا وهو لحس عمج لوحس ىلا مفلاو نيلاب ةيرق ىلا وأ ، هلسغي
 ى دد_ج ثالثلا بايثلا نا تايا ورلا ضعب يف تبثو اذ وذش مجلا ىلا بسن
 نم اضعب ةماعلاو صيمقلا سيل هنا ةمامع الو صيمث اهف سيل هلوق ىنعم و

 هتيأر مث ك ىل رهظام اذه الصأ امهبف نفكي ملف ةثالثلا عم نيد وج وم الو ةئالثلا

 لاقو دارملا يف رهظأ وه : ديعلا قيقد نبا لاق « ءاملعلا روهج و ىعفاشلل الوق

 رهاظ هيضتق ىذلا باوصلا هنا : ةصالللا بحاص كالم نا ذيهت ىوونلا
 ةمامعلا وصيمقلا نعةدمئاز باوثأ ةثالث يف نفك نا ىنعملا نا ليقو ء ثيدحلا

 يمفاشلاو كلام لاق و ى ةمامع و صيمق يف نفك لم هنا تبثي لف فيعض وهو

 فلتخاو ةمامع الو صيق اهيف سيل فئافل ثالثلانوكت نأ بحتسي : دمحاو
 تلاقو ث ةلبانحلا اههرك ةماعلاو صيمقلاب ةسمخ ريصتل ثالثلا ىلع ةدايزلا يف
 ءاذلا و لاجرال بحتسي هنا . ةيك.ااملا تلاق و . ةبحتنسم ريغ ةزئاج : ةيعفاشلا
 داز امو ةهوركم ريغ ةعبسلا ىلا ةدايزلاو : اولاق « دك آ ءاسنلا قح يف وهو

 نا ىلع نع ةيفنحلا نيا نع ليقع نب دمحم نب هللا دبع نعو « فرس اهلع

 نم مهو هنا : نبيسلدنالا ضعب لاق ء باوثأ ةعبس يف نفك تي هللا لوس ر
 بجا ولل لمكميناثلا نأل دحاولا نم لضفأ نابوثلا و « هدعب نمم وأ ليقع نا

 رتسلا لوصحل ةعبرالا نم لضفأ ةثالثلاو دحا ولاب لصحيال رتسلا لامك ناف
 ايف نفكي امماو . دعب ايف كحلا نوكي بيترتلا اذ_ه ىلع و ةثالثلا يف رت ولا و

 ىح ىلغ نا الا يدنع رد رح ف لج رلا ال ةأرملا نغكز وجيف ةالصلا 4ر ز وجن



 ع رفلاو لصألا لماش ٢٦

 حيحصلارهيف ةالاغملاو نفكلا نيسحب يف ةباحصلا فلتخا دقو ى فرسلا دحب راص

 سيلو ء ةالاغملا يف ةغلابملاو فارسالا لوصو نودب نيسحتلا بابحتسا يدنع
 ضعب لاق امك الوءاسفلل ناو هيف ري رحلا هركي ةق راشملا انباحصأ فلس ضعب لاق اك

 ! ةثالثلا ىلع ةداي زلا ف بهذملاام تلق ناو ث ءاسنلل زوجي اكنايبصالزوجي هنا مهنم

 نم لجرلل رزؤت ليقو ٠ ةفافللاددعب و عردلا تحنم ةأرملا رزؤترثألا يف : تلق

 نفكتت ليقو ث هكرتك رانلا لعجو ةفافل و عردو رازا يف نكمتو نييدثلا قوف

 رامخ ليقو ث ةفافل مث رامخ مث عرد م را زا م نيذخفلا مضت ةقرخ : ةسمخب

 رازاب يبص دشيو ةيبصلا اذكو ةباصعو ليقو ث ةفافلو را زا و صيقو بابلجو

 رزؤي و ةفافلف رازاف صيمق يف لجرلا نفكي و ةقرخ اطتس ىزجتو اعم ةفافلو

 ىري الو ث ةمامعو ناتنافلو رازاو صيمقف ةسمخ نفك ناو نييدثلا قوف

 دقعي وأ هريغ وأ لخنلاكوشب نفكلا ز رغي و رامح ةأرمللالو ةمامع لجرلل عيب رلا

 وأ طويخب هيلع طب رلا زاجو دقعي الو طاخب ال ليقو ء طاخي وأ ىولب وأ هيلع

 اهب ميزحتلاو اهقيرغت نا لوألا هجوو هنم قرغت ال ليقو ء هنم قرخت مئازحب

 ناف هل داسفاو ريغلا لام يف فرصت اهقيرخت نأ يناثلا هجوو ء نفكلا مامت نم

 وأ زرغيي امناو ى زاج هيلا نفكلا رمأ عوجر حصو نذالا هل نم كلذ يف نذأ

 ًاضيأ هريغب كلذ لعف ناو ريخالا نفكلا قوف نم زرغلا دعب تركذ ام لعفي

 اهنوك نسحيو ترهط ولو قرلاو طويملا لسغ يغبني و « طوحأ ناكو زاج
 بدنو ، فود نم اهنوك لع بحتساو ى نطق وأ ناتك نم نافك الا نوكو

 ل ناو ء امهتالص بايث يف انفكر كب ابأو قلي هنا ليق دقو اهب ىلصي اهنوك

 7 سأرلا ةهج ىلا لعجب اهنع لضفي امو هتروع ترتس هلك هرتسي ام دجوي

 هسأر ىطغ هنفكهغكي مل امل ع هللا لوسر مع هنع هللا يضر ةزح نا يور

 يف رتسأ اهنأل و نيلجرلا نم انأش مظعأ سأرلا نال رخذالاب هالجرو بوثب
٠ 

 ثيدح ىفانيالو « نافك الا يف نوثعبي ىلوملا نا » ةكن هنع ىورو ث ةايحلا هنل



 ٢٦١ زئانجلا يف بان

 ةارع نوثعبي نيذلاو نونمؤملا نافك الا يف نوثعبب نيذلا نال ةارع ثعبلا

 رجشإ نفكب و 6 نينم ٩1 صعب نافك الا ف ثعبلا صصخي و نورفاكلا

 اتنفك ةزح ىلجر نالو ل اتكا او نطقل ئ 4ر ىلصي ارم هنال نفكي ام دجو اذا

 ر» را ىلع كلذ مدقي ٤ ظح و تدثأ هز ل يدنع هلع دللا مدقي 9 6 رخ ذالاب

 زاجو هالجر تلخدا و هل قتف رازالا ناكم لي وار۔؛ نفك نمو ڵ لجرلا يف

 نسحأةنمايملا نأ تفرع دق كن ا ريغ نكا دحالو | يريغل افالخ ةكتر هدش

 نفكب الو .يدنعام اذه ضرألا ىلا رتس دق هنأل رهظلا لبق هيلياموزطبلا و

 لي ملسم نم امو ى نفدلا يف امك رتسي ىتح بناوج نم هيلع ىخري لب هجولا ىلع
 ےصس

 ء ١ . . ع , ء ا ع

 ليق دو و 6 ى رح ا و اسن د هملع هللا رت س الإ ه رسف هدش همم ى ١ ر تيم ره ١

 عا هللا و ، هرتس بوجوب

 وحسو ربنعو كسمو روفاك نم تيملا هب بيطي ام وهو تيهل طونملا نسو

 ك نورخآ ههركو كسملا موق منو ، ءاضعالا دشي هنوك_ا ىلوأ روفاكلاو كلذ

 ةعرسل هقارمو ندبلا نباغهو اه افي رشت ةعمسلا دوجسلا عضا وم طونلا لحمو

 رهاظو اهنم ج رخي دق امل فنالا و مفلاو نانيدلاو نانذألا : يهو هساو>و اهريغت

 لعجي ال هنا : رثألا ينو ث هنم منام ال ءا اذه اهيلعو نافك الا نيب و دسجلا

 يف لعجي و نطقلا يف طونجحلا لعجي نا ذفانملا يف كلذ ةيفيكو ء نافك الا نيي

 هنا : رثألا يفو « بيطلا رذي مث نطقلا مدقي ليقو . .طونلا مسجلا ىلب و ذفنملا

 هيتحارو هطلا و هيتفش نبب و هربدو هين ذأو هينيعو همشو هد رخنم يف طونلا لخدي

 هدعب وأ نفك لبق هربدف هيطباف هينذاف هيفيعف هي رخن همفب أدبيف هعباصأ نمب و

 مث ربدلاو نينيعلاو ےسانملا ىلع الإ لعجي ال ليقو ء هتيلو هسأر ىلع ح رطي و

 سمال ليق ، هدوجس عض اوم عبقت و ههجو ىلع عضوت م ألمتف ةعس او ةنطق ذخؤت

 ةنيز دري مل نا رفصمم وا رفعزع نفكي نا ساب ال ليقو « رفصعم وا نارفعز

   



 عرفل او لصالا لماش ٢٦
 _ _ ۔- ۔۔۔۔_ ۔ -۔۔۔۔ ۔۔۔ہ

 هلج نم بيطب هريخبتف هىييطت زاج اذا هنال نكلا ريخشب يدنع سأ الو

 اذأ للو رسيت نا ولب ريخبتلا يني و يط
 تااماا لصفلا

 شعنلا يغبفي و « كلذل دح الو شعنو با۔ك هب ررضتي ال ايف تيملا لمعي

 ى رت تماد ام ةيبص ىلع ذختي ال ليقو ى هماقم موقي ام اذكو رتسأ هن ل ةأرملل

 تيللا لماحلوء ريرس ىلع ىحتسي نم لمحيو اهبلع ذخا اهتروع رتس اذا ليقو
 الف ىك ارلا الإ همامأ و هعم زاجو هفلخ ىشملا بدن و . ةنسح فالآ ةرشع

 مامأ ىشم ع هنأ يور دقو بدألل كرت ةزانجلا يف بوكرلا لب همامأ نوكي

 ىشملا نا ليقف « ةزانجلا فلخ بك ارلا ريسي » لاقو بك ار ريغ ةزانجلا

 كرابت هللا ىلا ءاعفش اهيعبتم نأل لضفأ اهمامأ ليقو ء رابتعالل لضفأ اهفلخ

 ثيدحلل رم اك اهمامأ يشملا بك ارلل زوجيال هنأ يدنع يذلاو ى ىلاعتو

 ىشمي اماو اهتبترو ةعافشلا ىسا قحتسي الف هب وكرب ءىطخم هنألو قباسلا

 حضاولا و هنعبتا نا هفلخ ءاسنلا و ء ةزانجلا ءارو نيذلا سانلا فلخ بك ارلا

 هنا يور املو « تاروجام ريغ تاروزام نعجرا » طع هل وةل هنعشتي ال نا

 : هللا همحر بيبح نب ميب رلا لاقو ء اهدرب رمأ اهتعبت ةأرما ىأر اذا قات

 نجرخي و حير وأ رطم دنع الإ نهوهني ملو نهنو ري ءاهقفلاو اهنعبتب نهانيأر
 نسحألاو ء نعجرا دحأ نهل لقي لو هريغو هللا همحر دي ز نب رباج دهع ىلع

 نبا نعو . ءاسنلل ةزانجلا عابتا يف ظحال رمع نعو . ىهتنا ث ةجاحل الإ نهكرق

 هل رجأ ال ىنعي هلهأ يف دعاقلاك ةزانجلا فلخ بك ارلا : هنع هللا ىضر سابع

 فعض وأ ضرمل بك ارلا ىلع ثيدحلا لمحي نأ الا قباساا ثيدحلا هضراعي و

 ز وجي و ڵ كلذ ريغل بك ارلا ىلع سابع نبا مالكو عنام وأ كلذ وحنو دعبأ وأ



 ٦٦٢ زئانا يف باب
 _ - ۔-_۔_

 ليقو . هيلع فخي ملو ريغتي مل نا ىدنع هيف نفديل رخآل دلب نم تيملا لمح

 ولو ىأ « لخت ىتح اهل اوموقف ةزانج نيأ ر اذا » ت هنع ىورو . ال

 سيلأ » لاقف يدوهب هنا ليقف يدوهب ةزانجل ماق هنأ ىور امل كرشم ةزانج

 بوجولل سيل ثيدلا اذه يف رمألا نأ ىلع ءاملعلا دنع ليلد ماق دقو « س

 ىلع ىلاعتو كرابت هنلا نم يذلا ىحيحص رظناف ، اهر ورم دنع سولجلاب سأ الف

 ميرح نع دعبي ىتح - م رك :ح ةءا الو امهم سيل امع : مالكلا هركو ى هد

 رقلا لخدي ىتح ليقوءنفدي ىتحليقو ،ربقلا ىلع ءاملا شري ىتح ليقو ء روبقلا

 مالك مضا وم ةسمح يف ملكت نه » : هبكع هنع ىورو . هيلع ىلصي ىتح ليقو

 ركذو ى نآرقلا ةءارق دنعو « دجسملا يف : ةنس نيعب رأ هلمع ىلاعت هللا طح ا ايندلا

 | ملعأ هللاو « ةنس نيعب رأ دعب ولو بات نا الإ ةربةملاو ى ناذالا و ث ءاملعلا

 كرتي الو شعنلا لوح هب رادي و تارم ثالث شعنلا تحص دوعلا حرب رحج و

 نا ليلك ةرورضل الإ رانب عيشي الو ابجاو كلذ سيلو هريغف الإ و دجو نا

 لعف نم رانلاب عييشتلا نالو ىرخأو ايند ةهيركرانلا نأل اهيلا هيف جيتحا

 اران هرق ىلا هداز رخآ تيملل لعجب نا هركنأ قلي هنع يور املو ىراصنلا

 ع رسيال ةرانجلاب ىشملا يف طسوتي و ريخبتلل رماجماب هعابتا نع يهنلا هانعم ليقو

 سبحم ال » لب هلوقل هنفدو هيلع ةالصلاو هلمحو هلسغ ليجعت نسحو بدي الو

 هيلي ثيح نم اهلمحيو اهنم وندي نا ءاش نلو « هلهأ ينارهظ نيب ملسم ةفيج
 ىمعأو فيعضك اهلح نسحبال نل لست الو اهنم لحلا عضوم هيلا ملسي مل نا

 دبع نم بلط نمو . هيلا تملس نم نمضي مل نا اهلس نم نمض الإ و يبصو

 هلا تملسو اهذخأو اهلج دبعلا ءاج ناو نمض هديس نم نذا الب اهلمحي نا

 ملعأ هللا و اهملس نم نمضي مل هيلا بلط الب



 ع رغلا لصالا لماش ٢٦٤

 ع ارلا لعقلا

 هسفن لتق ول و للم هلوس رو هللاب رقم تيم لك ىلع ةالصلا يدنع تبج و

 ناك أ بئات ريغ دحم تام ,أ 4 وت ال مج ر وأ ٥ ربغ هرح اسن وأ ادع

 ء ح . ء . ح .,۔ء ى . 4 . ٠

 قح عنام وا اراب وا ردع ريذغل اغلاد فلقا و ١ ق رط عطاق وا ندل ا ف انعاط

 ذختي نا لثمم رح هش ارف ناك وأ ةحنان وأ 7 ز دلو وأ ةزشان وا اقآ ادمع ,أ

 هل وق مومعل اهعم ي وهتح و ر م رح وا هل لحم ال نم ج وزمي وأ حاكن اد ةارها

 نع ديز نب رباج هاور ث ةلبقلا لهأ نم يأ « رجافو راب لك ىلع اولص » هت

 هلوسرو هللاب نيرقملا ةلبقلا لهأ ىنوم ىلع ةالصلا » نقلي هلوقو . سابع ناا

 لتاقلا الا ن و رب ما ىرت الا « رغك دقف كر ز نش 6 ةيجا و رخ آلا م ويلا و

 ٥. ه ركت , نكل نبملسملا ر , امتم ف ْن ونفدب و ْن وٹ رود و هريغ ثري و هل وتقم ترب الف

 نير وك ذللا ءالؤه ىلع ايلصي نأ هيلا روظنملا ريملا يف روهشملاو رمك ألا مامالل
 حص ح .

 4 مهحاع ىلصي نم د>ود نا الا ارج ز ؤ اعد ر هر رهشو همرج مظي نمم مهوحن و

 مهلع ىلصي لي؛ ٠6 .ال ه ىلع ىلصي ل : هزأ نم رثألا ف ام لمحم كالذ ىلع و

 الف 7 ىلاعت هللا مهتي ٨ ال ه۔لع ىلصي الف دح ف هلتق نم الا رمك الا مامالا

 لتاق وه و جاجحلا ىلع يرصبلا نسحلا ىلص دقو ث ةالصلاب هل ًاعفاش نوكي

 يف تتام ةيناز ىلع ىلص ة هللا لوس ر نأ رمع نبا ىورو . همرح سفنأ

 اهانز نوكل انايب اهملع ىلص اماف الاو لاكشا الف تبات دق تناك ناف اهسسافن

 ٥. ركب ال ال ؤ٨ نم بات نم ١ ذكمهو 6 لاقب دق امد اهلح ةالصلا ضرف طقسلال

 نم مهل قح ال ن روكذملا ءالؤه نا ليقو ث هيلع ىلصي نأ هيلا روظنملاو مامالل

 ال نأب تدرو ةنسلا ناو طقف نفدلا ليقو ء نفدلاو نفكلا الا ىنوملا قوقح

 يفالو هاور يذلا نم الو كلذ يف دراولا ثيدحلاام يردأ الو مهلع ىلصي



 ٢٦٥ زئانجلا يف باب

 طبضأو ينم ملعأ مهو انباحصأ رثأ ينروكذم كلذ نكلو رك ذ باتك يأ

 مالسالا نع هللا مهازج قدصو قثوت نع الا ثالذ نولوقي الو عر وأو ظفحأو

 ىلع لصت الو » ىلاعت هلوقل ًاتلاطم رئابكلا باحصأ ىلع ىلصي ال ليقو « اريخ
 مهو اوتامو هلوسر ه هللاب او رفك مهنا هربق ىلع متت الو ادبأ تام مهنم دحأ
 كرش رفد ةيآلا يف ن روكذملا رفكنال يدنع ةبآلا يف ليلد الو « نوةساف

 ام لعف وه يذلا قافنلا وه مهفاغن س هاف ك رشلا مهر ارسال نيقفانم اوعس اع او

 رفك ال نونسم لفن ا اقلطم تمملا ىلع ةالصلا ليق و ث رئابكلا نم كرشلا ن ود

 عيب ر ا دنسم ثيدحرزئات هجح لعلو ل أ نار وكذملا ناث هلا هد رد و ث هك رقي

 كلذ ريغ يلع له : لاقف سخلا تاولصلا هيلع نأب ًايبارعا ربخأ .ةب هنأ
 ل لئاقلا كلذ ن أك تيملا ةالص الو رت ولا ركذي ف عوطت نأ الا ءال : لاق

 نيعلا ضرف يف وه اما يبارعالا ثيدح و ةبجاو اهنأ قباسلا راج ثيدح هلصي

 ىلع له : هلوق كلذل لدي و ةيافكلاب تيملا ىلع اهضرف ىناني الف ةالصلا يف

 . مهيلع ىلص م+ح او رأ ح رخ لبق بابلا ل وأ نور وك ذنا بات ناو

 ىلصكلذ ريغب تام ناويغبلاىلع هلاتق يف تام نا يغابلا ىلع ىلصي ال هنا ليقو

 دك مات وضع ىلعو دسجالب سأر ىلعو سأر الب دسح ىلع يدنع ىلصي و ي هيلع

 لهأ اهلسغف متاخلاب تفرعف ةكم لجلا ةعقد نم ًادب ىقلأ ارئاط نأ يو ر امل لجرو

 نب باتع نب نحرلا دبع دي ليق و هللا ديمع نب ةحلط دي ليقف اهيلع اولصو ةكم

 ىلع ىلصي و اهساعللص و هؤاضعأ تعمج لك ] ىتح تيللا ىلع لصب ناو ديسا

 خرص نا ليقو ڵ خرصي ملولو ًايح دلو نم رم ىلع و هج و رخ مامم لبق تام نينج

 مث تيملا ىلع ىلصي امتاو . عأ أ هللاو ء تيم دلو ولو ةقلحلا مات ىلع ىلصي ليقو

 اهميرح يف زوجت الو هيلع ىلصي روبقلا ميرح لبق عضوي وأ ةربقملا ىلا لمحي
 مي رح يف هيلع ةالصلاب سأب ال ل۔يقو ك رمع نباو سابع نبا اههرك ىلع دنع

 ضقني ام اهمضقني ال هنا ليق اكةالص سيل تيملا ىلعلاني ام نأ لع ان ر ومةلا
 ىلوا _ لماشلا ٤



 عرقلاو لصالا لماش ٢٦٦

 هناو ةالصهنأ حيحصلاوميتلاوأ ء وضولا ضقن ريغ امهوحنو كحضو رورءن ةالصلا

 ةردقلاو دوجولادنع ءوضوب الا مومأمل الومامال حصنال هناو ةالصلا ضقان هضقني

 هلوقو. ةالصاهامسف « ىنو۔ىلعةالصلا»هل وقو خلا « لك ىلع اولص » ةقلم هلوقل

 راشلاظافلأ يف لصألاوءوضوب الا زجتمل ةالص تناك اذاف« ءوضوب الا ةالصال »

 عم مميتماهالص ناف هيلعو لوقأ ام اذه ةي وغللا ال ةيعرشلا يناعملا ىلع لمح ن أ

 نيگض وتم ولو مهتالص زجح ملو هت راهط مدعل هتالص زج نهئض وتع, ة ردقلا

 ةالصب ةطبترم ريغ مومأملا ةالص نا ليقو ث ةلطاب هتالصو هتالصب اهطابترال
 يدنع زج ة ردقلا عم نيمميتعي ءىضوتم ىلص ناو ث مهنالص ىزجتف مامال ١

 الاو اعم مهتردقو مهمميتب ملع نا هتالص زوب ال نمب همارحال مهنم الو هنم

 ىزجم ليقو كهنم ليقو ث مهنم وا هنم اض وت نمب يزجم ليق و ى هنم ت زجا

 وهو اهنسحي نهرض> نا هنأ رثألا ىفو 6 هتركذ ام حيحصلا و اقلطم ميتلا

 نعي امحيتم اهنسحي نم اهالص ءوض و ىلع وهو اهنسح ال . نمو ث ءوض و ربغ ىلع

 هتالص تضم و ةنسلا فلاخ ملسي ملو ملو أرقي مل و تاربكتلا درس نم ناو اهنسح ال

 عب رأ اهيف ةردابمب رمأ دد ر ن رباج نأ ي و رو٤ا حصنت ال اهنأ يدنع و

 رظن يدنع هيف و سمشلا نم نرق بيغم نم 1 وخ نكل ةءارق الب تاريبكت

 ناذيا همالك يفو ث داسفلا فيخ نا الا بورغلا ماقل رخؤت نأ قي رطلا ناف

 رجفلا ع ولط د_ءب ىلصت الف يدنع حضاولا وه و ةالص ال نبح ىلصت ال اهناب

 « طسوتلا دنعو امن ىتح سمشلا عولط و ب و رغلا دنع و رصملا ىلص ام دعل و

 ةثالثلا يف ز وج ليقو ث رباج مالك هلمتحم و طقف ةثالثلا هذه يف عنمت ليق و

 ربك نمو ةئالثلا يف هنفد هركو ءاعد لب ةيعرش ةالص ريغ اهنأ ىلع ءانب اضيأ
 زوج ليقو ء ىدنع هتالص : : 1 ءاعد الو رال تل ىتلا ىلع ةالص الب ةعبارلا

 .ضعبل افالخ . د وجسو ع وك رب اهالص ناو لهج ر أ يسن نا ليق و ث اقلطم

:
٧
 

 ح اهنال زانحلا ةالص يدنع تمدق ض رف ةالص و ة زادح ةالص ترصح زاو

 ىح نفدي ال ثح نس ه ت رخ 1 نا ت تيللا ىلع فاخ 4 ال و قولخملا فح و ٩ هز



 ٢٦٧ زئانجلا يف باب

 يفو ، ريخي ليقو ث ةضيرفلا مدقت ليقو ى هنفد ليجعتب رمأ دقو هيلع ىلصي

 ضرفلا مدق ةعامج يف ديع وأ ةضي رفو ةزانج ةالص ترضح نا : رثألا

 مدق هداسف وأ ةضيرفلا تقو توف فيخ ناو هداسف فخي مل نا ديلا وأ

 ريخأتو نيلج رلا ميدقتب للح ناو ى ةضيرفلا تمدق اعم افيخ ناو امهنم فيخ ام

 تزجا ةأرما تلص نا و نفدي ملام تديعأ كلذك هيلع ىلصو اوهس سأرلا

 هلاخدا يغبني الو ازجا هيلع يلصو دجسملا لخدا وأ دجسملا نم هيلع يلص ناو
 مدعلاك دجسملا ىف يه ليقو ء دجسملا

 ىلصي ال نأ يصوأ ولو اهب هيلا يد وأ نمم هيلع ةالصلاب ىلوأ برقالاو

 جاتحي الو مدع نا ةأرما ول و يل ولا ناذئتساب رمالا نم نقلي هنع يور امل هيلع

 نذأتسي الو ملسملا هدلو ىلع ةالصلا يف يمذلا نذأتسيو . هل نذا ال نم نذا ىلا

 مدقي ليقو ىزي< ناك نا ةالصاايف لفطلا نذأتس ١ ليقو ك هتبارق نم هدلاو ريغ

 ماما رضح نا و ى القاع اغلاب ارضاح ولو ىلو ناذئتسا الب اوضر نم موقلا

 هيلع ةالصلا ىلا مدق اميظع تيملا ناك ناو ميدقت الو نذا الب مدقت ةعاجلا

 وأ هتيب ىف هيلع ا تيملا ةالص لا جرخن أ زجع نم و . ملع أ هللاو ‘ مظع

 رحبلا يف يقلا وأ نفد ناو « ىلوتم ناك نا هل اهاونو نكمأ ثيح وأ دجسملا

 لعف نم رفكو تقاف هيف يقلا ,أ نفدو ىزجي ال اك هيلع ىلص وأ ةالص الب

 نكمم ارناك۔او رغكم هنأ يدنع يذلاو ريثك دنع لهجب ولو ادمع كلذ

 تدعب ولو امهريغ وأ هتيب وأ دجسملا نم ءاش ثيح نم هيلع ىلصيف اهكاردتسا
 لدي و ربقلا ىلع ىلصي وأ ليق ك ربقلا ميرح لوخد الب برقي و وأ ةفاسملاوأ ةدملا

 ىلص هن أ انلق ءاوسرم ئ نينس ناعم دعب دح أ ادہش ىلع ة : هنالص ت ركذ امل

 ىلع ىلصي هن أ ىلع ةلالد اضي ] ثيدحلا اذه يفو . لصلا و أ اوتام نبح مهملع

 ينزملاو ة۔ةينح وبأ لاق هبو بهذملا وهو حيحصلا وهو لاتقلاب ءادهشلا

 يعفاشلا و كلام لاق و لالخلا اه رامخا هنع ةر او ر ف دجاو ىعفاشلا باحصأ نم



 رغلا و او لصالا ز ا لماش ٦٦٨
_- 

 77 ١ ولدتس او .اع لس ال 4 أ انم و روهمج 5 قاحساو ةراو ر ف دمحاو

 دبع ند رواج نلر٤؟ ي راخملا هاو ر دق و دحأ ىلتق ىلة لصب ك هنأ

 يأ : يو ونلا لاق ءاعدلا ىلع ننس نامع دعل دحأ ىلتق ىلع تالص اولج و هنلا

 لاق دحأ ءادهش ةموصخ ةالصلا هذه نأ ؛أ تيملا ةالص ءاعدب مل اعد

 لمح ‘ تلق ھا ة زانملا ةالص ف د وهعملا وه ك مفد لمق مهلع لص) هناف

 ىلع ل.حث نأ عراشلا ظافلا يف لصألا نأل ليلدل جاتحي ءاعدلا ىلع ةالصلا

 مدفف هنر ا د۔ع نا رد اج اح ثا ؛ دح تسن ناو ر ٥ ه اك ةي وغللا ل ةمع رشلا يناعملا

 هازاح و هنع هللا ىضر ةزمح دمع ىلع ىلص دقو دحأ ءا دهشل ص وصححم ةالصلا

 ةرمنلا و دعا و هلق ٥ ربغ ىلع ىلص ه .6 ا رب_ح مالسالا نعو هكز رنللط هي هگممن ن

 ةالصلا نا ءاعدا و دح أ ا دهن ثدح هدر» و اقلطم ربقلا ىلت ةالصل ا ل ونع

 ىلع ليلدلا ماقا ل : ةمص وصلا ءاعدا خك ه رم ئ لهلدل جاتحي ءاعد مالع

 اهدقفف دجسملا ,ةت تناك ءاد وس ةار.ا نا : ةري ره وبأ ىور دقف كلذ فالخ

 مهناكف : لاق _ يل ومتنذآ الف أ » لاق تتام ا ٢ اهنعل ف ت ت هللا لوسر

 هذه نا » لاق و اهلع ىلصف هولدف د اه ريف ىلع ين ز ر د _ لاق اه رمأ او رغص

 7 : ةياو ر ىف و « مهيلع ينالصب اه روني هللا نا و اهله أ ىلع ةماظ ةء ولمم رودقلا

 اك تت هصئاصخ نم كلذ سيل و .اعب رأ هيلع ربكو هغلخ انففصف ربلا ىأ

 مهكرت امل هصئاصخ نم ناك ول هنالو لامتحالاب تبثتال صئاصملا ن ل ليق

 رمع ةلاصالل الىلد صبہنب ال ةمعشتلاب عقيام ام نأ كالذ بيقعل د همل ح ْن طصل

 ءادهشىلع ةالصلا تناك ول : ةيفنحلا تلاق القتسم مهد ردص لع هن ل حيحص

 انايسن اهكرت هلعل هنأب بيجاو دحأ ءادهش ىلع الوأ اهكرت امل ةمجا و لاتقلا

 مهغد وي و اهم هرمأ نخيل وأ ذئموب عنامل ادمع اهكرت وأ عادولل اهكردتسا م

 نيمباتلاو ةباحصلا نا وه ليلد هلككلذل و كلذب اوصخ وأ كلذب صخ وأ

 ديهشلا ىلعةالصلا م , هنا ةيعفاشلا دنعححجصنا و ديهش ىلع ةالصلا ارك رتي



 ٢٦٨٩ زئانجلا يف باب

 7٦٢ : منم نو رخآ لاق و هنع هللا يض ر : رح ٨ےع ىلع ك هتالص هدرد م

 ك د .مش ىلع ىلصيال ةي هر ا ه ور دحا ن٣ تي ١ و رلا نه حم 4٩ و : تلق زوج لد

 بحاص رامقلا ,. ن ١ لاق و 6 اهملا بدني ل ب بحمال دا ر أ ٨٩ آ هلع ىلصي ة ٨ رو

 ا زغ اذا ه ديهشلا ىلع ىلصي الف رافكلا ا وزغ نبذلا مه نوملسملا ناك اذا تلام

 كرهش دعبامهنع هللا ىض ر اهتخأ ىلع ةشئاعتلص دقو هيلع ىلصي نيملسملا رافكلا

 هرفسيف هب مم وأتيم هل ركذو ءاج اذا رفسيف بئاغلرهشليق اكالكلذل دحال و

 ليلد ةئئاع لعف يفو منامل وأ انايسن وأ كرتلا ناك الهج رضاحل مايأ ةثالث و

 ىشاجنلا لعب هتالص بئاغ ىلع ةالصلا زاوجل لدي و : نفدلا دعب ةالصلا زاوج

 رتل شا لوسر لاق هللا د۔ع ن رب اح لاق لج و رع هللا اهظفح :7 دملا ن 4 ةشدحلاب

 ةقلم ىبلا ىلصف انفغصف « هيلع اولصف ملف ش ثرحلا ,. نه حلاص لج ر م وبلا ىفوت »

 هتوم هغلب ام عي؛ رلا ىلع كز ف وه و ىلص ىلع ن يسوم ن أ حص دقو٤ نح و

 يذلامويلا يشاجنلا ىعن م هنأ ةريره يبأ نعو ةع يبلاب ءادتقا ةرصبلاب

 اوموق ) 7 فو ؛ ت اريمكمت عب ر ا 7 م فصف ىلصملا ل ا م جرخو 4.ف ت ٣

 ىلع ةالصلا عنم نم لدتسا ىلصملا ىلا هج و رخب و « ةمحدأ كيخأ ىلع اولصف

 دعأ نا : فسود ون أ لاق نكل ‘ ةيكلاملا و ةيفنملا لوق وهو دجسملا يف تيللا

 يدنع ليلد ال و سأب مهلع هف ةالصلا ف نكي 7 وملا ىلع ةالصلل ادحسم

 ميرحت وه امم كلذ وحن وأ تيم ىلع دجسملا يف اولصت ال لقي مل ذا كلذ يف

 دجسملا يف اهم رح ىلع لدي الف ىلصملا ىلا هجو رخ درحم امأو . هريغب وأ ىهنلاب

 هيلع ىلصي لب هيف هلاخدا اوعنم امناو هيف هلع ةالصلا ةيفنحلا تزاجأ دق ل

 هف ءاضرد ن لهم ىلع ركت ت هزر ا ل وسر ىلص دقو مرحي فكو هحراخ وهو هف

 ىلع تام هن وك ةعاشالو هيلع نولصي نيذلا مجلا رثكل ىلصملا ىلا جرخ خ امماو
 سن أ ىور 0 سأ هز وك ف رعل سانلا ٣ ناك دق و ث هلل دجلاو مالسالا

 لزيف ةثبحلا نمجلع ىلع ىلص : هباخصأ ضعب لاق يشاجنلالع ىلص ام ع يبنلا



 ع رفلاو لصالا لماش ٢٧٠

 كبا لزن ;أ امو هللاب نمؤي نا ! باتكلا لهأ نم راو » لجو زع هللا ل وق

 اؤاج د وهللا نأ : رح ن ا نعو . ًاقفاغم لئاقلا ناك : يردلا ديعس وبأ لق

 رئانجلا عض وم نم ا رق امج رف امهب ر» ف اين ز ةأرحاو مح لج رب ةظع يئلا ىلا

 دجسملا نم ابب ١ رق اهيلع ةالصلل ادعم اك زئانجلل نأ ىلعلدي ! اذهف دجسملا دنع

 ناك ةنيدملاب زئانجلا ىلصم نا : كللام باحصأ ا نم بيبح نبا لاق . يوبنلا

 هب رقب نأ رهشي مل ذا مب كلذ يفو قرشملا ةيحان نم يوبنلا دجلل ًاتصال

 ءاقستسالاو نيديعلل اذختم دجسم رمع :نبا دي ري نأ لمتحيف مج رلل اعضوم
 ةالص نم مقو امف اهبلع ةالصلل ادعم ًاتض وم زئانجلل نأ تبث دقف لاح لك ىلع و

 دجسملا يف تيملا ىلع ةالصلافء زاوجلا نايبلوضراع رءأل ناك دجسملا يف تيملا ىلع

 ىلع لزب ىلص ام : اهنع هللا ىضر ةشئاع تلاق . ةعورشم روهجلا دنع ةزئاج

 ىلع دجسملا يف ىلص هنا : نولوقي نوعناملاو « دجسملا يف الا ءاضيب نب لهس

 نأل رظن هيفو فالخ هيف لب ليق ايف ًاعاجا زئاج اذهو دجملا جراخ لهس

 ىلع دعس ةزانجب رورملا نم هب ترمأ ام اهيلع اورك أ ال كلذ تلاق ةشئاع

 هوسنام تظفح اهن أ لدف كاذ ة ة٫احصلا اط ملسو هيلع ىلصتل دجسملا يف اهترجح

 ىلع ىلص رح نأ هريغو ةبيش يبأ نبا ىورو ع ضعب هب ملعي ملو ضعب هيسن وأ
 تعضو و مهع هللا يضر دجملا يف رمع ىلع ىلص بيه ناو دجسملا يف ركب ينأ

 ثيدحل اندنع ةعورشم دلبلا نع بئاغلا ىلع ةالصلا نا ئ ث ربنملا هابس هتزانج

 : نييسلدن لا ضعب لاق نيمدقتملا روهمج و دحأو يفاشلا لاق هب و يشاجنلا

 ليقو ى كلذ عرشي ال ةيفنحلاو ةيكلاملا تلاقو ةباحصلا نم دحأ نع هعنمتأب ,م

 ةدملا تلاط اذا ام ال مويلا نم ب رق ام وأ تيملا هيف تام يذلا مويلا يف زوجي

 زجحي مل بناجب وأ ةلقل 1 ؛دتسم تيملا دلب ناك ولف ةلبقلا ةهج يف نمل زوجي ليق و

 م ض رأ يف ناك هن أ ىشاجنلا ىلع ر هللا لوسر ىلص امنا : لوقي عناملاو

 رضاحك هيلع ىل اص آ ىتح ٨ذزءع ر هل فشك ليق و ٥ ( دح أ اهف هملع لصا

 



 ٢٧٢١ زلانجلا يف باب

 نأب بقعتو لاتحالب تبثي ال اذه نأب ضرتعاو هل تبت هوري ملو هفلخ اولص و
 طع ىنل فشك امهنعهللا يضر سابع نا نعو ء كلذ لثميف فاك لامتحالا

 نأ نونظي ال مهو هفلخ اوفص و ماق نيصح نب نارمع و هيلع ىلصو هآر ىتح
 ًاققحت ضرألا هل تي وط نأ هبد نسب اهنأ يضتق ةر اذ_هھو ء هيديب نيب هتزانج

 ناكف انهاس نئلو عونمم هنع باجحلا مف ر : ينامركلا نعو ى هل ترضحأو

 هن أل ىشاجنلاب صاخ كلذ نأ اضيأ عناملا لاقو ةتظع هفلخ ةباحصلا نع ابئاغ

 هيواعم ىلع هتالصب ضرتعاو هريغ بئاغ تيم ىلع ىلص ة ع هنأ تبني م

 يشاجنلاب كلذ صخ نم دنتساو ء هدنع تبثي هن اكو ابئاغ ىثيللا ةيواعم نبا

 هتايح يف اوملسأ نيذلا كولملا بولقل فالئتسالاو املسم تام هنأ ةعاشا ىلا
 رك ذ اممءيش ناك ول هنأ عم عرشلا رهاوظ نم ريثك ًدسن ألبابلا اذه حتف ولو

 ةزانجلا ىلع يلصي ال نمل ىدنع زوجي و ث عأ هللاو « هلقن ىلع يعاودلا ترف ونل

 الو ةزانج دنع يتجي ابيدأ انيأر ام : مئاه نعو رابتعالل اهعبتي نأ عنام

 عأ هللاو اهفلخ اكحاض ايقيقح

 عبرأ اهب انرمأ ىتلا ةنسلا تيملا اذه ىلع يلصأ : ةالصلا ديرم لوقي و

 ناحبس لاق ناو . خلا مهللا كياحبس هلوسرل ه هلل ةعاط ةبعكلا ىلا تاريبكت

 ذيعتسي مث مارحالا ةريبكت ربكي مت زاج هللا ىلاعت و هللا الا هلإ الو هلل دمحلاو هللا

 يلصيو هللا دمحب مث ربكي مث اهأرقي مث ربكي مث ةحمافلا أرقي مش اهلبق ذعتسي ل نا

 رفغتسيو تيملل وعدي و تانمؤملاو نينمؤمللو هبنذل رفغتسي و ع ىدلا ىلع

 ص هبرقو هراسي و هنيم ناكم ه عمسإ ةفيفخ / ل م :راك م 1 : ,ال ز نا هل

 ىلع ت هللا لوس ر ىلص كلام نب فوع و ةضي رفلاك اه رهجي ليق و

 هلزن مرك أو هنع فعاو هفاعو همحراو هل رفغا مهللا » هئاعد نم انظفخ ةزانج

 ضيبالا بوثلا ىقني اك اياطخلا نم هقنو دربلاو جلثلاو ءاملاب هلسغاو هلخدم عسوو

 ًاجوزو ث هلهأ نم اريخ الهأو ، هراد نم ريخ اراد هل لدبأو ء سندلا نم



 ع رغلا و لصالا لماش ٢٧٢

 _-_-_ ۔ہ مس _ _ . . ۔۔ __ ۔۔ ۔ .-_-

 « رانلا باذع نمو ربقلا باذع نم هذعأو ةنجلا هلخدأو ء هجوز نم اريخ
 لافو مةتع تا لوسر ءاعدل تيملا كلذ نوك أ نأ تينمت ىتح : فوع لاق

 هتعمسف نيماسملا نم لجر ىلع لي هللا لوسر انب ىلص : مقسألا نب ةلثاو
 رمقلا ةنتف نم هقف ڵ كراوج لبحو كتمذ يف نالف نب نالف نا مهللا » لوقي

 روفغلا تنأ كنا همحراو هلرفغا مهالا قحلاو ءافولا لهأ تنأو ك رانلا باذعو

 رفغا مهللا » لاق ةزانجلا ىلع ىلص اذا لي ناك ةريره وبأ لاقو « حرلا

 نم مهللا ء اناثنأو انرك ذو ان ريبكو ان ريغصو انبئاغ و اندهاشو انتيهو انيح
 ال مهالا نامالا ىلع هف وتف اذم هتيف وت نمو ء مالسالا ىلع هيحأف انم هتييحأ

 اهم ر تن أ مهالا » لوقي ع هتعمس لاق و « هدعل انتفت الو .ى هرجأ انمرح

 اهتينالع و اه رسإ عأ تنأو اهحور تذضبق مالسالا ىلا اهتيده اهنقلخ تن أو

 اندنع عورشم باتكلا ةحاف ةءارق نم ترك ذ امو « اهل رفغاف ءاعفشكانئج
 نباو يلع نب نسحلاو د وعسم نبا لوق وهو قاحساو دجأو ىعفاشلا دنع و

 ىف ةنسلا : فينخ نب لهس نب ةمامأ ود أ لاق . ةمرخم نب روسملاو ريب زلا

 مث قي ىبلا يلع يلصي مث نآرقلا مأب ارقي مثربكي نأ ةزانجلا ىلع ةالصلا

 أرق : هللا دبع نب رباج نعو ، ىلوالا يفالا أرقي الو تيملل ءاعدلا صلخي

 نا نعو يفاشلا لوقن اذكهو ىلوالا ةريبكتلا دعب نآرقلا مأ مأب ١ ل هللا ل وس ر

 ىلوالا ة ريكتلا دعل ىنعي ةعاضر أرقف ةزانجىلع ت م هللا لوسر ىلص : سابع

 : ةحلط . نع دعس ةياورل ةحاو ريغ اهنأ ين٥ي و هللا دبع ن راج ثدح ف ك

 اهنأ اوهاعتل : لقو باتكلا ةحماف أرقف ةزانج ىلع سابع نا فلخ تيلص
 يبأ نع لقن و ةقباسلا ةيفيكلا ىلع ابوجو نيترم أرقت اهنا بهذملاو ث ةنس
 [ عأ هللاو نييفوكملاو كلام لوق وهو ةءارق اهف سيل هنأ رمع ناو ة ري ره

 نا نع يور امل دحاولا ريغ نم دحاولا تيملا ىلع ةالصلا ديدعت زوجي و

 مث هتيب يف هري رس ىلع عضو ءاثمللاا موي ةن هزاهج نم غرف امل هنأ سابع

 ىتح ءاسنلا لخد اوغرف اذا ىتح هيلع نولصي الاسرا تع هيلع سانلا لخد



 ٣ ٧ ٢ زد انحل ا ف رباب

 ىلص نم ل وأ نأ يورو ماماب ةعامج هيلع لصت لو , نايبصلا لا لخد ن .رغ ,ف اذا

 هتكمالم و هللا نا ( لجو زع هللا ل وقل ًاحاوفأ ةكل'اللا ش 7 هللا كت هملع

 هؤانموأهل هحر ديدجت ذئفيحهيلع ىلاعت و هن .77 هلزا ةالص و ( ءىنلا ىلع ْن ولص

 يورو ث ارخآ هؤاسن م اجوف اجوف سانلا مث هتيب لهأ من ، يل رهظي ايف هيملع

 نأ م رماف د وعسم نا ولأسف نول و ام سانلا رد» هتمهد لهأ ىلص 0 1 ٨

 ةب الا « ءيبنلا ىلع نولصي هتكمالمو هللا نا » اولوق : مهل لاقف ايلع اولأسي

 نييبنلا ونيب رةملا ةكئالملا و ح !ا ربلا هللا تا ولص كيدعس و انب ر مهالا كيبل

 ىلع نسملاعلا بر 1 ءيش نم كال حمس ام د نع لاصلا و ء ١ دهشلا و نيقيدصلا و.

 بر لوسرو نيقتملا ماماو نيلس رملا ديس و نييبنلا متاخ هللا دبع ن دمحم
 بدنيف . مالسلا هيلع و رينملا جا رسلا كنذاب كيا يعادلا ريشبلا دهاشلا نيملاعلا

 ىلع اضيأ كالذ زاح و ث ءىنلاب لعف ك سانلا ف ظعلا ىلع ةالصلا ر ركت

 كالذ دعل ام و ال وأ ىلص نم ةالصب ض رفلا ىدأتب و با وشلا هيف و ظعلا ريغ

 دحا و ماما ىلصي هأ مامإب لك ىرخأ دعل هدح ١ و تاعامج ول 9 كالذ زاح و لفن

 حيحصلاو ك ءادتقا نم افوخ كلذ مهضعب هركو ىرخأ دعب ةدحا و تاعامج

 نأ ر رةت دق هنأل ءادتقا نم فاخي الف كلذ زاج اذاف يل رهظ امف كل هت ركذ ام

 مامالل زاج حيحصلا وه امك لفغلا يف ةمامالا تزاج اذا و ة رملاب طقسي ض رفلا

 تيملا ىلع ةالصلا مهضعب عنمو ى ,خأ دعل ةدحا و تاعامج يا صل نأ دحا ولا

 ص تيم ىلع لفن ال : لاقو ةمأ وأ ماماب وأ اذاذفا قوف اف دحاو دعب ادحاو
 عا هناحبس هللا 2

 ك ات وم اوذؤت الو نفكلا اونسحأ » قل هللا لوس ر لق : ةملس مأ تلاق



 ع رفلاو لصألا لماش ٢٧٤

 مت رفح اذا و و مهنويد ءاضق اولجعو ةيصولا ريخأتب ال و ال و ةيكز نلا ال و لي وعلا
 ا وقع » كت هنع يور و « ءوسلا ناريج نع هودعبا ] او هوعس و و ه وةءعاف اربق

 ةطسب و ةماق هربق قمعي نأ ىصوأ رمع نأ اورك ذو ه كلع حيرت الئل ك روبق

 باب و عرذأ ةثالث زواجي ال ليقو ء سانلا نم طسوتملا بكذم ز واجيال ليق و

 نم ج رخ نم شأ , الو هحالصال هلزنم ووه هيف لزني هنمو هلج ر ةيحان نم ربقلا

 لسي و « امهيف لوخدلا نكمأ اذا قشلاو حي رضلاودحللا اذه يف ءاوس و هسأردنع

 ليقو ء رسأ رلا لحم ىلا ىهتني نأ ىلا نيلجرلا ةيحان رم هربق يف الس تيللا

 هسأر ةيحان نم لخدي ليقو ث مويلا رن اك ةلبقلا ةيحان نم ًاضرتعم لزني
 ةيحان نم ربقلاباب و باب ءيش لكل » ل ولالط رز وةل نيلج رلا ةيحان نم ىل وألا و

 نمل هكرت حص نا الا اتيم هيف ربقي ن أ . زجحي ار وفحم دج و نمو« نبلج رلا

 .نا كلذب سأب الو هيف ربق و ةيحان تلزع تيم ماظع ربق يف ناكنا و ء ءاش

 اذا كلذ نا يدنع و : هللا همحر زب زعلا دبع خيشلا لينلا بحاص لاق عس و

 يف ادعاصف نيتيملا ممج امآ و ث ها . هلحم كلم دق لوألا نأأل هريغ دجوي م

 .ليق و ء هنع قباسلا دحأ ءادهش ثدحل ىكلاملا بهشأ نا دنع زئاجل د>او :

 دحاولا نفكلا اذكو ةرثك وأ ةرورضل الا ز وجي ال هنأ حيحصلاو هوركم

 .يف هن ود نم ش ةلمةلا ل امه لضف ألا لعج نفك يفو هيف وا ربق ىف اوعج اذا و

 برقلا نألل هديؤ٫ ام وأ كلذ لثم روكذملا ثيدحلا يف رم اك هئارو نم لضفلا

 مدقي ناك فرشا ةالصلا يف مامالا ىلا ب رقلا ناك امل هنأ اك فرشأ ةلبقلا ىلا
 طقسلا نا ليق دق و ڵ ةلبقلا ةهج ىلا مدقي ليقو هيلي ام ىلا فرشالا تيللا

 وح اهمادق اهعم نفدي و هنفكب لك ليقو اهنفكيف لخدب , مث ةدح ىلع نفكي

 عف رب ليقو ى ىوسال لب دسوي ال اذكو دصقب با رت ولو هيف شرغي الو ةلال

 بارتلا دجب اذا الا رجحلادس وي ال و 1 ,ارتوأآ ر 1 جح دس وي ليق و 6 سأر لا لحم

 .ش رف نارقش نأ يورو ى هربق يف بوث رسوم لكل ش رفينابدنيليق وربقلايف
 ال هللا ظ . لاق ف اه ش رف اج ىطغتي ناك ةمذ ا رجحت ةفطق ت هللا لوسر تحع



 ٥ ٧ ٢ 5 زئانح ا ف با

 عضو ة رك لع ثريغو هبا هر اع ا حي و . و يفاشلا )ا صن و ث كدعب دحأ أ همسيلد

 يف يوغبلا الاق ه ربقلا يف تيملا تح كلذ وح وأ ةدح وأ ة ةد رضم أ ةطق

 روهجلا لق اك كلذ ةهارك باوصلاو نارقش لعفل كلذب سأب ال بيذهتلا

 الو هباحصأ نم دحأ هقفا وي ! كلذب درفنا هنأل نا رقش لعف يف ةجح ال و

 : رجلا دبع نا لاق لد ك هلرا ل وس ر دعل دحأ اهسمل الل هلعف اماو ا ومع

 يف ينب هنأ كلذو ءستلا تانبللا عض و نم اوغرف امل ربقلا نم ةفيطقلا تج رخ ا

 يف يدنع هنفد ديعأ اشوبنم دجو مث تيم نفد اذا و تانبل مست رع هربق

 ربقلا ىلع افصلا تلعج اذا و دحل يف الا داعي ال ليق ه « هريغ يف زاج و ث هربق

 الا هشبنمهمزلي ملهقئاقشنم ةقيقش تمدهنا ناودعب جرخيالف هريغ وأمده مق و مث
 هي راوي نأ لبقهربق ,زم ج رخينأ هربق يف هعضاول هركوهيلع بارتلادر اوأدتبا نا

 اهىلا هودر مهعضوم يف او رك ذ نا ليقو ء ةلبقلا ريغل هونفد نا دوج رغي ال و

 فاخو هل نيعم الو هبحسإ الا هربقل تيملا لمح ىلع ردقي ل نمو !وق ر 7 لام

 ء هي_اع نامض الو هبحس هسفن ىف ةرضم فاخ و أ انعم ج ري ل وا وأ داسفلا

 لوقي و لهف هتح رها نكمأ نإ و نركمأ ام هنم بورق ىف رفحيو

 ريغ ناك ولو لي هللا لوسر ةلم ىلعو هللا مسب هربق يف تيملا عضاو
 ىلع هنفدن و دربق يف هعضن انإ هللا لوسر ةلم ىلعو هلوق ىنعم نأل ىل وتم

 هل ىنع ىلوتم ناك ناو هلوسرو هللاب نرقملا ىنوملا زيهجم يف عرشلا ىضنقم

 ىلعولل دجلا و هللا مسب : لاق ءاش ناو ءافولا ىلع توملاب هل ءاعدلا ىنع وأ كللذ

 كئيبنب هقحلا وهل هر ون و ه ربق يف هل حسفا مهللا : ىلوتملا ديزب و هللا لوسر ةل

 ةأرعا لاخدا يبنجأ دارأ اذاو ء ةيآلا « مكانقلخ اهنم » تباثلا لوقلاب هتبث و

 اهزجح يلي نم كس و اهولزنا نويبنجالا الا نكي مل ناو اهسأ ر يل و اهربق يف

 اهسأر اهوبأ و اهطسو اهجوز ىليو ةقث رمأي نأ اهل ول و نكمأ نا نفكلاب

 بوثلا دمب و هعم نم ةرواشم الا ةأردا يبنجالا نفد ىغبني الو اهىلج راهشاو

  



 عرفلاو لصالا لماش ٢٧٦

 ث لجرلا اذكو نيطي ىنح ليقو ء اليل ولو بارتلا اهرتسي ىتح ربقلا ىلع
 موق هركو اراهن دمال نأ زوجي ليقو ث اليل بولا دم كرتب سأبال ليق و
 ىصلا و ةأرملا هلج رلل هت و.: انباحصأ دنع يذلا و لجرا ربقلا ىلع بوثلا رتس

 الو بوثب رتس اذا هيف رظنلا هركو دوأ بدأ ةأ رلا ين۔وهو ام وزلال ابدأ

 نع ليقو ث هعضو ما دنع ىنملا هنيع نع ب ولا فشكي و ى رظنلاب ضقن

 عطقت ليق و ث هناحب كرتم و هدخ زربي ال و عف ري ليقو ‘ هلكن مالا ههج و قش

 ههجو جرخي الو كانه ليق كرتتو نيلجرلاو سأرلا يتهج نم مازحلا هنع
 عض و ه ربقلا نييطت ه ركو « هبارت هافك نا هبارت ريغربقىلعدازي نأ هركم و

 زاج ملهيل حوللا هيلع عضو وأ ربق هنا لعي الف برخ الئل نيط ناف هيلع حا وللا

 اهملع ىنبيال ىنلا ىنعي « اهسراود روبقلا ريخ » ق: هنعو ى هيلع ىنبي الو

 اهنا فرعتال ثي=. ولو اقلطم ةساردلا ىنعي نأ لمت و نيزت دهعت الو

 زيمم الب هكرتي نملال هبحاص و ربقلا سفنل لضفالا يف امالككلذ نوكيف روبق

 نم لوحي لب هبلا رفح الب ىصحلا هيلع بصي و زوجيال هناف ضرالا رئاس نع
 نع ىهنلا دورول م رح ليق و ڵ هيلع رانلا هتسمام عض و هركو « ضرالا هج و

 كل تنذأ دقو ةيلهاجلاب هبش هيلع ف نلا عضو يو رج الاك هوحت و ف زرلا

 رثأ وأ ةنسلا فلاخي ام كلذ نم ىلع عض وام ىنع ليزت نأ اذه ىباتك ءىراق

 يلع كلذ عضو نع مهنيهن دق و ءاضفلا ىلا هب جرخت وأ ابناج هحرطت و انفلس

 © نينم ؤ۔ال ويل عدا و ميعنلا ةروس يلع أرقاف كلذ تلعف اذا و كيلع نامض الو

 لاملل مييضت هن أل هب ىصوأ ولو هياع ةين آلا رسك زوجي الو

 وأ هبح لجأل وأ هلجأل هبنج ىلا دجسم ذاختاو ربقلا صيصجحت هرك و
 ذخأ زاوج يفو « دجاسملا ين وأ لاعنلاب روبقلا نيب يشملا و هيف ىلصي هراهشا

 مالسالا مايأ ين اهمكحف روبقلا تلهجاذاو ى نالوق اهيف وأ ةيلهاجلا روبق ىلعام

 اليتق هض رأ دجو نمو نفد الب اهكرت زاح ةمالع تمدع اذا ه ةيمالسا اهنا

 ايف هيلع نامض الو هضرأ نع هليوحت هلف اشوبنم هدج و رجح ىلع ان وفدم وأ



 ٢٧٧ زئانجلا يف باب
 _ ۔۔_ - . __ .. عس

 مساويص ١

 حيرضلا ن .رع و ربقلل ىرعتلا نع ترط ىه و ؤ ع أ هللا و أ دهعتي : نا دسف

 أطي نأ نم هل ريخ هدسج و هبايث قرحتف ةرمج ىلغ كدحأ دعت نأل » لاق و

 نع هيهن و ةرورضل الا هيلع يشلا و رقلا ىطخ مرح و « هلع دعق وأ اربق

 دحال ليضفت « ان ريفل ق ثاو انل دحلا » زع هلوق و هيزنت يهن : حيرضلا
 ليقو ى بوج و الب ربقلا ىلع ءاملا بص نسو . عأ هللا و .انع قشل : رحال

 1 هيلع بص ليلق ولودجونا ولاملا لكن م جرخي هنا ىنح نكمأ ام كرتيال

 ردق عفرب و ؤ ميهارب ,ا هنبا ىللع تشرف ءام ةب رقب رمأ 1 هنا يورو دمو

 شر حاب ر نب لالب نا يورو عارد ليق و ى ربش ليق و ى ربق هنا زم تيام

 ربق تمنس هنعو ى ٦لع هعفرو هسأر لبق نم أدب ةب رقب ز هلل لوسر رب
 اوعضوو ريش ردق همف ر ليق ك راجحأ ةئالث هيلع تعضوو مع هللا لوسر
 هللا نمل » هتوم ضرم يف ات هنعو ءاضيب و ءارح ةصرعلا ءابصح نم هيلع
 كلذ ال ول:.تلاق ةشاع هتور « دجاسم ماين ] روبف ا وذخا ىراصنلا و د وهلا

 ى وارلا نم كش ه .أ ظفاو ادجسم ذختب نأ ىشخ خ وأ ى شخ هنا ريغ هرىق زرد ا

 ريمض ءاهلاو هزاربا نم ةعناملا ىه نوكت نأ هف ك لوعفمال ىنبملا ظف و

 ىضتقي لعاف ىنبملا ظفاو كلذ ىلع اهقفاو نمو اهسفن تدارأ اهنأكو نأشلا
 لئاحلا هيلع ذختي لو فشك هربق زربأ ىنعمو كلذب مهرمأ ىذلا وه تكب هنا
 اهترجح تلعج عس و املو دجسملا مس وي نأ لبق هتلاق هتيب جراخ نفدلا دارملا و

 عم ميركلا رمقلا ةهج ىلا ىلصي نأ دحأل نكميال ىنح ةد ودحم لكشلا ةلثم
 اعوفرم يأ انسم فلب ءيبنلا ربق ىأ ر هنا رانملا نيفس نعو ةبعكلا لابقتسا

 مينست بحتسملا نا ىلع هب لدتسا و كلذك رمعو ركب ينأ ربقو : ميعن وبأ لاق

 كلذب و ةيعفاثلانم ريشك و ينزملا و دمحاو كلام و ةفينح يبأ لوق وهو روبقلا

 هب زبهتي ةمالع هل تلعج نا و م رتحيف زبمتيل بجي لب ةيضابالا رشعم لوقن
 ضن امك ةيمفاشلا ءامدق نم ةعامج لاق وابابحتسا منستلا بحتسا هافرط و هابناج

 ةجح الو حيطستلا بحتسملا نا : نورخآو يد رواملا مزج هب و يفاشلا هيلع



 ٢٧٨ رفلاو لصالا لماش 1

 _ ا ___

 درب و يق اذك امنسم 7 , مل الوأ لزب هرمق نا لامتحال قباسلا را 7 مالكيف

 ىنعملا ثيح نم مبنستلا ف ز زرلا حج رو ةن ه ربق تمنس ي آ ىلع ثيدح هيلع

 ي ورام ت طسقلا حجري ه سملا فالخب سولجلل عنصيام همشلا حطسملا نان

 أي ةت هللا لوسر تعمس : لاق مث ث ى و۔ف ربقب رمأ هن ا ديمع ن ةلاضف نع

 هامأ أ تلقف ةشئاع ىلع تلخد ركم يأ ن دمحم ن ےسا_ةلا لاق و اهني وستب

 الو ةفرشمال روبق ةثالث نع ىل تفشك لت ءيبنلا ريق نع ىل ينشك

 تناك اهنأك ليق ى ةي واعم ةراما اذهو ءارخا ةصرعلا ءاحطمب ةحوطمم ةئطال

 ةنيدملا ىلع زب زعلا دبع ن رمع ةراما يف رمقلا رادج ىنب املو ةحط. لوالا يف

 ترأ ر : ماطسب ن منغ نعو ى ةعفترم اهو ريص كالملا دبع ن ديل ولا لبق نم

 عباصأ عبرأ نم اوحن اعفترم زيزعلا دبع نب رع ةراما يف يف تع يبنلا ربق

 انسم الوأ ناك هنا ىلع حيطستلا نم د ر وام لح ه . ےنستلا يدنع حيحصلا و

 ىقب و رجح وأ بارت نم هب نسنام لاوز و أ هلوحام 7 حطستفنام ز رم مث

 ملعأ هللا و ليلجلا زي زعلا هللاب اظوفحم ان وصم رمقلا لصأ

 تمع ينلا لسغ اودارأ امل مهنا اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ىورو

 هيلع و هلسغن مأ انات وم درجت امكهبايثنم قل هللا لوسر د رجا ىردنال : ا ولاق

 هردص يف هنقذو الا لجر مهنمام ىتح م ونلا مهيلع هللا ىقلا اوفلتخا امف هماي

 لع يبنلا اولسغا ود نم نورديال تيبلا ةيحان نرم لكم مهلك مش

 صيمقلا قوف ءاملا نوبصي هصيق هيلعو هولسفف اوماقف ث هباين هرلعو

 ءاملاب ةيناثلاو ڵ حارقلا ءاملاب ىلوألا : اثالث هولسحنو صيمقلاب هنوك_ادي و

 لضفلا هنباو سايعلا هناعأو يلع هلسغ ى روفاكلاو ءاملاب ةثلاثلاو أ ردسلاو

 نم ةب وصعم مهلك هنيعأو :لع هثلا لوسر ىلوم نارقشو ةماسا و ق ءاملا بصو

 الإ ينروع دأ ىرد ال هناف تنأ الا ينلفيال « : يلع ىور % رتسلا ءارو

 : هنعو ث اتيمو ايح تبط يب أو تنا ي : لوقي و هلسغي ناكو « هانيع تسمط



 ايح ابيط ناكف ائيش ر أ لف تيملا نم نوكب ام رظنأ تبهذف ةك هتلسغ

 هدي ىلع لعجو ليق ى طق اهلثم اودجي مل ةبيط حير تهطس : ةياور يفو ں اتيمو
 اوئضوو هلصافمو هدجاس اوطنحو هصيق رصتعا مث صيمقلا تح اهلخدأو ةقرخ

 : دمحم نب رفعج نعو ث ادنو ادوع هو رمجو هيمدقو هشكو ؛هحو و هيعارذ هنم

 ايلع نأ يورام امأو أ دوست يلت ناكف ك يبنلا نوفج ى عقتس ءاملا ناك

 نباو ألا ع كالذب ثر و دق هناو هب رشف هينيع رجاحم ءام صلتقا ن هلسغ املا

 هردص ىلا يلع هدنسأ ةياور يفو . حيحصب سيل : ي و ونلا لاقف ني رخ الاو

 نم ثالذ لكو ءاملا نابصي حلاصو ةماساو هيلع هنابلقي لضفلاو ساسملاو هلسغو

 نم اوغرفو نينثالا موي تامو . نارقش وه اذه لاصو رت۔لاو صيمقلا قوف

 تد لهأل هل وق عم ك هورخأ امناو ءاعل رألا م وي نفدو ءانالثلا موي هزاهج

 رمأ يف رظنلا ملاختشال « هو رخؤت الو .7 نفد اولجت » مهتيه نفد اورخأ

 © عيقبلا يف نفدي ليقفهنونفدي نيأ اودعي مل مهنالو هتوم ىلع مهقافتا مدعلو ةعيبلا

 مالسلا هيلع مهارا هيبأ دنع نفديف ماشلا ىلا لمحي لةو ء دجملا ين ليقو

 |لوقي |لزهتعمس : هنع هللا ىضر ركب وبأ ةم الا قيدصربك الا ملاعلا لاق ىتح

 عضولل ىف الا ائيدن هللا ضبقام » ةياور ينفو « توع ثيح الإ يبن نفد ام »

 ءيبن كاله ام » ةياور يفو « هشارف عضوم يف هونفدا « هيف نفدي نا بجي يذلا

 وأ هرف اضرأ هتعمس از أو : ىلع لاق و « هحور ضبقت ثح نفدي الا طق

 حصأ و هربق هلخ دأ نميف فلتخا دقو « ضبق ثيح ها رف مضوم يف ةحلط

 نب لضفلاو سابعلا نب مقو ىلع و سابعلا همع هربق يف لزن هذ أ : ىور ام.

 ةيعش نب ةريغملا نا ليقر ى من ‘ و رت هللا لوسر ادهع سانلا ر خآ ناكو سابعلا

 مهنذأتساف هتيسن لاق مش ةليح هيف همتاخ ىقلا هربق يف للم هللا لوسر مضو امل

 عأ هللا و رقع هللا لوسرب ادهع سانلا رخآ ناكف هنم هذخأغ



 صراسلا لعفلا

 هينيع اوضمغأ و هللا الإ هلإ ال ك اتوم اونقل » ةع هللا لوسر نع ىور
 الإ دحأ تام ام : بيسملا نا نعو( قف رس هف اومضو هحور ج ورخ دنع

 لوقلا ىلع ىنأتي امنا هفعض عم وهو ةبانج لسغ اذه ىلع تيملا ل۔ذف . بنجأ
 ج و ري توملا موق ربتعا دقو ى ةذل الب ينلا يهو ةتيملا ةفطنلا نم لسفلا م وزاب

 لوسر رظن و تيملل عورشم ريهطت هلسغ نأ و كلذ فالخ حيحصلاو ك ءينمل

 يبحاصب قفرا : هل لاقف راصنالا نم لجر سأر دنع توملا كلم ىلا ل ه

 راجل نسو . قيفر نمؤم لكت ياف ايع رق و اسفن بط : هل لاقف . نمؤم هناف

 هع نبا يمن ءانأ امل ت هنا ي ور امل هتبيصم لهأ اومعطل نا هب راقأ و تسلا

 مهلغشأ ام ىنأ دقف اماعط رفعج لآل اوعنصا : هلهأل لق بلاط يبأ نب رفعج

 ءاوللا ذخأ قشمد نود ماشلاب ءاقلبلا لمع نم ةتؤم ةيرس يف تام هنا كلذ و

 بلاط يا نب رغعح ءا ولا ذخأ ن حامرلاب انعط لتق ىتح لتاقف ةث راح ن دي ز

 .هعطقف م و رلا نم لجر هب رض ؛ لتق ىنح لتاقو اهرقعف ءارقش هل سرف نع لزنف

 نينثا هندب نم لبقأ ايفو احرج نينامثو ةعضب هيفصن دحأ يف اودج وف نيفصن

 ذئموي رفعج ىلع فقو رمع ن ا نأ يورو هر لاب ةنعطو فيسلاب ةب رض نيعبسو

 ردأ ايف يأ هربد يف ءيش اهنم سيل ةبرضو ةنعط نيسمخ هب تددعأ ليتق وهو
 ث تمطقف هنيميب ءاوللا ذخأ آريخ مالسالا نع هازاجو هنع هللا يضر هنم

 امهب ريطي نيحانج هيديب هلدبأ هللا نا » .تلع هللا لوسر لاقف تعطقف» راسيب
 ًائينه ( طع هللا لوسر ىل لاق : رفعج ن هللا دمع لاق « ءاش ثيح ةنجلا يف

 لي هللا لوسر نا : ةرب ره يبأ نعو « ءامسلا يف ةكالملا مم ريطي كوبأ كا

 .لوسرنع ةر رهيأ نعو « ةكئالملا عم ريطي بلاط ينأب رفعج تيأر » لاق

 .نعو«مدالابنيحانجلا بضخموهوةكشئ الملا نم الميف ةليللارفعج ي :رم »زنع هللا



 آ زئانجلا يف باب

 ن رفعج اهف تي 1 رف ةنحلا ةحرابلا تلخد « ك هلرا ل وسر نع سا۔ع نا

 ريطل ارفعج نا » سا.۔ءع نا نع ةياور يفو « ةكمئالملا عم ريطل سلاط أ

 نب رمع نب مصاع نعو « هيدي نم هللا هضوع ناحانج هل ليئاكيمو ليربج عم
 لاق و ى رئاطلا يحانجك امهنأ لدي اذهو « توقاي نم رفعج يحانج نا » ةداتق

 ةيناحور ةوقو ةيكلم ةفص امهب دا رملاف روصلا فرشأ ةيمدآلا ةروصلا : ىليهسلا

 هنأ ي و ر و ، تام موي ليربج ربخي هلآ ىلا ا رفعج ل هلل لوسر ىم امنا و

 عأ للا و ى م وقلا ك رتعم ىأر ىتح ضرالا هل تعفر

 ناو ردقو ءاضق طخس الو مرحم لوق الو حاون ريغ نم ءاكلا زاجو

 ةبلغ نع ناك ءاوس نكمأ نا هنيفكمتو هريهطت دنعو هراضتحا دنع هب لبقتسي

 لضفأ نم وهو بونذلا ركذتل افلكت ناك وأ بلقلا حمل رتسي هب و قيضو نزح

 نيكمي ءاسن اهفلخو كت هللا لوسر ىلع ةزانج ترم : ةرب ره وبأ لاق . تاب رقل
 الو « بيرق دهعلاو ةعماد نيعلاو ةباصم سفنلا نا » هل لاقف رمع نهرهنتاف

 ديلاب ناك ام » تق اهوبأ لاقف امهنع هللا يضر ةمطاف اهلع تكب ةيقر تنفد

 اج .تخت هيلع لخدو « ةمحرلا نف بلقلا نم ناك امو ناطيشلا نهف ناسللاو

 ي هل لاقف ىكب و هرجح نم هعضوف هسفنب دوجي هارا .دلوو هللا دبع ناا

 شدخ نع تيهن امناو هل ةمحر يكب أ امنا » لاقف ى ءاكملا نع اناهنت تنأو

 بيرغ تام ام » ةن هنع يورو « ناطيشلا ةنرو بويجلا قشو دودخلا

 أرق مث « رفاك ىلع نايك الو ضرالا و تاومسلا هتكب الا هيك اوب هنع تباغ

 اهفارطأ ةرمح ءامسلا ءاكب : يلع نعو « ضرالاو ءامسلا مهلع تكب اهف »

 هتيرطو هتباد ىتح تام اذا نمؤملا ىلع يكبي وهو الا ءيش نم ام : اوركذو

 ناتوص » ج هلوقل خارصل ا زوجي الو . ضرالاو ءامسلاو هجرخمو هلخدمو

 ) ةىلصم دنع هذ رم توصو ةمهل دنع رامزم توص ةرح الا د ام للا ف نانوعلم

 ىلوا _ لماشلا ٦



 عرفلاو لصالا لا .ات ؟٦٨

 - تاخرص ثالث زوجي ل۔مقو ى هيلع ءاسملا رزعي زعل ة الا ضعب ناكو

 لهف نش ربقي نبح الو تر» اذا الو زربت نبح ةزانج ىلع حاصي ال و هتوم

 همع رخو هللا ح نع هداعبا ثيدحلا يف توصلا نعل ىنعمو . ا اركنم فأ كلذ

 . دحأ ر رام ز» اهيف مقي ال ناك ولو ةرخآلا يف ولو ميرحتلا ىلع قاب وه و

 7 يف ع هلوقو . هبحاص نمل هانعم وأءهلضفب هللا انذاعأ رانلا لهأ يف ةنرلا مقت

 ةمعل دنع رام ز» توص : امهعمتسا نم نوعلم و نان وعلم نات وص » ةياور

 نعل دارملا نوكي نأ لمتحيو لوألا هجولا لمتحي « ةببصم دنع ةن ره توصو
 يف مدقتو ةقيقح ال اديهمت و امهعمتسم نمال ًاديك أت امهنعل مدقف امهعمتسم

 سابع نا نأ يورو « ةيكزتلاب الو لي وعلاب مك اتوم اوذ ؤت ال » ثيدحلا

 : رمع نبا لاقف . ةيك اب توص اعمسف جيدخ نب مفار ةزانج يف اعمتجا رمع نباو

 نم لوقلا اذهب ىذ ؤيل تيملا ناو هللا باذعب هل ةقاط ال ريبك خيش كبحاص نا

 نالوقتل كابأو كنإ امأ نمحرلا دبع ابأ اي هتنا كمحر : سابع نبا لاقف ء حلا

 كحضأ وهناو _ هلوق ىلا _ ىرخأ رزو ةَرزاو رزت ال » لوقي هللاو كلذ

 لاق ؛ يملا اذه لوقب تيملا اذه ذخؤي نأ نم لدعأو لجأ هللاو « ىكب أو

 نأ تعمس : ةشاع نع ديز ن رباج نع ةديبع 7 أ نع بيبح ن ميب رلا

 : ةشئاع تلة . ءايح آلا ءاكب بذعيل تيملا نا : لوقي رمع نب هللا دبع

 امما هلعلو ًاطخأ وأ يسن هنكلو بذكي مل هنا امأ نمحرلا دبع يبأل هللا رفغي

 اهلع نوكي اهلهأو تتام ةيدوهسب رد نيح لاق ام قلي هللا لوسر نم مس

 ةشئاع تلاق : رباج لاق « اهربق يف بذعتل اهناو اهلع ن وكيل مهنا » لاقف

 ةلي لاق امل هنأ ىنعت ءوسلا هلمعب بذعي امناو هلهأ ءاكبب دحأ بذعي الو

 مهئاكمب بذعت اهنأ د رد هز أ رمع نا مهوت « بذعتل اهناو اهلع نوكيل مهنا »

 لي وأ ىلع رمع نا ثيدح توبث يدنع رهاظلا و اهلمع و اهكرشل بذعلا اماو

 بوحصم وأ خارص وه يذلا مهئاكل اهراك هربق يف نوكي نأب همالياب هبيذعت

  



 ٨٢ ٢ ز انجلا : باب

 ثكالذ وحنو ه دللا مطل و ه بيجلا قشو ردقلا طيسو ٢ .ولا و أ ٠ ٢ هلاب أ 7

 هبذع ةرابعلا ردقت ل وقت ن أ كالف كالذب بذعم وه لاقي ن أ حصف كالذد لأتيف

 ههركت ًامالك ناسنا نم تعمس اذا كناف همل آ يأ هللا هبذع لوقت نأ كلو هلهأ
 رهظ ام اذه . ناسنالا مالكب هللا كبذع وأ ناسنالا هب كبذع لاقي نأ حص
 نم رو ك ذملا مهناكم هربق ىف هللا هبذعي دارملا نوكي نأ لمتحي و لي وأتلا يف يل

 وأ هب ماص و ] وأ دحأ ىلع وأ هلع وأ ا اقلطم هر مهرد نأب هيف ببس هن أ ثم.ح

 نول وةي مهعم" وأ م ف هريغ ىلع كالذ نولعفي 2 و كالذ لعفي ناك

 ةنس نس نم و مهاهني الف يصاعملا ىلع نو رتجي مهآر وأ مههني لف كيلع لعفنس

 العو لج هللا لاق دقو ى ةمايقلا موي ىلا اهب لمع نم زو و اه رزو هلف ةئيس

 مكلك عار 1 ( تسل هللا لوس ر لاقو « اران كيلهأو كسفنأ ا اوق »

 ًارتحاف اهلعف ناك وأ اهنع مهي 5 ةيصعم هله أ ره أ . نش « هتيعر نع لوؤسم

 اوئرتجي مل ولو لعفي ناك اذا مسقا وب سيل لب اران مهقا ود سيلف هله ا اهلع

 لخدم هل نكي مل اذاو مهداشرا مدعب و هبابسأ نم بمسإ هتيعر تلعف امع لأسيف

 رباج و ةشئاع تلاق امك وهف ةمرحم ةفص ىلع ناك يذلا وهو روكذملا مهئاك

 ءاكب هلوق يف ءابلا نوكب نأ لمتحيو ث ةيآلا « ىرخأ رزو ةرزاو رزت الو »

 لاؤسلاب هبيذعتو هلهأ ءاكب لاح يف يأ يف وأ تيقوتلا مال وأ دنع ىنعم هلهأ

 ربقلا هبذع و ناكملا هلأس نفد اذاو ء هنفد دنع ًاملاغ مهئاكب ةدش نأ كالذ و

 بذعلا هنا » ت هلوق همسانيو باذع املاؤسو % باذع هتمضو ى هتمضب

 ش اهنع هللا يض ر ةشاع هت و ر « نآلا هملع ن وكسد هلهأ ناو هند وأ هتيصعم

 بيرذعت نأ هدري و ببس هل نكي ل ولو هلهأ ءاكيب بذعي رفاكااب صتخم ليقو

 نكي هنأ ديرأ نا الا مهللا هغع هزنم العو لج هللاو لظ هريغ بنذب دحأ

 نأ لمتحيو ك هله أ هلهها ثيح نم هيف ًاببس ناك ولو هيلع ءاكملا سفن يف اببس
 نم ال هلهأ ءاكب هثعب لبقو هتوم دعب هلات ات يحلا ءاكس بد ذل ىنعم نوكي
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 نأ ىرت اكدحأ ببسإ دح الزماملايد ملي ماليا لب ثكالذب بقاعم هن أ ةهج

 مهيف اشف وأ ةاكزلا مهضعب عنم اذا رقفلا وأ توملاوا طحقلاب نوملأتي سانلا

 نوكي نأ لمتحيو «ادحأ كبر ر ملظب الو » ىلاعت هلوت لثم ينانب الف ىنزلا
 ايلاغ هيلع ن وددعر ىتلا لاصذالا نأ كالذ و هب هله أ هركس ام ريظنب بذعي ىنعملا

 نيع وهو هعينصب بذعي وهو اهب هنوحدمي مهف اهنع يهنملار ومالا نم نوكت
 هبدني امهل ةكئالملا خيب وت بيذهتلا ىنعم نوكب نأ - و ث هب هن وحدم ام

 ةح انلا تلاق اذا « ملا ءاكب بذعت تمملا » زع هلوقل لد و و هد هلهأ

 اهرصان تنأ اهدضع تنأ هل ليق تيملا اذبح ساك و هارصاناو هادضعا و

 راكنإ يف ةشئاع هب تكسم ام نيب مجلا لصحتي تاليوأتلا كلتب و اهيساك تنأ

 لاق ةرب ره وبأ كلذ ركنا نمو« رمع ناثيدحوهيلع ىحلا ءاكب تيملا بذعت

 الهج و اهنس هأ رما تدمعف دهشتساف هللا ليبس يف دهاجل لج ر قلطن ا نئل هللاو

 بيهص و رع هتبن أ .. نممو ى ةهبغسلاهذه بنذب ديهشلا اذه نذعيل هلع ت تكمف

 نبا لاق اكو رم دق و % كلذ نالوقتل كاب 1 و كنا : رمع نال سابع نا لق اك

 تح بكرب وه اذاف ءاديبلاب انك اذا ىتح ةكم نم ةرم رمع ٢ تردص : سابع

 هعم نهو بيهم اذاف ترظنف بكرا ءالؤه نم رظناف بهذا :لاقف ةرعسلظ
 نينم ؤملا ريمأ قحلاف لح را : تلقف ببهص ىلا تعجرف ىل هعدا لاقف هتر.خأف

 بيهص اي : رمع لاقف دايح او هاخأ او لوقي يكبي بيهص لخد رع بيصأ املف
 « هيلع هلهأ ءاكسم بذعيل تيملا نإ » .:- : هللا لوس ر لاق دق و ىلع يكبتأ

 رمع هللا محر : تلاقف ةشئاعل كلذ ترك ذ رمع تام املف : سابع نا لاق

 « هيلع هلهأ ءاكب نمؤملا بذعيل هللا نا » نقلي هللا لوسر ثدح ام هللا و

 كبسح : تلاق « هيلع هلهأ ءاكب اباذع رفاكلا ديزمل هللا نا » لاق هنكل و
 ثيدح : لاق نم اذهب :كسمتي دقو « ىرخأ رزو ةرزاو رزت الو » نآرقلا
 َباذمعلا وباذعلا ةدايز نا ةشئاع ىلع كشب و رفاكلاب صتخم ىملاءاكمب بي ذعتلا

 املظ ريغلا بنذب بيذعتلا ناك اذا هن ال رخآلا منم ثيح اهدحأ عنمي ءاوس
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 ائيش رمع نا لاقام هللا و : ةكيلم ينأ نع و املظ بيذعتلا ةداي زناكهنعهللا ىلاعت

 نع ىمتنت الا : نامنع نب ورمعل اضيأ لاقو هنع رمام لاق لب تلذك سيلو
 كلت يفو خلا « بذعل تيملا نا » لاق تت هللا ل وس ر ناف ءاكملا

 نيلج ر يف تملع هل وق ا اضرأ هل لدي و ربقلا باذع تدغثمل ةلالد ثيداحالا

 ىلع هللا طلسي » ةع هلوقو « ريبك ين نابنعي امو نابذعيل امهنا »

 ريقلا »3شتع هلوقو « ثعبلا ىلا هشهنت انينت نيعبس هرق يف رفاكلا

 دحأ اج ول » هلوقو «رانلا رفح نم ةرفح وأ ةنجلا ضاير نم ةضور

 نابرضاا ريكنو ا ركنم نا » هلوق و « ذاه ن دعس هنم اجنل رمقلا باذع نم

 هلوقو « مهروبق يف نوبذعي دوهملا تاوصأ هذه » هلوقو « هرق يف رفاكلا

 نألمتحي و « ردابتملا لي وأتلا يف « ايشعو اودغ اهيلع نوض رعي رانلا » ىلاعت
 فيكف نينمؤملا حاورأ منت تبث اذاو ةمايقلا موي تاقوالا قارغتسا دارب
 « لوبلا _رم ربقلا باذع ةماع » لي هلوقو رافكلا ماليا تبثيال

 ىغنو . حورلا ىلع ليقو ى حورلاو مسجل ربقلا باذع توبث حيحصلاو

 ضفاورلا هافنو يسيرملا رشب و و رمع نب رارضك ةلزتعملا نم ةعامج ربقلا باذع
 تيملا نا : اولاقو نهكمللا لاؤس و مجلا ىلا حورلا در مهلك ءالؤه ركنأ

 قلخينأ رداق لج و زع هللا نأ هدرب و ، لاح هميذعتف كاردا الو هل ةايح ال دامج
 ةذل وأ باذعلا ملأ كردي امردق ةايحلا نم اعون اهضعب وأ ءازجالا ميمج يف

 وأ برطضي وأ كرحتي نأ ال و هندب ىلا ح و رلا ةداعا م زلتسيال اذهو معنتلا

 معزو « بهذتوءيجت و هيلا عجرت ح ورلا نأ در و دق لب هيلع باذعلا رثأ ىري
 نيتخفنلا نيب بذعي ناميالا ةمس ريغ ىلع ايندلا نمجرخ نم نأ : ليذهلا وبأ

 رافكلل ربقلا باذع يخلبلاو هنباو ةلزتعملا نم يئابجلا تبثأ و كاذ ذا لأسي و

 ربقلا باذع : ةلزتعملا نم۔ فاقلارسكب_ةبق حلاص لاق و نينمؤملا نود قاسفلا و

 نأ معزو ث مهداسجأ ىلا حاورألا در ريغ نم نينمؤملا ىلع يرجي و زئاج

 ةيماركلا نم ةفئاط تلاقو { منملا يرورض وهو ملأيو سحب نأ زوجي تيملا
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 نورهشي ال مهو لألا مهيف ثدحيو مهروبق يفىنوملا بذعي هللا نا : ةلزتعملاو

 هلأ سحي هناف برض اذا ناركسلاك مالآلا كلت اودجو كاذ دعب اويحأ اذاف

 اذك هركس هوأتلاو نين ألا نم هعنم امناو ملاتي ناركسلا لوقن نحم و هتقافإ دعب

 ملاتي ال باغ اذا لقعلا ناف إأتي ناركسلا نأ ملس ال : تاق ى لينلا بحاص لاق

 رما يف كدهج تغرفتسا اذا كناو قافا اذا ملاتلاب دهشي ال هنا ىرت الا مسجلا

 نأ ثيداحألا ف درو دقو ذئم.ح ح رج رم كل عقو ام ملأتت ال 4 تبنتعاو

 هب رض اذا هناو اوعجر اذإ موقلا لام عمسي هناو بيحي و ناكلملا هلأسي تيمل

 كلذ و ليق ى هعمسي ام لك هنعليف نيلقثلا ريغ اهعمسي ةخرص خرص ناكلا

 لاق و بيلقلا لهأ لسو هيلع هللا ىلص ىدانو « نونعاللا مهنعلي و » ىلات هل وق

 ىدحا زا ليف دقو » نوملك ة ال ركل م. ممم مذ أ ام » ةر احصلل

 نوكت نا مزلي هناب درو ربقلا ةايح « نبتنئاانتييحاو » ىلاعت هلوق ي نيتايحلا

 فيعض موهغملا لب رصحلا ديفي ال ددعلا موهفم نأب بيجأو ء اثالث ةايحلا

 اهو ركنأ ناتنلا ايه و ثعبلا ةايح و ربقلا ةايح ناتايملا وأ «مطاقلا ليلدلاب طقسي
 ؛!اهذو حورلا ؛ىجم نم مزلي تلق ناو اهو ركتي مل مل ةسوسحم ىلوألا امأو
 ناسنالا ت وم ةأيهك صصغب هددعت منتمملا . تلق ك منتمم وهو توملا ددعت
 مهممف ل.كي ناب ربقلا يف لافطالل ةايحلا مومع ثيداحالا رهاظو ايندلا نم

 تطسب دقو نو٠وصمملا اذك و نولأسي مهنأب لوقلا ىلع مهل لاقي ام اوف رعيل

 لا ؤس ىلع مالسلا هيلع ميهاربا ةروس ريسفت يف هللا نوعب مالكلا

 هون يف معانلا ملأت ةئيهكهربق يف تيملا بذعي ليقو ث ريكنو ركنم
 م ولعم ربقلا باذع و ةميغلا و طاغلا و ل وملا رمقلا باذع بج وم و 6 اب ؤ رلاب

 ةمضك و رانلا يف هعض وم نم نتنلا و رحلاب هئاذياو رانلاب رفاكلا قا رحاك ةفصلا

 4 وخ ةمسانم ٣ ر وص ىلع هلامعأ صعل رال وصتك و رفاكال نيب اعلا شمنكو ربقلا

 نم 3 ٩ س ار نم 1 هغيم نم هنع لداح نآرقلا أ ر نمو ل وم ليق 5 تسلف

 هتدهش نم ملا رضتحا اذا و ربقلا باذع هنع ف رصيف هدلج ر ن“ ش هراسد



 .- زئانجلا يف باب
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 عأ هللا و هيلع ا ولص و هت زانج مم اوشمو هيلع اوملسو ةكالملا

 يهو عوشملاو بونذلاو ةبوتلاو ةرخآلا رك ذتل روبقلا ةرايز زوجي و
 نسلا وبأ لاقو ثيدحلا يف امك رجهلا لوق و اهبف ءاكبلاب توصلا عف ر مغهو ةنس

 لوق وحنهدري و اهنم ابيرق هرم نوكوأ ةزانج مم الا اهت راي ز دمعت يغبني ال

 « ارجه اولوقت الو اهوروز نآلاف روبقلا :از نع كتيه تنك » :

 ه مس إ

 ىمسي هنم دحاو لك ع ون ةكئالملا نم نيع ون نم ناكلم ريكن و ركم
 ريسفت رظناف تيم لك معي كلذلف اريكن ىمسي هنم دحاو لك عون و اركنم

 نيكلملا ةيمسن هنباو يئابجلا و يخلبلا ركذاو . مالسلا هيلع ميهاربا ةروس

 كحا و عأ هللاو كلذب امهنيمستب در و عرشلاو اريكن و اركذم

 : ٩ دج

 .رجلا هقيفوت و هن وعو ىلاعت هللا دمحب لك

 عرفلاو لصالا لماش نم ل وألا

 هلوا و يناثلا ءزجلا هيلي و
 ةالصلا باتك

  
 




