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 راكشسراإلا ٤ دل ه

 ةدج ۔٧٢١١) ت.ص

 ةدوعلا ةحبملا ة كلمتلا

 ءتزنك ع ربا ے رخ
 م٢٧٩١ - ھه٢٩٣١ ةيناخلا ةعبطلا

م٥٨٩١ ۔ ھا٥٠٤ ةثلاخلا ةعبطلا



 لتياملارافشرريتلاشاتك
 فيلات

 هنىارمع .ينيم زملابع بزلا رايضويتب
 ةتتنتىفرتتملا ١٢٢٣.

 صطل ر سول نزي  
 هتلاهحعَر

 رشعسدامتلاء رلا

 راكسرالا :-. ش
 ةنح ۔-۔ ٧ ب.ص

ةيدوعسلا ةَحهَعلا ة كلمتلا





 ںورتملار ىناتلا بانلا ١

 ةكلهملا نم ةيجنملا لاعفألا ف

 كللنلرنتس
 ملسو هبحصو هل آو دمح اندس ىلع هللا ىلصو

 نورشملاو يناثلا باتكلا

 ةكلهملا نم ةيجنملا لامفذلا يف

 ‘ ثنناأتلا ءاه هىف تديز ثح [۔اىق ذاش ىميم ردصم وهو “كالملا نم يأ

 نيفلكملا لاعفأ باتكلا يف روكذملاو ى ءاتلاب هنم درو ام ةرثكل هسابقب : ليقو
 ص ةكلهملا نم ةيجنملا صوصخ ال ىاهيلإ ابودنم وأ ةهوركم وأ ةمرحم وأ ةبجاو

 ةبمسفلا كرتك كرتلا لمشي ام لاعفألاب دارأو ڵ ةاجنلل ببس اهتاعارم نأ الإ

 "بسني نمو ل ىلاعت هلوق ىلإ ىرت الأ “العف ىمسي لعفلا كرت نإف ةميمنلاو
 ام امن » : هلوقو « امثإ بسنكَي 'نَمَو ل : هلوقو ي امنإ "وأ "ةئيطخ



 : هلوقو « نوبسني » : ىلاعت هلوقو « 'تمَستْنكا ام اهيلعو ‘تَمَسَك

 كرتك ضرفلا كرت لمشي ثلذ نإف « مهديأ 'تَبَسَكإل: هلوقو « اوبسك »
 سئبل : ىلامت هلوق يف امنص يهنلا كرت يمس و “ةاكزلا كرتوجحلا كرتو ةالصلا

 نأ : ارارم ةالصلا ضقاون : باب يف « حاضيإلا ه يف ركذو « نوعنصت اوناك ام
 هنإف ةالصلا كرتك العف يمس ه"دضل العف كرتلا ناك نإ هنإف . لمف توكلا

 ةق.قد ةنكس لك نإف « لمف وهو ثبل نوكسلاو « نوكس وأ اهريغب لافتشا

 مسجلاو ‘ لعفي نمم ردص ضرع هنآل لعف يهف ضرع اهتدح ىلع يه ةقدلا ةياغ

 . اضرع لعفي لب امسج لعفي ال

 هنع اهت'ذَسَح كنآل لمف ُهَلكلك رتف هتكرتف ائيش كسفن تبحأ اذإ : تلق
 لاؤس نم نوكسو ةكرح دابملا لاعفأ : تالاؤسلا يفو « هلعف نع تضرعأ و

 هريغو ةرات لعف هللا كرت نأ يدنع يذلاو ص العف كرتلا ىمسي ال : ليقو « (

 لزألا دعب وأ لزألا ق قلخلا قلخ هكرتو زازعإ هنأل لمف انلالذا هك رتف٬ىرخأ

 نوكسلاب فصوب الو ائيش لمفي مل ذإ لعف ريغ صوصخم ءيش ىلخ تقو لبق
 : للا همحر نيروغبت لاق ى ةك رحلاب فصو ال اك « لمف هنإ لاقب نأ نع الضف

 ءيش الو لعفب سيلف هدض لمف هيف سيل كرت لكف نيهجو ىلع هللا نم كرتلا

 للا كرت لثم لعفو ءيش وهف هدض لعف هيف كرت لك و ى اذه قلخي نأ كرت لثم
 .حاضيإ و ةدايزو فرصتب ه ا كانغأ يأ كرقفي نأ كرتو “كايحأ يأ كتيمي نأ

 لاقو ى لامفألا ري_غ كورتلا نيمدقتملا ضعب لاق : لبعايسإ خيشلا لاق
 ريخألاو “ه ا انيلا بحأ ريخآلا لوقلاو “لامفأ ريغو لاعفأ كورتلا نم :نورخآ .
 نإو » : ىلاعت هلوق لمف كرتلا نأ ىلع لديو ىسيع نبا نيروغبت هركذ ام وه
 ةداهشلا دهاشلا كرتو ةباتكلا بتاكلا كرت ىمسف « مكب "قوسف هنإف اولعفت
 بتكلا كرتب راض اذإو ع بتاكلا ةراضم لعفلا نوكي نأ لمتحي نكلو ى العف

_ ٦ _ 



 نبا لاق “ لصف ريغ كرتلا نأب لازغلا حرصو ع لعف ا اضيأ كرتلاف ةداهشلا وأ
 َرأ مل لعف فكلا نأ ىلع لدت ةلدأ ةتالث ىلع تفقو دقل : تاقبطلا يف يكبسلا

 اوذختا يموق نإ "بر اي "لوسرلا لاقو : ىلاعت هلوق اهدحأ : اهملع رثع ادحأ

 ص لوانتلا وهو ذخآلا نم لاعتفا ذاختإلا نأ هريرقتو ي اروجهم نآرقلا اذه

 حضاو اذهو ص هك رت اولعفو اك ورتم هولوانت : ىنعملا راصف “ كورتملا روجهملاو

 يأ » : ةفيحج ج يبأ ثيدح يناثلاو . نيلوعفم ىلإ ايآدمتم ةيآلا يف ذختا لمج ىلع

 .ناسللا ظفح : لاق ‘دحأ هيلي ملف اوتكسف؟لج و زع هللا ىلإ بحأ لامعألا

 نئل ) : هدجسم ءانب يف هسفنب لمعي قلع يبنلاو راصنألا نم لئاق لوق ثلاثلاو

 ديرب"و“لمملا كرت يأ ي لّلضملا لَمَملا وه كلذك لمعي ولإ يبنلاو اندعق

 . ملعأ هللاو ضيقنلا لمشي ام دضلاب نيملكتملا ضعب



 ملعك بلق نه امإ لعفلا ردصي

 باب

 هنم لعفلا ردصي ايف

 لمشي ال هنال لكشم رصحلا اذه خلا (بلق نم امإ لعفلا) لصحي ( ردصي )
 بابلا وأ لفقلا ةكرحو ءاوهلا يف رجحلاوةقدنبلاو مهسلا ةك رحنك دلوتلا ةك رح

 يرورض هوحنو مهسلا كلذل لعف وهو ىلاعت هلل قول لكلاو ى حاتفملا كيرحتب
 صهدي كيرحت كرتي هنإف ديلا كيرحت عطقب هتكرح عطقنت ال هنآل لثم ناسنإلل ال

 ص نيروغبت هلاق اك كل لعفب سبلف كمطقي عطقني ال ام لك و ص يرجي مهسلاو
 رانلاو ءاملا وحنل لعف يهو رانلاو ءاملا ةك رحك ةيعيبطلا ةك رحلا لمشي ال اذك و

 رانلاب كله نمم رداصلا لمفلا دارملا نأل لاكشإ ال هنأ باوجلا . ىلاعت لل ةقولخ
 نم رداصلا لعفلاو ‘ بقاعي الو باثي ىصلاو فلكملا وهو ةنجلا ىلإ وجني وأ
 «كيكشتلاب لوزي ال ينعأ «تباث عقاولل قباطم مزاج داقتعا هوه ( ملعك ) بلقلا
 ةقباطانم ركذ ام عم كردملا دنع ةجحلاب نوكي نأ الإ املع ىمسي ال موق دنعو

٨ 



 . . ةجارإكو اهدادضأ و حرفو نمأأو ءاجرو ىضرو بحو

 ىلع اضيأ قلطيو ى قلخلا دنع ام : ليقو ىكلا دنع ام مقاولاب دارملاو ‘ توبثلاو

 ردتقي ىتلا ةكلملا ىلعو لقملا دنع ءيشلا ةروص لوصح وهو كاردإلا ىلعو نظلا

 "بحَك رمأل ةرفن هتضرع ولو ءيشلا ىلإ بلقلا ليم وه ( بحأو ) اهب

 بعص ولو ضرامل هعنع ةرفن الب هيلإ هليم وه ( ىضرو ) بعصلا ءاودلا
 بلقلا نوكس وه ( نمأو ) ءيشلا هؤاعدتساو بلقلا ليم وهو ( ءاجرو )

 يف هرثأ رهظيو ءيشلاب هطاسبناو بلقلا حارسنا وه ( حرفو ) رضلا عقوت نع
 انه دضلاف ع نزحو فوخو سايإو طخسو ضغبو لهج ( اهدادضأو ) هجولا
 ضيقنلا اذه فدارمو ى ملع ال ملعلا ضيقن نإف ‘ ضيقنلا فداري ام ىلع قلطي

 نادضلاو“نامفترب الو هلباقم عم عمتجي ال ام قطنملا ف ضمقنلاف اذكه و“لهجلا

 فرع يف دضلاو ضيقنلاو لوصألا يف اذك و ى نامفترب دقو ى ناعمتجي ال ام
 نيرمأ نيب لباقتلا وه داضتلاو قطنملا ف ضيقنلا ىنعمب ايه نيملكتملا ضعب

 ضايبلاك نيدضلا لباقت امإ لباقتلاو ى دحاو لحم ىلع نرابقامتي نبيدوجو
 امهدحأ نوكي ال هنإف“نباو بأو تحت و قوفك نيفئاضتملا لباقت امإو “داوسلاو

 لباقت امأو ص ةدحاو ةهج نم روصتي ال وهو « ةبسنلاب يأ رخآلل ةفاضإلاب الإ

 نيلباقتملا دحأ نوكي نأب دوجولا يأ ماللا ناكسإو ميملا مضب ةكلملاو مدعلا

 يذلا لحملا نع يدوج ولا فرطلا بلس يمدملا نوكيو “ايمدع رخآلاو ايدوج و
 نم امع رصبلا وهو يدوجولا فرطلا بلس هنإف ‘ ىمعلاك هب فصتي نأ هناش

 هنأل ىمعأ طئاحلا وحنل لاقي الو يمدع ىمعلاف ى ناسنإلاك رصبي نأ هناش
 ايهو نيضيقنلا لباقت اماو “ رصب هل نوكي ال ذإ ىمملل لباقم هل دوجو فرط ال

 يأ 'ا) ( ةدارإكو ) سكملا وأ هلك بلسلا هيلع درو ام ىلع باجيإلا دورو

 = نوكتف ءاوس اهيدل 3“ورتوةردقو ملع نع ةيرايتخالا لاعفالا انوكت سفنلا ةوق ةدارالا ) ( ١
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 ربك و دقحو دسحو بضغو ةبغرو مدنو ةلفغو ةمحرو مهو مزعو

 عامسو رظنك بلق نع ببست نإ و ء ةحراج نم وأ اهوحنو ةيمحو بجعن و

 لعفي ال نأ وأ لمفي نأ داقتعا وه ( مزعو ) لمفي ال نأ وأ لمفي نأ داقتعا

 حراوجلا هيجوت ىلإو ‘ هكرت وأ لعفلا ىلإ بلقلا هيجوت وه ( مهو ) دصقو دمجي
 ص ةدارإلا نم هيلإ برقأ مزعلاو مزملا نم هك رت وأ لعفلا ىلإ برقأ وهف هيلإ

 بلقلا ةقر يه ( ةمحرو ) ١) رزخلا ةدارإلا لبقو كلذ ىلع اضيأ ةدارالا قلطتو

 ( ةلفغو ) مامنإلا وهو كلذ ببسم ىلع اضيأ قلطتو هيلع ؛هتنحَو دحأل
 هتعقاومو ءيشلا بح نع بلقلا عالقنا ( مدنو ) ءيش نع ءيشب بلقلا لاغتشا

 ةيمح و بنجعع'و رنبكو دقح و دسحو بضغو ) بلقلا ليم ةدش ( ةبغرو )
 يهو ةفأرلاو . ةلفغلا مدع ينعأ ظةبتلاو نزحلاو ةريغلاو ةواسقلاك ( اهوحن و

 ينعي ءايرلاو : دمحأ خيشلا لاق ى اقلطم ةمحرلا ىلع اضيأ قلطتو ةمحرلا دشأ

 حدميل كرت وأ لعف ىلع سانلا عالطإ بح هنأ ثيح نم بلقلل لعف ءايرلا نأ
 راصتنا ىلإ بلقلا لبم اهنأ ثيح نم بلقلا لاعفأ نم نوكت امنإ ةيملا اذك و

 ىلوألا ( عايسو رظنك بلق نع ببست نإو ةحراج نم وأ ) قحلا وأ لطبلا
 لاعفألا نإف دمع نع وه امنإ عامسلاو ةرورض وأ دصقب ناك ام لمشيل عمسو

 لعفلا نوكيو دمع الب رظنو مش و عمسك بلق روضح الب ولو نوكت ةيرورضلا

 . رورسلاو ةذللا ةوهشب ءيشلا ىلإ ديدشلا سفنلا ليم يه ذإ ةبغرلل ةفلاخم اذهب =

 اهينثتال ايمصت نيح دعب ولو بولطملا لين لع سفنلا ممصت اهنع أشن ةماق ةدارالا تناك ىتمف

 ىتمو ثالوأ سفنلا يف ىوه تناك نا ثعاوبلا هعم رهظت الو بعاصماب ثرتكت الو قئاوملا هعم
 ى يأرلا دادسو ةمكحلاو لقملا رونب ةرانتسالاو يوزقلاب نورقملا ميمصتلا اهنع اشن ةلماك تناك

 .نأشلا ولعو رمآلا ذوفنو اهلالقتساو سوفنلا لايك رهظي ةلماكلا ةدارإلابف مزعلا وهميمصتلا كلذو
 يف نيفرطلا ءاوتسا يأ لعفي ال نأ وأ لعفي نأ داقتعا هناب مزملل هللا هحر حراشلا فيرعتف

 . ملعأ هللاو ليوأتلا هجو ىلع هانركذ امب ,فاو هنأ الإ هانتم زاجيا هيف . سفنلا
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 فمصتت الف اهوحنو دوعقو مايقو دوجسو عوكرو سملو قوذو مشو

 . . . . . . . . . . . . . . . يبلق دصقب كرحتت م نإ ةيصعم الو ةعاطب

 ( اهوحنو دومقو مايقو دوجسو عوكرو سملو قوذو مشو ) دمع الب اضيأ
 كلت وأ ةحراجلا ( فصتت الف ) برشلاو لك آلاو ءاكلاو كحضلاو مالكلاك

 دصقب كلذ ناك نإف ( يبلق دصقب كرحتت مل نإ ةيصعم الو ةعاطب ) لامفألا
 لعفلا بسحب ابودنم وأ اهوركم وأ احابم وأ ةيصعم وأ ةعاط ناك يبلق
 ى ةيصعمف ةمصعملا ىلع وأ ى ةعاطف ةعاطلا ىلع ةوقلا لك الاب ىون نإف ى دصقلاو

 وني م وأ ةيصعمف ءاير وأ ةدابعف اب"رقتَ ةالصلاب ىون نإو ى حابمف وني م وأ

 لمف ىلع باثي ال هنإ ثيدحلا يفو “ىصع دقف اضرف تناك نإف « لعفي مل نكف

 . بلقلا هنراق نإ الإ هيلع بقامي الو

 نهليقف ؟ تاقاطلاك وأ كلملا عم باجحلاك لقعلا عم ساوحلا له اوفلتخاو

 رظني كلملاك لقعلاو ی ىرخألا ةلابق تسيل تادهاشم ةقاط لك ةلابق تاقاطااك

 حجارلا وهو انبهذم اذه ى كانه الإ دجوي ال تاكر دملا نم ليبق ةقاط لك نم

 ةهج نم هسوح كردي رصبلا : هللا همحر نيروفبت لاقو ى انريغ دنع اضيأ
 ةهح يهو ةدحاو ةهج نم هسوسحم كردي عمسلاو كنوللا ةهج يهو ةدحاو

 كردي مقلاو ى ةحئارلا يهو ةدحاو ةهج نم هموسحم كردي مشلاو ‘ توصلا

 كرديرسحي يذلا ندبلا عيمجو ةرارملا وأ ةوالحلا يهوةدحاو ةهج نم هسوسحم

 ةسوبسلاو ةدوربلاو ةرارحلاو ةنوشخلاو ةسمالملا يهو ةدحاو ةهج نم هسوسحم

 تداضتو تفلتخا ةهج نم ءايشألا كردت بلقلا يهو ملعلا ةساحو “ ةبوطرلاو
 اضعب نهضعب كردي الو ىرخآلا كردت ام اهنم ةدحاو كردت ال اهلك ساوحلا و

 هيف ديز ولو انول الإ كردي ال رصبلاو ع تفلتخا ام ةهج نم اهلك اهماعي بلقلاو
 . حاضيإب ه ا اهلك ساوحلا اذك و ةفعاضم افاعضأ

_ ١١ - 



 وأ ساوحلا هيلا تدأ ام الإ كردت ال لوقملا نإ : كلذ لبق اضيأ لاق دقو

 هتكردأ امساوحلا هيلا تدأ امب دارأ و.ه ا كلذ ىلع سايقلاب وأ ةلالدلاب ملع وأ هلثم

 كردتف “ كلملا عم باجحلاك لقعلا عم ساوحلا : لاق هنع هترك ذ ام ليلدب

 اهيلع مكحيف لقعلل ةيئزجلا مولعلا كلت ىدؤت مث ملعلا امل لصحيف آلوأ ةساحلا

 لقعلا كردملا نأ وهو انبهذم ىلع لدي و“لقعلل مدخلاك يهف اذك ناك املك لوقتو

 اذكو ى ائيش كردي مل هانيع تحتف نإ مئانلا نأ تاقاطلاك ساوحلاو هدحو

 اذك و ى هارب الو ءيش هنع ري دق لئاه رمأ يف عقاولاو .نونجملاو ناركسلا

 نمو ‘نوعمسي الو نوملي الو معطلا نوك ردي الو نومشي ال كلذك و ؟ لفاغلا

 ناركسلا قافأ اذإو ‘ غرفتي ىقح املا كردي الو حرجي دق لبقث رمأب لغتشا

 امأ و كردي اهلاوز نيح نمف ءاشفلا لازف لخاد ىلإ اهتبذج حيرلا نإف ةحئارلاب

 همقف نونجملا كردأ اذإ و 2 لبجلاو طئاحلا يف اهرورمك هبف ةحئارلا رورمف هلبق

 . امهل لقع الو سحت مئاهبلا ناب ريخآلا لوقلاب لاق نمل مهضعب لدتساو ةيقب‘لقع

 امل لقع وهو فيلكتلا هب قلعتي ال ازيمت امل قلخ ىلاعت هللا نأ :باوجلا

 بصملا يف تبتر ةوق عمسلاو ى ملعأ هللاو يبصلا لقمك فيلكتلا هب قلعتي ال

 يف ةتبثم ةوق قوذلاو ث تاوصألا كردت اهب نْيخامّصلا نطاب حطس ىلع شورفللا

 غامدلا مدقم يتدئاز يف ةبترم ةوق مشلاو “ ناسللا مرج ىلع شورفملا بصملا

 ص تاسوململا كردت اهب ندبلا يف ةيراس ةوق سمللاو ى نْسيَدثلا يتمحلي نيتهيبشلا

 ةقسالن تمعزو “ تايئزجلاو تايلكلا كردي مالسإلا لهأ رشعم اندنع لقعلاو

 سخلا ساوحلاب كردت تايئزجلا نأ و غامدلا نم تايئزجلا كردي ال هنأ نيك رشملا

 تاسحملا تايئزجلا اهيف مسترت يتلا ةوقلا وهو كرتشملا سحلا اهالوأ ةنطابلا

 نطبلا مدقم يف يهو اهك ردت مث سفنلا اهملاطتف ةرهاظلا سفلا ساوحلا ىدحإب
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 . . . ...... . دمحوتك امهنم وأ

 نع اهتبيغ دعب ةروصلا كلت ظفحت ةوق يهو لايخلا ةيناثلاو « غامدلا نم لوألا

 يمهو مهولا ةثلاثلاو لوآلا نطبلا رخؤم يف يهو هل ةنازنخلاك يهف كرتشملا سحلا

 ةوادعو رديز ةقادصك تاسحملا روصلاب ةقلعتملا ةيئزجلا يناعملا كردت ىتلا ةوقلا

 ةروصلا ظفحت ةوق يهو ةظفاحلا ةعبارلاو ؟ ثلاثلا نطبلا مدقم يف يهو "ورمع
 نطبلا رخؤم يف يهو هل ةنازخلاك يهو مهولا نع اهتبيغ دعب مهولا اهك ردأ تلا
 سحلا نما هتذخأ ىتلا ةروصلا يف ةفرصتملا يهو ةليختملا ةسماخلاو ؛ ثلاثلا

 اهذخأ رابتعاب ىمستو قيرفتلاو ببك رتلاب مهولا نم اهتذخأ يتلا يناعملاو كرتشملا
 هتبثأ ام ىلع ليلد الو ى امهو مهولا نم اهذخأ رابتعابو « ةركفتم كرتشملا سحلا

 بلقلاقيدصتب هنإف ( ديح وتك ايهنم ) رداص ( وأ ) ةنطابلا ساوحلا نم رافكلا
 للا دنع بلقلا ىفكي : لبقو ث رخآلا نع امهدحأ ىفكي الو ناسللا رارقإ و

 بلقلا قيدصت يفكي هنأب لوقلاو ، بلقلا قيدصت اعامجإ هيفكي قطني ال نمو
 !ورجيف سانلا ملعيل رارقإلاب رمأ امنإو « هللا همحر حلفأ مامإلا هب لاق للا دنع
 رارقإلاب رمألا تايآ هبلع درت الو«هزازعإ و هللا نيد راهشإلو مالسإلا ماكحأ هيلع

 هعم نمو مامإلا نآل « كا الإ هلإ ال اولوثقيأ قح ه : لثم هب رارقإلا ثيداحأو

 ى هراهشإو نيدلا زازعإ و “ مالسإلا مكح هيلع يرجيف هب ملعيل كلذ ناب بيجي
 اك رش نوكي دلولاو ةبحاصلاو ددعتلا تابثإك كرش وه امب ملكتلا : ليق نإو

 وبأ هلاق اك اهيفن نمضتي وأ اهيفني امب رارقإلا وه ديحوتلا نوكي نأ مزليف دب الو

 ءيشلا دض رخآلا دضلا بجوأ ائيش بجوأ اذإ نيدضلا دحأ نآل هللا همحر رامع

 . نيروغبت هلاق اك روكذملا

 بيذكتلاهدض بلقلاب قىدصتلاف انملس نئلو > هدرطب الو كلذ مزلي ال : تلق

 ىلع ةلالد وه امنإ رارقإلاو “كرش همدعو ديحوت قيدصتلاف“لهجلاو ةلفغلا وأ هب



 ركشو ةبوتو

 مالسإلا ماكحأ يرجو ى بلقلا يف ام يف ةلالدلا هرارقإب دصقي بلقلا يف ام

 هبلق يف سبل امب رقي دق لاقي الو « العو لج هللا باوث وأ هراهشإو نيدلا زازعإو
 اك لاومألاو ءامدلا نقحي هبو هنم دب ال رارقإلا نأ رهظف هملع رارقإلا لدي الف
 ى بلقلا يف امع رابخإ رارقإلا نإ : مامإلا بناج نم لوقن انأل ى رامع وبأ هلاق

 ى هفالخ نيبتي تح لصألا ىلع يرجيف بلقلا ةأطاوم رارقإلا يف لصألاو

 ىتح هب هل مكحف ديحوتلا رهظأ قيدنز مكو “ رهاظلا ىلع يرجت مالسإلا ماكحأ و

 نوك همزليف طقف رارقإ ديحوتلاو ناميإلا نأ ةمئألا ضعب معزو ى هفالخ نيبتي
 ص رامع وبأ هلاق اك رشم هبلقب فراعلا سرخألا نوك و ادحوم انمؤم قيدنزلا
 هأطاو نإ الإ هب عفتني الو ناميإلاو ديحوتلا وه رارقإلا نأ ينعي كلذ لئاق لملو

 )١' « انهاه ناميإلا ه : ثيدحو ى هملع كلذ درب الف روذعم سرخألاو بلقلا

 روهمجو رارقإ الب يفكت ةفرعملا نأ يف رهاظ فيرشلا ردصلا ىلإ ةراشإب
 طارتشا ىلع اليلد اعم اهوآريصو رارقإلا ةلدأو ةفرعملا ةلدأ اوعمج انباحصأ

 ىلإ عجري ال نأ داقتعاو بلقلا نم مدنب الإ حصت ال ( ةبوتو ) ةفرعملاو رارقإلا
 وأقولخل قح هيف امم ناك نإنكل دسفأ ام حالصإ يف ةحراجلا لامعأبوهنم بات ام

 هافك « هحالصإ يف لمعالو“ةرافكلا ءاطعإ ةحراجلا لامعأ نمو “قولخل هيف قحال

 مزلب:ليقو“ هيلإ اهغلبي وأ هدنعهناسلب اهراهظإ همزليف دحأهرضح نإ الإ‘بلقلا

 ص معنملا ميظعت نع ءىبني لعف : ةغل وه ( ركشو ) نجلاو ةكنالملا روضحل اقلطم
 ص هلجأل قلخ ام ىلإ حراوجلا نم هب هبلع معنأ ام عيمج دبعلا فرص : اعرشو
 ةلأسم يبأ ةيشاح "يف هبلع مالكلا تلطا دقو ى ةحراجلاو بلقلا معي كلذو

 اريخ ةحراجلاب لعف نإ هنأل بلقلا عم اهريغ وأ ناسللا يه يتلاةحراجلاب نوكي

 )١ ( ملسم هارر .



 اهد ١ دضأ و ةيالوو

 نوكي دق نكلو اركش نكي م ةأفاكملاو مظعتلا دصقي ملو اريخ هبف لعف نمل

 ركذلاو ى هئايلوأ بحو هتبح'و هللا تافص داقتعاك هدحو بلقلا يف ركشلا

 (ةيالوو) هريغ نم ةرات نوكي دق ناك ولو بلقلا نم نوكي ام دارأ هلعل و بلقلاب

 يهو ( اهدادضأو ) ناسللاب اهبجوي ام وأ ةنجلاب ءاعدلاو بلقلاب بحلا يه
 بحلا ةءاربلاو ةيالولا يف يفكي يدنعو ى ةءاربلاو نارفكلاو رارصإلا و كرشلا

 امهل هضغبو ةيصعم هتبصعمل يصاعلا بحف “بلقلاب هيلع وأ هل ءاعدلاو ضغبلاو
 كلذك و « بلقلا اهلحو ةعاط اهل هبحو ةبصعم هتعاطل عيطملا ضغبو ع ةعاط
 دقو “ بلقلا هلحم ملعملا اذك و « بلقلا هلحع و « للا ءاضقب ىض رلا مدع طخسلا

 ؛ رظنلا نبال « ة بتاكملاو ءالولا ه ةديصق حرش يف هفيرعت ىلع مالكلا تلطأ

 ىلع الاكتإ هريغل رهاق [بلاغ زيزع هسفن ىري نأ وهو بلقلاب ززعتلا اذك و
 ززعتلاو « ءاشي نمل زعملا وهو ؛ ىلامت هلل ةزعلاو هللا ىلع ال ى هلامو ههاح و هتوق

 هدحو بلقلا نم وه دقحلاو؛مهرفكل مهنع عفزتلا ىنمي ةعاط مهرفكل رافكلا ىلع

 بلط وه : ديسلا لاقو “ ةردقلا دنع ماقتنالا ىلع مزملاو ظيفلا ةمادتسا وهو

 هيف ريصي نطابلل هبضغ عجريف يفشتلا دجي الف بضغي هنأ كلذو ى ماقتنإلا

 الإ هب نوكي ال معن ‘ قطن الب ولو بلقلاب نوكي كرشلا نأ رهاظلاو « ًادقح
 فيرمتلا اذهو ى قلخلا ةفصب هللا فصو وهو انل رهاظلا مكحلا يف ناسللا عم

 هيزنت ديحوتلا نأ امك «مهتافص نم مدعلاو ددعتلا نإف اهلك كرشلا عاونأل لماش

 ال نأ ةين عم ةيصعملا لعف ىلع مزعلا رارصإلاو ى اهلك هعاونأب كرشلا كلذ نع

 ةين عم اهيلع مزملا يداتلاو ى ةحراجلاو بلقلا نم وهو “ توي ىتح علقني
 0٠١١ نيحلاص اموق هدعبنم اونوكتول :فسوب ةوخإلوقك ام اموب اهنع كاكفنإلا

 ( ١ ) ةروس وسف:٩ .
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 اهل نطفتي الو موصعم الا اهنم وجني ال بونذ ةيناسفنلا لاعفالا نمف
 ليلق الإ اهنم ةاجنلا فيك فرعي الو ناعم قفوم الا اهنم رفغتسيو

 ؛ اهكرتو اهلعف هباشتي ذإ اهنم صالخلا ةبوعصو اهيف عوقولا ةلوهسل

 . نيكلاهلا نم رصملاو بوتي نأ هل وحرم يداتااو

 يبنلاو كلملاك اقلطم( موصعم الإ اهنم وجني ال بونذ ةيناسفنلا لاعفألانمف)

 قفوم الإ اهنم رفغتسيو ال نطفتي الو ) ءادعسلا رئاسك اهيلع توملا نم وأ
 هللا هيطعي ىنعم ديدستلاو ردصلا حرشو ةمصعلاو ةناعإلا و: قيفوتلاو ( ناعم

 لعج يمه : ليقو “ لالضلا نم هل عنام نيدلاب ءافولاو ى ةدابعلا هلعف لاح نمؤملا

 ةعاطتسانهنسل و ىلاعت هاضرل اقفاوم هلعج :لبقو “قحلل اقفاوم دبعلا لمع هللا

 ناميإلا ةعاطتسا نيب سبل هنآل ديزب نب هللا دبعو راجنلا نيسح لاق امك ناميإلا

 اهتوقو حراوجلا ةحص ةعاطتسإلا نأل انوع هل نوكي ىنعم رفكلا ةعاطتساو

 ةعاطلل ةبسنلاب فلتخت امنإ ةدحاو ةيصعملاو ةعاطلا يف ةعاطتسالاف ى لعفلا ىلع

 ىلع بعرلا و نينمؤملل رصنلاو ةبيحلا اهعم ركذ امو ةناعإلا تسيل و ةيصعملاو
 يسلبارطإلا نيسحلا نب دمحأ لاق امك لاومألاو ءامدلا وأ ءامدلا ةحابإ ونيرفاكلا

 ضعب معز امك كلذ وحنو راربألاو نيملسملاو نينمؤملاب هللا ةيمست نهل و يبلطملا
 امنإو ى كلذ ىلع ةدايز احدمم تنمضت ولو زيمتلل يه امنإ ةيمستلا نآل ةلزتعملا

 اذك و ى تاذلاب ال ضرملابف ةيمستلاب هعافتنا انمؤم راص هب امب نمؤملا عفتني
 امك ناميإلا ىلع لمحلا نه الو لاومالاو ءامدلا ةحابإو بعرلاو ةبيهلاو رصنلا

 باقعلاو رمآلاو يهنلاو مذلاو حدملاو رابجإ كلذ نأل ضفاورلاو ةيمهجلا تمعز

 ع وقولاةلوهسل ليلق الإ اهنم ةاجنلا فيك فرعي الو ) رابجإلا نلطبي باوثلاو

 لحي له هيلع هبتشي يأ ( اهكرتو اهلعف هباشتي ذإ اهنم صالخلا ةبوعصو اهيف



 يف هيلا يهتني اهل دح الو ى همدعو اهنم عالقنالا هيلع لكاشتيو

 ءاجتلالا اهيف هيلع دمتعي ام لضفأو ء لجو زع قلاخلا ىضرل اهكرت

 امو ملع ام ىلع مدنلا باحصتسا عم هنم ةمصعلا بلطو ىلاعت هثل لإ
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 (همدعو اهنم عالقنالا ) اهتمقاوم دعب (هيلع لكاشتيو )هك رتيف مرحي وأ هلعفيف
 ؟ علقني اسل وأ علقنا لهو « ابونذ اهفرعي مل نإ ال وأ عالقنالا هيلع بجي له يأ

 ءاهتنالا دصقي دحَال يأ ( قلاخلا ىضرل اهكرت يف هيلإ يهتني اهف دح الو )
 ءاجتلالا اهيف هيلع دمتعي ام لضفأو لجو زع ) للا هب يضربل اهكرت يف هيلإ
 موصعم الإ هنم وجني ال يذلا بنذلا نم يأ ( هنم ةمصعلا بلطو ىلاعت هلدا ىلا

 بلطيو كلذب اعدو هنع دعابت هملع نإو « هملعي ال وهو هنم ينجن مهللا : لوقي

 بلطي لب اقلطم بونذلا نم ةمصعلا بلطي الو اضيأ هيلع رارصإلا نم ةمصعلا
 كلذو (ملعي مل امو ماع ام ىلع مدنلا باحصتسا عم) اهيلع رارصإلا عم ةمصملا

 لاقو « )١' اباب نيعبسو امضب كرشلل نإ » : نلع لاق ايك كرشلا عاونأ ضمىك

 '٢)سءاملظلا ةليللا يف ءامصلا ةرخصلا يف لمنلا بيبد نم ىفخأ كرشلا نإ » :قلع
 يف افصلا ىلع لمنلا بيبد نم ىفخأ كرشلا » : لاق هنأ رقللَع هنع ك احلا ىورو
 ج لدعملا نم ءيش ىلع ضغبتو روجلا نم ءيش ىلع بحت نأ هاندأ و « ءاملظلا ةليللا

 هللا نوشحنت متننك نإ لقأ » : ىلامت للا لاق ی ضغبلاو بحلا الإ نيدلا لهو
 رش اوقتا سانلا اهأ اي:لاقف بطخ هنأ هتلع هنعو“‘"؛چا 'كنببنحلي ينوعبتاف

 )١( ملسم ءاور .
 ( ٢ ) دواد وبأو ملسم هاور .

 )٣( نارمع لآ ةروس : ٣١ .
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 : لوقي نرأ هللا ءاش [ نم ] هل لاقف « لمنلا بيبد نم ىفخأ هنإف كرشلا اذه

 مهللا اولوق » : لاقف ؟ هللا لوسر اي لمنلا بيبد نم ىفخأ وهو هبقتن فيك و

 يف يناربطلا هاور « هملعن ال ال كرفغتسنو هملعن ائيش كب كرشن نأ كب ذوعن انإ

 : دازو ةفيذح ثيدح نم ىلمي هحرحخ و يرغشالا ىسوم يبأ نع دمحأو رعغصلا

 دقو سفنلا ىوه قفاوم ةعاط لممك و ءاي رلاكو » تارم فالئ موب لك لوقن .»

 يفخلإ ءامما » ) ةفخلا ةوهشلاو ءامرلا مكيلع فاخأ ام فوخأ « : تلج لاق

 جاتحيف لمنلا بيبد نم ىفخأ نوكي نأ ىلإ ءايرلا ىفخي دق : رثألا يفو ى ءايرلا
 كلذب ركذتيو هتعاط ىلع سانلا عالطاب رسي نأ اهنم تامالع ىلإ هتفرعم يف

 ىأر دق هنأ ملعيف كلذ ناك اذإو ى هليمج رهظأ و هحيبق رتس نأ هللا عنص نسح

 اهنمو اقح هسفن يف ناك ولو انركذ امب هيلع رمآلا سبلتو رعشي ملو لمملا نيح
 اذإ و؛ كلذ فالخ هبلع لقثيو ى هجئاوح يف طاشنلاو هيلع ءانثلاو ربق وتلا بح

 اهنمو ص كلذ هيلع لقثي مل ةدابعلا قبسي مل ولو ءاير هلمع يف نأ ملعيلف اذه دجو
 ةدايزل ال ريقفلا هبحاص لابقإ دنع اهدحي ال ىنفلا هبحاص لابقإ دنع ةزه دوجو

 ‘هدسحم وأ هنم ملعأ وأ ملعلا يف هيواسم روضح ءوسي نأ اهنمو “ىنفلا يف ىوقت

 فنصملالوق دنع مالك ةدايز يتأتو ى رباك ألا رضح اذإ امنصتسمالك رييغت اهنمو
 ةعاطل هضغبو ةيصعمل دحأ بح اهنمو خلا فلي َملو ضراع نإو:لصفلا اذه يف

 . ملعأ هللاو

 )٠١[ يقهيبلاو دراد وبأر ملسم هارر .



 لصف

 .ةمظعلا هناحبسانالوم قح يف وهو ربكلا هيف فالخ ال ام

 لصف

 دحلا بح و هلهأو رفكلا ضغب و ءايرلاو رنبكلا يف

 ةارادملا.و بجعملا و فرشلاو

 لجو زع ( انالوم قح يف وهو ربكلا ) بنذ هنأ ( هيف فالخ ال ام )
 ء ءايربكلا هلول :لاقو ي ربكتملا رابجلا زيزملا :لجو زع هللا لاق (ةمظملا )

 يف وهو ؛ تافآلاو صئاقنلا نع هسدقتو لالجلا توعنل هقاقحتسا ىلاعت هتمظعو

 يف وهو ص هيف ةمظملا ةفص دوجول قدصو قحو ةايحلاو ملعلاك بجاو هللا قح

 فلكت ربكت نمف ص صقنلا لحم قلخلا نأل قدص ريغ لطاب مارح مومذم قلخلا

 قيرط مزال .ءايربك و ىلامتو هناحبس هولع فرع نمو هتفص ريغب فصتي نأ
 يورو « هردق زواج نم هرتس كته » : لمق دقو للذتلا ليس كلسو عضاوتلا

 اهيلإ ريمآلا رظن امف نمثلا رضحأف مهرد فلأ ةئامب ةيراج هيلع تضرع اريمأ نأ
 يفرقشا : ةيراجلا تلاقف “فارسا نمثلا اذهب ةكولمم يئارتشا نإ :لاقف هرثكتسا

 مهرد فلأ ةئام نم رثكأ يواست ةدحاو لك ةلصخ ةئام "يف نإف نينمؤملا ريمأ اي



 ..... ةنعللا سيلبإ هب بج وتسا بنذ لوأ وه و هريغل هحبي ملو

 كديبع عيمج ىلع ينتمدقو ينتيرتشا نإ كنأ اهاندأ : تلاقف ؟ كاذ امو : لاقف

 نب رمع ىلإ عفر هنأ يورو ؛ اهارتشاف ةكولم يفأ تملعو يسفن يف طلغأ ل

 امأ : هيلإ بتكف مهرد فلأب اصفَ هب ىرتشا امتاخ ذختا كنبا نا : زيزعلا دبع

 ص عئاج فلأ هب عبشاو هبف مهرد فلأب اصف تيرتشا كنأ ينغلب دقف دمب

 . هسفن ردق فرع اءرما هللا محر : هيلع بتكاو ينيص ديدح نش امتاخ ذختاو

 لضفتي دقو ؛ هريغ ديدج يق هنم نسحأ .هقلخ يف ريقفلا نإ : ليق دقو

 هريبكتب مهرارشأ شيع لعجيف هدابع صاوخ نم موق ىلع ززعتيو هدابع ىلع هللا

 ةكئالملا عيمج ىلع مرح يأ ( هريغل هنحبي' ملو ) هلضفتب مهبولق شيع نم رثكأ
 اقلطم قوللا ذإ ربكلا يهو مهسفنأل ةمظعلا اودقتعي نأ قلخلا رئاسو ءايبنألاو

 لوسرلاق هنأ ةريره يبأ نع دواد وبأ ىور . ميظعلا دبعبل قلخ امنإو ناصقن هبف
 ةدحاو يف ينعزان نمف يرازإ ةمظملاو ينادر ءايربكلا :ىلاعت للا لاق » : ك هللا

 ةمظعلا راهظإ ثيدحلا يف ءايربكلاب دارملا لعلو « ىلابأ الو رانلا يف هتفذق امهنم
 نم امهنأ هءادرو هرازإ كلذ نوك ىنعمو ص رخآ امسق اهدمب ةمظعلا ركذ هنآل

 هجويأ ادبأ ريغتي ال فرح ربكلاو“ربكتي نأ فيعضلا دبعلل يغبني الف هتافص

 هب بجوتسا بنذ لوأ وه ) ربكلا ( و ) ادبأ لحلا ىلإ ميرحتلا نع ريغتي ال
 نأ يدنع يذلاو ى روهشم اذه ةكئالملا راوجو ةنجلا نع درطلا ( ةنعللا سيلبا

 مدآل عوضخلا نع عفرتف هسفن هتبجعأف هتدابع ىلإ رظن هنأ كلذو بجملا كوأ

 مدآ ىلع عفرت تبث امل مدقتم هسفنب باجعإلاف ى مالسلاو ةالصلا هبلع انيبا

 هسفن مظعتسا هنأ ىلإ اورظن مهلعل و ربكلا أشني هنمو ى ربكلل ببس بجملاف
 ماظعتسالا كلذ نإف ی كلذك سيلو مدقتم ربكلا نأ اوعداف اهنم بجعتف

 اذم لمعاف ةمظع داقتعا ىنعمب ربك لب ى هيفستلاو طمغلا ىنعمب ربك أل بجعت

٢٠ 



 بيصملاو باوصلا ةئطختب قلخلا طمغو قحلا هيفس انم وه ذإ

 ‘يرورض هنال ابنذ بجعلا اودمي مل مهلعلو “هبونذلا ىلع مدقتملا ربكلاب مهدارم
 هن ءاملعلا ضعب لاقو “ بنذ بحملا ىلع ءاقبلا نكل ثربكلا وهو هرثأ بنذلا امنإ و

 يصع بنذ لوأ و مدآل سيلبإ دسح وهو دسحلا ءايسلايف هب هللا يصع بنذ لوأ

 لمملا دسجلاب دارأو ، ليباه ليباق دسح وهو اضيأ دسحلا ضرألا يف هب هللا

 ربكلاو بحملا مدقت يفاني الف هللا هب يصع ل۔ءع لوأ : لاق هنأكف ى هاضتقمب

 نم وهو دحسي نأ هرمأ ذإ روجلا ىلإ للا ةبسنب كرش رفك سيلبإ رفك و ى هيلع

 : هلوقو ") انيط تقلخ نم دئجْسأأ لف: هلوق نإف نيط نم وهو مدآل ران
 وه كرش لوأف روجلا ىلإ ةبسنلا ىنعم يف '"اه نيط نم هتقلخ و ران نم ينتقلخ ل

 مهنم دلو هنأو هلبق مهنإ لاق نم امأو ‘ نجلا لوأ سيلبإ نأ ىلع هلك كلذو اذه

 مدآل دوجسلا وهو , هفس ( ذإ ) ) ضرألا يف اوك رشأ و هلبق نجلا ترفك دقف

 ,, ) سنإلاو نجلا رشعم ( انم وه )"ربكلاو “نيط نم قلخ ذإ مدآ رقتحا و

 ادصق وأ عفرتلا ىلع صرحلا عم ملعلا نع آلاجمتساو الهجو اهفس هدع ذإ ( قحلا
 هدعب ميملا تراكسإو ةمجعملا نيغلا حتفب وهو هراقتحا ( قلخلا طمغو ) ملعلا عم

 ميملاو ةحوتفملا ةمجعملا نيغلاب نوكي نأ زوجيو “ ةطوقنم ريغ ةلاشم ءاط
 مهبيع وأ اضيأ قلخلا راقتحا هانعمو « ةطلوقنم ريغو ةلاشم ريغ داصبو ةنكسملا

 ءاردزإلا ىنعمب ةلاشملا ريغ ةمجعملا داضلاو ةمجعملا نيغلاب زوجيو“ مهقحب نواهتلاو

 هذه ( بيصملاو باوصلا ةنطختب ) ناروهشم نالوأآلاو راقتحالا وهو مهب

 كلذو امهل نايبو قلخلا طمغو قحلا هيفستل ريوصت مالكلا اذهنأل رب وصتلل ءابلا

 قحلل بيصملا قلخلا لمجيو أطخو ًاهفس باوص وهو قحلا لعجي ربكتملا نأ

 ٠١ - ءارسإلا : ٦١ .
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 نكت مل ةلزنمو ةلاطتسا يطاعتو هريقحت مرح ام ريقحتو هكعك

 بصمتي نم وأ ربكتملا وهو لطبملاو لطابلا هيفست وهو (هسكمك ) ائطخ ًآرقتحم

 مرح ام ريقحتو ) ربكلا يف دوجوم سكملاو سوكملا نم لكو هل ربكتملا
 وأ ى اهلك همولع وأ مالسإلا مولع نم ملع ريقحتك ةئطخت ىلع فوطعم ( هريقحت

 ه"ءاعداو ولع لوانت (ةلاطتسا يطاعتو) ناسنإ ريقحتو دجاسملا نم دجسم ريقحت
 وأ لاملا وأ يأرلا يف وأ لمملا يف وأ ملعلا يف ةلزنمك ( نكت من ةلزفمو ) هربغ ىلع

 ربكتم ال اضيأ لوقنو “هل نكت مل اهنا عم ةلزنملا كلت نود نمب رقتحبف ةعاجشلا

 ربكلا ىوعد يف اضيأو هلل وه امنإ رهكت هل سبل هنأل هل سيل ام طامتم وهو الإ
 ملسم ىور.ربكلا اهب هل قحي ال هنأل لاصخلا كلت هل تناك ولو هل سمل ام ىوعد

 ةنجلا لخدي ال ه : لاق يللع يبنلا نأ هنع للا يضر دوعسم نبا نع يذمرتلاو

 نوكي نأ بحي لجرلا نإ : لجر لاقف « ربك نم ةرذ لاقثم هبلق يف ناك نم
 رطب ربكلا ى لامجلا بحي ليمج ىلاعت هللا نرإ » : لاق انسح هلعنو انسح هبوث

 ؤرما ينإ هللا لوسر اي : هريغ وأ سامش نب تباث لاقو . « سانلا طمغ و قحلا

 طمغ و قحلا رطب نم ربكلا نكلو ال»: لاق ؟وه ربكلا نأ لاهلا "يلإ ببح دق
 نعو “ مهرقح يأ « سانلا طمغ و قحلا هفس نم ه : رخآ ثىدح يفو « سانلا

 ةنجلا لخدي ال ه : لاق هنا للع ينلا نع رفعج نب ىيحي نع تباث نب بيبح

 ءاهب ينبجمي ينإ : هللا لوسر اي : لجر لاقف « ربك نم ةبح هبلق يف ناك نم
 بحي ليمج هلا نإ ه : لاق ؟ ربكلا نم اذهفأ يط"وس ةقالعو ىلعن كارشو يبوث

 سؤبلا ضغبيو “ هيلع اهرثأ ىرب نأ “ةمعن دبع ىلع معنأ اذإ بحيو لاهلا

 يناربطلا ىورو « )١' قلخلا ضمغيو قحلا ةتفسي نأ ربكلا نكلو سؤابتلاو
 لجرلاف نوكي ربكلا نإف ربكلاو مكايإ » : هقلع هنع رمع نبا نع طس وألا ق

 . دواد وبأ هارر ) ( ١



 . . . .. .. .عضاوت جتلا يوذ ىلع ربكتلاو

 سفنلا ةيؤر ىلإ نوك رلاو حاورتسالا هنأب ربكلا مهضعب فرع « ةءابعلا هيلع ناو
 سيلف هبلع ربكتم رمآلا سفن يف وه يذلا ناسنإلا قوف يأ هيلع ربكتملا قوف

 بئثجْملا فالخب هنع ربكتي رخآ نم هيف دب ال ربكلاف ى رود ربكتملا ركذ يف
 نأ ربكلا ىنعمو : فنصملا لاق « هريغ ظحالي مل ولو لجرلا نم روصتي هنإف

 دقو ربك ىسست اهلك ربكلا قالخأو ًاراقتحاو ةفنأ هريغ ىلع ءرملا مظامتي

 ردقلا ماظعتسا بلقلا يف هلوأ نأل بجعلاو ءايرلاو دسحلاو دقحلا نع نوكتي
 ربكلاف“لاتخاو حرمو لاطتساو رختفاو ززعت مظعت اذإف مَظمت همظعتسا اذإف

 ىلع ربكلا قلطي كلذلو « اهرثكأ وهو بجعلا اهتلمج نم بابسأ هل و ميظعتلا
 هلمعب بجعي دقف نيدلا يف امإ امهنيب قرفلا : لاقيو ‘ هنع ببستم هنأل بجعملا

 بجملاهجرخأ امبرو ‘دحأ ىلع ربكتي الو كلذب هبر ةنيم ىسنيو هسفن دمحيف
 اما و ،ابجعم ربكتم نوكيف هنم فنأيو هرقحمف هريغ نم ريخ هنأ ىرب نأ ىلإ

 بحملا درفني ام اليلقو ى ربكتي الو هتوقو هلامو هلايب بجعي دقف ايندلا رمأب

 هلوق ىلإ ىرت الأ « ءاليخلاو حرملاو ربكلا ىلإ هبحاص جرخي نأ نود ايندلاب

 ثلا رمأ ذإ هسفن هتبجعأ دق هل نْيَدأرب" يف رتخبتي لجر انيب » : للم

 هرتخبت يف بجملاب هفصوف ١٨" ةمايقلا موي ىلإ اهيف لجلجتي وهف هتذخاف ضرألا
 . هئالىخو

 ( ربجتلا يوذ ىلع ربكتلاو ) قلخلا ضمغو ىحلا هيفستب رمألا ربكلا نمو
 هلل ( عضاوت ) اهل اميظعت وأ هسفنب اباجعإ ال مهيصاعم لجأل مهيلع عفرتلا يأ

 مهنع عفرت اذإ هنأل اهنع عدرو ةيصعملل ةيهارك مهنع هعفرت نأل هتمدخ ىلاعت

 )١( يناربطلاو دواد ربأ ءاور .



 “يمسو ةيصعللل ةناهإ هلك كلذ يفو ءاهوفخأ وأ اهضمب اوك رت وأ اهوك رت اهلجأل

 مهقح هيفستو مهيلع سفنلا ميظعت ربجتلا يوذ ىلع ربكتلاب دارملا سيلف اهناوه يف

 مهجتلا ناك نإ مهيصاممل كلذ نأ نوملعي ثيحب مههوجو يف مهجتي نأ وه كلذو

 اذإ » نلع يبنلا نع رمع نبا نمف ى مهنكحاضلي الو مهطلاخي ال نأو 0 مهعد رب

 نإف ى مهيلع اوربكتف نيربكتملا متيأر اذإو « مهل اوعضاوتف نيعضاوتملا متيأر

 ص هنيد اثلث بهد ايند بحاصل عضاوت ه نم يورو ١' ةلذمو مل رافص كلذ

 هنا ةن يبنلا نع يورو ٢) '» مالسإلا مده ىلع ناعا دقف ةعدب اذ رَقر نمو

 «)٢' هلل عضاوت نيربكتملا ىلع ربكتلاو ص هلل عضاوت نيمضاوتملل عضاوتلا » : لاق ٠

 الو مهنم لانيف نوضري ال امب مهيف فرصتلاو سانلا ىلع طلستلا ربجتلا نأ كلذو

 مهنع عفرتي نأب قحأ مهنأل ةربابجلا صخو “هلا تافص نم كلذو « هنم نولاني

 بسحبف اهدعب امأو ، كلذك مهعم رمآلا نايصملا لاح يفف ةاصعلا رئاس امأ و

 "زع و العو لجو كرابتو ىلاعت هللا وآ قلخلا ةفصيف رابجلاو“ مهلاح هل حلصي ام

 ىلاعت هللاو يديألا اهلصت ال ام ردقب تلاط اذإ ةرابج ةلخن : مهلوق نم ذوخأم

 ُةفص كلذف رمآلاو ةزملا هلف ةضرامم هعزانت الو مهريغ الو نيطالدلا هلانت ال

 ُةفص اضيأ وهو "ولعلا تافصل قحتسملا يأ ربكتملا راجلا : ليقو تاذ

 وهف ديرب ام الإ يرجي الو ديرب ام ىلع قلخلا هركي يذلا رابجلا : ليقو تاذ
 داسفلا حلصم ىنعب ليقو دبج ليقو ربجأ ىنعملا اذه يف ريثكلاو « لعف ةفص
 . هتربجأ : كلوق نم رثكأ وهو مظعلا تربج : كلوق نم هدابع ىلإ نسحم

 ١ - دواد وبأ هاور .

 ٢ ملم هاور س ٠

 ٣ - ررا٠ يقهيبلا ٠



 نيدلا دمع نم وهو امهدض لالذإو هلهأو مالسإلا زازعإك بجيو

 . . . ...... .... .... قيضملا ضرفلاو

 كلتب هيلع ىنثأ دقف هب هيلع ىنثأ نمف ىلاعت هقحيف حصت يناعم لمتحا اذإ مسإلاو

 . اهلك ىناعملا

 ( مالسالا زازعإ ) بوجو ( ك ) دبجتلا يوذ ىلع ربكتلا ( بجيو )
 انه مالسإلاب دارم وه هلك كلذ هب لمعلاو كلذ يناعمو راثآلاو ثيدحلاو نآرقلا

 ( امهدض لالذإو ) نيلماعلاو هب نيمئاقلاو هل نيلماحلا ( هلهأو ) ىلامت هللا ءاش نإ

 ديري نأ زوجيو « اهب لمملاو أطخلا نايدإ انه رفكلاب دارملاو ى هلهأو رفكلا وهو

 ىلع ربكتلا نم روكذملا كلذ (و) هدض رفكلابو ةيعرشلا ماكحألاب لمملا مالسإلاب
 ( نيدلا دمع نم وه ) هلهأو رفكلا لالذإو هلهأو مالسإلا زازعإو ربجتلا يوذ
 ام امهو يأ دومع دحاولاو اهحتفب وأ مملا ناكسإو اهمضب وأ ميملاو نيملا مضب

 . هب الإ موقي الو نيدلا هيلع دمتعي

 وه دقتعت لب ربجتلا وذ رضحي مل ولو رخؤي ال ( قيضملا ضرفلا ) نم (و)
 ى امودمم وأ ادوجوم ةمظعملا ينعأ ربكلا راهظإو هضرف كلذف رضحي مل ولو هنأ

 لطابلاب صتخي رابكتسالاو ص زوجي ال ربكت لمف وأ .لوقب ص الطاب وأ اقح

 ربكتملا ىلع عفرتلا يأ ربكلا نأ دروو “ربكتلا فالخب هب ىلاعت هللا فصوي ال اذلف

 نب رباجننع دواد وبأ ىور .ةقدصلا دنعو لاتقلا دنع اضيأ زئاج وهو ةقدص

 لايتخا ىلاعت هللا بحي يتلا ءاليثخلا نإ ه : لاق قيلع هللا لوسر نأ هللا دبع

 رافصتساو ىنفلا راهظإ يأ « ةقدصلا دنع هلايتخا و لاتقلا دنع هسفنب لجرلا

 اك ىلاعت هللا امإ هبلع ربكتملاو هاذأ و هّبنمم نم نينمآ نيطشان ءارقفلا هدصقيل لاملا
 امإو ىلعألا كبر انأ » :نوعرف لوقك و ءامسلا بر لتاقي نأ هسفن ذورمن ثدح

_ ٢٥ 

 



 : هلوقو )١'« الوسر هللا 3َثَمبب يذلا اذهأ » : نيرفاكلا ضعب لوقك هلوسر

 قلخلا رئثام امأو «'") مظع نيتيرقلا نم لجر ىلع نآرقلا اذه لزن" الولو

 لوقك ىلاعت هلل دناعم يوقلا رداقلا هلل عزانم هفعضو هزجع عم كلذ يف ربكتملاو

 .« انيط تقلخ نمل دئجْسأأ » : سيلبإ
 ربكلاو لمعلا يف حدقي رئابكلا رئاسو اسأر ةكلهم ةلصخ ربكلا نأ ملعاو

 ىلإ ىرت الأ هللاب ذايعلاو كرادتت مل تيوق اذإو “داقتعالاو نيدلاو لصألا يف حدقي

 :عبرأ هبحاص ىلع جيه ام لقأ و "!نيرفاكلا نم ناكو ربكتساوإ :ىلاعت هلوق

 للا لاق هماكحأ مهفو هللا تايآ ةفرعم نع بلقلا ىمعو قحلا نامرح ىلوألا

 : لاقو ي'٤) ىحلا ريغب ضرآلا يف نوربكتي نيذلا انتايآ نع فرصأس : ىلاعت

 هضغبو هللا 'تْقمم ةيناثلاو « '©) رابج ربكتم بلق لك ىلع للا عبطي كلذك إ
 بر اي »ه:مالسلا هيلع ىموم لاقو ي ١نربكتسملا بحي ال هنإ ) ىلامت للا لاق

 هادي تلخ و هنيع قيضو هناسل ظلغو هبلق ربكت نم:لاق؟كيلإ قلخلا ضغبأنم
 ىرب قح توع ال ركملا : مصألا متاح لاق يزخلا ةثلاثلا و « هقلخ تءاسو

 ء ةبرش وأ ةرسك ىلإ [اغاسم دحي ال ىتح صيرحلا و همدخ و هلهأ لذرأ نم ناوهلا

 لثم قح “الذ هللا هثروأ ىتح ريغب ربكت نمو “هطئاغو هلوبب هغرمي قح لاتحلاو

 ءاينغألا ىلإ ددرتلا مدع اماو «ىتحلا نع وأ ةجاحلا بحاصو ربقفلا ىلع ربكتي نآ

 )١( ناقرفلا : ١ ٤

 )٢( فرخزلا : ٣١

 ةرقبلا )ء( : ٢٤

 )٤( فارعالا : ١٤٦

 )ه٥( ه : رفاغ ٣

 )٦( لحنلا : ٢٢



 هللا لاق ةرخآلا يف رانلا : ةعبارلا . قحف هنايصمل يصاملا ىلع ربكتلاو هللاب ةقث

 هتلخدأ اهنم دحاو ق ينعزات ن يرازإ ةمظملاو ينادر ءايربكلا ا ىلاعت

 رازإو دحاو ,ءادر يف ناناسنإ نوكي ال يك ,دحأل نايغبني ال يأ « منهج ران

 . لح ١ و

 نأ ةفرعمب جلاعيف هردق ولعل اهمظعأ وهو ملعلا لوألا : ةعبس ربكلا بابسأو

 لهجلا نع جرخي ال هنأ و « ربكلا كرت هب لمملا نمو هب لمعلاب وه امنإ ملعلا لضف
 اهنأب هتفرعم عم لهاج اهلعافو هللا ىحب لهج ةيصعملا نإف ربكلا دوجو عم
 هبشت ةيصعملا نرأ وأ لهاج ةيصعم اهنأب ةفرعملا مدع عم اهلعاف نآ ايك ةبصعم

 قرف الو . قح هنأ هلهجل قحلا ههيفست ناك اذإ اقيقحت لهاج اضيأ وهو لهجلا
 اريخ سيلبإ نوكي هرطخ ىلعف اتوافت ولو سيلبإ نيبو هنيب وأ ءالهجلا نيبو هنيب
 ملعلا لضف نأو ىلاعت هلل ةك راشم ربكلا نأ ةفرعمب آضيأ جلاعيو هنم ملعأ هنأل هنم

 جلاعيو ةداملاو عرولا يناثلا ٠ ىلاعت هتشخو ةك رشلا نع هللا دمحوتل وه اممإ

 بسحلا ثلاثلا . مارح ربكلا نأ ةفرعمو ربكت اذإ اهنع جراخ هنأ ةفرعمب
 ةريره يبأ نع ملسم لاق ى ريغلا لامكب ززعت ايهب ززعتلا نأ ةفرعمب جلاميو بسنلاو

 : رعاشلا لاق «_ ُهُسَسنَ هب عرسي ل هلمع هب أطبأ نم » : ةقلع هنع

 ف رش3َ يوذ مابآب َترَخفَ نئل
 اودلو ام سئب 'نمل رأ 3ًَ تقدص دقل

 رظن كلذ نأ ةفرعمب جلاعيو ءاسنلا هب ربكلا رجي ام رثكأو لامجلا : عبارلا
 ناسنإلا اهبأ كل“وأ نإف ءالقعلا رظنم وه يذلا نطابلا نع ةلفغو مثاهبلاك رهاظلل

 كرخآو“ضيحلا مد يهو ىرخاب ةطلتخم لابم ىلإ لابم نم تجرخ ةنتنم ةفطن
 كفنأ يف طاحخلاو كتناثم يف لوبلاو كئاممأ يف ةرذملا لمحت كلذ نيب امو ةفيج

_ ٢٧ 



 كترشب يف ديدصلاو كقورع يف مدلا و كينذأ يف خسولاو كمف يف قاصبلاو

 .ءالخلا ىلإ كلذ يف ددرقتو لوبلاو كديب طئافلا لوازتو “ كطنبإ تحت نانصلاو

 مظعأ ةليفلاو ةرقبلاو راخلا نأ ةفرعمب جالملا امهاتلك وأ ةظلفلا وأ ةوقلا :سماخلا

 كل ناطلس الو موي وأ ةعاس ىمحي لوزت اهنأ عم مئاهبلا اهيلإ كتقبس ةفص كلتف

 يراوجلاو _رادلفلاو براقألاو نونبلا : عباسلا . لاملا : سداسلا . اهظفح ي

 نع جراخ كلذ نأ ةفرعمب جالعلاو ناطلسلا نم برقلاو عابتألا رئاسو ذيمالتلاو

 هنع كلذ لاوز عيرس هنأو “ سوجلاو ىراصنلاو دوهيلا هيف هتك راش هتاذ

 . ملعأ هللاو هبالقنا و

 نادجو الب هل اميظعت هيدي نيب وأ هل سانلا مايق ةبح ربكلا تامالع نمو

 اهنمو ى كلذ ىلإ عبطلا ليم نم هدجي ام هرضي الف هرك نإف هسفن نم ةهارك

 : ةمامأ يبأ نع هجام نباو دمحأو يمليدلا ىور ى هفلخ هريغ يشم بحي نأ

 ترأ مهرمأ و فقوف هباحصأ هعبتف عيقبلا ىلإ يشمي جرخ نلع هللا لوسر نأ »

 مكلاعن قفخ تممس ينإ » : و ل « مهفلخ ىشمو اومدقتي

 لصحي ام عم هريغ روزب ال نأ اهنمو « ربكلا نم ءيش يسفنف عقي نأ تقفشاأف

 هبرق دحأ سؤلج نم فكنتسي نأ اهنمو ى عضاوتلا ميلعتو ةرايزلاب باوثلا نم هل

 وأ صربأ ري ولو ضيرملا وأ لولعملا ةسلاج ىقوتي نأ اهنمو ى هيدي نيب الإ
 هتيب لغش لمعي ال نأ اهنمو ىةنسلل ال عفرتلل صربآلاو موذحجملا ىقوتي وأ موذجس

 نع دواد وبأ ىور “ نودلا سبل نع فكنتسي وأ هتىب ىلإ هعاتم لمحي ال وأ

 قشيف ةنيدملا ىلع فلختسي ةريره وبأ ناك « ناميإلا نم ةذاذبلا ه : ةمامأ يبأ

 اوقرطا » :لوقب وأ « ريمألا ءاح » : لوقي وهو هرهظ ىلع بطح ةمزحب قوسلا

 . رمع نأ ىورو « دايز نب دمحم نع ملسم هاور همىلإ سانلا رظني ىقح « ريمألل

_ ٢٨ 



 رامح ىلع بكار وهو نيرحبلا لخدف نيرحبلا ىلع اريمأ ةريره ابأ ثعب باطخلا
 مهقلخ نم ناك للع هللا لوسر باحصأ ءالؤهف .ريمألل اوقرطا : نولوقي اولعجو

 نع نسحلا نعو « ةكنالملا دنعو سانلا دنعو هللا دنع سانلا زعأ اوناكو عضاوتلا

 عم لكأو ةاشلا بلحو فوكاملا راملا بك رو فوصلا سبل نم » : هلع يبلا

 نب ريبج نأ يذمرتلا ىورو « ربكلا هنع للا ىحن دقف نيكاسملا سلاج و لاملا

 ةاشلا تبلحو ةلمشلا تسبلو راملا تبك ر دقو هآلا “يف نولوقي : لاق معطم

 ىورو « ءيش ربكلا نم هيف سيلف اذه لعف نم ه للع هللا لوسر لاق دقو

 ايف : هل ليقف بطح ةمزح هيلعو قودلاب رم هنأ مالس نب هللا دبع نع يناربطلا

 ربكلا عفدأ نأ تدرأ : لاق ؟اذه نع ىلامت هللا كانغأ دقو اذه ىلع كلمحي

 .«ربكلانم ةلدرخ هبلق يف نم ةنجلا لخدي ال » : لوقي قلع هللا لوسر تعمس

 ةجاح ءاضق نع فكنتسي نأ اهنمو ريقفلا ةوعد نع فكنتسي نأ اهنمو

 . قوسلا يف ءاقفرلا و ءابرقألا

 مدقتي نأ دجي مل نإف سولجلاو يشملا يف نارقألا مدقت هيلع لقثي نأ اهنمو

 ىنغتسا وأ عضاوت هنأ نظي لب هتبترم هنأ دحأ نظي ال عضوم ىلإ رخات وه
 . كلذ نع

 لج هللا لاق ى ملعأ هللاو حصنلا دنع وأ ةرظانملا دنع قحلا لوبق مدعاهنمو
 : بمك نعو ١١) ٠ 4 رابج ِرًبَحكَتلم بلق للك ىلع هللا عبطت كل ذكإ : العو

 شعتنا :لاقو ىهللا هعفر عضاوت نإف ى كلم ديب ةكح هسأر يفو الإ دبع نم ام

 هملع ىسع لاقو “هللا كمضو عضتا : لاقو هللا هعضو ربكت نإو ى هللا كشعن

 .(اهركذ مدقت) ٣٥ : رفاغ - ٠١



 يف رمعت ةمكحلا كلذك افصلا ىلع تبني الو لهسلا يف تبني عرزلا نإ » : مالسلا

 فقسلا ىلإ هسأر خمش نم هنأ نورت الأ ،ربكتملا بلق يف رمعت الو عضاوتملا بلق

 نم »: قلع هللا لوسر نع نابوث نع يذمرقلا ىورو « هكلظَأ اطأطت نمو هحش

 سنأ نع يقهيبلا ىورو « ةنجلا لخد نيدلاو لولفلاو ربكلا نم ءيرب وهو تام

 مهلو مهبتك زي الو ةمايقلا موي مهيلإ هللا رظني ال ةثالث»: قلع هنع ةريره يبأ نع

 .ربكتسم ريقف يأ« ربكتسم لئاعو « باذك كلمو « ,ناز خيش : ميلأ باذع

 ةدمبع وبأ انعمو ماشلا ىلإ هنع هللا يضر رمع جرخ هنأ قراط نع مكاحلا ىورو

 ذخأو هقتاع ىلع اههعضوف هنيسفخ علخو لزنف ةقان ىلع رمعو ةضاخم ىلع اوتأف

 يفرسي ام اذه لعفت تنأ نينمؤملا ريمأ اي . ةديبع وبأ لاقف ضاخف هتقان مامزب

 الاكن انلعج ةديبع ابأ كريغ اذه لقي مل هوأ : لاقف كوفرشتسا دلبلا لهأ نأ
 هللا انلذأ هريغل زملا انبلط نإف ى مالسإلاب كلا انزَعاف موق لذأ انك انإ دمحم ةمال

 رمع _نراكف ؤ بوك رلا يف ةبون همالغ نيبو هنيب لمج رمع نأ يورو ؛ ىلاعت
 مالغلا بكريو لزني مث خسرف رادقم ريسيو اهمامزب مالغلا ذخأيو ةقانلا بك رب

 ةقانلا مامزو هيف ضوخي لمجف قيرطلا يف ءاملا هلبقتساف ه اهمامزب رمع ذخايو
 نينمؤملا ريمأ اي : لاقف ماشلا ىلع اريمأ ناكو حارجلا نب ةديبع وبأ جرخف هديب

 : رمع لاقف ةلاحلا هنه ىلع كورب نأ بحن الو كيلإ نوجري ماشلا ءايظع نإ

 ورمع نع يذمرتلا ىورو . « سانلا ةلاقمب يلابن الف مالسإلا للا انزعأ موق نحن »
 موب نوربكتمتملا رشح » : لاق للع هللا لوسر نأ هدح نع هبدأ نع بىمش نا

 نجسىلإ نوقاسي ناكملك نم لذلا مهاشغي لاجرلا روص يف "رذلا لاثمأ ةمايقلا

 ةنيط رانلا لهأ ةراصع نم نوقسي رابنألا رات مهولعي سلوب هل لاقي منهج يف

 ىتح ناكم لك نم لذلا مهاشغي ه : ظفلب هنأ الإ بمك هاور اذك و « لابخلا
 ةياور يفو « رانلا لهأ ةراصع لابخلا ةنيط نم نوقسي رابنألا رات يف اوكلسي
 نم نوقسي رانلا يف نوكلسي ناكم لك نم لذلا مهيتايو ةبآكلا مهاشفت » : هنع
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 نولخدي ةثالث لوأ ىلع ضرع ه : كر يبنلا نع ةريره يبأ نعو « لابخلا ةنيط

 دبعو ديهشلاف ةنجلا نولخدي ةثالث لوأ امأف رانلا نولخدي ةثالث ل“وأو ةنجلا

 لوأ امأو ص لايع وذ فيمض ريقفو ى هبر ةعاط نع ايندلا قر هلغشي ال كولم
 . « روخف ريقفو 0 هتاكز يدؤي ال لام وذو « طلسم ربمأف رانلا نولخدي ةثالث

 :لاق ؟ كيلإ كقلخ ضغبأ نم ه : لاقف هبر ىجان مالسلا هبلع ىسوم نأ ركذو

 نب ةورع نعو « هدي تلخبو ى هنيع عمدت ملو « هنال ظلغو ى هبلق ربكت نم

 ؛عضاوتلا الإ اهيلع دوسحم ةمعن يذ لكو فرشلا دئاصم ىدحإ عضاوتلا: ريبزلا

 هزعو هبسحب قفانملا راختفاو ١ هزعو هبرب نمؤملا راختفا : ءاكحلا ضحمب لاقو

 يندببيلمع امنإ : بجملا يف لوقيف اهنحتميو هسفن ناسنإلا بقاري نأ بجيو « هلامب
 بجع نإو ث لمملا هنم قلخو « لمملا ىلع هاوقو يندب قلخ يذلا وه هللاو
 ةوهشب لمملا يف مئاهبلا تافص يف لغوت كلذ نا رضحا عامجلاو لكألا يف هتوقب

 ةمزح لمحيو : ليق “ ةكئالملا تافص نع دعابتو يورخأ رمأ دصق الب سفنلا

 ؛قيدّصلا لمح دقو . بجع هيفف اهنم شحوت نإف هيلإ روظنم ناك نإ بطح

 زوجي الو « لاملا تيب نم ةقفنلاب هل لمحت لب آرْبيك هكرتي ملو هعيبي ةاش دلج
 . ربكلاو بجعلا رابتخا يف ميثل خيشل ضرمتلا

 هوحن وأ هلام وأ همع وأ هلمعب ناسنإلا بحمعي دقفبجعملا ربكلا بابسأ نمو

 فنأيو هريغ رقحي نأ ىلإ هجرخي دقو دحأ ىلع ربكتي الو هبر ةئم ىسنيو

 وبأ كرتو ، ربكلا نع ايندلاب بجملا درفني ام لقو ى ابجمم ًاربكتم نوكيف
 نأ موق مامإ رمع نذأتساو ، هنم لضفأ هنأ هتثدح هسفن نأل هموق ةمامإ ةريره
 نأ فاخأ : لاقو ى ربكلاو ءايرلا نم افوخ هعندف ةالصلا دعب تاوعدب وعدي

 )١( هنيدب هزعو : لصألاو اطقس هيف لملو انيدياب يتلا ةخسنلاب اذك .



 . . . ...... .. . هايرلاو

 بولقلا يفةلزنملا بلط وهو ربكلا ىلع فوطمم ( ءايرلاو ) ايرثلا غلبي ىتح خفتني
 هب يئارملاو سانلا مه يئارملاو بلاطلا اذه وه يئارملاف ى ريخلا لاصخ ةءارإب

 نيتزههب وهو “ةيؤرلا نم قتشم لاعف وهو لولقلا يف ةلزنملا اهب بلطي ىلا لاصخلا

 يه ىلوألا اهيلعةزمهلا بتكتو طقنب وأ طقن الب ءاي ةروصب ىلوآلا و فلأ امهنيب
 ةزمه تبلق ةيؤرلا ءاي يهو ةفلكلا مال ةيناثلاو ى ىأر ةزمه يهو ةملكلا نيع

 لك ادعاصف نانثا لعفني نأ ةلعافملا و لاعفلا لصأ و « ةدئاز فلأ دمب اهفرطتل

 هارب و “ها ربل اهب هدصقي نأ هلامعأب يئارملا ىرب يئارملا نأ ىنعملاف « رخآلل دحاو

 هراهظإب بلطي يئارملا نإف ‘بلطلل انه لاعفلا نوكي نأ زوجيو ى لمعي يئارملا
 . مهل هلمع راهظإب هل نيئار مهريص ىنعملا وأ « سانلا هاري نأ لمعلا

 ادحأ همالعإ وأ هليلد وأ ةرخآلا لمعب ايندلا عفن ةدارإ وه ءايرلا : ليقو

 ةلزنملا بح ىلع ءايرلا قلطي دقو هسفن ىلع ثعاب ءىجلم هاركإ ريغ نم سانلا نم
 لوألاو ع ايندلا لهأ نم ءاير اذهو ى ايندلا لامعأب سانلا بولق يف اهدصقو
 ص ضحم “ءايرف ةرخآلا عفن هنراقي مل نإ لوألا مسقلاف ‘ نيدلا لهأ ءاير هيمسقب

 : لبق ى ةسمخ ةلجلاف بولغم وأ واسم وأ بلاغ امإ طيلخت ءايرف هنراق نإو
 عفنو ص قولخم وأ قلاخ امإ اهعفن هنم ديرأ يذلا يأ ايندلا عفن هنم دارملاو

 لسوتلل امإ ايهنم لكو ريسي ررض عفد وأ ةوهش ءاضق وأ لام وأ هاج امإ ايندلا

 ءاقستسالا ةالص دورول ءايرب سنل ىلاعت قلاخلا نم لوآلاو الوأ ةرخآلا لمع ىلإ

 ىلع اثعاب ريغلا مالعإ ناك نإو « ءاير هلك هريغو اهوحنو ةجاحلاو ةراختسالاو
 ءائرب سسلف لمعلا سفن ىلع ال تاحلاصلا تابنلا نم هوحن و ءادتقالل راهظإلا درج

 ىلإة هب لسوتلل امإو هتاذل امإ بولقلا هلايعتسا و هاجلا بلجل لمعتسي ءاثرلا نإف
 ءايرلا نم اضارغأ ةثالثلا هذه نوكت دقو ى هداقتعا يف ةعاط وأ حابم وأ ةيصعم
 هتدابعب دصقن نكف تاذلاب هاجلا دصق وهو لوألا امأ ٭ ةعبرأ كلتف طسوت رقي



 هيلع علطيف يشمي نمكو “ بابحألاو نيديرملا ةرثك و داش رإلا و دهزلاب رهتشي نأ

 ى راقولا لهأ نم ال وهلاو وهللا لهأ نم هنإ لاقي ال ىك ةلجعلا كرتيف سانلا

 فلاخم نأ جتحي مل سانلا هآر اذإ ىتح ةولخلا يف ةنسحلا ةنسملا هسفن فلكي نمكو

 امإ هنآل هؤائر هب فعاضت دقو ءائرلا نم كلذب صلخت هنأ نظي ةولخلا لاح
 هنم قبسي نمكو « ىلاعت هللا نم مايحل ال اللا يف كلذك نوكيل ةولخلا يف اهنسحي

 رافغتسالابكلذ عبتيف راقتحالا نيعب سانلا هيلإ رظني نأفاخيف حازم وأكحض
 ول هنأ هنم ملعي هللاو هسفن نع يمدآلا ةلفغ مظعأ ام : لوقيو ى ءادعصلا سفنتو

 بسني الئل اهلخديف ةدابع يف اموق ىرب نمكو « هيلع كلذ لقثي مل ةولخ يف ناك

 الف ءاروشاع وأ ةفرع موي شطمي نمكو ى اهلعفي مل الخ ولو ماوعلاو لسكلا ىإ

 ارذع هسفنل ركذ رطضا نإو « مئاص ريغ هنأ سانلا ملع نم افوخ برشي

 ترطفأ : لوقي وأ شطعلا طرف ىضتقا ضرمب للمعتي نأب اضيرعت وأ احيرصت
 ءاير رذتعي هنأ نظي البك هبرشب الصتم كلذ ركذي ال دقو نالف بلقل ابيبطت

 ناوخإلا بحم انالف نإ : لوقي نأ لثم « دعب ةياكح ضرعم يف هركذي لب
 نم ادب دجأ ملو يلع مويلا حلأ دقو هماعط نم ناسنإلا لكأي نأ يف ةبغرلا ديدش

 ينأ نظت يلع ةقفشم بلقلا ةفيعض يمأ نإ : لوقي نأ لثمو © هبلق بييطت
 الو قولحل كرتي الف صلهملا امأو « موصأ نأ ينعدت الف تضرم اموي تمص ول
 . هل لعفب

 هتدابعب يئاري نكف ةيصعم ىلإ هب لسوتلل هاجلا دصق وهو يناثلا امأو
 دحجيف مئالولاو ماتيآلا لامو فاقوألاك لاومألاو ءاضقلا ىلويف ةنامآلاب فرعلل

 ةأرما ىلإ ببحتيل ةمكحلاو عوشخلاو فوصتلا رهظي نمكو ى عفنتسي وأ نوخي وأ
 رهظي نمكو ص نايبصلاو ءاسنلا ةظحالمل ملعلا سلجم رضحي نمكو ص ىفزلل مالغ وأ

 نكمتيف اهوحن وأ ةياصو وأ ةيالو ىلإ لصيل طبضلاو ةسايسلا نسحو ةعاجشلا
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 رغضألا كرشلا وهو . . . . . ٠. ٠ ٠

 . تاسهتشملا نم

 لذبتل هتدابعب يئارب نمكف حابم ىلإ هب لس وتلل هاجلا دصق وه ثلاثلا امأو

 نمكو ص سانلا هتجاحو هتمدخ يف عراسيو ءاسنلا هحاكن يف بغرتو لاومألا هل

 ليدعتلا يعاريو اهليطيو ةولخلا يف بادآلاو ليدعتلا كرتيو ةالصلا ففخ

 هللا نم باوثلل الو حدملل ابلط ال هتمذمب سانلا ءاذيإ نع رارف اللا ف بدألاو

 ةعاجشلا رهظي نمكو « ذذلتلاو لاملا ذخآل لله وأ أرقى وأ ىلصي نمكو « ىلاعت

 . تاحابملل تايهتشملا نم لصيل طبضلاو ةسايسلا نسحو
 كرتيو ةالصلا ففخي نمك ةعاط ىلإ هب لسوتلل هاجلا دصق وهو عبارلا امأ و

 نع سانلا ةنايصل ادصق ألملا يف ىعاريو ليطيو ةولخلا يف بادآلا و ليدعتلا

 ممتملاكو لدعي مل وأ ففخ نإ مالكلاب قحلا هيف اوزواج امبر ذإ مذلاب ةيصعملا
 هتدابعب يئاري دلولاكو ى اعفان املع هنم ملمتيف ةبتر ملعملا دنع لانيل هتعاطب يناري

 لانيل ءاينغألا دنع يئارب نمكو ى ايه آ"راب نوكيف هيوبأ بلق هيلإ لبميل هملع وأ
 [هاج لانىل ةاضقلاو ءارزولاو ءارمألا دنع وأ ةدابعلل ةدع هذختي الام مهنم

 رمألا يف هلوق هب ذفنبل وأ ملظلاو لغاوشلا عفدو ةدابعلل هب غرفتيل ابصنمو

 . أرقي نمكو يهنلاو

 ةيصعملا وأ حابملاب امأو ةعاطلاب ناك اذإ( رغصألا كرتلا وه ) ءايرلا ( و)

 هملع ءانث هريغ هيربو هلمف هريغ يرب لعافلا نإف ةلعاقم ءايرلاو كرش ريغ ةريبكف

 هاندأ نأبو > رغصأ هنأبو اضيأ كلذب ةنسلا تدروو كرش هنأب نآرقلا ف درو

 (لاص المع ‘لَمْسَمَف بر ءاقل وجرت ناك انمف :ىلاعت هللا لاق ،كرش
 ء هلمعب ءانثلاو رجألا بلط نمف تلزن'١) آدحأ هبرت ةدابعب ك رنشي الو

 )١( فهكلا : ١١٠

 



 هلمع يف دازف كلذل حاترا ريخم ركذف قدصت وأ ماص وأ ىلص اذإ نميف : ليقو
 ريخ انأ لوقي ىلاعتو كرابت هللا نأ » : للع ينلا نع رازبلا ىور « سانلا لاقم

 كلامعأ اوصلخا سانلا اهيأ اي (!) يكيرش وهف اكيرش يعم كرشأ نمف كيرش
 هلل اذم اولوقت الو ى هل صلخ ام الإ لامعألا نم لبقي ال ىلامتو كرابت للا نإف

 هنإف مكهوجولو هلل اذه اولوقت الو « ءيش هنم هلل سيلو محرلل هنإف محرلل و
 نب دومحم نع دمحأ ىورو . « هل كيرش ال للا نإف ءيش هنم هلل سيلو مكهوجول

 امو : ليق ‘ رفصألا كرشلا يتمأ ىلع فاخأ ام فوخأ ه : قل لاق هنأ ديبل
 اوبهذإ مهلامعأب سانلا ىزاج اذإ نيئارملل ةمايقلا موي هللا لوقي ءايرلا : لاق ؟ وه

 خيشلا لاق « ءازجلا مهدنع نودجت له اورظناف ايندلا يف نوءارت متنك نيذلا ىلإ

 كرشلا هنإف ءايرلا اوقتإ ه: لاق هنأ قلع هللا لوسر نع اوركذ : هللا همحر دمحأ

 ءاير قدصت وأ ماص وأ ىلص نم » : قلع لاق للا هحر عيبرلا لاق « رغصألا

 ىنغأ اتأ ه : ينابرلا ثيدحلا يفو ى رغصألا كرشلا ءايرلا يمسي ناكو «كرشا دقف

 ناك ام الإ لبقأ ال ينإفهل هتك رت يريغ هيف كرشأ المع لمع نمف كرشلانع ءاكرشلا

 نم هتعمس ثددح :لاق ؟ كىكبي ام : ىكىي هآر دقو ذاعمل رمع لاقو « ل اصلاخ

 نب دادش لاق « كرش ءايرلا ىندأ نإ ى : لوقي قلع ينلا ينعي ربقلا اذه بحاص
 ىلع تفوخت ينإ ه : لاق : كيكبي ام : تلقف يبي يللع يبنلا تيأر : سوأ
 مهنكلو ًارَحَح الو ارمت الو اسمش الو ًامنص نوديعي ال مهنإ امأ كرشلا ىتمأ

 كرتو ءاير سانلا لجأل لمعلا ه : ضايع نب ليضفلا لاق « مهلامعأب نوءارب
 ءايرلا بروك ىنممو ى ايهنم هللا كصلخي نأ ةمالسلاو كرش سانلا لجأل لمملا

 ةريبك هنإف كلذ عمو كرشلا ءازج هيفو زوجي ال اك للا ريغا لمملا هيف نأ اكرش
 هريقلوهب ىءار يذلا لمملل "طبحم وهو كرشملا مكحب يئارملا ىلع كحي الو قافن

 . هي اري م يذلا عجر بات نإف
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 لاحو تآ و بهاذ يفو مرحم وأ حابم يف نإو ناسنإلا نم نوكي و
 . هتروص نيسحتك هسفن يف نإو هريغ لعفب و هيلع مزعي مل امبو

 لعف نإ : لوقن اك اذهو ‘ كلذك نجلا نأ مولعمو ( ناسنالا نم نوكيو )

 ناكو هوركم وأ ( مرح وأ حابم يف نإو ) كلذك ةأرملا نأ ديرنو اذك لجرلا
 مظعت هنأل ةعاطلا يف للا ريغل اكارشإ سيل هنأو ةعاط ريغ يف هنأ عم ًآرفك
 ىلع رقاب هب ىءار يذلا لمملاو ع ةريبك هسفن يف ءايرلاو ى هلل وه امنإ مظعتلاو

 وه : ليقو “ لوق يف امرحم وأ اهوركم وأ احابم وأ ةعاط هنوك نم هلاح

 ناك نإ ةريغص وأ ةريبك أ هللا دنع يه ام ىردي ام ةيصعم لعفلا كلذو ةريبك
 ؟ضرفب ءايرلا نوكي لهومرحم وهف امرحم ناك نإو اهوركم وأ حابم وأ ةعاط

 هب نايتإلاو هنيسحتب يئاري دق هنأل حيحصلا وهو نوكي : ليقو ى ال : ليق

 وأ الصأ ضرفلا كلذ لممي ال ناسنإلا نوكي دقو ى يعرشلا هجولا رهاظ ىلع

 دعب عقي نأب ققحتي ءاوس ( تآو بهاذ ) لعف ( يفو ) . ءايرلا هل تاتيف ةرات
 فذح ىلع ماللا فيفختب ( لاح و ) مظعي امم اذك لعفيس هنأب ,دعوك ال وأ

 اك ( هيلع مزعي مل امبو ) رضاح لمف يأ اهديدشتب وأ لاح لعف يأ فاضم

 نمو “ هب يئاري ام هيلع بتريف دمع الب هك رتي وأ ائيش لعفي اك مزع امب نوكي
 هلام سانلا فرصك ( هريغ لعفب و ) هريغ وأ عيبلا وأ ةمسقلا يف ةوظحلا كلذ
 لعفيس هنأب يئاري وأ “كلذب يئاري « ينم اذك ةعفنم : لوقيف رمأ الب ةعفنم يف

 ناك ( نإو ) قلخلا نم هريغ لمف وأ ىلاعت هللا لعف وهو لمفي نأ هتين يف سيل و
 يأ ( هتروص نيسحتك ) هريغ سفن يأ ( هسفن يف ) هريغل وه يذلا لعفلا كلذ
 اهب يئاريف ةنسح ديز ةروص هللا وهو هريغ قلخي نأ لثم كلذو ى هريغ ةروص

 هيف البج هدلب يف قلخي وأ ى كلذ ريغ وأ هتليبق وأ هدلب نم وأ هل ابيرق هنوكل

 امهريغ يئاريف قلخلاك انسح ائيش دحأ مسج يف دحأ لعفي نأ لثمو ى ةعفنم
 ال وأ هريغ لعف نم وأ ةيصعم ولو هل احدم هحدم نوكي امب يئارب هنأ كلذو هب



 . .... ... .... ... . ةحراج لعفبو ءالخ يف وأ

 بسانملا هنأل ريغل هسفن ءاه تعجر امنإو « هناحبس هللا ريغ دحأل هيف لعف
 يفو “ كريغ يف كريغ لعف وهو ةياغ هقوف تناكل ريغل ال هل هتددر ول ذإ يمفتلل

 تنأ ىلوألاو لعافلا كريغ وه سيل هيف لعف يذلا كريغ نأل « مادختسا كلذ

 ص هيلع مزعي مل اممو :هلوق بسانيف تايافلاب ىتأ دق نوكيف لاحو : هلوق طقسب
 مزع ام لخدي نأبو هريغ لعفبو .. ىلإ بهاذ يفو : هلوق يف يبفتلا كرت هلمل و

 نأب دحأ هعم نكي مل نأب ( ءالخ يف وأ ) ناسنإلا يف نوكيو : هلوق يف هبلع

 هيلإ باستنالاو هب رخفلا ىلع مزعيو هاون دقعي وأ ى ءاير ةروص وه امب ملكتي
 نوكي : هللا همحر فلخي نب نايلس عيبرلا وبأ لاق ؟ سانلا رضحم يف ايس الو
 سيل ليللا فوج يق هتالص يف افقاو باوبألا هيلع تقلغأ دق هتيب رعق يف لجرلا
 . هيلع اوعلتطيو سانلل كلذ رهظي نأ هسفن يف بحأ اذإ ءارم وهو دحأ هعم
 هتمظع دح ىلع نجلا وأ ةكئالملا دنع مظعي نأ ديرب هنأب ءايرلا روصتيو : تلق

 . مهفاف هايإ ةكئالملا بحب للا ىلإ برقتلا ىلع ال ةرهشلاب قلخلا دنع

 وأ هريغ نم وأ هنم كلذ ناك بلق لعفبو ( ةحراج لعفب ) يئارب ( و )
 شطب ةدش و هبلق ةعاجشب يئارب نأ لثم ص نوكي ال وأ نوكي وأ الصأ نكي م
 ىكح كلذلو ى ةدابع هسفن يف وه امب نوكر نيدلل نيبستنملا ءايرو “ هحراوج

 كلذو “يدنقرمسلا لاق اذك و « سانلا يف ءايرلا ماد ام ,قاب نيدلا نا : انباحصأ

 نوءاري سانلا ماد امف همظعي هريغ ىري وأ اميظع هدعي امب يئاري ناسنإلا نأ

 لصحي نكلو « رفاك يئارملاو ‘ فيرش ميظع كلا نيد نأ داقتعا ىلع نوقاب مهنإف
 كو « مهل قالخ ال ماوقأب نيدلا اذه كلا ديؤي » : درو اك زازتعا هب نيدلل
 كلذب عفتناف الاومأ قفن و مولع "رقمو نيك رشملل لتاقو كرشلا ندم حتاف نم



 كرش مهب لمعلاو ، قافن وهو سانب كرتبو

 : يدنقرمسلا لاق 0هئايربكلذلعافكلهو اجنف ءادتقالاب وأ هترخآل عفتنا نم هنم

 لاقو ص نوءارملا تام ذنم تبرخ ايندلا ناو ايندلا تبرخل نوءارملا الول لاقيو

 يا مكودع نم متفصتنا ام اوكلمه ول : ةفيذح لاقف “نيقفانملا كلهأ مهللا :لاجر

 . كرشلا لهأ لذبف مهنولتقيف نيك رشلا ىلإ نوجرمي مهنأل

 مهلجأل ةدابعلا كرتب يأ دحأل وأ سانل يأ ( سانب كرقي ) ىءاري ( و )
 لخاد هنكل اضيأ ءايرف هلل ال مهلجأل ةيصعملا كرت امأو لثم ءايرلا نوبسني الئل
 رجألا ىوقيل رسلا يف اهلمعبل مهدنع ةلفان كرتي نأ امأو ى ةعاطلاب ءايرلا يف
 هل رطختنأ كلذو ( كرش مهب لمعلاو قافن وه ) :سانلل كرتلا ليق (و) زئاجف

 هوبسني الئل سانلا روضحلاهلعفالرتىفاهلعفي نأ ديربف اهممسي وأ اهب رمؤي وأ ةدابع

 ىلإ هوبسنل اهلعف ول ذإ اهكرتب مهبولق يف هتلزنم ءاقبا بلط دقف اهلعفب ءايرلا ىلإ
 نإ اهلعفي نأ بجاولاف ءايرلا هيلإ رطخي الئل اهكرتي وأ مهدنع صقنيف ءايرلا

 مهل كرتلا نأ يفني نأ ينمي هبلق نم كلذ يفني وأ ضراوعلا ليزيو تبجو

 وأ كلذ يفنيو اهكرتي وأ ضراوعلا ليزيو “بجت مل نإ اهلعفي نأو “ دعب لعفيو

 ص ءاير سانلاب كرتلا نوك ريسفت يف يل رهظ اذك ى هنيح يف يفنلا عم دعب اهلعفي
 لمعلل كرشلا تابثإ سيلو ى اك رش ناك ءايرب ناك ام لك نأل كرش اضيأ وهو

 يدتبملا دنغ رهظأ كرشلل هتهباشم م لمعلا ناك ال نكلو هنع كرشلل يفت مهب

 مهبكرقلا يمس و « اك رش مهب لمملا يمس كرشلل كرتلا ةهباشم نم رظنلا ءىداب و .

 :اسك ءايرلا يأ هب هبشم كرش ءايرلا :انلوق يف كرشلاو“قافنلا وهو هنود مماب

 دباع لمعو يئارملا لمع نم لك يف نإف يونعملا ماملا ىنعملاب وه وأ « هللا ريغ
 - اريثك هلل دمحلاو - تدأر مث ى هب هل كار و هللا ريغ ىلإ ابرقت ت منصلا

 “دثر و هل نوكي دق لجرلا نأ ناطيشلا دناكم نمو :هضن ام ريسفتلاكلذ .بساني



 ءايرلا نم افوخ امهك رتيف اهنولعفي ال موق يف عقيف دجهتلاو ىحضلا ةالصك نتيعم
 درجمف « صالخإلا ىلع ليلد ةقباسلا هتموادم ذإ ناطشلا ةعباتمو طلغ اذهف

 "لخلم الو ءاير الو "راضب سيل لوبقو رايتخا الب بلقلا يف ءايرلا رطاخ عوقو

 نأ هيلع معن “هضرغل ليصحتو ناطيشلل ةقفاوم هلجأل لمملا كرتف صالخإلاب

 لب ءايرلا نم افوخ ال ايهك رتي دقو اينيد اثعاب دجي مل نإ داتعملا ىلع ديزي ال
 كرت هنأل ءايرلا نيع اذهو .ءارم هنإ لاقي نأو ى ءايرلا ىلإ بسني نأ نم افوخ
 ناطيشلاعقري دقو ملسملاب نظلا ءوس اضيا هيفو ى مهدنع هتلزنم طوقس نم افوخ

 هل مهمذ نع رارقلل ال ةبيغلا ةيصعم نع مهتنايص لجأل هكرتي نأ هباق يف
 ةيصعملا نع هريغ ةنايصو “ مهب نظلا ءوس اضيأ اذهو “ مهدنع هتلزنم طوقسو

 كاوسلا كرت ليبقلااذه نمو ى تادابعلا ال تاحابملا كرت يف نحت امإ

 نع سانلا ةتسلأل ةنايص اهوحنو راملا بوكرو ايفاح يشملاو ناسلْبتطلاو

 هناسحتسالب ةنسلا كرت ىلع ةمادنلا مدعو نظلا ءوس و ةنسلا كرت همفو ى ةبيغلا

 . ه ١ اناصقن و ابيع اهدعو

 ءاري مل نإف ى ءايرلا ىلإف كرتت مل نإو ةدابعلا كرت ىلإ آلوأ وعدي ناطيشلاو

 ةصاخ ةعاطلا عاقيإ صالخإلا امنإو “ صالخإ ءايرلا ةفاخع لمعلا كرت نأ همهوأ

 كنإ : لاقو هضراع نإو مهل كرتلا نم ناطيشلا معز نم ال سانلا نود ىلاعت هلل

 . صالخإلاب اهنتحو اهيف داز ءارم

 حراوجلا لمعو لوقلا ان"دَدعت نإ سمخ وأ تس ءايرلا هبام نأ ملعاو

 . ًاد_حاو

 توصلا ظفحو نيتفشلا لوبذو رارفصالاو لوحشنلا راهظإب ندبلا : لوألا



 رهسو ةرخآلا فوخ ةبلغو ةدابعلا ىف داهتجالا ةدش ىلعو لكألا ةلق ىلع لديل

 براشلا قنلَحَك عرشلا رمأ راهظإبو ‘ موصلاو نيدلا يف نزحلا ةرثك و ليللا
 ءافصو نمسلا راهظإب ايندلا لهأ ءايرو ى ةكرحلا يف ءودهلاو سأرلا قارطإ و

 . اهوحنو ندبلا ةفاظنو هجولا نئسحو ةمإقلا لادتعاو نوللا

 ظ بلغو قاسلا فصن نم بيرق ىلإ هريمشتو فوصلا سملك ىزلا : ىناثلا
 نْيخعآلا هيلإ فرصبلو ةنسلل عبتم هنأ ,رهظيل ناسليطلاو عتقرملاو بانثلا

 نيدلاب مملا قارغتسا ىلع هب لديل ةخسولاو ةقرخلا بايثلا سبل و « هزيمت ببسب
 ص دهزلاو رقفلاو سفنلا رسك و عضاوتلا ىلع وأ ى لسفلاو ةطايخلل غرفتلا مدعو

 لوقي نأ هفوخل حبذلا ةلزنمب هدنع ناكل افيظن اطسو ابوث سبلي نأ فلك ولو

 لهأ دنع لوقلا ديري نم مهنمو ى دهزلا نع عجرو ايندلا يف بغر : سانلا

 ةخسولاو َ ةقلخلا سبل ولف ‘ حالصلا لهأ دنعو ءاينغألاو كولملا نم ايندلا
 هدهز ملعي الو « نيدلا لهأ هاردزا ةرخافلا سبل ولو ى ايندلا لهأ هاردزا

 بايث ةميق اهتميق امم ةعيفرلا ةيسكألاو ةقيقرلا فاوصلا نوبلطيف هحالصو
 اوفلك ولو نيقيرفلا دنع لوبقلا نوسمتليف ءاحلصلا باي ةئيه اهتئيهو ءاينغألا
 ءاينغألاو كولملا نيعأ نم طوقسلا نم افوخ حبذلاك ناكتل خسو وأ نشخ سبل

 يف اوبغر : لاقي نأ نم افوخ مهيلع مظعل ءاينغألا هسبلي ام سبل اوفلك ولو
 ايندلا لمهأ ءايرو “ دهزلاو حالصلاو نيدلا لهأ نم مهنأ ملعي ال نأو ى ايندلا

 بايثلامهتويب يف نوسبلي ى ةعساولا نكاسملاو ةعيفرلا بكارملاو ةسيفنلا بايثلاب

 . اهب نوجرخي الو ةنملا

 لاوقأ ظفحو راثآلاو رابخألاو ةمكحلاب قطنلاو ظعولاك لوقلا : ثلاثلا

 كيرحت و فلسلا لاوحأب ةيانعلا ةدش ىلع ةلالدو ملعلا ةرازغل آراهظإ نيفلتفملا

 ؛(ا .
 ٠



 راجحأو داوعأك هدنع سانلا نوكي ىتح هلمع لماعلا صلخي الو

 بذضفلا راهظإو قلخلا دهشمب ركنملا نع يهنلاو.فورعملاب رمألاو ركذلاب نيتفشلا
 ةءارقب توصلا ؛قيقرت و ‘ يصاعملل سانلا ةفرامقم ىلع فسألا راهظإو تاركندل

 ءاقل و. ثيدحلا و نآرقلا ظفح ءاعداو « فوخلاو نزحلا ىلع كلذب لديل نآرقلا

 للخ نايبب ثيدحلا يورب نم ىلع درلاو تاعاطلا نم هلعف ام رك ذو خياشملا

 ماحفإ دصق ىلع ةلداجملاو ‘ ثيداحألاب ريصب هنأ فرملبل هظفل وأ هنحل وأ هلقن يف
 رامشألاب ايندلا لهأ ءايرو كلذ وحنو نيدلاو ملعلا يف هتوق سانلل رهظيل مصخلا

 . ةحاصفلاو ةغالبلا راهظإو لاثمألاو

 قارطإ وناكرألا ليدعتو دوجسلاو عوك رلا وأ مايقلا ليوطتك لمعلا : عبارلا

 يف ندبلاو نيمدقلا ةيوستو نوكسلاو ءودهلا راهظإو تافتلالا كرتو سأرلا

 اطخلا بيرقتو لابتخالاو رتخبتلاب ايندلا لهأ ءايرو ى ةولخلا نود سانلا رضحم

 . هوحن و ليذلا فارطأب ذخألا و

 دنع هفلخ مهيشمو مهترثكب حرفي نمك نورثازلاو باحصألا : سماخلا

 لماك دشرم هنإ لاقل هدحو بهذي الو ٢ يمابيو > ةوعدلاو ةمجلا ىلإ هباهذ

 مدخو دمعو ةورثو ةردق ود هنإ : لاقل ايندلا لهأ ءايرو ‘ ة ريثك عابتأ هل

 . ةرسك

 . سانلل لمملا كرت : سداسلا

 ال ( زاجحأو داوعاك هدنع سانلا نوكي ىتح هلمع لماعلا صلخي الو )

 هسفن تكردأ اهمو“دوع وأ رجحب كلذ لعفب ال اك كرتب الو لعفب مهإلإ برقتي

 دارا نإ الإ ءايرلا نم ةبعش هيفف ةميهب وأ ناسنا هتدابع ىلع علطي نأ نيب ةقرفت

_ ٤١ 



 : ىلامت لاقو «'١)صلاخلا !نيدلا لل الأ » : ىلاعت هللا لاق ، هب يدتقي نأ

 قلخلا جارخا وهصالخإلاوه""!ني"دلا هلآ نيصلخ كلا اودبعبل الا اورمأ امو »
 نم تارودكلا نم هدسفي امع لمملا ةيفصت لقف تئش نإو “ قحلا ةلماعم نع

 هلل هتكرحو دبعلا نوكس نوكي نأ لقف تئش نإو “ هريغو باجعإلا و ءايرلا

 مقتستمش للا يبر لوقت نأ » :لاقف صالخإلا نع قلع لئس دقو “ ةصلاخ ىلاعت

 اك هتدابع يف ميقتست ناو كبر الإ دبعتالو كاوه دبعت ال يأ 2 ') ترمأ اك
 ءهدسفبف ناطبش لمملاىلع علطي ال ناب ىلعأ ماقم بسحب مهضعب هفرعو “ترمأ

 ديري الو ىلاعت للا هتعاطب ديري نأ صالخإلا ىنعم يف ليقو ى هبتكيف كلم الو
 . هاوس اهب

 زوفلا ديري نأ يناثلاو ؟ باقعلا نم صالخلا ديري نأ : اهدحأ : ماسقأ اهلو
 ؛ىلاعتشا نم ءايح كلذ لعفي نأ :عبارلاو ؛امم ايهديري نأ ثلاثلاو ى باوثلاب
 باقع الو باوث ةظحالم ريغ نم . لجو زع هلل ابح كلذ لعفي نأ : سماخلاو
 . هل اممظعتو ىلاعت لل الالجإ كلذ لعفي نأ : سداسلاو

 هنع يور ام لشم > صالخالا دعوو ءايرلا دمعو راضحتساب ءايرلا 'جلامي'و

 ةقفنو رك ذ نم ةعباسلا ءايسلا ىلإ دبعلا لمعب دعصت ةَظَفَحلا نإ » : قلع

 ةلنالث همم و > سمللا ءوضك ءوضو دعرلا يًودك يود هل عرو و داهتجاو

 هنإ هبحاص هجو لمملا اذهب اوبرضاو اوفق : اهب لك وملا كلملا مهل لوقيف كالمأ
 :للع هنع( هنع هللا يضر دوعسم نبا نع ىلعي يبأ نبا ىورو « هللا ريغ هب دارأ

 )١( رمزلا ةروس .

 ( ةنيبلا ةروس ) ل : ٥ .

 ٠ دواد وبأو ملم هاور ) (

_ ٤٢ 



 ناهتسا ةناهتسا كلتف ولخي نيح اهءاسأو سانلا هاري ثيح ةالصلا نسحأ نم »

 يبنلا نع يصحيلا ةلَّبَج نع ايندلا يبأ نبا ىورو « ىلامتو كرابت هبر اهب
 "لض رساخ اي رفاك اي رداغ اي رجاف اي : ةمايقلا موي ىداني يئارملا نإ » : تللم

 ىورو « هل لمعت تنك امم كرجأ ثذنخفَ بهذإ كرجأ 3ةطبعو “كثلَمع

 ىلامت هلل صالخإلا ىلع ايندلا قراف نم » : وقللع هنع سنأ نع ك اجلاو نابح نبا

 2 ضار هزنع ىلاعت هلاو اهقراف ةاكزلا ىتآو ةالصلا ماقأو هل كيرش ال هدحو

 هللا لوسر اي : نميلا ىلل ثهب نيح لاق هنأ لبج نب ذاعم نع كاملا ىورو

 نع يقهيبلا ىورو « ليلقلا لمملا كفلكي كنيد صلخأ » : لاق « ينصوأ

 حيباصم كئلوأ نيصلخمل ىبوط : لوقي للع هللا لوسر تعمس : لاق نابوث

 للع هنع ءادردلا يبأ نع يناريطلا .ىورو « ءاملظ ةنتف لك مهنع يلجني ىدهلا

 ج ىلامت للا هجو هب يفلتنا ام الا اهيف ام نوعلم ةنوعلم ايندلا » : لاق هنأ

 دق » : لاق تلع هللا لوسر نأ هنع هللا يضر رذ يبأ نع يقهيبلاو دمحأ ىورو

 ةنئمطم هسفنو اقداص هناسلو اميلس هبلق لعجو ى ناميإلل هبلق صلخأ نم حلفأ
 “ل لوف : :ىلاعت هللا لاقو«ةرظات هنيعو ةعمتسم هنذأ لعجو ىةميقتسم هتقيلخو

 نومنُمَيو نوءاري مه نيذلا نولهاس مهتالص نع مه نيذلا نيلصملل
 لاق '") ديدش باذع مل تائّسلا نوركنسمَم نيذلاو : لاقو ) نوعاملا

 اونوكي مل ام هللا نيم مه ادبو ف : ىلاعت هللا لاقو ى ءايرلا لهأ مه : دهاجم

 : لجر لاقو 0 ءايرلا " لبو : لاق اهأرق اذإ مهضعب ناك ينوبستنحَي

 ")سانلا اهب ديرب هللا ةعاطب دبعلا لمعي ال نأ » :لاق ؟ةاجنلا مف هللا لوسر اي
 عّسون ملأ »ه : هلمع باوث سمتلا اذإ ةمايقلا موي دبملل ىلامتو كرابت هللا لوقيو

 )١( ه : نوعاملا ةروس .

 )٢( رطاف ةروس : . ١
 )٣( يذمرتلا هاور .



 ص كءارشو كميب كل صخرن ملأ ى ايندلا يف سوءرملا نكت ملأ سلاجملا يف كل

 لك ىلع مارح انأ: تلاقف ةجل تملكت»: للع لاقو كلذ وحنو « مركت ملأ

 ليللا ءانآ نآرقلا أرقا : هللا لاق اذإ هتءارقب يئارملل للا لوقيو « ءارم"و ليخب

 لب » : للا لوقيو « تبذك » : ةكئالملا لوقتو « تبذك » : راهنلا فارطأو

 : لاق اذإ داهجلا يف لتقلا عم اذكهو « ليق دقف ءىراق نالف لاقي نأ تدرأ

 دةف عاجش 'نالف لاقي نأ تدرأ لب ه : لوقيو تلتق" ىقح كل ؛تدَهاج
 داوج كنإ لاقْيل لب»:لوقيو كل هتقفنا :لاق اذإ لاملل قفنملا عم اذك و « ليق

 ىءار - ىءار نم » : للع لاقو رانلا مهب ُرَعُست موق لوأ مد « ليق دقف

 :لمق نزحلا بج نم هللاب اوذصتسا » : لاقو اهب كلا عمس عمس نمو“ هب هللا

 هيلع ىسيع لاقو '") « نيئارملا ءارقلل "دعأ منهج يف داو ه : لاق ؟ وه امو
 . « ءاير نم ةرذ رادقم هيف المع للا لبقي ال » : : مالسلا

 هنمسحت دعب هعفدي نم مث ةرم لوأ ءاح اذإ ءايرلا عفدي نم نيصلخملا لضفأو

 ههرك اذإ هيلإ عبطلا نوك ر رضي الو هيلإ نكسي الو هعم عفادتي نم مث

 سأ رك ذتم» مل و ىءار وأ الصأ ههركب ل وأ هعباتو ههرك نإ امأو ى هعفاد و

 راضحتساب اضيأ ءايرلا جلاعيو ى هلمع لبقي الف هلهجل وأ هبح ةبلغل مارح ءايرلا
 عفر ىلع قولخل ةردق ال هنأ و « هريغ ملع يف ةدئاف ياف يلعفب كلا ملع اذإ هنأ

 وهف ى هلل كلذ لك “ راقفإ الو ءانغإ الو لالذإ الو زازعإ الو “ اهطح الو ةلزنم

 وهو هب هلا هيصعم هركي نأب اضيأ هجلاعيو « ينينغيو ينزعيو ينعفري يذلا

 ،هريغ دبعيو ىلاعت للا قزر لك أي فيك رضحتسي نابو ى ريخ لكب هيلع معنملا
 . ملعأ هللاو باوثلا يف بغري نأبو

 بجيو “ءادتقإلاب قشي الو ءايرلا نمأي ال هنأل هب يدتقي ال نم لفنلا رهظي الو
 ٠ دواد وبا هاور ) ( ١

 . يقهيبلاو هجام نبا هاور ) ( ٧٢

  

 



 ةينالعلا لمع نأ ه درو دقو ى هب ءادتقالا رجأو هلمع ءالعإ ةينب ضرفلا راهظإ

 ءايرلا نم افوخ هرسأ نمو ى ءادتقإلا ةين ىلع رهظأ نإ افعض نيمبس فعاضي
 نع ًافوقوم ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا ىورو « )١' كلذك نياممس فعوض

 نيم:سفعاضي ةكئالملا الإ هظفحتال يذلا لماخلا ركذلا ه: مهنع للا يضر ةشئاع

 ضعب لاقو « هلك كلذ يف ةينالع لمملاك ارم هنم غورفملا لمعلاب رابخإلا و افعض

 ى ةيصعم ءايرلل هب رابخإلا نكلو « ءاير هب رابخإلاب هدسفي مل رضح اذإ : انموق
 . ملعأ هلاو ى ءادتقالاو ءايرلا ديرب له رمآلا هبلع هبتشا نمو

 تابقعلا رثاس ةرمن اهيلإ يهتنت ذإ اهرضأو ةبقع دشأ ءايرلا ةبقاع نأ ملعاو

 لصألا باخو هلك يمسلا عاض ىرخآلا تناك نإو ى تحيرو تمنغ تملس نإف

 . لمملا لطبو

 ِريرحن لك الإ اهل هبتني ال ةيفخ ةقيقد لامعألا يف بجعلاو ءايرلا يراجمو
 ءاضع ضعب تممس دقلو : يلازغلا لاق « بلقلا ناظقي ريصب ‘ نيدلا رمأ يق
 قوسلاىلإ هلمحمث آدج هنسحأو همكْحأو ابوث جسن يماللا ءاطع نأ يكحي روباسين

 هذخأف تك و تك ةريثك بويع هيف نإ : لاقو زازبلا هصخرتساف هضرعف

 لاقف “ ديرب ام هبف هل لذبيو رذتمي لمجو لجرلا مدنف اديدش ءاكب يكبي سلجف
 هبف دجوي ال ىقح هنيسحتو هماكحإ يق تدهتجا ينا نظت ام كلذ سيل : ءاطع

 انلامعأ فيكف اهنع تلفغ بويع هيف رهظأ هبويعب ريصبلا ىلع ضرع اماف « بيع
 ؟ هللا ىلع تضرع اذإ

 )١( نابح نباو يقهيبلا هاور .
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 لمعلا دسفيو لعفلاب لجآ باوث عم وأ لجاع دمح ةدارإ امإ وهو
 . . . . ... .. ىلوألا درجمك

 يل ةفرغ يف رحسلا تئقرت ةليل تنك : نيحلاصلا ضعب نعو : )) لاق
 ةفيحصهديب ءامسلا نم لزن اصخش تيأرف تأوَفغَ اهتمتخ املف «هطد» أرقأ ةعراش

 ةفلك الإ ةتبثم تانسح رشع ةملك لك تحت هط ةروس اهيفو يدي نيب اهرشن
 هذه تأرق دق هللاو : تلقف ائيش اهتحت رأ ملو اوع اهناكم تيأر ةدحاو
 الإ اهانبتك و اهتأرق دق تقدص : صخشلا لاقف ى تتبثأ اهارأ الو ةملكلا

 يف تيكبف “ اهباوث اوطقساو اهوحمأ : شرعلا لبق نم ايدانم انعمس انأ
 هلجأل كتوص اهب تعفرف لجر رم : اولاق ؟ كلذ متلعف مل : تلقو يمانم

 . اهبا بهذف
 لوألاو ( لعفلاب لجآ بوث عم وأ لجاع دمح ةدارإ امإ وه ) ءايرلا ( و )

 سانلا هدمحب نأ بحي كلذ دعبو لم و باوث دصق الب لعفي نأ امهدحأ :نابق
 عم وأ : هلوق ىنعمو “باوثلا دصقي ملو لعفي نيح ءايرلا دصقي نأ رخآلاو هبلع

 باوثلاو“هل قلخلا دُمَح وهو لجاملا دمحلا لمعي نيح هلمعب ديرب نأ لجآ باو
 لصح ةمبرأ الك تمسق اذإو ص هجوأ ةثالث كلذف ةرخآلا يف هللا دنع لجآلا

 هاجلا وأ ةيصعم ىلإ هاجلا وأ هتاذب هاجلا ةثالث نم لك يف دارملا نآل ى رشع انثا
 عم لجاملا دلا ةدارإ وهو يناثلا مسقلا اذه ( دممفيو) كلذ رم دقو حابم ىلإ

 وهو ةريبك هنأل رخآلا لمعلاو لماعلا هب ىءار يذلا ( لمعلا ) لجآلا باوثلا
 لاطبإ لمملا داسفإ ىنعمو ى ةداعإلاب بلاطي ال هنأ الإ لمملا داسفإ يف كرشلاك

 ( لوألا درجمك ) اهيلع باثي ال ةروص ىلع هب ءيجملا هباوث لاطبإ ىنعمو هبارث
 ةدارإ امإ وهو : ةخسن يفو “لجاملا دمحلا ةدارإ وهو لوألا درجم هدسفي اك يأ

 )١( يلازغلا ) يأ (
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 صخرو « نالوق ؟ ققحي ىتح وأ « ءاير لهف فني ملو ضراع نإو

 مم طاقسإو واولاب لوألا درجمك لمملا دسفي و “لعفلاب لجآ باوثو لجاع دمح

 لجآ باوثو لجاع دمح ةدارإ امإ : هلوقل ليدع لوآلا درجمك : هلوق نوكف
 ةدارإ امإ وه : لاق هنأكف ى لجاملا دمحلا ةدارإ لوأآلاا درجمب دارأ و « لعفلاب
 :هلوقب اذه نم رفف ‘ طقف لجاع دمح ةدارإ امإو “ لجآ باوثو لجاع دمح
 درج ينميو فرحك لصف وأ مسإ ةملكلا : لوقي نمك كلذف ، لوآلا درجمك

 ليدمت فرعأ الو « عون فرحلا نأ امك ص ناعون لعفلاو مسإلا نأ ىنملاو ريظنتلا

 لعفلاب : هلوقو “ حيحس ىنعملا نأ الإ برملا ةغل يف فاكلاب ةزمهلا رسكب امإ
 ىلإ دئاع وأ ةضرتعم ةللاو ‘ [آقلطم ءايرلل دئاع دسفي ريمض و ةدارإلاب قلعتم

 لوآلا درجمك : هلوق نوكيف « لجآ باوثو لجاع دمح ةدارإ هنوك ديقب ءايرلا
 حمحص ةدابعلا نم .هب ىءارملا لمملاو ءايرلل امسق هنوك يفو “داسفإلا يف آريظنت

 بقاعيو هتداعإب بلاطي دساف:لبقو“بات نإ الإ هل باوث الو هتداعإب بلاط ال

 . هتداعإ كرت ىلع

 بحاص لوق عم كلذ تلق امنإو“لماع ريغ وأ الماع ءايرلا ( ضراع نإو )

 لمعو يئارملالمعبو هريغو لمعلاب نوكي ءايرلا نأل هلعف يف هضراع نإ : لصألا
 وه ( لهف ) وه هضراع يذلا كلذ هفني مل يأ ( فني ملو ) كرتلابو هربغ

 رعشي ال يفخ ءاير وهف فني مل ذإ توبثلا لصاحلا يف لصالاو “هلوصحل ( ءاير )

 لفغف يفخف هراد يف ةليل ق رادلا بحاص هظحال قراسك ضورعلا كلذب الإ هنم

 بيرق يف وأ همنغ يف عار هآر بئذك و“ رسيت امو هبلع ردق ام ذخأي ناكف هنع

 ( ققحي ىتح ) ءاير نوكي ال ( وآ ) لك أيو دسفي منغلا لخد و هنع لفغف اهنم
 ؛ نالوق ) ؟ دعب هنع لفغ ولو ءاير وهف هيلإ نأمطاو هدقتعاو هققح اذإف نيبيو

 هفلي ملو هنيبو هققح ولو ءاير هتضراعم نوكتال رأ ( صخرو



 . . . هلابب رطخ ولو دمحلا بحأ باوثلا دصقب لذبي مل ام

 هنم لدبملا ىلع ءابلا لخدأ “هل قلخلا دمح ( دحلا بح باوثلا دصقب لذبي مل ام)

 ذخأ هنأ ةرابعلا رهاظف«'١)ريخ وه يذلاب ىندأ وه يذلا نولدبتستأ 1

 كلذ سملو “ رانيدب بوثلا تعب : لوقت امك ةدمحلا بح لدب باوثلا دصق

 ىلع لخدت ءابلا نإف٬ةيآلاك باوثلا دصق لدب ةدمحملا بح ذخأ دارأ لب ‘هدارم

 هيف ءارتشإلاف ٢٨"'« اليلق انم يتارآب اورتشت الو » : ىلامت هلوق امأو “ ضوملا

 هةَقحو (هلابب)ليدر.تلا ( رطخ ولو) ضوملا ىلع تلخد ءابلاف لادبتسالا ىنعم

 هسفن تنأمطاو هققح اذإ هنأ يناثلا لوةلاو ةصخرلا هذه نيب قرفلاو ى هل نيبتو

 هبلق يف رطخي ىتح ةصخرلا ىلع ءاير نوكي الو « يناثلا لوقلا ىلع ءاير ناك هيلإ
 ضورع لبق نم باوثلا دصق وأ هل لطم ءايرلا ىرأ هل رطخم وأ باوثلا دصق

 هذه و“ءايرلا ىلإ لامو باوثلا ىلإ لمملا ىفلأ هلك كلذ دعبو « هبحصتسا و ءايرلا

 . ةدابعلاب ءائرلا يف روصتت امنإ ةصخرلا

 لمعب ملسملل ايندلا ةعفنم بلجك ضرف ريغ ةعاط نوكي ام لاعفألا نم ليق

 :رثأ يفو 0 مهبرو سانلا وأ سانلا هلمعب ديرب نأ امإ يئارملاو « ليق ةدابع ريغ

 سيلبإ سيبلت اهيف لخدي ةليحلاو صالخإلا و ءايرلا نيب ددرتت اروص كانه نإ
 نب عجلا راتحملا بهذملا : قيفوتلا هللاب و لوقنف هعفد ق ةمدقم مدقت ىلإ جاتحنف

 نإف هب ىلامت هللا رمأ امك الوأ هرش نم ىلاعت هللاب ذيعتسنف ةبراحملاو ةذاعتسالا

 فختسن مث ي انع هفرصيل انبر ىلإ عوجرلا انيلعف انيلع طلس بلك ناطيشلا

 بلكلا ةلزنمب هنإف باوجلاو ةبراملاب لغتشن الو « تدرو ايلك اهيفننو هتوعدب
 لب تكسي مل نإو“تكستضرعأ ناو ى "جلو كب عل و هيلع تلبقأ ايلك حبانلا

 )١( ةرقبلا ةروس : ٦١
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 هللا نأ امك « انتوقو انتدهاجم قدص ىريل ىلاغت للا نم ءالتبا هنأ انملع انيلع بلغت

 داهجلانم ظح انل نوكيل مه"رشو مهرمأ ةيافك ىلع هتردق عم رافكلا انيلع طلس

 ٍمَلْصَي املو ةنجلا اوندلخدت نأ متنبيسَح مأ : ىلامت للا لاق امك ربصلاو
 انيلع هبتشي دق اضرأ و 4 ١١ نيرباصلا 7 مُكنم اودهاج نيذلا لا

 رهقلاو ةبراهحلا انيلعف “ هريغ نم ريخ وأ ناطيشلا نم رش هنأ يردن ال رطاخ

 دب الف “هدئاكمو هسواسو ةفرعمو “ بلقلاو ناسللاب ىلاعت هللا رك ذ ىلع ماودلا و

 ىلاعت هللا اهثدحي راثآ يهف اهرش نم اهريخ زييمتو رطاوخلا أشنم ةفرعم نم آلوأ

 هتمالعو طقف رطاخلا :هل لاقيف ءادتبا امإ كرتلاو لعفلا ىلع هثعبت دبعلا بلق يف
 داهتجا بقع اريخ نوكي نأو ةنطابلا لامعألاو لوصألا يفو اممصم ايوق هنوك

 نيذلاو » : ىلاعت للا لاق ةيانعو افنطللو ًاقىفوتو ةياده ىمسيف اهارك إ ةعاطو

 بقع ًارشو ىده مهداز اودتها نيذلا وي ''انلبس" ممتنَيدَْمَل انيف اودهاج

 نم ,لكوم" كلم ةطساوب امإو آلالضإو انالاذخ" ىمسيف ةبوقعو ةناهإ بنذ

 ماهلإلا هتوعدلو مهلملا :هل لاقي ىنميلا هبلق نذأ ىلع مثاج مدآ نبا ىلع ىلاعت هللا
 ةرهاظلا لايعألاو عورفلا يفو ى اددرتم هنوك هتمالعو “ ريخ ىلإ الإ نوكت الو

 لاقيتاوهشلا ىلإ ةلثام ةعيبط ةطساوب وأ“بلغألا يف ةيصعم وأ ةعاط قبس البو

 اممصم هنوك هتمالعو ى رش ىلإ الإ نوكت الو ى ىوه اهتوعدلو سفنلا : اهل
 ناطش ةطساوب. وأ ى هللا ركذب "لقت الو فعضي ال نأو ةدحاو ةلاح ىلع ابتار

 ص سانخلا ساوسولا : هل لاقي ىرسيلا هبلق نذأ ىلع مثاج مدآ نبا ىلع طلسم

 رثكألايف بنذ قبس البو ابرطضمو اددرتم هنوك و هتمالعو ةسوسولا هتوعدلو

 الوضفمنوكي دقو بلغالا يف ارش نوكيوىلامت هللا ركذب فعضيو "لقي نأو

 )١( ةيوتلا ةروس : ١٦١ .
 )٢( توبكضلا ةروس : ٦١٩١ .
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 عم هيف كبلق نوكي نأ هتمالعو “ مظع بنذ ىلإ هرجي وأ لضافلا نع همنميل
 ةبقاملاىمع عمو فوخ عم ال نمأ عمو نات عم ال ةلجع عمو ةيشخ عم ال ,طاشن
 يبنلا نع هنع هللا يضر دوعسم نبا نع يئاسنلاو يذمرتلا ىور ى ةريصب عم ال

 ودملا نم ةملو قحلاب قيدصتو ريخلاب داعيإب كلملا نم ةمل نانئمل بلقلا يف ه : رقع
 سنأ نع ايندلا يبأ نبا ىورو « ريخلا نع يهنو قحلاب بيذكتو رشلاب داميإب
 ىلامت هللا رتك ذ نإف مدآ نبا بلق ىلع هموطرخ عضاو ناطيشلا نإ : لاق هنأ

 . هبلق مغنأ هللا يسن نإو ى سنخ

 'لوآلا :ةبترم نيزاوم ةعيرأ اهتفرعملف رشلا رطاخو ريخلا رطاخ ةمالع امأو

 هضرعت يناثلاو ى رشف هدض نإو « ريخف هسنج قفاو نإف ى عرشلا ىلع هضرع
 نإو ى ريخف « ريخ : لاق نإف دجو نإ لماك دشرمو ةرخآلا ءاملع نم ملاع ىلع

 ريخف مهب ءادتقا هلعف يف ناك نإف نيحلاصلا ىلع هضرعت ثلاثلا .رشف « رش :لاق

 ترفن نإف ىوهلاو سفنلا ىلع هضرع عبارلاو . رشف نيحلاطلاب ءادتقا ناك نإو
 لْيمم هعيلإ تلام نإو ى ريخف ىلاعت هللا نم ةينشحخ ةرفن ال عبط ةرفن هنع

 اهليبسو تيلخ اذإ سفنلا ذإ رشف ىلاعت للا نم ءاجر للم ال عبط
 . ءوسلاب ةرامأل

 نأ : لوألا : هجوأ ةعبس نمف ةعاطلا يف هتعداخمو ناطيشلا لبخ امأو
 نم دب ال ذإ ادج كلذ ىلإ جاتحم ينإ : لاق نأب هدر هللا همصع نإف اهنع هاهني

 فيوُستلاب هرمأي مث « امل ءاضقنا ال يتلا ةرخآلل ةينافلا ايندلا هذه نم دوزتلا

 لمع تفوس نإ ينإ يديب يلجأ سيل : لوقي ناب هدر ىلامت للا همصع نإف
 لوقيف ةلجملاب هرمأي مث ،المع موي لكل نإف ى هلمعأ ىتم دغلا لمعف دغ ىلإ مويلا
 لمعلا ليلق : لاق نأب هدر ىلاعت هللا همصع نإف اذك و اذكل غرفتل لجع : هل
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 همصع نإف ةاءارملاعم لمملا مامتإب هرمأي مث “ناصقنلا عم هريثك نم ريخ ماتلا عم

 الفأ رض وأ عفن الو رش وأ ريخ ىلع نوردقي ال سانلا : لاق نأب ةدر ىلاعت لا
 كظقيأ ام : لوقيف بجملا يف هعقوي مث ى عفانلا راضلا ىلاعت هللا ةيؤر ينيفكي

 ُةتنملا:لاق نأب هدر ىلاعت هللا همصع نإف“كربغ هل هبنتي "مل امل تهبنت كلقعأو

 ةميظع ةميق يلمعل لمجو هقيفوتب يتصخت يذلا وهف ينود كلذ يف ىلمت ل
 ى هل يبصعم بنجو ىلامت هللا ةمعن بنج يف ةميق هل ناك امل هلضف الولو ى هلضفب

 نيب اريطخ افيرش كلعجيو ءرهظيس ىلاعت هللا نإف رسلا يف تنأ دهتجا :لوقب مث

 :لاقنأب هدر ىلاعت هللا همصع نإف ى يفخلا ءايرلا نم ابرض كلذب دارأو “ سانلا

 ينلعج ءاش نإو ى ىفخأ ءاش نإ و رهظأ ءاش نإ يديس وهو شا دبع انأ امنإ

 وأ سانلل كلذ رهظأ نإ ىلابأ الو هيلإ كلذو ى ًارعقح ينلعج ءاش نإو “ اريطخ

 كنأل لمملا اذه ىلإ كل ةجاح ال : رخآ لوقب مث٤ءيش محديأب سياف هرهظي م

 مفف « لمعلا كعفني مل ايقش تقلخ نإو ى لمملا كرت كرضي مل اديعس تقلخ نإ

 دبع انأ امنإ : لاقف در ىلاعت هللا همصع نإف؟ كسفن رضتو كتحار كرتتو دهتحت

 كديرب ام لعفيو ءاشي ام مكحي هتيبوبرب ملعأ برلاو “هديس رمأ لاثتما دبعلا ىلعو

 ؛باوثلا ةدايزل هيلإ تجتحا ًادبعس تنك نإ “تنك ايفيك لمملا ينعفني يتنإو

 لب ةعاطلا ىلع ينبقامي الو “ "يلع هلل قح هنأل هىلإ تجتحا ابقش تنك نإو

 لماع رغ اهلخدأ نأ نم ريخ ةعاطلاب تلمع دقو رانلا لخدأ نإو ى ةيصعملا ىلع

 هتداع ترج دقو « ةعاطلا ىلع ةنجلا دعو دقو “ قح هللا دعو نأ ىلع ى اهب

 هللا لاق ي تابنلل ثيغلاك « ىرخأو ايند ةرهاظ بابسأب ءايشألا طبرب ىلاعت
 انقدص يذلا لل دمحلا ف لاقو چ'١؟ راتجفلاك نيقتملا !لمن مأ » : ىلاعت

 )١( ص ةروس : ٢٨.
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 ردقأ الف ةرةنقلم اضيأ لامعألا نإ : لاق ةسوسولا لزت مل نإف )١' هدعت

 ى دب الو تحلص تاحلاصلا لامعألا انل تردق نإف ىلاعت هللا ريدقت ةفلاخم ىلع

 هعمو اهنوك لبق اهب ملاع هللاو بسك و رايتخا لعافلل نكل هلل ةقولغلاعفألا نإف

 . ملعأ هللاو مهفاف اربج اهايإ هبتك و اهب هملع سيل و « هدعبو

 نوموقيف موق عم تيبي دق لجرلا نأ صالخإلا و ءايرلا نيب ددرتلانم نأ ملعاف

 ى مهمايق نم اليلق موقي وأ الصأ موقي ال نمم وهو هضعب وأ ليللا لك دجَمتتلل
 ص هريغو موصلا اذك و « هداتعم ىلع ديزي ىتح ةقفاوملل هطاشن ثعبنا مهآر اذإف

 ةلفغلا لاوزل هطاشن ناك نإ لب كلذك سبلو هك رتنف ءاير كلذ نأ نظي امبرف

 مدعو ءطولا شارفلا مدعك همدعو عناملا عافدناب وأ ةعاطلا ىلع مهلابقإ ةدهاشمب

 وأ لاغشإلا مدع وأ ثدحتلا وأ عتمتلاب هل ةيهلملا ةيرسلا وأ ةجوزلا روضح

 لمعت ال ناطيشلا لوق غنلللو“كلذ ين ءاير الف موصلا كرت ىلإ ةيعادلا ةمعطالا

 هنوك ىلع مهعالطإنم افوخ وأ مهدح ابلط هطاشن ناك نإو “كتيب يف لمعت ال ام

 هيلع ردق ام دبعيلف ءاير كلذف لسكلاب هايإ مهمذ نم وأ هبف هنونظي ام فالخب

 نودبعي مهآر ول كلذك دبعي له رظنيل و“هل كرتي الو قولخل لمعي الو صالخإب

 ى ةذاعتسإلا و رافغتسالا اذكهف ى ءايرف لقث ناو ى ءايرب سيلف باجح ءارو نم

 ىمحتساو اضرق هقيدص هنم بلط نمك ءايحلاو صالخإلاو ءايرلا نيب ددرتي دقو

 الو يمحتسي ال هريغ ناسل ىلع هلسرأ ول هنأ ملعيو هضارقإب وخسي الو هدرت نم

 وأ ءامحلا ةلق ىلإ بسنف درلاب كلذ دنع هفاشي نأ هلف باوثلا بلطي الو ضرقي

 ضيرعتلا ىلإ ةجاح دجوت نأ الإ ى ءيسي وأ مثايف ضيرعتو بذكب لتلعتي
 الئل وأ ص كيلع ينثيل ءايرلا رطاخ ناجيه وأ ءايحلا درجمل ىطعي وأ ى حابيق

 ( ١( رمزلا ةروس : ٧٤ .

٥٢ 



 لاخدإو“هلحم يف هيف رم ام ىلع رشع ةيناثب ضرقلا نأب قلعتلا ناجيه وأ٤كمذي
 نروكي دق هنإف بونذلا كرت كلذ نمو ى كلذ نم ادعاصف نينثإل وأ « رورسلا
 نوكي دقو سانلا نم ءايحلل نوكي دقو ةولخلا يف اضيأ اهك رت هتمالعو“ىلاعت هلل

 لمملا يف هب ىدتقي الف هنيع يف رغصي الئل وأ همثإ مظعيف هريغ هب يدتقي الئل
 همذي الئل وأ ءوسب دصقي الئل نوكي دقو “ حالصإلا باوث نع مرحيف حلاصلا
 الئل وأ اضيأ هريغل مهمذ هركي نأ هتمالعو ى هب اوصعيف قحتسا ام قوف سانلا

 ى مارحب سيلمذلاب بلقلا مأتو ناصقنلاب رومشلا هيف نإف سانلا مذب هعبط ىذأتي
 مهمذب غرافلا هبلق لغشي الئل وأ هدنع مهحدمو سانلا مذ ءاوتسا لامكلا “معن

 كرتي الو بونذلا ضعب لعفي دق سانلا ضعب نإف ى تادابعلا ضعبل غرفتي الف
 يراخبلا ىور “ فعاضتف ةيصعملا رهظت الئل وأ الفنَ- ناك ولو تاعاطلا ضعب

 كت الئل وأ « نيرماجملا الإ ىفاعم يتمأ لك ه للع هنع ةريره يبأ نع ملسمو

 ةريره يبأ نع ملسم ىور ى ةمايقلا موي هرتس كتج نأ فاخف ىلامت هللا رتس

 « ةرخآلا يف هيلع للا رتس الإ ايندلا يف دبع ىلع للا رتس ام ه : قلي هنع

 وهف كلذك سيلو ىلامصت هللا نم فئاخ عرو هنأ سانلا ىريل نوكي دقو
 . روظحم ءاير

 نم ادحاو ىريف ةلجملا ىلع لجر ىشعي نأ ءايحلا و ءائرلا نيب ددرتلا نمو

 ءائرلا اهيف بلغآلاو ضابقنالا ىلإ عجريف كحضي وأ ءودهلا ىلإ دوعيف ءاربكلا

 بودنملا نم ءايحلا امأ و“دومحم اهيف وهو بونذلا و حئابقلا نم رثكألا يف ءاثرلا نأل

 نم يحتسي نمك ًاروخو آافعضو ازجع ىمسيو ادج مومذمف بجاولاو ةنسلاو

 رثؤدىوقلاف اهوحن و ناذألاو ةمامإلاو ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمآلاو ظعولا

 . . سانلا نم ءامحلا ىلع ىلاعت هللا نم ءايحلا

 نيعبس لمع كيلع تدسفأ امبر نبغلا ةديدش ءائرلاو بجملا ةفآ نأ ملعاو
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 امهدحأ اهباصأ ةعاط ربكأو ىهل ةياهن ال باوث اهل ايهنم تملس ةعاط لقأو ى ةنس
 دب لجر مكلبق نميف ناك : بهو نعو“ىلاعت هللا اهك رادت نإ الإ اهل ةميق ال

 ضقت" ملف ةجاح هللا نم بلطف تبس ىلإ تبس نم الإ رطفي ال ةنس نيعبس ا

 > كشا " تّمضقأ ريخ كدنع ناك ول تتأ كلبق نم : هسفنل لاقف

 هريخ كسفن اهيف تير ازأ يتلا كتعاس مدآ نبا اي :هل لزي اكلم هلإ هللا لزناف
 ةدحاو ةرهوجف“هدفي امع لمملا ةيفصت يف ناأشلاف؛تضم يتلا كتدابع نم كل

 . اهينابم مكحت ملو كفوقس عفر ينغي امو ى ةز رخ فلأ نم ريخ

 قيلي ايفاص المع هل لممت نأ جاتحت هلالجل ةياهن ال مظع كلم هللا نأ ملعاو ا
 ةبيصم كتباصأ اميرو ى مظملا حبرلا كتاف الإ و كيدل هيدايأ ةرثك و هتمظعب

 « !تاوش مس عبس قلخت يذلا هللا { : ىلاعت هللا لاقو؛كنيد يف اهقبطت ال

 : لاق هنأك و « '١٢امذع ع ميش "لكب طاحأ دق للا نإ ل : لاقو ى ةيآلا

 " نيتعكر يلصت تنأو رداق ملاع ينأ ملعتل اهنيب امو نيضرألا و تاومسلا تقلخ

 ىتح كل يركش و كيلع ينانثو كب يملعبو كيلإ يرظنب يفتكت الف بياعم
 فلأ ُفلأ هتمق ام سلفب عيبي نأ لقاع ىضرأ ء كوحدملل قلحلا ملعي نأ بحت

 لقأل ةليدع املك ايندلا نوكتال هنأ عم يأر فعضو نيبم نارسخ كلذ رانيد

 ديرب" ناك نم { : ىلامت لاق 0 نب رادلا كطمب هبلطاف ص فا باوث نم ليلق

 هللا نإ ه ل هنعو « ا" ةرخآلاو ايندلا باوث للا دنعف ايندلا باوث

 نمو ك ىنفت ايندلاو > ايندلا لممب ةرخآلا يطعي الو ةرخآلا لمعب ايندلا يطعي

 ٢ :ى ق الطلا ة روس )
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 . . . . ةعاط هريغو ابنذ نوكي دمحلا بحو

 هللا مهطلسيو سوفنلا كنع رفنتو كلهتسيو كب فختسيو كضفغبي هل تلمع

 : لاق الحر ن أ نسحلا نعو « ) مهيلإ هللا كبح هل هلل تلمع نإ و « كملع

 ُرنخآو دجسملا ,لخاد "لو 1 رهشأ ةعبس ناكو اهب رك "ذأ ةدابع للا دبعأأل“
 الو موصي و رك ذلا قلح ىلإ سلحمو 77 الإ ةالصلا نيح ىرب » جراخ

 رهشأ ةعبس اذهو“عنصو يئارملا اذهب هللا لعف : اولاق الإ موق ىلع رمي الو ى رطفي

 هلمع ىلع امع دزب ملو “لل هلك يلمع نلمجأل ءيش ريغ يف ينا لاقو كسفن ىلع لبقأ

 نآلا ص [نالف هللا محر : نولوقيف سانلاب رمي ناكف هبلق يف صلخأ هنأ الإ لوألا
 تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نإ » : ؛ن۔َحذلا أرق مث ربخلا ىلع لبقأ دق
 ٠ 4 هن3وثحليو 'مبشحلي < : لاقو 4 ٢٥) 7 نمحرلا محل لعحس

 ىنثي نأ ةبحم دحلا "بح ينعأ وهو حدملا لمشي ام هب دارأ ( دمحملا بحو )

 وهو ( ابنذ نوكي ) بولقلا يف لوبقلا بلج هنإف ءاثرلا فالخب ةنسلألاب هيلع
 لصف ام ىلع دمحلا بحو ى لعفي مل ام ىلع وأ هتيصعم ىلع هل قلخلا دمح ةبلح

 هنع قفنتل هتعنص ىلع هل دمحلا بحي نأ لثم حابملا وهو ( هريغو ) ءاثرلا قيرطب
 ىةدابملاةعاطلاب دارأ و ةبجاو ريغ (ةعاط) دمحلا بح نوكيو ءائر وأ رخفب ال

 حرفلاو ءادتقالاو مالسإلا ةزعل لب هسفن "ظحل ال هتعاط ىلع دمحلا بحي نأ لثم

 ريغ كلذ نإف « يفخلا ءائرلا نم الخ نإ نيدلا رمأ اوفرسشثتسا دق سانلا نأ هحلعب

 قفنتل هتعنص ىلع دمحلا بحك كلذ نع لفغ نم ىلع ريض ال ذا رامشتسالا بجاو

 . هللا ةعاط ىلع اهب نيمتسىف

 . د واد وباو يقهيبلا هاور ) ( ١
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 لينو س نيماسملاو ةكنالملا دنع هللا دنع ةلزنملا ةدارإك ًاطرفو

 رفكلا ضغب دبعلا مزل و { اهباقع نم ةاجنلاو ةرخآلا يف ةجردلا

 ةعامج نم هنوك ي م هيلع مرح و هلهأ و

 رومأم تابحتسملا نكل معن : تلق “ رمأ نع ناك ام ةعاطلا : تلق نإ و
 ةضيرف تناكو برقتلا ةلعل ةدابع ةدابعلا تناك : نيروغبت لاق « بدن رمأ اهب

 كلذللديو“بدن رمأ وأ بوجو رمأ يأ اهب رمآلا ةلعل ةعاط تناكو مازلإلا ةلما

 ناك ةلزنملا هل تناك اذإ هنأ ىنعمب (هللا دنع ةلزغملا ةدارإك اضرف و) :هلوقب هتلباقم

 دنع اقلطم (نيماسملاو ةكنالملا دنعو ) دعب ام اذك و دملا بح نم كلذف دومحم

 صخ ءاو۔“ملعي مل نمو ملع نم "نجلاو سنإلا نم نيدوجوملاو نيت آلاو نيضاملا ى هلا

 مهت ريس يضترت نيذلا ةلحنلا لمهأ وهو هرصع لهأ ضعب مومملا كلذ عم اضيأ

 دمح فالخب فلختي ال هل هدمح نأل هللا نم دمحلا هتدارإ يفكت : لسقو ى ال وأ

 . ءامقش أ مهأو و أ يقش وهو هنودمحي دقف هل قلخلا

 هريغل عفشي نمم هنوك و م يبنلا ةعافشك ( ةرخآلا يف ةجردلا لئينَ و )

 ةجرد ىلت هتجرد نوك و “لخدي نم لوأ يف ةنجلا لوخدك و ءادهشلاو ءاملعلاك

 لمملا يف نيدملا ةعامج نم نوكي نأ ةدارإك و ( اهباقع نم ةاجنلاو ) يباحص
 . ريخلا لاصخ نم كلذ ريغو ءاثرلا يفنو عضاوتلاو عرولاو ىوقتلاو

 ىنعملاو(هلهأو ) كرشلاو قافنلا ( رفكلا ضغب ) فلكملا يأ ( دبعلا مزلو )
 رفكلا لهأ ضغبي نأو ارفك هلعف نوكي نأو رفكلا ضغي نأ همزلي هنأ انه
 ةلزنملا ديري هنوكل الباقم ن وكي كلذو ىنعمب امهو رفكلا لهأ نم نوكي نأو

 رأ بحو مالسإلا بحو مهنم نوكي نأ بحو مهبحل كلذ نأل نيملسملا دنع

 وأ ةبازمك ةعمتجم ( ةعامج نم هن وك ينمت هيلع مرح و ) امالسإ هلعف نوكي
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 عفدي و ًاعفن هب "رجي ام بح" زاجو { اينذ لينل اهيلع دمحيو اهب مظعي

 دصقيو فرعيو ركذب نأ هت دا راب و 0 حابم ف هريغل نإو ‘ آرض هب

 ٠ . . . ٠ ٠. ٠ . هب رمأيو هلعفب و

 مهنم هنوكب مظمتلا دصق نإ ( اهب مظعي ) عونلا اذه يأ ةاضقك ةقرتفم

 اذه ىلا راشأو ث اهيلع دمحلا دصق نإ اهنم هنوك ىلع يأ ( اهيلع دمحيو )
 دصقل لماش وهو ينمتي قلعتم وهو ( ايند لثينل ) : هلوقب هلبق يذلاو طرشلا
 ةبغرو ةملكلا ذوفنو لاملا عمج نم كلذ ىلع بترتي املو تملع اك ةدمحملا و ميظمتلا

 . كلذ ريغو هبف سانلا

 عفدلا وأ رجلا ناك ( نإو ارض هب عفديو أعفن هب رجي ام بح زاجو (

 جرخو بح نم لاح فوذحم وأ زاجم قلعتي ريخآلا راجلا اذه ( حابم يف هربفل )
 لمل وبحلا ىلع ةدارإلا فطعيو ءابلا طقسي نأ ىلوآلا ( هتداراب و ) حابملا ريغ
 يف لب اقلطم لعافلا يف ةسبقم اهتدايز تسيل ؤ فوطعملا لعافلا يف ةدئاز ءابلا

 يف ةحوتفم ةزملا عطقو ماللا ناكسإو نيملا رسكب لعفأ لعافو ىفك لعاف
 ام بح روصتيو : لاق هنأك ليثمتلا ىنعمب ريوصتلل نوكت نأ زوجيو « بجمتلل

 هييف ( فرعيو ) حابملا كلذ يف ( ركذي نا ) هتدارإب هب عفدي وأ هبرجي
 هسفن نع ركذي ناب ركذلا نم ركذ ام لعفي يأ ( هلعفيو ) هبف ( دصقيو )
 نم هلك ركذ ال اهدوع زوجو « ركذلل ءاملاف حابملا كلذب روكذم هنأ سانلل

 يف هريغ ركذي يأ ةفرعملاو دصقلاو ركذلا لمفي نأب دصقلاو ةفرمملاو ركذلا

 كلذل ةرهش كلذ هلعف يف ناك ولو ‘ هيف هدصقيو حابملا يف هب فرعتيو حابملا

 ام هسفنل لمقي هنأ ىنملا نوكي نأ زوجيو « هتبحمل ةقفاوم وأ « هريغ وه يذلا

 . ةفرمملاو دصقلاو ركذلا ةدارإو بحلا نم ركذ

 هوفرمينأيو ى هريغ اوركذي وأ هورك ذي نأب سانلا رمأي يأ ( هب رمأيو )

 س ٥٧٢



 ةمالع بصن زاجو ث اهب فرشلاو اهيلع دحلا ةدارإ عم ال ةعنصك

 الب س ىرخأو ايند هب عفتني امع مهجناوحل هوتأيل اهب سانلا هفرعي

 هلاعفأ مراكم و هقالخأ نساحم نع رابخإ هل هركو . ةلزنمو ةاهابم بلط

 ربلا فانصأ نم

 حابملل نيءاملا دوع زوجيو “ هريغ اودصقي وأ هودصقي نأبو ى هريغ اوفرعي وأ

 ص اهب ةرهشلا بحي ( ةعنصك ) ةدارإلا كلتو بحلا كلذ عم هب رمأيو هلعفي يأ
 ةباتكلاو ةراجنلاو ةطايخلاك لام اهب هل لصحيف هنع ذفنت نأ درجمل اهنسح هنأبو

 مل نإ زئاج ءائر كلذ مهضعب ىمس و ( اهب فرشلاو اهيلع دحلا ةدارإ عم ال )
 . هنع "يهنملا ىلإ هب لسوتي ملو ريوزتلاو سيبلتلا نع الخو فرشو دمح هب دصقي

 هب عفتني امم مهجناوحل هوتايل اب سانلا هفرعي ةمالع بصن ) هل ( زاجو )
 بلط الب ) و ىرخأ وأ هقحلت ةيورخأ ةرضم الب ايند وأ ( ىرخاو ايند

 ءارقإلا و ءانغلاك هتعنص مساو همسا هراد باب ىلع بتكي نأ لثم (ةلزتمو ةاهابم
 نم اذك ةفصب اهنأ و > ةطايخلاو باوثلل ادصق مولظملل فاصنإلاو باستحالاو

 ص سابللا نم ةمالع كلذل لمجي وأ هسابل ىلع بتكي وأ ى اهيف بوغرملا تافصلا
 ةمالعو > كلذ وحن وأ ك اهب هلغش تاقوأ ق وأ اقلطم اهىلع ءادنلاب رمأي وأ

 دعب وأ ةعنصلا كلت كرت نأ دعب اهحدم يف بغري ال نأ ةاهابملا بلط مدع

 . اهنم هليلقت
 سانلل وأ هقيفرو هريشمل ربصلاك ( هقالخأ نساحم نع رابخإ هل هركو )

 دوجلاك ( هلاعفأ مراكمو ) مللاكو هيلإ ناسحإلا مدعو ىذألا لمحب اقلطم
 ةهارك كلذو ةدابع وأ هف بوغرم حابم وه امم ) "ربلا فانصأ نم { ةعاحشلاو

 ةدابع وه امب رابخإلا : ليقوممرحت ةهاركف هدصق نإو “ ءايرلا دصقي ل دإ هيزنت
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 صقنمبب هنع رابخإلا ةيهارك هل زاجو ى هب ءادتقالا دصقي مل فإ
 . . . . .. ... ...... .... . هيفسيل

 هل ىقبت ليق دقو ى ءاري مل ولو رابخإلا اهباوف صقنم هنأل ءاثر دصق الب مارح
 رابخإلا نألو " 4 كلامعأ اولطبت الول :ىلاعت هللا لاق دقو ‘ ةدحاو ةنسح

 صقني امم فنصملا هركذ ام سيلو هيلإ لسوتي ام كح لئاسولل و ءايرلل ةليسو اهب

 ( هب ءادتقالا دصقي ٢ نإ ) اهضعبب الو اهلعف دارفأ مومعب ال ةكلملاب ربخأ هنآل

 ةحابم ةيويند وأ ةينيد ةجرد بلط كلذ ىلإ هعدي ملو ةمعنلاب ثدحتلا وأ

 ءائرلا نمأو ةمعنلاب ثدحتلا وأ ءادتقإلا دصق نإو ى ءانر الب رابخإلاب اهلصي

 ةدابعلا لوخدو هلعف يف عراش وه اممو لمفتسي امبو لعف امب رابخإلا هل زاج
 ءهزاوجحيحصلاو هنم غرف امع رابخإلا زوجي ال : ليقو “ هب يدتقي نم رضحمب

 رخف الو ءاير الب اهب ثدحتلا نإف ةمعنلاب ثدحتلاو ءادتقإلل ةباحصلا هتلعف دقو

 بذكحكملا ىلع درلل وأ ةعمس الو ءاير الو هلصحي زئاج ضرفل ربخأ نإو « ركش

 ءامسلا يف نيمآل ينإ هللاو ه: ننهَرب_الإ هفتلَسي" نأ ىبأ نمل وقل لاق دقو ع زاج
 كلذ لاق ملع ظيفح ينإ :مالسلا هيلع فسوي لاقو '") « ضرألا يف نيمأو

 . لاملا عيضي الو مهعيضي الو مهس وسيو سانلا ىلع اهفرصيف لاومالاب لصحتبل

 هب هتهجاوم ةهارك و ( هيف سيل صقنمب هنع رابخالا ةيهارك هل زاجو )
 هلعافل هزاوجل وأ هنم هتبوتل هركذ زوجي ال ناك اذإ هيف ناك ولو كلذ ةهارك و

 ىفزلا ةثالثلا وأ نينثالا وأ دحاولا رك ذك دوهش الب هرك ذ زاوج مدعل وأ

 . كرشلا دحاولا رك ذك و

 )١( دمحم هاور : ٣٣ .
 )٢( اور ٥ ملم ٠
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 دنع ةجرد طاطحنا دصق الب نيماسملا دنعو هللا دنع "يويندل نإ و

 . . . .. . لعف ريغ ىلع دحلا بح مرحو سانلا

 قلعتم فرظلا اذه ( هلا دنع يويند ) رمأ ( ل ) صبقنتلا ناك ( نإو )
 نيجلاك ابوبند رمآلا نوكي نأ زاوجل « يوبىدل نإو : هلوق يفاني الو صقنم
 ص يويند وه اء اذك لعفي ال نأ دئعولاكو ةعيابملا دنع سفنلاب مايقلا مدعك و

 هبلع بترتي ال ايويند رمآلا نوكي نأ زاوجلو ‘ةرخآلا رمأل كلذ عجري نكلو

 مهوت ةهبشل وأ مهنم لهجلل كلا دنع صقنم هنأ نومهوتي سانلا نكلو ‘ بنذ

 ثمحنم هلك كلذ ةهارك هل زوجيف ( نيماسملا دنعو ) : هلوق يف كلذك و “ كلذ

 وأ اعرش هب رك "ذلا زوجي ال هنوكل وأ رض هب هقحلي هنأ ثمح نم وأ بذك هنأ
 عفرتلا ةجرد يهو ( سانلا دنع ةجرد طاطحنا دصق `الب ) صبقنت هب هقحلي

 هلعافل زوجي امو هلئاق هيف قدص ام امأو :لصألا بحاص لاقو ى ءائرلاب ةبولطملا

 دنع هتجرد طاطحنا وه يذلا ىنعملا اذه ىلع يأ ىنعملا اذه ةهارك زوجت الف

 هل ازئاح هنوكل وأ هنم بات دق هنوكل ههركب نإ امأو 0 عفزتلا ةحرد سانلا

 الو جوزي الف صقنلاب ظحالي نأ لثم ضقن وأ هب رض هقحلي وأ نوملعي ال ثيح

 . كلذ هل زوجي هنإق لماعي ال وأ هنم جوزب

 نأ بحيف العف هريغ لعفي نأب هنم ( لعف ريغ ىلع دمحلا بح مرح و )
 لعف هنأ متهوت وأ لعف دقهنأىلع دمحي نأ بحيف لعفي مل هنأ ملعي وأ هيلع وه دمحي

 وأ ى ملاعب سيل هنأ عم ملعلا ىلع دمحلا بحأف ملاع هنأ مهوت نمك « لعافب سيلو

 ؤهو اهيلع دمحلا بحأ وتاعنصلا نم اهريغ وا ةباتكلا ةعنص نسحأ دق هنأ مهوت

 مل ام ءاعداب مثإلا فعاضتي نكل الصأ زوجي ال كلذ يف دمحلا بحو اهنسحي م

 دصق اذإ اضيأ ناكام ىلع دمحلا بح مرحو ى بتك رملا لهجلا نم وهو نكي
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 . . . . . . . وءالىخو رخف دصق ىلعو

 نوبحيو ل :ىلاعت هللا لاق( ءاليخو رخف دصق ىلعو ) : لاق اك ءالبخلاو رخفلا

 ١١) ملأ أ باذع مهف و باذعلا نم مةزافمب مهّنَسَسحت الف اولعفي مل امب اودمحي نأ

 احمحص اضرغدارأ واحبحص ناك اذإ هب رابخإلا هلف ءاليخلاو رخفلا دصقي مل نإ و

 دصق الب كلذ ىلع دمحف “ كلذ ةفرعمب سانلا عافتناكو ةمعنلاب ثدحتلا درجمك

 لوأ انأو ى رخف الو مدآ دلو ريخ انأ » : للع لاق دقو ى ءالبخو رخفو ءائر

 الو ةنجلا باب عرقي نم لوأ انأو ‘ رخف الو ضرألا هنع "ىشلنت نم

 للا لاق دقو '" ةمايقلا موي يئاول تحت هنود نمو مدآ ه: نر لاقو 'آ) « رخف

 ال ه : تللم هلوق امأ و '٤' دومحم اماقم كبر َكَشَصْبِ نأ ىسع » : ىلامت

 نع بمجاف هوحنو '©) « سنوب ىلع ينولضفت ال ه : هلوقو « ءاسبنألا نيب اولضفت

 ليضفتنعو رفك كلذ نإف مهضعب صيقنت ىلإ يدؤي ليضفت نع يهن هنأب كلذ
 لاق دقو “ صئاصخلاب نيتوافتملا ءايبنألا تاوذ يف توافتت ال يتلا ةوبنلا سفن يف

 ا٦}) «تاج رد مهضعب عفرو هللا ملك نم مهنم “ ضعب ىلع مهضعب انلضف : ىلاعت
 وحنو « مدآ دلو ديس انأ » : لاق ملع املو قلخلا لضفأ هنأ هملع لبق ىهن هنأبو

 » مدآ ل دس وأ _ مدآ دلو ريخ وأ مدآ دلو لضفأ انأ » : لاق امإ و ى كلذ

 تحت هنود نمو مدآ ه : ثيدح ةلالدلو هيبأ عم اردأت مدآ نم لضفأ اضرأ هنأ عم

 اذإف ى ميهاربإ وهو مدآ نم لضفأ وه نم مدآ دلو يف نألو ى كلذ ىلع « « يئاول

 هنع هللا يضر سابعلا رم . مدآ نم لضفأ وهف مهاربإ نم لضفأ للع دمحم ناك

 لوسر ىلع لخدف ءوسب ك هللا لوسر نورك ذي مهعمسف ف نىقفانملا نم .7

 لوس رنلعأف عمس امب سابعلا مهأجافف رامتلاز ن رجابلا نس : الم يف وهو للع هللا

 . ٧٩ : ءارع.۔إلا ةروس ) ١٨٨. ( ٤ : نارحع ل آةروس ) ( ١

 ٠ نامح نبا هاور ) ٥ ( .ملم هاور ) ( ٢

 ٣ :ب ةرقنلا ةروس ) ٦ ( . دواد وباهارر ) ( ٣



 حابم لاتق يف الإ امرحو

 دلو نم ةنانك ينب ىفطصاو مهريغ ىلع برملا ىفطصا للا نإ » : ناق رتل هلا

 نم ينافطصاو شيرق نم مشاه ينب ىفطصاو ةنانك نم اشيرق ىفطصاو ليعامسا
 ةنيدملا قوسب ايدوهي ةريره وبأ عمسو « رخف الو مدآ دلو ديس انأف مشاه ينب

 لوقتأ :لاقف راصنألا نم لجر هَمَطلف رشبلا نم ى۔ومىفطصا يذلاو ال :لوقي

 هربخ هبلع صقو نلع هلا لوسر ىلإ يدوهيلا قلطناف ؟انيف نلع هللا لوسرو اذه

 يف نمو تاولمللا يف "نمت قعصف روصلا يف خفنو » : هللا لوسر أرقف
 ذخآ ىسوم اذإف ضرألا هنع قشنت نم لوأ انأ ه : لاقف [ةيآلا ] »٠' 4 ضرألا

 ى هلا هانثتسا نمم ناك وأ يلبق هسأر عفرأ يردأ الف شرملا مئاوق نم ةمئاقب
 «روثطلا ةَقْطَصب يزوج مأ 3قمطصأ يردأ الف ه « هللا ءاش نم الإ »هلوقب ينمي

 مايقلا يف عراسو هريقك هلبق هنع تقشنا ضرألا نأ يلبق هسأر عفرأ ىنمو

 اذهو ص هسفن يف نمآ وهو هتتمأ رمأ نع لاؤسلاب قلع دمحم انديس لاغتشال يلبق
 سانلا ىلع عفرتلا : رخفلاو ‘ مهميظع : مهديس ىنعمو “ يل رهظ ام اذه “ لضفأ

 مسإ : ءاليخلاو ى اهب صخ وأ اهيف مهقاف بسن وأ بسح وأ لاصخ ركذي
 كلذك سانلا هنظي وأ رخفلا يف اقح هسفن نظي هنأل نظ يأ لاخ ردصم
 فرملا ؟ئوعد يف بذاك هنكل كلذ يف قداص امإو بذاك امإ هنأل كلذك سيلو

 هركذب حبق دقف هل لمف وه امو هب فرشلا هل حصي ال كلعف سيل ام نآل كلذب
 نوكيو دحاو مالك يف كتتختم رختفم ناسنإلا نوكيف هلطبأ و هب عفرتلاو

 . يشملاو سابللا يف اضيا ءاليخلا

 وهو مارح ريغ يأ ( حابم لاتق يفالإ) ءاليخلاو رخفلا يأ ( امرح و )

 ( ١ ) رمزلا ةروس : ٦٨ .



 وحنو هتعاجش تقرع' يذلا انأبو ءابآلا رثآم ركذب و ريغلا لعفب نإو
 ركنم يذ وأ عدتبم حدمو رخف دصق الب هيف قدص ام لكبو ى كلذ

 . ريغلا نع نإو رض فكو ةارادمو ةيقن

 زوجيف مارح ريغ هنإ ثبح نم حابم هامس نكل ةبحتسم ةدابع وأ ةبجاو ةعاط

 وأ ةضرعملا ىلع نكل ى نكي مل ابو ناك امب حابملا لاتقلا يف ءاليخلاو رخفلا
 ثمح بذكلا نم ىلوأ ةضرعملا نكل هوحن وحالصإلاو لاتقلا يف هزاوجل بذكلاب
 رخافي نا اضيأ زوجيو ى حابملا لاتقلا يف ودملا ىلع ءالبخلاو رخفلا زاجو « زاج

 ناك ( نإو ) نكمأ اب كلذ زاجو ى هل اباهرإ لاتقلا لبق هلياخغ و ودملا ىلع

 مهصئاصخ يأ ( ءابآلا رثآم ركذب و ريفلا لعفب ) حابملا لاتقلا ين ءاليخلاو رخفلا
 تفرع يذلا انأ ) هلوق ( بو ) ناسح لاصخ نم هب نوصتخي ام يأ ةرثأم عمج
 يذلا انأ ٭ يلع لوقك ( كلذ وحنو ) اذك موي اذك لمف يذلا انأبو ( هتعاجش

 ركذي ملو ةضرعمب وأ قيقحتب ( هيف قدص ام لكب و ) ٭ ة رَدنبحَ يمأ ينتمس
 اهنإف ةضرعملا ىلإ هنع لاقتنالا بناجل رايتخا برحلا يف زوجي هنأ عم بذكلا

 (رخف دصق الب) اهنطابلقدص اهنأ عم اهرهاظل ابذك ىمست دقو“تفع اك ىلوأ
 ةناهإ دصق درجم ىلع هناسل نم رخافي لب هبلق نم رخفلا دصق الب ودملا ريغ ىلع
 ءالهجلا نم لوقي نمك ( عدتبم ):زئاج هلوق هربخ أدتبم ( حدمو ) هرهقو ودعلا
 دنع ملسي نم مذي نمكو ‘ رذع دوجو دييقت الب قلطيو ى ةأرملا ىلع ءوضو ال
 تانايدلا باحصأو ةيؤرلاب لوقي نمكو “هميلست لجال رادلا لوخد دنع وا ةاقالملا

 ةعاطتسا عم جح وا ةالص كرتك ةريغص وا ةريبك ( ركنم يذ وأ ) نيفلاخلا نم

 هلام وا هندب يف هرضيف هبقاري نا وا هرضي نأ نم ارذح يأ ( ةيقت ) ليبسلا
 يف ( "وض فكو ) لاملا وا ندبلا يف هرثل ةعفادم يا ( ةارادمو ) هضرع وا

 ودع وا قيدص ديعب وا بيرق نم ( ريفلا نع نإو ) ضرع وا لام وا ندب
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 راجل هرمع لوطو هقزر عيسوتو هتبحص بحك هفالخ رامضإ عم زئاج
 . . ناكلا هملظ ىلع كلذ هل بح ل ام ارض هب عفادو ًاعفن هب

 رلك ذ وا ةارادملا ركذ وا ة.قتلا ركذ ىلع رصتقي نا ىل'وألاو ى كلذ ريغ وا

 بحاصلاو راجلاو محرلا ةيقت ةيقتلاب دارأ هلعلف نهنيب عمج ذإو « رضلا "فك

 وا لام وا ندب يف مهنم قحلي رض الو « هبلع مهبولق ربغتت النل مهيقتتي قيفرلاو
 ك ضرع وا لام وا ندب يف مهريغ رض وا مهرض ةعفادم ةارادا دارأو ى ضرع

 دعب رضلا عفد ةيقتلاب دارأ وا حدملاب هفك اهنأب ةارادملا ريسفت رضلا فكب دارأو

 . امل ريسفت رضلا عفدو هروضح لبق هعفد ةارادملابو ‘ ناك نمم هروضح

 هريغل ريمضلا "درب وأ هريغل ةراشإلاب وا ةضرمملاب ( هفالخ رامضإ عم زناج )

 ص هبلق يف نيماسملا هباطخب ديريو ى لا كناعأ : لوقي نمك ناسللاب وا بلقلا يف
 اهركذي وا ايندلا رمأ لاق امب ديري وا ‘ نوملسملا اهأ : ةيفخ هناسلب لوقي وا

 ال زاوجلا يف ريظنت اذهو ( هتبحص بح ) زاوج ( ك ) زئاج هلك كلذو ةيفخ

 ةوقو هتمرح ءاقبو ( هرمع لوطو هقزر عيسوتو ) : هلوق اذك و « دمحلل ليثمت
 نيدلل اعفن وأ هنع ينفتسي الو هيلإ جاتحي هنم دب ال ( اعفن هب راجل ) هندب

 ةبحصلا نم روكذملا كلذب ارض عفديو اعفن رجي نمل يأ ( اوض هب عفادو )
 ةدئاع ءاملاف ‘ نيدلل رض كلذ يف نكب مل نإ كلذ وحنو رمعلا لوطو ميسوتلاو

 الإ مهللا ص آرض هب عفدي الو اعفن هب رجي ال كلذ بح نأل بحلا ىلإ ال كلذ ىإ
 هب "راج نوكيف هبح رهظيو هل كلذ بحي هنأ ىنعم ىلع بحلا ىلإ عجرت نإ
 انموق ضعب ناك اك ةقرس هنأل ايندلل كلذ زوجي الو ى آرض هب اعفاد اعفن

 ءكلذ وحن و٬كموي لبق يموي لعجو “ كثرسي ام هللاو ينرس : يفارصنل لوقي

 هذخأ هنآل كلذ ىلع مارح عفنلا اذهف كلذل هعفنيو كلذب جهتبي ينارصنلا ناكف

 رجلا كلذ عم ( هل بحي ملام ) ةضرعم كلذ لاق هنآل دصق ام ريغ ىلع هاطعأ نمم

 نئاكلا ) يصاعملا رئاسب هسفن وأ دابملا ( هملظ" ىلع ) هوحنو (كلذ ) عفدلا وأ



 ٍصاعل ءاقبلا بح يفو { مرحم ىلع هتيوقت دصقي مل ام صخرو هيلع

 > هرض عفدو هعفن و هعالقن ١ جت رملا هب هل ءاعدل ١ يفو > ًافرسم ولو

 . . . . . . . . هريغ نع نإو

 ةناعإو هب ىضرو ملظلل بح كلذ نآل هملظ لجأل كلذ هل بحي مل ام يأ ( هيلع
 دصقي مل المهم كلذ هل بحأ نم آرض هب عفادو اعفن هب "راجل :هلوقب جرخ و هيلع

 هلظل ونب ملو هدارأ وأ هلظ لجأل هدارأ نإ همح زوحد ال كلذف > رجلاو عفدلا

 . رجلا وأ عفدلل الو

 ىلع ( كلذب ) هتيوقت دصقي مل ام ( كلذ هل بحح نأ هل ) صخرو (

 عفدلا دارأ اهلك لئاسملا كلت يف ءاوسو ؤ لمهأ وأ رجلاو عفدلا دصق لب ( مرح

 . هريغ وا هسفنل رجلا وا هريغ وا هسفن نع

 ( ولو ) دابعلا قح وأ هللا قح يف ( صاعل ءاقبلا بح يف ) صخر ( و )
 اهب رهاج وأ اهل اميدم وأ اهنم ًارثكم يأ هتيصعم يف ( افرسم ) يصاملا ناك

 ص افنآ ملظلا ركذ هنع ينفي كلذو ( هب هل ءاعدلا يفو ) اهنم شحفي امب يتآ وأ
 الإ اهبحاصل كلذ بح زوجي ال ةريغص تناك ولو ةيصعملا نأ ديفنل هداعأ هلعل و

 اضيأ ءاعدلا ةلأسم ديفىلو ى ريبك هرارصإف اهيلع رصأ نإ نكل « ةصخر ىلع
 انه يصاملاب ديريو “ هريغ ملظ افنآ ملظلاب ديرب نأ نكميو ى افن آ ركذت مل اهنأل
 هانعم ردقملا صخرب قلعتم ( جَقرلمل ) هريغ ملاظو هسفن ملاظ وأ هسفن ملاظ

 يأ ( هوض عفدو هعفنو ) ةيصعملا نع ( هعالقنا ) بح يفو : هلوقل هظفل وأ
 رضلا نع يصاملا فعضي وأ هريغ وأ بحلا كلذ هعفدي يصاعلا كلذ رض عفد

 نع عفدلا ناك ترإ يأ ةئسلاح ال فوذحم ىلع ةفطاع واولاو ( هريغ نع نإو )

 بح يفو : هلوقب دارأ هنأ جترمل لاق امل يل رهظ مث هريغ نع ناك نإو ى هسفن

 (ه - لينلا - ١٦ ج ) _ ٦٥



 هب قحتسي ال امب هل ءاعدلا زوجو ى ةنجلا هلخدي ًالعف هل بحي الو

 ٠ هل بحل ١ و ف وم مس ١

 مومعلا ايهب دارأ ةيصعملاو ملظلاو ‘ صيخرتب ثلاث لوق ةياكح خلا صامل ءاقبلا

 ء هل كلذ بح زوجي ال : لاق هنأكف ريغصلاو ريبكلاو سفنلا وأ ريغلا ملظل

 هل بحي مل نرإف هعالقنا ىجترا نإ هملظ ىلع كلذ هل بحي مل ام ةصخر لاب ليقو

 كلذ بح مدع طرتشب ملو ك هل زحي مل عالقنإلا رعشتسي م نكل هلظ ىلع كلذ

 هصفنو : هلوق سيلو ‘ ىلوآلا ةصخرلا يق هركذ دقو مولعم هنأل هملظ ىلع هل
 اذه ىلع عاطقنإلا اجر اذإف ع عالقنالا ءاجر ديقلا لب ًادَْق هرض عفدو

 ملو امهاجر اذإو < رض عفد وأ امفن جري مل ولو هل كلذ بح زاج صيخزتلا

 : ليقو “ هيف فوقوملل كلذ بح زوجيو “ كلذ بح هل زجي مل عالقنإلا جري
 . قلخلا ال هسفن ملظي يذلل زاجو قلخلا ىلع يدمتملا دسفمل ءاعدلا زوجي ال

 وهو ( ةنجلا هلخدي لعف ) همف فوقوملل الو يصاملل يأ ( هل بحي الو )

 هل بحي الف « رثكأ وأ ةدحاو ةيصعم الإ ءافولا نيبو هنيب قبي مل ءاوس ءافولا

 ضعب كرت بح الو ص ةنجلل اقحتسم ايفوم نوكيف اهنم رثكأ كرت وأ اهك رت
 الو “ هريغ كرت عم هكرتب ءافولا نوكي امم هك رت ناك ذإ اضرأ هرمغ ناك ولو

 هسفنل رئابكلا بحاص وعدي نأ اعامجإ زوجيو ى هيف فوقوملل اضيأ كلذ بحي
 . ءافولاو ةنجلاب هلافطألو

 إ ربتم ريغ صاع وأ هيف فوقوملا ايس الو يصاملل يأ ( هل ءاعدلا زوج و )

 هب قحتسي ال يذلا كلذل يأ ( هل بحلاو فوم مسإ هب قحتسي ال ,امب ) هنم
 جحي وا يتك زي نوكي نأ وأ يلصي نوكي نا بحي نأ لثم كلذو ى فوم مسا
 كلذ نم اددعتم بحي نا وا « كلذ ريغ وا هلعفي ال نا وا ابرلا وا ىنزلا كرتي وا



 نم رثكأ هل بحم نا زوحي ال هنأ لصألا رهاظو . ءافو هعايحتسا نوكيالامم
 ص ةدحاو ةلصخ يف ةصخرلا تركذو.: لاق هنآل ى اهب هل وعدي ناو ى ةدحاو
 ص هب هل وعديو هبحي امب ءافولا مسإ قاقحتسا مدع ةلعلا نآل هترك ذ ام رهاظلاو

 . ملعأ لاو « ءافولا لصحي ال ثيحب اهلج وا اهضعب يصامملا كرت اذك و



 باب

 هاينل نإو ىلوتم ريغ ءاعد ىلع نمؤيال

 باب
 كلذ ريغو ةلزنملاو ةرهشلاو نيماتلاو ىنمتلا يف

 ص بر اي بجتسا : هانعمب وه ام اذك و « نيمآ : لاقي ال يأ ( نمؤي ال )
 نمؤي يذلل (نإو ) فوقولا يف وأ ةءاربلا يف وه نمم ( ىلوتم ريغ ءاعد ىلع )
 ىلع رفاك ىلع وأ هنيدو ىلوتم ةرخآل وأ هريغ ايند وأ ( هايندل ) وأ ىفو ولو
 وأ نعمآب هل اعد ذإ ه“الوت دقف هئاعد ىلع نمأو ةرخآلاب هسفنل اعدنإ هنأل هترخآ
 اعد دقف هئاعد ىلع نتمأف ىلوتم ريغ وه نمم هريغل اعد نإ اذك و « هوحن

 ىلوت نمو ى ةيالو كلذو “ ةرخآلا ريخب هوحن وأ نيمآ : لاق نم هوحن وأ هنىمأتب

 . رفك دقف هل بحت ال نم

 ةرخآلا رمأب ولو“ ةئقُئتلا دح يف ناك اذإ ىلوتملا ريغ ءاعدل نمؤي نأ زاجو

 نإف ةيقتلا ريغ يف امأو ى ةيقتلا دح يف ناك اذإ ىلوتملل هب وعدي امب هل وعدي اك

 ال رابخإلا ينميو ص كءاعد وأ كلوق هللا عمس : ىلوتملا ريغ ءاعد دنع لاق ءاش

 نمؤي الف هريغ وأ عماس نم ةيالولا يف وه نمل ةرخآلا ريخب اعد نإ و ى ءاعدلا



 مهرفك نع رافكلا عالقنا ينمت زاجو ةيالوهب هل تبثي ال ايف صخرو
 . . . . . . . هحو هب محل ءاعدلا ال

 يغادلا ةيالو يف سيل هنأ عم ةيالولا يف وه نمم هريغل وأ هل وعدي دق هنأل عماسلا
 بجوم ريغ ىلع هالوت يعادلا كلذ نكل عماسلا ةيالوو يعادلا ةيالويف نوكي وأ

 ك رئابك اذ ناك ولوةنجلاب هسفنل وعدي عماسلاو ةيالولاكلت ريغل هل وعدي وأ ةيالولا

 ص ىلوتم هدنع نكي مل نإ هالوت دق هنأ ملع ولو اهب هل دحأ ءاعد ىلع نمؤي الو

 امل هنم كلذ نوكي نأ فمخ ايندلا وأ ةرخآلا "رشب رفاك ىلع اعد نإو

 وأ هسفنل ايندلا ريخب هئاعد ىلع نيمأتلا مدع امأ و “هرفكل ال كلذ هب قحتسي ال

 ى اهلجأل ريخب اعد يصاعملا نم ائيش هئاعد ةلع نوكت دق هنألو هريغل وأ عماملل

 . ةرضملا كلتل هل اعد هلعلف هايندبنيملسملا رضي دق يلوتملا ريغنألو

 ىلوتل وأ هسفنل هناعدىلعهل نمؤي نأ ( ةيالو هب هل تبثي ال ايف صخرو )
 رومأ نم وأ ابنالا .رومأ نم كلذو ةيالو هب تبثي ال امب هريغل اعد اذإ اذك و

 نأل وأ لامل وعدي وأ ضيرملا ءافشب وعدي نأ لثم ى ةيالو بجوت ال يتلا ةرخآلا

 ضعبب بجت ال ةيالولا نأل كلذ نم ددمتم وأ موصي وأ جحي وأ يك زب نمم نوكي
 . رهاظلا ىلع ايرج نيمأتلا زوجيف ضعبلا ن ود نيدلا

 مهلك وأ نيك رشم وأ نيقفانم ( مهرفك نع رافكلا عالقنا ىتمت زاجو )
 هنا : لصألا لوق ىنعمو “ لل ىون نإ كلذ ىلع باوثلا هلو اصوصخ وأ امومع
 يفاني الف مهلايح عالقنإلا ىنمتي نأ ال مهل عالقنإلا نوكي نأ ىنمتي هنا مهل ىنمتي
 يف لخاد هنأل بحلا زاوج حضاولاو ى مهل ( هبحو هب مهن ءاعدلا ال ) : هلوق

 امأو هتلازإ و رفكلا لالذإ تاذلاب هيف دوصقملا عالقنإلا ينمت نأ قرفلا وأ يمتلا

 مالسإلا زازعإ دصق ال كلذب مهدصق هانعم نإف مهل هبحو عالقنإلاب مهل ءاعدلا



 ريغصو ريبك ةيصعملا ينمو

 2 )١' نير مملا دحاب مالسالا ديأ مهللا ه قلع هلوق كلذل لديو ى هرارقإ و

 ضعبلوقل مهل اهبحو ىلوتملا ريغل ةيادهلاب ءاعدلا نيرخأتملا ضعبونوفلاخلا زاجأ و
 هل ةرهشو مالسإلل راهظإ كلذ نألو نوملعي ال مهنإف يموق ردهأ مهللا : ءايبنألا

 نع مهيهن و ءافولاب وأ مالسإلاب مهرمأ ةلزنمب وه هبحو هب ءاعدلاف ى هل ريثكتو
 لاتقلاو يهنلاو رمآلا نأل عنملا ىلع روهمجلاو « مهلاتق ةلزنو ‘ كرشلا وأ ركنملا

 ةيادهلاب مهل ءاعدلاو “ ةبجاو رومأ هريثكتو هراهظاو هزازعاو مالسإلا بح و

 : انباحصأ ضعب لوقو « مهتءاربو مهل هيلع بجاولا ضغبلا نايفاني مهل اهبحو
 قالخالا نساحم و ديحوتلاك هخسن زوجي ال ام الإ انل اعرش سبل انلبق نم عرش نإ

 اع حيحصلا ربخلا وأ نآرقلا يف درو ام نأ يدنعو « هئاقب ىلع ليلدلا ماق امو

 انلبق نم عرش : ليقو ى انل عرش وهف هخسن ىلع ليلد مقي ملو انلبق نمل عرش وه
 :لىقو ى هؤاقب تدث ام الإ انل عرشب سيل : ليقو “ هخسن تبث ام الإ انل عرش

 ةعيرش : ليقو « مالسلا هيلع ىسيع ةعيرش هتخسن ام الإ انل عرش ىسوم ةعيرش
 انعرش يف ناك ام لك : ليقو “ هريغ نود جحلا يف انل عرش مالسلا هيلع ميهاربإ

 هللا لاق ى ءيش يف ةفلاخم الو قرف الب ءاوس كلذك ميهاربا عرش يف ناك دقف

 لقو ى انل عرش ىسيع ةعيرش : ليقو ٢' 'هردحلقا 'مه'ادلهبف : ىلامت

 نيد ىلع يأ هي'"'مهارنبإل هتعيش نم نإو : ىلاعت هلوقل انل عرش حون ةعيرش

 تناكنإ (ريبك ) بنذ هريغ وأ هسفنل ( ةيصعملا ينمتو ) هنّتيرذ نم ليقو ى حون

 امم ءيشلا ينمت نآل رفك كلذ ينمتف هلهأ وأ مالسإلا ضفبك بلقلاب لمعت ةريبك

 نإ ( ريغص ) بنذ (و) : هلوق يف اذك و ى ةدايزلل بلطو هل عاقيإ بلقلاب عقو

 )١( ملسم هاور .

 (٢) ماعنألا ةروس : ٠ ٩ .

 )٣( تافاصلا ةروس : ٨٣ .



 اهنأب ةمألا هذه تلضفو ةعاطهنم نكمت نمم ريغلا نم نإو ةعاطلا ينمتو

 الو تلمع نإ ةرثكب اهل فعاضيو اهلمعت مل "نإو اهب مهلا ىلع رجؤت

 اهلمعت ىتح اهب تمه ةئيسب ذخاؤت

 ةقرلاو بذكلاك بلقلاب ةت ال ةحراجلاب لمعت ةريبك تناك وأ ةريغسص تناك

 زاوج ىلع ءانب اذهو « ريغص بنذ وه لب رفكلاب هيلع مكحي ال بنذ كلذ ينمتف
 ينمت رفكلا نمو «اهيلع أرتجي" الئل فرعت ال اهنأ اندنع روهشملاو « ةريغصلا روهظ
 ريغلا نمنإوةعاطلا ينمتو) هلهأ ومالسإلا فعض و مهترثك و رافكلاو ةيصعملا روهظ

 نمم وأ عيطي ال نمم ناك ءاوس فوقولا يف وأ ةءاربلا يف ناك ولو ( هنم نكمت نمم

 ةكنالملا وأ نجلا وأ لافطألاو غلبلا مدآ ينب نم ناك ءاوس ديزب نأ ىنمتو ‘ عبطي
 ةعاطلا ينمت امأو ةيصعم هنم نكمت نمم ةيصعملا ينمت اذك و ى ةدابع يأ ( ةعاط )

 نأ ىن نإ الإ ةعاط نوكي الف ناويحلا ريغو نونجملاك ةعاطلا هنم نكمت ال نمم

 ىلع ةدئازلا ةعاطلا دارملاو ع لصألا يف اذك ةعاطلا هنم نوكتف لقع هل نوكي

: 

 . ءاسأ دقف نكمت ال نمم وأ ىصع دقف هنم نكمت نمم

 ةدحاو ةنسحب ( رجؤت اهناب ) ممألا نم اهريغ ىلع ( ةمألا هذه تلضف و )
 نإو يأ هلمعت مل نإو :ةخسن يفو ( اهلمعت مل نإو ) ةعاطلاب يأ ( اهب "مهلا ىلع )
 رجألا (فعاضيو) هيلع لدي ةعاطلا ظفلو ،ةعاط وه يذلا لمملا كلذ لمعت م
 ‘تلمع نإ ) كلا ءاش ام ىلإ ةئام عبس ىلإ ادعاصف رشعب ةنسحلا ( ةرثكب اهل ز

 : ليقو ةدحاو ةئيسف اهتلمع اذإف ( اهلمعت ىتح اهب تمه ةئيسب ذخاؤت الو

 )١( :ءارسالا ةروس ٤٤ .

_ ٧١ 



 . هلمعت وأ هب ملكتت ملام اهسفنأ هب تثدح ام اهنع هللا افعو

 يف ملظلا :ةداتق لاق « ناضمرو ةككمك باوثلا فعاضتي ثمح رزولا فعاضتي

 ثيدح يفو سابع نباكلذ ىلإ هقبسو ة ةئيطخو رأز و مظعا مرحلا رهشألا

 ةكمع ةئيسلا فعاضت : دهاجم لاقو « ناضمر يف فعاضت ةيصعملا نإ ه:فصض

 ف ةنيطخ ةن ةئام :ا ةئيطخلا نأ ينغلب : ريرج نبا لاقو ى ةنسحلا فعاضت اك

 ١١ أ نهيف اوملنظتة الف :ىلاعت هلوق ةداتق لاق ام بسانيو“اهربغ

 ءاسن اي » ىلاعت هلوق كلذ ىلع لديو “اهيلع باقعلا ديزم تائيسلا ةدايز ىنعمو

 باذعلا امهل فعاضي ,ةنما ةتشحافب ؟نئكينم تاي نم يبنلا
 نإف “ُهنم هبرقو هللاب اهتفرمم ةوقو اهلعاف فرشل ةئيسلا مظعتف ي'"!ننيَفعض
 مالك يف مدقتو ى دعب ىلع هاصع نمم امرج مظعأ هطاسب ىلع ناطلسلا ىصع نم

 لهأ ىلإ هبلق لني مدلاب هفيس رطقي نمك ناسنإلا نرأ ءامدلا ةريس يف فنصملا
 : ثيدحو هللا ءاش نإ نوك رلا لصف يف مالك يتأيو “يتأي ايك لوق وهو ى ةنتفلا

 . ةيصعم ةيصعملاب مهلا نأ هرهاظ « ) هلمحت نم "رش رجافلا ةين »

 هب ملكتي امم ناك نإ ( هب ملكتت مل ام اهسفن أ هب تثدح ام اهنع هلنا افعو )

 ،ةدابعلاب مهلا ىلع باثي الو ةيصعملاب مهلاب ذخؤي انلبقنمو قطنلا ريغب (هلمعت وأ )
 نأ يدبع دارأ اذإ » : قلع للا لوسر نع سابع نبا نع ينابرلا ثيدحلا يفو

 !و ى اهلثمب اهوبتكاف اهلمع نإف ى اهلمعي ىتح هيلع اهوبتكت الف ةئيس لمعي
 اهلمعي ملو ةنسح لممي نأ دارأ نإو ى ةنسح هل اهوبتكاف يلنجأ "نم اهكرت

 لمعب نأب ثدحت اذإف ںاهلاثمأ رشعب هل اهوبتكاف اهلمح نإ و “ةنسح هل اهوبتكاف

 )١( ةيوتلا ةروس : ٦١
 )٢( بازحألا ةروس : ٣٠ .

 )٣( دواد وبأر ملسم ءاور .



 سابع نبا نعو«'١١ اهلثمب هل اهبتكا انأف اهلمع اذإف“اهلمعي مل ام اهرفغأ انأف ةئيس

 بتك هلا نإ ه : ىلاعتو كرابت هبر نع يور امف ةلبع يبنلا نع اهنع هللا يضر

 ةنسح هدنع هللا اهبتك اهلمعي ملف ةنسحب ه نمف كلذ نيب مث تائيسلاو تانسحلا

 فامضأىلإ فعض ةئام عبس ىلإ تانسح رشع لا اهبتك اهلمعف اهب مه نإ و«ةلماك

 اهلمعف اهب مه نإ و « ةلماك ةنسح هدنع هلا اهبتك اهلمعي ملف ةئيسب مه نإو ى ةريثك

 ةظفحلا اهبتكب رمأ تائسلاو تانسحلا بتك ىنعمو « '") ةدحا و ةئيس تبتك

 هنب هنأ كلذ نيب ىنممو « الازجأ ريداقم هلع يف بتك وأ هلع يف اهبتك وأ
 هنم ملعف اهلعف هدنع ىجرتو اهدارأ هنأ ةئيس وأ ةنسحب مح ىنعمو ى ةكنالملل

 ةنسح ةنسلاب مل بتك و هبلع ممصتلا وأ اهلمفب مزجلا وهو مزملا مكحو ىلوألاب

 ثدحت اذإ » : ملسم ىورو ؤ ريخ ريخلا ببس و اهلمع ىلإ ببس اه مملا نآل

 هل لديو مهلا ثدحتلاب دارملاو « ةنسح هل اهبتكأ انأف ةنسح لمعي نأب يدبع

 هبلق اهب رمشأ دق هنأ ىلامتو هناحبس هلا ملعف اهلمعي ملف ةنسحب مه نم : ةياور

 حيجرت وه يذلا مزملل مزلتسم اهيلع صرحلاف ، ةنسح هل بتك اهيلع صرحو

 دمحأ ىورو “ميمصت الو مزع ريغ نم خفنت مث رطخت يتلا ةرطخلل جرخمو عوقولا
 وهف املعو الام للا هقزر ديع : رفن ةعبرأل ايندلا امنإ » : هجام نياو يذمرتلاو

 دبعو “لزانملا لضفأب اذهف اقح ل هف ملعيو همحر هيف لصيو هبر هبف يقتي

 هيف تلممل الام يل نأ ول : لوقيف ةينلا قداص وهف آلام هقزرب ملو املع للا هقزر

 هلاميف طبخي وهف املع هقزرب ملو آلام للا هقزر دبعو ع ءاوس امهرجأف نالف لمعب

 ثبخاب اذهف هيف اقح كل ملعي الو همحر هيف لصي الو هبر هيف يقتي ال ملع ريغب

 )١( يقهيبلا هارر .
 ( ٢ ) يقهيبلاو دواد وبأ هاور ٠



 لمعب هيف تلمعل آلام يل نأ ول : لوقي وهف املعو الام هقزرب مل دبعو لزانملا

 . هتىن رح أ هلف ن الو

 صالخإ و لمعلا ناسحإ بسحب ادعاصف ةئام عبس ىلإ فيعضتلا نأ ملعاو

 ىلإ رثكأ هل نم مهنمو ةنسحب رشع هل نم نيلماعلا نمف كلذ يف ةغلابملاو ةينلا
 ىكزأ يف اهرذب ول هنأ اهردق هللا ءاش نإف ةرب" ةبحي قدصت نمف رثكأو ةئايعبس
 ؛كلذك ضرأ ىك زأ يف اهلصاح رذبو تدصح مث دهعتلاو يرلا ةياغ عم ضرألا

 لاقثم يف اذك و يساورلا لابجلا لاثمأ اهنم تءاج ةمايقلا موي ىلإ اذكهو

 ص قوس قفنأ يف عيبو ءيش حبرأ اهب ىرتشا:هنأ ردقي دقن نم لدرخ نم ةبح
 قدصتف مهردب ريقف ىلع قدصت نمعو ىايندلا ردقب تءاج ةمايقلا موي ىلإ اذكهو

 برضتف ةرشع يناثللو ةرشع لوأللف اذكهو عبار ىلع وهو ثلاث ىلع ريقفلا هب
 ةرشع يف لوآلا ةئام تبرض ثلاثلا اهب قدصت ناو ى ةئامب هترشع يف لوألل

 نأل ى اذكهو ثلاثو ناث نم لكل لمملا اذه لثمو ؛ اذكهو فلأب ثلاثلا

 بتذكت“ امنإو ةمايقلاموي ىلا اهب لمع نم رجأ و اهرجأ هلف ةنسح[ "ةلس ] نس نم
 عمط وأ زجع وأ فوخ وأ ءايرل ال لل اهك رت اذإ اهك رتو ةئيسلاب مه نمل ةنسحلا
 يزوجف ريخ هلل اهنععوجرلاوهيلع هللا ريغ مدقتل اضيأ مثأكلذل اهكرت اذإ هنإف

 كسميلف» :لاق ؟لمفب نإف اولاق « ةقدص ملسم لك ىلع »: ثيدحلا يفو ؤ ريخلاب

 ةئيس تبتك اهلمعف اهب ٦٨ نإو » للع هلوق يفو « 'ا) ةقدص هنإف رشلا نع
 ص رارصإ هنأل اهلعف نإ اضيأ همهب ذخاؤي :لبقو اهعم بتكي ال مهلا نإ«ةدحاو

 وهوسجاهلا :بتارم سمخ ىلع ةيصعملا دصق نم سفنلا يف مقي ام :يكبسلا لاق

 له هددرت وهو سفنلا ثيدح مث . رطاخلا وهو اهيف هنايرج مث . اهيف ىقلي ام

 ٠. ملم هار ر ) ( ١

  

 



 دصقلا كلذ ةوق وهو مزعلا مث . لمفلا دصق حيجرت وهو مهلا مث . لعفي

 ثلاثلاو يناثلاو ةرورض لب هل العف دمي ال هنال لوالاب ذخاؤي الو هب مزجلاو

 ملكتت ام اهسفنأ هب تثدح ام يتماآل زواحت هللا نإ ه : ثيدحلاب ناعوفرم

 ولو “ايلعف ناك نإ لمعت وأ يلوق ناك نإ هب ملكتت مل ام يأ لمعت يأ ١١'« هب
 يناثلا عفدف ردق نرإ الإ دصق ال هنآل كلذ كرتل رجأ الو اهعفد ىلع ردقي ناك
 نبا لمحو « محلا ال هلمع وأ همالك بتك لمع وأ ملكت اذإ هنأ ىنعملاو « ثلاثلاو

 هل لديو ى اضيأ مهلا بتك لمع وأ ملكت اذإ هنأب هرهاظ ىلع ثيدحلا يكبسلا

 اصيرح ناك هنآل » ؟لوتقملا لاب يف لتاقلا اذه : هل ليق امل نيلتاقتملا يف قلع هلوق

 بجملاك بلقلا رثابكب ةذخاؤملا ىلع عامجالا هل لديو « 'آ) هبحاص لتق ىلع

 هيف دربأ نمو » ةيآلا « '"» كفنأ يف ام اودنبتا نإو إ : اهيلع لمحو
 نظلا ءوس نا : نايفس نع ركذ امو ةريغص ةريبكلا ىلع مزملاو يا داحلإب

 هدجي ام ىلع نالومحمف روفغم دسحلا نإ : نسحلا نع يور امو « روفغم ملسملاب

 نعيور اك طقف ةكم مرح يف مهلاب ذخاؤي : ليقو “ةرورض هسفن يف ناسنإلا

 باحصأ ضعب هلقنو ى حصأ ُهفق"وَو « فوقوم : ليقو “ اعوفرم دوعسم نبا
 "مه ثنمَ : هللا همحر ةتس يبأ نبا ورمع نب دمحم شلا دمع وبأ لاق دمحأ نع دمحأ .

 ملظب داحلا هف دري نمو ف ىلاعت هلوقل ةكمب الإ هيلع بتكت الف ةئيسب

 : هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو “عضوملا فرشل يأ « ملأ باذع نم هلق ذن

 . ةيآلا التو ةكم الإ لمملا لبق ةمهلاب دبعلا هيف ذخؤي دلب نم ام

 )١( هيلع قفتم .
« « )٦٢( 

 )٣( :ةرقبلا ةروس ٢٨٤

  ( 3 )ه : جحل ا ةروس ٢

٧٥ - 



 : راتسالاو ةبعكلا نيب امالك تمم۔ف رجحلا يف ىلصأ ةليل تنك : بهو لاق

 يف ميهكثكفت نم يلوح نيفئاطلا نم ىقلأ ام ليربج اي كيلإ مث للا ىلإ وكشأ
 رجح لك اهب عجري ةضافتنا َنَضفَحن ال وهتني مل نئل مه ونو مهونغلَو ثيدحلا
 نعو ؤ تانسحلا فعاضت اك تائيسلا فعاضتو هنم عطق يذلا لبجلا ىلإ

 ابنذ بنذأ نأ نم يلا بحأ ةكم ريغب ابنذ نيعبس بنذأ نئل ؟ سابع نا
 ةمأ حاولألا يف دجأ ينإ بر اي » : لاق مالسلا هنلع ىسوم نعو « ةكمب ادحاو
 ينإبر اي : لاق ى رقللع دمع ةمأ مه : لاق « ىتمأ مهلعجاف نوعفشملا نومفاشلا مه

 ةمأ مه : لاق “يتمأ مهلمجاأف سخلا تاولصلا مهاياطخ ةرافك ةمأ حاولألا يف دجأ
 ململا نوتؤيو ةلالضلا لهأ نولتقي ةمأ حاولالا يف دجأ يف بر اي : لاق ى دمحأ
 ةمأ مه : لاق ع يتمأ مهلمجاف لاجدلا روعألا نولتقي ىتح رخآلا ملعلاو لوألا
 مهلعجاف اهنولك أيو تاقدصلا نوذخأي ةمأ حاولألا يف دجأ ينإ بر اي :لاق“دمحأ
 ءْيفلانولكأي ةمأ حاولألا يف دجأ ينإ بر اي : لاق ‘ دمحأ ةمأ مه : لاق « يتمأ
 اذإ ةمأ حاولألا يف دجأ يفإ بر اي : لاق ى دمحا ةمأ مه : لاق ى يتمأ مهلمجاف

 رشع هل تبتك اهلمع اذاو « ةدحاو ةنسح هل تبتك اهلمعي ملف ةنسحب مهدحأ آم

 هيلع بتكي مل ةئيسب مهدحأ مك اذإو ص ادعاصف فعض ةئام عبس ىلإ تانسح
 ص دمحأ ةمأ مه : لاق « يتمأ مهلمجاف ةدحاو ةئيس هيلع تبتك اهلمع اذإف ءيش

 باسح ريغب افلأ نوعبس مهنم ةنجلا لخدي ةمأ حاولألا يف دجأ ينإ بر اي : لاق
 تلأس ينأو هيقهيبلاو يناربطلا داز :تلق « دمحا ةمأ مه :لاق « يتمأ مهلمجاف

 دجأ ينا بر اي:لاق افلأ نيمبس افلأ نيعبسلا نم دحاو لك عم يناطعاف ديزملا يبر

 يتمأ مهلجاف ركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأي ممألا ريخ مه ةما حاولألا يف

 ايندلا يف نورخآلا مه ةمأ حاولألا يف دجأ ينا بر اي :لاق ى دمحا ةمأ كلت :لاق.

 دجأ ينإ براي : لاق ي دمحأ ةمأ مه : لاق ، يتمأ مهلمجاف ةمايقلا موي نوقباسلا

 براي:لاق دمحأ ةمأ مه:لاق يتمأ مهلعجاف مهرودص يف ملهليجانأ ةمأ حاولألا يف



 يمالكب و يقلاس رب سانلا ىلعكتيفطصا ينإ هيلاىلاعت هللا ىحوأف دمحأ ةمأنم ينلعجا

 هبو قحلاب نودهي ةمأ ىموم موق نمو ط ؛نيركاشلا نم نك و كتيت آ ام ذخف

 . ىموم يضرف «نولدمي
 بلقلا يف ام بتكت ةكنالملانأ ىلعةلالد ةنسحلاب مهلا بتك رك ذ ثيداحأ يفو

 رهظيىري وأ هيف ثدحي ام وأ بلقلا نع [ مهل ] فشكب وأ ماهلاب هيلع نوعلطي
 يف ام ملعف - نوظفاحل هل اناو ىلاعت هلوق لالدتسالا اذه دربو ى بلقلا نم مهل

 يل هنإف مايصلا الإ فمض ةئام عبس ىلإ » : تلع هلوق دمب ةياور يفو « مهبولق

 انإو ط ربصلا [لامعالا [ لضفأ هنأل كلا الا هباوث رأدقَ ملعي : الف «هب يزجأ تأ و

 هذه صئاصخ ف العو لج هلا لاق .4 ١ ١باسح ريفب مهرج أ نورباصلا ىتفو

 اك آرثصإ انيلع لمحت الو انبر ى انأطخأ وأ انيسن نإ انذخاؤت ال انبر : ةمألا

 اترصناف 9 : لاقو هب انل انل ةقاط ال ام انلئحت الو انبر انلبق نم نيذلا ىلع هتلَمحَ

 اوبلغي نورباص نورشع مكنم نكي نا » لاقو «'"؛نيرفاكلا موقلا ىلع

 بيطانم مهيلع مرح ةئيطخ اوأطخأ اذا ليئارسا ونب ناكو ى ةيآلا ") نيتئام

 تابيط مهيلع انمرح اوداه نيذلا نم ِمللظبفة : ىلاعت هللا لاق > مهمامط

 د نهطمي م (_ تطعأ » : للع يبنلا نع ةرىره يب ] نعو 4 ٤١) محل تلحأ ١

  . ًادحسم ضرألا ل تلححو دوسألاو رمحألا ىلا تلسرا : يلبق دحأ

 مئانغلا يل تكحأو رهش ةريبم بعرلاب ترصن'و ه ءاملا دجت مل اذا امميت يأ
 هنعللا يضر باطخلا نب رمعل ناكو « ) يتمآل اهث"رَخداف ةعافشلا تيطعاو

 )١( رمزلا ةروس : ١٠ .

 )٢( ةرقبلا ةروس : ٢٦٨ .

 ه : لافنألا ةروس )ء( ٦

 ١٦٠. : ءاسنلا ةروس ) ٤(

 . هيلع قفتم )٥(



 لاقف رشبلا ىلع مماقلا ابأ ىفطصا يذلاو : لاقف رمع هيقلف قح يدوه ىلع

 كنيبو ىنيب : يدوهيلا لاقف ‘ هدخ رمع مطلف رشبلا ىلع هافطصا ام : يدوهيلا

 يناو رشبلا ىلع كافطصا هللا نأ معزي رمع نإ : لاقف قلع يبنلا اوتأف مساقلا ؤبأ

 تنا امأ ه : نلع يبنلا لاقف ينمطلف هدي رمع عفرف كفطصب مل هللا نأ تمعز

 مهاربإ و هللا يفص مدآ نإ يدو اب ىلب » : لاق مث « هتمطل نم هض رأف رمع اب

 نامسإ يدوهي اي ىلب هللابيبح انأو للا ضور ىسيعودلا "يجن ىسومولا ليلخ

 هسفن ىمس و « نيملسملا يتمأ ىمس و مالسلا هسفن ىمس يتمأ ايهب ىمس هللا ءامسأ نم

 هوطمتملف ةعمجلا موي انل رخدا اموي متبلط يدوه اي ىلب؛نينمؤملا يمأىتمسو نمؤملا
 نول وآلامتنأ يد وهياي ىلب ىراصنلل دغ دمب امومكل ًادغو انل مويلاف يمأل يطعأو
 عيمج ىلع ةمرحل ةنجلا نإ يدوهي اي“ ةنجلا يف نوقباسلا نورخآلا نحنو ايندلا يق

 متنأو الإ نتومت الو » : ىلاعت هلوق دري الو : ليق « )١' يتما اهلخدت ىتح ممألا
 ىنعملا نال ي'")نيماسملا نم .تيب ريغ اهيف اندجو ايف :ىلاعت هلوقو "نوملسم

 انريغ رهتشي ملو ى ملسم اي :لثم مسالا اذهب انريغ مسي ملو مالسإلا ىنممب فاصتالا

 مركأ دق ءايشأ ةثالثب ةمألا هذه مركأ ىلاعت هللا نإ : رابحألا بعك نعو ى هب

 ص سانلا ىلع ءادهش ةمألا هذه لعجو « هموق ىلع ادهاش ين لك لعج هءايبنأ اهب
 لاقو“كل بحتسا ينعدأ ين لكل لاقو ؤ 'هتابيطلا نم اولك ل :لسرلل لاقو

 . دواد وبأ هاور ( ١(

 )٢( ةرقبلا : ٢٣٢ .

 )٣( تايراذلا : ٣٦ .

 اك « مكانقزر ام تابيط نم اولك » :ةمألا هذهف لاقو :لصألاو 0 اطقس انه نأ رهاظلا ( ) ٤
 . قحاللاو قبالا نم نيبتي



 سمخب ةمالا هذه مركأ هلا نإ لاقيو "اي كل بجتسا ينوعدأ : ةمألا هذهل
 ًارافص مهقلخ هنأ ةيناثلاو اوربكتي ال ىتح ءافعض مهقلخ هنأ اهالوأ تامارك

 نوكت ىتح ريصق مهرمع نأ ةثلاثلاو ى لقأ بارشلاو ماعطلا ةنؤم نوكت ىتح

 ص رسيأ ةرخآلا يف مهباسح نوكي ىتح ءارقف مهنأ ةمبارلاو 2 لقأ مهبونذ

 يبأ نب يلع نعو ى لقأ ربقلا يف مهؤاقب نوكي ىتح ممألا رخآ مهلعج ةسماخلاو
 ةعامج هيلإ لبقأ ذإ راصنألاو نيرجاهملا نيب سلاج يللع ينلا انيب :لاق هنأ بلاط
 مالسلاهيلع ىسوم هللا نهب ربخأ تاك نع كولئاس انإ دمحم اي : هل اولاقف د وهيلا نم

 ءاولثسإ :يتيج يبنلا لاقف ابرقم اكلم وأ السرلم ايبن ةالإ نهب ربخي ملو
 لاقف ص كتمأ ىلع للا ضرتفا قلا " تاولصلا هذه نع انربخا دمحم اي : اولاقف

 ةالص امأو ،انبرل ءيش لك حبست سمشلا تلاز اذإف رهظلا ةالص امأ ه :قلع يبلا
 يهف برغملا ةالص امأو « ةرجشلا نم مدآ انوبأ اهيف لك أ يتلا ةعاسلا يهف رصعلا

 امالص يزلا ةالصلا اهنإف ةملتملا ةالص امأو « مدآ ىلع اهيف هللا بات يتلا ةعالا

 ناطيشلا ينرق نيب علطت تعلط اذإ سمشلا _نرإف رجفلا ةالص امأو « نولسرملا

 يبنلا لاق ؟ىلص نم باوث ايف “ تقدص : اولاق « هللا نود نم رفاك لك اهل دحسيو

 هذنه ىلصي نمؤم نم ايف منهج اهيف رمست يتلا ةعاسلا اهنإف رهظلا ةالص امأ»: زنل

 ةعاسلا اهنإف رصملا ةالص امأو “ةمايقلا موي منهج تاحفل هيلع للا مرح الإ ةالصلا

 هبونذ نم جرخ الإ ةالصلا هذه ىلص نمؤم نم ايف ةرحشلا نم مدآ اهف لك أ ىقلا

 ةالصلاو تاولصلا ىلع اوظفاح » : ىلا مت هلوق الت مث « همأ هتدلو مويك

 ايف ى مدآ ىلع اهيف للا بات يتلا ةعاسلا اهنإف برغملا ةالص امأو » "؟) ىطسولا

 ةالص امأو “ هللا هاطعأ الإ ائيش هللا لأسي مث ابستح ةالصلا هذه ىلصي نمؤم نم

 : رف اغ ةر وس ) ( ١

 ٨ : ةرقبلا ةروس ( ) ٢



 ةالص ىلإ ليللا ةماظ يف تشم مدق نم امف ةماظ ةمايقلا مويو ةملظ ربقلل نإف ةمتعلا

 رجفلا ةالص امأو ى ةمايقلا موي ارون ىطعيو ربقلا ةملظ اهيلع هللا مرح الإ ةمتعلا

 قافنلا نم ةءارب للا هاطعأ الإ ةعامجلا يف اموي نيعبرأ رجفلا ىلصي نمؤم نم امف

 نيثالث كتمأ ىلع موصلا هللا ضرتفا مل ، دمحم اي تقدص : اولاق « رانلا نم ةءاربو
 نيثالث رادقم هنطب يف يقب ةرجشلا نم لك أ امل مالسلا هيلع مدآ نإ » :لاق ؟ اموي

 ى هقلخىلع هنم الضَفتَ ليللاب نولكأيو ،اموي نيثالث هتمأ ىلع عوجلا ضرتفاف اموي
 موصي دبع نم ام ه :لاق ؟كتمأ نم ماص نم باوث ام اتربخاف ، تقدص : اولاق

 محللا بوذي هنا اهالوأ لاصخ عبس كلا هاطعأ الإ ابستحم ناضمر رهش نم اموي

 ريخ هللا هيطعي هنأ ةثلاثلاو ى هتمحر نم هب"رقي هنأ ةيناثلاو ‘ هدسج نم مارحلا

 نوهب هنأ ةسماخلاو ةمابقلا موب عوجلاو شطعلا نم هنمؤي هنا ةعبارلاو ٤ لامعألا
 همطمب هنأ ةعباسلاو ى ةمايقلا موب ارون هللا همطعي هنا ةسداسلاو ك ربقلا باذع هبلع

 :لاق ؟ءايينألا ىلع كلضف ام انربخأف دمحم اي تقدص : اولاق « ةنجلا ىف ةماركلا

 تقدص : اولاق « ةعافش قمال ىتوعد تأبتخا انأو هموق ىلع اعد الإ ىن نم ام »

 " ... ١٠0هلوْسر كنأو هلا الإ هلإ ال نأ دهشن دمحم ان

 : هيلع هللا تاولص ىسوم ىلع للا لزنأ ايف تأرق : رابحألا بسك نعو
 ام هل ترفغ اهيلصي نم ةادغلا ةالص يهو هتمأو دمحأ امهبلصي ناتك ر ىسوم اي

 . تاعكر عبرأ ىسوم اي يتمذ يف نوكيو كلذ همويو هتليل بنذلا نم باصأ

 لقثأ ةيناثلابو ةرفغملا ةعك ر لوأب مهيطعأ رهظلا ةالص يهو هتمأو دمحأ اهيلصي

 مهل حتفأ ةعبا رلابو“ممهل نورفغتسيو نوحرسي" ةكئالملا لكوأ ةثلاثلابو مهنيزاوم

 )١( ملم هاور .

 . ل٨ -



 دمحأ نهيلصي تاعكر عبرأ ىسوم اي « نيملا روحلا مهيلع فرشتو ءامسلا باوبأ

 نم وم رفغتسا الإ ضرألاو تاولمسلايف كلم ىقبي الف رصعلا ةالص يهو هتمأو

 نيح هتمأو دمحأ نمبلصي تاعكر ثالث ىسوم اي« هينعأ مل ةكنالملا هل ت رفغتسا

 ىسوم اي؛مهه اهتيضق الإ ةجاحننم نولأسي الف ءامسلا باوبأ هل حتفأ سمشلا.ب رغت
 امو امندلانم مهل ريخ يهو قفشلا بيغي نيح هتمأو دمحأ نهملصي تامك ر عبرأ

 هتمأو دمحأ أضوتي ىسوم اب ى مهتاهمأ مهتدلو مويك مهبونذ نم نوجرخي و اهيف

 عضرلاو ءامسلا ضرعك اهضرع ةنج ءاملانم رطقت ةرطق لكب مهيطعأ مهترمأ ك
 مايص مهبطعأ_راضمر رهش وهو ةنس لك نم ارهش هتمأو دمجأ موصي ىسوم اي

 ةضيرف رجأ عوطتلا نم هيف هنولمعي ريخ لكب مهيطعأو ةنجلا يف ةنيدم موي لك
 هبلق نم اقداص امدان ةدحاو ةرم هيف مهنم رفغتسا نمف ى ردقلا ةليل هيف لعجأو

 دمحأ ةمأ يف نإ ىسوم اي « اديهش نيثالث رجأ هيطعأ هرهش وأ هتليل نم تامو
 كلذب مهؤازجف شلا الإ هلإ ال نأ ةداهش نودهشي فرش لك ىلع نوموقي الاجر

 نع ةبوتلا باب بجحأ الو مهنم ديعب يبضغو ةبجاو مهل يتمحرو ءايبنألا ءازج
 . )١' لا الإ هلإ ال نأ نزدهشي اوماد ام مهنم دحأ

 2 هتمأو حون ةمايقلا موي ىعدي نم لوأ » : نل يبنلا نع ةريره يبأ نعو

 لم : هتمأل لاقي مث ‘ بر اي معن : لوقيف ؟ هب تلسرأ ام تغلب له : هل لوقي
 نينمؤملا نم انك و هانعبتال الوسر انيلإ تلسرأ ول هللاو ال :نولوقيف : حون كفتب
 ص مهغلبت مل كنأ نومعزب موقلا ءالؤه نإ حون اي : لاقيف ى هب هترمأ ام انغلب امف

 نوعديف دمحم ةمأ : لوقيف ؟ مه نم :لاقيف معن :لوقيف ؟ ءادهش مهيلع كل لهف
 فيك : حون موق لوقيف هموق غلب دق احون نأ دهشن معن : نولوقيف نولئُسيو

 ٠ دواد وبأ هاور ) ( ١



 ثمب هللا نأ دهشن : نولوقيف ؟ ممألا لوأ نحنو ممألا رخآ مهو انبلع نودهشي

 وبأ لاق « )١' كربخ هيلع كلا لزنأ امم ناكف باتكلا هيلع لزنأو الوسر انيلإ
 كلذك و » : ىلاعت هلوق كلذف ةمايقلا موي نولوألا نحنو نورخآلا نحن : ةريره

 «'٦!ًةديهش مكيلع لوس رلا نوكيو سانلاىلعءادهش اونوكتل اطسو ةمأ ك انلعج
 يفو عبارلا نررقلا يف شاع ممدق هفلؤمو « نيلفاغلا هيبنت ه يف هلك كلذ ركذ
 . للع يبنلاب لصتم هدنسو سماخلا نرقلا

 تجرخأ ةمأ ريخ مهاس ىلاعتو هناحبس هللا نأ ةمألا هذه هب تصخ اممو
 ةمامإ يبأ نعو « ماكحألا يف داهتجإلا مهاطعأو ءايبنألا ةثرت مهلعجو سانلل

 يفري مل نل تارم عبس ىبوطف يب نمآو ينآر نمل ىبوط ه : لاق ملع يبلا نأ
 : لاقف نل يبنلا دنع الاج تنك : هنع هللا يضر رمع نعو '") « يب نمآو

 لب “ مهل قحو : لاق ث ةكنالملا : انلق ؟ اناميإ لضفأ قلخلا يأ نوردتأ »
 لضفأ : للع لاق مث ؟ مهريغ لي ى مهل قحو : لاق ى ءايبنآلا : انلق ؟ مهريغ

 ٤' اناميإ قلخلا لضفأ مهف ينوري ملويب نونمؤي لاجرلا بالصأ يف موق اناميإ موق

 نم كيلع مركأ ممألا يف له بر اب : ىسوم لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو
 :ىلاعتو هناحبس هللا لاقف ؟ ىولسلاو نملا مهيلع تلزنأ و مايغلا مهيلع تللظ ىتمأ
 ص يقلخ ميمج ىلع يلضفك ممألا رئاس ىلع دمحم ةمأ لضف نأ تملع امأ ىسوم اي
 ىلاعت مهادانف “ مهمالك كعمسا نكلو مهارت نل : لاق ى مهينرأف بر اي : لاق

 نوطبو منابآ بالصأ يف مهو كيبل مهللا كيبل : دحاو توصب مهلك اوباجأف

 ص يباذع قبس يوفعو ‘ يضغ تقبس يتمحرو مكيلع يتالص : لاقف « مهتاهمأ

 :٢ ١٤. ةرقنلا ةروس( ٠. )٢ ملسم هارر ) ( ١

 ٠ ملسم هاور( ٤ ( .دراد وياو ملم هاور ( ٣)

 



 تنأو هلا الإ هلإ ال نأ دهشي مكنم ينبقل نم « ينولأست نا لبق مكل بيجتسأ

 :لاقفكلذب يلع نت نا هللا اراف: لل لاق ؛هبونذ هل ترفغ هللا لوسر ادمحم

 ي مهمالك ىسوم انعمسا ىقح كتمأ يأ ي انيدان ذإ روطلا بناجب تنك امو ل
 >'١)ي ىرخأ ةرم ينممسا لي دمحم ةمأ تاوصأ نسحأ ام بر اب : ىسوم لاقو

 ل٬ئارمإ ينب ين ىسوم ىلإ ىلامت هللا ىحوأ » :; ةل هللا لوسر نع سنأ نعو
 : لاق ؟ دمحأ نمو بر اي : لاق ى رانلا هتلخدأ دمحأب دحاج وهو ىنىقل نم هنأ
 قلخأ نا لبق شرملا يف يمسا عم همسا تبتك ى هنم “يلع مركأ اقلخ تقلخ ام

 ص هتمأو وه اهلخدي ىتح يقلخ عبمج ىلع ةمرحم ةنجلا نإ ى ضرألاو تاولمسلا
 نودشيلاح لكىلعو اطوبهو ادوعص نودمح ن ودامحنلا لاق ؟ هتمأ نمو :لاق

 مهنم 'لَمْنقأ ى ليللاب نابهر راهنلا نومئاص 0 مهفارطأ نورهظيو مهطاس وأ
 ص ةمألا كلت يبن ينلعجا : لاق هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشب ةنجلا مهلخدأو ريسبلا
 اورخاتساوتمدقتسا :لاق يبنلا كلذ ةمأ نم ينلعجا : لاق ى اهنم اهيبن : لاق

 ىحوأ » : هبنم ن بهو نعو . « لالجلا راد يف هنيبو كنيب عمجاأس نل

 افللئغ ابولقو اَمص اناذآ هب حتفا ايأ ايبن ثعاب ينإ ه : ايعشأ ىلإ ىلاعت هلا
 لكوتملا يدبع ى ماشلاب هلكنللمو ةبيط ه"رجتاهمو ةكمب هدلوم ى ايملع انيعأو

 نكلو ى ةئيسلا ةئيسلاب يزجي ال ى راتخخلا بختنملا بيبحلا عوفرملا ىفطصملا

 رجح يف ميتيلل يكبيو ةلقثملا ةميهبلل يكبي « نينمؤملاب اميحر ى رفغيو حفصيو وفعي
 الو شحشلاب نزتم الو قاوسألا يف باتخص الو ظيلغ الو ظفب سبل ى ةلمرألا

 ىلع يشمي ولو ت هتنيكس نم هعئفطي مل جارسلا بنج ىلإ رمي ول ‘ انخلل لاَوَق
 : لاق « اريذنو رشبم هلثعبأ ى هيمدق تحت نم عمسي مل عارعرلا بصقلا

 دراد ربأ هارر ) ( ١



 اديحوتو ركنملا نع ىهنو فورعملاب ارمأ سانلل تجرخأ ةمأ ريخ هتمأ لعجأ و »
 ك رمقلاو سمشلا ةاعر مهويلسر هب تءاج امل اقيدصتو ل اضالخإ و ب اناميإ و ل

 حيبستلا مهمهلأ ص يل تصلخأ يتسلا حاورألاو هوجولاو بولقلا كلتل ىبوط

 مهبلقنمو مهعجاضمو مهسلاجو مد جاسم يف ديحوتلاو ديمحتلاو ريبكتلاو
 يئايلوأ مه يشرع لوح ةكئالملا فصت اك مهدجاسم يف نوتفصيو ى مهاوثمو
 ًادوعقو امايق يل نولصي ى ناثوألا ةدبع يئادعأ نم مهب مقتنأ « يراصنأ و

 ى [آفولأ يتاضرم ءاغتبا مهلاومأو مهرايد نم نوجرخيو « آادوجس و اعوك رو

 ؛ عئارشلا مهتعيرسشبو 0 بتكلا مهباتكب متنخأ ؛ فوفص يليبس يف نولتاقي و

 مهتعيرشو مهنيد يف لخديو مهباتكب نمؤي ملف مهك ردأ نمف « نايدألا مهنيدبو
 ءادهش و أاطس و ةمأ مهلمجأو ممألا لضفأ مهلعجأو « ءيرب ينم وه ى ينم سيلف

 هوجولا نرورطي “ ينوحُبس اوعزانت اذإو “ ينوللح اوبضغ اذإ ى سانلا ىلع
 ص فارشألاو لالتلا ىلع نوللهيو " فاصنألا ىلإ بايشلا نودشيو فارطألاو

 ىبوط راهنلاب +٢ث ويل ليللاب نابهر “ مهرودص يف مهليجانأ و ى مهؤامد مهنابرق

 ص ءاشأ نم هبتوأ يلضف كلذو ى مهتعيرشو مهجهانمو مهنيد ىلعو مهعم ناك نمل

 رهظأ هتازجعم تناك نم نأ » نيدلا رخف ركذو . )١' « ميظعلا لضفلا وذ انأ و

 رهظأ اهيبن تازجعم نإف ةمألا هذه الإ : يكبسلا لاق ى لقأ هتمأ باوث نوكي
 . ممآلا رئاس نم رثكأ انباوثو

 اهجو تاسوسحم اهلك اهنأل رهظأ ىسوم ترا زحمم نإ لاقب دقو : تلق

 ءايبنألل الإ نكي مل هنإف ءوضولا ةمألا هذه هب تصخ اممو « رثكأ انباوثف يرهق
 بهارلا «جليرثج هءوضوو اهنم وندلاب رفاكلا مك امل؛ ةراس ه ءوضو امأو ك انلبق

 )١ ( نابح نبا ءاور .

  



 اننصصلخ : ليقو “ سجنلا وأ خ خسولا ةلازإ لثم ي وّخلَف ىنزلاب يمر نيح

 كل » : مت هنع ةريرم يأ نع مسم لاق « ءوضولا سنب ال ليجحتناو ةلا

 عمجت ملو تمع امك سخلا تاولصلا عومجب تصخو . « مكريغ دحأل تسيل ءايس
 بيت مدآ نأ : ةشئاع نع دمحم نب هللا دبع نع يوا ۔جطلا جرخأ > مه ربغا

 رهظلا دنع قاحسإ يدفو ى حبصلا تراصف نيتعك ر ىلصف رجفلا دنع هيلع

 : لاقف ؟ تثبل مك : هل لبقف ريزع ثعبو ‘ رهظلا تراصف تامك ر مبرأ ىلصف

 < رصعلا تراصف تامك ر حبرأ ىلصف مب ضمب وأ : لاقف سمشلا ىأرف اموي

 ةنللاثلا يف سلجف دهحف تامك ر عبرأ يلصي م اقف برغملا دنع دوادل 7

 . ك دمحم انين ةريخألا ءاشعلا ىلص نم لوأو “ اثالث برغملا تراصف

 نع هننس يف يقهيبلاو هفنصم يف ةبيش يبأ نب :او هننس يف دواد وبأ جرخأ و
 ‘ناظلا نظت ىقح ةليل ةمتعلا ةالص لع هللا لوسر رتخأ : : لاق لبج نب ذامم

 رثاس ىلع اهب متلضلف مكنإف ةالصلا هذهب اومتنعأ » : لاقف جرخ مث ىلص دق هنأ

 . _ كلبق ةمأ اهلَصلت ملو ممألا

 ص ناهلسل الإ لبق نكت مل اهنإف ةلمسبلاو ةماقإلاو ناذألاب ةمألا هذه تصخو

 مل دوهيلا تإ د : لإ هنع ةشئاع نعو ى اهلك للا بتك يف تناك : ليقو

 فلخ انلوق ىلعو ، امهل كلا اناده يتلا ةعمجلا ىلع انودسح اك ءيش ىلع انودسحي
 يفمالكلا مريت نا لبق كلذو“ينيلاضلا الول : لاق اذإ يأ )١' « نيمآ مامإلا
 ام ءيش ىلع دوهيلا انتدسح ام » ةياور يفو « ءاعدلا دنع ميلستلا دعب وأ ةالصلا

 ! نيمأتلاو مالسلا ىلع انتدسح

 . دواد وبأ هاور ) \ (

 ۔ ٨٥

  



 :تلقف رصملا اهيف انعك ر ةالص لوأ : ىلع لاق عوك رلاب ةمألا هذه تصلخو
 طَس"وآلايف يناربطلاو رازبلا ءاور « ترمأ اذهب ه : لاق ؟ اذه ام هللا لوسر اي

 ةالص نرأ اندعف عوك ر الب ليللا ماقو عوك ر الب لبق رهظلا ىلص هنأ كلذو

 « نيمكارلا عم يمك راو ) : مرمل ىلاعت هلوق ىنعمو « عوك ر الب لبق ممألا
 عوكر لاب ليئارسإ ونب رمأ اذلو ‘ نيمضاخلا نيمشاخلا عم يعضخاو يمشخا
 ةالصلا يف فوفصلاب تصخ و ه لبق مهيف نكم ملو « نعمكا رلا عم اوعك راو »

 [ . ةفيذح ثيدح نم ملسم ءاور ] « ةكئالملا فوفصك

 رظني ى "يبن نهطمي مل سمخمي تصخو « ةمجلا يف ةباجإلا ةعاسب تتصخو
 نوكيو“هيف ةنجلا نيزتو “هبذعي مل هيلإ رظن نمو ناضمر نم ةليل لوأ مهيلإ هللا
 يف ةكئالملا مهل رفغتستو ى كسملا حير نم بيطأ هللا دنع مئاصلا مف ُفوللخت

 [يةهيبلا هاور]. اميمج مهل رفغ ةليل رخآ ناك اذإو“ اورطفي ىتح ةليلو موي لك
 ثيطايشلا ةدرم هيف دتفصتو.[ رازبلا هاور ] اورطفي ىتح ناتيحلا مهف رفغتستو

 ملسمو يراخبلاهاور روطفلا لبجعتو روحسلابتتصلخ و .[ رازبلا و دمحأ هاور_

 لستغي ام ردقب هنع عاجلا مدقيو رجفلا ىلإ اليل عامجلاو ب رشلاو لكألا ةحابإ و

 دعب ممألا ىلع امرحم كلذ ناكو ‘ كلذ تامدقم مم رذع هل ناك اذإ مميتي وأ

 تتص'خو ى خسن مث ءاشملا ةالص وأ مونلا دعب مالسإلا راد يف انيلعو مونلا

 بتك اكإل:ىلاعت هلوق ين هيبشتلا نأ ىلع ناضمر مايصب تتصخ و ى ردقلا ةليلب
 ى روهملا دنع هتقوو هردق نود مايصلا قلطم يف ا « مكلبق نم نيذلا ىلع

 نراضمهر مايص « : نل هنع رمع نبا ةياور هبسانيو « هردقو هتقو ق : لقو

 دنع عاجرتسالب تصخو ى لوهجم هدانسإ يفو « مكلبق ممألا ىلع للا هبتك

 )١( ةرقبلا ةروس : ١٨٣ .

 



 طملت ل ام ةبصصمل ا دنع ةمألا . :7 تمطعأ دقل : ريبج نب ديعس لاق 90 ةبمصمل ١

 تيطعأ ولو ااه « نرومجار هيلإ انإو لل انإ ف : هلثم مالسلا مهيلع ءاسنألا
 . ا٢) 4 فسو ىلع افأ اط { : لاق دإ م السلا هلع بوقمب همطعأل ءايبتألا

 دمملا لتق يف صاصقلا نييمتك لقثلا وهو مهنع رلصإلا عفرب تصخ و

 : ةبوتلا يف سفنلا لتقو ةساجنلا عضوم عطقو ةئطاخلا ءاضعألا عطقو أطخلاو

 جرحلا عفرو . نيتيآلا 4 مهرنصإ مهنع مضيو _ 1 رْصإ انيلع لمحت الو :

 حتفك و“هلمميتلابو رذمل دومقلإإ ةالصلاو رفسلل ريصقتلاو رذملاو رفسلل رنطذفلاك
 : سابع نبا لاق ي ةيدلاو ش'رآلاو تارافكلا عرشو بند لكل ةبوتلا باب

 امو نايسنلاو طخلاب ةذخاؤملا عفرو رصإلا نم ليئارسإ ينب ىلع ناك ام جرحلا

 هب اورمأ امم اثيش اوسن اذإ لمئارسإ ونب ناكو ‘ سفنلا ثيدحو هيلع اوهركأ
 بسح ىلع ب رسشموا معطم نم ءيش مهيلع مرحف ةبوقعلا مهل تلحعأ اوأطخأ وأ

 نع عضو هللا نإ ه : هجام نباو مكاحلاو نابح نباو دمحأ ىور بنذلا كلذ

 . ‘؛« هلع اوهرنكلتسا امو ناسنلاو أطخلا يتمأ

 ىسومةعيرش تناك دقف“ ممألا عئارش عيمج نم لمكأ مهتعيرش ناب تتصخو

 تاوذو موحشلا ميرحت و مهسوفن لتقو مهقوف لبجلا مفرك رصإو رْهقَ ةعيرش
 نم ىسوم ناكو ص تابوقع مهل تلمعو « مئانغلاو تابيطلا نم اهريغو فّلثظلا

 عاطتسلي ال ناكو ى هلا ءادعأ ىلع لل ابضغو اسأبو ًآراقوو ةبيه كلا قلخ مظعأ

 لضف ةعيرش هتعيرشو لامجلا رهظم يف مالسلا هيلع ىسيع ناكو « هيلإ رظنلا

 مرحي ىراصنلاو « ةتبلا لاتق هتعيرش يف سيلو براحي الو لتاقي الو ناسحإ و

 )١( ةرقبلاةروصس : ١٥٦١ . )٣(سورة ةرقبلا : ٢٧٨٦.
 . ١٥٧ : فارعألا » )_ ) . ٨٤ : فسوي د» )٢)



 كَمَطل نم هنأب هيف رمأي ليجنإلا نإف « ةاصع هب مو لاتقلا مهنيد يف مهيلع

 هطخعاف كبوث َكَعَز ات نمو ع رسيألا كدخ هل ؤ 7 دأف نعألا كدخ ىلع

 يف سيلو . كلذ وحنو .“ نكيم هعم شاف اليم كرس نمو ط كر ءاد ر

 ع انيبن امأو ث مهيلع 'بتنكلت مو ةينابهرلا اوعدتباو ى ةتقشم مهتعيرش
 بدنلاو ضرفلاو ةمحرلاو ةفأرلاو نيللاو هللا يف ةدشلاو لدملاو َةونقلا عمجف

 :لدع اذه اهلثم “ةَشئَتس ةئيس ةَئْتس َ هازجو < :مركلاو كاسمإلاو مي رحتلا و

 6١١ نيلاثظلا ةبحي ال هنإ » :لضف اذه« هللا ىلع 'ءارنجاف حلصأو افع نم

 هيلإ بدنلاو لضفلاو ٠ هب رمآلاو لدملاو ى هميرحت و ملظلا رك ذف ملظلا مرحت اذه
 ام لثمب اوبقاعف متْبقاع نإو : العو لج للا لاقو ، هتايآ ضعب يف

 ونل 'مُتاربص نئلو < ملظلل ميرحت و لدعلل باجيإ اذه 4 هب "متْبقوع

 حابأ و“ ةمحر ثئابخلا مهيلع مرح و ى لضفلا ىلإ "بدن اا 4 نيرباصلل "رخ

 . ةبوقع انريغ ىلع تابيطلا ضعب تمرح دقو ى ةمحر بمط لك مهل

 يناربطلاو هدنسميف دمحأ هاور) ةلالض ىلع عمتجت ال اهنأب ةمالا هذهتصئخو
 : ثيدح ف و( نل هنع ير رافغلاة رصن نبا نع هخم رات ف ةمشخ يبأ ن نباو ريبكلا

 نبا هاور) ڵ ىتلئسم يأ « اميناطعاف ةلالض ىلع ىتمأ عمتجت ال نأ يبر تلأس ه

 . ( يرششألا كلام نبا ثيدح نم يناربطلاو مصاع يأ

 . انلبق نم فالتخا ناكو ، ةمحر مهفالتخاو « ةجح مهعامجإ نأب تصخو

 نع ةميرك يبأ نب نايلس ةياور نم ثيدح نم لخدملا يف يقهيبلا ىور ى اباذع
 يباحصأ فالتخا »: نل هللا لوسر لاق لاق سابع نبا نع كاخحضلانع رهنو لح

 )١( ىروشلا ةروس : ٤٠ . )٢( لحنلا ةروس : ٦١

_ ٨٨ _ 



 > عطقنم سابع نبا نع كاحضلاو ى ادج فيعض ربيوج نكلو ةمحر مكل

 :ظفلب بجاحلا نبا هركذو ى ةنسلألا يف روهشم ثيدح رَححَ نبالاق اك وهو

 نب ىيحي نع دعس نب ثيللا ثيدح نمو « ساتنال “ةَمحَر ىتمأ فالتخا ه
 مرحيو اذه لحيف نوفلتخي نوتفملا حرب امو “ةعسأوتَ لهأ ملعلا لهأ : لاق ديمس

 . اذه ىلع اذه بسمي الف اذه

 باذع ممالا ىلع ناكو “ةمحرو ةداهش مهل نوعاطلا نأب ةمألا اذه تصخو

 ممألا ناكو ى ةنجلا هل تبجو ريخي دبعل مهنم نانثا دهش اذإ هنأب تتصخو

 مهرصقأو ًارنجأ مهرثكأو المع ممألا لقأ مهنأب تصخ و . ةئام مهنم دهش اذإ

 دانسإلاب تصخ و . اوحضتفي ملو مهدنع ممآلا تحضتفاف ممألا رخآ مهو رامعأ

 انابق ممالا نم دحأل سيلو )« هدنسب ثيدحلا اوورأ » : تللم لاق دقو

 نيب زييمت مهدنع سيلف مهرابخأ مهبتكب اوطلخ مهيديأ يف فحص وه امنإ كلذ
 ء تاقثلا ريغ نع هوذخأ امم هوقحلأ ام نيبو ليجنإلاو ةاروتلا نم هللا لزنأ ام

 هنامز يف فورمملا ةقثلا نع ثيدحلا صنت اهنأ انيب افرش هللا اهداز ةمآلا هذهو

 لوطلاو ظفحلاو طبضألا نع ثحبلاب قل هيلإ هلثم ىلع ةنامألاو قدصلاب
 قلخ ذنم ممآلا نم ةمأ يف نكي مل : يزارلا متاح وبأ لاقو « هقوف نمب ةسلاج
 . ةمألا هذه يف الإ لوسرلا راثآ نوظفحي ءانمأ مدآ هلا

 نأ ينفلب : دمحأ نب دم نب ركب وبأ لاق ع بارعألاو باسنالاب تصخ و
 ص باسنالاو: « داننإلا : اهلبق نم اهطعي مل ءايشأ ةثالثب ةمألا هذه صخ هلا

 . يئابجلا يلع يبأ نع يورم اضيأ وهو “ بارعالا و

 .دراد وبأو دمحأ هاور ) ( ١



 ىلع نيرهاظ مهنم ةفئاط لازت ال ه هنأب تصخ و “ بتكلا فينصتب تصخو

 باطقألاب تصخ و. ] انباحصأ و ملسمو يراخبلا ءاور ] «لا رمأ يتأي ىقح قحلا

 تصخ و «لماشلا» يف مهتركذ دقو دمملاو ث'وَّملاو لادبالاو ءابجنلاو داتوألا و

 نع طسوألا يف يناربطلا ىور اهنودب نوجرخيو بونذب روبقلا نولخدي مهنأب

 اهروبق نم جرختو اهبونذب اهروبق لخدت ةموحرم ةمأ يتمأ » : للع هنع سنأ

 نم هيفو ًابئات ديعسلا تومي يأ «امل نينمؤملا رافغتساب اهنع صّنحت اهيلع بونذ ال
 . نينمؤملا رافغتساب لوزتف ءيشلا ةحار لثم بونذلا

 سصابعنا نع معن وبأ هاور ممألانم ضرألا هنع ىشت نم لوأ مهن : تصخ و

 « رخف الو تمأ نعو هنع ضرألا ىشت نم لوأ انأ و « : ظفلب اعوفرم

 يف نوفقي مهناب تصخ و « نيلجحم ةرغ ةمايقلا موي نومسي مهنأب تصخو
 [اعوفرم رباح ثيدح نم هيود رم نياو رررج نيا هاور لاع ناكم ىلع فقوملا

 دو الإ دحأ سانلا نم ام 0 قئالخلا يلع نيفرشم موك ىلع يتمأو انأ » : ظفلب

 « هبر ةلاسر غلب هنأ دهشن نحنو الإ هموق هب"نَك .يبن نم امو ى اتم ُهثزا

 . « لت ىلع يتمأو انأ ه : بعك ثيدح نم هيودرم نبا دنعو

 مههوجونم دوجسلا عضاوم نإف٤دوجسلا رثأ نم هوجولا يف اجسلاب تتصخ'و

 يفوملاهاور] ايندلا يف 7.9 مهنأ كلذب نوفرمي ةمايقلا موي اضايب دشأ نوكي

 مههوجو نم دوجسلا عضاوم نوكي : بشوح نب رهش نعو ى [ سابع نبا نع
 ىلع ظفاح نم لك ةيآلا هذه ىف لخد : ىناسارخلا ءاطع لاق ى ردبلا ةليل رمقلاك

 نبا هاور ؛ نسحلا تمسلا ايندلا يف كلذ . سابع نبا نعو سخلا تاولصلا
 تمس يه روزت يتلاب تسيل : سابع نبا نع دهاجم ىورو “ هنع ةحلط يأ
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 طقف ينمتلا هريغل زاجو « هب هل ىعديو ةيرذ حلاص ملسمل ىنمتيو

 امو ىضرم مهبسحت رهسلا رثأ نم هجولا يف ةرفصلا : ليقو “ هعوشخ و مالسإلا

 . هلك كلذ تابثإب سأب ال : تلق . ىضرمب مه

 مهرون نأب تصخو > [ راذبلاو دحأ هاور ] كمهنامنياب مهبتك ءاتيإب تصخ و

 مهل ىعسي امو اوعس ام مهل نأب تتصخ'و « [ دمحأ هجرخأ ] مهديأ نيب ىعسي

 باب : هلوق رخآ يف اذه ىلع مالكلا ليطأ دقو ع ىعس ام الإ مهلبق نمل سيلو
 . خلا ايندلا "بئ۔

 يأ نايبلل ةفاضإلا (هب هل ىعديو ةيرذ حلاص ) ىلوتل يأ (ملسمل ىنمتيو )

 كلذ يف ينمتللو « هب وعديو هسفنل كلذ ناسنإلا ىنمتيو ةيرذ وه حلاص ناسنإ
 حلاصب ( ينمتلا ) ملسملا ريغل يأ ( هريغل زاجو ) بحملا اذك و “ باوث يعادلا و

 ةيرذ يف مالكلاو ؛ زاوجلاب ليقو “ بحلا نودو اهب ءاعدلا نود ( طقف ) ةيرذ

 ءا ردصم ينمتلا ناك ولو ينمتلاب قلعتم هريغل و ةيرذلا يف مالكلاك تلفس نإ و ةيرذلا

 اذإ عنم امنإو ص رورجملاو فرظلا يف نوحماستي مهنأل هلومعم هقبسي ال ردصملا و

 امنإو رورجملا يف حماستلل انه غاسو ى انه اك ردصملا فرح و لعفلا ىنعم يف ناك

 عفتني ناسنإلا نأ : ثيدحلا يف درو هنأل ىلوتملا ريغل كلذب بحلاو ءاعدلا زجي م
 نم هدلوب عفتني امنإ هنأب الآوأم ثيدحلا ناك ولو كلذ عنمب اوطاتحاف هدعب هدلوب

 لعف وأ هبلع أرق وأ هدلاو ىلع قدصت امبر حلاصلا دلولا نألو « بئات اديعس تام

 يف ةأرما ولو « ىلوتم هنأ لقني نم هيلإ لقن نا ةنجلاب هل اعد امبرو « هل كلذ ريغ

 . ةءارب بجوم هدنع تبثي مل نا لوق ىلع هالوت امرو ى لوق

 هنأ انئاهقف نم عمسن انك : « ءايضلا ه يفو ىلوتملا ريغل ايندلاب ءاعدلا زاجو
 ةداهش ةيالولا نآل ص ةيالو وه امب ال هايند ىف هعفني امب ىلوتملا ريغل وعدي نأ زوجي



 لسرلاو ءابنألا ةجرد ال و .نوكي ال ام ىنمتي الو

 نيدسفملا نم راك نم امأف « هرفكب افراع ناك نإ كلذب رفكسف رفاكل ناميإلاب

 ناك ول و لام الو ندب يف ايندلا عفانم نم ءيشب هل ىعدي الف سانلا ىلع نيدمتملا

 نأ نيملسملا ىلع سأب الف دحأ ىلع ىدمتي الو هسفن ملظي ناك نإ و « ابيرق اميمح

 هب اوثافتساف لحملاب نيك رمثلا ىلع قلع اعد اك هندبو هلام ةحلصمب هل وعدي
 ةوقلاب هدبعل وأ هيبأو هدلول وعدي نأ كلذ نمو “ اورطمأف ثئيغلاب مهل اعدف

 مث نيك رملا ىلع لحملاب ءاعدلانأ الإ هسفن يف حيحص هلك كلذوقزرلا روفوو

 . ةلاسرلاب اورقي" نأ ةرورضل هنإ لاقي دق ثْيَملاب

 [ للا [ بلح امأ و ؟ ىهن اع يهتنتو رمأ ام لمعت نأ وه و هللا كح بحمو

 . هملع ءانثلاو هنع ىضرلاو هتباثإ وهف نمؤملا

 ؛ديرب ثمح وأ ءامسلا ىلإ ناريطلاك نوكي ال امم ( نوكي ال ام ىنمتي الو )

 هنوكك و ى ةردقلاب نكمأ ولو ةداعلاب نكمي ال هنإف هب صتخي ابهذ لبجلا نوك و
 نم هعيب فلك امب فلكم ريغ هنوكك وأ « نوكت ال رانلا نوكك و ، ثعبي ال

 ص اهنم جرخ رانلا لخد نرإ هنوكك و ى العف وأ اك رت اهضعب وأ اهلك ضئارفلا

 عم وأ ايندلا يف يح وهو ةنجلا هلوخد و“لامعألا نع ينغت ةداهشلا ةملك نوكك و

 'ناملس كلم بهوب نأ وأ“ ةمايقلا لبق هباحصأ نم تام نم ءايحإ وأ رارصإلا

 : للا همحر رصن يبأ لوق امأو «:ديعب هنأ ينعي ةنس فلأ ريمعت وأ : ضعب لاق

 تعبط ام ةروصب نمت وه وأ رنَستةروصف « خلا مهتاوهل هب تهاف ام تيل ايف
 انكل حص ول يأ انكل : هلوق لبق ةردقملا ُولبب هافن ديقو نمت ال سوفنلا هيلع

 نب كلاك يلو وأ يباحص ةجرد ينمت زاجو ( لسرلاو ءايبنألا ةجرد الو ) خلا
 ةكئالملا ماهلإو لسرلا ظفحو ءايبنألا مهف ينقزرا مهللا ه :لاقي الو رانيد
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 نالوق هنم وىیربتم ىلع رفكلاب ءاعدلا يفو ‘ سانلا ىلع اهولع الو

 ٠ ٠ . . > هسكعك كرمشمل قافن اذكو

 ايندلا يف اذكم اقالطإ وأ امومع ( سانلا ىلع ) ةجردلا ولع يأ ( اهولع الو )

 هلوقل اقافن رفك دقف الوسر وأ ايبن نوكي نأ ىنمت نإ و ى ايهبف وأ ةرخآلا يف وآ

 دقف قلخلا تافص نم ةفصب هللا فصتي نأ ىنمت نإو « نييبنلا متاخ » : ىلاعت

 نوكي نأ هينمت اذك و ص ال رشأ دقف هزيوجت ىنمب هينمت ناك رإ و 6 قفان

 متاخ متل دمحم انديس نآل كرشأ زيوجتلا ىنعمب ناك نإ الوسر وأ ابن

 . نعسبلنلا

 رفك دْنصقَ الب اذكم هنم ةدايزلا وأ هبلع ءاقبلاب يأ ( رفكلاب ءاعدلا يفو )

 بذحكك قافن ةلصخ وأ اقالطإ وأ امومع قافن رفكب وأ قافن رفك وأ كرش

 باذع ةدايزو هل ضغب كلذ نآل زاوجلاب لوق (نالوق هنم عىربتم ىلع) ةقرسو
 بح كلذ نأل يدنع حيحصلا وهو عنملاب لوقو « ةءاربلا ةلمج نم كلذف متش و

 باقع وه ايب هبلع ءاعدلا قحتسي امنإ و؛ رفكلل ةرهش و نيدلل نيوهتو ةيصعملا عوقول
 ةنسلاو نآرقلا يف درو ام امأ و ى رشحلاو رانلا باذعو ربقلا قبضتك ةرخآلا ىف

 امم كلذف بنذأ امم مظعأ بنذ ىلإ هنالذخم بنذملا بقاعي ىلاعت كلا نأ رثألاو

 ةنيعم ةلصخ هبلع ءاعدلا زوحي ليقو ى هب ءاعدلاب هيف لخدن امم ال للا ىلإ ُهلكنة

 كرشم قافنب ) هئاعد يف نالوق ( اذكو ) ةقرسلاو ىنزلاك قافنلا نم ادعاصف

 ثلاثلا لوقلاو ‘اصوصخ وأ اقالطإ وأ امومع كرشمل قافنب هؤاعد وهو ( هممكعك
 وأ امومع وأ اقلطم كرشلابو كرشمل قافنلا نم ادعاصف ةنسعم ةلصخب زوجي هنأ
 رفك ةدايز بح ققانملل كرشلاب ءاعدلا نآل ى عنملا حيحصلاو « قفانل اصوصخ
 زيجع لعلو ص دمحوتلاب هل ءاعدو قافنلاب كرشملل ءاعدلاو ى نيك رشملا نيد ةرهش و
 باذعلا اورت ىتح اونمؤي" الف مهب ولق' ىلع ددشأاو لىلامت هلوقب كسمتي كلذ

_ ٣ ٩ _ 



 يويند رمأ بلطل الو ىنمتي الو هلل نإو ميلعت دصقل ملعتي الو

 نذأتلل وأ ءاضقلا وأامتفلل الو ةاراممو ةاهابمل الو

 اعد اذإف ى عنام عنمي مل ام انل عرش انلبق نم عرش نأب لوقلا ىلع '١؛ ملألا

 يف كلذ ناك اذإو ى هيف لوخدلاب ىعدي نأ هنم برق كرلا ىلع ءاقبإلاب ىموم
 ايواسم كرشلا ىلع ءاقبإلاب ءاعدلا سيل هنأب باحو يصاعملا هنم ىلأوأف كرشلا

 امإ كرشلا يف عاقيإ اقلطم اهنم لك يف نأ الإ مظعأ لب هيف لاخدإلاب ءاعدلل

 . قوبسم ريغ وأ رخآب اقوبسم

 دصقل ) هقفلا مولعو اهلك ةيبرملا مولعك مالسإلا مولع نم ملع ( ملعتي الو )
 ةرهشلا وأ ءائرلا يف عقي الئل ( هلا ) هنجرت ( ] ) دوصقملا ميلعتلا ناك ( نإو ميلعت

 نأالصالخإ ف هميلعتل ملعتلا دصق بابحتسا لي زاوج قحلاو 6 يردي ال ثح نم

 فلكملا رمأ ام هنإف بجاولل ءادأو ةلملا يف هب رومأمو ةدابعلا يف يمس كلذ
 بنتجيو مالسإلا رامشب مايقلا نم كلذو “هل ءيهي نأ رخآلا رمأ دقو الإ ملعتلاب
 . ةرهشلاو ءاثرلاو مفرتلا دصق نم ضراوعلا

 عمجك ( يويند رمأ بلطل الو ) بحي الو هب يعدي الو ( ىنمتي الو )
 ءاهبلا نم ةلعاقم وهو ةرخافم يأ ( ةاهابمل الو ) مالك ذوفنو ةسائرو لام

 ءاهب ال نأش ولع ءاهب هريغ نم ىهبأ نوكي نأ بستكي رخافتملا نال لاملا يآ

 نيلداحتملا نم الك نألل كشلا ىنعمب ةيرملا نم ةلعافم وهو لادج ( ةاراممو ) ندب
 يف امهيلع مالكلا مدقت ( ءاضقلا وأ ايتفلل الو ) هعم قحلا نأ يف رخآلا كشب

 نع يهنلاو فورمملاب رمألل وأ ناذآلا لعف يأ ( نيذاتلل وأ ) ماكحالا باتك أ

 ( ١ ) سنوي ةروس :٨ .

  



 تالماعملاك لزاونلل و ضرفلا ءادأو لهجلا يفنو هلل لب كلذ وحن وأ
 ۔ه 7 ٠ ۔

 يف ةفلالا ىوس ملعلا نم لضفا ال ذإ باوثلا ليزج لينو هفرشل و"

 ‘ لف ام ىلع نيدلا

 (هلل) ابآرقت ملعتي ( لب ) ةيويندلا وأ ةينيدلا رومآلا نم ( كلذ وحن وأ ) ركلا
 هضئارفل ٍدؤم ريغ وأ هب كرشم وهو هللا ىقلي الئل (لهجلا يفن و)هنع ىضرب نأ

 بجاولا لعفو مارحلا كرت نم ( ضرفلا ءادأو ) لاق اك هيصاعم نع هتنم" ريغ
 ابر يف عقي الثل حاكنو ناهتراو ,ننهر و ءارشو عيب نم (تدالماعملاك لزاونللو )
 لينو ) يللع يبنلا ةجرد يلت ملاملا ةجرد نإ ىتح (هفرشلو ) ىنز وأ شغ وأ
 نإف ( نيدلا يف ةفلألا ىوس ملعلا نم لضفا ال ذإ ) ةرخآلا يف ( باوثلا ليزج

 يف فلاتي دق لهاجلا نال ملع الب اهب عفتني ال نكل ململا باوث نم لضفأ اهباوث
 هباوث نأ يدنعف ص نيدلا يف فلات دق هنأ مهوتيو هوركم وأ حابم وأ ةيصعم

 فنصملاهبلإ راشأ اك هب امهتبفيك فرعتو نافرعي امنإ هبف ةفلألاو نيدلا نآل لضفأ

 : ءيش امهقوف سيل ناتلنصخ ه : تلل هنع ةياور ينو ( ليق ام ىلع ) : هلوقب
 ناميإلا : ةربلا نم ءيش امهقوف سيل ناتلصخ و « كلا دابعل رضلاو هللاب كرشلا

 زوجيف ءانبلاو ةراجنلاو ةطايخلاك ةيويندلا مولعلا امأو )١'« هللا دابعل عفنلاو هللاب

 : ليق ى اهينمتو اهب ءاعدلاو اهبحو ةرهش وأ ءاير الب حابم لكل و ملعتلل امهشعت
 ولو داهجلا حجرل ىرخألا يف داهجلا لمجو ةفك يف اهلك ربلا لامعأ لعج ول

 لعج ولو ى ملعلا حجرل ةفك يف ملعلا لمجو ةفك يف داهجلاو اهلك ربلا لامعأ تلمج
 تايقابلا اهتحجرل ةفك يفن تاحلاصلا تايقابلاو ةفك يف هلك ركذ امو مملا
 يف نيدلاف ةفلألا و ةفك يف تاحلاصلا تايقابلاو هلك كلذ وملعلا لعج ولو“ تاحلاصلا

 بمغزقلا ه نع فسوي خيشلا نب دمع خيشلا هاكح « نيدلا يف ةفلألا تحجرل ةفك

 . ( به رتلا و

 . يقهيبلا ءاور )١(

_ ٩٥ 



 . . باوصلا ىلع هريغل ءاضقلاك ينمت زاجو

 راوجلا وةرهاصملاو ‘ بسنلاو نردلا : رطانقلا يف اك ةينامث ةفلألا بابسأ و

 عطاقتلامنمتو رصانتلا ىلع ثعبت ةفلألاو «لاضفإلاو {ةءورملاو « ءاخإلاو كلملاو
 تقفنأ ول مهبولق نيب فلأو نينمؤملابو ه رضتتب كديأ يذلا وه :ىلامت هلا لاق

 ناكو ١١" مهنيب فلأ للا نكلو مهبولق نيب تفلأ ام اميمج ضرألا يف ام

 زع هلا نيد مهفلأف مهريغ يف ناك ام رثكأ « جرزخلا هو « سوألا » نيب فالتخا

 اثالث كل ىضرب هللا نإ ه ك لاقو ثيدحلا « اومطاقت ال » نلع لاق لج.,

 اومصتعت نأ و 0 ًائدش هب اوك رشت الو ه ودعت نأ كل ىضر 60 انالث كل هركبو

 كل هركيو « كرمأ هللا ه"الو نم اوحصانت" ناو ى اوقَرفت الو اعمج للا لبح

 2 ٢١ لاملا ةعاضإو “ لاؤسلا ةرثك و « لاقو ليق

 رومألا نم كلذ ۔ريغو نيذأتلاو ملعتلاو ايتفلا نم ( ءاضقلاك ينمت زاج و )

 ةرهش وأ هب ءاثر دصق الب كلذل لهأتي نمم(هربفل) هب ءاعدلاو كلذ بحو ةينيدلا

 امم كلذ ريغ وأ ص هسفنل ةعفنمل ارج وأ ارخف وأ ءائر هنبال كلذ دصقي نمك

 وه هملعت اذإ هنم هملعتي نأب ول و ث اعفن هل هملع نوكي نمم هريغ ملعب هيلإ لصوتي
 و ، قحلاو عرشلا قيرطب يأ ( باوصلا ىلع ) كلذ وحن وأ هتلزنم مظعتف
 زوجي ال قيرطب هلمفي ن هب وعدي وأ هبحي وأ كلذ ىنمتي نأ امأو“ءاضقلاب قلعتم

 الف زوجي ال ام كلذ ريغ وأ تقو ريغب ناذأ وأ هنيد وأ هناضق ىلع ةونش رَك

 صالخإب هبحيو هب وعديو كلذىنمتي و هريغل هملعيل ملعلا ملمتي نأ زوجي ليقو“زوجي
 ليعامسا خيشلا لوق رهاظ وهو“تادسفملا نم كلذ ريغو ةدمحمو ةرهش و ءاثر نع

 هسفن نع لهجلا يفنو ىلاعت للا ةدارإ هملعتب دصقي نأ ملعتملا بادآ نم :هللا همحر

 ٣ :ل افنألا ةروس ) ( ١

 . ملسم ه اور )٢(



 رارد نبا ةصق كلذك و ى ةقداص ةميزعو ةصلاخ ةينب هداشرإ ىلع ردق نم داشرإو

 ماكحألا لئاسم نم ةلأسم ةئام ثالث نع كلا امهمحر ةديبع ابأ لأس يسمادنفلا
 وهو “لا كمحر كلذب تيلتبا نإ : لاق؟آاضاق نوكت نأ ديرت : ةديبع وبأ لاقف

 لديو ىاهب ءاعدلاو اهئحو اهينمت زوجي ةدابعلاو ةدابع هميلعت نأل؛يدنع حبحصلا

 باوث يطعأ سانلا ملعيل ململا نم اباب ملعت نم ه : للع هنع مهضعب هاور ام هل
 هلمىل ململا نم باب ملمت نم » : هنع هللا يضر دوم۔م نبا نعو « ا اقيدص نيميس

 راثآ هيف درو يذلا ململاو . اتبن نيمبس رجأ هللا هاطعأ هللا هحو ءافتبا سانلا

 اصالخإو اعوشخ هب ديزي يذلا وه هباوثو هفرش فصت ثرداحأو تانآو

 رختفي وأ هب ىئارب يذلا امأ و“اهتيفصتو ةدابعلا فو سفنلا ةبقارم يف داهتجاو
 لفغتشملاف“مرحلا ايندلا لمعيف وهف يصاعملا نم كلذ ريغ لعفي وأ ةرهشلا بحي وأ

 اهب ىئارو ةلأسمب قطن املك هنأل هنود هلمع سفن يف ملاس حابملا رجتلاك ايندلا حابم
 دقف “رفك دقف اهب ىئارو اهب ىضق وأ اهب ىئارو اهب قفأ وأ اهب ىئارو اهررق وأ

 الو هب قطني ام بسحب لقأ وأ رثكأ وأ ةرم ةئام هئارقا سلجم يف رفكي

 رجاتلا رفكي الو ص الاؤس باجأ وأ فلأ اذإ ةدحاو ةقرو يف اذك و “ صلخي

 ء رفكلا لاعفأ نم امف لعف وأ ىبرأ وأ ىئار نإ الإ هموي لوط هرجت سفنب

 . ملعأ هللاو

 )١( دواد وبأو ملسم هاور .

 - ٩٧ - ) ج ١٦ - لينلا -٧ (



 لضف

 ناتريبك . اليخ ١ و رخفل ١

 ولو نانوكيو ي )١' روخف لاتخم لك "بحيال للا نا ل : ىلاعت هللا لاق

 نازوجيو“هيبأةروصوهتروصك .دحالهيف لعف ال امب وأ هيف هل لمف ال امب وأ ةيصعملاب
 وأ اذك لمف يذلا انأ:لوقي نألثم نيفلاحلا دنع وأ يهنلاو رمآلا ولالحلا لاتقلا
 عجشتيو ودملا مزهنيل انأرَفنَ ناودعلاب اذك لعفن نحت وأ هموق وأ اذك هوبأ لعف

 الو هاداع نم رهقي يذلا انأ : لوقي نأ لثمو ى يصاملا ع دَتأرَمل و هباحصأ

 كنيد نم ريخ اننيدو مكتمئأ 'نم ريخ انتمنأ :نيفلاخمل لوقي نأو ،هلضف ركني
 اذك هملع يذلا انم:لوقي نأ لثمو“ مهبولق هب يوقي ام هباحصال كلذ نم ركذيو
 هباحصأ هب يوقي امم كلذ وحنو اذك هبسنو اذك و اذك ةليل لك هتالص وأ اذك و

 زوجيو“اهوحنوهسفن ةالصب ربخم الو٬كرشم وأ هريغ وأ فلاخم نم هودع هبلذيو

 )١( ناهقل ةروس : ١٨

_ ٩٨ 



 « اذك و اذك ناعجشلا نم انيف وأ “ اسرف وأ الجر اذك و اذك انيف : لوقي نأ

 وأ كلذ ناك « مهنع عفدي وأ نيملسمل هب رجي امم كلذ وحن وأ نالف ونب انعم وأ

 ثليع هللا لوسر ىأر دقو « مهريغ مزهو هباحصأ يوقيل كلذ لك « نكي مل

 هةَسشمَل هذه نإ : لاقف لاتقلا دنع هيلثمم يف لاتخي يراصنألا ةناجد ابأ
 ِسابل وأ لمف وأ لوقي كلذ يف نأ زوجيو )١' ص عضوملا اذه يف الإ للا اهضغنلي
 . كلذ ريع وا بك رم را

 ء انركذ امب هريغ وا هلعف يف هتلزنم سانلا نع هسفن ميظعت وه رخفلاو

 سانلا ىلع ؛لَواطتتلا "رخفلا : دسلا لاقو ى هيف سيل ام راهظإ ءالّمئخلاو
 رهاظلاو ى "ربكلا ءالخلا : سوماقلا يف اذك و رئبكتلا ءاليخلاو بقانملا ديدمتب

 مظعتسا اذإ ناسنإلا نإف ى ريغلا ىلع مظامتلا هانمم ذإ ربكلا نع ناببسم اهنأ

 سنراسللاب رخفلا :اضيأ لاقيو “ لاتخاو حرمو لاطتساو رختفاو ززعت هردق

 ى دحأ موب هباحصأ ىلع افيس نل ضرعو « بكرملاو سابللاو يشملاب ءاليخلا و

 نا دعب يراصنألا ةناجد وبأ هبلط و مهنع ضرعأ و « هريغف ريبزلاف رمع هلطف
 نأ » : لاق ؟ للا لوسر اي هقح ام : لاقف « ؟ هقحب هذخأي نم » : قلع لاق
 كطل ه : لاقف “ هللا لوسر اي هقح هذخآ انأ : لاقف « ىنحميأ ىتح هب برضت

 ةاصع هل اعاجش ناكو « برحلا يف موقلا رخآ يأ « _لوثيكلا يف هب لتاقت
 : راصنألا تلاق اهب بصمت اذإ ناكو بصعت فيسلا ذخأ املو «اهب فرصي" ءارح
 هذه»: تلع لاقف نئيفتصلا نيب رتخخبتت لمجف ى توملا ةباصع ةناجد وبأ جرخأ
 لوسرل ةباحصلا دحأ لاق :ليقو ؟ نطوملا اذه يف الإ هلوسرو للا اهضفبي ةيشم
 هللا لوسر ةمع نبا انا :.ريبزلا لاق « كلذ لاقف « هتيشم ىلإ رظنا : قلع ها

 )١( يذمرتلاو دواد وبأو قاحسإ نبا هاور .



 . . هريغ لعف ف وأ رب ف نإو ةلزنملا و ةرهشلا بج مرح

 هتعبتاف هب عنصي ام "نر ئظننأل للاو ةناجد ابأ هاطعأو هبنعنم هتلأس يقلج

 : لوقي وهو

 ليخنلا ىدل حئفسلاب نحنو يليلخ يندهاع يذلا انأ
 لوس"رلاو هللا فيسب ابرض لوكلا يف رهدلا موقأ ال نأ

 ىلع لمح هتيأر مث ی رجحلاب ةرجش "لك اذإو ى هلتق الإ كرشب رمي ال لمجف
 . لاق ؟ كفس 1 مل : تلقف اهنع فلا لدع مث « ةبتع تنب دنه » سأر

 لو لو هبرض تدرأ اماف هبلع تلمحف اديدش اشح سانلا شمحي اناسنإ تيأر
 . ةأرما قلع للا لوسر فيسب برضأ نأ تهركف توص يأ

 مركلاك ( "رب يف نإو ) اهب ءاعدلاو اهبنمتو ( ةلزنملاو ةرهشلا بح مرح )
 : ليقو ى ةلزنملاو ةرهشلا هبح ةمصعملا امنإو ى آرب هنوك ىلع قاب "رملاو ةالصلاو

 ص ناطيشلا هاوه لب هب للا دبعي مل ذإ ةعاط قبي ملو ةيصعم بلقنا اضيأ هلمف
 ةدابع هنأل ةلزنملاو ةزئاج اهب ةرهشلا نأ ام دحأ مهوتي هنأ رابتعاب ربلاب غلاب امنإو

 حابم يف نإو ةلزنملاو ةرهشلا بح مرح لوقيف 'ىلوأ ناكل حابملاب غلاب ولو
 بح نإف كلذ عمو « ةلزنملاو ةرهشلا بح اهدنضفي ةدابع سيل حابملا نال
 بح نأ دحأ مهوتي الو مارح اهنأل ةيصعملاب ةفلاباا زوجت الو مارح ايهب ةرهشلا
 اهمف ةبغرو ىرخأ ةيصعم هنأ رهاظ اهب اهبح نأل لالح اهب ةلزنملاو ةرهشلا
 لمف يف نإو : لاق هناك ةغلابملا يف لخاد اذه ( هريغ لمف ف وأ ) ) بغرتو

 ريغ ةريغ ل۔هفب ةلزنملاو ةرهشلا بح نأ مم وتب دق هنأ ةغلابملا هجوو ؤ هريغ

 مهلاعفأ وهتريشعو هدالوأك قلاخلا لعفو قلخلا نم هريغ لمف كلذ لمش و « مرحم

 )١( ملسم هاور .

 ۔ ٠ ٠ ١ _

 



 . . لقن ءافخإو ضرف راهشإ بدن و ،هربقل ةراشإب نإو

 كلذ وأ اذه : لوقي نأب هريغ رْبَقل يأ ءابو فاقب ( هرنبتقل ةراشاب نإو )
 راشأ كلذ ىف ءاوسو ى هب عفرتي نمم امهريغ وأ نراطلس وأ مهل خيش نالف ربق

 نوهركي نوملسملا ناك دقو هسفن ةرهش بحم ال اذك و « فصوب هدي وأ هناسلب

 وأ ءانب نم نيدحوملا ةماع روبق رئاس نم اهب نوزيمي ةمالع مهروبقل لعجت نأ

 ص زئانجلا يف رم ام دح ىلع اهيلع ءانبلاو روبقلا عفر نع يهنلا درو دقو “ هربغ

 حبصأف ايوق ءانب _ اريخ ينع هازاجو هللا همحر _ رماع خيشلا ربق ىلع اونبو
 راشي ال هنأ انموق ىورو “ هرهشلا هركي هنأب هول"وأف هوحن وأ رطم الب امدهنم

 ةرهشلا بحي نأ امأو ، ةرهش ةدارإ الب ولو يأ باحسلا الو عبصأب ,ربق ىلإ

 ؛هيلع بجاوف كلذ رهشيو ريخلا نم مهيلإ بسني امو ةلزنملاو نيماحملا و مالسإلل

 . هب رمأيو مهنم نوكي نأ وعديؤ بحيو ىنمتي نأ هلو

 ص سانلا دنع ةبترملا يف ولعلا رهاظ نوكي نأ بحي نأ وه ةرهشلا بحو

 وأ الثم هلامعأ كلذ دنع رعشتسا ءاوس هب اودتقي نأ بحيو “ لوفلا ةركيو

 . هوحن وأ لمعلا رامشتساب الإ نوكي ال ءائرلا و ى اهنع لفغ

 ىدمتي رَهَش نال ةرهشو ارهش : لوقي نأ ىلوآلاو ( راهشإ بدنو )

 ناضمر موصو ةاكزلاو ضرفلا ةالصك ( ضرف ) روهشم وهف رهش : لوقت هسفنب
 دصقي هنأ مهمالك رهاظف كلذ كرتب مهتي الئل عماجلا يف يلصي نأ لثم هئاضقو

 رهش دصقي لب قولخ لماع هنأل اذه دصقي ال يدنعو ى ةمهتلا داعبإ هراهظإب
 هنع ةمهتلا دامبإ كلذ ىلع بترتيو مالسإلل زازعإ هيلإ سانلا ءاعدو ضرفلا
 ءادتقالا دصق نإ الإ ىصعيو دسفيف هوحن وا ءانرلا هلخدي الئل ( لفن ءافخإو )

 راهظإب اولاقو ى هراهظإ و لفنلا ءافخإ يف مالك رم دقو هوحنو ءائرلا نمأو

 .حاضيإلا هةيشاحيف اهترك ذ ءايشأ و ىحضلا ةالص راهظإو لفنلا ةيبلت ولوةيبلتلا

_ ١٠١ _ 



 . . . . . . . هكرتب نإو نييزتلاو

 حلاصلاوريغصلاو ريبكلاو فلاغلاو قفاوملا قلخلل ( نييزقلا ) مرح ( و )

 سابللاك نييزتلاو نييزتلا كرتب يأ ( هكرقب نإو ) ءانرلا ىنعم نم وهو حلاطلاو
 سبال وأ ايفاح هيشمك نييزتلا كرتب نييزتلاو نوسملا هملإ فرصبلا هللي نسحلا

 وا ادهاز ناك ءاوس هوعفنبل وا اولوقبل وا هتدابع وأ هدهز سانلا دقتمىل رايطأ

 هودقتعيل كلذ هراهظإ نآل دباع الو دهازب سيلف ناكنإ نكل نكي مل وأ دباع
 [صلخغ ًادهز نييزتلا كرت اماو ةدابع ال ةيصعمو ى ايندلا يف ةبغر ى اولوقيل وأ

 بؤثهيلعو قل هللا لوسر تيأر “ ةمرخم بنب ةليق تلاق ى هلل عضاوتلل نسحف
 يب قوحالا تدرأ نإ » : هللا لوسر لاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو ى قلخت

 كايإو هيمقرت ىقح ابوث يلدبتست الو بك ا"رلا دازك ايندلا نم كلتَعنلب نكتلف
 اهعرد و فال7 ةرشعب قدصت تناكف : ةريره وبأ لاق 'ا' ي ءانغألا ةسلاجم و

 :كلام ناملسل ليقو ىللع هللا لوسر دعب ايندلاب يل ةجاح ال : لوقتو قًرَخْم

 هللاو هلف ىتتع اذإو نسحلا بوثلاو دبعلل ام ه : لاقف بايثلا نم زخلا سبلت ال

 رشع 'ينثانم ديزاب عقرم بوث هيلعو هنع هللا يضر رمع فاطو ه ىلبت ال بايث
 ةلولبم فوص ةبج "! « ةيسداقلا ه موي سبلو مدأ نم اهنم ناتنثاو ةعقر
 انذأ هريغب زملا انبلط نإف مالسإلاب كلا انزعأ موق انإ : لاقف ةديبع وبأ هضراعف

 ريعب ىلع ةلولبم فوص ةسُج اسبال هودجو رابحألا هبلإ تجرخ املو . هللا
 . انيلع لخدي هاندجو كلذك : اولاق موطخح

 : يمفاشلا لاقو بويغلا م"الع ةبقارمو بولقلا ةراهط ىلع رادملا نأ ملعا و

 )١( دراد وبأ هاور .

 )٢( يف نكي مل امهنع هللا يضر ةديبع يبأب باطخلا نب رمع عاتجا نأ خيراتلا يف فورعملا
 سدقملا تيب وا سدقلا ةملك نع خسانلا نم فيرحت هلعلو ةيسداقلا .

١٠٢ 

  



 ارثكأ ؟نلهنم سلفلا ناكل ِسلفب , :اهميمج ؛عابثتت ول بايث يلع

 اربثكأو ثزعأ تناك ىرولا سوفن اهضعبب ساقي" ول سفن نهيفو

 : هريغ لاقو

 "كلس ُثنبحت ؛راطقألا"هنَمَت داكت “قلخ هلنيد ,بايث ديدج نم مك

 'كَلَه نيح ضرألاو ايسلاهيلع "تكب .ىقلت ديدج هباوث 0 ,مقر لم مكو

 تروداطصي ةكبش سانلا ضعب اهلعج دهزلا راعش بايثلا ةثاثر تناك املو
 سأب الو ص ىلوأ طسوتملا سابللا ريصيف امهتم كلذ سبلي نم ناكف ى ايندلا اهب

 لق يبلا اأ اي » : ىلاعت للا لاق ‘ يذؤي الو هقح ىلإ هب لصوتي بوث نيسحتب
 نب لاله ه لاق ى ةَسآلا نم ةوحلا زيمتف - ةيآلا _ )١' ي كتانبو كجاوزال

 : ءاملعلا نم وهو « لولهب

 ؛مركثتو زَست اهب لاجرلا نيز اهنإف تعطتسا ام كبايث "نسحت
 ؛متنكتو رست ام مل هللاف انثشخت سابللا يف عضاوتلا عدو

 ٠ ٠ م م .؟ ٠ و _ ص ٠ م و ےم ص ٠ . , ص ص ى

 م رجم “دنعت تنأو هلإلا دنع ةعفر ك ديزب ال كيب وث فثاث رف

- - 

 ري ام يقتتَتو هلإلا ىشخت امَدْمبب كرضي ال كبوث ديدجو

 انإو “ عاقر نم اهنونبي اهرمأ ل"وأ نم ةعقرم ابايث ةيفوصلا تعدتباو
 قدصتي مل نإ هعقر قزمت اذإ و “هتئيه ىلع بوثلا سبل ةمادتسا عيقرتلاب دوصقملا

 ناكو ث ملعلل آالالجإ هبايث يف هتءورم راهظإ ملاعلل يغبني : ململا لهأ لاقو ع هب
 لهأل اونسحتساو . « بايثلا ضيبأ ءىراقلا نوكي نأ بحأ » : لوقي رمع

 )١( بازحألا ةروس : ٢٨ .

- ١٠٣ 



 ٠ : ٠ ٠ ٠ . مرح وأ ضرف وأ حابم يف وأ

 نم طقس هيف سيل امب سانلل نيزت نم : ليق لاملاو نيزلا نسح حالصلاو ملعلا
 ضرأ نم يلإ بحأ يصاعملا عيمج ىلاعت هللا ىقلأ نأل : ليقو . ىلاعت هللا نيع
 ةالصلا ًنَسَح ناكو يلصي انيبو ةرصبلا رايس دروو ى عنصتلا نم ةرذب هاقلأ

 : كلام لاقف رايس ملسف هيلإ سلجف رانيد نب كلام ءآرف “ددلج "بايث هيلعو

 ينعفرتوأ كدنع ينعضت هذه يبايث : رايس لاقف ؟ بايثلا هذه امو ةالصلا هذه ام
 كنيَباوث بسحال ينإ كلام اي : هل لاق مث “ تدرأ اذه : لاق ؟ كمضت : لاق
 تنأ : كلام لاقف « كلام ىكبف ص للا كلزني مل ام كسفن نم كالزنأ دق نيذه
 . هيدي نيب دعقو كلام هقناعف معن : لاق ؟ راتس

 اموق رأ : اهنع هللا يضر ةشئاع نعو ى تاينلاب لامعألا نإف ةافانم الو

 هسأرو هتيحل نم ي"وسي لمجف هنورظتني قلفع يبنلا بابب اوعمتجا ةباحصلا نم
 ىلإ لجرلا جرخ اذإ معن » : لاقف ؟ اذه لعفت تنأ هللا لوسر اي : تلقف ءاملاب

 كلذب قحأ قلع يبنلاو ١٢" لاملا بحي ليمج للا نإف هسفن نم "متهيلف هناوخإ
 يردزن اليك هسفن رمأ مظعت يف ىعسي هنأ هفئاظو نمف هللا ىلإ ءاعدلاب رومأم هنآل

 حابم يف وأ ) هئاعد نع كلذب نوقفانملا رفنيف مهنويع هرفصتست الو مهسوفن هب

 يفو“ واولا ىنمب « وأ ه لب ييفتلا زيح يف لخاد ريغ اذه ( مرحم وأ ضرف وا

 لمجت نأ كلو ص مارح ربغ هنأ رابتعاب حابملا يف انه لخاد نونسملاو ميونتلل

 ال هنأ مهوتي دق هنأ ههجوو خلا حابم يف نإ و:انهلاق هنأك ييفتلا يف لخاد كلذ

 ال هنأ مهوتي دقو ى هب نييزتلا حيبأ هنأ مهوتيف حيبأ هنال حابملا يف نييزتلا مرحي

 صنو “ هيف نوكي هنأ راشأف ى هيف ءاير ال : لاقي دق اك ضرفلاب نييزتلا نوكي

 )١( يقهيبلاو هجام نبا هاور .



 . ايندلا لهأو نيفلاخملا دنعو 2 هيلإ روظنمل سبلم وأ بكرم زاج و
 . رخف دصقب ال عمجم وأ قوسو ديع يفو رْجتو حاكنك هل حابم بلاطلو

 هسكعك اهجوزل ةجورلو

 ! هب نيزتي فيكف حيبق هنآل مرحملا يف نوكي ال هنأ مهوتي دقو « هيف مرحي هنأ
 وهام نيزتلا هيف نوكي ام برقأو هيف نكمي هنأ راشأو ى مارح هنأ صنف

 هك رتبو هلعفب نييزتلا هيفنكمي بودنملا و مرحلا و حابملا وضرفلا نم لكو بحتسم
 كرتف ءارم هنإ لاقي نأ فاخي وأ « هنيد نع لأسي الف لهاجلا يبحتسي نأ لثم
 اهلعفيف اهيف بغر وأ. ةنسح اذك ةيصعم نأ معزب نم دنع يبحتسي وأ “ ضرفلا

 وأ ةنايد اهنسح ىعدا ءاوس باعيو رسعي الئل وأ « الوبقم هدنع نوكل وه

 . يهشت
 بكرم) ب ( زاجو ) قلخلا لجأل ةنس وأ ضرف ديوجت دصقي نأ مرحملا نمو

 ِضاقو ٍملامك ( هيلإ روظنمل ) كلذ وحنو ةيل حيرستو نكسمو ( سبلم وأ
 اذإ قحلا ةملك دفنت نأ دصق ىلع رومألاب هيلإ يهتني نمو سانلا هدنع عمتجي نمو

 لهاو نيفلاخفا دنعو ) سانلا حالصو نيدلا رومأ يف هبدنو هيأر لبقيو اهلاق

 رجت و حاكنك هل حابم بلاطلو) نيدلا زعيل و قحلا لاق اذإ هلوق اومظميل ( ايندلا
 رثتقم ليخي هنأ سانلا مهوتل كلذ سبلي مل ول هنال ( عمجم وأ قوسو ديع يفو
 دصقب ال )دب اده ّالإ هنومدابي الو هل نوجوزب الو هنم نوج وزتد الف سلفم وأ

 ص شغ الو ءانر الو ةرهش الو « للعلا نم هتركذ امل لب هسفنل اماظعإ ( رخف

 . مرحم وأ رخف دصق الب ةمعنلا راهظإل وأ لمجتلا درجمل نيزتلا زوجي اذك و

 صق امهل زاجأ ىقج حابمب ( اهجورل ) نيزتت نأ ( ةجوزل ) زاج ( و )
 اهجوز نيزتي نأ وهو(هممنكمَك ) ةغلاب ولو نيدخلا ىلع يتلدتملا رعشلاو ةيصانلا

 س ١٠٥

 



 يف اهنع ربخم وأ اهديرمل نإو « اهتنيز رهظتو حاكنب ةبوطخم و ةيرسلو

 مرحمب مرحو طقف فكو هجو

 بحأ اك امهل نيزتأ نأ بحت اهنإ : لاقف هل لسقف امل نيزتي ساقع نبا ناكو ى اهف

 نكل اكلم هدي تحت اهنوك عم اهنأل هكمك اهديسل( ةي"رلملو ) يل نيزتت نأ
 اهبطخي نأ تدارأ وأ ( حاكنب ةبوطخم و ) اهقدصو اهعوطو هل اهبحل تبثأ كلذ

 نإ يأ ( اهديرمل نإو اهتنيز رهظتو ) اهبطخيف اهاري ادحأ لمل نيزتتف دحأ
 اهتنيز رهنظلتو نيزتتف اهتاذ يف اهديرمل وأ اهتبطخ ديرمل نإو اهديرم ربغل

 يأ اهديرمل نإو : هلوق يفف مومعلا ىلع امأو ‘ صوصخ ( ربخم وأ ) اهبطخبل
 اهرهظت يأ ( اهنع ) ربخي نم مومع وه اهديرم ريغو اهديرمل نإ و اهديرم ريغل
 هلمل اقلطم ربخي وأ جوزتلا دارأ هنأ نظ نم وأ جوزتلا دارأ نم اهب ربخي نم دنع

 ؛هنطابك مدق رهاظ يفوليقو( طقف فكو هجو يف ) جوزتلا ديري ادحأ قفاوي

 يذلاف لوقلا اذهو اهرمش راهظإ و اهقنع يفو كلذ يف اهتنيز راهظإ زوجي ليقو

 هب قفرملا ىلإ فكلاو اهنودب ةبك رلا ىلإ مدقلا بطاخلا ىري : ليقو ث اهبطخي

 ىمعألا سملي الو فكلاو هجولل الإ لوسرلارظني الو رعشلاو هجولاو قنعلاو
 .كلذف مالك رم دقو “ الوسر وأ ابطاخ ناك نإ رظني ناك ۔ هرظني نأ هل ام

 امأو ص داسفلل ءاسنلا فصت نا الو كلذ نودب ءاسنلل نيزتلا امل زوجحم الو

 يف رم ام دح ىلع مرحم يذل وأ ءاسنلل رهظتو اهل زوحي اك وأ اهجوزل نيزتت نأ

 . زئاجف لوآلا باتكلا

 نيزتت نأ لثم امهريغ وا ةجوز وأ جوزل ( مرحمب ) نييزتلا ( مرح و )
 صخرو "فني و رعش لصوب و نانسأ قيقرت وأ منشَو وأ ةبير وأ بوصغفمب

 ريغ كلذ نأل اهجوزل اهرعش ريغب لصولا يف صخرو « اهرعش ريغ هنأ نيبت ايف
 برح يف الإ نيكرشملا وأ نيفلاخملا دنع ولو بهذ وأ ريرحب نيزتي الو شغ

١٠٦ 



 سيل ام رهظي نم اصوصخو دباع وأ دهاز لاقيل حابم هكرتب و هب وادتو

 بح همرلي الو : هلعف ءوس ىلع هسفن نم أربتي الؤ ، هب عفن رجل هيف

 ء هبج وتسا ولو س ةرخآلا رضب هيلع عاد وأ هئلع هنم ءعىربتم ةءارب

 . . . هبحي نأ هل سيل اين ريخب هيلع نثم' ةهارك الو

 ى تاذلاب مرح امم كلذ ريغو ناخدلا ةرجش و رفخلاك مرحمب يأ ( هب ٍوادتو )
 دجي مل وأ عضوملا لسغ ىلإ لصي ناك نإ هب يوادتلا زوجيف هريغب سجن ام امأو

 لصي ناك نإو ى هب ىوادتي امم هريغ دجي ملو سجنتملا كلذ هب لسفي اه

 هيف تال هك رت يدنع ىلوألاو ‘ هريغ دجو ولو زاج ىوادملا عضوملا لسغ ىلإ
 . ندبلا يف يرسي الئلو مرح امم اءزج

 دنعءاملا نم لاح ( حابم ) نييزتلا كرتب يأ ( هكرتب ) نييزتلا مرح ( و )
 اهب قيلعتلا زوحي ام ىلإ اهدومل نييفوكلا دنع ءاهلاب هقيلعت زوجيو ؤ نييرصبلا

 سيل ام رهظي نم اموصخ ) ميرحتلا ديزب صخ ( و دباع وآ دهاز لاقيل )
 . ةمق دلا هب زوحت ال ام رض عفد و ] ( هب عفن رجل هيف

 ناك ولو هسفن نم هتءاربب رفكب وأ ( هلعف ءوس ىلع هسفن نم أربتي الو )

 هدالوأو هسفن ىلوتيو عالقنإلاو نارفغلا بلط هبلع بجاولا لب « اك رشم

 ءىرتم ةءارب بح همزلي الو)يندها مهلل ا:لوقيب نكل ‘امرجم ناك ولو لافطألا

 وأ ) هنم أربت هنأ ثبح نم أربتملا كلذ بح الو هلعف ءوس ىلع يأ ( هيلع هنم

 ةرخآلا رض بجوتسا هنأ لاحلاو يأ ( هبجوتسا ولو ةرخآلا وضب هيلع عاد
 يعادلاب دارأ هلمل و هطاقسإ ىلوألاف ى ةءاربلا رك ذ هنع ينغي اذهو ى هلعف ءوسب

 هيلع) .ؤانثو ( نشم ةهارك الو ) ىول وأ المهم هبلع اعد نم ةرخآلا رضب

 هعقوي ثيح هبلع ءانثك و ةيصعم لجال هيلع ءانثك ( هبحي نأ هل'سيل ايف ريخب

_ ٧٢٧٢ ٠ ١ _ 



 هجولا ف حدملا هركو هعمس نإ ريخ نم لعفي مل ام ىلع هحدام هركي و

 : ةخسن يفو “ ةرهش يف وأ بحتسم وأ ضرف وأ مارح وأ حابمب ءائرلا يف

 ولو نونملا ردصملا لامعإ زاوج ىلع ءانب كلذو ص ةهارك ن"ونيف بصنلاب انثم

 نسحأنم ةبح ىلع سوفنلا تلبج ه : لاق قلع هنأ كلذو“فورظلا نيع يف

 لمحت ال مهللا ه : نل هنع نيروغبت ىورو « ١١' اهيلإ ءاسأ نم ِضخغلبو اهىلإ

 هضغبأ ءادوس ادب يدنع نمؤمل لمحت الو ى اهيلع هدمحأ ءاضب ادب يدنع رفاكل

 وأ فوقو نم هلاح ىلع هؤاقبإ كيلع بجاولاف قح وهو كنم أَرَتَ نمف « اهيلع
 ةيالولا يف كدنع ناك اذإف “هل هلعفت تنك ام ضعب هنع صقنت الو“ةيالو وأ ةءارب

 لبقي ال ذإ كنم أربت ثيح نم ال كتيالو يف هنأ ثيحنم هبح كيلع بجو
 كيلع نشم ةهارك كمبط عسي الو هتءارب بح وأ كتءارب ىلع هبح كمبط

 اذإ هبحت ال نأ كيلع بجي نكل و هتها رك نع ليمي كمبط نال كيف سيل ايب ول و
 هنم أربت لب كيف امب ءائر وحن يف كعاقيإ دارأ وأ كيف سيل هنأ ملع امب ىنثأ

 . عاقيإلا يف عورشلا عم كلذ يف كعاقيإ هتدارإل وأ هبذكل هضغب فلكتو

 : لاق هنأك ةهارك هلوق ىلع هردصمل افطع ركسي بصنب ( هحدام هركيو )

 هريغ نم وأ هنم ( هعمس نإ ريخ نم لعفي مل ام ىلع ) هحدام ةهارك همزلت الو

 دقف هحدم ىلع هضغب امأو ى هبحي ال نأ بجاولاف يرورض هتهارك مدع نأل

 (هج ولا يف حدملا هركو) هيلع ردقو هسفن نم دجو امب هنم أربي نكلو هقيطي ال
 وحنو بجملاو دملا بحو ةرهشلاو ءائرلا يف عقوم هنأل حودمملا ةرضح يف يأ

 اذإ يأ «آ) نيحادملا هوجو يف بارتلا اوثحا » : للع للا لوسر لاق ڵ كلذ
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 ؛نيحادملا ةرضحب كروبق يف كيلع بصي بارتلا نأ اوليخف حدملا يف نوحادملا ذخأ

 حدملا لاح كلذب هلاب قلع اذإ ناسنإلا نإف 2 ريكنو ركنم باوج اورمشتساو

 دارملاو > حذملا همحمي الف عشخيل كلذو ك هحدام نبو هنيب بارتلا لعح دقف

 . « يواحطلا ه كلذ ضعب ركذو ص ةرضحلا هوجولاب

 هعم جردأو اسيئر حدم « رعاشلا نب رماع » نأ « 27 لهأ ركذو

 نأب هيلع اوراشأف مهرواش و مهدنع هقفلا لهأ يضاقلاكلذ عمجف حدملاين يضاقلا

 لب ثيدحلا ليوأت يف مظع أطخ اذهو ص لعفف بارتلا نم الطر ههجو يف ينحي

 مههوجو يف ضرألا يف هبصيو هديب بارقلا عفري نأ هانعم وأ ى هانركذ ام هانعم

 لعفيو دوعي هيلإ و بارت نم ناسنإلا نأ ىلع هسفن هبنيو مههبنيل مهترضح يف يأ
 هريغو يلع يبنلا مهاطعأ دقو ى نيلئاسلا ةلمج نم مهنإف ليمج مهدري وأ مهيطعيو

 لاملا بحي حداملانأ ىلإ ةراشإ نوكي نأ زوجيو هريغ الو وه بارتب مهيمر ملو

 ىلاعت هلوقل هبي سأب ال ليق قحلاب حدملاو بارتلا الإ مدآ ينب فوج ألمي ال هنأ و

 دقو ةيآلا 'آ) نونمؤملا حلفأ دق » ىلامت هلوقو « )١' مظع قلخ ىلمل كنإ »

 لاقو 0 لطابلاو بذكلاب حدملا يف نكل هرهاظب بارتلا بص نأ ضعب معز
 لاقو“بارتلا اوثحا ريسفت ىلع ملكتي ملو هتملس عئابلا حدم يف ثيدحلا :ظحاجلا
 يبأ نيا ىورو « حلفأ ام كنم اهممس ول » : الجر حدمي هعمس لجرل قلع اضيأ
 لجرلا حبذ ه يقل هللا لوسر نع السرم يميتلا مهاربا نع تمصلا يف ايندلا

 حداتلاو مكايإ ه : رقبع هنع ةيواعم نع هجام نبا ىورو « ههجو يف هيك زت نأ
 هجام نبا هارر « بارتلا نيحداملا هاوفأ يف اوثحا ه : قلع لاقو « حبذلا هنإف

 )١() ملقلا ةروس : ٤ .

 )٢ ( نونمؤملا ةروس : ١ .



 تماصلانب ةدابع نع ركاسع نباو رمع نبا نع نانح نباو ورمع نب دادقملا نع

 ةربره يبأ نع يذمرتلا هاور « نيحداملا هوجو يف بارتلا اوثحا » للم لاقو

 ابر ههجو يف نمؤملا حدم اذإ ه نل هنع ورمع نبا نع ميعن وبأ و يدع نباو

 ركذتي هنآل وبرب امنإو “ديز نب ةماسأ نع ك احلاو يناربطلا هاور « هبلق يف ناميإلا

 ص آركش ديزيف ةينيدلاو ةيويندلا هللا معن ركذتيو اعوضخ ديزيف هبونذو هبويع

 ديزيف « '١ا) نوبستحي اونوكي ملام هللا نم مهل ادبو ) : ىلامت هلوق ركذتيو
 قسافلا حدم اذإ ه : للع لاقو ناميإلا خسار يف كلذو « اصالخإو داهتجا
 ىلعي وبأو ى ةبيغلا مذ يف ايندلا يبأ نبا هاور « شرملا كلذل زتهاو برلا بضغ

 اوحداهت ال » : للع هنعو “ةديرب نع يدع نباو ‘ سنأ نع ةريبك يف يقهيبلاو
 نيبامل الو نيبايع اونوكت ال » :قلع لاقو“« بارتلا نيحداملا هوجو يف اوثحاو

 ى بسكلاب لغتشي ال تيملاك مكسفنأ نيلعاج الو يأ « نيتواتم الو نيحداتم الو

 حلفأ ام كممس ول ص هاطم تعطق ه ; هل لاقف لجر يتك زب الجر للع عمس و

 : للع لاقو “حبذ "حدملا : هنع للا يضر رمع لاقو ى رهظلا اطملاو « اهدمب

 الو بسحأ :لقيلف ةلاح ال هاخأ حدمي كدحأ ناك نإ حبذلا هنإف حدالاو مكايإ ه

 سيلو ريخلا هيف لبق نمل : تبجع هللا بتك ضعب يفو « ادحأ هللا ىلع يتك زأ

 ليقو “ « بضغي فيك هيف وهو رلا هيف ليق نمل تبجعو « حرفي فيك هيف
 كبسحأ :هل لاقف حداملا لوق نم دجوف « للا كاقبأ ام ريخب لازت ال : يباحصل

 امنأك حدملا ؛لبإاق : عفقملا نبا لاق ص يباب هيلع قلغي ام كيردي امو ايبارعأ
 نكمأ دقف هيف سيل امب حدمي نأ يضر نم : ءامكحلا ضعب لاق “ هسفن حبذ

 . هنم رخالا

 . ٤٧ : رم زلا ةروس ) ` (
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 ةنسلا ءايحإ هب دصق نإ الإ هبلاط ىلع ةسايرو فرش بح مرحو

 هلعاف ضغب و هكرتو ريخلا يف ةداهزلاو هلهأ و لطابلا رهقو نيدلا ىوقتو

 هلهأ ةناهإو

 ينم ريخ نينمؤملا ريمأ اي تنأ : لاقف ءيش نع الجر ءافلخلا ضمب لأسو

 بضغف فلسلا ضعب لجر حدمو “ينيكزت نأ كرمآ مل : هل لاقف ك بضغف ملعأ و

 ىكحو ؛ هتقم ىلع ك'ديهنشأو ةكتقَمب يلإ برقت كدبع تإ مهللا : لاقف
 نم يب ملعأ تنأ مهللا : لاق حدم اذإ ناك هنع للا يضر ركب ابأ نأ يمصألا

 يفذخاؤت الو“نوممي ال ام يل رفغاو نوبسحي امم آريخ ينلعجا مهللا «مهنم يسفن

 . نولوقي امب

 ءاثر الب ناك وأ نيدلا زازعإل ناكو هبف امب ناك نإ سأب الف ابئاغ هحدم امأو

 . اهوحن وأ رخف وأ هب

 امإو هسفنل فرشلا بلاط يأ ( هبلاط ىلع ةسايرو فرش بح مرحو )

 مالكلاو سيئرو فيرشب ةيمستلاو ةسايرلا اذك و زئاجف كلذل لتهاتي نمم هريغل
 ةسايرلا فطعو ى ةسايرلاو فرشل بلطو بح اهبلطو اهبح نأل ةسمستلل لماش
 هب دصق نإ الإ ) رخآلا ىلع نيفدارتملا دحأ فطع وأ مزال فطع فرشلا ىلع

 رمأ ةدافتساو ( هلهأو لطابلا رهقو ) تلنهأو ( نيدلا يوقتو ةنسلا ءايحإ
 رهقلا عم ةمظعلا ةسايرلاو نأشلا مظع فرشلاو صالخإلا عم ةرخآلاو نيدلا

 هبح عم رضح وأباغ اذإ هنع مجانغتسا مدعو ايندلايف سانلا دنع ةلزنملا نوك و

 . مهرومأ نم ءيش هتوفي نأ ةهارك و كلذل

 كلذ نم لح او لك ) هلمأ ةناهإو هلعاف ضغب و هكرتو ربخلا يف ةداهزلاو (

 _ ا ١ _

 



 ه لفن لعاف ضغبي مل نإ هكرتب كلهي ال ام كرات هيف دهازب سيلو
 ريخلا ضغبو 4 هلهأ بح نإو ء رشلا ف ةبغرلاك ضرفلا برز وهو

 » ربخ ريخلا يف يهو > هلهأو

 هلهأ وأ ريخلا لعاف بح راعشتسا مدع اذك و “هبف دهازو ريخلا يف ةداهز ىمسي

 ملو هَزعي ملو ضغبي ملو بحي ملف لعفي ناب هتناهإو هضغبب فاصتتإلا مدع عم
 ام كرات ) ربخلا يف يأ ( هيف دهازب سيلو ) ةلزنم ملم هدنع نكت مل ناب هن
 (لفن لعاف ضغبي مل نإ ) ةنس ريغ وأ ةبجاو ريغ ةنسح لعف نم (هكرتب كله ال
 ةرخآلا باوث يف ةبغرلا كرت نمو “ هئطخم وأ لفنلا كلذ نع هني ملو هديرم وأ

 دهاز لفنلا كراتل لاقي وأ ى اهريغو ةنسلل لماش لفنلاو « ربخلا يف دهز كلذف

 يف ادهاز ىمسي الو ى لفنلا لعاف ضغبأ نإ الإ ربخلا يف دهاز ال لفنلا كلذ يق

 . حابملا كرات ريخلا

 هنأل ضرفلا ىلإ ةعيضلا تلصو كرت اذإف ( ضرفلا برز وه ) لفنلا ( و)
 هبرب هنظو هرونو هبلق فعض هك رت اذإ و كرونو ةوق هبلق داز لفنلا يف بغر اذإ

 ناسنإلا اهيطعي رشلانم ةيزم ال هنأ كلذو“هتامدقم وأ هئادأ يف ضرفلاب نواهتي

 ةلزنمب هنابلاطي لب هيلع رصتقيف سفنلا وأ ناطيشلا اهب عنقيف ناطيشلل وأ هسفنل
 هكرتيف اهعم ناطشلا هنم فاخي ال ةلزنم لصو امبر هنأ الإ ى آضيأ اهنم رش

 يأ فوذحم ربخ ( رشلا يف ةبغرلاك ) هعفنت ال ثيح اهعم ربلا لاعفأ ضعب لعفي
 ةبغر بجاولا ربخلا يف دهز لكو « اهب كالهلا يف رشلا يف ةبغرلاك ريخلا يق دهزلا
 سفنلا رجز نأ رابتعاب الإ‘ ريخلا يف آدهز رشلا يف ةبغر لك سبل و رشلا يق

 ايس الو هسفن رشلا بحب وأ رشلا لهأ يأ ( هلهأ ةبحي نإو ) هعاط ةيصعملا نع

 رمآلا ( و ريخ ريخلا يف يه) ةبغرلا ( و هلهاو ريخلا ضغب و) رشلا لمعب ةبغرلا
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 . . . ..... ... ... ... ... سكعلابو

 . ملعأ هللاو “ رش رشلا يف ةبغرلاو يأ اضيأ ( سكملاب )

 عزني ام لوأ : ليق ى ايندلا ىلع صرح اهنال بنذ فرشلاو ةسايرلا بحو

 : بيدأ لاق « ةسايرلا بح نيفراملا بولق نم هلا

 ةيلاعلا بَترلاب ض رن ملو لومخلاب يتمه 'تَمضَر دقل

 ةيفاملا بلثلنطتَ اهنكلو السلا لاح بيط تلهج امو

 : رخآ لاقو

 ةيلاملا بترلاو ةكائيإف طوبهلا "نوكي دومصلا ردقب

 ةيفاع يف كالئج رو موقت تطقس ام اذإ ناكم يف نك و

 ع لاوزلا نهر كنيع هارت ام لكو ى دهزلا اهحاتفمو زنك ةمالسلا : اولاقو

 "لبي هدج وف دمحأ نب ليلخلا ىلإ ءافلخلا ضعب لسرأو « مدملا اهجتني تامدقمو
 :لاقف ةجاح هيلإ ىلام : لاقف « نينمؤملا ريمأ "بج أ : لاقف اهلكأيف ءايب ةرسك

 هذيملت لاقو ى هيلإ جاتحأ ال ينإف نيَذمك دج أ تمد ام : لاقف « كينغي هنإ
 ىلع ردقي ال ةرصبلا صاصنخأ نم صخأ يف ليلخلا ماقأ : لمش . رضنلا

 : رعاش لاقو ى هملعب لاومآلا نوبستكي هباحصأ و سلف

 اوملس ىهنلا وثلوأ اك جنت هللاب ايصتنم" ونضَملاب ذلاو لوفخلاب ذع"
 ؛مت رلاو حيشلا ولجنني وت راقلا ححأوَد اهنفصاوعت ‘تبمح نإ مطحت حيرلاف

 : رع اشل ١ ل اق و

 _ ١١٣ - ) ج ١٦ - لمنلا - ٨ (



 هب ضراو سانلا نيب رك"ذلا لماخ شع

 نبادلا يفو ايندلا يف ملسأ كاذف

 هتنايد "ملست مل سانلا رشاع نم

 نيكستو كيرحت ننيبت "لزت ملو

 ‘لالحلا نع وهو لضف دهزو « مارحلا نع وهو ضرف دهز : ةثالث دهزلا و
 . تاهمشلا نع دهزلا وهو ةمالس دهزو
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 باب

 عزجلاو > رودقملا طخسلو > ضرفلا عييضتل يدوم ١ ايندل ١ بح

 . . . . .. .. ... .. ةنيطخلكسأر

 باب

 نسحك هساوح ذلتسي امب نوكي دق ليملا مث « قفاوي ام ىلإ ليملا : بحلا

 بلحك هناسحإل امإو ى لامكلاو لضفلاك هتاذل امإ هلعفب ذلتسي امبو « ةروصلا

 نم هنأ “ضعب رهظتساو « كلذ ةمست ايندلا بح نأ رهاظلاو « رض عفدو عفن
 : ليقو « ةرخآلا اهقبسل اهأرق يأ اه"وئن دل" ايندلا تيمسو ڵ لوألا مسقلا

 يم ايندلا نأب حرص عراشلا نأل؛ ليحتسيو ىنفي ام اهتقيقحو لا وزلا لإ اهونأردل'
 مئاعدلا نم "تحرش اهف كلذ تطنب دقو ىهتايح ةدم ناسنإ لك ايندو « ةينافلا

 ةبجاولا ةنسلا لمشي ام ملعأ هللاو دارأ ( ضرملا عييضتل يدؤملا ايندلا بح" )

 اهدقفي عييضت وأ طخل ىلع فوطمم رجلاب ( عزجلاو رودقملا طخسلو )
 آيندلا بح » :رتل هنع يور ةريبك وهف ( ةئيطخ لك ) أدتبملا ربخ ( سأر )

 س ١١٥



 ، حايصو ءاكبب : ليقو « نول ريغتب ناو ربصلا كرت وه عزجلاو

 دق ينإ نييراوحلا رشعم اي ه : مالسلا هيلع ىسيع نعو « )١' ةئيطخ لك سأر
 لانأ ايندلا ثبخ نم نإف يدمب اهوشمننت" الف اههجو ىلع ايندلا مكل تببكأ

 الو اهو ربعاف اهك "رتب الإ كردت ال ةرخآلا نأ ايندلا ثبخ نم نإ و“اهيف يصع"

 اهلهأ تثروأ ةوهش برو « ايندلا بح ةئيطخ لك لصأ نأ اوملعاو ى اهورمعت

 اهنم صقني وأ“اهضعب وأ هب ةقلعتملا قوقحلا عنميفلاملا بحم نأ لثم اليوط انزح

 جرخي قح ةالصلا نع وأ “هب ءاصيإلاو جحلا نع هظفح وأ هعمجب لفتشيف هبحي وأ

 هنارقأ اقئاف وأ اسيئر نوكيل ملعلاب لغتشي وأ ‘ فئاظو الب اهيلصي وأ اهتقو

 امم كلذ وحن وأ اهتقو نع ةالصلا رخؤي وأ « هتقفن همزلت نم وأ هلهأ عيضيو

 قح عيضي وأ ى هيدلاو "قسف ى كلذ ريغ وأ لاملاب وأ هب لغتشي وأ ، زوجيال

 لصأ ى ةريبك كلذ ىلإ لصوأ يذلا ايندلا بحو ى ةريبك هلعفف هدبع وأ هجوز

 اهبح : ليقو ص ةريبك عزجلاو ص ةريبك رودقملا طخسو ةريبك اهبح اذك و ى اهف

 اهبح هيلإ رج امو ةيصعم اهبح : ليقو ى ةدحاو ةريبك اهبح هبلا رج امو
 وه يذلا ( عزجلاو ) ةيصممب سيلف كلذ لعفي ملو اهبحا اذإ امأو ى ةريبك

 امهريغ وأ حايص وأ ءاكب ايس الو ( نول ريغتب نإو ربصلا كرت وه ) ةريبك
 فيك هنإ :ليقو راكنإ هبلق يف نوكي نأ لوقلا اذه طرش و “لاوقألا يف يتأي ام

 الإ و ؤ هنول ربغتي قح رطاخلا اذه ىلإ تفتليف اذهب يلب فيك وأ اذه قحتسي

 . هيف هل لعف ال يرورض هنأل ةيصعم سيل ةدشلا هرجمب نوللا رئبفتف

 ريغتي ولو اهدح ب و ] ) حايصو ءاكبب ) ربصلا كرت وه عزجل ا :( ليقو )

 )١( مله هاور .
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 . ةف أرو ةمحر هاكب رضي الو « روبثو ليوب ءاعدو حاينب: ليقو

 “ءاعدو)نونلا رسكب تيملا يف هلصأو هريغ وأتْيم ىلع ( حاينب :ليقو ) هنول
 ظفلب ملكتي نأ دارأ هنآل مالكلا يف اهعمجو كالهلا ىنمب امهالك ( روبتو ليوب
 كلذك روبثلا ظفلب ظفلتلاو ةريبك ربصلا نع جورخلا قيرطب ةمالا يف ليولا

 عزجلا مهضمي فرعو . يروبث اي وأ يليو اي وأ يروبث وأ يليو : لوقي نأ لثم

 ءاكب رضي الو ) ارجضت العف وأ الوق ايهراهظإو بئاصملاو نحملا لحت مدع هنأب
 ةقر يهو ةمحرلا قلطم ىنعمب لممتسي "دقو ةمحرلا دشأ يه ( ,ةفأرو ةمحر

 نكمي اهم هنإف ناطيشلا قيمنو مكايإ : ايهنع هللا يضر سابع نبا لاق ‘ بلقلا
 لاقو ناطيشلا نمف ديلاو ناسللا نم نوكي امو نمحرلا نمف نيعلاو بلقلا نم
 > ةحابنلاو؛ بيجلا وس هللاب رمفذكلا نم ةئالثإ» : لع ذلا لوسر لاق : ةريره وبأ

 قسافلا نأ كلذو « كرشلا يأ هللاب رفكلا نهبشي يأ « )١' بسنلا يف نمطلاو

 هانىعتعمد لل مهاربا هنبا تام املو ى رفاك لب هلاب رفاك هنإ لاقي ال ةحراجلاب

 > بويجلا “قشو عزجلا نع مكتيج امنإ ه : لاقف ؟ ءاكلا نع انهنت مأ : لقف

 روسم وبأ خيشلا يَزعو«ب رلا يضري ام الإ لوقن الو عمدت نيملاونزحي بلقلا

 :لاقف باوجلا كنم : اولاقف ؟ لمجلا ربثملا ام : لاقف هللا اهمحر تام هل نبا يف

 كنم : اولاق ؟ اذه نم لهسأ لهو : لاق ع باصملا هجو يف ةبيصملا رظنت ال نا
 كنم : اولاق ؟اذه نم لهسأ لهو : لاق ههجو رفتي مل نم : لاق باوجلا

 باوجلا كنم : اولاق ؟ اذه نم لهسأ لهو : لاق كلبي مل ام : لاق باوجلا

 . ه ا ةمحرلا نم نوكي ءاكبلا نآل روبثلاو ليولاب !عديَو حصي مل ام : لاق

 تبتك امو“هرظناف ةلأسم يبأب ىمسملا عماجلا يفكلذ دمحأ خيشلا ركذ دقو

 )١( يقهيبلا ءاور .
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 هئاضق ةهارك وه ليقو ي ىلاعت هللا لعف .ريوجت رودقملا طخسو

 نأو ةرخآلا بح نم مظعأ هدنع اهنوك ايندلا بح ىنعم : ليقو

 امها وتساب وأ اهلينب حرفو اهنم تناف ىلع عزجي

 ىضرلاو ربصلا بوجول ةياغ ال هنأ هيف ركذ اممو باتكلا كلذ عم يتيشاح يف

 نوكي ال'وأ نوكي هرظتني ءالب نم ةهاركلا دقتعي ال نأ هيلع ضرفي هنأو

 ةبيصملا باوث لدبي مل ام رباص وه : ليقو “ كيلع ءالبلا دنع حرفلا كل يفبنيو
 : افهفوزن دنع هلام لثم رحألا نم هلف عجرتساو ةبيصملا ركذت اذإو “ اهريغب

 . ةيآلا 4 )١) مهبر نم تاولص مهلع كئلوأ ط

 ىنممو ( هناضق ةهارك وه:ليقو للامت هلا لمعف ريوجت رودقملا طخسو )
 دقتعي وأ ى يب هلمفف كلذ قحتسأ ال ينا دقتعي نأب روجلا ىلا هتبسن هلعف ريوحت

 نأ هركي نأ هئاضق ةهارك ىنعمو ينمحر ةالهو ينبقاع ملف وفعلا هللا ةنس نم هنأ

 مدع ىلع هرارمتساو نكي مل ول هينمتو نوكي ال نأ هرايتخاو هب هللا يضقب

 نم مظعا هدنع ) اهبح نوك يأ ( اهنوك ايندلا بح ىنعم : ليقو ) ناعذإلا
 نم تئاف ىلع هعزج نوكي نأب ( اهنم تناف ىلع عزجي نأو ةرخآلا بح
 دسف لام ىلع هرسحت نوكي نأ لثم ةرخآلا نم تئاف ىلع هعزج نم مظعأ ايندلا

 ةعامجلا يف ةالص وأ . هتاف ملع 'سلجم ىلع هرسحت نم مظعأ قرس وأ عاضوأ هل

 لتب هحرف نوكي نأب ( اهلنيتنب_ حرف ) ب ( و ) اهتقو لوأ هتاف وأ هتتاف
 عزجلا يف ( امهناوتساب وآ ) َيورخأ رمأ لينب هحرف نم مظعأ يويند رمأ
 قوسم مالكلا نأ عم ءاوتسإلا هجو ايهنم دجو امب حرفلا يف وأ ايهنم تناف ىلع

 )١( ةرقبلا ةروس : ١٥٧
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 ةبغرو ،ةرخآلا يف ةداهزو الت كرو اهبحو هدنع يويندو ملسم و أ

 . . . قوقحلا عييضت ة و « بلقلا يف ةواسقو ، ايندلا يف

 قح صقن دقف ةرخآلا ايندلا ىوس اذإ هنأ ةرخآلا تبح" نم مظعأ : هلوقل

 ايك و لج و زع هللا قح صقن دقق هريغو هللا دبع نم هنأ ايك هضقن لب ةرخآلا

 ىوعد عم ةيمظعألا رهظف ايلو نمؤملا هذاختا ضقان دقف ايلو رفاكلا ذختا نم هنأ

 نوكي ناب ( هدنع يويندو ملسم ) ءاوتساب ( وأ ) هلوق يف اذك و « ءاوتسالا
 ناكنإ اجس الو ءاوس امهتوفي وأ اهبيصي امل هنزح وأ ءاوس نالاني امب وأ يهب هحرف

 وأ ملسملا هحرف نم مظعأ هتاف وأ هباصأ امل هنزح وأ هلاني امب وأ آيويندلاب هحرف

 وأ هحرف نوكي نأ هلك كلذ يف ءاوسو هتاف وأ هباصأ امل هنزح نمو هلاني امب

 هحرفو هبح نوكي نأ بجاولاف هريغىلإ وأ ايهنم هيلإ عجري امل وأ اهلجأل هنزح
 نإ اولاقو : اضيأ هللا همحر خيشلا لاقو . مظعأ ةرخآلا رمأو ى ملسملل هنزحو

 . ها ريسفت ربغ نم رئابكلا نم ةريبك اذكم ايندلا بح"

 يل تام ولو هدحو راجنلا قاحسإ وبأ ينازمف ةعامجلا ةالص ينتتاف متاح نعو

 ةبيصم نم نوهأ مهدنع نيدلا ةبيصم نأل فالآ ةرشع نم رثكأ ينازعل دلو
 تإ »:لاقف اولص دق سانلا َدَحَو ف دجلدملا نارهم نب نوميم ىتأ و“ ان دلا

 وهف ةرخآلا رمأ ىلإ طاشنلا مدع ( السك ثروي اهبحو ) نومجار هيلإ انإو لل
 الو ةبغر الب لمفي دقو ى ( ةرخآلا يف ةداهزو ) : لاق اك لعفي الو فَوسي

 يف ةواسقو ايندلا يف ةبغر ) ثروي ( و ) بح وأ ةبغر فيلكت الو ثح

 وأ ظعاوملا هيف رثأتت ال وأ اهحبق صقني وأ يصاعملا هدنع حبقت ال نأب ( بلقلا

 عييضتو ) كلذ ريغ وأ عوج وأ ضرم وأ برضب عجومل هبلق يف ةقر دجي ال

 وأ هتقفن هتمزل نمو ةجوزلاو ديبملا ةنؤمو فيضلا ىرقو ةاكزلاك ( قوقحلا
 ءيشب لفتشي دقف يأرلاو ندبلاب ءالؤه ةناعإك و بحاصلاو راجلا قحو هتيجنت
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 نإو لاومألا باستكا زاجو { اهل ابحم ًآحابم اهب لعافلا سيلو

 بالتجاو اهب رخافتو رثاكت دصق الب ترئاكت

 امرحم. ابح ( اهل ابحم احابم ) اهيف يأ ( اهبلعافلا سيلو) كلذل غرفتي الو هبحي

 وأ ءاليخ وأ ارخف هب ؤني ملو ررغ وأ ابرك لحي ال ام هبسك يف لعفي مل اذإ
 : ىلاعت هللا لاق هرض لحي ال نم وأ نيملسملل ةرضم وأ ًافارسإ وأ رثاكت

 روفغم تاب لالحلا بلط نم الاك تاب نمو « ") هللا لضف نم اولنتباو »»

 يف هفيسب براتضلاك لالحلا بلط يف لغتشا نمو ى رئابكلا بنتجا نإ هتائيس هل

 تلقل نوملسملا هلاق ام ىلع ديزأ نأ الول : هللا همحر ايرك ز وبأ لاق هللا ليبس

 ىلإ هب لصوتيو ى هتوقي نمو هسفن هب نوصي هنأ كلذو ‘ نيفيسب براضلاك

 بلط يف ددرتأ ىتم ىلإ بر اي » : لاق مالسلا هيلع ليلخلا نأ يورو ؟ داهجلا
 يورو ى ايندلا بلط نم شاعملا باط سيلف اذه نع كسما : هل ليقف ايندلا

 بلطنأ تمع امأ » هيلإ ىلاعت هللا ىحوأف هدي نم ةحبسملا ىمرف هسفن مال هنأ

 يف ةعست “ةرشع ةدابعلا نأ » يورو ، ي ؤ") ءيش يف ايندلا نم وه سيل لالحلا

 نإو اهيف لاومألا باستكا زاج و) « '")ةرخآلا رمأ يف ةدحاوو لالحلا بسك

 رخآلانم رثكأ نوكي نأ جلامي اهنم هزج لك ناك آدج ترثك يأ ( ترثاكت

 لعافتلا هجوو هريغ نم آلام رثكأ نوكي نأ دصق الب يأ ( رثاكت دصق الب )

 بدالتجاو اهب رخافتو) الام رثكأ نوكي نأ دهتجي مهنم لك ايندلا باحصأ نأ

 )١( ةعمجلا ةروس ٠ ١ .

 .يقهيبلا هاور )٢(

 .يئاسنلا هاور ( ٣)



 . . . . لام بسك يف ىصع نمو اهب هيل سان

 هللا قوقح اهنم يدؤيل لب ةيصعم يف هفرصو ربكتو امتفرت ( اهب هيلإ سان
 لكأي الئلو “عمطيالئلو ى هيوقيو مالسإلا نيعيو ع اهب لفتنيو ى ةدابعلا قوقحو
 . نم ءيش هيلع بجو نرا لبق نم هيلع بجاولا يدؤيل و هتجاحل مارحلاو هبشلا

 هتثروو هدالوأ هب عفتنيل و نيد هيلعو تومب "الئل و نيد وأ ةاكز وأ جح وأ ةرافك

 ع الالح ناكو “ كلذ دصق اذإ مهيلع هب قَدصتم هتثرو ل لام كرات نإف هدعب

 [اس"رغَ} وأ ةيراج انيع وأ ابتك وأ ادجسم وأ افحصم وأ احلاص ادلو كرت نمو

 ى ايندلا نم كلذ سيلو ءيشلا ماد ام رجؤي ةنسح "ةنسأ وأ ةيراج ةقدص وأ

 ىمسي هراهن يف ناك نم : اضيأ لمق و هل ًآاروفغم تاب لالحلا بلط نم آالاك تاب نمو

 هل رفغ دقو الإ هداقر نم موقي الف دقار هعجضم ذخأف لبللا "هاتأ ىتح هلالح يف

 :اضرأ لقو 0 هترخآب عطقي ملو ضرفلا نع لغتشب مل نإ همأ هتدلو مويك هبونذ

 ىلع دازي ناك ول : ايرك ز وبأ لاق ى للا ليبس يف هفيسب براضلاك لالحلا بلاط

 كردت : اضيأ لقو “ةجاحلا نامز هنآل نيفيسب براضلاك تلقل نوملسملا لاق ام

 ليقو ى ربخلا نم ةملكب مالسإلا طحق يفو ص ماعط نم ةَضبَقب ةعاجملا يف ةنجلا

 لغش يف الو ايندلا لغش يف هدجت ال يذلا غرافلا حيحصلا مهلك سانلا رش : اضيأ

 . ةرخآلا

 ةلباقم يف ةيصعملا نوقلطي ةرات انباحصأ و ءاوس مثإلاو نابصلا (ىصع نمو)

 ةيصعم اهنأ دقتعنهنأ ىلع امإو ةريغصلا روهظ زاوجب لوقلاىلع ةريغص امإ ةريبكلا
 ةنيرقل ةريبكلا ىنعمب اضيأ اهنوقلطيو ةريبك وأ ةريغصأ هللا دنع ام يردن الو

 هنم صالخلا رسعي امف كالملان وثصخي دقو ءاوس كالهلاو رفكلاو جراخ نم ولو

 لدي ام قيفوت 'ىبحي يبأ مالك يفو “ف'ذتقلاو دجسملا سيجنتو ناضمر داسفإك

 لالا هل حصو ( لام بسك يف ) ةيصعملا قوفو رذكلا نم ىندأ كالهلا نأ ىلع
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 . . ةرخآلا ليبس يف ههيجوت هل نسحو هب هيلع مرحي مل

 يذلا متش و هل حلصي ابف رظنلاو هلام ىلعو ةالصلا نع هبسكب لافتشإلاك اعرش

 نابصملاب يأ ( هب هيلع مرحي مل ) يصاعملا نم كلذ وحن وأ لحي ال اك هلمامي

 ىتوملا نم امهريغ وأ هيوبأل "وأ هسفنل ( ةرخآلا ليبس يف ههيجوت هل نسح و )
 ضعب نأ ءاح و ؤ هب تصع ام "دضب سفنلا ةبقاعم يفبني اذكهو ءامحالا وأ

 بات اتل هب قدصت هنأ طئاح يف هلخنب هباجعإ لجأل رثعا ةوزغ نع فلخت نما
 امو تمس ام اهل نأب تصخ ةمألا هذه : « بهاوملا ه يف لاق « هتبوت تلزن و

 نأو » ىلاعت هلوق امأ و ى ةمركع هلاق‘ىمعس ام الإ مهلبق نا سيلو « امل ىعسي

 : ةبوجأ هبفف ي'١) ىعس ام ةالإ ناسنإلل سيل

 انقحلأ ط :ىلاعت هلوق هخسن سابع نبا نع كلذ ى رور > ةخوسنم اهنأ اهدحأ

 ءانبالايف ءابآلاىباعت هللا عفشيو هيبأ نازيم يف لفطلا دلولا لعجف "! مهتي"رذمه

 برقا مهيا نوردت ال مك ؤانبا و مكؤابآ ظ : لجو زع هلوقل ءابآلا يف ءانبالا و
 ."! اعفن مكل

 :ىطرقلا لاق « هربغ هل ىعس ام هلف نمؤملا امأو رفاكلاب ةصوصخ اهنأ يناثلا

 لسملا باوث هيلإ لصي نمؤملا نأو لوقلا اذه ىلع لدي ثيداحألا نم ريثك و
 مايص هيلعو تام نم » نل يبنلا نع يراخبلا حيحص يفو “ هريغ نم حلاصلا

 جح ش كفن نع ح ه : هريغ نع جح يذلل نلع لاقو « هسلو هنع ماص

 “هنع تقتعاو نمحرلا دمع اهمخأ نع تفحكتعا اهنا ةشئاع نعو « ةَمَر نش نع

 . ٣٩ : مجنلا ةروس ) \ (

 . ٢١ :ر وطلا ةر رس ) ( ٦

 . ١١ :ث ءانللا ةروس ) ( ٣
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 :لاق ث « معن» : لاق ؟ اهنع قدصتأفأ تيفوت يمأ نإ : قلع يبنلل دعس لاقو

 ركب نبا للا دبع نع اتطوملا يفو « ءاملا يقس » : لاق ؟ لضفأ ةقدصلا "يأف

 » ءابق" ه دحم ىلإ اينثمت اهسفن نع تلعج اهنأ هتدج نع هتثدح اهنأ ةمثع نع

 نإ : لبقو اهنع يشمي نأ اهنبا سابع نب نمحرلا دبع قنفافَ هضنقتَ ملو تتاف
 ديلولا ه : لبقو . « طسعم يبأ نب ةبقع ه : ليقو ؛ لهج وبأ ةيآلا يف ناسنإلا

 هل ناسنإلا نأ انعرش لد دقو ى انلبق نم عرش نع رابخإ : ليقو ى « ةريغملا ن
 هترشعو هتبحص نسحو :ربخلا يف همعسب ناسنإلا : ليقو . هل ىعسي امو هعس

 نم هتوم دعب هل مهباوث راصف مهيلإ ددوتو ريخلا محل .ىدسأ و باحصألا بستكا

 عافتنا ةيآلا يف فني مل : ليقو تيملا نود يلا ةيآلا يف ناسنإلا : ليقو “ هيعس

 لاق “قأرفَ نيرمألا نيبو هريغ يمسب هكلم ىفن امنإو “ هل هريغ يعسب لجرلا

 تلق ؟ هنع : جحلاو تم.الا نع ةقدصلا رابخألا ي يف حص امأ تاق نإف : يرشخ زلا

 نأ وهو هسفن يعس ىلع انيم الإ هعفني مل هريغ يعس نأ امهدحأ : ناباوج هيف

 اماقو هل اعبت هنوكل هسفن ىعس هنأك هريغ يعس ناكف اقدصم انمؤم نوكي

 يف وهف هل هاون اذإ نكلو هسفنل هلمع ذإ هعفني ال هريغ يعس نأ يناثلاو ى همايقل

 ةيآلا نأ ةبوجألا نم حيحصلاو هماقم مئاقلا ليك ولاو هنع بئانلاك عرشلا مكح

 له ةءارقلا باوث يف ءاملعلا فلتخا دقو ةبوجألا نم مدقت ايب ةصوصخم ةماع

 لقنو“كلامو يعفاشلا بهذمنم روهشملا وهو عنملاب نورثكألا لاق : تيملا لمي
 دمحأ لاق هبو ى لصي ةيفنحلاو ةمعفاشلا نم ريثك لاقو « ةيفنحلا نم ةعامج ن
 لك تيملا لصي هنإ هنع لقتو ص ةعدب ربقلا ىلع ةءارقلا : لاق نأ دعب لبنح :

 نبا لاقو “ كلذ ريغو رك ذ ذو ةءارقو فاكتعا و 7 جح و ةالصو ةقدص نم ءيش

 اك حيحصلا وه يبنجأ وأ بيرق نم تيملا ىلإ ةءارقلا باوث لوصو نإ : ناطقلا

 .ءهل لمف لك باوث هلصب هنأ انبهذم و “عامجإلاب رافغتسإلا و ءاعدلا و ةقدصلا هعفنت
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 دنع يأ زئاج ربقلا سأر ىلع _رآرقلا ةءارقل راجئسالا نأ نيسح يضاقلا معزو

 راجئتسالاك لاق لضفأ هسأر ىلع ةءارقلا نأل ربقلا سأر ىلع : لاق نكلو“ رقلا

 لاق اندنع ةدابعلا نم ءيشل راجئتسالا زوجي ال : تلق ى نآرقلا ملعتو ناذألل

 اهدوع بجيف ةراجإلا يف طرش رجاتسملا ىلإ ةعفنملا دوع : يوونلاو يعفارلا

 نأ روهشمو « هل "رلبغلا أرقي نأب عفتني ال رجاتسملا نكل هتنم وأ رجأتسملا ىلإ
 رابخأ هل تدروو ى هقحالي هنأ بهذملاو « ةد"رحلا ةءارقلا باوث هقحلي ال تملا

 دعب ءاعدلاو هقحلي ءاعدلا نإف « تمسلل ءاعدلاب ةءارقلا بقعىلف هقحلي ال هنأ ىلعف

 هقحلي مل تيملل باوثلا ىون نإ : ليقو “ةك رب رثكأو ةباجإلا ىلإ برقأ ةءارقلا
 كلذ و“ هقحليف هل رجألا لوصح ءاعد اذهف هل رجألا نم لصح ام لعجو أرق نإو
 نأ اومعز و “ ريغلا نع جحلا نم درو ام هدربو ربغلا نم عقت ال ندبلا ةدابع نأل

 رضاحلا يحلاك تيملا نإ : ليقو ط تيملا ىلع ةءارقلل راجئتسالا زاوج راتحملا

 ءاعدلابتيملا عفنو « ةءارقلا باوث هل ىدهأ اذإ ةكربلا لوصوو ةمحرلا هل ىجرتف

 اوقلطأ اك ابحتنم هل ءاعدلا نوكي نأ نكمي : ليقو ى ةباجإلا ىلع فوقوم

 ءاضيأ قدصتملا بيثي نأ هللا عسو يفو :يعفاشلا لاق للا لضف ةعس ىلع ًاداتعا

 فقو لكو هرجأ نم صقني الو امهلاني هنإف هيوبأ قدصتملا يوني نأ يفبني :لبق
 زوجتف ةقدص لك اذك و ص هسفنل هلعج نإ هبحاص وأ هل لمج نإ تيملا هب عفتني

 الإ ريغلا نع زوجت ال : ليقو “ ةقدصلا نم برض اهنأ للع يبنلا نع ؛ ةيحضلا
 هنأ ةباحصلا نم هريغ وأ ىلع نع يورو “ اهب ىصوأ نإ الإ تيملا نع الو هنذإب

 جارسلا قاحسا نب دمحم سابعلا يبأ نعو هت'ومم دعب قلع يبنلا نع يتحضي ناك
 للا لوسر ىلإ ةءارقلا ءادهإ امأو ةيحضأ نيعبس مقلع يبلا نغ تيحض : لاق
 مل ذإ حاك"رفلا نباك مهنم ةعامج هركنأ دقو ى رثأ الو ربخ هل فرعي الف قلع

 ىلا ىنمغل ةعدب وه : لبقو “ ةصفاشلا يرخاتم ضمب هبحتساو ى يباحص هلعقب
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 لماعلا رجأ نم صقني نأ ريغ نم هتمأ نم اريخ لمع نم لك رجأ هل نأل هنع رتل

 يف لاق « لصأ هبف للع يبنلاو الإ دحأ هلمعي ريخ نم ام : يعفاشلا لاق « ءيش

 ع انيبن فئاحصيف تاحلاصلا مهلامعأ و نيملسملا تانسح عيمجف ةرصنلا قيقحت

 لماعو دحلم لك نأل كلا الإ اهرصحي ال ةفعاضم عم رجألانم "هلام ىلع ةدايز

 هيخلإث خيشلو رجألا كلذ لثم هخيشل دةدجتيو رجأ هل لصحي ةمايقلا موي ىلإ
 ملعب اذهبو للع يبنلا ىلإ اذكهو ةينامت عبارللو ةعبرأ ثلاثلا خيشللو نالثم

 يبنلل ناك للع يبنلا دمب ةرشع بتارملا تضرف اذإف ى فلخلا ىلع فلسلا ليضفت

 راص رشع يداح رشاملاب ىدتها اذإف “ نورشعو ةعبرأو فلأ رجألا نم وقل

 نم فعاصت دحاو دادزا املك اذكهو ص نيعبرأ و ةينامثو نيفلأ للع يبنلا رجأ

 : ةصعفاشلا نم ءافو دمحم وبأ لاق ى هلبق

 هت انح ُهَل ُ ال ! نسح ال و هنسح نس اح "نما َ ال إ نسح الف

 ملعلا عم فرذلا ةدايزب للع هل ءىراقلا ءاعد لاكشتسا نع باج اذهبو

 هتءارق لوبق نأ ضحم يعادلا ناكف “ فرشلا عاونأ رئاس يف مالسلا هيلع هلاكب

 للع عراشلا وهو لوألا ملعمل نوكي ىتح اذكهو ص هرجأ ريظن هملعل نمضتي

 تيبلا اذه "د ز مهللا : ةبعكلا ةيؤر هنع عرش ام كلذ نمو “ كلذ عيمج ريظن

 ى ةءارقلا لوبق بلط ىلع هلاتشال ىعادلل كلذب ءاعدلا ةرمثف ميظعتو فيرشت

 راشأ ىلصملاىبإ ةدئاع اهترمث ذإ هيدل افرش هللا هداز هملع ةالصلا ىف اولاق اك اذهو

 . رجح نبا هيلإ

 ايندلا رأ فنصملاك دافأ و « سانلا بولق يف افرش هداز دارملا لعل : تلق

 اهنأو“ةيصعملاو عزجلاو رودقملا طخسو ضرفلا عييضتىلإ يدؤت ثيح ةمومذم

 .اهدارأنمل ةحلاصلا لامعألل لع اهنأ ثيح نم حدمت كلذك و كلذ ريغ يف ةحابم
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 امإ اهنع سانلا فرصو ايندلا مذل تلسرأ هلسرو تلزنأ اهلك هللا بتك نأ ملعإ

 اهب لاغتشالا ذإ ةرخآلاو نيدلا رمأب لافتشإلا ىلإ ءارغإلاب امإ و حيرصتلا
 هترخآ بحأ نمو هترخآب رضأ هايند بحأ نم » !قلع لاق كلت نع فارصنا

 نمحرلادبع نع بش وح نب رهش ىور «'١)ىنفي ام ىلع ىقبي ام رثآف هايندب رضأ
 حبصلا ةالص ىلصف يلايللا نم ةليل يف سانلا نم جلدأ دق قلع يبنلا انيب» ناقع نا
 يأ اهالس يف سفنتت ةلخس _ ةلسقلا ةلبزم ىنمي يحلا ةنمد هل تًدَستَ "ذإ

 لماكت ىتح هتقان كسمأف قلع للا لوسر اهيلإ رظنف اهدلج يف دودلا كرحتت
 ؟مهيلع تناه دقو هذه مهتلخس نع ءاينغأ ةنمدلا هذه لهأ نورتأ :لاقف موقلا
 نم نوهأ هللا دنع ايندلا نإ هديب يسفن يذلاو : لاقف هللا لوسر اي ىلب : اولاق
 نم يوهت ةكحلا نا يزارلا ذاعم نب ىبحي نعو « ) اهلهأ دنع ةلخملا هذه

 ايندلا ىلإ نوك رلا : لاصخ عبرأ هيف بلق يف نكست الف بولقلا ىلإ ءامسلا
 نع هيبأ نع دمحم نب رفعج نعو ؛ فرش بلحو « .خأ دسحو “ردغَ مو
 دومج : ءاقشلا نم لاصخ عبرأ يلع اي » : يلعل لاق هنا قلع يبنلا نع هدج
 ول » : نل هنعو « '"'ايندلا بحو ى لمألا لوطو “ بلقلا ةواسقو ى نملا

 ابحم ناك هنأ الإ هيلع هللا هضرتفا ام عيج ىدأ دقو ةمايقلا موي ءاج ادبع نأ
 ام بحأ اذه نالف نب نالف نإ الأ قئالخلا سوؤر ىلع دانم يداني هنإف ايندلل

 رظانف اهيف كفلختسم هللا نإو ةرضخ ةولح ايندلا »:رللع هنعو «') هللا ضغبأ
 حول سند دقف املعدخنانمو ربصلا ربص قاذ نم الإ اهضفري الو «نولمعتفيك

 . دواد وبأ هارز ) ( ١

 . دواد وبا » )٢(

 . يناربطلا » )٣(

 )٤( » نابح نبا .
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 : هلوقب مالسلا هيلع نابلس اهبلط امنإو « ١٠ لسملا يف بابذلا كاله كلهو هبلق

 ققحتيف اهب ذذلتي الف اهنع ربصبلو هل ةزحعم نوكتل ةيآلا « اكلم ىل به را »

 وهف ءدوجو عم ءاملا نع ربصلاك دقف امع هنم مظعأ دجو امع ربصلا نإف هدهز

 ىعدافضمبلا كلم ذإ نوعرف ىلع د رلا هيفو “موصيو ريعشلا لكأيو نشخلا سبلي
 هبلق قزقلا يأ - طاتلا ايندلا بح هبلق برش نم ه : قلع يبنلا نعو ةيبوبرلا

 كردي ال صرحو هاهتنم غلبي ال لمأو « هؤانع كفني ال لفش ص ثالثب اهنم

 ثالث هبلق للا مزلي همه ربكأ ايندلاو حبصأ نم ه : للع يبنلا نعو « '"! هادم

 كفني ال لفش و ص عطقني ال رقفو 0 هغلبي ال لمأ : ادبأ هنع عطقنت ال لاصخ

 مزلاو ءيش يف لا نم سيلف همه وبكأ ايندلاو حبصأ نم » .: ةياور يفو « '"' هنع

 > ادبأ هنع كفني ال الغش و ص ادبأ هنم عطقني ال امه : لاصخ عبرأ هملق هلا

 : عيبرلا وبأ لاق « 'ئ'آدبأ هاهتنم عطقني ال المأ و « ادبأ هانغ غلبي ال ارقف و

 نم كلذ لبق لعفي ناك ام لعفيو موصيو يلصي وهو لجرلا نم مالسإلا جرخي
 ى مهتبحص دعي نيملسملا ةقرف :لاصخ ثالث هيف تناك اذإ رعشي ال وهو ربلالاصخ

 .هريغ عم ململا هيخأ ةجاح هدنع توتسا اذإو“مهروزب ناك امدعب مهترايز كرتو

 ةا"رغ اهنإ : اضيأ ليقو “ريثك رشب هيف قرغ قيمع رحب ايندلا :عيبرلا وبأ لاقو
 ةرخآلاو ابندلاو هللا همصع نم الإ اهنم وجني ال دئاصمو لئابح اهف ةعاَدخ

 ثيحف اهيلإ ليملا رذحاو ىرخآلا نم جرحي امهادحإ يف لخدي ام ردقبو ناترص
 هللا ىحوأ ى هل لقع ال نم ىعسي اهلو هل راد ال نم راد يهو “ عقو لمحلا لام

 .دواد وبا »
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 نرإ كلظ لثم يهو « هينعنتاف ِكمدخَ نهو هيمدحخاف ينمدحخ نم » : اهسلإ

 هلمش هللا قرف هتمه ايندلا تناك نمو « كنع دعابت هتبلط نإ و َكَمبتَ تبره

 هتمه ةرخآلا تناك نمو هل بتك ام الإ اهنم هيتأي الو هنَتَْع نيب هرقف لعجو

 لثم » :قل هنعو ةمغار يهو ايندلا هتتأو هينيع نيب هانغ لمجو هلمش هللا عمج

 لتبيال نأ هيلع يشاملا عيطتسي له ءاوهلا ىلع يشاملا لثمك ايندلا بحاص

 لهاج وهف اهنع ضرمم هبلقو اهميعنو ايندلا يف ضوخي هنأ نظ نمو )١' ؟ هامدق
 اك ةدابعلا ةوالح عنمل هبلق يف ملظو ةقالع يضتقت ايندلا ةسبالم نإ ةلاحم ال لب

 ه ذلتسب الو هماعط ىلإ ضيرملا رظنب اك كل لوقأ ىحم : مالسلا هملع ىسع لاق

 لوقأ قحي و؛ايندلا بح عم ةدابعلا آذلتسي الةيندلا بحاص كلذك عوجلا ةدشل

 مل اذإ بولقلا كلذك ى اهقلخ رتغتو تبعصت بكرتو نهتمت مل اذإ ةبادلا نإ كل

 ام قاقزلا نإ مكل لوقأ قحيو “ ظلغتو وسقت ةدابعلاب بعتتو توملا رك ذب ققرت
 وأ ةوهشلا اهقرخت مل ام بولقلا كلذك لسصملل ءاعو نوكت نأ كشوي قرخنت مل
 برضو « )٢' « ةمكحلل ةيعوأ نوكت نأ كش وي ميعنلا اهيسقي وأ عمطلا اهستندي

 دق : مهدحأل لاق توملا هرضح املو ءالخأ ةثالث هل لجرلا لثمك ايندلل الثم قلع
 : لوقيف ؟ كدنع اذامن ىرت ام للا نم يفرضح دقو امركم ارثؤم لخ ىل تنك
 كيدينيب اذ انأ اه نكلو كب"رك فشكأ وأ هنم صقنأ نأ هلا رمأب يل ةقاط ال
 لزن دقو ةثالثلا “رَمأ يدنع تنك : يناثلل لوقي مث ع كعفني اداز يتنم ذخف
 هنم صقنأ نأ ردقأ ,ال كيلع ينبلغ للا رمأ اذه : لوقيف : ىرت ام هللا رمأ نم

 'ت رتسو كَلْنسَغ تنقتأ “تم اذؤف كضرم يف كيلع موقأس نكل ائيش

 . ةح ام نبا ١ ٠ رور ) ( ١

 . يئانلا هارر (؟ )
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 نو نهأ تنك دقو ىرت ام للا نم يب لزن دق :ثلاثلل لاقو٤كتروعو كمسج

 الو ةرخآلاو ايندلا يف كفبلحو كنيرق ينإ : لاقف ؟ كدنع اذامف آىلع ةثالثلا

 هبلع لاق“ًادبأ كقرافأ الو كنود هنم جرخأ الو كعم لخدأ ىتح كربق لخدت
 : ك هنعو « ١' هلمع ثلاثلاو ى هلهأ ىناثلاو « هلام لوآلا » : مالسلاو ةالصلا

 بغرأ اهقرافيو اهف هرمأ تتشيو هبنيع نيب هرقف هللا لمجي همه ايندلانكت نم »
 نم هتجاح هيفكيو هبلق يف هانغ هللا لعجي همه ةرخآلا نكت نمو ى اهيف ناك ام
 اقلخ قلخي مل للا نإ د : قلع يبنلا نعو )٢'« اهيف ناك ام دهزأ اهقرافيو ايندلا

 ايندلا ه : قلي هنعو !٨‘« اهيلإ رظني مل اهقلخ ذنم هنأو ايندلا نم هيلإ ضغبأ

 بر اي: ةمايقلا موي لوقتو اهيلإ رظني ال للا اهقلخ ذنم ضرألا و ءايسلانيب ةفوقوم
 كضرأ مل ينإف ءيش ال اي يكسأ ه: لوقيف “موبلا ابيصن كئايل وأ ىندأل ينلمجا
 : رعاشلا لاق )٠'« مودلا "مه كاضرأ فيكف ايندلا يف مهل

 ِرئاضب سيلف اهنم هتاف انن هنيد ءرملا ىلع ايندلا تقبأ اذإ

 رفاكل اباقع اينأدلا ىضر امو نمؤمل اباوث ايندلا ىضر امث

 ريدقتلا وأ > اب ىدانم مساو فرح نم بك رم ايندلل مسإ ءيش ال : هلوق و

 هملع ىسيع لاقو ى ديك وتو هيبنت فرح اي وأ “ كنم ءيش ال هذه اي تكسا
 رانلاو ءاملا مقتسو ال اك نمؤم بلق يف ةرخآلاو ايندلا بح ميقتسي ال ه . مالسلا

 تحصأ ةفوفشم ايندلاب كسفن تحصأ ادإ : 7 ىمحم لاقو » دحاو ءانإ ف

 )١( هيلع قفتم .
5 
 .دراد وب أو يئ انلا هاور ) ( ٣

 . نابح نبا » )٤(

 . - ١٢٩ - ) ج ١٦ - لينلا - ٩ (



 ى امل قبت مل كل تيقب نإو ايندلا : ءامكحلا ضعب لاقو ، ةفورصم كنع تاريخلا

 ذنم اهبر يدانت يلابلا ءاقَسلاك ضرألاو ءايسلانيب ةفوقوم اندلا : ةريره يبأ نعو

 يتكسا‘ءيش ال اي يكسا : اه لوقيف ‘ينضفبت مل بر اب : اهينفي موي ىلإ اهقلخ
 ايندلا تءاج بلقلا يف ةرخآلا تناك اذإ ينارادلا ناجلس يبأ نعو ى ءيش ال اي

 ايندلاو ةميرك ةرخآلا نأل ةرخآلا اهمحازت مل بلقلا يف ايندلا تناك اذإ و < اهمحازت
 دارأ نإو « ةرخآلا رمأ اهيف رثؤي مل بلقلا نم تنكمت اذإ ايندلا نأ ينعي ى ةميئل

 لوق اذه يفاني الف ةرخآلانكمتت ىتح صقنت تلاز امف ايندلا تصقن اريخ هب هلا

 ًامَمتَ رخآلا ناك تبلغ امهيأف بلقلا يف ناممتجت ةرخآلاو ايندلا : فلسلا ضعب
 .سلدنألاب عضوم نارادو. مظع ديدشت ينارادلا مالك يف نوكي نأ نع لضفَ هل

 ام ردقبو « كبلق نم ةرخآلا مه جرخي ايندلل نزحت ام ردقب : كلام نعو
 اهيلع نمؤملا ةيطم ايندلا : نسحلا نعو “ كبلق نم ايندلا مه جرخي ةرخآلل نزحت

 ايندلا ةيطملا تمعن ه : لل هنعو ى اوغلبت مكاياطم اوحلصاف هبر ىلإ لحتري
 راد ايندلا : هل لاقف يلع دنع ايندلا لجر ذو « )١' ةرخآلا كفلبت اهولحت راف

 يبأ نعو ى اهنم دوزت نمل ىنغ رادو « اهنع مهف نمل ةاجن رادو اهقدص نمل قدص
 اهبو ريخلا غلبي اهيلع نمؤملا ةيطم تمعنف ايندلا اوبست ال ه : للم هنع ىسوم
 اناصعأ هللا نعل : تلاق ايندلا هللا نعل : دبعلا لاق اذإف « 'آ؟) رشثلا نم وجني

 : قارولا دومح دشنيو « هبرل

 ةرئادلا كب تراد نإو امذ اهمايأو ايندلا عبنتت" ال

 ةرخآلا كر 'دحنست" اهب "نأ اهلضف 'نمو ايندلا فةر ش 'نم

 )١( ملسم هاور .
 )٢( » دراد وبأو ملم .
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 الالح ابندلا بلط نم ه : لاق هنأ هلع هللا لوسر نع ةريره وبأ لاق

 ةمايقلا مل هلل ا 7 هراج ىلع ًاف-طعتو هلهأ ىلع اطسو ةلأسملا نع ًافافمتسا و

 موب هللا يقل ايئارم رخافم آرثاكم ايندلا بلط نمو ى ردبلا ةليل رمقلاك ههجوو

 : لاق رفع هللا لوسر نأ هلا دمع نب رباح نعو «_ )١) ناضعغ هملع وهو ةماسقلا

 وهف عبس وأ رئاط وأ ةباد 5 ناسنا هنم لكأف ًاعرز عرز وأ اس رغ س رغ نم «

 دي يفو ةمايقلا تماق ول ه : لاق للم هللا لوسر نأ سنأ نعو « '؟) ةقدص هل
 باتك يفو «'")اهسرغي ىتح ةعادلا موقت ال نأ عاطتسا نإف ةليسفَ مكدحأ

 ء هل وعدب [(لاص ادلو كرت نم : هتوم دعب دمعلا اهب رجؤي ةعبس : « بسغرتلا »

 ء افحصم وأ ص ابرغ كرت نمو ع كلذب ةجرد هل تمفر الإ هل وعدي ال : ليقو

 الو ةنح ةنس 1 وأ هريغل املع ماع وأ > ءام جرختسا وأ ك ًادحسم ىب وأ

 هاورو ءاهملا تلاق : نيضرألا لوصأ يف دمحأ خيشلا لاق « هللا دنع ام دفني

 سورغفلا كلت تماد ام هتوم دعب ولو هرجأ هل نوكي اسرغ سرغ نم : ءاهقفلا

 هكاكفنا وهف نسنفتساو ض رالا ق تذخأ ىح ةسرغ نيعبرأ س رغ نمو ‘ ةمئاق

 هاقس اذإ و > ة رفغملا و ةنجلاب هل وعدي ءاملا هل حتفي اس رغ س رغ نم و > رانلا نم

 ىونلا نم تبني امو نوصفلا ءاوسو هدبع وأ هلام وأ هسفنب هلمع هبونذ ترفغ

 . رئابكلا نم بات نإ كلذو ه ا مجعلاو

 ةربره وبأ لاةف دلج باش يبارعأ مهيلع رم ذإ هباحصأ عم لل ناكو

 لاقف ى هرجآل مظعأ ناك للا ليبس يف هتوقو هبابش ناك ول 'هَتحيوَت : رمعو

 ليبس يف وهف ايهينغيل ناريبك امهو هبوبأ ىلع ىمسي ناك نإ ه قلع هللا لوسر
 ىلع ىمسي ناك نإ و ى هللا لببس يف وهف راغصلا هدالوأ ىلع ىعسي ناك نإ و هللا

 . ملسم دارر )١(

 . » » )٦٢(

« « )( 
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 وهف َةَمُمسأو ءاير ىعس ناو ث هلا ليبس يف وهف سانلا نع ينغتسيل هسفن

 نمؤم لك بحي هللا نإ » : لاق هنا للع يبنلا نع رمع نبا نعو «') ناطمشلل

 لع يفالو ايندلا لمع يف ال حيحصلا غرافلا بحي الو لايملا يبأ فرتحم
 ىلإ جرخي ةلبع يبنلا ناك : لاق هنأ هيبأ نع دمحم نب رفعج نعو « )٢' ةرخآلا

 هيلع ليربج ينربخأ » : لاقف كلذ نع لئُسف هلهأ جئاوح يرتشيو قودلا
 .ملعأ هللاو ء'٨) هللا ليبس يف وهف سانلا نع مهفكيف هلايع ىلع ىعس نم نأ مالسلا

 )١( ملسم هءارر .
 . دواد وب أ « ) ( ٦٢

 )٣( » دواد وبأو ملم .
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 باب

 دسحلا مرحو

 باب

 بناصملاب تمشلاو ينمتلاو دسحلا يف

 نودسحي مأ » : ىلاعت هللا لاق ‘ عامجإلاو ةنسلاو نآرقلاب ( دسحلا مرح )
 هللا رمأ '") ي دح اذإ دساح رش نمو )١'_ هلضف نم هللا مهاتآ ام ىلع سانلا

 لاقو امذ كلذ ىفك و ناطيشلا نم ةذامتسالاب رمأ اك دساحلا نم ةذاعتسالا

 1 اجلا و د واد وأ ىورو '"'« بطحلا رانلا لكأت اك تانسحلا لكأب دسحلا : نلع

 : لاق وأ « بطحلا رانلا لك أت اك تانسحلا لكأي هنإف دسحلاو مكايإ ه : امهريغو
 وأ فامضالا لاطبإ دارملا : ةيرعشألا تلاقو اهطاحإ اهلكأ ىنعمو “ بشعلا

 ص طقف كرشاب لب يصامملاب نوكي ال طابحإلا نأ اوعز « كرشلا ىلإ ةيداتلا

 ىلعو اناوخإ هللا دابع اونوك و اودساحت الو اوربادت الو اوعطاقت ال ه : لاقو
 ُةَرَسَطلاو نظلا دحأ نهنم وجني ال ثالث ه : ك لاقو ٤ « ناوعأ ريخلا

 )١( ءانلاةروس : ٠٤ . )١٢( ه : قلفلا ةروس .

 . ملسمو يراخبلا هاور ) ٤ ( . يقهيبلاو دراد وبأ هاور ) ( ٣
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 ؛ ضماف ترًبطت نإو “ققحت الف تننظ نإ كلذ نم جرفلاب كثدحأسو دسحلاو

 نم لقو دحأ نهنم وجني ال ثالث » : ةياور يفو ا
 نم ممألا ءاد مكيلإ بد ه : لع لاقو « ةاجنلا ناكمإ تبثأف « نهنم وجني
 نكلو رعشلا ةقلاح لوقأ ال ةقلاحلا يه ءاضغبلاو « ءاضغبلاو دحلا : مكلبق

 اونمؤت نلو اونمؤت ىتح ةنجلا نولخدت ال هديب دحم سفن يذلاو ى نيدلا ةقلاح

 دمحأ هاور _ « مكنيب مالسلا اوشفأ مكل كلذ تبثي ام كئبنأ الأ اوتاحت ىتح
 " ردقلا بلغي دسلا داكو ارفك نوكم رقفلا داك »; ت لاقو _ يذمرتلاو

 رشآلا ه : لاق ؟ ممآلا ءاد امو : اولاق « ممألا ءاد ىتمأ ببصيس : للع لاقو
 ش يفبلا نوكب ىتح دساحتلاو دعابتلاو ايندلا ف سفانتلاو رثاكتلاو رطملاو

 فاخأ ام فوخأ » : مالسلا هيلع ايرك ز لاقو ى لتقلا يأ '") « جرملا نوكي

 اونيعتسا » : تلل لاقو '٤' « اولتاقتيو اودساحتيف لاملا مهل ك نأ ىتم أ ىلع

 نإ ه : نلع لاقو '©) { دوسحم ةمعن يذ لك نإف 0 ناهكلا جنا وحلا ءاضق ىلع

 ام ىلع سانلا نودسحي نيذلا » : لاق ؟ كلذ امو : لبقف « ءادعأ هللا مَعنل

 ى ةتسب باسحلا لبق رانلا نولخدي تس د : للع لاقو )١' « هلضف نم كلا مهاتآ

 نيقاهدلاو“ ةيبصعلاب برعلاو “روجلاب ءارمألا : لاق ؟ مه نم هللا لوسر اي : ليق
 ! د۔احتلاب ءافعلاو ى ةلاهجلاب قستاسرلا لهأو » «ةنايخلاب راجتلاو « ربكتلاب

 ش رعلا لظ يف الجر ىأر هبر ىلإ لجمت امل ىسوم نأ يورو 0 ايندلا ءاملع ينعي

 ٤ غبت الف تدمح اذإ و

 )١( دواد وبا هاور . )٦( يقهيبلا هاور .

 )( ملسم هاور .
 )٣( دراد وبأ .اور .

 . دواد وبأ هاور (؛ )

 . ملسم هاور ( ) ٥
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 ملو همساب هربخي نأ هللا لأسف « لا ىلع ميركل اذه نرإ ه : لاقف هناكمب هطبغف

 هلضف نم هللا مهات آ ام ىلع سانلا دسحي ال ناك س هلمع نع كثدحأ : لاقو ى هربخي

 هللا لوسر دنع [سولج انك : سنأ نعو . « ةميمنلاب يشع الو هيدلا و "ىتعد الو

 لجر علطف « ةنجلا لهأ نم لجر جفلا اذه نم نآلا مكيلع علطي » : لاقف تللك

 ناك املف ملسف لاشلا هدي يف هيلعن قلع دق هئوضو نم هتيحل فطنت راصنألا نم

 ماق اماف ثلاثلا مويلا يف اضرأ هلاقو لجرلا كلذ علطو كلذ لثم لاق دغلا نم

 يبأ تْيَحال ٠ هل لاقف صاملا نب ورمع نب للادبع لج رلا عبت مالسلا هيلع
 ةدملا يضمت ىتح كيلإ ينيوأت نأ تيأر نإف لايل ثالث هيلع لخدأ النأ تمسقأف

 هنأ ريغ ائيش ليللا نم موقي هرب ملف لايل ثالث هدنع تابف معن : هل لاق تلعف
 غبسي رجفلا ةالصل ماق ىتح مقي ملو ربك و ىلاعت هللا رك ذ هشارف يف بلقنا اذإ

 الو ارطفم حبصيو اريخ الإ لوةي هعمسأ مل ينأ ريغ : لاق ، هتالص متيو هءوضو

 يدلاو نيبو ينيب نكي مل للا دع اي : تلقف هلمع رغصأ تدك و ثالثلا ترم
 نأ تدراف اذك و اذك لوقب لم هللا لوسر تعمس ينكلو ةرجه الو بضغ

 ام الإ وه ام:لاق ؟كلذ كب غلب يذلا امف اريبك المع لمعت كرأ ملف كلمع فرعأ

 دحأ ىلع 'دجأ ال ىنأ ريغ .تيأر ام الإ وه ام : لاقف يناعد "تركو اماف تيأر

 كب تغلب ىتلا يه : هل لاق ى هايإ هللا هاطعأ ربخ ىلع آادسح الو اشغ يسفن نم

 . . ٠١١ اهيلع قيطن ال يتلا يهو

 ىلع هضغب اهرأ : ةحوأ ةسمخ نم هبر دساحلا زرا : ءاكجلا ضعب لاقو

 : هبرل لوقي هنأكف ىلاعت هللا ةمسقب طخاس هنأ ىناثلاو ‘ هريغ ىلع ترهظ ةمعن

 ء هب ىلاعت هللا لضفت امب لخب ذإ هلضفل داضم هنأ ثلاثلاو ؟ اذكه تمسق م

 . ملسم ف ءاح ك امهنع هللا يضر باطخلا ن رح ن هللادمع ف ثيدحلا ) ( ١
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 ناعأ هنأ سماخلاو ى مهنع ةمعنلا لاوز دارأ ذإ للا ءايلوأ لذخ هنأ عبارلاو
 . هللا هنعل سيلبإ هلللا ودحع

 دوجسلا كرتف !سيلبإ هب هللا ىصع ذإ هب للا يصع بنذ لوأ :لبق دسحلاو

 ‘دوسي ال دوسحلا :كحلا نمو ى دسحلاب الإ لباه هاخأ لتقن مل ليباق اذك و مدآل

 تنك ول : سيلبإ هل لاقف ؟ اذه نم : نوعرف لاقف نوعرف باب سيلبإ عرق

 ؟ هكنمو ينم ارش ضرألا ف فرمتأ : نوعرف هل لاقف لخدو “ تلهج ام ابر

 ى ةنحلا هذه يف تعقو دسحلابو « دساحلا : لاق ؟ وه نم : لاق ى ممن : لاق

 "الإ ةكنالملا نم لاني الو الذو ةمذم الإ سلاجملا نم لاني ال دساحلا : لاقيو

 الإ عزنلا دنع لاني الو امغو عز جو افوخ الإ قلخلا نم لاني الو اضغبو ةنعل

 الإ رالذنلا يف لاني الو آالاكنو ةحضف الإ فقوملا يف لاني الو آالّوَهو ةدش

 كبلق يفو اموي حبصت الو ةلل تدت ١ سنأ اي » : نلع لاقو ى قارتحاو انزح

 هاطعأ يذلا ناك نإف كاخأ دحت مل مدآ نبا اي : يرصبلا نسحلا نعو '") « شغ

 كل يغبني الف كلذ ريغ ناك نإو “ هللا همرك أ نم دسحت لف هللا ىلع تاركل هللا

 نم ءيش ىلع ادحأ تدسح ام : نيريس نبا لاق ى رانلا ىلإ هريصم نم دسحت نأ

 ناك نإو ى ةنجلا ىلإ رئاص وهو هدسحأ فيكف ةنجلا لهأ نم ناك نإف ايندلا

 :يدنقرمسلا ثيللا وبأ لاق “ رانلا ىلإ رئاص وهو هدسحأ فيكف رانلا لهأ نم

 هبلق يف ناك نمو « ةبيغلا 'رثنكُمو « مارحلا لكآ “ مهاوعد باجتست ال ةثالث

 ىلع ءارقلا ةداهش زيجأ : هللا هحر رانيد نب كلام لاق ى نيملسملل دسح وأ لغ
 يبأ نب ةيوامم لاق ى ًاداسح مهتدج و ينال مهنيب ايف اهزيجأ الو قلخلا عيج

 لاق ى كودع يف نيبتي نأ لبق كيف نيبتي هنإف دسحلاو كايإ ينب اي : هنبال نايفس

 تابوقعرسمخ دساحلا ىلإ لصتو “دسحلا نم رضأ رشلا نم ءيش سيل : ثيللا وبأ

 ٠ دواد ربأ هاور ) ( ١
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 ى اهيلع رجأؤلي ال ةبيصم ةيناثلاو ى عطقني ال "مم اهل وأ دوسحملا لصت نأ لبق

 باب قلفي ةسماخلاو ى هللا طخل ة هبارلاو ‘ اهدم ال ةمذ ةثلاثلاو

 . هنع قيفوتلا

 > ماد سفن > دوسحلا نم مولظمب هشأ الاظ تبأر ام : ءايدألا صعب لاقو

 : بيطلا وبأ لاق . مشاه بلقو > مزال مهو

 ادساح ناك نم ضرألا لنهأ ؛ملنظأو

 'بلَقَتَي هلئامن يف تاب نمل
 رأ لبق دساحلا لتقي دسحلا نم لدعأ رشلا لاصخ يف سيل : ةيواعم لاق

 ص ك رورس تقو ق مغي نأ دوسحلا نم كيفكي ءامكحلا صمب لاق كدوسحملا لصد

 : رعاشلا لاق “ هسفن نم دساحلا ةبوةءع : كلا روثنم يفو

 "هدبك يف رانلا بيهل هنم كيفكي هدَمَك نم هاقلي امو دوسحلا عد

 ٠ ٠ دمب ُهَحب "ذع دقف تتكس نإو هتىبرك تفن دسح اذ تمل نإ

 : مهضعب لاقو

 هلتاق كربص نإف د وسلا دسح ىلع ربصإ

 هلكات ام دجت مل نإ اهضعبب ؛للكات رانلا

 "مغ دساحلا نم مولظمب هبشأ املظ تيأر ام : زيزملا دبع نب رمع لاقو
 : قارولا دومحم لاقو . عباتتم سفنو « مغاد

 يفابعأ هنإف دوملا الإ ىضرلا يسفن نم سانلا لك "تيطعأ
 ةمعن ُهنتنلمع هبلإ ابنذ ىل نا ام

 يناسل منطَقو ىلاومأ باهذو يز د الإ همض" رب" امف ىبأو

 : 6 غ
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 دساحلا ىلإ هنع اهلاقتناب نإو س اهب هيلع معنما نم ةمعنلا لاوز ينمت وهو

 : هربغ لاقو

 دسحي نم لماكلا افغمإف ةمعن ىلع ًادوسحم تلز ال

 < تداقبف دسجلا تك رت : لاق ؟ كرمع لوطأ ام يبارعال تلق : يممصألا لاق

 :حئيرشثل لجر لاق هنأ يور اك ، دوسحملا رضي الو دساحلا هب عفتني ال دسحلاو

 كحلا ضماغ ىلع كفوقوو موصخلا ىلع ك ربص نم ىرأ ام ىلع كدسحال ينإ

 (و) ةطبغلا دسحلاب لجرلا ديري دقو ى ينرض الو كلذب هلا كمفن ام : هل لاقف
 هتبقاع دمحت مل ولو "لح امم هب عفتني ام يه ( ةمعنلا لاوز ينمت وه ) دسحلا

 نأ امعاز ى هتبقاع دمحت مئالم رمأ اهنأ انموق ضعب معز اكال ةمعن هتاذ يف هنإف

 ص كلذك سيلو ى ماقتناو باوث نع ضوع هنأل ةمعن ىمسي ال رفاكلا هاطعأ ام

 ىنمتي نأ دسحلا نمو « دوسحملا وهو ( اهب هيلع معنم نم ) اهركشي مل ةمعن لب
 ‘دوجومريغ يفو دوجوم يف نوكي دسحلاف ةصوصخم ةمعن وأ ام ةمعن هيتأت ال نأ

 ناك (نإو ) دسح كلذف نكت مل ول تينمتف ةمعن نم ءيش هنع بهذ نإ اذك و

 ىلإ اهاقتناب غلاب امنإ ( دساحلا ىلإ هنع اهناقتناب ) لصحي هانمتي يذلا .املاوز
 ىلإ اهلاقتنا هنم ردابتي امم رثكأ هنم اهؤانف ردابتي دوسحلا نع اهلاوز نآل دساحلا

 ينمت بلاغلا نآل ى ىلوأو رهظأ هنأ عم دساحلا ريغ ىلإ اهلاقتناب غلابي ملو ى هريغ

 كلذ نآل دساحلا ركذو لاقتنإلا درح اغف هريغ ىلإ ال هيلإ اهلاقتنا دساحلا
 دساحلاتاذ دوصقملا نأل ارود دسحلا فيرعت يف دساحلا رك ذ سيل و بلاغلا وه

 اهلاقتناب نإ و : هلوق اضيأ لاقيو“يغبني ال يعم ملس ول هنأ و ‘هدسح رابتعاب ال

 نمع اهلاوز ينمت لمشي هنأب فيرمتلا كلذ يف ثحبيو دحلا نع جراخ دساحلا ىلإ
 ص روكذملا مرحلا دحلاب سيل هنأ عم اهب ىصعي وأ اهب ملظي وأ نيدلا اهب رضي
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 رفاكلا هللا هاطعأ ام ىلع قلطت ال اهنآل ةمعنلا ظفلب كلذ ىف ىفتكا لاقي الو

 مالكلاتطسب دقو ى هريغو رفاكلا هاطعي ام ىلع قلطت اهنا حبحصلا :لوقن انأل

 : دعب هلوق لاقي الو هيف فوقوم وه ام ىقبب هنألو حرشلا اذه ريغ يف كلذ ىلع
 قباوسلاب اهيف ىزتجي ال دودحلا : لوقن انآل انه دارملا ىلع خلا ملاظ نع زاجو
 دحلا يف نيمدقتملا قيرطب وه امنإو ‘ عنام ريغ هأدَحفَ ث اهنع ةجراخلا ىتحاوللاو

 ًادسحكلذ نكي مل هيلإ اهلاقتنا نمتي ملو هريغ نع ةمعنلا لاوز ىنمت نإ :لبقو

 يف ءاوسو ى حبقأ هيلإ اهلاقتنا ينمت نكل دسح هنأ حيحصلاو ى زئاج ريغ هنكل

 همف فوقوملاو قفانملاو كرشملاو نمؤملاو دمعملاو بيرقلا دسحي نأ دسحلا ةمرح

 يصعي وأ قلخلا وأ نيدلا اهب رضي نمع اهلاوز ينمت زوجي هنأ الإ ضيغبلاو بيبحلاو
 اهطخسو هقلخ ىلع للا ةمعن هرك نإو “ ىصعد وأ اهي رضي هنأ ثح نم اه

 وه اهايإ ههرك نال اهلاوز رعشتسي مل ولو ح دجأ خشلا لاق اك ع دسح كلذف

 اهدوع و دوسحملا ةمعن لاوز ىنمت هنأب دسحلا رحح نبا فرعو ى اهلاوز ىنمت ىنم;

 الو « دساحلا ريغ لإ هنع اهلاوز ينغ لمشب هنأل عماج ريغ دح وهو كيلإ

 ةطبغ ىمسيو ى زئاج هنإف اهلثم ينم اهلاوز ينمتب جرخ و دحأ ىإ ال اهلاوز

 _ثيدحلا_۔'١ا'« نينثا يف الإ دح ال» :قلع لاق لالح اهنكل ًآدسح ىمست دقو

 لاملا قافنإ عم نآرقلا وأ ملعلا الإ ةطرغلاب اقيقح ايندلا يف دجو امم ءيش سيل يأ
 نال اهيف الإ روصتي مل دحلا لح ول ىنعملا نوكي نا زوجيو ى ريخلا ليبس يف
 ىلإ ةمعنلا لوصو مدع ينمت اضيأ دحلا نمو ى مدملاك امهيلإ ةينلاب امهادع ام

 هيف هل ا دحأ نع ةمعنلا لاوز ينمت دسحلا : لاقي نأ عناملا عماجلا دحلاو « هربغ

 هريغ ىلإ وأ هىلإ اهلوصو مدع وأ ةرخآلا يف ررض ريغ نم يوبند وأ ينيد حالص

 لدي اك خلا لاوز ةدارإ وأ خلا لاوز بح : لقف تئش نإ وأ « هل راكنإ ريغ نم

 ملسم هارر )١(
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 ريغ نم كبلق يف عقو ولف “ هرخآ ىلإ اهلاوز ةدارإ الب اهينمتو فنصملا لوق هل
 عقو وأ دجت مل نإف « اعامجإ هب سأب الف هبف هعوقول راكنإلا تدجوو رابتخا

 "ضعب يف هرثأ رهظ وأ هاضتقمب تلمع نإف لوصو مدع وأ لاوز ةدارإو رايتخاب
 دسحق الصأ هرثأ رهظي مل و هاضتقمب لمعت مل نإ و“ قافتإلاب مارح دسحف حراوجلا
 ضعب راتخاو“هتمرح ىلازغلا راتخمو ى بنذم هبحاص نوك و هتمرح يف اوفلتخا

 دسحلاو ةر يتطلاو نظلا دحأ نهنم وجني ال ثلث » : ثيدحل كلذ ريغ
 حبطلا بح ىلع يلازغلا هلمح و ايندلا يبا نبا هاور - خلا « جرحلا ام كثدحأسو

 دسحلا نرأب ضرتعاو ، لقعلاو نيدلا ةهج نم ةهاركلا عم ودعلا ةمعن لاوز
 عبطلا بح عمتجي ال اك اهعم عمتجت الف ةهاركلا دض يه يتلا ةدارإلا يف ةقيقح

 نييرخالانم لك عم عمتجي هنإف نييل وألا نم لكفالخ ةرفنلا وه يذلا اهدض عم
 . ةمرحلاو لحلاب نافصوت ال ناتكيرارطضا نايرجخآلاو ناتترايتخا ناملوآلاو

 نع نسحلا لئسو حراوجلا لعف وه يذلا يفبلا نم « غبت الف» : للع هلوقو

 هوجو نم تللم هنع اذه يورو « هدبت ملام كرضي ال مغ : لاقف دحلا

 نإ : ملع هلوقبو هسفن نم هتلازإ نع زحع اذإ ام هلحم نأ هرهاظ و ى ةفيعض

 جرخأ - ص هب لمعت وأ ملكتت مل ام اهسفنأ هب تثدح ام يتمأل زواحت هلا

 ى رايتخإلاب عبطلا ليمت ىلع يلازغلا هلمح و ةريره يبأ نع ملسم و يراخبلا
 وفع الف هيف بنذ الف فيلكتلا تحت لخدي ال يرايتخإلا ريغ نأب ضرتعا و

 صصختلل هجو الف ممالا نم ةمأ هب ذخؤت ال يرابتخالا ريغ نأبو ى زواحتو

 الف اهصن ةياور ىلع امأو اهلشفنأ عفر ةياور ىلع حصي امنإ لمملا نأبو ى يتماب
 كلذيفاني ثيدحلا رخآنأبو“ رابتخالاىلع بصنلاو رارطضالا ىلع لاد عفرلا ذإ
 تثدح ام لك يتمأ نع هلا افع : ثيدحلا ريدقتف ى ةياغلا ىنعم ديفي ج للا

 مهلا وفعلا يف لخديف لمعلاب وا ملكتلاب حراوجلا ىلع هرث :أ رهظب ن أ ال إ اهسفن أ هب

 . ؟ ١ _



 ٠. . . . . . ل اعت ها معنل ودع وهو

 ملكت ملكتلاب دارملاو « هب لمعي ملو ملكتي مل دإ عبطلا ليم دمب بلقلاب مزعلاو

 دحلا ف بنلاو حدقلاو ةىغلاك هتامضتقم نم ىضتقم وه و هراث آ نم رثأ وه ام

 . لمعلاب دارملا كلذك و نظلا ءوس و

 درجم نوكي ال ملف ىفعي ال مارح ةعدبلاو رفكلا داقتعا درج : تاق نإو

 إمهحبقنالَوألا : تلق ؟ يبلق لعف الك نأ عم كلذك ايهوحنو دسحلاو نظلا ءوس
 عفترا هنع درمت اذإف حيبقلا لمعلا ببسل هبف نحن ام حبقو امهتاذل امهتمرح و

 مزعلا ايس الو اهمهو ةبصعلا دصق معن ىقح هل افيرشتةمألا هذهل اهس الو ممرحتلا

 يلخي نأ لامكلا نأ اضيأ ىفخي الو ى حراوجلا ىلع رثألا نودب دحو املق ممصملا

 تاحلاصلا تابنلاب هتيلحت و ةثيبخلا تافصلاو ةدسافلا مئازملا نع هبلق ناسنإلا

 نإف هاضتقمب لمع نع كفني الف اهليلد وأ ةعاطب ءائرلا امأو « ةديمحلا تافصلاو
 ص اهلمع وهو اهنع حراوجلا فك عرو هنأ سانلا ىريل تاهبشلا ضمب بانتجا

 دوسحلا فك امأو ءائرلا ىضتقمب لمع امهالكو“يبلق لمع ركفتلاو يبلقلا ركذلا و

 بجملاو ربكلا امأ و “هاضتقم دضب لمع لب هدسح ىضتقمب لمعب سيلف حراوجلا

 ناك اهلاوز نمتي ملو ةمعنلا كلت لثم ىنمت ناو“ ةعدبلاو رفكلا داقتعا ليبق نمف

 وهف ةينيد تناك نإو ؤ ةصلاخ ةين وأ ةرورضل الإ اهبف ريخ الف ةيوبند تناك

 حالص ةمعنلا يف نكي مل نإو لجو زع للا ليبس يف ةداهشلا لل ىنمت دقو٤نسح

 ءىشان كلذف “هيلإ اهلوصو مدع وأ اهلاوز تدرأف ى ةيصعم و داسف لب اهبحاصل

 . هيلإ ب ودنم ىلاعت هلل نمؤملا ةريغ نع

 : ثيدح ق اذم ىلع مالكلا مدقت( ىلاعت هلدا معنل ودع وه ) دساحلا ( و)

 ام ىلع سانلا نودسحم نيذلا ه : لاقف ؟ كلذ امو :ليقف « ءادعأ هللا معنل نإ »
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 ضوعب اهانمت نإ الو رضت ال ةطبغ اهلاوز ةدارإ الب اهينمتو

 اهلثمب وأ

 ن ن دوعسم نبا ىلع فقولا طقف اهرهاظ ةياور يفو «'ا' هلضف نم هللا مهاتآ

 : لاق ؟ ا معن يدامي نمو : هل لسقف هللا معن اوداعت ال : لاق دومم

 . ءاضقل طخاس دجلاب ناسنإلاو ى هلضف نم هلا مات آ ام ىلع سانلا نودحم

 ديزيو دجلا ماقس دحلاو هسفن يفو هنيد يف ةيانج كلذو همسقب ضار ريغ

 ةممصملاب متشلاو ةبيغلا يف ةبيغلاو ةرضحلاب قآلمتلا هتمالع دساحلا و « ةمعن دوسحملا

 (اهينمتو ) هدجي ال امل بلاط ى هكلمي ال امب ليخب ى هل بنذ ال نم ىلع ظاتغم وهو
 نم هدنع لضفالاب هيبشتلا بلط نمو ( ةطبغ اهلاوز ةدارإ الب ) اهلثم ينمت يأ
 مدقتو ، ةمعنلا يذ ىلع اهيف ررض ال هنأل ( رضت ال ) هيلع ررض لاخدإ ريغ

 يهتشي ناك ناو « دسحي قفانملاو طبغي نمؤملا ه : ولع لاق © اهيلع مالكلا
 امار ال يك اهلاوز بحأ اهلثم دجي مل نإ نكل اهلاوز بحي نأ ريغ نم اهلثم

 ةطبغلاو“مومذم اهلاوز بحأ اهلثم دجي مل نإ هنوك و ى زئاج اهلثم ءاهتشاف هيلع

 ليحتسي ةرخآلا ةينبو حابم حابملابو ‘ بحتسم بحتسملابو ؟ ضرف ضرفلاب
 ةعاطلاو احابم هنوك ىلع قاب وه لب ةعاط ليحتسي ال : لبقو ى ةعاط حابملا

 . هتين يه امنإ

 هسفنل ( اهانمت نإ ) هريغ ىلإ وأ هيلإ اهبحاص نع اهلاوز ينمت هرضي ( الو )
 ءارشو عيبك هل اهضغب ريغ نم هاضرب اهبحاص هذخأي ( ضوعب ) ةريغ وأ
 ين لخادف اهسنج ربغ نم وأ اهسنج نم (اهلثمب وأ ) ةرجأو باوت ةبهو حاكنو
 دسحف هل اهضغبب امأو ى هل اهضغب ريغ نم هاضرب اضيأ كلذو ضَو مب _ : هلوق

 )١( ءاسنلا ةروس ) اهركذ مدقت : ٤ ه ( .
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 اهلاوز ينمت مرحملاو لجآ باوث وأ لجاع عفنل اهبحاص نم عربتب وأ

 هسفن نع را هانمتي الو دابع نم نإو ةبيصمب اهبحاص نع

 ىلع فطع ولو ث ضوع ىلع فوطعم لثمو ى يتأي وأ رم امم هوحن وأ ضوعب ولو
 نم ع ربتب وأ ) ةطبغ اهلثم لاوز الب اهينمتو : هلوق عم رركتل اهانمت نم « اه ه

 باوث الب ةبهاذك ةمعن هاضرب نالف همطمي نأ هللا ىلع ىنمتي نأ لثم ( اهبحاص

 ثبح لالدإلا باب نم الإ اهبحاصل عمطلا رهظي وأ عمطي نأ ريغ نم ةاكز وأ

 قيرط ىلع هيلع اهب عربتي يأ عربتب وأ اهانمتب قلعتم ( لجاع عفنل ) زوجي
 هيلإ تراص اذإ اهب عفتني (لجآ باوث وأ ) :هلوقب فعضي نكلا لجاعلا باوثلا
 ينيد عفن بلطل ال ضوع الب وأ ضومب اهينمتب اضيأ سأب الو ‘ ىرخأ وأ ايند

 ( ةبيصمب اهبحاص نع اهلاوز ينمت مرحملاو ) ةيصعم ةين الب نكل يويند وأ اهب
 ( نم نإو ) ةمقن هملع نوكي امو دوسحملا هلع باثي ام لمشي ام ةبمصملاب دارأ

 دابعلا لبق نم نوكي ام نأ مهوتي دق هنأل هللاب غلابي نأ ىلوألا ( دابع ) لق
 ء الالح هب دسحلا نوكي هللا لبق نم نوكي ام نأو ى امارح هب دسحلا نوكي

 مهب قلعتي هبنذ مهنم ناك ام نأ مهوتي دق هنأل دابعلاب غلاب هلعلو ى كلذك سيلو
 لاوز ءرملا ىنمتي ال يأ ( ءرملا هانمتي الو ) كلذك سيلو هب دساحلا مثأي الف

 نأ ىنمتي نأ لشم ى هل زوحي ىنعمل الإ هتمأ وأ هدبع نع وأ ( هسفن نع ) ةمعنلا
 تق يف وأ ادبأ عمس ال نوكي نأ وأ ، اذك تقو يف وأ « ادبأ امومع نوكي

 كلذ هبشأ ام وأ عامجلا يهتشي ال نوكي نأ وأ كلذ وحن وأ رصبي ال وأ اذك

 هنأ يدنع يذلاو “هتمأ وأ جوزتلا ةنؤم ىلإ هدبع جاتحي الئل وأ ى هللا يصعي الئل
 نيرمتسملا ىمملاوممصلاو ه رَك ذ "بجك هلعفي نأ زوجحم ال ام ىنمتبنأ هل زوحي ال

 ناضمر يف وأ رفسلا يف هنع حاكنلا بح عاطقنا ىنمتي نأ لثم رمتسي ال ام اماو

 هل زوجي اك “ءاشي نيح ىلإ هنع كلذ عطقي ام لمفي نأ ناسنإلل زوجي هنأل زئاجف

 فخي ملو هسفن رمأ رهق نمل كلذ زوجيو ءاشي نيح ىلإ هنذأ دسو هرصب ضغ
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 هرمأ يلو نم ىلع الو اهزرح ىلع ةردق عم لوزت ىتح اعيضي ال و

 . . . . هماظب رضأ ملاظ نع زاجو

 هنأ نيحلاصلا ضعب نع يور اك ىلاعتو هناحبس هبرب هقوثو حصو ةدشلا ةنتفلا
 ناك اذإف كلجأل اذه يرصب ديرأ امنإ يهلإ : لاقف روظحم ىلع اموي هرصب عقو

 نم ةليل باغف « يلصي ليللاب موقي ناكف يمسف هينبلساف كرمأ ةفلاخمل اببس
 كلجأل يرصب ذخ تلق امنإ يلإ : لاقف ةراهطلا ىلع هنيعي ناك نم يلايللا

 رصبي راصو هرصب هبلع هللا درف “يلإ "هدرف كلجأل هيلإ جاتحأ ليللاف
 . ىمعلا دمب

 اهعيضي ( الو اهزرح ىلع ةردق عم ) هنع ( لوزت ىتح اهميضي الو )
 كولمو ىلوو دلوو ةجوز نم ( هرأ يلو نم ىلع ) اررض اهلاوز نوكب ىتح

 لعلو هسفن نع :هلوق ىلع فطعلا نوكيف هرمأ يلو نس الو :لوقي نأىلوألاو

 هتباد و هدبعك هلامب و هندب نوكت اهزرح ىلع ةردقلاو « نع » ىنعمب « ىلع »

 مل ولو سانلا دنع ًاعييضت ىمسي ام هلعفب مثأي و ةلاكوو ههجول اهزرحي نمو ةرجأو

 نكي مل ولو عييضت هدنع وه ام لعفب مثأي كلذك و عييضت هنأ ىلإ همهف لصي
 لماش وهو لاملا عييضت نع قيلع ىهن دقو “عييضتلا ينمتب مثأيو ،اعييضت مهدنع

 نع ) اهلاوز ينمت ( زاجو ) ديفتسي ام عييضتو هدنع ادوجوم ناك ام عيبضتل
 مل ولو زوجي :ليقو هسفن الإ رضي مل نإ ال مالسإلا وأ هريغ ( هلظب ةرخا ملاظ
 ى رقفلاو توملاب رفاكلاىلع ءاعدلا زوجي هنأب رماع خبشلا حرص دقو هسفن الإ رضي

 ريطانق هتيب هللا لخدي نأب ههركي لجر ىلع اعد ديز نب رباج نأ اضيأ يورو
 ريطانقةتيب لخدي نأ نم مظعأ ءيش ةيأ :لاقف كلذ يف هل ليقف ةضفلاو بهذلا
 لعافلاممإ ىنعمب ليضفت ممإ نوكي نأ زوجيو رض يف ةغل رضأ و؛ةضفلاو بهذلا
 . راض ىأ
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 ىلإ هب لصي ال ناك نإ اهيلع ءاعدلاو هملظ ىلع هنعمو هت وم بحو

 الو ،لزن نإ هب حرفي الو امهب لزني ًاملظ امهل ثحي الو هقحتسي ال نم

 .ادبع وأ ارفاك ولو هتيرس وأ دحأ ةجوز ىنمتي

 ةمعن لاوزو ( هملظ" ىلع هنيعم ) توم بح ( و هتوم بح ) زاج ( و )
 يأ ( هب ) يعادلا ( لصي ال ناك نا اهيلع ) هلك كلذب (ءاعدلا و) هبنمتو هنبمم

 ىلإ لصي ناك نإف « كلذب ءاعدلا قحتسي ال يأ ( هقحتسي ال نم ىلإ ) ءاعدلاب
 لشم كلذب ۔نمتي الو عدب الف ةناعإلا نعو ملظلا كلذ نع هولخ قحتسي ال نم

 وبأ وأ رحبلاو ربلا يف ليلد وأ ةنيفسلا يف سيئر وهو كالاب ءاعدلا قحتسي .

 حبنت وأ اولضي "وأ قرفت الئل هملع ىعدي الف نوعضي رافص وأ فاعض دالوأ
 و هيلع مظمي نكلو قحتسي ال نم ىلإ لصي ال كلذ ناك نإو ٠0 دالوألا

 ٣ : لا هلك كلذ يف بحلاو ينمتلاو ءاعدلا زوجيف نيعملا و هلاو ماظل كلذ بصي

 بحت" وأ ّنَمَتت وأ أ عدت الف ءايوقأ وأ ءامنغأ هدالوأو املسم بآلا نوكي نأ

 نوكي نأ دصق الب سكعلابو هيلإ ةرضملا لصت تناك اذإ مهنع كلذ لاوز

 هفعضي امب هللا ءاضقب حرفي لب امهيلع ( لزن نا هب حرفي الو ) ملاظ ملظي لاوزلا
 هلام ةقرسو هبرضو هلتقك كلذو ى هنع هرظن عطقيو ملظلا ضغبيو هلك هلطبي وأ
 فعضو مالسإلا ةوق قفاوي هللا ءاضق هنأ ثيح نم املظ كلذ نم عقو ام بحي

 ١ ملظ هن ] ثح نم ال رفكل .

 هلل ًآادوحج هرفك ناك ولو ( !رفاك ولو هتيرس وأ دحأ ةجوز ىنمتي الو )
 ع حيحصلا ىلع كلمي ال ذإ دبعلا ىرستي الو هل ادبع ناك ولو ( ادبع وا ) ىلاعت

 ةمرح البو اهديس نم وأ هنم ةنابإ وأ اهجوز نم قالط الب اهانمتي نأب كلذو
 اهانمتي وأ كلذ رعشتسي نأ نودب اذكم اهانمتي وأ ، هنم توم الو ءادف الو
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 . . قالخأ نمو هبجوتسا نإ هتومب نإو هنم اهتنبإ ينمت زاجو

 : هكلع هلوق مومعب كسمتي عناملاو ‘ ضعب دنع (زاج) هنإف الإ ( و) ةدع يف
 نم اهنيبي نأ ىنمت يأ ( هنم اهتنابإ ىنمت ) « هبحاص جوز مكدحأ نمت ال ه
 لاق اك اهجوزتف توم وأ ةدملا متت ىتح ءافو وأ ةعجر كرتب وأ قالطب هسفن

 توملا هل ىنمتي نرأ زاوج هسفن ىلع تبثأ نإ يأ ( هبجوتسا نا هتومب نإو )
 اذك و ى هتومب هانمتي الف كلذ تبثي مل نإو “ ملظ ملاظلا ةناعإو هتناعإ وأ هملظب

 وأ “ةمباسو ةسداسو ةسماخ وأ ى ةسداس و ةسماخ وأ ةسماخ ىنمتي نأ زوحي

 ادعاصف هئاسن ىدحإب هنع نيبت نأ طرش ىلع0ةنماثو ةعباسو ةسداس و ةسماخ

 زوجمو٤كلد تجوتسا نإ ادعاصف ةدحاو تومب نإو“ طقف عبرأ هل متي ام ردقب

 وأ “ كلذك هتحت يتلا نيبت نأ طرش ىلع هتحت لا حم عمتجت ال نم ىنمتي نآ هل

 اذكه كلذ ىنمتي نأو ى عمجلا مدع طرش ىلع هدنع اتسيل ادعاصف نيتنثا ىنمتي

 ى تنبو مأك الصأ هل لحي ال نم امأو ط زوجي الف نَْنلا مدع ايوا هانمتي وأ
 هللا اهمرحي مل نوكت نأ ينمت الو 4 اذم ات هزر ال هملع تمرح نمو

 ءاعدلاو بحلا و هنذاب وأ هلعفب هملع تمرح نم “ةمرح ىلع مدنلاب يصعي الو ىلاعت

 كتجوزتل كقراف وأ كتجوز تقلط ول كبحأ : لاق نإو « ينمتلاك هلك كلذ يف

 اهتحوزتقل اهقلط وأ اهقراف ول : لاق وأ هتجوز تذخأ نالف تام اذإ : لاق وأ

 نا ىنمتب نأ زوحدو “ اهجوز تام ولو هل لحت الف كلذ دحأ اهغلب و أ ی هتعمسف

 مل اهقراف نإ اهجوزت هلو اهملظيو اذؤي وهو ةملسم تناك نإ هتأرما هنم نيبت
 لاعفألا اهنع ردصت ةخسار سفنلل ةئيه قلخلا ( قالخأ نمو ) هعمست ملو اهغلبي

 اهنع ردصت ثيحب ةئيهلا تناك نإف ةيورو ةركف ىلإ ةجاح ريغ نم رسيو ةلوهسب
 ةحسقلا لاعفألا اهنم ردصي ثمحب تناك نإو ى انسح اقلخ تيعس ةليمجلا لاعفألا
 لذبي الو ءاخسلا هقلخ صخش “ ب رف٥ العف قلخلا سل و « ائيس اقلخ تعس

 لعفلا ةيمست لب ءانرك .ثعابل لذبيو لخبلاهقلخ نوكي دقو عنام وأ ,لام دقفل
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 فإ بئاصملاب ةتامشلا لوزن دعب اهب حازت الو ةيالو اهيلع لزنت ال

 . .. ...... . اهقحتسب ال نمي تلزن

 ام وه ءوسلا قلخلاو ببسلا مساب ببسملا وأ ى لحملا مساب لاحلا ةيمست نم اقلخ

 لزنت ال)ةريغصلا اهنم ضعب لمجو “يغبني ال ام وأ هوركم هنكل ةيصعم سيل
 (لوزت دعب ) قالخالاب يأ (اهب حان الو) اهلبق ةيالولا نكت مل نإ (ةيالو اهيلع
 مأ هالوتف اهب ملميملو هتيالو نع قالخألا كلت تمدقت ءاوس ةيالولا لوزن يأ

 بئاصملاب ةتامشلا هيف سيلو ةيالولا يف وه نم عم يوتسي الو « هتيالو دعب تثدح
 هيلع صن اك ذوذش ةزمهلاب ( بئاصملاب ةتامشلا ) قالخألا ءىواسم نم ءيش الو

 قحتسي ال يأ اعرش ( اهقحتسي ال نمي تلزت نإ ) اهب الإ عمسي مل ليقع نا
 عفرلا ةتاعشلاو ى طقف هسفنل املاظ وأ ةيالولا يف وأ فوقولا يف هنوكل ةتامشلا

 ةدحاو هيف تناك نم اقالخأ اورك ذ ءاملعلا نا كلذو ى هربخ قالخأ نمو أدتبم

 ى اهكرتي ىتح حص وأ ءافولا هنم تيأر ولو ى هثلوتت الف هالوتت نأ لبق اهنم

 الو اهب هنم أربت ال هتيالو ىلع هيقبت كنإف هتيلوت ام دمب هيف تناك نمو
 . هىف فقت

 كرقي الف هتيالو تقبس اهنا ملع مث ه"الوتف اهب ملمي ملو هيف تناك نإ و : تلق

 دقف هالوتت ال : اولاق ءاملاو هالوت هنأل هتيالو كرت هالوتف هىف اهآر نإ و “هتيالو

 . بحت نأ ليق هالوت

 ناك نإ هنم أربتم وأ هنف فوقوم وأ ىلوتم تباصأ اذإ ةبيصملاب ةتامشلا اهنمو

 . مالسإلل الو هريغل ال هفنل املاظ نوكي نأ لثم هل اهينمت هل زوجي ال ام

 نأ نم آفوخ كلذو الفط ولو زيمم لقاع ةرضح ادمع حبرلا جرخي نأ اهنمو

 . ملظف هرض نإو “ هحيرب هرضي
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 . مالكلا يف ةدايزلا اهنمو

 الو اناتهلب سيلو ندب وأ لام داسف هيلع بترتي ال يذلا بذكلا اهنمو

 . اكرش

 . امئاق لوبي نوكي نأ اهنمو

 . سانلا عمجمم وأ قيرطلا يف لكأي نوكي نأ اهنمو

 الإ : اولاق )١'«. ةءاند قوسلا ىف لكألا » : للع يبنلا نع ةريره وبأ لاقو

 . يقوسلا

 . حازملا رثكي نوكي نأ اهنمو

 . قاسفلا بعالي نوكي نأ اهنمو

 . كحضلا رثك نوكي نأ اهنمو

 . قاسفلا كحاضي نوكي نأ اهنمو

 . نيملسملا هوجو يف سبعي نوكي نأ اهنمو

 . هريغ وأ بعل نم ينمي الام رثكي نوكي نأ اهنمو

 اهكرت رثكم وأ كلذ ىلع رمتسيو برغملا ةنسك ةدكؤملا ننسلا كرتي نأ اهنمو

 . اهلمف لقيو
 ىلع مالسلا مدعو سبمتلاك اهلك قالخألا ءىواسم نم وه امم كلذ ريغ اهنمو

 هل ملكت نم باوج مدعو بجوم الب سانلا هوجو يف سبعتلاكو هيلع وه رم نم
 لزنت ةيالولاو ةصعم تسيل هب ةتايشلاف ةتامشلا قحتسي نم امأو « رذع الب

 )١( نابح نبا هاور .
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 نل ةبيصم ينمت زاجو . اهقحتسم هجو يف اهب حرفلاو اهراهظإ هركو

 . ... .. .... .... .... نإ نايصعلا هنم فيخ

 الو هترضح تمشي ال نأ ىلوألاف كرتلا درب مل نإو “ اهك رت ىلوآلا نكل ى اهيلع

 . هيلإ اهلصوب نم ةرضحب

 عمطي الو [الاص نوكيو بوتي نأ ىيرطلا عطاق يف عمطي : عيبرلا وبأ لاق

 ريغ نم هوك رت ةثالثب مالسإلا سانلا ملظ : لاقو ى هريغيو مالسإلا سندي نميف

 يف عمطي نمو ى مهيف نكي ملو هوعداو ى هل نكت ملو ًابوبع هل اولعج و “ بيع
 نمكو ةكبشلا يف ءاملا لمحي نأ عمطي نمك ءوسلا قالخأ هعمو هك ردي نأ مالسإلا

 هنيع ىدحإب رظني نمكو هب نورودي قيلالسلا هعمو ةدراش ةاش ذخأي نأ عمطي

 اهغلببل ءامسلا ىلإ هدي دمي ندكو « ةدحاو ةلاح ىف ضرآلا ىلإ ىرخألاب و ءامسلا ىلإ
 نمو . رفغتسي الو اهنم بوتي ال اهبحاص نأل يأ بونذلا رش يه ءوسلا قالخأو
 نوك ىنعمو“ينعي ال امل ءاهفسلاو ةماعلا عضاومو قيرطلا يف اودعقي ال نأ مهبادآ

 بونذلا ىلإ رجت اهنأ بونذ ريغ اهسفن يف اهنأ عم بونذلا رش قالخألا ءىواسم
 اهتقحتسم هجو يف (اهراهظإ هركو) بونذلل شارف اهنأك بونذلا اهب خسرتو اهلك

 ةتامشلا رهظت ال: يور“ءوسلا قالخأ نم كلذ و ( اهقحتسم هجو يف اهب حرفلاو )

 ةتامشلا قحتسي ال نم ةبيصمب ةتامشلا نإ : لبقو ى كيلتبيو هللا هيفشيف كيخأل
 هنأ دمحأ خيشلا ركذو « ةءارب ايندلا رشب ءاعدلا : لاق نم لوق وهو ةريبك اهب
 مالسإلالهأ و حالصلا لهأ نم ءوسلانم هريغ باصأ امب رسيو حرفي نأ هل زوجي ال

 "رس" وأ مهل ىنمت وأ حالصلا لهأ ىلع بئاصملاب اعد نم : اولاق مهنأل ةلمج اذكه

 سانلا ىلع مهقوقح نم نأ اضيأ اوركذو ى مهايند رمأ يف ناك ولو كله دقف اهب

 نمل رسي الو : لاق « ةرخآلاو ايندلا مسن نم مهباصأ امل رورسلاو مهف حرفلا

 هريغ وأ هسفنل عفنلا هب رجي ثيحي ناك نإ الإ ركنملاو ءوسلا لهأ نم ريخل هباصأ

 نإ نايصملا هنم فيخ نمل ) اهبحو (ةبيصم ينمت زاجو ) كلذك رضلا عفدي وأ
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 ؛ هل ؟يورخأ عفن دصقب حرفلاو اهب هيلع ءاعدلاو « هب لزنت م
 تلخد وأ هب عزج هيلع فيخ الاح هضرم هب غلب ضيرمل اذكو

 هبلقب ةقر

 ناك نإ ( اهب هيلع ءاعدلاو ) يصمي هنإف هب لزنت مل هنأ فاخي يأ ( هب لزغت م

 وأ فوقولا وأ ةيالولا يف ءاوس : ليقو ى ةيصعملا كلت كرتب عفتنملا هنأل ىلوتم

 تومي ام لعفىلع وأ هلتق لحي ال نمل لتقلا وأ ىنزلاىلع رئاج هرهقي نأ لثم ةءاربلا
 توملاب هبلع وعدتو هل ىنمتت نأ كل زوجيف لعفي نأ تنأ هملع فاختف هلعفي الو

 للا وعدينأ ىلوألاو“هؤاهتشا هلثمو .رك ذك اهب يصعي يتلا ةحراجلا لاوز وأ

 هلامب يصعي نأ ناسنإلا ىلع فاخت نأ لثمو روهقملو هيلع وأ رئاجلا كلذ ىلع
 نأ يدنع ةمالسلاو“توملاب هل وعدتف هرقفب يصعي نأ فاخت وأ هلاوزىنمتتف

 هرابجإ كرتب وأ رئاجلا تومب وأ هرقف لوزيف لام دوجوب كلذنم ةافاعملاب هل وعدت

 . كلذ وحنو

 هقوقحب كلهت الئل كلام لاوز ىنمتت نأ لثم ث هريغ وأ هسفن كلذ يف ءاوسو

 نايصملا فوخ مدمل ال اماو قيفوتلا بلطت نأ ىلوألاو “ ضرفلا نع هلفش وأ

 ضمبو نمت دسح لك “دسحلا نم اقلطم معأ ينمتلاو لاملا عيبضت ع يهنلل الف
 معأ اهنأ ضعب رك ذ و“نالف دنع اهربتعي نأ نودب ةمعن ينت لثم‘دسح ريغ يتتمتلا

 هنودب وأ ضوعب ىنمت اذإ ايف اهدارفناو ضوع الب ىنم اذإ ايف ايهعاتجال هجو نم
 . هجو نم ال قلطم مومع اذه لثمو هريغ نع اهلاوز مدع عم

 (هل ) ةبيصملا كلتب ( يورخأ عفن دصقب ) تمقو نإ اهعوقوب ( حرفلاو )
 ( هب عزج هيلع فيخ الاح هضرم هب غلب ضيرمل اذكو ) يلوتم راك يأ
 هبلقيف يأ ( هبلقب ةتقر تلخد وا ) عزجّيفَ هب لوطي نأ لبق توملاب هل وعديف
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 ءاعدلاو هل توملا بح زاج و « هب تثدح ةلع وأ عجو ببسب

 هب امئاق دجي الو 2 هيف ناك اب عيضي ناك نإ هب نإو ى هل ةحارإلاب

 ص رم امب فإو هل ةجاح وأ ضرق نم عنتمي نم ماقتنالا مرحو

 قحتسا دقو عناملا هبجوتساو هاضرو هلا هجو دصق نإ ريغلل زاجو

 . . . . . . . . هتكربل عونممل ا

 هب هل وعدي وأ توملا هل ىنمتيف ( هب تثدح ةلع وأ عجو ) ببس ( ب )
 . ةقرلا كلتل اعزح توميف عزج الئل و حيرقسيل

 الو توملاب نإو يأ ( هب نإو هل ةحارالاب ءاعدلاو هل توملا بح زاجو )

 توع وأ هب عجوتي يذلا وضملا كل ذ لاوزب هل وعدي نأ لشم توملا نودب ايس

 عجو وأ ةلع نم ( هيف ناك ام عيضي ناك نإ ) كلذ وحن وأ ملاتي الف وضعلا كلذ
 هبابحأ و هلام دقف اذإ كلذك و لاحلا هيلع دتشيف ( هب امئاق دجي الو ) ضرم وأ

 نم حيرتسبل همنمت و هل همحرو ترولملاب هل ءاعدلا كل زوجيف راسخ ف كلذب هتيأرو

 ( ضرق نم عنتمم نم ماقتنالا ) ناسنإلا ىلع ( مرحو ) ةجاحلاو ناوهلا ةدش
 ) ةجاح ( ءاضق ) وأ ( ةفاضإ نم وأ صخرب هل عيب نم وأ اقلطم هل عيب نم وا

 هنآل بجو امم وأ ( هل ) هؤاضق هيلع بجي مل امم ايندلا وأ نيدلا تاجاح نم ام
 هسفنب هملع بحح و ا ىنمتي و ] هسفنل هبلع وعدي ال ١ ذكف هسفنب هقح ذخ ن ال

 الو هب رورسلاو كلذ اتبح نمو ةمسصملاب وأ توملاب ءاعدلا نم ) رم ام ناو (

 . برضلاو لتقلاك كلذ ريغب ماقتنإلا ايس ٠

 نإ ) مقتنملا كلذ ريغل يأ ( ريغلل ) قح نم عنتمم نم ماقتنإلا ( زاج و )
 دقو عناملا ( ماقتنإلا يأ (هبج وتساو هاضرو هللا هجو ) هريغل ماقتنإلاب (دصق

 دصقب قلمتم عونمملا ةكرب ( هتكربل عونمملا ) كلذ بولطملا ءيشلا يا ( قحتسا
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 يورخأ رضب هدصقت مل امب هل لحي اك هيلإ ءيسم ضغب يف صخرو

 كلذك عفنب هدصقت مل امب هل لحب ال امك كيلإ نسحم بح يفو

 مالسإلا وأ نيملسملا رضي نوكي نأ كلذو « قحلا كلذ بجي مل ولو قحتساب وأ

 ءاعدلا كل زوجسف ى همنميف هةحتسي ائيش هتك رب ىجرت" نم هنم بلطف سانلا وأ

 عنملا لجأ نم ال روكذملا رضلا عم ى عملا اذه لجأ نم هنود ام وأ توملاب هبلع

 ام عنم ىلع لريفل هنم منتنت نا اماو زوجيف طقف ةرضملا لجأل امأو ي طقف

 . الالقتسا ال اعبت زوجي ءيش برو “ زوجي الف طقف هعنم زوحي

 زوجي لب عنملا كلذ ةظحالمب اضيأ هريغل ماقتنإلا هل لحي ال هنأ يدنع يذلاو

 معن رفك كلذف ابجاو عنم نإف رض الب رفكلا وأ رضلا ةظحالم زاوج درجمب

 ءوس هجو اذه : هلوقب هنم مقتنيو ملسملا عنم اك ةجاح بلط اذإ عنملاب هنم مقتني

 ءيسم يأ كيلإ ءيسي نأ (هل لحي ايك هيلإ ءيسم ضغب يف صخرو ) لبخ وأ
 كءيسم ىلإ ةدئاع ( ءاملاو ) ضغبب قلعتم ( هدصقت م امي ) هل لحت ةءاسإ كيلإ

 تافتلا «دصقت» يقو هملع ذخؤي ال يرورض ضفنلا نأل كلذو ةيردصم «ام » و

 الف يورخأ رضب امأو دصقتب قلعتم ( يورخأ رضب ) باطخلا ىلإ ةبيغلا نم
 وأ حابم نم زوجي امب ءاسأ هنآل امارح تسيل هتءاسإ نأل هب هضعب يف هل صخرب
 ريغ ىلع هنم ةءارب كلذف ةرخآلا رضب اهىلع هضغبأ اذإف نوتسم وأ بحتسم

 . ءىربتملا رفكيف اهبجوم

 (هدصقت م امي ) هل لحي ال اناسحإ يأ (هل لحي ال ايك كيلإ نسحم بح يفو )
 عفنب يأ دصقتب قلعتم ( عفنب ) ةيردصم «امهو نسحمل «ءاملاد و بحب قلعتم

 رضب دضقلا نوكي ال نأ لوآلا ةلأسملا يف طرشلا نا اك يأ ( كلذك ) يورخأ

 عفنب هدصق نإ هنأل يورخأ عفنب :ب نوكي ال نا هذه يف هريظن كلذكف يورنخأ
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7 ٨ 
 د دسو

 يف صيخرتلا لح و « رفكيف بجوم الب هالاو دقف هيلإ ناسحإ ىلع يورخأ
 ص اههتهارك رامشتسا مدعو ى نيروكذملا ضغبلاو بحلا يف لاسرتسإلا نيتلأساا
 الف روجلاب كل مكحي وأ روزلاب كل دهشي نأ لثم « زوجي الف ةيصما هبحي نا اما
 رارقإ الو ةنيب الب كل مكحي نأ لثم ص كل قحلا ناك ولو كلذل هبحت نأ زوجي
 . كل ىحلا نأ قفاوف قحلا هب كل تسشي امب الو

 امنإو “ عنم ىنعم هنمضتل رتتسم ددش بئانف عنمو يأ كلذ يف ( ددشو )

 ء ةرورضلل وأ ث نينكاسلا ءاقتلال الإ فذحي ال لعافلاك بئانلا نأل كلذ تلق
 مزال ددش نأل رتتسي ال هدحو رورملاو ى نارتتسي ال آعم رورحملاو راجلاو

 نأ ىنعملاو “ىل"وأ ريمضلاو رتتسمف لاصبإلا و فذحلا باب نم نوكي نأ فعضيو

 ءاقبإ و امهيف لاسرتساب نيروك ذملا ضغبلاو بحلا يف د"دش مهرثكأ "وأ ءاملعلا ضعب

 ضغبي الو ناسحإ ىلع رفاكلابحي ال نا بجوأ و امهتهارك راعشتسا مدعو امهل
 نسحملا ةبحو كيلإ ءيسملا ضغب نم امبط نوكي ام الإ ةزئاج ةءاسإ ىلع ملسملا
 نم بح ىلع سوفنلا هذه "تلبج ه : لإ لاق ‘ يرورض اذه نإف “ كيلإ
 اهيلإ نسحأ نم بحت كلذك تقلخ يأ « )١' اهيلإ ءاسأ نم ضغبو اهيلإ نسحأ

 ءاضيب ًادي يدنع رفاكل لمجت ال مهللا ه : للع لاقو « اهيلإ ءاسأ نم ضغبتو
 .ملعأ هللاو «'") اهيلع هلضفنبأ ءادوس آدي يدنع نمؤمل لمجت الو اهيلع هحأ

 : ةىنامت دسحلا لئاوغو

 . نيدلا قلحيو تانسحلا لكأي هنأ رم اك تاعاطلا داسفإ : لوألا

 ٠ دواد وبأ هارر ) ( ١

 . يقهيبلا هارر )٢(
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 ‘متشو بسو بذك و ةبيغ نم دساحلا ولخ ال ذإ يصاعملا ىلإ ءاضفإلا :يناثلا

 ام ريخم سانلا لازي ال » : ةل هللا لوسر نع ةبلعث 7 ةرمض نع يفاربطلا ىور

 . هاضتقمب لمملا مهنيب رثكي مل ام يأ ء اودساحتي م

 ةناهك الو ةمىمغ الو دسح وذ ينمسيل : نلع لاق ةعافشلا نامرح : ثلاثلاو

 نع يناربطلا هاور ك ةيآلا 4 نينمؤملا نوذؤي نيذلاو ط : الت م ١) ٤ ُهنمانأ الو

 . رشب نب هللادبع
 ! ةتسب باسحلا لبق رانلا نولخدي ةتس ه ; تلع لاق رانلا لوخد : عبارلا

 هاورو رم دقو ثيدحلا « روجلاب ءارمألا ه : لاق ؟ مه نم هللا لوسر اي : ليق

 . كلذك اعوفرم سنأو رمع نبا نع يدلا

 دساحلا رش نم ةذامتسالابىلامت هللا رمأ اذلف ريغلا رارضإ لإ ءاضفإلا :سماخلا

 . 4 دسح اذإ دساح "رش نمو ) : لاق ناطيشلاك

 مولظملابهبشأ املاظ رأ مل : كامسلا نبا لاق اك ةدئاف الب مهلاوبعتلا :سداسلا

 . رم امك مزال مغو مئاه لقعو مئاد سفن > دساحلا نم

 :نايفس لاق“ىلامت هللا ماكحأ نم اكح مهفي ال داكي قح بلقلا ىمع :عباسلا

 . مهفلا عيرس نكت ادساح نمكت ال

 : لق اذلف ودع ىلع رصني و دارم رفظي داكى الف نالذخلاو نامرحلا :نماثلا

 ٠ د وسي ال دوسحلا

 يملعلاو ىلمعلا جالعلاب دسحلا جلاعيو لامجإ جالملا فرعي ةيناتلا هذه نمو

 . ملم هاور ) ( ١
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 فلك هيف حدقلا ىلع هفلك نإف ءاضتقم ضبقن هسفن فاكي نأ : لوآلا ‘ يلقعلاو

 فك ىلع ناو ى هل عضاوتلا هسفن مزلأ هيلع ربكتلا ىلع نإو ى هل حدملا هناسل

 ةمعنلا ةدايزب هل اعد هبلع ءاعدلاىلع نإ و ماعنإلا ف ةدايزلا هسفنمزلأ هيلع مامنإلا

 "مهو غ هنال ايندلا يف كيلع ررض دسحلا نأ ملمت نأ : يناثلاو . اهيف هدسح يلا

 ناو كسفن قيضو كمهو كمغ دادزيف دوسحمللل ريخلا ةدايزل ببسو سفن قيضو

 هحصن كرتو نمؤملا شغو هللا ةمسق طخس همف نأل ن نيدلا يف كيلغ ررض هنأ ملعت

 هب ب لوزت ال ةممنلا نأل دوسحملا ىلع همف ررض ال هنأ ملمت ناو ى هلك مارح كلذو

 هتنتنغا نإ امس الو كتهج نم مولظم هنآل ةرخآلا هب عفتنيلب هب مثأي الو هنع

 ةءاسم قلخلا "ضا رغأ مأ نأل ابندلا يقو هيف تحدق وأ هرتس تكته وأ

 اببس للاهمحر ليعامسإ خيشلا دازو ةتس يهو هبابسأ ةلازإب : ثلاثلاو . ءادعألا

 ملف ببسلا هنع يفخ دق بعتملا نأل لكشم يدنع كلذو بجمتلا وهو رخآ
 ؟ ارشب لوسرلا نوكي فيك : الثم لوقيو هيفني لب هريغ دسحي ام هدنع تبثي
 دقو ى هبحصت نم دلوتم دسحلا نال كلذ توبث نم دلوتم هبحمتف هدنع تبث ناو

 هدحو توبثلاب وأ ع ببسلاو توبثلاب لع دقو « ًادانع ركنيو الهاجت بجمتي
 نأ هملع لقثي نأ وهو ززمتلا (لوآلا) ‘ سكملا ال دسحلا نم دلوتم اضيأ وهف
 ةاواسملاب ىضريو ط هربك عفد هضرغو هودع هنوكل وأ اقلطم هربغ هيلع عفرتي

 افمفلاوز وأ ةمضلا كلت ىلإ هلوصو مدع دارأ نإف ع ربكت الب هيلع ةدايزلاب وأ
 داسفلابنثمقَسَتلا مدمل دسحف اقلطم نإ و“دسحب سيلف ربكتلا ىلإ ءاضفإلاب ةدّسقم

 باصأ ىقلا ةممنلل هربكت هل لمتحي ال نأ فاخي ربكتلا ( يناثلا ) دييقتلا ناكمإو
 هتوقل ريغلا ةمعن ةيببس ( ثلاثلا ) ربكلا جالعب جلاعيف هدسحبف تلبقتسا وأ
 يف رخآلا دسحي الك نإف دحاو دوصقم ىلع نيمحازتب صتخي كلذو هدوصقم

 ةلزنملا نادصقت نْسَتةرثضلاك هدوصقمب دارفنالا يف هل انوع اهلاوز نوكي ةمعن لك

 اذكهو دحاو ناتسأ دنع ذيمالتلاو نيدلاولا دنع نيوخألاو جوزلا دنع
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 ةعنص وأ نف يف رظنلا ميدع نوكي نأ ديرب نمك ةسايرلا ةبح درج ( عبارلاو )
 ثنبخ"(سماخلا )هنع ةمعنلاكلتلاوز وأ هتوم بحأ ريظنب عمس اذإ كلذ ريغ وأ

 اذإف ربك وأ ةسايرب لغتشي ال اناسنإ دجت كنإف هلا دابمل ريخلاب اهحش و سفنلا
 لاح بارطضا هل فصو اذإو ى هيلع قش ةمعن ىف دبع لاح نسح هدنع فصو
 ' مهنيبو هنيب ةوادع الب هريغل رابدإلاب حرفي ادبأ وهفحرف مهدصاقم تاوفوسانلا

 جالعهجالعو دقحلا (سداسلا).عبطلاك هنأل اجالع هرسعأ و دسحلا ثبخأ وهو
 . ملعأ هللاو دقحلا باب يف هبلطاف دقحلا
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 باب

 ةَفا“رلاو ةمحثرلاو ةواسقلا و نضضلاو لفلاو دقحلا يف

 دسحلا بابسأ ركذ املو دقحلا جئاتن نم دسحلا نأ ليعامسإ خيشلا ركذو

 توف فوخو “ بحملاو ى ربكلاو ى ززمتلاو ى ةوادعلا : ةعبس اهنإ : لاق

 لاقثتسا هسفن مزلي نأ وه دقحلاو ‘ سفنلا ثبخو “ ةسايرلا بحو “ دوصقملا

 : هلوقب كلذل فنصملا راشأو ى رسلا ةدارإو ى هل ضغبلاو ى هنع رافنلاو دحأ

 ظيغلا نأ هتقيقحو ى ماقتنالا باط هنأب ديسلا هفرعو « مئادلا ضغبلا هلصأ و

 راصو هيف نقحو نطابلا ىلإ عجر لاحلا يف يفشتلا نع هزجهل همظك مزل اذإ

 :للع هنعو ى ةوادعلاو ضغبلل بلقلا ةمزالم : هلوقب يداربلا هفرعو ى ًادقح

 : ةلصخ ةرشع ىدحإ رمثي دقحلاو '١ا) « دوقحب سمل نمؤملا »

 مغلاو ىهباصأ امب حرفلاو هتمعن لاوز ينت ىلع هلمحي دقحلا نأل دسحلا : ىلوألا
 . هلاني امب

 نب ةلثاو ىور “ هب كحضلاو هب حرفلاو ءالبلا نم هبيصي امب ةتامشلا : ةيناثلا

 )١( يقهيبلا ءاور .
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 ىلامت هلا هيفاميف كيخأب ةتامشلا رهظت ال ه : لاق وتلل هللا لوسر نأ عقسألا
 ةمارك ىلع اهلمح اذإ اصوصخ ادج مومذم ودملا ةبيصمب حرفلاف . « كيلتبيو

 وعديو نرزحيو هل ركم نوكت نأ فاخي نأ هيلع لب ى هئاعد ةباجإو هسفن
 نم هعني ءالب هباصأف املاظ نوكي نأ الإ هتاف امم آريخ هللا هفلخ ناو هنالب ةلازإب
 . ملظلا لاوزب ذئنيح هحرفف الاكنو ةربع ةملظلا نم هريغل نوكيبو ملظلا

 ؛هيلإ تفتلي مل هبلطو هيلع لبقأ نإو ‘همراصيو هيداميو هرجهي نأ :ةثلاثلا

 رجهب نأ نمؤمل لحي اله : ك هللا لوس ر لاق ةريره يبأ نع دواد وبأ ىور
 دقف هيلع در نإف هيلع ملسيل و 'هَمْلَمْلَف ثالث هب ترم اذإف ثالث قوف انمؤم

 لخد ثالث قوف رجه نمف ع مئإب ءاب دقف هيلع درب مل نإو ى رجالا يف اكرتشا
 ةمصعملاو ةرخآلا لجأل امأ و ى ايندلا لجأل رجهلا ىلع لوم اذهو . « رانلا
 . ةباحصلا نعو نلع هنع هدورول ريدقت ريغ نم بَحتسمف بيدأتلاو

 . رم دقو ربكت كلذو ةثلاثلا نود يهو هنع ضرعيف هرافصتسا :ةعبارلاو

 . هلع بذكلا ىلإ هواضفإ : ةماخلا

 ِ . هتبغ ىلإ هواضفإ : ةسدالاو

 دعو ءايشأ ةينامث رمثي : للا همحر ليعامسا خبشلا لاقو هرس ءاشفإ :ةعباسلا
 . هريغو هرتس كلتمت عم ادحاو ةثالثلا هذه

 . هنم ةيرخسلاو هلمف وأ همالك ةاكاحمب هب ءازهتسالا : ةنماثلا

 وأ ردبلا يف امم كلذ ريغ وأ لتق وأ برضب قح ريغب هؤاذيإ : ةعساتلا
 . لاملا يف

 . ةملظم "درو نيد ءاضق وأ محر ةلص نم هقح عنم : ةرشاعلا

 الو صقن الب هقح ىفوتسا نإ دقاحلاو “هبحاص ةرفغم نم هعنم :رشع ةيداحلا
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 . ... .. هريغ وأ ريبك ملسمل دقحلا نوكيدق

 “راوحف هقحىلع داز نإو لئضَففَ هملع د وقحلا ىلإ نحأ نإو "لدعف ةدايز

 ؛نيقيدصلا رابتخايناثلاو“نيقيدصلا تاجرد ىهتنم لوألاو لاذرآلا رايتخا وهو

 : هقلع هنع اهنع للا يضر سابع نبا نع طسوألاو ريبكلا يف يناربطلا ىور
 نم :ءاشي نمل كلذ ىوس ام هل رفغي هللا نإف نهنم ةدحاو هيف نكت مل نم ثالث »

 دقحي مل نمو ‘ رحسلا نم ارحاس نكي مل نمو ى اثيش ىلاعت لاب كرشي ال تام
 تأي نم هنإ » : ىلامت هلوق ليلدب ثلاثلا نع بيهرت ديزم اذهو « هيخأ ىلع
 كل رهظ اذإف كلذ وحنو « نو"رصملا كله » : للع هلوقو ىةيآلا ه امرج هبر

 الو « ةبوتلا ىلإ قيفوتلاب هؤاشي نمل “ ءاشي نمل : هلوق ىنعم نأ اضيأ تملع كلذ
 حرص امك نهنع ربفنتلا ديزم دارملا نأ حضتاف ءؤاشي نمل رفغت كلذك ثالثلا نأ

 أ هللا دبع نب رباج نع طسوألا يف يناربطلا ىور ص هريغو دقحلا يف كلذب

 رفغي رفغتسم نمف سيفلاو نينثالا موي لامعألا ضرعت » : لاق قلع هللا لوسر

 نع هيف يورو « اوبوتي ىقح مهنئافضب نئافضلا لهأ دريو هيلع بوتي بئات و هل
 عيمج ىلإ ىلامت شا علتطي » :لاق هنأ قلع يبنلا نع هنع هللا يضر لبج نب ذاعم

 ىور « نحاشم وأ كرشم الإ هقلخ عيمجل رفغيف نابعش نم فصنلا ةليل هقلخ
 تاجرد لقأو « مه اك دقحلا لهأ رخؤيو ه : اهنع للا يضر ةشئاع نع يقهيبلا

 كرتيو نطابلا يف هلقثتسي نكل ةرشع ىدحإلا تافآلا نم زرتحي نأ دقحلا
 وحنو هل ءاعدلا كرتي وأ ركذلا ىلع هعم ةسلاجملاو قفرلاو ةشاشبلاب هبلع عوطتلا

 . ىلاعت للا دنع هتاحرد صقني كلذو ى كلذ

 ريغ يأ ( هريغ وا اريبك ) ابنذ ملسم ريغل وأ ( ملسمل دقحلا نوكي دق )
 مأ ريغص أ يردي ال ابنذ وأ ىرئافصلا روهظب لوقلا ىلع اريغص ابنذ لب ريبك بنذ
 ال دق هنأ بيرق نع يتأيو ص رهظت مل ثبح وأ روهظلا م دعب لوقلا ىلع ريبك
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 الص وم هل دقحي نأ لوألاف ابنذ نوكي ال دق ومادلا ضغبلا هلصأو
 رفكيالو هعييضتب يصعي ام يناثلاو ء هلمع نإ ضرفك يورأ عفنل

 هلعف نإ ضورفلا ضعبك هب

 اقلطم دقحلا نع ًاريفنت مالكلا اذه هب رعشي ملو لصفو هرخأو ابنذ اضيأ نوكي
 قدصي ريبكلا ريغ نآل هيلإ حول دق هنأ عم ةيصعم ريغ دقح "مث سيل هنأك
 الإو ث هنأش مظعل هب ءانتعا ركذلاب مملا صخ بنذلا مدعو ى ريغصلا بنذلاب

 اضيأ الالح نوكيو ى هللا ريغل ناك اذإ مارح كرشملاو قفانملا ىلع اضيأ دقحلاف

 . فنصملا اهركذي يتلا ماسقألا بسحب اهوركم

 نأ وهو ( لوألاف ابنذ نوكي ال دقو مئادلا ضغبلا ) هتقيقح يأ ( هلصأو )
 عفنل الصوم ) العف هريغ اذك و ملسمل يأ ( هل دقحي نأ ) اريبك دةحلا نوكي

 نيد ءاضقو نيدلاولا "رب و ناضمر موصو ةاكزك ( هلمع نإ ضرفك يورخأ
 كلذ وحن لجرلا كلذ لعفي نأ وه هركي ةبيصملا وأ ةيصعملا ىلع ه. ربَصك و

 ام كرت اذك و « اهلعف ىلع هل دقحيو لجرلا اهلعفيف اهك رتب كلهي يتلا ضورفلا نم
 كلذف هل دقح هك رت اذإف هك رت لجرلا كلذل وه هركسف هلعفب رفكيو هك رت بح

 ةبيصملاب عزجلا وأ هريغب وأ هب ىنزلا هل بحي ةبيصملاب عزجلا و ىنزلاك رفك دقحلا

 نوكي نأ وهو ( يناثلاو ) هل دقحبف هكرتيف هريغ عم وأ هعم هل هبحي ابرلاكو
 يأ فاضم ردقيو هريغ وأ ملسم هيلع دوقحم ( يصعي ام ) ريبك ربغ ابنذ دقحلا
 هعييضتب ) د وقحلا ىصمي اك دقاحلا ىصعبف ىصعي ام ىلع دقحلا ىنعمب يصعي ام دقح

 لثم هلمف ىلع هضغبأو ( هلعف نإ ضورفلا ) ةلمهم نيعب ( ضعبك هب رفكي الو
 اومعز مهنإف نذإ الب لوخدلاكو هل درلا بجي ناكو ملس نمل مالسلا درو رنت ولا

 يف ءطولا يف اومعز اكو « رفكلاب هيلع مكحي الو اهك رتب ىصعي ض ورف كلت نأ
 ضرف هنأب لوقلا ىلع رتولا نكل اهب رفكي ضورف هلك كلذ نأ قحلاو ‘ ضيحلا
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 كلذ ىلع هل دمع> نإ هتلزنم وهو هل هرك نإو هلمعب يصعي ال ام ثكلاثلا و

 ةيصعم كلذ كرت نأ اوعمس مهنأ دارملا نأ ىلع كلذ :يف انباحصأ ةرابع لمح بجيو

 لب “ رفك ريغ هنوك بجوي ال رفك هنأ عامس مدعو « رنفثك هنأ اوعمسي ملو
 ةريغص :هنأ لمتحيو فقوت مهلبق نم نأ لمتحيو ى هب اوعمسي ملو رفك هنأ لمتحي

 ركذلا يف اورصتقاف مدقت نع افالخ الذ يف اودع وأ رهظت دق اهنأب لوقلا ىلع

 ام ىلعف لوق يف ناك ولو كلذ يف رفكلا رك ذد نأ ليهستلل اوفنو ةسصعملا ىلع
 سراسنإلا اهلتمَففَة8 ضورفلا هذه لعفي نأ ناسنإ نم هرك نم فندملا هركذ

 ملف ناسنإلا اهلعفي نأ بحأ نإ اذك و ريبك ريغ بنذ دقحلا اذهف هل دّةَحَف
 دقحلاو اهكرتب رفكي هنإف هترك ذ ام ىلعو ريبك رمغ دقحلا اذهف هل دقحف لعفد

 ارهاظ اضيأ ارفك هكرت نوكيو رثك ريغهركذ ام ىلعو رثك اهلعف ىلع هل
 . نطفتف هبلع رصأ ادإ

 وأ ( هلمعب ىصعي ال ام ) بنذ ريغ دقلا نوكي نأ وهو ( ثلاثلاو )

 هرخآ ىلإل ىصعي ام ىلع دقحلا يأ هك رت وأ هلمحب ىصعي ام دقح يأ هك رت

 بلقلا يف هؤاقبإ ىنعملا نأل هلمع وأ هعيبضتب ىصمي ام ىلإ دقحلا ةفاضإ حص امنإ و

 نمو كرتلا اذك و لمعلا كلذ ( هل هرك نإو )ءيشلا ىلع دقحلا : كلوق ةلزنمب وهف

 ددش و ىرسيلا ةحص مم نيميلاب ءاجنتسالاك هوركم وه ام لعف هل بخي نأ كلذ

 جورخلا يف سكملاو .دجسملا لوخد يف ىرسيلا لجرلا مدقتك و « ضعب هيف

 ع لماملا ةلزنب يأ ( هتلزغمم وه ) دقاحلا ( و ) ىنميلا ةحص عم ىرسيلاب لكألاو
 لعافلاو كرتلاب ءاسأ كراتلا نكل ةءاسإلا يف وأ ةيصعملا مدع يف كراتلا اذك و

 نع ىهنلاو فورعملاب رمألا طسوأآلاف دقحلا ةدايزب ءاسأ دقاحلا اذكف لعفلاب

 كزتك كلذو هكرت ىلع وأ لمعلا ( كلذ ىلع هل دقح نإ ) دقح الب ةءاسإلا

 لففي وأ كرتي نأ هل هرك اذإ حابملا وأ هوركملا لعفك و ةبجاولا ريغ ةنسلا
 ةبيغك ةريبك ىلإ ثلاثلا وأ يناثلا مسقلا يف هدقح هب جرخ اذإو ى هل دقحف هفلاخم
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 زوجي ال وأ زوجي العف هل دمح نإو : دمحأ خيشلا لاق ث ريبك بنذ وهف بذك و
 ال ام هرك وأ ةرخآلاو ايندلا يف هل رضلا بحأ وأ عفنلا هرك نإ الإ ذخاؤي مل

 ىلع دقحلا هريغل بحي نأ هل زوجي الو ، هبح زوجي ال ام بحأ وأ ههرك زوح

 هب ادصاق هرضي ام ضغب دقح نإو دقحلا نم عون اذهو “ هيلع دقحلا زوحي ال ام
 هل دقحي نأ هل نم ادصاق هل دقح نأ هل زوجي ال نمل دقح وأ دقحلا هل زوجي ال ام

 دقحلا : رثألا يفو ضغبلاو بحلا اذك و " ىصع هدقح نم ةرضم كلذ يف تناكو

 نإ و“يهنلاو رمألاك حابم وأ ةعاطل ناك اذإ يورخأ وأ يوبند رمأل ءاوس مارح
 مويل ريخاتلا هلف ىحلا ذخأ ىلع ردقي مل نإ لب امارح سيلف ملظل دقحلا ناك

 ء هتردقل لوألا وفعلا نم لضفأ 'هأوذفَسف ردق نإو “ لضفأ وفعلاو ى ةماسقلا

 نوكي دقو لوضثفمَ لاد وهف ةدايز الب قحلا ءافيتسا وهو راصتنالا امأو
 : ىلامت هلا لاق هعدَرو همدهو هماظ لساقتو ةنتفلا ةتامإك ضراعل لضفأ

 0٢١ ي وفصلا ذخ » : ىلاعت للا لاقو )١' 4 ىوقتلل "برقأ اوفعت نإو
 اوفلعبلو ف : ىلامت كلا لاقو '"' سانلا نع نيفاملاو ف : ىلاعت هللا لاقو

 يبأ نع يذمرتلاو ملم ىورو اا 4 كل هللا رفغي نأ نوبحت الأ اوحفصبل و
 ادمع ىلامت هللا داز الو « لام نم ةقدص تصقن ام » : لاق رفع ينلا نأ ةريره

 وفعلاب دارملا نأ رهاظلاو « ىلاعت للا هعفرت الإ دبع عضاوت امو ى زع الإ وفعب
 ‘اعم ايل وفعلاو:لسقو “ ةرخآلاو ايندلل وأ ايندلل ءاوس اقلطم وفعلا لك كلذ يف

 نإو ص نيحلاصلا تاجرد ىهتنم وهو “ لدع صقن الو ةدايز الب قحلا ءافيتساو

 )١( ةرقبلا ةروس : ٢٣٧ .

 )٢( » فارعألا : ١٩٩ .

 )( » نارمع لآ : ١٣٤ .

 ) ٤) « رونلا : ٢٢
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 وأ دازو ىفوتسا نإو ى نيقيدصلا رايتخا وهو “ لضف كاذف همركأ و هنع افع

 هقح نم لقأ ذخأ نإو ، لاذرآلا رابتخا وهو راوج كلذف هقحتسي ال امب هبلاط
 لمكتسا هيف نك نم لاصخ ثالث » : قلع هنعو “ نيلاصلا تاجرد يفف

 نع هبضغ هجرحم مل بضغ اذإو “ لطاب يف هاضر هلخدي مل يضر اذإ نم « ناميإلا
 لوسر تيأر ام : اهنع هللا يضر ةشئاع تلاقو )١' « افع َ©ر دق اذإو ‘ ىتح

 اذإف 9 .يش هلا مراحم نم كهتني ملام طق اهماظ ةملظم نم ارصتنم للع هلا

 امه رسا راتخا الإ نيرمأ نيب رخ امو ابضغ كلذ يف مهدشأ ناك كلذ كهتنا

 هديب تذخأف هتردابف اموي قلع هتبقل : رماع نب ةبقع لاقو ى امثإ نكي مل ام

 ايندلا لهأ قالخأ لضفأب كربخأ الأ ةبقع اي » : لاقو يديب ذخأو ينردابو

 }٢' ج كصلظ نمع وفلعتَو كمرح نم يطمتو كمطق نم لصت ط ةرخآلاو
 :لاق كيلع زعأ كدابع ‘يأ بر اي : لاق مالسلا هيلع ى.وم نإ ه : قلي هنعو
 وفعب ىذلا : لاق ؟ سانلا زعأ نم : ءادردلا وبأ لئس و '"‘ « افع ردق اذإ يذلا

 ىدان دابعلا فقو اذإ ه : للع هنع سنأ نعو « هللا مك "زعي اوفعاف ردق اذإ
 ىلع هرجأ يذلا اذ نم : ليق )٤' « ةنجلا لخديلف كلا ىلع هرجأ نم مقَسِل دانم

 ريغب افلأ اذك و اذك ماقف « سانلل نع نوفاملا ه : لاق ؟ هللا لوس ر اي للا

 نملخد شاب ناميإ عم آنهب ءاج نم ثالث » : يع هنع رباج نعو اث « باسح
 ص [بفخ انيد ىدأ نمم ءاش ثيح نيملا روحلا نم جوزو ءاش ةنجلا باوبأ يأ

 )١( يناسنلا هاور .

 )٢( » دواد وبأو ملسم
 )٣( » ملم .

 )٤( » ملم .

 )٥( » يئاسنلاو ملم
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 يأ «)١' هلتاق نع افعو “ تارم رشع دحأ هللا وه للق ةالص لك ريد أرقو
 هولتقت الف هرضب تم نإ : لوقف هرضي هن أ ىنمي هسفن ف هلتاق وأ هىل و لتاق

 « نهادحإ وأ ه : لاق شلا لوسر اب نهادحإ وأ : هنع هلا ىضر ركب ونأ لاق

 داهتجا نم مظعأ داهتجاب الإ اننامز لهأل ةاجنلا كردت ال : عيبرلا وبأ لاق
 ةاجنلا بابسأ هيف تقو « مظعأو دشأ هلزاونو ديدش نامز يف مهنأل نيلوألا

 هيف سردناو رشلا هبف لبقأو ربخلا هيف ربدأ نامز ةكلهلأ بابسأ هبف رثك و

 نويعلا تدمجت و بولللقلا تّسقو سانلا بولق نمفوخلا بهذو هيف لقو ملعلا

 . بونذلا رثك و "الإ بولقلا تسق امو بولقلا تسق و نويملا تدمج امو

 بلق : لاقف ؟ ككيي ام : هل لاقف هئاكب ق غلابو يبي الحر }>لجر عمس و

 دبملاهللا ول.د الو « ةامح هبلق يفو الإ اذه لثم ىلع يكابلا يبي الو هتدقف ىل ناك

 ص بلق ةايح نم مظعأ وه اريخ يطعي الو هبلق ةوسق نم هبلع دشأ ءيشب
 بولقلا ايحتو 0 هبلق هللا تامأ هليل تامأ نمو ى ًهىلق للا امحأ هلل ايحأ نمو

 ءانآ هللا ىلإ عرضتلاو ءاعدلا يف لاهتبالاو ةدابعلا يف داهتجالاو رك "ذلا ةرثكب

 نآرقلا ةءارقو « ايستحم لل ةقفنلا نم نكمأ امب دملا دمو ك راهنلا فارطأ و ليللا

 كض وخلا بانتحاو “ تمصلا موزلو “ هدبعو و هرد'عو يف رظنلاو « هطاشن دنع

 ء توملا ركذو ى ةرخآلا ىف ةغرلاو ى ايندلا يف دهزلاو ى همنعي ال ام كرتو

 رشحلا لاوهأ نم هدعب امو ى هتلظو « هتشح وو ط رهقلا ركذو « لمألا رصق و

 « هنم الخ نمو هسفن طاشنو هبلق ةايح مدعي ال اذه هللا هقزر نمف “ هدمب امو

 . هلك ريخلا مدع

 توملا ركذ نم يرثكا : اهل تلاقف اهبلق ةوسق ةشئاع ىلإ ةأرما تكشو

 )١( دراد وبأو يذمرتلاو يئانلا هارر .
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 ملسمب لزتي هالب حك دقحلا ءوسو ضغبلا اهلصأ نفصلاو لغلاو

 . ةشئاع ركشت تءاجف « اهبلق قرف تلعفف كبلق ي
 ىتؤي نأ رمأ ىلول يفبني ال » : ك هنع هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو

 ، ةيآلا اوحفصيلو اوفعيلو » : أ ة مث )١' وفعلا بحي "وفع هللاو هماقأ الإ دحي

 هيف عقيو هملظ الجر لإ وكشي لمجف زيزملا دبع نب زمع ىلع لجر لخدو
 ص اهصقتنا دقو هاقلت نأ كل ريخ يه اك كتملظمو هللا قلت نإ كنإ : هل لاقف

 وعدي رخآ نرإ لوقي هللا نإف كماظ نم ىلع وعدت تللظ نإ ةرسيم نبا نعو
 اكترخأ تئش نإ و “ كملع انبجأ و كل انبجتسا تئش نإف ص هتملظ كنأ كيلع

 لك : هملاظ ىلع اعد لجرل راسي نبا لاقو < يوفع ايكمسيف ةمايقلا موي ىلإ
- 

 ال نأ نمض و لمعب هك رادتي نأ الإ هملع كئاعد نم عرسأ هنإف هماظ ىلإ ملاظلا

 لجو زع هللا نأ انغلب : لاق هنأ هنع هللا ىضر ركب ىبأ نع رمع نبا نعو“ لعفي

 وفعلا !لهأ موقيف مقيلف ءيش هللا دنع هل ناك نم يدانيف ةمايقلا موي ايدانم رمأي

 لاتحالاو وفعلاب مكيلع :ةيواعم لاقو “ سانلا نع مه وفع نم ناك امب للا مهثفاكبف

 بهار لخدو ى لاضفإلاو حشفّصلاب كيلعف كتنكمأ اذإف ةصرفلا كنكمت ىتح

 ال : لاق ابن ناكأ نينرقلا اذ تيأرأ : بهارلل لاقف كلملا دبع نب ماشه ىلع

 دعو اذإو ى افع ردق اذإ “ هف ؟ننك لاصخ حيرا يطعأ ام يطعأ هنكلو

 دغل حلاصلا لمملا رخؤي ال يأ ردفل موبلا عمجي الو « قدص ثدح اذإو “ ىفو

 . ادغل مويلا نم مزحلا كرتي الو ردغ قزرل مته الو

 صغبلا اهلصأ ( و كله لمع نإ و ىصع لسىقو نات ريبك ) نفضلاو لفلا و (

 (ملسمب لزني ءالب آبحَك )دقحلا ءوس و ضغبلا نع ناببسم ايهف ( دقحلا ءوسو

 )١( ملسم ءاور .
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 نغضلاو لغلا ةبسن هركواسكعك ةرخآلا يف باذع وأ ايندلا يف
 . . حابم بجوتسم ىلع نإو مل

 اهيف وأ ( ةرخآلا يف باذع وأ ايندلا يف ) هضرع وأ هندب وأ ملسم لامب يأ
 نم امهادحإ يف وأ ةرخآلاو ايندلا يف هبيصي ام هركي نأ وهو ( امهسمنكمك )

 ولو _نراسنإلا نوكيف هتيصمم ىلع قسافب زاجو هيف فوق"وَب اذك و « ريخلا

 ايهكحع ىنعمو ى نغاضلاو لافلا مساب ىمسم ةيصعملا ىلع ًالاغ انغاض املسم

 باذمك ةرخآلا ءوس نم اذك و اذك هيلع نوكي نأ لثم ى ةرخآلا يف ءالبلا

 نكل ( و ) ايندلا يف باذعلاو رانلا ف صوصخم ءيش وأ رشحملا ل'ومك و ربقلا

 وأ لفي وأ نغض وأ لغ لوقت ناب ململ ( ملسمل ننفتضلاو لفلا ةبسن هرك )
 ىلع لاحلاو يأ ( بج وتسم ىلع نإو ) كلذ وحن وأ نغاض وأ لاغ وأ نمضي

 لغلل بجوتسم ىلع هرك دارملاف ى مرحيف بجوتسم ريغ ىلع امإو بجوتسم هنأ

 هيف ( حابم ) نفضلاو لغلا هيلع ينبني يذلا مذلل بجوتسم يأ هيلع نفضلاو
 ىلع لاغ لوقي نأ لثم ى ديسةتب نإو نغضلاو لفلا هيلع ينبني يذلا مذلا كلذ
 ىلع نغض وأ لغ نمو “كلذك نغاض لاقي وأ ‘ تساف ىلع لاغ وأ هقنسفل قساف

 وأ ملسمل ايندلا ةرضم بحأ نإ : ليقو “ ىصع : ليقو « كله هقفل ال قساف

 لغلا:ليق “ هف فوقوملا اذك و « ةيصعم نكلو « رفكب سبل هل اهريخ ةهارك

 دوقحملا ضغبملا رارضإ يفبلقلاوأ وضعلا لايعتسا وهو دحاو ىنممل نامسإ نغضلاو

 تابثإ وأ رضلا ىلع همزعف بلقلاب رارضإلا امأو ديلاو ناسآلاك ؛ونضلعلاف هبلع
 «؟مكنافضأجرخيو : ىلاعت هلوق ىنعمو“ءوسب هبلق يف هبلع ءاعدلا و هل رضلا بح

 لغلا : ليق “ دوجولا ىلإ مدعلا نم رارضإلا نم مكداقحأ هنمضتي ام رهظي

 وأ امندلا يف كالهلاو رضلا نم سانلا بيصي ام ةدارإ امهانعمو نافدارتم نغضلاو

 . امهيف وأ ةرخآلا يف
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 نمؤمل ةواسقلا بسمسذت ال ه . . ٠. ٠ ٠. ٠ ٠

 : لاقي نأ لثم دسسقتب الإ همف فوقوم الو ( نمؤمل ةواسقلا بسمنت الو )

 ظافلالا زم ظفل ايمل قلط ال نأ يدنع يفبني اذكهو حابملا ق وأ ىحلا ف ساق

 تناك ولو ةيصعملايف اهلامعتسا اهيف بلغ وأ ةيصعملا يف افرع وأ عارش ةلمعتسملا

 جراخ يأ قوسلا نم قساف وه : لاقي نأ لثم دييقتب الإ ةغللا يف قالطإلا ىلع
 رفاك وأ ربجتملا ىلع ربكتم وأ بصعتم وأ حابملا يف وأ قحلا يف ماح وأ هنع

 .ىقحلاىلع رصم وأ هيلع رمتسم يأ حابملا وأ قحلا ىلع رصمو هل رتاس يأ هحالسل

 كرسثلا ةريبك لعف ىلع بلقلا مادقإ يهو “ قافن رفك و كرش رفك ةواسقلاو

 الب موصلا كراتو ‘ ساق ةاكزلا كراتو « ساق ةالصلا كراتف “ قافنلا ةريبك وأ

 وأ لتقلاو هكارشإب ساق كرشملاو ‘ ساق ينازلاو ‘ ساق يبرملاو « ساق رذع
 نع تردص اهنأ ينعأ ةواسق لحم ال ا 0 ام هجوب ماليإلا وأ ةعاحإلا وأ برضلا

 لب « ماليإلا نم امحريغو برضلاو لتقلا وحنب ةواسقلا صتخت الف بلقلا ةواسق

 يهف كلذ دمب نم مكبولق تسق مش : و : ىلاعت هلا لاق ء ةريبك لك ق نوحعت

 '١٢يگ شنا رك ذ نم مهبولق ةمساقلل ليوف : لاقو ) 4 ةوسق دشأ وأ ة راححلاك

 كرشملاو قسافلا بلقف هريغ هيف رثؤي ال ىتح ءيشلا ةدش ةغل ةوسقلاو ةواسقلاف

 ضورفملا كرتيو مرحملا لعفي هنأ ىتح ظعولاو رك ذلا هيف رثؤي ال هنا ىنعمب ساق

 يذلا ضورفملا كرت نا ىلإ دمحأ خيشلا راشأو رفك هكرت هلكضورفملا ذإ اقلطم

 ال هنأ الإ ةواسق اقلطم ةيصعملا نأ رهاظلاو ‘ ةواسق ىمسي ال هكرتب رفكي ال

 ةدابملاوحابملا يف بلقلا ةدشو ةريبكلا اهب ةيمستلا تصخ نيرفاكلا يف اهمسإ درو

 لالحلا سفنلا لتقو لالحلا ةاشلا حبذك دييقتب "الإ ةوق وأ ةواسق ىمست ال

 )١( ةرقبلا ةروس : ٧٤
 ( ٢ ( رمزلا ةروس : ٢٢ .
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 هرفك ىلعىلاعت هللا نم صن الب هنم ءىربتملامهلايعتساو ةحرلا و ةفأرلا دضو
 . دودحلا ةماقإو امهترخآل ناك نإ كرش هب هيلع صوصنملو قافن

 ةواسق اضيأ مسي مل رفاك نم ةدابعلا وأ حابملا لعف ردص ولو دودخلا جارخإ و

 ربخ ةهارك امه نيملسملل لغلاو ةواسقلاو لعفلا كلذ نأ مهوي اليل ديقت الب

 وه له مهل ايندلا رش ةبح يف فلتخا اذك و ى ايندلل وأ : ليق ث مهل ةرخآلا

 ايهنم سملو “ ىلوتملا ريغل ةرخآلا ريخ بح لفلاو ةواسقلا نمو “ لغ وأ ةواسق

 ام وأ هلام نم همزل ام جارخإ وأ غلابلا ريغ نم وأ نمؤملا نم قحلا جارخإ بح

 مهماليإ هلك كلذ ي دارأ ولو ى نونجملا بيدأت الو نونجملا و لفطلا لام يف مزل

 متتكملا ىحلا دعولاو زوجي ال امم اهوحن وأ ةمقن ال ىحلا روهظو عدرلا دصق نإ

 ( ةفأرلا دض ) يه ةواسةلا ( و ) مزاللاب ريسفت ريخلا نم باصي امب هريسفتو

 "دضفَ الإ و مزاللاب رعسفت كلذو بلقلا ةقر ) ةمحرلاو ( ةمح رلا ةدش يمه

 ةمحرلاو ةفأرلا يأ ( املايعتساو ) ةفأرلاو ةمحرلا نيللا مزالو نيللا ةواسقلا

 اك رشم هنم ا"ربتملا ناك ولو( قافن هرمنك ىلع ىلاعت هلا نم صن الب هنم ءىرمتمل )

 ( كرش ) رفكلاب يآ ( هب هنيل ز ىلاعت للا نم (صوصخنمل ) ايهلايمتسا ( و )
 ىلوتملل ةرخآلا ريخ ةهارك و صنلا درك كلذ نآل (ةفانم هنم أربتملا ناك ولو

 املايمتسا ) ناك نأ ( ىافن هملع صوصنملا ريغل و كرش هملع صوصنملا

 ىنمتىف رافكلا دمعو ولتي وأ ىر وأ ركذتي وأ ممسب نأ كلذو ) اهت رخال (

 نّسع ءاوس هلع بقاعي ال نأ بحي وأ كلذ قحتسي ال رفاكلا نوكي نأ هبلق يف

 ةاشلا حبذ نع اهبلق قرب ةأرملاك قحلا نع هبلق فعضل كلذو هنّعي مل وأ رفاكلا

 . كلذ ريغو ةميمتلاو بذكلاب هللا يصعتو الثم

 ةرجهلا وةطخلا و سمحلاو لتقلاو بدألاو ( دودحلا ةماقإ ) امهلامعتسا ( و )

 هللا دودح نم كلذب مايقلا نآل دودحلا هلمشي كلذ لك لب لاملا نم مزاللا ءاضقو
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 يوذ ىلع لاغ ساق ىلوي الو «هسكعكدهيف ةبغرلاو هب رمألا زاج هلعف

 بحب فرع نم الو ‘ ركنملا يوذ ىلع ميحر فور الو مالسإلا

 . ناذألا و سانلاب ةالصلاو ءاضقلا و ةمامإلاك

 صن الب رفاكلا ىلع يأ ( ايهيلع ) امهلاومأ ةلقو : دعب هلوق كلذل لديو
 مقأ ام باتكلا يف ىري وأ عمسي وأ هل ىكحي نأب صنب رفاكلاو هغلب وأ رهش

 ةلقو اهنادبآ فعضل ) ايهيلع فأرو اهمحر دق ( انوكي ل نإ نايصع ) هبلع

 يف روكي ال نأ ىسمف كلذل اناك نإ و بجاو اهيف بجَ رت ثبح ( امفاومأ

 عطقي وأ دلجي نأ كلذ نمو ناسنإلا اهيلع عوبطملا ةمحرلا نمكلذ نأل ساب اذه
 (لكفَ ) هب ةاوادملا دجول لام هل ناك ول ذإ هلام ةتلقل هيلع قشف سبح وأ

 زاج هلعف زاج ام ) رفاكلا محرب الو فأري ال هنأ نم رم ام ىلع غيرفت ءافلا

 نأ وهو ( هسكعك ) هيلإ عادل حابملا يف ةبغرلا زاوجل ( هيف ةبغرلاو هب رهألا
 فيوختلاو هب ديدهتلا الو هيف ةبغرلا الو هب رمألا زوجي ال هلعف زوجي ال ام لك

 همف ةبغرلاو هوركملاب رمألا هركيو ادمح الو الهاجت الو الهج كلذ زوجي ال

 ىلوي الو لفلا نم آلاغ مال ديدشتب ( مالسالا يوذ ىلع لاغ ساق ىلوي الو )
 دحلا زواجي نم اذك و مالسإلا رمأب نواهتم الو ولغلا نم ماللا فيفختب لاغ اضيأ

 زاج هلايتحاو همهف يوق نمو ةرامالل دسفمو ملظ هنآل مالسإلا يوذ ريغ يف
 باطخلا نب رمع عزن اك ءآر مهو هلقع ىلع سانلا لمحي الئل ةرامالا نم هعزن

 لب ال : لاقف ثدحل وأ ةَدجأوَمل ىنتعزنا لاقف ةبعش نب ةريغملا هنع هللا يضر

 ىلوي ( الو ركنملا يوذ ىلع محر فوعر الو ) كلقع ىلع سانلا لمحت الئل
 ءاضقلاو ) ىربكلا ( ةمامالاك بحم فرع نم ) ك اهبلط وأ اهبحأ نم ةيالو

 هملع ىلوتسا ام دسفيف نامي الف هسفن ىلإ لكوي هنآل ( ناذألاو سانلاب ةالصلاو

- ١٦٩ - 



 نود هتعافش تلاح نم » : للا همحر ديز نب رباج ةياور نم كلذ ق ءاح املو

 للا ةنعل نرأو هطخس يف ضاخ و هكلم يف للا داض دقف هللا دودح نم دح

 دنع مل ِ نوخأ نإف هلا اوقتا»: قلع لاقو )١' « ةمايقلا موي ىلإ هيلع عباتت

 نم انرمأ ىلع لممتسن نا انإ ه : قلع لاقو ةرامالا يأ '") « لمملا بلط نم

 ةياقسلاب ةرامإلا لي هللا لوسر هنع هللا يضر سابعلا لأس دقو '") « هدارأ

 كل ريخ اهيبحت سفن "يبلا م اي سابع اي » : هل لاقف تيبلا ةباجحو مزمز يف
 نأ تعطتسا نإف ةمايقلا موي ةمادنو ةرسح ةرامإلا نإ ى اهيصحت ال ةرامإ نم

 هللا لوسر اي ةرامإ ىلع ينرأ : لاق هنا ةياور يفو ''« لمفاف ًآريمأ نوكت ال

 سابعلا سفنلاب ىنعيو « كلذ لثمي هدرف ةرامإ ةماسأ هلأس اذك و « كلذب هباجأف

 وأ ماعطب ولو قحلا ىلإ داشرإلاب اهييحي هريغ سفن لمتحيو ىوقتلاب سابملا اهيبحي
 ةقفشلا لامكل هلعل و امه"در ابلط املو اريخ “الإ امهب نظي مل هنأ عم كلذ لكوهربغ

 ىلالاتجرخ : يرعشألا ىسوم وبأ لاقو ث كلذب مايق نع امهيف فعضل وأ ايه.اع
 لوسر اي :الاق قلع هللا لوسر ىلع الخد املف نالجر ينبحصف لع هللا لوسر
 نم انلمع ىلع لمعتسن ال انإ ه : قلع يبلا لاقف كلامعأ ضمب ىلع انلمعتسا هلا

 ةرسح .روكتسو ةرامإلا ىلع نوصرحتس ه : ك هنعو اث « هلط و هدارأ

 هدارأو ءاضقلا بلط نمف ةمطافلا تسئبو ةعضرملا تمعنف ةمايقلا موي ةمادنو

 وهو هب نتمأو هلأسي مل نمو كالملا هيف هيلع فيو هيلإ لكأو هبلع صرح و

 . دواد وبأ هاور ( ( ١

 . هجام نبا هاور ( ٢)

 . ملسم هاور )٣(

 . ملسم ءاور )٤(
 . ملم هاور )٥(

  



 ءاضقلا بلط نم » : رثللع هنعو )١' « هيلع كلا هناعأ هبف هسفن ىلع فئاخ هراك

 اكنلمت هللا لزنأ هملع نامتسا الو هبلطب مل نمو هيلإ لكأو هيلع ناعتساو

 اهتؤت _.رإ كنإف ةرامإلا لأست ال نمحرلا دبع اي » : نل لاقو )٢' 2 هددسب

 ةياور يفو '"« اهيلإ ؛لَك وت ةلأسم نع اهت'ؤلت نإ و اهيلع 'نَمت ةلأسم ريغ نم

 : يحاص لاق هبلع انملس اماف لجر يمم وهأ ينلا تيتأ يرعشلا ىسوم يبأ نع
 نم انلمع ىلع لمعتسن ال انإ » : تلل : هللا لوسر لاقف ينلمعتسا هللا لوسر اي

 . "ا هسفن يف يذلا تفرع ام قحلاب كثعب يذلاو هللا لوسر اي : تاقف « هدارأ

 صرحلا لهأ لامعألا ديلقت نم داسفلا نمل ودلا ىلع لخدي ام مظعم : ليق ا

 ةنامآلاىلع صرحلا و ايندلا عمج ىلع صيرح كسان بوث يفصل الإ اهبطخي ال اهيلع
 يوقيو لدعيل كلذب هيلإ يحوأ هنآل خلا « ينلعجا ه فسوي لاقو ةنايخلا لبلد
 هللا محر » : ةت هنعو هللا هحول ماقف كلذب امئاق دحب ل هنأل وأ ىحلا ةملك

 هنكلو < هتعاس نم هلمعمتسال ضرألا نئازخ ىلع ينلعجا لقي مل ول فسوي يخأ
 يوتسي ام ةدشلا نم هيف نوكي نأ يلاولل يغبني : اولاقو )٨' « ةنس كلذل هرخأ

 ىح الب روفصعلا لتق نع هب جرخي امو روفصملا لتقو قحلا يف باقرلا لتق هب
 لاقو ؛ فارسإ الب داوج “ فمض ريغ يف "نسل “ فنع الب ديدش ملعلا رفاو

 ةدحاوتصقن نإ لاصخسمخ عمج نمل الإ رمألا اذه حلصي ال: هنع هللا يضر رمع

 ٠ دواد وبأ هاور ) ١;ل (

 . ملم هاور )٢(
 . ملم هاور )+

 ٤ ) دواد وبأ هاور ٠ (

 )٥( يقهيبلا ءاور .
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 هففأرَصو ‘هيعنجت دعب هنع ةفعلاو ‘ هلبح نم لاملا عمج ث اهب الإ عبرألا حلصي م ٠ .ه ۔ »

 يبنلانع ديز نب رباج نعو « اهيف روج ال ةدش و هيف فعض ال نيلو ء هتقح يف

 رباج ىورو'١) « اهئنيَفب رثاتسملاو توربجلاب يتمأ ىلع طتستملا كلا نعلد : قلت
 هل ةرامإ الف ملاظ ريمأ امأو عيلخ وهف ملاظ ريمأ اميأ » : قلع هنع اضيأ

 ٢١' « مهسفنأ يف مالضف لضفأ اولوي نأ نيملسملا نم هترضح نم هللا ررختسبْلف

 )٢' «ةعاسلا رظتناف هلهأ ريغ ىلإ رمآلا دسأو اذإ » : قلع هنع ةريره ىبأ نعو

 6٠١ « ةنجلا هملع هلا مرح هتيعر مح رب مل ,عار اميأ » : نلع هنع ديعس يبأ نعو

 ةنامألاب اهطحي ملف ةيعر يعرتسا عار اميأ »: قلع هنع ةرمس نب نمحرلا دبع نعو

 : نلع هنعو )٨' « ءيش للك "تًعسري يتلا للا ةمحر هيلع تقاض ةحيصنلاو

 هسفنل هتحبصنك مه دهتجيو مهل حصني ملف يتمأ رمأ نم ائيش يلو رلاو اميأ »
 > ] راسي نب لقعم هاور [ ةماسقلا موب ههجو ىلع رانلا يف هللا هيك هدهجو

 لخدي ال: نل هللا لوسر نع ركب يبأ نع هجام نباو يذمرتلا ىورو

 ‘ هكدلامم يف ةريسلاء يسي نم ليقو ث همومع ىلع وهو « ةكلمملا ءىمس ةنجلا

 نعو « نينمؤملا عور قسافل الو نيملسملا عبض رلاول ةمرح ال ه : رمع نعو
 هيلع دتشا ذإ قيرطلا يف يشمي لجر انيب » : لاق هنأ قلع يبنلا نع ةريره يبأ

 نم ىرثلا لكأيو ثهلي بلكب اذإف جرخ مث برشف اهيف لزنفآ رئب دجوف شطعلا
 ينم غلب ناك يذلا لثم شطملا نم بلكلا اذه غلب دقل : لجرلا لاقف شطعلا
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 هل هللا ركشف بلكلا ىقسف جرخ ىتح هبفب هكسمأ مث ءام هفخ آلف رئبلا لزنف

 رديبَك يذ لك يف ه :لاق ؟ ارجأ مئاهبلا يف انل نإ هللا لوسر اي اولاقف « هل رفغف

 ص [ الوصوم انموق هاورو ص الضعم هللا ه۔حر عيبرلا هاور ] « "رجأ ةَمنطَر

 يهو « ةكم قيرطب يشمي - ةياور يفو - ةالفب يشمي لجر انيب »ه : ةياور يفو

 هكسمأ امنإو « هليتفخ دحأ عزنو » : ةياور يفو نيتياورلا يف لمجأ امل ةرسفم

 هل هللا ركش ىنعمو ا رسع ناك دوعصلا نأب رعشم وهو هيد .ب دمصي هنآل همفب

 هازج وأ هلمع لبق وأ ى ةكئالملل هءازج رهظأ وأ ، ةكئالملا دنع هملع ىنثأ

 نب ةقارس ثيدحلا اذه يف خلا مئاهبلا يف انل نإ هللا لوسر اي : نيلئاقلا نمو هيلع

 ةبوطرلاب دارملاو ؟ رجأ اهيلإ ناسحإلاو اهيقس يف انل أ هولأس مشمج نب كلام

 مومع نم ىنثتسيو ى ةامحلا ةدوطر دار أ وأ 2 ةيانك وهف ةامحلل 7 اهنأل ةامحلا

 ىنثتسي ال: ليقو ث رضي ام لكو برقعلاو ةيحلاو ريزنخلاك هلتقب انرمأ ام ثيدحلا

 ص ةلثملا نع انيهنو ةلتقلا ناسحإب انرمأ انأل لتقي مث ىقسي وأ معطي نكلو كلذ
 نمؤملابف بلكلاب ةرفغملا تلصح اذإ هنآل سانلل ناسحإلا ىلع ثحلا ثيدحلا يفو

 . هل رفغف لدب « ةنجلا هلخدأف » : ةياور يفو ى ىلوأ

 عوطتلا ةقدص زوجتف ث ناسحإلا نم هريغو ماهطإلا يقسلاب قحتليو

 ءهريعىلع مدقم اكرشم ولو يمدآلاو “هنم قحأ ملسملاو براحملا ريغ كرشمنلل

 لوسر اي : اولاق « ميحر الإ ةنجلا لخدي ال ه : لاق لإ يبنلا نأ نسحلا نعو

 '١٨»م ةماع سانلا مح رب ىتح نكلو هسفن مكدحأ ةمحر سبل »ه:لاق محر انلك ا

 ىلع الإ ةمحرلا هللا عضي ال هديب يسفن يذلاو » « قلع هللا لوسر لاق سنأ نعو

 هسفن محرب يذلا مح رلا سىله: لاق محر انلك : هللا لوسر اب انلق « محر

 . دواد وبأ هارر ) ( ١
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 ىلاعتو هناحبس هلا لاقو )١' « نيملسملا محرب يذلا ميحرلا نكلو ةصاخ هلهأو

 هنع هللا يضر رمع ىأرو )٢' « مهنيب ءامحر » : قلع لوسرلا باحصأ ي

 كنم انذخأ كانفصنأ ام : رمع لاقف سانلا باوبأ ىلع لأسي اريبك اخش انمذ

 نعو. لاملا تيب نم هتوق هيلع ىرجي نأ رمأف مويلا كانعتضو كبابش يف ةيزجلا
 ةالص الو مايص ةرثكب ةنجلا نولخدي ال يتمأ ءالدب ه : قلع يبنلا نع نسحلا
 . '") { نيملسملا ميمجل ةمحرلاو سوفنلا ةواخس و رودصلا ةمالسب مهمحري نكلو

 تنأو هللا لوسر اي : لسىق '٤' « منغلا ىعر دقو الإ يبن ام » : للع يبنلا نعو

 ىلع مهتقفش رهظت نأ ةمكحلاو : ليق « تيعر دق انأ و معن » : لاق ؟ تعر دق

 . مدآ ينب ىلع مهطلسي مش ملعأ هللاو مئاهبلا

 نم كتملع مل فرمت له ه : مالسلا هيلع ىسومل لاق ىلاعت هللا نأ يور دقو

 بارتلا يف يدي انيب غرمتت كتيأر ينأل : لاق « بر اي ال : لاق ؟سانلا نيب
 ينتذخحتا ءيش ياب بر اب » : لاق مالسلا هملع ىسوم نأ يورو ٥) ي ل امضاوت

 نم ةاش 'تّدََف بْيَمشل ىعرت تنك كناو يقلخ ىلع كتمحرب : ل ة ؟ ابيفص

 ىلإ ابتمعمض اهتذخأ املف اهتك ردأ ىتح اهبلط يف دهجلا كباصأف اهتعبتاف كمنغ

 ىلع كتمحربف كسفن تنبَحنتاو ينتبعتا مل ةنيكسم اي : امهل تلقو كردص
 اورفغاو اومحرت اومحرا ه : للع هنعو 'ث) « ةوبنلا كتمزلأ و كتيفطصا يقلخ

 . د راد وبأر يقهسبلا هاور ) ( ١

 . ٢٩ : حتفلا ةروس )٢(

 . هحام نبا هارر )ء (

 ) ٤ ( < ملم .

 )٠( » يقهيبلاو هجام نبا .
 . دو اد وت أ « ) ( ٦
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 الو محرب ال ىلامت هللا نأ هنع كلا يضر رمع نع يبعشلا نعو « مكل رفغي

 نرومحارلا : ةباحصلا ضعب نعو ى بتي مل نم ىلع بوتي الو رفغي ال نمل رفغي
 ال ىمه : لي هنعو ء ءاسلا يف نم محر رلا ىف س اوح رإ " نمحرلا مهمحر
 كلذك محرت اك مدآ نبا اي هبوتكم لسجنإلا يفو '") 2 للا همحري ال سانلا محرب

 .. ملعأ هللاو « هللا داع محرت ال تنأو هللا كجرب نأ وح رت فيك و ‘ محرت"
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 باب

 ةيويند ولو نيماسملا رومأب متهي مل نم ةءاربلا بجوتسي .

 باب

 راثيالاو نيماسملا رومأب ماتهالا يف
 ةيفخلا ةوهشلاو اهمميادتو سفنلا لالذإو

 نأ لثم ةصاخ وأ ةماع ( نيملمملا روماب مت مل نم ةءاربلا بجوتسي )

 صوصخ دارملا سيل و“همطقي نم هللا عطق ‘ عطقي وأ جحلا ىقبي نأ هدنع يوتسي

 نوكي نأ هدنع ىوتساو هل زيمتي مل وأ مهنم دحأ قبي مل ول لي ءايحألا نيملسملا
 ارفاك ناكل ةالصلاو جحلاو ةاكزلاك « مئاق ريغ وأ امئاق هضعب وأ هلك مالسإلا رمأ

 رومأ همهي ملو حبصأ نم » : فلل لاق نايلا نب ةفيذح لاق ( ةيويند ولو )
 مهرمأ ىأر ذإ مهصوصخو نيملسملا مومع يف كلذو « ) مهنم سيلف نيملسملا

 ماتهالا هبلع بجو كلذ ىلإ هب لوؤي اببس ىأر وأ امئاض وأ ةعضلا ىلع افرشم

 )١( هيلع قفتم .
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 را ماتهاو ءاعدبو مالعإو باتكب مهبناغل نإو ةحيصنلا هيلعو

 رسيتي مل

 حجانلا يأرلا ريبدتو مهل اوحأ حالصب ءاعدلاك مهحلاصم هملق لغشي نأ وهو هب

 سيل : هلوقو كلذ يف هلام لايعتسا اضيأ هل بدنو “ ههاج لايعتساو ةروشملاو

 . ةءاربلا يف وهف رقلإع هئايلوأ نم سيل هنأب رابخإ ى نيملسملا نم

 يأ ( هيلعو ) انيف ولو مهيضري ام نيملسملل لعجا مهللا : رصان نب دم نعو
 ةحيصنلا هيلع نأ عم مت مل يأ متهي مل نم ىلع وأ ماقملاب هيلع لولدملا فلكملا ىلع

 ىنعملاو “ةلاسرلا يدؤي نم وأ ىلوتم ناسل ىلع ( مالعإو) هل لصوم عم وأ ىلوتم

 دارملا سسىلو دحأ ناسل ىلع هحصنب نأ زوحيو باتكب هحصن نأ هل زوحي هنأ

 سمل نم بئافلاب دارملاو ث ليمج نسحف اهعمج نإ و « اميمج يهب هحصن همزلي هنأ

 هعم ءاقتلإلا هل رسبتي ملو هدلب يف ناك نإ اذك و « لايمألا يف ناك ولو هدلب يف
 ل ( ءاعدب و ( ضراوملا نم كلذ وحن وأ فوخ وأ ملسملا ندب وأ هندب ق فمضل

 ( ميتي مل نإ) هل حلاصملا رظنو هلاوحاب هبلق لاغشا ( ماتهاو ) مهلاوحأ حلصيل
 رمأ يف وأ ايندلا رمأ يف هللا يف خألل خالا نم ءاعدلاو « مالعإلاو باتكلا يآ

 يذلا عضوملانع ابئاغ ناك نإ اجس الو ى هللا دنع مظع ناكمب وه امهيلك وأ ةرخآلا

 اعدو دحاو عضوم ق ناك و أ > هعمسي ال ثح ةدحاو راد ق ولو > هف وه

 ملمي ال ثيحب نكل هعمسي بحب ارهج هناسلب لب وأ : ليق ارس هناسلب وأ هبلقب هل

 . ءاعدلا كلذب دارملا هنأ

 اعد اذإ ه : تلج هللا لوسر نع ةريره يبأ نع هجام نباو ىلعي وبأ ىور
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 اهيف دولخلاو ةنجلاب مهل اعدو مهالوت نم مهب متهم ريغ نوكي ال ليقو

 هب حرفيو مهرض بحي و مهعفن هركي مل ام

 بدآلا يف يراخبلا ىور دقو ء'١)كلذ لثم كلو : كلملا هل لاق بئافل بئاغلا

 عرسأ » : قلع يبنلا نع صاملا نب ورمع نبا هللادبع نع يناربطلاو دواد وبأو

 ءادردلا يبأ نع هجامنباو ملسمو دمحأ ىورو «بئاغل بئاغ ةوعد ةباجإ ءاعدلا

 كلم هسأر دنع بيغلا رهظب هيخأل باجتسم ملسملا ءرملا ءاعد » : قلع ينلا نع
 نأ » يورو 4 كلذ لثم كل و نيمآ : كلملا لاق ريخم همخال اعد املك هب لكوم

 خألا ءاعد » رقللع يبنلا نع نيصح نب نارمع نع رازبلا ىورو « دري ال كلملا ءاعد
 باحح اهنود سيل ناتوعد ه كلام نب سنأ نعو « دري ال بيغلا رهظب هيخأل
 مهب متهم ريغ نوكي ال : ليقو ) « بيغلا رهظب هيخأل خآلا ةوعدو مولظملا ةوعد
 ال ذإ ةيالولا وه ةنجلاب مهل ءاعدلا نأل ريسفت فطع ( ةنجلاب مهل اعدو مهالوت نم

 هركذ ىلإ جاتحم ريغ ( اهيف دولخلاو ) ةنجلاب ءاعدلاو بحلا ةيالولاو بح نم ولخي
 هنأ ىلإ ةراشإ وأ اديكأت هركذ نكلو ى اهيف ىنفي الو اهنم جرخي ال اهلخاد نأل
 نبءاعدلا دحأ هبزح دولخلار مهل وعدي نأ زوحمو « ةنجلاب مل وعدي نأ زوح

 مزال اهيف دولخلا نأل موزلملا نع اريسفت اهدولخب ءاعدلا اهيف دولخلاب ءاعدلا ىنعمو

 همحر نيروغفبت هرك ذ اك امهلهأ و رانلاو يه ىنفت اهنأ معز نم ىلع درلا ىلإ و امل وخدل

 حرفيو ) ايندلا يف ولو (مهرض بحيو ر ايندلا يف ولو ( مهعفن هركي مل ام ) لا
 بجوي مل ولو ماتهالا مدعل ةءاربلا يف وهف مهرمأب متهبب سيلف كلذ لعف اذإف ( هب
 . مهل اهعفن هرك و ايندلا رض بحب ضعب لوق ىلع ةءاربلا

 انلق « ةحيصنلا نيدلا ه :قلع يبنلا نع يرادلا سوأ نب ميمت ةقر وبأ لاق

 . يذمرتلا ءاور (, )
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 يأ » مهتماعو ننملسملا ةمنألو هلوسرلو هباتكلو لجو زع هلل ه : نلع لامق ؟نمل

 لامعأللاتالطبملا نم ةيفصتلاو صالخإلا يأ ةحيصنلا همظعم و هماوقو نيدلا دامع

 تافصب هفصوو ةك رشلا يفنو هديحوتو هب ناميإلا هلل ةحصنلاو ى امل تاصقنملاو

 كلذ ىلإ ءاعدلاو هيف ضغبلاو بحلاو هتعاطو هتافص يف داحلإلا كرتو لاكلا

 . هيف صالخإلاو هميلعتو

 مالك نم ءيش ههبشي ال هناب نآرقلا صيصخت و هبتكبناميإلا هباتكل ةحيصنلاو

 ىقح هولتي نأبو ى هنم ةروس رمقأ لثمب يتأي نأ مهنم دحأ ردقي الو « نيقولخملا

 فقولاو ديوحتلاو“ءارقلا هملع قفتا امم هل بح امل ةياعرو ا ربدتو اعوشخ هتوالت

 نعطو نيفرحلا ليوأت هنع بذي و ى ةقاطلا ردق بارعإلاو ى اهلع يف لصولاو

 ؛اهرشنيو همولعو هلاثمأ مهفتيو“ هماكحأ مم فقيو هعيمجي قدصبو “ نينعاطلا

 هرهاظو “هدّسقمو هقلطمو “هخوسنمو هخسانو « هصوصخ و همومع نع ثحبيو

 لمميو هبئاجع يف ركفتيو هظعاومب ربتعيو ؛ كلذ وحنو « ههباشتم و هلمجم و

 نع جرحي امب هرسفيو “ هرهاظ همهوي امع هيزنتلا عم ههباشتمب نمؤيو همَك حلمب
 نإف قلخلا تافص ىنعم ىلع ال اذه الم هب نمؤيو هريسفت كرتي الو قلخلا تافص

 ىنمميف هنإفلاوقعملاك ءاوتسالاب نمؤي نأ لثم هل قح وه ام ىلع الو رفك اهب هفصو

 وهو اهيصاعت مدعو هل ءايشألا ءاوتساو كلملا ىنعم ىلع هب نمؤي نأ وأ « كرشلا

 وأ ىمعو لهاجت وأ لهج هنإف امهدحأب ليوأت الب اذكه هب نمؤي نأ وأ ' ىحلا
 هل أيهتت ىتح هريسفت نع كاسمإلا نآرقلل ةحيصنلا نمو ى قحلا روهظ دعب ماعت
 . هيلإ مهتقباسم يف سانلا بغريو ى هيلع ضحيو كلذ عيمج ىلإ وعديو هتال آ

 هتعاطو هب ءاج ام عيمجب ناميإلاو هتلاسر قيدصت للع هلوسرل ةحيصنلاو

 هقح ماظعإو هالاو نم ةالاومو هاداع نم ةاداممو هنيد رصنو هيهنو هرمأ ىف
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 هقفتلاو اهمولع رشنو اهحمحصت و اهنع مهتلا يفنو“اهرشن هتنس ءامحإ و“ هريقوتو

 يف فطلتلاو اهيلإ ءاعدلاو ى ملع ريغب اهبف ضوخلا نع كاسمإلاو ى اهيناعم يف

 اهبادآب بدأتلاو اهيلإ مهباستنا ثمح نم اهلهأ لالجإ و اهماظعإ راهظإ و اهميطت

 قح نإف ى مهريفك هباحصأ يف قحلا لوقو هباحصأو هلآ ةبحصو اهتءارق دنعو

 مهعم داهجلاو مهفلخ ةالصلا نيملسملا ةمئأل ةحيصنلاو كلذ ىلإ ءاعدلاو «مظعأ هللا
 مهف حالصلاب ءاعدلاو ىحلا ىلع اوماد ام مهنع جورخلا كرتو مهيلإ ةقدصلا ءادأ و

 فنيلأتو“اولفغ ام مهمالعإ وقفر و فطلب هللاب مهريك ذت و مههيبنتو هيلع مهتن وامم و

 مهلالجإ و .2 نظلا ناسحإو ك مه ؤاملع هاور ام لوسقو مهتعاطل سانلا بولق

 . مهريقوتو

 لوقلاب مهتناعإ و ةيورخآلاو ةيويندلا مهحلاصمل مهداش رإ مهتمامل ةحيصنلاو

 مهيلإ عفانملا بلحو مهنع راضملا عفد و مهت الخ دس و مهتاروع رتسو لعفلاو

 مهدهعتو ‘ مهريغص ةحرو مه ريبك ريقوتو “ ركنم نع مهي و ف و رممب مهرمأ و

 ريخلا نم هسفنل بحي ام مهل بحي نأو ص مهدسحو مهشغ كرتو ةنسحلا ةظعوملاب

 ىلع مهثحو مهضارعأو مهلاومأ نع بذلاو رشلا نم هسفنل هركي ام مهل هركيو

 لاق قح ارس هوحصن دحأ ظعو اودارأ اذإ فلسلا ناكو ص ريخلا لاصخ قلختلا

 دقف سانلا سور ىلع هظعو نمو > ةحصن يهف ١ رس هاخأ ظعو نم : مهضعب

 ريعي و كته رحافلاو حصني و رتسب نمؤملا : ضابع ن لضفلا لاق هناش و هخ و

 ىلع ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمآلا اذك و “لنقي ال هنأ ملع ولو هحصن بجيو
 .ى بدني ال : ليقو ى دري ال هنأ ملع ولو . مالسلا اضيأ بدن و « حيحصلا ىلع

 نيدلا ‘ ةح۔.صنلا نيدلا »: ةياور يفو « هيلع دري ال هنأ ملع اذإ ملسي ال : ليقو

 .مدقتملا ظفللاب “ ثيدحلا هللا لوسر اي نمل :ليق اثالث « ةحيصنلا نيدلا « ةحيصنلا

 هسفن سندي نرأ ملسملا ىلع مارح هنأل هايندو هنيد يف ضرف ملسملا حصنو
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 امأ و هحصن بجو نميف كلذو ص هحصنتسي مل ولو كلذ بجوو هسفن لذي نأو

 هتحصننإ و؛تكسمأ تئش نإو "هتتنحَصنَ} تئش نإل رايخلا كلف هحصنبجي مل نم

 ةحمصنلاو رجافلاو" ربلا هغلبي ملعلا » :ءادردلا يبأ نعو ع كدوهجم نم رصقت الف

 « مهتاين تقدصو مهل اوقأ تحص نيذلا هدابع نم نيبختنملا بولق يف الإ تدئت ال

 :نارهم نب نومي لاق بابلألا ولوأ الإ اهلبقي ال ةرم ةحيصنلا ةعرج نأ ملعاو

 هاخأ حصني ال لجرلا نإف هركأ ام يهجو يف يل لق : زيزعلا دبع نب رمع يل لاق

 نم َكالقَو كحصن نم كدو : كحلا روثنم يفو هركي ام ههجو يف لوقي ىتح
 . كاوه يف ىشم

 رشعم يسفنو مكيصوأ : برغملا لهأ نم انباححأ ضعب ةحرصن هذهو

 ،مهراث آب لمعلاو ى نيملسملا ةوعد عابتاو ص نالعإلاو رسلا يف هللا ىوقتب ناوخإلا

 هللاف ص هللا ىهن امع ءاهتنالاو هللا رمأ امب راتئالاو « عادتبالا نم ىلوأ عابتالا نإف
 نمو ف : لجو زم كلا لاق للع هلوسر فلاخ دعوأ اك مهفلاخ رانلا دعوأ

 ام هون" نينمؤملا ليبس ريغ عبتيو ىدهلا هل نيبت ام دعب نم لوسرلا قيقاشلب
 ليلقيف للا مهمحر مكتمنأ ةفلاخم اورذحاو يناوخإ اي للا اوقتاف ةيآلا «'١)ىأ روت

 ولو نيماسملا فلاخ نمو ‘ عقو لمحلا لام ثيج : اولاق مهنإف مهنيد نم ليلج وأ
 نم رذحلاب مكيلعو ى مهقفاوي ال ناو مهفالخ دصق نم يأ كله لمن كارش يف

 روفحم قيرطلاو هنع راجزنالا دعب ريثلا يف كايهنالاو داهتجالا دعب كرتلاو فالخلا

 ضايفس وبأ عفرو حلاص وبأ لاق اك بوثولاب الإ هنم جورخلا دجوي ال بك رلا ىلإ
 ص رذملا عطقناو رومألا تتبث:لاق هنأ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ىلإ ثيدحلا

 . مالسإلا ف لهاجت الو لهج ال

 . ١١ ه : ءاسنلا ةروس ) ( ١
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 عافدتساو عفن رارجتسال نكي مل نإ رفكلا يوذ رومأب ماتها مرحو

 متهملا سفنل وأ نيملسملا ةصاخل نإو رض

 همد هب لحب نمط كلذف نيملسملا ةلاقم هفس نم نإف قحلا ضمغت اورذحا و

 مهريغ ىوتف ريبخت و “ اهربقحت و مهاوتف ةئطخت و مهريس صمسقنتو مهناوبد همفستو

 ى مدلا هب لحي نمط هلك اذهف انريسو اناوتف ىلع مهريس و مهريغ ىوتف بيوصتو

 مئاد ليوط اهباذع يتلا رانلا نم اهصلخي امو مكسفنأل رظنلاب ين!وخإ مكيلعو
 ىنفي ايف اوبغرت الو ةينافلا ةرادغلا هذه ىلع مكنيعي ام اوبلطا و « رخآ هل سيل

 مكنإف دادعتسالا نع اولهذت الو مكلفاغي ليلق نع توملا نإف ىقبي ام اورذتو

 هسْمَر ل هسفن نم ذخأ ادبع هللا محر ى ةيقابلل متقلخ امنإو ةينافلا هذهل اوقلخت م

 ام اوكرتا يناوخإ ايو ى هل زنمل هلحت'رلم نمو هولحل هآرم نمو هدفل هموي نمو

 نأ مكيلعو“هيصاعمل [بمكترم الهاج رذمي ال ىلاعت هللا نإف ىقبي ام اوحبرت ىنفي
 يف رّيفتلانأ اورت ملأ يناوخإ“ مكيجني ام !وملعتو“ مكيدهي و ملكتلدي ام اوملعتت

 ص ركذي ركذ الف اولاطتساف رارشألا ىقبو اوتلذو رابخآلا بهذ و ,شاف سانلا

 متك ردأ ام ىلع ذحاونلاب اوضعو اودهتجاو اودحو هللا اوقتاف “ ظعد ظعاو ال و

 اودةوزتو اولك وتو اوربصا و هللاب اونبعتسا و ةريثك لالضلا ةداعنإف رابخألا هبلع

 . نينسحملا بح هلا نإ اونسخاو ى ىوقتلا دازلإ ريخ نإف

 نيقفاوملا وأنيفلاحلا نيقفانملاو نيك رشملانم( رفكلا يوذ روماب مايتها مرح و)
 (متهملا سفنل وأ نيملسملا ةصاخل نإو رض عافدتساو عفن رارجتسال نكي مل نإ )
 وأ نيفلاخلا لاوحأل حالصلا بحت رأ لثم مالسإلا سفنل وأ ةلمج نيملسملل وأ

 نيكرشملا ىلع اوقفتيلو ‘ نوك رشملا مهبلغيف اوفلتخي الئل نيقفاوملا نم نيقفانملا
 حلصي نأ بحتف آمومع مالسإلا ىلع فوخلا مهل نيك رشملا ةبلغ يف نآل اونوامتيل
 صنوك رشملامهلخدي الئل لاملا مهي وهتسي الو اشرلا اولبقي ال نأب مهريغ وأ نوفلاحلا
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 هب ءالب لوزنو ملاظ لتقب حرف زاجو ،لطاب ىلع مهتيوقت دصقي مل ام

 . هب ىلاعت هللا ءاضق ىلع لب هدصق الب ملظب نإو

 الو ك مهفالخ ءاقىل اح ال هانمتتو كلذ بحت و٠ نك رشملا ا وىلغي نراأب وعدتو

 . هل بيوصت

 ريغ رومأب ماتهالا زاوجل دنيقَ ( لطاب ىلع مهتيوقت دصقي مل ام ) : هلوقو

 ملعتلاو ميلعتلاو ملعلاو نآرقلا ةءارق ىقبتل نكلو رضلا عفدو عفنلا رجل نيملسملا

 الئلو “ الامجإ اذكم مالسإلا راعش و جحلاو موصلاو دجاسملا و ناذألاو سردلاو

 اذإ مهنألو ؛ تاروظحملا نم كلذ وحنو رفلاو سوقانلاو بيلصلاو ريزنخلا رهظي
 اولخديو انيلإ اولصوتي نأ فيخ مهنيبو اننيب ةزجاحلا نيفلاخلا ندم ىلإ اولصوت

 هفيسب هلتق نمك هئاعدب ادحأ لتق نم نا ه يورو “مهماكحأ اورهظي و انماكحأ

 هناكف "لذ مهباصأ وأ اوتام نيدحوملا لاتقل اوك رحت اذإ نيك رشملا ىلع اعد نفن

 ى ثيداحألا يف تبنو نآرقلا يف هللا ركذ نيذلا نيدهاجملا نم وهف هفيسب مهلتق

 لتقب حرف زاجو ) دبع رخنم يف داهجلا ةربغو منهج ناخد عمتجي ال : اهنمو
 ملظب نإو ) هتك وش رسكي امم هضرع وأ هلام وأ هندب يف ( هب ءالب لوزنو ملاظ
 [(_هظ كلذ نوك ىلإ هحرفب دصقي نأ نودب يأ ملظلا دصق الب يأ ( هدصق الب

 كلذب بيصأ هنوكب حرفيو « اهريغك ةلزانلا كلت يف هسفن يف ملظلا ضغبل لب

 ةمظفل يهف لومفملل ةفاضإ ءا بہلل دصق ةفاضإ و املظ هنوك نع رظنلا عطق عم

 (هب ىلاعت ها ءاضق ىلع ) حرفي ( لب ) هيلع سنجلل ةيفانلا « ال ه لوخد غاف
 . ملعأ للاو . ءالبلا كلذب يأ

_ ١٨٣ _ 



 لصف

 مالك يف نإو امهؤاوتسا الو يورخأ ىلع يويند راثيإ لحي ال

 هب رمأب وأ طقن كلذ ةداراب وأ ةحاح ءاضق وأ حزحرزتو

 لصف

 راثيالا يف

 ( امهؤاوتسا الو يورخأ) ناَنإإ (ىلع يويند) ناسنإ ( راثيإ لحي ال )
 .نع مزاللاب اريبعت ةيوستلا هب دارم ءاوتسالا لمل و اهتيوست الو :لوقي نأ ىلوآلا

 يف ءاوتسالانأ كربخي نأ دارأ وأ اماوتسا لامعتسا يأ فاضم ردقي وأ «موزلملا

 يف ناو ) اهب عافتنالا لحي ال : لوقت ةراتو لحت ال ةتيملا : لوقت اك لحي ال هسفن

 مالكب ثدحت وأ نآرق وأ ملع سلجمب حزحزتلا هل زوجي ال ثيح (حزح تو مالك
 ءاعدلا ابس الو ةيويند وأ ةينيد ( ةجاح ءاضق وأ ) توكس وأ ينيد وأ يويند

 وأ ركذ ايف راثيإلاو ةدارإلا نم روكذملا ( كلذ ةدارإب وأ ) اماع ءاعد هتجاحل

 وأ هنبا وأ هدبع رمأي نأ لثم ( هب رماب وأ طقف ) هب ءاعدلا وأ همنمت وأ هبح

 رثؤي نأ هيلع بجي لب ، ةجاح ءاضق وأ حزحزت وأ مالكب يويند راثيإب امهريغ
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 ول ريغلل نإو :رض عفد وأ عفن رج وأ فوخو ةارادمب هميدقت زاجو

 بجاو ف اهت اواسمل وأ > همع وعتو ملسم بيدأتل وأ > هلثم وأ هئاضرإل

 . . . هب هميظعت ةهج نم ال بوجولا ثيح نم مدقف قح

 ملكتي وأ “ رخآلل تاصنإلا لبق همالك يف هيلإ تصني ناب هلك كلذ ف يورخأآلا

 هربغل نيلي ام رثكأ ظفللا هل نيليو كلذ ريغ وأ باوج وأ در وأ مالسب هلبق هل

 ةجاح لبق هتجاح يضقيو ‘ لضفأ نراكمل هل حزحزب وأ رثكأ هل هبيطيو
 يف همدق نإف ى هريغ لبق ىلوتملا ءاج وأ اعم هاءاج دق ءاوس ى اذكهو رخآلا

 رفكي مل امهريغ وأ ةناسل وأ هبلقب امهنيب ىآوس وأ ىلوتملل لعفي م وأ كلذ

 يورخآلا نم هبلق يف مظعأ هدنع يويندلا ةلزنم تناك نإ هنأ الإ ىصعي نكلو
 ي'١) ةرخآلا ىلع ايندلا ةويحلا نوسحت نيذلا » : ىلاعت للا لاق كله هنإف

 . ةبآا

 هنع ينغتسي ال ( عفن رج وأ ) رش نم ( فوخو ةارادمب همدقت زاج و )
 كسفنل ال ( ريغلل نإو) حجار نونظم عقوتم (رض عفد وأ) يورخأ وأ يويند

 ءاضرإ يأ ( هناضرال وأ ) اقفانم وأ اكرشم وأ انمؤم ريغلا اذه راك ءاوس

 رض دصق كلذ دعب هنم ددحتي الئل وأ قباس رمأل مقتني الئل بضغ نم يويندلا

 (هميوقتو ملسم بيدأتل وأ ) ملسم وأ هريغ وأ رابج نم ( هلثم ) ءاضرإ ( وأ )|
 بجاو يف امهتاواسمل وأ ) هنم ردص ءوسل هب هتيوست وأ هبلع ىلوتملا ريغ ممدقتب

 ميدقتلاب يأ ( هب هميظعت ةهج نم ال ) دوجوم ( بوجولا ثيح نم مدقف قح
 مدق مدقلاب هدارمو ةخوخمشلا وأ ةوبألاب هتدايزو بحاو ق ة؟واملا مم ايس الو

 . ٣ : ميه اربا ةروس ) ( ١
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 ء لضفملل هناسحإل ال هقلخ وأ همالسإب نيل وتملا دحأ ليضفت زاجو

 ةبحصو راوج و ةبارقك حجريو ك هملع لضفملا ةناهإل الو

 يذ ىلع هل قح ال نم لضفي الو . همالسإو رخآلا ةناهإ دصقب ال

 مزال قح

 نع فعضي ثيحب وأ ‘ ىرخأ ةرات عوجرلا ىلع فعضي ثيحب نىلا ريبكل نلا
 اهيف ىلوتملا.ريغ قبسي نأ لثم قبسلاب ةجاحلا مدقو « ةجاحلا كلت نع فقوتلا

 هنأ ىنملا نروكميف ىلوأ ناكل ةيتحت ةانثم ءايب مدقي : لاق ولو الاضقب هل منتف

 نيخيش وأ نيبحاص وأ نيراج وأ نيبيرقك ىلوتم ريغ قحو ملسم قح هيلع بجو
 مظعت الو همالسإ ةناهإ الو ىلوتملا ةناهإ دصق الب همدقف ىلوتم ريغ امهدحأ

 قح مدقت ىلأوألاو ى مثإ الف ىحلا ءادأ درجم دصق لب ى ءايندل ايندلا بحاص

 دصقي مل نإ خسريلو كلذب هرجيل ىلوتملا ريغو لوضفملا ميدقت زاجو ى مالسإلا
 ىطعأ اك ى مهنم ريخ وه نم كرتو اسان للع للا لوسر ىطعأ اك كلا الإ كلذب
 . هدارمي هربخأ كلذب بلق قيض لذضافلا نم ىأر اذإو « ةفلؤملا

 وأ رخآلالبق ديحوتلا يف همدقتل(همالساب نينيكوتملا دحأ ليضفت زاج و )
 يأ (هقلخ وأ ) هدع وأ سفنلا بيذهت وأ اهنم هراثكإل وأ ةحلاصلا لامعألا يف وأ

 نإ و (هيلع لضفملا ةناهال الو لضفملل هناسحال ال ) رومألا يف هتسابسو هتريس

 ( ةبارقك حجرمبو ) 0 كلذب مثإ الف رخآلا نبوهت دصق الب هيلإ هناسحإل همدق
 كلذ ريغ وأ خيشلا دنع وأ دجسملا وأ نكسملا يف ( راوج و ) ميلعتو جوزتو
 الو همالسإ ) ةناهإ دصق الب ( و رخآلا ةناهإ دصقب ال ) ةقفارمو ( ةبحصو )

 ةجوزك مزال قح هل نم مدقي لب ( مزال قح يذ ىلع هل قح ال نم لضفي
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 . حيبأ عفن يذ ميدقت زاج « موزللا مدع يف ايوتسا نإو

 عفن ذ ميدقت زاج موزللا مدع يف ايوتسا نإو ) هخيشو ريجأو دبعو

 ةيملا وأ ةنتفلا عوقو وأ رخآلا ظيغ دصقي _نرأ لثم هدصق هل زوجي ال ام

 . ملع أ هللاو
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 لصف .

 وأ لعف وأ لوقب يويندل هراهظاب هسفن لالذإ ملسم ىلع مرح

 داقتعا

 لسن

 .اهسيندتو سفنلا لالذإ يف

 ‘هيف افوقوم ًادتحوم ولو ( يويندل هراهظاب هسفن لالذإ ملسم ىلع مرح )
 ايند هايند تناك ءاوسو ى هيلع لالذإلا ةلالدل هيلإ ريمضلا درو لذلا راهظإب يأ

 هل لذ دق هنأب حرصم وأ رعشم ) لعف وأ لوقب ( هوحن وأ هاح ايند وأ لام

 وأ ) لذلا ىلل اهدوما ءاهلاب وأ راهظإب ةقلعتم ءابلاو هنم لضفأ هنأو عضاوتو

 ءابلاو داقتعاب وأ راهظإب يويندل لالذإلا هيلع مرح يأ راهظإ ىلع فطع (داقتعا

 ناك اذإ كلذ مرح امنإو دقتعم وأ رهظم وهو لالذإلا هيلع مرح يأ ةبحاصل

 ءمثإ و ةيصعم كلذو كلذ ريغ وأ هلامج وأ ههاج وأ هلام نم يويندلا ايند لجأل

 ةارادم وأ يورخأ رمآلا هل عضاوت نإ امأو “ةريبك هنأ لصألا بحاص لقي ملو

 اذهب عفتنملا هنأل ركذلاب ملسملا صخو ى ملسملا ريغ ىلع مرح كلذك و « مثإ الف
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 ص هلك ايندلا لام هل نإ و ص هنع ىنغلا راهظإو هنع ززعتلا هل بدن و

 اهرهظمو , هبرب ىكتشا نمك يويندل هتجاح رهظأ نم : لسق مش نمو

 هقلاخل اهعفا رك هيخأل

 ملسملا ىلع بجحي هنإف يويندلا سنج ريغ نم وهو كلذ نع يشاحتملاو مالكلا

 . يذلا همف فوقوملا لمشي ام يوبيندلاب دا رأو > ايندلا ةناهإو نيدلا مظعت هريغو

 . ايند ود وه

 (هلك ايندلا لام هل ) ناك ( ناو هنع ىنفلا راهظإو هنع ززعتلا هل بدن و )
 : ليق مث نمو ) للذتي ال كلذ عمو هدنع الإ هدجي الف هدنع الإ لاملا نكي ملو

 وأ هايند لجأل ىلوتم للذت نمو ( هبرب ىكتشا نمك يويندل هتجاح رهظأ نم
 ايف( هيخأل اهرهظمو) ىلوتم ريغ يويندل للذت نكف هايند لجأل هل ىكتشا
 نأ رم دقو ى ىلامت للا لعف طخسو عزج هيف نكي مل ذإ ( هقلاخل اهعفارك )

 ي'١)نينمؤملل كحانج ضفخاو :ىلاعت هللا لاقو عضاوت ربجتلا يوذ ىلع ربكتلا

 ضرألا ف ةولع نوديري" ال نيذلل اهلعجن ةرخآلا رادلا كللت ل : ىلامت لاقو

 لاقو «'") عضاوتلا ةدابعلا لضفأ ه: لت لاقو ي'"ا نيقتملل ةبقاملاو اداسف الو

 هللا نإف ا يف ىراصنلا تلاق ام يف اولوقتف يردق قوف ينوعفرت ال » : رتل

 ُفصخب , و هبوث مق رب للع ناكو « الوسر ينذختي نأ لمق ادبع ينذغختا

 ءءامح سانلا دشأ ى ًآربجتم الو ،ًاربكتم نكي ملو “هلهأ ةنهم يف مدخيو ى هلمن

 )١( رجحلا ةروس : ٨٨ .

 ( ٢ ) صصقلا ةروس : ٨٣ .

 ٠ ملم 5 ور ) ( ٣

 . يذمرتلا هاور ( ) ٤
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 لاقو“رخف الو :لاق ىلاعت للا هةآ امع ءيشب ثدح اذإ ناكو ى امضاوت مهرثكأ و

 ديزب ال عضاوتلا نإ و ىهلا مكزعي اوفعاف ءازع الإ دبعلا ديزب ال وفملا نإ » : تل

 اوقدصتف ءامن الإ لاملا ديزت ال ةقدصلا نإو ث هللا كعفري اوعضاوتف ةعفر الإ دبعلا

 ةرب ره يبأ نع يدبعلا ريمع نب دمح نع هللا همحر عيبرلا ىورو « )١' هللا كقزرب

 ناو ى هللا كعفري اوعضاوتف ةعفر الإ هديزي ال دبعلل عضاوتلا نا « : نلع هنع

 ةرثك الإ لاملا ديزت ال ةقدصلا نإ و ى هللا كزمي اوفعاف ازع الإ دبعلا ديزي ال وفعلا

 تملع امل وأ قرفت الئل حون موق قرغ نامز لابجلا تاشت « للا مكمحري اوقدصتف

 رارق لعجو لابجلا قوف هللا هعفرف يدوجلا الإ اهنم دحاو ىلع وسرت ةنيفسلا نأ

 ن"وه » : هل قلع لاقف ةَدعر هتذخأف هملكف لجر ةلإ هاتأو . هيلع ةنيفسلا

 ءات ام : ليف « ديدقلا لكأت شيرق نم ةأرما نبا انأ امنإ كلب تسل ينإف كيلع

 عضاوت نم ناحبسف ىهلا هعفر هلل عضاوتم لكو « طيقل الإ رخاف الو "عيضو الإ
 . هتمظع توربج ةزمل ءيش لك

 ةمضلا نم قتشم ةمجعملا داضلا مضب عضاوتلا : يمقلملا نع ةتس وبأ لاق

 دارب نمي ةبترملا نع لزنتلا راهظإ عضاوتلاب دارملاو ى ناوهلا وهو اهرسكب

 كرتو ىحلل مالستسإلا وه : ليقو ى هلضفل هقوف نم مظعت وه ليقو ؤ هميظعت
 نمم هلبقتو هل داقنتو قحلل عضخت نأ وه :ليقو . ك احلا نم كحلا نع ضارعإلا

 لوقلل آرظن٤هريغ وأ اركذ ادبع وأ ارح اعضو وأ افيرش اريبك وأ ًآريغصهلاق

 اماقم هسفنل ىرب ال نأ وه:ليقو ى هل داقنيو قحلل عضاوتي امنإ وهف ى لناقلل ال

 .ها هنم رش وه نم قلخلا يف نأ ىري ال "وأ هريغ اهب لضفي الاح الو

 )١( يذمرتلا هاور .
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 هنإف هسفن ىلع هلضفيو الإ ريبك ىلإ رظنينأ نمؤملل يفبني ال هنإ : ليق دقو
 لوقي وأ كلذ لوقيو الإ هلثم وأ هنم رغصأ ىلإ الو هلمع نم رثكأ لمع دق هلعل

 نإف دحأ ىلع ربكتي ال نأ دمعلا قح : رثأ يفو“آلاصخ نسحأو ينم عر 'وأ هلمل

 رذملل بيرق هلملف ملعب هتيصع انأ و لهحم للا ىصع اذه : لوقب لهاج ىلإ رظن

 كهلثمنوك آ فيكف ملعأ م ام ملاع اذه : لوقي ملاع ىلإ رظن نإو ى "يلإ ةبسنلا
 انس رغصأ ىلإ رظن نإو ى ىلبق هللا عاطأ هنا : لوقي هنم انس ربكأ ىلإ رظن نإو

 يلاحب ملعأ انأ : لوقي انس هيواسم ىلإ رظن نإو ى هبلق هللا تبصع ينإ : لوقي

 . لوهجملا نم ريقحتلاب ىلوأ مولعملاو ى هلاح ملعأ الو

 متخيو مالسإلاب هل ل متخي هلعل ينيردي ام : لوقي رفاك وأ عدتبم ىلإ رظن نإ و

 نوكيف 0 امهل قحتسم انأف هتيصع انأ و ' هملع باقع الو « نآلا هيلع وه امب يل

 ضغبيو“ه ريغ بيع نع هتبقاع فوخل هبسعب بلقلا لوفشم هسفنىإ مهل ا فورصم

 هسفن ىرب الو آقح هسفنل ىرب ال هللا يف يهنيو رمأيو هللا يف يصاملاو عدتبا

 دق زبخ ُرَسك مهعم نيكاسمب : ةياور يفو نايبصب يلع نب نسحلا رمو ى ايجان
 اذ راك نإ و “مهعم لك أو لزنف مهنم ابدأ هوفاضتساف مهدحأ بوث يف هورشن
 ىلإ مهلمح مث « عارك ىلإ ولوإ؛ بجيلف يعد نم» : ربخلو امضاوت ةموشح و هاج
 هوعبتاف ينوبيجأف مكتبجأ دق : لاق هنأ ةياور يفو ى مهاسك و مهمعطأو هلزنم

 ام اولذبو آلوأ اونسحأ ثبح ةمعنلا يأ مهل ديلا : لاقو مهمركأف هراد ىلإ

 زواجتلا وفعلاو ص هنم رثكأ دجن نحنو ينوممطأ ام ريغ اودجي مل مهنأل مهنكمأ
 . رثألا حيرلا تفع : لوقت امك وحلا هلصأ و هبلع باقعلا كرتو بنذلا نع

 زرح اضيأ يهو“لاملا ةرثكل بس اهنأ ةرثك لاملا ديزت ةقدصلا نوك ىنممو

 تنإو 4 هبحاص يردي ال ثيح نم ةكربلا هيف لزنتو ىقبي وهف هعايض نع هل

- ١٩١ _ 



 ببسب صقني ال يأ « ةقدص نم لام صقن ام » : ل لاق امك اح هصقنت تناك

 يف هل كرابيو ةرخآلا يف هباوث هل دعأ دق نكل اسح صقن ولو هنإف ةقدصلا

 لاقي ال ىرخألا هراد ىلإ ايندلا يف هيراد دحأ نم هلام ضعب لوح نمو ى يقابلا

 لوحي ءاج نمب ابحرم : لاق الئاس ىأر اذإ فللا ضعب ناكو ى هلام صقن هل

 ايندلا ىلإ دئاع هنأ صقنلا مدع ىنعم يف يمقلملا ركذو ىانارخآل انايند نم انلام

 يكح و“فيعضتلاو باوثلاب ةرخآلا ىلإ :ليقو هنع تادسفملا عفدو هيف ةكربلاب
 يفو ى نيقباسلا نيثيدحلا يف عضاوتلاب ةعفرلاو وفعلاب زعلا ةدايز يف اضيأ نالوقلا

 ص اوق "دصتف ةقدص نم طق لام صقن ام نهيلع مسقأ ثالث ه : ىرخأ ةياور

 ءا“زع هللا مكدزب اوفعاف ازع اهب ىلاعت هللا هداز الإ اهملظ ةملظم نع لجر افع الو

 يفو « رقف باب هيلع لا حتف الإ سانلا لأسف ةلأسم باب هسفن ىلع لجر حتف الو
 عضاوت امو ةزع الإ وفعب ادمع هللا داز امو « لام نم ةقدص تصقن ام » : ةياور

 .:ج هللا هعفر الإ هلل دحأ

 انندلا يف ةدايزلا لاملا يف ةدايزلاو « ةعفرلاو زعلا ةدايزب دارب نرأ زوحيو

 نوكيو ايندلا يف هل ام اذهو“بولقلا يف مظع وفعلاو حفصلاب فرع نمفاةرخآلاو

 وهو هل صالخإلاو هؤاعدو هتدابع هلل عضاوتلاو رثكأ ةرخآلا يف هزعو هباوث

 نيوبألا و ملاعلاو مكاحلاو مامإلاو لوسرلل عضاوتلا بجي اذك و ى بجاولا عضاوتلا

 عضاوتلا امأ و ةرخآلا و ايندلا يف هبحاص ةجرد هب عفرت دومحم بجاو هلك كلذو

 كلذكناك نمو هللا هجو دصق اذإ هلإ بودنم دومحم هنأ هيف لصألاف قلخلا رثال
 ص ةرخآلا يف هتجرد عفرو هاوفألا يف هركذ بيطو بولقلا يف هردق هللا عفر

 يتلا ةسخلاو هعم زع ال يذلا وه كلذف ملظلا لهألو ايندلا لهآل عضاوتلا امأو
 كلذ نم هللاب ذوعن ةرساخ ةقفص لكو ةرخآلا لذ اهيلع بترتي لب اهعم ةعفر ال

 نم نسحأو ءارقفلل ءاينغألا عضاوت نم نسحأ ءيش ام : ليقو“فنصملا لاق امك
 . ءانغألا ىلع ءارقفلا رتكتَ¡ كلذ
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 رع مهل هنأ حص امل مهل عضاوتلاو نيماسملا دنع اهريقحتو هسفن ريغصتو

 ةشاشبلاو بيحرتلا زاجو { مهتمدخب نإو { لذ رفكلاو ايندلا يوذلو

 هميظعت راهظإو يويندل

 ةماك نينمؤملا ريمأ اي : هل تلقف مانملا ين بلاط يبأ نب يلع تيأر : حتف لاق

 نسحأو > هلل أ باوث ف ةمعر ءارةفلل ءامنغاآلا عضاوت نسحأ ام: لاق ينعفنت ريخ

 نينمؤملا ريمأ اب يندز : تاق ى ةتلق ىلع كلاب ةقث ءامنغآلا ىلع ءارقفلا هيت كلذ نم

 اتيم 'ريصتت ليلق نعو اتيم ترصف" ايح ةتنلك
 اتنب ءاقنلا رادب نذا و اتيب ءا_ة:ةلا رادب مدْهاف

 ( حص امل مهل عضاوتلاو نيملسملا دنع اهريقحتو هسفن ريغصت ) بدن ( و)
 يوذلو زع ) نيملسمل يأ ( مهل ) عضاوتلا يأ ( هنأ ) قلع هللا لوسر نع
 ةمدخلا اوه رَك دقو (مهتمدخب نإ )و همومع ىلع كلذ ( و لذ رفكلاو ايندلا
 :ىلاعت هللا لاق ةَلَحَع وأ ةنيفس وأ ةباد وأ هدسج ىلع ةرجأب ولو كرشم دنع

 ىلع ءادشأ ف : ىلاصمت هللا لاقو « نيرفاكلا ىلع ةزعأ نينمؤملا ىلع ةلذأ ه

 ص هبرل عضاوت امنأكف ململ ؛عضاوت نم ه : قلع هنعو )١١'« مهنيب ءامحر رافكلا

 بهذ هايند لجأل يويندل عضاوت نمو ى ,لذب ءاب دقف يويندل عضاوت نمو

 . « هنيد اثنلن"

 اهريغ وأ ةينكتب ( هميظعت راهظإو يويندل ةشاشبلاو بيحرتلا زاجو )

 )١( حتفلا ةروس : ٢٩ ) اهركذ مدقت ( .
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 هنوكب ال هريغل وأ قح ىلع ةناعإك هعفتل ًابالجتساو هّرْشل ءاقتا

 . . . . . ةلزنم رخآ ملسم نم وأ هنم مظعأ

 ضرملا وأ لاملا نع كلذب هعفدك حجرت وأ "رشلا اذه رضح اذإ (هةوعل ءاقتا )

 رمأ يف ١١ راتجفلا نورواشي نامزلا اذه ف مهيلإ روظنملا ضعبو سفنلا وأ

 [بالجتسا مهل عوضخلا زوجي هنإ : نولوقي مهلعلف مهل نوعضخيو عرشلا هعجرم
 نأ بجاولاف ص مهورسج نيذلا مه مهنأل كلذ مهل زوجي ال « ةارادمو حلاصملل

 اوك رقيو ةزئاجلا ةنيالملا مهل زوجتف نولخدي ال ايف راجفلا مهلاخدإ نم اوبوتي
 هيلإ جتحا يويند اعفن ( هعفنل ابالجتسا ) اضيأ كلذ زاج (و) مهل ليهستلا

 رمأ يف ةصاخ وأ ةماع مالسإلا لهأ عفن أ ايندلا يف ةبغر الو رثاكت ريغ نم

 ةناعإو ركنم نع يهن و فورعمب رمأ نم (قح ىلع ةناعإك ) يورخأ وأ يويند
 ىحلا ىلإ نعذي نأ ىلع وأ قحلا ءادأ ىلع ةناعإو هاج وأ لام وأ سفنب لاتق يف

 ام داقتعاب كلذ لك ( هريغل ) هرش نع اعفد وأ هعفنل ابنلج ( وأ ) هنم عنتما نم

 ملسم نم وأ هنم مظعأ هنوك ) راهظإ وأ داقتعا ( ب ال ) بلجلاو عفدلا نم ركذ
 هنإف اضيأ ملسملا ريغ ىلع بجاو كلذو ى ةرخآلا يف وأ نيدلا يف ( ةلزنم رخآ

 الو ابلاغ مهنم ةدوقفم عرشلا ىلع ةريغلا نأل عرشلا هعجرم ناك ايف راجفلا ةرواشم عنم )١(

 سفنلا نا عبطلابو افيعض نوكي هنأ الإ عرشلل اصالخإ مهيف دجت امبرو هنوفرتقي ايف ناك اذإ ايس
 لفكي امارتحا همارتحا ةنظم نوكت الف نيدلا ةفلاخم نم هبكترت ام ةمرحب رقت تناك ولو ةكهتنملا

 دعب الإ هرمأيف لهاستلاو هنع دوذلاو نيدلا ةيامح ءاقلت سوفنلا فعض رهظ امو ٠ةبولطم ةيامح هل

 ةسارحلا لع نمؤي ال ليلذلاو ةليلذ تراصف ىملا سوفنلا تعتر ر ركانملا ترثك و يصاعملا تشف نأ

 ةقث عضوممهنومضي نيذلاكثلوأ و هوناخ هيف اوريشتسا اذإو هوعاضأ رمآلا مهيلإ دسو اذإ ءالؤهو
 . عابس تاذ ضرأ يف همنغ ىلع نمأي نمك هيف اوناخ ايف

 دسألا اهيعر ىلوت اهنع ماو ةعبسم ضرأ يف امنغ ىعر نمو
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 دبع نم ديسلو ةجوز نم جوزلو نوبألل لالذنالا ضرف دقو

 مهل ماقيو هنم ديفتسم نم ملاعلو مامإل نم اذكو نيماسمب اوسيل نإو

 سلحجملا نم

 .مالكلا قاس نكلو ى ركذ امل الإ ملسملا ريغل عضاوتي نأ اضيأ ملسملا ريغل زوجي ال
 دصقي مل اذإ ايندلا بحاصل عوضخلاو للذتلا اضيأ زوجي : ليقو « رم امل مملا يف

 . ريقفلاو ينغلا نم سانلا عيمج ىلإ لوقلاب ناسحإلاو هسفن نع ربكلا يفن الإ

 (نيوبألل)دلو نم هيف ةغلابملاو لذلا باستكا يأ ( لالذنإلا ضرف دقو )

 اوسيل ) اوناك ( نإو دبع نم ديسلو ةجوز نم جوزلو ) تادجلاو دادجألاو
 يلوتم ريغ هنأ ملم ريغ اهجوز ةجوزلا نوك ىنعمو . نيدحوم يأ ( نيملسمب
 ناك ولو “ باطخلا يف ةلخاد اهنإف كرسثم اهجوزو ةكرشم يه وأ ةدحوم يهو

 يف كرشلا لمشف ةيالولا ريغ مالسإلا مدمب دارملاو ‘ بيعم ربغ اهدنع كرشلا
 . قافنلاو هروص

 ( و ) ىحب اهيلع ىلوت نم لكل وأ ( مامإل ) ةيعر ( نم ) ضرف ( اذكو )
 ةيعرلل ملاعلاو مامإلا عضتتي اذك و (هنم ) ملعتم يأ ( ديفتسم نم ملاعل ) ضرف

 ملاملل يأ ( مهف ) ديفتسملاو دبعلاو ةجوزلاو دلولا موقي يأ ( مايو ) ملمتملاو
 هديسل دبعلاو اهجوزل ةجوزلاو هيوبآل دلولا موقي يأ ديسلاو جوزلاو نيوبألا و
 هبف دوقيل هيف دعق عضوم نم يأ ( سلجملا نم ) مامإلل ةيعرلاو هملم ملعتملاو

 ى نيملسم اوسيل اوناك نإو « همامإ وأ هملعم وأ هديس وأ اهجوز وأ همأ وأ هوبأ

 لك مهل نولعفيو اهجوزل ةجوزلا اذك و مهريغل هيلع تسيل ةلزنم مهل نأ رهظيو
 رم امل ى الف مههوجو يف ناسللاب مظعتلاو حدملا الإ لحي امم مهميظمت ىلع لدي ام
 . باوثلل ابلط هعمل ملعتملا عضاوتيو ههجو يف ناسنإلا حدمب ال هنأ
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 ءاحف .1 ريل ةلغب هل تمدقةف ةزانح ىلع تباث نب ديز ىلص : يمفاشلا لاق

 نبا لاقف هللا لوس رع نبا اي هنع لخ :تباث نب ديز لاقف هبأكرب ذخأف سابع نا

 : لاقف هدد تباث نب دد ز لقف ءاربلاو ءاملعلاب لعفن نأ انرمأ اذكمه : سابع

 . للع انيبن تيب لهأب لعفن نأ انرمأ اذكه

 ١) '؛«لج و زع هنر 7 نمك املاع رقو نم » : للع هللا ل وس ر نعةشئاع نعو

 نإ و همعل هملعم لضف ف رعيل و لضفلا لهأ الإ لضفلا لهأ فرمي ال : يلع لاقو
 نعو ع هملع نونكم رهظي كلذبو هل قلمتيو لومخ هملعمو ةبتر اذ وه ناك
 يف الإ نينمؤملا قالخأ نم قلسلا سيل ه : رقي للا لوسر نغ لبج نب ذاعم
 اذإ : سرفلا ءيكح ضعب لاق ديدشلا فطلتلاو ددرتلا قلملاو ا" « ململا بلط

 : ضعب نعو . بحت ال ثىحب ريبك تنأو تدعق بحت ثمحب ريغص تنأ و تدمق

 ينأ كلذو لوآلا فصلا يف دجملا يف اهتبلص تنك ةنس نيثالث ةالص تيضق
 ينوأرثيح سانلا نم ةلجخ ينترتعاف يناثلا فصلا يف تيلصف رذمل اموي ترخات
 ببسب يفرسي ناك لوآلا فصلا يف ىلإ سانلا رظن نأ تفرعف .يناثلا فصلا يف

 . رعشأ ال ثبح نم يسفن حاورتسا

 لبقف ربكتم وهف هنم ًآرش قلخلا يف نأ نظي دبعلا ماد ام : ديزب يبأ نعو

 تدباك : لاقو الاح الو اماقم هسفنل رب مل اذإ : لاق ؟ اعضاوتم نوكي ىتم :هل

 نإ ةداصلاب ةءولمم هللا نئازخ ديزب ابأ ان : لوقب الئاق تيأرف ةنس نئالث ةدابملا

 موي هسلجم يف لوقي دينجلا ناكو ى راقتحالا و لذلاب كيلعف اهيلإ لوصولا تدرأ
 معز نرامزلا رخآ يف نوكي ه : لاق هنأ للع ينلا نع يور هنأ الول : ةعجلا

 )١( نابح نبا هاور .
 ) ٢ ) يذمرتلاو يئانلا هارر ٠
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 يمالسإ يف تررس ام : مهدأ نب ميهاربا نعو « مكيلع تملكت ام « مهلذرأ موقلا

 انك :لوقي كحضم نيملسملا نم لجر اهيف ةنيفس يف تنك « عضاوم ةثالث يف الإ

 ينرسف ينزهيف يسأر رعشب ذخأي ناكو اذكه كرتلا دالب يف جلعلا رمشب ذخأن

 دجسميف ليلع تنك و“ينم هينيع يف رقحأ دحأ ةنيفسلا كلت يف نكي مل هنأل كلذ
 تنكو ص جراخلا ىلإ يفرجو يلجرب ذخاف قطأ ملف جرخأ : لاقف نذؤملا لخدف

 ام :هنعو “ينرسف لمقلا نيبو هرعش نيب زيمأ ملف هيف ترظنف "ورف يلعو ماشلاب
 : ليقو 0 يلع لابو ناسنإ ءاحف اسلاح تنك موي يف يرورسك ءيشب تررم

 ُدوهيلالذ لطبأ يلذ : يلبشلا نعو ؛ ربكتم وف نوعرف نم اريخ هسفن ىأر نم
 يسفن دنع يعاضتاك ج ينوعضي نأ ىلع قلخلا عمتج >ا ول : ينار ادلا ناملس وبأ لاقو

 . ١ ور دقو ام

 قوحل دنع رورسلاو حرفلا دعبتسي 1 هودع ىدعأ هسفن نأ نقست نم ةلملابو

 نإو ث آلاحم و امنتمم هدعيف هئاقدصأ قدصأ اهذختا نم امأو « امل ناوهلاو لذلا

 سسىلبإو نوعرف نم ىندأ هسفن ىر نأ ناسنالل روصتي فيك كبلق يف جلتخا

 ناميإلل ينادهو ينقفوو اعقو ايف امقوف امهلضأ و ايل ذخ ىلاعت هللا نإ : لقف

 نم لب اهتاذ نم هالعف اع ىسفن بانتجا سملو ‘ سكعل سكع ولف ث ةعاطلاو

 ال ام ةميظعلا بويعلاو ةريثكلا ثنابخلا نم يسفن نم ملعأ انأو ىلاعت هللا ةيانع
 تومأ فيك ملعأ الو ص لوهجملاو هيف كوكشملا نم ىندأ مولعملاو « امهنم ملعأ

 ىحوأ ىلامت للا نإ ه: قلع يبنلا نع ضايع نع دواد وبأ ىورو . هللاب ذايعلاو

 نع ريغصلا ين يناربطلا ىورو « دحأ ىلع دحأ ىغبي ال ىقح اوعضاوت رأ يلإ

 يف لذو ةصقنم ريغ يف عضاوت نمل ىبوط » : نل هللا لوس ر نع يرعملا بك ر

 ةنكسملاو لذلا لهأ محرو ةيصعم ريغ يف هعمج الام قفنأو ةلأسم ريغ نم هسفن

 هتريرس تحلصو هبنسَك باط نمل ىبوط ى ةمكحلاو هقفلا لهأ طلاخو
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 لحم يف دوعقب نإو هصقني لعفب هسفن سندي نأ هيلع مارحو
 . . . . . . . . هل هرك

 نم لضفلا قفنأو هملعب لمع نمل ىبوط ى هرش سانلا نع لزعو هتينالع تمرك و
 هللا لوسر نع دصس يبأ نع نابح نبا ىورو . « هلوق نم لضفلا كسمأو هلام

 ' نييتلع ىلعأ يف هلمجي ىتح ةجرد ىلاعت هللا هعفري ةجرد هلل عضاوت نم ه : قلع

 .2 نيلفاسلا لفسأ يف هلعجي ىتح ىلاعت هللا هعضي ةجرد ىلاعت هللا ىلع ربكت نمو

 عضاوت نم » : للع هلا لوسر نع ةريره يبأ نع طسوألا يف يناربطلا ىررو

 . ملعأ هللاو « ىلامت هللا هعضو هملع عفترا نمو ى ىلاعت هللا هعفر همخأل

 لعفب هسفن سندي نأ ) ةيصعم سيل امب رفكي نأ ريغب ( هيلع مارحو )

 يف اثيدح كلذ يورو ى هحراوج لمعف وأ « مالكلا وهو ناسل لمعف ( هصقني

 ا ملسملا ىلع مارح » : لاق هنأ للع هللا لوسر نع يور ى ريسلا بتك ضعب

 ( هل هرك لحم يف دوعقب نإو ) هصقني ام عيمج نع هزنتلا هانعمو « هسفن سندي
 بسني نم وأ قاةرسلا وأ ىنزلا ىلإ بسني وأ ةانزلا هيف دمقت عضوم يف دوعقك
 ثبح دعقي وأ رغلا هيف عابت عضوم ىلإ يشمي نأ كلذ نمو “كلذ وحن وأ ةقرسلل
 هبايث نكلو هيلإ ريطي وأ ريطي ال وهو هيلإ ريطي سجنلا نأ سانلا نظي
 برشلاو لك ألاكو“اهريغب يلصيف ‘ سجنت ةرهاط وأ“ ءوضو ريغ ىلعوهو “ةسجن

 ى ةحارلاب عماسلا رضي الو عمسي ثيح طرضلاو قيرطلاو عمجلاو قودلا يق

 ةيصعملا اجس الو هيف ملكتلا ىلإ رجي امو ةمهتلاب سيندتلا ىلإ رجي حابم لك اذك و
 ولو سأب الف ةنس وأ هتاذ يف ةعاط وه اموأ ضرفلا امأو “ سندتو مارح اهنإف

 . )١' رانلا هتسم امع ربقلا ديرجتو قاس فصن ىلإ .سابلك سندو هبلع مذ

= 
 )١( همماج يف هللا همحر يرصبلا يديهارفلا بيبح نب عيبرلا رمع وبأ مامإلا ىور قو
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 . . . . . . هتبحص هل هركت نم ةبحصو

 رقسلا يف هبحص ءاوسو د ومق ىلع فوطمم ( هتبحصمل هركت نم ةبحصو )

 ذختا : هيصو لجرل عيبرلا وبأ لاق ‘ قسفلا وأ ةبيرلا وأ ابرلا لهأك رضحلا وأ
 بحاصلا وهو رمشت ال تنأو كيلع سندي الئل كهجو اهيف رظنت ةآرم كسفنل

 ؟ اليلخ هذختن نأ انل يفبني يذلا اذ نم :هل ليةف ث قيفشلا داولا بيبحلا خآلا

 هتيؤرل كظعي يذلاو « كسفن ىلع كنيعيو ، هسفن ةنؤم كيفكي يذلا : لاقف
 ص كبرق يف بغارلا ‘ هسفنل ىري ام كل ىري يذلاو « همالكب كظعي نأ لبق
 ال : لاقو ث هسفنل رظانلا « هنيدب براهلا هلقع رفاولا « كقارف ىلع حبحشلا

 بحاصلا : لاقو ى حلفم ىري ال نم حلفي الو ى ريخلا لهأ عم الإ ةاجن الو ريخ

 برقي ءوسلا بحاصلاو ى رانلا نع هدعبيو ةخجلا ىلإ هبحاص برقي حلاصلا

 ملسي ال ءوسلا بحاصلا بحصي نم : ليقو ى ةنجلا نع هدمبيو رانلا ىلإ هبحاص
 . مهتي ءوسلا لخادم لخدي نمو

 نم ؛؟هحالص ق كشت الف ةثالث هدح نم :هنع هللا يذضر باطلا نب رمع نعو

 نم : ثنخأ مل مهيلع تفلح ول ةثالثو “ رفسلا يف هبحاصو هراجو هتبارق هتدمح

 ايندلا ق لجرلا بحاص نأو « ةرخآلا يف هرتسي انندلا يف هبنذ هيلع هللا رتس

 صيصجحت نع ملسو هيلع هللا ىلصىهنداضيأ هيف ىورو « هقاس فصن ىلإ نمؤملا ةرزإ » حيحصلا=
 نوبيعي اك امهنوبيعي ةعيرشلا ةلهج نم ريثك ةحيحصلا ةنسلاب ناتتباثلا ناتفصلا ناتاهو « روبقلا

 بتكلا نم ريثك يف ةحيحصلا ثيداحألا يف تبث دقو ةيحللا كرت نوبيعي مهنم ريثك ىرتر امهريغ
 اوفعاو براشلا اوصق » : ملم حيحص يفو ىحللا ءافعإ ملسو هيلع هللا ىلص هرمأ حاحصلا
 ةعبتملا يه اهنأب لدتستو ةعدبلاب كسمتتو ةنسلا بيعت ةماعلا ىرت اذكهو . لاق اك وأ « ىحللا

 اهملاعم نم ريثك رثدناف ةميرشلا لامعأ نم ريثكب نراهتلا عقو اذكهو ةنسلا نود اهب لومعملاو

 . هللاب الإ ةوق الو لوح الر
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 . . . . . جئا وحلاو قوقحلا بلط يف ح اجلاب و

 هيلع ةداهشلا يمه ايندلا يف لجرلا ىلع ةداهشلا نأو « ةرخآلا يف هبحاص وه

 . ةرخآلا يف

 قاوسألا سلاجم بانتجاو حازملاو انخلاو بيرلا ةبناجم نيملسملا بادآ نمو

 77 لاقو ٤ ءامإلا ةهكافمو مهتبعادم و لافطألا ةطلاخم و .ءاسنلا ةحزاممو

 هنانج وأ هف يلصي دجسملاو ملعلاو رك ذلا سلجم : ةعبرأ ملسملا سلاجم : خياشملا

 ةسلاجم هيلع تمرح نيحلاصلا سلاج يف لجرلا دمق اذإو ى هراد وأ هيف مدخم

 الو > نتنلا ىلع ةرمو رطملا د وع ىلع ة رم بايذلاك ءرملا نوكب الو > نيحلاظطلا

 : رعاشلا لاقو > كدفب ال نم سلاحت

 ردّمنقْم ءرملاب ءرملا نيرق نإف هنيرق نع لسو لأست ال ءرملا نع

 : رخآ لاقو

 "اشام ءرملا ام اذإ ءرملاب ءرملا ساقي

 هابشأو تامالع ءيشلا ىلع ءيشلا يفو

 هايإو .كابيإف لهجلا اخأ بحصت الف

 هاخآ نيح اميلح ىدرأ لهاج نم مكف

 ءرملاب نظيو ‘ رابخألاب نظلا ءوس ثروت رارشألا ةبحص : ءاغلبلا ضعب لاقو
 ةمومذملا ةعنصلاو امف لصأ ال ىتلا ةكحذلملا ةياكحلا بنتجحيو “ هنيرمقب نظي ام

 بلطيف حاحلإبو ) كلذ ىلا رتطضي م نمل ةكايحلاو ةغابدلاو ةلابزلاو ةماجحلاك

 وأ هل يتلا ( جناوحلاو ) حرجلا ش'رأو عاب ام نمثك هريغل وأ هل يتلا ( قوقحلا
 اياصولاو ةاكزلا باط امأو هيف لوقلا ريركتو كلذ يف لاجعتسإلا يأ هريغل

 رطضا نإو هسفن اهب سندي هوركم تارافكلاو سانلا نم عونل وأ ءارقفلل يتلا

 ۔ہ ٠ ٠ آ _



 كلذ نحع ىهنيو لوطملا و موزللا و موصخلا ةش و ةلما_هملا ء وس و

 . . بيرلا يوذ ةطلاخم نعو ںلزانملا ردقب هيلع رجاهيو هوحن و

 نم ذخأ انإ ةاكزلا لاؤس نإ : خياشملا رثأ يفو . بلطلاب ساب الف ًآرارطضإ
 نأ ةاكزلا كيلإ بلط نم باوج : خياشملا ضعب لاقو “ للا هنعل سيلبإ ىوتف

 صخرو ص كنم اهبلط نمل ةاكزلا طعت ال : ضعب لاقو ؟ دعب كتيلوت له لوقت
 نبا اهبلط دقو ى مالسإلا يف نيش ةاكزلا بلط و « اهلهأ نم ناك اذإ مهضعب هيف

 نأ دمب هيطعت نأ اهل نل هللا لوسر زاجأف هجوز نم هنع هللا يضر دوعسم

 . اهبلط هنأ هتربخأ

 امهريغ وأ هنارش وأ هعب ق هوركم ءيش عاقيإك ( ةلماعملا ءوسب و )

 يف فلحلاكو ةهاركلا لوق يف عابسلا موحاك هوركم يف ةاراشملا وأ ةعيابملاكو

 فاخي ثيحب ةتحاشملا ةرثك و هريغل ام حبق وأ هل ام نسح ىلع هئارش و هعيب وحن

 هريغ ةملس ءمذكو اهيف سيل امب ةعلس حدمكو هريغ لام لكأ ىلإ اهب لوصولا

 امأو راثكإلا ةتلعل ينفل ولو ( موزللاو ) هريغ وأ هسفنل ( موصخلا ةرثكو )
 لصح نإو يفلا موزل مرح ال سسندت امهالك مارحف دحي ال يذلا ريقفلا موزلا

 زاجو يدؤيف هسفن دهجي ناك اذإ اريقف اناك نإ (لوطملاو ) بنتجا سيندت هب
 داهتجا ولو دحي ال نم امأو داهتجاب الإ دحد ال ناك اذإ لوطملا نم ليلقلا هل

 كلذ نع ىهنيو ) ينغلا 'لَطم كلذ يف لخدو رثك ولو هيف هيلع مثإ ال هلوطمف
 . داز نيدلا يف ناسنإلا ةلزنم تداز ايلكف ( لزانملا ردقب هيلع رجاو هوحنو

 مهريغ ىقح يف تسيلو !يونذ ءانبألا ىلع ءايشأ تدع اك كلذ يف هيلع راكنإلا

 . ابونذ

 ءارلا رسكب لا۔_اا يف ( بتيرلآ يوذ ةطلاخم نع ) رجزنيو ىهني ( و )
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 يعدم بدؤيو ٠ مهعئادو لوبقو مهيلع فالختسالاو مهتلماعمو

 سبحب هريغو رجهو ة_بتاعمب آرجحرسك وأ هتني مل نإ مالسإلا

 . ط وسو

 نوكي نأ زاج ءايلا تنكسو ءارلا ترسك اذإو عمج وهو اهحتفو ءايلا ناكسإو

 ( مهيلع فالختسالاو مهتلماعمو ) ةيردصملا ىلع ءارلا حتف زاجو ءاتلاب هدحاو

 لمشي ام دارأ « مهلاومأ يف توملا دعب مهاياصو يف فرصتلا ةلعل اتاومأ وأ ءابحأ

 يعدم بدؤيو ) سندي هلك كلذو ( مهعنادو لوبقو ) رمألاو اضيأ ةلاكولا

 الب ( هتني مل نإ ) مالسإلا رمأ يف ةصاخلا ىلا ةماعلا نع جورخلا يأ ( مالسإلا

 اهب عدتري هنأل ( رجهو ةبتاعمب ارجح رسك ) هبلع رجح ( وأ ) ,رنجحت
 (طوسو سبحب )ةماملا نم( هريغ )بدؤي ( و ) طوس وأ سبح ىلا ةجاح الو
 هوحن وأ مامإلا رظن بسحب امهدحأب وأ اعيمج امهب امإ ايهب هبيدأت روصتي يأ

 كته الو لوأتي دق هنأل رجملاو ةبتاعملاب مالسإلا يعدم بيدأت ناك امنإ و

 اولىقأ و ١ « مهتارثع ماركلا اولىقأ » : للع هلوقل هندبو هضرمل ناوص و

 هرجز دارملا نرألو ريبك حيرص بنذ يف سيل ةلأسملا نأ عم تاءورملا يوذ

 هريغ يف سبحلاو برضلا غلبي ام ةبتامملاو رجهلا هيف غلبي دقو ؛درو

 . ملعأ هللاو

 لاق هبوثو طسولا ةيطغت ريغ نمو ,حلت الب ةمامعلا سابل بدالا ءوس نمو
 : يطانرفلا هللادبع وبأ

 جرحلا هيف ىتأ يطول وهف جرخ ةمامع نم بوث لكو

 )١( ملم هاور .
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 نإ ناك ولو ىَحَلتب ال نم ةمصلغ حب ذ ١) نموك رب نب ىسيع خيشلا ىنمتو

 لماأتسا حلتي مل نم : ومح نب رباج اضيأ لاقو « رحلا دتشا اذإ هترض حلتي م

 نيملسملا سابل يتحلتلا ‘ رضخلا هونظو ولدلا يف علط يذلا : لاقو ى ةبقرلا برض

 هطسو نم سأرلا ضعب كرتو ‘ يحلتلا مدع وهو نيطايشلا سابل طامتقإلاو

 ةحصو يحلتلا كرت يف رزخ وبأ صخرو قيدانزلا سابل ةماعلا نم افوشكم

 ىهنو يحلتلاب رمأ هنأ » : نل هللا لوسر نع ىورو عجر مش « هنودب ةالصلا
 الإ حلتم الإ طق للع هللا لوسر ري" مل : مالس نب ىيحي نعو « طاعتقالا نع

 نوفلاخي نيذلا رذحيلف ج : ىلامت هللا لاق وهني ملو بصعف ضرم ةدحاو ةرم

 يضرلا ةمالعلا ملاملا وهو نسكرصر ريسلا يف دجب يذلاو انديب يقلا ةخللاب اذكم )١(

 ىسوم وبأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا مع سابعلا ةيرذ نم يمشاهلا يبرملا بسنلا فيرشلا ةريسلا
 غيرا < يداو نيب ةيرق ;_ ىسع الت » ليزن سداللا نرقلا ءارلع نم نسكوصرب نب ىسيع

 ام لع نومرتحي ال قالخألا يديدش سارملا يبعص انباحصأ نم موقب ةفورعم تناك « نالجراوو
 ينح اموق مهنيب خيشلا لوزن دمب اوناكف . ةملكلا يعمتجم ريغ ءاربكلا نم عضاوتلا لهأ رهظي

 لاشم هتلئاع تناك نأ ىلإ هدعب هؤانبأ اذك ر ةميظع مهنيب خيشلا ةلزنمو ةملكلا يممتجم ةريللا

 كلت ةبيه نوشخي اوناك تاباضملاو ةاغبلاو صوصللا نإ ينح سانلا ةياعر لحم حالصلاو ىوقتلا
 هيف رهتشا اميظع ايملع ازكرم « ىسيع الت » تراص . ءوب مهلاومأ الو مهنوسيي الو ةلئاعلا
 فيناصتلا بحاص ريبكلا دهتجملاو حلاصلا ةودقلا ركب نب دمح هللا دبع وبأ مهنم . ءاملعلا نم ةلث
 نسملا وبأو نسحلا يبأ نب سنويو يلع يبأ نب ذاعمو ربخلا نب نسكامو ربخلا نب دمحمو . ةديدملا

 اهب مهر٥آو : يخامشلا ردبلا لاق عراب لضاف ملاع مهنم لكو نوجزو يبأ نب مالسلا دبعو حلفأ

 دحأ دعي روكذملا وح نب رباجو هايملا ةريثكلا ريبلا هانعم ةيربربلا ةغللاب التو . ةفورعم مويلا ىلإ
 ةسمخ ىلع يوتحي باتك وهو ةعيرشلا مولع يف ناويدلا باتك اوفلأ نيذلا هعبسلا ءاهقفلا ةذباهجلا
 ناويدب فورمملا وهو ةسوفن لبجي راغ يف ماركلا ءاململا ءالؤه هفلأ عورفلا يف اءزج نيرشعو

 نيب نآلا دوجوملا نأ الإ ءاملعلا نم ةرشع رهظي ابف هفلأ دقف خياشملا ناويد ريغ وهو ةبازملا
 . اذه لع مالك عضوملا اذه ريغ يف انلو لوآلا وه يديالا
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 دحتس » :لاقو كلذب هاصوأ ماشلا ىلا نافس ايأ هحو املو . ةيآلا 4 هرمأ نع

 كلذ نع هزنتيو « هنع اورصحف ُ فيسلاب برضا مهسوؤر نع اوصحف دق اموق

 دلق وأ ١١' نوفلاخلا اهب درفنا ةلصخ هف تبأر نم و ننفلاخلا لصف هنأل اضيأ

 > هاركإ الو هل رذع ال هنأ ىر قح ال : لسقو هنم أ رهد : لسىق مهئامسأ ص مساب

 ا هركيو ى بلقلا مظع نم لفسأ ىلإ نيبحللا ىلع ةمامملا ءاخرإ يتحلتلاو

 كرت يفو ، ةالصلا باتك يف كلذب ةالصلا كح مدقتو « نقذلا تحت مم هلعجي

 ببسب ةقباسلا ثرداحألا عم وهو كلذ دصقي ال ملاو ص نيك رشملاب هبش يحلتلا

 ةمامعلا ءاخرإ وهو ةبذملابيتحَلتلا نع ىفتكي نأ صخ رو « ةالصلا دفن كحلا

 فلاخملا يزل ةفلاخم اهيفو ى ليربج اذك و هلعف رقع هنأ يور اك نيفتكلا نيب

 . كرشماو

 راعش نإ : مهلوقك اذهو ةرهطملا ةنسلل نيفلاخملا قلطم انه نيفلاخملاب دارملا نأ رهاظلا )١(
 اودرفنا اذإ انباحصأ نم اوناك ولو قاسفلا نأ مولعلا نم ذإ هب فصتي نأ ملسملل زوج ال قافلا

 ءاقلا رهف مهنم نكي مل نإ هنإف هب فصتي نأ ملسمل لحي ال هنإف ةقسفلا راعشب فرعو راعشي
 للا ذمحر صلاخلا بهذلا يف لاق دقف انباحصأ ريغ نيفلاخلاب انه دارأ نإو ٠ ةمهتلا يف هفنب

 نم دلق : هلوقو . ةمالعلاب سفنلا نانئمطا ههجوو ضعبل افالخ مهتمالعب أربي الو : ه ٠ ص

 ال هنا ءالعلا نم هريغ اذكو بهذلا يف بطقلا ىكح دقو . هراعش هقنع يف لعج اذإ يدهلا دلق

 “_مالك ىفوأو 0 كله وا ث كلذب أربتي نا زوجي الوأ : ه ٠ ص يف لاق ةيسستلا درجمب ةءارب
 ةءارب ال هنا تدجو اةبقدت اهب تطحأو اديج ةلاسملا مكح يف تلمأت اذإو ث ةلاسملا يف فالخلل

 نيقيلا هانبم ةءاربلاو ةيالولا رمأ نا ىلع لوبقو ءاضر نم اهفنتكي امب يه امنإو طقف ةيمستلا درجمب
 . ملعأ هللاو ةمهتلاو نظلا ال



 لصف

 لصف

 ةيفخلا ةوهشلا يف

 : ليقو ى هلعفيف اهدسفي ءيش ىلإ هسفن ليمتف ةدابع ىف لخدي نأ يهو

 ةيقخلا ةوهشلا : ليقو ى طقف مارحلا يف يه : ليقو اضرف ةدابعلا كلت تناك نإ
 ايهسبيت ىلع هيتقش مئاصلا كرتي راك هياع لدي ام رهظيو ارس ربخلا لمعي نأ

 ءةدابعلايف رهس هنأ ملعيل ساعنلا ىلعرها۔الا هسفن كرتيو ،مئاص هنأ ملعب نأ ةننب

 بارش وأ لكأب ضقنلا لمشي ثيحي ةوهشل موصلا ضقنب ثيدحلا يف ترسفو
 ص لفنلا ردا بتملاو موصلا نم لفنلاو ضرفلا لمشيو « كلذ ريغ وأ عامج وأ
 نب دادش نع حلفأ مامإلا نع ثيدحلا ظفلو ى رصح ال ليثمت موصلا نأ رهاظلاو

 ! ةيفخلا ةوهشلا يتمأ ىلع فاخأ ام فوخأ » : لاق فلل هللا لوسر نأ سوأ

 ضرمتف امئاص مكدحأ حبصي » : لاق ؟ ةيفخلا ةوهشلا امو هللا لوسر اي : انلق
 . '١ا) « اهموسح ع دسف اهقفا وف ةوهش هل

 هيلع مزع نم نأ نم انباحصأ هيلإ بهذ ال ثيدحلاب « دعاوقلا ه يف لدتساو

 سابع نبا بهذم وهو ى هناكم 7 يضقي رطفأف عوطتلا موص يف راهنلا ف

 لخد امدعب هدسفأ عوطت لك كلذك و « ةفينح وبأو كلام لاق هبو رمع نباو

 )١( دواد وبأو ملم هارر .
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 وأ موصك رب يف لخادل ةضراعك ةيفخلا ةوهشلا تادسفملا نم

 . .. اهلهكزتيف ةالص

 ال هنأ ىلإ مهضعب بهذو ث اندنع هؤاضق هيلع بجي هنإف جح وأ ةالص نم هيف

 معزو : لاق ، هيلع ضرتفي مل امب آدحأ ذخاؤي نأ نم لدعأ هللا نآل هبلع ءاضق
 هيلع نرأ هدسفأ مث اعوطت ةرمع وأ جح يف لخد نم نأ انموق نم دشر نبا

 ءاضق هيلع سيل هنأ عوطتلا ةالص نم جرخ نم نا ىلع اومججأ مهناو ى ءاضقلا

 ةالصلابههبش نمو ءاضقلا هيلع :لاق هب ههبش نمف جحلاو ةالصلا نيب موصلا ددرتف
 نأ هيف لوخدلا دعب هدسفأ عوطت الك نأ اندنع حيحصلاو ى هيلع ءاضق ال : لاق
 ىلع انباحصأ قفاوو ى كلذ يف ثيدحلا فالتخا فالخلا ببسو “ هؤاضق هيلع

 نب ديعس نعو : لاق كلاء;عأ اولطْبنت ال » : ىلاعت هلوقل ةفينح وبأ كلذ

 نأل : لاقف ترطفأ الأ كيلع تمزع : هل ليقف مامط ىلإ يعد هنا ريبج
 وهو كلذ لصف نإو : اولاق ، رطفأ نأ نم يلإ بحأ ينطب يف رجانخلا فلتخت

 كوخأكيلع مسقأ اذإ هنا انموق ضعب معزو“ ءاضقلا همزلو مثأ دقف هيلع امب ملاع
 ص هريغو نسحلا نع كلذ يور هناكم آموي ضقاو رطفأ و همسق ًربف مملا

 فمصتني مل ام رطفي و هءانثتسا بيصي هنإف عوطتلا موص يفىنثتسا اذإ هنأ اندنعو

 . فصتنا نإ رطفي الو راهنلا

 لاخدإو ملسملا هيخأل ةقفاوم راطفإلا زاوجي انباحصأ ضعب لاق دق : تلق
 :تادسفملا نم) .هموزل حيحصلاو “فالخ ءاضقلا يفو مسقي مل ولو هيلع رورسلل
 ةوهشلا (ةيفخلا ةوهشلا )ةعماجلاو ةيندبلاو ةيلاملا لفنلاو ضرفلا ةحلاصلا لامعألل

 بجاو ربغ ( رب يف لخادل ةضراع ) ةوهش ( ك ) مئالملل [بلط سفنلا ةكرح
 هكرت نإ امأو ةوهشلل يأ ( اهف ) ربلا كلذ يأ ( هكرتيف ةالص وأ ماوصك )
 هلكأب رسي ناك اذإ هللا يف خآلا ةقفاومل لفن نم راطفإلاك ربلا هوجو نم اهريغل
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 ةوهشلا نم سيل و ى مثإ الف ةرورضل هك رت وأ ودملا داهج ىلع ىوقيل وأ هبرش وأ

 يف ءاوسو « ةيفخلا ةوهشلا نع جراخ ريغ وهف اهريغ عم اهعمج نإو ك ةيفخلا
 هموص هل مئاصلا رك ذي نأو “ال "وأ هموصب املاع خآلا نوكي نأ ةقفاوملل راطفإلا

 كلذل مئاصلل هزيجم دنع راطفإلا بلط هلف خألا ملع اذإو ى هل رك ذ الب رطفر وأ

 ةوهشلانم كلذف هللا يف خآلا ةقفاوملو اهلوأ ماعطلا ةذلل رطفأ نإ و “هعنام دنع ال

 راطفإلا زوجيو « مالكلا بحت هسفن تناك اذإ ملعلاب ولو ملكتي نأ اهنمو ى ةيفخلا

 درح يأ ىلع ءايرك ز نب سنوي لخدو ى نثتسي مل ولو عوطتلا يف ملسملا ةقفاومل

 اعرسم هيلإ ىتأف يرمع رخآ يف ينلتاخي ناطيشلانإف كيبأب ينرداب :لاقو سوممك
 لاقف ؟ كبر نيأو ؟ كبر فيك لوقي ناطيشلا نإف ينثغأ : لاق هيلع لخد املف

 كيرب هنم هللاو قلخلا ةفص وهف كلابب رطخوكسفن ف فيكت ام لك :ءايركز وبأ

 . هدحم ام هنع لازو مهفف

 الو زنعلا محل لكأي الو امئناص ءايرك ز وبأ ناكو اتناب زنع محل دم وبأ رضحأو
 ىلع هلك أف هلك أت نأ هللاب كتلأس : دمحم وبأ لاقف عانتمالا لك عنتماف تئابلا محللا
 املو هرضي الو تام ىتح هلكأي ناكو ع هرضي ملف خبشلا بلق قفاويل هرضي نأ

 . ةنس ةدابع نم ريخ خيشلا بلقل كتقفاوم : همانم يف هل ليق ةلبقملا ةليللا يف مات

 برشي نم هللا محر : لوقيو هناب قدصتي لجرب يخركلا فورعم رمو
 تيونتنك ىلب :لاق ائاص تنك سبلأ :هل ليقف برشف ءاملا كلذ فورعم ذخأف
 . باجتست اهلعل ملم ةوعد تاق نكلو موصأ نأ

 ء'١هيلإ سانلا عمتجي نأ ملاعلا بحي نأ ةيفخلا ةوهشلا اورذحأ» : ثيدحلايفو

 د راد وبأ هاور ) ( ١
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 مرحملا يف صتخت : ليقو ، لفنلا يف ال ضرفلا يف نوكت : ليقو

 هيلإ ريشيو هروهظ ةدويو هلمع دبعلا رسي نأ يه ةيفخلا ةوهشلا نا مهضعب ركذو
 ةوهشلا نم : ثيدحلا يفو ليل مايق ناك نإ رهس وأ اموص ناك نإ شطع وحنب
 ةيفخلا ةوهشلا ( نوكت :ليقو ) « )١' هلمع ىلع سانلا علطي نأ بحي نأ ةيفخلا

 ةالصلا ضقنك ةرورضل ال هيف لوخدلا دمب يهتشي ام ىلإ هك رتب ( ضرفلا يف )
 الف ( لفنلا يف ال ) باسحلا دمب وأ اهضعب ءادأ دعب ةاكزلا ءادأ كرتو ةبجاولا

 ث ةيصعم ناك ولو ثيدحلا يف ةدارم ةيفخ ةوهش هيف لوخدلا دعب هك رت نوكي

 ةيعاد عم ديرجتلا ةدارإ : هللا ءاش نإ ةمتاخلا يف ءيجي امك هللا ءاطع نبا لاق

 يه لب رصحنت ال ةيفخلا ةوهشلا نأ لصاحلاو ى ديرملا نم ةيفخ ةوهش بابسألا
 . يورخأ رمأ يف رتتسم يويند رمأ

 ةاكزلا عنمو بابتغاو ىنزو ابرلا لكأ و ءابرإك ( مرحملا يف صتخت : ليقو )
 نأب نيلوقلا يف يدنع ثحبيو ى رئاغصلا ىلع رارصإلاو رئابكلا نم كلذ ريغو

 ذإ لوآلا لوقلا بساني امنإو ءافخلاب ثيدحلا ف تفصو دقو امهبساني ال ءافخلا
 ىفخيف هبوجو مدعل هنم جورخلا هل زوجي هنأ لفنلا يف لخادلا مهوتي نأ نكمأ

 نم ءاهتشالا نآل ةوهش الك نأ نوربتعي نيلوقلا باحصأ لعلو ع كلذ ةمرح هنع

 علطي ال هنآل ةيفخ تيمس : ليقو ط دييقت ال عقاولاب حيرصت ةيفخلا رك ذف بلقلا
 "اهل امذ درو ثيدحلا نآل مرحلاو ضرفلاب تصخ و يهتشملا ىوس ابلاغ دحأ اهسلع

 ضرفلا لعفي ال نأ يوني هنأ مرحملا وأ ضرفلا يف اهعوقوب دارملا لعل وأ“آرجزو
 عادخ هيف امب ةيفخلا رسفت نأ حضوألاو“ ءافخلاب اهفصوب لاكشا الف مرحلا لعفي وأ

 لفنلا نم رطفي نأك حابملاب ةيصعملا وأ ةعاطلاب ةوهشلا هيلع سبلت نأب سفنلا

 ٠ دراد وبأ هاور ) ( ١
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 لكأك مرحمب عفتنا نإو ، ىصع هلعفل هلصو ول نأ دقعو ءاهتشا نمف

 وأ عاتسا وأ رظنك ةساحب وأ برشو

 يف اهنوك ىلعو هتدوجل ماعطلاب ذذلتلاك كلذ ريغ نم فرط هبلق يفو هيخأ ةقفاوا

 هلصفل هلصو ول نأ ) ىلع اون ( دقعو ) مرحملا يأ ( ءاهتشا نمف ) مرحملا يف
 مل نئل » : هلوق يف ضرملا مهضعب رسف دقو كله : ليقو ى هلصي مل ولو ( ىصع
 بلقلا يف هتماقإو ىنزلا ةدارإب“ةيآلا « '_‘ه ضرم مهبولق يف نيذلاو نوقفانملا هتني

 اوثدحت نأ مكاهنأ انأو ىنزلا نع مك اهن ىموم يخأ نإ ه:مالسلا ةيلع ىسيع لوقو

 قرتحم جراخ نم صصجم تيبك لعفي ملو هسفن هب ثدح نم لثم نإف مكسوفن هب
 ثيدحلاف«ىنزب بلقلا ه : ثيدح لثم هبساني ام انعرش ىف دروت دقو «لخاد نم

 ماد ام هلعفت مل هباصأ ول دقعو ةبصعم وه ام ىهتشا نإو ص لىلد هسفن يف وه

 هلعفب ىصعو هئاهتشاب ىمع لصفف لصي نأ ىهتشا نإو ث هيلع مثإ الف ةيصعم
 لام نم ( لكأك ) هتلمجب وأ هضعبب مرحم نم عفتنا يأ ( م"رحمب عفنت نإو )
 ادمع ةرورض الو لالدإ الو ةحابإ الب هريغ لامو ةتيم نم وأ ىنزلا ةرجأ وأ ابر

 برشف هنم هبص وأ ءام ناسنإلا هيف لعج ناسنإ ءانإ نم برسثك ( بوشو )
 رخلابرشو هئانإ وأ ةتيم نم وأ هريغ عرضنم نيل برش وأ كلذ حابي ال ثيح
 همث ريغ ةساحب مرحم نم عفتنا وأ يأ ( ةساحب وأ ) هبوك ر وأ لحي ال ام سابلكو

 يد نم هب ذذلتي رظنو هجولايف ولو هتيرسو هتجوز ريغ نم هب ذذلتي ( رظنك )

 هريغ ة آرميف رظنلاك عافتنا رظنو كلذ ريغ وأ بوصغم ءام وأ بوصغم ةرضخ

 ريغ مالكو متشلاو ةبيغلاو رامزملاو ءانغلا عيك زوجي ال ام ىلإ ( عامتسا وأ )

 وأ ) عافتنالا يف مالكلا نأل اذهب تديق امنإو كلذب ذذلت اذإ هتيرسو هتجوز

 )١( بازحألا ةروس : ٦٠ .



 اذكو ص كله : ليقو ىصع هب ذذلتلا هجو ىلع مش وأ سمل

 | هب رمأل . . . ٠. ٠ ٠. . .

 وأ رمخ مشك ( مش وأ ) هفن نم ولو ةيرس وأ ةجوز ريغ نم هب ذذلتي ( سحل
 ةيرس" الو هل اجوز تسيل ةأرما ةحئار مش و لحي ال ثيح سانلا لام وأ ةتيم

 ةريبك كلذ ضعب يف نابصملا نكل « هلك كلذ ىف ( ىصع هب ذذلتلا هج و ىلع )

 هيف اوحرصي مل هضعبو هسْمَلو مارحلا ةوهشلا رظنو هبرش و لحي ال ام لك اك
 سانلا لام ىلإ رظنلاو ةتيملاو رفلاو ةأرملا ةحارو سانلا لام مشك ةريبك هنا

 لامنم هتدورب وأ هترارح عفتني ام سملو هريغ ةآرميق وأ عافتنا رظن بوصغملا

 نم هصقن ةلقو عفنلا كلذ ةلقل كلذب هكالهب اولوقي مل امنإو ه هل حبي مل ثيح هريغ
 لام نم ليلقلاب كالهلاو هب حمست سفنلا نأ ةنظمب ناكو هصقن مدع وأ هريغ لام
 ص لق ولو ميرحتلا لاملا يف لصألا نكلو هب سفنلا حم-ت مل ثيح وه امنإ سانلا

 رظنلا لحي ال ام ىلإ رظنلاك هب عفتني ملو ذذلتي مل ولو هيطاعتب ىصعي ام كلذ نمو
 باتغملاف“ءانغلاعاتساو كلذ سم و ءاسنلا ريغو تايبنجألا و تامرحملا ءاسنلانم هيلإ

 هنأ ليلدب هسفن نم كلذ عايسب هذذلتبو متشلاو بايتغالا سفنب نايصعي متاشلاو

 . اضيأ ايصاع ناك كلذب ةذَّمندم مل ول

 نم هنأ ثيداحأل ةوهشاا رظن يف حيحصلا وهو هلك كلذ يف (كله : ليقو )
 لاومأ نم لسلقلا ه : ثيدح زهاظو « مرحم ةفراقم هنأل مشي ل ول و رئابكلا

 راظتنا الب رظنو ءاهتشا الب مشو عاتسا الب عمسب شإ الو )١'« رانلا ثروي سانلا

 لام يف عفن الب رظنو ةساحلا ذنبجَ و رصبلا فكب لصفنيف ساسحإ الب سح و

 كلذ ضعب ف ة ريبك ةمصمم : ليق كلذب عافتنالاب يأ ) هب رمألا اذكو ( هريغ

 ٠ دواد وبأ هاور ) ( ١
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 هيلع ثدح وأ ءاش نإ لكأي نأ ًاليل ىنثتساو لفن موص دقع نمو

 هملع دقع لعف يف عوجر ال : لىقو ه اهنم وه سيلو ص هل زاج هبجوم

 الإو تنكمأو هكرت نإ هتداعإ هتمزلو نثتسي مل نإ ًاعوطت ولو

 . . . . ...... . : هلدبف نكمت

 ءاوس لكلا يف ة ريبك : ليقو “ رم ام دح ىلع ضعب يف ة ريبك اهنأب موزجم ريغ

 .لعف نإ ةريبك ليقو ى لعفي م وأ رومأملا لعف « انونجم وأ ايبص وأ افلكم رمأ

 برشيو ( لكاي نأ ) ليللا يف يأ ( هيل ىنثتساو لفن موص دقع نهو )

 رمألا يأ ( هبج وم هيلع ثدح ) لكأي نأ ( وأ ءاش نإ ) آرطفم الالح لعفي وأ
 اذك هملإ ثدح نا لكأي نأ وأ ةقاش ةمدخك رطضب مل ولو لك ألل هوعدب يذلا

 راهنلا فصتني مل ام هطرش هل :ليقو ‘طرش ام بسحب لعف وأ لكأ (هل زاج )

 ةوهشلا نم يأ ( اهنم وه ) كلذ (سيلو ) رطضا نإ الإ هل سيلف فصتنا نإ و
 ( ليقو ) هلع ةداعإ الف هطرش بسحب لعف اذإو ليللا نم هطرش هنأل ةيفخلا

 هريدقت فذح كلانه لاقي دقو ى اذه فلاخي رخآ لوق مدقتي مل هنأل ركذو يأ

 اطرش ( نثتسي مل نإ اعوطت ولو هيلع دقع لمف يف عوجر ال ) عوجرلا هل
 هلوقب دتعي ال هنأ وه رخآ آلوق اذهب دي رب نأ زوجيو كهيف عرشي مل ولو ةيشم وأ

 هتداعإ هتمزلو) ءانشتسا هرخآ ىلإ ثدحذنإ هل وق دعي و ءانشتسا هدعي الو ءاش نإ

 ( تنكمأو ) لوخدلا دعب هك رت نإ : ليقو “ هدعب وأ لوخدلا لبق ( هكرت نإ

 (هلدج) هيلع ( ف نكمت الإو) هفانئتسا وأ اذهب قدصتلا وأ اذك موي موصك هتداعإ

 موصك و“اذك رهش نم لوآلا ءاثلثلا موي موص لدي ءاعبرألا موي موصك هسنج نم

 ةرشعب قدصتك و ‘ هدعو يذلا مويلا هتاف اذإ رخآ رهش نم وأ هنم رخآ ءاثالث
 : ليقو ع اهب قدصتي نأ ىون ةنيعم مهارد ةرشع هتاف اذإ هريغ وأ رمت وأ مهارد
 دغ موص يوني نأ رذعملا نمو “ رذع الب وأ رذمب كلذ هتاف ءاوسو لدبلا هيفكي
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 . لام يف ندبب نإو

 ص ءاسفن وأ ضئاح حبصتف يونت وأ ىحضألا ديغ موي حبصي وأ اضيرم حبصيف

 وأ وه نبأ ملعي ملو بهذ وأ هثراو ملعي ملو تامف ريقف ىلع ةقدص ىون نإ و

 . رخآ ريقفف هيلإ لصوتي ال

 ندبو لام يف لام وأ سكملابو تاف (لاميف ندب) ك هسنج ريغ ( ب نإو)
 ام رادقمب قدصتيف هتداعإ ىلع ردقي الو هدسفيف لفنلا جح لخدي نأ كلذ نمو

 ارهش موصيف 'تّفلتَثوأ دجي لف مهردفلأ ةقدص يوني وأ اعجارو ابهاذ هفرصي

 دنع ءاضقلا هيلع بج و رذع الب هدسفأ و عوطتلا موص لخد نمو ىاهلدب جحي وأ

 ،عوطتلا نم نهريغو موصلاو ةرهملاو جحلا اذك و ى ةفينح يبأو كلامو انباحصأ

 ءاضق ال:ليقو «ضرف ريغ نم ذخاؤي نأ نم لدعأ للا نآل هبلع ءاضق ال : لبقو

 رطفأنم : رمع نباو سابع نبا نعو “ةرمملاو جحلا يف يضقيو موصلاو ةالصلا ي
 ةوهشلا ىتمأ ىلع فاخأ ام فوخأ ه:سوأ نب دادش ثيدحل هموي ناكم اموي ىضق

 هل ضرعتف امئاص مكدحأ حبصي : لاق ؟ ةيفخلا ةوهشلا امو : انلق : لاق « ةيفخلا
 "نآل : لاقف ماعطلا ىلإ ريبج نب ديعس يعدو )١'« هموص عديف اهعقا وف ةوهش

 ملاع وهو كلذ لمف نم :ليق « رطفأ نأ نم يلإ بحأ ينطب يف رجانخلا فلتخت

 ملسملا كوخأ كيلع مسقأ اذإ : انموق ضعب لاقو ى ءاضقلاو مثإلا همزل هبلع اهب

 نإو “ هريغو نسحلا نع كلذ يور ى هناكم اموي ضقاو رطلفأ و همسق ًربفَ

 نإ وأ ترطفأ هللا ءاش نإ وأ للا ءاش نإ مويلا موص متأ :لوقي نأ لثم ىنثتسا
 رهاظلاو “ سمشلا لزت مل ام هءانثتسا باصأ ترطفأ نكي مل نإ وأ اذك ناك

 نع رم اك سمشلا تلازو ىنثتسا وأ نثتسي مل ولو هوخأ هيلع مزع اذإ رطفي هنأ

 . ملعأ هللاو سوك

 )١( هركذ مدقت .
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 باب

 . . . اتره دقو ةبغرلاو ةوهشلا ةعبرألا رفكلا ناكرأ نم

 باب

 رفكلا ناكرأ يف

 ترمف ةوهشلا امأ ) اترم دقو ةبغرلاو ةوهشلا ةعب رذلا رفكلا ناكرأ نم (

 ةوهشلا نع رجز ةيفخلا رك ذ نكل « ةيفخلاب ةديقم نكل بابلا لبق لصفلا يف

 :هلوق رخآ يف ترمف ةبغرلا امأو ، ةنطابو ةرهاظ رذحت برقملا نأ اك اقلطم

 ى اهيلع مزعلاو ةيصعم ىلإ دصقلا هيجوت يهو ةلزنملاو ةرهشلا بح مرح : لصف

 ركذب نأ ىلوألاف ةرهاظ وأ ةمفخ اقلطم ةوهشلا رفكلا ناكرأ نم وه يذلا و

 هبحت مارح نم سفنلا هيلإ عزنت ام ىلإ تاصنإلا يهو كلانه وأ انه اضيأ ةماعلا

 ص يصاعملا ىلع سفنلل ةلماحلا يه ةمرحملا ةوهشلاف “هنع اهعزن مدعو امهل ناعذإلا و
 دقف هلقع ىلع هاوه بلع نمو > اجن دقف هاوه ىلع هلقع بلع نم : لاقب كلذلو

 : دير د نبا لاق “ ىوغو لض

 اجن دقف هلقع هاوه ىلع الع. نمف ىوهلا لقملا ةفآو

 ۔ ٢٧٦٣ -



 : رعاشلا لاقو

 اري وشت داد زب ىوهلا يصاع بلقو ىوه عوطب فوسكم لقملا ةراتإ

 امأو « )١' تاوهشلاب رانلا تفلحو هراكملاب ةنجلا رتفح » : رقللع هنعو

 ةوسق هيلع فاخي حاباا نم ىهتشي ام لعف نم راثكإلا نكل حابمف لالحلا ءاهتشا

 ةبغرلا اذك و ةعاط ةعاطلا ءاهتشاو ، يصاعملل كلذ هرجيف اهتظلغو سفنلا

 ىنزلاو ةقرسلاو ابرلاك مارحلا يف بغري نأ لثم ص رسلا يف ةبغرلا يه ةمرحملا
 ةمغرلا امأ و ى هايند ىقبتل ةنيالملاو ةنهادملاو هاجلاو ةوشرلا ذخأو ةاكزلا عنمو

 للا لاق تابيطلا لكأ و نسحلا سابللا دصقو لالحلا لاملا عمجي ةحابمف لالحلا يف

 _'٢؛قزرلانم تابثطلاو هدابعل جر خألا هللا ةنيز مرح نم "لق" :ىلاعت
 الالح هللا مكقزر امم اولك و _ اا مكل لا لحأام تابمط اوم"رحت' ال

 _ ا٨) اوممط اهف حانج" تاحلاصلا اوملعو اونمآ نيذلا ىلع سيل ٠ اآ_بَّبط

 نوغتبي رألا يف نوبرضي نورخآو ٦'_ هللا ىلع ءارتفا هللا مهقزر ام اومرح و
 بغرب نأ لثم ةيصعملا ىلإ رجي دق كلذ يف لاسرتسالا نكل ه ؤ٧) هللا لضف نم
 ىلإ هيدؤيف نسحلا سابللا يف وأ مرحي امم اهريغ وأ ةقرسلا ىلإ هتبغر هيدؤتف لاملا
 ةوهشلا تدادزا اذإو ى ةعاط ةعاطلا يف ةبغرلاو « ىنزلا وأ ءالّثحلاو رتخبتلا

 دراد وأ و ملسم هارر ) ) ١

 ٢ ٣ فارعألا ةروس ( ) ٢

 ٧ ٨ ةدئالا » ()

 ) ٤( » « ٨٨

 ) ٥( » « ٩٣

 ٤٠ ١ ماعنألا » )٦(

 ؟. : لمزلا » ()
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 ابنالا ىلع بلاكتلاو هرسلا ثعبني اهنمو ةميهب ةفص ةوهشلاو ‘ ةبغر تناك
 ىنزلا نم ءاشحفلاو ركنملا روثي هنمو “ جرفلاو نطبلا ةوهش ءاضق ىلع صرحلاو
 ص تاوهشلا لجأل ماطحلا عمج يف مثإلا باكتراو ماتيألا لاومأ لكأو ةقرسلاو

 ‘حابملانم هيف بغري وأ هيهتشي ام عبتي ام ردق ءرملا ناميإ نم صقني هنأ يل رهظيو
 يو"ر“ هلالج لج ىلوملا ةمدخ نع ضارعإ اهتمدخ و سفنلا ةمدخ نم كلذ نال

 لكأ كباحصأ رذلنأو رذح نأ , مالسلا هملع د واد ىلإ ىحوأ ىلامت هللا نأ

 ثيدحلا اذهو « ةبوححم ىنع اهل وقع ايندلا تاوهشب ةقلعملا بولقلا نإف تاوهشلا

 :لاق هنأ نابيش نب مهاربا نع يكحو ى بلقلا يف لقملا نأ ىلع لدي امم ينابرلا
 ء تعبش ىتح تلكأف كلذ قفتاف سدعلاو زبخلا نم ةعبش تم.هتشاو بلحب تنك

 ىل لاقف الخ اهتمهوتف لخلا تاجذومنأ هبش ةقلعم ريراوق دجسملا باب ىلع تيأ رف
 ملف توناحلا تلخدف ضرف ىنمزل : تلقف ڵ رمخ اهنإ اهيلإ رظنت كلام : لئاق

 ينوحرطو ةبشخ يتئام ينوبرضو يفوذخأف عيمجلا ىلع تبتأ ىقح [اند اند بصأ لزأ

 يلاح عمسف دلبلا يرغملا للا دبع وبأ يذاتسأ لخد ىتح رهشأ ةعبرأ نجسلا يف
 سدعو زبخ نم ةعبش : تلق ؟ كناش ام : لاق ؟يلع هرصب مقو اماف “ يل عفشف

 تدرو يأ 33 [ازاجع تون : لاقف > رهشأ ةمبرأ نحسو ةمشخ ىنام برضو

 )١ ( عقو فيكو ةوهشلا ل آب لقاعلا ظعتيل هللا همحر بطقلا اهقاس انإ ةياكحلا هذه نأ ملعا .
 يف ىعرت هفنل نانعلا قلطأ نم نا بير الو ةوهشلا ببسب ةلعف عنشأو مثإ ربكأ يف دبعتملا اذه

 عةت نا دب الف تءاش فيك ىعرت اهتلسرأ ىتم ةميهبلاك يه نإ روظحم يف عقت اهنإف تاوهشلا
 ىمج يف .

 نطابلل ريهطت اهنإف ةبوتلا نع يفكي ال اندنع دحلا نا ىلع هنم طرف امم بات دبعتملا اذه لعلو
 :هخيش هل لاق اذل هنم دمعت نع ال ةلفغ هنم رخلا برش نوكي نأ دعبي الو رهاظلل ريهطت دحلاو
 نع ةديعب ةفصلا هذه نا لع دصقلاب هبلق ىلإ زواجتت ملو هرهاظ ىلع ةبوقعلا دوروب يأ اناجم توجن

 ص دمبلالك نوديعي مه انإو ىربكةريرجيف اوعقي ىتحمهبولق ىلع ةوهشلل ناطلس ال ذإ كوللا لهأ
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 , . بذغلا اهنمو
 تاكف كرثارس نم هتننك أ تنك ايف حدقت ملو كرهاظ يلع ةلكألا هذه ةبوقع

 . افطلو كب ىلاعت هللا نم ًاقنف ر كلاذ

 نم هاطاعتي انف هايند ىف بدأ نم نإف : لاق ام قدصأ امو : يريشقلا لاق

 دةلو“هانعمو هرهوج بيداتلاب رهط لب “ هابقع يف هنع ففخ دقف هاوه ةعباتم

 تاوهشلا نم ائيش لك آ ال نأ تدقتعا تنك : لاق هنا صاوخلا مها ربا نع يكح

 همل نم ذخأتو هملع عقت ريبانزلا ادإ و ةديدش ةلع هب لجرب تزقجاف نامرلا الإ

 ص ةفرعم مدقت ريغ نم ينفرعو ميهاربا اي مالسلا كيلعو : لاقف هيلع تسف

 لاقف ريبانزلا هذه نم كصلخي ىتح هللا توعد ولف هللا عم الاح كل ىرأ : تلقف

 ةوهش نم كصلخي ىتح للا توعد ولف ميهاربإ اي هللا عم اللح كل ىرأو : يل
 . بولقلا ىلع تاوهشلا عأذنلَ نم رسيأ سوفنلا ىلع ريبانزلا عسل نإف نامرلا

 نب دمحم لاق ‘ ىلاعت هللا همحر اهرك ذيسو ةبهرلا عبارلاو ( بضقلا اهنمو )

 الب ةىباخلاك هوك رتت ةعررالا هذهب ناطشلا نم اوظفتحا : ىلاعت للا هحر ريصب

 يهو اهلقن لهسي ال ارع الب ةيباخلا ناصقنك ادئاز اصقن اصقان هوك رتت يأ ارع

 مكيلإ ! لاقتنالا دجد ال هللا هنعل وه كلذك ص اهعضوم نع اهيف ءىبخ امب ةلىقث

 لهست ًاديش افلكت هيف فلكتم اليلق الإ ةعبرألا هذهب متظفتحا اذإ سواسولاب

 كرَّتلل ,ناث لوعفم الو ، هوكرتت « اه ه نم لاح ةيباخلاكف “هتلوازم مكيلع

 .واولا نم لاح وه لب كلذ ىلع ىنعملا حصي ال هنأ ه : ضعب لاقو ىنعملا ححصو

 امع مكلقني نأ الو مكب كسمتي نأ دجي ال ارع الب ةباخلاك متنأ و هوك رتت يأ

 . ركذ ام لاثمأ نع الضف ىزغصلا قلازملا ناظم نع =
 نع هب اودعب ام اوبكتراف هذه لاثمأب كوللا نم ءيش ىلع مهنا نونظي نمم ريثك رتغا امبرو

 لمهت الو ةعيرشلل ةافانملا لك فانم هنع هللا يضر بطقلا هركذ ام لثم نا ىلع ميقتسملا طارصلا

 ةفرعمو ثريغ ال ظاعتالل قحلا لهأ عئاقولا كلت ركذي امنإو نيكلاملا نم نوكتف هللا لبحب ذخآلا
 . ملعأ هللاو ث هب سانلا ظعتا نم ال هريغب ظعتا نم لقاعلاو ؛ ةبقاملا
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 خيشلا لاق « ارع اف نكي مل اذإ ةيباخلا لقن لهسي ال هنأ اك ى ريخلا نم هيلع متنأ

 بهري ثمحو بغر ثيح هللا ظفح مل نم : لمق : هللا مهمحر ركب نب دمحم نب دمحأ

 راصتخالل فنصملا هركذي مل و رفكلا لمكتسا دقف بضغي ثيحو يهتشي ثيحو

 وأ هللا ريغل ناك اذإ بضغلا مرح امنإ و « :رفكلل اناكرأ نهنوك نم دافتسي هنالو

 خيشلا لاق ى نيللا حلاصلا نأب ملاع وهو نيللا حلصي ثيح هلمعتسا نكل هل ناك

 بلقلا مد ناروث هنأ كلذو ةبهرلاو ةبغرلل نالصأ بضغلاو ةوهشلا:يخامشلا دمحأ

 ص ةوهشف ذالملا بلطل امإو بضغف كنود نم ماقتنالا ةدارإل امإ “ هراشتناو

 بلقلا مد ناروث نكل يأ ةعانق يناثلا نعو ى ةبهرو نبج لوآلا نع هضابقناو

 . ماقتنالا ةدارإل هناروث نم لقأ نوكي دق ذالملا بلطل

 وهافغمنإ هنع يهنملا هيلع ذوخاملاف ىسك ال يرورض بضفلا نأ ىفخي الو

 وأ بلقلاو ةحراجلاب هذافنإ ىلع ةماقإلاو ناعذإلاو هروضح دمب هيلإ تاصنإلا
 يف لوقيو هركفب هذافنإ يف فرصتي ناسنإلا ناك رضح اذإ بضغلا نإف امهدحأب

 لهأ انأو اذك يل لعفي مل فيك وأ ؟ هل لهاتأ ال انأو اذك "يف لعف فيك هبلق

 ى مارح هلعف دع امم اذك لعفأ ال وأ اذك لعفأ لوقي وأ ، هريغ اذك و ؟ هل

 بابسأو “ هعوقو دعب هدايدزا بابسأ هذهف “ ءيطب وأ عيرس ركف كلذو

 لوقي نأب اهمطقي لب ى هملع ذوخأملا ذخاؤملا وه بابسألا هذه ىطامتف ى هذافنإ
 ء كراتلا وأ لعافلا اذه ال لع كلذ رةدقَ يذلا وه كلا وأهكلذل لهأ انأ : الثم
 بابسأ طامتت ال يأ « 6ا) ةنجلا كلو بضغت ال » : لجرل وللب للا لوسر لاق
 يرورضلا رمآلانآال تربص نإ هبلع تبضغأ ام ىلع ةنجلا كل نا لاحلاو بضفلا

 وأ ث هبسك كرتب وأ هبسكب رمؤيف ايبسك سيل هنأل هلعف وأ هك رت نع ىهني ال

 ٠ دواد ربأ هارر ) ( ١
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 وأ “ ةنجلل ةيضتقملا لاعفألاو لاصخلا ثروي بضغلا كرت ناو بضغت ال ىنعملا

 الإ ةنجلا نم هعنم ال ثحب ابضغ هف نأ الإ هللا نيدب ءافو لجرلا كلذ نم ىأر

 بضغرإثللج ناك دقف بضغت ال نأ ىلع ةنجلا كل :لاقف‘ بضفلانم هيلع فاخي ام

 هنكل و«'١ارشبلا بضغي اك بضغأ رشب ينا مهللا » : لاقو ع هاتنجو رمحت ىقح
 ىتح ءيش هبضفل مقي ملو دحأ هبرقي مل قحلا هبضغأ اذإف ايندلل بضغي ال ناك
 ؛ بضفت ال : لاقف نمحرلا دبع ابأ اي ينصوأ : نايلَسل لجر لاقو ى هل رصتني
 ملعأ هللاو زوجيو ‘ كيديو كناسل .كسمأف تبضغ اذإف : لاق “ ردقأ ال : لاق

 ناوهلا كسفنل دقتعت نأب اهيف بضغت ةبترمب كسفن لمحت ال ىنملا نوكي نأ
 ديرب نأ ملعأ هللاو زوجيو“هل ادهمتم كتدجو هركت ام كباصأ اذإ ىتح لذلاو

 ءاخسلاو مركلا نم قلخلا نسح بجوت يتلا بابسألاب رمألا بضغلا نع يهنلاب

 ظيغلا مظك و وفعلاو حفصلاو ىذألا فك و لاتحالاو عضاوتلاو ءايحلاو ملحلاو

 امل تراصو قالخألا هذهب تةلخت اذإ سفنلا نإف ةليمجلا قالخألا رئاسو ةقالطلاو
 لاق دقو رهظأ لوآلا لاتحالاو هبابسأ لوصح دنع بضغلا اهنع عفدنا ةداع
 «'"نورفغي مه اوبضغ ام اذإو -'"١بضفلا ىسوم نع تكس املو :ىلاعت هللا

 لاقوهاضتقم عابتاب ذخاؤي امنإو هب ذخاؤم ريغ هسفن يف بضغلا نأ ناتيآلاتلدف

 ديدشلا سيل» :ملسمو يراخبلا ىورو ،ةيآلا ٠' ظفلا نيمظاكلاوإ :ىلاعت للا

 حتفو ةلمهملا داصلا مضب 2 بضغلا دنع هسفن كلمي يذلا ديدشلا امنإو ةعَر لاب

 :انلق؟مكيف ةعرصلا نودمت ام ه:ملسم ىورو“هريغ عرص يف غلابملا يأ ءا رلا

 )١ ) يقهيبلا هاور .

 )٢( فارعألا ةروس : ١٥٤ .
 )( » ىروشلا : ٣٧ .

 )٤( » نارمب لآ : ١٣٤ .
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 ء بضغلا دنع هسفن كلمي يذلا نكل و كلذ سيل : لاق لاجرلا هعرصي ال يذلا

 يبنلالاقف يوقأ معأ نورظني ارجح نوعفري موقب رم للع يبنلا نأ دهاجم نعو
 : اولاق ؟ هنم دشأب مكربخأ الأ : لاقف « اندشأل رجح : : اولاق ؟ اذه ام » : قلع

 همخأ ناطش و هناطش بلفىف ءانحش همخأ نبوأ هندب نوكب يذلا : لاق 0 معن

 : لاق ى ىلب : اولاق ؟ مدشاب مكئبنأ الأ ه :ةياور يفو « ")هملكي ىتح هبتابف

 لاق هنأ نل هنع ةريره يبأ نع يراخبلا ىورو « ربصي مث اظغ ءىلتع يذلا

 لملو « بضغت ال ه : لاق ارارم ددرف « بضغت ال » : لاق 0 ينصوأ : لجر هل

 ىلع ينأ'د هللا لوسر اي :تلق هنع يناربطلا جرخأ دقف ث ءادردلا وبأ لجرلا اذه

 الإ مهللا هيف راركت ال نكل « ةنجلا كلو بضفت ال ه :لاق ى ةنجلا ينلخدي لمع
 نب فنحألا مع ةمادق نب ةثراح وه وأ ةريره وبأ هاكحو هكحي ملو“ناك :لاقي نأ

 يل لق هللا لوسر اي :تلق رليم يبنلا تلأس : لاق هنأ هنع دمحأ جرخأ دقف سبق

 كلد لك ارارم هىلع تدعأف « بضغت ال ه : لاق هلقعأ ىلعل ىلع للقأ و آالوق

 يعبات ةثراح نإ نولوقي مهنأب ناطقلا ىمحي اذه يف عزان نكل ‘ بضغت ال :لوقي

 لك يف كلذ لاق هنأ بضفت ال لاق : لوألا ثيدحلا يف هلوق ىنممو ى يباحصأل
 عفن مومعو بضغلا كرت عفن مظع ىلع كلذ راركتب هبنو هلاؤس لئاسلا ددر ةرم

 هللا لس » :لاقف هللا لوسر اي هب وعدأ ءاعد ينملع : سابملا هل لاق اك وهف ى هك رت

 يف ةيفاملا للا لس هللا لوسر مع اي سابع اي ه : هل لاقف ا رارم هداعأف « ةيفاملا
 هنأ لمتحي :ليقو «'؟اريخ لك تمطعأ ةيفاعلا تيطعأ اذإ كنإف ةرخآلاو ايندلا
 قرط ضمب يفو “ ةيصولا هذهب "هتصخف بضغلا ةرثك لجرلا اذه نم ملع للع
 قيرط فو «بضفت ال » : لاق ؟هثا بضغ نم يندعبي اذام : رمع نبا نع ثيدحلا

 ٠ د راد وبأ هاور ) ( ١

 . ملم ه رر ) 1 (
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 ينرم : لاق وأ ‘ يلع رثكت الو ينصوأ : لزع للا لوسرل لاق الجر نأ ىرخا
 ائيش ينملع ىرخأ قيرط يفو « بضغت ال » : لاق هللقعأ يك يلع هللقو رمأب
 لوسر اي : تلق ىرخأ يفو « بضغت ال» :لاق ىلع رثكت الو سانلا ىف هب شمعأ

 بضفلا اذإف لاق ام يلل ينلا لاق نيح تركفف « بضغت ال » :لاق ينصوأ هلل
 ليقو س رش لك حاتفم بضفلا : دمحم نب رفعج لاق مث نمو ى هلك رشلا عمجي
 نب دمحم جرخاو بضغلا كرت : لاق ةملك ف قلخلا نسح انل مج إ :كرابملا نبال

 لمملا يأ هللا لوسر اي : لاقف ههجو لبق نم قلع يبنلا ىتأ الجر نأ رصن
 مث كلذك لاقف كلذ هل لاقو هنيمي نع هاتأ مث « تاخلا نسح » : لاق ؟ لضفأ

 ىالخلا نسح هقفت ال كلام » : لاقف هملا تفتلاف هفلخ نع مث كلذك هلامش نع

 . لسرم وهو « تعطتسا نإ بضفت ال نأ وه

 نايلسل لاق الجر نأ يور ام يرورض بضفلا نا نم هترك ذ ام بسانيو
 كسماف تمضغ اذاف » : لاق ردقأ ال لاق « بضفت ال » : لاق ينصوأ : ك

 بضفت ال : لاق ينصوأ » :مالسلا اهيلع ىسيمل لاق ىبحي ناو "٠ كديو كناسل

 ،يسح :لاق الام ,نَّتْقَت ال : لاق رشب انأ امنإ بضغأ ال نأ عيطتسأ ال : لاق
 مالسلا امهيلع ىسيعو ناملس نع حصي مل اذه نإ لبق ولو ىسيع نع اذه يورو

 عئادب نم رم امم هنع يهنلا هيف امم هوحنو ارارم بضغلا نع يهنلا ثيدح ناو
 نع ةعنام ريخلا عماجل ةنمضتم ةملك وهو ك دمحم انيبن اهب صخ يتلا عماوجلا

 :لاق؟ دشأ ءيش يأ ه : مالسلا امهيلع ىسيمل لاق ىيحي نا يورو رشلا حئابق

 امن : لاق ع بضغت نأ : لاق ؟ للا بضغ نم برقب امو : لاق ع هللا بضغ
 ةراضملاو ةارامملاو :انلق «ةّسملاو ززعتلاو رخفلاو رمكلا : لاق ؟ بضغلا ءيدبي

 لزهلاو حازملاو بجعلاو وهزلا و داجلاو لاملا لوضف ىلع صرحلا ةدش و ردفلاو
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 يأ « اا هتروع للا َرَسَس هضغ ةفك نم » : تللك هنعو ص ريغتلاو ءزهلاو

 همضغ در نم : ءاغلبلا ضعب لاقو ى , ىقنلي ال ام ىلإ ناسنإلا جرخي بضغلا نآل

 نإف بضغلا ةزثك و كايإ ه : مالسلا اهيلع نايلسو دواد نعو “ هبضغأ نم ده

 دمس و » : ىلامت هلوق يف ةمركع لاقو « ملحلا لجرلا داؤف فختست هترثك

 دسفىد بضغلا ه : ملم لاق و ء بضغلا هبلفي ال يذلا وه ديسلا ه ًاروصحو

 ىفشا الإ هثشا دحأ بضغ ام ٠ : لل لاقو ص لمعلا ربصلا دفي اك نامإلا

 امث لاق « للا بضغ ه : لاق ؟مهج نم دشأ ءيش يأ : : لجر لاقو « منهج ىلع

 يقل هنأ هللا همحر٠ ننرقلا يذ نعو « بضغت ال ه : لاق ؟ها بضغ نم يندعبي

 ناطشلا نإف بضغت ال : لاق انيقيو اناميإ هب دادزأ املع ينلع : هل لاقف اكلم

 ةدؤتلان هنآكسو مظكلاب بضغلا درف بضغي ناح مدآ نبا ىلع نوكيب ام ردقأ

 ديعبلاو بي رقلل انيل لهس نك و كتظح تأطخأ تلجع اذإ كنإف ةلجملاو كايإو
 :بهارلا هل لاقو “هقطي ملف هلآذضي ابهار ناطيش ءاجو“ًادينع ارابج نكت الو

 ناك اذإ لجرلا نأ ةدحلا : لاق ؟مهيلع كل نوهأ مدآ ينب قالخأ يأ ينربخأ

 ةدحلا قمحلا سأر : راصنآلا ضعب لاق « ةركلا نايبصلا بلقي امك هانبلق ةديدح

 نوكأ ىتح تئج يضر اذا مدآ نا ينبلغي فيك :ناطيشلا لاقو بضغلا هدئاقو

 اذإ :سيليإ لاق :دهاجم لاق هسأر يف نوكأ ىتح ترط بضغ اذاو ى هبلق يف

 نم هسفنل كلاملا : مكح لاقو ى مدني امم لمعو ملعي ال امب لاق مدآ نبا بضغ

 ةزعو كايإ : ضمب لاقو “ بضغلا ل الو ىوهلا هععرصب الو ش هلذت ال

 ملح ىلإ رظنأ :هللا همحر دوعسم نبا نعو “راذتعإلا ةلذ ىلإ كريصي هنإف بضغلا

 ينب اي. : هنبال فلسلا ضعب لاق “بضغي مل اذإ هملحب كملعأ امو هبضغ دنع لج رلا

 .يقهيبلا هارر ) ( ١
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 ماقتنإلا ةدارإل بلقلا مد نايلغ وهو

 : لاقيو “ روجسملا رونتلا يف يمحلا حور تبثي ال ايك بضفلا دنع لقملا تبثي ال

 :هعم نمل لاق ءايبنألا نم ايبن نأ ىوريو لقعلا لوغبضفلاو لقعلا ودع بضغلا

 لاقف “يتفيلخ يدعب نوكيو يتجرد يف يمم نوكيف بضغي ال نأ ىل لفكت نم

 لفكلا وذ وهو هدمب هتلزنم يف ناك تام املف ىفوو انأ :لاقف داعأ مث انأ:باش

 :ليقو لتقلا نم هيلا اورف لجر ةئام لفكت هنأل : ليقو “كلذب هلفكتل يمس

 عيرس مكنم نا»: ثيدحلا يفو “ةالص اذك موي لك يلصي ناك حلاص لجرب لفك

 اضرلا ءيطب بضغلا ءيطب مكنمو ىرخألاب امهادحاف ىضرلا عيرس بضفلا
 ناك نم مكرشو “ ىضرلا عيرس بضغلا ءىطب مكريخ و ىرخألاب امهادحإ نوكت
 كلذو( ماقتنالا ةدارال بلقلا مد نايلغ وهو) «'١١ىضرلا ءىطب بضغلا عيرس

 نابلغ لمشي مل هنأل عماج ريغ دح كلذ و هب بيصأ ام لمحت نع سفنلا قيضل
 يذؤي ام عفدل ابلط بلقلا مد نايلغ: لوةي نأ ىلوألاف ىذؤي ام عفدل بلقلا مد

 باحد دقو ؤ هعوقو دعب ىذألا هنم لصح نمم ماقتنإلا و ءاذيإلا عوقو ةيشخ دنع

 كلذ دعب ءاذيإلا عقي مل ولو هئاذيا ىلإ هجوي نمم ماقتنالا ديرينابضفلا نأب يدنع

 : دعسلا لاقو ى اعماج دحلا نوكيف ماقتنالا ديريف اهب ررضتيف هل ةناهإ هجوتلا

 نايلغهعبتي ريغت هنأ ضعب لوق هلثمو ماقتنإلا ةدارإ اهأدبم سفنلا ةكرح بضغلا

 قرف دقو نامزالتي ام آريثك و بضغلا لصأ ظيفلاو ى ماقتنإلا ةدارإل بلقلا مد

 نأ دحلا ديةيو ى حراوجلا ىلع رهظي بضفلاو حراوجلا ىلع رهظي. ال ظيغلا نأب

 بولغمىلع ناك نإف ابولغم نوكي نأ وجرملا وأ بولغملا ىلع الإنوكي ال بضغلا
 ىلإ عفتراو قورملا يف رشتناو بلقلا مد اهب ىلغو بلقلا يف بضفلا ران تلمتشا

 هجولا رمحيف هجولا يف بصنيف ردقلا يق يلغي يذلا ءاملا عافتراك ندبلا يلاعأ

 ٠ دراد وبأ هاور ) ( ١
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 يفام اافصل ةجاجزلا يكحت اك هئافصو هتقرل دلجلا تحت نم رهظي امنإ و نانبملاو

 رعشتسا اذإ كلذك مدلا رشتنا ابولغم نوكي نأ اجر نم ىلع ناك نإ و « اهلخاد

 نيب ددرتيف هل بولغم ريغ نوكي نأ رعشتسا اذإ ضبقناو هل ابولذم نوكي نأ

 وأ « اذكه ةراتو اذكه ةرات برضيو ى رارمحاو رارفصاو طاسبناو ضابقنا

 ول ماقتنالا يف دصق هل ناكو هبلاغ هرض اذا هنأ كلذو ةرمحو ةرفص نيب نوكي

 ريصيو رفصيف بلقلا فوجو هنطاب ىلإ دلجلا رهاظ نم مدلا ضبقنا هبيصي ناك
 الأ ه: ةبطخ يف وقل لاق ناسنإلا ةنيطب نوجعم رانلا نم قول بضغلاو اعزج

 رارمحاو هجاد وأ خافتنا ىلإ ىرت امأ مدآ نبا بلق يف دقوتت ةرمج بضغلا نإ

 مكدحأ سحأ اذإو ه:ةياور يفو « ضرألاب قزلبلف كلذ نم ءيشب سحأ نمف هينيع
 اذا ه :قلع لاقو ماقتنالاب هريغ ىإ هيدعي ال يأ « بضغلا هدمي" الو سبحيلف

 ينو « )١' ءاملاب رانلا أفطت امنإو رانلا نم بضغلا نإف ءاملاب أضوتيلف مكدحأ بضغ

 نمىلخ ناطشلا نإو ناطيشلا نم بضغلا نإ و رانلا نم بضغلا نأ »ه : ةياور

 نع ميعن وبأ ىورو « '؟) أضوتنلف كدحأ بضغ اذاو 0ءاملاب رانلا أفطت امنإ و رانلا

 لستغاف لزن مث بضقف ربنملا ىلع وهو ءيشب ةيواعم ملك هنأ ينالوخلا ىسوم يبأ
 ناطيشلا نم بضغلا نإ ه:لوقي قلع هللا لوسر تعمس :لاقو ربنملا ىلإ داع مث

 للع هنعو «لستفياف مكدحأ بضغ اذإف ءاملاب أفطت رانلاو رانلا نم ناطيشلا نإ و

 اذإف هينيع ةرمحو هجادوأ خافتنا ىلا رت ملأ بلقلا يف دقوتت ةرمج بضغلا نإ ه

 ناو ى متيلف [الاج ناك ناو ‘ سلجيلف امئاق ناك نإف كلذ نم ائيش ؟دحأ دحو

 اهثفطي ال رانلا نإف لستفيلف لزي مل نإف درابلا ءاملاب أضوتيلف كلذ هنع لزي مل

 )١( ملم هاور .

 )٢( » ملم .
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 نم بضغلا نإف درابلا ءاملاب أضوتيلف كدحأ بضغ اذإ ة : ةياور يفو « ءاملا الإ
 نم بضغلا نإ : لاقو ىشنتساف ءام اعدف هنع هللا يضر رمع بضغو » رانلا

 . بضغلا بهذي اذهو ناطشلا

 جورخو هفارطأ داعتراو ندبلا رهاظ ريفت داسفلا نم بضغلا ىلع بترتيو

 هناضعأ جاجوعاو هقادشأ دّبزتو همالكو هتك رح با رطضا ولادتعالا نع هلاعفأ

 فشك ولو هتروص حبق نم ءايح هبضغ نكسل هسفن ىأر ول ىتح هقلخ ةلاحتساو

 متشلاب هناسل قطنيو هنع ءىشالنلاهناونع هنإف هرهاظ نم حبقأ هآرل هنطاب نع هل

 الإو هنم نكمت نإ هملع بوضغملاب شطبيو هبضغ لاز ول هنم يحتسي امم حبقلاو

 راغصلاو ضرألاب هدي برضيو ههجو مطليو هبوث قزميف هبضغ هيلع عجر

 آلامش و انيمي تفتليو رمنلاك هسلجم نم بثيو نونجلاو ناه ولاك ودعيو باودلا و
 هنأك هظعي نم ىلإ تصني الو ةميهبلاك هيلإ ىقلي ام مهفي الو ةعرسب درقلاك

 ىشفيف ةيزيرغلا هترارح ضعب تأفطأف بضفلا ران هيلع تبت وق اميرو قمحأ

 . هتقول تام اهلك اهتمدعأ نإ و ى هملع

 هبلع لجف نايلس هيخأ عم مالك كلملا دبع نب ناورم توم ببس ناكو
 ىلع زب زعلا دمع نب رمع كسمأف همسجيل هاف حتفف همأ قحلي نم ان : لاقف ناملس

 ايأ اي ىنتلتق : لاقف « كمامإ و كوخأ كللملا دبع نبا اي : لاقو ى همالك درو هيف

 لامف كرلا نم رخأ يفوج يف تددر : لاقف ؟ كب تمنص ام : هل لاقف “ صفح

 اذهف لادتعاب وأ طيرفتب وأ طارفإب امإ بضغلا نإف . هتعاس نم تايف هبنج

 ء طارفإب يذلا :وه نيدلاو لقعلا ةسايس نم جرخي وأ داكي وأ توملا هب لصي يذلا

 نإف بضغلا ناخدب هلقع رون ءىفطني مل هسفن عجار نإف امغ ظعولا هداز امبرو

 ملظم ناخد بلقلا مد نايلغ نم بضغلا ةدش دنع دعاصتيو غامدلا ركفلا ندعم
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 هانيع ملظتف سحلا نداعم ىلإ ىدعت امبرو ركفلا نداعم ىلع ىلوتسي غامدلا ىلإ

 ران هيف تمرضأ فهك لاثم ىلع هغامد نوكيو اهرسأب ايندلا هملع ”دوتستو

 فيعض جارس هيف ناكو هبناوج ناخدلاب تالتماو هرقتسم يمح و ههج و د وساف
 ةمالس ىجرأو الاح نسحأ حابرلا بارطضا دنع جاومألا مطتلم يف ةنيفسلاف

 وهف بلقلا امأو اهنيكستل لاتحي ام ةنيفسلا يف نآل اظيغ ةبرطضملا سفنلا نم
 رات ىوقت امبرو ى همصأو بضغلا هامعأ اذإ هتلمح تطقس دقو ى ةنيفسلا بحاص

 رانلا ىوقت اك اظيغ هبحاص توميف بلقلا ةايح اهب يتلا ةبوطرلا ينفتف بضفلا
 وأ هلام وأ هسفن ىلع اعد امبرو ى هلفاسأ ىلع هيلاعأ "دهنتو ققشتنف فهكلا يف

 عم انرس : هللا دبع نب رباج لاق هل باجتسيف ةباجإلا ةعاس فداصيف هلهأ

 ضعب هيلع ن؟دلتف هل حضان ىلع راصنألا نم لجرو ةوزغ يف يلم هللا لوسر
 نوعلم انبحصي الف هيلع لزنا » : قلع لاقف هللا كنعل رس : هل لاقف “ نبدلتلا
 نم اوقفاوت ال كلاومأ ىلع اوعدت الو مكدالوأ ىلع اوعدت الو مكسفنأ ىلع اوعدت ال

 ناروث فعض يذلا وهف طيرفتب يذلا امأو « مكل بيجتسيف ةباجإ ةعاس هلا

 بجتهل ةيمح ال :لاقيو مومذم هدقفو "الكو [۔أر ناسنإلا هدقفي دقو هبف بلقلا

 ملو بضغتسا نم : يعفاشلا لاق بجي ثيحو نبدلاو مم رحلل بضفيل هتجلاعم

 وهف لادتعاب يذلا امأو . ناطيش وهف ضرب ملو يضرتسا نمو ى رامح وهف بضغي
 طسوتيو“ةدشلا بوجو دنع َدتشيفندلاو لقعلا ةراشإ همف رظتني يذلا بضغلا

 ىلع ءادشأ » : ىلامت هللا لاق « ملحلا بوجو دنع لوزيو “ طسوتلا نسح دنع

 رومألا ريخ » : نل لاقو "ا 4 مهيلع ظلغا و ط : لاقو ) 4 رافكلا

 )١( حتفلا ةروس : ٢٩ ) اهركذ مدقت (.
 )٢( ةبوتلا ةروس : ٧٣ .
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 6١ نينمؤملا نم كمبئتا نمل كحانج ضفخاو » : ىلامت لاقو )١' « اهطاسوأ
 ءاهقفلا دنع آرم الو كولتبيف ءاهفسلا دنع آولح نكت ال ينب اي ه نايقل لاقو

 . ملعأ هللاو ركلف اسباي الو رصعتف ابطر نكتال : لثملا يفو « كوضف ريف

 ى رم اك ءاملاب لفلاب بضفلا جلاعيو “ هديك "لق هبضغ رهظ نم : لاقيو
 ىور ؤ نراطشلا نم بضغلا نال مج رلا ناطمشلا نم هللاب ذوعأ : لوقب نأبو

 هبحاص ةبسيت امهدحأو وتلل يبنلا دنع نالجر آبّتْسا : ملسمو يراخبلا
 دحي ام هنع بهذل اهلاق ول ةملك ملعأل ينإ » : رن لاقف ههجو رمحا دق اضغم

 يبنلا لاق ام عمست امأ : لجرلل اولاقف « مجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ : لاق ول
 اهفنأب ذخاي ةشئاع تبضغ اذإ قلع ناكو ى نونجب تسل ينإ : لاق ؟ رلك

 ريغصتلا ءاي ماغدإو ءاي ىلإ ةزمهلا درب ؛شّيوع اي وأ « 'شيئيوع اي ه : لوقيو
 نم ينأريجأو يبلق ظيغ بهذأو يبنذ يل رفغا دمحم بر مهللا : يلوق ه اهيف
 . « نتفلا ت3ّالضلم

 بضغلا ءاود : ءاكحلا نم مكح لاق « توكسلاب اضيأ بضغلا جلاميو

 اذإ ى تنكُسىلف كدحأ بضغ اذإ : قلع يبنلا نع دمحأ ىورو " توكللاب

 نأل يأ اثالث هلاق « تحكسلف مكدحأ بضغ اذإ ى تمكسنلف مكدحأ بضغ

 ةنتفلا ران هب بشتو ى هنع مدنلا بجوب ام لاوقألا حئابق نم هنع ردصي بضغلا

 نإ ه : للع هنع رم اك ماقتنإلل اهب ايهتي يتلا ةلاحلا ةلازإب اضيأ جلاعيو ط دعب امل

 بضغ اذإ »:دواد وبأو دمحأ ىورو « منيلف ادعاق ناك نإ و “ سلجيلف امئاق ناك

 نأ كلذو « عجطضيلف الإو بضفلا هنع بهذ نإف سلجيلف مئاق وهو مكدحأ

 )١( ملم هاور .

 )٢( :ءارعشلا ةروس ٢٠١٠ .
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 رذ يبال نلع لاقو ى اهنود مجطخملاو هنود سلاجلا و ماقتنالل ءىمهتم مئاقلا

 ص .ءىحكتاف ادعاق تنك نإو ى دمقاف امئاق تنك نإف تيضغ اذإ ه : هللا همحر

 ىلامت هللا وهو هيلع ردق نم ىلإ رظنلاب جلاعيو « عجطذضاف ائكتم تنك نإ و
 تلممتسا امل:دمحم نب فوع لاق“هل ردقي هّلَسل هل واسم .وأ هنم مظعأ وه نمو

 ءامسلا ىلإ رظناف تبضغ اذإ :لاق ى معن : تلق ؟ تيتلوأ : يبأ يل لاق نميلاىلع

 نم لجر ناك : ناهلس نب رمتعملا نعو ؛ اهقلاخ ىلإ مث كتحت ضرألا ىلإ و كقوف
 ى لجر الك ىطعاف فئاحص ثالث بتكف هبضغ هيلع دتشيف بضغي مكلبق
 يبضغ ضعب نكس اذإ : يناثلل لاقو ‘ هذه ينطعاف تبضغ اذإ : لوألل لاقف

 اموي هبضغ دتشاف هذه ينطعاف ىضغ بهذ اذإ : ثلاثلل لاقو ، هذه ينطعاف
 رشب تنأ امنإ هلإب تسل كنإ بضغلا اذهو تنأ ام : اهف اذإف ىلوألا ىطعاف

 :اهيف اذإف ةيناثلا يطعاف« هبضغ ضعب َنَكَسف اضعب كضمب لكأي نأ كش وب
 سانلا ذخ : اهيف اذإف ةثلاثلا يطعاأف « ءامسلا يف نم كمحرب ضرألا يف نم محرإ

 . دودحلا لطعت ال يأ كاذ الإ مهحلصي ال هنإف هللا ىحي

 ءامسلا يف نم كمحري ضرألا يف نم محرإ : ةعقر يف بتك اكلم نأ ىكحيو
 ص ءامسلا ناطلس نم ضرألا ناطلسل ليو - هتكئالمو هناطلس و هرمأ يأ -

 بضغأ نيح كركذأ بضغت نيح ينرك ذا ى ءامسلا مكاح نم ضرألا مكاحل ليو

 هيلإ اهعفد بضغ املك ناكف ىلإ اهمفداف تبضغ اذإ : لاقو هريزو ىلإ اهمفد مث

 هصمو الإ كلم ليئارسإ ينب يف نكي مل : ليقو ى هبضغ نكسيف اهيف رظنيف
 ركذاو‘ توملا شخا و « نيكملا محرإ : اهيف ةفيحص هاطعأ بذضغ اذإ مكح

 . هبضغ نكسي ىتح اهأرةي « ةرخآلا

 بضفتنيح ينركذا مدآ نبا اي ه : هبتك ضعب يف لوقي ىلامت هللا نأ ىوريو

 ةجاح ىإ افيصو يقلم ثعبو 2 قحعأ نميف كقحمأ الف ‘ بضغأ نيح كركذأ
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 رمع لاق اك ى ةمايقلا موي ينمي « كتعجوأل صاصقلا الول ه : لاق ءاج الف أطبأف

 كديرب ام لعفي مل هللا فاخ نمو “هظيغ فلشت مل هللا ىقتا نم : هنع هللا يضر

 همقنيف هاضتقمب لمعيو بضفي دقو ى نورت ام ريغ ناكل ةمايقلا موي الولو
 هنأش ماده و هتبقارم يف ىعسيو ى لقأ وأ رثكأ وأ كلذ لثمي هيلع بوضفللا

 . هنيد رمأ هيلع شوشتيو دشأ و ظيفلا متك نم هملأ لوطيف

 نأ ةفرعمو بلكو عبك بضقفلا دنع هتروص حبق ةفرممب اضيأ جلامي و

 ى بلكلاك هب نوكي امم ريخ ءايبنألاك هب نوكي اهف ءايبنألا ةريس بضغلا كرت
 نأ رضحتسيف ريقح بولغم كنإ لاقي نأ وهو ماقتنالل يعادلا ةلازإب جلاعيو

 هنأ ه ىور ام لثم ملحلا باوث راضحتساب جلاعيو ى لذأو ىزخأ ةرخآلا ةراقح

 ةَنْسَيع لاقوءافع نم الإ موقي الف للا ىلع هرجأ نم 'ملقَمل ةمايقلا موي ىداني

 لدملاب يطعت ام يورو “ ىحلا يطمت الو لدملاب يضقت ام : هنع هللا يضر رممل

 : اعم الخد دقو ةنيبع يخأ نبا هل لاقف ههجو رمحاو بضغف ةلزجلا يطعت الو

 فرملاب رمأو وفعلا ذخ » : لوقي ىلامت هللا نأ عمست ملأ نينمؤملا ريمأاي

 ارات راك امنأكف تقدص : لاق؟لهاج اذهو ) نيلهاجلا نع ضرعأو

 ،هرخآ ىلإ عمست ملأ نينمؤملا ريمأ اي : لئاقلا وهو سوأ نب كلام هاور تئفطأف

 ىلخ و اهربدتف هيف ربدتلا ريثك هيلع ىلت اذإهللا باتك ىلع افاقو ناكو :ةياور يفو

 تقدص هل لاق : هلوق الو لهاج اذهو « هلوق ةياورلا هذه يف ركذي ملو لجرلا
 نع يور ام امأو اهريغك فلكم هبضغ ةلاح يف هنأ ةفرعمب جلاعيو . هرخآ ىلإ

 نع يور امو رفاسملاو ضيرملاو مئاصلا : بضغ ىلع نومالي ال ةثالث :ليضفلا
 ائيش هرجض يف يدبع ىلع ابتكت ال نسظفاحلا ىلإ هللا يحوي : سيق نب فنحألا

 )١( فارعألا ةروس : ١٩٩ .
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 ركنم نع مانو فورعمب رمآ ىلع بضغك لح ريغ يف هلمعتسم كلهو

 هب "رضي المالكب وأبيصأ امب فيلكتلا دح نع جرخي ىتح هلقع فعض نإ هلعلف

 احابم هبضغ ببس ناكو “ ضرأ وحن برضي وأ هب قفاني وأ كرشي الو ادحأ
 لتقلاو قافنلاو كارشإلا امأو ‘ ضرمك للا نم وأ موصك ةدابع وأ حابم رفسك

 زيبمتب نإ هنأ هيفو افالخ : ليقو ى اعامجإ هيلع دعتف كلذ وحنو قالطلاو
 نابضغلا قالط عقي مهنع هللا يضر ةشئاعو سابع نبا نعو « الف الإو فلكف
 يقيقحلا ديحوتلا بضغلا هب جلامي ام ىوقأو ةباحصلا نم دحاو ريغ هب فأ و
 نم يهو ربكأ ةطساوف هريغ امأو هللا نذإب الإ دوجولا يف ءيش عقي ال هنأ ملعي نأ

 طسوأ و اصعلاك رايتخاو هل لقع ال نم يهو رغصأ و ناسنإلاك رابتخاو لقع هل

 ةأرج كلذف ىلاعت هللا ىلع امإ بضفلاف با ودلاك قمعلا نود رابتخا هل ام يهو

 هنأ ةيواعم نع يور امب اضيأ جلاميو ‘ كارشإف قولحلا ىلع وأ ةيدوبملا يفانت
 هبقاع هبلع ردق نم يأ هيلع ردقأ ال نم ىلعو هيلع ردقأ نم ىلع يبضغ ام : لاق

 لك ىلع بضفلاف ديفي ال وهو بضغلا ملف هيلع ردقي مل نمو بضغ الب ءاش نإ
 توقلاك هبلطي مهلك ةفاك سانلل هنم دب ال امإ ءيشلاو ‘ بعتو ملأ ةدايز لاح

 ىتح يف ىنثتسم امإ و مهلك هيلع نوبضغي اذهف سابللاو برضلا نم ندبلا ةمالسو

 بضغي ال دازلاو ث هملع بضغلا زوحي ال اذهف لاملا لوضفو هاجلاك دحأ لك

 نابضغي ايهف ملاعلل باتكلاو عناصلل ةعنصلا ةادأك ضعبل هنم دب ال امإو ى هيلع

 . نابضغي فيك ارظنيلف دسفأ وأ ذخأ اذإ كلذ ىلع

 نابضفلاةروصب روصتي وأ هاضتقمب لممي نأب( لح ريغ يف هلمعتسم كلهو )
 فورعمب رمآىلعبضفك)ههجو ضابقنا فاكتيوهب فنعيو هتوص ظلغي نأ لثم
 مل حابم وأ ةبحتسم وأ ةنس وأ ةضيرف ةدابع وأ لالح لعافو ( ركنم نع هانو
 هوركملا يف زاجو بيدأت حابملا يف ب.ذغلا زاج امبرو هيلع بضغلا ةكحلا بجوت
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 . عدتبم ىلعو فورعم نع هانو هب رمآو ركنم يذ ىلع زاج و

 ( ركنم يذ ىلع ) بضغ ريغب قحلا ىلإ لصوتلا زاوجل بجاوب سيلو ( زاج و )

 يهنلابجوي ال حابم وأ ( فورعم نع مانو ) ةيصمبب وأ ( هب رمآو ) ةيصهم وأ
 زوجي هنأ بضغلا قحتسي ال نم ىلع بضغ نم كلذك و : دمحأ خيشلا لوق ىنممو
 ينغي ( عدتبم ىلعو ) بضغلا قحتسي ال نم ىلع بضغ نم ىلع بضغي نأ هل
 اذه ديكأت ديزمل ماع ىلع صاخ فطع هفطع نكل ركنم يذ ىلع هلوق هنع

 . صاخلا

 ةنسلل ةفلالا عدبلا لهأ بهاذمب لاغتشالاو ركسملاك ةمرحم امإ ةعدبلاو
 هلوسر ةنسو هللا باتك مهف اهيلع فقوتملا ةيبرعلا مولعب لاغتشالاك ضرف امإ و

 ةعامج حيوارتلا ةالصك اهيلإ بودنم امإو هوركم امإو ةيافكلا ىلع نكل يقل

 .قيعالملا ةحابملا نمو قلع يبنلا دعب ثدح ام لوأ يهو لخانملاك ةحابم امإ و

 ةرخآلاو ايندلا ريخ نهيفو نهمسول رفظلا ىلع نبتك ول ةثالث : ضعب نعو

 : دوعسم نبا نعو عستي الف عرو ت نمو عفترت الو عضمتاو عدتبت الو 'ميبمتا

 لبقي ال » : للم هنع ةفيذح نعو ةعدب ين ريثك لمع نم ريخ ةنس يف ليلق لمع
 اداهج الو ةرمع الو اتحح الو ةقدص الو اموص الو ةالص ةعدب بحاصل لا

 ةتامإ :لاقيو « نيجملا نم ةرعشلا جرخت اك ايندلا نم جرخيو الدع الو افرص الو

 : رعاشلا لاق “ ةنس تراص ترمتسا اذإ ةعدبلا نآل ةنس ءايحإ نم ريخ ةعدب

 عئادبلا تاثدحملا رومألا رشو ةنس ناكام نيدلا رومأ ربخو

 ابآ اي : كلامل لبقو لل هلوسر ةنسو هللا باتك فلاخ ام ةمرحلا ةعدلاو

 راكنإ لا۔ةف اريثك نوصقربو آريثك نوبرشيو اريثك نولكأي موق انه هللادبع

 : ىلاعت هلوق التو ةءورملاو لقملا لهأ اذه لعفي ال نيناجم مأ مه نايبصأ : مهيلع
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 ٠. . . . . ٠. . م 5 ال قح ب ولطم ىلع و

 ىصقالا برغملا ءاهقف نم يلاتشقلا لاق 'ا) ه ابمَلو او زه مكنيد اوذختا ل

 نيطبارم مهسفنأ نومسيو عئادبلا نوعدبي موق يتأيس : سابع نبال هبسنو
 كلت ىلع مهتيأر اذإف سيدانقلا مهقانعأ يف نولعجيو ( ؟ ) سيفافدلا نوسبلي

 مهت رَغو امعلو اوزه مكنيد اوذختا نيذلا له :. ىلاغت هلوقل مهطلاخت الف لاحلا

 م وق نع يش وطرطلا لئس : يبطرقلا لاق 2 حبسلا : سيدانقلاو ه ايندلا ةايحلا

 زوجيا فدلاب نوبرضيو نوصقربو رعشلا نودشني و نآرقلا ن وهرقيو نوعمتجي

 الإ مالسإلا امو ةلالضو ةلاهج و ةلاطب ةيفوصلا ءالؤه بهذم : لاق ؟ مهروضح

 باحصأ هثدحأ نم لوأف دجاوتلاو صقرلا امأو نلع هلوسر ةنسو هللا باتك

 مم ك يبنلا سلجي ناك اثإ و هدنع كلذ اولعف لجملا اوذختا نيح يرماسلا

 مهعنم سنرأ هباونو ناطلسلل يفبنيف راقولا نم ريطلا مهسوؤر ىلع امنأك هباحصأ

 رضحي نأ رخآلا مويلاو هلاب نمؤي دحأل لحي الو اهريغ و دجاسا يف روضحلا نم
 نيملسملا ةمئأ نم مهريغو ةعبرألا ةمألا بهذم اذه « مهلطاب ىلع مهنيعي الو مهعم

 : اودشنأ و

 سأرلا يف ةفخ دجاوتلا نإ ةهافس ءانغلاو صقن صقرلاو

 سارضألا يف هومشه امل نكل مهبر ةعاطل اوصقر ام هللاو

 ةقدانزلا وةعدتبملا سلاجم وأ وهللا رضحي نم ةداهش تطقس : يزاغ نيا ركذو

 مهنعلي كئلوأ لف نولاصو نوطبارم مهنأ نومعزيو نوحطشتيو نوزفقي نيذلا
 ىلعو ( هتداهش تلطب كلذ رضح نم و ك ةيآلا 4 هلا ةنعل مهيلعو < > ةيآلا 4 هللا

 ك هرمأ يلو نم وأ 1 هلام وأ هسفمئذ ف هل ) مزال قحب ( عنتمم ) بولطم

 ( ١ ) ةدئاملا ةروس : ٥٧ .
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 يئر فلإ الإ هل نالي الو ههجوب مبتي الو ملكي الو ةيالوب نإو

 نمل بضغ راهظإ زاجو هب رض عفد وأ كلذب هنم قحلا جارخإ
 هحصنتو هبتاعت ملسمل اذكو هب الإ هلبقي ال ناك تإ هحصن ديرت

 هل رج زأ كلذ تيأر وأ هتني مل نا قارف هل رهظتو

 ايلو نوكي نأب بلاطي بئاغو نونجمو متيك هريغ ىلع ( ةيالوب نإو ) :.لاق
 هميتي فككبو مهريغ ىلع مهلام ةرضم ةلازإب بلاطي وأ بسنأ وه ذإ مهيلع

 ةمرحلا مدع زاوجلاب دارأو كلذ هبشأ امو بيدأتلل اهب هنايتإبو رضلا نع هنونجمو

 اذإ ءالؤه ىلع بضغلا لاحلا ىضتقي دقف بابحتسالاو بوجولا لمشي اهمدعو

 اوناك نإو ؤ بحتسا هب نوعدترب ال اوناك نإ و “ بجسف طقف هب نوعدترب

 اودوعي الثل مهيلع ديك وةلاو غالبإلا رابتعاب الإ مهيلع بضغي الف هنودب نوعدترب

 ال امب الإ بولطملا كلذ ( ملكي الو ) اضيأ بحتسيف اضيأ مهريغ عدتريلو هلما
 الوهنم دب ال امب هل ملكت نإ مالك يف ( هل نالي الو ههجوب مّسبتي الو ) هنم دب

 هل بلج وأ هنع عفدب وأ قح يف ةناعإ وأ ءاطعإب الو هحو ةقالطب الو رظنب

 روكذملا( كلذب )لام وأ ندب يف هيلي نمم وأ ( هنم قحلا جارخإ ينر نا الإ )
 هيلإ جتحا هنم عفن بلج وأ ( هب رض عفد وأ ) ةنالإلاو مسبتلاو ملكتلا نم

 الإ ) حصنلا يأ ( هلبقي ال ناك نإ هحصن ديرت نل بضغ راهظإ زاجو ) دب ال
 يلوتم يأ ( ملسمل) بضغلا راهظإ ( اذكو ) حابم يف ولو بضغلاب يأ ( هب
 هوركملا وأ حابملا كلذ نع ( هتني مل نإ اقارف هل رهظتو هحصنتو هبتاعت )

 اذك و اهريغ وأ اهثدحأ ةيصعم كاذ يف ءاوسو ( هل رجزأ كلذ تنيأر وأ )

 بضغلا نإف ءاشن هتني مل نإ قارف هل رهظيو هحصنيو ءاش نإ هبتاعي يلوتملا ريغ
 هةلخ للع هللا لوسر ناك : اهنع للا يضر ةشئاع تلاق ةعاط وهف هلل ناك اذإ

 ادحأ هجاوي ال ناك للع هئايح ةدشلو ‘ هطخسل طخسيو هاضرل ىضري نآرقلا

- ٢٣٢ _ 



 ىرع خفتني ىتح هلل بضغو دحأ ههحو ف ةهاركلا فرمي ال : لمق هركب امي

 : للع هنع ىلع نع طسوألا ىف يناربطلاو يقهيبلا جرخ أ ى همنمع نيب مجو يف

 وبأ لاق. ضرف ةحصنلاو نيدلاو مم رحلا ىلع ةريغ يأ ! اهؤاَدحأ ىتمأ ريخ )

 ةدوملا تبثت ةروشملا نإف اوداوتو اوحصانتو نيبلا مكنيب اهف اورواشت : عيبرلا

 راشتسا نم مدن الو راختسا نم باخ ام : ليقو . ةنيغضلاو دقحلاب بهذتو

 : عيبرلا وبأ لاق « انم سيلف انتشَغ نم : للع هلوقل دهتجيلف هريغ حصن نمو
 رمأ ين هنورواشي نم سانلا دقف - هللا همحر ركب نب دمحم ينمي - خبشلا لاق

 نعمألا رمغ و ايندلا لهأ اورواشيو “ مهنيد رمأ يف هنوتفتسي نم اودقف امك مهايند

 نم ىحلا فرعيو هل ليق ابف زيميو هرظن دريو ةحيصنلا فيك فرعي ناك اذإ
 متكت ال ةحيصنلاو رومألا برج نم ةرواشم هل زاج كلذك ناك اذإف لطابلا

 جاتحت اهنأ الإ ةديج ةحيصنلاو ةوادملا ثروت ةحيصنلا يف ةغلابملاو مسداخت الو

 موق يف ريخال :لاقو ى ةبيغ اذه اننامز يف ةحيصنلا تراص : لاقو ةسايسلاىلإ
 تررمأي مهلزانم ين موق ناك اذإ : لاقو ‘ ةحيصنلا نوبحي الو نوحصانتي ال

 ىصع نمف كلذك اوماد ام هنامأ و هللا رتس يف اوناك ركنملا نع نوهنيو فورعملاب

 دحاو لجر مهيف ماد ام كلذك نولازي الو هدح و هللا هبقاع رسلا يف مهنم هللا

 اذإ : ليقو “ مهنم دحاو مهبف ماد ام ةبوقملا مهتمع اووتسا ادإ و ىهنيو رمأي

 ضيقن ةغل ةحيصنلاو ‘ ىلوآلا نم مظعأ ةبوقع مهتتأ اوبوتي ملو موق بقوع

 نإو حوصنملل شقلا نم يأرلا صالخإ آاعرش و ةيفصتلاو صالخإلا يهو شغلا
 نيدلا داه ع ةحبصنلا نيدلا ىنعمو ةروشملا يف داهتجالاو ةدوملا لذب لقف تئش

 لماش كلذو ص هنع ىهن ام كرتو رمأ ام لعف هلل حصنلاو ةفرع جحلاك ةحيصنلا

 : يورو ه .صاع .اربو ةعبطم هعمطم ةيالوو همعن و قلخلا تافص نع ههيزغتل

 ؟ هلل حصانلا نم : ىسعل نويراوحلا لاقو « ىل حصنلا يدنع هل دبعت ام بحأ ,
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 هلوسر حصن ىنممو هسفن قح يأ « قوللا قح ىلع للا قح مدقي يذلا » : لاق

 ىلع دفو هنأ يفقثلا ةوعسم نب ةورع نع ةمرخم نب روسملا ىور اك هعابتا ت

 يشاجنلاو ىرسك و رصيقىلع تدفو موق اي:لاقف هموق ىلإعجرف رتل هللا لوس ر

 مختناام ادمحم ,دمحم باحصأ ميظعت نم هباحصأ ههظعت اكلم تيأر ام هللاوو

 مهرمأ اذإو ‘ هدلجو ههجو اهب كلدف مهنم لجر فك يف تمقو الإ ةماخن

 ص مهتاوصأ اوضفخ ملكت اذإو ‘ هنوضو ىلع اولتتقا أضوت اذإ و « هرمأ اوردتبا

 ملعلاب نيدلا رمأ يف هنيعي نأ مامإلل حصنلاو ى هل اميظعت هيلإ رظنلا نو"دحي الو

 سكع الو مامإ ةفيلخ لك ي ةفيلخلا نم معأ مامإلاو « ايندلا يفو يأرلا ديوجتو

 . نيملسملا روماب مئاقلا مامإلاو
 .ململا يهو ةثارو ةمامإ و “ةوبنلا يهو يحو ةمامإ : هجوأ ةعبرأ ةمامإلاو

 لوبق ءاماعلل حصنلاو ةفالخلا يهو ةحلصم ةمامإ و“ةالصلا يهو ةدابع ةمامإ و

 نب لهس لاق 0 مهيلإ ناسحإلاو مهبقانم رشنو مهب نظلا ناسحإو مهتياور

 مهنيد حلصي هللا نإف ءاماعلاو ناطلسلا اومظع ام ريخب سانلا لازي ال : هللادبع

 مهايند ومهنيدل مهداش رإ ةماعلا حصن و“مهايند و مهنيد دسف اوفختسا اذإ و«مهايندو

 ص ىحلا وه اذه “ هريغو ءوضولا اذك و « هلعف ةالصلا نسحي ال نم تيأر اذإ

 دارأ نم : يبرملا نبا لاق قفرب حصنلاو يبرعلا نيال بسنو كلذ بجي ال : ليقو

 هسفن نطويو حوصنملا نود هسفن ىربو حصنلا لبق اطاسب هل دهم ادحأ حصني نأ

 ىلع نيسحلاو نحلا لبقأ و « ةوادعلا يف حصنلا ةهج نم لصاحلا ىذألا لمحت ىلع

 :امهدحأ لاقف “خشلا اذه دش رن لاعت :رخآلل امهدحألاقف هءوضو دسفي صخش

 ءوضولا انم نسحي نم ملعتو انيلإ رظنت ىتح كيدي نيب اضوتن نأ ديرن خيش اي
 ص ءوضولا نسحي ال يذلا هللاو انأ :لاق ايغوضو نم اغرف املو العفف٤نسحي ال نمو

 الو فنع ريغ نم ايهنم كلذب عفتناف؛هءوضو نسحي اكنم دحاو لكف اتنأ امأ و
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 جرخأو «بضغلاو ىضرلا يف قحلا ةملك كلأسأ ه: للع هئاعد نم ناكو ى خيبوت

 نمو“لطاب يف هبضغ هلخدي مل بضغ اذإ نم “نامإلا قالخأ نم ثالث » يناربطلا
 يف باوثلا امنإو « هل سيل ام طامتي مل ردق اذإ نمو“ىتح نع هجرخي مل يضر اذإ
 هجام نال هلثمو دمحأ ىور هسفن ىتح نم هللا ريغل بضغلا ناك اذإ بضغلا كرت
 اهمظكب ظمغ ةعرح نم هللا دنع لضفأ ةعرج دع عرجت اه » : رمع نبا نع

 اهمظكي ظيغ ةعرج نم هلا ىلإ آبحأ ةعرج نم ام ه جرخأ و هللا هجو ءاغتبا
 :دواديبآل ةياوريفو «اناميإ هفوج هللا ألم ةالإ هلل ظيغ ةعرج دبع مظك ام ؛دبع
 هللا هاضمأ هيضمي نأ ءاش ول اظبغ مظك نم »ه: ةياور ينو « اناميإ و انمأ هلا هألم»

 وهو اظمغ "فك نم » : لاقو « اناميإ و انمأ » يورو « ىضر ةماسقلا موب هملق

 هاور ] (ءاش روحلا “يأ هريخي قئالخلا سوءر ىلع ىلاعت لا هاعد هذافنإ ىلع ردقب

 ةلل يبنلا نم هنع يهنلا اذك و «مالسإلا عبر ظيغلا فك و [ يذمرتلاو دواد وبأ

 < بضغلا ناروث بضغلاو « ةوهشلا ناروث ةذللاف ةدلو لأ نيب هرمع ىف ءرملا نأل

 هباذع هنع هللا ةفَّك هبضغ آةفَك نم » : للع لاقو مارح وأ لالح يف امهالكو

 ناملسمتش و « هتروع هللا رقس هناسل نزخ نمو هرذع هللا لبق هبر ىلإ رذتعا نمو

 ام ينرضي مل تلقث ناو ى لوقت امم رش انأف ينيزاوم تفخ نإ : لاقف هللا همحر

 ةنجلا نود نإو كمالك هللا عمس دق اذه اي : لاقف مثيخ نب عيبرلا متشو ى لوقت

 "بسو لوقت امم رش انأف اهمطقأ مل نإو ى لوقت ام ين رضي مل اهتعطق نإ ةبقع
 رذ يبأل لجر لاقو “رثكأ كنع شا رتس ام : لاقف هنع للا يضر ركب ابأ لجر

 :لاقف ث كافن ام ريخ كيف ناك ولو ماشلا نم ةيواعم كافن يذلا تنأ : هللا همحر
 مل نإو“تلق ام ينرضي مل اهنم توجن نإ ءاداك ةبقع يئارو نم نا يخأ نبا اي

 «ينعأكلايإ :هل لاقف هنع ضرعأف اميكح لجر ةبس وتلق امم رش انأف اهنم جنأ `

 نَمَمستل ةدحاو تلق نئل : فنحألل لجر .لاقو 0 ضرعأ كنعو : مكحلا لاقف

 اضيأ اذه ىورو “ةدحاو ينم تعمس ام ارشع تلق ول كنكل : لاقف آ رشع
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 كلهأ مث كيلنج نيب ىتلا كسفن كودع ىدعأ ه : هت هنعو عاقمةلا نب رارضل
 ةيناجم هيلع ىيقحف ءالب دشأ اهؤالبو ناسنإلا ءادعأ رضأ يهف «'١'كلادع مث

 اهميكحت ىلإ ةعبرذ اهب نظلا نح نآل اهتالاح عيمج يف اهب نظلا ةءاسإ و اهتاوهش
 هسفن داس نم ءامكحلا ضعب نعو اهب قالخألا داسفو اهناطلس ىلإ عاد اهميكححتو

 )٢"'«. هسفن بلع نم دددشلا , : للع هنعو هسان داس

 بهصتلخادنم ودعلاو لخاد نمودع اهنأل ءاودلا لكش أسفنلاء اودنأملعا و

 كبح ه : تللح لاق هبوبحم نومع نع ىمعأ ناسنإلاو بوبحم ودع اهنألو هتلح

 كلذلو . تدبلا .. '") ببع لك نع ىضرلا نيعو : لاق « مصيو يممي ءيشلا
 تناكو هللا همصع را الإ هكلهت نأ كش وف هسفن بوبع ناسنإلا نسحتسي

 ىلع قفاوت الو هرمع هتيبطم اهنأل ةتبلا اهنم صولخلا دجي ال هنآل ءادعألا دشأ

 ةبعصلا ةبادلا نأل ةدابعلا لقثبو موصلاب اهرهقبلف يواهشلا ىلع ةلوبجم اهنأل ربخلا
 هلوق ىنعمو ى ميظعلا هلاب ةناعتسالاب اهرهقيو “ لمحلا لقثو « فلملا ةلقب لتلذتت

 ملحلاك هيفني ام لب بضغلا بلجي ام لمفت ال « ةنجلا كلو بضغت ال » : رقلإع
 الإو هئافطإ ىلع كسفن دهاج لب بضغلا ىضتقم لعفت ال وأ ءايحلاو ءاخسلاو

 مظمل لاؤسلا رركت ذإ كلذب باوجلا هل ررك و بوسكم ال عوبطم بضفلاف
 بضغلا ةهج نم الإ هبلع فامي ام حلاص لجر هنأك و هك رت عفنو بضغلا كاله

 دسجلا لخاد نم كرحتي بضفلاو : ليق ى كلامعأب عفتنت ةنجلا كلو ىنعم وأ

 لتقي الو نزحلا لتقي كلذلو هلخاد ىلإ هجراخ نم كرحتي نزحلاو هجراخ ىلإ

 . دواد وبا هاور ) ( ١

 ( ٦٢ ) ور ١. ملسم ٠

 : تيبلا مامتو ()
 ايراسملا يدبت" رطخلا نع ركلوو ةليلك بيع "لك نع ىضرلا نعو
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 ماقتنالا و ةوطسلا بضغلا نع ثداحلا و ؛ نزحلا نومكو بضغلا زوربل بضفلا

 حفصاف » : ىلامت هلوق يف ليمجلا حفصلاو ؛ ماقسألا و ضرملا نزحلا نع ثداحلاو

 ىدات ةماسقلا موب ناك اذإ » : نل هنعو . باتع الب ىض رلا 4 ليجلا حفصلا

 ريغب ةنجلا نولخدي سانلا نع نوفاملا موقيف “ مقيلف هلا ىلع هرجأ ناك نم رانم

 ام لمفي مل للا فاخ نمو هظيغ فشي مل هللا ىقتا نم : رمع لاقو « باسح

 كظمغ فشت الو « ةلأسملاب كهجو ءام بهذت ال ىنب اي : هنبال نامقل لاقو ديرب

 بهذي ةعاس ملح :متاح وبأ لاقو ‘ كتشيعم كعفنت كردق فرعاو ، كتحبضفب
 : تلقف ,لجر لتقب رمأف روصنملا دنع تنك : كرابملا نا لاقو « اريثك ارش

 دنع هل ناك نم ىلاعت هللا يدي نيب دانم ىدان ةمايقلا موي ناك اذإ نينمؤملا ريمأ اب

 : يممصألا لاقو ى هقالطاب رمأف بنذ نع افع نم الإ مدقتي الف مدقتيلف دي هلا
 همدق ىلع اميلح لجر برضو ى ارورسم بوذضفلا الو ادودحم لوحملا دجوب ال

 هتبرض تمقأ : لاقف كلذ يف هل ليقف ى رثأ هيف بضفلل رب ملف آةّميجولم ةبرض

 ىتح نامإلا ةقمقح دبعلا غلبي ال : لا دمع نب لهس نعو هىف ترثع رجح ماقم م اقم

 يلمل ةيراج تّصرو . اهنم مهعمفانمو اہيلع مهاذأ > ض رألاك هللا دابمل نوكي

 هسأر عفرف ى هُحشف اهدي نم قيربإلا طقسف ةالصلل قيربأ يف ءاملا نسحلا نب

 تمظك :امهل لاقف ظيغلا نيمظاكلاو » : لوقي لجو زع للا نإ : تلاقف ا

 هللاو 9 : تلاق كنع هللا افع : لاق ي سانلا نع نيفاعلاو » : تلاق يظيغ

 تحكهتن اذإ ه : لل لاقو“ هللا هجول ةرح تنأف يهذإ : لاق « نينسحملا بح

 ذخأ مالسلا هبلع ىسوم اذك و « هلل رصتني ,قح ءيش هبضغل موقي ال للا تامرح

 ةأرما تلاقو ‘ رحبلا يف هبقليل هلجر نم رضخلا رجو هيلا هرجي هيخأ سأرب
 ريصقت ىلإ اورظن اونوكي نأ امإف كريغ ينفرع ام : امل لاقف يئارم اي : كلامل
 نبا نعو ى اوربص دق اونوكي نأ امإو ى مهيف رثؤي ملو متشلا مهبضغي ملف مهسفنأ

 هظيغ ىفش نم الإ هلخدي ال اباب مهجل نإ ه : وقلإع هنع اهنع للا يضر سابع
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 انمعي توملا : لاقف كنم لان انالف نإ : دبع نب ورمعل ليقو « هللا ةيصعمب

 وفملا ذخ» :ىلاعت هلوق لزن املو اننيب يضقيبرلاو انعمجت ةمايقلاو انمضي رشحلاو
 لأسا ىتح يردأ ال : لاق ؟ اذه ام ه : ليربجل قلع لاق ةيآلا « فرملاب رمأو
 كمرح رم يطمتو كعطق نم لصت نأ رمأي كبر نإ دمحم اي : لاقو داع مث ملاملا

 نع ضارعإلا و وفعلا ذخأل ريسفت ملعأ هللاو اذه : تلق « كملظ نمع وفمتو

 امل اهنأ ىوريو ى امهنأش يف لاؤسلاو “3ىنعم ىفخأو امع بمصأ اهنأل نيلهاجلا
 « ةرخآلاو ايندلا يف قالخألا م راكم كتتأ ينا دمحم اي ه : ليربج لاق تلزن

 ،نسحلا هلاق اماح يأ امالس اولاق نولهاجلا مهبطاخ اذاو » : ىلاعت هللا لاقو

 هللا لاقو ى ءاطع هلاق افع يأ 4 انوه ضرألا ىلع نوشمي » : ىلامت هللا لاقو

 . دهاج هلاق اوحفص يأ « ًامارك اورم وغللاب اورم اذاو ) : لامت

 يناثلاو . افنآ تممس اك لهاجلا ةمحر لوألا : ةرشع ملحلا ىلع سانلا ثعبيو

 اركش هنع وفعلا لعجاف كودع ىلع تردق اذإ » :قلع لاق راصتنالا ىلع ةردقلا

 لهأ نم اخيش ىطعاف فطق" ةيواعم مسق « ردصلا ةعس نم كلذو هيلع ةردقلل

 كرذنب فوأ : لاقف هربخأف هاتأف ةيواعم سأر اهب نيرضيل فلحف ةفيطق قشمد
 لاق سفنلا فرش نم كلذو بابسلا نع عفرقلا : ثلاثلاو .خيشلاب خيشلا قفريل و
 ةناهتسالا : عبارلاو .مراكملا لمتحت اك هراكملا لمتحت نأ سفنلا فرش : ءامكحلا

 نعو ى 7 ربكلا بنتجيلف بجملاو ربكلاب كلذ نوكي هنأ الإ بابلاب

 : ىدانف هيدانم رمأف دنجلا ءاطعل اموي سلجو قارعلا يلو هنأ ريبزلا نب بعصم

 دعاب دق ريمألا اهبأ : هل ليقف ث ريبزلا هابأ لتق يذلا وهو زومرج نب ورمع نيأ
 ذخأل و انمآ رهظملف ادبع يبأب ءديقأ ينا لهاجلا نظ وأ : لاقف ع ضرآلا ي
 : رعاشلا لامق ربكلا نسحتسم نم كلذ سانلا "دعف آرفوم هءاطع

 ؛ےرك “يلع "نذإ بابذلا نإ هتدرط بابذلا ؟نط اتلثك ةوأ
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 ؛ هلع نم ءيشب ندتمي الف نهنم ةدحاو هيف نكت مل نم ثالث ه : ك لاقو

 يف هب شيعي قلخ و « هيفسلا هب فلكي ملحو ى هللا يصاعم نم هزجحي ىوقت
 : مكح لاق ةءورمو ةنايص باوجلا ءازج نم ءايحتسالا : سماخلاو .« سانلا

 .هتلكاشم نم ريخ لهاجلا نع ءاضغالاو هتروص يلحتلا نم رسيأ هيفسلا لاتحا
 انالف نرإ : ردنكسالل ليق فتلاتلاو مركلل تباسلا ىلع لضفتلا : سداسلاو
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 : عباسلا . « ةءانالاو ملحلا : هلوسرو شا اهبحي ناتلصخ : نلع لاق ينلثو

 : رعاشلا لاق َآباسلا فافكتسا

 اقرنخأ كتَ الف ءارغا قرخلا يفو ىذألا نع هيفسلل عدر ملحلا يفو

 اقَرَفتَ- امل نولا مدن اك مضنت ةمادن ال نيح مدنت

 هجوب دقو سفنلا فعض نم كلذو باوجلا ىلع ةبوقعلا نم فوخلا : نماثلا

 ةصمن ةاعارم : عساتلا . تافآلا باجح ملحلا : مكحلا روثنم يف لاق مزجلا
 ركملا رشاملا . ممذلل اهاعرأ ميشلا مركا : مكحلا روثنم يفف ةمرح وأ ةمدقتم

 :ءابمالا ضمب لاق هدك "لق هبضغ رهظ نم : مكحلا روثنم يفف ةصرفلا عقوتو

 هلحم يف ملحلا لمعتسي نا نازيملاو “هلعف يف لقاعلا بضغو هلوق يف لهاجلا بضغ

 ؛ميركلا نم هحالصإ ردقب ميئللا نم دسفي وفعلا : مكح لاق « اهلحم يف ةبوقعلاو
 بسو ىانامز اهب يندبعتساف ينع ملحف ةرصبلا لهأ نم انالف تمتش : لجر لاق

 ةجاح لجرلل له ةمركع اي : لاق غرف املو ايهنع هللا يضر سابع نبا لجر
 دهشأ : زيزعلا دبع نب رمعل لجر لاقو “ًءايح هسأر لجرلا سكنف اهيضقتف

 نايحل نب يلع لجر "بسو « كتداهش لبقن تسل : هل لاقف نيقسافلا نم كنا

 نب ةبارعل ةيواعم لاق « مهرد فلأب هل رمأ و هبلع ناك اصيمق هيلع ىمرف يلع
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 اقلطم هلا باقع نم فوخك دمحتو فوخل ( يهو ةبهرلا اهنمو

 فزر نم دعو امب يفيال نأ هنم فوخك 7

 مهلهاج نع ملحأ تنك نينمؤملا ريمأ اي :لاق ؟ةبارع" اي كموق تدس" مب :سوأ

 ينزواج نمو ى يلثم وهف يلعف لمف نمف ى مهجئاوح يف ىمسأو مهلئاس يطعأو
 ملحلا ضوع لوأ نإ : يلع لاقو « هنم ريخ انأف ينع رصق نمو “ ينم'لضفأ وهف
 ؟بضغي ناك أ فنحألا باحصأ ضعب لئسو لمجلا ىلع هناوعأ مهلك سانلا نا

 وأ نيموي وأ آموي ههجو يف بضغلا نيبتي ناك هملح ناب ام بضغي م ول : لاقف

 يل لاق امن نينس رشع يقلم ىفطصملا تمدخ سنأ نعو ى ملحيو ربصي وهو اثالث
 ال هنأ دمحأ خيشلا ركذو ى هتكرت مل هتك رت ءيشل الو ى هتلعف مل هتلعف ءيشل

 : هلوق يف مالك يتأيو ى بضغلا قحتسي ال نم ىلع بضغ نم ىلع بضغلا زوجي
 . ملعأ هللاو خلا رطبلاو رشألا لصف

 ةبهرلا يأ ( يهو ) رئابكلا نم ةريبك وه ام ىلإ ةلضوملا ( ةبهرلا اهنمو )
 باب نم كلذف ةمومذمو ةدومح ىلإ اهميسقت ليلدب رفكلا ناكرأ نماهنوك ديقب ال
 نم فوخك ) ةعاطلا يف ( دمحتو ) لالح وأ مارح يف ( فوخلا ) مادختسالا

 نوكي ال نأ نمو هريصقتب ايهمتلك وأ ةرخآلا وأ اندلا يف ( اقلطم هللا باقع
 نوكم نأ نم وأ ةبجاو هللا نم ةبهرلا نإف هنم لبقب ال نأ وأ همزل امل ايدؤم
 كلذك قحلا لهأ وأ [اموصخ وأ امومع نوملسملا نوكي نأ وأ بولغم مالسإلا

 (قزر نم دعو امب ) هريغل وآ هل للا ( يفيال نأ هنم فوخك مذتو ) نيبولغم
 امب يفي ال هللا نأ فوخ هروضح دعب هبلق يف تبثأ ينعأ هبلق يف رضحتسا ءاوس

 يف فوخلا ةوق نيهجولا نيب قرفلاو يفي ال هلعل هنأ تبثأ وأ « قزر نم هل دعو
 نع ضرعأ هنكلو هتبثي مل وأ كلذ هل رصحي مل وأ يناثلا نم رثكأ لوألا هجولا

 فاخ و هيلا نأمطا و سانلا يديأب ام ىلإ لبقأ لب هيلانئمطي ملو قزرلاللا نامض
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 ةوقب ديزب ال هللا دنع موسقم قزرلاو « هيف كمهناو كلذ هيملع دتشاو ةجاحلا

 لاقو ىةيآلا « )١' مهنيب انمَسَق نحن { : ىلاعت لاق هفمعضب صقند الو قوللا

 لمنكتنستَ ىقح توت نل اسفن "نأ يعور يف ثفن سدنقلا حو رنإ » :قل
 اوبلطت نأ ىلع قزرلا ءاطبتسا مكنلمحي الو بلطلا يف اولمحأو هللا اوقتاف زر

 :للع هنعو « )٦' هتعاطب الا للا دنع ام لاني نل هنإف هتيصعمب هللا لضف نم ائي

 مكبر انأو يقلخ متنأ يدابع : لاق شرعلا ىلع ىوتسا امل هلالج لج ليلجلا نا ه

 ىلإ اوعفراو كقازرأ يلإ اوبلطاف كل تفلكت امب ينومهتت الف يديب كقازرأ

 اوقفنأ يدابع‘مكقازرأ ميلع ةبهأ مكسفنأ نم اوفصنأ .يديب اهؤاضقف مكجئاوح

 قزرلا باب نإ .مك ةرضأف ادحأ اورضت الو “مكيلع قضأ اوقيضت الو كيلع قفنأ

 لزنأ . راهن الو اليل قلغي ال شرعلا ىلإ لوصوم تاومس عبس قوف نم حوتفم

 نمو هل رثكأ رثكأ نم ى هتقفنو هتقدصو هتيَطعو هتينب ءىرما لك ىلع ىزرلا
 هك ردد امك هك ردأل هقزر نم كدحأ “رف ول » : زةللع هنعو ء'"‘هنع ك_هأ كسمأ

 ةرجش ىلع ريطو اضوتيل ءامب لل يبنلا ىلإ اموي تئج سنأ نعو « 'ذ'تولملا
 اذهلوقي ام فرمتأ سنأ اي ه : فلع ينلا لاقف ةرجشلا يف هراقنم برضي ىمعأ

 تنأ بر اي :‘لوقي ه : مالسلا هيلع لاقف ‘مهلعأ هلوسرو هللا : تلقف « ؟ رئاطلا

 متأ امف:سنأ لاق «ينمعطاف تمج دقو يرصب تيمعأ و ينقلخ تيوس و ينتقلخ
 هراقنمب برضي لعجف اهلك اف رئاطلا مف ىلإ ةدارج تءاج ىتح همالك قلع يبلا

 هلو۔روا : تلق « ؟لوقي ام يردتأ سنأ اي » : قلع يبنلا لاقف ‘ ةرجشلا يف

 )١( فرخزلا ةروس : ٣٢ .

 )٢( ملسم هاور .

 ( ٣) دواد وبأ هارر ٠

 )٤( » دواد وبأ .
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 قح عنمل غلبم فوخ اذكو « با وث نم نيدلاب ءافولا ىلع بجوأ امبو

 . . ٠ . / . : . مزال
\ 
__ 
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 : لاق يعمصألا نعو « )١' هاسني ال هللا ىلغ لكوت نم رئاظلا لوقي » : لاق ملعأ
 : لاقف افمس دلقتم ِفاح يبارعأ ىلع علط دإ ةرصملا دحسم نم اموت تحرخ

 نم :لاق « معن : تلق ؟يمعمصألا تنأ :لاق عمصألا ينب نم : تلقف ؟لح رلا نم

 هولتي مالك هلل وأ : لاق ى هللا باتك هبف ىلتي عضوم نم : تلق ؟ تلبقأ نيأ
 :تفلي ىتح تايراذلاب تأدتباف ‘ هنم "يلع لتأ : لاق ڵ مهن : تلق ؟ نويمدآلا
 يإ :تلقف؟يبر مالك اذه يممصأ اي : لاقف نودعوت امو مكقزر ءامسلا يفو وه

 هفسس ًرَسَكواهح مسقو اهرَحَتفَ هتقان ىلا لامف « كبسح : لاق ى هللاو

 عم جحلا يل هللا ىضقف 4 نودعوت امو مكقزر ءامسلا يفو ط : لوقي وهو ىلوو

 ينفرعو يلع ملسف نوللا رتفعم يبارعأب انأ اذإ فوطأ انأ انيبف ديشرلا نوراه

 ءايسلا يف و ظ : تفلب ىتح ةروسلا تحتتفاف هتوَلتَ تنك ام يلع لتأ : لاقو

 ريغ له يمعمصأ اي اقح انبّر اندعو ام اندجو :لاقف حاصف ن ودعوت امو مكقزر

 : لاقو يبارعألا حاصف ى ةيآلا 4 ضرألاو ءامسلا "ب روف ل ممن : تلق ؟ اذه

 عنقي مل نمو“ هسفن "تجرخو مسقأ ىتح هلالج لج ليلجلا بضغأ يذلا اذ نم
 . هسفن بذع هقزرب

 ىضقو تبثأ يأ ( بجوأ امب ) هربغل وأ هل للا يفي ال نأ فوخك ( و )
 رافكلل يفي ال نأ فوخك وأ « ةرخآلا يف ( باوث نم نيدلاب ءافولا ىلع )

 نم ( اذكو ) “ قزرلا ةلأسم يف هترك ذ ام دح ىلع ةرخآلا يف مهرفك ىلع باقملإب
 هتجوز ةقفن عيضيف رقفلا فاخي نا لثم ( مزال قح عنمل غلبم فوخ ) ةبهرلا

 وأ مزاللا فضلا وأ راجلا "ح وأ ةاكزلا عنم وأ هبل و وأ هتباد وأ هدع وأ

 ٠ دراد وبأ هاور ) ( ١
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 وأ هلاب نظلا ءوسو نيقيلا فعض نم وهو قلخ يف عمط وأ رقف نم

 . . . .. ... . لحي ال لتمت وأ ىيغبب لامذخأ

 وأ فوخ ىلع فطع عفرلاب ( عمط وأ ) فوخب قلمتم ( رثقفَنم ) ابرلا لمعي
 ةبهرلا يف مالكلا نأل ىلوأ اذهو عمطل وأ خلا عنمل غلبم يأ منم ىلع افطع رجلاب

 رضحي ام هب ركذ وأ عمطلاهبلق يف رطخ ( قلخ يف ) عمطلا يف ال هيلإ لصوت امو
 وأ احارص بلطلاك امالك هيلع داز وأ كلذ ىلع رصتقاو هبلق يف هتبثأف عمطلا هب

 مهيلا باهذلاك ب رش وأ لك أ وأ لام روضح تقو مهيلإ باهذلاك لعف وأ ةيانك

 . مرصلا وأ بلحلا وأ ءاشملا وأ ءادغلا تقو

 ين لدملا كرتب نمحرلا طخسي امب ناطلسلا اذ عناصت نأب ةبهرلا تفرعو
 ال ثيحب ی كقيدص وأ كنيرق وأ كسفن وأ كلام ىلع ةيشخ هريغ وأ مكلا

 ( و ) « )١' نأوَتشئخاو سانلا اوشخت الو » : ىلاعت للا لاق « كلذ كل زوجي

 نأ نعقنلا ( هلاب نظلا ءوسو نيقيلا فعض نم وه ) عمط وأ فوخ نم روكذملا

 ال نأ فاخي نأ هللاب نظلا ءوسو ى هنع لزلزتي الو هللا دنع ام ىلإ هبلق حيرتسي

 نئمطيو اتابثإ الو ايفن هرضحتسي الو هللا ناض نع ضرمي وأ هريغل وأ هل يفي

 يف هل رطخ مل ولو هبلق يف هلصأ نال هل رطخي مل ولو انظ يمس امنإ و « هرعغ ىلإ

 بصغو ةقرسك ( ( يبب 7 ىلع افطع ذخأ رجب ( لام ذخأ وأ ) لاحلا

 نإ مارح وه اذك و ى مارح كلذف رقتفي الئل كلذ لعفي رر َغو شغو بلسو

 . دصقي مل وأ كلذ ريغ وأ رثاكتلا دصق

 ام ذخألل وأ هذخأىل وأ هلام ثريل ادحأ لتقي نأ لثم ( لحي ال لتق وأ )

 ؛ ٤ :ى ة دن ل ١ ة ر وس ) ( ١
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 نم اه وحنو مرحمب ءاتفا وأ رمز ةداهش وأ لًزَت زنم ريغب مكح وأ

-- . 

 فوخب دح هي دعت ٠ . ٠ ٠ ٠ ٠

 حصو اهلطبي ال : ليقو هل ةيصولا لطبأ و هثري مل كلذ رهظ اذإف ‘ هب هل ىصوأ

 هلتقي وأ هريغ هلام ذخأي وأ هريغ ةصو لحت وأ هريغ هثريل هلتقب وأ « رارقإلا

 اذك و ى لحت ال ةبهر اضيأ هذهف هلتق نم فاخ وأ كلتق ديري هنإ : هل ليق هنأل

 دق هنأ ملع نإ امأو « ادحأ هلتقب ىضرأ وأ هلتقف ءيش يف هك راشي نأ فاخ نإ

 ريغب مكح وأ ) ءامدلا يف كلذ مدقتو هيلا ءاج اذإ لتقلابهجلاعينأ هلف هلتقل ءاج

 كلذ لعفيف لاملا ديرب وأ رقفلا فاخ نأ لشم رثأ "وأ ثيدح ريغبو ( لزنم
 لذلا فاخي نأ لثمو هيلإ لصي ناك ام وأ « هتجاح هنع مطقت الئل الام يطعيل

 هتمترم وأ هلام وأ هضرع وأ هندب يق هرضي نأ وأ دحأ هملع بضغي نأ وأ

 وأ هلام وأ هضرع وأ هندب ملسي وأ هنع ىضريل وأ "زعل ىحلا ريغب مكحيف

 هنع ينغي ال ( مآرحمب ءاتفا وأ ) ,قحل نايك وأ ( روزب ةداهش وأ ) هتبترم
 لوقلا درجم ءاتفإلاو نئمصخلا نيب ءاضقلا مكحلا نآل لزنم ريغب كح وأ : هلوق

 (اهوحنو)امهريغ وأ امك احتال الاؤ۔ امهالك وأ نيمصخلا د>أ اهنم هلأسي ةلأسم يف

 هضئارفو هللا دودح نم دح يأ ( فوخب دح ةيدعت نم ) روزلا ةداهش وحن يأ

 ريزعت وأ سبح وأ دلج وأ مجر وأ عطق بجي نأ لثم كرت وأ لعف د ودح اهلك
 سانلا ىضر وأ الام بلجيل رداق وهو هك رتيف كلذ وحن وأ بدأ وأ لاكن وأ

 ص دحأ هنع ىضريل وأ وه وجنىل اهرضي وأ لحت ال افن لتقي نأ لثمو « هنع

 . همالك يف لتقلا ةرس دقو هبحاص ريغ هيطعي وأ هلكأي وأ الام دسفي نا و

 نيشلا دبعلاق“ هقلخ نع هبرب هؤانغتساو هتقاف يف هلمجت نمؤملا زع نأ ملعاو

 :لاق ؟اهولقعو اهوعو نأ دعب ءاملعلا بولق نم مولعلا بهذي ام : بعكل مالس

 ءيش يف لجرلا عمطي نأ كلذو سانلا ىلإ جئاوحلا بلطو سفنلا هرش و عمطلا
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 وأ تفاضمرب نإو سفن ةيجنت شطع وأ توم نم فئاخ زاجو

 . . . . . . . . . م رحمب

 عمط ام هل لصحسمل لطابلا هلوق وأ ىحلا نع هتوكسب هنيد هنع بهذيف هبلطسف

 رخآ ىلإ ىرخأبو اذه ىلإ ةجاح هسفن هر شت ناو “ ملعي ل نمك نوكيف هىف

 آ رمأ تلمع نإ و ‘هرىغ وأ مارح نم ءاش ثسح اهب هداقو هفنأ مرخ هل اهاضق نمف

 ملو هلف هم هيلع ملست ملف ضرم اذإ هدوعتو هب تررم اذإ هيملعملست هلل صلخت ا هل انيد

 نمع نفتسا :يلع لاق « كل آريخ ناكل ةجاح هيلإ كل نكت مل ولف ل 'دْمت

 تئش نم ىلإ نسحأو ى هريسأ تناف تئش نم ىلا جتحاو « .رظن تناف تنش

 كلام ىلع كسفن لاو « رقفلا ككرتي عمطلا كرتا : لاقيو ، هريمأ تنأف

 هريغ لام يف عمط نمو ى كلجر نم ديقلا لحت كبلق نم عمطلا عزناو ى كلمحي
 رعاشلا لاقو “مهيلع ةزَع سانلا لاؤس كرت نمو ى هلام نم ةكربلا تعزن

 نيدلا ق كلتم .. “نهَو كلذ نإف عمط ىلع ىقولخل ةنعرضت ال

 نونلاو رفاكلا نيب قزرلا امنإف هنئازخ يف امم هللا قزرتساو

 هحكاطعأنإ كل لح لعف وأ لوقب هبحاصل نيبتي ملو ءيش يف تعمط اذإو

 هسقن بيطو قداص هبلع لالدإب الإ كيلع مرحا هل تنسب نإ و ةبوتلا كتمزلو

 شطع ,وأ عوجب ) هئاضبأ نم وضع باهذ وأ ( توم نم فئاخ زاجو )
 لالح ب رش وأ لالح لك أب رضح يف ناضمريف يأ (ناضمرب نإو سفن ةيجنت

 ناضمريف نإو ( مرحم ) برش وأ لكأ ( ب وأ ) ناضمر ريغ موص يف ايس الو

 عاج نم و : ليق “رمخب وأ :ليق ريزنخ محلو اهمدو اهنبلو ةتيم محلك رضح يف
 هنمض دجو اذإو هسفن هب ىحني ام سانلا لام نم ذخأ توملا فاخ ىتح لعفلاب

 . . همحاصل
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 هكرتف ءام لامعتساب وأ هف فرإو ءاود لك أ وأ

 نم :« ءايضلا ه يفو رضح ول همجني نأ لاملا بحاص ىلع نأل «نايض ال: تلق

 لتاقينأ هيلع سياو نمضيو هلام دجي مل نإ هتعبدوب هسفن ىدف لامب رابجلا هذخا

 ناك اذإ ةعيدولا وأ هلام ىلع لاتقلا هل زوجي امنإو ذخؤتو لتقي هنا هعم ناك اذإ

 ىلع نراآل هسفن صلخم نأ هلف هريغل الام الإ دجي مل نإو “ فوخلاو ءاجرلا نيي

 نأ ملعلا لهأ نيب فالخ ال اضيأو “ردق نإ لتقلا نم هصلخم نأ لاملا اذه بحاص

 لجرلام الإ دجي ملو كالهلا فاخ وماعطلا مدعو رضح وأ رفس يف ناكول الجر

 . توملا نم هسفن يبحب و نمضيو هبأ ر ريغب هلك د هنأ ملسم

 هل زوجي عامجإلاب ناك اذإ : لاق هنم لكأي الو تومي هنأ لوق هيف لب : تلق

 اذإو ى لتقلا نم هب هسفن ةمجنت ًازئاج ناك هريغ لام نم لك لاب هسفن ةيجنت

 لوق اذهو “ نمضيو هتوقي ات هسفن هريغ لامب يجني هنإف هريغ لامو ةتيملا دجو
 محل :ليقو ريزنخلا محلف مدلاف ةتملا مدقيو ةتيملا لكأي : مهريغ لاقو ، رثكالا
 اعوج تام نمو ى ءاش امب هسفن يجني : ليقو « ةتيملاف مدلاف هحيذي نأب ريزنخلا
 يفف ريزنخلا محل وأ مدلا وأ ةتملا كرتو تام وأ لك أي ام دجو دقو ناضمر يف

 فرعيال لبق و“هتوقي ام لك أ ناضمر يف توملا فاخ نمو “رمع نبا لاق ا" رانلا

 لك أ زوجيو: ريدقتلاو“ واولا ىنعمب وأ برش وأ ( لكأ وأ ) عبشلا نود دح هل
 ةيجنت ىلع افطع عوفرم وهف شطع وأ عوجب ديقتي إل اذه نإف ةيجنتل ءاود

 يفيأ ( هيف نإو ) .ةَّعأذلة وأ ةَملسلَ وأ هلكأ َملسل تنيز برشك ( ءاود )
 (وأ ) كلاه هنإف دوضع بهذ وآ تامف كلذ لمفي مل نإف رضح يف ولو ناضمر

 هكرتي نا ( ءام لامعتساب ) وضع ةعفنم وأ وضع باهذ وأ توم فئاخ زاج

 :لىقو“كلاه هنإف وضع بهذ وأ كلهف هلمعتسا نإف “دب الؤ ( هكرتي) هنإ ( ف )
 وحني نأل اعمط هلك كلذ نم ائيش كرت نإ و ‘ دمحأ خمثلا رصتقا هيلعو ىصع
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 هفالخ دقتعيو هناسلب هلوقيف نينثا نْيَهلإ : لوق ىلع هاركإب وأ
 رذع كلذك هاطعأ نإف ‘ هكعك مهنيد ةئطختو نيملسملا ةءارب ىلع وا

 وأ هتومب صعي ملو كلهي مل وضعلا باهذ وأ توملل ًادمعت ال انظو هكرت عم
 . هوضع باهذ

 نإ الإ هب هسفن يجني الو تومي : ليقف ص هريغ لامب ةيجنتلا يف فلتخاو
 ص عاطتسا ام هب ءاصيإلا يف هفن دهجيو هب يجني ليقو ى هيلع سانلا دهشأ
 هتبارغ عم اذهو ؤ لاملا بحاص ىلع هل ىتح كلد نأو ءاصيإ همزلي ال : لقو

 نم هفنل ةيجنتلا تزاج ( وأ ) عاطتسا نإ هنم صلختي نأ دقتعا اذإ نح

 ىلع هاركإب ) كلذ نم فئاخ آدعاصف ةمجوم ةبرض وأ وضع باهذ وأ توم

 دقتغيو) لوقلا كلذ لوقي يأ ( هناسلب هلوقيف ) رثكأ وأ ( نينثا ننيهلإ :لوق

 ءةضرماا نم كلذ مم اضيأ دي ال : ليقو ع كا الإ هلإ ال هنأ وهو ( هفالخ

 وأ ) هفالخ دقتعيو هلوقي نأ هلف هملع هركأ اذإ هقلخ ةفصب هللا فصو اذك و
 ةيضابإلا وأ مهلك ؤأ ءايبنألا نم يبن وأ اصوصخ وأ امومع (نيماسملا ةءارب ىلع

 رافكلا ةيالو وهو ( هسكمك مهنيد ةنطختو ) اصوصخ وأ امومع ةلحنلا لهأ

 ىطعأ يأ (هاطعأ نإف ) مهنيد بيوصتو اصوصخ وأ امومع نيك رشم وأ نيقفانم

 نود هناسلب يأ ( كلذك ) هملع ههركأ ام اهرسكب هركملا ءارلا حتفب هركملا

 لب ى هفالخل الو ءانعمل دقتعم ريغ هلاق نإ هرفكب مكحي ال كلذك و ( رذع ) هبلق
 « )١' ناميإلاب نئمطم هبلقو : ىلامت هلوقب ضرتعاو ‘ ليق اذك « الهاذ هلاق

 لهاذلا نأب بيجأو“ هفالخ كلذ لوقي نيح هبلق يف رضحي مل ذإ هلوقب رفكد وهف

 )١( ةروس النحل:٦ ١٠ .
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 ةمرحملا نم كلذ سيلو ء رجأ هنيد ىلع تام نإو

 هراضحإ مدع هرضي الو داركإلا لبق هلصأ ىلع هبلق يف موسرم ناميإلاو روذعم

 زع هللا نأ هدربو ى ةضرعملا كلذ عم مهضعب طرتشاو ص هاركإلاب لوقلا نيح يف

 نع ةحودنمل ضيراعملا يف نا » : للع هلوق امأو ‘ طقف نانئمطالا طرش لجو

 راطفإلا ىلع هركأ نإو ص داشرإ درج امنإ هنآل انه اطرش تسدلف « 'ا) بذكلا
 وأ برض وأ لتقب ةضيرف ةعاط نم جورخ وأ ناضمر يف لالح عامج وأ لك اب

 ناضمر يف رطفي الو تومي :لبقو “ هيضقي و كلذ ديعيو لعفي نأ هلف وضع ةلازإ

 . الالح عماجي وأ

 هدسفب الو تومي : لبق هيلع هركأ اذإ سانلا لام داسفإ يف فلتخا اذك و

 نأ وأ ‘ ىضق ام هل دري نأ ههركمب كسمتيو دعب هنم صلختيو هدسفي : ليقو
 لام اهيلع يرجي ال ةبذك وأ ةبيغ يف فلتخا اذك و « همطعي امم يضقيف هيطعي

 رهشو رلا وأ تامرحملا نم كلذ وحن وأ ريزنخ محل وأ ةتيم ىلع هرك أ وأ مد وأ
 . هلحم يف كلذ رم دقو ى زوجت ال لعفلاب ةيجنتلل نأ

 هفالخب قطني مل نأب آلاحو اداقتعا ( هنيد ىلع ) وهو ( تام ناو )
 كلذ ىطعأ نمم لضفأ ناكو اميظع ارجأ ( رجأ ) للعتلل ىلع نوكت نأ زوجيو

 ةمجنتلا ةرورضل هب لوقلا وأ ءيشلا لعف نم روكذملا ( كلذ سيلو ) هناماب

 ملأو نجلاو برقعلاو عبسلاك ةعيبطلا قفاوي ال ام فوخلا الو هاركإلا وآ

 ةثالث ةبهرلاف ( ةمرحملا ) ةبهرلا ( نم ) هريغ وأ ريزعت وأ بدأ نم برضلا
 امم نوكت ىتلا يهو ةمومذم الو ةدومحم الو اترم دقو ةمومذمو ةدومح : ماسقأ

 ٠ يذمرتلاو يقسلا هاور ) ( ١
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 نم دح وأ برض ملأو نجو برقعو ةيحو علبس نم فوخلاك ةعيبطلا قفاوي ال
 نوعاطلاو ضرااو لاملا باهذو لاملل دسفم لمسو ةقرسو 7 هللا د ودح

 البو روج ىلإ للا ىلإ ةمسن الب “هفاخت و سوفنلا ههركت امم تامملا نم كلذ وحنو

 . ملعأ هللاو . عزج
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 لصف

 هبلإ نوكرملا لبق كلهو : ليق لطابل نكارلا رفك

 لصف

 نوكرلا يف

 ناك نإ و«مومذحف لطابلاىلاناك نإ و دومحم قحلا ىلاناك نإف“ليملا :وهو

 بودنم وهفبودنم وآحابمف حابم ىلا ناك نإو ةيصعم ال ثيح حابمف حابم ىلإ
 لحتسا نإ الإ اك رش لطابلا ناك ولو كرش ال قافن رفك ( لطابل نكارلا رفك)
 لاق كرشم هنإف هبه ريغ أطخ نم تطخ وأ هلحأل ادحأ ىلوت وأ هب"وص وأ كرشلا

 نع( ليق ) ) رانلا !ملنكئَمَتفَ اوملظ نيذلا ىلإ اونك رت الو ف : ىلاعت هللا

 لطابلاف( هيلإ نوكرملا لبق كلهو ):هللا اهمحر ركبنب دمح للا دبع يبأ خبشلا

 وأ ةيصعم وه ام هيلإ نوك رملا نم ردصي ال نأ وهو اهلك اهيف ال روصلا ضعب يف
 ديرب نأ لثم ةريبك وه ام نكارلا نم ردصيو ةريبك مست مل ةيصعم هنم ردصت

 )١( دوه ةروس : ١١٣.
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 قح نم ءابإك حراوجلا هيلع لدت دقو بلقلا نم نوكرلاو

 رم ام ىلع اكاله ىمسي ال انايصع ىصمي وأ هتدارإب ىصعي ال ابنذ هملإ نوك رملا

 مزع ةدارإ هيلإ نوكرملا نم بنذلا كلذ نكارلا ديريو ةيصعملاب "مهلاب مثإلا يف
 نوك رملا نم ردص دقو ةريبك وه ام نكارلا نب ردصي وأ كلهيف رارصإو هجوتو

 هردصي ال وأةريبك وه ام هيلإ نوك رملا نم ردصي كلذ .دعبو ةريبك سيل ام هيلإ
 همالك وأ هلاح نم مهوت هدارأ هنأ نكارلامهوتف ابنذ هيلإ نوك رملا ديرب النأ لثمو

 ىمسي اداقتعا نكارلا دقتعيف كلذ هيلإ نوك را لعفي نأ دارأ نكل مهوتي م وأ

 ام هيلإ نوك رملا لعفي كلذ دعبو « كله دقف نوك ر وه ام لعفي وأ انوك ر

 . لعفي ال وأ ةريبك وأ ةصعمم وه

 ؟كالملاهيلإ نوك رملا لعفي مل اذإ ام ىلع لبق ظفل قدصي فيك : تلق نإو

 لعف اذإ ام لبقب ديريف زاجملاو ةقيقحلا نيب عمجلا للا دبع وبأ ديري نأ امإ : تلق
 :تلق ؛ زاجملا وهو لمفي مل وأ ةقيقحلا وهو نكارلا دعب هب كلهي ام هيلإ نوك رملا

 نآل وأ ص نكازلا لعف ناكمل كلذ هنم ردص نم لاح هيلإ نوك رملا لاحل اهيبشت
 نوك رلا كاله ةيلبقب ديرب نأ امإو “نكارلا ةعباتم ةلمجلا يف مزلتسي نكارلا لعف
 هيلإ نوك رملا ةيصعمل دوجو ال هنأ لاحلاو نكارلا نم نوك رلا رودص درج هيلإ

 نوكي دق اضيأو ص زاجملا مومع نم اذهو ىال مأ دعب دجوت ءاوس هتريبك وأ

 . هبلإ نكارلا بنذيو هيلع بنذ الف لفطك فلكم ريغ هيلإ نوك رملا
 نكارلاكاله ىلع لدي اذه ( حراوجلا هيلع لدت دقو بلقلا نم نوكرلاو )

 ال وأ هنوك ر ىلع لدي ام هحراوج نم ردص ءاوس بلقلاب نوك رلاب هنايصع وأ

 مزل ( قح نم ءابإك ) ةيصعملاب مهلا يف رم ام دح ىلع ةريغص نوك رلا نوكي دقف
 وأ هلام ىلع قلغي وأ هندب وأ هلام يف قحلا هيلع بجو نمب برهي نأ لثم هريغ
 وأ حالسب هنود ضرتعي وأ ‘ الشم يضاقلا وأ مامإلا هيلإ لصي اليك اباب هندب

 هسفن نم ةيصعملا ىلا نكار وه امنإف هنم عنتماف قح همزل نم امأو ى كلذ وحن
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 هنم جرخي ال 5 هلعف راكنإ وأ هنم جرخي ال ك همزل نم بي وصت وآ

 نالف نم جرخي ىتح

 ،دحأ هل هنيز نإ سانلا نم كلذ هل نيزي نم ىلإو ىوهلاو سفنلاو ناطيشلا ىلإو
 ال : لاقف ىحلا ىلإ الجر لجر اعد نإو )١' « لتقي قحلا عنام ه : لل هنعو

 ص هوربجأ هلإ كبيجأ ال وأ قحلا تعنم وأ هيلإ كعم ريسأ ال وأ كل هطعأ
 هعانتما تقو هحالس يف اودسفأ ام نونمضي الو ى هلتق مهلف لتاقو عنتما نإو

 عنمب نمو ةريبك قحلا عنمب رمآلاو 4 هريغل ولو هبف عنتما تدب هيلع مدهي و ى هب

 عنم يف رباك نإ و ع لكنو سمح هعنمب رمأ وأ ام ىنمب وأ هناسل وأ هديب قحلا

 ادبع وأ ىثنأ ولو “اصملا وأ دملا وحنب هبرضي نمل همد لح هريغ ق وأ هف ىجلا

 رمألاب وأ قحلا عنمب مهتا نم سبحي و “ نابدؤيف نونجلاو لفطلا امأ و ى اك رشم وأ
 بجو قحلا عنام ناكم فرغ نمو ى هبيغ هنأ مهتا وأ « كلذ ىلع ناعأ وأ عنملا

 ذخؤيوهب يتأي نأ ذخؤي نمم ناك نإ الإ سبحي الو رجوله [ الإو ] هب ربخي نأ

 وأ لفطلا يلو ذخؤيو قحلا جارخإ نم اوبره اذإ مهب اوتأي نأ نيبامللا ءايل وأ
 ءابإ ( بيوصت وأ ) وهللا وأ داسفلا ىلا وعدي نم بدؤيو هتفيلخ نرود هدبع

 لب أطخ هلمف ام نكي مل : لوقي ناب قحلا همزل نم بيوصت يأ ( همزل نم )
 لاقامنإ وأ اذكىنع امنإ وأ انارحه وأ امرغ وأ اسبح وأ ابرضبج وب ال وأباوص

 جرخي ال يك ) هلوقي امي كلذ وحن وأ اذك وأ نالفل الإ نكل وأ نالفل لعف وأ

 مل هنإلوقيواقح هيلع بجوي يذلا هكرت وأ هلوق وأ(هلعف راكنإ وأ) قا( هنتم
 جرخي ال)هلوق ( +)نوك رك ( وأ) كرتلاولوقلا لعفلا لمشي دق ونالفهلعف وأ هلعفي
 يف هنم جرخي ال ثوأ الصأ هنم جرخي الوأ ( نالف نم جرخي ىتح ) قخلا ( هنم
 نجسلا اذهب وأ طوسلا اذهب وأ نالف ةرضح ىف وأ ناكملا اذه يف وأ تقولا اذه

 ٠ دواد وبأ هارر ) ( ١
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 وحنو .هلك اذه قحتسي ال وأ نالف ىلعا اوردقت ملو هيلع مح ردقب وأ

 ء ليطعتلاو عنملا دصقو هب رض نإ هجارخإ نع توكسلابو ص كلذ

 وأ اذك ناكم يف جرخي وأ نالف رضحي وأ نالف هجرخي وأ نالف هجرخم ال وأ

 ‘يريدقتتيأر اك ءابإك ىلع فوطعمف وذح ةقلعتم ءابلاف كلذ وحنو اذك تقو

 ىتح هنم جرخي ال هلوقب وأ هانركذ امب نكر ءاوس اذكه مالكلا ردقي نأ زوجيو

 هبلع متردق وأ(نالف ىلع اوردقت ملوهيلع متردق) :هلوق ( ب وأ ) نالف نمجرخي

 وأ نالف ينب ىلع ال انيلع متردق وأ نالف ينب ىلع متردق وأ هريغ ىلع اوردقت مو
 ال ) : هلوقب ( وأ ) كلذ وحن وأ نالف ينبل وأ انل ةناهإ كلذف انريغ ىلع ال

 وأ نجسلا سفن وأ سبحلا ةدم وأ برضلا ددع ىلإ اريشم ( هلك اذه قحتسي

 وأ هضمب قحتسي لب هعم وأ هدمب وأ هعوقو لبق كلذ وحن وأ برضلا ةلآ

 هب نوبرضت امب هنوبرضت امنإ هلوقك ( كلذ وحنو ) برضلا لدب سبحك هريغ
 . انالف

 تكاسلا اذه ( وض نإ ) قحلا جارخإ نع يأ (هجارخإ نع توكسلابو )
 (ليطعتلا و عنملا دصقو ) قحلاب وأ توكسلاب يأ ( هب ) هجارخإ ديرمو قحلا
 هنم جرخي مل جارخإلاب قطني ملو تكس نإ نوكي نأب هتوكسب هجارخإ نم
 جارخإ ىلع اوردق اذإ : ليق هنإف بجو ام نود هنم جرحم وأ هنم فوخلل قحلا

 للا فلكي ال » : ىلاعت هلوقل هيلع اوردق ام جرخأ ضعب نود قحلا ضعب
 ام هنم اوتأف ءيشب مكترمأ اذإ ه : قلع هلوقو 'ا) « اهمسو الإ اسفن

 ك دحاو قح ف اذهو هلك هىلإ لصوتب ىتح كرتي لب ءال . لىقو ١)٢' { تمطترا

 )١( :ةرقلا ةروس ٢٨٦ .

 ٦ ) دراد ربأر ملم هارر ٠ (
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 ىلع نوك رب كحي ال و لفطك يف نإو هنودب مهجارخإل لصو نإو

 . عنمي ىتح رضح ولو جارخإلا يف هل ظح ال نم

 نولعفيف ميرغتو برضك و سبحو برضك و لتقو برضك ناقح همزل نإ امأو
 جارخإ ىلإ نولصي اوناك اذإ [آنوك ر هتوكس نوكي كلذك و ى هملع اوردق ام

 وأ بولقلا ريبغتب وأ سانلا يف ةنتفلا عاقيإب هتوكس مهرض نكل هنم هلك قحلا

 لصو نإو ) لاق اك نودب وأ هاج وأ لامب داهتجا ىلا نيجرخلا جاوحإب
 ملو هروضح مدع ىحلا رض اذإ اذك و ‘ تكاسلا نودب وأ ( هنودب مهجارخال

 . توكلا يف رم ام دح ىلع نوك ر هنإف عنمل رضحي

 وأ مصأ وأ هلبأ وأ نونج نم(لفطك يف ) هجارخإ دارملا قحلا ناك ( نإو )
 هوحنو نونحلا برضي هنآل فلكم ريغ هنأ هيف نظي وأ هفيلكت صقني نمم هربغ
 اذك و داسفإلا دعب وأ داسفلا ىلإ ههجوت وأ هداسفإ لاح هعدري برضلا ناك اذإ

 نوكرب مكحي الو ) ىصع :ليقو رفك لفطك ىلإ نك ر نمو “ نارجهلاو سبحلا

 ىلع ةدئاع ولب ةغلابملاو ملكت وأ ( رضح ولو جارخإلا يف هل ظح ال نم ىلع
 كرت يف الو قحلا جارخإ عاقيإ يف هل ظح ال يأ جارخالا يف هل ظح ال : هلوق

 الف اذكه ناك نمف ، تكس وأ هك رت وأ جارخإلاب ملكت باغ وأ رضح هعاقيإ

 هعنم رثأ ءاوس نوك ر وه امب ملكتي وأ جارخإلا ( عنمي ىتح ) نكار هنإ لاقي

 انوك ر ىمسي ابنذ بنذم وهف نوك رلا هبلق يف ناك اذإو ث رثؤي مل وأ هملكت وأ
 هنأبهيلع اومكح هب "رَقأ اذإف ى هبلق يف ام فرعي مل هنأل هب هيلع كحي ال نكل

 وهف الإو هتحراج وأهناسلب نوك رلا لعفي ىتح انكار ىمسي ال : ليقو ، نكار
 نوك رلاو : لاق هنإف نيلوقلل لمتع لصالا مالكو ى انوك ر ىمسي ال ابنذ بنذم
 نوكي نأ لمتحي هنإف هيلع لدي ام حراوجلا نم نوكيو بلقلا يف نوكي امنإ
 ةحراجلا يف ام امأو ، رهاظ وهو ‘ طقف بلقلاب روصتي امنإ نوك رلا نأ ىنعملا
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 ص نالوق ًاقلطم ريبك وأ اهردق ىلع ةيصعملا بحو . شأ هبحأ نإو

 اهنع يهنلا عيبضتو اهب رمألا اذكو

 لمتحيو « لدت مل وأ ةحراجلا هبلع تلد نوك ر بلقلا يف يذلاف هيلع ليلد وهف

 اعم ةحراجلاو بلقلا نم روصتي يعرشلا فرملا يف نوك رلا نأ هدارم نوكي نأ

 رضح ءاوس قحلا جارخإ يف بيصن هل سيل نم امأو : لاق “ طقف امهدحأ نم ال

 نكلو قحلا هيلع بجو نم عنمي ىتح عنملاو نوك رلاب هبلع نومكحي الف باغ وأ
 هب ملعي مل ولو نوكر رمآلا سفن يف وه ابنذ يأ ابثنَذ هنم نوكي كلذل هبح

 . نوك ر ريغ ابنذ وأ

 ليملا وأ ( ةيصعملا بحو ى مثأ ) نكارلا نم نوكرلا يأ ( هبحأ نإو )

 كلذف ةريبك تناك نإف ( اهردق ىلع ) له ام قحلا جارخإ نم عنملاو اهيلإ
 ال وأ ةريغص كلذف ةريغص تناك نإو « ةيصعملاب مهلا يف رم ام بسح ىلع ةريبك
 ىتح يف تناك نإو ص ةريبك وأ ةريغص كلا دنع كلذف ةريبك وأ ةريفصأ يردي

 ريغص بنذ كلذف لفطو نونجمك فنعيو اهيلع بدؤي نكل ةيصعم ريغ لعافلا
 لالحتسا نم هعبرقل ( اقلطم ريبك وأ ) ريبك وأ ريغصأ وه ام يردي ال وأ

 ىح يف ةيصممب سيل وأ يردي ال وأ ريغص وأ ريبك ءاوس هيلع رارصإلا و مارجلا

 انوك ر نوكي ام بح نيلوقلا يف لخدو ‘ فنعيو لعافلا بدؤي نكل لعافلا

 هجرح يذلا ىحلا هلك كلذ يف ءاوسو ى هب ىحلا جارخإ نم عنملاو هيلإ ليملاو

 (اهنع يهنلا عييضتو اهب رمألا اذكو ؛نالوق )؟هسفنب هجرخي ال يذلا وأ هفنب
 ضإ اذكو ص ةريغص كلذف ةريغص تناك نإف اهنع هني مل وأ ةيصعمب رمأ نا

 ةريبك تناك نإو ى رم ام دح ىلع رومألا ىقح يف هريبك الو ةريغص ال تناك

 ص ةريغص وأ ةريبك هللا دنع يهف ةريبك وأ ةريغصأ ردي مل نإو ةريبك كلذف

 رومأملا اهلعف نيل وقلا يفءاوس و“ة ريغصفة ريغص وأة ريبك كلذفة ريبك تناكنإ :ليق و
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 اقافتا ةريبك اهيلا نوكرلا و اهيلع رارصإلاو امهلالحتساو

 دئازلا بحلا وه هيف فلتلا ةيصعملا بح نم فنصملا هرك ذ امو ى اهلعفي مل وأ
 . هدناوزل باستكاو مزعب ب وحصملاك يرورضلا يمبظطلا بحلا ىلع

 رارصإلا و)اهم۔ظعتيأ اهلالجإ اذك و ةريغص ولو ةيصعملا يأ (املالحتساو)

 وأ لمفلل ةدوامملاب الإ رارصإلاب هيلع مكحي الو بوتي ال نأ دقتعينأ وهو( اهيلع

 دحاو لك ( اهيلإ نوكرلاو )بوتي ال نأ دقتعا هنأب رقي وأ بوتأ ال : لوقي نأب
 دقو ى نو"رصا كلهو كرشم لحتسملا نأل ( اقافتا ةريبك ) ةيصعم كلذ نم

 نأب دازو رظحلل د رهلا يهنلاو ه اوملظ نيذلا ا اونك رت الو ل : ىلامت كا لاق

 اونك رتلو ل :ىلاعت هلوق يف نوك رلا ةيلاملا وبأ رسفو ي رانلا كمتف ل : لاق

 ى مهتنهادم وه : ديز نباو يدلا لاقو ى لامعاب ىضرلاب « اوملظ نيذلا ىلا

 مهاوه يف طاطحنالل لوانتم يهنلا نأ قيقحتلاو ى مهتعاط : ةمركع لاقو

 مهلامعأب ىضرلاو مهتنهادمو مهترابزو مهتسلاجم و مهتبحاصمو مهيلإ عاطقنإلا و

 ص مل مظعت هيف ابب مهرثك ذو مهترهز ىلا نيملا دمو مهي زب ييزقلاو مهب هبشتلاو
 ليم ىفدأ نإف ه اونكرت الو » : لاق ذإ نوك رلا رمأ مظع فيك لمأتو
 نيملاظلا :لقي ملو لعفلاب رسف ي اودظ نيذلا ىلا » : لاق ذإو ى انوك ر ىمسي

 ؟ ملظلا يف خسارلا ىلا نوكرلا فيكف مارح ةرم ولو ملظ ىندأ نأ ىلع لديل

 مامإ فلخ قفوملا ىلص ؟ هسفن خسارلا ملظلا فيكف ليملا لك هيلإ ليملا فيكو

 ىلا نك ر نميف اذه : لاقف ع هل لبقف قافأ مش هيلع يشفف ى ةيآلا هذه أرقف

 اونك رت الو اوغطت ال نبءال نيب نيدلا هللا لمج : نسحلا نعو؟ملاظلاب فيكف ملظ

 بجوأو ى ملظ ىندأ ىلا ليم ىندأ مرح ذإ ملظلا يف يهن غلبأ ةيآلا نأ دعبي الو
 . رانلا هيلع

 ىلع ديزي الو نيطالللا ءالؤه طلاخي ال لجر نأ ول : ضايع نب ليضفلا نعو
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 "جحيو ليللا موقيو راهنلا موصيو ناطلسلا طلاخي لجر نم لضفأ وهف ضئارفلا

 مهراتجفمهراربأ مظمي مل ام ةمألا هذه ىلع هللا دي لازي ال :نسحلا نعو ى دهاجيو
 كلذ اولعف اذإف ى مجارمأ ىلا مهؤا"رق'لمي مل امو مهرارسشب مهرايخ قفرب مل امو

 مهيلعلزنأ وبعلا مهبولق يف فذقو مهت ربابج مهيلع طلس و ةكربلا مهنع هللا عفر

 ةمكحلا اوك رت كولملا نا اك ءاململا رشعم ا : مالسلا هلع ىسع نعو . ةقافلا

 ىأرف ةريبه نبا باب ىلع رم هنأ نسحلا نعو ى مهدنع مهكلم اوك رتاف مكدنع

 هنعو“ ءايقتألا سلاجم نم اذه سيل ءابرجلا ءالؤهب كنظ ام : لاقف ءارقلا نم اموق

 اوركذو )١' « قاوسألا ءارقو ءارمألا ءاملعو ءاينغألا ناريجو مكايإ » :يقلح

 امو : لاق ؟ انيتأت ال كل ام : هل لاقف ةمرْبشَ نبا يقل ىسوم نب ىسبع نأ
 كفاخأ ام يدنع الو ص ينتيذآ ينتدعبأ نإو « ينتنتف ينتبرق نإ كنايتإب عنصأ

 نعطالسلا باوبأ اوبنتجا : سابع نبا نعو > هل كوجرأ ام كدنع الو > هملع

 لاقو ؤ لضفأ وه ام مكترخآ نم اوباصأ الإ اثيش مهايند نم نوبيصت ال مكنإف

 : كم.ظمتو“مهاضر كراثبإ :ةثالثل كوعدي كولملا ىلع كلوخد : نيمدقتملا ضعب

 ٠ مهلمع كتسكزتو > مهايند

 هنيد هعمو ناطلسلا ىلع لخديل لجرلا نإ : هنع للا يضر دوعسم نبا لاق

 ىلع ةطق تلخد ام: مهضعب لاق « للا طخب هضرب هنأل هل نيد الو جرخيف

 هملع ظلغأ انأ و > كردلا اهملع ىرأف > جورخلا دمب يسفن تدبساحو الإ ناطلسلا

 ائيش مهنم ذخآ ال ينأ عم افافك لوخدلا نم وجنأ ينأ "تددول و هاوه فلاخأو
 سمتلأ يشارف ىلع هلك ليللا بلقتأليفإ : كاحضلا نعو. ءام ةبرش مهل برشأ الو
 ٠ اهيلع ردقأ اف يبر اهب طخ سأ الو ناطلسلا اه يضرأ ةملك

 )١( يذمرتلا هاور .

 - ٢٥٧ _ ) ج ١٦ - لينلا - ١٧(



 نم ةئامو نورشع هيلا بتك و يرهزلا ءاملعلا نم نيطالسلا طلاخ نم لوأو

 ةنيدملا هقف هيقف مزاح وبأو ه هتَم نب بهوو ديز نب رباح مهنم ؤ هنورَسمي ءاهقفلا

 يصاعمل ا باكترا ىلإ مهتسناؤمو كولملا ةطلاخم ءاهقفلل نس يذلا وهو مهلاثمأ ف

 تراصو مهبديأيف فاش ا ءارمألا باوبأ نايتإ نع فر هللا لوسر يه اوسنو

 تذخأو 2 مهطلاخي ال نم اومرحف ابجاو اقح تناك نأ دعب ةونش رت كولملا اناطع

 : نيدلا يف هل خأ هيلا بتك و ى يرهزلل آفيوست نيطاللا ىلع لوخدلا ءاهقفلا

 وعدي دي ن كفرع نمل يغبني لاحب تحبصأ دقف “نتفلا نم ركب ابأ كايإ و هللا انافاع
 نم كمهف امب للا معن كتلقثأ دقوأ .ريبك اخيش تحبصأ “ كمحربو هللا كل
 ا لاق ءاملعلا ىلع قاشملا للا ذخأ ذإ كلذك سبلو ك هيدن ةنس نم كمتلعو

 تبكترا ام رسيأ رأ ملعاو )١' هنومتكت الو سانلل هنتنيبتل » ؛ هناحبس

 مل نمم ك"وندب "يغلا ليبس تلهس و ملاظلا ةشحو تسنآ كنأ تلمتحا ام فخأ و

 ص مهلطاب ىحر هيلع رودت ابطق كوذختا كاندأ نيح الطاب كرتي ملو اقح "دؤي

 نولخدي مهلالض ىلإ كيف نودمصي امسو « مالب ىلإ كيلع نوربعي آرسجو
 بنج نم كلتةاورمع ام رسيأ ايف ى ءالهجلا بولق كب ن وداتةي و ءاملعلا ىلع كشلا

 امن ، كنيد نم كيلع اودسفأ ابف كنم اوذخأ ام رثكأ امو ‘ كيلع اوبرخ ام

 ةالصلا اوعاضأ فلخ مهدعب نم فلخف » :مهيف كلا لاق نم نوكت نأكنمؤي
 ظفحيو“ لهجي ال نم لماعت كنإف ") پ اتيغ نوقلي فوسف تاوهتشلا اوعبتاو

 رضح دقف كلداز ءآيهو ى مقس هلخد دقف كنيد ِوادف « لفغي ال "نمم كيلع

 ها. مالسلاو ءامسلا يف الو ضرألا يف ءيش هللا ىلع ىفخي امو ى هسبلا رقسلا

 ٧ : ن ١ رمع ل آ ةر وس ) ( ١

 ٩ : ميرم ةروس )٢(
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 اوطلاخيمل ام ىلاعت هللا دابع ىلع لسرلا ءانمأ ءاشعلا » : يللع للا لوسر لاق
 نعو 0١١ « مهولزتعاو مهورذحاف لسرلا اوناخ دقف مهوطلاخ اذإف “نيطاللا

 هللا نم دادزا الإ آبرق ناطلسلا نم لجر دادزا امه هوقلل هنع رمع" نب ديبع

 ! هباسح دتشا الإ هلام رثك الو هنبطابش ترثك الإ هعابتأ ترثك الو ادعب

 باوبأ : لاق ؟ نتفلل فقاوم امو : اولاق نتفلا فقاومو مكايإ : ةفيذح نعو
 انجرخ اذإف مالكب ملكتنف ناطلسلا ىلع لخدنل انإ : رمع نبال ليقو « ءارمآلا

 ءيش سيل : ةريره يبأ نعو ع قافنلا نم اذه "دمن انك : لاق ى هفالخب انملكت
 ناطلسلا باب نايتإو “ ةسايرلا بحو « ايندلا بح : ثالث نم ةمألا هذهب رضأ
 . اجرخ نهنم للا لمج دقز

 كنيدبترطاخ هتعطأنإ “رطخ ناطلسلا ةبحص : نارهم ن نوممم نعو

 نب ةدابع نعو . كفرعي ال نأ ةمالسلاو « كسفنب ترطاخ هتسصاع نإو

 نعو. ءائر ءاينغألل هبحو ى قافن ءارمألل كسانلا ءىراقلا ٩بح : تماصلا
 : تللم هنعو ث الماع روزب ملاع نم ىلاعت للا ىلا ضغبأ ءيش نم ام : يعازوألا

 اذإ ليق « ءالعلا نوتأي نيذلا ءارمآلا رابخو ءارمألا نوتأي نيذلا ءاملعلا رارش »

 ىلا فلتخي املاع تيأر اذإو « مارثم هنأ ملعاف ءانغألا ىلا فلتخي ائراق تيأر

 نورئازلا ءارقلا الإ هنكسي ال داو مهج يف : نايفس نعو « هل هنأ ملعاف ءارمألا

 ًاقلمت ناطلسلا بحص مث نيدلا ين هقفتو نآرقلا ملعت نم.: لوحكم نعو ث كولملل

 ملاملاب جمسأ ام : ضعب لاق . هاطخ ددعب مهج يف ضاخ هدي يف امل امَّمطو هبلإ

 : ةملس ني دمح نعو ع ريمألا دنع هنإ ١ لاقف هنع لأنف0َ هسلجم ىلإ ىتؤي نأ

 : للع هللا لوسر لاقو ى ءالؤه باب ىلع ءىراق نم نسحأ ةرذملا ىلع بابذلا

 نع نايفس لئسو « « هضرأ يف للا ىصمي نأ بحأ دقف ءاقبلاب ملاظل اعد نم ه

 . يذمزتلار دراد وبأ هاور ) ١(
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 جرخي ال نأ يفهلعافل نوكرب الو كرش نع يهن عييضتب كرشي الو

 ك هكرت حيبمل وأ زجعل رضي الو ‘ هنم هجارخإ كرتي الو 2؟ ىقح هنم

 هلامل وأ هكرات ريغل وأ هريغ نم نإو "قح ال فوخل نإو

 : هل لبقف 0 ال : لاقف ؟ ءام ةبرش ىقسي له ةيرب يف كالهلا ىلع فرشأ ملاظ

 . توم هعد : لاقف ؟ ت وع

 نوكرب الو ) دادترا كرش ولو ( كرش نع يهن عييضتب كرشي الو )

 امتش قلع هللا لوسر متش يباتك و .دترم لتقك ( قح هنم جرخي ال نآ يف هلعافل

 ابيوصت هنوك ر ناكو كرشلا بوص نإ الإ كرشلاب رمالاب الو اك رش نوكي
 الإ قافن كلذ لب ( هنم هجارخإ كرتب الو ) قفانمف الإو كرشم هنإف كرشلل
 نكي م نإ اقلطم كرشلاب رمألاب كرشي : ليقو “ كرشف هل ابيوصت ناك تإ
 ( وضي الو ) ١١' رفكيلف ءاش نمو نمؤيلف ءاش نمف » : ىلاعت هلوقل اددهم
 ةرثكب جارخإلا نع ( زجعل ) امهريغ وأ قفانم وأ كرشم نم قحلا جارخإ كرت
 ةبرض هبرض وأ اوضع فلتأ وأ هلتق هنم هحرخأ هنأل وأ ىحلا همزل نم عابتا

 مهيلع لخدأ هنم جرخأ نإ نوكي نأ لثم راذعألا نم كلذ ريغل وأ ةعجوم

 ال فوخل نإو ) هيبأ نم قحلا جارخإ كرتك ( هكرت حيبمل وأ ) لاق اك ودملا

 هتريشع وأ هدبعو هنباو هيبأك قحلا همزل نم ريغ نم يأ ( هريغ نم نإو قح
 هبهذم لهأ و هباحصأ وهتبارقك (هكرات ) ربغ لجأل كرتلا ناك( ريفل وأ)هبحاص وأ

 قحلي ناك اذإف نيكاسملاو ءافعضلا وأ قحلا ةماقإ يف هعم نم لام وأ( هلامل وأ )

 هجارخإ همزلي مل قحلا جارخإب هقوحل نم فاخي وأ هلام وأ هريغ وأ هندب ةرضلا

 )١( فهكلا ةروس : ٢٩ .
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 بجومب ملكتي ناك نإ الإ هناسلب ,تش نم فوخل هكرتي الو

 نمنإ و هعفانم رج وأ هعالقنا يف عمطنإ كرتيو هقيطي الو قح جارخإ
 ةوعدلا لهأ نم ًاقلزتم ناك وأ مهريغل وأ هريغ

 متش نم فوخل هكرتي الو ) ىلوألاب كراتلا لام لخدف ريغلل دئاع ريمضلا وأ

 جارخإ بج وم)مالك( ب) هريغ وأ وه(ملكتي ناكنإ الإ)هريغ ناسل وأ(هناسلب
 هب ملكتملا نم ىحلا جارخإ يأ ( هقيطي الو ) "دح وأ لاكن وأ بدأك ( قح
 ص هنوق.طي ال ىقح جارخإ بجوي العف لعف قحلا هنم جرخأ نإ ناك نإ اذك و

 هل رهظو هومآكح نم وأ مامإلا وأ يضاقلا دنع ادعاصف نانثا كاحت اذإ اذك و

 جارخإ وأ مكحلاكرت نمو “ردق نإ هرخؤينأ الو كحلا كرتي نأهلزوجي الف قحلا

 كالهف ةريبك ىلع ناك نإ : قحلا جارخإ كرت نميف ليقو ى كله ردق ثيح قحلا

 ىلا يدؤي جارخإلا ناك اذإ كرتلا غاس امنإو ، ةريغصف اهربغ وأ ةريغص ىلع وأ

 اذإ ام فالخب رخآ ىحل ليطعت هنم دلوتي هجارخإ نأل قاطي ال جارخإ بجوم
 ىلع وأ كلذ نم الاذه نم جارخإ ىلع ردقت نأ لثم لبق اناك لب دلوتي ال ناك

 ىحلا جارخإ ( كرقيو ) ردق ام جرخب هنإف هيلع نيمزال نْبنقحَ دحأ جارخإ

 ال هنأ نظ وأ علقني مل هنم جرخأ نإ ثيحب ( هعالقنا يف ) هك رتب ( عمط نإ )
 عفانملا تناك ( نإو ) ةماعلا عفن وأ نيدلل ( هعفانم ةرج وأ ) كرتلاب الإ ملقني

 هريغ نم تناك ولو هيلا عفانملا فاضأ امنإو ىحلا همزل نم ريغ يأ ( هريغ نم )

 هل تناك نإو كراتلل ال ةيويند عفانملا تناك ولو عفنلا ناك ( وأ ) هلجأ نم اهنال

 ىحلاجارخإ اوك رت نم ريغل يأ ( مهريغل ) نيدلاب لكأ هنأل زوجي الف اهلجأل كرتف
 فحجأ وأ مهضعب لتق وأ مهلتقل قحلا اوجرخأ ول اونوكي نأ لثم مهل ايس الو

 ناك وأ ) بجاولاب "ييفتلا زوجيو مهئانبأ لاومأ ذخأ وأ مهءانبأ لتق 'وأ مهلاومأب

 كتهتم الو رباكم ريغ هنأ هقالزنا ىنممو عمط ىلع فطع( ةوعدلا لهأ نم اقلزتم
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 . هنع ففخت وأ مهدنع ةلزنم هل ًايون د وم

 عفني هنأل نيملسملا دنع يأ ( مهدنع ةلزنم هل ايويند وأ ) اهب رهاج يصامملا يف

 اورضينأب ايندلا لهأ دنع وأكلذىلا اوجاتحا اذإ هندب وأ هلام :وأ ههاحم ن دلا

 وأ)مالسإلا ىوقي نأ ةّنل هنم قحلا جارخإ كرت مهلف قحلا هنم جرخأ اذإ نيدلا

 وأ ددعلا طاقسإب ةينلا هذه يويندلا وأ قلزنملا امهدحأ نع يأ ( هنع ففخي

 "لمل و “كلذ وحن وأ نسح عضوم يف سبحب وأهب برضلا لهسيط وسب جارخإلاب
 ولو ام آلاتحا [ ناك ] اجفو سبحلا و بدالا يف ةلزنم اذ وأ قلزنم هنوكل كرتلا

 جرخلا هرمأ لاصيإ مهيلع قيضي الف هب اوملعينأب وأهب كرتلا مزلي ال آدج افيعض
 مامإلاناك اذإ اك“مامإلا مدعل ناهكلا يف اضيأ كلذ وأ يضاقلاو مامإلاك هنم قحلا

 لصي ملام اوعفشا » : اعوفرم ريبزلا ثيدح نم ينطقرادلا ىور . هيلإ عفرب ملف

 ال : ربلا دبع نبا لاق « هنع للا افع الف افعف ىلاولا ىلا لصو اذإ و « يلاولا ىلا

 ىلع ترأو ى ناطلسلا غلبت مل ام ةليمج ةنسح بونذلا يوذ يف ةعافشلا نأ ملعأ

 ىهن يتلا تاروذاقلا هذه اوبنتجا » : للع هنعو ى اهمسقي نأ هتغلب اذإ ناطلسلا

 انل دب نم هنإف هللا ىلا بتنمل و هللا رتسب رتتسىلف اهنم ى يشب أ نمف اهنع هللا

 ص رمع نبا نع هبعش يف يقهيبلاو مكاحلا هاور _ « هللا ب باتك هيلع مقن هتحفص

 اجرخم ملسملل متدجو نإف متعطتسا ام نيملسملا نع دودحلا اوأردا » : ك هنعو

 2 ةبوتعلا يف ءىطخي نأ نم ريخ وفعلا يف ءىطخي نآل مامإلا نإف هليبس اولخف
 هنعو _ ةشئاع نع هننس يف يقهيبلاو مكاحلاو يذمرتلاو ةبيش يبأ نبا هاور

 دودح نم دح يف الإ مهتارثع ماركلا اولبقأ و تاهبشلاب دودحلا اوأردا » : هقلع

 نع دودحلا اوعفدإ » غ هنعو - سابع نيا نع يدع نبا هاور _ « هللا

 : : هل هنعو _ ةريره يأ نع هجام نبا هاور - « اعفدم آ متدجو ام هللا دامع

 يقهسبلاوينطقرادلا ءاور - « دودحلا ليطمت مامإلل يفبني الو دودحلا اوأ ردا »

 كلهأ امنإ » : قيلع هنعو - سابع نبا نع اذه لثم مدقتو ى يلع نع هننس يف
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 فيرشلا مهيلاعفر اذإو دحلا هيلع اوماقأ فيعضلامهيلاعفر اذإ مهنأ كلبق نم نيذلا

 نع ة و رع نعو > نيدلا ق ةعفنم ارح ال مها ومل هوك رت اذا اذه لعلف » هوك رت

 كلبق ناك نم كلهأ امنإ » » : لاقف ةأرما يف فلل يبنلا مئلك ةماسأ نأ ةشناع
 ول هديب يسفن يذلاو فيرشلا نوكرتيو عيضولا ىلع دحلا نومرقي اوناك مهأ

 ةشئاع ينعتو « هتنب ةمطاف ةمطافب قلع يبنلا ينعي « اهدي تمطقل تلمف ةمطاف

 اهيف ملكي نم : اولاقف ابيلح "تقرس ةيموزخلا ةمطاف اهيف ديز ملكت يتلا ةأرملاب
 هجام نبا ركذو “ةماسأ ىوس كلذ ىلع دحأ رسجي ملف ؟عطقت ال ىتح تللم ينلا

 بيبح لسرم نم دمس نبا هاورو 6 للم هللا لوسر تيب نم ةفيطق تقرس اهنأ

 ىورو > ةفصطقلا ق ناك ىلحلا نأب اهنيب عمجو > الح تقرس اهنأ تباث بأ نبا

 افالخ عاتملا ,دحجي ال ةقرسلاب عطقلا نكل هدحت و يلحلا ريعتست تناك اهنأ ملسم

 دحجلا ةياورو > تاياورلل امج فبرمتلل ركذ عاتملا نأ ىلع روهمجلاو > دمحال

 ىلوآلا يهو هتياور يف يراخبلا هركذي مل اذلو يقابلا اهتفلاخل اهب لمعي ال ةةذاش

 مهتمأ اشيرق نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع ةورع نع هل ةياور يفو ى ةدنسملا
 هيلع ءىرتجي نموم هللالوسر ملكي نم :اولاقف “تقرس يتلا ةيموزهلا ةأرملا

 "دح يف عفشتأ ه:لاقف لع للا لوسر ملكف ؟ يقلي للا لوسر بح ةماسأ الإ
 مهنأ مكلبق نم "لض امنإ سانلا اهيأ اي ه : لاقف بطخف ماق مث « هللا دودح نم

 ممأ و ى دحلا هملع اوماقأ عيضولا قرس اذاو ‘ هوك رت فيرشلا قرس اذا اوناك

 رأ هللا اهذاعأ دقو انلق « اهدي دمحم عطقل تقرس دمحم تنب ةمطاف نأ ول هللا

 : اولاقف رقللع يبنلا ىلا برعلا تءاج دوسألا نب دوعسم نبا ثيدح يفو ‘ قرست

 رغ ىنلا نيل انعمس ااو ى امهل ريخ رهطت : لاقف ى ةسق وأ نيعبراب ادفن نحن

 رمصحلاو«ليئارسا ونب كله امنإ ه : يئاسنلا دنع نايفس ةياور يفو ةماسأ انبتأ
 اال ١ تابجوم مهيف ناك دقو دودحلا ق ةاياحملا ببسب كالهإلا دارملا و يفاضإ
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 هل زيجمل كرت نإو ، هنم جرخم ىلع هبلق ريغتي ال نم قحلا جرخي و

 > هكرتي كحي ىتح : لبقو > ا_ةلطم هكرت ىلع م لي : لقف لا زف

 اهديب ذخف لالب اي مق ه : يئاسنلا ثبدح نم رمع نبا نعو ى اضيأ ةقرسلا ريغ

 ف عفشتأ ه : ةماسأل لاق نل هنأ تباث يبأ نب بيبح لسرم يفو « اهمطقاف

 هبلقريفتي ال نم قحلا جرخيو) « كرتم اهل سيلفتكمتنا اذإ دودحلا نإف دح

 كلذك و متشك اهنيب رمأل قحلا هيلع نمم ماقتنالا ديرب ال يأ ( هنم جرخم ىلع

 نأ يورو . هيلإ هليمل وأ هعبط ةقرل بجو امع صقنيو نيلي نم هجارخإ يلي ال
 ناركسلا همتشف هرزمعيل هذخأي نأ دارأف اناركس ىأر زيزملا دبع ني رمع

 ولف ينبضغأ هنأل : لاق ؟هتكرت كمتش ام نينمؤملا ريمأ اي :هل لبقف رمع عجرف

 يورو ؤ هبضع نكسم كلذ دعب هبرضو “يسفنل ةيمح هتبرض تنكل هترزع

 ىلإ زيزملا دبع نب رمع بتك و ث هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع اذه لثم
 كبضغ نكس اذإف هسبحاف لجر ىلع تبضغ اذإف كبضغ دنع بقاعت ال :هلماع
 يف رم دقو “ طوس رشع ةسمخ هب زواجت الو هبنذ ىلع هبقاعو هجرخأف
 . عومسلا

 كرتلل يأ ( هل زيجلا ) يعرش هعجو ( ] ) قحلا جارخإ ( كرت نإو )
 وأ ىجرب ال ناك مث نيدلل هعفن ىجرب هنوك و اشتحفتم راص مث اقلزنم هنوكك
 مكح ( اقلطم هكرت ىلع مادي : ليقف ) زيجملا ( لازف ) آلذ مث هنم افوخ ناك
 كرتيف ايندلا يف كلذ نم نامأ يف راص هكرتب هنأل مكحي مل وأ هك رتب مك احلا

 ىتح) هجارخإ ىلا داعي ( ليقو ) ةبهلا يف داعي ال اك هل كرت امل داميالو ةرخآلل
 هكرتب ناطلسلا وأ ةعامجلا وأ مامإلا وأ يضاقلا مكحي ىتح يأ ( هكرتب كحي

 ءهركم ىلع دقع ال هنأل هكرتب مكحلا عقو هنأ حصي ىتح مكحي ىتح ىنعمو

 نيح هكرتي مكح اذإو ى هيلا اولصي مل ذإ مهنم اهرك هجارخإ اوك رت قحلاو
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 فحصمب فالحتسا وأ برض وأ سبحب نإو جارخإلاب مكح نإو

 هعييضت الو مكحلا رييغت حابي الف

 ام ضقني ال مزاج مكاحلا كح نأل هيلا دامي الف كلذ دمب وأ الوأ هجارخإ ديرأ

 ام اورظنا ىنعمب اميمعت اذكه قحلل ( جارخالاب كحنإو ) :لاق اك قحلا قفاو

 وأ برض وأ سبحب نإو ) نارجهلا هل نيمي نأ قحلا نمو ى هب هولمفاف همزل
 ةمج وزب كح اذإ اذك و (هحييضت الو مكحلا رييغت حابي الف فحصمب فالحتسا

 هجوو.قحلا قفاو امهضقن زوجي الكلذ ريغي وأ كلذ مدمب وأ لام وأ قالط وأ

 برضوسْبَحَك اممناك ام نا مهوتممهوتي دق هنأ هدعب امو سبحلاب فنصملا ةغلابم

 همظعت ام فالخب الهس هدنع هنوكل هكح ريفت زوجي فحصمب فالحتسا و

 . ملعأ هللاو لتقلاو عطقلاو مجرلاك ادح سوفنلا

 ولو نايصخلا هيلإ مكاحت و مكاحي سيل نم مكح الو مكاح مكح دري الو
 مكح نإ هب ذخؤي ال ام اذك و « هب مكحي ال نم ىلإ عفر ولو ليواقألا فعضاب
 ك هيلا عفر نإهب ذخؤي ال امب مكاحلا ريغ مكح مكاحلا ثرت : ليقو ؛امهدحأ هب

 نإو ص هنم مكاحلاو الزنم لهأ هب ذخأي لوقب ايل مكح نالجر ممتخا اذإو
 ايهنم ىحلا هيلع بجي نم ىلع حيلف رخآلا لزنم ريغ لزنم نم امهدحأ ناك

 . ايهنم قحلا هيلع بجو يذلا لزنم لهأ هب ذخأ يذلا لوقلاب
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 باب

 ةمحب ملسم فصويال

 باب

 يفبلا و هفمملا و ةعيدخلاو ركملاو ةيبصعلاو ةيمحلا ف

 ءادتعالاو ملظلا و

 .ذنم نم كلهي » : يقلم لاقو « )١١' ةببصملا يف يتمأ كاله ه : تللم لاق
 ؛دساحتلاب ءاملعلاو ‘ ربكلا ءاينغألاو “روجلاب ءارمألا ، لاصخ تسب ةتس ةمألا

 :للع هنعو « )٢' لهجلاب قيتاسرلا لهأو ى ةيبصملاب برملاو ى ةنايخلاب راجتلاو
 اهيف دروو « '") اأونَكت الو هيبأ نهب هوضعأف ةيلهاجلا ءازعب ىزعت نم ه

 ىنعمو ناسنإلا ىلع ةفآ ربك أو ناطشلا دنج مظعأ نم يهو مانمو عراوق

 نم كلذو“هل آرجز كيبأ ركذ ىلع ضضعا :احارص هل اولوق ؛هببأ نهب هوضعأ

 كيفبو كمأ كتلكث : مهلوقك ث اميظع بكترا نم برعلا هب رجزت ام مظعأ
 . كلابأ الو تكتكلا

 ( ةيبصعو ةيمحب ) هيف فوقوملا اذك و ىلوتملا وهو ( ملسم فصوي ال )

 . يذمرتلا هاور ( ) ١
 .يقهيبلا هاور )٢(

 ٠ دواد وبأ هاور )+ (
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 وأ مهل هينمتب وأ تآ يف نإو مهلعف ءوس ىلع موق بح امهو ةيبصعو

 هيلع مهب لزن ءالب ىلع نزحب وأ هلامب نإو هيلع مهنيعم ةدارإ

 وأ قحلا ىلع ىماح وأ قحلا ىلع بصعت لوقت نأ لشم ص ديقب الإ

 هنأ الإ دحاو ىنعمب ( امنهرت )هل حابم وه امم اذك ىلع ىماح وأ اذك ىلع بصعت

 ءيشلاب ةرئادلا ةباصملاك هل نوكي ذإ ةيبصع هلعف ىمسي هيوةي هنأ ثمح نم

 ىنعملا نأ رابتعابو « ةيمح هلعف ىمسي" هؤوسي امم هعنمي هنأ ثبح نمو هل ةكسالملا
 اهبحاص لمحت ةفنآلا اهنأب ةيمحلا ةديقملا حراش رسفو ، ريسفت فطعملاف دحاو
 اهموزلم وأ اهمزال ىلع قلطتو ى ةعي رثلا ماكحأ ريغ ىلع ةريغلاو بضغلا دنع
 مزل هبحأ اذإو ‘ هبحأ دق هنأ مزل هل بصعت اذإ هنإف بحلاب اهببسم وأ اهببس وأ

 خيشلل ًاعىت فنصملا امه رسفو > ةمبصعلا هلثمو اينايب ام وزل هل بصعت ن أ هلع

 وأ ايلعف وأ ) مهلعف ءوس ىلع )دحاو وأ نعنثا وا ( موق بح ) وهو هلوقب

 مهبح مهبحأ نمل ءابرقق اوناك ءاوس ضرملا ف وأ ىنزلاو لتقااك ندبلا ق وأ لاملا ف هلعف

 هودعلعفب نأ بح دق هنأ كلذو ءءاقدصأ وأ ءادعأ ءاضغب وأ بابحأ كءادعب وأ

 وأ هل بصعت نم ملع ءاوسو > هل ض رقفب رخآلا هودع رعفل وأ رخآلا هودمل اءوس

 وهو مف بصمنتي و مهلعف ىلع مهبحيف اذك اولعف اموق نأب عمسي نأ لشم هملعب ل

 . ءوسلا نم اذك لعفب نم بح نأ لثمو ى مهفرعي الو ءوس

 وأ ) لبقتسم يأ ( تآ ) نامز ( يف ) كلا ءاش نإ مقي لمفلا ناك ( نإو )

 مهل هينمتب وأ خلا موق بحي ناروصتي امهو : لاق هنأك مهوت فطع ( مهف هينمتب

 لعف وأ مالكب ( هيلع مهنيعم ) بح يأ ( ةدارإ وأ ) مه لعفلا ءوس ينمتب وأ
 ناريخألا رورحلاو راجلا ناذه ) نزحب وأ هلامم ناو ( : لاق هتدأر ش لام وا

 يأ ) هيلع مهب لزن ءالب ىلع ) نزحم هلوق ينعأ همنمتب : : لوق ىلع نافوطمم

 لزن ءالبلا 1 نظ وأ هل رهظ ناب مهلعف ءوس لجأل مهب لزن يأ مهلعف ءوس ىلع
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 مجتوفي ام هركي وأ مهرارضإ "بحب وأ مهودع نم لت ىلع حرفب وأ

 امهانعمو اضيأ امهب فصوي الو ةعبدخلاو ركملا مذو مهدصق نم

 حيبم الب هيلإ ءاسي نأ ىلع ءيسملنسح راهظإ

 ( ليت ىلع حرفب وأ ) كلذل نزحو قولخ نم وأ هللا نم مهلعف ءوس :لجأل مهب
 باحصأ لئانلا ناك ءاوس بحي نم ءادعأ مهنأ لجأل حرفلا ناك اذإ ( مهودع نم
 نأبحأ ءاوس مجادعأ رارضإ بحم يأ ( مهرارضإ بحب وأ ) مهربغ مأ ءوسلا

 نم لجأل كلذ بحأ نكل ث هريغ مهرضي نأ وأ ‘ ىماحو هل بصعت نم مهرضي
 وأ هريغ مهعفني نأ وأ مهودع هل بصعت نم عفني نأ ( هركي وأ ) هل بصعت

 نأ هركي وأ ( مهدصق نم ) هل بصمت نم توفي ام يأ ( مهتوفي ام ) هركي
 هلطاب ىلع لطمملا ةناعإ ةيبصعلاو ةيمحلا نأ يدنع يذلا و ءاودصق ام مهودع لاني

 وأ ىقح هبلاطد نمم هعنم وأ « هدلوك هدي تحت نمب وأ ى هندب وأ هلام وأ هناسلب

 نم امه هتركذ ام ىلعو بولقلا لاعفأ نم امه فنصملا هركذ ام ىلعف دح جارخإب

 . فنصملا هركذ ام مزاول نم هتركذ امو حراوجلا لاعفأ

 ( اضيأ امهب)هبف فوقوملا اذك و ملسملا ( فصوب الو ىةعيدخلاو ركملا مذو )

 قيرطلا مطاقب ركم وأ اهيف عدخ وأ برحلا يف ركم : لوقي نأ لثم ديقب الإ
 يتلاظافلألا رئاس يف اذك و ى هيلع سأب ال هنأ هب نيبتي ام كلذ وحن وأ هعدخ وأ

 وهو د_ حاو ( امهانعمو ) غوسم ديقب اهب هفصو زوجي ىلوتملا ىلع قلطت ال

 ( حيبم الب هيلإ ءاسي نأ ىلع ءيسممل ) هلعفي م وأ هلعف ءاوس ( نسح راهظا )
 ركم كلذف اهلعف نإ ةءاسإلا ىلإ هب الصوت نسح راهظإ نم روكذملا كلذل

 ىضتقمب لمع هراهظإ نكل دقحلا ىلع نسح راهظإ ةدايز عم دقحلاف الإو ةعيدخ و
 هعدخ : لاقي ةءاسإلا كلت لعفي مل ولو ةعيدخو ركم هنأ يدنع يذلاو ى دقحلا

- ٢٦٨ - 



 نيب بذكك ةحابم برح يف ازاجو ى ةازاجحم الب نانوكي دقو
 . . . . . . . . ا رح اشت نب وخأ

 كلذ نوكل طرتشب هنأ ىلع للد الو “هتليح هملع مت متت ملو هب ركمو عدخني ملف

 ماعطل هوعدد نأ لشم كلذو «“ ٣ وه معن ؤ ءوسلا لعفب نأ ةعيدخو ا ًاركم

 هل عيبيل همظعيو ربخب هل وعدي نأ لثمو « هباس وأ هبرض وأ هلتق ءاج اذإف

 نيتللا هل رهظي وأ هحدمي نأ لثمو هنمث هيطعي الف هل عيبيف هنمث هيطعي الف ائيش

 منارآو مهلاومأو مهبتارم يف اهيلع سانلا عزانتي ىتلا رومآلا يف هسفنل موقي الئل

 وأ ملظلا ىلع ةناعإلاب ناسحإلاك مارحلاو لالحلاب نوكي كلذ يف ناسحإلاو

 نحأ اذإ امهيلإ ءاسي نأىلع: هلوقب جرخو “مارحلا لاملا ءاطعإب وأ ام ةيصممب

 جرخو “ءاسأف دعب هل رهظ ولو ةعيدخو ًاركمكلذ سيلف دعب ءيسي نأ دصق الب

 هلنأ اكو ، ةعدخ برحلا نأ رم اك كلذ هل عرشلا حابأ اذإ ام حيبم الب : هلوقب

 ةعبدخلاو ركملا نوكيو ةصرفلا هنكمت ىتح هديك يف رمشتي الئل هودمل نيلي نأ

 فطعو ' د وصقنلل و دصةلا اذح ايهف دعب 1 دوصقم رش وأ مدقتم رش ىلع ةازاجم

 هوركملا نم همفخت ام فالخ كريغ مهوت نإ امهو ريسفت فلع ركملا ىلع ةعيدخلا

 تحرش ام يف فيرعتلا اذه يف تثحب دقو « هددصب وه ام وأ ى هدنع امع هقازتل

 وأ ركملا ىلع بترم لصف ةعيدخلاو ءافخإلا ركملا وأ رظنلا نبا مئاعد نم

 . سكعلاب

 هل لمفي مل نمل وأ آريخ هل لعف نم اهلعفي نأب ( ةازاجس الب نانوكي دقو )

 نيك رشملانيبو اننبب(ةحابم برح يق ازاج و )“ًارش هل دصقي ملو ارش الو اربخ

 هل لحت برح يف كرشملا وأ قفانملا ايهب ذخاؤي ال اذك و نيقفانملا نيبو اننيب وأ

 ( ارجاشت) بسنلا وأ للا يف ( نيوخأ نيب بذك ) زاوج ( ك ) ملاظ هملظ ناب
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 ةحابم برح لهأ نيبو امهنيب حلس ىلع نيجوز وأ

 خالا نيب يأ ( اهنيب حلص ىلع نيجوز وأ ) هبلع امطاقتف ءيش يف افلتخإ
 ركمي نأب ( ةحابم برح لهأ نيبو ) رخآلا جوزلا وأ رخآلا خآلاو جوزلا وأ

 ةبارقلا نيبو ةدلاولا وأ دلاولاو دلولا نيبو ةيروت وأ لاتقلا هل حيبأ نم عفني امب

 ا الف اوعجر دق نيماسملا نإ :رافكلل لوقي نأ لثم نكي مل ام هلك كلذ يف لوقي
 برهيف مهتدش و مهت رثكل مهيلع كل ةقاط ال وأ برحلا ةبهأ يف رافكلا ذخاي

 نم راوس كل لعفي :لوقيو كبحي كجوز نإ :ةجوزلل لوقي نأ لثمو ى رافكلا

 مدن دق هنإ لوقيو كيلع ملسي انالف كاخأ نإ:لوقي نأ لثمو“كلذ وحن وأ ةضف

 لب نسحأف ةضرممب كلذ ناك نإ و:كلذ نم ءيش نكي ملو كيلا هنم راص ام ىلع

 نإ » : للع هلوقلو هيف زوجي الف اعرش بذكلا حبقل ةضرمم الب زوجي ال ليق
 يف نإ : هنع هلا يضر باطخلا نب رمع نعو « بذكلا نع ةحودنمل ضيرامملا ف

 لاق نم بذكي مل ه :قلع هنعو بذكلا نع لجرلا فمي نأ ةحودنمل ضيراعملا

 حلصيال ه : قلع هلوق لثم يف ابذك هتيمست امأو « 6١ نينثا نيب حلصأ وأ آريخ
 ى نينثا نيب حلصي لجرلاو ى ةعدخ اهنإف برحلا ‘ نطاوم ةئالث يف الإ بذكلا

 ؟تنأ نمم فرطت ذإ :خيش يقل هل لاق دقو زاج « ") هتأرما يضرب لجرلاو

 هنأ يورو ءام ىمست ةليبق خيشلانظوناسنإلا هنم !قلخي ام ىنعو“ءام نم :لاقف

 ةرجهلا يف هنع يضر ركب يبأ لوق اذك ولع هك رتو ءام وأ اذك ءام نمأ :لوقي

 نظي لئاسلاو هللا نيد ينعي ليبسلا ينيدهي ,داه هنإ : كعم اذه نم :هلأس نمل

 سيل » : نلع يبنلا نع ةبقع تنب موثلك مأ نع ديمح ىورو “ضرأآلا قيرط

 لوسر نع ةريره يأ نعو كريخ ىون وأ ًاريخلاقف سانلا نيب حلصأ نم بذاكلا

 ( ١ ) دواد وبا هارر ٠.

« « « )٦٢( 
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 يضر قيدصلا ركي وبأ لاقو« ا١رانلا يف ةنايخلاو ةميدخلاو ركملا ه : نل هللا

 للا لاق . ركملاو ی ثكنلاو ى يفبلا : هيلع نك هيف نك نم ثالث : هنع هللا

 ىلع ثكني انإف ثكن نمف ه : ىلامت لاقو « )٦' كفنأ ىلع مكيغب امنإ ه ىلامت

 امو إ : لاقو « 'ث' هلهأب الا ءيسلا ركملا قيحي الو : لاقو « ") هسفن

 اوركمو ف : لاقو چ ') ممفنأ الا نوعدخي امول ي '؛مهفنأب الإ نوركمب
 ينافطغلا رماع نب دوعسم نبميعن ملسأ دقو « )٧' نيركاملا ريخ هللاو هللا ركمو

 لوسر اي : لاقف - ريضنلا ونبو برملا لئابقو نافطغو شيرق - بازحألا موب
 نإ انع ل"ذخ ه : للم لاقف تئش ابب ينرمأف يمالسإب يموق ملعي ملو تملسأ لا

 : مل اقيدص ناكو ةظيرق ينبل لاقف ميعن جرخف « ةعدخ برحلا نإف تعطتسا

 اودجو نإ مهعم نمو شيرقك متسل :لاقف كممتن ال معن :اولاق ؟كل يدو متملع

 الو كل ةقاط الو دمح نيبو مكنيب اولخو مهدالبب اوقحل الإ و اهومنتغا ةصرف

 مهفارشأ نم نئاهر اوذخأت ىتح ادمحم اولتاقت الف مكدالب نم اولوحت نأ ن وردقت

 متملع : هعم نمو نايفس يبأل لاق مش { يأ رلاب ترشأ : اولاق ةقث مكيديأب نونوكي

 ص دمحم نيبو مهنيب اوعنص ايف اومدن دوهيلا نإ اومتك اف كحصنا ينإو مكل يدو

 نافطغو شيرق نم ذخان نأ كيضري له اننيب دهملا ضقن ىلع انمدن : هل اولاقو
 مكيلا تثعب نإف ،يقب نم ىلع نوكتو مهلتقت كيلإ مهملسنف مهفارشأ نم الاجر

 )١( ملسم هاور .

 )٦( سنوب ةروس : ٢٣

 )٣( » رطاف : ٣ ٤

 ) ٤ ( » :حتفلا . 6١

 )٥( » ماعنألا : ١٦٢٣

 )٦( » ةرقملا : ٩

 )٧( » :نارمع لآ ٥٤
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 لثم نرافطفل لاقو ، ادحاو مهوطعت الف مكلاجر نم نئاهر نوسمتلي دوهيلا

 ةفخلا كلم ماقم رادب انسل : ةظيرق ىلإ تبسلا ةليل نايفس وبأ لسرأ و « كلذ

 لمعن الو تبسلا يف لتاقن ال : اولاقف هباحصأو ادمحم زجانن اودتعاف رفاحلاو

 ىشخن ى نئاهر مكنم انوطعت ىتح مكمم لتاقن نيذلاب كلذ عم انسلو ائيش هبف

 ةقاط الو هدالب يف لجرلاو انوك رتو مكدالبب اوقحلتف ةرئادلا مكيلع نوكت نأ

 ىلإ اوسرأف ىح دوعسم نب ميعن هب مكثدح يذلا نإ هللاو :شيرق لاقف ث هب انل

 لاق يذلا : ةظيرق تلاقف ىاولتاقف متدرأ نإف ادحاو الجر مكسطعن ال ةظيرق"

 . نئاهر مكنم انوطعت ‘نأ الإ لتاقن ال :مهعم نمو شيرق ىلإ اولسرأف قح معن

 جاجحلا لاق نوماسملا حرفو ةتيفَصب سرت و ًارببخ للع هللا لوسر حتف املو
 ةكم راجت يف الامو ةبيش مأ تبحاص دنع آلام هللا لوسر اي ةكمب ىل نإ :يملسلا
 جاتحأ هللا لوسر اي:لاقف هل نذاف هصلخأ ىل نذاف ىلام بهذ يمالسإب اوملع نإ
 :نم الاجر تدجو ءاضيبلا ةينثلا ىلإ تيهتنا املو "لح يف تنأف : لاق “لوقأ نآ

 انربخأ ث ربخلا هدنع هللا رمعل اذه اولاق يفورصبأ املو رابخآلا نوعمتسي شيرق

 للع للا لوسر دمحم نونعي ربيخ ىلإ راس هنا عطاقلا نم انغلب دقل جاجح اي

 مزه : تاقف جاج> اي هيإ نولوقي هتقان يبناجب اوفتحاف مك رسي ام يدنع : لاقف

 هنولتقي ةكم ىلإ هثعبن ىتح هلتقن ال اولاقو دمحم رسأو طق اهب اوعمست مل ةميزه

 نورظتنت امنإ دمحم اذهو ى ربخلا مكءاج دق ةكمب اوحاصف مهلاجر نم باصأ امب

 نم يلام عمج ىلع ينونيعأ تلقف : لاق ، مكرهظأ نيب لتقيف مكيلع هب مدقي نآ
 راجتلا ىنقمسب نأ لق هباحصأ و دمح لشفن نم يرتشأ نأ تمزع ينإف يئامرغ

 لبقأ ربخلا هنع للا يضر سابعلا عمس املف نوكي ام نسحأك يلام اوعمجف هبلا
 :تلقف :لاق ربخلا اذه ام جاجح اي :لاقف راجتلا مخ نم ةميخ يف انآو يناج ىلإ

 ىلع كاقلأ ىتح ؟نع رخأت : تلق“ هلاو يإ :لاق ؟كدنع هعدوأ امل متك كدنع له
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 قحتنمن نم ال ةءارجو متشك ةحراج نمو بلق نم نوكي هفسلاو

 . هلعاف صيقنت بجوم نم داشرلا فالخ يغلاك وهو

 تسقل جورخلاىلع تمزعويلام تمح املف “ف رصناف ىرت اك يلام عمجأ ينإف ءالخ

 "يلع متكاف ينولتقينأ ىشخأ ينإف لضفلا ابأ اي يثيدح يلع ظفحإ :تلقف سابملا

 ىلع امورع الإ كيخأ نبا تكرت ام هللاو :تلقف لاق كل كلذ لاق :لق مث اثالث

 ء هباحصأل وهل تراصو اهيف ام منغو ربيخ 7 ةَّسمفص ينعب مهكلمتنب

 نم افوخ ىلام ذخآل املسم الإ تئح ام هللاو : تلق ؟ جاجح اي لوقت ام : لاق

 موبلا ناك املف ‘ بحت اك للاو وهف كرمأ رهظأف ثالث تضم اذإف هبلع بلغأ نأ
 املو ى اهب فاطف ةبعكلا ىتأو هاصع ذخأ و رطمت ةلجلا ساسملا سبل ثلاثلا

 دق هب متفلح يذلاو : لاق ةبيصملل دجتلا هللاو اذه لضفلا ابأ اب : اولاق هوأر

 اهيفامو مهل اومأ زرحأ و مهكلم تنب ىلع [اسورع كرتو ًارهيخ دمحم حتتفا

 مكءاج امب مكءاج يذلا : لاق ؟ اذهب ءاج نمو : اولاق “هباحصألو هل تحبصاف

 نوكيل هباحصأ و ادمع قحالي قلطناو هلام ذخأو امللسلم مكيلع لخد دقلو ىهب

 ملف نأش هنيبو اننيب ناكل هب انملع ول هللاو امأ “للا ودع تلفأ : اولاق 2 مهعم

 .. كلذب ربخلا مهءاج نأ اوثبلي

 (ةءارج و متشك ) ناسللا لمشت (ةحراج نم و بنلق نم نوكي هفسلاو )
 (داش"رلا فالخ يفلاك وهو ) ةءاربلل (قحتممم نم ال ) هيف فوقوم و ىلوتم نم

 ريغ يف ءيشلا عضو يفلاو هفتلاف « ةمكحلاك هعضوم يف ءيشلا عضو داش رلاو

 هفسلاف نيدلا يف دمع اضيأ لهجلا و الهج وأ ادمع قحلانع لالضلا يلاو ى هعضوم

 ؛يغو.هفس ةيصعم لكف “ ةيصعملا اضيأ ايهو هداسفإ و لاملا يف فارسإلا يفلاو

 بج ومنم) لقملا ناصقن ايهيضتقي يأر ةهافس و ةفخ ُهَمَسلا:لقف تئش نإو
 وأ هنيد ىف هلعاف صقني ام لكف داشرلا فالخ هلوقل نايب اذه ( هلعاف نصيقنت
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 ةعيابم يف سفنلاب مايقلا مدع وهو بنذب سيل اضيأ نوكي و

 مايقلا مدع وهو بنذب سيل اضيأ ) هفسلا (نوكيو) ءاملإو هفس هضرع وأ هلام

 حاكنو ةقداصم وأ.ةاراكم وأ ةرجاؤم وأ ناهترا وأ نهر وأ (ةعيابم يف سفنلاب

 نأ لجرلل يغبني : « حاضيإلا ه يف لاق اذك و ، دوتملاو بساكملا نم كلذ وحنو

 مايقلا مدع نأ يغبني هلوق رهاظ نإف نبغي الئل ءارشلاو عيبلا يف هسفن ىلع موقي

 يهنلاو بجاولا يف لمعتسي دق يغبني ظفل ناك ولو بنذ ريغ كلذ يف سفنلا ىلع
 سفنلا ىلع مايقلا مدعب رتف اذإ هعيبضت نع يهنلا ثيدح يف لاملا ةعاضإ نع

 قوقع مكيلع م. مرح هللا نرإ » : :كلت هنع اهظفل ىرخأ ةياور ةنيرقل بيدأتلل

 .لاؤسلا ةرثك و لاقو لمق ليق مكل هرك و ع تاهو عتمو تانبلا دأوو تاهمألا

 عنمب دارملاو ‘ مم رحتلا ظفل هب لباقو ةهاركلا ظفلب هرك ذف « )١' لاملا ةعاضإو

 ، هنع هلا يضر رمع ةياور نم كلذو ى "لحي الام ذخأو بجاولا عنم تاهو

 هللا لوسر نم هتعمس ءيشب ىلإ بتكا نأ : ةبعش نب ةريغملا ىلإ ةيواعم بتكو

 لتق اثالث مكل هرك هللا نإ » : لوقي هل يبنلا تممس : هيلإ بتكف ك

 ؛ع ويبلا باتك يف ثيدحلاىلع مالكلا م دقتو « لاؤسلا ةرثك و لاملا ةعاضإ و لاقو

 الف هتفرعم بسح كلذ ناك نإ هنال ابنذ كلذ يف سفنلاب مايقل مابقلامدع نكي م امنإ و

 كردي امم سل ءالغلاو صخرلا و الثم عيبلا قلطم وهو حابم لعف هنال ريض
 هل نكب مل ولو عفنلا يف هيلع بنذ الو الثم يرتشملا عفن دقف دمعت نإ و ملعلاب

 .لب هنايصمل الثم صخ رلاب هدصق ول بنذي امنإو ى ىلاعت هللا هجو وني مل نإ باوث
 فيكف ملعلاب كردي ايم ءالغلاو صخرلا ناك ولو سأب الف كلذك رمآلا ناك اذإ

 . هب ناكردي ال امهو

 . ملم هاور ( ( ١
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 حبذالب هناويح لتقو اهقارحإكو هبايث قيزمتك ةرات هلام دسفم رفكي و

 دافإلاف ىرخأ ةرات رفكي الو (ةرات هلام دسفم) قافن رفك (رلفلكيو )
 ةنيفسلا نم هلام ءاقلإك « ةحلصمل هداسفإ و أطخ هداسفإ لثم هب رفكي ال يذلا

 فيبخ رثب نفدو “ كلذك ةلخنلا وأ هريغ ىلع عقي الئل طئاحلا مدهو « قرفت الئل

 داسفإ و س ةاهابم دصق الب دآدجي وأ حلصيل طئاح مدهو ى اهيف عفن الو اهب ةرضلا

 اذإ هضقن ذخأيل هطئاح مدهو كلتقأ وأ هدسفأ : لاقب نأ لثم توم الئل هلام

 ام ردق قزميف هقيزمتب الإ هنم جورخلا قيطي ال بوث قيزمتو كلذ ىلإ جاتحا
 قيزمتك ) هب رفكي يذلا داسفإلاو هلحي نأ قطي مل اذإ مازح عطقو هنم جرخ

 ص ائيش اهنم عطقي امب طبريل وأ ابضغ وأ اثبع اهقيزمت لثم رذمل الإ ادمع ( هبايث
 عطقلاكو ةميق عطقلاب دسفي امم لقأ هب طبرب ام وأ ‘ كلذ نع ىنغ دجو دقو

 سيل ه : قلع يبنلا لاق هنع للا يضر دوعسم نبا لاق رجح وحنب قدلا و صقلا

 لمأ نم سيل يأ ٤١ ةيلهاجلا ىوعدب اعد و بويجلا قش و دودخلا مطل نم انم

 دحأ لكل نأ رابتعاب بويجلاو دودخلا عمجو انيدهب نيدتهملا انتتنلسو انتيالو

 ؛عطقىنعمب بناج نم بوثلا نم سأرلا لخدم وهو بيج هل نم لك رابتعابو "دخ

 ثبيجلا قش ةثالثلا دشأ : ليق ا" رخصلا اوباج نيذلا دومثو لف : ىلاعت هلا لاق

 ص هريغ وأ توم نم ةبيصملا ىضرلا محعو ى هجو ريغ يف لاملا ةراسخ هيفو
 يمرلاو رحنلا لمشيف ةيكذت الب دارأ ( حبذ الب هناويح لتقو اهقارحإكو )
 :هب ىونو يمرلاب تام نإ هليلحتو هيمر زيجم لوق يف لمج دارشك لحي ثيح
 مرحت ال : ليقو ى مرحتو ابضغ اهرحن وأ اهحبذ نم رفكب اذك و ةاكذلا

 )١( ملسم هاور .

 )٢( رجفلا ةروس : ٩١ .
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 كلنل حيبم الب ةمعطألا نم اهوحن وأ نبل وأ تيز وأ ءام قارهإو

 نم دجو نإ نكل كلذك سيلف امهيف امأ نيع وأ رئب ريغ يف )١'( ءام قارهإو )
 عفتني نمل آاضوح هل دجو نإ اذك و ع نيملا وأ رئبلا يف هدز هل نسحي الف هذخأي

 ثتنأ و ايهدرفأ ولسملاك نبللا و تيزلا وحن يأ (اهوحن وأ نبل وأ تيز وأ) هب

 نم ) كلذ دعب لاق ولو ءاملا - اهيلإ ريمضلا در وأ ةعامجلا وأ ةلجلا ليوأتب

 مل نمو » ىلاعت هلوقك « م ع ط ه : ةدام هيف قلطي دق ءاملا نأل ( ةمعطألا

 ةبرشألا يقابو ماعطلا نم اهلثم ةمعطألا نم اهوحن و : هلوقب دافأف «'؟) ؛همَمْط
 ماعط :ليق هنإف هدامر عم وأ هدحو حلملا ءاقلإ كلذ نمو “لسملاك تاعئاملا و

 . لام هنكل ال : لقو

 امو قيزمتلا ىلإ دئاع اذهو رفك الف رذمل كلذ ناك نإ و ( كلذل حيبم الب )

 زاوجك و“ناوبحلا كلهيف هبلع وجنيل ءاملا يف هناويح ءاقلإك كلذو انه ىلإ هدعب

 هب عفتني ال ثيحب هراذقتسا وأ هسجنل لكؤي وأ برشي ام قارهإك و هب قيرحلا

 تناك اذإ اجس الو هايملا ةليلقلا دالبلا يف اهريوصت حصي امنإو اقلطم روصتت ال ةلأملا هذه )١(
 انايحأ ةبصخلا دالبلا يف اهريوصت نكميو نويعلا ةميدعلا ةلحاقلا تاهجلا دالبك نمثلاب اهيف هايملا.
 كاذ ذإ ءاملا ربتعي اذه لعو اضيأ نمثلاب هايملا ءانتقا ىلإ رمألا غلبي دقف طحقلا اهباصأ اذإ ايف
 لام فالتإ نم برض اذه لع همييضتف قلخلا نم ةايح يذ لك ةايح هيو ورغ الو زيزع
 دراولا لالا عييضت نع عراشلا يهن مكح تحت هلوخدب رئابكلا نم ةريبك "دميو زئاج ريغ يف

 . دعولا همف

 بجعلا بجعأ نم مدل نوكي لب مكحلا اذه ةلحاقلا دالبلا اوري مل نيذلا مظعتسا ابرو
 قابطناو ءاملا زع اوكردأل هايحلل ةدقافلا قطانملا يف ةعقاولا راطقألاو دالبلا اوربخ ول مهنكلو

 ردقي مل نا نمثلا الإ ءاملا دقافل مميتلا ةمكح مهفي انه نم : رافسألا يف ايس الو ث روكذملا مكحلا

 . نيلفاغلا نم نكت الو عيرشتلا ةمكح مهفتف ي هيلع
 ٢٤٩. :ة رقنلا ةروس ) ( ٢
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 لكوب ام سيجنت اذكو هاركإ و رابجإب هنود لاحب و هيلع لكنيو

 ١ ب رشي و ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 بايثلا قيزمت وأ ماعطلا ءاقلإ وأ ءاملا قارهإ ىلع هل رئاج رهقك و هيلع لتكنيو
 (هيلع) لاكتلا برضي يأ (لكنيو) ماعطلا سيجنتو ةاك ذ الب ناويحلا لتق وأ
 ام ءارش و ينفملل هئاطعإ و رمخ ءارشك "لحي ال ايف ءاطعإب ولو هلام داسفإ ىلع يأ

 يأ(هنود لاحيو) بدآلا لب لاكنلا برضي ال : ليقو ى هب رسخي هنأ هيف رهظ
 برضب ولو داسفإلا لاح هنع عفدي نأب ( رابجاب ) هداسفإ نود وأ هلام نود

 فطع هفطعو ى رهق يأ ( هاركإو ) هنم عزني نأبو داسفإلا ىلإ هجوتلا دنعو

 دسفي الجر اوأر اذإ نيملسملا ةعامج وأ ك احلل يفبني:« ناويدلا ه يفو ٤ فدارم

 هظفحي نيمألا هلام يطمي نأ سبحلاب هوربجيو هدي نم هوعزني نأ هفلتيو هلام
 اوأر نإو ص كلذ مهلف هي هيلإ جاتحي ام الإ هلام نم ءيش هيلإ لصي الو هزرحيو

 ائيش هيف دسفي ال نأ هملع رجحي و اولعفىلف ادحأ هوطعي الو هلام اوزرحي نأ

 اذكو ) ماكحألا ب باتك يف رم دقو خلا بدألا هنم اوجرخأ ائىش هبف دسفأ نإ و

 هنوبرشي وأ '١\هنجلا وأ مدآ ونب هلكأي ام يأ ( برشي وا لكوي ام سيجنت

 ثورلا سيجنت نع ىهن هنأ مل۔ر هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع يدر ام اذه يف لصألاد )١(
 هيلع هللا ىلص هنأ هحيحص يف بيبح نب عيبرلا ىور . مهباود ماعطو نجلا ماعط اهنأل ماظعلاو
 نع يورو . ةيلابلا ماظعلا يهو ةمرلاو ةثورلا نع ىهنو راجحأ ةثالثب ىجنتسي نأ رمأ ملسو
 هيلعهللا ىلص هللا لوسر عم تنك :لاق هنا مهنع هللا يضر دوعسم نبا قيرط نم ءاثعثلا يبأ مامإلا
 ةثبرو نيرجمحب هتيتأف : لاق راجحالاب ينت آ : لاق ناسنإلا ةجاح ىلإ مايقلا دارأ اذإ ىتح ملسو
 و . نجلا مامط سك رلا : يئاسنلا لاق . سكر اهنا :لاقو ةثورلا ىقلأو نيرجحلاب ىجنتساف
 . عيجرلا وه ليقو هللا همحر يملاسلا رونلا هفعضو سجنلا وه

 هللا ىلص ينلا ىهن اينإ نولوقي ةباحصلا نم اسا تعمس : ديز نب رباج ءاثعشلا وبأ لاق هيفو

 مهباود داز ثورلاو نجلا نم مكناوخإ داز مظعلا نأل ثورلاو مظعلاب ءاجنتسإلا نع ملسو هيلع :

 مفو الوق ماظعلاو ثورلاب رايجتسإلا كرت لع ثيداحألا هذه تلد : يملاسلا نيدلا رون لاق

 . مهباود ماعطو نجلا ماعط صسحنت انباحصأ دنع ينلا ةلعو
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 ذنع وأ ا_متجاخل اهئامسأ حبقأب تاساجتلاو شحفلا ركذب سأب الو

 . . . . . هنع ىهني ال و هفَسب سيلو صاخ

 هلسغي وأسجن هنأ ىلع سانلاهبني ناك ولو اهيلع بدؤي وأ لكني ةريبك كلذ نإف
 هنم لكأي هنأ انماع يذلاو “ءطولا وأ نامزلا هرهطي امع رهطي ىتح هك رقي وأ دعب

 وأ هيمر وأ هرحن وأ هحيذ نيح هيلع هللا مسا رك ذ نإ هلك أ لحي ام ماظع نجلا
 انباودل شيشحك باودلا لكأت ام سيجنت امأ و “حمر وحن وأ ةحراجي هدايطصا
 بدؤيف هنعيهنلا دورول ةريبك رمبلا سيجنت لب اضيأ زوجي الف نجلا با ودل رمبو

 ةهاركلل هنأ ىلع لسلدلد نإ الإ ةركف يبنلا هىف درو ام لكف هيلع لكني وأ

 سأب الف كلذ ىلإ ةجاحلل وأ ًارارطضا وأ أطخ برشي وأ لكؤي ام سجن نإو

 تاساجنلا و ) عامجلاو جرفلا رك ذك هب شوحفملا يأ ( شحفلا ركذب سابالو )
 تاساجتلا يف ةأ رخلاك حيبق حبقأ ىنعمو ‘ امسبالم مسإ وأ ( اهنامسأ حبقاب

 ةفاضإلا و ةحممقلا ءامسألا كمتب اهرك ذل ةجاحلل يأ (اهتجاحل)ةروملا يف .. زلاو

 نم دنع بنتجيلف نيرخآ دنع حبقي ال ام موق دنع حبقيو ث ةجاحلاو ةسبالملل

 له وأ ءوضولا ضقني له ملعيل ناسنإ هرك ذ ام ركذل جاتحي نأ لثم هدنع حبقي

 شحف وه له وأ هكح ام هنع لأسيل كلذ ركذو “ ثفر وأ ثنح له وأ هفس

 . هب رومأم اهظفح نأل برملا ةغل ظفحل و رسفيل و

 هتحوزل جوزك هدنع حبأ ) صاخ ( موق وأ ناسنإ وأ رمأ ) دنح وأ (

 هيبأ نهب نالف لآ اي :يدانلا ضاضعإك و؛سكمعلابو هتي"رشسل ديسو و سكملابو

 ضقني الو كلذ لثم هيلا دريف مسإ حبقأب ةساجنلاب رخآ ناسنا متشي نأ لثمو

 دمسلا نب اذك و اهجو و ز دنع وأ هتحوز دنع مسإ حبقأب ةروملا 3 ءوضولا

 نب رباج لأس دقو ( هنع ىهني الو رفسب ) كلذ رك ذ ( سيلو ) ةيرسلاو
 املاس ىتح دحأ اهنع اهلأسي مل لئاسم نع اهنع هللا يضر ةشئاع هللا همحر ديز
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 ام لك للع للا لوسر انلع : ةباحصلا ضعب نعو للع هللا لوسر عامج نع

 : تلاق اهنأ اهنع للا يضر ةملس َمأنعو“لجرلا اهأر خي ةأةرلخلاىتح هيلا جاتحن

 نم يحتسي ال هللا نإ لوسر اي : تلاقف قلع هللا لوسر ىلإ مني . تءاج
 . « ءاملا تأر اذإ معن » : لاق ؟ تَملتنحا اذإ لسغ ةأرملا ىلع لهف قحلا
 هبيلعضرمت للع يبنلا ىلإ ةأرما تءاج : لوقي اتنأ "تعمس ينانبلا تباث لاق

 !! اهءايح لقأ ام : سنأ ةنبا تلاقف ؟ يف ةجاح كل له : تلاقف ى اهسفن

 اهجوزتيل يأ اهفن يقل للا لوسر ىلع تضرع كنم "ريخ يه : لاقف

 هني ملو ارباج ةشئاع هنت مف اثثحف كلذ سيلو نينمؤملا تاهّسأ نم ريصتو

 نأ دعبي الو باتكلا اذه ريغ يف هنع هللا يضر حراشلا اهدر دق ةياورلا هذه نإ ملعإ )١(

 تامدقم نع املاسي ناك ءاثعشلا ابأ مامإلا نأ اهتحصل لمتحاو( ريسيلا ) هريسفت يف كلذ نوكي
 نينمؤملا مأ مامإلا هنع لأسي فيكف ىرابخإلا الو هنع لاؤسلا زوجي ال هفن عامجلا نأل عاملا
 هلفضع ةلالج عم ديز نب رباج مامإلا نم لاؤسلا اذه نوكي نأ حصي ال تلق . اهنالطب حجرو

 ريرقتو العفو آلوق ةيوبنلا ةنسلا عمج لع صرحلا نم نوكي ام دشأ ىلع وه معن 6نبدلا يف هتناكمو
 ال هنكل . هتمأل عيرشت هلاعفأو ملسو هيلع هللا ىلص هلامعأ نآل عيرشتلا لوصأو ةعيرشلل اظفح

 هيلع هللا ىلص هعامج ةيفيك لع ءايح اقرع ببصتي اهنيبجو اهنع للا يضر ةثئاع لاسي نأ حصي
 نايفس يبأ نع ةياورلاو روكذملا لاتحإلل اهل هللا هحر يخايشلا ردبلا ركذ نأ كش الو ث ملسو
 امركذ روهشم ثةدحم ةقث وهر نيعباتلا نم ةثلاثلا ةقطلا ةمئأ نم هللا دحر لمح رلا نب بوبحم

 انباحصأ عرو نم ركذ ىلع تنأو تلمأت اذإو & حيحصلا دنسملا بيترت يف بوقعي وبأ نيدلا سمش

 الو بطقلا هيلع ىرج يذلا ليوأتلا لع رابكلا تاقثلا ءالؤه اهركذ ةياورلا نأ تيأر ممهتبثتو
 . ةبيرلا ةبئاش ىندأ مهلوح موحي ال نيذلا تاقثلا ةمئألا قح يف اطخلا ليقلا رذحاف هفالخ حصي

 امإ الامجإ اذكه اهل بطقلا ركذو ءاثعشلا يبأ ىركذ يف طبي مالك ةلأملا هذه يف انلو

 اهنظو نيلوذلا ضمب اهب كمت دقلو . وهسي ال نم ةلجو اوهس امإو لاتحإلا روهظ ىلع الاكتا
 نم فئ اط تم هنأ ىرد امو ةماقتسإلا لهأ مامإ ءاثعشلا يبأ مامإلا وحن هجو ابئاص امهس

 لوصأو نيدلا لع مهصرحو فللا ريدقت هعم بحطصا ولو نمحرلا جاهنم نع هلزنتساف ناطشلا

 . , هقيثوت ىلع ةمألا تممجأ مامإ يف حدقلا ةنؤم ةميثآلا هفن ىفكل عيرشتلا
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 . ةأرملا قلع هللا لوسر

 اشحاف نكي مل : لاقف للع للا لوسر ركذف ةفوكلا ىلا ةيواعم مدق دقو

 الو اباتبس للع ينلا نكي مل : سنأ نعو « باستكالاب الو تاذلاب اشحفتم الو

 سيل يأ !هنيبج برت هلام مل ه ةَبَتَْملا دنع اندحأل لوقي ناك انال الو اشاتحف
 ناسنإلانيبج برت واغيلب ءافتنا كلذ هنع ىفتنا وأ نمل الو شحف الو ةبس يذب

 تلأسو ث ةالصلاب هل اعد وأ “ اهتقيقح نوديرب ال برملا ناسل يف ترح ةملك

 نإ هللا نم فاخأ : تلاقف ؟ نييحتست امأ : لاقف ضيحلا لئاسم نع اهابأ ةأرما
 . . تدسحتسا

 ام ركذ لمشيو نمللاو "بّسلاك ناسللا ةطالس لمشي كلذ يف شحفلاو

 هصاوخنم ةعامج هدنعو اموي سلج ناورم نب هللا دبع نأ ىكحو « هنم ىبحتسي

 كهانمتي ام يلع هلو هندب يف مجعملا نم فورحي ينيتأي مكيأ :لاقف هترماسم لهأو
 معن: لاقف تاه : لاق « نينمؤملا ريمأ اي اه انأ : لاقف ةلفغ نب ديوس هيلإ ماقف
 ك“رحَ «( قلح > ةماح" رُفثَ » ى وق رت > نط "فزأ « نىنمؤلما ريمأ ا

 ‘ لاحط ‘ علض ء ر'دص ى ةفش « قاس « دنز ء ةَسقر“ رك ذ6٤ غام د

 ‘ غولننغَن « رَخللم 4 نال - "فك ى افقَ{© مف ك بَمبغ “ نت ‘ رهظ

 . نينما ريمأ ىلع مالسلاو مجعملا فورح رخآ اذهو . دي ى هنجو ى ةمناه

 ناسنإلا دجنم اهلوقأ انأ نينمؤملا ريمأ اي :لاقو كلملا دبع باحصأ ؛ضعب ماقف

 للا حلصأ :لاق ؟ لاق ام تعمسأ : ديو سا لاقو كلملا دبع كحضف نيت“رنمت

 ناسنإ فنأ : لوقي أدتباف ، هانمتت ام كلو تاه ؟ لاقف اثالث اهلوقأ انأ ريمآلا
 7 ٠ ٠ ٠ 7 - _ س +. . -_ ٠ . 7 ٠. . -_ -

 بنح همحمج > ى دب ىب رقب > هنن ٥ رمع ٥ وق رت ١١) ةزم رصمب 7 > ں د ١

 = ريداردلاو ربدلا رسكلاب ةنيتلاو ةبيطلا سفنلا رسكلاب ةرمتلاو ةثيملا ةرسكلاب ةزعلا ( ) ١

 ۔۔ ٢٨٠ ۔-



 . . . ..... ...... ... .. فرمملاو

 نقذ ص ريدارد غامد ربد ‘ ةرصاخ رصنخ دخ « بجاح كنح قلح ى ةهبج

 ىقح كلملا دبع كحض كلانهف ..ز ةمدرز دنز ى ةبكر سأر ةيقر ى عارذ ركذ

 < ةملص غدص روص “ براش رفش هافش ى ةبابس ةرس قاس « هافق ىلع ىقلتسا

 ى ىتاع ىنع نيع ص رفظ ملظ رهظ “ فرط ةرط لا۔حط “ سرض ةريفض علض

 نضراسل « بعك فتك فك ى مدق افق بلق ص داؤف كف مف ى ةنغ ةمصلغ ببغ

 ه۔حو > فيه ةسه ةماه «“‘ تبن بان عونفن > بكنم قفرم رخنم > حول ةمحل

 ريمأ يدي نيب ضرآلا لبقف اعرسم ضهن مث . خوفاي راسي نيمي ‘ كرو ةنجو
 مث هانمتي ام هوطعأ ائيش اهيلع انديزت ام هللاو : لاقف كلملا دبع كحضف نينمؤللا

 . هيلإ ناسحإلا يف غلابو هيلع معنأو هزاجأ

 )‘0١ ي [(مارك اورم وفللاب اورم اذإو لف : ىلاعت هلوق يف يلع نب دمحم نعو

 هيفس هريدقت فوذحم هربخ أدتبم ( فرسملاو ) اهنع اوثنَك جورفلا اوركذ اذإ

 وأ فيضملل ربخ كلذ دعب روكذملا هيفسو « هريغ ىلع نإو : هلوق دعد ردقي

 يأ فيضملاو : هلوق دمب ناهيفس ردقي وأ 2 معطملل هلثم ردقي و 2 سكملا

 نأ زوجيو « معطمل اربخ هيفس نوكيف ناهيفس قحتسي ال نم فيضملا فرسملاو
 ريذبتلاو فارسإلاو ليهصك اظفل ردصملاك هنأل درفأو ةثالثلل اربخ هيفس نوكي
 اهناب ضعب اهرتفو ةءورملا وأ عرشلا كحي هكاسمإ بجي ثيح لاملا لذب ةكلم

 ،سأ رلامدقمرعش راسحنإةعلصلاو ،عالتبإلا عضوم وأ ةمصنلغلا ةمدرزلار يصلا نانسأ زرافم =

 ناكسإب ملظلاو براشلاو ث ةرصاخلا حتفلاب ةرطلاو ث ةلوعفم ىنعمب ةليعف لوتفملا رعشلا ةريفضلاو

 غنغنلا سوماقلا يف . كنحلا تحت يلدتلا محللا بغبغلاو ببغلاو صخشلاو نانسآلا قيرب ماللا
 . مزاللا دنع قلحلا يف ةمحللاو ٠ روجنحلا براوشو ةاهللا نيب عضومو ث تالبرلا وذ جرفلا
 . ىنعملا ةرهاظ ءامسألا ةيقبو نييدثلا دوهن تبنلاو

 )١( ناقرفلا ةررم : ٧٦ .
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 فتك يهو اهنم صخأ ةوتفلاو نكمي ام ردقب ةدافإلا يف سفنلل ةقداص ةبغر
 عرشلا ةفلاخم يف امهو تاروعلا رتسو تارثملا نع حفصلاو ىدنلا لذبو ىذألا

 كننيذ نيب طسولا وهو امهدضو ى هيزنت اهوركم ةءوزملا ةفلاخم يفو نامرح

 ةكلم وهو دوجلاو « ءاخلاو لذبلا ىلإ ليملا عم طارفإلاو طيرفتلا نيفرطلا

 نم سفنلا ريهطتو دوجلا ةلضف وأ باوثلا لينل بجاولا ىلع ادئاز لاملا لذي

 الو » : ىلاعت للا لاق فارسإلا نع زارتحإلا عم رخآ ضرفل ال لخنلا ةلاذر

 لذب وهو راثيإلا ءاخسلا ىلعأ و ى ةيآلا ) 4 اوقفنأ اذإ نيذلاو - '١ا) كدي لمجت

 '٢'يةصاصخ 7 ناك ولو مهسفنأ ىلع نورثؤيو {: ىلامت للا لاق ةحاحلا عم لاملا

 ؛ ةصاصخ الب اضيأ نوكي راثيإلا نأ اهرهاظ لب كلذ ةيآلا رهاظ سيلو ليق اذك

 ةطساو ءاخسلا : لمق دقو ى ريتقتلا امهدضو فارسإلا نم دشأ ريذبتلا : لسقو

 عقاومب لهجلا : ريذبتلا و“قوقحلا ريداقمب لهجلا :فرسلا:لبيقو ى ريذبتلاو ريتقتلا نيب

 ةدايزلا يف ءىطخم فرسملا نأل مظعأ ريذبتلا ءَذو 2 مومذم امهالكو قوقحلا

 اذإ هنالعيضم قحهئازإبف رفرس "لك ةيواعم لاق ى عيمجلا يف ءعىطخم رذبملاو

 . هقح ميض دق دئازلاف فرسأ

 هت۔عاضإولاملا كالهإ فارسإلا ليقو ‘ فر سلا لمتحي ال لالحلا نأ ملعاو
 ءاقلإك روهشم رهاظ .هنمف ةحابم ةيويند وأ ةينيد اهب دتعم ةدئاف ريغ نم هقافنإ و

 هقرخ و هيف هب عفتني الو هيف هيلا لصوي ال امم اهوحن و رانلاو رثبلاو رحبلا يف لاملا

 ءاويإ مدعو ث دسفتو كلهت ىتح عورزلاو راثلا ءانتجا مدعك و هعطقو هرسك و

 )١( ءارسإلا ةروس : ٢٩ .

 ) ٢ ( ناقرفلا ةروس : ٦٧

 رشحلا ةروس )ء( : ٩
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 سابلإلاو مامطإلا مدعو ، هيف فاخي عضوم يف اهوحن و اراد ديبعلاو يشاوملا

 هيبنت ىلإ جاتحي ءافخ عون هيف ام هنمو “ عوجلا وأ دربلا وأ "رحلا نم كله ىتح

 ةبوطر لوصوب وأ هسفنب نفعتي ىتح هظفحو هممج دعب هدمت مدمك ربك ذتو

 هكاوفلا يفو ص اهوحن وأ لمنلا وأ رافلا وأ سوسلا هلكأي وأ اهوحنو للب و

 ام "بصك و بتكلاو بايثلا يفو بيبزلاو نيتلاك ةسبايلا وأ خيطبلاك « ةبطرلا
 طقس ام طاةتلا مدعو قعللا لبق ديلاو ةقعلملاو ةعنصقلا لسفك و مامطلا نم لعف

 ارئاط وأ المن وأ اناويح كلذ معطأ نإو « ماعطلا نم مهريغو نايبصلا يديأ نم

 راثكإو ى هخسوي وأ هقرخي وأ سابللا يلبلي امم هظثفحت مدع هنمو “ فارسإ الف

 ؛امهوحن وةراجإلاو عيبلا يف مايقلا مدع و“جارسلا يف تيزلاو ‘ لسغلا يف نوباصلا
 ال نوبغملا :درو دقفنيغ نإو « رطضا وأ اهوحن وأ ةقدصلا دصق نإ الإ دمعتلاو

 دمحأ ىور“هوضولا يفو افك وأ امَظع نفكلا يف ةدايزلاو روجأم الو دومحم

 ام ه : لاقف أضوتي وهو دنسب يللع هللا لوسر رم هنأ رمع نيا نع لبنح نا

 تنك ولو معن » : لاق !! فرس ءوضولا يفأ : لاق « ؟ دعس اي ف رسلا اذه

 ١ . « راج رهن ىلع

 لاق دغ موصل وأ لجخب ال قح فيضلا لجأل الإ عبشلا قوف لكألا هنمو

 ةشئاع نع يقهيبلا ىور ى نيترم مويلا يف لكألا هنمو : نيفلاخملا ضعب
 نيترم موبلا يف تلكأ دقو لع هللا لوسر يفآر : تلاق ا ہأ اهنع للا يضر

 مويلا يف لكألا ع كف"وج الإ لغش كل نوكي ال نأ نيبحت امأ ةشئاع اي » : لاقف
 . ءاشملا ريغ نيترم دارأ « نيفرسملا "بح" ال هللاو ى فارسإلا نم نيترم

 مضهلا لبق وأ عبشلا قوف لكألا وأ فرسلاب هيبشتلا ملعأ هللاو دارملا نإ مث
 هللا لوسر لاق ،يهتشت ام لكأ هنمو قاش لمع الب ةريصقلا مايألا يف ايس ال
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 نباو يقهيبلاو هجام نبا هاور « تيهتشا ام لك لك أت نأ فارسإلا نم ه : قلع

 ةدايزلا ىلإ يضفي هنأل دحاو سلجم يف ىهتشي ام لك لك أ ىلع ضعب هلمح و ى ايندلا

 دنع الإ ماعطلا عاونأ راثكإ هنمو ؟ فارسإلاب هيبشتلا دارأ وأ ع عبشلا ىلع

 ةعاطلا ىلع هب ىوقتي ام عمتجيف دحاو :لك نم لكأيف ماعطلا لمي نأ لثم ةجاحلا

 هكاوفلاو ةمعطألا عاونأب ذ“نًلتلاو مشنتلاب سأب الو ىاهيلإ فابضألا وعدي وأ

 اومرحت الو _ ؤ مرح نم لق < : ىلامت هللا لاق داسف ةىن الو عييضت الب

 ام “ تثش ام سبلاو تثش ام ‘لأك : سابع نبا نعو « نيتيآلا ") 4 تابيط

 . ةلمعو فرس كأطخأ

 فارسإ سيل هنإ عيفرلا ءانبلاو رخافلا سابللاو ةمعطألا سئافن يف ليق دقو
 مارح نم ناك وأ رخفلاو ربكلا دصق نإ الإ كلذ هبشأ ام اذك و ى حبحصلا ىلع

 عنقي نأ ىئاللا نآل اهيزنت اهوركم وأ ازاجم هنم "دعيو فارسإلاب هبيش هنكلو

 فلك هيفكي ام قوف ىنب نم ه يور دقو ى ىقبأ و ريخ ةرخآلاو قدصتيو

 الو ص يهالملاو يصامملا ىلا فرص ام لك فارسإلا نمو « ةمايقلا موي هلمح
 ةعاط يف هقفنأف لجرل ابهذ سيبق وبأ ناك ول : دهاجم لاق ةقدصلا يف فارسإ
 ناك ىلاعت هللا ةيصعم يف ًاةدم وأ امهرد قفنأ ولو افرسم نكي مل ىلاعت هلا

 ليقو « ريخلا يف فرس ال : لاقف فرسلا يف ريخ ال : متاحل ليق اك ى افرسم

 نع فكلل '"؛ چ نوقفني ممانقزر او ه : ىلامت هلوق يف ةيضيعبتلا « نم »
 » 4 اوفرست الو هداصح موي هقح اوتآو » :ىلامت هللا لاقو ةقدصلا يف فارسإلا

 )١( اهركذ مدقت .

« « )٦٢( 

 )٣( ةرقبلا ةروس : ٣ .

 ) ٤ ( ماعنألا ةروس :١ ١٤ .
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 . . . . . .. ..... ... لكاي

 اهمسقو ةلخن ةئايسمخ مرصأ سيق نب تباث يف تلزن هلك هئاطعإب اوفرستآال يأ

 “ذج لبج نب ذاعم يف لزن ٨ جيرج نبا لاقو ںائيش هلهال كرتي ملو دحاو موب ين
 مالغ ءاج : دوعسم نباو رباج نعو « ءيش هنم قي ل ىتح ىدصتي لزب ملف ةلخن

 مويلا اتدنع ام ه : لاقف اذك و اذك كلأست يمأ نإ : لاقف للع يبنلا ىلا
 سلجو هيلإ هعفدف هصيمق للع علخف كصيمت ينسنكا كل لوقتف : لاق « ءيش

 ملو غ هللا لوسر اورظتناو لالب نذأف : رباج نعو ع آنايأرع تيبلا يف

 ريصحلاب هسفن ىلع طاحأ انايرع هدجوو مهضعب لخدو بولقلا تلغتشاو جرخي
 . 0١١ طنسلا لك اهنطلسنتة الو » : لزنف

 يغبني ال :مهدأ نيا لاق ى فرسم وهف نيدلا ءاضق كرتو هلامب قدصت اذإ و

 ىلع روهمجلا : هريغو يربطلا لاق ى هنيد ضقي مل ام لخلاو تيزلاب غبطصي نأ
 هل ناك وأ ربصي ناك نإ لايع الو هيلع نيد ال نم هلك هلامب قدصتي نأ زوجي هنأ

 . هلثم ن وربصي لاع

 لكأي نم ناك نإ الا هطسو وأ زبخلا نم خفتنا ام لكأ ليق فارسإلا نمو

 عيضي ام وأ هوحن وأ ءارلا دارأ نإ يأ ةدئاملا ىلع زبخلا راثكإ اذك و “ يقابلا

 ةركذ ام ركذتب فارسإلا جلاميو .ى دحأ هلكأي الو تارسكلا نم لضفي ام
 ُهَمَسلا يهو هبابسأ ةلازإبو هرك ذيو هبتاعي نم بصنو كاسمإلا فتلكتبو

 فعضو لسكلاو ءاثرلاو هعتمرحي وأ هعاونأ ضعبب وأ فارسإلا ىنمب لهجلاو
 عبشي ىتح لكأي نأب ( لكأ يف ) نبدلا فعضو ءايح ةماعلا دنع ىمسملا سفنلا

 نأ لثم هدهج ماعطلا ريختي وأ عوجلا لبق لكأي وأ هنيح يف عبشلا قوف ديزيو

 ( ١ ) ةر ورس ١ ٧ رس ١ ه : ٢٩ .
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 محل الإ لكأي الوأ ى ىشمتي وأ هب ىدغتي بصقلا نم خملا وأ ربلا بابل داتعي
 ص هريغ دجوو اضيأ هريغ لكأي نأ هنكمأ دقو دوجألا يلاملا اذك رمت وأ اذك

 جرخأ ىتلا هلللا ةنيز مرح نم لق ط : ىلاعت هلوقا ماعطلا رسختب كلهم ال : 7

 لبق وأ عبشلا قوف لكألا : اضيأ ليقو )١' « قزرلا نم رتابيطلاو هدابعل
 ى ا٢٦) 4 اوفرست الو اوبرشا و اولكو < : ىلاعت هلوق هدريو ‘ ةيصعم سبل عوجلا

 دح ىلإ لكألا وه لكألا يف فارسإلا نأب ناهبن يبأ نب رصان خيشلا باجأو

 اررض هرضي راك نإو ‘ هسفن هب رضي نأ هل زوجي ال اررض هرضي هنأ فرمي

 اررض هرضي هنأ فرعي ناك اذإ عوجلا ىلع ءيشل لكألا كلذك و « .وركف آليلق

 امفن هيف ملع نإ الإ « هوركم اليلق اررض هرضي ناك نإو ى "هل 'زئجب م آريثك
 لكالاك برشلاو « هيلع وأ عبشلا دعب لكألا اذك و « هركي الف ىرخأ ةهج نم
 كالاب كح نم أطخب ناهبن يبأ نب رصان خبشلا مكحو « هيف فالخلاو هماكحأ يف
 يبنلا نأب لدتساو لكألاك برشلاو عبشلا دعب هلثمو عوجي نأ لبق لكألا ىلع

 ى (امئاج صخي ملو كلذ يف قلطأو روحسلا ريخأتو راطفإلا ليجمتب رمأ قلع
 اوءاش ىتم نولكاي مهو هلبلا ةنجلا لهأ رثكأو ءادغلا ةركابمب قل رمأ اذك و

 مع مهيلع مكحي ملو نوفلكم مهو اهب نودبعتي لوقع مهلو اوءاش ىتم نوبرشيو
 رئحَسَتي مل نإ فعضي نأ وب رفمل مئاصلا عوجي نأ داتعملا نأب باجي"و ى رفكلاب

 عبش نم : ُرَثأ امأو ث اقلطم ال ةيوقتلا ةرورضل عبش ولو ةيوقت لكأي نأ هلف
 ع ظفحت مل نإ ةيصعملا ىلإ حراوجلا يدؤي عبشلا نأ هانعمف : ىبأ وأ ءاش ىصع
 : تافآ رشحت لكألا يفو

 ال » : ك هنعو « :هرون باهذو بلقلا ةوق لكألا ةرثك يف نا _ ىلوألا

 )١( اهركذ مدقت .
« « )٦٢( 
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 6١ ءاملا ةرثكب تومي عأرزلاك بلقلا نإف بارشلاو ماعطلا ةرثكب بونقلا اوتيم

 .هردكمفهللا عفترب راهخىلاو يلغت بلقلا تحت ردقلاك ةدعملا : نعحلاصلا ضحمب لاق

 رفعح وبأ لاق«(‘¡/[ لكألا ةرثكب يصاعملا ىلا ثمبنت حراوجلا نأ _ ةيناثلاو

 لخدأ نإ هنإ مث ءاضعألا رئاس عبش عاج نإ "وضع نطبلا : يلازغلا ذاتسأ
 .لاعفألا رذب مامطلاف“« مارحلا جرخأ م ر لخدأ نإ و٬لوضفلا جرخأ لوضفلا

 ةحاح دارأ نمف ى لقملا ز رّيفتو ململاو مهفلا ةلق ثروت لكألا ةرثك _ ةثلاثلا

 . اهيضقي ىتح لكأي الف ةرخآلاو ايندلا جئاوح نم

 اذإ:لق اك منتو ءاضعألا رتفت اهنآل ةداسلا ةلق لكألا ةرثك يف - ةعبارلا

 هذه ام. ه : سرلبإل مالسلا هيلع ى٬حي لاق « انامز كفن تدقف انطب تنك
 : لاقف « ائيش يل دحت 'لهَ » : لاق .مدآ يب اه دصأ تاوهش : لاقف « قعالملا

 ال ه . هملع ىمحي لاقف ى ةالصلا نع كانلفشف ةلل تعبش كنأ الإ ال
. 

 م ه ص _

 . ادبأ ادحأ اهدعب حصنأ ال : سيلبإ لاقف « آدبأ اهدمب عبشأ ال ينأ مرجت
 . « ةعاجملا اهتلآو ةولخلا اهتوناحو ةفرح ةدابعلا ه : نافس "لاقو

 :هنعللا يضر ركبوبأ لاق“ةدابملاةوالح دقف لكألا ةرثك يف نا_ةسماخلا

 ًاقامتش ا تملسأ ذنم تيور امو “ يبر ةدابع ةوالح دحأل تملسأ ذنم تعش ام

 . ينطبب يرهظ قصتلا اذإ ةدابعلا نوكت ام ىلحأ : ينارادلا لاق ى يبر ءاقل ىلإ

 زالحلا » : قلع هلوقل مارحلاو تاهبشلا يف عوقولا رطخ اهيف نا _ ةسداسلا

 . « افازج كيتاي مارحلاو اتوق الإ كيتأي ال

 صلختلاو هغارفإ واثلاث هلكأ و ناث هتئيهتبو الوألاغتشإلا هيف نا - ةسداسلا

 . ينطقرادلا ءارر ) ١(
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 : بوكر وأ سابلو
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 ءاود لك لصأ و“ ةمختلا ءاد لك لصأد» :لمع هنمف اسماخ هنم ةمالسلاو ًامبار هنم

 . مامطلا نع كاسمإلا

 .ةامحلا ةذل ردق ىلع توملا تاركس ةدش نأ ىور ع توملا ةدش : ةنماثلاو

 نب رمع ديلولا نب دلاخ فاضأ ابنالا تاذل ردقب باوثلا ناصقن : ةمساتلا
 ملو اوتام نبذلا نب رجاهملا ءارةفلل امف انل اذه : رمع هل لاقف “هنع هللا يضر باطخلا

 اوزاف نئل رمع لاقف نينمؤملا ريمأ اي ةنجلا مهل : دلاخ لاقف ريعشلا زبخ اوعبشي
 ءام لجر هاطعأف رمع شطعو « انيبم انوب انم اوناب دقف انظح اذه ناكو ةنجلاب

 ريمأ اي ةوالح هتذل ءام لاو :لجرلا لاقف هل"وأ لاق هقاذ املو تارمت همف ذبن

 ةرخآلا الول كحيو ص يناعنم ناذللا امه هدوربو هتوالح : رمع لاقف نينمؤملا

 _ . شيع يف انك راشل
 اهتنيزو باقع اهمارح و باسح اهالح ايندلا نإف؛ باسحلاو سبحلا :ة رشاملا

 . بابت ىلإ

 رلاو ةتيملاك َلقَ ولو فارسإ هسبل وأ هبرش وأ شلا مرح ام لكأ نأ ملعا و

 ( سابلو ) ةبيرلاب كله ال : ليقو « كلذب كله و ةققحملا ةبيرلاو بوصغملا و
 :لبقوهريغ لايعتسا ناكمإ و هريغ دوجو عم هدايتعاو ًآدجيافلا سابللا رتختك

 «هدابعل جرخأ يتلا للا ةنيز مرح نم لق ف : ىلاعت هلوق رهاظ مومعل هب سأب ال
 يف ريرحلا سبل اذك و ، سأب الف مظعي عمجم وأ ررضل وأ ديعل كلذ سبل امأو
 اذك و هعنم يف رم ام ىلع فارسإ هسبلف هلحم يف ريرحلا يف مالكلا رم دقو برحلا

 بك رملا ريختك ( بوكر وأ ) فارسإ يف هب نلخدي ام الإ ءا۔:لا يلحو بهذلا
 سأب ال : ليقو هريغ لايمعتسا ناكمإو هريغ دوجو عم هدايتعاو ًا:دج يلاغلا
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 رمخ يذك قحتسي ال نم معطملاو فيضملاو 3 هريغ ىلع نإو ةقفن يفو
 . . هيفس حابم عفن الو ريخ هيف ىجري ال نمو ركنم وأ

 ضرامل كلذ بوكر امأو « رامح هنكمأ دقو بيرق ىلإ هبكري سرف ءارشك و

 ةلومعملا و بصملا بايثك فارسإ مارحلا لايعتساو [ ساب الف ] مظعم عمجمك

 هلايمتسا نامز لق وأ ءيشلا لق ولو ريزنخلاو بوصغملا بوك رو ريزنخلا رعش نم

 نإو ةقفن يفو ) كلذ ريغو ةنيفسلاو لحلاو ةبادلا بوك ر هلك كلذ يف ءاوسو

 هحوز وأ هدلو وأ هدصل ادح ماعطلا 7 ةالاغم مم بُسطتلاك ) هربغ ىلع

 كلذك نهدلا ددوحت و عضي ثحب ماعطلا ريئكتو ءدعبأ وأ برقأ نم مه ريغ وأ

 ماصمطاإلاو ةفايضلا ( قحتسي ال نم معطملاو فضملاو ) كلذك هراثكإ وأ

 هنم ىعني نمم ناك نإ توم نم ةجنت الو .محر ةلص الو ةرادم الب هتسصعمل

 زاج ركذ ام وأ ةارادمل كلذ ناك نإف نيدلل وأ ايندلل عفن هيف عمطي نمم الو

 وأ اهلك ا وأ اهب رشب 7 بحاصم يأ ) رمخ يذك ( معطم و فضم هعزانت

 اهقارهإ و اهداسفإ ريع ام هحوب اهتَلَمامُم وأ اهلج وأ اهمس وأ اه رصع

 هنوَكَك هتيصممل هاطعأ اذإ صاخ ىلع ماع فطع ريبك وأ ريغص ( ركنم وأ )

 هيف ىجري ال نمو ) آمزيَ وأ باتغي وأ ينغي وأ رامزملاب لمعي هنوكلو اهبرشي
 همامطإ وأ هتفاض ق دصق نم معطأ وأ فاضأ نإ امأ و“ يويند وأ ىبد ) ربخ

 هيزاجيل وأ لاتقلا وأ ىحلا ةملك يف نيملسملانيمي وأ هللا نيد ىلع هنيمي وأ هللا هجو

 لب ريرش هل يطعي يذلا رأ صوصخ دارملا سيلو ( حابم عقن الو ) زئاجف
 الو نيد عفن دصق الب هلام يطعي نأ هل زوجي ال هنأ دارملا امنإو ى ىلوتملا لمشي

 ءارشو عيبو بسكك حابم لمع يف هنيعي نأ اجر ولف “ىلوتمل ولو ايند عفن دصق
 عفن دصق زوجي الو « كلذ ريغ وأ ءالفلاب هنم يرتشي وأ صخ رلاب هل عيبيل وأ

 . عفن تعن حابمو « حابي ال
 هلام عضي نأ زوجي ال هنأ كلذ لصاحو “رم امك أدتبملا ربخ ( هيفس): هلوقو
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 فرعب ولو داتعملا ردق ىلع اذهو هرسك نإ بدؤيو هيلع رجحو

 وأ ةءاربلاو ةيالولاو جحلاو ةاكزلاو ةالصلا كرات ىهنيو «صاخ

 نأ مامإللو ، طقف رمؤيو ضئارفلا نم اهريغو ةيطختلاو بي وصتلا

 هوعدي

 فرسملا ىلع يأ ( هيلع رجحيو ) حابم يويند الو ينيد رمأ هيف ىجري ال ايف
 روكذلا اذه يأ ( اذهو ) رجحلا يأ ( هرسك نا بدؤيو ) كلذ يف هعاونأب

 الو ( صاخ فرعب ولو داتعملا ردق ىلع ) ةزواجلاب روصتي امنإ فارسإلا نم
 دلب لهأ لشم ربتعم رمآل اصاخ افرع فراعتملا يف الو ماملا داتعملا يف فارسإ

 سبلت ال وأ نطقلا الإ نوسبلي ال وأ محللا الإ نولكأي ال وأ ريمشلا نولكأي ال

 . ريرحلا الإ اهب قيلي ال ةكح هب نم وأ ريرحلا الإ مهؤاسن

 هسابل سبلي وأ هيلرش برشي وأ ينغلا لكأ ريقفلا لك أي نأ فارسإلا نمو
 ( ةالصلا كرات ىهنيو ) طسوتملا اذك و « كلذب يفي ال هلامو هبك رم بك ري وأ

 هخسن مدعو اهبوجوب لوقلا ىلع رطفلا ةاكز وأ لاملا ةاكز ( ةاكزلاو ) ةبجاولا

 نيتلمجلا ( ةءاربلاو ةيالولاو ) اهبوجو لوق ىلع ةرمملاو ةردقلا عم ( جحلاو )

 يتلا انباحصأ ةنايد بيوصتك باوص وه امل ( بيوصتلا وأ ) نيتيصخشلا وأ
 ليمفتلا ءاي ماغدإو ءاي ةزمهلا لادبإب اطخ وم ام ( ةيطختلا و ) مهريغ تفلاخ
 ءاي نع ضوع ءاتلاف ةرك ذتلاك ةففخم ةزمه ةروص ءابلا وأ ةدحوملا ءاتلاو اهيف

 نم ) ةروكذملا ةلمجلا ريغ وأ ةيطختلا ريغ يأ ( اهريغو ) امهريغو ليعفتلا
 اه رذع الو لستفت ال وأ ءاسنلا نم اضوتت الو يجنتست ال نك ( ضئارفلا

 ( طقف ) ارمأ مامإلا ريغ ضئارفلاب يأ اهب رمأي يأ ( رمؤيو ) لاجرلا اذك و
 لعف نمل رمآلاو يهنلا بج ال : ليقو سبح "وأ لتق 'وأ برض ىلإ زواجتي ال
 ضرفلل كراتلا يأ (هوعدي نا ) مامإلا هل نذأ نم وأ ( ماماللو ) ةنايدب كرت وأ
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 . . . . غاب وه ذإ هعواطي مل نإ هلتاقيو كلذ ىلإ

 هعواطي م نا هلتاميو ) ضرفلا (كلذ) لعف ( ىلإ ) امهريغ وأ ةاكز وأ ةالص نم
 هيف امب لتق الو دادتراب وأ "هَشَتب لب ةنايدب نكي مل نإ هكرتب ( ,غاب وه ذإ
 روهظلا ماكحأ نم ناهكلا يف هيلع ردق ام لك :ضعب لاق هنأ الإ ةمآلا نيب فالخ
 صاخشألا ةيالو انيلع :ديمحلا دبع ةدبعيبأللاق مسو نب نابأ نأ يورو ى هولعف

 : هللاقو جرخو هحالس ذخأو هتمب لخد كلذك نابأ .آر الف ةدمع وبأ هل ىبأف

 اهتذخأ نمم : لاق هتميزعو هت رص ةدبع وبأ ىأر املو > هب نيدتو اذه ندقمتل

 باهولا دبع مامإلا ينمي كتعاط انيلع بجوأ يذلا نم اهتذخأ : لاق ؟ يخأ اي

 ةيالو ىلع لتقلا دارأ هنأ فيسلاب هجورخ رهاظو“هل نيتو ىحلا ةديبع وبأ لبقف
 ى لاتقلاو لتقلا ال هنع لازتعالاو جورخلا دارأ هلعلو “ لكشم وهو صاخشألا

 صاخشألا ةيالو دارأ وأ؛كمتاخ ذخ : ةبضغم يف هيلاو وأ همامإل لئاقلا لوقي اك

 عمتجا ام فلاخ اذإ همد ردهي هيلإ روظنملا نأ هداهتجاب ىأر وأ اهيلع صوصللا

 ٠ مهنم ينلعجو هللا ممح ر ةوعدلا لهأ هلع

 بلطأينأ دعب لتقي ةالصلا كرات نأ تبثو ةاكزلا عنام لاتقب ركب وبأ مزجو

 :ليقو ةرملا ىلع ةدايزلاب سأب الو مايأ ةثالث نم موي لك يف ةدحاو ةرم ةبوتلا ىلإ

 ى آلاكن ةالصلا كرات برضي : ليقو “ لتقلا نم اجن بات نإو ى ةباتتسا الب لتقي

 :ليقف ةأرما اهك رات ناك نإ و “نجسيو بدؤي : ليقو ى ًاريزعت برضي : ليقو
 كلتو ع ةدترملا لتق يف فلتخا اك « لوآلا حيحصلاو ث لتقت ال : ليقو ى لتقت
 رتولا ريغ ةضورفملا ةالصلا كرت يف كلذو “ لجرلا يف ءاج اك ةأرملا يف لاوقألا

 دارأ نم : ;ؤ. معنلا عوبس « ق و ك لح ق كلذ ىلع مالكلاو « هلقع حصو غلب نمم

 لاملاو سقنلاب هيجني نأ بجو هتيجنت ىلع ردقي نم هبرقبو ناسنإ ةمرح ةحابإ
 بجو ثافتسانإ و“ايهمظ ديرأ وأ املظ ادارأ اذإ ادعاصف نانثا اذك و٤حاللاو

 . هب ثافتسا نم ىلع
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 مارح ءادتعالاو ملظلاو يغبلا و

 : اولاق نإو ةملظلا هذخأ نم يجني نأ ردق نم ىلع بجي : « ناودلا » يفو

 فلحإ :اولاق نإو ث ءاطعإلا همزلي الف كريغ وأ كانلتق الإو لاملا انطعأ

 فلح “ هيلع فلحإ : اولاق _رإو “ ثنحي الو فلح كانلتق الإو اذكب

 ا_نلتق وأ اهانلتق وأ كانلتق الإو ةأرملا هذه جوزت : اولاق نرإو “ ثنحو

 امأ و “هلعف زوجي نم لك اذك و « العفي مل نإ نامض الف امل كلذ لثم اولاق وأ انالف

 جرخ ىقح هك رتو تقو هل ناكو كريغ وأ كانلتق الإ و هلعفإ :اولاقف هلعف بجحي ام

 . هيلع نامض الو مثأ دقف تقولا

 ردصم هلصأ نآل ةثالثلا نع درفملاب ربخأ (مارح ءادتعالاو ملظلا و يغبلا و)

 مارح يغبلا ردقي وأ مارح نهنم لك ردقي وأ روك ذملاب ليوأتللف ةفصولا ىلعو
 مرح ام لعف وهو دحاو قدص امب اهرابتعال "وأ مارح ءادتعالاو مارح ملظلاو

 يف فارسإلا ىفبلاف ةريبك اهنم دحاو لكو ى اهتاموهفم فلتخا ول و ى ىلاغت للا
 . . ةماظملا ماظعإب ملظلا

 هلام تلكأ وأ اناسنإ تبرض اذإ كنإف هسفن وأ ناسنإلا ىقح صقن ملظلاو

 هنوصو هتمرح ءاقبإ هقح نإف « هقح تصقن دقف كلذ وحن تلعف وأ هتبتغا وأ

 مل امارح تلعف نإ اذك و “ كلذب كقح صقنل تضرعت دق اذك و ، كلذ نع

 كالهلاو مذلل تضرعتو كباوث بهذو كتانسح ترسخ دق كنأل كريغ هيف رضت

 ءلمعلاولوقلا يف هللا دح ىلع ةدايز ملظلا نأ : دمحأ خيشلا ركذو “بوتت نأ الإ

 هعضوم ريغ يف ءيشلا عضو ملظلا : ليقو ‘هعضوم ريغ يف ءيشلا "عضوت هلصأ و

 ص دحلا ةزواجس وأ ىحلا ريغب ريغلا كلم يف فرصتلاف عرشلا يف امأو ةغللا يف اذه
 امأو س دودحلا "دح يذلا وهو دحأل هيلع آقح ال هنأل هللا نع لاحم كلذو

 هانمض « مكنيب امرحم هتلعجو يسفن ىلع ملظلا تمرح ينإ ه : ىللصمت هلوق
 . ملظلا ُتْمَلمَ
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 ةدحاولا ةيصعملاف“ال "وأ دحأرملظ اهيفناك ءاوس هللا دح ام ةزواج ءادتعالا و

 نإ » : ىلاعت للا لاق اهيلإ اهنا ثيح نم ءادتعاو ىقح صقن اهنأ ثيح نم ملظ

 ىلوتملل يغبلا بسن نمو ١ يغبلاو - هلوق ىلإ - ناسحإلاو لدملاب رمأي هلا
 نينمؤملا نم ناتفئاط نإو » : ىلاعت هلوق امأو نمؤملا نهب فصوب الو رفك

 يغبلا لبق هيلع تناك ام رابتعاب ةنمؤم اهنأب ةيغابلا فصوف ةيآلا )٢'4 اولتتقا

 لعفلاو لوقلاب نوكيو ى نينمؤملا نم نيتللا نيتفئاطلا ىدحإ هانعم ايهادحإ نال
 ضرعلاو سفنلاو لاملا يف يفبلا نوكيو اك رش نوكي ام دقتعا اذإ داقتعالاب و

 اك"رش 'هيذغب“ ناك نإ الإ ناسللاب يغابلا ال لاملا وأ سفنلا يف يغابلا مد لحيو
 ى رده هتوم ىلإ هعفد ىدأ نإو ص ندبلا وأ لاملا نع عفديو نيدلا يف انعط وأ

 هك رت زوج وز“ كريغ ندبو كندبو كريغ لامو كلام ءاوس و“ لتقي الف هك رت نإ و

 ةقاطلا عفدلا يف فلكي امنإ و ندبلاك عفدلا بجيف ةنامألا نم كديب ام الإ لاملا يف

 وأءهسفن ىلع ةنواعملا هل لحي الو ندبلا يف ولو ءاش نإ عفدلا كرت ىتطي مل نإو

 مل نإ و عفدلا قاطأ نإ اهمرغ هتنامأ نع عفدي مل نإو هريغ لام ىلع وأ هريغ

 قاطأ نإ مثأ هب قلمت نمو ةجوزلاو بحاصلاك هنع مفدي نأ بجو نمع عفدب
 دجي مل نإ ةعيدولاو نهرلاك تانامآلا نم هديب يذلا لاملا نع لاتقلا يف رايخلا هلو

 همزلي نم الإ سفنألا نع لاتقلاب عفدلا اضيأ بجي ال : ليقو ، لاتقلاب الإ عفدلا

 برش و مدآ ينب ريغ ةتيم لك اك هيلع لتاقيال ام يفبلا نمو بحاصو ةجوزك
 ام هنمو “ بدؤي وأ لكني نكلو « هعفد مزلي الو ناضمر لكأو رغلا

 بسن نمو « ةيالولا كرتو جحلا كرتك هيلع برضي الو لتاقي الو هنع ىهني
 ةريبك يفبلا وأ ءادتعالا وأ ملظلا سيل : لاق نمو“رفك ىلوتملل ءادتعالا و ملظلا

 )١( لحنلا ةروس : ٩ .

 )٢( » تارجحلا : ٩ .
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 : لاقو « '١ا) نيدتعملا 'بحلي ال للا نإ اودتْصتَالو » : ىلامت هللا لاق ى رفك

 نبسحت الو » : لاقو «'"انوملاظلا مه كئلوأف للا لزنأ امب مكحي مل نمو »

 ملظي نم ةاروتلا يف : ةريره يبأل بعك لاقو «'"؛نوملاظلا لممي امع افاغ لا

 امب ةيواخ مهتويب كلتو ل : هللا باتك يف كلذف : ةربره وبأ لاقف هتيب برخي
 امرحم هتلعجو يسفن ىلع ملظلا تمرح ينإ ل : ىلامت للا لاقو ا )٤ اوملظ

 : نل هنع ةريره يبأ نعو قل هنع ينابر ثيدح وهو 4 اوملاظت الف مكنيب

 موي تايلظ ملظلا » قلع هنع رمع نبا نعو « رانلا ين ةنايخلاو ةعيدخلاو ركملا ه
 اهنيب تسيل اهنإف مولظملا ةوعد اوقتا ه: قلع :هنع سابع نبا نعو «'ث! ةمايقلا

 نم » : لوقي للع هللا لوسر تعمس ديز نب ديمس نعو « )٦' باجح هللا نيبو
 ركب وبأ لاقو هرهاظ ىلع وهو «'')نيضرأ عبس نم هقوط اربش ضرآلايف ملظ

 ص هق"وطبف عرقأ اعاجش بلقني هنا هانعم يواحطلا رفعج يبأ نع يش وطرطلا

 مهرد الو هل رانيد ال نم : اولاق - ؟ يتمأ نم سلفملا نم نوردتأ » : زنل هنعو

 اذه متش دقو مايصو ةاكزو ةالصب ةمايقلا موب ىتأ نم سلفملا : لاق 4 عاتم الو

 ام ىضقي نأ لبق تمنف نإف “ هتانسح نوذخأيف اذه لام ذخأ و اذه ب رض و

 )١( ةرقبلا ةروس : ٠ ١٩
 )٢() » ه : ةدئاملا ٤

 )٣( » ميهاربا : ٢

 )٤( » لمنلا : ٥٠٦٢ .

 دواد وبأو ملم هاور ( ه)

 . هيلع قفتم )٦١(
 )٧١( ملم هاور .
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 بهذم اذهو « )١' رانلا يف حرطي مث هيلع حرنطلتف مهتائيس نم ذخأ هيلع
 . همصخ ءاض رإب هللا هنع ىدأ صاخلا دحم ملو بات ناو ‘ ثيدحلا باحصأ

 ةسيفن ىلإ اوكش و هلظ نم ساتنلا ثاغتسا « نولوط نب دمحأ ه ملظ املو

 :تلاقو هقيرط يف تفقوو ةعق'ر تبتكف ث ادغ : اولاق ؟ بك ري ىتم : تلاقف

 ملتنكَلَم : اهيف اذإ و ةعقرلا ذخأو : اهفرع الو ؤ نولوط نب دمحأ ط

 مكيلإ "تدرو « مشنفَمف“ مثنل"ولخو « "ملتارهقف“ ماتاردقو ى ملتارساف
 الو ى ةئطخ ريغ ةذفان راحسألا ماهس نأ متملع دوو “ اذه متعطق و قازرألا

 اولمعا ص اهومتيرعأ داسجأ و اهومتحرج دابكأو اهومتج وأ بولق نم امس

 اناف اوماظاو ‘ نروريجتسم هلاب انإف اوروجو “ _ رورباص انإف متئش ام
 ؛ هتقول لدعف ص نوبلقني بلقنم يأ اوملظ نيذلا ملعيسف “ نرولقتسم

 قال نم ىتح ةملظلا عايشأ و ةمّلثظلا نبأ :ةمايقلا موي دانم يداني ه: ثيدحلاف و

 هنعو‘ منهج يف مهب ىمريف ديدح نم توبات يف نوعمجيف املق مهل ىرب وأ ةاود مهل
 موي طارصلا ىلع هيمدق كا "لزأ هماظ ىلع هنيعل ملاظ عم ىشم نم ه : هتلت
 قرافتف كاوه عبتت ال ينب اي ه : هينب ربكأل بوقعي لاق « '") مادقألا "لزت

 ايف كقطنم رثكت الو ى رانلا ىلإ وعدي ىوهلاو ةنجلا ىلإ وعدي ناميإلاو « كناميإ
 الو ص كل بيجتسي الف نظلا كبرب ءيست الو “ كبر بضغب ءوبتف كينعي ال
 ىلع تسسأ ءاقبلل راد ةنجلا نأ ول : ليقو «نيملاظلل قلخت مل ةنجلا نإف املاظ نكت

 ينب يف لجر ناك : رانيد نب ورمع لاق ى برخت نأ كش"وأل ملظلا نم رجح
 نع لئْسف ادحأ َنملظي الف ينآر نم :يداني هدضع نم هعارذ بهذ ليئارس

 .دواد وب أو ملسم هاور ) ( ١

 . ملسم » ( )٢
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 ُتررمَ ذإ ماشلا لحاوس ضعب يف رحبلا ءىطاش ىلع ريسأ انأ انيب :لاقف هلاح

 هسأر تبرضنأ دمب هراك وهو انون هنم تذخأف ناولنأ ةسمخ داطصا ,يطْبنب

 ىلع ءامطألا تقفتاف يماهبإ يف ةلك ألا تعقوف ةريسي ةضع يماهبإ نونلا ضعف

 دالبلا يف حبسأ تجرخف يدضع مث يدعاس مث يفك يف تعقوف هتمطقف هعطق

 يف يل ليةف مونلا نم ”ةنس_ يفذخأف ةرجش لظ ىلإ تيوأف يدضع عطق ديرأ

 ينإ : تلقف دايصلا ىلإ تئجف ؟ هلهأ ىلإ قحلا ةدر كدضع عطقت ءيش يال :مونلا

 عرضت و ىكيف رمخلا هتربخأف > كفرعأ ام : لاقف ىنقتعاف هللاا دع ى كك ولمم

 : هل تلقف هنيحل عجولا نكسو يدضع نم دودلا رثانتف ؟لح يف تنأ : لاقو
 ءامسلا ىلإ ترظن ةكمسلا تذخأو يسأر تبرض امل : لاق ؟ ؟لعَت وع م

 دقو لدملا بحت لدع كنإو قحلا بحت "قح كنإ بر اي : تلقف تكبو

 . كقلخل ةربع هلمجحت نأ كلأساف افيعض ينتلعج و ايوق هتلعجو هتقلخ و ينتقلخ

 لكأف رحبلا ءىطاش ىلع لزن سرافب اذإ هتحايس يف ماللا هيلع ىسيع رم و

 ىضموس.كلا ذخأ و يبص لبقأف هعم ناك اسيك يسنو فرصنا و بك رو برش و

 خيشلا ظقيأ و عجرف سيكلا سرافلا رك ذف ى مانو ىلصو اتضوتف خيش لبقأ مث

 نيمركألا مركأ اي ه:ىسيع لاقف ى فيسلاب هلتقف « ركنأف “ سيكلا نع هلأس و
 ىلع يبصلا ملظ سرافلا ابأ نإ » : هيلإ ىحوأف « لتق خيشلاو سيكلا ذخأ يصلا

 يرعشألا ىسوم يبأ نعو «ديبعلل مالظب تسل وس رافلا ابأ لتق خيشلاو سيكلا
 ؛هتلذفي" مل هذخأ اذإ ىتح ملاظلل يلئمليل ىلاعت للا نإ » : قلع هللا لوسر لاق

 :هطاسبىلع كولملا ضعب مقرو“ةيآلاهىرقلا ذخأ اذإكبر اذخأ كلذك و :أرقو

 مدنلا ىلإ يضفي هردصم ملئظلاف ردتقم تنك ام اذإ ةنملنظتَ ال

 منت مل هلل ١ ُنلْسعَو كيلع وعدي همسنم م ولظمل ١ و كانيع م انت
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 ِمقلنلاو "ل٤نلا رادو ناوهلا راد اهب لحي مولظم ةونع كش ال

 : دادغبب يناغمادلا هللا دمع وبأ اندشنأ : يش وط رطلا لاق

 داعملا :7 ل وم ١ ارك اذ 'ننكفَك داسفلا ملظب تممه ام اذ ١

 راز ! رش 3- اهدوز ت دق 'نَمل صاصقلا موب ملاظملا نتراإف

 م دنعأ انأو هتملظ الجر ىتبيه ائيش تبه ام كلاو : مكح نب ديزيلاق و

 مزع امل :ليق ى كنيبو ينيب هللا ء هللا كبسح : يل لوقيف هللا الإ هل رصان ال هنأ

 هيلإ بتك هنبال اهلقنو نومأملا هيخأ نع ةفالخلا عزن ديشرلا نوراه دلو نيمألا
 مقأ : اولاقف هءارزو رواشف « دادغب ىلإ ءيجيو ناسارخ يف آدحأ هنع بيني نأ

 هنبال ةعيبلا ىلإ سانلا اعد هرارصإ ىأر املو ‘ روضحلا مدع يف كمسخأل رذتعاو

 ركاسعب ناسارخ يف هيخأ لشتقل دادغب نم لجر زهجف ى هوباجأف لفط وهو

 ىلإبك رف هتمواقم نع هزجع ملعو نومأملا برطضاو ‘ لاومأو ليخو حالسو
 ًاثيغتسم ةيسرافلاب هادانف يسوجم خيش هضرامف هئارزو عم رواشتبل هل هزنم"

 هيلع لخديو هعبتيو ةباد ىلع هلمحب رماف هل "قر همره ى أر املو © ملظ" نم
 امب مهربخأو هباحصأ ىلع لبقأ مث هرمأب سلجملا ةيشاح يف دعقو « ناذئتسا الب

 همه نرأو ةيبرملا نسني" ال يسرافلا نأ نظي وهو هلتقي نم زيهجتو نيمألا عنص
 نع خيشلا لأسف ى اوفرصناو مهيأر فلتخاو اولاطأو ص ءاغصإلا نع هل لغاش

 رمأ يفتلئج ريمآلا اهيأ : ةيبرملا خيشلا لاقف نامجرتب هبرق نأ دعب هتجاح
 نأ ريمآلا ىل نذأي :هل لاقف ى تمبحأ ام لق : هل لاقف 7 مه أ همف متنأ ام تيأرف

 مهلك و كباحصأ مالك تعمس : لاقف هل ن زاف > هباحصأ همف ضواف ايف ملكتأ .

 :لاقفكيأر ىلع انعلطأ :نومأملا هل لاقف هبلإ اوبهذ ام ىضرأ الو دهتجم
 ال ام ُهَمَصهَد اذإ لقامل يغبني هنأ ء معابآ نع ينابآ اهتور ىتلا مكحلا ق تدحو
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 كلذ حم عيضي الو ص ظوظحلا مماق مكلل ميلستلا هسفن مزلي نأ هب هل َلَسق

 ى رذصلا ىلع لصح رفظلا ىلع لصحتي مل نإف “ هتقاط بسحب عافدلا نم هبيصن
 هتمواقم نكمي الو انم دلبلاب كلمأ انيلإ هجوت يذلا نأ كربخن : نومأملا لاقف

 كبلق نم رمآلا اذه وحمت نأ يغبني ريمآلا ايأ : خبشلا هل لاقف « اهاندرأ ولو

 يوق الو يغبلا هرتشَك نم رثك ام : لاقي هنإف هب يطل نمل يفصت الو ةلمجلاب
 تو ذحَ نإ نمت كثدحأ انأو ك بضغلا هكلم نم كلم الو ملظلا "هاوق نم

 نإ : خيشلا هل لاقف “ كدنع ام تاه : نومأملا هل لاقف هلًانم تلن هلاثم

 نأهيلع ذخأ هقالطإ دارأو سراف كلم زوريف رسأ امل «ةلطايملاه كلم «داوشخلا»
 ىلع ذخأو ةرخص ةلطابلا ضرأ ىصقأ يف دحو هوركمب هدصقي الو هوزغي ال

 ةفنألا و ةيمحلا هتلخدف هتكلمم لصوو هقلطأ و هيلع قثوتو اهزواجي ال ادهع زوريف

 هدر اهن « يغبلا ةبقاعو ثكنلا هور ذحف هءارزو علطاف « داوشخلا وزغي نأ

 رمآ انأف «ةرخصلا زواجتأ ال تفلح : لاقف « دوهعملا هورك ذف ى هبف وه امع كلذ

 هودواعي ال نأ اومزع هتوهشل داقنا هوأر املو دونجلا يدي نيب ليف ىلع لمحت نأ

 وهو اوراسف افلأ نوسمخ هعبتي نابزرم لك ةعبرأ مهو هتبزارم عمجف كلذ يف

 دعب امف هدونح مادق ليفىلع اهلمحف ةرخصلا ىلإ ىهتنا ىقح هل بلاغ ال نأ نظي

 هتر واسأنم اميظع آ اراوسإ نأ هربخأف هباحصأ نم لجر هءاج ىتح اهعضوم نع

 ؛ لتقلا الإ ىبأف لامب هاضرأف امتلظتم زوريف هوخأ ءاجف املظ انكسم لتق

 ىلع هيدي نيب بره ءآر املو « هدي يف رجنخب لتاقلا ىلإ هنيح نم قلطناف هدرطف
 ديرب ام هلأسف هل دجسف هتباد نع هل ريزو لزنو بجعتف زوريف ربخأف « هسرف

 ريزولا هيلع لخدو اهلخدف ةبقب رمأف ضرع مهلل ةوفخلا ديرأ : لاقف
 راوسألا رمأ كل برض دقو ةعبسلا ملاقألا تكلم ديعسلا كلملا اهأ : هل لاقف

 لب ازجع هنم رفي مل : هل لاقف رجنخ هدي يف نيكسم نم هتدجن يف بره ذإ الثم
 ترمأو هتنتمأ نإ تيأرأ : لاقف ‘ رخآب هعبتيو امينش العف لعفي.نأ انم افوخ
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 ءنلمفأل :لاقف ؟كل هللا هبرض لثم كلذ نأ ملمتا نيكسملا هيلع رهظف امهتزرابمي
 نيكسملا رضحأو هسرف بك روهحالس هيلع عمجو باجأف كلذل راوسالا رضحأف

 ةبغرلا رهظاو هحالسو هتدجن و هتيسورف رت ملأ : [هل ليةف ]. فوخو باجاف

 ى ةرصنلا سرف ىلع انأو رورغلا سرف ىلع هنإف هايإو ينوعد : نيكسملا لاقف
 لتاقأ انأو يفبلا فيسب لتاقي وهو ى ةقثلا عرد سبال انأو ، كشلا عرد سبال
 هرفظنم ظعولاو لثملا يف غلبأ نيكملا اذه مالك نإ :ريزولا لاقف ‘قحلا فيب

 رظناف ضرب مل نإو راوسإلا قبتساو هلا نسحأو نيكسملا ضرأف راوسإلاب
 بغرف نيكسملا ىلع كلذ ضرمف هزرابي نأ دب ال : زوريف لاقف فولأملا لدعلاب

 ةميكش نيكسملا ضبقف رخآلا ىلع لك لمحف “نبحت الو 'هَقللا :راوسإلل ليقف هيف

 هيلإ رثو ايلقهيف رتنأو هبتيلإباصاف اهب أطاطف راوسإلا هبرضف راوسإلا سرف
 هفوج يفعردلا نمةقلحلخدأوىرخأ دازو ضرألل هبذج و هقنع يفةبرضبنيكللا
 ص هيف ىضمو هاوه نع كلذ هنثي ملو هسفن رمأ يف اركفم زوريف تابف « تامو

 هظحبكلذ عم ذخأو دهعلا فلخ باقع هلأسو رخآلا لوألل رمآلا داوشخلا لكوو

 دالجلا قدصو داوشخلا هأجافف دسفأو هتكلمم طسوت ىقح هلهمأو مزحلا نم

 يف نمشأو هلك داوشخلا هيلع ىوتحاو هعم ام ملسأو امزهنم زوريف فشكناف

 . هل ةمقاملا تناكو ى هتامح"و هتيب لهأ رسأ و « هلتقف هب رفظ ىتح هبلط

 هانلبقو كلاقم انعمس دقل : لاقو آ رشبتسم هيلإ لبقأ كلذ نومأملا عمس لو {

 لزجأ يذلا ىل إاعت هللا دحوت نم هيلإ كانوعد امف ىرت ايف هملع كانركش و انرس

 دمحمب عطقو ‘ كناسل ةكحلاب قطنأو ى كركف ةفرعملاب قتفو ، كظح لا ن
 ادمح نآو هللا الإ هلإ ال رأ دهشأ : خيشلا لاقف ؟ كر اذعأو كح نل

 هقحلأو هتلزنم ب رق و ُهَتاص لزجأو همالسإب نومأملا ر > هلو۔رو هدمع

 ء ىلاصت هللاب ىحل ىتح اليلق الإ خيشلا ثبل ايف هباب ةمزالم هرمأو هباحصأ ةصاخ
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 : للع هنعو « هلمأ ام ةفالخلا نم هللا هقزرو هلمع حجنف هيأرب نومأملا لمعو

 » ا١) يريغ ا رصان دحم ل نم ملظ نم ىلع يبضغ دتش دتشا هللا لوقن »

 مولظم نيب : لاق ؟ سانلا تك رت فيك : ةيواعم مايأ كامسلا نبال ليقو
 ماشلاب ديلولا : ةَمَلَّئظلا رك ذي زيزعلا نب رمع ناكو “ يهتني ال ملاظو فصتني ال

 نب دمحم و ؛ زاجحلاب نامح نب ناثعو ؛ رصمب كيرش و ى قارملاب جاجحلاو

 . ًار'وجَت ضرألا هللاو تأآلتما : ] 7 [ نميلاب فسوب

 هرفكبمكحو هنم ءىرب هلعف هنأ نكمي اهف يغب وأ آدَّستَ وأ ملظب رقأ نمو

 كلذك آلام تلك أ وأ يفبلاب وأ ملظلاب وأ ةيدعتلاب اسفن تلتق : لوقي نأ لثم

 أربي ال : ليقو 0 يل لحي مل الام تلكأ وأ يل لحي ال نم تئط و وأ تبتغا وأ

 ث ىلوتملا ريغ يف ولو قلطت ةغللا يف ةبيغلا نآل املسم تبتغا : لوقي ىتح هنم

 ثح لهجلا عم وأ يل لحي ال هناب ملعلا عم يل لحي ال نم تئطو : لوقي ىتحو

 ةءاربال :اولاق ذإ لمتحي ايم كلذ هبشأ ام اذكو ى لاملا يف اذك و « ملعلاب كردأ

 اهلعفي مل هنأ نيبت دق ةريبك هسفنل بسن نإو « اهنع فرصي هجو نكمأ ام

 وهو لجرلا اذه تلتق : لوقب نأ لثم كلذ و « ال : ليقو ؤ هكالهب مكحي ليقف

 ؛ حلاص وهو نالفل لالا اذه تدسفأ وأ « ةدوجوم يهو هدر تمطق وأ ٦ يح

 نوكب ءائرلاو‘ ةيصعملاب ىءار هنأو ى ةريبك بذكلاو “ بذك هنأ لوآلا هجو

 هدعي ام لعف يف عرش و كلذ ىلع مزع دق هلعل هنأ و « لعف امم نوكي اك هلعفي مل امب
 ص هنطةتف هيمرب نأك هلعفي ملو الثم داسفإ وأ انعط وأ التق بتي مل نإ هيلع كلا

 يناثلا هجح وو . لاملا حلصأ و دملا د ر وم تمملا هلا ىسحأو كلذ لهف هنأ نكمم هنأ و

 . يقهيبلاو نابح نبا هاور ) ١(



 ةيدعتب لفن وأ ضرف نم امهوحن وأ تمص" وأ تيلص لئاق كلهو

 وأ نايسن وأ طلغ كلذ لاق هلملف ناسلا هبذك ذق هلعف ىعدا ىذلا ءيشلا نأ

 نمضتي مل نإ ةريبك ريغ لئاقلا اذه دنع بذكلاو “ بذكلا دمعت وأ هلقع لاز
 . اناتهب نكي ملو لاومألا هب دفت ملو ءامدلا هب قرهت ملو اك رش

 ( امهوحن وأ ) ةيدمتب ( تمص وأ ) ةيدعمتب ( 'تنيلص لناق كلهو )
 وأ نونسم ( لفن وأ ضرف نم ) تمص ظفل وأ تلص ظفل ىلع افطع بصنلاب

 رفك وه امم كلذ وحن وأ ملظ وأ يغب وأ ( ةيدعتب ) هتلعف : لاق اذإ نونسم ريغ
 ضرف وأ هلعف ضرف ام كلذ يف ءاوسو « رفك وأ نايصمب "هتلعفك ى ةيصعم وأ

 قولخلا قح وأ هللا قح ءاوسو هك رت وأ هلعف بحتسا وأ نس ام ء!وسو هكرت

 وأ ةيدمتب تججح : لوقي نأ لشثم نيعي مل وأ لفنلا وأ ضرفلا نع ءاوسو

 تبلص وأ ةيدعتب رهظلا تيلص وأ اهب تيك ز وأ ةيدعتب ىلام تك ز و أ ك ملظب

 ىلع تقفنأ وأ تقدصت وأ تيلص وأ اهب ىحضلا تلص وأ ةيدمتب برغملا ةنس

 ةيصعمب تْيكص وأ اهب رخلا تبنتجا وأ ىنزلا ةيدعتلاب تك رت وأ ةيدمتب يلابع
 مكحي رفكي كلذ لك يفف ابرلا وأ ىنزلاة ريفصب وأ ةيصممبتك رت وأ ةريفصب وأ

 رفكلا هفن ىلإ بسن ذإ همالك نم نقتي ام ىندأ هنآلو ى قافنلا رفكب هبلع

 ى ةيصعملا قلطمب لب رفكلاب هيلع مكحي الف ةريغص وأ ةيصعمب لاق اذإف اذه ىلعو

 هنأ لاتحال ةيصعم وأ رفك ةدابعلا نأ ديفي هظفل نأ عم هك رشب اوكحي مل امنإ و

 يلصي نأ لثم ى اهلبق وأ ركذ يتلا هتدابع يف ,دّحتيب اسبتلم كلذ لمف هنأ دارأ

 وأ ' ةيكزتلا لاح ةريبك هيفو هلام يك زب وأ بوصغم بوث و أ بوصغم ءامب

 . مارحب هلايع ىلع قفني

 كرشم اي :دحومل لاق نميف ىتفأ هللا مهمحر انباحصأ نم اخيش نأ تظفحو
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 ٠ نالوق هل حيبأ ام هوحن وأ يلام تلكأ :لئاق يفو

 نإ : اولاقو ى ايتفلا هذه يف هئطخب هللا مهمحر مهنم هريغ مكحو « قفانم هنأ

 ذإ كرشم هنأ اودارأ مهنإف يظفل فالخلا اذه :لوقأو ، ') كرشم كلذ لئاق

 هب هبلع مكحي مل ذإ قفانم هنأ وه دارأو ى هديحوتل كرشلاب دحوملا ىلع كح

 ‘الصأ كرشلاب هيلع مهكحل هجو الف الإو ًاروزو ابذك هيلع هب كح لب ديحوتل
 نذؤي ام همالك يف سيل كرشم اي :دحوملل لئاقلا نأل خيشلا عم قحلا نإف دعبو
 عم كرشلاب هايإ هفصو نأب اوكح مهنأك و ص هديحوتل كرشلاب هايإ هفصو نأب

 ةيدعتب ( يلام تلكأ : لناق يفو ) “ كرشلاب اوكحف ديحوتلل ةئطخت دحوم هنأ
 يلام تلكأ : هلوق وحن وأ ( هوحن وأ ) رمام دح ىلع كلذ وحن وأ ملظب وأ

 ةيدعتب يتيرس وأ يجوز تأطو وأ يبوث تسبل وأ يئام تبرشك ( هل حيبا امم )
 ( نالوق ) آا_ هلظ يدبع تمدختسا وأ املظ يمل و لتاق تلتق وأ ى اهوحن وأ

 ص لاق ايف ةريغص وأ ةنصممب لاق نإ الإ قافنلا رفك رفكلا ايهحصأ وهو لوألا
 قافنلا رفك هرارقإ نم هب نقمتي ام ىندأف رفكلا هسفنل بسن هنأ رفكلا هجوو

 لاتحا عم كرش ال نكلو كرشيف حابملا مرحت حابملاب ةيدعتلا هقيلعت رهاظف الإ و

 هلبق وأ هلام لك أ لاح ة ريبكب هفاصتاكحابملا كلذ ريغ ارفك هسفنل بن هنأكف

 وأ لاملا كلذب قلمتهل امم هلثم وأ مارح ردق وأ بوصغم بطح هخبطي نأ لثم
 لك أ وأ لك اف اهوحن وأ ةتيم وأ امارح آلام هلامب ىرتشا وأ هب قلعت هل كي مل

 مدختسا وأ مارحإ .وأ فوكع يف هتجوز أطي وأ رذع الب ناضمر راهن يق هلام

 دوجو نونعي امناف كرشلا ظفل ماقملا اذه لثم يف اوقلطا اذا هللا محر انباحصانا ملعا )١(

 نم اريثك نأ اذه لع كلديو 4 مهت الف مدلل حيبللا كرشلا ال صخشلا يف كرذثلا لاصخ نم ةلصخ

 .هجوز هب مرحت ال وا همد هب لحي ال كرش :نولوقيف هنوديقي لب كرشلا ظفل نوقلطي ال نيفلؤملا

 هيف لز ماقملا اذه نإف تبثتف . مدلل مصاع اندنع ديحوتلا نا ءىراقلا اا كنهذ نع بزمي الو

 . مادقألا نم ريثك
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 ضيحك يف تأطو وأ نذإ الب تلخد : لاق نم كالهب مكحي الو

 هلتق نإ لثم ملظلاب هيلو لتاق لتق وأ راهنلاب هتمدخ ىفوتسا دقو ليللا يف هدبع
 . كلذ نم هيف فلتخا ام مدقتو ى ةلثمو إرافك هب هلتقي ال ام

 نكي مل نإ ةريبك ريغبذكلا نأ ىلع ءانب بذك هناك كله ال هنأ : يناثلا

 ديري نأ لمتحيو ى انات نكي ملو لام هب دسفي ملو "مد هب "قري" ملو اك رش

 نايصملاب هيلع مكحيف دحلا ىدمت دقف هللا ىصع نم نآل ةيصعملا قلطم كلذ .لئاق
 ريغ يف بطحلاو اللاو لجاملا يف رطملا ءام سانلا لاومأ نم حابملا نمو “ طقف

 نأ رجح نإ الإ ث كلملا نود عافتنالاب رانلاو رجشلاو طئاحلا لظو “ نوصحلا
 مدقتو هبحاص نذإب الإ الف ءاملا نم ءانإلا وأ ةلقلا وأ قزلا يف ام امأو “ لخدي

 . كلذ يف مالكلا

 امل وخديل سيل امم يريغ راد ( نذإ الب تلخد : لاق نم كالهب مكحي الو )

 (ضيحك يف ) ادمع يتي رس وأ يتجوز ( تاطو وأ ) ةرورض الب ادمع نذإب الإ

 لب ةريبك ريغ هك رتب ناذئتسإلا نأ ىلع ءانب سافن وأ اهريغ وأ ةرفص نم
 اذك و كرش هضرف مدع داقتعاو قافن رفك هك رت نأ يدنع يذلاو « ةيصمم

 ةريبك ريغ ضيحلا يف عامجلا نأ ىلعو لوأتم كرشي الو ‘ لوخدلا دنع مالسلا

 يف روكذم ثيدح يف اصن هتيأر ىتح لوقأ تنك اك ةريبك لب كلذك سيلو

 :هظفلو ةريره يبأ نع دمحأو دواد وبأ هرك ذ اذك و دمحلا هللو رم دقو ‘ عضولا
 رفك ءطولا وأ لوخدلا ىلع رصأ اذإو 2 )١' اهربد يف هتأرما ىتأ نم نوعلم ه

 هيلع هللا ىلص هلوق لثمب لالدتسالا بسانملا نأ عم ثيدحلا اذهب لالدتسالا هجو رظنا )١(
 = .< اميظع انذ بكترا دقف ضئاح يمر هتأرما عماج نم » : ملسو
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 . . . . ملظ وأ ةي دعتب يلام نالف لكأ وأ

 نإ امأو ى عامجإب رفك.مالسلا كرت ىلع رصأ نإ اذكو اضيأ لوآلا لوقلا ىلع

 هتيصعمب كحي الف ضيحلا يف ,ءطو وأ مالس الب وأ نذإ الب لخد هنأ قلطأ

 فإ : « تالاؤسلا ه يفو سلد وأ يسن وأ أجتلا وأ كلذ ىلع هركأ هنأ لاتحال "

 تقلط وأ ةيدعتلاب ضيحلا يف يئاسن تبتأ وأ ةيدمتلاب اذه ةلخن تعلط : لاق
 لاقف لخدف لخدي ال نأ هيلع رجح نإو ى هنم أربي الف ةيدعتلاب اثالث ىئاسن
 نإ اقفتاو هنم أربي ال : عيبرلا وبأ لاقو ى هنم أربي : ىمحي نب ةلاصم خبشلا

 : « تالاؤسلا ه يف لاق هنم ءىرب دعقي ال نأ هيلع رجحف نذإ الب تيبلا لخد
 نإ و“ هنم أربي الف ىواعدلا يف ناك نإف ةيدعتلاب يلام تلكأ : ىلوتمل لاق نإو

 قلطمب يأ هبلع ىعدملا رقأف ةيدعتلاب يبل و لتق اذه نم يقح ينطعا :مك احلل لاق

 نإ الإ هنم أربي الو هيلع مكحي ال : ليقو ى هيلع مكحيو هنم أربي : لبقف لتقلا

 ةيدمتلاب يلام تلك أ له وأ ةيدمتلاب يبل و تلتقأ : لاق نإو ىةيدمتب هلتق هنأ رقأ
 أربي الف ةيدمتلاب ايلام لك أ انالف نأ نانيمأ دهش نإو ‘ هنم ءىرب معن : لاقف

 هبو“ىوعد كلذ نآل ركب يبأ نب ىبحي ءايرك ز وبأ لاق اهف هيلع مكحي الو هنم
 خيشلا نب ىسيع خيشلا لاقو “هنع هللا يضر فلخي نب نرايلس عيبرلا وبأ لاق

 وه : تلق «. نامع دم" اهف ايل ىحلا نال هنم أربي الو هبلع مكحي ال :فسو

 ١ حيحصل ٠

 ) يغب وأ ( ملظ وأ ةيدعتب يلام نالف لكأ ) : لاق نم كالهب مكحي ( وأ

 تنك امك ريدلا يف عامهلاك ةريبك لب ؛ لصألا لملو . خسانلا نم اطقس ةخنلاب نا دب الو =
 . خلا ذ لوقأ

 ةمرح ضيحلا يف عاملاك وه ذإ ربدلا يف عامجلا لخدت فنصملا لوق يف فاكلا نأ ىفخي الو

 . ملعأ هللاو ةجوزلا ةمرح يف فالتخاو اديعرو
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 دقف ، تدعت : نالف لاق نإ وأ ىلوتم وه لاخلاو

 لدعت ] ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 الف ماصخلا هيف اميف ىوعد كلذ نأل ( ىلوتم وه لاحلا ) انالف نأ لاحلا ( و )

 ى هتجح ىلع ىوقيل دعب وأ لبق الو يضاقلا ةرضحب ماصخلا دنع هلئاق نم أربي
 هرمأف بذك نإ و الاقم قحلا بحاصل نإ ه : ثيدح رهاظو ى اهنع لذي الو
 لاق نإ : لىقو ى كلذ ىلوتم ريغل لاق نإ هنم أربي ال نأ ىلوألابو « )١' للا ىلإ

 ىلع تمكح : يضاقلل لاق نرإو ى هنم ءىرب ةمكاحلا لاح ريغ يف كلذ ىلوت

 كرشلا إ همصخ بسن نا ا و أطخأ نإ الإ ىلوتم يضاقلاناك نإ هنم .ىرد ر ثوجلاب

 ىلوتم ناك نإ هنم .ىرب ماصخلا رمأ ريغ نم ة ركح ىلإ وأ اقلطم هنم ءيرب

 . هبذك نيبت نإ الإ الف الإو

 تيدعت :نالف لاق) نإ لجرلا كلذ لاق ( نإ ) اضيأ هكالهب كحي ال ( وأ )
 وأ مجنَتعَو كرشم وأ لفط وأ دبعلاق نإ وأ ةنالف تلاق نإ وأ ( تيدعت دقف

 : لاق نإ وأ تيغب وأ تماظ : لاق نإ اذك و «تيدعت دقف تيدعت : مهنّتمعي م

 ءاسنلاو ةأرملاو دعلا اذك و ىزجت ال دحاولا ةداهش نآل ةريبك وه امم اذك تلعف

 ول اذكو ى عراش سيل هنأل اهزيجي ال ةزئاج اهايإ هريبصتو كرشملاو لفطلاو

 زوجي ال عراشلا هزيجي نم نآل نيك رشم وأ لافطأ وأ ديبع وأ ءاسن ىلإ كلذ قلع
 ةءارملا يدمتلا عجرم نأل « لاما سفن رمأ ريغ يدعتلا رمأ نآل لاومألا ريغ ف

 يف كلذ لاق ولو ى زوجي ال نكل مهلوق 3 زاح ول نايضلا هرهاظب قحتلي ناك ولو

 رباح لاق اك همزلف ئش هسفن مزلأ هنأل هب هبلع مكحي : لسقف لاملا ناش

 رقأ ءاش نإف هب هيلع مكحي ال : ليقو “هرارقإب ءالؤه نم لئاقلا لوق قحتليف

 . يقهيبلاو دارد وبأ هاور ) ( ١
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 نإ :لاق نإ كلهو.ملاظ انأف هتلعف نإ وأ اذه تلعف تإ نيمي يلع وأ

 . كلذ وحن وأ ينجس وأ يبرض وأ يلتق مكل ؟لح اذه تلعف

 ةداهش هيف زوجت نم ىلإ ةأرملا تبسن نإو ماكحألا يف كلذ رمو يعدملا نيبي وأ

 ةأرملا تلاق امب اهنم ءىرب رم ام ىلع عبرأ وأ ثالث وأ نيتنثا وأ اهدحو ةأرملا
 هيلع مكحي ال ( وأ ) ةريبكلا ظافلأ نم هريغ يدمتلا ظفلك وءالثم ناتنثإلا وأ

 تلعف نإ ) ةلس رملا نيميلا ظافلا نم اذم وحن وأ ( نيمي "يلع ) : لاق نإ هكالهب

 ( ملاظ اناف هتلعف نإ ) وأ هلعفأ مل نإ لاق ( وأ ) ملاظ انأف هلمفأ مل نإ وأ ( اذه

 ملظلاب هسفن ىلع همكح نأل ملظلا هب هسفن ىلع مزلأ ام ناك وأ همالك يف ثنحو
 هك رت وأ هلعف هنأ رهظف املظ لعفلا راك نإ الإ املاظ هريصي ال املظ سيل ايف

 هنأ فنصملا ديرب نأ لمتحيو ىالرتلا وأ لعفلاب كلهي هنإف هك رت هنأ جرخف املظ

 لعج هنأب هيلع مكحي ال يأ ارفك سيل امم ناك ولو ملاظ انأف :هلوقب كلهي ال

 :هلوقىلإ دئاع ملاظ انأف:هلوق نأ تفع دقونيميلاك كلذ نآل ارفك سيل ام ارفك

 نإ:لاق نإ كلهو ) ملاظ انأف هتلعف نإ : هلوق ىلإ داع اك اذه تلعف نإ نيمي يلع

 وحن وأ ينجس وأ يبرض وأ يلتق مكل لح ) هشفأ مل نإ وأ ( اذه تلعف
 عقو هكاله يف ءاوسو “يب كلذ اولعفاف :لاق وأ هيف هلعف مهل لحي ال امم ( كلذ

 ‘عرشي مل امل هنم عيرشت كلذنألعقي مل وأ هدمب ام وأ لتقلا لح هملع مزلأ ام

 يب اولعفاف وأكلذب قحتسأ ام يب متلعف اذك لمفأ مل نإ وأ تلعف نإ :لاق نإو

 نإ وأ انصح ناك نإ ينومجراف تينز نإ لثم اذك يب اولعفاف وأ قحتسأ ام

 . ملعأ هللاو هيلع ءيش الف يدي اومطقاف تقرس

 اذك هلع تقةقحتسا دقف اذه تلعف نإ : لاق نإو ى « تالاؤسلا , قو

 نإ > لاق وأ > هبلع هقحتسي ال امم كلذ وحن وأ ةءارب وأ لتق وأ ب رض نم
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 ٨ ۔ .

 وأ نذآلا ملح وأ نيملا انقفَ وأ ةيحللا فتن هيلع تققحتسا دقف اذه تلعف

 حضوميف ةيدمتلا لمح نإ كلذك و هنم أرعي هنإف فنألا 7 ع دج وأ نسلا مشمن َ

 تسن ز وأ تقرس ينإ “ نالف لاق نإ لاق نإو“هوجولا عيمج يف هيف , مل

 ص ليقو هلعف هنأ كلذ هملإ بوسنملا لاق اذإ هنم أربي هنإف كلذ تلعف دقف
 . ملع أ هللاو ى هنم أ رعب ال
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 ايندلا يف دهزلا دمح

 باب

 هيلع ىنثأو هحدم يأ اهيف دهزلا هللا دمح يأ ( ايندلا يف دهزلا دمح )

 هب انْمًتم ام ىلإ كنيذنيعت “نةدْمتَ ال ل :ىلاعت للا لاق باوثلا هيلع بجوأ و

 قلي ملف فليض تلل للا لوسر دنع لزن : عفار وبأ لاق ةيآلا :31 اجاوزأ

 دمحم كل لوقي هل لق »ه:يل لاقو ربيخ ينب نم يدوهي ىلإ ينلس رأف هحلصي ام هدنع

 : لاق نهرب الإ هللاو ال : لاقف هتتاف 2 بجر ىلإ اقيقد يل مب ثوأ ىل فلسأ

 لمهأ يف نيمأ وم ءامسلا لهأ يف نيمأل ينإ هللاو امأ »ه : لاقف هتربخأف قلع هتتاف
 املو لاق« )٢' هذه يعر دب_ هيلإ بهذإ ءُهتيدأل ينفلسأ "وأ ينعاب ولو ضرآلا

 م ٠“۔ -

 : يداني ايدانم رمأف ةيآلا 4 كينع ندْمتَ الو < : ةيآلا هذه تلزن تحرخ



 يف الإ ةمعن هلل َرت مل نمو “ تارسح هسفن تعطقت هللا بدأب بةداتي مل نم »

 ام ىلإ رظن نمو ى هباذع رضحو هلمع رصق دقف سبلم وأ برشم يف وأ معطم
 درو رثأ وأ ثيدح وأ ةيآ لكو )١'« هَظْلغَ فلشي ملو هنزح لاط هريغ دي يف

 لق يبنلا ا أي » : ىلاعت هللا لاقو ع دهزلا باب نم وهف ةيصعملا كرت حدم يف

 يحوأ » : زتللع لاقو ى ايندلا نرتخا نإ نهقارفب هرمأف ةيآلا ه ١}"' كجاوزأل

 ص هل ريخ وهف هلام لضف ىطعأ نم ى يبلق يف نرقو و ينذأ يف نلخدف تايلك يلإ
 ةرديح نب ةيواعم نعو « '") فافكلا ىلع للا مولي الو « هل رش وهف كمأ نمو

 .رقس و َكتَع وج دس ام » : لاق ؟ ايندلا نم يفكي ام للا لوسر اب : تلق

 ءام نم عرجو زبخ نم قلف “خب حخبف رامح ناك نإ و كاذف راد ناك نإف كتروع

 .7 : ىلامت هلوق يف دهاجم نعو « '٤' رازإلا قوف امع لوئسم تنأو

 وهو للع هنع كلذ يورو ىكلم وهف امداخ و ةجوزو اتيب كلم نم لك 4 اك ولم

 هنعو هنذإب الإ بوجحم تيبلابو عاطم مداخلاو ةجوزلاب هنأل حيحص ىنعملا يف

 ةئام سمخ مئاينغأ لبق ةنجلا نيلملا ءارقف نلخديل هديب يسفن يذلاو » : نج

 نلوقيلو مهبكر ىلع نوثاج نورخآلاو نومعنتيو نوبرشيو اهيف نولكأي ةنس
 ىنغلا لمهأو مهماكحو سانلا كولم متنك منأ » : هلالج لج رابجلا مهف

 . باب ىلع نانمؤم ىقتلا ه تلل هنعو « مكتيطعأ اي ايف متعنص اذام ينورأف

 ص كنا ءاش ام ينغلا َسبشنحاو ةنجلا ريقفلا لخدأف ايندلا يف اتاك ينغو ريقف ةنجلا

 )١( دواد ويأ هارر .

 )٢ ( بازحألا ةروس : ٢٨ ٠

 )٣() دواد وبأ ءاور .

 ) :( » دواد وبأ .

 . ملم )٠( »



 ا رك اميظف اسبتحم كدمب تسبتحا يخأ اي . هل لاقف ربقفلا هيقلف ى اهلخد مث
 اطمخ تلكأ اهلك ريمب فلأ هدرو ولام قرعلا نم ينم لاس ىتح كيلإ تلصو امو
 « ىنغ أ كد ابع ي ] برا » : مالسلا هملع ىسوم لاقو « »١' ةاور هنم تردصل

 : يلع لاقو « هتيطعأ امي مهعنقأ » : هيلإ هللا ىحوأف

 ةعانقلا نم "لجأ زع ةلهو زع "للك ةعانقلا ينتدافأ

 ةعاضب ىوقتلا اهدمب رئصو لام سأر كفنل اهرّسصف

 ةعاس ربصب نانجلا يف معنتو مئل نع ىنفت نيح زرحت

 ) هب عنقو فافك هشع ناكو مالسإلل يده نمل ىبوط » : مل هنعو

 لبقو ى )٣' سفنلا ىنغ ىنفلا امنإ ضرملا ةرثك نع ىنفلا سيل ه : فلل لاقو
 ؟كلام ام : مكحل ليقو “ كيفكي امب كاضرو كينمت ةلق:لاق ؟ ىنفلا ام :مكحل
 نأ ىوريو سانلا يديأ يف امم سايإلاو نطابلا يف دصقلاو رهاظلا يف ىنغلا :لاق

 الإ اهنم كل نكي مل كل اهلك ايندلا تناك ول مدآ نبا اي » : لاق لجو زع لا

 نعو « نسحم انأف كريغ ىلع اهباسح تلعجو توقلا اهنم كتيطعأ انأ اذإف توملا
 ةريظح نكست نأ تدرأ نإ :لبئارسإىنب نم ىن ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ هنأ بهو
 ٦7 بوبه ادحو اديرف ايندلا يف نكف سودرفلا

 اذإف نويملا ءام نم برشيو راجشألا سوءر نم لك أيو تاولفلا يف لظي يذلا
 : رعاشلا لاق « هتبرب_اسانئتسا ريطلا عم وان ملو هدحو ىوآ لىللا ناك

 )١( يقهيبلاو نابح نبا ءاور .
 ٠ دواد وبأ هاور ) ( ٢

 ٠ دواد وبأ ر ملسم هاور ( ٣)
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 بئاونب ةلوصوم بناونو بئاجع فورص نم ثداوحلل مك

 بيآب كيلإ هملعأ سيل ام ىذقناو كبابش نم عطقت دقلو

 بكارلا داز لثم اهنم كيفكي اإو ريثكلا ايندلا نم يفبت
 لومرم ريرم ىلع مان وهو لي هللا لوسر ىلع هنع هلا يضر رمع لخدو

 يذلا ام ه : لج هل لاقف هانيع تممدف هبنج يف هرثأ ىأرف سلجف طيرشب

 كلملا نم همف ايه امو رصيقو ىرسك تركذ ه : لاق « ؟باطخلا نا اي كاكبأ

 لاقف طيرشب لومرم ريرم ىلع مئان هيفصو هبدبحو هللا لوسر تنأو كتركذو
 : لاقف ؟ ةرخآلا مهل نوكتالو ايندلا مهف نوكت نأ رمع اي ىضرت امأ » : هل

 لثمو يلثم امنإ ه : قلع لاق مث 2 كلذك كاذف ه : لاق « هللا لوسر اي ىلب

 حار مث اهتحت لظتساف ةرجش هل تعفرف فئاص موي يف رفاس بكار لثمك ايندلا
 . ) اهك رتو

 لاقع وبأ كولملا ءانبأ نم اهبويع رصبأو ايندلا يف دهز نممو : يربكملا لاق

 ص ةوتفو كلمو ةمعن اذ لراكو “ برغملا كولم نم بلغألا نب نسحلا نب ناولع
 ءاسنلا رجهو لهألاو لاملا ضفرو هءارظن قرافو كلذ نع عجرو هبر ىنإ باتف
 ناكو ت ءاعدلا ةباحإب ةف رعو نيدهتجملا فافو اغلبم ةدابعلا ق غلبو ك نطولاو

 التتبتم امطقنم ناكو _ يسلدنألا نوراه ابأ » ىنكي الحر بحصو 0 ايدأ املاع

 لبللا ضعب يف دهتجي لاقع وبأ انيبف ملعلا يف داهتجا ريبك هل ري ملف ىلاعت هللا ىلإ
 ردقلا ليلج دباع ى اذه ام سفن اي : هسفنل لاقف مونلا هبلغ ذإ مئان نوراه وبأ و

 . دمحأو دواد وبأ هاور ) ( ١
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 يف ىأرف ضرألا ىلإ هبنج عضوف “ يسفن تحرأ ولف هلك رهسأ انأو ليللا ماني
 ةيآلا « "ا اوحرتجا نيذلا بسح مأ » : ىلامت هلوق هيلع التف اصخش همانم
 تيتأله هلاب كتلأس : هل لاقف نوراه ابأ ظقيأف دارملا هنأ ملعو اعزاف ظقيتساف

 وبأ لاقف ى هلل دمحلاو دمع نع ةريغص الو يخأ نبا اي ال. : لاق ؟ طق ةريبك

 . داهتجالاو: دكلا الإ يلثل حلصي الو تنأ مانت اذهل : لاقع

 ُهَضك رف امنات مكحلا طارقبب كولملا ضعب "رم : يش وطرطلا ركب وبأ لاق

 الأ : هل لاقف « هيلإ تفتلم الو هنم عاترم ريغ ماقف ى مق : لاق هلج رب
 !اهلجراأب ضك رت اهنأل باودلا عبط كيف ىرأ ينكلو ال : لاق ؟ ينفرعت
 تنأ لب : طارقب هل لاقف !! يدبع تنأو اذه ىل لوقتأ : لاقف بضغف
 تكلم انأو كتكلم دق كتاوهش نأل لاق ؟ كلذ فيك و : لاق ىدبع دحت
 اذك و دالبلا نم اذك و اذك كلمأ كالمآلا تاداس نبا كلملا انأ لاقف تاوهشلا

 نم سمل امب رختفت كارأ : لاق ص لاومألا نم اذك و اذك و لاجرلا نم اذك و

 ىمارتنو انبايث علخن لاعت نكلو كسفنب "يلع رختفت نأ كليبس امنإو ؛ كسنج
 . لوضفملاو لضافلا نيبتي ذئنيحف ملكتنو رهنلا اذه يف

 ام ريسي تيأر ول مدآ نبا اي : رجح ىلع ابوتكم دجو هنأ ظحاجلا نعو
 كلمع نم ةدايزلا يف تبغرلو كلمأ نم وجرت ام لوط يف تدهزلكلَجأ نم يقب
 كمدق كب تالز دقو كمدن ادغ كاقلي امنإو “ كليحو كصرح نم ترصقل و

 كنع فرصناو “ ببرقلا كتبحص نم أًربتو كلمَشحَ و كلنهأ َةكمَرصو

 : ءاككحلا ضعب لاقو ص دئاع كلهأ ىلإ الو دئاز كلمع يف تنأ الف « بيبحلا

 . ٢١ :ة ةمث اجلا ةروس ) \ (
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 ربصي “ ةركف اهيف هتوكسو ى ةمكح اهيف همالكو ةربع هرظن ايندلا يف دهازلا

 ٠ ءاضقلا عبمج ىضريو > ءاخ رلا دنع ركشو > ءالبلا دنع

 ء رتسام هسابلو ى دجو ام هتوق قداصلا دهازلا : ذاعم ن ىمحي لاقو

 رابتعالاو٤هسلجم ةولخلاو “هعحضم ربقلاو “هنح۔ ايندلا 0 كردأ ثح هنكسمو

 « هتدارإ ىوقتلاو « هنأش نزحلاو « هنيرق دهزلاو < هثيدح نآرقلاو « هركف

 ةداصملاو“هلىلد لقعلاو < هبسح لكوتلاو “ هدمتعم ربصلاو « هتمينغ تمصلاو

 تسلو اصع ىلع ىشمت كلاب ام :دازلا ضعبل ليقو ،هغلبم ةنجلاو ء هتفرح

 اذهو رفسلا تال آ نم اصعلاو ةغلب راد اهنإو رفاسم ينإ :لاق ؟ضيرم الو ريبكب

 :: لاقف ؟ امئاد اصعلا كس مل : عرقم يبآل لق اك

 ررض الو اهيلإ فمض ينرطضا الو ةناهإ نع ىصعلا يدي "تكسم امو

 رفس ىلع ميقلا نأ اهمفعأل اهتبح يسفن ىقح يف يننكلو .

 ةرخآلا يف هبتغرو ايندلا يف هدهز اريخ دبعب هللا دارأ اذإ ه : يقل هنعو
 يديأيف ايفو هللا كبحب ايندلا ف دهزإ » : اضرأ لاقو «'١هسفن بوع هرصبو

 ملعت ريغي املع هللا هيتؤي نأ دارأ نم » : فلل اضيأ لاقو «'"؛سانلا كبحي سانلا

 عراس ةنجلا ىلإ قاتشا نم »: ل لاقو «" ايندلا يف دهزبلف ةياده ريغب ىدهو

 تاذللا كرت توملا بقرت نمو“ تاوهشلا نع اهف رانلا نم فاخ نمو“تاريخلا ىلإ

 )١( ملسم هاور .

 ( ٢ ) يقهيبلاو دواد وبأ هارر ٠.

 ( +( دواد وبأ هاور .
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 اهنالو اهثح : ليقو مارحلا كرت وهو

 الإ ايندلا يف لجرلا دهز ام : ليقو «‘٠بئاصملا هيلع تناه ايندلا يف دهز نمو

 لهأ راص اذإف “باوبأ ةينامث ةنحلل نإ : بهو نعو “ هناسل ىلع ةمكحلا تقطن

 يف نيدهازلا لبق دحأ اهلخدي ال انبر ةزعو : نولوقي نوباوبلا لمج اهيلإ ةنجلا
 بلط ىلإ حيرتسي دهازلا تيأر اذإ:مثكأ نب ىيحي نعو ى ةنجلل نيقشاملاو ايندلا

 ءيشلا كرت ةغللا يف دهزلا نأ ملعا (و) دهزلا يف هل ادب دق هنأ ملعاف صخ لا

 ءاملا ناكسإو يازلا مضب دهزلاو “ كلذ ريغ وأ ةيصعم وأ ةعاط ارش وأ آريخ

 ىنعملا و“نبدلا يف دهزلاو اندلا يف ةداهزلا : ليلخلا لاقو “ دحاو ىنممب ةداهزلاو

 اك ث هنع ضرعأ ىنعمب هبف دهز : لاقي هنأ الإ ‘ ءيشلا يف ةبغرلا دض كلذ يف

 لاملا نم ( مارحلا كرت وه ) ةداهزلاك دهزلاف عرشلا يف امأو ى هنع دهز : لاقي

 لعف نمن“ ةمرحلا تاداقتعالاو ةمرحلا لاوقألاو .ىصاعملا رئاس و ىنزلاك لاعفألا و

 ى هاجلا بحو هبشلا مارحلاب قحتليو ى اسأر لاملا كلرت ولو « ادهاز سيلف ةريبك

 ى ةثالث دهزلا :مهدأ نب ميهاربا لاقو “ًادهاز سيلف هبشلا عبتي وأ هاجلا بحأ نم

 دهزو “ لالحلا يف دهزلا وهو لضف دهزو “ مارحلا يف دهزلا وهو “ ضرف دهز
 . تاهبشلا يف دهزلا وهو ةمالس

 بحي ناك اهتاذب ايندلا بح يأ (اهئبح) كرت وه اعرش دهزلا ( :ليقو)
 هنع ةباين عفرلاب وأ هركذ مدقتو “هب ملعلل فوذحم فاضمب رجلاب ةعاطلا ال ةايحلا

 لحم ىلع افطع بصنلاب وأ راجلا ةداعإ الب «اه»ه ىلع افطع تاذل "رجب (اهتاذلو)

 اهتاذل بحو يأ فاضملا نع ةباين عفرلاب وأ ى هيلإ فاضم هب لوعفم اهنأل ءاهد
 كرتو اضيأ ريدقتلاف اهتاذل بحو انردق نإ و اهتاذل كرتو يأ بح ىلع فطعي وأ

 . ناح نباو دواد وبأ هارر ) ( ١
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 . . ةرخآلا نع لغاش لكو اهتناف نع نزحو اهلينب حرفو اهراثيإو

 حرتفو ) ةرخآلا رومأ ىلع اهرومأ رايتخا يأ ( اهراثيإو ) اهتاةذل بح

 اهرونأ نم تئاف نع يأ ( اهتناف نع نزح و ) اه رمأ لينب يأ ( اهلنيتتيب
 عفر نإ نعفريو رجنإ نرجيف نزحو حرف اذك و ى بح ىلع فوطعم راثيإ و

 اهتاذل ك"رَتو وأ اهتاذل بح كرتو اهبح كرت :لاق هنأكف اذه دعب لكظفل اذك و

 لغاش ) رمأ (لك)كرت ( و)اهتناف نع نزح كرتو اهلينب حرف كرتواهراثيإ كرتو
 ء يقابلا كرت ولو ‘ دهازب سيلف كلذ نم اضعب كرتي مل اذإو (ةرخآلا ) رمأ(نع

 .دهازب سيلف لالحلا نم ةدحاو ةذل الإ هلك ركذ امو اهلك تاذللا كرتي نأ لشم

 ائيش لكآ ال نأ تدقتعا تنك : [لاق] صاوخلا مهاربإ نع يكح دقلو

 هيلع عقت ريبانزلا اذإو ةديدش ةلع هب لجرب تزتجاف نام“رلا الإ تاوهشلا نم
 ريغ نم ينفرعو مها ربإ اي مالسلا 7 : لاقف هملع تملسف .ل نم ذخأتو

 .كصلخي ىتح هللا توعد ولف هللا عم الالح كل ىرأ : هل تلقف ، ةفرعم مدقت

 ىتح للا توعد ولف ميهاربإ اي هللا عم الاح كل ىرآو : يل لاقف“ ريبانزلا هذه نم

 تاوهشلا غدل نم رسيأ.سوفنلا ىلع ريبانزلا عسل نإف نامرلا ةوهش نم كصلخي

 . بولقلا ىلع

 كرت يازلاف « لادو ءاهو ياز فرحأ ةلثالث دهزلا : ةنع نبا نعو

 الإ اهمارح و الالح اهرسأب ايندلا كرت لادلاو ‘ اهاوبه كرت ءاملاو ى ايندلا ةنيز

 : ءاملعلا ضعبل ليقو “ ادهاز يمس" اذكه ناك اذإ و ى امغالح نم هنم دب ال ام

 ايندلا ف دهز : نادهز دهزلا : ءامكحلا ضعب نعو “ ىوقتلا : لاق ؟ دهزلا ام

 ق هدهز هعفني ل ةسايرلا ق دهزي ملو ايندلا ق دهز نم و ‘ ةسايرلا ق دهزو

 ادهاز هتىمست دمل رظن هفو ايندلا ق دهاز وهف ةسايرلا ق دهز ىلعو 0 ايندلا

 نم لعفي وأ تاوهشلا عابتاو مارحلا لاا عمج يف كمهناو ةسايرلا كرت اذإ

 . ىلق كلذ
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 فيرعت اذهو “ندبلاو بلقلاةحار ايندلا يف دهزلا :هنع هللا يضر رمع نعو

 ايندلا مومه ىفن نم دهازلا سسم : ينارادلا لاق “ دهزلا لاحم رابخإ وأ دهزلا

 ام مهضمبل لىقو > ةرخآلل ف بعتو اهف دهز نم دهازلا امإ اهنم :7

 ضعب نعو:“ اهقح يف اهعضوو اهلح نم ءايشألا هذخأ : لاق ؟ ةداهزلا س
 لذبي دق اهنأل ةضفلاو بهذلا ىف دهزلا نم دشأ ةسايرلا يف دهزلا :. :
 وهف إلامو لهأ نم للا نع كلفش ام : ينارادلا لاقو ، ةسايرلا بلط يف ءرملا

 كلغشي ءيش لككرت :ىلاعت هلاب نيفراملا دنع ينعي اندنع دهزلاف ‘ موئشم كيلع

 : لاق ؟ ا دهاز لحرلا نوكم ىم : : مثكأ ١ ن ىمحلل لقو . لجو رع هللا نع

 . اهبلط ىلع صيرحلا صرحك ايندلا يف هصرح غلب اذإ

 الو لاملا ةعاضإب سبل هنا امأ » : لاقف دهزلا نع تلع هللا لوسر لنسو

 سرأو ى كدي يف امب كنم قث :وأ هللا دي يف امب نوكت نأ نكلو « لالحلا معرحتب.

 ءيشلا نع ضارعإلا ةغل دهزلا : ليقو )١' « كدنع حجرأ ةممصملا باوث نوكم

 ِ نم صخأ وهف ل حلا نقيتملا لاملا نم ةرورضلا ردق ذخأ اعرش و ى هل راقتحا
 : يبيطلا لاق دقلو “ ةردق نع ايندلا كرت : ليقو هبتشملا كرت وه ذإ عرولا

 : لاق ص دهاز اي : كرابملا نبال ليقو ى هاج الو لام هل سيل نمم دهزلا روصتي

 ؟ تدهز ميفف انأ امأ « اهكرتف ةمغار ايندلا هتءاج ذإ زيزعلا دبع نب رمع دهازلا
 وبأ لاقو ى ةوقلا دنع راثيإلا و دوقفملا بلط كرتو عومجملا قيرفت دهزلا : ليقو

 ابأ اي : لاقف اجاح انيلع رم خلب لهأ نم باش ينبلغ ام دحأ ينبلغ ام : ديزي

 :لاقف ىان'رَمص اندقف اذإو انلكأ اندجو اذإ : تلقف ؟ كدنع دهزلا دحت ام ديزي

 .اندقف اذإ : لاقف ؟ مكدنع دهزلا رحا هف : تلق ى اندنع خنلبت بالك اذكم

 ٠ هحام نباو يناربطلاو دواد وبأ هأرر ) ( ١
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 راقتحا نيمب ايندلا ىلا رظنلا دهزلا : ليقو . انرثآ اندجو اذإو ان'رَكَيش

 لمآلا رصق دهزلا : ليقو « اهنع ضارعإلا كيلع لهسيو كينبع يف ُرئفْصَتف
 دهزأ نم هللا لوسر اي ليق : كاحضلا لاق مث نمو ى سانلا يديأ يف امع سايإلا و
 ىقبي ام رثآو ىايندلا ةنيز لوضف كرتو ءالبلاو ربقلا سني مل نم » : لاق : سانلا

 : لقو ١ ١ « ىتوملا نم هسفن "ةدعو 0 ادغ همانأ نم دمب مل نمو “ ىنفي ام ىلع

 . اهنم كاتأ امي حرفت الو ايندلا نم تاف ام ىلع نزحت ال نأ دهزلا

 ى ديلا غارف ال ايندلا نم بلقلا غارف هنإ : ميقلا نبا لاق اك هدودح نسحأو

 ايند نم هللا ىوس ابف دهزلا وهو “ نيبرقملا دهز ةمالعو “ نيفراعلا دهز اذهو

 برقلاو ىلامت هللا ىلا لوصولا الإ دهزلا اذه بحاصل سبل ذإ امهريغو ةتنجو

 لوسر يقل ص باسحلاو ةرخآلا راضحتسا اهنم ءايشأ دهزلا ىلع لماحلاو ص هنم

 : لاق « ؟ ةثراح اي تحبصأ فيك ه .: للع هللا لوسر هل لاقف ةثراح قلع هلا
 لكل نإف لوقت ام رظنأ « : كر هللا لوسر لاق ى اقح انمؤم هللاو تحصأ

 : يدنعىوتساف ايندلا ىلع يسفن تضرع : لاق « ؟ كناميإ ةقيقح امف ةقيقح ىح

 يبر شرع ىلا رظنأ ينأكو يراهن تأمظو ىليل ترهس و ى اهبهذ و اهرجح
 رانلا يف رانلا لهأ ىلإو نوعتمتي ةنجلا يف ةنجلا لهأ ىلل رظنأ ينأك و ازراب

 ٥ً رمَ نم » : ةن هللا لوسر لاق . « "مزلاف تفرع ةثراح اب ه : لاق نوب ذعب

 . )٢' « اذه ىلإ رظنيلف ناميإلاب هبلق للا رةون لجر ىلا رظني نأ

 سبحلا لوطل ةبجومو ىلاعت هللا نع بولقلل ةلغاش اهتاذل نأ راضحتسا اهنمو

 يف بعتلاو لذلا ةرثك اهنمو ى معنلا ركش نع لاؤسلاو :باسحلل فوقولاو

 ٠ هحام نبا هاور ) ( ١

 دواد وبأ هاور ) ( ٦
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 مل نإ هيلع ربجلأ امب وأ هجاتحي امي لغتشم نع دهاز مما لوزي الو

 . هبلق يف اهبح نكتي

 نعو ى هللا دنع اهتراقح اهنمو ى اهيلع لاذرألا ةمحازمو اهبلقت ةعرسو اهلصحت

 مهأل امهزلا يف فرصي هنإف سانلا لقعأل هلام ثلثب ىصوأ نم :ءاملعلا ضمب
 د ۔_ -

 . لمألاب او رتعي ملو لقملل اوداقنا

 رثاكت نودو فارسإ نود ( هجاتحي امب لغتشم نع دهاز مسا لوزي الو )

 هب يضقي ام عمج يف وأ ںهتنؤم همزلت نم ةنؤمو هتنؤم بسك يف لغتشي نأ ىلثم
 ادص وأ همزل جح وأ هتمزل ةاكزك دابعلا قوقح وأ ىلامتو كرابت هللا قوقح

 ذ بسكب لفتشيف ةرافك و ءارقفلل هيطميف هبر فرجي مل ولو نيد و أ همزل

 مسإ هنع لو لب ةشسعملا هملع تقاض.ن نكلو دجو وأ هب يضقي ام دحي مل نإ

 وأ حيرلا و أ راطمألا هدسفت ث۔.ح هكرتي نأب هتطوح كرتو هلام عيبضتب دهاز

 كرتب هنع لوزيو “ كلذ وحن وأ قرسي ثبح وأ اهوبغ وأ ةبادلا وأ سمشلا

 همزل نم وأ هلابع كرتب هنع لوزيو هنع "درلاو هظفح همزلي نم وأ هسفن ظفح

 هكرتب نوكي هنأ عم ادهاز كلذ كرتب نوكي فيكف قافنإ الب هيلع قافنإلا
 . دهاز ريغ

 يف هلعف هل لحي امم ( هيلع ربجا امب ) لغتشم نع دهاز مسإ لوزي ال ( وأ )
 هوبأ وأ رابج هربجي نأ لثم ( هبلق يف اهبح نكي مل نإ ) ةرورضلا يف وأ ةمعلا

 يف راطفإ ىلع وأ ى نينثا نيهلإ : لوق ىلع وأ لالح نم لام عمج ىلع برضب ولو
 "قشت نم وأ همأ دأ هوب وأ هقيدص وأ هبحاص لاملا عمج ىلع هربجي وأ ى ناضمر
 الام ىلع هريغ وأ رابج هربجأ نإو « لتق الو برض ال ثيح هتفلاخم هيلع

 . ملظلاو ابرلاو ىنزلاك ةبغر هلعفو دهز هلعف كرتف رارطضالا يف ولو هلعف زوحي

 دها زب سيلف هك رت نإف رارطضالا يف ولو ى كرتي ال ام كرت ىلع رابجإلا اذك و

- ٣١٨ - 



 نإو هرض عفد وأ يورأ عفنل لصومل وأ ديس وأ دلاو ةمدخب وأ

 . . ` يف حبحش دحو اهبّحشلاك اهيف ةبغرلا تمذو ريغلا نع

 ال هلمف نكلو دهز هكرتف هوركم لمف ىلع ربجأ نإ و « ةبجاولا ةالصلا كرتك

 نوكي الاهك رتو دهز اهلمفف بجحت ال ةنس كرت ىلع هربجأ نإ و ءةبغر نوكي
 . . ةكلهم ةبغر

 وأ ةدج وأ مأ وأ ( دلاو ةمدحي ) لغتشم نع دهاز مسإ لوزي ال ( وأ )

 ( لصومل وأ ) ايندلل بح الب قح هيلع هل نم وأ جوز وأ ( ديس وأ ) ةدج
 رمآل دهازمسإ هنع لوزي ال يأ ليلعتلل وأ لصوم رمأب وأ "يأ ءابلا ىنبب ماللا

 هب "جحيل وأ هب قدصتيل لام ةمدخك( يورخأ ) عفن ىلا يأ ( عفنل ) لصوم
 ىلع فطع (هةوض عفد وأ ) اجاتحم هب عفني وأ ودملا وزغ يف هقفني وأ الفن

 مسإ هنع لوزب ال يأ يورخألل ةدئاع هرض يف ءاملاو ( ريغلا نع نإو ) لصوم

 هلمف ةرخآلا يف رضي يذلا رمآلا يأ يورخألا رمآلا رض عفدب هلاغتشاب دهاز

 هلوق يف ريغ ظفل : لبق هك رث عفديف هكرت ةرخآلا يف رضي وأ هعوقو عفديف

 تهبشأ ا ہ+نأو ى مهيلع تمعنأ نيذلل تمن ي مهيلع بوضغملا ريغ ل : ىلامت

 انه نمو ى ةفرعملا اهب فصوو « اهتلماعم تلموعف ةفرعملا ىلا اهتفاضإب هفرعملا
 ىلا اهتفاضإب ةفرعملا تهبشأ امل اهنأل « ماللاو فلألا اهيلع لخداف مهضعب أرتجا
 عنمت نأ كلو ى ماللاو فلألا وهو ةفاضإلا بقاعي ام اهلخدي نأ زاج ةفرمللا
 ال ماللاو فلألاو صيصختلل لب فيرعتلل تسيل انه ةفاضإلا :لوقتو لالدتسالا

 فاضي هنإف ‘ بسحو ىوس : لثم صبصختلا ةفاضإ بقاعت الف اصيصخت ديفت
 نع هب جرخي الو نرابنإلا هلعفي ام لكو ماللاو فلآلا هلخدت الو ‘ صيصختلل

 مذ اكيأ( اهب ؟حشلاك )ايندلا يف يأ ( اهيف ةبغرلا تاذو ) هب رماي هنإف دهزلا
 يف حيحش دمحأو ) دهزلا يف رم ام دح يف دهزلا كرت ةبغرلاو « ايندلاب حشلا
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 نم الو يورخأ عفنل اهيف هاقبلا بح اهيف ةبغرلا نم سيلو ةنيد
 . هيلإ جيتحا حابم ةدارإب الو ةرخآلا يف دهزلا

 هل فصوو ديزل دمح لك هنيد ىلع وأ هنيدب وأ هنيد يف حيحش ديز : لاقي ( هنيد
 اهيف ءاقبلا بح اهيف ةبغرلا نم سيلو ) ةميضلل هك رتي ال هنيد ىلع ظفاح هناب
 موصلاو ةالصلاك ةحلاصلا لامعألا نم ديزيل اهيف ءاقبلا بحك ( يورخأ عفنل

 ضرفلا ءادأ يف هرمع لوطيلو كلذ يف اصلخ ملعتلاو ملمتلاو ةقدصلاو جحلاو

 رصنب ءاعدلاو وزغلاو يهنلاو رمألا و ةاكزلاو ناضمر موصو سمخلا تاولصلاك

 . اهنم صلختيو تاعابتلا يدؤيل وأ كلذ ريغو نيك رلا ىلع نيملسملا

 نم سيل يأ اهيف ةبغرلا نم : هلوق ىلع فطع ( ةرخآلا يف دهزلا نم الو )
 هرخأ امنإو ايندلا يف يأ اهيف ءاقبلا بح ةرخآلا يف دهزلا نم الو اهيف ةبغرلا
 ءاقبلا بح امأو ةرخآلل اهيف يف ريمضلا نأ ام متهوتلم مهوتي الئل هللا همحر

 اذكو ى ةرخآلا يف دهزو اهيف ةبغرف ةيصعملل وأ هوركملل وأ حابملل ايندلا يف

 مدنلا عم امأو هيلع هرارصإ عم هلمع ءوسل وأ هللاب ءوسلا نظل هللا ءاقل ةهارك

 وأ ( حابه ةدارإب ) ايندلا يف ابغار ناسفإلا نوكي ( الو ) سأب الف ءاجرلاو
 جاتحايأ ( هيلإ جيتحا ز حابم ةدارإ ىضتقمب يأ ةدارإب لافتشاب الو هدارأ

 رستو جوزتو بوك رو سبلو برشو لكأك هب لافتشإلاب الو ناسنإلا كلذ هيلإ

 : اقباس هلوقو عافتنإلا يف لاملا لايعتسا يف اذهف ةاهابم الو فارسإ الب لالح نم

 . هعم رركتي الف لاملا عمج يف هجاتحي امب لغتشم نع

 برملا مالك يف حشلا : نيثالثلاو يداحلا بابلا يف يش وطرطلا ركي وبأ لاق
 حش ةنم كب ذوعأ ينإ مهللا ه : وعدي قلع يبنلا ناكو “ لضفلا عنمو لخبلا
 حشلا اوقتا « : لاق نلع يبنلا نأ رباج ىورو )١) ( اهساوسوو اهفارمإ و ِ ..

 ٠ ملسم هارر ) ( ١
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 ، '_ا) « مهم راحم اوتلحتسيو ءامدلا اوكفسي نأ ىلع مهلمح مكلبق ناكنمكلهأ هنإف

 لاقي ام رثك أ لخبلا نإف لخبلا نم دشأ حشلا : اولاقف نوقرفم اهنيب قرف دقو
 33 "ةمايقلا موي هب اولخي ام ن وقوَط بس :ىلاعت هللا لاق“اهكاسمإ و ةقفنلا يف

 ةئحش ةثحشأإل : حشلا يف لاقو ا" :3 هسفن "نع لخي امنإف لخي نمو « : لاقو

 مه كثلواف هسفن حش ةوبأ نمو » : لاقو 'غ' « اونمؤي مل كئلوأ ربخلا ىلع
 يفو لاملا يف نوكي وهف عانتمالاو ةزازكلا نع ءىمبني ا )٨' ي ن وحلفملا

 حشلا انإ هلام لجرلا عنمي نأ حشلا سيل : رمع نبا لاقو ى ندبلا عفانم عيمج
 يديأ يف امع سفنلا ءاخس : كرابملا نبا لاق اذهلو . هل سيل ام ىلإ عمطي نأ

 نأ فاخأ ينإ : دوعسم نبال لجر لاقو . ندبلاب سفنلا ءاخس نم لضفأ سانلا

 مه كئلوأف هسفن حش قوي نمو » : لوقي ىلامت هللا تممس “تككله دق نوكأ
 كلذ سيل : لاقف ‘ءيش يدي نم جرخي داكي ال حيحش لجر انأو « نوحلفملا

 كلذ نكلو . املظ كيخأ لام لكأت نأ حشلا نكل و هللا هرك ذ يذلا حشلاب

 لخبي نأ حشلا ه سوواط لاقو “ ىرت اك اهنيب قرفف لخبلا حشلا سيل و لخبلا

 ينلانع سنأ ىورو ى هيدي يف امب ءرملا لخبي نأ لخبلاو سانلا يدبأ يف امب ءرملا
 لاقو“`؛ءةبئانلايف ىطعأ وفصلا ىرقأ و ةاكزلا ىدأ نم حشلا نم ءىرب »: للم

 هب لاهرمأ امم ائيش عنمي نأ حشلا هعدي ملو هنع هللا هاهن ائيش ذخأي مل نم :ديز نبا

 فاوطلا يف الجر تيأر : يدسالا جابتلا وبأ لاقو “ هسفن حش هاقو دقف

 ٨ ١ ٠ . ث نارمع لآ ةروس

م
 رم 

: 

.. 

. :
 

, 

 ك

 ى

 نل

 ات

 - ٣٢١ - ) ج ١٦ - النيل_٢١ (



 تمقو اذإ :لاقف كلذ نع هتلاسف“كلذ ىلع ديزيال “يسفن حش ينق مهللا : لوقي

 يضر فوع نب نمح رلا دبع لج رلا اذإف ى لتقأ ملو نزأ ملو قرسأ مل يسفن حش
 ] : ٠

 . هنع هللا

 نهوي اذهو “بيثي الو فلخي ال نأ هللابنظلا ءوس نم نوكي لخبلا نأ ملعاو

 نيب يتلا هللا رماوأ عيمج نم:عانتمالاو للخلا قرطيو هب هللا لفكت امب قيدصتلا

 :هباحصال ىرسك لاقو « مهل حصنلاو مهتنوعم كرت يف قلخلا نيبو قلاخلا و دبعلا

 نال رقفلا نم رضأ حشلا: ىرسك لاقف رقفلا :اولاق ؟ مدآ نباب رضأ ءيش يأ
 كلذك و٬يشوطرطلا مالك ه ا ادبأ عبشي الحيحشلاو ادبأ عبش دجو اذإ ربقفلا

 ةكلم [ وه] : ربتقتلاو لخبلا ف ليقو « رطانقلا ه يف ليعامسا خيشلا هاكح

 ةقياضملا كرت ةءورملاو ةءورملا وأ عرشلا مكحي هلنب بجي ثيح لاملا كاسمإ

 نم لاوحألاو صاخشألا فالتخاب كل فلتخمو « تارةحملا ىف ءاصقتسالا و

 . كلذ وحنو ، ربقفلاو ينغلاو بناجألا و براقألا

 ىوادتي وأ سبلي وأ لك أي نأ حمست ال نأب هسفن نع كاسمإلا لخبلا دشأو

 يف ثالثو رفسلا يف ثالث : لاصخ تس ةءورملا : لاقيو ؤ احش ىمسب : لسق

 يف ناوخإلا ذاختاو ى هللا دجاسم ةرامعو ى نآرقلا ةوالت : رضحلا يفف ‘ رضحلا

 هناحبس هللا ةمصعم ريغ يف حازملاو قلخلا نسحو ى دازلا لذب : رمفسلا يفو ى هلا

 لاقو“اليخب سيلف بجاولا ىدأ نمف “بجاولا عنم لخبلا : موق لاقو . ىلاعتو

 ىلإ محللا دري نم نأب نالوقلا ضرتعا و “ةيطعلا باحصتسا لخبلا : نورخآ

 اذك و « قافتإلاب ليخب دعي الف اهفصن وأ ةبح ناصقنب زابخلا ىلإ زبخلاو باصقلا
 دجن داوح وهو ةحلط لاق ى كاسمإلا نود ةيطعلا باعصتساب ابخب نوكي ال

 نيذلا نبسحي الو لف : لجو زع هلا لاقو ربصتن نكلو ليخبلا دجي ام انلاومأب
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 : للع لاقو ةيآلا ي '"١نورمأيو نولخبي نيذلا 9 :لاقو ںةيآلا ي )١' نولخبب

 ىوربو“رمع نبا نع ينطقرادلا هاور « ءاد ليخبلا م امطو ى ءاود داوجلا مامط »

 حيحلشلا هللا نمل ه : لاقف ملاظلا نم رذعأ حيحشلا : لوقي الحر عمس , هنأ

 ءيس الو نئاخ الو ةبخ الو ليخب ةنجلا لخدي ال : قلع لاقو « ملاظلا نملو

 هللا يضر قيدصلا ركب يبأ نع يذمرتلا ىورو « نانم الو راتج الو ةكلمملا

 :قلع لاقو «نانم الو ليخب الو بخ ةنجلا لخدي ال : للع هللا لوسر نع هنع

 هديق امنإو « '") هسفنب ءرملا باجعإو عبتم ىوهو عاطم حش :تاكلهم ثالث

 ص يصعملا ىوهلا عبتملاب جرخأو يصعملا جرخأف سفنلل مزالم حشلا نأل عاطملا
 ليمملاو نانملا ليخبلاو ينازلا خيشلا : ةثالث ضغبي ىلامت كلا نإ » :للع لاقو
 نيلجر لشمك ليخبلاو قفنملا لثم ه قلع لاقو لاتحملا ريقفلا يأ « ا! لاتفملا

 الإ ائيش قفني الف قفنملا امأف «امهيقارت ىلإ امهسيدث ندلنم ديدح نم ناتبج امهيلع

 الإ ائيش قفني رأ ديري الف ليخبلا امأو « هنانب يفخت ىتح هدلج ىلع تمستا

 6٨ مستت الف اهعسوب وهف هيقارتب تذخأ ىتح اهناكم ةقلح لك تمزل و تصلق

 ذمتل هاور « ىللا ءوس و لخبلا :نمؤم يف ناعمتجت ال ناتلصخ ه : نلع لاقو

 نبجلاو لخبلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا » : هئاعد يف قلع لاقو ءادردلا يبأ نع

 موي تاسصلظ ملظلا نإف ملظلاو مك ايإ » : قلع لاقو « رمعلا لذرأ ىلإ درأ نأو

 هنإف حشلاو مكايإ و «شحفتملا الو شحافلا بحي ال هللا نإف شحفلاو مكايإو ةمابةلا

 )١( نارمع لآ ةروس : ١٨٠ .

 )٢ ٢) « ءانلا ٧ .

 . ملم .٥ د ( (
. « « )( 

 . يقهيبلا » (٠ه )٥)
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 مهرمأ و“اوملظف ملظلاب مهرمأ و«اوبذكف بذكلاب مهرمأ“حشلا مكلبق ناك نم كلهأ

 سيق نب دجلا : اولاق « ؟ كديس 'نمم : راصنألل ثيج لاقو “ « اومطقف ةميطقلإب

 كلذ فيك و : اولاق «!؟لخبلا نم ىودأ ءاد “يأود : لاقف هب لخب ىلع
 فايضألالوزن نعمهلخبل رحبلا لحاسب اولزن اموق نإ ه : لاق ؟ هللا لوسر اي

 فايضألا ىلإ لاجرلا رذتعي ىتح ءانلا نع انم لاجرلا دمبيل : اولاقف مهب
 لاجرلا لغتشاف مهب كلذ لاطو اولمفف“لاجرلا دعبب ءاسنلا رذتعتو ءاسنلا دعبب

 : اولاق ؟ « ملك دس نم ةملس ينب اي ه ةياور يفو ؛ « ءاسنلاب ءاسنلاو :لاجرلاب

 «؟لخبلا نم ىودأ ءاد يأ » لاقف ى لخب هيف لجر هنأ الإ سيق نب دجلا انديس

 لاق سيق نب دلا انديس : اولاق ةياور يفو ڵ حومجلا نب ورمع كديس نكلو

 :لاق لخبلاب هفصنل كلذ ىلع انإو الام انرثكأ هنآل : اولاق « ؟هومنتْدًوسَ »

 :لاقلا لوسر اي اديس نمف:اولاق« مكديسب كلذ سيل ؟لخبلا نم ىودأ ءاد يأو
 «علاخ نج وعلاه حش" لجرلا يف ام رش » :لاقو « ءاربلا نب رشب مك ديس ,

 : تلاقوةكاب هتكمف نل هدهع ىلع ديهش لتقو “ةريره يبأ نع دواد وبأ هاور

 وأ هينعي ال اميف ملكتي ناك دق هلملف ديهش هنأ كيردي امو » : لاقف هاديهشاو
 نمةلبقم سانلاهعم قلع هللا لوسر عم ريسن انيب: ريبج لاقو « هصقني ال امب لخبي

 هءادر تفطخف ةرمس ىلإ هورطضا ىتح هنولأسي بارعألا قلع هتقلع ذإ نينح

 مكنيب هتمسقل امعن ةضعلا هذه ددع يل ناك ول يئادر ينوطعا ه : لاقف فقوف

 لوسر مسق هنع للا يضر رمع لاقو « انابج الو ابوذك الو اليخب ينودحجت ال مث

 نأ نيب يننوريخي » : لاقف « مهنم هب قحأ اوناك ءالؤه ريغ :تلقف امسق قلع هللا

 ىلع لخد : يردخلا ديمس وبأ لاقو « ليخبب تسلو ينولخبي وأ شحفب ينولأسي
 هدنع نم اجرخف نئيرانيد امهاطعأف ريعب نمت هالاسف نالجر يلل للا لوس ر

 هللا لوسر ىلع رمع لخدف ى امهب عنص ام اركش و افورعم الاقو اينثأف رمع ايقلف

 ةئام ىلإ ةرشع نيب ام هتيطعأ انالف نكل » : تلج لاقف « الاق امب هربخأف وقل
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 : رمع لاقف «ران يهو اهطبأتم هتلأسع قلطنمف ينلاسي مكدحأ نإ “كلذ لقي ملو

 لاقو «لخبلا يل للا ىبأيو ينولأسي نأ الا نوبأي ه :لاقف ؟ران وه ام مهيطعت مف

 لصأ ف اخسار اسأر هل لمحو هَتَقَمَو لخيلا للا قلخو ه : ثيدح نم للع

 رانلا هلخدا اهنم ,نصفب قلعت نمف ايندلا ىلإ اهناصغأ ضعب ؟ىلدو موتقزلا ةرجش

 لخبلاو ه : ثيدح نم لانو « )١' رانلا يف رفكلاو رفكلا نم لخبلا نإ الأ

 ضغسي هللا نإ » : رثع لاقو « '") ليخب الإ رانلا جلي الو رانلا يف تبنت ةرجش

 بحأ لوهجلا يخسلا » : قلع لاقو « '" هتوم دنع يخسلا هتايح يف ليخبلا
 رعو « ليخبلا دباملا ةدابع نم ريخ هؤاخس يأ « '؛) ليخبلا دباعلا نم للا ىلإ

 ى )٨' دبع بلق يف ناميإلا عم حشلا عمتجي ال ه: ةلل هللا لوسر نع ةربره يبأ
 : تللم لاقو « ٦' انابج الو ليخب نوكي نأ نمؤملل يفبني ال » : وقل لاقو

 فلح“حيحشلانمثلا دنع ملظأ ملاظ يأ وملاظلا نم رذعأ حيحشلا :مكلئاق لوقي »

 يورو )٧' ليخب الو حيحش ةنجلا لخدي ال هلالج و هتمظعو هتًزعب ىلاعت هللا

 ةمرحب :لوقي وهو ةبمكلا راتسأب قلعتم لجر اذإف تيبلاب فوطي ليع ناك هنأ

 نم مظعأ وه : لاق « ؟ىل هفص كبنذ امو » : هل لاقف يبنذ ىل ترفغ الا تيبلا
 مظعأ يبنذ لب : لاقف ؟ ضرألا مأ مظعأ كبنذ كحيو ه : لاق كل هفصأ نأ
 لوسر اي مظعأ يبنذ لب :لاقف « ؟راح,لا مأ مظعأ كبنذ » : لاق هللا لوير اي

 . يذمرتلاو ملسم ءارر

 . دواد وبأ «



 للا لوسر اي مظعأ يبنذ لب :.لاق « ؟ تاومسلا مأ مظعأ كبنذ » : لاق « هللا
 فصف“‘كحبو» : لاقف ىلعأو مظعأ هللا لد :لاق : ؟«ٹلا مأ مظعأ كبنذ » :لاق

 ينبتأيل لئاسلا نإو لاملا نم ةورث وذ لجر انأ هللا لوسر اي : لاقف « كبنذ ىل

 ينقرحت ال ينع كيلإ». يقل هللا لوسر هل لاقف “رات ةطشب ينلبقتسا هناك و ينلأسي
 فلأ تيلصو ماقملاو نك رلا نيب تمق ول ةماركلاو ةيادهلاب ينثعب يذلا وف “كرانب

 تنأو “تم مث راجشألا اهب يقستو راهنألا كعومد نم يرجت ىتح تيكبو ماع

 ى رانلايف رفكلاو رفك لخبلا نأ تدع امأ كحيو ى رانلا يف هللا كّرَكلَ مئل

 مه كئلوأف هسفن حش قوي نمو ف : لوقي ىلاعت هللا نأ تملع امأ كحيو

 : لاق ندع ةنج هلا قلخ امل امهنع هللا يضر سابع نبا نعو « )١' نوحلفملا
 ليبسذلسلا نيع ترهظاأف « كراهنأ يرهظأ» : اهل لاق مث « تنيزتف « ينيآزت »
 راهنأ و رملا راهنأ ترهظأ وإ نانجلا يف اهنم رجفف منستلا نيعو روفاكلا نيعو
 كَّسسارك و كلاجح و كرًر س يرهظا ه : اهل لاقف لسملا راجأو نبللا

 : تلاقف « يملكت » :لاقف اهيلإ رظنف ترهظاف « ثكروحو كللحو كّلحو

 تلاقو « بخب كتنكسأ ال تزعو ه : لجو زع للا لاقف ينلخد نمل ىبوط

 ول و هتسبل ام اصيمق لخبلا ناك ول : [ '"» ليخبل ] زيزعلا دبع نب رمع تخأ
 ضعبنعو ى ةنكسملا بابلج لخبلا : ميكح نعو ى هتكلس ام اقيرط ناك

 : رعاش لاق ى هتثرو نزاخ و هتمعن سراح ليخبلا : ءاغلبلا

 نيمأو نزاخ هبلع تنأف اكْمث كلال [اعاتجت تنك اذا

 'نيفَد تنأو اوفع هلك أَسفَ دماح ريغ ىلإ امومذم هيدؤت

 )١( ملسم هاور .

 ( ٢) < « دواد وبأو ٠

 )٣( حيحصب سيلر «ليخسخأ » لصألا يف .
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 دارأ اذإ لاقي : رذنملا نيا لاق ‘ ليلخ هل سيل ل۔خبلا: ءابدألا ضعب نعو

 : يبعشلا لاق “ مهالخ يدياب مهقازرأ لمجو مهرارشأ رمأ ارش موقب هللا

 ضمب يف يلع لاقو “ بوذكلامأ ليخبلا ؛ منهج يف از"وغ دعبأ اهأ يردأ ال

 رمؤي ملو هدي يف ام ىلع نمؤملا ضمي ضوضع نرامز سابلا ىلع يتأيس : هيطخ
 ناورش ونأ ىلع درو ليق ي )١' مكنيب لضفلا اوسنت الو :ىلاعت للا لاق كلذب

 دنعيفلأ نم سانلا ريخ :لاقف ملكت :يدنهلل لاقف مورلا فودليفو دنهلا مكح
 اعضاوتم ةمفرلا يفو اينأتم لوقلا يفو ، آروقو بضغلا دنعو اخس لاؤدلا

 هودع ثرو اليخب ناك نم : لاقف يم ورلا ماقو ى ًاقفأشم' محر يذ لك ىلعو

 ةميمنلا لهأ و نومومذم بذكلا لهأ و “ حجنلا لني مل هركش "لق نمو ى هلام

 ليخب بطاخي رعاش لاقو ى همحري ال نم هيلع طلس محرب مل نمو ى ءارقف نوتومي

 : ءانثلا بحد

 اليخبلا كاذ هللا قزري ملو ءانثلا نسح لم؟ؤت كارأ

 الاق :ىطع و آ ريثك "نلع ةناطب وخأ د وسب فك م

 يأ ي '"١الالغأ مهقانعأ يف انلعج نإ ل : ىلاعت هلوق يف كاحضلا نعو

 لاقو “ىدهلا نورصبي ال مهف هللا لبدس يف قافنإلا نع مهيديأ هللا كسمأ الخب

 افّلتَ كسمل لجع مهللا :نالوقي ناكلم هب لكو دقو الإ حابص نم ام : بمك

 نايداني ناكلمو الإ هسمش تبرغ موي نم ام : ءادردلا يبأ نعو ى افلخ ققفنملل و

 ديعب هللا نم دبعب ليخبلا » : للع لاقو ءافلخ قفنملل و افلت كسمل لجع مهللا

 ( ١( ةرقبلا ةروس : ٢٣٧ .
 ( ٢ ) » سيب : ٨ .
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 كاسمإ ريبزلا نع يللع لوسر “غلبو « '١)رانلا نم بيرقسانلا نم ديعب ةنجلا نم
 قفنأ :لوقي كريغ ىلإ و كبلا هللا لوسر انأ ريبز اي » :لاقف هىلإ هتمامع بذجف

 لاق « هل اكاسمإ كلام :ىلع طبرت ال يأ « كيلع يكواف كوتالو كيلع قفنأ
 مظعمل ينيع يف رفص دقل : لوقيو لجر فصي يبارعأ تممس : يعمصألا
 ناك : ليق ى ٭اتأ اذإ توملا كلم هآر اذإ لئاسلا ىري امنأكف « هنيع يف ايندلا

 ربش يف ربش ينطب امنإ لوقيو مايأ يف ةلك أ هيفكتو ءالخبلا نم ديبزلا نب هللا دبع
 : ريبزلا ىلوم ةرجو وبأ. هبف لاقف ؟ هيفكي نأ ىسع امف

 نيكاسملل اريثك آريخ تيقبأ دقو تعبش دق اربش كنطب ناك ول

 نيد الو ايند ىلع كنم كبن مل ةحئاج مايلا نم كبيصت نيف
 نيللا يف زجلا لثمك يداؤف ىتح اهسردت فارعإلا ةروس" يف تلز ام

 نوبغم قح دبعل حالفلا وجري ينميتضف هالوم تنك أ ؤرما ينإ

 رثك أ ذخأيف ءاصقتسالا ىلع لخبلا هلمحي هنأل البخب لذعأ ال : ةفينح وبأ لاق
 ' :قلع لاقو ،ةنامآلا نومأم نوكي ال اذكه ناك نمف“ آنبغي نأ ةفيخ هقح نم
 مد ثالث الإ تاذلاا نم يقب ام : ظحاجلا نعو « 'آ) طق مرك ىصقتسا ام

 ةبيغ ال ليخبلا نإ ١ ثرحلا نب ريشب لاقو “ برجلا كحو.ديدقلا لك أ و ءالبلا

 ايف نأ الإ ةماةوق ةماآوص :اولاقف قلع هللا لوسر دنع ةأرما اوحدم و ى هل

 بلقلا يسقي ليخبلا ىلإ رظنلا : ريشب لاقو « ؟ اذإ اهريخ ايف ه : لاق اللخلب
 ءامخسألل بلقلا ىبأي :ذاعم زبا ىيحي لاقو“نمؤملا بلق ىلعبرَك ليخبلا ءاقلو

 )١( ملم هاور .

 ( ٢ ) يذمزتلا هاور ٠
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 نبا لاقو ى راربأ اوناك ولو آضغب الإ ءالخملل ىبأيو ى ًاراتجف اوناك ولو ابح الإ

 اهيلع ايرك ز نب ىبحب نع يكحو‘هضرعيب مهدو نجأ هلاب سانلا لخبأ : زتعملا
 كيلإ سانلا بحأب ينربخأ سيابإ اي ه :لاقف هتروص يف سيلبإ يقل هنأ مالسلا
 قسافلا مهضغبأ و ليخبلا نمؤملا يلإ سانلا بحأ : لاقف « كدنع مهضغبأ و

 يخسلا قسافلاو “ هلخب ينافك دق ليخبلا نأل : لاق ؟ ملو : لاق ‘ يخسلا

 ث ى لبقيف هيلع بوتيو هئاخسب همحري يأ هناخس يف هيلع هللا علطي نأ فاخأ

 . كتربخأ ام ىبحي كنأ الول : لوقي وهو ىلو

 يذلا حرجلا ام : ةأرمال ليقو “ةختلا نم نمآ ليخبلا فيض : لاقيو
 لذلا ايف : امهل ليق “ هدرب مث ميئللا ىلإ مركلا ةجاح : تلاق ؟ لمدني ال

 ؟فرثلا ايف : امل ليق هل نذؤي ال مث ءيندلا باب ىلإ فيرشلا فوقو : تلاق

 . لاجرلا باقر يف ننملا ذاختا تلاق

 قالخا ةعبرأ هببسب ءرملل ثدحي دقو ةمذم لك ىلإ ةعيرذ لخبلا نأ ملعاو
 ةدش صرحلاف ؛ قوقحلا عنمو “نظلا ءوسو « هرشلاو “ صرحلا : : امذ اهب كيهان

 ىةجاح ريغل راثكتسالاو ةيافكلا لالقتسا هرشلاو“ بلطلا يففا رسإلا و حدكلا

 « '١)هينغي ام شاع ام دجي مل هيفكي ام شملا نم هيدج ال نم » : نلع هنعو

 لهأ اهل وه نمب ةقثلا مدع وهفنظلا ءوس امأ و“موللامئازع نم هرشلا : ميكح لاق

 ريصي ةناختسا ناك قولخملاب ناك نإ و “لالضلا ىلإ لؤي اكش ناك قلاخلاب ناك نإف

 اهىف دجو نإف هسفن يف هارب ام بسحب هريغب ناسنإلا نظ نأل انات اناوخ اهب

 . سانلا يف هدقتعا ا ءوس ىأر نإ و ك هريغب هنظ ً ريخ

 . ينطقرادلا هأرر ) ( ١
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 ءوسلا نظ مزحلا نم مهلوق ىنممو “ هيف امب حضني ءانإ لك : لثملا يفو
 ليخبلا سفن نرإف قوقحلا عنم امأو ى مهيلإ لاسرتسالاو ةنينأمطلا كرت سانلاب.

 هبحل و“لاملا بح لخبلا ببس نإف لاملا ليخبلا بوبحو اهبوبحم قارفب حمست ال

 نإف “ لمآلا لوط عم لاملاب الا لصوت ال يتلا تاوهشلا بح لوآلا ‘ ناب
 : ثيدحلا يف ءاجو ى لمآلا لوط ماقم هبلق يف اوماق دالوأ هل ناكو هلمأ رصق
 نايضب ةلقثلا ةلقو رقفلا فوخ كلذ ىلإ فاضنا نإف « ةلهج ةنبج ةلخم دلولا »

 ذذلتيو هقشميو لاملا نيع بحي نإ :يناثلا ى ةلاح ال لخبلا يوق لجو زع برلا
 ناك ولو يكزب نأ نع لضف هضرم يوادي نأ كلذل هسفن هعدت ال دقو هزنكب

 عيضي هدمب هلام نأ ملميو ى هل دالوأ ال آريبك اخيش ناك ولو افولأ هدعب كرتي

 لمآلا جالعو ى ربصلاو ريسيلاب ةعانقلاب تاوهشلا بح جالمف « هؤادعأ هذخأتو

 دلو مكو ى لا مهب لفكتملا نأ ملعي نأ دلولا ىلإ تافتلالا جالعو “ توملا ركذ

 ء ةيصعم ىلعهبنيمتسي وأ هدلوهب عفتنيو ةرخآلا يفهب بذعي هنأ و ريقف وبأو ينغ

 راد ىلإ دازلا رايم » يف اهتركذ دقو ةبلعث ةصقك لخبلا مؤش يف ركفتي ناو
 دوصقملا يف ركفتي نأو ي )١' للا دهاع نم مهنمو : ىلامت هلوق دنع « داعملا

 فلكتيو ءالخبلا نع عبطلا ةرفن يفو “ةرخآلل هراخدإو هب ففعتلا هنإف لاملاب

 هسفن نم تيمي ىقح دهجلا عم لاملا ةقرافم فلكتيو “جيردتب اريسي ول و ءاطملا

 : بهو لاق قوشمملا نع رفسلاب قشعلا لاوز فلكتي قشاملا نأ اك لخبلا ةفص

 مل لاملا ةفآ فرع نمو ى هتعيبط كلذ هللا لعج احابص نعمبرأ قلخب قلخت نم

 نمك نوكيف هكاسمإ وأ دئازلا ب۔كب هسفن بعتي الو هتجاح ردق الإ ذخأي

 نم حدق الولاا نم كلام ىلإ لمحو ةجاحلا ردقب هتعانقل ءاملاب لخبي ال رهن ىلع

 . ٧١ ه : ةبوتلا ةروس ) ( ١
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 ماكحلا ضعبل لاقف اديدش احرف هب حرقف ريظن هل رب مل رهاوجلاب عتصرم جزو ريف ز

 تإ :لاق ؟ فيك : لاق ى رقفو ةبيصم هارأ : لاق ؟ اذه ىرت فيك :

 دقو“هلثم دحت ملو ه هىلإ اريقف ترص قرس نإو ى اهل ربج ال ةبسصم مح كنا

 اموي رسكنا نأ ق قيفثا مث رقفلاو ةبيصملا نم نمأ يف كيلإ لمحي نأ لبق تنك

 . انسلا لمحي مل هتيل مكحلا ىقدص :لاق ى هيف كلملا ةبيصم تمظعف

 هذه لوأ حالص « : نل هللا لوس ر نع رمع نب هللا دع نع يناربطلا ىورو

 دبع نع يناربطلا ىورو « لمألاو لخلاب اهرخآ كالهو نيقيلاو ةداهزلاب ةمألا

 ينم ملسي نل : لوقي ناطيشلا نإ » : لاق للع هللا لوسر نع فوع نب نمح رلا

 هقافناو“هلح ريغ نم هذخأ :حوراو نهب هيلع ودغأ ثالث ىدحإ نم لاملا بحاص

 :هي هللا لوسر نع رمع نبا نعو « هقح نم هعنميف هيلإ هببحأو © هقح ريغ يف
 نهب هيلع ودغأ ثالث ىدحإ نم لاملا بحاص ينم ملسي نل :لوقي ناطيشلا نإ ه

 «هقح نم هعنميف هيلإ هببحاو “هقح ريغ يف هقافناو ،ةلح ريغ نم هذخأ :حوراو
 «لسيس رباع وأ بي رغ كناك ايندلا يف نك » :للع هللا لوسر نع رمع نبا نعو

 الف :يأ هنطو ىلإ عوجرلاب هبلق قلعيو ةنكسملاو لذلا يساقي بيرقلا ال يأ

 نك رتالو« هتبرغ يف هل سيل امب بيرغلا بلق قلعتي ام لثم الإ ايندلابكبلق قلعتي
 ةرورضلا رادقم الإ اهنم ذخأت الو اهنعضرعاو انط وماهذاختا و ءاقبلاب ايندلا ىلإ

 امامح الو اراد ةالفلا يف هريسم يف ذختي ال ليبسلا رباع نأ اك ةرخآلاىلع ةنيعملا

 ولو رفسلا يف هتماقإ هلقب هململ ةالفلا نم عضوم ىلع ادحأ عزاني الو انانج الو

 ام انلمج انا » : ىلاعت للا لاق ناحتما وه امنإ ايندلا يف دجوي امو “هلحر طح

 هلسرأ دبعك وهف ي )١' ع ؛نسنحأ 'ملهثيأ !مهونلنتل اه "ةنيز ضرألا ىلع

 ( ١ ) فهكلا ةروس : ٧

_ ٣٣١ - 



 يبأ ىلع لجر لخدو ى عجربو اهردابي نأ هنأش هدلب ريغ يف ةعامج ىلإ هديس

 هملإ هجةون اتيب انل نإ : لاقف ؟ كعاتم نيأ رذ ابأ اي:هل لاقف هنع هللا يضر رذ

 لزنملا بحاص نأ ملعن : لاق ى انهاه تمد ام عاتم نم دبال : لاق انعاتم

 . هيف انعدي ال

 ايندلا يف لمآلا رصق : ليق كلذلو اهيف لمآلا رصق ايندلا كرت ىلع نيعي امعو

 ىعسي ال دغ ىلإ شيعي نأ ردقي ال نم ‘رش لك لصأ هليوطت نأ اك ربخ لك لصأ
 ءانبأ ةمدخو لذلاو عمطلاو :ص رحلا قر نم ارح ريصيف اهب متهي الو دغ ةنوئمل
 ريصي هنإف الثم ةنس نيرشع شيعي هنأ ردق نمو “ ءيش لقأ هيفكي و ى ايندلا

 الإ هنبع. وأ هنطب الم الو ايندلا نم ءيش هيفكي الو ةميمذلا فاصوألا هذهل ادبع

 : رعاشلا لاق « بارتلا

 يسنت مأ حبصت أ يردت ال كنإف ىضرلا لمعتساو كيفكي امب عنقت

 سفنلا لبق نم رقفلاو ىنغلا نوكي امنإ لاملا ةرثك نم ىنفلا سيلف

 سلدنألا يلب امم ورل ١ دالب يفناك هنأ يربكملاو يش وط رطلا ركب وبأ رك ذو

 لابجلا موزلو قلخلا لازتعاو ايندلا نع يلختلا نم غلب دقو ينارصن لجر

 ذخأ مث همركأف دوه نا نيمتسملا ىلع دروف“ ىوصقلا ةياغلا ضرألا يف ةحايسلاو

 ءارجلا نم هتوح امو هلاوما ننازخو هكلم رئاخد هملع ض رمي لعجو هدمب

 يف ماقأف ث حالسلاو مشحلاو يراوجلاو املاثمأ و تسقاوملا راجحأ و ءاضيبلاو

 [كلم تيأر : لاق ؟ يكلم تيأر فيك : هل لاق ىضقنا املو امايأ كلذ

 نإ و “ككلم مظتنا دقف اهيلع تردق تنأ نإ ةلصخ هيف كزوعي نكلو اميظع
 دمعت : لاق ؟ ةلصخلا كلت امو : لاق ص ءيش ال هبش اذهف اهيلع ردقت مل
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 ىتح اهيلع هبك ر مث دالبلا ردق هتحاسم نوكي ايوق انيصح اميظع ءاطغ عنصتف
 ىلع رشبلا ردقت وأ هللا ناحبس :نيمتملا لاقف ‘لخدم كيلإ توملا كلم دجي ال
 امب رخفي نمك ىنفي امب رخفي نم لثمو ؟ ادغ هكرتت امب رخفتأ : جلعلا لاقف ؟اذه

 . ملعأ هللاو مانملا يف ىرب

 كناك ايندلا يف نك ه لاقف "يكنم للع هللا لوسر ذخأ : رمع نبا لاق

 نم كسفن دعو ه : يذمرتلا دازو [ يراخبلا هاور ] « ليبس رباع وأ بيرغ

 دضملا عمجب بكنملاو ءايلا ددشت نأب هتينثتو يكنم دأرفإب ىوريو“«روبقلالهأ
 ميلعتلا دنع ظوعوملا وأ ملعتملا ءاضعأ ضمب ظعاولا وأ ملاملا سم هيفو فتكلاو

 هيفك نيب يتفك دهشتلا يقل هللا لوسر يسع : دوعسم نبا لاق اك ظعولا وأ

 نم ىسني نأ ةداع لاحم ذإ ريكذتلاو هسبنتلاو سسنأتلا نم هيف ام كلذ ةمكحو

 هيفف لعافلا هيلإ ليمي نم عم الإ ابلاغ لعفي ال اذه و « هل لاقي ام كلذ هعم لمعف

 اذإ و حابصلا رظتنت الف تيسمأ اذإ : لوةي رمع نبا ناكو ىقلم هتبع ىلع ليلد

 المع اهنم لكل نآل رخآلا لامعأب ايهدحأ رظتنت ال:يأ ءاملا رظتنت الف تحبصأ

 كينيعبصن توملا لعجا ىنعملا وأ هؤاضق عرش ولو هلاك كردي مل تاف اذإ هصخي
 لبق لمملا ةردابم ىلع ضحي كلذو حابصلا وأ ءاسملا ىلإ ةايحلا [ين] عمطت ال
 وه هنإ مهلوقو دهزلا ببس لمألا .رصقف هلمأ ءاس هلمع لاط نم هنإف توفلا

 اسقولمملانع لك هلمأ لاط نمو دحاوك ايه ريص مزالت اهنيب :يأ غيلب هيبشت

 مهرذ ل لاقو )١'« مهبولق تسقف دمألا مهيلع لاطف » : ىلاعت لا لاق ى هبلق

 : دوعسم نبا نعو 4 }٢' نوملعي فوسف لمألا 'مُلمهللي"و اوعتمتيو اولكأي

 )١( :ديدحلا ةرو۔ ١٦١ .

 )٢( » رححلا : ٣ .
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 اجراخ اطخ طخو طسولا يف اطخ طخو امتبرم اطخ يقلي للا لوسر طخ
 طسولا يف يذلا اذه : لاقف [- ] 'ا) اذكه ًارافص اطوطخ ةطخو
 لجألا لاح دق طخلا جراخ هلمأ كلذو هب طبحي يذلا هلجأ اذهو ناسنإلا
 نإو اذه هشهن اذه هأطخأ نإ ضارعألا زافصلا طوطخلا هذهو“هلمأ نيبو هنسب

 اذه : لاقف اطوطخ قلع يبنلا طخ سنأ نعو ى مرهلا هباصأ اهلك هتأطخأ

 وهو برقألا طخلا هءاج ذإ كلذك وه انيبف لجألا اذهو لمألا اذهو ناننإلا
 يف هموجه ىشخيو ى هعقوتي سأ هلحأ هنع بغ" نمب قيقح و “هب طحلا هلحأ

 ايندلا بحيف اباش ريبكلا بلق لازي ال » : قلع لاق ى هلمأ دهاجي نأو ى هلفغ

 ام : لاقف تصخ" حلصأ انأو قلع هللا لوسر ىتأ رمع نبا نعو « لمآلا لوطو

 ! كلذ نم برقأ الإ رمآلا ىرأ ام » : لاقف “ هحلصن انل صخ : تلق ؟ اذه

 انم ذخو ءاسملا رظتنت الف ه : هلوقب الصتم ًاعوفرمو فوقوم رمع نبا نعو
 نأ لبق حلاصلا لمملا منتغا يأ « كتاوَمل كتابح نمو “ كضرمل كتحص

 ال بسانم كلذ و « توملا دمب لمع ال هنإف كتوم دعب كهفنيو ضرملا هنع كعنمي

 رظتني ال حبصأ اذإو ى حابصلا رظتني ال ةدلب يف ىسمأ اذإ بيرغلا نإف هدعب

 كتحصو ى كَسرمح لبق كبابش « سمخ لبق اسمخ منتغا » : للع هنعو ث ءاملا

 لبق كتايحو ط كلغش" لبق كغارفو “ كرنقفَ لبق كانيغو « كمقس لبق
 حصو «'"لظملالنيثللا عطقك انتيف لامعألاب اورداب » : زتللع هنعو «'؟) كتوم

    

 فنصملانأل خسانلا نم اطقس اهيفنأ رهظيو اديب يتلا ةخنلايف ةروصلا هذه ىلع لكشلا )١(

 ايندلاىلإ هبذجتو ناسنالا روتعت يتلا ضارعالل لثم يهو آرافص اطوطخ لكشلا جراخ نأ ركذ
 . ىنعملا روهظل اديب يتلا ةخللا ف ام ىلع رصتقا دقو ة رخآلل لمملا نع هدعتو

 )٢( ينطقرادلاو ملسم هاور .
 )٣( » ملم .
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 رفك اهريخل لصوي ام كرت وهو ةرخآلا نايسنو

 تبسك وأ لبقنم تنمآ نكت مل اهناميإ [سفنعفني مل نجرخ اذإ ثالث ه ثيدحلاف
 ؟ 'ا)ضرألا ةبادو ى لاتجدلاو ى اهبرغم نم سمشلا عولط : ؟رنخ اناميإ يف

 الوأ جرخ امهم هنأو [ الوأ ] جرخت اهنأ نهادحإب مزجي مل هنأ ثيدحلا رهاظو

 نمام ه : تلع هنعو لاجدلا وأ ةبادلا وأ سمشلا عولط ةبوتلا لبقت مل نهنم

 نوكي ال نأ انسحم ناك نإ » : لاق ؟ هتمادن امو : اولاق « مدن الإ تومي تيم
 . هنأش حلصأو بات يأ « }٦' بتنعتسا نوكي ال نأ انيسم ناك نإ و « داز

 ام كرت وهو ) رفك : هلوق ربخلاو هيلإ فاضمو أدتبم ( ةرخآلا نايسنو )

 هبسحب كرش وأ قافن يأ ( رفك )اهربخ ىلإ يأ ( اهربخل ) هلعاف ( لصوب

 ادمع هك رت اذإ قافن ضورفلانم هنود ام نايسنو كرش هك رت يأ ديح وتلانايسنف

 نكلو ادمع كرتلا انه نايسنلاب دارملاو هك ردي ال ىتح :لبقو ى هتقو جرخ ىتح

 مرحم وأ اهكرتب رفكي ال ضورف نم اوركذ ام الإ دمع ململاب كردي ابف لبجلا
 نم سيلو مهدنع رفك ريغ هلعف وأ هكرتف هلاح يف كلذ رم دقو هلعفب رفكي ال

 ناذئتسالا كرتو هضرفب لوقلا ىلع رذت ولا كرتف مهدنع هب رفكي يذلا نابللا

 قلطي الف اهلعاف ىلع رفكلا مهدنع كحي ال ِصاعم ضمحلا يف عامجلاو مالسلا درو

 رفكلا ثبح قلطي مهدنع ةرخآلا نايسن نآل « ةرخآلا نايسن امنإ : مهلوق ىلع

 نم لمآلا راك املو ايندلا يف لمألا لوط بلاغلا يف ةرخآلا نايسن يف بدلاو
 اهبارخ و اهتلفغ بابسأ مظعأ نم ةرخآلا يف ناك ايندلا ةرامع يف بابسألا ىوقأ

 ص رش لكل بلاجلاو ريخ لك نع ىئاملا وه لمألا لوط نآل اهب دادتعإلا ةلقو

 )١( يراخبلا هارر .

 ( ٢ ) « دواد وبأ و يذمرتلا ٠
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 ةعبرأ ثرويو « ايالبلاو نتفلا عاونأ يف قلخلا عقوي يذلل لاضعلا ءادلا هنأو ا

 : ءاشأ

 .يدي نيب مايآلا و لعفأ فوس : لوقي هنآل اهف لسكلاو ةعاطلا كرت 1 لوألا

 نمو ديعبلا هيلإ برق ديعولا فاخ نم :يئاطلا دواد لاق اذلو ى كلذ ينتوفي الو

 . هلمع ءاس هرسع لاط

 باش انأو ةعس يف مايألاو بوتأ فوس : لوقي اهفيوستو ةبوتلا كرت : يناثلا

 نأ بابلا يف ام لقأو اهيلع صرحلاو ايندلا يف ةبغرلا ىلإ كةرحينامم هوحنو اذهو

 . اهك ردب ال هلعل ءاشأب هماتها هتقو مضيو هسقن لفشب

 'تّسقفَ دمآلا مكيلع لاطف » : ىلات للا لاق بلقلا يف ةوسق : ثلاثلا

 ص رانلاو ةنجلاو ربقلاو توملا ركذب قربو وفصي امنإ بلقلا نآل . « 6١١ مهبولق
 . اهبابسأو ايندلا هركفو هرك ذ ناك هلمأ لاط اذإف

 يسني لمألا لوط نإ ه : ثيدحلا يف درو اك ةرخآلا نايسن : عبارلا
 فرش بنجي ايندلا ةتسخو ربقلاوتوملا ركذ هبلق يف رضحي نأ جالملاو «ةرخآلا

 مل تقو يف توملا مهلفاغ نيذلا هنارقأو هناوخإ يف ركفتيو اهلالجو ةرخآلا

 :مالسلاهيلع ىسيع لوق لثم يف رك ذتيو ؟مهلاح لثم يلاح له لوقيو“هوبستحي
 ‘هكردتأ يردت ال هدغَ و 0 ءيش هنم كديب ام ضام “رسمأ مايأ ةثالث ايندلا

 الو رورغلا سفن اي يرذحإ : امهل لقيلو هسفن ختبويلو . همنتغاف هيف تنأ مويو

 لضف مهلاوكتقو عيضيف هيلإ يجاتحت ىتح نيقبت ال كلملف رودقملا قزرلاب يمتهت

 ( ٦١) ديدحلا ةروس : ١٦ .
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 . .. ..... ... .... اهرسل بجوم لمعك

 لحعتو ةعاطلاهسفن رداشتف“ىلاعت هللا نذإب هلمأ رصق كلذ ركذت ىلع بظاو اذإف

 ىوقيو “هفاختو للا ىشخت و وفصتو ةرخآلا رك ذتو ايندلا يف دهزتو ةبوتلا ىلإ

 نأو » : ىلامت هلوق فيوستلاو لسكلا مذ يف كبسحو ، دعتستو ءاجرلا

 اهتور ةلاطبلاو ةلاسكلا نم نلع ينلا ةذامتساو » )١ ىعس ام الإ ناسنإلل سلا

 الاطبإ و داهجلاب اهىبشت هنوك و ؛ندبلاوسفنلا كاله هاضتقم نأوك و٤سنأ و ةشئاع

 فمضلاو“نيلاتطبلاوىلاسكلاةبناجم و يعسلاو دجلا بابرأ ةلاجع ةجلاعملاو ةمكحلل

 يوذو ءايوقألا ةسلاجم و دشأ هباذعو قحأ ىلاعت هللا نم ءايحلا نأ يف لمأتلاب جلاعب

 '٢)مكبرنم ةرفغمىلإ اوعراس :ىلاعت هلوقب ةفوا۔ملا جلاعيو نيدلا يف ةبالصلا

 لوسر انبطخ :هللادبع نب رباج نعو : يف نوعراسي :ىلاعت هلوقو

 لامعألاب اوردابو « اوتومت نأ لبق ثكا ىلإ اوبوت سانلا اهيأ اي » : لاقف للع هلا
 هل كرذكذ ةرثكب مكبر نيبو مكنيب يذلا اولصو « اولغتشت نأ لبق ةحلاصلا
 يبأ نعو «'؛اوربجتو اورصنتو اوقزرت ةينالملاو رسلا يف تاقدصلا اورتثك و

 وأ انلم آ رقف وأ امغطُم ىنغ الإ نورظني له » : نل هللا لوسر نع ةريره

 بئاغ رش لاجدلاو“لاجدلا وأ ازهجم" اتوم وأ ًادنفلم امره وأ ًادسفلم اضرم

 "رش ىأ ( اهرشل بجوم لمعك) ٨٠" رمأو ىهدأ ةعاسلاو ةعاسلا وأ ، رظتني

 لسعلاك يأ نيونتلاب وأ = بجوم رمأ لمعك يأ بجومل لمع ةفاضإب ةرخآلا

 )١( مجنلا ةروس : ٣٩

 )٢( » نارمع لآ : ١٣٣

 (٣) « ءايبنألا : ٩

 . يذمرتلا هاور ):(

 )٥( » ينطقرادلا .
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 هيف رذع الو لاب ىلع رطخي الف لهج نايسن امإ وه و

 ةرخآلا نايسن نأ ينعي ‘ لصوي ام كرت : هلوقب بسنأ لوألاو ، اهرشل بجوللا
 هنأو امهل نايسن اهرشل بجوم لمع نأ امك ةرخآلا ريخل لصوي ام كرت وه هنأو رقك

 مدق ولف “ ةرخآلا نايسن نم كلذ نوك ىلإو ى رفكلا ىلع دئاع هيبشتلاف ى رفك

 يف { وأ » لمجو همدق وأ“فاكلاب رفك : هلوق ىلع اهرشل بجوم لمعك : هلوق
 اذإو فيرعتلا يف ةزئاج ةيعيونتلا « وأ ه نأ ىلع ىلوأ ناكل فاكلا ناكم

 تفرع ؛اهرش بجوب ام لمع وأ اهريخل لصو ام كرت وه ةرخآلانايسن نأ تفرع

 لمع وهو اهرشل بجوملا لمعلاو “ةحراجلاب نروكيو بلقلاب نوكي اهنابسن نأ
 . ةركلا

 ىلإ دئاع ريمضلاف ءيشلا نع ضارعإلا ىنعمب نايسنلا قلطم يأ ( وهو )

 كلذ و“مادختسالا عاونأ نم وهف ةرخآلا ديقب ال ةرخآلا نايسنو :هلوق يف نايسنلا

 ةرخآلا نايسنو رفكلا نع الضف هيف مثإ ال نايسنلا ماسقأ نم ثلاثلا مسقلا نأل

 لوهجملا ىلإ دئاع رطخي يف ريمضلا ( لاب ىلع رطخي لف لهج نايسن امإ ) رفك
 سنرايسن ىلع دئاع وأ ى نايسن ظفل نم مولعملا يسنملا وأ “ لهجلا ظفل نم مولعملا

 "در ذإ اضيأ مادختسالا نوكيف لوعفم ىنعمىلع لب ردصملا ىنمم ىلع هئاقب عم ال

 راذلع الو)“لومفمنعم ريمضلا يف هب دارأو يردصملا هانعمب وه ظفل ىلإ ريمضلا

 يردي ال ايفو ةريغصلا يف ةيصمملابو ةريبكلا يف رفكلاب هيف مكحي لب ( هيف
 رشعم اندنع لهجلا نأ كلذو ىردت دق ةريغصلا نإ :انلق اذإ ؟ةريبك وأ ةريغصأ

 نم مزلي امو ةيصعملاو رفكلا يف كلذو “ةقراشملا ضعب دنع اذك و ى دمع ةبراغملا

 مرحم هبف اهعامج ناب لوقلا ىلع لثم ضيحلا يف اهعامج ةمرح لهج اذإ ةأرملا مرحت
 . هلك دمعتملا مكحب هبلع مكحي ال ةقراشملا ضعبو « كلذ وحن و اهف
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 كرت وأ تان ايدلا نم ةجحلا هب تماق وأ هلهج عسي ال ام لك يف اذهو

 'لأسيأ مل نإو ، رطخي دقو ى لابلاب رطخ مل ام وهو لهذ وأ 2 رم امك
 ‘ هف ش ١ ال و هنع

 دنع وأ لوأ نم ( عسي ال ام لك يف ) هبف رذع ال يذلا اذه : يأ ( اذهو )

 ميرحت لهج وأ ابرلا ميرحت لهجك هضرف لهج وأ هميرحت لهج ( هلهج ) هدورو

 ضرفلهجك و؛هتئطختىلع أطخ وأ هيلع بوص وأ هتلحأ وأ هلعف اذإ هعاونأ ضعب

 هب تماق وأ ) ترضح نإ صاخشألا ةيالو وأ ةلملا ةيالو وأ اهضعب وأ ةالصلا

 ى هلهج مسي ال : هلوقب اهفصو وأ اهلصو رابتعاب اا ناسب؛(تانايدلا نم ةجحلا

 ريخأت الب الصأ هلهج مسي ال ام تانايدلا نم نأ دارملاو( ةجحلا هب تماق : هلوقو

 هلهج عسي ال ام وأ ةلمجلا ةءاربو ةلمجلا ةيالوو اهداقتعاو ةداهشلا ةملكب قطنلاك ام

 ناضمر مايصو “ىحضلا ين غلب نمل رهظلا ةالصك هتقو لبق عسيو هتقو ءاج اذإ

 لففب وأ كرتلاب رفكي نيح الإ لهجلاب رفكي الو ى هلبق وأ نابمش يف غلب نل

 وأ هلحي وأ هلعفي ىتح تامرحملا نم هوحنو ابرلا ةمرح لهجب رفكي الف مرحملا
 ال ام:هلوق يف لخاد هلك اذهو “ هتئطختل هنطخ ءىطخي وأ هلعفل هلعاف بةوصي

 دمحم ريغ يبن ةفرمك ةجحلا هب موقت ىقح عسي ام تانايدلا نم نإو ى هلهج عسي
 يلوو“هللا تافص نم ةفصو “نآرقلا ريغ باتك ةفرعمو ى مدآ ريغو : ليق لج

 هب تماق وأ :هلوق يف لخاد كلذ لكو هئادعأ نم ودعو “ىلاعت للا ءامل وأ نم

 اك كرت ) نايسن ( وآ) :هلوقب نايسنلا ماسقأ نم يناثلا مسقلا ىلإ راشأو ةححلا

 مسقلا ىلإ راشأو . خلا اهريخل لصوي ام ككرت وهو ةرخآلا نايسنو :هلوقب ( رم
 وهو) ءاملا ناكسإ و لاذلا حتفد ةلفغ يأ (لنهذَ ) نايسن ( وأ ) : هلوقب ثلاثلا

 نع ةلفغلا يأ رطخي دقو رطخي مل ام نايسن يأ ( رطخي دقو لابلاب رطخي مل ام
 كلذو ( هيف مثإ الو ؛هنع لاسي مل نإو ) ىرخأ رضحيو ةرات رضحي الف ءيذلا

 وأ نونسم وأ ضرف لمع يف كبلق نوكي نأ لثم ةظفاحلا ةوقلا يف نوكي نأب
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 ةيورخألا ظوظحلا نع لافغإلاو لجو زع هلا نايسن نايسنلا رشو

 ةالصلاب وأ ديحوتلاب ملكتلاهيف سيلوكلذب كرحتي هوركم وأ ةيصعم وأ حابم
 :لاقينأ لثم لاؤسلاب ةراتو لاؤس الب كلذ هيف نوكي ةراتف ىنزلا ميرحتب وأ

 ببسم نم هيف دب الف لاؤس الب راك اذإو ؟اذك بجو له وأ ؟ ديحوت اذهأ

 وحن وأ اكرش عمست وأ ديحوتلا هب ركذتف اكرشم ىرت نأ لهم هل ركذم
 وأ اهبف هنوك دمب ةظفاحلا نع ءيشلا لاوز :نايسنلا نم لوآلا مدقلاو ى كلذ

 رت يناثلاو رك ذت رك ذ نإ ةلفغلاو لوهذلا ىنعمب ثلاثلاو ى طق اهيف هدوجو مدع

 . ادمع ءيشلا

 هباوث وأ هتمظع رضحتسي ال نأ وه ( لجو زع هللا نايسن نايسنلا رشو)
 كلذ رضحتسا نإو ظوظحلل ةبجوملا ةعاطلانع لفغي نأ كلذ ىلع مزليف هباقع وأ

 هلفغأ و هنع لفغ :لاقي ينالثلل قفاوم وه (لافغالاو)‘ظ وظحلا ليصحت ىلإ هادأ

 ( ةيورخألا ظوظحلا نع ) هبلإ هتلفغ لصو هلفغأ : ليقو ى هنع لفغ ىنع
 ةوقل انباحصأ هيف ددشفناسنلا امأ و : ةديقعلا حرش يف يخامشلا دمحأ خيشلا لاق

 انتايآ كتتأ كلذك » : لاقو “ 'ا) مهيسنف هلا اوسن ) : ىلاعت هللا لاق ديعولا

 امم اظح اوسنفإل '")هب اوركذ ام اوسن املف «'"!ىسنتمويلاكلذك و اهتسنف

 ترظن » : للع هلوقو كلذ ريغو «'ثءاضغبلاو ةوادعلامهنيب انيرغأف هب اورك ذ"

 يسن نم انباحصأ كرش و « ‘٨' نآرقلا يسات نم مظعأ ابنذ رأ ملف يتمأ بونذ يف

 )١( ةبوتلا ةروس : ٦٧ .

 )٦٢( » هع : ١٦٢٦١ .

 )٣( » ماعنألا : ٤ ٤ .

 )٤( » ةدئاملا : ١٣ .

 . دواد وبأ ءاور ( ) ٥

 



 ‘ةصوصخس هلا باتك نم ةضق وأ ةصوصنم ةضورفم وأ الوسر وأ اكلم وأ ابن

 ةعابت وأ الو يسن نميف اوددش و ى هلهج عسي الامم انركذ ام .ج كلذك و

 : ةلاصم خيشلا لأقو “ هماع نع عجر : اولاقو هورذعي ملو سفنألاو لاومألا نم

 : ىلاعت هلوقل بوقعي وبأ خيشلا هعبتو . ىسنن ال ةررب نوكن نأ انيلع سيل

 ةلاصم رشاعلا مامإلا :بوقعي وبأ لاقو ه'١) انأطخأ وأ انيسن نإ انذخاؤت ال ل

 نايسنلا نأ ملعإ ‘ ىسنن ال ةظفح نوكن نأ انيلع هلل سيل : لاق هنع هللا يضر

 الإ ةدش هيف درت ملو « اهب ذخاؤيف بابسأ نع نوكي امبرو « بلاغ رمأ ناسنإلل

 بونذ يف ترظن » : لاق هنأ قلع هللا لوسر نع يور هنإف نآرقلا يسان يف

 مث نآرقلا ظفح نم ه : اضيأ لاقو « نآرقلا يسان نم مظعأ !بنذ رأ ملو يتمأ
 ي'") مهيسنف للا اوسن :لجو "زع للا لاقو « مذجأ ةمايقلا موي هللا يقل هيسن

 هللا اوسن ل : لاقو ه«٢) ىسنت" موبلا كلذك و اهتبسنف انتايآ كتتأ » : لاقو

 . رعشلا نم هزرفي ال ىتح هيسان يف كلذ لبقف « ها « 'ے) مهسفنأ مهاسناف

 كرتي مل نإف هب لمعلاكرات يف كلذ ليقو ؟مالكلا رئاس نم هزرفي ال وأ : تلق

 ' هب لمهلا كرت نإو “ ىنعم هيسانب سيلف اظفل هيسن ولو هيلع ريض الف هب لمعلا
 امنإ ديعولا اذه نأ ملعإ : لاق ع ًآريسفتو ًادرسَ هظفح ولو كلاهو هيسان وهف
 كعم هللاو ىسني ال برضلا ملأ نأ اك ىسني اع لجو زع هللا يسن نم ىلإ هجوتي
 ملع نمو ى ارمآ وأ ايهان كل هعنص دجت تئش ثيح كرصب مراف تهجوت انيأ

 رذع دقو ع هسأب ملع دقو « هرثأ هعم ماد ام هاسني نأ عيطتسي نلف عبسلا رثأ
 اذإ اهئلصسلف اهسسن وأ ةالص نع مان نم » قلع هللا لوسر لاق “ ةالصلا يسان هللا

 )١( ةروس ١ ةرقبلا ةروس : ١٦١ ٢٨ .
 / ٢ ! .اه رك د م دقت

« « ):( 
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 امل رشحلا ىلا اهيسن ولو مالسلاو ةالصلا هيلع هرذمف 6١١ « اهتقو كلذف اهركذ

 نم ماقف هباحصأب رصعلا ةالص مالسلاو ةالصلا هبلع ىلص دقو 4 سأب هيلع ناك

 هل لاقف ؟ هللا لوسر ان تيسن مأ ة ةالصلا تر صقأ : نيدبلا وذ هل لاقف نيتنثا

 : هباحصأل لاقف « مكل ؟نسأآل ىسنأ نكلو٤نكي مل كلذ لك » : مالسلا هيلع
 دحأ هرتكذي مل ولو ى اعبرأ مهب متأف عجرف “معن: اولاق « ؟نيدبلا وذ قدصأ ه
 .ها ريض الو رشحلا ىلا هعسول هباحصأ

 لبق ىنبو ملكت امنإو ه نيتعك ر نم ةالصلا نع جرخ هنأ :نيتنثا نم ماقىنعمو

 ديدشتلا ةياغ ةلأسملا هذه يف خياشملا تددشف : لاق ى ةالصلا ين مالكلا مرحي نأ

 نم ةيآ وأ هللا نيد نم ضئارفلا نم ةضيرفب ةجحلا هيلع تماق نم نإ : تلاقو

 صوصنملاو ةكنالملا نم كلمو لسرلاو ءايبنألا نم ين وأ لجو زع هللا باتك

 يسانلا ءايلوأ يأهئايلوأ نم يلو وأ رش وأ ,رخ يف نجلا نم وأ يأ مدآ ينب نم

 اذه نم ءىش يف رذعي ال امنإ سفنألا و لاومألا نم تاعابتلا نم ةعابت وأ ودع وأ

 ةصوصنم ةضيرف وأآالوسر وأ ابن وأ اكلم ىسن نميف كرشلاب اومكح و هلك اذه

 ص كرشم هنأ كاشلا يف اومكحو ةصوصخم لجو زع هللا باتك نم ةيضق وأ
 . ةمابقلا موي ىلا كاشلا يف كاشلا يفو

 ص ةمحرلاو ةمسلا اهيف هللا دنع وجرأو اهيف اوددش دق ةلأسملا هذه نأ ملعا و

 « اناطخأ وأ انيسن نإ انذخاؤت ال انبر » : نينمؤملا نع ةياكح ىلاعت هللا لاق

 يتاي ىتح ةيآلا هذه مومع ىلع نحنف نانتمالاو ةباجإلا ضرعم يف كلذ رك ذف
 همالك نايب مهيلإ ىلاعت هللا ضوف نيذلا ريسفتلا لهأ بهذ دقو ى اهصخي ام

 ناسنلا اوزواجف اندمعت انأطخأ وا انك رت انيسن نإ :اولاق نأب ةقيلخلل هباطخو

 بهذم نيرسفملا ءالؤه بهذمو ص دمملاو كرتلا ىلا اطخلا و كرتلاو دمعلا ىلاا

 )١( ملم هاور .
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 لوسر نم ةقيرطلا هذه اوسبتقا نيبنذملا هدابع يف نيملاعلا بر ةمحرب قئال حلاص

 زيزع مكسفنأ نملوسر مكءاج دقل » : لوقي ثيح هنع برلا هاكح ايف للز هلا
 نم رأ ملعا و 2 ١١) 4 ميحر فور نينمؤملاب مكيلع صيرح متنع ام هيلع

 ملس نم:نينم ؤملا ةلمج يف لصاح وهو ريسفتلا اذه هل دعبتسي الف نيتلصحخ نم م۔اس

 ى آدهاش هب هللا ىلع ناك نيدب هللا نيدي نأ ةعدبلاف « رارصإلا نم ملسو ةعدبلا نم

 هلا هبيثيءعيش يأ ىلعف ى كلذ ىلع لجو زع هللا ىقلي ىتح ابذاك هيلع ةداهش يفو
 نأو ىمس ام الإ ناسنإلل سيل نأو ل ؟ هادي تمدق ام ريغ ىلعأ ؟ لجو زع
 يداتملا هبرل دناعملا رصملا امأ وه ىف"وآلا ءازجلا "هازجي" مث ىري فوس هيعس

 ترصأف هبر ىقلي ىتح ادبأ اهقرافي ال هنأ لوعَ و ادمع اهبكترا و هتيصعم ىلع
 يف سيلف “ اسوك رم اسوكنم رشحملا يف ادغ هبر يقلف رسخو باخف ربكتساو

 هفالخو هرارصإ ىلع هفاعسإ هناحبس يرابلا ةمكح قيلي ال ذإ عمطم اضيأ اذه

 ى حوصنلاةبوتلا : ةسمخ بابسأب هنع وفعلا ليحتسمب سيلف بونذلا نم هءارو امو
 نوعجارهيلإ انإو هلل انإ » :اهبحاص لاق يتلا ةعجوملا ةبيصملاو « ةلوبقملا ةنسحلاو

 لاقو“اهلقي مل "وأ نودتهملا مه كنلوأو ةمحرو مهبر نم تاولص مهيلع كئلوأ

 نع وفع و مكيديأ ‘تىَسَك ايف ةريصم نم مكباصأ امو < : لح و زع هلا

 الإ اہكاشي ةكوشلا ىتح ةبيصمب باصي ملسم نم ام ه : مقلع لاقو ه ربثك
 ةالصلا هيلع ىفطصملا ةءافش كلذ ءارو نمو « )٢' « هاياطخ نم اب رَّفَك

 شرملا بر ميحرلا فورلا مركلا مكلا وهو ةعافشلا هل نمب فيكف مالسلاو

 :لئاق نم زع لاقف ؟ اوبوتي نأ لبق نيبنذملا هدابع ىلع بئاتلا وهو ؟ مظملا

 للاومكملع بوتيو مكلبق نم نيذلا َنَنس مكيدهي و مكل َنّئبُيل للا ديرب

 )١ ( ةبوتلا ةروس : ١٢٨ .

 . يذمرتلاو دواد وبأو ملسم داور ( ) ٢
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 "نأ تاوهشلا نوعبتي نيذلا ديريو مكيلع بوتي نأ ديري هللاو ى مكح ميلع

 نم نأ » : مالسلاو ةالصلا هملع هبن ناسل ىلع ىضقو « 6١ 4 اميظع انم اولسمت

 لوسرنع بئاسلا نب مامض هاور « ةنجلا لخد.ناميإلا نم ةبح لاقثم هبلق يف ناك
 تبهو ينإ نينمؤملا رشعم اي » : ربكألا لصفلا موي لجو زع هلوقو « مقلع هللا

 نيملسملا نيب ابف صاصقلا عقيو « مكنيب ايف اوبهاوتف مكنيبو ينيبام مكل

 هللا لضف كلذ ءارو نمو تاعابتلاو لاومألا لدب تانسحلاب نوضاقتيو تاملسملاو
 . مظعلا لضفلا وذ هللاو ءاشي نم هيتؤي

 ةلأسم ه: هصن ام ريبكلا بلاقلا فصن نم سيرارك ةعبرأ وحن دمب لاق مش

 للا باتك يف تدرو دق لوهذلاو نايسنلا ةلأسم نأ ملعإ : « لوهذلاو نايسنلا

 يف لجو زع هللا لاق ى اهصخي ام د رت ىتح اهمومع ىلع نحنف امومع لجو زع
 لوس رلانمآ » :مهيلع ىنثأ نيح لجو زع هئايلوأ نع ةياكح نانتمإلا ضرعم يف

 دّسمت انأطخأ : نولوقي نيرسفملا لمجف « انأطخأ وأ - ىلاعت هلوق ىلا

 نم سيلو “مهل هبهوف نايسنلا هوبهوتسا مهنأ نينمؤملا نع لجو زع هللا ىكحف
 ص هب دوجي الو هب لخبيف هبهوتسا هنأ انربخيف ءيشلا بهوتسي نأ ممركلا ةفص

 هسفن نع كلذ ركذيوبهوتسا هنأ هسفن ىلع متنشي نأ ميئل ةفص هذه امنإو

 نأ هريغل غاسل نايسنلا عسي ال لوقي نأ دحأل غاس ولو “ بهي الهنأ مث
 « ريصملا كيلإو انبر كتنارلفلغ : مهنع ىكحنيح ةرفغملا كلذك و‘ لوقي

 دهشي كلنارفغ : لاق ولو “كل دهشي كنارفغ نم نونلا باصتنا .ةداهشب

 نكلو نارفغلا ةلأسمب مهيلع انمكح امل نونلا مضب كلثنارفغ : لاق ولو « كل

 انبر ج : هلوق يف هوبهوتسا ام كلذك و ؛ نارفغلا مهتلأسمىلع لدي هبصن

 هلك اذهب مهلداج نإف نيرفاكلا موقلا ىلع ان"رصناف-هلوق ىلا - انيلع للحت الو

 )١() ءالنلا ةروس : ٢٧ .
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 ىلامتهللا نم اوبهوتسانينمؤملا نأ ىلع ةّسألا تعمتجاف “مهنيب نم نايسنلا لاب امف

 ك ضعب نود نهضمب يف ءانمتسالا لاب امف مل "نهبهوف رشعلا تاملكلا هذه

 عنملاو ضعب يف ءانثتسالا ناك ولف هب مهل داج ام ىل'وأ وهو ممرك لوئسملاو

 يفناكل رمآلالوأ يف غوسي ءانثتسالا ناك ولف «اهطس ويف وأ نيتيآلا رخآ يف ناكل
 - اباذع مكيلع ثعبي نأ ىلع رداقلا وه لق » : لجو زع هلا لاق اك تابوقملا
 ى ثاب ذوعأ » : قلع للا لوسر لاق ةيآلا تمت املو 'ا) « نوهقفي مهلل - ىلا

 وحن وأ كلم وأ يبن نايسن ءانثتسا ءانثتسالاب ينعي ۔ ھا نيل وألا نم للا هذاعأف

 الو بنذ ريغ نم لضفتو هيلع هب نتما ام هيلع ينثتسي نأ امإو : لاق كلذ

 ملو عنم هيف دبعلل سيل بلاغ رمأ نايسنلا نأ ىرحأف يأرلا يذ يأرب الإ ببس

 ل وس ر لاق صصختلا هف درو دقو نآرقلا يسان ق الإ ءيش نايسن ق ةدش درت

 كلذو «نآرقلا يسان نم مظعأ ابنذ رأ ملف يتمأ بونذ يف ترظن ينإ ه: يقلم هللا
 سفن درب ملو نآرقلا دارأ امنإو “هتوالت نارجهو هايإ هنارجهب الإ هاسني ال هنأ
 امب فيكف ةالصلا يهو تادابعلا مظعأ نايسن يف نينمؤملا هللا رذع دقو نآرقلا

 سبل هنأ ىلع ةّمآلا تعمتجا دقو؛؟ 'آ) ديملا رابتخا نم ناسنلا ناك ولو ؟اهنود
 بهذ ذاوش الإ ةمألا هذه نع طوطحم هنأ نايسنلا ىلع تعمتجاو هرابتخا نم

 نع عوجرلاو « ءيش يف ملعلا نع عوج رلاب نايسنلا سيلو « ملعلا نع عوجرلا مهب
 وأ هباوص ام ةئطخت وأ هرارقإب ملع ىلع هركنيف هب رقأ ام ىلا دصقي نأ ملعلا

 فيكف > رومألا هذه نم ريثك نع زواجتب ىلاعت ب رلا و > هأطخ ام بيوصت

 مكحلا ةفص نم اذه سملو > مه رايتخاب ال مهماهوأ و مهناهذأ نع طقس دق رمأب

 . مح رلا فومءرلا

 . ٦٥ : مانألا ةروس ) ( ١

 . باوصلا وهو ٠ هبتنال دبعلا رايتخا نم نايسذلا ناك ولو : لصألا نم ةخسن يف )٢(

- ٣٥ - 



 . نع طقس ام نأ : هنع هللا يضر '") فاتلز نب ىلغي رزخ وبأ خيشلا لاقو

 ةيافلا مامإلا وهو هفالخم لاق نمبو م بهذ نيأف هب ذخؤي ال ناسنإلا مهو

 .دعر داهتجالا يف ايلعلا ةجردلا غلب نمم هنع هللا يضرينايسولا فاتلز نب ىلغي رزخ هبأ )١(
 داهتجالا ةجرد هلبق اوغلب نبذلا ةرشعلا ةمألا يف ىلامت هللا همحر ميهاربا نب فسوي بوقمي وبأ

 زحاا ميمت وبأ مهسأب ىشخي ناك نيذلا نم راص ىتح ةسايسلاو ململا نيب عمج رزخ وبأو . قلطلا
 هسلجم نوداتري نيذلا ةذباهجلا رئاس ىلع هل زعملا مدقتو ةخسارلا ةقادصلا نم اجنيب ام عم يمطافلا

 داهتجالاومملا يف رزخ يبأ ونص وهو ينايسولا دلخم نب ديزي مساقلا ابأ الإ هيلع مةدقي ملو مهترثك لع
 . يسوفنلا نوقرز نب نابلس عيبرلا يبأ ايهخيش نم ململا سابتقاو

 نأ كلذو امهنيب برحلا باشقنا ىلا تضفأ ميمت يبأو رزخ يبأ مامإلا نيب ةعطاقم تمقر دقو

 دنع هتناكمل هب ردغلا نم ءيش هسفن يفو هناكم عفربو دلخم نب ديزي مساقلا ابأ با ناك زعلا

 نيذه ةلزنم عفربو ث ةراشإ لوأل هرمأ نع نورخاأتي ال ثيحب هلوح مهعومج عاتجاو باحصألا
 بسك ليغنز نب ديعس حوف يبأ ناللاو ملقلا بحاص لوقنملاو لوقعملا ةمالعو نيتودقلا نيمامإلا

 زعملا ىلا فلزقلاو عمطلا باحصأ نم ةميمنلاو تاياشولا ترثكف مهتافاصمو ةيضإاإلا ةدوم زمملا
 جاهف نيمامإلا نطو ( ةماحلا ) ىلع هلماع ةطساوب هلتق ىتح مساقلا يبأب مهمولمب ةفيظولا باستكاو
 مزتعاف نيمامإلا ةراشإ عوط اهريغو ةتازم نم ربربلا لئابق تناكو رمآلا ميلع مظعو انباحصأ
 طقس وهيلع دتشا رمألا هغلب اهلف ةيسلدنألا يف ةيمأينب بتاك ىتح زعملا ميمت يبأ ةزجانم رزخ وبا
 يف لالقتسالاب مهل مزجي انباحصأ ءايلع ضعب ةطساوب ءايلعلا نم هعم نمو رزخ اإأ بتاكو هدي يف
 مظعألا داوسلا نأ الإ ةسوفن لبج ىلا ترهيت نم هدادجأ اهلازأ يتلا ةيمتسرلا ةيضابإلا ةكلملا
 ا:أ اوعجار ءاملعلا نم اممج ادع ام هروهمج عيابف ةناهإلا لغو زعلا ةبصانم الإ ىبأي جئاهلا

 ةقبطلا نيب ةوشرلا تبعلف زعملا نيبو هنيب برحلا تبثنف عافدلل امامإ هنم هوبأو رمآلا يف رزخ

 لبجلا ىلا رزخ وبأ برهف ميمت يبآل زوفلا ناكف رزخ يبأ نع اوحمجف ةريثكلا يهو ةفيعذلا
 صخالابو ءاج رآلا لكلا ماعلا وفعلاب لسراف رمآلا ددجت فوخ ةمألا ةرئاث نكسي" نأ زعلا داراف
 ىلا هعم هبحطصاو هيلع علخو همركأو هيلا مدقف هعم ةشحرلا عوقر لع فسأ يذلا هبحاص لا

 يبأ ةلزنم تلغ دقو زهملا تام ىتح هماركإو هزع يف ناكف رهوج هدئاق اهلتحا نأ دعب رصم

 آريثك و . رصم ءايلع عم ميظع ناش هلو برغملا ملاعب فرعو قافآلا ىلا هتيص راطو رصم يف رزخ

 رربي ام هنم دجي هلعل ىرخأ دعب ةرم هنحتما ىتح رزخ يبأ يف هئامدنو زعملا ءارزو نعط ام
 . نينئاخلا ديكو هديك نم هللا هسرح و همارمب رفظي مل هنكلو هلتق
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 مهلك اونمآ نيح مهل "ةباثم مهنع نايسنلا طوطح لعج ىلامت برلاو ىوصقلا
 كيلإو انبر كنارفغ انزعطأو انعمس < : مهلوق هلسرو هبتك و هتكنالم و هللاب
 ام اهل اهمسو الإ آافن للا فلكي ال » : هنأ مهرشبف ةرفغملا يف اوبغرف « ريصملا

 ال ) : اولاقف نايسنلا كرت هولأ۔ مهنع ففخ ادف « تبستكا ام اهيلعو تىسك

 لجو زع هلا ةبهوم لوأ يف ةدشلا لاب ايف ي اناطخأ وأ انيسنآنإ انذخاؤت

 نإ : نولوقي دمملا ىلا أطخلا اذه يف نوبهذي نيرسعملا و ءاملعلا "لج و ؟نينمؤدل

 : مالسلا هيلع رضخلل نارمع نب ىسوم لاقو ى اندمعت وأ انك رت انأطخأ وأ انيسن

 نم كلذ نأ بجوأف « آرنع يرمأ نم يقهرت' الو تيسن امب ينذخاؤت ال ه
 يضر نون نب عشوي لوقو “ ممح رلا مكحلاب قيلي الو رسع قاهرإ لهف ول رضخلا

 ةرذعم ىلامت هلا 4 لمحف هركذأ نأ ناطشلا الإ هناسنأ امو ظ : هنع هلا

 ىلع هلاحأ هيسن رمأ هبان نمف ‘ ناطمشلا ىلع بنذلا ةلاحإ هون رمأ يف نينم ؤدل
 ملو يسذفَ » : هل ارذاع مالسلا هيلع مدآ يف لجو زع لا لاقو ‘ ناطيشلا
 .ها ةيصعملا لمع ىلع هك امزع 'هل دجن

 فبلكت هيلع فيلكتلاف يرورض بلاغ رمأ لاق اك نايسنلا كلذك و : تلق
 كلذكو « هب انل ةقاط ال ام اننلتحت الو : ىلاعت هللا لاق دقو ؤ قاطنل ال ا

 كلذك و « هاقسو همعطأ هللا نإ ه : برشو لكأ ىتح يسانلا مئاصلا يف درو

 ىلع لئاق لاق نإف : ةضرامم لاق اناين ضيحلا عايجك يسانلا هيف رذع ام لك

 زع هللا لاق دقو هتايآ نايسنو ىلاعت برلا نايسن غوسي هنا نايبلا يف كبهذم

 اهتيسنف انتايآ كتتأ كلذك » : لاقو « مهيسنف هلا اوسن لل : مه اتمذ لجو

 مل ولف 4 ايندلا نم كبصن ست الو < : هلوقو “ « ىسْأت موبلا كلذك و

 . هنع هاهن الو نامسنلا كرتب للا هرمأ امل هلامفأ نم نايسنلا نكي

 امنإو دمملا اهب ديرب هنأ اهيف ريسفتلا لهأ عمجأ دق ثالثلا يآلا هذه نأ ملعإ
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 ملف هناحبس يرابلا ىسني نأ كلوق امأو ، امبط انم دحاولا هيسن ام ىلع انهالك
 فرصتي دبعلا نأل آالوثهذ ال ادع نكل هاسني نأ هايإ هتفرعم دمب دحأل مقتسي
 ىلاعتهب هتفرعم هدنع تلصح و “هرك ذتالإ ائيش ىر داكي الف ىلاعت هللا قلخ نيب

 ؛ هرهظ ىلع ىلاوتي وهو برضلا مأ ىسني نأ طايسلاب بورضم نم مقتسي ال اك
 ةساملا ةجاحلاو اوفرصت ام نيأ اهب ىولبلا قلخلا ملع امل ىلاعت هللا تايآ كلذك و

 اوسن » : لاق كلذ لعاف لجو زع هللا مذ هنأ ىلع هنايسن رذعب مهقرافت ال يتلا ا

 . « مهبسنف هلا

 ناهربلا ام اهل وأ : ثالث تالاؤس نع هذه يف نيملسملا ىلع قّتض نم لأسيو

 نم الو دنلل هل وس ر ةنس نم الو لحو رع هللا باتك نم هدح نلو ؟ هلاق ام ىلع

 اجسال ةمينغلاو يبسلاو لتقلاو ريفكتلاو كيرشتلا نأ ماكحألا - يناثلاو . لقملا
 يف فورعم ريغ ةذاشف نكمي نإف هطح ىلع ةمألا رثكأو هرف فلتخم رمأ ىف

 يأرلاو ةتنسلاو نآرقلا هيلإ راشأ ام فالخبف اديلقت ناك نإف "لوآلا ردصلا

 نم امأو كلذك ةنسلاو سانلل ةرذمعملاه.ف ام ىلإ انرشأ دقف نآرقلا امأ « لقعلاو

 ك يرورض رمأ نايسنلاو تايرورضلاب هدبع ذخاي ال ىلاعت هللا نإف لقملا ةهج
 هنإف عرشلا ةهج نم امأ ى ي تبستكا اهيلعو تبسك ام اهل » : ىلاعت للا لاق

 أ» : لح و زع للا لاق : لاق هنأ هر نع هيورب ايف نلع هللا لوسر نع يوأ ر

 هتلع هللا هعسو ارمأ هسفن ىلع ددش نإف « ءاش م يب نظنلف يدبع نظ دنع

 عسوو ءاملعلا هيف فلتخا رمأ يف ةدشلاب هذخأي نأ لقعلا يف سيلف هيلع للا ددش

 هللاو ةح ودنم هدنع كلو ى ةدشلا كلت ىلع هللا كلماعيف ةدشلاب هيف عيجلا

 عسو نم امأ ث رظح نمو عسو نم ةلأسملا هذه نع هدبع لأسي ىلاعتو هن هناحبس

 رظنيلف هدب رابتخالاف ددش نم امأو > ةنسلاو نآرقلا ف ام ىلا انرش

 مركلابممركلا لماعمل و اهنع عطقبلف نكت ل نا او مزحلا وهف اح ماد ام هتحح

 مؤللا هلماعي الو
` 
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 ام لقيلف ؟ال مأ رذعلا عوطقمأ ةلأسملا هذه يف فلاخلا لاح ام ثلاثلاو

 . ملعأ هللا و .ها ءاش

 يف بجر نم ءاثالثلا ةليل مانملا يف تيأر حرشلا نم لحملا اذه تلصو نيحو

 ى مركلا اهب لماعبف ةيبوبرلا هب درفني ام لضفأ و ةيد وملا ةكرشلا لضفأ باتك

 هللا ةمدخ يف دهتجيل ةيدوبعلا رامشتسا يف ناسنإلا بيغرت ىنعملا نأ تمهفو

 ىنعملا نأ و“ هلل ا ءاضةل عضخي و“ هسفن نع ربكلاىفني و“ هسفن لذي وهدمس وه يذلا هللا

 ةبناثلا ةليللا يف تيأرو ى هللا ىلا هللا تافص نع يفتنيف ةيبوبرلاب هللا صيصخت

 ةيؤر ال مانم عامس اذهو ع هللا ك"زعي هللا ءاضقل عضخاو ملست لا رمآل ملستسا

 باب يف تايدعتلاو تالماعملا نم تاعابتلا نايسن ىلع مالكلا مدقتو “ باتك يف

 ال نأب لمعلاب هيلإ برقتلا كرت هللا نايسن ىنعمو ى اياصولا يفو “ نويدلا ءاضق

 يصاعملا كرتيو ضئارفلا لمعي وأ رئابكلا لمعي نأب وأ اهضعب وأ ضئارفلا لمعي
 كلذب عجر دقف “سايإلا ةهج ىلإ هب ىدأو هباصأ لمل هللا ىلإ كلذب برقتي الو

 رمأ نم ه۔ايإ كلذ ببس نوكي دقو “ضرف برقتلا ذإ ضرفلا كرتو ةيصعملا يف
 برقتلاو لامعألا نع هروتفل اببس ريصيف دجو هيف بغر دقو هنم سيأ يويند

 امو برحلاب هتنذآ دقف [تلو يل ىداع نم : لاق ىلامت للا نإ » : للع هنعو

 يلإ برقتي يدبعلازي الو“ هيلع تضرتفا امم "يلإ "بحأ ءيشب يدبع يلإ برقت
 رصبيذلا هرصب و > هب عمسي يذلا هممصم تنك هتتسحأ اذإف هبحأ ىح لفاونلاب

 يفذامتسانئلو« هتيطعأأل ينلأس نئل و “اهب يشمي تلا هلجرو “اهبشطبي يتلا هديو هب
 ص , ٠
 . ) )١ » هز ال

 داز نإو يهاونلا بانتجاو رماوالا لاثتماب هللا ىلوت نم وه ىلاعت هللا يلوو

 )١( هيلع قفتم .
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 'ةرصنلاو ظفحلابءالوتي هللاو ى ةيالو داز هللا ةفرعمو ةدابعلا يف قرغتسا وأ لفنلا

 يفو“ًادبأ حلفي الف هنم مقتنأو هرهقأ هل براحم ينأب هتملعأ :ابرحي هتنذآ ىنعمو
 يفو ث « يمراحم ًلحتسا دقف ه : ةياور يفو « ةبراحملاب ينزراب دقف » : ةياور
 كشويهاذآ نمو “ لاىذ آ دقف » :ةياور يفو ك » يبراحم لحتسا دقف » : ىرخأ

 الف [آقلطم ال ةعاطلاب لل هتيالو لجأ نم الجر ىداع هنم دارملاو « هذخأي نأ

 عقو اك ةموصخ وأ ةموكح يف هريغو يلو وأ نييلو نيب عقت ةرفاغم هيف لخدي
 . لاز مث ماصخ ضعب رمعو ركب يبأ نيب

 "لمك مدآ نبا اي : نسحلا لاق مث نمو لجو زع هلل ةبراحم يصاعملا عيمجو
 ةلكأ يمسف ةبراحم دشأ ناك حبقأ بنذلا ناك ايلكو ؟ ةقاط نم هللا ةبراحمب كل

 امم : هلوق يف ءاوسو ى مهداسف مظعل هلوسرو هلل نيبراحم قيرطلا عاطقو اب رلا

 ف رحلاو يهنلاو رمألاو داهجلاك ةيافكلا ضرفو نيملا ضرف هيلع تضرتفا
 ام ءاداب الإ يدنع ام كردت نل كنإ مدآ نبا اي ه : ةياور ينو “ عئانصلاو

 ال هنع هففْكاف ةدابعلا نم اباب ديرب نم نينمؤملا يدابع نم نإو “ كيلع تضرتفا

 ىلع بقاميو هلعف ىلع باثي ذإ مظعأ هنأل ضرفلا ركذو « هدسفيف بجع هلخدي
 . ابرقت دشأو هللا ىلا بحأ ناكف هك رت

 دملا فاضأو ى ةجرد نيعبس لفنلا باوث لدعي ضرفلا باوث نأ يورو

 قلطأو ی لقتني : يورو “ برقتي لدب ‘ ببحتي : يورو ى افيرشت هسفنل
 دقو “ هب برقتي ام مظعأ يهو نآرقلا ةوالتك ةرهاظلا ةداصلا ممف لفنلا

 ترهط ول : ناثع لاقو « همالك لثمب لجو زع هللا ىلإ دابعلا برقت ام ه : يور

 طظفحتأ : نيديرملا ضعبل نيفراملا ضعب لاقو ى مكبر مالك نم تمبش ام مكبولق
 مم و“ معنتي ميف نآرقلا فرمي ال ديرم “هللاب هاتوخغاو : لاقف ى ال : لاق ؟ نآرقلا

 لوسر اي ينربخأ تلق : ذامم لاق ركذلاكو ؟ لجو زع هبر يجاني َمبو منرقي
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 بطر كناسلو تومت نأ » : لاق “ لجو زع كا ىلإ اهبرقأ و لامعألا لضفاب للا
 نأ ه: حصو ٢)" كركذأ ينوركذا » : ىلامت هلوق هفرشب ىفك و « لا ركذب

 ام يدبع عم انأ» : يورو ى ؛٦) . يفرك ذي ثىح هعم انأ و يب يدبع نظ دنع

 .« هاتفش يب تك رحت و يركذ

 [اضيأ كلذ رثأ رهظيو ىضرلاو لكوتلاو عرولاو دهزلاك ةنطابلا ةدابعلاو

 مه ام اسان ل نإ ه هقلع للا لوسر لاق « كلا يف ضغبلاو للا يف بحلا اهمظعأ و

 « لجو زع هللا نم مهناكمب ةمابقلا موب ءادهشلاو ءايبنألا مهطبغت ءادهش الو ءايدنأب

 الو ماحرأ ريغ ىلع هللا حورب اوباحت موق مه ه : لاق ؟ مه نم هللا لوسر اي : اولاق

 فاخ اذإ نوفاخي ال؛رون ىلعل مهنإو رونتل مههوجو نإ هللاوف ، اهنوطاعتي لاومأ
 ةلا ءايلوأ نإ الأ » : ةيآلا هذه الت مث'"' 2 سانلا نزح اذإ نونزحي الو “سانلا

 ىتحناميإلا حيرص دبملا دجي ال ه: للع هنعو )٠' نونزحي مه الو مهيلع فوخ ال

 ص )6٨ 2 لا نم ةيالولا قحتسا دقف لل ضغبأ و هلل بحأ اذإف هلل ضغبيو لل بحم

 هرصبو هدبع عمس ىلامت هللا نوك ننعمو ى هيلع ءانبلاك لفنلاو ساسأ ضرفلاو
 دارملا نوكي نأ زوجيو ، ةيصعملا يف لمعتست نأ نع هدبع حراوج هظفح ؛خلا

 يرك ذ يف الإ هعمس لممتسي ال يأ يرك ذ الإ عمسي ال يأ هعومسم هعمسب

 ، يرك ذنم وهف يل ناك امو“ يرك ذ الإ لوبق علس عم۔ي ال وأ ‘ةرورض الإ

 يدوج وىلع ةلادلا توكلم بئاجع يف الإ رظني الو“يباتك ةوالتب الإ ذذلتي الو
 . يئاضر هيف امل الإ يشمي الو شطبي الو “ ينافصو
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 امب هيلإ برقتملا هدبعل ىلاعت هللا ةرصن نع ةيانك و زاجم كلذ نأ ققحتلاو

 هدبع نم هسفن لزن ىلاعت هنأك ىتحهرومأ عيمج يف هملوتو ةناعإو دييأتو ك ركذ

 يب ه : ةياور يف ءاج كلذلو « نيمتسيو كردي اهب يتلا حراوجلاو تالآلا ةلزنم

 لاصفألا هذه ىلع هت اردنقأ انأ :يأ ! يشمي يبو شطبي يبو رصبي يبو عمسي

 ةجرد ىلا ناميإلا ةجرد نم ىقرت لفنلاو ضرفلاب دهتجا نمف ى هيف اهتقلخو
 يف ىقبي ال ىتح كلذ ديازتيو هتمظعو هبحو هللا ةفرممب هملق ءىلتمىف ناسحإلا

 ام ه : ربخلا يفو ى هبلق ةقفاومب الإ هحراوج ثعبنت الف هلالج لج هللا ريغ هبلق

 ةنيدملا لع مدق املو '١ءنمؤملا يدبعبلق ينعسو نكلويضرأ الو يئامس ينمسو

 هرمأي نأ رمع باهي ناطيشلا نأ : يلع نعو « « مكبولق لك نم هلا اوبحأ : لاق
 لهأ نم يأ « هللا نم سيلف هللا ريغ هتمسو حبصأ نم » : للع هنعو « ةئيطخلا

 هناسلو هب لقعي يذلا هداؤفو » : اهب يشمي هلوق دعب ةياور يفو “ هبحو هبرق

 ،ًآديرم و اديو ارصبو امس هل تنك هتببحأ نمو » : ةياور ينو« هب ملكتي يذلا
 ال نم يدابع نم نأو ى هل تحصنف ينحصنو ىهتيطعأف ىنلأسو“ هتبجأف يناعد

 رقفلا يف كلذ لثم ركذو ى « كلذ هدسفأل هترقفأ ولو ىنغلا الإ هناميإ حلصي
 ص ريبخ ميلع ينإ مهبولق يف امب يملعل يدابع ربدأ ينإ ه : لاقو ى مقسلاو ةحصلاو

 . « هترصن ينرصنتسا اذإو » : هنذيعأل : دعب ةياور يفو

 قزرلا يف ءايبنألا هاعد اك بتارملا كلت غلب نمل ىلوأ ءاعدلا نأ قيقحتلاو

 . ربصلا راتخي : ضعبو رضلا فشك يف بويأو امهريغو دلولاو

 - ينالتبا يذلا وه :لاقف ص هللا توعد ول : هل ليقف صاقو يبأ نب دعس يرحت

 هركأ : لاقف جاحلا نحس ف يمبتلا مهاربإل كلذ لقو > هدرأ نأ هركأ أو

 ( ١ ) ور ١. ملسم ٠
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 جاجحلا ىذأ ىلع ريبج نب ديعس ربصو ى رجأ هيف يل ام ينع جرفي ن أ هوعدأ نأ

 هل ةَرَسلا نأ هللا ملعل هلاؤس ىلا يلولا باج ال دقو“ءاعدلا باج ناكو هلتق ىتح

 :دعب ةياور يفو ى ةرخآلا يف وأ ايندلا يف امإ « هنم آريخ هل هضيوعت عم هريغ يف

 .ركي نمؤا يدبع سفن نع يددرت هلعاف انأ ءيش يف تددرت امو » : هنذسعأل

 هنا ملعدق و ‘ هراكلا يف ددرتملا لعفك هب لعفن : يأ ص هتءاسم هركأ انأو توملا

 قباس يف هنم دب الناك نإو ءنتقألا ىلع الإ ايندلا مالآ آ مظعأ هنآل توملا هركم

 آدج بيرغ ربخ يفو. ةماركلا راد ىلا هلقنل هلةعنف ر لب ةناهإ هتبمي سيلف هئاضق

 نأ كموق رذنأنيرذنملا اخأ ايو نيلسرملا اخأ اي “لإ هللا ىحوأ » : لاق قلع هنأ
 يدي نيب امئاق ماد ام هنعلأ ىنإف ةملظم مهدنع ر دحألو يتويب نم اتيب اولخد ال

 نوكأ و ى هب عمسي يذلا هممس نوكأف اهلهأ ىلا ةمالظلا كلت ًدأرَم ىتح ىلصب

 ثيببنلا عم يراج نوكيو ينايفصأو يئايلوأ نم نوكيو هب رصبي :يلا ه رصي
 . ملعأ هللاو ؛ ةنجلا يف ءادهشلاو نيقيدصلاو
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 لصف

 > رفك هي وذو رفكلا ميظعت و هلهأ و مالسإل | ةناهإ

 فص٫حل

 هلهأو رفكلا مظعمتو هلهأ و مالسالا ةناهإ يف

 ميظعتو “رفك رفكلا مظعتو رفك هلهأ ةناهإو ىرفك مالسإلا ةناهإف “ةدح ىلع

 هلهأ ناهأ دقف مالسإلا ناهأ نمف « يقابلا نمضتي دحا و لك نكل رفك هيوذ

 ىرخأةهج نم مظعيو مالسإلا ةهج نم ملسملا نوهي دقو ثهلهأو رفكلا مظعو

 مظعو مالسإلا ناهأ دقف مالسإلا لهأ ناهأ نمو رفاكلا يف اذك و بسنو رلاك

 ' هلهأو مالسإلا ناهأو رفكلا لهأ مظع دقف رفكلا مظع نمو ى هيوذ و رفكلا

 نيهي دق هنأ الإ ى هلهأو مالسإلا ناهأو رفكلا مظع دقف رفكلا يوذ مظع نمو

 ثمحنم الإ مالسإلل ةناهإنوكي الف هب هتناهإ هل زوجي ال امم همالسإ ريغل ملسملا

 رفاكلا ميظعت يف مالكلا اذك و . هناهأ اذإ مالسإلاب هل يذلا هقح ملسملا طعي مل هنأ
 ديحوت وه يذلا مالسإلا ناهأ نمف “توافتم رفكلا كلذو زوح ال امم هرفكل ال
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 . . لعفي مل نإ و هرمأب وأ بلقب نإو

 اهركنأ نإ الإ قافن هرفكف ةدابع وه يذلا مالسإلا ناهأ نمو ؛ كرش هرفكف

 هحابأ نإ الإو ث قافن قافنلا رفك مظعتو ى كرش كرشلا رفك ميظعتو كرشف

 هيلع صوصنملا ريغ مظع نمو ى ديعولاب هيلع صوصنملا مظع نم اذك و « كرشف

 هيلع صوصنملا ريغ ناهأ نمو ‘كرشمف ريخلاب هيلع صوصنملا ناهأ نمو ى قفانمف

 هلهأ يف ةفاضإلاو ريركتلا نم ارارف هلهأ و : لقي ملو هيوذو : لاق امنإو « قفانم

 مالسإلا ةناهإ نم روكذملا ناك ( نإو ) ث ادعاصف دحاولا لمشف ةقيقحلل هيوذو

 . حراوجلاعم هب ايس الو؛طةف ( بلقب ) اناك نإ و وأ ى هيوذو رفكلا مظمتو هلهأ و

 الف طقف حراوجلاب امأو ى اعم حراوجلاو بلقلابو هدحو بلقلاب نوكي كلذف
 وأ ى هتناهإو هرض دصق الب مالسإلا وأ ملسملل ةرضم لعف ناك اذإ الإ روصتي

 ناك ( وأ ) “هلعف زوجي الف هميظمتل دصق الب رفكلاو رفاكلا مظعت مهوي لعف ناك

 ( هرماب ) رفكلا وأ رفاكلا مظعت وأ مالسإلا وأ ملسملا ةناهإ نم روكذملا كلذ

 ناب اك رشم وأ ادحوم غلابلا ناك ءاوس انونجم وأ الفط وأ اغلاب القاع رمأي نأب

 وأ اذك لعفإ : هل لوقي وأ ، رفاكلا وأ رفكلا مظعي وأ مالسإلا وأ ملسملا نيهي

 . ركذ امل ميظعت وأ ةناهإ وه امم هدقتعا وأ هلق

 كلذب ًادحأ رمأي نم رمأ وأ ى كلذ نم هب هرمأ نم رومأم ( لعفي مل نإو )
 لصف ءاوسف ادحأ هرومأم رمأ اذإو ى هرمأي مل وأ آدحأ هرومأم رمأ اذكهو

 عجر امنإو ‘هرومأم لعف وأهسفنبناسنإلا لعف نإ اجس الو ،ال وأهرومأم رومأم

 زوجيو هب رمأب) : هلوق نم مولعم هنآل ركذ هل قبسي ملو رومأملا ىلإ لعفي ريمض
 . مظمعتلاو ةناهإلا نم رك ذ ام ىلإ هريمض عجريف لوعفمل لعفي ءانب

 ام نوقحتسي ال مالسإلا وأ نيملسملا ىرب نأ وه بلقلا نم يذلا نبوهتلاو

 وأ كلذ بجي وأ “مهقح يف ريصقتللو ناوهلل لهأ مهاربو مهقوقح نم مهل لعجي

 مهرضي امب ملكتي نأ بلقلا عم حراوجلاب نيوهتلاو مهقوقح مل لمجي نم ضغبي
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 وأ مهيلإ هب ءاجي ام عنمي وأ مهب رضي وأ نكي ل وأ مهيف ناك ءاوس هنوهركه .وأ

 هسفنب هريغ نم وأ هنم مهقوقح عطقو ،اذكهو هب رمأي نم رمأي وأ كلذب رمأي
 بلقلاب رفكلا وأ رافكلا ميظعتوهكرتب رمآلاو رضلا عفد كرتو هرمأب وأ هلام وأ

 ى كلذ مهل لعفي ال نم ضغبي وأ كلذ مل بح وأ ةزعلاو ماركإلل الهأ مها رب وأ

 وأ مهمركي امب ملكتي نأ بلقلا عم حراوجلاب ميظعتلاو ، مهل هدقتعي ال نم وأ
 ميظعتلا دصق اذإ اذكهو هب رمأي نم رمأي وأ كلذب رمأي وأ مهيف ناك ولو مهزعي

 ةرورضلاو“ةروربذل الإ اضيأ زوجي الفهدىفي وأ مظعتلا مهوينكل و؛دصقي مل نإ و

 هرهق اذإ ملسملا متشك ةرورض هلمف زوجيام هريغ يفو كلذ يف روظحملا حيبت

 . رهاق هبلع

 ؛مهقوقح عيبضت نيمامملا نيوهت نم اذك و “هقوقح عيبضت مالسإلا نيوهت نمو

 الو٤هفنل هركي ام مهف هركيو ى هسفنل بحي ام مهل بحي نأ :مهقوقح نم

 مهصقني ام الو مهيف ةميمنلا لبقي الو ةبيغلا مهنع درب نأ و٤لعف الولوقب مهرضي

 «مايأ ةثالث ىلع مهنارجه يف ديزي الو 'مهريغ وأ مهلثم نم مهيف عمس ام مهغلبي الو
 مهريبك رّقوبو مهيقل اذإ مهيلع ملسيو مالسو ناذئقساب الإ مهيلع لخدي الو

 «'١)انريغص محريو انريبك رتقوي مل نم انم سيل ه : قلع لاق “مهريغص محريو
 يف ةبيشلا وذو ىمعلا لماح “ قفانم الإ مهقحب فختسي ال ةثالث » : لل لاقو

 الو مهباتغي الو مهتروع رتسيو نيبلا تاذ حلصي نأو « لدعلا مامإلاو ، مالسالا
 دهتجيو مل حصنيو؛؟ مهسفنأ و مهل اومأ و مهضرع نوصبو مهرصنيو ؛مهتاروع عبتتي

 : ي لاق “عوج نم ماعطإو نيد ءاضق وأ مغ جيرفتب مهيلع رورسلا لاخدإ يف

 )١( نابح نباو دواد وبأ هاور .
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 نم ه: للع لاقو “« )١' نمؤملا ع رورسلا لاخدإ كلا ىلإ لامعألا "بحأ نم ه

 ق ىشمنم د : للع لاقو « )٢' هرمع كلا مدخ امنأكف نمؤملا همخأ ةحاح ىضق

 فاكتعا نم هل ريخ اهضقي ل وأ اهاضق راهن وأ لمل نم ةعاس نمؤمل همخأ ةحاح

 م ہيزميو مهروبق روزب و مهزئانج عٌسشيو مهاضرم روزي نأ و ي اا نيرهش

 . مهاتوم ىلع

 مهنارجه بجوم اولعف نإ امأو“زوجي ال اك مهل هنارجه :مهل هند ومت نمو
 سنأي نم ىهنيو كلذب رمأيو هريغو كلذب مهبدؤيو نوقحتسي 1 مه رجاهي هنإف

 . ةرخآلا رض مهل دقعي الو مهعفني وا فورعمب مهحلصي و مهل

 راربإ و ليجبتلاو ربقوتلا مهننس نمو : هللا مهمح ر انباحصأ ريس ضعب يفو
 نع ءاوزنالا مهلئاضف نمو كعزانتلاو ءارملاو دانعلا كرتو ك دايقنالا و اضعر مهضعب

 مهتبحص نع ضابقنالا ومهتاقالم نع عاطقنالا و؛ و: مههوجو ف مَهجتلاو ركلا لهأ

 اوملقي و يماسملا ةاضرم ىلإ اوعجرد ىتح مهتبتاعم و مهيلإ إ سولجلاو مهعم لك ألا و

 ًاينث نوكي ال قح ةليضف لك ىلإ اوبينيو ملم لكل اوعضخي و؟؛ة ريرج لك نع
 هلوسرلو هلل ةزعلا نإف ى مهيديأ تحت عرضيو مهتمدخ يف [ يناو الو هفطع

 . نوملعي ال نيقفانملا نكلو “ نينمؤملل و

 هريغو » فارشألا « باتك ق ةعلاطملا ريثك نوفلخ نب فسو حيشلا ناكو

 هل اورهظاأف“ هتني ملف هنع هوهنو كلذ هنم خايشألا مقنف فالخلا لهأ فيناصت نم
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 هللاو :لاقنأبهنالعإ هنم اومقن اممو؛نارجملا ةملك هل اوبجوأ و عاصلا اذهب ليكلا

 هوبسنو'١؛مناغ نب رشب فيلأت وهو؛؟ايتفلا فالتخا باتك الإ اباتك مهل تمع ام
 : تاقبطلا بحاص لاق “مهبياعم نع ثحبلاو مهفيل آت مذو ةبازملا زيجمت ىلإ

 نب. دمح هللا دبع يبأ جاجحلا هيبأ نع عيبرلا وبأ ينثدحو : لاق “ كلذ نم هاشاحو

 باقعب انك اذإ قحفلخي نب فلخي انخيش عم اجاتجح انجرخ :هللا هحر ديمس
 اذهنم :فلخي هل لاقف انع لأسي هانيأرف هفرمن ال لجز ءاسملا تقو يف انيلع مدق

 تبذك : لاقنأب هردابف انخش كلذ لاحتساف “يتازملا حابص نبا :لاق ؟لئاسلا
 ام هلأسف كرادت مث ةليللا كلت الإ ءوسب لجع هتيأر امو : هللا دبع وبأ : لاق
 ةلسلل اكدنع تيبيو نوفلخ نب فسوي خيشلا عم تمدق : لاق؟كءارو امو كنأش

 وبأ انب "لح اف ث هيلإ باتو هللا رفغتساف هقدص ىلع تلد رومأب هملعا و ةلبقملا

 ،نارجهلا يف هنأ اندالب نم انجرخ نيح اندنع ملعلاو “نوفلخ نب فسوي:بوقمي

 فسوي ديب فلخي ذخأ ناخيشلا ىءارت املف فلخي انخيشب يساتلا الإ انلام :انلقو

 اقنتعا و رذتعا وبات ائش هملع دع الكف « هملإهوبسن ام ع دعو انع ايجانتو

 انسنأتو هبلع انملسو انقو اماقو “نيملاعلا بر هلل دمحلا : لوقي انخيش انعمسف

 لهأ انناوخإ بك ر كلانه انك رداف مارحلا للا تيبىلإ اعم انرسو انب سناأتو هب

 اهجحي ملةجح اننجَجَح‘ ةيجان نب ةيجان ىمسي هب "جح يذلا مههيقف مهعمو نامع
 دجو الإ انباحصأ نم دحأ ىلع ةلزات لزنت ال هنأ كلذو ى اندعب الو انلبق يبرغ

 ليعايسإ خيشلا نع اوعمس خويشلا نأ يورو « ةثالثلا خويشلا دحأ دنع اهمكح

 لوق هدوح و ةحصل لدير رهظي ايف خسانلا هلفغأو ٠ اضيأ هل يغنافلاو : ةدامزب رعسلا ف ( ١)

 دمتعملا وهام نيبو لاوقألا هيف بسن هنأل ايتفلا فالتخاو يمناغلا هليضفتو : دمب ايف ردبلل

 نم نوفلخ نب فسوي بوقمي وبأو ثلاثلا نرقلا ءالع نم مناغ نب رشب :مناغ وبأو . هب ذوخأملا
 ٠ ةبازعلا ديرب مل تملع ام : هلوقو . هللا مجر سداللا نرقلا ءاملع
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 هيلا اولس رأف كلذ نع خويشلا ىهن نأ دعب راكنلا ماهط لكأ هنأ ءايرك ز يبأ نب

 نحمنوبك رف ةلحارلا لحرا :بويأ خيشلا هنبال لاق ‘كلذب ربخأ الو “نارجهلاب

 كنيمي كمامأ قيرطلا:لوقي نأ الإ يل ملكتي ملف كهل نسرلا تذخاف عيبرلا يف
 دجسملا باب ىلع فقوو لزنف تللْمات دجسم باب ىلع انفقو ىت>۔ “ كلامش

 ؛هنوموليو هنوبتاعي مهو ىةبوتلا ىلع ديزب الو هنعل وبقلا مهل أسي و عرضتيو بوتي

 لاقف هنع اوضرو دودرو هنم اولبةف هللا ىلع كرذجأ ؛دوعأ الو تبت : لوقيف

 الإ كلذ لئاق تيمي ال نأ هللا لأساو ائيش مكفلب ايم لعفأ مل يخياشم اب : مهل

 . نآلا ىلإ هلسن يف يهف هل للا باجأف ةجاحلاب

 وهو لجرلا نم مالسإلا جرخي : ليقو : فلخي نب ناهلس عيبرلا وبأ لاق
 اذإ رعشي ال وهو ربلا لاصخ نم كلذ لبق لعفي راك ام لعفيو موصي و يلصي
 مهر وزيناك ام دمب مهت رابز ك ,تو ى مهتمحص دمب نيملسملا ةقرف :ةثالث هف تناك

 يف عمطي نم : اضرأ لاقو “ هريغ مم ماسملا همخأ ةحاح هدنع توتسا اذاو

 نمكو ةكبشلا يف ءاملا لمحينأ عمطي نمك ءوسلا قالخأ هعمو هك ردي نأ مالسإلا
 ىدحإب رظني نمك و « هب رودت قرلالسلا هعم سيلو ةدراش ةاش ذخأي نأ ممطب
 ءامسلا ىلإ هدي "دمي نمك و٤ةدحاو ةلاح يف ضرآلا ىلإ ىرخأبو ءايسلا ىلإ هينيع

 . ضرألا يف وهو اهغلبىل

 نم ُرشأ :لاق؟يه بونذلا نم أ «ةبندلا قالخألا هذه نع انربخأ : هل ليقو
 ةاجنلا اهب اوبلطاو اهيلع اوذخو مكسفنأ ىلع اورذحإ : اضيأ لاقو ى بونذلا
 الي ثرحلا اورذحإ : مهل لاقو ‘ كيلإ قبسي نأ ءوسلا غابد اورذحاو مكبر ىلإ
 مالسالا لإ عجار ءىدتبم معن : لاف > نعتداكلا نتاه انل رسف : ا ولاقف ‘ ةعبرز

 > هىلإ ىس ام ىلع وهف ةنح ىالخ ١ و لاح نمح هع وح ر ء هد ىف هلا ىس نا
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 ةدالو الإ مالسإل قوقح نم اهعم قحتس ال لاح لا ىلوتم غلبي دقو

 اهيلع لزنت ال اقالخأ رهظمك تقبس

 قبس ام ىلع وهف وحني ام "لقف ةمضرم ريغ لا وحأ و ةئمس قالخأ هملإ تقبس نإ و

 سيلف ةتينالبلامعألاف ةعيرز الب ثرحلا امأو«رشف ارش نإو ريخف اريخ نإ هيلإ
 > عبشي ام الو ارعش الو احمق دصحي الو بعتلاو ءانملا الإةعبرز الب ةثوحي نمل

 الف ثرحب مل نمو “ هدصح ارش ثرح نمو هدصح اريخ ثرح نمف

 .ث " .اني دصحي
 ةيالو الإ مالسالا قوقح نم اهمم قحتسي ال لاح ىلإ ىلوتم غلبي دقو )

 هنأ ريغ هيف فقوب الو هنم أربي الو ؛ةنجلاب هل ىعدف لاحلا كلت لبق هل ( تقبس

 ملي" نأ الو ساطعلا دنع تمّتشلي نأ الو«سلجملا يف هل حزحزب نأ قحتسي ال

 يف ردصب نأ الو هئاعد ىلع نمؤي نأ الو « هىقالم ءاش نإ الإ ءاقللا دنع هملع

 بغريو هل لعفي نأ بحتسي وأ ىلوتملل بحب ايم كلذ رعغب الو ءاعدلاب سلجملا

 مل الإوتيقبتقبس نإف ،ةيالو ( اهيلع لزنت ال اقالخأ رهظمك )«ةيالولا الإ هبف
 لقعلا يداب نال ةينهذلا دارفالل فاكلاو « قالخألا كلت نع علقأ نإ الإ ثدحت

 امأ اهرهاظب فاكلا وأ كلذك قالخالا كلت رهظم ريغ ضعب نوكي نأ لبقي

 هيلع دهش وأ اهب رقأ لب كل رهظت ملو قالخألا كلت هيف نم ىلإ اهب راشأ هنأ ىلع

 كلذل لماش ةينهذلا دارفالل اهنوك وهو لوآلا هجولا ىلع راهظإلاو ، دوهشلا اهب
 دقو مهدنع ةلوادتملا ةروهشملا ءوسلا قالخأ قالخالاب ديرب نأ ىلع امأ و « هلك
 :ةبجاو ريغ ةنس كرتي نأ لثم فاكلاب ةروهشملا ريغ ىلإ ريشيف اهركذ مدقت

 محتقي نأ لثم و؟رابك مأ رافصأ يردي ال وأ رافص يصاعم رثكي نأ و. رمتسيف

 هنمو ريثك ةيالولا هعم لزنت ال امو تاهوركملا لعف رثكي رأ لثمو 0 هبشلا

 مسبتلاو يأرلاب لالقتسالاو هل اودكت اذإ مهتباجإ مدعو سانلا هوجو يف سيعتلا
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 ايف لوخدلا و اهدض ةبحاصم عم هل حيبأ هجو الاب ةعامجلا قارفك

 . .. . رايخألا ةناهإو رارشالا ميظعتك ريخلا لهأل بسني ال

 وأ ناتهب الو هيف بذك ال امب ءانغلا اهنمو “عاد الو بجوم الب ةقسفلا هوجو يف
 يصاعملا راثكإ نم تركذ امو ةيصعم كلذ همفناك نإ و ى ىصاعملا نم كلذ وحن

 ىرخأ ادغ و ةريغص مويلا لمفي نأ لثم رارصإلا هيلع قلطي ال ثيحب وه امإ
 قارفك ) ادعاصف دحاولا قلخلاب قدصيف ةقيقحلل قالخأ ةفاضإو رخآ عون نم

 هب ةعامجلا قرافيو همزتلي نأ:هل حيبأ يذلا هجولاو ( هل حيبأ هجو الب ةعايجلا

 نابمالسإلا نيد ىلع نيذلا ةعامجلا:دارملاو؛نس ربك و ةرضم دربو "ودعو ضرمك

 ديلقت الو ةظلغ الو ربك الب خياشملا راثآو ىةنسلاو نآرقلا ىلإ مهعجرم نوكي

 ولو مهب قيلي ام ةاعارمو مهترواشمو مهرومأ يف قاسفلاو ةمامعلا لاخدإ الو

 هسأي الف اهدض بحصي ملو ةعامجلا قراف ولف( اهدض ةبحاصم عم)“قحلا فلاخ

 خيشلا مالك رهاظو هل زوجت الف اهتقرافمب هلهأ و مالسإلا فعضي ناك نإ الإ رذميو

 نم اهدض ةبحاصمو اهدض بحصي مل ولو ءوسلا قالخأ نم اهتقرافم نأ دمحأ

 هتبحطصا :لاقي هنإف ةلكشم يهو اهدضباحطصأ مم :ةخسن يفو “ءودلا قالخأ

 هتبحطصا :لاقي هنألو ةبحاصملاك ةلعافملا ىنعمب لاعتفا هنأ :باوجلا و‘ هتظفح ىنهم
 . هتمزتلا ىنم

 رمأ يف اهب سفانتلاو لئابقلا رك ذك ( ريخلا لهأل بسمني ال ايف لوخدلاو )

 ةناهإو ) ،ةءاربلا ىلإ هلصوي ال اميظعت ( رارشألا مظعتك ) “راجفلا وأ ةنتفلا

 ملمةناهإو يويند رمأ يف رفاكلا مظعتك كلذو اهيلإ هلصوت ال ةناهإ ( رايخألا

 ى اثالث مكل هركيو اثالث كل ىضر ىلاعت للا نإ » : قلع هللا لوسر لاق ىهيف

 [امعيمج هللا لبحب اومصتعت نأو « ائيش هب اوك رشت الو هودبعت نأ مكل ىضريف
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 . . كلذف ضرفو « ةماعلادنع ولو هيلع ضقنلاو اذه راهشإ زاجو

 ةرثك وءلاق ليق مكل هركيو 0مكرمأ هلا ه"الو نم اوحصانت نأ و ؛ اوقرفت الو

 منغلابئذك ناسنإلا بئذ ناطشلا ه : للع هنعو « )١' لاملا ةعاضإو “ لاؤدلا

 دجسملاو ةماعلاو ةعامجلاب مكيلعو باعشلاو مك ايإف ةيحانلاو ةيصاقلا ةاشلا ذخأي

 : للم هنعو سابع نبا هاور « ةعامجلا ىلع للا دي هقلع هنعو « ذاعم هاور

 لأست ال ةثالث ه : للع هنعو « ةثالثلاب مهي الو نينثإلاو دحا ولاب مهي ناطيشلا ه

 نم ىقبأ دبع وأ ةمأو « ايصاع تامو همامإ ىصعو ةعامجلا قراف لجر ع مهنع
 هدعب تجربتف ايندلا ةنوؤم اهافك دقو اهجوز اهنع باغ ةأرماو ؛ تايف هدنس

 نب نامعنلا هاور « باذع ةقرفلاو ةمحر ةعامجلا ه : لل هنعو .« مهنع لأست الف

 ةعامجلا ىراف هومتيأر نمف تانهو ”تانه يدمب نوكتس ه»: رتل هنعو ى ريشب

 نإ و‘ ةعامجلا ىلع للا دي نإف هولتقاف ناك نم انئاك دمحم ةمأ رمأ قرافب نأ دد رب وأ

 رن هللا لوس ر يده ىلع يتلاةدوهعملا يه ةعامجلاو « ةعامجلا قراف عم ناطيشلا

 قراف يذلا : يأ ( اذه راهشإ زاج و ) ةليلقلا يه تناك وأ دجسملا يف نكت م ولو

 هظعو دمب كلذو ريخلا لهأل بسني ال ايف لخدو اهدض بحاصو ةعاجلا

 ام اذك لعف هنأ راهظإ هراهشإ ىنعمو ةعدبلا بحاص اذك و “ىبأبف هداش رإ و

 وأ نالف هيلع ام نإ لوقي :يأ هيلع درلا يأ ( هيلع ضقنلا و ) باوصلا فلاخ

 ىلع وأ هيلع ءانب مدهب هيلع درلا هبش كلذ وحن وأ أطخ وه وأ اباوص سل اذه

 هنع زارتحالا دصقب ( ةماعلا دنع ولو ) هتريسل يأ هل ضقنلا يأ ماللا ىنعم
 هراهشإ نم روكذملا (كلذ ضرقو ) ةمرحم ةبمغ كلذ سيلو كلذب هبيدأت دصق و

 .د راد وبأ و ملم هارر ) ( ١
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 دنع هراهشا قيضي الف الاو { هلهأ نم ناك نإ هب ءادتقا فيخ نإ

 نانايدلا ربع ف هتداهش كرتو ةماعلا

 ناب هب ءادتقإلا لهأ نم يأ ( هلهأ نم ناكنا هب ءادتقا فيخ نإ ) هباع ضقنلاو

 نم نوكيل نيدلا يف ةحيصنلا نم كاذو ملع وأ عرو ىلإ ةبسنلاب ًاروظنم ناك

 الف الإو )هبتني كلذك نكي مل نمو كرتي هب ءادتقإلا دارأ نمو بوتي هب ىدتقا
 الإ ةصاخلا دنع هراهشإ بح ال اذك و " بحي ال ىأ ( ةماعلا دنع هراهشإ قيضي

 ةءاربلا يف وه نم ابس الو هلالضإ ديرب يذلا حصن بجي هنإف هريغ لضي يئر نإ
 . لالضإلا هنم فخو

 اهجوتم جرخ رارطنق ىلع حلفأ مامإلا لماع سنوي يبأ نب دعم نآ يور ا
 راد ىلإ دعس دمعف “ سانلا نم لضي ام ةفاخم ةسوفن لبج يف وهو ثافن رمأ يف

 يف دمس ةنواعم ثافن دارأف اميظع اءانب ثافن ناكو اهانب يف ذخأف ثافن لابحب

 ىلإ دعس رظن اذإف ى مهجناوح يف دعس ىلإ سانلا عمتجيو هل ينبي راصو ناسنلا

 كرتت ىتم ه لاق ثافن نع يضر هنأ اومهوتي نأ فوختو هيلإ اوعمتجا دق سانلا

 دعس الخ اذإو “ خيش اي رفكلا نم هللا ذاعم : ثافن هل لوقيف ؟ ثافن اي كرفك

 امنإو “ ههجو يف همتشأ نأ ينمدخيو ىل ينبي نم ءازج سيل : مهل لاق هباحصأب
 ء محللاو زبخلا هؤازج امنإو ‘ تلعف ام تلعف كلذلو سانلا ىلع ةنتفلا تفوخت

 تانايدلا ف لبقتو دودحلا و ءامدلا ولاومأآلاك ( تانايدلا ريغ يف هتداهش كرتتو )
 ةيالولاو قتعلاو قالطلاو جحلاو راطفإلاو موصلاو ةراهطلاو ةالصلاو دح وتلاك

 لاق نم رأ ةقث نع دهشي نأ لثم دهشي نأ ىفيف هيف ىنثتسي ناك امم ةءاربلاو
 كلذ وحنو قلاط ريغ وأ قلاط تراص هتأرمال وأ ء ىتعب م وأ قتع هدعل اذك
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 الو مظعي الو فوقولا يف :ليق نوكيو ةءاربلاو ةيالولا يف : ليقو

 . . . . رواشي الو ءاضق وأ ةمامإك يفل وي

 ماكحألا نم ( ةءاربلاو ةيالولا ) ريغ ( يف ) كرتت ( :ليقو ) اماصخ سيل امم
 ف وأ ةيالولا يف انالف نإ لاق اذإف« ةصاخ ةءاربلاو ةيالولا يف لبقتو تانايدلا و

 هلوق ربتعا كلذ وحن وأ هللا ندب ىفو وأ ةءاربلا بجوي امم اذك لعف وأ ةءاربلا

 الو قيدصتلا هيف يرجي .امم تانايدلا سنرأ لوآلا لوقلا هحوو“ رخآ دهاش عم

 نم دصب وأ رخآلا امهدحأ قدصب نأ نمصخللف ماكحألا رمأ امأو اهف مصخ

 هجوو ى قرافملا كلذ لوةب ذخأي الف مك احلل كلذ سيلو ناك نم انئاك هل دهشي

 ( ليق نوكيو ) ا_م دعو !توبث اهيف هلوق ذخأف ةيالولا الإ هل قبي م هنأ يناثلا
 وأ مامالل عبتلاب ال تاذلاب هتيالو نأ هفعض هجوو ( فوقولا يف ) افيعض آلوق

 هيف فوقولا الإ ىلوتملا لفط ةيالو نم لقتني اك فوقولل اهنم لقتني الف بألل
 الب اهكرتف ةنقمتم هتيالو نأو ى كلذ هبشأ امو ةءارب بجوم هبأ ثادحإل

 اهب هنم أربي ال ةيصعم امإ : قرافملا هثدحأ ام نإف ملعلا نع عوجر نقيتم ليزم

 امإ ةيصعم هنأ ملعي ال امو ةءاربلل بجوم الب هتيالو كرتت الف ةيصوم ريغ اماو

 مكلناب ؛رشمأ» ءاج اك اهنع كاسمإلا بجي ةبيرلا و؛ بيرم امإ و اهربغ هنأ مولعم
 هتغ مكل ناب “رنمأو » ةنقيتملا هتيالو لاحلا ةلأسم يف وهو « هوعبتاف هدش ر

 نيبتي مل - أو {ثاهبجومل ثادحإ الب هتءارب لاحلا ةلأسم يف وهو « هوبنتجاف

 بجوملا لالضلا نم قرافملا اذه هب مهتي ام لاحلا ةلاسميف وهو هلا ىلإ "ه"ولكف

 . ةءارعلل

 اذأو ( ءاضق وأ ) ةالصلا ةمامإ ولو ( ةمامإك يف ىلوي الو مظعي الو )

 لعفي الو ايندلا رمأ يف وأ نيدلا رءأ يف ( رواشي الو ) تايالولانم كلذ ريغو
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 الو ‘ حابم ف ولو نيملسملا فالخ دصاق كلهو ‘ مهدنع ةلزنم هل ولو

 . . . مهنع هيأرب لقتسي مل نم ميظعت يف مهيلع سأب

 ةلزنم هل ) هل تناك ( ولو ) هميظعت هريغ مهوي وأ هموب ام لك نم كلذ لثم هل

 ىلع ىدامت هوحن و كلذب هل اهورهظأ نإ مهنأل ايندلاو نيدلا يف هعفن يف ( مهدنع
 ،كلذ وحن لعف وأ هناذأب وأ هب ىلص ىلع ةداعإ الو نارجهلا ملأ قذي ملو هلاح

 دحاو ىنعم ىلع تفدارت ظافلأ داعبإلاو درطلاو نارجهلاو ةطخلا :ريسلا يفو

 ىتأ وأ ةيزحخ هبلع ترهظ وأ ىب رطلا لهأ نم دحاو مرجأ ىم هنأ كلذو

 رضحي الو ملكي الف نوحلاصلا هرجاهي هنإف عيبضت وأ لمع وأ لوق يف ةصبقنب

 نإف ريخلا لهأ نيبو هنيب ةلئاح ةطخلا يف ناكو سلاجي الو لكاؤي الو مهتعامج

 هؤاقب ناكو مسو لا كلذ نش لازو ةعامجلا ىلإ عجرو هنم لبق رفغتساو بات

 بوتي نم مهنم > هرارصإو هتلوتو هرغصو لعفلا مظع ردقب نارح ١ ةشحو ف

 وأ امايأ وأ نمو وأ ام وب وأ نيتعاس وأ ةعاس ىقب نم مهنمو > لاجلا ق عجريو

 نيملسملا فالخ دصاق كلهو ( رصأو مرجلا مظع نإ ٥ رع وأ ماوعأ وأ رهشأ

 هنولعفي نيماسملا نأل اذك لعفي ال هنأ دصق اذإ ,لعن كارشك ( حابم يف ولو

 نولمجيمهنأل اك ارشيلعنل لعجأ ال:لوقي نألثم هنولعفي المهنومكل هلعفي هنأ وأ

 نوعفدي الو “كلذ نولعفي مهنأل اثالث اثالث اضوتأ ال وأ ي اهنومدقي مهنأل دجملا
 نإ امأ و ه يهنلا بحيف ناتهب هنأ نيبت ام الإ همهتا وأ ءوسد هامر نم ىمر هنع

 ناك نإ الإ ساب الف مهل افلاغ نوكيل لعفي مل وأ لعف هنأ دصقي ملو مهفلاخ

 الو ) سأب الف مهفالخ دصق هنأ مهوي وأ نيملسملا وأ مالسإلا نهوب مهفلاخي امل هلعف

 فوقولا وأ ةءاربلا يف ناك ولو ( مهنع هيأرب لقتسي مل نم ميظعت يفمهيلع ساب

 يف [آف٫فن ديزيل هميظعت يف حالصلا مهل رهظ اذإ مهفالخ يف ىعسي سيل هنأل
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 دقت لثم ةيالو مهوي ال ايندلل عجار ميظعت كلذو « نيملسملل ايندلا وأ نيدلا

 " فالخب ى هبحي مساب هئاعدو هل ماعطلا ديوجت و هل شيرفتلاو مهم يف

 وه امل مظمت هممظمت نآل همف هقوف ام ل مظمتلا كلذ مل زوحي الف « قرافملا

 . ملعأ هللا و هلهأو مالسالل ًانيوهت نوكنف همف
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 ٠ . . . رفك هلهأ و فورعملا ضخب

 باب

 ةميمنلاو ةبيفلا و رطبلا و رعشألاو هلهأو فورعملا ضغب ق

 : ركنملاو“انونسم وأ اضرف وأ امرحم وأ حابم آالوهجت سمل ام :ةغل ف ورعما

 ناسحإلا هيف ام ىلع اضيأ فورعملا قلطي و ‘ديتعا ام فلاحل و فرع وأ لهج ام

 فككك اكرت وأ العف ةدابعلا نم وه ام : اعرش فورمملاو ‘ ناومح وأ نانإ ىلإ

 لقو“كلذ فلاخ ام ركنملاو رثألا نم ناك وأ انونسم وأ ايجاو هتلازإ و رضلا

 ركنم ركنمل لق و“ هفرعت لوقملا نألو ، سانلا نيب هفراعتل فورعم :ف و رعملل

 نمو هلعاف وه ( هلهأو فورعملا ضغب ) و لوقعلا هركتو هلعاف ىلع ركني هنال
 تأ ينعي ( رمك ) ام هجوب هيف ببستي وأ اذكهو هب رمألا رمأي وأ هب رمأب

 ضغب لب رفك هلهأ ضغبو رفك فورعملا ضغبةدح ىلع رنفللك دحاو لك ضغب
 اصوصنمف ورمملا بحاص نكي مل نإ قافن رفكلاو رخآلا ضغب مزلتسي امهدحأ

 نإو ص فورعملا اذك و ث هضغبأ و هبلع آاصوصنم ناك نإ كرشو هضغبأ و هيلع
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 وأ يويند ولو عفن نم هبيصي ام ضغبو هب رمآ وأ هلعاف وأ هريوجتب نإو

 كلذك هرضي ام بحيب

 ك رشف ةدابع هنأ ثمح نم فورعملا ضغبأ وأ هلل دباع هنأ ثح نم هضغبأ

 هراكنإو ةعاط هب رارقإلا و > ضرف همي وصتو ضرف فورعملا حو » [اقلطم

 ‘ كرش هراكنإ و دمح وت هب رارقإلاو همب وصتو همح هبلع اصوصنم ناك اف ءةريبك

 عامجإلاو « ةعاط همح و همد وصتو هب رارقإلاو ك ىفافن هراكنإف هملع صتب م امو

 . صنلاك رتاوتملاو

 اهيف حدقلا ناك ( نإو ) هلهأو فورعملا يف حدقلاب هليصافت ىلع عقاو رفكلاو

 نع ليم يأ روج هنإ : لاق نأب روجلا ىلإ فورعملا ةبسنب يأ ( هريوجتب )
 رجلاب لعافف هلهأ نم وهو هلعاف هنأ ثيح نم ( هلعاف ) ريوجتب ( وأ ) باوصلا
 رجلا ريمض ىلع فطعلا زاوجب لوقلا ىلع راجلا فاضملا ةداعإ الب ءاملا ىلع فوطمم

 ربوجت وأ: يأ فاضم فذحىلع ريوجت ىلع افطع رجلاب وأ هرج ام ةداعإ البلصتللا

 يف تناك ولو اهنأل ءاملا لح ىلع افطع بصنلا زاجل دعب رمآ ثرجت الولو هلعاف
 وأ يأ ( هب رمآ وأ ) لوعفملا ةفاضإ هذه ةفاضإلا نكل ةفاضإلا ىلع ضفخ لح

 ىلع هلك كلذ يف رفكلاو“رمآ رجب وهو هب رمآ هنا ثيح نم فورعملاب رمآ ريوحت
 يف يهو رفك اضيأ ةئطختلاو ى دعب اهف اذك و ى قافن هأ كرش نم رم ام دح

 هضغبب رمآلاو هئطخ وأ هضغبم بيوصتو هتئطخت وأ لعافلا ضغبو ريوجتلاىنعم

 هئطخ وأ هضغبم بح بيوصتب وأ هئطخ وأ هضغبم بيوصتب وأ هتئطخت وأ

 ضغبلل انيمضت ريوجتلاب هلهأ و فورعملا ضغب ىبفي نأ فنصملل حص امنإو « رفك

 تاروك ذملا ميظعتلاو صيقنتلاو بحلاب هتَييْضتَ يف ثحبلا اذكهو حدقلا ىنعم

 ( كلذك هرضي ام بحب وأ ايويند ولو عفن نم هبيصي ام ضغيو » : هلوق يف
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 وأ هلعاف وأ هبح وأ ركنم ميظعتب وأ ، امهدحأل نرإ و صسقنتب وأ

 . . . . . . . . لوقب نإو هنبعم

 هلهأو فورمملا نعقيرقلا دحأ يأ ( امهدحأل نإو صيقنتب وأ ) ايوبند ولو يأ

 رمألاب رمآلا وأ هب رمآلا وأ ( هلعاف ) بح ( وأ هبح وأ ركنم ميظعتب وأ )
 ٠ اذكهو هب .

 هبيصي يف ءاملاو « ريوجت ىلع فطع ضغب :هلوقو ( لوقب نإو هنيعم وأ )
 الو‘رفك يويند عفن نم ريخلا لعاف بيصي ام ضفبف « فورعملا لعاف ىلإ دئاع
 يورخأ عفنو يويند عفن نم وأ ‘ يورخأ عفن نم بيصي ام ضغبأ نإ ابس

 لعاف ىلإ ةدئاع هرضي ءاهو “ربوجتبو : هلوق ىلع فطع بح وأ : هلوق و.ايهبلك
 يورخآلا وأ؛يورخألا اجس الو يويند ارض ولو ىنمب كلذك :هلوقو فورعملا

 وأ فورمملا لعاف ايذدل راضلا لقاعلا ريغ وأ لقاملا تببحأ اذإف اعم يويندلاو

 لثم ى هنيد يف ةرضم نوكي ام لعفي نم وه ءارخأ راضو ‘ ترفك دقف هارخأ
 وهو اهعم ميقيو هتحوز ةمرح يف وأ ى اهملعي وهو ةهمشلا لكأ يف هل ببستي نأ

 كردي ال امم هملعي ال ام هرضي هنأ راضلا كلذ نم انظ ملعي ال وأ كلذ وحن وأ ملعي

 ملعي ال ثيح نم مارحلاو ابرلا لكأب هءاعدو هلامعأ فعضي نأل ابح وأ « ملعلاب

 ةقفاوا ىلوأ ناكل ردصملاب ربع ولو رضلا سفن بح اذك و كلذب هملق فعضل

 رضلا بحو ظفللاب رضلا بح لمشيف هرض بحب وأ : لوقي نأ لثم لصألا مالك
 رضلابحل اديفم راضلا بح نوكل و رضلا بحأ دقف هرضل راضلا بحي هنأل امبت

 ةَبتلعب نذؤي ىتشملا ىلع مكحلا نأ ثيح نم هرضي امب ربعي نأ فنصملل غاس

 رفك فورعملا صيقنت نإف « هلعافو فورعمل امهدحأ يف ريمضلاو هردصم ىنعم
 صقنملا وأ صيقنتلا بح كلذك و ى اميمج اهصسقنت ابس الو رفك هلعاف صيقنتو

 روصتيو لصحيف و رمملا ضغب نأينمي ركنم ميظعتب وأ :هلوقو‘صيقنتلاب رمآلاو
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 . . . لوقب نإو

 ضغب ركنملا بح اذك و « فورمملل ضغب ركنم ميظعتف « ركنملا مظعتب اضيأ
 ضغب هلعاف بح اذك و « فورمملل ضغب ركنملا لعاف مظمت اذك و « فورمدلل
 .فذحف هلعاف وأ هبح وأ هلعاف وأ ركنم ميظمتب وأ اذكه فذح ردقيف فورملل

 وأ ركنم ميظعتب وأ : اذكه ةرابعلا ريدقت كلو ى دعب هركذو هلعاف وأ ظفل

 ءاوسو « ىلوأ لوألاو ى يناثلا عظمت نيونت كرقب هلعاف بح وأ مظمت وأ هسح

 ملع كلذ نم يمالك وأ همالك يف يتأت وأ اهتركذ وأ اهركذ يتلا لئاملا عيمج يف

 ىلع هنيعم وأ : هلوقو « لاح لك ىلع رفاك وه هحلعي مل وأ فورعم ءيشلا نأب

 . اهميظعتو ةناعإلا بح اذك و رفك هبحو رفك هنيعم ميظمتف كلذك

 وأ لام وأ لمفب تناك نإ اجس الو ( لوقب ) كلذب ةناعإلا تناك ( نإو )
 ضخغب وه هلهأ وأ فورمملا ةناعإ كرت اذك و « هلك كلذب وأ كلذ نم ددعتم

 فورعملا بسحب قافن امإو كرش امإ هلك كلذ يف رفكلاو « رفك وهف فورعلل
 بح و فورعملا لعافل ايندلا عفن ضفب يف ليقو « رم ام ىلع مه نم هلهأ و وه ام

 ام عيمجو بحلا كلذ وأ ضغبلا كلذب رمآلا اذك و « رفك نانوكي ال هل اهرض

 فورمملا ضغب : دمحأ خيشلا لاق اك ىنعملاب فورعمل ضغب فنصملا هركذ

 : هجوا ىلع

 . هتئطختو هرب وجحت : لوألا

 ؛ةرخآلا و ايندلا عفانم نم بيصي ام ضغبو هب رمأينمو هلعاف ضغب :يناثلاو
 هسفن يف ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمآلا ىلإ هب لصي ال ام لعف نإ كلذكو

 ٠ كلذ نم هعنمي ام ميمجو هلامو

 رمآلا وأ ربخلا لعاف يف ءاوس و“خلا هلعاف صقنتو هصيقنت : ثلاثلا هجولاو
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 هضغبب رمألاو هضغب هنم ًاءربتم وأ هيف افوقوم وأ ىلوتم نوكي نأهب رمآلاو هب
 الثم ريخلا لعفي هنأ لجأ نم الثم هل ضغبلا كلذ نأل رفك رم ام ىلع ءوسب هتدارإو

 لمف نإ كلذك و: هلوق يف ريمضلاو “فورمملا وه يذلا ربخلا سفنل ضغب كلذف

 رمأي يذلا ىلإ دئاع لصي ال :هلوق يف ريمضلاو ‘ فورعملاب رمآلا ضغبم ىلإ دئاع
 فورمملاضفبم برضي نأ لثم كلذو “هلامو هسفن يف ريمضلا اذك و ى فورمملإ

 ىلإ لصوتي اللل هفلتي وأ هلام ذخأي وأ هنجسي وأ هدّسقي وأ فورمملاب رمأي نم

 لثم ام هجوب ببست وأ هلام وأ هسفنب كلذ ضغبملا لعف ءاوس “ فورعملاب رمآلا

 وأ مامط نم هيطعي ام فورعملا يف لخدو هب رمآلا نم هعنمي نمل ةرجألا يطعي نأ
 هللا لوسر لاق رضلا عفدو هل ةقدصلا زوجت نمم هربغ وأ ملسمل لام وأ بارش

 تناف هلهأ بصت مل نإف هلهأ ريغ ىلإو هلهأ ىلإ فورعملا عنصا » : بإ

 نم دنع هتمنطصا نإف ى هملعت مل نمو هتملع نم كفورعم مرحت ال يأ « !١' هلهأ

 ء ءازجلا قحتسملا تنأف هقحتسد ال نم دنع هتعنطصا نإ و « كاذ وهف هقحتسي

 . لضفلا هملع كلو

 : لاقف خيش ىلإ تفتلاف نايفس يبأ نب ةيواعم دنع اموي تنك : مهضعب لاق
 نيب هل تلثمتف آدّصتم ريمح جرخ : خيشلا لاقف ‘ ريمح ثيدح موقلا ثدح
 لاقف ى هلظ الإ .لظ ال موي للا كراجأ ينرجأ : تلاقف لجولا ةياغ يف ةبح هيدي
 ابثرإ ىنمتطقب نأ ديرب ينقهرأ ‘دقَ ودع نم : تلاقف ؟ كريجأ نمم و : ربح امل

 ملع للا لوسر دمع هلا الإ هلإ ال لهأ نم : تلاق ؟ تنأ نم : اهل لاقو ى ابرإ
 يف يفرقسأ : هئادرب اهرتسي نأ دارأ دقو - هل تلاق ى كريجأ ينإف : اهل لاقف
:- 

 )١( يذمرتلا هاور .
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 ةئام رفغتساف ائيش رأ مل :لاقف ؟ ةيحلا نيأ :هل لاق لجر اذإف هفوج يف تلخدف
 : ةيحلا تلاقف لجرلا بهذف « اهب اهلتق ديرب ةماصمص لجرلا عمو هبذكل ةرم

 ىدحإ ينم رتخإ : هل تلاقف « بهذ دق : اهل لاق ؟ لجرلا سحت له ريح اي
 ‘اعطق كلفسأ نم همقلتف كدبك تتفأ وأ كداؤف بقثب ةرم كاتقأ نأ امإ نيتلصخ

 تيأر ام نكل و“ تقدص : تلاقف كنم ىئازح اذه ناك ام هلاو : ريح لاقف

 الام يل ملعت ملو امدق .هل كبأ ةوادع تفرعم دنع فورعملا تعضو !كنم قمحأ

 كنأش : تلاقف ‘ لبجلا اذه دنع يربق رفحأ ىتح : ريمح اهل لاقف ‘ هكيطعأف
 « يفخلا كفطلب يب فطلا فرطل اي : لاقو ءامسلا ىلإ هفرط مفرف ى ديرت امو

 ملع اي مكح اي ى شرعلا ىلع اهب تيوتسا يتلا ةردقلاب كلأسأ ريدق اي فبطل اب
 لبجلا ةهج ىلإ ىشم مث ى ةيحلا هذه ينتْبَفَك ام الأ هللأ اي مويق اي "يح اي يلع اي
 عفدف هربخأف هنأش نع هلأسو « بايثلا نسح حيرلا بيط هجولا نسح قفب اذإ

 هل وان مث ديدش صغم هباصأف هلك أف “ اذه لك :هل لاقف همك نم هجرخأ ائيش هيلإ

 امف هللا كمحرب َتنأنم : ريح هل لاقف “امَطق هلفسأ نم ةيحلا ىمرف هلك اف رخآ

 ا"وأ ر امل ءامسلا لهأ نإ و “ فورعملا انأ : لاقف ؟ هيلع َةئنم كنم مظعأ دج

 زع هللا لاقف ‘ كثيغي نأ كبر نولأسي مهلك اوبرطضا كب اهمتص'و ةيحلا هذه

 يايإف ىبوط : ,ةرجش نم ةقروب ةياور يفو . يدبع "ك ردأ فورعم اي : لجو
 تجرخف اهلكأف ءاهلللك :لاقو ءارضخ ةقرو هاطعأ : ةياور يفو ‘عنص امب دارأ

 . امطق هتحت نم ةمحلا

 ةثالث اهب عفتني ةرجأب موي يف لمهي ريقف باش ليئارسا ينب يف ناك هنأ يورو
 كلضف نم ىنتقزر نإ ارذن ؟يلع نإ بر اي : لاقف اديدش اعت اموي بعتو مايأ

 مهردب موي لك مايأ ةرثع لجر هرجأتساف يمم نوكي ام رشب تقدصت اثيش

 رجتاو نيمهردب ىدصتف “ نيرشع تراصف اهب رحتاو مهردب ىدصتف ى هتنوؤمو
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 ،عرازمو اعايض ىرتشاو كلذك ةدايزلا ىلع ناكو“ةرشعب قدصتف ةئام تراصو
 ينرجأ : لاقف هلتق دارأو دوسأ نابعث اذإف ةعرزملا ديرب هسرف ىلع اموي ناكو

 يف لب : لاقف ص يباكر تحت لخداف : لاق يلتق ديرب [۔راف يئارو نإف موبلا

 ذخأ نأ دعب هنطب يف لخدف « كاف ىل حتفإ : لاقف ؟ لعفت فيك : لاقف كم۔ج

 : لاق ص يسفن تقاض دقف جرخأ : لاقف ةعاس ربص و جرخي نأ هللا نامأ هيلع

 نا امإ و“ هتايآو هللاب ادبآكلام نم رشعلا جرخت الا فلحت نآ امإ :ثالث نيب تنا

 ، ناميإلا هنم جرخي ىقح كبلق يف يتم "بلصأ نأ امإو « اتيم عقتف كدبك لكآ
 اذإف لبجلا ىلع فرشأ ىتح ىل ربصإ : لاق “ناطيش هنإ : لاق ؟ تنأ نمو :لاق

 اهلك :لاقو ةرمت هل وانف هتصقب هربخأف ؟ كلاب ام : هل لاق هوحن لبقأ سرافب

 نم :لاقف سرافلا ىلإ جحف اعطق نابعثلا جرخأف بهذف ى طئافلا ىلإ بهذاف

 . كلام نم رشعلا عطقت ال كيلإ هللا ينلسرأ ةكنالملا نم كلم انأ : لاق ؟ تنأ

 همامعأ نم ةعامج هدنعو روصنملا دنع اموي تنك : لضفلا نب عيبرلا لاقو

 سرأ تيأر نإف ناورم نب دمحم كسح ؤ نإ :.اولاقو ىلع نب مثق و ىلع نب دمحم

 هنع "كفو هيلإ ثعبف ى ةبونلا كلم نيبو هنيب ىرج مالك نع هلاستو هيلإ ثعبت
 ةبونلا كلم نيبو كنيب ىرج يذلا مالكلاب ينثدح : لاقف هسلجم ىندأ و ديدحلا

 عاتملاب ترمأ ةدملا انب تضقنا املف اك ولم اموق انك انإ نينمؤملا ربمأ اي : لاقف

 مايخلاب ترماف“ةبونلا ةريزج ىلإ انرص مث ارهش جوملا انب بهذف بك رملايف ريصف
 كلم لبقأف ؛ هنسح نم نوبجعتيو انعاتم ىلإ نورظني ةبونلا تلبقأف “ تبرضف

 ىلع سلجو متلسو اهب لمتشا دق ة.اسك هيلع علصأ ليوط لجر وه اذإف ةبونلا
 ينإ :لاق؟يطاسب ىلع سولجلا تك رت مل : هل تلقف “طاسبلا ىلع سلجي ملو ضرألا
 : لاقف يهجو يف هرظن بوص مث هعفر ذإ عاوتي نأ هللا هعفر نمل قحو كلم

 : تلق ؟ كباتك يف مكيلع مرحم داسفلاو مكباودب عرزلا نوئَطتَ مكلاب ام
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 جابيدلا نوسبلت مكلاب ام : لاقف ى مهنم لهجلاب كلذ اولعف انعايشأ و انديبع

 املف اك ولم اموق انك : تلق ؟ مكيبن ناسل ىلع نامرح امهو بهذلاب نولحت و

 لعجف“ مهيلع فالخلا انهركف اننيد يف اولخد مجاعأب اتنَعتسا ةدملا انم تضقنا

 انهرك اننيد ق اولخد مجاعأ و انعاشأو اندبع : مالكلا دد ربو يهجو ق رظني

 متماظف متكلم مكنكلو ى نولوقت اك ناورم نبا اي هللاو اذه سيل مهيلع فالخلا

 ينإو ث غلبت مل ةمقن مكيف لل و مكرمأ لابو هللا ؛مئكقاذاف مترمأ هب ام متكرتو
 ص ينع لحتراف كعم ينبيصتف يطاسب ىلعو يفبض تنأو كب لزنت نأ ىشخال
 . ملعأ هللا و ؛ تلعححتراو تد وزتف

 فورعملاب ني رمآلا حدم و « ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمآلا يكرات هللا مذ دقو م م ےس

 نيعل :العو لج هلوق كلذ نم“ هباتك نم ةريثك تايآ يف ركنملا نع نيهانلاو
 -ىلإ-ةمأ مكنم ؛نثكتنلو ل:لاقوه١) هولعف - هلوق ىلإ - اورفك نيذلا

 مزع نم - ىلإ - ةالصلا مقأ ينب اي ف : نايقل نع لاقو « ") نيحلاصلا نم

 نطلسيل وأ ركنملا نع ؟نوهننلو فورعملاب "نرلمأتل ه : للع لاقو ي'") رومألا

 هلا يضر ركب يبأ نعو « !٨' مهل باجتسي الف رايخ وعدي مث رارش مكيلع
 ردقي نم مهعمو يصاعملاب اولمع موق نم ام ه :لوقي يأ هللا لوسر تعمس : هنع
 ثلا لاق“«هدنع نم باذعلاب للا ممصي نأ كشوي الإ لعفي ملف مهيلع ركني نأ

 كراتو يضا رلاو يصاملاف نوقسفي -ىلإ_ هب اوركذ ام اون املف » :ىلاعت

 مكتلدأ الأ » : تللم لاقو ,جان يهانلاو باقعلا يف نوكيرش ةردق ىلع يهنلا

 ةدئاملا ةر وس : ٨ ٧ ٠

 . ١٠٤ : نارمع لآ د»
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 نإو هتنوعمو امهدض ةئطخت و هلهأ و ركنمأ بيب وصت ف رذع ال و

 فورمملاب رمأي مل نم. : لاق ؟ هللا لوسر اي وه نمو : اولاق ؟ ءايحألا ترم ىلع

 . « ركنملا نع هلت ملو

 نمو “ ةصخرو ةمحر ةردقلا مدع دنع يهنلا كرت ىلاعتو هناحبس لا زاجأو

 ركنملا نع هناو فورعملاب رم : لاقيو « باوث هلف ةردقلا مدع عم كلذب ماق

 ةسفاوم قازرألا تناك اذإو ى اقزر كل عطقي الو الجأ كل برقي ال كلذ نإف

 كالحلاب ةيرق لهأ ىلإ اولزني نأ ةكئالملا ىلإ هللا ىحوأ ص رانلا يف تفاهتلا مالعف

 كلهن نرأ انتلسرأ انهلإ : اولاقف ةكئالملا تعجرف دجاملا ىف اموق اودجوف

 اوبضغفي مل ذإ اوأدباف كئلوأب مهيلإ هللا ىحوأف كلذب ملعأ هللاو دجاسملا يف اموق

 ؛ةنسحلا ةظعوملاو قفرلاب فو خيلف عطتسي مل نمو مهولك آو مهوبراش لب يلجأ نم

 موي ناك اذإف “باجتسا نم كلذ ىلع هل باجتساف هتدابعو هللا ةعاط ىلإ اعد نمو
 لطاب ىلإ اعد اذإ و ‘ ةنجلا ىلإ اعم نوريسيف هل اوباجتسا نيذلاو وه عمتجا ةمايقلا

 نيذلا كئلوأ عمتجا ةمايقلا موي ناك اذإف باجتسا نم هل باجتساف لالضو

 موي هموق مدقي نوعرف يف ىلاعت هللا لاق “ رانلا ىلإ هعم اوراسو هل اوباجتسا

 . « اا د وروملا د"ر ولا سئبو رانلا مهد روأف ل : ةمابقلا

 هلهأو فورعملا وهو (ايهدض ةنطختو هلهأو ركنم بيوصت يف رذع الو )

 مهتنوعم نال هلهأ ةنوعم كلذ يف لخدو “ركنملا ةنوعم يأ (هتنوعم ) يف ال ( و)

 وأ هلام وأ هندب وأ هناسلب ناعأ ءاوسو “ركنملل ةنوعم ركنم لمهأ مهنأ ثيح نم

 وأ لعفلا كلذ نأب ( لهجب ) كلذ نم ائيش لعف ( نإو )ام هجوب وأ رمألاب

 ( ١ ) دوه ةروس : ٩٨ .

 ۔- - ٣٧٢٥

  



 مقت مل ا_ه هلهج عسي ايف يهنو رمأ و ةئطختو بيوصت كرت يف حصو

 ٠ ٠ ٠ . لعفي وأ هكعك أطخلا بوصي وأ هب ةححلا

 نإ ركذملا بدوصتو د رع ماعل اب كردب ايف رهجلاو . فورصم وأ ركنم كرتلا

 الإ و رتاوتم وأ هبلع ًاممجلم وأ هيلع آاصوصنم ناك نإ كرش هلبلحت هجؤ ىلع ناك

 .بنذف الإ و قافنف ةريبك ركنملا ناك نإف ليلحتلا هجو نود ناك نإ و « قافنف

 فورمدلل ( بيوصت ) مدع يأ ( كرت يف ) فلكم رذعلا ( حصو )
 (هلهج عسي ايف ) ركنملا نع( يهنو ) فورعملاب ( رطأو ) ركنملل ( ةئطختو )
 ام )مرحم وأ ةيصعم وأ ركنم هنأ وأ ضرف وأ ةدابع وأ فورعم هنأ لهج :يأ

 وأ ركنم وأ ضرف وأ ةدابع وأ فورعم هنأ ( هب ) فلكملا نم ( ةجحلا مقت م
 نم وأ : ليقو ى نيمأ وأ : لبقو « نانيمأ كلذب هربخي نأب مرحم وأ ةيصعم
 هظفحي وأ ص رثآلا وأ ةنسلا وأ نآرقلا نع انركذ نم هب هرهخي وأ اذكه هقدص

 هب موقت نم بلك نم باتك نم رثألا وأ ةتنسلا وأ نآرقلا نم هانعم كاردإب
 . ةحجلا

 رك ذي نأ لثم باوصلا ةئطخت وهو ( هممكعك اطخلا بوصي ) مل ام ( وأ )

 وأ > لهمجكلذ سكع وأ باوص هنأ دقتعب وأ لوقف أطخ هلابب رطخد وا هل

 وأ با مص و .رمأل هنم أرعت وأ سكملا وأ اطخ وه ءيش ف ادحأ بو صب

 . الهج كلذ هشأ امو أطخ وه رمأل ه"الوت

 ص [اضرفالرت نإ اذك و = لمجلا يف رذمي ال هنإف أطخ وه ام ( لعفي وأ )

 ملع اذإ هتراتك و اَس رب ةداهشلا لعفلا نم ر كلذك هر وأ هل ةئطختلاو حابملا ميرحت و

 وأ أطخ وأ مرح نإو ى رذعي ال هنإف ر كلذ نأ ليمجتو نامئابلا لعف فيك ,

 همدقتل رفك : ليقف قفاوو كلذك لعف وآ بوص وأ ضرف وآ قفاوو لهجب لعف
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 رذعب الو . ءانمأب وأ ةتس وأ نآرق نم هب تماق ام نايسن عسي الو
 هيلع ةجحب سيل نمم هذخآ اذكو ملعي مل نإ ةجح هنأ كلذ لهاج

 ٠ قدص تبإ دحاو وأ نيمأ ريغب وأ هنم ویربتم وأ ںاتكك

 . لوقلاب رفك :ليقو “ عنص ام سئبو صعي مل : ليقو “ ىصع : ليقو “ لهجي

 لك نأ ىنمب هركن ( نآرق نم هب ) ةجحلا يأ ( تماق ام نايسن عسي الو )
 هبف تماق ام ( وأ ) عامجإ وأ ( ةنس وأ ) ميظعلل وأ نآرق مالك وأ هنم ةيآ

 وأ اب هب موغت اهنأ لع دحاوب وأ ؛ ليقو ص ادعاصف نْينيمأ ( ءانماب )
 نم ريثك هلوادت دق هنأل لاح لك ىلع بهذملا بتك نم دحاو ىفكيو ى هباتك

 . هوسرقأ و بهذملا لهأ

 وأ نآرقلا نم ةجحلا هب تماق ام وهو روكذملا ( كلذ لهاج رذعي الو)
 ليلعت ىلع [ نأ ] ةزمه حتفب ةجح هنأ ( ملعي مل نإ ةجح هنأ ) ءانمألا وأ ةنسلا

 ريغ فتنم ةجح هنأ هملع مدعل ةجح هنأ لهاج رذع يأ “ يفنلل ال رذميل
 وه ا ذخآلا اذه ذخأ ام نايسن يأ ( هذخآ ) نايسن عسي ال ( اذكو ) تبات

 زوححمو > ماقملا هملع لد ام ىلإ ريمضلا د ر ه ةدابع وأ ةمصعم و مرحم وأ ضرف

 ركذ امم هريغ وأ نآرقلا اهنوك نع رظنلا عطقب ةجحلا هب تماق ام ىلا هأد"وَع

 ةعاح هلوادت ملو ملاع هعضو امم امم وأ دحأ 1 ) باتكك هيلع ةجح سيل نمم )

 ) نعمأ رغفب ةب وأ هنم ھىربتم وأ ( ةباتكلا بتاك وأ هفنصم يردي ال وأ « هححصت

 ام لقنلا وأ مالكلا ق نسح ال ءيش ىلع هنم علطا ول و هف فوقوملا هب دارأ

 دحاو ) نيمأب ( وأ ) ركذ دق هنم أربتملا نأل كلذ تلق امنإو « هنم هب أربي ال

 : هلوق يف دحاو نيمأ وأ هيف فوقوم وأ هنم مىربتم نم ركذ نم ( قدص نا
 وأ نرآرقلا نم ةيآ وأ ةيصمم وأ ةعاط وأ ةتنس وأ ضرف وأ ، مارح اذك نإ
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 . ىسنن ال ًةَظَمح ليق اك انلعجي مل اذإ اهيف صخرو

 نإف ى هقدص اذإ فلكملا ىلع ةحح كلذ نم دحاو لك كلمح وأ ىن وأ ثيدح

 ، رفك :ليقف الإو كلذ قحلا قفاو نإ رذمي مل هيسن وأ هاقلأ وأ ادمع هك رت

 ام نأ فاشكنال ىههي ال :ليقو “ هقدص امب بطاخم هنأل كلذو ىصع : ليقو

 امو ةجحلا هب تماق ام نايسن يف يأ ( ايهيف صخرو ) حبحص ربغ هيف هفدص
 اك يأ ( ليق اك ) انبر ( انلعجي مل ذإ ) ةجحلا هب موقت ال نمم قيدصتب هذخأ
 ىسنت ال اكىسنن ال ةظفحك يأ ( ىسنن ال ةظَفحَ ) :ةلاصم خيشلا لاق

 كلذ كرت هنأ يورو “ ىسنن ال ةظفحلا سفن انلمحي ل وأ “ ةظفحلا ةكنالملا

 دعب لوعفم ىسنن ال ةلمج و « هللا همحر هلوق يف قحم وهو ؟ كلذ كرت مل : ليقف
 : لوقي ناكو “ لجو زع هللاب ةقثلا ريثك ناكو ىبح نب ةلاصم وهو “ ناث لوعفم

 رمأ يف هب هوعدن يذلا انءاعد باجتسا دق لجو زع هللا نأ ىلع اننللدتسا امإ

 ةلاصم رأ اوركذو ى ايندلا يف هلأسن اهف انئاعد ةباجإ نم هاندهاش امب ةرخآلا

 لمحاف ملعت ال ام المع نالجراو لهأ لع اذإ : لاقف فسوب يبأ نب دواد ىصوأ

 يأ هللادبع يبأ نع رخآ هاكح دقو “ فالتخإلا كنع ع دو ناهكلا ىلع كسفن

 درجم نم ناتكلا لهأ مزل ام لمعاف امارح هتملع لب هزاوج ملعت ال ام اولمع اذإ

 ةرمث الب فالتخالا روهظ ىلإ يدؤملا ظيلفتلاو ةغلابملا نود فطلتب يهنلاو رمألا

 لئس اذإ ةلاصم ناك : حون وبأ لاقو ى ةنتفو ءافج نودادزي لب “ كلذ نم دلوتت

 حدَمَك هلك نآرقلا : لوقي ؟ نآرقلا نم ةلفانلا هذه وأ ةليضفلا هذه ىلصت اذامب

 وأ : ليقو « نانيمأ نيدلا رمأ يف ةجحلاو ى السع هتدجو هنم كالا و امف لسع

 نم نراسنإلا مهفو قيدصتلا وأ : ليقو ى ةَسأ ولو ةنيمأ وأ ‘ ادبع ولو نيمأ

 ولو انباحصأ فيناصت نم فينصت يف ام يفكيو « رثألا وأ ةئنسلا وأ نآرقلا
 وأ ؤ ةجح دحاولا نيمألا نأب لوقلا ىلع كلذو ةدحاو ولو ةفنصم ريغ ةخسنب

 ناتضورعم ناتخسن لب ةدحاو ةخ۔ن يفكت ال : ليقو ى ةجح قيدصتلا نأب
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 دحاو ملاع فيلات يف ام يفكي ال:ليقو “نيمأ طخ نم ةدحاو لك وأ “نيمأ ىلع

 : لوقأو « ةلأملا يف قفاوي هريغل رخآ فيلات نم دب ال لب هفيلآت يف رركت ولو

 ى ةثالث كلذف ملعلا لهأ نم اناكو ءالبَقو نانيمأ ادحاو فيلأت لوادت اذإ
 ال : لبقو ؟ تاعامجلا هملع ترتاوت باتكب فيكف هفلؤم عم دحاو يفكيو

 يثاب : ليقو ى ةرشعب : ليقو ‘ ةسمخ : ليقو ى ءانمأ ةثالثب الإ ةحلا موقت

 ىلا نيسمخ :ليقو ث نيثالثب :ليقو “ نيعبرأب : ليقو ى نيرشمب : ليقو ‘ رشع
 موقت ةجحلا رأ قحلاو « رتاوتلا يف كلذو ى لوصألا يف لاوقأ نم كلذ ربغ

 لمعلاب درو عرشلا نألو ، دحاو لوسرب رذملا عطقي ىلاعت هللا نآل ةقثلا دحا ولاب

 ادحاو ايباحص نولأسي نوعباتلا لاز امو ‘ دحاولا ىضاقلاو دحاولا نذؤملا

 ملعلا يف ةياغ ناك نإ ةجح دحاولا : ليقو ى مهنيب ايف ةباحصلاو هب نولمعيو

 دنعو“اندنع هدابع هللا ةجحو“ملعأ هللاو هاوتف يف كش فيعضلا يرتعي ال ثيحب

 باتك هغلبي مل ولو كرشلا ىلع كرشم رذمي الف لسرلاو بتكلا انموق ضعب
 فلكملا نأ كلذ قيقحتو « اهمكح هغلبي مل ام عورفلا يف رذميو لوسر الو
 عناصلا اذه ةفرعم ىلا كلذب جردتيف عناص نم اهل دب ال ةعنصلا نأ هلقعب كردد

 هللا تاقولخملل عناصلا نأ ملميف عناص الب ةعنصلا نأ ةفرعم كرت يف رذْضلي الف
 قحلا اذه نع ثحبيف اقح هيلع هل نأ و « اثبع هقلخي مل هنأ ملعي نأ هملع بجيف

 هللا قوقح ملعتف ةعيرشلا هملعي نم وأ لو۔رلا وأ باتكلاب لصتي ىتح ؟ وه ام

 مماقلايبأ دنع كلذك اهتيأر مث “لس رلاو بتكلاو لقعلا يدنع ةجحلاف ى اهيدؤيف
 لضفبف ممس نمف .ها لسرلاو بتكلاو لقنلا : ةجحلا : لاق هنأ ينعأ يداربلا

 هيلع بجوأ ,نأ دعب بلطلا يف هطيرفتو ى هللا لدمبف عمسي مل نمو ى ىلاعت هللا
 ام هغلبي مل ام روذعم وهف يبن نيد ىلع ناك نمف ى اعناص ةعنصلل نأ لقملا

 ع هدمي لزن ام هغلبي مل ام روذعم وهف هدعب يخو لزنو باغ نمو “ هخسني
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 ةحح لقعلاو “ ةباتك وأ ةراشإب مهفيو ى لقع ةدنع ناك نإ فلكم مصألاو

 لقملا ناك ولو ى ثداوحلا ةلالدل دنحوتلا يف هدحو ةجحو اقلطم لسرلا ةطساوب

 دعب ةجح هللا ىلع سانلل نوكي الئل » : ىلاعت لا لاق ال اقلطم ةجح هدحو

 '"!هالوس ر ثّحْبنَ ىقح نيبّذَّعْم انك اموف لقملا دمب لقي ملو "ا ي لسرلا

 :لاقو هقلخ رئاس و انسفنأ ف اللد انل هللا لعج و ى ع بك رن ىقح لقي ملو

 ىلا لسرأ هنأ مولعملا نمو '") ي كبر نم كيلإ لزنأ ام غلب لوسرلا اهأ اي ل
 اوعمس مهلكف « موللَمب تنأ ايف مهنع ؟لّوتف ف : لاق مث ءالقعلا عيمج
 هسفن قلخ ال ءيشلا نأ ال ردي دمحوتلا ف لقملا ةح> اهرخآ ةفلتخم هحوأب

 نأ ملعيف ‘ زجملاو ثودحلاو بيك رقلا يف هعم هئاوتسال هلثم هقلخب ال ءيشلاو

 دعب نيبتي مل امب هرذع عطقي الف نيبت ام نيبت اذإو ى قولخلا لثم سيل قلاخلا

 لاقو ى ا٤) 4 مهاده "ذإ دسب ام"وقَ “لضلمل كلا ناكامو ظ : ىلامت هلوقل

 ديزي نب هللا دبع لاقو ى 'ث) ريذنَاهيف الخ "الإ ةمأ ؛نم "نإو » : اضيأ

 ال هنأو اوعمس دق مهلك نيفلكملا نإ و ى عمسلا ديحوتلا يف هللا ةجح : هعم نمو

 هنأ معز هنأ الإ ى ةتنسلاو باتكلا ضئارفلا يفو « اوعمسي م ول هللا مهفلك ال

 مل ام مهفلك ذإ ر'وجلاب هللا فصو همزليف اوعمسي مل ولو ملعلا نود لمملا بجي
 ناميإلل عيطتسم ريغ هدنع رفاكلا نآل هنوعيطتسي الو هوك ردي مل و اوعمسي

 دق ذإ ؟عمسب مل ول عمسي مل نمل عسويو ‘ عطتسي مل نم رذع عطقي فيكف

 )١( ءادنلا ةروس : ه٦ ١

 ٦( ءارمإلا ةروس : ٢٥ .

 ) ٣( ةدئاملا ةروس : ٦١٧ .

 ) ٤(. ةبوتلا ةروس : ه١١ .
 )٠٥( رطاف ةروس : (
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 ؟ةعاطتسإلا مدعب رطضملانم رذملاب ىلوأ نوكي فكف“ ًادانع لعفي الو “عمسي

 لعفي مل نمو لعف يذلا وه هدنع عيطتسملا نآل دب الو َلَمفَ عاطتسا اذإ هنإف

 دق : انلق ى ديحوتلا يف عامس الب رذعلا متعطق : لاق نإو عيطتسملا ريغ رهف

 مل هنآ عم هللا ىلا هتبسن دقف اروج كلذ ناك نإف ‘ ضئارفلا يف عامس الب هتعطق

 ليلقلاف اروج هريثك ناكامو ى ربجم يأ ديحوتلل عيطتسم ريغ كدنع دجوي

 ليلقلاو ضئارفلا ريثكلاو عطتسي مل نم ضئارفلاب كدنع فلكيأ روج هنم
 فالخب هممسي مل نم دجوي ال هدنع ديحوتلا نآل اذه سكمي ملو ديحوتلا

 رفاكلاوعمسي مل ايف مازلإلا اندنع ةجحلا نإف روجلل ةبسنلا انمزلي الو ‘ ضئارفلا

 نع لغاشلا رفكلا نع يلختلا همزلف كاردإلا تالآ هدنع تناك ذإ عيطتسم

 يف وأ ةيلوفطلا يف امإ اوعمس مهلك نوفلكملا : ديزي نب هللا دبع لاق “ ناميإلا

 يف اوعمس امو ى هللا هقطني دامج وأ كلم وأ ينج وأ يمدآ ناسل نم غولبلا

 . )١' ةلأسملا يف هدنع دب الو غولبلا ىلا ىقبي كلذ نم ةيل وفطلا

 ولو نيفلكملا ىلع لوسرلاو دمح وتلا ف تماق هللا ةحح : ءاذحلا ديعس نعو

 كمزلي هنأب ديزب نب هللا دبع هيلع ضرتعاو « ين نيد ىلع اوناك ولو اوعمسي مل

 مهيلع انأو تنأ تْبع دقو ‘ هدحو لقملا ةجحلا : ردقلا لهأ لاق اك لوقت نأ

 هللا ةجح : نولوقي ركفلا لهأ نأب ديمس باجأو « ركفلا لهأ مه ردقلا لهأ و

 ءاوعمسي مل ام ‘لسرلا هبتءاج امع مهراكفأب نوفتكي نيفلكملا لوقعيف ةدوجوم
 دق ديزب نب هللا دبع اي تنأو ى اهب اوعمسي ىتح لوسرلا ةفرعم نوبجوب الو
 تارذع كناك عامسلاب الإ ةمئاق ريغ نل هللا لوسر ةحح نإ : تلق ذإ مهتقفاو

 نميف تلخدل اوعمس دق سانلا نأب : ديزب نب هللا دبع اي كلوق الولو ى هلهج نم

 )١( مزالب همزلي نأ دارأ فلؤملا نأك طقس انه نأ رهظيو ةخللاب اذك .
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 . قحلا ىلا برقأ ديعس لوق اوعمسي ىتح هعارشو هلي دمحم لهجي رذع
 هغلبي ملام هيلع ميقي نأيبن نيد ىلع نمل زوجي هنأب هللا دبع ىلع ديعس ضرتعاو

 عمس دق:تلق تنأو كدنع كلذ عسي فيكف كدنعو ىاندنع هدعب لوس رب هخلن
 براغملاو قراشملا يف نم نوكي نأ مزلي هنأب اضيأ هيلع ضرتعا و ؟ مهلك سانلا
 اوعمسي مل كش الب مهو اهب لمعلا تبجوأ هللادبع اي تنأو عرشلا ضئا رفب اوعمس

 ولوسانلا ىلع ةمئاق ةجحلا نأ اكو ى هنع هللا ىلاعت « روج عمسلا مدع عم مهباقمف

 سانلانأ هللادبع بناج نم ليق نإو لوسرلا يف كلذكف ضئارفلا ىف اوعمسي م

 ءافعض هب هل باجأ اك اهيف ضئارفلا لوخدل ةلمجلاب اوعمس نيح ضئا رفلاب اوعمس
 ينبي الصأ اهعامس نوكي نأ نع الضف ةلمجلاب اوعمس سانلا نأ ملسن ال : انلق موقلا

 نإ هنإ مث ضئارفلاب عامسلا ىلإ دؤم ةلمجلا عامس نأ ملسن مل كلذ انملس ولو هيلع
 6١١ اميمج كيلإ للا لوسر ينإ سانلا اهبأ اي » : لاق نيح مهلك سانلا عمس لاق

 برغملا ىصقأ يف نم مهنمف دجو نمو « نيحلا كلذ يق نيدوجوم مهلك سانلا سيلف
 اعدرقللع هنأب موق باجأ و“"دّسلا ءارو جوجأمو جوجأي مهنمو “قرمملا ىصقأو

 راجحألا يف ابوتكم لي هللا لوسر دمحم دجويو ى ءارسإلا ةليل جوجأمو جوجأي

 در » : ين كلذ نم ةلمج تنيب دقو ى كلذب رشتنيف توحلاو رجثلا قاروأو

 ص ةينابر ةباتكب بوتكم هدوجو نأب ثحبيو « دوروملا ضوحلا ىلا دورشلا

 ؟ هللا لسر نم لوسر وأ لسرلاو ءايبنإلا رخآ وهأ هب ىردي ال دق كلذك

 كنذإلابعايسلاو مهلكسسانلا ىلع تماق ةجحلاو ى انبهذم ءاذحلا ديعس بهذمو
 لم هللا لوسر بطاخي نأ ةحلا مايق ىنمو ى ةراشإلاو باتكلاب مهفلا هلشمو

 )١( فا رعألا ةروس : ١٥١٨ .
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 الو رضحي مل نم ىلع قيضيو هيلإ لسري وأ هرضحي مل نمل بتكيو هرضح نم
 تلاقو ، ىلاعتو كرابت هللا نيد نم ءيش ىلع نكي مل نإ باتك الو لوسر هفلبب

 نم ةلدألا ةطساوب ملاسلا لقملا وه رذملا اهب عطقي ال يتلا ىلامت هللا ةجح : ةلزتمللا

 مهلج وأ مارحلا لعف وأ ضرفلا كرتب مهيلع سأب الف امهريغو ءامسلاو ضرألا
 دمحأو رْبَسعا نب ىسيع لاق اذك و “مهلوقع يف كلذ اودجي مل نإ للع هللا لوسر
 ملاسلا لقملا نإ :مهنع ليقو ث عمسي مل نميف كلذ و “ مهنع ليق اذك “نيسحلا نبا

 تلاقو ى ةتسلاو نآرقلا يف ام قبط ىلع هعورفو هلوصأب هلك قحلا كردي
 عمسي مل نم ضرفلاو مارحلا نم هريغف اورذعو دمح وتلا يف ةجح لقملا.: ةيردقلا

 فيلكتلا ةلع لقملا سبل : اولاق نإ و ى ريكفتلا لهأ لاق اذك و “ ممسي ىتح

 مجهيو هيلإ ثعبني اجف ال باطخلا نم لقملا ىلا ىقلي ايف هتلع هنكل ىلب : انلق

 نم لالدتسإ ى ةيآلا 'ا) ي ليللا هبلع نجت املف » : ىلاعت هلوقت اولاق نإو ى هيلع

 مالسلا هيلع ميهاربإ : انلق [امناص ةَمانصلل نأ ىلع لقملاب مالسلا هيلع ميهاربإ

 انإو ى ءايبنآلا رئاسك هاشاح َةطقَ رنفلك مدقتي ملو ‘ كلذ لبق هللاب نمؤم

 ةجحلا مدقت دعب زجاع دباع بوبرم وه ام مهتدابع يف هموقل خيبوت ةدايز كلذ
 يف اوركفتي "ملوأ » : ىلاعت للا لاق دقف : تلق نإو ‘ كلذ ريغب مهيلع

 كلذ يف نإ ل ؛هي تاومسلا قلخ يف نإ ) ؛'" ي نضرألاو تاومسلا توكلم

 اثدحم ثداوحلا هذهل نأ لقملل للد كلذ : تلق « اهوحن و تايآلا '" ي تايآل

 ةغابصلاك ةعنص ىندأف قئاقدلاو ليصافتلا ىلا هدش رب دشرم نم هل دب الو الامجإ

 ريغو مارحلاو ضئارفلاو ديحوتلا ضماوغ فيكغخ ملمبب ةققحم لثتمت امنإ شقنلاو

 )١( :ماعنألا ةروس ٧٦ .

 )٦( » فارعألا : ه١٨ .

 )( » ةرقبلا : ١٦٤ .
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 : لاق املو ی بتكلا لزني ملو لس رلا ىلاعت هللا لسري مل لقعلا ىفك ولو ؟ كلذ

 لسرلا دمب ةتج'ح هللا ىلع سانلل نوكي "الئل نيرذننمو نيرشبلم السر
 ١}٢' ي ريشب نم انءاج ام اولوقت نأ » : لاق املو ") اميكح ازيزع هللا ناكو
 "الإ ةتمأ نم نإو » « ةيآلا باتكلا لزنأ امنإ اولوقت نأ » : لاق املو ى ةيآلا

 ام » « تانيبلب ملسر تاي ملأ » چ ريذن تاب ملا ل ريذن اهيف الخ
 نم يدهيو ءاشي نم للا لضيف مهل نيبيل هموق ناسلب الإ لوسر نم انلسرأ
 هلبق نم باذمب مهانكلهأ انأ ول و < : ةلاسرلا دعب ءادتهالاو ةلالضلاف 4 ءاش

 ىتحف لمرلا اوبذك » « الوسر ثمبن ىتح نيبآذعم انك امو ف ى ةيآلا پ اولاقل

7 

 ناك نإف ،ًارارطضا وأ ابسك نوكي نأ امإ هب نوفرعي يذلا ريكفتلا نإ مث

 لاح هنآل ؟ هدرفيو هفرعي مل نم للا عيطي فيكف“ ةعاط نوكي نأ امإف ابسك
 فيكف ةيصعم نوكي نأ امإ و ؟ كاردإلا ىطاعتي لب اك ردم نكي مل ركفتلا

 مث ى هوبأ دقو ربجلا يف اولخد رارطضا ناك نإو ؟ ةفرعملا ببس وه امب يصعي
 رفكلاو ناميإلل نوميطتسم نوديرم لافطألاف ةيلوفطلا لاح ركفلا اولعج نإ

 لاح هولعج نإ و « اوركفتي ىتح مهل رفكلا ةحابإو مهفيلكت رخأت هجو ايف اذإ
 ةدارإلا نإ : انلوق ىلا اوعجرو اوركفتي ىتح مهل رفكلا ةحابإ مهمزل غولبلا
 همسي نأ مزلاام لاح يف هللاب لهجلا هعسو نمو “ لمفلا عم ةعاطتسالا و دارملا عم

 يف ناك نإ مث ى لقاع اميف وه ىتلا فلكملا لاوحأ نيب قرف ال ذإ لاح لك يف

 فرميمل ذإ ائيش هركفت هنع نشي مل الإو ركفتلل ةجاح الف افراع غولبلا لوأ

 . اه رك د ؟ دقت ) ` (

 ) ٢ ) ةدنئاملا ةروس : ١٩١ .
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 : انلق « هركفت لاح هيلع مسوم رتكفملا : اولاق نإو “ ىلاعتو هناحبس شلا

 هنإ مث ؟ كلذ سكعب مأ ةنجلا لهأ نم وأ نمؤم وأ دقتعم وأ "كاشأ انوزبنخأ

 عئارشلا خسانتت ملو ميرحتلاو ليلحتلا يف ءاملعلا فلتخت مل ةجح لقعلا ناك ول

 اوركفو ةيبوبرلا اوركنأف اوركف دقف اضيأ و « فلتخت ال لقعلا ةحح نأل
 هنإ : اولاقف اوركفو ى ةثالث ثلاث : اولاقف اوركفو ى نينثا نيهالإ : اولاقف

 موقت نم ىلا ناسنإ لوأ نم مهل وقع ىلا هللا مهلكو ول فيكف ى هللا ىلاعت ى مسج

 مهبرشو مهلكأ يف نورذي امو نولعفي ام ركفتلا لاح مهنإ مث ى ةعاسلا هبلع
 ‘ مهش"رأ و مهصاصقو مهيلع تامرحملاو مهمراحم حاكنو لالح وأ مارح وه ام

 نم فيكف ' دحاو لصأ ىلإ مهعوجر عم نيدحوملا نيب عا زغلا رثك دقو

 ص خلا هآر وأ فلكملا همس ام باب : هلوق يف نفلا اذه ضعب يتأيسو ؟ رُسَحت

 . ملع أ هلا و
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 لصف

 هينعي ال ايف ةدايز رطبلاو رشألا

 لصف

 رَطتبنلاو رشلا يف

 ةغلابملا : يأ(هينعي ال ايف ةدايز ) اممْسَبناو ايلوأ حتفب ( رَطَملاو رشآآلا )
 رفك امه لقف تنش نإ و“نافدارتم امهو ة ريبك ايهف ىلاعت هللا دح ىدعتي ىتح همف

 شمهدلا و ةمعنلا لاتحا ةلق : رشألاو طاشنلا ةك رحم : رطبلا: سوماقلا يفو“ ةمعنلا
 رطبو ى ةهاركلا ىتحتسي نأ ريغ نم ءيشلا ةيهارك و ةمعنلاب نايغطلاو ةريحلا و

 ترط ب ةيرق نم انكلهأ كو ل : ىلامت كلا لاق ى هلبقي ملف هنع ربكت : قحلا

 املك ربكلا قالخأ و ى هنم هلاب ذايعلاو ربكلا نع نائشان امهو ه'١) اهتشيعم

 يف هلةوأ هنأل بجملاو ءاثرلاو دقحلاو دسحلا نم « رطانقلا ه يف اك آربك ىمست
 ززعتو فنأ مظع اذإ و؛مظمت هردق دبملا مظعتسا اذإف ردقلا ماظعتسا ؛بلقلا

 ( ١ ) صصقلا ةروس : ٨ ٥ .
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 بدؤيو امهلمعتسا نإ انونجم الو ةميهب ال املسم امهب فصاو رفكو

 . . . .. .. .. .. . . ايه اسهيسار

 نوكي رطبلا نأ فنصملا مالك يف يتأيو “ لاتخاو حرمو لاطتساو رختفاو
 ململانكي مل نإ قافن رفك ( املسم اهب فصاو رفكو ) حراوجلاو ناسللا ةيصمب

 (الو ةميه ) ايهب فصاو (ال) هيلع اصوصنم ناك نإ كرش رفك و هيلع اصوصنم
 ريمض و ‘رَطَلاو رشألا يأ (ايهلممتسا نإ ) غلاب ريغ الو (أن ونج ) اهب فصاو

 نونجملا وأ ةميهبلا لمعتسا نإ يأ نيروكذملا دحأ ىلإ دئاع لمعتسا يف عفرلا
 نأب ايهتروص لمع رطبلاو رشأآلا نونجملاو ةميهبلا لايعتسا ىنممو رطبلاو رشألا

 نونجملاو ةميهبلا يمار :يأ ( ايهيمار بدؤيو ) غلاب ريغ اذك و اهلاح ميقتست ال
 كلتب لفطلاو نونجلا بدؤي اك رطملاو رشألاب :يأ ( اهب ) لفطلا يمار اذك و

 مقتست تناك نا ةبادلا برضتو ى ًآرطبو رشأ فلكلا نم ىمست ىتلا لاعفألا

 ءيشل رطبلاو رشألاب فلكي ال نمو نونجملاو لفطلا فصو نم أربي الو “برضلا

 أ ربىف بذك كلذف مقتسم ريغ ءيشل ال كلذب مهفصو امأو > مقتسم ريغ هآر

 سفنالا وأ لاومالا هب تدسف الو كرشل لصوب ال بذك نم أربي ال :ليقو “هنم

 ؛هيبشتلاىلع هفصو لمح فلكملانم رطبلاو رشألا هبشي ام مهنمناك نإ هنأ قرفلاو
 نأ امإ وءارشأي مل امهو امهندبب ارشأ امهنأب بذاكلا يمارلاب فنصملا ديري نإ امإف

 رشألاب امهفصي هنأ فلكملا قح يف بنذ وه يذلا رطبلاو رشألاب امهفصو هنأ ديرب
 نأ امإو“هب فصوي الو رفكلا ماهبإ ىلإ ىدأ هيبشت هنآل هيبشتلا ىلع ولو رطبلاو

 خيشلاو رطبلاو رشألا هبشت امهنم ةفص الب رطبلاو رشألاب امهفصينأ يمارلاب ديرب
 نونحملانأ وهو ىرخأ ةلأسم ركذ لب امهيمار بدؤي هنأ ركذم ل هللا همحر دمحأ

 باتك روك ذم قح اضيأ فنصملا هركذ امو “بدألامفآلاكلت هنمتردص اذإ

 برضت هنأ : « رثألا ه يفو ‘ ءوسلا ظفل ىلع ناسنإلا بدؤي هنأ هريغو ماكحألا
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 يذ ريغ يف صخرو اهبجوتسي ال نم و لفط نمو امهنم ءىربتم كلهو

 ةمهب نم .ى ربتم كلهم ال : ليقو { طقف يصعي نأ حور

 فلكملا نم زوجي ال ام لعفىلع نابدؤي نونجملاو لفطلا نإ و داسفلانع علقتل ةبادلا

 وأ نارفاك امه لاق وأ امهنم تأربت لاق نأب(ايهنم ءعىربتم كلهو)؛نسحي ال امو
 هب فصوب اع كلذ وحن وأ ؛ ناينارصن وأ نايدو وأ ؛ هللا امهنعل وأ رانلا لهأ

 وأ قفانم وأ اك رشلم هوبأ ناك ولو ( لفط نمو ) ةريبكلل ل_ءافلا فلكملا

 ةءاربلا يأ ( اهبج"وَتسي ال نمو ) نونجملا اذك و هدنع ناك وأ « هيف فوقوم
 نجلاو سنإلا نم نيفلكملا ءالقعلا اهبجوتسي ال نمي دارأ و « ءربتم ظفل نم ةموهفملا

 يرجي ال امم كلذ ريغو لمعلا تالآو رجشلاو ضرألاك ءالقعلا ريغو ةكنالملاو
 رفك مهنم أربت نم نإف ةيالولا يف اونوكي نأ نيفلكملا يف ءاوس و فيلكتلا هيلع
 وأ ةءاربلا يف اونوكي نأو“ مهيلع صن نإ اك رش َرفَك و مهيلع صني مل نإ اقافن

 لعف ىلع مهنم أربتي نأ كلذو ةءاربلا بجوي هجو ريغ ىلع مهنم أربت اذإ فوقولا

 . ةيصعم ولو ةءارب بجوي ال وأ هلعف بجي وأ هلعف مهل زوجي ام

 هبلع كحي نأ ) يصعي نأ ) ب ( حور يذ رمغ ) نم هتءارب ( ق صخ رو )

 "رصأ نإف ؟ ال مأ ةريبك هنم كلذأ ؛ هللا ىلإ هرمأ لكويو (طقف) نايصملا درجمب

 ناك نإ و « اضيأ رصأ دقف ىلاعت للا دنع ةريبك كلذ ناك نإ هنآل هنم ءىرب

 نم ءىربتم كل ال : ليقو) ى ريبك رارصإلاو ةرص أ دقف ىلاعت هللا دنع ةريغص

 ء اضيأ لئاقلا اذه دنع حور يذ ريغ يف اك نايصملا درجمب هيلع مكحي لب ( ةميهب

 > ةيمكلاو فحصملا و ىلوتملاتيملا دسحك هنأش مظعي ام حوريد رمغ نم ىنثتسيو

 نمف هدسج نم لصفنا ام اذك و ث هتوم لبق هكح هتوم دعب يلوتملا دسج مكحو

 مسجنم أرهت نمو ى هملع صوصنملا كلذك و « كرشأ هضعب وأ ين مسج نم أ رمت
: 

 قحلافلاخ هنأ لوآلا لوقلا هجوو قفان دقف هضعب وأ هيلع صوصنم ريغ ينوتم
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 . . . . متشك ناسلب نوكي رطبلاو ء ىصع و اندنع

 مثاہبلا بنج يف هلوسرو هللا يدي نيب مدقتو ى اهعضوم ريغ يف ةءاربلا عضوو

 نونجملا و لفطلا بنج يف هلك كلذ لعفو “ بجوم الب أربت ذإ نهماظو تاداهجلاو

 يف اتاك نرإ فوقولا بحي ثيح يضملاو هتيالو يف ناك نإ ملعلا نع عوجرلا عم

 اضيأ كلذف ةءارب بجوي ال امب هنم أربت نإ و « لقاعلا غلابلا يف اذك و ‘ فوقرلا

 رانلاب بقاعي نأ نكمي ال همف حور ال ام نأ يناثلا لوقلا هجوو “ لالح ميرحتك

 نكل؛رفك يف عقوي الو الام دفي الو امد قرهي ال بذكك اهبج ومبهفصوف“الصأ
 يف ثلاثلا هجوو “كلذك ناك نإ الإ ريبك ريغ بذكلا نإ :لوقي نمل ملسن ال

 الو لاحلا يف رفكلا اهنم نكمي ال داملاك اهنكل حور تاذ تناك ولو اهنأ ةمهلا

 [نايصع ( ىصعو اندنع )افنآ روكذملا بذكلاك اهنم ةءاربلا تناكف لآملا يف

 ملو نايصعلا اوقلطأ ثيح اذكهو ؟ ريبك وأ ريغص ىلاعت هللا دنع وهأ يردن ال

 اندنع:هلوقب زرتحاو ةريغصلا روهظب لوقلا ىلإ جرخن الئل رفك هنأ ىلع اليلد دجن

 سيلو ةميهب نم ءىربتم كلهي ال نأ دحأ مهنم صخرب مل هنإف ى نيفلاخملا نع

 ص ةمعنلا رفك رفك و ةريبك : لبقف ؟ ةريبك كلذ له فالخ مهدنع لب كلذك

 سيل لوقلا اذه نإ :لاقي نأ نع زرحت اندنع:لاق هنأ رهاظلاف ةريغص : ليقو

 . بهذملا ىف

 ملعتلاو يهنلاو رمألا كرتك كلرتلاف العفو اك رت( ,ناسلب نوكي رطبلاو )
 ىلع همبنتلاو بحم ثمح ةحلصملل داش رإلا و > بحت ثمح ةءا رقلا و > بحم ثح

 فوقوملاو يلوتملل ( ,متَشَك)؛لعفلاو ملكتلا هيف بجي ام لك يفت وكلاو ةرضملا

 هباطخ و “ بلك اب وأ صقان اب : هل كلوقك ايندلاو ةرخآلا رمأ يف كلذو هيف

 :ركذلل نولوقي هلاب ذايعلاو مهنإف سنوت لهأك فرع نكي مل نإ ثنؤملا باطخب
 . متشلل هب لهأتي ال رمأب هنم مءربتملا متَشَك و ى ءاتلا رسكب تنأ
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 مرح سم ءاذ_بإو متشب رمأو ريخ نع يهنو ةميمنو ةبيغو ءارتفاو

 بجاو عنمو اهب رارضإك حراوجلا نم هريغب و هؤاذيإ

 بذكلا نأ ىلع ءانب دمع نع بذكلا : ليقو ى بذكلا دشأ ( ءارتفاو )

 ناب ىلوتملا ريغل ولو ( ةبيغو) ؛هيف بنذ ال نكلو دمع ال ثيح قلطي اضيأ
 ةبيغ ةلزنم يف اذه نإف كلذب .هصبقنت ديريو هلغف هل زوجي ابب ىلوتملا ريغ ركذي
 ريخ نع "يهنو ) دقح الو ةنتف اهب عقي مل ولو مارح ا +نإف ( ةميمنو ) ىونملا
 ء هئامسأ ضغبأب هئادنوهمأ ىلإ هتبسنك ( هؤاذيإ مرح نم ءاذيإو متشب رمأو

 نمل هلام ىلع وأ هيلع ةلالدلاو “ هةرضي رئاجل هب يعسلاو “ رفاك اي : هل هلوقو

 دعب ماع رك ذ ةبيغلاو ءارتفإلاو متشلا رك ذ دعب ءاذيإلا ركذ و ناتهبلاو “هرضي

 ىرجم وأ قيرط "دسو برضك ( اهب رارضإك حراوجلا نم هريغب و) صاخ

 ةراشإو زمرو زمغ و ؛ لام داسفإ و اهقحل ءاطعإ الب قيرط يف مايق وأ دومق و

 هلعف لحي ام امأ و“كلذ ريغو قادصو شرأو نيدو ةاكز نم (بجاو عنمو )
 هركذو اهوركمناك نإ هنأ الإ اهوركم ناك ولو آرطب سيلف هكرت وأ هلوق وأ

 . زاج ةيصعم سيل هنأ هب ملمي امب هن رقو رطبلا ظفلب

 راصتنإلا :كلذ نمو« هترك ذ اموفنصملا هركذ ام هلك كلذ يف رطبلاك رشأآلا و
 « )١' هماظ دعب رصتنا نملو » : ىلاعت للا لاق ًارشأ الو آرطب سيل هنإف ملظ اذإ
 لج رلالاق اذإ »ه: نل لاق زوجي ثبح مالكلاو مرغلاو صاصقلا يف اذه و ةيآلا

 ديرب نأ امإف « '") لظأ ءىدابلاو امهدحأ رفكلاب ءاب دقف رفاك اي : هبحاصل
 ص كرشم ريغ موتشملا نأل املظ دشأ ءىدابلاو ملاظ امهنم لكف كرشلا رفكلاب

 )١( ىروشلا ةروس : ٠٤١ .

 ٠ دواد وبأ هارر ) 1 (
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 رفكلاب ديري نأ امأو « قفانم لب اك رشم هب همتشب نوكي ال كرشلاب هل متاشلاو

 همتاش نال “رفاكلا تنأ :هلوقب الصأ ىصعي ال موتشملا نأل ملاظ ىنعمب مظاف قافنلا

 » ةميفغلاك اهب ةلباقملا زوحت ال ءاشأب عرشلا درو دقو “ هف سيل امب همتشب ٹر رفك دق

 سسجتلا الو « فذقلاب فذقلا الو ی كرشلاب كرشلا الو « ةبيغلاب ةبيغلا لباقت ال

 وأ هلوق هيلإ هلصوي ابو ءوب نم هيف امب ناسنإلا ةلباقم زوجت امنإ و ‘ سسجتلاب
 «عئانصلاب وأ لئابقلاب وأ تاهمألا وأ ءابآلب بسلا لثم بسلاب "بسلا الو « هلعف

 ءرما ناو » : نل لاقو ى )١'« ناراتاهتيت ناناطمش ناَباستملا ه : رتل لاق

 هللا يضر ركب ابأ متش الجر نأ يورو « )٢' هيف ام هربَصتأ الف كيف امب كرح

 اتكاستنك كنإ : ركب وبأ لاقف لج يبلا ماق رصتني أدب ف ،تكاس وهو هنع

 تملكت ارلؤ « كلمم كنع بمحم ناك « : ل اق ! ! ًتمق ُترلكت املف ينمتش 1

 موق لاق و 2ناطيشلا هيف سلجم يف سلجأل نكأ ملف ناطيشها ءاجو “ كلملا بهذ
 هلوق ةنيرةل هيزنت ىهن هلثمب ريمعتلا نع فلل ههن و > هيف بذك ال ام ةلباقملا زوحت

 يصمي ال هنكل هك رت لضفالا و“هوحن و « '"ا اهلثم ةئيس ,ةئيس ءازجو :ىلاعت
 دعس لاق“نالف يب نم الإ تنأ لهو تنأ نم : لوقب نأ هف صخر يذلاو > هب

 ىب نم الإ تنأ له : د ومسم نبا لاقف؟ليذه ينب ىب نم الإ تنأ له : د ومسم نبال

 الإ هب ر نبو هندب ايف قمحأ سانلا لك : مضب لاق » ىمأ ى : :هل وق لشمو ؟ ةيمأ

 هيفو الإ دحأ نم ام ذإ لهاج اي اذك و ‘ ضعب نم ةقامح لقأ سانلا ضعب نأ

 يف كرقحأ امو ‘ ضارعألل ابتالث اي هجولا قيفص اي قلخلا ءيس اي اذك و “ لهج

 . اذهب تملكت ام ءايح كيف ناك ولو « تلعف امب ينبع

 )١ ( يقهيبلا هاور .

 ) ٢ ( نابح نباو يذمرقلا هاور .

 ( ٣) :ىروشلا ةروس ٠ :
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 شحفلاو ىنزلا ىلإ ةبسنلاو نيدلاولا بسو بذكلاو ةبيغلاو ةميمنلا امأو

 هناذيإ ىلع ءازج قدصلاب ءاذيإلا ةلباقم يف ةصخرلا امنإو ى قافتإلاب مارحف
 «مولظملا "دعتي مل ام ءىدابلا ىلعف الاق ام ناّسَتسملا ه : قلع لاق دقو ى قباسلا
 رادقم ىلع فوقولا _رإف ى ةدايزلا ىلإ رح الئل هك رت لضفلاو “ ةصخر اذهو

 . بعص قحلا

 ص اميرس دوعي نكلو “ بضغلا نع هسفن طبضي الو بضةي نم سانلا نمو
 ءامقالاك ضعب : ةعبرأ سانلاو ى ماودلا يف دقحيو ءادتبالا يف فكي نم مهنمو

 د وق ولا ءيطب ضعبو « دوفلا ءيطب اضغلاك ضعب و “دوفلا عيرس دوقولا عيرس

 ءيطب دوقولا عيرس ضعبو « ةربغلا نع جرحم ملام لجآلا وهو د وخلا عيرس
 هذف ىضرلا عيرس بضغلا عيرس نمؤملا ه : لل هنعو ؛ مهرش وهو دوخلا

 بضغلا ءيطب مهنم ىتش عئابط نم اوقلخ مدآ ينب نإ » : يقللع لاقو )١'« كلتب

 عيرس مهنمو “ كلتب كلتف ‘ ءيفلا عيرس بضغلا عيرس مهنمو “ ءيفلا عيرس
 عي رسلامه رش و“ ءيفلا عي رسلا بضغلا ءيطبلامه ريخ نإ و الأ ءيفلا ءيطب بضفلا

 . « '؟) ءيفلا ءىطسلا بضغلا

 نأ ناطلسلا ىلع بجو ناسنإ لك يف رثؤيو لاحلا يف جيهي بضغلا ناك املو
 [يفاش نوكي وأ بجاولا ىدعتي امبر هنأل هيلع هبضغ لاح يف آدحأ بقاعي ال
 - هلل راصتنالا بجاولا امتإ و ك هقن احمرمو هظغ

 يف هل ليقف“رمع عجرف همتشف احص اذإ هرزعيل اناركس ذخأي نأ رمع" دارأ

 . ينطقرادلا هاور ) ( ١

 .دواد وبأو يقهيبلا هاور ) ( ٢
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 نأ بحأ ملو يفن بضغل كلذ ناكل هت ر زع ول و ىنضغأ هنأل : لاقف > كلذ

 كتبقامل ينتبضغأ كنأ الول : زيزملا دبع نب رمع لاقويسفن ةيمحل املم برضأ

 ىوريو «كيلتبيو هللا هيفاعيف كيخأل ةتامشلا رهظت ال ه :لل هنعو « ملعأ هلاو
 ابح"رمت ال : لاقف هقلخ نوريسي اسان ىأرف ةيانج ىنج لجرب يتأ ايلع نأ
 الو ط : ماللا هملع نوراه نع ىلاعت هللا لاقو > ةءوس دنع الإ ىرت ال هوح وب

 ق كيلع دشأ ناك ءيش يأ : مالسلا هملع بوال لقو 4 )١ ءادعألا يب تمشت

 : رعاشلا لاق « ءادعألا ةتامش لاق ؟ كئالب

 انيرخآب خانأ هلكالتك سانأ ىلع ةرج رهدلا ام اذإ

 ابنيقل اك نوتماّشلا ىقلس اوقيفأ : انب نيتماشلل لقف

 لقاملانآل٤ ءايلوألا و ءالقعلا قالخأ نم مهب متشلاو سانلا ةءاسمب حرفلا سيل و
 ى ايازرلا نم نامآلا هل ىطعي ال اهيف ناك نم نأو ى ءالبلا راد ايندلا نأ نقبتي

 . ءالبلا لهأل ةمحرلا مهتافص نم ءايلوألاو

 «ىفاعملاومهنم ىلتبملا يدابع محرا ه:مالسلا هبلع ىسوم ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ

 ىلع ياتيإ .رئكش' ةلقل ه : لاق ؟ ىناعملا لاب امن ىلتبملا اذه بر اي : : لاق

 . ملعأ هللا و « يتيفاع

 ( ١( فاوعألا ةروس : ١٥٠٠ .
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 دحأ ةبيغ تمرحو

 لصف

 ةبيغلا يف

 هيف امب هيفف وقوملابايتغا نأل هيف فوقوم وأ ىلوتم (دحأ ةبيغ تمرح و)
 اماقتنا هيف امب قسافلا رك ذ اهانعم يفو «ه رتسل كشم وهف هصقني امب هل رارضإ

 ٠ هيف نوكت ةبيغلا لب هنع ريذحتلاو هللا نيد رصن دصقل ال هل ًاراقتحا وأ هنم

 ةبمغ هيف سيل امب دحأ رك ذنا:فنصملاو دمحأ خيشلا لوق ىلع هيف فوقوملا يفو

 4 )١' اضعب مكضعب 'بتنفيت الو ل : ىلامت للا لاق ‘ هيف سيل امب هركذ اذإ

 ةمرحل عامجإلاب ةمرحم يهو ى ناسنإلا ةتيم لك أب اههيبشتل عامجإلاب ةمرحم يهف
 لحتسا نمو ىانه اك ةنيرق الب ممرحتلل يهنلا نأ ىلع ةدايز عامجإلاب ةتيم لك أ
 اك مدلا قارهإ و لاملا داسفإك يهو « ناسنإلا ةتيم لحتسا نمك كرشأ ةبيغلا

 )١( تارجحلا ةروس : ١٦ .
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 « )١' هضرعو هلامو همد مارح مملا ىلع ملسملا لك » : نل هلوق يف اهعم تعمج

 الو اوشجانت الو اوضغابت الو اودساحت ال » : للع هلوق يف لاملا عم تممجو

 ديمس يبأو هللا دبع نب رباج نعو«'") اناوخإ هللا دابع اونوك و اضعب مكضعب بتفي
 دق لجرلا نرإف“ىنزلا نم دشأ ةبيغلا نإف ةبيغلاو كايإ » : قلع هللا لوسر نع

 هل رفغي ىتح هل رفغي ال ةبيغلا بحاص نإو ى هيلع ىلاعت هللا بوتبف بوتبف ينزب

 موق ىلع يب يرسأ ةليل تررم » : للع هللا لوسر نع سنا نعو « ") هبحاص

 : تلقف مهردصو مههوجو اهب نوشمخي ساحن نم مهرفاظأب مههوجو نوشمخي
 يف نومقيو سانلا _نروباتفي نيذلا ءالؤه : لاقف ؟ ءالؤه نم ليئاربج اي

 عفتنأ اريخ ينلع : تلقف نلع يبلا تتأ :رباج نب ناملس نعو « (٤) مهضارعأ

 ءانإ يف َكوللَد نم بصت نا ولو ائيش فورعملا نم نرقحت ال » : لاقف « هب

 اذه رهاظو « ٠ هباتفت الف ربدأ اذإو نسح رشبب كاخأ ىقلت نأو ىقتمملا

 لاقو “ رفك هترضح ءوسب هرك ذ نكلو « كلذك وهو هل ةبيغ ال رضاحلا نأ
 اي ه : لاقف نهرودخ يف قتاوملا عمسأ ىتح فلإ هللا لوسر انبطخ : ءاربلا

 هنإف “ مهتاروع اوعبتت الو نيملسملا اوباتغت ال هبلقب نمؤي ملو هنالب نمآ نم رشعم

 ولو هحضفت هتروع هللا عبتت نمو “ هتروع كلا عبشت هيخأ ةروع عستت نم

 ةبيغلا نم بئات تام نم » : مالسلا هبلع ىسوم ىلإ هللا ىحوأو « هتيب فوج يف
 ! رانلا لخدي نم لوأ وهف اهيلع ارصم تام نمو ى ةنجلا لخدي نم رخآ وهف

 هيلع قفتم )١(
« « )٦٢( 

 (٣) ملسم هاور ٠

 )٤( » ملسمر يراخبلا
 )٥٠) « دواد وبأ

- ٣٩٥ - 



 نذآ ىتح مكدحأ نرطفي ال » : لاقف موي موصب لع هللا لو۔ر رمأ سنأ نعو

 تللظ هللا لوسر اي :لوقيف ءيجي لجرل لعج اوسمأ اذإ ىتح سانلا ماصف“« هل
 تللظ هللا لوسر اب : لوقيف ءيجي لجرلاو هل نذأيف رطفأ نأ يل نذاف امئاص

 ناتاتف هللا لوسر اي : لاقف لجر ءاج اذإ قح هل نذأيف رطفأ نأ ىل نذأف امئاص
 ء ارطفت نأ ايل نذأف 0 الامتأت نأ نام۔حتسي اهنإو نْسّتمئاص اتتلظ يلمأ نم

 هراهن لظ نم موصي فيك و “ اموصي مل ايهنإ ه : لاقف هد واع مش قلفع هنع ضرعاف

 اهيلإ عجرف ى ائيقتسي نأ نيتماص اتناك نإ امه"رشف-ة بهذإ سانلا مول لكأي
 ليع ينلا ىلإ عج رف«مد نم "ةقلع :ايهنم ةدحاو لك تمءاقف ىاتءاقتساف امه ربخأف

 يفو « رانلا ايهتلك آل اهنوطب يف اتبقب ول هديب يسفن يذلاو » : لاقف ، هربخأف

 دق هلاو امهنإ هللا لوسر اي : لاقو « كلذ دمب هءاج هنع ضرعأ امل هنأ ةياور

 للا لوسر اعدف اتءاجف « امهب ينوتإ » : قلع يبلا لاقف “ ناتومت تداك وأ اتتام
 تألم ىتح ديدصو مدو حبق" نم تءاقف يثيق : امهادحإل لاقف حدقب للك
 !__ ع اتماص نيتاه نإ ه لاقف “ كلذك تمءاقف يئيق : ىرخألل لاقو ى حدقلا
 ىرخألا ىلإ امهادحإ تسلج « امهيلع هللا مرح ام ىلع اترطفأ و امهل هللا لحأ

 . « سانلا موحل نالك أت اتلعحف

 نأ رك ذف“هنأش مظعو ابرلا انل ركذف لع كلا لو۔ر اَنَبَطَخ سنأ نعو

 ةنز نيثالثو تس نم ةئيطخلا يف للا دنع مظعأ ابرلا نم لج رلا هبيصي مهردلا

 للا لوسر عم انك رباج لاقو “ملسملا لجولا ضرع ابرلا ىبرأ و « لجرلا امهينزي
 امو نابذعي امهنإ ه : لاقف ، امهابخاص بذمي نيربق ىلع ىتاف رفس يف يقل
 ءىربتسي ال ناكف رخآلا امأو «سانلا باتغي ناكف امهدحأ امأ ريبك يف نابذعي

 ةدحاو لكب رمأ مث امهرسكف نيتديرج وأ ةبطر ةديرجي اعدف « )١' لوبلا نم

 ٠ ملسم هأر ر ) ( ١
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 نيتبطر اناك ام امهباذع نم نوه دق هنا امأ ه : لاقف امهربق ىلع تسرغف امهنم

 :هبحاصل لجر لاقفىنزلا يف ازع امول للا لوسر مجر املوءاسيئيت مل ام "وأ

 اهنم اشهنا:لاقف ةفيج هعم امه ولع للا لو۔ر "رمف ( بلكلا صعقي اك صمق اذه
 ! اذه نم نتنأ اكبخأ نم اقبصأ ام » : لاقف؟ةفيج شهلننأ هللا لوسر اي : الاقف
 لضفأ كلذ نوريو ةبيغلا دنع نوباتفي الو رلثيلاب نوقالتد ةباحصلا ناكو

 ءابلاب وآ ءارلاو ةمجعملا « '") ءابلاب راثبلاو نيقفانملا ةداع هفالخ نورب و لامعألا

 لامعألا ريخ :لمق هنإف احصن ةبتاعملا رشلاب دارملا لملف ءارلا ونيشلاب امأ و“ ءارلاو
 : ليقو ى ةرخآلا يف هيلإ برق ايندلا يف هيخأ محل لك أ نم : ةريره وبأ لاقو

 [ا عوفرم يورو ؤ هفن محل ينمي حلكيو هلك ايف ايح هتلكأ اك اتيم هلك هل

 كلذ كرت دق ثنخع امهب رمف دحسملا باب دنع ادمق نيلجر نأ ىورو ، كلذك

 يف كاحف سانلا عم ايلصف الخدف ةالصلا تميقأو هنم ءيش 7 يقب دق :الاقف

 ايضقي نأ امهرمأ وةالصلاو ءوضولا ادسمي نأ امهرمأف ءاطع الأ۔ف“الاق ام ايهفنأ
 2'`ةَزَملا ةزمه" "لكل ليو ه : لاق هنأ دهاجم نعو ع نيمئاص اناك نإ مايصلا

 نأ انل ركذ ةداتق نعو “سانلا مول لك أي يذلا ةزمللاو سانلا يف ناعطلا ةزمهلا

 ص ةميمنلا نم ثلثو ى لوبلا نم ثلثو ى ةبسغلا نم ثلث ثالثأ ةثالث ربقلا باذع

 ء دسجلا يف ةلكألا نم نمؤملا لجرلا نيد يف عرسأ ةبيغلل هللاو : نسلا لاقو
 نكل وةالصلا يف الو موصلا يف ةدابعلا نوري ال مهو فللا انك ردأ : ضعب لاقو

 هيفخلا رشبلاب نوقالتي ةباحصلا ناكو : هلوق نأ رهاظلا خلا ءارلاو نيشلاو ءابلاب : هلوق )١(
 ىلع فقأ ملو خلا لعلف ءارلاو نيشلاب امأو ث ءارلاو ءابلابو ث هلوق هل لدي امك تاياور ثالث
 . امهناظم نم ريثك يف امهيلع يثحب ةدش مغر نيتريخآلا نيتياورلا

 ( ٢ ) ةزمهلا ةروس : ١ .

- ٣٩٧ _ 



 وأ لشفلا ةالصب هللا ىلإ برقتلاب نوبغري ال : يأ سانلا ضارعأ نع فكلا ف

 هللا يضر سابع نبا لاقو ى سانلا ضارعأ كرتب هيلإ برقتلا يف مهتبغر هموص

 : ةرب ره وبأ لاقو ؛ كب وع رك ذأف كبحاص بوسع ركذت نأ تدرأ اذإ : امهنع

 : لوقي نسحلا ناكو ى هنيع يف عذجلا عديو هيخأ نيع يف ةراذقلا كدحأ رصبي

 ىتح كيف وه بيمعب سانلا بيعت ال ىتح ناميإلا ةقيقح بيصت نل كنإ مدآ نا

 ين كلغش ناك كلذ تلعف اذإف ع كسفن نم هحلصتف بيعلا كلذ حالصب أدبت

 : رانيدنب كلام نع و اذكه ناك ام ىلامتلا ىلإ ةدابعلا بحأ و ى كفن ةصاخ
 حيرنتنأ ام :نويراوحلا لاقف بلك ةفيجحي نويراوحلا هعمو مالسلا هيلع ىسيع رم

 اوركذي نأ مههبن « هنانسأ ضايب دشأ ام ه : مالسلا هيلع لاقف ؛ بلكلا اذه

 رخآ باتفي لجر نسحلا نبا يلع عمسو ى هيواسم نع اوضرميو ءيشلا نساحم
 مكايإ : ةنع هللا يضر رمع لاقو ى رانلا بالك مادإ اهنإف ةبيغلاو كايإ : هل لاقف

 اقدص تناك نإو ةبيغلاو “ ءافش هنإف هللا رك ذب كيلعو ءاد هنإف سانلا رثك ذو

 ناثدحي رتس كتهو ةيانج اهنأل ؛ دهملا ضقنو ى بذكلا ىلع حبقلا يف ديزت يهف
 نسحلا ءانثلا كل هللا يشفي نأ تئش نإ ةريره ابأ اي » : قلع هنعو ‘ دح نع

 ماص امه : نلع هنعو « )١' نيحلملا ةبمغ نع كناسل آةفكف ةرخآلاو ايندلا يف

 لجرلا نم مكنبجعي ال : هنع هللا يضر رمع نعو « '") سانلا مول لك أي لظ نم
 هتنطنط و «لجرلا وهف سانلا ضارعأ نع فك و ةنامألا ىدأ نم نكل و هتنطنط
 اذإ كاخأ ركذأ : امهنع للا يضر سابع نبا نعو “ همسج مظع 'وأ ٠ همالك

 ءرملاب ىفك : كلام لاقو ، هنع تيراوت اذإ هب كركذي نأ بحت امب كنع ىراوت
 «مائللا يعر ةبيغلا : متاح نب يدع لاقو ى نيحلاصلا يف عقيو الاص نوكي ال نأ

 . ( ١ } ملم 5 ور ٠

 )٢( » ةجام نبا .
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 وأ بيملا كلذ عون نم امإ ببملا كيف نأل اقلطم ءيشب ادحأ بمت' ال يأ
 سانلا نمت" ال : كامسلا نبا لاقو “ءاسنلا ةهكاف : ةبيغلا :نسحلا نعو ى هريغ نم
 نع كناسل عطقإ ه : هنع للا يضر ذاممل لل لاقو « كبيغ ءوسب كببع ىلع

 ء رانلا بالك كقزميف كناسلب سانلا ق"زمت الو ى ملعلا بالط و نآرقلا ةلمح .

 ء ةمصعلا هللا لأسنف ىدهلا نم بلقلا بارخ ةبيغلا يف نإ : ةبالق وبأ لاقو

 نإ » : للع هنعو ث تاعاطلل اهلاطبإ و تانسحلل اهقحم امؤش ةسغلا نم كبسح و

 ص « رتشلا لوصأ يقستو امدمت لامعألا مدهتو ءوضولا ضقنتو مئاصلا رطفت ةبيغلا

 :لاقف لجرلا هءاجف بطر همف قبطب هيلإ ثعبف كباتغا انالف نإ نسحلل ليقو
 تدراف كتانسح انيلإ تيدهأ كنأ انغلب : لاقف ىلإ تيدهأ تنأو كتبتغا ينإ

 بذككم اي:نسحلا باتغا يذلل ميهاربإ لاقف «ماتلا ىلع ينرذعاف اذهب كئفاك أ نأ
 للختت ايف تنأ امف كئادعأ ىلع كتانسح تدحو كئاقدصأ نع كايندب تلح

 ىلع اورذحا » : نلع لاقو “ روكشمب هب توخسَ امف تنأ الو روذمعمب مهنع

 :تلع لاقوء'١) كدحأ دي نم ءاملا لسني اك بايتغالاب كنم آلسنتَ نأ كتانسح
 ول كرابملا نبا لاقو « '") دبعلا تانسح يف ةبيغلا نم عرسأب سبيلإاب رانلا ام »

 . دراد وبأ هارر ) ( ١

 .يقهيبلا ءاور ( ) ٢
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 مايقلا هتاف هنأ مصألا متاح نعو “ يتانسحب قحأ اهنأل يمأ تبتغال اباتفم تنك
 املف ةحرابلا ليللاب اولص اماوقأ نإ : لاقف هتجوز هت“زعت حبصأ املف ةليل تاذ

 ردةي مل نإو هيلع ركني نأ هماع بجاولاو باتغملل كيرش ةبيغلا عمتسمو

 عامس يهتشي هبلقو تكسأ هناسلب لاق نإو 4 ةلزملا تنكمأ نإ لزتعيلف هملع

 لاق « 'ا) نسَباتغملا دحأ عمتملا , زر هنعو 60 عمتسا نإ قافن كلذ ناف كلذ

 تنأ ىلإ تقلخ ذنم ايندلا يل نوكت نأ نم يلا 77 ةبيغلا عدأ نأل : ضمب

 بمغلا رهظب همخأ محل نع بذ نم » : تلل لاق . هللا لبس ق اهلعجاف نفت

 . ملقزم بالكلا ىرب خأب سسخأ و « '"ارانلا ىلع هل مرحي نأ هللا ىلع اقح ناك

 لَشَمك سانلا باتغي نم لَشَم : لاقيو “هنع بذلا ىلع ةقفشلا هك رحت الو همخأ

 نيطايشلا عترم ةبيفلاف ى ةرذعلا ىلع ؛بكنيو فئارطلا لين نع زجعي 'لْعجلا

 . نيلفاغلا ةنسلا ماداو

 : لاقف نلع هللا لوسر دهع ىلع ةنتنم حير جاه : هللا دبع نب رباج نعو

 ؛٢) حيرلا تجاه كلذلف ‘ نينمؤملا نم اسانأ اوباتغا دق نيقفانملا نم اسان نإ ه

 ٧ هللا لوسر دمع ىلع نتتب ناك اهنتنو ةسغلا حير نإ : : ءامكجلا ضعبل لقو

 ص اهحير نيبتي ملف اذه انتقو يف ترثك دق ةبيغلا نآل : لاق ى اذه انتقو يف نيبتي
 ةدش نم اهيف رارقلا ىلع ردقي الف نيغابدلا راد لخد لجر لثمك كلذ لّشَمو

 )١( نابح نبا ءاور .
 دواد وبأو ينطقرادلا » (؟) .

 )٣( » نابح نباو يقهيبلا .
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 كلت مهل نيبتت الو ‘اهيف نوبرشيو نولك أي رايدلا كلت لهأ و « ةحنارلا كلت
 اذه « اننامز يف ةبيغلا رمأ كلذكف « اهنم مهفونأ تآلتما دق مهنأل ةحئارلا
 ترولوانتي اولعج مامطلا ىلع اودعق املف اسان فاضأ مهدأ نب ميهاربا نأ يورو

 محللا لبق زبخلا نولكأي اوناك انلبق اوناك نيذلا نإ : مهاربإ مهل لاقف الاجر

 أ رقمل دمعلا نا » : يلهابلا ةمامأ يبأ نع يورو 0 زبخلا لمق محللاب متأدب متنأ و

 ؟ اذه يل نيأ نم براي :لوقيف اهلمع نكي مل تانسح هيف ىريف ةمايقلا موي هباتك
 ةبيغلا :ءاكحلا ضعب نع يورو “ رعشت ال تنأو سانلا كياتغا امب اذه : لوقيف

 ليازمو سانلا بالكل ماداو ءاسنلا عتارمو ىاسفلا ةفايضو ءارقلا ةهكاف

 . رانلا بالكل مادا : ليقو « ءايقتألل

 لج ر ىلع متيت تأ مكنأ ول : هباحصأل لاق هنأ مالسلا هيلع ىسع نع ركذو

 ةنك لي لاق م ؛معن :اولاق ؟اهنورتست متنكل هتروع ضعب نع حيرلا فشك دق ما
 هنوركذتف 7 لجرلا رك ذي سيلأ : لاقف ! للا ناحس : اولاق ةيقبلا نوفشكت

 يمبرلا دلاخ نع يورو ى هتروع نع بوثلا ةيقب نوفشكت متنأف هيفاام أ وساب

 كلذ نع مهتيهنف الجر اولوانتف سانأ لوح مارحلا دجسملا يف ؟ تنك ! لاق هنأ

 هرمأ نم ءيش يف مهعم تلخدف هيلإ اوداع مث هريغ ف اوذخأف هنع اوتفكف

 محل نم ةعطق هبلع قبط هعمو ادح دوسأ لحر يناتأ هنأك ةلمللا كلت تيأرف

 ًاراهتنا يفرهتناف هلك آال هللاو ؟ربزنخلا مل لكآ : تلقف ؛"لثك : يل لاقف ريزنخ

 نمتظقيتسا ىقحيمف يف هسةدي لمجف هنم رشأ وه ام تلك أ دق : لاقف اديدش

 تدجو الإ اماعط تلك أ ام اموي نيمبرأ وأ اموي نيثالث تثكم دقلللاوف ؛يمانم

 . يمف يف محللا كلذ ممط هيف
\ 
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 لجر رمف ةيواعم نب نايفس دنع اسلاج تنك : نيسحلا نب نايفس نعو
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 : تلق ؟ مورلا توزغ له نايفس اي : لاق مث ى تكسأ : لاقف هنم تلوانتف

 ملس ام وال رتلاو مورلا كنم 7 : لاق ى ال :تلق؟ كرتلا توزغ له : لاق « ال

 . هدعب كلذ ىلإ تدع امف : لاق ڵ مملا كوخأ كنم

 ركذ : ةفورصم مهنع ةمحرلاف سلجم يف نك اذإ ثالث : دهازلا متاح نعو

 نكيل : لاق هنأ ذاعم نب ىيحي نعو ى سانلا يف ةعيقولاو “ كحضلاو ى ايندلا

 هرضت الف هعفن ىلع ردقت مل نإ :نينسحملا نم نكت لاصخ ثالث كنم مملا ظح

 مدآ نبال نإ : دهاجم نعو ؤ همذت الف هحدم مل نإ و همغت الف هرت مل نإ و

 اذإ و“هلثم كلو : ةكنالملا تلاق ريخب هاخأ مهدحأ رك ذ اذإفخةكئالملانم ءاسلج

 كسفنىلإ عجرا هتروع هيلع روتسملا تفشك مدآ نبا اي : اولاق ءوسب هاخأ ركذ

 ثالث نع تفعض نإ : ءامكحلا ضعب نعو « كتروع كيلع رتس يذلا هللا دمحاو

 عيطتت ست ال تنك نإو 0 رشلا نع كسماف ريخلا نع تفعض نإ ؛ ثالثب كيلعف

 لكأت الف موصت نرأ عيطتست ال تنك ناو ى مهرضت الف سانلا عفنت نأ

 . سانلا موحل

 نأ نيلسرم اونوكي مل نيذلا ءايبنألا نع يكحي يبأ تممس : يدنقرملا لاق
 ناكف اصخش نوري الو اتوصنوعمسي اوناك مهضعبو مانملا يف نورب اوناك مهضعب

 هنأ همانم يف ىلايللا نم ةليل ىأرف ى مانملا يف نورب نيذلا نم ءايبنألا نم يبن مهنم

 ثلاثلاو ؛ همتكا يناثلاو 'هلللكتَتف كلبقتسي ءيش لوأف تحبصأ اذإ : هل ليق

 دوسأ لبج هبقل حبصأ املف ‘ هنم برهأ سماخلاو هسيؤت ال عبارلاو ُهللَبْنقا

 نإ : لاقو هسفن ىلإ عجر مث اذه لك أب يبريفرمأ : لاقو رسحت و فقوف مظع

 رغص اندو هنم برق املف هيلإ ىشم هلكأ ىلع مزع املف ؛قيطأ ال اب ينرمأي ال يبر
 ىلاعت هللا دمحو لسملا نم ىلحأ اهلكأف ةمقل هدجو هيلا ىهتنا املف “ لبجلا كلذ
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 هنفدو هل رفحف همتكأ نأ ترمأ دق : لاقوبهذ نم تلسط هلبقتساف ىضمو

 بهذوهب ترمأ ام تعنص دق ينإ:لاقوهيلإ رظنفضرآلا هج ولع وه اذإف ىضمو
 همك يفهلعج و هلبقفينثغأ هللا ىن اي : لاقف هذخأ ديري زاب هفلخو رئاطدلبقتساف
 < ةادغ ذنم رئاطلا اذه بلط يف تنك دقو عئاج ينإ لا ين اي : يزابلا لاقف

 ينإ : هسفن يف لاقف يقزر نم ينسيؤت الف هذخأ تدرأ ىتح هرمأ يف تدهحف

 فيكف يزابلا اذه وهو مبارلا سيؤأ ال نأ ترمأو ثلاثلا لبقأ نأ ترمأ
 يزابلا ىلإ ىمرو هذخف نم عطقف نيكسلا ذخأ مث ؛ هرمأ يف ريحتف ؟ عنصأ

 ىسمأ املف اهنم برهف ةنتنم ةفيج ىأرف ىضم مث رئاطلا لسرأو ىضمو ذخاف
 : هلليق مان املف ! وه ام رمآلا اذه يلنّيبف ينترمأ ام تلعف دق بر اي : لاق

 هظبغ مظك و ربص اذإف لبجلاك هلوأ نوكي بضفلا وهف : هتلكا يذلا لوآلا امأ

 دب الف اهمتك نإف ةنسح دمعلا لمعي نأ وهف :ىناثلا امأ و لسملا نم ىلحأ راص
 كلأس اذإ: عبارلا امأوءهنخت الفةنامآلابكنمتئانمف :ثلاثلا امأو رهظت نأ اهف
 ةنتنملا ةفيجلا :سماخلاو ىاهيلإ اجاتحم تنك نإو اهاضق يف دهتجاف ةجاح ناسنإ

 . سانلا نوباتفي نيذلا نم برهاف

 الإ اهنم ملسي ال قح سانلا يف اراشتنا اهرثكأو حئابقلا حبقأ نم ةبيغلاو
 مهب ىعسو ىتح ريغب مهم وحل لك أو نيملسملا باتغا نم » : سنأ نعو “ لسلقلا

 هلهأ فرصي روبثلاو ليولاب ىداني هانيع ةَقرزم ةمايقلا موي هب ءيج ناطلسلا ىلإ

 مهلقأ و آردص مهمسأ هللا دنع سانلا لضفأ : ةرق نب ةيوامملاقو «هنوفرمعي الو

 ينع باغ اذإ يسيلج باتغأ ال ناتلصخ يف : سيق نب فنحألا لاقو ى ةبسغ

 كارن ام : مثيخ نب عيبرلل ليقو “ هيف يننولخدي ىتح موق رمأ يف لخدأ الو
 : دشنأو « سانلا مذل غرفتأف ايضار يسفن ىلع تسل : لاقف 4 ادحأ بصت

 لغاش سانلا نع يسفن نم يسفنلل اهريغل يكبأ تسل يكبأ يفنل
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 قيوسلا لمع نم لوأو “ نابلس نوباصلا لمع نم لوأ : مزح نب دمح لاق

 كدورمن قدارجلا زبخ لمع نم لوأو “ فسوي سيحلا لمع نم لوأو ى نينرقلا وذ
 باتغا هللا هنعل سيلبإ باتغا نم كوآو ! جاجحلا سيطارقلا يف بتك نم لوأو

 نمو ث كيلع بذكي نأ كل بذك نم نمأت ال : لاقيو مالسلا هيلع مدآ

 هللا لوسر نع ةمامأ يبأ نعو « كريغ دنع َكباتغي نأ كريغ كدنع باتغا

 اذك تانسح نبأ و بر اي : لوقف ًآروشنم هباتك ىتؤيل لجرلا نإ ه : نلع

 نعو « )١' سانلا كبايتغاب "تمع : لوقيف ؟ يتفيحص يف تسيل اهتلمع اذك و
 اك ناميإلا ناتتحت ةميمنلاو ةسفلا » : لوقي & لوسر تمس نافع نب نامع

 هللا لوسر رظن : اهنع هللا يضر سابع نب ى )٢' ةرجشلا يعارلا دضمي

 ؟ليربج اي ءالؤه نم : لاق فيجلا ولاب موق :اذ هب يرسأ ةليل رانلا يف وقل
 نع هللا دبع نب رباج نعو « '") سانلا موحل نولكأي اوناك نيذلا ءالؤه : لاق

 ايندلا يف ىلامت هللا هرصن بيغلاب ملسملا هاخأ رصن نم » : تلعشا لوسر

 ملف ململا .وخأ هدنع بيتغا نم » : لي هنع سنأ نعو “ « ٤ ةرخآلاو
 ٥) ى رخآلاو ايندلا يف همإ هك ردأ هرصن مبطتسي وهو ه رصنب

 درلاب حرصي لب < تكسا نأ اهوحن وأ ديلاب ريشي نأ يفكي ال هنأ هنأ ملعأو

 هرصني ملف نمؤم هدنع تلذأ نم ه نلع هنعو “ روك ذملل آ ا رقحتسم ناك الإ و

 )١( يذمرتلا هاور .

 يقهيبلاو نابح نباو » » )٢(

 . يراخبلا » )٣(
 )٤( » دواد وبأ .
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 . . . . . ادبع وأ ن ونحح وأ الفط ولو

 هنعسنأ نعو“« '١ا)قئالخلا سوءر ىلع ةمايقلا موب للا هلذأ هرصن ىلع ردقي وهو

 هيمحت ةمايقلا موب اكلم ىلاعت هللا ثمي. ايندلا يف همخأ ضرع ىمح نم » : نل

 هيخأ ضرع نع بذنم » : للع هللا لوسر نعءادردلا يبأ نعو « '"! رانلا نع
 اقح نراكو : قلع هللا لوسر التو « ‘") ةمايقا موي رانلا باذع هنع كلا در
 ..» )٤' نينمؤملا رصن انملع

 ( ادبع وأ )ةنونجم وأ( انونجم وأ ) ةلفط وأ ( الفط ) باتغملا ناك (ولو )
 باتفينمك ةرمب رثكأ وأ ةثالث وأ نينثا باتغا وأ مهريغ باتغا ول فيكف ةمأ وأ
 سانلا بذكأ » : للع لاق ى ربربلاك مومعلا نم كلذ وحن وأ ةدلب لهأ وأ اموق
 لهأ لجر باتغا : كرتلا ءاملع نم ناخ يضاق نعو ى « اهرسأب "ةليبق وجهي نم

 لب ةيرقلا لهأ ميمج ديرب ال هنآل ةبيغ كلذ نكي مل اذك ةيرقلا لمهأ :لاقف ةيرق

 اذه نسحي الو لوهجم روك ذملا نأل عماسلا ىلع ءيش الف لوهجم وهو ضعبلا دارملا

 . صوصخلا دارأ ولو ى ممعتلا

 لهأ : تللق ولف نيمولعم موق نع الإ ةبيغلا نوكت ال : يدنقرمللا لاق

 ملعو رجافلاو ”رابلامهيف نأل ةبيغ كلذ نوكي الف ءوس موق وأ ءالخب اذك رصم

 ارابتعا نونجملاو لفطلاب يبفتلاو « لضفأ كلذ نع فكلاو ميجلا درب م هنأ

 لفطلا نوكب نأ لثم ايهيف ةيفلا نع دعبأ نانوكي دقف الإ و ةداع امهراقتح
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 . . . . . ِ . هنغ ر ابخإل ا يهو

 لفطلا ىلع ملقلا بتكي ال هنأ مم ةيلوفطلا نم نجو ىاضيأ هل نونجملاو ىلوتم
 . اقلطم نونجملاو

 هنم أربتملا ناسنإلا قلطم نع :يأ ( هنع رابخالا يه ) ةبيغلا ( و )

 ةكنالملاو نجلا ضرع يف ةبيغلا نوكتو“دعب رفاكلا ءانثتسا ليلدب هيف فوقوملا و
 امهريغ وأ ديلاب ةراشإلاو لعف وأ لاق امل ةاكاحملاو ةباتكلا رابخألا مكح يفو

 . حراوجلا نم

 نّسعملا كيخأ ءىواسم ركذ ةبيغلا : «ةيدمحملا ةقيرطلا ه باتك بحاص لاق

 هجو ىلع حراوجلا نم اهريغ وأ ديلاب اهميهفتو اهتاك احم وأ بطاخلا دنع مولعملا

 هركي امبو هيف امب ناسنإلا كركذ ةبيغلا : « فرطتسملا ه يفو ضغبلاو بسلا
 هتحوز وأ هدلاو وأ هدلو وأ هلام وأهقلخ وأ هسفن وأ هندب وأ هنيد ىف ناك ءاوس

 ريغ وأ هتعالخ وأ هتشاشب وأ هتكرح وأ هتشم وأ هبوث وأ هتمامع وأهمداخ وأ
 وأ كنيعب هلإ تزمر وأ كباتكب وأ كظفلب هترك ذ ءاوس ى هب قلعتي امم كلذ

 نواهتم ملاظ نئاخ قراس : كلوقكف نيدلا امأف ‘ كلذ وحن وأ كسأر وأ كدب

 ةاكزلا عضي ال ‘ بدآلا ليلق ‘ هيدلاوب اراب تاساجنلا يف لهاستم ةالصلاب

 شمعأ وأ جرعأ وأ ىمعأ : كلوقكف ندبلا امأو ى ةبيغلا بنتجي ال ى اهعضاوم

 ليلق نرالف : كلوقكف امهريغ امأ و رفصأ وأ دوسأ وأ ليوط وأ ريصق وأ
 امو « لكآلا ريثك « مونلا ريثك اقح هيلع دحأل ىري ال سانلاب نواهتم بدألا

 دبرت كئاح وأ دادح وأ فاكسإ وأ راجن هوبأ نالف : كلوقك وأ ؛ كلذ هبشأ

 وحنو رابج لوجع بجعم مارم ربكتم قلخلا ءيس نالف وأ ى كلذب هيصقنت
 . كلذ وجنو ‘ بوثلا خسو « ليذلا ليوط ى مكلا عساو نالف وأ “ كلذ
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 باتك يفو ص ةقرسلاك نيدلا نم باجعإلاو ءائرلا وحن ةمرح نأ ىفخي الو

 ةفرعم طرشب نكل ايندلاو نيدلا بويع رك ذ معت ةبيغلا : « ةيدمحملا ةقيرطلا »

 ناخ يضاق نع رم ام ركذف « انئاملع دنع بسلا هجو ىلع نوكي نأو بطاخملا

 نوكيالهيف امب رك ذف“نالللا و ديلابسانلا رضيو موصيو يلصي لجرلا :هنع ركذو

 ءىواسم ركذي الجر ركذو هيلع مإ الف هرجزيل كلذب ناطلسلا ربخأ نإو ةبيغ

 بضغلا هجو ىلع رك ذي نأ :ةبيغلا امنإ ‘ةبيغ كلذ نكي مل ماقهإلا هجو ىلع هيخأ
 نم ريذحتلل وأ ءاتفتسالل وأ ركنملا رييغتل بمعلا رك ذف : لاق « بسلا هب ديرب

 ملظلاو قسفلاب رهاجملل ةبيغ الو ى ةبيغب سيل اهوحن و جرحألاك فيرعتلا وأ هرش

 ىلع هسفن ىقبأ وأ اءوس نظ اذإ ءوسلا نظ ىهو بلقلاب اضيأ ةبيغلا نوكتو

 الف تننظ اذإ » : للع هلوق يف نظلا قيقحتب هنع ربعي اك هيلع اهرقأ و نظلا
 بلقلا يف امأ حراوجلا يف الو بلقلا يف ال لعف الو دقعب ققحت ال :يأ « ققحت

 ناك امع هنم بلقلا ريغتي نأ نظلا دقع ةرامأ نإف ةهاركلاو ةرفنلا ىلإ هريغت
 ص هببسب ماتغالاو هماركإو هدقفتو هتاعارم نع رتفيو هلقثتسي و ام روفن رفنيف

 لجر وه :لوقتو كلذ نع فكت نأ بجاولاف هبجومب لمعلاف حراوجلا يف امأو
 لمتحت ال ةدهاشم دهاشت مل تمد امف للا الإ بيغلا ملعي الو لاحلا روتسم
 قسفأ هنإف ناطيشلا هيقلي امع ضرعاو رتسلا يف هعدو روتسم رمالاف ليوأتلا

 ىكح ول لب « )١' اونيبتف أبنب قساف كءاج نإ » : ىلاعت للا لاق دقو « قاسفلا

 تنسحأ تنكل اضيأ لدملا اذه تبذك ولف ‘آضيأ اقاب رتسلا ناكل دحاو لدع
 نإ نكل و هيلع هلمحاف ليوأتلا لدملا لمتحا نإ لب “ رخآب هتأسأو دحاوب نظلا

 هنأمعز نم دنع الإ هنع يكحملا نم ال هنم تأربت ةءاربلا بجوي امم لدملا ربخ ناك
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 نع املاع لأس دباع نأ “بلقلاب نوكت ةبقلا نأ بسانيو “ دحاولا ربخب أربتي

 لاقف؟اذه لثم نعلأسي نم يقبأ : هبلق يف ماملا لاقف عروتلا ىلع لالحلا نم ءيش
 . هرب ملو هنع باغو بهذلا نم ضرأ ق هل رهظو > مارح ةمغلا : دباملا

 عفرتلا دصقت تأ و هيلع كعالطإب حرفت نأ رذحاف هبيعب اناسنإ تحصن اذإ و

 :لوقيف نظلا يف ناطيشلا كرفي نأ رذحاو ى ةبيغ كلذف الإو كل هللذتو هيلع

 كلذ نإف رصبي هللا رونب نمؤملا نإو مهفلا عيرس لاوحألل ظقبتلا ديدش كنإ

 ةسسغلا نأ كل ناب دقف « رورغو ناطمشلا نم ةملظ نظلل ناعذإلا لب رورغ هنم

 ىلع ةردقلا عم توكسلابو زمرلاو بتكلابو-بلقلاو ناسللاو ةحراجلاب نوكت

 عطقي ملف رخآ مالكب عطقلا ىلع وأ مقي ملف مايقلا ىلع وأ ركني ملف راكنإلا
 قراس هنأ ىلإ ريشتمجأرا وأ انالف عطقإ :تلق ولو ةقاطلا بسحب بتارم هذهف

 ىكاح اذإ « فرطتسملا » يفف رابخإ ال ارمأ _راك ولو ةبيغ ناكل ناز وأ

 ديري تائيهلا :نم كلذ ريغ وأ َأطأتم وأ اجراعتم يشمي نأب اناسنإ ناسنإ

 مهفت ضيرعت ةبيغلاب نوضرمي ةدبعتملاوةهقفتملا ضعبو“مارح وهف كلذب هصقنت

 انحلصي هللا : لوقيف ؟ نالف لاح فيك : مهدحأل لاقيف “ حيرصتلاب مهفت اك هي
 لوخدلاب انلتْبيت مل يذلا هللا دمحن ى ةيفاعلا هللا لأسن ى هحلصي هللا « انل رفغي هللا

 انيلع بوتي.هللا ى ءاملا ةلق نم هللا انيفاعي ى ربكلا نم هللاب ذوعن « ةملظلا ىلع

 . ةمرحم ةببغ كلذ لكف ى هصقني امم كلذ هبشأ امو

 ضيرعتلاف ريغلا صيقنتهيفنآل مرح امنإ ناسللاب ركذلا نأ ملعإ:يلازغلا لاق
 ةباتكلاو زمرلاو زمغلاو ءاميإلاو ةراشإلاو لوقلاك هيف لعفلاو “ حيرصتلاك هب
 لوق كلذ نمف ى مارح وهو ةبيغلا يف لخاد وهف دوصقملا مهفي ام لكو ةكرحلاو

 ©ة ريصق اهنأ يدمب تأموأ تلو املف ةأرما انيلع تلخد :اهنع هللا يضر ةشئاع
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 دشأ اجراعتم يشمي نأ لثم ةاك احلاو «« اهتبتغا ه : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف
 ين مظعأ ةاك احلا نأل ناسللاب هيف هباتغإ ول ىك احي ام عون يف ناسللا ةبيغ نم
 ىلوتيكاح ىنأ ينرسي ام ه : لاق تكاح للع [ اهآر ] املو مهفتلاو ريوصتلا

 مالك ةباتكلا نرأ تبث ام باتكلاب ةبيغلا نم هانركذ ال لديو « اذك وأ اذك

 همالك يف حدقو ادحأ نيع اذإ باتغم فلؤملاف « نيناسللا دحأ ملقلا ه : ثيدحل

 . عدتبا نإ ةعدبلا درل ال هصبقنت دصقل

 باتغا دقف باتغملا هنم مهفي ام ركذ نكل حيرصت الب ملكت وأ بتك نمو

 للع ناكو“دارملا مهفي بطاخلا ناك اذإ ى مويلا انب رم نم ضعب : لوقي نأ لثم

 باتفي دياع وأ ءىراق ةبيغ ةبيغلا ثبخأو «نيعي الو « ٍماوقأ لاب ام ه : لوقب

 نعففمتلا [۔عدمحيرصت الب دارملا مهفي نأ لثم٤؛ [يئارم هسفنل ايك زم هريغ

 اك وأ كلذب انيلتبا اك هدوت ال دق نكل نآرقلل انالف ظفحأ ام :لوقي ةبيغلا

 لفغ امبرو روكذملا مذ هدصقو ى نيحلاصلاب هبشت هسفن مذيف ريصقتلا لهأ نحن

 ظقبت ىلإهللا رك ذي لصوتيف “اذه بجعأ ام هللا ناحبس :باتغملا لوقيف عماسلا
 اهيف لخدي نراك دقو « ةبيغلا يف هعم هلخدي نأ هبجعمب هنم جرختسي و لقاعلا

 نيلجرلا دحأ لوق ثيدح يف رم اك باتغملا كيرش عمتسملا نأ رم اك توكلاب
 هذه نم اشهنإ » هلوق يف ولع ايهعمجف بلكلا صعقي امك صعقأ هنأ زعام يف
 م ابلط اهنإ مث موثل انالف نإ : رخآلل رمع وأ ركب وبأ لاقو ص خلا « ةفيجلا

 اقف « ايتُمَدَمْئا دق » : : هه لاقف 2 زبخلا هب الك ايل تللم هللا لوسر نم

 : مل نم نآل اهعمحف « « اكمخأ محل نم اهلكأ اكنإ و » : لاق ى هملعن ام

 . ينيد وأ يوبند صقنم رمأب يأ ( صقنمب ) عمتسا دق

 لاقف !هزجعأ ام اولاقف للع هللا لوسر دنع لجر ركذ : لبج نب ذاعم لاق
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 سيل ام متلق نإ ه :لاق هيف ام انلق هللا لوسر اي :اولاق « ماخ مت متبتغا » : قلح

 : اولاقف لجر ماقف قلع يبنلا دنع انك : ةريره يبأ نعو ١ 'هوُمثته دقف همف

 متبتغا ه : للع ينلا لاقف ! انالف فمذضأ ام : اولاق وأ انالف زجعأ ام هللا لوسر اي

 نم كبسح للا لوسر ا للع يبنلل تلق ةشئاع نعو ؛ « همل متلكأو كبحاص

 «'آ؟) هتحزمل رحبلا اهب جزم ول ةملك تلق دقل » : لاق اهرصق ة ةفص

 ةريصق اهنإ: تلاقف اهنع هللا يضر ةشئاع دنع ةأرما تركذ هنأ ةفيذح نعو

 مث دوسألا لجرلا كاذو :لاقف لجر نيريس نبا ركذو «« اهتبتغا ه : يللع لاقف

 عضوف يمخنلا ميهاربإ نيريس نبا ركذو « هتبتغا دق ينارأ ينإ هللا رفغتسا : لاق
 ص ةبيغ ةدمل هدارأ ولو « هصقنت درب مل كلذ عمو روعألا لقب ملو هنيع ىلع هدي

 دنع انأو ةرم ةأرمال تلق ينإف ادحأ "ناتفت ال : اهنع هللا يضر ةشئاع تلاقو

 رك ذو“محل نم ةغضم تظفلف 2 يظفلا» : لاقف ليذلا ةليوطل هذه نإ :قلع يبنلا

 لحر لاقف ءىح ل انالف نإ : اولاق املف ماعط ىلإ ي ءُد هنأ مهدأ نب مهاربإ نع

 تدهش ال هللاو يلجأنم اذه لمف امنإ : :7 لاقف ليقث لجر انالف نإ :مهنم

 . مايأ ةثالث 7 ملو جرخف « نمؤملا هيف ببتغا اماعط

 ناك اذإف ةبيغ ناكل ريصق وأ ليوطنالف بوث تلق ول :نيمدقتملا ضعب نعو
 تلخد ةريصق ةأرما نأ ةياور يفو “ هسفن ترك ذ اذإ فيكف ةبيغ هبايث كركذ
 دقل ه:لاقف ى هللا لوسر اي اهرصقأ ام : ةشئاع تلاق تجرخ املف قلع ينلا ىلع

 « اهبف ام حبقأ تركذ ه : لاق ى اهيف ام الإ تلق ام : ةشئاع تلاقف « اهتبتغا

 )١( ملسم ءاور .
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 ؛ ثيداحألا نملع هللا لوسر نم عمس امب ةتفصلا لهأ ثةدحي تباث نب ديز ناكو

 ذنم لك ان مل انإ هل لقو يللع يبنلا ىلع لخدا :ديزل اولاقف محلب يقل يبنلا ىتاف

 اديز نإ : :مهنيب امف اولاق مهدنع نم ماق املو؛محللا كلذ نم انل ثعبيل اذك و اذك

 ىدأو ك يبنلاىلع ديز لخد الف ايلف “انثدحم سلجن فيكف هانىقل ك للع يبنلا يقل

 اندرأ ام : اولاقو « نآلا محللا متلك أ دق مه لق ه : هلت ا لاق ةلاسرلا

 - “الإ كلذب

 ؟إلزنم اولزنف رمع م سان 5 رفس يف يسرافلا ناملس ناك : يدتسلا نعو

 دبعلا اذه ديرب ام : موقلا ضمب , لاقف ناملس مانو مهماعط اوعنصو مهمايخ اوبرضف

 ىلإ قلطنا : كلذ دعب اولاق مث “ عونصم ماعطو ةبورضم مايخ ىلإ ءيجي نأ الإ
 : هقلع يبنلا لاقف هربخافوقللج يبنلا ىتاف ؛هب مداتن امادا انل سمتلاف للع يبنلا

 بذك امو انتمعط ام : اولاقف كلذي مهربخأف مهيلإ عجرف « اومدتنئا دق ه

 متلق ام متلق ثيح بحاص محل نم متمدتنا دق مكنإ ه : مهل لاقف يرت يبنلا
 4 }١' نظلا نم ًا ريثك اوبنتجا اونمآ نيذلا ا أ ان ط : مهيلع أرق مث « مغان وهو

 يبنلا باحصأ نم لجر نأشف تلزن اهنأ امهنع هللا يضر سابع نبا نعو ؛ ةيآلا

 ءيشلا ليلق لجر رفسلا يف نيينغ نيلجر لك عم مض يللع يبنلا نأ كلذ و ؛رقللع
 ناملس مض دقو ى امهحلصي امو لزنملا يف امهمدقتيو امهماعط نم امهعم بيصيل

 بهذإ : هل الاقف ائيش امهل ءيهي ملو موي تاذ لزانملا نم الزنم الزنف نيلجر لإ

 نيح هبحاصل امهدحأ لاقف قلطناف ى مادا لضف هنم انل لسف يبنلا ىلإ

 هغتلبو يللع يبنلا ىلإ ىهتنا املف ءاملا ذف اذك رئب ىلإ ىتأ ول هنإ : امهنع باغ

 دنع نكي مل : الاقف«2 اكمهاوفأ يف محللا اتلك أ دق امهل لق » : هل لاق ةلاسرلا

 ( ١( تارجحلا ةروس : ١٢ .
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 لهج وأ هبحأ وأ هب نذا وأ هتبيغ يف تلو

 باغ نيح اتلق نيح امكبخأ محل اتلك أ » : لاقف ى مويلا محللا انلك أ امو ءيش

 اه رك اكف :لاقف “ال : الاقف ؟ اتم همل الك أت نأ ن ابحت أ » : : لاق مث « اكنع

 هلوق لزنف « همل لك أ دقف هاخأ باتغا نم هنإف هاباتفت الف اتيم همل الك أت نأ

 . ةبآا « اضعب كضعب بتفي الو ل : ىلامت

 وأ يصاعملا _راهتل هتيصعمل هل اصبقنت ركذ اذإ ةريبكلا بحاصل ةبيغالو
 هرك ذ امأ و « ةمسغ مهضعب هدع دقو هيف ريخ الف اثبع هركذ امأو ى هنم رذحيل

 ةلبخ اهنأب تلل هدنع ةأرما تركذ دقو“ةبيغف هيلع امتفرت وأ سفنلل هنم اماقتنا

 نع مهربفنت ديزبو لخبلا ةمذم ةمألا ديفيل كلذ لاق ذإ «؟اهريخ امو » : لاقف

 هروضح مدع يأ ( هتبيغ يف نإو ) ةدابعلا نم ناكم يف هبحاص ناك ولو لخبلا

 هروضح مدمب اغ امنإ و ةيفرعلا ةبيغلا دودحلا نأل رود الف ةيوغللا ةبيغلا يهو
 هملإ لصوو رضحي مل ول اذك و “ هركب ام عمسي هنأل دشأ هروضح نأ رابتعاب
 ‘هروضح مدعيف نوكت اك باتفملا ةرضحب نوكتف رعلا اذه يق ةبيغلاف هركي ام

 يمس رضح نإف؛يوفللاىنمملل اعابتا رضحي مل نإ الإ ةبيغ ىمسي ال هنأ روهشملاو

 كلذف هيلإ لسرأ وأ هيلإ بتك اذإو رارضإلاو ملظلاو بسلاك رخأ ءامسأب كلذ

 يف ةقيقح ةبيغ لاسرإ وأ هيلإ باتكب وأ هترضح يف هصقني امب هرك ذف روضحلاك
 باتفي نمل باتغملا (نذأ وأ ) ،هنع بغي مل صيقنتلا نآل يوغل زاجم فرملا اذه

 (لهج وأ ) صقنمب رابخإلا بحأ يأ ( هبحأ وأ) صقنمبب رابخالا يف يأ ( هب )
 رذعي ال صقنم هنأ هب هل ركاذلا لهج ول اذك و٤؛صقنم هنأ صقنملاب رك ذي يذلا

 ةبيغلا نأ ىنعملا نوكيف لوعفملل هؤانب زوجيو ملعلاب كردي امم ناك ذإ فرتقا هنأل

 بحأ ولو هب ركذي الف ناسنإلا صقني ءيش ناك اذإف لوهجملاو فورعمل نوكت
 وأ هلتقت نأ كرمأ ول هنأ اك « هب هركذي نمل نذأ وأ هب ركذي نأ ناسنإلا كلذ
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 ٠ . . . ٠ . ٠ . اهب رمآ و اهلحا كلهو

 ركذلا بحأو ابنذ نكي مل نإ :لبقو ؛كل زح مل هلام دسفت وأ هندب يف هرضت

 رابخالا لصألا بحاصك فنصملا مالك لمش و « هب هرك ذ>زاج كل نذأ وأ هب
 هب روكذماو ث صقني الام لمشي ملو ةبيغ اضيأ هنإف صيقنت دصق الب صقنم

 . ركذلا هرك دق هنأل هل احدم ناك ولو ةبيغ هنإف هب ركذلا هركي

 هنأ ثمح نم ةبيغ هب هركذ نإف ص ةدابع وأ اهوركم وأ احابم ناك ءاوس ى هب

 رجآلا ريفوت ىلإ روكذملا نم اليم ةصوصخم ةدابعب هرك ذ هركي نأ لثم“ ههركي

 بجوي ماع ظفلب هركذ امأو ى ءانرلاو ةرهشلا راضم نم آرذحو ى لفنلا ناكم

 ك زئاجف فوم وأ نمؤم وأ "رقم وأ دحوم هنإ :لوقتنألثم اهبجوب ال وأ ةيالولا

 هنأ ثيح نم ناتهبو هرضي هنأ ثيح نم ةبيغ هنإف هيف نكي مل ام هركذ لمشو

 حيحصلا وهو ناتهب لب ةبيغ ىمسي ال هيف سيل امب هركذ نأ روهشملاو ؛ هيف سيل
 . ضعبل فرع فنصملا هركذ امو

 هللا : اولاق ؟ ةسفلاام نوردتأ » : نلع هللا لوسر نع ةريره يبأ نعو

 يخأ يف ناك نإ تيأرأ : ليق ؛ هركي امب كاخأ كركذ : لاق ى ملعأ هلوسرو

 2'١)هتتَب دقف نكي مل نإو ى هتبتغا دقف لوقت ام هيف ناك نإ : لاق ؟ لوقأ ام

 لوقت نأ ةبسغلاف نآرقلا ىف ةروك ذم اهلك كفإلا و ناتهبلاو ةبغلا : نسحلا نعو

 . كّملب ام لوقت نأ كفإلاو ، هيف سيل ام لوقت نأ ناتهبلاو ، هيف ام

 وأ لاق وأ لالح اهنأ دقتعا وأ لالح ةبيغلا نإ :لاق نم ( اهتلحم'كلهو)

 امومع(اهب رمآو) ؛ هريغ بايتغا وأ نالفل وأ ينباتغي ال لالح يبابتغا نأ دقتعا

 )١( ملم هارر .
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 هنم ةءاربلاو هب هصيقنتو هلعف ءوسب رفاك نع زاج اهب نذآو

 قلع نإو قلطأ نإ كرش اهليلحت نكل ( اهب نآو ) هربغ وأ هسفن ةبيغب وأ
 ناك نإ امأو “كلذ وحن وأ ينباتفت نأ كل تزجأ دق : لاق نأب قافنف نالفب

 هنأل ساب الف "لح أ وأ نذأ وأ هريغ رك ذ وأ هركذب رمأف هريغل وأ هل ةبيغ ال

 . لاق اك ءوس وأ رفك نم هيف امب رك ذلا ناك اذإ كانه ةبيغ ال

 نم ( هلعف ءوسب ) قافن وأ كرش رفك ( رفاك نع ) رابخإلا ( زاج ) و
 : يأ (هب هصيقنتو)ؤ ةريبكب وأ ةريبك ريغ ةبصعم وأ بدأ مدع وأ هوركم

 ءوسب رابخإلا كلذو صربو ىمعك هيف هل لمعف امب ال ( هنم ةءاربلاو ) هلعف ءوسب

 نع هل ارجزو ىلاعت للا نيدل ًآزازعإ هللا هجول كلذ لك ؛ةريبك وه يذلا هلعف
 هسفنل اماقتنا وأ اثبع كلذب.هرك ذ ولف ى رفكلل ةناهإو هب هريغل ارجزو ةيصعملا

 وأ بحتسي وأ بجي وأ هل لحم ام رفاكلا كلذ لعف ذإ وأ رفاكلا كلذ هملظ ذإ

 هركذ نإ اذك و ى هباتغا دقف هللا هجول سمل ام لك نم كلذ وحن وأ هربغل ءاضرإ

 هصبقنتل ةدارإ هيف وه حابمب هركذ نإو ى ناتهبو ةبيغ وهف هرضي امم هيف سيل ام
 هبلع هيبنتلا دصق نإف هنواسم ركذب لفتشي دق هنإ مث ى ال : ليقو ى ةبيغ وهف
 ةبيغ ال اهصلخأ اذإ ةدابع كلذف دحأ هب يدتقي وأ ادحأ رغي نأ فاخ ثبح
 رجافلا ركذب ثيدحلا يف رمألا دروو ى ةبيغ سيل هنأ روهشملاو ى ةبيغف الإو

 راهشإ بحي هنأ كلذ دمب فنصملا ركذ اك هورذحيو سانلا هفرعي نأ مسر ىلع

 . عدتبم

 : رشع دحأ يف ةبيغلا اوزاجأ ءاملعلا نأ انموق ضعب ركذو

 . هرشتسي مل ناو امتح هحصنيو ةحلصملا ىلع رصتقيف ةحيصنلا : لوالا

 ةياور يف حيرجتلاو هريغ دنع مرح و ةداهشلا ف ماجحلا دنع حيرجتلا : يناثلا

 . نيد كلذ نأل ثيدحلا
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 ٠ ىوسفلا ق نلعملا ؟ ثلاثلاو

 ضقنلاو مهراهشإ بجيف مهفيل آتب وأ مهتنسلاب عدبلا باحصأ : عبارلاو
 . مهيلع

 هنع ىہنب' : لسىقو < هدنع هصقنب ال ام رخآ دنع اناسنإ رك ذت نأ : سماخلا

 . دعب هبتني دق هنألو هب صقنلل مماسلا هبتني مل نإو ى ةبيغلا سفن هنأل

 . ىلام نالف ذخأ لوةت نأ لثم ةداهشلا وأ ك احلا دنع ىوعدلا : سداسلا

 يضاقلابىوكشلاك ةملظ ةلازإ ىلع ةوق ها نأ نظي نم دنع ملظتلا : عباسلا

 ء ' الاقم قحلا بحاصل نإ » : للع لاق ى ناطلسلا وأ مامإلا ىلإ ءيسلا

 هتبوقع لحي دجاولا ؟يل ه : يزع لاقو « '") ملظ" ينغلا لطم » : لاقو
 . « '") هضرعو

 رمع نرأ يور اك اذك لعفي نالف وحن ركنملا ةلازإ ىلع ةنامتسالا ه نماثلا

 كلذ ركذف“مالسلا درب ملو ملسف ةحلط ىلع وأ ناتع ىلع رم هعنع كلا يضر

 نأ لجر رّسع' غلبأ امكو كلذ حلصيل هركذ هنآل ةبيغ هل هرك ذ سيلف ركب يبال

 بتكف هللا نيدىلع ةقفش كلذ هغلبأ هنآل اباتفم هرب ملف ماشلاب رفحلا نمدأ لدنج ابأ

 رفاغ مكلا زيزملا هللا نم باتكلا ليزنت مح نمحرلا للا مسب » : رمع هيلإ

 ٠. د راد ربأ هاور ) ( ١

 . ملم هاور ( ) ٢

 . ينطقرادلا هاور ( (
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 لهف ىمع وأ ماذج وأ صربك هب هصقن وأ هيف هل لعف ال امب هامر نإو
 ؟ال وأ لحي

 « )١' ريصملا هيلإ وه الإ هلإ ال لوطلا يذ باقعلا ديدش بوتلا لباقو بنذلا

 . باتف

 ؟ كلذ يف يقيرط ام اذكب ينملظ انالف نإ : لوقي نأب ءاتفتسإلا : عساتلا

 : للع هللا لوسرل ةبتع تنب دنه تلاق امك ؟ لعف وه امم اذك هل زوجي له وأ

 <؟هملع ريغنم ذخآفأ يدلوو انأ ينيفكي ام ينيطمي ال حيحش لجر نايفس ابأ نإ
 لقي : ملف ملظلاو حشلاب هترك ذف » فورعملاب كدلوو كيفكي ام يذخ « : لاقف

 ام :لوقي نأب ضيرمتلا ىلوألاو « قلع هل اهنم ءاتفتسا هنأل ةبيغ كلذ نإ اهف

 . هتجوز وأ هوبأ هملظ لجر يف وأ هلعفي ل وأ اذك لعف نمف كلوق

 اذك و ةقرسلاب اكولمم يرتشي نرأ لثم هركم نم نيملسملا ريذحت : رشاعلا

 . عاديإلاو جوزتلا ين ريشتسملا

 . مصألاك فرميل هندب ةفص ركذي نأ : رثع يداحلا

 همف هنأ عم ( هيف هل لمف ال ام ) هامس يأ رفاكلا ىمر : يأ ) هامر نإو (

 ( ىمع وأ ماذج وأ صربك ) هيف وهو ( هب هصتقن وأ ) هب صقنت ةدارإ نودب

 وذ : لوقي نأ هيلع همسإ قالطإ ىنعمو ع هيلع همسإ قالطإ كلذب هيمر ىنعمو

 ام لئاقك كلذ لئاقف : هل ةمرح ال هنآل ةبيغ نوكي الو ( لحي لهف ) كلذ

 سيل امب هل رارضإ هنآل ةبيغ نوكيف(؟ال وأ)!كلذ وحن وأ ةرذملا وأ ةفيجلا نتنأ

 ١ ٠ : رف اغ ه روص ) \ (
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 . . هيف بذكال امب هصيقنتو هتعدبو عدتبم راهشإ بجي و نالوق

 دمحأ خيشلاك فنصملا ىرتف « يناثلا يهحصأ ( نالوق ) ؟ ةيصعم وه الو هلعف نم

 هقالطإ هيلع لدي امك هيف افوقوم ولو اقلطم ناسنإلا يف نوكت ةبيغلا نأ تبثأ

 نوكت اهنأو هلعف ءوسب : هلوق نم مهفي امك هلعف ءوس ريغب رفاكلا يف نوكت اهنإف
 ةبيغ ال:موق لاقو : يلازغلا لاق “يناثلا لوقلا ىلع هل العف سبل امم هبف ركذب هيف
 اهمايص رثك يتلا ةأرملا يف للع لاق دقو ى ىلامت هللا هتمذ ام مذ هنأل نيدلا يف

 ةروكذملا ةأرملا يف لاقو ىرانلا يف اهنإ ه: اهناسلب اهناريج يذؤت اهنكل اهتالصو
 توركذيس مهنأل دساف اذهف : لاق « ؟ اذإ اهريخ ام » : ريخب اهنأ الإ ريخب
 نكي ملو يقلم للا لوسر لاؤسب ةيعرشلا ماكحألا ةفرعم ىلإ مهتجاحل كلذ

 . صيقنتلا مهضرغ

 ريغ كرشملاو ى انل خأ ريغ قسافلاف ؛ ةبيغلا ثيداحأ يف خألا ركذي : تلق

 بجيو )؛ناتبهبف اهيف سبل امب اتمذ نإو ايل ةبيغ ال : لاق نم لاقف « انل خأ

 يف امو ص هيف امم صقن وأ هنم سيل ام هيف داز نأب هللا نيد يف ( عدتبم راهشا

 ؟ ىتسف رثألا نع جرخ اذإ ىرت الأ ى دلقملا للا هب دبعت امم ينعأ هللا نيد نم رثألا

 امبسحب رهطتن نأ هلا انفلك : يأ ؟ للا دنع ةراهطلا انفلك : لاقي هنأ ىرت الأو

 ناك ولو هللا دنع اجن رثألا يف ام ناسنإلا عبت اذإف « ءاملعلا راثآ نم هب اندبعت
 م هللا دنع كلل وأ ط : ىلامت هلوق ىرت الأو « للا دنع رمآلا سفن يف أطخ

 ى هللا دنع نيبذاك مهامس و نيقساف مهايسف ؟ 4 نوقسافلا مه كئلوأو _ نوبذاكلا

 دنع بيفلا يف رمآلا بسحب اونوكي نأ نكمأ ولو “رهاظلا بسحب ملعن ام رابتعاب
 . نيقداص شلا

 مذلا ءامسأ نم وه ام ( هيف بذك ال امم هصيقنتو هتعدب ) راهشإ بجي ( و )
 ء اذك مرحم و 4 اذك "لحمك ةصاخلا وأ ى قسافلاو رفاكلاو عدتبملاك ةماملا
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 . ةماعلا دنع نإو

 ؛هباورجزتيو هورذحيف هوفرممل( ةماعلا دنع نإو ) اذك لئاقو “ اذك لعافو

 ىتم قسافلا ركذ نم َنوَعارتأ » : يلمع هنعف ى اهقحتسي ال ةيالو ىشلوي الئلو
 نوبغرتأ » : للع هنع ةياور يفو “ « سانلا هرذحي هيف امب هورك ذأ سانلا هفرعي

 هفرعي ىقح هيف امب هورك ذأ «سانلا هفرعي ىقح هوكتها « هيف امب رجافلا ركذ نع
 ى عدتبملاو “ رئاجلا مامإلا : مهف ةبيغ ال ةثالث : نولوقي اوناكو )١' « سانلا

 يأ ىوهلا بحاص : مهل ةبيغ ال ةثالث : نسحلا نع يورو . هقسفب رهاجملاو

 مهعمجي ءالؤهو : يلازغلا لاق . رئاجلا مامإلاو « هقسفب نلعملا قسافلاو « ةعدبلا

 مهو كلذ نوهركي فيكف اهب نورخافتيو يصاعملا كلتب نورهاظتي مهنأ

 حيحص ضرفل يأ « مثأ هب رهاظتي ام ريغب هباتغا ول ' معن ى هراهظإ نودصقي
 . هللا هحول

 نبا لاقف جاحلا هدنع تلوانتف نيريس نبا ىلع تلخد : فوع لاقو

 “هماظ نمل جاجحلا نم مقتني اك هباتغا نمم جاجحلل مقتني لدع مكح هللا نإ :نيريس
 هباصا بنذ مظعا نم كيلع دشا هتبصا بنذ رفصا ناك ادغ هللا تمقل اذإ اذإف

 . جاجحلا

 ىدعتتنأ تفخ و قساف وأ عدتبم ىلإ ددرتي ًاهىقف تبأر اذإ و : يلازغلا لاق

 نم هملع فوخلا ثعابلا ناك ىتم هقسف وأ هتعدب هل فشكت نأ كلف هتعدب هيلإ
 وه دسحلا نوك دق ذإ « رورقلا عضوم كلذو « ريغ ال هقسفو هتعدب ةيارم

 جوزتيف ترشذتسا اذإف > قلحلا ىلع ةقفشلا راهظإب كلذ ناطشلا سليو ثعابلا

 نإو كلذ كل حلصي ال : تلق حلصي ام رت ملو كلذ وحن وأ ةعيدو عاديإ وأ

 ٠ دواد وبأ هارر ) ( ١
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 هعاد هب بحص امف صخرو ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 لوسر نع سنأ نعو . هبيعب حآرصت نأ كلف حيرصتلاب الإ رجزني ال هنأ تمع
 ىقلأ نم » : يورون ى 6 « هل ةبيغالف ءايحلا بابلج ىقلأ نم » : وقل كلا
 رحافل سبل : هنع هللا يضر رمع لاقو ك » هل ةبسغ الف ههح و نع ءامحلا بابلج

 ك هتمرح ةاعارم نم دب ال رقتسملا دإ « رقتسملا نود هقسفب رهاجملا دارأ ك ةمرح

 هل يرك ذ هروجفب نلعملا قسافلا لجرلا : نحلل"تلق : فيرط نب تلصلا لاق

 . ةمارك الو ال : لاق ؟ ةممع همف ام

 لوألاف . هملع روحأم حابمو ةىصعمو قفافنو رفك ةسسغفلا : ثدنللا وبأ لاق

 قداص ينإو ةبيغب اذه سيل : لوقيف ى بتفت ال : هل لاقيف املسم باتغي نأ

 ص امارح لحأ نم ةلزنمب وه ينعي ى ارفاك راصف هللا مرح ام لحأ دقف ث تلق ابف

 نمل لوقن اك كلذو ى للا ريغ عبتا هنأ يأ « كرشم هاوه عبات : لوقن اك اذهو

 . لحم هنأ ملسم اهلعاف نأ دقتميو امارح ةريبكلا ىري

 وه اذهف ث هوفرعي ىتح سانلل همساب هبمسي الو اناسنإ باتغي نأ : يناثلا

 . باتغم وهو زمرلاب عروتم هنأ ىري قافنلا
 ٠ رسك نايصع يأ صاع اذهو > ةصعم اهنأ ملمي و باتفي نأ : ثلاثلاو

 سال روحأم وهف > ةعدب بحاص وأ انلعم ًاقساف باتفب نأ : عبارلاو

 هنوك ىنممو “ هلل صلخأو زارتحإلا ىون نإ روجأم ىأ ڵ هنم نوزرحتي سانلا

 ٠ هملع روحححم ريغ هنأ [احابم

 يأ ى هب هئاعد ببسب هبعاد بيجي يأ ( هيعاد هب بيجي ايف صخ رو )

 )١( ينطقرادلا ءاور .
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 ايف نوكتو كلذ هرك ول و جرعألاو ىمعألا نالفك هب فرعي و

 ةروصلا نسحو لامجلاو لوطلاك نساحملا نم نإو ؛ هصقنيو ههركي

 هتبسنب وأ ةعاجشلاو دوجلاو

 نالفك هب فرميو ( ىلوتم ناك ولو رخآ ءيشب هاعد اذ 5 بحيف هب هوعدي

 نكيمل نإ ( كلذ هرك ولو ) صخرو “ كلذ هركي مل نإ ( جزععألاو ىمعالا

 . هركذ اك هصقنت دصقي مل نإ هل صيقنت هبف ناك ولو صخ رو ص هل صسقنت هيف

 هرك ذ زاج شمعألا وجرعألاك بيعلاب رعشم بقلب فرع اذإ : يلازغلا لاقو
 امو شمعألا نع نابلسو جرعألا نع دانزلا وبأ ىور “ لوقي نم ىلع مثإ الب هب
 ههركي ال ثيحب راص كلذ نألو « فيرعتلل كلذ ءاملعلا لعف دقف « هارجم يرجي

 فيرعتلا هنكمأ و الدعم هنع دجو ول معن« هب اروهشم راصنأ دمب هملع ول هبحاص

 . صقنلا مسإ نع آالودع ريصبلا : ىمعألل لاقي كلذلو ىل'وأ وهف ىرخأ ةرابعب

 نساحملا نم نإو هركي ايف :يأ ( هصقنيو ههركي ايف ) ةبيغلا ( نوكتو )
 دوجلاو ةروصلا نسحو لامجلاو لوطلاك نساحخا نم نإو ) هصقني اييفو
 وأ ث رصقلا هعبطب نسحتسي وهو اليوط ناسنإلا نوكي دقف ( ةعاجشلا و
 : لاملا نأ هسفن هل ليختف اليمج نوكي دقو “ لوطب ركذي نأ هركبف طسوتلا

 الئل دوجلاب ركذلا هركسف اداوج نوكي دقو ى لامجلاب رك ذي نأ هركف ءاسنلل

 هركف اعاجش نوكي دقو ى هعضوم زييمت الو ةيور الب هلام هملع كلمف دصقي

 عمج يف هل ةتمه الو بورحلاب لغتشم هنأ ءاسنلا هب نظت الثل ةعاجشلاب ركذلا

 نم كلذ هشأ ام اذكهو « "لحي ال اف هب لتاقيل رئاج هدصقي الئل و « لاملا

 تافصلا كلت تناك اذإ كلذك و ‘ ددملا هرصحي ال امم لئاسملا هذه يف ضارغألا
 ىنعمب وأ“( هتبسمنب وأ )مهدنع نهب ركذلا هركف دحأ وأ موق دنع اصقن ناحلا
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 > نطالسلا دنع هب ررضتي وأ كلذ هرك نإ هدلد وأ هتلبق وأ هزابآل

 . . ٠ هصيقنت دصقي مل نإ هب ركذي نأ دحأب ناك ايف صخرو

 : هلوق يف ءابلا ىنممب يف نوكت نأ زوجيو ى هتبسنب ةبيغلا نوكتو يأ « واولا

 نأ زوجيو ى ماع ىلع صاخ فطع نوكيف“ هتبسنب وأ هركي امب يأ هركي امف

 وأ : لاقف هرخآ ىلإ لاملاو لوطلاب ةبدغلاك : لاق هنأك ىعار امتهوت نوكي

 نودب ( كلذ هرك نإ ) كلذ وحن وأ هتعنص وأ( هدلب وأ هتليبق وأ هنابآل ) هتدسنب
 ذإ نوكي ناب مهريغ وأ ( نيطالسلا دنع هب ررضتي وأ ) هب ًآ"رض عقوتي نأ
 وأ هرض وأ هلق هدلب وأ اذك ةلسبق نم وأ رالف دالوأ نم هنأ ناطلسلا هفرع

 وأ ى ركسملا نم هلعج وأ لغش يف هلمعتسا وأ هلام نم وأ هلام ذخأ وأ هسبح

 الب هلمعتسي هنأل وأ ى اقلطم كلذ بحيالو اهيف هلمعتسا اذك هتعنص نأ فرع اذإ
 . دعلا هرصحي ال امم كلذ وحن .وأ مارحي وأ مارح يف وأ رجأ

 صيقنت مسإ ناك ولو ( هب ركذي نأ ) ىلوتم ولو ( دحأب ناك ايف صخ رو )

 لاقو “ لمجو لغبو رامحو بلك لثم ( هصيقنت ) هب هركاذ ( دصقي مل نإ )
 : لوقي نأ لثم اهيف هتدئاف تناك اذإ ةصقانلا ءامسالاب رك ذي هنإ : دمحأ خيشلا
 وأ همرغي ال وأ هلقعي الف دادح هنإ :لوقي وأ‘رئاج هذخأي الف صربأ وأ مذجأ هنإ

 نمل هركذي وأ « هيواديل بيبطلل ةلعلا مساب هرك ذي نأ لثمو ى هماعط لكأي ال
 ماذجلاك هطلاخي اللثل هريغل احصن هتّكمب هرك ذي وأ مسإلا كلذب ءاودلا فرعي

 ىحلا هنم جرحي نمل هيفامب هرك ذيو كلذب ىوكشلا دصقهل زوجي الو ‘ صربلاو
 ةنامألا وأ نيدلا هيطعي الئل وأ « ةنامألا وأ هبلع هل يذلا نيدلا هنم ذخأي وأ
 ءلطامي هنأ وأ ع بدآلا هب مزلي اع اذك لعف هنأ لوقي نأ لثم اهكلهتسي ذإ
 حصنلا ىلع كلذ وحن وأ ريقفلا مزلي هنإ : لاق نإ اذك و ى ركني وأ “ سلفم وأ

 نرإ هل صيقنتلا دصق ولو هوحنو اذهب هركذ زوجي : ليقو “ صقنت دصق الب
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 ةبيغ يف ةللام تزاج لهو

 دصقو ةبيغ هب ملكتلا نوكي ام دقتعا نمو “هسفنل ال قحلا هل نمل اماقتنا هدصق

 لعف امب رابتعالا دصق نإو ى سأب الف هرذحيل وأ كلذ نم هيف ناك امب ملعلا درجم

 كلذب هرك ذيو هصقني ام بحو هصسقنتو هضغب دصق نإ و « ةدابع كلذف هلا

 ندبلاو لاملا يف ةرضملا ىلع مزلي اك ةبيغلا ىلع لاملا ءاطعإ مزلي الو ، زوجي الف

 هبايتغاب هروك ذم ملظ يذلا ملظلا يهو هللا نيبو هنيب ايف ةعابت هيلع مزلت نكلو

 لصيل“ندبلاب وأ ليمجلا ركذلاب وأ لاملاب امإ ،ةنسحلاب ةئيسلا وحميل هيلإ نسحيلف
 مهدنع هباتغا نم دنع ةبوتلا رهظيو ى هللا ىلا بوتيو “ رضلا لصو ثمح عفنلا
 تنإ مهنأل “ هدنع ةبيغ هل هركاذ نأ اوملعي ملو هل ةبيغ ال نمم مهدنع نكي مل نإ
 ىلع ةريبك لعف هنآل هنم اوأربت ةبسغ هل نمم هدنع هروك ذم ناك هركاذ نأ اوملع

 عمو ى هل ةبيغ ال مهدنع عقاولا يف هنأل هنم نوأربي ال : ليقو ى هدنع ام بسح

 ةرافك باتفملا تمزلو ى هدنع ام هتبيغب فلاخ هنأل مهدنع ةبوتلا رهظي كلذ

 ك ةلسرم هتمزل : لسقو ى رئابكلا نم ةظلغملا هيف تدرو ام ىلع [(۔ابق ةظلغم

 هب ترسف امو ى ةرافكلا الو ةقدصلا همزلت ال : ليقو “ ءيشب ىدصتي : لسقو

 . ةظآلغملا ةرافكلا هذهب امل مهضعب ريسفت نم ىلوأ ةعابتلا

 نم لح يف تنأ : هباتغا نمل لوقي نأ يهو ( ةبيغ يف ةللاحم تزاج لهذ )
 بلق هنأ ال هتملظم نع افع هنأ كلذ ىنعمو « آىلع كنم تردص يقلا ةبيغلا

 ةملظم هدنع هيخأل تناك نم » : يللع لاق ع بلقني ال مارحلا ذإ ى الالح مارحلا
 6١ «مهأردالو رانيد هيف سبل موي يتأي نأ لبق هنم اهللحتيلف لام وأ ضرع يف

 . كلذ نع لصنتلاو وفعلا بلط دارملاو

 لاقف لينلا ةليوط اهنأ ةأرمال اهنع للا يضر ةشئاع تلاق هنأ : يورو

 )١( ملسم ءاور .



 باغ نإ و“ هيلع ردق نإ هنم دب اللالحتسالا اذإف « اهيالحتساف اهتبتغا ه: للع

 ريغ وأ ةءارق وأ ةقدصب هاونو ءاعدلاب هعفنو ىلوتم ناك نإ هل رفغتسا تام وأ

 بجي الو ى هل رفغتسي الو كلذب هعفن ىلوتم نكي مل نإو “ تانسحلا نم كلذ

 نم هتركذ امو 4 لب بجاوب سيلو عربت لب هركاذ ليلحت رك ذ نم ىلع

 الوهترضحب سيلو هباتغا نإ امأو ى هتغلب وأ ةغلل رضح نإ وه امنإ لالحتسالا

 ملو هبتني ملو افاغ وأ همهفي ال حيولتب وأ اهمهفي م ةغلب ارضاح هباتغا وأ هتغلب

 ةرضم وأ نيمماسلا دنع صقن نم ثدح ام "ل زليلو بتيلف عمسي مل وأ هغلبت

 هغلبت مل ولو هل اهركذي : ليقو ى هيلع هبلق شوشي الئل هل اهرك ذي الو ى طقف
 ىتح رفغت ال ةبيغلا ى : قلع هلوقلو « ةروكذملا ثيداحألل لحلا هنم بلطيو

 . « اهمحاص اهرفغي

 هلعف اه ىلع فسأتيو بؤتيو مدني نأ باتغملا ىلع بجاولا : يلازغلا لاق

 يفبنيو هتماظم نم جرخيف هلحل ب باتفملا لحتسي مث ىلاعت هللا ىقح نم جرخيل
 مل و رهاظلا يف هتلحتسا نإف « هلعف ام ىلع دا فسأتم نيزح وهو هلحتسي نأ

 . ىرخأ ةيصعم فراق دقف نطابلا ق مدني

  

 تبذك : هل لوقيف هبحاص ىلا يشمي نأ : لاق باتغملا ةبوت نع ءاطع لئس و

 ص اضيأ بذك هف سل امي نوكت ةبسغلا نأ ىلع اذهو ع ابذاك ناك نإ تلق اهف

 ءكقحم تذخأ تئشنإف ُتأسأو كثشمَلَظو ‘ ةماقتسالا مدع بذكلاب دارأ وأ

 ه ۔ س

 ٠. تبه و تش نإ و

 لالحتسإلا بحب الف هل ضوع ال ضرملا : لئاقلا لوقو : يلازغلا لاق

 ثيداحألل و فذقلا دح ضرملا يف بجو دقهنأل فيعض مالك٤لاملا فالخب هنم
 ىتح كلذ مزاليو هل ددوتلاو هيلع ءانثلا يف غلابي نأ باتغملا ليبسو . ةقباسلا
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 . . . ...... نالوق ؟ ال وأ

 اهب لباقي هل ةبوسحم ةنسح هد"دوتو هراذتعا ناك هلق بطب مل نإف هبلق بيطي

 الو "لح يف ينلعجا : لوقي ال ةبثغلا يف ةللاحملا زوجت (؟ ال وأ ) “ ةبيغلا ةئدس

 :نسحلا لاق . رم اك هل رفغتسيو هيلإ نسحي لب ى هيف كتلعج : روكذملا لوقي
 هتبتغا نم ةرافك » : قلع هللا لوسر لاق “ لالحتسإلا نود رافغتسالا هيفكي

 وعدتو هيلع ينثت نأ كمسخأ محل كلكأ ةرافك : دهاجم لاق“« هل رففتست نأ

 ال : ديعس لاقو ‘ ينباتغا نم للحأ ال : لوقي فلسلا ضعب ناكو . ربخب هل

 مهوب ظفلب ظفلأ الف ةبيغلا هنمو “ هنم لحي ال ملظلا نآل يأ ينماظ نم للحأ

 ةبيغلا مرح لا نإ ى اهللحاأف هيلع اهمرحأ م ينإ : نيريس نبا لاق ‘ مارحلا ليلحت
 مهوملا ظفللا نع هزنتلا كلذ هجوو ى ادبأ هللا مرح ام لحأل تنك امو هيلع

 . ( نالوق )
 ال هنإف ةبلغلا لبق ليلحتلا يف نسح نيريس نبا هرك ذ امو : يلازغلا لاق

 زجعيأ»ه : قلع يبنلا لوق ىنعم ايف : تلق نإو . ةبيغلا هريغل للحي نأ هل زوح

 تقدصت دق ينإ مهللا : لاق هتيب نم جرخ اذإ ناك مضخ يباك نوكي نأ كدحأ

 ؟هل وانت حابي لهف هب ىدصت نمو؟ض رملاب قدصتي فيكف 2 سانلا ىلع يضأرمب

 نأ هللا ىلا بغر هنأ هانعم : تلق ؟ اهملع ثحلا ىنعم ايف هتقدص لقتنت ناك نإ و

 الو ةمايقلا موي هنم ةملظم بلطأ ال فأ هانعم وأ ةقدصلا باوث اهملع هبسثي

 بوجولا لبق وفع هنأل ةملظملا طقست الو ص الالح هل ةبسفلا ريصتف الإو همصاخأ

 سايقلا ناك مصاخو عجر نإف ى مصاخي ال نأب ءافولا ىلع مزعلا هل دعو هنأ الإ

 هقح طقسي مل فذقلا هل حابأ نم نأب ءاهقفلا حرص لب كلذ هل نأ قوقحلا رئاسل

 .ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ى ايندلا ةملظم لثم ةرخآلا ةلظمو “ فذاقلا دح نم

 امإو ؤ مظع ثعاب وهو هيلع بضغ نمم يفشتلا امإ ةبيغلا ىلع ثعابلاو
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 ةبحصلا يف ةلماجم كلذ نأ نظيو ىهولقثتسا مهعم بتغي مل نإ نيباتغملا ةقفاوم

 هيلع هب دهشي ام طقسيل كلذب قبسيف هتمذيو هصقنيس هنأ رعشتسي نأ امإو
 امب قباسلا أدبي دقو ع هقدصل ال مذلاب هقبس دق هنأل لاق ام هيف لاق هنإ لاقيلو
 هنم ةءاربلا ديرب ءيش ىلا بسني نرأ امإو ى هب هيمرب ام هب حوربل هيف قدص

 هريغ ركذي وأ هلعافل رك ذ الب هسفن ءىربي نأ هقح نم اذك و .هلعف يذلا ركذيف
 نالف:لوقي نأ لثم هريغ صيقنتب عفرتلا امإو ‘ هسفن رذع دهميل لمعلا ةكراشمب
 سانلا هيلع ينثي ام دسحي نأ امإو « هسفن لضف كلذ يف تبثي مهفلا كيك ر

 لثمبمللا امإو “ هيلع ءانثلا نوك رتي امب هيف حدقيف هل اصبقنت هيالع مهءانث ىريو
 راقتحا باتغملاب هزهلاو ةيرخسلا امإ و ع سانلا كحضمل سانلا بوع ركذي نأ

 بجعأ ام : لوقي نأ لثم بجعتلا امإو ةماعلا يف ةيناثلا هذهف « ًاربكتو هل

 فيك و ، ةحيبق يهو هتيراج بحي فيك و ث اذك لعفي ناك نالف نم تيأر ام

 ص هريغ ركذي وأ هرك ذي فيكف قدص نإف ‘ لهاج وهو نالف يدي نيب سلجي
 امو هرمأ ينتمغ دق نالف : لوقيف ادحأ باصأ امب متب نأ لثم ةمحرلا امأو
 امأو ى هباتغا دقف همسا ركذب رض هل ناك نإ نكلو “ قدص دقو ع هب ىلتبا
 هبتني ال ةضيمغ ةثالثلاو ى هلعاف مسا كلذ عم ركذيو ركنل بضغي هلل بضغلا
 . ماوعلا نع الضف ءاملعلا اه

 اودرف ملف موق ىلع للع هللا لوسر ةايح يف لجر رم : ةلثاو نب رمع لاق

 ام سئبل : اولاقف « ىلامت للا يف اذه ضفغبأل ينإ : مهدحأ لاق مهزواج ادف

 ىكحو لز للا لوس رلجرلا ىتأف « هربخاف مق نالف اي ،هننيّسبتل هللاو ى تلق
 : تلل لاقف ، كلذ تلق دق : لاقف قلع هلاسو هاعدف هوعدي نأ هلأسو هل
 طق ةالص ىلصي هتيأر ام ناو ى ريبخ هب انأو هراج انأ : لاقف ؟ هضغبت ملو

 وأ اهتقو نع اهترتخأ ينآر له للا لوسر اي هلأساف : لاق ، ةبوتكملا هذه الإ
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 هتيأر ام هلا و: لاقف ى ال : لاقف هلأسف ؟ دوحدلا وأ عوك رلا وأ ءوضولا تأسأ

 اي هلَسَف : لاق ص رجافلاو ربلا هموصي يذلا رهشلا اذه الإ طق ارهش موصي
 :لاقف هلأسف « ائيش هقح نم تصقن وأ هيف ترطفأ طق ينآر له هللا لوسر

 هلام نم قفني هتيأر الو طق انيكسم الو الئاس يطعي هتيأر ام هللاو : لاق س ال

 لوسر اي هلسف : لاق ‘ رجافلاو ربلا اهيدؤي ىلا ةاكزلا هذه الإ للا ليبس يف ائيش
 هل لاقف “ ال : لاقف هلأسف “ اهبلاط ُتْسَكام وأ اهنم تصقن ينآر له هلا
 . « كنم ريخ هلعلف ه : هلع

 لقنت هنأ “رم اك اهيف دراولا دبعولا رك ذتي نأ امإ ةبيغلا نم عناملا جالملاو

 تائيس نم ذخأ تانسح هل نكت مل نإ هنأ نوثدحملا نك ذو ى باتفملل هتانسح
 ؛ رانلا لخديف هتائيس ةفك اهب حجرقت ةدحاو ةئيس هيلإ لقتنت امبرو “ باتغملا ,

 كنأ ينغلب : نسحلل لاق الجر نأ يور . هليوأت رمو اندنع كلذ تبثي ملو

 نأ امإو “ تانسح يف كمكحأ نأ يدنع كردق نم غلب ام : هل لاقف “ ينتبتغا

 هيف دراولا دعولا ريك ذتب بضغلا عطقيف ةبيغلا ىلإ ةيعادلا باسألا عطقي

 نم الإ هنم لخدي ال اباب منهجل نإ » : : للع هلوق لثم همظك ق دراولا باوثلاو

 نأب باتفغملا ةدعاسم عطقيو ى هباب يف رم دقو “ « ىلاعت هللا ةيصعمب هظيغ يفشي

 بجاولا و“ىلامت هللا طخس يفقولخلا ىضر بلط اذإ هيلع بضغي ىلاعت هللا نأ ملعي

 معنملا وه ىلاعت هللا نأل ةبمغلل بضغيف هلالج لج هللا ىضر يف مهطخسي نأ هيلع

 هيزنت عطقيو « مهطخسل برقم مهاضرل دعبم هطخسب مهؤاضرإو « لذملا زعملا
 ىلخلا تقلضرمتلا نم دشأ هللا تقل ضرمتلا نأ ةفرعمب هريغل بسعلا ةبسنب سفنلا

 مذ عفد رظتنتو ادغ هنم صلختت له يردت الو ى ادقن ىلاعت هللا مذ هل لصحيف
 ءادتقا كلذ نأ ملعت نأب هلثم لعف دق هريغ نأب ديهمتلا عطقيو « ةيسنب قلخلا

 ؛كلقع هفسل هتقفاو ولو اهيلع هقفاوت مل رانلا لخد ولو “هب ءادتقالا زوحي ال نمب
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 كنأ ملمت نأب سفنلا ةيكزتو ةاهابملا عطقيو “ ةيصعم ةدايزو ةبيغ هتركذ ايف
 دق لب رطخ ىلع كلضف سانلا داقتعا نم تنأو امزج هللا دنع كلضف تلطبأ

 مهب ايندلا باذع هيف نأ ملعي نأب دسحلا عطقيو ى كريغ كبايتغإب كنوصقني

 لب كفن ودع تنأف كودع ىلا كتانسح تيدهأ و « ةرخآلا باذعو دسجلا

 : رعاشلا لاق ی كتسسيفغب هلضف رشتني دق

 د وسح ناسل امل حأ ‘تَي ولط ةلضف رشن هلل ا دارأ اذإ و

 نامز يف ليلق سات دنع ريفلا ءازخإ هدوصقم نأ ملعي نأب ءازهتسالا عطقيو
 راصتنالو مهلك سانلا ةرضحب ةمايقلا موي ماد يزخل كلذب ضرعت دقو “ ريصق

 ىلع دري ام عطقيو ى رانلا ىلا قاسي هتيؤرب ةمايقلا موب هيلع هب ءىزهتسي نم
 هتانسح هب لقني امب هل هنم آادسح سيلبإ هقطنتسا هنأ ملعي نأب ةبيغلا نم ةمحرلا
 ص دحأ ةحر لجأل هلمع طبح ذإ محرب نأل قحتسملا وه نوكيف موحرملا ىلا

 هانندو هريغ نيدب هنيدو هسفن كلهأ فيك ه۔.فن نم بحمتي نأب بحمتلا عطقيو

 . ملعأ و انب محرأو فأرأ هللاو هيخأ رتس كتهب هرتس هللا كته نأ نمأي ال نأبو
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 لصف

 بتفزراسللا بونذ نه يهو ملسمل ةمىمت سنت ال

 لصف

 ةميمنلا يف

 مانلا نأل شقنلاب هتنيز يأ ى باتكلا ”تْسَتْمنَ : كلوق نم ةذوخأم يهو

 هيففوقوملبسنت ال اذك و“ رفك هيلإ اهبسن نمو( ملسمل ةميمن بسنت ال)مالكلانيزب
 ص ملسمسيل وةءاربلا يف وهوفوقولا يف سيلف هنع هدنع تحص دقوهيلإ اهبسن نإ هنأل

 هنأ ملعي ىتح هنم أربي الف عماسلا امأو بذك ذإ اهبسن نم رفك هنع حصت مل نإو

 نأ حصي نأ الإ بسن نمم أربي عماسلا نإف ملسملل اهبسن اذإ ام فالخم بذك
 ىفزلاوكرشلا الإ رئابكلا رئاس اذك و“ةءاربلا يف ملسملا كلذ نوكيف اهلعف ملسملا

 . هقدص ملع نإ الإ هيف فوقولا ىلإ امهدحأ بسن نمم عماسلا أربيف

 نوكي ام ىلإ راشأ اذإ اضيأ حراوجلاب نوكتو ( ناسللا بونذ نم يهو )

 وأ هنبع وأ هديب ةراشإلاب سانلا نيب ش"ةرحي نأ لثم « هب قطن ول هبتك وأ ةميغ
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 داسفإلا هجو ىلع سانلا نيب مالكلا لقن اهانعمو

 نظي ام دحأ كلمف لمفي نأ لثمو ةبيغ نوكي امب هريغ وأ هسأرب وأ هديب ربخي
 نأ نظيل امهدحأ لام يف دسفيف نينثا نيب ةنتف ىرب نأ لثم هلعف رخآلا نأ هب

 عمج دقف ى لعافلا وه رخآلا نأ لك نظيف امهلام يف وأ « دسفأ يذلا وه رخآلا
 . كلذ هبشب ام اذكهو قطن الب ةمصنلاو ناتهبلا نيب

 هنع تربدأ نيح نالف نإ : لوقي نأ لثم لعفلا وأ ( مالكلا لقن اهانعمو )

 ىلع سانلا نيب ) ءازهتسا ظفل ركذي مل وأ ءازهتسا هديب راشأ وأ هسأرب كزمغ

 ذئنيحف ىكحو بذك هنكل نكي مل وأ لوقنملا مالكلاناك ءاوس (داسفالا هجو

 هجو ىلع ضعب ىلإ سانلا ضعب مالك لقن يه : ىلحملا لاق ى اناتهبو ةميمن نوكي
 يراخبلا ينمي [ناخبشلا هاور ] « مامن ةنجلا لخدي ال » : يقل لاف مهنيب داسفلا

 نابذميل امهيبحاص نإ يأ- امهنإ ه : لاقف نيربقب رم للع هنأ ايورو ى املسمو
 امهدحأ امأ » هللا دنع ينعي « ريبك هنإ ىلب ه يراخبلا داز « ريبك يف نابذعي امو

 لقن اهأو « لوبلا نم ءىربتسي ال ناكف رخآلا امأو “ ةميمنلاب يشمي ناكف

 كب نورمأي اللا نإ » : ىلامت هلوق يف امك بجاوغ هيلإ لوقنملل ةحبصن مالكلا
 فيخ اذإ احصن لقني امنإو ى ها « )١' نيحصانلا نم كل ينإ جرئخاف كولتنقَمل

 اموأ سبحو ةشحافو برض نم هندب يف نوكي امب هنود ام وأ لتقلا هبلع

 ماق ولو ‘ كلذ يف ريخت الو ى هلام يف هيلع فبخ وأ « ندبلا يف ا كلذ هبشأ
 . داسف هنع

 يف ام الإ هنع تكسيلف سانلا لاوحأ نم ناسنإلا هآر ام لك : ىلازغلا لاق

 . ٢٠ :ت صصقلا ة ر وس ) ( ١
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 هيلع دهشيف هريغ لام لوانتي نم ىأر امك ةيصعل عفد وأ ملسمل ةدئاف هتياكح

 . هل دوهمملا قحل ةاعارم

 وأ كلام ذخأ ديرب وأ نالف لتق وأ كلتق ديرب انالف نأ ربخي كلذك و : تلق

 لطابلا يف وأ ةكلمملا داسف يف ىمسي انالف نأب هوحن وأ مامإلا ربخي وأ نالف لام

 : نلع هلوق ىنعمو هوحنو قيرطلا عطقو ةكلمملا داسف ةلازإ و ثحبلا بجيف

 ءا ريبك هللا دنع ناك ولو مكدنع ريبك يف نابذعي ام يأ { ريبك يف نابذعي امو »

 اك ةروكذملا يراخبلا ةدايز هل لديو “ ىنفلب نيح ثيدحلا رسفأ تنك اذكهو

 نابذمي ام : ليقو )١'“ ميظع كا دنع وهو انيمك هنوبسحتو » : ىلاعت هللا لاق
 فرعو رئابكلا ربكأ يف ىنعملا نأ ضمب معزو « هنع زارتحالا و هك رت ريبك يف
 مئاهبلانيب وأ سانلا نيب اشيرحت نوكي ام لعف اهنأب ةميمنلا هللا همحر دمحأ خيشلا

 دصقي نأ لثم “ هدصقي مل وأ شيرحتلا دصق “مهل الو لعافلل لحي ال امك رشلاب
 وأ ريخ دصق الب ادمع هب ملكت وأ كاحضإلا دصق وأ « رشلا قفاويف حالصإلا

 نيملسملا نيب وأ نيك رسثملا وأ نيملسملا نيب ءاوس و رشلا قفاوف ثسملا دصق وأ رش

 لقنلاب اهريسفت نم اقلطم معأ روكذملا شيرحتلاب ةميمنلا ريسفتو ‘ نيك رشملاو
 نيرضاح نيب ءارغإلاب شيرحتلا دارفناو لوقنملا مالكلا يف امهعاتجال روك ذملا

 هفثك هركي ام فشك اهنأب ضعب اهفرعو « مئاهبلا ءارغإبو مالك الي ءارغإلابو
 وأ المع امهريغ وأ هيلإ لوقنملا وأ هنع لوقنملا هفشك هرك ءاوس رسلا ءاشفإ و

 ى ةمسمنلاو ةبسغلا همفف ابيع وأ اصقن ناك نإف ى كلذ ريغ وأ ابيع وأ اصقن الوق

 يمهو :لاق ، هيف لوقملا ىلإ هوركملا لوقلا لقن ىلع قلطت رثكألا يف اهنإ : لاقو

 ( ١ ) رونلا ةروس : ١٥ .
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 احالص دصق نإو آامامن نكي مل هنع ماقف هل حابم ىلع هلقن نمو

 هركذي نأ ءاملعلا هزبحي ال ام قفاوف

 بجيف مالعإلاب الإ هعفد هنكمي ملو هملعي ملو هيف ررض هل نوكي نأ الإ مارح

 . حصن هنأل

 وأ لقنلا نع يأ (هنع ) داسفإلا ( ماقف هل حابم ) هجو ( ىلع هلقن نمو )
 ىلإ بهذ نالف : لوقي نأ لثم ى مثإ هقحلي ملو ( اماتمن نكي مل ) حابملا هجولا نع
 رضأ بهذي مل نإ : لاق وأ بهذ نإ : رخآ لاق دقو “بهذي مل وأ اذك عضوم

 سانلا نأش يف حيحصلا رظنلاب الو ملعلاب كردي ال ايف كلذو « كلذب ملعت مل و هب

 لطابلا فيعضتو قحلا ةيوقت دصقي نأ لثم ى نكي مل وأ عقاولا كلذ مهل ناك

 ربحلا يف قحلا زواجي ال نم ربخي وأ « ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمآلا دصقي وأ
 يف قحلا هيف زواجي نم ربخي الو همزل ام هنم ذخؤي نأ دصق وأ هبدأ دصقو هنع

 ةميمنف رش رشتنا وأ قحلا زواجف هربخأ نإ و٬ضرع وأ سبح وأ لام وأ برض
 ملعي مل ول و هنأل رظنلا حبحصب وأ ململاب كردي كلذ ناك اذإ رشلا دصقي مل ولو

 هنأ فرمي نأ كلذو ص ندب وأ لام يف أطخأ نمك راصف فراق دق هنكل كلذ

 وأ ةقث هدنع ناك ول امأو ى زواجي ال هملعي ملو زواجي هملعي مل وأ ىحلا رواجي
 نوكي الف ىحلا زواجف هربخأف كلذ فالخ وه رب ملو ةقث هنأ تاقثلا هنع ربخأ

 ديوجتب الو ملعلاب كردي ال قحلا زواجي هنوك نأل٬هدهج كلذمم رظن اذإ ةميمن
 ملكتف ةنطفلا ليلق ناك ولف ى ةقث هنأب ململا دمب هربخأ هنأل رّصقمب سيلو رظنلا

 ى ريخلا دصق ولو ةمبمنف ايكذ ناك ولو كلذ ملكتملا فرمي ملو ةميمن نوكي ام
 دصق نميف ليقو“نكيمل ول و:ليقو“رشلا نكي مل نإ الإ رشلا قفاوو فراق ذإ

 . ةميمنب سيلف رشلا هنع موقي ال نمل كلذ ركذو ةميمنلا

 ( هركذي نأ ) : هلوقو ى ( ءاملعلا هزيجي ال ام قفاوف احالص دصق نإو )
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 هريغل نإو ماقتنا وأ آكاحضإ وأ ًاحازم هب دصاق اذكو ى ماف

 ال نل تركذو تدصق نإ و بنذ اهب رمألاو اهلالحتساو اهب ماتهإلا و

 هرضت مل رش هنع موقي

 وأ ىنزلا صخش نم ملعي نأ لشم ( مان) وه ( ف ) لاتشا لدب هزيجي ءاه لدب
 كلذ نأ هنم انظ هنم قحلا جرخيل ةعامجلا وأ هب كاجلا وأ مامإلا ربخيف كرشلا

 نيمأ عمو ى ىنزلا يف ةثالث ءانمأ عم الإ كلذب رابخإلا هل زوجي ال هنأ عم زئاج

 كاجلا قفاوف هنم قحلا جرخيل دحأ لمفب مكاحلا ربخي نأ لثمو ى كرشلا يف

 رشلانكي مل ولو ةميمن وهف ءوسلا دصقو ةميمن وه ام لاق وأ لعف اذإ و « رئاجلا

 .ةميمن : ليقو ءوس عقي ملو اهدصقي مل ذإ ةميمن ال : ليقف رشلا دصقي مل نإو

 ةزمهلا رسكي ( اكاحضإ وأ احازم ) مالك لقنب يأ ( هب دصاق اذكو )
 كلذ لكف هسفنل ابس الو (هربفل نإ و اماقتنا وأ ) ةيدمتلا ةزمهب كحضأ ردصم

 رخآلا وهو انالف نإ : اهدحأل لوقتو ةبضافمب نينثا نيب مالك ىرج اذإ اك ةميغ
 نم ةخسن يفو “ لقي مل وأ لاق ءاوس ث كبرض وأ كمفص كيقل اذإ : لوقي

 . ماقتنإلا ظفل لدب عافتنالا : لصألا

 ىلع داز اذإ اهب ماتهإلا نكل ( بنذ اهب رمألاو املالحتساو اهب ماتهالا و )

 هلعل يردن ال بنذ وأ ريغص بنذ اهتبثأ وأ اميلع مزع نأب لابلا يف روطخلا
 مل وأ رومأملا لعف ءاوس « ةريبك اهب رمآلاو ص كرش اهلالحتساو ى ريبك للا دنع

 : لسىقو > لمف نإ الإ ةريبك سل : لسىقو > مةي مل وأ رشلا ماق ءاوسو ك لعفب

 . رشلا ماق نإ الإ ال

 مالك ملكت" يأ اه ملكت" ىنم تعقوأ يأ ) تركذو تدصق ناو (

 مسي ملو ةميمن ممست" ملو ( هرضت مل رش هنع موقي ال نمل ) ةميم ةلمجلا يف ىمسي
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 نإ هل نو مئاهب نيب شرح كله لهو « لافطأ نيب نإو نوكتو

 . . عفدتو ةبلاغ برضتو ، نالوق ؟ طقف مشأ وأ داسف هنع ماق

 يمالك يف رم دقو ص رش موقي ال هنأ ملع نإ الإ مامن ونهو ةميمن : ليقو « اماغ

 وأ “نونجمو لفط وأ“نيناجم نيب وأ ( لافطأ نيب نإو ) لقاع غلاب نم (نوكتو)
 . نونجمو لقاع وأ . لفطو غلا

 وأ ناسلب رويط وأ ( مناه نيب شرح ) قافن رفلك َرََك ( كله لهو )
 اهيف (داسف) شيرحتلا نع يأ ( هنع ماق نإ هل) تناك ( نإو ) ةراشإ وأ توص

 بنذأ :يأ ( مثأ وأ ) مثأ داسف مقي مل نإو ةباد وأ سفن وأ لام نم اهريغ يف وأ

 نود ( ؟طقف)بنذلاب هيلع مكحن انكل ؟ ريبك مأ ريغصأ يردي ال وأ اريغص ابنذ

 > للا همح ر فنصملا هب أدب كلذلو > لوألا راتخملا ) نالوق ( ريىك هنأب 7

 : قلع هلوقل لوآلا فنهملا راتخا امنإو ص يناثلا رابتخا لصألا بحاص رهاظو

 سيل ثيدحلا نكل هكاله يف حيرص اذهف « ؤ١) نيتميهب نيب شرح نم نوعلم »
 لوألا بحاصو ى داسف مقي مل ولو كلهي هنأ حبحصلاف « داسفلا مايق ديق هبف

 مقي مل ولو كالاب كحلا هقالطإ رهاظو ؛ داسفلا ماق اذإ ام ىلع ثيدحلا لمح

 . داسف هنم

 ( عفدتو ) اهنع لوزتف ةبولغملاب اهرض لجأل ( ةبلاغ ) ةميهب ( برضتو )
 عفدت ىلوألابو هب الإ لوزت ال تناك نإ برضلاب لاملا نع عفدت اذك و ث اهنع
 برضلا لح زواج وأ ىدعت نإ الإ اهبراض ىلع نامض الو ى يمدآلا نع برضلاب
 . ماق اذإ نونجم اذك و اهرسكي نأ لثم

 . دواد وبأ هأرر ) ( ١
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 ًامامن كلذب توك الو من نإ لفط بدؤيو

 نكل( و)ةميغن غلابلا نم نوكي ام هنم ناك نإ :يأ ( "من نإ لفط بدؤيو)
 هملع قلطي نأ زاج ولو امامن ىمسي الو هملع بنذ ال (امامت كلذب نوكي ال )
 بنذم هنأ دقتعت الو بذاكو قراسو : مامن لفطلل لوقت نأ يدنع ىحلاو“من هنأ

 ١ . كلذ ىف

 متكي ال نمف ثيدحلا متكي ال ىنزلا دلو : كرابملا نب هللادبع نع يلا زغلا لاق

 -ىلإ- مائشم ,زامه » :ىلامت هلوقل ‘ ىنز دلو هنأ لد ةميمنلاب يشميو ثيدحلا

 2'آ)ةديشر ريغل سانلا ىلإ سانلا يف يعاسلا ه :قل لاق لب "يعد :يأ «'١)منز

 ص "يغب دلو الإ ساسالا ىلع مني ال : يرمشألا ىسوم يبأ نعو لالح دلوب سيل يأ

 : هل لاقف ةرصبلا ريمأ لالب ناكو لجرب ةدرب يبأ نب لالب ىنإ لجر ىعسو
 :ىلاعت هلوق يف لاقو ى يفب نبا وه اذإف هنع فشكف كنع فشك أ ىتح فرصنا

 «'؛؛بطحلاةلاتحإ» : ىلامتهلوقيف ليقو“مانلا ةزمهلا 4'٣'ةًزَمها "لكل ليو ه

 اإأل ابطح ةميمنلا تيمسو ى نيرسفملا رثكأ هيلعو : ليق ثيدحلل ةلامح ةمامن
 : ىلاعت هلوق يف ل .قو « رانلل بطحلاك تراصف لاتقلاو ةوادملل ببت

 لع حون ةأرماو “نافيضلاب ربخت مالسلا هبلع طول ةأرما نأ « ا٨) امهاتناخف ف

 : ةياور يفو «') مامن ةنجلا لخدي ال ه : نلع لاقو “ نونجم هنأ ربخت مالسلا
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 كبحأ»: للع هللا لوسرنع ةريره يبأ نعو ىمامن يأ « تاتتق ةنجلا لخدي ال ه
 نإو ص نوفلؤيو نوفلاي نيذلا فانكأ نوئطوملا اقالخأ مكنساحأ ىلاعت للا ىلإ

 ءاربللنوغتبملا؛ةبحألاناوخإلانيب نوقرفملا ةميمنلاب نوءاتشملا ىلاعتلا ىلإ كضغبأ
 نوءاشملا :لاق ى ىلب : اولاق ؟ مكرارشب كريخأ الأ : ل لاقو ؛«'١) تا رثملا

 لاق : رذ وبأ لاقو “«'؟) بسلا ءاربلل نوغابلا ةبحألا نيب نودملا ةميمنلاب

 ىلاعت هللا هناش قح ريغب اهب ُهتشيل ةملكب ملسم ىلع راشأ نم» :للع هللا لوسر
 لجر اميأ ه: نلع للا لوس ر لاق : ءادردلا وبأ لاقو “«'") ةماسقلا موي رانلا يف اهب

 أ كلا ىلع اقح ناك ايندلا يف اهب هنيشيل ءيرب اهنم وهو ةملك لجر ىلع عاشأ
 نم » : نلك هللا لوسر لاق : ةريره وبأ لاقو “« رانلا ف ةماسقلا م وب اهب هبيذي

 ثلث نإ :لاقيو «رانلا نم هدمقم أ“وبََمْافَ لهاب اهل سيل ةداهشب ملسم ىلع دهش
 نع رمع نبا نعو “ ةبيغلا نم [_ثلثو « لوبلا نم اثلثو “ ةميمنلا نم ربقلا باذع
 نم دعس : تلاقف ‘ يملكت » : اه لاق ةنجلا ىلاعت للا قلخ امل ه : قلع يبلا

 نم رفن ةينامث كيف نكسي ال يلالجو يتزعو :هلالج لج رابجلا لاقف « ينلخد
 يطرش الو ثوتيد الو٬تاتتق الو « ىنزلا ىلع رصم الو«رمخ نمدم :سانلا
 اذك لعفأ مل نإ هللا "دهع آيلع:لوةي يذلا الو « م.حَر مطاق الو ى ث الو

 ىقستساف طحق مهباصأ ليئارسا ينب نأ رابحألا "بعك ىررو « هل يفي الو

 كل بيجتسأ ال ينإ ه:هيلإ ىلاعت هللا ىحوأف “اوقس امف تاَرم مالسلا هيلع ىسوم

 بر اي وه نمم : ىسوم لاقف“« ةميمنلا ىلع رصأ دق مامنَ مكيفو كعم ناو
 اوباتف«؟منأو ةميمنلا هركأ ىسوم اي ه : لاق ؛ اننيب نم هجرخأ ىتح هيلع يد

  

 )١( ملسم هارر .

 )٢( » ينطقرادلا .

 . دواد وب أ » ) ( ٣
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 . ؟ امامن نوكأو ةميمنلا نع مكاهنأ » : ةياور يفو © اوقلف اميمج

 هيلع مدق املف تاماك عبس يف مكح ىلإ خسرف ةئام عبس لجر ىشم :لاقيو
 نعو اهنم لقثأ امو ءامسلا نع يفربخأ ملعلا نم هللا كاتآ يذلل كتئج ينإ : لاق

 ترح أ ام رانلا نعو ى اهنم ىسقأ امو ةرخصلا نعو ى اهنم عس وأ امو ضرآلا

 امو ميتيلا نعو “هنم ىنغأ امو رحرلا نعو ى هنم دربأ امو ريرهمزلا نعو ؟ اهنم

 عسوأ قحلاو ‘تاوامسلا نم لقثأ ءيربلا ىلع ناتهبلا : مكحلا لاق « هنم لذأ

 ى رانلا نم رحأ دسحلاو صرحلا و « رحبلا نم ىنغأ عناقلا بلقلاو ضرألا نم

 نم ىسقأ رفاكلا بلقو ى ريرهمزلا نم دربأ حجنت مل اذإ بيرقلا ىلإ ةجاحلاو
 يأ مس لك نم فّعأزأ :ةياور يفو ى ميتيلا نم لذأ هرمأ ناب اذإ مانلاو ‘ رجحلا

 مثكأ لاقو ى ميتي لك نم فعضأ : ةياور ينو ‘ كلهملا وه فاعزلا مسلاو « كلهأ

 نب ىيحي نعو « ميتيلاو نرايدملاو باذكلاو ماغلا : ةعبرأ ءةالذآلا : عبصإ نب
 رهش يف رحاسلا لممي ال ام ةعاس يف لمعي مانلا نإف رحاسلا نم دشا مانلا : مثكأ

 ص ةسوسولاو لبحلاب ناطيشلا لمع نآل ناطيشلا لمع نم دشأ ماتلا لمع : لاقيو
 . رانلا داقيإل بطحلاك ةنتفلل ةميمنلاو ى ةنياعملاو ةهجاوملاب مانلا لمعو

 ص مامن هنأ الإ بيع هب سيل : لاقف امالغ "لجر عاب : ةملس نب دامح نعو

 : هدمس ةجوزل لاق مث امايأ ثكمف كلذ ىلع هارتشا و هلوقب يرتشملا فختساف

 كيلع هفطعأ _نرأ نيديرتفأ كيلع ىرستي نأ ديري وهو كبحي ال كجوز نإ
 نم تارمش يقلحاو ىسوملا يذخ : اهل لاقف “معن : تلاق ؟ هيف ةليحب لاتحنف

 دق كنوخت كتأرما نإ لاقف جوزلا ىلإ مالغلا ءاج مث ، مان وه اذإ هتيحل نطاب
 ع معن : لاق ؟كلذ كل نيبأ نرأ ديرتأ كلتق ديرت يهو اليلخ "تذختا
 ىسوملاب ةأرملا تءاجف « لعفف مئانلاك كسفن لمجإ : ينعي ىال "مو انتف : لاق

٠ 
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 ءاجف ى اهجبذف ىسوملا اهنم ذخاف هلتق ديرت اهنأ جوزلا نظف تارمشلا قلحتل

 . نيقيرفلا نيب لاتقلا عقوو اهب هولتقف اهؤايلوأ

 ،الريغىلإ كثيدح لقني هنأ ملعاف اثيدح كيلإ لقن نم: يرصبلا نسحلا نعو
 يف انرظن تئش نرإ : هل لاقف الجر ركذف زيزملا دبع نب رمع ىلع لجر لخدو
 « )١' قساف مكءاج نإ : ةيآلا هذه لمهأ نم تناف اقداص تنك نإف كرمأ

 ى « '") ممنب ءاشم زامه » .: ةيآلا هذه لهأ نم تذاف ابذاك تنك نإ و ى ةيآلا

 .اذه لثم ىلإ دوعأ الو نينمؤملا ريمأ اي وفعلا : لاق ، كنع ان"وَفعت تئش نإو

 تأطبأ دق :هل لاقف هئاقدصأ ضمب نع رك ذف هئاقدصأ ضعب اميكح رازو

 تمهتا و غرافلا يبلق تلغشأ و يخأ "يلإ تضغب تايانج: ثالثب ينتيتأو ةرايزلا يف
 ءاجف يرهزلا هدنعو [لاج ناك كلملا دبع نب ناملس نأ يورو ى ةنممألا كسفن

 الو تلق ام : لجرلا لاقف ، اذك و اذك "يف تلق كنأ ينغلب : ناجلس لاقف لجر

 ماتلا نوكي ال: يرهزلا هل لاقف « قداص يفربخأ يذلا نإ : ناملس لاقف ى تلمعف

 . مالسب بهذإ : لجرلل لاق مث « تقدص : ناملس لاقف ى اقداص

 ريمب ضرألا يف نوغبي نيذلا نمو“ًاداسف ضرألا يف نوعسي نيذلا نم مالاو

 لج رب يلع ىلإ لجر ىعسو “لصوب نأ هب هللا رمأ ام نومطقي نيذلا نمو “قحلا
 ابذاك تنك نإ و “كانتقم اقداص تنك نإف تلق ام لأسن نح اذه اي : لاقف

 دمحمل لبقو ى نينمؤملا ريمأ اي ينلقأ : لاقف ى كانلقأ ةلاقإلا تئش نإ و “كانبقاع

 رسلا ءاشفإو مالكلا ةرثك : لاقف ؟ هل عضوأ لاجرلا لاصخ يأ: بمك نبا

 ( ١ ) ةروس ١ تا رححل : ٥ .

 )٦( » ملقلا : ١٠ .
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 [نالف نأ ينغلب : اريمأ ناكو رماع نب للا دبعل لجر لاقو دحأ لوق لوبقو
 كل لاق امب يفربخاف : لاق « كلذ ناك دق : لاق « ءوسب هتركذ ينأ ريمآلا ملعأ
 نأ يبسحو يناسلب يسفن متشأ نأ بحأ ام : لاق ‘ كدنع هبذك رهظأ ىتح
 نإ : ديبع نب ورمعل لجر لاقو ى لاصولا كنع عطقأ الو لاق ابف هقدصأ ال
 تبعز ام اذه اي : ورمع هل لاقف « ةرشب هصصق يف كركذي لازب ام يراوسالا

 نع ينتفلبأ نيح يقح تيدأ الو هثيدح انيلإ تلقن ثبح لجرلا ةسلاجم قح

 للاوءاننيبعمجت ةمايقلاو انمضي ربقلاو انممي توملانأ هملعأ نكلو هركأ ام يخأ

 . نيمكاحلا ريخ وهو اننيب مكحي

 ىلع هلمحي متي لام ىلع اهيف هبني ةعقر دابع نب بحاصلا ىلإ لجر عفرو

 ص ةحمحص تناك ننرإو ةحسبق ةيامسلا : اهرهظ ىلع بتكف هترثكل هذخأ
 ليقأ نأ هللا ذاعمو « حب رلا نم مظعأ اهيف كنارسخف حصنلا ىرجم تيرج نإف

 يف كلمف هيضتقي امب كانلباقل كتبيش ةرافخ يف كنأ الولو « روتسم يف اكوتهم
 متيلاو ىهللا همحر تيملا بيغلاب ملعأ هللا نإف بيعلا نوعلم اي "قو َتفَ ي كلثم

 . هللا هنعل يعاسلاو « هللا هرمث لاملاو ى هللاا هرمج

 ةيامسلانال ةيامسلانم ارش ةيامسلا لوبق ىرن نحن : ريبزلا نب بعصم نعو
 هاضمأ و هزاجأف هلبق نمك هب ربخأف ءيشىلع لدنم سيل و“ةزاجإ لوبقلاو ةلالد

 ظفحي مل ثبح هقدص يف اميثل ناكل هلوق يف اقداص ناك ولف يعاسلا اوقتاف
 هبناج فاخي نم ىلإ تناك اذإ اهنأ الإ ةميمنلا يهةياعسلاو“ةروعلا رتسي ملو ةمرحلا

 . ةيامس تيمس

 كملكم ينإ : لاقو مالكلا يف هنذاأتساف كلملادبع نب نابلس ىلع لجر لخدو
 :لاق “هتلبق نإ بحت ام هءارو نإف هتهرك نإ و 0هلمتحاف مالكب نينمؤملا ريمأ اي
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 مهنيدب كايند اوعاتبا لاجر كفنتكا دق هنإ نينمؤملا ريمأ اي : لاقف ى لق

 كنمتنا ام ىلع مهنمأت الف “كيف للا اوفاخي ملو هللا يف كوفاخ هللا طخسب كاضرو

 ءافسخ ةمالا يف اولأي مل مهنإف ،هايإ هللا كظفحتسا ميف مهيلإ غصت الو ، هيلع هلا

 يغفبلاو ةميمنلا مهبرق ىلعأ ،اكاهتناو اعطق ضارعألا يفو ى امييضت ةنامألا يفو

 امع نيلوئسم اوسيل و اومرجأ امع لوئسم تنأ و“ةعيقولاو ةبيغلا مهلئاسر لجأو

 هترخآ عاب نم انبغ سانلا مظعأ نإف كترخآ داسفب مهايند حلصت الف ى تمرجأ

 اهنيب عمجف كلملا دبع نب نابلس ىلإ مجعألا دايزب لجر ىعسو « هريغ ايندب
 : لاقف لجرلا ىلع دايز لسقأف ةقفا وال

 انئاخ كتنمتئا امإ ؤرما تناف

 ملع الب الوق تلق امإو تنخف

 اننيب ناك يذلا رمألا نم تناف

 ص اديس لزت مل اهب تكسمت نإ لالخي كيصوأ ينب اي : هنبال نايقل لاقو
 ظفحاو ص ميركلاو ميئللا نع كلهج كسماو ث ديعبلاو بيرقلل كقلخ طسبأ

 كداسف ديرب غاب عامس وأ عاس لوق لوبق نم مهنمأ و كبراقأ 'لصًو “ كناوخإ

 ملو مهْبمت' مل كوقرافو مهتقراف اذإ نم كناوخإ نكيلو ص كعادخ موريو

 . كوبعي

 تابجوم ىهو > ىفافنلاو دجلا و بذكلا ىلع ة۔ذبم ةمممنلا : مهضعب لاو

 ءىرتجملا .وه ناكل كيلإ ماتلا هلقن ام حص ول : مهضعب نعو ؤ لذلا يفاثأ و ء لذلا
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 . همتشب كلباقي مل هنأل كملح ىلوأ هنع لوقنملاو كيلع متشلا

 :ليقو“كمتش نم ال متاشلا وهف رخآ نع متشب كربخأ نم:ءاكحلا ضعب لاقو

 تلمح نم ىلع بجيو “ كيف سيل امب كمذي نأ نمأت الف كيف سيل امب كحدم نم
 دودرم وهو قساف مانلا نإف هقدصي ال نأ : لوآلا « رومأ ةتس ةمسنلا هىلإ

 نأ اونيبتف أبنب قساف مكءاج نإ اونمآ نيذلا اهيأ اي ف : ىلاعت هللا لاق « ةداهشلا

 هلعف هبلع حّتقبو هل حصنيو كلذ نع هاهني نأ : يناثلا؛ه'١)ةلاهجب اموق اوبيصت

 هضفبي نأ :ثلاثلا ءه'٦) ركنملا نت هنناو فورمملاب رمأو » : ىلاعت هللا لاق

 نأ : عبارلا ' اهضغ۔ب ىلاعت هنا نأل بجاو يصاعملا ضغبو “ صاع هنأل هللا ق

 ضعب نإف نظلا نم آريثك اوبنتجا » : ىلاعت هلوقل ءوسلا بئاغلا كيخأب نظت ال
 هلوقل ثحبلا ىلع كل ىكح ام كلمحي ال نأ : سماخلا س ؤ" مثإ نظلا

 هنع ماتلا تيهن ام كسفنل ىضرت ال نأ : سداسلا « )٤‘2 اوسسجت الو ف : ىلاعت

 نوكتف ص اذك و اذك ىل ىكح دق _زرالف : لوقتف هتمىن ىكحت الو

 . . اباتغم امام

 كيلإ لقن نم: يرصبلا نسحلا نعو“للا قلخ رش وه مانلا : ةريره يبأ نعو
 نوزامهلا ه : قلع للا لوسر نعو ى كريغ ىلإ كثيدح لقني هنأ ملعاف اثيدح

 مههوجوو ىلاعت هللا مهرش بيملا ءاربلل نوغابلا ةميمنلاب نوءاشملاو نوزامللاو

 )١( تارجحلا ةروس : ٥ .

 )٢( نامقل ةروس : ١٧ . ِ

 )٣( تارجحلا ةروس : ١١ .

 )٤؛( » تارجحلا : ١٢ .
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 نوعلم نيهجولا وذ نوملم نيناسللا وذ نوعلم ه :. نل هنعو ‘ «بالكلا هوجو

 ؛ سانلا نيب شرحي نم زافغشلاو « مامن لك نوعلم و تاتتقَ لك نوعلم و زافش لك
 نوكب يذلا : ليقو “ هب متيو نوملعي ال مهو مهثيدح عمتسي نم انه تاَّتقلاو

 لعف امم نمي نم وهو“تاتق لدب نانم :ةياور يفو“مهثيدح منيف نوثدحتي موق نيب
 هجوب ءالؤه يتأي يذلا نيهجولا وذ سانلا رش » : نل هنع يورو ط ربخلا نم

 آرات هبلع هللا طلس نينثا نيب ةميمنلاب ىشم نم » : للع هنعو ‘ى هجوب ءالؤهو

 :ءابدألا ضعب نعو“لتاق فيس ةميمنلا : لاقيو“« ةمايقلا موي ىلإ هربق يف هقرحت
 : رعاشلا لاقو « شاو نم رش شام شمي م

 هبراقع نمؤت مل سانلا يف من انم
 هسعافأ نمؤت مل و ىقبدصلا ىلع
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 دحا هب يردي ال لىللاب لنلاك

 هيتأي نيأ نم الو ءاج نيأ نم

 هبنفي فيك هنم ةةولل ليولاو

 يذلا :بوبدلا « ع"الق الو بود ةنجلا لخديال : نل هنع يورو

 ريمألا دنع نكم نم علقي يدلا ع" القلاو > مهنيب عمج ءاسنلاو لاجرلا نيب بدي

 ةنامألا ناخ دقف قدص نإ :نيتحيبق نيتلزنم نيب يعاسلا : مكح نعو « ةميمنلاب

 دحأ لك نيزب قدصلا:سرفلا ءامكح ضعب نعو « ةءورملا ناخ دقف بذك نإو ‘
 نارت فقسأ يقل املو « قدص اذا نوكي ام منأو مذأ يعاسلا نإف ةاعسلا الإ
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 ؟ وه نمو : لاق ى ةثالثلا لتاق رذحإ نينمؤملا ريمأ اي : لاق هنع هللا يضر رمع

 هسفن لتق دق نروكيف مامإلا هلتقيف بذاكلا ثيدحلاب مامإلا يتأي لجرلا : لاق

 . تدعبأ كارأ ام : هنع ها يضر رمع لاقف ى همامإو هبحاصو

 ىمسي لجرلا وه :يعمصألا لاق ثلثملا "يلإ سانلا ضغبأ :ءامدقلا مكح يفو

 نب ديلولا ىلإ هل راج لجر ىعسو “همامإ و هاخأو هسفن كلهيف مامإلا ىلإ هيخأي
 انلسرأ تئش نإو ءوسلا راج كنأ ىنربختف تنأ امأ : ديلولا هل لاقف كلملا دبع

 : لاق« كانك رت تئش نإ و ى كانبقاع تبذك نإو كانضفبأ تقدص نإف كمم
 ةاعسلاو كايإ : برملا ميكح لاقو ى كانك رت دق : لاق ى نينمؤملا ريمأ اي ينك رتا

 نم : لثملا يفو ‘كلوقو كلعف نيب نوقرفي كلدع صوصل و كلقع ءادعأ مهنإف

 بحتأ : لجرب هيلإ ىمس ,عاسل ردنكسإلا لاقو ى قيدصلا عيض يشاولا عاطأ

 فكف : لاق ؟ كيف لوقي ام هنع لبقأ نأ ىلع هيف لوقت ام كلقع لبقأ نأ
 ةياعسلاو ةءاتد ةميمنلا : ءافلبلا ضعب لاقو “ رشثلا كنع فكي رشلا نع

 : يسبعلا عابثن ز نب ناورم لاقو ص رشلا ساسأو ردغلا سأر امهو ةءادر

 اورثكتساو رورسلا راهظإو مكايإو « مكنع لقن مكيلإ لقن نم سبع ينب اي
 لاقو ص ثالثلا هذه ينع اوظفحا ص ودملا نم اولقتساو متعطتسا ام قيدصلا

 : رعاشلا

 الف كيلإ ىسي اك كيلع ىمسي

 دايك. نيهجو يذ لئاوغ نمأت .

 نكيلف ناوخإلا هل ىقبيو مثإلا نم ملسي نأ دارأ نم : ءامكحلا ضعب نعو

 الإ هسفن يف الو دحأ يف دحأ لوق لبقي الو لدملاب مهنيبو هنيب اميكح ايضاق
 ام ىلع انحبصأف ماوقأ لوقب انضغبأ و ماوقأ لوقب انببحأ دق انإف٤لودلع ةداهشب
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 اهبحاص قسفب مكح نأ ةميمنلا يف ىلاعت للا فطل نم : لاقيو ى نيمدا انلعف
 راهظتساو اهرش نم هلا ملع دق امل هرش نم قلخلا حيرتسيف لوق هل لبقي ال ىتح

 هفلي ءيش يف سيق نب فنحألا ةيواعم ملكو ص ىرولا يف اهترضم مومعو اهرش

 نإ : فنحألا لاقف « ةقثلا كنع ىنغب : ةيواعم هل لاقف فنحألا هركنأف هنع

 هتقمو ببرقلا هرذح ةميمنلاب ىعس نم : ليقو ى اهوركم غتبي ال ةقثلا
 الإ ةوادع الو اهتدسفأ الإ ةدوم برقت ال ةممنلا : نومأملا لاقو “ بيرغلا

 فاخيو بنتجي نأ اهيلإ بسن وأ اهب فرع نم دب ال ،اهتددب الإ ةعامج الو اهتددج
 ةشحافب عمس نم : فوع نب نمحرلا دبع لاقو « هناكمب قثوي الو هتفرعم نم
 . اهاتأ يذلاك وهف اهاشفأف

 الف لقب ةقاب يف كدنع دهشي لجرلا نأ هدعب بجع ال يذلا بجعلا نمو
 لاوحألا داسفو كالملا هيف ثيدح كيلع متيو“ةقث وه له هنع لأست ىتح هلبقت
 ء نينمؤملا ريمأ اي ةحيصن يدنع : يدهملل لجر لاقو « لاؤس الب اناج هلبقتف

 لب : لاق ؟ ةصاخ كسفنل مأ نينمؤملا ةتماعل مأ انّلأ ؟هذه كتحيصن نمل : لاق
 الاح حبقأ الو ةروع مظعأب يعاسلا سيل : يدهملا لاقف ڵ نينمؤملا ريمأ اي كل

 وأ « ظغ كل ىفشي الف ةمعن دساح نوكت نأ نم ولخت الو « هتياعس لبق نمم

 حصني ال سانلا"جأ اي : لاقف سانلا ىلع لبقأ مث “كودع كل بقامي الف اودع

 . حالص نيملسمللو ىضر هلل هيف ام الإ حصان انل

 ةبوقملانم افوخ ؤال : ليقو “لامعلا نم ريمألل ةيعرلا ةياكش زوجت : دئاوف

 يف اوداز نإ لوآلا ىلعو“آقلطم هب اوبقوع ام نابض ةيعرلا مزليف هيلعو مهيلع

 امب نوبقامي مهنأ يكاشلا ملع نإ زوجت : ليقو ع مهنم ناك ام ىلع مهب ةياكشلا

 نضأ ةياكشلاب الإ مهدر ىلع ردقي الو هيلع اوراج نمل زوجيو مهريغ هب بقاعي
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 هراهظإب دصق نإف هبقامف رئاجلا غلب قح هرهظاف دحأىلع ىدعت نمو“مهب يكتشي
 نإو ى سأب الف هنع هملظ فكي نأ هب دصق نإ و ىهنامض همزل هبقاعيف هغلبي نأ

 وأ هجارخإ يف ريمآلا بلطي نأ زاج همزلي مل ام همزلأ وأ هناوعأ ضعي سبح

 . ملعأ خاو هذخأ دمب هدر وأ هلامب ذخألا كرت
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 باب

 باب

 ةمالملاو زجملاو لسكلا يف

 ةبير وأ مارح ىلإ الصو م ام ايندلا رمأ يف اهب سأب ال لسكلاو زجهلاو

 ىلإ لقنلا وأ ايندلا رمأ يف زجملاولسكلانم لقتني دق هنأ الإ لفنلا يف الو
 هنأ مهوتي الئل امهب ىلوتملا فصو نسحي الو“ض رفلاو نيدلا رمأ يف زجعلاو لسكلا

 ءيشلا نع زجعلا وه بابلا اذه يف زجملا سيلو “ هنع لسك و ضرفلا نع زجع
 ءيشلا نع يئانثلا لسكلاو لسكلا نم بيرق ىنعم لب هب فيلكتلا طقسي ثيحب

 نولقاثتم : يأ« 0ا١‘١ىلاك مهو الإ ةالصلا نوتأي الو : ىلاعت هللا لاق همف روتفلاو

 يفنو “هيلع يوقل مزح ولو “ءيشلا نع فعضلا : :زجملا و ؛اهيلع اوهركأ مهن :ك
 بلط ق ريصقتلا : نازحع زحملاو «'؟) زجع دحأ لكب ةقثلا ه : ثدحلا

 : رعاشلا لاق “ تاف دقو هيف دجلاو ى نكمأ دقو رمألا

 نراحتان ةقاقلاو رقفلل يناوتلاو زحملا لاقي دقو

 : رعاشلا لاقو ‘ ةمظع ةف آو مؤش هنإف لسكلاو كايإ : مهضعب نعو

 . ١٤٢ : ءانلاةروس(١ (

 . نابح نبا هاور )٢(
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 طببتنلم ريخلا يف لمع يذ لكو

 : رخآ لاقو

 يناوتلاو لساكلتلا يفن يعد

 : ءافَرلا ءالملا ن لاله لاقو

 هتنب زجملا حكنأ يناوتلا راك

 يتا :امف لاق مث اثيطو اشارف

 : ةياور يفو

 ارهم اهح وزت امل اهدقنأن

 لسك يد لك مؤشو ءالب يفو

 نروه لذ ق يتبثافف الإ و

 ارهم اهجوز نيح اهيلإ قاسو
 ارقف ادلت نأ دب ال امكنإف

 اعم ادقرا : لاق مش ائيطو اشارف

 كرتو سفنلا حلاصم ىلع مايقلا مدعو مزحلا عيبضتو لسكلا وه : يناوتلاو
 :ينا وتلافالحف يتنأتلا امأ و«لمعلاكلرتو ريداقملا ىلع ةلاحإلا و فارتحالاو ببستلا

 بقاوع يف رظن نم : لبق دقو “ بقاوعلا يف رظنلاو ةلجملا دضو قفرلا وهو

 نأ لبق نم نآرقلاب لجمت الو » : ىلاعت للا لاق ‘ روهدلا تافآ نم ملس روملا
 يطعأ قفرلا نم هظح يطعأ نم » : ك هنعو 4 )١) هثحو كيلإ ىضتن

 كيلع ه : اهنع هللا يضر ةشئامل للع لاقو « '") ةرخآلاو ايندلا نم هظح

 يفو“« '") هناش الإ ائيش قرافي الو « هناز الإ ائيش طلاخي ال قفرلا نإف قفرلاب .

 ( ١ ) هط ة ر رس : ٤ ١١ ٠

 )٢( ملسم هاور .
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 ء ةمالسلا هترثو تبثتلا لصأ لقملا : اولاقو “ ةمكحلا سأر قفرلا : :ةاروتلا
 يف ةلحملا نم لضفأ توفلا همف فام ال ايف يناتلا : بوتكم فمس ىلع دحوو

 ص مزعاف تحضوتسا اذإو ى مزجاف تككش اذإ : مكح لاقو « لسألا كاردإ

 ى ةمادنلا ةرجش سرفت ةلجملا ديو ، ةمالسلا ةرم ينجت قفرلا دي : اولاقو
. 2 

 و ١ ودسد ١ :

 'لَل“زلا لجمتسملا عم نوكي دقو هتجاح ضعب ينأتلا كردي دق

 حاتفم ةلجملاو ةمالسلانصح يناتلا:اولاقو «يناتلاب رمألا تاف امبرو لوقأو

 :يلهملا لاقو ؟كردي اذاجف قفرلاو ينأتلاب رفظلا كردد مل اذإ : اولاقو ى ةمادنلا

 «ىنمتاملان ىنأت نم:اولاقو“تأوفَ اهبقاوع يف ةلجع نم ريخ كرد اهبقاوع يف ةانأ
 اهبحاصنألةمادنلامأ ىئنكتاهنإف ةلجملاودلايإ : مكحلاق و :حاجنلا حاتفم قفرلاو
 نأ لبق دمحيو‘ركفي نأ لبق مزعيو “مهفي نأ لبق ببجيو“ ملعي نأ لبق لوقب
 ص ةمالسلا بناجو ةمادنلا بحص الإ ادحأ ةفصلا هذه بحصت نلو “ برح

 بويأ ناكو ى ةفرحلاو ةفعلا : لاقف ةءورملا نع صاملا نب ديعس ةيواعم لأسو

 ينعي“موقلاىلإ اوجاتحت نأ مكيلع نمآ ال ينإف اوفرتحا نابتف اي :لوقي ينايتخدلا

 : لاقف لك راهنلاب ءأرقأف يفحصم رشنأ ينا : نسحلل لجر لاقو « ءارمألا
 نسحلا ةرمو ى هنم دب ال امو كتمنض يف كمو نوكيو ىشعلاو ةادفلاب هأرقا

 نم بحي الو “لك ايو لمعي نم بحي للا نإف لكو لمعإ اذه اي : لاقف يفاكسإب
 : مامت وبأ لاقو لمعي الو لك أب

 هبكار تامهملا يف هنم نسحأو ابكرم ليللا نسحأ ام يتلذاعأ

 هبئاغر اهيلت ىمظعلا هلاوهاف اهساقأ نامزلا لاوهأو ينيرذ
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 هبراضم تلككَل ىوقتلا فلك ولو ةملسقل ًادىلج ىعدي ازجاع ىرأ

 هبهاذم هتزجعأ ام ىقتلا الوو هفافعب ازجاع ىمسي افعو

 هبساك لاملا كردأ لايتحاب الو ىنفلا هأطخأ هرملا زجعب سيلو

 : رخآ لاقو

 ءاضقلاو رداقلا ىلع لحم زجعو لسك ىلإ نكرت الو

 ح ةليحتسملا ينامألل مزالملا ةليحلا ليلقلا باشلا وه زجاملا : يبارعأ لاقو

 هيريو لكوتلا ةروص يف يناوتلا هل لثميف مزحلا نع ناطيشلا هعدخي نالف :لاقيو
 رجضلاو لسكلاو كايإ ينب اي : هنبال نامقل لاقو “ ردقلا ىلع هتلاحإب انيوهلا
 لاقو ع ىح ىلع ربصت مل ترجض اذإو « اقح دؤت مل تلسك اذإ كنإف

 : ةماتعلا وبأ

 اددبقت نأب ىزعملا ىلع قحف هردص ضرألا ىلع يعارلا عضو اذإ

 فئاط ”بللك و مؤش لسكلاو ةكله يناتلاو“َةك ربب ةكرحلا : مكح لاقو

 زجعلا لئالد نم : مكح لاقو « فلتفي مل فرتحي مل نمو “ ضيار دسأ نم ريخ

 لسكلاو زجملإابو سؤبلا حاتفم يناتلا : يلع لاقو ى ريداقملا ىلع ةلاحإلا ةرثك

 نعو داسفلا ىلإ ىضفأ و دجي مل بلطي مل نمو ؤةكلهلا تجتنو ىةقافلا تدلوت

 نم ةمالسلا ىلإ ليبس ال هنإف سانلا مالك عدو كعفني ام ىلع صرحإ : يمفاشلا

 نإف جئاوحلاو قزرلا بلط يف اوركاب ه : للع هللا لوسر نعو ى سانلا ةنسلأ

 زجاع ىلإ نكس نم هنإف زجاملا ةسلاجم رذحإ : ليقو « حاجن و ةكرب ودفلا
 ك بقاوملا يف ام هاثنو ربصلا ةلق هدوعو هعزح نم هدمأو هزحع نم هادعأ
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 فصويال ذإ زجعو لسكب ال دجو طاشنب دبتجم فصوي

 هتقو جرخي ىتح هعييضتل لصوم وأ ضرف يف امهنوكل حلاص امهب
 توف ال ثيح نايصعالو هب رفكيف

 ينامألا ةرماسم نالذخلا نم : ءاملعلا ضعب لاقو « مزحلا الإ دض زجعلل سيلو

 نمو كقوقحلا عيض ذ يتناتلا عاطأ نم : : ىلع نعو ؤ يتناتلا صمب قيفوتلا نمو

 > هقا وع دمحت ام : ا ام كرتو هكاردتسا نكمم ال ام تاف ام بلط زحملا

 : رعاشلا لاقو

 هدلا هدعاسي نأ هيلع سيلو هلطقنَة- هبف امل ىعسي نأ ءرملا ىلع
 ر

 رخآ لاقو

 [اضاق ناك ام قلخلا هلإ يذضقي و هدهح لذيو ىعس نأ ءرملا ىلع

 مزعو ( ةدجو طاشنب ) ةحابملا ايندلا وأ نيدلا لاعأ يف ( دهتجي فصوب )

 داهتجا هلناك ولو حلاصلا ريغ ايههب فصوب لب “قالطإلا ىلع ( زجعو لسكب ال )
 ضرفلانع ن واهت هنأ عماسلامهوتي الئل هنيد يف ( حلاص اهبفصو ل ذإ ) ايندلا يف

 انوكم نأ لاتحال فصاولا نم عماسلا أرمي الف دحأ امهب هفصو نإ و “ ةنسلا وأ

 : لوقي نأ لثم اذك رمأ ىف امهنأ نيبيلف اهب هفصو دارأ نمو ى ايندلا رمأ يف

 اضيأو ص زئاجلا ماقتنالاك هنع لسكلا يفبني امع نالسك وأ ، رفسلا نع نالسك

 ) نانوكي امنإ نيهقفتملا نيعروتملا فرع يف ( اهنوكل ) قالطإب امهب فصوي ال
 هتقو جرخي ىتح هعييضتل ) لصرب ايف ىقبي نأب ( لصوم ) يف ( وأ ضرف
 رخآ فهك ردأ نأب ( توف ال ثيح نايصع الو ) ميبضتلاب:يأ ( هب رفكيف
 رخآو : للع هلوقل تقولا رخآ ىلإ ةالصلل ريخأتلاب ىصعي : لبقو « تقولا
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 دهجلاو مزعلاو طاشنلا صخو حراوجلا نمو بلقلا نم نانوكي و

 بلقلاب ةلفغلاو وهسلاو

 هوركم تقولا رخآ ىلإ ريخأتلا نأ دارملا نأ باوجلاو « )١' للا ”ونفعَ تقولا

 ىصع هيف كردت ال ليلق الإ تقولا نم قبي مل اذإ :ليقو ىاهنع ًاوفعم ةهارك

 اهك رديال ىقح اهكرت اذإ : ليقو رفك تقولا جرخ اذإو ىراصتخاب اهك ردأ ولو
 ةالصلا بحت له : هلصاح هلحم يف اذه يف لصألا بحاصل مالك رمم دقو رفك

 امل كلهي : ليقو ى اهنم ءزج بجو هنم ءزج لصح املك وأ اهتقو لوخدب اهلك
 كالملا ءزج يف لخد دقف هزج بهذ املك وأ قيضملا تقولانم ءزج جورخب اهلك

 وأ “ اضيأ اهفئاظوب يتأي ام ردقب كلذو هلك تقولا جورخب كالهلا متي ىتح

 ام وأ اهرثكأب هيف يتأي ام يقب ام وأ فئاظو الب اهيلصي ام يقب ام كلمي ال
 بورغلا اذك و ؟ ال “وأ اهلك اهعولط مكح اهنرق عولط لهو “ ءيش اهنم يقب

 . لاوقأ

 امهنوك امأ“( حراوجلا نمو بلقلا نم) زجملاو لسكلا :يأ ( نانوكيو )
 حراوجلا نم امهنوك امأو “هيف هبلقل ةبغر الو ائيش لمفي نأ لثمن طقف بلقلا نم
 نانوكيو هبلق هيف بغر دقو امهريغ وأ درب وأ رل هحراوج طشنت ال نأ لثمف

 بلقلا نم نانوكي وأ هحراوج طشنت الو هبلق بغري ال نأب اعم امهنم

 :( ةلفغلاو )هريغ ىلإ ءيشلا نع ( وهسلاو دهجلاو مزعلاو طاشنلا صخ و )
 طاشنلاو دجلا نأب هىف ثحبي ( بلقلاب ) لاقتنا نودب ولو دمع الب ضارعإلا

 . ملم هارر ) ( ١
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 طاشنب لمعي مل نإ تقولا لوأ يف نإ « لءع يف لسكلا نوكيو
 ب رمعت و دصقم ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. ٠ ٠

 ناذللاطاشنلاو دجلا :دارملانأب باجيو“رهظأ اهيف امهو حراوجلا يف اضيأ نانوكي

 ىنعمو ى لفنلاو ضرفلا يفادجلاو طاشنلاو مزملا الإ يفبني الو ةبغرلا ةدش ىنممب

 هدابعىلع للا ضرتفا ايف زجعلاو لسكلا نوكي امنإو : [ لصألا ] بحاص لوق
 كلذو ‘ نايصع كلذف اهتاقوأ جرخي ىتح مهضئارف عيبضت ىلإ هب نولصي امو

 ىتح ضرفلا كرت نإ « اريغص نوكيو اريبك نوكي : نيهجو ىلع نامصملا
 وأ راصتخاب هك ردي ال ىتح تقولا قيضي ىتح هكرتو ى ريبك ادمع هتقو جرخي

 : هلوق كلذ يفاني الو “ مميتلاب الإ هك ردي ال ىتح هكرت ول اذك و « ريغص ةلجع

 راصتخاب الإ هك ردي ال نم نآل انايصع هنومسي ال ضرفلا توف هبف نكي مل امو

 رهاظا ةيصعم تقولا رخآ لمملا ىمس وأ “توف ضعب هتاف دق مميت وأ ةلجع وأ

 همش ديدشلا هوركملا نإف رم امب هلوأ ولو « للا وفع تقولا رخآ » : ثيدحلا

 ضرفلا توف هيف نكي مل امو : هلوق هبفاني نكلو ى ةيصعم وه وأ ةيصعملا
 يذلا لمملا هتاف دق تقولا رخآ ىلإ رخؤملا :لوقي نأ الإمهللا انايصع هنومسي ال

 ريخأتلا سفن نأ ديري نأ زوجيو ثهب ةهيبشلا ةهاركلا وأ ةيصعملا نع صلاخ وه

 ةيصعم بجاولا ءادا مدمل اببس نوكي امب سبلتلا نإ و؛ ريبك تقولا جرخي ىتح

 نأ لثمو ى هعزن قيطي الو يلصي نأ لبق ديدح متاخ سبلي نأ لثم ةريغص
 لخد دقو هقرهيو ءامب جرخي نأ لثمو « ةالصلا تقو لخد دقو ءام.الب جرخي

 هلمع( نإ لمع يف ) زجعلاو ( لسكلا نوكيو) لوق يف اذهو مميتب يلصبف تقولا

 ثاعبنا ةدش “ ( طاشنب لمعي مل نإ ) كلذو هطسو وأ ( تقولا لوأ يف )

 ىلإ برقلا هب يوني ناب ى هب لجو زع هلا ىلإ ( برقتو ) مزع ( دصقو )
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 هل وأ ضرف نايتإ بذن و 4 جرخي ل ام هرخأب نإو مزعلا و طاشنلا و

 الو غا رفل ةالصلا اومدقت ال : يور دقو ، لبس هلإ دجو ام

 يويند لغشل اهورخؤت

 وا دصقب ملو ب رةت وأ ب رقت ل وأ دصقي 7 طشن وأ > هشمحرو هللا ىضر

 . طشني م

 اطاشن هسفن نم دحم الو الثم ةالصلا هملع تلقث نم لاح لامف : تلق نإ و

 . نع ىضرب الو هلاح هركي ناك اذإ اذه : تلق ؟ برقتو دصقب ىلصي نكلو

 ريغ وهف طاشنلا ىطاعتيو طشني راك ول نأ بحيو ، صقنلاب اهاربو هسفن
 . طاشن هب قلعتلاو طاشنلا يطاعت نأل هتدابع يف زجاع ريغو نالسك

 هطسوب وأ ( جرخي مل ام هرخآب ) لمع(نإو مزعلاو طاشنلا )نوكي ( و )
 يف يوتسي ال وأ اهنم صقنو هتالص يف لتجعت نمو ‘ برقتو دصقو طشن اذإ
 ٠ اضرأ هح راوح لك دقف هعوك ر

 ('هلَوأ ) ريخأتلا لمتحي امم امهريغ وأ ةاكز وأ ةالص ( ضرف نايتإ بدن و )

 دقو ليبس ) تقولا لوأ هب نايتإلا ىلإ أ ا هيلإ دج وام ) تقولا لوأ يأ
 يأ ى ايندلا لمعل ( غارفل ةالصلا اومدقت ال ) : للم للا لوسر نع ( يور

 ةالصلا باوث هب اوونا لب ىامندلا لمعل "؟ , تقولا لوأ اهميدقتب اوونت ال

 طسو ل ( اهورخؤت الو ) اهنع لغشلي ام ثودح لبق اهب زوفلاو تقولا لوأ
 ايوبند الإ اميلع هنورثؤت ( يويند ) لغشل : يأ ( لغشل ) هرخآ وأ اهتقو

 ناوضر تقولا لوأ » :تلع هنع رهش و ءاضيأ ينيد هنإف سفن ةيجنتك ايرورض
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 نإو اثلث : ليقو ث هفصن تقولا نم ضيب ملام ينيدل اهريخأت زاجو

 ٠ ٠. . ٠ . ٠ وأ ةعامج وأ لضاف راظتناب

 تقولالوأ لضف » للع هنع يورو « هللا وفع هرخآو ى هللا ةمحر هطسو و ى هللا

 ةالصلا لامعألا لضفأ « : نلع هنعو « ىلوألا ىلع ةرخآلا لضفك هرخآ ىلع

 نوعبس هرخآ ىلع تقولا :1 لضف نإ ه : رلتب هنعو « ١١ اهتقو لوأل
 نعو “ ةضيرفلا ةالص تاقوأ راهنلاو لمالا نم تاقوالا لضفأ : ليقو « افعض

 نإ ه : لحو زع .هللا نع لوقي نل هللا لوسر تعمس اهنع هللا يضر ةشئاع

 هبذعأ ال نأ ًادهعهلنإف - هلةوآل يأ - اهتقول ةالصلا ماقأ دقو يتاتأ اذإ يدبع
 اهتقو رخآ ىلإ يأ - اهعاضأ دق يناتأ نإو.؛باسح ريغب ةنجلا هلخدأ نأو

 ريسفتلا اذهو « هتمحر تئش نإو هتبذع تئش نإ “ىدنع هل دهع الف - اهك ردأ و

 هرخآ نأ نم رم امو اهريخأت داتعا نميف ىنابرلا ثيدحلا نأ ىلع هب ترسف يذلا

 نم نإ : هللا مهمحر انباحصأ بتك ضعب فو ك رثكي الو داتعي ال نمسف هللا وفع

 تقولا لوخد دعب "رجف جسنت ةأرملا وأ دصحي وأ ثرحي وهو ةالصلا هترضح
 ادحاو اطنَخ اهحسن ف ةأرملا تداز وأ ةدحاو ةض۔ق دصح وأ ًآدحا و آثا رحم

 قرملا كلذ اومعطأ ولو ى هللا هرفو ام رغصتساو هللا هرغصتسا ام رتفو دقف

 . "مهف رم ام اوك ردأ ام

 نمضي مل ام ) بجاو ريغ هتوق فاخي ( ينيد ) رمأ ( ) اهريخات زاجو )
 ةالصالإ تداث نيل وقلا يف زاوجلا و(هائلث ) هنم ضع مل ام ( :ليقو‘هفصن تقولا )

 ( لضاف راظتناب ) ريخأتلا ناك ( نإو ) اهلوأ نع اهرخؤي الف برغلل

 راظتناب ( وأ ) مامإب اولص ( ةعامج ) لوصح راظتناب ( وأ ) مهعم يلصي

 )١() ملم هارر .
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 جراخ ريغ فصنلانود ام نأ لوآلا هجو“امامإ مهب يلصي ةعامجلاب ةالصلل (نممنحم' )

 يف عرش دقف فصنلا لمك اذإ امفالخب“ينيدلا ثداحلا رمآلا كلذ ةميمضل لوأنع

 ةبغرلل رفتغم نيثلثلا نود امم فصنلا ىلع داز ام نأ يناثلا هجوو ى ريخآلا فصنلا

 بتكلا خسنك ريخأتلا لوبقو ةعسوتلا ىلع وه ام امأو « ينيدلا ثداحلا اذه يف

 وأ توفي باتك ناك نإ الإ هلجأل تقولا لوأ نع ريخأتلا يغبني الف اهتملاطمو
 رظتنتو « تقولا ثلث ىلإ ةعامجلا مامإلا رظتني : ليقو “ تقاض لاح ةلأسم

 مامأ نذؤملا لصو اذإ لب برغملا ةالصب راظتنا الو « هيثلث ىلإ مامإلا ةعامجلا

 ةدابع دبعا و ةدابعلا نع كلغش ال ابلط ملعلا بلطأ : ليق دقو ى ماقأ بارحملا

 . ملا بلط نع كلفشت ال

 نأ لبق لاوزلا دمب اعبرأ يلصي ناك هنأ : للع للا لوسر نع يور دقو

 فلأ نوعبس هعم يلصي امامت نهالص نم » : لاقو نهيف ليطيو ى رهظلا يلصي

 دعب رصعلا لبق امَبأرأ نولصي اوناك اذك و “ « لسللا ىتح هل نورفغتسي “ كلم

 ضرفلا يف روتف هقحلي الو عوشخلا يف ةوق هل نمف « كلذب سأب الو هتقو لوخد

 هدعب ضرفلا يف هبلق روضحو هعوشخ صقن كلذ ىلص نإ ناك نإو “ كلذ لعف

 دإ راهن يبأ نب رصان مالك تلمح اذه ىلعو “ ضرفلا ىلع كلذ ميدقت زوجي الف

 لعفي مامإ فلخ يلصأ ال ينإ : لاقو “ ضرفلا ىلع لفنلا مدقت زوجي ال : لاق

 كلذ لعفي نم فلخ ةالصلا مدع ةلع اضيأ : تلق . هيبأ نع ىكحي اذك و كلذ

 هبلق روضحو هعوشخ صقني هلعلف مامإلا فلخ نوكي ةصاخلاو ةماعلا نأ

 هيف درو ام نإ مث ى رمألا صقان مامإ فلخ اولص دق نونوكيف لفنلا ميدقتب

 ءادتقا اضيأ كلذ ىلع هلمحاف درب مل امو هتركذ ام هديقف ميدقتلا نم صنلا
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 ضرفلا وهو مهألا ميدقت هيف ربتعا وأ ى كلذب هديقو ميدقتلا يف لبق نمب
 روضحو عوشخلا يف جاردتسالا اضيأ سانلا ضعب عبط نم لملو ى اقلطم

 عوشخلا ةدايزب ضرفلا ىلع هبلق يوقيل لفنلا مدقيلف نايوقي نالازي ايف بلقلا

 ٠ ملعا هللا و ‘ ر مضلاو
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 لصف

 رادقملا هموب زواج نال ىصع

 لضفن

 ةمالملا يف

 ام لمفىلع صخشلا بتاعيو خٌبوب نأ وهو 4 موللا ىنعمب يميم ردصم وهو

 يف احيبق نكي مل وأ ةيصعم نكي مل نإو “ نسحي ال امم هلاثمأب وأ هب قيلي ال

 هخيش عم هللا هحر روسيم يبأ خيشلل عقو امك كتجرد يف نكي مل نمم هريغ ىقح
 ص لمعلل هريغ ال ليوارس سبال هنانج يف لمعي فورمم وبأ ناك : فورعم يبأ

 :يورو تبت : لاقف ةطخلا ىلا هجرخأ كلذك ءآر املو روسم وبأ هيلع لخدف

 :فورعم وبأهل لاقف كلذ دعب همول دارأو “رفغتسيو بوتي لعج هفورعم ابأ نأ
 ؛رذحلاو عرولاو ريسلا ءايحا نم هللا مهمحر مهنم اذهو ىةبوتلا دعب كلذ كل سيل

 دقف اهدمب انهأو ةبوتلا لبق يلَبق اهجوتم موللا ناك دق : لاق هنأ ةياور يفو

 موللا زوجي ال ثيح مال "وأ ( رادقملا همولب زواج مئال ىصع ) ؛موللا عفترا

 يدنع يذلا و؟ةريغص مأ ةريبك هللا دنع يهأ يردي ال ةيصعم وأ ةريغص ةبصعم
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 لعف نإ حصني و ذ بنذ ملسم ةمالم : مهلوقل هقحتسم ريغ مالب الو

 ٠. . ٠ . هب رجاهم و هردق مالي و ‘ ًاسندم وأ ًاصقنم

 وأ ةريبكلا كرت ىلع وأ امزج ةعاط وه امم هنود ام وأ ضرفلا ىلع مال "رم نأ

 ليلحتلا وأ ميرحتلا ىلإ همولب حنج نإو ى اقافن رفاك ةيصعم وه امم اهنود ام
 ةزواجمب ىصعبي اك ااصاع نوكي ةنصعم نوكي ال امم كلذ ريغ ىلعو « كرشم
 موللا فرصيف كلذ لمشيل اقلطأ لصألا بحاصو هلعلو « زاج اذإ رادقملا موللا
 ىلع داز نإف ؛ داهتحالا ىلا عجار موللا رادقمو ى هل حلصي ام ىلإ عضوم لك ف

 ناه نإو ى كلذ ردقب مال كرتلا وأ لعفلا مظع نإف “ ىصع هداهتجا ردق

 موللا ناك نإ و ى موللا مظع مولملا كراتلا وأ لعافلا نأش مظع نإ و ، هردقيف

 ىلع مالي امل لعفلا لاح نوكن موللاو ؛ةدحاو ةمول هافك “فحكبو دعب ام عدترب

 ىلع كلذ لبق ماليو ى كلذ دعبو ‘ هك رت ىلع مالي امل كرتلا لاح يفو ى هلعف
 . مزملا وأ دصقلا

 الب( ملسم ةمالم : مهلوقل ) موللا قحتسم : يأ ( هقحتسم ريغ مالي الو )

 ىلع ارفاك مال نإو ، هيف فوقوم مول اذك و ( بلننَذ ) سندم وأ صقنم لعف
 هل رايتخا ال وأ ةعاط وه ءيش ىلع ال نإ اذك و « اضيأ ىصع هبلع مالي ام ربغ

 . رفك بنذلا كلذ نأ ىلإ هيف اوجرخي ملو مهل ملظ هلك كلذ نإف هيف

 وأ قلخلا دنع وأ للا دنع ( املذدم وأ اصقنم لعف نإ ) ملسملا ( حصنليو )
 : يأ (هب رج او هردقي ماليو ( صمسقتنتلا نم مظعأ سدندتلاو ؛ قلخلا و هللا دنع

 رظنلا عم مالسإلا ق هعضوم ردقب وأ > سندملا وأ صقنلا كلذ ردقب يأ هردقد

 ء سندملاو صقنملا نم دحاو ىلا نادئاع ناءاملاو “ سندملا وأ صقنملا كلذ ىلإ

 هيفف ردقلل يناثلاو ملسملل لوآلا وأ ع ردقلل يناثلاو امهدحأل لوألا داعي نأ امأو
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 : ٠

 ريبك يذل ناداريو هل ي وسند وا يورخا رارضإ بح الب بدؤي و

 لعفل ببستي مل نم مالي الو فوقو يذل يويندو

 نأ لثم كرت وأ لعف نم سندي وأ صقني ام كلذ ىف ءاوس و « رئامضلا كيكفت
 لثمو “ ءاضقلا سلجم يف يرتشيو عيبي وأ ى ءارثلاو عيبلا يليو ايضاق نوكي

 ال نأ و ‘ ءوسلا قالخأ نم وأ ى يغبني ال ام كلذ هبشأ امو قيرطلا يف لكأي نأ

 دحأ خيشلا لاق اك هتبتر يف نمل نسحي ال احابم لعفي نأو ى نتسلا يف بغري
 . هريغ هيلع مالي ال ام ىلع مالي ملسملا نأ : هللا همحر لصألا بحاص

 وأ مالكلا ظيلفت وأ رهنلا وأ ةطخلا نم هقحتسي امب كلذ ىلع ( بدؤيو )

 بح الب ) صاخ ىلع ماع فطع ص رجاهي ىلع فطعو ى هبجوم لمف اذإ برضلا
 ‘بوج:ون ودبماليو حصني هيف فوقوملا كلذك و(هل يويند وايورخأ رارضا
 ةماع ين ايلوخدل قسافلا يف اولاق اذك و « هل حصنلا بوجوب : انموق لاقو

 فورعملاب ايمل رمآلا ايل اتدنع بجاولاو « مهدنع ةحيصنلا ثيدح يف نيململا

 . ركنم نع اهبهنو

 امأ؛( ريبك)بنذ ( يذل ) يويندلاو يورخآلا رارضإلا : يأ ( ناداريو )

 رارضإ داري ( و )“هيلع مالي ام ىلعو هيلعف يويندلا امأو هرفك ىلعف يورخألا

 فعضيو عدتريل هكرت وأ هلعف ام ىلع ( فوقو يذل ) يورخأ ال ( يويند )
 نارجاهيوناقحتسي ام ردق ىلع ريبكلا بنذلا نودو هيف فوقوملا ماليو كلذ نع

 مل نم كرت ىلع الو ( لعفل ببستي مل نم) لمف ىلع (مالي الو ) نابدؤيو كلذك
 وأ “ببس الو هنم بسك الب هيف هللا نم كرتلا وأ لعفلا ناك اذإ كرتل ببستي

 هقلخ نأ لثم كلذو ه ببس الو بك الب هيف قلخلا نم كرقلا وأ لعفلا ناك
 وأ عباصأ ةتسب وأ ، ءوضولا ىلع ردقي ال الولعم وأ افيعض وأ ةروصلا حبق هللا

 املثمو ، بسك الو كلذ يف هل ببس الو هلجر وأ هدي سانلا عطقي ؤا ى عبرأ
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 ٠ ٠ ٠ نإو هرض عفد وأ هعفن ؤ راتك ةصعم ريغ ىلع حصو

 هيبأ نوك هري هنإف ) ادادح هب أ نوكك بسك الب هسفن ىلا اناسنإ رح

 ءيش يف بسك وأ ببس هل ناك نإ و ى اهيلإ فاضي هنأ ىنعمب ةدادحلا ىلا ادادح

 ةلمجلا يف نوكي امم هلعفي ام ىلع بالا ماليف ‘ هبيسو هبسك ىلع َميلإ كلذ نم
 هدلو يف رهظي نأ لبق كلذ ىلع مالي هدلو يف نايصع وأ بيع وأ ةرضم اببس

 . هيف ناك نإ هيف رهظي نأ دعبو

 ( هعفن كراتك )؛.وركمو ,حابم نم ( ةيصعم ريغ ىلع ) موللا ( "حصو )
 هعفن مدع ىلع ماليف هريغ عفني ال نأب هريغل عفنلا كرات اذك و > هسفن عفن : يأ

 ناك( نإو ):لاق اك هريغ وأ هسفن رض : يأ هرض فك : يأ ( هرض عفد وأ )

 ةلزنم اذ ناك اذإ ابس الو ناسنإلاب ةيرزم ماوقأ فرع يف نوكت عئانصلا ضعب نأ ملعا )١(

 ةمدخنإف "عئانصلا فرشأ نم اهنأ عم ظحلا ءوسل كلذك ربتعت انطو يف اهنإف ةدادحلاك :هموق يف

 مهيلعو٬تامللاو تايهلا يف دمتعي اهباحصأ لعو٠ممآلا دنع ةليلجلا فرحلا ربكأ نم تال آ ديدحلا
 باحصأىرتفيك ةلئاهلا تاوقلا تاذ ةيقارلا ممألا لاح رظنا ثةيموجهلاو ةيعافدلا نيتوقلا رادم

 ابترم ىضاقتي نال اهبحاص لهؤت ديدحلا ةفرح يف ةداهش لقأف لاجرلا ةمدقم يف ةيديدحلا عناصملا

 دادحلا نونهتمي نطولا يف انباحصأ ىرن تخبلا ءوس نم نكلو لماعملا نم لمهم يأ يف ريبك
 هبولطمةداجإ يف هفطمتسيو هباب مؤي تال آلا نم ةجاح لقأ يف .رملاو ث موقلا ةلاثح نم هنوربتعيو
 . هب ليجمتلاو

 ىتح اهباحصأ ننفتيومدقتت يكل اميجنت ةيئافكلا ضورفلا نم يه يتلا فرحلا دجت نأ لدبف
 نوطحي نمم اهباحصأ ناك اذإف اهل اناهتماو اهباحصأل راقتحا ىرن ترص 6‘نارمعلا لئاسو رفوتت

 حنم نمم اهب ةيانعلاو اهؤايحإ بجي اهفرشل ةعنصلا نإف ءادجتسالاو عمطلا نم نونأي امب مهتمارك
 . ةمألا نأش عفرو فراعملاب ءانتعالا ةبهوم

 نوكت ذإ ؛لالحنالاو كالهلل ةفرع نوكت اهب تردزاو فرحلا تعاضأ ةمأ لك نأ بير الو
 نمؤي ال كلذ عمو اهنمث فاعضأ فامصأ قافنإو جراخلا نم اهتايجاح دادمتسا ىلإ ةجاح يف امناد
 ةمألا معي يذلا مئإلاب كالهلا لع ةدايز نيبملا كالهلاو ىربكلا ةماطلا نوكت كلانه ؛اهعاطقنا
 . يئافكلا ضرفلا مييضتب
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 ناف ى هلد لعف ام رمح الو فورعم ىلع صمقنتلا لحب الو هريغ نع

 اعونصم وأ هعن اص فداصت ناف فورعملا عم رودت : لق ةنعللا

 تدلوتف هل زوجي اك العف كرت وأ العف لعف نأب كلذو ( هريغ نع ) عفدلا كرت

 لتاق لتقي وأ هبراض نم صتقي نأ لثم كلذ ىلع ماليف هريغ ىلع كلذ انم ةرضم

 للا دح كلذل ى دحأ ىلع ىدعتي وأ ى كلذ ىلع ةنتف موقتف هقح ذخأي وأ هيلو

 نأ لثمو « بتاعي وأ ى اريخ ناكل هضعب وأ لاملا كلذ تك رت ول : هل لاقف

 هب ج۔ميف ءاودلا كرتي نأ لثمو “ وضع توفي الو كلهي ال ثحب سابللا كرتي

 . ضرملا

 لعف ام ىلع مهتنسلأ يف الو مهبولق يف ىلاعتو هناحبس هللا مول سانلل لحي الو
 ةكحو باوصو لدع اهلك هك رتو هلاعفأ نآل كرت وأ هوركم وأ بوبحم نم
 يف دئاع قافن رفك رَفَك دقف روجلا ىلا هبسن وأ ىلاعتو هناحبس هللا مال نمو
 ىنعم يف ارفك رفك لب : لوقأو ‘ ىصع هللا لعف صقن نمو ث كرشلا ىلا ىنملا
 لعفلا سفن صقن نإو هكرت وأ كلذ لمف ذإ هللاب انيوهت ناك اذإ كلذو ع كرشلا
 . ىصع ىلاعتو هناحمس هلعاف راعشتسا ن ود

 (فورعم ىلع ) فورعملا لعاف صيقنت ( صيقنتلا ) ناسنإلل ( لحي الو )
 [_ةولم لصب ال ام لل هلعف وأ“ ةناعإلاو ةراعإلاو ةقدصلاك هريغل وأ هل هلَمَف

 هميشمل هريغل فورعملا نم وه( لع ام )ناسنإلا ( رقحي الو) ، موصلاو ةالصلاك

 ( ل ) وأ كلذ وحن وأ ص هب هيرادىل وأ « هبحيل وأ ث لبق هيلإ نسحأ دق هنأل وأ

 ةنعللا نإف ) نيكملا ىلع ةقدصلاو ناريجلا قحو ةفامضلاك كلذ و ( هلل ) هجو

 فم.ذضلل عونصملا(فورعملا عم رودت ) :فوقوم فلسلا ضعب لاق : يأ ( :ليق

 اعونصم وأ هعناص'فداصت مل نإف ) مهريغ وأ نيكسملل وأ محرلل وأ راجلل وأ
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 نول لب هللا ةمعن ةهج نم ال هريقحت رضي الو ، سيلبإ ىلع تلح هل
 . . . . رثكأل الهأ هعناص

 هعناص تفداص نإو « هنم هللاب ذومن ( سيلبإ ىلع تتلح ) ءارقتحي مل نأب ( هل
 هرقتحا نإو ى هبلع تلح هرقتحا نأب هل اعونصم وأ ى هيلع تلح هرقتحا نأب

 هيلع تلح « هلبق وأ هدعب “ اضيأ هل عونصملا هرقتحا نإو ى هيلع تلح عناصلا
 هارقتحام هلبق ءيشب انعل ولو رهاط هلك كلذو ص امىمج نينوعلم نانوكيف اضيأ
 هنإف امهدحأ وأ اهيلع لحت مل نيح سيلبإ ىلع اهلولج الإ ايمل ىرخأ ةنعل تداز

 نإو ى هيلع تلحف اهبجوتسأ دق هنأ رهاظف ارقحي ملو ريقحتلا يف امل ببست نإ

 لملو « هتسوسوب اهالعفي ملو اهبجوم لعفي ملو هيلع لحت فيكف ببستي م
 نأ نود اهب هيلع موكحملا ةقلطملا ةنعللاب فصتملا هنأ ذئنيح هيلع الولح ىنعم

 هارقحي مل اذإ هرغصتسي سيلبإ نأ :هانعم وأ“هارقحي مل ذإ ريقحتلل اهب اهيلع كحي

 مدقي نأ لجرلا ىلع مارح » : للع هنعو . نايصملل هبحل وأ ىلاعت هلل ًادانع امإ

 يورو ى « هيلا مدق ام رقحي نأ لجرلا ىلع مارح و هلزنم يف هرقحي ام فبضلل

 يدنع : ةثالث دنع متب مكنإ : لاقف هنع هللا يضر رمع دنع اوتاب فايضألا نإ

 ى للا متل دقف كقزر متل نإو “ كقزر متل دقف ينومتمل نإف للا دنعو مكقزر دنعو

 هذخأ زاج هل در م هل آراقتحا هدرف اثيش يطعأ نمو .مترفك دقف هللا متل نإو
 خيشلا هركذ اك نسفن بيطب تسيل اهنأل ةدايزلا نود لوآلا ذخأ هل ديز نإو

 يطعأ ام ضبق نإ كلذك و “ ءاوس هريغو راجلا ةيطعو راجلا ةيطع يف رماع

 ىلع هل هاطعأ هنال هدر نإ امأو ى لفنلا يف كلذو ص هل ديزف ىضرلا مدع رهظأ و
 تنامطا اذإ اهلك لوآلا عم ةدايزلا ذخأ هلف هقح نود هدجوف قادص يف وأ لمع
 . هقح هنإ سفنلا هيلإ نئمطي ام كلذ نم ذخأيلف الإو “ سفنلا

 نأ هل عونصملا و عناصلا ريغ ينعأ امهريغ هرقحم نأب ( هريقحت رضي الو )

 ( رثكأل ُذههأ هعناص نوكل لب هللا ةمغن ةهج نم ال ) كلذ لك امهدحأ وأ امهارقح
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 ريغل ةجاح ءاضق ةبسن لحي الو هل عونصم ةجاح دسي الوأ عنص ام

 . قولخم دي ىلع هيلإ هتفاضإب ملعلا مزلو ىلاعت هلل

 هرقتحا اذإ فورمملا راقتحا رقتحملا رضي امنإ : يأ (عنص امم) رثكأ عنصل : يأ

 ةمعن ناك امو هللا ةمعن هسفن يف وه يذلا فورمملا كلذ تاذ : ينعأ هتاذ ةهج نم

 هقح هنوكل هريغ وأ هعناص فورعملا رقتحا اذإ امأو ى راقتحالل لهأتي ال شا

 هبحي ام عوقول وأ همرج مظمل وأ هلام ةرثكل كلذ نم مظعأ وأ رثكأ عنصي نأ

 هبلع هقح مظع وأ هل عونصملا نأش مظعل وأ 0 كلذ ريغ وأ رذني مل وأ رذن

 عناصلا ريمض : دسي يفو الهأ ىلع افطع ( "دسي ال ) فورمملا كلذ نوكل ( وأ )

 ( هل عونصم ةجاح ) ؛فورمملا ريمض هيفف نوكلا ىلع هردصمل افطع بصني وأ

 يغبني نكلو ص كلذ هرضي الف هنويد وأ هلايع ةرثك وأ هئارعإ وأ هعوج ةدشل

 كتيطعأ ام :لوقي نأ نود اذه نم رثكأل لهأ تنأ : الثم هل لوقب نأ عناصلل

 ريقحت كلذ نإف ‘ كلذ هبشأ امو ءيشب سيل وأ هل ةميق ال وأ ريقح ءيش
 لحي الو ) اذه نم رثكأل لهأ كنذأ ىنعم دارأ ولو هرهاظ بسحب فورعمل

 اقيقحت ىنامت هللا ريغ ىلا اهءاضق بسني نأب ء( ىلاعت هنا ريفل ةجاح ءاضق ةبسن

 ؛ اهيف يعاسلا بسكلو اهل قلاخلاو اف يشاملا وم ا نوك يم رظنلا طق

 اقولخم نأ دقتعي نأ امإ و رفغتسىلف الفاغ كلذ بسني نأ امإف ! زوحي ال اذهف

 . كرشأ دقف هللا نع ااضقب لقتسا

 هناحبس هلا ىلا يأ ( هيلإ ) ءاضقلا ةفاضإب : يأ « هتفاضإب ملعلا مزلو (

 زوجي هنأ يدنعو “قولخم دي ىلع ناك ايف ( قولخم دي ىلع ) اهنوك لاح ىلامتو
 : تللح لاق اك هدي ىلع اهارجأ و اهقلخ هللا نأ دقتعيو نالف اهاضق : لوقي نأ

 ص )١' ي ةرفغملا اهاندأ ةجاح نيعبس هل هللا ىضق ةجاح نمؤملا هيخأل ىضق نم »

 )١( ينطقرادلا ءاور .
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 . .ريصقتلا ىلع مذلاكدصقلاو بسكلا ىلع دمحلاو اهعنم اذكو

 لوقي الو ى ىلاعتو هناحبس هللا نم هدي ىلع نايرجلا ىنممب قولخملل ءاضقلا بسنف

 تأ.ىل وكلاف ‘ لجو زع هللا نع القتسم اهاضق انالف نأ ادقتعم وأ المهم كلذ

 مل قولخم دي ىلع نكت مل نإو ى نالف دي ىلع ىلاعتو هناحبس هللا اهاضق : لوقي

 لمعأ اهنأل ديلا صخو ص هبسك وأ هتطساو نالف دي ىنعمو « دحأ دي ىلع لقي
 قالطإلا ةقالمل يلاسرإلا زاملا قيرط ىلع ةحراجلا قلطم ىلع اهقلطأ وأ حراوجلا

 ص اهب لمعلا بلاغ نآل ديلا ركذو « قولخم وأ نالف ىلع وأ امهيلك وأ دييقتلا وأ
 رأ لوألاو ص امهريغ وأ رهظلا وأ لجرلاب وأ ناسللاب نوكت دق اهنأ كلذو

 اضيأ مزال هنأل ملعلا ركذ هنكلو « انه دارملا اهنآل هيلإ هتفاضإ تمزلو : لوقي
 ةفاضإلا نأب ملعلا عم ىلامت للا ىلا فيضيف اذه لثم يف لمملا هنع يفكي الو

 . بجاو هيلإ

 `١ناك نإ قولظم دي ىلع ءارجإو اقلخ ىلاعت للا ىلا هفيضب ( اهعنم اذكو )
 لقتسم قوللا نأ ادقتعم وأ المهم قولخم ىلا هفيضي الو هدي ىلع ايراج عمملا
 هللا ءاش ولو قوللا اهضقي مل ءاش ولو اناضق يف رم ام دح ىلع اذكهو « هب

 . اهمنمي مل .

 ع بسكلا ىلع فطع ( دصقلاو ) ربخ ( بسكلا ىلع ) أدتبم ( دملاو )
 اهمنم يف قولخمل ( مذلاك ) اهيف هيعس ىلع اهناضق يف قولخلا دمحي امنإ : يأ

 مالكلا اذهو “بجاو دصقب هدي ىلع ةيراجلا قولخمل ركشلاو ( ريصقتلا ىلع )
 دصقو بسك نم دب ال نكل ‘هريغ نم ال هللا نم ءاضقلا نأ ىنعمب هلبق اب لصتم

 لاقو « )١' « سانلا ركشي ال نم للا ركشي ال » : رقللع هنعو . ريصقت كرتو

 ٠ دراد وبأ هارر ) ( ١
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 هنع ىنغتسم يفو جئاوحلا بلط يف حاحلإلا نع يهنو

 : رعاشلا لاق . مامنإلا نم ه دعف ماعنإلا ركش٫د مل نم : ءاملعلا صمب

 فؤورمم فورعملاب كماتها نإ هب تممه افورعم كتنر ثكشأال

 فورصم موتحملا ردقلاب ءيشلاف ردق هضمي مل نإ كمولأ الو

 ةمدخب هئفاكب وأ هل وعدي نأ لثم اهقح ىدأ دقف قولخلا ةمعن ركش اذإف

 لمفي الو ى ريخلا يف تلعف دق كنأ هل رهظي وأ هيلإ هجوت رض عنمب وأ لام وأ

 نع ىهنو ) ةمعنلل آ؟آرفاك دعي ملو ديزملا قحتسا كلذك ناك اذإف ى كلذ دض

 ( و ) هبلط يف حلي الف هبلط نإ ناسنإلا هجاتحي ايف ( جئاوحلا بلط يف حاحلالا
 نأ نع الضف هنع ينفتسا ام بلط زوجي ال ذإ ( هنع ىنفتسم يف ) حاحلإلا نع

 نعو ى ردقي نأ ىلأوآلاو « هيطعي ىتح لوثملا مزلي نأ حاحلإلاو ى هبلط يف حلي
 اذإ :يأ'١) ي افاحلإ سانلا نولأسي ال » : ىلاعت للا لاق هنع ىنفتسم يف بلطلا

 نايمه ه :رظناف الصأ نولأسي ال : ليقو « حاحلإ الب اولأس لاؤسلا ىلا اورطضا
 يف هلمحت نمؤملا زع : "ةياكح للا همحر ليعامسا خيشلا لاق « داعملا راد ىلا دازلا

 نم ءاينعأ لهاجلا مهبسحي » : ىلاعت هللا لاق « هقلخ نع هبرب هؤانغتساو هتقاف

 هللا لاقو ؛« لاملا ابأ ففعتملا ريقفلا بحي هللا نإ » : للع هنعو ؤ ففعتلا

 راظتنا ةدابعلا لضفأ ه : قلع لاقو « )٢'6 ي هلضف نم كلا اولأساو » : ىلامت
 بلقلاتيمت جئاوحلا بلط ةرثك :لاقيو « هلضف نم لأسي نأ بحي هللا نإف جرفلا

 : رابحألا بعحكلتلق :مالس نب هللا دبع نعو“ هجولا رونب بهذتو لذلا ثروتو

 بلط وسفنلاهرش و عمطلا :لاق ؟ هوعَو ذإ دعب ءاماعلا نم ملعلا بهذي يذلا ام

 )١( ةرقبلا ةروس : ٢٧٢ .

 )٢( :ءاسنلا ةروس ٢٧ .
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 ءيشلا فلجلا عمطي : لاق بمك لوق يل رسف" : لضفلا ليقف ، جئاوحلا
 ا;توفي نأ بحت ال قح سفنلا هرشت نأ هَرتثلاو ى هنيد هبلع بهذيف هبلطيف

 كفنأ مرخ كل اهاضق اذإف ، ةجاح اذه ىلإو ى ةجاح اذه ىلإ كل نوكتف ءيش
 اذإهيلع تملس ايندلل كبح نمف هل تمضخ وكنم نكمتساو ءاش ثيح كداقو

 هىلإ كل نكت م ولف هلل هدعت ملو هلل هيلع ملست ملو ضرم اذإ هتدعو « هب تررم

 .نالف نعونالف نع ثيدح ةئام نم كل ريخ اذه :لاق مث٤كل آريخ ناكل ةجاح

 تنافتئش نم ىلا جتحاو ى هلثم تنأف تئش نمع نفتسا : ىلع نع ىوريو

 « رقفلا ككرتي عمطلا كرتا :لاقيو “هريمأ تناف تئش نم ىلإ نسحأو ى ى هريسأ
 ى كلجر نم ديقلا "لحت كبلق نم عمطلا عزناو “ كلمحي كلام ىلع كسفن لمحاو

 سانلالاؤس كرت نم : لاقيو هلام نم ةكربلا تعزن هريغ لام يف عمط نم : لاقيو
 هعداف هدحو كبر ىلا عزفاف ترقتفا اذإ ينب اي: هنبال نايقل لاقو ى مهيلع زع
 سانلا لأست الو “ هريغ اهكلمي ال هنإف هنئازخ و هلضف نم هلأساو هيلإ عرضتو

 نم ةلأسم يمهو ةمرحم امإ ةلأسملا : لاقيو > ئش كوطعي الو > مهيلع نوهتف

 نم وأ نالف هنأ راهظإو ك ريقفب سبلو رةف راهظإك هب سىل ام هسفن ىلع رهظأ

 ص ةعدخلاب سانلا لام لكأ كلذكف ص كلذك سيلو جوزتلا ديرب هنأ وأ نالف يب

 : تلع لاق ى هؤاشعو هؤاذغ كلذو هينغي ىنغ دجي ال نم ةلأسم يهو ةحابم امإو
 امو هلا لوسر اي : اولاق « منهج نم رثكتسي امنإف هينغي ام هدنعو لأس نم »

 هل نم ةلأسم يهو ةهوركم امإ و ك » همشعي ام وأ هيدقي ام « : لاق ؟ همنغي

 ٠ امهرد نوعبرأ يهو ةمقوأ

 نسحم لمحتلاو سفنلا ةنايصو لاؤسلا نع فَّفعتلا : ملسملل يغبني يذلاو

 ى رقفلا نم اباب نيمبس هيلع هللا حتف ةلأسملا نم اباب هسفن ىلع حتف نم : لاقيو“لاحلا
 لاقيو 0 لاذرآلا ىلإ عرضتيو موللا علاطم و مؤشلا بلاطمب سندتي نأ يغبني الو
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 ناك اذإ امأو ى هنيد يثلث هللا طبحأ هدنع ام لانيل ينفل عضاوت نم : ةاروتلا يف

 رهظ نع لأس نم » : هليع هنعو « لاؤسلا يف جرح الف ةلاح ةقافو ةلزانل لاؤلا

 : ليق « اثورخ وأ اشومخ وأ اشودحخ ههجو يف ةمايقلا موي هتلأم تءاج ىنغ

 لاقو “ حاضيإلا يف اك 'ا) ي ابهذ الدع وأ امهرد نوسمخ » : لاق ؟ ىنفلا امو

 جرخأو ث حاضيإلا يف اك « افاحلإ سانلا لأس دقف ةيقوأ هعمو لأس نم ه : قلع

 : للع فلا لوسر نع هنع هلا يضر دوعسم نبا نع يئاسنلاو يذمرتلاو د واد وبأ

 شودخ وأشومخ ههجو يفهتلأسم وةمابقلا موي ءاج هينغي ام هلو سانلا لأس نم»
 اهتمسق وأ امهرد نو۔مخ » : لاق ؟ همنغي امو هللا لوسر اب : لبق « حودك وأ

 يبأ نع دواد وبأ جرخأو ى « امهرد نوعبرأ يهو » : ماشه داز “ے بهذلا نم
 ‘2فحلأ دقف ةىقوأ هلو لأس نم»ه: للع للا لوس ر لاق: لاق هنأ يردخلا ديمس

 ملسم جرخأو . « فحللم وهف [امرد نوعبرأ هلو لأس نم ه : يئاسنلا جرخأو
 ل-اقتسيلف ارمج لأسي امنإف ارتشكت سانلا لأس نم ه : قل هنع ةريره يبأ نع

 سانلا نولأسي ال ل : ةيآلا ريسفت يف سابع نبا نع يورو ع « رثكتسي وأ

 لأسي ال ءاشع هدنع ناك اذإ و ، ءاشع لأسي ال ءادغ هدنع ناك اذإ هنإ ي افاحلإ

 دقف كلذ هلو لأس نإو ‘ هريغو طيسولا بحاصك ةعامج ىور اذك و « ءادغ

 ش نوغنبرأ هل تناك نم ه :رذ يبأ نع هللا همحر دوه خيشلا جرخأو ى [فاحلإ لأس

 .!فحلأ دقف لأس

 دقف ةيقوأ هلو لأس نم د : لع للا لوسر لاق راسي نب ءاطع نعو
 ففعتملا ميلحلا بحي هناحبس هللا نرإ » : يلي لاقو ث ك [اآفاحلإ لاس

 ؟ ةريبك وه له : حاحلإلا يف اوفلتخاو « فحلملا لاثسلا ءيذبلا ضغبيو

 نم حدمىلامت هناحبس هللاو ‘هوركم : ليقو ى ةريغص : ليقو ى ةريبك : لبقف

 )١) ملم هاور .
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 حدم اذإو ميرحتلا هللا مذ ابن لصألاو « امومذم حلي نم نوكيف فاحلإلا كرت
 « تالاؤسلا ه يف هيلا راشأ هبوجو ىلع لمح هبوجو مدع ىلع ةنيرق الو ائيش

 امع ينغ وهو افاحلإ لأس نم ىلع « هللاب لأس نم نوعلم » : لع هل وق لمحف

 ةريغص هنأ ىلع امأ و«هرفك حضاوف ةريبك ةرورض الب حاحلإلا نأ ىلع امأف “لأسي
 وهو همطمي هنإف ىلاعت هللاب لأس اذإ هنأ ه:اظ وأ هملعل هلاب لأس هنأ ىلعف ةريبك وأ
 سانلا لام لكأي نمم نوكيو « نوملم بصافلاو “ بصافلا ةلزنمب نوكيف هراك

 رطضم ريغ وهو هلأسي ام ىلإ رارطضا ةلاح رهظأ اذإ ام ىلع لمحي وأ ى لطابلاب
 وأ حاكن وأ جح ةدارإ وأ ارقف رهظأ نم ىلع وأ رثاكت لأسي نم ىلع وأ ى هىلإ

 نإف٬ كلذ وحن وأ كلذك نكي ملو موق ىلإ ةبسن وأ نيد وأ ةبتاكم وأ ةمارغ

 ج رانلا يف ةعيدخلاو ركملا ه : لل لاق ى ناتريبك امهو « عادخو ركم كلذ

 هللا مسا ركذ صخ نكلو ى لا مسا نودبو حاحلإ الب لأس ولو رفك كلذو

 مساب بعل ثيحو ‘ةيصعم ىلا هللا ركذب لصوت ثيح كلذ لعاف روجفل اميظعت
 ههجو ين اش ودحخم ةمايقلا موي ثوعبملا نأب ريبخ تنأو « صقن لك نع ىلاعت كلا

 ص هلاؤسب كلذ قلع دقو ى هلاب ذايملاو يقش هنأ ردابتي احودكم وأ اش وم وأ

 « منهج نم رثكتسي هنإف همنغي ام هدنعو لأس نم : نل هلوق كلد ىلع صنيو

 الإ ةلاسملا لحت ال » : قلع لاقو « هيشميو هيدغي ام » : لاق ؟ هينغي امو : ليق
 مارح كلذ ريغ نأ مهفيف « عجولم مدو ى عقأدلم رقفو ‘ عظفم مأرلاغ : ةثالثل

 يبنلا تيتأف ةلاحب تلمحت : قراخم نب ةصيبق لوقو ث ابلاغ رفك مارحلا لعفو

 ةلأسملا نإ ةصيبق اي ةقدصلا لبإ تءاج اذإ كنع اهيدؤن » : لاقث هلأسأ رقللج

 لجرو ث كسي مث اهيدؤي ىتح هل لحتف ةلايب لمحت لجر : ةثالثل الإ ةمرحم
 ىتح مهلأسي هموق 'نم اجلا يوذ نم ةثالث هل دهش ىتح ةقاف وأ ةحاج هتباصأ

 ! تح وهف كلذ ىوس امو ى كسمي مث شيع نم اماوق بيصي )١) حرصف

 )١( ملم هاور .
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 نم نوعلم ه : ثيدح هاوس ام ىلع لمحف كلذ ىوس ايف تحسلاو ى ميرحتلاي

 لج ها رك ذ نودب لاس نإ كلذك مكحلاو ى رم امل للا ركذ صخو « هللاب لأس

 ههجو يف سيل و ةمايقلا موي يتأي ىتح دبعلاب ةلأسملا لزت نل ه: ٠ : لل لاقو “هلالح

 اهقلع دقو ةواقش ةرامأ هذهو ةمطقلا مملا مضب ةعزملاو « محل ةحزم ه

 . ةريبك و رفك هيلإ لصوي يذلا لاؤلاف ‘ لاؤلاي

 هتركذ امو « هوركم ةيقوأ هلو لئاسلا لاؤس نإ : « رطانقلا ه يف ركذو

 لأسي دبع وأ ىنغك الهأ هل سيل ام كلاب لأس نم ىلع ثيدحلا لمحي وأ “ حضوأ

 نوكيف ابرو ىنزك يصاعملا نم ةيصعم لأس نم ىلع وأ ةرافكلا وأ ةاكزلا

 : ليقو“كلذك هركذ نودب لاؤسلا مكحو رم املىلاعت هللا مساب لاؤسلا صيصخت

 ةصفاشلا تحرص دقو ذخأي ىتح هل زوجي ال ام وأ ةيصعم لأس نم رفكي ال

 . باستكإلا ىلع ةردق هل نم ىلع لاؤسلا ميرحت حصألا نأ

 يف ةمابقلا موي ةلأسم تءاج ىنغ رهظ نع سانلا لأس نم » : تالاؤسلا يفو

 ص اش ودخ هتلئسم بسب ءاج :هانعم « احودك وأ اشومخ وأ اشودخ ههجو

 لأس نم»: ثيدحلا يفو ‘ دشأ شفجحلاو ى دلجلا يف رثأ شدخلاو ى ضعلا :حدكلاو

 ه فاحلا سانلا نولأسي ال » هلوق ىنعم وهو احاحلإ يأ « افاحلا لأس ةيقوأ هلو

 كلذ ركذ دقو 4 نوعبرأ ةيقوالا و ى للا همحر رذ يبأ يأر وهو ى هللا مهمحر

 :هللا همحر يتالتلا ورمع خيشلا لاق يلازغلا هرك ذو « رطانقلا ه يف رم امم هوحنو

 هنم فرعت ملو ةيؤرلا تابثإ نع عجر دق هنأل ينعي : تلق ثاندنع "يضرم ىلازغلا

 عوجرلا هنع حصي مل هنأ يدنع يذلاو ى هداقتعاو هتنايد ةحص عم نيملسملا ةءارب

 يفو “ةيؤرلا نع عوجرلا هنع حص ولو “ هللا مهمحر انباحصأ ةئطخت نم هبف امع

 ةحزم ههجو يف سيلو ةمايقلا موي يتأي ىتح دبملاب ةلأسملا لازت ال:«تالاؤسلا »
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 . . ملعأ هللا و محل ةمطق يأ » محل

 لجرو موق نيب ةلايحب لمحت لجر :ةثالثل الإ ةلأسملا لحت ال ه : ثيدحلا يفو

 اماوق "وأ شيع نم ًآادادس بيصي ىتح لأسيف هلاح تحاتجاف ةحئاج هتباصأ
 اجلا لهأ نم ةثالث دهشي ىتح ةقاف هتباصأ لجرو _ فاقلاو نيسلا رسكب _

 وهف لاؤسلا نم كلذ ىوس امو ةلأسملا هل لحت هنأ و ةقاف هتباصأ دق هنأ هموق نم

 لهأل نوكتال ةبوقع ههجو ق محل ةعزم ال ناسنإلا ثعب نأ ىفخي الو«تلنحُس

 اهوركم الإ نكي مل ولو“هنود وأ كلذ لثم حدكلاو شهلا وأ شدخلا و ةنجلا

 لديو “هيف باقع ال هوركملا ذإ ةريبكلاب صتخي باقعلا نإف ى كلذب بقوع ام
 رهاظو ميرحتلاب قحلت ةديدش ةهارك لاقي نأ الإ ثيداحألا رئاس كلذل
 اهركذي مل ولو ثيداحألا لمحيف مارح وأ حابم امإ لاؤسلا نأ 2 تالاؤسلا ه

 : تلق نإو ى اهوركم اضيأ نوكي هنأ : « رطانقلا ه يفو “ ميرحتلا ىلع اهلك

 عافتنإلا عماجي ةبادلاب ىنفلا هسفن يف هبش : تلق ؟ ىنغ رهظ نع ىنعم ام
 راشأو ع هريغ نع لكب ةيافكلاو دوصقملا ىلإ لكب لصوتلاو 2 لكب
 هنوك لاح لأس نم : لاق هنأك و « رهظلا وهو ةبادلا مزالب كلذ ىلإ

 ملو ركذ امب ةبوقعلا نيبو هنيب ازجاح هلعجي ملو هنع الزانو ىنغ رهظ نع القتنم

 ببسب لأس :يأ رخآ ىنعم لمتحيو ىنعملا كلذ لمتحي هنآل ىنغ نع لأس نم لقي
 هل دهشي ىتح » : نل هلوق يف طارتشإلا هج و ام : تلق نإ و . هلصحيل ىنفلا

 نع اهب لئاسلا ليزيل ةداهشلا طارتشإ : تلق ؟ « هموق نم اجلا يوذ نم ةثالث

 ماحتقاو اعرش و ةداع راع هنإف لاؤسلا راع ماحتقابو رثاكتلا ةدارإب ةمهتلا هسفن

 يف يفكي نأب هل اليهست ةثالثلا طارتشا و ى ءاطعإلل ىعدأ نوكيل و ى هتبوقع

 هلوق كلذل لديو “نيبضرم نيلدمب هفلكي ملو ةلمجلا لهأ نم ةثالث هل دهشي نأ كلذ ا

 نم:لاقو « حالصلاو ربلا لهأ نم لقي ملو ‘ لقعلا يأ « اجلا لهأ نم ه : قلع
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 ةفرعم تلصح ولف « مهريغ نم هلاحب فرعأ مهأل ردابتملاو بلاغلا رابتعاب ى هموق

 . اضيأ تزجال هل مه ريغ

 يف ةعزلم ال ثيداحأو ههجو يف سدحلا ثيداحأ نيب فيك : تلق نإو

 ضمبو اش ودمحم ثعبي ضعب :تلق ؟محللاو دلجلا يف وه امنإ هوحنو شفخلاو ههجو
 ةعزم ال يذلا نود اريثك وأ اليلق هلاؤس ذخأ نميف شدخلا وأ ههجو يف ةعزم ال

 ةعزمال يذلا وأ هلاؤس رثكأ ذخأ يذلا وه ههجو يف ةعزم ال يذلاو « ههجو ي

 نل » : هلوق كلذ ىلإ راشأ امبرو ى هداتعي وأ لاؤسلا رركي نم وه ههجو يف
 نكميهنأ وه رخآ قيرط كلو “كلذ نود نم وه شودهلاو « دملاب ةلأسملا لزت

 يقاب محل لازبو اضيأ شدخ هيف عقيف ةعطق نود ليلق محل ههجو يف نوكي نأ
 مظملا يطغت دلج الإ اريثك الو اليلق ال الصأ ههجو يف محل ال نوكي نأو“ههجو
 دلجلاو محللا يف عقي ام لثم مظعلا يف عقيو ةدلج الو محل ال وأ شدخلا اهيف عقيف

 . ملعأ هللاو اشدخ كلذ ىمسف شدخ نم

 ةرطضمةجاح هلإ عدت مل اذإ ام هميرحت وأ هتهارك لاؤسلا نع ريفنتلا لحو
 ةعس نم يطعملا ام : رمع نيا ثيدح نمف « سأب الف ةرورضلا تعد اذإ امأ ى هل

 بجاو لاؤسلاف ‘ لاؤسلا همزل رطضا اذإ لب اجاتحم ناك اذإ ذخآلا نم لضفأب

 لم هلك كلذ لصاحو « طقف ةثالث ال ةعبرأ وهف “ حابمو هوركمو مارحو

 هلوق امأو ى زئاج ريغ لاؤس ىلع « هللاب لأس نم نوعلم ه : للع هلوق يف لاؤسلا

 [وهو ] لأس نم هللا ءاش نإ هب دارملاف «طئع ملو هللاب لئسأ نم نوعلم و » : للع

 لديو ى هملع لضفتلا دجي ال هلثم لوئسملا نكي ملو رطضم جاتحم هلاؤس يف قداص

 ى رطانقلا ه يف امو « هدر نم حلفي مل قدصي لئادلا نأ ول ه : يور ام كلذل

 وهو ديعولا بترف « مهدر نم سدق ام نوبذكي لاؤسلا نأ الول ه:« ءايحإلاو »
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 بجاولاف :الاق اوقدص اذإ مهدرىلع ديعولا تبثف اوقدص ول مهد رىلع سيدقتلا مدع

 طعا ه : تلمع هلوقل ناك لئام ىأر دق نإ هبيخي ال نأ لئاس هيلع فقو نم ىلع

 تيب ىلإ ىوآ هللا فض هنأل دجسملا لئاس ايس الو “ث سرف ىلع ءاج ولو لئاسلا

 فطل و نسح مالكب لئاسلا در زاوج ثيداحأ لمحبوجولا يف ممعتلاهجوو هلا

 سرف ىلع ءاج ولو ىطعي امنإو “ مهيطعي لوئسملا دجي مل اذإ ام ىلع كلذ راثآو
 ملع اذإ امأو ى هل اكلم اسمل هسرفو ه۔ابلو عئاج هلعل و هلاح ام يردي ال هنأل

 زوجي الف هل زوجيال ام لأسي وأ هؤاطعإ بحي الف رثاكت لأسي لئاسلا نأ
 ىلع لدي « مهدر نم سدق ام نوبذكي لاؤسلا نأ الول ه : ثيدحو ى هؤاطعإ

 : اولوقي نأب اوبذك اذإ مهدر نمع سيدقتلا مدعب ةبوقعلا عفر ىلع لدي هنإف اذه
 تاب وأ « كلذ وحن وأ نالف ينب نم اتنإ وأ اذك اندنع سيل وأ اندنع ءيش ال

 ءاذكه بذكلا لصأ و « قحلا نع جورخ و اضيأ بذك مهل زوجيال ام اولأسي

 امأو » : ىلاعت هلوق كلذل لديو زئاج هنإ لوقلا ةلزنمب زوحي ال ام لاؤس اضيأو

 هل بوهوملا دوقنعلا هئاطعاو ىرقلل هل لئاسلا لاؤس دعبف ي ؟) رهنت الف لئاسلا

 ةلع رهن اثالث كلذ رركتو لئاسلا نم ءارشلاب قلع هيلإ كلذ بهاولا درو ةيده

 هدرنع ال هرهن نع ىلامت هللا هاهن « !! آرجات نوكت نأ تدرأ » : لاقو لئاسلا
 بجي ال هنأ ثيدحلا نم ضيأ ملعيو ، دوقنعلا كلذ نع ىنغ يف لئاسلا ناك ذإ
 هل زوجي ال هنأو هنع ىنع يف وه ام لأسي وأ رثاكتلل وأ رجتلل لأسي نمل ءاطعإلا

 . هرهن ام دعب « ؟آرجات نوكت نا تدرأ » : لاق ذإ كلذل لاؤسلا

 ايف للاب سانلا لأسي نم نإف ى همتش هللاب لئاسلا نملب ديرب نأ زوجب و

 .ىحضلاةروس )١(
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 ؛ بسلاو متشلا : ةغللا يف نعللا يناعم نمو “هنوبسيو هنومتشي هءاطعإ نوهركي
 هبلئاسلاف مومذم فلملا "حلملاو فحذلم حلم" هنإ مهف وق هللاب لئاسلا متش نمو

 يف يرجي ام همتش نمو “صيرح هنإ : مهلوق همتش نمو ى حاحلإلا بح نم مومذم
 هلاب هلاؤسل ابيس ناك ذإ رفكلا ىلإ هل عاد يأ لوئسملل رفكم هنأ نم ةنسلألا

 زع هللاب لثس ذإ هللاب رفاكلاك لوئسملا ناكف « لاؤسلا دعب ءاطعإلا مدع يف اعقوم

 لاومأل بصافغلاك هنإ : لاقي نأ همشش نمو هب نمؤي مل هنأك طعي ملو لجو

 لوئسملا نعلب ديري نأ لمتحيو « اوهرك ولو هنوطعيف هلاب لأسي ناك ذإ سانلا
 ؛طميروىلاعت هللاب لئس ذإهثاىلع ايندلا ةامحلاعاتم راتخي نالف:لاقي ذإ اضيأ همتش

 ناك ذإ ىلاعت هللاب رفاك هنأك و « هللاب هلئاس يطعي ل ناك ىتح صيرح حيحش هناو

 ىلع الومحم لوئسملا وأ لئاسلا نمل ىنعم نوكي نأ لمتحي و “ يطعي الو هب لئسي

 ميرحت وأ ءاطعإلا بوج و ةلاحب هدييقت نم ةقباسلاهجوآلا ىلع الومحم رخآلا و متشلا

 نع سانلا لأسي ناب هللا نع لئاسلا :هلاب لئاسلا نملب ديري نأ لمتحيو “ لاؤسلا
 ةماقإب وأ « آدساف اباوج مهتباجإب رفكلا يف مهمقويل وأ اتنعت ىلاعت هللا تافص

 اباوج هتباجإب هنعل :لوئسملا نعلب ديريو “اوفرعي ملو مهيلع ةفرعملا بوجو ةجح
 يذلا نكل باوجلا فرمي ملو هيلع ةجحلا ةماقاب هنعل وأ هب هباجأ اذإ دساف

 . كلذ نع لوئسملا رذعي هنأ يدنع

 فرعي نم لأسي نرأ هيلع هنأو باوجلا فيك فرعي ملو هبلق يف رطخ نمو

 ىنعمو“نع ىنعمب ءابلاو ‘ءيش هلثمك سيل هللا نا دةتعيو “هرفكأ مل لأسي مل نإ و
 باجأ وأ تكسف فرعي مل لب قحلا باوجلا بجي مل هجولا كلذ ىلع طعي م
 اقلطم لفلا يف لئاسلا وه نوعلملا لئاسلا نوكي نأ لمتحي و ى دساف اباوج
 لهجلا يفنيل مارحلاو لالحلا نع لئاس هلأس نم نوعلملا لوئسملاو « آلادجو تنعت

 آريثك هنإف ملعلا طعي مل هنأ طعي مل ىنعم نوكيف بجي ملف ملعلا متكف هسفن نع
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 ىنغ قلخلا نع ُانغتسالاو هللا ىلإ راقتفالاف

 يأ هللا يف هللا هجوب : هلوق ىنعمو « مملا ملعت ىلع قدصتلاو ءاطعإلا قلطي ام

 لاؤسك زوجي ال هجو ىلع لاؤسلا ناك اذاو « ملعلا وهو هللا ليبس نم وه ايف لأس
 ءاطعإلا مدعب ذئنيحلوثسملانملي الف ًارجه لأس دقف رثاكت لاوئسلاو لحي ال ام

 ىلع ثيداحألا لمح غاس امنإو ى لادجلل وأ نيملسملا رضيل ململا لأسي نأ لثم
 اهوحنو ةاكزلا الإ لاملا يف بجاو ال هنأ ةنيرقل ةيوغللا يناعملاو ةفلكتملا هوجولا

 ىلع لديو ًافعضو ةوق هجوألا توافتت معن ى فيضلاو لايملا ةقفنك قوقحلا نم

 « تاطولغألا نع ىهن » : نل هنأ هدنسم ق دمحأ هاور ام تنعت لئاسلا نمل

 مهءاقف نوطلغي يتمأ نم ماوقأ نوكيس ه : للع هنعو « لئاسملا باعص يهو

 نوغتبي نيذلا هللا دابع رش : نسحلا نعو « يتمأ رارش كئلوأ لئاسملا لضفي

 نأ دارأ اذإ ىلاعت هللا نإ : ىعازوألا لاقو « للا دابع اهب نوممي لئاسملا رارش

 ص إلع سانلا لقأ مهتيأر دقلف طيلافملا هناسل ىلع ىقلأ ململا ةكرب هدبع مرحي

 ةقيقح ال اهمول يف ةغلابملا هعنام نملف هللا هجوب لئاسلا نملب ديري نأ لمتحيو
 دواد وبأ هاور « ةنجلا الإ هللا هجوب لأسي ال » : قلي لاق دقو رفكلاو ةنعللا

 ىنغ ( هلا ىلإ راقتفالاف ) .هللا عناملاو يطمملاو “ هللا دبع نب رباج نع ءايضلاو

 هبلق جرخي" الو هللا عناملاو يطعملا نأ نقوب نأب ( ىنغ قلخلا نع ءانغتسالاو )

 هحراوجو هبلق نآل نيش دجي مل ولو ينغ كلذ يف وهف كلذ نع هحراوج و
 ال هنأل دحاو ىنغب ايهنع ربخأ امنإو « هدي يف هجئاوح و هلك لاملا نأك ةنئمطم

 اذإ نكل و؛ سكملابو “ قلخلا نع ءانغتسالاب الإ ةقىقحلاب للا ىلإ راقتفإلا روصتي

 ء قلخلانع ءانفتساىنغو هللا ىلإ راقتفا ىنغ :نايَتغ هل لصح دقف كلذ عمتجا
 هللا يطعملا نأ داقتعا عم كلذ هل زوجي ثيح اقولخم لأس وأ قولخمب ناعتسا ولو
 عمو « هللا ىطعأ ام نوعنمي الو هللا عنم ام هنوطعي ال قلخلا نأو هللا عناملاو
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 ءانغتسالاو فك هب ه_ ةءاسإ و ضرف هللاب نظلا نمح و

 دادزا املكف كلذ عمو قاخلا نع ىنغتسا دقف ةطساو الإ قلخلا سيل نأ داقتعا

 . ىلوأ ناك قلخلا ىلإ ةجاحلا كرت

 تلاط ول و قزرلا هللا نامض هبلق يف رةتسي نأب ( ضرف هلاب نظلا نسح و )
 للا ربخأ املك نأ دقتعيو“فّلَخلا هل قفنملاو ةنجلا هل عيطملا نأ وءهتجاح ةدم

 وأ ى ةنجلا عيطملا مرحيو ةبوت الب ةنجلا يصاعملا لخدي هلمل هنأ نظ نإف عقاو هب
 نظلا ةءاسإ يأ ( هتءاسإو ) للاب نظلا ءاسأ دقف كلذ وحن وأ دعولا فلخم هنأ

 ام ىلع داتعا ( رقف هنع ءانفتسالاو ) ‘كرش رفك يأ ( رفك ) هلاب يأ ( هب )
 ادبأ ينغتسي الف جئاوملاو قزرلا هديب نم كرت ذإ قلخلا نم هريغ ىلع وأ هدي يف

 هبلق ىقبيف ائيش كلم ال نم ىلإ دنتسا هنأل هريغو لام نم باصأ ام باصأ ولو
 . صيرحلا لاح اذكهو “ بصي مل نم حراوج و بلقك ادبأ هحراوج و

 عنصيفيك اورظنيل باوبألا ىلع نوفوطي ءامسلا نم لزنت ةكنالملا نإ لاقيو
 يضرباطخلا نب رمع نعو “برغملا ةالص دعب كلذ رثكأ و “هللا مهاطعأ امب سانلا

 ناج الو يسنإب سيل نم مكيتأي هنإف ليمجو نيلو رلقوب لئاسلا اودر : هنع هلا
 هوممذطلل دجسم لهأ لجر لأسو « للا مكل“وَخ امف مكعينص فيك رظنيل
 هونفدفهزاهج يف اوذخأف اتيم هودجو اوحبصأ املف هب اولغتشيملو هنع اوقرتفاف

 دودرم مكنفك هيف ابوتكم بارحملا ين نفكلا اودجوف دجملا ىلإ اوعجرف

 نم هلام ىطعأ نأ 7 ع وجلاب دلب ف لجر تامو ى كيلع طخاس برلاو ى كيلع

 هتيد مهمزلت هنأ دلبلا كلذ خيش ىأرف‘هوطعي ملف هعبشي ام رادقم يف لصألا
 قارملا ضرأ نم ةةفر ق جرخ هنأ نيفراعلا صمب رك د و“ هبانم ىطعأ و اهوممحف
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 دقو قارعلا لهأ نم لجرب نحن اذإف : لاق نلع ىفطصملا ةنيدمو ةكم نوديري

 هيفتفلب امم ههجو نم مدلا بهذ نوللا “رَشصم وهو هرمش يف ةمدا هب انعم جرخ

 ءيش هيف دوزم هعمو ىصع هديبو ىتش عاقرزم "ةقلخ بايث هيلعو“ةدابعلا
 : لاق ادبع كنظن : اولاقو ةقفرلا لهأ هركنأ و ينرقلا سليو أ وهو دازلا نم

 نم تبره ءوس دبع كنأ نظن : اولاق « معن : لاق ؟ كولمم : اولاق ى معن

 امو كالوم نم تبره نيح كسفن تيأر فيك : اولاق معن : مهل لاق ؟ كالوم

 دبع تنأ امنإو ؟ هذه كتلاح تناك ام هدنع تمقأ ول كنإ امأ؟هملإ كلاح راص

 يلبق نمو يالوم ىلوملا معنو ءوس دبعل ينإ هللاو معن :مهل لاقف“ رصقم ءوس

 هسفن تداك ىتح يكبي لمجو « اذه يرمأ نم ناكام هتعطأ ولو “ ريصقتلا

 العو لج ةزعلا برل دبع هنأ دارأ امنإو « ىلوم هنأ اونظو موقلا همحرف قهزت

 هيلإ عجراف نامألا كالوم نم كل ذخآ انأ فخت ال : ةلفاقلا نم لجر هل لاقف

 ةرايز ىلإ اوجرخ ىتح اوضمو هدنع اهف بغارو هيلإ عجار انأ : لاقف 'بلتو
 ى ةريسملا يف اوَدجو مهعم راسو مويلا كلذ ةلفاقلا تراس و نل هللا لوسر ربق

 ى رطملا ةريثك ةدراب ةيتاش ةليل تناكو “ ضرألا نم ةالف ىف !ولزن اليل اوناك املو

 ملو ءيش ىلإ سيوأ ِوأي ملو هنابخو هلحر ىلإ ةلفاقلا نم دحاو لك ىوآف
 امنإو ى قولخ نم ايندلا رمأ نم ائيش لأسي ال نأ هسفن ىلع ىلآ دقو ائيش لأسي
 ىتح اديدش آافلبم ةليللا كلت دربلا هب غلبف هناحبس للا ىلإ هجئاوح نوكت
 يفتام ىتح دربلا ناطلس هيلع دَحشاو دربلا ةدش نم هلح راوج تبرطضا

 سانلا نإف لجرلا اهأ "مق : هودان ليحرلا اودارأو حبصأ املو « ليللا فوج

 ةلفاقلا لهأ اي:ىدانف“هللا همحر اتيم هدجوفهك رحف هنم بيرق لج رهاتأف اولحر دق

 ةلمحلا امو:اولاقه ونفدتىتح لمح ر لا انل حلصي الوتام دق هدىس ىلع قبآلا ديملانإ

 امداتمالوملإ ًامجار ابئت ناك دبعلا اذه نإ :مهعم ناك حلاص لجر مهل لاقف؟هرمأ
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 نإهنع لئسن نأفاخنو“ هتبوت لبق دقو“ هب هللا انعفني نأ اوجرن نحن وعنص ام ىلع

 :اولاقف«هيفهونفدتو ربقل او رفحت ىتح اوربصتنأ مكل "دب الونوفدم ريغءهانك رت

 نإ :لاقف هولأسف ليلدلا اولأسا : ضعبل مهضعب لاقف “ءام هيف سيل عضوم اذه
 ذخأف ءاملاب مكيت آ ءانإو ادحاو الجر يعم اولسرأ نكلو ةعاس ءاملا نيبو مكنيب

 لاقف ءاآملانم ريدغب وه اذإ ةلفاقلا نم جرخ املو ى ءاملا ىلإ راسو آوْلَد ليلدلا

 ىلع الو ءام هيف سيل عضوم اذه هلثم تيأر ام يذلا بجملا وه اذه : ليلدلا

 هوعمجف“ بطحلاب مكيلعف ةنؤملا متيفك دق ( :لاقو ) مهيلإ عجرف هنم بيرق
 ًانثخنس هودجوف هعنم اوذخأيل ءاملا ىلإ اوءاجف دربلا ةدش نم ءاملا هب اونخسبل

 انأش و ةصق دملا اذهل نإ : اولاقو لجرلا كلذ نم اوعزفو ابجعت اودادزاف يلغي

 كسملا نم ةحئار دشأو دبزلا نم نيأ بارتلا اودجوف هربق رفح يف اوذخاف

 ءابخ هل اوبرضو ابعر اوئللمو مهفوخ دتشاف ى هنم بيطأ اومشي مل رف ذإلا
 لاقو “هنفكأ انأ : موقلا نم لجر لاقف هنفك يف اوسفانتو هولسغو هيف هولخدأو

 لمل هتفص اوبتك مث ابوث مهنم دحاو لك لمجي نأ مهيأر قفتاف ،هنفكأ انأ : رخآ

 نم نفكب انتفكم هودجو هنفك اودارأ املو ىةنيدملا اولصو اذإ هفرعي ادحأ

 ىلعو ى مهفونأ هتحئار تآلمو ربنعو كسم هيلعو هلثم نوؤارلا ري مل ةنجلا
 هللاب الإ ةوق الو لوح ال : اولاقف ى هيمدق ىلع اذك و “ كسم نم متاخ هنيبج

 للا اوجرن و داصلا __:رافكأ نع هانغأ و هنفَك دق لجو زع هللا نإ مظملا يلعلا

 ىلع ةديدش ةمادن اوم دَنو حلاصلا دبعلا اذهب انمحرو ةنجلا اه بجوأ دق ىلاعت

 املو هيلع اولصو هونفدرل هولمح مهنإ مث « دربلاب تام ىتح ةليللا كلت هك رت

 ص برغا ىلإ قرشلا نمو ضرألا ىلإ ءامسلا نم ريبكتلا توص اوعمس اوري
 ص عزفلا نم هيلع اولص ام اوردي ملو ى مهراصبأ و مهتدئفأ تملخناو
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 هتتفمخل فطخ هنأك و هونفديل هولمحف “مهسوؤر قوف اوعمس امم مهبعر مظعو
 وه اذإف هتقصوهربخب اوربخأو دجملا اولخد ةفوكلا ىلإ اولصو امل و“هونفد و

 . ةياور يفو ءاكبلاب ةفوكلا دجسم يف تاوصألا تمفتراو ،آيينرقلا سنيوأ
 . انمحرا مهللا انباحصأ نم ناورهنلا لهأ عم تام



 باب

 بحلا بلقلا لعف نم

 باب

 مكحلاو قحلا جارخاو بيداتلاو ضغبلاو بحلا ف

 وهو اهحتفب بحلا نم ذوخأم ءاحلا مضب وهو ءيشلا ىلإ بلقلا ليم :بلا
 ظفل ريمتسا نكل لصألا يف ماك لاو لبنسلا ف نوكيام .وحنو زرلا "بح

 .يشلا ليما كلذ ىنم مضلاب بئحلا هنم قتشاو ى بلقلا ةبحلل حتفلاب ةبهلا
 رزب _ وهو رسكلاب ةبحلا نم ذوخأم وأ اهيف خسر ت بلقلا ةبح باصأ هنأل

 ص ةحئار اهل و "بحلا نم راقلا دلوتي اك معنلاو ناسحإلا هيلع بترتي هنآل نيحايرلا

 ءيشلاىلإ عبطلا ليم نع ةرابع بحلا : لاقيو“هيف مالكلا رمو ؛ هدض ضغبلاو
 ةرفن نع ةرابع ضغبلاو ى اقشع يمس" يوقو ليملا كلذ دكأت نإف ةذللا قفاوملا

 ى اتنقمت يمس" يوق اذإو ى بعتملا ملؤملا نع عبطلا

 عماسلا هقدص اذإ بوبحملا وأ بحملا رارقإب ملعيو-( بحلا بلقلا لصف نم )

 ى بحملا ناسحإب اضيأ ملميو ى هيلع ةرامأل وأ كلذل هقدص نظ وأ هب هقوثول
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 بولقلاب ةكئاللا فصو زاوجل كلملاو رثئاطلاو ةبادلا وىنجلا وىمدآلا بلق ءاوس و

 هدصل هللا بح امأو“ةروملاب ال كلذ وحنو قتاوعلاو ناذآلاو لجرألاو ىديآلاك
 ص هيلع ءانثلاو ةرخآلاو ايندلا يف هيلع ماعنإلا وهو ةلملا يف بحلا ببسم هانعمف
 ىلامت لاقو« )١' هنوبحيو مهبحي ل :لجو "زع ىلاعت هللا لاق : يريشقلا لاقو

 نيذلانإ ل :ىلامتو هناحبس لاقو“'٦) هلل ابح دشأ اونمآ نيذلاو » :لجو "زع
 مهبولق يف قاخيس : ليق « )٣' ةدو نمحرلا مهل لعجيس تاحلاصلا اولمع و اونمآ
 ىنمب نوكيف هدابمل هناحبس قحلا ةفص يف ةبحملا ىنمم امأف « لجو زع هلا ةدو

 زع مهلع هئانثو محل هحدم ىنمب نوكيف لحو زع محل ليملاب هتدارإ و هتمحر

 ناك اذإف : لاق لجو زع مهيلإ هناسحإو مهيلع هماعنإ ىنمب نوكيو ى لجو

 حدملاو ةمحرلاب دارأو « هتاذ تافص نم ناك مهل حدملاو ةدارإلاو ةمحرلا ىنعمب

 . هؤاىل وأ مهأب مهل هءاضق

 : لاق لجو زع مهل ابحم لازب الو هنابل وال اتح لجو زع ىلامت هللا لزب ملو

 نوكتو هرمأل هتقفاومو هتعاط ىنعمب نوكتف لجو زع هلل دبعلا ةبحم امأو »
 امظعت دشأو هل ةعاط رثكأ ناك نم لكف“لجو زع هنم هتبيهو هل هميظعت ىنعمب
 : لاق ڵ هتبحم نع اديعب ناك هل فلاخو هرمآل ايصاع ناك نمو « ةبح رثكأ ناك
 ببح نم هلصأ : مهضعب لاقف كلذ لصأ يفو ةبحملا قاقتشا يف سانلا ملكتو
 ص هلاوحأ ءاضو هلاوقأ ءافص دبعلا ةبحم ناكف اهتفاظنو اهؤافص وهو نانسألا

 همقرت و راضوألا نع هيقوتو “ ت "الملا نع هدعابتو تالففلا نع ههزنتب كلذو

 )١( هب : ةدئاملا ةروس .

 )٢( » ةرقبلا : ه١٦ .

 ( ٣ ) « مم رم : ٦ .
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 كيرت الو تابئاغلا ماكحأ اهيف دهاشي يتلا ةآرملاك بلقلا نإ و«تالزلا ساتدأ نع

 ضرغ ةظحالم ىلع نوكت ةبحم لك نأ اوعمجاو « تفص نإ الإ دهاوشلا ةآرملا

 "بعتأ مهلوق نم اهلصأ : ليقو “عمطم لك نع ةيفاص نوكت ىقح ةلولعم نوكت
 "بح تببحأ ينإ لاقف ل :لجو زع ىلاعت هللا لاق “حربي ملف خانتسا اذإ ربمبلا

 نوكي ادبأ بحلاف ‘ ريخلا بح نم ضرألاب تقصل يأ )١'« يبر ركذ نع ريخلا
 يلع وبأ لاق ‘ هحوربو هبلقبف هنكمي مل نإف ى هندبو هسفنب هبوبحم باب ىلع ارقم
 هللا سنك ماوقأل الإ حلصت ال ةنيب هذه انتقيرط نإ : اولاق خياشملا نإ :قاقدلا

 ام هتمدخ عدي ال هحورب هبوبحم باب سنكي ادبأ بحلاف « لبازملا مهحاورأب

 : اودشنأ و هاضر يف ءاوه عديو “ هارسب هريس لصي ى هنكمأ

 بيرت بارقلا ق بلق كسحأ تلمأ نإو اح تمد ام مكبحأ

 : اودشنأو

 كبابب يفاكتعاو ىنع كيفاجحت قماو ينأ بيرلا تافساك نمو

 ريفنتلاو درطلاو ةناهإلاو د رلا و "دصلاب لباقو > لاصولا الإ ىبأف رحأ

 ء دح و ىلع ادحو الإ نطابلابو “ دهج ىلع ادهج الإ رهاظلان داد زب الو « دعبلاو

 : اودشنأ و ' برقلا ىلع دعبلاو ث زعلا ىلع لذلا رثؤي
 م رك 1 نمم كيلع ن وه نم ام ًارغاص يسفن تنهأف ينتنهأو

٥ 

 و ١ و دشن ١ :

 ( ١ ) ص ةروس : ٣١ .
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 . ... . امهريغ و ةيصعمو ةعاط نوكيو

 برقتلا ءاغتبال يسفن تدعابف يدعابت كيلإ ينيندي كتيأر

 نأ امك هبارطضا 'وهو هقلقل ايح ىمسد طرقلا وهو بحلا نم هلصأ : ليقو

 ى رابظصإلا ديعب رارقلا مدع بحملا كلذك آدبأ برطضي لب رقتسي ال طرقلا

 يفو دوقعم همونو “ ليو هلىل و « لدبل هراهن “ هنينح أده الو { هندنأ 'نكسب ال

 ءارحصلا يف تبني رزب يهو ةبحلا نم :هلصأ لبقو : يريشقلا لاق “ دوقو هبلق

 اهعزفو رسلا يف تباث اهلصأ دادولا ءامب ىقستو داؤفلا يف سرغت ةرجش ةبحماف

 بحلا : ليقو « امئاد اهلكأ يتؤت سنألا فئاطل اهرمو ةمهلا ءاوه يف تبان

 ‘ هلمعتسا الإ انكمم الو هلذب الإ ار روسيم هبوبحمل عدي ال نأ وهو راثيإلا : يقيقحلا

 الوةظحل هلذبي ام ةلمج نم ينثتسي الو ةنس الو امون هتظحلو هسفنل يغبي ال
 : اودشنأو > ةمسن

 لخ د نقش املا ف اذإ ينإف ة رطق ينم نيعملا ق تسقب نمل

 بحو حابمو هوركم نم ( امهريغو ةيصعمو ةعاط ) بحلا ( نوكيو )
 كلذل هراك هنأل هملع بنذ ال هنإف ةين الو اهل لعف دصق الب ةرورضلاب ةيصعم

 بحو ى هلكأ هركي ام لكأ بح لثم هركي ام بحك هوركملا بحلاو « ب

 ؛ هبوكر هركي ام بوك رو ص هسبل هركي ام سبلو ص هبرش هركي ام برش
 لالحلا بحك حابملاو س هك رت هركي ام كرت اذك و“لوقلاو اهريغو ىنكلا اذك و

 امل امإ بلقلاب ءيشلا ىنإ ليملا :بحلاو ى هوركم وأ « مرحم هجو الو رثاكت الب

 وأ راضملا عفدو ناسحإلاك لعفلا نم ذلتسي ام وأ ةروصلا نسحك هساوحي ذلتسو

 . ربصلاو ةعاجشلاو ةنطفلاك سوسحم ريغ فصول

 بحو ى دلاولا بحك ى ميظعتو لالجإ بح : ةثالث بحلا : لاطب نبا لاقو

 _ ٤٨١ - ) ج ١٦ - لبنلا - ٣١(



 اببسم و ًاببسو ؛ لق اع ريغ نم و

 ! ةجوزلاو بحاصلا بحك ناسحتساو ةنكاسم بحو“دلاولا بحك ةمحرو ةقفش

 ؛ماظعإلا هنم ثدح سفنلا لئاضفل ناك نإف « ناسحتسالا بحلا بدس : لاقيو

 ؛ةدوملا نم بحلا دلوتي و ى عمطلا هببسو قشملا ثدح ةكرحلاو ةروصلل ناك نإ و

 ى ةينلا صولخ ةافاصملا ببسو ةافاصملا نم ةبحملا دلوتتو ى ةقثلا ةدوملا ببسو

 ةلصاوملا نم طابنإلا دلوتيو “ طاسبنإلا اهببسو ةسناؤملا نم ةافاصملا دلوتتو

 . سناجتلا نم ةلصاوملا دلوتتو

 نم ) نوكيو “ لقاع ريغل لقاع نمو لقاعل لقاع نم بحلا نوكي ( و )
 بحك لقاماو ى تابنلا اهبحك و اهدلو ةبادلا بحك لقاع ريغل ( لقاع رمغ

 . اهالوم ةبادلا

 كبحل ديز كيلإ نسحيف اديز بحت نأ لثم ( اببس ) بحلا نوكي ( و )
 كناسحإل ابيسم كايإ هبحف ، كبحيف ديز ىلإ نسحت نأ لثم ( اببسمو ) ى هايإ
 كبحل ببس كايإ هبحف « كبحأ هنآل هبحت نأ لثمو « هل ببس ناسحإلاو « هيلإ
 امإ قولخلا نم بحلا : « تالاؤسلا ه ىفو ث همل ببسم هايإ ك.حو ى هايإ
 : )6١ رعاشلا لاق ؛ باستكا امإو رارطضا

 اك اذل “لمهأ كنأل بحو دحاو ل نيح كبحأ

 رارطضا ضغبلاو ى ىلوتملا بحك باستكالاو 2 كدلو بحك رارطضإلاف

 بحلا نوكيو « ةريبكلا لعاف ضفبك باستكاو ، كيلإ ءاسأ نم ضغبك
 نمو ى ةصمم ريغو ةعاط ريغو الفنو ةزيغصو ةريبك و ةىصممو ةعاط ضغبلاو

 . « ةَيردملا ةعبار » يمه ةلئاقلا ) ( ١
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 لسرلاو ءايبنألاو ةكنالملا و نيملسملا ةبحمك ديحوتو ضرف امإ ةعاطلاو

 : مملاعفأ بي وصت و مهتيال و يه ةبحمو

 وه ببسلاو ى اهيف ببسملا وه ببسلاو “ ببسمو ببسو “ لقاع ريغو لقاع

 ةبحمك ديحوتو ضرف امإ )ةعاط وه يذلا بحلاو يأ ( ةعاطلا و ) بلقلا لمف
 هب تماق اذإ هتفصب وأ < هممماي هملع صوصنلا مملا بحك و ء ةلمج ( نيملسملا

 : لمق و“ ةححلا هب تماق اذإ صوصخلا كلملا ةبحمكو ةلمج ( ةكئالملاو ) ؤ ةححلا

 اذإ هب صوصخلا ةبحمكو ةلمج ( لسرلاو ءايبنألاو ) ليربج لهج يف رذعي ال

 ةبحمكو ، كلذك مدآ يف : ليقو 4 للع دمع لهج يف رذعي الو ى ةجح هب تماق

 لكو ةداهشلا ك ةمحمكو « يلاعت هللا بتك نم هب ةجحلا هملع تماق ام و نآرقلا

 . دمحوت وه ام

 مهتيالو) ةرخآلا ريخب مهل ءاعدلاو مهيلع ءانثلا عم (يه) ءال ؤه (ةبحمو)

 مهايإ كبح نأ :مهلاعفال ًابيوصت مهبح نوك ىنعمو (مهلاعفأ بيوصتو
 ناسحإلا قلطم نإف كرش مهضفبو هل ببسمو مهلامفأ بىوصتا مزال

 ىعسي نم نإف ؟ كيلإ نسحأ اذإ فيكف كريغل نسحأ ولو ابيس ةلمجلا يف نوكي
 نيذلا نإ » : ىلاعت للا لاق حالصلا يف ىعسي نم بحت كلذكف هبحت كدارم يف
 بولقلا يف مل ثدحي : يأ 4 ادو نمحرلا مل لعجيس تاحلاصلا اولمع و اونمآ

 لوقب ادع هللا “بحأ اذإ » : رتل هنعو « اهباسسال مهنم ضرعت ريغ نم ةدوم

 : ءامسلا لهأ ىف يداني مث ش ليرعح هبحق هببحاف انالف ” تنسحأ :ليربج

 بحجوو 0 اي ضرألا يف لوبقلا هل عضوب مث ءامسلا لهأ هبحيف انالف بحي لا

 هللا دنع ام فلاخ ولو كل رهظي ام بح هنم أربتملل ضغبلاو ىلوتملل بحلا

 الحر بحأ نم ه : لاق هنأ نل هللا لوس ر نع ىلع نب دمحم نمف ڵ“ باوثلا كل و

 )١( ملم هاور .
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 ةحح اج تماق وأ هب رهش وأ هريخ ناب نم ةيالوك طقف ضرفو

 ول اك هايإ هبح ىلع هللا هرجآ رانلا لهأ نم هللا ملع يف وهو هنم رهظ لممل هللا يف

 ملع يف وهو هنم رهظ ر"وجل هللا يف الجر ضغبأ نمو “ ةنجلا لهأ نم الجر بحأ

 ع « رانلا لهأ نم الجر ضغبي ناك ول اك هضغب ىلع هللا هرجآ ةنجلا لهأ نم كلا

 اتل : ليق ؟آاديحوت نيملسملا ةيالو تناك مل : ليق نإف : « تالاؤسلا » يف لاق

 ضرتعي ال : تلق . بيبحلل ايح تناك بيبحلا بح لجأل بويجلا ةيالو تناك

 دق ةلمجلاب نيلوتملا نآل مهيلع صوصنملا ريغ صاخشألا ةيالو يف كلذ موزلب هبلع

 ةلملا ةيالوف « قفاو دقف مهريغ فالخب صوصنملا اذك و ى كلا دنع عقاولا اوقفاو

 :ليقو “كرش ضرف اهنأب لهجلاو امل دوحجلاو اهك رتو “ ديحوت هيلع صوصنملا و

 موقت ىتح قفاني ال : ليقو ى اهلهج وأ اهك رت نم قفانيو اهركنأ نم كرشي

 اضيأ فلكتلاب لصحي مل ولو رذميف فلكت الب لصحي مل نإ بحلا فلكتيو ةجحلا
 اذك و“ هملع سأب الف ةرخآلا ريخب اعدو ىنثأو بحلا ىطامت نإ هك رشب كحي الف

 رفغتساو ىنثأ نإ هيلع سأب الو رفكي ال دجوي ملو مهريغ ةيالو يف ءاطاعت نإ
 . اهريخب اعدو

 هتدهاش نأب ةدهاشملاب ( هريخ ناب نم ةيالوك )ديحوت ريغ ( طقف ضرف و )
 (هب رهش وأ ) هب ىفو دق هنأ نظلا نسحت هيلع علطت مل امو ىلاعت للانيدب يفا و

 تماق وأ ) « ءوسب هفرعي مل هفرمي مل نمو ريخب هفرع هفرعي نم لك نوكي نأب
 دحاو نيمأ زيجأو ى نيمأ وأ ‘ ماكحألا رئاسك نا"رثح نانيمأ يهو ( ةجح اهب

 ق ىف راطفإلاو ناضمر موص ق كلذ اوزاجأ 5 > ةمأ ولو ةنمأ وأ ا دمع ول و

 هذه عون نم اهسفن ف ةيال ولا نأل ةالصلا تقوو هريغو بوثلا ةراهط و 0 برغملا

 > ماكحالاب كلذ ىحل ١ نينمالا ط رتلنشلمو > ماكحالا عون نم ال تاداسملا

 ءدودحلاو ءامدلاو لاومالا يف ىلوتملا ةداهشب مكحلا نم كلذ ىلع بترتي ام ىعارو
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 ءادتبا هلأس نإ : ليقو ى فوقولاو لوبقلا نيب دحاولا لوق يف ريحي : لبقو

 ةفرعم مزلت الو ‘ هنع فوقولاو لوبقلا نيب ريخ هلأسي مل نإو هلوق لوبق همزل

 رذعي الو رفك مهضغيأ نإ نكلو ع حيحصلا ىلع ةجحلا موقت ىتح مهبحو ةمألا
 نع روهشملا وهو ةنايدلاك عامس الب بجت : ليقو “ زوجي ال ام فراق ذإ لهجلاب

 . ةجحلا موقت ىتح مهلهج عسي هنأ هنع اضيأ يورو ى ىلعي رزخ أ

 نانيمأ دهش نإو ؤ بجاو هبحو قح كلذف هتيلوتف ريخب دحأ رهش نإو

 ةيالولاو بحلا ىلع هسقنت همقىت كنإف هتوم دعب ادهش نإ الإ هتضفبأ ة ريك لعف هنأ

 خيشلا هاكح و “ ةفلخ ن نب ناثعو رمع وبأ هلاق - ايهنم أر ْبَتو نيدهاشلا ضغبتو

 مامإلا الإ : لوقأو « ةلمجلا لهأب ىلوتي الو - بدترقلا ةيشاح يف فسوي نب دمحم
 وأ ، لداع اذك دلب يف انالف نإ : اولاق اذإ ةلمجلا لهأ نإف “ ىلوتملا دلوو لداملا
 ناكو ىلوتم نالف ناك نإ نالف دلوو مامإلا مهب ىلوتي هنإف نالف دلو لفطلا نالف

 لوقب بحيو لفطلا ىلوتي اذك و “ مهلوق درو اوبدرتسا نإ الإ ةثالث ةلمجلا لهأ

 ىكحو“ نينيمأب الإ :ليقو « نيمأب الإ ال: ليقو « يدلو هنإ :ىلوتملا لجرلا

 بجي هنأ هاضتقمف هب لجرلا رارقإب هبسن تبثي هنأ ىلع عامجإلا انباحصأ ضعب
 توبث ىلع ی عامجإلا نأ ملعأ هللاو دارأ هنأل كلذك سيلو اعامجإ هتيالوو هبح

 لفطبح زوجي الو ی ضعب دنع هتيالو نود هقحا.وَلي و بسنلاب مكحيف بدنلا
 يف هتحضوأ امك هبح بجي : ليقو ع ةرخآلا بح هنم أربتملاو هيف فوقوملا
 .ع لجو زع ىلاعتو هناحبس هللا نأب ى « ةشاحلا ه و « دعاوقلا » رصتخم

 هللا نإ » : ثيدحلو « ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك نأ و « باذعلاب ملظي الو ةمحرلاب

 : ليقو ى نينموملا لافطأ : لوقي عناملاو ، لافطألا :يأ « نيهاللا يناطعأ

 لفط ضغبو ىلوتملا لفط بح بجي : ليقو “ هريغو ىلوتملا لفط يف فوقولاب

 كرشلا لفطو “قفانم قفانملا لفطف “ مهريغ لفط يف فقويو “ كرششااو قفانملا
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 ١ 'ي رافك ًارجاف الإ اوذلب الو ط :ىلاعت هلوق يق ليلد الو٬أطخ وهو كرشم

 -نظلاليبس ىلع مالسلا هيلع حون هلاق - رجفيو غلبي نم الإ اودلي ال :ىنعملا نآل
 مجاسن ماحرأ هلا مقعأ : لبقو ى ءاملا نع لبجلا هب ةعلاطلا ةأرملا لفط درب الف

 لسرلا اوبذك امل ل يف مكحلاو « نيعبرأب : ليقو « ةنس نيعبسب نافوطلا لبق

 نم بيذكتلا دجوي ال هنأ ثيح نم هب درلا متي الف عومجملا ىلع "") ي مهانقرغأ

 هنأ الو ص رانلا يف مهلابآ عم نيك رلا لافطأ نأ قلع هنع حصي ملو ‘ لفطلا

 “فيلكتنيح تال ذإ ،اهمحتقم وجنيف ةمايقلا موي“رات نيقفانملا دالوآلو مهل دقوت

 نإ الإ مهيف فقو مهقتعأ اذإو « مهقتعي مل ولو لافطألا ىلوتملا ديبع يف فقويو

 . فالخلا قلطم لافطألا يفو ى قتعلا دعب هب نولوتي مهنإف ىلوتم بأ مهل ناك
 ص فورعم بآ مل نكي مل نإ مهقتعي م وأ مهقتعأ نمب نولوتي : ليقو ى قباسلا

 . هاكرتشا وأ هريغو ىلوتم هقتعأ نم ىلوتيف هيلعو

 يف اهجوز تك رتو تملسأ يتلا دلوو هبسن تبثي ال نمو ىنزلا دلو يف فقويو

 يف فقوبو ى هديبع لافطأ يف فلتخا اذك و « اهب نولوتي : ليقو “ كرلا

 وأ كرشلا ىلإ ءافولا نم عجر نم دالوأ يف فقويو “ طلتخلاو كرتشملا لفطلا

 دالوأ ىقبي : لقو ى ةيالولا ىلع نوقبي : ليقو ى عبتلاب مهتيالو نأل ى قافنلا

 فقوىوتملا غلب اذإو ى كرشلا ىلإ عجر نم دالوأ : ليقو ى قافنلا ىلإ عجر نم
 اذكهو“مبتلاب انهاه اهنأل ةيالولا دعب فوقولا حص امنإو ، هؤافو رهظي ىتح هيف

 . هباشت نإ اهيلع ىقبيو “ عبتلاب تناك املك

 عسي ال اب رقأ نإ ةيالولا ىلع ىقبي غلب اذإ ىلوتملا نأ يدنع يذلا : تلق

 ( ١ ) :ح ون ةروس ٢٧.

 ( ٦ ) ناقرفلا ةروس : ٣٧١ ٠
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 . . . . . . . . نيموصعملا ريغ نم

 لاق نإو ؛ رهاظ وهو 0 اعبت ال تاذلاب ىلوتي نكل ى ةريبك هنم ملعت ىتح هلهج

 غولبلا لبق ناجت نم لك هلاح ىلع ىقبيو ى هغولب مكح ٤ تفلب : ةهبشلا نيح
 مهغولب رهظي مل ام مهبح ىلع نوقبي ىلوتملا دالوأ باغ نإ و « هدعب هنونج ماد و

 ملام مهتيالو ىلع نوقبي : ليقو ى مهبارتأ ىلإ رظني : ليقو ى نينسلاب ولو
 لوقب مهتايح نم ملع ىلع سيل هنأل ًآدالوأ اودلومهنأ عمس ولو“ءانمألاب مهغولب نيبتي
 لفطلا هدبعو هلفطو هسفن بح فاكملا ىلع بهنو « اودلو مهنأ ءانمألا ربغ

 ىطامتي هتيأر نم بح بجي : ليقو « هيلع ةبوتلا محرلا نمحرلا هللا نم ابلاط
 يزلا ةرامإب ولو مامإلا تحت هنأ ملع نم بح بجيو « ةريبك هنم ملعت الو ريخلا

 لخاد بح بجيو «هنم ءافولا ةفرممب الإ بجي ال : ليقو ى ةريبك هنم ملعت مل ام

 ىتح هيف فقوي .: ليقو ص ةريبك لقي وأ لعفي مل ام فلاخم ديب ولو مالسإلا

 ناك نإ الإ نيفلاخملا نم انبهذم يف لخد نم بح بجبو ى نيفلاخملا نم أربي
 نيأ ملمي مل نإو ى هنم ملعي نم لك ىلا لسريو ، ةعدب لك نم بوتي ىتحف ادهتجم
 ةيالو بجت ال : انموق روهمج لاقو « هيلإ ءاصيإلاب طاتحيو ى ةبوتلا هتأزجأ وه
 نوكي نأل ةطيرشلاب بجت : مهضعب لاقو ى مهيلع صوصنملا ريغ صاخشألا

 نإ وأ ايتفوم ناك نإ : كلوقب وأ ةطيرشلا هذهب ىلوت نمو « ةنجلا لهأ نم لا
 نم قفانو « انباحصأ روهمج دنع رفك اذك و اذك لعف نإ وأ كلذل الهأ ناك

 قفانو “ رشلا يف هيلع. صوصنملا ىلوتم كرشأو هيلع صوصنملا ريغ ةيالو رتخأ
 تماق : هلوق ةصحل نايب اذه ( نيموصعملا رمغ نم ) بجوم الب ناسنإلا ةيالوب

 ةجحلاتماق نم :نيموصعملاب دارملاو ‘ هريخ ناب نم : هلوق يف نم [ وأ ] ةجحلا
 هنأ هللا انربخأو “ ىصع وأ طق صعي مل ءاوس ةيصعملا نع توملا نع مصع هنأ

 متخ : لاقي ال كلذلو ‘ رفك اميلع توملا نأل ةريغصلا ةيصعملا تلمش و بات
 توراه ةصقو ‘ مهل ةيصعم ال ةكنالملاو « ًآ"رصم تام نمل الإ ةيصعملاب هلمع

- ٤٨٧٢ - 



 ء للخ ال يدؤملا ضرفلا ةداعإ و ع وطتلا بُحك لفن وأ

 ء هريغو « داعملا راد ىلإ دازلا نايمه ه : يف اهيف ثحبلا ترك ذ تورامو

 نم مهضعب ىلإ بسني ام وأ رئاغصلا مهنم ردصت لمه ءابنألا ىلع مالكلا اذك و

 وأ ) ؟ كلذ ريغو نيدلا نم هناكمل هبناج يف ديدشت لب قيقح بنذب سيل بنذ
 ةقدصلاب ( ع وطتلابحك ) ضرف وأ ديحوتو ضرف امإ : هلوقل لباقم ( للقن

 ىلع ءوضولا نأ حص دقو « كلذ ربغ وأ جحلا وأ ءوضولا وأ ةالصلا وأ موصلا وأ

 ( ىدؤملا ضرفلا ةداعإو ) ةبجاو ربغ ةدابع لك بحك و « رون ىلع رون ءوضولا
 : مهلوقك هكرتب يصعي امم وأ هكرتب كرشي امم وأ هك رتب قفاني امم ناك ءاوس

 ةيالوو“ ةلمجلا ةيالو وه هك رتب كرشي يذلا ضرفلاف « هك رات رفكي ال ضرف رتولا
 هيف نكمي اف هضعب وأ ضرفلا ةروص ريركت ينعي ةداهشلا ةملكو « صوصنملا
 ص هب هاوقو ضرفلل هب طاتحا “ لفن يناثلاو ع ضرف لوألاف « اطابتحا ضعبلا

 امأو ى ضئارفلا نم نهريغو جحلاو موصلاو ةاكزلاو ةالصلا يف نوكي كلذو

 ًاراهظتسا هيف نآل زوجي الف ىلوآلاك ةيناثلا ةرملا يف ضرف هنأ ىلع كلذ ريركت

 ؛ موب يف نيترم ةدحاو ةالص نع هلبع هلوسرو هلا يدي نيب امدقتو عراشلا ىلع

 هريغو لوصألا ملع يف اوركذ دقو ، ىلوألا تدسف ول اضرف ةيناثلا نوكت امنإو

 حصي ال هنأو ، نهيف ربخم ةلسرملا ةرافكلا ف ماعطإلاو ةوسكلاو قتعلا نأ

 هب ىدؤتل الوأ لمف ام لب ضرف الك نأ ىلع « ةدحاو ةرافكل نهنيب عمجلا

 ريركت ضزفلا ةداعإب دارملاف نيترم ىدؤي ال ضرفلا نإف ى لفن يقابلاو ةضيرفلا
 ف ةروكذملا ةداعإلا يف ءاوسو ى بجاو هئادأ بح نإف ء هؤادأ ال هتروص

 نإف ص تقولا ىف ةداعإلا ةقيقح وه امك للخل تقولا يف ةداعإلا ال هدعب وأ تقولا
 وأ « لوآلا ىف للخل ى آ؟دعاصف ةثلاث وأ ةيناث ةرم ضرفلا لعف لوصألا يف ةداعإلا
 بح نأل ( للخ ال ) : لاق كلذلو انه ًادارم سيلو ‘ تقولا يف هدعب ام
 . بجاو ال وأ هيف عقاو للخل هتداعإ
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 كلاثلا و قافن يناثلاو كرش لوألا ضخغبف بحلا دص ف صقغبلا ١ ذكو

 رفك ةفرعم تمزل و هكرت الو نيملسملا بح لهج عسي الو ‘ نايصع

 ٠ . . ٠ ٠ مهلاعفأ و مهضغبأ نم

 ضغبلا نوكيف ث بحلا لع دض يف : يأ ( بحلا دض يف ضغبلا اذكو )
 ضرف كرش وه ام ضغبف « لفن نوكيو “ طقف اضرف نوكيو ًآدمحوتو اضرف

 امو هوركملا ضغبو “ ضرفو ةعاط ةبصعم وأ ةريبك وه ام ضغبو ى ديحوتو

 هلمف ام وهو( لوألا ضغبف ) كلذ تدع اذإ و لفن ةيصعملا ىلا هب لوصولا فاخي

 لسرلا وأءايبنألاوأ ةكئالملا !ذك و نيملسملا ضغبأ نمف ( كوش ) ديحوتو ضرف

 ةكناللا ضعب وأ هضعب وأنآرقلا وأ ءالؤه ضغب وأ ‘هلع آاصوصنم اصوصخ وأ

 ص كرشم وهف هضعب وأ للا بتك نم اباتك وأ ءايبنألا ضعب وأ لس رلا ضعب وأ

 تبجو نم ضغبأ نمف( قافن ) ؟طقف ضرف هلعف ام وهو ( يناثلا ) ضغب ( و )
 يتلاض ورفلا ضغبأ نم كلذك و “ قفانم وهف مهيلع صوصنملا ريغ نم هتيالو هيلع
 ديحوت نود وأ ديحوت وه يذلا ضرفلا لقث درجم سيل و “ ديحوتلا نود يه
 عزاتو هب“وصو هب رقأ اذإ“لفنلا لقث اذك و ى هبح يطاعتم هب آرقمناك اذإ [اضغب

 هلعف ام ضغب وهو ( ثلاثلا ) ضغب ( و ) ؛ ضغب ريغ وه هل اهتهارك يف هسفن

 دنع وه ام يردي ال وأ ريغص ( نايصع ) هضغب ىلع هفن "رقأو هضغبأ اذإ لفن
 ( لهج عسي الو)؛ صاع وهفضرفلل طايتحالا ضغبأ وألفنلا ضغبأ نمف ى شلا

 هيلع صوصنملا ريغ صوصخلا وأ هيلع صوصنملا وأ اذكه( نيملسملابح ) ضرف

 نإف ى مهبح بوجوب ملعلاو ى مهبح بجي هنإف مهبح كرت : يأ ( هكرت الو )

 ملع نإو ث ةيضابإلا قرف ضعبل افالخ « اندنع رذعي مل بوجولاب ملعي ملو مهبحأ
 . رذعي ل بح ملو بوجو ولاب

 يمو( ممناعفأ)ضغبأ نم رفك ةفرعم ( و مهضغبأ نم رفك ةفرعم تمزلو)
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 وهو ًآدغ هنولاني املمهبح ىلع باوثلاو مهضغب ىلع باقعلا بوجو و

 ل واألاك لبقو ‘ ضرف ال ةعاط ايندو ضرف

 ىلع باقملا بوجو ) ةفرعم تمزل ( و )مملا مما اهب نوبجوتسي يتلا لامفألا
 روهظو هللا معن نم( هن ولاني امل مهبح ىلع باوثلا ) بوجو ةفرمم ( و مهضغب

 ێبرقلايف كموي دمب يذلا مويلاب هيبشلا ةمايقلا موي( ادغ)ميحرلانمح رلا ىضر رثأ
 كنإف « هب قلعتم مهبحل ليلعت : هنولاني املو ، ىتأ دق هنأك يتاي وه ام لك نأل
 تمزلل ليلعت وأ؛بلا كلذ ىلع باثتف دغ مهيلع همامنإ ومهنعشلا ىضرل مهبحت

 فوذحم لدبب قامتي نأ لمتحيو « روكذملا تمزل يف هتصحب وأ ردق نإ ردقملا

 طقسأ ولف ‘ لاتشا لدب مهبح « ءاه ه نم الدب بحلا رجي هنولاني ال بحلا : يأ

 ى ةيوقتلل ماللاو ى هنولاني ال بح ىلع باوثلاو : اذكه ظفللا ناكل هنم لديملا

 اهنأ ربتعا اهقلعي ال نمو ى ةيدعتلا نم اهيف يذلا فرظلا رابتعاب اهقيلعت زوجيو
 نم هنولاني ام.نيماسل تببحأ اذإ كنإف : رهاظ ىنعملاو ى يدعنملا لومعم يف

 ( ضرف وهو ) : هلوق اذمل لديو “ بحلا اذه ىلع باوثلا كلف ةرخآلا ريخ
 اهميعنوةرخآلا باوث بح نأ : ينعي ،ًادغ هنولاني ام بح ىلا دئاع ريمضلا نإف

 هنولاني ام بح ( و ) ضوف ادغ هنولاني ام بحو : لاق هنأكف ضرف مهل
 مل مهل هبحي ملو مهل هضغبي مل ولف ( ضرف ال ةعاط ايند ) ةيفاعلاو ممنلا نم
 اينذلا يف هنولاني ام بح :( ليقو ) كرفكي ملو ىصع مهل هضغبأ نإو صمي
 ملو مهل هضغبي مل نإف ث ةرخآلا يق هنولاني ام بخ وه يذلا ( لوألاك ) ضرف
 هلوق هل لديو “لوقلا اذه يف ةءارب هنم كلذ ناكو ص رفك مل هضغبأ وأ مهل هبحي

 : لبق امك سيلو ى 6١١ « مهنم سيلف نيملسملا رومأ هم ملو حبصأ نم » : للك

 لوق يتأيو “ ناسحإلا يف فالخلا لمل هنإو “ هيف فالخ ال ضرف كلذ بح نإ

 . يقهيبلاو دواد وبأ و ملم هاور ) ( ١
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 لجآلا ريخلا بحو ملبملل لاقي ال ةءارب انم سيلو بحلاك ضغبلاو

 . ةبجاولا ةقفنلاك اصرف لجاعلا نوكي دقو 0 رفك ىلوتم ريغل

 بوجو وه يذلا لوقلا اذه لصألا يف هلك كلذ ركذ دقو ناسحإلا بوجو يف
 ٠ ددوتلا هنع رعو ناسحإلا بوحوب لوقلاو مه ايندلا ريخ بح

 نيملسملل ضغبت نأ وهو ديحوتو ضرف امإ هنأ يف ( بحلاك ضغبلاو )
 ريغل ضغبت نأ وهو طقف ضرف امإو “ ةرخآلا رش هيلع صوصنملل وأ اذكمه
 هضفغب: ليقو ! ايندلا رش مهلك ءالؤهل ضغبت نأ وهو لفن امإ و “ هيلع صوصنملا

 كديحوتو ضرف امإ : ةثالث نيرفاكلل ريخلا ضغب نأ ديرب نأ لمتحيو “ ضرف مه
 طقف ضرف امإو ص مهيلع صوصنلل وأ اذكمه رافكلل ةرخآلا ريخ ضغب وهو

 : ليقو ىمه ايندلا ريخ ضغب وهو لفن امإو « مهيلع صوصنملا ريغل هضفب وهو

 اذك لمفي مل وأ اذك لمف نم ( انم سيل ) ثيداحأ ينوقلإإ هلوق ( و ) ضرف
 رشعم انم سيل هنأ نيبتي ثيح الإ انم سيل ( ماسملل لاقي ال ) ف ( ةءارب )
 وحن وأ اذك دلب لهأ رشعم انم سبل وأ ! ربربلا رشعم انم سسل وأ “ برملا

 وأ مهنم سيل وأ نيملسملا نم سيل لثم انم سيل : كلوق هبشي ام اذك و ى كلذ

 ء ثيدحلا « همهي ملو حبصأ نم » ; هقب هلوقك نيماسملا رشمم اب مكنم سيل

 قفانم وهف هتيصعمل انضغب لهأ نم لب انبح لهأ نم سيل : انم سيل ىنعمو

 هبف فوقوم نم ( ىلوتم ريغل ) ةرخآلا ريخ وهو ( لجآلا ريخلا بح و )
 وأ صوصنمل هبح نكل ( رفك ) صوصنم ريغو صوصنم هنم ًاءَربَسَتلمو

 .دقو ) ىلوتم ريغل ايندلا ريخ بحي ساب الو ‘ قافن مه ريغلو كرش اذكمه رافكلل
 ةقفنلاك اضرف ) ىلوتملا ريغل لجاعلا ربخلا بح : يأ ( لجاعلا ) ريخلا ( نوكي
 . هفيضل و هيئايل"وأو هلايمل ( ةبجاولا
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 ملعلاو هلعف بجي اذمف هتيجنت تبجو نم ةيجنتو محرلا ةلصو
 . هضرفب

 نأ كيلع بجي هنأ :ىنعملاو (هتيجنت تبج و نم ةيجنتو محرلا ةلصو )
 قافنإ بحت نأ لثم هيلع هقافنإ كيلع بجي ام ىلوتملا ريغ ىلع قفنت نأ بحت

 ريغ كمحر ةلصو “ ىلوتملا ريغ كفيض قافنإ و “ كيلع هتقفن ةبجاولا كل و
 محرلا ةلصو ةقفنلا نم روكذملا اذه:يأ ( اذهف ) ىلوتملا ريغ ةيجنتو ى ىلوتملا

 عرشلا مازلإب يأ ( هضرفب ملعلا ) و هبح ( و هلعف بجي ) كلذ وحنو ةيجنتلاو
 هنأو مهلاعفأ بحو « اذكه نيماسلا بح ضرف هنأ لصألا مالك لصاحو . هلعف

 بح ىنعم نإو ص رفك دقف هك رت وأ هلهج نمو « هك رت الو مهبح لهج عسي ال
 ضغبأ وأ مهضغبأ نإ رفكي هنأو ‘ مهلاعفأ بيوصتو مهتيالو مهلاعفأ و نيملسملا

 مهضغبأ نم رفك ةفرعم ضرف هنأو « مهلاعفأ اطخ وأ 0 مهنم أرهت وأ 2 مهلاعفأ

 [اآباوث مهبح ىلعو ايورخأ اباقع مهضغب ىلع نأ ةفرعمو 4 محلامفأ ضغبأ وأ
 دق هنأ ملعي نأ فلكملا ىلع بجي هنأو « رفك كلذ لهج نم نأو ى ايورخأ
 : لبق هنأ و ى نيرفاكلل ضغبلاو نيماسملل بحلا نم همزل ام نيفلكملا نم هلثم مزلأ

 ص مهلةرخآلا ريخ بح بجي هنأ وهبهنوبحي ام نيملسملل لعفي نأ فلكملا ىلع بج .
 ملامفأ ضغب و مهضفغب ضرف هنأو ، اهرش مف بحي نأو نيرفاكلل هضفبي نأ و
 : ليقو“نيماسملل ايندلا ريخ فذق هنأو ‘ مهلاعفأ ءىتطخي نأ كلذ نم مزليف

 رومأ همهي ملو حبصأ نم ه : للع هلوقل مهل اهرض ضغبو اهريخ بح ضرف
 نم مزليف ةءارب كلذ _نرأل انم سيل : ملسملل لاقي ال هنأو « مهنم سيلف نيشملا
 تسيل ىتلا ةعاطلا ضغب نإو هيف فوقول اضيأ لاقي ال : يأ ، ةءارب هنوك

 ريخ بحي رفكي هنأو ؛ كرش رفكف اهيلع اصوصنم تناك نإ الإ ةيصمم ضرفب
 . ايل ايندلا ريخ بحب سأب الو ى هبف فوقوملاو ءىربتملل ةرخآلا

 ۔ ٤٩٢



 > هتىحنت بحت نم ةمجنتو محرل | ةلصو هتقفن بحت نم ةقفنك همح ضرقي دو و

 ص ضرف هنأب ملعلاو ‘ ةيجنتلا هذهو ةلصلا هذهو ةقفنلا هذه وحن هيلع بجت هنأو

 اطخلاو روجلا ىلإ كلذ ةبسن ىلإ رجي هضغب نأل نهوحن هملع ضرفي هنأو
 . ةصعم هللا لعف طمختو

 الو فلكم هنأو لقاع هنأ غولبلا دنع ملعي نأ فلكملا ىلع بجي هنأ ملعا و

 هنأ قلع يبنلا نع هللا همحر لبعامسا خيشلا ركذو ى كلذ يف كشي نأ هل زوجي

 لاقف“ملعأ هلوسرو هللا : لاق « ؟ قثوأ مالسإلا ىرع يأ دوعسم نبأ اب ه : لاق

 نمو ى انباحصأ دنع ناميإلا ةقيقح امهو « للا يف ضغبلاو للا يف بحلا ه : قلع

 يبن ىللا ىحوأ ىلامت هلا نا ه : لع هنع ىوريو “ هدنع نبد الف كلذب 7

 يلإ كعاطقنا امأو « ةحارلا تلمعتسا دقف ايندلا يف كدهز امأ : ءاببنإلا نم

 نعو 'ء؟ اودع ل تدداع وأ [ا_رلو يل تبلاو له نكلو ؛ يب تززمت دقف

 تقفنأ و «همانأ ال ليللا تمقأ و هرطفأ ال راهنلا تمض ول هللاو ه : رمع نب للا دبع

 ضغبو هللا ةعاط لهال بح نيلق يف سبلو تومأ موب تمو للا ليبس يف يلام
 هللاتاذ يف رجه نم : ءاملعلا ضعب لاقو « « ائيش كلذ ينعفن ام للا ةيصعم ىلهأل
 كنإ مهللا : هتوم دنع كامسلا نبا لاقو « ءايلوآلا ةبحص هللا هضوع ءابرقألا

 زم ةبرق كلذ يل لعجاف “ كميطي نم بحأ تنك كتيصع تنك نإو ملعت

 ف نمحرلا رواجتو سودرفلا نكست نأ ديرت هاه : فلسلا ضعب لاقو « كيلإ
 ةوهش يأب ؟ هتلمع لمع ياب نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا عم هراد

 ؟اهترفغ كيخأل ةلز ياب ؟ هتلصو عطاق محر يأب ؟ هتمظك ظبغ يأب ؟ اهتك رت

 ؟ للا يف هتيراق ديعب يأب ؟ للا يف هتدعاب بيرق يأب

 'انح

 .ينطقرادلا هاور ( )١
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 هيلع نارمع نب ىسوم ىلا ىحوأ ىلاعتو هناحبسو لجو زع هللا نأ : ىوريو
 تقدصتو “ كل تمص و « كل تيلص : لاق « ؟ طق المع يل تلمع له ه : مالسلا

 ء ةنج كل متصلاو ع ناهرب كل ةالصلا نإ ه : لجو زع هللا هل لاقف ى كل
 ينلد : ىسوم لاق « ؟ يل تلمع لمع يأف “ كل رون ركذلاو ى كل لظ ةقدصلاو

 طق ايلو يل تيلاو له ىسوم اي ه : لاق ؛ لعفأ ىتح كل وه لمع ىلع بر اي
 ضغبلاو هللا يف بحلا لامعألا لضفأ نأ ىسوم ملعف « ؟ طق اودع يل تيداع لم
 : اضيأ هنعو ، لجو زع كلا ىلا ةبرق قسافلا ةمراصم : نسحلا نعو . للا ىف

 مهلامعأبالإ راربآلا حلت ال كنإف٤بحأ نم عم ءرملا : لوقي نملوق كنرغي ال
 . مهعم او۔يلو مهءايبنأ نوبحي ىراصنلاو دوهيلا نإو

 ص ةفلاخم لب بح الف قفاوي مل اذإف لمعلاب قافولا يقيقحلا بحلا نأل : تلق
 كنإ ه : ماللا هيلع ىسيع لا ىحوأ لجو زع هللا نأ : ىوريو « قاقش و

 ام هللا يف ضغبت ملو هللا يف بحت ملو ضرألاو تاوامسلا لهأ ةدابع ينتدبع ول

 ماق الجر نأ ول : هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو ى « ائيش كلذ كنع ىنغأ

 نع ىوريو . بحي نم عم هللا هشعبل ةنس نيعبس هللا دبعي ماقملاو نكرلا نيب
 ىلا اوبرقتو « يصاعملا لهأ ضغيب هللاىلا اوببحت ه : لاق هنأ مالسلا هيلع ىسيع

 نمف هللا حور اي : اولاق « مهطخسب للا ىضر اوسمتلاو ى مهنع دمبلاب هللا

 ك هقطنم مكملع يف ديزيو ى هتيؤر هللا كرك ذت نم اوسلاج ه : لاق ؟ سلاجن

 هنعو . صاخشألا ةيالو بوجو ىلع ةلدأ كلذو « لم ةرخآلا ف مكبغريو

 : للع هنعو )١' « هرمع هللا مدخ َ امنأكف همخأل ةجاح ىضق نم « : ل

 ىشم نم » : : للع لاقو ٩١' « "ةمايقلا موي هني هلل رقأ نينمؤملا نيع ُرقأ نم »

 )١( نابح نباو دواد وبأ هاور .
 ( ٦ ) دواد وبأ هاور .
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 ص )١' ي ةنجلا هلتبجو اهضقي مل وأ اهاضق راهن وأ ليل نم ةعاس هيخأ ةجاح يف

 اثالث هل هللا رفغ امولظم ناعأ وأ بوركم نع جرف نم » : لل هنعو

 ء ‘"} { [مولظم وأ املاظ كاخأ رصنأ ه : للع هنعو ى )٢' « ةرفغم نيعبس و

 لي هنع و“ « ملظلا نم هعنمت ه : لاق ؟ املاظ هرصنأ فيك لا لوسر اي : لبق

 نم همل يمحي اكلم هل للا ثعب قفانم ةبيغ نم آنمؤلم ىمح نم ه : لاق هنأ

 هيخأ ىلا ريشي نأ ململ قحي ال ه : لاق هنأقللع هنعو « )6٤ « ةمايقلا موي رانلا

 الف ثا ةناماب ناسلاجتملا سلاحتي امنإ , : للع هنعو “ )٨' « هيذؤت ةرظنب

 ناتلصخ » : نلك هنعو « ا`« هركي ام هبحاص ىلع يشفي نأ امهدحأل لحي

 سيل _نراتللصخو « شا دابعل رضلاو هللاب كرشلا : رشلا نم ءيش اهقوف سيل

 ال ه : ملي هنعو ى ا" « هللا دابعل عفنلاو لاب ناميإلا : "ريبلا نم ءيش اهقوف

 بحأ نم ه : قلع هنعو « '‘ ى هفنل بحي ام هبخأل بحي ىتح مكدحأ نمؤي
 :بد هنع يضقي وأ امغ هنع جرفي نأ نمؤملا ىلع رورسلا لاخدإ هللا ىلا لامعلا
 لاق ث ةبقاع دمحأو ةعفنم رثكأ نيدلا يف خألاو ، )٩' 2 عوج نم همعطي وأ

 ١ ملم هاور( .

 ك ٢ ملم .
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 ٧) « ملسم .

 ٨( هيلع ىفتم .

 ٩ ةحام نبا هارر ٠.
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 رمأكركذي خأ » : قلع لاقو « ةيااع }١١' پ ذئموي ء"الخآلا ف : ىلات هللا

 سادرم لالب وبأ لاقو ، '") « أرانيد موي لك كيطعي خأ نم كل ريخ كترخآ
 : هللا همحر

 هل ناك نيدلا اذه لهأ نم ناك نم
 لالا دلات يف هتكراشو يدو

 مهبحأ ال ينأ ملعأ هلا

 لاخلاو معلا نود كهجول الإ
 ٠ داسجألا فىرفت مم حا ورأآلا ةطلخ ىلا يضف صلاخلا بحلاو

 : رعاشلا لاق اك

 ةريثك رومأ يف لاجرلا مومه

 دعاسم ىددص ايندلا نم يمو

 اسق نيمسج نيب حورك نوكن
 دحاو حورلاو ناسح اهمسحف

 ركي ابأ نأ يور . كريغ هنأ الإ تنأ وه ناسنإ قيدصلا : يدنكلا لاق

 يف دهشأو هل اهبتكو اضرأ هللا دْيَبع نب ةحلط عطقأ هنع هللا يضر قيدصلا

 يبأ ىلا ابضغم عجرف عنتماف همتخيل باتكلاب رمع ىلا ىتأف ى هريغو رمع كلذ
 لب : لاقف ص رمع مأ ةفيلخلا تنأ يردأ ال هللاو : لاقف هنع هللا يضر ركم
 لاق دقف ايندلا ةوخأ ىف امأو ى ةرخآلا ةوخأ يف كلذو « انأ هنكل ى رمع

 . ٦٧١ : ف رخ زلا ةر وس ) ( ١

 . يقهيبلاو دواد وبأ هاور ) ( ٦
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 كضيغب ضغباو“ اموي كضيغب نوكي نأ ىسع ان"وته كبيبح ببحأ » : رتل

 نكب ال : هنع لا يضر رمع لاقو ى ا١) » ًاموب كسح نوكن نأ ىسع [نوه

 : دوسألا وبإ لاقو ث افلت كضغب الو افلك كبح

 عماسو تلمع ام مار كنإف ىذألا نع حفصاو ريخال اندعم نك و

 عزات تنأ ىم يردت ال كنإف ابراقم ابح تسسحأ ادإ "ببْحاو

 عجار تنأ ىم يردت ال كنإف نئابم ريغ بضغبأ اذإ ضغباو

 هبحاصل ابح امهدشأ لا دنع اهلضفأ ناك الإ هللا يف نانثا باحت ام : لاقيو
 . ملع أ هللاو

 )١( يذمرتلاو ينطقرادلاو ملم هاور .

 ٤٩٧ - ) ج ١٦ - لبنلا _۔٣٢(

 



 ىنممال هنأ موق معز نكلو “ ضرف هلوسرو هللف بحلا نأ ةمألا تممجأ

 دربو ى سنجلا عم الإ لاحم بحلا ةقيقح نأو ى هتعاط ىلع ةبظاوملا الإ هلل ةبحلل

 : ىلاعت هللا لاق ؟ اهب بحلا رسفي فيكف هل ةرمثو بحلل عبت ةعاطلا نأ مهيلع

 هيفو ى « ل ابح دشأ اونمآ نيذلاو » : ىلامت هللا لاقو هنوبحيو مهبحي ل

 ى « نيرهطتملا بحيو نيباوتلا بحي هللا نإ » : لاقو “بحلا توافت تابثإ
 بحأ اذإ ه: ثيدحلا يفو ي افص هليبس يف نولتاقي نيذلا بحي هللا نإ » : لاقو

 ةيآلا ع ي كلا نوبحت متنك نإ لق » : ىلاعت للا لاقو « بنذ هرضب مل ادبع هللا
 ناميإلا يطعي الو ی بحي ال نمو بحي نم ايندلا يطعي هللا نإ » : للع لاقو

 نمو« هللا هعضو رمكت نمو“هللا هعفر هلل عضاوت نم » : ةلب لاقو « بحيب نم الإ

 لفاونلاب يلإ برقتي دبملا لازي ال »ه : ىلاعت للا لاقو « هللا هبحأ هللا رك ذ رثكأ

 ؟ ناميإلا ام هللا لوسر اي : يلبقملا نيزر وبأ لاقو رم دقو خلا ')) « هبحا ىقح

 نم بحلا لعجف «امهاوس امم كيلا بحأ هلوسرو هللا نوكي نا » : للع لاقف

 بحأ هلوسزو هللا نوكي ىتح مكدحأ نمؤي ال » : للع هلوق هلثمو ناميإلا طرش

 نوك ىلع مددهف «ةيآلا ي كؤابآ ناك نإ لق ل :ىلاعت هللا لاقو ى « امهاوس امم هيلإ

 همسن نم هب مكوذغي امم هللا اوبحأ » :للع لاقو ى ىلامت هنم مهيلإ بحأ ركذام
 س ےح _-

 : : للع لاقف كبحأ ينإ هلللا لوسر ى : لجر لاقو ك » ىلاعت للا بحل ينوبحأو

 )١( يسدق ثيدح .
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 نعو ىب ءالىلل دعتسا » : لاقف ىلامت هلا بحأ ينإ لاقف « رقفلل دعت۔ا ه

 شبك باهإ هيلعو البقم ريمع نببمصُم ىلإ يلإ ينلا رظن : هنع هللا يضر رمع
 هبلق هللا رونأ يذلا لجرلا اذه ىلإ اورظنا ه : فلل يبنلا لاقف هب قطنت دق

 هلوسرو هللا بح .اعدف بارشلاو ماعطلا بيطاب هنا وذغي هيوبأ نيب هتيأر دقل

 لمه ه مالسلا هيلع ميهاربإ لاقف “ ميهاربا ضبقل توملا كلم ءاجو « نورت ام ىلإ

 ءاقل هركب اح تيأر له » : هيلإ هللا ىحوأف « ؟ هلمىلخ تسم الىلخ تيأر

 ىتح هبلق لكب للا بحأ هارتف «ضبقاف نآلا توملا كلم اي ه : لاقف «؟هليلخ

 :هلع يبلا لاقو ى هلجأل ةايحلا بحي ءاوس بوبحم هل نكي ملو هئاقل لإ جعزا
 كبح لمجاو كبح ىلإ ينيرقي ام بحو“كبحا نم بح و“كبح ينقزرا مهللا »
 ىتما لوسر اي : لاقف لع يبنلا ىلإ يبارعأ ءاجو .« درابلا ءاملا نم يلإ بحأ
 و “ةالص ريبك امل تددعأ ام :لاق ؟اهل تددعأ ام ه : لاق ؟ ةعادلا

 نم عم هرملا ه تلم هللا لوسر هل لاقف هلوسرو ىلاعت للا بحأ ينأ الإ « مايص
 ى كلذب مهحرف مالسإلا دعب ءيشب اوحرف نيملسملا تيأر امن : سنأ لاق « بحأ

 ائيش ىلافتللا ةبحم صلاخ نم قاذ نم : هنع هللا يضر قيدصلا ركب وبأ لاقو

 فرع نم : نسحلا لاقو رشبلا عبمج نع هشحوأو ايندلا باط نع كلذ هلفشأ
 اذإف « لفغي ىتح وهلي ال نمؤملاو اهيف دهز ايندلا فرع نمو ى هبحأ هبر

 مهلغشي ال اقلخ هللا قلنلخ ؛نم نإ : ينارادلا نابلس وبأ لاقو٬نزح ركفت

 مالسلا هيلع يسيع رمو ؟ ايندلاب نولغتشي فيكف هنع معنلا نم اهيف امو نانجلا

 2 ؟ ىرأ ام كب غلب يذلا ام « : لاقف مهناولأ توفتو مهنادبأ تلح رفن ةثالثب

 مهزواج مث « فئاخلا نتمؤي نآ هللا ىلع قح » : لاق « رانلا نم فوخلا : اولاقف

 ام مكب غلب يذلا ام ه : لاقف ًارتيفتو الوحن دشأ مه اذإف نيرخآ ةثالث ىلإ

 2نوجرت ام مكيطعي نأ هللا ىلع قح » :لاقف ةنجلا ىلإ قوشلا : اولاق « ؟ ىرأ
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 رونلانم يئارملا مههوجوىلع نأك آرّسغتو آالوحن دشأ مه اذإف ةثالث ىلإ مهزواج مث
 متنأ» :لاقف٤لجو زع هللا بح : اولاق « ؟ ىرأ ام مكب غلب يذلا ام » : لاقق

 جلثلا ق شان لجرب تررم ديز نب دحاولا دبع لاقو « نوبرقملا متنأ نوبرقملا

 : يطقسل! ىرس نعو “دربلا دجي ال هللا بح هلغش نم : لاقف دربلا دحت امأ تلقف

 ةمأ اي “ىسيع ةمأ اي ' ىسوم ةمآ اي : لاقيف ممئايبنأب ةمايقلا موي ممآلا ىعدت
 علخنت مهبولق داكتف هناحبس للاىلإ اوملهشلا ءايلوأ اي:نودانيف نيبحملا ريغ كدمح
 ؛هيلإ لبقأ وهبحأ لجو "زَع هبر فرع اذإ نمؤملا : نايح نب مره لاقو ى احرف

 ةرخآلا ىلإ رظني ملو ةوهشلا نيمي ايندلا ىلإ رظني مل هيلإ لابقإلا ةوالح دجو اذإ
 : ذاعم نب ىمحي لاقو ى ةرخآلا يف هحوربو ايندلا يف هدسجب ىقبيو ى ةرتفلا نيمب

 فيكف ص لامآلا قرفتسي هناوضرو ؟ هناوضر فيكف بونذلا قرفتسي هوفع

 ؟هفطل فيكف « هنود ام يسني هدوو ؟ هدو فيكف لوقعلا شهدي هبحو ؟هبح

 نك كيلع يقحبف بحم كل يقحو انأ يدبع » : العو لج هللا بتك ضعب يفو
 ةدابع نم يلإ بحأ بحلا نم ةلدرخ لاقثم : ذامس نب ىمحي لاقو ع « ابحم يل

 وأ ناسنإلا بجي ال ذإ هفرعي ىتح هللا لجرلا بحي الو بح الب ةنس نيمبس
 كلذو كلقع رون مئالت اهنآل هتببحأ هلاكو هللا تافصتفرع اذإف هفرمي ال ام هريغ

 تنأو هبحت فيكف ساوحلاب كردي ال هللا : لاقي الف ع ساوحلاب ال لقملاب كردي
 هسفن بحب ناسنإلا نأ ىفخم الو « هتنسحتساو ساوحلاب هتكردأ ام بحت امإ

 ةيفاملاو ةايحلا بحي ًادبأ وهف ،ام ةعفناو رض عفدو هنم هلصي ريخل هريغ بحيو

 وهف ملأ الب ولو توملا هركي هنأ ىتح هيلإ جاتحي ام لك ءاقبو هلامو هندب يف
 رتخي مل هدحو يقب ولو سينأ الب ايندلا يف هدحو ىقبيو هريغ ىنفي نأ بحي ال

 ةلاحم ال هنأ ملع املو هدلو توم راتخال هدلو. نيبو هنىب رسخ ولو « اضرأ توملا

 براقألا بحي وهف هبراقأ و هدلوك هئاقب ىلع برقي هؤاقب نم ءاقب راتخي ناك تومي
 "يلع رجافل لمجت ال مهللا » : وقل لاق ام لاصتا وأ هيلإ مهناسحإل بناجألاو
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 دقو . هللا همحر نيروغبت هاور اك ةدايزب مدقتو يلازغلا هاور « يبلق هبحمف ادي

 ع لاملا بحك هماودب قثوي يذلا غلابلا يقيقحلا بحلا وهو هتاذل ءيشلا بحي

 ةرضخلا بحت دقف ىرخأ ةذل هءاضق نإف ضرغلا ءاضقل الإ روصتب ال هنأ نظت الو

 ةحلا رايطآلاو راهزألا اذك و « هنم برش الو اهنم لك أ الب يراجلا ءاملاو

 هتافصل بوبحم وهف ‘ ثيدحلا ىف اك ليمجلا بحي لمج هللاو بسانملا شقنلاو

 تاذل اضيأ لمفلا بوبحم وهو « هلعفل بوبحم وه اك تاذلاب بوبحم وهف ةيتاذلا
 سا وجلاب كاردإلا يف نيروصحم لاهلاونسحلا سيل ًاذإف؛سفنلا دركت امم ولو لعفلا
 هتسحف هضعب رضح ناو هب قئاللا هلاك روضح هنسحو ءيش لك لامجو « سلا

 قالخأو ةنسح ةريسو نسح ملعو نسح قلخ اذه:لاقيو؛ رضح ام ردقب هلامجو

 ةءورملاو مركلاو ىوقتلاو ةعاجشلاو ةفعلاو لقملا و ملعلاك :ةليمجلا قالخالاف ةليمج

 بحىلعةلوبجم عابطلا ىرتف ساوحلاب ال ةريصبلا رونب كردي كلذو « كلذ وحنو

 ةبسانمل اضيأ بحلا نوكيو ص ةدهاشم الب ةباحصلاو ءاملعلاو ءامل وآلا و ءايبنألا

 حاورآلا بسانتل لب ظح وأ لامج ببسل ال اهنيب ةبحملا نك اتتنيصخش برف ةيفخ
 ركانت اهو فلتئا اهنم فرامت امث ةدنجم دونج حاورالا » : » : تلل فلا لوسر لاق

 هبحف هلجأ نم بحأ امو “ هدحو ىلاعت للا وه ةبحملل [ فلتخا اهنم

 ةباحصلاو للع يبنلا بحو صالخإب ملعلاو ةنسلاو نآرةلا بحك ىلاعت هل بح

 هللا بح ىلإ عجري هسفن ناسنإلا بح لب“بوبحم بوبحملا بوبحم نإف نينمؤملا و
 مل نإف ىلاعت هللا وه كلذ دجوم و“ءاقبلاو هسفنل ريخلا بحي هنإف ‘ لقع ول ىلاعت

 دهز ايندلا فرع نمو“هبحأهبر فرع نم : نسحلا لاق ىهلهجلف كلذل هللا بحي
 ىلاعتشلا بح ىلإ عجرب عفن بلج وأ رض عفدل ىلاعت هللا ريغل كبح اذك و « اهيف

 قلخلا كنع فرص يذلا وه ىلاعت هللاف “كريغ دي ىلع العو لج هللا نم كلذ نال

 هنم كلصي رأ نودي هسفن يف نسحمل كبح اذك و كيلإ مهف رصي يذلا وهو

 لامجلا بح اذك و ی ناسحإلا اذهل دجوملا وه ىلاعت للا نآل ءاطعو ملعك ناسحإ
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 نال هتاذل لامجلا بح اذكو ناسحإلا اذهل دجوملا وه ىلاعت هللا نأل هتاذل

 لوصو الب ولو هلاعفأو هتافص ليمل للا ببحأف هل قلاخلا وه ىلاعت هلا

 دبعلاك نوك اف باقعلاو باوثلل دبعأ نأ يحتسأل ينإ : مزاح وبأ لاق ى كيلإ

 : ربخلا يفو ى لمعي مل طعي مل نإ ءوسلا ريجألاكو ى لممي مل فح مل نإ ءوسلا

 ملفخيملنإ ءوسلا دبعلاكو“لمعيمل ارجأطمي ملنإ ءوسلا ريجألاك كدحأننوكي ال
 عطقب ىلاعت هللا بح ىوقيو . كلقع رون هتافص ةبسانمل هللا بحت اذك و “ لممي

 هبح لخدي هنم جرحي ام ردقبف “ هنم هللا ريغ جارخإ و بلقلا نم ايندلا قئالع
 برقتت ام ردقبو « اهيف ام جرخي ام ردقب اهيف ام ريغ نم عت ةينآلا رئاسك

 ىقيضباك ةرخآلا نم صقني ايندلانم ديزب ام ردقب كلذك برغملا نم دعبت قرشلل

 صقني هلالج لج هللاب سنآلا ردقبف ى اهتراض باق بمطي ام ردق ةراضلا بلق

 ىلع اهئاليتساو اهعاستاو هتفرعم ةوقب ىلاعت هللا بح ىوقيو ى ايندلاب سنالا
 كفني ال بحلا لصأو ى هلل سيل رمأ لك نم بلقلا ريهطت دعب كلذو “ بلقلا

 فرمت ةضابإلا « ةماعف هب ةفرعملا توافت بسحي هبتارم توافتتو نمؤملا هنع

 ءاملعلاو الامجإ هماحو هنيدو هلضف ةفرعم يف مهك ارقش ال هللا همحر ةديبع يبأ لضف

 . ملعأ هللاو « متأ و مظعأ هل مهبحف الصفم كلذ نوفرعي



 لصف

 تإ و هيلع يلو نا وأ ًايضاق وأ أمامإ ولو هسفنب هقح هرملا ذخأي ال

 . . . . . . . . نمم و أ ١ رحب م ,

 لضف

 وأ ةيدعتب لام نم هريغ هل نوكي ام وهو هريغ نم ( هقح ءرملا ذخاي ال )
 امهوحنو رسبحوب رضك هلجألهريغ مزل ام وأكلذ ريغ وأةنامأبهدنع ام وأةلمامب
 هنم كلذ ذخأي ال كلذ ريغب وأ هرمأب وأ هبيرق وأ هدلوب وأ هدهب وأ ( همسفنب )

 بحاص وه يذلا هرملا ناك ( ولو ) رهق الب ولو هسبحي وأ هب رضي الو رهقلاب
 قوقحلا جارخإ يلي نمم اناطلس وأ ايلاو وأ امكاح وأ ( ايضاق وأ امامإ ) قحلا

 يلونمل) ةقيقحلا يف وه هبلإنيمي وأ سبحي ناو هيلع يلونل بو۔نملاقحلا ناك ( وأ )

 هل رومأم وأ هل ليك و وأ هيلع ةفيلخ وه نموهتجوزو هدبعو هنونج وهتيمك (هيلع
 نميف وأ هيف هلاق وأهلعفلوق وأ لعفل (صبحب)قحلا ذخأ ناك(نإو)بستحم وأ

 وأ لاملا ىلإ لوؤي ام وأ لام لجأل هبلع يلو نمل وأ هل مزلت ( نيمي وأ )هبلع يلو

 الو هسبحي الو هيلعيلونمل وأ“هسفنل هبئانب وأ هسفنب هفلحي الف نيميلا مزلت ثيح
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 . . . . . . . . . هل ز اج م

 رم ام ىلع الإ ارهق هنم هلام ذخأي الو « هرك وأ نَعاذأ اقلطم كلذك هبرض

 ءامدلا يف رم ام الإو عويبلا نم هئاضق باب يف هريغ وأ ركنملا نم لاملا ءاضق نم

 ولو هلام ءرملا ذخأ نم اهيف رم ام الإو ى هيف رم ام ىلع هنإف هيلو لتاق لتق نم
 كاهيف رم ام ىلعف هزرف نكمأو هطلخ وأ هطلخي مل اذإ غاب وأ بصاغ نم لاتقب

 ناك اذإ اذك و هريغ ىلإ همزل نم عفر قح امهوحن وأ مامإلل وأ يضاقلل ناك اذإف
 زاحهل ارقم ناكو نيد لجر ىلع ك احلل ناك اذإو :« ءاضلا » يف و “هيلع يلو نمل

 رخآ مك امل هعفري لب هسبح مك احلل نكي مل نيدلل اركنم ناك نإو ‘هسبح مك احلل

 ،هيف رقي مل امو ىحلا هيلع نم هيف رقأ امنيب ليصفت اذهف“ ه ا الجر ناكحي وأ
 يف ةيدعت يف لجرب هدبع وأ هلفط مك احلا ىلإ كسمتسا نإو : « ناويدلا » ينو
 ؛هريغ ضاق ىإ انهعفدمل و ةموصخلا امهنيب تبثي الف'تالماعملا ولا ومآلا وأ سفنألا
 ىلإ اهعفرب هنإف هدبع وأ يضاقلا لفطب ىضاقلا ىلإ لجر كمتسا نإ كلذك و

 نيبو هنيب ةموصخلا تش: هناف ةيدعتلاب يضاقلا دعب لجر كسمتسا نإو ه ربغ

 1 اح وأ هضاق وأ مامألا ىلإ اعفتريلف لجر يضاقلاب كسمتسا نإو « هدبع

 نم هريغ ىلإ مهعفريلف مهريغ عم هتبارق هيلإ مصتخا نإو < مهتعامج وأ نيملسملا
 نبإلاوبألاكمهنيب براقألا مصاخت نإو لمج نسحف قحلاب مهنيب كح نإ و .؛سانلا

 مكاحلا تبثيو مهنيب ابف جاوزألا كلذك و هبراقأ اوناك ولو مهنيب مكحيلف

 ديبعلانيب ةموصخلا مكاحلا تبثي الف لاومألا امأو مهتاداس و ديبعلا نيب ةموصخلا

 انوذأم ديبعلا نوكيي وأ مهتاداس نذإب الإ ديبعلا مهبكسمتسا نإسانلانم مهريغو

 . ةراجتلا يف مهل

 سبح وأ برض وأ لام قح هيلع ىلو نمل وأ هسفنل قحلا ذخأ ( هل زاج و )
 لعف وأكلذلبق رخآ ءىشب هيلا ءاسأ وأ قحلا كلذب هيلإ ءاسأ نمم كلذ وحن وأ
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 نامضلا همزلو هافنو هضراع وأ هدصقي ملو ماقتنا هضراعي مل نإ

 هلفط نم هجرخيو هجارخإل ةداعإ الب مقتناو هقح ذخأ نإ كالهلاو

 . . . . . . هيلع يلو نممو هسفنب هدبعو

 ماقتنا هضراعي مل نإ ) هيلي نمب كلذ لعف وأ ،احابم وأ كلذ لبق هرضي اقح هيف

 ( نامضلا همزلو ) قحلا درجم دصقو هبلق نم ( هافنو هضراعو هدصقي ملو
 :يأ( مقتناو ) هيلع يلو نم قح وأ ( هقح ذخأ نإ كدلملاو ) بارضلا شأرال
 ‘سفنلا ححشل عوقولا لهس كلذو(هجارخال ةداعإ الب ) ماقتنإلا هذخأ يف دصقو

 ءاسأ نم برض نع امهريغو زيزعلا دبع نب رمعو باطخلا نب رمع لدع كلذلو
 اونكس اذإ ىتح ماقتنالا ةفاخم مهيلا هتءاسإل لبق ب رضلا بجوتسا دقو « مهيلإ

 هلتقيل لجر ردص ىلع دعق بلاط يبأ نب يلع نأ يورو “ قحلا اوجرخأ

 هلتقأ رأ فاخأ : لاقف ‘ هل ليقف ، هكرتو هنع ماقف يلع هجو ىلإ قصبف

 كلذلف قحلل ذافنإ ال ىوهلل ةعدخو ملظ سفنلل اماقتنا سبحلا وأ برضلاو

 آ"لوأ مكاحلا برضي : « ناويدلا ه يفو كلهيو كلذب نمضي هنأ فنصملا ركذ

 فاخي وأ بورضملا يف ةفيبح هل نم برضلاب رمؤي الوهريغ رمأي مث هيلع ردق ام
 هقح ذخأ ىح هبلع هل نمم قحلا جارخإ لجرلا يلي الو ه ١ دحلا هيف زواجي نأ
 وأ ماقتنالا ةفاخم هريغ ىلإ هعفري لب امامإ وأ امكاح ناك ولو هذخأي م وأ

 . دحلا ةزواجم

 نملهرمأيو ( هسفنب ) هنونجمو ( هدبعو هلفط نم ) قحلا يأ ( هجرخيو )
 دبملا "رقأ وأ نايبب ىتأ وأ قحلا جارخإ بجوم مهنم دهاش نمم مهنم هجرخي

 دالوأ وأ نونجم وأ لفط نم ةرامإ وأ ةلاكو وأ فالختساب ) هيلع يلو نممو (
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 هل زاجو هتزواجم هنم رهظي ام هاهن وأ هعنم هآر نم ىلع قيضي الو

 دصق الب هب برضيال امب وأ اليل برضب نإو هريغل زجي ملام مهيف
 ةلثم وأ وضع لاوز وأ رسكل

 هدالوأ دعو هتحوزو هدمحع دالوأ وأ : لمق > هئامإ دالوأ وأ ؛ لفس ناو هنبا

 . هرمغ قحو هقح ءالؤه نم جرخي هنإف مامإ وأ نيناجملا وأ لافطأل

 وأ برضب مهنم قحلا جرخي هآر نم مزلي ال :يأ( هآر نم ىلع قيضي الو )

 ( ام ) هك رتيو يضمي لب كلذ بجوم نيبي ىتح اقلطم ( هاهن وأ هعنم ) سبح
 ايف كلذو ىحلا ةزواجم يأ ( هتزواج هنم رهظي مل ) و قحلا ىلع هنأ لمتحا

 بجوم الب كلذ لعف نأب قحلا ةزواجس هل رهظ نإو وضع وأسفن فالتإ هيف سيل
 ناك وا سحلا ظيلغت وا هظملغت يف وأ برضلا ددع يف داز نكل بجومب لعف وأ

 ناومهنع هعفد هلو هاهني نأ همزل فلتم يف هسبحي وا فلتم وأ فلتم يف هبرضي

 . هملع نايض الف توملل دصق الب هتوم ىلإ هتمفادم تداأف هعفد

 الب( اليل برضب نإو ) قحلا جارخإ يف ( هريغل زجي مل ام مهيف هل زاج و )
 اهنودب وأ رانل فيكف (فيأحابصمل يل مهريغ برض يفبني ال وحابصمك ران ءوض

 عزن دعب اهب هبرضي ةديرجك و “ الفط اهب برضي ىصمك ( هب برضيال امب وأ )
 (وضعلاوز وأ رسكل دصق الب ) مدقلا نطابك برضلا عضوم ريغ يفو “فمس
 لقأ ولو ةمحلا وأ ةدلج" عطق وأ ساوحلا نم ةساحلا ساسحإك هتعفنم وأ

 رمو رانب قارحإك و ساسحإلا باهذإ نم كلذو نيع ءقفك ( ةلثم وأ ) لبلق
 ىلع هتبتك ايف برضلا عضأوم تنيب دقو صاصقلاو حورجلا يف ةلثملا ىلع مالكلا

 ةروس ريسفت يفو ى ينايعلا نافلخ نب ديعس ةلاسرو “ يبرجلا مساق نب ديعس ةلاسر
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 نم درح خشلا لاق ك لقي ملو هرهاظ ىلع لصالا م الك ىقبأ همحر فنصملل رونلا

 زوجي > لبق ل تابثإب مهريغ ف هل روج ال ام مهيف ه ا زوحح الو > .ةخسنلا ا لمل هنأ

 رسكلا لثم داسفلا هيلع موقي ام اذه يف دصقي الو :هلوق بساني 7 طاقسإ ال
 مهنألو “مهريغ يف زوجي ال ام مهيف هل زوجيو : هلوق يف ليوهتلا نم ءانثتسالاك هنإف
 ةنيبلاببلاطي الو ىهني الو هفنب مهنم ىحلا جرخم هنأ يف اضيأ مهريغ اوفلاخ دق

 هب ايف مهريغ اوقفاوي نأ لصألا نأ نم دمحم خشلا هربتعا امم ىلوأ كلذ رابتعاو

 . هعضوم وأ هنامز وأ برضلا ناكم يف وأ « برذلا

 الف اهنيبو هنيب امف لجر ةأرما ىلع بدألا بجو اذإو : « ناويدلا ه يفو

 نإف نيملسملا ةعامج وأ يضاقلا وأ مكاحلا دنع اهب كسمتسي هنكلو اهنم هجرخي

 فيك فرمي نمم اهجوز ناك نإ لوقي نم مهنمو “قحلا اهنم اوجرخيلف كلذ حص
 شارفلايف اهنايصع ىلع ةأرملا بدؤتو“ رشلا نم فخي مل اذإ هسفنب اهبدؤيلف اهبدؤي

 ص مهبدؤي فيك فرع نإ هسفنب هديبع نم بدألا قح ذخأي نأ لجرلل زئاجو
 زئاجو هديبعو هلهأ بدؤي نأ سابع نب لضفلا رءأ هنأل هللا لوسرنع ركذو
 نأ ةأرملل زوجي الو كلذ فرعي نمم مهبدؤي نم رمأيو هلافطأ بدؤي نأ لجرلل
 مهبدؤت مهتدلاو نإف دلاو لفطلل نكي مل نإو ى اهجوز نذإب الإ اهلافطأ بدؤت

 سمشلا بورغ نم ليللاب قحلا هيلع بج و نم اودلجي الومهبدؤت فيك تفرع اذإ

 تباغف سمشلا بورغ لبق لجر دلج يف اوذخأ نإ الإ دغلا نمرسمشلا عولط ىلإ
 رضح اذإ نكلو « مالظلا مهعنمي مل ام هودلجي نرأ مهلف اومتد نأ لبق سملا

 ناك نإ و ص آريثك هوبرضي نأ اودارأ نم برض هيف اودمعتي الف سمشلا بورغ

 نم ليلب اهنوميقي ال دودحلا كلذك و ، كلذ يف اوذخأي نأ ف اليلق برضلا
 ناذآلا نيد الإ اودلجي نأ مهلف راهنلا تاقوأ نم هريغ امأف" مجر وأ عطق ة وأ دلج
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 كلذو ةأرماو هنبا نيب نومأملا مكحو ى اهتالص نم اوغرفي نأ ىلإ ةعمجلا ةالصل

 ناكف سمشلا تلاز نأ ىلإ راهنلا لوأ نم ةيعرلا رومأ يف رظنلل اموي سلج هنأ
 نينمؤملا ريمأ اي كيلع مالسلا: تلاقف ةيلاب رايطأ اهيلع ةأرما هيلإ مدقتنم رخآ يف
 نبىيحي اهل لاقف ‘بجمتملاك مثكأ نب ىبحي ىلإ نومأملا رظنف ى هتاكربو هللا ةمحرو

 :تلاقف ؟ كتجاح ام هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا كيلعو : مغك أ

 رشبلا هب يدهي فصتنم ريخ اي

 دلبلا فرشأ دق هب امامإ ايو

 ةلمرأ _.رامزلا كلم ىلل وكشت

 دسأ هل وقت ملف اهيلع يدع"

 ارضن دعب يعايض ينم ًزتياف
 دلولاو لهألا ينم قرفت دقف

 : نومأملا اهباجأف

 دلجلاو ربصلا لمع تلق ام نود ف

 دبكلاو بلقلا كاذب ىنم باذو

 ىفرصناف رهظلا ةالص ناوأ اذه

 دعأ يذلا مويلا يف مصخلا يرضحاو

 انل سولجلا يضةي نأ تبسلا سلجم

 'دَحألا سلجملا الإو هيف كفصنن
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 لعف ام للا ةمأ اي : اهل لاقف هيلإ تمدقت دحألا موي ناك اماف تفرصنأف
 هسلجأ : بجاحلل لاقف ‘ هنبا ساملا ىلإ تراشأف اذ وهاه : تلاق ؟ كمصخ

 ام لاقف همالك ولعي اهمالك لعجف اهعم هسلجأف هديب ذخأف مكحلا سلج اهعم

 ريمأسلجم يف تنأو هللا هزعأ ريمآلا نيبطاخت امنإ كنإف هللا ةمأ اي الهم : بجاحلا

 "دربت رمأف “هسرخأ لطابلاو اهقطنأ قحلا نإف اهعد : نومأملا هل لاقف “ نينمؤملا

 . تفرصناو اهتذخأف مهرد فالآ ةرشعب اهف رمأو اهعايض

 شقنلا نم ةيلاخ ةرهاظ ةرهوج هبلقو هيدلاو دنع ةنامأ يبصلا نأ ملعاو

 هيف روصتو شقتنا ريخلا هامتلع نإف اهيف روصي وأ شقني امل ةلباق يهف ةروصلاو
 ىلع دلوب دولوم لك » : للع لاق لب ‘ ىرخأو ايند رجألا هملع نمو هل ناكو
 نإو « )١' هناسَحَيأ وأ هنارصنن وأ هندا"وهي ناذللا امه هاوبأ نوكبي ىتح ةرطفلا

 وه كلهف هب روصتو رشلا هبلق يف شقتناف ناطيشلا هفطخ لمهأ وأ رشلا دوع
 هنوصي الفيكف«'"' اران مكيلهأو مكسفنأ اوق » : ىلامت هللا لاق < هلمهأ نمو

 نساح هملعيو هوبأ هبدؤي نأب كلذ و؟ايندلا ران نع هنانوصيو ةرخآلا ران نع هاوبأ

 بابسأو ةنيزلا هيلإ ببحي الو ممنتلا هد"وعي الو ءوسلا ءانرق نم هعنميو قالخألا

 ةحلاص عاضرلا نيح هعضرتسيو « كلهيف ربك اذإ اهبلط يف هرمع عيضيف ةيهافرلا

 : اذإف « ثئابخلا ىلإ هعبط لام هب أشن نإف ى مارحلا نيل يف ةكرب ال هنإف ةنيدتم

 هاريف ةامحلا لئاوأ روهظ كلذ لوأو « هتبقارم نسحأ زييمتلا لئاخم هيف ىأر

 هلا نم ةراشبو ةيده هذهف “ لقملا رون قارشإل كلذف لاعفألا ضعب نم يحتسي
 بدؤيف « هبيدأت ىلع هئايحب نامتسيف ى غلب اذإ هلقع لاكو هئافصو هلادتعاب ىلاعت

 )١( دواد وبأو ملم ءاور .

 )٢( ميرحتلا ةروس : ١ .
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 للا مسب لقو « كنيميب الإ ماعطلا ذخأت ال : هل لاقيو الوأ مامطلا هرش نع

 دجأو ى كريغ لبق ماعطلا ىلإ ردابت الو ‘ كيلي امم "للك و ى ميحرلا نمحرلا
 الب زبخلا دوعيو “ ماعطلا بادآ نم كلذ ريغو ى لك أي نم ىلإ رظنت الو غضملا

 نم هل حدميو ى مشاهبلاب لك آلا ريثك هل هبشيو ى همزتلي الئل تاقوألا ضعب يف مادإ

 دجو امب ءازتجالاو ةعانقلاو مامطلاب راثيإلا هيلإ ببحيو نايبصلا نم لك آلا للقي
 ريرحلا ون وتلملا نود ضيبالا بوثلا هيلإ ببحيو“سابللا نمو نشخلا ماعطلا نم

 هيلع كلذ رركيو ى نيثنحلاو ءاسنلا نأش نم ريرحلاو نوللا نإ : هل لوقيو

 لهأو بايثلا رخفأ وأ كلذ نوسبلي نيذلا ناببصلا نم هظفحب كلذ ىلع هنيميو

 اماتمن اقورس آادوسح ابوذك قالخألا ءيدر أشن لمهأ اذإ يبصلا نإف معنتلا
 ثيداحأ و نآرقلا ملمتيف“ بتكملا يف هلغشي و ةالابم مدعوكحضو لوضف اذ اجوجل

 هاهأو قشملا راعشأ نع ظفحيو مهبحل مهلاوحأو راربألا تاياكحو رابخألا

 بلقلا يف سرفي كلذ نإف عبطلا ةقرو فرظلا نم كلذ نأ نومعزي نيذلا ءابدألاو

 سانلا رهظأ نيب ال هحدمو ديزيل همرك أو هازاج لمج قلخهنم رهظ اذا وقافنلا

 هنع لفافت لاوحألا ضعب يف فلاخ ناو « ءايرلل هثعبي كلذ نإف ى ىلازغلل افالخ

 هلثم دحأ لعفد نأ روصتب هنأ رهظي الو هفشاكي الو هرتس كته الو ةدحاو ةرم

 ناو ى ةفشاكملاب ىصلا ىلابي ال دقف هرهظأ نإف هرتس يف يبصلا دهتجا نا ايس الو
 دنعحضتفتف هلثم ىلا دوعت نأ كايا:لوقيو هيف رمألا مظعيو ارس هبتاع ايناث دواع
 لهسيو هداتعي هنأل حئابقلا بوك ر هيلع نوهت هترثك نإف باتعلا رثكي الو سانلا

 حئابقلا نع هرجزتو بألا مألا هفوخت و هعم مالكلا ةبيه بآلا ظفحي و هبلع

 مونلا مدع ىلع برضيو ىةلئاقلا يف الا لوقأ و ‘ لكي الئل مونلا عنمي نأ يغبنيو

 هواضعأ بلصتتل ءىطولا شارفلا نم عنميو ى اهيف بعل مني مل نا ناك اذا اهيف

 هفارطأ فشكي الو لسكي الئل ىنمي ايف راهنلا ضعب يف ةك رحلا وأ يشملا د"وعيو

 . هيدي يخريو يشملا عرسي الو
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 عنميو امهب ثبعي الئل :يأ هردص ىلإ امهمضي لب امهيخري ال : يلازغلا لاقو
 عضاوتلا دآوعيو ‘هتاود وأ هحول وأ هسابل وأ هماعط وأ هوبأ هكلم امب رخفلا نم

 ملعي و ائيش نايبصلا نم ذخاي ال نأ و مالكلا فطلتب هرشاع نم لكل ماركإلاو
 نم انأو ةلذو ةناهم ذخألاو عمطلا نأو مؤل ذخألا نأو ءاطعإلا يف ةعفرلا نأ

 امهيف عمطلاو ةضفلاو بهذلا هيف حبقيو « ةمقل راظنأ يف صبصبي بلكلا بأد

 الو طخمتي الو هسلجم يف قصبي الأ دةوعيو ، ريبكلاو يبصلا ىلع مسلا نم رضأ

 هفك عضي الو٬لجر ىلع الجر مضي الو “ هريغ ربدتسيو سانلا هوجو يف بءاثتي

 تنإ : لاقيو « لسكلا ل۔اد كلذف هدب وأ هعارذب هسأر دمعي الو هنقذ تحت

 ملعيو ى مالكلا ةرثك منميو ‘ سولجلا ةيفيك ملعيو ‘ بئاصملاو مهلا ثروي كلذ

 ناك اقداص “ اسأر لوضفلا نم عنميو ى ماثللا ءانبأ لصف هنأو « ةحاقو كلذ نأ

 ردقب اباوج الإ ملكتي ال نأ و مالكلا ءىدتبي نأ عنميو ك هداتعي ال ىتحسابذاك وأ
 عسويو اقلطم هقوف نمل موقي نأو :ليق“ريبكلا نم عاتسالا نسحي نأو ى لاؤدلا

 نم ةطلاخم نمو بسلاو نمللاو شحفلاو وغللا نم عنميو هيدي نيب سلجيو ناكملا هل

 دحاب عفشتلاو خارصلا رثكي ال نأ هيصويو ى كلذ نم ءيش هناسل ىلع يرجي نم
 بأد ربصلا نأو ناوسنلاو كيلامملا بأد كلاذ ناو ملعملا هبرض اذإ ربصي لب

 . لاجرلاو نامجذلا

 ابعل بعلي نأ بتكملا نم فارصنإلا دعب هل نذؤي نأ يغبنيو : ىلازغلا لاق

 هقاهرإو بمللا نم يبصلا عنم نإف بمللا يف بعتي ال ثيح هيلإ حيرتسي اليمج
 هنم بلطي ىتح شيملا هيلع صغنيو هءاكذ لطبيو هبلق تيمي امئاد ملعتلا ىلإ

 . اسأر صالخلا

 تيأر ينأ كلذو ص يلازغلا مالك ىلع ملطأ نأ لبق لوقأ تنك اذك و : تلق
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 يف ملاح اموي يل رك ذو « تيبلا مهمزليو اغيلب بيدأت هدالوأ بدؤي سانلا ضمب

 ىوقيف اوحيرتسيل اليلق نوبعلي مهحةرست كنأ ول : هل تلقف سردلاو ةءارقلا

 مهمحر اقلطم بعللا ىلع لفطلا بدؤي :اولاق انباحصأ نأ كلذو اوتلمم الو مهمهف

 يغفبنيو اهيف لاقتنالا ىلإ طاسبنالا و رادلا يف بعللا ىلازغلا ديرب دقو ى ىلامت هللا

 ص هاوبأ ابس الو انبنجأ ولو انس هنم ربكأ وه نمو هبدؤمو هملعم ةعاط ملعي نأ

 موصب رمؤيو “هلحم يف رم ام دح ىلع ةالصلاو ةراهطلاب رمأ زييمتلا نس غلب اذإ و

 زوح الامو مارحلاو ةقرسلا نم ف َوخمو « عرشلا دودح ملعيو ناضمر ضعب

 ةدابملا ىلع ةوقلل ماعطلا نأ هوملع براق وأ غلب اذإو « غولبلا دعب قحلا داتميل

 مظعتف ةرخآلل اهنم دوزتي لقاعلا سّكلاو ةدابعلل يه امنإو ى ىنفت ايندلا نأو

 . ةرخآلا يف معنلا هل عستيو هللا دنع هتحرد

 ةالص :الم ىل رظنأو ليللاب موقأ نينس ثالث نبا انأو تنك : يرتستلا لهس لاق

 ::تلقف ؟ كقلخ يذلا للا ركذت الأ : اموي ىل لاقف راوس نب دمحم ىلاخ

 ل نا ريغ نم تأرم ثالث كبايث يف كبلقت دنع كبلقب [لق] : :لاق ؟ هركذأ

 هتملعأ مث ىلايل كلذ تلقف ؛ يدهاش هللا ىلإ رظان للا يهم هللا : كناسل هب

 لك يف لق : لاقف ى هتملعأ مث كلذ تلقف « تارم عبس ةليل لك يف لق : لاقف
 يل لاق ةنس دعب ناك املف هتوالح يبلق يف عقوف هتلقف ةرم ةرشع ىدحإ ةليل

 ايندلا يف كمفني هنإف ربقلا لخدت رأ ىلإ هيلع "مدو كتمع ام ظفحإ : يلاخ
 يلاخ يل لاق « يرس يف ةوالح هل تدجوف نينس كلذ ىلع لزأ ملف ةرخآلاو

 ؛ةمصعملا وكايإ ؟همصعي فيكف هدهاش وهيلإ ًارظانو هعم هللا ناك نم لهس ان :ًاموب

 يلع قرفتي نأ ىشخأل ينإ : تلقف بتكملا ىلإ يب اوثعبف يسفنب ولخأ تنكف

 تسنا انأو نآرقلا تظفحف دوعأ و ةعاسهيلإ بهذأ نأ معملا طراش نكل ويتم

 يل تمقوف ةنس هرشع يتنثا ريمشلا زبخ نم يتوقو رهدلا موصأ تنك و ى نينس
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 رم اك دبعت اهب ررحيو

 ةرصبلا لمهأ ىلإ يب اوثعبي نأ يلهأ تلأسف ةنس ةرشع ثالث نبا انأو ةلأسم

 يباب فرملي لجرل نادابع ىلإ تجرخف “ينوفشي ملف اهءاملع تلأسف اهنعلاسال
 > هبادآب بدأتأ و همالكب عفتنأ ةدم هدنع تشقأف ينباجأف هللادبع نب ةزمح بيبح

 نم قرفلا مهردب يل ىرقشي رأ ىلع ًاداصتقا يتوق تلعجف رتست ىلإ تعجر مث
 ى مادإ الو حلم الب ةليل لك ةيقوأ ىلع رحسلا دنع رطفأف زبخي و نحطيف ريعشلا

 اعبس مث [ مث لاىل ثالث يوطأ نأ ىلع تمزع مث ةنس مه ردلا ينيفكي ناكف

 ضرالا يف حيسا تجرخ مث « ةنس نيرشع كلذ ىلع تنك و ى نيرشعو اسمخ مث

 . ىلاعت هللا ءاش ام هلك ليللا موقأ تنك و رتست ىلإ تمجر مث نينس

 :تايدلاباتك نم هلوق يف (رم اك ) ةمأ وأ (دبع) ةلئملاب :يأ (اهب ررحيو)

 ضعب لثس : « جاهنملا ه يفو اهب ررحي ال : ليقو ى خلا فيسكب ناج لتقي باب

 ش'رأ ال :لاق ؟اهشرأ ديسلا مزلي له اهب قتع ةلثم هدبعب لتشم لجر نع ءاهقفلا
 تام ىتح دادزا ولف دادزا ام همزليف دادزا نإ الإ قتملا ضوع دق هنآل يأ هل

 رظنلا نبا مئاعد ضعب حرش يف ةلثملا ىلع مالكلا تلطأ دقو ى رحلا ةيد هتمزل
 د

 . هلل ا همجح ر

 لوسر لاق“ قتع" هفنأ مرخ وأ هنذأ عطقف هدبعب لثمت نمو:فاتصوننا لاق

 ةلعشب هدبع برض نم : مشاه لاق « « هيلع قيتع هدبعب لثم نم » : هي هللا
 نذأ عطق نم : ربج لاق ى رانلا هيف رثؤت ىتح :ىسومو رهزألا لاقو “ قتع رات
 ءآةرح الإ همالغ ىرأ امف كلذهشأ ام وأ هدي عطق وأ هنيع أقف وأ هفنأ وأ همالغ

 رمأ وأ هناسلىلع اهعضو مث رانلا يف انيكس نتخسف ةقرسب همالغ مهتا نمو :لاق

 هيف رثؤت ملو كلذب همالك ريغت وأ ائيش هناسل يف رانلا ترثأ اذإف كلذ لمف نم

 الب هاوك نإف ى زئاجف ةلمل دبعلا يأرب هدبع ىوك نمو « كلذب قتعي هارأ ينإف
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 . . ٠ . ٠ . و اهدصق نإ نمضو اهلعاف اهب كلهو

 : مهضعب لا_ةو “ ىتع رانلا همف ترثا أ اذإ : مهضعب لاق “ فالتخا هيفف ببس

 ىهني هنإف هتيراج سأر قلح نمو :لاق ى ثلثلا هتميق نم صقني نأ الإ تمي ال
 نكلو هدي يف كرتت الو ةرحلايف ةلثم هنأ وأ ةلثملاك يأ ةلثم اذه _.رإف كلذ ن

 ىتعت اهنإف رعشلا تاوذ نم تناك نإ :هللادبع وبأ لاقءاهنت ىطعيو هريغ نم عابت

 . هبر رفغتسيو ءاسأ دقف تدن نإ و ؛ تبني مل اذإ هملع

 امهو :لاق “تقتع ةنس ىلإ تبني مل نإف ةنس كلذ ف ةدملا نأ يدنعو : لاق

 نمو :لاق ‘يدمتلا ىلع اهب اهالوم لمف اذإ قتعت امنإ و “ هب قتعت ال اطلغ اهب لمف

 حكن نمو !اہهئطو هبلع مرحم نكلو قتعت اهارأ الف ضئاح يهو هتمأ رشاب
 قتعلا امب عقي دمعب ةلثملا نأ ديفي ام « جاهنملاه يفو ‘ كلذب هيلع قتمي مل هدبع
 امف :هل ليق : لاق ث ةلماكلا ةيدلا تفلب نإ اهب عقو أطخ تناك نإو “ تلق ولو

 ةبجار وأ ةدحاو ةلغأ هل عطق ولف دمعلا ىلع امإ : لاق ؟ دبعلا اهب قتعي .يت ةلل

 وأ نيديلا لثم ةيدلا هيف عمتجت ام هب لثمي ىتحف أطخلا ىلع امأ و ںاهب قتعي

 . كلذ هبشأ امو لجرلاو ديلا وأ فنألا وأ نينسملا وأ 0

 :لاق« قتع دقف هّنبَج "وأ هدبع ىصخ نم : هللا همحر يراوحلا وبأ لاق :لاق
 لئُسف هنبع ر -عاف براضلا أطخأف اهل مالغ برضب ترمأ ةأرما نأ ركذو

 لوق نم ظفحن يذلا و ء أطخ كلذ سنرأل قتعب ال هنإ : لاقف كلذ نع بوححم

 هنإف ادمع ةلمنأ وأ انذأ عطق وأ انيع هل ر -اف همالغب لثم نم نأ :نيملسملا

 ةيدلا اهيف عمجت ةلثم هب لثم نا الإ قتعي ال هنإف أطخ كلذ لعف نمو “ قتعي

 ىتلا هحراوج نم ائيش وأ 'هَفلنأ وأ هن ذأ عطقي نأ لثم كلذو ى قتمي هنإف
 ( اهلعاف ا كلمو) دعلا قتع أطخ وأ ادل كلذ لعف نإف رحلا ف ةيدلا اهف متت

 تمقو نإف“ ىلا جرح ةلثملا ش رأ ( نمضو )“ ٠ريذل وأ هل دمع وأ ةرح آ دع
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 مالي نأ امإف هجارخإل لهأتم ريغ هجرخأ نإو هريغ قح يف نإ

 الب هنم لضفأ دوجول ةعامجلا نم هب دصقي ال نمك طقف ناسللاب
 2 هيلإ هتأجلأ ةرورض

 نأ لثم ( هريغ قح ) جارخإ ( يف نإ ) و ى هل شأرأ الف هبارطضا وأ هعانتمال
 هسفنل ىحلا جرخي نأ زاوجنم رم ام ىلع وأ هسفنل ىقح وهو هدلو نم قحلا جرحم

 ابراحم ايباتك وأ يباتك ريغ اك رشم ولو تيمب لثم نم اذك و ‘ ىدعتي ال ناك اذإ
 مدقتو “هريغو رسك و حرج نم هب لعف ام لك اذك و هثراول اهشرأ همزل ايغاب وأ
 فلكم ريغ هنآل هلاتق ىلإ ليبس ال تيملا نأ كلذو تيملا ش"رأ ردقيف فالخلا

 هيف رثؤي الو ,رجًز الو يهن الو ذئنيح هيلع رمأ الف هتايح يف لعف ابب الإ ذئنيح
 كثرحت نم هنم قحلا جرخي نمم ماق ام نمضي الو هب أطخأ ام لك نمضيو ى يهنلا

 هجارخال لهاتم ريغ ) سبح وأ برضك قحلا يأ ( هجرخأ نإو) ، هوحن وأ
 دفتف كلذ لثم هريغ لعفي الئل و هلثم ىلإ دومي الئل (طقف ناسللاب مالي نأ امإف .

 ؟كلذكل نبأ نم لاقي وأ كلذ كل غوسي ال : لاقي نأ لثم سفانتلاعقيو ماكحألا

 يأ ( ةعاجلا نم ) قحلا جارخإب يأ ( هب دصقي ال نمك) “سأرتت كنأك لاقي وأ
 هنودصقي الو قحلا جارخإل هولعجي مل نكل نيملسملا ةعامج ةعامجلا نم نوكي نمك

 نيع دق نكل هيواسم وأ ( هنم لضفأ دوجول ) سانلا نم هجرخي نأ بلطلإ
 اونتع دق نكلو هنود نم الإ نكي مل ول اذك و هيواسي يذلا هريغ جارخإل

 ىلإ يأ ( هيلإ هتاجلا ةرورض الب ) هيلع رجحلاك هريغ نيبمت نأل هريغ جارخإل

 وأ ,ضرمل هريغ فعضي نأ وأ ص هاوس هجرخي نم كانه دجوي ال نأ لثم جارخإ
 وأ طقف هدنع ةندبلاتماق وأ رض دلوت وأ ةنتف تماقل هريغ هحرخأ ول ثوأ ه رغ

 امو هسفنب هقح جرخي الف قحلا بحاص لضفأ وه نم راك وأ هنود نمو هدنع

 ( رجت ا" وأ ) ةساير الو اماقتنا ال ىحلا ذافنإ درحل ادصق هجرخأف كلذ هبشأ
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 هجرخأ نإف سفالخلاو عازتلا هأحلأ نكلو هب دصقي نمك رجاهم وأ

 7 رجاهيو هجارخإل لهأت ولو نارجهلاب قحأ وهف هدحو

 دعب هدّمعت نإ برض وأ سبحب وأ ةعامجلا نم هجارخإب رظنلا ردقب
 هنم - و رحح

 ىعدي يأ (هب دصقي نمك) مالي را اما هلوقل ليدع طقف رجاه وأ مالو
 ىلإ ( هاجلا نكلو ) كلذل الهأ ه_نوكل هريغ نم ىحلا جرخي نرأ ىلإ

 ؟ ال وأ هجرخن له : ةعامجلا عزانتت نأ لثم ( فدلخلاو عازقلا ) قحلا جارخإ

 وأ اذكب برضي له وأ ث هب لجميف هنورخؤي له اوفلتخي وأ 2 هجرخيف
 هبرضأ انأ :لوقي لك وأ “بورخملا وأ وه دارأ امب هردابيف ؟اذك يف وأ اذك ددع

 ( هدح و هجرخأ نإف ) رظتني ملف تبثتلا ةدايز اورظتني وأ برضلاب لجاميف
 يذلا اذك و ( هجارخال لهات ولو نارجهاب قحأ وهف ) عازنلا عوقو لبق

 ص عواط.هنم هجرخأ نم وه رجاهيو “ عواط نرإ هنورجاهي هنم جرخأ

 رجاهيو) هبلط و هدارأ نم لمعلا يف ىلوب ال هنأ ثيداحأ يف رم دقو“عواطي م وأ

 بدؤيو ) منمو رجح دعب هلوق ىلإ دئاع خلا رجاهو : هلوقو ناسللاب ( ماليو
 جارخإلانم هبلع مدقأ ام مظعو هتبترمبو هب قيلي ام ردق ىلع يأ ( رظنلا ردقب

 لعجي وأ ىلع ىنعمب ىلوآلا نأل ناءاب هيف تقلعتو بدؤيب قلعتم ( هجارخإب )
 بدؤيو ماليو رجاهي يدلاىلإ ةدئاعهجارخإ ءاهو رظنلا ردقب نم الدبب هجارخإب

 (بوض وأ صبحب) بدؤي ( 'وا)« ةماعلا ىلإ وأ اهنود ةعامج ىلإ ( ةعامجلا نم)
 رجح دعب ) بجو نمم قحلا جارخإ دمعت يأ ( هدمعت نإ ) رظنلا ردق ىلع

 ىلإ رجح وأ اصوصخ هيلع رجح وأ اقلطم هنم هجارخإ نم يأ ( هنم عنمو
 وحن وأ جرخ نييعت وأ ‘ اذك ددع وأ « اذك يف وأ ،اذكمب الإ وأ ، اذك تقو

 . جارخإلاب فلاخف كلذ
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 نإ ةعامجلا نم نكي مل نم ررعب و جارخإ ةداعإ الو هلع نامض ال و

 ٠ فالخ نامضلا موزلو هتداعإ يفو اهتفلاخم دصقو هدهعت

 امب نوفتكي لب اهريغ وأ ةعامجلا ىلع ( جارخإ ةداعإ الو هيلعنايض الو )
 يذلاو ىاهمامإ فلاخ وأ كلذب اهفلاخ ولو ةعامجلا نم هنأل لجرلا كلذ هجرخأ

 هنإف ‘ عنملاو رجحلا ىلع مهعم قفتا نإ ةروكذملا ةعامجلا ةلزنمب ىحلا هيف بجو

 يف عواط ولو هنارجه نم ةعامجلا تلعف اك رجلا ىلع قحلا هنم جرخأ نم رجاهي

 يذلا مهنارجه يف نيملسملا ةفلاخم هل حيبت ال ةعواطملا هتيصعم نآل هنم جارخإلا
 برض وأ سبحب كلذك هوبدأو اضيأ وه هورجاه عواط اذإو“ىحلا هنم جرخأ

 ةيدعت كلذ نال مهتلزنمب وأ ايندلا لهأ نم لب ( ةعامجلا نم نكي مل نم رزعيو )
 دصقو) سبح وأ برضب ةيف بجو نمم قحلا جارخإ بكترا يأ ( هدمعت نا )
 ( هتداعإ يفو ) كلذ وحن وأ يضاقلا وأ مامإلا وأ ةعامجلا ةفلاخم يأ ( اهتفلاخم

 قحلا جارخإ هوحن وأ مامإلاو يضاقلا وأ ةعامجلا ةداعإ يأ هجارخإ ةداعإ يأ

 هبوجوو عقو ام وأ برضلا ش"رأ موزل يأ (نايضلا موزلو ) هنم هوجرخأ نم
 . (فدالخ) هوجرخأ نيذلا ءالؤه ىلع

 لقأ هوبرضف رارشألا هذخأف لجر ىلع قحلا بجو اذإ و : « ناويدلا » ىف و

 نأ اوأر نإف « كلذ يف نوملسملا رظنيلف هنم رثكأ وأ هرادقم وأ هملع بجو امم

 ءكلذىلع مهوبدؤيلو كلذ يف رارشألا لعفب اولغتشي الو هوذخأ قحلا هنم اوذخأي

 اولغتشي الو ىحلا هنم اوجرخيلف لافطألا وأ ءاسنلا وأ دسملا هبرض نإ كلذك و

 هنم جرخي نم ىلإ دحأ دعقن الو ماكحألا يف مالك رم دقو كلذ ىلع مهوبدؤبل و مهب

 اذك لعف ىلع هنوبرضي امنإ :نانيمألا لاق نإف هيلع هنوبرضي امع مهلأسي ىتح قحلا

 الف إ مأآلا مهيف نكي مل نإ كلذك و “ مهيلإ دعقيلف برضلا بجوي امم اذك و

 ۔ _ ٧٢ ١ ٥



 تإ عطاق وأ عن امك لكنيو دوق ال ًاسفن هب فلتأ نإ ةن د هتمزلو َ

 كلهو ،داعيو سبح وأ برضمكب ضاق نود هيف بج و نمم اقح جرخأ

 . جارخإل لهأت نم باغ ولو نمضو

 تفإو ى لاؤس ىلإ جاتحي الو دمقيلف مهيف ءانمألا ناك نإ : ليقو ى مهيلإ دمقي

 ناك نإ الإ برضلا بجوي ام لعف هنأ ملعي ىتح هبرضي الف لجر برضب هورمأ
 . كلذ يف مالك رمو “ كلذ نم هب هرمأي ام لعفي هنإف نيماسملا مامإ

 وا عناك لكنيو دوق ال اسفن ) جارنخإلاب يأ ( هب فلتأ نإ ةيد هتمزلو )

 قيرطلا عطاق وأ قحلا عنام لثم لكني : يأ لكني لعاف بئات فاكلا ( عطاق

 وحن وأ ةعامج وأ مامإ وأ ( ضاق نود هيف بج و نمم اقح جرخأ نإ ) يغابلاو

 هجرخم (كلهو)هجارخإ (داعيو سبح وأ ) جرخاب قلعتم ( برضكب ) ؛ كلذ
 لهات نم باغ ولو ) هريغ وأ حرج نم هجارخإ نم عقو ام (نمضو) روكذملا

 عناملا جارخإل هسفن كرت نرإ جارخإلا بجوي ام لعف يذلا كلهو ( جارخالل
 كلذ و“نايضلاو كالهلاو لاكنلاب قحا هجرخأ يذلاف رضح نإف هنم قحلا هوحن و
 ركنملا نع يهنلا امأ و‘ هيف بجو اذإ هريغنم قحلا جرخي الحلا هيلع بجو نم نأ

 يتأي ناك ولو فورمملاب رمألا اذك و ى هلقع حص ام هتقاط ردق ىلع هنع طحي الف
 اهرتتعاف ةلادملا امأو : «رطانقلا» يف لاق “ فورعملا كلذ كرتيو ركنملا كلذ

 رابخألاو تايآلاب اولدتسا امبرو يهنلاو رمألاب بستحي نأ قسافلل سيل اولاقو موق
 سانلا نورماأتأ » : ىلاعت هلوق لثم هلعفي ال امم رمأي نم ىلع راكنإلا يف ةدراولا

 فأ هلا دنع اتقم َرَْك ل : ىلامت هلوقو )١'« مكسفنأ نوسنتَو "ربلاب

 )١( ةرقبل ا ةروس : ٤٤ .

- ٥١٨ 



 تررم ه : لاق هنأ نلع يبنلا نع يور امبو ى 4 )١' نولعفت ال ام اولوقت

 ؟ متنأ نم زم : تلقف _ ران نم ضيراقمب ممهافش ضرقت" موقب يب يرسأ ةليل

 هللا نأ يور امبو . ٦ هىتأنو رشلا نع ىهننو هىتأن الو ريخلاب رمأن انك : اولاق

 الإو سانلا ظعف تظمتا نإف كسفن "ظع ه : ميرم نبا ىسبع ىلإ ىحوأ ىلاعت

 . « ينم يحتساف

 حالصإلاو ةماقتسالا عرف ريغلا موقت نأ سايقلا قيرط نم اولدتسا امبرو

 مقتسي ىتمو هريغحلصي فيكف هسفن يف حلاصب سيل نمف حالصلا باصن نع ةاكز

 نأ قسافلا ىلع نأ قحلاو « تالايخ هوركذ ام لكو : لاق ؟ جوعأ دوعلاو لظلا

 هنأ معز نمف ثاهلك يصاعملا نع ةمصملا يهنلاو رمألا يف طرتشي ال ذإ ىهنيو رمأي

 مسحو عامجإلا قرخ دقف اموصعم نروكي ىتح ىهنيو رمأي نأ ,دحال زوجي ال
 يف اوفلتخا دق ءايبنألاو ،مهريغ نع الضف ةباحصلل ةمصع ال ذإ يهنلاو رءألا باب

 ص مهسفنأل ملظلاو ةيصعملا ىلإ ءايبنألا ةبسن ىلع لد نآرقلاو رئاغصلا نم مهتمصع

 هيف نكي مل نم الإ ركنملا نع هني ملو فورعملاب رمأي مل نإ : ريبخ نب ديعس نعو

 :هي هللا لوسر نع يور دقو « ءيش نع هني ملو ءيشب دحأ رمأي م ءيش
 هنع اوهتنت مل نإ و ركنملا نع اوهناو ط هلك هب اولمعت مل نإو فورعملاب اورم »

 عفني الو ظعولاب نوكي ةرات باستحالا نأ اذه ىف قيقحتلاو : لاق ع «'"! هلك

 عنملاو رهقلاب ةرت باستحالا نوكيو ى هنم كلذ ملع نم دنع ظعتي ال نم ظعو

 ١( فصلا ةروس : ٣

- ١٩ 



 ص كلذ ىلع ردق اذإ اهريغو يهالملا رسكو رلا ةقارإ يف قساف ىلع رجح الف

 . ركنملا نم كلذ ريغو ملاظلا عمق و مولظملا ةثاغإ كلذك و

 ىرتو كبيع ىري ملسملا كاخأ نإف نيماسملا نيب حصانتلا راثآ اذك و: تلق
 امأو : لاق “ يصاعلا نع يهنلا طقسي ال هنأ لدف رخآلا امهنم لك حصنيف هبيع
 مهباكتراوف ورعملا مهك رت ثبحنم مهيلع راكنإف اه اولدتسا تلا رابخآلا وتايآلا

 باقعو ى مهملع ةوق ىلع لد مهيهنو مهرما نال يهنلاو رمالا ثيح نم ال ركملا

 ،ملاملافيكف روذعم ريغ لهاجلاف هملع ةوق عم هل رذع ال هنأل دشأ ك راتلاملاعلا

 ص بذاكلا دعولا هب دارملا « )١' نولعفت ال ام نولوقت » : ىلاعت هلوق و ملاملا

 مج تيح نم راكنإ 4 كسفنأ نوسنتو ديلاب سانلا رو رمأتأ < :ىلاعت هلوف و

 ق ىوقاو مهملع ىلع لدا كلذ نال مه ريغ اورما ما ثمسح نم ال مهسفنا اوسن

 باستحالا وه ثيدحلاهككسفن ظع مم رم نبا اي < : هلوق و“ مهيلع ةحجلا دكأت

 فرعي نم دنع لوبقلا طقاس ىودجلا ليلق قسافلا ظعو نأ انماس دقو “ ظعولاب

 : هانمم لب رغلا ظعو مم رحت ىلع لدي ال يم يحتساف الإ و : هلوق ش « هقسف

 الإو كاخأ مث كابأ ظفحإ : لاةي اك “ كريغ مهمب لغتشتو كفن مهم كرتت ال

 . ١ ى >ًمس اف

 ذخاب ملظب مهدصق نم اوعفدي نأ قحلا مهيلع بجو نيذلا ءالؤه ىلع بجيو

 وأ رانلاب مهلتقي نأ لثم زوجي ال اك قحلا جارخإب مهدصق نم وأ مهلتق وأ ِلام

 إ نأملع نم مهريغ وأ يضاقلا وأ مامإلا زوجي ال امب هدصق ءاوس مهب لثمي وأ مهقرغي
 ال ام مهيف لعفي نمل مهسفنأ اوماسي نأ نورذمي الو ملعي مل نم وأ زوجي ال كلذ

 . ٣ :ى فصلا ة روس ) ( ١

_- ٥٢ . 



 امو نويدلاو ةقفنلاك همزل نمم هل نمل اقح عناملاك ىطعأ نإو

 الو ةقفنلا هل نم ىلإ ةجاحلا غلبت مل ولو نمضي مل ، لاملا نم جرخي
 امب وأ ملظب هدصاق عافد و يهنلا همزل نإو هيف وه نم هجرخي

 هب زوجي ال

 فراق اذإ لهاجلا رذمي الو “ةفراقم ميلستلا نآل زوجي ال هنآ اولهج ولو زوجي

 لب ميلستلا يف هيلع سأب الف ملعلاب كردي ال ام امأ و ملعلاب كردي ام لك يف كلذ و

 ص هبلع كلذ سيل هنأ هسفن يف وه ملع ولو مكحلا رهاظب هذخأ نمع هسفن عنمي ال

 كلذ زوجي ال هنأ ملع دق كلذب هذخأ ًاديرم ناك نإ الإ هسفن ىلع نيعي ال نكلو

 جوزب سيل وأ ردبعب سيل وأ لتقي مل وأ قلطي مل هنأ ملعي نأ لثم هعنمي هنإف
 . ملع ام فالخب أطخلا وأ روزلا ةداهش هيلع تماقف

 قحلاعنام لثم ىطعأ نإو :يأ ىطعأ لعاف فاكلا ( عناملاك ىطعأ نإو )

 ( ةقفنلاك ) امهوحن وأ اسبح وأ ابرض سيل امم ( همزل نمم هل نمل أمقح) عطاقلاو

 نم لام نم قحلا ىطعأ نإو : يأ ىطعأب قلمتم نمو دبعلاو يلولاو ةجوزلل
 امو ) ةجاحلا مهيلإ غلبت مل ولو اهباحصأل ( نويدلاو ) هنم نذإ الب قحلا هبلع

 غلبت مل ولو نمضي مل ) ةجوزو دبعك سابلإ همزل نم سابلإك ( لاملا نم جرخي

 وأ هطعي مل نإ تومي ةقفنلا هل نم نكي مل نإو :يأ ( ةقفنلا هل نم ىلإ ةجاحلا
 جارخإ بجو نم قحلا جرخي ال :يأ ( هيف وه نم هجرخي الو ) رض هبيصي
 ركنملا نع ( يهنلا همزل نإو ) فلتخا وأ ىلا عون قفتا ءاوس هنم قحلا

 جارخإل هدصاق ( وأ ملظب هدصاق عافدو ) رطانقلا نع رم اك فورمملاب رمألاو

 وأ ديدب برض وأ هجو ىلع برضو قارحإك ( هب زوجي ال امب ) قحلا

- ٥٢١ - 



 : ايضاق وأ مامز ولو

 ناب ( ايضاق وأ امامإ ولو ) دجلا نم هيف برضلاب رثألا دري مل ثبح برض

 رئاجلا يضاقلاو رئاجلا مامإلا دارأ وأ نايصع دمعت وأ لهجل كلذ لعف ىلإ دصقي

 . ملع أ هللاو

- ٥٢٢ - 



 لصف

 كلذ هل نمل نيدو ةقفنك يف نإو دبعو لفطو ةأرما مكح زوجي ال

 . .. . .... طقسو همزل نمع لازو هل ةعابت الو

 لصف

 ةقفنك يف نإو ) كرشمو نونجمو ( دبعو لفطو ةأرما مكح زوجي ال )
 هل نمل :يأ ( هل ةعابت الو ) امهوحنو ندلاو ةقفنلا نم روكذملا (كلذ هل نمل نيدو
 ةأرملا وأ لفطلا ضيبقتب هذخأ ام ذخأ يف هل ةمزال ةعابت الو :يأ روكذملا كلذ
 نم اورهق وأ هايإ هوطعأو هقح هل اوذخأ اذإف « هكح زوجي ال نمم امهريغ وأ

 ال : يأ ىلع ىنعمب ماللا نوك زوجيو ى هيلع سأب الو هذخايلف يطعاف قحلا هيلع
 نم ةمذ نأ ىنملا نوكي نأ زوجيو هوحن و لفطلا كحي هقح ذخأب هيلع ةعابت

 ص هيلع قحلا هل نمل ةعابت الو هوحنو لفطلا مكحي يطعأ نيح تئرب دق قحلا هيلع :

 هجولا لطبف ( طقسو همزل نمع ) قحلا ( لازو ) : لاق دق هنأ يل رهظ مث
 اذهب هركذ دق هللا همحر فنصملا نأ ىلع علطأ نأ لبق هتبتك امنإو ، ثلاثلا
 نم ةمذ ةءارب ركذ دق نوكيف ثلاثلا هجولا حصي نأ زئاجلا نم هنأ الإ مالكلا

_ ٥٢٣ 



 همزلي الو هب هودصق نم مهعفدي الو قحلا يذل مهمكب دهشي ال و

 . هبحاصل هعفد همزلو ء لبق همزلي مل ام هب

 همزل نم ىلع هل ةعابت ال يأ هل ةعابت الو : هلوقب تارم ثالث قحلا هيلع
 . طقس و : هلوقبو ى همزل نمع لازو : هلوقبو

 دوهشلا دهشي ال : يأ ( قحلا يذل مهمكحب ) لوعفملل ءانبلاب ( دهشلي الو )
 زوجي ال نمم لفطلا وحنىلإ اريشم نالف كح دق هنأب الو نالفل مكاحلا كح دق هنأب

 نونحلا وأ لفطلا وأ ةأرملا تكح دق هنأب الو « ةنالف تمكح دق وأ « هكح

 مهءامسأ اوركذو اودهش نإ مهيلع مثإ ال هنأ الإ حبحص مكح ال ذإ ‘ كلذ وحن وأ

 لفطلا وأ ةأرملا مساب مهركذ وأ ى مهكح زوجي ال نمم مهنأ عماسلا ملعي ثيحب

 نالف هيلع كح الو قحلا هيلع نم ىلع كح دق هنأ نودهشي ال كلذك و « امهوحنو

 نم انالف لصو دق : اولاق نإ مهيلع سأب الو ' اذكهو نونجملا وأ لفطلا وأ

 ًارجزو آلوق مكحلاب : يأ ( هب هودصق نم مهعفدي الو ) اذك و اذك نالف لام

 لمهأ اوسيل اوناك ولو هيلع ىحلا نأل ءاطعإلل هلام يف ديلا مهلاخدإب ذافنإ وأ

 وأ صلختلاب "لتنحَملفَ} سبحلل وأ عفديل هورجي وأ هوضبقي نأ لثم ى مكحلل

 لبق يأ ( لبق همزلي مل ام ) مهكحب يأ ( هب همزلي الو ) مهعفدي الو طمي
 إ اباوج مه "دري ما وأ مهنع بره وا ماصعو مهنع عتما نإ : يأ ، مهمكح
 الو باوجلا "در ىلع ربجي الو برضلاب عبتي الو برضلاب الو سبحلاب هيلع مكح
 ص باوجلا هل دري مل وأ يضاقلا نم عنتما نم ىلع هب مكحيامم ءيشب هيلع مكحي
 ص مهعفد هلف هيلع سيل ام وأ هلام يف زوجي ال ام نولعفي مهآر نإو هنم أربي الو

 ءاوس قحلا هيلع نميف وه امنإ فنصملا مالكو “ مهعفد هلف قحلا هيلع نكي مل نإو
 . مهريغو مه اوملع وأ طقف هب ءالؤه ملع

 دق : مهل لوقي نأ قئاللاو ى ءالؤه نم كح الب ( هبحاصل هعفد همزلو )

- ٤ ٥٢ _ 



 وأ . هل هطعي ملو هل وه ام هيلع مرح وأ هبولطم ىلع رجح نإو

 . . . . . . . هلام هئاطعإ ىلع ر داق وه

 همادختسا هل نم وأةأرملل هيطعي وأ هبحاصل قحلا لصوأ انأف اوبهذاف قحلا تلبق

 نأ همزل هبحاصل لصويل هيطعي نأ مامإلا وأ يضاقلا هربجأ ولو ى هلصوو

 انطعأ : هل اولاق دقو هاطعأ نإو ى هبحاص همطعي الو ةعامجلا اذك و هيطعي

 :«ناويدلا»هيفو“هوحن وأ مامإلا هيلوي نم وأ مامإلا ءاضقلا يلي امنإو ءىرب اندديأب

 ريغب دحأ هلعج نإو ة مامإلا هل نذأ نم وأ نيملسملا مامإ ءاضقلا يلوي امنإو
 الو ةعامجلاف مامإلا نكي مل نإو ى مامإلا هزوج نإ الإ زوجي الف مامإلا نذإ

 دسبملل الو ءاسنلل سمل و “ كلذ ىلع هولكو نإ الإ مهنم نذإ الب مهنم دحاو هلعجي

 مهنم ايضاق اولوي نأ نيفلاخخلاو ةوعدلا لهأ نم رئابكلا لهأل الو نيك رشملل الو

 ءاضقلا اولون الو ى ءيش ءاضقلا رمأ نم نيناجملاو لافطألل سيل و ى مهريغ نم الو
 لفطلاو دبعلا كلذك و ع كلذ نع وقل ينلا ىهن دقو ى نيك رشملل الو « ةأرملل
 يف نأشلا اذه ىلع مالكلا رمو ى روزلاب دهاشلاو فذقلا يف دودحلاو نونجملاو

 وهو( هبولطم ىلع ) هل بلاطلا قحلا بحاص ( رجح نإو ) « ماكحألا باتك
 نأ مرح وأ هبلع رجح ( هل وه ام ) هلوقو ( هيلع مرح وأ ) قحلا هيلع نم
 ىحلا ىلع ةمقاو «ام هو مرحو رلجَح هعزانت ام ظفلو هقحل ءاضق الب ثحكمع

 وأ هيلع وه يذلا دنع ىقبي نأ قحلا نم هل وه ام قحلا بحاص منم نإو : يأ

 رةدقف “ هدنع ىقبي نأ قحلا نم هل وه ام قحلا هيلع نم ىلع قحلا بحاص مرح

 هل وهام هءاقب : يأ فاخملا ردق وأ « هفذح زاوج ىلع ءانب تيأر اك لدبلا

 هرجح _نرإو ردقي يناثلا لامعإ ىلعو ى هيلع همرح وأ ردقي لوألا لامعإ ىلعف

 يناثلا لوعفملا يف ماللا داز وأ ماللاب هاآدعف لواني ىنعم طعي نمض ( هل هطعي ملو )
 لب لاملا سفن ريغ وه امم هقح وأ ( هلام هناطعإ ىلع رداق وه وأ ) ًاذوذش
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 عيسوت نم لوألا هلاح ىلعف هيلع رجحب مل نإو كله : ليقو ، ىصع
 وأ غاب لتق نإو « ملظ ينغلا لطمو مارح ريقفلا موزلف ، قييضت وأ
 هتيد هب مزلت وأ لتقي لبف ةيمجب عطاق

 ىقح لك نم كلذ ريغ وأ ةجوز بلج وأ صاصق وأ ى مرحلاو قيرطلاك ةعفنم
 ءاوس؟ريبك مأ هللا دنع ريغص يردي ال وأ اريغص نايصع عانتمالا اذهب ( ىصع )

 مرحملا هجولا وأ ابرلاب وأ ةيدعتلابناك نإ هنأ الإ ةنامآلاب وأ ةيدعتلا وأ ةلماعملا قح

 لظطمو ث حيحصلا وهو ( كله ١ ليقو ) نايصملا اذه ,لبق كالملا مدقت دقف

 نإف“عويبلا يف نأشلا اذه ثاحبأ تمدقتو « مارح ربقفلا موزل نأ اك ى ملظ ينغلا

 رفك هل قبس ولو نعذأو رقأ نإ ءاطعإلا مدعب صعي الف ءاطعإلا ىلع ردقي م

 وأ ) ربقفل ( عيسوت نم لوألا هلاح ىلعف هيلع رجحي مل نإو ) الثم ةيدمتب
 هنايصع ىلعف ىصع وأ بوتي ىتح هرفك ىلعف الوأ رفك نإ ينغ ىلع ( قييضت
 عيبلاو لالحلا ةنامآلاك هيلع الف الوأ صمي ملو رفكي مل نإو “ بوتي ىقح

 ى الطامم مسي ملو مثأي مل ءاضقلا رخأو رداق وهو هبلاطي مل نإ و « لالحلا

 اك ( ملظ ينفلا لطمو مارح ريقفلا موزلف ) ارداق ناكو رتخأ نإ مثأي : ليقو

 ( عطاق وأ ) قح عنام وأ ( غاب ) لوعفملل ءانبلاب ( لتقا نإو ) عويبلا يف رم
 ًاذافنإ ال ةنتف وأ( ةيمح ) هلتاق مدو همد أفاكتي نمم همد لح نم لك وأ قيرطلل

 نأل ى حيحصلا وهو ؟ هب هلتاق ( لتقي لهف ) قحلا ذافنإ الو امل "وأ هللا قحل
 الأ » : فرطلا اذه نالطبل هنم افرط دصق ولو « هللا ىحل ذافنإ ال ةيدعت كلذ

 هلتقب: يأ ( هب مزلت وأ ) ةيدلاف ةثرولا ءاش نإو كلهو )١' چ صلاخلا نيدلا هلل

 افاكتي الف همطق وأ همغبب لتقلل لهأتم هنأل هيف هلتق زوجي الو ( هتيد ) هلتاق

 ( ١ ) رمثزلا ةروس : ٣ .
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 . . . . .فالخ ؟كالهلا مزلو دوق الو ةيد ال وأ

 كله لب ةنتف وأ ةيمحب لتاقلا ىصعو « كلذ وحن وأ ةيدلا هب تمزل ولو همد

 ةنتف وأ ةيمحل لتاقلا (؟ كدلملا مزل ) نكل ( و دوق الو ةيد ال وأ )
 وأ صتقي : ليق ؤ صاصق هيف امف لتقلا نود امن اذك و ( فالخ ) اعامجإ وأ
 نميف كلذو كالهلا الإ هيلع ال : ليقو “ طقف شرأآلا هل : ليقو شرآلا ذخأي

 لتقلا نود ءيش هل لح نإ اذك و « ةنتف وأ ةيمح كلذ هبف لعفو هلتق لح

 لتقلا لوق نود نالوقلا يف لعافلا مدو همد أفاكتي مل اذإو ةنتف وأ ةيمح هلمفف

 اعرشزوجي ال ام هب ىونو عرشلا يف هل زوجي المف ناسنإلا لعف اذإ و ‘ صاصقلاو
 هنإف ةاغبلا هلتق يف اك هتينل ةريبك ناك نإ رفك و ص ةريبك نكي مل نإ ىصع

 نم ىرخأ ةقرف عم ةيمحلا وأ مهلاومأ ذخأ درجم مهلتقب دصق اذإف ى زئاج
 اذك و ى هب رفك و هملع مارح كلذف مهلتف نيذلا ءالؤه ءادعأ مهو وه هئاقدصأ

 يطعي : ليقو ى لتقي الو ةيدلا نامض هيلعو زوجي ال امو زوجي ام دصق اذإ

 ىلع رفك اذك و “ رفكلا هيلع نكلو لتق الو ةيد ال : ليقو ى لتقي وأ ةيدلا
 دصق نإ كرشملا وأ دترملا امأو « ىحلا عنامو نعاطلا اذك و ى نعل وآلا نيل وقلا

 هنإف مدلا لالح كرشملا كلذ ناك دقو ةيمحلا وأ لاملا ذخأك زوجي ال ام هلتقب

 ال ايهنَمَد نأل هب لتقي الف لتقلا امأو ى همزلت ال : لبقو ى ةيدلا هتمزلو كله
 كلهي هنإف زوجي ال ام هلتقب دصقو همد الالح ادبع لتق ول اذك و « نآفاكتي

 لتقي ال نأ كلذو ص هب لتقي الف لتقلا امأ و “ همزلت ال : ليقو ع هتميق هتمزلو
 مزلو “ هب كله ى لتقلا كحك لتقلا نود ام مكحو ع دبعب رح الو كرشمب دحوم

 ىلع لوتقملا يلو هلتق اذإ سفنلا لتاق امأو صتقي الو مزلي ال : ليقو ‘ شرأآلا
 ىصعو“ ةيد الو ص لتق هل لتاقلا يلولا ىلع سيلف هلام ذخاأك زوجي ال ام وأ ةيمحلا

 . رخآ يف رفك و « لوق يف

 اعرش هلتق لحي هنأ ملعي ملو امه وحن و نعاطلاو ةاغبلا نم هانرك ذ نم لتق نمو
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 [_ہنذ دشأف كلذ وحن وأ هتبترم وأ هلام ذخأ وأ ةمحلا هلتق ىلع هل لماحلا امنإ و

 زوجي ال امم اهوحت وأ ةيمحلا هلتق ىلع هلمحو اعرش هلتق لح املاع هلتق نمم اكالهو

 لتاق هنأ كلذ دعب ملع مث ادمعتم آامخش صخش لتق اذإو « نايضلل اموزل دشأو

 كالهلا هيلع نكلو ةيد الو هبلع لتق الف هلتق لحي نمم هوحن وأ دترم وأ هلو

 كلذ دعب ملعي مل نإو ى لتقلا نود ام اذك و ك هملعب بجوم الي مدقت دقت ذإ هتينل

 كله لعفي مل نإو 4 بوتيو هولتقي نأ هئايلوأآل هسفن ديقي نأ هيلع بجو دقف

 ص رهاظلاب فلكم هنآل هلتق لحي رمآلا سفن يف هنوكب رذمي الو هللا نيبو هنيب ايف
 هيلع ءيش ال : ليقو “ لحي ال اك هلتق هنأ تام ىتح هيلع يقبو هل رهظ يذلاو

 لاومألا يف اذك و « هاون بنذ الإ ى ملعي مل وأ كلذ دعب ملع قفاو اذإ للا دنع
 يفو “ةيصعملا دصق وأ الهج مدقت هنكل ءاملعلا دنع هل لح ام قفاو اذإ جورفلاو
 يف ىلص وأ ىفزلا ديرب هتأرما ريغ اهنأ ىر وهو هتأرما ءىطو نم : « ءاضلا »

 ادمع الجر لتق وأ ى ارمخ هاريو الالح برش وأ “ سجن هنأ ىرب رهاط بوث

 مهلاتق ديرب رخآ شيج عم شيجلا ىلا راس و أ ؤ هيلو لتق هنأ حصي مث قح الب

 ابص قرس وأ“ هل هماعد الو هل وهو ةقرسب ائدش ذخأ وأ ‘نوغاب هشمج نأ ىريو

 هيلع ملع الب لصف ام دعب هل هنأ ملع ام لكف ص هكولمم وه اذإف ارح هاري هميبيل

 . هتدالو تك رت بتي مل و تام نإ و ى نامض الو رافغتسالاو ةبوتلا هف

 لحي الام قفاوف هل لحي ام دصق نإو لعف نيح هنم أربي : ليقو : تلق

 يف امامط دجي نأ لثم مرغلا هيلعو يصمي الف هيلإ مدقتلا هل زوجي امم ناك نإف

 هلثمب هبحاصل نامضلا هيلعو هيلع مثإ الف ه هريغل هنأ نيبتف هلك اف هل هنأ نظو هلزنم

 اهئطوف هتحوز اهنظف هش ١ رف ىلع ةمئان ة ةأ رما دجوف هراد لخد نمو ى هتمق و ]

 ةتسلتدل و نإف « هل تنعذأ و تمع نإ الإ اهقادص همزل هتجوز ريغ اهنأ ملع مث

 دق جوز اهل ناك نإف ى هلبق اهيف ملعب مل و اهئطو موي نم ةعد رأل كا رحت وأ رهش ]
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 ءطولاو“ مارح ىلع نكي مل ءطولا نأل « اهنيب كرتشم دلولا نإف هلبق اهب لخد
 نإو ى هل شارفلا نأل جوزلل وه : ليقو « دلولا هيف قحلي دحلا هيف أردي يذلا
 ص رهشأ ةتس دعب هئطو انم هب تتأ نإ الإ ءىطاولل دلولاف جوزلا اهب لخدي مل

 لحي ام دصق نإ و “ تلمح نإ اهلمح عضوب اهتدع يضقنت ىقح جوزلا اهأطبالو

 ؛ نراضلا همزلو ىصع هيلإ مدقتلا هل زوجي ال امم ناكو هل لحي ال ام قفاوف هل

 ث هلك ايف نصحي مل يذلا هكلم يف وأ هكلم ريغ عضوم يف اماعط دجي نأ لثم
 هنأ :ءانمألا لوقب هيف دعق نم هيلع هطلس وأ هيف دمق ام لك ىلا مدقتلا زوجيو
 ةزايحلاب هل اهفرع وأ اهرمعي مل ولو اهيف هل ةدهاشملاب وأ ، نينس ثالث اهيف دمق

 اذإف« تاقفنلا يف مالك مدقتو « دحاو نيمأب صخرو « كلم هجو وأ ثرإلاب وأ
 ال ام ىلا مدقتلا زوجيو ى هدي نم لكأ نم نمض وأ لكأ ام نمض هدي نم قحتسا

 مث اهلكأيف ءاملا زاع ثيح ةكمس دجي نأ لثم رحبلاو ةربلا ديصك دحأل بسني
 هريغل كلم وه امل “ ديصلا ىلع مالك مدقتو ء هل نمضيو 0 مثإ الف اهبحاص نيبتي

 مدقتو ، يراربلا سيشحك دحأل بسني الامم ضرألا تابنك و « حئابذلا يف

 . ملعأ هللاو ‘ تابهلا يف هوحن وأ اذه ىلع مالكلا
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 ةارادملاو ةنمادملاو زمفلا و زممناو زمللا ف

 ص خلا لصف راهظإ هنأب فنصملا هرسفو ى هب باعي امب ناسنإلا ركذ : زمللا
 نأ زمللا:ليقو“ ديلاب هبيعي نأ :زمهلاو ‘نيملاب ةراشإلا ىلع قلطيو بيرق يتأيو
 نينيعلا وأ نيتفشلاب ءاميإلاو ةراشإلا :زمرلاو « هتيبغ يف زمهلا و هترضح يف هبيعي
 كاهب هيفنعطي وأ هديب هسخني نأ: زمغلاو ناسللا وأ دسلا وأ مفلا وأ نيبجاحلا وأ

 زمغلاو سأرلاب زمرلا :2 تالاؤسلا ه ىفو .بجاحلاو نفجلاو نيصلاب ريشي نأ و

 ثا ةدعأ دق رئابك اهلكو عباصألاب زك ولاو ديلاب زمهلاو ناسللاب زمللاو نينيعلا
 هلوق يف ديعولا نع ادرجم رك ذ ذإ يأ سأرلاب زمرلا ريغ “رانلا نآرقلا يف اهيلع

 نب ىسبع رك ذ ايف لالحلا يف ولو ةغئاس .ريغ اهلكو ) ازمر "الإ ) : ىلامت

 زمهتأ لئاللا ينعي ؟ةرافلا زمهتأ : يبارعال لىقو“ هللا هحر سابملا يبأ نع نابمجس

 ص هديب اهفطخي رونسلا نأ ينميو اهزمه رونسلا : يبارعألا لاقف ؟ ةرافلا فلأ .

 . ٤١ : نارمع لآ ةروس ) ( ١
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 ةدارإ ىلع هلهج نمل لعف راهظإ :ناسللاب زمللاف ء زمغلاو زمهلا و زمللا مذ
 صيقنتلا ا

 اهعمجب هبرض : لاقيو ، هدي عملجب_ هبرض هزك وو هعفدو هبرض هزك و : لاقيو
 عمجب : ليقو « عباصألا فارطأب عفدلا زكولا : «فاشكلا» ينو ى هنقذ ىلع

 . فكلا

 لاقوهم'١) ةزم لكل ليو ل :ىلاعت للا لاق ( زمفلاو زمهلاو زمللا مأذ )

 مهب اورم اذإو نوكحضي اونمآ نبذلا نم اوناك اومرجأ نيذلا نإ » : ىلاعت هلا

 : ىلاعت للا لاقو “ي'") كفنأ اوزملت الو » : ىلاعت للا لاقو “ي'"؟) نوزماغتي

 نوكي دق هنأل ناسللاب هديق ( ناسللاب زمللاف ر 4 '' نيعوتطملا نوزشي نيذلا له

 : هللا هحر لصالا بحاص لاقو ى زملاب قلعتم وهف يهنلا يف ءاوس امهالكو نيملا
 راهظإ هلوقو“لوأ اربخ ناسللاب لعجي نأ هل بسانملاف ناسللاب الإ زمللا نوكي ال

 هراهظإ ىنعمو“هلمشي ام لعفلاب ذارأ هلملو لوق وأ ( لعف راهظإ ) اينات اربخ
 ةدارإ ىلع هلهج نمل ) ىنعي ال ام كلذ ناك اذإ ىلوتملا ريغ يف ولو هركذ هناسلب

 نيصلاب زمللا لمشيف هلهج نمل هلوقو ناسللاب هلوق طاقسإ ىلوآلاو ( صيقنتلا

 امب ملاعكنأ ملميل وأ هصيقنت هرك ذت وأ هصيقنت هيلإ لخدتل هلهجي مل نمل راهظإلاو
 :لاقي اك اذهو هنيعب زمرلا وأ هدنعب حيرصتلا هلهج مل نمل راهظإلا ىنعموهصقني

 ديز ملعب ورمع ملع عمو رابخالا لبق هب ملاع ًاديزنأ عم اذكب اديز ورمع ربخأ
 اهريغوأ ديلاب راهظإلا :آاضيأناسللاب راهظإلا ىنعمف و“ديز ملعب ملكتملا ملعو هب

 )١( :ةزملا ةروس ١
 )٦٢( » نيففطملا : ٣٠

 )+( » تارححلا : ١١

 )٤( » ةبرتلل : ٧٩
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 زمرو نيعب زمغو ديب زمه نم رذاحي و « ءائرل هلعاف ةبسنب ليمجب نإو

 2 هب نامصع الو حابم ف نإو > بجاح وأ سارب

 دحأب ءيجت نأ و ، رظنلا ممدت كارب نم هب ملعي ىقح ادصق هبلإ رظنلا ةمادإب وأ

 ةعاطب وأ ةرهشلا وأ ( ءانرل هلعاف ةبسنب ليمجب نإو ) لوقي وأ لمفي هاري ىتح
 حاضيإ ونايب (ديب ) هلوقو ( زمه نم رذاحيو ) للخلا كلذب هصبقنتل للخ اهيف

 بجاح وأ سأرب زمرو نيعب زمغو » : هلوق يف اذك و ى زارتحا ال زمهلا درومل
 بجاح وأ سأرب وأنيعب وأ ةراشإ ديبلعفحابم: :يأ(هبنايصع الو حابميفناو

 نامصع الف زمر وأ زمغ وأ زمه نم لعف ام ايأ يأ ر كذ ام دحأ ىلإ ةدئاع ءاهلا وأ

 ريغ نهنوك ىنعمو ى حابملا يف نهب نايصع ال نكل ةغئاس ريغ حابملا يف نهف هب
 اله : للع يبنلا لئس دقف ، ةعاطلا يف اذك و نيغبني ال تاهوركم نهنأ تاغئاس
 نأ يبنل يغبني ام : لاقف ؟ هومتلتق اله ه : مهل لاقو ؟ نالف لتقب انيلإ ترشأ
 وأ حابم يف زاج ولو كلذ داتعي ال نأ دارأ هلعلو « نلبعالا ُةتئاخ هل نوكت

 هبف فوقوملاو ىلوتملا صسقنت :ق امأ و “ ةمسقلا ىلإ هدب نيعزانتمل راشأ اك ةعاط

 عنم ال ام وأ حابم لب هنم . رمد ام ثمح نم ال هنم أًرعتملا ف اذك و 0 رئاىكف

 نم موق رخسي ال » : ىلاعت هللا لاق « هتبيغ يف مالكلا نم رم ام ىلع هيف هل

 ةنجلا نم باب مهدحأل حتفي سانلاب نيئزهتسملا نإ » : قلع هنعو ىةيآلا اموق
 ىتح كلذك لازي امف هنود قلغأ ءاج اذإف ى همغو هبرك ءيجيف مله مله : لاقيف

 ٢١' هيتأي ايف مله مله : لاقيف بابلا هل حتفي لجرلا نا

 وأ ظفللا يف هيف للخ راهظإل ريغلا مالك يف نعطلا وهو كلذ يف ءارملا لخدو

 )١( تارجحلا ةروس : ١١ .

 )٢( ملسم ءاود .
_ ٢ ٣ ٥ _ 



 ام هب تدصق نكل ىقح مالكلا اذه : لوقت نأ لثم ملكتملا دصق يف وأ ىنعملا

 وهو ارملا كرت نم ه : قلع لاق“رجزلا وأ حصنلا ال هريقحت تدرأ اذإ زوجي ال

 نمو ؤ‘ اهطسو يف هل ينب قحم وهو هك رت نمو ةنجلا ضبر يف تيب هل ينب لطبم
 هللا لوسر نع اهنع هللا يضر ةملس مأ نعو «« '١'اهالعأ يف هل ينب هقلخ نسح

 رلا برشو ناثوألا ةداع دعب هنع 0 يبر "يلإ دهع ام لوأ نا » : رتل

 ةقىقح "دنع لكتست ال » : رلك هنع ةريره يبأ نعو “«'؟)لج رلا ”ةاحاللم

 بنذب هاخأ رح نم ه : وقل هنعو «'") اةع ناك نو ص ءارملا رذي ىتح ناميإلا

 بيقر هيدل الإ لوق نم ظفلت ام { : ىلاعت هللا لاقو “ «'؛' هلعفي ىتح تعب :

 هىفتكحكش نإ ملكتت الو مالكلا يف حالصلا رهظ نإ الإ ملكتت ال و 'ثدىتع

 ىتمو“ءيش اهلداعي ال ةمالسلاو ابلاغ هوركم وأ مارح ىلإ رجي م الكلا نإف

 مويلاو هللاب نمؤي ناك نم » : قلع هنعو ى هك رت ةنسلاف هك رتو :الكل ىوتسا

 نيملسملا "يأ هللا لوسر اي : ىسوم وبأ لاق ، »٦'« تمصيل وأ اريخ لقيلف رخآلا
 لوسراي : رماع نب ةبقع لاق و“«'٧؛هناسل و هدي نم سانلا ملس نم » : لاق ؟لضفأ

 «'_؛كتئيطخىلع كنبا وكتيب كمسيل و كناسل كيلع كسما ه :لاق ؟ةاجنلا ام هللا

 رور ١ ٥ ملم .

 . يذمرتلاو دراد وبأ «

 . مس «
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 ةدعاس نب سق لاق و“ » )١ همشعي ال ام هك رت ءرملا مالسإ نسح نم , : تلزع هنعو

 نم رثكأ : لاق ؟ ب وسعلا نم مدآ نا ف تدحو 1 : رخآلل يفيص نب نكأ وأ

 : لاق > اهلك ب وسدعلا ترتس ناسنإلا اهلمعتسا نا ةلصخ تدحو دقو > رصحت نأ

 . ناسللا ظفح : لاق ؟ ىم ام

 ة_هلكل اا تملكت ا ذإ كن إف 7 ال ايف ملكتت ال عيبر ى : يمفاشلا لاق

 كقحل و كملع ادع هةث وت ل نإ عبسلا لشم ناسللا لثم : لاقو“ اهكلم ملو كتكلم

 : اودشنأ و > هرش

 نابعث هنإ كمنغدلي ال ناسنإلا ايأ كناسل ظفحإ
 ناعحُشلا هءاقل باهت تناك هناسل ليتق نم رباقملا يف ك

 امج عدص قطنم "بر : يبارعأ لاق ،مالكلا صقن لقملا مت اذإ : يلع لاق

 ةرشاعلاو تمصلا يف ةعست ءازجأ ةرشع ةمكحلا : ليقو٤اعدىص بعش توكسو

 هل ريخ توملاف اهمرح نإف تمصيلف ريخلا م رحأ نم: ةنييع نبا نعو ىةلزملا يف

 نوعو“ناطمشلل ةدرطم هنإف ريخ نم الإ تمصلاب كيلع ه: رذ يبأل للع لاقو

 يف رظن نمو “ افل دقف ريخ ريغ يف قطن نم : مكح لاقو «'") كنيد رمأ ىلع
 تأرق ول : ليقو ، امهل دقف ركف ريغ يف تكس نمو « اهس دقف رابتعا ريغ
 .كناسل ىلع تمتخحل كنازيم يف ام تيأر ولو “ كتحفص تدمغأل كتفىحص

 الأ : لقف توحلا نطب نم هحورخ دعب مالبلا هملع سنوي تمص لاط و

 )١ ( يقهيبلا هاور .
 ( ٢ ) ةجام نباو ينطقرادلا 5 ور ٠
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 : زيزملادبع نب رمعو ميكح لاقو .توحلا نطب يف ينرُسص مالكلا :لاقف ؟ ملكتت
 ".توكلا نم : لاقيو « ملكتف تمصلا كبجعأ اذإو تصاف مالكلا كبجعأ اذإ
 : لجرل ليقو ى ماقغا يف ناك هنع تكس اذإ هيفسلا نآل مالكلا نم غلبأ وه ام
 ةوقب : لاقف ؟ الام مكرثكاأب الو انس مكربكاب ناك ام للا وف ؟ فنحألا مكداس مب
 يف راص اهب ملكت اذإف لجرلا قاثو' يف ةريسأ ةملكلا : ليقو ى هناسل ىلع هناطلس

 ةرم لقأ مل ام ىلع تمدن ام : سرفلا كلم لاقف كولم ةمبرأ عمتجا و ى اهقاثو

 ىلع ينإ : رصيق لاقو ؛مالسلا هملع .دواد نع هلثم و ى ارارم تلق ام ىلع تمدنو

 ةملكب ملكتأ مل ام : نيصلا كلم لاقو ى تلق ام در ىلع ينم ردقأ لقأ مل ام در
 ةملكب ملكتي نمل بجعملا : دنهلا كلم لاقو « ينتكلم اهب تملكت اذإف اهتكلم

 . عفنت مل عفرت مل نإو ‘ تآرض تعفر نإ
 نسحأ ام :لاقف هامرف رئثاطتوص اهنم عمسف ةرجش تحت ةليل مارهب سلجو

 ةرثكب : ؟يلع لاقو “ كله ام اذه هناسل ظفح ول ناسنإلاو رئاطلاب ناسللا ظفح

 هنم تللقأ نإ ءاودلاك مالكلا : صاملا نب ورمع لاقو ى ةبيحلا نوكت تمصلا
 نسحي سانلا رختفا اذإ ينب اي : هدلول نامقل لاقو ، لتق هنم ترثكأ نإو « عفن

 : حراوجلل ءاسم لكو حابص لك ناسللا لوقي٤كتمص نسحب تنأ رختفاف مهمالك

 : رعاشلا لاق ى انتك رت نإ ريخب : نلقىف ؟ةنلتنأ فيك

 قطنملاب ؛لك وم هاللا نإ ىلتىتف لوقت ال كناسل ظفحا

 ربخ لقيلف ملكت نم ؟هناسل عم ةنجلا مكدحأ لخدي فيك د : هيلع هنعو
 ء'الوقي ام ملعيلو هبر ىتتيلف لئاق لك ناسل دنع ىلاعت هللا نإ و ‘ تمصيل وأ

 )١( نابح نبا هاور .
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 يبنلا كرتو حيبق نم هرا٫ظإ بجو ام ءافخإ : يهو ةنهادملاو

 . . . . . . . . . خ تمح

 ؟ ملكتت ال كلام : اموي هل لاقف تمصلا رثكم و يبعشلا سلاجي يبا رعأ ناكو

 ملاعلل و املح "دد "زتَ لهاجلل تصنا :لاقيو “ملعاف عمسأ و ملسأف تكسأ : لاق

 عرسيو باوصلا نم رصقي ناسل نم سبح لوطب ىل وأ ءيش ال لاقيو ىملع ددزت
 تبلط اذإ :لاقيو ، ينلكأ هتلسرأ نإ عبس يناسل : سواط لاقو ى باوجلا ىلإ

 ؟ كناسل نجس تلطأ :لجرل ليقو ث كناسل ظفحب هيلع نعتساف كبلق حالص
 الأ سانلا اهيأ ه : هبطخ ضعب ي للع لاقو “قلطأ اذإ نومأم ريغ هنإ : لاقف

 تمصلا لوط امهلثمب للا قلي مل ايهرجأ مظع اهتنؤم فيفخ نيرمأ ىلع كلدأ

 . ملعأ هللاو « قلخلا نسحو

 هراهظإ بج و ام ءافخإ يهو ) اهلعاف نمل هلوق هربخ أدتبم ( ةنهادملاو )

 ىنعمو يهنلا ( بجي ثيح) ءافخإ ىلع افطع كرت عفرب ( يهنلا كرتو حيبق نم
 هلعفي مل هنأك توكسلاو هميرحت وأ هحيبقتب هلعافل حيرصتلا كرت : كلذ ءافخإ

 يأ فاضم ريدقت زوجيو همرح وأ هحقتب هلعافل حي رصتلا هراهظإ ىنهمو

 ض رمتلا مدعو بات نم ىلع رتسلاك هؤافخإ بجو ام ءافخإ جرخو هحيبقت راهظإ
 ىنعمب هلعاف نع هحرسقت ءافخإ دارملاو « هل ضرعتي نأ لبق بات هنآل لعف امب هل

 ناك نإ بجاو هنإف هلعاف ريغ نم هؤافخإ جرخف هميرحت وأ هملع هحيبقت مدع

 لتق وأ لام ذخأ حيبقلا كلذ ناك نإ مارحو ةميمن وأ ةبيغ نوكي ثيحب هرك ذ

 رمأ قساف ةيالوو دساف حاكنك “ كلذ وحن وأ دسجلا يف لعف وأ برض وأ سفن
 عماج ريغ دحلا اذهو“كلذ ريغ يف حابم و رابخإلا بجي هنإف اهنود ام وأ ةمامإلا

 وأ هدلو عنم وأ رمخ قارهإ ىلع ردقي نأ لثم لعفلا نم عنملا كرت لمشي ال هنأل
 فيرعتلا دارأ هنأ باوجلاو 2 ةنهادم كلذ نإف « يهنلا ىلع رصتقاف هريغ وأ هلفط
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 :يهنلاب دارأ وأ اعنام امماجنوكي نأ هيف نوطرتشي ال ثيح فلسلاقيرط ىلع

 دقف تبه اذإ كنإف لاحلاو ةقاطلا بسحب قلطملا لاطبإلا وهو لماكلا يهنلا

 تمن اذإو > لعفي وأ لعف هزاوح نالطب ترهظأ يأ مرحملا ا {)أصمملا تلطبأ

 فالكت باوجلا اذه يفو « تلطبأ دقف كلذ لثم تلعف وأ تعنم وأ تقزهأ و
 ةنهادملا:ديسلا لاقو “داسفلا عنم بجو اذإ :هلوق يهو “هل لدت ةنيرق هل نكل

 هريغ بانج وأ هبكترم بانجل اظفح هعفدي ملو هعفدىلع ردقيو اركنم ىرب نأ
 نم نوبحي امب سانلا ةلباقم ةنهادملا:2 رارسألا زنك » ىفو “ ندلاب هتالابم ةلقل وأ

 تينثأ ول اودو:يأ «'١نونمهديفَ 'نمهدت' ول اوآدَو » :ىلاعت هللا لاق“لوقلا

 ركش اذك و“مارح كلذ و«كتدابعو كلاوحأ ىلع نونثيو مهتدابعو مهلاوحأ ىلع
 ملظلل ريثكت كلذ نإف هلطاب ىلع لطبملاو هتعدب ىلع عدتبملاو هدهظ ىلع ملاظلا

 ةملكلاب هركش اذإ ملاظ رش اهب ىقتا اذإ كلذو ةنهادملا حابت دقو ى هل ريرقتو

 ىسوم وبأ لاق “ سانلا سخأ ولو ركش ةفص هيفو الإ دحأ نم ام هنإف ةفيفخلا
 ةنهادملا نوكت دقو ى مهنعلتل انبولق نإو موق هوجو يف مسبتنل انإ : يرعشألا
 نوكتو اهب الإ عفدي ال يذلا مرحملا عفد ىلإ اهب لصوتي ناك اذإ كلذو ةبجاو

 ٠ هوركم ىلإ ةلمسو تناك اذإ ةهوركمو بودنم ىلإ ةلس و تناك اذإ ةبودنم

 ى نيدلا لجأل ايندلا لذب ةارادملاو ايندلا لجأل نيدل! لذب ةنهادملا : لاقيو
 لذب ةارادملا : ةيزمحلا حرشو بهاوملا يف ينالطسقلا لاقو ع لالح ةارادملاو
 ءايندلا حالصل نيدلا لذب اهنإف ةنهادلا فالخب امه وأ ايندلا وأ نيدلا حالصل ايندلا
 عفانلا رجل مهفيلأتو رارشألا رش عفدل اهب رومأم ةارادملا : « رطانقلا ه يفو
 ةدسم اهنإف مكءاغوغ اوهركت ال : ةديبع وبأ لاق ى رأثلا بلطو راعلا ةيافك و

 )١( ملقلا ةروس : ٩ .
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 كنوفكي مهنإف كءاهفس اومرك أ:صاملا نب ورمع لاقو ‘مكنارينل ةئفطمو مكهايمل

 ةارادملاف“فويسلاو ءاهفسلاو ءاهقفلاب الإ نيدلا اذه مقتسي ال :لاقي و“ رانلاو راملا

 ضعب نع يور دقو كنيد هعم كل ملسي هجوب مهقالخأ ىلع سانلا ةقلاع اهانمم

 «كنيبو ينيب ايف ملسأ و سانلا هب ينبحي لمع ىلع ينلد بر اي ه : لاق هنأ ءايبنألا

 ةرخآلا لمأو ايندلا قالخأب ايندلا لهأ : مهقالخأ ىلع سانلا قلاخ ه : لاق

 سانلا ةارادم “ةنهادملاو ةنهادم تراص ةارادملا تمقس اذإو « ةرخآلا قالخأب

 ةوادعلا _.رإ و “ كودعب قثت ال ةارادملا دعبو كنيد هىف هعم بهذي هحو ىلع

 رانلاك اهراهظإ فل آتلاب عفدي امنإو “ لوزت ال امبط تراص تككحتسا اذإ

 لاق ‘ لوزب ال عبطلاب اهقارحإ و اهجحاضنإ ا دافتسبو اهقارحإ ءاملاب عفدي

 : رعاشلا

 ىافو حازملا نإ هل حزماو هرادف ودعلا نع تزحع اذإو

 ىارحإلا اهعمطو جاضنلا يطعت اهدض وه يذلا ءاملاب رانلاف

 : هريغ لاقو

 امنمو ًامفد امل عطست ملو اتفك كيلإ ودملا طسب اذإ

 اعطقف اموي اهتنكمأ نإف يلايللا اهل دعو اهلبقف

 ص هبلج دارأ ام بلج وأ هعفد دارأ ام عفد قلطم ىلع اضيأ ةارادملا قلطتو
 ةأرادملا ودعب فنصملا ةرابع يف هارت اك بلجي ام مدع نم ههركي ام عفد هيف ذإ

 ءاطعإلاب ةأرادملا نوكت اكو “عفدلا ىنعمب ءردلا نم هنأل ءارلا دعب فلآلا زومهم

 . فنصملا مالك يف يتأي اك ذخألاب نوكت
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 . . . . ركنملاو داسفلا عنم بجو ذإ اهلعاف نعل

 مهيلعلزنت نينهادملا نإ : اولاق ( ركنملاو داسفلا عنم بج و ذإ اهلعاف نعل )
 مهرتك ذيو مهظعي ءاسنلاو لاجرلا هلزنم ىشغي ليئارسا ينب نم ربح ناكو ةنعللا
 طقسف ينب اي الهم : هل لاقف ءاسنلا ضعب زمغ دقو اموب هينب ضعب ىأرف هلا مايأب
 تطقسأو راقفلا فوج يف يذلا ضيبألا طيخلا وهو هعاخن عطقناو هريرس نم
 ينأ ربحلا انالف ربخأ نأ هنامز يبن ىلإ لجو زع كلا ىحوأف هونب لتقو هتأرما
 يفو ى ينب اي ا اهم لاق نإ الإ يل هبضغ نم ناك ام ادبأ اقيدص هملص نم جرخأ ال

 ةفوكلا لهأ ءاهقفب جاجحلا اعد : لاق هنأ ةشئاع يبأ نع يور هنا : «رطانقلا»

 : جاجحلا لاقف لخد نم رخآ يرصبلا نسحلا لخدو هيلع انلخدف ةرصبلا لهأ و

 جاجحلا لمجف هريرس بنجىلإ لمجف ,"يسركب ىتأ مث“يلإ يلإ ديعس ابأ اي ابحرم
 نسحلاو “ هرش نم افوخو هل ةبراقم هنم انلنو هنم لانف انلع انركذ ذإ انركاذي

 : اتكاس كارأ يلام دبمس ابأ اي : جاجحلا هل لاقف ى هيماهبإ ىلع ٦ضاع تكاس

 تممعم : لاق “ بارت يبأ ق كيأرب يفدبخأ : لاق ؛؟ لوقأ نأ تمسع امو : لاق

 «'`) لوسرلا عبتي نم ملعنل الإ اهبلع تنك يتلا ةلبقلا انلمج امو ل : لوقي لا
 وه:لوقأف ناميإلا لهأ نم كلا ىده نمم يلعف '"' كذاميإ عيضلبل للاناك امول
 قباوس بحاصو هيلإ سانلا بحأو هتنبا ىلع هنتخو للع هللا لوسر مع نبا
 هنيب لوحي الو هيلع اهرصحي نرأ سانلانم دحأ الو تنأ عيطتست نل تاكرابم
 رسفتو جاجحلا هجو رمسف :لاق‘ هبسح هللاف "ةانه يلمل ناك هنإ : :لاقي و“اهننبو

 تذخأف : يبعشلا .رماع لاق 0 انجرخو هفلخ تب لخدف اضغم ريرسلا نع ماقو

 رماع ال اي ينع كيلإ : لاق “ هردص ترغوأو ريمالا تبضغأ تلقو نسحلا دس
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 هملكتسنإلانيطاىش نم اناطش تيتأ ةفوكلا لهأ ملاعيبمشلا رماع:سانلا لوقي

 وأ تقدصف تلئس" نإ هللا تسقن “اله رماع اب كحيو » هيأ ر ف هبرقت و ٥ا وهب

 لاق ى اهيف امب ملعأ انأو اهتلق دق ديعس ابأ اي ، رماع لاق ى تملسف "تكس

 . ةعامتلا ق دشأو ةححلا ق مظعأ كلذف : نسحلا

 لا مهلتاق : لوقت يذلا تنأ : هل لاقف هاتأف نسحلا ىلإ جاجحلا ثعبو : لاق

 :لاق؟اذه ىلع كلمح ام : لاق ى معن : لاق ؟ مهردلاو رانيدلا ىلع كلا دابع اولتاق

 نسح اي : لاق هنومتكي الو سانلل 'هّنشَسبسل قيثاوملا نم ءاملعلا ىلع للا ذخأ ام

 . كدسجو كسأر نيب قرفأف هرك أ ام كنع ىنفلبي نأ كايإو كناسل كسمأ

 ءاهقف اعد هنأ ةفوكلا ىلع ةيوامم ن ديزب لماع ةريبه نب رمع نع اضيأ ركذو

 يبعشلا ارماع ملكف مهلأسي لمحف اهءارقو ماشلاو ةنيدملاو ةرصبلاو ةفوكلا

 مث هلأسف يرصبلانسحلا ىلع لبقأ مث املع هيف هل دجو الإ ءيش نع هلأسي ال لمجف

 ينعي ةرصبلا لهأ لجرو ث يشلا ينعي ةفوكلا لهأ لجر ناذه امه : لاق

 يمشلا ىلع لبقأف نسحلاو يمشلاب الخف سانلا جرخاف بجاحلا رمأو ى نسحلا
 نع ينغلب دقو“اهيلع هلماعوقارملا ىلع نينمؤملا ريمأ ريمأ ينإ ورمع ابأ اي : لاقف
 و « لاملا تيب يف هعضأف مهاياطع نم ةفئاط عنمأف مهيلع هب ذخآ ءيش ةباصملا
 در عيطتسا الفهدرأ النأ يلبتكيفكلذ نينمؤملا ريمأ غلبيفمهيلع هدرأ نأ تين

 ةعابت اذه يف ىلع لهف ةعاطلا ىلع رومأم لجر انأ امنإو ، هباتك ذافنإ الو هرمأ
 حلصأ : تلقف : يهشلا لاق ى ترك ذ ام ىلع اهيف ةينلاو رومألا نم ههاشأ ؤو

 تدأرو ، هبجعأ و يلوقب "رسف “ بيصيو ءىطخي دلاو ناطلسلا امنإ ريمآلا هللا

 ؟دمعس أ اب لوقت ام :لاقف نسحلا ىلع لبقأ مش ٠ دملا هللف :لاق ههجو ق ىرشلا

 ىقارعلا ىلع نينمؤملا ريمأ رهمأ هنإ : لوقي هنا ريمآلا لوق تعمس دق .: لاق
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 ةحيصنلاو مهقح كمزلو ةبعرلاب ترلتلبا ةعاطلا ىلع رومأم لجرو اهيلع هلماعو
 مهط.حت نأ كيلع قحيو “ كل مزال ةيعرلا ىتحو ، مهحلصي امل دهعتلاو مهف

 : لوقي قلع يبنلا بحاص يشيرقلا ةزمح نب نمحرلا دبع تممس يناو « ةحيصنلاب
 امنإ لوقتو « ١' ةنجلا للا هيلع مرح ةح۔صنلاب اهظفحي ملف ةيعر ىعرتسا نم ه

 غلبيف ةعاطلا ىلإ اوعج رب نأو مهحالصتساو مهحالصإ ةدارإ مهاناطع نم تذضمق

 درحيطتسأ الف هدرأ ال نأ يلإ بتكيف وحنلا كلذ ىلع اهتضبق ينا نينمؤملا ريمأ

 نأ قحأ هللاو ، نينمؤملا ريمأ قح نم مزلأ هللا قحو ى هباتك ذافنإ الو هرمأ

 زعشا باتك ىلع نينمؤملا ريمأ باتك ضرعاف ى هللا ةيصعم يف ةعاط الو ‘ عاطي

 هللا باتكل افلاخم هتدحو امو ى هب ذخف هللا باتكل اقفاوم هتدح و امف لجو

 كليزب نيملاعلا بر نم لوسر كيتأي نأ كشوي هنإف هللا قّتتإ ةريبه نا اي‘هذبناف

 كايندو كناطلس عدتف كربق قيض ىلإ كرصق ةم۔ نم كجرخيو كريرس نع

 نم كعنمي هللا نإ ةريبه نبا اي ‘ كلمع نع لزنتو كبر ىلع مدقتو « كرهظ فلخ
 ةعاط ال هناو ى رمأ لك قوف هللا رمأ نإو ى هللا نم كعنمي ال ديزي نإ و ‘ ديزب

 نبالاق ‘ نيمرحلا نع درب ال يذلا هللا سأب كرذحا ينإو « هللا ةيصعم يف قول

 هناف نينمؤملا ريمأ ركذ نع ضرعأو خيشلا اهبأ كلظ ىلع عَمأرإ : ةريبه

 ملعي امو هب هملعل ةمألا هذه رمأ هالو امنإو « لضفلا بحاصو ملاو ملعلا بحاص

 ص طوسب طوس كئارو نم باسحلا ةريبه نا اي : نسحلا لاق ى هتمنو هلضف نم

 نأ نم ريخكل حصني نمىقلت نإ كنإ ةريبه نبا اي .داصرملاب هللاو « اصعب اصعو

 لاقف ه_ نول ريغتو ههجو رمس دقو ةريبه نبا ماقو ‘ كينميو كرغي الجر ىقلت

 هفورمم انتمرحو هردص تأرَغوأو ريمآلا تبضغا ديعس ابأ اي : يبعشلا

 )١( ملم ءاور .
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 فرطلاو فحتلا نسحلا ىلإ تجرخف لاق « رماع اي ينع كيلإ : لاقف ، هتلصو
 نأ الهأ انك و “هيلإ ىدأ امل الهأ ناكف انيفجو انب فختساو ةلزنملا هل تناكو

 سرفلا لشم الإ ءاشعلا نم تيأر نميف نحلا لثم تيأر امف “كلذ انب لعفي
 ىلاعت هلل لاقو ث انيلع زاف الإ ادهشم اندهش امو « ناجهلا ينمي فرقملا نيب يبرملا

 . مهاوهل ةبراقم انلقو

 كلم رماع يبأ نب روصنملا جاتحا امل : يش وطرطلا يسلدنألا ركب وبأ لاق

 يف ءاهقفلا رضحأ “ اهنم ارمخ اهنع ضواميو ةسبحم اضرأ ذخأي نأ سلدنالا

 ءارزولا نم لجر مهيلإ لسرأو نراطلسلا بضغف « زوجي ال هنأب اوتفأف هرصق
 نيلحتسم اي ءوسلا ةخيشم اي ريمآلا مكل لوقي: مهل لاقف ةلجعلاوة دحلاب اروهشم
 يحّقلمو موصخلا ينتقلمو اشرلا يذخآو روزلا ءادهش اي املظ" سانلا لاومأ

 مكقوسف ىلع فقا و هلا هزعأ وهف مكيأرلو محل ابت رومألا يسبلمو رورشلا

 يف مكرظن ةقد ىلإ جاتحا ىتح رباص مكيلع ,ضضم “تانامآلا مكتنايخو اميدق

 هللاو ‘ مكيف هنظ اذه ناك ام هتدارإ اوفعست ملف هرهد يف ةدحاو ةرم ةجاح

 مهيلع 'شحفأ و ‘ مكيف مالسإلا آنَحصانيلو مكروتس نفشكيلو مك اضر ىقبي ال
 ريمأ هلاق امم للا ىلإ بوتن :لاقف ةقثلا فيعض مهنم خيش هباجأف ى هوحنو اذهب
 امراص ادلج ناكو ميهاربا نب دمحم موقلا معز مهيلع درف ةلاقإلا هلأسنو نينمؤملا

 ريزولاىلع لبقأ مث «كباتم نم ءارب نحن : ءوسلا خيش اي بوتت نمم :ملكتملل لاقف

 مكتفص وهف نينمؤملا ريمأ نع انيلإ هتبسن ام لكو“ تنأ غلبملا سئب ريزو اي:لاقف
 مهلظ نولحتستو لطابلاب سانلا لاومأ نولكأت نيذلا متناف ى هتمدخ رشاعم
 الو انتفصهذه تسدلف نحن امأف قحلا ريغي ضرألا يف نوغبتو اشرلا نوذخأتو
 انبءاماظلا جرس و ىدهلا مالعأ نحنف ةنايدلا يف مهتم الإ انيلإ اهبسني الو ةمارك

 ضئارفلا موقت انبو ‘ ماكحألا ذفنتو مارحلاو لالحلا نيب قرفيو مالسإلا نصحتي
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 نينمؤملا ريمأ انبلع بتع ذإ الهف“جورفلا لحتستو“ءامدلا نقحت و قوقحلا تبثتو

 نوهاب تلاس انغالبإل تيتأ و لاق ام ضعب ظيفلاب لاقو انيلع هيف بنذ ال ءيشب
 ىلع تمتك تنكف باوجلا هب حلصي امب كانبجأ وكنم انمهفف هراك هنأب تضرعو

 انيف يأرلا كلذ ىلع ىداتي ال نينمؤملا ريمأ نأ نمَقَف هرس شقفت ملو ناطللا

 ولف“انريزعتو انراثآ يف هتريصب عجاريس هنأو انتفص يف دقتعملا اذه دقتعي الو
 هعنص ام لك هنع .لطبل كلذ نم هلاب ذاسلاو اهتفصو قلا ةلاحلا ىلع هدنع انك

 ص لس الو برح نم باتك هل تبثي ايف ى تقولا اذه ىلإ ةفالخلا لوأ نم هدقعو
 الإ كلذ رغ ىلإ « قتع الو ةبه الو ‘ سبح الو ةقدص الو « ميب الو ءارش الو

 .باب نوغلبي اوداكي ملف ، نيفرصنم اوماق مث ؛ مالسلاو اندنع ام اذه انتداهشي

 اوعفر وماظعإلاب ءارزولامهاقلتف رصقلا اولخداف اوعجرا مهيدانت لس رلا و الإ رصقلا

 مكيلا رذتعي نينمؤملا ريمأ : مهل اولاقو مهبحاص نم ناك امع اورذتعاو مهلزانم

 مكفعي ومكيلع'ءافجلاىلع هلمح و هتغزن و ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ريجتسيو طرف امع

 دحاو لكل رمأ دقو مكقوقح ءاضقو مكميظعت يف رصبتسم ناك ام ىلع مدات هنأ

 . ءوس مهسمي ال نيبلاغ اوفرصنا و هل اوعداف ةلصو ةوسكب مكنم

 نوراه اذه : يرمملا هللا ديبعل لاق الجر نأ يورو : يش وطرطلا لاق

 ينتفلك آريخ ينع هللا كازج ال : هل لاقف ىعسملا هل يلخأ دق فاوطلا يف ديش رلا

 : هل لاق هلإ رظن املف ‘ نوراه اي : هل لاقف هيلإ ءاج مث ى اينغ هنع تنك ارمأ

 ملعإ : : لاق « كلا الإ مهيصحي ال لاق ؟ قلخ نم انهاه : : لاقف 0 ع اي كسبل

 مهنعلئْستا كدحو تنأو هسفن ةصاخ نع لأسي مهنم دحاو لك نأ لجرلا اهأ

 هنوطمب اولعجف سلجو دشرلا نوراه ىكبف : لاق ‘ نوكت فيك رظنا مهلك

 رجحلا قحتسيف هسفن لام يف عرسي لجرلا نإ هللاو : هل لاق مث عومدلل اليدنم

 دعب لوقن ناك دشرلا نوراه نا :لاقيفنيملسملا لام يف عرسأ نمب فيكف هيلع
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 ص يرمملا للا دْسَبْع الإ كلذ نم ينعنمي امو ماع لك جحا نأ بحأل ينإ كلذ

 ىتح - رشع لايلو رجفلاو » أرقف روصنملا ىلع ديبع نب ورمع لخدو لاق
 نإف نينمؤملا ريمأ اي كلا قتاف مهلعف لثم لعف نمل '١اصرملابل كبر نإ غلب

 تنأو للع هل وسر ةنسب الو هللا باتكب اهيف لمعي ال ج ججاتت نارين كبابب

 داسفب مهايند حلصت الف ‘ تحرتجا امع نيلوئسمب اوسيلو اوحرتنجا امع لوئسم

 كيلإ هب برقتل لدملا الإ مهنم كيضرب ال هنأ كلامع ملع ول هللاو امأ «كترخآ

 لاقف“نينمؤملا ريمأ تْمَمغَ دقف تكسا :دلاجم نب ناملس هل لاقف “هديرب ال نم
 نينمؤملا ريمأ نع كتحيصن ترخأ نأ كافك امأ دلاجم نبا اي كليو : ورمع هل

 ءالؤه نينمؤملا ريمأ اي للا ىتإ ‘ هحصن دارأ نم نيبو هنيب لوحت نأ تدرأ ىتح

 ءالؤه نإو بلحي كريغو نرقلاب كساملاك تنأف مهتاوهش ىلإ املس" كوذختا

 .اتش هللا نم كنع اونغي نل

 ناك هنأ تملع نينمؤملا رمأ اي: همالك ضعب ىف روصنملل ىعازوألا لاق : لاق

 :لاقف ليربج هاتأف نقفانملا عدربو اهب لات ةسبان ةديرج نلع هللا لوسر ديب

 ءامد كفس نمب فيكف « ابعر مهبولق تألم دق كديب ةديرجلا هذه دمحم اي »

 ىلإ اعد “ رخأت اهو هبنذ نم مدقت ام هل روفغملا نإ مهلاومأ بهتن ةنا و نيملسملا

 ىلامتشانإ «: ليرمح هل لاقف دنع ريغنم بارعأ اهشدخ ةشدخل هسفن نم صاصقلا

 نم آبولنَذ نأ ول نينمؤملا ربمأ اي « كتيعر نورق 'رسنكت“ آراتبجت كثعبي م
 نم ةقلحم نأ ولو ‘ هعرجتي نمي فىكف هقرحأل ضرألا يف ام ىلع تبص" رانلا

 )١( نم تايآلا : رجفلا ةروس ١ - ىلإ - ١٢ .
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 اهعفري وأ اهيف كل۔ي نمب فيكف تباذل ايندلا لابج ىلع "تمضو منهج لسالس

 . هقتاع ىلع

 دص رلا عضوف“نايفس نم ىل دب ال : لاق يدهملا جح املو :يروثلا نايفس لاق

 يف كريشتسن : يل لاقف يناتدأ هيدي نيب تلثم املف ليلب ينوذخأف تيبلا لوح
 : هل تلقف ى هنع انيهتنا ءيش نع انتيهن امو هيلإ انرص ءيش نم انترمأ ايف انرمأ

 اف : تلق ى ءالكوو ءانمأ قفنت يردأ ال : لاق ؟ اذه كرفس يف تقفنأ مك

 نب رمع جح ال نكل ؟ كلذ نع كلأسف ىلاعت هللا يدي نيبتفقو اذإ ادغ كرذع

 ريمأ اي : لاق ؟ اذه انرفس يف تقفنأ مك : همالغل لاق هنع هللا يضر باطخلا

 يبارعأ ماقو « نيملسملا لام تيب انفحجأ كحيو لاق :ارانيد رشع ةينامث نينمؤملا
 هلمتحاف مالكب كملكم ينإ نينمؤملا ريمأ اي :لاقف كلملا دبع نب ناهلس يدي نيب

 ينإ : لاق ع يبارعأ اي تاه : لاق « هتلبق نإ بحت ام هءارو نإف هتهرك نإ
 دق كنإ “كتمامإ قحو هللا قح يف نسلألا هب " تسرخ امب يفاسل قلطأس
 كاضرو ىمهنيدب كايند اوعاتباف مهسفنأل رايتخإلا اوءاسأ لاجر َكْنَفتَتنكا

 داسفب مهايند حلصت الف “ كيف هللا اوفاخي ملو هللا يف كوفاخ “ مهبر طخب

 هل لاقف ى هريغ ايندب هترخآ عاب نم ةمايقلا موي انبغ سانلا مظعأف ث كترخآ

 دقو ع اندلق ام ىلع اننيعي نأ هناحبس هللا وجرأو تحصن دقف تنأ امأ : ناملس

 . كيلع ال كل وه نينمؤملا ريمأ اي لجأ : لاق “ كفيس وهو كناسل تدرج

 انلخدف «سواط نبا ىلإو روصنملا رفعج وبأ يلإ ثعب : سنأ نب كلام لاقو

 . مهيديأب ةزوالجو تطسب" دق عاطننأ هيدي نيبو :شرف ىلع سلاج وه اذإف ى هيلع
 مث اليوط انع قرطأف انسلجف اسلجا نأ انيلإ أم"وأف قانعألا نوبرضي فويسلا
 لاق:لوقي يبأ تممس معن : لاق كيبأ نع ينثدح : لاقف سواط نبا ىلإ تفتلا
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 لخداف هكلم ىف للا هك رشأ لجر ةمايقلا موب اباذعسانلا دشأ نإ » : للع يبنلا

 نأ يبايث تممضف : كلام لاق ى ةعاس رفعج وبأ كسمأف « هكح يف روجلا هيلع

 سواط [ نب [ ي : لاق مث هنيبو ينيب ام "دوسا ىتح ةعاس كسمأف همد ينبيصي

 ىشخأ : لاق ى اهسنلوانت نأ كمنم ام : لاقف ، هنع كسمأف 4 ةاودلا هذه ينل وان

 لاق٬ينع اموق" :لاق كلذ عمس املف “اهيف ككيرش نوكأف ةيصعم اهب بتكت نأ

 نبال فرعأ تلز امف : كلام لاق ‘ مويلا ذنم يفبن انك ام كلذ : سواط نا
 ٠ هلضف سو \ ط

 فوطي لعجف نملا لهأ نم لجر لخد ذإ رجحلا يف سلاج جاجحلا انيبو
 :لاقق؟تن ذأ نم : لاقفهب يتافهبينتنا هفاوط نم غرف اذإ :لاقف هعم نم ضعب هب لكوف

 يفربخاف : لاق “معن :لاق ؟ فسوي نب دمحمب ملع َكَلَفأ : لاق « نميلا لهأ نم
 اذه نع سيل كليو : لاق “ اضيرع اليوط انيمس ضيبأ هتك رت دقل : لاق ى هنع

 تخأ وةريسلا روجأ : لاق ى هتمعطو هتريس نع : لاق؟ معف : لاقف كلأسأ

 امأ كليو : لاقف جاجحلا بضغف ى هماكحأ يف ىناعت هللا ىلع ةاتعلا ىتعأ و معطمل

 عنمأ وه هللاو يبر هللا نأ تملع امأ تنأف : لاق ى ىلب : لاق ؟ يخأ هنأ تداع

 ؟ كيخأل كنم ىل

 ميهاربا نب دمحم تعمس : لاق ةنيدملا لهأ نم لجر ينثدح يممصألا لاق

 تيب لهأ و شيرق نم لجر نيب ايف رظني وهو ةنيدملاب رفعج ابأ تدهش : لوقي
 لاقف“ بيؤذ يبأ نبا اننيب لمجا :رفمجل اولاقف ‘ شيرق نم اوسبل نيرجاهملا نم

 لمهأ نم رارشأ : لاق ؟ نالف ينب يف لوقت ام : بيؤذ يبأ نبال رفعج وبأ
 هلماع ناكو ديز نب نسحلا نع نينمؤملا ريمأ اي هلس : اولاق ى ر ارشأ تدب

 يضقي و ةنحإلاب ذخأن : لاق ؟ ديز نب نسحلا يف لوقت ام : لاقف ص ةنيدملا ىلع
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 هامرل هسفن نع نينمؤملا ريمأ هلأس ول هللاو رضاح وهو نسحلا لاق ‘ ىوهلاب

 لدعتال :لاق “ لوقت نأ دب ال : لاق « ينفعا :لاق ؟ آيف لوقت ام :لاق ى ةيهادب

 دمحم نب ميهاربا ماقف ى رفعج يبأ هجو ريغتف : لاق ى ةيوستلاب مسقت الو ةيعرلا يف
 :بيؤذيبأ نبا لاقفنينمؤملا ريمأ اي همدب ينرهط :لاقف لصوملا بحاص ىلع نا

 هل كيرش ال هدحو هلا الا هلا ال نأ دهشي لجر مد يف سيلف ينب اي دعقا
 روط

 ابأ اي :هل لاقف ةفيلخلا لماع ىلع للا دبع نب زنع ىلوم ملاس رصنلا وبأ لخدو

 ؟ىرت ايف اهذاقنإ نم ادب دجن الو اهيفو اهمف ةفيلخلا دنع نم بتك انيتأت هنإ رصنلا
 . هلهأ نم تنك تمعبتتا امهيأف ةفيلخلا باتك لبق هللا باتك كلاتأ دق : لاق

 افمنإ : لجر هل لاقف ديملا ةالص لبق بطخ مكحلا نب ناورم نأ يورو

 دقف اذه امأ ديعس وبأ لاقف « نالف اي كلذ َكرتا:ناورم هل لاقف اهدعب ةبطخلا

 الإو ردق نإ هديب هريفيلف اركنم مكنم ىأر نم ه :ع لاق هبلع ام ىضق

 . « هىلقىف الإ و هناسلبف

 املف للا ءاش ام ثبل ةكم مدق ال يدهملا نا « يلازغلا ه نع « رطانقلا » يفو
 هَُبلفَ قوزرم نب هللا دبع هبلإ بثوف تيبلا نع سانلا هل يحن فاوطلا يف ذخأ

 دمبلا نه هاتأ نمم قحأ اذهب كلمج نم عنصت ام رظنا : هل لاقف ه"زمك مث هنادرب
 نم هفرعي _زراكو ههجو يف رظنف ؟ تيبلا نيبو هنيب تلح هدنع راص اذإ ىتح

 هركف دادغب ىلإ هب ءيجف ذخأف معن لاق ؟ قوزرم نب هللا دبع : لاقف مهيلاوم

 «با ودلا س وسيل با ودلا لبطصا يف هلمجف ةماملا يف هبلع عنشت ةبوقع هبقاعي نأ

 تيب يف وريس مهنإ مث هللا هنتبلف هرقم قلخلا ءةيس اضوضع اسرف هيلإ اومض و
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 لقنلا لكأي ناتسبلا ىلا ثالث دعب جرخ دق وه اذإف هدنع حاتفلا يدهملا ذخأو

 مث يدهملا جضف ء ينسبح يذلا : لاق ؟ كجرخأ نم : لاقف يدهملا هل نذأف

 كحضي هسأر هلا دبع هيلإ عفرف “ كلتقن نأ انب قلخأ ام : لاقو حاص

 مث يدهملا تام ىتح اسوبحم لاز امو ؛ اتوم وأ ةايح كلمت تنك ول : لوقيو

 مهديأ نم هللا هصلخ نإ ارذن هسفن ىلع لمج دقو ةكم ىلا عجرف هنع اولخ

 . اهرحن ىتح كلذ يف لممي ناكف « ةندب ةئام رحني نأ

 لاقف يمشاهلا رفعج يبأ نب نابلس هعمو ريودلاب ديشرلاب وعدملا نوراه هزنتو
 تءاجف ا هئيجم ىلع هثحف « نسحتف ىتنفت ةيراج كل تناك دق : نوراه هل

 ك يدوع اذه سبل : تلاقف ؟ كنأش ام : امل لاقف ى اهءانغ دمحم ملف تلضف

 قيرطلا :هل لاقف ىونلا طقلي اخيش قفاوف ى هب ءاجف ى هب اهتئا ى مداخلل لاقف

 مداخلا هذخأف “ ضرألا هب برضو هذخأف دوعلا ىأرف هسأر عفرف “ حش اي

 لاقف“ نينمؤملا ريمأ ةبلط هنإف اذهب ظفتحا : هل لاقف عبرلا بحاص ىلع هب رمو
 ؟نينمؤملا ريمأ ةبلط نوكي فيكف اذه نم دبعأ دادفبب سيل :عبرلا بحاص هل
 ى لعف ام هيلع داعأف ديشرلا نوراه ىلع لخد مث ى كل لوقأ ام عمسإ : لاقف
 اي بضغلا اذه ام ناملس هل لاقف ى هانيع ترمحاو بضغو نوراه طاشتساف

 :لاق ، ةلجد يف هب يمريو هقنع برضي عبرلا بحاص ىلا ثمبإ ؟ نينمؤملا ريمأ
 نينمؤملا ريمأ :بجأ :لاقف لوسرلا ءاجف « آل“وأ هرظانن هيلإ ثعبن نكلو « ال
 ى رصقلاباب ىلع فقو ىتح يشمي ءاجف ى ال :لاق ‘ بك را : هل لاق ى معن : لاق

 انمادق ام عفرن نورت ءيش يأ : ءامدنلل لاقف “ خيشلا غءاج دق : نوراه ليقف

 رخآ سلج ىلا اوماقف ؟ حلصأ رخآ سلجم ىلا موقن وأ : لخدي ىتح ركنملا نم
 هيف يذلا سيكلا هنك يفو لخداف خيشلاب رمأ مث ى ركنم هيف سيل نيرغاص
 : لاقف ص نينمؤملا ريمأ ىلع لخداو اذه جرخا ى مداخلا هل لاقف ‘ ىونلا
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 ٠ . . . اسندم وأ ًاصقنم لعف نإ ملسم يرادي الو

 يف يل ةجاح ال : لاق “ كيتشعن نحن : لاقف ع ةليللا ىئاشع اذه نم

 هحرطا هل تلق ىون همك يف :لاقف ‘ ديرت ءيش يأ : نوراه هل لاقف « كئاشع
 : [ لاق ] د ‘ سلجف ملسف لخدف هحرطأ ال : لاقف نينمؤملا ريمأ ىلع لخداو

 ام خيش اي : نوراه هل لاقف « نذأتسي ملو لوخدلا يف يل نذأ نم ىلع مالس ال

 لوقي :رأ نوراه ىحتساو ؟ تعنص ءىش ىأو : لاق ؟ تعنص ام ىلع كلمح

 هذه نوءرقي كدادجأو كءابآ تعمس ينإ : لاق هيلع رثكأ املف ، دوملا ترسك
 تيأرو ث امرخآ ىإ « ناسحإلاو لدعلاب رمأي هللا نإ » : ربنملا ىلع ةيآلا

 الجر ىطعأ جرخ املف “ اذه الإ لاق ام لاو هريغف : لاق ى « هترّسغف اركنم

 هطعت الف ىل لاقو نينمؤملا ريمأل تلق : لوقي هتيأر نإف هعبتإ : هل لاقو ةردب
 ةاونب وه اذإ رصقلا نم جرخ املو“ةردبلا هطعاف آدحأ ملكي ال هتيأر نإ و ، ائيش

 ريمأكل لاق : هل لاقف ، ادحأ ملكي الو اهجلاعي ضرآلا يف تصاغ دق ضرألا يف
 ؛اهذخأث.ح نم اهدرت نينمؤملا ريمآل لق : هل لاقف ، ةردبلا هذه ذخ نينمؤملا
 : ةاوذلا جارخإ دنع لاقو

 هندلآ3 ترثك اهلك !مومه 'هيدي يف يه نمل ايندلا ىرأ

 هيدل تناه نم لك مركتو رغصب اهل نيمركملا نيهت

 هيلإ ثوعبم .ءرملا قزرو 2

 ىهني لب ةيصعم كرتيل آلاك يويند ارمأ يطعي ال ( ملسم يرادي الو )

 هتارادمف “ ىحلا لبقي هنأل ةارادملا بساني ال ملسم هنأ ثمح نم هنأل حصنيو

 لعف نإ ) هل ةنايخ هتارادهو هعضوم ربغ يف ءيشلل لعفو هيرادم نم أطخ

 ام وأ هركي ام وأ يفبني ال ام وأ ةريغص وأ ةريبك نم ( أسندم وأ اصقنم

 ءاهفسلاو لاذرأآلا ةطلاخو مهتلا عضاومك رك ذ ام ضعب ىلا لصوب نأ فاخ
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 . . . هريغ ىلع نإو هنم فوخل هكرات مالي ر هيهن كرتيف

 انباحصأ بادآ نمو . قيرطلاو قوسلا يف لكألاو مهسلاجم يف مهعم دوعقلاو
 ينلا نع ةريره يبأ نعو “ سانلا مادقو قيرطلاو قوسلا يف لكآلا نع يهنلا

 ىفتكا ولو صبقنتلا نم مظعأ سيندتلاو « « ةءاند قوسلا يف لكألا ه : ةن

 ةريبك ةيصعملا سندملابو ةيصعمب سيل ام صقنلاب دارأ هلعل و « ىلوأ ناكل امهدحأب
 هيلع ناك امب ةيمست اهنأل املسم هتيمستل اضراعم ةريبكلا لعف سملو « ةريغص وأ

 زيح ي وهو “ لمجب ىلع لصفم فطع يرادي هلوق ىلع فطع ( هيهن كرتيف )
 يفنلاباوج يف هنأ ىلع كرتي بصن زوجيو “هيهن كرتي الف : لاق هنأك و يفنلا

 فوخل يأ(هنم فوخل )ه۔ندي وأ هصقني امع ملسملل يهنلا كرات يأ (هكرات ماليو )

 سندملا وأ صقنل لعافلا ملسمل يهنلا كرتف هنم فوخلا ناك:يأ“كراتلا نم رداص

 صقنملل لعافلا ملسملا ىلا دئاع ءاهلا وأ ملسملل ءاملا عجرتف فوخب هقيلعت زوجيو
 وأ هسفن ىلع افوخ كرت هنأ مم مالي امنإو « كراتلا ريغ يأ ( هريغ ىلع نإو )

 هسندي وأ هصقني ام هنم ردص ولو ملسملا نأل فيعض فوخلا كلذ نأل هريغ ىلع

 الو يهنلا ىلع هريغ وأ هيهان لقي ال دودحلا يدعت يف غلابي الو هيلع رصي ال

 هرج و هب ىنزلاك ةيلكلاب هب ههاج حرطي العف هب لمفي الو هلام فحي الو هبرضي
 خبشلا هركذ يذلاو . هللا همحر فنصملا مالك تلوأت اذكهو ى هب داقي لبح

 اوك رت اذإ هصقني وأ هسندي امل لعافلا ىلع هجوتي موللا رأ وه هللا همحر دمحأ

 موللاف مهنم عييضتب هيهن اوكرت نإ مهنأو مهريغ ىلع وأ مهيلع هنم افوخ هيهن
 كلذل هيهن اوك رقف ينعي ى موللا هيلع قحتسي العف لعف نإ الإ وه مالي الو مهيلع

 ناك اذإ يهنلا وأ رمآلا مزلي الو ! لوألا لعفلا ىلع هوهني نأ نم مه عناملا لعفلا
 كلذعم ىهن وأ رمأ نإ و ملؤاا برضلا وأ هب ةلثملا وأ هفرط عطق وأ لتقلا ىلا هلصوب

 هاج رسك و كلذ ىلع سانلا عيجشتو هميظعتو نيدلا عفر هيف نآل نسحاف
 ه۔ةن ءاقبتسا لاقي الف داهجلا لضفأ كلذ نإ ثيدحلا يف درو دقو “ قسافلا

 لثملتقلا ىلا ىدأ ولو رثؤي ةلعف ناك وأ هلتقي ال نأ اجر اذإ كلذ لمعل و ڵ لضفأ
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 وأ هحضوأف نيدلا رمأ سانلا ىلع ستل وأ ايدؤي ةداهش هدنع وأ هرخ قرهي نأ
 هلتقيو رخلا هذهبرشي هنأ ملعي نأ لثم “الف الإو ‘لعفت ةدئاف هل امم كلذ وحن

 ىلا هلصوي ناك اذإ اضيأ يهنلا وأ رمآلا همزلي الو ى اهقرهي نأ عمطي الو هاهن نإ
 وهف كلذ عم ىهن وأ رمأ نإف ى هبايث بلست وأ هلامب فحجب وأ.هراد بهنت نأ
 هاج حرط ىلإ هلصوب ناك اذإ اضيأ مزلي الو س هايندب هنيد ىدف اذإ لضفأ

 اهظفحب رومأم ةءورملا نألههجو دوسي وأ هقنع يف لبح "رجي نأ لثم ى ةيلكلا

 رمآلا هنع طقسي الف هاجلا تالضف وأ لاملا ضعب لاوز فاخ نإ امأو ى اعرش
 هجاوب وأ باتغي وأ قافنلا وأ قسفلا وأ لهجلا وأ ءايرلل بذي نأ لثم يهنلاو

 ركنملا نع هناو فورمملاب "رمأو لل : ناهقل نع ىلاعت هللا لاق « كلذ ريغب

 كلذل اكرت ولف ى ايهيلع باثي يهنلاو رمآلا نأش اذهو ي كباصأ ام ىلع ربصاو

 نأ ىلا يدؤي ناك اذإ يهنلا وأ رمآلا مزلي الو ڵ بوجو يهن وأ رمأل قبي م
 مهمتشل كرتي الف اومتشي نإ امأو ى مهلاومأ بهنت وأ هماحرأ وأ هدالوأ برضت

 هسابلوأ هداز ذخاأك هتوم ىلا يدؤي ام ضعب لاوز ىلا لصوي ناك اذإ مزلي الو
 ناك اذإو ع هريغب ينزي وأ هب ىفزب نأ ىلا رهقي نأ ىلإ يدؤي ناك اذإ زوجي الو
 . هك رت ىلوآلاف مظعأ ركنم ىلا يدؤي

 ص ةريبك نوكي نأ دب ال ةريبك وه يذلا ركنملا نع يهنلا كرت نأ ملعاو

 وأ ريغص كلذك وهف ريبك مأ ريغصأ ىردي ال ام وأ ةريغصلا نع يهنلا كرت امأو

 مظعتو ثيداحألا وتايآلا دورول اضيأ ةريبك : ليقو ى ريبك وأ ريغصأ يردي ال

 نونجملاو يصلاك فلكملا ريغ هني مل نمو “ قالطإلا ىلع يهنلا وأ رمآلا كرات رمأ

 . ال : ليقو “ ىصع : ليقف

 فورعم وه امب رمآلا وه هبوجو يف مالكلا يذلا فورعملاب رمآلا نأ ملعاو
 امأو ك هتقفن بح نم ةقفنو ناضمر موصو ةاكزلا و ةمجا ولا ةالصلاك بجا و
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 يف للا همحر دمحأ خيشلا ركذو ى هب رمآلا بجي الف بجي ال يذلا فورمللا
 نم لاصخ رشعب تيدجت لهأ ىصوأ هللا همحر اخيش نأ : « حاولألا ه باتك

 راثيإو ص نيدلا يف ةنهادملاو « نب؟دلا يف لكألا : مالسإلا قراف دقف هيف آنكي

 فرشلاب و ص قلخلا ءوسو “ ةبحصلا ءوسو “ نظلا ءوسو ى نيدلا ىلع ايندلا
 . لاجرلا ديلقتو « ةدمحملا بحو ى ةسايرلا بحو

 هللا لوسر نع سابع نبا نع ةمركع نع هللا همحر ليعامسا خيشلا ركذو

 هرضح نم ىلع لزنت ةنعللا نإف [لظ برضي وأ لتقي لجر ىلع نفقت ال » : رتللم

 ركنم هف اماقم دهشي ءىرمال يغبني ال « : لع لاقو “ « هنع اوعفدب ل نح

 نمف « هل وه اقزر مرحي نلو هرخؤي نلو هلَجأ مدقي نل هنإف قحلاب ملكتي نأ الإ

 ةرورضل الإ هيلإ رضحي نأ هل زجي مل هراكنإ ىلع ردقي الو عضوم يف اركنم ملع
 اوزواجو“اهوليزب نأ نوردقي ال اهيف تاركنم عماجملا روضحموق لزتعا كلذلو

 ينإ للا ىلا اورفف » : ىلامت للا لاق ‘ مهنيدب ارارف لوقبلا لكأب اوضرو عابسلا

 عابسلاو باحسلا نولأسيو مهحفاصت ةكئالملا تناكو )١' ي نيبم ريذن هنم مكل

 اههركف ةيصعم رضح نم » : لم هنع ةريره يبأ نعو . مهبيجتف ترم نيأ
 ص ملعأ هللاو ى ينعي « اهرضح هنأكف اهبحاأف اهنع باغ نمو ى اهنع باغ هنأكف
 امل ال ادصق رضحي نأ ال اهراكنإ عيطتسي الو اهعوقو قفتيو ةجاحل رضحي نأ

 اهيفوةيرق كلهتأ هللا لوسر اي : ليق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو . هنم دب ال
 مهتوكس ومهن واهتب , :لاق ؟ هللا لوسر ان ج : لبق ى « معن ) : لاق ؟ نوحلاصلا

 نم كلم ىللإ هلل ا ىحوا : هللادبع 7 رباج نعو “ « لح و زع هللا يصاعم نع

 نالف كدبع اهيف نإ انبر اي }: لاق « اهلهأ ىلع اذك ةنيدم بلقا نأ هةكنالملا

 . )١( :تايراذلا ةروس ٥٠١

  

 



 ل ا__ه كلذ وحت و هتلصو هت وعد ءاغتن ,ال و ةعطق نم ف هوخل ز راجو

 دب ١ ر ٥ مر - ىلع ٠ ٠ ٠ ٠. ٠. ٠. ٠

 ‘2طق يل ههجو ريغتي مل هنإف مهيلعو هيلع اهبلقا » : لاق « نبع ةفرط كصعي ملو

 اهيف ةيرق لمهأ بآذع ىلاعت هللا نإ ه : تلت يبنلا نع اهنع هللا يضر ةشئاع نعو

 رارشألا ءالؤه بر اي :لاقف مهرارشأ نم افلأ نوتسوومهرايخ نم م افلأ رشع ةينامت
 لالب نعو ى «» مم براش ومه ولك آ آو يضغل اوبضفي مل مج : لاقف ؟ را.خآلا لاب ايف

 رسفت ملو ترهظأ نإو اهبحاص الإ رضت ل تفخأ اذإ ةمصعملا نأ : د۔عس نبا

 نوهني نيذلا انىجنأ هب اورك ذ ام اوسن املف { : : ىلاعت هللا لاق « ةماعلاب ترضأ

 ؟كموقيف كتلزنم فيك :ينالوخلا ملسم يبأل رابحألا بعك لاقو “ « ءوسلا نع
 نع ىهنو فورعملاب رمأ اذإ لجرلا نإ : لوقت ةاروتلا نإ : لاق “ ةنسح : لاق
 بذكو ةاروتلا تقدص : ملم وبأ لاق “ هموق دنع هتلزنم تءاس ركنملا

 . ملسم وبأ

 رخلا قارهإك لصمفيلف هديب ركني نأ ردق نمف {ةيافكلا ىلع يهنلاو رمآلاو
 .هبلقبف ردقي مل نمو هناسلبف هديب ردقي مل نمو “ ىحلا ىلع راو ريزنخلا لتق و

 وحنو هتلصو هتوعد ءافتبال و ةعيطق نم فوخل ) ماملا يهن كرت ( زاج و )
 ءةريغصولو ةيصعملا وهو(مرحم ىلع هرادي مل ام ) هعتك و " ب كلذ

 لكو هوركم نع وأ ‘ نوهراك مهو هب ذخأ لوق نع هيهن اوك رتي نأ لثم كلذو

 وأ ص هقاقش نودير ممأ ا ام ةرامأب هل رهظل هوهن ول ثمحم ابنذ نوكيال ام

 وأ امأ وأ .ابأ ولو هلعاف يهن بجيف مرحلا امأو ، كلذ وحن وأ « ةيمح نوديري
 فطللاب حصنلا و ظعولاب ن نيدلا ولا يجن نكلو ىاناطلس وأ املعم وأ ًادمس وأ اجوز

 هبأ ىلع دحلا مقي ال اك سبحي وأ ايهنم ءيرب هنأ راهظإ وأ برض وأ فننعتب ال

 يهن اذك و ى هدلاو هنم صنتقي الو هدلوب لتقي ال اكو هلتق ىلي ال اكو ى همأ وأ
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 : لاقف هدلاول دلولا يهن نع نسحلا لئسو . هديسل كولمملاو اهجوزل ةجوزلا

 ىهنيف نراطلسلا امأو ، هنع تكس بضغ اذإف ‘ هيلع بضغي م ام 'هلظمي

 : دوعسم نبا نعو . هب ىهني يذلا هجولا يمانلا رظنيلف « ءاهتنالا دصقلاو

 ،اولمفاف مههوجو يف اورهفكت نأ الإ اوعيطتست مل نإف كيدياب رافكلا اودهاج

 الب لوخدلا هلف ثحي الب _رالدع هربخأ نإف ركنملا نع ثحي نأ زوحي الو

 .هل نذؤي ال وأ هناذنتساب ىفخي" ناك نإ هرببفتل نذإ

 اذإو “ تننظ ام ةعاذإ نم نسحأ تنياع امل رتسلا : نامقل متاخ يف شقنو

 ال هاري نأ لثم ملعلا هل لصحيل هب نيلف فطلتب يهتني ركنملا لعاف نأ تع
 ناسنإلا دلوي الو ى ءاملعلا انمآلعف كلثم آلاهج انك : هل لوقيف ةالصلا نسحي

 . اذك و اذك لعفإ : هل لوقي مث ى املاع

 هنأ تملع نإ الإ كيداعبو ديفتسيف هيلع هدرت الف نيدلا ريغ يف أطخلا امأو

 دروتو ىلاعت هللاب فوخيلف رصأ وأ هب ملاع وهو ركنملا لعفي نمو ى ملعلا منتغي

 لوقلاب هيلع ظلفبلف ظعولاو قحلاب أزهتسا نمو “ كلذ يف رابخألاو تايآلا هبلع

 ال ص لهأ هل وه امم كلذ وحنو « هللا ودع اب لهاج اي قساف اي : هل لوقي نأ لثم
 راقحتسالاو بضغلا راهظإو يهنلا نع رصتقا كلذ نم فاخ نإو « هيف سيل امب

 لعفيلف ديلاب راكنإلا ىلع ردق نمو 2 نارجهلاو ههجو يف رارهفكإلاو هتيصعمل هل
 هجارخإو سولجلا نم هعنمو هندب نع ريرحلا علخو يهالملا رسك و رلا ةقارإك

 الف هدحو ريرحلا عزني وأ هدحو جرحم ناك نإف ى رجلاب انج ناك نإ دحسملا نم

 هضبقي وأ هلجرب هرجي الف ردقلا ىلع رصتقيلف زوجب اك كلذ لعف اذإو وه لعفي
 زوجي امب ركنملا لعاف ديدهت زوجيو“هلجر نم هرجي الإ ردقي مل نإ الإ هتيحل نم
 ء كدلو “نترضأل وأ ع كراد نهنأل : لوقي نأ .لثم زوجيال امب ال هب لعفي نأ
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 هوطعأ نإ مهيديأب ام سانلا نم ذخأي نأ هبر هب دصق رب لعافلو

 كلذ
 ف

 ديلاب برضلا زوجيو “ بذكف ١ مزع ريغ نع وأ ى مارحف م زع نع هلاق نإ هنال

 هبلإ جاتحاو ع كلذ ىلع ردق نإ ةحاحلا ر۔قب حالسلاب وأ اصعلاب وأ لجرلاو

 "لخ :لوقي نأ هلو ‘ رامزم وأ رمخ وأ هريغ لام وأ ةأرما ىلع ضبقي نأ لثم

 ع هلتق ىلا ىدأ نإ هيلع ءيش الو لتق دصق الب هبرض هلو ، كنب رضأل وأ كلذ
 نم وأ نيملسملاب نمتسيلف ناوعألا ىلإ جاتحا نإ و © هللا قحو يمدآلا ىقح ءاوسو

 ىضر يف ريبك ريغ كلذ و ناتفصلا لباقتي الو ص ىقح وه يذلا هيأ ر نع جرخ ال

 ءايرلاو ةعفرلاو هنفنب بجملاو ربكلا يهنلاو رمآلا يف بنتجيلو ى ىلاعت هلا
 وه ( دصق رب لعافلو ) ههنو هرمأ هنع لمقي ال نأل ببسو “ ركنم كلذ نإف

 هل هوطعأ نإ مدياب ام سانلا نم ذخأي نأ ) ىلامت هللا يأ ( هبر ) ربلاب ( هب )
 ىلاعت هللا ىلا برقتلا اودصق ربلا كلذ لجأل : ىأ لمف امم رثك أ ولو ( كلذ ىلع

 وأ هنع عطقني ال نأو « هب هلاغتشاو ربلل غرفتلا اودصق وأ مهبحي نأ اودصق وأ

 ءابحألا ةيطع ءاوس كلذ ذخأ هلف ىطمبل ال لل ربلا لمعي وه ناك اذإ كلذ ريغ
 غ كلذ ريغو اياصولاو سبحلاب تاومألا ةيطع وأ « سلاب مهتيطع وأ سبح الب

 ناك اذإف « ذيمالتلا وا ملعملا وا مامإلا وأ نذؤملا ىلع لام سبحي نأ لثم

 ء لحي ال اهجو ىطعملا دصق ولو هيطعأ ام ذخأ هلف هلل هلمعي ربلا لماع

 كلذ ريغل هوطعأ نإ هنإف ىلوآلا موهفم ىلا كلذ ىلع هل هوطعأ نإ :هلوقب راشأو
 كلذف ىطعيل لمع نإ امأو “ هضبق هل زوجي هنأ ىلوأف حابملا هحولا نم ربلا

 وأ تام نإ هثراو وأ همطعمل هدرب نأ هتبوتو ىطعأ ام ذخأ هل لحي الو ما مارح

 . هنم سيأ وأ هف رعد مل نإ ءارقف وأ ريقفل

 يقبىقح هنع نوجرخي لزنملا لهأ لمجف « تركنت » يف سي دمح وبأ تابو
 هل تناكو“ ةءارقلا يف أدب لزنملا لهأ جرخ املو “ بيرغ لجر هعم ناكو هدحو
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 ماعطلاب هوءاج هتءارق « تركنت ه لهأ عمس املو ‘ توصلا نسح ناكو ةمغن

 نومعطي اوناك ولف 'للكفة لك أت نأ تدرأ نإ : هيحاصل لاقو هلكأي نأ ىبأف

 هللا هجو هتءارقب دصق هنأ عم دمح وبأ لكأي مل امنإو ى آلةوأ انومعطأل للا يف

 . اهزنتو اطابتحا

 ريغ هئاطعب دصقي رأ ربلا لعافل يطمي نمل هدصق زوجي ال يذلا هجولا و

 هنأ وأ هناذأ وأ هتءارق توص عامسب عتمتلا دصقب نأ لثم زوحي ال امم للا هجو

 ابرقت سيل امم كلذ وحن وأ نذؤملا اذه وأ ءىراقلا اذه هتليبق وأ هدلب يف نوكي

 ال نأ هئاطعب دصقب نأ كلذ نمو “ هروهظو ندلا ءاقبإ ىلإ ادصق وأ ى كلا ىلا

 دقو ى نئارقلاو لئالدلاب كلذ فرعيو هئاضق وأ هاوتف ىف هيلإ ليمي نأ وأ هاهني
 فافختسالاو ‘ محرلا ةعيطقو “ مكجلا عيب : ةعاسلا طارشأ نم ه : قلع لاق

 مهأ رقأب سيل مه دحأ نومدقي ريمازم نآرقلا اوذختي نأ و؛ طرشلا ةرثك و ى مدلاب
 ضعب وأ هلامع ضعب تللم هللا لوسر رمأو“'١« ءانغ هب مهيئنغيل الإ لضفأ الو

 ناشلا اذه يف مالك مدقتو « ارجأ هناذأ ىلع ذخأي ال انذؤم ذختي نأ هباحصأ
 اذك و“هل لحي الف ململا ملعت ىلع يطعأ ام لك : دمحأ خيشلا لاق ى تاراجإلا يف
 عزني نرأ وأ ملعلا بلط يف دهتجي نأ ىلعو ى ناذألا لثم تاعاطلا لاصخ ىلع

 : ليقو ص هب جحي نأ ىلع وأ تاعاطلا نم ائيش لمفي نأ وأ هسأر رعش يطاطق

 نيدلاب ناسنإلا ىلع لكألا مرحو هركذ نإ و“ اهب سأب الف انرك ذ ام هتبهب دري مل نإ
 لمعتسا فلل هنأ : يور دقو هنيد ةمرح وأ هريغ لمع وأ هلمع ىلع هل يطعأ
 : لاقف نلع هللا لوسر بضغف ص مكل اذهو يل اذهو ىل اذه : لاقف ءاجف الجر

 انل يدهأ اذهو مكل اذه : لوقف انلامعأ نم لمع ىلع هلمعتسن لجرلا "لاب ام ه

 )١( يذمرتلا ءاور .
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 ركب وبأ لاق . 'ا) « ؟ هل ىدهب له رظنيو همأو هيبأ تسب يف َدَسقَ الفأ
 لايملا رطاشي هنع هللا يضر باطخلا ن رمع .راك : كلام لاق : ىش وطرطلا

 لاقف ؟ لاملا اذه كل نيأ نم : لاقو ةريره ابأ رطاشو « مهلاومأ فصن ذخأف

 هنأكلذو ؛ رطشلا رأ : لاقف “ تك رادت ةراجت و « تحتانت باود : ةريره وأ

 ذا : رع نبا نع كلام ىورو . اهلبق مل نكت ل ةيالولا دعب لاومأ مهل ترهظ

 ىملايف اهيعر :رمع لاقف “ تعرف ىمحلا ىلإ اهب ثعبف البإ هللا ديبعو وه ىرتشا
 لماملا نأ كلذ و“ ةفوكلا نم مدق نيح صاقو يبأ نب دعس رطاش و « امهرَطاشف

 باطخلا نبرمع ناكو“نيماسملل براضملاك وهف نيماسملا و مامإلاب هتوق لجال ىطهأي

 اليك اليل اولخدي الو اراهن اولخدي نأ لامعلا هبلع مدق اذإ رمأي هنع هللا يضر

 . مهل نوكي نوطمي ام نأ نومهوتي مهنأ ينمي ى لاومألا نم ائيش اوحنتجي

 هللا لوسر ينتالو يذلا يلمع يف تبصأ ام هللاو : ديسأ نب باتتع لاقو
 بلاط أ نب يلع نأ : يورو. ناسىك يالوم اهت -٠ نيقلعم نبو الإ كو

 : لاقف ی تألتما دقو هراد ىلإ عجرف داوسلا ىلع يراصنألا دوعسم ابأ لمعتسا
 نوديريءالؤه لك : : لاق لمعتسا اذإ لحرلاب نولمعي كلذك : اولاق ؟ ءالؤه ام

 : لمملا يف نل ةجاح ال : لاقف يلغ ىلا عجرف ! ! يترامإ ي اولكأي نأ

 نيدلا داسف ءاج امنإ : فلسلا ضعب لاق : هللا همحر ليعامسإ خيشلا لاق

 ص نيدلاب ايندلا بلاطو ‘ لهاج دباعو « رجاف ملاع : ةمبرأ نم ايندلا و
 لاق ع هاجلاو ةرامإلاك هريغو اهلام لمشي ام ايندلاب ىنميو ى رئاج ناطلس و

 نبا » : ىعدي" لَمَع لع ملسو هيلع ها ىلص د هلا لوسر هلمعتسا لشجَر يف ثيدحلا )١(
 . ٠ د راد وبأ هارر » ةّتدتُلا
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 : رعاشلا

 .اهنامهرو وس ُرابحأ و ك ولملا الإ نيدلا دسفأ لهو

 ىحوأف رافكلا فيج نتن نم دجت ام سيواونلا تكتشا : يعازوألا لاقو

 نم نسحلا فرصناو ى « ندم امم 'نّتنأ ءوسلا ءاملع نوطب د : اهملإ ىلاعت هلا

 باوثأ ةرشعو مهرد فالآ ةسمخ هيف اسيك ناسارخ نم لجر هيلإ لمحف هسلج

 هللا كافاع : لاقف ، ةوسك هذهو ةقفن هذه .ديعس ابأ اي : لاقف ى زبلا قيقر نم

 اذه يسلجم لثم سلج نم هنإ كلذب انل ةجاح الف كتوسك و كتقفن كيلإ مض
 : قلع هنعو ى هل قالخ الو ةمايقلا موي ىلاعت هللا يقل اذه لثم سانلا نم لبقو

 هيلع ذخأي ملو سانلل هلذبف املع للا هاتآ لجر « نالجر ةتمآلا هذه ءاملع »
 راحبلا نراتيحو ءاوهلا ريط هيلع ىلصي يذلا كلذف « انم هب رقشد ملو اممط

 افيرش اديس ةمايقلا موي ىلاعت هللا ىلع مدقي “ نوبتاكلا ماركلاو ضرألا باودو

 ذخأ وهللا دابع ىلع هب آنضف ايندلا يف املع هللا هاتآ لجرو ى نيلسرملا قفارب ىتح

 هيلع يداني رانلا نم ماجلب امجنلم ةمايقلا موي يتاي انمث هب ىرتشاو اممط هب

 دابعىلع "هب نضف املع ىلاعتشلا هاتآ نالفنينالف اذه :قئالخلا سوؤر ىلع رانم

 . « سانلا باسح نم غرفي قح بذميف انمث هب ىرتشاو اممط هب ذخأو لا

 ينثدح : لوقي لعجف ىسوم مدخ ناك الجر نأ يور ام اذه نم دشأو
 الف هنع لأسي لعجف مالسلا هيلع ىسوم هدقفف ريثك الام كلذب ذختاف ىسوم
 ص دوسأ لْبحت هقنع يفو ريزنخ هدي يفو موي تاذ لجر هءاج ىتح آرثأ هل ؟رحي

 ؟ انالف فرمتأ : ىسوم هل لاقف ى ةلسلس اهقنع يف بنرأب هءاج : ةياور يفو
 هد رت نأ كلأسأ بر اب » ٠ لاقف / بنرألا هذه وأ ريزنخلا اذه وه ممن : لاق

 ينتوعد ول ه : هيلإ لجو زع للا ىحوأف ى « اذه هباصأ امب هلأسأ ىتح هلاح ىلا
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 تزاجو ةعابت هتمزل الإو هب محل يفي نأ ضوع ىلع ناك نإ همزلو

 . ... . هيلع ردق امي عفديو حابمب رضم ةأرادم

 .هب تمنص مب كربخأ ينكلو « هبف كتبجأ ام هنود نمف مدآ هب يناعد يذلاب

 امم املع بلط نم ه : جقلإج هنعو « « نيدلاب ايندلا بلطي ناك هنإ ؛ اذه

 ةنجلا فرغ حير دجي مل ايندلا نم اضرع هب بيصي نأ ىلع هللا هجو هب ىفتبلي
 . « ةم اقلا موب

 هضومي ( ضوع ىلع ) هل ءاطعإلا ( ناك نإ ) ذخآلا قلطم :يأ ( همزلو)
 هتمزل الإو ) ضوعلاب يأ ( هب) هيطممل يأ ( مهل ) مزل لعاف ( يفي نا ) هيطممل
 ءاوسو هلصو ام در ولو هبلع يهو دعولا فلخ ةعابتو هلصو ام ةعابت ( ةعابت

 يف هلوخدل خيشلا هركذي ملو هاجلا لضفو ءانعلاو لاملا ضوعلا يفو هوطعأ ايف

 ؛ يفي : هلوقو ك ءانع مالكلاو همشمو همالك وأ همالكب عفني هاح هل نم نآل ءانعلا

 نم وهف اهدعب ةزمه ءيفي ةخز ق دحو نإو > هنا دعب ه زمه الو ءافولا نم وه

 مالكلا مدقتو > هوطعأ ام ضوعب مهيلإ عجرب نأ ىنعملا و > عوج ر لا ىشعم ءيفلا

 فيفطتلا نم ةأفاكملا كرت : هللا همحر ديز نب رباج نعو هلحم يف باوثلا ةبه ىلع

 فلالا قوف ةزمهب _نراسنإ ( ةأرادم تزاج و ) ةأفاكملا ىلع هل لمج امف :يأ
 يف وأ نيدلا يف إ رضم ) افلأ بلقت ال ةكرحتملا ةزمهلا نآل ةءورقم فلألاب ال
 ام عفديو) ةصممب ال هوركمو ندبلا رئاس ءانعو مالكو لام نم ) حابم ( ايندلا

 هريغ ىلع ةرضم هنكل لعفي ام هل زوجي نأ هوأراد يذلا يف ءاوسو ( هيلع ردق

 نأ اوملعيو مكحلا يف ايهربغ وأ ضرأ وأ لخن هل نوكي نأ لثم زوجي ال وأ

 رمآلا رهاظ يف هل ةجوز ةأرملا نوكت نأ لثمو ى رمآلا سفن يف هل سيل كلذ

 < ىتملا ف اذك و 4 حاكنلا حخاسفنال وأ ةيلكلاب رمألا سفن ق هل ةحوز تسبلو

 لثمو ى كلذ كرت ىلع ىراديف هيلع روجح وأ فيعض لوقب ذخأي نأ لثمو
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 ضعب يف دجو اك اندنع زوحي الو هبهذم يف زوجي امب انىلع مكحلا ديرب فلالا

 عيب عنمو انل مهلتقو مهل اهلعج و اندجاسم عزن زاوج نم ةرمتسملا ريغ مهبتك

 مهبتك يف الو ى مهفلس بتك يف الو ةنسلاو نآرقلا يف كلذ دجوب الو 0 ماعطلا

 اإهولصي وأ اهدسفي ام اهيف نولخدي مهو مهفلخ يلصن نأ انورهق اذإ اكيو “ةربتمملا
 نأ هللا مهرصن نيماسمالف ةاكزلا مهيطعن نأ انم اوبلط وأ “ ءوضو الب وأ سجني

 :. هلوق فنصملا طقسأ ولو ى هملع اوردق امبو مهمالكو مهلامب كلذ ىلع مهوئرادي

 ىلإ احيولت هرك ذ هنأك و ثهلبق ام عم حابمب : هلوق هنع ىنغ ال هيلع ردق امب عفديو

 ىلإ اميولت وأ ع هريغو لاملا نم انركذ امب عفدلا يف مهتقاط اوغلبي نأ مهل نأ ىإ
 ةءارق عمس ارابج الجر ىلغت وبأ ناكو « اوفعض ولو قحلا ىلع هلاتق محل زوجي هنأ

 دمحم للا دبع ابأ هلوق لصوف ؟ ةعدبلا هذه ام : لاقف يقرسثلا ولجأ راغ يف ةبازعلا

 اهلس رأف اتيز ةءولمم ةطب و اناسح لدانمو بيط ماعطنم ةعصق لمعتساف ركب نا

 ام لاقف مهتءارق عمسف هعضوم يف ادغ سلجف “ كل يه اهكسما : هل لاقف هيلإ

 . هدي يف ,حم"رل « هبلق يف اذهف هرك نمو ركب نبا مالك الإ دالبلا هذه يف

 انعفن ام :هللا همحر ديز نب رباج لاق“ةزئاج روج عفد وأ ملظ عفرل ةوشرلاو

 نيع أقفت ةوشرلا : هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نعو « اشرلا الإ دايز مايأ يف

 روسم يبأ نب ءايركز وبأ ناكو “ ريبخ هدابعب كلاو « ميكحلا ديصتو ميلعلا

 ص ةبازملل كلذ لثم معطيو “ سانلا لبق هماعط لكأ الإ ةبرج رابج لخدي ال
 ةدوملل همعطأ و هخطو هنحطو هأردو هسردو هدصحو هعرز نم : لوقب ناكو

 ظفح مظعل باوثلا يف ينمي ى نيملسملل همعطأو كلذ لعف نمم ريخ مهرشل ءاقتا

 ةربابجلل عوفرم يذبخ : لوقي ناكو “ عقو ملظ وأ فرشأ :رض عفدو ى نيدلا
 : يش وط رطلالاق“ ةجاحلا هب ذبجت لبحب اههبش “ةجاحلا ءاشر ةوش رلا : مكحلاقو

 ١ : ةوشرلا يف هتلق امعو
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 بلاطل روجب كح وأ روزب ةداهش ىلع ال و ريغلا ملظ ىلع لحت ال و

 . ... .هملعب كح ال ثمح كلذب لع مكال اذكو هقح

 نيهبلا لوغشم لمهلا ليقث صخش بابلا قدي نم مركأو

 نيتبك رلاب هباب محطنيو اخنفنَو اسفن ىشم اذإ ءوني

 ني_ةحفصلا ىوف شوقنملا وبأ اهيلع يشمي عفاش مركأو

 : اضيأ هتلق امعو : لاق

 مدقم اهزاجنإب تنأو السرم ةجاح يف تنك اذإ

 مكبو ىمحو مص هب هتالاح همكاأب لسراف

 مهردلا هل لاقي لوسر ىوس لوسر لك كنع عدو

 هندب وأ هلام يف (ريفلا ملظ ىلع ) ةجلاملا قلطم :يأ ةارادملا ( لحت الو)

 هندب وأ هلامب هيرادي ءاوسو لاملاب وأ ناسللاب وأ ندبلاب ملظلا ءاوس و هض رع وأ

 مظعل ركذلاب اهصخ و ملظلا ق ةلخاد يه ) رو'زب ةداهش ىلع الو ( هناسل وأ

 بتكينأ وأ رو'زب هيلع دهشي وأهربغ ملظي نأ ىلع ءيشب هعفني نأ كلذ واهنأش

 الو يطعملل كلذ زوحي الو > روزي وأ ملظي هك رقي سأ ىلع وأ روزلا ةداهش

 . هب مهل ملع ال هنأ الإ ىقح رمآلا سفن يف وه امب اودهشي وأ ذخآل

 نإ و هل قحلا نأ بلاطلا ملع دقو ( هقح بلاطل راوجب مكح ) ىلع ( وأ )

 (اذكو)“هب هل كحي نأىلعةارادملا زوجت ال هنأىل"وألابف هل سيلهنأ ملع وأ ملعي مل

 ( هملعب كحي ال ثيح ) كل هنأ ىحلا ( كلذب ماع مكاحل ) ةارادملا كل زوجت ال
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 مكحلاو هب مكحلاو روزلا ةداهش وهو ةصعم وه ام ىلإ ءاعد ءاطعإلا كلذ لكو

 ملعينأ كلذو زوجي ال كح ىلع ذخأ هنأل ةوشر ناك ائيش ذخأ نإو ء مكاحلا ململ

 دنع امهتداهش ايدؤي نأ امإف رخآ دهاش هغم كل وأ“هاوس كل ةنسب الو كل حلا نأ

 هملعب مكحي نأ زوجي ال ثيح هملعب كل مكحي نأ امإو ى زئاج اذهف رخآ مكاح

 هل زوجي الو هملعب كل كحي نأ ىلع هيرادت نأ كل زوجي الو ى هل زوجي ال اذهف

 ةرجألا ىطعأ نإ امأو ث هلحم يف رم اك : «ناويدلا» يفف كلذ ىلع هيطمت ام ذخأ

 ولو ‘ مكاحلاو دهاشلل الو هل زوجي الف روجلاب هل كحي وأ روزلاب هل دهشي نأ ىلع

 مكاحلا نم كلذف هل قحلا نأ ملعي مل مكاحلا وأ دهاشلا نآل « هل قحلا نأ ملع

 ‘روزلاو روجلا ةروص يف لوخدو“لطاب قحلا بحاص نمو "روأزو روج دهاشلاو

 مكاحلا ملع ولوتحلا هل نأ ىحلا بحاص ملع ولو روزو .روج رهاظلا يف كلذ نأل

 ءيش ذخأ الو ‘ كلذ امهل لحي الو هملعب كحي ال ذإ هب اضيأ هل كحي الف هل هنأ

 ذخأ الو كلذ هل لحي الف زوجت ال دوهشب هل كحي نأ كلذ كح يفو « كلذ ىلع

 ةداهشك كلذ ىلع هيطعي وأ كلذل هوعدي نأ قحلا بحاصل زوجي الو هبلع ءيش

 هل تناك نإو ع هل قحلا نأ مكاحلاو وه ملع ول و هيوبأ وأ نيك رشم وأ هل دبع

 دنع اضيأ ةزئاخ يهو اهب هل مكحي رأ ىلع مكاحلل الام ىطعأف ةحيحص ةنيب
 نإ هؤاطعإ قحلا بحاصل زوجيو « كلذ ىلع لام ذخأ مكاحلل زوجي الف مكاحلا

 مهل الإ هنع يهنم لاملل “عييضتف رثكأ ناك نإو « لقأ وأ هقحك يطعي ام ناك

 زوجي ال يذلا نأ رم دقو ى هيمي "ربي وأ ىحلا كلذ نيع ىلإ جاتحي نأ لثم حابم

 ناك نأ دعب وأ ايضاق نوكينأ لبق هملع ام وه هملع نم هب مكحي نأ مكاحلل

 :ليقو“ هئاضق سلجم يف هملع امب مكحي امنإو ث هلزنم ريغ وأ هلزنم يف ملع ايضاق
 يذلا عضوملا : ءاضقلا سلجم ىنعمو هيف يضقي يذلا هلزنم يف هملع امب مكحي

 هبلإ اكاحت يذلا عضوملا : ليقو “ سانلا نيب ءاضقلل هيف سلجي

 هتمرح اهنأ مكاحلا ملع دقو ةقفنىلع لجرب ةأرما تكسمتسا نإو هيف
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 . . . . . . هب دهشي ال عضوم ف ده اشلو

 امهدديو اهيلع ظلغيلو اهنيب ةموصخلا تبثي الف ام هجوب هيلع تمرح وأ
 اذك و هدنع امب ايهحصنبل و ددهي الو ظاغي الف كلذ ملعي مل نإ و “هربغ لإ ايهعفريو

 هل ثرإ ال نمم ثرإلاب هكاسمتسا وأ هنم امل ثرإ ال نم ثرإلاب كاسمتسالا يف

 ةيجوز يف اهب هكاسمتسا يف اذك و ص كلذ ريغ وأ تاقيلطت ثالث عوقول اهنم

 اك ولمم قتعأ اذإ اذك و « نيجوزلا ريغ ىف اذك و « رومألا رئاس يف اذك و ةلطاب

 ةنيب الو نالف نبا اذه نأ ملع نإو ى ةمدخلاو ةقفنلاك رخآلاب امهدحأ كسمتساف

 . هريغل امهمفر

 ةروص يف يأ (هب دهشيال عضوميف دهاشل ) ةارادملا كل زوحي ال اذك ( و )

 هيف هعزان نم هيلع ماق مث هل هبهي وأ رخآل ائيش صخش عيبي نأ لثم اهب دهشي ال
 هيطعينأهل زوجي الف ، هبهاو وأ هعئاب الإ ةبهلا وأ عيبلاب هل دهشي نم هل نكي ملو

 ولوهتداهشب مكحي ال كلذب ملع اذإ مكاحلا نأل ةبهلا وأ عيبلا ىلع هل دهشيل ةرجألا
 . كلذ ىلع ةرجألا ذخأي الو ‘ قحلاب دهش

 الو بهو ام ىلع الو عاب ام ىلع ءرملا ةداهش زوجت ال هنأ « ناويدلا ه نع رمو

 هبشأ ام لكو اهلك قوقحلا ىف هاطعأ امو“ريجألا هب رجأتسا ام الو قدصأ ام ىلع

 ىضقو ملعي مل نإ و ‘ كلذب مكاحلا ملع اذإ هرمأ ىلو نم لامو هلام ءاوسو ى كلذ

 نمضي ال هنأ ىلوأآلابو كلذب دهشي ال نكلو ى دهاشلا ىلع نامض الف هتداهشب
 يف ابف لاملا بحاصل ريجألاو ضراقملا لجرلا ةداهش زوجت ال اذك و « مكاحلا

 يفو هريغ يف تزاجو هكرقشا ايف كيرشلا ةداهش الو كلذ ريغ يف زوجت و امهيديأ

 رأ هيرادي ال كلذك و ‘ سيحلا وأ برضلا بجومو وفعلاو حاحنلاك لام ريغ

 . رابخإلا هل ثيح ةداهشلاب ملكتي

- ٣ ٦ ٥ 

 



 نإو صخرو هب ةداهشلل دهاش و ملع امي كحلل مك اح ة رادم تزوجوم

 . روزب ةداهشو روجب مكحب ارمؤيال نكلو انلعي

 ةداهشلل دهاشو ) قح هنآل اقلطم ( ملع امب مكحلل ماح ةأرادم تزوج و )

 ذخأ مكاحلل زوجي الو اهب دهشد ال يتلا روصلا يف ولو قح هنأ ملع امب يأ ( هي
 ءاهؤاطعإ ىحلا بلاطل زاج ولو نيدلاب لك أ هنآل دهاشلا اذك و كلذ ىلع ةرجألا

 دهشيو هل مكحي نأ دهاشلاو مكاحلا يرادي نأ هل قحلا نأ ملع نمل ( صخرو )

 (اماعي م ناو)“ةرجأ الب هل دهشي وأ هل مكحي نأ هعواط نإ ىلأوألب اذك و هب هل

 ىلع ةرجألا ذخأ الو « كلذ امهل لحي ال نكل هل قحلا نأ دهاشلاو مكاحلا يأ

 سفن يف ه ) موكحملل اقح ناك ولو امهدنع روزو روحو لطاب كلذ نأل كلذ

 بحاص امهرمأي ال يأ دهاشلاو مكاحلا رمؤي ال يأ ( ارمؤي ال نكلو ) رمآلا

 ىلإ دناع اذه ( روزب ةداهشو ) مكاحلا ىلإ دئاع اذه ( روجب مكحب ) قحلا
 مكحا وأ روزب يل دهشا وأ روجي يل مكحأ .لقي ال ركنمب رمأ كلذ نآل دهاشلا
 ل مكحا ز : مكاحلل لوقي لب ، كدنع حصي ملو ، اذكب يل دهشا وأ اذكب ىل

 يل قحلا نإف اذكب يل دهشا : دهاشلل لوقيو ؛ اذك كيطعأو ى يل قحلا نإف
 نأ دهاشلل الو مكاحلل غيسي هنم رهكأ الو مالكلا اذه سمل و 0 اذك كسصطعأ و

 نأ عم دهاشلا درفأ امنإو ، كلذ ىلع امهاطعأ ام اذخأي نأ الو ى دهشيو مكحي

 عم مالكلا نآلو دحاولا ةداهش هيف تزاج اذإ ام لمشيل هتداهش زوجت ال دحا ولا

 لمشسل و “ةرابعلا هتلبق هتضرف امهيأو رخآ دهاش عم كلذ لصفيو “دهاشلا اذه

 كرت ىلع ءاطعإلاو رخآ دهاش فاكتيىف دهشي نأ هل زوجي دهاش هدنع ناك اذإ ام
 ةداهشلاو لوأ نم مجلا عاقيإ كرتو اهعوقو دمب ةداهشلاو هعوقو دعب مكلا

 زوجي ثمحو زوجي ال ثمح و زاج ثمح ةداهشلاو مكحلا ىلع ءاطعإلاك لوأ نم
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 نإو هل عفان لمع وأ ملعت ىلع نبالو اضرفولو ةعاط ىلع تزاجو
 بيطب صخرو ةعاط ىلع ةرجا ذخؤت الو لام الب وأ هايندل.
 . . .. .. ... ...... .... اهيطعم سف

 . هتيأر افالخو قافو زوجي ال ثيحو ضبقلا

 الفن وأ تناك اضرف ( ةعاط ) لك ( ىلع ) ةارادملا يأ ( تزاج و ) : لاق

 نأب الفن وأ اضرف لمعي نمل الام ىطعي نأ هل زوجي هنأ ىنعمب ( اضرف ولو ) من

 اذك و ص عفن لكو ءانعلا اذك و ثلصو هاذخ وأ اذك كطعأ لص وأ مص : لوقب

 نإف ةعاطلا ينهلوخدل هركذي ملو ةريغص وأ ةريبك ةيصعملا كرت ىلع ةارادملا زوجت

 هلعفف ةعاط وه ام لعف ىلع هاراد اذإف ةعاط ةيصعم اهنوك ةَلمل ةيصعملا كرت
 هك رت ةروصف اهك رتف ةيصعم اهنأل ةيصعم كرت ىلع هاراد اذإ و ‘ةعاط هلعف ةروصف

 ةيصعملا ديرم ةلعلا ملعي ملو ةيصعم اهنأب ليلعتلا هل رهظي مل اذإ معن ، ةعاط اهايإ

 . ةعاطلا ةروصب اهك رت نكي .

 بحاصو فنصملا دارأ وأ تنب وأ ( نبال ) نيوبألا ةارادم تزاح ( و )

 اذك و٤براقألا رثاس كلذ ىف دلولا لثمو “كلذ ىف ةلادع الو دلولا قلطم لصألا

 حابملا ىلع ًاضنأ ةارادملا زاوج نم ملعي امو مدقت ام هلك كلذ نع ينفي و 0 دعابألا

 نيدلل بلجلا لصألا نآل ايندلاب اغ ( هايندل ناو هل عفان لمع وأ معت ىلع )

 نإ ردقي وأ نيدلاب لكألا ىلإ عاد نيدلل ءاطعإلا نأ رابتعاب زاجل نيدلاب اغ ولو
 بلاغلا داتعملا نأ هب ييفتلا هجو ( لام الب وأ ) هايندل ناك نإ و هنيدل ناك

 . اهؤاطعإ زاج ولو ( ةعاط ىلع ةرجا ذخؤت الو ) لاملاب ةارادملا

 اهذخأب ىوني" ال نأ طرشب ( اهيطعم سفن بيطب ) اهذخأ يف (صخرو)
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 . .. ... ... اهئاطعاو قوقح ذخأ ىلع

 لكألاو ةعاطلا ىلع ضيوعتلا يطعملا ىون ولو نيدلاب لكألاو ةعاطلا ىلع ضيوعتلا
 دسفي يطعملا نم دصقلا اذه نا لوألا لوقلاو فنصملا مالك "طح اذهو نيدلاب

 . هتمن ىفص ولو ذخأن ام ذخآلا ىلع

 نأهولأسف عيبرلا ىلإ ةعامجو ةرامع نب رمتعملاو لئاو عمتجا : « رثألا ه يفو

 لجر ىلإ اوش : لاق ، هب لمحتأ ام يدنع ام ردقأ ال : لاقف مسوملا ىلإ جرخم

 ارس وم ناكو « نيصلا راجت نم ناكو « نوميم نب رضنلا : هل لاقي نيملسملا نم
 هب ناكو “هنم اهلبقي ملف اهب جح : هل لاقف ى رانيد نيعبرأب هاتأف هلوةب هوملعأف

 سانلا ةجاح ملعت ورمع ابأ اي هللا ناحبس : هل الاقف رمتعملاو لئاو ءاجف [صاخ

 عستت ىرت امب للا كءاج املف هب لمحتت ام دجت ال كنأب ََتذللّتئعا تنك و كيلإ

 اهلبقأ تسلو اهب جحت نأ ىلع اهذخ ىل لاق هنإ : لاقف « لبقت نأ تبأ هيف
 هنأ تملعام هللاو : لاقف هلوق نم هركذ امب هاماعأف رضنلا ايتأف الاق ى طرش ىلع

 . كلذ دعب اهلبقي نأ ىبأف هيلإ اهاعفداو اتنأ اهاذخ نآلاف كلذ هركي

 نإ :دمحأ خبشلا لاق ى هيبلا قلع ام ىلإ وهف ببسل قلعام نأ اذه يف لصألاو

 يف هلمجيلف هبوث هب لسغي وأ امل هب يرتشي وأ هب رطفي نأ ىلع ائيش هل بهو
 طرشلا لطبو تزاج : ليقو ى هتبه تلطب ليقو « هيلع ةعابتف 3الإو هطرش

 . ءاش ام هب لعفب نأ هلف

 شارفلا رانيدو ةرافكلاو ةاك زلاك (قوقتح ذخأ ىلع) ةارادملا تزاج ( و )
 قولحلاو قلاخلا قوقح نم كلذ ريغو هبر فرمي ال امم شرآلاو عيبملا نمو
 وأ ةرافكلاو ةاكزلا كريغ نم وأ كنم لبقي نأ ىلع ءيشب هعفنت وأ الام هيطعت

 ءاوس اهوحنو ةاكزلا ذخأيو هعفنت وأ كلذ ىلع هيطعت ام ذخأ هل زوجيو « اهربغ

 ( اهناطعاو ) هاضرب الإ كريغ لام نم يرادت ال هنأ الإ كريغل وأ كلذ كل ناك
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 ىضرب زاجو مكحلا ف هر الو ةعابتف الاو ءافولا مزل و

 يطعي وأ كيطعي نأ ىلع ءيشب هعفنت وأ ثذخألا هل لحي الو الام هيطعت نأ لثم

 الو هريغل وأ هل اهوحن وأ ةاكزلا تناك ءاوس « امهوحن وأ ةرافك وأ ةاكز كربغ

 بلط هلنسحي ال نكلو ى هاضرب الإ كريغ لام نم كلذ ىلع هعفنت وأ الام هيطعت

 كاهيفعفني وأ الام اهيف يطعينأ نع الضف هرمأ ىلي نمل وأ هسفنل قوقحلاو ةاكزلا

 اهريغ وأ ةاكزلا وأ اذكه قوقحلا ىطعي نأ ىلع هعفني وأ الام همطعد نأ امأو

 ١ ' . ةهارك الف هيطعي نأ دصقب ملو اذكه

 هل يطعأ ام ءاطعإبو هذخأ ىلع ءيش هل يطعأ ام ذخأب ( ءافولا مزلو )

 ايف ( ةعابت ) هيلع ( ف ) ءاطعإلا وأ ذخألاب في ( َالإو ) هئاطعإ ىلع ءيش
 ص ءاطعإلاك عفنلاو ، اهطعي ملو اهاطعا وأ ، اهذخأي ملو قوقحلا ذخأ ىلع هذخأ

 سيأ وأ “بر هل فرمي ال امو لوهجملا ةيدو ةطقللا لثم “قوقحلاك قوقحلا رمغو

 وأ همطعيف هدب ناك ءاوس هيطعي وأ كلذ لمقةب نأ ىلع لام هل ىطعأ نإ هنم

 . ءارقفلا همطعرل هدمد ه رمأ هل لمعح

 كلانيبو هنيب درلا همزل ولو في مل نإ ( مكحلا يف ) هبطعمل هبلع ( در الو )

 ىلع ذخأ نإو « يفي نأ هتين يف نكي مل نإ رمآلا لوأ نم هل زوجي الو ى ىلاعت
 نأ هل زيجأو “ لحي ال اك ذخأ هنآل هدرب لب هل زجي مل ءافولا دارأ مث يفي ال نأ
 ةعاطلا لمع ىلع هاطعأ ام هل حص هل ىفوأ نإ هنأ همالك رهاظ و « يفيو هكسمي

 ةعاط ملع تمطعأ ام لبقت ن أ صخر اك صمخرت اذهو ى هلللا نيبو هن۔ب امف ولو

 . كطعي مل ولو لمعت كنأ تنأ تيون اذإ

 درب نأب هنم ( ىضرب ) هيلإ هدر نإ هيلإ در ام ك۔ع نأ هيطعمل ( زاج و )
 درلا دارأ هنأ :درلاب هاضر ىنعمو ههرك و درلا هيلع لقث ولو كح الب هاطعأ نمل
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 تفيخنإ طعم ةأرادمب ةيطع ذخأ زاجو سفن بيطب يطعأ ثرح عنمو

 . نمم هريغ نم وأ هيلع لبقت مل نا هنم لصي رض وأ هتعيطق

 طرتشيالهنآل درلاب هسفن تباطهنأ دارملا سيلو مكح الب وأ مكاحلا نم ربج الب

 . طرشلاب في مل هنآل دري نأ الإ هل زوجي ال ذإ اهبيط

 يطعملا هلإ درب نا ءاطلا رسكب يطعملا ولملعلا ضعب عنمو يأ ( عنمو )

 يطعا ثيح ) حتفلاب ىطعملا فت مل ولو لبقي الف هيلإ در نإ لب لبقيو اهحتفب
 (صقن بيطب ) يطعملا كلذ هاطعأ هنآل يأ ةيليلمت ةيثيحلا هذهولوعفملل ءانبلاب
 نأل نيدلا ةيوقت ىف هاطعأ هنأ ههجوو ى هطرش لاطبإو هتيطعل ءاضمإ كلذو

 وأ قوقحلا يطعيل هل هتيطعف يعرشلا مكحلل ذافنإ اهذخأ وأ قوقحلا هءاطعإ
 اذه ذخ : لاق نأب وه هيطعيل هاطعأ ولو اهيف عجرب الف هللا هنجو ل ةبه اهذخأي

 فيعض هنأ الإ لل اقح هنوك نع قحلا جرخي ال هسفنل هبلط نآل قوقحلا ينيطعتل
 طرشب لب اذكه نيدلا ةيوقت ىلع طعي مل هنآل لوألا حيحصلاو “هسفنل بلط نإ

 هحرطي لب كلذ كسمي نأ حتفلاب ىطمملل زوجي ال هنإ مث٤مهطورش ىلع نونمؤملا و
 هلف ‘ طرشلا لاطبإ عم ةيطعلا زيجم دنع الإ هيطعي وأ هب هل يصوي وأ هيطعمل
 هتمزل قوقح يف هسفن ىلع كل وأ كريغل هيطعي نأ ىلع هتيطعأ نإو ، هكاسمإ

 ‘هعنمو درلا زاوجو فالخلا نم هلك كلذ يف « هترك ذو فنصملا هرك ذ اك مكحلاف

 هسفن ىلع يدؤيل هتيطعأ اذإ كنإف اضيأ هلك كلذ ىلع فنصملا مالك لمح زوجيو

 كيلإ دري نأ تدصق نا نكل ص نيلي هيلع ةبجاولا قوقحلا ءادأ ىلإ هتلص وأ دقف

 . فعض هيفف هبلع كنيدل هنم ءاضق

 نمم هربغ نم ) ةممطق و أ رض فسخ( وأ ) هنع ي ] ( هيلع ) هتمطع ( لبقت م
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 نم فيخ نإو اهيطعم نم اهذخأ زوجي ال ايف اذكو هرض ىقتيث

 ١ . .هريغ لبق

 وأ كمطق هنم لبقت ملو كاطعأ نإ نم ةيطع ذخأت نأ كل زاج يأ ( هرض ىقتي
 كلذ نوكيف ىقتي ال نأل لهأتيف هرض مظعي نمم هريغ نم وأ هنم رض كلصو
 كلذ يف ءاوسو “ ذخألاب نوكت ءاطعإلاب نوكت اك ةارادملاف « ةارادم ذخألا

 يف وأ نيدلا يف رضلا ءاوسو “بنجألا وأ مهربغ وأ كراج وأ كبحاص وأ كبيرق

 نأ هل زوحي ذإ بجيال هنآل زاج : لاق امنإو ى ندب وأ لام وأ ضرع يف ايندلا
 مل نإو ى لاتقلا لف هلام داسفإل هجوت نإ و ى هلتاق ضبقلا ىلع هلتاق نإو لبقي ال

 همظع نم مزلي هنأل رضلا مظع نع رضلا ءاقتاب ربعو ى سأب الف لام ىلع لتاقي
 امنإو يطعملا رض اذك و “ ضبقلا دكأتي مل لمتحي ثيحب هرض فعض نإ و هؤاقتا

 لخدت ملو“كل لحت مل دحأ ةيطع تهرك اذإ كنأ مهوتي دق هنالكلذ زاوجب ربخأ
 مارحلا امأو ىةبير وأ ةمرح ريغل كلذو كلذك سيل هنأ عم اهتضبق نإ ككلم

 . اهنودب وأ ذخألاب ةارادمب ايهذخأ كل لحي الف ةبيرلا و

 ( اهيطعم نم ) زوج ال : هلوقب قلعتم ( اهذخأ زوجي ال ايف اذكو )
 ناو ) لاق اك هريغ نم مأ اهيطعم نم فوخلا راك أ ءاوس هنأ ىلإ دئاع هيبشتلا

 هنم فيخ نإ ريدقتلا لب ابتفت سيلو ( هريغ لبق نم ) ةعيطق وأ رض ( فيخ
 هل اهذخأ زوجي ال ايف اذك و : هريدقت فذح مالكلا يفو ى انه اذه هريغ نم وأ

 زوجي ال ىقلاو “ هريغ لبق نم فمخ ناو “ فوخل اهذخأ زوجي ال اهيطعم نم

 ص ىنزلا ىلع ةيطعلاو ةوشرلاو نيدلاب لكألاو ةبيرلاو مارحلا ةيطع يه اهذخأ
 ةقياسلا ةلأسملا يف هريغ نم فوخلاو يطعملا نم فوخلا ىوتسا امكف « كلذ وحنو

 ىوتسا كلذك لوبقلاب ةارادم ةيطعلا لوبق زاوج ةلأسم يف نايوتسي كلذك

 ةزئاج ريغ ةيطع لوبق زاوج مدع ةلأسم يف هريغ نم فوخلاو يطعملا نم فوخلا
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 . ولو اهيطعمل اهؤاطعا هيف زاج ايف اهذحخآل اهغيلبتو اهتلوانم زاجو

 ذخؤتو اهذخآ ىلع اهذخا مرح

 :هلوقو “ كلذ ريغو نيدلاب لكألاك هيلع زوجي ال ام ىلع وأ ابر وأ ةمرحل ذخألا

 امم اذك اهنأ ملع نمل اهذخأ زوجي الف زوجت ال ةنطع لك و « زوجب قلعتم هل

 ةعابتهيلع يهف اهذخأف نظ نإو « زوجي ال امم اذك اهنأ نظ نمل الو « زوحي ال
 هنأ نظي نأ لثم ملعلاب كردي امم اهزاوج مدع ناك اذإ زوجت ال اهنأ لهج ولو

 لحي الف ‘ مارح هجو وهو هجو ىلع وأ ةوشرلا ىلع هاطعأ وأ ةأرادملا ىلع هاطعأ

 ةارادملا ةمطع ةلوانم يأ ( اهتلوانم زاجو ) كلذ ةمرح لهج ولو اهذخأ هل

 نمم اهعجو ىطعتل اهنارش و هب ءارشلاو اهنمث ضبقو اهعيبو اهظفح و اهضبقب
 ةروكذملا ةلوانملا ىلع ةرجألا ذخأو ( اهذخآل اهفيلبتو ) “ كلذ ريغو اهبطمي

 اهذنخامرح ولو)هسفنىلعةأرادم(اهيطعمل اهؤاطعاهيف زاجايف)اهذخآل غيلبتلاو

 اهيطعي نمم اهذخأ زوحي هلام نماهايإ ناسنإلا ءاطعإ زوجي اك هنآل ( اهذخآ ىلع
 اوردقي مل ذإ لاق امب اولمعو رهاقلا رابجلل اوعجر رمألا لكشأ اذإ و ى اهغلبيف

 اذ_ه نم فاصنإلا ىلع اوردقي ملو ادحوم ولو هنود وه نمل مهدر نإو هعنم ىلع

 . لدعي مل ولو لوآلا رابجلاك وهف هنود وه يذلا

 ضعب راشأ دقو ى ًاربجو ارهق مهريغ وأ نوملسملا اهذخأي يأ ( ذخؤتو )

 ىلع مهتيشام سبحا :لاق هنا كلذو هنوطعيف مهب لعفي فيك رابجلا ىلا خياشملا

 مهيلعفعاض اوطعي ملو رم موي لك مهنأكلذو ى مهتحلصم ارظن كلذو “ يعرلا
 ردقي اذام ىلع : روسم يبأ نب ءايرك ز يبأل سيداب نب زعملا دئاق لاقو ى رئاجلا

 ليلدلا يفو “هدنع نم امهاطعأف مدنف نيرانيد ىلع : ءايرك ز وبأ لاقف ؟ نسل ريونب

 اذك و“ مكاحلا اهمكحي ملنا ءيش اهنم كمزلي ال ناتكلا يف ةلقاعلا ةيد نأ ناهربلاو

 ۔ س _ ٠ ٧٢ ٥



 مهسفنانع عفدل قح ىلع تماقتسا نإ لمرأ وأ بئاغ وأ ميتي لام نم ناو

 ملا وم أو

 ،يطمتنأ كمزل اهب كوبلط نإ و“اهب كوبلطي مل نا ءيش اهنم كمزلي ال بئاونلا

 . كيلع الف رئاجلا كانثتسا نإو

 ءايركز وبأ لزقعاف « ةبرج ه بهن ىلا سيداب نب زعملا دئاق مدق : تلق

 ملو ةبرج لهأ نم لاملا ذخأو هب ملع دقو ءيش هبصي ملو عماجلا يف نسارب نب
 ى ريبكلا دجملا ىلا لزتعاف “ هتريشعو وه لزتعي نأ هرمأ لب ائيش هنم ذخاب
 راوسألا نم مهدالب يف سانلا هثدحي ام لك امأو : « ناهربلاو ليلدلا ه يف لاق

 سانلا ذخآتيو “ كيلع ءيش الف كوبلاطي مل نإو « كيلعف نوصحلاو قدانخلاو

 ةنونجم وأ نونجم وأةميتي وأ (ميتي لام نم ناو ) مهلك مهنم ذخؤتو“ مهلك اهيلع
 ناسنإ ( وأ بناغ وأ ) ءامص ءاسرخ وأ مصأ سرخأ وأ ةبئاغ وأ بئاغ وأ

 تابهلا يف كلذ ىلع مالك مدقتو ع ىثنا وأ ناك آرك ذ جاتحم ريقف يأ ( لمرأ )

 . قوقحلاو

 تماقتسا نا ) ءاسن وأ اوناك الاجر نيكاسملا لمارألا : تيكسلا نبا لاق
 مهرهق نأب مهلاومأ نعو مهسفنأ نع وأ ( مهلاومأو مهسفنا نع عفدل قح ىلع

 ىلع تناك نإ لاومألا ىلع لدصلاب اهيف اولخد و ًاةدب" اهنع اودجي ملو اهيلع رئاج
 نم ىلع مرحو “ايهيلع تناك نإ امهيلعو ى اهيلع تناك نإ سفنألا ىلعو ع لاومألا
 نم ذخؤت نأ زاح امنإو ى اوطعأ ام لك همزلو ى اهل وانتو اهعمج اهمازلإب ببست

 يطعي رأ مهريغ مزلي فيكف « امهلوأ مهنادبأ وأ مهلاومأل ظفح اهنال ءالؤه
 لاومألاىلع تناك اذإف ؟ سفنألا وأ لاومألا ةعض ىلإ نوك رقي فيك وأ ؟ مهنع
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 عفدت نأ لبق اهيعماج يديأب تناك ام ةلماعم اهيف تزاجو

 ةنامأ هديب ام وأ هلام لع دحأل ةأرادم كرت هركو اهذخآل

 ةلاكو وأ

 هللام ال نم ىطعأ سفنألا ىلع تناك نإ و « هيلع ءاطع الف مهدحال لام الو

 وأ سفنألا ىلع وأ لاومألا ىلع اهتمزلا : لاق نإ رئاجلا مالك ىلإ كلذ يف رظنيو

 . هلك كلذ ىلع

 يدياب تناك ام ) كلذ ريغو اهليدبتو اهنا رشب ( ةلماعم اهيف تزاج و )
 اذإو“مهفئالخو مهؤالكوو مهناوعأو ةملظلا مهو ( احذخآل عفدت نأ لبق اهيعماج

 اهظفح الو اهريغ وأ ةبهلاب اهلوبق الو اهيف مهل مهتلماعم زوجت الف اذخآل تعفد

 درلا ىلع اهوذخأ نإو « كلذ يف اوعمط نإ اهباحصأل ظفحلا ىلع الإ اهذخأ الو

 ام : هصنو تركذ ايف صن وه ام ةكلاملا بتك صمب يفو . مهتمزل اوردقي ملف

 ؟ائيش هنم يرتشتأ ؛تالابقلا نم مهيلع نوكي امم رصم قاوسأ يف عابي ايف لوقت

 ءهيرتشي نأ دحأل ىرأ الف دالبلا رئاس وأ رصم يف ةلابقب ناك ءيش لكو ال : لاق

 تالابق تراص دق اهنأل تثبخ دق رصمو :مساقلا نبا لوق ىرت الأ امارح هارأ و

 سانلا كرتي ال رئاج ريمأ عم الإ اذه نوكي ال : هباحصأ و كلام لاق ى اهلك

 . ها اوءاش ام مهلام يف نولعفي

 زاوج يف فالخف ىرغصك هريغ وأ كرشم نيد يف كلذ لح نإ و : تلق
 . هلحم يف رم دقو ى هيف هتلماعم

 الو ‘ ) ةلاكو وأ ةنامأب هديب ام وأ هلام ىلع دحأل ةأرادم كرت هركو (
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 نمل هديب ام الو هلام لواني الو ال :ليقو هكرتب فلت ام نمضيو

 . . .. .... . ةرافخ هيلع يطعي الو هيلع يراديال

 ىلع دهشأ نإ هيلع كردأ هلام نم ىطعا نإو ةارادم هنم هملع ىطعأ ام نمضي

 وحنو ءاركلاو ةيراعلاو ضارقلا لامو ةطقللاو ةعيدولا و نهرلا ام وأ “كاردإلا
 هدب ام لك ةنامآلا ظفل لمشي هلأ لصاحلاو ى ةنامألا يف لخاد كلذف كلذ
 اهنم رثكاب ةارادمب الإ مهلام نودجي ال اوناك اذإو 2 هنامض يف نكي مل اذإ هريغل

 سفن يف مهتجاح تناك نإ الإ رثكأب ةارادملا هركي لب اهك رت هركي الف اهلثم وأ

 ( هكرتب ) هدنع يتلا تانامألا نم ( فلت ام نمضيو ) ةهارك الف رثكأ مهلام

 اهنع ىراد ول اهنم ىقبي ام صوصخ ال اهلك اهنمضيو اهنم لقأب اهنع ةارادملل

 ديرم ( هيلع يرادي ال نمل هديب ام الو هلام لواني الو ) نمضي ( ال : ليقو )
 نمم مهلاومأ عنمي نأ ىلع رئاجل لمجي ام يأ ( ةرافخ هيلع يطعي الو ) هذخأ
 رمأ نمو ى اهيلع مالكلا مدقتو “ سبح وأ برض وأ لتق نم مهسفنأ وأ اهذخأي

 ام ىلع ىطعأ نإو ى اهك رديو هنع اهيطعي نأ زاج ةارادملا هنع يطعي نأ د ريغ

 نمو ى هسفنب اهنم ذخأي نأ هلو « اهباحصأ ىلع كردأ هلام نم تانامألا نم هديب

 كزدي الف المهم وأ كردي ال نأ ىلع وأ هللا هجولهدنع ةنامأ سمل لام ىلع ىطعأ

 دهشأ نإو ى للا نيبو هنمب اميف كردأ كردي نأ ىلع ىطعأ نإو ‘ هبحاص ىلع

 ص داهشا الب ولو اضيأ هيف كردي : لبقو ى اضيأ مكحلا يف كردأ كاردإلا ىلع

 ء كردأ المهم ىطعأ اذإ اضيأ : ليقو ص كاردإلا ىلع تمطعأ : هلوق ىف قدصيو

 : ليق هنإف هنم رمأ الب نيد نم هبلع ام دحا نع ىطعا نم نأ ةلالا يف مدقتو

 هنيب اميف كردأ هلام نم آدحأ نفك نإ هنأ زئانجلا يف مدقتو ال : ليقو كردي
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 هنيب اميف ذخألا هلو ، اضيأ مكحلا يف كردأ كاردإلا ىلع دهشأ نإ و ى هللا نيبو
 وأ ةيراع وأ ةنامأ ودعلا نم ىجن نم نأ مدقتو "رمو ى تيملا لام نم هللا نيبو

 دهشأ نا الإ اعربتم مكحلا يف دعيو ى هلا نيبو هنيب اميف كردي ءادفلاب امهوحن

 . كردىف كاردإلا ىلع
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 ةمتاخ

 لاح زوجي ام ةيقتلا يف نازع زاجأو « بوصغم ىلع ثنحال » : ىور

 ،دحلا ال لعف نإ رفكلاو ى اهرقع هيلعف ةأرما ءطو ىلع هرك أ نمو ى رارطذإلا
 هيف رض نإو مدنلاو لحلا هتبوتف هب ديزي اع بوصغم يف لمع ىلع هركأ نمو
 :لىقو هب رمحتسا و هبارتب مميت بوصغم ف سبح نمو “نمض هريغ وأ همحاص

 بيوصت هلف هوضع فلتي وأ شطع وحنل هب تومي اسبح رابج نم فاخ نإو ال
 ةيافك ىلا عجريو هلايعو هتوقب ام ىقبيو هلام ذخأ فاخ نإ و؛ طقف هناسلي رفكلا

 ريزنخلا وةتيملا لكأو رملا برشب لتقلا نم سفنلا ةيجنت مهضعب زاجأ و« هبوصي الف
 اهتمضيو ةعيدولاب يدفي نا هلف لامب هبلط ناو « لماشلا » يف روك ذم ثحب هيفو

 . مملا ريغ ىلع اذك و ى هلامب هيدفي نا مملا ىلع نال هلتقي ناك نا اهبرل

 ى ةمقتلا مامإلل و ال: ليقو ص هضرع متشو هتلزنم صاقتنا ىلع ةيقتلا زوجيو

 ام لك هيف لمجي نأو هنكس هلف لزنم ىنكس ىلع ربجأ نمو ى ال : لبقو

 . هربج ىلع لب هبلع نامض الو هريغو لامو بتك نم هظفح وا هيلإ جاتحي

 هل نمل لاق نمو “ هيف نذأي نأ هلو « هل ربجملا مرغ نإ الإ همزل لب : تلق
 نأهل لحي الف ع لقأ وأ رثكأ وأ هكطعأ يجارخ يف هملَك : رئاج دنع هاج
 . ركنملا عفد وأ ركنملا نع ىهن امنإو ى ذخأي

- ٥ ٧٢ ٥ 



 الو : لبق “ ةيعرلا ىلع ءاقبتسا ءاطعلا جارختسا يف رفاكلا نيعي نأ زوجيو

 .هليزينأ ىلع رداق للا نأل بصغي نأ لبق هضعبب بئاغلا وأ متيلا لام نع عفدي

 هلدبي نأ هوبلطي نأ ال هلماع وأ رئاجلا نم ناسحإلا اوبلطي نأ دلبلا لهألو

 ع هنم اوعنتمي الف حلصأ وه ام ىلإ مهباجأ اذإف ‘ نيعم دحأب الو هنم اروج لقأب
 ىلإ لاقتنإلا مهضعب هرك و « هريغ نم انيلإ بحا نالف ةيالو : اولوقي نا زوجيو
 رئاج هركذ نمو ى انطو هذختي ىتح كلذ مرحي ملو ع رجتلاو لهألاب كرشلا دالب

 هللاو ءارغإ دصقي مل ذإ ال : ليقو ‘ نمض هبضغ يوقي ا دحا ملكتو ءوسب
 . مكحاو ملعأ
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 يداب

 . ةاحن وأ اناو هنايصع ىلع صاعل جار كله

 باب

 يص اعلل ءاج رلا ف

 وأ ) ايورخأ ( اباوث هنايصع ىلع ) اريبك [نابصع ( صاعل جار كله )
 ٍِصاملتعملاو ،اهلصأ ىلع وأ ‘ عم ىنمب ىلعو « قافن كاله ةرخآلا ران نم ( ةاجن

 عم هل وجريو ةريبك هنم ملعي نأ كلذو ى هيلع تباث وأ هنايصع ىلع "رصنم

 نم ةاجنلا هل وجرب وأ ، لمع ىلع ال "وأ هلمعي ربخلا نم لمع ىلع ةرخآلا ريخ كلذ

 ءاجرف عيطملل اباوث نوكي نأ هنأش نمام باوثلاب دارملاف ‘ ةرخآلا باذع

 لجأل اباوث يصاملل نأ دارأ نإ امأ و“ هلمعي لمع ىلع هل ءاجر وأ اذكه يصاملل

 ىلع اوقفتا نإف ةصوصخ ةمصمم دارأ نإو ى كرش كلذف هلحأل ةاحن وأ هناسصع

 تالإو “ اضيأ كرمشف" رتاوتملا يف وأ نآرقلا يف اهيلع آصن" "وأ ةيصعم اهأ
 لمشيف .جارب اهقىلعت و لسلمتلل« ىلع ه لعجي كلذل لمتع فنصملا مالكو ؛ ,قافنف
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 ريخ ىجري الو هيلع هتومو هرفك ىلع صوصنمل رفك نم ًاعالقنا وأ

 هيلع صني مل نإو هل ىنمتي وأ هب رهش نايصع ىلع كلامل

 ليصفتلاىلع ةريبكلاو ةريغصلا ةصعملا ناصملا لمشيو « قافنلاو كرشلا كالملا

 . روكذملا

 وأ قالطأ « سأب الف هتيصعم ال اهرض نم ةاجنلا وأ ايندلا ريخ هل اجر نإ و
 بجوت ةيصعملا تأ ىريو صاع هنأل امهدحأ هل اجر نإو ، جاردتسالا دارأ

 ةاجنلا وأ ةرخآلا ريخ اجر نإ و “ قافنف جاردتسا دصق نودب كلذب باوثلا

 اعالقنا جار وأ يأ ( اعالقنا وأ ) كرشم هيلع عمجب وأ هيلع ص وصنمل اهرض نم

 (هيلع هتوم) ىلع ( و هرفك ىلع صوصنمل رفك نم ) ةبوت يأ اعالقنا جارو يأ
 نأ كلذو ى هناقش ىلع صوصنمل اجر هنأل كرش رفكلا اذهو ى رفكلا ىلع يأ
 ص هتبوت ىلع ليلد الو « اذكه رفاك هنأ ىلع عامجإلا وأ رتاوتلا وأ نآرقلا صني

 . كرش كاله كلاهف ائات تام هنأ اجر نمف ى ارفاك تام هنأ ىلع كلذ صني وأ

 وأ كلا بقلعتم ( نايصع ىلع ) تيم يأ ( كلام "ريخ ىجري الو )
 هيوبيس زاجأو ث نايصع ىلع تباث وأ "رصم تيم فلكمل : يأ « رخآ تعن

 وأ هنياع لب رهشي مل اذإ اك نايصع تمن (هب رهش ) : هلوقو “ فصولا تمن

 ر"دقيوأ “ هل ىنمتي الو يأ “ يفنلا زيح يف وه ( هل ىنمتي وأ ) ةنيبلا هب تماق
 هذ مو ( هيلع صني مل نإو ) زجي مل نَمتَ وأ هل ءاجر نم عقو ايأ ىنعملا نأ
 “يحلا ىلوألاب دارأ هنأك و ى تيملاو يحلا يف ىلوآلا نآل ى ىلوآلا اهنع ينغت ةلأسملا

 ىنعمف اذه ىلعو ى هيلع صوصنملا يف ىلوآلا ضرف هلعل وأ ‘ تيملا يف هذه روصف
 بحاص يف مهلوق ىنعمو ، صني مل هنأ لاحلاو خلا صني مل نإو : هلوق

 مزجلا ال اهلهأ نم هنأ يل رهظ ام بسحب هنأ يدنع ى رانلا لهأ نم وه :ةريبكلا

 . مهنم هنأب
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 كريخ نإو نظلا ال اندنع ام فالخ ىلع هللا دنع هنأ كشلا هيف زاجو

 هب قحتسي اب نايصعو رفك يذل صخرو بع الو هل ىنمتي الو

 نم ةاجنلاو لوبةلاب ال ناملا نم ةلصخك كلذب هل ءاعدلاك هثلا نم اباوث

 بونذلا

 :نظلا نآل ( نظلا ال اندنع ام فالخ ىلع هللا دنع هنأ كشلا هيف زاجو )

 زجي ملف رخآلا ىلع امهدحأ حجرب ال نأ :كشلاو « نينكملا نيهجولا دحأ حيجرت
 هللا دنع اديعس هنوكل نظلا ابس الو الاص نوك. نأ وهو ( ريخل نإو ) نظلا

 ص اديعس هنوك ابس الو احلاص نوكي نأ وه يذلا ريخلا كلذ ( هل ىنمتي الو )

 يأ اهيف ( صخرو ) « اديعس هنوك بح ايس الو روكذملا ريخلا ( بحي الو)
 نايصملابو كرشلا رفكلاب دارأ ( نايصعو رفك يذل ) هرنمتو ريخلا ةبح يف

 ءاعدلاك) يفوم ناك ول ( هللا نم) ايورخأ ( اباوث هب قحتسي امم ) قافنلا ةريبك
 ءاوسو « ىلاعت هللا نيدب ايفوم ناك .ل ايورخأ اباوث هب قحتسي امب يأ ( كلذب هل
 لاصخ ةنجلا قحتسي هنأل رثكأف ةثالث وأ _راتنثا وأ ةدحاو ةلصخ كلذ يف

 نأ هل ىنمتي نأ لثم ،آدعاصف نيتنثا وأ ةدحاو ءاقب عم ضئارف ولو ةريثك

 . كلذ هل بحي وأ ناضمر موصي وأ يتك ي وأ ةالصلا نسحي وأ ىلصي نوكي

 ى ةقرسلاو ىنزلا و ابرلاك ةدودعم ,صاعم كرتب هل وعدت نأ كل زرجي كلذك و

 نوكيف هب تأي مل امب يتأي وأ اهلك ضئارفلاب يتأي نأ هل بحي وأ ىنمتي نأ امأو

 اهمح وأ هل اهينمت هل زجي مل ةدحاو الإ اهلك ضئارفلا يدؤي ناك ولف ى الف [يفوم

 ناميإلاب دارأ ( ناميالا نم ةلصخك ) ادعاصف ةثالث وأ ناتصيرف اذك و ى هل

 ادعاصف نيتلصخلا لخدي هبشتلاو « هنود امو اديحوت ىمسي ام اقلطم لامعألا
 هبشتلا لخديو ؟ كل تلثم اك فيكف ء ةنجلا هب لخدي دح ىلا يهتني ىتح

 ء ا ملع توملا نم يأ ( بونذلا نم ةاجنلاو لوبقلاب ال ) يصاعملا كرت اضيأ
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 هركم نأ ال هنم فنص دصق يزجم و هل لجآلا راذعلا بتح بحصو

 هل هركت نأال ةيورخألا عفانملا هل بحي ال نأ اضيأ مزلو هريغ هل

 ولو زوجي ال ةكئالملا ةمصعك ةمصعلل بلط كلذف لوأ نم اهنم ةاحنلا امأو

 . ىلوتم

 وأ كرش يذل يأ ( هل ) ةرخآلا باذع ( لجآلا باذعلا بح بجيو )

 ( هنم فنص دصق يزجيو )4 ةبجاو يهو « ةءاربلا نم كلذ نآل ريبك نايضع
 وأ هلايشب هباتك ىطعي وأ اسوكنم ثعبي وأ ريرهمزلا لخدي وأ قرحي نأ لثم

 ةمضلا ىو هربق يف بذعي وأ 2 ا ريسع اباسح بساحي وأ هرهظ ] ءارو [ نم

 دقو ؤ هربق يف بذعي رفاكلا نأب لوقلا ىلع كلذو “ رفاكلاو نمؤملا مضت يتلا

 همدعب ءاعدلا زوجي هنأو ى ةءاربلا نع زجي مل هب يعد نإ ربقلا باذع : لاقي

 نم ءىربتسي ال يذلا ربقو مني يذلا ربق ىلع ةديرجلا لمج ثيدحل هنم أربتملل
 [اتيم وأ امح الصفنم وأ الصتم رفاكلا ضعب ىلوت نإ و “ ايهباذع ةفخَسل لوبلا

 دقف [اآ_تم وأ اح الصفنم وأ الصتم ىلوتملا ضعب نم أربت نإ و ى رفك دقف

 هضاعذبأ نم اهريغ وأ ةنجلا يف كعبصإ هللا محر : ىلوتملل لاق نمو ى رفك
 حاكنلاو قالطلا يف كلذك و ، سأرلا يف : ليقو ؤ هجولا يف الإ هنزجي الف

 الهاذ هنم ف:صب هدصقي لب ‘ روكذملا فنصلا ريغ :يأ ( هريغ هل هركي نأ ال )

 مل افنص هل هرك نإو « هلابب رضح ولو هريغل ملاع ريغ وأ هقح يف هريغ نع

 ص هنم ةرداصلا ةءاربلل ضقن كلذ لب ءادآلا ىقح ةءاربلا دؤي ملو كلذ هل زجي
 هل بحي نأ هئزجي الو سكعلاب وأ قارحإلا نود ريرهمزلا هل بحي نأ لثم

 . ةيومندلا راضملا

 دقف هل تمحأ اذإ يأ ( ةيورخألا عفانملا هل بحي ال نأ اضيأ مزلو )

 هلوهذ زوحي ل۔د هل هركت نأ مزلي ال : يأ ( هل هركت" نأ ال) امل بحملا رفك
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 نيصاعلا نم هنإ : هعم ةريبك ال نمل لاقي الو هلاب ىلع ترطخ نإ الإ

 . . . هل بحيو يورخآ رذب عيلطمل ىعديو

 بحت له وأ اهقحتسي له ددرتلا هلاب يف عقي ناب ( هلاب ىلع ترطخ نا الإ )
 هآر وأ هركذ عمس وأ ع كلذ نم ءيش نع لأس وأ ؟ هل اهبح زوجي له وأ هل

 يف ريخ بيصي هنأ كشي الو « هل اههركي نأ الإ ذئنيح زوجي الف ابوتكم
 يف .تعقو يأ ترطخ : هلوق يف لاؤسلا لوخد لمتحيو “ رفك الإ و ةرخآلا

 باقملا كلذ نم هلهج امب رفك ال هنأ يدنعو « هوحن وأ لاؤسب وأ لاؤس الب هلاب

 هتبثي ملف هلابب رطخيف مهف ربقلا باذع وأ ربرهمزلا لهجي نأ لثم هل رطخ ولو

 بوص وأ مهل ههرك و كلذ لهج نإ نكل ع هب نوبذعي مهنأ ملعي مل ذإ مهل
 عفانم هركي نأ هل زوجي الو ث رفك هتابثإل مهل هتبثم نم أأرَمتَ وأ هيفن

 هيف فوقوملاو ىلوتملا نم ( هعم ةريبك ال نمل لامي الو ) هبف فقو نا ةرخآلا
 وأ ( نيصاعلا نم هنإ) : ريبك مأ ريغص وهام يردي ال بنذ وأ ةريغصل نيلعافلا

 رئابكلا باحصأ و نيرصملا ىلع افرع ناقلطي نيظفللا نيذه نآل ةيصعملا لهأ

 ليق امم ىلأوأ اذهو « ةريبكلا عماسلا مهوتيف ةيصعملا يف ةغلابملا نايهفي ايهنآلو

 ةريبكلا لمشت ةيصعملا نأل ص ةيصعملا لهأ' نم لاقي نأ عنم لصألا بحاص نإ
 هنم مهفيف ىصع وأ صاع هنإ لاقي ال : لاقل كلذ دارأ ول هنأل ص ةريغصلاو

 لعافلا مسا نإ لاقي امو “ ةيصعملا لهأ نم وأ نيصاعلا نم زوجي ال هنأ ىلوألاب
 كلذ لاقي ال نأ طوحألاف كلذ عمو ‘ ملسم ريغ ةرم لعف نم ىلع قلطي ال
 لاتحال لئاقلا نم أربي مل ى صاع وأ ىصع : لاق ينعأ هلاق نإ نكل ى اضيأ

 . ةزيغصلا همالك

 هل بحيو يورخا ريخب ) ؛ضئارفب رفوم لجو زع هلل ( عيطمل ىعدليو )
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 ةماع يف اهرض هرك بوجوك فلكم لك ىلع ابوجو ىجريو ىنمتيو

 . . . . . ريخ نم فنص دصق يزجيو نبعمطمل |

 تاوذ ءاجرو ااينمتو تبحو ءاعد : يأ (ابوج و ) هل (ىجريو ) هل ( ىنمتيو

 يذلا لعافلاو “ ةبجاو يهو ةيالولا نم كلذ نأل ( فلكم لك ىلخ ) بوجو

 :هلوق يف هرهظأف ى فلكملا وه ىج ربو ىنمتيو بحيو ىعدي يف لوعفملا هنع بان

 [مولمم ناكل ع فلكم لك ىلع : هلوق طقسأ ولو ى ناسلا ةدايزل ‘ فلكم لك ىلع

 لولدملا ةرخآلا ررض يأ ( اهرض هرك بوجوك ) فلكملا بوجولا لحم نأل
 ءاعدلا دادضأ ىأ اهدادضأ هرك بوجوك : ةخسن يفو ى يورخأ : هلوب اهملع

 ءاعدلا مدع هركي نأ هيلع بجي : يأ ى هئاجرو هينمتو هبحو يورخأ .ريخب

 اذإ لبد اقلطم بجي ال اذه لثم نأل ى رظن هيفو « ءاجرلاو ينمتلاو بحلاو

 ركذ امو ءاعدلا عاقيإ هازجأ الإو ع بجو هريغ وأ لاؤسب وأ لاؤس الب رطخ

 يورخألا رشلاب ءاعدلا دادضألاي دارأ هلملو كلذ مدع هرك نع لوهذلا عم

 ةرخآلا رض هرك و ‘ كلذ بجي يأ ( نيعيطملا ةماع يف ) روك ذملا رظنلا هيفو

 اديز مركأ : لوقت اك ةلمجلا ةيالو يف بجي اك يأ نيميطملا ةلمج يف صاخلا عيطدل

 ةماع يف هلوقو ى مهنم اديز مرك أو سانلا ةلمج مركأ : ديرت ‘ سانلا ةلمج يف

 وأ ‘ فصولا تعن زاوجب هيوبيس لوق ىلععيطمل وأ عيطم توعنمل تعن: نيميطملا
 : لوقت نأ لثم يورخأ ( ريخ نم فنص دصق يزجنيو ) ةلمجلا ةيالو دارأ
 همف وأ مهيف عفش وأ اريسي اباسح نيماسملا بساح وأ آريسي اباسح هبساح مهللا

 ص نيزئاف مهلعجا وأ ةرخآلا يف مدعأ وأ كاصرل مهقتفو وأ رقللع دمحم كتبن

 باثن دبعت مهيلع صوصنملا ةيالو وأ ةلملا ةيالو يف كلذو “ صاخلا يف اذك و

 لب ءاجر مهل ىجري الف امطق كلذ مهل نأل كلذب تاجردلا مه دازت وأ ى هيلع

 مم ريخلا لوصح يف يعس مهيلع صوصنملا ريغ صاخشألا ةيالو يو “ عطقي
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 كلمل حاكن وأ برش وأ لكأب ذذلت بح زوجي الو هريغ هرك الب

 هب هل ءاعدلاك

 نع لهذ لب مهل وأ هل فنصلا كلذ ريغ يأ ( هريغ هرك الب ) كلذ ىلع باثنو
 نم هلهج هل زوجي ا_ء هب هملع مدعل وأ مهيلإ وأ هيلإ هتبسن نع وأ الوهذ هريغ

 اذك ولهجي ولو رفك هريغ هرك نإ و ى اهيف ءانيعلا ءاروحلا جوزتك ةنجلا تافص
 الو تافارتقالا نم اذه هبشي ام لهف وأ هيفان بوص وأ هتبثم نم أربت نإ

 ريغ نم هل ةرخآلا رش ةهارك الو « هالوتمل يويندلا ريخلا تبح ةيالولا يف هئزجي

 : ثيدحل ربقلا باذع مدعب ءاعدلا ةيالولا يف يفكي الو اهريخ هل رعشتسي نأ

 . ةديرجلا زرغ

 وحن وأ ( حاكن وأ ) مون وأ ( بوش وأ لكاب ذذلت بح زوجي الو )
 [مومع الو اصوصخ ماللاو مملا حتفب ( كلمل ) ةكئالملا هب فصوت ال ام كلذ

 نإف ث كلذب هل ءاجرلاو ينمتلاكو هوحن اذك و « ركذ امب يأ ( هب هل ءاعدلاك )

 ةيالو نأ كلذو ث ةمع نإ الإ هرفكب مكحي ال:ليقو“ كرش ةكنالملا ةفص يف أطخلا

 هملع اذإ مهنم صوصفلا ةيالو اذكو كرشأ مهوتي مل نم ديحوت ةلمج ةكئالملا

 محللاو طئاغلاو لوبلاو ةحارلاو بعتلا هب نوفصوب ال امعو “ ليئاكيمو ليربجك
 ةوهشلاو ‘ هدضو عوجلاو "يرلاو شطملاو محشلاو رعشلاو مظعلاو مدلاو -

 زع .هلل ةدابعلا ةوهش الإ غولبلاو ةيلوفطلاو نونجلاو ةثونألاو ةروك ذلاو

 هيلع ليربج نإ ه : ثيدحلا يف درو امل نوتلصيو هل نوهتشم ادبأ مهنإف لجو

 ال وتجحيو ٠١١ « هباحصأب يلصي هلي يبلاو يقل يبلاب ىتلص مالسلا

 )١ ( ملسم هاور .
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 وأ بحأ نم كلهو هب هل يعدي الو هعبط قفاوي ال ام ملسمل بحي الو

 ىع د

 .تيبلا اذه انجَجحَت ه : مالسلا هبلع مدآل اولاق مهنأ ثيدحلا يف تبث
 يف مهماسجأ اه مدقت ال ةدابع مهموص لعلو “ نوموصيو « ماع يفلاب كلبق

 عارسإلاب ليربج رمأ : لاقي هنأ ىرت الأ ى ةقشم مهقحلت ال مهنأ ولو اهسفن
 ةقشم هقحلت ل وهو ىطب ل همسحف“ ةشير هل ترسكنا ىح عرسأف اذك ق

 ةكنالملا ةيالو امنإو “ اموص ىمست ةدابع يف "الإ ةقشم مهةحلت ال "وأ

 نإو ث يمدآلا ذنلتك اميف ذأذلتلل ةنجلاب ءاعدلاب الو ى رافغتسإلاب ال مئحرتلاب
 لوخدب مهل اعد نإ اذك و : ةيالو كلذف اهيلع ماودلاو ةدابعلا ةدايزب مهل اعد

 طوخسم اهيف سيل هنأل ى هللا ىضر يف اونوكيل لب اهيف اوذذلتبل ال ةنجلا

 لكأ وحن نم يمدآلا هب ذذلتيامب ذذلتلا عماسلا مهوب مل اذإ زئاج وهف ى هيلع
 كرت يف الو لهج يف رذعي الو « مالسلا هيلع ليربج صخيو “ برشو
 موقت ىتح كلذ همزلي ال نأ صخرو ى ةكئالملا ةلمج يف رذمي ال اك هتيالو

 ةجحلا هب موقت ىتحف دارفآلا نم ليربج ريغ امأو ى ةلمجلاب وأ هب ةجحلا
 . اعامجإ

 الو هاجري الو ( هب هل ىعدي الو هعبط قفاوي ال ام ملسمل بحي الو)
 هوركم ود ام لثم كلذو « صاخشألاو نيملسملا ةلمج كلذ ىف ءاوس ى هانمتي

 اونوكي نأ لثمو ى ةدابعلا نع مهلسك وأ مهزجمعل اببس نوكي وأ ةيصعم وأ

 الو ينمتلا الو ءاجرلا الو هب ءاعدلا زوجي ال هلك كلذف نيلهاج وأ نيبولغم

 . هل بحلا

 ىعد وأ )هدنع فوقويوذل ايورخأ اعفن (ةبحأ نم )قافن كاله(كلهو )
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 . هدنع فوقو يذل كلذك رض وأ يورخأ عفنب

 ( هدنع فوقو يذل ) يورخأ يأ ( كلذك رض وأ يورخأ عفنب
 ثيح نم كلهو ؟ ال مأ اهب رفكي ةءارب وه له نالوق ايندلا "رشب هل ءاعدلا يفو
 ءاجرلاو ينمتلاو ‘ اهرض الو ةرخآلا عفن هيف فوقومال هركي الو“ملظ هنأ

 . ملعأ ثلاو ، نازوحي ال كلذك

 م - ٥٨٥



 باب

 باب

 ءاج رلاو فوخلا بوج و يف

 عمطلا ءاجرلاو “نمآلا هدضو ى لجو زع هللا باذع نم قافشإلا انه فوخلا
 ةيصعملا نع رجاز فوخلاو هيف نمألا مدعب بلقلا يف ناتبثي امهو ‘ سأيلا هدضو

 نضأ : يلازغلا ركذو ى اهيلع باوثلل ةعاطلا ىلإ عاد ءاجرلاو ى اهيلع باقعلل

 يضتقت نكل“هوحن ةيشخلاو هلاني هوركملا نظنع بلقلا يف ثدحت ةدعر فوخلا

 نأل نمألاب لباقي دق نكلو ةأرجلا :فوخلا دضو “ةباهملاو ماظعتسالا نم ابرض
 . ىلاعتو هناحس هللا ىلع ءىرتجي نمآلا

 : عبرأ فوخلا تامدقمو

 كيلع مهل نيذلا موصخلا ةرثك و تقبس يتلا ةريثكلا بونذلا رك ذ : ىلوآلا
 . صالخلا كل نيبتي مل نهترم تنأ و ملاظم

 . اهب كل ةقاط ال ىتلا ىلاعت هللا ةبوقع ةدش ركذ : ةيناثلاو
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 دح الب ءاجرل او فوخلا فلكملا مزل

 . الاتحا نع كسفن فعض ركذ : ةثلاثلاو

 بلقلا جاهتبا : ءاحرلا و ءاش فيكو ءاش ىم للع هللا ةردق ركذ : ةعبا رل أ و

 ةلمج نم اذهو ٤ لجو زع هللا ةمحر ةعس ىلإ هتحارتساو ىلاعت هللا لضف ةفرعم

 ةعسو ىلاعت هللا لضف رك ذت وهو روذعم وه ءاجرو ؛دبعلل روذعم ريغ رطاوخلا

 تاوف ركذت وهو سايإلا هدضو حاورتسإلا لببس ىلع ركذتلا دارملاو ى هتمحر

 ضرف ءاح رلا اذهو > ةيصعم وهو كلذ نع بلقلا عطقو هلضف و ىلاعت هلل ا ةمحر

 عانتمإلل ليبس ال هنأل ضرف فوخلا اذك ووه الإ سايإلا نم عانتمإلل ليبس ال ذإ

 ' . وه الإ نمآلا نم

 : عبرأ ءاجرلا تامدقمو

 . عيفش وأ مدق ريغ نم كماإ هلضف ىبا وس ركذ : ىلوألا

 هلضف بسح هتمارك مظعو هباوث ليزح نم دعو ام ركذ : ةىناثلاو

 ءيش لقأ ناكل لعفلا بسح ىلع ناك ول ذإ ‘ لعفلاب قاقحتسا نرود همرك و

 . رم' ر و أ ,ةصأ

 . ريثك لرلقلا ىلع يطعي هنأ ركذت : ةثلاثلا

 مركلا ينفلا مح رلا نمحرلا هنأو همضغل هقمس و هتمحر ةعس رك ذ : ةعبا رلا

 . نعنمؤملا هدامع ف وو رلا

 ىضرل ءاجرلاو هباقعو هللا بضغ نم فوخلا (ءاجرلاو فوخلا فلكملا مزل)
 "نم نمأ يف نوكيف فوخلا هنع لوزيف فلكملا هماعي ( ةدح الب ) هباوثو هلا
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 هللا هملعبو

 دح امل ( و) “هباوثو هاضر نم سأىيف ءاجرلا هنع لوزي وأ ص هباقعو هللا بضغ

 وهو رمأآلاسفن يف سايإ يف وأ نمأيف ناك هبسكب فلكملا هلصو اذإ (هللا هملعي)

 يقشلاو نمآلا يف ديعسلا لزألا رابتعابف ى هفلاخي ال لزألا يف هنم هملع امل قبط
 ؟دحلا لصو له يردي ال هنأل اضيأ بجاو وهف دحلا كلذ ىلع داز امو سايإلا ى
 : ليقو ى ةعجلا يف ةباجإلا ةعاسو ردقلا ةليل تمفخأ اك اودهتجمل كلذ ىفخأو
 ةتسحلا و دبعلا ىلع هب طخسي يذلا بنذلاو ةعاسلامايقو توملا و“ ةريخألا ةعاسلا

 كلذك و « ةعاطلا لمفو ص هلك كرتي ام كرت يف اودهتجيل هنع اهب ىضرب قلا

 غولب لبق هنع ايضرب نرأ ناكمإل هنع ايضر ولو نيدلاولا "رب "دحم اضيأ ىفخأ
 تقو لوأو ،غولبلا لوأو “نزولا دح ىفخأو ةبوتلا دح ىفخأ كلذك و هدح

 يف هاضر :ثالث ىف اثالث ابخ ىلامت هللا نأ : قداصلا رفعج نعو ى ةالصلا

 اورقحت الف هيصاعم يف هبضغو “ هبف هاضر لعلف ائيش اهنم اورقحت الف ص هتعاط

 هلعلف ادحأ مهنم اورقحت الف هدابع يف هلو اتبختو “هيف هبضغ لملف ائيش اهنم
 . هللا ىلو

 تقوو ى ةعاسلا مايقو ى مظعألا همساو ى ىطسولا ةالصلا ىفخأ كلذك و

 نوكيف هناجرو هفوخ ىف فلكملا اهغلبي ةياغ الب ىمملا نوكي نأ زوجيو توملا

 يف دهتجيل فلكملا همي ادح امهل لعجي م امنإو ،ايهيف هيلع للا بجوأ ام غلب دق
 امنإ و “هتاجن.و هباوث يف رفوأ و هل حلصأ كلذف ادبأ يصاعملا نع رجزشيت و ةعاطلا

 يفكي امهدحأ رك ذ نأ عم راثآلاو ثيداحألا يف امم ءاجرلاو فوخلا رك ذي ناك
 ٠ :نراسنإلا نقتي دق ذإ سايإلا وأ بلاغلا فوخلامهوتل فوخلا ىلع رصتقا ول هنأل

 ىلع رستقا ولو ‘ هروضح عقوتو ‘ ههرك هنأ ىنعمب فوخلا هيلع قلطيف هركم

 ابوبحم ناسنإلا نقتي دق ذإ نمآلا وأ بلاغلا ءاجرلا مهوتل ءاجرلا ركذ
 فرط هيف فوخلاف الإو “ هعوقو ىنمتيو هبحي هنأ ىنعمب ءاجرلا هيلع قلطيف

 ةبقعلا هذه عطقب فلكملا اهيأ كيلمف٤فوخلا نم فرط هيف ءاجرلا و ى ءاجرلا نم
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 ةرطخ كلاملا ةقيقد ةبقع اهنإف ةياعرلا دجو ز“رحتلاو طايتحإلا مامت يف
 قيرطو نمألا قيرط “نيكلهم نيفو ع نيقيرط نيب اهقيرط نأ كلذ و “قي رطلا
 س+ب . سايإلا

 بلغ نإف ى نيرئاجلا نيقيرطلا نيب لدعلا قيرط وه ءاجرلاو فوخلا قيرطو

 رنكمت نمأي الو ل :نمآلا قيرط يف تمقو ةتبلا فوخلا تدقف ىتح كيلع ءاجرلا
 يف تعقو ءاجرلا تدقف ىتح فؤوخلا بلغ نإ و ي )١' نورساخلا م"وقلا الإ للا

 تبك ر نإف «'") نورفاكلا موقلا الإ هللا حاوَر نم سأيي الو ف : سايإلا قيرط

 هلا ءايلوأ ليبس وه يذلا ميقتسملا لدعلا قيرطلا وهف ءاجرلاو فوخلا نيب اةيرط

 اننوعديو تاريخلا يف نوعراسي اوناك مهنإ : هلوقب هللا مهفصو نيذلا هئايفصأ و

 ،ةأ رجلا و نمآلا قيرط :قرط ثالث هذهف «'"‘ نيمشاخ انل اوناكو ابم ر و بغر

 انيمي تلم نإف ى اهنيب دتمم ءاجرلاو فوخلا قيرطو ‘ طونقلاو سايإلا قيرطو

 ةعس ىلإ رظنت الف نيكلاملا عم تكلهو كالهلا يف تمقو مدقب الامش وأ
 امم اهنم ذخ لب ص طنقتف ةشقانملاو ةبيهلا مظع ىلإ الو ص نمأتف طقف ةمحرلا

 افوخ مهبر نوعدي » : ىلامت للا لاق ‘ ءاجرلاو فوخلا قيرط بك رتف
 . ةيآلا ي'٠) اممطو

 ةعاطلا باستكاو سفنلا دنع بوبحملا بانتجاب قيرطلا هذه كولس ىتأتي الو

 )١( فارعألا ةروس : ٩٩

 )٢( » فسوي : ٨٧١

 :ءايبنألا » (ء) ٩٠

 )٤( » ةدجسلا : ١ء
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 بيهرتلا يف ىلاصمت هللا لوق ركذ : لوألا : لوصأ ةثالثب ظفحتلاب الإ ةليقثلا

 يف هئازج ركذ : ثلاثلاو ى ذخألاو وفعلا ىف هلاعفأ ركذ : ىناثلاو “ بسغرتلاو

 _نوقتتاف دابع اي ل : هلوقك بيغرقلاو بيهرتلاف 4 باقعلاو باوثلا نم داعملا

 ىدس ارتل نأ ناسنإلا بسحمأ ةيآلا اثبع مكاننقلخ امنأ متْبسَحفأ

 مهل ادبو هب َزْنجُي اءوس لممي نم باتكلا لهأ "ينامأ الو ملكينامأب سيل

 ى ةيآلا ي لع 0 نم اولمحت ام ىلإ انمدقو - نوبستني اونوكي مل ام هللا نم

 ةلا الإ بونأنلا رفغي نمو » ةيآلا ي هللا ةمحر نم اوطنقت ال » : ىلاعت هلوقو

 نع وفص و هدابع نع ةبوتلا لبقي يذلا وهو _ بوتلا 'لب اقو بنذلا رفاغ

 "لك 6تعسرت يتمحرت ولف ةيآلا ةمحرلا هسفن ىلع مثنكُبر بتك _ تاثّێسلا

 . 4 اميحر نينمؤملاب ناكو - ءيش

 اكيرحتو نيمات يف ًافيوخت ةدحاو ةيآ يف بيغرتلاو بيهرتلا نيب عمجي دقو

 هلوقك سايإ وأ نمأ يف بلقلا بهذي الف آل'دعت قيرطلا نوكتف ى نيكست يف
 - ملألا باذملا وه يباذع نأو ميحرلا روفغلا انأ ينأ يدابع ءىّنَ : ىلاعت

 ديدش بوتلا لباقو بنذلا رفاغ - محر روفغل هنإو باقعلا عيرسل كبر نإ
 يشخت نم - دابعلاب فوءر هللاو هفن هللا ملك ر"ذَحليولوثطلا يذ باقملا

 سيلبإ نأ يور امكف قلخلا عم هلامفأ امأو مقتنملا وأ رابجلا لقي ملف ي نمحرلا

 الإ مدق عضوم : ليق كرتي ملو ماع فلأ نينامث ىلاعتو هناحبس للا دس هللا هنما

 بج برض و هباب نم "هدرطف ادحا و ارمأ هل كرت مث ةدجس هلل همف دجسو

 درظ اكو نيدبآلا دبأ باذع هل تدعأو نيدلا موب ىلإ هنعلو ةنس فلأ 7

 ىلع هلمحو هتكئالم هل َدَجْسأ و هديب هقلخ يذلا هيبنو هيفص مالسلا هيلع مدآ
 ينرواجي ال نأ ه يدونف اهيف هل نذؤي مل ةدحاو ةلكأ لكأف هراوج ىلإ مهقانعأ

 قح ءامس ىلإ ءاميس نم هورجزي نأ هرب رس اولمح نيذلا ةكئالملا رمأ و » يناصع نم
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 نإ بر اههحو ريغىلع ةدحاو ةملك الإ لقب . احون نأ امكو“ ضرأآلاىلإهوعقوأ

 نأ َكثظعأ ينإ ملع هب كل سيل ام نلأست الف » يدونف ي ا١١) يلهأ نم يبا

 ثيحي ناك ماعلب نأ امكو ى ءايبنألا نم هريغ عم اذك و )٢'« نيلهاجلا نم نوكت

 بلكلاك لعجو ةفرعملا بلسف ةدحاو ةليم ايندلاىلإ لامو شرعلا ىأر رظن اذإ

 لوأ يف ناكو « خلا « '"» يذلا ابن مهيلع 'لنتاو » : ىلامت للا لاق ‘ دورطملا
 نأ امكو ص هنع نوبتكي نيملعتملل ةربحم فلأ ةرشع اتنثا هسلجم يف نوكي هرمأ

 توحلا نطب يف هنجسف اهعضوم ريغ يف ةدحاو ةبضغ بضغ مالسلا هيلع سنوب
 تنك ينإ كناحبس تنأ الإ هلإ ال ف : يداني وهو اموي نيعبرأ رحبلا رعق يف
 فورعم توص اندسو انهلاإ : تلاقو هتوص ةكئالملا تعمسف 4 ؛١ نيملاظلا نم

 ةكنالملا هيف تمفشتفَ « سنوب يدبع كلذ ه : ىلاعت لاقف “ لوهجم عضوم يف

 هتمعن رك ذمثهم٨) [ابضاغم بهذ ذإ نونلا اذو » :لاقف همسا ريغ كلذ دعب مث

 '`؛مولماذمت وهو ءارملابَذيبثل هبر نم "ةمعن هك رادت نأ الول :لاقو هيلع
 هللا لوسرل لاق امكو 4 ٧١) نوثمن موب ىلإ هنطب ف ثبلل ظ : لاقو

 نولمعت امب هنإ ا"وَخطتَ الو كعم بات نمو ترمأ امك مقتساف » : قل
 : ىلامت هللا لاقو « اهتاوخأ و دوه يتبيش » : لوقي ل ناكو 4 ا٨) ريصب

 انعضوو :لاقف نارفغلاب محرلا نمحرلا للا "نم نأ ىلإ « كبنذل رفغتساو
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 «'"انيبم احتف" كل انحتف انإ » :لاقو «'١)كرهظآ ضقنأ يذلا َكَرازو كنع
 كل هللا رفغ دقو اذه لعفتأ :هل نولوقيف هامدق "تم رَو ىقح ىلصي ناكو ى ةيآلا

 . «'") اروكش ادبع نوكأ الفأ » : لاقف ؟ رتخأت امو كبنذ نم مدقت ام

 هللا ةمحر ةياغ فرعي دحأ ال هنإف ءاجرلا امأو « بمهرتلا بناج نم كلذو

 للا لاق“ةدحاو ةعاس ناميإب ةنس نيعبس رفك بهذي يذلا هنإف٬اهفصو نسحي وأ

 ىلإ رظناو «‘ذ فلس دق ام مه رفغي اوهتني نإ اورفك نيذلل لق ل : ىلامت

 باحصأ ىلإ و ى مهنع افعو مهلبقف مهبولق قدص نع انمآ : اولاق نوعرف ةرَحس
 ابلك مركأ ىتح مهمرك اف ا ؛ضرألاو تاوامسلا بر انبر اولاق ل : فهكلا
 ىلإ و“ايندلا يف مهعم ناك امك ةنجلا يف مهعم نوكيو نآرقلا يف هركذو « مهعبت

 ثاغتسا ه : نوراق يف مالسلا هيلع ىسومل لاق ىلاعتو هناحبس هللا نأ يور ام

 :لزج لاقو « هنع 'ت'وَفَملو "هشنشغةأل يب ثاغتسا ول يتزع ف“ ”هغت ملو كب
 لل نإ » : للع هنعو « '٦ا اهدلوب ةقيفشلا ةدلاولا نم نمؤملا هدبعب محرأ هلل »

 اهبو نوفطامتي اهبف مئاهبلاو سنإلاو نجلا نيب اهمسق ةدحاوف ةمحر ةئام لجو زع
 يتلا عم ةمايقلا موي هدابع اهب محرب هسفنل نيمستو عست اهنم رتخأو “ نومحارتي

 انأدبو ةدحاولا ةمعنلا هذه نم ةنطابلاو ةرهاظلا معنلا اناطعأ نمف «‘`) ايندلا يف
 ص رفاولا ظحلا نيعستلاو عستلا نم انل لعجيف ناسحإلا متي نأب قيقح ناسحإلاب

 )١( حارشنالا ةروس : ٣ .

 )٢( » :حتفلا ١ .

 )٣( يذمرتلاو دواد وبأ هاور .

 ) ٤ ( لافنألا ةروس : ٣٨ .

 )ه٥( » فهكلا : ١٣ .

 )٦( ملسم هاور .

_ ٢ ٩ ٥ -- 



 امهيف دابعلا لضافتي دقو

 يبعشلا عم تلخد : ةمربش نبا لاق امكف داعملا امأ وءانلامآ بحم ال نأ للا لأسن

 ققفرإ :يبعشلا هل لاقف “ للا الإ هلإ ال : هنقلي لجر هدنعو هدوعن ضيرم ىلع
 : أرق مث ى اهعدأ ال ينإف ينقلت ال وأ يقلت ىرإ : لاقف ضيرملا ملكتف ى هب

 يذلا هلل دحلا : لاقف ‘ ي )١' اهلهأو اهب قحأ اوناكو ىوقتلا ةلك مهمزلأو ل

 . اهبحاص ىجن

 أرقو هسأر دنع ساجو رضتحم هل ذيملت ىلع لخد لضفلا نأ يور امكو

 الإ هلإ ال لق : هل لاق مث تكسف « هذه أرقت ال ذاتسأ اي : لاقف « سي ه ةروس

 هتيب ليضفلا لخدف « كلذ ىلع تامو « ءيرب اهنم ينإ اهلوقأ ال : لاقف ى هلا

 ىلإ بحسي وهو مونلا يف كلذ دعب هآر مث « تيبلا نم جرخ مل اموب نيمبرأ يكبي

 : لاقف ؟ يذيمالت ملعأ تنك و ةفرعملا كنم هللا عزن ءيش يأب : هل لاقف “ منهج

 بيبطلا ىلإ تئجف ةلع يل تناك رخابو « مهل يدسحيو « يباحصأ نيب ةميمنلاب
 ع ةلعلا كب مقت لعفت مل نإف رمخ نم احدق ةنس لك برشإ : لاقف اهنع هتلأسو
 . هبرشأ تنكف

 ةكئالملاو “ ضعب نم افوخ مظعأ قلخلا ضعب ( امهيف دابعلا لضافتي دقو )

 هؤاجرو هفوخ نوكب نأ لضافتلاب دارملا لعلو ى ءاسنألا مهدمب و افوخ دشأ

 ىلع زوجي ال مظعأ ءاجرلا وأ فوخلا ن"وكفةالإ و٤هئاجروهريغ فوخم مظعأ
 نوتومينيذلا ءايل وألا سمل و“مظعأءايبنألا وأ ةكئالملا فوخنوك زاجنإ الإ روهشملا
 مهف"وخ وءايبنآلابولقشلاىةوقنكل و“افوخ دشأبالو مهنم لضفأ افوخ دشأب افوخ

 ( ١ ) حتفلا ةروس : ٢٦ .

 - ٥٩٣ - ) ج ١٦ - لينلا - ٣٨ (



 َدُسْعن 3نأ ة ىند و يننبلننجا و : مالسلا هملع ميهاربإ نع ىلاعت هللا لاق باقع ف وخ

 رفغي نأ ممأ يذلاو » : ىلامت للا لاق ى باوث ءاجر مهؤاجرو ه'١!ماننصألا

 نأل ي'" معنلا ةثج ةثرتوت نم ينلعجاو : لاق نأ ىلإ نيدلا موب نيطخ ل

 ولو “فلكملا امزلو موصلاو ةالصلاك نيفلكملا اهب هللا دبعت ةدابع ءاجرلاو فوخلا

 ءاجرلاو فوخلا نوكلو ى اهنم شلا انذاعأ رانلا لهأ نم وأ ةنجلا لهأ نم هنأ ملع

 اذهل بسانملاو ى ةباحصلا ضعب و ءايبنآلاك هريصم ملع نم اهب فاك ةالصلاك ةدابع

 لالجإ فوخ مهفوخ :ليق دقو“لالجإ فوخ مهوحنو ءايبنألا فوخ نوكي نأ
 ال"وأ اونوكي نأ زوجيو ‘ باسح لوطو ةمالم فوخ : ليقو ى ةمحر ءاجرو

 لهأنم مهنأ مهربخأ ىلاعت هللا دنع مولعملا دحلا اولصو اذإ مث باقع فوخ نيفئاخ

 نولمعي الو:دمحأ خيشلا لوق ىنعم لعلو“لالجإ فوخ كلذ دمب نوفاخيف ةنجلا
 ام امهيف دحأ غلبتو ءاجرلاو فوخلا يف اولضافت ولو دابعلا نأ ‘ بجاولا الإ اهيف

 هل رهظي الو٤ايح ماد ام هيلع نابجاو امهنأل بجاولا دحلا نع جري ال هنإف غلب
 اهريخاأتب امأ و“ماللا ىلع مملا ميدقتب كلذو“بوجولا يف ادبأ امهف هيلإ يهتني دح

 . "خسان هفرحف بجاولا "دح امهيف نوملعي ال لصألا لعلف

 دقل :«تابقملا» هامس هل باتك ق ىلازغلا لاق ( نمأ وأ ساي ال ليمت الب و)

 ءايرو"رح راصف وخلا هيلع بلغ نمو“ًايجرم راص ءاجرلا هلع بلغ نم نإ ليق

 انباحصأ ال ةيرفلا نم مه نيذلا ءارورح لهأ :يرورحلاب دارأ كلذ لئاق لعل و

 ص ةيرفصلا هلوقت امك كرش ةريبك لك وأ بنذ لك : لوقن ال انأل ع مهنع للا يضر

 كفني ال يقيقحلا ءاجرلا نإف الإو امهدحأب فلكملا درفني ال نأ دارملاو

 )١( مهاربإ ةروس : ٣٥ .
 ( ٦ ) رعشلا ة ر وس \ : ٢ ٨ -_ ٥ ٨ .

_ ٤ ٩ ٥ _ 



 اهعم ريصملا لهج و بونذلا : فوخلاو « ضورفلا : ءاج رلا تابجومو

 لاح يف وأ ابنذ هسفنل ملعي ال لاح يف فإو حجر نم كلهو

 . هصعمد

 كلذلو “ يقيقحلا ءاجرلا نع كفني ال يقيقحلا فوخلاو « يقيقحلا فوخلا نع

 ءاجرلا لهأل هلك فوخلاو ص نمآلا الإ فوخلا لهأل هلك؛ ءاجرلا : لبق

 . سايإلا الإ

 ؛اهبلعباوثلاو اهلوبق وجرب لثتنلا عم وأ ( ضورفلا :ءاج رلا تابج ومو )
 ةحلاصلا هلامعأ نالطب و اهملع باقعلا فاخي ( بونذلا :فوخلا ) تابجوم ( و)

 ءابآلا ةربَك ةدودحم تسيل ىلا ضئارفلا نإ : لبقو ى هقالطإ ىلع كلذو ى اهب

 دحلاب تأي مل نإ بقاعي نأ فوخلا بجوت رئاغصلا لهجو بونذلا ىلع مدنلاو

 نوكت نأ فاخي يه ام يردي ال يتلا ةيصعملاو ى هب ىتأ نإ باثي"و ى بجاولا
 فاخي ( ريصملا لهج و) رئابكلا بنتجا نإ هل رفغتف ةريغص وأ بقاميف ةريبك
 نيعونلا عم:يأ (ايهعم ) رانلا ىلإ ريصيف ةبوتلا لوبقم ريغ وأ "رصم تومي نأ
 ضرفلا ءادأ يف بحاولا دحلا لصي مل هلعل يردي ال ‘ ضورفلا عونو بونذلا عون
 ناتبثيو:«دعاوقلاه يف لاق ، ءاجرلاو فوخلا ىلإ دئاع ريمضلا وأ ، ةبوتلا يف وأ

 ص هفرتقا بنذ نم بات اذإ ةبوتلا لوبق لهجيو « ةمتاخلا ةبقاعو ريصملا لهجي اضيأ

 . فوخلاو ءاجرلا تبثي ينعي

 ملعي ال لاح يف نإو ) قافن كاله ءاجرلا وأ فوخلا ( حتجر نم كلهو)
 وجريو ى اهيلع باقملاو ى اهيلع توملا فاخي ( ةيصعم لاح يف وأ ابنذ هسفنل
 ةدصعملا كلت ىبس ام ىلعو ى اهيلع باشُف تاحلاصلا لامعألل قيفوتلاو عالقنإلا
 . ةداسلا نم

 ۔۔_ ٥ ٩ ٥



 اهدحأ نم رعني مل ام صخرو

 ،ءاجرلاو فوخلا : يأ ( امهدحا نم رعني مل ام ) كلهي ال نأ ( صخرو )
 لب ءاجر قبي مل فوخ نكي مل اذإف« رخآلا مسا قبي مل امهدحأ نم ىرمنا اذإ نكل
 اذإ : ءاملعلا ضعب نعو “ سايإ لب فوخ قبي مل ءاجر نكي مل اذإو ى نمأ
 مهللا : هراضتحا دنع ةفيذح لاق اك ءاجرلا ىلإ ليمي نأ ىلوألاف نمؤملا رضتحا

 نامقل لاق لثمأ كيف ءاجرلا نآلاف ءاجرلاو فوخلا نيب لدمن نأ انترمأ كنإ

 بلق و « طينقت هطلاخي ال افوخ هب هللا فاخت بلق “ نيبلق اذ "نأك ينب اي : هنبال

 فوخ ن زو ول » : نل هللا لوسر نعو “ ريرغت هطلاخي ال ءاجر هب هللا وجرت

 لاقو«'١)رخآلا ىلع امهدحأ داز ام - كحم يأ - سيرط نازيمب هؤاجرو نمؤملا

 ضرم اذإو ث هب ىلوأ فوخلاف احيحص ايوق ناك اذإ دبعلا :«تابقعلا» يف يلازغلا
 ىلامت هللا نأ يور امل هب ىلوأ ءاجرلاف ، ةرخآلا ىلع فرشأ نم امس الو فعضو

 كلذ يف ىلوأ مهؤاجر ريصيف « يتفاخم نم مهبولق ةرسكنملا دنع انأ » : لوقي

 لاقي كلذلو ى ناكمإلا و ةوقلاو ةحصلا نم مدقتملا هفوخو هبلق راسكنال تقولا

 ةريثكلا رابخألا تءاج دق تسلأ تلق نإو «'؟اونزحت الو اوفاخت "الألل : مهل
 هللاب نظلا نسح نم نأ ملعاف ؟ كلذ يق بيغرقلاو لجو زع كلاب نظلا نسح يف

 انه اه نأ ملعاو “هتمدخ يف داهتجالاو « هباقع نم فوخلاو ى هتيصعم نم رذحلا

 ءاج رلا نيب قرفلا وهو سانلا نم ريثكلا اهيف طلغي ةزيزع ةتكنو اليصأ الصأ

 عرزي نأ هلا شم ى لصأ ريغ ىلع ةينمألاو لصأ ىلع نوكي ءاجرلاف « ةينمألا و
 ص هؤاجر كلذف زيفق ةئام هنم يل لصحي نأ وجرأ : لوقهف رذبب دهتجيو [دحأ ]

 ص زيفق ةئام ىل لصحي نأ وجرأ : لاق داصحلا تقو ءاج اذإو عرزي ال رخآو

 )١( يقهيبلا ءادر .
 )٢( تلصف ةروس : ٢٩ .

 س _ ٦ ٩ ٥



 ةدابعلا يف دهتجا نم كلذكف ؟ هبابسأ م"دقت ملو ءاجرلا اذه كل نيأ نم :لاقيف

 ء ريسيلا اذه لجو زع كلا لبقتي نأ وجرأ :لوقي هنإف يصاعملا كرتو لجو زع هلل
 اذهف كهب نظلا نسحأو ى للزلا نع وفعيو ‘ باوثلا مظعي و ث ريصقتلا اذه متيو

 ةنجلا وجرأ : لاقو ديعولاب لابي ملو ىصعو ةعاطلا كرت نإ امأو ، ءاجر هنم
 كلذو ث نظ نح و ءاجر اهامس امهل لصاح ال ةنمأ كلذف رانلا نم ةاجنلاو

 زجاملاو“توملا دعب امل لمع و هسفن ناد نم سيكلا » :قلع لاق اك لالضو أطخ

 اموق نإ: يرصبلانسحلا لوقي كلذ ينفو )١'« هللا ىلع ىنمتو اهاوه هسفن عبتا نم

 : مهدحأ لوقي ‘ ةنسح مهل تسيل ايندلا نم اوجرخ ىتح ةرفغملا ينامأ مهتفلأ
 : أرقو ى هل لمملا نسحأل هب نظلا نسحأ ول ‘ بذك و يبرب نظلا نسحأ ينإ

 لاب نظلانسح يبطرقلا رسفو ؛ ةيآلا « "مكبرب متننظ يذلا مكنظ مكلذوإل
 نبا نعو “ توملا دنع هيلع ابلاغ كلذ نوكي نأ يفبنيو هللا ةرفغم يف عمطي نأ

 ص كناب نظلا نسح وهو بر ىقليل هورتثبف توملا لجرلاب متيأر اذإ : سابع
 يورو“زاج توملا دنع ءاجرلل لام نإو“فوخلل ليمي ال نأ يدنع كلذ قيقحت و
 ةرسيم ابأ تيأر : مهضعب لاق ى «'"' كلاب نظلا نسح ةنجلا نث » : وقل هنع
 :لاقو“بضغففةعساو هلا ةمحر نإ هللا كمحرب:هل تلقف هعالضأ تدب دقو دباملا

 يناكبأف )٤' نينسحملا نم بيرق هللا ةمحر نإ » : طونقلا ىلع لدي ام تيأر له
 نم هللا دنع رمآلا سفن يف هيلع ام هب يدؤي يذلا دحلا فلكملا غلب اذإو ى هلوق

 دق هنأ ملعي ال هنأل كلذب يصعي الف رخآلا ىلإ امهدحأ زواجو ءاجرلاو فوخلا

 ٠ دواد وبأ و ملم هاور ) ( ١

 )٢( تلصف ةروس : ٢٢ .

 ( ٣ ) ور ١ ٠ و ي ذمزتلا ١ نابح ن ٠

 ( ٤ ) فارعألا ةروس :٦ ٥٠.

 ۔ ٥٩٧



 اهدحأ وأ ناعفت ري دقو ناعمتجي نارياغتم نارمأو

 . هب ىدؤي ي ذلا دحلا غلب

 : يأ ( ناعفترب دقو ناعمتجي ناربافتم نارمأ ) امه ءاجرلاو فوخلا ( و )

 ءمزاجلب جار الو فئاخ ريغ اهنم اذك نإف ركملا نم اكو سيآلاك اعم نالوزي

 (امهدحأ)لوزب ( وأ)نوجار الو نوفئاخ ال ءالؤه نإف نونجملا ومانلاولهاذلاكو

 امهنإف ‘ فاخي الو وجري وأ “ وجرب الو فاخي فيك رظنيو رخآلا ىقبيو
 يف مالك مدقتو“فاخ ليق امل جرب مل ولو اجر ليق امل فخي مل ول وأ “نامزالتم

 ناممتجي نيفالخلا نإف ى مالكلاو كحضلاك نيفالخلا نير يافتملاب دارأو ى كلذ

 لباقت ءاجرلاو فوخلا نيب لباقتلاف ، رخآلا نود امهنم لك دجويو نامفتربو

 . داضتلا

 ةكنلُملاو مدعلا يفانتو“نيضيقنلا يفانت : ةعبرأ ةافانملا عاونأ :يسونسلا لاق

 ص نيفياضتملا يفانتو“نيدضلا يفانتو ‘ دوجولا يهو ى ماللا ناكسإو ميملا مضب يأ

 امهف ناضيقنلا امأ ى نيفرطلا نيب عاتجالا هيف نكمي ال عاونألا هذه نم عون لكف
 رمأ توبث امهف : ةكلملاو مدعلا امأو « اهيفنو ةكرحلا توبثك هيفنو رمأ توبث
 ءهمدعىمعلاو يدوجو رصبلاف“ىمعلاو رصبلاك هب فصتي نأ هناش نم اع هيفنو
 عونلا اذه قراف اذهبو ىمعأ :طئاحلا يف لاقي الف ‘ هب فصتي نأ هنأش نم امع
 مدعلا لباقت يف يفنلا نكل ى هيفنو رمأ توبث نيعونلا نم الك نإف ى نيضيقنلا
 ديقتي ال نيضيقنلا يفو ث اهب فصتي نأ هنأش نم امع ةكلملا يفنب دبقم ةكلملا و

 لقعت فقوتي الو“فالخلا ةياغ امهنيب ناذللا نايدوجولا امهف نادضلا امأ و كلذب

 امهنيب يفانتلا فالخلا ةياغب دارملاو ى داوسلاو ضايبلاك « رخآلا لقعت ىلع.امهدحأ

 نافلتخم نايدوجو نارمأ امهنإف ةك رحلا عم ضايبلا فالخبءامهعاتجا حصي ال ثيحب

 نكي ذإ امهعاتجا ةحصل يفانتلايه يتلا فالخلا ةياغ امهنيب بيل نكل ةقيقحلا يف
. ٨ ٩ ٥ 



 . نيرفاكلل ءاجرلاو نبهاسمال فوخلا مرحو

 نايدوجولا نارمآلا امهف نافياضتملا امأو؛ضسبأ اك رحتم دحاولا لحلا نوكي نأ

 ص ةونبلاو ةوبألاك رخآلا لةعت ىلع امهدحأ فقوتيو ى فالخلا ةياغ امهنمب ناذللا
 نايدوو امهنأل اذك مدع هانعم سبل امهنم الك نأ نيفداضتملا ف دوجولاب دارملا و

 جراخلايف امهل دوجو ال نارمأ ةونبلاو ةوبآلا نأ نيققحملا دنع مولعم ذإ ،جراخلايف

 ى نيضيقنلا يفانت : طقف نينثا ةافانملا ماسقأ نولعجي لوصألا لهأو ، نهذلا نع
 نيلخاد نيفياضتملاو نيضيقنلا يف نيلخاد ةكلملاو مدملا نولمحيو “نيدضلا يفانتو

 ؛نيدضلاو“نيلثملا : ةعبرأ يف تارصحنم تامولعملا : نولوقي اذهل و ‘ نيدضلا يف

 نإ و ص نافالخلا امهف امهعاتجا نكمأ نإ نيمولعملا نأل ى نيضمقنلاو ‘ نيفالخلا و
 امإف امهعافترا كلذ عم نكمأ نإو « ناضيقنلا امهف امهعافترا نكمي ملو نكمي م

 نأ اذه نم جرخف “نالثملا يناثلاو نادضلا لوآلا :ال مأ ةقيقحلا يف افلتخي نأ

 دومقلاو مالكلاك نامفترب و ناعمتجي امهو“نافالخلا ماسقألا هذه نم لوألا مسقلا

 نادضلا: ثلاثلاو “همدعو ديز دوجوك ناعفترب الو ناعمتجن ال ناضيقنلا :يناثلاو

 مدعب نامفترب دقو ناممتجي ال امهنإف نوكسلاو ةكرحلاك نامقتري دقو ناعمتجي ال

 نم جتحاو ث داوسلاو ضايبلاك ناعقترب دقو ناعمتجي ال نالثملا عدارلاو ى امهلح

 لحملا يف اهدحأ دوجو زاجل نيلثملا لبق ول لحملا نأب ناممتجي ال نيلثملا نإ لاق
 ٠ . نادضلا عمتجيف هدض هفلخيف رخآلا ءافتنا عم

 ( نيرفاكلل ءاجرلاو ) اذكه ( نيمامسال فوخلا ) فلكملا ىلع ( مرح و )
 الإ مهل ام ىلامهت هدنع نيرفاكلاو ى ةنجلا الإ مهلام للا دنع نيماسملا نال اذكمه

 نيدلا اما ط : رانلا ني رفاكلل و ةنجلا نينمؤملل نأ نم نآرقلا يف ىلاعت هلوقل ط رانلا

 نيذلا هللا اهدعو رانلاو ى ةيآلا 4 ١١ىوأملا تانح ملف تاحلاصلا اولمع و اونمآ

 ) ١ ( ةدجسلا ةروس : ١٩١ .

_ ٩ ٩ 



 الو ءاجر الو فوقو يوذل فوخ مزلي الو لك نم هيلع صوصنملاك

 هب يصعي ال هريغ لفطل اجر نم و ملسم دل ول ىجريو ًاقلطم لفطل فاخي

 عونو نيماسملا عون نيعونلا نم (لك نم هيلع صوصنملاك ) كلذ وحنو « :اورفك
 ءاجرلا مرحيو “ ملسم هنأ هيلع صن نمل فوخلا فلكملا ىلع مرحي هنإف نيرفاكلا

 اهدحو ةفصلاب وأ هل عوضوملا مسإلاب صنلا كلذ يف :اوس و رفاك هنأ هيلع-صن نمل

 ح ةيآلا ي )٢' اندابع نم ادبع ادجوف » : لثمو ه )١' نمآ يذلا لاقو » : وحن

 هللا نيبو هنيب ايف هعم نوكي نأ هيلع صوصنملا ريغ ملسملا ىلع فاخي نأ زوجيو

 . ءافولاو ناميإلا نم هملع ناك امع لقتني نأ وأ ى رانلا هب بجوتسي ام

 هيلع مثإ الف اجرو هل فاخ نإف (ءاجر الو فوقو يوذل فوخ مزلي الو)
 وأ هبف فوقوملا لفط ( اقلطم لفطل فاخي الو ) باقملا وأ باوثلا هل بحي مل ام
 نوربتخي وأ رانلا يف نيرفاكلا لافطأ نأ معز نمو ى ململا لفط و رفاكلا لفط

 فاخب نأ نع زارتحإلا :قالطإلاب ديرب نأ زوجيو « مهيلع فاخي هنإف ةمايقلا موي

 يبح نإ نكلو يبح وأ لفطلا تام (ملبم دلول ىجريو)‘اورفكيو اوغلبي نأ
 هابأ نأ ثيح نم فوخلا نكمأ غلاب ريغ تام نإ لب ى غلبي نأ زاوجل فوخلا هلف
 . تام لفطل رانلا فاخت نأ كلذ سبلو ث هل فاخي غلاب

 يصعي ال رفكيف غلبي نأ فاخيو ململا ريغ: يأ (هريغ لفطل اجر نمو )
 باوثلامل بحي ملو مهلاجر نإ لب“ةيالولا يف رافكلا لافطأ نأب لوقلا ىلع ( هب
 . وأ مهلافطأ يف فوقولاب ا_نلق ءاوس ى هيف فوقوملا يف رم امك اقلطم سأي الف

 . ٧ : رف اغ ة روس ) ( ١

 ( ٦ ) « ه : فهكلا ٦ .



 سي مل ام اهعفانم ءاجرو ايندلا راضم نم فوخ زاجو ، فق ولا:ليقو

 ايفني مل ام ناسنإ نم نإو همدع وأ اهعوقو متحي وأ ىلاعت هثنان نظلا

 نايصع يف ( فقولاب :ليقو)باقملا مهل بحي ملو فيخ نإ اذك و « ةءاربلاب وأ

 وأ هنفنل كلذو ( اهعفانم ءاجرو ايندلا راضم نم فوخ زاج و ) هل يجارلا
 نع ضرعأ وأ حيجرقب وأ ءاوتساب فاخو اجر نإف كلذ بجي الو ى هريغل

 هفوخ دتشا نإ و ى هيلع مثإ الف ةيويندلا عفانملاو راضملا يف الصأ ءاجرلاو فوخلا

 هب نظلا ءاساف عفانملا مدعي مزج وأ ىلاعت هللاب نظلا ءاسأ ىتح ايندلا راضم نم

 اهعوقو متح عفانملا هؤاجر دتشا وأ ىلاعت هب ؟نظلا ءاسأف راضملا عوقوب مزج وأ

 ( اسي مل ام ) : هلوقب هلإ راشأ اك س رفك هلا اهعقوب ال نأ نكمي هنأ رعشتسي ملو

 ةريخألا ةزمهلا نم لدب فلأب وه وأ ،ةنكاس ةزمهب فلألا ةزمهو لوعفملل ءانبلاب

 نأ لثم ( ىلاعت هلاب نظلا ) نينكاسلا ءاقتلال اهلبق فلآلا فذح دعب ءاسأ يف
 : لوقي نأ لثمو “ كلذ وحن وأ قزرلا نم ىل نمض امب ىل يفي ال هللا لعل : لومي
 . راضملا ةيافك نم يل نمض امب يل يفي ال هللا لعل

 : يأ (همدع وأ) ةيودندلا عفانملا وأ راضلا عوقو :يأ (اهعوقو متتحي وأ )

 وأ هقزري ال ىلاعت للا نظي نأ كلذو ث ىلاعت هللاب نظلل ةءاسإ كلذو عوقولا مدع

 بئاصملا نإ : هسفنل لوقي نأ بجاولا نإف ى كلذ وحن وأ هضرم نم هيفامي ال
 ص هريغل وأ هسفنل اهعفانم ءاجرو ايندلا راضم فوخ كلذ يف ءاوسو “ مودت ال

 نم نإو ) : لاق امك اهعفن هنم وجريو ابندلا رض قولخم نم فاخي نأ زوجيو
 : يأ ؛ خلا راضم نم فوخ زاجو : هلوقل ةياغ ناسنإ نم نإو : هلوقف ( ناسنإ

 هئاجرو هراضمل ‘ناسنإنم هفوخ ناك ولو وأ ناسنإ نم عفانملا وأ راضملا ناك ولو
 ( ايفني مل ام) قولخ ءاجرب وأ قولخم نم فوخلاب هيلع ريض ال هنإف هعفانمل هنم

-- ٠١ ٦ 



 ام ناسحالاو ليمجلا ىلع حدميو همزل ايف ريصقت ىلع ماليو: هثلا نع

 ةالاوم فود هريغ وأ هدي يف ام قثي الو اضيأ هنع ايفن دقتعي

 هتردق وأ هتمرحب الو

 ( هللا نع ) “ةرخآلا عفانمو ايندلا راضم يعون ىلإ دئاع فلألاو لومفملل ءانبلاب

 امأ ى ىلاعت هللا نم الإ رض الو عفن ال هنآل اك رش كله ىلاعت للا نع امهافن نإ و

 دقتعي نم :نيفراعلا ضعب لاق «قولخم دي ىلع يرجي وأ قولخم دي ىلع ىرج ءالب

 د ةتعي نمو “هتضعي رجحلا ىلع لبقأف رجحب ب رض بلكك قوللا نم رضلا
 سملو “هنود لوسرلا بحت و فلع اكلام اهيلإ لسرب ةبادك قولخلا نم ناسحإلا

 نم هبلطد الو ث سانلا نم زعلا بلطب ىدهلا نع هات نم لب ةيربلا يف هات نم هئاتلا

 الإ هريس هدزي مل قيرطلا أطخأ نمو ص هناحبس هللا دنع زملا وه زعلا نإف ى لا

 ءاشألا بسنت ال نأ وهو“اهقحب للا َكََلاط ثا الإ هلإ ال : تلق اذإف ، ادعب

 يغبني وأ هقح يف دكأ وأ ( همزل ايف ريصقت ىلع) ناسنإلا ( ماليو ) “هبلإ الإ

 وأ موللا كلذب سأب الو (ناسحالاو ) يمبطلاو يسكلا ( ليمجلا ىلع حدميو )

 هللا نع :يأ ( هنع ) نراسحإلاو ليجلا ي مغن يأ ( اهيفن دقتعي مل ام ) حدما

 وهو الإ ءيش ثدحي ال هنأل كرش رلك رشك ىلاعت هنع امهافن نإف ( اضيأ )

 . بسك همف هل نكد مل امو بسك هف قولخ ناك ام ىلاعت هلل قولخم ؤ هللا نم

 ( هتردق وأ هتمر الو ةالاوم نود هريغ ) دي ( وأ هدي يف امب قشي الو )
 الو : هلوقل نايب ةدايز ى ةالاوم نود : هلوقو “ بحي ام هل بلجي قولخمب الو

 قثوتسا دق نوكي نأ روصتي ال ءيشب قثوتسا نم نأل ، هريغ وأ هدي ىف امب قثي

 ءيثلا دوجو نقست ولو ى هريغب اهلك ةقثلا تلاز هللاب قثوتسا اذإ و “ لاب هيف اضيأ

 هدي يف امم قثوتسا نمف “ ىلاعتو كرابت هللا وه هدجوي يذلا امنإف الثم يحولاب
 نإ وأ ى هللا ريغ ىلع لكوت دقف هتبثي نأ و هلبزي نأ ارداق هللا نوك نع ضرعأو

-- ٠٢ ٦ 



 .هنع هلازأل ءاش ولو هل يطعملا هناو هللادنع نم كلذ نأ نقيت نإ الإ

 نإ الإ )لاق امك ىلامتو :كرابت هللا ىلع لكوت دقف هتلازإ و هتابثإ ىلع هللا نم هنأ نقيأ

 قثو هنأ ىقةسف ( هنع هلازأل ءاش ولو هل يطعملا هنأو هللا دنع نم كلذ نأ نقيت
 نإ و "هلازآل كلا ءاش ول هنأ نقيأ دق هنأل سأب الو“هملإ لام هنأ ىنعمب ‘ هدي يف ام
 ىلامت للا لبق نم نوكي نأ ركنأ وأ هب آالالقتسا قوللا لبق نم كلذ نأ نظ
 فعذضنم ديلا يف امب ةقثلا : لاقيو “ كرشأ دقف هربغ وأ ىلاعت فا نم هنأ كش وأ
 . د وبعملاب نظ ءوس دوجوملاب ةقثلاو “ نيقيلا

_ ٦.٠٣ 

 



 تاهيبنت

 ص دومحم ماقم لك ىلإ نوبرقملا ريطي ايب تاحانج ءاجرلاو فوخلا : لوألا
 طوس فوخلا رأ اكس د'ؤَك ةبقع لك ةرخآلا قرط نم عطقي امهب ناتَّسطمتو

 تامدقمنم ءاجرلاو“ ةعاطلا ىلإ ,عاد ءاجرلا و؛ ةيصعملا نع نينمؤما ةماعل رجاز

 لاوزلا عيرس [اضراع ناك امو 0 مادو تبث ام اماقم ىمس امنإ و ر نيكلاللا

 ءاجرلاف “ بلقلل ةذل هراظتنا نم لصحي ابوبحم ناك اذإ رظتنملاو ى الاح ىمسي

 لوصحل راظتنالا ناك نإف ى هدنع بوبحم وه ام هراظتنال بلقلا حايترا وه
 الو ‘ هب قحأ رورغلا مساو “ بذاكف الإو ‘ قداص ءاجرف ةريثكلا هبابسأ

 ص ةحلاصلا لامعألا :بابسألا و « هيف ددرتي ايف الإ ءاجرلاو فوخلا مسا قلطي
 ةنسحلاو هءوستو ةيصعملا هرك نمو ى ردص امع ةبوتلاو “ اهدسفي امع زارتحالا و

 ىلا يضفي كلذ نأل ؛ قيفوتلا ءاجرب قيقحف ةبوتلا يهتشيو هسفنب مذيو ه"رست
 : بابسألا كرت نمف ىلاعتو هناحبس هللا لاق ى اهنم فرطو اهلصأ وه لب ةبوتلا

 : لاتقو ى ةيآلا )١' ي 3}ةالتملا اوعاضأ "فلخ مهد انم فلخف

 : رفاكلانع لاقو «ةيآلا ") 4 باتكلا اوثرو "فلخ مهدعب نما َفَلَخفَ <

 ىلع مزعي الو يصاعملا يف كمهنا نمف ى ةيآلا ") « يبر ىلإ "تد دأر نئلو

 )١() مم رم ةروس : ٥٩ .

 )٦٢( » فارعألا : ١٦١٩١ .
 )( » فهكلا ٢٦

- ٤ ٦٠ -- 



 ءاجرك وأ ، دصحي نأ ةخبس يف عرز وأ 2 عرزي مل نم ءاجرك هؤاجرف ةبوتلا

 اهاوه هسفن عبتأ نم قمحألا ه: للع لاق ى ةيقنت الو يقسب هدهعتي ملو عرز نم
 : ىلاعت هللا لاق “ بابسألا دكأت دعب قسقحلا ءاجرلا امنإو ى ) 2 للا ىلع ىنمتو

 ةمحر نوجأرت كئلوأ هللا ليبس يف اودهاجو اورجاه نيذلاو اونمآ نيذلا نإ <

 نامح رلانم برقلاو ةبوتلاو وفعلا ءاجر نإف ى ءاجرلا نوقحتسي : يأ '") ثلا

 : رارقغإلا مظعأ نم ةمادن الب رانلا رذبب

 اهكلام كللت ملو ةاحنلا وجرت

 سبلا ىلع يرجت ال ةنيفلا نإ

 . ملعأ هللا و

 برقأ نأل ص فوخلا ىلع هنم ىلعأ ءاجرلا ىلع لمعلا نأ ملعإ : يناثلا هيبنتلا

 ناطلسلا مدخي نم نأ ىرت الأ « ءاجرلاب بلغي بحلاو ى هل مهبحأ هللا ىلإ دابعلا
 هللا لاق كلذلو ارهق همدخي نمم ناطللا ىلإ بحأ ناطلسلا هبحل هرايتخاب

 لجو زع هلا لاق : ةياور يفو ى " ي للا ةمحر نم اوطننقتَ ال » : ىلاعت

 نأ فاخأ : تللق كنآل ؟ فسوي نيبو كنيب 'تنقرف 5 يردتأ » : بوقعيل

 لاقو«يظئفح ىلإ رظنت ملو هتوخا ةلفغ ىلا ترظنو “ ينجأرتَ ملو بنذلا هلك أي
 : ك لاقو ص 'ث) «ىلامت كاب نظلا ؛نسلحمأ وهو الإ ؟دحأ نتوب ال » : ك

 للم لخدو“'٨‘ « ءاش ام يب نظ ْلفَ\ يدبع نظ دنع انأ لجو زع هللا لوقي »

 يبوند فاخأ يندجأ : لاقف « ؟ كدت فيك » : لاقف عزنلا ف وهو لجر ىلع

 . دواد وبأ هارر ) ( ١

 )٢( ةرقبلا ةروس : ٢١٧ .

 (٣) « رمزلا : ٥٣ .

 . يقهيبلا هاور ( خ )

 . ملم هاور ( ه )

- ٦٠٥ - 



 الإ نطوملا اذه يف دبت بلق يف اعمتجا ام ه :قلع لاقف ‘ يبر ةمحر وجرأو
 ىلا فوخلا هجرخأ لجرل لع لاقو ى )١' « فاخي امم هنمأو اجر ام للاءاطعأ
 نم : نايفس لاقو ؟ كبوثن"ذ نم مظعأ هللا ةمحر نم كلسايأ اذه اي : طونقلا
 نآل هبنذ هللا رفغ هنارفغ اجرو هيلع هردق ىلاعت للا نأ ملعف ابنذ بنذ
 ى ةيآلا ١"' ي متننَنظ يذلا 'مئكئنظ ثملنكلاذو » : لاقف اموق رع هلا

 :هلت هنعو ع '") ي رولب امأوق ملتلنلك و موثلا ؟زظ ملشننتنظ و » : لاقو
 ؟ هرَّبفت نأ ركذملا تيأر اذإ كمنم ام : ةمابقلا موي دبعلل لوقي ىلامت هللا نإ »

 : ىلاعت هللا لوقيف “ سانلا تفخو كلتأوجَ رت بر : لاق هتحح هلا هنقل نإف

 ببس و“ راكنإلا ىلع ةردقلا مدع ةرامأ هل تحال اذإ كلذو )٤'“ كل "ترفغ دق

 . كتوحر : هلوق هنارفغ

 نع زواجتيو ينغلل حماستيف سانلا نيادي ناك الجر نأ : انموق ىورو

 كلذب ىتحأ نم» : لجو زع هللا لاقف طق اريخ لمعت ملو هللا يقلو ى رسسملا

 ص تاعاطلا نع هسالفإ عم هنع وفعي نأ هئاجرو هنظ نْسلحل هنع افعف « ؟ اتنم

 لوبقل اببس هتزواجمو هتحاسم تناكف لمملا لبق تامو ةبوتلاب متخ دق اذهو

 نولت نيذلا نإ » : ىلاعتو كرابت هللا لاقو ى اهيلع بيثأف اهق"دصل و هتبوت

 : لع لاق الو ى ؤث) پ روبت نل ةراجت نوجري - ىلاعت هلوق ىلإ - هللا باتك
 تادعصلاىلا متجرخلو اريثك متْنيَكَحَلو اليلق مشنكحَضل ملعأ ام نوملعت ول»

 نإ : لاقف مالسلا هيلع ليربج طبه ى « كبر ىلإ نورانجَتو كزودص نومدلت

 :ربخلا ف و« مق وش ومهاج رونلل مهيلعج رخف« ؟يدابع طنقت َمل» :كللوقيكبر

 )١( ملم هاور ,

 )٢( تلصف ةروس : ٢٢٣ .

 )٣( » :حتفلا ١٦٢ .

  ( 3 )دواد وبأ هارر .

 ( ٥ ) رطاف ةروس : ٩ .



 ينبّبحَو يشي نم بحأو ينحأ :مالسلا هيلع دوادىلإ ىحوأ ىلاعت للا نإ »
 نسحلاب ينركذأ : لاق ؟ كقلخ ىلإ كبحأ فك و بر اي : لاقف ىقلخ ىإ
 '١_ءليجلا الإ ينم نوفرعي المهنإف كلذ مه"رتكذو يناسحإو يئالآ ركذاو ليجلا
 ركذ رثكلي ناكو مونلا ق رم دعب يؤر شايع ربأ ن نابأ نأ : انموق ىورو

 ؟كلذ ىلع كلمح ام خيش اب : لاقف هيدي نيب ىلاعت للا ينفقوأ : لاقف ءاجرلا باوبأ

 نب ىبحي نإو ى كل ترفغ دق : لاقف ‘ كقلخ ىلا كبسحأ نأ تدرأ : تلقف
 ىلامتشا ينفقوأ : لاقف ؟ كب هللا لمف ام : هل ليقف هتوم دعب مانملا يف يئر مثكأ
 ى هلا ملعي ام بخعرلا نم ينذخأف « تلعفو تلعف ءو۔اا خيش اي : لاقو هيدي نيب

 ؟ ينع تثدح امو : لاقف ‘ كنع تنث دح اذكه ام بر اب : تلق ش

 نع قلع كيبن نع سنأ نع يرهزلا نع رمعم نع قازرلا دبع ينثدح : تلقف
 كب ن . تنك و. ءاش ام يب نظنلف يب يدبع "نظ دنع انأ » : : تلق كنأ لدرح

 قدصوسنأ قدصو ييبن قدصو ليربج قدص : لجو زع لاقف ؛ ينبذمت ال نأ

 ىشمو تسل أف : لاق « تقدصو قازرلا دبع قدصو رمعم ىدص و يود زلا

 . ةحرف نم اهل اب : تلقف ةنجلا ىلا نادلولا يدي نيب

 ناست هللا لوقيف مهيلع ددشي و سانلا "طنقي" ليئارسإ يغب نم لجر ناكو

 ء اهنم يدابع طذقئت ت تنك اك يمحر نم كلسيأ أ مويلا : ةمايقلا موب

 ١ « ود ُالإ يبر ةمحر عسوم ملعي ال » : نل

 رضأ ىتح ةعاطلا ىلع بظاو نم ”هسلفن ءاجرلاب ىوادب : ثلاثلا هبنتلا

 يصاملا امأو ؛ لمملا كرتف سايإلا هيلع بلغ نمو ‘ فوخلا ةبلغل هلهأو هسفنب
 لصملاك ءاجرلاف ى هقح ىف ةكلهم آمومس بلقنت ءاجرلا ةيودأف ىنمتملا رورغملا

 بيبط ملاعملاو ى ةرارحلا هلع تبلغ نمل "مس « ةدوربلا هيلع تلغ نمل ءافش

 . مل .م ها رر ) ( ١

 ( ٦ ) » ١ ةحام ن .
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 هتايآو ءاجرلا رابخأو معنلا ركذتب ءاجرلاب ءاودلاف « عفني ثبح ءاودلا لمج

 لك ايندلا يف هل دعأ ىلاعتو كرابت هللا نأ ركذتي نأ معنلا رتكذتف ى هراثآو
 تالآلاو بوك رملاو سابللاو بارشلاو ماعطلا ومنو ةايحلا يف هيلإ جاتحي ام

 ةرمح و نينيعلا ناولأ فالتخاو ص نيبجاحلا سيوقتب هنيزو ريفاظألاو عباصألاك

 جاتحم ال امب معنأ ىتح غلابو انيلع معنأ نمف ى ةداعسلا بابسأ هل أتيهو « نيتفشلا

 هركنل انإ ىتح رثكأو مادأ و نيروكذملا ناولألا فالتخاو سيوقتلاك اموزل هبلإ

 انب فطلي نأب قيقح ايندلا يف معنلا نم انفلأ ال بذمن ال نأ انقيت ولو توملا
 ‘ةرقبلا يف نيادتلا ةيآ اهنمف تايآلا امأو ‘ ةرخآلا معن ىلا لصوتنف نيدلا رمأ يف

 : لاقف ؟ ءاجرلا نم اهيف امو : هل لبقف “ ءاجرلا بابسأ ىوقأ اهاري ضعب ناك

 رظناف هقزر نم “ ليلق نيدلاو ‘ ليلق اهنم ناسنإلا قزرو « ليلق اهلك ايندلا
 مهني٥َد ظفح يف طابتحإلا قيرط ىلا هدابع يدهيل ةيآ لوطأ هيف لزنأ فيك
 : ىلامتو كرابت هللا لاقو ؟ هنم مه ض وع ال يذلا مهنيرد ظفحب ال فيكف

 هللا لوسر ةءارق يفو « ةيآلا 'ا) مهسفنأ ىلع اوفرسأ نيذلا يدابع اي 'لئق ث
 نوحبسي ةكئالملاو » : لاقو “ « ميحرلا روفغلا وه هنأ يلابي الو » : تللم

 ةرفغم وذل كبر نإو ط : لاقو ٢١) 4 ضرألا ق نمل نورفغتسيو مسد دْمَحب

 :هل ليق ىقح هتمأ يف لاسي قشلا لوسرلزي ملو ث "") « مهبمذلظ' ىلع سانلل
 ىلع سانلل ةرفغم وذل كبر نإو » : ةيآلا هذه كيلع تلزنأ دقو ىضرت امأ

 ؟ « مهيمنلظأ

 ةيآ ىجرأ : نولوقت قارعلا لمهأ متنأ : لوقي يلع نب دمحم رفعج وبأ ناكو
 سنو « ةيآلا ي اوفرسأ نيذلا يدابع اي لق » : هلوق لجو زع للا باتك يف

 )١( رمزلا ةروس : ٥٣ .

 )٢( ىروشلا ةروس : ٥ .

 )٣( » دعرلا : ٦ .



 كبطمي فوسلو { : : ىلاعت هلوق هللا باتك يف ةيآ ىجرأ : لوقن تيبلا لهأ

 مالكنم اهو «( رانلا ق هتمأ .. نم ادحاو درح ىضرب ال : اولاق » ا١ '«ىضزرتف كبر

 باذع ال ةموحرم ةمأ يتمأ ه : تللح هنح ىسوم يبأ نع انموق ىورو > انموق

 عفد ةماسقلا موب ناك اذإف“ نتفلاو لزلازلا ايندلا ق اهباقع لَحع ةرخآلا ف اهملع

 ء'٢ رانلا نم كؤادف اذه : ليقف باتكلا لهأ نم لجر قمأ نم لجر لك ىلإ
 : لاقف منهج ىلا يفا رصن وأ يد وهب ةمألا هذه نم لحر لك ىتؤي ,« : ةيا و ر يفو

 حلاصلا لمعلاو ناميإلا ىلإ ةباجإلا ةمأ ينعي '"« اهيف ىقليف رانلا نم كؤادف اذه
 هراد نمؤملا ذخأب نوبغم رفاكلا نأ مولعم و ريثكلا نع وفعيو ريسيلا انم لبقي

 هنعو ص ةمألا هذه نم ةنجلا لهأ رثكأو ى رانلا يف نمؤملا راد هذخأو.ةنجلا يف

 لح ; يأ "؟ « رانلا نم نمؤملا ظح يهو منهج حيفَ نم ىمحلا : للع

 ال موب « : ىلاعت هلوق رسفت ق يورو ى بونذلا رفكت ايالبلا نأل اهنم يفوملا

 : للع همدن ىلا ىحوأ ىلامت هلا نأ ٥) ) 4 هعم اونمآ ن ندلا و “يبنلا هللا يزخ

 :لاقف٬ ينم مهل ريخ تنأ اذإ بر اي : لاق٤كيلإ كتمأ باسح لعجأ ينإ »
 بونذ هبر لأس لل هللا لوسر نأ سنأ نع يورو ك » مهف كيزلخأن ال ادإ

 1 » يربع من واسم ىلع علطي الئل يلإ مه .اسح لمجا بر ا , : لاقف هتمأ

 لعجأ ال > كنم م محرأ انأ و يدايع م مهو كتمأ مه « : هيلإ ىلاعت هلل ا ىح راف

 : تللح لاقو ص )١ ص كريغ 7 تنأ ممواسم ىلا رظنت الئل يريغ ىلا مهب

 مكل ع 3رشأو نسلا مكل [ نس أف تابح امأ ؤ كل ريخ يتومو كل ريخ :7 ,

 تدمح انسح اهنم تيأر امف ىلع ضرعت مكلامعأ نإف يتامم امأ و “ عئارشلا

 ؛؟ : ىحضلا ةروس )١(

 . يقهيبلا هاور ( )٢

 .دواد وبأ « )٣()

 . ملم » )٤(

 ٧ : ميزحتلا ةروس ( ) ٥

 دراد وبأ هاور ) ( ٦

 - ٦٠٩ - ) ج ١١٦-۔النيل - ٣٩(



 : امو للع لاقو » 6١ ) » ى مكل هللا ترفغتسا 7 اهنم تيأر امو > هملع هللا

 ؟وفملا ميرك اي ريسفت ام يردتأ » : : مالسلا هبلع ليربج لاقف« وملا ةمرك اي 7

 هللا لوسر عمس و ى )٢' « همركب تانسح اهلآدب هتمحرب تائيسلا نع افع نإ وه

 مامت ام يردت لهو ه : لاقف ةمعنلا مامت كلأسأ ينإ مهللا : لوقي لجر رقع

 . '") « ةنجلا لوخد ه : لاق ى ال : لاق « ؟ ةمعنلا

 : ىلامت هللا لاق ى انل مالسإلل هاضرب هتمعن انيلع هلا متأ دق : ءاملعلا لاقف

 اذإ ه : ربخلا ينفو . ) » انيد مالسإلا "مكل تيضرو يتمعن مكيلع تممتأو .
 يدبع ىلا اورظنا : هتكئالل لجو زع هللا لوقي رفغتساف ابنذ دبعلا بنذأ
 دق ينأ مكدهنشأ ى بنذلاب ذخأيو بونذلا رفغي اتبر هل نأ ملعف ابنذ بنذأ
 اهترفغ ءامسلا نانع هبونذ غلبت ىتح دبعلا بنذأ ول ه : ربخلا يفو ى « هل ترفغ

 ابوثنذ؛ ضرألا بارقب يدبع ينبقل ول ه : ربخلا يفو “« يناجرو ينرفغتسا ام هل

 دبعلا نع ملقلا عفريل كلملا نإ ه : ثيدحلا يفو « « ةرفغم ضرألا بارقب هتبقلل

 ،.ةئيس اهبتك الإ و٤هيلع بتكي مل رفغتساو بات نإف “ تاعاس تس بنذأ اذإ

 لامشلا بحاصل نيميلا بحاص لاق ةنسح لمعو هيلع اهبتك اذإف ه : ةياور ىفو

 فيعضتنم ةدحاو هتانسح نم يقلأ ىتح ةئيسلا هذه ىللأ » : هيلع ريمأ وهو

 ثيدح نم سنأ نعو ؤ « ةئدسلا هذه هل ىقلتف تانسح مست هل عفرأو < ةرشعلا

 يبارعألاقف«هيلع بتك ابئنذ دبعلا بنذأ اذإ» : لاق هنأ قلع هللا لوسر

 'بتنكشي» : وقل لاق ؟داعنإف : لاق « هنع يحما ه : لاق ؟ هنم بات نإف
 ىلإ : لاق « هتفيحص نم يحما ه : لاق ؟ بات نإو : يبارعألا لاق « هيلع
 « رافغتسالا نم دبعلا لمي ىتح ةرفغملا نم لي ال لجو زع للا نإ ه : لاق ؟ ىم

 . دواد وبأ هاور ) ( ١

 . » » )١(

 . يذمرتلا » (ء)
 ٣ : ةدئاملا ةروس ) ٤(

 س . ١ ٦ _



 اهلمع اذإف « اهلمعي نأ لبق ةنسح نيميلا بحاص اهبتك ةنسحب دبعلا ةمه اذإف
 ةئيطخب مه اذإف ‘ فعض ةئام عبس ىلإ للا اهفعاضي مث تانسح رشع 'تبيتك

 هللا وفع نسح اهءاروو ةدحاو ةئيطخ "تبتك اهلمع اذإ و ‘ هيلع بتكت

 . « لجو زع

 رهش الإ موصأ ال ينإ هللا لوسر اي : لاقف ة هللا لوسر ىلا لجر ءاجو

 الو جح الو ةقدص ىلام يف لل سيلو ى دبزأ ال سخلا الإ يلصأ الو « ديزأ ال

 ةنجلا ىف ىعم . , : لاقف نر هللا لوسر ملسبتف ؟ ً تم اذإ انأ نيأ « عوطت

 ةبيغلا : نينثا نم كناسلو ى دسحلاو آلغلا : نينثا نم كبلق تظفح اذإ

 املثم ا ئ يردزت نأ و هللا مرح ام ىلا رظنلا : نينثا نم كينيعو ى بذكلاو

 يبارعألا نأ سنأل ليوطلا ثردحلا يفو » اا . نستاه تحار ىلع ةنجلا تلخد

 ص « ىلاعتو كرابت هللا ه : لاقف ؟ قلخلا باسح ىلي نم هللا لوسر اي : لاق
 تكحضم»ه : تلل لاقف يبارعألا متس,تف « معن» : لاق ؟ هسفنب وه : لاق
 لاقف « ! بساح اذإو ى افع َ©ردق اذإ مركلا نإ : لاقف « ؟ يبارعأ اي

 مركأ وه ع ىلاعت هللا نم مرثكأ ممرك الو الأ يبارعألا قدص ه : ةلي يبلا

 فرش ىلاعت للا نإ ه : اضيأ هيفو ى « يبارعألا َةهقفَ¡ : لاق مث نيمركألا
 مرج غلب ام اهقرحأ مث ارجح ارجح اهمده ادبع نأ ولو ى اههةظعو ةبعكلا
 : لجو زع ىلامت هللا لوق تعمس امأ « ىلاعت كلا ءايلوأ نم "ىلوب ةفختلسا نم

 : ربخ يفو . '") ي رونلا ىلا تاملظلا نم مهلج رخ اونمآ نيذلا ُيلو اللا

 ىلاعت هللا ىلع مركأ نمؤملاو ، رهاط بّيط نمؤملاو « ةبعكلا نم لضفأ نمؤملا ه
 قوسي اطأوَس هتمحر لضف نم منهج هللا قلخ ه : ربخلا يفو “ « ةكئالملا نم
 إ قلخلا تقلخ امنإ ه : لجو زع هللا لوقي ربخ يفو « « ةنجلا ىلا هدابع هب هللا

`ُ 

 ٠ دواد وبأو ملسم هارر ) \ (

 ) ٢( ةرقبلا ةروس : ٧
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 . _ مهيلع حبرأل مهقلخأ ملو يلع اوح ريل

 ام هل لعج الإ ائيش ىلاعت هللا قلخ ام ه :قلع هللا لوسر نع ديعس يبأ نعو

 هسفن ىلع بتك ىلاعت هللا نإ »ه: ربخلا يفو “ « هبضغ بلغت هتمحر لعجو ى هبلغي

 قلخلا ملع ول ه: ربخلا يفو « « يبضغ بلغت يتمحر نإ قلخلا قلخي نأ لبق ةمحرلا
 : ىلاعت هلوق للع هللا لوسر الت املو « دحأ هتنج نم سيأ ام هللا ةمحر ةعس

 ةريهظلا راوأ رفس يف هبلع لزن نيح ١١" « مظع ءيش ةعاسلا ةلزلز نإ ل
 ثعب ثعنباف مق : مالسلا هيلع مدآل لاقي َمأوي ؟اذه موي يأ نوردتأ : لاق

 ةعستو ةئام مست فلأ لك نم : لاقف ؟ 1 بر اب : لوقيف ث كتيرذ نم رانلا

 لَطمتو نوكبي اولعجو اوس۔يأ:يأ موقلا سلبأف ٨ ةنجلا ىلا دحاوو “نوعستو

 ال مكلام ه : لاقف تلع هللا لوسر جرخف ى لمعلاو لاغتشالا نع مهموب
 :ممآلايف متنأ ك ه : لاقف؟ اذهب اننثدح امدعب لغتشي نمو : اولاقف« ؟ نوملعت

 اهبصحي ال ممأ « جوجأم »و « جوجأي» و « اكسنم ه و « سيراتو « ليوات » نإ

 ةَمْق"رلاكو“دوسآلا ر"وتشلا دلج يف ءاضيبلا ةرعشلاك ممألا يف متنأ امنإ« ىلاعت هللا الإ

 ىلا مكنم دحاوو ى رانلا يلا مهنم ةئام عستو نوعستو ةعنت « ةبادلا عارذ يف

 . الوأ فوخلا طامسب سانلا قوسي فيك رظناف « ةنجلا

 ءاجرلا ءاودب مهاواد سايلا طارفإ ىلإ لادتعالا دح نع كلذ مهب جرخ املو

 ءاودلاب همتأف آلوأ ءافشلا ركذ نكل « ضقانت الو ى دصقلاو لادتعالا ىلا مهدرو

 ؛ حلصي امم رثكأ دسفي ام ناك الإو ‘ ظعاولا ظعي اذكهو ى جالعلل اوجاتحا امل

 :رخآ ظفل يفو « مهل رفغيف نوبنذي اقلخ هللا قلخل اوبنذت مل ول ه : ربخلا يفو

 “«ميحرلا روفغلا وه هنإمهل رفغيف نوبنذي رخآ قلخب ءاجو مكب بهذلا »

 ةقفشلا ةدلاولا نم نمؤملا هدبعب محرأ لل هديب يسفن يذلاو ه : لع لاقو

 ىلع ترطخ ام ةرفغم ةمايقلا موي ىلاعت للا رفلفَمل ه : ربخلا يفو “ « اهدلوب

 ( ١ ) ةروس ١ جحل : ١ .
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 نإ»ه: ربخلا يفو “ « هبيصت" نأ ءاجر اهل لواطتمل سيلبإ نإ ىقح طق دحأ بلق

 ايندلا يف ا۔منم رهظأو ةمحر نيعستو اعست هدنع اهنم رخا ةمحر ةئام ىلاعت لل

 ىلع ةميهبلا فطعتو اهدلو ىلع ةدلاولا آنيحتف قلخلا محارتي اهبف « ةدحاو ةمحر

 ىلع اهطَسبب مث نيعستلاو عستلا ىلا ةمحرلا هذه مض ةمايقلا موي ناك اذإف « اهدلو

 للا ىلع كلهي الف : لاق ضرألاو تاومسلا قابط اهنم ةمحر لكبو “ هقلخ عيمج
 هيجنيالو ةنجلا هلمع هلخدي دحأ نم مكنم ام ه : للع لاقو ، ڵ كلاه الإ ذئنموب

 للا يفدّسغتي نأ الإ انأ الو : لاق ؟ للا لو۔ر اي تنأ الو : اولاق ؛ رانلا نم
 همجني نل ادحأ نأ اوملعاو اورسشباو اولمعإ ه : قلع لاقو ، )١١' « هتمحرب
 : للع لاقو“ '") « ةلهسلا ةحرملا ةّسفنحلاب ُتثملب «: نل لاقو « ؟) « هلمع

 باجأ ىلاعت هللا نأ كلذو ') « ةحامس انيد يف نأ نيباتكلا لهأ ملعي نأ بحأ »

 «مرضطإ مهنع عضيو ث : لاقو 4 ًارصإ انيلع لمحت الو < : هلوق يف هءاعد

 . ةيآلا

 ةالصلا هيلع لاقهليمجلا حفصلا حَفنصاف ف : ىلامت هلوق لزن امل يلع نعو
 الف كملظ نمع توفع اذإ : لاق « ؟ ليربج اي ليمجلا حفصلا ام ه : مالسلاو

 ليربج ىكبف ى هنع افع نم بتاهي نأ نم مركأ هللا ليربج اي : لاقف ، هبتامت
 :لاقومالسلا هيلع ليئاكيم اهيلإ هللا ثعمف ى مالسلاو ةالصلا اهيلع يبلا ىكبو

 هبشي ال ام اذه ى هنع توفع نم بتاعأ فيك :لوقيو مالسلا ايكيرقي امكبر نإ

 . ملعأ هلللاو ى « يم رك

 ثلاف ايندلا يف هيلع كلا هرتسف ابنذ بنذأ نم : ىلع نعف راثآلا امأو
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 بحأ ام : يروثلا لاقو ، هدبع ىلع ةرخآلا يف هتبوقع ينثي نأ نم لدعأ ىلاعت

 : فلسلا ضعب لاقو ى ايهنم يب محرأ للا نأ ملعأ ينأل يوبأ ىلإ يباسح لعجي نأ
 ى هبلع دهشتف هارت ال ىك ةكئالملا راصبأ نع هرتس ىلاعت هللا ىصع اذإ نمؤملا

 ىلع افرشم ناك اذإ . دمعلا نإ : هتطخ ملاس نب دوسأ ىلا بعصم نب دمح بتكو

 ةيناثلا اذك و ‘ هتوص ةكئالملا تبجح ؟ بر اي :لوقي وعدي هيدي عفرف هسفن
 توص نروبجحت ىم ىتح :ىلاعت للا لاق بر اي :ةعبارلا لاق اذإ ىتح ةثلاثلاو
 ء هل ؛ترفغ دق ينأ كدهشأ يريغ رفغي بر هل سيل هنأ يدبع ملع دق ؟ يدبع
 ةرطمم ةليل تناكو ةليل فاوطلا يل الخ : هيلع هللا ةمحر مهدأ نب ميهاربا لاقو
 ءادبأ كيصعأ ال يكينمصعا بر اي : تلقو بابلا دنع مزتلملا يف تفقوف ةملظم

 يدابع لكو ى ةمصعلا ينلأست تنأ ميهاربإ اي : تيبلا نم فتاه يل فتهف

 !؟ رفغأ نملو لضفتأ نم ىلعف مهتمصع نإف “ كلذ نوبلطي نينمؤملا

 ؛ تاوامسلا توكلم يف ريطي ناكل نمؤملا بنذي مل ول : لوقي نسحلا ناكو

 مركلا نم نيعت تدب نإ : دلبلا لاقو ‘ بونذلاب 'هَمَمقَ ىلاعت هللا نكل

 مك : هل لاقف ىيحي ابأ للا همحر رانيد نب كلام يقلو . نينحلاب نيئيسملا تقحلا
 موي هللا وفع نم ىرت نأ وجرأل ينإ ىيحي ابأ اي : لاقف ؟ صخ رلاب سانلا ثدحت
 . حرفلا نم اذه كءاسك هب قرخت ام ةمايقلا

 اا : توملا دمب ملكت نع ناكو هيخأ نع شارخ نب "يبر لاق

 ىوتساو ههجو نع بوثلا فشكف هشعن ىلع هانىقلاف هب وشد يلجس يخأ تام

 ريغ يبرو ناحيرو ح'وَرب ينايحف لجو زع يبر تيقل ينإ : لاقو ادعاق
 ينرظتني ينل ادمع نإو ث اورتفت الف نونظت امم رسيأ رمآلا تيأر ينإو نابضغ

 تعقوةاصح تناك اهنأكف هسفن حرط مث : لاق ‘ مهيلإ عيجأرأ ىتح هباحصأ و

 . هانفد و هانلمحف تسط ق

 امهدحأ ناكف ىلامت للا يف ابخآت ليئارسإ ينب نم نيلجر نأ : يورو
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 : لوقي ناكف هرجزبو هاهنيو هظعي ناكو ًادباع رخآلا نلكو هسفن ىلع 'ف رشي

 :لاقف بضَّمف ةريبك ىلع موي تاذ هآر ىتح ؟ ابيقر ؟يلع تثعلبأ ؛ يبرو ينعد

 يمحر رظح نأ دحأ عيطتسيأ » : ةماسقلا موب ىلاعت هللا لوقف كل هللا رفغي ال

 كل تبجوأ دق تنأو » دراعلل لوقي مث « كل ترفغ دقف بهذإ ؟ يدابع ىلع

 . هارخأ و هايند تكلمهأ ةملكب ملكت دقل هديب يسفن يدلاوف : لاق « رانلا

 “رمف ةنسنيعبرأ ليئارسإ ينب يف قيرطلا عطةي ناك اصل نأ : اضيأ يورو

 لاقف نييراوحلا نم ليئارسإ ينب دابع نم دباع هفلخ و مالسلا هيلع ىسيع هيلع

 ءاثلاث ايهعم تنكف تلزن ول يراوح هبنج ىلا رمي للا ىن اذه : هسفن يف صللا

 :هسفن يف لوةيو دباملل اميظعتهسفن يردزب و دباملا نم وندب نأ ديرب لعجف لزنف

 اذه : هسفن يف لاقف هب دباعلا سحأ و ى دباملا اذه بنج ىلإ يشمي ال يلثم

 صللا يقبف هبنجب ىهثمف مالسلا هيلع ىسيع ىلا ىشمو هفن مضف يبنج ىلا يشمب
 دقف لمملا افنأتبيل ايمل لق ه : مالسلا هبلع ىسع ىلا ىلاعت هللا ىحوأف « هفلخ

 همحمل هتانسح و هلمع تطبحأ دقف دباملا امأ ايكلامعأ نم فلس ام تضمحأ

 كلذب امهربخأف ص « هسفن ىردزا امب هتائيس تطبحأ دقف رخآلا امأو “ هسفنب

 ..هييراوح نم هلغجو هتحامس يف هيلإ صللا مضو

 ضحمب هقنع ءىطوف ادجاس ناك ءايبنألا نم امدن نأ : قورسم نع يورو

 : لاقف ًابضغم هسأر مالسلا هيلع يبنلا عفرف هتهبجي اصحلا قحلأ ىتح ةاصعلا
 دق ينإ يدابعأيف يلإ ىل آتت»: هىلإىلامت هللا ىحوأف « هللا كل رفغي نلف بهذإ »

 ىلع تننقيت ناك قلع هللا لوسر نأ ايهنع للا يضر سابع نبا نعو « هل ترفغ

 0١١ « ءيش رمآلا نم كل سيل ه:ىلامت للا ىحواف هتالص يف مهنعليآو نيك رشملا
 يف يورو « مالسإلل كئلوأ ةماع ىلاءت كلا ىدهو مهيلع ءاعدلا كرتف ى ةيآلا

 )١( نارمع لآ ةروس : ٧
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 عفر ةنجلا الخد اذإف ةدابعلا يف نييواستم اناك نيدباعلا نم نيلجر نأ : راثآلا

 رثك أب ايندلا يف اذه ناك امبر اي : لوقيف هبحاص ىلع العلا تاجردلا يف امهدحأ

 يف ينلأسي ناك هنإ : هناحبس هللا لوقيف ! نييلع يف ؟يلع هتعفرف ةدابع ينم
 ص هلاؤس دبع لك تمطعأ و رانلا نم ةاجنلا ىنلأست تنك تنأو العلا تاجردلا

 ىلع اهنم ىجارلا ىلع بلغأ ةبحملا نأل لضفأ ءاجرلا ىلع ةداعلا نأ لدي اذهو

 ةءامجحترا مدخي نمو هباقعل ءاقتا مدخي نم نيب كولملا يف قرف نم مكف ، فئاخلا
 اولس » : انلع لاق كلذلو “ نظلا نسحم ىلاعت كلا رمأ كلذل و“ هماركإ و همامنإل

 ٠اومظعأف هلا متلأس اذإ ه : لاقو “ « [اميرك نولأست امنإف الملا تاج ردلا شلا

 ركب لاقو ى « ءيش همظامتي ال ىلاعت هللا نإف ىلعألا سودرفلا اولأساو ةغرلا

 اي : انلقف ضبق لا ةيشملا يف سنأ نب كلام ىلع انلخد : فاةوصلا ميلس نا
 نونيامتس مكنأ الإ مكل لوقأ ام يردأ ال : لاق ؟ كدجت فيك ا دبع ابأ

 , هانضغأ ىتح انح رب ام مث “ باسح يف نكي مل ام هللا لضف نم

 داجربلقي بونذلا عم كل يئاجر داكي : هتاجانم يف ذاعم نب ىيحي لاقو

 انأو اهزرحأ فيك و صالخإلا ىلع لامعألا يف دمتعأ ينأل ع لامعإلا عم كايإ

 تنأو اهرفغت ال فيك و كوفع ىلع دمتعأ بونذلا يف يندجأ و « فورعم ةفآلا

 ؟ فوصوم دوجلاب

< 
ج
س
 

 تإ ) : لاقف مالسلا هيلع ليلخلا مهاربإ فاضتسا ايسوجم نإ : ليقو
 همعطتَ ال مل ميهاربإ اي » : هيلإ هللا ىحوأف يسوجملا رمف « كلتنفَضأ تملسأ

 اذام“ةلْسل هَمفَضأ ولف ‘ هرفك ىلع همعطن ةنس نيعبس نم نحنو هنيد رييغتب "الإ
 :يسوجملا هل لاقفهفاضأ و هدرف يسوجملا فلخ ىعسي ميهاربإ رمف « ؟ كيلع ناك

 مث ؟ ينلمامي اذكهأ .: يسوجملا هل كاقف ، هل ركذف ؟ كل ادب امو ببسلا أم

 . . ملسأف مالسإلا ىلع ضرعأ : لاق

 فيك : هل لاقف مانملا ف يجاجزلا للم ابأ كولعصلا لهس وبأ ىأرو
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 يكولعصلا لهس ابأ مهضعب ىأرو ى انمهوت امم نوهأ رمآلا اندجو : لاقف ؟ كلاح

 نسحي :لاق ؟ اذه تلن امب “ ذاتسأ : هل لاقف فصوت ال ةنسح ةئيه ىلع مانملا يف

 هرمأو مهارد ةعبرأ همالغ ىلإ عفدو هئامدن نم [اموق لجر عمجو “ يبرب ينظ

 رامع نب روصنم سلجم بابب مالغلا رمف سلجملل هكاوفلا نم ائيش يرتشي نأ
 عبرأ هل توعد مها رد ةعبرأ هيلإ عفد نم : لوقيف ائيش ريقفل لأسي وهو

 وعدأ رأ ديرت يذلا ام : روصنم لاقف « مهاردلا هبلإ مالغلا عفدف “ تاوعد
 ىرخآلا : لاقو روصنم اعدف « هنم صلختأ نأ ديرأ دس ىل : لاقف ؟ كل

 هللا بوتب رأ : لاقف ؟ ىرخألا : لاق مث ء اعدف { يمهارد ىلع فلخي نأ

 يديسلو يل هللا رفغي نأ : لاقف ؟ ىرخألا : لاق مث ى اعدف ى انديس ىلع
 ؟ تأطنبأ ل : هديس هل لاقف مالغلا عجرف ى روصنم اعدف ى موقلل و كل و
 : هل لاق ىقلتملا يسفنل تلأس : لاق ؟ اعد بو : لاق ، ةصقلا هيلع ءصقف

 ى مهاردلا ؟يلع هللا فلخي نأ : لاق ؟ ةيناثلا امو : لاق ع رح تنأف بهذإ

 هللا بوتي نأ : لاق ؟ ةثلاثلا امو : لاق ‘ مهرد فالآ ةعبرأ كل : لاق

 رفحي نرأ : لاق ؟ ةعبارلا امو : لاق ى ىلامت للا ىلإ تبت : لاق ‘ كيلع

 ةليللا كلت تاب املف ص لإ سيل : دحاولا اذه لاق رك ذمللو . موقلل و كلو يل هللا

 لمفأ ال ينأ ىرتفأ كيلإ ناك ام تلعف تنأ : هل لوقي الئاق مانملا يف ىأر

 نيرضاحلا موقللو رامع نب روصنملو مالغلل و كل ترفغ دق ؟ يلإ ام

 . نامحا

 مث كوصمي مل رهد لهأ ةيأو بر اي : هئاعد يف لوقي فلسلا ضعب ناكو

 ء كلحأ ام كناحبس «ص ررد مهلع كقزرو « ةغفباس مهيلع كتمعن تناك

 ىقملاو ص بضغت ال انبر اي كنأك ىتح ةمعنلا عبست مث ىصعتل كنإ كتزعو

 ال سانلا رثكأو « فوخلا بابسأ نوعمسي لب كلذ نوعمسي ال نورورغملا و
 طوسلاب الإ مقتسي ال « م رعلا يبصلاو ءوسلا دبملاك فوخلا ىلع الإ حلصي ال
 !؟ مالكلا ةنوشخو
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 عقوت ببسب هقارتحاو بلقلا ملأت نع ةرابع فوخلا نأ ملعإ : عبارلا هيبنتلا

 ول هناو هتافص ةفرممل نوكي ةرات ىلاعت هللا نم فوخلاو « لالقتسالا يف هوركم

 اعهب ةراتو يصامملاب ةيانجلا ةرثكل ةراتو ى عنام هعنمي ملو لابي مل نيملاملا كلهأ

 امع لئس ال < هناو :ىلاعت هللا لالجب هتفرعمو هسفن بوسصب هتفرعم بسحيو

 مهفرعأ هبرل سانلا فو خأف ‘ فوخلا ةوق نوكت « '١)نولئسلي مهو لمفي
 لج هلا لاق كلذلو « '") هلل كفوخأ انأ » : قلع لاق كلذلو ‘ هبربو هسفنب
 يكبيو "رفص و مسجلا لحيف '"ا ءاملعلا هدابع نم هللا ىشمي امنإ » : هلالج

 ى لقملا دسفيف غامدلا لخدي دقو “ توملا ىلإ يضفيف ةرارملا هب قَشلنتَ دقو

 يصامملا نع اهتفكيف حراوجلا يف امأو ‘ بلقلا نم كلذو « طنقيف ىوقي وأ

 سيل : ليق كلذلو ‘ لبقتسمل ًادادعتساو “ طرف امل اربج تاعاطلاب اهدسقيو

 :مساقلا وبأ لاق « هيلع بقامي نأ فاخي ام كرتي لب هنيع حسميو يكبي نم فئاخلا

 :نونلا يذل ليقو ى هيلا بره هللا فاخ نمو “ هنم بره ائيش فاخ نم ميكحلا

 ةفاح يمتحي يذلا مقسلا ةلزنم هسفن لةزنَ اذإ : لاق ؟ افئاخ دمعلا نوكم ىم

 امس هبيف فرع يذلا لسملا هركي اك ةبوبحملا يصاعملا هركيف ماقسلا لوط

 ةوطخلاو ةظحللاب هسفن بساحيو “ دسحلاو دقحلاو ربكلا قرافيو عشخيف

 . ةملكلاو ةرطخلاو

 نإو “تامرحملا نع فكلا وه يذلا عرولا ثروي ام فوخلا تاجرد "لقأو

 ىلإ هبيرب ام كزتي نأ وهو ى ىوقت ىمسيو ى هيلإ قرطتي امع ةفك ةوق داز
 لكو ى سأبلا ةفا سأب ال ام كرتي نأ وهو اقدص ناك داز نإو « هبيري ال ام

 “صخألا نأش اذكهو ى اهلك ترك ذ دقف ريخألا ركذ اذإف هلبق ايف لخدي دحاو

 )١( ءايبنألا ةروس : ٢٢ .

 . ملسم هارر ) ) ٦

 . ٢٧ :ى رطاف ةر ورس ) ( ٣
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 يشرقلاو “ .ريغ وأ .يشرق امإ يبرعلاو “ يمجع وأ يبرع امإ ناسنإلا : لوقت اك
 "ينح امإ يولعلاو « هريغ وأ يولع امإ يمشاهلاو « هريغ وأ يمشاه امإ

 ادحا وترك ذ املكو عيمجلاب هتفصو دقف ينيسح" هنأ تركذ اذإف ى "نيسح" وأ
 . هلق ام هب تركذ دقف

 دومحملا وهو ‘ طسو لدتعم وأ طرلفلم وأ رصاق فوخلا : سماخلا هسنتلا

 نم ةيآ عامس دنع لابلاب رطخت ءاسنلا ةفر ىرجب يرجي يذلا وهف رصاقلا امأف

 نع ببسلا باغ باذإف ى عمدلا ضيفتو ءاكبلا ثروت لئاه ةدهاشم وأ “نآرقلا

 يذلا فيمضلا بيضقلاك“ ىودجلا ليلق فوخ وهو ىةلفغلا ىلإ بلقلا مجر سحلا

 نيفراملا الإ مهلك ساتلا فوخ اذكمو ى هب ميقتست ال اهنإف ةيوق ةباد هب برضت
 دعيأ مه : يلازغلا لاق ى ململا لئاسمب ءاملعلا ينعأ الو « هلاعفأ و هتايآو هللاب ءاملعلاو

 ؟هللا فاخت له كل لبق اذإ : ضايع نب ليضفلا لاق كلذلو “ فوخلا نع سانلا

 يأ ى تبذك ممن : تلق" نإو ‘ ترفك ال : تلق نإ كنإف تلكساف

 وهف حراوجلا يف رثؤي مل امو يصاعملا نع حراوجلا فكي يذلا وه فوخلا نأل

 وأ ى لمعلا نم عنميو :سأيلا ىلإ يدؤي هنأل مومذمن طرفملا امأو ‘ سفنلا ثيدح

 لمملا ىلع لجلا :فوخلا نم دارملا امنإو « لقعلا لاوزو « ةريحلاو ضرملا ىلإ

 نأ نم لضفأ سيل نكل ًاديهش تام فوخلاب تام نمو “ روذحملا نم زرحتلاو
 هتداهش امنإو « ىلاعت هللاب فراهملا باستكاو يصاعملا حرط و لمملا ةدايز يف ىقبي

 رهاظلا بلسب نأ وهو نيقيدصلا تاجرد ترمثأ اذإ و“اهنود ام ىلإ ةبسنلاب لضفأ

 دمحي ام ىصقأ وهف عستم" هبف للا ريغل ىقبي ال ىح ىلاعت للا ىوس امع نطابلاو
 . ملعأ هللاو فوخلا نم

 وأ « راتنلاك تاذلاب هوركم راظتناب الإ فوخلا اه : سداسلا هيبنتلا

 . ضغبو « ةبوتلا لبق توملاو يصاعملا وهو تاذلاب هوركملا ىلإ هئاضفإل هوركم

 ةوسقلاب ةق رلا لدبتو قوقحلاب ءافولا نع ةوقلا فعضم و « دهعلا ضقنو ى ةبوتلا
 ةبوقملا ليجمتو هللا نع لافتشإلاو « هتانسح نس هيلع لَّكتا ام ىلإ لكوي نأ و
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 > رعقلا باذعو 0 توملا توكسو ٤ ريكنو ركنم" لاؤسو حاضتفإلا و ام اندلا ق

 "هلا لوسر ناكو > ىلزآلاو ءاضقلاو ءوسب متخلاو ك هيف ةحضفلاو رشلا وه و

 هبف بتك هللا باتك اذه » : لاق مث ىنسلا هفك ََضَسَقَف ربنملا ىلع رتل

 هفك ضبق مث صقني الو مهيف دازي ال مجنابآ ءامسأو مهباسنأو مجلامسأب ةنجلا لما

 ءايسأ و مهباسنأو مهئايسأب رانلا لها هيف بتك هللا باتك اذه لاقو ه : ىرسلا

 ة واقشلا لهأ لممب ةداعسلا لهأ "نلمعيلو ى مهنم صقني الو مهيف دازي ال مهئابآ

 .ةقان قاوفب ولو توملا لبق هللا مهذقني مث « مه مها لب ى مه مهنأك لاقي ىتح

 ص مه مه" لب ى مهنم مهنأك لاقي ىتح ةداعسلا لهأ لمعب ةواقشلا لهأ نلمعيلو
 ! )١' ةقان قاوفب ولو توملا لبق كا مهجرختسي مث

 ىلعو“هنم ةليسو مدقت ريغ نم اهبابسأ ريسيتب ةداعسلاب ديعسلاىلع هللا ءاضقو

 كيلإ ءىجتلا انأ و« هببس يردي الةليس و مدقت الب اهبابسأ ريسيتب ةواقشلاب يقشلا

 هللا لاق « فاخي نأ قيقحف اذكه هتفص تناك نمو ى للع دمع كيبن ىلإ و مهللا

 ال فاخ عبسلاو » يراضلا عبسلا فاخم 1 يننفخ « :ى مالسلا هملع دوادل ىلامت

 يمدآلا نأ روصتي وأ لكألا جاتحي عبسلا لب > ىلعألا لغلا هلل و تقمس ةيانجل ال

 ص ملعن ال ام ملعي هللاو هقلخ ىلإ جاتحي ال زيزع رهاق هناحبس هللاو هعفدف هكلهم

 - . ملعأ هلا و

 هتبحم ليصحتب الإ ةرخآلا يف ىلاعت هللا ءاقل ةداعس لصحت ال : عباسلا هيبنتلا

 ص ركفلا ماودب الإ ةفرعملا لصحت الو ةفرعملاب الإ ةبحلا لصحت الو « هب سنألا و
 “بح' عاطقناب الإ ركذلاو ركفلا ماود الو ع ركذلا ماودو ةبحملاب الإ سنألا الو
 عمقت الو ‘ اهتاوهش و اهتاذل كرتب الإ اهبح نع عاطقنإلا الو > بلقلا نم ايثدلا

 - نيذلل ةمحرو "ىدهو ف : العو الج هللا لاق « ملعلا ةرمث وهو فوخلاب الإ ةوهشلا

 ٠ دواد وبأ هاور ) ` (
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 لاقو « « "ءاملعلا هدابع نم هللا ىشخي امنإ » : لاقو « « ا_ا) نوبهري مهبرل مه

 مل نمو ى ه ؤ٦) هبر يشخ نمل كلذ هنع اوضرو مهنع كلا يضر )» : : لج و زع

 ‘ 4 '؟) نينمؤم متنك نإ ينوفاخو » : ىلاعت هللا لاق « "هقّتَتِت مل رضلا فرمي

 نأ تدرأ نإ ه: للع لاقو “ « )٠' ىلاعت ثلا ةفاخم ةمكحلا سأر « : : تللك لاق

 هللا فاخ نم :ضايع نب ليضفلا لاقو “ « ٠ يدعب نم فوخلا نم رثك أف ىناقلت

 نم اباب هل تيأ ر الإ 97 هللا تفخ ام : ىلبشلا لاق ‘ ريخ لك ىلع فوخلا هلد

 ةئيس لمعي نمؤم نم ام : ذاعم نب ئمحي لاقو ى طق هتيأر ام ةريغلاو ةمكحلا
 لاق “ ند سأ نيب بلعثك ى وفعلا ءاحرو ى باقعلا فوخ : ناتلصخ هقحلب و

 هتبر ماقم فاخ نملو ج : لاقو ‘ « )١' ىشخي نم رك“ذَمسأ » : ىلاعت هلا

 يدبع ىلع عمجأ ال ىلالجو يتزعو » : : لحو زع هللا لاقو ء ١)٧' ناتّتنحَت

 اذإو ةمايقلا موب هتفخأ ايندلا يف يننمأ نإف نيمأ هل عمجأ الو 'نيفَ "وخ
 هفاخىامت هللا فاخ نم ه : قلع لاقو «« ةمايقلا موي "هثتلنئمأ ايندلا يف ينفاخ

 : للع لاقو ع « 6 .يش لك نم هللا هفوخ هللا ريغ فاخ نمو ؤ ءيش لك

 هنع ىهنو هب ىلاعت هللا رمأ ابف كنسحأو ىناعت هلل افوخ مكدشأ القع مكمتا »

 رةفلا فاخي اك رانلا فاخ ول مدآ نبا نيكسم : ذاعم نب ىيحي لاقو ى « ا ارظن

 هل حصو هبح هلل دتشاو هبلق باذ هللا فاخ نم : نونلا وذ لاقو « ةنجلا لخد

 بلغ اذإف ‘ ءاجرلا نم غلبأ فوخلا نوكي نأ يغبني : نونلا وذ لاقو « هبل"

 . ٧١ه ::نارمع ل +(( ٦

 ١ ن ح : ٥ ٤ .
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 ُف'وخَ ةدامسلا ةمالع : ريرضلا نيسلا وبأ لاقو “ بلقلا شوشت ءاجرلا

 يف كله همامز عطقنا اذاف « هدبع نيبو ,ىلاعت للا نيب مامز فوخلا نأل ةواقشلا

 ؟مويلا افوخ ممدشأ : لاق ؟ ادغ قلخلا نمآ نم :ذاعم نا ىمحلل ليقو “نيكلاهلا

 فك ديعس ابأ اب :نسحلل لبقو “ لالحلا لك أت ىتح فوخلا دحت ال : لهس لاقو

 نإ كنإ هللاو : لاق ؛ ريطت انلوقع داكت ىتح اننوف"وخي اماوقأ سلاجن ؟ عنصن

 [ا_موق بحصت نأ نم كل " رخ “رنمأ كك ردي ىتح كقوف وخ اماوقأ طلاخت

 . فوخلا كك ردي ىتح كنونَمؤي

 :ةشئاع تلاق“برخ الإ ابئلقَ فوخلا قراف ام :ينارادلا ناميلس وبأ لاقو

 قرسي لجرلا وه « ١١' ةلجو مهبولقو اوتأ ام نوتؤي نيذلا ل هللا لوسر اي :تلق

 قدصتيوموصيو يلصي لج رلا لب ه:لاق؟شحاوفلا لمفيو قدصتي ينعت ينزيو
 . « ) لقي ال نأ فاخيو

 رخآلا امهدخأ بلغيو رخآلا نع امهدحأ كفني ال نامزال ءاجرلاو فوخلاو

 لاحلا يف رخآلا ىلإ تفتلي الو امهدحأب بلقلا لغتشي نأ زوجيو ى نامهتجي امهو
 ص هف كوكشم وه امب ايهقلعت فوخلاو ءاجرلا طرش نم نأل اذهو ى هنع هتلفغل
 عجوتي همدع ريدقتبو ى ءاجرلا كلذف ث بلقلا حوري بوبحملا دوجو ريدقتبف
 بابسألا ضعب روضحب حجرتي دقو ىءاوس ,ةدح ىلع كلذو ى فوخلا كلذف

 بغر اننوعدي ل : ىلاعت للا لاق ه نامزالتي لاح لك ىلعو ، اتنظت :ىمسيو
 ربع كلذلو 4 4 اممط و افأوخت مهبرد نوعدي ط : لجو زع لاقو ى 4 [هَر و

 « '") راقو هلل نوجرت ال مكل ام » : ىلاعت لاقف ءاجرلاب فوخلا نع برملل
 بابذلا سأر لثم تناك نإ و ةعمد هنبع نم جرخت نمؤم دبع نم ام د :للع لاقو

 )١( نونمؤملا : ٦١٠ .

 )٢( ملم هاور .

 )٣( حون : ١٣.
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 ء « )١' رانلا ىلع للا همرح الإ ههجو رح نم ائيش بصت مث ىلاعت كلا ,ةمشخ نم

 اك هاياطخ هنع تتاحت هللا ةيشخ نم نمؤملا بلق َرَمَشقأ اذإ ه : للع لاقو

 نم ىكبي دحأ رانلا جلي ال » : قلع لاقو « « '") اهقرو رجشلا نع آتاحتيي

 ةاحنلا ام : رماع نب ةقع لاق « ٣) ع رضلا ق نبللا دوعب قح ىلامت هللا ةمشخ

 ء2'ذكتئيطخىلع كنبأ وكتيب كمسيل و كناسل كنع كسمأ»:لاق؟للالوسر اي

 ةنجلا كتمأ نم دحأ لخديأ هللا لوسر اب تلق : اهنع للا ىضر ةشئاع تلاقو

 نم ام» : لع لاقو ع « ٨" ىكبف هبونذ ركذ نم ؟ معن ه :لاق ؟ باسح ريغب
 مد ةرطق وأ ، ىلامت شلا ةيشخ نم عمد ةرطق نم ىلاعت هللا ىلإ بحأ ةرطق

 نينيع ينقزرا مهللا ه : يللع لاقو ع « ٦‘ هناحبس للا لببس يف تقيرهأ

 ء !ارمج سارضألاو امد عومدلا ريصت نأ لبق عمدلا فورذب نايفشت نيتلاتطه
 - مهنم ركذو - هتلظ الإ لظ ال موي ىلاعت هللا مهلظي" ةعبس : يلل لاقو

 . « ٧١ هانيع تضافف لاخ هللا ركذ الجر

 ص كنبيلف يكبي نرأ عاطتسا نم : هنع هللا يضر قيدصلا ركب وبأ لاقو

 ههجو حسم ىكب اذإ ردنكملا نب دمحم ناكو ص الابتيللفأ عطتسي مل نمو

 ى عومدلا !هنتئسم اعضوم لكات ال رانلا نأ ينغلب : لوقيو هعومدب هتيحلو
 يذلا وف « اوكابتف اوكبت مل نإف اوكنبا : يصاعملا نب رمع نب هللا دبع لاقو

 ىتح ىلصو ى هتوص عطقني ىتح حخرصل مكدحأ ملعلا ملعي ول هديب يسفن
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 هجوقهرب مل الإ الام نيع تغرفت ام :ينارادلا ناميلس وبأ لاقو “ هرهظ رسكتي

 ةرطق لوأب تثئفطا هعومد تلاس تاق > ةماسقلا موب ةلذ و “رَتقَ اهبحاص

 ىكب يأ ةمآلا كلت تبذع ام ةمأ يف ىكب الجر نأ ولو “نارينلا نم اراح اهنم

 . مهيلع هللا بوتي يأ ةمأ بونذل

 ليست ىقح هلا ةيشخ نم يكبأ نال هديب يسفن يذلاو : رابحألا بعك لاق

 : رمع نب هللا دبع لاقو ى ابهذ لبحب قدصتأ نأ نم يلإ بحأ يتنجو ىلع عومدلا

 نعو « رانيد فلأب قدصتأ نأ نم يلإ بحأ هللا ةيشخ نم ةعمد عمدأ نال

 "تفرذو بولقلا امهل تقَر ةظعوم انظعوف ؛قللع هللا لوسر دنع اتننك :ةلظنح

 اننيب ىرجو ةأرملا ينم تندف يلهأ ىلإ تعجرف انسفنأ انفرعو نويعلا اهنم
 مث ايندلا يف انذخأو > نل هللا لوسر دنع ىلع تنك ام تيسنف ايندلا ثيدح

 تنك ام ينع لوحت نيح تذقفان دق : يسفن يف تلقف هيف تنك ام تركذت

 وبأ ينلبقتساف ةلظ-:حَ قفات يدانأ تلعجو تجرخف « ةقرلاو فوخلا نم هبف

 هللا لوسر ىلع تلخدف « ةلظنح قفاني مل الك : لاقف هنع هللا يضر قيدصلا ركب
 ، « ةلظنح قفاني مل الك ه « للع هللا لوسر لاقف ى ةلظنح قفان لوقأ انأو قلع
 بولقلا اهنم "تلجو ةظعوم انتظعوف كدنع انك هللا لوسر اي : تلقف

 ايندلا ثيدح يف انذخأف يلهأ ىلإ تعجرف انسفنأ انفرعو نويملا اهنم تفرذو

 لاحلاكلت ىلع ادبأ متنك مكنأ ول ةلظنح اي » :لاقف هيلع كدنع اتنثك ام انيسنو
 ةعاس ةلظنح اي نكلو ص مكشرف ىلعو قرطلا يف ةكئالملا مكتحفاصل
 . » )6١ ةع اه و

 ى اقلطم لضفأ فوخلا الو لضفأ اقلطم ءاجرلا : لاقي ال : نماثلا هيبنتلا

 نإ و ع لضفأ فوخلاف ىصاعملا وأ نمآلا ءاد هيلع بلغو بلقلا "رتغا نإ لو
 اك ى ءاجرلاو فوخلا يف لدتعيلف ايوتسا نإ و “ لضفأ ءاجرلاف طونقلا بلغ

 . دواد وبأ و ملم هارر ) ` (
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 عوجلاو شطملا ىوتسا نإ و “ناشطملل لضفأ ءاملاو “عئاجلل لضفأ زبخلا : لوقت
 لدتعيلف هنطابو مثإلا رهاظ كرت نم كلذك و « نايوتسم زبخلاو ءاملاف اممتجاو

 ىرت افوخ هللا فخ "ينب اي : هدلو ضعبل "يلع لاقو ، ءاجرلاو فوخلا هل

 ءاجر هلا 'جأراو “كنم اهلبقتي م ضرألاو تاوامسلا لهأ تانسح تستأ ول كنأ

 : يدون" ول رسع نعو « كل هللا اهرفغ ضرآلا لهأ تائيسب تيتأ ول كنأ ىرت
 يدون ولو ‘ لجرلا كلذ نوكأ نأ توجرل الجر الإ مهلك سانلا رانلا لخدي
 كلذو لجرلا كلذ نوكأ نأ تيشخل ادحاو الجر الإ مهلك سانلا ةنجلا لخدي

 راك ىقح هبلق شيتفت يف غلابي هنع للا يضر رمع ناكو “لادتعالا قيرط نم

 نيقفانملا ملعب هصخ َ للع ناك دإ ئش ىافنلا راثآ نم هبف رعب لهةفيذح لاي

 نمأي ن نيأ نمف آعصت ولو “ ىلاعت هللا ركم نمأي ن نبأ نمف هبذلقَ ءاقن دمتعا نف

 ةنجلا لمهأ لمع لمعيل لجرلا نإ » : قل لاق دقو ةمتاخلا نسح" ىلإ هءاقن

 ةقان قاوذ ردق "الإ ىورو ربش الإ ةنجلا نيبو هنىب ىقبي ال ىتح ةنس نيسمخ

 رادقم ةقانلا قاوف ردقو ! « )١' رانلا لهأ لمعب لمعف باتكلا هيلع قبسيف

 . ءوسلا ةمتاخ يضتقإف توملا دنع بلقلا يف جلتخي رطاخ

 ء طونقلا ىلإ مهجرخي ال نأ طرشب فوخلا ةملغ نامزلا اذه لهأل حلصألا و

 نمو“"يرو'رحَ وهف فوخلاب للا َدَسعَ نم :يقشمدلا لوحكم لاق ؛لمعلا كرتو

 دار:و ، دحوم وهف ةبحملاو ءاجرلاو فوخلاب هدبع نمو ، قيدنز وهف ةبحملاب هدبع
 . ايرئفص" ءارورح لهأ نم ناك نم يرورحلاب

 يف هقلع لاقو ى هبوبحم بذعي ال بحلا نإف ع بحلا ءاجرلا بابسأ نمو
 كبح ىلإ ينبرقي نم بحو ‘كمحأ نم "بحو كتلح ينقزرا مهللا » : هئاعد

 بحلل اببس اضيأ ءاجرلا نوكيو “« '"'درابلا ءاملا نم ىلإ ُبحأ كح لمجاو

 )١( ملسم هاور .

 ( ٢ ) ملم ه ور .
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 "حلصأ كلذ لبق فوخلا ةبلغو بحلل بلجأ هنأل حلصأ توملا دنع ءاجرلا ةبلغف
 نظلا 'نسلحي' وهو الإ كدحأ نتوعم ال » : نل لاق“تاوهشلل عقأ هنآل سانإ الب

 رضح املو « ءاش ام يب نظيلف يب يدبع نظ دنع انأ » : ىلاعت هللا لاقو “ « هبرب

 نب دمحأ لاقو ،هنوجرب هلوح ءاملعلا عمج هلعز جت دتشاو ةافولا يميمنلا ناملس

 نظلا نسحو ءاجرلا اهيف يتلا رابخألا يل ركذا : توملا دنع هنبال لبنح

 . ملعأ هللاو

 بابرأ و ءالعلا فوخ وهو ىلاعت هللا تاذ نم امإ فوخلا : عساتلا هيبنتلا

 رس ىلع نيعلطملا ‘ رذجلاو فوخلاو ةبسحلا يضتقي ام هتافص نم نيفراملا بولقلا

 ىتح هللا اوقتا < : ىلاعت هلوقو ث « )) هسفن هللا كرذنحيو : ىلاعت هلوق

 للصأب لصاح وهو قلخلا ةماع فوخ وهو هباذع نم امإ و ى 4 )٢' هتاقت"

 ' ى ةلفغلا ببس هفعضو ى ةمصعملاو ةعاطلا ىلع ءازج امهنوك و رانلاو ةنجلاب ناميإلا

 رشحلا لاوهأ يف ركفلا ةمزالمو ريك ذتلاب ةلفغلا لوزنو ترامإلا فعض ببسو
 وذ لاق ى هللا نم د_ .ملا فوخ وهو ىلعأ لوآلا و ى هفانصأب ةرخآلا باذعو

 ةماعلو يتجل رحب يف ترطق ةرطقك قارفلا فوخ هنع رانلا فوخ : نونلا

 ةيحلا نم يبصلا فوخ يهاضي ديلقتلا درجب نكلو هعنم ظح نينمؤملا
 م

 . هب آل ًادىلقت

 يفو ى لفط ىلع يلصي ناك هنأ يو"ر ىتح ى اف'وخ سانلا دشأ مقلع ناكو
 ممسو ء « رانلا باذعو ربقلا باذع هق ملهللا » : هئاعد يق لوقي عمس ةياور

 كيردي ام : لاقو بضغف ى ةنجلا ريفاصع نم "روفصع ى كل ائينه : لوقي الئاق

 ةنجلا قلخ هللا نإ ى يب عنصي ام يردأ امو هللا لوسر ينإ هللاو ى كلذك هنأ

 لافطألا نأ ملمي نأ لبق كلذو ‘ « مهنم صقني الو مهيف دازي ال الهأ امهل قلخو
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 .نب تاع ةزانج ىلع كلذ لاق للع يورو ى ةنجلا يف نيدسملا لافطأ وأ مهلك

 تناكف ةنجلا كل ائينه : ةماس مأ تلاق امل نيلوآلا نيرجاهملا نم ناكو “ نوغظم

 هللاو : ةلوخ نب دمحم لاقو « نايع دمب ادحأ يتك زأ ام كلاو : كلذ دعب لوقت

 ةعشلاهىلع تراثف تلع ينعي يدج الو ك ها لوسر دعد ادحأ يكزأ ال

 تلاقف ى ةئفئصلا لهأ نم لجر دهشتسا :ةياور يفو يلع بقانم ركذي ذخاف

 تلتقو 0 رغ لوسر ىلإ ترجاه ةنجلا ريفاصع نم روفصع كل ائينه : ه

 ام عنميو هعفني ال اب ملكتي ناك هلعل كيردي امو » : : ر لاقف هللا لبس ز

 كل ائينه لوقت ةأرما عمسف ضيرم ىلع لخد :للع هنأ ةياور يفو ى « هرضي ال
 يمأ هذه ضيرملا لاقف ‘ « : ىلاعت للا ىلع ةيلأتملا هذه نم » : لع لاقف ةنجلا

 امي لخي و هينعي ال امب ملكتي ناك انالف لمل كيردي امو »ه : لاقف “ هللا لوسر اب

 اذإ ه و « ةعقاولا ؟اهتاوخأو “دوه ىينتبتش د : رت هنعو « « )١' هينغي ال

 ء'"داعل ادعب الأ ه:ىلاعت هلوقل يأ ‘« نولءاستي مت » و “ ، تر "ولك سمشلا

 ءاش ول هنأب : للع هملع عم « ':) ندمل دمب" الأ ه « '") د ومثل ًادنمب" الأ »

 تمقو اذإ » : ىلاعت هلوقو ى اهادهأ سفن لك ىت آل ءاش ولو 4 اوك رشأ ام هلا

 ةعقاولا تلزن قح نئاك وه امب ملقلا فج يأ“ةيآلا ي '٨ةبذاك اهتمقول ضيل ةعقاولا

 يف نيضوفخم اوناك موق ةعفار امإو ى ايندلا ف نيعوفرم اوناك موق ةضفاخ امإ

 موي ل « بنلا ةروس يفو « ةمابقلا موي لومت نم ريونكتلا ةروس يف امو 2 ايندل
 لاقونمحرلا هل نذأ نم الإ نوملكتي الو » ى « 6٦ ءادي تمدق ام ءرملا رظني
 ط رشف ةيآلا ى 4 اه باق نمل راففغل يناو ج : ىلامت هللا لاقو 4 4 '١٧ا ايا وص

 . يةميبلاو د راد وبأ وملسم هاور ) ( ١

 . .٦١٠ : دوه ةروس )٢(

 ) ٣) د» » : ٦٧.

. ٩٥ : « (« (: ( 

 ) ٥ ( ةعقاولا ةروس : ١ .
 )٦( » أبنلا :

. ٧( » » : ٣٨( 

 ) ٨) هط د» : ٨٢ .
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 نمآو بات نم امأف » : ىلاعت هللا لاقو « اهدحأ نع ءرملا زجمي طورش ةعبرأ

 :لاقو “ىلوآلا نم دشأ يهو “ « )١' نيحلفملا نم نوكي نأ ىسعف [لاص لمعو

 اهأ مكل غرفن » : لاقو ى ي ا" مهقدص نع نيقداصلا لأسيل
 ذخأ كلذك و » ،ةيآلا ي 'ذهلا رنكمت اوثنمافَأ » : لاقو “ك '"‘ نالقتثلا
 ي'`) اد"رو :هلوق ىلإ نيقتملا ُرشحنَ ماوت » :ةيآلا “ه‘ثهىرقلا ذخأ اذإ كبر

 ةرذ لاقثم لمعي نمل '‘'متئشام اولمعإ ل “ةيآلاه '"ااهدراو الإ مكنمتإوإل

 ناسنإلا نإ رصملاوإلةيآلا؛'١ة)لمع نم اولمع امىلإ انم'دقَو ل '؟)هرب آرش

 ءابنألا نمأي ملو“ نارسخلا نمصالخلل طورش ةعبرأ طرشف خلاه'١١) رئ رثخت ف

 مل ه اهيلإ هلا ىحوأف كا نم افوخ اكب ليربجو رتل هنأ يور“اوفاخف ركملا

 نأ املع ذإ امهنأك و « َاكرنكمَ نمأي نمو» : الاقف ى 2؟اكتنمأ دقو ناىكبت

 : هلوق نوكي نأ انمأي مل رومألا ةياغ ع امهل فوقو الهناو بويغلا مالعوه لا

 انمأ دق امهنا ر رهظ, امهفوخنكس اذإ ىتح آركمو ناحتماو ءالتبا «امكتنمآ دق »

 ص « ا ىح ه : قينجتملا يق عضو امل ميهاربا لاق اك ى ايفوامو ركملا نم

 : لاقف ؟ ًةحاح كلأ : لاقو :اوهلا يف ليربج هل ضرمف ى ةمظع ىوعد اذهو

 )١( صصقلا ةروس : ٧

 )٢( » بازحالا : ٨

 » نمحرلا : ١

 » فارعالا : ٩١

 ») دوه : ١٠٢ .
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 يذلا ميهاربإو » : ىلامت للا لاقف « هاوعدل اقيدصت كلذ ناكف ى الف كيلإ امأ
 هللا لوق دمب ىسوم فاخ دقو ى هللا يبسح : هلوق بجومب يأ ي'`) ىتفو

 » 'ىلعألا»تنذأ كنإ فخت الف : هلوقب نمآلا هل هللا ددجف افاخت ال : ىلامت

 ضرألا هجو ىلع قبي مل ةباصملا هذه كلهت نإ مهللا ه : ,ردبب موي لل لاقو
 ى كدعو امب كل فاو هنإف كبر كت ةدشانم عد : ركب وبأ لاقف « كدبع نم

 فوخلا ماقم نلع هللا لوسر ماقمو“ هللا دعوب ةقثلا ماقم قيدصلا ماقم ناكف

 ربعي يتلا هتافص يناعمو هلاعفأ ايافخو هللا رارسأب هتفرعم لامكل هللا ركم نم

 ةمحر ءاجرلا بابسأو ةدشانملاب اقتلعم نوكي دق ءءافو نأ عم ركملاب اهضعب نع
 تقهزل ءاطغلا فشكنا ول ذإ ى قلخلا ماوع ىلع ةمحر ةلفغلا بابسأو هللا نم

 ول :.نيفراعلا ضعب لاق “ بولقلا بلقم" فوخَ نم بولقلا تعطقتو سوفنلا

 هل عطقأ مل تايف ةناوطسا ديحوتلاب ةنس نيسمخ هتفرع نم نيبو ينيب لاح

 . بلقتلا نم هل رهظ ام يردأ ال ينأل ديحوتلاب

 باب دنع مالسإلا ىلع توملاو رادلا باب ىلع ةداهشلا تناك ول مهضعب نعو
 ةرجحلا ناب نيب يبلقل ضرمي ام يردأ ال ينال مالسإلاىلع توملا ترقخال ةرجحلا

 دنع هملسي نأ هناميإ ىلع نمآ "دحأ ام كلاب فلح ءادردلا وبأ ناكو ى رادلا بابو

 ثادبع ابأ اي : هل ليقف عزجيو يكبي لعج نايفس رضتحا املو ى هبلس الإ توملا

 ص يكبأ يبونذ ىلع وأ : لاقف ى كبونذ نم مظعأ هللا وفع نرإف ءاجرلاب كيلع
 .اياطخلا .نم لابجلا لاثمأب هللا ىقلأ نأب لابأ مل ديحوتلا ىلع تومأ ينأ تملع ول

 يسأر دنع دعقاف ةافولا ينترضح اذإ :هناوخإ ضعب نيفئاخلا ضعب ىصوأو

 ارتكس'و زول هب رتشاف هكلمأ ام ميمج ذخف ديحوتلا ىلع تم ينتيأر نإف
 ىلع تمم نرإو > بلقنملا س رع وه : كلذ دنع لقأو > دللا نايبص ىلع هرثنا و

 )١( مجنلا ةروس : ٣٧ .
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 نم يتزانج رضحيل يتزانج روضحب اورتفي ال ىقح سانلا ملعاف ديحوتلا ريغ
 هل ركذف ؟ كلذ ملعأ مبو : لاق “ توملا دمب ءائرلا ينقحلي الئل ةريصب ىلع بحأ مي

 .هقّرفو زوللاو ركسلا رتشاف « هتوم دنع دمحوتلا ةمالع ىأرف ى ةمالعلا

 نأ فاخي فراعلاو « يصاعملاب ىلتبي نأ فاخي ديرملا : لوقي لهس ناكو

 يطسو يف ناك دجسملا ىلإ تهجوت اذإ : لوقي ديز وبأ نراكو ى رفكلاب ىلتبي
 عطقنيف دجسملا لخدأ ىتح رانلا تيب وأ ةعيبلا ىلإ يب بهذي نأ فاخأ ًرانز

 رشعم اي ه مالسلا هيلع ىسيع لاقو “ تارم سمخ موي لك يبأد اذهف راتزلا ينع

 . « رفكلا فاخن ءايبنألا رشاعم نحنو يصاعملا نوفاخت متنأ نييراوحلا

 هسابل ناكو نينس يرعلاو لمقلاو عوجلا ىلاعت للا ىلإ مالسلا هيلع ين اكش و

 رفكت نأ كبلق تمصع نا تبضر امأ ‘ يدبت ه : هيلإ هللا ىحوأف فوصلا

 تضر بر اي ىلبه:لاقو هسأرىلع هعضوف بارتلا ذخأف «؟ ايندلا ينلأستقح يب

 . ربكلاو ةعدبلاو كرشلاك كلذو « رفكلا نم نمصعاف

 تفع ول : نسحلا نعو ى رمع نع رم اك قافنلا نم ةباحصلا فوخ دتشا دقو

 قافنلاب اودارأو « سمشلا هبلع تعلط امم آلإ بحأ ناك قافنلا نم ءيرب يفأ

 نإو صلاخ قفانم وهف هيف نك نم عبرأ » : للع لاق امك « كرشلا نود رئابك

 ىتح قافنلا نم ةبعش هيفف نهنم ةلصخ هيف تناك نوملسم هنأ معزو ماصو ىلص
 اذإو ناخ نفشتذئا اذإو " فلخأ دحتو اذإو « بذك ثدحت اذإ : اهعدي

 فاخأينإ :نيفراملا ضعب لاقو « ردغ دهمت اذإو »:يو'رو «'ا) رَجف مصاخ

 دبعلا » :للع لاق ،:قافنلا تفخ امل اقفانم تنك ول : لاقو ى قافنلا يسفن ىلع

 لجأ نيبو ى هيف عناص للا ام يردي ال ىضم دق ,لجأ نيب ‘ نْيتفاخ نيب نمؤملا
 نم توملا دهب ام هديب يسفن يذلاوف ء هيف ضاق هللا ام يردي ال يقب دق

 )١( ملم هارر .
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 . ق.فوتلا هللابو « )١' رانلا وأ ةنجلا الإ !راد نم ايندلا دعب الو بتمتنسلم

 : نيمسق ىلع ةمتاخلا ءوس : رشاعلا هسنتلا

 ،هلاوهأ روهظو توملاتاركس دنع بلقلا ىلع بلغي نأ ةلئاملا ةبترلا :لوألا

 نوكيف كلشلا وأ دوحجلا ةلغ هلاح ىلع حورلا ضقتف دوحجلا امإ و كشلا امإ

 . مئادلا دعبلا يضتقي كلذو ىلاعت هللا نيبو هنيب اباجحكشلا وأ دوحجلا كلذ

 ايندلا رومأ نم رمأ بح توملا دنع بلغي نأ لوآلا نود وهو : يناثلا و

 :لاحلا كلت يف هحور ضبق قفتيف هريغل عنتم لاحلا كلت يف ىقبي الف هقرفتسيف
 فرصنا اهمو ‘ اهيلإ ههجو افراصو ايندلا ىلإ اتكنم كلذب هبلق نوكيف
 كلذ لبق هماود ةلاحلا هذه بلقلا نع احم ارو باجحلا لصح هللا نع هجولا

 لوآلا : نارمأ دوحجلا وأ كشلا ىلع متخلا ببسو « هدك أتو ةحلاصلا لامعألا ىلع

 نراب دهازلا عدتبملاك ى لامعألا يف حالصلا مامتو دهزلاو عرولا مامت عم روصتي

 هل رهظ اذإف امزاج اداقتعا قحلا فالخ هلاعفأو هناحبس ثا. تافص ىف دقتعي

 هنآل حيحصلا هداقتعا و هناميإ رئاس نالطب نظ كلذ يف هداقتعا نالطب توملا دنع

 لا لاق اك رئثم توميف ةحصلاىف هريغو لطابلا داقتعالا كلذ نيب هدنع قرف ال

 '؛لم لق ه : لاقو )٦'« نوبستحياونوكي مل ام هللا نم مهل ادبو ف : ىلاعت

 . ةيآلا «'"؛ الامعأ نرسنخألاب مكنئتنأ

 تنسح "ذإ مايآلب كنظ تنسحأ

 ردقلا هل يتاب ا_ه ءوس فخت ملو

 )١( ملم هاور .

 ( ٦ ) رم زلا ةروس : ٤٧ .

 )٣( :فهكلا ةروس ١٠٣ .
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 اه َتررَحغاف ىلايللا 3َكتَملاسو

 ردكلا ثدحي ىلايللا وفص دنعو

 . فعضيف بلقلاىلع ايندلا بح ءاليتسا مث ‘ لصألا يف ناميإلا فعض : يناثلا
 الإ عضوم هبلق يف هللا بحل ىقبي الف ىايندلا بح ىوقيف هللا بح فعضب ناميإلا

 كمهنيف ناطيشلاو سفنلا ةفلاخم يف رثأ هل رهظي الو “ سفنلا ثيدح ثبح نم

 تاركس دنعف هنم ناميإلا رون أفطي لازب الو « وسقيو هبلق ةرد ويف يصاعملا يف

 ملأتيف ايندلا وه يذلا بوبحملا قارف نم هل ودبي امل افعض هللا بح دادزي توملا

 وه ناك ذإ ىلاعت هللا ضغب ىلإ ىدأ ايبرو “توملاب هبلع هللا ءاضق هركف بلقلا

 ين ةئاثالث تيأرف ةنجلا تلخدأ ينأك تيأر : لهس لاقو ‘ توملل ردقملا
 . ةمتاخلا ءوس : اولاق ؟ ايندلا يف نوفاخت متنك ام فوخأ ام : مهتلاف

 ناك تللم هللا لوسر نأ اهنع هللا يضر ةشئاع تور : رشع يداحلا هيبنتلا

 نم افوخ جرخيو لخدي د"درقيف ههجو ريغت ةفصاع حير تبهو ءاوهلا ريغت اذإ
 ص « )١' رابجلا نم دعري وهو الإ ليربج ينءاج ام » : قلع لاقو ى هللا باذع

 : امهيلإ هللا ىحوأف ى نايكبي ليئاكيمو ليربج قبفط سيلبإ رفنك رهظ املو
 :ىلاعت للا لاقف «كركم نمأن ام انبر اي » :الاق « ؟ ءاكبلا اذه نايكبت اكلام »
 رانلا للا قلخ ال : ردنكملا نب دم لاقو “ « يركم انمأت ال انوك اذكمه »

 هللا لوسر لاقو ، تداع مدآ ونب قلخ املف « اهنكامأ نم ةكئالملا بولق تراط
 كحذ ام ه : ليربج لاقف { ؟ كحضي ليئاكيم ىرأ ال يلام ه : ليربجل قل
 . « رانلا تقلخ ذنم ليئاكمم

 ةفاخم رانلا تقلخ ذنم مهنم دحأ كحضي مل ةكئالم ىلاعت هلل نإ :لاقيو

 اذك و ںانايحأ أرق اذإ قعصي قلع للا لوسر ناكو ى مهبذعيف مهيلع بضغي نأ

 ٠ دراد وبأ هاور ) \ (
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 اذإ مالسلا هم هملع ليلجلا مه اربإ ناكو ء فالآ هظعوب تومبو ماللا هبلع د واد

 :مالسلا هم هملع ليربج لوقنف اليم هبلق ہلف ب ارطضا عمسيو ه هملع ىشفب هتئمطخ رك ذ د

 ليربج اي :لوقيف ؟ هليلخ بذعي اليلخ تيأر له:لوقيو“مالسلا كئرقي كبر »

 . « يتلخ تيسن ىتئيطخ تركذ اذإ

 ينتيل اي :رئاطل هنع للا يضر قيدصلا ركب وبأ لاق : رثع يناثلا هيبنتلا

 ةرجش ينأ ول تادرو : هنع هللا يضر :رذ وبأ لاقو ى ارشب قلخأ ماو كلثم

 ثمبأ مل تم اذإ ينأ "تددو ؛ناثع وبأ لاقو ،ةحلط ربأ لاق اذك و ٤

 رمع نأ يورو 0 اسنم اسن تنك ينأ تددو : اهنع هللا ىضر ةشئاع لاق

 ناكف «“& ىلع انشغم نآرقلا نم ةيآ عمس اذإ فوخلا نم طقسب ناك هنع هللا يضر

 ص ةنبتلا هذه تنك ينتيل اي : لاقو ضرألا نم" ةنبت اموي ذخأ و « امايأ "داعي

 يمأ يندلت مل ي ذتمل اي ى امسنم ايسن تنك ىنتيل اي٬آروك ذم ائيش نكأ مل ينتيل اي

 هللا فاخ نم : هنع شا يضر لاقو ى عومدلا نم نادوسأ ناطخ ههجو ق ناكو

 ام ريغ ناكل ةمايقلا موب الولو 4 ديري ام عنصي م هللا ىقتا نمو ؛ هظمغ فشب ل

 ُفلحملا اذإو _ ىلامت هلوق ىلإ - "تروك سمشلا اذإ { : أرقو ك نورت

 : ةروس أرقيو يلصي" ناسنإ رادب رمو هبلع ايشغم "رخف )١'« ترشن

 ٤٦٢١ عفاد نم هلام عقاول كبر باذع نإ ه :غلب املو { عمتسي فقوف « روطلا » و

 هدوعد ارهش ضرمو هلزنلعجرو انامز ثكمو طئاح ىلإ دنتساو هرامح نع لزن

 . هضرم ام نوردي الو سانلا

 موي يف حايرلا ينفسنت دامر نروك أ نأ تددو : نيصحلا نب نارمع لاقو

 نولك أيف ىلهأ ينحيذيف شبك ينأ تددو : حارجلا نب ةديبع وبأ لاقو “ فصاع
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 : هلهأ هل لوقيف “هنول رفصا أضوت اذإ نيسحلا نبا ىلع ناكو “يقرم نوسحيو يجل
 ؟موقأنأ ديرأ نم يدي نيب نوردتأ :لوقيف ؟ ءوضولا دنع كداتعي يذلا اذه ام

 انب تطاحأ دق رانلا نأك يروثلا ىلإ انسلج اذإ انك : دوعسم نب ىسوم لاقو

 كيلع قطني انباتك اذه: اموي ءىراقلا رصن أرقو ى هعزجو هفوخ نم ىرت ام
 : لاق قافأ اماف٦ء هيلع يشغ ىتح ديز نب دحاولا دبع ىكبف“ةيآلا '١١ىتحلاب

 روسملا ناكو > كتدابع ىلع كقسفوتب يتعاف ادبأ يدهج كثشتصَع ال كتزعو

 فرحلا هيلع أرقي ناك دقل و « هفوخ ةدشل نآرقلا عمسي نأ ىوقي ال ةمرخم نا

 : هيلع أرقف معثَخ نم لجر هيلع ىتأ ىتح امايأ لقعي امف ةحيصلا حبصيف ةيآلاو

 : لاقف « ادر و منهج ىلإ نيمرجملا قوسنو ًادفو نمحرلا ىلإ نيقتملا رشحن موي »
 قهشف هيلع داعأف “ءىراقلا اهبأ لوقلا ىلع دعأ نيقتملا نم تسل و نيمرجملا نم انأ

 «'")مهبر ىلع اوفقو ذإ ىرت ولو » : ءاكبلا ىيحي دنع ءىرق'و تاف ةقهش
 لاقو > ةرصملا فارطأ نم داعي" رهشأ ةعبرأ اضيرم اهنم ثكمو ةحص حاصف

 راتسأب ةقلعتم ةدبعتم ,ةيريوج اذإ تيبلاب فوطأ انأ انيب : رانيد نب كلام

 امأ : بر اي > اهتاعمت تسقبو اهتاذل تمهد ةوهش 1 بر ى : لوقت يهر ةيمكلا

 ص رجفلا علط ىتح اهماقم كلذ لاز امف « يكبتو رانلا الإ ةبوقعو بدأ كل ناك

 . همأ اكلام تلكتن لوقأ اخراص ىسأر ىلع يدي كلد تيأر املف : كلام لاق

 ةقرتحملا ءالكنلاك يكبي وهو نوعدي سانللو ةفرع موب يئر ليضفلانأ يورو

 "هاتأ وسا و:لاقو ءامسلا ىلإ هسأر عفر مث هتيحل ىلع ضبق برغت سمشلا تداك ىتح

 امهنع هللا يضر سابع نبا نع يورو . سانلا عم بلقنا مث ‘ ترفغ نإو كنم

 حرفن فيك : نولوقي ةيكاب مهنيعأو ةحرق فوخلاب مهبولق : لاق نيفئاخلا نع
 نيبو“انقيرط منهج ىلعو « اندعوم ةمايقلاو ى انمامأ ربقلاو ، انئارو نم توملاو

 )١( ةثاجلا ةروس : ٢٨ .

 . ٣٠ : 1 اعنأل ١ ة ر وس ) ( ٢
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 سلاج وهو كحضلا يف قرغتسم وهو باشب نسحلا رمو ى انفقوم انبر هللا يدي

 ص ال : لاق ؟ طارصلاب تررم له قف اي : نسحلا هل لاقف سلجم يف موق عم
 اذم اف : لاق ى ال : لاق ؟ رانلا ىلإ مأ ريصت ةنجلا ىلإ يردت لهف : لاق

 . اكحاض اهدعب ىقفلا كلذ يئر امن كحضلا

 يقل دقلاو“ ةنجلا نم حلصأ ناكم الف حلاص عضومب رتفت ال : مصألا متاح لاق

 ام يقل هدبعت لوط دعب سيلبإ نإف ةدابعلا ةرثكب رتفت الو “ يقل ام اهيف مدآ

 اذام رظناف مظعالا هللا مسا نسحي ناك ماعلب نإف ملعلا ةرثكب رتفت الو 2 يقل
 ىفطصملا نم ةلزنم ىلاعت هللا دنع ربك أ صخش الف نيحلاصلا ةيؤرب رتفت الو “ يقل

 . هؤادعأو هرأراقأ هئاةلب عفتني ملو نلع

 نأ ةفاخم تارم موب لك يفنأ ىلإ رظنأل ينإ : يطنقسلا ىةرسلا لاقو

 ينإ ينب اي : هثمأ يظرقلا 1 نب دمحل تلاقو “يهجو دوسا دق نوكي

 يف عنصت كارأ امل اقبوم' اثدح تثدحأ كنأك اط اريبك و ابيط ا ريغص كفرعأ

 "يلع علتطا دق ىلاعت هللا نوكي نأ ىيننمؤي ام هامأ اي : لاقف ى كراهن و كليل

 . كل "ترفغ ال يلالجو يتزعو : لاقف “ ينتقميف يبونذ ضعب ىلع انأ و

 ءاحلاص ادبع الو السرم ابن الو ابرقم اكلم طبغأ ال ىنإ : ليضفلا لاقو

 . قلخي مل نم طبغأ امنإ ث ةمابقلا موي نونياعي ءالؤه سيلأ
 كلذ هسبح ىتح يكبي ناكف رانلا ةيشخ هتلخد راصنألا نم ىتف نأ يورو

 : قلع يبنلا لاقف اتيم رخف هقنتعاو هيلع لخدف ملع ينلا ءاجف ‘ تيبلا يف
 ةرسيم يبأ نبا نع يورو «هدبك تتف رانلا نم ىقرفلا نإف مكبحاص اوزهج »

 ةرسيم اي : همأ تلاقف يندلت مل يمأ تيل اي :لوقي هشارف ىلإ ىوأ اذإ ناك هنأ

 دق للا نكلو “لجأ : لاق ى مالسإلا ىلإ كاده “كيلإ نسحأ دق ىلاعت هللا نإ
 . اهنع نورداص انأ انل نيبي ملو رانلا اودرا و انأ انل نسب
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 منهج فوخ نإ : لاقف ؟ ائيش يهتشت الأ : هضرم يف يمتلا ءاطعل لبق
 كحض الو ءامسلا ىلإ هسأر عفر ام هنأ :لاقيو “ ةوهشلل اعضوم يبلق يف عدي ل

 ق هدسح سع ناكو > ىتف هنطب ق قتفناف اموت هسأر عفر هنأو « ةنس نيعبرأ

 ءالغ وأ قرب وأ حير مهتباصأ اذإ ناكو “حخسم دق نوكي نآ 7

 ةالص نوتلصي نابشو لوهك انيفو مالفلا ةبتع مم انجرخ : ءاطع لاق
 يف مهنيعأ تراغو مايقلا لوط نم مهمادقأ تمروت دق ءاشعلا رهطب رجفلا

 نوحبصي راتوألا اهنأك قورعلا تيقبو مهماظع ىلع مهدولج تقصلو مهسوؤر
 مركأ فيك نوربخيو روبقلا نم اوجرخ مهنأك و « خيطبلا روشق مهدولج نأك

 هيلع ايشغم "رخف ناكمب رم ذإ نوشمي انيبف « نيصاملا ناهأ فيك و نيميطملا هللا

 ءامب ءيجف اقرع حش رب هنيبجو دربلا ديدش موي يف نوكبي هلوح هباحصأ سلجف
 ق هللا تمصع ىنأ تركذ ىنإ : لاقف هرمأ نع هولأسو قافأف ههجو اوحسمف

 . . . ناكملا كلذ

 يف مههوجو بتلقت مويف نيدبعتملا نم لجر ىلع تأرق : ي"رملا حلاص لاقو
 : لاقف قافأ مث َقمَصف « )١' الوسرلا انعطأ و للا انمطأ انتمل اي نولوقي رانلا

 اودبعأ اهنم اوجرخي نأ اودارأ ايلك » : تأرقف امغ دجأ ينإف حلاص اي يندز

 أرق املف ةادغلا سانلاب ىلص ىفوأ يبأ نب ةرازو نأ يورو ى اتيم رخف »" اهيف

 . اتيم ليلحف هبلع ايشغم "رخ چ روقانلا يف ريقن" اذإف وف
 : لاقف « ديزي اي ينظع « لاقف زيزملا دبع نب رمع ىلع يشاقرلا ديزي لخدو

 ء يندز : لاق مث ىكبف ‘ تومي ةفيلخ لوأب تسل كنأ ملعإ نينمؤملا ريمأ اي
٠ 

 ( ١ ) رونلا ةروس : ٤ ٤ .

 . ٢٦٢ : جحل ا ةروس ) ( ٢
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 يندز : لاقو ىكيف > تم الإ بأ مدآ نبو كنيب سيل نينمؤملا ريمأ اي : لاق

 ايشغم رَتخفَة ى لزنم رانلاو ةنجلا نيب سيل نينمؤملا ريمأ اي : لاق ى ديزي اي

 . هملع

 ١) 4 نعممجأ مدع دع ‘وَملَ متنَهجن :-. "ةن نإو لزن ال : نارهم نب نوميم لاقو

 سبرروردقي ال مايأ ةثالث م جرخو هسأر ىلع هدي عضوو يس رافلا نايلس حاص

 هانبااي : لوقت يهو اهدلو رق سأر ىلع يكبت ة أرما ى يئاطلا د واد ىأرو ى هبلع

 ضرمو “ هناكم طقسو قعصف ى آال3وأ دودلا هب أدب كيدخ يأ يرمش تيل

 فوخلا عطق لجر اذه : لاقف يتمذ بيبط ىلع هؤام ضرمف يروثلا نايفس

 ى هلثم ةيفينحلا ةلملا يف نأ تملع ام : لاق مث هقورع "سجن و ءاج مث « هدبك
 يشمي ناكو « يردأ ال ص : لاق ؟ نبأ ىلإ : هل لبقف يشمي اموي ليضفلا يئرو

 يذلا ام : اولاقف يكبي وهو دباعب اوفقو اموق رأ يكحو ڵ فوخلا نم اهلاو

 امو : لاق ى مهبولق يف نوفناخلا اهدجي ةعور : لاق ؟ هللا كمحري كيكبي

 . لجو زع هلا ىلع ضرملاب ءادنلا ةعور : لاق ؟ يه

 نع يمسج فعضو ترك دق : هتاحانم ف لوقيو يي صاوخلا ناكو

 نم ائيش ينرأ : لاقف ةرم كامسلا نبا انيلع مدق : يرملا حلاص لاق “ ينقتعاف

 اذأتساف هل ٦ صلخ يفءابحألا صضمب ق لحر ىلإ هب انيهذف كداع بئاحع صم٫

 لسالللاو مهقانعأ ق لالغألا دإ « : : تأرقف اصولخ لمعي لحر اذاف هملع

 ؛هيلع ايشغم رخ من ةقيش قهشف ٢١' ي نورجْسي" رانلا يفمث ممحلا يف نوبحسي
 .7 ةيآلا هملع تأرقف رخآ لا انبهذو > هلاح ىلع هانك رتو هدنع نم انح رخف

 نع انولغشت ال نإ اولخدا : لاقف ثلاث ىلع انذأتساو ى هيلع امشغم رخو ةقهش
 جرخو ةقهش قهشف 4 دبعو فاخو يماقم فاخ نمل كلذ < : تأرقف انبر

 ( ١) رحجلا ةروس : ٤٣

 )٢( رفاغ ةروس : ٧٠ ٧١ .

_ ٦٧ _ 



 انجرخف « هلاح ىلع هانك رتف ، سبي ىتح همد يف طحشي لعجو هيرخنم نم مدلا
 هب تتأ مث > هبلع 7 هكرتنو هدنع نم جرحت لك سفنأ ةتس ىلع هتدروأف

 اذإف انلخدف « اولخدا : لوقت صخلا لخاد نم ةأرما اذإف نذأتساف عباسلا ىلإ

 توصب تلقف ى انم السب رعشب ملف هبلع انم لسف ه"الصم ق سل اح ن اف خيش

 يقب مث ؟ كحيو 'نمم يدي نيب : خيشلا لاقف ى اماقم ادغ قلخلل نإ :' لاع

 قح > هوأ ٥ وأ : فعض هل توصب حبصي هرصب اصخاش ماف [آ_حت اف ًاتوهم

 ص ةعاسلا هب نوعفتنت ال مكنإف اوحرخا : هتأرما تلاقف “ توصلا كلذ عطقنا

 هللاب اوقحل دق ةثالثو اوقافأ دق ةثالث اذإف موقلا نع تلأس كلذ دمب ناك املو

 يدؤي ال آريحتم [اتوهبم هلاح ىلع مايأ ةثالث ثكم هنإف خيشلا امأو ى ىلاعت

 . ل ةع ثالث دعب ناك ايلف اضرف

 فيك ٠ لاق > طق كحضت ت مل كنأ ينغلب : ٠ ريمح نب ديمسل جاجحلا لاقو

 . ت دعأ دق ةىنابزلا و > تبصن" دق لالغألاو 0 ترّعْس دق منهج و كحضأ

 دج سمىلا تماقمث هملع تملسف اذهرمع ىلع زيزعلادبع نب رمعل ةالوم تلخدو

 : تلاقف اهمانم يف تكبتساف تدقر ف اهانيع اهتبلغو نيتمك ر تلصف هتيب يف

 رانلا تيأر : تلاق ؟كاذ امو : لاق ى ابَجعح تيأر للا ينإ نينمؤملا ربمأ اي

 : تلاق “هيه : لاقف س اهنتم ىلع عضوف طارصلاب ءيج مث اهلهأ ىلع رفزت يهو
 أفكنا ىتح ريسي الإ هبلع ىضم امف هيلع لمحف ناورم نب كلملا دبعب ءيجف

 هللاو كب ءيج مث : تلاق ى هيه . ٠ رمع لاقف « ىوهف طارصلا هب

 نذأي يدانت تلعجو هيلإ تماقف ى هبلع ايشغم "رخ "ةحلص حاصف ى نينمؤملا
 ص توجن ىتح ثاو كتيأر ينإ نينمؤملا ريمأ اي كتيأر ينإ نينمؤملا ريمأ اي
 ٠ هلج ربإ حصفي و حصي وهو يدانت يهو ى توح ىتح كلاو كتيأر

 نم ىكبسف ىضاقلا دنع رضحي ناك للا همخر ىنرقلا سيوأ نأ : ىكحيو
 : نولوقيف سانلا هعبتيف اقلطنم موقي مث سيوأ خرص رانلا ركذ اذإف ى همالك
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 كرتي ىتح هتعور نكست ال نمؤملا نإ : لبج نب ذاعم لاقو ‘ نونجم نونجم
 يلقنت اك ىتلقتيو عجطضيف شارفلا هل شرفي سواط ناكو « هءارو منهج رسج

 ريط : لوقيو ى حابصلا ىتح ةلبقلا لبقتسيو هجرديف بثي من ةالقملا يف ةبحلا
 ىربأو ةنس نعمبرأ نسحلا كحض ام هنأ : يو"رو ى نيفئاخلا مون منهج ركذ

 ص اهتدملشم نع ربخيف ةرخآلا نيامي هنأك ملكت اذإ و ؛هقنع برضيل مدق ريسألاك
 ام : لاقف هنزح ةدش يف بتوعو ى هينيع نيب رمت رانلا نأكف تكس اذإو

 بهذإ : لاقف ينتقمف هركي ام ضعب يف آيلع علتطا دق للا نوكي .نأ يننمؤي
 . لمتعم ريغ يف لمعأ انأف كل ترفغ ال

 اي : لاقف موقلا نم باش ماقف سلجم يف اموي 'تظَحعَو : كايسلا نبا نعو
 امو :تلق “ اهريغ عمسن ال نأ يلابن انك ام ةماكب مويلا تظعز دقل سابعلا ابأ

 يف امإ نئيدولخلا "لوط نيفئاخلا بولق عطق : كلوق : لاق ؟ هللا كمحر يه
 هنع تلأسف « هرأ ملف رخآلا سلجملا يف هتدقفف ينع باغ مث « رانلا يف وأ ةنجلا

 ؟ كب ىرأ يذلا ام يخأ اي : تلقف هدوعأ هتبتأف دامي ضيرم هنأ تربخأف

 امإ نيدولخلا لوط نيفئاخلا بولق عطق دقل كلوق نم كلذ سابملا ابأ اي : لاقف

 هللا لمعف ام يخأ اي : تلقف مانملا يف هتيأرف ‘ تام مث « رانلا يف وأ ةنجلا يف

 ى ةملكلاب . لاق ؟ اذامب : تلق « ةنجلا ينلخدأو ينمحرو يل رفغ : لاق ؟ كب

 . ملع أ هللا و
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 رشع سداسلا ءزجلا تايوتح

 لينلا حرش نم
 نورشملاو يناثلا باتكلا

 ةكلهملا نم ةيجنملا لاعفألا يف

 ص ص

 هلهأر مالسإلا ةناهإ يف : لصف ٨ هنم لعفلا ردصي ابف : باب

 ٣ ه٤ . هلهأو رفكلا مظعتو ضخغلب و ءايرلاو ربكلا : لصف

 ؛ ي : باب 7 9 رشألاو هلهأو فورعملا ضغي" يف : باب دملا بحو هلهأو رفكلا
 - بسحلاو فرلشلاو

 ء ٦٧ . ةممحنلاو ةبيغلاو .رطبلاو ١٩ 0 6 ةارادلاو

 ء٨ه٦ . رطملاو رشالا ف : لصف ةلزنملاوة رهشلا رنيمأتلاو ىنمتلا ف : باب

 ٣٩٤ . ةبيغلا ي : لصف ٦٨ . كلذ ريغو

 ٨ ِ : ةميمنلا يف : لصف 1 ٨ ٩ ناتريبك ءاليخلار رخفلا : لصف

 ؛٤ه . ةمالملاو زجملاو لكل ف : ب ١١٥ ضرفلا عيبضتل يدؤملا ايندلا بح : باب
 ٤٥٦ . ةمالملا يف : لصف

 . مش او م;َ او ١ ق : باب

 بيداتلاو ضغبلاو ةبحلا يف : باب | ر
 ٤٧٨ . مكمجلار قحلا جارخإو ةراقلاو نغضلار لفلاو دقحلا يف : باب

 ٤٩٨ : ةمتاخ ١ ه ٠ ٧ ةفأ رلا و ةمحرلاو

 هفنب هقح ءرملا ذخأي ال : لصف
 راثيإلاو نيملسملا رومأيماتهالا يف : باي

 ه ٢. .خلا اضاق وأ امامإ ولو ةوهشلار اهسدندتو سفنلا لالذإو

 لفطو ةأرما كح زوجيال : لصف ١٧٦ . ةيفخلا

 ني۔.ه ةقفنك يف نإو دبعو ١٨٤ . راثيإلا يف : لصف

 ٢٣ ٥ . خلا كلذ هل نمل ٨ ٨ ١ اهسيندتوسفنلا لالذإ يف : لصف

 ةنهادملار رخفلاو زمهاو زمللا يف : باب | .٢ ه . ةيفخلا ةوهشلا يف : لصف

 . ٠ ٠ ٥ ةارادملار ٢٢٦٣ . رفكلا ناكرأ ق : باب

 ٥ ب ه ةماخ إ ه. . نوكرلا ق : لصف

 ٥٧٧٧ . يصاملل ءاح رلا ق : باب ةعيدخلاو ركلاوةيبصعلاوةَّمملا ف : باب

 ٥٨٦ . ءاجرلاو فوخلا بوجو يف : باب إ ٢٦٦ ءادتعالاو ملظلاو يغبلاو هفَلار

  ٤ ٠ ١ . تاهسبنت +..ه٨ . مالسإلا ف ةمع رلاو دهزلا ق : باب




