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 ملسو هيحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 ةربصلا ىف ع ارا بات

 تضرف م الع ٢ اهددع ف ل وألا بادلا

 ضرالا ىلا طبهأ نبح مالسلا هيلع مدآ ان وبأ سخلا ىلص نم لوأ ليق
 ةماظلادعب رجفلاىا ر نيح ىلصف ث د وسافبا رتلا و حرلا و سمشلا ةرارح ىار و

 رصعلا مث ءهردص ىلا ضيباف رهظلا تق ويف اهب رأ م ث ههجوو هسأ رضيبافنيتعكر

 رمأف ّ هلك ضيباف ةمتعلا مث ) ةيكرلا ىلا ضيباف برغملا مث أ هطسو ىلا ضيباف

 تانسحلاب تائيسلانم مهتك ضيبت و ادغ مههوج و ضيبتل اهس ذم ألا هذه هللا

 بابسأ نم ةالصلا ناف « هوج و ضيبت موي » ىلاعت هللا لوق ين لخاد كاذف

 « تانسحمهنائيسللالدبيتمل واف » لجو زع هللا ل وق ي و هوج ولا ضاضييبا

 دنع هيلع بيت امل مدا نا : ةشلاع نب دمحم ن هللا ديمع :.ع /يى وا>املا جرخأ و

 عبرأ ىلصف رهظلا دنع قاحسا ىدف و ء حبصلا ت راصف نيتعكر ىلص رجنلا

 ىأرف اموي : لاقف تثبل كهل ليقف ر زع ثعب و ى رهظلا ت راصف تاعكر

 رفغو ى رصعلا تراصف تاعكر مب رأ ىلصف موي ضب وأ : لاقف سمشلا

 تراصف ةثلاثلا يف سلجف دهغ تاعكر مب رأ ىلصي ماقف برغملا دنع د وادل

 دواد وبأ جرخأو ء قتع انيبن ةرخآلا ءاشعلا ىلص نم لوأ و . ائالث برغلل

: لاق لبج ن ذاعم نع هنفس يف ىقهسبلا و هغنصم يف ةبيش يبأ نباو هنفس يف



 ٢ تضرف مالعوتالصلا ددع باب

> 

 جرخ ح " ىلص دق هنا ناظلا ن .ظ ىتح ةل_ هل ةمتعلا ةالص ,ك هللا الوسر رح

 ةمأ لصن ملو ه ممالا رئاس ىلع اهب لضف كناف ةالصلا ذم اومتعا » لاقف

 هعب را يف وه و ةمتعلا تق و رانلاب يلايل بهذ ا۔ل ى. وه نا ليقو « مكلبق

 خأ

 اهقرف ذا همنغ مهو ى هلهأ داليم مهو ء تي رطلا هلالض مهو ك رطملا مه : مومه

 كش تاعكر مب رأ هل ىلص هلجأ نم مهام عيمج هل سو كلذ هللا هافك و ليللا

 ةملظ ري مل و ليللا هملع ملظا و جرخأ نب_> مدآ ا ىلص ن . ه ل ,أ ليقو 6 هل

 هلا اس نيتعكر ىلص راهنلا ءاضأ و حبصلا رجفنا املف هفوخ دتشا و لبق

 نع بهذا ا ةيصعملا ةملظ هنع بهذيل كلذب هيبن هللا رمأف هيلا ءوضاا عوجرل
 هللالوسر نع ىور و ث راهنلا ءوضب مدآ رون اك ةعاطلاب روني و ليللا ةلظ مدآ

 :مالسلا مهلع ءايبنالا نه يناوخا و يئابآ ثي راوم تا واصلا هذه نا » قرب

 تانسح و تارافك ىتمألو ىل تلعج نيتعكر ىلصف مدآ ىلع بات رجفلا دنعف

 ىلصف مالسلا هملع ل رجح ه رشدف د واد لمع بات لا وزلا دنع ه 6 تاح رد و

 نايلس ىلع باتو ء تاجرد و تانس>حو تارافنك ىتمأالو ىل تلعج اعب رأ

 ىل تلعج هلل ا ركش اعل رأ ىلصف ةب وتلاب رشبف هيلثم ءىش لك لظ راص نيح

 جر رأ مالظالا و موجنلا كامثشا دع و 4 َ تاج رد وتانسح و ٥ تا رافك ق مال و

 ل تلعج اهل رأ هل ىلصف حا حانح ال , هل و هل شب رال خرفك ت و ا نطب نص سلوب

 هده ليضفت ثدح نب ةافانم ال ه _ تاج رد و تانسح و تارافك ىتمالو

 مالا ىلع اهب ليضفتلا نأل ى ةمتعلا ءايبنالا ضعب ةالص ثيداحأو ةمتعلاب ةمالا

 ليقو ى هيف هيلع بيت ذا مدآ برغملا ىلص نم لوأ ليقو ى مهلكءايبنالا ىلعال
 اتايثاو امهل ايفن اثالث هالصف ةثالث ثلاث نوعدي هموق نا ربخأ ا_ا ىسيع

 لك 1 نب ليقو ك امال هئادأب قن |ررح هل وس ر هللا رمأف ىلاعت هلل هرن ا دح وال

 مايأ نم مايأ ةثالثو ايندلا ىنس نم ةنس ةئام ثالث هتب وتو ةرجشلا نم مدا

 كلذ ض رتفاف ةوظحلل ىرخأ و ةب وتلل ةعكر و ةئيطخلل ةعكر ىلصف ة رخالا



 5 ,هلا ه و لص الا لماش ؟

 تناك ليقو ى هاطعأ الا ائيش هللا ا لأسو و بستحم اهالص اش ةمالا ل هذ_ه ىلع

 نابتساف رمقلا وحع ليربج هللا رمأ نأ ىلا راهنلا نم ليللا فرعقال ةكئالملا
 © نيتجاو ناتريخالا تناكف هلل اركش رجفلا دنع اعب رأ تعكر كلذ دنعف

 اهببش و مب رالاتا وذكاعكارو رجش و طئاحو لبجك امئاق قلحلا ناك امل ليق

 يف كالذ عمج هدمح و هللا حمسإ لكو رجحو تابنك دعاقب و ما وهك دجاسب

 ةالصلا يف حيحصلاو ث مهتدابع يف كلذب ةكئالملا عونتتل ليقو ث ةعكرلا

 ال و رابداو لابقا نيب اهنال برغملا ليق و ة روهجلا هيلع د رصعلا اهنأ ىطسولا
 اثالث اهتاغك ر تناك ذا رصقلاو لوطلا يف ىط_ولا اهنالو رفسب اهف صق

 نبب اهنوك يف رجفلا اهك راش و ناتنثا رجفلا نأ اك نبتنثا الو رصعلاك امب رأ ال

 هاور . رصعلا ىطسولا نا : ةشئاع نعو ى رفسلاب صقنلا مدع و رابداو لابقإ

 نيب و كلذ نيب ةافانمالو اهنع هللا ىضر اهنع رباج نع ةدينع يبأ نع عيب رلا

 الو رفاسم نع طحت مل برغملا تاولصلا لضفأ » مت هللا لوسر نع اهتياور

 نمحرلا هللا ممه : فرحني نأ لبق اهربد يف لاق نمو ك اه منخ و اهم حتف ےقم
 نيمست و ةعست هنع هللا عفد ائالث مظعلا يلعلا هللاب الا ةوق الو لوح الو محرلا

 ريغ ىلضفلاب ىطس ولا ريسفت ن أل«ص ربلاو ماذجلاو نونجلا اهنم ءالبلا نم اعون

 اهصيصخت نم مزل ولو ىلضفلا ىنعمب اهدنع ىلطسولا نوكيب نأ زوجيف نيعتم
 برغمللو هجو نم ةيزم رصعلل نوكت نأ زاوجل ةيزم امل نوكت نأ مومع دعب
 الو رفاسم نع طح مدع و متخ و حتف نيب ةعماج اهنوكل ثم رخآ هج و نم لضف
 نايمهب ىسسملا انيلع هب هللا نم يذلا ان ريسفت يف هرظنا فالخ كلذ يفو ميقم
 . رث ولا ىلطس ولا ناب لوق مدعل ال و : سيمخ خيشا لة ى داعملا راد ىلا دازلا

 نوكت نأ نع الضف ضرف ريغاها حيحصلا نأل فيعض يدنع وهف تبث ناف
 ض لاق الوق كلذ تيأ ر مث ، هج و نم وأ هج و لكن م تاولصلا ىلع ةلضفم

 طس ولا وه حبصلا ناذا نوك ك امأ : انم وق نم دي ز يأ نبا ةلاسر حارش



 ٥ تضرف مالع و ةالصلا ددع باب

 الا سخلا نم ةالص نم امو ةنيدملا لهأ نع لقن و سابع ناو كلام بهذم

 سخلا ليقو ء رتولا ليق و ء ةعجلا ةالص ليقو ء ىطس ولا ةالصلا اهنا ليق دق و

 يف ىتلا ةعاسلا و ردقلا ةليل يف ليق اك عيجلا يف دهنجيف ديعلا ليق و ى تاولصلا

 «رتولالع ضرف لج و زعللا نا »ىلليدلا هاور ثيدحيف و ىهتنا . ةعجلا موي

 لصف

 يضر ةشئاع نع دي ز نب رباج نع ةديبع يبأ نع بيبح نب عيب رلا ىو ر
 رفسااةالص ت رقأو رفسلاو رضحلا يف نيتمكر نيتعكر ةالصلا تضرف : اهنع هللا

 لاق هب و ارصق اتسيل رغسلايفنيتمكر لا نأب يضقي اذهو « رضحلا ةالص يف ديز و

 ! يه رصقأ رفسلا ةالص نع لئس ي هنأ يور ام هل لدي و انباحصأ ضعب
 « ف وللا دنع ةدحاو رصقلا امثإ ارصق اتسيل رفسلا يف ناتعك رلا ء ال » : لاقف

 لراسل ىلع رصق ريغ امامت ناتعك ر رفسلا ةالص : لاق هنأ رمع نع يور امو
 رصعلاو رهظلا ي اعبرأ تذض رف ةالصلا ناو رصق هيف ناتعكر لا ليقو . كيبذ

 ءاشعلاو رصملا و رهظلا نم صقنو رجفلا يف نيتنثاو ب رغلا يف ائالث و ڵ ءاشعلا و
 انباحصأ ضعب لاق هب ه ث رجفلا و ب رغملا يف ترقأو رفسلاىفزاتعكر ناتعكر

 ، دالبلا هذه لهأ ةنساأ ىلع اننامز ىف روهشملا وه ودعاوقلا يف هيلع ىشم و
 نمالا يف ةالصلا رصق ناك مل نينمؤملا ري.أ اي : لجر هلأس رمع نأ هل لدي و
 يبنلا تلأسف هنم تبجع امم تبجح دقل : رمع لاقف « متفخ نا » لوقي هللا و

 ثيدحلا نم م وهغملاف « هتقدص اولبق و كيلع اهب قدصل هللا ن ٨ ةقدص « لاقف ن

 ىف رطقل اك فيفختلا ف 1 ريثا [: هل ن ل فيفخ و ةصخ ر رفسلا يف رصقلا ٢

 ىضتقم ًاعب رأىلصي نأ رفاسملل زوجي هنا انباحصأ نم دحاو لقي لو ى ناضم ر

 نأل رفسلا يف ام رأ ىلصت نأ زوجب هنأ رصق رفسلا ةالص نا : مهنم ضعب لوف
 لب هباحصأو ةفينح وبأ الو كلذب انباصأ لقي ملو بجاوب سيل صخ رلا نايتا



 ع رهلا ؤ لصالا لماش ٦

 زاوج يضتقي رصق اهناب لوقلا نا ا ملسن ال : لوقنف رصقلا مهو نحن انبجوأ
 مزاللاف كلذ انملس ناو ليق . عبرأ ىلا ز واه ال د ودح رصق وه اا عب ر الا

 دقو ا_ہجاو نوكي دق صخ رلا نايتا ًاضل أ لوقن و ايهذم نوكي ال بهذملل

 يف يرضحلا لك أو الثم ةتيملا رطضملا لكأ اك بجاولاف بجاو ريغ نوكي

 اذه نمو هنه وضع كاله وأ هك اله ىلا يد ؤي هلك أ مدع ناك اذا ناضمر

 نينثا نيهلا ه ركلا لوق و رفاسملا راطفاك بجاولا ريغ و رفاسم رصقلا ع ونلا

 هفرصل ملام بوجولل رم الاو رصقلا ة ةصخ ر ل وق ر ان رمأ دق ًاضل أ لوقن و

 لأس الج ر نا اهكرت زوجي ال ةنس رصقلا نأ ىلع لدي ًاضيأ لوقن و ث هنع ليلد
 رعسلا ةالص دجس الو نارقلا يف رضلا ةالص و ف ولا ةالص دجم انا : رمع نبا

 لوقن و . لعفي هانيأر اك لعفن امناو ائيش ملعن ال و ًادممانىلا ثع,دق هللا نا : لاقف

 نبا نع رباج نع ةديبع يأ نع ميب رلا ةياو ر رصقلا ب وجو ىلع لدي اضي ا

 رفاسملا ىلعو ث ةعكر ةرشع عبس قل ىلع » كت هللا لوسر نع ساسع

 عبس مقملا ىلع نا اك ةرشع ىدحا هيلع نأب ان ربخاف « ةعكر ةرشع ىدحا

 قلا فلخ رفاسملا ىلص ناو « بوجوال ةرابعلا هذه لثم يف ىلعو ث ةرشع

 .ل هلوق بوج ولا ىلع لدي : آضيأ لوقن و ث ةلملا تاعكر ددع ىلص

 يف بيطخلا هاور « توعي وأ هلهأ ىلا بو ؤب يتح ناتعكر رفاسملا ةالص »

 دارملا وأ تم وأ م > رد ملام نبتعك رلا دسيبأتن ربخأ هارتف . رمع نع خ را (

 : سابع ربا لو بوج و هلا ىلع لدي . ًا_ضلأ لوقن و . كلذب رمالا

 يو .7 رفسلا ىفو ًامبرأ رضحلا يف كين ا ناسل ىلع ةالصلا هللا ضرف

 ف ولا يف مومأملل ةمكر لا ينعي و يءاسنلاو دواد وب أو - هاور . ةعك ر فوخلا

 ضرف : ةشئاع نع يراخبلا داور ام اضرأ هملع لدي و « ىرخ الاب همامإ درفند و

 ىلع رفسلا ةالص ترقأو رضحلا يف اهمنأ مث نيتعكر اهضرف نيح ةالصلا هللا

 يف رهزلا نع نع رمعم قي رط نم ةرجملا باتك ىف اهنع ىورو . ىلوألا ةضيرفلا

 يف نيعف . س رأ تض رفف ه رجاه م : نبتعك ر ةالصلا تض رف : ةورع نع



 ١ رفسلا ةالص

 ثيداحالا هذهو ى ةنيدملاب تعق ه اهابق يتلا ةياورلا يف ةدايزلا نأ ةياورلا هذه

 ةيعفاشلا تلاق اك ال ه دملاو كرتي ال ةمي زع رفسلا يف رصقلا نأ ىلع لدت اهلك

 ّ كيلع اهب هللا قدصت ةقدص » ملسم ةياورب نيلدتسم رفاسملل مامنالا زاوج

 ةالصلا تضرف ىنعم نأ نيمعازو ى هنع باوجلا رمدق و « هتقدص اولبقاف
 ديفي ال دراب مالك وهو امهيلع راصتقالا دارأ نل تضرف رفسلا يف نيتعكر

 هلوق يف مهل ليلد الو « بج وم لياد الب رهاظلا نع ج و رخ و هيلع ليلد الو

 اذه نألءةي الا «مننخ نا ةالصلا نم اورصقت نأ حانج مكيلع سيل » ىلاعت
 لدي ءيشلا لعف ىف حانجلا يفن نأ لسن ال ان ألو رفسلا رصق يفال فوملا يف

 ةب الا هذه يف امك بجاو وهو لعفلا نع حانجلا ىفني ةرات لب ه وجو مدع ىلع
 ةرات و ك ال لتقو ةكلهنلا يف مهسفنأل ءاقلا ةالصلا نم مهريصقت مدع ناف

 زوجي ال هنا نوم وتي ن وضطاخلا نوك نا لوالا هج وو ث زئاج لعفلاو ىفني

 انايبالز وجب ال هنأ مهمه وتل ًادر جرحلا يفن لزنيف بجاو هللا دنع وه و اذك

 ىوردق و رفاسملا ىلع رصقلا بوج و نم انلق امب كلام لاق دق و \ بوج ولا مدعل

 ت رقأف رفسلا ه رضحلا يف نيتعكر ةالصلا تضرف : ةشئاع ثيدح هاطوم يف

 ةنودملا نم و : ىك_لاملا سن وي نبا لاق . رضحلا ةالص يف دي ز و رفسلا ةالص

 ًادمع وأ الهج : نونحس لاق٤ تقولا يف داعأ امب رأ رفسلا يف ىلص نم د :كلام لاق
 هوهسل دجس ًاوهس وأ انايسن متأ نا هنا : كلام نع فرطم لاق و . ًانايسن وأ

 لوق وهو لوقن امك رصقلا بوج وب مهضعب لاقف ةيكلاملا تفلتخاف ك هت رجأو

 ماعالاو رصقلا نيب ريخم هنا : ى ألا لاق و يضاقلا ليعام ماو نونحس نبا

 : ربلا دبع نبا لاق . مهدنع روهشملا وهو ةنس هنا كلام نع طودبملا يف يكحو

 اها القو ةدايز نبا بعصم وبأو دادنم زري وخ نبا هاورو بهذملا وه

 هنأ مماحصأضعب نع ىجابلا ديلولا وبأ ىكح و ى يرهنالا هبحتساو ةدكؤم
 : ةورعل لاق هنا يرهزلا نع ملسمو يراخبلا يف تبث دق : تلق ناو حابم



 عرفل او لص ال ا لم اش ٨

 اهما حص نا : تلق نانع لوأت امك تل وأت اهما لاقف رغملا ف مت ةشئاع لاب ام

 امثيح نينمؤملا مأ انأ : تلاق اهنا وه ولي و هأتلاب تمأ اهنأ ربخأ دقف هيف تنأ

 يبنلاجاوز ألو اهل الإ كاذ سيلف اذه حصناف يتيب يفو يدلو دنع انأف تنك

 يف انأف تنك امثيح نينموملا ريم .أ انأ : لاق هنأ وهف نامثع لي وأت امأو ه

 نورصقب رمع و ركب ابأو ع هللا لوسرنأتبث دقو حصي ال ليوأت وهو ي
 ًاعب رأ ىنم لهأب نامثع ىلص دقو مامنالا مهنع ور ملو نمالا عم رفسلا يف

 تعمس يلاو تلهأت تمدقت ه زا سانلا اهب .أ اي : لاقف هيلع سانلا 5 ف

 ىرتف « ےقملا ةالص مهب لصيلف هلب لج رلا لهأت اذا » لوقي ع هللا لوسر
 مامالا نأىلع لدي ءىشب بجب مل ارتو هيلع اوركنأ نيعباتلاو ةباحصلا سانلا
 اذهف مامتالا هاضتقم ىلع هل زاجف ہقم هنأ هلتبثيرمأب باجأ لب اقلطم زئاج
 عأ هللا و رصقلا ب وج و ىلع ليلد نامثع نم اضرأ

 ىانلا بار

 ةماقالاو ناذالا ىف

 .ىنل ؤ ةشدحلا ف ناذالا و ى راصنالا ف ءاضقلا ه » شإ رف ف كالملا ليق

 نم كلذ ىلي لب دعب الو هنامز يف امتح سيل و لي هنامز يف قفتا كلذ نأ

 نانثا ةعبرأ نونذؤم تت هللا لوسرل ناك دقو . رارحالا نيملسملا نم هل لهأت

 لوأ وهو ركب يبأ ىلوم وهو ةمامح همأ ےسا و ةشوحلا نم م حا ر نب لالب ةنيدملا

 مدق امل رع نأ الا ءافلخلا ن نم دحال هدعب نذ د و كم هللا لوس ر نذأ نه

 : رمع ىل وم ملسا لاق ةلت ينلا سانلا رك اذتف لالت نذ أ اهحتف نبح ماشلا

 نرشعوأ ة ةرمثبع ناع 3 ة رشع عبس هنس ىفوت ه دئم وي نم رثك ا اك ا را لف

 ليو 6 بلحت نفد ليق ء ث 6 هش _س نوتسو عصب هل و هل ٥ ناسيك باب ف 1 , رادب

 ةلي ىنلا لبق ةنيدملا ىلا رجاه ىعألا يشرقلا موتكم مأ ن هرمع . قشمدب



 ٩ ةماقالا و ناذالا ف براب

    

 ظ رقلا دعسل ف ورعملا نمحرلا دبع نا وأ داع ن دعس امقب ة هل نذأ و

 نيعبس ر مب رأ ةنس كلذو زاجحلا ىلع جاجحلا ةيالو ىلا يتب رامع ىل وميظَرقلابو

 ملا رسكب ريعم هوب أيكملايحج+!سوأ همسا و ةر وذحموبأحتفلادعبةكمم هل نذا و

 ء ني۔ح و مت ةنس ةكم تام _ ةيتحتلا ةانثملا حتف و ةلمهملا نبعلا ناكسا ه

 ناذالا مجر ال لالب ناكو لالب حتنلا م وي نذا ليقو ى كلذ دعب رخأت ليق ه

 ةروذحم يبأ ناذأب اوذخأ ةكم لهأ و لالب ةماقاب يعفاشلا ذخأف ةماقالا د رفي و
 ةرذحم يبأ ةماقإ و لالب ناذأب قا رعلا لهأ و ةفينح وبأ ذخأ و لالب ةماقإ و

 ريسكتلا ةداعإ ف كاام مهفلاخ و هتماقإ و لال ناذأ ةمرلا لهأ و دمحا ذخاو

 نذأ الالب نأ : ربلا دبع ناو ةبيش يبأ نا ىورو ى ةماقالا ظفل ةينثت و

 وه عيج رتلاو ى ماشلا لخد نيح الا يأ رمعل نذؤي ملو تام ىتح ركب يبأل
 رخآو الوأ ربكيف ريركمملا ىلا دوملا اذكو توصلا عفرب نيتداهشلا ىلا د وملا
 عل رم و الأ مإ رم هناف ريمكشتلا الإ ىنثم هلك اندنع كلذ و آ رخآو الوأ دهشاو

 لوقللدي ه انباحصأ ضعب دنع ناذألا رئاك ثم و انباحصأ ضعب دنع ارخآ

 :لاق و« ربك أ هللا ربك أ هللا » الئاق مم ناذألا ايؤر بحاص نأ ةياور لوألا

 يتاب فالخب تاريبكت مب رأ لصاحلا ناك نيت رم نيتلجلا ركذ اذاف « نيت رم

 ء ىنثم نوكيف نمت رم اهدعب لوقب و ةدحا و ةلمج ةياو رلا يف لوقي هناف ناذالا

 ةروذحم بأ هر كت يبنلا رهألو ةنيللا لهأ لمل عيجرتلا بلط امإ و ليق

 مهضغب ةدشل ه.وق نم ءايح نيتداهثلاب هت وص ىفخأ ليقو « رافكللةظاغا

 عيبرتو . كلذ رمتساف ميج رتلب هرمأو هنذأ كرعو هاعدف لع ءيبنلا
 ك انضعب هيلا بهذ امك رخآو الوأ ةفينح يبأو ىفاشلا بهذم ريبكتلا
 دارفإ ةيكلاملا بهذمو ئ رخآو ال وأ هتةنشت ةيكلاملاو انضعب بهذمو

 لوأ لوقب نرأ نيتداهثلاب ميجرتلا ةفصو رخآ « هللا الإ هلإ ال د

 نأ دهشأ ث هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ث ربك أ هللا ربك أ هللا » ناذألا

 - هن ا لوسر ٣ نأ دهشأ 6 هرا لوسر رريش نأ دهشأ 6 هللا الإ هلإ ال

 ناث _ لماتلا _ ٢



 ع رفل أ و لص الا لماش ماش ٠ ١

 ك هرا الإ هلإ ال نأ درشأ » ةداهشلا ىف ل الا نم 7 دشأ ت وصبل وقت مث 1

 ں هللا ل وسر ادم نأ دهشأ ى هللا لوسر ادمحم نأ دهشأ ى هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ

 نيملا ىلا هلاق ةالصلا ىلع ىح لصو اذاو ةيفنحلا دنع الو اندنع كلذ سيل و
 هاور امنا ويدلا و عضولا يف اك نيت رم لامشلا ىلا حالفلا ىلع ىح لاق و . ني رم
 ىلع ىح غلب املف نذأف حطبالا ىلا ج رخ الالب تيأ ر : لاق هيبأ نع ةفيحج وبأ
 هححص و يذمرتلا كلذ ىورو ى ريدتسي ملو الامشو انيع هتنع ىول ةالصلا

 انثدح لاق دم انثدح يراخبلا لوقل نايب هيفو ن اسنلا و د واد و. ٢ و سمو

 تلع نذؤه الالب تبأ ر ينا : 4 ب ١ نع ةفيحج يأ ن نوع نع نس

 بهذمو ركذ امو اذه ين ناذألاك ةماقالا و. ناذألاب انهاه و انهاه هاف مبتتأ

 ةي الو شةينثت يعفاشلا بهذمو انبهذمو ث اهبف ةالصلا تماق دق دارفا كلام

 لاق ه و رذع الب هريغ نذؤي نا انراص ] ضدود زاجأ و & رذءا الا نذأ نم الا

 ءافلخلا و تع ىنلا نأ انم منملاب لاق نم ةجحو هتجحو ث يفاشلا ههركو كلام

 كلع ىنلا ينرمأ لاق ين " ثراحلا نب دايز ناو نذأ نم مهل متي امنا هدعب

 ءاد اخأ نا » ةش لاقف ےةي نا لالب دارأف تنذأف حبصلا ةالص يف : نذؤأ نا

 داي ز وهو مهم دحاولا ا وخ أو ةلي۔ة ءادصو « ة وهف نذأ نهف نذأ وه

 اخأ ناو بجاو ال يولوأ كلذ نا لوقي زبجلا«بوصأ هرهاظ ىلع كالذ ءاقبا و

 دقو ى نألا قي وه لاق هذ كمف هنل ا ل دارأف « مالسالاب دهع بي رق هادص

 ناذالا نسب .نالا عمجب له ًاضيأ فلتخاو . باوجلا اذه ضعب ىنا رةلا ركذ

 ليقو « روهشملا وهو عنملا ليقف ء ةمافالاو امهدحأ نب وأ ةمامالاو ةماقالاو

 انذأف » حاضيالا ثيدح يدنع زا وجلل لديو « بهذملا ين نالوقلاو زا وجلا

 ناب "هديقي ملو قالطالا ىلع ةمامالاب لضفالا رمأف « اك_اضفأ امكمؤيلو مقأ و

 هل وقل ساناا ولع باقر ف تنزرونذؤملا ثعسس و ث ےقملاو نذؤملا ريغ نوك»

 سانلا رغثك أ ىنعملا ليقو « ةنايقلا موي افانعأ سانلا لوطأ نونذؤملا » قلي



 ١١ ةماقالا و ةماقالا يف باب
 .س ___

  

 هنو ري ام ةرثك دارملاو ء هقنع ليطي ءيشلا ىلا فوشتملا نال هللا ةمحر ىلا افوش

 مهلاني الئل مهقانعأ تلاط ةمايقلا موي قرعلا سانلا مجلأ اذا ليقو « باوثلا نم

 لوطب ةداسلا فصت برعلا و ، ءاسؤرو ةداس مهنأ ىنعملا ليقو ے بركلا كلذ

 ةزمهلا رسكب اقانعإ ىورو ى الامعأ رثك أ ليقو ء اعابتا رغك أ ليقو ى قنعلا

 سانلا نسحأ نذؤملا نوكي نا يغبني و ع قنعلا ريس نم ريهلا ىلا اعارسإ يأ

 يبألا هللا دبع لاق . عوشخلا ىلا عادو مالسالا يف بغرم كلذ نال اتوص

 هيلع ءىطبيفسنوت يف ةعانصلا قوس نم هدلو ثعبي يد وه ناك : يسن وتلا

 فاخن ةقلفلا قوس دجمي توصلا نسح نذؤم ناذأ ممتسي فقي دلولا نأ عمسف

 نيحتف رخآ دجسمي توصلا ميظف انذؤم فرعي يدوهلا ناكو مالسالا هدلو ىلع

 ةقلفلا قوسب نذؤملا لوقي يذلا كلذ ٠ هل لاقف هعمس ىتح هيلا هدلو مفرف هناذأ
 ناطلسل اكولمم ةرامالا ىلوتب نا لبق قوقرب ناطلسلاناكو ء اذه لوقي يذلا وه

 نا اقوقرب رصم ناطلس رمأف ىراصنلا ناطلس لوسر رصم ىلع مدقف رصم

 توصلا نسح نذؤم ناذا تقو مهلوخد قفاوف _۔هم هعم لخدو ءاقلتف هاغلتي

 نيب قوقربل لاق و هبجعأ و همهفتي و ناذالا عمتسي ىراصنلا لوسر فقوف ادج

 نا هللاو : لاقف كلذ يلا رصنلا بجعاف هنيب و مالكلا هل حضوأف ؟ لوقي ام ىل

 تفتلاف ةعموص يف نذؤي توصلا ميظف نذؤم اذاو هعم راس مث ء نسح نيدل نيد

 : هل لاقف هتعاظفل هبجعي مل هنأكو ك اذه لوقي ام : هل لاقف قوقرب ىلا ىنارصنلا

 مكنيد نا هللاو : ىنا رسنلا هل لاقف هيلع هللا ربج رامح هل عاض نم لوقي اذه

 هللا تدهاعف : قوقرب لاق . لاوضلا داشناب ىنح ءىش لكب نومتهت نسح نيدل

 . توصلا نسح ود نم الإ ناذالل مدقأ ال نا ةرامالا تيلوت نا ىلاعت
 عا هللا و

 هدحو ىلصي نم مالعاو ةعامجلل ىنأب نم مالعا تقولاب مالعالل ناذالاو .

 هيف بيغرتلاو مالسالا ميظعتل و ةالصلا ىلع سانلا مجو فلختلا هل زوجي اك



  

 لوأ مهضعب دنع زوجيف ةالصلا ىلع مهعج ليقو ث هرئاعش راهشاو هيلا ءاعدلا و

 هلوأ زوجي ليقو ث ةالصلا توفت ال ث هرخآ و هطسو و لضفأ وهو تقولا

 دمحا سابعلا وبأ خيشلا لقو لضفأ هل وأو فصنلا نم رثك أ ضع ملام هطسوو

 الإ زوجيال : مهنع هللا يضر ناويدلا خياشم و هنع هللا يضر ركب نب دمحم نيا

 سانلا مجو هلوخدب مالعالل وأ تقولا لوخدب مالعالل هنا ىلع ءانب هل وأ يف

 نا : نامع لهأ ن۔ مشاه نعو ك طقف ممجلل وأ طقف مالعالل ال ةالصلا ىلمع

 تقولا لوأب مالعالا هانعم نأ ردابتي تقولاب مالعالل مهلوقو طقف مالعا ناذالا
 تق ولاب مالعالل هنا لوقي ضعب و ى ناذأ الف سانلل رهظي ام ىلع هلوأ تاف اذاف

 وأ هطسو وأ هلوأ ناك ءا وس ةالصال تق و تقولا نا لوقي هنأك قالطالا ىلع

 امم هوحنو مغلا تقو ناذالا يف فلتخاو . ارخ آ وأ اطسو ولو نذؤيف هرخآ

 ةالصلا تقو تقولا ناب مالعالل و ةالصلل ممجال نذؤي ليقف تقولا هعم نيبتي ال

 هب رحتب نذؤي تقولا يرحتب ىلصي امكف رخآ وأ طسو وأ لوأ هن أب يرحتلا ىلع

 هر ملدلا مدع عم تقولا ىلع لدي هنال نذؤي ال ليقو ء ةالصلا نم دشأب سالو

 تقولا لبق نذؤي الو ء ملعأ هللا و مطقلاب هلوأ ىلع لهي نا نع الضف مطقلا ىلع

 نم ريخألا سدسلادنع نذؤي و « لينلا ىلع يحرش رظناف مالك هيفف رجفلا الإ

 بنجلا مئانلا هبتني ام ردق ىلع ةادغلا ناذأ : ميب رلا لق هنم لق اب سأب الو ليللا

 بوثب و هلمق ند وأ هدنعو هلف و هلمق نذؤ. امناو مامالا عم ىلصب و لستغيف

 ةليضفل كاردالاو اه بهأتلا ىلا نوجاتحمف اماين سانلا كردت هتالص نال هدنع

 وأ مهلاغشأ يف نيفرمصتم مهكردتف تاولصلا رئاس امأ و . سيلغتلاو ةعاجلا

 نذؤي نا زوجي ليقو ى اهم وجوب مالعالا نم رثك أ ىلا نوجاتحي الف نيظةيتسم

 دعب الإ ناضمر يف زوجي ال ليقو ء ءاشعلا دعب زوجب ليقو ء ليالا فصن يف هل

 زاوج بيبح نبا نع يفارقلا لقنر ء هلبق لالب ناذاب ج وجحم وهو رجفلا عولط
 ادم دملا فرح يف ناذالاب توصلا ديو . فيعض وهو لاوزلا لبق ةعجلا ناذأ



 ٢٣ ١ ةماقالاو ناذالا ف باب

 نكي مل ثيح دمي الو اطسوتم وأ ًايعط دملا نوكم ثيح ولو رثك أ وأ

 نوكسلاب فقولا رثك الا دنع وهو اهبف مزجلا بدنف ةماقالا امأ و « دملا فرح

 افوقوم الإ ناذالا ممسي مل : بلعث لاق ك نيتلمج لك رخ ا وهو فقولا لحم يف

 ىلع فقوي نا زاجو فقولا مدع و بارعالا راهظا ناوريقلا وفلاخم راتخا و

 مغ دي مل ناو لي وطتلا كرت و هعضوم يف الإ دئازلا دملا كرت وه ليقو ةلمج لك

 هتماقا وأ هناذأ دفي مل ةماقالا وأ ناذالا نم لوسر هار يف دمحم نونت

 نيريثك نينذؤم ناذأ زوجيو . ملعأ هللاو 2 ءارقلا دنع يفخ نحل كلذ نكل

 وأ هدحو عضوم يف دحاو لك دحاو تقو يف دحا و دجسم يف ولو ةدحاو ةالصل

 عماسلا ىلعو ضعب ىلع ضعب طيلختل ةرع ددعتم نذؤيال ليقو ، رخآ دعب دحاو
 وأ ابجاو اقيض هتقو قيضل يأ دحاو الإ برغملا يف نذؤيال ليقو ء ىك الاو

 رجفال اون وكيلف دحاو دعب ادح او اوددعت اذإو ى ة رع نوددعتم زوجيف ًاحتسم

 ,اشعلاو رهظلاو تقولا لوطل تالذ ون وأ ةرشع ىلا ةسمخ ءاشعلاو رهظلار

 دحا و برغملل و كلذ وحن وأ ةسمخ ىلا ةثالث رصعلل اونوكيلو رجغلا نم لوطأ
 آ نم هضعب و دحا و نم هضعب ددعتم نيب ناذأ عزوي الو . الثم نانثا وأ

 ًادمئا ز

 لعجب نأ هيلع هريغ طلخي نا مهنم فاخ نمل زاج ةرم اونذأو اوددعت اذا و

 ةغلابملا دارأ و ههحو نذؤي نمل كلذ زوجي اك هينذأ يف هيعبصأ وأ هنذأ يف هعبصا

 زاجأو ے بعذملا يف نالوقلا ه توصلا مفرا كلذ لءفي ال ليقو ،توصلا مفر يف
 يذلاو ء كلذ زاوج يف ناذالاب ةماقالا هبحاص مساقلا نبا قحلأ و ء كلذ كالم

 هعمسام لك ةداهشلو ج وحأا هعامس ىلا سانلا نال ناذالا يف كلذ زاوج ىرأ

 اهءانب و ةعموصلا يف ناذالا نا امن كمأ امب نذالا دس هلثمو ث ةنسح ةعدب وهو

 عأ هللاو ى توصلل مفرأ اهنال ةنسح ةعدب هل
 نذؤي الو دؤي ملامدبع هنأ معز نم دنع ولو عامجاب نذؤي نأ بتاكملل و

 نوئيجي امدح ىلع سانلا هب ءاج و نذإ الد عفناو غلابلا لقاعلاهديسنذابالادرعلا



 ع رغلا 9 لصالا لماش ١٤

 انذأ نا يبصلا و ةأرملا اذك و ديعأ هوبار نا و ناذألا داعي الف هريغ ناذأ

 ى ناذالاب ةأ رلا تصع و ى ناذألا داعي الف دوصقملا لصح دقف امهب .يجف

 دق و ث ةمالثلا ناذأب سانلا ءاج نإ اذكو ديعأ امي ر ناو ء نالوق ترفكو أ

 نمم كلذ وح و ةعاجلا ةالص نع فلختلا هل حابي نم و راذعألا باحصأ نأ ع

 دمعلا ناذأ نألاقلطم ناذألا داع ١ ليقو 4 ديعأ مهناذأ نوباترب هدحو يلصي

 لفن يبصلا ناذأو هب ابطاخي مل امهنألو ىزجيالف ةيصمم ةأ رملا ناذأ و نذا الب

 ع اذا ةجح نذؤملا و . هب فاك ل هن ل ه بط وخ نع ب وج ولا فر ال هنم

 تقولا ع مدقتلا هنم نيبتي اذا اقلطم ةجح ليق و ى ةقثلا همدق و أ ةقث هنأ

 نأل ةقثلا همدقوأةقثولو تاقوألا فرعي نم هدلقي ال ليق و ء رضملا رخأتلا وأ

 لعأ هللاو ى نيقيب الا ىد ؤي ال ض رغلا

 بوج و بجاو وه اماو ضرف ناذألا نأ انم دحأ لقي مل ديعس وبأ لاق

 امو ءادنلاب هلا هقلع دق و ضرف اهسلا يعسلا ناف ةعجلا ناذأ الإ : تلق ، ننسلا

 ةالصلا ال حيبأ ةعامج ىلع الو ذفلا ىلع بجي الو اض رف ناك ضرفلا هيلا قلع

 الو مهناذأب دحأ مهلا قحتلي نأ نوجرب ال ةرضاح ةعامج ىلع ال و ىدارف

 ثيحب ناك نمالا مهلك ءالؤهل بدن و ٤ هب يلصي نأ رظتني ادحأ نأ نوجري

 ةدح ىلع دجسم ىف سيل و ناذألا محس

 ةيافكلا ىلع هبوجو و . ناذألا بي ال هنأ ةعيشلا و ضفاورلا تمعز و

 ايندلا لهأ نع عفت ري وأ ى بوج ولا هب عفتريو دحاو نذؤم ة ز ولا يزجي و

 ناذألاكرقب ةالصلا دسفت الولاوقأ ى ناذأ نم ةدلب لكلل دبال وأ و هب مهلك

 اهكرتي ةالصلادسفتف ةماقالا امأ و كرشلاب دسفتف كرش هراك ناف هو ركنأ نا الا

 عأهللا و ء الهج وأ اوهس اهكرتنمىلع دسفت ال ليق و ء الزيق و « وهم وأ ادمع

 لمنح نبا الا رجفلل الا ناذ الاو ةماقالا نيب ءادن ال هنا ةمالا تقفتا و

 ىلع ىح نيت رم ةالصلا ىلع يح : ةالصلل ةماقالا ةدارا دنع ىداني لوقي هناف



 ٥ ١ ةمافالا و ناذالا يف باب

 ملعا هللا ه ةالصلا ماقت ش نبت رم حالفلا

 وأ 1 رت ىطعأ ناو ةدامعلا نم هوححم و ناذألا ىلع ةرج الا لح ال و

 مامالا هوحنو نذؤملل اه زاوجب لوقلاو ذخألا زاج راجئتسا ال كلذك هيلع سبح

 انريغل لوق اما هيلع رجأ ذخأ نذؤمل هرك : سيمخ خيشلا لوقو . انريغل لوق
 نا اهعنم و كلام ناذألا ىلع اهزا وجب لاق نممو مم رحتلل هيف ةها ركلا اما و

 نذؤملا ظًرقلادعسل اقز ر رمع ءارجا يف زمجلليلد الو ث ةيكلاملا نم بيبح

 .هتز م لدعلا مامالل ىرج ك ناذالاب لغتشا ذا هل لاملا تيد نه ةناعإ 4 هل

 عأ هللا و . راجئتس | ال لاملا تسب نمزل نم ةز ؤم و

 تلاتلا بايلا

 ت اقو ل ا ىف

 نأال هللا وفع تق ولا رخآ نوكه فاب الو اندنع ءادالل لحم هلك تقولا
 ام اذه ةئيطخ ريصقتلا نأل ريصقتلا نع وفعلا ناكف ريصقت ه رخ آل ريخأتلا

 راص الوأ مدقتلاو طسوتلل ةبسنلاب ًائبعض ًاح وج رم ناك امل ريخأتلا لب يل رهظ

 تق و تقولا عيجو 4 ًاعس وم 1 وجو تقولا ل 0 بجحت < ك

 نيعم ري_غ تقو ةالصلا تقو ليقو « برج ولا لاز تيدأ اذاو بوجولل

 نيعت اه رادقم الا قبي مل ىتح عق وي مل ناو ةالصلا عاقياب هنييعت فلكملل ناو

 ا ةيفنحلا ضعب لاق هب و ث ةيكلاملا نم يجابلا ه رهظتساو ارخآ رادقملا كلذ

 قتعلاو ماعطالاك ندعل فلكملل وهنيعب ال دحاواهنمبجا ولااهنيىريخلا لاعفألا نأ

 عاقيالاب نييعتلا نم عنام هعنم وأ تام ناف بجا و نييعتلا كلذو ةوسكلاو

 عاقيالا رادقم الا ىقبي ال ىتح نييعتلا كلذ بجيال ليق و ء رذعي مل هنكمأ دق و

 لحم هلك تقولا نأ وهو لوألا لوقلا حيحصلاو ث لبق أيهنت مل نا هتامدقع



 ع رغلا و لصالا لماش ٦ ١

 ىلص تق ولا نم ؤ رح يأ يف : د و و نيذكتملا 1 1 أو ءاهتلا رثك ١ هيلع ٠ ءادألل

 كردأ نم » ثيدحل اضرأ ءادأف ط_ةف ةعكر ك ردأ ىقح رخأ ناو ىدأ دقف

 لاقو ء ياشلا ىلع اذكو لينلا ىلع ىحرش رظناف « ةالصلا كردأ دقف ةعكر

 لوأ يف مزعلا تقولا لوأ نع ريخأتلا دي رم ىلع بجي : هريغ و يالقابلا
 لعقلا بجاولاف . هرخآ وأ هطس وأ يف هلوأ دعب تقولا ي لعفلا ىلع تقولا

 نويلوصالا اذه حجرو ؛ هرخآ وأ هطسو يف لعفلاىلعهيفم زعلا وأ تقولا لوأ

 ب ودنملانع عس وملاجا ولا زيمتينأ ههجوو . ةيعفاشلاو ةيكلاملا نم ءاهقفلاو

 باجأو ادبأ هكرت زوجي بودنملا نأبات وافت ولوكرتلا قلطم زاوج ي هل كراشملا

 ريخأت نأ وهو مزعلا ريغب زييملا لوصحب رصتخلا حرش ين يكبسلا نبا

 مهمالكن أب باوجلا اذ۔ه يف ثحبي و ي مئالا يف عقوي تقولا نع بجا ولا
 زيملا ليلدلا يف هدارمو بوجولا قلعت نامز ريخأتلا يف وه امإ

 هري_غ نع زئاجلا هريخأت فلكملا زيمي نأ وهو فاكملا زييمتب لصاحلا

 ةلمج نع ريخأتلا باوجلا يف دارملاو ء تقولا يف لعفلا هريخأتب دصقي نأب
 ىلصيام ردقب تقولا نم لوألا ءزجلا وه ءادالا تقو ليقو ث ردقملا تقولا

 كلذنع رخأ ناف طقف ةالصلا ردقف لبق فئاظ ولا تأيهت نا و ةالصلا فئاظو

 هب حرص اك هلوأ نع ريخأتلاب ممأ اذه ىلعو تقولا يف عقو ولو ءاضقف ءزجلا

 عامجالا ينالقابلا لقن و ث ءادالا دسم ءاضقلا اذه دسي الو مهضعب نع ىفاشلا
 ءاضق هنا ليق ء ينالقابلا لقنلو ءاضق هنا ىلع ءالؤه قافتا مم مالا ىفن ىلع

 ىنعم ءالؤه دنع اتقو راد_ةملا كلذ ىلع دا زام ىمسي الو ءادالا دسم دسو

 ض اتقو ءالؤه ريغ هيمسإل يذلا نامزلا يف عق و ول و تقولا يف عق و ولو : ىل وق

 لبق لعفلا بوج و ءافتنال يدؤتام ردقب ريخالا ءزجلا ءادالا تقو ليق و

 ليجعتك هل طقسم بجاول ليجعتف ريخالا ءزجلا ىلع مدق نا و ريخالا ءزجلا

 لاقو ڵ ضرغلل طق۔م لفن هللا همح ر يشكي و دسلا ةرابعو اهتق و لبق ةاكزلا



 ١٧ تاقوالا يف باب
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 وأ مان وأ تسفن وأتضاحوأ تام وأ نج لب كلذك قبي مل ناو تقولا رخآ

 لصألا نأل رخآلا لبق عاقيالاب رمؤي و الفن عقو همدقام نا نيبت هيلع ىمغا

 هدنع ءادا وهو كلذ ىلع ىقب نا ابجاو عقو دق نوكيلو فيلكتلا ىلعهؤاقب

 نكل ةيفنملا ضعبل نع رم امكهعوقو تقو هبوج و تقوو ارخآوأ الوأ مف »

 ىخركلاو ان وقفاوف ةيفنحلا روهمج اماو « روكذملا ءاقبلاابجا و هن وكل طرتشا

 لوأ دعب ةالصلاب فيلكتلا لاز نا هدنع مكحلا امرظناو ةيفنحلا نم وه
 رهاظلا هطسو وأ هلوأ مقو ولو اضرف هلعف ن وكيب له هرخآ يف عجر و تقولا
 فعض و باتك ےسا وهو لوصحملا نع كلذك هتأر ش كلذك ر مالا نوكب نأ

 اضرف هنوكب فص ويال عاقيالا ةلاح لعفلا نوك نأب ىخركلا لوق ىشكرزلا

 هفاصتا مدع مساق نبا لاق امم نتمملا نأب باجيو دعاوقلا فالخ النن الو

 نييتلا ىلا كلا يف فقوتلا و ايهدحأب كلا مدع امأ ايهدحأب رمالا سفن يف

 ةالصلاب اصتخم فالخلا كلذ سيلو ةريثك ع رشلا يف كلذكت اف وقوملا ناف الف
 اذهو ىصع اهعسي ام بقع عناملا وأ توملا نظ مم ةبجاولا ةدابعلا رخ أ نم و

 بجو هنم ءزج يف عناملا عوقو نظ اذا تقولا ءازجأ نم ءزج لك يف روصتي
 هن أل هنايصعب مكح امناو تق ولا لبق ال اهعسي ام ردقب هلبق ةدابعلا عاقيا هيلع
 عورشلا كلذف امهل توغملا مناملا يف هنظ مم اهنع ض رعأ وأ اهريغ يف عرش

 حيحصلا وهو ر وهجلا دنع ءادأف تق ولا ين لعفو شاع ناو تي وفت ضارعالاو
 تقولادعب هن أل ءاضق نيسلا و ينالقابلا لاقو ى اعرش اه ردقملا تقولا يف هن أل
 ةمالسلا نظ مم بجاولا رخأ نمو هقيضت يف هأطخ ناب ناو هنظب قيضت يذلا

 ريخأتلا نأل حيحصلاىلعىمعي الفهزهفلبقمنام هاتأواهبف كشلا مم وأ ناملا نم
 ريخأتلا زاوج و ىصعي ليق و ٧ هرايتخاب سيل توفلا و ةمالسلا لصالا و هل زئاج
 سفنلا ىلع ًاطايتحا ةردابملا بجتف ةمولعم ريغ ىهو ةبقاعلا ةمالسب طورشم

 هرخأ نم ناف جمحلاك رمعلا هتقو يذلا بجاولا امأو . روذحم يف عوقولا نع
 ناث _ لماشلا - ٣



 ع رغلا و لصالا لماش ١٨

 عم وأ هلف عسي تقو يضم ىلا عناملا نم ةمالسلا نظ عم هلعف عاطتسا نأ دعب
 ل الاو حيحصلا ىلع ىمعي هناف لعفلا لبق تامو اهمدع نظ وأ اهبف كشلا
 رخآ نم جحلا يف هنايصعو هل ريخاتلا زاوجل ىصعي ال ليقو ء بوج ولا ققحتي
 ,ارقتسال اهلوأ نم ليق و ، حيحصلا وهو اهلا ريخأتلا زاوجل ناكمالا ينس

 . عأ هللاو اهنيعب ةنس ىلا دنتسم ريغ ليقو ى ذئنيح بوج ولا

 لصف

 تيقاوم ملعيو ةميلا فالي ربجنا : هللادبع نب رباجنع يئاسنلا ىور
 ىلصف از ك هللالوسر فلخ سانلا و هفلخ ة : الع هلا لوسرو ليربج مدقتف ةالصلا

 مدقتف عنص عنصف صخش رظنم لظلا ناكنبح هات أو نسثلاتلاز نح رهظلا

 نيحات امنرصعلا ىلصف كت ا هللالوسر فلخ سانلاو هفلخ رخ ط ص هرا لوس رو ليربج

 هللا لوسر فلخ سانلا و "هفلخ ه ن هللا لوسرو لد ربج م دةتف سمشلا تبجو

 هفلخ لج هلل لوسرو ليربج مدقتف قفثلا باغ نبح هات أ ئ برغملا لصف يل ك

 لي ربج مدقتف رجفلا قشنا نيح هاتأ مث ث ءاشعلاىلصف ةلت لوسر فلخ سانلاو
 مو .لا يف هاتأ مث ةادغلا ا ىلصف هللا لوسر فلخ سانلاو قلع هللا لوسرو

 هاتأ : : هظلا لصف س ٦. ا عنص اكمنصفهصخش له لجرلا لظ ناك نبح يناثلا

 ء رصعلا ىلصف س .الاب عنص ئ عنصف هصخش ىلثم لجرلا لظ ناك نيح

 نح دهان أ 7 ء برغملا ىلصف سم لا عنص ئ عنصف سمشلا تبج و نبح هات أ

 رجفلا دتما نمح هان 1 م ى ءاشعلا ىلصف سم ألا عنص :3 عنصف قفشلا باغ

 .لاق مث مت ى ةادغلا ىلصف س .الاب عنص كم نص و ةكمتشم ةيداب م وجنلا و حمص أو

 ل وسر جرخ ا : هثرا ديع ن رباع - نع هاور يفو ء تقو نتالصلا نت " نهب ام

 ىلص م ء كارشلا ردق . ناكو سمشلا تلا ز نبح رهظلا ىلصف كت ..

 تباغ نيح ب رغملا ىلص حتي لج رلا لظو كارشلا ردق ءيفلا ناك نيح "
 .ىلص 6 رجفلاملط نهح رجفلا ىلصم قفشلا باغ نبح ءاشعلا ىلص 7 ء سمشلا

  



 ٩ ١ تاقوالا ف باب

 كرشلا ردق وه يذلا لا زا ء ءىف دعب يأ أ لجرلا لإ ط لظلا ناك نيح رهظا

 دعب ينعي هيلثم لج رلا لظ ناك ل نبح رصعلا ىلص م س ك هلا اهظفح ةدلبلا كلت ىف ش

 ليللا ثلث ىلا ءاشعلا ىلص م سمشلا تباغ نيح ب رغملا ىلص مث لاوزلا ءيف

 لاق : سابع نبا نعو ث رفسأف رجفلا ىلص مث كهتا ور دحأ كش ليلا فمصن وأ
 ناك نبح ىلوالا يف رهظلا يب ىلصف نيترم تيبلا دنع ليربج لم رأ » ظ

 ب رغملا ىلص مث ُ ءهلثم عيش لك لظ راص نيح رصعلا ىلص 2 كارشلا لثم ءينلا

 ىلص من ء قفشلا باغ نيح ءاشعلا ىلص من ث مئاصلا رطفأ و سمشلا تبجو نيح

 نيح رهظلا ةيناثلا ةرملا ىلص و مئاصلا ىلع ماعطلا مرحو رجفلا قرب نيح رجفلا

 لك لظ ناك نيح رصعلا ىلص من سمألاب رصعلا تقوك هلث ءيش لك لظ ناك
 بهذ نبح ةريخ ألاءاشعلا ىلص ئ ىل وألا تق وك برغملا ىلص ىن كهيلثم ءيش

 اذه دمحم اي لاقف ليربج يلا تنتلا مم رفسأ نيح حبصلا ىلص ث ليللا ثلث

 يذمرتلا هاور « نيتقولا نيذه نيب ايف تقولاو كلبق نم ءايبنالا تق و

 ةيناثلا ةرملا يف برغملا ىلص هنأ ثيداحالا هذه يف ركذي ملو : تلق . هريغو

 ىلوالا ةرملا يف ءاشملا هيف ىلص يذلا تقولا وهو قفشلا باغ نيح هنم غرف و

 « تقو نيتالصلا نيتاه نيبام » هلوقب هيلا برغملا ريخأتزاوج ىلا راشأ هنكلو

 لمثف تقولا سنج نبتق ولاب دا رأو« نبتق ولا نيذه نيب ايف تقولا و » هلوق و

 يف هاور ام كلذل لدي و . ةدح ىلع ءاشعلا و برغملاو ةدح ىلع رصعلا و رهظلا

 بايغ دنع برغملا هب ىلص مث لاق هن أ الإ يئاسفلا ةياورك اعوفرم حانيال

 رحا ام دنع ةادفلا هب ىلص مث ث : :هيف و ،ليالا ثلث دنع ةمتعلا ىلص :لاقو قف

 هلأس الح ر نأ ًاضل أ هيف هاورام كلذل لدي و ى سمشلاعولط تقو اندو "

 رهام الإ يئاسفلا ةياو ر ةفص ىلع نيم وي سفنلا تا ولصلا هب ىلصف تاقوالا نع

 برغملا هب ىلصو توفي هتقو داك نيح رهظلا هب ىلص هنا لاق و هيف ه_ةلاخ هنا

 هلوقل نايب اذه يفو « نيتق ولا نيبام ةالصلا » هل لاقو قفشلا بيغي نأ لمق
 اهنم غرف هن أ هانعم ن وكيف هلثم ءيش لك لظ ناك نبح رهظلا لي ربج هب ىلص

      



 ع رغلا و لصالا لماش ٢٠

 يأ قفشلا بايغ دنع برغملا هب ىلص هلوق اذكو هلثمعيش لكل ظ ناك نيح

 رهظلا كارتشاب لاق نهو ٨ كا رتشالا مدع كلذ رهاظ و ء قفشلا باغف هنم غرف

 تقو لوأ ين ءاشعلا عم برغملا و ه رهظلا ردقب رهملا تقو ل وأ يف رصعلا مم

 رصعلا ىلص تقو يف رهظلا ىلص هنأ ةياور رهاظب ذخأ برغملا ردقب ءاشعلا

 تق و نايب ىلع لج رلاب هتالص لمح و ءاشعلا ىلص تقو يف برغملاو سمألا
 تقولا لمح اذك و ةيناثلا لوأ ىلا هنع ةعس وتلا دمعت دصقيال ىذلا رايتخالا

 نوعب ثاحبالا نم يل رهظام اذه «نبتقولانيبام ةالصلا» هلوق يف يرايتخالا ىلع

 ل و .قحلاةباصا با وثو داهتجا با وث هيلع باثأ با وص اهنأ وجرأ و ىلاعت هللا
 هالص هنأب حرص لب ليللا ثلث ىلا ءاشعلا ريخأت يذمرتلا ةياور يف اضيأ ركذي
 ب ورمغدنعةيناثلاةرملا يفبرغملاهتالصهج و لعلو قفشلا باغ نبح ةيناثلا ةرملا يف

 ريخأتلا زاوج نيبتو ةردا۔.ملاو اهلع ةظفاحملاب ءارغالا هنيا و ر ىلع سمشلا
 هنياو ر ين ثلثلا ىلا ءاشعلا ريخأت مدع امأو نيتقولا نيب ام ةالصلا هلوقب
 فاخي وأ مسلا تاوذ ةرضمل فيصلا ءاشعك ًارض فاخي نم قح يف كلذكف
 عولط برق ىلا ريخأتلا زاوج دافتسيو اراهن ني مل نل فيصلا ءاشعك ًام ون
 ليللا ثلث اهيف ركذي مل يتلا ةياورلا هذه ين«نيتقولا نيبامتالصلا»هلوقل رجنلا

 نم ةرم يففنيترم هب نهالص مث سحلا تاولصلا نيت رم هب ىلص ليربج لعلو
 ثلثلا ءاضقنا لبق ءاشعلا و قفشلا بايغ ليبق برغملا هب ىلص نيترملا ىدحا
 قفشلا بويغ دنع ءاشعلاو سمشلا بويغ دنع برغملا ىلص اهضعب يو

 تقو ىلا رظنلاب كارتشا ال هنأو يرورضلاو راتخلا تقولا نيب دق نوكيف

 رضحي مل ام سمشلا تلاز اذا رهظلا تقو ملسم ثيدح هل لدي اك رايتخالا

 ةالص زاوج ىلع ليلد سمشلا تلاز نبح رهظلا ةالص ثيداحأ يفو رصعلا

 انبهذم اذه ابدن الو اب وج وال كارشلا ردق ءيفلا ريصم راظتنا نودب رهظلا

 هنأ يدنع يذلاف كارشلا ردق ءىفلا ناك ثيداحأ امأ و ى ةيعفاشلا بهذمو
 هنأ دري ملو كارشلا ردق ناك سمشلا تلاز نبح لظلا نأ ديري عقاولل نايب

_ 



 ٢١ تاقوألا باب

 ءيشلاو سمشلا هيف لوزنام اهنف دالبلا ىلا مج رماف كارشلا ردق رخأ مث تلاز

 نأ ىلع لدي امو ع هل لظ الو ل وزتام اهنمو رثك أ وأ لفأ وأ كارشك لظ
 هاور ام ةعس وت كلذ ءارو نأ و يرايتخالا تقولا نايب دودحلا كلتب دارملا

 ىلا هدنسل ملسم هرك ذو « سمشلا رغصت ملام رصعلا تق و » ع هنع رمع نبا

 ديعس يبأ ثيدح نم دواد وبأ هاور امو عوفرملا ةفصي رماع خيشلاو رمع نبا

 نايبصلا وءاسنلا مان ةالصلا رمع ىدان ىتح ةليل ءاشعلاب عأ زاكع هللا لوسر نأ

 : ديعس ود أ لاق ى كدعاقم اوذخ لاقف ليللا رطش نم وع ىضم ىتح جرخم لف

 اولا زت نل مكنا و مهعجاضم اوذخأ و اولص دق سانلا نا لاقف اندعاقمانذخأف

 هذه ترخال مقسلا مس و فيعضلا فعضالول و ةالصلا من رظتن اام ةالص

 ىضماذاولوالا هفصن ىنعي ليللا رطشنعاه رخأهنأ ربخأف ليللا رطش ىلا ةالصلا

 الإ اهدحي الف يضع ىتح رخؤت اهناو كلذ دعب ىلصت اهنا لاقو لوالا هفصن

 هب رفكي يذلااهتقو رخآ نأ ينعي « رجفلا ملطي ملام ءاشملا هيو ر دقو ، رجفلا

 ةلصتم اهالص ىتح هريصقتب مثأي نكلو رفكالف ملطي مل امو رجفلا عولط

 يضم راتخلا اهتقو رخآ نأ اندافأ و لاصتالا نم ةبي رق وأ هلبق رجفلا تق وب

 ء هلبق وأ ليلقب هدعب وأ هيضم بقع مقوتف ل وألا فصنلا وأ لوألا ثلثلا

 او رخن نأ مهترمأل ىتمأ ىبع قشأ نا الول » : ةرب ره يبأ نع يذمرتلا ىورو

 ىلع ةوق هب دجو نف ع حيحص ثيدح لاقو « هفصن وأ ليللا ثلث ىلا ءاشعلا

 هقح ىف ريخأتلاف نبمومأملا نه دحأ ىلع قشي لو م ونلا هبلغي و اه ريخأت

 ريثك رايتخا وهو ملم حرش يف ةيفاشلا نم وهو كلذ يوونلا ر رق و ع لضفأ
 ثلثلا ىلا بحتسي يواحطلا لاق و « مهريغ و ةيعفاشلا نم ثيدحلا لهأ نم

 ديدجلا يف يعفاشلا لوق وهو نيماتلاو ةباحصلا رثك أو دمحاو كلام لاق هب و

 ةعامج و يوونلا هححصو ءالمالا ىف لاق اذكو لضفأ ليجعتلا ميدقلا يف لاقو

 ةديدجلا هبتكن موهوءالمالا يف هركذ هن أبعت ءمبدقلاىلع هب تفي امم هنا اولاقو

 



 ع رفلاو لصالا لماش ٦

 وهو ي رابلا حتف نع ينالطسقلا هلاق ريخأتلا ةبلضنأ ليلدلا ثيح نم راتخلاو

 ماني ال هن أ هسفن فرع نم الا تقولا لؤأ ةالصلا بابحتسا انبهذمو ء باتك

 بحتسا كاذ وتح و ةلفغو ءوضو يف كشك ريخأتلاب اهقح يف ريصقت هيتأي ال و

 نآرقلا ةءارقو رافغتسالاو حيبستلاو ركذلاب لغتشي نأب ثلثلا ىلا اهريخأت هل

 مادام ةالصلا يف مكدحأ نا » لي هنع حص دقو ؛ ثلثلا يضم ىلا ملعلاو
 ءاسنلا مان ةالصلا رمع ىدان ىنح ةليل ءاشعلا نعا هنأ ةياور يفو « اهرظتني

 « كريغ دحأ ضرألا لهأ نم اهر رظتنيام »لاقف رن هللا لوسر ج رغ . نايبصلاو

 بيغإ نا نيب ايف نولصي اوناكو ى ةنيدملا الإ ذئموي ىلصيالو : يوارلا لاق

 ج رخف : ةياو ر يفو ى مالسالا وشفينا لبق كلذو لوألا ليللا ثلث ىلا قفشلا

 :الصلاب مهترمأل سادلا ىلع لاق وأ يتمأ ىلع ىقشا نا الول ه لوقي رطقي هسأر و

 م رحب امنا لاح لكي لعو ء ثيدحلا اذه ملسمو يراخبلا رك ذ دقو !ةعاسلا هذه

 اهكردي الام تقولا نم يقب ىنح ريخأتلا دمعت نهف ة رورضلا تقو نع ريخأتلا

 لقأ تقولا نم ىقب ام رفكي ال ليقو ى رفك دقف لبق اهئيهم مل نا اهنئاظوب هيف

 دقف ةعكر كردأ زم »ةقيهلوقل ةمكر رادقم هنمهل ىقبام رفكي ال لوقأو ليلق

 هيلع تثدح نملو أطخ وأ نايسن وأ ادمع اهرخؤمل لماش هناف « ةالصلا كردأ
 كرشملا اهس بطوخ انلق ولو مالسا وأ ءامغا وأ مون وأ نونج نم ةقافا وأ غ ولب

 رادقع تقولا رخا سافن وا ضيح نم ةراهطب هيلع تثدح وا حيحصلا وهو

 هيلع بجيف اهيف نكي مل ءاوس ةالصلا كردأ هنا حص اهرادقم ىقب اذاف ةمكر

 روهشملاو كاردالا ىنعم لينلا حرش يف تركذ دقو اهف ناك وأ اهبف لوخدلا

 طورش اولصح اذا نيروكذملا راذعالا لهأ يف ثيدحلا نأ انباحصأ دند

 كرشملا دعا وقلا يف ىنثتساو ث ةالصلا كلت مهنمزل ةعكر رادقم ىقب دقو ةالصلا

 اذا الا مهلع بمال ليقو ء رهطت نبح نمال ملسأ نبح نم دتعي هنا : لانف

 خيشلا هيلعو اهلك ةالصلا نوكرديو نو رهطتي امرادقم تق ولا نم اوك دا



 ٢٢٣ تاق والا ف باب

 -. _ _۔۔۔۔_ ۔
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 رهاظل لوألا حيحصلاف ثيدحلا هدرب و لوألا لوقلا رك ذ مث حاضيالا يف

 تركذ ناف اهلك ةالصلاب ةعكرلا ليوأتب الإ خيشلا هيلعام حصي الو ثيدحلا

 فلكت اضيأ وهو رثك ألا ىلع لقألاب هبن ليقو ء فيلكت كلذو نايبلل ىهف نم
 نر وكذملا راذعالا باحص أ نأل خشلا ليلعتو هرهاظ ىلع ثدحلا ءاقبا ل والاو

 اندنع بطاخم هن ال كرشملاهئانثتسا ىلع لدي تقولا كلذ لبق اهم نب.طاخم ريغ

 ىلصملا ك ردأ ام مس هنشتسل م ع و رفلاب بطاخم ريغ لاق نمو ء لوصالاك ع و رفلاب

 : لاوقأ اكح ءادأ وأ اقيقح ءادأ هدعب ام وأ ك ءاضق هدعب امو ءادأ تقولا يف

 ةليللا ةحمدص تناك ةع هب لي ربج ةالص نأ قاحسا نال تا وزغلا ريس يفو.

 : هريغو ريبج ن مفان لاق : هظذل و ءارسالا ةليل يهو ةالصلا اهبف تض رف يتلا

 تغاز نبح لزن ليربج الإ هعري مل اهيف هب ىرسأ يتلا ةليللا نم لي حبصأ امل

 ةعماج ةالصلا هباحص اب حيصف رهظلا ةالص ىنعي ىلوالا تيمس كاذل و سمشلا

 در هيفو ثيدحلا ركذف هباحصأب ملت يبنلا ىلصو ليربج هب ىلصف اوعمتجاف
 عقو كلذ نا لاقي نا الا ةرجهلا دعب مقو اما تاقوألا نايب نأ معز نم ىلع

 نأ دب ال هنأب ثحبي و ءليق اذك ت يبلا نايبب اهدعب و لي رهج نايبب اهلبق

 ماعلا نايبلا نأ كلذ لئاق دارأ هنا لاقي نا الا ء ةكمب هباحصأل اضيأ نيبي
 اعئاش نكي ملال نكلو ى اعطق ةكم هعم نيذلل نيب دقو ةرجملا دعب هنم مقو

 ين ليلدالو ء هندرهشي ال هنأل قلي هنايب رك ذي لف نامتكو فوخ يف مهنال

 اهدحأ : نيماما زارج ىلع نيكسلاب لم هتماماو قب هب لي رمج ةمامإ ثيدح

 ماما هنأ انماس نئلو ء طقف غلبم لع هنال سانلل ماما رخآلاو ؛ رخآلل ماما

 رصملا ىلصي ثكم ناك : سنا لاق ڵ ملعتلا و غيلبتلل طقف ذئنيح كلذ امناف
  

 ضعب وءةعفترم سمشلاو مهتأيف ىلاوعلا ىلا بهاذلا بهذيفةيحةعفترم سمشلاو

 كلذ نود اهضعب ,2 ملسمو يراخبلا هاور . لايمأ ةعبرأ ىلع ةنيدملا نم ىلاوعلا

 دارملا نأ ضعب رك ذو ء رصعلاب لم هليجعت ىلع ليلد هيفو .ريثك لكلاو

   



 ع رغلا و لصال ا لماش ٢٤

 نم ..ه دواد و' أ ىور 6 را رفصالا فخ اامرصعلا رخؤي ة راتوء اهم وض سمشلاب

 نعو 6 ةيقن ءاضيب سمشلا تمادام رصعلا رخؤي هن أ : نابيش ن يلع هياور

 عقاو رصبيل هناو اندحأ فرصنيف كت هعم برغملا يلصن انك : جيدخ نب عفار
 دربأ رحلا ناك اذا ثاعناكوء برغملا ليجعت هيف وء ملسمو يراخبلا ها و ر ك هلبن

 اطع لاقو . سنأ ثيدح نم يئاسنلا هاور لجع دربلا ناك اذاو ةالصلاب

 « كئاشع نع اولجعت الو ب رغملا ةالص لبق هب اوءدباف ءاشعلا مدق اذا »

 كلذك و ث ماعطلاب اهنع هبلق لغشي: لاحب ناك اذا اذهو . ملسمو يراخبلا هاو ر

 ماعطلاب لغشي لآحب ناك اذا تاولصلا رئاس امهيلع ساقي و ةمتعلا ةالص يف ىور

 ماعطلا ىلع مدقت اهناف ير و رضلا تقولا يف عوقولا وأ توفلا فيخ نا الا هبلق

 اهكردي اك اهرصتخاو ماعطلا مدق وضع كاله وأ توملا فاخ ناو هبلق دهاجي و

 بو رذلا ند س ىنح فقيف اهكردأ ا دقف ةعكرلا كردأ و ةداهلاك املاطأ ناو تقولا يف

 ةلصتم ةالصلا نيلف ةعك ر ردأ نم ليق و ث ىقابلا دب زف الثم عولطلا ,

 عأ لا و لينلا ىلع يحرش ر اف ؤ اذهب كاردالا رسفي دقو رظتني ال و

 فيصلا يف رخؤت ليق و ث ديدشلا . يف تقولا طس و ىلا رهظلا رخ ؤب و

 لضفألا ليقو س بحتسم وهو ةعاجلاو ذفلل لاوزلا لظ دعب ةماقلا عبر ىلا

 تقولا فصن ىلا اهرخؤن دالبلا هذه يف نحم و ميدقتلا ذفللو ريخأتلا ةعامجلل

 لذ ةماعلا تذغتا مث . مهلصأ اذهو ، لوق وه امك ةعامجلل ءاتش و ًائيص

 ىلا ةعاجلاو ذفلا اهرخؤي نأ يدنع حضاولاو ى ىدارف نولصي اوناك ولو اتقو

 عب ر ىلا ل۔يقو رحلا ةدش يف اهس داربالا ثيدح م ومل رلا ةدش يف فصنلا

 برق يف سمشلا ريس ءطبل فصنلا وه مب رلا نأ نم رم امب امهنيب عمجي و ةماقلا

 ردق ةعامجلل اه رظتني و ةماقلا فصن ىلا رخؤت ليقو ث هدعب و هلبق لاوزلا

 تقولا لوأ ولو تبهأت اذاف ڵ اهريغ رظتنت ال ةليلق ةعامج الا ءاتش بهأتت ام

 نأل لضفأ تقولا نكمم دعب اهريغو ةعاجلا يف رصملاب ليجعتلاو رظتنت الف
 ةدش نألو اهب دارباللو ةرجاملا مون يف سانلا كردت اهنال ترخأ امنا رهظلا

    
 



 عمجت ةلعلا هذهو اهف ةالصلا عاقيا كرت بحتساف يلصملا لاجعتسا بجوت رحلا

 ااو . اهريخأت يف قفر الف امهل نيبهأتم مهتكردأ رصعلاو ةعاجلاو ذفلا

 رجفلا ل وأو هر اضيأ وهرمأو .لع هنامز يف لوعفم هن ال ةرجاههلا مون تربتعا

 اذا ه : لبج نب ذاعمل لاق ل هنأ ىو رو { لضفأ رارمحالا ليقو ى لضفأ

 قيطي ام ردق ىلع ةءارقلا هيف لطأو رجفلا لوأ يف حبصلا لجعف ءاتشلا ناك

 ءاشعلاو برغملاو رصعلا لصو سمشلا ليمت نيح رهظلا لجعو مهلمت الو سانلا
 ناف اهرخأ يأ_ اهب ےتعاو ءاشعلا لص و دحاو تاقيه ىلع فيصلاو ءاتشلا يف

 نوماني سانلاو ريصق ليللا ناف حبصلاب رغساف فيصلا ناك اذاو ى لي وط ليللا

 بويغ لبق اهلصت الو ريصق ليللاو نوماني سانلا ناف ءاشملاب متعت الو
 فيصلا ىلع رافسالا ثيدح و ءاتشلاىلع رجفلاب ة ردابملا ثيدح لمحنف«قفشلا

 ليق ث هبطخ هبقع وأ ليلقب لاوزلا دعب ءاتشو ًاميص لجعيف ةعجلا رهظ امأو

 ةديعبلا مهنطاوم ىلا مهفارصنا يف سانلاب قفرلل ةعجلا رصع ليجعت بحتسي

 نيعباتلا نام ز ل وألا نامزلا يف اذ نولمي سانلا ناكو ء تلم رهظلا نأل و

 حيحصلا ًاتلط. رصعلاب داربالا يف سانلا فلتخا دقو ء اكيدح هيف رأ ملو
 ةعفترم سحثلا و رصملا وء عارذ ءيفلا و رهظلا اولم : هلعل رمع نعو ى ليجعتلا

 ؛ سمشلا بورغ لق ةثالث وأ نيخسرف بك ارلا ريسي ام ردق ةيقن ءاضيب

 ليقو ، امهقوف ضب و نيعار ذ وحنل فصلا يف دار٫الا مهضعل بحتساو

 يف داربالاب رمالاو ى راتخلا تقولا توف فخي مل ام ريخأتلا دارمالا يف لخ د

 وهو رهظلا رك ذ ثبداحأ ليلدو ةفع هلعف لادب رهظلاب صوصخم ثيدحلا
 هن ال لضفأليجعتلاف هيلعو ء صيخرت وأ \بوجو وأ « داشرا وأ ء بحتسم
 نوكي دق لب قشألا يف رصحنتال ةيلضفألا نأب ثحبي و . لاوقأ ةقشم رثك أ
 ةالصلا داربالا : ليق دقو ڵ رم اك بجاو لب رفاسملا رصقك لضفأ فخألا

 .داربالا نم وه لب هفلاخ هلاعفأ و كديعل وهو هلوأ وه و راهنلا د رب ن٬‘تقولالوأ

 ناث _ لماتلا - َ ٤



 ع رغلا و لص الا لماش ٢٦

 اهنقو لوخ د ىلع ةلدأ تاولصللو ڵ د ربلا تقو يف وا درلا ف لوخدلا ىنعع

 هنذأ ةيكلاملا ضعب ركذ ٤6 هلع ىح رش و لينلا ف ةروك ذم : روهشم ىه و

 هل ؛رطأطم الو كسأر سكم ريغ ق تنأو كهج وب سمشلا تلبقتسا نا

 نا 9 6 لخدي الف الاو رصعلا تق و لخد دقف ك رصس سمشلا ت رظل ناف

 سمشلا نأل حيحصب سيلو تق ول ا ل وخ د نكم دنف كأ رص نع تل رذ

 يقتب اذا راهنلا لوط يف رجفلا علطي جاملا نبا لاق . افيص ةعفترم ءاتش ةضفخنم

 نال هعبس ىقب اذا لادتعالا يفو ؤ هن ىقب اذا راهنلا رصق يفو لبالا عل ر

 ب رغملا نهد ام و سمشلاو رجفلا عولط نهد ام اه ٤ راهال ناتعل \ نستلضفلا

 اشعلا و

 لد

 أ ةريهظ و رهظ لاقي و . رحا ةدش يه و ة رجهظلا نم ةقتشم رهظلا ةالص

 لوأو ڵ سخا نم ل هللا لوس ر اهالص ةالص لوأ اهنأل ىل وألا ىمن و

 6 ارصع ىحسإ 4ؤ هل ىشعلا نم ٥ ذ وخأم رصعلا ةالص 6 هر ل رجح اهالص ةالص

 اوظفاح , م لاق . برعلا مالك يف ارصع ىحسل هل ل راهنلا فرط نم ليق و

 حبصلا دد رد « اهم و رغ لمق ةالص و ئ سمشلا ع ولط لبف ةالص : نب رصعلا ىلع

 ذا ىشعلا نم ذوخأم رصعلاو «بياغت آرصع رجفلا ةيمست لاقي دقو ، رصملا و

 علطي مجنل دها خلا ىمسف و ب و رغلا نم هةةشم ب رغملا ةالص و ؤ ارصع ىحسإ

 ء اهرصقي ال رفاسملا نوكل : ةيكلاملا ضعب لاق و . دهاشلا ىمسي اهدنع

 ةيمسلا بج وب ال ةمحستلا 4ح و : تلق . وه ه رصقي ال حبصلا نأ ضرتعاو

 وه ءاشعلا ةالص برغملل ةيلاتلا ةضورفملا ةالصلا ةيمستو محازنت ال تكنلاو

 « ءاشعلا ةالص دعب نمو » ىلاعت هللا لاق . ةنسلاو باتكلا ىف روكذملا ىلوألا



 ٢٧ تاقوالا يف باب

 ىنل « ءاشعلا كت الص أ ىلع ب بارع ألا كبلني ال » » ملسو هلع هللا ىلص لق

 7 و رخ د يأ ل الا " نومتعل ممنوكل ةمتعلا اهن وما اوناك بارعالا نا

 ف و 6 ليللا نه ههرد ىلا هترخأ اذا رم الاب تمتعأ لاقن 6 مالظلا ة ةدش ىلا

 اهامس نم » رثع هنع ليق دق و ء اهنق و يف علطي متاعلا ىمسي امجن نأل بي رذلا

 تبتك ةمتعلا لاق نم : نيزم نبا لاق اذلو « لجو زع هللا رفغتسيلف ةمتعلا
 هيلع هللا ىلص هنع ىورو ى ةادفلا ةالص ًاضيأ رجفلا ةالص ىمستو « ةئيسرلع

 يتلا ه . ىلوألا ءاشعلا ةالص برغلا ةالص ىعستو ةيحتلا هذه نع يهنلا لد و

 ةالص د ةادغلا ةالذصر رجفلا ةالص ةمحسل تد رو و ةرمح الا ءاشعلا ةالص اهدعد

 ثيدح كلذ نمو ث اريثك نيعباتلاو ةباحصلا مالك يف ةمتعلا ةالصب ءاشعلا
 يف اذه نكل ةادغلا ةالص يف هابقب سانلا انيب : سابع نا هاور ةلبقلا لي وع
 ف 7 سانلا امتدد لا همحر بدح ن عيب رل ا حيم ف يذلاو 6 ملسم حيحص

 ك هلالص رثرا لوسر اذ ىلص : تماصلا ن ةدابع نع عيل رلا ى 5 ر و ك حبصلا ةالس

 ةالص ىف يف ةت أرق : : ةر او ر يفو . ثيدحلا ةءارقلا هملع تلقف ةادذلا ةالص

 يف ةءارقلا باب يف وهو ى خلا هفلخ لج ر اهأرقف « ةعقاولا تعق و اذا » ةادغلا

 كاذب اهتيمسق ةهارك مهضعب لقن دق و : رجح نبا لاق ء حاضيالا نم ةالصلا

 : لاق رمتعم انثدح لاق .7 انثدح : لة ذا يراخبلا هرك د ام كللذ نم »

 ةمتعلا : ة ر» ره ينأ عم تملص : لاق مف ار يأ نع ر ك انثدح لاق يأ ت .

 يف ةمتعلاب اهتيمست عقوو ةالصلا يف ةدجسلا أرق نم باب يف روكذم ثيدحلا

 حمصلاو ةمتعلا ف ام ن وملعل ول « : : رلس و هلع هلا ىلص هنع : دعس 7 ٢ ث دح

 أرقف ةمتعلا لل هللا لوسر عم تيلص : ءاربلا نعو « اوبح ولو اهوتأل

 عأ هللاو عيب رلا هاو ر _ نوتيزلاو نتلا .) ٥



 ع رغلا و لصالا لماش ٢٨

  

 ايلص ولو رجفلا ةالص دعب الو رصعلا ةالص دعب ءاضق الو لفن ىلصي ال

 هلوقل ث اهالصام دعب تركذ و تيسن ةالص الا ًادتمماممنقو يقب و امهنةو لوأ

 هلوق كلذل لديو « اهتقو كلذف اهرك ذ مش اهبسن وأ ةالص نع مان نم » الت

 دعل ةالص الو ڵ سمشلا برغت نيقح رصعلا ةالص دعب ةالص ال » ع

 ىنحا۔هب لغتشي و رصملا رخؤيلف ءاضق وأ الفن دارأ نهف ملطت ينح حبصلا ةالص

 فوسحلاو تيملا ةالصك ببسل تثدح ةالص الاو ء راتخلا هتقو توف فاخي

 تقو اهنقو نال رصعلاو رجفلا ةالص دعب لغت اهناف ةلزلزلاو ف وكلاو

 دعب ءاضقلا زاوجب ليق و ، اه ريخأت ن۔ءب الف هب ىه ام لاوزب لوزتو اهثودح

 رجفلا الا ناتعكر ةالص لك دعب » ت هل وق هل لدتساو رصعلا و رجفلا ةالص

 رصعلاو رجفلا دعب منميف لفن نيتعكرلاب دارملا نأ ىفخي ال هنأل « رصملا و

 خلا رصملا دعب ةالص ال ثيدح ناب يدنع ثحبي و ءاضقلا ز وجي و طقف لفنلا

 يفاحيرص سيل خلا«ناتمكر ةالص لك دمه ھثبدحو . يفنلا م وع ين رهاظ

 لفنلاف هيلع لمجلا دعب و المح لفنلا ىلع لمحي لب لوألا مومع هب ديقيف لقنلا
 فراعملا معي وهو لوصالا نف يف ابقل ينعا فيعض بقلا موهفمو بقل
 دعب تركذت ةالص ىلصت ال ليق دقو يوحنلا ال تافصلا ريغ تاركتلا و

 لك يف ماع هنأ هدريو اهدعب ةالصال قباسلا ثيدحلل رصعلاو رجفلا ةالص

 نيب مجلا ةدعاقلاو ةيسفنلا صخي اا « ةالص نع مان نم» ثيدح و ةالص

 ةالص لبق ةالصلا نع ىعنلا صخب اذكف اهصاخب اهماع صيصختب ثيداحالا

 وأ ةيسفملا ناف هعولط دمب و رجفلا ةالص لبقو بورغلا مامت دعب و برغملا
 هذه نأل بورغلاو طسوتلا و عولطلا دنع ال زوجت و ذئنيح ىلصت اهنع موغملا



 ٢٨٩ تاقوالايف باب
. ___ __ 

 نهب اقلعم ًايهن اسأر نهف ةالصلا نع يهن و الصأ ةالص تقو تسيل ةئالثلا

 ةنسلا يه ةالص تقو هناف رجفلا عولط دعب ام فالخب نهتاذل يهنلا نأكف
 رصعلا ةالصل تق و رصعلا تقو اذكو عولطلا نكي مل امنايحبصلا ضرفلا و

 تقوف بورغلا دعبو برغملا ةالص لبق ام اذكو رصعلا ىلصي مل ام لفنلا و
 دعب قيلعت ال نأب ثحبي و هتالصب تق ولا قيلعتل يهنلا نأكو ب رغملا ةالصل

 ءاضقلا ةالصو ةيلفنلا ةالصلا نع يهنلا نأ ضمب مع زدق وء رصعلاو رجفلا ءادا

 ةيسنملا وأ اهنع مونملا نأ ضعب و هيلع ليلد الو هيزنت رجفلا و رصعلا ةالص دع

 اهل ظتيتسا وأ كلذ يف تركذت اذا بورغلاو طسوتلاو عولطلا دنع ىضقت

 مأو رهز أنب نمحرلا دبعو ةم رخم نب روسملا و سابع نبا لاق . كلذك سيلو

 امهيلصر ةملس مأ هتأرو رصعلا دعبل نبتعك رلا .رع نع يلع هللا لوسر ىمن ةملس

 نأب اهالص ام دعب اهربخأف هتلأسف ةيمأ يأ تنب يهو ةب » راجلا هيلا تلسرأف

 ناتاه اهعف رهظلادعب نيتللا نيتعكرلا نع ين ولغشف ينوتأ سيقلا دبع نم مان

 نالاق ض هيف بترملا هتقو تاف اذا رصعلا دعب لفنلا ءاضق زاوج ديفي ه رهاظو

 يفو رصعلا دعب ةالصلا نع باطخلا ن رمع مم سانلا برضأ تنك : سابع

 ةنسف رتولاف ةمتعلاب أدب حبصأ ىنح امهسن وأ رتولا و ةمتعلا نع مان نم رثألا

 افو رعم عنص تقولا جرخ ىنح اهيسن وأ ةالص نع مان نم ليق ع هضرفف رجفلا

 همزلي ليقو ى طقفامهف ةالصلا مزلت ليقو ك نايسنلا يفال مونلا يف همزاي ليق و

 ةمتعلا نع مان نا ليقو ى طقف ةمتعلا يف ليق و ى رجفلا و ةمتعلا يف فو رعملا

 رهظلا ىلصي امهكارتشا ىلعف رهظلا ركذتف رصعلا ىلص نهو تاف نا ةظلغهف

 فلتخاو ء رصعلا ديعي الو رهظلا يضقي دارفنالا لوق ىلع و دعب رصعلا ديعي و

 ةالص دعب وأ هتالص دعب وأ رجفلا عولط دعب فيط نا فاوطلا يتعكر يف

 ك ذئنيح ناتعكر لا ىلصت ليق ب رغملا ةالص لبق و ب و رغلا دعب وأ رصملا

 ب رغملا لبق لفنلا زا وجب ليق و ی برغملا ةالص و سمشلا عولطلا نارخؤت ليق و

 



 عرفلاو لصالا لماش ` ٢٣

 ن هللادبع نع دوادوبأويراخيلاودمحأىو رة زانجاةالصك كلذ ريغ و ءاضقلا و

 نمل ريخ كلذ ينهي « ءاش نمل نيتعكر برغملا لبق اولص » تي هنع ينزملا

 نع نابح نباو دمحا ةياو ر هبساني و حيحص وه : انموق لاق ابجاو سيل و ءاش
 ىنح رصعلاو « سمشلا علطت > حمصلا : اهدعب ىلصي ال نانتالص » دعس

 نيتعك ر ب رغملا دعب اولص يأ دعب ىنع لبق نأب ثحبيو « سمشلا برغت
 ةدير نع رازلا ةياور هل لدي و ڵ بقاعتت يتلا دادضالا نم دعب و لبق ناف

 اذهو ةماقالاو ناذألا نيناذألاب دارملاو «ب رغملا الا ةالص نيناذأ لك نيب »

 ىنح هيف ليق هنأكف هيفاني ال ام ىلا نابح نباو دمحأ ثيدح فرصي ثيدحلا

 ردابت ولو هنال ب رغملا ىلصيف سمشلا برغت ىنحو لفنلا ىلصيف سمشلا ملطن

 كلذ فعضي ام ىلع تعلطا مث ء هديقي رازملا ثيدح نكل ثيدحلا نم لفنلا

 ينهجلا رماع نب ةبقع تيتأ ينزملا هللا دبع نب دمرم قي رط نم يو ر ثحبلا
 ةبقع لاقف برغملا ةالص لبق نيتعكر مكري ٤ يبأ نم كبجعأ الأ تلقف

 : لاق نآلا كعنمي امو : تلقف ثتَع هللا لوسر دمع ىلع هلعفن انك ,انا

 ينعأ يباحصلا كلذ علطي ل و رازملا ثيدح خسل مث كلذ ناك هن أ باجي و زغشلا

 الإ برغملا ةالص لبق و بورغلا دعب ةالصالنأ قبقحتلاف ء هخسن ىلع ةبقع
 ٠ . ء .- ء ٠ ٠ .م

 ذف تيسن وأ اهنع ن ةالص بو رغلا ف سمشلا تدخا ةالص وا دئذىح .7 ك
 اهنع من وأ تيسن ةالص وأ م ويلا رصع ءاوس ذئنيح متي يقابلا ناف اهمامت لبق
 وا لاتق رذعل كلذ ىلا ترخا ض رف ةالص وا ماملا لبق بورغلا يف تذخاف

 ليلدو 4 ريبكتب ول و نكمأ اك ىلصت لب رخؤت ال نأ ان دنع روهشملاو ف وخ

 تعمس لاق ىحب نع ناميش انثدح لاق ول وأ انثدح : ي راخملا لوق زبحلا

 باطخلا نب رمع هءاج ةثع يبلا نأ هللا دبع نب راج انربخأ لوقي ةملس ابأ

 سمشلا تداك ىنح ىلصأ نأ تدك ام هللاو هللا لوسراي لاقف قدنحلا موي

 يبنلا لاقف مئاصلا رطفأ ام دعب كلذ لاق ىنعي مماصلا رطفأ ام دعب كلذ و برغت



 ١ ٢٣ لابقتسالا ف باب

 رصعلاىلص مس أض متف هعم ان أو ناحطن ىلا نك . يبلا لزنف « اهنيلصام» هللا و كت

 نع هلثمو ةنيدملاب داو ناحطب و ع برغملا هد ىلص ش سمشلا تب رغ ام دعر

 يأ نع ريثك يبأ نب يبحي نع كرابملا نب ىلع نع عيكو نع رفعج نب ىجي

 شي رق رافك بسي لعجف قدنملا موي رع ءاج هللا دبع ن رباج نع ةملس

 شي رقو نايسن اهريخأت لعل و ثيدحلا رصعلا تيلص ام هللا لوسراي : لوقي و

 نا : ىعاز والا لاقو . ببسلا مه وكل ة ريخالا ةياورلا يف مهجسف همف ببس

 اوردقي مل ناف هسفنل ءىرما لك ءاميا اولص ةالصلا ىلع اوردقي ملو .حتفلا أيهت

 اوردقيم نافنيتعكر اولصيفاونمأي وألاتقلا فشكت ينحةالصلااو رخ أءاميالا ىلع

 ىتح اهو و رخ ؤي و ريبكتلا مهزجي الف اوردقي / ناف نيتدجس و ةعكر اولص
 ةءاضا دنع رتست نصح ةضهانم ترضح :سنأ لاق لوحكملاق هب و اونمأ

 عافت را دب الا لصن : ةالصلا ىلع او ردقي : لاتقلا لاعتشا دتشاو رجفلا

 كلتب ينرسي امو : سنأ لاق انل حتفف ىسوم يبأ عم نحمو اهانيلصف راهنلا

 طسوتلاو عولطلا يف ولو يلعل تيملا داسف فيخ اذاو اهيف امو ايندلا ةالصلا

 ضعب لوق امأو نهف و أ نهلبق هملع ىلص .اوس اضر أ نهف نفدو بورغلاو

 : اناتوم اهبف ربقن نأو تاقوأ ةثالث يف يلصن نأ ةثع هللا لوس ر اناهن ةباحصلا
 رارطضالا دقفب صوصخف اهعولط دنعو اهب ورغ دنعو سمشلا مايق دنع
 لعأ هللاو

 عب ارلا ا

 لابقتسالا ى

 نمليق و ءاهقفاوي مل ناو ةبعكلا ىلا الا هتينب ىلصملا دصقي نأ ىرجي ال
 هر زجي مرحلا يفسيل نمو ةكمدصق هي - !زح م رحلا هيفنمودجسملادصق هئزج ةكم ف

 هتلبقو ةلبق هلكتيبلا : سابع نا لاقء ةبعكلا نياعي ملنلكلذ ام اومرحلادصق

  

 



 عرفلا و ل اصالا ا لماش ل

 ے - __ اا ۔۔ح

 ش مرحلا لهأ ةلبق يهو , كل لهأ ةلبق وهو دجسملا لهأ ةل ةلبق تيبلا و ، بالا

 هيف فوطي رومعملا تيبلا نبيب و ركلا ةلبق و ليق ء ضرألا لهأ ةلبق وهو
 دوعت الو امهئانف ىلا ضرألاو تاوامسلا هللا قلخ ذم قلأ نوعبس موي لك
 ةكئالملا ىرتو » : لجو زع هللا لاق ءش رعلا ةكئالملا رئاس ةلبقو . ةب ونلا مهسلا

 امل ةيآلا نوكت نأ لمتحي نكل « مهبر دمحب نوحبسي شرعلا لوح نم نبفاح
 ٨ ةبعكلا دصق الا يزجي ال هنأ نم الوأ هترك ذ امىدنع حيحصلاو ةمايقلا دعب

 عم تاذلاب مرحلا وأ ةكم وأ دجسملا دضق هيف دارملا سيلف سابع نبا مالك امأ و

 نم دب الف ةبعكلا ىلع لاتشالا ثيح نم كلذ دصقي لب ةبعكلا دصق مدع

 هيف ركذف « مارملا دجسملا رطش كهج و لوف » ىلاعت هلوق امأ و ، اه راضحتسا

 هن وكل ال اهدعبل رذعتم نيقيلاب ةبعكلا نبعلابقتسا نال دجسملا ةبج يأ رطشلا

 نأ كلذل لدي و يرحتلاو دصقلاب ةبعكلا ىعارت لب دجسملا ةهج ةاعارم يفكت

 هركذ اذلف ةبعكلا نم هب رقل هركذ امناف نيقيلا ىلع هلابقتسا رذعتي ًاضيأ دجسملا

 نودب هركذل تاذلاب دارم ناك ولو مرحلاو ةكم لمشت هتهج و رطشلا ةفاضاب

 الو ةكمال مرحلا هللا ركذل هرهاظ ىلع سابع نبا مالكناك ولو رطشلا ركذ

 قرشملا نيب ام » قل هنع : ةريره يأ لوقك سابع نا لوق امناو دجسملا

 هتلبق نأ يوني يلصملا نأ لقاع كشي الو ةنيدملا لهال يأ « ةلبق ب رغملا و

 ةبعكلا لخد ت ىنلا نأ : سابع نيا نع يور دق و ء ةبعكلا لب اههنيبام

 لبق نيتعكر عكر جرخ املو اهنم جرخ - ىتح لصي ملو اهلك اهبحا ون يف اعد و
 دارملا لاقب دق لب كتلبف ىمف ادب 1 ةبعكلا ىلا اولصف ةلبقلا هذه لاق و :عكلا

 دجسملاب دارملا ليق 7 لخاد نم هتهج يف اهنال ةبعكلا مارحلا دجسملا ةهجب

 اهنأل ةلبق ةبعكملا تيمسو ةرواجمللو هيف اهنال ادجسم تيمم ةبعكلا مارحلا

 هنأل ليقو ث اهنع باغ نا يرحتلابو اهاري ناكن ا نينيلاب يلصملا اهلبقتسي

 هج وتلاب رمؤي نأ فوشتي ةلق ناك و ةيضرم ةلوبقم اهنال ليق و هبلقب اهلبقتسي



 ٢٢٣ ل امقتسال ا ٢ ت ا

 دض ابصلا يهو فاقلا حتفب لوبقلا ىسقت حير هلبقتسق اهباب نال ليقو ى اهلا

 اهلا لبقي اهنأل ليقو ث ةهج يهو ةلبق ىعسن ةفل ةهجلا نال ليقو © روبدلا
 قاصتلالا و اهنم برقلا ه كلذب مزت اهنأل ليقو ك ءاعدلاو فاوطلاو جحلل

 عأ هللاو هب ةلباقم وأ ءامسلا يف رومعملا تيبلل ةلب اةم اهنأل ليقو ء اهس
 يفرك ذتو يسن نا ليقو ةالص لكل اهلا هجوتلاو ةلبقلا ةين مزليو

 ركذت نإ و لبقتسا نا هتالص تحص غارفلا دعب ركذت نأ و يضم و ي ون ةالصلا

 ليقو « حيحصلا ىلع ةين الب اهيلا هجوتلا يزجي الو هأ و ىون ريبكتلا عم

 ناد نا يبحام ليقو ، هعضوم نم لوحتي ملام ةرم ةينلا ىزج ليقو ى ىزجبي
 اك ةالص لكل 7 مزلي هنأ وه و لوألا حيحصلاو ةلىق اهدقتعا و املامقتساب

 يف ةالص لكلل ةينلا مزلت اكو ء دك أتت وأ دبأ سفانم ة الص لكل ةماقالا مزلت
 م وي لك يف اهناف الثم رهظلا فالخب رركتت ال ةبعكلا لاقي نأ الإ مهللا م وي لك

 نا وىلصو ىرحم اهملعي نم دجوي ملو اهنهج ملعي مل نم و رخ آلا مويلا يف اهريغ
 امم اهوحم و ةلبقلا ةهج لهجل اهري_خأت يفو ةالصلا رخأ لهي نم ىقليس هن أ نظ

 وأ تقولا ل أ ة السلا ف فاللنا نه رم ام رهاطلا ب ولاك ةالصلل نم درال

 نابف ىلصو ىرحت اذاو هها يف سايالا وأ كشلا وأ نظلا دنع هرخآ وأ هطسو

 تق ولا يقب ام ملستلادعبناب ولوديعي ليق هىنبيليقوء داع اهلابقتسا مدع هتالص ىف

 هذ ال كلذ ملس مع ثحسب و ةهجلاب هلع دنع هم زا اع ا 4>ح وتلا نأ يناثلا 4ح وو

 ىلص اذا ٩ أ ك هد رح لطب هفالخ هل نينت املف يرحتلا هل غاسف ةهجلاب بط وخ

 مهؤانب اذ_ه ىلع د ر , الو اذه هدشأ امو ديعل سجن وه اذاف ارهاط هنظل بود

 يعرش رم أ يه امع إ ماشلا ىلا مهتالص ْن ل ةلملا ل ادمثن ا وربخ ا نبح + :الص ف

 مهلصل ملام نطابلاو رهاظلا يف مهل ةلبق سدقملا تينف ع رشلا نم هب اورم أ

 ىلا عجر نيبت اذاف نطابلا يف أطخ هناف ةهج هلابقتسا فالخب ةلبقلا لدبتب ربخلا

 لئاس يف اذكهو تقولا ىضم ولو ةداعالا لوق رهاظلاف حالصالاب دسف ام
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 .دجو مث مميتلاب ةالصلاك كلذك اسيلف ثودحلا و دقنلا امأ و يدنع اهلك أطخلا

 يفاك كلذ ريغ ليقو ء غارفلا لبق ثدح نا الا ةداعإ الف هيلا هثودح ءامل

 اهف دلقي ليقو ء قدصم لك اهوحم و ةلبقلاو تقولا ي دلقي و هحرش لينلا

 وأ اهبلع فلتخي وأ اهفارحنا مي ملم نيدح وملا دجاسم بي راحم و طق نيمألا
 ملعأ هللا و دلقي نأ ديلقت الب فرعي نمل زوجي الو اهبف نعطي

 لصن
 : برغملا لهأ ةلبق ش - ٨أا تان علطم ىلا ) ليس علطم } ند ام دعس ول أ لاق

 .ةع رد و , شك ا ره و ساف ةلق و ل يف هر لمعل ال ًاحضا و ًافعض فيعض وه و

 اذاف ةلبذسلاج رب لوأو توحلا ج رب لوأ نب ام كلذ لامعأ د سم وسو نا وت و

 اندالبو ةلبقلا ةلمج نم اهع ولط عض وم ناك نيجربلا دحأ لوأ سمشلا تناك

 علطم سنوت ىلا ةجنط نم برغملا لهأ ةلبق اضيأ ليقو ى كلذل ةعبات هذه
 .يه و اهقطنم و اهالح ر اهمجسا تعلط ١ ذا ءا زوجلا جر يعي نامء وتلا حر

 ةلبق هنأ ليق اذك و ء ىسوم ىعع سانلا ضعب اهبمسي ىتلا يهو ةئالثلا مجنألا
 اذكو ث ىصقالا سوسلاو ةسايجلسو سافو ةتبس ىلا اهيلي امو ناسملت

 .فسوي ن يلع رجب_4ه الا عمج 6 لادتعالا ف سمشلا علطم ب رغملا ةلبق ليف

 بد وصت لع ل هلل ر ند ديل ولا ول أ مهم شك ١ رع ةيكلاملا نم اهقف نعل را

 ء سمشلا 7 قرشل يذلا لادتعالا عص وم ىلا اهو۔صنف ةياقسلا دجسم ةلبق

 ةلبق نأ قحلا و ءآتشلا لصف يف سمشلا علاطم ب رغملا لهأ ةلبق اضيأ ليق و

 تاوت و ةعردو ىصقألا سوس و شك ا رمو ساف و ناسمتك و صقألا برغملا

 علطم رئازجلاو دالبلا هذهك اهلباقي وأ اهبراقي امو كلذ لامعأ و هسايجلس و

 اهلامعأ و سن وتك ىصقألا :برغملا نع دعب ام ةلبقو ى لادتعالا يف سمشلا
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 لهأ فلتخا دقو ى ءاتشلاو في رملا يف سمشلا ملاط. ةسوفن و سلبارط و

 ضعب و ءاتشلا يف اهاهتنم ىلا لادتعالا عضوم نم ةلبقلا لوقي ضعبف ةس وفن

 عمتجا ليق و ى ليهس ىلا علطت ثيح ايرثلا نم ليق و ، ليهس علطم ىلا ل وقي
 مهنم ءاتشلا لصف يف سمالا ملاطم برغملا لهأ ةلبق نأ ىلع فين و املع ن وتس
 يلازغلا و دي ز يبأ نبا و ين رعلا نبا و ربلا دبع نباو ءانبلا نب دمحا سابعلا وبأ

 نمو ى ىل وأ روكذملا ليصفتلا و هقالطا ىلع كلذ تبثي الو يفا رقلا و نونحس و

 تق و لوخد دعب فيصلا يف ناسنالا لبقتسي نأ برغملا لهأال ةلبقلا لئالد
 نأ ةلبقلا ةلدأ نمو ء ةلبقلا ىلا ذئنيح هدادتمال هلظ برغملا تق و ىلا رصعلا
 لوزت نأ لبق لاوزلا برق يف لظلا فوقو دنع مئاقلا ءيشلا لظ ىلا رظنت

 نال ةلبقلا برق نم علطت ءاتشلا يف سمشلا ناب كلذ ض رتعيالو سمشلا
 نم و ى ة زانجلاك ض رعلا ىلع هلظ لباقت و كنيمي نع مئاقلا ءيشلا لعجت نأ دارملا

 يقل اف رسيالا كفتك ىلع بطقلا لعجن نأ اهوحنو هذه اندالب يف اهنلدأ
 تانب هيلع رودت يتلا ةكمسلا ظسو يفخ مجم بطقلاو ةلبقلا وهف كرصب

 وه و يدجلا اهبنذو نيدقرفلا دحأ ةكمدلا سأر و يربكلا و ىرغصلا شعنلا
 نم : يسلدنالا ےها ربا نب قاحسا نعو ى بطقلا ةماعلا هيمست دق رهاظ مهن

 ربنجد نم رشع سماخ يفسشلادص ريلف سلدن الا ضرأب ةلبق مضي نأ دا رأ
 بيصي هناف اهعلطم تمع يف هبارحم مضيلف ةلبقلا تم يف ذئنيح ملطن اهناف

 نماهو ةبطرق ةلبق يف مهضعب رك ذ اذكهو اهئمطخي الو ةحص ىلع ةلبقلا نيع
 سنوتل ةلبق كلذ مهضعب رك ذو ى طق حتفت مل اهنكل ايلسرم اذك و ء سلدنالا

 دنع سمشلا هيف برغت يذلا مضوملا : ةصفق لهأ ضعب لاقو ء اهلامعأ و
 هنم علطي ىذلا عضوملاو ةلبقلا وهف كلباق امن هتربدتسا اذا هين وب يف اهعوجر
 تقو سمشلا لباقيلف رفسلا ناسنالا دارأ اذا : ىلازغلا لاق ةلبق » لقلا

 نبأ فرميو رفاسي نأ لبق هدلب يف برغملا تقوو رصعلا تقوو لاوزلا
 [ةرمح ءارجلا موجنلا دما وهو برقملا موجن ف دجو يذلا رحالاربنلا وهو برقعلا بلق وه ) ( ١
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 ءاشعلا و رجملل ةلقلا ف رعيف قفشلا بيغم و رجقلا علطم ظن و 9 ةلقلا هنم ن ر

 هيح ف ةنيدملا ف تت :دلحسم ةلق د ها كالذ ريغتي ام ردق ٥ رعس لاط زا الا

 غبارو ماشلا ةلبقو ًاعطق ةبعكلا تمس عضوم وهو لا وزلا طخ طس دو بونجلا
 عقا ولارمسذلا ب رغم تاف رع ونم و ةفلدزملا و فئاطلاةلبق ه ليهس علطم ةفححللا و

 نم ينأت اهنافاهحاو ر و ابصلا سنب قرشملا ىلع لدتسي : حايرل ةلد ألا فعضأ و

 اهجاجتو فيصلا يف اهرح و روبدلا حيرب برغملا ىلعو شعن تانب ىلا هفرط

 يه و اهتندلو ب ونجلا حي رب يناملا بناجلا ىلع وب رغملاو ليهس علطم نيب نم اهناف
 ىلعو قرشملالوأ وهوقنسلا نم .ركلا م ويلايف سمشلا ملطمو ليهس علطم نيب امم

 يف سمشلا برغم ىلا شعنلا تانب علطم نيب امم يهو لامشلا حير يما ثلا بناجلا
 دنع سءشاا ملطم ابصلا بهم نا : رجح نا رك ذ و ى ةنسلا نم ربك الامويلا

 ىلا كرهظ تلعج اذاف : هلوق يف نسلا دارم اذه نا و راهنلا و ليللا ءاوتسا

 ن ليئارسا لوق و ث ةبعكلا باب لبقتسم وه و كباةم ابصلاف ةبعكلا باب
 علطملا اذه نيمي نعب مام لع قلطت وةبعك_لاهج و لبقنم ءاجام ابصلا : سن وي

 نع خي۔ثلا وبأ جرخأ و يليشلا بطقلا بي رق ىلا ءراسي و ليهس بي رق ىلا

 نامع لق الامش ىمسي و ابص ىسي يدجلا و سمشلا علطم نيبام نا سابع نإا
 : سوماقلا يفو ٠ شعنلا تانب ىسرك لا سمشلا ملطم ابصلا دح ::جرعالا

 سمشلا علطم نيب حيحصلاو : لاقءاملا رسكي يأ ر حلا لبق نم بهت لامشلا

 ايرثلا علطم نم ابصلا و رئاطلا رسنلا طقسم ىلا اهعلطم نم و أ شعن تانب و

 ىلا ليهس علطم نم حير بونجلا و ابصلا لباقي حير ر وبدلاو شعن تانب ىلا

 ةبعكلا باب ةهج نم بهت ىتلا يهو ابصلا : ةعب رأ حاي رلا لوصأ و اي رثلا علطم

 اهنيم ةهج نم بونجلاو ء ةبطر ةدراب اهئارو نم روبدلا و ى ةسباي ةراح ىهو

 نيب يهو ءاركنلا : نهع ورف و ةسباي ةدراب اهلامش ةهج نم لامشلاو ى ةبطر ة راح

 وأ نيحير نيب تعقوو تفرحما حبر ءابكنلا : سوماقلا يفو بونجلا و ابصلا
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 ‘ برنملاو ايصلا ءابكن بيز "ألا : : مب رأ حيرلا ب >

 ءابكن ءايبأرجلاو ى لامشلاو ابصلا ءابكن اضيأ ءابيكشلا ىمستو ةيبابصلاو

 روبدلا و بونجلا ءامكن فلاو "ه برزألا ةجيتن يهو روبدلا و لامشلا

 ربكألا م ويلا يف سمشلا برغم نيبام اضيأ ىدي و ءابيكنلا ةجيتن يهو

 لهأ ةلبق برغملاو ء برغملا لهأ ةلبق قرشلاو فوجلاب شعنلا تانب بيغم و

 نا رك ذو ى بونجلا لهأ ةلبق لامشلاو ك لامشلا لهأ ةلبق بونجلاو ، قرشللا
 يأ برغملا نيع اهبورغ عضومو قرشملا نيع سمشلا عولط عض وم نا:ءانبلا

 ينامو بونجلا نيع يبونجلا بطقلا تمس يف ام و لادتعالا موي كلذو هطس و
 قرشملا نيع نيب ريدقتلا يف لصا ولا طخلا و ؛ لامشلا نيع ىلامشلا بطقلا تمس

 ليللا ءاوتسال .اوت_سالا طخ و برغملاو قرشملا طخ ىعس برغملا نيع و

 قلطي وهيلعةعقاوةيناثلا يف اهبورغو قرشملا ةطقن نم سمشلا عولط دنعراهنلا و

 كلذل اضرع طخلا كلذ نع دلبلا دعب ردق ىعسي و رخ الا ىنعملاب ءاوتسالا طخ

 لصاولا طخلاف ىلامش فصن و ينونج فصن نيفصنب قفالا تمسق نا و دلبلا

_- 

 بطقلا ناف راهنلا فصن طخ ىمسي بونجلا نيعو لايشلا نيع نيب ريدقتلا يف

 مسقي و ، لاوزلا طخ اضيأ كلذ ىمسي و نالباقتم يبونجلا بطقلاو ىلامثلا

 نيطحلا دحأ تمع اذاو . يبرغ فصن و يقرش فصن نيفصن اضيأ قفالا

 نيفصن يقرشلا مسقت و ث لئام ريغ الدنع. امايق هيلع ملق هنأل رخآلا تملع

 يبونج يب رغ ےسق ني۔سق يب رغلا مسقت و يب ونج يقرش عب رو ىلامش يقرش مب ر
 نمه هلباقم لع ء اذا اعطق عب ر لك ملعي و عاب رأ ة ةعل رأ كالذف ىلامش يب رغ مسق و

 ماقلا لظب اضيب أ تامهملا ملعت و , لئام ريغ الدتعم امايق هيلع ق هن ال 2 رالا

 هدعب و برغلل هتمع لاوزلا لبقو لامشلاو بونجلا نيب دتع هناف لاوزلا دنع

 دشب . ءابيكسلا ةحينو . بيزالا ةحين : قالوب ةعبط سوماقلا يف دوجوملاوفلؤملا طخ ىف اذكه )١(

 دردشلا سيكك حز و ةلممه ءاح اهدعبو نون اهلبق ةتحتلا هايلا
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 .الاق

 ح

 زع هللا اهفرش ةكم نع ةيلامثلا ميلاقالا لهأ نم برغلا لهأل ةلبقلاف قرشلل

 ءىطخوهف ى ونجلا يب رغلا عب رلا ىلا ىلص نمو يبونجلا يقرشلا عب رلا يه لجو
 نا نودقتعي تاقيملا ءاملع ناكو . نييلامشلا نيعب رلا دحأ ىلا ىلص اذا اك امطق
 ءاهقفلا ضعب مهعبت امرو ةلبق هلك مب رلا كلذ ناك عب ر يف ناك اذا ةلبقلا تمع

 نيعب رأ و اسمخ هيف تمسلا نوكي دلب يف الا كلذ حصي الو مهنم نيعمتسملا

 بي راحم و ةج رد نوعب را وسمح ةلبقلا تمع هيفدلب برغملا دالب يف سيلو ةج رد
 اهيي راحم دلقي دلب اهبف سيل و اهيلع نوعطم ادج ةفلتخم ةيرصملا رايدلاب ى رقلا
 بيصخنبا ةينموةلحملا امأ و . طايمد ضعب و ةيردنكسالاو رصم الا ةروهشملا

 اهنيب سيلو نادوسلا دالب ةلبقتسم اهناف داسفلا ةياغ يف اهعماوج ناف م ويفلا و

 لك اومسق مهنال اءزج نيثالث نم ءزج ةجردلاو . ةبسانم ةبعكلا ةهج نيب و

 لك اومسق و ةجرد سق لك اومس و امسق نيثالث رشع ىنثالا جوربلا نم ج رب

 اومس و امسق نيتس ةقيقد لكأ ومسقو ء ةقيقد مسق لك اومس و امسق نيتس ةج رد
 اذكه و ةثلاث ےسق لك اومس و امسق نبتس ةنا لك اومسق و . ةيناث ےسق لك

 نيم نع اهفصن ةج رد نوعست دلب لك يف ةلبقلا ةهج ءانبلا نبا لاق ، قوفام

 ةلق أطخ أ دي زاب تمسلا ةطقن نع لام نم لكو هراسي نع اهفصن و ت۔۔لا

 بونجلا ةهجو . تقولا جرخ ولو داعأ دعت ناو تقولا يف ديعي فلسلا

 لاو زلا طخ يف بونجلا ةهج طسوف تاهجلا رئاس اذكو ةجرد نوعست
 ىلا فصنو ةجرد نوعبرأو سمح وهو قرشملا ةهج ىلا نيعستلا فصنف

 بونجلا ةيج نوكت لاوزلا طخ ىلع هتلبق تمس نوكي يذلا دلبلاف برغملا ةهج

 يرغلا مب رلا نم اهضعب رقع هللا لوسر ةنيدم لهاك اهلهأل ةلبق ةهج اهلك
 وهو يبونجلا يقرشلا مب زلا نم اهضعب و ةجرد نوعب رأ و سمخ كلذ و ىبونجلا

 دلب لكين ةلبقلا ةهج رادقم ىهو ةج رد نوعست كلذف هجرد نوعب راو س ح

 ك اهلا كحكر اصو اهنمضقنياليذلا امب اوبي راحلانمتومسلا فلاخام ضف
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 ةهملاب دارأو هتومس يف فلتخاو ث ةلبقلا ةهج قفاو يذلا وه اهجو قفاوملا
 فرحا ناف عاب رالاب انه ةربع الو تمسلا ةطقن هتطسوت يتلا قفالا ةرئاد مب ر

 وهف الامش وأ انيب هجرد نيعب رأ و سمح نم لقأب تم دلا ةطقن نع با رحلا

 وأ ةهجلا له دهجلا ىلع بجا ولا يف فالخلا ىلع ايراج ناكو ةهجلل لبقتسم
 ةكمتمسف اه راقي ام و يمهالاهتاذب ةدوصقملا ةهلا تحدلا نأ ملعا و تمسلا

 ةبعك۔اابراملاءا وهلا ةياغىلا رظانلاك ناكهرصبب ناسنالا اهلبقتسا اذا يتلا ةهجلا يه

 ةراملا ةميظعلا ة رئادلا حط۔ يف ءاوهلا كلذ ىلع اجراخ مهوتملا هرصب عاعش نأكو
 ءاوهلا لدب ملاعلاب ربعف تئش نا و ث ةب٬كلل ةي واسملا ةطقنلاب و رظانلا سأر ءا وهب

 جارخا ردق ول هنأ ىتح الثم نيعلا ا_هنن اص ىتلا ةهجلا تمسلا لقف تئش نا و

 عضوملا لوطب تمسلا ةهج فرعنو هدادتما يف ةبعكلا باصأالهيفيع نيب طيخ

 اي وتسي مل وأ نالوطلا ىوتسا اذا امهمض رعو ةكم لوط و تمسلا هيف بولطملا

 نيلوطلا رثك أف اي وتسي م هأ راض رعلا ىوتسا اذا و ء ىلامش نيضرعلا رثكأف

 ةكم لوط ر ةكم ضرع نم رثك أ كدلب ضرع ناك ناف ث ادبأ يقرش
 ناك ناو « يبونج يب رغ تمحدلاف لقأ وأ ين ونج يقرش تمسااف رثك ا

 وأ يلاش يقرش تمسلاف رثك أ ةكم لوطو ةكم ضرع نم لقأ كدلب ضرع

 تمسلا طغن نالوطلا ىوتسا نا هنأ: مهضعب ركذ و ، يلامشي رغ تمسلاف لقأ

 ةيعكزلا ضرع نم لامشلا يف رثكا كدلب ضرع ناك ناو ث راهنلا فصن طخ

 ردق وه دلبلا ضرع نا مدقت و ء لامشلا طس وف لقأ وأ بونجلا طس و تمسلاف

 تاجردلا نم امهنيب امي برغملاو قرشملا طخي ىمسملا ءا وتسالا طخ نع هدعب

 عبرأ ةنيدملا ضرعو ةجرد ثلثو ةجرد إورشعو ىدحا ةكم ضرعف
 دودح يف تلاال كرتلا ةيفيطنطسق ضرع و نوثالث رصم ضرعو نورشعو

 فصنو نوثالث و ثالث سلبارط ضرعو ةجرد نوعب رأ و ىدحا سنل وت لامعأ

 هذه ضرعو نوئالثو تس سنوت ضرعو نوثالث و عب را ةب رج ضرعو



 ع رغلا و لصالا لماش ٠ ٤

 لوط و ، ةجرد نوتسو مبس ةكم لوطو . ساف اذك و نوثالث و ناتنثا دالبلا

 قئاقد سمخب ةروبحب نوسمح و تس رصم لوط و ثلث و نوتسو سمح ةنيدملا

 ةب رج لوطو فصن و نوثالثو نام سلبرط لوط و نوسمخ ةينيطنطسق لوط و

 نع دلبلا دهب ردق لوطلاو نوثالثو ىدحا سنوت لوطو نوثالثو تس

 تاجردلا نم ا۔ههنيب امي قرشملا ةهج ىلا طيحملاب ىعسملا يرفلا رحبلا لحاس

 تد رأ اذاو نوتسو تس ضرالا نم رومعملا ضرع هيلا يعتذي ام رثك آو

 ايلايش ليملا ناك نا ليملا هنم صقناف كموي لا وز عافترا ذل رللض رع ةف رعم

 عافت را وهف ناصقنلاو ةدايزلا دمب ناك امف عافترالا ىلع هدزف ايب ونج ناك نا و

 تمع عافترا يه يتلا نيمستلا نم هصقناف نازيملاو لمحلا ةرئاد لادتعالا ةرئاد

 يف سمشلا تناك موي عافت رالا تذخأ ناو « دلبلا ض رع ىقبيف ادب ] سأ رلا

 دلبلا ض رع قبي نيعستلا نم عافترالا صقناف نازمملاو لمحلا نم ةجرد لوأ

 كلفلا طسو نع لاد۔ةعالا تق و ليمتال سمثلا نأ ينعأ ذئنيح ليم الو

 ةهج ىلا اهطاطعما هبقعي يذلا اهعافترا ءاهتنا وهو ةياغ لاوزلا عافترا ىمسي و

 كنيعي نع سمشلا تناك ناف قرشملا لبقتساف عافترالا تذخأ اذاو ء ب رفملا

 كسار ىلع تناك نا و ث ةيلامش ةياغلاف كالايش نع تناك ناو ث ةيب ونج ةياغلاف

 ض رع لصحي عافترالا مامت ىلا يلامشلا ليملا ممجاف تئش نا و ء نوعسق ةياغلاف

 رتكالانم عافترالا مامتو ليملا نم لقألا طقساف ايب ونج ليملا ناكناو 2 دلبلا

 ىهو راهنلا لدعم ةرئاد نع سمشلا دإ ليملاو . دلبلا ضرع لصحي
 اهالكو يبونج اماو يلامش اما ليملا و ث ايهلوأ ينعأ نازيملاو لجلا سأر ةرئاد

 يلامشلاو ى ءازوجلا رخآ ىلا لجلا سأ ر نم ىقرشلا يلامشلاف ىقرشو يبرغ
 سأر نم يرفلا يونجلاو ء ةلبنسلا رخآ ىلا ناطرسلا لوأ نم ىرفلا
 رخآ ىلا يدجلا لوأ _.رم يقرشلا يونجلاو ء سوقلا رخآ ىلا نازيملا
 عا هللا ه ت ولا



 : ١ هالصلا عض وم يف باب

 سدقملا تدب و ماشلا نم اللي ام و ةت هللا لوسر ةنيدم لباقتو

 ىلت و 6 ي رغلا نك رلا سلدنالا و اهرايدو رصم و مزلقنا لباقي و ى با زيملا

 نكرلاوبازملا نيبام ماشلا نمكلذ يليامو ى نيقرافايم و بلحو صمح و قشمد

 ةريزج نم كللذ ىلي امو اهءارو امو مو رلا دالب يماشلا نك رلا لباقتو ى يماشلا
 ىبعاهف نح يتلا دالبلا هذه و ى بازمملا هتماسي امو ناوريقلا لباقي و سلدنالا

 ص رصم نم يبرغلا ىلا لخدأ يبرغلا نك رلا ىلا بازعملا يلي ام لباقت يريدقت

 ةلبق تنم يبنلل ماقأ مالسلا هيلع ليربج نأ : كلام بحاص مساقلا نبا ىورو
 سلبارط بارحم نأ : ضعب ركذ و ء با زيلا ةلبق : بهشأ عمس و . هدجسم

 بارحمو ث ىي رغلا نكرلا : كلذ ءاروامو سلدنالا ةريزجو ةتبس ىلا ناوريقلاو

 . بازمملاو ينرغلا نكرلا نيب ةقرب ىلا كلذ يلي امو م ويفلاو ة , ردنكسالاو رصم

 ءارو امو ةبونلاو وكوك و _ تلاليفت نآلا ةامسملا ىهو ةساججلس بارحمو

 لعأ هللا و . يناميلا نكرلا كاذ

 صاخلا كابلا

 ةالصلا عضوم ف

 نكي ملورهاطلا مض وملايف ةعيبلاو ةسينكلا ينو فسخلا لحم يف ةالصلا هركم
 انه رث الاب ينعأو صقنيالو هرمأ لوزيالو لسغل سجن هيف عضوم يفو ى دسفم

 هريغب وأ الثم رامح لوبب عضوم سين اذا اذك و ان ول هفلاخم ريغ نا الإ نوللا
 ة ر زجلا نم رهاطلا عضوملا يف هركت اذكو ى نوللاىقب و اهف رهطي ةدم هيلعتضف

 الو ةربقم يف اولصنال » كز هلوقل دسفت ليقو ى قيرطلاو ماملا و ةلب زملاو

 قيرطلا ةعراق يف الو ا نطهم يف الو مامح يفالو ةلبزم يف الو ةرزجم يف

 « هنع ىهن ام هيف لعفام داسف ىلع لدي يهللا نأ ىلع ءانب « ةيعكاا قوف الو

 مم لماشلا _ ٦



 ع رفلاو لصالا لماش ٤٢

 هدري و . هي زنتلل هدنع ثيدحلايف اهنع يهنلاف عضاوملا كلتيف ةهاركلاب لاق نم و

 يلا ةغيص لامعتسا مزليف ةمرحم ةبعكلا ىلع و ربقلا ىلاو ربقلا ىلع ةالصلا نأ

 اذكو زا۔لاو ةقيقحلا نبب عمجا مزليف ةهاركلاو مي رحتلا يف دحاو ظفلب

 ثيدحلا يف لمح ناف . اهدعب ةهوركم و هت راهط لبق ةم رحم نطعملا يف ةالصلا

 . هي زنةو ةهارك هنع ىهنلاف اهدعب ام ىلع وأ ميرحت هنعىمنلاف ةراهطلا لبق ام ىلع

 هيزنت وأ مي رحت نع رظنلا عطقب رجزلا قلطم ثيدحلا يف دارملا نأب باجي دق و

 كلذ يف هتادرفم تعمجو ديناسأ يف ا ا رغم ثيدحلا كلذ ىور دق هناب و

 سابع نبا قيرط نم ميب رلا هاور و اعومجم ىور هضعب و ىنعااب ةياو ر ثيدحلا

 « قب رطلا ةعراقو لبالا نطاعم يف الو ةرزجملا يف الو ةربقملا يف ةالص ال »
 ديز نب رباج ىورو ى اهف اولصت ال ىنعملا وأ هل ةالص الف اهمف ىلص نف يأ

 هنع ناويدلا يف ىذلاو « دجاسم مهنايبن أ رومق اوذخا اموق هللا نعل » الس رم

 لبالا نطاعم يفالو ةربقم الو ةرزجم الو ةلبزم ىلع ةالصلا زوج ال » زنل

 ك عض اوملا هذه يف ةالصلا داسف يف صن وهو ثيدلا ىهتنا « ةرعكلا رهظ الو

 سيلو ى ال ليقو تدسف ليقف هيلا و أ ربق ىلع ىلص نم ةالص يف اضر أ فلتخ :

 ةالصلا عاقيا ىلع هجوتي ميرحتلا نأل داسفا انيعم مي رحتلا ىلع يهنلا جيرخت

 ف يعنلا ليق ليق و ؤ مي رحتلل هن ا اولاق ولو تحص له فلتخي نا حص تعق وا اذاف

 نم ةسجنلا عضاوملا درملا نأ ىلع ثيدحلل جيرخت ةالصلا داسفاو مي رحتلل كلذ

 ثيحب نيشالاب آرومعم قي رطلا ناك اذا اع سداسلا دازو ىلوألا ةتسلا کالت

 ةتسلا يف ةهاركلا ىلعو هل ةلبق ال هن الف ةبعكلا رهظ امأو ى هتالص نوعطقي

 دعقيو يح ىلع فقي نك هبحاصب ةناها هيلع ةالصلاف آوحلا ةمرحل رعقلا لهف

 . نص ةهج ىلا ىلصملاك يىلصملاف هتدابعل ةهبش هلا الصلا و ةتيم هن ألو هملع

 ةم رح ال عضاوم ي مه اما ةمعك اا رهظ ريغ ةيقابلا ةسفجاو ةتيم ىلا ةالص اضر أو

 ةساجحم ةفاخل اهنهاركوأ أ اهنع ةالصلا تهزمنف قي رطلا اهفخأو ةحبقتسم لب اهل



 ؛٢ ةالصلا عدوم ف باب

 وأ يدنع ةزئاج تالامتحا هيف ةالصلا ةدارملا اهنم هتراهط ةنونملا عضوملا

 رةملا و غلا ضب رم يف ىلصي الو . ديف أ وه و عن اام الو كلذ لكل ةهاركلا

 هب حص ام الا !لح لكي زوجت ليقو ى نيعلا لاوز دعب الا اهوحن و ليحلاو

 لوملا هيف نبت ًاعض وم الا غلا ضب ,ارم يف ىلصي ليقو « بد رلا هيلع بلغ وأ

 اؤضوت » ت هللا لوسر نع رمع نبا ىور ث لبالا نطاعم يف ىلصي الو

 الو لبالا نرابلأ نم !ؤضوتو منغلا موحل نم اؤضوت الو لبالا موه

 « لبالا نطاعم يف اولصت الو منغلا حارم يف اولصو مغلا نابلأ نم اؤضوت

 خسنو ةالصلا ءوضو ليقو ك مسدلا نم مفلاو نيديلا لسغ ءوضولاب دارملاو

 . لع أ هللاو

 دنع اهنماقا عضاوم ليقو 2 اقلطم لبالا ىوأم نطعلاب دارملا نأ رهاظلاو

 فلتخاو ك منغلا ناكم ضب رملاو ءلهنملا نع رودصلا دنع اهعمتحم ليقو ى ءامل

 اهروفن ليقر ى اهسسا ليق ضإ رملا ن ود نطعملا يف ةالصلا نع يهنلا ةلع يف

 نم قلخ ليقو ى ةجاحلا ءاضق دنع اهب رتتسي اهنوك ك ليقو ث اهتروفز ليف و

 رخآ عضوم اهرخ ؤي نأ بحي الو هتكردأ ثيح ةالصلا بحي لي ناك و نج

 ةالصلا راتخي ال ناك دجسملا ىنب املو غ ضب رم ى هتكردأ ولو رخآ تقوو

 ثيدحب يعفاشلا لثمو انلثم منغلا لاوبأ ةساجنب لاق نم ىلع جتحا و ى هيف الا

 نكل لاغ الوب نم ولخيال ناك ولو هضب رم نأ بيجت و ڵ هضب رم يف ةالصلا

 يف الإ هيف تزاج بلاغلا مدق بلاغلاو لصالا ضراعت اذا و ةراهطلا لصالا

 مل عضوم ينهيفةالصلاز وجتف رقبلا ضب رم امأو ء ترهظ و هتساجن تنيعت عضوم

 انموق بهذم الو انبهذم يف ثيدحلا قرط نم ءيش يف رأ . لوملا هيف نيستي

 رقبلا ضبرم يف ةالصلا ىلع مالكلا
 ح

 ْن ا : رمع نبا نع هحام نا حيحصو يذمزتلا حيحص ف ه ثيد ا صن و

 ةلبزملاو ةرزجلا » : مضاوم ةعبس يف ةالصلا _:رع ىهن تت ىنلا
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 هللا تد ظ قوفو لبالا نطاعمو اجلا و و ىقي رطلا ةعراق و رلا و

 ةرزجلاو ةلبزملا امأ :رصم ةيكاام نم وهو ليلخ ركذو . « مارحلا

 حضاوف ةراهطلا و ةساجنلا تنقيت نا من ك اهنس ا بلاغلا نالف ىقي رطلا ةعراقو

 نم بيبح نبا لة و ء لصالا ىلع ءانب تقولا يف ديعي روهشملاف نةيتي ل ناو

 اهونود يتلا لئاسملا يفو ى بلاغلا ىلع ءانب ادبأ : مهلئا وأ نم ةنيدملا ةيكلام

 تهرك : سيمخ لق هدجسملا قيضل قي رطلا يف ىلص نا ديعيال هنأ : كلام نع

 تذخأ ىتح فوفصلا تاصنا وأ رطضا اذا هف تزاج و اهضقنب ليق و ء ىقي رطب

 :سنوت ةيكلام نم يرزاملا لاق و « هنم رمملا ريغ يف حبسملا نبا اه زاجأ و هيف

 قيرطلا ةعراق يف ىلص نم ىلع ةدعا ال ! ساش نبا و بتاكلا نبا نع تي 1 ر

 ةكلاملا يرخأتم ن ه ةفرع نا لقن و « ةماق ًانع اهف ةساجنلا نكن ز مل نا

 يف د ۔يعي اوهس قي رطلا ةعراق يف ىلص نم نأ : بيبح نيا نع يسن وت وهو

 نطعم يف ةالصلا كلام هرك : بيبح نبا لاق ث ةلب زلاو ةرزجلا اذكو تق ولا

 ىبن امنا ء الهج وأ ادمع اهبف ىلص نم ديعيو رهاط بوث هيلع ط۔إ ولو لبالا

 _ . ھا ةجاحلا ءاضقل اهب رقتسي امل ثالذ نع

 كرابم يف اولصتال » ثتع هنع دواد فأ ةياور يفام هب للعيا نسحأ ه

 لدي ثيدحلا اذهو « ةكرت نف منغلا ضبارم يف اولص ناطيشلا نم اهن لبالا

 اذلو ى ةدايزو لبالا ىوام نطعملاب دارملا نأ ر ھا_ظلا نأ ن ه هتركذ ام ىلع

 ءامدق نم بهو نبا نعو ى اهكرابم لبالا نطاعم : يرزاملا لاق ثيدحلا

 ناك امو داتعملا عضوالب يهنلا بتاكملا نبا صخ و « لهنلاب هركت امنا :ةيكلاملا

 يف هلعل : ةفرع نا لاق كرفسلا يف هريعب كربم يف لت هتالصلء الف ةليل تيبل

 مايلاو ىتوملا ءازجأ نم .ةنومأم ةرقملا تناك ول : ىر زاملا لاق « نطعم ريغ

 ك رانكلا راقم يف الإ ليقو ع روهشملا ىلع ةالصلا هركم ل سجنلا نم ًاتومأم

 روبقلا نيب ةالصلا كلام هركي مل اذكو ك رانلا رفح _رم ةرفح اهنال يأ ليق



 ؟ ٥ ةالصلا ا عص ود ف باب

  

 هنع هللا , يضر باطخلا ن رمع نأ مفان و و ؤ ةلاين لع الب ربقلا ىلاو رقلا

 اهلوخد نالو اهف ىتلا روصلاو اهنساجنل ىأ اهف ةالصلا و سئانكلا لوخد ه ك

 اهاوس ديحي مل اذا در وأ رطم وأ جل ةرورضل هركي الو ىاه ےطظعت

 اهلا وأ سأر الب ناويح و ؛أ نا ويح ريغ ةروص ىلع ةالصلا دسفت ل

 « سأرلا ةروصلا هێلتم هلوقل ةلومح وأ امهريغ وأ متاخ وأ بوث يف ةموقرم اهب وأ

 . بوث يف ايقر ناك ايف للب هصيخ رتلو « منقلخام اويحا مهل لاقي » تملع هلوقو

 اهوحن و شارفلا و ةداسولا يف ة روصلاب سأبال ليقو . هللا همحر عيب رلا دنسم يف اك

 ركلا ةلعلا تسيل هنال كلذ لايعتسا مي رحت حيحصلاو ، ىل وأهكرت و نهنم وه امم

 اميسأبال نأ:ضعب رك ذو ى ميب رلانع روكذملا صيخ رتلاالإ قلاحلاب هيبشقلا لب
 ناكو هل لظ ال امو « ًاعامجا مرح لظ هتروصلو اناويح ناك ناو اناويح سيل
 ىلع مايقلا سيمخ خيشلا زاجأ و ء ىلوأ هكرتف انهنمم ناك امو. هو ركم نهتمم ريغ

 لعأ هللاو . اهلع آدوجس ال حاورالا تا وذ ريواصت هيف طاسب
 زاوجلاب ليقو ڵ ضر ألا كح يف ال رانلا ح يف هن ل دامر ىلع ىلصي الو

 هقارحال صلا يف فلخو بطح ن نكي 7 ولو ليقو ى بطح هلصأ نأل

 ىقح زرجبو رحبلا هيف د مضوم ين و نديل و بوثلا ريغي امفو هب دامرلا طلخ و
 تزاجو ث ءاملا نمأ نا عنملل هجو الو زاوجلا راتخلاو . نالوق ًاضرأ ريصل

 صوغي الو قصتلي ال ناك نا لولبم بارت يف ت زاجو ڵ فشن نا لحانسلاب

 باودلا طب رت حط۔ ىلع ت زاج و تصاغ و قصتلا ولو تزجاو ى مدقلا هيف

 ةهجلا هيف صوغتو ضفخني بارت ىلع ز وجت الو ، رادجلا لصأ سجن ولو هتحت
 ىلع الو تزاج دوجسلا نم نكم ناو ى دوجسلا برطضا ضفخنا نا هن أل

 تزاج و رثك أف نيعبصا ضرع ردق د وجسلا دنع عضتي و عفتري :ريصح" وحن

 د وجسلا عض وم مفترا ناو 2 رثك أ ولو تزاج نكم نا ليقو ى كلذ نو د

 ااو ى عارذ ىلا ربشو سيمح هدح م رثؤملا وب أ هدح لو أ تزاح لقأ وأ ًاربش
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 « هتح وأ هق وف 5 يملا 1 امأ نوكب فنكل اا يف ىف فلتخاو ى هي وستلا ىغبني

 رشع ةسح ةحسف وأ ء ةجرف ” نان رهاط نات رتس تناك نا الا ز وج ال ايقف

 ,سجنلا سمي مل ام زوجت ليقو ي ةثالث ليقو ك ةسمخ لوقو ى ةعبس ليقو ث اعارذ
 ةرتس ىفكت ل۔يقو ث نالوقف فينكللا ىلي امم سج دق و هرادج سم ناو
 وأ ةرتسلا وأ ةفاسملا هذه طرتشن امنا ليقو ، ىفكه رادج رهط ناف ةدحاو
 ولو ءاوه امهنيب و هتح ناك ن ا ليقو ء هقوف ال هتحن وأ همامأ ناك نا نات رتسلا

 ناكناوءنالوقفهنم هس ام سجني مل و هسأر هتسمو هقوف ناك ناو ى تزاج اليلق
 عرذأ ةثالث ليقو ى رابشأ ةثالث لفس وأ الع ناف همامأ نكل لفسأ وأ ىلعأ

 اذكو هيف تزاج ًاديج لسغ وأ عفترا ىتح نفدو هيف ام جرخأ ناو تزاج

 سجنلا كح هكح ليقو ، فينككف لحمب ةرذع تعمج ناو هي راوي ام نفد نا

 هيف يذلا ءا۔لاو سجنلاك ليق و ث هلثم فينكساا هايم محم و ًائينك ىمسي ىتح

 وحن ىلع تزاج و ، فينكلاب عسي مل نا ال ليقو « فينكلاك ةرذع و لوب
 .هدمعت زاج ليقو ء ةرورضل الا كلذ دمعتي ال و هسع سباي سجم قوف ريصح

 ةبطر ولو تزاج ليقو ، كاذ ريغ نكي مل نا الا اقلطم ال ليقو 2 اقلطم

 يفف جن ًتضوم الا دجي مل نمو ء سجن ريغ ريصحلا نم هيلي ام ناك نا خطلتت
 ليقو ء سجنلا سع داكي ىتح دجسي و مكرس ليقو ث ايم وم ًاثاق يلصي هنأ رثألا

 ًابطر سجنلا ناك نا اق يلصي اماو ى يدنع حيحصلا وه و دجسي و عكر
 الب ةخبس يف ةالصلا مهضعب زاجاو ى يدنع د وجسلاب هئاضعاو هبايثب خلملتي

 تزاجو « ادجسم ضرألا يل تلعج » ع هلوق مومع ي اهلوخدل ةرورض
 .هدوجس ءاضعأ دحأ رشاب نمو ء ضرألاب نكءو سبيت نا بلحط ىلع
 رثك أ يف لعف ناليقو 4 طقف هتالص ضعب يف ول و داعا هيلع ىلصم ال ارهاط

 ال ام ىلع مايقلا زا وجب ليق و ء نيتدجسب ليق و ةدجسب ليقو ى هتالص فصن نم

 ءاوس اهلك دوجسلا ءاضعأ نأ يدنع حيحصلا و ء ةهاركب ليقو ك هيلع دجسي

 .نم لصو اذاو ى طقف هج ولاب هيلع د وجلا مه۔ةعب منم و ث ةعبس يه و كلذ يف

  



 : ٧ هالصلا مد وه ف باب

 ل و ايلق ديله ىدي ام وأ ضرألا ىلا دوجسلا ءاضعأ نم اهريغ وأ ةهجلا

 ليلقلا كلذ لص ه وأ هرعش وأ هب وث لاح وأ ةمايعب فوفلم لصو وأ يقابلا لصي

 تع ال مأ هيلت ىلصي امث بوثلاو ةءاملا تناك ءاوس و ينابلا اعت و ةاصح ىلع

 .يش لصب ملولو تحص هيلع ىلصيامم اناك نا ليقو فصنلا لصو نا ليقو هتالص

 ثيحللادسأ رمف ر اهونوأ كوش وأنيتاصح وأ ةاصح ىلعدجس نمل و ضرأل ا هم

 ريغ اذكو بحس ةرضم الو عفر الب بحسلا قاطأ نا و دوجسلا نم نكمتي
 الب هنيم رجح ىلع دوجسلا د رك و أ دسفت ل بحملا قاطأ دقو ف ر ناو هتهج

 ايواسن ناو ، رغك ألا ربتعا ز وجب ال امو ز وجحي ام طلتخا نا و ، لعف نا ضقن

 دجسام قوف دجس ناو لق ولو هل كلاف عض وهضحم ناو ث زوجي ال لكلاف

 ىلا رطذا ن۔و ، هيلا رطضي مل هتالص ريغ رءأل وأ اثباع ناك نا الا دسفت م

 دشالا ىلع ىلص نا و .ن ,هالا ىلع لصيلف هيلع ز وج الام ,أ هو ركم ىلع ةالصلا

 دشأ ةرحنملا ه . نكمم ال امم دشالا كاذ ناك نا تدسف ن وهالا دج و دق و

 غلا ضب رم ه أ ةرزجملا نم نوهأ ةلب زملاو « فينكللا نه ن وهأ و ةرزجملا نم

 لبالا نطعم لبقو منغلا ضب رم دعب رقبلا ضب رمو « لبالا ضب رم نم نوهأ
 هيلع ىلصي ام دجي مل نم ليق و ث ءاوس نهو ريخلا و لاغبلاو ليلا كلذ دعب و

 كورتم وهو انموق ضعبل لوق وهو ‘تقولاتوفي ولو دوج ولا ىلا رخأ هبوأ

 ضرفلا طقسي ال ةضورفم ةفيظو نادقف ناف نكمأ اك يلصي لب هب لمعي ال
 تناك ةالصلا نا » لجو زع هللا لاق دق و تق ولا يف ةالصلا عاقيا وهو رخآلا

 هب بطاخي ملف هدقفام ض رف هيلع طةس اضيأو « ان وفوم اباتك نينمؤملا ىلع

ملعأ هللاو هعسي ام الا فلكي الو
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 صداسلا بابل ١

 ةالصلا سابل ى

 رمظلاو ردصلا رتس مهضعب دازو ى ةروعلا رتسب الا ةالصلا حصن ال

 ىلصي نأ تفص ءينلا يهل ثلذ قاطأ نمل حيحصلا وهو بكملاو
 صيق وأ ةبج ةالصلاحصن ال لوقلا اذه ىلع و ءيش هنم قتاعلا ىلع سيل بوثب

 يأ نيمكلا ةقيض ةبج يف ىلص لقي هنأ يور دقو ردصلا اهنم رهظي ناك اذا

 ين ض رألل ةروعلا فاشكنا نأ ىلع ليلد وهو نبديلا جرخمو سأرلا جرخم

 ضعب لاق اك ال اهدسني ال ا۔م ضرألا سم دمعت الب تحت نم ةالصلا

 ةمجلا كلت نال ةزئاج نيك رشلملا باش ةالصلا نا ىلعو ءاهداسفب ةقراشملا

 اهلسغي ملو اهب ىلص و مورلا بايث نم تناكو رفك راد كاذ ذا ماشلاو ةيماش

 ىلاعت هلوق هيلع لدي نا الا ردابتملا فالخ اهلسغ دعب اهب ىلص هنأ ءاعداو

 ك رشلاب سجرلا سجنلاب داري نا لمتحي هنأ ريغ « سجن نوكرشملا اما »

 ديعي : كلام لاقو ء لسغلا لبق نيك رشملا بايث يف ةالصلا ةفينح وبأ هركو

 ضعبلاقوء تق ولا ج رخ ولو اقلطم ةداعالا انباحصأ ضعب بهذم و تقولا يف

 ريغ و ب راحملا يباتكساا ين ادبأ: ةداعالب ضعب و كلاك ضعب و ةفينح يبأك
 اهنودب ضعب و ةهاركب براحملا ريغ يناتكلا يف ةداعالا مدع و ياتكللا

 امهو وأ انايسن ءوضو الب وأ سجن عضوم يف وأ سجن بوثب ىلص نم اذكو

 ال هنأ : ضعب رد ذو س تق ولا يف ديعي ليقو ى حيحصلا وه و ادبأ ديعي ليق

 « نايسنلاو أطخلا يتمأ نع ىفع » رهاظل دعب الو تقولا يفديعي ال نا دعبي
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 ول . رجشلا ه حا ا.رألا ت تاوذ نم ري واصق يذ 7 هب لصي ال ال ام ام اذكو

 ةق رملا ثيدح يفو كلذ يف ؤ رخآ فالخ لينلا ىلع يحرش يفو « جسن وأ غبصب

 ح ور هلام ةروص يف ديع ولا نأ ىلع ليلد بيبح نب عيبرلا دنسم يف روكذملا
 ىورو ى ةشئاع ثيدح وهو «منقلخ ام اويحا ل لاقيف» ثيدحلا رخآ يف نال

 رعش نم لح رم طرم هيلعو ةادغ تاذ هللا لوسر جرخ : تلاق اهنا اهنع

 ةلمهملا ءاملاب لح رملا و ءايه ريغ ءأ رعش وأ ريرح وأ ف وص ءاسك طرملا و د وسأ

 تزاجو ى لهج وأ نايسنب دسفت ال ليق و ى لبالا لاحر روص هيف تروص يذلا
 ضعب دنع سأب الف رابشأ ةثالث تعفترا وأىلصملا ماما تناك ناو تديغ نا

 هسميالو ضرالا ىلع رجنملا هفرط سجم ب وثب ىلص ناو ى عرذأ ةثالث ليق و

 لمعل ال كورتم يناثلاو ى لوالا حيحصلا و ء تحص ليق و ء حصن ةالصلا يف

 ىلع نيمسج اناك ولو اهف فلتخم ةروصلاب ةالصلاك بيلصلاب ةالصلاو « هب

 ةروص نم دشأ بيلصلاو عضئاحلاو بلكلاكف ىلصملا مادق ناك ناو ةدح

 بوثب ةالصلا نع يهنلا نم روك ذملا ثيدحلا كلذلو ليق امف حاو رالا تاوذ

 لي وارسل ىلص وأقيض ب وشد ر ا نه :مهضعب لاق ى ءيش هنم قت اعلاىلع سيل

 رتس بولطملا نا مهف ضعبلا اذه و « البح ولو هقتاع ىلع ح رط نا هل بدن

 قتاعلارتس لب كلذك سيلو امهنيب امو ةبك رلا و ةرسملا عم هدح و ول و قتاعلا

 ىلا رهظلا وأ ةرسلا ىلا هن ود ام و ردصلا وا قتاعلا فوشكم ىلص ناف هن ود ام و

 © كلذ رتس ب وج وب لاق نم فلتخا دقف كلذ ضعب فشك وأ ةرسلا لباقم

 ل امهنيب امو ةبك رلاو ةرسلا رتس بجاولا لاق نمو ءال ليقو ، تدسف ليقف

 يهنلاو بدن هرتس نأ ىريو عامجالاب ةروع سيل كلذ نألل اهداسفب لقي

 "لصي ال » ر هلوق يدنع اذهل لدي و ةروع ريغ هن ول هر زنت هفشك نع

 نأ هل نأ هنم مهفي هناف « ءيش هنم هيبكتم ىلع سيل مساولا ب وثلاب ك دحأ

 اذاو عساولا دوج و عم ءيش هنم هقتاع ىلع نوكي ال يذلا قيضلا بوثلاب ىلصي
 نا: لماشلا _ ٧
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 اهتحص هل لدي امك دسفت مل ًائيش قاعلا ىلع لعجب ملو عساوب ىلص واف اذكمم ناك

 .ثيدحلا يف دارملاو ء عساولا دوج و مم قتاعلا ىلع ءيش هنم نوكي ال قيضب
 ىلص نم و ى افنآ روك ذملا ثيدحلا يف هب حرص اك نيبكنملا لمشي ام قتاملاب

 اهداسفب لاق نمو ء هلولحم ىلص لم هنا يور امل هتالص تحص رازالا لولحم

 لاصخ نم هلح نأ عم : هنع حصي مل هنا لاق وأ ثيدحلا اذه هلصب هناف

 اهوحن وأ ةماعلا نم سأرلا طسو جورخب انروهمج اهدفأ اك طول م وق

 موق لعف نم كلذ ناك امل يحلتلا مدعب و اهوخن نم وأ اهنم ةيشاشلا جورخو

 اذاو ءفاثكتالا فوخب لابال لغشم اماو ةروعال فشاك اما هلح نأ عمو طول

 دوجسلا وأ عوك رلا دنع بناج وأ ماما نم ةروعلا نيبت ثيحب كلا مسنا
 ذا نقذلا وأ ةيحللاب اهرتس ىدنع ىفكي الو دحأ اهرب مل ولو يدنع تدسف

 ةر ورضل هامياب امئاق ىلص ولف امه ريغل اهفاشكناوامهدحال اهفاشكتتا نهب قرف ال
 ةمحللاب اهرتس نأ حلاص دمح ود ] وهو انم وق ضعبل تأر 7 هتالص دسفت م

 :لاق ذا صيخرتلا ةق راشملا انباحصأ ن.ديعس وبأ ركذ و ى ىفكي هفيثكللا

 هتالص يفو ةدش هيفف كرت ناف قضي مل نا هصيمق بيج رزي نأ يلصملا رمؤي
 .سبل نم ةماما ضعبزاجأو هرازا عضوم نم هفنىلع دشي مل اذا اذهو «فالخ

 وأ ةبج سبل نم ةماما تزاج و ث هلثمي تزاج و ضعب اهعنمو ء طقف لي وارس
 رازاالب ةبجيفهباحصاب ىلص ل هنأ يو ر ال يدنع حيحصلا ىلع طقف ًاصيق
 بنج هسم نمو . اهدحأ عم الا حصت ال : مهضعب لاق اك سمهل و ى لي وارس الو

 ء هماما هرور2 دسفت اك تدسف ليقو ث امهنراهطل هتالص تحص هب ون سوأ

 ناو دشأ اهو فالملا يف كلذكءاسفنلا و ضئاحلاو ء هب وال هندبب دسقت ليقو

:" 
 « هريغ نم هرادقم وأ ذخفلا عل رب ليق و 4 رثكاو رفظب دسفت ليق و ڵ يدنع

 نم هرادقم وأ هلك هب لبقو ، هريغ نم هرثكا رادقمب وأ ذخفلا رثك أب ليق و
 يفسأب الو تدسف رك ذلا سأر هنم ج رخ وأ ريدلا لباقم قرفلا ناك ناو هريغ

   



 ٥١ ةالصلا سابل يف باب

 معز و ةر وع ذخفلا نأ قرط نم ثيداحأ يف دروو ث رخآ بوثب رتس اذا كللذ
 قو ؛ امهريغ فاشكتاب دسفت ال هناو رادلاو ركذلا ةروعلا نأ : انموق ضعب

 لاق ء انموق ضعبل لوق وهو امهفاشكناب دسفت مل دحأ هاريال هتيب يف ىلص نا

 رتس نأ ىري ناكو .ها هيلا تفتلي الذ وذشلا ةياغ يف اذه :مهنم رخآلا ضعبلا

 نرمدحأ نعالو ةو هنع انغلبي مل هنا هدرب و ء ةالصلل ال رظنلا نم ةر وعلا

 نا نولوقيو ةالصلل بوثلا سبلب نورمأي لب هزاجأ الو كلذ لعف هباحصأ

 فيرش ماقم ةالصلا نا هد ربو ريخ ادعاصف نبنئالاو ه_نم دب ال دحاولا
 يدؤي اهفاشكشنا نا و ةالصلا رضح نجلاو ةكئالملا ناو ةروعلا فشك هبسانيال

 اعإرو هلغشتف ءوض يف اهرظن ىلاو هتالص دسفتو هءوض و ضقتنيف اهسم ىلا

 كلذو 5 هتالص و ءوضو رضةتفي و رغكيف ةوهش اهلا رظنلا دصقيف اهرظنب ىهتشا

 دسجلا ميمج رتس هيلع بجحي ديدشتلا ف مهضعب لوق ريظن صيخرتلا يف ل وقلا

 وه و هرتس يف بغرب ام ميمج دارأ هلعل و بعكلا تحن امو هج ولا ريغ ىنعي

 مهقانعأ ةفثكم اولص دق ةباحصلاو عم هنال امهنيب امو ناتبك رلاونابكتمل
 ء بعكلا ىلا سأب الو « هقاس فصن ىلا نمؤملا ةسول نا » لاقو مهقوس و

 ام و امه انضعب لاقو ى ةبكرلا قوفو ةرسلا نودام ةروعلا نا اندنع يذلاو

 هترس فشك ةةلتط هنأ ملو انل لديو ك ًاضيأ ةيكلاملا روهشم لوالاو اههني
 تع و"قوف اهيلي امو ردلاو رك ذلا ةروعلا نأ يل رهظي يذلا رظنلاو . ةمي ركلا

 اه راق امو هرتسو هظفح يف بغ ري و هفشك نم ىبحتسي ام ةروعلاف ايه "يرح
 دنع اهنم دشأ ةبكرلاو ةبك رلا ال ة رسلا لوخدب انضعب لاق و ، اهمكح ىطع
 مل ىنداف مهردلا ردق ةظلغملا نم هدنع فشكنا ناف : ةينح وبأ لاق ث رثك الا

 الإ .دنع ةالصلا لطبن الف ةففخملا امأو تلطب رثكا فشكتا ناو ء هتالص لطبت

 ادب نم مهضعب لاقو ك قيقحتلا ىلع ةظحل ولو ضقان فشكلا و شحافت اع
 فصنلا ليق و ڵ كلذ ىلع هتالص نت ىتح ضقن الف مهرد ردق هو و هذل نم
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 ىلع ىقبي ىتح ضقن الف ىرخأ رتتسي و ةرات فشكتي ناك ناف ء لمعلا ليق و
 ترغص ناو لمعلا رادقم ليقو ء فصنلا رادقم ةدحاو ةرم يف فاشكنالا

 ليق دقو ث رفظلا وأ مهردلا رادقم تعمتجا ول اهنم نوكي له تربتعا قرحلا

 ءاوسو باقتنالاك هضعب رتس اذكو ةرسلا راهظا نم دشأ اهف هجولا رتس نا

 نكلو باقتنالاب دسفت ال ليقو ء رذعل هارتس نا الإ ةأرملاو لج رلا هلك كلذ يف

 اهفصن ةهبجلا نم ىقب نا هرتسب دسفت ال ليقو ء ةأرهل هركي ال ليقو ى هركي

 نمو . ضرالا لصي مب ر وأ ثلئ اهم يقب نا تحص ليق و ى ضرالا لصي
 امك ار اهدح و اهس ىلص السغغ ال و ارهاط دجي مل و هتمامع ت رهط و هب وث سجن

 اهتوف _زروكيو امه ىلصي و بوثلل مميتي ليقو ى هت ر وع اه رتسي ادجاس

 سجنلا هب وثب ىلصو رتس هتروع ضعب رتسيام دجو ناو ى لوألا حيحصلاو
 ىلا الثم حم رلا هلمح ناو هدر فاشكنالا فاخ و هب وث طقس نم و ءيقبام هب ارتاس

 كسع نأ هلو الالحنا فاخ ناهسبل نقتيف هيلع يقابلاب ىفتك ا ىشمي هلافي ام

 وأ تايحتلا اسلاج وأ اماق يوتسي ىتح دوجسلا وأ عوك رلا يف لحنا اذا هب ون
 ىقالف بوثلا تح اهدي وا هدب تلعج وا لعج ناو هحلصيف نيتدجسلا نيب

 ء اهنود امو ةرسلا ليقو ةرسلا تحت اماسمي مل نا تحص اهبدب تقال وأ هندب
 عأ هللاو نهتروعلا اسع ام ليق و

 م رحم هنأ حيحصلاف لج رال اهريغو ةالصلا يف ريرحلا سبل يف اوفلتخا و

 هسبل نا ليقو ك هسم مل وأ هسم نالوق هتالص يفف هب ىلص ناو لجرلا ىلع

 داعأ هرتسي ام هيلع نكي مل نا و هسبلب ماو تحص هرتسي امم هريغ هقوف سل و

 ال كلام نعو 9 عب رأ ىلا نيعبصا نم ريرحلا زاوج ةظع هنع يورو ادبأ

 ر رحلا نم هب طاخ ام نكي ملاذا اندنع اذكو ريرحب بوثلا طاخي نا سأب

 سبليةعيب ر تأ ر : كلام نعو ء ةيقوا وأ عباصا عل رأ وأ نمه رد نم رثك أ

 ريغهتجلو ر رحهادس مف فلتخاو . اماما ناك وزخ اهن راهظ و اهنش اطب و ة وسنلقلا
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 تناك نا ليق و « هوركم ليق و « مثا هيفو زئاج ريغ ليق و ، حابم ليقف ري رح
 فوسبلي لئا وألا تناكهن أل ليق ث زجي مل هريغ تناك ناو « زاج ارب و هتم

 قحاي فاه ريغ ةصخرلا ىلع ساني الو ةصخر وهو آرخهن ومسا و رب و هتم ام

 ءاوس هري و رب ولا نأ هد ري و . يكلاملا بيبح نبا لاق هب و ڵ هريغ رب ولاب
 ةد وج وم يهو اضحم اري رح سيل هنا يه كلذ تصخ ر ىتلا ةلعلا ناو

 يف صيخرتلا يف رثأ تأي مل هناو اهريغ وأ نطق وأ فوص هتجل يذ

 ريرح هيف طلتخا ام سابع نبا زاجا دقو هري_غ سايق يف فلتخيف زالا
 تيأر فرطم نع و . رمع نبا ههركو نطق و فوصك هريغ وأ رب و هريغب

 لاق هاوتف يف ههركو هايا ديشرلا نوراه هاسك مسي ربا ءاسك سنأ ) ىلع

 دز نب ديعس و نامثع مهنم هسبل ةباحصلا نم رشع ةسمح نع ينغلب : مهضعب

 نب رمع سبل و زملا هيفب وسكي رمع نم! ناك و ايعبات رشع ةسمحو سابع نباو

 همعط و ريرح همايق ام نيب سيل و ث ةعمجلا موي ضيبا زخ ءاسك زيزعلا دبع
 هللا يضر بيبح ن ميب رلا دنسم يفو « قرف رب و ,أ ف وص 5 ناتك ,أ نطق

 دنسم يف اذكو ءاسنلل امهليلح و لاجرلا ىلع بهذلا و ريرملا ميرحت هنع
 ءاسنلاب ليق و ث رافكلابهبشلل ليقف ق رط نم ىهنلا هيف درو و ء هريغو يراخبلا

 كرشملاو دحوملا ىلع ةم رحم ثالثلا للعلا هذهو فرسلل ليقو 6 ءاليدلاب ليق و

 نيكرشالا يش نمل هألا و ةثلاثلا تناكول ه ضعمل اهضعب الو ىل وألل مجرت الف

 نم ءاسنلا ىز هناف بدألل . ؤل ؤالا سبل .رك أ ال ينا : يعفاشلا لوق فعض و

 نمل ثيدحلا يف نعللا توبث هد ري و لاجرلل ءاسفلا ةسبل زاوج ديفي هنا ثيح
 لاقي نا الا مهالا اهريغ وأ نهب ةصوصخملا ةسبللا يف ءاسنلاب لاج رلا نم هبشتي

 ذا هللا همحر فلؤملا نم وهس باتكلا ردص يف امو سنأ نب كلاملع تيأر : ةرابعلا لصأ )١(
 لوق هلو . ديشرلا لاصنالا روهشملا وه كلامو هللا دبع ن فرطم وهو كلام باحصأ نم فرطم

 يف ريرحلا نم الادسا ىأرف هناحصا ضعب هيلع لخد هنأ يور اثيئأتو اشف ريرحلا لامعتسا يف روهبتم
 عا هللاو زاوجلا ىلع اهس الدتسم ةرسالا > هدابعل ح رخا ينلا هللا ةنيز مرح نمه ( ىلاعت هل وق ١ رقف هلأسف هتب
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 بوث ريرحلا نا يهنلا ةلع ليق و ، ءاسنلا ةئيه ريغ ىلع سجللا يفاشلا دارم

 هذهو ث هشت دصق الب ولولاج رلا ةماهش نود ءاسنلاب قيلب امباف ةني ز و ةيهاف ر
 ڵ لاجرلاو ءآسنلا ىلع مرحم ريرحلا نأ موق معز ه ث ميرحتلا يضتقت ال ةلعلا

 نيرخأتملا انتق راشم ضعب لة و ث نيعباتلا ضعب و ةباحصلا ضعب نع لتن و

 نم ىه اا هنع يهنلاو هم : رح ثيداحأ ناو ءآسنلاو لاج رال اقلطم لالح هنا

 نيفااخلانم م وق لاق اذك و ء ر ود ك ذلا ح ب رلا دنسم ثيدح هد ري و ڵ نيفلاخملا

 ثدح ر و ث هرزنت هنع يهنلا نأ نعمعا ¡ ز ءاسذلا و لاج ر ال اقلطم لالح هنا

 هسبل نم » رب هلوةك هسبل ىلع ديع ولا ثيداحا و مي رحتلاب ح رصملا عيب رلا

 قالطا هدري و 4 ءاليخ هسبل نميف هنعىهن ليقو « ةرخآالايف هسبلي مل ايندلا يف
 هسدل د رحم ىلع ديعولا قيلعت و ق رط نم امهئيداحا ةرثك عم م رحتلا و يهنلا

 بهو « ةرخآلا يف هسبلي ال نم ايندلا يف ري رلا سبلي اما » يقلي هلوق لثم

 ج و رملا ىلو ألا سيلأ نيفلاخملا نم ديعولا و مع رحتلا و هنع يهنلا ثيداحأ نأ
 رج زلا ثيداحأ نا يقرشملا كلذ ملع نيا نمو ء عروتلا ونكمأ ام فاللا نع

 ليلدلا و ليلدب الا مهغيلآت ي انباحصأ اهررق دقو نيفلاخملا نم ري رحلا نع
 ج و رخلا : يشكي ودسلا لاق دقو ى دنسملا ثيدحك مهدنع ةتباث اهنا حيرصلا

 مهدنع حيحص هنا ىلع مهبتك يف ام ءاقبا ىلوألاف ڵ نكما ام ىلوا فالخلا نم

 ءاملع نم فلاخم لجر وه و يبلا.ثلا لاق دق و ء نيفلاخملا دنع هتحص قفاويف

 هصن ام نا رينلا تاقبط مظعا هنعطب هتنا هازاج انبهذم يف نعطلا ريثك رئازجلا

 زاوج ةلدأ نا بهو ى نكمأ ام فالخلا نم ج و رلا ءاملعلا بحتسا دقو
 ام : يكل اموهو دشر نبا لاق ء ىلوأ عروتلاف تأفاكتت هعنمو ريرحلا

 هركو هباشتملا نم وهف هميرحت و هليلحت يف ةلدألا ىفاكتتلإعلا لهأ هيف فلتخا

 عقو و ، اري رح رثك أ وأ هفصن ناك و ري رحلا هيف طلخ يذلا بوثلا سبل ضعب

 بيبح نبالاق و ء نيعبصا ضرم هوصخ و بوثلا ي ملعلا ه ءانثتسا ثيدحلا يف

 ڵ عباصا مب را نم رثكا ن 5ي مل نا ليق و ى مظع ولو ملعلاب سأ ال : انموق .,ه
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 لاق ء ءانثتسالا كلذب ريرحلا نم ةنبللاو قوطلا زاوج ىلع مهضعب لدتساو

 ةثالث م رح هنإ : تلاقف رمع نبا ىلا ءآمسا ىنتلس را : ءآمسا ىلوم كالملا دبع

 لوقي يبأ تعمس : اهماجأف ءاوس ام ترك ذو بوقثلا يف مسا اهدحا : ءاسشأ

 ا تفخ « هل قالخ ال نم رب رلا سبلي اا » لوقي ة ف هللا ل وس ر تعمس

 :ت ةففت ىنلا ةبج هذه : تلاةف اهاجا امي ءامسا كلملا دبع ربخاف هنم ملعلا نوكي

 جابيدلاب نافوفكم اهاج رف و جابيد ةنبل اهل ةيناورسك ةيساليط ةبج تج رخاف
 اهتضبق تضبق املف تضبق ىتح اهنع هللا ىضر ةشئاع دنع تناك هذه : تلاقف
 رمع بطخ دقو ء اه ىفشتسن ىذ رمل اهلسن نحنف اهسدلب ت كت ينلا ناك و

 وأ ثالث وأ نيعبصا عض وم الا ريرحلا سبل نع ك هللا ل لوسر ىهن : لاقف"

 كلذ لوطو مب را وا ثالث وأ " ض رع ليقف ث اذه لثمل فلتخاف مب را
 اهضرع ف رطلل بوثلا فرط نم ةريثك ولو مالعالا زاوج دارملا ليقو ء طقف"

 هدنسبعيب رلا ىو ر دقو ري رحلا ملع هثفامسبلولفت هنا ثيداحال كلذ ضرع

 اهبف دهشف ةيماش ةصيمخ تع هللا لوسر ىلا ىدها مهج ابا نا : ةشئاع نع

 ىلا ترظن ياف ةصرفلا هذه مهج نا 1 يد ر » لاق فرصنا الف ةالصلا

 نم ةظيلغلا ةلحشلاب ةصينجلا را رلا رسف دقو « ىننتفي داكو هالصلا :يف اهملع

 هد ر و ريرح ملع هيف بوثب ىلص تع هارتف ري رح نم ملع اهيف نطق وا فوص
 ريغ ري رح نم هملع نوكلال ثيدحلاف صن وه اك هلغشا هملع نوكل هيدهم ىلا

 ريغ نوكي دق لب اريرح اهلع نوكي نا مزلي ال ةصيخا ناب ثحبا تنك ينا

 نم نوكتت نأكو ، غوبصم ناتكوا نطقوا فوص نم نوكي نأك ريرح
 ريغ اهرسف دقو « كلذ وح وأ ناتك وا نطق نم اهماع نوكيو فوص.

 همحر ميب رلا دا رم لاقي نا الإ مهللا ناملع هل عب رم ءاسك اهناب عيبرلا

 هدنع حصو 6 اهسفنب :ت هللا لوسر اهسبل ىتلا ةصينخلا نايب هللا

 ةغوبصملا بايثلاب ةالصلا 7 2 اهثدهاشم وأ رابخاب ر» رحا اهملع نا

 آرجأ رثك أ داوسلا ليق لب ث داوس وأ ةرمح وأ رفصع وأ نارفعزب
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 .بايش أا نا » عيإ رلا دنسم ثدح هضراعل و 0 انباحصأ رامآ ضعب ف 1

 .لاق اك تاق و الا رئاس يف لضف أ يه ليق نا الا « كبايث لضفأ نه ضيب ضيبلا

 دنسميف كلذ لك « اهب كيلع » لاقو « ك اتوم اهف ا ونفكو ءايحأ اهوسبلأ »

 : ل لين اذه ليلد ل نكل و لضفأ دوسالاف ةالصلا لاح يف امأ و ، ميب را

 مهضعب م و ى ىلصملاك تيملا ناف هيفانب « ك ات وم اهيف ا ونفك » هل وق

 :الس نع دك ىهن و ز رغصعو ن ارفعرك ة ةرغص ىف غوبصم بوثب ىلصي ال

 اهوحن وأ امهب ىلص نميف فلتخا و ث انه ريغ امهىلع اوساقو ساحنلا و ريدقلا
 داسفلاب ليقو , ةها ركلاب ليقو ء اهداسفب ليقو ء اهتحصب ليقف لجرلل بهذلاك

 رسع ناك نا بهذلاب اهداسف يف فالخال : مهضعب لوق امأو ٠ كلذ سم نا
 فالخلا دوجو فالللا , ¡ ىفنب لباقو دسفم هسم نا لاق نم ه عامجا هدارش لجرلا ندب

 امف ا وفلتخا اذه اننال هل ًاظنفح هسم ريغ يف دسغم هسم ناب نيلئاقلا نمب

 ًاظفح الثم رفسلا يف بهذ ط رقهنذأ ف وأ ب بهذ نم اجولم د هدي يف سبل اذا

 بهذلاك هسبل مرح 7 مح ؛ دسفت ال ضعب و ء دسفت ضعب لاقف 4 عيضي نا نع هل

 .فالخو ء ىهنلا بناج نم فالخ اهداسف ىفف هب ىلصو هسبل اذا لجرلل ري رحاو

 يف وأ بوصغع ةالصلاك ! ال مأ ةالصلا دسفت له ةالصلا يف ةيصعملا ةهج نم
 ةالصك و ‘ نذاب الا ل وخد ال ثم.ح هيف ىلصو نذا الب هبصاغ هلخد بوصخغم

 نم ةالصكو ما رح كلذ يف هيشمو هثكمم ناف بجي ثيح نذا الب اقلطم لخادلا

 دقو ڵ اكرش نكت اذا ةسوسو ال همزحو هرايتخاب اهدقتعاو ةيصعم فيك

 هجوب هتالص يف هللا ىصع نم ةالص لطبت : نونحس لاق ، ًاضيأ انموق فلتخا
 نحل ليق اذك ع لطبتال : يسن وتلا قاحسا وبأ لاقو ، نايصعلا هوجو نم

 .لمتحم وهو اهف هماما ةروع رظن نم ةالص داسفب نونحس لوق نم كلذ ذخأ
 ادمع اها ر ناب هث وض و ضقنلا وأ هماما ةالص للخل اهداسغب ح نوكي نال

 ملعا هللا و
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 مارحالاو هجوتل ١ ف

 هزجح ل كت جك َ ےها را ١ ا د\س هجوت 1 رق ُِ ك ررح از دمس همجوت أ رت نم

 ل رح كدمس همح ون ٨ و٫ي م ن ٠,م ناف الص أ هجوي مل نم مكح هكح ن وكي و

 ال دمعلاب ضعب دنع تدسفو « ضعبل دنع تحتو ك ضعب دنع هتالص تدسف

 | نا ٢ ةشلاعو رمع لوقل بجا و هن ا يدنع حيحصلا و 6 صعب ٥ راتخا و نايسنلاب

 تدمح و مهللا كناحبس » لاق ةالصلا ىلا مق اذا ناك اقلم ىبنلا نإ : دوعسم

 ةغيص لاق ماق اذا ناك اهلوقو « كريغ هلإ الو كدج ىلاعتو كمسا كرابت
 اع ر هنأ حص ول طقف دك اتلا ىلع لدي امناو بوجولا ىلع كلذ لدف رارمتسا

 دمك أتلا ىلع لدي هنا ليق امك سيلف بجا ه ريغ لاق هنأ هنع حص وأ كلذ كرت

 حبسو « م وقت نبح كب ر د۔ب حبسف » ىلاعت هلوق بوجولا ىلع لدي و ى طقف

 حيبستلل انايب لا « مهللا كناحبس » ةالصلايف هلوق ناكف ى بوجول رهألاو رما
 دقف « ىلصأ ين ى ومت ] ر ئ | ولص ( هل وق ضا أ بوجولا ىلع لدي و ا هب رومأملا

 نع هح ر 2 الاد رذ ذا هد هب ىلصل نا اش۔ لع بجيف همحوتلا ادهب ىلصي ٥ وأ ر

 لدي اماف « : اتلا اهليلحس ه ريمكتلا ةالصلا 2 رح , زق هلوق اما و « ب وجولا

 اهس برقتلاو ةينلا ناف بجاو ريغ اهلبق ام لك نأ ىلعال اهرخآو اهلوأ ىلع
 بجاو اهدعب ءاعدلا نافبجا و ريغ اهدعبام لك نأ ىلع الو .اهلبق اهو نابجاو

 لو ىلص اذا هنالو . ةيآلا « بصناف تغرف اذاف » ىلاعت هلرةل هل دح ال نكل

 با وثلا بلطو ء هل برا وٹ ال ن وكيف اهطقتلي لو رجش رامن ضفن نك ناك عدي

 مارح لمعلا لاطباو ا . 7 ١ .ا وثل لاطب ١ اهدعل ءاعدلا كل رتو 4 هالصلاب ايسال و بجا و

 ت هل وق امأ و . ما ر ,ح اهو فا رت ركفا و راملا مييضتك عييضت ًاضلأ كلذو

 مكرا و ربكف كل هللا . حتف ام اهف نأ رقو ةالاصلا تحتف اذا » يا رعالل
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 نمطت ىتح دوجلا ىلا وها مث امئاق نئمطت ىتح عفرا مم امك ار نئمطت ىتح
 يفام يا رعالل ملعت وه امناف حاضيالا يف وهو ا « كسأ ر عفرا ش ادجاس

 تكس امنا و ع بجاو ريغ هادع امو بجاو هرك ذام نأب نايب ال ةالصلا لخاد

 ةءا رقلا هل نعس م اك هب ملاع هز | يا رعالا ن ه لع دق هن وكل ةريكتلا لبق اع

 ملع دق هن وكل ميظعتلا نم عفرلا دنع لوقي امو تايحتلا و حيبستلا و ميظعتلا و

 مني ال هنظ وأ هنع عمس وأ ءآر هنوكل هل هركذام ىلع رصتقا هنأكو ى كلذ
 اذهب بوج ولا مدع ىلع هلالدتسا مهضعبل حصب ل مايقلا دوجسلاو عوكرلا

 ةعاجلا همقيسل نا فاخ نم : نا زع لاق « ريمكتلا اهع ر ع » ثدحو ثدحلا

 مس كر و مرح أ مث هرخآ ىلا لاق و مملا كناحبس : لاقف هيجوتلا مني نا لبق

 نم ىتب ام ماقم 2 سيل ءيشلا رخآ ىلا كلوق نأ هيلع دري : تلق ك هأزجأ

 نع ربعيو لوق وأ لعف يف عرشي نأ ءىزجيب هنأ رثأ انغلبي لو لوق وأ لعف
 هلوق هزجب مل تا رم مب رأ «ربك أ هللا » : الثم لاق ولو هرخآ ىلا كلوقب هيقاب
 كلوق لب الثم ديعلا ةالصو رعبكتلا ةالص يف تا ريبكت مب رأ نع تا رم عب رأ

 « مهللا كناحبس » لاق نمف ء دسفم مالككلذ وحن وأ تارم مب رأ وأ هرخآ ىلا

 كلذب ىفتك ا ناو هيجوتلا متأ و « مهللا كناحبس » هلوق داعأ هرخآ ىلا لاقو

 تي لب ًادمع هيج وت الب ةالصلا ةحص تبثي نم لوق ىلع ءانبلا الإ هل ج رخم الف
 لقن نم فرصنا نمو ى هتافام كردتسيو كردأ ام مامالا مم لعفي و هيجوتلا

 اذكو ك ملكت ولو ليقو ء ضعبل دنع ملكتي ل نا هأ زجأ الوأ هجو دقو ضرف ىلا

 وأ رتول ضرف نم وأ ضرفل رتوك ةنس نم وأ لفنل ض ف وأ لفنل لفن نم
 ةالص هيجوت يزجي ال هنا يدنع يذلا و ء ضرفل ضرف نم وا ننسلا نم هرعغ

 ىلصف مرحأف ماقف ةلع الب اسلاج هجو نمو ث هجو لس امك لب ىرخ الل هيجوتلا نع

 سولج ىف ةينلا ىزجو و ڵ ةماقالاك ما رحالا لبقام لك يف صخر اذكو ء هتالص تمت

 كلسو امهبلع هللا ىلصرمهار ا هيجوت ىلع دمحم هيجوت نومدقي نامع لهأو ء لاكشا الب
 ادجسم مامالاىلصم قرشم نم ىنأ نمو ؛ كلذ نوكي ةسوفن لهاك برغملا لهأو
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 ةهج تمس ىلع قرشملا نم هيشم يف ناكن ا البقتسم ايشام هجو قبسلا فاخو هريغ وأ
 هيشم يف نوكي ال ثيح نم ىنأ ناو ء فوفصلا فلخ ةهج نم ىنأ اذا اك ةلبقلا
 دعب ةعاس هيجوتلا نع كما نع و ء هج وو ةلبقلا وح ههج و فرص اهتمس ىلع

 اهري ركت وأ ةينلاب لاغتشا الب و ةرورض الب هيجوتلا دعب مارحالا نع وأ ةماقالا
 نم و ث داعأ ةالصلا كلت رادقم كسمأ نا ليقو ء ال ليق و ع لواطت نا داعا

 نع رم ام هلبق هيجوتلا ةنسلا نأل حيحصلا ىلع لدبأ الهاج هيجوتلا لبق م رحأ
 رماف « موقت نيح كب ر دمحب حبسف » ىلاعت هل وقل و دوعسم نباو ةشلاع و رمع

 هيف سيل امم ءيش رقي الو ، نآرقلا يف اولتم سيل هنالو مايقلا نبح يف هب
 يف يسانلا ةلزنم هل الزنم ديعي ال ليق و ث هيلع ليلدلا ماق نا الا ةالصلا لخاد

 هنا هب لومعملاو ، مارحالا دعب هيج وتلا نا : انموق ضعب معزو ك اهبف هأطخ
 هيجوتلاو ةماقالاك تق ولا لوخد لبق مارحالا لبق ام لعف ناو مارحالا لبق

 تقو لبق لفنل كلذ لعف نا اذكو ضعب هلق ايف كلذ هازجأ هدعب مرحاو
 هنا انلق ولو هي زج ال كلذ نا حيحصلاو ك اهزاوج دعب م رحاف ةالصلا زاوج

 اهناف ةبجاو ريغ ةنس ناك نا هنأال بجاوب سيل ةينلا ريغ مارحالا لبق ام لك

 حصي الف ابجاو ناك ناو ى اهدؤم هناتقولا لبق اهلعاف ىلع قدصيال ةتق وم ةنس

 بوجولا مدع ىلع ءانبلا هج رخم امناف كلذب ىفتكا ناو هتقو لبق ضرفلا ءآدأ
 ةماقالا ىلع اهمدق اذا تقولا لبق يدنع ىز اهناف ةينلا الا هدقتعب مل نا

 . مرحاف لصف الب هبقع ىلع تقولا لخدو الصتم هلككلذب ءاج و هبج وتلا و
 نيب الو مارحالا نيبو مارحالا دعب ذاعتسا اذا ةذامتسالا نيب لصفي ال ه

 افالخ ءاعد وأ هيجوت وأ حيبستب ءيشب لبق ذاعتسا اذا ةءارقلا و مارحالا

 مهلو انل لدي و ك ةيكلاملا دنع كلذ هركو ادبأ اندنع داعأ لعف ناو ى يعفاشلل

 وبأ اذكو « نيملاعلا بر هلل دحلا » ب ةالصلا حتتفي ناك رع هنأ يور ام

 لاق رمع نب صفح انثدح : يراخبلا لاق ء هيلع قفتم ثيدح وهو رمعو ركمب
 يضر رمعو ركب ابأو لم يبنلا نا كلام نب سنأ نع ةداتق نع ةبعش انثدح
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 ىلع لكشي الو ى « نيملاعلا بر هلل دمحلا » ., ةالصلا نوحتتقي اوناك ايحنع هللا

 تكسي تع هللا لوس ر ناك :لاق ء ة ري ره وبأ انثدح : ةعرز يبأ لوق كالذ
 يمأو يناب تلقف ةينه : لاق هبسحأ : لاق ء ةتاكسا ةءارقلا نيب و ريبكتلا نيب

 مهللا لوقأ » لاق ث لوقت ام ةءارقلا نيب و ريبكتلا نيب كتاكسأ هللا لوسر اي

 اياطخلا نم ينقن مهللا برغملاو قرشملا نيب تدعاب اك ياياطخ نج و ينيب دعاب

 « دربلا و جلثلاو ءاملاب ياياطخ لسغا مهللا سندلا نم ضيب ألا بوثلا ىقني امك

 رمع و ركب ابأ ىرت اذلو ةالصلا يف مالكلا مم رحت لبق ناكو « ليلق اذه نأل

 هنأ امك بلاغلا يف مع يبنلا لعف وه امك ( هلل دمحلا )ب ةالصلا نوحتتفي امهريغ و
 كلذ لعفي سدق هيزنت ةياب وأ بغر ةمحر ةيآب وأ ذاعتسا باذع ةيآب رم اذا

 نآرقلاب ناك خسن املو مالكلاب ناكو أ نآرقلاب وأ ةالصلا يف هم رحت لبق مالكلاب

 يهجو تهجو » لاق ربك اذا قليهللا لوسر نا ىلع نع ليق امف لاقي كلذكو

 مهللا ء نيملسملا نم انأو . لاقو _ ترمأ كلذب و _ ىلا _ تاومسلا رطف يذلل

 ىنذب تفرتعاو ىسفن تماظ كدبع اناو ير تنا تنا الا هلإ ال كلملا تنا

 قالخالا نسحال يندهاو تنأ الا بونذلا رفغي ال هنا اميج يبونذ يل رفغاف
 ،تنأ الا اهئيس ىنع ف رصيال اهنيسينع فرصاو ى تن أ الا اهنسحال يدهسال

 تكرابت كيلاو كبانأ كيلا سيل رشلاو كيدي يف هلكر يلاو كيدعس و كيبل

 ةالصلا حتتفا اذا لي ناك : ةشئاع نع و « كيلا بوتأو كرفغتسأ تيلاعت و

 دارأ اذا دارملا نأ لمتحيو « كريغ هلإ الو _ ىلا _ مهالا كناحبس » لق

 هللا » لاق ةالص ىلصي ةت هللا لوسر ىأر : مطم نب ريبج نعو . اهحاتتفا
 هخفن نم مجرلا ناطيثلا نم هللا ذ وعأو البصأو ة ركم هلل دجلاو اريمك ربك أ

 نم عون يأ ةتؤملا زمهلاو رحسلا ثفنلاو ربكلا خفنلا « هزمهو هثنن و

 يف هلككالذ لاقي دقو ث دحاو هاككالذ يف باوجلاو ء بلقلا ةتاما وأ نونجلا

 ربك أهللا » لاق اع وطت ىلصي ماق اذا قلي هنا : ةملسم نب دمحم لوق لدي و لفنلا

 9 وأ لدب نيملسملا نم انأ و _ ىلا : _ نيكرشملا نم انأ ام و ىلا _ تهح و
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 . عأ هللاو أرقي مث« كدمحب وكناحبس تنأالا هلإال كلملا تنأ مهللا ء نيملسملا
 ى مارحالل ةنراقم هدعب اهديدج نم دب ال ليقف ء هيجوتلا لبق ىون اذاو

 الوق هيلع تعلطا ىتح لوقأ تنك اذكو ى هدعب اهديدهت مزلي ال ليق و
 زوجي و ث ةالصلا يف لوخدلا ةين مارحالا ةدارا دنع ىدنع همزلي ااو يريغل

 اهتنراقم مزلت ةينلا نأ مم ديدجتلا مدع ت زجأ اماو هيج وتلا نع ةينلا ريخأت
 .مرحأىتح هتين تب زع نا الا مهللا لصافلا ةلقل ةالصلا نم سيل هيجوتلاو لعفلل

 بجاولا يف لص لا وه امك لعفلل ةنراقم ةينلا ن وكت نأ ديدجتلا بجوم هجوو

 يكاالا باهولا دبعو يبفاشلا بهذمو ء بهذلا يف نالوقلا و موصلا ريغ

 لصف م. مارحالا ىلع ةينلا مدقت زوجي ال هنا ةيكلاملا ةب راغم ضعب و دي ز ينأو

 زاوج ةفينح يبأو كلام بهذم و ، هدنع تديعأ تمدق ناف ريثك الو ليلقب

 ب وزع رضي ال كلام نع و ، ل۔غلا و ءوض ولا يف الاق اذك و ريسيب لصفلا
 نم : ةيكلاملا ضعب لاق ء كلذ ريغل اهفرصي ملام ةالصلل دجسملا دصق دعب ةينلا

 ريسيب مدقتلا زاوج ىري انباحصأ يمدقتم تاقالطا ىضتقم و فلسلا لمع لمأت

 قيرط ةنراقملا طرش ناو ةن راقملا نم دب ال هنأ : ء انل لقني مل ذإ رهاظلا وه

 الب مارحالاب ةينلا لاصتا ةن راقملب دارملاو ث اعبط و اعرش ةمومذملا ةسوس ولا ىلا

 نع ,ضعب معر اك ال توكسب لصف الو لعفب الو هيج وتلاك مالك لصف

 . توكسب زوجي هنأو لعف وأ مالكب لصفلا مدع دارملا نأ ىلا راشأ هنأ ىلزرملا

 داقتعالا كلذ ىلع لدت ىتلا ظافلألا سيلف همزعو بلقلا داقتعا ةينلا نأ ملعاو

 اهارأو ء اهنراقي مل وأ ظفل اهنراق ةينلا مزاللا لب ةمزال يهالو ءيش يف ةينلا نم

 رأ ملو ة ةس وس ولا عفدتو ًاطمضو ة ة وق ةينال اهنال ةنسح ةعدب _ظافلالاكلت ينعأ

 وحم و ملسم حيحص و ي راخبلا حيحص يف ال و هللا همح ر بيبح ن٫ ميب رلا حيحص يف

 ك )املا : رعلا نبارك ذ و . يوني امع ظفلتلا يف 8 دح ثيدحلا بتك نم كلذ

 ام . سبقلا : هامس هل باتك يف قرشملا ىلا هتلحر يف يلازغلا ذيمات ىسلادنالا

 تقولا رهظ يد ؤ أ ل وقيف هتينب هناسلب كت نأ نا هل بحتسل يعفاشلا لاق : : هصن



 عرفلا و رمالا لماش ٦٢
 ۔ حسم

 هن أ الا فلسلا نم دحأ .. نعالو .ك يبنلا نع تي ور ام ةعدب يهو رتكي مث .

 هملق يف هل طبتري ال نأ ىثخ اذاركَفلا س وس وملا رطالا سوس وملل بحتسي

 ى ون نا مهسضعا لاق . ه سبللا هنع بهذي ىتح لوقلاب هدضعي نأ ةمال دقع

 هتدابع هقطن و ناسللا قطن وه و لاملاب و ةينلا وهو ؛يزجملاب ىنأ دقف قطن و

 بحتسم كلذو اهيف بلقلا ةح راجلا كراشتف بلقلا يف ةدابع اهنأ امك ةيفلا ف
 عماوجلا ممج فلؤم دلاو ىكبسلا لاق اذكو راضحتسالا ىلع نوع هنال

 ةالصلا ىلا ماق اذا لسو هيلع هتلا ىلص ناك : يقلا نبا لاقو . ريثك نباو ىلوصالا

 اذك ةالص ىلصا لاق الو ةينلاب ظفلت الو اهلبق ائيش لقي لو ك ربك ا هنلا » لاق

 الو ءاضق الو ءادأ الو اذف وأ ام ومأم وأ امامإ تاعكر عبرأ ةلبقلا لبقتسم

 فيعض الو حيحص دانساب طق دحأ لقني مل عدب رشع هذهو ى تقولا ض رف
 همحتسا الو ةباحصلا نم دحأ نع الو ةتبلا ةدحاو ةظفل لسرم الو دنسم الو

 ىلا تق اذا » ةالصلا هملعي يذلل لاقو ء ةعب رالا ةمئالا الو نيعباتلا نم دحأ

 كلذ بحتسي الو ريبكتلا لبق ءيشب ظفلتلاب هرمأي ف ك ربكف ةالصلا
 الا اهيف دحأ لخدي ال مايصلاك تيل ةالصلا نا : يعفاشلا لوق امأو ى ظفلتلا

 هبلقب مارحالا ىون نم : هلوق ليلدب مارحالا ةريبكت رك ذلاب هدارف ركذب

 ة ريبكةلا ىنعي ابجاو ًاقطن اهلوأ يف نال ةالصلاك سيلو . هأزجا ًبلي ملو
 تبحتساو . يناثلا ن رع يب رعلا نبا لقنل فلاخم وه و . ميقلا نب مالكى تنا
 جحلاب يبلي . يبنلا عمس هز ا سن ١ ثيدح ىلع ضعب ساق و قطنلا ةيعفاشلا

 قل هللا لوسر تمعممس : رمع ثيدحو « ةرمع و ةجح كيبل » لوقي ة رمعلا و

 يداولا اذه يف لص لاقف ير نم تآ ةليللا ينات أ » قيقعلا يداوب وهو لوقي

 سايقلاب تبثي صنلاب .تبثي اك كلاو « ةجح يف ةرمع لقو كرابمل
 الاثتماو هب نواه اع ةباحصلل املعت همارحا ءادتبا يف كلذ لاق هنأب ضرتعاو

 ةالصلا هيلع ىلص دقل و : لق « ينا ولا كلذ يف ىلاعت هللا نم ءاج يذلا رمالل
 ىلصا تيون لق هنا هنع لقني مف ةالص فلا نيثالث نم رثك أ مالسلا و
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 اهدحا ساقي نأ نم رهظأ جحلاو ةالصلا نيب قرفلاو كاذك و اذك ةالص
 طرش ليقو ث روهجلا دنع نكر مارحالا ةريبكتو . عأ هللاو ء رخ الا ىلع
 : رذنملا نبا لاق ء ةنس ليقو ء ةيعفاشلا دنع هجوو ةيفنملا بهذم وهو

 ليقو ى ضرف ةدحاو لك ليقف ريمكتلا رئاس امأ و ي ره زلأ ريغ دحأ هب لقي

 الف هيلع و ةدحا و ةنس هلك ليق و « دحاو ض رف هلكل يق و ث ةنس ةدحا و لك

 لاق نمو ڵ هلكه ك رات ىلع ةداعالا بحص الو ةدحا و ةريبكت كرات ىلع د وجس

 اوهس ةثالث ك رت نم داعأ و نيتنثالا و ةدحا ولا كرتب دجس ةنس ةريبكت لك

 ملأ هللا و لاط ىتح دجسي ملو

 نهف مارحالا دنع ةيضابالا ةبراغملا رشعم انم نيديلا مف رب الئاق الو

 ءانب تدسف غارفلا لبق وا هتالص تحت اهيف ع و رشلا لبق ايهادحا وا امهف ر

 . تدسف غارفلا دعي وأ اهنم سيا هنأ ىلع ءانب تحص و اهنم مارحالا نأ ىلع

 هجوتلا لبق مارحالاه ركي و : هللا همحر انباحصأ ةقراشم نم سيمخ خيشلا لق و

 كروتلاو مبصألاب ةراشالا و ةرسلا ىلع امهعض ه و هدنع نيديلا عفرو اندنع
 . ىهتنا ةنس هاري انري۔غو كلذ لعف نم ىلع ليق سأب الو ى رسيلا ىلع

 ىرسيلا ىلع نيهلاب ذخألا وه يذلا فيتكتلا ىلا ةرسلا ىلع امهعض وب راشأ و

 بهدم و ىرسيلا ىلع ىنملا هدي عضي ج ناك انهوق _.رم دواد وب أ لاق

 هت رس قوف هردص تعحت امهطح مفرلا نم هيدي عضو اذا ىلصملا نأ يفاشلا

 . هترس تحت يعفاشلا باحصأ ضب و ةفينح وبأ لاقو .نيرثاك ألل بسن و
 الصتم هلبق وأ مارحالا مم امهنود وأ نينذألا وذح اعفرت نأ امهعفر ةيفيك و
 انموق ضعب لاق . مفرت ال ليقو . لج رلاك ةأرملا مف رتو . كلذك هدعب وأ هب

 هيف ريخم ليقو « دشر نبا لاق هب و ةنس ليقو ث ةليضف مفرلا اذه نا روهشملا

 نبا لوق نينذألا ىلا مفرلاو . يمخللا هركذ عونمم ليقو « هوركم ليقو

 اذكو . نيبكنملا ىلا كلام نع روهشملا : ىجابااو يرزاملا لاقو « بيبح

 ناك القؤ يبنلا نأ رمع نبا نع أطوملا يف ام نويا رعلا هراتخا و هشر نبا لاق
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 ۔ _ ۔_۔۔

 هلا لام و ردصلا ىلا : بهشأ عمج و . ٥ هيكتم .ا هدح 4 دد عف ر ةالصلا ملا حتتفا اذا
 ر

 ات ءيبلا باحصأ ىأ ر هنأ رجح ن لئاو زع د واد يا حيحص يف امل ن ونحس

 ليق ڵةيسكاو سينار مهلعو ةالصلا حانتفا يف رودصلا لا مهيديا ن وعف ري

 ةريره وبا ىور . هينذا هعباصأب و هيبكنم هيفكب يذاحي نا نييقارعلا بهذم

 نب لئاو نع اومعزو اًدم هعباصأ دم رثك اذا ناك ةت ينلا نأ اومعز امف

 ىتح هبدي عفرو ربك ةالصلا حتتفا املف ةت يبنلا فلخ تيلص : لاق هن أ رجح

 نأ هيبأ نع رمع نبا نع هايعدا يذلا امهدنسب ملسم و يراخبلايفو هينذأ ايذاح

 نسب عمجيو ١ هنالص حتتفا اذا هيلكنم وذح هيدي عفر ناك نلع هلرا لوسر

 هنذأ عم اممعب اصأ فارطأو هيبكنم وذح هافك و هردص ىلعأ . امحلعجب كلذ

 نم و عباصالل هللاب ةري ره يبأ ثيدح نم ملعي اك نيتعاق عفرلا لاح نان وكت و
 نعتط وسبم : نونحس لاق ى ذبانلا ةفص ىلع كلذو ليق ثافن آ روكذملا عجلا

 عم نيتماق ليقو ث هل ىقتملا ءيش نم بهارلا ةفص ىلع ضرألا ىلا امهنوطب
 روهشملاو ڵ بغا رلاك ءامسلا ىلا امهنوطب نبتطوسبم ليق و ى عباصالا فطع

 عوكرلا نم عفرلا دنعو هدنع : مكحلا دبع نبا ىورو ث طقف مارحالا دنع عفرلا

 :دادنم زي وخ نبا لاق ى نيتنثانم مايقلا دنعو عوكرلا دنع و : بهو نبا لاقت

 لك يف ربكي هنا » ثيدح نم هيلا ىرس مهو وهو مفرو ضفخ لك دنعو
 هللا لوسر نأ هيبأ نع هللا دبع ن ملاس نع يراخبلا يفو « مفرو ضفخ

 اذاو عوكرلل ربك اذاو ةالصلا حتتفا اذا هيبكنم وذح هيدي عفري ناك رلتط

 كلو انبر هدمح نمل هللا عمس» لاق و اضيأ كلذك امهعفر عوكرلا نم هس / عفر

 : رمع نبا نع اضرأ يراخيلا يفو . د وجسلا يف كلذ لعفي ال ناكو « دجلا

 هيبكنم وذح ان وكمت ىتح هيدي عفر ةالصلا يف ماق اذا مع هللا لوسر تيأر
 عوكرلا نم هسأر عفر اذا كلذ لعفيو عوكرال ربكي نبح كلذ لعفي ناك و
 نبا كلام ةبالق وبأ ىأرو دوجسلا يف كلذ لعفي الو هدمح نملهللا ممسلوقي و



 ٦٥ مارحالا و هيجوتلا يف باب

 هسأر أر عفر اذاو هيدي مفر مكر ي نا دارا اذاو هيدي عفرو ربك ىلص اذا ثرب وحلا

 نع هيفو . اذكه عنص ةرتع ةفع هللا لوسر نا ثدح و . هيدي , عفر عوكرلا نم

 اذاوهيدي مف ر ح ر اذاو هيدي عف ر و ربك ك ةالصلا يف لخد اذا رمع نبا نأ عفان

 عفرو هيدي عفر نيتعكرلا نم ماق اذاو هيدي مفر « هدمح نمل هللا عمس » لاق

 نع عفان نع بويأ نع ةملس نب دامح هاورو . قلي عيبلا ىلا رمع نب كلذ

 اهدنس حصي ملاهلك اهوحنو ثيداحألا هذهو ث ع ءينلا نع رمع نبا

 نم نيعبس نع ىور هللا همحر دي ز نب رباج اذه و .ةع هللا لوسر ىلا اندنع
 سنأو رامعو دوعسم نباو ةريره وبأ مهنم مهنع ذخالا رثك أو ةباحصلا
 نبا رخازلا رحبلا الا ملعلا نم مهدنعام تيوح : : لاق لب « سابع نباك مهريغ و

 الو م ا رحالا يف هدنع نيديلا عفر تبثي لو . هدنعام عيمج ورأ يناف سابع

 رباج و . هن ولعفي مآ را و مهنع ها و رل ن هنع حص ولو ى مفر يف الو ضفخيف

 دنسلا حصي ملو اذكه رمألا ناك اذاو اندنع وه اك انموق دنع ةقث ديز نبا

 فانم و ةالصلا يف لمع ةدايز هن أل برقأ عنملا ىلا امهعف ر ناك نيديلا عفر يف

 نوتأي موقب ينأك » لق ر هنأ روكذملا رباج ىور لب . ةالصلا ين نوكسلل

 عينش هنم اذهو« سمش ليخ بانذأ اهنأك ةالصلا يف مدي نوعفري يدعب نم

 عف رلا لخدف لوط الب لئا زلا عفرلا و لاطملا مف رلا لمشي مفرلاو هدي عفري نم ىلع
 مامالا ىورو ء عينشتلا كلذ يف مف ر وأ ضفخ يف عفرلا و هدعب وأ ريبكتلايف

 مهديأ نيعفار اموق ىأرف دجسملا لخد رثن هنأ انباحصأدنع اعوفرم حلفأ

 ليخ بانذأ اهنأك ةالصلا يف مهديأ نيعفار موق لاب ام » لاقف ةالصلا يف

 ٧ دي رولا لبح نم مكيلا برقأ هللا نأ اوملعاو كن ةالص يف اونكسا سع

 مدع و كلذ نع رج ز و ةالصلا يف نوكسلا مه۔ع نديلا عفر يف زأ ىلا راشأف

 دنع مف رلا لب مف رلا وأ ضغلا وأ ريبكتلا دنع عفر يف ولو دوجوم نوكسلا

 رمتسم هيف مف رلا نأل مايقلا لاح يف مهعفر نم نوكسلا مدع يف دشأ هلك كلذ
 لوا _ لماشلا _ ٩

  
 



 عرفل ١ و لصال ا لم اش ١ ٦

 عفر و ضعخ لك دنعو مارحالا دنع عف رلا فالخ "7 ىلا برقأ وهف

 دنعو هدنعوأ مارحالا دنع مفا رلاو ءاكرحت رهظأ وهف نار ركتم مضو و مفر هناف

 ءاعد ةقيقحلا يف كلذ و هدنع ةبغرلا و هللا ىلا ةب رقلا هعف رب دصقي ضغلا و عف رلا

 عفر الب كلذ لوصو يلصملا بلطيلف دي رولا لبح نم ب رقأ العو لج هللا و
 وعدي مايقلا لاح هدي مفار يف اد ر و ولو ناثيدملاف ء ثيدحلا يف هيلا راشأ امك دي

 ىلا هدنسب هنع هللا يغر مامالا ىور اذكو هلكرك ذ ام لمشت هتلع نكل

 لاقفةالصلا ي انيدي أ نوعفار نحو زعلا لوسر انيلع جرخ : ةرمس نب رباج

 » تالسيف ا ا ونكسأ سع ليخ بانذأ اهنأك ةالصلا يف مكيديأ نيعفار كلام »

 دجسملا يف اسان ىأ ر هن أ رع نبا ىلا دهاحم ىلا لوالا ثيدحلا يف هدنس و

 ًاقيض اضف نوعدي ءامسلا ىلا مهيديأ نيمفا ر مههوجوب ةلبقلا نيلبقتسم

 لوقي ةلع هللا لوسر تممم ىناف اذه لثم اولعفت ال : لاقو بضغو اديدش

 دنع د_يلا عف ر ناكولو « مهئانكو مهعيب يف باتكلا لهأ لعف اولعغت ال »

 ارمأ ناكلو نوعباتلاو ةباحصلاو رمعو ركب وبأ هلعفل اتباث ارمأ الثم ريبكتلا

 هلعل و همرح ًاضعل و ههرك انموق ضعب نأ تملع دقو ك دحأ ه ركني ال اروهشم

 نوقفانملا هلعفناف هقلخ نم هلعفيل عف رلاو ضغلا يفو هيف وأ ريبكتلا يف ةرم هلعف

 مهنأ رهظ اولعفي مل ناو اوفشكَيف عقو رشلل مهطابآ تح حالسلا اولعج نذلا
 مه وتنم مهوتف ةلعلا كلتل تاولص يف كلذ لعف هلعلو مهلاح نع فشكيف اوفلاخ
 زجي مل تلا ز اذاف اهوخن و ةلعلا هذهلف هلف نا لب كلذك سيل و هيلع رمتسا هنأ

 | 3 مما نا عف را
 هيلع و انئيبن ىلع ملسو هللا ىلص ها ربا « ربك آ هللا » لاق نم لوأ ليق

 ةليضف يطعيل ةالصلا يف همارحا يف تفع انئيبن هب رمأف هدلو حيذ دارأ نيح

 ال » ةيب رعلاب لاق هناسل يف ةمجمل هقطي مل نمو ةيب رعلاب الا مارحا الو . كاذ

 .وثبف قطي مل ناو كلذ وحنو « مظعأ هللا » وأ « لجأ هللا ه وأ « هللا الإ هلإ



 ٦٧ مارحالاو هيج وتلا يف باب

 الا ءيزي ال ليقو « بهذملا روهشم اذه ةيب رعلاب هللا مظعت هيف نآرقلا نم

 ي ره الا لاق و ى حيحصلا وه و هقطل نمل الا هريغ حصي الو « رمك أ هللا »

 : مهنم يرزاملا لاق .ةيكلاملا نم وه و ى ةينلا هيفكت : ةغللاب هلهجل زجاعلا يف

 رخآ قطن سيلو هنع زجع دقو نيعتم ريبكتلا ظفل نأل انلصأ ىلع حيحص وه

 هنم لدب باجياب ع رشلاتأي مل ذا حصيال لادبالاب هيف سايقلا لايعتساو هاوم

 مالسالا لخد يذلا ف رحلاب ةالصلا لخدي : جرفلا وبأ لاق و . هنع زجعلا دنع

 هللا فداري اع ةالصلا لخدي : هخايشأ ضعب نع يكلاملا باهولا دبع لاق و

 نمو . ةهاركسلاىلع ٠ي زجي ةيمجعلاب ما رحالا نأ ضعب معزو 5 هتغل يف رك أ

 لوألا حيحملاو ث ديعي ال ليقو ، تقولا ين ليق و ، ادبأ داعأ ريبكتلا يسن

 ثلاث دح ىلا ةز واحملا دعب ما رحالا يف كش نم و . اهب الا ةالصلا لخدي ال ذا

 « ةالصلا يف لوخدلا نم نيقي ىلع نوكيل ملسي ملام عجرب ليقو ؤ عجرب الف
 : بوبحم ناا لاق و ى عوج ر الف ةذاعتسالا يف عورشلا دعب كش نا ليقو

 ىلع لوخدلا دارا نم و ث هتالص تمع ىضم نراو هعض وم ب رق دقف عج ر نا

 ناليدنع هتالص تدسف اهب كرو مارحالا اهب ادي رم ربكف عوكرلا يف مامالا

 كردتساو ء هتالص تحص ما رحالل اها ون و يسان اهم مكر ناف مايقلا مارحالا لحم

 دمعت ولو هتالص تع : سيمح حيشلا لاقو . مامالا بلست دعب ع وك رلا ة ريبكت

 لوق ىلع الادفتف عوكرلا ريبكت كردتسي مل نا الا مارحالا اه اي وان اهب عوكرلا

 . اهكردتسي مل ولو دسفت الف ننسلا فصن ك رت نا الا ةنس كرتبدسفتال لاق نم

 ىون نا اذه ىلعف ء ةالصلا داعأ انايسن ولو هتالص نم ةريبكت كرت نم ليقو

 مارحالا اهب دارا ناو تدسف ما رحالاب هيلا ًيوهلاب ًافتكم ع وكر لل اهكرت

 هنأل اندنع تدسف عوكرلا اهب دارا ناو امهنم دحا و حصن مل اعم عوك رلا و

 ولو هل ةالص الف هدعب لو مامالا لبق مرحا.نم و ى مارحالا دعب الا ن وكي ال

 اذكو ث مامالا غا رف دعب الا وه همتي ملوأ همامت لبق مارحالا يف مامالا ع رش

  

  



 عرفلا و لصالا لماش ٦٨

 .سب

 هدعل وأ هعم مخ و هدعل أدتبا نا و هدعل أ هلق وأ 7 مخ و هعم أدتبا نا

 ه رك هدعب ےخو هدعل أدتن ١ نا و داعأ هلق ن خ و هدهل هل أدتن ا ناو ث نال وقف

 ءآرلا ىلع مامالا ف وق و دعب ءيدتبي نأ يغبفي اا و ث هل كاذ

 يفولو اندنع هب لومعم ريغ كلذ نكل هتالص مت هب آ رهجم ريبكتلل عمسلا و
 وأ .مهبرقو مهتلقل عمسملا ىلا مامالا ةالصب نولصملا جتحي مل امناو ى نيديملا

 ةلطاب هب يدتقي نم ةالص و ةلطاب عمسملا ةالصف ضعبب اهضعب ف وغصلا ءادتقال

 اذا عمسملاب , ةالصلل زبجملا ة ةجح و ء هيلا جتحي { هز ال هلزن . وأ مامالا ةلزنم هلزن

 ًادعاق هآرف ةع هللا لوسر ىكتشا : هللا دبع نب رباج هاور ام هيلا جيتحا

 لوسر ريك اذاف هقلخ ركب وباو : ةياور يفو ء هريبكت سانلا عمدي ركب و؛أ و

 ةنم هيف ىف وت يذلا هضرم ثيدحب اذه سيلو ، انعم يل ركب وبأ ريك زع هللا
 عمسلاب ةالصلا زا وج ىلع لدف ةصقلا ترركت : لوقاوء هضره ثبدح وه ليق و

 يب اومتياف اومدقت » ةباحصأل لاق ةع هنأ يور ام كلذ نم ع ,

 هيلا حيتجا ولو عمسلاب ةالصلا ةيكلاملا ضعب منم دق و « كدعب نم كب متأم :ارا و

 هماما ريغي دتقم عمسملاب يدتقملا ناب منم نم جتحاو ث نيئيدجلاب هلع اود رو

 مومأملا نا و مومأملاب ال مامالاب ءادتقالا ىون اذا ايس ال و نيثيدحلا هيلع اود ر و

 حص مامالا نذاب مسي ناك نا ليقو ث مامالا نع هيلا لصوي ةطسا و وه امنا

 يفا وفلتخاكلذكو : ضايع لاق ى لوألا ثيدحلا هد م والد الا و هب ءادتقالا

 زوجي امنا ل_يقو ث نذا ىلا اهيف جاتحي وأ دسفت وأ هتالص حصت له محملا

 تاعاجلا يف وكلذيف ز وجب ليق و ے ضئارفلا رمغ و رئانجلا و دايعالا يف عيمستلا

 يفو هيلع تدسف هب رط وأ هت وص يف عمسملا فلكت نا و ةرثكلا ةرر رضل

 عيمستلا الا نيمومأدل أيهتي مل اذا و ث هتالص داسفل فالخ هب ىدتقا ن. داسف

 لبق نومرحي دق ذا بجا و وهف هب الا بجا ولا ن , الام نال مهدنع بج و

 و ادج رثك اذا لعفلاو لوقلا يف هنوقبسيو هليق نوملسي وأ مامالا

  

 



 ٦٩ ما رحالاو همج وتلا ع باب
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 انيهذ ام قحلاو ميسلا ز زاوج بع لع عاجال ةيعفاشلا ضعب مز و و ث مهلاح مقتسي

 فت هنع ركب : أ عيمست ام أو ث ًاقلطم هعنم نه ةيكلاملا ضعب و نحم هيلا

 ةالصلاك هنأ ةصخر هنوك هجو : اهناكم ىدعتت ال ةصخرلاو ةصخرف

 هلحم ين رصقي نأ يغبذيف ةالصلا يف ةدايز هناو ماما ريغب ءادتقالاك وأ نيماما

 هتوص فعض نوكي نأو ، طقف ةالص ماما ال لدع ماما مامالا نوكب نأ وهو

 ناف ًاض أو ك هعمض مايأ هنم عمسلا ال .:م مايأ يف هنم عمسل نم نوكت نأو ضرمل

 يبنلا ايس الو كلذب هءارو ىلصي نأ صخرف هتالص يف بغ ري لدعلا مامالا

 مهغكي مل اذا لدب هل ةالصلا ماماو هل لدب ال لدعلا مامالا نا ًاضيأو ء ةع

 ركب يبأ عيمسق ةكح نا ليق ول لب ى لحملا كلذ ريغ يف اماما ًاضرأ هريغ ىلص

 ميمسةلا سيلف هدعب ىمظعلا ةمام الا ىلوأ هنأ ا ودلعل نأ كلذ ىلع هل ة ع هرارقاو

 اوصن مهنأ ىلعو نانع و رمعو ركب يأ ينأ نع وري ملو . انسح .ح ناك ( اد رطم
 ےص

 عأ هللاو ًاعمسم
 ةب راغملا انباحصأ روهش كلذ نودب ىلصف ةءارقلا وأ ريبكتلا لهج نهو

 لدبلا مم ءيشب هللا ىلا برقتلا ليقو ى ةلسرملا ليقو ى ةظلغملا ةرافكلاو لدبلا

 فيعضوه و ةرافكالو لدبالزيقو ، قف و ] وهو طقف لدبلا ليقو ث هلكتكلذ يف

 يف ذيعتسلو . ع أ هللاو رج زأو ط وح أ ىل والا ةثالثلا لاوق الاو ى هب ذخ ؤد ال

 بهذم اذه نآرقلا ةءارقل اهنأل ةءارقلا لبق مارحالا دعب ىلوألا ةعكرلا لوأ

 كش مفدل ال ادمع هدعب اهب رهج نمو ث هلبق اهزاوجب ليق ه ، ني رثك ألا

 ةءارقلا لبق ةعكر لك يف ذيعتسي ليقو « نالوق هتالص داسف يفف هيرتعي

 نوكت الف ةحنافلا أرقي وهو ةءارقلل اهنأل فيعض وهو مومأملا ىلع اهار ال ضعب و

 ةحافلا مومأملا أرقي ال : لاق نم لوقب ذخأ نأ الا ةذاعتسا هل مامالا ةذاعتسا

 هللا عمس » و عفر ,أ ضغلا ريبكتلاو ةذاعتسالا يمن نمو ث ةروسلا الو

 عأ هللاو بيترتلا ىلع ن هداعأ كلذ ريغو « هدمح نه



 ع رغلا و لصال ١ لما ش . ٧

 صاتلا بايلا

 ءا رقل ا ىف

 ةروس ريغ ة ر وس لك لوأو ةحمافلا لوأ يف ةلمسبلا للب هللا لوس ر أرق دق

 نايمه يف كلذ تطسب و امهنع هللا يضر هدعب رمعو ركب وبأ اذكو 2 ةب وقلا

 © حيحصلا ىلع هتالص تدسف ةحمافلا نم اهكرت دمعت نهف . داعملا راد ىلا دازلا

 لبق اهبلا عجرو ركذت نا ليقو ء تدسف ليقف ةحنافلا متخ ىتح اهبسن ناو

 الف ةروسلا ةلمسب كرت دمعت ناو هيلع داسف الف ة ر وسلا ةلسل يث عرشي نا

 تظفح و ں اهلوأ نم زاج امك اهرخآو ةروسلا طس و نم ةءارقلا زاوج هيلع داسف

 اهلوخ د حصيال ةروسلل حاتقم هلئاق دنع ةلح۔بلا نأ ههج و و « دسفت اهنأ الوق

 نأ الا هدنع يزجي الف مارحا الب ةالصلا لوخد حصي ال اك ةلمسبلا ن ودب

 اهطسو ىلا دعب لقتنا ءاش ناف ةروسلا لوأ نم اهب ةلصتملا ةيآلاو ةلمسبلا رقي

 نم ءاش ثيح أرقو ادعاصف اهدعب ةيآلاو ةلمسبلا كرت ءاش ناو اهرخآ وأ

 ىلا لقتني و ةروسلا لوأ ةلمسب اهنأ ىلع ةلمسبلا أرقي نأ هل ليقو ث ةر وسلا

 اهلبق أرقو ةالصلا يف يسركلا ةيآ أرق نم :رثألا يف و ء اهرخآ وأ اهطس وأ

 : سيمخ لاق دقف اهبف ةزئاج اهنظ وأ يسن ناو ى ضقنلا هيلع فيخ ةلمسبلا

 طسولا تايآ ن يسركلا ةيآ ريغ و . ها اهلعف دمعتي الو اهداسف ىلع مدقتأ ال

 ةءارق يف ناسللا كرح مألا يزجيو . كلذ ين يسركلا ةيآ لثم رخألاو

 ناك ول ام أرقي لاق نذألا عامنا رسلا لاق نمو : تلق « ليق اذك رهجلاو رسلا

 . ادعاصف هب لصتي نم عمسي امك أرقيف رهجلا يف امأو 2 هانذأ تعمل ممسي

 امناو ،رثك أو عمسي ناك ول عمسي امك أرقي لاق نذألا عامسا رهجلا لقأ لاق نمو
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 نمل هللا عمس » و تايحتلا ريركت زوجي الو . هملعت ىلا لصوتي ام فلكي

 داعأ لعف نم و ٠ ادمع نهملحم ى ةحامملاو ريدكَملاو « دجلا كل انبر » و « هدج

 ةدايز : لاق نم لوق وهو ع ديعيال ليق و ى ةدايز و ةنسلا فالخ هن ال ةالصلا

 هلحم ريغ يف هداز ولو اه ةالصلا دسفت ال نآرقلا يف ام هبشي امو نآرقلا يف ام

 ء دمعتملا نم برقأ ىسانلاو برقأ هلحم ىف هتداي ز و اهريغ وأ ءايشالا كالت ناك

 ةالصلا نادسذي ال اهلحم ىف ةحتافلا ري ركمو هلحم ريغ يف ًاقلطم نآرقلا ةدايز ليقو

 ام و تايتحتلا ةدايز لثم هلحم ريغ يف هتدايز و هلحم ريغ يف حيبستلا ريركت و

 ةدحاو ةروسل ةءارقلا يف ال و ةحعافلا ريغ هلحم ف ه نآر ةلا راو . ضقنالو «رك ذ

 صالخالا ةروسب أرقي شيج وأ ةيرس ريمأ نأ : يو ر اك اهلك تاعكرلا يف

 حاضيالا يف وأ ميب رلا دنسم يف وهو ى ن هللا لوسر ىلا عجر ىتح ةحمافلا عم

 ةرو رض نع الا امهنع اهريغ بوني ال تايحتلا و ةحعافلا نا قرفلا و ءامهف وا

 فلخ هحمافلا ةءارق كرت نم و ء ةروسلا فالخب صقن وأ ة دايز امهف زوجي الو

 اهأرقف ةحمافلا ىلا داعف هل ادب مث رسيت ام ةروسلا نم عمتساف هل ممتسيل مامالا

 ڵ رثك أ وأ ةعكرب مامالا هقبس ولو : رمتؤملا وبأ لاق ء داسف الب كلذ هل هرك

 اهنم مامالا غرف وأ مامالا نم اهبقاب ةءارق ممتسيل ةحنافلا مومأملا مطق نا و

 عيب رلا ثيدحل هتالص تدسف ةرودلا ةءارق مامالا نم عمتسيل اهعطقف هلبق

 ريغ مامالا فلخ اوأرقتال يأ « اهب الا ةالص ال هناف نآرقلا ماب الا اولعفت ال »

 مل نم ىلع ضقن ال : بوبحم نبا لاق اك هنالص تحص يريغ لاق و ى ةحمافلا

 رصعلا و رهظلا نم نييل و الا يف اهكرت نا هنع ليقو ى مامالا فلخ ةحافلا أ ارقي

 ولو مامالا عم مك رب هنا و هتالص تدسف ادمع مامالا رهجي ثيح وأ فلخ

 كردا دقف عوك راا كردأ ن ه لاق نم و ث اهقاب كردتسي الو اهنم غرفي

 هكردد ناك نا ةح افلا يقابب لغتشي هناف ةءارقلا ك ردتسإ الو مامالا عم ةالصلا

 ليقو ،عوكرلانم مئاق يوتسي نا لبق هكردي ناكنا ليقو ث مفرلا لبق عوكرلا يف



 عرفلا و لصالا لماش ٧٢

 . ىوهمامال و , ربك وأةحتافلا ىف ينع ر سل نأ أ لبق م امالا رك ك 5 رف ربكف مامالا هتاف نم

 يف هقحل ذا ةحمافلا كردتسي الو ةءارق الب مكريلف عوكرلا يف وأ عوكر

 يف ةمات ةيآ كردي مل نم ليقو ء امئاق ءاوتسالا لبق مف رلا يف وأ ليق ى ع وكررا

 فرعي ال ةءارق عمس نمو تالص تدسف الاو ميلستلا دعب ةءارقلا لدبأ رهجلا

 ضقن ال دايز و أ لاق و ى ة آ . نم لقأ عمس ام نا مل ىتح ضقن الف تاي الا

 ىلع لخد نمو . ةحمافلا دعب حبس نم ىلع الو ةءارقلا دع ملو , اهك ردي نه ىلع

 مأب الا اولعفت ال » ميب رلا ثيدحل ةحافلاب يدنع لغتشا ةرودلا يف مامالا

 اقلطم ا_۔,ضعب كردتسي و هتتاف اذا اقلطم يدنع اهك ردتي اذك و ا « نارقلا

 اهارقي ناك ناو هتالص تدسف اج لغتشا ناو عمتسي ليقو ى هثيدح هتاف اذا

 ىتحرهجلا ثيحمامالا رسأناو۔الزيقو ء تدسف مامالا نم اهعاتسا كرتو اهكرت مث

 نالوقهتالصداسف يفف هبني دحأ هالت ول هيل نم عمس ال ىتح وأ هنذأ عمنال

 دحأهبنجناكول هبنج نموأ هنذأ تعمم ولو رمسأ دقف هفلخ نم هعمسي مل اذا ليق و

 اهلكف وفصلا عامس ا ىل والاو ل وألا فصلا نم هفلخ هيلي نم ممسي نأ يفكي و
 يلصي نم هعمسل امم رثك أ رهج نا ضقن الو ط رغم فلكت نود ةقاطلا ر دق

 هيف رهجي نأ ليق هل ناف رجفلا الا هيلا ةجاحلا مدعل كلذ لعفي ال و هتالصي

 ىناثلا دحلا يف لخد ىتح ةءارقلا يسن نمو ى تالصب يلصي نم ممسي امم رثك أ

 ليقو ء حصق و مج ري ليقو ث اهيلا مج ر هلوخد لبق رك ذت ناو ضعب دنع داعأ

 لام ليقو ء دجسي مل ام ليقو ث ثلاثلا مني ملام ليق و ثلاثلا يف لخدي مل ام

 تي ملام ليق و ،اهرادقم وأ ةعكرلا م رلا ےتت ملام ليق د لو ألا د وجلا دجسل

 ديإ لم عج ر اذاو ةالصال ضقان ثدحي ام لس ول و ليق و ٤ ملس ام ليق و

 هتءارقب حصفي الو هقلح كبشقي نم و ث اهديعي ال هنا حيحصلا لهف ام و لاق ام

 الا حنحذتي ال هزا حضا ولاو رثألا ف اذك اسمخيديل حنحقير نأ هلف هتداعك

 حنحنتلاب الا ىزجملا ردقلا هنكمي ال ناك وأ حنحنتلا مدع همسج يف هرض نا



 ٧٣ ةءارقلا يف باب
 .مم __ - ۔ا ۔ ح ۔۔۔ . ۔۔۔۔ ۔۔ ۔ ۔آ۔ے ا ۔ہ ا . __ ۔۔۔۔ ۔

 ةرورضلل هيف صخ ري ذئنيخ هب الا هتالصب يلصي نم ممسي ال اماما ناك وأ

 الك ز وجيف ب رقأ سفنتلا ىلا وه لاق دق و ئ مالكلا ىلا برقأ ناكول و

 لصمل ٥ ركي هز ا هربعو دمعس ود أ رك ذ و / هن ودد ةءارقلا هتنكَمأ ول و كمشل

 ةرودلاب مامالا رهجي مل نا _ هناو ء هب ضقن الو فوق و الب سفنتي و أرقي نأ

 نا ىلع ءانب اذهو . مهلع تدسف رهجلا نع يغعضل يسفن يف تارق لاقف لسف

 رضقنياللاق نمم ك هغلخنم عاري ا مامال ١ ر+> نا ىلعو ضقان رها مصوم يفرسىلا

 هنح نوكي نه عامس ا وأ نذالا عامسا ٥ ريغك ٥ رهج لاق وأ رهجلا عضوم ف رسلا

 رسل وأ رمس ف ر+ح ضقن ال ليق و 6 كلذ ناك ن ا اهدس الف دحأ هد ناكول

 مهضعب دنع راهجالا مامالا ىزجي و س اهلك ةالصلا يف كلذ لعفي ىتح رهج يف

 ،فالخ اهب رهج نم ةالص داسف يفو ى رسلا اقلطم تايحتلا يف ةنسلا ه . ةيآب

 تدسفو 6 هت الص دس 4» رتعا كر ) و ةر ٤ رضل رح وأ ه 9 ر رضلا رمسأ نم و

 ديعن كايا » أرق وأ اهرسك و أ ءاتلا مضب « مهلع تمعنأ » أرق نم ةالص

 نميف فلتخاو ء ال ليق و ء يدنع اهدح ا :وأ نىفاكلا رسكن « نبعتسن كاياو

 داسف الو « نيظفاحل مكيلع ناو » يف نا دعب افلا داز وأ نيلماعلا مال رسك

 ىلا ج د رح هز ا ثم> 2 الا ةغل هز ال يدنع نععتسل ْن ون ٠ دمعت نون رسكم

 وه و انموقدنع ر وهثملا وهو كلذل اهداسنفب ليق و ء هتالص فعضتف ةذاشلا ةءارقلا

 ثالثب زغنلاو ى رهظلا وحمب ىلع اسايق اهدح و ةحمانلاب لفنلا زوجيو . نسح
 ىلع اسايقةدحا ولا ةعكرلاب و دحاو ملستب برغملا ىلع ًاسايق نيتيحتب تاعكر
 اهدح و ةحافلاب اهدعب ةعكرو ةحتافلا عم ةروسب ةعكر زوجيو ك رتولا

 ةحافلابنايل والا عب راب و ةحاقلاب ةثلاث ةعك رو ةر وسلا و ةحنافلاب نيتعكرب زوجي ه

 رهظلا و ءاشعلا وخ ىلع اسايق عب راب زاج امناو ى ةحنافلاب ناي رخالاو ةروسلا و

 أرقي و . دح ملستب ول و رثك أو تس و سمخب زبجأو دح او لسن و نيتيحتب

 6 اح ربغ وا ةحافلل ةءارق آ ك د و حدس زجحاو همح نبتعك ر لك ف

 لوا _ ل.ا'" _ . ١



 رف 2 او لصا الا لما اش ٧٤
 ا -

 ىزجحيو ؤ ثيداحالا ىف ذ اك ة_انفلاب الا ةالص ال هنال عنملا حيحصلا و

 لد يف الا ىزجب ال يق و ، هريغ و ض رفلا يف ةحتافلا عم « ناتماه دم »

 لفنلا يف و ض رغلا
 هعفر يف ميظعتلا متأ وأ عوك رال هيوه يف اهمتأو ةءارقلا مامت لبق مك ر نم و

 وأ ةدجسلا هفر يف حيبستلا وأ دوجسلل هيوه يف « هدمح نم هللا ممس » وحن وأ
 ى صخر و ص هتالص تدسفمايقلل هعفر يف تايحتلا أ أ مايقل : تايحتلل

 هيف ىزجي ال زيق و ڵ ةلاطالا ةنسلا تناكولو ىزجملا ردقلا ىف هريغك رجفلا و

 « نورفاكلا اهيأ اي لق » رمع اهيف أرق دق و ةمكر لك ىف تايآ رشع نم ر

 ناك اذا هريغو رجفلا ي ةءارقلا فيفخم ةنسلا نمو ث رفسلا يف نكل ةعكر

 يفو ميرم ةروس ىلوالا يف أرق سو هيلع هللا ىلص هنع يور « ضراع ة ةقفش
 تننظف حيصي افص تعمس » لاق فرصنا املف « دحا هللا وه لق » ۔ب ةيناثلا

 « امتح رف يفلخ همأ نا

 يف فيفختلا زوجي و برغملا يف ففخي و رجذاان .اذ أ ءاشعلا يف ةءارقلا ليطي ه

 لوسر ح تيلص : بزاع ءاربلا لاق ه ب رغملا طسوتلاو يف ةلاطالا و ءاشملا

 مهنع هللا ىض ر هدنسب عيبرلا هاور « نوتيزلا و نيتلا و » أرةف ةمتعلا ل هللا

 يبنلا تعمس : لاق ءا ربلا عمس هنا ت ,امث نب يدع ىلا هدنسل ى راخيلا هاور و

 هنم ات وص نسحأ ادحأ تعمس امو ءاشملا . نوتيزلاو نيتلاب أرقي ع

 دقل ىنباي : تلاقف « افرع تالس رملا و » أ رةي أ سابع نبا تعمس . ةءارق وأ

 ين اهب أرقي اخ ات هلرا لوس ر تعمسام رخآل اهنا ةر وسلا هذه كتءارقب ىنت ركذ

 راصق آ ف أرق رقت كلام : كحلا نب ناورل تباث نب ديز لاق « برغملا

 لصفملا راصق ىنعي نييلوطلا ىلوط أرقي ت هللا لوس ر تعمس دق و روسلا
 ىراخبلا وتالس رملا و روطلاببرغملا يف أرق تع هنا ىوونلا ركذ و ك هالوط و

 هل لاق نيح تباث نب ديزل نا ورم لاق : دواد وبأ لاق و ء فارعالاب أرق هنا
 نيتعكر يف تع اهقرف : ةشئاع نع وء فارعالا : لاق نييلوطلا ىلوطام : كلذ
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 ن و رفاكلاب بزلا ةالص ىف أرق دق ي نك ناك : رمع نبا زع و ع برغملا نم

 رباج نع ىور كلذك و هتاور ضعب أطخأ : ىنطق رادلا لاق و ڵ صالخالا و

 هنأ ظوفحملاو مهدنع كورتم وهو كامس نب دعس هدنس يف نكل ةرمس نبا
 همشأ ادحأ ترأ رام : ةرب ره يأ نعو « برغملا ديب نعتعكرلا ف امه أرق

 :ةرب ره يبأنع ىوارلا راسينب ناملس لاق ى نالف نم تت هللا لوسرب ةالص
 ، هراصقب برغملا يفو لصفملا ىلوطب حبصلا يف ىن أرقي روكذملا نالف ناكف

 .اهف ةءارقلا فيفخت ىلع لدي ب رغملا ةالص دعب نولفنتي ا وناك : عفار ثيدحو

 هلمل وأ زاوجلا نيبيل لاطأ اع ر و فيفختلا برغملا يف لصالا نا لصحتي و

 يف لب وطتلا دهاعتيل كلذ نا ورل دي ز لاق اما و ؤ نعم ومألا ىلع ةقشملا مدعل

 فيغحتب هضرم رخآ ىف رجفلا يف أرق اماو ى الصأ هكرتي الو انايحأ برغملا

 ين أرقو فيكد واد وبأ لوةي امكل ي وطتلا خسنلال هيف تام يذلا وهو ضرملل

 ةرخآو رصملاو رهظلا يف اندنع ليوطتلا روصتي الو « تالسرملاب برغملا

 توانتت معن باتكلا ةحتافب الا نهف ةءارق الذا ءاشعلا ينرخآو برغملا

 عم ةءارقلا يف ليجعتلا و هن ود يذلا ليت رتلاو ريثكلا ليت رتلاب نهيف اهتءارق

 ريبكتلاو حيبسةلا و تايحتلا ةءارق نهتعارق رئاس اذك و اهقح فورحلا ءاطعا

 ف حيبستلا حيبستلا ة رثكت اضرأ توافتلا روصتي و « هدح نمل هللا عمس » و

 ين أرقي نم بهذم ىلع اماو ء هطسوت و هتلقو ارشع دوجس وأ عوكر لك

 ،برغلاف رصعلا ليق و « رصعلاف برغملاف ءاشعلاف رمظلاف الي وطت مظعأ رجفلاف كلذ

 ايعيفىل الا نوكت نأ بحتسي و ءاوس رهظلا و رجلا ليق و ى ءاوس ايه ليق و

 ليطي لزب ناك هنا ىور ث رصملاو رهظلا ريغ يف اذكو ةيناثلا نم لوطأ

 نب هللا دبع ىور و ، ةادغلا نم عكر ل لوأ و رهظلا نم ةعكر لوأ يف ةءارقلا

 ةالص نم ىلوالا ةعكرلا ين لوطي ناك تثب يبنلا نأ : هيبا نع ةداتق أ

 هنا روك ذملا دنسلاب و ء حبصلا ةالص يف كلذ لعفي و ةيناثلا يف رصقي و رهظلا ا



 ع رغلا و لصال ١ لماش ٧٦

 ةي آلا انعمسل و رصعلا و هظلا . نم ۔نييلو والايف ةروس و نآرقلا ماب أ تي ناك .

 عمج فل م دلا و يكبلا لاق س ةي الا عامسا الا ةرمس نب راج اذك و انايحأ

 ث للملا نم ارذح ةيناثلا ففخي و اهف طاشنلل ىل والا ليطي : ىلوصالا عماوجلا

 سانلا كردي نأ دي ري رع هنا اننظ : ىحي نع رمعم نع قازرلا دبع لاق و

 نم نييلوالا يف ات همايق انرزح : يردخلا ديعس وبأ لاق ىلوالا ةعكرلا

 احنم ةدحاو لك يف ةيآ نيثالث ردق ةياو ر يفو ى ةدجسلا ليزنت 1 ردق رهظلا

 رهظلا يبرخأ فصن ىلع رصعل ىلوأ يفو فصنلا ىلع نبي رخالا يف همايق و

 ,مظلا يف أ رقي ملا ناك : ةرعس نب راج نعو 2 هايل وأ فصن رصعلا ايرخأ و

 وح رهعلا يفو « " ك ر را حمس » , ةياور ي و ى ىشغي اذا ليللاب

 قراطلا و ءامسلاو ج و ربلا تاذ ءامسلاب رصعلاو رهظلا يف أ رقي ناك هنع و ث تاذ

 ةالص يف تاي راذلاو نايقل نم تايآلا دعب ةيآلا ظ هنم عمسن ءاربلا نع و
 « ىلعالا كب ر مسا حبس » ; رهظلا يف أرق دق ع ناك : ريأ نعو ث رهظلا
 بهذتف رمظلل ةالصلا ماقت : ديعس يبا نع و « ةيشاغلا ثيدح كاتا له » و

 ةعكرلا يف م يبنلا كردتف أضوتتف كلهأ ينأت و كتجاح ىضقتو عيةبلل

 ةروس ردق رهظلا يف ةءارقلا ليطي رمع نبا نا ةنيدملا لهأ ىورو ث ىلوالا
 نوكي نأب بحتسم ةيناثلا نم رثكأ ىلوالا ةلاطا و ى اههبشأ امو فهكلا

 ال و ىلوالا نع ةيناملا ةلاطاب دسفت الو ءاوتسالاب ريض الو ريسيب توافتلا

 ةنع هنع رم اك ثداحل امس ال و اقلطم ادح ىلوالا نع ةيناثلا يف لالقالاب سأ

 ناا لاق « دحأ هللا وه لق » ٫ ةيناثلا يفو ميرم ةر وسب ل .الا ف أ ر هنا

 نل هللا دبع نع ينغلب ال « دحأ هللا وه وه لق » ه رحفلا ةالص زوجع : به و

 ك سانلا هب مؤي كلع يبنلا تعمسو الا .ىش نآ آرقلا نمام : صاعلا نب ورمع

 ةحنافلا د_هب برغملا ةثلاث يف أرقي ركب ابأ مم هنا : يحبانصلا ىور دقو
 تنأ كنا ةمحر كندل نم انل بهو انتيده ذا دوي انب ولق غزتال انبر »

 ، رصعلاو رهظلا اهلثمو برغملا ةرخآ يف ةءارقلا زاوج ىلع لدف « باهولا



 ٧٧ ةءارقلا يف باب

 رباج نع ةديبع يبأ نع ميب رلا ةياور نأ ريغ ذاش كلذ لعل و ءاشعلا ات رخآو
 :لاقف اه ريخأتو ةالصلا ليجعت رك ذ ىتح موي تاذ دعاق .ة رسآ انيب : ديزنا

 اذا ىتح مدحأ سلجي نيقفانملا ةالص كلت » لوقي ةلاتن 71 لوس ر تعمعم

 اهف هللا ركذي ال اب رأ رقنف ماق مث ناطيشلا يرق نيب : و سمشلا ت رفصا

 ىلع رصتقي قفانملا نكل ةحافلا ريغاهفرصعلا ةالص نأ ىلع لدت_ « اليلقالا

 اهف هللا ركذي ال » هلوقب دارأ لاقي نأ الا مهللا ارخؤم ارقان الجعتسم ةحمافلا
 وأ هناسلب لوقي امع هتلفغ ريثكلاو اليلق الإهبلق يف هركذي ال هنا « اليلق الا
 كش الو ليترتلا نم ب رقي الو لت ري ال ةعرذه ارقي نأب اليلق انام ز الا دارأ

 كلت هيف أرقت يذلا نام زلا نم لقأ اذكه ةءارقلا هيف أرقت يذلا نامزلا نأ
 ىلع راصتقالا اليلق هللا رك ذب دارأ وأ «ليترتلا نم ب رقي ام وأ ليت رقب ةءارقلا
 لعفت اف تلق ناو ث ةمرذه عم هدوجس و هعور يف نيتحيبسن وأ ةحيبسل

 حصي مل داحآ ثيداحأ تلق طلا و يفةروسلا تتبثأ لا ث.داحالا كلتب

 هاندح و و رهظلا وع يف رسإ ةت هن أ وهو سارقلاب اولمعف اند احصأدنع اهدنس

 له اوفلتخادقوء ةروسلا أرقي نكي مل رهجي مل امل هنأ انملعف ةر وسلا تاوذ يف رهجي

 ة روس نم رهظلا وح يف ةي الا انعمسا ام ر مه وق و داحلا ىلع سايقلا مدقي دقي

 هللا لوسر ناك ا بايلا انلق مم ن أ . نعريمع نب ةرامع نع شعالا لاق "

 هتيل بارطضاب لاق تملع نأ نم انلق معن لاق رصعلاو رهظلا يف ارقب رش , ةت

 نع نايفس قيرط نم كلذكو نيتيتحتب هييل ةياور يفو ةيق ونف ةمتحت ةانثم

 نيسا لوسر انعمسأ اهف أرقت ةالص لك يف ةرب رهوبأ لق اضيأو شمعالا
 ريخف تدز ناو تأزجأ نآرقلا مأ ىلع دزت مل ناو كنع انيفخأ انع ىفخأ ام و

 بحتسي و . انماس و زئاجلاب انذخاف رهظلا وح يف ىنعي ةحمافلا ى زجع لاق هارتف

 ء ةيئاجلا لصفملا لوأو لصفملا ر وس نم ةروسب حبصلا يف ةءارقلا نوكت نأ

 فاق ليقو ى تارجحلا ليق و ى انحتف انا ليق و ء ىروش ليقو ى لاتقلا ليقو
 الصفم يمس و « سانلا برب د وعأ لق » هرخآو نمحرلا ليق و ى مجنلا ليق و



 عرفلاو لصالا لماش ٧٨

 اذهلو هنم خ وسنملا ةلقل ليقو « ميحرلا نمح را هت هللا مسب »ب هيف ١ لصنل :رثكل

 مكحلا وه لصفملا هز وعدت يذلا نا : : ريمج ن دمهس لاق اضر ] مكحملا ىمسي

 : يفقثلا سو ألوق فاق لصخملا لوأ نأ ىلع لد و ي راخبلا دنسم يف وه اذكهو

 اسمخو روس ثالث : اولاقنآرقلا نوب زح فيك ةثع هللا لوسر باحصأ انلأس
 . ىتح فاق نم لصخذملا بز> و 6 ة رشع تالث و ةرشع ىدحاو اعسلو اعبس و

 تارجحلا هلوأ نا لاق نممو دواد ىنأ دنسمو دمحا دنسم يف اذكهو 6 خي

 ىح :3 ر رثك الل يد ر واملا هازرعو لاتقلا هل ,أ نأ يدنع ر وهثملاو . ى وونلا

 ناب لوقلا ىكح و ث هيبنتلا ح رش يف ىريمدلا لايكملا انحتف انا هلوأ ناب لوقلا

 ىلع هيلاما يف ديسلا نبا نمحرلا هلوأ ناب لوقلا ىكح و ء ضايع ةيئاجلا هلوأ
 هديب ىذلا كرابت » ليقو ء فصلا ليق و ڵ تافاصلا هل أ ليق و ؤ أط وملا

 يقو ز رملا لاقو ث هيبنتلا ىلع هتكن يف ىنملا فيصلا يأ نبا ةثالثلا ىكح «كلملا

 ىحضلا هلوأ ليقو ى هحيقنت يف حالصلا نبا هاكح « ناسنالا ىلع ىنأ له » هلوأ
 لاق و 6 ريبكتلاب ر وسلا هذه ند لصف ء راقلا ناب ٩4م> و و يباطخلا هاكح

 رخ آ لاوط لصفملل و ربخالا عبسلا نآر ةلا نم لصفملا : 4 ادرغعم ف بغار ا

 نعو . ) سانلا ب رب ذ وعأ لق ( \ه رخ آ راصق و ىحضلا اه رخآ طاس ,أو مع

 اولوق نكلو لصقمب سيل نآرقلا ىأو : لاقف رمع نبا دنع لصفملا ركذ ذ عفان
 دو ةوءةريصقوأ ة هربغصةر وسلاةي نأ زاوج ىلع ليلد همفو روسلا رافصو ر وسلا راصق

 . ةيلاعلا وب أو ن ريبس نبا لاق ن ورخآ هيف صحرو ةيلاعلاو أ مهم ةعاحكلذ هرك

 ةروس نكلو « اليقث الوق كيلع ىقلنس انا ه لوقي لاعت هللا ناف ةفيفخ ةروس لقتال

 ل لق : لاق و اهضعب تاف وأ ةالصلا تتاف لاقي ناني رس نبا هرك اكاذه وةريسل

 5 ةا اذا » . هنع هرد أ نع ه ةداتق يأ ن هللا دمع لوقب ض راع هوه و ك ردن

 ييأ ةياوريو « اومباف مكتاف امو اولصف متكردا اف ةنيكسلاب ركيلف ةالصلا
 راق ولا و ةنيكسلاب مكيلعو ةالصلا ىلاا وشماف ةماقالا متعمس اذا » رقع هنعة ري ره

 لعأ هللا و « اوع ف كن ةاف ام و ا ولصف نك ردا اف اوع رسنال و



 ٧٩ هنم عف رلاو عوكرلا يف باب
__ 

 دي ز ىو ر اك نيتعك ر يف ةلي وطلا ل قرغي دقو ةروسلا ماعا ةنسلا و

 وبأ أرقو هتيناث يف ًافصنوبرغملا ىلوأ يف ًافصن فارعالا أرق ةقَمهنأ تباث نبا
 ةب آلا لبق ع وكرلا اماو ث هارخا يف افصن و رجفلا ىلوا يف ة رقبلا فصن ركب
 ضعب ىلع راصتقالا كلام ه ركو ه وركش ةرورض الب يزجملا ردقلا ةءا رق دعي

 حبصلا ةو الع هللا لوسر ىلص : بئاسلا نب هللا دبع نعو ءةرورض الب ةروسلا

 وأ يوارلا كش ىسيع ركذ وأ نوراهو ىسوء 5 ذ ءاج ىتح حلفأ دق أرقفةكمي

 ىسيعو نوراهو ىسوم نم لك و مك رف ةلعس لب يبنلا تذخأ هيلع فلثخا
 عوكرلا هركيال لاق نم هيف ليلد الف تيأ ر اك ةرورضلل نكل ةيآلا طسو يف

 فارعالا قيرفت نم رك ذام كلام ىلع درب و ةرورض الب ول و ةي الا مام لبق

 بجوت اهنوكل ليقف ةالصلا يف ةدجسلا ةءارق ةيكلاملا تهرك و ة رقملا قي رفت و

 ةعجلا حبص ىلوأ يف ليزنت ملا ةلع هتءارق هدري و ضرفلا يف دوجس ةدايز

 يورو ةيرسلاو ةي رهجلانيب ضعب قرفف نيلصملا ىلع طلخي الئل ليق و ك دجسف
 الئل ليقو ى مهب دجف رهظلا يف ةدجس اهف ةر وس أرق للع هنا رمع نا نع

 ادبأ ةدجس ةالصلا نم لحملا تالذ يف نا ما وعلا دقتعت

 عسات بايذ هر ا ١

 هنم عفرلاو عوكرلا ى

 ىلا ليق و ى حبحصلا وه ليق هميظعت مام ىلا هئانحما نم عوكرلا دح

 هميظعت ماع ىلا هيتبكر يف هؤاوتسا وه ليقو ٤ مظعتلا نم اعفا ر امئاق هئاوتساا

 : ديبل لوق ىدنع هل لدي و

 عباصالا اهلع ىنح ىصعلا موزل ىتينم تخارت نا يءار و سيلا

 ك ار تق الك ينأك ُردأ تضم يتلا نورقلا رابخأ ربخأ

  
   



 ٠ ٨ رهل ا و لص ال ا لم اش 4

 وه اذهو اعك ار رقتسا نم لاحب افقاو رقتسا اذا خيشلا لاح هبشف

 كبر ; رمسب اب حمسف » لج و زع هلوق لزن امل كم هل وق هل لد٫ و ىدنع حيحصلا

 « مظعلا » ينر ناحبس نولوقي مهو وه راصف كعوكر يف اهولعجا « ميظعلا

 ىلع عوكرلا قالطا امأ و بك رلا ىلا ءانحنالا ىلعال مهكر يف مهرارقتسا لاح يف
 ليق اذاف هل موزلم و هل ببسو د ك رلا ف ءا وتسالل ةمدقم هنالف ک رلل يوهلا

 ناسنالا نوك درجب سيل هنا كلد و بكرا ي ولاب عوك رلا لصح هانعم مك را

 ةئيه ىلع دح أ قلخ ولف ماي ةلا نم هن وك ديقب لب اعوك ر هيتيك ر ىف ايوتسم

 ولو اهبلع عوبطم لب ةئيهلا كلت يف هل لعفال هنال ةقيقح اعك ا ر مسي مل مكارلا

 اك ار مسي مل امهبف ىوتساف نيتبكرلا ىذاح نا ىلا ضرالا ةهج نم دحأ ماق

 ةئيه ىلع لوصحلا ةغللا يف هلصأ و ء يعرش عوكرلا يف ءاوتسالا طارتشا و
 ريغ زجم يعرش عوك ر اضيأ اذه ليق دقو ك ءاوتسا الب ولو مايق نم ءانحتا

 ةءارقلا بقع ءانحنالا نم عوكرلا دح ليقو ءاوتسا هيفام لماكلا و لماك
 جورخ ميظعتلا نم عفرلا لب ادج ديعب وهو ضرالا يف ههج و لوصح ىلا

 نوكلا هنا ىلع دوجسال ليصحت ليقو ء د وجس ضرالل ضفلا و عوكرلا
 يف ءاوتسالل ضفخلاك هيلا ضغلا و ةعبسلا بارآلاب اهوت و ضرالا ىلع

 ليقو ى ضرف د وجلاو عوكر لايف حيبستلاو . دحاو امهيف مالكلاو نيتبكرلا

 لقالا كرت ناو ايسان ولو تدسف هرثك أ وأ هلك هكرت ناف يناثلا ىلع و ةنس

 نا تدسف و ى ايسان ادحاو كرت ولو تدسف ليقو ى راتخلا ىلع تحص ايسان

 اذك ثالث هب رومأملا و دحاو حيبست ةنسلا وأ ضرفلا و ادمع ادحا و كرت

 ادعاصف ثالثلا ما او ة رملاب ىداتب ضرف حيبستلا نا ماقملا قيقح و ث ليق

 يبر ناحبس » هيف لوقيف د وجسلا امأ و عوكرلا يف لوقي فيك تمع دق و ةنس

 لاق « ىلعالا كب ر مسا حبس » ىلاعتو كرامت هللا لوق لزن امل هنال « ىلعالا

 زوجيال ليق و ء كلذ لوقي ناكو «٤ عد وجس يف اهولعجا » ع هللا لوس ر

 هشأ اد_حأ تأ رام : سن ] لوق امأ و . رثك أ الو لقأ زوجيال ثالث الا



 ٨١ هنم مفرلاو عوك رلا يف باب
 - ۔۔۔ : _ے

 ناك و ز» زعلا دمع ن رمع ىلا اريشم . مالغلا !ذه نم ة هللا لوسرب ةالص

 ف اصن سيلف دوجسلا يف رشعو عوك رلا يف رشع حبسي زي زعلا دبع ن رع

 اضيأو ةالصلا ةئيه يف هبشلادي ري نألامتحال آرشعحبسي تم هللا لوس ر نأ

 نديعس ةياور يف ءاج اك هو رزح لب ارشعحبسإ زي زعلا دبعن رمع اوعمسي

 حبسإ ناك هلعلف تاحيمس5 رشع هد وجس و تاحي.ست رشع هع وكر اذ ررح ريبج

 رشع نم رثك أ حبسي ناك هلعلو رشعلا رادقم لت ري و رئك أ وأ امب را وأ اثالث

 لطيلف كلذ يف دح ال هن أ يدنع حضاولاو ى ليت رتب ارشع هو رزح ليجعتب

 هن أ ةفيذح نع و ى نبص وصخم لوطلل نيداتعع ىلص وأ هدحو ىلص نا ءاشام

 ةشاع نع قورسم نعو « هدمحب و مظعلا هللا ناحمس » هع وك ر يف لاق ةدتع - هتلااح

 مهللا كدمحبو انب ر مهللا كناحبس » هدوجسو هعوكر ين لوقي ناك ةلثتن هنأ

 دمحب حبسف » ىلاعت هلوق ىنعي نآرقلا لوأتي كلذ لوقي نأ رثكي « ولرفغا

 ىلصملا مزلي ال هنأ كلذ يف هعونت لدف « اباوت ناك هنا ه رفغتساو كمد ر

 ناك ولو ركذ لك زوج لد _ ىلعألا يبر ناح.س » _ ظعلا ين ر ناحبس »

 ناحمس وأ ميظعلا يب ر ناحبس دوجسلاو عوك رلا ين لاق ولف ، كلذ لضفالا

 ناحبس دوجسلا يفو ىلعألا يبر ناحبس عوكرلا يف لاق وأ ء ىلعألا ير

 ميظعلا يب ر
 مظعلا ير ناحبس الا زوجم ال ليقو ء تملع اك كلذ لوقي ال دق هنأ ليلدب

 دروام زاوجلا هجوو دوجسلا يف ىلعالا ينر ناحبسو عوكرلا ش

 « مظعلا كب ر مساب حيس » ىنعم ناو امهيف كلذ ريغ للع هرك ذ

 بدنلل « اهولعجا » هلوق يف رمالا نأ ىلع ء ضعب دنع زاجل

 : « ىلمع ل كب ر مسا حبس » ىنعمو 6 ةردقلاو نأثل مظع وع يذلا كهلإ هز

 ك ظافل الا هده رجفمإ لصحتي 4ر هزةلاو . ةردقو ا اش ىلعا وه يذلا كهلإ ٥ رف

 كالذ ىعم ا ولمح ا د وجحس ف ام ولعحاو ع عوكر ى ف اه ولمحا ىنع اهس لصحتي

 ظفل ةقفاومل ظافلألا كلت رثك ألا ناك و اهريغب وأظانل ألا كلتب ءا وس امهف :
 ناث _ لماشلا ١ ١_

    



 ع رهلا و لصالا لماش ٨٢

._ 

 ح وبس » هدوجس و هع وكر يف لوقي ناك ركت ثام هنأ ةشئاع نم يور دق و ةي الا

 ريع بر عف رو نين ونم سودق و ح وجس مر ح ورلا و ةكالملا . بر س ودق

 نين ونم ريغ امهمضب وأ حورلاو ةكئالملا بر سودق ح وبس تا يأ نونم

 بصن ونخنن ونه امهعف ر وألقتسم ءادن لع وأ لحملا مت ب ر بصن و ءأدنلا لع

 يذلاو . حورلا و ةكثئنالللا بر اي سودق حومس تن ا يأ ءادنال بر

 ى د ر هنأ ريغ لقأ و رثك ١ ر وجح و امهالث مالكلا رركت نأ هلك كالذ ف ٥ راتخأ

 نا نع هدنسم يف يذمرتلا ىور . نزي ال نيترملا و را نأ ىلع لدي ام

 مظعلا ين ر ناحمس : هع و كرف لاقف كدحأ مك ٣ ر اذا »لة ةاتع يبنلا ْن ا د وع ٥

 ناحبس : هد وجس ف لاقف د>حس اذا و هان د كللذ و هع ر ر 3 دةف تا رم ثالث

 كرابملا نابحتساو 6 هاندأ كلذ و هد وجس مت دقف تا رم ثالث ىلع الا ير

 دج_ س 5 ١ ك ر نم و . امنالمم هماخ نم كرديل تاحمبست سح حمسن ١ مامالل

 د وعسم ْن ١ ثيدحل دنع هتالص تدس» ٥د روحس وأ هعوكر ف هز ا ركذي و

 رمألاو » كد وجس يفاهول عمجا » هلوق و « عوك ر يف اهولعجا » هلوقل و

 يعفاشلا لوق وه و 9 وةن ك ادب 1 ديعل ليقف ةيكلاملا ثنلتخا و . بوج وال

 . ةداعالا ىر ال هنأ كلام نع اومعزو ء تقولا يف ديعي ليقو ُ ال ليق و

 رثالا يفو ركذلا بجوي و ادعاصف ةره زيجيف ديدحتلا ري ال هنأ هنعحيحصلا و

 6 نالوق 7 وهكرات ةداعا يفوعبس هطس وأ و عسل هرثك 1 ؤ ثالث حيبستلا رقأ

 عأ هللاو اهرثك أ يف ن كي ل نا هيسن نا ال هدمت ناليق هديعيو

 انموق ضعب لاقو .رثك أ و مايقل 7 دنع هفلخ ىلا هيتمكر د رب و

 هو ا روو ىلا .7 هاتىك ر ل 1 ك اق ناك ٩ ل ل و ألا حيحصلا ؤ همامأ امهسنثي

 لصالل اباحصتسا اتناك اك هيقمكر ر ىقبي و ع وك رلا الا ثدحي الف عوكر لاب رمأو

 هيدب عضيل هما دق امسفثي تلق نا د . همج وا لياد ال لع ةداي ¡ ر 4ما دق اسفن و

 له تلق نا د : فلخ ىلا نعتذ:م املع 4. دو عد  هنكمأ دق تاق املع



 ٨٢ هنم عفرلاو عوكرلا يف باب

 ثد .دحنمينطق ر ادلا حيحص ف تو ِ ذ دق تلق . ةلع تا رملا تالثل ف رعت

 تارمثالث حمسيلف كدحأ كر ر اذا » لق ةنع هنأ يندملا لضفلا نب مها ربا

 ةئام ثالث و مظع هئام ثالث و نوثالث و ةثالث هدسج يف ىلاعت هلل حمسل هناف

 مهدنع فيعض لضفلا نب ميهارب ا نا هماكحا يف لاق قحلا دبع نأ الا « ق رع

 ملعأ هللاو . ثالثلا بوج و ىلع ليلد اضيأ وه و

 ريبكت نودب ,أ ريبكتب ىوهف ذف وأ مومأم وأ ماما ةءارقلا متأ ناو

 نأل ريبكتب عوكرلل وهس م ريبكت الب امئاق وتسيلف دحأ ههذ وأ ركذتف د وجسلل

 انباحصأ نم رثؤملا وب أ لاقو ى يدنع نيعتمكلذو ع وك رلا ةينب هلعفي : الوأ هلعفام

 هيتبكر ىلعهيفك مضي و ع وكرلادحىلا موقي نأ هل ناو نمحأ كلذ نا : ةقراشملا

 ملعأ هللا و حبسي و
 يف ةقاطلا ردق هريغ و 5 وكر لا : نك ر لك يف لادتعالاك ض رف ةنينأمطلا و

 نكرلا كلذ يف درو رك ذ لقأ مسي ام رادقم اهنم يفكي ام لقأ ليق و ڵ هعيمج

 يبر ناحبسو _ . ين ر ناحبس , د وجسلا و عوك رلا يف درو رك ذ لقأ و

 حيحصلاو ى بع ال ز_يق و ء ةنينأح ط ىحسل ام لقأ يفكي ليق و ( ىلع ألا

 ريشب نبا اهرسف و ، لادتعالا دعب ريسي ثبل اهناب ضعب اهرسف و ث لوألا

 لادتعالا ريغييهو هلحم يف وضع لك رارقتسا اهنأب ضعب اهرسف و ءام نوكس اهنأب

 نوكيدقف اذكه وع وكرلا يف هؤا وتسا و مايقلا يف الثم ےسجلا باصتنا وه هناف

 لادتعالا بوج و ىلع لدي و ك انئمطم نوكي الف لصافملا يف كرحت مم كلذ

 لجر لخدف دجسملا لخد ,. :نا يبلا نأ : ة رد ره يأ ثيدح نانئمطالا و

 لصف مجرا لاقف مالسلا هيلع : يبنلا د رف ع يبنلا ىلع لسف ءاج مث ىلصف

 مل كناف لصف عجرا » لقنف ةع يزلا " ملسف ءاج مث ىلصف لصت مل كناف

 اذا » لاقف ، ينملعف هريغ نسحأ ام قحلاب .كثعب يذلا و : لاقف اثالث « لصت

 نمطت ىتح مكرا مث نآرقلا نم كعم رسيت ام أرقا مث ربكف ةالصاا ىلا تقأ



 3 رفلا لصالا لماش 1

  

 ىنح مرا ا ًادحاس نئمطن ىتح دجسا ش امئاق لدتعت ىتح نر ش : ار

 لوقو « اهلك كتالص يف كلذ لعفا 3 ادجاس نسطت ىنح دجسا ش ًاسلاح نئمطت

 ريغ ىلع تم تم ولو تيلص ام دوجسلا و عوك رلا مني ال هآر لجرل ةفيذح

 لوسر نا : ةرم ن نامعنلا ثيدحو ى اهيلع تب ادمع هللا رطف يتلا ةرطفلا

 لزني نأ لبق كلذ ه « يازلاو قراسلا ه براشلا يف نورت ام » لق تلم هللا

 ةبوقع نهيفو شحاوف نهف : لاق . ملعأ هلوسرو هللا : اولاق نآرقلا مهيف
 هتالص قرسي فيك هللا لوسر اي اولاق « هتالص قرسي يذلا ةقرسلا أوسا و

 نع يردبلا دوعسم وبا ثيدحو « اهدوجس الو اهعوكر ,تي ال » لاق

 عوكرلا يف هبلص اهبف لجرلا ےقي ال ةالصلا ىزج ال » لب هللا لوس ر

 كلذ لكو « دوجسلاو ع وكرلا اوميقا ه سنأ ثيدحو « دوجسلاو

 دسفت ال اهنأ ضعب معر و 6 هتالص تدسف لدتعل م نر“4 نا ىلع لد,

 اذكو يوقغللا وكرلاب ىنأ اذا لعف ام لهف وأ هسأر رصن ولو

 هرهظ ى وسا ت هنأ و بجا ولا تنهب ةنسلا نأ درو ز هري_غو د وجسلا

 بص ول ءا_ملا هنم بصن ال و هيف عضو ول ةهج ىلا ءانا كرحتي ال ى ىنح ميركلا

 ص دجلا كل انب ر وأ هدمح نمل هللا عمجس » الئاق هسأ ر مف ر مجظعتلا أ اذا و هيف

 كدحأ ىشخي امأ » ةع هلوقل امومأم ناك نا هماما قبسي الو ثبلي الوف ولو

 ةر وصهت روص لعجب وأ راج سأر هسأ ر هللا لعجي نأ مامالا لبق هسأ ر عف ر اذا

 ىلا ع وف رم ريغ هيملع اف وق وم ةرد ره يأ نع تأرو 5 ري ره وبأ هاو ر « رامح

 نيبثبلي الو ء ناطيشديب هتيصاناما مامالا لبق هسأر مف ري يذلا : ةع يبلا
 سنللا 5 قد رلا علب رادقم تكسي هناف ةءا رقلا و ما حالا نر الا رخآو كر

 نا و دكوأ يهو عوكرلاو ةءا رقلا ني تكسي اذكو ى كلذ كرتب سأب الو

 ء ةءارقلاو مايقلا نيب كلذك و ء سأب الف ةءارقلاب مك ري مل نكل تك سما

 بدنجن ةرمس و ة ري ره وب أ داز و ء امهنيب ام ةتكس .. نم دبال ضعب : رابع



 ٨٥ هنم عفرلاو ع وك رلا يف باب

  

 يغبنيف ليق : ةعافلا مومأملا ةءارقل ةر وسلا و ةحمافلا نيب تكسي نفع هنأ

 رخآو زكر لك نيب ًادج ةريصق ةتكس يدنع يغبني : لوقأ و ى هردقب اهلي وطن

 ءاربلا ىو ر و ڵ طلخي مل نا اهكرتب سأب الو ناك رالا طلخي الئل ةالصلا ميمج يف

 هسأ ر د مفو اذا و نيتدجسلا نيب و ه دوجسو تع يبلا ع وكر ناك :بزاع نبا

 بلاغلا ناك ليق ى ءاودلا نم ابيرق دوعقلاو مايقلا الخ ام ع وكرلا نم

 ناك : تباث لاق و 2 امهففخ اهففخ اذاو دوجسلا و ع وكر لا لاطأ ةءارقلا لاطأ

 ماق عوكرلا نم هسأر عفر اذاو يلصي ناكف لخت يبنلا ةالص انل تعني سنأ

 هسأ ر مفر اذا رع هللا لوسر ناك سنأ لاق : تباث لاق ع يسن لوقن ىتح

 لئاقلا لوقي ىنح نيتدجسلا نيبو يمن دق لئاقلا لوقي ىتح ماق عوك رلا نم
 ىبلا ةالص تناك فيك انيري ثري ولا ن كلام ناك ةبالق وبأ لاق ء يسن دق

 : عوكرلا نكمأف مكر مع مايقلا نكمأف ماقف ةالصلا تقو ريغ يف كلذ و ل

 ةد رطم اهبناعم تسيل ةثالثلا ثيداحألا هذه لوقن و « ةينه تصناف هسأر عفر
 خا هت ونق نامزك طقف تارملا ضعب يف تناك لب ةموزلم الو كت هنامز يف

 ج - ىلا هيف صخ ر دق لفنلا ناف لفنلا يفتناك وأ اهكرت ت ونقلا ك رت امل و

 هلعفل م وزالا ىلع تالذ ناك ولو تونقلا كرت امك خسن مث كلذ ناكوأ ديتعأ امع
 ىتح ةمألا يف لهج الو نيعباتلاو ةباحصلاو ةمأ الا نم اهريغ و رمع و ركم وبأ

 ب رق مم اهببخت ثري ولا نب الام وأ سنأ وأ ءاربلا هنع هبحب نأ ىلا جاتحي

 رمأي مل .نم هنأ كورتم وأ رودنلا ىلع كلذ نأ ىلع لدي و هلاصتا و دهملا

 تحتتفا اذا » لاقف ةالصلا الج ر ملع دق و ناك رالا نيب تاثبللا كلتب سانلا

 عفرا م ًامكار نئمطت ىنح مكرا و ربكف كل هللا حتف ام اهبف تأ رق و ةالصلا

 وهو نانئمطالاب زب ثبللاب» رءأي ماف«ثبدحلادوجلا ىلاوهأ ن امئاق نئمطت ىنح

 ةلهم و اهلاحم ىلا لصافملا اهبف مج رت ةريصق ةتكس ىندأب قيقحتلا ىلع لصحي

 ةيناثلا ةلهم و مف رلا لوأ و نيتبكرلا يف لوصحلا لوأ نيب ام ىلا عجرت امنا مش



 ع رغلا و لا اصالا لماش ٨٦

 س ۔-۔۔ے اا ۔ _ - _ .
 ۔۔ ۔۔ - __

 ثلت ةيكلاملا تعنم اذكو ى فوق ولا يف لوصحلاو فرلا لوأنيبامىلا مجرتامنإ
 فاخن دحسل أ عكري نأ دارأ نبح ة وشج ٩٨ر ; ءاح نم و 6 عأ هلزاواملشم تاشثللا

  

 الف ًادعاق وأ اق ىشجم ناو هيف ىلا هفوج نم ه يش دصي نأ امهف ىشم نا

 عج ري م : عوكرلا نم موقي نأ هل نأ يدنع يذلاف اهدحأ ىف لخد دق و دعصي

 خيشلا لاقو ث هتالصل حالصإ كلذ نال مج ري مث دوجسلا نم دعقي نأو هيلا
 نم لس نا تع و هتالص ىلع يضع لب كلذ لعف نا اهداسف فاخا : سيمح

 عا هللاو اهداعأ الاو هف ىلا ءيشلا لوصو

 ال ليقو ث هكعب تدسفو هدمح ن هللا عمس لدب ريبكتلا رضي ال و

 ال ليقوتدسف ةالصلا يف رركتي لامح هوحس وأ دمح نل هللا عمس ادمع داعأ نمو

 حيحصلا ىلع راك ذالا نم هلدب وأ هدمح نمل هللا مس لقب مل مومأم ةالص تدسفو

 ةءارقب مكر نم و ء فيعض ليصفت وهو تحص مامالا لوت نا ليقو ث ال ليق و

 حيبستب دوجسلا نم ماق وا « هدمح ن هللا عمس » وحنب دج وا مظعتن عفر وا

 لبق تايحتلا أرق وأ امئاق ءاوتسالا ليق أرق وأ اه رخآب تايحتلا نم وأ
 .مايقلا ريبكت وأ اماق دوجسلا وأ عوكرلا ريبكت ربك وأ اهد وعق ين ءاوتسالا

 ر و عوك رلا يفوهو « هدح نمل هللا عمس » لاق وأ د وجسلا و أ دوعقلا يف

 ركذت اذا 1 رهج هلاق هب رهجي ام يسن نمو ك .اسأر تحص ليق و ڵ تدسف ائيش

 نا سأب الو ى هب رهجلا عضوم زواج ام دعب ركذت ذا ارس هلاق ًاماما ناك ناو

 ماما مارحالا ريغل ريبكتلا وأ « هدمح نمل هللا عمس » يسن ناو ث هب طلغ رهج

 قرفالو . تدسف ليقو ض هيلع دوجس الو ايل وقي ليقو « وهمسلل دجس لس ىتح

 نالوقي ذفلاو مامالا نأ ر وهثملاو . . عأ هللاو كلذ يف مومأملا و ذفلا نمب و هنيب

 تاياورلا . رثك أ يف واولاب « دجلا كلو انبر » مومأملاو « هدمح نمل هلل »

 اك رابم ًابيط ريثك آدمح » ديزي وأ لينلا ىلع يحرش رظناف . حصأ يهو

 كلذ عمجي نأو رخآلا لوقي ام لوقي نأ ءالؤه نم دحاو لكل زيجأو « هيف



 ٨٧ هنم عفرلا و عوكرلا يف باب

  

 نم ءاش ام ءالؤه نم لك لوقي نأو دحاو ه .يش ىلع مومأملاو مامالا قفتي نأو

 نم هسأر عفر اذا ناك : هنع ىور هنا : حاضيالا يف رك ذو ى راك ذالا

 : ةنئاطو يمفاشلا لاق « دجلا كلو انبر هدمج نل هللا عمس » لاق عوكرلا

 هدمح نمل هللا عمس » نيب عمجي نأ ذف وأ مومأم وأ ماما لصم 72 بحتس

 لاقو . « ىلصأ ينومتيأر امك اولص » لاق و امهعمج ةن هنأل « دحلا كلو انب ر

 لاقو ماق عوكر نم غرف اذا : ذفلا يف ةقراشملا انرمع أ نم معنل اغيس : بحاص

 لاق مث هلصغ . ىلا وضع لك عجرب ىتح اق ىوتساو « هدمح ن هللا مم »

 هدح و ىلص اذا ادمعتم امهك رت نمو ؤ اهف ةنس وهو « د_۔جح>ا كلو انب ر »

 امهكرت ذفلا نأ هدارم و . همالك نم مهفي امف مامالا هلثم و . ها هتالص تدسف

 هللا دبع وبأ همهفو سأب الف رخألا لاقو . اهدحأ كرت نا امأو ى اميمح

 تمهف ام رهاظلاو . اهدحأ ذفلا دارفا يف ددش هنأ ىلع ةتس يبأ نب ورمع ن دم

 ممجس ه لوقي موق لاقف . مامالا فلخ اوفلتخاو : منلا غبس بحاص لاق . هنع

 دجلا هوأ « دجلا كلانبر » لوقي لب هلوقي ال نورخآو « هدمح نمل هللا

 « انبرو هدمح نمل هللا عمس » نيب مجلا مومأملل زاجأ نمو « هل كيرش ال هلل

 ينأ نع ديز نب رباج ىو ر لب ثيدح كلذ يف حصي ملو ليق ث يعفاشلا خلا
 نمل هللا عمس مامالا لاق اذا » لوقن م هللا لوسر تعمس : لاق هنأ ة رب ره

 رفغ ةكئالملا لوق هلوق قفاو نم ناف . دمحلا كلو انب ر : هفلخ نم لاق هدمح

 هللا لوسر نأ . ةربره ينأ نع حلاص وبأ ىورو ث « هبنذ نم مدقت ام هل

 رخآ ىلا « كلو انب رمعللا اولوقف ، هدمحنمل هللا عمس مامالا لاق اذا » لاق ةع

 يبآ نع يربقملا ديعس ىور و ء ثيدحلا يقاب يف رباج اور ين هظافلأب ثيدحلا

 معلا » هنلخ نم لاق « هدمح نم هرا عمس » لاق اذا ر ةثع يبلا ناك : ةرب ره

 مدع عم ناهج ولا ءاج امك مهالا توبث عم م اهكرت و واولا تابثاب « دمحلا .كل و انب ر

 كرت الا مهللا ت وبث عم .رلا ا نم ميقلا نبا لاق اك سيلف معلا رك ذ
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 عمس » ) لوقت ل ممألل نأ ىلع ثيداح لا .ذه رثع ضعب لدتساو ك راول

 لالدتسا وهو انياحصأ ضعبل و ةفينح ينأو كلام لوق وهو « هدمح نل هنلا

 اولوقي نأ مهرمأ اذاو ىنعملا يف رمأ هفلخ نم لاقو رمأ « اولوق » نال حضاو

 لالدتسالا هجو اذه ليلدب الا هريغ هيلا اومضي وأ هوكرتي نأ م زجحي م اذك

 لدي ام ثيدحلا يف سيل هنأب رجحنبا ضارتعا لطبف رهاظ ثيدحلا نم كللذ و

 عمس » مامالا لوق بقع نوكي خلا انب ر مومأملا لوق نأ هيف لب يفنلا ىلع

 ال مامالا نأ ىلع ثيداحألا كلتب ةفينح يأو كلال لدتسا ه « هدمح نم هللا

 رهظ مث . روك ذملا رجح نما ضارقعا هيلع د ر و ، « دجلا كلو انب ر » لوقي

 ضارتعاوه و لوألا لالدتسالا ىلع ال اذهىلع هضارتعا د روأ رجح نا نأ

 ديمحتلاو عيمستلا نسب ن هعمج ثدح حاضيالا ,ع ر . دق 6 2 - ص

 كلام نع رح ام بساني و اماما وأ انف كلذ عمجي كم هن أ ىلت لدي هقالطاو

 دجلا لوبق بلط « هدج نم هللا عمس » ىنعم نأ انباحصأ ضعبل و ةفينح يأو

 ، ىنعملا اذه نيعتي ال نكلاود ريغ و لوبقلا ىلع دمح « دجلا كل انب ر » ىن..و

 ىنعم نأ اوحتحا مهنأ : ةتس يأ ن و رع ن دش هللا 7 أ رك ذ و

 هسانتف م ومأمل امأ و . مامالا لاح بسانيف ديمحتلا بلط « هدمح . ٣ هللا ممس »

 لاق اذا : يرعش لا ىسوم أ ثيدح هب وقي و ا حلا . انن ر : هل وةب ةباجالا

 لاق ؤ كل هللا عمسإ ٤ دحلا كلو اند . » اولوقف « هدمج نا هللا معس » مامالا

 حلا انبر لوقي ال مم نأ ىلع مت ز ذ ام لدي ال لق نأ هد ,اوج ورجح نا

 امهنيب مجلا مامالل نأ ىلع ةمألا روهمج و ك ًابيحم و ًابلاط نوكي نأ هنتع ال ذا

 رك ذ مدعب لا كللو انب ر : هرب ره يأ نع دي ر ن رب اج ةياو ر ةفلاخم مدقت و

 هنع تايالا ةاورو هتابئاب ةر.ره يأ نع يربقملاو حلاص يأ ةياور و ,هلل

 ءادنلا راركت هيفو رثك أ هتوبثو : رجح ناا لاق . همدع ةاور نم رثكأ

 نأ وأ كلذ نيب عجلا يلصملا دارأ اذاو ء عروأو طبضأ راج نكل زئاج امهالكو



 ٧٩ هنم عفرلاو عر ر رل لا ف باب

 ةلهم ول و اق هث , ۔او مفر لا ءادتبا نيب امف هل وقي اماف كلذ . نم رثك ا لوقن

 9 ور ام لوق ن أ رأ دق م ومأملا ىلصملا ْن أ ليلدب كلذ ف ركذلا يل عفرلا يف

 دعب ال مفرلا يف هلوقي مامالاو هلوق نم مامالا غرف اذا مامالا لوق ةلباقم يف

 نئمطت ىتح كسأر را مئ» ل هلوق ليلدب و ذفلاو مومأملا اذك ءاوتسالا

 لاح ىف ذفلا لوقي هن أ يف ف صن معنلا غبس " مالكو « د وجسلا ىلا وها مث عاق

 « دجلا كل انب ر ه لوقي امئاق هث هثاوتسا 77 يفو « هدمح نم هللا عمس » عفرلا

 ند ةملس و٫أو ماشه ن ثراحلا ن نمحرلا دبع ن ركت أ ىور اذكو

 ناك هب ف هللا لوسر نا لوةي و كلذ لعفي هنأ : ة ري ره يأ نع نمحرلا دبع

 نمل هللا ممجس » هعفر يف لوقي : يوونلا لاق ك لي تام ىتح هك رت امو هلعفي

 هيفو : لوقب ام رخآ ىلا « دملا كلو انب ر » لاق امئاق ىوتسا اذاو « هدمح

 ثكا ي ةقباسلا ثرب ولا نباو سنأو ءاربلا ثيداحأ رهاظ ىلا ليم ضعب

 ردق ىلصملا دعقي هنا : سيمح لوق اذكو 4 عوك كرلا نم عفرل ا دعي مايقلا ف

 سلجي لي ناك : هريغو يراخبلا ينو ء ةيناثلا ةدجسلل رخمي من ةحيبسن

 ةعكرلا ىلا م وهب ن ايب 1 وكس هح راوج نكسن ثيحب ةفيطل ةسلج ةحارتسالل

 ة والتلا دوجس يف الاهنع موقي ةعك ر لك نم ةيعفاشلا هتبحتساو ةيناثلا

 نيب لوقي لي ناك ى هيف ثحبلا ينأيو كلذ اندنع تبثي ملو ةالصلا يف

 دواد وبا هاور « ينقز راو ينفاع و يدهاو ينحراو يل رفغا مهللا » نيتدجسلا

 هل وق قفاو نم نا : هلوق يف ةقفاوملاب دارملاو « سابع نلا ثيدح نم يمرادلاو

 ول و « دجا كلو انبر » كلوقن ,اكتلا د رج يف ةقفاوملا خلا ةكئالملا لوق

 نوكيف هلبق اومتخ وأ مهلبق تخ و 7 أدتبا وأ رخأت وأ ةكئالملا نع مدقت

 عوشلا ي و ةقفاوملا ليق و ك ر امك. لا نتجا نا هرئاغص نارقفل اس تالذ

 نايتالل ةظقي ىلع م وم ءاملا ن كد نا أ هتمكح و « نامزلا ىف ليق و ى صالخالاو

 رهاظلا و 6 ًاظقشتم ناك مهقف او ن مهدنع ةلفغ ال ةكئالملا ن ل اهلحم ىف ةفمظولاب

 ںاث .. ل.اشلا - ١ ؟
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 ح ءامسلا يف وأ ضرألا يف نمم ةكئالملا نم ةالصلا كلا رضح نم عيمج ةقفاوم
 ةظفحلا ريغ مهنا ىلع ءانب نوبقاعتي نيذلا ليقو « ةظفحلا ليقو

 « هيف اكرابم ابيط اريثك ادمح دجلا كلو انبر » لاق نم لوأو
 ةالصلا نم لم غرف اهف . قلع هللا لوسر فلخ هلاق مفار نب ةعافر
 حيحص يف ىف اي ا « انبر لوقي وهو افنآ ملك ةلا _.رم » : : لاق

 لاق ىذلا لجرلا لاق يأ انأ لاق « ملكتملا نم » ر ىراخملا لاق و « عيد , زا

 ملكتي ملف « ةالصلا يف ملكتملا ن رم » لاق ىحي نب ةعافر لاق و ان أ خلا انب ر هءار و

 لاق انأ عفار نإ ةعافر لاقف ةثلاثلا لاق مث دحأ ملكتي ةيناثلا الاق مم دحأ

 اكرابم هيف اكرابم اميطا ريثك ادمح دجلا كلو انير : تلقلاقف « تلق فيك »

 دارملا نا رهاظلا و خلا « هديب ىسفن يذلاو » لاقف٤ ىضر و انب ر بحي اك هيلع

 ءاقبلا ىنعع ةيناثلا و ةدايزلا ىنعمب ىلوالا ليق و ى ىلوالا ديك أت ةيناثلا ةكربلاب

 ىنعم رخآلا و ءاقبلا وأ ةدايزلا ىنعم اهدحأ نوكي نأ لمتحي و سكملا لمتح

 هلوقب ءاقبلا ىنع: يناثلاو ةدايزلا ىنعع لوالا نا ىلع ضعي لدتسا ه ث ةمظعلا

 ءاقبلاال ةدايزلا و ءاملا دوصقملا نأل ض رالا بساني اذهف ( اهف كراب ه ) ىلاعت

 بسانياذهف « قاحسا ىلع و هيلع انك رابو » ىلاعت هلوق و ى رييغتلا ددصب هن أل

 هيفام ىفخي الو امهعمج ناينعملا هبساني دمحلا ناك املو مه ةيقاب ةكربلا نال ءايبنألا

 نع و ث ةدايزلا و ءاملا ىنعم لب ءاقبلاىنعع ةيناثلا ةيآلا يف ةكربلا نا ملسنال انال

 انب ر مهللا » لاق عوكرلا م هسأ ر عفر اذا نيلإ ناك : ىردحلا ديعس يأ

 ءانثلا لهآ دعب ءىشنم تئشام ءلم و ض رالا ءلمو تا ومسلا ءلم دملا كل

 تعنم امل ىلطعم الو تيطعأ امل منامال دبع كل انلكر دبعلا لاقام قحأ دجملا و
 كلذ يفو كلذ تألم اماسجأ دحلا ناك ول يأ « دجلا كنم دجلا اذ مغني الو

 داهتجالا دجلاو ء لهأ اي هر دقت لهأو ١ اباوث كلذ الع ام ءاطعا و ةباجالاب يولت

 لب هانغ هعفنيال وأ كتمحر لب هداهتجا داهتجالا بحاص مغنيال ىأ ىنفلا و
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 7 « دعب ءىش نم » هلوق دعب لوقي ىفوأ يبأ نب ,ا ناك و ء ةعاطلا و ناميالا

 هدمح نمل هللا ممجس يسن نم ال يفو ى درابلا املاو دربلا و ,جلتلا يل رهط

 همزلبال ليق و ء ةعك ر تيقب نا هلحم يف ليقو ى د ودحلايف الا هرك ذ ثمح هلاق

 ء تايحتلا ىذضق اذا هلوقي ليق و ى م تدسف هلاق نا ليق و ، هز ءاج نا

 لاق ُامهنم عفرلا وأ امهبف ضغلا وأ دوجسلا وأ عوكرلا يف نآرقلا أرقي الو
 ء دوجسلاو عوكرلا ين نآرقلا ةءارق نع مم هلا لوسر ىهن : سابع نبا
 يف نآرقلا ةءارق نع تيهن ه ةثتب هللا لوسر لاق هنع ةياور يفو

 دحاس لوقي : راث ألا ضعب ىفف ، ضعب اهزاج أو « د وجسلا و عوكرلا

 صخ هلعلو « الوعفمل انبر دعو ناك نا انب ر ناحبس » ةوالتلا دوجس

 هللا مالك هنال نآرقلا ةم رحب ىعنلا مهضعب للعو ث ةالصلا دوجسب ىهنلا

 هف ناك ولو م؛ہيكرت و قلخلا مالك نم راك ذالا رئاسو ىلاعتو هناحبس

 نم مسا ركذ هيف سيلام دري الف ىلاعتو هناحبس هللا ءايشأ نم 7 .ا رك ذ

 سابع نبا نعو . ىلاعت هللا مالك{نم اضيأ هن أل نآرقلا نم ىلاعت هللا ءامسأ
 ينأ فلخ فوفص سانلاو ةراتسلا ةلفن هللا لوس ر فشك : هنع هللا ىضر

 اهاري ةحلاصلا اي ؤ رلا الا ةوبنلا تا راشب نم قبي مل هنا سانلا اه . » لاقف ركب

 عوكرلا امأف ادجاس وأ اعك ار نآرقلا أرقأ نأ تيهن يلا و الا هل ىرت وأ لسملا

 باجتسي نأ نمقف هيف ءاعدلا يف اودهتجاف دوجسلا امأو برلا هيف اومظعف

 ةفع هنلا لوس ر فثك هنع هرا ىضر سابع نبا نع ةيأ و ر يفو » كل

 ثالث _ تغلب له مهالا » لاقف هيف تام يذلا هضرم يف بوصعم هسأ رو رتسلا

 ىرت وأ ملاصلا دبعلا اهاري ايؤرلا الا ةوبنلا تارشبم نه قبي ل هنا ۔ تارم

 يف رك ذ لك زوجي هنا ىل لصحت ىذلا و موك ذلا ثيدحلا لثم ركذ ے « هل
 رثكالا ناك ولو كلذ يف ثيداحالا دو رو ةرغكل نآرقلا ريغ عوكرلا

 يأ نب يلع ةياورل ةي آلا نودام نآرقلا نم زوج و « مظعلا ي ر ناحس »



 ٩٢ عرفلاو و لصال لم هاش {

 تنمآ كب وتعكر كال ٢ » لاق 7 اذا ناك ة هللا هللا لوسر نا نا : بلاط

 دجس اذاو « بصعو ىمظع و ىحو ىرصب و ىعم كل مشخ تماسأ كلو

 هقلخ ىذلل ىهجو دجس تلسا كلو تنما ك و تدجس كال مهللا » لاق

 ملو « نيقلالا نسحأ هللا ك راست هرصب و هعمس قش و هتروص نسحاف هروصو

 هللادبع نب رباج ثيدح يفو « هتروص نسحأف » يلع نع ةياور يف رك ذي
 هيف ت رقتسا ام و يبصع و ىمظع و ىج و ىعمد و ىرسصب و ىعم كل مشخ »

 ي ر ناحبس » كالوق ريغل دوجس و عوك ر كلذ ىفف ؤ_ نيلاعلا بر ه ىمدق

 تأرام : اهنع هلل اىضر ةشئاع تلاق « ىلعالا ر ناحبس » كال وة و « ظعلا

 ةالص ىلصي « حتفلاو هللا رصن ءاج اذا » هيلع لزن ذنم قل هللا لوسر

 جيرج نبا لاق « ىل رفغا بر مهللا كدمحبو ير كناحبس » اهنف لاق ه اعدالا

 ؛تا الا هل ال كدمحبو كناحبس » مأ لاقف عوكرلا ف لوت في ز فيك ءاطعل

 ةلي يبلا تدقتفا : تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ةكيلم ى ينأ نبا ينربخأف

 اذاف تعج ر ح تسسحتف هئاسن ضعبل ىلا بهذ هنا تننظف ةل_۔ل تاذ ملس و

 ‘ تلقف « تنأ الا هلا ال كدمحبو كناحم_س » لوقن دجاس وأ كار ر وه

 عا هللا و ، رخآ نأش ىغل كناو نأش يف ىنا هللا لوس راب يمأ و تنأ يأ

 د وجسل ١ ف

 يل ر ناحبس » هيف لاق, نأ نععترال هنا و هيف لامي ايف مالكلا مدقت

 هلا ا لوسر تدقف : ةشزاع نع سامع ناا نع دي ر نل رداج ى و رو ١ ىلعالا

 اه و هيلج ر صمخأ ىلع ىدي تعقوف هتبلطف .ىلصي هتدجوف ةليل تاذ ت
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 « كطخس نم كاضرب و كباقع نم كوفعب ذوعأ » لوقي وهو ناتب وصنم

 ىذلا 6 هط رش ىلع احرص الصتم هحيحص ى ه ا هجح ر بيبح ند عيب رلا ٥ ركذ

 تق وف هتسماتف شارفلا نم ةليل تم هللا لوس ر تدقف : تلاق لس حم يف

 ينا مهللا » لوقي وهو . ناتب وصنم ايخ م دجسملا يف وه و همدق نطل ىلع ىدبي

 ىعحا الكنم كب ذوعأو كتب وقع نم كتافاعم و كطخس نم كاض رب ذوعأ
 ليفو ئ هلع ىآالو هقطا ال ىأ « كسن ىلع ترنثأ اك تنز أ كملع ءانث

 اك كيلع ءانثلا ةقيقحب نايتالا ىلع ردقأ ال ينا ىنعملا : لوقأ و ڵ هب طيحا ال
 لاقف ه_۔لا رمالا لكوو زجعلاب فرتعاف هعا ونأ و هليصافتب الو هل لهأ تنأ

 ناك ل هللا لوسر نا : ةري ره ودأ لاق و « كسفن ىلع تينثأ اك تنأ ه

 هتينالع و هرخا و هلوأ و هلح ههفد هلك نذ ل رغغابر مهالا » هد وجس ف لوقي

 برقأ ( :- هنع لاقو « امل وأ رىسكى ريثكلا لجلا و ليلقلا قدلاو « هرس و

 نا د وعسم ن ١ لاق و « ءاعدلا ا ورثك ذ دحاس وه و هي ر نم دمعلا نوكام

 كب و ىلايخو ىداوس دجس تل مهللا ه لاق دجس اذا ناك ةلت هللا لوس ر

 مبظعاي ميظعاي ىسفن ىلع هب تينجام اذه و يلع كتمعنب ءوبأ ىداؤف نمآ

 كناحبس » لاق ءاش نا و « ظعلا برلا الا ظعلا بنذلا رفغيال هناف ىل رفغا

 ىلع : ك ينلل ركت ول ا لاق » ل رهغاف ١ ء وس تلمع و ىسفن تملظ ي 

 بونذلا رفغيال و اريثك املظ ىسفن تملظ ىلا » لاتف ةالصلا يف هب وعدأ ءاعد
 نبا نعو ث محرلا روفغلا كنا ىنمحراو كدنع نم ةرفغم ىلرفغاف تنأ الا

 ىنمحراو ىلرفغا مهللا » نيتدج۔لا نيب لوقي ناك .. ىنلا نا : سابع

 : باطخلا نب رمع نعو « ىنفاعو ينع فعاو ىلريجاو ينقزراو ىندهاو

 كلملا ىذ ناحبس نولوقيف ايندلا ءامسلا لهأ امأ » لاق كل هللا لوسر نا

 تورمجلاو زعلا ىذ ناحبس نولوقيف ةيناثلا ءامسلا لهأ امأو توكلملا و

 ص توميال يذلا ىلا ناحبس .نولوقيف ةثلاثلا ءامسلا لهأ امأو



 ٤ رغلا , لصالا لماش { ٩

 . ينت رما تملع يذلاب فيكف هللا لوسر اي : لاق « كتالص ىف رمعاب اهلف

 ك وع ذ معأ » لاق نا هد ه رمأ يذلا ناك و « ة رم اذهو ةرم اذه لق » لاقف

 هاور « كهج و لج كن. كب ذوعأ و كطخس نم كاضرب ذوعأ و كباتع نم
 ةرم اذهو ة رم اذه لعفي نا ي ةينب راكذالا رئاس اذكهرد كردتسملا ىف ف ك احلا

 نا ذيملت يوونلا لاق ى ةليل أ م وي وأ ةالص لكي اهعمج ىلع هل ةقاط ال ذإ

 هب لمعي نا لامعالا لئاضف نم ءيش هغلب زا يغبفي : ةصالخلا بحاص كلام

 وحم زا وجب حيرصت ك الاو ملسمو ميب رلا ثيدح يفو ث هلهأ نم نوكيل ةرم ولو

 عنم اميدق تالا ؤسلا نع تظفح ه « كنم كب , كطخس نم كاضرب ذوعأ ه

 هللا نم أجلم ال » ىلاعت هلوقلو ثيداحألا لجأل زاوجلا حيحصلاو ، كلذ

 لدبلل نم نالو كنم كب ذوعأ زاج هللا ىلا هللا نم أجلأ زاج اكف « هيلا الا

 كنم كب ےصتعاو ههبشأ ام اذكو كطخس نم الدب هبلطا و كاضرب كمأ يا

 كطخ س نع كاضرب ىنعا ليق هنأك نع ينعم نم مأ كباذع وأ اران نم يأ

 وا كران وا كطخس ىلا ىنلاكتال يا كبذع وا كراث نع كتمحر وا كتنجو

 تالاؤسلا بحاص ه۔هنم ام هنع هللا يضر رامع وبأ زاجأ دقو ، كباذع

 اذهو طخاسلا يارلا ذوعأ ىنعملا لاق ةفللا عاستا ىلع هنع هللا ىضر

 لاق ال كلذلو ةعانصلا ريدقت ىلا هب راشأ نكلو ةعانص ريدقت ال ىنعم ريدقت

 هنايب و ء كلذ ةب وعصل مهفلاب رمأ كلذ مهفاف لاق طخاسلا يضا رلاب ذ وعأ ىنهملا

 ضا رب ذوعأ يأفاضم ردقي و نايبلل ةفاضالا و لعافلا مسا ىنعمب ردصلا نأ

 نا وأ تنأ وه طخاس باذع وأ طخاس ران نم وأ طخاس طخس نم تنأ وه

 لك نع هللا ىلاعت عيدبلا يف روك ذملا ديرجتلا يف برعلا قيرط ىلع ءاج كلذ
 ىلاعت هنم درج ىتج هنم امهميظعتو هلل طخسلاو ىضرلا تابثا يف غلاب هنأك صقت
 ح ولتلا ىنعملا لب كلذ ظفل ىلع ىنعملا سيلو نيتفصلاب افوصوم ادحأ كلذ نع

 هجوو ث هللا دي يف » ىنعملا سيل هنا اك امهميخفتو هطخسو هللا ىضر لي وهت ىلا
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 دا ل فالخ ظفالا ذلا ماهسا منم . و هرهاظ ىلع كللذ وحن و « كب ر ءاجو ي هللا

 طخاسلا يذا رلا هلوةب رامع يبأ دارم سيلف نئارقلا مايقل ظفللا كلذب ريبعتلا

 تاذلا طخسلاو ىضرلاب دارملا نأ ىلا ةراشالا دارأ لب نم طاقسا ىلع ريسفتلا
 هريدقت نم تنأ لصوتف ةفصلل ال فصتملا تاذل سا طخاسلا و ىضا رلا ناف

 يذب يأ يأ فاضم ريدقتب امإ و فصولاب ردصملا ريدقتب امإ تاذلا ةدارا ىلا
 دي رجتلا باب ن۔ لعجب وأ الثم هباذع نم يأ تنأوهطخس يذ نم تنأ وه ىضر

 دعبت ال ذئنيغ اشر يذب يأ ةينايب ةفاضالا نوكت الف ردصملا عم ًاضيأ
 ىضرلا نا : رامع يبأ بهذمو ث ةرياغملا مزلتست الو ادج الو اليلق ةرابعلا

 مدقتو ك لعف اتفص ةسوفن له أ لاقو ڵ ةب راغملا رئاسك تاذ اتفص طخ لاو

 نيديلا لعجب ةالصلا تدسفو ى دوجسلا و عوكرلا يف ءاوتسالا ىلع مالكلا

 نبب امهلعج تالذ دعر ىل وألا و نعتمكرلا نع امه ريخأت و سأ رلا ىلع نمتقياس

 لوسر ةالصل مكظفحأ تنك انأ : يدعاسلا ديمح يأ ثيدحل سأرلاو نيتبكرلا

 امهضباق الو شرتغم ريغ هيبكنم وذح هيدي لعج دجس اذا هتيأر كع ل

 هلجر ىلع سلج نيتمكرلا يف سلج اذاف ةلبقلا هيلجر عباصأ فا رطأب لبقتسا و

 بصنو ىرسيلا هلجر مدق ةريخالا ةعكرلا يف سلج اذاو « ىنملا بصنو ىرسيلا

 وذح هيدي لعج ربك اذا : يراخماا يف يذلاو هتدعتم ىلع دعقو ىرخألا

 دوجسلا يف امك تايحتلا يف ىنملا هلجر شرفي هنأ قل هنع ىورو ى هيبكتم

 سنا نعو ى سكملا ز وجي و هتالص ميمج يف كلذو اهملع دعقي و ,ىريل شرف و

 طاستبا هيعارذ كدحأ طستبيالو , كدوجس ي اولدتعا » لاق قلع هنأ كلام نبا

 ن ءارباا ىورو « بلكلا شارتفا كدحأ شرتفي ال » ى هرو « بلك اا

 ةالصلا ف : ١ رتلا نع ىهنو « كيقنف رم عفرا ء ه كي دي مضف تدجس اذا » بزاع

 هربخ ] هز أ : هنلا دمعن هذلا دمع ن نعمساقلا ل نمحرلا دمعلاق . نت ;دحسلا نهد و

 ذئموي ان أو هتلعفف : لاق سلج اذا ةالصلا ف عب رتب رمع ن هللا دمع ىري ناك هن .
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 ىنهلا كلجر بصنت نا ةالصلا ةنس اما : لاقف ,. رعن هللا دمع ابع يناهنف سل ثدح

 ةماسم ن دمح راتخاو ى ينالمحاللجرنا لاقفكلذلعفتكنا تلقف ىرسياا ىنثتو

 فناللنيتيذاحم امهلعج نم ةالص داسف مدعىلع لدي و ك همنذأوذحهي ه عضي نا

 اذا رمع نبا ناك و ث هشك نع دجس ةكن ىنلا نا : ملسم  ركذام ةبجلا و

 هلال وس ر لاق : ة ة رد ره ود ا لاق ڵ ك هه ءادتقا همتمك ر لمق هيدب مضو ١ دجس

 » ههتمكر لمق هيدي عضيل و ٠ ريعملا كربي اك كرو الف كدحأ ا دحس اذا » ل

 مايقلا دنع نيديلا ىلع دامتعالا ل۔يق اذكو ء.عوشملا ىلا برقأ وهو ا ولاق

 امهعضي ليق و ع عوشخلل برقأ هنال ىلوأ نيتبكرلا نع اه ريخأتب دوجسلا نم

 امأ و ء لعفي لص هنا ىور اك نيتبكرلا لبق امهعفري ليق و نيتبك رلا دعب

 الا لمع ةدايز اهد ر نال ضرالا يف نيديلل د ر الب هناف تايحتلا نم مف رلا

 ىسنوتلا قاحسا وبأ لاقو ك انبهذم اذه فعذ وحنل ايهدر ىلا جاتحا نا
 نم ماق اذا ضرالا يف هيدي ىلع دمتعي نأ زوجب هنا : كلام هماما ةن ودم نع
 ةنيكسلا ىلا برقأ امهملع دامتعالا : كلام ريغ لاق و ء دمتعيال نأ و دهشتلا

 عوضلا نم سيلو ض رالانع فاج امهعضو ريغ نم مايقلا نال هبشالا وه و

 يف نيديلا ميدقت دارأ نمو لمع ةدايز كلذ نا هد ري و ى يسن وتلا مالك ىتنا

 ك رت نعتمكرلا ميدقت دا رأ ناو طحني نبح هذغت نع امهلصفي هناف دوجسلا

 هيذخننم اهعقلطيلف هتهبج اهنمبرقي و ض رالا هاتبك ر لصت ىتح هيذخل يف هيدي
 هيدضع و هيعارذ دجاسلا دعابي , ومومأملا و مامالا و ذفلا كلذ يف ءا وس و ذئنيح
 ىلص اذا ناك : هللا ل وسر.نا : ةنيجي نب كلام نب هللا دمع لاق امهعف ري و

 ةلثم ىنلا ناكث راحلا نب رع ىور و ،هيطبا ضايب ودبي ىتح هيدي نيب جرف
 ثراحلا تنب ةن وميم ه تلاق و .هطب أ حض و ىرب ىتح هد وجس ف حنبحي دجساذا

 ينعت هيطبا حضو هفلخ نم ىري ىتح ىناج دجس اذا ةع هللا لوسر ناك
 نهد رع نأ ةمهم تءاش ول ىتح هيدي نبب 'فاح دجس اذا : تورو امهضايب
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 هيقف رع ىفاح دجس اذا . م ناك : وف ر سيمح خيشلا ىورو ترم هيد

 :أ رملل ال لجرلل هركيو ء تذفنل هيعارذ تحت ةره ترم ول ىتح هيفكو

 نيتبكرلا ىلع وامهلع هيةف رم لعجي بوبحم دنع سأب الو هيذخفب هنطب قصلي نأ

 الو اهق رفي ليقو ، دوجسلا يف مب اصألا مضي و . هنع يهنم اذه نأ حيحصلاو

 يف اهمضل ليقو { عو وكرلا و تايحتلا يف اهق رفيو دوجسلا يف اهقي رفتب داسف

 1 رلا مضت و ى مضي ثيح قيرفتلا الو قرفي ثيح مضلاب داسف الو ع » ك رلا

 هيتبكر هلان أ لصت ثيحب هذخف يف هيفك ىلصملا لعجي و اهلك ةالصلا يف اهدسج

 ي مر ام ىنعم اذه ه تايحتلا يفو نيتدجسلا نيب كلذ و هيتبك ر نم ذخاتو

 ىرسيلاهتبك ر ىلع ىرسيلا هفكو ىنملا هتبكر ىلع ىنملا هغك عضي ناكل هنأ

 نيتبكرلا ىلع اهفارطأب هعباصأ لعج اذاف مياصالا و ةحا رال مسا فكلا ناف

 نيعبصاب هتكسم تنأ و يديب هتكسم لوقت اك امهسلع هيفك لعج لاشي نأ حص

 دوجسلا يف نانئمطالا ه لادتعالاب رمأ هنأ كلذل لدب و رثك أ وأ ثالث وأ

 هادضع و هاعا رذن وكي نأ لمتحي و لدتعمريغ ناكهيتبكر ىلع هيتحار مض و ولف

 كلذك نوكي نم مكح اذكه و لادتعا يف هتيك ر هتحار لصت ثيح الاوط

 لدت الب اهرخآ يف وأ امهلوأ يف وأ نيذخفلا ط_س و يف نيديلا لعجب داسف الو

 نع ىن ةع هنأ يور امل ء ةرصاخلا ىلع امهلعجب دسفتو نيتبكرلا ىلع

 تايحتلا يف وأ مايقلا يف ةرصاخلا يف نيديلا لعج نع ي أ ةالصلا يف راصتخالا

 نع ةهبجلا ىزجو « رصتخم وه و كدحأ ا لصيال » يو ر اذك و أ اه ريغ و

 ضعب زاجأ و ةيكلاملا روهشمو بهذملا روهشم وه اذه سكع الو فن ألا

 ىرخألا نع اهادحا ىزجت ال هنأ يدنع حيحصلاو ةهارك لع سكملا ءاملعلا

 ٤ هتهبج سع نيح ضرالا هفنأ سمم ال لجر ةالص منت ال » حاضيالا ثيدحل

 بصي نمل ةالص ال »ينطق رادلا ثيدح ليلدب اهباوث صقن ال اهداسف دارملا و

 ينطق رادلا : ماكحأ يف قحلا دبع ظفلو « ةهجلا بيصي ام ضرألا نم هفنأ
 ناث - ل ءادلا _ ٣ ١
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 وهو ! ضرألا ىلع هننأ عضيل ةال ةالص ال » ةك .يا نع ه سابع ل نا نع
 جات با وثلا ةلماك ةالصال دا رملا نا ىوعد و ينطق رادلا حيحص يف دوج ومل

 نع حاضيالا ثيدح امأ و ىذلا ءاعدا ببسب ردابتملا فالخ اهنأل ليلد ىلا

 : بارا ةعمس هعم دجس دبعلا دجس اذا » لاق ك ءيبنلا نأ سابع نبا

 نبا مالكن م خلا ةهجلا هلوق ناك ءاوس « نامدقلاو نانبكرلا و نافكلا و ةهلا

 نرم هامس ذا ثكالذ دعب حاضيالا مالك هيلع لدي اك ثيدحلا نم وأ سابع

 ص ادبأ داعأ ادمع اهكرت نم لبء فنالا كرت : زاوج ىلع هيف ليلد الف ثيدلا

 فطاعلا فذحف فنالاو ةهلا سابع ناا دارا اعاوء تقولا يف ليقو

 حاضيالا ثدح اذهللدي و ء اليزنت دحاو وضع فنالا و ةهجلاو فوطعملا و
 هنم هب دوجسلا نكمي يذلاو هج ولاب ربعف خلا نافك۔ااو هجولا يهو : اذكه

 فلكتي مل نا فنالاب دوجسلا مزلتسي ةهجلاب دوجسلا لب ًاعم فنالا و ةهجلا

 سم الا كلذ روصتي الو هتهج نم نكمأ ام لك ىلع دجسي هنأ كلذ و اهكرت

 امل يلاتلا هتهبج فرط مفر اذا ضرالا فنالا سع ال اعاو ضرالا فنالا

 نع سوواط نب هللا د۔بع ىور دق و ى هل زوجي ال مف رلا !ذه و نيبجاحلانيب

 : مظعأ ةعبس ىلع دجسا نأ ترمأ » ةثع هنع : سابع نبا نع سو راط هيبأ

 الو ، نيمدقلا فارطأو نيلجرلاو نيديلاو فنالا ىلا هديب راشأ و _ ةلا

 تبأر مث ء نيلجرلا لدب نيتبكرلا ةياور يفو « رعشلا الو بايثلا تفك أ

 دوجس هن أل اعيمجامهنم دبال دحاولا ءىشلا ىنعم يف ةهبجلاو فنالا : لاق ىمخللا
 ةينامن ءاضعالا تناكل نيوضعلا ىنعم يف اناك ولو روهمجلل بسن و هج ولاب
 نيتدجسلا نم لك و ى ملعأ هللاو فنألل هيف ةراشالا عم ةعبس ثيدحلا يف يهو

 عم ةدجسلا يف ثبالا و دح عف رلا و دح ضغلا ليق و ث امهعومجم ليق و ء دح

 ةيناثلا و ةهكر لك نه ةضيرف ىلوالا ةدجسلا : ةكرب نبا لاق ڵ دح حيمستلا

 ةدحاو ةرم الا دجسي مل هنأ ةريخالا تايحتلا يف ركذ نمو ث ةبجاو ةنس
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 ےلستلا دعب ركذ ناو ك اهمشدتبي ال ليقو ى تايحتلا أدتبا و ةيناث دجس

 ڵ لوحتلاو رابدتسالا و ملكتلاك ة ةالصلل وأ ءوضولل اضقان ثدحي مل ام اهدجس

 ل لوقأ اذك و ادمع ةدح ىلع ةدجس لك لعجي ال نأ نسحلا وب ا راتخاو

 ىلوألا لحم نع ةيناثلا ةدجسلا يف مدقتلا هركب نكل هل قفتا ام بسحب دجسي

 لاقو ث هيلجر فقوم غلب ولو دصق الب رخأتلاب ريض ال و ةدحاولا ةمكرلا نم

 هيمدق عضوم ناك ول اولاق ىتح هرخؤي و هد وجس مدقي نا هلو : سيمح خيشلا
 نال فنالا ىلع دجس رذعا ةهبجلا ىلع دوجسلا نع زجع نم و ي زاج هسكع وأ

 نكمملا ضعبلا ىلع دجس هضعب ىلع دوجسلا قطي م اذذهجولاب دوجسلا هب رومأل
 ين يفكي ال ذا هفنأ ىلع دجسيالو يموي هنا ضعب لاقو ى عا هللاو يدنع ام اذه

 لاق كت هذ ا و يفكيف ة رض ف امأ و ةعسلايف ى وغكي ال هنأ هد ري و د وجسلا

 ىلع ناك نم : نسحلا ينأ نع و « متعطتسا ام هنم اوتاف هيب كت ة رمأ اذا »

 بجاحلا ءاذح زواجي ام لامش وأ نيع نم ةهبجلا ريغ هنيبجىلع دجس حرق هفن ا

 تلق ىموأ الاو هيلع دجس هسأر مدقم ىلع هنكمأ ناو ىم وأ الاو هنكمأ نا

 فنالا بناج عف ربولو هنكمأ نا ةهبجلا ىلع دجسيلف فنالا ىلع عطتسي مل نم

 ىموأ كلذ هنكمي مل نا و اهف رط وأ ةهبجلا ىلعأ الا هنكمم مل ولو امهسلي ام و ملاو
 هن ال نيبجلا ىلع دوجسلا ىرأ الو ةقاطلا بسحب ضرالا سع داكي ىتح

 دجسينأ ردق ىيوأ ناو مايقلا يف هتلبق فلاخي وأ ةلبقلا نع ىلصملا هب فرحني

 رداق ىموأ نا يدنع اذكو هملع ةرافك ال و داعأ هنانج وأ ليق ع هفنأ ىلع

 مدقم ال فنالاو ةهبجلا دوجسلا وضع نأل ةرافك الب ديعي هسأر مدقم ىلع

 ردقي الو حرق هيفكب نمو ك ديعي ال يريغ لاقو ءامالف قطي مل اذاف سأرلا

 دمعت الب امهس ضرالا سم هنكمأو نىتمكرلا ف ,أ ضر ألا يف امه دمعتي نأ

 لعب و دجسي هن أ يدنعف دمعت وأ اسم قفرملاب وأ عارذلاب الا هنكم . نا و لعف

 ناف « متعطتسا ام هنم اون أف ءيشب .ةرما رما اذا.» ةفش هلوقل نكما ثيح هيدب
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 شارتفالا ىلا كلذ غلبي مل نا هيلع دمتعيلف فكلا يلي ام ىلع دمتعي نا هنكما
 هنك مل ناو هيلع دمتعا شارتفا الب قفرملا ىلع هنكمأو اذه هنكم ل ناو

 رئاسل عاطتسا دق هن ال قفرم الو عارذ الو فك الب دجس كلذ نم "ىش

 نيمدتلا يف وأ نيتبك رلا يف رضلا اذكهو يموي يريغ لاقو ك ةعبسلا ءاضعالا
 الاو ىذأ الب لمف امه دجسي نأ هنكمأ ناف هلكن يفكلا يف رم ام دح ىلع

 وأ نيلجرلا عفريف امهيلع دامتعالا هنكمي ناتبكر لاف «نيفكلاك ض رالا نع اهعفر
 عفريف نيتبكرلا و نيديلا ىلع داتعالا هنكمم و ضرالا نع نهعيمج وأ نينكلا
 لجر وأ دي وأ لجر وأ هادي وأ هالج ر تعطق نم اذكه و ررضل نيلج رلا

 ،لينلا حرش ين هتطسب امك هنكمأ امك دجسل لب موي الف هاديو هالجر وأ دي و

 مدق وأ ةدحا و دي أ ةدحا و ةبك رد ًادمع ة ةرورض الب دجس نمو ڵ ىم وي ليق و

 ةعبس ىلع دجسا نأ ت رمأ » ثيدحل حيحصلا ىلع هتالص تدسف ةدحاو

 دي عم نبمدقلا وأ مم نيمدقلا كرت ولو دسفت ال نأ ضعبل صخرو ا بارآ

 دجس نإ صخرو 4 ةبكر عم نيديلا وأ ةرك ر عم و نيدي عم وأ

 ء امم فنألاو ةهجلا كرت يف ةصخر الو ثيدحلا اهدر و ةعبسلا رغك أ ىلع

 نأ ىر امهلئا نأك تلق « مئاق ثيدحلاو ناتصخرلا تغاس فيك تلق نا و

 ىلع دوجسلا عق و ةوأ كالوق ةلزن مي .جاال ع ومجلا ىلع كح ةيلك ال لك هيف ددعلا

 هنأ حص دقف اهمضعل ىلع هعقوأ ن : اه ريغ يفن دارملاو « اهريغ ىلعال ةعبسلا

 ض رألا نم هيمدق عفري ال : رثالا يفو ك ديعب فلكت كلذو اهريغ ىلع هعقوي مل
 هدوجس رثك ا يف هلعف ناف رذمل ال اهلع هتهج عضي نا لبق وأ دجسل نا دعل

 دوجسلا نم غنر لاحل لماش دجسي نا دعب هلوقو ، نالوق هب ضقنلا ين و ءاسأ

 ضعب و ى منت ىتح اهدرب ال نملو دوجسلا مامت لبق اهدر و امهعفرب نملاخلو

 ىرسيلا ٧ اهعضرل ىنملا همدق عفر عفرلا ي يف عرش و ه هنم عفرلا دا رأ اذا سانلا

 اذا كحلا اذكهو نيلوق هتالص ضقن ينركذ و ةءاسالاب رثالا كلذ هملع كح دقف
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 يغبني اما و ؤ نالوقل ضقنلا يفو ضر لا ىلا هانع : عف ر و ةيناثلا ةدجسلا دارأ

 نم لازنالا يف اهرجي و اهلع اهعضل و ى رخ الا لصت ىتح.ارج هلجر رجي نا

 دجسي الام هل ض رعت نم : رثألا يفو ے ءاش ثيح اهنبثي نا ىلا ىرخألا قوف
 مفر نمو : ًاضيأ رثألا يفو ك اهبحسي نا نسحألاف هسأر بحس هنكمأ و هيلع

 ريتخا ةنسلا فالخ دمعت ناه ء لهج وأ ىسن نا هل تمت دوجسلا دنع هيمدق

 ىنح مهدرب مل نملو ةدحاولا ةدجسلا يف ايهد ر و امهعفر نل لماش اذهو ء اضيأ هل
 دم ىفو : هصل ام رثألا يفو « لمع ةداي ز عفرلا نأ ضقنلا هجو و ى هتدجس تمع

 ضرألا ةهجلا لين لبق ليفو ء دوجدلا عم هعطق بدنو نالوق همزجو ريبكتلا

 دج س اذا امهلعج و اهنم هيدي عفر دنع مايقلا ريبكت و ث اهعض و دعب مئاه لاقو

 لئاوأ ىف هلوقي نأب ريبكتلا مزج روصتي امنا : تلق . ىتنا هينذأ ءاذح

 هعطقي هناف مزجلاب لئاقلا دارم اذههضرألا نم هب رق دنع وأ هطسو وأ هطاطحنا
 هعلط ةع هت ي ضر ألا لصيف هلوق٫ ثيح ىلا هكرت هدنع بحتسي و ذئنيح

 ل ةلا كلذ و ث ادا رم سيل اذ۔هو طاطحنالا عا رساب اضيأ روصتي و دم الب

 هتهبج تسم نيح هل امتاخ هل ادام هطاطحنا لوأ عم ءىدتبب لب آدج فيعض

 لب ةءارقلل لحم مايقلاك هب هلكر معي رك ذ لحم هلك كلذ نال تداك وأ ضرألا

 اهلبق ةتكس تبدن ثيح هيف ةءا رقلا لصو يف مايقلا نم الصو دكوأ هب هت رامع

 ريبكت دم ماكحأ عيمج يف ةيناثلا ةدجسللو مايقلل مف رلا ريبكت اذك و اهدعب و

 لاح مزجي و مايقلا لاح دع ليقو ڵ مزجي ليق ه ڵ دمب ليق ڵ دوجسلا

 ةيجار نوكتت نا نسحألا : رثألا يفو ى اقلطم ليقو " اماما ناك نا طاطحنالا
 هتهجب قفر و هيفك ىلع هدامتعا رثك أ نكيلو نيتبكرلاو ةهبجلا نيب ماهبالا

 لينلا ىلع يحرش رظناف ينر ءاي كرحب و هفنأ و

 حانجفلا نوعبس هل كلم ليقو ليئاكيمىلعألا يبر ناحبس لاق نم ل وأ و

 لاقف شرعلا ىلا نا ريطاا يف هللانذأتساف شرعلا ىلا اموي رظنف ةعباسلا قوف ناكو

 نيعبس راطفهل نذأف حانج فلا حانج لكب هاطعأف ىل نذئا براي لاقف قيطن ال



 : لقو هسأر ,سكن هلاحب هآر و دا زف ةرم لوأ اك ءآرف شرعلا لا ر ,ظنف ةنس فلا

 ىلع وأ ضرالا ىلع تبنت ةهبجلا تناك نا رثألا يفو ء ىلعألا يبر ناحبس
 اهلع شرف اموأضرالاب ةهجلا قصلت التناك ناو زاجةمجلاممالب ضرالا ىلع شرفم
 اذاو دجس اذا ضرالاب ضرالا ىلع شرف ام قصلي ناك ناو زجت مل ةجلاعم الإ
 ناك نا نكلو ال ليقو « نكمأ نا الهش وأ انيم هريغ ىلا ل وحتيلف مغترا ف ر

 عم دجس نمو « تدسف نيعبصا ضرع مقترا نا ليقو ء تمع ةجلاعم الب قصلي

 برقأ وهو موقلا مفر رظتني ليقو ى لجر رهظ ىلع ولو دجس ماحزلا هعنمف ماما
 ريصي هلاح نأب املاع رمالا لوأ نم ةالصلا لخد نا نكل لوقأ هب و يدنع

 هديب هدجسم نع هتمامع ريخات ىلصملل و ، يدنع ةداعالا هتهزل اذ_ه ىلا

 . هتمامع ر وك ىلع دجس : هنأ حيحص الو نسح ثيدح تبني ملو هس رب و

 نكسا هتمامع روك ىلع دجسي ي ناك هنأ : ةرب ره يبأ نع قازرلا دبع ىو ر و
. ! ١ 

 لع ا هللا و ا ورتم مهدنع وهو ر رح ند هزلا دل۔ع هياو ر نم

 رشع ىداهلا بالا

 2 - استلاو تاصحتلا ىف

 ء نيتدجسلا نيب ةسلجلا ليقف ء ةالصلا يف بجا ولا دوعقلا ىف ا وفلتخا

 6 اعيمح امهہسولج ليقو 6 ةمناشلا سولج ليقو ئ ل والا تايحتلا سولج ليق و

 رادقم ليقف ء بجا ولا رادقملا يفو ء نيتدجسلا نيب ةسلجلا و امهسسولج ليق و

 ص تابيطلا لوقي ىنح تاكرأبملا تايحتلا لوقيام رادقم ليقو ء تايحتلا لوقيام

 لوق ا ىح ليقو » هللا الإ هلإ ال نا دهشأ « لوقيب ىن ىح ليق وءنبحلاصلا ليقو

 ليقو 6 ةمناثلا ليقو 6 ىلوالا ةءأ رق ليقف 6 اهنا رق نم بجاولا يفو . هل وسر و

 ؛بجاولا ردقلاىففلتخاوءدوعقلا بجاولاامناو ذ امهادحا بجت ال ليقو ء امهتلك



 ٢٣ ٠ ١ ماسلاو ب تامحتلا ف براب

 ۔ ۔۔. ۔ __ ۔۔۔ ا۔۔ہم ۔۔۔۔_ ۔_۔_ ۔۔ ۔ےہ ۔۔_۔ ۔ ۔_۔۔ _ -

 نا دهنت ] ليقو ث ٥ ى هل ود و نيحلاصلا ليقو 4 هوت و تايطلا رمي نا ليقف

 الو ملستلا ة ةيح ي هلوسر و ليقو ى هلوقي و هلوسرو ليقو هل وقي و هللا الإ هلإ ال
 سيلو اعامجا هل تع ثدحأف هلوسرو لصو اذا ليقو ڵ اهريغ ي هل كي رش

 وأ نايسفلا وأ ةرورضلا دنع لاوقالا كلت و . لس ملام ًاضرأ ليق لب " كلذك
 اهسولح بجيال ىلوالا نو ك_) لدي و كدمعلاو ملعلادنعو كلذ دنع ليقو ء لهجلا

 : زمره نب نمحرلا دبع لاق . عجري و نيتهكرلا ن نم ماق ج . هزو ك اهتءا رق الو

 نم ناكو ٥ فانم دمع ىنملفيلح وهو ٥ ةء وش دزا .. وهو ٥ _هنيحت ن هز ا دمع لاق

 نيلوالا نيتعكرلا يف ز ماقف ر مظلا مهب ىلص ةثع يبلا نأ_ ةت يبنلا باحصأ
 ربك هميلسلا سانلا رظتن ١ ه ةالصلا ىضق اذا ىت> هعم سانلا ماقف سالبحي و

 نب هل 5 دبع نع ج رعالا نعو ك ملس مم ي نا لبق نيتدجس دجسف سلاج وهو
 يف ناك املف سواج هيلعو ماقف رهظلا ةم هللا لوسر انب ىلص ةنيحب نب كلام
 " ايهدجسو : : جرعالا نع ةياور يف و 4 سلاج وهو نيتدجس دجس هتالص

 ةمي زخ نيا دنع ج رعالا نع كاحضلا دا زو و ى سولجلا نم ىسن ام ناكس مر هعم

 مرحيبستب عجر ملف هتالص نم غرف ىنح ىضه ف هب اوحمسف سلجي ملو ماق ةلكتع هن

 نك رلاب هسيلت دعب عوجرلا ىلصملا دمعت ول لاق يعفاشلا نا ىنح ى 7 ىلا

 اهلا عجري الفضرالا نم هيدي عزن اذا ضعب لاق ء يعفاشلا دنع هتالص تلطب

 ةنس يعف هيلا برقأ وهام ىلا رظني ليقو ءافقاو لدتعي ملام مجري ليقو

 : حاضيال ا ثيدح كلذ بساني اممو ، دمع ريغ نم اهكرتب ةالصلا دسفت ال

 هو _ فذضرلا ىلع سلج هناك دهشتلل ىلوالا ةسلجلا سلج اذا ناك ةفع هنا

 ةالصلا يف باتكلا ةححناف نوك امأو ء اهف فيفختلل كلذو _ ةامحملا ةراجحلا

 باتكلاو لترت اهنا يف صن ثيداحالا لب ثيدحلانم سيلف لزغملا ةكلفك
 روهمج ه | بجا و يانلا و ةنس لوالا دهشتلا نا يعفاشلا بهذمو «صن أ زيزعلا

 دوجسلاب هك رت ربجي بجاو لوالا : دمجا لاقو ء نابجاو امهنا نيثدحملا

 : ءاهقفلا روهمج و كالامو ة .7 1 لاقو . هكرتي ةالصلا لطبت نكر يناثلا و



 غرفلاو لصالا لماش ٠ ١١ ؟

 يف ءاعدلا دمعت نمو . عأ هللا و \ريخألابوج وب ةياور كلام نعو ناتنس ايه

 يف اع اعد ناو نآرقلا يف امب ولو حيحصلا ىلع ةالصلا داعأ ىل وألا تايحتلا

 نا الإ داعأ اهريغ نم وأ تايحتلا نم ًائيش ررك نمو ء ةداعا الف اوهس نآرقلا

 سأب ال هناف اهدفي ال انحل ناك ولو نحلب هتءارقكو ديدرتكو وهك رذعل هر رك

 ىف هريسفت هل ابحصتسم هتءارقكو ادوج هديعيف دي وج الب هتءا رقكو هتداعا يف

 رذع الب ري ركتلاب دسفت ال ليق و ث عقو ام ريغ ىلع هل امقوم وأ هانعم ريغب هبلق
 ىفو ةحنافلا ريغ هلحم يف نآرقلا ري ركب داسف الو ءاثالث هررك نا الا ادمع

 فالخ ةحتافلا ري رك

 ةيكلاملا روهمج دنع و اندنع ةالصلا يف تب يبنلا ىلع ةالصلا بج الو

 وأ ، هلل سخلا تاولصلاتابيطلا تاولصلاب يونت نأ زوجيف ةيلبنحلا و ةيفنحلا و

 تلاق و ث لع هيلع تاولصلا يونت نأ زوجيو ى تادابعلا وأ ، هل اهاك تاولصلا

 تاولصلا ىلصملا لوق يف يتلا يه مهضعب لاقف ى ةالصلا يف اهبوج وب : ةيعفاشلا

 الإ اه يوني نأ زوجي ال هناو ماع هل تا رلا وأ ةيعدالا عاونأ يأ تابيطلا
 ٥ تحص كالذ ريغ وني و كلذد ظفلتلادنعهلابب رضحي و كلذ دقتعا ناو كلذ

 لاق و ث هتالص دسنتف ةتلَتَط هيلع لصم ريغ وهف كلذ ريغ ىون وأ دقتعل ل ناو

 تا واصلاب يوني نأ هل زوجيف هيلعو ث هلوسرو هلوق بقع هيلع ىلصي مهضيب
 هتالص داعأ هلوسرو هل وق بقع هيلع لصي مل ناو ث هلكرك ذ امم ءاشام تابيطلا
 الف ميلستلا لبق اهكر دتسا نا الا تابيطلا تاولصلا هلوقب هيلع ةالصلاىون ولو

 هب ءاجام نأو هلوقب وأ ءامدلاب ميلستلاو هلوسرو هلوق نيب لصف ول و ،هتالص دسفت
 ةالصلا ةيكلاملا تلاقو ، كلذ ريغ وأ خلا قح توملا نأ دهشأ هلوق وأ ڵ قح
 بحتسم لقن هنا نحت انلقوء ةبجاو ريغ ةنس هلوس رو هلوق بقع ,ةت هملع
 ةيكلاملا نأ رك ذ ء رجاحلا نبا ةيكلاملا نم اه وج و يف فالملا ركذ نمم و
 يف نا حيحصلا ىلع هلوقب راشأف ه حيحصلا ىلع :الصلا يف ةنس هنا لق اوفلتخا

  

 



 ٠٥ ١ - تايحتلا ف باب

 ةيكلاملا نم . مالسلادبع ن ,اهح راش لاق اك بهذملا ي نيل وق ةالصلا يف اهب وجو

 لربا بوج ولاب هنع حرص و ز مهنم وه و 7 نبا مالك رهاظب وج ولا و لاق

 لوقك ةالصلا ىف ةضي رف اهاري هنا ظفلب ءافشلا يف اك باه ولا دبع و راصقلا
 ص وصخ ىفال ةلج+لايفنضرف اهنأ دارأ زاوملا نبا لعل : ز رحم نبا لاقو ء ىعفاشلا

 يدبملا لع و؛أ ىكحو ث كلام دنع ةبجاو ريغ ةنس : دشر نبا لاق ث ةالصلا

 ةنسلاو بوجولا :ةالصلا يف لاوقأةئالث _ ةيكلاملا بهذم _ بهذملا نعي ر املا

 زاوملا نبا لاق ء هصن ام نيدي رملا جارس ف ين رعلا نب كد ود أ رك ذ و ڵ بدنلا و

 نمغف . ها حيحصلا وهو ةالصلا ضئارف نم ةع ٢ ىلع ةالصلا : يعفاشلا و

 ةيلبنحلا و ةيفنحلا نا ليقو ى ن رعلا نباةيكلاملا نم ةالصلا يف اهبوج وب لاق

 لطبت اهنادمحا نع روهشملا مهضعب لاق 3 اضيأ اهيف بوجولا يف نوفلتخم

 ةلبانحلا ةمئأ ضعب بجوأو ث اذه ىلع هباحصأ رثكا ناو اوهس وأ ادمع اهكرتي
 قاحسا بجوأو ك هولأس امل اولوقي نأ مهلع اك تتم هيلع ةالصلا يف لاقي نأ

 كاذف بوج ولا رك ذ نمو ى اوهس ال ًادمع اهك رتب ةداعالا يق رحلاو هي وهار نب
 مهضعب ىورو ك اريخأ ه لمعو ريثك نا رك ذ ايف ىتشمدلا ةعرز وأ دمجأ نع

 يردبلا دوعسم يبأ نع ك الاو ةميزخ نباو يذمرقلا ىو ر . بوجولا مدع هنع

 :اولوق لاقف انتالص ىف انيلص نحم اذا كيلع ىلصف فيك هللا لوس راي اولاق مهنأ

 بيترت يف انتالصيف هلوق سيل م«ثيدحلا « دمحم لا ىلع و دمحم ىلع لص مهللا »

 ى اريخ هلهأو ىبهولا يضابالا نبدلا نع هللا هازج ميهاربا نب فسوي بوقعي يأ

 مهدعي ىذلا دهشتلا يف ىذلا وه هنا هانفرع دقف كيلع مالسلا امأ : مهلوق ىنعمو

 كيلعمالسلا وأ ، هتاكرب و هللا ةمحر و يبلا ىلع مالسلا وهو ء ةرودلا مهماعي امك هايإ

 ©يبنلاىلع اهدعب و يبلا اهبأ كيلع هتايحيف لاقي وأ هتاكرب و هللا ةحرو يبنلا اهمأ

 نه ةعامج جتحاو او ث هلثمب ةري ره يمأ نع هدنسم يف يناثلا يعفاشلا ىورو

 دعل يشل يف .تع هيلع ةالصلا ںباجمال يقهسبلاو ةميزخ نبا مهنم ةيعفاشلا

 ٤ - لاشلا .



 عرفلاو لصالا لماش ١٠٦
 _ م ۔ _ ۔ _ ۔

 هلوسر ىلع ةالصلا ىلاعت هللا جوأ : ىفاشلا لاق . مالسلا لبقو دهشتلا
 اولص اونمآ نذلا اهأاي يبنلا ىلع نولصي هتكئالمو هللا نا » : هلوقب ل

 ةالصلا يف هنم ىلوأ عضوم يف هيلع ةالصلا ض رف نكي ملو « ملسن اوماس و هيلع

 ناوفص انثدح دمحم ن , ميهار ا انربخأ ى كلذب رفع يبنلا نع ةلدالا اندجوو

 هللا لوس راي : لاق هن أ ةرم ره 71 نع نح رلا دبع ن ةملس يبأ ن ع ملس ناا

 ىلع و دمحم ىلع لص مهللا نولوقت » لاق _ةالصلا يف ينعي_ كيلع ىلصن فيك

 دعس ىنثدح ى دمحم نم . ميهارب ربا ان ربخأ ث دمحلا« محار را ىلع تيلص اك دمح لآ

 ن بعك ن ء ىليل ىأ ن نحرلا دبع نع ة رجع نب بعك نب قحسا ني

 در لآ [و دمحم ىلع لص مهللا » ةالصلا يف لوقي ناك هنأ ةت يبلا نع ة رجت

 نأ ىو ر املف : ىعفاشلا لاق ء ثيدجلا « « مهارب لآو مهاربا ىلع تيلص امك

 هيلع نولصي فيك مهملع هنأ ىو ر و ى ةالصلاف دهشتلا مهملعي ناك خم ىنلا

 { ةبجاو ريغهيف هيلع ةالصلا و بجاو ةالصلاف دهشتلا لوقن نأ زجي مل ةالصلا يف

 كيلع ىلصن فيك مهلوق امأ ء كلذ يف يعفاشلل ليلد ال انبهذم ةهج نم تلق

 ليلد الف خلا « مهللا اولوق » مهل ابيجمب هلوق و ، انتالص ين كيلع انيلص نحم اذا

 ب وجولا ىلع الو دهشتلا دعب اول وق لقي مل هنال دهشتلا دعب بوجولا ىلع هيف

 مهباجأف اهلعف اند رأ اذإ لعفن ىتلا ةالصلا ةيفيك ام هولأس مهنأل الصأ ةالصلا يف

 ىنعم ناف اهيلع مهاجاف ةدارالا هولأس لب خلا « مهللا » اهودارأ اذا اولوقي ناب

 مهيحيو بوجولا نع هولأسي ملو ةالصلا اندرأ نحم اذا انيلص نحن اذا مهلوق

 : ةيكلاملا ضعب لاق دقف ىج يأ ن دمحم ن ےهارب ا ةياو ر امأو « ب وج ولاب

 ىنعي ةظفلب ماكمملا حرصي ل هنا نلوقنل هربخ ةحص انملس نئلو فيعض هنا
 هنأ رعاظلا ز و ى ةملس وبأ مأ ناوفص مأ روكذملا ےهارب ا وهأ هربخ يف ةروكذملا

 نعي مل هلعلو ةيانعلا هذه ىلع ليلد الو ةري ره ي : ىنعي ريمض اماو « ةماس وبأ
 « مهللا » ةالصلا يف لوقي ناك هنا ةع هنع ةرجت ن بعك ربخ امأو ء كلذ



 ٧ ٠ ميلستلاو تايحتلا ى ش ه باب

 ۔ _ ۔ ۔ _ __ ۔۔_ _- ۔ ۔_۔.. ۔۔۔

 :الصلاب ا در ر ْن أ لمتحي لد هبشتلا دعل لوقي ٨ أ ىلع همف ليلد الف 4

 ا » مهالا « هلع ةالصلا ة ههص ف ل وه ناك يأ ةفع هللا لوس ر ىلع ةالصلا

 اهلحم نع ال ةالصلا ةفص نع لاؤسلا نأ ىلع لدي بعك نع قرطلا رثكاو
 الضف دبشتلا دعل ٥ الصلا ف هملع ةالصلا بوج و ىلع لملد ىمفاشلل تمث ف

 مهو دي ز يبأ نا ةلاسر حارش نم حراش ركذو ء دهشتلا بوج وب بجت نأ نع

 ةعا اذك و ةالصلاين هيلمب ةالصلا بوج و ءاعداب د رفنا ىعفاشلا نا :نويكلام

 ناسيل و 6 ىناطخلاو رذنملا ناوي واحطلا و )يربطلا رمعج يأك ةركلاملا نم

 ْن او رجح ن او ةلا ناو ريثك ْن ١ لقن و ىكللام لد ليق ك ًامفاش رذنملا

 ود او د وعسم نا مهسم هو احصلانم هع امح نع بوج ولا _ڵن ويعفاش م ٥.۔ شاقنلا

 س

 ن رمح نع ىعفاشلا : باحصأ هلعن و 6 هللا د۔ع ن رباج و ىردبلا د وعسم

 ةهج نم باجيو ى لتاقح و رقابلا رفمج يبأو يعشلاو هللا دبع هنباو باطخلا

 ىلع ٥ رخ ازإ ةال_صلا ف ب وج ولا هربخ ف قلطأ ر ٠ ,ه نا انبهذم

 هرك ذو لد هك رقي الف تابيطلا تاولصلا يلصا ا لوق ةالصلاب هدارم نأ

 تاولصلا ها ,ة وهب ى ود ْن ١ بج وب ن م .طخ انسلو ك هماع ةالصلا هر ىعل 9

 لجرلا دهشت : . د وعسمه نا نع كاجلا ج رخأ و 6 هيلع ةالصلا تاميطلا

 لدي ال هنأ انبهذم 4 4ههح نم باج 6 هسةغنل وعدي 7 : ينلا ىلع ىلصي 7

 ءاعدلا ي هلع ةالصلا اما دهشتلا بجا ولا امع ١ و . ج راخ ليلد نص بوج ولا لع

 ناناف لق ، ىعفاشلل هب جتحي ءىش ىوقأ اذه نا رجح نا ركذو « ناببيي الف

 ريختل ئ » لاق هناو ةالصلا ف دهشتلا مهلع رك ت ينلا نا ركذ : د وعسم

 ءاعدلا لمق هملع ةالصلاب رمالا د وعسم نبا هلم تدث املف ا ءاشام ءاعدلا نم

 نم يواحطلا نال فناتسهلب رورملا ىع افوطعم سيل مالكلا نارهاظلا خلا يواحطلاو : هلوق ( ( ١
 نمميقلا نا ناذا وه۔هبف نويعفاش مهو ىتاي اميف فنصملا لوقو ةيكلاملا نف ىناطخلاو رذنملا ناا اماو ةيفنحلا

 نما نكياذا ةلبانحلا رم هنوكب ءانححصف اضيا ةيعفاشلا نه هدع هللا هحر فنصملل قبس دقو ةلبانحلا
 ملعاهنلاو . ايعفاش اموي ميقلا



 عرفلاو لصالا لماش ١٠٨

 اع ا و هيف ليلدال انلق ها . ءاعدلاو درشتلا نهد كلذ ةدايز ىلع م اطا هنا ليع لد

 هز ا ركذي و دهشتلا د_ه) ةالصلا ركذ د وعسم نل ١ نا همد اغ . 9 لامتحا كلذ

 اهف س هل ك هنع ة رو خلا ةمحتلا و 6 ت يذلا نع ٩ؤ ١ ركذ ال و بجا و

 ث مالسلا ل+ : بج : هز اذ ءاعدلاك اناسحتسا هدا‘ ر د وعسم نا ا نا نانف كالذ

 : رمع نبا نع ث ةليلو موي لمع ث ءامس ىذلا هباتك يف ىرمعملا هجرخأ ام امأ و

 هيلع ةالصلا نا لختحيف « ىلع ةالصو دهشت و ةءارقب الا ةالصلا نوكتال »

 دعب لع ةالص هلوق فطعو « تابيطلا تاولصلا » ىلصملا لوق يف قلا ىه
 امأ و ‘ عجلا قلطمل واولا نال دهشتلا د_عب نوكت نأ بج وبال دهشت هلوق

 دهشأ و » لاقاذاف دهشتلا ا انك : يبعشلانع تايفالخلا يف ىقهسبلا هجرخأ ام
 ح ك ينلا ىلع ىلصي ٍ " هيلع ىنثي و هبر دمحي « هلوسرو هدبع ادم نا

 هللا ىلع ءانثلاو ةجاحلا بلطب هنرق لب بوج ولا ىلع هيف ليلد الف هتجاح لأسل

 نيب ءاعدلا و ءانثلا ناف بوج ولا مدع هبساني اههنيب اطس وتم ىلاعت و هناحبس
 نبا نع رقعج وبأ هاورام امأو ى نيبجا و اسيل اصوصخ مالسلاو دهشتلا

 لبقت مل ىتيب لهأ ىلعو ىلع اهبف لصي مل ةالص ىلص ن » اعوفرم دوعسم
 يناربطلا هاو ر ام و ڵ ىراصنالا دوعسمينا نع ىنطق رادلا هاور اذك و « هنم

 امهف ليلد الف « هيبن ىلع لصي ل نمل ةالصال » دعس نب لهس نع اعوفرم

 ىلع مالسلاو تابيطلا تاولصلا : ىلصملا لوق اهنا لمتحيف دهشتلا دعب اهنا ىلع

 ةمح رلا ناف نيحلاصلا هللا دابع ىلع و انيلع مالسلاو هتاكر و هللا ةمحر و ينلا

 لخديف نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع ريللا نوكو ء ءادتبالا لمتحتف ةالص

 لهألا ظفلب حيرصتلا مدعب كلذ دعبتسا ناو نيحلاصلا هللا دابع ىن هتيب لهأ

 اهتيفيكن ع مهلاؤس دنع اه رومأملا ةالصلا ةيفيكيلع كلذ ركذ مدعو لآلا وأ

 نيسحلا نب يلع نب دمحم رفعج ىنأ مالكنم وه لب ثيدح كلذ نأ ملسن انسلف
 الو ةليع يبنلا ىلع اهف لصا مل ةالص تيلص ول : هتلمج و ، ىنا ربطلا لاق ا



 ١٠٩ ملستلاو تايحتلا يف باب
_ 

 لاق ء ىفعجلا رباج رفعج ىأ نع هيوا ر نكل ى متتال اهنا تيأرل هتيب لهأىلع
 ةيفنحلا نم لاق نم مزلو } عأ هللاو . فيعض ىفعجلا رباج : ءافشلا يف ضايع

 لوقي نأ ىواحطلاك هناسل نم وا هريغ نم هعمس الك هيلع ةالصلا بوج وب

 يف ىج ورسلا هلقن و « هسفن نذأ هعمسل اك هف هركذ اذا دهشتلا يف اهم وج وب

 نأ مل نكل ك مهبتك نم ةنحتلاو دقعلاو طيحلا باحص أ نع ةيادهلا حرش

 نم "دحأ ىفاشلا فلاخي ملو ةالصلا ةحص يف اط رش هولعبي الو كلذ اومزتلي

 امكل آلا ىلع ةالصلا بوج وب ةيعفاشلا ءاملع ضعب لاق لب ىناطخلا الا هباحصأ

 ىفاشلا نع الوق ىلا زغلا و نيمرحلا ماما هلقن و « يمرادلا و ىجينردنبلا هاكح

 نبا ححصو ء اهنع انبجأ و اهان ركذ ىتلا مهنلدأ نم لآآلا هيف ركذ امل كلذ و

 فالخ ىلع ةيعفاشلا نم ر ويجا و ى هنع لوقال ىعفاشال هجو كلذ نا ريثك

 ىلع مئاق ليلدال نكل بوج وال رمالا و ث ةالصلا يف لآلا ىلع ةالصلا بوجو

 ادارم هن وك لامتحا نم عنامال ليق اذاف ء دهشتلا دعب هيلع ةالصلا لحم نوك

 لاق ى ب وج ولاب لوقلا هل حصا ملف هدعب هب وج و ىلع ليلدال انلق ء دهشتلا دعب

 فيعض داهتجاف داهتجا نع هلاق ناف ها ةودق اذ يف يعفاشلل ملعأ ال : ىباطخلا

 يف ضايع لاق ث ةباحصلا نعو ةلع هنع ةذوخأملا تايحتلا ظافلا هتضراعمل

 لبق حلاصلا فلسلا لمع ةالصلا ضورف نم تسدل اهنا ىلع ليلدلا : ءافشلا

 دعب كت هيلع ةالص الب تايحتلا نوءرقي مهنا ىنعي هيلع مهعامجاو يعفاشلا

 نولصي مهنا دري ملو ى بجال اهنا ملعف ك هدعب هيلع ةالص الب اهنوملعيو دهشتلا

 بحاص ينالطستلا هلاق امع الضف اهم وجو مدع ن ودعتعل و هدعب ة هيلع

 كلذ ناب مهنع حي رصقن ىلا جاتحا داقتعالا لمعلاب دارأ نا هنا نم بهاوملا

 عنش دقو : ضايعلاق ء ينالطستلا مالك ى هتنا كلذ دجوي يناو بجا وب سيلا

 ها دهشتلا دعب هع هيلع ةالصلا هباجا ىنعي ةلأسملا هخه ىفاشلا ىلع سانلا
 اصن فلاخ مل ةلجلا يف هيمع اعمجم ةلجلا يف هب ا رومأم انسح ارمأ تناك ولو هناف



 ع رغلا و لصالا لماش ٠ ١ ١

 دهشتلا دعل ةالصلا وه لحم ف اهماجسا ف هأطخ نكل ةحاصم ال و اسايق ال و

 تايحتلا ظافلا هتفلاخم يفو ث اهلعفي مل نم ةالص داسفب همكح يفو ملسم دنس الب

 انأطخاذا انيلع منشي لب اهبجون ملاذا انيلع عيذشنال و ى هلبق نم ةفلاحم و ةي ورملا

 ثيح نم دهشتلا دعبال بج وملا ىطخ لب هئطخ الودهشتلا دعب هيلع ىلص نم

 همع زح ند ا و هحص 5 يذمرتلا و ىاسنلا و د ءاد وأ هجرخاام امأو 6 اهايا هد اجما

 يف وعدي الجر يلي يبنلا عمس : ديبع نب ةلاضف ثيدح نم مكاحلاو نابح نبا و
 ىلصاذا » لاقف ءاعد م «اذه لجم » لاقفإقلزب يبنلا ىلع لصي موهئلادمحب مل هتالص

 الف«ءاش اع عديل مثتفتت يبلا يلع لصيل هيلع ءانثلاو هلل دمحلاب !دبيلفكدحا

 دهشتلا دعب ب وج ولا نيعت نعالضف الصا ةالصلا يف بوج ولا ىلع 7 ليلد

 دعل ءاعدلا أدب لج رلا نا لمتحي هناف دهشتلا دعب دارملا نا ضايع ىعدا ولو

 تاولصلاو هلوق لبق هلل تاكرابملا هلوق دعب اعد وأ تايحتلا أرقي مل و دعقام

 داش رالبب وج ولا يف اصن سيلف دهشقلا دعب دارملا نا انماس نا و . خلا تابيطلا

 هل وس ر ىلع مالسلا و ةالصلا و هنلا ىلع ءالا دعل ١ باجح ءاعدلا نال ةحلصمل

 امهنال ب وج ولا مدع ىلع ليلد امهنيب ةطسوتم ءاعدلا و دملاب اهنررق لب ك

 بوج ولا ىلع ىه لمح فيكف اص وصخ ميلستلا و دهشتلا نب نعلجا و رمع

 نال ب وج ول ١ م دع ىلع لدد » تملص اذا 9 هلوق ل" 6 مئاق ليلد ال 7 نم

 . اهليلح وه يذلا ملستلا الا قبي ملو هاعدم ىلع ةالصلا نم تغرف اذا هانعم

 لاقف لج ر لخد : اذكه ديمع ند ةلاضف ثدح نم ى وغرلا 5 و رام امأ و

 اذا ، ىلصملا اهمأ تلج » رات هللا لوسر لاقف ىنحراو ىل رفغا مهللا

 ه رهاظ لاقي دقف ( هعدا 7 ىلع لصو هلهأ وه اع هلا دجحاف تدعتف تبلص

 ةباجاو بدالاىلا اضيأ داشرا لب بوج ولا يف اصن سيل نكل دهشتلا دعب

 بوج ولل رمالا سيل ؤ ز وقلا و برا وثلا اه رثكي 4ه۔حتسم لاحل اعت و ءاعدلا

 ةي زجم ريغ هتالص تناكولو ع دهشتلا دعب ءاعدلاو دمحلا يف تيأر اك كلذ يف



 ١١ ١ ميلستلاو ١ تايحتلا ي راب

 هتبتاعمدعب هدح و فصلا فلخ ىلص يذلل ال لاق اك كنالص دعأ هل ه لان ليق 5

 د وجسلا و عوك رلا نسحبال يذلل لاق اك و « كال ةالصال هناف كتالص دعأ »

 لمتحب اضيأ و « لص مق » هل لاقف ىلصف « لص مق » هل لاقف ىلصف « لص مق »

 اليلق ثكم لس ا لجرلا نأك و مالسلا دعب تدعقف : هلوقب دارملا نوكب نأ

 هل لاقف ، ينح راو ىلرفغا مهللا : هلوقب هلوخد و هيشم يف اعد و ءاعد الب ماق و

 : هلوق كلذل لدي و خلا تدعقف تيلص اذا ءاعد الب تق ذا يأ « تلجع »

 اذاف » ىلاعت هلوقك ماسقلا ىتح ا ,اك ةالصلا نم غارفلا هرهاظ ناف ء تيلص

 بصني دئفي ميلستلاب ةالصلا نم غار هلاب هورف + اف « بصذاف تغرف

 مصخلا انل ل وقي امك لصالا فالخ ةالصلا يف نوكلاب تيلص لي وأت و ى ءاعدلل

 ةالصلا ماع دعب تدعق وتيلصاذا وأ تدعقف تغرف و تيلص اذا كريدقت نا

 بوجو مدعك ب وجولا مدع ىلع ةلدأ انل نا عم فذحلاب اضيأ لصالا فالخ

 عامجا و دهشتلا دعب ةالصاهبف سيل تايحتلا تاياو ركو ى ءاعدلا و كانه ءانلا

 جاتحمالهنا مم هوكرت امل ةباحصلا نع بوجولا حص ولو ءاماعلا نم يعفاشلا لبقنم

 كلذو ميلستلا اهيلح ناف ملستلاب ةالصلا مامتاب تيلص رسفن اناف ريدقت ىلا

 نع يذمرتلا ىور ى معن . ملستلا دعل د وعق د وعقلاف فذح الو زاحمال ةقيقح

 اقف قلع ينلاىلع لصي ف هتالص يف وعدي الجر ةثع يبنلا عمس : لاق ةلاضف

 ًادبيلف مكدحأ ىلص اذا » هريغلو هل لاقف هاعد مش « اذه لجع » ةلث ينلا هل

 لباق وهو « ءاش امب دعب عديل م تع يبنلا ىلع لصيل مش هيلع ءاننلاو هللا دمح

 ريخأت مزلل اضرف تناك ول اهأ نم ليقام اما و ے تا روكذملا تالي وأتلا ضعبل

 « ءاش ام ءاعدلا نم ريختيلف » لاق و دهشلا مهلع هنال ةحالا تقو نع نايبلا

 اذك و دعب تضرف اهناب يعفاشلا ةهج نم هنع باجيف هيلع ةالصلا ركذي و

 : هل لوقنف ، دهشتلا دعب ةالص الب تايحتلا مهماعي لم هنا هل انلق اذا لوقي

 يف اصن اثيدح وأ دهشتلا دعب ةالصلا ىلع انهف اص وصنم ةيورم تايحت رن مل

 



 عرفلاو لصالا لماش ١١٦

 لدت الف ةالصلا ركذ اهيف سيلو « ريختيل مث » اهبف ثيداحأ امأو ث اهب وجو

 ةلهعال ثيداحالا نم هيف تدروام ةرئكال ةالصلاب لصفلاب ةلهملا نأ ىلع مش هيف

 لوأ ىلا رظلاب نوكت نأ لمتحيف اههوخدم لصتا يذلا لعفلا لوأ ىلا رظنلاب

 . عأ هللا و ص تايحتلا

 لاقو ى ءاش ثيح تايحتلا يف بج : هي وهار ن قاحساو ىعشلا نع و

 ىلوألا تايحتلا يف ةالص الو ءاش ثيح ةالصلا يف بجح : .رقابلا رفعج وبأ

 دنع الو اهدهشت دعب الو « تابيطلا تاولصلا و » هلوقب ىلصملا اهانع نأ الا

 هيلع يلصي نأ همزل هسفن ناسل نم ولو ص يبنلا رك ذ ممم نم : لق نم

 هريغ نم هعامسب اهم وزل روهشملاو نيترع رك ذ هنأل تايحتلا يف نيترم قلي

 عنملا مهدنع اهرهظأ نيلوق ىلع ل وألا دهشتلا يف اهوج و يف ةيعفاشلا تفلتخاو

 لوألا ىلع ةالصلا بابحتسا يفو ء ةنس لب فيفختلا ىلع ىلوألا تايحتلا ءانبل

 امهحصأ ناتياور ريخألا دعب اهب وجو يفو ر وكذملا فالخلا لوالا دهشتلا دعب

 « دمص ىلع هللا ىلص ,أ دمع ىلع لصملا ا » اهلقأو ةر انت ةمس يه لب مهدنع عنملا

 أ هلوسر و هدمع ادمحم نأو كلوق ىف هركذل رامضالاب هيلع هللا ىلص يدنع اهلقأو

 عأ هللاو . ىلع ةداعاب ةيعفاشلا ضعب ى لقو ث هلآو لالا ىلع اهلقاو

 ء اهريغ وأ ةالصلا يف ةرم رمعلا يف بجت ةيفنحلا نم يزارلا ركب ويا لاق و
 ليقو ٨ ءاعد لك يف ليقو ى ارارم هرك ذ رركت ولو ةرم سلجم لك يف ليق و
 تلق . ةرم ءازجألا هب لصحي ام لفأ نكل ء رصح ريغ نم ةلجلا يف بجت
 ةبجاو ريخألا ىلع اهنأ امهنيب قرفلا لعلو يزارلا ركب يبأ لوق سفن اذهو

 نيترملاب هءادأ ىون ناو ث اهب ىدأت ة رلاب بجاولا هادأ ىون ناف ىونلا رادقم

 ةءارق نإ ضعب لاق اك اذكه وس نه ى دأت ثالث, ه ءا دأ ىون ناو امم ىدأت

 ش رثك أ وأ عبرأ وأ تايآ ثالث نم أرق اع ام وج و ىدأتي ةحمافلا دعر نآرقلا

 اهنم راثك الا بجي ليق و ء لفن دئازلاف ثالثلا تع اذاف . ثالثب ىدأتي ليق و

   



 ١١٣ لسنلاو تايحتلا يف باب

 ض رتفا لاق . ةيكلاملا نم هيك : :بد وبأ يضاقلا هلاق ددعب دييقت ريغ نم

 كاذ لمجي ملو الست اوملسي و ةع هيبن ىلع اولصي نأ هقلخ ىلع ىلاعت هتنا

 نم ةعامج لاقو ى اهنع لفغي . اهنم هرملا رثكب نأ بجاولاف . مولعم تقول

 انباصأ ضعي و ، يميلحلا مهنم ةيعفاشلا نم ةعامج و يواحطلا مهنم ةيفنحلا

 رك ذ املك اهبوجوب موصلا يف هباتك نم ذخ ؤي ام ىلع يس وغنلا ىحي خيشلاك

 نم يرشخمزلاو ةيكلاملا نم يب رعلا نبا لاق . ةفص ولو هئاممأ نم يسا يأب يأ

 لاقف ةجرد يقر تع هنأ روكذملا ىحي خيشلا ىور ء طوحألا هنا ةلزنملا

 هل ليقف « نيمآ » لاقف ى رخأ يف ر : » نيمآ » لاقف ةجرد يقر ش « نيمآ »

 تلقفهللاهدعبأ ةنجلاب لخدي لف ناضمر كردأ نم :لوقي لي ربج تعمس »:لاقف

 تلقف هللا هدعبأ ةنجلا هب لخدي ملو هيدلاو دحأ كردأ نم لوقي هتعمس و نبمآ

 تلقف هللا هدعبأ كيلع لصي ملو دمحماي هدنع تركذ نم لوقي هتعمس و نيمآ

 انباحصأ نم هريغ هرك ذو ثيدحلا ظافلأ ضب يف لتخا ظفح لعلو « نيمآ
 7 هدنع ترك ذ نم » ةريره يأ ثيدح نم نابح نا ىورو اضر ]

 أ ثيدح نم يذمرتلا ىورو « هللا هدعل أف رانلا لخدف تاف كيلع لصي

 جرخاو كاجلا هححصو « يلع لصي م هدنع ترك ذ نم فنأ مغر » : ةري ره

 لصي لف هدنع تركذ دبع ىقش » : هللا دبع نب رباج ثيدح نم يناربطلا

 ديعولا نم اهف امل ع ركذ الك بوج ولا ىلع لدت ثيداح ألا هذهو « يلع

 هناسحاو هناسحا ىلع :اذام ا ره .ألا ةدئاف ليق هن أ همساني و ث اهكرت ىلع

 لوسرلا ءاعد اولعجت ال » ىلاعت هلوقب ضعب لدتساو « ركذ اذا دك أتيف رمتسم

 ركذ !ذا هيلع ةالصلا كرت زوجب ناك ول لاق « ًاضعل مكضعب ءاعدك كنيب

 اهنم ردابتملا ن ل صنلاب كل ذ ىلع ةي الا يف ليلد ال تلق سانلا داح اك ناك

 ًاضلأ ءاعدلا عباوت نيب ال هريغ ءاعدو هئاعد نيب ةيوستلا درجم نع يهنلا

 تلق .نيمبال وأ ةباحصلا نم لئاق هل فرعي ال هنأب لوقلا كلذ ضعب فعض ه
 _ لماشلا ۔_ ١ ه

  



 عرفلا و لصالا لماش ١ ١ ؟

 لدي ال ءالؤه نع يورم ريغ لوقلا نوك درجم نال فيعض فيعضتلا اذه و

 نذؤملا مزلل ههومع ىلع كلذكناكول هناب ضعب هفعض و ث هفعض ىلعالو هنالطب ىلع

 هيلع ىلصي نأ هرك ذ نم لك و همسال رات , تاد ملسالا ي ؤ لخادلاو ى نذأ اذا

 امنا ثيداحألا ناف . كلذكر عألا سيل تلق . ندلا ةحامس يفانت ةقشم كلذ و

 يف هرك ذ قلطم ىلع اهلح امأو . هريغ ن. هعس نم ىلع بوج ولا ىلع لدت

 نكيم ولو رك اذلا تنأ تنك وأ عماسلا اهبأ كريغ رك اذلا ناك ءاوس ةرضحلا

 ثيداحألا كلت نأ يل رهظي و ةيقاب ةقشملا نكل ردابتم ريغف ناك وأ كعم دحأ

 الاو فافختسالا ىلع ديع ولف . هقحب ًاتافختسا قه هيلع ةالصلا كرت نميف

 رك ذ انك ىلاعتو هناحبس هللا ىلع ءانثلا بجي الو ى رك ذ الك هيلع بجت فيكف

 كاذ ديك أت يف ةغلابملا جرخم تج رخ ثيداحألا كلت نأ مهضعب نع تأر و

 يرودقلا لوق امأو ى انديد هلي هيلع ةالصلا كرت داتعا نم قح يفو هبلط و

 عامجالل فلاخم ركذ الك هيلع ةالصلا بوجوب لوقلا نأ ةيفنحلا نم هريغو

 لاقف ةكن يبنلا بطاخ هنأةباحصلا نم دحأنع ظفحي ال هن أل ث هلئاق لبق دقعنملا
 طلغوهفىرخأةدابعلغ رفتامل كاذك ن اكول هن ألو لسو كيلع هللا ىلصللا لوسراي

 لعجام » لثع خسنلاريغ ءيش اهم واقي ملاه رهاظ ىلع ثيداحأل ا انملح زا هن ال

 ل سنت مل اذاو ث هب ملعن ملو ثيدحلاو تايآلا نم « جرح نم نبدلا يف كيلع

 دحأ هل لقي مل هنأ ملسن الو ث اهفالخ ىلع عامجالا دقعني ملو اهفالخ ىلع اوعمجي
 ىل اورضحي مل نكلوكلذاولاق د دعىلع تعلطا لبملسوكيلعللا ىلستت لوسراي

 ىلعلدت ثيداحألانأأل ىرخأةدابعل غرفت امل كلذك ناك ول هن أ لسن الو نآلا

 سيمخ خيشلا لاق معن عهسفن نم هعمس نم ىلع ال هريغنم هعمس نم ىلع بوج ولا

 « لع لصي ملف هدنع ترك ذ وأ ينرك ذ نم ءالخبلا لغيأ » ىور : هللا همحر

 هسفن نم هعم نم ىلع بوجولا م ىلع و هدنس ال و هي وار ركذي ل نكل

 هيلع ةالصلا يف هرك ذ اذا ىتح ًاقلطم بوج ولا دارملا نأ لسن الف ك اضيأ



 ١٥ ميلستلاو تايحتلا يف باب

 اذا لب ث لسلستلا نع الضف اذكهو ًاضيأ هتمزل هريغ نم وأ هسفن نم هعامسل

 : ي ربطلا رب رج نبا لاقو ك هيلع ةالصلا يف هايإ هرك ذ نم همزلت مل هيلع ىلصف هتمزل

 ع يففاثلاك هل_بق نم فالخ هدري و ةبحتسم كت هيلع ةالصلا نآ ىلع اوعمجأ

 بوج ولا ىقي رطب ا . ةالصلا يف اهتيعورشم ىلع اوعمجأ مهنأ مهضعب مع ر و

 ةبيش يبأ نا هج رخأ ام الا كلذل فلاخم فرعي ال هناو . بدنلا قيرطب امإ و

 دهشتلا يف يلصم اا ل وق نأ ى ري ناك هنأ . يعخنلا مهارا نع يربطلا و

 كلذ مم و ةالصلا نع يزجم « هتاكرب و هللا ةمح ر و ىبنلا اهب .أ كيلع مالسلا »

 ام يدنع هب يعفاشال لدتسي ام حصأو ١ ث ةالصلا نع مالسلا ءازجإ ىعدا اما

 يف م د> أ دشل اذا » : لاق .لع هللا لوس ر نأ دوعسم نا ن ك الا ها

 هلص اك دمح لآو دمح محراو دمح لآ ىلعو دمح ىلع لص مهللا : لقيلف ةالصلا

 نم رأ لو « ديجم ديمح كنا مهارا لآ ىلعو ميهاريا ىلع تمحرتو تك راب و

 يعفاشلا لبق نم عامجاو ةالصلا يف كلذ ةباحصلا لوق مدع ن .كلل هب لدتسا

 ىحب هدنس ف اضيأو ى بدنلل كلذب رمح ألا نأ ىلع ليلد ب وج ولا مدع ىلع

 هيفو « لجر ظفلب ؛ روكذم ا اضيأ لوهحم نع ىور لوهجم وهو قابشلا يب أ نا

 نر 4 ينالديصلا و ةيكلاملا نم يرعلا نا هعنم 6 نت ٹع هملع ح رتلا زا ح

 د ورول ملسم حرش يف يبطرقلا هححصو ر وهجلا هيلع و هزاوج " و ةيعفاشلا

 صقنلا هماه.ال كالذ هركي هن أ ةيفنحلا بتكن م ةريخذلا ىفو . هب ثيداحالا

 ةيكلاملا نم ربلا دبع نبا مزج و © هيلع مالي ام لعفل نوك ايلاغ ةمح رلا نأل

 لي هنأل هللا هحر لوقي نأ رثت يبنلا رك ذ اذا دحأل زوجي ال : لاق هعنم

 ىنعم ناك ناو يل اعد نم الو لع محرت نم لةي و « لع ىلص نمه » : لاق

 لديو . ها هريغ ىلا هنع لدعي الف هل ابظعت ظفللا اذه صخ نكل ةمحرلا ةالصلا

 يأ ن نعو « ه 7 و هللا همحرو يبنلا اه أ كيلع ملع مالسلا » دهشنلا ف د ر وام زاوجلال

 7 ,اىلع تيلص اك [ دع ل ا آ ىلعو] دىع لع لص معللالاق نم» اعوفرم ة ةرس ره



 ع رغلا و لصالا لماش ١١٦

 ىلعو مهارب ١ ىلع تكراب اك .جع لآ ىلع و دخ ىلع كرابو ى مهارا ل آ ىلعو

 لآ ىلعو ےهاربا ىلع تمحرت امك دمحم ل آ ىلعو دمحم ىلع محرت و ك ميهاربا لآ

 نيديعس ىلوم ناميلس نب ديعس هدنس يف نكل « ةمايقلا موي هل تدهش مهاربا

 ةديرب نعو ، لوهجم وهو ةريره يبأ نع يلع نب ةلظنح نع هل يوارلا صاملا
 اك دحم ل آ ىلع و دمحم ىلع كتاكر و كتجحرو كتاولص لعجا مهللا , ًاع وفرع

 نا نع يناسنلاو د واد وبأ ىورو « مهارب لآ ىلعو مهارب ا ىلع اهتلعج

 ىلع لص مهللا » : ة ر٫ ره نأ نع د واد وبأو » ىمألا ىنلا دمحم ىلع » دوعسم

 عمجي نأ يغبني و ليف « هتيب لهأو هتيرذو نينمؤملا تاهمأ هجاوزأو يبنلا دمحم

 جنا ىنلا هر رأ ءاعد ىلا يدؤي اذه : تلق . هب درفت ام ثيدح لك نم

 ةيحسم اضيأ لاقيف تايحتلا يف كلذ عمج ءاوس كيلع ةالصلا ةيفيك ام لئس نيح

 اماو تايحتلا ريغ يف كلذ عمج وأ اهروص ىتلا ريغ اهيلع ةدايز وأ هنع دهعت

 عأ هللاو ىرخأ هذهو ةرات هذه وأ ةحيحصلا ةياورلا مزتلت نأ ىلوألا

 تاكرابملا تايحتلا )» هد ص أ ملعي و و لوقي ت يبنلا ناك سابع ن ١ لاق

 انيلع مالسلا هتاكرد و هللا ة هجحر و يبنلا اهمأ كملع مالسلا هت هل تابيطلا تاولصلا و

 ح . . ٠ ( ء ء ١

 « هلوسر و هدبع ادمحم نا دهشاو هنا الا هلإ ال نا دهشا نيحلاصلا هللا دابع ىلعو

 دهشتل و % تاك راملا دعب هلل تومث ةياور يف و ى تاكرابملا ةدايزل يعفاشلا هراتخاو

 ينلا اهبأ كيلع لع مالسلا هلل تاولصلا تابيطلا هلل تايكزلا هلل تايحتلا » : رمع
 نأ دأو هللا ل هلإ ال نأدهشأ نيحلاصلاهللا دامع ىلعو انيلع مالسلا هللا ة ةمحرو

 دحأ هع زانيمل وربنملا لمع سانال هملع هن ال كلام هراتخا و » هل وس ر و هدمع آ ررح

 ةس هنع ىورمهنأىلعليلد هل ةباحصلاےملت نأريغ هيلعف وق وم هنكا: تلق

 ةلك ديزت ىنعمو اظفل براقتم هنأ ممم هنع ءاج ايف ةعسوتلا ىلع رم مألا نا و
 : دوعسم ن ا لاق و 6 ر ركذملا سانع ن , ١ دشني كلام ذخ 1 ليف و 6 صقنت وأ

 ليئاكيمو ليربج ىلع مالسلا هللا ىلع مالسلا ع هللا لوسر فلخ لوقن انك



 ٧ ١ ١ ملستلا و تايحتلا ف باب

 _ __ _ _ ۔ _ ۔ا۔ ___ __ -

 وه هللا ا » م ود تاذ هج ن هللا ١ لوسر انل لاقف ،. نالف و نالف ىلع ء مالسلا

 تابيطلا و تاولصلا و هل تايحتلا : لقيلف ةالصلا يف كدحأ دعق اذاف مالسلا
 نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا هتاكرب و هللا ة همحرو يبلا اهبأ كيلع مالسلا

 لاق اذا هوه ىورو « هلوسر و هدبع ادمحم نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ

 يفو « ضرألاو ءامسلا يف حلاص دبع لكتباصأ نيحلاصلا هللا دابع ىلع و

 نا دهشت وهو ةدايزلا هذه هدهشتبو « ه تارابملا تايحتلا » هنع ةياور

 نود هب و ىنلا ىلع مالسلا لوقن نكل انذخأ هنع ةيناثلا ةياورلا يف سابع

 نويفوكلا , ثيدحلا لهأ و ةفينح وبأ و دحاو ةمالا روهمج ذخأ ةدايزلا هذه

 نبا دهشت هنع روهشملاو ءاضيأ يعفاشلا هب ذخأ ضايع لاقو ث ةحص دشأ هن أل

 : لوقت اهنأ تلم يبلا ج وز ةشئاع نع هيبأ نع مساقلا نا ىكحو ى سابع

 ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ هثل تايكازلا تاولصلا تابيطلا تايحتلا »

 هتاكرس و هللا ةمحر و يبلا اهأ ك_يلع مالسلا هلوسرو هدبع ادمحم نأ و كي رش

 ديعسنب ىحب ىكح اذكو « كيلع مالسلا نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا

 هدبع ادمحم نأ دهشأ وهللا الإ هلإ ال نأ دهشأ » : لاق نكل دمحم نب مساقلا نع

 دهشت اذه تلاق ةشئاع ىنتملع : دحم نب مساقلا نع تايناليعلا يفو « هلوسر و

 هللا ةح رو يبلا اهبأ كيلع مالسلا تاولصلا و هلل تايحتلا » ةلو هللا ل وس ر
 دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ نيحلاصلا هللا دابع ىلع و انيلع مالسلا هتاكرد و

 .نراك اذا » لل هنع ي رعشالا ىسوم يلأ ن .رعو « هل وس ر و هدبع رع نأ

 مالسلا هت هلل تا ولصلا تابيطلا تايحتلا هلوق لوأ نم نكيلف ةدعقلا دنع كدحأ

 دهشأ نيحلاصلاهللا دابع ىلع و انيلع مالسلا هتاكرب و هللا ةمحر و يبنلا اهبأ كيلع

 يف سايع نبا نع يورو « هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشأ و هللا الإ هلإ ال نأ

 يأ ثيدح يفو « لا لوسر ادش نأ دهشأ و » ةر وكذما هتايح رخ 1

 رمع ن هللا دبع نا عفان لاق « هللا مسبب » أدبي ناك ذا رمع نبا ىلع در ىس وم



 عرفلاو لصالا لماش ٨ ١ ١

 تاك ر و هللا ة همح رو ينلا لع مالسلا ه هلل تاسيطلا هل هثل تايحتلا هللا س ( ل ,ة وشد

 نأ تدهش هلزا الإ هلإ ال نأ تدهمت نبالا هلا داع ىلع و انملع مالسلا

 هنأ الا كلاذك ريخ ألا دهشقلا دهشت و هل ادب ا اع وعدي 7 « هللا لوس ر ارش

 مالسلا هتاك رد و هللا هج رو ىنلا ىلع مالسلا , 9 وه ح وعدي ش دهشتلا مدقي

 مامالا ىلع د رد 3 هنيع نع « كيلع مالسلا نمحلاصلا هللا دامع ىلع و انيلع

 هللا ےسيب لمعلا ف رعا ال كلام لق « هملع د ر ه راسل نعدحا هيملع لس ناف

 رمع نا نع مفان انل ىور ناو تايحتلا لوأ مح رلا نح را هللا ےسبب الو

 « هلل ےسل »

 دهشأ « قح هب ءاج امو ه د۔هث نوديزي هس ومن لهأ ضعإ ناكو

 نكل دا ز وةيكلاملاضعبمهقفاو و هللا مهمحر ميلستلا تايحت يف ا قحت وملا نأ

 اممو : دمحم وب "لاق : سن وي نبا لاق ء قح باسحلا نأو قح ثعبلا نا و صقن

 ىح ةنحلا نأ وح رع 4ر ءاح يذلا نأ ديشأ و رع دهشن دع) تثش نا هدي زق

 دمح ىلع لصمهللا ر وبقلايفزمثعبب هللا نأو اهيف بيرالةيت [ ةعالاناوقحرانلانأو

 تيلص امك دمحم لآ ىلع و دحم ىلع كراب و دمحم لآو ادمحم محراو دمحم لآ ىلعو

 ىلع لص مهالا دمحم دمح كا هار ا ل آ ىلع و ه ريا ىلع تكراب و تحرو

 مهللا نيعمجأ كتعاط ل۔هأ ىلعو نيلسرملاو كئايبنأ و نيب رقملاو كتكمئالم

 نم ثالأسأ ينا مهللا امزع ةرفغم ناميالاب انقبس نملو انتمالو ىدلا ولو يل رفغا

 كيبن دمحم هنم ذاعتسا رش لك نم كب ذوعأو كيبن دحم هنه كلأس ريخ لك

 ىنم هب عا تنأ امو انلعأ ام و ان ررم.أ امو ان رخأ ام و انمدق ام انل رفغا مهللا

 كب ذوعأو ث رانلا باذع انقو ةنسح ةرخآلا يفو ةنسح ايندلا ىف انتآ انب ر

 رانلا باذع نمه 9 لاحدلا حيسم ةنتف نه 6 رعقلا تف ن٥ ؟ تالاو الا هنتف نمه

 ىلع و انيلع مالسلا هتاكرب و هللا ةحرو يبنلا اهبأ كيلع مالسلا ريصملا ءوس و

 مالس و ةالص و ناعالل قيقحت هن أل هوحن و كلذب سأب الو . نيحلاصلا هللا دابع



 ١٩ لستلاو تايحتلا يف بإ

 نا نعو ى ثيداحألا يف عورشم كلذو ءاعدو ءانثو ةع هللا لوسر ىلع

 نم ريختيل ش . د رط ف و » ءاش ام ةلأسملا نم ريختي 7 ( درشتلا دعل د وعسم

 ةياو ريف و « ءاعدلا نم دعب ريختي مث » قي رط يفو « بحأ ام وأ ءاش ام ةلأسملا

 ءايب ءىنلا لوقن لهف تلق نا و « عأ هللا و « هيلا هبجعأ ءاعدلا نم ريختيل مش »

 داكن ال ناهجو : تلق ؟ اهدعل : ره ال و ةددشم ءامد أ : ره اهده) ةنكاس

 ةقراشملا داكت الو لوألاب الا بتكن الو لوألاب الا قطنن ةي راغملا رشعم

 هللا هيب اي لاقي نأ ىهن ةاتع ناك دقو ث ةحيصف ةغل امهالكو يناشلاب الا لعفت

 هن أل « زمه الب هللا ىن اي اولوق لب زههلاب هللا ءىن اي اول وقت ال » لاقف ة زمهلاب

 ىنعملا اذه ىبس ءادتبالا يف ثام ىشخت دي رطلا ىنعع برعلا ةغل ين درو دق

 خسن ةءارقلا هب ترتاوتو مالسالا يوق اماف هنع مهاهنف ناهذألا ضعب ىلا

 عأ هللا و هببس لا ؤزل هنع يهنلا
 هصئاصخ نم « يبنلا اهبأ كيلع مالسلا » مهلوقب ةالصلا يف كلب هباطخ و

 هلي .ة هتوم دعبباطخلا هج وو هنعىهنم ةالصلا يف رشبلا باطخف الا و ك

 .أ ك انتالص تع هيلع ضرعت هربق يف يح هنأ امس الو انعم رضاحلا يحلا ةلزنم

 توكلملا باب اوحتفتسا امل نيلصملا نا هللاب ةفرعملا لهأ قي رط ىلع لاقي

 ةاجانملاب مهنيعأ ت رقف توم ال يذلا يملا مرح يف لوخدلاب مهل نذأ تايحتلاب

 بيبحلا اذاف اوتفتلاف هتعباتم ةكرب و ةمحرلا يبن ةطساوب كلذ نأ ىلع اوهبنفا

 ةحرو ىنلا اهأ كيلع مالسلا » نيلئاق هيلع اولبقاف بيبحلا مرح يف رضاح

 ضعب نم تدع امك ههبشي امو نآرقلاب دهشقلا دعب ءاعدلا زوجي و « هتاكرب و هللا

 لاق ، بهذملا ين نالوةلاو نآ رقلاب الا زوجي ال ليق و ،ة روك ذملا ثداحالا

 مهللا , دهشتلا دعل ينعت ةالصلا ف ل ود خ 4 أ ةشئاع نع رد زرلا نل ة و رع

 نم كبذوعأولاجدلاحيسملا ةنتف نم كب ذوعأ و ربقلا باذعنم كب ذوعأ

 لئاق هل لاقو ع مرغملاو ألا نم كب ذوعأ ينا مهللا تاملا ةنتفو ايحلا ةنتخ

  

  



 عرفلاو لصالا لماش ٠ ٢ ١

 مرغ اذا لجرلا نا » لاقف مرغملا _.رم ذيعتسق ام رثك أ ام : ةشئاع وهو

 دهشت اذا » : ةع هنع ةريره يبأ نعو « فلخأف دع وو بذكف ثدح

 منهج باذع _رم كب ذوعأ ينا مهالا لوقي : عب رأ نم هللاب ذعتسيلف كدحأ
 « لاجدلا حيسملا ةنتف رش نهو تالاو ايحلا ةنتف نم و ربقلا باذع نمو

 دعأ لاقف 3 لاقفكتالص يف اهم ت وعدأ : هنبال لاق هنأ سو راط نع يو رو

 ناك : يلع نعو ث مالسلاو دهشتلا نيب ءاعد بجي ال هنأ حيحصلا و كتالص

 تررسأ امو ترخأ امو تمدقام يلرفغا مهللا » :ح لوقي ام رخ آ نم

 الاهلإ الرخؤملا تنأو مدقملا تنأ ينمهب لعآ تنأ امو تفرسأ امو تنلعأ امو

 نم كلأسأ ينامهللا لقيلف دهشتلا نم كدحأ غرف ذا : دوعسم نبا نعو «تنأ
 كدابع كلأس ام ريخ نم كلأسأ ينا مهللا ملعأ ملامو هنم تملع ام هلكرريحلا

 .يف انت آ انب ره ن وحلاصلاكدابع هنم كذاعتسا رش لك نم كب ذ وعأ و نوحلاصلا

 رفكو انبونذ انل رفغافانبر _ رانلا باذع انق و ةنسح ةرخآلا يفو ةنسح ايندلا

 .قيدصلا ركب وبأ لاقو « داعيملا _ هلوق ىلا _ راربالا مم انف وتو انتآيس انع

 : لق » لاقف دهشتلا دعب يأ ةالصلا يف هب وعدأ ءاعد ينملع : ةع هللا لوسر

 ةرفغم يل رفغاف تنأ الا بونذلا رفغي الو اريثك الظ يسفن تدظ ينا مهلا

 .يويندل وعدي و . عأ هللا و « مح رلا ر وفغفلا تنأ كنا ينمحرا و كدنع نم

 يو رخأل الا هلبق ز وج ال ليق و 2 مالسلا لبق

 لصف

 هنأ يدنع يذلاو ى رذعل وأ ايسان ولو ليق ء داعأ مامالا لبق لس نم

 : رثالا ىفو ء اضقان لعفي وأ ربدتسي وأ ملكتي ملام ايسان هلبق لس نا ديعي ال

 ملسيل عوج رلا همزلي ل هالصم ريغ يف رك ذو فرصناف مالسلا مامالا يسن نا



 ١٢١ ملستل ا يف لصف

 رد دب ام م نا هلف ملسو اهمس ند ك ١ وف رمهني ه ا ولسلا نا هفلخ زملو داسف الو

 مالس الب ةالصلا نم ج رخ نم نأ حيحصلا و . ١ مرح وا ةلفانل هج وب وأ

 ناو ى تحص لهج نا ليقو « ملستلا اهليلح » ةت هلوقل دمعت نا اهداعأ

 هدقتعاو ك هرمع ين ةرم هلك كلذ وأ نب رضاحلا وأ ةظفحلا وأ ج ورلا هب ىون
 ةنس مالسلا ليقو ، نسحأف ملست لك يف هرضحأ ناو ك هاون ازجأ اداقتعا

 كلامو دمحاو يمفاشلاو نحت انلق هب و ث ةبجاو ةنس هنأ حيحصلاو ك ةبودنم

 اهحاتفم » ثيدح انل ء ىعاز والاو ير وثلاو ةفينح وبأ لوألاب لاقو « روهجلاو

 زاج دهشتلا مامالا لاطأ اذا : ميب رلا نعو ى لينلا ىلع يح رش رظناف « ريبكتلا
 لعف نا هتالص حصت ال هنأ يدنع رهاظلاو . جاتحا نا هلبق ملسي نا مومأملل

 مامالا عم ةالصلا دمع هن ال مالسلا بوجو مدع ىلع ىند ول و 6 ةرورضل ول و

 لصو نا دعل مامالا لمق ملس نا : رثألا يفو ئ بجاو هنأ قحلاو فيكف

 نا مامالا فلخ نملو . هتالص تحص هي زجي تايحتلا نم الحم هنظ يف مامالا

 ةءارقلا لاطا اذاعم نا ىور امل رذع هل ناك نا هسغال ىلصي و ث هتقرافم يوني

 ركنأف قلع هللا لوسرل كلذ ركذ و ، هدحو متف يبا رعا هنع درفناف ةالصلا يف

 يف ناك نمو / هدحو هماما و هتقرافم يا رعالا ىلع ركذي و اهناطا داعم لع

 ف كشو هلىق وأ هدعل ,أ هدعل ه ملستلا لمق وعدي نا هتداع نه ءا وس ءاعدلا

 ليق 9 ملسلا ام عجري ليقو ئ اقلطم ال ليقو 6 اقلطم عجري ليقف ئ تايحتلا

 ةءارق يف كش نا فلخلا اذكو ث اهرمأ ري.غ ين ذخأي وأ فرحني ملام

 اهل وا نم ءىش

 لجرلا ةدلج اهتالص يف سلجم ءاد ر دلا مأ تناكف سولجلا ةيفيك امأو

 دهشتل سلج اذا لفري ناك : ةشئاع نع انموق نم ملسم ىور ث ةهيقف تناكو
 اندنع :رئاح وهو دوجسلا ف اهم صني ك يأ ىنملا بصن و ىرسيلا هلحر شرة»

 نمو هفينح وبا هب جتحي و اش رتفم سلجي هانعم يوونلا لاق ڵ ثيدحلا تويشا
 ناث . لهاشلا ۔۔- ٦ ١



 عرفلا و لصالا لمان ا ٢٢ ١

 _ ا_)اا_ _

 كلام لذ و ، تاساجلا هيف ءاوس شا رتفاب نوكي ةالصلا يف سوال نأ هقفا و
 ء ضرألا ىلا هكروب ىفغي و هتحن نم ىرسيلا هلجر ج رخي نا وهو كر وتب نسي

 : مالسلا اهقعي ىتلا الا شارتفاب اهلك اعب رأ تاسلج ةالصلا يف نأ ىعفاشلا نعو

 ةسلجو ء مايق اهمةعي ةمكر لك ةحارتسالا ةسلجو ڵ نيتدجسلا نه سولجلا

 نا حصألف دوجس يلصملا : ناك ول هنا و . ريخألا ةسلحو ڵ لوألا دهثتلا

 جتحاو ‘ س م ٣ كروت وهسلا ي :دحس دجس اذاف ء هدهشت يف اشرتذم سلجي

 هلحر ج ر خأ ےلستلا اهف يت ةلا ةسلجلا تناك اذا هنأ يدعاسلا ديمح يأ ثيدحب

 هر احدأ نه ةرشع يف كلد لاق لس مت ع رسي ألا هقش ىلع اكر ر وتم دعق و ىرسلا

 بصني و هليش ىلع ىلوألا يف سلجب هنأ هثيدح مدقتو . تقدص ا ولاقف فتن

 يف كروت دقف هيتدعقم ىلع دعقيو ىنعلا بصني و اهمدقي ةرخ الا ي و ، ىنملا

 شارتفالا ىلع لادلا ةشئاع ثيدح ىفاشلا لمحو ث ىلوألا يف شرتفاو ةرخآلا
 يف دعق اذا : ةياور يفو ى نيثيدحلا نيب ممجيل اهتاسلج يف اقلطم ةالصلا ين

 ىضفأ ةعبارلا ين ناك اذاو ى ىنميلا بصنو ىرسيلا همدق نطب ىلع دعق نيتعكرلا

 تاقص نأ اندنع يذلاوء ةدحاو ةيحان نمهيمدقج رخأوضرالاىلاىرسيلاهكروب
 يناثلاو لوألا دهشتلا نيب قرف ال هنأو [ هنع ] ىهن ام الإ ةزئاج اهلك سولجلا

 ةدحاو ةالص يف سولجلا عيونت زوجي له فلتخاو نيتدجسلا نيب سوملا و

 ضعب بحتساو ث هارسي ينثي و هانع بصني و ضرالا ىلا هيتيلاب ضفي نا هنمو

 بصنو هانع ينث زاجأ و سكملا زاجأو ضرالا ىلع رسيألا كرولا لعج

 ءانب بصنف سولجلا هيبأ نع رمع نا ينارأ : دمحم نب مساقلا لاق . هارسي
 هللا دبع لاقو « هيمدق ىلع سلجب و رسيالا هك رو ىلع سلجو هارسي ىنثو

 نيب ىرسيلا همدق لعج ةالصلا يف دعق اذا ة : هللا لوسر ناك : ريبزلا نا

 ىلع هارسل شل رفت برغملا يفاندنع هب لومعملا و ىنملا همدق شرفو هقاسو هيذخل

 اندنع حص ١ لو ضرالا اهفرط لاصيا و رثك أب و أ اهنانبب هانع عاقيا و اهرهظ

 دنع ًاضيأ حصي ل و ، مايقلا تامكر ىف ةحارتسالا سولج نم ىعفاشلا هركذ ام



 ١٢٣ ملقلا د لصف

 7 ؛ كلام لوق اذه : ىخلا ا لاق . وه اك م وقي لب اسلاح عجري الف ; ةيكلالا

 ناو تحص هدمعت نم ليق كلذل و ء سولجلا كلذ زاوج ةث يبنلا نع ي و ر
 هنا لاق نم لوق عاري مل : نايبلا يف لاق . كلام هيلعو وهسسال دجس اوهس هلعف

 الو دهشتلا ردق سلج نا الا دوجس ال نا هنع بهو نبا ىور و « هفعضل ةنس

 مهنم ىب رعلا نبا بحتساو ث هريغ عنصي فيك رظنيل سلج نم ىلع دوجس
 ناك اذاف ىلصي ع يبنلا ىأر هنأ يثيللا ث رب وحلا نب كلام ثيدحل سولجلا

 : تلق موقي مث ضرالا ىلع دمتعي وادعاق يوتسي ىتح ضهني مل هتالص نم رتو يف
 الو رخآ ثيدحالو لصأ كالذ وقي ملو اندنع نولوهجم هدنس نالكلذب لمعن ملام

 نلوقنن كلذ حص نألو هيلا جاتحم ريغ لمع ةداي ز هنال هكرت ىضتقي سايقلا لب سايق

 نوعباتلا هب و تلمع و ةباحصلا نعرتاوتل ضرف يف هلعفي ناك ولو لفن يف هلعف اعا

 نأ لمتحي هت رهش مدع و هب لمعلا مدع ليلدب ردانف ضرف يف هلعف ناو ةمألاو

 لوط نم ءايمل وأ _ ىرخأو ايند هوركم لك هنع هللا مفد _ هب ةلعل نوكي

 يف عبصالا كي رح اندنع تبثي مل اك كلذب الا مايقلا هل لهمي ال ىتح ةدابعلا

 دقعل ع هنا رمع نما نع ملم ىورو ك ةيكلاملا وققحم لاق اذكو تايحتلا

 يور اك هتبابسب ىنعا يأاهس وعدي ىنءلانم ينعي ةبابسلاب ريشي و نيسمخو اثالث

 ىنملا هقف رم دم رجح نب لئاو نع د واد وب أ ىو روث ى رخأ ةياور يف اضرأ

 رصنبلاو رصنخلا اهو _ فكلا نطابل ىنعي _ نيتفث ضبق و ىنملا هذل ىلع

 كلذ و _ ةبابسلا ىنعي _ هعبصأ عفر م _ ماهمالاو ىلطس ولاب ىنعي _ ةقلح قلح و

 ريشي ناك ريب زلا با نع يور و ى وعدي و اهكرحي هتيأرف نيثالثلاو سخلا ىنعم
 اب رغم اهكرحب ليقو ث اهعفر يف ةلبقلا اهب لبقتسي هنأ او ركذ و اهكرحي الو اهب

 اقلطم تايحتلا يف ليقو « ديح وتلا دنع لصم ا اهب ريشي هنأ اوركذو ًاقرشم و

 لو ليهاجم هدنس يف نأل كالخ لعن ل و و اهكيرحت ع يف ريح هنا ضعب رك ذو

 ةراشالاب كلذ اوللعو رم ام دح ىلع سايق الو حيحص ثيدح الو لصأ هوقب



 عرفلاو لصالا لماش ١ آ

 تصتخاو ث فالخ وهسلا نع لاغشاب وأ ك ناطيشلا ممةب وأ ك ديحوتلا ىلا

 اذه حصي الو هبنتيو بلقلا جعزنيف بلقلا نطابب اهق و رع لاصتال ةبابسلا
 عأ هللاو ء رشتلا ةيحان نم بطلا ملع نع وأ ربخ نع الا

 برغملا يف اندنع في رعتلاب « كيلع مالسلا » لوقت نأ وهف للستلا امأو

 لوقأو ريكتلاب « كيلع م الس » نايع لهأ لاقو ء انم نيي رمملا بهذم وهو

 ةيكلاملا بهذم ىف اضيأ نال وقلاو اف رعم هب تدرو ةنسلا نأل هز مل ركف نم

 ةنسلا كلت : ةري رهوبأ لاق ، هدم الو ےلستلا فذحي و ءازجالا مدع مهروهشم و

 دب الو هتوص هب ضفخي و هفذحب زي زعلا دبع نب رمع ناكو ، طس وتلا هدارم و

 نع ملسي آل ناك : هيبأ نع ةعيب ر يبأ نب رماع ىور الامشو اني : حفصلا ن»

 نر ع ملسي لت ناك دوعسم نبا ىور و ء هدخ ضايب ىري ىتح هلامش و هنيع

 نم هدح ضاي ىرب ىح » هللا ة 4٨4ح رو كيلع مالسلا « ه راسل نعو هنيع

 ملسي هنإ ليقو س ف بتارلا هلعف ناك اذكه و انهاه ,. نمه هدخ ضايب و انهاه

 ا دبع : ايباحص رشع ةسمخ هنع هاور كلذ ناو بتارلا هلعف ايهناو نيتميلست

 ىسوم وبأو رجح نب لئاوو دعس نب لهسو صاق و يأ ن دعس و دوعسم نا

 ةرم نب رباجو رمع نب هللا دبعو رساي نب رايعو ناملا نب ةفيذح و يرعشألا

 وبأو سوأ ن سوأ و ىلع ن قلط و يرعشألا كلام وبأو بزاع نب ءاربلا و

 دمحاو ةفينح يبأو يعفاشلا بهذمو ءانضعب بهذم اذهو ورمع نب يدع و رو

 لدتساو ث ةدحاو ةميلست ملسي هنا : ةفئاطو كلامو انضعب لاقو | روهجلاو

 الهشو انيع ةدحاوب حفصي هنا لاتحال ايف ليلد الو نيثيدحلاب نولوألا

 ةاورلا حرسمل مالسل رركت ولو لايشلاو نيملا ركذ هنأل ردابتملا وه لب

 مالكاا لصأ نا ثيح نم هري ركت ردابتي لاقي نأ الا مهللا هرركشتي

 ضعب و هضعبب ضعب بطاخي نآ ل ةعفد رثكأ او دحاو هب دصقي نا دحا ولا

 مالسلا اوقب اضعب تبطاخ دقف ةهجل كيلعو ةهجل مالسلا تلق اذا كناف هضعبب



 ١٢٥ ملستلا ىف لصف

 لهأ نع تضرعأ كز أك ب كيلع كل وةب اضعل و هب مهلا كيج وت ثيح نم

 لك ىلا ىقلي نأ لصأللاوء كيلع كلوقب ةيناثلا ىلااهنع تب رضأو ىلوألا ةيجلا

 اهنع هللا ىضر ةشئاع ثيدح ةدحاوال لدي و ى مالسلا ر ركتيف امات امالك ةيج

 انظقود قح هتوص اه عفر.  كيلع مالسلا » ةدحاو ةمدلسن ملسي ناك لل هز ا

 مايق يف نكل هننس يف د واد وبأ مهنم هركذ و لواعم ثيدح هنا انموق معزو

 ليلدب لقنلاو ضرفلا يف نيتميلستلا اودهش نور وك ذملا ةباحصلاو : ا ولاق ليللا
 يف ال ةظقوملا ةدحا ولا ةميلسقلا يف حيرص ةشاع ثيدح نا اومعزو ، مهقالطا

 اهظفح نم ةياور يلع امدقم اهتوكس سيلو اهنع تتكس لب ىرخألا يفن
 ةدحاولا كلت الا نكي مل هنأ اهمالك نم ردابتملا : تلق اددع رثك أ مهو اهطبضو
 راركتلا يف اصن اسيل نيروكذملا ةباحصلا ىثيدح نا تملع دقو ةظق وملا
 كلام لق اك دحاو مالسلا نم ضرفلا نا يمفاشلاو ةفينح يأ نع ليقو

 ز ےلستلا اهليلحسو زيكتلا 71 رح » تلم هلوق هل لدي و : تلق انباحصأ رضعب و

 اعنم الك ناف ةدحاو ةميلستب ليلحتلا ن وكي ةدحاو ةريبكشب مارحالا ناك امكف

 نمو 6 اهع وطةم ةرملاو ادعاصف ة رملا ىلع قدصي لستلا و ةالص فرط يف قطن

 يف الو نيتميلستب اثيدح عيب رلا دنسم يف رأ و نايبلا هيلعف نيتنثا ىعدا

 ملسي ناك فلع هللا لوسر نا دوعسم نب هللا دبع نع ملسم جرخو ء يراخبلا
 ةالصلا نم هب للحتي يذلا مالسلا دارفا يضتقي سايقلا : يجابلا لاق نتميلست

 همالسب دصقي ملس نم نا ىلع ءانب دري امناو د رلل وه امناف كلذ ىلع داز امو

 ج ورخلاو مهايإ وأ ةكئالملاو مهايإ وأ ج ورخلاو ةكئالملاو مهايإ ءأ نيرضاحلا

 نود ري و مهاي ىلا درلا لبق نوملسي و هل نودري و مهلع ملسي مامالاف هملع و

 ىلع ن وملسي و ةميلست مهماما ىلع مادق ىلا نوماسي ليقو ء راسيلا يف نم ىلع
 اهب نمايتي و همادق ةدحاو ذفلا وأ مامالا ملسي ليقو ث ةميلسن رسايلاف نمايملا

 مامالا ىلع ىرخأ دريو اليلق اهب نمايتي ةدحاو مومأملا ملسي ليق و ث اليلق



 عرفلاو لصالا لماش ١٢٦

 نع دحأ نكب مل ناو هراسي هيلع ملسي ناك نم ىلع د ري و هيلا اهب ريشي هتلابق

 راسيلا مث نيملا مث مامالا ىلع درلا أدمي ليق و ء راسيلا ةهج ىلا د ري الف هراسي

 اويخ ةيحتب متييح اذاو ه ىلاعت هللا لوق كلذ لصأو ةثلاملا مومأملا ىفخي و

 ةالصلا يف درلاو ميلستلاب نيرضاحلا دصقي انلق اذا « اهودر وأ اهنم نسحاب

 ال نأ حيحصلا و ث مالسلا كيلع و زيجأو ءالسلا كيلعو د رلا زىجأو ءدىلاك

 نع يورملا وه امك نوكسي و مامالا سي لب ادر الو اهدب مومأم وأ ماما دقتعا

 عأ هللاو « رضح نم اب , وني نا ايهف حص ولو ةع اع هللا لوس ر

 مع ىلاتلا بايلا

 وهسلا ىف

 ءيشلا يف وهسلا نا امهنيب قرغلاو نايسنلل ال وهسلل دوجسلا مزلي اعا

 نم هلاوز نايسفلاو هكرتب ملعلا عم هكرت هنع وهسلا و هكرتب ملع ريغ نع هكرت

 ءيشلاو وهسلا ىهجو نم لو ألا هج ولاد مزلي اما د وجسلا و ةكردملاو ةظفاحلا

 نأ لثم ركذتل هيبنت ىندأب هبن ولف ةكردملا يف قاب ةظفاحلا ةوقلا نع لئاز هيف

 امأو تباثلاب بيجيف اذك تلق وأ اذك ت لعف لهو اذك يف لوقت ام هل لاقي

 درجمب عقاولا هل رضحي مل اذكم الكوأ اذك ةيآ ىلي اذام هل زيق ولف يسانلا

 © هريغ ىلا بلقلا باهذ و ءيثلا نع ةلفغلا وهسلا : ي ره زالا لاق ك لوقلا اذه

 ىلع ةالصلا يف زئاج وهسلا نا مهضعب رك ذ و 0 هريغ و يرهوجلا لوق هوحن و

 وهسلاو ةفآو ةلفغ نايسنلا ناو نايسنلا فالخب ملسو مهبلع هللا ىلص ءايبنالا

 هلغشي ناكو اهنع لفغي الو ةالصلا ىف ومسي كنب يبنلا ناكف لغش وه اما
 تلقع هلوق كلذ دري و اهنع ةلفغ ال اهب الغش ةالصلا يف ام ةالصلا تاكرح نع
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 يرهزالاو يرهوجلا نع ىضم امو « نوسنت امك ىسنأ كلثم رشب انأ امنا »

 وه يناثلاو ةفع هل مقو يذلا وه وهسلا يهجو نم لوالا هج ولاو امه ريغو

 مهنيد لاك او هتمأ ىلع هللا ,عن مامتا نم هلي ه وهس ناكو هلعاف هللا مذ يذلا

 ىسأ وأ ىس أ اما » ك هنع ىورو ء وهسلا دنع مه هعرشي امف هب اودتقيل

 وهس ىلع يرجن ةيعرش ماكحأ هوهمس ىلع بت رقيف ىسي نكت ناكف « نسأل
 نف ةالصنا ضقنت ال صقن وأ ةدايزل دوجسلا مزاي امناو مايقلا موي ىلا هتمأ

 همزل اوهس اهكرتو ةالصلا يف ل وخدلا دعب اهتين هل تثدح وأ ةليضف ىلع مرحأ
 وأ اهلع مرحأ دقو ادمع اهكرت ناو هب اهدك أت وأ هاونب اهموزال د وجسلا

 ادمع ا_هك رت ناو هتالص تعص و د وجسلا اهربجي الو ءاسأ مارحالا دعب اهاون

 ةصوصخم تايآ وأ ةروس ىون نم اذكو ةءاسا الو . هتالص تحص ةرورضل

 ةلأسملا كحك كلاف اه ريخ اهلدب أو اهس وأ اهك رت دمعت و هدعب و مارحالا لبق

 الف اهنع اهح۔ف اهتين هل رضحص لو تاي ا وا ةروس وا ةليضف داتعا نا امأو لبق

 ةدكؤملا ةنسلل دوجسلا مزل و اهكرت ىلع مرحأ نا اذك و ى مثا الو هيلع د وجس

 هل_ءفو اوهس ن هعضوم يف كلذ نم ائيش كرت اذا ضرفلاو ةجاولاو

 مامالا لبق هلعف وأ ض رغلاو ةبجاولا يف هتالص ضقتنت نأ لمق دعبل

 ةنسلا ىلع مرحأ وأ هيلا عجر وأ هرظتنا لب مامالا ىلا مجري ملو اوهس

 وأ ملس ىتح اهسو مارحالا دعل اها ون وأ لس ىتح اهلع اهسو ةدكؤملا

 % اوهس هعض وم ريغ يف رهجلاو ] رسلاب مزل و ى هتداع نم اهنكل وني و م رحي

 ليق ،اهتينس يف فلتخلاو ةدكؤملا ريغ ننسلاو لئاضفلل دوجس ال ليق و
 اهدعب ركذ ام هبشو لئاضفلا رمأ فعضل كلذ يف هيلع دوجس ال هنأ روهشملا

 وأ ةيمجعلاب اوهس ملكتت نا امأو داعأ مالسلا لبق كلذل دجس نا هنا و اه

 وأ ةيب رعلاب ركذي مل نكل حاضيالا يف ام انباحصأ دنع ةدساف هتالصف ةيب رعلاب

 داعأ ادمع ملكت ناو د وجسلا اهربجب وحصت ليقو « مالكلا قلطأ لب ةيمجعملا



 ع رفلاو لصالا لماش ١٦٨
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 ةرورضل ناك نا ليق و ء داعأو كاله د الف ةرورضل ل ناك ناو ١ كله و اقلطم

 انم وق صعب لاق و ٤6 هللا همح ور داي ز نا ٥ ركذ ةداعا الف سفن و أ لام حالصاك

 نع هجح و ردن هتالص تلطب رثك نا و مالسلا دعل دجس لق ناف ا وهس ملكت نا

 مامتلا دقتعا ول امك لق نا لطبت مل ةالصلا حالصال ادمع ملكت نا و ةالصلا ىنعم

 تلطب رثك نا و ء نيديلاىذ ةصقل اهحالصاب قلعتي امب مومأملا مم لكف لف

 ناكن ا و ر وهشملا ىلع لأسينا هل زجي مل ءىش يتب له كش ناو ،روهشملا ىلع
 ال مأ ههبش و ىب ع أ ذاقنال بج و ءاوس و رثك و لق تلطل اهحالص ا رغملا

 وأ ادع مالكلاب ةالصلا داسف حيحصلا و ٥ 6 ىد - ًاه ركو أ ا ح وط ملكت .ا وس و

 رح ٣ نيديلا يذ ةصق امأ و ء اهرك وأ اعوط اهريغ وأ ةر و رضلل ا وهس

 مالكنم ءيش اهيف حلصب ال هذ_هھ انتالص « ظ لاق 6 ةالصلا ش ه مالكلا

 اوملكت ال نأ ثدحأ امم ناو ءاش ام ثدحم نا هلل نا » لت لاق و « ايندلا

 ةبلغ وأ اوهس ولو كحضلاو برشلاو لك ألا اهضقني اكف « ةالصلا يف

 سنج رم هنأل اهضقني اما كحضلا نا ليق لب ، كلذك مالكلا اهضقني

 فكن ٣ الصلا ىلا باهذلا ف امح ر ومأمل راق ولا ةنيكسلا هتافانم د مالكلا

 اكو لسف نيتعكر برغملا ىلص ريبزلا نب ةورع نأ ىور هنأ ريغ 4 ةالصلاب

 خسن هغلبي مل هلعل و ك يبنلا لعف اذكه لاق و نيتدجس دجسو ىقب ام ىلص م

 كلد لعف ت هنأ رك ذف ا وهس ملكت و اوهس لس وأ اذه لعف نبح مالكلا

 ير و رضلا ريغ حنحنتلا و ء اهدسفي ال اوهس مالكلا نأب لوقلا بسانيف ا وهس

 ع وشخلل 1 رورض ءاح يذلا رمغ ع ومسملا ءاكىلا و ثشننلا و خفنلا و هلا جاتحملا

 سيل يذلا ركذلا دأ ءاعدلا وأ هيجوتلا ين اهس نم : رثالا يفو . مالكلا لثم
 وهلل دجسي ليق و ث هتالص تدسف الخاد ما رحالا در امف هلاقف ةالصلا نم وه

 نمو . ا وهس وأ انايسن وأ أطخ ول و اهل دسم لعف وأ لوق نهم اهنع ج رخ امو

 مامالا ىلع تدسف اذا و ى نالوق هتداعا يضف ذاعتساو دد رت و ةءا رقلا يف اياعف
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 تايقابلاب اهضقن يفو ء نالوق داسف بجوم لعفي مل مومأم ىلع اهداسف يفف
 ظ ادع نآرقلا ىفام هبشي امم اهوحن و تاحلاصلا

 ىنعي مارحالا دعب حيبستلاو ميظتلا و ديمحتلاب ًاسأب رب مل هنأ : ةديبع يبأ نع
 نكل ءحاضيالا يف هاور كلذ ريغ ين وأ مارحالا بقع ءاوس ةالصلا لخاد

 اوهس اماو رثك الا هيلعو اهضاقتنا حيحصلاو ء خلا ءاوس : ىلوق رك ذي مل

 سطعلا دعل « ربك أ هللا » كلوق كلذ نمو ى وهسال دجس و اهنحص حيحصلاف

 { رسلا ةعكر يف ةحنافلا دعب هتداي زك دمع هلحم ريغ يف نآرقلا ةداي زب دسفت و

 اهف سطع نم : رثالا يفو ث ال ليقو ث راتخلا ىلع دوجس وهس هب مزليوال ليق ه
 ناو ،هريغب رهج نا هيلع فيخو:ضقن الب هب رهجلا هركو هسفن يف هللا دمح
 نا الا هيلع تضقتنا هللا دح مم ريبكتلا لثم سطعلا دعب هب ىلصب ام ملكت
 لبق هيلا عجرو ا وهساضرف كرت نمو ء ةيفخ هناسلب هب ملكتي ليق و هرثأ ىلع دمح

 دلا يف لخد اذا ليقو ء ةبجاولاو ةدك أتملا ةنسلاك دجسو تحص لستلا

 لخد نمو ى ثلاثلا نم غ رفي ملام ال ليقو ع داعأ ةبجا ولاو ضرفلا نع ثلاثلا

 لاق دقف تايحتلا تمت ىتح لفن اهنأ هتين يف ىرسف ضرف اهنأ ىلع ةالصلا يفا
 مامت لبق ركذت ناو 6 لستلا لبق ركذت ولو ضقنلا هيلع تفخ : ةكرب نا
 دعب الا ركذتي مل ولو هيلع ضقن ال : حبسملا نبا لاقو ، ضقن الف تايحتلا

 ل نا ضقنلا هيلع فاخأ : سيمخ لاقو . ضرف اهنأ ىلع اهبف هلوخدل . مالسلا

 ضرف ىلا هتين ترسو ضرف ىلع مرحأ اذا ايف فلحلا اذكو ةءارقلا يف رك ذتي
 ضرف ىلا ترسو لفن ىلع وأ ىرخأ ةنس ىلا هتين ترشو ةنس ىلع وأ رخآ

 رثك أ وأ اثالث وأ نت رم هتين ت راس وأ قحلا ىلا عجرو رك ذت و ةنس ىلا وأ

 هنأ وأ سج هد وث نأ هتالص ف ركذ أ ءىش دعب ايش كلذ نم ددعتم ىلا

 لسغ دق هنأ ركذت وأ كلذ فالخ ركذت مث اهف ىضف ءيضوتم ريغ وأ بنج

 نا ليقو ء ةبانجلا ريغ يف ليق و ى بوثلا يف منت ليقو « روكذملا فالخلا ىلع
 ناث ۔ لماشلا _ ٧ ١



 ع رفلا و لصالا لماش ١٣٠

 كحاذا د د وجسلاهلك كلذ يف مزالي و ةطلغملاف تاف ىتح دعب ما و تقولا يف كلذب ملع

 لع أ هللاو ى ةالصلا ة ةحصب

 ةيعابرلا وأ ةيثالثلا و ة ةيئانثلا ةالصلا نم ةريخألا ةدجسلا نم دعق نمو

 أرقي و دعقيف ةعكرب ينأيف ف موقي مث ، تايحتنا أرقي ليقف :عكر تيقب له كش و
 هذه لبق يتلا تايحتلا هتءارق دنع تع دق هتالص تناك ناف . اضيا تايحتلا

 قبي مل اذا ؛يش ةالصلا دسفي ال هنأ ىلع هانب ماملا دعب ةعكرلا هرضت مل ةديزملا

 ىلصي ام ةدايز نأ ىلع ءانب اهب طاتحملا ىلو ألا تايحتلا هرضت مل الاو ميلستلا الا

 لعفي امع :ا ل۔يق و ٠ وهال دجسي و ةالصلا دست ز ال نآرقلا ف م همشل ام و هد

 هلك كلذ يف ديعي ليقو ى ثلث اذا لفنلاو رت ولاو ب رغملاك طقف ةيثالثلا يف كلذ

 _ هب علوي و ١ كشلا هداتعي نم نأ ريغ يدنع حيحصلا وه و ةداي زال و نقرلا مدعل

 اهلصي كش و يلصي نم نا : بوحح ن ا ل وق وأ كلذب هل ذخ د نأ يغبني

 هنظ نسحأ ىلع اه يضميو ةعبار ةرم اهيلصيو نهيف كلا هارتعا نا ًائالث

 هنأ ينعي ناطيشلا نم اهدعب و ةرم وه امنا كشلا نم لدبلا : يلع نبا لوقب وأ
 اثالث اهبلصي ليقو ث هئلان ةرم اهيلصي الو هنظ نسحأ ىلع ةيناثلا ة رملا يف يضع

 ىتح ديعي ليقو ث ةعبار ةرم اهلصي الو هربتعي الو ةثلاثلا ي كشلا ىغلي و

 .« هتالص يه ةماتلا نأ يوني و تاف ولو ليقو ى تقولا توف فاخب وأ نقيتي

 ه آيفكشن كيلع عوجر ] الف هدعب يذلا دحلا يف لوخدلا دعل و ث يف كش ن

 . مايقلا يف هعورش دعب وأ تايحتلا ةءارق يف هعورش دعب ةدحاو ةدجس دجس

 وهسسال دجسل و اءاق ىوتسا ول و مايقلا ف عورشلا دعل كش اذا عج ري ليقو

 & ردي مل نمو . هيلع وهس دوجس الو مجري الف ةءارقلا ءادتبا دعب كش ناو
 هيأرب و : رثؤملا وبأ لاق . حون وبأ هلاق . اهديعي و هنيح نم اهعطقي هناف ىلص

 الو يدجي ال كش ع اهمامعاف اهب هتمذ أربت ال اهف كوكشم اهنأ ههج و ث ذخأن
 ىلع يضع : ةديبع و أ لاق . ال مأ هاونو هيلع مرحا ام قفاوي له يردي
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 نيدلا رمأب بعل هبش و ريقوت مدع اهعطق يف نا ههجوو ء اهددجب ح هنظ . نسح أ

 نرقي اهديدج يف نأو كش مم ول و ةقاطلا بسحب هاما ناكما عم لمعلا لاطباو

 نيتعكر متي ىتح هنظ نسحأ ىلع يضم ليقو ى ةطوحلا باب يف ىلأ يدنع وه و

 نسحأ ىلع نيي رخالا متأ نييلوألا نيعكرلا دعب كلذ ناك ناو ديعي و ا۔منع سي

 ثدحل دجسل نكل او ديعل الو هنظ نسحأ ىلع يضع ليق ر ؤ داعأو س و هنظ

 ش ملسي مث هيلع منيلف باوصلا ر >تيلف هتالص يف كدحأ كش اذا » دوعسم نبا

 : يردلا ديعس أ ثدحل دجساإ و هنيقي ىلع يضع ليقو « نيتدجس دجسلإ

 ىلع نييلو كشلا حرطيلف ىلص ك ردي ملف هتالص يف مكدحأ كش اذا »

 كش نمه ةالصل عامجا ضقن الو « ملس نأ لبق نيتدجس دجسي مث نةيتسا ام

 مل نم ىلع ضقن الو ليق 4 امال عبتا اذا تاعكرلا ددع يف مامالا فاخ

 فالخلا اذكو ديعب ليقو « دجسي و مارحالا ةريبكت ىلع الإ مامالا فلخ تبثي

 هنكم أ دق و هتلففل اريثك الو اليلق ال هتءارق نم عمسي مل وأ أرق ام فرعي مل نا

 نا كلذ ه هيلع تدسف امات ادح داز نم : رثألا يفو . . ملعا هللاو ى عمسي ن ]

 دمعت نا دسغت ليقو ى ةالصلا نم هيف وه ام ءار و ىلا اوهس هب عج ر وأ دمع

 هركف ائيش لمعي مل ماما كش ناو هريغب لمعي الو حيحصلا وهو ةليلق ول و ةدايز ز
 اب رهج ناك نا ليقو ف هن وعمسي ال ثيحب قفرب هلمع كشلا ىلع سانلا لمحي نا

 هلع دق ناك ناو ث هلمعي مل هنا أ ميف هلمع و هن ولخي مهناف هلمعي مل ناك ناف . هب رهج

 ارس ائيش لعفي نأ هل يغبني الو : لاق . حبسملا نبا رايتخا وهو هكرتيف هوه

 هرك ذ ام نكمي امك هناو ةنايخ سيل كلذ نأب ثحبي و هفلخ نم ناخ دق نوكيف
 ناف . هدعب امل لقتنيف يرهجلا رمألا نم هيف كش ام كرتي نأ وهو هسكع نكم

 نأب باجيف هلعفي مل ه ليف هوه الاو هلعف هن ا هيف هوكرت هلعف دق مهدنع ناك
 : هللا دبعوبأ لاق . ملعأ هللاو ء هوهسن هلمع دق ناك ناف هلمعيف هلمعي مل هنا لصألا

 وه ذخأن نأ لمق لس ناف هب هتاف ام يضقيل مامالا ملسي نأ لبق اسان ماق نم



 عرفلا لصالالماش اش ١٣٢

 :حبسلان الاقو « اهمضقن هيلع فيخ هدعل دي مس ناوءيلع الو اهفىضم :ءارقلا ىف

 ق وه ناكو مامالا لس ناو ه۔.لسةل 1 ظتنم دعقب مج ري ال و هيلع ضقن ال

 ء دجسل و : م وقيف مامالا ملسيل ىتح .ادعاق عج ري ليقو ش :أ اذا ينعي ق لس

 هعم تايحتلل دعق ام دعب م امالا لبق هتالص نم فرصنا نميف مهضعب صخر و

 اضيأ مومألاف اهدحأ كشف ةعامج نانثا ىلص ناو ك ملعأ هتناو ء هتالص تحص

 ىلا جاتحي ال : تلق ى ليق اذك هلأسو غرف اذا ةمات اهنا مامالا لوقب ئرتهي

 هب يدتقي هماما هن ال ةالصلا يف هلعف امي يرتجي لب ث غارفلا دعب هلوقو هلاؤس

 هقدص نا ةمات اهنا غارفلا دعب مومأملا لوقب مامالا ؟يزتجيو ث هطلغ نقيتي مل ام

 ةعامج اوناك اذاو ى اضيأ هب يزتجي ليقو ةالصلا يف هلعفب ال نيمأ ناك نا ليقو
 ىلع وأ هنظ نسحأ ىلع ىضم كش اذاو ك مهلعفب ىزتجا ةلفغو كش اهلخدي ال

 يفتكي هناف كلذك ةعامج نكت مل اذا مالسلا دعب اتح مومأملا دعب لاسو نقيت ام

 ملعا هللاو ، كلذ يف دجسي و ى لينلا ىلع يحرش رظناف اهلعب

 ةءارقلل عجريف مايقلا نم ضعب دنع امه اهعم ريبكتلاو عوكرلا ن. ةيوهلاو
 مج رب الف عوكر ا نم ايه ليقو ك هيتبكر لصي و امهنم غرفي مل ام اهف كش نا

 نم هللا عمس » يف وأ عوكرلا يف كش نا اذكو اهدحأ يف وأ امهيف عرش اذا

 ء مجري مل د هيلا عجر كشل. دوجس ال ليقو ى دجسي و د وجسلل اراخ « هدمح
 .وضولا ضقتني ملو اهيف لوخدلا ةحص دعب ةالصلا تضقتنا اذاو . ملعأ هللاو

 ليقو 4 77 ههج وتلاو ةينلا ليق و ڵ ضعب دنع هلك مارحالا لبق ام ديعأ

 اذكو هدعب ام مم طقف مارحالا ليق و ، اهديدجت ليقو ، اهديدجت و هيج وتلا

 لاط ولو ليقو ى هدعب ام لطي مل نا غارفلا دعب اهضاقتنا هل نيبت نا فلتخا

 هللاو ء فالخالب هجوو ماقأ ةداعالا هتمزل و غرفناهنا ليق اك سيلو قتني مل ام

 ناو نأ دق هنا هدنع ناك نا.فرصنن نأ لصم زاج : ةكر نا لاق . لعأ

 ترمفأ : نيديلاوذ هل لاقف نيتعكر نع مس هق هنأ ىدر ام نيت
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 « ! نيديلا وذ قدصأ » لاقف « 1 كلذ لك» : هل لاقف ث تيسن أ ةالصلا

 ولو . انلق ام ىلع ليلد هيف و اهلدبأ ليقو 2 اهمأو امهيلع ىنب ليقف ث من : اولاقف

 . مهقدص امل هنع فرصنا ولو امهنع فرصنا امل نيقي نع الا فرصني ال ناك
 نمل ةالص ريغ ناو ضرفلا نم جو رحلا زاج و ث ربحلا اذه ةدئافتمظع دق و : لاق

 ةعكر هباحصأب هتالص يف داز نقلي هنأ ىورو . ىمتنا . همأ هنا رهاظ هدنع

 انب تيلص كنا : اولق « كاذ ام و » لاق ؟ ءيش اهبف كل ثدح له : هل اولاقف

 هيفو « اذكه عنصيلف اهبف اهس نم رشب انأ امنا » لق مث نيتدجس دجسف اسمخ
 « اهس نم » لاق هنأل ناصقنللوأ ةداي زال هلك وهسلا دوجس بوج و ىلع لياد

 اهس نم » : هنع : دوهسم نبا نعو ى بوجوال رحألاو وهسلا قلطأف

 ةالصلا يف هلامفأو لع اضيأ هلعف نم وهسلا دوجس تبثو « نيتدجس دجديلف

 « ىلصأ ينومتيأر امك اولص » فت هلوق م. ايس الو بجاولا نايب و نايبلا ىلع ةلومح
 تلاق و « هلك نونسم هنا : ةيعفاشلا تلاقو ڵ ةيفنلا بهذم و انبهذم كالذ و

 كرتل بجي : ةلبانلا تلاق و ء ةدايزلا نود بجاو صقنلل دوجسلا : ةيكلاملا
 وأ لعف ةدايزب اهسس اذا بجي اذكو ةيلوقلا نتسلل بج الو اوهس تابجاولا

 امأف : هدعب و ميلستلا لبق دوجسلا لم هنع ى ور دق و أ هدمع اهلطمي لوق

 ماق هن أ ةنيحي نب هللا دبع نع ديعس نب يحي و جرع الا نع رم اهف ےلستلا لبق

 ةدجسلكف ركد ل ملسفنيت دحس دجس غرف املو دهشن الب رهظلا نم نيتنثا نم

 روكذملا ريبكتلا امه ناتريبكتلاو ةنيحب نيا نع جرعألا نع كاحضلا هاور اك

 ل ايهاس ةدجس ىلع رصتقا نه « نيتدجس دجسف ميلستلا لبقربك » ةياور يف

 دجسيو ال ليقو ى مالسلا دعب ول و::ى رخألا ك ردنسيأل۔يق نكل ُوش هم

 ذمعت هنأل هتالص تلطب ًادماع اهيلع رصتقا نمو ال ليقو ؛ ًاضيأ اذه هوهسل
 ةالصلا نم جورخلا زاجأ نم دنع الا ةعورشم تسيل ةدئاز ةدجب نايتالا

 الو ك ےلستلا لبق وهسلا دوجس نأ ىلع ثيداحألا كلتب لدتساو ك لسن الب
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 دعل هع۔مح نا ةنلاك لاق . نم ىلع ةجح اهف و ف و هلبق هعيمح ن _ نوك عا اهن ة هح>ح

 ةصقلا كالت ي : : هنيح نبا نح ج رع ألا نع د۔عس نل ىجح ةاور ف 6 حلستلا

 اذا مامالا عم دجسل م وماملا ْن ا يلع مهحععل ٩4ر لدتساف ئ سانلا هعم دجس هن |

 هلحم ناو هدعل دهشلا ال وهسلا د وجس نأ ىلعو مومأملا هسل ول و مامالا اهس

 دهشقلا بج وي نم دنع داعأ هاس دهشتي نأ لمق وهسلل دجس ولف ةالصلا رخا

 للستلا دعا د وجلا امأو 6 ر وهجلا م و ربيخ ألا

 لوسرايةالصلا: نيديلا و ذهل لاقفإ فرصملا وأ رهظلا ع يبنلاانب ىلص ةري ره

 ؛ من : اولاق « اذ_ه لوقي ام قحأ » هباحصأل قلع يبنلا لاقف . تصقنأ هلل

 يبأ نع ةملس وبأ ىور ام هنف

 نأب حيرصت انب ىلص : هلوق يفو . نيتدجس دجس مث نييرخأ نيتعكر ىلصف
 ىلص هب دارملا نا : لاقف زاجلا ىلع يواحطلا هلح و أ ةصقلا رضح ةري ره ابآ

 ناف ردببدهشتسا ةصقلا بحاص نا :يرهزلا لوق اذه هلح ببسو ث نيملسملاب

 رثك أب ةري ره يبأ مالسا لبق لتقو ردب لبق تعقو ةصقلا نوكت نأ هاضتقم
 ء ةرهز ينب نم لجر نيلايشلا وذ : باهش نبا ةياور يفو ى نينس سمح نم

 خوسفم نيديلا يذ ثيدح : ةيفنحلا لاق « ة رهز يفد فيل> وه : ضايع لاقو

 نيديلا وذ وهف ملسب نموهو ردب موي لتق نيلامشلااذ نأل دوعسم نيا ثيدحب

 قاب رحلاب سيلو ردب موي نيلامشلا وذ لتق ول و ه حصي ال اذه : ضايع لاق

 مهضعب اهدع دقف نيلامشلا يذ ريغ وهف ردب دعب ربيخ ماع ةرب ره ينا مالساو

 ربلا دبع نا لاق . ربلا دبع نبا لاق اذكو : ىهتنا . حيحصلا وهو نيثيدح

 لعج هنأ هببسو كلذ يف مو ىرهزلا نأ ىلع ثيدحلا ةنأ قفتا : هريغ

 © ةريمع هجهاو يعازخ وه و ردبب لتق يذلا وه نيلامشلا وذ و نيلايشلا يذل ةصقلا

 ثدح هن أل ةدع . ركت يبنلا دهز رخأتف نيدملا ود امأ وأ و رمع دع نب ريمع ليقو

 ةمجعملا ءالا رسكب _ قاب رخلا همساو يلس وهو ك يبنلا دعب ثيدحلا اذهم

ےسا اذه نا نيرغك ألا لوق اذه _ فاق اهرخآو ةدح وم اهدعبل ءارلا ناكساو



 ١٥ وهسلا يف باب

 لمتحيو ةليوط هيدي ىدحا نا ليقو ى ةقيقحلا ىلع وه هيدي لوطو نيديلا يذ
 ةقيقحلا دارملا نأ ىلع لدي و ى ءاطعالا الا وأ لمعلاب ايفوط نع ةيانك نوكي نأ

 تاعكر ثالث يف ملف رصعلا ىلص ت تع هللا ل وسر نأ نيصح نب نارمع لوق"

 : لاقف لوط هيدي يف ناكو قاب رخلا لاقي لجر هيلا ماقف هلزبم لخد مث
 : لاقف سانلا ىلا ىهتنا ىتح هءادر رجي نابضغ جرخو هعينصرك ذف هللا لوسراي

 ناف ملس مث نيتدجس دجس مث ملس مث ةعكر ىلصف ك من اولاق « ؟ اذه قدص »

 اذهو ى يقيقحلا لوطلا هنم ردابتي لوط هيدي يف ناكو : هفصو يف هلوق

 ناو ًاضي ] د وجسلا دعب ملستل يو ملستلا دعل دوجسلا يف حيرص ثيدحلا

 ظفلب قباسلا ةريره يب ] ثيدح عقو املو ، صع ةالصلا ناو ثالث نم مايقلا

 ةصقلا نإ : كلذل لاق ردبب لتق هنأ فرعي وهو ىرهزلا دنع نبلامشلا وذ ماقف

 نم لكل تعقو ةصقلا نوكت نأ ةمئألا ضعب زوج دقو ردب لبق تعقو

 وه و اهدحأ لسرأف نيثيدحلا ىور ةري رهاب ناو نيديلا يذو نبلامشلا ي د

 نيريس نا نعو ى نيديلا يذ ةصق يهو و يرخالا دهاش و نيلايشلا يذ ةصق
 نريس نبا لاق _ ىشملا ينالص ىدحا ركت ال هرا لوسرىلص : لاق ةر ره يأ نع

 مضوف دجسملا مدقم يف ةبشخ ىلا ماق مس مث نيتعكر رصملا يلظ رثك أو
 : اولاقف سانلا ناعرس جرخو هايلكي نأ اباهف رمعو ركب وبأ مهفو اهلع هدي
 ترصق مأ تيسنأ :لاقف نيديلا اذ اخ يبنلا هوعدي لجر و ةالصلا ت رصقأ

 لس م:نيتعكر ىلصفتيسن دقىلب : لاقف « رصقت ملورأ مل » : لاقف ٨ ةالصلا
 دجسو ربكفهسأر عضو مئربكو هس أرمفر مث لوطأ وأ هد وجس لثم دجسفرىكمش

 نارمعوةرد ره و أهاو ر اهن عمجيدقو ربكو هسأر مفر ل وطأ وأ هدوجس لمم

 ةثلاثلا دنع ملس هنأ تاعكر ثالث يف مل هلوقب نيصح نبا دارع نأب نيصح نبا
 نيثيدحلا نيب مجلا قيرط نكل ديعب وه و نيتعكر نم لست كلذف اهلو ل

 نمو ةم زخ نبا ىوعد نم دعبأب سيلو ةبسانم ندأب اهف ىفتكي ثيداح الا وأ
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 ةرم لك يف نيديلا يذ نوك هنم مزلي هناف ثرداحألا فلاختل ةصقلا ددعت هعبت

 ث هلوق ةحص نع ةباحصلا ا يبنلا مهغتساو كلذ نع ةع يبنلا مهفتسا

 هآر امل يوارلا نأ هيف مجلا هجوف هلزنم لخد : نيصح نب نارمع لوق امأو

 يف تناك ةبشخلا نوكل هلزنم لخد هنأ نظ ةبشخلا ةهج ىلا هناكم نم مدقت

 ىلع هل رمع نبا ةقفاومل حجرأ ةري ره أ ةراو رف الاو كلذك ناك ناف هلزنم ةهج

 لاطناو ينبي هناو ةالصلادسفتالوهسلا ةركن أثيدحلايمهضعب لدتساو هقايص

 لمعلا رادقموهسملا ةرثكب ةالصلادسفتهنا اندنع يذلاو . هءوضوضقتني ملام وهسلا

 يورو برق مف ىنبيهنا : كلام روهشموء ًاتلطممالكلاب و هرادقم يف فالخلا ىلع

 ضعب هركذ ام انبهذم نم برقيو ةعيب ر لاق اذكو ى ءوضو ضقتني ملام هنع

 .نبا لاق ء لطبم ةالصلا سنج نم لعفلا ةرثك نأ روهشملا : لاق ذا ةيكلاملا

 نعو . ها لاوقأ ةثالث اعب رأ وأ نيتعكر وأ فصنلا ريثكلا نوك يفو : ةفرع

 ىلص كع هللا لوسر نأ - مج هرخآ ىف و ةلمهملا ءاحلا ض _ جيدح ن هد واعم

 ةعكر ةالصلا نم تيسن : لاقف لجر هكردأفةعكرةالصلانمىقبدقو فرصناف اموي
 سانلا كلذب تربخأفةمكر سانلاب ىلصف ةالصلا ماقأف الالب رمافدجسملا لخدفمجرف

 اذه اولاقف اذه ود تلقف ي ره هارأ نا الا ال تلق لجرلا فرعت وأ : اولاقف
 هذه : لاق برغملا ةالصلا نا هحيحص يف ةمع زخ نبا نيعو . هللا ديمع نب ةحلط

 .هللا ديبع ن ةحلطةصقلا هذه يف تف يبل ل نال نيديلا يذ ةصق ريغ ةصقلا

 ناك امنا نيديلا يذ ةصق يف تشع هنم وهسلا و نيديلا وذ ةصقلا كلت يف ه ربخمو

 نيريس نبا نعو « ب رغملا يف وهسلا ناك امنا ةصقلا هذه يفو رصملا وأ رهظلا يف

 : نديلا وذ هل لاقف نيتنثا نم فرصنا ةلع هللا لوسر نأ ةر ره يبأ نع

 وذ قدصأ » غات هللا لوسر لاقف هللا لوسراي تيسن مأ ةالصلا ترصقأ

 ربك مث ملس مث نيب رخأ نيتنثا ىلصف لع ماقف ك معن : سانل لاقف « نيديلا

 نبا ينعي دمحمل تلق : ةمقلع نب ةملسلاق ى عفر مت لوطا وا هدوجس لثم دجسم
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 ريغ يف مقي مو ةريره أ ثيدحيفسيل لاقف؟دهشت وهسلا يندجس يف۔ نريس

 نأب بيجأ و ث ء امئاق ناك ثت هنأل لكشتسا دقو ء مايقلا ظفل ةياورلا هذه

 زرتحاو ك مزع و دصقوأ ةبشحلا ىلا ادنتسم ناك هنال لدتعا ماقف هلوقب دارمل

 دلاخ نع نب ريس نبا نعف هريغ ثيدح نع ةريره ين 1 ثيدح يف سيهل : هلوقب

 ىلص دنلل يبلا نأ نيصح نب نارمع نع بلهملا أ نع ةبالق أ نع ءاذحلا

 كلملا دبع ن ثشأ كلذ ىور ى ل مث دهشت من نيتدجس دجسف اهسف مهس
 ثعشا ةياور اومه و و اهريغو ربلا دبع نبا و يتيبل هفعضو نيريس نبا نع

 درو دق ركل ةذاش ثعشأ ةدايزف « ني ريس نبا نع ظافحلا نم هريغ هتفلاخمل

 نا لاقي دقف فيعض دنسب ةريغملا و دوعسم ن . نع وهسلا دوجس ىف دهشتلا

 ء ًاديعب كلذ سيلو نسحلا ةجرد ىلا يقترت اهعامتجاب دهشتلا يف ةثالثلا ثيداحألا

 نع نايفس وبأ ىورو احيحص دوعسم نبا نع كلذ ةبيش يبأ نبا ج رخأ دقو
 : لاقف نيديلا وذ ماقف نيتعكر نم لف هز ن لوسر انل ىلص : ةري ره آ

 « نكي مل كلذ لك » هللا لوسر لاقف ث تيسن ما هللا لوسراي ةالصلا ترصقا

 ناسح نب ماشه نع دي ز نب دامح نعو 6 هللا لوسراي كلذ ضعب ناك دق لاقف

 دب ال لاق نم هب لدتساو ى وهسلل دجسو ربك ربكف : لاق نيريس نبا نع

 ءانتك الا ىلع روهجلا و مالسلا دعب وهسلا دوجس يف مارحالا ةريبكت نم

 ربك مم ربكف ةياور نأ مم ثيداحألا بلاغ رهاظ وهو دوجلا ة ريبكتب
 ىلو , ةريبكتلا ركف هلوقب دارملا لوقأ لب ، ةذاش يهو دامح اهب درفنا

 ةسشللاو . ةيناثلا ةدج سلل 4 .ناثلا ة رمركملا رك م ح : هل وق :9 دوج سلأل

 ك هللا لوس ر نز راك يذلا عذجلا ي ھ نوكت ك نا لمتحي ةرو ك ذم

 ناملا نال ت رصق له ماهفتسالا مفو ا او رملا ذاخا لمق هيلا دنتسب

 هنال تيسن دق ىلب : هلوقب تاياورلا ضعب يف باجأ وأ خسنلا نامز ناك

 رومالا يف هيلع زئاج ريغ وهسلا نا ةباحصلا دنع اررقم ناكو ني رمألا ىفن ام
 لماشلا _- ١٨
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 زئاج وهسلا نا : لاق نمل ةجح وهو رصقلا ال نايسفلا عوقوب مزج ةييلبتلا

 : تلاقو ةفئاط تذشو رثك الا لوق وهو ميرشتلا هقيرط ايف .ايبن ألا ىلع

 :7 انأ امنا » دوعسم نبا ثيدح هدري و . ناط ةثع يبلا ىلع وهسلا زوجيال

 ةيفيلبتلا لاوقألا يف وهسلا هيلع زوجي ليقو ڵ رم م هوحن و « نو۔ذت اك ىسنأ

 الثم ا ولاق ذاء ثيدحلا اذه يف مقو امك هدعب وأ لعفلاب الصتم كلذ نايب هل مقي و

 سفن يفال يداقتعا يف سنأ مل ىنا « سنأ مل » هلوق ىنعمو . نيتعكر تيلص

 نم باجأو نيقيلا ماقم موقي نيقيلا دقف دنع داقتعالا نأ هنم دافتسي و ى رمالا

 اذهو وهسلا يفن هنم مزاي الو نايسنلل يفن سنأ مل هلوق نأب اقلطم وهسلا عنم

 دق ىلب : ىباحصلا لوق هدر يف يفكي و هفيعضت رم دقو امهنيب قرف نم لوق
 ناكو هرهاظ ىلع « سنأ مل » هلوق نأب و 2 هلوق ىلع ملع يبنلا رقأف تيسن

 ع لوقلا نم غلبأ هنوكل لعفلاب هنم عيرشتلا متيل كلذ نم هنم مقي ام دمعتي

 ضعب كش _صقن وأ دازف ت هللا لوسر ىلص : دوعسمنبا ثيدحب ضرتعاو

 ءىش ةالصلا يف ثدحأ هللا لوسر اي هل ليق لس املف داز هن أحيحصلا و_ةا ورلا

 ةلبقلا لبقتساو هيلجر ىنثف : لاق اذكو اذك تيلص ا ولاق « كاذ امو » لاق

 ةالصلا ين ثدح ول هنا » لاقف ههجوب انيلع لبقأ املف ملس مث نيتدجس دجسو

 تيسن اذاف نوسنت اك ىسنأ مكلئم رشب انأ امنا نكلو هب كأبمل ءيش

 ن ملسي م : هيلع م هلف با وصلا رحتيلف هتالص يف مكدحأ كش اذاو يلو ركذف

 « مكلثم رشلل . أ امنا » هلوتر مكلا لبق ةلعلا تابثا هيفف « نيتدجس دجسي

 هنايسن سيل لوقي هاسع نم لوق مفد ىتح نايسنلا فصو تابئاب فتكي ملو

 هلوق ىنعم لاق نم لوق دري ًاضيأ ثيدحلا اذهبو « نوسنة اك » لاقف اننايسنك
 نكلو ىسنأ ال ينا » لاق ثيح هسفن نع هافن يذلا ظفلل راكنا « سنأ ا »

 كدح ألام سب » لاق ثيحهريغ ىلع هركذأ يذلا ظفلل راكساو « نأل اوسن
 ٠. ١.  . - 7ےس . . ٠. . .ء ے;,َ و ٠

 ىا ه ثيدح نأب اضيأ اذه ضرتعاو « اذكو اذك ةيآ تيسن لوقي نا

  
  



 آ وهلا يف باب
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 اه ذ و لق ول ثيداحالا نم هناف هل ل لم ] لا « نس ال ىدسن زا نكر و ىسن أ نأ ال

 نبا لاق امك ةعبرأ يهو ديدشلا ثحبلا دعب ةلوصوم دجوت مل يتلا ىنغلب : كلام
 نايسن ةفاضا مذ :آلا نايسن ةفاضا مذ نم مزلي الف ريخألا امأو ڵ رملا دبع

 ىلا عجار « س » ;أ » هلوق نا ليق و ه ادج حضاو امهندب قرفلا ناف .يش لك

 ديج اذهو اعب رأ تيلص ىنا يداقتعا ينام ىلع ًايناب ادصق تملس يأ مالسلا

 اكش مقوأ لوقلا اذه نأكو تين دق ىلب : لاقف مومعلا مهف نيديلا اذ نأكو
 لكشقسا نم داريا عفدني ري رقتلا اذهبو ى نيرضاحلا تابثتسا ىلا هعم جاتحا

 نع رمخأ هنوكه يف فقوتلا ببسف ث هدرفم هربخ لبقي ملو الدع نيديلا يذ نوك

 نم نا : لاق نم باجيي اذهب و ث هداقتعا يف امل ًارباغم لوئسملا لعفب قلعتي رمأ

 مهل لماح الو ؤطا وتلا مهلعزوجي الو مهلع ىفخي ال عمج ة رضحيسح رمأب رخأ

 نوك عطقلا مدع ببس ناف هقدصب عطي ال هنا هبذكي ل : هنع توكسلا ىلع

 ةدايزب درفنا اذا ةقثلا نأ هيفو هب ربخأ ام فالخ لوئسملا داقتعاب اضراعم هربخ

 ، ه ربخ لبقي ال هنأ كالذ . نع مهتلفغ :داملا ف عنتما ادحتم سلجملا ناكو رمخ

 نونحس لاقو ، يباوج رم دقو ىفانملاب ىأ نمل ةالصلا ىلع ءانبلا زاوج ليق هيفو

 كلذ نال نيديلا يذ ةصق ين اك نبتمكر نم ملس نم ىنبي امنا : ةيكلاملا نم

 ىدحا ىلع كلذ رصقب مزلا و صنلا دروم ىلع هب رصتقيف سايقلا ريغ ىلع عقو

 اع هرديق اقلطم ءانبلا زا وج ا ولاق نذلا و حبصلا ين الثم هعنميف يشملا ىنالص

 انبهذمو ي ةالصلا عطقي ال اوهس مالكلا نا ليق هيفو ء لصفلا لطي مل اذا

 همالكن أ ىفخي ال مت كلذ يف مالكو انباوج رم دق و اهعطقي هنأ ةيفنحلا بهذمو

 دق هنأ هداقتعال هدمعت دمع وه لب اوهس دعي ال ثيداحألا كلت ىف روكذملا

 ةالصلا يف مالكلا مي رحت لبق كلذ نال مالك_الدمعتلا اذه عم ىنب و ةالصلا متأ

 مهلوقو؛ تيسن دق ىلب : نيديلا يذ لوقك مالكلا مهدمعت مه هعم اونب كلذكو

 ةحلصمل مالكلا دمعت نأ ىلع كلذب ضعب لالدتسا رم دقو ك نيديلا وذ قدص



 : ر او لصا ا لماش 53 ١

 .ملكت نا مهضعب معز و ، دمعت كلذ نأ يف صن اذهو ى " ال ة ةالصلا

 زأ ىفخي الو لطاب وهو اوهس ناك نيتنثا ىلا ةالصلا خسن مهنظل ناك امل كلذ

 « رصقت , لل هل وق دعل اوماكت ًاضرأ و ء ومسلا سنج نم سيل كلذ

 ريعف اوموأ مهنأ دواد وبأو ملسم ىور دقو ث اوملكتي مل مهنإ ليق دق نكل و

 فالخب غئاس زاحم ةراشالا ىلع لوقلا لمح : ىباطخلا لاق ء لوقلاب ءا الا نع ةاورلا

 ىوقأ يوق وهو هذه ىلا لوقلاب حيرصتلا اهيف يتلا تاياو رلا در يغبنيف هسكع

 ةراشالاب اضعب و قطنلاب لاق اضعب لرأ ىلع لمحي هن اهريغ لوق نم

 نوك نم تركذ ا۔ع باجي اناف ى ماكت نيديلا اذ نأ ىقبي نكل

 ملكتلاك ةالصلا يف ةراشالاب ملكتلا نأ ىقبيو 4 ميرحتلا لبق كلذ
 صلا الت يف مهءانب نا لاقي وأ ك اهف مالكلا مي رحت لبق اضرأ وهف ناسللاب

 لاقي وأ ى عب رشنلا اهتكح ه اهلع ساقي ال ةصخ ر مالكلا دمعت عم ةب ,ورملا

 ى هتباجا بوج ول ةالصلا ضقنت ال هتباجا نا نيبيحم لع هل مهمالكبناج يف

 بج اك ةالصلا مطق مدع ةباجالا بوجو نم مزلي ال هناب ثحبي نكلو
 يف هباطخ امأو ةالصلا ضقن مم هب الا حلصي ال ناك اذا داسفلا حالصال ملكتلا

 ش ةالصلا دست ملو « يبنلا اهبأ كيلع مالسلا » مهلوقب يح وهو دهشتلا

 : هل ليقف ث اسمح رهظلا ىلص كت هللا لوسر نا : دوعسم نبا نعو 4 هصلاصخ

 ام دعب نيتدجس دجسف اسمحتيلص اولاق « كاذ امو » لاقف ؟ةالصلا يف دب زا

 ‘ م ويل هلا انراص أ دنع هد لومعملا وهو مالسلا دعب دوجسلا ثيدحلا اذه يفو لس

 اذا ةقرفتلاب : ةيعفاشلا نم روث وبأو ين زملاو كلام لاقف ء كلذ يف فلتخا دق و

 ةدايزلا يفو مالسلا لبق دجسي لوألا يفف ةدايزلاب وأ ناصتنلاب وهسلا ناك
 هنأل رظنلل قفاوم وهو رابخألا نيب اعمج انباحصأ ضعب لاق هب و هدعب دجسي

 ناطمشلل غ رت ةدايزلا يف و ةالصلا لصأ نم ن وك نأ يغبفيف ربج صقنلا يف

 اهيف عقاولا للخلل اضيأ اربج اهلجأ نم دوجسلا ناك ولو هن أل اهج راخ نوكيف



 ١٤١ ورلا يف باب

 خسفلا ءاعداو حيج رتلا نم ىلوأ عجلاو صقان لمف وأ ؛أ لوقل اربج سيل نك

 الف ا_ملاحم ميمج كلا معي و اهقفو ىلع كل ناك و ة رهاظ ةبسانملا تناك اذاو

 عقو دوجلا ناف نيديلا يذ ةصقب ثحبي نكل : تلق « صنب الا صصختي

 درو ايف ثيدح لك لمعتسي : دمحأ لاق و 2 ناصقن نع وهو مالسلا دعب اهف
 زع يور ام الولو : لاق مالسلا لبق هيف دجسل ثيدح هيف د ري ! ام و هيف

 : يعفاشلا لاقو ء ةالصلا ا نم هنأل مالسلا لبق هلكهتب ,أرل كلذ يف ل يبلا

 ىوقأ : يوونلا لاق ء هدعب هلك ةيفنحلا دنع و مالسلا لبق هلكو هسلا دوجس

 دمتعاو ىلوأ دمحأ قي رط : هريغ لاقو ء دمحأ لوق ےث ى كلام لوق بهاذملا

 دعب الا ةعكرلا ةدايزب ملعي مل هناب ضرتعاو اذه دوعسم نبا ثيدح ىلع ةيفنحلا

 ىلع ةروصلا هذه يف ءاملعلا قفتا دق و ! ةالصلا يف دي ز له ه ولأس نيح مالسلا

 هباحصأ هعبات امناو وهسلاب هملع مدعل هلبق هرذعتل مالسلا دعب دوجلا نا
 نبا ثيدح مهل لدي و خسنلا مقوت نامز ناك هن أل ةالصلا يف ةدايزلا مهزي وجتل

 دجسل ح ملس) ح هلع يلف باوصلا رحتيلف هتالص يف كدحأ كش اذا » دوعسم

 زف هتالص يف كدحأ كش اذا » ديعس يبأ ثيدح هضراعي نكل « نيتدجس

 نأ لبق نيتدجس دجسي مث نقيتسا ام ىلع نبيلو كشلا ح رطيلف ىلص مك ردي
 « نيتلاح ىلع نبت روصلا لمحب امهنيب مهضعب ممج و ى ةيعفاشلا كسمت هب و « ملسي

 0 يقهبلا هحجر و هدعل و مالسلا لمق اقلطم وهسلا دوجس زوجي : ةفئاط تلاق و

 قلطأ اذكو ء لضفألا ين فالخلا امناو زاوجلا ىلع اوعمجا : يد ر واملا لاق لب

 فاللا ةياهنلا ين لقن تول بحاص نيمرحلا ماما ناب ض رتعي و٬ يوونلا
 لاقي نأ الا مهللا زاوجلاب لوقلا دعبتساو ةيعفاشلا بهذم نع ءازجالا يف

 عأ هللاو « بهاذملا يف ءارآلا هذه لبق يوونلاو يدر واملا هلقن يذلا عامجالا
 ناتدجس ةفينح وب و دح و كلام و يفاشلا لاق و ء ناتدجس م و لك ) و

 يف د وجسلا مهقالطاو ض رفلاك ع وطتلا يف وهسدلل روهجلا دنع دجسي و عيمجلل



 عرفلاو لصالا لماش 3ل

 يبو ناحبس » لثم ةالصلا د وجس يف لاقي ام هيف لاقي هنأ ىلع لدي ثيداحالا

 كللذ ريغ وأ . ينم ناك امم ممالا ث رفغتسأ وأ « ىل رفغا بر » وأ « ىلعالا

 ةالصلا نم غرفي نأ ىلا رخأ ن!و ء اهيف مهو ةالص لك نم ملستلا دنع دجسي و

 هيتعكرو برغملاك كلذ و 2 ىلوالا فالخ وهو زاج اهل مزل ام لكل دجس و
 هنأ مه وت اك سيل و مايقلا و هتعك ر و رجلا و رت ولا تاعكركو رت ولاو ءاشعلا و

 كلت يلصي ىتح برغملا ةالص يف مهو نا برغملا ةنس ةالص ديري نم دجسي ال
 صخب لو اهنف عس ةالص لك بقع وهسلا د وجب رمأ ع يبلا نال ةنسلا

 اهب ال هنم نوكي نأ يغبنيف ةالصلل ةمتت وهسلا دوجس نالو ةالص نم ةالص

 رخؤي هنأ معزي دق نم ىلع كلذب دريف ملستلا لبق دجي نأ زوجي هنا ىتح

 لصفلا درو دق هناب و ث هتنسو ب رغملا نيب لصفي الئل ةنسلا نه ميلستلا ىلا

 ةالصلل ةمتت سيل ءاعدلا ن! مم « رانلا نم هللاب ريجتسا » اهنم ةيعداب

 ذ_حس ت هز أ يور دق هنالو اهدسفي ال ةنسلا لبق و اهدعب ماكتلا نأ و

 ىلصيف لخدي ب رغملا ةالص نم فرصنا اذا ةاخت هنأ ىور دق اضيأو ث ايحنيب

 هارتف « كنيد ىلع يبلق تبث بولقلا بلقم اي » هب وعدي امف لوقي م ,زيتعكر
 عأ هللاو يشملاب لصف

 اهربغو ةالصلا فالخ ءاعدلا ىف

 . .. ميمتلال ط دس .
 ةالصلا دعب هلعفي وا هلوق ةلكتع هللا لوسر ناكامو

 : لاقو اثالث رفغتسا هتالص نم فزصنا اذا تت يبلا ناك :ناب وث لاق

 ديل ولا لاف « مارك الاو لالجلا اذاي تك رابت مالسلا كنم و مالسلا تنا مهللا »



 ١ ؟ ٢ اه رمع ه ٠ ةالصل )ا فلخ ءايدلا ىف ف لصف

 - ۔۔۔۔۔_.
___ _ 

 ليق ء هللا رفغتسا هللا رفغتسا لوقت : لاقف ث رافغتسالا فيك يعازوالل ت تلاق

 دعقي ال ناك : ةشئاع تلاق . كلذ لوقي ام رادقم الا ةلبقلل البقتسم ثكم مل و

 لالجلا اذاي تكرابت مالسا كنم و مالسلا تن ا مهللا » لوقي ام رادقم الا

 عرسي هقفتلا رغكي مل نيح و أ 6 مالسلا لبق اعد اذا كلذ امنا : تلق « ماركالاو

 عاشو و رثك املو يهنلاو رمالاب مهالخ ےقيل ماللا دعب نيم ومأملا ىلا تافتلالا

 ناك هنأ يو ر ام لمحي كلذ ىلعو كلذ نم رثك أ لابقتسالا ليطي نامك ًادج
 مم كلذ رادقم لبقتسي ناكو أ ى .الا دعب نيمومأملا ىلا تافتلالا عرسي

 ةلبقلا لبقتسي مث هلكب وأ ، لاحلاو ماقملا ةر ورضل طقف ههج وب هبام أ لبقتسي
 نم ىلوأ اذهو رظنلا كرت هقفلا رمك املو رك ذ ام مهلا رظنلا ةلعو وعدي و

 لس اذا ناك : ةملس مأ نعو 2 البقتسم رادقملا كلذ دعب وعدي لوقب نأ

 لومحم كلذ و لاج رلا نهك ردي نأ لبق ءاسفلا فرصنتل اريسي هناكم ىف ثكم

 ءاعدلا نأ ضع معز دق و ، لاوحالا ضعب يف وأ مالسلا لبق اعد اذا ام ىلع
 دعقي ال هنا ثيدحب اكسمتم لبقتسم ريغ الو القتسم ع رشل ال ةالصلا دعب

 وعدي هنا لاقي نأ نم لقأ الف الاو ان ركذ اع هيلع دري و ى رادقملا كلذ الا

 كلذو افنآ رم دقو . اثالث رفغتسي هنا : ثيدح اضيأ هدري و ث موقلل البقتسم

 هوحو اذهب و رثكي وأ لقيف عورشم هاعدلا نا تبث وعدي هنا تبث !ذاو ءاعد

 لابقتساب مالسلا دعب ءاعدلا : لاق ذإ [ ةلبانحلا نم ] يقلا نبا ىلع د رب اضيأ

 هنع يور الو الصأ ع يبنا يده نم نكي مل ذفلا وأ م وحأملا وأ مامالا نم

 .ملو رصعلا و رجفلا ينالصب كلذ مهضعب صخ و ، نسح ال و حيحص دانساب

 هآر ناسحتسا وه امناو هتمأ هيلا دشرأ الو هدعب ءافلحلا الو رع ه يبنلا هلعفي

 اهف اهلعف اما ةالصلاب ةةلعتملا ةيعدألا ةياغ و ڵ اهدعب ةغسلا ن . ًاض ,ع هآر نم

 ملس اذاف هيجانم هب ر ىلع لبقم هناف ىلصملا لاحب قرلالا وه اذ و اهف اهب رمأو

 هتاجانم لاح يف هلاؤس كرتي فيكف هب رقو هفقوم ىهتناو ةاجانملا تعطقنا اهنم

 



 عرقلا و د لصال الا لماش ١؟؟

 ىركل : لاق : » هنع فرصنا اذا ١ لأس 1 " هملع لبقم وه و هنم “ برقلاو

 ع يبلا ىلع ىلصي نأ اهب ىنأ نمل بحتسي ةب وتكملا دعب ةد را ولا راك ذالا

 يهو ةيناثلا ةدابعلا هذه بقع هؤاعد نوكو و ءاش اع وعدي و اهم غ رفي نأ دعل

 اضرأ د ري و . اصخلم قلا نبا مالك انه ىلا . ةب وتكللا ربد هن وكلال ركذلا

 هللا د 7 » هتنسو برغلا ضرف نهب لاقي نأ رمأ : ت هنع حص ام

 يف هدوعق نع ريغتي نأ لبق هضرف و رجفلا ةنس نيب اذكو اعبس « رانلا نم

 لوسر لاق : يئاسنلل ظفللاو نابح نباو يئاسنلا و د واد وبأ ى و ر و ء تايحتلا

 كناف تارم مبس « .انلا نم ينرجأ مهللا لقف حبلا تيلص اذا » ه هللا

 ثراحلا مهدنع يوارلاو « رانلا نم اراوج كل هللا بتك كموي نم تم نا
 كلب هنع رذ ا رعو ، يعبات وهو ثراحلا نب ملسم هيبأ نع يحيتلا ملسم نب

 ريغل يأ . ملكتب ت, نا لبق هيلجر ناث وه و رجفلا ةالص ربد يف لاق نم »

 دجلا هلو كالملا هل هل ا كد رش ال هدحو هللا الإ هلا ال _ تايحتلا د وعق نع هدوعق

 ىحمو تانسح رشع هل بتك تارم رشع ردق ءيش لكىلع وهو تيع و يحب

 لك نم زرح يف هلككللذ هم وي ناكو تاج رد رشع هل عف ر و تائيس رشع هنع

 كرشلا الإ مويلا كلذ يف هكردي نا بنذل غبني ملو ناطيشلا نم سرحو هوركم

 ةدايز و « ريمحلا هديب » ةدايز ةياور يفو ى هب كالهلا كا ردالاب ينهي « هللاب

 رصملا ةالص نم فرصني نيح اهلاق نم و ةبقر قتع اهلاق ةدحا و لكب ناك و »

 ىضق نا لب هب هكلهب بنذب هيلع ىغقي ال هنأ كلذ ىنعمو « كلذ لثم ىطعا

 كلذب دري و ث هقفوي الو هيلع هب ىضقي دق هناف كرشلا الا ةب وتلل هقفو هب هيلع

 هيلع دريو ء اقلط. عورشم ريغ ةالصلا دعب ءاعدلا نأ ىعدا ن . ىلع ًاضيأ

 دجلا هلو كلملا هل هل كيرشال هدحو هللا الإ هلإ ال » لوقي ناك تن هنأب اضيأ
 عفني الو تعنم امل رطعم ال و تضعأ امل عنام ال مهللا ريدق ءيش لك ىلع وه و

 ناك : ريبزلا نب هللادبع لاقو ء ةبعش نب ةريغملا هاور « دجلا كنم دجلا اذ
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 ۔-۔س۔ ۔ __

... _ 

 لك ىلعوه و دجلا هلو كلملا هل هل كيرش ال هدح و هللا الإ هلإ ال » لوقي نل

 هلو لضفلا هلو ةمعنلا هل هايإ الا دبعن الو هلاب الا ةوق الو لوح ال ريدق "يش
 ص نورفاكلا هرك ولو نيدلا هل نيصلخم هللا الإ هلإ ال ليجلا نلا ءاننلا

 نا : لوقي و تالك هينب لعي دع۔۔ ناكو ك هب ح ولم و ءاعدلل نمضتم كلذ و

 نبجلا ره كب ذوعأ ينا مهللا ه ةالصلا ربد نهب ذوعتي رع هللا لوس ر

 ايندلا ةنتف نم كب ذوعأو رمعلا لذ رأ نم كب ذوعأو لخبلا نم كب ذوعأو

 ةالص لك ربد يف لوقي لي ناك : مقرأ نب ديز لاقو « رب_ةلا باذعو
 مهللا كل كيرش ال كدحو برلا كنأ ديهش انأ ءيش لك بروانب ر مهللا »

 لك برو انبر مهللا كلوسرو كدبع ادمح نا ديهش انأ ءيش لك برو انب ر

 كل اصلخم ينلعجا ءيش لك برو انب ر مهالا ةوخا مهلك دابعلا نا ديهش انأ ءيش

 بجتساو عمسا مارك الاو لالجلا اذاي ة رخألاو ايندلا نم ةعاس لك يف ىلهأو

 ضرالاو تاومسلا رون هئلا ضرالاو تاومسلا رون هللا ربك الا هتنا ربك الا هللا

 ذاعم نع و « ربكالا هللا ربك الا هللا هللا ليك ولا معن و هللا يبسح ربن الا هلل
 لك ربد عدت الف كبحال ينا هللاو ذاعم اي » هل لاق رثع يبنلا نا : لبج نبا

 ذاعم ىصوأو « كتدابع نسحو كركش و كركذ ىلع ينعأ مهللا لوقت نأ ةالص

 هبىص واو نمح رلا دبع ابا يحبانصلا هب ىص واو يحبانصلا كلذب هنع هتنا يضر

 ةالصلا نمفرصنا اذا لوقي يناك بيهصلاقول .هنب ةبقعنمحرلا دبع وبأ
 دهشتلا وهو اهرخآ برق ةالصلا ردب دارملا تلق نا و « 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 امتبثي

 ءاعدلا قداصلا رفعج ن دمحم ىور و « تاب وتكملا تا ولصلا ربد و ريخألا ليللا

 هللا و ةلفانلا ىلع ةب وتكملا لضغك ةلفانلا دعب ءاعدلا نم لضفأ ةب وتكملا دعب

 مالستسالا و هكرت مأ لضفأ وه له ةلجلا يف اضيأ ءاعدلا يف فلتخا دقو ملعأ
 نان _ لماشلا ۔ ٩



 عرفلاو لصالا لماش ١٤٦
 س ہا ___ ۔۔-

 تادابعلا مظعأ نم وهو لضفأ هنأ ةمالا روهمج بهذم و انبهذم و لضفأ ءاضقلل

 بيغرتلا تت هنع رابخألا ترتاوتو « ةدابعلا خم ءاعدلا » : سنأ ىو ر

 بضغي هللا لأسي مل نم » ك هنع : سنأ نعو ص هيالع ثحلا و ءاعدلا يف

 ءاعدلا تممأ اذاف ءاعدلا مه نكل و ةباجالا مه لمحأ ال ينا رمع لاق « هيلع

 : لئاقلا لوق هبساني و . هعم ةباجالا نأ تدع
 ابلطلاىنتد وع ام كفك دوج نم هلهآ و وجرأ ام لين درت مل و

 : ليق اك مهجماوح بلط يف هديبع لذت بحب العو لج هللا و
 هيلع ىفخي سيل ام هيلا وكشنأ اولق

 هيدل ديبعلا لذ ىضري ير تلقف

 ناب « كلل بجتسا ينوعدا » ىلاعت هلوقنع هكرت لضف ألا لاق نم باجأو

 عماوجلا ممج فلؤم دلا و ىكبسلا لاق ث ةدابعلا ءاعدلاب دارملا نأ ىلع لد اه رخآ

 نع » كلذ دعب هلوق امأ و هرهاظ ىلع ة آلا يف ءاعدلا لمح ىلوألا ىلصألا

 ةدابعلا نع ربكتسا نف ةدابعلا نم صخأ ءاعدلا نا هطب ر هجوف « يندابع
 آرابكتسا ءاعدلا كرت نميف وه امنا ديعولف اذه ىلعو ءاعدلا نع ربكتسا

 هيف املو هتلدأ ةرثكل حج را ءاعدلا ةمزالم ىرن انك ول و رفك كلذ لعف نم و

 يعادلاو لضفأ ميلستلا و ميلست هكرت تلق ناو راقتفالاو عوضخلا راهظا نم

 ناو لصاحلا ليصحم وهف ة ردقلا قف و ىلع ناك نا هؤاعدف 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 ث دانع ال
 دقو اهتاببسمو بابسالا قلخ ىلاعت هللا نأل ءاعدلا ىلع اق وق وم هب وعدملا
 ءانثلاو هللا دمحب أدبيلف كدحأىلص اذا » لاقف ءاعدلا ةيفيكل هتمأ تنم دشرأ

 لاقو ى ديبع ن ةلاضك هاور « ءاش ز عديل ح ك يبنلا ىلع لصيل و هيلع

 ادحأ نعنع ال : هنيع ن٫ الاق » نمآ متخي نا بج وأ 2 وعدي لج ر ف نع
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 رش ءاعد باجأ دق ىلاعت هللا ناف بونذلا و ريصقتلا نم هسفن نم ملعي ام ءاعدل

 باجتسي » تل لاقو « نوثعبي موي ىلا ين رظنا » لاق سيلبا وه و هقلخ

 ة ناك : ةشئاع نعو « يل بجتسي ف توعد لوقي لجعي ام كدحأل

 ةلاصلا ضا رغالا ممجي ام ينعت هاوس ام عدي و ءاعدلا نم عماوجلا بحتسي

 لوقي ريع ناكو .ةلأسملا بادآو هللا ىلع ءانثلا ممجبي ام وأ ةحيحصلا دصاقملا و

 ىتلا ىايند يل حلصاو ىرمأ ةمصع وه يذلا ينيد يل حلصا مهللا » هئاعد يف

 لك يف يل ةدايز ةايحلا لعجا و يداعم اهبف يتلا يل رخآ يل حلصا و يشاعم اهف

 ة ره ره وبأ ىورو ة رد ره وأ ها ور « رش لك نم ل ةحار توملا لعجا و ريخ

 ًالع يند زو ينعفني امىنهلعو ىنتملع امي ينعقنا مهللا » لوقي ناك ع هنع اضيأ

 ةثع هنأ اضيأ ىورو « رانلا لهأ لاح نم لاب ذوعأ و لاح لك ىلع هلل دجلا

 ىلع يل رصناو ينم ثراولا امهلعجا و يرسب و يعمسب ينعتم مهللا » لوقي ناك
 يف انت !. انب ر » هئاعد رثك أ ناك : سنل ا نعو « يراثب هنم ذخ و ينماظ نم

 عأ بر » لوقي ناك و « رانلا باذع انقو ةنسح ةرخالا يفو ةنسح ايندلا

 يندهأو ىلع ركم الو يل ركماو ىلع رصنت الو ينرصناو ىلع نعت الو
 ًاعا وطم ابهار كل ارك اذكل اركاش كلنلعجا بر ىلع ىغب نم ىلع ينرصنا و

 ينوعد بجأ و يتبوح لسغاو يتب وت لبةت ب ر اينم ًاهاوأ كيلا تبخ كل

 لوقي ناكو « يردص ةميخس للساو يبلق دهاو يناسل ددس و يتجح تبث 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 كتزعب ذوعأ مهللا

 ىدهلا كلأسا ينا مهالا ه لوقي ناك : دوعسم نبا نع و ء سابع نبا هاور

 يفارساو يلمج و يتئيطخ يل رفغا مهالا » لوقي ناك و « ىنغلا وفافملاو ىقتلا و

 كلذ رت ويد عوىاطخويل زهو يدج يلرفغا مهللاينم هر ملعأ تن أ ام و يرمأيف

 ملعا تن ا امو تنلعا امو تر رسا اموت رخاام وتهدق ام ىل رفغا ممالا يدنع



 ع رقلا و لصالا لماش ١٤٨

 ىسوم وبأ هأو ر « ردق يش لك ىلع تنأو رخؤلا تنأو مدقملا تنأ ينم هب

 ةملس مأ هتور « كنيد ىلع يبلق تبث بولقلا بلقم اي » هئاعد رثك اناكو

 اعلعجأو يرصب و يعمس يف ينفاعو يدسج يف ينفاع مهللا ه 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 ءام ياياطخ لسغا مهللا » لوقي ناكو « نيملاعلا بر هلل

 ا ممالا » لوقي ناكو « سندلا نم ضيب ألا بوثلا تيقن اك اياطللا نم

 موقب تدرأ اذاو نيك اسملا بحو تاركَملا كرتو تاريما لعف كلاسأ

 لعاج و حابصالا قلاف مهللا » لوقي ناك و « نوتفم ريغ كيلا ينضبقاف ةنتف

 ىنعتمو رقفلا نم يننغا و نبدلا ينع ضقت انابسح رمقلاو سمشلا و انكس ليللا

 كب ذوعأ ينامهللا هلوقي ناكو « كليبس يف ينفوتو يلوقو يرصب و يعمسب
 ربقلا باذع نم كب ذوعأ و لخبلا مرهلاو نيجلا و لسكلا و زجعلا نم

 ينا مهللا » : هنع ةياور ي و . سنأ ها هر « تاملا و ايحملا ة ةنتف نم كب ذوعأ و

 مهالا ه ل وقي ناكو « لاجرلا ةبلغو نيدلا علضو نزحلاو مهلا نم كب ذوعأ

 . سنأ ءاور « ماقسالا ؛يسو نونجلاو صربلاو ماذجلانم كب ذ وعأ يلا

 هتور « عأ ل امرش نم و تملع ام رش نم كب ذوعأ ينا مهللا » لوقي ناكو
 عمسي ال ءاعد نمو عشخي ال بلق نم ك ذ ,عأ يلا مهللا » ل وقي ناك و ةشئاع

 هللادبع هاور « عب رالا هذه نم كر ذوعأ عفني ال ملع نمو عبشت ال سفن زم ه

 كتمعن لا هز نم كي ذوعأ ينا مه لا » . ناكو . يصاعلا ن ن و رمع نا

 7 ن ورمع ن هللا دع هاور « كطخس عيجو كتمقن ةأجفو كنرذاع 7

 نم كب ذوعأو ةلذلا و ةلقلاو رقفلا نم كب ذوعأ يا مهللا » لوقي ناك و

 ا نم كي ذوعأ يلا مهالا »لوةي 7 ة ري ره وأ هاور « اغأ وأ لظأ

 كي ذوعأ ين زا مهللا » ل وقي ناكوةري ره وبأ هاور « قالخألا ءوسو قافنلاو

 هاور « ةناطبلا تسب اهناف ةنايحلا نم كب ذوعأو عيجضلا سمئب هناف رقفلا نم
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 ودعلا ةبلغو نيدلا ةبلغ نم كب ذوعأ ينا مهللا ه 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 مرهلاو قرحلا و

 . رسيلا وبأ هاور « اغيدل تومأ نأ كب ذوعأو اربدم كليبس يف تومأ نأ

 كرتو امه ذخأ ناتذوعملا تلزن املف سنالا و نجلا نيع نم ذوعتي ناك و

 كب ذوعنو مهروع يف كلعج مهللا » لاق اموق فاخ اذا ناكو كلذ ىوس ام
 ميهاربا ام ابأ نا » لوقو نيسلاو نسحلا امهس ذّوعي ناكو « مهرورش نم

 نم و ةماهو ناطيش لك نمةماتلا هللا تايلكب ذوعأقاحساو ليعامما امه ذ وعي

 هلإ ال يلحلا ظعلا هللا الإ هلإ ال هب ركلا دنع لوقب ناكو « ةمال نيع لك

 الا هلا ال » ةياور يفو « ميظعلا ش رعلا بر نيضرالاو تاومسلا ب ر هللا ال

 تاومسلا بر هللا الا هلا ال مظعلا شرعلا بر هللا الا هلا ال ملحلا مظعلا هلل

 ذخأو همجه يأ رمأ هب رك اذا قيرب ناك و « ميركلا شرعلا بر و نيضرالاو

 لاقو . سنأ هاور « ثيغتسأ كتمحرب مويقاي يحاي » لاق همغو هنزحأو هسفنب

 يذلا يملا ىلع تلكوت دمحاي لاقف لي ربج ىل لثمت الا رمأ ىنب ركام » : قلي

 «اريبكت هربكو لذلا نم ىلو هل نكي ملو ادلو ذختي مل يذلا هلل دملاو تومي ال

 ةلالضلا يداه و ةلاضلا دار مهللا » : ةلاضلا يف لوقي ناك و ةريره وبأ هاور

 كئاطع نم اهناف كناطلس و كتزعب يتلاض ىلع ددرا ةلالضلا نم يدهن تنأ

 رمع نا هاو ر « كالضف و

 ىسوم وأ لاق . سنأ هاور امهيرهاظ و هيفك نطابب وعدي ف ناك و

 أكع ناك و . هيطبا ضايب تيأر ىتح هيدي عفر م ز يبنلا اعد
 . " مظعلا هللا ناحبس » : لقو ءامسلا ىلا هسأر عفر رمأ همه اذا

 امو مدقت ام هل رفغ ام دعب سانلا نم ةمصعلا و 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 « خلا هللا رصن
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 ا _ ۔ے ۔۔ ۔)۔ا۔ے۔_۔۔ ۔۔_.

 هتجاحو هرقف نم دبعلا فاصوأ أ ركذي ن ركب ة رات بلطلا تلق ًابلط سيل ث كلذ

 يبأ نب ةيمأ لاق ث هيلع ءانثلاو هتينادح و نم ديسلا فاصوأ ركذب ةراتو

 : ناعدج نب هللا دبع حدم يف تلصلا

 ابلا كتميش نا كؤابح ينافك دق مأ يتجاح ركذأ

 ءانثلا كضرعت :رم هافك اموي ءرملا كيلع ىنثأ اذا

 ءانثلاب ىفتك ا مركلا ىلا بسن نيح قولخ اذه يروثلا نايفس لاق

 هلارش ٍث نعو هنيي نع تلفني ىلص اذا لت ناك و . ملعأ للا و قلاحلاب فيكف

 : سن الاق ، ه راسل نع فرصني . ظ هتد أر : د وهسم نبا لاق و

 نا نيملا ىلا هراسي نم فرصني و ذخأن هب و هنيمي نع فرصني كت هتيأر ام

 ناك دقو ث نيملا ىلا هنيمي نم فرصنا اب رغم وأ البقتسم اعد ناو اقرشم اعد

 وبأ هاور ةرم نيعبس نم رثك ا ةليللاو مويلا يف هيلا بوتي و هللا رفغتسي هلل
 لوتي ةم هنالمتحي و. ةب وتلا ىلع مزعي و ة رفغملا بلطي هنا هرهاظ و 6 ة ري ره

 ل يبنلا مم هنا رمع نبا نع دهاجم ى و ر ام اذه حجري و هنيعل ظفللا اذه

 سلجملا يف « هيلا بوتأو مويقلا يملا وه الا هلا ال يذلا هللا رفغتسا » :لوقي

 هللا لوسرل دعنل انك انا : رمع نبا نع عفان ىورو ى ةرم ةئام م وقي نأ لبق
 ةئام « روقغلا باوتلا تنأ كنا يلع بتو ىل رفغا بر » سلجملا يف ةلع

 سفن دارأ وأ ةغلابم ةريره يبأ ثيدح يف ةرم نيعبس نم رثكا ظفلو ى ةرم

 ك هريغ ثيدح يف اك ةئاملا غولبب هثيدح ريسفت نكميف مهبم رثكا ظفلو ددعلا

 هاور « ةرم ةئام مويلا يف هللا رفغتسال ينا » : ةري ره يبأ نع يرهزلا نعو
 يلا » : ةملس وبأ ىورو ، يرهزلا باحصأ فلاخ نكل يرهزلا نع رمعم

 نا ةريره ىأ نع ءاطع نعو « ةرم ةئام موي لك هيلا بوتأو هللا رفغتسال

 هيلا بوتأ يناف هللا ىلا اوب وت سانلا اهبأ اي » لاقف سانلا عمج رثع هللا لوسر

 لوقتنأ رافغتسالا ديس » ةثع هنع سوأ نب دادش نعو « ةرم ةئام مويلا يف
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-_ « 

 كدعوو كديع ىلع انأو كدبع انأو ينتقلخ تنأ الا هلا ال ير تنأ مهللا
 ىنذب ءوباو يلع كتمعنب كل ءوبا تعنص ام رش نم كب ذوعأ تعطتسا ام
 نم تاف اممانقوم راهنلا نم اهلاق نم تن ;أ الا بونذلا رفغي ال هناف ىل رفغاف

 نم تاهف اهب انقوم ليللا نم اهلاق نمو ةنجلا لها نم وهف ىسمي نا لبق هموي
 ط هنع ة ري ره أ نعو “ عأ هللاو « ةنجلا لهأ نم وهف حبصي نأ لمق هموي

 ركو نسئالث و ةئالث هللا دمح و نيثالث و ةثالث ةالص لك رد يفهللا حبس نم »

 هدح و هللا الا هلا ال ةئاملا مامت ا لاق مش ش نوعستو عست كالتف نمئالث و ةمثالث هللا

 ناو هاياطخ ترفغ ريدق ءىش لك ىلع وهو دجلا هلو كالملا هل هل كي رش ال

 لك ربد يف حبس نم ه ةريره يبأ نع ةياور يفو . « رحبلا دب ز لثم تناك
 ناو هبونذ ترفغ ةئام دمحو ةئام للهو ةئام ربكو ةئام ةبوتكم ةالص

 : ةنع ى هذلا رع مرجم ن بعك نعو . « رحبلا دب ز نم رثكا تناك

 نوثالثو ثالثةب وتكم ةالص لكر بد ۔ نملع لقوأ_نهلئاق فاخبالتابقعم »
 نه وه تاسقعم و « ةرييك.ت نوثالث و و عب راو ةديمح نوثالث و ثالث و ةحيبست

 رمع نلا ديعنع و ث هوحو واءاعدل اهئاضقن ادعب سولجلا وهو ةالصلا يف بيقعتلا

 ةنجلا لخد الا ملسم دبع امهيلع ظفاحي ال_ناتلخلاق وأ_ناتلصخ» : قلي هنع

 ارشع دم و ارشع ةالص لك رد هللا حبسلا ليلق امهس لم٥ي نم و ريسي اهه

 ركي و نازيملا يف ةئامسمحو فلاو ناسللاب ةئام و ن وسمح كاذف ارشع ركي و

 نيثالثو امال حبسي و نيئالثو اثالث هللا دمحي و هعجضم ذخأ اذانيثالث و اعب رأ

 اولاق اهدقعي تي :. هللا لوس ر تيأر دقلف نازيملا يف فلأو ناسللا ف ةئام كلذف

 ينعي مكدحا يأي » لق ليلق امه لمعي نم و ريسي اه فيك هللا لوس راي

 لبق هتجاح هركذيف هتالص يف هيتأي و اهلوقي نا لبق همونيف همانم يف ناطيشلا
 ةليللاو مويلاف لمعي مكياف نازيملا يف فلأو » هلوق دعب ةياور ينو « اهلوقي نأ
 ىلا ءارقفلا هاج : ةريره يأ نع حلاص يبأ نعو « ةنسح ةئام سمخ و نيفلأ
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 معنلاو العلا تاج ردلاب لاومالا نم روثدلا لهأ ب بذ اولاقف ة : هللا ل وس ر

 اهس ں وجح لاومالا نم لضف مهو م وصن اك نوموصل و يلصن ک نولصل ملا

 تكردأ هد , متذخأ ناام مكدحا الا » لاقف نوقدصتي و نودهاجي و ن ورمتعل و

 نم الا هينارهظ نيب م :زأ امم اريخ متنكو , , مك دعب دحأ أمكك ردي ملو مكقبس نم

 انفلتخاف« نيئالثر . الثةالص لك فلخ نو ربكت و ن ودمحم و نوحبسن هلثم لمع

 اب رأ ربكن و نيثالثو اثالث دمحنو نيثالث و اثالث حمسل انضعب لاقف اننيب

 رهك ا هللاو هللا دجلاو هللا ناحبس لوقت ه لاقف هيلا تعجرف نيثالثو

 ءارقف عج رف « نيثالث و ًاعب رأ ربكي و نومالث و ثالث نهلك نهنم نوكي ىتح
 انلعف اب لاومالا لهأ نم انناوخا عمس اولاقف ذ هللا لوس ر ىلا نيرجاهملا

 ! ءاشي نم هيت ؤي هللا لضف كلذ » ة ةننفتع هلا ل وس ر لاقف هل:م اولعفف

 نوركتو ارشع نودمح و ارشع ةالص لكر د د يف نوحبسل » ةياور يف و

 نيثالث و ائالثةالص لك رد نوربكت و نودمحتو نوحبسن » ةياور يفو « ارشع
 : ةلط هللا لوسر لاق ةماما يأ نعو « رشع دحأو رشع دحأو رشع دحأ

 الا ةنجلا لوخد نم هعنمي مل ةب وتل كم ةالص لك رد يف يسركلا ةيآ أرق نم »

 دبع ن رباج و ةريغملاو ورمع نب هللا دبعو يلع ىوراذكو « تومي نأ
 يسركلا ةي ةيآ أرق .رم » : لاق مم ىنلا نع اضيأ سنأ نعو . سنأو هللا
 تف هنع ىوري و : « :. ارلا لالجلا اذ هحو ر ضبق ىلي يذلا ناك ةالص لكرمد
 باوث هللا هاطعأ ةدحاو ةرم ةبوتكم ةالص لك رد ىسركلا ةيآ أرق نم ه

 هنيمي طسبو ءايبنالا باوث الا باوث لك لان و نيقيدصلا لمع و ن ركاشلا

 «هحور ضبقيف ت وملا كلم هيلا لزني نأ الا ةنجلا لخدي نأ ه هعنمي ال و ةمح رلاب

 ك ذوعأ فا مم » ةالص لك رد يف لوقي أ ناك ةركب ين أ نب ملس سه نعو

 نهنذخأ نمع ن ىل لاقف نهلوقأ تنكف « ربقلا باذع نم و لا و رفكلا نم

 بويأ ىبأ نعو .ةالصلا ربد يف نهلوقي ج هللا لوسر نا لاقف كنع تلقف
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 هدحوملا الا هلا ال حبصأ اذا لاق نم » : لاق وع هلا لوسر نا ىراسنالا

 رشع نه هل بتك ردق ءيش لك ىلع وهو دجلا هلو كلملا هل هل كيرش ال

 لدع هل نك و تاج رد رشع و هل عفر و ت ايس رشع هنع نس يحم و تانسح

 ىلص اذا اهلاق نمو ىسي ىتح ناطيشلا نم ًاسرح هل نك و تابقر مب رأ ةقاتع

 لوسر لاق بيبش . ةرامع نعو « حيصإ ى ,ح كالذ لثمب هتالص ربد 7

 ىبحي دمحلا هلو كلملا هل هل كي رش ال هدح و هللا الا هلا ال لاق نم » :لاطت هل

 ةكمالم هل هللا ثعب برغملا رثا ىلع تارم رشع ردق ءىش لك ىلع وهو تيمي و
 هنع احمو تانسح رشع اهب هل هللا بتك و حبصي ىتح ناطيشاا نم هن ولفكتي

 كلذ ىنعمو « تانمؤم باقر رشع لدعب هل تناك , تاقب وم تائيس رشع
 تسيليتلا رشعلا وم نهب دصق نا وأ تاقب وملا نم هتب وت لوبقل اببس نكي نهنا

 حبصي و يسمي نيح لاق نم» ةلقع هللا لوسر لاق ةرب ره يبأ نعو ءقولخم 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 لق ام

 « رحبلا دب ز نم رثك أ تناك ناو هب ونذ ت رفغ هدمحب و هللا ناجس ةرم ةئام
 ينا مهالا يسم وأ حبصي نبح لق نم »ه لاق ت هللا لوس ر نا : سنأ نعو
 كءاينن أ١ كتكئالمو كش رع ةلمح دهشأو كدهشأ تيدمأ وآ "تحبصأ

 كي رش ال كدحو تنأ الا هلإ ال يذلا هلا تنأ كنا كقلخ عيمجو كلس رو

 نيترم اهلاق نمو رانلا نم هعبل ر هللا قتعأ كلوسر و كدبع ادمحم نأو تال

 اعب رأ اهلاق ناو هعاب رأ ةثالث هللا قتعأ اثالث اهلاق نمو رانلا نم هفصن هللا قتعأ

 تاوعدلا هذه عدي ت يبلا نكي مل : رمع نبا نع و « رانلا نم هللا هقتعأ

 مهللا ةرخآلاو ايندلا يف ةيفاعلا كلأسأ ينا مهالا ه حبصي نيحو يسع نيح

 نمآو ىنارَع رتسا مهللا ىلامو ىلهأ يايندو ينيد يف ةيفاعلاو وفعلا كلأسأ ينا

 يتوف نم و ىاش نع و ينيع نعو يفلخ نمو يدي نيب نم ينظفحا مهللا ىناعور
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 نعو 4 فسا يعي : حارجلا نب عيكولاق ' يتح نم لاتغأ نأكتمظعل ذ ,عأو

 مهللا حبصي نبح لاق نم » لاق فلم هللا لوسر نا يضايبلا مانغ نب هللا دبع

 دقف ركشلا كلو دحلا كل كل كيرش ال كدح و كنه ةمعن نم ى حبصأ ام

 يفو « هتليل ركش ىدأ دقف يسع نبح كلذ لثم لاق نمو هموي ركش ىدأ

 ديدشتلاو حتفلاب مانغ و « كقلخ نم دحاب وأ ةمعن نم ىب حبصأ ام » ةياور

 ةمعل يف تحمصأ ينا مهللا , ل هنع يور اممو ى راصنالا نم نطب هضايب و

 ص ةرخالاو ا۔يندلا يف كرتسو كتيفاع و يلع كتمعن متاف رتسو ةيفاعو كنم

 : تارم ثالث حبصي نيح لاق نم » ك يبنلا نع : 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 هيلع نولصي كلم فلا نيعبس هب هللا لكو
 يلا لاق : سنا _:ر أ ءو « ةلزنلا كلتب ناك ىسع نيح هلاق نم و اديهش تام

 اذا نعل وةت هد كتيصوأ ام يعمست نأ كعنم ام » ) اهنع هللا ىضر ةمطافل ة د

 ال و هاك ينأش ل حلصأ ث ثيغتسا أ كتمحر» مويق اي ة ار يحاي ا تيسمأ اذاو تحصأ

 : لاق هدج نع هيب أ . نع بيعش نب ورمع نعو « نيع ةفر يش ىلا ينلاكت

 جح نك ناك ي ثعلاب ةئام و ةادغلاب ةئام هللا حبس نم « تت الع هرا لوسر لاق

 لمح نك ناك يشعلاب ةئامو ةادغلاب ةرم ةئام هللا دمح نمو ث ةجح ةئام
 ةادفغلاب ةئامهنلا لله نمو- ةوزمغ ةئام ازغ لاق ,أ ۔ هللا ليبس يف سرف ةئام ىلع

 ةئام هللا ربك نمو ليعامسا دلو نم ةبقر ةئام قتعأ نك ناك يثملاب ةئام و

 لاق نم الا هب ىنأ امم رثك أب دحأ مويلا كلذ يف تأي مل يشملاب ةئامو ةادفلاب

 عا ثاو « لاق ام ىلع داز وأ لاق ام لثم
 ال تلق :؟ ةالصلا عضوم نع لوحتب ال نا مامالل لهف تلق ناو

 ترم و اراسي فرصني نا زوجي و انيب فرصني هنا رم دقو وعدي ىتح
 يالا هللا د.ع ونأ ركذو ّ ا الف فرصني مل ناو فارصنالا ةيفيك
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 مامالا يحنت ءاهقفلا بحتسا ۔ ىلاس وهو _ سنوت يرخأتم _رم

 ةيعفاشلا ضعب لاقو ث همالس عمسي مل نم هاريل ليقف همالس بقع هلحم نع

 ب رغملاك ةبتار اهدعب ةالص يف ةمامالا عضوم نع يحنتلا بحتسي اا

 ةع هنال بحتسي الف رجفلاك اهدعب ةبتار ال يقلا امأو رصعلاو رهظلاو ءاشعلاو

 ةيكلاملا مالكنم لك ىلع و سمشلا علطت ىتح هالصم يف حبصلا يف دعقي ناك
 فحصلا يف لخدو هناكم نع لوح برغملا ةالص نم مامالا ملس اذا ةيعفاشلاو

 ءاش 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 و« هتفت مل لوحت ناو لوحتي نأ لبق

 نم تدجوو ى موقلا ليقو ى برغملا ليق و ى قرشملا لبقتسي ليقو { وه اك
 ة هللا لوسر ىلع مالسلا و ةالصلا لصو اذاو وه امك وعدي هانكرداو انقبس

 هريغ نم لضفأو هيف بوغرم ةلبقلا لابقتسا ناب ءاقبلا اوللعو قرشملا لبقتسا
 عولط ركذتب برغملا لابقتساو رشحملا ركذتب قرشملا لابقتساو ةلجلا يف
 نم يفكي هنا سنوت ةيكلام يرخأتم نم ةفرع نبا ركذو & هنم سمشلا
 هيف ناك يذلا سولجلا فلاخي يذلا فارحنالا ةمامالا لحم نع مامالا يحنت

 هيلع لوعملا وهو ليق زئاج هدعب ءاعدلار فورعملا حيبستلل هل قلاخ ثكم و

 ىلا يدؤي هعضوم نم همايف نالو ليق ى موقلا لابقتساب يفتكي ةع هنأل

 رخال لجرلا م وغ نأ هنكي ىعن دقو هفلخ ىلص نمم ه موقي نم شي وشل

 مامالل حسفتيلف تلق ملعملاو دلا ولاو لدعلا مامالل زوجي ليقو ث هناكم دعقي و

 ا نا امه الو سلاجملا يف درو و اماع الحم 7 رم ألا درو دقو ءكاحسفت.

 يف ثبللا ةلطاب نبفلاخلا نم انريغ دنع و اندنع سأب الو شي وشت الب مامالل

 رجألا هيف لب ةالصلا ةئيه نع ريغل وأ م وقلا لبقتسي نأ دعب ةالصلا عضوم

 ثدحم ريغ هالصم ماد امىلصملل ن و رفغتسي ةكمالملانألو كللذ لعفي تل هن أل
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 ےسم۔هس

 اذه ىلعو ةرمج يبأ نا لاق لفنلا و ض رفلا كلذ يف ءاوس و ءوض ولا ضقني ام
 نولبقي رمألا بلاغ يف مه ىدتتملا ةمالا نم تيقل نم لكر سلدنالاب تكردأ

 عأ هللاو مايق ريع نم موقلا ىلع مهه وج وب

 قاطأ نمل ةيب رعلا نوكي نأ لضفألا نكسل و ةيمجعلاب ءاعدلا مرحي ال و

 مارحالا نيب امف زوجب الو ةيمجعلاب وعدي نأ اهقاطأ نل كل ام هركو « اهملعت

 ىمن و ث هللا همحر رماع خيشلا هرك ذ اك ةيب رعلاب الا هريغ ال و ءاعد ميلستلاو
 ليقو ى دجاسملا يف لذ ليقف ةعدخيأبخاهنا :ليقو ى مجاعألا ةناطَر نع رمع

 ةناطر و دحاو نع نينثا يجانت ىنعم ىلا ريصي هنال مهمالكم هفي ال نمدنع
 زعأ هللاو ى مهمالك مجاعألا

 ع عبارلا بال ١

 تونقلا ىف

 { ولو هفلخ ىلص نم ةالص و هتالص تدسف تنق نهف خسن مث ةنس ناكدق

 نالطيب كحي مل مامالا ةالصب ةطبترم ريغ م ومأملا ةالص لاق نمو تنقي هنا لي

 ال مهاربا نب فسوي بوقعي وبأ ةمالعلا لاق و ڵ تناق فلخ ىلص نم ةالص

 بهذم يف تونقلا زاج اذا تنقي هنأ ملع ولو تناق فلخ ىلص نم ةالص دسفت

 تنقي مامالا نرا ملع نا هنا : هللا مهح ر انفلس ضعب لاق و % تناقلا كلذ
 ملعلا نيب هيف قرف ال اذه لثم نأل ناسحتسا كلذ و تحص الاو هتالص تدسف

 ى ه رو ةالص ف تنه ال ناكر مع نبا نا : كلام أط وم ف ٠ . هر علا مدع و هد

 كسءو برغملاو رجفلا يف تونقلا ناكهنا : سنأ نع يراخبلا يفو ڵ ةعدب هنأ

 برغملا يف هخن ىلع اوعمجأ مهنأل : لاق ء حبصلا يف هكرت يف ىواحطلا هب
 دقف ةالصلا ف تنق نم نا : لبنح نب دجا نع ه 6 كلذك حبصلا ف نوكيف
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 حلفا مامالا لاق } اخ وسنم تمنقلا انم وق روهمج رك ٢ اهاوه هسفن متأ

 تنقي مل هنا ت يبنلا ىلا اعوفرم ىور : امهنع هللا يض ر باه ولا دبع نا

 لاق مهللا هلسر اولتق نيذلا ىلع اعد نبح الا ىنعي هدعب ناتفيلملا الو هتالص ىف
 نع يناوتسدلا هللا دبع نب ماشه ن .رع نسحلا نب دمحم نع هلزا همح ر مامالا

 وعدي ريخ الا ا عوكرلا دعل ارهش تنق اما ف هللا لوسر نا: :سنأ نع ةداتق

 ولو هكرت هنأ نيبتف هدعب الو هلبق تنقي مل هكرت مث برعلا هايحأ نم يح ىلع

 هللا همح ر مامالا لاق و ے هدعب ءافمللا هتلعف ًايقاب ان ونسم وأ ابجاو ًائيش ناك
 ميهاربا نع دامح نع يشرقلا جلاص نب نابا ن دمحم نع نيسحلا نب دمحم نع

 ىتح حبصلا ةالص ف ف هلالص هرا لوسر تنم ١ ٣. ر ن د وس ألا ةمةلع نع

 ىنعي مهملع وعدي و ةالصلا يف تنقي ناك هناف نينكرشملا ب راح اذا الا تام
 مهب راح اذا هتونقب هدارم و تنقي مل هنا ىل وأ باب نف حبصلا ةالص ريغ ين اماو

 عف ر الب هللا ءاش ام اهبلع م وديواهدصقينارقلا نم تاياب مهبلع ءاعدلا لمشي ام
 انل رفغاو انع فعا » لثم كلذ و مويلا انم وق اهلعفي يتلا ةيفيكلا نودب و دي

 إذهو مايقلا يف هلوقي « نيرفاكلا موقلا ىلع ان رصناف انالوم تنأ انمح راو

 زئاج وهو خسن الو كلذ يف عازن الو مهلع هت ونق رئاس

 كرت مش يب رعلا مالك۔اا نم هريغو كلذبف هلس ر ا ولتق نيذلا ىلع هتونق امأو

 تونقلا ىور يذلا ناب ًاضيأ عمجيو . رم امك لبق نكي ملو دعب قبي ف

 لسرأ نبحو هلسر لتف هغلب نيح تنقي هآر نأب نظ نع الا هلقي مل براح اذا

 قيرطو ذئنيح الا تنقي تنقي مل هن أ عم براح الك تنقي هنأ نظف مهلتق نم لاتق ىلا

 نب محتاح نع مماغ نأ نع هللا هجحر مامالا لاق ڵ ةمسانم ىلدأ هيف ىفتكي مجلا

 نعرصم قيرط يف وأ رصمب انأو انباحصأ نم هلوق منأ ال نمينثدح :روصنم
 ىلا ادانسا برقأ ناك هنأ رمع نا نع رصم لهأ هيقف يه مرضلا ةعيهل يا

 دعب حبصلا ةالص يف تونقلا نع ىنثدح متاح لاق هريغ نم تت هللا لوسر



 عرفلاو لصالا لماش ١٥٨

 حبصلايف ناينعي هعنصيمل : لاقف هعنص تع هللا ل وسر نأ كفلب له : هتلأس ام

 لاق ء نكي مل ىلوأ باب نهف هريغ امأو هيف ابلاغ هيعدي نم هيعدي تونقلا نال
 وه لقب أ رق ةريخألا ةءارقلا نم غرف اذا : لاق كغلب ابفمنصي فيكف : متاح
 : مامالا لاق هلسر ىلاق ىلع اهيف تنقي يتلا ماي ألا ريغ ىنعي تنقي الو دحأ هللا

 مناغ وبأ هب اناتأ ىتح هب انعمس ال و انباحصأ بتك يف هانيأر نكي مل ءيش اذه

 ىلصن انك : سابع نبا نع رباج نع ةديبع ىبأ نع ميب رلا لاقو . هنع هانيورف
 وأ مايألا كلت ريغ ىنعي طق ةالصلا يف تنق .ءانيأ رامو ت هللا لوسر عم
 : ةديبع وبأ لاق 5 ةعدتبملا ةيفيكلا ىلع تونقلا يفن هلبق يذلا و اذه يف دارملا

 ناك و طق هتالص يف تنقي ملو ةالصلا يف تونقلا ىريال هنأ رمع نع تعممم

 يذمرتلا ىور . مايألا كلتب اصتخم وأ اخوسنم تونقلا ىري هارتف ةعدب هاري
 هللا لوسر فلخ تيلص دق كنا تب ] اب : يأل تلق يعجشالا كالام نأ نع

 نوتنقي اوناك أ نينس سمخ ةفوكلااب انه ىلعو نامنعو رمعو ركب يبأو لت
 ىنطق رادلا ىورو ء ثدح رمأ تونقلا نا ىنب اي ىنعي ثدحم ينب يأ : لاق

 يف تونقلا نا : لوقي سابع نبا تمس ىأ دهشأ : لاق ريبج ن ديعس نع

 ىورو ث ةعدب دشأ هربغ يفف رجفلا يف ةعدب ناك اذاو ى ةعدب رجفلا ةالص

 يف عوكرلا نم هسأر عفر اذا ةثاطتع هللا لوسر عمس هنأ رمع نبا نع يراخيلا

 لوقي ام دعب « انالفو انالفو انالف نملا مهللا » لوقي رجفلا نم ةريخألا ةك رلا

 ءيش رمألا نم كل سيل » هيلع لزنأف « دمحلا كلو انبر هدمح نم هللا عمس ه

 نع ملسمو يراخبلا ىور و ث ةيآلاب ًاخوسذمدارتف « نوملاظ مهناف _ هلوق ىلا _

 لاق رجفلا ةالص ين ةيناثلا ةمك رلا نم هسأر و هللا لوسر عفر امل ةريره ىأ

 نيفعضتسملاو ةعيبر نب شايعو ماشه ني ةملسو ديلولا نب ديلولا جمأ مهللا »

 « فسوي ىنىكن ينس مهيلع اهلمجا مهلا رضم ىلع كتاطو ددشا مهلا ةكم
 « ءيش رمالا نم كل سيل » هيلع ىلاعت هللا لزنأ امل كلذ كرت هنأ انغلب م



 ١٥٩ تونقلا يف باب

 : ءاربلا نعو ء ةيآلاب اخ وسنم كلذ ىرتف ملسو يراخبلا مالك انه ىلا ةي آلا

 د واد و ا هاو ر و يذمرتلا و ملسم ها ور . ب رغملا و حبصلا ف تنع : ناك

 اصوصخ وأ ةيآلاب اخوسنم كلذ ن وكي نأ اماف لاح لك ىلعو برغملا ركذي ملو

 . سابع ن ( ا نع دواد ول 1 ى ورو اضل أ اهبقع حسن ل ةروك إ ذلا مايالا كللتن

 ف حبصلا ةالص و ٥ ءاشعلا و برغملا و رصعلا و رمظلا يف ذ ًامراتتم هش افع تلع تنو

 ىلع وعدي هربح ألا ةعكرلا نم « هدح نل هللا 93 , لاق اذا ةالص لك رد

 : سنأ نعو ى هقلخ مم نمؤي و ةيصعو ناوكذو لعر ىلع ل نم ءايحأ

 لعر ملس نم نايح مف ض رعف .ارلا مهل لاقي الج رنيعبس تشع يبنلا ثعب
 يف ارهش ةثع ءيبنلا مهيلع اعدف مهولتقف ةن وعم رئب هل لاقي رئب دنع ناوكذ و
 نوعبسمم ليق و 6 اهولتق ل نيلج رالا ليقو تونقلا ءدب كلذ و ةادغلا ةالص

 لأسف بيهمص نزي زعلادبع لاق «تنقن انكأمو -زوث :الث ليقو نوعب ر أ ليقو

 » ةءا لا عارف دنع لب : لاق ةءارقلا ; غارف دنع وأ عوك ك رلا دعأ : : اسنأ لج ر

 ةياور يفو ب رعلا نمه ءايحأ ىلع وعدي عوكر لا دعر ارهش تنق ةياور يف و

 لوةيو ناوكذ و لعر ىلع وعدي حبصلا ةالص يف عوكرلا دعب

 ءارقلا مهل لاقي ةيرمس ف ثمعب ةياور يفو « هلوسرو هللا تصع ةيصع »

 ع . _ ..
 ا رهن تند

 مهيلع دجوام نزح يأ ءيش ىلع دجو شع هللا لوسر تأ راه ا وبيصأف

 هذه رجفلا ةالص يف ارهش تنق ةيردصم اف مهلع هدج و ءيش ىلع دج و يأ

 هياور يف و رجفلا و ب رغملا يف ت ونقلا ناك : ي راخبللو ملسمو ي راخبلا هي ا ور

 رهش تنق يرخأ يفو ع وكر لا دعب حبصلا ةالص يف تنق : يئاسنلاو د واد يا

 لاق ء نايلو ناوكذ و العر نعلب ارهش تنق : ينا اسنلل ىرخأ يف و هكرت رت مث

 نم رثك أ تونقلل هكرت ناكو كرتو تنق قات هنأ با وصلا : ءاملعلا ضعب

 املهكرت نب رخآ ىلع ءاعدلل و موقل ءاعدلل لزاونلا دنع تنق امإ هنأ و هلعف

 هت ونقناك ونيبئات اوءاجف مهيلع اعدنمرلسأ و رسالا نم اوصلخو مهل اعد نم مدق



 عرفلاو لصالالماش ٠ ٦ ١

 ةالصيفتنقي ناكل رجفلاب اصتخم نكي ؛تونقل 7 راعلالا ز املف ضراعل

 ةري رهنأ نع حصو ءاربلا نع لسم و سن أ نع يراخبلا هركذ برغملاو رجفلا

 ةعك رلا يف تنقي ناك هنا ليلع هللا لوس ر ةالص مكب رقال ىنا هللاو : لاق هنأ

 كدف يأ نا لاق و ٠ « دج نل هللا عمس , ل وقد ام دعل حبصلا ن ه ةريخالا

 7 لئاقلا ىلع در اذهف هكرت م 1 كلذ لعف كت هللا لوسر نا بيرالو

 :ةعدب هلعفو خ وسنم وهنولوقي و اهريغ و لزاونلا دنع ًاتلطم رجفلا يف تونقلا

 هكرتو ةنس هلعف نولوقي و هبحتسا نم نيب و ءالؤه نيب نوطسوتم ثيدحلا لهأو
 هلعاف الو ةعدب هنوري الو هلعف نوهركي الو هيلع مواد نم نوركني الو ةنس

 كلذ مالك انه ىلا . نسحأ دقف كرت نمو نسحأ دقف تنق نم ص ةنسلل ًاملاخخ

 ضعبلا

 ريغب وأ نيمأتلاب وأ يديالا عفرب تونقلا نم ناك ام نا انبهذمو

 ناك ناف ىلصملا دصق ىلع ةلمتشملا تايآلا دصق الا قسس لف خ وسنم ن آرقلا

 هراثك ا هركي مل اي اينيد وأ ًايورخأ ناك ناو هنم راثك الا هل هرك احابم ادصق

 يف امئاد حبصلا ةالص يف عورشم تونقلا نأ يعفاشلا معزو ڵ، بحتسي 1

 ىتح رجفلايف تنقي ةع هللا لوسر لاز ام : سنأءاورامل حبصلاةيناثلادتعا
 ايلع و نامنعورمع و ركب ابا نا يقهيبلا معز و هريغ و دمحا هاو ر )١( ايندلا قراف

 عوضخلا ع. ةعاطلا موزلو ءاعدلاو ةالصلاو عوشحجلاو ةعاطلا اهنم : ةريئك ناعم ىلع توتفلا قلطي )١(

 دحاو لك يف فرمصيف توكسلاو مايقلاو مايقلا لوط ىلع قلطيو « نوتتاق هل لك » هناحبس هلوق رسف هبو
 هذه نا » مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقف ةالصلا يف اماو هيف دراولا ظفللا هلمتحم ام ىلا ىناعملا هذه نم
 ءاعدلا ىنعمب ىذلا تونقلا جرخيف « حيبستو نآرق ىه اما نييم دالا مالك نم ءىش اهبف حصي ال ةالصلا

 حبصلا ةالص يفتونقلا ةيعورشم يف فلتخا دقو نيبمدةالا مالك نم هنال ةالصلا يف هنم ءىش حصي الف

 نومناملا جتحاو داعملا داز يف هيف لوقلا طسب دقو ميقلا نبامهنم معلا لهأ نم عمج هتيعورشم مدعب لاقف

 ناهلس نب مصاع نع ر ,رلا نب سيق قبرط نم بيطخلا ىور تبثا اهنم يفانلاوةضراعتم سنأ ثيداحا ناب
 ارهش تنق اما اوب ذك: لاق رجفلا يف تنقي ملسو هيلع هللا ىلص ي :لا نا نومعزب اموق نا سنال انلق

 نب ديعس قيرط نع هحيحص يف ةميزخ نبا ةاور ليبقلا اذه نمو 4 نيكرمملا هايحا نم ىح ىلع وعد

 يور ام اولمحو ةجح مقت ال اولاق . اهلارطضاو سنا ثيداحأ فالتخاو ه سنأ نع ةداتق نع ةبورع . آ
 رصنلا تان آ دصقب انخيش لاق ك نوكيو طقف لزاونلا ف هنأ ىلع حص نا ةعبرالا ءافلخلا تونق نم

 عا هللاو تيأر امك خسن مث ناك دقف ءاعدلا امأو اهوحنو ةيادهلاو نارفغلاو ةمحرلاو



 ١٦١ تونقلا يف باب

 رصنلا ت تايآ نودصقيمها مهع مدقتام نيب و هنيب عجلا هجح و و . احمص ن وتنقن

 ةمحرلا تايآ نودصقي وأ ةالصلا ةءارق رئاس ةئيه ىلع اهن وع رقيف نيكرشملا ىل
 ريغب تونقلا مهنع ىفنملاتونقلاو ، مهتونق اذهف اهوحن و ةيادهلاو نارفغلا و

 لع هنا اوعمجا مهنا ضعب معزو 4 نبعدتمملا ءالؤه ةئيه ىلع وأ نآرقلا

 اوفلتخا ام تبثي ىتح اوعمجأ اع كسمتيف كرت له اوفلتخا مث حبصلا يف تنق

 هيا ور رودن و كرقلا ين مهتلادع و ةاورلا ة رثك مم فق وتلل هج وال : تلق ،هيف

 ةالص يف تنقي لب ناك سابع نا نعو © لي هأتلل ةلباق اهنا عم كرتلا مدع

 اوححص و « تيده نيف يندها مهللا » تاملكلا ءال : ؤ ليللا رتو يف ه حبصلا

 وه و روهشملا ءاعدلاب الا لصحيال هنا هج و هيف و «ص وصخم ءاعد هيف نيعتيال هنا

 كراب و تيل وت نميف ىنل وت و تيفاع نميف ىنفاع ه تيده نميف ىندها مهلا ,

 لذيال هناو كيلع ىضقي الو ىضقت كناف تيضقام رش ىنقو تطعأ ايف يل

 نم ىناسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ هاور « تيلاعتو تكرابت تيلاو نم

 رتولا يف نهلوقأ تاملك ةظع هللا لوسر ىنملع : لاق يلع نب نسحلا ثيدح

 عقت ملو . رت ولا و حبصلل عق و ءاعدلا اذه ملعت نا حص دق : يتهببلا لاقءهركذف

 انبر ىتهببلا داز و وا ولا لب دواد يأ ةياور يف « ىضقت كنا » هلوق يف ءافلا

 » تيلاو نم لذيالو » هلوق دعب« تيداع نم زعب الو » دازو تيلاعت و لبق

 لاقو « كيلا بوتن و مهللا كرفغتسن » ةبوتلا باتك يف صاع ينأ نبا داز و

 يبأ نع هيبأ نع يرقملا ديعس يبأ نب ديعس نب هللا دبع نع كيدف يبأ نبا

 ةيناثلا ةعكرلا يف عوكرلا نم هسأر مفر اذا لع هللا لوسر ناك : ةرب ره

 « تيده نميف يندها مهللا » ءاعدلا اذهم وعدي و هيد ؛ عفري حبصلا ةالص نم

 اودر دقو ديعس زر» هللا دبع فعض ىلع اوقفتا مهنال هيف ةجحال : تلق . ا

 هللا لوسر ىلع ةالصلا نس هنا اومعز و « ثيدحلا اذه ححص ذا مكاحلا ىلع
 ١ ٢ 7 ١ ل م اش) _



 ٢ ٦ ١ ر ا و و لص ال ا دا لماش ٤

  

 بحتسا و 4 يبلا ىل لع هللا لصو هرخآ ف ز ىئاسنلا ةياورل تونقلا رخآ يف لل

 لآ لعو دم ىلع لص مهلا لاني نأب مالسلاو لآآلا ىلع ةالصلا راكذالا يف يوونلا
 جا و زألا ةالصلا ةمئأ ضع ركذلو مالسلاو لالا ركذل لصأ الو ملس و دمح

 فورعم ريغ وه و ىلع ني هللا دبع ىنلا ىلع ةالصلا ركذ دنس يف لب باحصالا و

 نسحلا نب ىلع نب هللا دبع وه نوكت نأ ريدقت ىلعو ك ةبي رغ ةالصلا ةدايزف

 ةلا۔مجل ًانسح سيلف يلع نب نسحلا هدج نم ممسي م هن أل طقنم وهف يلع نبا

 دهشتلا ةلاطإ هركت امك هتبثأ نم دنع تونقلا ةلاطا هركت و . عاطقنالل وأ هي وار

 تونقيف مجلا"_نيروصحملاىضرب مامالاو د رفنملل نسي هنأ اومعزو ى لوألا

 خلا « كنيعتسن انإ مهللا » وهو رمع تونق نبب و قباسلا تونقلا نيب رتولا

 اوعز و ، قباسلا تونقلانع هريخأت ىلوألاو اولاق ء هب تنقي هنأ اومع زام ىلع

 : يعفا_ش وهو يو ونلا لاق . يقهسبلا هاور تونقلا يف نيديلا عفر نسي هنأ

 لاوقأ ةثالث ىلع امهب هجولا حسمو تونقلا يف نيديلا مفر يف انباحصأ فلتخا

 ثلاثلاو ء هحسعيو عفري يناثلاو ث هجولا حسمي الو ايععف ر بحتسي اهخم أ

 اولاق لب هوحنو ردصلا نم هج ولا ريغ حسميال هنأ اوقفتاو . حسمي ال و مف ريال

 امأ و ، ال حصألاو امعب هجولا حسم رهشألا : مهضعب لق و . ها هوركم كلذ

 تونقلاب رهجي مامالا نأ اومعز و « يو رهف ةالصلا جراخ ءاعدلا يف هجولل حسملا

 نمأ هعمس نإ مومأملا ناو رهجلا نيح ةءارقلاب هرهج نم لقأ رسلا ةالص يف ولو

 ةلزانل الإ رتوو حبص ريغل تونق الو :اولق « تكسوأ ارس تنق الإ و

 حبص ريغ يف تنقي نا بحتسيف اهوحم وا دارج وا ءابو وا طحف وا فوخ نم

 ةريره ينأ نعو ةلفان و ةزانج ةالصو ةر وذنم ةالص ينال كلذل تابوتكملا نم
 ةلزان يف تونقلاب رهج ةقط هنأ

 ظفللا اذهل رهظي ملو ودعلا مهرصح نذلا نبروصحماب دارملا لعلو هقنا همحر فلؤملا طخ يف اذك(١)

 لءأتيلف حضاو يعم



 _ ۔_ _ _ ___

 حيبستلاو ءاعدلا و ةداسلا 0 7 توكسلاو 0 مايقل لع ت منقلا ق ولطا ه

 لاقو « نوتناق هل لكض رالا و تاوامسلا يف نم هلو » ىلاعت لاق امك عوضفلا و
 تقدصو » ىلاعتلاق و . ةب الا « امئاق و ادجاس ليللا ءانآ تناق وه نمأ » ىلاعت

 رخآ يف اندنع تونقلا زوجيو « نيتناقلا نم تناك و هباتك و ا۔هبر تايلكب

 هللاو هتمادتسا هركم و هجو حسم ال و دد , عف ر الب ههسشي ام و نآرقلاب تايحتلا

 هءاح ذإ رضم ىلع وعدي ك هللا لوسر انيب :نارمع : ] نع دلاخ نعو « عأ

 الو نانس كثعب هللا نا دمحماي » لاق و تكدف تكسا نأ هيلا اموأف لي ربج

 بوتي وأ ءيش رم ألانم كل سيل » « اباذع كثعبي ملو ةمحر كثعب امنا و ناعل
 كنيعتسن انإ مهللا ه تونقلا اذه هدع مث « نرولاظ مهناف مهبذعي وأ مهيلع

 ك رفكي نم كرتن و علخ و كل عنخ و كيلع لكوتن و كب نمؤن و كرفغتسن و

 فاخن و كتمحر وج رن دفحم و ىعسن كيلا و دجسنو يلصن كالو دبعن كايإ مهللا

 7 عز ملخن ىنعمو 6 عضخت منخت «قحلم ن رفاكلا دجلا كباذع نا ك اذع

 دح ينعمو ‘كدحبي نم ةدوم حرطن كرفكي نم كرقن ىنعمو ءانقانعأ نم رفكلا

 رسكب وأء مهب هللا هقحلي يأ ءاحلا حتفب نيرفاكلاب قحلم و كتدابع ىلا عراسن

 نب هللا دبع نعو ءمهب ناوهلا قحلي كباذع نا يأ لوغملا فذح ىلع ءاحلا

 نيماسملا و تانمؤملا و نينمؤمللو انل رفغا : لاقف عوك رلا دعب تنق رمع نأ : رمع
 مهللا ء مهودع ىلع مهرصناو مهنيب تاذ حلصأ و مهبولق نيب فلأ و تاملسملا ه

 كءايلوأ ن ولتاقي و كلوسر نوبذكي و كليبس نع نودصي نيذلا ةرفكلا نملا

 نع هد رتال يذلا كسأب مهلع لزنأ و مهمادقأ لزلز و مهنلكن يب فلاخ /
 ينثن و كرفغتسن و كنيعتسن انإ مهللا ميحرلا نمحرلا هللا مسب ى نيمرجملا موقل

 مهللا محرلا نمحرلا هلل مسب ) ك رجفي نم كرتن و علخ و كرفكن الو كيلع
 وجرن و دجلا كباذع ىشخن دنحم و ىعسن كلو دجسن و يلصن كل و دبعن ايا

 يف نال تباث ريغ اندنع كلذ و « قحلم نب رفاكلاب دملا كباذع نا كتمحر



 عرفلاو لصالا لماش ١٦٤

 ي ءاعدلا زوجيال هنأ ةفينح يبأ بهذم و حرجي نموليهاجم نيتياورلا ين هدانسا
 لمحيف نآرقلا هبشي اع هزاوج هنع ىورو انبهذ نآرقلا يف امب الإ ةالصلا
 إعأ هللا و .لستلا و تايحتلا نيبام ىلع

 ےع سسالا بالا

 ةوالتلا ةدحس ىف

 ةدساف هتالص ناف دجي ملو لفن وأ ضرف ةالص يف ةدجسلا ةيآ أرق نم
 رخأ ضرف ةالص ىف اهأ رق اذا لب ليقو ى ءاسأ هنكل و دسنتال ليق و دمعت نا

 رخأ ءاش ناف لقن ىف اهأرف اذاو ے تايحتلا مامت ىلا وأ لستلا ىلا دوجسلا

 يف دجسي : ةب راغملا انباحصأ لاقو , هنيح يف دجس ءاش ناو كلذ ىلا اهد وجس

 اولصف هيف دازي نأ نع ض رفلل ًاطايتحا ضرفلا يف لس نأ ىلا رخؤي و لفنلا

 الف اوهس دجسي س و ةالصلا يف اهأ رق نمو ث اهدوجس و اهني آ نيب ةرورضلل

 اهرخأ و اهركذت وأ دجسف ةالصلا يف اه ركذت ءاوس وهسسلل دجسي و هيلع داسف

 اذا الو ةالصلا يف اهيلا ىوه اذا اهل ربكي الو . ملستلا دعب الإ اهركذتي مل وأ

 نا ريبكتلاب ىوهو امئاق ىوتسا وأ ى ةءارق دازو امئاق ىوتسا دجس اذاو عف ر

 ه ص وصخم ءيش ةءارق ىلع مرحأ نا هيلع مرحأ ام وأ هئزجيب ام أرق دق ناك

 اهل ضغلا يف ربك ةالصلا يف اهدجس اذا ليق و ء ةءارق داز اضيأ ءاش نا و

 عفرلاو ضغلا يف ربكيف ةالصلا ريغ يف امأ و . كلام ذخأ اذهب و اهنم مف رلا يفو

 ريبكتلاو كرت ءاش ناو ربك ءاش ناف عفرلا يف امأ و ضغلا يف ربكي ليق و

 هنيح ىف الفن وأ ًاضرف ةالصلا يف اهنراق ىلع اهد وجس بوج و حيحصلاو بحأ

 رمألا ثيداحأ نألو دوجسلا رخأف اهأ رق هنا وري لو دجسف اهأرق .شع هن أل

 " ةوالتلل دوجسلا نأ ملسن الو ث ةالصلا اهنم نئتسن مل ةماع تءاج د وجلاب



 ١٦٥ ة والتلا ةدجس يف باب

 نآرقلا ةمتت نم يهف بجا و ةالصلا يف وهو نآرقلل عبت اهنال ةالصلا يف ةضحم
 ةعيرشلا باتك يف د واد وبأ ركذ دقو . يعفاشلاو كلام و انتقراشم بهذم اذهو
 دجسو ناسنالا ىلع ىأ لهو ةدجسلا ملأ ةعجلا موي حبص يف أرق رع هنأ
 يفةعجلا موي رمت ينلا ىلع تودغ : سابع نبا نعو ى ةدجسلا ةيآ أرق امل

 بحاص لاق « ريبج نب ديعس هاور دجسف ةدجس اهف ةروس أرقف رجفلا ةالص

 يف رظني نم يناثلا دانسا ينفو نيثيدحلا ريغ يف كلذ رأ مل : ةيفنحلا نم طيحملا

 ةالصلا دعب ام ىلع د وجسلا ثيدح لمحي : هللا همحر يشكميودسلا لاق ڵ هلاح
 زاجأ ةوالتلا دوجس بجيال لاق نمو ث ةالصلا ىلع د وجلا مدع ثيدح و

 ريغيف اهأرق نم : كلام نع و ث هدنع ةالصلا ريغ يف اك ةيلكلاب اهكرتوأاهريخأت
 مهتهاركيف ةيكلاملا ىلع د رلا مدقتو اهدجسي نأ ىلا بحأف ةالصلا يف وأ ةالصلا

 ىلع ضرفلا يف اهتءارق هركت : مهضعب ةرابعو ، ةالصلا يف ةدجسلا ةيآ ةءا رق

 نا ةياور روهشملا لباقمو . ال مأ طيلختلا نم نمأ ارس وأ ارهج روهشملا

 هل بحتسا ةدجس اهيف ةروسب أرقو لعف ناف : هريغو يمخللا لاق ء زاوجلاب بهو
 لعيل رسلا ةالص يف ةدجسلا ةءا رق نلعأ و دجس اهأرق ناف ةدجلا أ رقي ال نا
 : متاقلا نبا لاقف دجسو رهجي مل ناو ، هيلع طلتخي الو دجيف هفلخ نم
 دبع نا لاق ك اهس هنأ لامتحال هنوعبتي ال : نونحس لاق و ، دوجسلا يف هنوعبتي

 { ىمتنا .مهبلع ءيش الف مساقلا نما لوق ىلع هوعبتي ملنا : هخايشأ ضعبنع قحلا

 نيهج ولا يف عج ر و دجسو اهن ءا رق داعأ ريثكب وأ دجس ريسيب اهز واج نمو

 ك اهريغ و ةالصلا كلذ يف ءاوسو ةيآلاو ناتيآلا ريسيلاو .ةءارقلا ينهعضوم ىلا

 عوكرل ضفخ يف رك ذت ناو هتالص منت ىتح اهرخأ ضرفلا يف اهز واج اذا ليقو

 اذا« دعب يقلا ةمكرلا ىلا لفنلا يف ضعب دنع اهرخأ كلذ ريغ وأ ع وكررلا يف وأ

 ليقو ، تناك نا ةروس أرقي امئاق مجرو دجسو ةدجلا ةيآو هحنافلا أرق ماق

 ءزلاك ةدجسلا هذه له فالالا أشنمو أ دجسل و ةحانلا لبق ةدجسلا ةيآ أرةي



 ١٦٦ رفلاو ) لصالا لماش ٤

 ۔ ۔ __ ۔۔_۔۔۔_ .۔۔_`ا

 اه ىؤيف ءز . .اك تسنل وأ ةيناثلا 7 ف عو كا ٢ اهم ىؤيف فلو لا .

 عفر دعب اهركذ ول ليقف َضرفلا يف امأو . ةءارقلا نم اهريغك ةحنافلا دعب

 ء كلذكف عوكر ر ضفخ ىف اهرك ذ ناو ث اهديعي ليقو هتيناث يف اهدعي مل ع وك ر

 هيفف ةدجسلا اهو ةنسلا وأ ضرقلا كرت هنأ كلذ لصاحو ء ادجاس رخي ليقو

 يفو ث اهلا ملا عجرب ىتمو ضقتنت ىم اوهس ةنس وأ ضرف كرات يف قباسلا فالخلا

 اهضاقتنا حص ألا : تلق { نالوق اهضاقتنا يفف ةالصلا يف هكرت دمعت نم : رث :ألا

 هارب ضقتنت ال لاق نمو ث ةالصلا ضورف نم ضرف كرتك هكرتف ضرف هن أل

 ًاضرأ ضقتنتف هيلعو ةديك أ ةنس ليقو ء ةليضف لب ةديك أ الو ةبجاو ريغ ةنس
 ةالصلا مطقي ليقو ك اهبف داعيف ةالصلا يف لعف اذا ةالصلا مطقي ام هعطقي و

 ريع يه ما ئ دسغتفاهمف هت ا ةءارقل ةالصلانم ءرجح وه له فاللنا اشذمو 6 4هد

 ةيجنتلاو ةالصلا حالصاكو ث اهبف شدخ وا ءاق وا فعر يذلا ؤضوتكاهنم ءزج

 ي دجس نمو . عأ هللاو . نبلوقلا هيجوت يف ىل رهظام اذ_ه . "هم دسفت الف

 ديعيال ليقو ڵ ةالصلل مايقلا لبق هدجسي نكلو ءوضولاوامهداعأ اكحاض ةالصلا

 ةرام اهعطقي الف ةالصلا ريغ يف ةوالتلا ةدجس دجس اذاو ى هقهق نا الإ ءوضولا

 ضقني امو هيف رمام ىلع مالكلاو برشلاو لك الاو ةهةهةلاو كحضلا الإ ةالصلا

 ضقنيام لكهدنع اهضقن ةالص اهن ١ لاق نمو 6 اهل امهطارتش ا لمع ةراهطلا ه ءوضول ١

 ةهقهقلا امهضقنو۔ ءوضولا ف فالخ ىلع فك>ضلا هدنع ء وذضولا و اهضقن ١ 6 ةالصلا

 اهأرق نا : رثألا ينو « عا هللاو ةقهق رأ كحضب اهضقني ل ةالص ريغ لاق نمو

 ى ةالصلا اوداعأ الإ و اعبت اهدوجس لكلا مزل هفلخ نم ضعب هنم اهعمسف مامالا

 ضقنلا هيلع فيخ هفلخ ولو مامالا ريغ نم اهتعا رقل لصم ىغصأ ناو ك ال ليقو

 وأ ةءا رقلا عطق اهريغل هنالص يف ىفصأ نك وه تلقء هتالص نع اهب لغتشا نا

 نميف قباسلا فالخلا هيفف ةءارقلا مطق اذاو ى اذه اذكف فالخ هيفو اهعطقي

 اهعمس نمو 6 سقنتلا ردق لع د از ا ذ ا ليقف ضقتفت ىمه ردع « ٠ الص ف تكس



 ١٦٧ ةوالتلا ةدجس يف لصف

 نم[ ىلع]دوجسالو ءهجوت ثيح ىوي ليقو دعب اهدجسهلمحعضو هنكع لو الماح

 :بوبحم نا لاق ث اهاجهت وأ اهبتكو أ هنذا عمست ملو اهأرقوأ هبلق يف اهيآ فيك

 نم أ رقف ماق مث دجسو ايسان مكرف اهدجسي نا دارأف ةالص يف اهتر وس أرق نم
 نا : حبسملا نبا لاقو ةعكر اهبف دزي مل ذا هيلع دسفت م اهمتأو اهنم غلب ثيح

 داز و كلذ لمهأ ناو ك اهنم ةمكر نع هأ زجأ دوجسلاو عوكرلا كلذب ىزتجا
 الو ةالص يف اهب مكري الو : هصنام ةنو دلا يف كلام رك ذو ى هيلع تضقتنا ةثلاث

 اهب دصق ناو اهدجسي مل ةعكرلا اهبدصق نا هنأل : سنوي نبا لاق ، اهريغ

 نا : ةيبتعلا يف مساقلا نا لاق ك زئاج ريغ كلذو اهفص نع اهلاحأ دقف ةدجسلا

 اهأرقيلو كلذ هل بحأ الو ةلفانلاو ةضيرفلا يف ةعكرلا هتزجأ اهب عوكرلا دمعق

 ناو ى ادجاس رخيلف ك ار وهو ركذف اوهس كللذ ناك ناو « دجسإ و ةيناثلا يف

 { ةدجسلا اهب ىون هنأل : سنوي نبا لاق ء اهافلأ ةمكرلا متأ ىنح ركذي مل

 ليق ء دوجسلا نع ايهاس اهعكر ناو ةمكر هي زجحت اهنأ : كلام نع بهشأ ىور و
 ىلع هبلص ىنحتا املف ةدجل رخ ول اماف . ةعكرلا دصقو ةدجسلا نع ًايهاس ىنعي
 يتلا ةدجسلا هطاطحناب ىون هنأل هي زجي ال اذهف امك ار يقبف ةدجسلا يسن كلذ

 يف هنأ نظ اذا هنأ ىرب نم لوق ىلع الإ ةضيرف نع هيزجت الف ةضي رةب تسيل
 بهشأ دصق يذلا نأ ىل رهظ : سنوي نا لاق ث هي زج اهنأ ةمكر ىلصف ةنفان

 اهداةعن ال ةينلا هرضت الف ةمكرلا لعف فلاخبال هنال ةدجل طحتا ناو هي زجي هنأ

 ىلصي يذلا يف هبهذم وهو ةمكر لك ين اهديدجت هيلع سيلو ء ةضي رفلا لوأ يف
 نال ، هي زج ةعكرلا كلت نا ةعكر دعب الإ ركذي الف ةلفان يف هنأ نظيف ةضي رغلا

 يف فالتخالا اذه ببس : يرزاملا لاق ى ءاوس ةلفانلاو ةضيرفلا ىف ةعكرلا لعف

 دوجسلا ةينب لب عوكرلا ةينب نكي مل عوكرال طاطحنالا نا ةعكرلا هذه دادتعالا

 لاقوء وهس دوجس مالسلا دعب كلذل دجسيو٤لفن ةوالتلا دوجسو ضرف ع وكرلاو

 ال عوكرلا ىلا ةكرحلا ليقو ى صقن الو هبجوت ةدايز ال ذا دوجس ال : ةريغملا

    



 ع رغلا و لصالا لماش ١٦٨

 لبق هل دجسي نا صقنلا ىضتةمو ء صقن وهف مدعلاكراص اهيف ةينلا تلوح

 اذا اماوء مالسلا دعبام ىلا هب طيتحاف دوجلا اذه فعضل هنع هو رخأ و مالسلا

 ماكل كلذ تبلج امناو ، ةدايزال دوجس وهو مزال دوجسلاف ةمكرلا كلتب دتعي مل

 دوجس همزل اوهس نيتدجس ةوالتل دجس ناو « كلذ يف حبسملا نباو بوبحم نبا

 لوسر نأ ىور . عا هللاو وهسلل دجسي و اهدعب دعيلف اوهس اهلبق دجس ناو وهسلا

 زاك نا دعب هلعف رخآ يف قلعلاو قاقشنالاو مجنلا رخاوأ يف دوجسلا كرت ع هلل
 : سابع نبا لاق . ثدحالاف هلعف نم ثدحالاب نوذخأ, ا وناكو نهيف دجسي
 .ةنيدملا يف كلذ يف دوجسلا كرت ةت يبنلا نا : تباث نب ديزو رمع نباو

 نب كلام ذخأ هب و انباحصأ لاق كلذب و جحلا رخآ ةنيدملاب دوجسلا كرت اذكو

 اذكو ى هلك لذ يف نودجسي هدعب ةمئالاو ةاتع هنا : بيبح نبا لاقو « سن ا

 رئاس يف بجي امك اهدوجس بجي ال «ًَص » ةدجس طقسأ هنكل يفاشلا لعف

 يف هدك أتب ليق امك دك أتي الو دوجسلا بوج و لوق ىلع دوجسلا تايآ

 ةالصلا داعأ «َص» ىفةالصلاىندجس نم يفاشلا لوق ىلعو دوجسلا تايآ رئاس

 دوجسلا بوجو يدنع يذلا : لوقأو رخآ هجووهو ديعيالوأ ةيعفاشلل هج و وهو
 رخاوأ ةعبرألا لب ةروكذملا ةئالثلا يف بجب الو دك أتي الو اهريغ يفو اهف

 لب نهيف دوجسلا منع ال هنا كلام نعو ى قلعلاو قاقشنالاو مجنلا و جحلا

 ةدجس لك: يواحطلا لاق « دك أتي الف نهف الا دك أتم د وجسلا نا ىري

 ث رمألا ظفلب ءاج ايف اوفلتخاو اهبف دجس هنأ يف اوفلتخي مل ربخلا ظفلب تءاج
 ىلع ءاج امف ال ربحلا ليبس ىلع ءاج ام يف دوجسلا رظنلا هبج وي يذلا نا ليقف

 .يف روكذملا ديعولاو ةضورفملا ةالصلا دوجس ىلع لمحب هن أل رءألا ليبس

 ةرآ تناك ولو ةدجسلا « حو » دوجسلا اهبف ري ل رمألا ماقم مئاق قاقشنالا

 اهنا كلذو اهف دجسي ناكفرابخالااهف ىنعملا نكل رم ألا ليبس ىلعاهف ةدجسلا
 رمقلاو سمشلا نودجسيو هلل نودجسي ال نيذلا رافكلا لعف نع رابخا



 ١٦٥ ة والتلا ةدجس يف بإ

 ناف » هل لدي و « هلل دوجسلا درجمب رمألا كلذ يف مهب هبشقلا _رع يهنلا و
 صوصخ ال دوجسلا درح هيف دارملا ناف «نومئسي ال مهو »هلوق ىلا4 اوربكتسا

 دنع ن وكيل « ن ومئ سل ال » دنع دوجسلا ضعب راتخا دق و ء ةالصلا د وجس

 نيلوقلا نيب عمجيل « بآم نسحو » يفو اذه مهضعب نسحتساو رابخالا ركذ

 اع ورخ د وجسلا لحم يف فلتخا اذا ريخأتلا مهضعب بحتساو ء طوحأ وه و

 لعأ هللاو . طايتحا لب هل اك رت لوألا ةزواحم سيلو فالخلا نع

 ةالصلا يف اهدعب الو اهلبق ءيش ةءارق الب ةدجسلا ةيآ ىلا دصقلا هركي و

 الب ا_هلوأ ىلي ام وأ اهطسو وأ اهنيآ رخآ نم ءدبلا هركي اما ليقو ء اهريغو

 كلذ له اوفلتخاو أ كلذ نم ءيش ه ركي ال هنا ضعب ركذ و / اهدعب ةءارق

 ليقواهمتأو ةيآلا أدتبا اذا ج راخ ريغ ليق و ى ج راخ ليقفع رشلا نع ج راخ

 لعأ ةللاو . اهمتي و اه دتبي ال نأ ديقب اهريغ يفو اقلطم ةالصلا يف ج راخ

 ل نا هيلع دك أتي الو دوجسلا همزلي ال ةدجسلا ةيآ مماس نا ضعب معزو

 نم م ةيآ أرق الج ر نا : راسي نب ءاطع نع نع اوركذ ام هل لدي و ءيراقلا دجسي

 وت يبلا هعم دجسف لجرلا دجسف تع هللا لوس ر دنع ةدجس اهف نآرقلا

 هلا لوسر اي : لاقف دجسا ا لجرا . رظتنا ةدجس اهف ىرخأ ة ةي 7 أرق ش

 تدجس ولف ًاماما تنك » ةث هللا لوسر لاقف دجست ف ةدجسلا تأرق

 . لع أ هللاو تباث نب ديز وه لج رلاو ءيراقلا هن أل ينعي « كعم تدجس

 هعماس ىلع الو هيلع دوجسال هتءارق نسح سانلا عمسيل أرق نم نا ضعب معز و

 ءايرلا دصق ناو ةعاطف ءايرلا ال باوثلا دصق نا هن أل اهم وز باوصلا و

 ةنس وأ ًاضرف عنم : ال هت.صعفف

 هلوق نم : لاقفَ ص يف تدجس نيأ نم : سابع نا تلأس : دهاج لاق

 نأ رمأ نمم كيبن « هدتقا ما دهف - لاق نأ ىلا _ د واد هتي رذ نم و » ىلاعت

 يور اموص يف دجس ممع هللا لوسر نأ هنع "يورام اذه يفاني الو . يدنقي
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 يف كالذو اهتحت ناك ةرجش تدجسف ةدجسلا غلبف َصأرق هنا دعس يأ نع

 نرم دوجسلاب قحأ نحن » لاقف ظقيتسا امل كلذب لت يبلا ربخأف مانملا

 هج ر هحيحص يف عيب رلا هركذ لسرم ثيدحوهو دجس وص أرق مث « ةرجشلا
 مهفو ديعس يبأ ايؤرب اهدوجسل هبنت ع هنا سابع نبا مهف نا لامتحال هللا

 ةدجسلا هذهو هنع لغغ دق و اذه ىلع ايؤرلا هتهن و مهم هيف يدتقي امم هنا اهنم

 بدن و . عأ هللاو ةدجس اهيف نا رهظ ام فيقوتلا الولف عوكرلا ظفلب تد رو

 ةدجسلا ٦71 أرقي ول و دجا نأ هممق هنع تف رص وأ ةمدصل هدنع تددج نمل

 دنع ءافكمتسالا اتعكر تبدن اك لب يبلاب ءادتقاو ىلاعت و هناحبس هلل اركش

 () ةيصعم اتعكرو . فوخم وأ برح يف لوخد وأ هريغ وأ ودع نم فوخ

 نكل لقن هنأل دوعق يف كلذ زوجب و ةمعنل ركش اتعكرو ث عرضتب ةبيصم وأ

 داقو ةنسح ةئام هأرقي نآرقلا نم فرح لكب امئاق ىلصملل ناف مايقلا لضفألا

 دقو . عأ هللاو « ءاشي نل فعاضي هللاو » ارشع ةالصلا ريغ ىفو نيسمخ

 ء بو رفلاو ع ولطلاو طس وتلا يف و رصملا و رجفلا ىلصي نا دعب لفنلا نع ىمن

 ةليضف ليقو ث نيلوألا يف لعفيف ةديك أ ةنس وأ ڵ ض رف ةوالتلا د وجس ليقف

 هانب زجأو ةريخألا ةثالثلا يف زوجي الو ةليضف انلق ولو ء ضعب هزاجأو . الف

 كلذك سيلو ةثالثلا يف هعنم ىلع اوعمجأ مهنأ ضعب معزو ث ةالص سمل هن ] ىلع

 عأ هللاو ك عنملاب لوقلا حيحصلا نكلو
١ 

١ 

 مكح “.:

 اوهس عقو ةيصعملا ظفل وا . رافغتسالا ةالص ةنسلا يف درو دقو رافغتسالا ىتعكر دارا ىا )١(

 ل ء ١ هتل ١ و .



 ١٧١ اهك رت و ةالصلا عطق ف باب
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 رشع صرا لاا بايلا

 اهكرتو ةالصلا عطق ف

 نا نكل اهحالصا وأ ةيجنت ىلا اهنم لقتني نأ ةالصلا يف لخد نمل زوجي

 دوجس وأ عوك ر يف ناك اذا امك هنك ل نا الا ةءارقلا مطقي الف اهحالصال ناك

 دقو ادمع تكس ناو ى اك اس حلصيلف كلذ مم حالصالا هنكم ملو ةيحن و

 دتشي نأ كاذ نم و صخ ر و ٠ داعأ ةالصلا لمع و ةءارقلا مم حالصالا هنكمأ
 عضيو الجر مفر نأ يدنع هل ناف ةالصلا يف هلوخد دعب طئاغ وأ لوب هيلع

 ناف اهحالصا نم كلذ ناف كلذ ل ء زب)مجطضي >

 د وعقلاب لوزي ناك نا ءيكشتي الو ء صخ رو ى اهعطقي الف ةءارقلا يف كلذ ناك

 هتباد د رل ولو اهعطقيلف ةيجنتلل ناك ناو ءاكتتالاب لوزي ناكنا مجطضي الو

 الالض وأ سنن وأ لام يف اهداسفا وأ اهتوف فاخ اذا رضح وأ رفس ىف ةرفانلا

 اعم ايحلعف اعم ةالصلا و ةيجنتلا هنكمأو تقولا توف فاخ نا الا اهعابتا يف

 ةيجنتلاو ةالصلا لعغي نأ بدني ليق و ء ةالصلا رصتخاو ةيجنتلاب لغتشا الاو

 نيي مل ناو ىنب ىجن وأ حلصأ اذاو . عأ هللاو ء تقولا توف فخي مل ولو سم

 ةالصلاب لغتشا نم كح يف وه له امه راثم نالوق هك اله يفف اهمطق دمع وأ

 وأ ةظلغملا همزاتف رفكي ةرورض الب اهيف وهو اهعطق نم ناف ٥ ال مأ ك اهعطقو

 ةيجنتلاب لغتشا اذا هنأ لع ناو ء اذه اذكف طقف ةب وت وأ ةقدص وأ ةلسرملا

 لبق اهغقن ناو هع ىتح اهتين ىلع ضميلف اسم سع نا لثم تددف

 تقولا عستا نا ةالصلا مطق ةيجنتلا دارأ نم ليقو ء روكذملا فالحل

 امناو هلاطبا نع ج رخم هنكمأ دقو لمع لاطبا هيف نال فيعض وهو اهفنأتساو

 م رحأ نمو . ديس وأ مأ وأ بأ وأ جوزل ل لي يبلا ةباجال ةالصلا مطقت
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 ۔۔ ۔.۔۔۔۔ے ۔۔۔_-۔ - ۔ ۔ ۔ .۔۔۔۔ےےمہ

 م رح ىح ال ليق و ه هنع تدس 7 ليةف ةالصلا ت تميقاو ة همس أ لفن و .أ أ ض زنل

 ناك نا ليف و م ارحالاو ةماقالا لبق مرحأ 4ذ ل دسهت ال ليقو مامالا

 دعل ولو مارحالا لبق اهك ردي ةالص فنأتسل نأ هلف مارحالا لبق كردي

 زاهناوء الفن هلوخي نأ ةنسوأ ضرف ىف وه و ةالصلا تميقانمل ليقو ء ةماقالا

 : ناو ن الفن ايفلو> و نيتنثا نم س ًايعابر ض رغلا ناك

 الا ةالص الف تميقا اذا » ةع لاق . برغملا ةالصك ايثالث الفن نهاون و
 ماسو

 ولو دجسم ريغ ولو ة_ءماج ةالصلا عضوم يف اذهو « ةب وتك لا

 ةدوهعملا ةبوتكملا ةالصلا الا ىنعملاو ء دجسملاب صاخ ليقو أ ءارحص

 اهل قأ ىتلا ريغ هتالص نال هل حصت مل هدح و ذئنيح اهالص نهف اهل قا ىقل

 مم لخدو اهعطق لفنتم ىلع تميقا اذا : رثألا يفو ث ةيعامج اه ذأ يتلا نال
 ىون نا و هؤادتبا و هعطق لضفالاف اضرف د ؤم ىلع تميقا نا و دجسملاب مامالا

 لوخدلا ىلع مزلي هنال منملا حيحصلا و ها . نالوق ةحصلا ينف عطق البهعم الوخد

 ق ةي ذف اهالص ىنلاو هريغب و هب وأ مارحالاب مامالا قبس دق ن وكي نأ عطق الب

 قملا لاق دق اضيأ و ء ةيعاجلا ةب وتكملا يهو يه الا ةالصال ىتلا ةالصلاب تأي

 لخديمامالا ناك نا الا ةعاجلا ىلا هتباجا نع فلختلل هج و الف ةالصلا ىلع يح
 ةالص الف » تايا و رلا ضعي يف نا كاذل لدي و اهفئاظ وب تأب ملوأاهلطبيام اهف

 هدح و هتالص يف نا طقف ةبسانم كلذ بسانيو « مامالا مم ةبوتكملا الا

 ريخ ادحأ لتقي ادحأ ىأ ر نمو :رثألا يفو . عأ هللاو ء ةفلاخملل ا راهظ ا

 لصالا نا هتيجنت هجوو : تلق ةيدعق هلتق نا ملعي مل اذا هكرت و هتيجنت نيب

 هلل اقح وأ هل اقح هلتق نوكي نأ نكمم هنا هكرت هجوو نايبب الا هلتق مي رحت

 كلذ هيجوت يف يل رهظام اذه . هتوف اع رو قحلا نيب و هنيب لاح دق نوكف
 هلتق ميرحت وه ىذلا لصالل اباحصتسا ةيجنتلا بوج و ىدنع ىذلا و ء رثألا
 دحأ لتق ىطاعت ذا هلبق نم ءاج ريصقتلا نأل هقح تي وفتل كلذ ىدأ ول و
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 نع هعمسم وأ ىلصملا ىأ ر ل هلتق دد .رأ ىذلا بره نا ه و نايب راضحا الب

 لة لتقلا قاقحتسا ناكما ةهبشل لصالا كرتي يلصملا سيلف نايبلا مض وم
 نكل ممءامدو موق لاومأ لاجر ىعذال مهاوعدب سانلا ىطعي ول » هت

 اع ر ىذلاب فيكف سابع نبا هاور « ركنأ نم ىلع نيلاو ىعدملا ىلع ةنيبلا

 ناك ولو هنمضالام وأ اسفن جني مل نم و ث لتقلاب مجه ىؤر وأ عمس لب عدي مل

 سفنلا فلتم ناك نا ليقو ء لبق هناض يف نكي مل نا ال ليق و ، ةالصلا ين

 إ الاو ةيجنتلل كراتلا ىلصملا كلذ نمض ةاوهم و عبسك هيلع نامضال لاملا و

 هريغو ىلصملا يف دوجوم فالخلا كلذو قطي مل نم ىلع نامض الو. نمضي

 كهئاشع وأ هئادغ ةيجفت و نغلانع بئذلا درطو تقنختا ةبادكف ةيجنتلا نم و
 ناك ناف لاملا كلذ الا هدنع نكي مل ناالا هسفن لام ةالصلا يف ىجنيال ليق و

 ملعا هللا و ايه ريغ ىجني الف ءاشع و ءادغ هل

 البح تسيل« ءىش رورم ةالصلا عطقيال : بوبحم نباو ميب رلا و ش ثاه لاق

 : : تلع هلوقل هروج اهعطقي و بلقلا رب اهلصيف ءامسلا ىلا جرعت ااء اد ودمم

 ىلص اذإ » رثن هلوق وحم امأو « عطتسا ام اوءرداف ءىش ةالصلا مطقيال »

 هيدي نمب طخرلف دج نا و ىصعف دجي ناف افيس ههج و ءاقلت لعجيلف كدحأ

 هرضل كلذ لعفي مل ول هنا هموهفم ناك ولو شاف « هيدي نيب رمام هرضيال م اطخ

 اهعطقيال رض وه لب ر ورا د رجم ةالصلا عطق رضلا اذه سيل نكل رمام

 اعرو رورملل ةضرعم اهلعجي اضي ] صقني و 7 صقنيف لغتشيف هلغشي لب

 هت رك ذام ىلع لدي و كهتالص دسفتفد»ءوضو ضقن وأ سجنب راملا هسم وأ ملكت

 لوقو ث هتالص فصن صقني ىلصملا ىدي نيب رورملا نا : سابع نبا ل وق
 ىلا الا ىلصام هيدي نيب رورملاب هتالص نم صقنيام ىلصملا ملعي ول : رمع نبا
 ةالصلا ضعب نالطب نكتل ذا با وثلا يف صقنلا العج امها رنف . هرتسي ءىش

 ةلا زال ال ةالصلا يف عقي للخلا ةلا زا مفدلا نأ ىلع لدي ايعمالكو ث اهضعب ةحص و
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 ناك ول هنالو ىلوأ هسغنب ةالصلا يف هلغش ن ل ضمب معز اي راملا .. نع منلا

 كح يف هنكل افوقوه ناك ولو ايعمالكو نونجملاو ةبادلا عفد همزلي مل كلذك

 لاه كدحأىلص اذا ه ثيدحلا اذهيفو. ىأ رلاب لاقيال كلذ لثم نال عوف رملا

 نا انباحصأ رثأ يفو ءةرتس نوكيال طخلا نا ةيكلاملا نم معز نم ىلع د ر .

 رورم ىلصملا نمأيال ثيح باجا رمأ ةرتسلاب رمالاو هنم ريخ رغص ولو رجحلا

 راملاو ىلصملا رضي رورملاو بدن ليقو ڵ اهكرتب ةالصلا لطبت ال نكل رام

 :ذام ىلصملا ىدي نيب راملا ملعي ول » ةلق هنغ ىور ء امهنأش يف ارصق اذا

 نيعب رأ ليقف : هيدي نيب رع نأ نم هل اريخ نيعب رأ فقي نأ ناكل هيلع

 ةقطنلاك ناسنالا راوطأ اهنا نيعب رالب صيصختلا ةمكحو ء ارهش ليقو ء اموي

 ريثكتلا دي رأ اماف ددعلا لصأ ةعبرالا نوك وأ ء دشالا اهناو ةقلعااو ةغضملا و

 ههجو ليقو ء هل هجوال ذا هلصأ اهنا لسذ الو ، ليق اذكة رشع يف تب رض

 ينو ،ةنس ليفو ء فالآلاو تائملاو تارشعلاو داحلا نم اهىتارم ىلا رظنلا
 بعك لاقو ٤ ماع ةئام » ةبيش يأ نا هاورو « افيرخ نيعب رأ » ةياور

 ةرمسلا ةلعو . هيدي نيب رع نأ نم هل اريخ هب فسخي نأ ناكل : رابحالا

 : كلام ع زو « هيدي ني رمام هرضلال من ح » ت هلوق هيلع لدي امك راملا رو رم

 الا ىلصيال هناو طقف رورملل تسيل اهناو اهتأيهو ةالصلا ةنس نم ةرتسلا نا

 ، روكذملا ثيدحلا هيلع دريو ،رورملا نمأ ولو رضحلاو رفساا يف ةرتسلا ىلا

 طالا : : ثمللا و وه لاق د ٠. . رفسلا يف ىف ةرتس ريع ىلا ةالصلاب سأ ال هنع ليق و

 اندنع حص و ؤ ثا دح اندنع هف تسن ل : : ثلسللا ١ لاق 6 ة رقس نوكي ال لطاب

 انذخأ ثيدحلا كلذ و فيعضنا ةيكلاملا معزو «حاضيالا يف هتبن ٢ روكذملا

 فرطم لاق % ةيكلاملا دنع كلذ راكنا عاشو ةيفنحلا و ةيعفاشلا و ةلبانحلا و ه نح

 نم اندجسم يف بصخ هيلا ىلصي اظخ ىمحلا ف نالف طخ : مهنفلس نم وه و

 ةرتسلاب نونعي ى لهاجاي ةرتسلاب قحلا ةيحان لك نم هودانف هبتني ملف ةقلح لك
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 مارحالا دعب ولو اهتين و ةرتسلا ذاختا زاوج ىلع مهنم ءانبةي راسلاو رادجلا وحن

 البقم اهمطقيام ىأر اذا مارحالا دعب اهذاختا زوجي اماو ىدنع كلذك سيل و

 فاخيفمامالا ملسندعب مامالا هب هتانام كردتسي نأ كلذ نمو ينأي هنا نظ وأ

 وأ هرتسي نأ نكم امم اه ريغ وأ ةيراس ىلا بهذيف نومومأملا هنع اهعطقي نأ

 ةلق كااذل ضعب طرتشا و ث ةالصلل حالصا كلذ نال هيف رورمال عضوم ىلا

 قيلي الو ثيدحب لح هنا م. لهجلا ىلا هل مهتبسن يف ا وأطخا لوقنو ث لاقتنالا

 زجي مل أطخأ ول لب افيعض اثيدح ناكولو ثيدحب لمع نم لهجلا ىلا بذي نأ

 نيبقي ىح مهفلاو لعنلا نع دعبم هنال رمالا لوأ نم ليهجتلاب فينعتلا ه

 ىلا ىلصي حيرج نبا ىلا ترظن ةنيدملاب ةمأ نا ىورو ى هؤا زهتسا و هدانع

 ىضق امف ىفق نأ اهيلا راشأف ةنسلاب هلهج و خيشلا اذهل ابجاو : تلاقف طلا

 ىنتثدح دقو هيلا ىلصت اطخ طخ كنا تلاق ؟ ىلهج نم تيأ ر امو : لاق هتالص

 لطاب طخلا » لة فت ىبنلا نا اهنع هلا ىضر ةملس مأ نع اهمأ نع ىنالوم

 نأ اهلأسف « ضرالاو تاومسلا نيبام تدس مارحالل ربك اذا ديعلا ناو

 يغبني هناف اهقتعا ىنم اهنيعيبت اهل لاقف كلذب هتثدح تلعفف اهتالوم ىلع هيت

 تلاقف اهيلع كلذ ضرعف ث اهيلا كلذ تلاق ء علا نم ائيش ىو ر نم ظفحي نا

 : اهنع هللا ىضر ةماس مأ نع اهمأ نع ىنثدح ينالوم نأل كلذب ىل ةجاحال

 بحأ الف « نارجأ هلف هيلاوم حصن و هب ر دبعلا ىقتا اذا » لق ةع يبلا نأ

 نأ ىلع ىلع كلذ تضرع دق ينالوم نم ناكل اذه ناك ولو ارجأ صقنا نأ

 قثوتسلالهي وا رنأل طخلا نالطد لسنالتلق ءىنيفكيام قيقعلاب اهلام نم ىنيطعت

 ليبسلا لبء كلذ ليبسلا سيلو فقت نا ةالصلا يف وهو ةمالا ىلا راشأ هنال هر

 انباحصأ دنع دودعم ريغ هنالو طلا خ۔ذ له لماا لهأ لأ۔ي من هتالص متي نأ

 ذخؤي مل كلذك ناكامل ىوارلاو ةلوهجم ةمالا ةالوم اضيأو تاقثلا يف
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 ادجو اذا ىهعلاو فيسلا وحنب وه امناف ; خسنلا انملس نئل د ك اهايا هزبوجتتب

 اهادةف نأ الا ز وجيال ناك مش مس ادج و ول و كلذ لبق زاج دق و طخلاب رتتلا لطب

 ملعأ هللا و ايهمسشأ امو

 اهضعي ةرتس فوفصلاو هفلخ نمل ةرتس مامالا نأ رمألا يف دروو

 نم مامالا الت نم ىلع عطق لعف !ذاو مامالا فلخ راملا مطقي مل ام ضعبل

 مهدنع نوكي ال هءارو يذلا كلذ نأل فوفصلاو فصلا رئا۔ ىلع ال هئار ه

 نيب و هنيب رم نم ىلع مطق مامالا ءارو نم رخآو فص نيب مطق اذاو ةحسف
 راملا قلطأف لفط وهو هرامح ءاج سابع نبا نأ اذهل لدي و ى طقف مامالا

 اذ_ه نا ليق اك سيلو ةباحصلاو ةثع يبلا هيلع ركني و ١ فصلا يف لخدو
 صاقو ييأ نب دعس ناك كلذكو .يش ةالصلا عطقي ال هنأ ىلع لدي ثيدحلا
 الثم هنابب لباقي الئل جاتحا نهل ىل وأ وهو ًاضر ء فوفصلا نيب رميف لخدي

 الا هافق فلخ رع الو - بسحب الوط اضيأ كلذ زوجيو مامالا انق

 ال مامالا افق فلخ رورملا نأ كلام ةن ودم رهاظ و ريخأتلا لمتحت ال ةرورضل

 ًافاضم رثألا ف نأ ضعب ع زو ڵ مامالا لباقي نمع لوألا فصلا يف الا عطق

 يراخبلا لاق : انموق نم يمخللا لاقهفلخ نل ةرتس مامالا ةرتس ه ريدقت ًافوذحم
 نم عضوم يأ يف مومأملا ىلع عطقي اذه ىلعو هفلخ نل ةرتس مامالا ةرتس

 نأب ةفرع نبا باجأو ك ةرتس مامالل نكت مل اذا ذفلا ىلع عطةي ام فوفصلا

 ت رك ذو لينلا يف رك ذ دقو ث امكح ه ة ةرتس وهو امكح و ٤ مه ة ة رتس هت رتس

 امم ءيش ةالصلا عطقي ال : يلع نعو ء عطقلا ةفاسمو ةالصلا هل ام هحرش يف

 مطقبال : لوقي ناكرمع نب هللادبع نأ هللا دبع نب ملاس نعويلصملا يدي نيب رع
 لوق وهو ةباحصلالمعوهو ثيدح كل ذيفمدقتو ىلصملا يدي نبب رعامم ءيش ةالصلا

 فلقالاوبنجلاو ءاسفنلاو ضئاحلل لماش وهوهللا مهمحر ےثاھوب وبحم نباو عيب رلا

 ةفينح يبأو يعفاشلا بهذم وهو كلذ ريغو راجلاو دوسالا بلكلاو كرشملاو

 يلق يف و لاقدوسالابلكلااهعطقي : لبنح نب دمحأ لاق و ى ةمألا روهمجو كلامو



 ٧٧ ايكرتو ةالصلا مطق يف باب
 _ ۔۔ہ ۔۔۔

__. 

 يدي نيب رع نا دارأ طق نا : بي ؤذ نب ةصيبق نعو « ءيش رامججلاو أ رملا نم

 ىتح ةميج أ ردي لزب م تل لل هن أ ىورو ث هلجرب هسبخ ىلصي وهو ك يبنلا

 ىلع لب مطةلا مدع ىلع امهب جتحي ال ايهوحمو ناثيدحلا ناذهو رادجلاب هنطب قصل

 نعو ى قباسلا ثيدحلا يف هب حرص امك عطقي ال راملا ناكولو عفدلا بجي هنا

 دقو ليق ث دوسالا بلكلا و رامحلاو ةأ رملا ةالصلا مطقت هنا : يرصبلا نسحلا

 نا ليقو « بالكلاب انوتدهع ام سئب » اهلوق يف ةشذ )اع ثدح كلذ طقسأ

 دا رأ ولو اهيلع لابقالا نيب و هنيب لوحم و اهنع لغشت .ةالصلا عطقت هلوق ىنعم
 عطقي ال » ثيدح لي واتلا اذه در و ى اهلطبت واةالصلا دسفت لاقل كلذ ريغ

 اهتنتفب لغشن ةأرملا ليق ى ء داسفالاو لاطبالا يفن هب دارملا ناف « ءيش ةالصلا

 سوفنلا راكناب دوسالا بلك۔لاو ڵ رجز اذا رجزني ال هناو هتدالب, راجلا و

 اهنال اهيلا تنكس ءاضيب ةعمل هعم تأ ر اذاف سوفنلا دنع هوركم هداوس نال
 ىلاعتو هناحبس هللا لعجو ى غلا و مالظلا نم شحوتست كاذلف رون نم تقلخ
 ةاجنلا ةمالع لعجو ك هوجولا دادوسا باذعلا ةمالع لعجو راقلاك ءادوس منهج

 تيهن» ث هنعو . اهلهأ نم ميركلا محرلا نمحرلا هللا انلعج هوجولا ضاضيبا

 اولصتال» لاق ةت وك يبنلا نع : سابع نا نعو «نيثدحتملاو مئانلا ىلا ىلصا نا

 للعو ملكتي لجر فلخ ىلصي ال رمع نبا ناكر « ثدحتملا الو مئانلا فلخ
 يلصملا ىلع ش وشيف ءيش هنم ثدحي دق هناب معانلا ىلا ةالصلا نع يهنلا مهضعب

 ة رتسلل ناف همالكب ش وشقي الئل ملكتملا ىلا ةالصلا نعو هتروع فشكتت دق و

 الو لغشيال امم عارذلاك ةليوط حم رلك ةظيلغ ةتباث ةرهاط نوكت نأ : اطورش

 ىلص ناو ك رشمك سجني الو . ثدحتمو ةأ رماك لغشإ امب ز وج الف ڵ ش وشب

 ىغكيال اع رتتسانم اذكو 5 ةرتسلا كرت نم أطخأ امك ًاطخأهنكل سأب الف امهلا

 يضر اذا لج رلا رهظب زوجي و « لقتنت ىتلا ةبادلا و ىصلاك تبثيال ام رتتسلأالو
 نائ _ لماشلا _ ٣
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 كلذ نأل هبنج وأ ههجو ىلا ال ء تبثي هنا ملع وأ ةالصلا منت ىتح تبثي نأ

 أ ههج و هلباق ول ه هلبقتسم نع هل ةرتس هرىدتسم نأل نبقلحتملاب ز وجي و لغاش

 وأ هبلق لغشنال ءادوس وأ زوجع وأ ةمرحم ةأرماو تباث ىصب زوجي و .ال ليق و

 ةي رلا لثم ىلا ىلص اذا ليق « عأ هللاو . تملكت ول هعمس وأ هفنأ وأ هنيع

 ةبشخ وأ دومع ىلا كدحأ ماق اذا »2ظتع هلوقل نعالا هبناجىلا هلعجيلف حمرلا و

 يبلا تيأ رام : دادقملا لاقو « نعالا هبناج ىلع نكل و هينيع بصن هلعجي الف

 رسيالا وأ نالا هبناج ىلع هلعج الا ةرجش وأ دوع وأ دومع ىلا ىلصي ت
 لقو انموق نم د واد وبأ هاور اذه دادقملا ثيدح و ء ادمص هيلا دمصي ال و

 ناثيدحلا ناذه يفاني الو ءاملعلا نم ةعامج هب لمع نكل و ء ىوقب هدانسا سيل

 ةرتسلا لعاج نأل خلا « ههجو ءاقلت لعجيلف مكدحأ ىلص اذا » قباسلا ثيدحلا

 هنا هيلع قدصي رسيالا ههجو بناجل وأ ههجو نم نمالا بناجال ةلباقم

 ةي راسلا امأ و ءهينيع بصن اهضيرعت ةنسلاف ةبادلا امأ و ء ههجو ءاقلت اهلعج
 ثيدح يف اك رسيالا وأ نعالا هجولا بناج يفف ةرجشلاو ةلخنلاو

 دمتعيام ةغل هنأل . دومعلا يف ةيراسلاو ةرجشلا ىف ةلخنلا لوخدل دادقملا

 ادق اهنال زوجب ليقو ث زجي مل ةرتسلا نم ائيش هجولا لباقي مل ناو ث هيلع
 وزغ يف تلم لئسو . زاج ةلبقلل ةلبقتسم اهزجعب ةرتس ةباد لعج ناو ى ىلصملا

 كلذ ليق ء هيدي نيب هلعجي لحرلا ةرخؤم لثم لاقف ث ىلصملا ةرتسام : كوت

 رادقم ليق كلذلو ڵ فكلا لصأ ىلا قفرملا نم وهو عارذلا مظع نم وع

 لينلا ىلع ىحرش رظناف ربشلا

 رورملا دارأ نملو هترنسو ىلصملا نيب رورملا دارأ نمل عفدلا بجحي و

 ىنمو راملا مناي و عفدلا ب بجي ىتم فلتخاو ص رتستملا ريغ ىلصملا مادق

 نم لقأ راسملا نيبو هنيب ناك اذا :كلذ ليقف ث ةالصلا رورملا عطقي

 نم لقأ ناكاذا ليقو ء رشع ةسمخ نم لقأ ناك اذا ليقو اعارذ رشع ةعبس

 م



 ١٧٩ اهك رت و ةالصلا عطق يف باب

 ليقو ءةنالث نم لقأ ناك افا ليقو ء ةعبس نم لقأ ناك اذا ليقو نيرشع
 ةيمر امهنيب ناك اذا ليق و ، هدجسم نيب و هنيب وأ هدجسم يف رورملا دارأ اذا

 ىلصملا هلصي ثيح رم اذا مثأي راملا نا انباحصأ ضعب رهظتسا و ، لقأ و رجح

 لاوقالا كلت لك : يبرعلا نبا لاق ء لاقتنا الب عفدلا بوج و ثيدحل مفدلاب

 هرهظتسا امل قفاوم وهو هدوجسو هعوكر ردق قحتسي هنأب لوقلا الا طلغ

 هولمح ذا « هلتاقيلف ىنأ ناف » وق هلوق طلغلا ببس و : لاق « انباحصأ ضعب

 لثم لوقلاب وأ لاقتنا نودب ديلاب ةعفادملا لب ء كلذك سيل و لانقلا عاونأ ىلع

 هلتاقيال هنا ىلع اوقفتا و . ىنعملاب ىهتنا . هيلا ةراشالاب و هللا ناحبس : لوقي نأ

 ڵ نامثع لاقف هفنأ رسكف الجر عفد الجر نا ىورو ى ةالصلل ةدسفملا ةلتاقمل

 فنالا رمدكيف لعج نامنع نا اوركذي ملو اذه نم نوهأ ناكل رع هتكرت و

 رومأم هن أل ررضتف هئابا دعب هعفاد اذا رودهم همد نا انبهذم اذكهو ث ائيش

 ليقو « ىلصملا ةلقاع ىلع هتيدف تام نا : ةيكلاملا نم نابعش نبا لاق و أ هعافد

 ىبأ اذا فنعلاوهلمفدلاب رومأم هنأل هيلع دوقال هنا ىلع اوقفتاو ء ىلصملا ىلع
 دا رأ ناو اعامجا هلام يف ةيدلا هيلعف مدانعب ملع الب ةرم لوأ نم فنعب هدر ناو

 ناك اذا » ةع هتنا لوسر لاق : ىردهلا ديعس وبأ لاق ء همزل د وقلا هؤايل وأ

 ىأ « ناطيش وه اماف هلتاقيلف ىبأ ناف هيدي نيب رمع ادحأ عدي الف ىلصي كدحأ
 ىورو « ني رقلا هعم ناف هلتاقيلف » رمع نبا ىور امكن اطيش نب رق وأ درمتم

 هردص يف هدي لعجيلف » ىورو « ناطيش وه اماف هرح يف مفديلف ىبأ ناف »
 هنيب لعج نم اطخا و « اهنم نديلف ةرتس هل تناك نم » ىورو « هعفديل و

 © عرذأ ةثالث ليق و ء ربش امهنيب لعجي نأ نسحي امناو نيفص رادقم هترتس نيبو
 نب لهس لاق ء ةاشلا رمم هلقأ و عرذأ ةئالث هرثكأ عساو كلذ : ىدوادلا لاقو
 ربش كلذ ردق و ةاشلا رم ردق رادجلا نبب و ل يلا ىلصم نيب ناك : دعس

 نيب و هنيب لعجو ةبعكلا يف ىلص تشع يبلا نا : هنع هللا ىضر لالب لاق و
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 7 ر ناك اذا ةاشلا رعلعجي نأب امهنيب عمجي : تلق ى عرذأ ةثالث ردق رادجلا
 نأ جاتحال امئاق ناك اذا ةاشلا رمم ناك ولو امئاق ناك اذا ةئالثو ادجاس و

 نكمبام رادقم لذ و هنع ىنغتسم ةالصلا يف لمع كلذ و دوجسلا و عوك رلل رخأتي

 هنا ىلع عامجالا مهضعب ىكحو ى هادي هلانت و هيدي نيب رعام عفدي نأ ىلصملا

 تلق « هدر فلسلا ضعب نع ىور و ى ناث رورم هعوجر نأل هدريال رم اذا

 لاح وأ همادق هرارقتسا لاح وأ رو رملا يف هئادتبا لاح درلا هدارم نا لمتحي

 هنا ضعب معز و ى رسيالا هبناج ىلا ر خآلا ضعبلا ةز واحم و همادق هضعب ءاقب

 بجاو راملا ىلصملا درو ك معأ هللاو أطخ وه و هلك۔ ز واح ولو ة راشالاب دري

 تلاقو ، ثيدحلا يف رمألل ةيرهاظلا دنعو اندنع كلذك فينعتلاب هعفدو

 هناكم نم لاقتنالا مهضعب دنع زوجي و بودنم فينعتلاب عفدلا : ةيمفاشلا

 « ملعأ هللاو . رم امك كلذك سيلو زوجيال هنا اوعمجا : لاطب نبا لاق و ء مفدلل

 وأ اربدتسم دجسي ثيح هيدي نيب ف وقولا ىلصملا ىدي نيب رورملا لثمو
 لصحي كلذ لك يفو هتلبق نم اينآ وأ افقا و هلابقتسا كلذ نم معأ و نر

 ولو فقا و ىلعو 7 ادق رام ىلع ريض الو. ةالصلا ن ع عنملا وا ش وأ , مشر

 وأ هعوكر لاح هعنمي ىتح هترتس مامالا نأل هتلبق نم تآ وأ ه ٦9
 ريغ هدجسم دعل فوقولاو نايتالاو رورملا حابي ليقو ى ليق اذك هد وجس

 : مهضعب لاق و ، ذفلاو مامالاك كلذ يف مومأملا ليقو ى هفوق و يف هل لبقتسم
 ض هريغ وأ مامالا يه تناك ءاوس راملا نعال ىلصملا نع جرحلا عفرت ةرتسلا

 همدعو مثالا يف راملا و يلصملا لاوحأ نا هريغو ةيكلاملا نم يمخللا رك ذو

 وأ ةرتس الب كولسم عورشم يف ىلصي نأ يهو يلصملا ممأي ىلوالا : عبرأ
 ةرتسلا ىلصي نأ يهو راملا مسأب ةيناثلا « ةح ودنم راملا دجي الو اهنع ادعابتم

 دجي نكل ىلوالا لثم يهو 4 نامئأي ةثلاثلا ء ةحودنم رامللو عورشم ريغ يف

 ةحودنم راملا دهيال نكسل ةيناثلا لثم يهو نامئأيال ةعبارلا ء ةح ودنم راملا
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 عنم هرهاظف الاو ، رارطضالا ريغ ىلع هل لحو ثيدحلا نم ءانثتسا كلذ و

 جاتحي نأ ةحودنملا مدعل دارملاو ڵ اندنع حصل ءانثتسالا كلذو اقلطم ر ورملا

 عابتا وسفن وأ لام ةيجنت و تيكر يخأتلا لمتحيال ءيش لجأل رورملا ىلا رامل

 وأ ررضت الاو يلصملا مادقالا اليبس دجي الورورملا دي رم رثأ ىلع ءاج ودع

 ملعا هللاو . دارملا تاف

 نع عفدي ىلصملا ناو ك رثك ألا دنع هريغك ديصلا بلكن ا : رثألا يفو

 وأ هيدي نبب رمت ضئاح تءاج نا : لاق هللا دبع ابأ ناو ح جالع الب هسفن

 هيلا ىم وأ ًاسلاج ناك ناو « هعفد ديرب هنأ يهيل اليلق مدقت امئاق ناك ناف كرشم

 الب هنع فرصنيل راملا سم ناو ، ق و جالع الي هيلا ريشل نا هرك و هسأ رد

 ولو هعفديل هدي دمع نا هل : لاق حمسملا نا ناو ء هيلع دسفت لغاش جالع

 عفدلا هنكمأ اذاو ث ًاعجطضم ولو هديب ريشي نا هل ىلوألا لب : تلق ك ادعاق

 هب وث وأ هديب بلك ىلا راشأ ناو ث امئاق ول و لقتني الف ةسام الب ولو دي ةراشإب
 ملو بنجلا وأ ضئاحلا رم نا : ليق هناو « تدسف هامر ناو تمت هيمر هنأك

 انم رثك الا و ى ةرقسلاك هب وُث نألدستي الف اهجو ولو عىش هندب نم رهظي

 وح يفو ضوعب و بابذك هنم عنتع الام الإ عطق مدو حور يذ رو رم نأ ىلع

 نأب هنم عانتمالا دجي هنال لق هيف بوث ىلع ةالصلا زوجت الف فالخ ءاسفنلا

 ىلع اهبقابو ضرألا هتهبج رثك أ لان ناو ء ضرألا ىلع وأ هريغ ىلع ىلصي

 نيب رونس رم ناو « يمدآ ريغل ناو ربق لابقتسا هركو دسفت ح ور يد

 ناك نا اهعطةي رابشا ةمثالمث ةالصلا عطقي ام عفت را ناو ى نالوقف ةتيم هب دي

 اهرجح يف دعق ولو يبص اهعطقي الو ليق ى دوجس وأ ع وكرل ضفخ اذا هلاني ال

 هندب وأ هبونب سجنلا عضوم رشابي نا كلذ لئة يت : تلق ء لزعي نكل
 رشع ةسمخ ىلا عطقي امهو درقلا و ريزنلا وحن ليق ك هندب وأ يبصلا بوث يف

٠.٠ 

 يف اضيأ ليقو ، سم ملام ليقو 2 ةثالث ىلا سجنلاك ليقو ء باكلاك اعارذ
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 هللا و ك مطقي رشع ةعبس نود ام ةدقوملا و ربقلا يف ليقو ء رشع ةسمح سجنلا

 | عا

 دمعتو ةرورض الب ش وأ رظن وأ عمس دمعت و ثبعلا و تافتلالا اهعطقي و

 ةءارقلا عطقي ملو كلذ هلغشي مل ولو يويند وأ يني د رمأ يف وأ باسح يف ركف
 وأ هلا رظن ام فرعل وأ هملا عمتسا ام مهغي ىتح ضقن ال هنأ : مهضعب معز و

 اقلطم هيف ركف ام كردي وأ هيف ركت ام باسح كردي وأ مش ام حمر قشنتسا

 ء سأب الف فول ةءارقلا عطقو ١ ىغدصأ ناو دمعتي ول و ديعل هنأ ضعب معزو

 ءاج ناكا الإ كلذك سيلو فوهلاكهنأ مهضعب معزو ء ضقتنتف ءاجرلا امأ و

 معزو ث هدارم اذه لعلو كاله نم هب وجني وأ هنودب ةالصلا حصت ال ءىش

 ثالث ردق نم رثك أ نوكي ىتح ةالصلا ريغل ءافصالاب داسفال هنأ مهضعب

 لهج الب نوكي ىتح تافتلالاب ضقنال هن ] مهضعب معزو ، تاحيبسل

 ضعب و ى اهضبقي ىتح ةداعا ال هن أ ضعب معزو 4 داعأ ةلمقل هدي دم نمو

 نم ديعي و . ةداعا الف اهاقلأف ةالصلا حلاصم نم اهءاقلا نأ ًاناظ اهضبق نا هنا

 حسم ام هيف ناك نا ديعي ال ليقو ء حسم الب دوجسلا هنكمأ دقو هدجسم حسم

 هرمأف ةرم نم رثك أ هدجسم حسم ًايلصم نا : ديعس وبأ ىورو . ىوسي وأ

 دوس ةقان ةئام نم يلإ بحأ ةدحاولا ةحسملا كرتل » لاقو ةداعالاب ل يبلا

 نا الإ ةداعا ال هنا ضعب معز و ى داعأ ةرورض الب همتاخ كرح ناو « قدحلا

 نا الا ىرخأب هكرح ولو ةداعا ال هنا اضرأ مهضعب معزو ك ىرخأ ديب هكرح

 ٹكالذ نم رشقي 1 ولو آدمع هنذأ وأ هيف وأ هنن أ : عبص ألا لاخدا اهعطقيو ى هلغش

 يدنع امهحصأ نالوق وهسلا يفو رشق ولو عطق الف لاغشا وأ ةرورضل الإ ًائيش

 صعب و 6 ةرورض ال دمع) ولو ضقن ال هن ا ةقراشملا ضعب معرو 6 عطقلا مدع

 فاخام حسم نا هلو اهجرخأو اهريغ وأ ة ة رعش رشق نا الا كلذك ض قن ال هنا

 : هللا دبعينأنع ر لافو كماكز ءام و طاخم وأ عمد أ قرع نم هق لخدي نا



 ١٨٣ اهكر تو ةالصلا عطق يف باب
 ۔ ۔۔ے ___

 ش هسورض نم جرخ امو قازي يف يرجيام وأ ةبح لثم عالتباب ضقن ال
 نالوق انايسن براش وأ لك 1 يف و ن 7" ضقنلا يدنع حيحصلا و

 وحن هرص نمو 4 قازب يف يراجلا ماعطلاك هريغ وأ ءام نم بورشملا ةيقب و

 وضعلا كيرحتب هدرط ناو ى ضقنلا راتخي ليقف خفنلاب هدرطف هلغش وأ بابذ

 بسح ناو « ىلوأ وهو هديب هدرطيلف هسأر يف ناك نا ليقو ى زاج هيف وه يذلا
 لفنلا يف هركو دمعت نا دسف ضرفلا يف هعلاصأ ف اهوحتو تا ريبكتلا و تايآلا

 ناو هكي رحت هيذاحملف مومأم سعن ناو ع ضرف يف ولو هسفن يف زاجو نيديعلا و
 ىوأ نمو ء يدنع سأب الف اذف وأ اماما كرح وأ ةالصلا يف سيل نم هكرح

 اهنا ضعب معز و ث هتالص تدسف مع وأ ال دي ري امهريغ وأ هدد وأ هسأرد

 يف ديلا مضوو اهبضمغو نيعلا حتفك دسفم هن أب ءيشلا اوفصو اذاو ، دسفت ال

 ل امم كلذ ريغو هداسفاب لوقلا ىلع لتلاو فصلا يف ةحسفو لجرلاو اهلحم ريغ

 رادقم ليقو ، دحلا رادم ليقو ى هليلق دسفي هناف دسفم هليلق نا ىلع او

 ًابلاغ يدوصقمو ًاعو رف لينلا ح رش يف تركذو ى يقابلا رادقم لبقو ه ةعكرلا

 محش هقلح ىلع هتمامع ضعب ولي 1 نمو ، هل يحرش الو لينلا ه زك ذه ملام رك ذ

 هب دارأ ناو ع هتالص تمت هزاوج نظي هتبقر ىلع هاولف هنم افرط رشنف ركذ

 اهتداعا نسحتسا اهحلاصم هلعفو هموزل لع نا ليقو رثك ألا دنع داعأ ةنسلا

 تناك نا اقلطم سابللا ةيفيك نا قيقحتلا : لوقأو ى رثألا يف اذك داسف الب

 نودب أ هدمعل هل تثدح وأ اهس مرحأ ةالصلا اهس تدسف دقف ةالصلل ةدسفم

 فاشكنا ىلا يدؤملا بوثلالالحماك داسفا ىلا يدؤت ةهو ركم تناكناو ء هدمع

 هبلق يف حجر دقو اهبلع مرحأ نا نكل اهيلع مرحأ وأ تثدح اهحلصأ ةروعلا
 بحتسملا ناكوأ كلذ ىلا يدؤتال ةهوركم تناك ناو ى دعيلف كلذ ىلا يدؤت اهنا

 اهنع يهنلا درو نا الا هنع ىنغتسا ام داز هنال هتالص تدسف اهحلصأف اهكرت

 كالذو اهحلصي مل نا هتالص دسفت ال هنا مم اهحلصي نا هلف هب زنت يمن هلم هنم

    
 



 عل و لصالا لماش ١٨٤
_ 

 يف فلتخي و اهحالصا هيلع بجو اظح وأ و أ انك أ يهنلا ناك ناو ء يهنلا اقل

 ناو . ملعأ هللاو ى سابللا ةيفيكب ًاصاخ ليصفتلا اذه سيل و ىرظلا يف هتالص

 وأ لأس ناو ع سأب الف كحلا ىلا جايتحال هبوث قوف نم هربد وأ هرك ذ كح

 ، نالوقف اوهس ناو تدسف نآرقلاب ادمع بطاخ وأ ىهن وأ رمأ وأ اباوج در

 داعأ اهنم راجتساف رانلا ركذ ناو ى باوجلا دركف اهجوت وأ ةياكش دصق ناو

 رمال هتالص يف حنحنت نمو . اذه ريغ رمو نآرقلاب ناكنا الا هناسل كرح نا

 مالكلاك باوجلاو مالعالل حنحنتلا نال حيحصلا ىلع تدسف مالعالاو باوجلاك

 ناو هقلح ح رسيل حنحنت نا الا ًاضيأ اوهس كلذل حنحنت اذا فالخ هيفف

 نا الا حنحنت نا تدسف شوشقي الو ررضتي الو حنحنت نودب ةءارقلا دجو

 دب نملاعامسا هلل رهج ةدايز وأ هلل هتوص نيسحت دارأ نا داسف الف اماما ناك

 نآرقلاب هيبنتلا نال داسنلا ىدنع حيحصلا ث نالوقف مامالل اهببغت حنحنت نا و

 ريغ مالك حنحنتلاو أ اذه ريغ مالكب ال مامالا هنع فقوت اع وأ حيبستلا وأ

 ،ال ليقو ، هتبلغ اذا ةدسفم يويندلنينالاو جشنتلاو ءاكملاو هوأتلاو ى هلك اذه

 ضقنو هللا فول امهب ضقن الو هفلخ نم عمس نا جشنتلاو ءاكبلا ضقني ليقو

 ةالصلا دسفتو ع هيلع ان زح ناك نا الا ال ليقو ء تيم ىلع ناك نا هلك كلذ

 هنا ثيح نم ضقان مسبتلا نا : ديعس وبأ لاق اك سيلو مسبتلاب ال كحضلاب

 اهضقني معن « هل تمسبتف ةالصلا يف لي ربج ىل كحض » ةلت هلوقل كحضلا نم

 نا لاق امك الو مسبتف اهرك ذت وأ اهعمسف تيكح وأ ترضح ةيصعمل ضرع مسبت

 ضرع نهو ث اهضقنت ةهقهقلا نكلو مے.بتلاك ةالصلا ضقنيال كحضلا نا : ةكرب

 ,انع نمو ١ اهحالصا نم كلذ نال زاج ةالصلا نعو هنع كسمأف كحضلا هل

 دسفت اهنا يدنع قحلاو ليق اذكه نفد نا داعأ ىصحلا يف هل رفخ هوحت وأ طاخم
 كلذل هفقوم نع رخأت وأ مدقت نا اذكو ث اهنع ىنغتسم ةدايز رفحلا نال رفح نا

 نا هلو تاوطخ سمخ ىلع داز نا الا ال ليقو ، كلذل هدجسم نع مدقت وأ



 ١٨٥ اهكرتو ةالصلا عطق يف باب
 ۔۔۔۔ م

 وأ هن هد وأ هد وجس عضوم ين همادق كلذ ىقلي الو هليسي وأ ليسي كالذ كرتي

 كلذ لعفي الو دجسملا يف ولو هراسي كلذ ءاقلا هلو كلذ نع لع هيهنل هدعب

 يفالثم قز ناو « ةبكلا يفالا كبوث يف قزبتال » تن هلوقل هب وشب
 ناك ناو ك داعأ الإ و برقأ اهىلعاهعضوناكناالإ ىرخألا ىلع اهعضي الف هلعن
 لوق دييقت يغبني اذكهو ك دعبأ ناكلو دسفت ل فلتلا نعا اظفح اهملع اهعضو

 اهقوف تناكن ا الا اهبف قزب اذا ىرخألا ىلع هيلعن ىدحا لعجي نا هل هرك: سيمخ

 امئاق هارمسيب رفح ناو : لاق داعأ امهقرف نا : ةكرب نبا لوقو ڵ تناك امك اهدرف

 وأ هبوث يف قزب نا اذكو نفد ولو هتالص دسفت الف اسلاج ىرسيلا هديب وأ

 كهراسل ناطيشلا و هنيم ةكئالملا نأل ةالص ريغ يف ولو اه ركو هني وأ همامأ

 نيب وأ انيم امئاق قزب نا : بوبحم نبا نع و ث امادق قازبلاب دسفت ليقو

 يف دعق ناو لاوقالا هنه يف ءاوس دوعقلاو مايقلا : تلق ڵ ه_يلع الف هيدي

 لاقو ىدنع تدسف لعن يف وأ ضرالا يف قازب وحنل هيبقع ىلع وأ ضرالا

 ههج وب بكيي لب كلذ هرك : يريغ

 مامالا فلخ سمن نمو ڵ ىنبي : ضعب لاقو ك داعأ ربدأ ىتح سعن نمو
 وأ اهرادقم وأ ةعكر » هقمس نا ل۔بيةو ص هءوض و ضقتني نا هبتنا اذا ىنب

 ضعب نم مان نا ليقو ء هعم هنيح نه فن أت هما و ىضمام لما عوكرو ةءارق

 ناو 4 ىنب : ةديمع ودأ لاق و ڵ داعا ميلسلا دعب هتنا و نييل والا نبتعك رلا

 اتيقب وا اتحتف ىنح اهجلاع ناف اقتسدي امهناك هينيع حتف نع زجع و مونلا هيشغ

 هفلخ وأ هبنج ىلع عق و ىنح سعن ناو كلذ هلغشي ل نا تمت اهما ىتح كلذك

 اليلق ضرالا ين ثبل ىنح هبتني مل ناو فنأتسي ليقو ك ىنب ماقف همادق وأ

 ملعا هللا و . ضرالا ىلع مف و اذا ضقتني ليق و 6 ء ود و ضقتف ١



 ع رغلا و لصالا لماش ١٨٦

 لصف

 هي زجال اهديعي هنا يدنعف زوجيام قفاوو زوجيال اك ةالصلا لخد نم

 ىلا اهب برقتلا يفاني زوجيال امك اهلوخد هءاون نأل هتين ءوسل اهلع باثي الو
 اك بجاو ءاداو ريخ ةينب ةالصلل مرحي نأ رمأ دقو ةيصعم هن أل لجو زع هلل
 زوجيام قفاو ولو هب وه رومأملا مارحالا كلذب سيل زوجيال اع همارحاو رما

 هل نيصلخم ه لجو زع هللا لاقو « تاينلاب لامعالا اجا » ت لاق دقو

  

 نا كلذ ض راعي الو نيد صالخا الو ةيعرش ةحيحص هل ةينال اذه و « نيدلا

 فقوتي امم سيل عاجلا نال هيلع مرحال هتجوز يه اذاف ىنز ىلع ةأرما سم نم
 ليق و ص هتالص تم ليف و . عأ هللا و يل رهظام اذه ى ةالصلا فالخب ةين ىلع

 سبل وه اذاف بوصغم وأ س ن هنأ ىلع هب م ركي نأ لثم طقف بوثلا ىف تمع

 زوجيال امي ةالصلا دمعت نمو ث ةبانجلا يفال ءوض ولا يفو هيف تمع ليقو « كلذك

 ةب وتوأ 6 ةقدص وأ ج ةلسرم وأ ث ةظلغم هتمزل و رذك تقولا جرخ ىتح اهدعي ملو

 وأ اهكرت دمعتم ىلع ءاضقال ليق و ث اهكرأت يف مهفالتخاككلذ و اهسضقي و طقف

 ولو هبوث وأ هندبب سجنب ًايلصم ةرافكلا مزلتال : رأ ينو ى زوجيال امك اهلعف

 اهكرتنم لدبلا مزلو ع نالوق اه.وزا ف ابنج وأ هل ءوض والو ىلص نا و هب ع

 اهكرت نمم هريغ كحك [ [ اذه ] كح نأ حيحصلاو ها ةرافكلا ال هدمعن <
 ٠ طقف لدبأ ا هلبق هدمعت ٩ 5 لوخد دعب ركسلا دمعت نا ركس الب اديع

 وأ ى ةظلغم ةرافك ة دحا و لكلف دمع ز وجيال امكاهالص وأ تا ولص كرت نمو

 لعف اذاو همزل ام لعفي مل ام امح نهسلع كلذ نمىشهمزل وأ ى ةقدص وأ ى ةلسرم

 دقو ًامساو تقولا نظي و ثدحتي دعق نمو ث هلبقتسي امل روكذملا حلاف هم زلام

 ةظلغم ليقو % يدنع ةب وتلا و مد_نلاف هتتاف ناف ًاتسض هدجو ش هلوخدب لع

 وأ ءةظلغملا هتمزل يورخأ رمأب ةالصلا نع لغتشا نمو . ةرشع موص ليقو



 ١٨٧ زوجيال اكةالصلا لخد نم كح

 لغتشا نا همزلت ةظلغملا نأ ضعب معز و ث ةب وتلا وأ ڵ ةقدصلا وأ ث ةلسرملا
 وأ ادمع تقولا تاف ىتح هلسغ يف لهمت نم و ى لدبلاف يو رخأب امأ يويندب

 ة رافكلا و رفكلاف اهتحص هيلع فق وتتام كرت وأ هب ةالصلا حصتالام لهجب لعف

 لمجالب ادمع الصأ اهكرأت ىلع الإ ةرافكال ليقو ث اهكرت دمعتم يف فالملا ىلع

 ةهاع الب اهكرت نم مزلت امنا ليقو ث ةنايد اهكرت نم مزلت امنا : نامثع نبا نعو

 وأ هيلع ىغأ ىتح هبرض وأ ةالصلا نم ادحأ عنم نمو لغاشن الو لهج الو

 كرت دمعت نم مزل ام همزل اركسم هماعطاك عناوملا نم كلذ لثم لعف وأ هديق

 ليق و ؤ هنكمأ اك ىلص وأ تاف ىتح ل۔ ي ف اهتق و يف كلذ هب لعف نا ةالصلا

 عنام هنال اقلطم اهكرت دمعتممزلام هم زلال ليقو « تقولا لبق كلذ هب لعف ولو

 امكعونمملا ىلصي و . ةعكر لهجي ىتح لهجب ةرافك ال : ضعب لاقو ى كراتال
 ليقو ث هب يدفي امع ىنغ هل ناك نا ةمات ىلصيل هلام يدفي نا همزلو هنكمأ

 هئادأل مرحا ناو اهكرت نكف باجا وا ءاير ضرغب مرحا نمو . همزايال
 نأ ادحأ رمأو تقولا يف مان نمو هت زجأ امهيفنيو بجعلاو ءايرلا هلخادي و

 نع مان نهو ى ظاقيالل لهأتي هر ومأم ناك نا هيلع ة رافك الف هظقوي ف هظق وي

 ع ضعب دنع رتولا نعو اهنع ةدحاو هتمزل مقي ملف اهتقوب موقي نأ ىلع ةمتعلا

 موزلب لوقيو رت ولا ضرفب ل وةي نم يأ ر يف قحلا وهو امهنع ناتنثا ليق و
 اهالص رفس يف اهنتقوتاف دقو رضح يف اهرك ذف ةي رفس يسن نمو . هيلع ةرافكلا

 جورخ دعب اهركذ 7 قاب تقولا و رضحلا لخد ث رفس يف اهبسن ناو ةي رفس

 ين ةيرس ركذ نا : ةكرب نبا لاق . ةي رفس اهاضق رفسلا يف وأ رضحلا يف تق ولا

 املو « يركذل ةالصلا مأ » ىلاعت هلوقل امامت ليقو ء اندنع ارصق اهالص رضح

 دق و يناعم اهلاتحال كلذ ىلع ةيآلا يف ليلدال : تلق « اهتقو كلذف » يو ر

 لبقي نكل رهاظ هج » هلف ثيدحلاب لالدتسالا امأو . دازلا نايمه يف اهتركذ
 يف اهركذ م ةيرضح يسن نمو « هيف اثحب لينلا حرش يف تركذ دقو ثحبلا



 عرفلاو لصالا لماش ١٨٨
 ۔۔۔ہ هس ا ۔۔ے۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ے۔ہ ا ۔۔۔ ۔۔۔_ .- - --

 س يف لخد نمو . نالوقف تفي مل نا و ةيرضح اهالص اهنق و تاف دقو رفس

 نمو ث امات اهيلصي هناف قاب تقولاو رضحلا لخد ىتح اهكرتف ةالص تقو

 ليقف قاب تقولا و رهسلا د> ىلا اهكرتف ة رضاحلا تقو ف هنط و و نه ج رخ

 تو ة ولا لوخدل ١ ًارامتعا ة هد رصح ليق د ك يدنع حيحصلا وه و هر رعس اهلصي

 لحم وه و ةالصلا دا را نج> هزح راستع ا يدنع حيحصلا ظ رضحلا ف وه و هيلع

 ىتح هيلع قاب فيلكتلاو رفسلا لخد ىقح قاب تقولا ذا ةي رفس اهلصيلف رفسلا

 هيلع تدسف نمو ث ةيرضح هلبق اهدؤي مل ذا ةي رفس اهب فلكف رفسلا لخد

 ف ول 5 امامت املد ١ رضح يفهيلعتدسف نه و رصح ف ولوارصق اهلدنأ رعس ف

 ءاضقا همزال ين اوفلتخاف . مئانلا اذكو تقولا يف ضرفلا همزلي يمانلا نال رفس

 لدبلا همزل داسفلاب لع نب همف ىلص تقو كح هم ز هملع تدسف نمو 0 ءا دأ مأ

 ثيح نم هم زل لادنالا اذهو ض رغلا هنع لاز لدن أ اذاو هنم لديللاك الإ سيلو

 عأ هلا 4 6 لع

 ةيفنحلا روهمج و ةيفنحلا زم ىزارلا ركب وبأ و ةيعفاشلا نم : ةعفرلا نبا لق
 ءىشب رمالا : ةلزن۔هملا نم رابجلا دبع و ةيعفاشلا نم ىزا ريشلا قاحسا وبأ و

 كرا دتسا بلطب رمالا راعشال هتق و ف لعفي اذا هل ءاضقلا مزلتسي تق وه

 رثكالا لاقو ڵ ءالؤه دنع اضيأ تقولا ال اقلطم لعفلا ر ۔الان . دصقلا و لعفلا

 وه و هر حرصيال ة رات ددح رمأ ءاضتاا : اهح رش و 4_ ٢ ف قاحسا وباو او

 ةالص يسل نم (, ثدحك هر حرمب ة رام و ل والا 4_۔لع لده لد ريثكلا

 اهنع لفغ وأ ةالصلا نع مكدحأ دقر اذا ه ثيدحو « اه ركذ اذا اهلصيلف

 اندنعو ملسمو ىراخبلا حيحص يف لوالا ثيدحلاو « اهرك ذ اذا اهلصيلف

 يف لعفلا لوالا رمالا نم دصقلا يناثلا لوقلا ىلعو ى ملسم حيحص يف يلاثلا و
 ى نمل وقلا دنعفوسلاك ببسلوه امف و هل تق وال اميف ءاضق الو اقلطمال تق ولا

 كلوق امأ و رهاظفسخلاتا ولصلا وناضه رك مئادلا امأءامئاد ارءأ سيل ايف و ليق

 م ويف هز وكو م وصلا مازتلا نارمأ ٨7 ل والا باصأ دندف سيخلا م وإ ح



 ١٨٩ ةالصلا كرات ح .
 ے

 نوملسيال ىنائلاباحصاو ى م وصلا "7 ه :اونلناتلا نع زج اذاف رسخا

 ثيدحلاو هريغ يال ےادلا ىف هن وماسإ تلاثلا باحصأ و و } ني رمالا ءاضتقا

 ر را ح قب و نايسفلا نم معأ ي ه ىتلا ةلفغلاو داق رلا كح لع لد يناثلا
 ,: يفاشلا ىدابعلا ےس اق نب او حاضيالا ف هللا همح ر خيشلا رك ذف ى ادمع

 : اضا آ س ناا لاق و ىبل , همدع مش رذعلا عم ءاضقلا ج و اذا هز ال ىلوأ

 اذاهنال " وه ب لاق و ثيدحلا يفروكذملا ىلع سايقلاب هكمح دافتسي هلعل
 عأ هللاو 6 ىل وأ همدع عف رذعلا مم ءاضقلا بجو

 نغمطملا ريغ ةالص ىفو ةالصلا كرام مكح ف

 نمالو قيرغ الو مده وأ قيرح هب طاحأ نم ةالصلا كرت يف رذعيال

 شام الو ريبكتلاو ءابالا ىنح هنكمأ ام "لك ىلصي و ء ىسن نم الا لاتقلا يف
 مزايام همزلي كاه وهف كلذ مم اهكرت نمو ، كلذ هبشأ نم و افوق و ميطتسيال
 ريغ يف اهكرات فالخب يدنع ةهشلل دحلا هنع أردي نكل كلذ ريغ يف اهك رات
 ةثالث باتتسي : هنع هللا ىضر رمع لقو ء لتقلا لبق بات نا الا لتقي هناف كلذ
 عامجا هب زوجال امب اهالص نم كلذك و لتق بتي مل ناف ةرم موي لكمايأ

 ةالصلاك رات لتقو ء تق ولا لبق ىلص نا الا زوجال امب اهالص نم لتقبال ليق و

 ذخ » : ةيكلاملا ضعب لاق ء انموق فلتخاو ث رفك لتقال دح لتق اندنع

 ناف روهشملا ىلع ىرايتخالا ال ىرو رضلا تقولا رخآ يف اهلعفب ةالصلا ك رات

 هنا : بيبح نبا لاقو ث ارفكال ادح لتق كرتلا ىلع ه رارصاب و هناسلب عنتما

 نباو رمع نباوىلع نعو ، ىر و رضلا تق ولا جرخ اذا لتقي هنا و ارفك لتقي
 هيلع و لتق الاو ىلص ناف تقولا رخآ هب رظتني رفاكهنا هيوهار نباو لبنح

 لهأ رثك أو ىمفاشلاو كلام لاقو ڵ دترملا كح هكح لب تروي الو ثري الف



 عرفلا و لصالا لماش ١٩٠

 هراحصأ و هدح ود أ لاق و ؤ ثرو٫و ثرو و ادح لتقي هنا نم هب انلق اع : ملعلا

 كللام ا نم باهش نباو ىعفاشلا باحصأ ضعبو ةيكلاملا ضعب و

 اولق و بوتي ىتح اح ربم ابرض برضي : هباحصا و د واد و ةمالا فلس ضمب و

 ةلدالا تضراعت دقو ةلأسملا ين عامجا الو طيرفت ةنمؤم سفن لتق ىلع موجهلا
 هللا يضر بيبح نب ميب رلا هاور ىذلا ثيدحلا لتقيال لاق نم تاجح نمو

 يف دابعلا ىلع هللا نهبتك ت اولص سمخ » تع هللا لوسر لاق هنا اعوفرم هنع

 ةنجلا هلخدي نأ هللا دنع هلف ائيش نهقح نم عيضي مل نهم ءاج نهف ةليللا و مويلا
 يف او ور مهنكل و « رانلا هلخدي نأ هللا دنع دهع هلف نهقح نم صقن نم و

 دنع دهع هل ناك نهقحب افافختسا ائيش نهنم عيضي مل نهب ءاج نش » ملال دتسا

 ناو هبذع ءاش نا دهع هللا دنع هل سيلف نهب تأي مل نمو ةنجلا هلخدي نأ هللا
 ةمطتنمميي رلا اهبوري ىتلا ثيداحالا نم ثيدحلا كلذ نظأ و «ةنجلا هلخدأ ءاش

 يف كلام هاورو ى اراصتخا هركذي مل ن .كل تماصلا نب ةدابع نع ةلضعم

 د واد ودأ ىورو 6 ةليللا و مويلا د هيف سيل و تماصلا نب ةدامع نع ط وملا

 نم لجوزع هللا نهضرتفا تاولص سمخ » : لوقي لب يبنلا تعمم هنع

 هللا دنع هل ن اك نهعوثشخو نهعوكر متأو نهنتقول نهالصو نهءوضو نحأ
 ءاش ناو هل رفغ ءاش نا دهع هللا دنع هل سيلف لعفي مل نم و هل رفغي نأ دهع

 ! ةنجلا هلخدأءاش نا و هبذع ءاش نا » : قتع هلوق مهلالدتسا هجوو « هبذع

 ىنعملانأب و لتقلا يف سيل كلذ نأب باجيو « هبذع ءاش ناو هلرفغ ءاش نا» وأ

 ء ةنجلا هلخدأو هل رفغف اهل هقفو ءاش نا و هبذعيف ةب وتلل هقفوي ملو هلذخ ءاش نا

 نمو ةبوتلا مدعب ةديقم حلا « نهقح نم صقن نم و , عيب رلا ةياور نا اك

 هلا ال ا وت ىنح سانلا لتاقا نرأ ترمأ » ظ هلوق مهناجح

 انل نيب اولاق اهقحب الا ملا وأ و مهءا_هد ىنه اومصع اهولاقاذاف هللا الإ

 دعب رفك : ثالث ىدحاب الإ ملسم ءى رما مد لحي ال » لاقف اهقحام هللا لوسراي



 ١٩١ ةالصلا كرات كح

 لتقي هن أب لاق نم جتحاو « سفن ريغب سن لتقو ك ناصحا دعب ىزو ثناعيا

 هل لاقي : نيمدقتملا ضعب لاق ء ةالصلا كرات لتقب رمأ رت هنأ ىور اما رفك
 كرت نمو رفك دقف ةالصلا كرتنم» فت هلوقب و ء كقنع تب رض الإ و لص

 ةثع هلوقو « نوراق و ناماه عمرشحةالصلا كرت نمو۔ هلمع طبح دقف ةالصلا

 وهف ى :أ نهو هللا ةمذهل يذلا ملسملا كالذف انتلبق لبقتساو انتالص ىلص نم »

 لجرب تسلأ انعم ىلصت نا كعنم ام » نجحمل نل هع هلوقو « : « ةي زجلا هيلع رفاك

 الا كرشلاب و لاق وأ_ رغكلا نبب و دبعاا نبب سيل » آل هلوقو ٤ ؛ ملسم

 « رنكد قف اهكرت نهف ةالصلا مهنيب و اننيب دهعلا » قب هلوقو « ةالصلا كرت

 نوريال قي ىنلا باحصأ : : ىعباتلا ىخلبلا هللا دبع نبا قيقش لوقو

 هللا لوسر نأ ع نا هاور امو ى :الصلا ريغ رفك هك رت لامعألا نم ًائيش

 ةاجس و اناهرب و ١ ارون هل تناك اهلع ظفاح نم » لاقف اموي ةالصلا ركذ طع

 مو ناكو ةاجن الو ارون الو اناهرب هل نك مل اهبلع ظفاحي ل نمو ةمايقلا موب

 يف ظحال : رمع لوقو « فلخ ن ينأ و ناماه و ن وع رفو نو راق عم ةمامقلا

 وأ اهل اراكنإ اهكرت دارملا لوقي دق معلا : ت : تلق ةالصلا كرت نمل مالسالا

 كرشلا ىلع ليلد اهكرت نأ دارملا ناو ء نآرقلاب وأ ىنلاب وأ هللاب رفك اهكرت

 6 كلذ ىلع لتقلا قحتساف ادحوم ملع نم دادت را ىلع ةرامأ ا و ث هلاح لهل ملعي مل نمم

 وأ السك اهكرت ردابتملا نكل و ء كرشلا ىلع ةمالع ناذالا مدع لعج امك اذهو

 مجرلاب نصحملا ينازلا لتقي اك ادح لتقيف ةمعن رفكه رفك و ء راكنإ ال نواه

 « ةالصلا كرت الا كرشلا و دبعلا نبب سيل » ثيدح امأ و { كرشم ريغ وهو

 راكناب ناسنالا هيف مقي بي رق كرشلا نا ينعي ء اهل ًاراكسنإ اهكرت الا هانعمف

 ةالصلا نا ءانعم وأ ى اهنأش مظعل اهصخو اهريغ راكتال ليثمت يهو ةالصلا

 ج رخب هلثم هرهاظ بسحب ناك اهكرت اذاف ء كرشملاو نمؤملا لاح نيب قرف

 نيتياورلا ىلع هانعم وأ اهر ركمل ركذلاب اهصخو لصي ملو امهنم لك ىلع ةالصلا تقو



 عرفلاو لصالا لماش ١٩٢

 وأ قافنلا يف هب عقي يأ كرشلا وأ رفكلاو دبعلا نيب ةلصو ةالصلا كرت نا

 نف امهنيب دح اهكرت نا ىنعملا نا : يقهيبلا ركذو ى كرشلا ىلا هب عرذتي
 طيلغت كلذ نا ضعب ركذو . هنم اندو رفكلا لوح ماحو دحلا لخد اهكرت

 نيب وأ ةالصلا كرت رفكلاو نامالا نيب ىنعملا ليقو ى اهكرتي ال نمؤملا يأ

 هلعج رفكلا رفاكلا عضومو دبعلا نمؤملا عضوم عضوف اهكرت رفاكلا و نمؤمل

 ةالصلا كرت ليقو ء فصولاب ردصملا لوؤي وأ فاضم ردقي وأ ةغلابم هسفن

 اذاف رفكلاو ناعالا نيب زجاحلا وه ةالصلا. لعف نال هدض لعف نع هب ربعي

 لتقلا سيلو ث ًائيش يدهم ال ةفدا رتم هجوألا هذه رثكأو « مناملا مفر مفترا

 لدعلا مامالا هلتقي اضيأ ةاكزلا عنام ناف ع رظنلا ميدع ال و عدبب ةالصلا كرت ىلع

 تئاوفلا ءاضق نم منتما نم لتقي له فلتخاو « قولخم قح اهبف ةاكزلا نأ ريغ

 كلام زاجأ دقو ى حيحصلا ىلع اهلا ة ردابملا بوجو مدعل ال ليقو ء لتقي ليقف

 لامكتسا لبق هلاغشأ يف فرصني مث رسيت ام ىضقي نا تئا وف هيلع نمل انضعب و

 ىعفاشلا و كلام لاقف فلتخا دقف اهكرت دمعت نم بات نا ًاضرأ و هيلعام ءاضق

 : لبنح ناو بيبح نبا لقو ث انلوق كلذو ءاضقلا هيلع بج : ةفيذح وبأو
 بسنو ى ثيداحألا رهاظل اهركتي مل ولو اهكرت ىلع هرفكب نالناق اهو ب :

 لب الوأ لتقي ال ةالصلا كرات يف ليقو ڵ ضايع هركنأ و كلامل ل وألا مه

 ةلتق نسحأ هن أل اندنع فيسلاب اهكرات لتقي و ث لتقي م برضإ ل و دده

 ءاجر توع وأ يلصي ىتح اسخت هب سخني ليقو ى اهناسحاب ر هأ دقو حورأ و

 كرتب لتقت ال ةأرملا نا ليقو ء ةأ رلاو لجرلا نيب هلككلذ يف قرف الو هتب وتل

 لتقي الو ث ةعاجلا وأ مامالا هلتقي اهكراتو ب رضت ليقو ء رجهت لب ةالصلا

 الو ةبجا و ةنس ان ونسم سيل هنا لاق نم لتقي و ، هضرف دحاج الو رت ولا كرات

 هلعف هنا ىلع ةمالا عامجال كعامجالا ةفلاخل ةضيرف الو ان ونسم الفن الو ةدكأتم
 هب وجو يف اوفلتخا امناو هب رمأ و ع يبلا

  
 



 ١٦٢٣ ف ولا ةالص

 ةهج ىلا ابهذ ءاوس امهريغ ةالص عطقي ام بك ارلاو ىشاملا ةالص مطقي ال

 ىلع عطقي ام امهيلع عطقي ليقف ثافقو نا الا امهيلع ةلبق ال هنال اهريغ وأ ةلبقلا
 نع بوكرملا عافترا ربتعي و نيلبقتسم افق و اذا امهيلع عطقي امنا ليقو ك ايه ريغ

 نم ربتعا ةدحاو وأ بك ارلا الجر تلدت ناو ى هباب يف رمام ىلع عطاقلا

 اهريغ ىلع عطقي ام امهيلع عطقي ةلمقلا ىلا بك ارلا و ىشامل نا ليقو ى امهلفسأ

 هريغك وهف ةنيفس وح وأ ةباد نم ب وكرملا سفن يف بك ارلا عم مطاقلا ناك ناو

 عطقي ام ةهج يأ ىلا بك ارلاو ىشاملا ةالص مطقي ليقو ى هتالص مطقت نمم

 هريغك ايموم امئاق وأ ًادعاق وأ اعجطضم ىلصملا و ى ةالصلا ةمرحل امهريغ ةالص

 كله تقولا تاف ىتح هب وكرم ىلع لصي ملف ةالصلل لوزنلا فاخ نمو ى عطقلا يف

 لوق وهو ابدن بدنت هيلع هتالص ناو هيلع ةرافك ال هنا و ءاسأ هنا : يريغ لاقو

 اهيلصي بك ارلاو ء فاخ ولو ةرافكلا ايشام ناكا همزلتو لاق هللا دبع يأ

 وأ هيلع ةالصلا هل احابم ابلاط ناك نا اذكو « لزن ول ودع نم فاخ نا ةماق
 بره نا الا افئاخ ولو بك ار يغابلل ةالصلا حابت ال هنا قحلاو ليق اذك ايغا
 لوزنلاو قحلا ىلا نوكسلا هيلع بجاولاف الاو ابئات وأ دحلا هيف زواجي نمم ًاقئاخ

 ةالص ىلص ابولطم امزهنم بك ارلا ناكناو ، لئاقلا دارم اذه لعل و ةالصلا

 ليقو ك اعبس ليقو : تلق هجوت ثيح اتس ليقو لكل تاريبكت سمخ ةفياسم
 ل اذا ملعأ هثلاو_ يدنعريبكتلا ىلا عجرب امناو ةالصلاتا ريبكت ليقو اعب رأ

 ةالصلا اهيف كردي ةفاسم ىأر اذا امأ ڵ هدعب نم هروذحم وأ هنم ودعلا برق ة معي
 عمجلا ممسب مل : حبسملا نبا لاق « . ملعأ هللاو ىأ ر اك لصيلف ةرصتخم وأ ةمات

 نمو ؛ اياب نكي ملو بلط نا همد ىلع فئاحل وه اما و بارضلا دنع ريبكتلاب

 ةلبق ريغل وأ ءاما وأ ريبكتب ىلص هيلع ةداعا الف تلاز و ةرورضل نكمأ امع ىلص
 ٢٥ _ لماشلا _



 عرفلاو لصالا لماش ١٩

 كلذ وحن وأ ةال۔صلا هب زوجت ال ام وأ ءوضو الب وأ سجن لحم وأ بوثب وأ

 لاوقأ هل يحرشو لينلا يفو ، يدنع ام اذه تقولا يقب ولو يشم و بوك رك

 لابقتسا مدعو ءاماك صخرأ ىلا رطضاف لاح لضفاب ةالصلا لخد ناو

 اهلخد ناو هؤوضو ضقتنا هنأل مميت وأ ريبكتل عجر نا ال ىنب راصتخاك و

 ه اهئدتبي ليقو ء ريبكتب لخد نا الا ىنب اهما لبق عناملا لاز مث صخ راب

 ةرم ةرراكم يف ناك١نم و ث اهأدتبا الاو توفلا فاخ نا ءانبلا سيمخ راتخا و

 لكل ناتعكر فوخلاو برحلا ةالصو ى ف وخ ةالص اهلصي ركي ةرمو رفي
 .نيتعكر ةفئاطب مامالا يلصي ثالث ليقف ،ب ,غملا الا و ةعكرف رت ولا الا ةالص

 يف فلتخاو ء ناتعكر ليقو ء ةيحتب ةعكر ىرخألاب ىلصي و لباقت و ةيحتب

 ى انالث برغملا ذفلا يلصي و ةيعابرلا نم ذفلا امهبلصي فوخلل نيتعك رلا زاوج

 زاوجلا حيحصلاو ةلفغ يبنلا دعبف وملا ةالصزاوج يف فلتخا و ى نيتعك ر ليقو

 اهمثالجما ءاج رل ريبكتب عجلا لاتقلا رضح نلبح ال هنأ : سيخ خيشلا ركذو

 ناك نمم هعضوم نم حربي الف ب رح ةالص ىلص نم ليقو ى تقولا توف لبق
 ع ضقنلا هيلع فيخ لاتقلا رمأ ريغل تفتلا ناو ء هاتأ نا الا ودعلا رحن يف

 ةنس مهمزلت ال وهغلخوه نوكي ومامالاريغمهمؤي نا زاجو ى ةماقإ و ناذأب ىلصت و
 ةعامج مهضعبىلص ناو ى هكرتب نورفكي الو رت ولا مهياعدك أتيو ب رغملا و رجفلا

 اهالص نم كللهم الو ةصخر يهو ارصق و اماع اذك و زاج ىدارف مهضعب و

 ةالص حلصت ال : نازع لق و ث هتيفب وأ ءوض ولا رذعت نا مميآب نأو هنكمأ اك

 ةفئاطلا مامالا رظتنا اذاو ذقلل حلصت الو ةعامج و ماما هلركسعلالا ب رلا

 نا و ةءارقلا د زيف ةروسلا ةعكر يف امئاق ناك ناف ةعكر دي زت ةفئاط وأ ىرخالا

 ٠ ةروسلا ةءارق زاجأ نم و تكسيلف ةحناقلا ةعكر يف امئاق ناك وأ ادعاق ناك
 ينناكنا وةحنافلا ر ركم ليق و ةءارقلاب لغتشي نا راتخا ةحتافلا ةعكر يف ةحافت
 ةرخآلا تايلكلا ليق و تايحتلا ر ركب ليقو ء تملع اك تكس تايحتلل دوعقلا

  
 



 ١٩٥ فوخلا ةالص

 ةيب رعلابةيعدالارئاسو نآرقلانم ءاش امدا زمالسلاةيحمتناكناو ء صالخالاةلك

 موق لاقو « تكس تايحتلا ريغل ًادعاق وأ حيبستلا ررك دوجسلا يف رظتنا ناو

 ى مامالا ملسي ا ىتح ةيناثلا الو ىلو ألا ةفئاطلا س الو نآرقلا أرقي وأ هللا ركذي

 هناحبس هللا ارك اذ وأ ايعاد وأ ًاتك اس اق تبثي و ةعكر يلصي : يبطرقلا لاق و

 . مهناحص أ ناكم نوفقيف نوملسي مث م ةر وسو نآرقل م أ ةعكر مهسفن أل نولصيو

 ةيناثلا ةعكرلا مهب يلصيف مامالا فلخ نومرحيف مهباحصأ ينأي مث . ودعلا هاجو

 مأب مهتاف يتلا ةعكرلا نوضقي مت روهشملا ىلع ملس و دهشتي مث ةر وسو ةسافلا

 لوق ىلع يضقت ىتح ةيناثلا ةفئاطلا مهرظتنت هنآ اندنع يذلاو . ةروسو نآرقلا

 نا الافوخلاةالصيفةروس ال هناو ملسيف تضق اهنأنظي وأ ىرخأ ةعكر اهءاضق

 ه رفسلا ىلع ًاسايقروهجلادنعرضحلايففوملاةالص ىلصتو فولا ريغ يف اهىفتناك

 نأ لبقمامالام كرف ة ةفئاطتمرح 1 ناو . نولعفي ام هباحص أ مامالا ملعي و( الليقو

 دمحأو انباحصأ ضعب دنع زوجيو ةماقإ و ناذأ ةالص لكلو . مهازجأ اوعكري

 ام لكب لمعلا يفاشلا باص أ .. نم ةفئاطو يربطلا ري رج نب دمحمو لبنح نبا

 نبا رك ذ اك عضاوم ةرشع يفاهالص هناف تفع يبنلا نع فوملا ةالص يف يور

 تاياو رلا تفلتخاو ضعب يف لعفي ام ضعب يف لعفو . رثك أ ليقو ى راصقلا

 د وعسم نباو سابع نا نع دي ز نرباجنعةديبعي زانع عيب رلا هاو ر ام اهحص أو

 زت نأ ريغ نم ةفئاط لكب ةعكر نيتعكر ل هللا لوسر ىلص هنأ : : مهريغ و

 ةعامج نع رباج نع ةديمع يأ . رش ىلع عيب . رلا ىورو « ةعكر ةفئاط لك

 ضرالا ين تباث مامالاو ىرخأ . ىلوألا تلص نكل كلذك ةباحصلا نم

 مهدحو ةعكر ةيناثلا تعأ املو . كلذك ة ةيناثلاب لعف 1 ةعكر مه ىلص ام دعب

 حلاص نع نامور نب ديزي نع ملسمو كلام ىور اذكه و ء ناتنئاطلا : س

 تبث هنأ ىور نكل ل م هللا لوسر عم ىلص ن .رع : يراصن ألا تاوخ نبا

 ىج نع كلام ىور اذكو . ادعاق ال ةعكراتدا ز ر ىتح ىلوألا ةفئاطلل 6

   



 عرفلاو لصالا لماش ١٩٦

 ةمثح يآ نب لهس نأتاوخ نب حلاص نع دمحم نب مساقلا نع دعس ناا

 نأ ىور نكل كلذ لعف تشع هللا لوسر نأ بعكم ب أ هثدح يراصنالا

 تماقف ملس ةيناثلا ةعكر ىلص امل مامالا ناوتملس ةعكر تدازام ىلوألا ةفئاطلا

 افوخ مامالا مهمسقي امناو يعفاشلاو كلام اذه راتخاو ىرخأ ديزمل همالس دعب

 عابسلاو صوصللا فوخو زئاج لاتق لك يفو فوخ لك يف اذكو ودعلا ةرعم نم

 يف ودعلا ناك اذاو ى تايعرشلا يف هب لومعم نظلا ناف . ملعلاك كلذ يف نظلا و

 هنتفي نا ضرعتم هنأل لعفي الف ًاعيج سانلاب يلصي نأ مامالا نكمأو ةلبقلا

 هوري ملو ودعلا مهلع جرخي نأ اوفاخ ناو ڵ أرجأ لعف ناو ى هلغشي وأ ودعلا

 . ودعلا هنم جرخي يذلا مضوملا ءازاب ةفئاط نوكتو تحص فولا ةالص اولصف

 فوملا ةالص اولصف اودع هونظ ائيش اوأر ول اذكو مهنزجأ تأي ملو تم ناو
 اوري نأ لثم فوملا ناك دقو ء فوخلل تعرش انال مهت زج ًاودع نكي م

 مهب ىدأ ناواهتداعا مهضعب بحتساو اهريغ وألبا وه اذاف ًاحابشأ وأ ادا وس

 ىلوألا ةفئاطلاب ىلص اذاو ى زاج باودلا ى نيتنئاط اهولصب نأ ىلا فوملا

 وأ رضحلا ةالص اه اهب متيلف فوخلا لاز : لقأ وأ ةعكر فوخلا ةالص مامالا

 كلذك نمأ ةالص هريغ ماماب ىرخ ألا ةفئاطلا يلصتو هيف وه ام بس نس

 لخدا متي لب ينهي ال هنا لوقأو . ليق اذك كل وألا ىلا ن نولخدي وأ ىداف و

 ىلص ناو . الفن فوملا فشكنا نح ىلوألا ىوني و نما ةالص اهديعي و

 هاجو اون وكيل مهضعب هقراف ف وملا ثدح ةعكر مهب ىلص املف نمأ ةالص مامالا

 ةيقب ةعكر اهسفنل يلصتف هتقراف يتلا ةفئاطلا تداع هعم ن ىلص اذاو . ودعلا

 نأ مهلو ةصخرو ةعس وت ماماب نيتفئاط فوملا ةالص : ضعب لاق ء مامالا ةالص

 عمسلا هعم رذعتي يذلا مظعلا شيجلا يف ةن ألا ددعت نيعتي دقو ناما ..

 نأ اوفاخ نملو يرخأ دعب ةدحاو نيتنئاطب ماما لك يلصيف رثك أو فلأ ةن

 اذاذف ا مهاك وأ فوخ ةالص اذاذفأ ضعب و ىأ 7 : ةفئاط ةعامجلاب ضعب 9



 ١٩٧ فوملا ةالص

 تيقب دقو ودعلا مهمهدف ةعكر مامالا ىلص ناو : لوحكم لاق ، كلذ عنمب ليقو
 فك و ادك رو ايعس مه وج و ٥ تناك ثيح ءاع ا اولصرلف ةعكر ةفئاط ىلع

 ىرخأ دعب ةفئاطك رخ ادعب دحاو مامالا مم نالحر اهلصي و أ او ردق ام

 ةعب رأ ليقو ء ةفئاط ىمسي ًاضيأ دحاولا نا ضعب لاق لب ث نيتفئاط ىلع اسايق
 عم ةتس نم لقأ يعفاشلا هركو ث امهدعب ةفئاطنارخَآلاو ةفئاط نانثا : مامالا عم

 نم رثك أ نيتفئاطلا ىدحا نوكت نأ زوجيو ى ةثالث مح ةثالث : مامالا

 ةقاطلا بسح ةفياسملاو فوخلا ةالصو حالصلا مامالا رظنب و .أ ًاقافو ىرخألا

 د وججسلا دنع الا فاخي ال نمو . ءاقتاو برضورابدتساو رفو ركب ول و ناكمالاو

 ةالص و عابسلا ,أ ودعلا فوخ ةالص ءاوسو هدنع فاخ ام لك ١ ذكو هل ىوأ

 عابسلا وأ ودعلا ءالجا ىلا ةالصلا ريخأت نسحي الو عابسلا وأ ودعلا ةفياسم

 لوسر ىلص اماو ء توع ناسنالا لعلو تقولا جرخي ىتح يلجني ال كلذ لعل

 فوملا ةالص لوزن لبق قدنملا موي بورغلا دعب رصعلاو رهظلا حتي هللا

 ٤ نكم أ اك ىلصتف راتخلا تقولا رخآ ىلا اهريخأت زوجي ليقو « هيف ثحب مدنتو

 وحم ناكو نايفس ني دلاخ ىلا ع ها لوسر ينثعب : سينا نب هللا دبع لاق
 ىنا : تلقف .رصعلا ةالص ترضح دقو هتيأرف«هلتقاف بهذا »لاق هفرعو هنرع
 ىوأ ىلصأ انأو ىشمأ تقلطناف ةالصلا رخؤي ام هنيب و ىنيب نوكي نأ فاخ ال

 كنأ ىنغلب برعلا نم لج ر : تلق ! تن ا نم : لاق 4 م توند املف . هوح ءاعا

 اذا ىتح ةعاس هعم تيش كلذ يفل ىنا : لاق . كلذ يف كتئج لجرلا اذهل عمجت
 يفف 6 هفالخ رسعت الك ٨4 و رشم ءاع الا ةالصو . د رد ىتح يعيسل هتولع .ت . ىننكمأ

 - رطملا يأ _ _ مهفوف نم ءامسلا ر طم تقو ف ريسا ناك ي :ر يبنلا نأ يذمرتلا

 ةعاجلا ةالص زاج أ نمل ل أد هف ٩ 6 هتلحار ىلع :ت م ىلصف مهنحت نم ةأرملاو

 عأ هللاو باودلا ىلع ول و ًاد وعق وأ امايق 3 الاي



 عرفلاو لصالا لماش ١٩٨

 لصف

 يف ام ىلع نيخسرفلا زواجي مل ولو اهبكر نبح نم رصقي ةنيفسلا بك ارو
 :رثألا يفو ى ربلا يف هلزنم نم نيخسرفلا بي هناو ه ريغكهنأ حيحصلاو رثأ
 مامالا فلخ نونوكي نكل فوفص الب ناو ةعامج اهيف اولصي نأ مه نأ

 مهريغك مهيلع فصلا بوجو حيحصلا : تلق ث هنوذاحي الو الامشو نيميو

 ضرالا يف مامالا ءارو فانطمالا كرت زاجأ نم لوق ىلع الا فص الب حصن ز ال

 اوناك نا لغسأوأىلع ] ناك ولو ز و ولوزوجت هءارو اهنف ةالصلا نا : رئ مألا يفو ى اضرأ

 ريخ ألا فصلا يف هاري نم ناك ولو هتالصب يلصي نم ضعب هاري وأ هن ور

 هفلختسي نمع ادرجم هلغستو مامالا ولع يف فالخلا ىلع هنأ يدنع حيحصلاو

 ليقو شاهنم ىري ةوكهيف رتاس نم مامالا ىلا اهريغ ينو اهيف ةالصلازوجم و

 قاطأ نمو ث ةوك الب زوجت ليقو ء هسأر ردق ليقو ء ناسنا ردق تناك نا

 اه ريغ وأ ةنيفسلا يف هفلخ نمل زوجيالو قاطأ امك ىلص قطي مل نمو ماق هعم مايقلا
 ىذلاو ؤ رثأ ف اذكه م وم ءار و دجسل نأ الو دعاق فلخ اماق يلصي نأ

 اك ةحصلا لهأ نم مهريغ ةالصك رذعلا لهأ ةالص نأل كلذ ز زاوج ىدنع

 اهيف مامإ دعب مامإ ةالص ت زاجو دجاولا اولا حيحصلا ؤضوتك روذعملا مميت نأ

 نم و ةرعب ةالصلا لضفالا ناف كلذ هركي نكلو دجسمك تسيلو تقو يفوو

 دجسل ال ام يقب و لي زأ م اهريغ يف و اهيف ءىش ىلع دجس و يلصي ناك

 ليقو ى ءامباب ىنب دمب ناو هيلع دجسي ام ىلا ل وحت. هن أ ىدنع ىنلاف هيلع.

 دوجسلا وأ ع وكرلا نم عنم نا اذكو هريغ وأ ءامعاو ءانبب اهمشي نأ دعل ديعل

  

 نومرحيو ڵ عناملا لاز مث ءامب لخد وأ ثدح مث عنام الب مرحأ ام دعب
 تلوح اذا اهيلا ن ولوحتي الو اهنع تلوح نا مهاع سأ الو ةلقلا نسلبقت م



 ٩٩ ةنيفسلا يف ةالصلا

 اهف ردق نمل زوجي الو اهبلا مجرت ىتح اهنع تلوح اذا مهيلا لخدي الو اهنع
 أ هيلع ةردقلا مم مايقلا ضرف طقسي ال ذإ ىدنع ادعاق يلصي نأ مايقلا ىلع

 : انم ريثك لاقو . هلل دملاو اذهب نول وقي انم نيي رصبلاو عيب رلا نأ تيأر ش

 أطوت ول هنأ هد ري و ةبادلا ىلع اسايق مايقلا ىلع ردق ولو دعق ةرئاس اهيف ىلص نم

 طوقسلا فاخي الو مايقلا قيطي ام ردقب شارف وا لمحًاضرعو الوط ةبادلا رهظ

 : نولوقي _ يلع نا مهنم ءالؤه نم اقيرف نا م . مايقلا هيلع بجول

 رب يف دجس ليقو ك دجسم و ر يف ولو دعاق هنال دجسي الو يوب

 بوبحم نا لاق هبو ةنيفس يف وأ لمحم رهظ ىلع دجسي الو ى دجسمو

 نبا لاقو اهريغ يف يمويو ةنيفس يف اذغخما ولو ىلصمو دجسم يف دجسي ليقو

 نمو هقاطأو تفقو اذا امئاقو مايقلا قاطأ ولو تراس اذا ادعاق ىلصي : ناطحق

 يدنع حيحصلاو ضعب هراتخاو ءوضولا ليقو ك هاون ءوضو الو اميت دبي م

 وهف هدج ملاذاف ميتلابالا ءوضولا هدوجو مدعدعب بط وخ ام هنأل ل وألا

 ى ضعب دنع ةداعا الف تقولا وأ مالسلا دعب ءوضولا وأ هدجو ناف هيوني يذلا

 نمو ى ال ليقو ، داعأ مالسلا لبق دجو ناو هدعب ال تقولا يف ديعي ليقو
 وأ اق اهداعأ ىرخأ يف وأ اهيف اهتداعا دارأو ةنيفس ةالص هيلع تدسف

 تدسف ناو ءادتبا اهبف اهبلصي يذلا يف فاللا ىلع ادجاس وأ ًايموم وأ ادعاق

 قيطي نيحل رخأ قطي مل نا و اعاق اهلصيلف اهيف اهتداعا دارأو ةنيفسلا ريغ يف

 نا الا ادعاق لوأ نم مامالا ىلصي الو هنكمأ اك ىلص الاو تقولا ج رخ نا

 ةنيفسلا ريغ يف ةالصلا مامال دوعقلاب لوخدلا زاجأ نمو ى ظعلا مامالا ناك

 ةنيفسلا يف ةعامجلا بوجو راتخملاو ك اهريغ يفال اهيف هلز وجي ليقو ث اهيف هل زاجأ
 ناتعامج تلص اذاو ى تنكمأ ولو اهيف بجت ال ليقو . ناكمالا ىلع اهريغك

 وأ ىرخالا ماما ةءارق عمسي لكو اهريغ وأ ةنيفس يف رثك أ وأ ثالث وأ

 ةدساف .ليقو ى ةهارك الب زئاج ليقو « هوركم كلذف هوحن و ريبكتلا وأ اهتءارق



 ع رفلاو لصالا لماش ا ٠ ٠ ٢

 ىفف دجسملا يفامأو دجسملا ريغ يف ةعامج ءاذح ولو هدحو يلصي نأ ذفل حصو

 زوجي ليقو ى داعأ الا و زاج ديعب فرط يف ىلص نا ليقو ى فالخ هل اهنم

 ةعاجلا وأ مامالا نعمسي عضوم يف ولو نهنم ماماب نيلصي نأ ةصاخ ءاسنو

 ىلصي ةنيفس يف ناك نمو زوجي ليقو ك نهنم ماماب ضرفلا نيلصيال نكلو

 علب نم لفأ ففوت ولو هتالص تدسف مجرت ىتح فقوتف تلوح مش البقتسم

 نا الإ دسفت ال ليقو ء عجرت نأ لبق ىضم ولو اهخوجرل اراظتنا فقو نا قير

 ةنيفسلا يف ءاسفلاو اهنم يتب ام ردق ة ليقو ، ةعكر ردق ليقو ء لمع ردق فقوت

 فص طس و اهيف ءاسنلا ىلصت نأ سأب ال : رثؤملا وبأ لاقو ث اهريغ يف نهلثم

 هع سأب الو اهبوث نم ناو اهدسج اوسي مل ام مامالا مادقالمهمادقو لاجرلا

 رثؤملا وبأ هرك دمعت نم ىلع تدسف بوثلا تحت ن. هوسم ناو اهدسج نود

 فلتخا اذك اطخ جرفلا نود ام سع سأب ال : هريغ لاقو أطخ ول و اسامت. نأ

 ضقن يفو اهمراحم ريغ نم هفرط وأ فص ىف اهاذاح نم ةالصو اهتالص يف

 عأ ""

 لمن

 ًامجطضمو دوعتلا قطي مل نم يدنع ًائكتم و مايقلا قطي مل نم ادعاق يلصي

 ىلع مجطضي نأ مجطضملا لابقتسا و هلك كاذ ين البقتسم ءاكمالا قطي مل نم

 ناو البقتسم ناكل دعق ول ثيحب ىقلتسي وأ ةلبقلا ىلا ههجوو ىنملا هتهج

 القتسم هنقذ ههجو ماقأو هنطب ىلع أ ههجو٫ لبقتساو رسيالا ىلع عجطضا

 قط٫ ناو طقف ةلبقلا ىلا ههجوب تفتلي نأ يزجي الاك يزجي ال ليقو « ه ل 4

 ةءار ةلا ىلع ىتطي ١ اذاف ةلقلا ى ون قطي م ناو هن ود ام لمع كالذ نم ائيش

 ةالص لكل ًاعبس وأ ى اعبرأ وأ ى اتس وأ ث اسمخ ربك قطي مل ن او فيك ءامالاو



 ١ ٠ ٢ زجاعلا و ضيرملا ةالص

 ۔۔۔۔

 ةالص لكل ربكي وأ ، رتولاو برغملاو رجفلا يتنسك ةنسلا وأ ضرفلا ءاوسو

 لاوقأ نه ريبكت ربكيف ث رتوي ةعكر مكب ىونيف ريبكت نم اهيف ام ةنس ولو
 مارحا الو ديزي نأ لبق اهءامل دسفت ال ليقو ى هتالص تدسف ةريبكت داز ناو

 ة ريىكت ربكي ليقو ء ةالص ال ةالصلا نع ضوع ريبكتلا نأل ريبكتلا ةالص يف

 هيجوت الو بلست الو ، لاوقالا تالت يف ةروكذملا دادعالا ىلع ةدئاز مارحالا

 كناحبسب هجوي ليقو ڵ اذك ةالص سفن يونيو برقتيو ريبكتب لصم ىلع

 . لمعلا هيلع ناو لوالا ىلع رثك الا نا : رثألا يفو ك مشاه لاق هب و خلا مهلا

 برغملا ةنسو ءاشعلاو برغملا نيب زوجع و ريبكتب رصعلاو رهظلا نيب عجلا روجم و

 لخد اذا ةيناثلا داعأ حارتسا مم هطس و وأ تقولا لوا ريبكت عمج ناو رتولاو

_ . 

 ىرخالا رخأ ةالص دعب حارتسا ناو ى ىلوالا رخآ هب ممج نا اذكو اهنقو

 : رثالا يفو اهمتأو اهداعأ ةالص ريبكت مامت لبق حارتسا ناو ةمات اهالصو

 هيلع الف ريبكتلا ظفح مل ناو هل أرق هعبتي ن الإ اهظفحب ال ضيرملا ناك نا
 ةأرما ولو هريغ هل ربكي نأ ريبكتلا نع زجاعل بحتسي و ء هنع ريكي نأ

 نوطنملا ميتي و مهفي ال ناك نا هلرهكي ال و ؛ هبلقبف الاو ردق نا هناسلب هعبتي و

 رظنأ ليق ايف وهو رثالا يف اذك اسمخ ريك الاو متي ىتح كسمأ نا يلصيو

 ىلع ادعاق الس رتسم ولو يلصي ليق و ع هب لمعلا زيجأ ال فيعض وه لب : تلق
 وهو اقرب ال مد وأ لوب سلس هب ن٠و ةضاحتسك ىلصمو دجسم ريغ يف ةرفح

 هج و الو هنطب لاس رتساب ءابالا و رك ذلا و ةءارقلا ضرف هنع طقسيال ذا راتخملا

 بجول نكي مل ثيح لصي و سجنلاب هدسج خطملتي نأ الول لب هب كلذ طاقسال

 قش نا ضيرملل دوعقلا زوجي اماو قاطأ نا دوجسلاو عوكرلا و مايقلا هيلع

 لمح همل ؤي نأ هل ةرذاعلا ةقشملا دح ليق و ى ةمات اهس ينأي نأ رجع و مايقلا هملع

 معيقي : بوبحم نبا لاقف ءوضولا امأو هلمحتب ارض فاخي وأ هلغشي و مايقلا

 : ءاملا هلصوي نم دجبال ىتح معيتيال : ناّرع لاق و هسفنل أضوتي نأ ردقيال نم



 عرقلاو لصالا لماش ٢٠٢
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 سوس وملل مهنيقلت و ضي رملل فلقالا وبنجلا وءاسفنلاو ضئاحلا ريبكت زوجيو

 دوعقلا وأ دانتسالا ىلع ردق نا لب هريغ هدنسي الو مهريغ دجو ولو ملعتملا و

 دوعق و ءاكتا يف هريغب نيعتسي نأ هل ليقو ٠ اعجطضم ىلصالاو لعف هدح و

 : تلق موقي نأ هل ريتخا هاود طوقس الا عوكرلا وأ مايقلا نم هعنع : مل نا و

 ,دي يموملا لهجيو . مقا الا و مايقلا همزلي مل كلذك الا ءاود هل نكي مل نا

 هنم ضفخأ دوجسلل هسأرب يموي و امعلقني الو تايحتلا يف ايهلعبجي ثيح
 بكنيو د وجدلل هيتبكر ىلعو عوكرا هيذغل ىلع هيدي لعجي ليذو ك عوك رلل

 هنم ىقبيال ىتح هد وجسل هندب و هسأ رد ىطأطي و اليلق هرهظ اينحنم هع وك رل

 مل ث ثمح دحال ذا لوالا ريتخاو هنع زجعام الا هنم كرتي الو هسأ ر عضو الا

 هعوكر نم ضفخأ دج س ايفرك و أزجا عكر انيك لب دوجس الو عوكر نكي

 هسأر داكت ىتح ينحني و مكري ليقف ء ايموم موقي ثيح فللا اذكو أزجا

 !ذهلع هادي و هنم لفسأ دوجسلاو عوك رلل يموي ليق و ، دوجسلل ضرالا سمت
 يف امهبلاحك و عوكرلا يف هيتبكر يف نان وكت هلبق يذلا ىلعو مايقلا يف ايهاحك
 ليق و ى ايهعضيلف ض رالاب امهعضو نم عنم مل نا الا دوجسلل ىم وأ اذا مايقلا

 همو . هيتبكر ىلع دوجسلا يفو هيخ ىلع هيدي عضي عوك رال اق يموي نم
 ليقو ع تايحتلا يف عيبرتلا نع يهنلا دورول عيبرتلا نم نوهأ نيلجرلا

 كروت انيع كر وتلانع زجع نم ليق ك ايهادحا دم وأ ايهدم نم نوهأ ميب رتلا
 هيتيلا ىلع ادعاق هيتبك ر بصن الا و مب رت زجع ناو اثج هنع زجع ناو اراسي

 زجع نمو هنكمأ اك ىلص الاو هيمدق ىلع ىعقأ الاو دعق الاو هيلجر دم الاو

 هيلع ردقام لعفيو موةي ليقو ، لكلل ىموأ و دعق دوجسلا وأ عوكرلا نع

 ىموأو دق و هل ىموأ و ماق عوكرلا نع زجع نم ليقو ى ردقي ملامل يموي و

 كرب نأ زجع نم ليقو ء ضعب هنسحتسا و ادعاق تايحتلا أرقي و د وجسلل

 هتالص يف رمتسا امك ناك نا و ايقلتسم هيفيع جلاعم يلصي و هينيعب ولو هل ىموأ



 1 زجاعلاو ضيرملا ةالص

 عا هللاو ء لبق ربكي الو ربك اهتوف فاخ نا و يوقام ىلص سعن

 ريخأتب هجوو ىون مامالاعم ةالصلا دارأ و ممسي الو مامالا رصبي نم و

 تايحم يف لاق اذاو مهعم كرو مرحأ اوعكر مما ر اذف تكس و ليت رت وأ

 ةحنافلا أرق و مهميلست دعب ماقو تكس « هلوسرو هدبع ادمحم نا و » ےلستلا

 ناو ماما الب سي وأ ملس و تايحتلا مأو دعقو اضيأ اهأرق ةروس تناكناو

 ىلع بلغ اذا هنا مهضعب معزو ء نسحأف مامالا مرحأ اذا هكرحي نم دجو

 ذا هتالصب ةرطاخم اذه نأل ءيشب سيلو مرحي هناف مرحأ مامالا نا هنظ

 اذف يلصي وأ الوأ ان ركذام لعفي لب مامالا دعب مرحأ هنا نيقي ىلع نوكيال

 هممص لبق اهفرعي : تلق . ماكحالا هذه فرعي نيأ نم : تلق نا و ث اماما وأ

 ًأض وتد و لسغي بهذو فعر وأ شدخ و ءاق نم و . هدعب هل بتكت وأ

 ؛ ضعب دنع اوهس وأ ك رابدتسالا نم ادب دج ولو ريدتسا نا فنأتسا

 ةقفاوم ه رابدتسا ناك اذا لسغلاو ءوضولا ةجاح يف ادمع ربدتسا ولو ىنبي ليقو

 ىنب رابدتسالا الا دجب مل نا ليقو ك ربدتسيال نا دجو ولو ابعل الو ادانعال

 يف لاقي يذلا ركذلا ركذ وأ هثوض و يف لم۔ب ناو فنأتسا ريدتساو الا و

 كاتسا وأةينلاب ظفلت ناو ى نال وق داسفلافف راكذالا نم كلذ وحت وأ ءوضولا

 ال و ءوض ولا ضقني امم رخآ ضقان وأ ةالصلا ضقان هيلع ثدح اذا اك تدسف

 ثيدحلا يف تباثلا وهو فاعر و ءيف نم لب شدخ نم ىنبيال ليق و { هعم ىنبي

 ادج نيليلقلاتايا ورلا ضعب و خسنلا ضعإ يف ثيدحلا يف شدخلا ركذي امنا و

 رود طقف ءىقلا يف ىنبي اا : رثألا ضعب ينو ريثكف انئاملع رثأ يف امأ و

 هل زاج نمو ، فاعرلاو ءىقلا يف ءانبلا ىلع رثك الا ناو شدللاو فاعرلا

 امهسبل الو هيلعن لمح الو هن ود دجب مل نا ديعب ءام ىلا باهذلا هرضي مل ءانبا

 نم ءاقتسالاو لبحلاو ولدلا لمح الو امهسبل الو ةرهاطلا هبايث لمح الو

 مل نا نوضع ليقو ع مجري ىتح اماما ناك نا ه و رظتنب نأ موقللو ليق ث رئبلا
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 كردتسا ومهعم اهالصاهريغ وأ مهعم ة ريخالا كردأ و فلختسا نا و فلختسي

 وأ هدح و ةالصلا فنأتسا : هللا دبع ود أ لاق و ىدنع حيحصلا وه اذه هتافام

 هدح و ىضمام ديعي ليقو ث ةفيلخلا مالس دعب مني و ىضمام يغلي و مهعم لخدي
 نم هتافام لدبي و ىضمام ةداعا نم غرف نبح هكردأ ىذلا يقابلا يف لخديو

 ن ٨ : رث مالا يفو. عا هللا و ى يضمام ةداعا نم غرف نيح ىلا مهق راف نيح

 :ه ىضم و هلوخد لقع نا هنا راتخلا و ، ال ليق و ء لدبي تقولا ى هيلع ىمأ

 ءاوس و امهلدبيال كلذ ن ود و اهلدبأ اهفئاظ ونم هيلا جاتحا ام هيف ىد ؤتام ردق

 لعي نأ نود هب رش وأ هلكأ وأ ءيش لعفب وأ ءيش لعف الب هيلع ىغأ كلذ يف

 نأ ريتخا تقولا برق دق و اف راع لقعلا لي زي اع ىوادت ناو ث ىمغي هنا

 ىلع ةرافكلاو رفكلا و لدبلا همزا امرحم هل اليزم لت أ وأ برش نم ه ديعي
 عأ هللا و ، هيلع دح ال و هلا زأ نا مسلا اذكو ةبوتلاو دحلا و اهيف فالخ

 كلام لاق هب و دجسي و مكري امئاق ليق و ، ءامبياب ادعاق ىلصي ناي رعلا و

 هنم فشكنا امماق ىلص اذا هناف مايقلا نم دك وأ رتسلا نأال لوالا حيحصلاو

 هت روع نه رهظ دجس وا أ مكر اذا و كلذك ةدم ىقب و د وعقلا يف فشك يالام

 ليل ىف امأو امئاق ىلص رتاس ليل يف ناك وأ هدح و الخ ناف مايقلا يف رهظي ملام

 ناي رعلا ىلصي و . ههح و ناك نا الا مايقلا هل نسحي الف هلوأ يف وأ رمقب عيضم

 هتروع رتسيام دج و نا و لاط ول و ادحا و افص نون وكي و مهطس و نوكي و هلشع

 مالظب مه رتس نيح مه و ه ريع أ لدللا يف مالظلا مه رتس نا مههدقتي و مههدقت

 ليق و ، ناي رع وهف هتيك رل هت رس نم هرتسيام دجب نمو افوفص اون وكي نأ

 رتسيامالا دجب نم و . عأ هللا و ث نايرعبسيلف هلبق و هربد رنتيام دج و نم

 دجل و مك ري اماما ىلص ءاش ناف ربدلا رتسي هنا ىدنع يذلافهيت ر وع ىدحا

 لاجرلا سوفن هيهتشت ربدلا نأل ربدلا هب رتسي تلق اماو مههدقتيو لوق ىلع
 رظنلا نم نهعنعي ءايحنهيف و ءارعلا ماقم يف لقت ءاسنلا و نبتدعقملا نم هيلي ام و



 ٢٠٥ زجاعلاو ضي رملا ةالص

 س

 نيتدعقملا مم ءازجالا ةريثكة روع ربدلا نألو هربد يف نهل ةجاح الو هركذل

 لعجب رتسي ركذلا نأل ركذلا الا ابلاغ ةأرملا يعتشنال ذا ةليلق ةروع لبقلاو
 هنالو تآ اهاري نأ فاخ ول اهف سم الب ةالصلا يف ولو هتلباقم يف نيديلا
 نيذخفلاىلع وأض رالا ىلا هسأرب بكني نأب ثدح اذا رظانلا نع هرتس نكمب
 سفنلا هيهتشتامم هلككلذنأل امهلي امو نيتدعقملا و ربدلا ين كلذ روصتي الو
 رتسي هنا كولملا جا رس بحاص ىش وطرطلا ىسلدنالا ركب يبأ مامالل تيأر م

 تلق امنا و ءءاش نبتروعلا يأ ليق و ى لبقلا رتسي ليقو « تركذ امك ربدلا هب

 هخأ ذخف يفال ضرالا يف هينيع مهم لكلعجي نأب افص ةارعلا ةالص زا وجب

 نأ مهل نا انموق ضعب معزو ك نيدعابتم ًاذاذفا ا ولص الاو هيليام وأ هلبق وأ

 نيضاغ اذاذفأ اولصي نأ و مه راصبأ اوضغي و مدقتي ماماب اف وفص وأ افص اواصي

._ 

 ولو ةعامج وأ ىدارف اولصو اوضغغ دعابتلا مهنكمي مل ناو نيدعابتم ريغ

 "نكي نكلو لاجرلا مم ولو كلذك ءاسنلاو لضفأ دحا ولا فصلاو فوفصب

 رتس نع لضف ابوث دحا دجو ناو بج و مهنع دعابتلا نهنكما نا و مهفلخ

 عس وام ادحاو ادحاو هب نواصي هايا مهيطعي نا بحتسي و هب ىلص هتر وع

 ةاساوملا تمزل اذا هنال هيلع ربجي و كلذ هيلعبجتي ليقو « عنام مني ملو تق ولا

 نبع ضرف ةالصلا يف ةروعلا رتسو ث مزلأ نيدلا باب يف ىهف ةشيعلا باب يف

 لصي الف راذعالا لهأ ريغ ىلع ةبجاو ةيافك ةنس ةعامجلا و ةبجاو نمع ةنس وأ

 هايا اسبال مهب ىلص ناو هب نولصي هايا مهيطعي اماو هب بوثلا بحاص مهب
 ك فصي ناك ناو ةبكرل ةروع نم هب رتسو هانث فشي اب وم الا دجي ل نمو حص

 دج و نمو هينث نم ىلوأ هردص و هرهظ و هنطب رتس ليق و ء اذكه لعفي ليقف

 فشي فيفخ وأ فصي قيقر بوثب هتالص زوجتال : هريغو عفان نبا لاقف
 عأ هللاو ث هب سأب الف حير دنع الا فصيال قيفصلا قيقرلا الا



 لكشملا ىتنخلاو ةأرملا ةالص ىف

 هلعل ةأرملا هرذح ام رذحي و لجر هلعل لجرلا هرذب ام ميمج لكشملا رذحي

 الا هيلع بجحي الو ايل زوجيو ًاميمج ةأرملاو لج رلا هلعفي ام الا لعفي الو ةأرما

 ىنغملا ميقي ليقو ك ةماقإ الو ةعمج الو هيلع ةعامج الف . ًاميمج امهيلع بجو ام
 كلذ يف ءاوسو هرعأ طبضأ نأ يل رهظ اذكه . نيتداهشلا ىلا ليقو ى ةأرملاو

 ام دعي مل ءاسفلا وأ لاجرلا ىلا هتجرخأ ةمالع تناب اذاو . اهريغو ةالصلا رمأ

 وأ كلذ فالخ جرخف ىنالا وأ ركذلا شرأ ذخأف هيلع ىنج نأ الا ىضم

 ديزي ال هقح ىلا عجري هناف كلذ فالخ جرخف ىنالا وأ ركذلا ثرا ىطعأ

 نأ نسحي الو هقح ىلا عجري صقن أ هب هقح داز نم كلذكو ز صقني ال و

 هنأ ناب ناف ًاصقان ىطعي نأ اروجيو ةزيمم ةمالع رويظ ىج ر ام اث اث را ىطعي

 5 ن ذ جوزت ; رك ذ هنأ نبت : ٣ أ وأ ارك ذ ذ جوزت ناو . هل اديز )رك أ قحتسي

 ىنأ وأ ارك ذ جوزتي نأ يدنعزوجي الو امهنيب ق ؤ رغي هناف ىنأ ج و زق ىنأ وأ

 دقو ث رذعل الا نالوق هتالص داسف ىفف ًامثتم وأ ًابقنتم ىلص نمو . لكشأ ام

 مطخك مطخ » :لاقو ةالصلا يف هفنأ لجرلا يطني نأ ه هللا لوسر ىهن
 اهيلعالامهيلع تدسف لبقو ، لجرلاو ىنناو ةأرملا كلذ يف ءاوس و « ناطيشلا

 ف ولغ كالذ نال . 7 ركم تلعف دقف رتسلا يف ةدايز كلذ ةأرما تلعف ناو

 ليق اذا اهمدق رهظو اهفك اذكومئلتت و أ بقتفت ثيح ةنيز تناك نا الا نيدلا

 فكلاو هجولا :رثألا يفو ء اهفك رهظ يف فلملا اذكو ةر وع ريغ اهمدق رهظ نل

 جاتحتو اهيلا جايتحالا دنع هجولاب الا فرعت ال ذا ًاعامجا ةروعلا نم اسيل



 ٢٠٧ لكشملا و ينلا و ةأرملا ةالص

 اهراتتسا ورذع نمالا اهنيفيعالا اهيف اههجو ىطخت نأ اه زوجيالو فكب ةلوانم
 رذع الب اهدجسم و اه الا هت زرأ اذا ةب وقد تفاخ نا الا اهل رذعب سيل اهف

 ضعبف تابن نم ناك ناو رذع نمالا زج ل تباث ريغ هيلعام ناك ناف تلص و

 ههج و راهظبىلصملابطوخدق و « زئاجناكام انئاك هيلعدوجسلا ليقو ى هيفصخر
 تلاقف ةأرملا هب ىلصت امع ةملس مأ ةأرعا تلأسو ث هتروع رتسب بط وخ امك

 عباسلاو _ اهمدق رومظ ىطغي ىذلا غباسلا عردلا و راخلا : اهنع هللا يض ر

 اههجو ريغ رتسي دحاو بوث بجاولاف الاو ةطوحلاب اهتباجا _ ىطغملا عساولا

 لصنالو ةماس مأتركذ امم لقأ يزييال ليقو ك رمام اه هدق رهظ يفو اهبغك و

 فصيف ا۔م قصلي قيفص قيقر بوث يف الو اهدسج فصي فيفخ بوثب

 ءاسن » ع هلوقيف ليق اك ةي راعلا مكح يف ىنعأ ةيراع ةيساك نوكف اهءاضعأ

 اهحير ناو اهحير ندجي الو ةنجلا ناخديال تاليمم تالئام تاي راع تايساك

 ىحيحص ين اهنرك ذ ريسافت ثيدحلا يفو « ماع ةئام سمخ ةريسم نم دجويل
 بابلج و رامح و ع رد اهم زهحيام لقا ليقو ى عيب رلادنسم دئا وف هب تمع يذلا

 ةالص لبقتال » ل هنع يورو رامحو رازا ليقو ى صيمنو رازا و وه ليق و

 ىتلا ىنعي « رمتخت ىتح ةغلاب ةالص الو اهرحن و اهنذا اهيف ىراوت ىتح ةأرما

 كسأ رلا ةفوشكم تلص ةفلابلدبت رثألا يفو ، تقها ر وأ غولبلاب اهدهع برق
 ترصبأ نا رتتسم ريغ يف تلصام ليقو ث اراهن تلصام ليقو ،ال ليق و

 ضقنالب اسانيالئل اهبذغل نيب رقسبرمؤت و ، اهريغ مأ ةريغص ا ركب تناكءاوس

 ء اقلطم دسفت ليقف سأ رلا ةفوشكم تلص ناو ث اهديب امهنسم وأ اسام نا

 رتتسل نم اهرب مل نا رتس ريغ يف ولو دسفتال ليقو و رتس يف نكت مل نا ليقو

 هيف اهانأ ىنجأ اه رصبأ و سأ رلا ةفوشكم رتس يف تلص نا ليقو ى هنم

 تلص نا اذكو ضقن الف اهرصيأ و ةرورضل رتس ريغ يف تلص وأ ةرورض

 اهرمأ مهضعب طبضو ى ةرورض اهاتأ اذا اهرصبأ و سأرلا ةفوشكم رتس يف
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 ضقنلا بوجو ماكحأ تلاز كلذ لثم يف هريغ نكال اع ترذع اذا : لاقف

 يف ولو راهن وأ ةملظ ف وأ اليل ةبكرلا نودام وأ سأ رلا ةفوشكم تلص ناو

 الب ولو دسذتال نأ مهضعب صخر دقف كلذ ىريال نم اهري ملو رتاس ريغ
 ليقو " رفظ ردق جرخ نا ليق و ڵ ءيش اهذخ نم رهظ نا تدسف و ةر ورض

 هدح و صيمقب ىلصت نأ اه ضعب صخرو لكلا ليقو ى رثكا ليقو ء مب رلا

 كلخاللاىلا اهالج رو راوسلا لحم ىلا اهادي و اهتبلو اهقنع و اهسأ ر فشكني
 ين اهجرف ةأرملا بقع سم نا و جولمدلا لحم و قاسلا ةمحل نودام ىلا ليقو

 اهعضوب ترمأ اهنال اهندب اهدي سم نا دسفت نأ ضعب ددش و دسفت مل ةالصلا

 قباسلافالخلا اهتبكر لبق اهدي عضو يفو اهتدعقم سم دارأ هلعل و بوثلا ىلع

 دوعقلا يف اهبلج ر مضق و امه رخؤي و نيتبكرلا ىلع امهمدقت ليق و ى لجرلا يف
 اهلج ر تعفت راف تكرر وت نا و اهرجح يف امهعضت : هللا دبع وبأ لاق و ، بناجل

 اهديب قفصت نأ اهلو كلذ دمعتت الو ضقن الف ضرالا نع ىلغسلا ىلع ايلعلا

 ىلع اهانع علاصا برضت نا و ىنعم تدارا اذا تارم رشع ولو اهذخف ىلع

 حبسي وه لب كلذل حبست نأ اهل الو لج رلل كلذ زوجي الو اهارسي نطاب
 يف بجو امم ائيش كرت نمو حبست نأ اهل ليقو ء ثيدحلا يف ام قفصت يهو
 ولو قباسلا فالخلا ىلع ةظلغملا هتمزلو رفك ءايحتسا اهفئاظو نم وأ ةالصلا

 نم لزنت مل وأ لجرلا روضحل أضوتت لف ركب تيحتسا نا ليقو « يحتسن اركب

 لجرلاو ةمالاو ةرافكالف تدج ول ل وزنلا تبلط ول و اهلع تم وأ و ةبادلا

 لع يبلا ينآر : رهوجلق ى هفاشكناب اهداسف قحلاو ذخفلا فشكيف ةأرللك
 لوسر نا ىلع نعو « ةروع ذخفلا نا تملع امأ » لاقف ةفوشكم ىذخفو

 ةروعو « تيمالو يح ذخف ىلا رظنتالو كذخف فشكتال » : لاق ي هللا

 هنال ال ةنتفلا مفدل رتسلا بج و ةنتفلا تيشخ اذا نكلو لجرلا ةروعك ةمالا
 ةمالا تقتع اذاو 4 ةروع اهنم سول امم ةمتفلا ةرحلا تفاخ اذا اذك و ةروع

 ى ةالصلاف اب وثدجحي ناي رعلاك تضقتنا ة رلا هفشكتالام تفشك دق و ةالصلا يف
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 7 ١. لاتتنا د الب هادح و , نا يقو ٤ 6 هملا ايشم ه ولو )و ضقنالو نا رتتسي ليقو

 ا رتتسي نا ضعب بحتسا و ء بي رق يف هيلا ايشم نا ضقنال ليق و ، تحص

 لعأ هللا و « ايشمب ول و الفن يوني و نبتهكر نم ملسي , المن اهالعجم ء

 ع س 1 س اد

 ةعامجلا ةالص ىف

 ) دمحم اي يل لاقو رهظلا دعب مالسلا هيلع ليربج نانأ » :ع هنع يور

 كلبق يبل اهدس نبتيده كل ىدهأو مالسلا كئ رقي ىلاعت و هناحبس هللا نا

 نينثا اناك نا : لاقف ؟ اهف يتمأل ام تلقف ةعامج سلا و اثالث رت ولا ادهو

 لكل بتك ةثالث اوناك ناو ى ةالص ةئام ةعكر لكب امهنم دحا و لكل بتك

 دحاو لكل بتك ةعبرأ اوناك نا و ى ةالص نوسمخ و ةئام ةعك ر لكب دحاو

 لكب دحاو لكل بتك ةسمخ اوناك ناو ، ةالص نوسمخ و ةئامتس ةمكر لكب

 لكب دحاو لكل بتك ةتس اوناك ناو ى ةالص نوسمخ و ناتئام و فلأ ةمكر

 ةمك ر لكب دحاو لكل بتك ةعبس اوناك نا و ء ةالص ةئامعبرأ و نافلأ ةعكر

 نورشع ةعكر لكب دحاو لكل بتك ةينامث اوناك نا و ى ناتئام و فالآ ةرشع

 ، افلأ نوسمخ ةمكر لكب دحا و لكل بتك ة سن اوناك نا و و ناتئام و الأ

 ةالصلاب دارملاو « فلأ ةئام ةعكر لكب دحاو لكل بتك ةرشع اوناك نا و

 نانثا رهظلا ىلص ناف ث ةميلستب اهل اوم رحأ يتلا ةالصلا اهددعب هل بتكي نلا

 نع سنأ ىور . سانلا ةرثكب باوثلا فعاضتي و رهظ ةالص ةئام ةمكر لكلف

 «ةحردني رشعو عبسب ذفلا ةالص نم ريخ ةعامجلا ىف ةالصلا » كت هللا لوسر

 سمخب ذفلا ةالص نم ريخ ةعاجلا ي ةالصلا » زو هنع ةري ره وبأ ىور و
 نائ _ لماشلا _ ٧
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 ,سمح و سانلا رثك اذا نورشع و عبس ءاملعلا ضعب لاقف ؟ ةجرد نيرشعو

 لوقت ريثكلا ينانيإل ليلقلا ركذ نأبنيشيبحلانيب ضمي ممج وا ولقاذان ورشع و
 .ني رشعلاو ساب ربخأ ةنع هنأب و ، هركذت م و اه ريغ ماق دق و ركب و ديز ماق
 ىلا جاتحي هناب ضرتعا و ء ني رشعلا و مبسلاب ربخاف لضفلا ةدايزب هللا هملعا م

 نيعت عنملاب انلق اذا نكل هيف فلتخم لئاضفلا يف خسنلا لوخد نا و خيراتلا

 اضيأ عمج و صقنلا ال ةدايزلا لبقي هللا نم لضفلاناةهجنمني رشعلاو سخلا مدقن

 نأب نيرشعلاو مبسلا يف ةجردلاو نيرشعلاو سخلا يف هزجلا ةياو ر ىلع امهنيب

 ةجردلا هنع ىور ءزجلا هنع ىور يذلا نأب ضرتعا و ء زجلا نم رغصأ ةجردلا

 ةرياغملا ىلع ىنبم وهو ث ةرخآلا يف ةجردلاو ايندلا يف ءزجلا ليقو ك الوأ رم اك

 نأب وأ ةرخآلا ىف اهنوك هبساني اك ربكا ةجردلا ناب اما ةجردلا و ءزجلا نيب

 ةرخآلا تاج رد هيلع بترتت يذلا نيذلا رمأ يف نوكيب نأ رامتعاب ربكا ءزجلا

 يف نيرشعو اعبسو دجسملا برق يف ةجرد نبرشعو سخ نأب آضيأ عجو
 عالا يف نيرشعلاو عبسلاو عشاخلا ملاعلا يف نيرشعلا و سخلا نأب و ى هدعب

 نأب و ، هريغ يف نب رشملاو سخلاو دجسملا يف نيرشعلا و عبسلا نأب و مشخالا

 نأب و ء هريغ يف ني رشعلا ه سخلا ه ةالصلا رظتني قبس نميف ني رشعلا و عبسلا

 كردأ نميف نيرشعلا و سخلا و اماك ةالصلا كردأ نميف نيرشعلاو مبسلا

 رمظلا يف ني رشعلا و سخلا و ءاشعلا و رجفلا يف ني رشعلا و عبسلا نأب و ء اهضعب

 ني رشعلاو سخلاو رصعلا و رجفلا يف ني رشعلا و عبسلا نأب و ، برغملا و رصعلا و
 ءاشعلاو ب رغملا و رجفلا يف ني رشعلاو عبسلا نأب و ى اشعلاو برغملا و رهظلا يف

 « كلذ مدعلرصملا و رهظلا يف نيرشعلاو سحلا و ضرفلاب رهجلل و ةءارقلا ةركل
 ى ةضراعتملا ثيداحالا نيب مجلا بهذم ىلع كلذ و هج ولا اذه مهضعب راتخا و

 ةرثكل حجرأ و لضفأ ني رشعلاو سخلا ةياو ر ليقف حيجرتلا بهذم ىلع امأ و
 لسع نم ةداي ز اهبف نال حجرأ و لضفأ ني رشعلاو عبسلا ةياو ر ليقو 2 اهناور
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 ليقو ٠4 ة ومنلا 7 ىلا 9 لب ددعلا صيصخ ف ةكمل ققحتت الو ظناح

 اهلا ربكتلا و ةعاجلايف ةالصلا ةيفب نذ ؤملا ةباجا ددعلا كلذ ردق لاصخ تمكح

 دنع ةيحتلا ةالصو ايعاد هلوخدو ةنيكسلاب دجسملا ىلا يشملاو تقولا لوأ
 مهرافغتساوهيلعةكئالملا ةالصو اهراظتناو ةعامجلا يف ةالصلا ةيب كلذ لك هلوخد

 ةماقالا دنع رفي نبح ناطيشلا رم ةمالسلاو ةماقالا ةباجاو هل مهنداهش و هل
 اهماع هدج و هئمه يأ ف 4_ هم ل وخدلا ,أ مامالا ما رحا ا رظتنم ف وق ولا و

 مامالا با وجو اهجرف دس و ف وفصلا ةي وسل و كلذك ما رحالا ةريبكت كاردا و

 اهس اذا مامالا هيبنت و ابلاغ وهسلا نم نمألاو « هدح نمل هللا مس » هلوق دنع

 نسحمو ٠ املاغ يملي امع ةمال_.۔لا و عوشخلا ل وصح و هلع حتفلا 5 حيبستلاب

 ناك رالا عن ملعن و ء رقلا لد , وج لع بردتلا و هر ةكالملا فافتحا و املاغ ةئرلا

 نواعتلاو ةدامعلا ىلع عامتجالاب ناطيشلا ماغرا مالسالا راعش راهظاو ضاعب الا و

 نظلا هريغ ةءاسا نم و قافنلا ةفص نم ةماللا و لساكتملا طاشن و ةعاطلا ىلع

 ىلع مهعاتجاب عافتنالا و مامالا ىلع مالسلا در ةين و اسأر ةالصلا كرت هنأب
 ناريجلا نيب ةفلالا ماظن مايقو صقانلا ىلع لماكلا ةكرب د وعو ركذلا و ءاعدلا

 امف د ر و هلصخ ْن ؤ رشع و سح هذهف 6 ةالصلا تاق وأ ف مهدهاعت 9 وصح و

 رهجلا ةالص يف رهجلا ةءارقل تاصنالا نورشملاو ةسداسلا بيغرتلاو رمألا

 ةعباسلاو « هدمح نمل هتلا ممك » ارهجرسلاو رهجلا ةالص يف مامالا هب ظفلتي املو

 تثش ناو قحب اعد وأ ىلوتم ناك اذا مالسلا دعب هئاعد ىلع نيمأتلا نورشعلا و

 عانسالاو عمسلا عنميام كرت تاصنالاناف ني رشعلاو ةعل اسلا وه عامتسالا لعجاف

 ال و مامالا لاقاذا نيمأتلا ني رشعلاو ةعباسلا موقلا لعجو ع هبلج وعمسلا بسك

 اذا دجسملا يف عجلا لاصخلا ىضتقم و اندنع اتباث اذه سيل و . نيمآ نيلاضلا

 دج .اب صتخمال انلق ناو ء ضعب هراتخا اك دجسملاب صتخي فءعضتلا انلق

 رافغتسالا و عانسالا نهدب لعجيف دجسملا ةيحم ةيحتلاو لوخدلا و ىشملا طقس
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 ددعلا يف هريغ عم دع امس كلذ ربغ وأ ةعاطلا يف نواعتلا ىلع عامتجالاب ماغ رالاو

 نم ضعبب صتخي اهسضعو ن رك لاصخلا كلت ىلع دري ال و ةدحاو ةلصخ قباسلا

 رجأ نال مامالا مارحا راظتناو تقولا لوأ ريكبتلاك ضعب نود ةعامج ىلص

 قبس نميف اك مقي مل ولو ةينلا درجمب هدصاقل لصحي كلذ
 نإ روكذملا ددعلاب درفنملا ةالص رادقم لوصح ةجردلا و ءزجلا ىنعم و

 هريغن يف هتالصف ه ريغ يف تناك نإ و دجسملا يف درفنملا ةالصف دجسملا يف تناك

 هب اوضرو اهنسحأ نا هفلخ ىلص نم ام ميمج ماماللو ي ةعامجلا لجال كلذو

 الولو «فانمض ةمئالا نا » يور دقو ث ارز و هيلع كلذ لم ناك اهدسفأ ناو
 7 ث ے

 نوروجأم مهنأ ملعا ونمض املو ،اونمض املمهفلخنمعولون و د وياف نود ؤم مهنأ

 هتعكر زاجأ دقف عوكر يف هكردأ نم نأ ىرت الأ ڵ نايض مهمزلي لو اوحلصأ اذا

 الو ةزئاج هتعكر نا . ان وفااخم و انم ريثك لاق لب ى هب هتاف ام ءاضق همزل نإ و

 ةءارقلا كاردتسا همزلي مل مامالا مكر مرحأ ال ناك نإ اضيأ و ث اهنداعا هءزلي

 ةءارق هنع عفري اضيأ و 6 ه ة رتس اضيأ مامالا و ؤ ط ةرتس مامالا ة رم اضيأ و

 سكعالو اعل رأ هفلخ ناسلا يلص ٣ أ و ، فالخ اهريغ مف عف ر يفو ةروسلا

 ايف هنأ نيبي كلذ و عرف رفسلا نال نيتمكر رفاسملا فلخ ملا لصي مل امنا و

 . لجر ةعامجلا و دجسملا يف فيعضتلا كلذ و هفلخ نمع د هسفن نع يدؤي

 ج هللا لوسر ىلا تءاج ةيدعاسلا ديمح مأ نأ يور دقف .4 ةأرملا اما و

 يف كتالص و تملع دق » لاقف كعم ةالصلا بحا ينا هللا لوس راي : تلاقف

 كتالص نم ريخ - كترجح يف كتالصو كترجح يف كتالص نم ريخ كتيب ف

 يف كتالص و كموق دجسم يف كتالص نم ريخ كراد يف كتالصو ك راد يف

 حاضيالا يف ام اذه هبشي و « ةعاجلا دجسم يف كتالص زم ريخ كموق دجسم

 سانلا لاغشا نم اهتمالسل دجسملا ىلع كلذ ليضفت دارملا نا يدنع لمتحي و

 كلذ تنمأ اذا امأ « لاجرلاب طالتخالا و اهلح و اهسبلم و اهبيط حم ر و اه رطعب
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 لمحي و دجاسملا نم نهعنمنع تيلم ىهندقو ,ءةعاجلاودجسملاب لج راك اهل فيعذضتلاف

 مهلغشي وأسانلارضي نملكعنعي اكنعنمالإ وهوحنوأكلذنث دحيم اذاامىلع يدنع

 كءاسناوعنمتال» تاياورلا ضعب يفف نكعنمنل كلذ نتكرتنان .رهللاقي واهيف دسقي وأ

 هللا ءاما اوعنم ال » لم ل هنع د واد وب أ ىورو ، نهل ريخ نهتويب و دجاسملا

 هنم ىشخي ام بنجت ىلا ةراشا هيفف "» « تالفت نجرخي نكلو هللا دجاسم

 ىلا ج ورلا نهعنمل ءاسنلا ثدحأ ام ع يبنلا ملع ول : ةشئاع نعو ء ةنتفلا
 مدعل نهعنع امنا هنا يف صن اهنم اذهف . "ليئارسا ى و ءاسن ه هعنم . اك دجاسملا

 تراصأ ةأ رما اعأ ( ت هنع يور و ص نعنم نثدحأ اذاف هنامز ف نهنادح دحا

 حئاورلا نم نتني امم هانعم يفام روخبلاب قحليف « ءاشعلا انعم دهشت الف اروخب

 ءاشملاب ءاشعلا ريغ قحليف نهريخبت تقو هنال ركذلاب ءاشعلا صخو سابلا و

 دشر نبا لاق ء دجسملا نم ةباشلا عنمت : ةيكلاملا ضعب لاقو ء كلذ تباصأ اذا

 (" ةلاجتمو ء لجرلاك يهف اهنم لاجرلا ةجاح تعطقنا دق زوجع : عب رأ نه
 ةباشو ء رغئكت الو دجملا ىلا ح رخ يهف ةلجاب اهنم لاجرلا ةجاح مطقنت مل

 بابشلا يف ةذاف ةباشو ى اهلهأ رئانج يفو ض فلا ف ج رخ را ا نم

 نم ةلاجتملا من ال : بجاحلا نبا لاقو ء الصأ !جرختال نا رايهلاف ثناختلا و

 ىلحب ةيلحتم ريغ نشخ بوث يف الا ةأ رملا جرخت الو . ها ءاقستسالاو نيديعلا

 نعو اليل أثلذ نوكي نا : ضعب دازو ى لاجرلل ةمحازم ريغ هرثأ رهظي
 دعب ةرملا جرغ ةباشلاو ددرتلا رثكت الو دجسملا ىلا ج رخن ةلاحتملا : كلام

 سانلا ةرثك_) لضفلا ةدايز يف فلتخاو ث اهنبارقو اهلهأ ةزانج يف و ةرمل

 لوق و انلوق ل وألا و مهت رثكب دي رب ال ليقو ى حيحصلا وهو كاذ روهشملا

 ع را يهو لنفتلا نم لاغتمو ةلفت ةارماو _ .افلا رسكمد ۔ لفت لجر لاقي بيطلاب تاكرات ىا )١(

 بضلا لاهعت۔ا كرت ىذلا وهو . لفتلا ثعشلا هلاقف جاحلا نه هلل أ لوسراب لق جا ثلدح يفو ةه ركلا

 تركو تنسايا ةلاحتمو ةليلج يهو ةارملا تلح لاقي نسلا ةريبكلا ةلاحملا ) ( ٢



 ٢٢١ عرفلاو لصالا لماش {

 ت يبنلا نع بك ن نأ ىورام انل انل لد ه , 2 املا بيبح نا و يفاشلا

 نم ىكزأ نيلجرلا عم هتالصو هدحو هتالص نم ى زأ لج رلا عم لج رلا ةالص
 بابلا لوأ قباسلا ثيدحلاو « هللا ىلا بحأ وهف رثك امو لجرلا عم هتالص
 ا نانثا » ظن هنع يباحص وهو ريمع ن كلا ةي ا ورب مهضعب لدتساو

 ةعاجلاب رجألا فيمضت تبث دق هنا هب لالدتسالا هجو : تلق « ةعامج امهقوف
 لصحف بلجلا دادزا ةيلاجلا ةلعلا تدادزا الكو هتلع ىهو اهب قلعتم فيعضتلاف

 لضفلا دا دزبف ةعاجلا دادزا دقف ةثالث ناك اذاو ةعامج امهنال نينثالاب فيعضتلا

 اعبس وأ ن رشعو اسمخ نا : مهضعب رك ذو ء كلذ بسانت ءافلاو ث ا ذكهو

 امأو ى نبرشعو ةعبس وأ نب رشعو ةسمخ اوناك اذا اع صتخي ةجرد نب رشع و
 نا » ةت هلوق يف ضعب لاق اذكو ك مهددع ىلع باوثلاف رثك أ اوناك اذا

 ةالص ناو دجاسملا نم هريغ يف تاولص سمخ نم ريخ سدقملا تيب يف ةالص

 هريغ يف ةالص نيعبسو سمخ نم لضف أ ةطخلا و ربنملا ثيح عماجلا دجسم يف

 عماجلا دجسملا يف و ةسمخ اوناك اذا سدقملا تيب يف كلذ نا « دجاسملا نم

 ىلعف رثك أ اوناك اذا امأو ى نيعبسو اسمخ اوناك اذا ةبطخلاو ربنملا ثيح

 ةعاجلاب صتخي ال سدقملا تيبب باوثلا فيعضت نا ثيدحلا رهاظو ى مهددع

 دجاسملا رئاس فعاضت ةعامجلاب فعاضتي و دحاولل وهف يدنع كاذك وهو

 اذه يدجسم يف ةالص نا » ك هنع ميب رلا دنسم يف يذلا و ذفلا ىلع ةعاجلاب

 ةالصلا ناف يأ » ا دجسملا ي الا دجاسملا نم هريغ يف ةالص فل أ . نه ريخ

 فلا نم ريخ لي ينلا دجسم يف ةالصلا : لاق ذا رطانقلا يف اك فلا ةئامب هيف

 سدقملا تيب يفو ةالص فلا ةئام مارلا دجسملا يفو دجاسملا نم هاوس ايف ةالص

 يف ةالصلا نا : سابع نا نع هللا هحر ينالدبالا ىورو ؛ ةالص ةئام سمحي

 دجسملا يفو فالآ ةرشعب كت يبنلا دجسم يفو فلا ةئامب مارحلا دجسملا

 هيف تفعاضت عضو. لك يف كلذك فعاضتت تانسحلا رئاسو فلأب ىمقألا
 ةكم يف موي موص نا : نسحلا نعو ى مرحلا تانسح ىلعو اهباع اسايق ةالصلا



 ٢٧٥ ةعامجلا :الص

 ننذلا دتشي نكلو ةنننح لك اذكؤ م رد فلا ةئام مهرد ةفدضؤ فلا ةئام

 ةيف بثذلا و امذ و اباقع هب نيه دادزا اف رش ماملا ذادزأ اك ةناق ًاضنأ

 ُ دجتنملا جراخ نق اهنم مظعأ اقلطم دج۔ملا ف ةيضغملا نأ يرت الأ هب ن هن

 ق أ هللاو

 عوضوم « متاخ ريغب نمعبس لذعت ناخب ةالص » ثدح : ي واخ لا لاق

 ڵ ةعمج نيعبس لدعت ةماعب ةعمجو نيرشعو اسمخ لدعت ةماعب ةالص ف ثردحو.

 7 عوض وه « ةنسح فالآ ة رشعل ةمامعلا ف ةالصلا » ث ,دحو عوض وه

 ةالص » ثدحو حيحص 4 « كاوس ريغب ةالص نيعبس نم ريخ كا و ةالص ».

 » ما رحا دجسملا الا هاوسايفةالصفل ينملا ءاعنص ا عسوولذ اذه يدجسم ف

 راهنلا ةالص ه ثيدحو نسح « ةرتتتك ابق دجسم يف ةالص ف ثيذخو فيعض
 ةالضلا ه ثيذحو نيعباتلا نم ةعامج لوق ؤه امنا هل لصأآل لطاب « ءامجع

 لعأ هللا و ك لطا « ةالص ننعب رأز ةئام عب رأ و فآلآ ةعب رأ ملاعلا فلخ

 رذع الب اهفصن وأ اهبلاغ لاح ميقتسملا و هأ لاحلا ةميقتسملا ةعاجلا كرات و

 هعبت نمو مامالا ناك اذاو هنم ءىرب الاو باتتسي ليقو ى هنم أ ربي الو سيسخ

 ةالصلا تبجومهاؤها يبنتجم هئالعاو قحلا راهظا يف نيرمشم لاحلا يميقتسم

 مها. ريغ ىلع ةعاجلا رثك أو اليلق اوناك ولو مهتناعاو مهعم نؤك۔لاو مهعم
 لثم ةعاجلا كرات ىلغ ظيلغتلا ثي داحأ لمحأ كلذ ىلعو ء يل رهظان اذه هيلع

 وه ةعمج الو ةعامج دهشي الو ليللا مؤقي و راهنلا موضي نميف سابع نبا لوق
 لوقو رذع الب امهكرت اذا كلذو كلذب الا باجأ امو هنع ارهش لئس رانلا يف

 هلل لوسراي : لاقف موتكم مأ نبا ينعي ىمعأ لجر اط يبلا فأ ةرب ره ينأ

 هل صخرب نا نب هللا لوسر لأسف ، دجسملا ىلا يدوقي دئاف ىل سيل يا
 لاقف » ةالضلا . ادنلا عمست له » ه لاقف هاعد و املف هل صخر و 7 يف ىلصيف

 لوسر اب : لاق ىنعالا كالذ نا ىورو « ةصخر كال دح أ ؛ل جف » لاق معل

 



 عرفلا و لصالا لماش ٢٦٦
= 

 لوقو ث عابسلاو ماوهلا ةريثك ةنيدملا ناو دجسملا ىلا ىندوقي دئاق ىل سيل هلل
 تاولصلا ءالؤه ىلع ظفاحيلف املسم ادغ هللا ىقلي نا هرس نم : دوعسم نبا
 متكرت ولو ان كيبن ةنس متكرتل مكتويب يف متيلص مكنا ولو ىدهلا ننس
 نم دجسم ىلا دمعي و ر وهطلا نسحيف رهطتي ملسم نم امو منالضل كئيبن ةنس

 طحب و ةجرد اهم هعفري و ةنسح اهوطخي ةوطخ لذكم هل هللا بتك الا دجاسملا هذه

 ناك دقلو قافنلا مولمم قفانم الا اهنع فلختيامو انتيأر دقلو ةئيس هنع اهب
 سابع نبا لوق و . فصلا يف ماقي ىتح نيلجرلا نيب ىداهب هب ىؤي لجرلا
 _ رذع هنايتا نم هعنمب مف ءادنلا عم نم » اطع هللا لوسر نع امهنع هللا يضر
 هاور « اهالص قلا ةالصلا هنم ليقت مل ضرم وأ ف وخ _ لاق رذعلا امو ا ولق

 نبا نع ريبج نب ديعس نع تباث ىنأ نب بيبح لاق اذك و يدبعلا قا رغم
 « رذع نم الإ هل ةالص الف بجي لف ءادنلا عمس نم » تع يبنلا نع سابع

 حيحصلا وه هفقو ناو سابع نبا ىلع فوقوم هنا انموق ضعب لاق اك سيلو

 رتو امنأكف زصعلا هتافنم » لم هنع سنأ لوقو ت يبنلا ىلا عوف رم لب
 هيلصي نا هتاف دارملاو صقن ليقو ى بلس يأ هللا همحر ميب رلا لاق « هلامو هلهأ
 رصعلا صخو رصعلاك نهاك تاولصلاو ةعامج الو اذف اهلصي مل ليقو ث ةعاجلا يف

 ثيدحلا ليقو ء رصعلا نع لئادل اباوج كلذ نوكل وأ ىطسولا ةالصلا هنال

 لوقو ةليضفلا نم ءاش امب تا واصلا نم ءاش ام صمي هناحبس هللا نا و هب صتخم

 ةالصلاب رمآ مث بطحيف بطحب رمآ نا تممه دقل » ت هنع ةريره أ

 مهتويب مهيلع قرحأف لاجر ىلا فلاخأ مث سانلاب مؤي الجر رمآ مث اهل نذؤيف
 .نيتنسح نيتامرم وأ انيمس امظع دجب هنأ مدحأ ملعي ول هديب ىسفن يذلاو

 « ةعجلا نع نوفلختي » دوعسم نب هللا دمع نع ةياور يفو « ءاشعلا دهشل

 هريغو وه كرتي نأ دعبي ذا حصأ يهو هللا همحر عيب رلا ةياور ىلوألا ةياو رلاو

 هريغ رمأي نا هنكمي هنأ عم كلذ لجال سانلاب ةالصلا وه كرتيو ةبطخلا

  



 ١٧ ٢ هع جل ا ةالص

 ىجابلا رك ذو . هب هرمأي وأ تقولا كلذ ريغ يف وه هلعفي وأ تقولا كلذ يف هب
 حصالا نا ةودعلا هذه ةجاب ىلا ال سلدنالا ةجاب ىلا بوسنم يكلام وهو

 نع حلاص ىأ ةياورل كرشلا اورسأ ينعي نيقفانم اوناك نيفلختملا نا اذه يف

 نم نيقفانملا ىلع لقثأ ةالص سيل » ةظع هللا لوسر لاق لق ةرب ره يبأ نع
 نذؤملا رمآ نأتمم دقلو اوبح ولو امه وتال امهفام نوملعي ول و ءاشعلا و رجفلا

 ىلا جرخيال نم ىلع قرحأف ران نم العش ذخآ مث سانلا مؤي الجر رمآ مش مقيف

 دقل : دوعسم نبا هلاقام هدكؤي و نيقفاغملا يف كلذ نا نيبف « دعب ةالصلا

 بيذعتلا نا اميسالو حضا وكلذ و ى هقافن مولم.قفانمالا اهنع فلختيامو انتي أ ر

 بوجو ىلع عيب رلا ةيا ور يف ليلدلا ىقبي نكل ث نيكرشملا بساني رانلا

 ذافنا صيصخم هل لدي اك مهفلختب نيفلختملا ديدهت قلع ثيح فحصلا
 صخ لاقي الو لا « هديب ىسفن يذلاو » هلوقو ةالصلا تقوب ديعولا كلذ

 مهب ةطاحالا درحم دارأ ول لوقن انال ةالصلاب لوغشم هنا مهنظل ةالصلا تقو

 مهشيجب نأ رذح ىلع اوسيلو نمأ يف مهنال تقولا كلذ ريغ يف مهب طاحال
 ءاوس لكلا نا عم رك ذلاب ءاشعلا صخ و . دارأ تقو يأ يف هل نكمم مهلتقف

 ض رف تناكول تلق ناو ء نيدحوملا نم مهنم ةبئاش هب نم ىلعو مهلع اهلقثل

 ضرف اهنا روهجلاو انباحصأ بهذمو من : تلق مهبلا اهنع فلختي مل نيع

 لاقي دقو ء نيع ضرف امنا ىلع لدي موتكم مأ نا ثدح نكل ةيافك

 هاري رذع يف اهنع ىضع هنال اهنع هفلخت غاسو نيع ضرف نوكت نأ نكع

 اوغرف اذامهب ىلصيف بطحلا نولمحي ةعامجعم ىذضع اما هنال وأ مالسالل ةي وق

 اض وع كلذ نوكيف هدحو ىشمب هنا ىلع لدي ثيدحلا ظفل ناك ولو مهنأش نم

 ةعامجلا نا هرك ذتل نهاام دعب كرت هنا لاقي دقو اهنع فلخت ىتلا ةعامجلا نع

 ةاشلا يتفلظ نيبام اهحتف و مملا رسكب ةامرملا و ث اهنع فلختلا كرقف نيع ضرف

 م وك ف نامبصلا 4ر ىمر د دحم لصل و ةعماجلا ةالص نع هلك أ ءال زه رن د

 . ناث _ لماشلا _ / ٣



 عرفلاو لضالا لماش ٨ ٢١

 هنأل وأ اهناو ىمرت اهنال تيمس لوالا ىلعؤ اهتبثأ نم بلاغلا نوكب بارت

 ذوذش حتفلاو ةل آلا بساني رسكلاو يناثلا ىلع اك ابعل نايبصلا اهس ىما رتي

 يميم وهو لوعفم ىنعع اردصم ناك يمرملا ءيشلا سفن دي رأ و حتف اذا و اسايق

 ةينثتلا نأل ىنث امل لصنلا دارملا ناك ول لاقي الو ةلآلا درت لو رسك اذا اذكو

 اوراتخا لاقي نأ نم عنامال ذا هتبسانم مدع ملسنال انال ثيدلا بسانتال

 يمرلا هيلع ملعتي مهس ليقو ى فدهلا مهس ةام رملا ليقو ى ةالصلا ىلع نيتام رم

 رركتب ةرعشم اهنال اهتينثت اذه ىلع لدي لاقي الو « ددحم ريغ وتسم قيقد

 دارملا سيل لوقن انال اهنع ر ركشيال اهناف ةيب رلا ةددحملا ماهسلا فالخب يرلا

 نم ديعس وبأ راتخاو ث امه ىمري نائيش لب نيترم هب ىمرملا دحا ولا ءيشلا

 ةنفتم هنع مومعلا ىلع اهموزا تبث اذاف لاق «نيع ضرف اهنا سيناهلا انباحصأ

 نم رذعي مل اذاف ىلوأ الو هنم رثك أ هباحصأ و هدعب اهس مئاق دج وي نأ زجي مل

 اهنع فلختلا زاج و هنم موقأ ال هن أل كلذ ريغ زجي مل اهب همايق عم اهنع فلخت

 تاذ ةليل يف ةالصلاب رمأ ةياور يفو ةالصلاب نذا رمع نإا نا مفان ىور ى رطع

 هنا ىور ةالصلاب رمأ ىور نم و « لاح رلا يف اولص الا : لاق مث ك رطم و درب

 ناك كت هللا لوسر نا : رمع نبا لاق ح « لاح رلا يف اولص الا لاق لب نذؤي م

 : و ى لاحرلا يف اولص الا لوقي رطم و درب تاذ ةليللا تناك اذا نذؤملا رمأي

 انذ ؤم رمأي ناك : هصن و كالذ لوقي مث نذ ؤي هنا ىلع لدي اثيدح ىراخبلا

 يف ةريطملا وأ ةدرابلا ةليللا يف لاحرلا يف اولص الا هرثأ ىلع لوقي ء" نذؤي
 ۔۔ ةرقلا ةادغلا و ةريطملا ةليللا يف هصنام هيف ثيدحل ليللاب كلذ صتخي ال و رفسلا

 دنع رفسلاب كلذ صتخي الو مف صخ رف اموي اورطم مهنا ثيد_ح ةخصل و

 هلعفل لاحرلا رك ذ هبسان و ي راخبلا ثيدح ىف رفسلا رك ذ صخ ولو روهجلا

 نب نابتع نا : ىراصنالا م 7 راا نب دمحم نعو ى رفسلا ريغ ىفااضي أ كلذ

 نوكت اهنا هلل لوس راي ةبتع : هللا لوس را لاقنا ويعأوه و هموق مؤي ناك كلام

 



 ٢٢٧٩ ةعامجلا ةالص

_ 

 هذختأ اناكم ىتيب يف هللا ل = راي لصف رصبلا ريرض لجر ان أ و ليسلا و ةملظلا

 يف ناكم ىلا راشأف « ىلصا نأ بحص نأ » لاقف قلع هللا لوسر هءاج ىلصم

 نبا انبطخ : ثراحلا نب هللا دبع لق . ةت هللا لو۔ر هيف ىلصف تيبلا

 يف ةالصلا لق لاق ةالصلا ىلع ىح غلب امل نذؤملا رمأف غزَر ىذ م وي يف سابع
 اذه نا اذه متركذأ كناك لاقف ثاو ركنأ مهناك ضعب ىلا مهضعب رظنف لاحرلا

 مكجرحا ناتهرك يناو ةمزع اهنا قتع هللا لوسر ىنعي ىنم ريخ وه نم هلعف

 نع مداع نع هغينح يأ خيش اضيأ وهو ثيدحلا يف هي وبيس خيش دامح نعو

 ك ؤا نا تهرك لاق هنا ريغ هوحي سابع نبا نع ث راحلا نب هللا دبع

 ملك ةلا يف ةصخ رلاب فلسلا ريبعت و تلق بك ر ىلا نبطلا نوس ودت نوئيجتف

 ناكو ث نايعالا ىلع ةعاجلا بوجوب رعشي رذعل ةعامجلا نع فلختلا ىلع.

 لدتسا اهعطي مل هيلع ةقفش ةعامجلا يف ءاشعلا نع هما هتعنم نا ىرصبلا نلا

 ع هنا لاةي دقو ى نايعالا ىلع ىنعي ةعاجلا ةالص بوج و ىلع ى راخبلا هب

 اهعاطال امزع هتعنم ولف اهب حرص اك هيلع ةقفش لب امزع هعنمت مل اهنا هما نم

 اذا : رثالا يفو ى عأ هللا و . لمأت ىل رهظام اذه ب وج ولا ىلع اليلد نكت م

 كيلا هسفن تقات نا ءاشَملاب ليقو ى ءاشعلاب أدتدي ليقف ث ءاشعلا و ءاشعلا رضح

 يف هل لصأ ال ءاشملاب اوءدباف ءاشعلاو ءاشعلا رضح اذا : ءاهقفلا ضعب لوق و

 هب تيمس ةمتعلا ةالص تقو نيعلا رسكب ءاشعلاو . ظفللا اذهب ثيدحلا بتك

 ءايلا ةالص يأ فاضم ردقي وأ هيف لح ىذلا هنامز مساب لاحلل ةيمست اهنالص
 طبض زوجيو ك هدعب وأ هلبق وأ تقولا كلذ ىف ليللا 7 حتفلاب ءاشعلا امأ و

 تميقا اذا » لت هلوق يحتفي اذك و ركعلا وحتفلاب يناثلاو رسكلاب لوالا

 لفتشيفمامطلا ىلا هسذن كدحأ وعدت الثل ءاشعلاب ا وءدباف ءاشعلارضح و ةالصلا

 نب عيب رلا طرش ىلع سابع نبا نع ثيدح وهو « اهنم صقنيف ةالصلا نع
 نم : ءادردلا وبأ لاق ء ءاشّملاب أدبي رمع نبا ناكو « ىلاعت هللا مهمحر بيبح
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 ماشه لاق ‘ 7 هملق و هتالص ىلع لبقي ىتح هتجاح ىلع هلابقا ء رملا هقف

 " ةالصلا تمقا و ءاشعلا وا اذا » : هنع ةشئاع نع ىدلا و انثدح

 هب ا وءدباف ءاشعلا مدق اذا » لاق رتم ة هللا لوس ر نا : سن أ لاق و « ءاشعلاب

 نبا نع : عفان لاقو ") ٨ .ك اشعنع اولجعت الو برغملا ةالص اولصت نأ لبق

 لجعيالوءاشملابا وهدبافةالصلا تميقا هكدحأ ءاشع عضو اذا » زب ا اهنع رمع

 عمسإ هن او غرغفبىحاهت ايالفةالصلاماقتوماعطلاهلعض وي رمعنباناك و «غ رغي ىح

 تباغ اذا ب رغملا ىلصيناكهنا هريغيفتيأ ر و . ىراخبلايف هتيأ رمامالا ةءارق

 وه و ماقتس ةالصلل ىدوندق وهؤاشعهل مدقيف مئاص وهو هاقلي انايحأ ناك و سمشلا

 ىسوه ىور و«يلصيف جرب م , م.اشع ىفق ىتحهلجميالو..ائم كرتيالف عمسي

 ماعطلا ىلع ح ناك اذا » ع يبنلا لاق ء رمع نبا نع عفان نع ةبقع نبا

 1 وأ هسفن بلغي نمو ةالصلا تميق أ ناو هنم هتحاح يضقي ىتح لجعي الف

 ن ن رج لاق ى :الصلا مدقيلف ةالصلا نع هسفن هلغشن ام رادقع , عوجلا نم نكي

 ىعدفاهنم زيح عارذ لغ هللالوسر تبأر : هيبأ نع ةيمأ نبأ رمع

 د ا لمشف ليللا ماعطءاشملاو ًأض وتن و ىلصف نيكسلا حرطف ماق ماقف ةالصلا

 لمتحم رصعلا ةالصف . رصعلا ماعط ىلع هقالطا حص امي ر و ءاشعلاو ب رغملا ةالص

 رجفلا ماعط سايقلاب لخدف ًاسايق كلذك ماعطلا رئاسو ثيداحألا يف لوخدلا
 شيوشتلا ةلعلا نأل ةالص لكو مامط لك[ اذكو رهظلاو رجفلا ةالص لخدتف رهظلاو

 ءاشعلا صخ اماو اهف ليجعتلاو ةالصلا نم صقنلاو عوشلا كرت ىلا يذغملا

 ثيدمجب ًاقلطم ماعطلا لخد لب ًابلاغ ةالصلا تقو يف نوكي يذلا هنأال حتفلاب
 » بدنلا ىلع ثيداحألا كلت يف رعألا روهجلا لمح و ء سايقلاب ال ةبقع نبا

 يلازغلا دازو ةيعفاشلا دنع روهشملا وهو لك ألا ىلا اجاتحم ناك نع ديقم ليقف

 لدي هيلعو ةعاج لوق وهو هديقي مل نم مهنمو لوكأملا داسف يشخ اذا ام

 ةمجعملا جل رسكو ءاتلا حتفب «اولعجت ه ةياور ىفو )١(
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 ج ري ناك نا تلق ةالصلا لطبت : لاقف مزح نباطرفأو قباسلا رمع نبا لمف
 بج و عوشخلا كرتي وأ هصقن زوجيالامصقنيوأتالصلا نع لغتشي هنأ نقوي وأ
 همدقت بدني نكلبجمب الف كلذ له]في ال هن ] لع وأ كش ناو لك ألا ميدقت

 ناك نا الا ةالصلاب ةأدسلا مهضعب راتخا دق و ك علا يف هريخأتو كشلا يف

 نكي مل نا ةالصلاب أدبي : هباحصأ لاقو كلام نع لوقنم وه و افيفخ ماعطلا

 هلجعي ناك ناف اهنع هلجعي ال نكسا هب اقلعتم ناك وأ لك الاب سفنلا قلعتم

 ةالصلا ةهارك ثيداحألا هذه يف :يوونلا لاق « ةداعالا هل بحتساو هب ادب
 ام هب قحتلي و عوشلا لامك باهذ نم هيف امل هلك أ دي ري يذلا ماعطلا ةرضحب
 ثيداحألا كلت يف ماعطلا ميدقت سيلو ي و ونلا مالك ه ا باقلا لغشي امم هانعم يف

 مش وت اك ىلاعت و هناحبس هللا ىقح ىلع دبعلا قحل اعدقت بلقلا لغشي ام لك و

 ماعط نا مث . لبقم بلقب هيف لخديل ىلاعتو هناحبس هللا قحل ةنايص لب ضعب
 ناو ى ابلاغ ةعامجلا قاحل نع عطقي ال اريسي ناك ةباحصلاو ةثع هللا لوسر
 اذكو يلصي مث . ةالصلا هب قيطي و هب ىح ام لك أ توملا فاخو تقولا قاض

 ةظفاحم هلاح ىلع ىلص ًاقيطم ناك و الاو ةساح سح وأ وضع باهذ فاخ نا
 ةالص دوهمث نأ ىلع ثيداحألا هذهب قاحسا نبا لدتساو ، تقولا ةمرحل
 اهف ةالصلا هتتاف ناو لك ألاب لغتشي هنأ اهرهاظ نأل بجاوب سيل ةعاجلا
 يف ارذع ماعطلا روضح لعج بوج ولا ىلا بهذي نم ضعب نأب هيف ثحبي و
 دنع هطاقسا ىلع لب اقلطم بوجولا طاقسا ىلع اهبف ليلد الف ةعاجلا كرت
 ةالصلا يف عوشخلا ةلضف ميدقت ىلع ليلد اهفو بلقلل لغاشلا ماعطلا روضح

 ملعأ هللاو تقولا لوأ ةليضف ىلع

 لصف

 نسحأ نا ناضمر مايقك ةنسو لفن يف زوجت ليقو ى يص ةماما زوجت ال
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 ى اندنع ففالجل هار نا الا انم اقافتا ضرف يف زوه الو , ةراهطلا ىلع نمأو

 ةعاجلا يف ةءارقلل نسحم دجوي ملو اهلقع اذا هيف هتماما انموق ضعي زاجأو
 : سيمخ لق ث قاطأ نم ىلع موصلاو لقع نم ىلع ةالصلا : رمع لوقل هاوس
 اب فوصوم يبصب الا اهمايق مدع اذاف . لطعتي ال نأ ةعاجلا ىنعم توبةلو

 الو ةالصلا هب م وقي ام ردقب كلذ نسحي نم نيرضاحلا يف نجي م نا زاج رك ذ

 نعو ص اهكرت نم لضفأ اهزاوجو اذه ىلع هتماما دعبت الو هملعت هنكع

 نايبصلا او ر» » : ع يبنلا نع : ينهجلا ة ةربص و يصاعلا نب ١ و رمع نب هللا دبع

 » عجاضملا يف مهي اوقرفو ا نينس رشمل ا ماع 7 ٣7 نينس عبس ا ةالصلاب

 هي وبأ عم مهدحأ د رجتي الف ارشع اوغب اذاو جلعل يف قيرفتلا ةربص ري ملو

 : ضعبل لاقو ء ليق اذك بوث مهنم لك مم نوكي نأ الا مهريغ وأ هت وخإ وأ

 ا روك ذ ذ هب وثب لك ناك ولو كامهريغو مح وب أ . نعو ضب ن م ممضعب ن وقرغي لب

 مساوف رشعل او رخأ ناو نس عبسل مهنيب قرف ناف ائانأو اروكذ وأ ثانا وأ

 برضي نأ يروثلا ناينسو ضايع ن ؛ ليضف هركو © رشع دعيف ةب وقملا امأو
 هعابط اهتنلأ | دقو غلبيل كللذ و هب رضاق لعفي و قاطأ ناف هدشرا : لاقو اه .لع

 هلوق ل فالدنا بيس و رشعل ليقو ٤ عبسل ليق ئ مهي قرغ ىت وم فاتخاو

 5 رشعلا وه و روكذم برقأ ىلع د وهب ك » عجاضللا ف مه قرب » ل

 ل وصالا لهأ نم هريغو هللا همحر د.عس نا د خيشلا رك ذ دقو 6 عيجا ىلع

 لديو ميجلا ىلا وأ روكذم برقأ ىلع دوعت له . رئامضلاو ءانثتسالا يف ًاالخ

 اذاف ةالصلاب مه ورف نينس عبس نايبصلا غلب اذا » ةياور ينإ طع هلوق ل وأالل

 اذا مجاضملا يف مهنيب اوقرف » ليق « اهلع مهوب رضاف نينس رشع اوغلب
 ةماما زاوج ىلعو فيفخلا برضلا دارملاو رهاظلا فالخ وهو « (') او رغثأ

 حيحصلا نه درفنا اذا نالوق ال مأ ءاسنلا مؤي له مدقت ام دح ىلع يدلا

 ناو تمحعدا مش م . .انت ءاثلا ترلقف رذتثا هلصا ٠ يرهوجلا . عضاورلا طوقس دعل هنانسا تشن رش :ا ) ) ١

 رهاظلاوه ىلصالا فرلالعجم رغئا تلق تنش
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 ىلع و ءاوس هايإ مامالا فالختساو ءادتر ١ هتماماو زاوجلا هتمامال زمحلا دنع

 نا تقولا يف نوديعي ليقو ، تقولا يف ليقو . دبأ هفلخ نم ديعي منملا
 فالختسالا يف اوصخر امناو آدبأ اوداعأ ءادتبا م ىلص ناو هوعبتو فلختسا

 اهلو أ نص اولخ د دقو ةر و هرض ل اع فالختسالا ْن ل ت تقولا دعل اوديعل ال نا

 عأ هللاو . 4ر حصن نع

 > امع وأ ٣ ايب رع يودبلا وهو "كشم ‘ ينارعالا م ا ال : : مهلوقو

 رجاهملا مؤ٫ ال ٩ذ أ ىلع 9 جرخيف ا لهأت نا هتماما : زاوج حيحصلاو

 ي ورقلاو أ هن دو هلشم م و و لبف 6 اهنسح ال هز أ وأ ة رجملا حسا لمق نو 7

 6 رقي نم لدب أ أرق ال نث و أرقي نع ارق ال نه م ا ناف هلشع أرق ال نهو هلثم

 لاق 6 ممأرفأ ناك ناو نسي رضلا الو نيرفاسملا ينارعالا م 2 در : كلام نع و

 تمعن عنملا هلع هذه تناك ول هن ار رجشل نا هدرو ننسلا هله : : بهمح نا

 ماكحأ لهاج مانئالا ين نأأل هنم لضفأ ينارعاو هلثم يبارعال هتماما اضيأ
 ضئارفلا صقن ميدت۔إ هن وك ةلعلا : يجابلا لاقو ء ا منالطمل ًاضي رعت ةالصلا

 لو كلام ههركو مهأزجأ مأ نا : ةفرع نبا لاق . ةعاجلاو ةمجلاك لئاضفلاو
 س اغلاب ,ميتملاو لضافلاب لوضفملا ةماما ةزاجا يف و ى عأ هللاو ةملسم نا ههركب

 نهد دن 1 ا ة لصم لجر عوطقمو يصخ و بومححو ٠ ىمع ك 4 راو 1 صقانو

 حيحصلاب لجرلا و أ ديلا لولغمو فن الا عوطقمو طن اراهن وأ طقف اليل رصي

 زاوجلا ةنعالملا نباو هما نباو لاقبلا و ماجحلاو جاسنلا و ىلوملاو لولغملا ريغ

 اذكو هسنج ريغ نمو هصقن سنج نم هلثع تزاجو عنملو اهب زاوجلاو ةهارك الب

 يف راهن رصبي نمي زوجت ليقو « هيفنأ وأ هينذأ دس وأ هيفيع ىلع بصع نم
 ديزي نمو هجوي مث مرحي نع كلذك فلتخاو ليللا ين اليل رصبي نم و راهنلا
 هده وأ ريىكتلا عم هر در عفري و ٦ ىرخأ ىلع ر عصوب هر در فتكي آ نيمآ

 تأرقو ةأرماب لج 5 ىلص ناو لجرب ال ٥ ةأرماب 7 وأ ىنب ىنخ نم تزاج و

 6 اهلع ليقو 6 امهىلع تدسف ةه ارقل نسح ال هز ل هنج و أ هفلخ نم ىمه
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 ٣ جاتحا نا نيمآ لوقي نم فلخ اهزاوج هللا همحر سيمخ خيشلا راتخاو

 ‘ عأ هللاو هريغ دج وي لو هر ًاديعتم هديزي يذلا ناكو ةعاجلا ةنس ءايحال

 أرقا ناك نا لفن يف زاجو ء ضرف ين امئاق دعاقلا مؤي ال : رثالا يف و
 م كر دعاقلا ءىراقلا غرف اذاف هريغ مه مدقتيو فصلا طسوتيو

 مدعل مه مدقتي مل ولو اهماع سيمخ راتخاو مل نيماما اناك و دجس و مدقتملا

 ليقو ث اقلطم هسكعال اقلطم دعاقب مئاق ىلصي : ديعس يبأ نعو ك اهب وجو

 مهب ىلص الدع اماما ناك نا ليقو : تلق ،لفن يف ليقو ء اقلطم زوجي
 دعاقلا ىلصي ورذعل دعق مث امئاق لخد نا الا الف الاو لفنلاو ادعاق ضرفلا

 ىنعي : تلق اقافتا مثانب دعاق ىلصي و رذعل ادعق اذا اقافتا دعاقلاد

 دقف الاو ةعاج+لا عم ىلصي نأ مئانلل زجي نم قافتا قافتالاب رثالا بحاص

 لوضفملا ةماما زاوج ىلع لدي و اءومأم الو اماما ىلصيال مئانلا نا ڵ ليق

 دعس نب لهس ناو هنع هللا يضر ركب وبأ هب ىلص مع يبلا نا لضافلاب

 حلصيل فوع نب ورمع ىنب ىلا بهذ زع هللا لوس ر نا ىور يدعاسلا

 لوالا فصلا ىلا صلخ ىنح ءاج بئاغ قثت يبلاو ركب وب ] مهب ىلصف مهنيب

 نا ع هللا لوسر هيلا راشأف هل رخأتي نأ ركب يال اهبذت قيفصتلا اورثك اف

 ركب يأ نم لضفأ وهو ركب ينأ فلخ ىلصي نأ زاجأ هارتف كناكم ثكما

 :لاق مثمهب مل هللا لوس ر ىلصف رخأت لب تبثيملكلذمم و اهلك تاق ولخلا نمو

 ىلصي نا ةفاحق ىا نال ناكام : ركب وبا لاقف ع كترما ذا تيثت نا كعنمام

 قيفصتلا منرثك أ كتيأ ريلام» للع هنلالوسر لاقف لغ هللا لوسر يدينيب

 « ءاسنلل قيفصتلا امناو هيلا تنتلا حبس اذا هناف حبسيلف هتالص يف ءىش هبان نم

 نوكو لجرلل قيفصتلا زاجأ نم ىلع درلاو ل والل يناثلا مامالا ريخأت كلذ يفو

 وهو خلا ركب يال ناك ام ركب يأ لوق ىنعم وهو ىلوأ لوضفملاب لضافلا ةماما

 ةماما زاوج ىلع لدي اممو تلع همالكل در ال هسفنل ضفخو كلذ نع ةيانك
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 نم ناوكذ اهدبع اهمؤي تناك اهنع هللا ىضر ةشئاع نأ لضافلاب لوضفملا
 ةبصعلا نولوألا نو رجاهملا مدق امل هنأ رمع نبا نع ىدر افان نأ و فحملل
 مهرثكأ ناك و ةفيذح يبأ ىلوم ملاس مهم ؤي ناكر يبنلا مدقم لبق ءابةب اعضوم
 اوعمسا » :ت هللا لوسر نع ىور اسن ] نا و ، اماما ناك ىل وم ها رتف آ رق

 ل وسر عمس اسنأ ناو « ةسيب ز هسأ ر نأك يشبح كيلع لمعتسا نا و اوعرطأ و

 « ةبيبز هسأر نأك يشبحل ولو مطأو ممما » رذ يال لوقي وغ هللا

 . ملعأ هللاو ث ال ليقو ى هتريشع ريغل بستنا نم و ىنزلا دلو فلخ تزاج و
 ادعاق ىنب ضرم هيلا ثدح امئاق ةالصلا لخد اذا مامالا نأ نم مدقت ام و

 نم فلختسا ض رم هيلا ثدح اذا : كالام لاق و ك انبهذم وه و حيحصلا وه

 لخدي نإ اما و امئاق لخد اذا كلذ و ادعاق فصلا يف وه ىلصو امئاق مه يلصي
 « اسلاجموقلا لجرلا مؤيال ه يور دقف اه ريغ وأ ربكو أ ضرمل ادعاق

 تأ و

 « ا_۔لاج يدعب دحا نم ؤيال » : هنع يورو ى هريغو ينطق رادلا هاو ر

 الدع امامإ و ةالص ماما . وس 3كتهدعب دعاقلا مامالا ةمامال خسان اذه ا ولاق

 رما و فصلا ف ادعاق ىلص اع اق ةالصلا مامالا عطتسي اذا : كلام لاق اذك و

 يش اذه لعلو نيدعاق مع هدعب رمعال وركب وبأ لصي ملو لاق امامإ يلصي نم

 هن أ يورو ث افعض هدنس يف ناو لسرم ين طق رادلا ثيدح نا ليقو - ٠

 كوت ة ة وزع ف صاق و . أ . ن. دعس فلخ ة ةربخ لا رجفلا ةعكر ك كردأ هل ت

 لاق هتتاف يلا ةمكرلا ة تلع كردتسا ا_هاف ديعس مج ىلصو ةجاح يف مع أطل أ

 ناك ر ك \ نأ ة هعمد ر نع و « هتمأ .. نم لجر همؤي نأ دعل الإ يبن تامام »

 تامام : 77 ; رلاقركب يأ ا ةالصل ادعاق لمي ملسوهيلع هرا ىلص يبلاو ع اق يلصي

 ف مامالا وه ه هز ينلا نأ ىرب نم ءاملعلا نف هتم أ نم لجر هم ؤي ىتح يبن

 ود ] وه مامالا نأ ىر نم مهد و ( طع هصا وخ نم كللذ ناو اد_ءاق كلذ

 نم همدقت امل خسانلا وه اذه نا : لاق و ادعاق همنجحم ع ينلا و اماق ركم

 _ لماشلا ۔٩



 عرفلاو لصالا لماش ٢٦٦

 هللا لوسر ىلص هنأ كلذو ل وأتلا اذه ضعب حجرو امامإ ادعاق ك هتالص

 ءارو ١ ول_صل نأ م رمأ لس املو نوماق سان هدعل ىلص و ادعاق 7 : .

 ةلت دج وف ات هتوم ضرم يف اماما ركب وبأ ىلص مت ك ادوعق دعاقلا مامالا

 ق هت راشاب هتماما ىلع ركب و؛أ ىقب ليقف ى ركب يبأ بناج ىلا قحتلاف ةفخ
 اماما يتب ليقو 6 ركب وبأ هنع عمسو اماما تتم هللا لوسر ىلصف رخأت ليقو
 ةع هنع ءاح ام امأ و: ممصعب 9 7 هنج ادعاق ت هنع عم" و همدص وم ف

 . اوسلجا نأ : مهلا راشأف امايق موق هءارو ىلصو اسلاج ئلاش وه و ىلص هنأ

 ىلص اذاو اوعفراف فر اذا و ا ومك راف مكر اذاف هب متؤيل مامالا لعج امنا » لاق

 ى خوسنم كلذ نا ململا لهأ نيب فالخ الف « نوعمجأ اسواج اولصف اسلاج
 نعو ى هل:ب الإ اذف وأ امومأم لب ةالص يف امامإ نوكيال ءامياب ىلصي نم و

 وهو نودجسيو نوعكري نيمومأملا نأ عنملا هجوو عنملاو زا وجلا يعفا_ثلا

 امئاق هتالص متأ مومأملا حص و نبدعاق ضيي رمي ضي رم ىلص اذا و ى كلذ لعفيال

 اذا ادرفنم متي م و.أملا ىلع اسايقو رذعل امومأم نوكي مامالا ىلع اسايق هدح و

 زئاج هجوب لخد هنال دعاقلا مامالا مم اماق ےتي ليق و ء مامالا فلختسي
 ةماماب سأبال : مفان نبا نعو « فنأتسي ليق و ث ءادتبا:كلذ زاجأ نل ةاعارمو

 هللا لوس ر ىعن و ؤ عأ هللا و 6 دايعال ١ و ةعجلا ف ول و بيع يذ لكو عطق ألا

 لخدي نأ يلصملل بجي هنالانلق هباحصأ هيلعام زثنأ ىلع لج رلا يلصي نأ ةلت
 هللا يضر ةفيذح دجو نايلس نأ يورو ك ىلاعت و هناحبس هل عوضلاب ةالصلا

 امأ تيسن مأ دهعلا لاطأ ي ردأ ال : هل لاقف ى امامإ ناكد ىلع يلصي اهنع

 هيلع امم زشنأ ءيش ىلع مامالا يلصيال ه لوقي تثب هللا لوسر تعمم

 ضعب لق ء عارذلا مظعو ربشلا لثم ريسي ناكد لع نوكي نأ الإ ليق « هراصأ

 ء هفلخ نم ىلع ال رابشأ ةثالثب هيلع تدسف : رثالا يفو ث رامشأ ةثالث نودوأ

 ء ىلعي و ولعي مامالا ليقو ث هسكع الزغسأ فلخ مفترل تزاجو لكلا ىلعليقو



 ٢٢٧ لضافلاب لوضفملا ةماما

 فوخوأدروأرحك رذعل لفسأ مامالاودجسم قوف ىلصنا والوال ليقو ىلعيالوولعي ليقو

 ناو ًاعار ذ ولعي نأ ز وجب ليقو ،رذعل فصلانعآ د رفنم ىلص نا اذكو تحص

 دصقي مل هنأل امهنالص تحص هب ّحنئاف لج ر هاجن عفترم يف هسفنل ناسنالا ىلص

 حصت ال ليقو ، هافن ةر وصلا هذه ين دصقلا هل رطخ ناو مومأملا ىلع عافترالا

 دقو ء هتالصب يلصي نم مومع وني ملو اصوصخ هوني مل مامالا ن ال لج رلا ةالص

 نم ةحص رم و۔هل يفالو هصوصخ يف ال مامالا ه وند ل ن ه ةالص ةحص يففلتخا

 كتيفن أ كو أ : لاقف ىلص و آ كللذ 7 و هد يلصي ال نأ مامالا دقتعا

 زوب الزيقفهفلخ أي نهلكب يلصب نأ ونب , مل اذا مامالا يف فلتخا : رث ;ًألاىفو

 هذخ اهنا هل كحةماماللهراهظابهمأ ارتاس هن أل هعم لخدي ل نم ةالص

 م ينأ نسحهتماما تف رعاذاف ماما هنأ ليلد ةالصلا نم رئاج هراهظا نأل اماما

 فرعيملاذافكلذ ريغ هتيننأ لش .لعي ىتح هتعقبريغ نم ناو هيلع لخاد لك

 اذه ل وخدواهلحححصمهنمإعي و أ هب :اهدقتعيىتح هفلخ نع هتماماتمثت ا اهف اماما

 دحا ىلصو ةمامالا يوني ال ادرفنم ىلص نم : راث الا ضعب يفو ث اهيف هعم

 اهلضف هل ليقو ء ةمامالا وني مل هنال مامالا رجأ كلذل سيلو مومأملا رجأ هلف هفلخ

 لوخدلا دعب ولو هعم يلصي نم ءاج نيح يف ةمامالا يوني نأ هلو اهوني مل نا و
 هب ملعي مل ناو تحص له م وماملا كلذ ةالص ةحص يف فلتخاو اهلضف هل لصحيل

 مارحالا لبق ةمامالا ةين مدعل اقلطم ال وأ { لع نا وأ ڵ ًانف ةالصلا أشنأ يذلا

 هعم يلصي ال نأ ضعب راتخا دجسملا حطس قوف ىلص نمو : سيمخ خيشلا لاق

 هلخ ةالصلاو دجسملا لهأ ههركو ريخلا الإ هنم معي ال لجر فاخ ىلص نمو

 هيفةعاجلارضحي نمم ناحلاصههرك نم ليقو ءهيلع سأب الف هيف اهنع لقي نأ ىأو

 هل زاح ممنذأتسي ال ه هنو رهأد ه و م وقب ىلصي ن .,هو ك مه يلصي ال نأ هل نسحالاف

 هايأ مؤي نأ دلول هرك : رثألا ىفو مهنذأتسي نأ هل بدنو هيلع او ركي نا مهلو

 هبشت هقوقحو ًامع هيمست برعلاو بألاك ملاو : تلق ٤ هنم لضفأ ناك نا الا

 



 ٢٦٢٨ عرفلا و لصالا لماش {

 : كال ليق « هوبأ لجرلا مع » قي هنعو .اهنود اهنكل بألا قوقح

 رغصأ معلا ناك ناو همؤي نأ ىرأ الف دلاو معلا : لاق ؟ همع مؤي لجرلا تيأرفأ

 مسلا ف معلا ناك اذا كلذو : نونحس لاق همدقب نأ الا : مساقلا ناا لاق هنم

 يف هلثم وه ذا اضيأ بألاك ةوخالا ريبك : تلق ڵمخالا نبا لثم لضفلاو

 عأ هللاو ؤ حاضيالا ىف اك قوقحلا

 اتوص م مهنسحأ مدق نسلاو ريخلا لاصخ 4 ةالصلل نولهأتملا ىوتسا اذاو
 نم ًارامزم تيتوا دقل » ىسوم يبأل ع هلوقلو مهغتلاو عوشخلل ىعدا هنال
 مدقتلا يف ىعاري اممو اهجو مهنسحأ دق هيف او وتسا ناو « دواد لآ ريمازم

 من ناطلسلاةهاركلاومنملا صئاقن ءافتنا دنع حجري ليق ء بسنلاو بسحلا اضيأ

 ى مالسالا يف ننسلاب مت أرقألا مث رهظ ألا ىلع ع روالا مش هقفالا مئلزنلا بحاص

 7 ء هنسح وأ ےجلا مظع يأ . ماللا ناكساو ءاحللا حتفب _ _قالاب 7 : بسنلا

 ةقدصلاو فوهلملا ةثاغاك ريللا لاصخ قلطم وهو _ ماللاو ءاحلا مضل _ قالاب اب

 اوحاشت نا الا اوعرتقا نولثاتم حاشق ناف سابللاب مث نيملسملا ىلا ددوتلاو

 امناو حداقو ةنسحلا مهال ضقن كلذف ىويند ضرغ وأ اهوحن وأ ءاير وأ ربكل

 هلوق امأو ةالصلا كحب ملعأ هن أل .يراقلا نم ةمامالاب ىل وأ هيقفلا : مهضعب لاق

 اوس ةءارقلا يف اوناك ناف لجو زع هللا باتكل مهأرقأ موقلا مؤي » ممع

 ءاوس ةرجلا يف اوناك ناف ةرجه مه.دقاف ءاوس ةنسلا يف اوناك ناف ةنسلاب مههلعاف

 «هنذاب الإ هتم ركت ىلع هتيب يف دعقي الو هناطلس يف لجرلا ًمرموب الو املس مهدق

 مهدحأ مهمؤيلف ةئالث اوناك اذا » تمع هلوقو يراصنالا دوعسموبأ هاو ر

 تقولا كلذ يف مهأرقأ نالف ىردحلا ديعس وبأ هاو ر « مهأرقأ ةءاسالاب مهقحأو

 هخسانو همارحو هلالح _.رم هماكحاب نآرقلا نوملعتي اوناك مهنال مههةفأ ناك

 اوس ةءارقلا يف اوناك ناف » هيلع لكشيومهضعب لاق اذك هماعو هصاخو هخوسنمو

 هيقفلا ىلوالا : ضعب نعو 4 مالسا ثيدحلا يف املس ىنعمو « ةنسلاب مهعاف



 ٢٢٩ لضافلاب لوضفملا ةماما

 ثأًدحملا نم ىلوأ هيقفلا ناك امناو نسلا وذف دباعلاف رهاملا ءيراقلاف ثدحملاف

 رهاملا ءي راقلا ناكو اهننسو هنم ةالصلا مكحب ملعأ هنال هيقفلا نم لضفأ هنأ عم

 ىلوأ دباعلا ناكو اهل ةنمضم ةدابعلاو ةالصلل ةنمضم ةءارقلا نأل دباعلا نم ىلوأ

 دي رت هلامعا نأل قحا نسلا وذ ناكو هتدابعو هتوالت ةرثكل نسلا يذ نم

 لضفا ناك مالسا مدقا انس ثدحالا ناك ولف لضفلا ةدايز ىهف هنس ةدايزب

 قاقحتساب اضيأ نوكي مدقتلا نا « هناطلس يف لجرلا نمؤي الو » هلوق دافأو
 ءانبب _ ماللا ناكناو ملا مضب ۔ هكلم هناطلسب دارملا ناف ةالصلا عضوم

 وأ الثم هتيب يف لجرلل ًاماما لصم نوكي ال يأ لجرلا بصنو لعافال نهؤي

 لجر مهمؤيلو مهم ؤي الف ًاموق راز نم » ةلثم لاق لجرلا مفر و لوعفملل ءانبل
 ناك ناو هتفيلخو ةبانتسالا ناطلسلاو لزنلا بحاصل نا : ضعب لاق « .

 بحتسي و حجرالا ميدقت امل بدني و ، حلصي نم ميدقت لزنملا ةب رلو اصقان

 عأ هللاو ڵ هنم ىلوأ ميدقت لزنملا بحاصل

 بج و مهلضفا وأ مهنم ىهنلا ووذ وأ مهلج وأ لجر ةماما ةعامج تهرك اذاو

 مه ةمامالا نع فلختلا هل بحتسا لقأ ن وهراكملا ناك ناو مدقتي ال نأ هيلع

 الجر نمل هنأ : ص هنع رمع نبا نع و . مهنذأتسا مهضعب ةهارك فاخ اذا و

 حالفلا ىلع يح عمسب لجر هاهنعطخاساهجوزو تتاب ةأرملاو وهراك هل مهو موقب مأ
 ال نأ هيلع بجو هتماما هرك نم موقلا يف ناك اذا ليقو . يعادلا بيب ملو

 عفر دري ملو هسفنل ماقملا كلذ د ري مل نم ةهارك ربتعت امناو ادحاو ولو مدقتي

 هريغ عضوب هسفن

 هراتخت انسلف اذك فنصو اذك فنص ةماما زوجت لوقن ام دعب هنا ملعا و

 ةح ردةمامالانأكلذو«كتمامال اوراتخا » ةع لاق ا ريخ لضفالا لب ارايتخا

 نينعلا و يصخلاو دبعلا فالخب هيلع نمطي ال نمل الا نوكت نأ ينبني ال ةفيرش
 مهيلا عرست هنأ ايس الو مهوحن و هب ىز هنأب وأ ىز دلو هنأب مهتملا و ىنزلا دلو و



 عرفلاو لصالا لماش 1 ٠

 مهلثع الا اقلطم مهتماما تهركف مهب منا نم ىلا ىذألا ىدعت اع رو ةنسلالا

 تنسح ولو ةريهش ةحيبق هتلاح تناك نم لك اذك و مهصقن سنج ريغ نم ول و

 زوجب ليقو ى نيبتار ةما اوذختي نأ زوجي الو « هيلا عرست ةنسلالا نأل دعب

 لوهجم وأ نز دل و ولو صئاقنلا نم تملس و مهلاح تحلص اذا نيبتا ر مهذاخلا

 رابكلا دجاسملا و ةبطخلا دجاسم يف نيبتار ةما مهذاخنا ز وجيب ال ليق و « بسلا
 هلك ةهاركب كلذ زوجي ليق و ع كلذ ريغ ي زوجي و عجلا و دايعالاو ةرومعملا

 مل ولو ةيكلاملا دنع فلقالا يف فلحلا اذكو ، كلذ نه ءيش هركي ال ليقو
 فلتخيو تحص ناك ناو رذع هل نكي مل اذا هتالص داسف انبهذم و رذع هل نكم

 موتكم مأ نبا مأدقو ء نسحأ وهو ىمعالا يف فلحلا اذك و هتماما يف ذئنيح

 دق ذا ةراهطلا صقان هنأل ىمعالا مهضعب هرك امنا و ع هللا لوسر دهع ىلع

 عوطقم ة راهط صقنت اذك و اسجن اطي وأ سجن بوثب يلصي وأ سين ءامب أضوتي

 ةعبسلا بارآلا نم ةحراج هنم تصقن نم ةالص صقن ىفخي ال اضيأ و ث ديلا
 مامالا رضح نا الا ىلوأ يحلا ماماو لزنملا بحاص : رثألا يفو . عأ هللا و

 نم ملعو نبدلا يف ماما رضح نا اذكو هريغ مدق نا الا ىلوأ وهف مظعألا

 امل ء هيف فارشالا نم مهوحن و يضاقلا اذك و ى مهقي وأ مدقتي هيف مالعالا

 ىلص ام » ةياور يفو « مهنود رم مهمأ ام لافس يف يتمأ لازت ال » يور

 مهلضفأ اومدقي نا مهنكما نا كلذ و « هن. لضفأ وه نم هفلخ و موقب لجرا

 ضعب معزو بوتي ىتح لافس يف لازي ال همزلب رهأ يف ةنسلا فلاخ نم نأل

 ةالصلا ه ثرداحأ هد ريو ء ةنامالاناكمل ىلوتم فلخ الا ز وجن ال اهنأ انباحصأ

 ك اهف اومهتي ام ةوعدلا ل۔هأ فلخ : ضعب لاقو « رجاف و راب لك فلخ

 ةنسلا ءايحال اوصقني وأ اوديزي ملام ةلبقلا لهأ فلخ ليقو ء ثيداحالا هد ري و

 نا الا فلاخم فلخزوجنال ليقو ء اوكلم اذا الا هربابملا فلخ زوجت ال ليقو

 فلخةالصلاو ىلوتمريغ فلخ اهنم ريخ اد رف ةالصلا ليقو ء قفاوم دجوي ل



 ٢٢٣١ دحاو دجسم يف ةعاجلاةالص ددعت
 .۔۔۔ےم

 الو اهنحص ف فلتخاو تنق نم فلخ اهنم دشأ ليق مارحالا دعل هج وب نم

 مأ صقني وأ دد زي وأ لع له هنحتع نأ دحأ فلخ ةالصلا ديري نم م زب

 عأ هللا 46 ال

 لصف

 ل هنأ ركذتف ءاشعلا يلصي وأ رهظلا لصي مل هنأ رك ذتف رصعلا يلصي نم

 تدسف ليقو ى مهيلعو هيلع تدسف الاو ىدارف اونبي و ث اهطقيلفب رغملا لصي

 امالا مرحأاذاو اهبف لخد اذا اهمتي ليقو ڵ حيحصلا وهو اقلطم مهلع و هيلع

 الب اماما ىلصو ادبع ناك وأ نذا الب دبع وأ ةأرما وأ يبصب ولو دجسم يف

 هيف يلصت نا زجي مل هنم مهعم جرخ وأ اوا و همارحا دعب هيلع تضقتنا وأنذا

 ىلع دسفت مل تلص ناو ك ةنس وأ تناك اضرف ةالصلا كلت ىرخا ةعايج

 تدسف ليقو ء دجسملا ماما لوالا ناك نا { رثك الا دنع تدسفو حيحصل

 ةالص تدسف وأ قوسلاو ةربقملا دجسك بتار ريغ ادجسم ناك ناو ء اقلطم

 ةالصلا يف لخد وأ هتماما زوجت ال ناك وأ هعم نه ةالص و هيف ىلص يذلا مامالا

 ةعقب هيف تناك نا و ةالصلا كلت هيف ىلصق نأ ىرخأ ةعامجلف [ هب ] زوج ال اع

 فوفصلا تلصنا ول هبناج وأ ه رخ ؤم وأ همدقم ف مامالا ةالصب اهيف ىلصي ل

 ء تعق و نا فللا اهداسف يفو ةدحا و ةالصب مامالا دعب هيف ةعاجلا زب ل

 ىرخأ ةعامج اضيأ هيف تزاج ةعامج دجسم رخؤم يف تلص ناو زوجت ليقو
 ريغ يف ناتعامج تلص ناو ى عنملا مهضعب ححص و لوالا بابلا اوزواج نا

 اعارذ رشع ةسمخ مهنيب ناك نا كللذ مهلف دحاو تقو يف ةدحاو ةالص دجم

 نيمامالا نيب ن اك نا فوفصلا تلصتا ولو كلذ مهل ليقو ى رشع ةتس راتخملاو

 ىلع الو مهيلع دعابت ال ليقو ء يحاونلاب افلاخت ولو رشع ةتس وأ رشع ةسمخ

 



 عرفل او لصال ا لماش ٢٢٣٢

 راف رثك أو ثالثلاو ناتعاجلاو اقلطم دعابت ال ليقو ايذاحتي مل نا نيمامالا

 نا الا اهاصي مامالاو ةالص دجسملا يف اذف ناسنالا لصي الو ءاوس ينأي وأ هلك

 ناو ىلصت ىتلا ريغ هيف موقلا مؤي مامالاو هيف يلصي نا ه ركو مامالل حصت م

 لوقلا ىلع ولو مامالا ىلصي يتلا ريغ ةالص وا ءاضق وا ةنس وا لفن هيف ىلصي
 له اوملعي ملو دجسملا موق لخد ناو ى كلذب هماما مومأملا فلاخي ال هنأب

 يف ناتعامج تلص ناو ةهمشلل يدارف اولصي نا ه ريتخا ةعاجلا هيف تلص

 5 فلخ اهداسف يفو زجحي مل ةدحاو ةالص دحاو تقو يف هل مامإ ال دجس. ىف

 نيمامالا دحا ناك ناو مامإ هل دجسهيف اضيا داسفلا يف فلتخاو زوج ليقو
 ةعامج ىلع اذكو همارحا لبق اوملس ولو هتقبس ةعامج ىلع تدسف دجسملا ماما

 ص قبسلا يف داسف ال هنأ يدنع حيحصلاو . هلك كلذب داسف ال ليقو ، هتبحاص

 نأ دجسملا مامالو اضيأ قبسلا يف تدسف هرامع نم دحاو مهيف ناك نا ليقو
 ىلص نا ليقو ى اماما ه رامع ضعب هلبق ىلص ولو مهريغ وا هموقب مهدعب اهدمعتي

 ماما فرع ناو ةالصلا كلت دعب مامالا لصي الف رايعلا دحا وأ مامالا ىارب

 مويلا ين وا رهظك ةصوصخم ةالص وا ةفورعم ةليل وأ فورعم موي يف دجسمل

 صوصخلا كلذ يف هك هلوهف ءىشب فرع نم لكف اقلطم راهنلا يف وا اقلطم

 فوفص رخآ نع مامالا دعابت اذا ليقو ء تاقوالا لك يف بتارلا مامالا مكح

 اذا هتالص تزاج رشع ةع را نه رغكا ليقو ء رشع ةسمخ نم رثك ا رخآلا

 ىلصي مامالاو هريغو ذفلا ةالص زوج و ذفلا اذكو ةدحاولا ةالصلا لوالا لس

 اهتلص ةضي رف دجم هدحو مامالا ىلص نا و رذعلل وأ ةرورضلل ةالصلا كلت

 اهعنم و يريغ هراتخاوهدعب الو هنيح يف اهيلصت ال ليقو ث هنيح يف و هدعب ةعامج
 دجوو دعب رخآ ادجسم لخد ناو ةعامج هامسو هل نذا وا نذا نا هدعب كالام

 مامالا كح نذؤملا كحو . ةعامج هامس هن أل ال هنع ليقو ث مهعم ىلص ىلصت ةعامج

 مايقلاو ة۔تعلا دجسم ماما ىلص ناو سانلاب ىلص مامالا ءىجي ملو نذا اذا ناك نا



 ٢٢٣٢٣ دحا و دجسم يف ةعامجلا ةالص ددعت

 مرحا ناو ماماب مهعضوم يف رتوت نا ىرخالا ةعاججالف اورت وي ملو ةعامجلا مم

 ليقو اهعطق يدنع زجي مل ةعامج نولصي نم ءاجل دجسم ريغ وا ىلصم يف دحا

 نسحب ليقو اهرنك ا ىلص دق نكب مل نا تضقتنا ليقو ، مهعم لخدي و اهعطقي
 هتالصب ىلصب نم لكب ىلصي نا يوني مامالاو اهرثك ا ىلص ولو اهعطق هل

 هعضوم يف هتماما تبترتدقو ي وني نا ىسن ناو هتالصز وجت نمم ىنأيسوا رضح

 مامالاةالصب ىلصي نا يوني مومأملاو هغلخنملو هل تحص ماق نيح كلذىلا دصقو

 ةالصب ىلصأ يوني يدنعو رثالا يف رهش اذك ةعامجلا ةالصبف الإو هالوت نا

 نايتا لبق تملس نا لوقي نا لثم طرش ىلع ةالصلا حصت الو ء اقلطم مامالا

 عأ هللا و . ةريخألا ةر وصلا زو ليقو ء لفنفالا و ضرفف همارحا وأ مامالا

 انبهذم وهدحا و دجسم يف ىرخأ دعب ةعامجب ةدحا ولا ةالصلا منم ن. رم ام و

 ىلص دق و دجسملا يف غبصال لاق ى كلذ بهشأ زاحأ و ان ريغ ر وهج 7

 مامأ ةعامح قسس مهضعبل زاح أ و . لعفف ى منا و دجسملا ة ,وازل ر حنمت : : سانلا

 يف ةبحاصملا و رخأتلا و مدقتلاب سأ ال و ه راظتنا لاط نا ماماب مهتالصب دجسملا

 ىرخأ دعل ةدحاو نبتعامجب سأبال هنا مدقتو ى مهضعب دنع مارحلا دجسملا

 عجر ماهف موق ىلص ولو نيترم ةنيفسلا يف عمجيال ليقو ى دجسملا ريغ يف
 ءانبيف وأ ةنيفسلا يف تاقبط امأ و . اهيف نكي مل نم اهلخد وأ اهنم لزن نم اهلا

 ةقبطلا ريغمض وم ةقبط لك نأل ةعامجلاب ةدحا ولا ةالصلا ةقبط لك لهأل زوجيف
 لاح يف وأ ىرخأ دعب ةدحاو نيتعامج نم عنملا لصأو اهقوف وأ اهن قلا

 مامالا رارضا و فالا عفد مامالا ةالص لاح ىف هدح و ةالصلا نم ذفلا عنم و

 جورخلا نم و ىلصي مامالا و ةالص اله مايقلا وأ د وعقلا نم ناسنالا عنم كلذل و

 ةفلاخم دصقب وأ رذع الب هدح و ةالصلاب همدقت نم و ث ةالصلا ماقت نأ دعب

 ءاوس هنحص و هلخاد دجسملا يف كلذ ناف قح اهف مامالل نوكي ةلاح لك و مامالا

 نحصلا يف هتبحاصم و دجملا يف دعب ىلصي مامالا و هنخص يف اذف همدقت عنميف
 نان _ لماشا _ ٠4



 ع رفلا و لصالا لماش ٢٢٤

 دجسملايف ىلصي مامالا نوكب نأب هعم ةالصلا كرتب هتفلاخم و دجسملا ي مامالا و

 ةدحا ولا ةالصلا ءاملعلا منم : ءاملعلا ضعب لاق ء لصم ريغ نحصلا يف وهو

 ةعالا نيب لخدي ال ىرخا دعب ةدحا و ولو بتار ماما هل دجسم يف نيتعامجب

 مهب مؤي نم مهنم اولعجي نأ ىلا عدبلا لهأ قرطتي الل و ءانحشلا نم ةعاجلا و
 هلامج و مالسالا ةهبأ لي زب كلذ نأل ليقو ى لدعلا ةممأ فلخ ةالصلا اوكرقي و

 ىذأنم ةيامح كلذ نم منم ليقو ع ةمظعلا ةهبالاو ةعاجلا قرفت لجأ نم يأ
 هيذ ؤينأ لجرل نذأ نم نأب ضرقعا و زاج مامالا نذأ ناف هيلع و ليق ث ةمئالا

 هنأب باجيف : تلق مامالا نذأ ولو كلذ زوجي الف هبذ ؤب نأ لجرلل ز وجحنال

 با وصلا و ىضرال هسفنل اهاركا هنذا ناكنا الا نذأ اذا ىذالا هل لصحتيال
 ،هنيحي ذأتي مل ولو كلذ ىلع دل وتي ام ىذأتي دق هن ال ىضر نع نذأ ولو عنمل

 امأ ء هضرع وأ هسفن يف ناك اذا ىذألا يف نذالا منم امنا : اضيأ لاقي دقو

 قارتفالا ىلا ىد ؤي الئل كلذ منم ليق و ء سأب الف لام وأ هل قح يف ناك اذا

 عم ىلصي ناسنالا لعل ةعامجلا ريثكت كلذ يف رسلا ليقو . مالسالا فعضيف

 لصحيل ةعاجلا روضحل سانلا بهأتيف ة رفغملا همعتف مومأم وأ ماما نم هل روفغم

 نيمومأملاو مامالا باوث دايد زال ليقو ةفرع فق وم عرش اك لضفلا اذه مهل
 اذا : ءاملعلا ضعب لق ك عأ هللاو . هلك كلذل لاقي نا زوجيو سانلا ةركب

 هنا ىغجي ملو ةالصلا تق و ناح و دحاو دجسم يف ةالصلا بظاوي صخش ناك

 نآ ىغبنيف ةمرح هتمزالمل نأل نولصي ذئفيح و ةالصلا عقوتام ردق رظتني

 وا هلزنم نم لج رلا موقيام ردق ةعاجلا مامالا رظتذي : رثالا يفو ء لفخغتال

 هيف ىدعتيال تقوب وأ تقولا لوأ نذأ نا دجسملا لصيو أضوتيو هعض وم

 نا و اهليطعتل رذع نودب رظتني مل نا مئأيو رذع نم الا ةالصلا لوأ مامالا

 نم دحأ ةقباسم درب ملو ةعامجلا ن رضاحلاب تماقو ضعب نود اضعب رظتنا

 ثلثلا رظتني نأ هيلع ليقو ى اهدارأ نا مثأي و سيمخ هل هه ركو نوهأف راملا



 ٢٢٣٥ ةعايجلا مم ءاسنلا ةالص

 اومدقي نأ مهل زاج مهنع سبتحا نا ليقو ك هيثلث ىلا هراظتنا مهيلعو تقولا

 بئاغلا ماقم موقي رضاحلا نأ الا هتقباسم نورضاحلا دمعتي الو مهب ايلصم
 رذع نم الا دجسملا كلذ يف سخلا ىلع نوظفاحلا مه مهراظتنا همزلي نيذلاو

 نا و راعلا نم اوسيلف رذع نودب اهريغ ىلعال ءاشعلاو رجفلا ىلع اوظفاح نا و

 مهراظتنا هيلع سيلف سخلا ضعبل ةظفاحملاب اوف رع نا و مهنم مهف رذع مهل تبث
 اوناك ناف هيلع نوظفاحي ايف اوربتعا مه رذع يفخ ناف ضعبلا كلذ ريغ يف

 عأ هللا و . رامع مهف هب الا هن وكرتيال

 لصف
 اهلبق مرحأ دق و هريغ وأ مامالا مم يبنجأ لجر ءاذحب ةأرما تلص نا

 ردص وأ ةالصلا لخدف كلذ دمعت نا الا هيلعال هنع رخأتت مل نا اهلع تدسف

 اي وتسا و كلذ دمعت ول و دسنتالليق و ء اهنم هنع ريخأت الب اهاذاح وأ ضقان هنم

 رظن و ندب سك ضقان ثدحي ملام ابايث اسامت ء امهسلكب وأ ادجسم وأ افقوم

 ضقن الف ةجوزلاو ةمرحملا امأو . هوركم كلذو ىرورضلا ريغ ءاهتشاو

 ناو ڵ هيلع تدسف هبكشنم اهد وجس قبس ناف هسأرب اهقبسي ليق ه ث امهنا واسع

 عطقيالام ردق هنع تدعبل وأ ةرتس نكت نا هيلع تعطق همادق ةيبنجأ تلص

 هيلع تدسف عرذأ ةتس نم لقأ امهنيب ناك نا ليق و ى هيف فالخ ىلع ةالصلا

 ح نا ليق و ك مامالا عم همامأتلص اذاديفتال اك امهنيب ةرتسلا دفتال ليق و
 وأ رثك أ وأ دوج۔اا ي هيقبكرب اهقبسي نأ بدني هناو ةجوزلا نود ةم رحلا

 لجر مم ةيبنجأ تلص ناو ،هبكنم اهدوجس زوا الف الا و امهب اهي واسي
 وأ ث اهبلع وأ ى هيلع تدسف عطقيام ردق امهنيب و بناج نم هتذاح و مامالا فلخ

 همادقةجوز وأ ةمرحم وأ ةيبنجا ةأرما تاص نا و . لاوقأ .ايهف تحص وأ امهيلع

 ةاذاحم سأب الو ءاسنلا فص مادق لاجرلا فص نال امهيلع تدسف مامالا مم



 عرفلاو لصالا لماش ٢٣٦
 س ۔۔_م

 فصيف تطسوت ناو هسم زاج امب اسامم ولو هريغ وأ فص يف ةمرحم وأ ةجوز

 اه راسييذلا و اهنيع يذلا لج رلا داعأ و اهفلخ فصلا داعاو ال ليقو ى تداعأ

 الا دسنتال ليقو ءاجوز رخآلاو امرحم اهدحأ نكي ملو نيمرحم ان وكي مل نا

 نا اهاسم ولو ال ليق و ء ايهدحأ وأ نايبنجالا اهسم نا الا اهفلخ فصلا ةالص

 ة وهشالب ةبكر تحت و ةرس قوفام امهنم ناك وأ افك وأ اهج و اهنم س وسمملا ناك

 ثيدحلا يف امك هل ةرتسمامالا نأل فص يف ةأرما هيلع ترم نم ةالص دسفت ال و

 ء هلاماما نوكتالاهنال هيلع عطقت اهنا ضعب معزو ى ةأرما نم الجر صخ لو

 ن ود و فصلا يقاب ن ود هل ىلاتلا فصلا نمنهلباق نمالا ةأراافص مطقيال ليقو

 ءاسنلا فصك لاج رلا مادق نيلكشملا ىناتلا فصو ث هفلخ ف وفصلا رئاس

 فلخ يندملاو ةأرملا ةاذاحك هتاذاحم و ه_يف ةأرملك فصلا يف ىنحلا ر مهمادق

 داسف يف فلتخا دق و ، نهفص يف لج رلاك نهفص يف ىنحلا و اهلخ لج رلاك ةأرملا

 ثدجحب مل نا الليق و 2 هيتيلات نعو هنع اهداسف حيحصلا نهفص يف لجرلا ةالص

 نوكي نأ لجرل زاجو ث نهنم همراحم فص يف اهداسف مدع حيحصلاو ضقان

 ماما وه دجسم يف الا ال ليق و ٬ نايبص وأ ديبعل وأ ادعاصف نيتأرمال اماما

 الا هتالص دسفت مل نهعم وأ ءاسنلاب لصمل ةوهش تضرع اذاو لوالا ريتخا و هيف

 وأ هدح و لصمل اهضورع اذكو ضقان هنم ثدح وأ اهضورع دعب اهدمعت نا

 عأ هللا و ء دسفم اهيف ةوهشلا ضورع : رثألا يف و ، مهعم وأ لاجرب

 لصف

 وأ بنج وأ نونح وأ فص يف ناكر ةالصلا نسحبال لفط يف اوفلتخا

 سجن بوثب وأ ةراهط الب لصم وأ رذع الب غلاب فلقأ وأ ءاسفن وأ ضئاح

 دعل تدسف ,أ هتالص حصن ال نم وأ هالت نم هنم سجنلا سع سج ندب وأ

 نينثا وأ ةيراسلا وأ ةالصلا يف سيلو فصلا يف ماق نم وأ ج رخب ملو هما رحا

  



 ٢٢٣٧ اهنسحي ال نمو غلابلا ريغ ةالص

 مهلي يذلا نع نوعطقي ليقف ةالصلا ن وعطقي له نيلصتم رثك أ وأ كلذ نم

 ك اقلطم هلكف صلا نع ليقو رسيألا بناجلا يف مهيلي يذلاو نم ألا بناجلا يف
 ىلع اوعطق مامالا افق اوذخأ نا ليقو ى افص لباقي مل نم ىلع نوعطقي امنا ليقو
 ليقو ى لئاح رادجك مه ذا طقف مهلباق نم ىلع ليقو ى مهفلخ مهاي فص

 وأ مهعم ىلص نم وأ ءالؤه دمعت فالخلا كلذ يف ءاوس و دحأ ىلع نوعطقي ال

 رهاطلا ةأ رملا نا نورثك الا : رثألا يفو ء دحاو دمعتي وأ مم ا ودمعت

 بوث وأ ندب ةراهط الب ىلصملاو رذع الب فلقالاو ءاسفنلاو بنجلا و ضئاحلا و

 ء ائيش هنم فصلا لني ملو مامالا افق اوذخأ نا ةالصلا نوعطقي ءوضو الب وأ

 مدعب لاق امنا اذه لبق ركذ ا دسفت ال لاق نم اذكو ةجرفلا مهدسل ال ليقو

 تناك ناو دسفت ليق دقو ء ةدسفم ةجرفلا ىر ال هنال وأ ةجرفلا مهدسل داسفلا

 يفو ، ضعب دنع ةجرفك هلك رك ذ امو لجر ماقم ردق ناك نا دسفت ليقو ء ةليلق

 رثك اف لجر ماقم ةي راس تماق ناف فوفص يراوسلا نهب تناك نا : رثألا

 ىلعال مامالا نم ناك ةيحان يأ يف هيلع تعطق نم ىلع تعطق مدةم فص يف

 نا اقلطم عطقت ليقو ؤ عطقت لجر نم لق أ تناك نا و هر الصتم و أ هفلخ نم

 وأ لوألا مت متو ةرخأتملا فوفصلا نيب يرا وسلا تناك نا و نيلجر نيب تعنم

 ةتباثلا ف وفصلا نم اهضعب لان اذا داسف الف هيلع تعطق نمم ءيش هنم اهلاني

 افص لباق فصلا نع عطقنا نم ةالص يف اوفلتخا دقو لوألا فلخ مهتالص
 لباق نا ليقو ء تحص ليقو ، روهشملا وهو تدسف ليقف ؛ لباقي مل وأ همادق

 همدقتي ام تحص ليقف ى مادالا ىواس نم ةالص يفو تدسف الاو تحص

 ى ةرورضل هلك كلذ زاجو تدسف ليقو ، هسأر ىلع امم وأ هسأر نم ءىشب

 انيمي هب وأ اراسي دحاوب ىلص وأ مامالا مدقتف رخآ ءال لجرب ماما ىلص ناو

 ليقو ء مهتالصو هتالص يف فالخل دحاولا قوفام اذكو الخ وأ اراسي رخآ ءاج
 نا ضقن ال : ر مألا يفو { اهدسفي ام ىلع مر 2 1 نا هل دسفت الو هل تحص

 نا: ليقو ث نالوق دمعلا يف و تحص انايسن وأ الهج هراسي نع دحاوب ىلص



 ٢٢٣٨ لم اش ١ ل او لصال 3

 ) ۔۔۔ہ۔ےس{سس

 حضاولا و ا راسمل ءاج نمع ال هنع تدسف افلخ ثلاث ءاح و انيم دحا ود لص

 هفلخ نالجر ىلص ناو 6 نايسنلاو ملعلا مدع دام ال اقلطم فالخلا نم هترك ذ د ام

 رخاتو رخأ الا نيع امهدحا ناك ناو « هنم رخ الا نديلف امهدحا ءوصو ضقتناف

 مامالا نه ءيش همادق و رخأت ْن ا و هل تع هدجسم هنم لان ناف مامالا ىلات هنع

 فقوم ردق ةيحان حسفن ا زا و 6 هنع اعا رذ رشع ةسح حسقفن ١ نا الإ هرصل

 لهف فلتي نا فاخت دجسملا ىصقأ يف يف عاتم هل ن هل ٠, ه : رثالا يو 4 داعأ لجر

 هتح ر و ١ ءولمم دجملا دجو نمو ؤ نالوق الوأ ماه هالا ةالصل هدحو هف ىلصم

 مامالاب متأ نا دحأل زوجي الو ث ةر و رمضلل هل تحص نهفلخ ىلصف ءاسنلاب ةءولمم

 .هنم ةمحان و ا ةر ورضلا لج ال هدحو هفلخ ىلص نهو . هرو رص ول و هم ادق وهو

 همدقتي ملام هلك كلذ يف زاوجلا راتخلاو ضقنلا يف فالملاف هريغ وأ ماحزلل
 تدسف تع ىتح مامالل داحم هنا ةملظ يف نطفتي نم اضيا هيفو رثالا يفام اذه

 هنأ ةملظ يف نظ نمو ع هوحن وأ مالظب طلافل ماتلا ريتخاو همدقتي ملام ال ليقو
 هنا نظ ناو ث هل تع لجر ماقم ردق امهنيب نا ملع غرف املف فصلل قصالم

 لبقتسا نا ٤6 تمع هنع بهذو هفلخ ىلص هز ١ يردي ال 4 ١ الا مامالا اق نع

 ه ليق ايف تحص غارفلا دعب اوملعو كلذك هو ربدتسا وأ ةملظل موقلا مامالا

 دعل ول و باوصلا فالح ىلصملل نينت اذا هزا هك كللذ ف يدنع با وصلاو

 ليقو ء داعأ هفص يف ةجرف دسي نا هفلخ نم آدحأ رج نمو ث داعأ تقولا
 نا ىلوألاو ء امومع اهب اورمأ دقو فوفصلا ةي وسن مامت نم كلذ نال ديعي ال
 رجو اهيلا فح ز ديعلا وه ناك ناو ك مامالا 77 نع ديعبلا اهيلات اهملا رجح

 ملعأ هللا و هب نطفتي امم هوحت وأ سمب هيلات ىلا ريشي نا كلذ نم ىلوأ و هيلات

 ىلصي نو د 6 اهلك فوصلا ةالص تدسف ٩ ;الص مامالا ىلع ءيش عطق اذاو

 .ناف ةرتس مامالا ر و ىدارف اومب :أ فلختس » مل ناو فلختسي ليقو ى هتالصب

 نكي وأ ب و وأ نديب هسكع : ام هتالص ضقني م امالاو مومأملا نه سجن ناك

 ى حيحصلا وه اذه فلخ وأ بناج نم هسع و ] هفقوم ىلا هن ود امو هدجسم ىف



 ٢٣٥ اهضةني ام و مومأملا ةالص
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 افص طسوت نميف ليق اك اذهو سم مل ولو دسفأ همادق ابطر ناك نا ليقو

 قرف ذا ينملا الإ ضقني ال ليقو ى هفلخ نم ىلع ضقان ليق هنا رسج هب وثب و
 هل وقل ةالصلا داعأ هدحو فصلا فلخ ىلص نمو س عأ هللاو . سجم و سج ني

 تر رج وأ مهعم تلخدف فصلا ىلا تلصو الأ هدحو ىلصملا اهأ » لجرل ل

 « كا ةالص ال هناف كتالص دعأ كعم ماقف ناكملا كب قاض نا الجر كيلا
 هلوقل و « فصلا فلخ درفل ةالص ال » ل هلوقلو ، دبعم نب ةصباو هاور
 ةنسلا نالو « دعت الو اصرح هللا كداز » فصلا نود مكر امل ةركب يب ال ف

 تلطب ةلدألا هذهلو . كلذ فالخ نيعباتلاو ةباحصلا دنع لمعلاو ةروثأملا

 هتالص نالطبب لوقل حصو ًاضبأ فصلا نع عطقنملا يف ةقباسملا لاوق ألا

 حصت هعواطب و ادحأ هسفن ىلا رجو فصلا يف الخدم دجب : ناو . اقلطم

 اذه « فصلا فلخ درفل ةالص ال » ثيدح مومعل فصلا فلخ هتالص

 لو الخدم دجي مل نا هيلع ةداعا ال ليقو ك ةلد ألا نم ىل رهظ ام و تدقتعا ام

 الخدم دج و ول و ةحيحتهتالصف فصلا فلخ ىلص نم : كلام لاق و أ هع واطي

 ذ ومجلا هع واطناو أطخأ ادحأ ذبجنا هن أ ع زو ز هع وءاطل ًادحأرجول ناك وأ

 نم نأ : هنع بهو نا ىورو "هنع روهشملا وه اذه اضرأ ذ ومجملا أطخأ

 فافطصالا نأ لع اضرأ لدت ةلد ألا كالتو ادر ا داعأ هدح و فصلا فلخ ىلص

 ةلدألا تالت ضعب ىلا ةراشا حاضيالا يفو ى ةبجاو اهنبوسن اذكو بجاو
 مك ار , هللا لوسرو ءاح ة ركد \أ نأ : ي راخبلا هج رخ ةركب يأ ثيدحو

 : لاق هتالص ةع يبنلا ىضق املف . فصلا ىلا ىشم مث فصلا نو د مكرف
 لاقف . انأ : ةركب ودأ لاق « فصلا ىلا ءاح 7 فصلا ن ود كر يذلا كي أ »

 ل هنع بيبح نا ىورو « دعن الو اصرح هللا كدا ز » ت هللا لوس ر

 كلذف « هناكم ذخأي ىتح فصلا نو د مكري الف ةالصلا كدحأ ءاج اذا »

 لخ د تباث ن ديز ىأر هنأ فينح ن لهس ن ةماما وأ ىورامل خسان

 رهك مك ار وهو فصلا لصي نأ هنكمأ ىتح ىشفف مك ار مامالاو دجسملا
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 انبهذم و كد وعسم نا نع هلثم و ڵ فدلا ١ و ىتح مك اروه و بد و مك رف

 لوق فالخ وهو لبنح نا لاق اذكو فصلا فلخ ىلص نم ةالص نالطب

 يعفاشلل بسن و ةفينح وبأ لق اهتحصب و مهضعب انقفاوو روهشملا ةيكلاملا

 ةصباو ثيدح لمح و ةداعالاب ةركب ابأ رمأي مل هنأب ةيكلا_لا ضعب جتحاو

 هرمأف هتالص ةداعا بجوي ام هدحو يلصملا لجرلا نم ىأر هنأ ىلع مدقتملا

 هل ًاصيخ رت ةداعالاب هرمأي مل اممف ةركب وبأ امأ . كلذك سيل : تلق . ةداعالاب

 ىلع ىهنلاو دوعلا نع هاهنف « دت ال » هل لاق هنأ ليلدب طقف كلت هتالص يف
 فالخ ىلع ليلد لد نإ الا حيحصلا ىلع داسفلا ىلع لاد و ميرحتل حيحصلا
 فلخ ةالصلا هيف ةداعالا بجوم نأ ىفخي الف ةصباو ثيدح امأو ، كلذ
 ىلا تلصو الأ » هيف ةن هلوق ليلدب ةداعالل بجوم رخ آ ءيش ال فصلا

 يف لوخدلا كرتب هبتاع ذا «.الجر كيلا تررج وأ مهعم تلخدف فصلا

 درفل ةالص ال ه ثيدح وهو رخآ ليلد ىقبي ًاضيأو لجرلا رج كرتب و فصلا
 دجو دقو الجر هيلا رج نا هنآ ىلع لدي ةصباو ثيدحو « فصلا فلخ

 دج و دف راجلا نأ ملعي نا رورجملا د.عل الو كلذكو هو داعأ فصلا ىفالخدم

 ىلع اهداسفل امهلع تدسف رخآ هيلا ءاجو فصلا فلخ مرحأ نش ڵ الخدم

 ولو لوألا ةالص هحالصال ايف تعص اهنأ ناميلس معز و . حيحصلا ىلع لوألا
 عا هللاو ك 77

 اولدتعا » م رحي نأ لبق لوقي ناك ل هللا لوس ر نأ بيبح نا ىورو

 فوقسلا توتسا اذاف اووتسا اووتسا : : لوقي هنع هللا يضر رمع ناكو « اوصارت و

 ت هللا لوس ر ناك هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو ث ربك كلذب ربخأو
 ىنليلو كب ولق فلتختف اوفلتخت الو اووتسا » لوقي و ةالصلا ين انبك انم حسم
 نامنلا نعو _ مم دلي ن .ذلا ح : مهنولي ن .ذذلا م نيدلاو مالحالا لهأ كنم

 حادقلا اهب يوسي هن ك ىتح انفوفص يوسي ذ هللا لوسر ناك : ريشب نبا

 الج ر ىأر ه ربك داك ىنح ماقف 7 جرخ ث . هنع انلفغ دق انا ىرن ىنح



 ٢٤١ ً ةالصلا يف كاردتسالا |

 نسب هللا نفلاخيل وأ كفو نوسنل هللا دابع » لاقف فصلا نم هردص يداب

 ةيوستب رمأي ناك هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ن أ : ذان ن نعو . كه وج د

 همع نع : كلام نع و ، ربكت وتسا دق نأ هوربخأو هوءاج اذاف .7

 هلك أ انأو ةالصلا تماقف نافع نب نانع عم تنك هيبأ نع كلام نب لهس ي

 دق لاجر هءاج ىنح هيلعن ءابصحلا يوسي وهو هلك أ لزأ لف يل ضرفب نأ يف
 : يل لاقف . توتسا دق ف وفصلا نأ هوربخأف ف وفصلا ةي وستن مهاكو ناك

 مومعلا ىلع فوفصلا ةيوست يف راثآلا هذه لوقأو . ربك م. فصلا ىفوتسا
 الو ريطلا ردصك نوكي نأ ىغبفي فوفصلا نم لوأل نا لاقي ام فعضت

 ١ زعأ هللاو ريشب ريشب نب نامعنلا ثيدح ايس

 لص
 ناو . ةبآ كردأ ولو امل تصنأ ة ر ولا أرقي مامالاو ةالصلا لخد نم

 نبا نعو 6 ةحنافلا أرقيو مامالا ملسي نأ دعب موقي نأ همزل اهنم لقأ كردأ
 عك رو غرفو هنع اوعفرو ةءارقلا متي نأ لبق اوعكر و أرقو لخد نم : بوبحم

 مهلع لخد نا الو اماق هيلع لخ د و و مامالا د وجس كردأ نا هملع الف هدح و

 رقي الف : دمحا نبا لاق ى ةءارق نم ًائيش كردي ل ناو أرق ول و عكر يف ليق

 مكرو مرحأ اذا ليقف ى عوكرلا هعم كردأ نميف يف اوفلتخا دقو أرق نا تدسفو.

 ناالا ًاتلطم ال ليقو ى راهنلا يف هب زرح ليقو ى ًاملطم اقلطم ةءارقلا ديعي الف هعم

 ، ثالث ردق ليقو 4 ةيآ عمسي ىنح ليقو ث هعوكر لبق لبق مرحأ

 ةءارقلا داعأ الاو اهرثك أ ليقو ء ةحمافلا فصن أرقي ىتح راهنلا يف ; ال ليقو

 دوجسلا _٠ره دعقي نأ لبق هكردأ نا الا مهعم لخدي ال : هللا دبع وبأ لاق

 , زاج هلبق وأ دهشقلا يف مامالاو مرحأ نا ليقو ك همارحا دعب ةريخالا تايحتلا

 نع اهأرق اذا كسع و كردأ دقف سي نأ لبق هسفنل اهكردأ اذا هنأ راتخملاو
 ناث _ لماشلا _ ١ ٣



 عرفلاو لصالا لماش ٤٢؟ ٢

 ,لكلاو : مهضعب لاق ث هلثم وعدي ليقو ى هب هتاف ام وه يضقي مث ملسي ىتح ءاعدلا

 ةداهشلا ددري ليقو ك 12 ىتح لوسرلا ىلا لصو اذا حبسي ليقو ى نسح

 ْن أ فاخو تميقا دقو ًادحسم لخد نم و ى تايحتلا ددري ليقو ى لوسرلا ىلا

 .:لاق هجو اذا عوك رلا كردي ال نأ فاخ نا ليقو ضقن الف الاو هجويلف قبسم

 مامالاو مرحأو حيس نا : ضعب لاق ك مرحأو هللا ناحبس لاق وأ مهللا كناحبس

 هنم جرخ ًادح لمعي الو ةءارقلا ةداعا نع هأزجأ عفرب نأ لبق مكرف مك ار

 تظفح ام صخرأو تدسف الاو ناك ثيح مامالا مم نوكي و مرحي لب مامالا

 ةدجسلا يف مامالا قحلي هنأ نظ اذا اهدعب امو ةءارقلاب لغتشي و مرحي نأ هيف

 ءاوس زاج ةيناثلا هتدجس رخآيف مامالاو ىلوالا هتدجس ل وأ كردأ ناف ةيناثلا

 ًاضيأ هأرجأ تايحتلا اهيف ةمكر نم ناك ناف اهريغ وأ ىلوالا ةعكرلا نم كلذ

 _ نوكت نأ زاوج رامث ألا ضعب يف تيأر م مامالا دوعق رخآ هدوعقب كردأ نا

 هن راق اذا امع مهمضعب هصخ و اهلبق ةمكر لوأ يف مومأملاو ةمكر لوأ يف مامالا

 لص وأ ةدجسب هقبس دقو مرحأ نا : رثالا ضعب يفو . توافتلا لصح مث الوأ

 .ناو تايحتلا متأو كردأ ام ىلا يقابلا ىضقو اهدجس امهادحا ك ردأ ولو هتالص

 لاق اك سيلو .اهيف فالخل هدوجس نم وه موقي نا لبق مكر وأ مامالا دجس
 : رثألا يفو ؛ تدسف ارقف مك ار مامالاو مرحأ نا هنا ىلع اوعمجأ مهنأ ضعب

 ج رخ املك دح امهنيب ناكو هيلع كا ردتسا ال ثيحب هدعب وأ مامالا مم مرحأ نا

 .تايحتلا هعم كردأ ناف ء تايحتلا ىللا هكردب و هيف وه لخد دح نم مامالا

 لوسرلا يف وأ اهطسو , ىف نكل كلذ يف هكردأ ناو ء تحص لوسرلا ىلا اهلوأ نم

 لوأ نم هك ردأ نا رئك أ وأ ندحب هقبس اذا كلذك كحلا ليقو ى تحص

 .ك هلوسر و خب ا نا ىلا هلبق امو هلوسر و هلوق نم ائيش كردأ وأ ليق و « تايحتلا

 .ي هدمع كردأ نا ليقو ى هعم ملسو هلوسر دعإ ولو تايحتلا ضعب كردأ وأ ليقو

 امهنيب ناكو دح يف هكردي مل ولو تحص ليقو ، حصت مل دح امهنيب ناك اذا ليقو
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 نا لبق كاردتسالل ماق نهو ى كردتسل ل ثيحب هدعب وأ هعم .مرحأ ا اذا دح

 ليقو ث لمع اهلك ةعكرلا ليقو ، داعأ ةءارقلا يف لخد ناف اوهس مامالا ملسي
 م رحي نا هلف فصلا ىلا لصي نا لبق مامالا ع وكر فاخ نمو . لمع ىقب ام

 لصتي لب كلذ زوجي ال ليقو 2 ائراق هيلا فحز ماق اذاف هلحم ي دجسي و مك ري و

 فصلا فلخ ةالصلا نعو كلذ نع يهنلا يف رم امل حيحصلا وهو مرحيف فصلاب

 عفر نا يشخ نا مك ريلف مك ار مامالاو ءاج نم : كلام نعو ك هبناج ايس الو

 عمطي مل نا و فصلا ىلا لصي نا مكر اذا عمطي اي رق ناك اذا هسأر مامالا

 كلذك و:لاق . فصلا ىلا لصي ىتح الما هنع ىورو ث هأ زجأ مكرف
 يشم اذهو « نيتناق هلل ا وموقو » ىلاعت هللا لوقل امك ار مامالا دجو نا .

 ىلع ناك اذا ةيا و ر ى و ؤ فدصلا نم هماقم ذخأي ىتح عكري ال هنع ةياور يفو

 فلا لصي ناك اذا هيف بيبدلا و اسأب عوكرلاب ىرأ الف ةئالث وأ نيفص ردق
 هعوكر يف يشع الو مكرب هنع مبا رلاو ث هنع لاوقأ ةثالث هذهف مك ار مامالاو
 م رحب ال نا حج حا رلا و « دوجسلا : ل يشمب ال سماخلا و ، ىشم هنم عفر اذا و

 يف ص روك ذملا فاللا بهذملا يفو انباحصأ لاق هب و فصلا يف م وقي ىتح

 هنكمعع : م نا و ٠ ڵ نال وقف هدحو ىلصف هرجح رجي ملو ًادحأ رجي نا هنكمأ نا : رئالا

 ڵ نالوقف هافق ىلصا نا هنكمأ دقو ةيحان ىلص ناو ى مامالا افق هدحو ىلص

 مل فصلا فلخ ىلص نم : ةك رب نبا ء فصلا فلخ عوك رلا يف فلملا اذك و
 ةريخ ألا يف هعم لخد نمو ى رثالا ىهتنا تزاج مامالا افق ناك نا ليقو ، زجت

 ةعك ر ىنأيل ماقف ةرم الإ دعقي مل هنا كش اهأرقو تايحتلل دعف املف برغملا نم
 هعم أ رق و اهمأ ىتح اهيف هعبتا و ماقف ههفي وأ هل حبسي نا هعم لخادلا لهجو

 « فةالص مت مل ةدايزلاب نقيت ناف ى نيتعكرلا نأف وه ماق ملس املف ةيناث تايحتلا

 تايحتلا أ رقو دعقو الهج ةحنافلا أرقو مرحأف ىل وألا تايحتلا يف هكردأ ناو
 ليقو ء دعاق مامالاو مرحأ نا دسفت ليقف , هب هناف ام ىضق و وه ماقو ملسو هعم

له لس نم ف فالالا ىلعف هتاف ال ًايسان س نمو ٨ هيلع عمجم دح تأ . م ذا ال



 4 رفقلا و لصالا لماش ٢ ؟ ؟

 ةمجعلاب عدي ملام وأ يوني وأ عدي ملام وأ عدي ملام الوأ نيتهج مالسلاب دسفت
 وأ ربدي ملام وأ ةمكر لصي ملام وأ ربدي وأ اهريغ ىلا مقي وأ لوحتي لام ,أ

 تدسف عجرب مل ناو ًادعاق عجر مامالا ملسي نا لبق رك ذ ناف اهالص ولو ملكتي
 ىلع ءانب تايحتلا مامتا دعب كا ردتسالل همالس لبق ًادمع ماق ولو دسفت ال ليقو

 مامالا ملسي نا لبق مالس الب فرصنا وأ مامالا لبق لسو مومأملا اهمنأ ول هنا

 " تمع : مامالا ثدحأ ولام دح يف لدبلل ماق ة نا ليقو ى كلذب رمؤد الو زاج

 هعم كردأ وأ مامالا س نا لبق مكر ولو 1 ملسي نا لبق لمعلا يف لخدف

 اذه ةيناثلا ةالصلا تميق 1 7 " ) ردتسل ماق لس املو مامالا هتاف نمو 4 .ماللا

 هغارف لبق ةيناثلل مامالا م رحأ ولو ى ال دسفت دجسملا يف هريغ أ مامالا

 ىنعم ليق لب مامالل دانع يف سيل كردتسملا نال اهمامت هيلع ةالص يف هلوخد

 ىلا امأ و ، اهئدتبي ةالصال هنا « ةبوتكملا الإ ةالص الف ةالصلا تميقأ اذا »
 غرفي هنا نظ وأ الفاغ مرحأ اذا كاردتسا ريغ يف ولو حصت اهناف اهل مرحأ
 ملعا هللا و ماقت نا لبق

 ا |۔ےو

 نع هجو رذن يدنع هتالص تدسف ةءارق يف ولو مامالا قبس دمعت نم

 الي هب رمأ ام ريغ ىلع ةالصب أ نش ؤ عبات ال عوبتم هناف ماماب ةالصلا كح

 ليقو ں هعبتاو هنم ج رخ دح ىلا عجر وهسسب هقبس نمو ى اه دؤم ريغ هناف رذع

 هلبق اهف أرقي الف ىلوألا ةعكرلا الإ اهديعي الو هتءارق ىلع ىضم هلبق أ رق نم
 ىلع ناك هنم اجراخ هقفاوف هيلا مجر نا و « ةءارقلا داعأ اوهس اهف أرق ناف
 داعأ هلبق مرحأ نمو ، هقحلي مش ىلاتلا يف ريصي ىتح عوج ر الب اهيف وه ةلاح

 عوكرلا ىلا زواج نا ليقو ى هيجوت الو هيف وه امم ملسن الب هدعب مارحالا
 داعأ هزواج ناو ادح ز واب ملام هكردأ ثيح هقحل و مارحا و هيجوتب اهأدتبا
 دمعت نمو ث هيجوتو هيف وه امم ملست دعب هديعي هنأ يعفاشلا نع ىكحو ى ريبكتلا



 ٢٤٥ مامالا ةعباتم ب وج و
 .)_ ۔ہ۔ ۔۔ہ ۔ __ ۔۔_ ..._

 لاوت ال ٢ و نت رم هعف رب ىحال ال ليقو ح ۔حصلا لع دا داعأ هلق هسأر من عف ر

 داسقلا حيحصلاو ى لعف وأ لوق ي مامالا نراقي نم ةالص داسف يف فلتخاو

 اوربكف ربك اذا » ةك هلوقلو ةع هنع ىور اك هب متؤيل مامالا لعج هنال

 « اوموقف ماق اذاو !ودعقاف دعق اذاو اودجساف دجس اذا و ا ومك راف كر اذاو

 دح امهنيب نكي مل نا هيلع ضقن الف هقبس ىتح هريغ وأ ساوس وب لغاشق نمو
 يف لغاشن نمو « نال وق اهداسف يفف هردق يف فالخلا ىلع دح امهنيب ناك ناو

 نال تدسف لهف هعم عوكرلا كردأف وه ماق مش أرقو مامالا ماق ىنح تايحتلا
 همايق لبق هنم عفر ناو ك نالوق انه ادح تسيل اهنال دسفت مل مأ دح ةءارقلا

 امو ث هرادقم ام دحلا يف فالحلا ىلا فالخلا كلذ عجرمو . ال ليقو ى تدسف

 وه هدعب م رحب م لست الب كلذ نم جرخي مامالا لبق مرحأ نم نا نم مدقت
 لوق وهو مالسب اهنم ج رخي نا نع الضف دقعنت مل هتالص نال انبهذم وهو قحلا

 ربكد ق مامالا نأ نظي مامالا لبق حاتفالل ربكن . : هتنودم يف لاق ء كلام
 لوالا هما رحا نم ملسي : هراحص أ نم نونحس لاقو ى لس الو هدعب ربكي هناف

 لكا ىلع ءانب مارحاب ةالص هسفن ىلع هدنع هنوكل مهم رخأتم ضعب ه راتخا و

 الف ةريبكتلا ا هتأ زج أل ىدامتو هسفنل ىلص ولف هسفنب هسفنل ىلصي لصم

 نم اجورخ و اطايتحا ميلستلا مهضعب راتخا و « مالسب الإ اهكح نع ج رغي

 : ةرب ره وب أ لاق ى هدعل وأ هعم همتخ ولو داعأ هلىق ريبكتلا أدب ا نهو ء فالخلا

 « اوربكف ربك اذا مامالا اوردابتال » لوةي انملع ت هللا لوسر ناك

 عأ هللا و

 لصف

 .دصقي و دحاو ءىش ىلع ءايشأ دحأل ههيىفت نكمم دقف هتني اع مامالا .هبني

 ذكهو رخآلا ءىشلاب ديعأ هبتني ل ناو ههابتنا ىلا لصوأ و برقأ وه ام



 ء ع رفلاو لصالا لماش ٢٦

 نا هتالص دسفت لصوأ و برقأ هام ر ريغ ىلا دصق ناو هتالص ضقتنت ام

 يف حلصي هناف مايق لدب دعقي وأ دوعق لدب م وقي نا لمم كالذو ةلاطب دصقي

 اذا « نيتناق هلل اوموقو » ىلاعت هلوقب و ا۔ميف هللا ناحبس كلوقب ههيبفت كلذ
 عضوم يف ماق اذا « نيدعاقلا مم اودعقا » ىلاعت هلوقب و مايقلا مضوم يف دعق

 دوعقو مايق نيب نوكي ىنح همامتاب الإ هبتني ال ناك نا مات ريبكتب مايقلاب و دوعقلا
 رهجلا زاوجل و هيبنتلا ةرورضل تايحتلا لوأب رهجلابو مايقلا عضوم يف دعق اذا

 له فلتخاو ص دوعقلا عضوم يف ماق اذا كلذ و اقلطم ضعب دنع اه

 نال هديعب نا حيحصلا و مامالا هتنا اذا هددصل وهام هب ههمنام دمعي

 هلاقام يزجي امناو امهتيف هلاق وأ ءادالا ةينب ال هيبنتلا ةينب هلاق امنا هلاق ام

 ء مامالا قبسي ال مومأملاو مامالا لبق هلاق دق هلاقام نالو طقف ءادالا ةينب
 هيفكي مأ ريبكتب اهنم موقيو ناك ام ضرالا ىلا مجري لهف ةداعالا ىلع و

 ةالص داسف مدعل ىلوأ وهو هب موقيو ناك ثيح نم ريبكتلا ديعب نا

 ىلع ناك ىنح رهكي ملو ات :ك اس تايحتلا نم وأ دوجسلا نم ماق نم

 هدقتعا و اذه ىلا لصفلا لوأ نم ىل رهظام اذه رتك أ وأ مايقلا فصل

 ىلع وجرا و هقيفوتو بح رلا نمح ح رلا هنلا نوعل داهتجالل تلهاتام دعب اداهنجا

 امئاق هتوص ادام هللا لوقي نأب ريبكةلا لوأب ههيذي رثأ يفو . اباوث كاذ ىلع

 ادمع وأ امهنيب اوهس ريبكتلا م :أ نا و مامالا موقي ىتح مايق و دوعق نيبام ىلا

 ل و مصأ هبن نا و هيلع ضقن الف مايقلا ىلا دعتي ملو مامالا راظتنال زاوجلا اناظ

 نا مامالا ىلعال هيلع تدف هل حنحنت وأ هسم وأ هذبج وأ ةاصحب هامرف هبتني
 اهلاصم نم كاذ ذا ال ليقو ى ةالصلا يف ازثاج اهببنت سيل كاذ نال هبتنا

 نا : رثالا يفو ى نالوقف هللا كناحبس وأ هللا يسيب طلغف حبسي نأ دا رأ ناو
 عبتا ناو سأب الف اهفنأتساو هملعا و هنم اندف هتالص مهدحأ عطقف عمسي مل

 تدسف اطايتحا هعبت نكلا و ع هطلغب مومأملا كلذ لع دق و اطلان اماما موهلا

 ى ادمع اهجاهنم نع جورخ و ةالصلا ي ةداي زلل دمعت كالذ نأل ىدنع هتالص



 ٢٤٧ مامال | هيبنت

  

 ملستلاب مهدحأ ههذيلف هبتني ملف هوهف مبلستلا تايحم نم ماق ناو ال ليقو
 نوقابلا 7 قباسلا فالللا ىلع هديعل ال وا هملست و هها.تن ١ دعل هدعل و

 مهقبسب فعض هيفو تيضق نولوقي و نوملسي : ىريغ لاق و ، هميلست دعب

 ملست مهلوق و مهميلستب م مهميلستب دارملا ناك نا الا ةالصلا . نم جورلا و و ميلسنلاب م امالا

 يسن ناو ةلكملا ال لكلا باب نم و أ فاضملل فذحلا باب . نم هل وق و ٥ ء مهصعبل

 طاىت را مدع ىلع ءانب مهالص مع : يسنام هفلخ نم ممأ و ٥ ملسف ةءارق وأ هدجمس

 ىسن نا هنا : سيمح راتخاو ى كلذ ريغ حيحصلا و مامالا ةالصل مومأملا ةالص

 اهطس و كلذ كرت نا و مه تمت اوتأ و فرصناو تايحتلا و ةريخالا ةدجلا

 كرتام اومتي نأ طلغلا ىلع ىضم و هل اوحبس اذا نسحتسا ريخالا دحلا لبق
 اهداسغب مهملعل مهلع تدسف هعم اوأو هوقحلو كرتام اومأ ناو اهىقاب و

 ىسنام اومتي لو هوعبتا نا و لوالا حيحصلا و دسفتال هري_ء لاق و ؤ هيلع

 املف ناع فلخ راحصب ةعجلا انيلص : دايز لاق : فالخ هيف رمو دشأ كلذف
 هعبت و دجس و لجر ربكو . أطل ف اهدجسل ملو دعق ةدجس نبتعك رلا نه ىب

 ف مامالا ربع عبت او ربكي نلا نا عأ و دجسو وه ربك مش ح ا وعف رو سانلا

 مهم ادمعس َ تلأس انف رصن ا املف ةمات ىنالص نا ت أ رو دجس نبح ادحسأ ١

 ناملس ىلا تبتكف ىردأ ال لاق ؟ عنصت اه تلق . اثالث دجس نمم انأ : لاق و

 ضقنا نا تهركف ةداعالا نيقابلا ىلع و اوباصأ ا:الث اودجس نم نا ىنباجأف

 مامالا رغ هد وجسل تدجس ٥ ربك ى نلا نا عأ ىا هتربخأف هتيقل ى

 اهودجس ىلوالا نا ائالث اودجس نم ةباصا هجو: لوقأو . ةداعا ملع ر ذ

 املف اورذعف وه م اهدجاس ناانظ اهودجس ةيناثلاو ى يه ايع ومامالاب ءادتقا

 ١ ودجسف مامالا رجمما اهف ا ودتقا اودجس ىلا ةيناثلا ناا وملع م امالا دحم

 ه داعأ هد ىدتفاف مامالا ريغ ةيناثلا دجس هنا مهسم ملع ن اه وغلا و مامالا عم

 ةداعاال دايزا ناملس لوق هجو و ةداعالا دجسملا كلذ يف هب نأي نم ٨ ىلع ليقو

 ملسام دعل الا مامالا ريغ وه د وجلا يف هب ىدتقا ىذلا نا ملعي مل ل هن ا كيدملع



 عرقلاو لصالالماش ك ٢٤٨

 ملعا هللا و . مامالا

 « ىوقتلاو ربلا ىلع اون واعت و » العو لج هللا لوق مامالا هيبفت لصأ و

 ةقدصلاو هللا لايع مغن و ف ورهللب رمالاو لاضلا داشرا و ملعتلا ا هرمأ و

 الب هك رت ولف اهلاطبا نع ىهنلاو لامعالا مامتا ب وجو و كلذ وحمو نكما امع

 هيلع دسفت وأ طابترالا ىلع ءانب هقلخ نم ىلع دسفتف مامالا ىلع تدسفل هيبنت

 اضيأ رمأ دقو اهب اولخد دق و ةمامالا نع اوجرخ دق نون وكيف هفلخ نم يو
 ه_.اع حم راف اياعت اذا مامالا ىلع حتفي هنا ىدنع يذلا و مامالا هيبنب زع

 اذكهناك اذاف المأ ركذتي لهىردتال هن ألتكسب ملولوهددروفقو وأ فرح
 هراتخا و تكسي ىتحهيلعحتفي الليق و هيلا جاتحا دق و هيلع حتفلا مدع هجو اهف

 ملام هل أرقن أل كلذ يف ةكراشمال تلق .ةءارقلايف هكراشي الئل ديعسوبأ ورسيمخ

 فالخ هيفف هن ودب ىزتجيام امأ و ث هب الا منتال ايف كلذ و هناسل يف سيل و هأرقي

 اياعت نا و هيلع هبني الف هن ودب حصن امم هز واج و ائيش كرت نا هنا قحلا تلق

 اتكاس وأ ادد رتم هكرتل هج وال ذا هب هبفيلف تكسوأ ددرو هن ودب حصن رمأ يف
 . هيلع مرحأ نأب هيلع بجو دق هيف اياعت يذلا كلذ نوكب نأ نكمم هنالو
 عأ هللا و

 لصف

 دجوو هريغ وأ دجسملا يف اماما وأ ةعامج يف وأ هدحو اضرف ىلص نم

 وأ لفنلا زاوج تقو ناك نا الفن مهعم هالص هريغ وأ دجسم ي هيلصت ةعامج

 ىلصام وه هضرفو لبق نم همزل رخآ ضرفل ءاضق وأ ةنسل ءادا مهعم هالص
 ضرف يف مهعم لخدف ةالصلا هيلع تميقا وأ ةعاجلا توف فاخ نالوأ

 ، اهب لخدو رجفلا ةنس ى ون رجفلا ىلصت ةعامج دج و مث هتنس لصي مل و رجفلا

 ىأرو فيلا دجسع هتجح ين لي يبنلا مم حبصلا تدهش : دوسالا لاق

  



 ٢٤٩٨ ىلصن ةعامج دج وو ىلص نميف

 الاق « ! انعم ايلصت نأ اكمنمام لاقف . اههب ىلع لاقف » هعم ايلصي مل نيلجر
 ےث مكلاح ر يف انيلص اذا العفتال » لاقف ث انلاح ر يف انيلص انكهللا لوسراي
 هركذ يذلا نجحم ثيدحملثم و « ةلفان امكل اهناف مهعم ايلصف ةعامج دجسم انيتأ

 مالسالا نع هللا دا راج حاضيالا بحاص ه : دوا هلا همحر هحيحص يف عي » رلا

 سا نب ديز نع أط وملا ف هظفل و يفقثل نجحم ن ريشدل ضعب هبسن و اريخ

 هللا لوس ر عم سمج يف ناك هن أ ن محم نإ ؛ رشب هل لاقي لئد ينب نم لجر نع
 لاقف هسلجم ين نجحم :عجر ش لمن ي ش هرا لوس ر ماقف ةالصلاب نذأف ز

 نكلوىلا لاقف ملسم لجرب تنلأ سانلا مم . ىلصت نأكمنمام » الهلا لوسر هل
 تنك نا و سانلا عم لصف تئج اذا» كت افرع هللا لوسر هل لاقف يلهأ يف تيلص

 ود أ لاق « كلهأ يف تبلص تنك ناو 7 لص » ةيا هر يف و « تيلم دق

 هل ليقف كلام لئسو ى ةلمهلا نبسلاب رسب ًطوملا ةياور : ربلا دبع نب رمع
 رمسب لقي مل و نجحم نبا نع لاقف ة رم هب ثدح مث رشب وأ رسب نع لاقف رسب
 رثك أ يف ةمجعملا نيشلاب لاق ه ثيدحلا اذه يروثلا نايفس ىورو ء رشب ال و
 هطهر و هدلو نم ةعامج تلأس : يرصملا حلاص نب دحا لاقو ى هنع تاياورلا

 كلذ يفاني ال و همهر و نجحم نبا دل و ينعي هيف نوفلتخي ال ةمجعماب رشب اولاقف
 نعترم اهناصي ال هانم٠ن أل«نيترمم ويلا يفةدحاو ةالص دحأ لصي ال» يور ام

 دوسالا بدح يف هب حرص اك النن ةيناثلا يوني لب ض رف امهنم الكأ اي وا
 يف مم ةعامج يفىيلصممه ريغ وأ هلهأ يف ىلص ول لب ددعب كلذ صتخب الو مدقتملا
 يهنلا نأ ضعب معزو بيثأ و زاج الفن ىلوالا ادع اه ىونو اذكو ةعامج

 نا هناو اضرف امهنم ال- ي وني ذفلا ىلا هجوتم نبت رم ةدحاولا ةالصلا نع

 ضعب رك ذ و ى مدقتملا ثيدحلا هد ري و اضرف اضيأ اهب وني نأ هلف ةعامجلا عم داعأ

 ىلصي ال هناو هلهأيفىل والاىلصاذاالاوةعامجدجسمىف الا ةيناث ة رم ىلصي ال هنأ
 و نيترم الا امهف ركذي هناف نجحم ثدحو مدقتملا ثيدحال ةثلاث ةرم

 لاحرلا صخو «اكلاح ريف تيلص اذا » لاق و ةعامج دجسه الا مدقتملا يف ركذي
 _ لماشلا - ٣٣



 عرفلا و لصالا لماش ٠ ٥ ٢

 النكلصيف باوثلا دارملا ن ل دحم الف اددع رصح ل هن ا يدنع باجب و رك ذلاج

 هن وكب نالصي نيذللا قاقشلاو ةنتفلا مفد دارملا ن ألو ىلصي امامإ دجو

 للعلا هذه و ةالصال ك راثت هن أ هب نظلا عفد و ةالصلا يف سانلا ه ةالصلاريغ ي

 لاح رلا رك ذ اضيأ و هلهأ يف ىلوألا ةالصلا نوكب كلذ يف ةيصوصخ ال لاقي

 دصقلاب بلاغلا هنأل ةعامجلا دجسم رك ذو اهايا نبدعاقلا ءالؤه رك ذل لهالا و
 دج و و ىلص اذا ايف دجسملاب كلذ صخ ن. فلتخا و « هيف ةعاجلا ةالصو و همل

 صتخي الو ال مأ ماكحالا يف دجسللاك يه له دجسملا باحر يف يلصن ةعامج
 مارحالالبق اهد وج و ناعي نيثيدحلا نال اهمارحا لبق ةعاجلا دجو اذا ا كلذ

 ,أ القن هكردا ام ىلصيف مارحا نم دبالو اهرب_غ وأ ىلوالا ةعك رلا يف هدعل ,أ

 ال ةالصلا رخآ ًايوان مامالا مالس دعب داز الاو كلذ قباط نا ءاضق وأ ءادا

 ةعكرلا يف هد_ج و ولف اهف لخد ىتلا ةعكرلا نم هتاف نا الا هتاف امل اك ردتسم

 نم لوق ىلع الا مهللا ةنس الو الفن قباطت ال ةدحاولا ذا ىرخأ دازل ةريخالا
 ضعب معز د « رت ولل ءاضق وأ ءادأ اهب لخد نا الاو ةدحاولا ةعك راب لفنلا زاجأ

 وهو مارحا الب هعم نكيلف سولجلا وأ دوجسلا يف مامالا دجو نا هنا انموق

 ثيدحل مارحا الب ةالص الو ةالصلاب هرمأ رثكت هن ألو كلذل ريظن ال ذا أطخ
 ءاضقلا تبثا نأ نم تلق راو « ريبكتلا ةالصلا حاتفم »

 رك ذلاب و لفنلا صخ تلق :لفنلا الا رك ذي م للع هللا لوسرو هفلخ ءادالا و
 املايدوم ناسنالا نوك اماو بلاغلا يف بج و ام ءادا دعي ىقبي ىذلا هن أل
 بلاغلا فالخ و لضالا فالغل رخآ ءادا وأ ءاضق هيلع يقاب هتقو يف بج و
 ال هب لغتشي نا هتمذ هب ةلوغشملا بجا ولا دؤي مل نع ىلوألا نا مولعم هنألو

 ركذ ثيدحب هل ملع ال هنا عم لفنلا هل ركذي ملو نجحمل قلطا كلذلو لفنلاب

 رما هنأل دحاولا عم ةداعالا عرشت الو ى ةالصلا نع دعقي مل هب ملع ول ذا لفنلا

 ابتار اماما دحاولا ناك نا ليق و ء نانثا اهدجي ةعامج لقا و ةعامج يف ةالصلاب

 قحيفبرقالا ناانموقضعبمع ز و ث ةعاجلاك هن أل اضيا هعم ىلص هدجو اذا هناف



 ٢٥١ ىلصت ةعامج دج و و ىلص نميف

 نأ هدريو نجحم نب رشب ثيدحل اهدج و نا ةعامج يف ةداعالا هلهأ عم ىلص نم
 ناو مه ال هلزنم يف ىلص هنأ لمتحي لب هلهأب ىلص نوكي نأ نيعتي ال هثيدح
 نملةداعالا ع رشنل ال : موقلاق و٬ لاح راا وه مدقتملا د وسالا ثيدح يف روكذملا

 تدسفناةعامجعم اهديعي لهموقلا .ل ؤه فلتخا و امومأم وا اماماىلص دق ناك
 اهديعي ال وا مارحالا د۔_هب تدسف وا رمالا ل وها نم امومام وا اماما هتالص

 روكذملا دوسالا ثيدحل قحلا وه ضرفلا ىه ىلوالا نا نهترك ذ امو اذف الا

 بلقنت نا نكمي الض رغلا ةينب تيلص يقلا ىلوألا نألو الفن ةيناثلا لعج ذا
 اه ولصف اهنقو نع ةالصلا ن ورخ ؤي ةمئا نوكردتس»ثيدحل و اهنم غارفلا دعب الذن

 هللا همحر ميب رلا هركذ ةلفان ىا« ةحبس هلاقوا«ةلفان مهعم كتالص اولعجاو اهنق ول

 نع يور اذكو ةعافر نب ديبع ن هللا دمع نع يشرقلا هللا دبع ن ضايعو

 ضيوفتلا مهدنع روهشملاو ةكلاملا فلتخاو . ءادردلا يناو رذ يأو دوعسم نا

 لخدي نأب كلذو ضرفلا يه ءاش امهنيا لعجي نا ىلاعقو هناحبس هللا ىلا

 ةن ودل بسنو ىلوالا ضفر. نا ريغ نم ضرفلا ةيفب ديعي لب الفن ي وني ال

 يلصا ينا:ر ع نب هللا ديع لأس الحر نا : ديعس نب ىحي نع هأطوم يف و الام

 لعجاا هها : لاق ى معل : : لاقف ؟ هعم يلصأفأ مامالا عم ةالصلا كردا مش يتيب يف

 هأطوم يفو ث ءاش 7 ا لعجي هللا ىلا كلذ اننا كيلا كالذوا : لاقف 2 ,لالص

 يراصنالا بويا اب أ لأس هنا دسا ينب نم لجر نع يمهسلا و رمع نب فيفع نع

 : بويا لاقف ؟ هعم ىلصأفا ىلصي مامالا دجأق دجسملا ينآ مث يتيب يف ىلصا ينا

 تلق ، ريخألا اذه يف ليلد الو عمج مهس هل كلذ منص نم ناف هعم لص من

 دوسالا ثيدحو لب يبنلا ىلا مفري ىلو نيروكذملا ةباحصلا ىلع فوقوم كلذ

 ثيدح نا ريغ ىلرا وهف ةلفان ةيناثلا نأب حي رصتلا هيفو يللع هيلا عوفرم

 اليلد ضهني ال كلذ عمو مع يبنلا ىلا ربلا دبع نب ورمع وبا هعفر دق فيفع

 ثيدح اهنم هل دهشت رخا ثيداحا هلو هيف لانحا ال حيرص دوسالا ثيدح نأل

 اك مهبعباتو نيعباتلاو ةباحصلا نم هتاور ةرثك مم خلا « ةمئا نوكردتس »

  



 عرفلاو لصالا لماش ٢٥٢

 نوكي نالمتحتف تافوقوملا التو فيفع ثيدح امأو ء رم امم كلذ ضعب تملع

 ىلوالا : لضفأ اهنا دقتعأو اهب دتعا امهنيا ينالص لعجا امهنيا مهلوق يف ىنعملا

 مم اهنأل لفنلا ةيفب تناكو ترخأت ولو ةيناثلا ما ضرفلا ةينب الوا اهنيلص ينال
 ىتح دجسملاو سانلا ةرغكو ةعامجلاب فعاضتي باوثلا نا لع دقو ةعاجلا

 هنكل الي وأت ناك ول و اذهو العو لج هللا نم الضف ضرفلاب كلذب لفنلا قحتلي

 غ رفام درب نا قولخمل ةقاطال هنا لصالا ناف سايقلاو دوسالا ثيدح صن هلهسي

 نم لهجلع هللا اودبعي نأ هيلا اوبهذام ىلع مزلي هناو الفن ضرفلا ةين ىلع متو هنم

 لاق اك يضرف لعجا امهنيا دارملا سيلف هذه وا ةالصلا هذه وه ضرفلا نا

 لبقتي يقلا ملعي ىلاعق هللا نا ىنملا مهنم بيبح نبا لاق دقو هريغو مهنم يجابلا

 ىل والا نإ هسفن كلام لاقاذكو ى ىلوالا مف اهم دادتعالا هجو ىلع ام أو امهنم

 .يرد ١ ال ي )ا هنع ةياورلا اماو ى هللا مهمح ر انباحصا لاق اك لقن ةيناثلاو هضرف

 انسلف كلذ هنع حص ناو ةفيعضف هضرف ءاش امهنيا لعجي ىلاعت هللا ىلا كلذ و

 او ور و ڵ ض رفلا ىه ةيناثلا نا هنع ىورام رمع نا نع لبقن ال اك هنع هليقن

 الغن هدنع ةداعملا تناك ولف رجفلاو رصعلا ةداعا عنم ىريال هنا كلام نع

 هذهب لقنلا زاجأ امنا هناب كلذ د ري و رجةلاو رصملا ىلصام دعب لفنلا هعنم ىفانل
 دجوو ىلص نم نا يف ثيدحلا مومعل ضرتنللا مامالا مم لفنلا يه ه ةمضيكلا

 ةالصلا ةداعا نا اثيدح دواد وبا ىور دقف ض راو مهعم يلصي نولصل سانلا

 ثيدح صن نع و انباحصا هلاق امع كلام ج رخ لف رصمعاا و رجفلا ريغب ةص وصخم

 يه هضرف نا حيحصلا : ةيكلاملا نم هريغو ينرعلا نا لاق دق و ڵ د وسالا

 اذا » قط هنع دواد وبأ ىورام امأو ى ضرفلا هنع طقس اهب هنال ىلوالا

 نكت تيلص دق تنك ناف مهعم لصف نولصي سانلا تدج وو ةالصل تئج
 ةيناثلا ضرلا نأ ىلع هب لدتسي الف فعض هدنس ىفف « ةبوتكم هذهو ةلفان كل

 اذاو سايقلاو لومصالل قف وأو رمك ىلوالا وه ض زغلا نا ثيداحأ اضيأو
 تدرأ دق تنك ناف هانعم لاقي نأ ثدحلا اذه لمي وأت غاس اذكه تناك



 ٢٥٢٣ يلصن ةعامج دج وو ىلص نميف

 هيف مرحت نأبالفن هيف ىلصت يتلا نكتلف كتيب يف تيلص دق نوكت نأ ةلجلا يف
 انعم ضرفلاو كتيب يف لفنلالص يأ ًاض رف انعم ىلصت يتلا نكتو هيلصت و لفنب

 رضفأ ناسنالا تيب يف هناف كتيب يف لفنلا لص وأ ء سكعت الو

 هلهسي هنكل ليوأتلا يف اديعب ناك ولو كلذو . ةعاجلا يف ضرفلاو

 نهنقفاوم هلهسيو لفن ةيناثلاو ضرف ىلوالا نأ ىلع ةلالدلا ثيداحأ ةرغك

 تددر انيعتم نوكي نأ داك حجار ىلع تدمتعا اذا اذكهو سايقلاو لص ألل

 ةيناثلاو ىلوالا نا يعازوالاو ىعشلا نعو ث ةفلك هيف لي وأتب ول و هفلاخي ام هيلا

 وهو ةيكل املا روهشمل قفاوم وه و ددرتلا ىنعم هيض رفادارأ امهنأكو هاض رف ايه

 ةيناثلا لعج و ىلوالا ضفري هنا ةيكلاملا ضعب معز و ى كتملعأ اك لطاب بهذم

 قفاويذلاكلذ اهحصأ لاوقأ ةعب رأ هذهف لمكم ضرف ةينب ةيناثلا نأ ضعبو ًاضرف
 ناو الئم ضحملا لفنلا ةيب اهلخدي ةيناثلاو ضرف ىلوالا نا انباحصأ لوق
 هل يأ ةعاجلا ىأ مجلا لضف تلق مجلا مهس هل : بويأ يبأ لوق ىنعمام تلق

 يف ضرفلا ىلص نم با وثك اباو اضرف ةيلصملا ةعامجلا مم ىلص يذلا هلفن ىلع

 لمتحيف« عجلا م زهجس هالع ولج هللا لاق شيجلامجلا : شقخالا لاق و ء ةعاجلا

 ء ةمينغلا نم هلكشيجلا مهس لثم هباوث نا ىنعي ةم.نغلانم شيجلا مهس دارملا نا

 ىتلاو الوأ ىلص ىتلا ةالصلا رجأ يأ نيتالصلا نيب مجلا مهس هل هانعم ليقو
 اذهو : ربلا دبع نبا لاق ء رجالا نم نامهس هل ىنعملا ليقو ء اهدعب ىلص

 شيجلا وه انه مجلا نا و ةازغلا رجأ هل نا : لاق نم لوق نم يدنع هشأ

 يذلا و ء اهف ةازغلا رجأك ةرخآلا يف ارجأ هل نا هانعم لوقي اضعب نا دافأ و
 لوقلا اذه لوبقلا يف هنم برقيو دحأ هركذي ملو الوأ هتركذام وه هارأ
 اذاو طاب رلاك ةعاجلا ىلا باهذلا نا ةلجلا يف درو دق هنأل دافأ يذلا ريخالا

 لقن اهنال اندنع هيلع الف ةيناثلا يف رهظ ناف نيتالصلا ىدحا نالطب هل رهظ

 ةين نأل لوالا لاطيا ةينو ضرفلا ةينب مأ رهاظ وه امك لفنلا ةيفب اهلخد ءاوس



 عرفلاو لصالا لماش ٢٥٤

 ه ريغ ريصت الو ىضم اضرف لطبتال هتين نأل ةين الكةلطاب هئادا دعب ضزفلا

 ضرقلا ةينب مأ لفنلا ةينب لخدي مل هنأل احيحص ال_ةن اضيأ تسيل لب اضرف

 ضرفلا ةالص نع يهنلا رم دقو ددعتي ال ضرفلا نال لوالا ءاقبا عم

 هنأب لوقلا لطبي امم ىهنلا اذهو ضرف امهتلكنا ىلع نيترم مويلا يف دحا ولا

 وأ يناثلاب المكم هئاقبا وأ لوالا لاطبا عم ضرفلا ةيذب ىل والك ةيناثلا لخدي

 نمةرم دحا ولا ضرغلاب مرحأ هنا ةثالثلا لا وقالا ىف هيلع قدصل هن ل ض وفتلاب

 هيف للخ هل نيبتي نأ نودب و :لوالا هلمف لطبيام لعف دق نوكي نأ نودب
 نيبت مث ةعامج يف داعأ مث اذف ىلص نم نا مهنم انقفاو نم ريغ انموق لاقو

 يف هتين ىلا كلذ يف رمالا ناك دسفم للخ ىلع نيتالصلا ىدحا يف ناك هنا

 هتأ زجا اللخ ىلوالا ىف نأ نيبت مت ض رفلا ةيناثلاب ىون ناف هتداعا نيح

 ال ليقف ء نالوق ىلوألا ةداعا يف ناك للخ اهف ةيناثلا نأ نيبت نا و ةيناثلا

 زع هللا ىلا كلذ ىون ناو اهديعي و ضفترت ليقو «ضقترت دق اهنأل اهديع

 وأ ىلوألا يف زلملا ناك ءاوس ةداعا هيلع نكت ل هتالص ءاش امهنيأ لعجي لجو

 رصعلا و رجفلا ىنثتسن و ةالص ءانثتسا ثيدحلا يف رك ذي ملو عأ هللاو ةيناثلا يف

 اهعم امهلصت الف امهلصت ةعامج تدجوو امهنيلص اذافاندنعامهدعب لفنال هن أل
 ءاضقلا انم زاجأ نم لوق ىلع امهريغل وأ ايهف كمزل دق ناك نا ءاضق لب الفن

 لقن ال هنا لئاقلا ءاملعلا ضعب الو امهدعب لفنلا زبجي نم امهبذثتسي ال و امهدعب

 هلوق يل رهظ من اهيلصت ةعامج ىلع هدح و امهلصم هب لخدي الفن الا امهدعب

 ةمتعلا دعب ليللا او رت واف راهنلارتو برغملا » هل وق و « ةليل يف نارت و ال » ةلع

 ينلا رتولا ريغ رتوب ليللا رتوأ دقف هيف ةعامج مم لخد مث برغملا ىلص اذاف

 ىغبنيف « ةليل يف نارتو ال » لاق دقو ةليل يف نارتو كلذف ةمتعلا دعب

 يهنا دارملا لاقي نا الا مهللا هالص اذا ب رغملا يلصت ةعامجعم لخدي ال نأ

 نم ع ونلا اذه ريغ ىلع ناك اذا اهف رتو ةدايز نع يهنلا ةليل يف نيرت و نع



 ٢٥ د ميملا فلخ رفاسملا ةالص

 اذاو ث اهيلع لخدي نأ طوحالاو هيف ةعامج ىلع هدحو برغملا ىلصم لوخد

 نم نمتنثا ن - ملسي وأ اهدعب ةمح ال لس و ى رخأ :1 ر داز ه ماف مامالا لس

 اذه يف هيلع قدصي مل هن أل حضوأ لوالا هجولاو ىرخالا ديزي الو برغلل

 نع جو رح لصألا فالخو را رطضا نههج ولا الكو مهعم اهلك ةالصلا ىلص 4) أ

 ءاشعلا ىلصم لخدي و ةءاجل ا ف لوخدلا ة هرمأل لاثتماو ةليل ن رت و

 دعل لذن ال انم لاق نم لوق ىلعولو الفن اه وني و اهلصت ةعامج ىلع رت ولاو

 هر ;داحعار ىنع أ هدعل ليقو ٤ هالص دق و ةعامح ٥ ولص نإ رد ; ولا ديعل ال و رث ; ولا

 اذا انم وقضعب لاق و كلا وفالا نم كلذ ربغ ىلع وأ لغنلا 4 41 ىلع هف لوخدلا

 ءاشعلاو رصعلاو رهظاا و رجفلا ديعي:انموق ضعب ة رابع و ءاشعلا ديعي الف رت وأ

 ملعأ هللاو برغملا يفو رت وأ اذا ءاشعلا يف اوفلتخا و رتوي مل اذا

 لصف

 رك ذي الو مامالا ةالصب ىلصأ لاق ےقملا ىلع لوخدلا رفاسملا دارأ اذا

 فلخ رفاسملا ىلص ناف امب رأ ني ن ك رفاسملا ىلع ےقملا اذكو امامت الو ارصق

 اهمدق ىلوالا لص ملو ةيناثلا يف لخد ناو ق هناك ىلص ةالصلا لوأ نم قلا

 ىلا أرق اذاف ًابرغم تناك نا ائالثو ءاشع وأ ارصع وأ ارهظ تناك نا نيتعكر

 ةيناثلا ةالصلل مهعم موقيف هتعامجو وه ةي ىتح لوحتي الو تكسو ملس لوسرلا
 مقم هناك هعم اهنقو يف الكىلص ءاش ناو ارصق ال وأ اهالص يتلا ىلا اهعمجب اماغ

 قل ىلع رفاسملا لخد اذا هنا : ةب راغملا تلاقو ةقراشملا انباحصأ هرك ذ ام اذه

 نعىرر امل اوسدحىلعمقملا كردتسي اكك ردتساوامامت ىلص ىلوالا ةعكرلا ريغيف

 مملا كحيفومف ميقملا فلخ متي رفاسملانأ ةاثعهيلا اعوقرمو افوفوم هريغو رمع نبا

 ثدح وأمارحالا ىلع ًامدقتم اللخ ميقملا ركذت مث ےقمفلخ رفاسم مرحا نا و



 عرفلاو لصالا لماش ٢٦٥٦
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 نأ كلذ و ارصق اهديعيف رفاسملاةالص داسف يدنع يذلاق مارحالا دعب للخ هل

 اهطابت را مدعب لوقلا ىلع امآ و مامالا ةالص ةطبت رم م ومأملا ةالص نا قيقحتلا

 دسفت مل هتالص نا انضرف و عب رأ ىلع مرحا هنأل عب رأ هدح و اهمتيف دسفت الف

 رخأ ناو ماملا ىلع هلوخد دعب رصقلا ىلا هع وجرل هج و الف هماما ةالص داسفب

 اولصمهنأ ناب مث تقولا ي رحتب مغ يف ةعامج يف اهالصف ةريخألا ىلا ىلوألا

 حيحصلاو تقولا يف نوميقملا ديعي ليق و نيميقملا ةالص و هتالص تع هلبق
 أرقو نيتعكر ىلص املف رفاسم مهب ىلص ناو كزوجي امك اولص مهنأل ل وألا

 ماق 0 ل هوهني لو هد ا ودتق و رثك أ وأ لقأ وأ ةهك ر دازف ماق تايحتلا

 تدسف هب ىدتقانم و مهتالص تعص اومبأف هب ءادتقالا اووني ملو اومتيل اومق
 تلق نا وء هتالص نم سال ام لعفي نع ےفا و ىدتقا هن ل حيحصلا ىلع هتالص

 هتالص نأ ثيح نم ممح ٤ هيلا ا وجاتعي ولو مهنال معل تلقن وذ له

 يف اومتي ىتح ثبلي هن وكب طابت را مهنيب نكل ىدارف ن ومتيامنا مهو تع دق
 تدسف هلبق اوهس نا لاق اضعب نا ىتح هلبق نوملسي الو نوملسي و ملسيف هنظ
 تدسف زا لوقلا اذهىلعو مهيلعالو 4.لع دست م مهرظتني لو لس ناو مهتالص

 ةالصب موماملا ةالص طابترا ىلع ينبم وه و مهتالص تدف تايحناا دعب هتالص

 ههيىنت مهلع بج ود هر الا ةالصلا آ ال ثيح مالسلا بوج و و مامالا

 لستلاب زيجاو نيدعاقلا عم اودعقا وأ هللا ناحبس كلوقب هن وهبني اماو

 لاكشإ الف هلثمرفاسم مومأم هب ههىن ناف اومتي نأ لبق ملسي نأ هل زبجأ دق هنال

 مهسفنال ىدارف نومتي مهنال تايحتلا دعب هيلا اوجاتحي مل مهنال هنوهنيال ليقو
 مدع ىلع و مامالا ةالصو م وماملا ةالص نب طابترالا مدع لع 7 و اهدعل

 هيف امه يذلا رمالا ىف ناطبترت امنا نكل اتطبترا ولو هنأ ىلع و مالسلا بوج و

 ؛ مومأملل ىقب امي بطاخم ريغ ةلأسملا هذه ىف مامالاو هب امم نابطاخم اعيمج
 ىل وأناك اذا افوأ ةالصلا هيف ىل وت امف الإ نيميقملل امامإ رفاسملا نوكيال ليقو



 ٢٥٧ سكعلاو ملل فلخ رفاسملا ةالص

 نم هفلخ ىلص نم داعأ الإ و ايلاو وأ الدع ًامامإ ناك نا الإ ليقو . ةمامالاب
 رفاسملا رصق و ميقملا م :أو مقع رفاسم ىلص نإ :سيمخ لاق اك سيل و نيميقلا

 اومتأ و ا وماق مل اذاف ملسي لب مهرظتنيال ليقو ى اعامجا قالطالا ىلع زاج

 ملس اذا ليقف ك رفاسملا ةالص نم ةروس تاذ ةمكر مملا كردأ ناو : ىارف

 ش : ثكمي الو ضرالا هسلجم لانيام ردق دعقي مش : اهف أ رقي ةيناثب 3 ل ماق

 يقابلاب م ةيناثلاب ىنأف هتالص لوأ وه كردأ ام نأ ىلع اذهو نيتريخ ألل م وقي

 اهطس و نع رخأت هتالص لوأ يه ةيناثل ماق ملس ولو هتالص طس و هنأ ىلع وأ

 يقابلا مأو ميقملا ماق لس اذا ليقو 5 اه رخأب نايتالا لبق هب ىنأف مامالا عابتال

 نم و اهرخآو ةالصلا طسو هعم كردأ ام نأ ىلع ءانب هتالص لوأ ىلا عجرب م

 دقتعي مل نا تحصو اهمنأ نيتعكر نم س ىتح ارفاسم هملعي ملو رفاسم فلخ ىلص

 اذك و ى عبرأ د رحم دقتعا وأ مامالا ةالصب اهءادا دقتعا لب امامت الو ارصق

 د رحم وأ عب رأ د رحم دقتعي لب تددذف ماملا ةلملا فلخ رفاسملا دقتعا اذا

 ماقو رصقلا متأ هفلختساف رفاسم فلخ قم ىلص ناو ث مامالا ةالصب ةالصلا

 © مهيلع تدسف هورظتني ملو اوملس ناو ڵ نوملسيو لس حش ىقب ام مني هدحو

 برقي مل ناو ك وه مني مث موقلاب سي نم رج رصقلا منأ اذا ليقو ك ال ليقو

 رخأت رصقلا تأ اذا نكلو ى لح رجلا نال هرجيال ليق و % مهكرتو متأ هنم

 هيلع ىقب نمو ، ىدارف نيميقملا نم هعم نمو هدحو متأ و مهب ملسي نم مدقتو
 داز ناو ى ءاعدو راكذا نم مامالا ديزب ام تايحتلا دعب ديزب الف كردتسي ام

 ىلوألا تايحتلا يف كلذ داز نم اذكو ى نالوق هتالص ضاقتنا يفف

 لعأ هللا و

 ناث لماعلا ۔م٣



 عرفلاو لصالا لماش ٥٨ ٢

 لضف

 حصتال امم كلذ ريغ وأ ءوضو.الب وأ سجن بوث وأ.ةبانجب مامإ ىلص نا

 الس نبح يفن ولو نوديعي ال'ليقو ء هوفص نا: انبأ" مهنالنصا:وداغأ هب ةالصلا
 هنا حصو مهب ىلص نا و ث مامالا ةالصب مومأملا ةالص طابترا مدع ىلع ءانب

 ءانب ةداعا ال ليقو ك انباحصأ نم اقافتا ادبأ اوداعأ هوقدصف رقأ وأ كرشم

 تقولا يف ديعي : كلام لاق ى ةداعالا ىلع ةمالا روهمجو ى طابترالا مدع ىلع

 ضرع نمآ هيف وه مضومب ناك نا ليقو ك لتقي الو اديدش ابدأ بدؤي و هدعب ه

 اوداعأ و فيسلاب لتق لسي مل ناو ث مهبلع ةداعا الف لسأ ناف مالسالا هيلع

 هللا دعب نا هنم ج ورجلا ىلع لتقي امالسا كلذ دعت كنا اذه هجو و ى ةالصلا

 ليق ء مالسالا درأ مل ينا هلوق يف هل ةجح الو مالسا هنم كلذ نأل اوديعي مف
 امناو ءّدادترا درأ مل هلوقف ء ف وخ وأ نمأ مضوم يف كلذ لعف ءاوس اذكه

 هومهتا ىبأ اذا هنا ههجوو ث اناسحتسا ىأف مالسالا هيلع اوضرع اذا اوداعأ

 اذا هناف سايقلا امأ و . هومهني مل باجأ اذا و ث هتاؤلصب همالسا نم رهظأ ايف

 ء ققحم ريغ همالسا ناب ثحيي و ، باجا وا ىا ةداعا الف امالسا هتالص تدع

 ليق دقو ى باجأ نبح همالسا تيث امنا هنال باجأ ولو ةداعالا با وصلاف

 ضعب و ةيعفاشلا تلاقو ث ملسي ىتح سبحي نآرقلا أرق وأ ىلص نميف

 هنا : أرقيو ىلصي انامز كرشلا رسأو مالسالا رهظأ نميف دادغب ةيك_لام

 ىلص الا كرشملا فالخب ابلاغ رهظي ال هنالو ةقشملل هفلخ ىلص نم ىلع ةداعا ال

 لهأ هللاو . لق امو



 ٢٥٩ نطولا ذاختاو رصقلا يف

 ن,رثع متلا بابلا
 كلذب قحتلي امو نطولا ذاختاو رصقلا ىف

 لوق فالخ ىلع ماكحالا يرج ا رئاج ةدلب ىلع بلاغلا ناك اذا هنأ ملعا

 زوجي ديحوت ةدلب يهف ادحو ناك و قافن ماكحأ تناك و 7 هلوسر و ىلاعت هلل

 هكح يراجلاو « هل ةيعر اوناك اذا نهكرشم اهناكس ناك ولو انطو اهذاخنلا

 ناو ى هتمذ تحت اوناكو ك مالسالا يف نعطلا نو رهظي ال اوذاكو ى كرشلا كح ال

 يهف ىك رشلا هكح وه يراجلا ك لا ناكو 2 ايباتك ول و كرشم اهملع بلغ

 رهق و هأ انيدت وأ الهج اهيف اوماقأ نيدحوم اهف ةيعرلا تناك ولو كرش راد

 يف ني روذعم اوناك وأ اهنع نونتفب الو هرومأ و مالسالا نو رهظي اوناك نا و

 ةماقالا مهل زوجي مهناف اهك_امتي و ارهق مهيلع اهلخدي نأب رهق الب اهيف ءاقبلا

 دعب اهيلا ع وجرلاو ارس ول و » مهنيد ىلا نواصوتي اومادام لبق اوناك اك اهيف

 اهذاخسا هل زوب الف مهريغ امأو اهنم مهناطيتسا اوعزني ملام اهنم جورملا

 خيشلا مالك هنمضتي ام وه كلذو ا رهج مهنيد ىلا اهيف نولصوتي اوناك ولو انطو
 هتلأسو : هللا همحر لاق ذا هيلع ع رغتي و ث هنع هللا يضر ركب ن دمحم نب دجا

 ماكحأ هيف ترهظ يذلا دلبلاو ةزوحلا و مضوملا : لاق كرشلا راد ىنعم نع

 نم اهيف ناك نم ىلعو ث اهيف اوكحي نا كلذ يف با وجلا . مهتريسو نيكرشللا

 اهيف اودجو نم عيمج يف ةمينغلاو ىسلا نم نيك رشملا ماكحأب نطاق وأ أ نك اس

 نوكس نع و يأ اهنطو نمو هنكس نهو اهيلا رفسلا نع نوملسملا ىهن كلذل و

 لاق ، امهنع اهنيطوتو اهنوكس دي ر نم اوهن وأ اهنطوي نم نيطوتو اهنكسي ن

 تام نم روبق ينعب ةمايقلا موي اهيلا هللا رظنب ال رومق كلت اولاق دقو : هللا همحر
 مامالاب يأ اهف زاوجلاو اهيلا رفسلا نوملسملا رذاحي كلذلو كرشلا راد يف

 ذ مهآ ر نمم مهف ةءاربلا لحم الئل و لمق هللا همحر ه رك ذ اك مهلتاقي لدعلا



 عرفلاو لصالا لماش 1 ٠
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 نم مهنأ لع نا الا ةمينغلاو يبسلا نم نيكرشملا م 7 مهلع يرج الئل و

 نيك رشملا راد و نيدحوملا راد نيب ف هللا هجر لاق و ى مهنم ] رميلف نيدحوملا

 ترمع نا الإ اراد ىعسي الف رافقلاو زوافملاو ينايفلا يف رمعي وأ نكسي ل امم

 همحر همالك رهاظو 7 رمأ نعبتي ىح هيف ادحأ تأ ر ناف ناكسلا اهيف ناك و

 رئازجلاو ةديلبلا نيبام لثم مهكح هيلع ىرجاذا كرش راد مهارق نيب ام نأ هلل
 دقو ى كلذ يف نك اسلا لاح ىلا رظني لب هللا همحر هل دارم ريغ كلذ نأ نظأو
 لاقو ث اهت ريسو رادلا م اكحأ اهيلع يرجس : ال . : رمعل لو تب رخ كرش راد يف لاق

 ىلا هيجوتلاو . هلل لوسر رارقا اهيف رهظ ةزوح و راد نع لثسو هلل همحر

 كلذ عم نكلو نيدحوملا ماكحأ ميمج و نآرقلا ةءارقو جحلا و ناذالاو ةلبقلا

 ةروص وأ مسج هللا نا : اولاق نا لثم كرشلا لاصخ نم ةلصخ مهنم ترهظ
 اهيلا نوعدي ةنايد كلذ اوذختا و قلللا تافص نم ةفص وأ ديدحتلاب هوفصو وأ
 نوكحي و : لاق « كرش راد مه رادو نوكرشم مهنأ مهيف باوجلا ، اهب نورمأي و
 هازاجو : نا همحر لاق ى ةمينفلاو يبسلا ن ناثوألا ةهد۔ع ماكحأب مهيلعو مهيف

 رظني امناف نوكرشملاو نودحوملا اهيف طلتخا يتلا :رادلا امأ و : هابأ و ةنجلاب هللا

 نيدحوملا ىلا رومالاو ماكحالا تناك ناف مهيلع ةالولاو مرومأ ىلي نم ىلا اهيف

 نيدحوملا كح مهيف كلاف ، اهيف ناك نمو رادلا رمأب نيمئاقلا مه اوناك و

 ةريسلاو مكلاف نيدحوملا نود نيكرشملا مه رومال ةالولا و نومئاقلا ناك نا و

 نيبتي ىنح اهلك مهرومأ و مهتطلاخمو مهتلتاقم رخ ؤت نكلو ث نيك رشلملا كح

 الو نيكرشملا ىلع نو دحوملا بلغي : و ا وطلتخا نا و : لاق « نودحوملا ل

 ءارشلاو عيبلا نم اهاكمهروم أو مهماكحأ ا نع فكيلف نيدحوملا ىلع نوكرشللا

 اهيف اوطلتخا نا كلذكو مهنم هلماعي نم هل نيبتي ىنح مه ةنفادملاو ةحك انملا و

 هلماعي ال نمو هلماعي نم فرعي ىنح ًاضي أ مهنع فكيلف مهر ومأو مهماكحأ ترهظو

 كرشملا نيب هيف قرفي ايف فكلا امه وح و ءارشلا و عيبلا نع فكلاب دارأ و

 كرشلا راد ىلا رفسلا زوجيال هن أ ه ركذ انمدق ىذلا و : : هللا همحر لاق « دج وملا و



 ٢٦١ نطولا ذاخنام رصقلا يف

 ةنكسلاو اهبف لوخدلا ىلا ةرورضلا هتجلأ وأ هرك ىلع اهلخد ناف اهبف لوخدلا و

 دقف اهف مهعم ناكو هوبس وأ توملا هسفن ىلع فاخ نا لثم روذعم وهف اهف

 بلط رم هنع ىنغتسيال ام وأ هعفانم بلطل اهلا رفسلا يف ًاضيأ هل اوصخ ر

 اهيف نيط وتلاو ي رستلا هلز وجيال نكل و : لاق ، هعفانم عيمج و بساكملا

 ناف هلوق هيلع لد فوذحم هربخ أدتبم يذلا و ء لاح لك ىلع اهف حاكنلاو
 ةزمه فذح و ة و رضلا هئجلت وأ رركي اذا وه امنا هريدقت خلا هرك ىلع اهلخد

 هريدقت فوذحم نا باوجو املأ اهلق دعب نينكاسلا ءاقتلال جلا دعب أجلأ

 هجولا اذه ىلع و با وجلا وه وأ هل ليلعت اضرأ هل ا ,صخر دقف 7 ش هل زاج

 نم ةرورضلاو هركلا ظفل نم مهفي ام ىلا اهف ًاروظنم ًاضيأ ةظفل ن وكت

 7 ام نيكرشملا دلب نيط وت ز وجي هن أ يرصبلا نسحلا نع يورو « زا وجلا

 هتملع نم يف فلتخا : تلق : ةيال ولا كح >ام تاق نا و . هنع هن ونتفيال هنيد و

 رهظن ملام ىلوتي ليقف ث الدع مامالا ناك و نيدح ومل نم مامالا ماكحال ًاداقنم
 هنم ملعي ىتح ىلوتيال ليقو ث نيفلاخلا نم هنوكو ةالصلا كرتك ةريبك هنم

 نيبلاغ اناك و ةدلب يف لدعلا و مالسالا رهظ نا امأ و ، هريغك ةيالولا بجوم

 ىلوتي الف الداع ناك و لدعلا مامالا ريغ مهم ماق ناكوأ مهم مساق اهف نكي : اهف

 ىلوتي ليقو ث اذه ريغ رامل ركذت الو هتيالو بج وم رهظي ىتح مهنم دحأ

 دحأ ىلوتي الف لدع مهماكحأ نكل راح مئاق ناو ةءارب بج وم رهظي ىتح

 رادلا نأ ىلع ءانب ةءارب بج وم رهظي ىتح ىلوتي ليقو ك اهجوم رهظ نا الإ

 نا رهظ اذا ةءارب بج وهب لب هتح هن وكب دحأ نم أربيال هن الإ ماكحالل مبت
 ام و ى ارذع هل نا نظ وا نيكرشملا تحص دوعقلا يف رذع وا ديح وت راد تناك

 وأ مامالا دوج و ريغ نم لدعلاو مالسالا روهظب ةيالولب لاوقالا نم مدقت
 قحلا نبد هنيد هاضل لو قافن وأ ك رش دحأ مهن اذا وه ا_جا هد وج وب

 كرقت امنا ليق و ء كلذك ر ىيل هنأ لعب ىنج اهبف دحأل ةيالو الف الإ و سبتليف

 او رهظي نا نو ردقي لدملا لهأ ماد ام ليقو ى طقف يهاضملا و مهلا ةيالو
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 ,أ ننيكرشم لالضلا لهأ اهلع بلغ ولو لدع راد رادلف رادلا يف مهنيد

 ل ناو هيهنو رئاجلا كلذ رمأ نيدلا راهظا نم و . اهناطيتسا زوج ه نبقفانم
 راد تناك نإ الإ _:رط وتس الف لدع راد تسيلف هيهنو هرءأ ىلع اوردقي

 ناسنالا دجوام اهنيط وت ز وجي طالتخا راد رفكو لدع راد يه ليقو ك ديح وت

 هل دايقنالا و هبي وصت وأ لالضلا نيد رهظي نأ الإ دجي مل نإ و ايتتكم هنيد ةماقإ

 الو ، اك رشم ناك نإ كرش رفك رادو ًاقفانم كلاملا ناك نإ قافن رفك راد يهف

 اهيف نكسي نم ناك اذا كرشم ريغ آرفاك كلاملا ناكولو اهنيط وت ذئنيح ز وجب

 فلاخي امم هناسلب مهبطعي ائيش الإ هتماقا دبي ناك ناف ًاناتكه نيد مقي نأ دجيال
 راد تناك نإ هفالخ دقتعي و هؤاطعا هل زاح ًانانكن يدلا رئاس ةماقإ دجي و قحلا

 لهأ اهف ف رعام رفكراد لاقي الو كرش راد تناكنا ال اهط ويف ديحوت
 عأ هللاو . رفك و لدع راد لب مهنيد ا ومتك لدع

 رشانلل ةلك

 دمحم انديس ث اريذنو ريشب لسرملا ىلع ماللاو ةالصلاو آريثك هلل دجلا
 اوغلب نىذلا هبحصو هلآ ىلعو ث ةقي رط م وقأ ىلا يداهلا « ةعي رش ريخب ثوعمملا

 ميركلا هللا نم دقف دعب و . ةيندم ىقرأو ف رشأ و لك أ ممألا ميمج ىلا هنع
 انمع انخيش ةمألا دهج ةمئألا بطقل ع رفلا و لصألا لماش باتك م بط مامتاب

 نسحأ نم وهو ,نيدلاو ملعلا نع هباثأو هللا همحر شيفطا فسوي نب دمحم
 داهتجالاب نيروهشملا ةمألا لاوقألو اعماج اب ولسأ اهعدبأ و ةقيرط تافلؤملا

 نيب ةباحصلا دهع ذنم ملعلا باطقأ لاوقأ ملاطملا يناب ًاقيقدتو اقيقحت الماش
 طخ نم نيتحفص: هانيلح دقو . ف وطقلا ةيناد مار 1 ىرو ةقشم امب هيد

 لأسن هللا همحر هل ا راكذت انوكيل فارغوتوفلاب ةريخألاو ىل وألا ليج فلؤملا

 قاحسا و٫ ا نيدلاو ملعلا ةمدخ ىلع ةناعالاو ىلجلا ةب ونملا هللا



 سربہف ٢٦٣

 ةالصلا ىف عبارلا بانكلا ٢

 تضرف م ىلعو اهددع يف لوألا بابلا

 رفسلا ةالص يف لصف ه

 ةماقالاو ناذألا يف يناثلا بابلا ٨

 تاقوألا يف ثلاثلا » 6٥

 فالتخالا نم كلذ يف امو تاولصلا تاقوأ أدبم يف لصف ١٨

 سخلا تاولصلا نماهريغو رهظلا ةالصيف » ٦

 ةالصلااهفز وج ال يتلا تاقوألا يف ه ه

 "لابقتسالا يف مارلا بابلا ١
 ةليلج ثاحبأ يفو ةلبقلا دودح يف لصف ٤

 ةالصلا عضوم يف سماخلا بابلا ٤١
 ةالصلا سابل ف رع داسلا ٤٨

 بابرأ هلعفي ايف ةميق ثاحبا هيفو مارحالاو هيجوتلا يف عباسلا » ٧

 هريغو نيديلا عفر نم بهاذملا

 كللذ يف د رو ام و ةالصلا يف ةءارقلا يف نماثلا » ٠

 هتيغيكو هنم عفرلاو عوكرلا ف عساتلا 7

 ءاعدلا نم هيف د رو امو دوجسلا يف رشاعلا ه ٩٢

 ميلستلاو تايحتلا ف رشع يداحلا « ١٠٢

 مامالا لبق ملس نم مكحو هتيفيكو مالسلايف لصف .

 كلذ يف فالخلاو هبابسأو وهسلا يف رشع يناثلا بابلا ٩
 كللذ ي يو ر امو اه ريغو ةالصلا فلخ ءاعدلا ف رشع ثلاثلا » ١٤٢



 عرفلا و لصالا لماش ٢٦٤
 `۔ ۔۔۔۔ ۔۔۔ص ۔۔ے۔۔ہ۔۔۔۔۔- ۔۔

 ةديفم ثاحبا هيفو ةالصلا يف تونقلا نم رشع عبارلا بابلا ٦ سس
 ة والتلا ةدجس يف رشع سمالا » ٦٤

 اهكرت و ةالصلا عطق يف رشع سداسلا ه ١

 زوجي ال اك ةالصلا لخد نميف لصف » ٦

 نثمطملا ريغ ةالصو ةالصلا كرات كح يف رشع مباسلا بابلا ه ٩
 بك ارلاو يشاملا ةالص يف لصف ٣
 ةنيفسلا لها ةالص يف » ٨

 ضورملا ةالص ه ٠

 لكشملا ىشللاو ةأرملا ةالص يف رشع نماثلا بابلا ٠٦
 ةعاجلا ةالص يف رشع مساتللا ه ٩

 لوضفملاو دعاقلاو يبارعالاو غلابلا ريغ ةماما يف لصف ١

 دجسم يف ةعامجلا ددعت و اهركذت و ةالص يسن نميف » ٣١

 ةعاجلا عم ءاسنلا الصف ه ٢٥

 ضقني امو ,هاط ريغو نونجمو فصلا يف غلابلا.ريغ ةالص يف ه ٦

 فوفدلا ةي وست و مومأملا ةالص

 مامالل تاصنالا يف » ١

 مامالا قبس دمعت نم ه ٤

 مامالا هيبنت ف ه ٥

 ىلصت ةعامج دج وف ضرفلا ىلص نميف » ٨
 مملا فلخ رفاسملا 77 يف » ٦٢٥

 ه وض و الب وأ سج و ةبانبحي مامالا ىلص نا » ٨

 كلذب قحتلي امو نط ولا ذاخناو رصقلا يف نيرشع منلا بابلا ٨

 من


