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 راكلاإلا ةبتلع
 ه دح _ ٧ ٢ ١ ١ ب .ص

 ةَيدوعشلا ةحبرعلا ةكلمملا

 :تنك عال ے نزخ
 م٢٧٩١ ۔ ھ٢٩٣١ ةيتاتنلا ةعبطلا
م٥٨٩١ - ھا٥٠٤ ةلاخلا ةعبطلا



 لتيلملارافشرريتللشاتك
 فيلات

 هننارمي .ينيم زملابع بزلا ءايض يتب
 تتنفرتتملا ١٢٢٢.

   

  

 دنر ٠ 2 س

 ح ٧٢٧ س
 < س 4

 ٠ ٠

 ص ء 67

 ةمرتَملاماَمرنافيلأ

 شيفطاأ_ز بولسم
 هتلاهحعمَر

 رثع عبامملاءَرلا

 اشلا ذبنلع
 ةنح ۔-۔ ٧ ب.ص

ةَيدوعشلا ةبعلا ةكلمملا





 باب

 باب

 بايترالاو كشلا يف

 ص نيفرطلا ءاوتسا هنأ روهشملاو ‘ حجرتي مل وأ حجرت نيملا فالخ كشلا

 هبار : لاقىف كشف كش ق رمآلا هعقوأ يأ رمألا هبار ى عواطم بابترالاو

 بارل ال رمآلا هيار عواطم باتراو ارمأ تبر : اضيأ لاقيو ى باتراف رمآلا

 فرح حتفب - )١' « كبيرب ال ام ىلإ كبيرَ ام عد » : ثيدحلا يفو ؛ ارمأ

 : لاقي _ ليذه ةغل يناثلاو « ةياور رثكأو حصفأ لوألاو همض و ةعراضملا
 لممتسيو « ءيشلا يف ددرتو كش اذإ يعابر بيرب بارأ و ى ايثالث بيرب بار

 ص ةبيرلا يف نقبت هبار : ليقو “ كش ىنعمب هل اقفاوم بارأ و اضيأ امزال بار
 سفنلا ددرت كشلا :ليقو ى مهوت ام فالخ فشكني مث ةبيرلا هيف مهوت امل بارآ و

 1 ملم ءاور ( ( ١



 ةمي رلا و “ةرامإلا بلطل ال امهنيب اهددرت ةير او «ةرامإلل ةبلاط نيلباقتم نيب

 نظلا ىنعمب نامسحلاو سدحلاو نيمختلا : ٢ضمعب لاقو “ فشكي دق ارم أ اهمهوت

 ى بامترإلا كشلا نأ ىلع نب دمحم نب دمحأ ركذو ي مه ولا ىوس كش يقابلاو

 سبتلا اذإ اكش كشي رمألا كش : لاقيف "رج فرحب ايدمتمو امزال لممتسيو

 . هىف تكحكشو

 وه “ نيةيلا فالخ : مهلوق نإو « نيقيلا فالخ كشلا : اولاق ةفللا ةمنأ نإ و

 هللا لاق ط رخآلا ىلع اهدحأ حجر وأ هافرط ىوتسا ءاوس نيئيش نيب ددرتلا
 نيتلاحلا معي وهو نقيتسم ريغ يأ ااي انلزنأ امم ,ةش يف تنك نإف :ىلاعت
 ضسقن كشلا نإ و { نيقيلا ىنب : ب لمي دقو كشلا وه نظلا نإ : يرهزألا لاقو

 > : انقيو اكش نوكد نظلا : سراف نبا لاقو ى ةعامج لاق كلذك و ى نيقنلا

 يف كشلا ءاهقفلا لمعتسا دقو « : سر بلقلا بارطضا كشلا لصأ : لاقيو

 ؛ءوضولا يف كش نمو ث قالطلا يف كش نم :مهلوق وحن « ةغللا قفو ىلع نيلاحلا

 . ال مأ نيبناجلا دحأ حجر ءاوس نقبتي مل نم يأ ى ةالصلا يف كش نمو

 : ىلع نب دمحم نب دمحأ لاق“نيلاقحالا حجار نظلا نأ نييلوصألا حالطصا يفو
 : ديز وبأ لاق ى اكاش كلعج اذإ ينبيرب ءيشلا ينبارو ى كشلاو نظلا : بيرلا

 ملو نظلا هب تأسأ اذإف ى ةبيرلا هنم تنقيتسا اذإ ابير ينبيري رمأ نالف نم ينبار

 وهف ةيارإ نالف با رأو ةبارإ همف وه رمأ هنم ينبار أ : تلق ةميرلا هنم نقىتست

 تبرف فلألا ينبارأ ليذه ةغل يفو ص هتمهوت وأ ءيش هنع كفلب اذإ بيرم

 . . تكحك ش اذإ تدتراو

 )١( سنوي ةروس : : ٩ .



 . هيف بايترالاو نيدلا يف كشلا مرح

 نع ةقرف لك هب تناب امل مسإ نيدلا ( هيف بايترالاو نيدلا يف كشلا مآرح )
 نوكتو ءهفلاخ رذع هيف اوهطق ام ع..ج يف هب لل نادي" انيد هودقتعا امم اهريغ

 ًادمحوتو [ا۔مارحو الالح و املعو الهج و اباوص و أطخ و الطاب و اقح نيدلا و ةنايدلا

 ةيؤر مدع داقتعاك كلذو ى ايهنو آرمأو ىدهو آالالضو ةيصعمو ةعاطو اك رشو

 مكحيالو اهتوبث دقتعم رذع عطقيو ةعاطو ديحوتو قح هنإف ىلاعتو هناحبس يرابلا

 لكؤي ام لوت لالحتساك فلالا رذع هيف عطقي ال ام بهذملا و « هليوأتل هك رشب

 . أطخ كلذ ناك ولو ةالصلا يف نيدلا عفرو هل

 نيدلا ىلع نيهجو ىلع فرصتي ى اذكب نيدن : ميهاربإ نب فسوي خيشلا لاقو
 رذملا عطق ريغ نم هانرتخاو اننيد يف اذه غئاس هنأ هانمهف نيدلا ىلع امأف ةنايدلاو
 : لاقو ى للا نيد هنأ ةداهشلا عطقو رذملا عطقيف ةنايدلا ىنعمب امأ و « هفالخ يف
 نادي انيد هودقتعا اع اهتبحاص نم ةقرف لك هب تناب ام ىلع لمتشي مسإ ةنايدلا
 اد۔۔ع وأ الطاب وآ اقح كلذ ناك ءاوس مهفلاخ نم رذع هيف اوعطق و.هب ىلاعت هللا

 باوصلا نأ و أطخو لالض هنأ ناطيشلا ملع دق ناطيشلا نيد نأ ىرت الآ اطخ وأ
 امارح هيف لعجو آلالضو قسف ةريصب ىلع هنم وهو هئايلوآل هعرشف هفالخ يف

 تنان يذلا ىدرطلا وهف بهذملا امأو : لاق « هتنايدو ناطشلا ند وهو آالالحو

 ايندلا يف له كشلا زوجي هنأ ملعإ : لاقو ى مثأت هيف سولو عورفلا يف قرفلا هب

 ىلع موقت ال ةعاسلاو « ادغ وأ مويلا ةعاسلا مايق نمأن ال اتنأ لجأ نم ملم مويلا

 له ةلهو لوأ نم دحأ ةمأ يف كشلا امأو « ءيش اذه نم سانلا ىلع سيل و ملسم
 نراآل كشي الف ةجحلا هيلع تماقو دمحم ةمأب ملع نمف ؟ال مأ للا دنع ملسم اهيف

 مهيف لزن يذلا نآرقلا مومعو ى هللا دنع نوملسم مهو مهيف راصنألاو نيرجاهملا

_ ٧٣ 



 ء بايترالا كشلا نع أشنو ء لهجلا هلصأ كشلاو { ايسهب هللا دبعي الو

 هعدف انه نم ءيش ىلع مقي مل نم امأو ى كش الف مهل يرابلا حيدمو

 . كلذ لهج

 اهيلع للا هرجأي ال ملسملا اهلمع يتلا لفاونلا نأ كش نإ : « تالاؤسلا ه يفو

 نيفلاخلاك قفانملا ل .ع يتلا ةعاطلا يف كش وأ اهيلع هذخأي اهلمع ىتلا رافصلا وآ

 نب ىسيع ىسوم وبأ لاقف « اهيلع ذخاؤي الا_ملمع ىتلا رافصلا وأ اهيلع مرجي

 هللا ة حر ركب يبأ نب ىمحيو دمحأ نب ىسيع ددش و « عيمجلا يف رفك : فسوي

 . كلذ ريغ يف افقوو قفانملا عم يتلا ةعاطلاو ملسملا عم يتلا رافصلا يف اهيلع

 : ىلاعت هللا لاق ى عيمجلا يف كرشأ : هللا هحر للا دبع ن نايمجس لاقو

 ةريبك الو ةريغص رداغي ال » : لاقو ، )١' « ءيش نم مهلمع نم مهانشلأ امو ه
 انونسم وأ آضرف لعفي ناك نمف ع ( ايب هللا دبعي الو ) “ '") ه اهاصحأ الإ

 كلذ نوكي الف ‘هوركم وأ حابم هلعلو نونسم وه له وأ ضرف وه له كش و
 ضرف ةاكزلا له كش و هلام يكزي ناك نمف ململاب دبعي ىلاعت للا نأل هلل ةدابع هنم
 دسف هلعل ةطوحلا قيرطب ضرفل ةداعإ ءيش لعف امأ و «ةدابع هتيك زت نوكت الف

 . ضرف هنأب هملعل ةدابعف هلعفي مل هلعل وأ

 لمجلل عرف وهف هنع دلوتي و لهجلا نع أشني يأ ( لهجلا هلصأ كشلاو )
 ناب حيرصت اذهو ، ( بايترالا كشلا نع اشنو ) : لاق اك بايترالل لصأو

 ( ١ ) :ر وطلا ة روس ٢١ .
 . }؛ ٩ : فهكلا ةروس ( )٢



 > اسف عسي الو > كرشم هللا يفو رفاك ١ نيدلا ف “ثكاشلا و

 ىلإ هدصقو ددرتلا كشلا نأ _ ملعأ هللاو - دارأو ناربافتم بايترالاو كشلا

 أ ابايترا ىمسي ملعالب هليزي وأ هتبثي فرط

 . هفالخ نيبتي مث رمأ مهوت

 ضحمب دنع ةبيرلا نأنم ةرم ام دارأ و

 هنوكلف كرشلل ةراتو قافنلل ةرات فرصني رفك ( رفاك نيدلا يف ؛كاشلا و )

 قفانو نيدلا كش نم لمشيل رفاك لاق لب كرشم لقي مل ةرات لب ادبأ اك رش سيل
 نآرقلا يف وأ تلل دمع يبنلا يف كش نمف « هكشب كرشأ و هيف كش نمو “هكشب

 مارح وأ لالح وأ كلم وأ "ينج وأ ناسنإ نم هللا هيلع صن ام وأ اقلطم

 ين كش نمو ى كرشأ ةجحلا مايق دعي كلذ وحن وأ ربخ وأ باقع وأ باوث وأ

 . قفان ةيؤرلا مدع ةحص يف كش نمف قفان ليوأتب قحلا

 له كشي وأ ؟ دوجوم وه له كشي نأب ( كرشم هلا يف ) كاشلا ( و )
 كش نإ و ى ءامشألل قلاخلا وه له وأ “صخشلا اذه وه له وأ ى ىلاعت هللا تام

 فيك الب شرملا ىلع ءاوتسالا له كشي نأ لثم قفان ليوأتب هتافص نم ةفص يف
 اك رش نوكي ىلامت هللا تافص يف أطخلا : لوقن كلذلو ى ءاليتسالا ىنعمب سيل

 تاناويحلاو كلملاو ينجلاو ناسنإلا نإ :ىلزتعملا لوق قافنلا نمو ى اقافن نوكيو

 هقلخ وهو ىلاعت هللا نع لاعت لل ةفص هيفن يف أطخلا ليوأتب اهلامفأل ةقلاخ
 هللا ىلإ دحاولا ريمضلا در همالك يفو ( اهيف ) كشلا ( عسي الو ) ى لاعفألل

 بمطخ كلذ لمف ازراب ناك اذإ عمجلا وأ ةينثتلا ريمض يف هوركم كلذو هريغو

 . « تنأ "بيطخلا سئب ه : هل لاقف قلع ينلا ةرضحب برعلا نم

_ ٩ 



 لوقلا عادتبا هيف لوقتلا الو لهجلا الو ى قحلا ةيقح ىف الو
 يف كشلابو رفك ايبهيف لوقتلاو لهجلاو لطاب هنأ هفالخ يف الو

 ص هكرتب رفكي نيح تقوملا

 ناك ءاوس ىقح قحلاو قح هنيدو قح هللا نأب مزجي لب (قحملا ةيقح يف الو)
 قحلا رك ذف احابم وأ فلتخت ل وأ ةمألا هيف تفاتخا امم انيد وأ ابهذم قحلا

 ص ىحلا يف لهجلا عسي الو يأ ( لهجلا الو ) ‘ صاخ دمب ماع ركذ هللا نيد دمب

 لوقتلا ىنعمو ،ابذك (لوقلا عادتبا ) لوقتلاو قحلا يف يأ (هيف لةوقتلا الو)
 نود ام اذك و٤كلذ وحن وأ أطخ اهنأ وأ ةلطاب نيملسملا ةنايد نأ معزب نأ قحلا يف

 يف ) كشلا عسي ( الو ) 0 هب نادي ا۔ے حابملا ةحابإ نأ ملعاو ى ىتحلا نم ةنايدلا

 نم رددملاو ، ( لطاب ) ق۔ےا فالخ نأ يأ ( هنأ ) ىحلا فالخ يأ ( هفالخ
 ىحلا فالخ ناب مزجي لب هنالطب يف لاق ناكو « فالخ نم لاتشا لدب نأ ربخ

 . لطاب هنأ هفالخ يف كشلاب رفكي الف هلهج يف عسوي ام الإ لطإب

 ىلإ ناجرخي ال ( رفك ) هفالخو قحلا يف يأ ، ( ايهيف لوقتلاو لهجلاو )
 بسحب ىافن ةراتو كرش ةرات رفكلا كلذ و هحابإلاو ةريغصلا نم رفكلا نود ام

 لهجي نأ قحلا فالخ يف لوقتلاو لهجلاب رفكلا ىنعمو ى هيف لوقتي وأ لهجي ام

 سيلو كرش هنأ وأ هوركم وأ حابم وأ نيد وأ ةدابع هنأ دقتعي وأ لطاب هنأ

 ى هتقو ىلإ قلعت امو هلهج عسي الامو ةجحلا هب تماق ام كلذ يف ءاوسو كرشب

 س هلبق ال ( هكرتب رفكي نيح تقوملا ) ضرفلا ( يف كشلاب ) رفكي نكل ( و )
 لوخد دمب هيف كش ولو رهظلا ةالص ضرف يف كشلاب رفكي مل رهظلا لبق غلب نمف
 رادقم قني ملو كش اذإ و“اهضرف يف كشو اهتقو لوخد دعب غلب نإ اذك و“اهتقو

 . هكرتو هلهجو هكشب رفك اهفئاظوب اهيدؤي ام
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 . ك تقوملا ريغك ناك هتقو لبق ةجح هب تماق نإ و

 (تقوملا ريفك ناك ) هتقو لوخد دعب وأ ( هتقو لبق ةجح هب تماق نإو )
 تماقو ناضمر لبق وأ رهظلا لبق غلب نمف ‘ ايف كشلا الو هلهج عسي ال هنأ يف

 : ليقو “ بوجولا نايسنب الو بوجولا يف كشلاب رذعي مل ايهبوجوب ةجحلا هبلع
 ةالصلا هيف كردي الام تقولا نم قبي وأ مئاص ريغ حبصي مل ام نايسنلاب رذعي

 لاله هيلع لهتسا نمو “ بوجولا نايسنب ال لعفلا نايسنب رذعي امنإو ى اهفئاظوب
 يف وه يتلا ةالصلاو موصلا بوجوب ململا همزل ةالصلا تقو هبلع لخد وأ ناضمر

 موصلا كرتب رفكي ملعي مل ذإ كشلاب وأ ملعي مل نإ لمجلاب رفكي الو « اهتقو
 اهتقو يف وه يلا ةالصلا هبف كردي ال ام يقب وأ ًارطفم حبصأ نأب ةالصلا وأ

 لهجي الو هبوجو يف كشلاب رفكي مل رفسلا يف ناضمر هيلع لخد نمف ع اهفئاظو

 همزلي عضوم ىلإ كلذ دمب ءاج نإ نكلو ثرفسلا يف هموص همزلي ال هنأل هبوجو
 ىضم م ملمي نأو ىضم ام يضقي نأو يقابلا موصي نأ همزل رضلا نم موصلا هيف

 . كرتلاب رفكي ثيح لهجلاو كشلاب ذئنيح رفكيو

 دنع هلمج عسي ال يذلاو ى عامجإلا وأ ةنسلا وأ باتكلا نم موقت ةجحلاو

 وه متسر نب نمحرلا دبعو رزخ يبأو حتف نب سورمع و .ةقراشملا انباحصأ رثك أ

 هللا نأو ةلمجلا انباحصأ نم مهريغ لاقو « تلع هللا لوسر اهيلإ وعدي يتلا ةلجلا

 ىلإ دصقيو ث بتكلاو لسرلاو نيبنلاو ةكئالملا هل نأو ءايشألا عيمج قلاخ

 ىلإ دصقيو ى تللم دمص ىلإ هللا لوسر هنأ ملعيو هالوتيو همساب ندنتتنت ليربج
 ىلإ دصقيو “نييبنلا متاخ هنأو “ةفاك نجلاو سنإلا ىلإ لوسر هنأ ملعي و قلع دمع

 توملا ةفرعمو هسفنب نآرقلا ىلإ دصقيو ى هينب ىلإ لسرلا لوأ هنأ ملعيو مدآ

 هللا باقع اهنأو رانلاو ى هتعاط لهأل للا باوث اهنأو ةنجلاو باسحلاو ثعبلاو
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 للملا ةفرعمو ةلا ةيالوو ىلاعت هللا نم هنأ هرشو هربخ ردقلاو ، هتيصمم لهأل
 . كلذ يف فالخلا "رم دقو ى اهماكحأ و

 هنأ - اهنع للا يذر - ركب نب دمحم هللا دبع يبأ نع عيبرلا وبأ ركذو

 ةعبرشلانم هدي يف يذلا نأ لهج هتوم لهج نم نآل انلز دمع توم لهج عسي ال

 خمشلا لاق و“ مالسلا هيلع هتوم لهج نم كرشأ كلذ لبق نمو ‘خسني ال وأ خسني

 ىتح هب ناميإلا الو خسنلا ةفرعم بجي ال هنأ : كلذ يف اثحاب مهاربإ نب فسوي

 دمحوتلا نألء هلهاج هبالرسثي امم سنل خسنلا هم هملع زوح يذلا نأ و“ ةححلا هب موقت

 عبمج يف كش ولو ى ديحوتلا نود ضئارفلا يف زوجي امنإو ‘ خسنلا هيلع زوجي ال

 اهضرتفا ىلامت هللا نأ لهج ولو “كرشأ امل اهلهج وأ هيلع هللا اهضرف يتلا ضئارفلا
 اهضرف لهج وأ سخلا تاولصلا ضرتفا ىلامت للا نأ كش ولو ى كرشأ امل هيلع
 اذه نم ءيش يف كرشأ ال لجو زع هلل ةعاط اهنأو اهب رمأ ىلاعت هللا نأ لهج وأ

 سيلو تومي قح يأ ى توملا ىلإ كرشلا ىدعتي ىتح هيف هكشو هايإ هلهج
 . كرشم

 : للملا لهج عسي ال مهلوق يف اثحاب اضيأ ميهاربإ نب فسوب خيشلا لاقو
 ىلامت هللا نرقي نأ اوك رشأ نيذلاو سوجملاو ىراصنلاو دوهيلا ةجرد غلبت مل هنأ

 دارأو ‘ ىسيعو ى۔ومو مها ربإ مهؤاببنأ اهغلبت مل ةلزنم هب ناميإلاب مهب ناميإلا

 :لاق مهاربإ ركذ كلذلو “مهه ايبن نكي مل ولو هنيد ىلع مهنأ اومعز نم مهئايبنأب

 سيلبإ ناكل كلذ نم ءيش ناك ولو ةجردلا كات مهل نوكت نأ نم سخأ مه لب

 ينبل هتوادعو نصلخملا هئايلوأ و نيدلا ىلع هررض مظمل هب هوني نأ ىلوأ نيمللا

 ى سنجلا و ةلملا يف هلاخدإو همساب هصوصخب نآرقلا يف هللا هركذ دقو مدآ
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 لهجلاو ملعلا عمتجي الو > قحا ضقان رفك ف كرشلا عسي الو

 . . . . « ءيش ف

 هيف كاشلاو ى كرشأ قافنلا رئابك و كرشلا رئابك نيب زرفي مل نم : اضيأ ليقو

 . اذكهو ڵ كرشم

 نأ ملعي نأ : ليقو ىاقافن اهنمو اكرش رئابكلا نم نأ ملعي نأ وه زرفلاو

 بذاكلاو كرشم لل بذكملا نأ ملعي نأ : ليقو “ فلخ قافنلاو ةاواسم كرشلا
 ام امأ و « اقافن اهنمو اك رش اهنم نأب ملعلا وه هيجوتلا لعل : تلق قفانم هيلع

 . لشمتف ليصفتلا نم ركذ

 هكرتب رفكي يذلا قحلا ءاوس ( قحلا ضقان رفك يف كرشلا عسي الو )
 رنفئك رشك هضقان نإف ‘ وه ثيح نم ىتح هنأ الإ هكرتب رفكي ال يذلاو
 : دمحأ خبشلا لاق ؛ ضقني ام بسحب كرش رفك ارفاك اضيأ نوكيو ى قافن
 نأ ىحلا ضقانو ،هك رتب رفكي ام ضقان يأ ى هضقان رفك يف كشلا كلذك و

 . [ةح ىحلا نوك ضقان يأ ى اقح نوكي

 نأل هريغ وأ نيدلا رمأ نم ( ءيش يف لهجلاو كشلا و ملعلا عمتجي الو )
 لهجلا وهو ةيلكلاب ءينلا رآوصت مدع لهجلاو 0 عقاولل ىباطم مزاج داقتعا ململا

 داقتعاك بك رملالهجلا وهو عقاولايف هب وهام فالخىلع ءيشلا روصت وأ طسبلا

 مهنأب مهلهجو رمآلا سفن مهلهج امهو نيهجو نم بك رم هنإف ماملا مدق ءاكحلا
 ددرت كشلاو ى مئاعدلا نم تحرش امف لهجلا ىلع مالكلا تطسب دقو “ نولهاج

 . نيلباقتم نيب سفنلا



 نم لطبي دقو ، هدسفي ال ام اهنمو كشاا هدسفي ام لاعفألا نمو

 اهلهج عسي ال يتلا ديحوتلا لاصخ لطبيو ص رخآ نود اهجو لعف

 هنم دسمقب امو > هف كسشل ( عسي ام ال غولبل ١ عم اهيف كشال ١ الو

 ىصعو تحص اذإ اهتيضرفب ملع الب تدأ نإ ةالصلاك اهجو

 ء الهاج

 يتلاو اهلهج عسي ال يتلا ديحوتلا لاصخك ( كشلا هدسفي ام لاعفألا نمو )
 كشلا عسي ام لثم ى ( هدسفي ال ام اهنمو ) « دعب هرك ذ اك اهيف كشلا عسي ال

 كش و ةعابت ىضق نمكو “ ءاجرلاو فوخلاو نيدلاولا "ربك و دعب هرك ذ اك هيف

 ( رخآ نود اهجو لعف نم ) كشلا ( لطبي دقو ) 0 هيلع ةعابت الف ضرف اهنأ
 . خلا تيد أ نإ ةالصلاك : هلوقب دعب كلذل لثم ايك

 اهيف كشلا الو ي اهلهج عسي ال يتلا ديح وتلا لاصخ ) كشلا ( لطبيو )
 عسي ال اف مالك "رم دقو ى نل هللا لوسر اهيلإ وعدي يتلا ةلمجلاك ( غ ولبلا عم

 لثم ص ( هيف كشلا عسي ام ) كشلا لطبي ( ال ) و ى افنآ هيف كشلا الو هلهج

 وأ كرتلاب وأ لمفلاب رفكي مل ام ضئارفلا رئاس لثمو ‘ لوق يف ةلمجلا ادع ام
 ولو ديحوت هنإف ةرشعلا ليواقألاب ناميإلا كلذ نمو ى ملع الب ءىطخي وأ بوصي

 اهب ناميإلا له ‘ هكشب هديحوت لطبي مل ديحوت هنأ كش نإف ‘ ديحوت اهنأ ملعي م
 . ديحوت هنأ ةجحلا هيلع مقت مل ام ديحوت

 ملع دلب تيدأ نإ ةالصلاك ) وه ( اهجو هنم ) كشلا ( دسفي امو )
 هلطبأ يذلاو ى اهتحص وه كشلا هلطبي مل يذلا هجولاف ( تحص ذإ اهتيضرفي

 ةيضرفلا لهاج يأ ى ( اهلهاج اصعو ) : هلوق نم امازتلا ذخؤي اك « اهباوث وه
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 رئاس اذك و ص رفك و اهتيضرفب ملعي مل نإ حصت ال : ليقو « ةالصلا ةيضرف يأ

 ةلوقعم اهنوك ضعبو ى هدنع حصت ملف ادبت اهنوك ضعمب ربتعا اذإ ضئارفلا
 لوأ دنع اهيلصي يتلا ةالصلا يف الإ رفك نايصملا كلذو “ تحصف ىنعملا
 نيح الإ لهجلاب رفكي ال هنإف نايصع الو رفك" ال هنإف تقولا قيض دنع غولبلا

 نم إآل ى رظن اضرف اهنوك هلهج عم هتالص ةحصب مزجلا يفو « كرتلاب رفكي
 نب ورمع نب دمحم هللا دبع وبأ هلاق ى راكشنلل افالخ اهبوجوب ململا ةالصلا طورش

 ةمضرفلا ملعلا نأ ادارأ لصألا بحاصو فنصملا لملو « - لا همحر - ةتس ييأ
 ابأ ةالصلا باتك يف مدقتو ، ةحصلل ال باوثلا قيقحتو نايصعلا يفنل طرش

 هرهاظ موقت ال :خيشلا لوقو ى ةبجاو اهنأب ململاب الإ باوث امل حصي الو موقت ال
 . حصت ال اهنأ

 لمملا الو لمع ريغب ململا ديحوتلا لاصخ يف حصي ال : « تالاؤلا » يفو

 ىصع هنكل لمع ريغب ملعلا اهيف حصيف ديحوتلا نود يقلا ضئارفلا امأ و ى ملع ريغب
 مل نم : دايز نبا لاق ‘ لصالا بحاصك فنصملا ركذ امل قفاوم وهو ى لهجلاب
 :لبقو ى مثإلاو ةرافكلاو لدبلا هيلع : ليقف “هيلع ضرف ام ادأ هتالصب دصقي
 لصألا بحاصو فنصملا مالكو ى هيلع ءيش ال : ليقو « ةرافكلا ال لدبلا

 . لوألا لمتحم

 ملو اهيف كشو ىلص اذإ ةالصلاف اضعب لطبي يذلاو : « تالاؤسلا ه يفو

 يفو « ةالصلا تاطبو مل ملا يف ىدأ دقف ضرف ا ہ;٣نأ ملع دقو ىلص ام رادي

 . اهملعب الإ اهلمع حصي ال ضئارفلا : 2 تالا ؤسلا »
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 هملع ام ىضق دف اهعق وأ نإ هز أل ‘ ال مأ تعقو له اهلطبب ال و

 ، طوحأ كلذ ىلع اهتداعإو . ال مأ لطبت لاقي ام كانه سيلف الإو

 ىضق دقف اهعقوأ نإ هنأل ال مآ تعقو له ( كشلا يأ > ) اهلطبي الو (

 نالطبلا نآل ( ال مأ لطب ) أ ( لاقي ام كانه سيلف الإو ) نالطب الف ( هيلع ام
 اهعاقيإ نم دب الو ك هل نالطب الف ءيش دحو م اذإف ك دوح وم ءيشب دادتعالا مدع

 لصب مل نإ : ليقو « رفك هللا دنع ىلص د۔ةو اهدعي مل نإو “ تقولا يقب نإ

 ىل"وآلاو © هدعب مأ ركذل لطب لبق ماهفتسإلا ةزمه تردق امنإو ؛ رفك هلا دنع

 . ةزمهلا ردقت الف ةذفانلا « ام ه و « وأ ه ظفلب لطب ام وأ لطب : لوقي نأ

 اذإ لعفلا لطبي كش :هجوأ ةثالث ىلع لامفألا يف كشلا :« تالاؤسلا » ىفو
 هعم تبثيو اضعب لطبي كشو ى هعم ناك اذإ لعفلا لطبي ال كش و ت هعم ناك

 لعفلا حصب ال يذلاو ى ديحوتلا لاصخ يف كشلاك لعفلا لطبي يذلاف “ ضعب

 ىلوألاو ع فوخلاو ءاجرلاك هب الإ اهؤادأ حصي ال يتلا ضئارفلا يف كشلاك هب الإ
 ةالصلاك اضعب لطبي يذلاو : لاق “ دح امل كردي ال يتلا ضئارفلا يف لوقي نأ
 تلطبو ملعلا نف ىدأ دقف ضرف اهنأ ملع دقو ىلص ام ردي ملو اهيف ىلص اذإ

 . ةالصلا

 ىلع اهلعفو وأ اهعاقيإو : لوقي نأ لأوألا ( طوحأ كلذ ىلع اهتداعإو ) ٠
 كلذ نكلو « ةداعإلا هيلع قلطي نأ نع الضف اهلعف هنأ ملعي مل هنأل طوحأ كلذ
 : هلوقب ةراشإلاو كش هنأ ىرت الأ « ىلص دق نوكي نأ نكمي هنأ هيوقي زاج
 اهتداعإ نأ عم طوحأ اهتداعإ نإ :لاقي نأ يةب ؟ لص له : كشلا ىلإ كلذ ىلع

 اذإ ام ىلع كلذ لمحي هنأ باوجلاو « ءادألا يف كشلاب ةمذلا أرمت ال ذإ ضرف .ا



 ءاوس اهعاقيإ همزل و > كلمك الإو اهعقوأ اذإ اذهو > كرت نإ ءاسأو

 ك بج او ءادأ وأ ةطوح دعع

 ةداعإلا ظفلو “ ضرف ال ةطوح ذئنيح اهتداعإ نإف تقولا جورخ دعب اهيف كش

 رهش ولو ى هل دودحملا تقولا دعب ولو ىرخأ ةرم ءيشلا لعف ىلع قلطي ةغللا يف
 دقو « ل"وألا هلعف يف للخل تقولا يف ىرخأ ةرم هلعف ىلع هقالطإ لوصألا يف
 دق هنأ ناكمإل وه امف ةداعإلا ظفل قلطي ىتح لمف دق هنأب ملعي مل هنأ اضيأ تملع

 عوضوملا ةداعإلا ظفل قلطأ لب ،اهيلك وأ ديبقتلاو قالطإلا ةقالمل زاجم وأ لعف

 . لعفلا عاقيإ قلطم ىلع لعفلا ريركتل

 همشت ةديدش ةهارك يهف ةيصعملا نود يه ةءاسإ ةداعإلا ( كرت نإ ءاسأو )

 ( اهعقوأ اذإ ) وه امنإ طقف ءاسأ هنأ نم روكذملا اذه يأ “ ( اذهو ) “ ةيصعملا

 رمألا سفن يف اهعقوي ( الإو ) نايسنلاب اهعقوأ هنأ ملعي ملو رمآلا سفن يف
 نإ هنأ كلذ لصاحف اهتداعإب طتحي ملو اهعاقيإ يف كش ذإ قافن كاله ( كلمم )
 ءاسأ دقف اهعقوأ دق رمألا سفن يف ناك نإف ى اهتداعإب طتحي ملو تقولا دعب كش

 اهعقوي مل ذإ رفك دقف رمآلا سفن يف اهعقوي مل نإو « كشلل ةعفادلا ةطوحلا هك رتب

 نإو ص ارخآ الو آلوأ رفك الف تقولا نع مان وأ يسن نإ هنآل لكشم اذهو
 . ةطوحلا كرتب كشلا دعب رفك هل ددحتي الو آلوأ رفك دقف دّسمت

 ص آلوأ اهعقو مل هنآل اهمقوي نأ رمآلا سفن يف همزل يأ 0 ( اهعاقيإ همزلو )

 دقتعيو يلصي ( ةطوح ) اهعاقيإ يف ( دقع ءاوس )هيلع ام ىدأ دقف اهعقوأ اذإف
 مزجي بجاو عاقيإ يأ ى ( بجاو ءادأ وأ ) هلصأ مل يلعل ضرفلا اذه يلصأ ينأ
 قلطم وهو ص يوغل ءادألا اذهف هلصي مل هلعل هنأ رعشتسي الو ى ضرفلا يلصأ ينأ
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 نيح ةطوح وأ هيلع ضرف اذه نأ دقتعب نأ همرلي ال نكلو

 ء همف كيشلا هطلاخ

 نم اح.حص المف هتقو يف هلعفف لوصألا ف امأو ص هتقو دعب ولو ى بجاولا لمف

 رمألا سفن يف اهلعفي مل نإ كلاه هنأ ديرب نأ لمتحيو « ةداعإب ال رمآلا لوأ
 نإ كاله الو « كش مث كرتلا دمعت نإ اذه نكل « ءادآلا وأ دعب ةطوحلا ىون

 كلاب لمعي ال نأ حابأ يذلا وه عرسلا نأل هللا دنع "لصي مل ولو تقولا دعب كش

 . تقولا جورخ دمب

 رك ذ ام دقعي نأ زاوج دارملا سيلف ى موزللا مهوتل عفد ( همزلي ال نكلو )

 دق نوكي نأ ناكمإل ( هيلع ضرف ز عاقيإلا اذه يأ “ ( اذه نأ دقتعي نأ )
 مزلي الو ى ( هيف كشلا هطلاخ نيح ) هلمفي مل هلعل ( ةطوح وأ ) كلذ لبق هلمف
 هنإف امهدحأ داقتعا هل زوحي نأ ةطوحلا وأ بحاو ءادأ داقتعا همزلي ال هنوك نم

 همزلي لب « ةطوحلا الو بجاولا ءادأ 7 نأ همزلي ال : لاق هنأكف « زوحي ال

 . ال ءاضق اذهف اهدؤي مل ناك نإ هنأ يونيو “ ةالصلا كلت لثم يلصي نأ

 تدراف رفلا يف يتالص ضرأ مل ينا : حلاص نب بوقعي خيشلا لجر لاسو

 رجف وأ ءاشع وأ برغم وأ رصع وأ رهظ يه تناك نإ لوقأو ؛ اهديعأ نأ

 لوقي نأ زوجي هنأ هباجأف ى ةيضاملا ةالصلل طايتحاف نكت مل نإ و ث اهل ءاضقف

 ضعب يفو ‘ تقولا يف كش نم اذك و ، طايتحاف الإ و ءاضقف يلع تناك نإ كلذ

 وأ هلع ضرف اذه نأ دقتعي نأ هل سيل هنأ فنصملا ةلأسم يف لصألا خسن
 تقولا يف كش نإ هنأ يدنع يذلاو ى امهدحأب مزجي نأ هل زوجي ال يأ ى ةطوح

 . ءادألاب نقتم ريغ تقولا يف وهو هتمذ ربت مل هنأل ضرف لوقي نأ همزل



 كشف مميتب اهالص "وأ . ال مأ تدسفأ اهيف كش نم اذكو

 هازجأ اذإ هنأل هكش هرضي ال ريبكت وأ ءامإب وأ ال "مأ رئزجمأ

 ، هب رذعي الف الإو هرضي مل هنلا دنع

 اهالص وأ ص ال مأ تسسفأ اهيف ) هدعب وأ تقولا ين ( كش نم اذكو )
 رصق هلمل وأ ءاملا قاطأ هلمل كش نأب ؟ ( ال مأ ) همميت ( هنزجنيا كشف مُميتب
 مأ اثالث ىلص وأ اهل اكب نايتإلا قيطي له ( ريبكت وأ ءاممإب وأ ) هنع ثحبلا يف
 هرضي لب « هسفنب ( هكش هرضي ال ) هوحن وأ كلذ يف كش ءوضو الب وأ اعبرأ

 ( هللا دنع ءازجأ اذإ هنأل ) هب تأي مل نإ هب يتأي نأ هيلع بج و امب نايتإلا مدع

 م ) هل حص له كش و لعف يذلا هلعف وأ « يسنو رمآلا سفن يف لعف يذلا هلعف
 كاردإ يف روصق هنم نوكي نأب هللا دنع هز_ حي ( الإو ) كشلا كلذ ( هرضي

 هل حص له كش يذلا لعفلا كلذب يأ ى ( هب رذعي الف ) ‘ ءازجإلا كلذ ةبترم
 رذعي مل تدسف اهنأ هللا دنع جرخ نإ هنإف ؟ هلعف له كش يذلا كلذ وأ ؟ال مأ

 ى لبق ةلأسملا يف امك كلهي ال هنأ حيحصلاو ى اهّدملي مل نإ دمحأ خبشلا لوق ىلع
 وح وأ اعبرأ وأ اثالث ىلصأ كش نإ نكلو ى كشلا ىلإ « ءالا ه دوع زوحي و

 دمب امأو ى ةالصلا باتك يف "رم ام ىلع اهتداعإ همزل ةالصلا يف وهو “ كلذ

 يف هيبشتلا دوع لمتحيو ص طاتحي نأ الإ الف تقولا جورخ دعب وأ اهنم جورخلا

 لب ث ضرف وأ ةطوحب مزجي ال هنأ ىلإ وأ “ طاتحي هنأ ىلإ كش نم اذك و : هلوق
 : لاق ذإ كشلا رض مدع ركذ دازو ى ءادأ اذهف ينزجت مل وأ لمفأ مل نإ : لوقب
 دقو ى كشلا رض مدع ىلإ هيبشتلا عوجر ةرابعلا نم ردابتملاو ‘ كش هرضي ال

 . خلا تمقو له اهلطبي الو : هلوق يف ىنعملاب مدقت
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 له كشف رذعك هبجومب كشلا هيلإ ثدح نإ كشب ىصعي الو

 ةفرعم همزلت مل ذإ هللا دنع هنزجي مل نإو 0 ال مأ ريصقتلا هعم هئزجي

 ‘ اهبسح ىلع اہ ىتأ ن ١ اهدسفت وأ اہ رصقت ناعم

 هيلإ ثدح نإ ) هئزجت مل وأ هللا دنع هتأزجأ هنأ يف ( كشب يصعي الو )

 عم يأ ى ( هعم هنزجي له كشف إراذلعك ) كشلا بجومب يأ ( هبج ومب كشلا
 ةيآ ةءارقك و ةرم ةرم حيبستلاو ميظعتلاك ةالصلا نم ( ريصقتلا ) رذعلا كلذ

 : هلوقل ةياغ ( هلا دنع هنزجي مل نإو “ال مأ ) ريبكتلاب ةالصلاكو ءاميإلاكو ةريصق

 ةالصلا ريصقت يف ىنعت رذاعم يأ ى ةيبيغ ( ناعم ةفرعم همزلت مل ذإ ) ىصعي ال

 نإ ) للا دنع ( اهدسفت وأ ) اهببسب يأ ى ( اهب ) للا دنع ةالصلا ( رصقت ) اهب

 هب هل زوجي امم هريغ وأ ريصقت نم ( اهيبَسحَ ىلع ) ةالصلاب ىتأ يأ ع ( اهب ىتأ
 هللا دنع اهريصقتل ارذع كلذ نكم مل ولو رهاظلا بسحي هعم حصتو ى ريصقتلا
 رهاظلا بسحي هل زاج امم اذكهو “هلا دنع مميتلا هل زجي مل وأ هللا دنع تدسف وأ

 دقف اهنم ىقب امو هتالص نم ىضم ام هيلع لك اشتف هتالص لخد نإ و ى هللا دنعال

 ءاحنتسالاو ءوضولاك مارحإلا لبق ايف مارحإلا دعب كش نإو ؤ هتالص تدسف

 نإ و “ كلذ لعف دق ناك نإ هتالص كشلا اذه دسقن الف هيف قلخلا ىلع هيجوتلاو

 هكشب مارحإلا دعب لغتشي ال : ليقو ؤ كشلاب لطبي ءيش كانه سيلف لمعي م

 . نيقيلاب لغتشيو هلبق ايف

 هدنع اهف هلمعي مل نإ و هلمع نإ كشلا هرضي ال مارحإلا دعب ابف كش نإ اذك و

 نمكلذ ناك اذإ یكشي مل وأ كش “شنا دنعو رمآلا سفن يف هلمعب هتالص حصت الف
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 كش نمو ى ةالص لكل طاتحي نأ ناسنإلل يغبني : اولاق كلذلو “ ضئارفلا

 يف كشلاب لغتشي ال اذك و كشلا كرتي : ليقو ى هنيح نم فنأتسي : ليقف
 كشلاب لغتشي الف لعف هنأ كش نإ و « دسف هنأ كش اذإ هلعف امدعب ءوضولا وحن

 كرتي بنذأ ادعب ةطوحلاب لعفي ملو لمفي مل لبق ناك نإ و “لعفي نأ هيلع بجيو
 نقبتي مل هنأ عم لعفلا كرت ذإ "ءاونب بنذأ لعف دق ناك نإو ى "هاوتتبو لعفلا

 ثنح هللا دنع دسف ولو ى هملع الف هداسف يف كش ام امأو “ لبق لعف دق هنأ

 هيلع ام ىدأ دق هدنع ناك نإ اذك و ‘ بيفلا فلكي الو “ عرشلا رهاظب رذعي

 موصلاو ةاكزلاو ةالصلاك نايصعلاب هيلع كحي الف هللا دنع ىدأ نكي م ولو

 هيف صخرو ى يدعتلاب ام الإ ط دابعلا نيبو هنيب وأ هللا نيبو هنيب ىلا لاومألاو
 . مرغ دق هدنع ناكو باتو هسفن عجار اذإ اضيأ

 : هجوأ ةثالث ىلع ضئارفلا بيترت : « تالاؤسلا » يفو

 نأ اوملعي نأ كلذو ‘دمحوتلا بيترت : وهو هجوأ ةسمخ ىلع لوآلا بيترتلا
 رأ ىلع ينب هنأ يل رهظ مث ى هللا لوسر دمع كلوق عم يأ ى للا الإ هلإ ال لوق

 اضيأ يقابلا ناك ولو يقابلا نود هلا الإ هلإ ال ديحوت هنآ ملعي نأ بجي يذلا
 وعدي يتلا ةلمجلا هذه نأ ملعن نأ انيلع : لصألا بحاص سابعلا وبأ لاقو « ديحوت

 نم نأ : _ للا هحّبق _ نيسحلا نبا معزو “ ديحوت اهلك قلع للا لوسر اهيلإ
 مل هنأ كشنو ڵ باقع هك رت ىلعو باوث هيلعو ةعاطو ضرفو كرشأ كلذ لاق

 مل ام هرامضإو هللا لوسر دمحم لوق عم يأ ى هلا الإ هلإ ال لوق الإ دبح وتلا نكمي

 راكنإلاب فراقي وأ ذخأي مل ام كشلا كلذب ذخاؤي ال يأ ى يناثلا بيترتلا ذخان

 .هوحنو
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 يأ ى للا الإ هلإ ال لوق فالخ يه يتلا ديحوتلا لاصخ لثم يناثلا بيترتلاو

 لسرلاو رانلاو ةنجلاو ثعبلا ةفرممك افنآ “رم ام ىلع هللا لوسر دمحم لوق عم

 هكرت ىلعو باوث هتفرعم ىلعو ةعاطو ضرف اهنأ ملعن نأ كلذ هابشأو ءايبنألاو

 اديحوت هنوك لهج يف رذعي ا۔لو « قفانم وهف كلذ ف رمي مل نمو يأ “ باقع
 ملعن نأ انيلع سيل و : لاق ى كلذ لهجي ىصعي ال : ليقو « ديحوت هنأ ذخأي مل ام

 . ديحوت هنأ ذخأن مل ام يأ ى لوآلا هجولا لثم ى ديحوت هنأ

 نم كلذ هبشأ امو جحلاو موصلاو ةاكزلاو ةالصلاك : ثلاثلا بيترتلاو

 ص باوث هيلعو ةعاطو ضرف هنأ ملعن نأ انيلع ديحوتلا نود يه يتلا ضئارفلا

 رومأم هنأ ملعي ال : اولاق ينيوجلاو ةلزتعملا نإ :يشكيودسلا نع مساق خيشلا لاق

 لوزب وأ همامت لمق توعع وأ لعفلا متي له يردي ال هزأل لعفلا نم نكمتلا لبق

 رمأ هنأ ملعيف متي ىتح هب رومأم هنأ ملع هلعف نم ىضم مزج لكف « هضرف هنع

 لهجن انأ باوجلاو ‘ فصنلاب رمأ هنأ نيبت الثم فصنلا يف تام ولف ى لكلاب

 انأ دقتمنف لاحلا ىف رهاظلاب ذخأن نأ بجيف رهاظلاب انفلك امنإو ث رمألا ةبقاع

 . متت ىقح ةضيرفلا يف كشلا ةلزتعملا مزلو ى نورومأم

 الإ اباقع هك رت ىلع نأ مل__هن نأ انيلع سيلو : « تالاؤسلا ه بحاص لاق

 هنأ : - للا مهمحر _ يناساريلا روسم يبأ نب ليصف ءايرك ز يبأ نع اوركذ ام

 ۔_ - ٢٢



 )١ يافب ةبازع اهيف هرظانف تقولا جرخ اذإ ةالصلا كرات رفك لهج عسي ال

 ء اضيأ كلذ ري۔غو جحلاو موصلاو ةاكزلا كرات لهج عسي ال نأ هبلع مزلي هنأب

 ٠ اهلك هوح ولا هذه ق هلهحح ىصعب هنأ : دجأ نب ىسدع خبشلا لاقو

 تماق اذإ وه امنإ هررق ام ةدح ىلع كلذ ةفرعم بوجو نم ركذ امو : تلق

 ايهلهجو ديحوت نبلو آلا بتارم ةفرعمو : لاق قاض وأ تقولا ؟لح وأ ةجحلا

 ع كرش ايف ةئطختلاو ايمل ممرحتلاو ايف راكنإلاو ديحوت اهب رارقإلاو كرش

 . كرشم وهف هللا لهج عس ر نإ الإ « رفك ايمل ةمسوتلاو

 ديحوتلا نود ةعاط وه يذلا امنإو يأ « د۔حوت هب رارقإلا ثلاثلا بيترتلاو

 هملع ص وصنمللل َ هر هنآل يأ > كرش . ةئطختلاو مم رحتلاو ال راكنإلاو : لاق هلعف

 ال يأ ى اهيف نوجرخي ال ةعسوتلاو لهجلاب رفكي كرتلاب رفكي نيحف لهجلا امأو

 . اهيف نوكتي

 ال ناب يغاب نبا نازع اهيف هرظانف :اهدمتمن انديب يتلا ةخسنلايف )١(

 ممع امهاتلكو مايالا هذه انيلا تدرو يتلا ةيناثلا ةخسنلا يف اذكو ٠ عسي

 ءاي ركز ابأ ليلجلا ةمالعلا نا : بتكلا يف ةلوادتم ةروهشم ةلئسملاو حيحص

 تقولا جرخ ا اذا ةلملا كرات رفك لهج عسي ال : : لوقي هللا همحر ل۔صف

 لابج ةلسلس زوا وه و ايقيرفا لامشب رب ربلا خيرات يف روهشملا ساروأ لبج

 ىلمع مزلي هنأب ماركلا ةبازملا كثلوآ ةلئسملا ىف ق هرظات ) ةيوارحصلا سلطالا

 قرف ال هنال كلذ ريغو جحلاو موصلاو ةاكزلا كرات رفك لهج عسي ال هنآ هلوق

 ةفيحص همجارف ان ركذ ام بسح صلاخلا بهذلا يف بطقلا ةلئسملا دروأو اهنيب

 ١٧ ٠ س ٤!

 إ ىنمم يف جاهنملا انتلجم نم يناثلا ءزجلا ف يململا مسقلا عحج جارو

 دفتست اهب قلمتي امم كلذ رمغ ىلا اهلامعاو ا اهخيراتو اهقاقتشاو فاو ةبازملا
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 مايقب قاض ام عسو هنأل قفان اهلهج عسو نم : لاقي ملكتلا ىلعو : تلق

 ىلع لوآلا ى هجوأ ةثالث ىلع يصاعملا بيترتو : لاق “ تقولا قيض وأ ةجحلا

 هيلعو ةيصعمو ةريبك و رفك و كرش نينثا نيهلإ لوق نأ ملعن نأ : هجوأ ةسمخ

 يناثلا بيترتلا ذخان مل ام نينثا نيلإ لوق ىلإ كرشلانكي مل هنأ كشنو “باقع

 بيترتلاو ى هوحنو راكنإلاب فراقن وأ ذخأن مل ام روكذملا كشلاب ذخاؤن ال يأ

 نأ انيلع كلذ هبشأ ا۔هو لسرلاو ءايبنآلاو رانلاو ةنجلاو ثعبلا راكنإك يناثلا

 هنأ ملمن نأ انيلع سيلو ى هيلع باقعلا نأو ، ةيصعمو ةريبك و رفك هنأ ملعن
 هنأ ملعن نأ انيلعو كرش هلهجو ديحوت كلذ ملع : ليقو ‘ لوق ىلع يأ « كرش

 ابرلاو ىنزلاو ءامدلاك كرشلا نود رئابكلا ثلاثلا بيترتلاو : لاق “ كرش

 رفك هنأ ةجحلا مايق عم ملعن نأ انيلع كلذ هبشأ امو رخلا برشو ةقرسلاو

 ةدابع ىلإ اعد وأ هسفن ةدابع ىلإ اعد نم كيرشت انيلعو ؤ ةيصعمو ريبك و

 هب برقتلاو كرش كرشلا لهجو ى كرش كرشلاب رمألا نأ ملعن نأ انيلعو ى هريغ

 يبأ خيشلا ةذمالت باوج وهو كلذك كرش هيلع رارصإلاو هل )١ لالحتسالاو

 ةفولأم نكت مل ظافلآ] ضمب مهنع هللا يضر انياحصأ نمفلسلا ركذي )١(

 نونمي امناق مالكلا لئاسم ف لالحتسالا : ظنفلك كلذو مهريغ دنع لاممتسالا

 ةيالو : مهلوقك اذهو باجيالا ىنممب لمعتسي دقو زيوجتلاو غيوستلا هب
 لالحتسالا ناف -٠ ديحوت لالحتسالاو برقتلاو اهي رمالاو ديحوت نيملسملا
 ىنمملا هب دارملا ديحوتلاو ٠ زيوجتلا ىنعم ىلع هلمح باجيالا ىنعمي انه

 ملع وهو ديحوتلا ملع لئاسم نم ركذام يأ ديحوتلا ملع وهو يحالطصالا
 حصيو ٠ حالطصالا يف ةحاشم الودارفالا وهو يوغللا ديحوتلا ال مالكلا
 ةءاربلاو ةيالولا نأ مولعملا نم ذا هللا ديحوتتامبتتسم نم ركذ ام نآ داري نآ
 اطخلاب مكحلا يا ةئطختلا ظافلألا كلت نمو -٠ هسسأو نيدلا ناكر] نم

 امناو هب كلهي ميظع مثايف عقاو يا كلاه مهلوقو

 ةريبك يف قلطي دقو قافنلا فك ةريبك ماقم يف الا ابلاغ قلطي ال ظفللا اذه
 اذه يفو - مهحالطصا موق لكلو مالسالا نع جرخي ال يذلا كرشلا رفك

 ٠ نيمملا قفوملا هللاو - ضوصخلاب هيلا اندع امبر عساش لاجم عوضوملا
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 هنأ كشف ةءارب وأ ةدالو بجوم دحأ نم دهاش نم رذعي الو

 3 تآو ضام يف اهقيقحت الإ هيزجي الو { ايهعقوي مل نإ هنم أربت وأ هالوت

 هذه ةفرعم مزلي الف وه هباوج امأو “ هللا همحر _ ركب يبأ نب دمح هللادبع

 ردقلا ليلجلا خيشلا هاور “ اذه بسح كرش يه : لوةيو ى اهقحي الو هوجولا

 يغاوزلا ليصف نب ءايركز يبأ نع خيشلا ىكحو - هللا همحر _ ورمع وبأ

 دمحوت همعو ديحوت دمح وتلاب رمألا نأ ملعن نأ انىلع : لاق هنأ هللا همحر

 لاق « نالوق هيفف ديحوتلا ىلع رارصإلا امأو ى كلذك لالحتسالاو هب برقتلاو

 ةماقإلا و يداملا هانعمو ص ديحوتلا يف رارصإلا نوكي : دمحأ نب ىسبع خيشلا

 ك اهيلع يداتلا وهو “ يصاعملا يف الإ رارصإلا نوكي ال : هريغ لاقو ى هيلع

 هنأو ىلاعتو هناحبس هل دارفإ هنأ ديحوتلا لهج عسو نم : سابعلا وبأ لاق
 لئاسملا هنه ةفرعمو “ كرشم وهف ةاواسم هنأ كرسثلا لهج عسو وأ ضرف

 : لاق نإو ى كرش نهف راكنإلاو ديحوت نهب رارقإلاو كرش "نلهلهجو ديحوت
 تسلل هللا ةفرعم : لاق نإ الإ ث رفك دقف ديحوتب تسيل لئاسملا هذه ةفرعم

 . كرشم هنإف دمحوتب

 ىسني الو ى هنم أ"ربت وأ هالوت له كشي نأ زوجي ال كشلا يف ( رذعي الو )

 ءانمألا ةداهش ةدهاشملا لثمو ى ( ةءارب وأ ةيالو بج وم دحأ نم دهاش نم )
 هنأ كشف ) لكلا لمشيف ازاجم قيقحتلا ةدهاشملاب ديري نأ لمتحيو “ ةرهشلاو
 رمألا سفن يف ناك ( نإ هنم أ"ربت وأ ) ى ةيالو بجوم هنم ىأز نإ ( هالوت

 هب هللا دنع هل إ زلجم" ققحت وهو ( ضام يف اهقيقحت الإ هيزجي الو “ اهعقو م )
 دارأ هلملو “ رضاحو ( رتآو ) : لاق اك ديدجتلا لبقتسيف هب ردبت مل هنأ الإ
 رفك دقف يضاملا يف ايهعقوي مل ناك نإف“يت لاو رضاحلا لمشيف يضاملا دعب ام يت آلاب

٢٥ 



 ناك دقو هنم أربتم وأ هدنع ىلوتم اذه نأ هيلع لكاشت نإ الو

 . هدضك اذكه نيملسملل رفغتسب نأ هل صخرو سا مهدحأ

 لاحلايف اهمقويف ى اهتكرت تنك نإ يكرت يل رفغأ مهللا : رفغتسي نأ هبلع بجيف

 الإ ةيالولا متت الو ث ةريبك الإ نوكي ال ةءاربلا وأ ةيالولا نم ءيش عييضت نإف

 ليقو رخآلا نودب نسَسَعملا دحأ يزجي الو “ناسللاب رافغتسإلا و بلقلاب بحلاب

 يف كلذ لثم ركذو ث فحتلا يف هركذ تركذ ام ريغ لوق انباحصأ ضعب نع

 . ةءاربلا

 ( هنم أربتم وأ هدنع ىلوتم اذه نأ هيلع لكاشت نإ ) كشلا يف رذمي (الو )

 هدنع ىق۔ةحت ( دقو ) ، هيف فوقوم وأ هنم أربتم وأ هيف فوقوم وأ ىلوتم وأ
 ققح يأ ث يةربتلاو ىيلوتلا ى نيهجولا دحأ يأ ى ( امهدحأ ) هدنع ( ناك ) هنأ

 ء رفغتسيو كله دقو امهادحإ نييمت يف كش و ةءاربلا وأ ةيالولا يف هدنع ناك هنأ

 ةءاربلا نم فوقولا ىلإ عجر دقف هيف فقيو بوتي نكلو هك رادت لصحم الو

 . لبق امل ال دعب امل لبقتسملا يف هلاح نيبتي ىتح هنايسن ةرورضل ةيالولا وأ

 ىلوتم ناك نإ مهيف لخديف الامجإ ( اذكه نيملسملل رفغتسي نأ هل صخرو )
 دنع مهنم ناك نإ مهيف لخديف آلاجإ اذكه رافكلا نملي نأ ( هدضك ) كلا دنع

 رافغتسإلا نم ركذ امو « هيلع لكاشت ىتح همييضت نم للا ىلإ بوتيو ىلاعت هللا
 لكاشت يذلا اذه لجأ نم اهددجي ةلمجلا ةءاربو ةلملا ةيالو وه اللمجإ نمللاو

 ةيالو نع هئزجت ال اهتءارب وأ ةلمجلا ةيالوف الإو ةرورضلل اذهب حماسي امنإو “ هيلع

 اهجو همالك لمتحيو “فوقولا يف هرمأ رهاظ يف هل نوكيو اهتءارب وأ صاخشألا

 ا۔ه بسحب هل رفغتسن نأ ؟يلع بجو نم لكل رفغا مهللا : لوقي نأ وهو رخآ



 كلذ يف لخديف يل رهظي ام بسحب هنعلأ نأ ؟يلع بجو نم آلك نعلاو ث رهظي
 يف فالخلا “رم دقو ى ةلمجلا ةءارب ريغو ةلمجلا ةيالو ريغ وهو هملع لكاشت نم
 انلعجي مل : لاق يدانص : ليقو ى ةلاصم نإو « هنم أربتم وأ ىلوتم يسن نم رذع
 ضعب لاقو “عجر اك عجري ملو هريغ هلاقو اذه نع عجر مث ىسنن ال ةظفح هللا

 . ١ عجر م ةلاصمل : ءاملماا

 نأ هصخر مث رصم ىلإ هجوت نيح ليصف ءايرك ز يبأل رزخ وبأ خيشلا لاق
 اذهو “ سكملا يف اذك و هالوت يذلا لمشيف ةلمج حالصلا ةيؤرب هالوت نمل رفغتسي

 ى رزخوبأ لاق ام تقفا و ذإ لضفلا ىلوم هلل دخاو افنآ ترك ذ يذلا لاتحإلانيع

 نع اجورخ ىلوأ اذه لب : « تالاؤسلا ه يفو ‘ « فحتلا ه يف كلذك هاكحو
 ام دعب لاق ذإ ى هيلإ راشأ لصألا بحاص تيأر مث ةروكذملا ةرورضلا فلكت

 كلذكو دصقلا مهالوت نم مهل رفغتسي نيذلا نيملسملل اذهو : فنصملا هركذ

 . خلا ‘ نورفاكلا

 ضمب لاقو : ملعأ هللاو لصألاو فيرحت وهو ت نيتخسنلاب اذكه )١(
 مامالل لاؤسلا ىنيم ىلع مالكلا نوكي نأ لمتحيو ‘ عجري مل ةلاصم ءاملعلا

 يقب امل رهظآ لوالاو . لاؤسلا باوجل ةرابملا يف طقس عقوف هعوجر نع ةلاصم
 ةرابملا كلت نع ةلاصم مامالا ع وجر مدع ركذ ءاملعلا ضمب نأ ينظ يف

 تسنتتو . ءامكحلاو رابكلا تايبهذو ءامظملا مالكلثم نم يه و هنع ةروهشملا

 يتاردسلا دمحم نب يدانص خيشلا ملكتملا ةمالعلا ىلا ةليلجلا ةلمجلا هذه
 امهنأ بوقمي وبأ نيدلا سمش هيلع ىرج يذلاو ء هللا همحر ينالجراولا

 اذهو . ٥ ١ س ٨٢ ص ٢ ح » ليلدلا « رظنأ . هيلع رصتقا و ةلاصم مامالل

 خيشلا ىلا اهتبسن فعض ىلا ةراشا ليقب بطقلا ربع كلذل حيحصلا وه

 ٠ ملعا هللاو . يدانص



 ضيي مل ام هنم أربت وأ هالوت له هكش هيف فقوت نميف هرضي الو

 يسن بنذ نم ةبوتلاك ضرف يف كشلا عسي دقو ى امهادحإ هيف
 نإ الامجإ بنذ لك نم اهتيضرف دقتعمل هصخشل دصقب ملعي مل وأ

 ، كلذ هب زج و لعف ام لك نم مدنو « هنم رفغتسا

 فقوت لعافو “ رضي لعاف ( هكش ) امطق ( هيف فتقوت نميف هرضي الو )
 كلذ يف كش هنأ وه كشلا كلذو ، دحأ يف فقاولا "كاشلا فلكملا ريمض

 ةءارب وأ ةيالو بجوي ام هل ثدحأ ( هنم أربت وأ هالوت له ) هبف فوقوملا

 البف ةءاربلا وأ ةيالولا يأ « ( امهادحإ ) هيف .ققحي مل ام يأ “ ( هيف ضع مل ام )

 سفن يف ناك نإ مث ص فوقولا يف هيقبي ةءارب وأ ةيالو بجوملا ثادحإ قيقحت
 ةَظَفحَ كلا انلمجي مل : ةلاصم لاق دقف يسنو امهادحإل ابجوم ثدحأ دق رمألا

 ددجي نأ صخرو « رذعي مل هنم أربت وأ هالوت له يسن نإ هنأ مدقتو ى ىسنن ال

 . امهادحإ يف هلوخد ةسنب اهتءاربو ةلمجلا ةيالو

 ةبوتلاف لوعفملل ءانبلاب ( يمنأ بنذ نم ةب وتلاك ضرف يف كشلا عسي دقو )

 نمل يأ ص ( هصخشل دصقب ) لوعفملل ءانبلاب ( ملعي مل وأ ) ضرف بونذلا نم
 دحوملا نعىضر هلا نإ :اولاق ذإ ةئجرملاك بنذ لك نم ةبوتلا بجت ال هنأ بنذلا

 دقتممل ) هئزجت مل ضرف ةبوتلا نأ دقتمي ملو بات ول لب كلذ هيزجي الف "رصأ ولو
 نع يأ ى( هنم رفغتسا نإ الامجإ بنذ لك نم ) ةبوتلا ةيضرف يأ ى ( اهتيضرف
 . الامجإ بنذلا

 ابنذ بنذأ دق نوكي نأ كلذو ع ( كلذ هيزجيو لعف ام لك نم مدن و )

 ةبوتلاك :هلوق اذهو هتبوتبنذلا كلذل هتأزجأ دقف اذكه بونذلا نم باتو هسنف



 ؟ال وأ هلعف وأ هلهح عسي امم وهأ ٦ ملو العف لعف نإ كلذكو

 ناك نإ : لاقو رفغتسا نإ ال مأ ًابنذ لمعأ هسفن نم ملعي مل وأ

 ةبوتلا ضرف هنع طحي الو { يبونذ نم وأ هنم تبت" ابنذ كلذ

 . . . . . . . . ٤ بن ذلا لهج

 هيلع ةبجاو ةبوتلا نأ كشف هسني ملو العف لعفي نأ اضيأ كلذو « يسن بنذ نم
 دنع رمآلا سفن يف هيلع بجاولاف ؟ بنذ وه له هتكشل ادصق لعفلا اذه نم
 هرذمي مل هنم بتي مل نإف « ملعلاب كردي امم للا دنع ابنذ ناك نإ هنم بوتي نأ هللا

 نإ اذك و ى هئزجي هلملف آلامجإ اذكه بنذ لك نم بات نإ نكلو هفراق ذإ هللا
 هنآل ى كشلا ىلع هلك كلذ يف ةبوتلاف ابنذ ينم وه ناك نإ بر اي هنم تبت : لاق

 كلذ يف كش ال نكلو بنذ نم ةنقمتم ةبوت كلذ يف سيلف آلامجإ باتف هيسن نإ
 ؟ اهبوتأ ىتلا ةبوتلا هذه يف لخديف هتيسن بنذ ىل ناك له هبلق يف رطخ نإ الإ

 هلهج عسي ايف كشي نأ كلذ نمو كش ىلع ةبوت هذهف بنذ هلعل لعف نم بات نإ و
 . ضرف اذهف بونذلا نم ةبوتلا نأ فرع اذإ فكلا هنع بجي له

 ضرف وه له اهيف كشلا هل زوجي ام ضئارفلا نمو : « تالاؤسلا ه يف لاق
 وهأ رادي ملو ذدنعف لعف نإ كلذكو ) “ اضرف ةلمج اذكه بونذلا نم فكلاك

 لمعأ هسفن نم ملعي مل وأ ) هلعف وأ هلهج عسي ( ؟ال وأ هلعف وأ هلهج عسي ام

 ءلاؤسلل كلذ دعب بهذيو هنيح يف رفغتسي نأ دب الو ؟( رفغتسا نإ ال مأ ابنذ
 ناك نإ : لاقو ) “ صيخشتو ملع ىلع ةبوتلا هل ددج بنذ هنأ ملعو لأس اذإف

 تت" : هلوق ىلع رصتقي ( وأ هنم تبت ) ابنذ تلعف تنك نإ وأ ( ابنذ كلذ
 . ( يبونذ نم )

 لهج ظفل عفرو ضرف بصنب ( بنذلا لهج ةب وتلا ضرف هنع طحي الو )



 . هاب ١ هلعف هتف رعم هم رلي ال 1

 لهج يف روذعم ريغ هنإف هنم ةبوتلا ضرف هنع طحي ال ابنذ هلعف نوك لهج يأ
 ريظنتلل « فاكلا ه ( اك ) اهلهج و ةبوتلا كرت يف رذمي فيكف هلمف اذإ بنذلا

 ةيلوعفملا ىلع بصنلاب ( هتفرعم ) - يازلا رسك و ءايلا مضب - ( همزلي ال )
 هملقب _ هللا همحر - فنصملا طبضب كلذو ى ةيلعافلا ىلع لعف عفرب ( هايإ هلعف )

 نأ بنذلا لعفب بجي ال يأ « هل ةمزال بنذ هنأ ةفرعم ريصي ال بنذلا هلعف يأ

 ملام عسوملا بنذلا لهج يف رذمي هنإف « لكشم هرهاظب اذهو “بنذ هنأ فرمي

 مل هلعف نإو هكرتي نأ همزلو بنذ هنأ فرمي نأ همزل هلعف دار ] اذإف 2 هلعف درب

 مل لعفلا كرت مث هلعف دارأ اذإ و ص فراقي مل ام لهجلا يف رذعي هنأ رهش دةو رذمي

 . رذمي مل وه ام هيردي ال لعف ىلع اتطخ وأ ب"وص اذإ و ى هلعف همزلي

 هملع بجي ال هنأ - هللا اهمحر _ لصألا بحاصك فنصملا دارم لمعلو
 ناك نإ هنم تت : لاقو « بنذ هنأ ملعي مل اذإ هنم ةبوتلا دنع هنييعتو هتفرعم

 يف لخدي بنذلا كلذ نإف يبونذ نم تبت : لاقو ابنذ هسفنل ملعي م وأ ى ابنذ
 لمعف نيح ررقتم ناصملاف هبنذأ دق هنأ ملعي مل وأ ' بنذ هنأ فرعي مل ولو هتبوت

 عساو بنذ هنأ لعفلا لهجف نيترم لعفب ىصعي ال ذإ ةبوتلا نيح هلهجي رركتي الف
 بات اذإ هنيعل هلهج عم هتبوت تحص و لهجلاب رذعي مل هلعف اذإف هلهج عسي ايف هل
 كشلا هلف هلع ضرف ةلمجلا يف بونذلا نم ةبوتلا نأ فرع اذإو ى هبونذ عيمج نم

 . ال مأ اهنع فكلا بجي لم اهلهج عسي يتلا بونذلا يف

 ؟هل ةرافك نوكت له ةنسح هدعب لمعو ابنذ لمع نمع : « تالاؤسلا » يفو

 مالك يف اضيأ كلذ يتايو ى ةرافك نوكي : ليقو ى ةبوتلاب هدصقي ىتح ال : لاق

 نإو : لاق ص « لماشلا ه يف هتطسبو ح اضيأ « جاتلا ه يف وهو هلصأك فندملا

 : لقو ص انمدق اك هنزجي الف ةبوتلا ضرف هنيد يف نكلو هدصقي ملو ابنذ لمع

_ ٣٠ 



 نوعدملا لوةس : هللا همحر سابملا وبأ اهيف لوقي يتلا لئاسملا نم يهو “ هئزج

 كلذ ناك نإ لاقف بنذ فصولا يف كلذو وه ام ملعي مل وأ المع لمع نإ و ى ائيش

 . ھا “ هئزجي الف تبت أطخ ناك نإ و “ هنم ُتنت" ابنذ

 : لىقو كله دقف رمشلا نم هزرفي ال ىح نآرقلا يسن نم : «تالاؤسلا» يفو

 هيلع ساب ال ضرملا هيسن اذإ : ليق ى هظفح ولو هب لمعلل كراتلا وه هيسا
 هب لمملا ضرفي مل ام : ليقو ى هيسن ولو هيلع سأب الف هب لممي ناك اذإ : ليقو
 رزخ يبأ نع ”يورم كلذو ى لمملا هيلع سيل لوق وهو هنايسنب ذخؤي ال

 ص هب ذخاؤي ال ناسنإلا مهو نع طقس ام نأ ينغلب : لاق هنأ - هنع هللا يضر

 دير ن رباج ءاثلا يبأ نع هللا دمع ںررحع يبأ نءع عيبرلا وبأ خيشلا هاورو

 . هللا همحر

_ ٣١ 



 لصف

 فوخلاو ةبوتلاك كشلاب الإ هؤادأ حصي ال ام ضورفلا نم

 ك ىلاعت هللا الإ هدح ملعي ال ذإ نيدلا ولا رب و ءاجرلاو

 لصف

 هنإف « بنذلا نم ( ةبوتلاك ‘ كشلاب الإ هؤادأ ححصي ال ام ضورفلا نم )

 فوخلاو ) ؟ال مأ تلبق نأب ونحهلاب هتفداصو بنذلا ىلع تتأ له يردي ال

 دحلا لصو لهو الدتعا له كشي هنأ دارأ لب “سأيي الو نمأي ال ذإ ( ءاجرلاو

 "ربو ) نزولاو ليكلا دح كلذ لثمو ى اهبجاو ىدأ دقف هللا دنع هلصوأ يذلا

 هركذ ام هلثمو « نيدلاولا "ةرب دح يأ ى ( ىلاعت هلا الإ هدح ملعي ال ذإ:نيدلا ولا

 وأ ، كشلاب الإ هؤادأ حصي ال ام : هلوق نم « ام ه ىلإ ءاهلا 'د"وع زوجيو ى هلبق

 ةدودحم تسيل يتلا ضورفلا نم ضرف لك كلذو « ركذ ام ليوأتب هلك كلذ ىلإ
 زو۔جحي الف ةدودحملا ضئارفلا امأو « ىدأ دق هنأ ملع هغلب اذإ دح اهل ملعي ال يتلا
 هنأ يف كشلا هل زوجي الف ىدأ اذإو ص رثكأ وأ لقأ وأ كلذ بجو له كشلا

_ ٣٢ - 



 ةفكلاك ال مأ هيلع ضرف هنأ هيف كشلا فاكملا عسي ام اهنمو

 { اهتلمج نع فكلا ةيضرف ربتعا نإ اهلهج عسي يتلا بونذلا نع
 ء فكلا هيلع امنإو ى هب اهنع فكلا ةفرعل دصقلا همرلي ال ذإ

 اهانب له وأ هللا دنع ىدأ له كشلا هلو ع هب فلك يذلا رهاظلا بسحب ىدأ

 ؟ اهضقني ام هيلع لخد له وأ حصي ال ام ىلع

 ق دودحلا لخديو ى دودحم ريغو دودحم نيدلا ةلمح و : « تالاؤسلا » يفو

 دودحملا ىف دودحلاف ى دودحلا يف دودحلاو ى دودحملا يف دودحملا ريغو دودحملا ريغ

 ص ءاجرلاو فوخلا يف مدنلاك دودحملا ريغ يف دودحملا ريغو « ةالصلا يف برقتلاك

 ةالصلاب هللا ىلإ برقتلاك دودحم يف الإ دجوي ال هنأل آدودحم برقتلا ناك امنإ و

 . ليق اذك ةصاخ ةقدصو براحم لتق وأ صاخ موص وأ ةصاخ

 بونذلانع فكلاك س ال مأ هيلع ضرف هنأ هيف كشلا فلكملا عسي ام اهنمو )
 ةيضرف ربتعا نإ ) ةئطختلا وأ بيوصتلا وأ ةفراقملا ةدارإ ىلإ (اهلهج عسي يقلا

 اهلك بونذلا ىلإ دئاع .ريمضلاف « اذكه بونذلا ةلمج نع يأ ى ( اهتلمج نع فكلا
 دصقلا همزلي ال ذإ ) مادختسا عون كاذو “ طقف اهلهج عسي يتلا ىلإ ال اذكه

 يف ريمضلا ( هب اهنع فكلا ضرف ) ةيوقتلا مال يه وأ ةفرمم ىلإ يأ ، ( ةفرعمل
 ةدوصقم اهنع يأ > اهصمخشت ىنعمب دصقلل هب يفو ص دارفإ بونذلل اهنع

 . مادختسا هيفف روك ذملا دصقلا ىلإ ال صخشلاب

 هنأ ملعي مل ولو هيلع سأب الف بنذلا نم فك اذإف ط ( فكلا هيلع امنإو )
 ص ضرف اذكه بونذلا نع فكلا نأ ملع اذإ ضرف هنع فكلا نأ ملمي ملو بنذ

 -- ٣٣ _ ) ج ١٧ _ لينلا - ٣ (



 هيف كشلا هل زاج مارح وأ لالح هنأ ملعي ال امع ضرفلا ريغ اذكو

 ‘ كارع ولو هلإ مدةتلا ال

 كلذ وحن وأ هلعف بيوصت وأ لعفب هفراقو هلهج عسو امو هلهج عسي ال ام امأ و

 نع فكلا نأب ملعلا بجيو « ًاد_حا و كاله ةفراقملاو لهجلاو كشلاب كله دةف

 ابجاو كرشلا نع هفك نوك هلهج مازلتسال كرشأ هلهج نإف ،“ بجاو بونذلا

 هملع ضرف هنع هفك ملع نإف ك كرش وه يذلا هتحابإ هداقتعا ىلإ يدؤملا هملع

 ضعبلان ود انباحصأ ضعب دنع رفك هيلع ضرف يصاعملا يقاب نع هفك نأ ملعي ملو

 هيلع بحيو ى هب هيلع ةجحلا مايق دعب الإ ةريبك هنوكب ملعلا همزلي ال هنآل رخآلا

 لوهجملا ناك نإ ريبك ابنذ بنذم ناك هلهج نإف «بنذلانم ةبوتلا بوجوب ملعي نأ
 تنرإ اك رشم ناكو اريغص ناك نإ آريفصو اريبك ةبجاو هنم ةبوتلا نوك نأ هل
 . اك رش ةجاو هنم ةبوتلا نوك هل لوهلا ناك

 لوق وه امم هوركم وأ ( مارح وأ لالح هنأ ماعي ال ام ضرفلا ريغ اذكو )
 احابم ناك ولو هوركم وأ مارح وأ لالح وه له (هيف كشلا هل زاج ) لمع وأ

 ( ولو هيلإ مدقتلا ال ) لالح وأ مارح وأ حابم هنأ ملعي نأ لبق رمآلا سفن يف
 ال_ف هلعف زوجي هنأ ملعي نأ لبق لمعلاب هيلإ مدقت نإ ( لع ) هبلإ مدقتلا ناك
 وأ ءاضق وأ ءاتفإ مدقتلا ناك نإ ايس الو 2 لالح هنأ قفاو ولو هلعف يف رذعي

 ىدتقملا ملاعلا نم رداصلا لوةلا نإف ةهاركلا وأ عنملا وأ زاوجلاب هيف ملكت ىتلطم

 هعماس هب لمعيف هنع هغلب نمو ى هعماس هنع ذخأن نأب هادعتي هطيض و هعرول هب

 لعفي نأ هلعفي هآر نمل زوجي ال يأ « هلعاف ىدعتي ال لعفلاو ى هنع هغلب نم وأ
 ملعي ال ام لعف ام لثم لعفي « هيئار لعفي له اوفلتخا مهنإف للع يبلا الإ هلثم
 لعفي : ليقو ى هب صخ قلع هلعل لعفي ال : ليقف ث حابم وأ ةماع ةعاط هنأ

_ ٣٤ 



 ةيالولا لمعلاكو 3 لعفلا نود هتزواجمل ىوتفلاك لوقلا يف اوددشو
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ك ةءاربلاو

 الف عروتي ال وأ ملعلا ظفل ردصتي ال نم امأ و > ةيصوصخلا م دع لصألا نأل

 . قفاو ول لب ‘ ىحلا قفاوي مل نإ ائيش هيلع " نم ىدعتي

 ى دودحلا يف هفقوت مدعو هنايصع رهظ نميف حالصلا نظ يف ةماعلا رذعت الو

 نآرقلاف دجوي يذلا لعفلا ايس الو “اقلطم ,لعفلا يف فيكف لوقلا يف هلك كلذو

 وأ ، هحالص ةماعلا نظت نم لعف يف هفالخ دجت و « همكح ءالعلا رثأ وأ ةنثلا وأ

 < ضعب مهوت اكسيلو ى نالف هلعف امل زجي مل ول. : مهلوق يف ةماعلا رذعت الو هلوق يف

 هتمرح وأ ءيش ةيلح ( لوقلا يف اوددشو ): هلوقب راشأ افنآ هتركذ ام ىلإ و

 قطنلاو هب ظعولاو اك هب ءاضقلاو كلذب ( ىوتفلاك ) ملع الب هتهارك وأ

 نأب هنع هغلب نم وأ هعماس ىلإ لئاقلا زواجتي لوقلا نأل يأ « ( هتزواج ) هب
 هلهجل اقلطم هب ءادتقإلا دقتعا وأ هقدص وأ ةقث هدنع ناك نإ هب لمعي نأ زوحي

 يف غلب نم وأ :ليقو ث قلع يبنلا نم الإ هب ءادتقإلا حصي ال هنإف ( لعفلا نود )
 اوددش دارأ وأ ىجلا قفاو اذإ لهجي لعافلا يف اوددشي ملف طمضلاو ملعلا و عرولا

 . لعفلا ف سيل امىظع ا اديدشت ةل وقلا ق

 يف مدقت اذهف كلذك أربت وأ ملع الب ىلوت اذإف ( ةءاربلاو ةيالولا لمملاكو )
 اذك لمف نم : الثم لوقي نأب لوقلاب همثإ نود امثإ مثآ هيف وهو هل ز وجي ال لعفلا

 هنإف بضلا لك آ نم أربي نأ كلذ لثمو “لاق اك سيلو هتءارب وأ هتيالو تبجو

 نميف اوفلتخاو ث اكاله دشأ اذهف مارح بضلا : لاق نإو ى ةءاربلا هذهب كلاه

 ص قفان : ليقو “ ىصع : ليقف ى هوركملا وأ قحلا قفاوو ملع الب لمف وأ لاق

- ٣٥ 



 { اهلهج نإو هيلع ةبج!ولا ضئارفلا لعف همزلو

 نود ىدعتي هنآل لمفلا نود لوقلا يف ىصع : ليقو ص لعف ام سئب : لبقو

 كلذكف ةمآلا لاوقأ نم الوق قفاو نإو “لمع هنآل لعفلاب ىصع : ليقو “ لعفلا
 ىلع اولوقت ناو » : ىلاعت هللا لاق ‘ لعفلاو لوقلا يف قفان هنأ حيحصلاو فالخلا

 . )"٦' « نوملمي مهو ىحلاب دهش نم الإ » : لاقو ى ٠١١ « نوملعت ال ام هلا

 لاقو “ لعفلا يف ىصعيو لوقلا يف كله : موق لاقو : « ت الاؤسلا » يفو

 هل يغبني ال : موق لاقو ى لعفلا يف مدقتلا هل يفبني الو لوقلا يف ىصعي : موق

 اهريغ قفاوو ةيصعملا دمعت نإو ‘ سأب الف لعفلا يف امأو “ لوقلا يف مدقتلا

 ءاسأ : لقو ‘ ىصع هنإف ال و ] رفك ة ريبك تناك نإ : ليقو “ ىصع : لبقف

 . آ قلطم

 هلج ىصعو هلعف حصو ( اهلهج نإو هيلع ةبجاولا ضنارفلا لعف همزلو )

 اهايإ هلهج طقسي الو اهلعف همزلو تقولا قيضي وأ ةجحلا مايقب اهملع همزل هنأل
 هيزجي ال : ليقو ؤ ءازجأ : ليقف « اهبوجوب ملع الب لمع نإ و ى هيلع اهبوجو
 وأ ةلماعم نم نيد بجاو ءادأك ىنعملا لوقعم وه ايف هيزجي الو “ حيحصلا وهو
 كله ىدأ د۔ة هنأب ردي ملو رصأ نإ هنأ الإ ‘ سجن لسغو كلذ وحن وأ ةيدعت

 ىلإ دئاع اهلهج : هلوق يف لحملا بوصنملا ريمضلاو ى ال : لبقو ى هرارصإب

 ضئارفلا ظفل نم ةذوخأملا ةضرفلا ىلإ دئاعو ضئارف اهنوك ثح نم ضئارفلا

 )١( ةرقبلا ةروم : ١٦٩ .

 )٢( فرخزلا ةروس : ٨٦١ .
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 . هتيطرف لهج عم هلعف حصيال ام وه وأ اديحوت نكت مل نإ

 لهج ولو اهلعف نإ اضيأ اهايإ هلعف حصو هيلع ةيجاولا ضئارفلا لعف همزل يأ

 لهج عم هلعف حصي ال ام وه ) ديحوتلا ( وأ اديحوت نكت مل نإ ) اهتيضرف
 هنأ ملمي مل ولو هتفرعم وهو ى هلهف ححءصيف ديحوت هنأ ةفرعم اماو “ ( هتيضرف
 الإ هلعف حصي الف ٠ للا الإ هلإ ال ه : لوق لثم ى دارفإلا هيف رهظ ام الإ ديحوت

 . ضرف هنآو ديحوت هنأ ملع نمل

 ىصعي نكلو ى لمملا هيف حيصيف ملع ريغب لمملا امأو : « تالاؤسلا » يفو

 الف لمع اذإف ى لمع ريغب ملعلا هيف "حصي كرتثلاو ىفاو اذإ : انلوق يفو “ لهجلاب

 اذهو ى ملعلا لطبي الف لمع اذإ و ‘ لمع ريغب ملعلا اهيف حصي رئاغصلاو ملعلا لطبي

 نم سيل هنأل دحأ اهماعي ال رئاغصلا نأ ىنعي ى انباحصأ ىوتف هملع سيل لوقلا

 باوثلا حصب لهو : لاق « سانلا اهيلع ءىرتجيف اهانثتسا دقو اهنّيبي نأ ةكحلا
 حصي رئافصلا نع فكلا ين الإ ال : لاق ؟ ملعملا نود لمعلاو لمعلا نود ملعلا ىلع

 دقو فكلا ىلع باوثلا حصي نأ امأ و “ فكي مل ولو فكلا ملع ىلع باوثلا اهيف

 لمع اذإف ى لمملا ن ود ملعلا ىلع,با وثلا اهيف حصي اهلك رئابكلاو « نالوقف لهج

 . باوثلا لطي الف

 ه اهب ملعلا انيلع سيلو ضئارفلاب لمعلا انيلع : ردي نب دمحم بوقعي وبأ لاق
 كلذب باجأف لئس هيلإ - هللا همحر _ أطخأ راتكنلا باوج وهو أطخ اذهو

 لاقف فلخي نب نايلس عيبرلا وبأو يغاوزلا فلخي نب ديزي سلجملا فلخ ناكو

 مزل ادإ : لاق ؟ اهيف ركب نب هلللا دبع يبأ نع تذخأ يذلا ام ناملس ى : ديزب

 باوج اذهو لدعو ضوف هنأو اباوث هلعف يف نأو « هب ملعلا مزل ءيش لعف

 تبثت ال ثيحي ريغلا قح يف ةريغصلا ملمت نأ زوحيو ص - ةلا مهمحر _ انباحصأ



 ريزنخ محلو مدو ةنيمك رم اك مرحمب نإو هسفن ةيجنت ارطضم مزلت و

 بهذملاو ى رئاغصلا نم ءايبنألا ضعب ىلإ بسني اك ذئنيح ءارقجا ال هنأل كقح ىف

 ى هخيش نع لدعلا حراش نع مساق خيشلا لاق اك ث اوهس الإ مهنم ردصت ال اهنأ

 ةسحلا ىلع لدي ام الإ هبلع قفتم كلذ نإ : الاق لب « دملاو دعسلا لاق اكو

 لالدإلا نكي مل اذإ ناتريبك ايهنأ اندنعو ,ةبحب فيفطتو ةمقل ةقرسب هل التثمو

 ىلع : ليقو “ حجرألا وهو روفلا ىلع اوهتني نأ نوققحملا طارتشا و ى ىضرلا وأ

 . حوجرم وهو توملا لبق يخارتلا

 مث ث اوهس اضيأ ةريغصلا عانتما ىحلا : يكبئلاو ضايعو ينبيارفسإلا لاقو ٠

 يف سورع هيلع صن اك هل باوث الو هلعف حص برقتي ملو ملعو لمع نم نإ

 نإ : ليقو ث هريغ نود رثك وأ لق هب برقت ا۔؛ عفتنا برقت نإ و ى ةالصلا

 إ :ليقو ى هلك هب عفتنا هفصنب برقت نإ : ليقو ى هلك هب عفتنا هرثكأي برقت

 ح

 ں

 زوجحم و ى هلك هب برقت نإ الإ هب عفتني ال : لقو ء هلك هب عفتنا هرسشلعب برقت

 يف اهبسح ىلع يصاعملاو كرسثلا ةفرعمب انرمأ « لمملا نع ىهنيو ملعلاب للا رمأي نأ
 . الف ملعلا نع ىهنيو لمعلاب رمأي نأ امأو ى اهلعف نع اناهنو هريغو روفلا

 نم : باب : هلو ة يف ( رم اك مرحمب نإو هسفن ةيجنت أ رطضم مزلتو (

 نم فئاخ زاج : لاق ذإ « موزللا ركذي مل هنأ الإ ةوهشلا ةعبرألا رفكلا ناكرأ

 محلو مدو ةتيمك ) مرحم وأ ناضمرب نإو ث هسفن ةيجنت شطع وأ عوجي توم
 هلوخد عم هركذو ى هم ىلع اسايق ييحي ام هئازجأ نم هريغو همحش و ( ريزنخ

 هركذل اعبت هلحت ال ةاكذلا نإف رحن وأ حبذ ولو ةتيم هم نأ ثمح نم ةتيملا يف

 نإ ةتيم هيمست ال رافكلا نآل هيف ركذو ى مدلاب الوصفم ولو نآرقلا يف ةتيملا دعب

 يجني ال هنأب لوقلا ىلع ىنب وأ « هب يجني ايف مالكلا مدقتو ى هلح دقتعت و حبذ



 امتحابإ ال هذخأ نإو ، ايهميرحت هلمجب رذعي الو ى ابتحابل ذخأ اذإ

 . . . . . . . اهب يجني نأ هل لهف

 رطضملا ( ذخأ اذإ ) كلذب ةيجنتلا حابت امنإ و حبذ الب تام نإ ريزنخلا محلب

 ص هيلع مثإ الو امتح هسفن يجني ذئن.حف اهب ةيجنتلا ةحابإ يأ ، ( اهتحابإ )
 اهتحابإ ذخأ ىنعمو وضع هنم فلت نإ اذك و “اقافن رفك دقف تامف جني مل نإو

 كرت يف رذمي ال رطضملا نأ لعفلا نم دشأ لوقلا نأ ىلع لدي امم و ث اهايإ هماع

 نأ هل حيبأ يصاعملا نم هريغ ظفل وأ كرشلا ظفل ىلع هركلاو كلذب ةيجنتلا

 هيلإ راشأو هللا ريغل هب لهأ ام فاكلاب فنصملا لخدأو « توميف هب ملكتي ال
 نأ لمتحيو ىةتيم هنومسي ال رافكلا نآل هركذ ىلاعت للا نأل ةتيملا يف هلوخد عم

 وحنب ةمجنتلا ىلع اسايق اهب ةيجنتلا زاوجب لوقلا ىلع رخاب ةيحتلا ىلإ اهب ريشي
 . هريغ لامي ةيجنتلا ىلإ و انباحصأل سيل هنكل ى ةتملا

 كلذو اهميرحتب ملاع ريغ وهو اهب هسفن ىجن اذإ ( اهميرحت هلهجب رذعي الو )
 يف رارطضا ال۔ب ولو ةحابإلاب ةفراقملاو لك لاب ةفراقملا عم ممرحتلا هلهج عاتجال

 ةمعرش ةيجنتل لك أ قلطم هلكأ نأك ميرحتلا هلهجاف ةحابإلا دقتعي مل وأ هداقتعا

 ملي نأ يهو ى ةيعرشلا ةيجنتلا دصقب حابت امنإ يهو هسفن اهب ىجن هنأ قفاو ولو
 ملو اهب اجن املف “ ةرورضلا يف اهب ىج۔يف ةرورضلا يف اهتحابإ و ةعدلا يف اهتمرح

 هسفن جني مل نمو ى اهيرحت ملعي مل ذإ ةعدلا يف اهلك آك ناك اذإ رفك اهتمرح ملعي

 . ملعي ما وأ ةيجنتلا ةحابإ ميلعت ملعي مل وأ ممرحنلاب ملع كله
 لفاغ ةرورضلا يف اهمكح ملعي ملو ةعسلا يف ميرحتلا يأ ، ( هذخأ نإو )

 ( اه يجني نأ هل لهف ) بارطضإلا يف ( اهتحابإ ال ) ملعي ملو رعشت ربغ
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 ىجن نإف ى اهب يجني ( ال وأ ) قفاو اذإ هتمجنت يف رذعيف رارطضإلا دنع هسفن

 رععد نأ ىلوألاو ڵ ال مأ رذعيأ هنأ نع ةيانك كلذو ى ( نالوق ) ؟ كله اهب

 ى كله : لبقف « قفاوو ملع الب لعف نمف تمدقت لاوقأ كلذ يفو « اذبسهب

 هدارمو > ال وأ : هل و ف ةئالثلا لخدأ هلعل و > .اسأ : لقو > ىصع ٠ ليقو

 فراق ذإ رفك هوضع لطب وأ تامو لعفي مل نإو ث اهب هسفن يجني نأ همزل هنأ

 هورذعي ك هفراقي نأ لبق كرتلا ةمرح لهج هل حابي امنإو “هل حابم ريغ وهو كرتلا

 . ةيجنتلا هومزلأو لهجلاب

 ةمحنت نآل ضئارفلا نم اهريغ لثم “ لهجلاب رذعي ال : لصألا بحاص لاقو
 اهنإ لاق نمف ةتيملا لك أ ىلع هرك أ نإو : « تالاؤسلا ه يفو ى هيلع ضرف هسفن

 الف ةمصخلا لجأ نم : لاق نمو ى اهلكأ هل زئاجف توملا لجأ نم ىلامت هللا اهحإابأ
 دنع ةتيملا ةحابإ لجرلا ذخأ نإو ث لا همحر - عيبرلا لوق وهو ؤ يجني

 دقو ى كله دقف تام ىتح اهلك أي مل اهكرتف اهدجوف ميرحتلا ذخأي ملو ةمصخلا

 اهكرتف ةحابإلا ذخأي ملو ميرحتلا ذخأ نإو ى عذجألا نب قورسم اذه ىلع انقفا و

 . نالوق اهيف : ليقو “ لك أي الف

 نإ الإ رذمي الف تام قح اهلكأي ملو اعيمج ةحابإلاو ميرحتلا ذخأ نإو
 وأ ةدًودم يهو ةتيملا لك أو دماج وهو مدلا لك أ نإ و ى رذع كلذف هبلق اهفاع

 "ىوشيو هنم عطقي ريزنخلا و ى كلذ هعفني ال : اولاق مهأل كله دقف ريزغلا ةتسم

 نأ زوجي : مهضعب لاق : - هلا هحر يريمنلا دمع ربأ لاقو « حبذي : ليقو
 . ھا ةصمحلاب ريزنخلا ةتيم لكأي



 ال هللا دنع قح هنأ هيف اوفلتخا ايف كشلا نيفلتخملل زاجو

 فالتخا حيبأ ام نالطبب عطاق ىصعو ء ًاضيأ مهريغلو هب عطقلا
 ء ۔ڵ

 ك هتىمحح و ه.ف ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 لاومأو ةتيملا دجوف عوجلاب رطضانمع نوفلخ نب فسوي خيشلا لئس" : لاقو

 هبأ نامع لهأ عمجأو « ةتيملاب يجني هنأب برغملا ءاملع عمجأ هنأ باجاف سانلا

 رطضا ام زواج نإو ى نامضلاب : ليقو ى نامض الف ىجني ام ردق لاملاب ىجني
 ى ديصلاب ال ةتيملاب يجني ايهب .وأ ةرمعلاب وأ يأ ى جحلاب مرحلاو ى عامجإ نمض هيلإ

 ء سكملاب :لبقو ى ةتيملا نم ىلوأ ىلهألا دارقلاو ى هريغ هلتق ذإ دصلاب : لسقو

 ةصمحلاب ولو هلك أ ذإ ىلهألا دارقلا يف للا همحر _ يدهم ني سالفسراو ددشو
 . مارحلا ديص ةتيمب رطضملا يجني الو

 قح هنأ ) فالخلا هيف زوجي امم ( هيف اوفلتخا ايف كشلا نيفلتخمال زاجو )
 دنع احيحص هتوبثي يأ ص هقح وأ هتيقح نم ركذ امب يأ ( هب عطقلا ال هلا دنع

 له نوفلتخلا ءالؤه هيف فلتخا ايف اوكشي نأ ( اضيأ مهربفل ) زاج ( و ) ا

 هريغ لوقو قحلا وهاذه لوق [نأ] نم مهريغ وأ مه مهمكشب كلذو قح وه

 . عورفلا يف كلذو ةلطاب اهلك ةلأسملا يف مهلاوقأ نأ و ى لطاب

 هدنع ( هتيقحبيو ) كلا دنع ( هيف فالتخا حيبا ام نالطبب عطاق ىصعو )

 نأ عطق ءاوسف مهدحأ ناك اذإو ص مهريغ ناك وأ نيفلتخملا دحأ ناك ءاوس ىلاعت

 وأ هريغ لوق وأ هللا دنع ىقح هلوق نأ عطق وأ هريغ لوق وأ هللا دنع لطاب هلوق

 امب هريغ أطخ وأ هسفن أطخ هل رهظ اذإو ‘ لطاب وأ للا دنع ىقح هلوق نأ عطق
 يذلاو ى هيف فلتخي ام سيل نصحملا صنلاو أطخلا يف عطقلا هيلع بجو صن وه

_ ٤١ 



 ‘ هف كشلا هعس ال د_> أ ىلع ةححل ١ هب تم اق نإ هملع عمجم ١ و

 . ةنسلاو باتكلا يف مهعسي ال اك نيعمجملل الو

 كشلاب هدارمو « لطاب هريغ نأو ىتح اذك هنأ نظي نأ هريغ وأ فلتخملا مزلي

 يذلاو ى ىقح هنأ : هلوق يف لئاقلاب قيلي يذلا وه نظلاو “ نظلا لمشي ام

 هجو الب هرذع عطق ذإ فنصملا اهركذ يتلا ةلأسملا يف ريبك نايصملا نأ يدنع

 . هب عطقي

 ريبكلاو بونذلا مظعأ كرسثلا مهضعب لاقف : مها ربا نب فسوي خيشلا لاق

 نود يهو ةيصعملا قوف ريبكلاو هنود اك رش سيل يذلا ريبكلا يأ ى هنود
 نود ةئيطخلا و « ةئيطخلا قوفو ةيصعملا نود ةئيسلاو ى ةئيسلا قوفو ريبكلا

 ديحوتلاو ى ةحابإلا قوفو ةئيطخلا نود ةيهاركلاو ى ةيهاركلا قوفو ةئيسلا

 ،اهنود لفاونلاو لفاونلا نم مظعأ ضئارفلاو هنود ضئارقلاو ‘ ضئارفلا لضفأ

 . اهنود حابملاو حابملا نم مظعأ لفاونلاو

 هللا لاق ى كرسثلاو ةريبكلا ىلع ةئيسلاو ةئمطخلاو ةيصعملا قلطتو : تلق

 هب تماق نإ هيلع عمجملاو ) اكرش يأ ١'، « "ةئيس بسك نم ىلب » : ىلاعت
 باتكلا يف مهعسي ال اك ‘ نيعمجمال الو هيف كشلا هعسي ال دحأ ىلع ةجحلا
 نيدلا نم ملعي اءع ناك نإ كرشأ وأ قفان وأ كرشأ هيف كش نم ( ةنملاو

 عامجإلاو « لاوقأ عورفلا نم هلصأ ناك ولو لوصألا نم هيلع عمجملاو ةرورضلاب
 يف ام لصألاف قلع للا لوسر نع اعطق تحص يقلا ةنسلا وأ باتكلا ىلإ دنتسم

 ٨١. :ة رقبلا ة روس ) ( ١

_ ٤٢ 

  

 



 لصالاو اهب عوطقلا ةنسلاف وأ هبلع عمجملاو هنم جرختسملاو العو لج هللابانتك

 قحلاو داهتجإلا و نظلا ةبلغ هقيرط ام وهو هفالخب عرفلاو هفلاخ رذع هيف عطقي
 قيضي الو دحاو يفو دحاو عم هيف قحلا عرفلاو دحاو عمو دحاو يف لصألا يف

 . هفالخ سانلا ىلع

 لاقف ى يأرلا داهتجا يف سانلا فلتخا : ميهاربا نب فسوي خيشلا لاق

 دنع نم وهف همف اوفلتخاو هولاق ام لكو 6 مهعيج يف ىحلا نإ : نولئاق

 . ىلاعت كلا

 لكف مهلوقب ذخأي نا حابأو داهتجإلا مهل حابأ ىلاعت للا نأ ىنعمب : تلق

 دهتجا نم » : ثيدح هدريو ى الطاب هدنع نكد ملو اقح هدنع هللا هلمح دق لوق

 . هفالخ سانلا ىلع قاض دحاو يف قحلا نإ : لاقو : لاق ى )١' « أطخأف

 للا هحابأ امل لاطبإ و بيغلانم قاطي ال اب فيلكتو جرح و لطاب اذه : تاق

 نإ : باوصلاو لدعلا لهأ لاقو : لاق ى هب لمميل الإ هحابأ ام ذإ داهتجإلا نم
 يف نذإلاو : لاق ت هفالخ سانلا ىلع قيضي الو دحاو عمو دحاو يف قحلا

 : رقللع هلوقو ى ةيآلا '"} ي نمآلانم رمأ مهءاج اذإو » : ىلاعت هلوق نم داهتجإلا

 ق هودح ل ايف داهتجحإلاو : لاق “ ثيدحلا '" « باصأف 1 احلا دهتجا اذإ »

 . ءاملعلا نم مهلبق ناك نم رثأ يف الو ةنسلا يف الو باتكلا

 ( ٠ ) دراد ويأو ملسم هارر ٠
 . ٢٣ : ءاسنلا ةروس ( ) ٢

 ٠ دواد وبأ و ملم داور )ء )

: _ ٤٣ 



 اغإو : لاق « داهتجإلا زاج عامجا ال رثأ دجو نإو اوعمتجا نإ : تلق

 باتك أرق نم عامجإلا وأ هلوسر ةنس نمو ىلاعت هللا باتك نم ماكحألا جرختست

 تفرتعا نم ريسفت ىلع افقاو نآرقلا هوجوو وحنلاو ةغللاب افراع هل الات ناكو هللا

 . قطنملاو نايبلاو يناعملاب

 دق سانلا نأ ناقرز فيلأت باتك نم خبشلا ىكحو : « تالاؤسلا » يفو

 عامجإلا وأ ةنسلا وأ باتكلا نع لوقي نم يأ ث هلهج عسي اهف ةجحلا يف اوفلتخا

 : ةضفارلا لاقف « دلقملا ىلع ةحح نوكيف هداهتجا نع وأ اقلطم ةجح نوكيف
 ىلعأ نأل ص نانثإ : هريغو ةفينح وبأ لاقو « هاصع نم رفكي يذلا عاطملا مامإلا
 ك ةمبرأ : ةيديزلا لاقو ى نانثا هيف زاج دقو لتقلا يف كحلا سانلا نيب يأ كحلا

 هلوقل ‘ نورشع : فالملا ليذهلا وبأ لاقو هيف ددش ام مظعأ وه ذإ ىنزلاك

 . . ةيآلا ) ه نورباص نورشع مكنم نكي نإ ل : ىلاعت

 ولو هملعت وأ تنأ دهاشت نأ ةجحلا : ةمألا رثكأو هئحرملاو انباحصأ لاقو

 لاقو ص عامجإلا نم وأ للع هللا لوسر ةنس وأ هللا باتك نم نيمأ دحاو نم

 ص ةلزتعملا نم ليذهلا وبأو وهو ث هسفن ىحلا ةجحلا : رايس نب ميهاربإ ماظنلا

 عم اون.ك و » : ىلاعت هلوقل قدصلا : ةيرفصلاو روسم وبأ خيشلاو عيبرلا لاقو

 ( ١ ) ة روس ١ لافنأل : ٠.٦٥.
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 هللادبع باحصأ لاقو ى مهفلا : ليقو ،ةجحلا وهف هتقدص نمف ، ١" نيقداصلا
 . حاضيإو فرصتب ى ها مازلإلا عسي ال ايف ةجحلاو ةمألا عامجإ : ديزي نا

 ى اهلهج انعسي ال ةلأسم نع انلأس نم ءاج نإف ى ةيافك ضرف باوجلا : لاق

 يف ىقبيف هملع رخأتي الئلو ملع ريغ ىلع توي الئل يأ رخآلا ىلإ اندحأ اهدرب الف

 ص هيلإ اهدرب سلجملا يف ملعأ وه نم ناك اذإ ةصخرلاب ; ليقو “ رفكلا ةروص
 « كلذ ريغ ليقو“لايمألا در ايف وأ لزنملا يف وأ ىلصملا يف وأ دجسملا يف كلذك و
 نع الجر“لجر لأس نإو ى لايمآلا جراخ ولو ةزوحلا يف نم ىلإ اهدرب نأ ينمي
 ثمحف لئاسلاو لوؤسملا رفك دقف هدنع نكت ملو هلهج سانلا عسي ال امم ةلأسم

 هباجأ نإو ى لاؤسلاب ال اهلهجي نارفكي امنإو ‘ لوؤسملا رفكي لئاسلا رفكي
 . لئاسلل ةجح نوكيو « همدقتب ىصع دقف باوصلا قفاوف لهجب

 رفك و مهروزب ملعي مل اذإ مكاحلل ةجح نونوكي روزب دوهشلا دهش نإ كلذك و
 يف الو باتكلا يف رظني نأ بصي ملو ةلأسم تلزنف يأرلا هل زوجي نمو دوهشلا

 ص كلذ دمب رظني نأ هملعو هاتفأ امب لمعو هريغ لأس رمآلا هب قاضو لئالدلا

 لعفي لصألا بحاص دمحم نب دمحأ خيشلا ناكو « هيلإ عجر قحلا فلاخ نإف يأ

 ص كلذ [ين] هل ليقف هريغ دهتجملا ديلقت زاوج ىريو رمأ ىيض الب يأ كلذ

 حون وبأ لأسو ى هسفن ىلع قفشي ءرملا نأل يريغ يأرب ذخآ نأ بحأ : لاقف

 )١( :ةبوتلا ةروس ١١٩ .

 ۔ ٤٥



 . . حعهنإو مهلوقب لمعلاو مهعابتا زاجو

 ةصخر هيفو هيلع قيضو هيلإ رزخ وبأ )١١' مهجتو ى ناتنمو ناتنح نع رزخ ابأ

 ةصخ رلاب ليقو“ رظنين نأ هيلعف ةيناث تلزن نإف“ ىتفأو زاج يذلا مكحلاب ذخأي نأ
 دقو ص هنبجيلف هلأسف هنم ملعأ وه نم ىلع تلزن نإو « ىلوآلا ىوتفلاب ذخأي نأ
 للع لاقو : هريغو سابع نبا لأسي رمع ناكو ى ذيمالتلا نولأسي خياشملا انيأر
 2 كم.لعو كيلع أرقأ فيك : لاقف « ءاسنلا ةروس يلع أرقإ ه : سابع نبال

 : ىلات هلوق ىلإ هملع أرقف ى ) « يريغ نم هعمسأ نأ ب بحأ معن » : لاقف

 ي كبسح :لاقف عومدلاب هانيع تضافف ڵ ا" ي اديهش ءالؤه ىلع كب انئجو ل

 نب هللا دبع ينعي ىقفلا اذ۔ه نإ : لاق هقفلا نم ةلأسم نع لئس" اذإ حون وبأ ناكو
 . اذك حلاص يبأ نع ىكح ينايسولا نتسروز

 ع۔ه ناو مه وةب لءهدلاو ( ءادلحلا عابتا يأ ) مهعابتا ( دلقملل ) زاجو (

 نع لاؤسلا لجال هللا همحر رزخ يبأ مهجت نأ ملعا هللاو رهاظلا )١)
 نأ رهاظلاو ةيفيقوت هللا ءامسأو هللا ءامسأ نم امهنأ ىلع قفتي مل نيمسا

 ةقيقحلاب هتفرعم مدمل ال رزخ يب .آ دنعام ىلمع فقي نأ لجال حون يبا لاؤس

 ةلشلا يف فالخلا لهجي ال لما ةمتأ]دحأ وهو حون يبآ لثم نأ كش ال ذا

 نم اوفلب ام اوغلب ولو عضاوت لهأ هللا مهمحر مهو اهيف قحلا لهجي وآ

 . ملعلا يف ةلزنم

 امهنا لوقي هللا ءامسأ نم نيفيرشلا نيمسالا نيذه نأ لوقي نم ن] ىلع
 نمي هللا نكلو - اندل نم انانحو ههناحبس هلوق يف نآرقلا نم ناذوخآم

 هللاو معنملا لضفتملا : نانملاو ث نسحملا نانحلا ىنعمف «هدابع نم ءاشي نم ىلمع
 ٠ ملعأ

 . يقهيبلاو دواد وبأ هارر ) ( ٦٢

 . ٤١ : ءامنلا ةروس )ء(



 ء مهنم دجو نإ هفالخ ىلع وأ اولاق امك هللا دنع هنأ مهكش

 اك هلا دنع ) .ولاق يذلا لوقلا يأ ( هنأ ) لوقلا باحصأ ءاملعلا يأ ى ( ميهكش
 ريمضلا درو ىحلا فالخ وأ هللا دنع ام فالخ ىلع يأ ، } هفالخ ىلع وأ اولاق

 كشلا دجو يأ ى ( مهنم دج و نإ ) هيلع مالكلا ةلالدل ىحلا وأ هللا دنع ام ىلإ

 نوكشي ال دق هنآل ى مهنم دجو نإ لاق امنإو هللا دنع ىقح هلاق ام له ءاملعلا نم

 هلك كلذ ىف دلقملل و ع كلذ نوصعيف للا دنع ىقح هنأب نوعطقي دقو نولهذي لب

 هولاق ام نأب باوصلاو لدعلا لهأ عطق فالخلا هيف عسي ال امم ناك نإ و مهديلقت

 ' هريغ كرتو هلئاق عابتا بجيو « نوصعي الو اذهب نوعيطدو ىلاعت للا دنع ىقح

 . نظلا ةبلغ ىلع عورفلا ءانبو عطقلا ىلع هانبم نآل قح هنأ نومنتحيو

 ىلع فقوتي ال ام يهو تايلقعلا يف بيصملا : امهريغو ىلحلاو ىكبسلا نبا لاق

 يرابلا دوجوو ملاعااث ودحك عقاولا يف هنييعتل اهيف ىحلا فداص نم وهو دحا وعمس

 لاقو ك هللا دنع لك ءىطخم نأ : لمق > تايلقعلا ق نكميو لس رلا ثعبو هتافصو

 مالسإلاىفن نإ كرشأو هداهتجاب تايلقعلا ف ءىطخلا مثأي ال : يرمبنملاو ظحاجلا

 ص ببصم تايلقعلا يف دهتجم لك : يربنعلا نع ليقو ى للع هتثعبك هضعب وأ هلك

 . امهروهظ لبق ايل وق فالخ ىلع عامجإلا يكحو

 نظل عبات اهيف للا كح :ينالقابلاو يرعشألا نسحلا وبأ لاقف عورفلا يف امأو
 ول نكلو « اهيف هللا كحي مل كانه : جيرس" نباو دمعو فسوب وبأ لاقو ى دهتجملا

 ال ًاداهتجاباصأ دقف هللا دنع ءيشلا كلذ فداصي مل نمف “ءيشلا كلذب كحل كح

 نأ روهمجلل قافو حيحصلاو ى ءاهتناو اكح ءىطخ وهف ءاهتنا ال ءادتباو اكح

 ةرامأ هيلع نأ حيحصلاو “ للا دنع ام فداصي دحاو اضيأ عورفلا يف بيصللا

 :ليقو همسو هلذبب رجؤي لب هضومغل مثأي ال هئطخ نإو هتباصإب فلكم هنأ و

 



 ركب يبأ و يسيرملا رشب نعو ى هتباصإب فلكي مل : ليقو هتباصإ مدعل مثأي
 وأ صن نم عطاق اهيف ةيئزج امأو مثآ ءىطخملا نأو ايعطق اليلد هيلع نأ مصألا
 عطاقلا كلذ قفاو نم اهىف بدصللاف > هملع فوقولا مدعل اهىف فلتخاو عامجإ

 مثأي الو ث ديعب لوق وهو ى هيف عطاق ال اهف فالخلا ىلع وه : ليقو ث عامجإ

 . ا 2 حصالا ىلع اهيف ءىطخلا

 ٍماسأ ةعبرأ تايهقفلا هذهف و :ميهاربإ نب فسوي خيشلا لاق « مثأي هنأ قحلاو

 ناك وأ ايههشأ وأ ايهفَدار ام اذك و :تاق كلملاو مكحلا امهو اهيلع عمتجم نانثإ

 ؟ال مأ اعيمج نيفلتخملا نيلوقلا ىلع نافئاس :لاق“كاردإلاو ءاتفإلاو ءاضقلاك صخأ

 تقفتاف : لاق ڵ كلذ هشأ امو : تلق ؛ أطخلاو لطابلاو باوصلاو قحلا امهو

 امهدادضأ اهيلع غوسي الو « مكحلاو ملعلا اهيلع غوسي ةفلتخملا ليواقألا ىلع ةمألا

 ى ةيآلا .. )6١ ي نامكحي ذإ نرايلسو دوادو ل ىلاعت هلوقل لهجلاو هَفسلاك

 لالضلا بسني ملو نابلسل هدنع اا قفاوملا مهفلا تبثأ نأ دعب ملعلا ايل تبثأف
 . دواد ىلإ

 :نيفلتخملا نيلوقلالع قحلا زاجأ نمىلع درلا يف فلخي نب نايلس عيبرلاوبأ لاق
 باوصلا غاس نإف نيفلتخملا ىلع امه وةلطأ دق ءاهقفلا ؛للجف أطخلاو باوصلا امأو

 : لوقي ثمح نآرقلا ةراشإ ليلدب هفالخ يف أطخلا عاس امهدحأ يف
 اناك نإ ةدئافلا امف الإو دواد عم هفالخ يف أطخلاو ، '") نابلس اهانمّبفف لف

 )١( ءايبنألا ةروس : ٧٨ .

 )٢( ءاببنآلا ةروس : ٧٩ .



 نيفلتخملا ىلع غوست ةعبرألا ظافلألا هذه نإ : اولاق ءاملعلا ذاوش و ى امم نيَبيصم

 نب يلع لوق وهو « أطخلا و لطابلاو لهجلاو هفّسلا نم اهدادضأ غوسي الو اعيمج

 كداهتجإلا طرشب اهيف نيفلتخلاو ةنتفلا ماكحأ ىلإ بيوصتلاب ىقرتو « بلاط يبأ
 لمجلا لهأو هيوذو ناثع رادلا لهأ يف هنع رثؤي اذهو “ بيصم دهتجم لك :لاقو

 نب ورمعو ةيواعم نيفص لمهأ يفو ى ايهعم نمو ريبزلاو ةحلطو نينمؤملا مأ ةشئاع

 ء .الہجي ملو امشغ رمآلا امشغ امهنأ ورمعو ةيواعم يف "ادصقم هل هنكل صاملا

 نأ كلذو ص ناورهنلا لهأ يف هروهظ هيلع رهظي ملو ناورهنلا لهأ يف لاقو

 لجر ماقف يلع دنع ناورهنلا لهأ لاح ام اوفرعي نأ اودارأ "يلع باحصأ
 يلع هادانف ؟ نيك رلا انلتق موي ءابهشلا ةلفبلا يل ىأر نمت : ركسملا يف يداني

 : لاقف ص اورف كرشلا نم مهنكل نيك رشب اوسيل مهنإ كلذك لقت ال : هل لاقف

 الإ للا نوركذي ال نيقفانملا نأل نيقفانمب اوسيل : لاقف « نينمؤملا ريمأ اي نوقفانف
 ؟ نينمؤملا ريمأ اي مه نمف : لجرلا لاق مث « آريثك هللا نوركذي ءالؤهو اليلق

 جوز ةشئاع نأ دهش و ةحلط ىلع "يلع محر تو انيلع اوغب انناوخإ : لاق

 ةفص نبا لتاق رشب ه : نلع هللا لوسر لاق : لاقو ةنجلا ق تللح يناا

 :ربنملا ىلع وهو هوبتاعو ناثع يف هباحصأ كش نعح ناثع يف لوقيو “'"'« رانلاب

 ص عورفلا يف هنكل بيصم دهتجم لك نأ كلام نع يورو ى هعم انأو هلتق هللا نإ

 لتاقلاف اميفيسب ناملسملا ىقتلا اذإ » : للع للا لوسر لاق ام لوصألا يف لاقو

 ٠ رمغم : ةخ ذ ق

 ٢ ور ١ ٠ ١ ي ذم رتل ٠
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 : لاق ؟ لوتقملا لاب امن لتاقلا اذه هللا لوسر اي : ليةف ى « رانلا يف لوتةملاو

 . ") « هبحاص لتقي نأ ديرب دحاو لك نآل »

 ي هداهتجا رجأ هلف أطخاف مكاحلا دهتجا اذإ » : قلع هللا لوسر لوق امأو

 ء ١)٢' « قحلا هتباصإ رجأو هداهتجا ر۔جأ : نارجأ هلف باصأف دهتجا نإو
 : لاق نمل ليلدلاو لطابلاو ىحلا ىلع ال أطخلاو باوصلا ىلع روصقم اذه نإف

 مهيلع هضرفو يأرلا داهتجاب نيدهتجملا رَمأ ىلاعت هللا نأ اعيمج اهيف ق_+ا نإ

 [يأر ىأر نم عيمج رمأو مكحلا جارختسا يف مهداهتجا عسو اوقرغتسي نأ مهرمأو

 هللا دنع أطخ هنأ ولو قفتا ايفىك همتكي الو سانلل هنّدبيو هحضويو هرهظي نأ

 هللا دنع امآ ناك ىأر ام فالخب ربخأ ول كلذك و « مثأ و ىصع لعفي مل نمف ىلاعت

 نم ىلع باقعلا دعويو هلعف نمل باوثلا هيلع بجويو رومألا نم رمأب رمأيل ىلاعت
 دحأ ىلع قلطأ نمف ى اقح رمآلا كلذ نوكي الو ى هرتغ وأ همتك وأ هكرت

 . لطاب هنأ هتبثي نأ يغبنيف رخآلا نع هلطبأ و ىقح هنأ نيلوقلا

 انه زاج دقو ©هفالخ هدض يف زاجتسا ءيش يف زاجتسا ام : خيشلا لاق دقو

 ماقأ نأ هترظانم لجأو ى لطاب هنأ هدض يف زجي ملو قح هنأ نيلوقلا دحأ يف

 ةوعدلا لهأ بهذمو“ديعب نوب اهنيبو أطخلا ماقم باوصلاو أطخلا ماقم لطابلا
 هفالخ يف لطابلاو : اولوقي نأ يفبني امنإو هفالخ يف أطخلاو دحاو يف قحلا نأ

 هفالخ سانلا ىلع قاضو دحاو عمو دحاو يف قحلا نأ انع نوفلاخلا ىورو

 )١( هركذ مدقت .
 )٢( ملسم هاور ,

 ۔-۔-= ٠ ٥ -



 ملعألا لوقب لمعيف « محلا وقأ نيبب زييمتلا بحي : ليقو

 عر وأل ا و > . ٠ ٠ . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 نب ليعامسا و نسحلا نباو يسيرملا رشبو ناسيك نب مصألا ركب أ ىلإ اهنوبسنيو

 كلاحلاب لاق عيمجلا عم قحلا :لاق نم : فلخي نب نابلس عيبرلا وبأ لاق ى هبلع
 ًادبعناسنإلا و قلاط ريغ قلاط ةأرملاو امارح الالح هللا دنع ءيشلا نوكي فيك

 ؟اذكمهو ارح

 روذعمو باثم اينم الك نأ دحاو لك عم قحلا :لاق نم دارم لعلو : تلق

 نب فسوي خيشلا مالك يف هلل دمحلاو تيأر مثلاق امم لمعلا هريغل و هل زئاج هللا دنع
 ىلع انه ىحلا عقو امنإو هللا دنع اذه مهمزلي ال : لاق ذإ كلذ قفاوي ام ميهاربإ

 اهيف مكحلا ىلع مالكلا عقو امنإو ةأرملا ىلع مالكلا عقي ملو قح ايهنأ اعيمج نيلوقلا

 مكح ىَّسس العو لج هلا نأ ىرت الأ « ىحلا يف عقو امنإ و مارحلاو لالحلا يف الو
 . نايلس كح بيصملا نأ عم نابلس مكح ىمس اك املع دواد

 نم لوق اذهو عر"وألا ملعألا لوق اذه ( مهلاوقأ نيب زييمتلا بجي : ليقو )

 دئازلا ملعلا نيب عيمج نم لوق يأ “ ( عروألاو ملعألا لوقب لمعيف ) ي هنود

 : نيمآلا هل لوقي نأب كلذو دحاول ناتفص ةيعروألاو ةيمعألاف ى دئازلا عرولاو
 ص ناث لوق اذهف عروأو ملعأ اذه نأ ملعي نأ وه هنكمي دقو عروأ و ملعأ اذه

 هيلع يقبو ى مهلاوقأ يف ءاملعلا عابتا زاوج قلطم نم هركذ ام وه لوآلا لوقلاو

 هيلع بجو فيعضلا نم "يوقلا زييمتو حمجرتلل لهأت نإ هنأ وهو ثلاث لوق
 الو ع ىحلاب لاجرلا فرمت هنأل هريغو عروألاو ملعألا ربتعي الو حيجرتلاو زييمتلا

 : يليغملا لاق « لاجرلاب قحلا فرعي
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 رذعيو ث هللا دنع ام فالخ ىلع ناك نإو ًاقلطم لك لوقب زوجو

 8 لعفت ال : رخآلو ‘ لعفإ : هل لوقي نأ دحاول زاج ثح

 هافنو لعفي مل نإ هنايصع امهدحأ تبثأو لعفلا ىلع اعمتجا نإو

 . هللا دنع قحلا ةقفاوم الإ اذه يف عسي مل رخآلا

 هل شم بهذمب صخش ىلع اليلد مقت الو روفك نم ىتح ملعلا ذخ"

 هللحأل ةاده م دإ -س ال --- "ني لساف سكملا ال ىلاب مهانفرءع

 (زوج و ) :هلوق امأو ىملسلا حرش يف ةرودق ديعس خيشلا اهركذ تايبأ يف

 صوصخ لوقب سيلف( هللا دنع ام فالخ ىلع ناك نإو اقلطم لك لوقب )لمملا
 ناك ولو ملاعلك لوقب لمملا ءاملعلا زاجأ و :لاق هنأك لب هلبق ام هب لباق هدارم ىف
 هريغو عروألا و ملعألا نيب زيم وأ لوق وه اك اقلطم هودتلق ءاوس هللا دنع أطخ

 نإ نكلو ى هل لوق الف هريغ امأو دهتجملا لوق كلذو « ىوقألا زيمو حجر وأ

 تتناأمطاو ةنايصلاو عرولاب امولعم يكاحلا اذه ناك نإ هب ذخأ الوق ىكح

 . هلقنل سفنلا

 يلوقب ( لعفإ : هل لوقي نأ دحاول زاج ثيح ) كلذب هلمعب ( رذعيو )
 (لعفلا ىلع اعمتجا نإو لعفت ال ) : هل لوقي نأ ( رخآلل ) زاج ( و ) ى اذك
 اذه يف عسي مل رخآلا هافنو ى لعفي مل نإ هنايصع امهدحأ تبثأو ) زوجي هنأ

 ا دنع قحلا وه ام فرعي نأ هيلع ليحتسي هنأ عم (هللا دنع قحلا ةقفاوم الإ
 توبث ريدقت ىلع لعفي مل ول رفكلا نم هللا دنع ام فالخ مدع ةقفاوملاب دارملاف
 هكرتب نايصع ال هنأ ردي مل هافن نم نأل روذعم هنأ نع ةيانك وهف هدنع رفكلا
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 : اولاق امل هنايصع ىلع اعمتجي مل ام روذعم هنأ يف صخرو

 ص ةحار : ليقو ، ةمحر ءاملعلا فالتخا

 ىمصعي الف لعفلاب طاتحي امهل عماسلاف “ هنايصعب مكحأ ال ينأ دارأ لب هللا دنع

 ص للا دنع قحلا ام يردي ال هنآل ىصعي ال وأ لعفي مل نإ هللا دنع ىصعي ناك ءاوس
 مدعي ملعي الف ةلأسملا يف فالخلا رثك نإ و ى كرقلا زاج ىقيقح هجو نم هل رهظ ولف

 بسحي رظنلا نكلو لاوقألا عيمج ىلع هطايتحا تأي مل نإ طاتحا ولو نابصملا

 نودب وأ لاؤسب عمسي نأ كلذ يف ءاوسو « هيلإ لصاولا فالخلا نم هل رهاظلا

 ص للا دنع هكرتب نايصع ال : رخآلا لاق ولو « باتكلا يف ىرب وأ لأسي نأ

 : امهدحأ لوقي نأ لثم اضرأ كرتلا لمشي ام لعفلاب دارملاو ى هك رتي نأ دلقةمللف
 لاق نكل كرتأ : امهالك الاق نإ و « رذعي هنإف « كرتأ : رخآلا لوقيو كرتت ال

 ةقفاومب الإ لوقلا اذه يف رذعي الف هب رخآلا لقي ملو كرتي مل نإ نايصعلاب امهدحأ

 امب ذخألا هل زاج رخآلا هاهنو كشلا موي موصب امهدحأ هرمأ ولف ى هللا دنع قحلا

 نم جرخيل امتح همصيلف هكرتب نايصعلا يف افلتخاو هموص ىلع اقفتا ولو دارأ

 . فالخلا

 ىلع اعمتجي ملام ) كرت نإ ( روذعم هنأ يف ) عرسثلا صخر ( صخرو )
 ( ةحر ءالعلا فالتخا ) : مهلوقل يأ ث ةيردصم « ام د ( اولاق امل هنايصع

 اضيأ نيدهتجملا يف - هللا همحر - لصألا بحاص سابعلا يبأ لوق ىلعو « نيدلقملا

 وهو ى داهتجإلا نع تقولا قضي مل ولو رخآ دهتجع لوقب لمملا دهتجنلل زاج اذإ
 :ليقو ) “هريغ لوق ىلع ولو تقولا قاض نإ مهل ةمحر اضيأ وهو “ بيرغ لوق
 : نلع هللا لوسر نع يور “ ضعب ةياور لب الوق اذه سيلو ى ( ةحار
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 . 4 .بن ۔. .
 . ةحر ىتمأ فالتخا ه ى مهمو > » ةحار يتما فالتا « 2 ى ور صعب ر > )١)

 نم هريغب لمعيو لوق بمصي ذإ ث ةعسأ وتلاب ىلاعت هللا نم ماعنإ هنأ ةمحر هنوك

 جورخ هنأ ةحار هنوك ىنعمو 2كلذ ىلع ةنتف موقت الو “باثيو رذعي و لا وفألا

 ءاملعلل حابأ امو “'؟'هك جرح نم نبآدلا يف مكيلع لعج امو ه : ةقشملاو جرحلا نع

 يحولاب الإ نيةيلا ىلع مهنم للا دنع قحلا يردي ال هنأ عم هب مهدبعتو داهتجالا

 ءادأ امب لمعي نأ هدتلق نملو دحاو لكل غاسأ هنوكل الإ يحولا عطقنا دقو

 . ةدابع كلذ "دعيو هداهتجا هيلإ

 فالتخا لمج ىلاعت للا نإ : للا همحر - ميهاربإ نب فسوي خبشلا لاق

 هيف اوفلتخا ام ليبس لمج « ةمحر يتمأ فالتخا ه : وتلل لاق ى ةمحر دمحم ةمأ
 فالتخا نم ائيش لمع نمف ى اهب اقف رو ةمالا هذهل ايعسو هملإ ةليس و هلعجو هليبس

 باب باصأ نمف « هل عساوف هب ةفرعم ريغ نم هفداص ولو مهليبس ىلع وهف ءاملعلا

 : ليقو ى مهنم وهف نينمؤملا قداص نمف ى فرعي مل وأ فرع ةنجلا يف وهف ةنجلا
 عطق ال ابف فلاخم لوق لمعب مثإ الو حابملا يف اذك و « ةفرعم الب مدقتلا عسي ال

 ى ها ص مهريغ نم ةوعدلا لهأ هب ناب ايف لضفلا يف قرفلاو توافتلا امنإو هيف رذع

 . تانايدلا يف ال عورفلا يف اذك و

 ضعب ةرابعو “ةمقن لوصألا يفو ةمحر عورفلا يف مهفالتخا : « جاتلا » يفف
 ةمأ ةمألابو نيدحوملا ءاملع ءاملعلاب دارملاو ،املاس هللا يقل املاع دق نم : انموق

 . دواد وبأ هاور ) ( ١

 ( ٦ ) ةر وس ١ جحل : ٨ .
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 ىنعملا يف لتخا ولو رهاظلا بسحب هديحوت "حصو ى ةداهشلا ةمالك ىلإ ةباجإلا

 نمط نم لخدي الو ى ءاوتسالا ريسفت يف فقولاو ةيؤرلا ءاعَداك ليوأت أت ةهشل

 نأ معز نم لخدي ال اذك و « رمعو ركب يباك هتباصإ ىلع ةباحصلا تقفتا نميف

 نراك دقف مهوحنو ةيواعمو ىلعو ناثع ةئطخت امأو 0 ين هنأ معز وأ هلإ الع

 ةمآلا امأو ءاملعلا عابتا ةلأسم يف اذه ى نيعباتلاو ةباحصلا نامز نم اهيف عزانتلا

 : هنع هللا يضر _ دمحم نب للا دبع دمح يبأ نع « تالاؤسلا » يف لاقف اقلطم

 ى هتمأ وهف مهيلإ 7 ,أ نم لك : مهضمب لاق ك لاوقأ ةثالث ,لع ةمألا يف اوفلتخا

 : لمقو 60 )١) » مم أ اهلق نم تالخ دق ةمأ ق كانلسرأ كلذك « : ىلامت لاقو

 يلاملا حجري مهيلإ 2 طسوألا طمنلا ىتمأ ريخ » : :اللتثنن لاقو “ هب نمآ نم هتمأ

 لمعو هتنس مََبتا نم هتمأ : ليقو “ عونلا : طمنلاو “ )٢' « يلاتلا ىحلي مهب

 يف كل ناك دقل « : لاقو ى هريغ عبتا اذإ امأ ى مب مأ نم ةقتشم ةمأ ل 1

 . فيعض وهف مألا ىل !إ ب وسنم لاق نمو "ا 4 ةنسح ةوسأ هللا لوسر

 نم عيمج ةمألا : مهضعب لاق : - هللا همحر - ميهاربإ نب فسوي خيشلا لاقو

 ةلمج يف لخدو ى دوسألاو رمحألاو سنإلاو نجلا نم لزع هللا لوسر هيلإ لسرأ
 ةينوقرملاو ةيناصيدلاو ةيونثلاو ةيرهدلاو ةيئاطسفُسلا : نيك رمثلا عيمج اذه

 نيذلاو ىراصنلاو دوهيلاو جوجأمو جوجأيو ةيمر_خلاو عئابطلا باحصأو

 . ٣٠ : دعرلا ةروس ) ( ١

 . يئا۔ذلار دراد ودأ هارر ) ( ٦٢

 . ٢١ :ى با ٥ بارح إلا ١ ة روس ( )ء 69



 رذعي ال : ليقو س افالخ فذاص ولو ملع الب لمع نم رذعي الو

 لمعف ميرحتلا الإ هدنع نكي مل وأ هللا دنع قحلا قفاوي مل نإ

 ٠ ٠ ٠. ٠ > كلذ ريغ : لق رو ؤ ه ريغب

 ىسيعو سايلإو رضخلاو مهنم هيبشتلا لمهأو نيممجأ نيدحوملا ةعامج و اوك رش"
 . ةكئالملا الإ لزن اذإ

 ةكنالملا ىلإ لسرم للع للا لوسر نإ انموق نم دحاو ري۔غ لاقو : تلق

 ،هتمأ نم وهف ءارسإلا ةليل ءايبنألا نم هبقل نم لك :اولاقو 2هتمأ مهف هيلعو اضيأ
 : نولوقي ةفئاطو “ هديحوت حصو هقدص و هب نمآ نمم هتمأ امنإ : ةفئاط تلاقو

 حمحصلا ناك ولو دحأ هنم أربي الف لوقب دحأ لمع اذإو « ةئقحملا ةقرفلا هتمأ نإ
 ريفكتلا هيف امم هلوق ريغب لمعي آدحأ ىأر اذإف ى دهتجملا الإ كلذ لعف نم رفك
 لع هنأ ملع نإو ى لمتحا نإ اذك و هنم أربي الف هريغ لوقب ذخأ هنأ ملع نإف

 . هنم ءىرب الهج

 ى ملع داب ) كرتلا لمشي ام لمعلاب دارأ وأ ‘ كرت وأ ( لمع نم رذعي الو )
 كرت وأ هلعفب فداصو كرت وأ لعف ايف ءاملعلا فالخ يأ « ( افالخ فداص ولو

 ى لعفلاو لوقلا نيب قرفلا يو نابصملا كلذ يف فالخلا مدقتو “مهل اوقأ نم الوق

 هك رت وأ هلمفب (قفاوي مل نإ ) لهجب لمع اذإ الوق فداص ؤلو ( رذعي ال :ليقو )
 وأ لعفلا مرحت ى ( ميرحتلا الإ ) لعافلا دنع ( هدنع نكي مل وأ هللا دنع قحلا )
 نكل رذ ءع قفاو نإ و هللا دنع قحلا قفاو ولو كله ( هرمغب لمعف ) ص كرتلا

 ريغب نظ وأ كش هدنع ناك نإ و « ليلدلا ةوقب الإ مهللا ع قفاو له ممي ال

 نإ رذعي هنأ ودو ( كلذ ريغ ليقو ) “ رذع الوق فداصف ههبش وأ ميرحتلا
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 ةياكح افنآ مدقتو ى ممرحتلا الإ هدنع نكي مل وأ للا دنع قفاوي ملو الوق قفاو

 . لوقلا اذه

 : مسو نب نابال لاق هنأ لىلخ يبأ نع ركذو : هللا همحر دمحأ خيشلا لاق

 كلذ نأل صخر لاب سانلل تئفأف ى كنامز ريذن تنأو “نابأ اي ريذن نامز لكل

 نم دحاو لوق عبتا نم رذع ىلع لدي هلك اذهف مهقلاخ دنع ارذع مهل نوكي

 نإ و ملع ريغب لمع نمل رذملا ةلازإ ىلع اذه يف ليلخ يبأ لوق اضيأ لدي و ى ءاملعلا

 الب لمملاف ارذع ءاتفإلا نوكي : لاق هنآل يأ ى ءاملا فالتخا يف كلذ ناك

 فرع نم : هديلقت زوجي يذلا ملاملاب دارملا نأ تملع دقو ى ارذع نوكي ال ءاتفإ
 نم لقنلا هنأش نم ناك نإ هلقنل و هاوتفل سفنلا تنأمطاو ةنايصلاو عرولاو ملعلاب

 . ةمئألا بتك

 ص ريبك اذه : مهضعب لاقف لعفلا يف ءاملعلا فلتخا نإ : « تالاؤسلا ه يفو

 دنع أطخ ناك ولو مهدحأ لوقب لوقي نمل زاج دقو « ريبكب سيل : مهضعب لاقو

 باجأ نمف ى اهنود امو سفنلاو جورفلاو ليلحتلا يف فالتخإلا مهل زوجيو هللا

 كيرسشتلاو ريفكتلا يف مهفالتخا ناك نإو « روذعم أطخلا باجأ نمو « روجأم

 زوجيف نوفلتلا امأو لمفلا يف كلذ : دمحم وبأ لاق ، هللا دنع قحلا الإ هعسي الف
 هللا دنع أطخ كلذ ناك ولو مهليواقأب ذخألا زوجي :مهضعب لاقو فالتخإلا مهل

 زوجي الو ى رصعلا تقو ىلإ ميقملل رهظلا ةالص ريخأتو رتولا ةالصو مدآ ةفرعمك

 ص ةعاط وأ كرش : رخآلا لوقيو ديحوت وأ يبن ريغ وأ ين اذه نأ يف فالتخإلا

 دحوت اذه وأ ى لوسر : رخآلا لوقيو ى ين اذه امأو ة۔صعم : رخآلا لوقيو

 . كلذ ين فالتخإلا مهل زئاجف “ ديحوت ريغ ةعاط : رخآلا لوقيو
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 ل"وقتي مل نمل ًاعم هئلا دنع قح اهنأ ءاملعلا لاوقأ يف كشلا زاجو

 < وس ملسب نظي ال و ك اهيف

 أطخ اهنأ فالتخالا عسي اهف اهضعب وأ اهلك ءاململا لاوقأ يف كشلا ( زاج و )

 دق هنأ ىرت الأ ‘ روذعم لمعي نمو “ نورودذمم مهو مهلك اوبيصي ال نأ ناكمإل

 ثلاثلا لوقلا يف باوصلاو أطخ امهالكو ى امهدحأب لمميو نيلوق دتقملا ملمي

 اضيأ ليقو “ ضعب بيصي نأ نم دب الف هيف فالخلا عسي ال ام امأو « اذكهو

 انلوق وهو “روهشملا لوقلا وه اذهو “ضمب بيصي نأ دب ال هيف فالخلا مسي ايف

 ملاع نم همألا يف دب ال فالتخالا عمو : رجح نبا لاق ى ةمألا روهمج لوقو

 '« ةلالض ىلع ىتمأ قفتت ال ه : ثيدح ضقاني ال لوآلا لوقلاو « ها ىحلا قفاوم
 . . ةلالضب تسبل ءامعلا لاوقأ نآل

 ( اهيف ل"وقتي مل نمل اعم هلنا دنع قح اهنأ ءاملعلا لاوقأ يف كشلا ) زاجو
 ليلحتلاب لئاقلا نأ "كشيو للا دنع .قحم" يرحتلاب لئاقلا نأ كشي تضقانت ولو

 : هلوقو ى ضرف ربغ هنإ لاق "نمو ضرف هنأب لاق نم اذك و « ىلاعت هللا دنع قحم

 زوجي ال ام نأل زوجي ال ام لوق لوقتلاب دارأو ى زاوجب قلعتم ى اهيف لوقتي مل نمل
 يف للا دنع قحلا :لاق نم ءىطخيو كشلا ىلع ىقح اهلك اهنإ لوقي نأ لثم فلكت
 زوحم كلذك و ی دحاو ف هللا دنع ىحلا نا ذخأي ل ام زئاح كشلا كلذو دحاو

 نأ ذخأي وأ زوجي الام لوقتي مل ام مهلاوقأ يف نوقحم مهلك ءاشعلا نأ كشي نأ

 . هيف فلتخا ايف هللا دنع دحاو قحلا

 ةريغص ( ءوس ) موصعم ربغ وأ موصعم ‘ تيم وأ يح ( ملسمب نظي الو )
 : ىل اعت هل وقل د اهتج ١ ف ر اص ١ و أ د اقتع و أ لعف و ] ل وق ف ك رش و أ ى افن و أ
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 ؛نظة} هومتعمس ذإ الولو لف ى ةيآلا .. !١' ي نظلا نم آريثك اوبنتجا ه

 بذك أ نظلا نإف ى نظلاو مكايإ » : تقلع هلوقو ث ةيآلا .. ١" نونمؤملا

 اقلطم سانلاب نظلا ءوسو ردغلاو مزحلاب رمآلا نم درو ام امأو ، 6" « ثيدحلا

 يف ناك امبر هنأ لمي نأو زرحتلا كرتو سانلاب قاشمتسالا مدع هانعم موصعملا ريغ

 يف لمي ململاب ريخلا هنظ عمف هب ركملا يف ادهتجم ناك آريخ نظي نم رمآلا سفن
 همطعيف هنم هل رهظ ام فالخ ىلع نوكي نأو لوحتي نأ لاحمب سيل هنأ هبلق

 لاقي نأ نم ىلوأ اذهو هيلإ لصي ل اءوس هب دارأ ول اك كلذ مم لمعي و هقوقح

 . ملسملا ريغ يف كلذ نم درو ام ىنعم

 سانلا نم كرذح ذخف هب تقثو لجر برقأ كل ةوادع دشأ : "ضعب لاق

 كودجول ةعيدخلاو كل ركملا اودارأ ول ةفصب يأ ى ركملاو ةميدخلاب مهبحصا و

 تقثو نمف “ دحأ ىلإ نكرت الو : لاق كيلإ هعم نولصي ال ام مهل تددعأ دق

 يذلا ليوأتلل لديو ى ودع لك نم كل ةوادع دشأ ناك كقيدص هنأ تذنظ وأ هب

 مهيلع هبو يو موق "لك ميرك مركي ناك هنا » قلع هنع مهضعب هاور ام هتركذ

 ء « ةلتخ الو دحال رش ىلع يوطي نأ ره__۔ء نم مهنم سرقحم و سانلا رذحو

 : « مجملا ةمال ه بحاص لاق

 ) ١ ( تارجحلا ةروس : ١٢ .

 ( ٦ ) رونلا ةررس : ١٢ .

 ٣ ) ملسم ر يراخبلا هاور ٠ (

_ ٩ ٥ _ 



 هب تقثو نم ىندأ كودع ىدعأ

 }١' لتخ ىلع مهبحصاو سانلا رذاحف

 اهدحاوو ايندلا لجر امإف

 لجر ىلع ايندلا يف لوعي ال نم
 ةز_حعم مايالاب كنظ نسحو

 لجو ىلع اهنم نكو ارش نظف

 نم كيلإ سانلا برقأ وه كئادعأ عيمج نم كل ةوادع دشأ : حراشلا لاق

 ء كنالخ نم كرس هبلإ تدشفأ نمو كبابحأ نم هب تقثو نم ىندأو كئاقدصأ

 نسحب مهبحاصو ةصاخلاو مهنم ةماملا نم زرتحاو ى ةفاك سانلا نم كرذح ذخف

 اعبتم مهقالخأب مهل الماح مهل اعداخم مهلخادو 2 قفرلاو نسحلا قلخلاو ةارادملا

 ةقادص ىلإ نك رت وأ ناسنإ بلقب قثت وأ ناسل بلخم "رتفت نأ كايإو “مملاوحأل
 ى ردكب يمهت اهنإف ءةالخآلا تاحفص مّيشت وأ ، قيقش قشاقش وأ قيدص

 ءانبأ نم سارتحالاب كيلعو ى ررشثب يمرت اهنإف ءادعألا سافنأ ميسنب عدخنت وأ

 : سارف وبأ لاق ى كسفن نم ولو زارتحالاو كسنج

 مهتادہع نيذلا سانلاب سانلا امو

 فرعت تنك يذلا رهدلاب رهدلا الو

 :لوقي كدلو بيرق نع ربقت" نأ "دوي “بيقر كيلع كل بيرق لك : لاقيو

 . « لخد ىلع » : ةيئارغطلا خن ضعبو ةيناثلا ةخنلا يف )١(
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 كجاوزأ نم نإ » : ىلاعت للا لاق ع يثرإ كلام : لوقي كوخأو « يثرإ كلام

 3ل '» سانلاب نظلا .وس مزحلا « : للع لاقو ١) 4 مهورذحاف كل اودع كدالوأ و

 : رعاشلا لاق ى مهلعفو مهلوق يف مهيلع داتعإلا مدع يأ

 امرك هبابخاأب نظلا نسحأ نمم
 ساك الب منم مهلا عرتجت

 < طق دحأب تقثو اه : لاق ؟ كلقع نم غلب ام : ةيواعمل ليقو

 : رعاشلا لاق

 الو نامزلا اذه ىلإ نكرت ال

 ارذجحلا لمعتساو ادبأ هئانبأ

 هرشاعت نم برجف تبأ نإف

 ؟ىرت فيك :بيرجتلا كللوةي ىقح

 هريخ لصتاو « رانيد فلأب تاملك ثالث يرتشي نم : لوقي قف ناكو

 تقدص :لاق “ ريخ مهلك سانلا يف سيل : لاقف ث اهنع هلأسو هرضحأف ىرسكب

 ىلع مهسبلاف : لاق ؟ اذام مث ى تقدص : لاقف ؛ مهنم ةدب الو : لاق ؟ اذام مث

 تدرأ امنإ هب ىل ةجاح ال : لاق ؤ لاملا تمجوتسا دق : ىرسك لاق “ كلذ ردق

 : ةمادق لاقو ؛ لاملاب اهيرتشي نمو ةمكحلا يف ةبغرلا

 ( ١ ) نباغتلا ةروس 1: ١٤.

 . يقهيبلاو ةحام نبا هارر ) ( ٢



 سانلاب "نظلا ءيس سانلا مز ئحأف ررض نم مزحلاب امو فعض زجملا
 ساب نم مزحلاب امف تملس نإف هبذاحت رمأ يف مزحلا كرتت ال

 : يمورلا نا لاقو

 باحصلا نم ‘نرثكتست الف دافآةسم كقيدص نم كودع

 با رشلا وأ مامطلانمنوكد هارت ام رثكأ ءادلا نإف

 : رعاشلا لاق

 هرم فلأ كقددص رذحاو ةرم كودع رذحإ

 هةرضملاا فرعأ ناكف ق ردصلا بلقنا امبرلف

 : بّسطلا وبأ لاق

 ةهطاق فاصنإلا ةلفق لزت ملو

 محر يوذ اوناك نإو لاجر لا نيب

 مهتمشتف قلخ ىلإ آنولنكنشتة ال
 مخرلاو نابقعلا ىلإ حيرجلا ىوكش

 همتكت سانلا يف رذح ىلع نك و

 مستمم رغث مهنم كنرغي الو

 : اهتذل فيك يسفن قلاخ ناحبس
 ملألا ةياغ هارت سوفنلا ايهف



 : رع اشل ١ ل ا و و

 مهت مشاعو لاحرلا تبحص

 لقاع ىتف رد هللف

 هناسحإب قيدصلا يزاجي
 هباوثأ رهدلل سبليو

 هتوهش ىلإ ليمي لكف
 هتنطف ىلع نامزلا يراج

 هتنده ىلع ودملا يقبيو

 هتل ود ف درقلل صق م و

 نم مهرثكأل اندجو ام » : همتاخ ىلع - ىلازغلا ينمي - ءالضفلا ضعب شقنو

 ىلام ىوهلاو ادبع تنك دق
 ارقتسم ةلز_هلاب ترصو

 لا الو ريخ سانلا طالتخا يف ام

 الهاج مهكرت يف يمال اي

 : رهز لاقو

 ؟ 8

 هقددص ١ ودع بسح ررعفي نمو

 هبوني ايهف ناسنإلا قثي نمب
 مهلقأ الإ سانلا اذه راص دقو

 : لوقيو « « نيقسافل مهرثكأ اندجو نإ و دهع

 يمداخ ىوهلاو ارح ترصف

 مدآ ينب ةمش نم تصلخ

 ملاملاك ءاشألاب ل_هاح

 يمتاخ ىلع بوتكم يرذع

 مركي ال هسفن مركي ال نم و

 باحح مركلا رحلل نأ نمو

 بايث ةنيهداسجأ ىلع اباثذ
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 الو ، هللا دنع كرش وأ آريبك ولو بنذ هعم له هيف كشلا زاجو

 تماق وأ هلهج عسي الام هنم دهاش نمو ء هدنع هنم هو رعب عطقي

 نأ الإ هعسي مل ةيصعم وأ ةعاط لعفلا ناك هلهج عسي ال امم ةجحلا هب

 . هتلزنمل هغلبي

 : رعاشلا لاقو

 ران ةوذج ءاملا يف بلطتم اهعابط دض ممايآلا فلكمو
 راه ريفش ىلع ءاجرلا ىنبت امنإف لمحتمملا توحر اذإ و

 ولو بنذ هعم له ) اموصعم نكي مل نإ اتيم وأ ايح ( هيف كشلا زاجو )
 نأ امإو ع كص هل رطخي الو كلذ نع لهذي نأ امإف ( هللا دنع اك رش وأ اريبك

 ٠. هققحت بلطتب ال و هي وقي ال و هكمل فصنب ال و كشد

 ولو بذذلا نم يأ ى ( هنم ) هولخب يأ ‘ ( هورعب ) آضيأ ( عطقي الو )
 دمتعي الو اضرف هب نظلا نسحي نأب نكمم هنأ هللا دنع يأ ى( هدنع ) اكرش

 هققحي الو هفنبلف نظلا هل رطخ نإ و كشلا نم هل رطخ امب هيلع س أب الو كشلا

 نأل هلبق امل ريركت سيل ( ةجحلا هب تماق وأ هلهج عسي ال ام هنم دهاش نمو )
 اهلهج عسي ال ( ةعاط لعفلا ناك هلهج عسي ال امم ) ةنيبلاب اذهو ةدهاشملاب هلبق ام

 ةمرحو اهتمرح لهجو اهلهج عسي ال ( ةيصعم وأ ) اهلمع ضرفو اهضرف لهجو

 كرش وأ رفك نم كلذب اهقحتسي يتلا هتلزنم (هتلزغمل هغلبي نأ الإ هعسي من ) اهلعف
 حبذب قولخ برقتي وأ هللا ريغل دجسي هاري نأ لثم كلذو ى ةيالو ىلع ءاقيإ وأ
 ةضيرفلا ةالصلا كرت وأ ي نينثا نيهلإ ف : لوقي وأ انتمنأ ءىطخي وأ ةالص وإ



 لعفلا يف كش نإ هل عساوف هيلع هب مقت مل اع عسي ام امآو

 أ ث ةيصعم ابنأ ةعاطلا يف كش ءاوس ى هلعاف هب غلب امو

 . . . .. اهبحكع

 ُ هبيتتسي مث هنم أربتيف ناضمر يف رطفي نأ حابأ وأ ث اهب فلكم وهو ادمع

 ؤه ا۔ه يردي ال العف هنم دهاش نإو ى هنم أربت بتي مل نإف ى هبيتتسي : ليقو

 هيقبيف ةعاط هنأ هل رهظي ىتح اهيلع هؤاقبا هيلع بجيو هتيالو كرت يف رذعي الف
 دمحم وبأ لاق ى افنآ رم اك هنم أربت ةريبك هنأ رهظ نإو ى ةريبك سيل وأ اضرأ

 هلوسر ةنس وأ هللا باتك نم هملعب نأب ةحجلا موقت : ةس يبأ نب و رمع نب هللادبع

 ه ( كش نإ هل عساوف ) ةجحلا ( هيلع هب مقت مل ام ) هلهج ( عسي ام امأو )
 هكش عساوف وأ ةيطرش اهنأ ىلع « نإ ه رسكب كش نإ هل عساو كشلاف يأ

 ( لعفلا يف ) هكش هل عساوف : لاق هنأك : نأ » حتف ىلع ردصملاب كش ليوأتب

 حابم وأ هوركم وأ ة ريغص وأ ةريبك ةمصمعم وأ ةبجاو ربع وأ ةمجا و ةعاطإ

 ءاوس ) حابم لعاف وأ رفاك وأ عيطم وأ هب صاع هنأ نم ( هلعاف هب غلب امو )

 ( اهمكع ) ين كش ( وأ ) هوركم وأ حابم وأ ( ةيصعم اهنأ ةعاطلا يف كش
 ملع اذإ ىصعي امنإو « هكشب ىصعي ال هوركم وأ حابم وأ ةعاط اهنأ ةيصعملا وهو

 فالخب هفصو وأ هلعاف يف وأ هنف كشف هوركم وأ حابم وأ ةيصعم وأ ةعاط هنأ

 هلهج عسي ال يذلاك هلعل وهف ملعلا عم هدمعتل رفك كلذو. < كلذ نم هقحتسا ام

 عم سأب الف عيطم هنأ طسوتلا وأ عولطلا وأ بورغلا دنع لصم ق كش نم

 هبوص وأ كلذل هالوت نإ الإ ى ةالصلا سنج نم كلذ نآل صاع ىلصملا كلذ نأ
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 نإو ى فراق هنآل رفك دقف ةعاط كلذ نأب عطق وأ كلذل هئطخ أطخ وأ كاذل

 . رفك ,صاع هنأ وأ ةيصعم هلعف نأ يف كشو ةيصعم كلذ ىف ةالصلا نأ ذخأ

 تاهيبنت

 لهج عسي ال : _ همأ فاتلزو « فاتلز نبا لاقيو - بويأ نب رزخ وبأ لاق
 ملعن ينعي “ لج و زع انبر نيد نم هب نيدن امم انيديأ يف امل نيضقانلا لهج الو ةمئأا
 ىمحي نبا هللا دبعو رمعو ركب ابأ ةمألاب ىنعو « نورفاك كلذ يف انل نيفلاخخلا نأ

 هلبا و متس ر نب نمحرلا دمعو ‘ بررمعلا نم دوعسم نب يدنلجلاو باطجلا ايأ و

 ك سرفلا نم دمحم نب فسويو حلفا نب دمحمو باهولا دبع نب حلفا و .باهولا دبع

 هلمأ ىلوتو بهذملاب قدص اذإ : - اميمج للا مهمحر _ نايرمي نبا خبشلا نعو

 وبأ لاقو ى هازجأ عدتبي ملو لقي ملو رصقي ملو هيلع ام لمعو مهريغ نم ءىريو
 حلصت ال ذإ نيفلاخلا بهذم ةفرعمب الإ هبهذم ءرملا ةفرعم حلصت ال :ليصف ءايرك ز

 . هدض ةفرعمب الإ ءىشلا ةفرعم

 دريغ نم هزرفي ىتح هبهذم لجرلا فرعي ال : ربجم نب ىسيع وبأ خيشلا لاق
 خيش لئسو ؤ تويبلا نم رطمو حير تاذ ةملظم ةليل يف هتيب لجرلا زرفي ايك

 : ناثع ورمع وبأ لاق ى ملعأ للا : لاق ؟ اديحوت لاؤسلا نوكيأ : انباحصأ نم
 لئامك وم يزجي ال ديحوت يأ « ديحوت ديحوتلا نع لاؤسلاف “ معن لاقيو

 لبق ولو ديحوتلا يف ىعس هنأ هجوو ى ةداهشلا ةلك تسيلو دمحت اهيلع قلطي

 هل لاقي ال لوقلا بلاط و ةقمقح هل العاف ىمسي ال لعفلا بلاط نأل ، ديحوت ريغ
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 نوكيو “ ببس لب ص هل ليصحت هتدارإ نوكت ال ءيشلا ديرمو ى ةقيقحلاب لئاق

 ارفك نوكي الو ى هنع لوئسملا بسحب ًاقضمو ام۔ومو احابمو الفن لاؤسلا

 كرش « ةرهج كلا ان رأ » : ىسوم موق لوقف ‘ تابثإلا ثيح نم الإ ةصممو
 رفك لوئسملا لهج نإ عسي ال امع لئاسلا لاؤس اذك و ى ةيؤرلا مهتزاجإ ثمح نم

 . للا ةفص يدنع اذهو « لهجلاب لب لاؤسلا سفنب ال لئاسلاك

 ءيش هلثمك سيل هللا نأ دقتمي لب “ رفكي ال هنأ اضيأ انأ هراتخا يذلاو
 ينملع : لاقف مهتنيه ىلع مالسإلا دلب ين ناك نأب كدنع ديحوتلا هيف دعاقلا نمو

 للع هللا لوسر اهيلإ وعدي يتلا ةلمجلا : ليقو ى هلك هايإ هتداع ى هلهج عسي ال ام
 مل نرإ كيلع قيضيو ط مهركذ "رم دقو « اهب ديحوتلا متي : لاق نم لوق وهو
 هتملع ةيا و رلاب وأ هنم عامسلاب هدمحوت تدهش نم كلذ : كل لاق نإ و « هملعت

 ذق هنأ تماع امع كلأ نإو ى هملعت مل نإ كيلع قيضي الو هلك هلهج عسي ال ام

 عسي ال 77 هلهج عسي ال ام لكو > ناسنلا ىعدا نإ الإ هلع الف ام اموي هملع

 امو « معأ هنأل هلهج عسي ال ايف هكرت عسي ال ام لخديو « رخآلا ريغ هك رت
 لوالا و > هك رت مسد ال امو > هلعف محس ال ام و > هلمح عسي ال ام : ةثالث مسي ال

 . ضئارفلا لع ثلاثلاو ةيصعملا وهو ريغصو ريبك يناثلاو ى ريغ ال ريبك

 لمع نأل « اهتقو رضح ةضيرف يف هلهج مسي ال امو هكرت مسي ال ام عمتجيو
 لمع الو هلمع بجي ام لك يف هلهج عسي ال ام درفنيو ى ملعلاب الإ حص: ال ضنا رفلا

 كدمحوت هب زارقإلاف اديحوت هل لالحتسإلا ناك ام لكو “روفلاب قطنلا هيف وأ هبف

 لالحتسإلا ناك ام لكو ط دمحوت هل لالحتسإلاف ًاد۔حوت هب رارقإلا ناك ام لكو

 ًادمحوت هب برقتلا ناك ام لك : لاقي الو « دمحوت هب برقتلاف ًادمحوت هل
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 برقتلاف ديحوت هب رمألا ناك ام لكو ث لفاونلا ةهج نم ديحوت هل لالحتسإلاف
 لكو ‘ ديحوت هب رمالاف اديحوت هب ب رقتلا ناك ام لك : لاقي الو ى ديحوت هب

 هب برقتلا ناك ام لك : لاقي الو “ ديحوت هب برقتلاف اديحوت هب لمملا ناك ام
 هب برقتلا ناك ام لك : لاقي الو ى لفاونلا ةهج نم ديحوت هب رارقإلإف اديحوت
 : لاقي الو « ديحوتلا نود يه يتلا ضئارفلا ةهج نم ديحوت هب لمعلاف اديحوت
 . كرشلا ةهج نم دمحوت هب برقتلاف ًادمحوت هب ملعلا ناك ام لك

 ث هللا ةفرعم ديحوتلا نأ ملعن نأ انيلع : فسوب خبشلا نب ىسيع خبشلا نعو

 اذإ ةثالث : لاقو ى كرش هللا لهجو ديحوت هللا ةفرعم نأو ى هللا لهج كرشلاو

 اذإ كنأو « باقعلا بوجوو ى ةريبكلاو ى رفكلا : [آميمج نك نهادحإ ناك

 ص فقولاب : ليقو “ سكعلابو ةعاط هنأ ملعت نأ كيلمف ناميإ اذه نأ تذخأ
 نأ كيلعف ضئارفلا امأ و لفاونلا يف كلذ ى يغاوزلا ءايرك ز نب ىحي خيشلا لاق

 كرشأ ,دارفإب سيل دبحوتلا : لاق نمو “ذخاأت ملو تذخأ ةعاطو ناميإ اهنأ ملعت
 أطخأ انوكس وأ ةكرح سيل : لاق نمو “ قفانم وهف قولخمي سيل : لاق نإ و

 هلوبق و بلقلل ناعذإ و ةكرح بلقلا لاغتشاو هب قطنلا نأل أطخأ امنإو « كله ملو
 . هملإ نوكس

 فيك ملعلا نأ ىلع فيكلا ليبق نماو ى ةفرعمو قيدصت ديحوتلاو
 عضولاو فيكلاو مكلا يف عقت ةكرحلا نأ نوملكتملا ركذو ى لاعفنا الو لعفي ال

 ال راكنإلاو ديحوت بيوصتلاو ملعلاو اهب ناميإلاو ديحوتلا ةلمجب رارقإلا و نيللا و

 دمحوت اهنأو ضرف اهنأ لع دمح ةفرعمو “ كرش ةئطختلاو لهجلاو اهب رفكلاو

 ضرف اهنأ نل هتفرممب رارقإلاز كرش اهب لهجلاو “ دحوت اباوث اهلعف ىلع نأو



 وأ اضرف اهنوك راكنإ و ى ديحوتلا نود ةعاط اباقع اهلهج ىلع نأ و ديحوت اهنأ و

 ةلمج نوكب رارقإلاو كرثا نود رفك اهلهج ىلع باقعلا نوك وأ اد ءحوت
 وأ ارب وأ ةعاط اهنوك راكنإو ؤ ديحوت احالصو ىدهو اربو ةعاط ديحوتلا

 دمحوت مالسإو نبدو ناميإ انأ نيدلا ةلمجم رارقإلاو ‘ كرش احالص وأ ىده

 رارقإ نيدلا ةلمحي رارقإلاو ، كرش امالسإ وأ انيد وأ اناميإ اهنوك راكنإو

 ى هريسفتب ناميإ نيدلا ةلمج ناميإلاو ث هتلمجب رارقإ هريسفتب رارقإلاو هريسفتب
 بي وصتلاو “هريسفتل بي ومصت نيدلا ةلمجل بيوصتلاو هتلمجب ناميإ هري.فتب ناميإلاو

 مع هريسفتب ملعلاو “ هريسفتب ملع ني دلا ةلمجب ملعلاو © هتلمل بيوصت ,ريسفتل

 ص هتلمجل راكنإ هريسفتل راكنإلاو 9 هرةتل راكنإ نيدلا ةلمجل راكنإلاو ى هتلمجب

 هتلمحل لهجلاو ث هتلمجب رفك هربسفتب رفكلاو ى هري۔فتب رفك نيدلا ةلمجب رفكلاو

 ةئطخت ندلا ةلهج ةئطختلاو ى هتلمل لهج هريسفتل لهجلاو ث هريسفتل لهج
 . هتلمجل ةئطخت هريفتل ةئطختلاو ى هريسفتل

 نيدلا ةلمج لخدت ال و“ ةضابإلا لوق وهو“نيدلا ةلمج يف ديحوتلا ةلح لخدتو

 لمع الب لوق ناميإلا : نولوقي . هب لاق نم رفك و ى ةئجرملل افالخ ديحوتلا يف
 ةلمح ق لخاد نيدلا ةلمحم رارقإلا و ى نيدلا ةلمح ق لخاد دحوتلا ةلمحم رارقإلا و

 لخديو ىنيدلا ةلمج ريسفت يف نيدلا ةلمج لخدت الو “ ىح هب ءاج امو “ ديحوتلا

 يف لخاد هنأ لوقت نيدلا ةلمج ريسفتب رارقإلاو ث نيدلا ةلمج يف نيدلا ةلمج ريسفت

 نيدلا ةلمح رارقإلا

 له ندلا ةلمج رارقإلاو ث اهيف لخد دقف اديحوت هنم ناك ام : باوجلا

 !و ى لخد هنإ : تلق تئش نإ ؟ نيدلا هلمح ريسفتب رارقإلا ف لخد هنإ لوقت ت



 ةلج يف لخاد ديحوتلا ةلمج ريسفتو ث لخد دقف اديحوت هنم ناك ام تئش

 ةلمج ريسفتو ى ديحوتلا ةلمج ريفت يف ةلخاد ديحوتلا ةلمج لاقي الو ی ديحوتلا

 دقف اديحوت هنم ناك ام ديحوتلا ةلمج ريسفت يف لخاد هنإ لوقت له ديحوتلا

 هنم ناك ام نيدلا ةلمج ري۔فت يف لخاد لوقت له دمحوتلا ةلمج ريسفتو ى لخد

 ةلمج ريسفتب رارقإلا يف لخاد ديحوتلا ةلمج ريسفتب رارقإلاو « لخد دقف اديحوت
 . دمح وتلا ةلمج ريسفتب رارقإ ف لخاد نيدلا رعسفتب رارقإلاو 0 نيدلا

 ءايبنألاو ىالا ةلمحي رارقإلاو ركذ ام لئاسم ليصفت ريسفتلاب دارملاو
 ؟ ىالا ةلج ريسفتب رارقإ ىالا ةلمحي رارقإلا : لاقد لهو .« دمحوت لسرلاو

 ةلمجي رارقإ قاخلا ةل_+ج ريسفتب رارقإلا لاقي لهو ث معنف اديحوت هنم ناك ام
 ةعاط دابعلا لاعفأ و نآرقلا قلخب رارقإلاو ى مهنف اديحوت هنم ناك ام ؟ قلخلا

 نم اجرخ ثمح نم و > دمح وت ةلح ىللا ق الخد ثمح نمو > دحوت نود

 بلاغلاف ايقتلا اذإ ةعاطلا نم هنود امو ديحوتلاو ى ديحوت ريغ ةعاط ةلمجلا

 ص ديحوت ريغف ركمب ابأ تدرفأ نإ و ' ركب يبأو هللا لوسر : ةمنالاك ديحوتلا
 ترأ ىلإ ىرت الأ ؛ ةريغص ولو ث ة.صعملا بلاغلاف ايقتلا اذإ ةيصعملاو ةعاطلاو

 : ىلاعت هلوقل نملا اهلطبي ةقدصلاو “ ةريغص ولو ةيصعملا ىلع لخدت ال ةيال ولا

 اذإ كرشلاو دمحوتلاو ك )١' 4 "رملاب مكتاقدص اولط۔ت ال ١ ونمآ نيذلا اهأ اط ظ

 ىنغأ انأ ه « )٢' ي كلع نطبنحَيل َتكرشأ نئل » : كرسلا بلاغلاف ايقتلا
 . كرسلا نع ءاكرسثلا

 )١( :ةرقملا ةروس ٢٦٦ .

 )٢( رمزلا ةروس : ه٦١ .
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 ءءايشآلا قلخ للانأو ةقولخم مهريغو ل۔رلاو ءايبنألا ةلمج نأ ملعن نأ انيلعو
 ىلإ ال مهؤانفو ى مزلي : ليقو ث كشن الف ءيش نم ال مهقلخ هنأ ملعن نأ امأو

 ى كشن ال ءيش نم ال مهتداعإ نأ ةفرعم انيلعو ى كلذ انيلعو كشن ال ءيش
 ىسرمك ىسرم قرشملا سلبارط اهنظأ و - يسلبارطإلا نيسحلا ني دمحأ أطخأ و

 سابع نبا بهذم انلق اهمو ‘ بذذلا مجع ىقبي : لاق دإ _ برغلا سلبارط

 لهجلاو راكنإلاو ، ديحوت بيوصتلاو ملعلاو اهب ناميإلاو نيدا_اا ةيالوب رارقإلا و

 . كرش اهل ةئطختلاو رفكلاو

 رع ةعاط هتيالو ىلإ هدصقف هللا دنع رفاك وهو هل رهظ امب الحر ىلوت نمو

 ء دمحوت نيرفاكلا ةلمح ق هتءاربو دحوت نيرفاكلا هتءارب ف هلوخدو .0 دمح وت

 ك فوقولا اذك و « ملم هللا دنع وهو رهظ امب لجر نم ةءاربلا يف مالكلا اذك و

 هرجأي هللا نإف هنزجت ال ىرخألاو هللا دنع هئزحت ايهنم ةدحاو نيتالص ىلص نمو

 اذك و “هيلع دمتعملا وهو مثإلا اهيف هنع طوطحم هنزجت ال يتلا نإ : ليقو ى اهيلع
 ذخان مل ام ةئنجلا ةكئالملا عئابط قفاوي يذلا نأ كشذو اهلك ضئارفلاو ةاكزلا

 : انحوي خيشلا لاق « نيرفاكلل باقعلاو ع نيماسال ايادهلا لاصيإ اهقفاوي يذلا نأ
 ةلج هلل نأ انيلع : هريغ لاقو ى ذخأن مل ام مهتيالو الو نجلا ةفرعم انيلع سيل

 كشنو ى اذكه نيملسملا ةلمج لل نأ ملعن نأ انيلع : انحوي لاق ى نجلا نم نيملسملا

 نم مهضعبو مدآ ينب نم مهضعب وأ نجلا نم وأ مدآ ينب نم مهلك نيماحملا ةلمج نأ
 . ذخان مل ام نجلا

 نمو لسرلاو ءايبنألا ريغ نيملسملا ةلمج هلل نآ ملعن نأ انيلع : سابعلا يبأ نعو
 ى ىرخألا ريغ سنإلاو ةكئالملاو نجلا نم ةلمج لك نأو ص كرشأ كلذ فرمي م
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 ةلح مهنأ كشو نينثا وأ ةكنالملا نم ة_لئالث فرع نمو ؤ كرشأ ملعي ل نإو

 ةلمج مهنأ كشو ى فلل دمع مهدحأ ‘ لسرلا وأ ءايبنألا نم ةثالث وأ ةكئالملا
 ثالث وأ نآرقلا ؟نهنأ كش و نآرقلا نم تايآ ثالث وأ نيملسملاو لسرلا و ءايبنألا

 مزج ىلإ كشلا ىدعتي وأ ملعي مل ام سأب الف ىلاعت هللا بتك نهنأ كش و روس

 هنأ كشو طق هرب مل اقلخ ىأر نإو “هلحم ريغ يف بيوصت وأ ةئطختب ةفراقم وأ

 ةكناللا له كشلا هلو ى كلم هنأ كشيو اروث ىري نأ لثم ى سأب الف كلم

 مهيف وأ دحاو دعن ادحاو نونو وأ نوقلخم مهلعل وأ مدو محل نودلوبو ن وردلب

 ص كرشأ لافطأ وأ نيناج وأ ءاسن مهنأ كش نإو ى لافطألاو نيناجملاو ءاسنلا

 . نوصعي مهنأ كشلا زوجي الو

 هنأ كشي نأ زوجي الف نول۔انتي ال ةكئالملا نأو ىن ىسع نأ ذخأ نمو

 باوث نأ كشن الو ةفلتخم وأ ةقفتم ءابنالا علنارش نأ كشن نأ انلو “ كلم

 ذخأ نمو ى ةنجلا ةكئالملا باوث له زوجيو رانلا نيرفاكلا باقعو ةنجلا نيحلسملا
 زاوج يف ك_ش و هللا وه عناصو بقاعم و ابيثمو اتيمو ايمحم و اقزارو اقلاخ نأ

 ىلع كلذ يف كشو كلذ ىلع رداق هنأ ذخأ نمو ى سأب الف لزألا يف هيلع كلذ

 هماع نع مجارلاو كرشأ لزألا يف يه له تاذلا ةفص يف كش نمو“كرشأ لزألا

 سيل هكرتو نيدلا نم هلمف ناك امو « قفانم قفاني اهفو“ كرشم هلهاج كرشي اجف
 ء ىصاعملا وه نيدلا نم هك رتو نيدلا نم سيل هلعف ناك امو ضئارفلا وه نيدلا نم

 . . . قيدصتلا نود فكلا يف ةجح هبف دحاولاو

 هلعف راك امو قيدصتلاو فكلا يف نانثا الإ ةجح هبف نوكي ال : ليقو

 ال امو عسي ايف عسي ام لخديو > حابملا وه نبالا نم سيل هكرتو نيدلا نم سنل
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 لاد هنم دهوش نإ الإ فوقو يذ يف ال رفاكلا يف نظلا زاجو
 نيبتي ىح ققحي الو ى هنم دهوش نإ ملسب نظيو . هيلع

 دمح وتلا يف كلذو كعسي ايف عسي الامو [“© مسي ال امف عسي امو “ عسي ال ايف عسي

 هك رت عسي الو ديحوتلا لهج عسي الو هلعف عسيو ديحوتلا لع عسي كرسثلاو

 هملع عسي كرشلا يفو ى هلعف مسيو 0 هك رت عسي الو ى هلهج مسي الو هملع عسيو

 هك رت عسيو ںهلهج عسي الو هملع عسيو هلعف عسي الو هلهج عسي الو هك رت عسيو

 . هلعف عسي الو

 ةدهاشم الب ولو اك رشم وأ قفانم ( رفاكلا يف ) ءوسلا نظ ( نظلا زاج و )

 رخلا حيرك ءوسلا ىلع يأ“( هيلع لاد هنم دهوش نإ الإ فوقو يذ يف ال ) ةلاد
 ةبيرلا لخادم لخد نم » : قلع هلوقل ةبيرلا عضوم يف ىهتشت ةيبنجأب .ولخلاو

 قفانم يف نظ ام ( ققحي الو ) لادلا ( هنم دهوش نإ ملسمب نظيو ) “« مهتا
 ناك الإو ( نيبتي ىتح ) ًاحابم وأ اهوركم وأ ةريغص ولو ملسم وأ كرشم 5

 ام كلذ ريغ وأ ةمهب وأ الفط وأ انونجم نأ نظ الو ملع الب الوق وأ اداقتعا

 هنأ كشي وأ ةرامأب نظي نأ زوجيو ى ةيصعم وأ اك رش وأ ةريبك لعف فلكي ال

 . هقح ىف ال كرش وأ ةريبك وأ ةيصعم هريغ قح ىف وه العف لمف

 رفك دقف ال مأ فلكتلا اهمزل له مئاهبلا يف كش نإو : « تالاؤسلا ه ينو
 مل لا نأ ملعن نأ انيلع لاق نم : - هللا همحر _ ىسيع نب نيروغبت خبشلا لاقو

 نم لجر أربت نإو ث رفك دقف ءالقعلا ريغ يف كش نإف ءالقعلا الإ فيلكتلا مزلي

 نولمعي ال كلذ ىنعمو “ةءارب مهنيبو اننيب سيل :مهضعب لاقو ‘رفك دقف مئاهبلا

 هيلع كحي : _ هللا همحر _ دمحأ نب ىسيع لاقو ى ةءاربلا هيلع نوقحتسي المع



 حص نمف اذكو ؟ ال مأ هللا دنع فاكمأ همقن ف كاش كرشي و

 عطقيو 4 هلثمك هلقع

 ص ذخأي مل ام ملسم للا ين در ام لعل كشلا لجرل زوجيو “لاح لك ىلع نايصعلاب

 ءو-لا نظلا امأو ث كرشلا نم ةلصخ هعم له هريغ يفو هسفن يف كشلا هل زوجيو

 ةلأسم ةمألا هذه ىلع تقب له اضيأ كشلا هل زوجي الو ملسملا يف هل زوج الف
 : ىلاعت هللا لاق دقو ى قلع هللا لوسر مهيلإ اهغلبي مل الهج اهمسي ال

 ٠، لالضلاىلع يتمأ عمتجت نل ه: يلم لاقو“'١!ه مولب تنأ امف مهنع لوت ه
 دحوتلا نإ :لحر لاق نإ و؛«نسح هللا دنع وهف انسح نوملسملا هآر ام » :لاقو

 باوجلا ركذ دقو“باوثهملع سال وأ ةعاطب سيل لاق نك كرشم وهف رجأب سيل

 باقع ال وأ بنذب سال كرمثلا : لاق نإ كلذك و “ فسوب نب ىسدع يبأ زع

 فلكمأ هسفن يف كاش ) لةماا رضاح لقملا حيحص لقاع غلاب ( كرشيو )

 هدهج بسحب ضئارفلا ىدأ دق هناب عطاق ريغ كش ىلع هنآل ( ؟ ال مأ هللا دنع

 كرسثلا نم هجرخي ال هيلع ضرف هنأب ملع الب ديحوتلاو ى ديحوتلا اهنمو هرظنو
 اذكه ( هلثمك هلقع حص نميف اذكو ) ص هلا مكحل لاطبإ و ملعلا نع عوجر هنألو

 كرشي هنإف“ال مأ هللا دنع فلكم هنأ كش و لقعلا رضاح غلاب لقملا صيصخت الب

 هف۔اكت يف كش و صصخ ول اذك و ى هللا مكحل لاطبإو ملعلا نع عوجر كلذ نأل
 امتح ( عطقيو ) فيلكتلا بجوي امم رهاظ يف هلثم هنطاب يف هنأ ضرف ىلع

 . ٥ :ة تاير اذلا ة روس ) \ (



 نعم ف كلملا زاج و > هللا دنع رذعلا ع وطقم ج وجحم فاكم هن و

 دهوش وأ هلقعل ريغم هضراع نميفو 9 ال مأ هللا دنع هلقع حصأ

 { هسفن ولو هلعف يف طالتخا هنم

 بولغم ينأ ( جوجح ) ةقمملا هيف ام مزلم وأ يهنم رومأم يأ 0( فلكم هناب )
 رنصملا عوطقم ) ةيصمم ىلع رصأ نإ هللا دنع هسفن نع لداج ول لادجلا يف
 ى فلكم لقملا رضاح لقملا حيحص آافذلاب ناك نم لك نأ دقتعي لب ( هنا دنع
 وه لهف لقعلا ححص هللا دنع ناك ن إ : لاق نإ نعم ١ هل إ دوصقملا ف اذك و

 . ف_اكم

 ال مأ فلكم وه لهو ( ؟ ال مأ هللا دنع هلقع حصأ نيعم يف كشلا زاج و )

 فلكي ام هلقع يف هكشل ال مأ اذكب فلكم وه له وأ ؟ هلقع ةحصم يف هكشل

 ةفصل ال مأ اذكب فلكم اذك ةفص هيف تناك نم له وأ ؟ال مأ ءيشلا كلذب

 شطع وأ عوج ةدش وأ ربكك (هلقعل ريغم هضراع نميف و) ؟لقعلل ةريغم اهظب
 : هلوق يف اذك و ؟ لقعلا حيحص وه وأ فلكم وهأ سامن وأ مك وأ ضرم وأ

 ًاريفم هضراع يذلا ناك ( ولو ) هلوق وأ ( هلعف يف طالتخا هنم دهوش وأ )

 اذك لعف هنأ هدهاش و هربخأ وأ كلذ دعب ركذت ( هسفن ) طالتخا هنم دهوش و

 . اذك لاق وأ

 هللا دنع فلكم هنأ هسفن يف كشلا لجرلل زوجي ال : « تالاؤنلا »ه يفو

 نم هريغ امأو ى كرشأ دقف كلذ يف كش نإف ‘ فصولا يف هتلزنم ناك نم عيمجو
 هل زوحي اك ص للا دنع فلكم وه له هيف كشلا هل زاج دقف هنيب هيلإ دوصقملا

 هسفن يف ضراوعلا نم رملا ىلع لخديو ؟ال مأ هللا دنع لقعلا حيحص وه له

 ۔ ٧٥



 هنم ىأر نمم هريغ كلذك ؤ ؟ ال مأ لقعلا حيحص وه له كشلا هب هل زوجي ام

 ىور يذلاك كشلا هيف هل زوجي لاعفألا فالتخا هنم ىأر مث بهاذملا نسح
 يف سحأ امل فسوب خيشلا نب ىبع ىسوم يبأ نع - للا همحر ورمع وبأ خبشلا

 موق نع لئسو : لاق ى غرفو ءيش ناك : لاق ءيش نع لئس اذإ ائيش هلقع

 معن : لاق ؟ال مأ هللا دنع ىقح وه له اوفلتخا ابف كشلا مهل زوجي له اوفلتخا

 يف الإ هللا دنع قح هنأ هب ملكت يذلا يف مهنم دحاو لك عطقي الو مهل زوجي

 يبأ لوق ىنعمو : لاق “ ىصع دقف هيف جرخو كلذك عطق نإ و ى هيلع عمجملا
 يذلا يهنملا رومأملا مزلملا ناسنإلا ةفرعم سانلا ىلعو - هنع هللا يضر _ عيبرلا

 هتفرعمل لمتحملا لقعلا حيحصلا غلابلا وه : لاق هضورفل فيلكتلا هللا همزلأ
 هب ملعأ هللاف هرفك زرف امأو ى ارفاك ناك هلهج نمو ى هيهنو هللا رمأل بجوتمملا

 . كنأو

 حون يبأ نع - هنع هللا يضر ىسبع نب رباص دوعسم نبا خشلا ىورو

 كلذو كرش ريغ قافن هرفك : لاق ه۔ذأ - ايهنع للا يضر - ليغنز نب د۔هس ]
< 
 دقف هللا دنع هلقع حص دق ناك نإ و هدنع لقاملا يف كش نإو ؛ رفك دقف ؟ ال مأ

 2تالاؤسلا» مالكو ث - هللا همحر - فسوي نب ىسيع خيشلا نع ركذ ايف كرشأ

 بحاصو فنصملا لوق ‘ رهاظو رفاك هدنع لقاملا يف كش نم نأ يف حيرص

 ص هيف كشلا زاوج يضتقي ى خلا هبف كشلا زئاج هنيعب هيلإ دوصقملا نأ ' لصألا
 ص هدنع هلقع ةحص ققحتي مل نم نأ دارأ لصألا بحاصك فنصملا نأ لمتحيو

 . ملعأ هللاو



 كش نإ وأ حح وأ ةاكر ض رقب ةحرل ( هملع صتمىم اق نم كله رو

 . لعب هف

 ةالص ( وأ جح وأ ,ةاكز ) ك ءيش ( ضرفب ةجحلا هيلع تماق نم كلهو )
 ةدابع ءيش نوكب وأ ءيش ميرحتب ةجحلا هيلع تماق وأ ‘كلذ ريغ وأ موص وأ
 كلذ بنتجاو ةدابع ناك وأ ضرف يذلا كلذ لعف ولو ( دعب هيف كش نإ )

 . ملعأ هللاو 2 مرحملا



 باب

 ، لوهجملا يف قوقحلا بحت

 باب

 لام بيرتسي ال ممرغلاو ى اهجوز لام بيرتست ال ةجوزلا نأ : ءاملعلا ركذو

 ةيعرلا و ى هيبأ لام بيرتسي ال دلولاو ى هراج لام بيرتسي ال راجلاو « هميرغ
 ابرلا نولماعي اوناك ولو ث هديس لام بيرتسي ال دبعلاو « كلملا لام بيرتست ال
 لاق نمب أبعت الو ى ليق اذك و « مارحلا سفنب هعم ركذ نمو « دبعلا نقوي مل ام

 . ةلأسملا هذنه يف ءاملعلا دارم وه هتركذ ام نآل اذه ريغب

 ىلوو ةجوزك هتقفن بجحت نم ةقفنو راجلا قحو ةاكزلاك ص ( قوقحلا بجت )

 أطخلا ق لقعلاو تاعابتو تارافك و نوبد ءاضقو جحو ةفاصضو ىلومو د.۔عو

 يداربلا لاق “( لوهجملا ) مارحلا ( يف ) كلذ وحنو عيبضتلا كرت موزلو ةيجنتو
 ةيمستلا يف مهدنع تبثي امنإ مارحلا يف انباحصأ بهذم نأ ملعإ : - هللا همحر _



 ك لوهجع مارح هنكلو .صب ةهمش الو ةمي ر الو الالح هم۔ن ال ةصاخ مارح هنأ هل

 الو « هلاب هطلخأ و امارح الام بستكا هدج نأ ملع لجر يف اذه ضرمي امنإ و

 دجوت ال اذه لثمن “ كلاملا لوهجم نيعلا لوهجم ردقلا لوهجم وهف وه ام يردي
 فرعي الو ى رامعألا باهذو لاجآلا ضارقنال ملاع دنع هردق الو هسنج ةفرعم
 هنع طقست الو هبنتجي نأ الو هلام نم جرخي نأ هملع بجي الف « هللا نم يحوب الإ
 رهاظلا يف هبلع كحي لب “ الوهجم [ا_هارح هلام يف نأ لجأ نم همزالمو هقوقح

 لحلا هنم بلطن ىتح كلاملابو ةمكلب ملعلا مدعو نيمتلاو زرفلا مدعل لالحلا كح

 نم امأو ى الوهجم امارح همف نأ ملعن نحنو افرص آلالح هيمسن الو ى هيضرن وأ

 لك تعسو ىتلا هللا ةمحر قيضو فتلكتو فسعت دقف رذعلا هيف عطقو همرح

 : أرقي مل هناكف ى لاحملا فيلكت ىلإ قاطي ال ام فيلكت زواج و ث ءيش

 ال ام انلمحت الو انبر انلبق نم نيذلا ىلع هتلمح اك ارصإ انيلع لمحت الو انبر ه

 : . ھا 2 )0١ ي هب انل ةقاط

 وه ايف لوهجملا مارحلا رصح نأب ليثمتلا دجلا دحيو دجلاب دارأ هلعل : تلق

 نم انه قوقحلا ةلأسم يف لوهجملا مارحلاب دارملا سيلف كلذ ممو “ كلذب هيبش

 اذإ مارحلا دارملا لب ع امارح هيف نأ ملع اع هوحنو كلذ يدنع فنصملا مالك

 هنأ ملعي مل وهو هنم قوقحلا كرت اذإف “ امارح هيف نأب ملعي ملو لام يف ناك

 هنأل مارح هيف وأ مارح كلا دنع هنأ اك اهكرت ىلع هللا هبقاع مارح هيف وأ مارح

 كرت ف رذمي مل و مارح هيف وأ مارح هنأ هلرهظي ملو ؤ رهاظلاب فلكم



 ء مثإلا اذكو ث لالحلا يف كلهي ايف هيف اهعييضتب كالهلا مزلو

 « كلذ ريغ هيف : ليقو

 مارحلا يف يأ ى ( هيف ) قوقحلا عييضتب يأ ى ( اهعييضتب كدلملا مزلو )
 قلعتم اجفو عييضت يف ضفخلا ريمض نم لاح هيفو ( لالحلا يف كله ايف ) لوهجملا

 ولو طبا رلا ريمضلا فذحو ى عييضتب : هلوق نم لادبإلا ىلع ةيببسلل ايف وأ مزلب

 ايف يأ ع لامجإ وأ سنل نكي مل ذإ زاوجلا ىلع ءانب لوصوملا هب قلعي مل امب قلع
 مثايو مارحلا يف كلهي يأ ى ( مثإلا اذكو ) ، كلهيب قلعتم لالحلا يفو هب كلم

 نم قوقحلا كرت اذإ كلذو “ لالحلا يف هنود امثإ مثأي ثبح هبف كالهلا نود امثإ

 افيض هنم معطي ملف مارح يردي الو هللا دنع مارح هدنع نمك “ لوهجملا مارحلا

 همعطي ملف هريغ همعطأ هفرص نرإ هنأ نظي وهو اعوج تام هنأ قفتاو هدصق

 الو كلهي ال هنأ وهو ( كلذ ريغ ) لوهجملا مارحلا يف يأ ى ( هيف : ليقو )

 لوألاو ى هلوانتب اهب كلهي هنإ : لاق نم لوق دارأ وأ ص هيف قوقحلا كرتب مثأي
 يذلا وه لوهجملا مارحلا نأ ملعاو : ميهاربا نب فسوي خيشلا لاق ى ىلوأ
 لالح وه : مهضعب لاقف ى هيف سانلا فلتخا دقو “ لجو زع كلا الإ هزرفي ال

 يف لالحلا ماكحأ عيمج هماكحأو ى هب قلعتي لالحلاب قلعتي ام عيمجو « قلطم
 . ةرخآلاو ايندلا

 كللا الإ بيغلا ملعي الو 2 طقاسف اذه امأ ،لوهجت مارح وه : مهضعب لاقو

 ىلع لوقىف لالحلا مسإ هملع قلطأ يذلا لوالا اما > اهمس و" الإ اسفن فلكن الو

 جارخإب رومأم هلالح يف هتافرصتك هيف هتافرصت نإف ث هل رهظ امي هدنع ةيمستلا

 اهلك اهل هلايعتساو 0 نا وملا نم تاقدصلاو "بحلا نم روشملاو صنلا نم ةاكزلا

 ۔_ - ٨٠



 هتاموزلم عيمج يف هيلع قوقحلا بجاو ءاضقو هلايع ىلع هتقفنو هسبلمو هبرشم و

 فرصلا هلام يف مثأي ثيحو ى هيف رجؤي فرصلا لالحلا هلام يف رجؤي ثيحف

 هللا دنعو رهاظلا ماع انفلك امنإو ى للا الإ بيغلا ملعي الو اهنيب قرف ال « هيف مثأي

 هملع ضرف وه لب ى رهاظلا ىلع هلك اذه يف طبلاو ضبقلا ههسي رئارسلا ىلثثت

 ء ةبجاولا رومألا عيمجو نويدلا ءاضقو قاتعإلاو جحلا يف لاملا لايعتساك

 الام ثرب نم نإ : لوقي نمم بجعلا لك بجملاف « لج و زع هللا ىلإ تابرقلاو
 ام عيمج نأ ىلاعت للا الإ لصألا يف مارح هنأ ملعي الو الوصأ وأ اراقع وأ الالح

 عيمج نأو‘رجأ ه۔ف هل سبل عوطتو ضرف و ةقدصنمو ةاكز نم لاملا اذه يف هلمع

 يف هل رجأ ال نيعتم هيلع ضرف يه لاملا يف لجو زع هللا بجوأ ىتلا ض ورفلا

 رماوأب ىلاعت هللا رمأي نأ ةميزسلا سكع اذهف لعفي مل نإ رذعلا عطقنمو لمفلا
 . اهلعف نم رجؤي الو اهنع فلخت نميف ديعولا ذفنيو

 نم هتركذ ام _ هلل دمحلاو _ هقفاو دق هنأ رهظ مالكلا اذه تيأر امل : تلق

 وه ام _ هللا مهمحر _ لصألا بحاصك فنصملا مالك يف لوهجملا مارحلاب دارملا نأ

 هنم ملع ىلع لاملا يف طولخم مارح وه ام ال « هيف ناسنإلل ملع الو مارح هللا دنع

 اك هنأ مزتلي كلذ لئاق لعل : لوقأ ، خلا ديعولا ذفنيو : هلوقو ، هزيمي ال نكل

 ديري نأ نم عنام الو « هكرت ىلع بقاعي ال لوهجملا مارحلا يف .لعف ىلع باثي ال
 طقف ظفللا لومش بسحب نآرقلا يف هرك ذ ديعولا ذافنإب ديريف اذه فسوي خبشلا

 رهظ مش ى هلبق وأ اهلعف بقاعي الو ردقف هقوقح كرت اذإ لوهجملا مارحلا بحاصل

 لسحاأب لوهج مك اذو اذه نم لهجأ و : لاق هنأل « ةريخألا ةدارإلا هذه دري مل هنأ

 هيف هل سيل هعض امو“رجأ هيف هل سيل هلعف ام عيمج نإ :لوقي منع هل سيل نيدلا
 هدادجأو هبأ نم ثرإ ىصحت ال فالآ هعمو رانيد فلأ هيلعو تام اذإف ى رزو

 _ ٨١ - ) ج ١٧ لينلا .- ٦ (



 ام هلَطمت يف هيلع سيل هنإف لجو زع هللا الإ ملاع اهملعي ملو هدادجأ دادجأ و

 هسفن ذقني نأ الو ةبتغسملاب نيرطضملا ةيجنت هيلع سيل نأو ‘ ءيش نيدلا نم هيلع
 ' لامب هل سيل هنأل ى اوكله ولو هدلوو هلابع هنم ذقني الو ‘ شطعلاو عوجلا نم

 . ناعتسملا هللاو ‘ بمفلا ملع فيلكتو ى قاطي ال ام فيلكت وهو

 نيملا لوهجم امإ و ى ةفصلا لوهجم امإ مارحلا نأ « حاكنلا ه باتك يف مدقتو

 زوجحم ال دإ مي رحتلا لوهجم و نيعلا لوهجع ف رذع الو > مي رحتلا لوهجم امإ و

 ك كلذ ق مالك مدقتو « ةفصلا لوهجع ق رذمعيو > ىلصملا لمق ءيش ىلع مادقإلا

 ريغو مرحلا ناماو خاسفنإلا و ىبرلاو شغلاو ةقرسلاو بصغلاب نوكي مارحلاو
 الو ءاملعلا هزيمي ال ام انباحصأ دنع لوهجملا مارحلا دحو : يداربلا لاق ى كلذ

 . يحوب الإ فرمي الو ملاع دنع هتفرعم دجوت

 مم رحتلا لوهجع و مي رحتلا لوهجع ق نيعلا لوهجم لخدي : « تالاؤسلا » يفو

 ى ةفصلا لوهجم اهيف لخديو ى ةفصلا لوهجم يف نالخدي الو ى نيملا لوهجم يف

 :عيبرلا وبأ لاقف ؟ال مأ ةمزال هقوقح تناك نإ لوهجملا مارحلا نع لئسو : لاق

 نع ليقو ںاهعفد ىلع بجاو رجألاو “لالحلا يف كلذ مزلي اك اهلك ةمزال هقوقح
 لهأ شيمي هبو هيلع ةذخاؤم الو مثإلا هيف طوطحم لوهجملا مارحلا نإ:روم يبأ

 ءاعدلا ينمي : حون وبأ خبشلا لاق ‘ باجتسي ال هعم ءاعدلا نأ و « نامزلا رخآ

 . ثيدحلا يف كلذ ءاجو ى ايندلا رمال

 نب هللا دبع لوق وهو ى لالح : مهضعب لاق “ لوهجملا مارحلا لاملاو : لاق

 نيسحلا نبا لوق وه و > هملع ذخاؤم مارح وه : مهضعب لاقو . يراكنلا ديزب



 بيصي ال هلارهز وآ كح تابثب هدنع دش تإ مكاحلاو

 فالخب دهش نإو س هتيالو وأ صخش ةءاربب هدنع دهش نمك هعبيضت

 . . . . . . . : اهف هللا دنع ام

 هنع طوقسم مثإلا هيف طوطحم : ضعب لاقو « كلاه هلوقب وهو ‘ يسلبارطإلا
 هللا ناك امو ل : ىلاعت هلوق هليلدو « باوصلاو لدعلا لهأ لوق وهو “ ةذخاؤملا

 خيشلا لتثمتو )0١“ چ نوقلتي ام مهل نبي قح ماده ذإ دمب اموق “ليضي
 ملو ذيبنلا نع هزيمي ال ارمخ برش نمب ميرحتلا لوهجم يف نيملا لوهجم لوخدل مساق
 ث لهجلا عم همدقتل ارفك و « ميرحتلا هلهجي رفك :: نيرفك رفكيف هتمرح معي
 ا۔م لخدي ال هنآل ى ةفصلا لوهجم اهيف لخديو ةفصلا لوهجم يف نالخدي ال امنإ و
 نيسحلا نيا كله امنإو ى هيف رذعي اهف هبف رذعي ال امو « هنوزبمي ال اهف ءاملعلا هزيمي
 مهل نيبي ىتح مهاده ذإ دعب اموق لضيل هللا ناك امو ط :هلوق هللا ىلع در نمك هنأل

 . 4 نوقتي ام

 كح تابثإب هدنع ) نالدع دهش يأ « لوعفلل ءانبلاب ( دهش نإ مكاحلاو )

 نالدع دهش يأ ‘ لومفملل ءانبلاب ( دهش نمك هعييضت بيصي ال هلاوز وأ
 نالدع دهش يأ لومفملل ءانبلاب ( دهشأنإو ى هتيالو وأ صخش ةءاربب هدنع )
 نإ مكاحلاو : هلوق يهو ىلوآلا ث نيتلأسملا يف يأ ى ( ايهيف هللا دنع ام فالخب )
 نم : هلوق يهو ةيناثلاو ى هعييضت بيصي ال هلاوز وأ مكح تابثإب هدنع دهش

 ىلوآلا ةلأسملا لاثمف ى « نم ه ىلإ لب مكاحلا ىلإ دئاع “ صخش ةءاربب هدنع دهش

 . ١١ه : ةبوتلا ةروس ( ) ١



 اهنأ عم ص نالف ةجوز هذه وأ ى نالفل لاملا اذه نأ 1 اجلا دنع نالدع دهشي نأ

 نم كلذ وح وأ ىنزب وأ ابر وأ بصغ وه لب “ روزم امهدحأ وأ نار"وزم

 سيل امم كلذ وحن وأ ى هيلع ام هل ىضق دق وأ س نالفل هعاب انالف نأ وأ ى مارحلا

 اك رمآلا سيل نكلو ص امهدحأ الو امهالك نادهاشلا ملعي مل ول كلذك و ى كلذك

 بسحب هل وه نم ريغل هب مكح ولو ىصع كلذب محلا مكاحلا عض ولف“هللا دنع الاق

 كهب هل كحنم هب هكح هل لحي ام وأ هب كرتي ام هللا دنع قفاو ولورفك ايهتداهش
 ث أطخ امهو مثأي : ليقو “قفاوي مل نإ هل باوث ال :ليقو “رجالا هلو ايهب مكحي لب
 . ميهاربإ نب فسوي خيشلا مالك يف "رم ام امهو

 قفاوو هتيؤرب وأ لودع ةداهشب ةءارب وأ ةيالو عبض نميف فالخلا اذ_ك و

 اوعيب ملو حصت مل هللا دنع يه ةداهش دوهشلا ذخأ نإ اذك و ى هللا دنع هلعف

 :ليقو ى قلخلا دنع الو هللا دنع اورذعي مل اهوغلبي مل نإ و « رحلا مهلف اهوغلبف

 نم انباحصأ هيلع ام حيحصلاو اهغيلبت ىلع باوث ال : ليقو اهغيلبت مهيلع مرحي
 سفن ىق امي ال رهاظلاب اندمت انآل هك رت ىلع رذعلا مدعو « كلذ ذافنإ ىلع باوثلا

 . للا دنع امو رمألا

 نيناجم وأ ءاسن وأ نيك رشم وأ اديبع دوهشلا جرخ نإ : « تالاؤسلا » يفو
 هنإف نولكاشتي ال ثيح لافطآلا يف الإ ملعي مل اذإ رذعي مكاحلا نإف الافطأ وأ
 نيناجملاو ڵمهتاداس نمضي ديبعلاو ى كلذك ءاسنلاو نونماض نوك رلاو “نمضب

 ى ةمل وفطلا نم اوننحت نإ مهؤابآ : لبقو “لاملا تيب : لمقو :تاق 4 1 الا نمضي

 امجرف مكحف مكاحلا دنع نانثا دهش نإو ى مكحلا خسفنا : لوقي نم مهنمو : لاق

 كاجلا دنع بوسنملا كلذو نالفو نالف ةداهشب كدنع اندهش امنإ : الاقف هيلإ



 ص نالوق ؟ال مأ لوهجملا يف هللا دنع قوقحلا هتمزلأ كاش يصعي لهو

 نالف ةداهشب كدنع اندهش امنإ : الاق نإ امأو ، ءيش هيلع سيلف رفاك وأ يدوه
 نإ امأو اعيمج دودحلاو لاومألا يف ايهنم أربي هنإف رفاكلا نالف وأ يدوهبلا

 .ايهنم أربي هنإف ءاسنلا وأ ةلمجلا لهأ وأ دبعلا ةداهشب كدنع اندهش امنإ : الاق

 مكحف اودهشف اولوتف ءافولا مهل يئ رف اوربغت اذإ ةءاربلا لهأ نع لئسو
 : مهضعب لاقو { ك ا۔جلا نمضي : مهضعب لاق : لاوقأ ةثالث مهيف : لاق “ مهب

 نم مهنا بسحو مهيسن نإو « لاملا تدب نم : مهضعب لاقو “ دوهشلا نمضي اممإ

 هدنع دهش نإ و“نايضلا همزلو رفك دقف مهب كحف ةءاربلا لهأ نم مهو ةيالولا لهأ

 هب كحف رخآ لجر هنأ بسحفةيناث دهشف هيلإ عجر مث هنع باغ مث دحاو ىلوتم
 . ھا ى ةيالولا يف الإ دودرم مكحلاف

 ةءارب بجوم الب عجرب الئل وأ فوقولا ىلإ اهنم مهدنع عجري الئل ينمي : تلق
 : لاق ؛ ناك اك هدرب لب ى ةلأسملا هذه يف يدنع كلذك سيلو ى ةءاربلا ىلإ اهنم
 ص نامضلا همزلو رفك دقف لاومألاو جورفلاو ءامدلا يف دحاو نيمأب مكح نإو

 نيميو دهاشب مكح نإو « هللا دبع يبأ نع سابعلا يبأ نع ةزعملا نب ومح نع اهيوري
 ىكح ايف كله دقف ىدصو ىقح دهاش هب دهش يذلا نإف ىوعدلا بحاص

 الو مهدنع كلهي الف خومشلا نم هريغ امأو ؟ ملعأ هللاو ‘ سابعلا يبأ نع ورمع وبأ

 مسي ايف نانثا هدنع دهش اذإ و > دساف دودرم وهو هل ححلا صقنيو كلذ هل لحم

 . ءيش هبلع سيلف يسنف لأسي ماقف

 ؟ ال مأ لوهجا ) مارحلا ( يف هللا دنع قوقحلا هتمزلأ كاش يصعي لهو )
 تدجوف لصألا تعلاط مث « رهظ ام اذه « يصعي ال هنأ حيحصلا “ ( نالوق
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 هيف كشلا بجوت ناعم هيلع تلخد نإ الإ لالحلا يف كشي الو

 » ينف كلم جارخإ وأ طالغأ وأ ةلدابمك

 ؟لوهجملا مارحلا هدنع ناك نمم ال مأ هريغ تمزل له كش نإ اذك و“كلذك رمالا

 ى لصألا ةرابع ظفل « تالاؤسلا » ةرابعو “ ىصعي ال هنأ اذه يف حضاولا نكل
 لهف مارح يلام يف وأ امارح ىلام هللا دنع ناك نإ : هبلق يف ولو لوقي نأ كلذو

 هنأل نايصملا مدع تححص امنإ و ى هوحنو كلذ يف نالوقلاف ؟ هبف قوقحلا ينمزلي

 هنأ انعطقل مارح هنأ انل رهظ ولف “كلذك ناكل حص ول كح يف كلا ىلإ رآلا در
 ىلع باوثلا هلو ‘ كش نإ كشلا كلذب ىصعي ال هنأ عمو هيف قوقحلا مزلت ال

 ص ملعلا نع عوجر هنآل رفكل هللا ىلإ رهاظلا بسح رمآلا ةدر ولو « هنم اهئادأ

 ص لالح هنأ نم هل رهظ ام بحي هيلع قوقحلا بوجوب مزجي نأ هيلع بجي هنال
 ؛ملعاا نم هل رهظ امع اعوجر ناكل ؟ قوقحلا رهاظلا بحي انمزل له : لاق ولف
 هنأ هداقتعا ىلع ال كش ىلع ضرفلا ىدأ هنأ هلام يف نايصعلاب لوقلا هجوو

 . ضرف

 فا الإ ) رفك كش نإو ؟ هيف قوقحلا هتمزل له ( لالحلا يف كشي الو )
 هيف كشلا بجوت ) ناعم دحأ هيلع لخد نإ الإ يأ ث ( ناعم هيلع تلخد
 بناج نم وأ ث أطخ كلام ذخأو هلام كاطعأ اطلخ نيلاملا بحاص نم ( ةلدابمك

 ص رخآلا لام وه رخآلا نم ذخأ ام نأ اهدحأ رادت ملو الوانت نكل “ طقف

 ‘كلم جارخإ وأ ) ، أطخ ةلدابم الب رخآلا لام امهدحأ ذخأ نأب ( طلغ وأ )
 نم جرخ له : الثم لاق هنأك ڵ كشلا زئيح يف نايسنلا اذهو ‘ كلذ ( يسنف

 . هيسنف ام هجوب وأ اذك هجوب يكلم

 اذإ امك ص عيبلا باوبأ نم باب الب هلام كرتيو هريغ لام ذخأي نأ ةلدابملاو
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 ؟ال مأ ءيشلا كلذ هلأ كشف ًامولعم اهيف ىطعأ نإ قوقحلا كلذكو
 ناكّنإ ديعي نأ الإ هئزجب الف الإو ء رذع هيف دعاقلا وه ناك نإف

 . . ... .. . فصولا يف هل ءيثلا

 فطعف ىناسللا ريغب طلغ اذهف“هلام هنظي هريغلام ذخأف هريغ لامو هلإمعمتجا
 ى ىمسملا ةقيقح تدحتا ولو ‘ ظفل ىلإ ظفل نع بارضإلل « وأ » ب هملع طلفلا

 عمتجملا كريغ لام ذخأت نأ ةلدابملاب دارملا وأ ى ىلوأ ناكل امهدحأ ىلع رصتقا ولو

 نأ نودب كل هنظت كريغ لام ذخات نأ طلغلاو ع كلام هنظت كريغ لام عم
 نم رم ام بسحي ةاكزلا كل ضوعملا يفف عيبلاب لدبلا امأو « كلام عم عمتجي

 لدبي دق اضيأو ى هباب ين رم ام ىلع ةلدابملا نيح نم نامزلا بسحي وأ نامزلا
 نم جرخأ امف [ضيأ ةاكزلا همزلتف كاردإلا دعب نهدح و راثلا وأ نهرجش عم راثلا

 قوقحلا امأو ى يناعملا كلت هيلع تلخد نإ كشلاب ىصعي ال هنأ ددارمو ى هكلم

 . كشلاب هنع طقست الف

 ةصوصخ مهاردك ( أمولعم ) ائيش ( اهيف يطعأ نإ قوقحلا كلذكو )
 نيد وأ ةاكز يف اهئاطعإ دح ىلع ةصوصخم ةنيعم كلذك رامث وأ كلذك ةاش وأ

 ( ال مأ ) هنزجبف قوقحلا يف يطعأ يذلا ( ءيشلا كلذ هلأ كشف ) كلذ وحن وأ

 طرشب امكح ( هيف دعاقلا وه ناك نإف ) ؟ هريغل كلم هنآل قوقحلا يف هئزجي الف

 امارح هللا دنع ناك ولو قوقحلا يف هايإ هؤاطعإ هازجأو ( رذع ) ه۔۔يرب ال نأ

 الف الإو ) “ هيف دعاقلا وه نوكي ثمحي هنأ ةنوعمل هريغل كلم وأ ى ام هجوب
 كلذ ريغ يطمرف ءاطعإلا ( ديعي نأ الإ ) قوقحلا يف هؤاطعإ كش اذإ ( هنزجي

 ىطعملا ( ءيعثلا ناك نإ ) ف داعأ اذإو ث هبف ادعاق نكي مل ام يطعأ هنأل ءيشلا
 يف هل نكي مل نإ اجس الو رمآلا سفن يف وأ هللا دنع (فصولا يف هن) اكنلم آلوأ
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 نكي مل نإو ص ىون ام سئبف دعي مل نإو س هب ضرفلا هنع طقس
 ل امو هيف دعاق وه امب عافتن الا ا ذكو . ىصع دقف دعي ملو هف هل

 ، قرس وأ بصغ هنأ هيف كش ام عفتني الو ، هيف دعقي

 يف ضرفلاب اقحتلم ال_فن ايناث هؤاطعإ ناكو ( هب ضرفلا هنع طقس ) فص ولا
 نإ هباوث مظمي هيف كشل هل احمحصت ضرفل ةداعإ لك يدنع اذكهو « باوثلا

 طقسو : ةخسن يفو ى ىناثلا ءاطعإلاب ضرفلا ىدأ دقف هل نكي الإ و ى هللا ءاش

 ص ىلوآلا موهفم مالكلا يف نوكيف ى هلبق ام هيلع لد هذه ىلع نأ باوجف واولاب

 . هل الوأ ىطعأ ام ناك نإ ءاطعإلا دمي ناك نإ الإ الوأ ىطعأ ام هئزج ال يأ

 ناك نإ اجس الو هللا دنع امب رهاظلا يق رذعي الو ى هللا دنع ه ضرفلا هنع طقسو

 . هل سيل آلوأ يطعأ ام

 ةءارب نم نيقي مدع ىلع ءاقبلا نم هيلع مزع ام ( ىون ام سنبف دعي مل نإو )
 ءيشلا كلذ ( هل نكي مل نإو ) كش ىلع يقب ذإ هللا دنع ىدأ دق ناك ولو هتمذ

 نايصع ( ىصع دقف ) ءاطعإ ( دعي ملو ) فصولا يف يأ ى ( هيف ) ىطعأ يذلا
 اذكو ) « مارح هنأب مزجي ملو كش هنأل كلذو « اريبك وأ اريغص هللا هملعي
 5مع وأ ىنكس وأ ابوك ر وأ اسبل رأ ابرش وأ الكأ ناسنإلا عافتنا ( عافتنالا

 تضاف « ايهب عافتنإلاب رمآلاو ( هيف دعقي مل امو هيف دعاق وه امب ) كلذ وحن وأ
 نكي مل ولوهيلع ةعابت الو رذمي هنإف هل سيل هلعل كش و دعاق هبف وه ءيشب عفتنا
 هب عفتنا ام ةرجأب لصنت نإ الإ رذعي الف الإو للا دنع وأ رمآلا سفن يف هل

 نإو هيلع بيثأ هل ناك نإف > ءارقفلا ىلإ هلثمب وأ لك لاب هب عفتنا ام ةميقب وأ
 ءءاسأ هل هنأ ةللا دنع قفاوو لصنتي مل نإو ٤ باوثلا هبحاصل و ى اجن هريغل ناك

 نم هنأ وأ ( قرس وأ بصغ هنأ هيف كش امب عفتني الو ) ىصع قفاوي مل نإو



 رأ ؟ ال مأ سجن هب عقوأ هيف كش امب زاجو س كلذ ىلع هيلإ مدقتي الو

 ةققحملا ةبيرلا ىلع مدقتلاو > كلذ هرضي. الو ؟ ال مأ لوأ نم :رسوجنمأ

 هللا دنع مارحلا قفاوت مل نإ ةضراعملا يف رذعي له مش { مارحلاك له

 م هنأل كشلا ( كلذ ىلع هيلإ مدقتي الو ) مارحلا نم كلذ ريغ وأ انز نم وأ ابر
 . كش مث هل كلم هنأ وأ لالح هنأ هل مدقتي

 سجن هب عقوأ هيف كش ) ام ىلإ وأ اجبف يأ ى ( امب ) مدقتلا ( زاج و )
 نم يأ ء ( لوا نم سوجنمأ وأ ) رهاظلا بسحب رهاط هنأ هملع دمب ( ال مأ

 كلذ وأ كشلا ( كلذ هرضي الو ؟ ال مأ ) هدي لخد نبح نم يأ ى رمآلا لوأ
 ؛عيبلاو ىةالصلل سابللاو “بارشلاو ى ماعطلا كلذ يف ءاوس و “كشلا ىلع مدقتلا

 كلذ ريغو “ ندبلاو ةالصلا عضومو 0 ءاحنتسالاو لفلاو “ ءوضولل ءاملا و

 ابہ;نأ ملع يتلا ةبيرلا يأ ص بيزملا ءيشلا يأ “ ( ةققحملا ةبيرلا ىلع مدقتلا و )

 ملعلا عم ( مارحلا ) ىلع مدقتلا ( ك له ) ةبير اهنأب هملع عم اهيلإ لخدو ةبير
 مارحلاك تسيل وأ ى كلاه وهف “ امارح تسيل اهنأ للا دنع قفاو ولو مارح هنأب
 حيحصلاو ‘ كشلا الإ كلذ يف سيل ذإ هللا دنع مارح اهنأ قفاو ولو اهب كاله الو

 ص هيلإ هنم تجرخ نمل اهدرب نأ جرخلاب هبتشا امع فقولا ثيداحأل لوألا

 . اهعيبي نأب اهتميقب وأ اهب قدصتي وأ

 يف فرصتلا ( يف رذعي له ) ةضراعملا ةبيرلا ىلع كلذ دعب ملكتن ( مث )
 الإ ةبير اهنأ ملعي مل يتلا ةبيرلا يمهو ث اهكاسمإ و اهيف ءاقبلاو ( ةضراعملا ) ةبيرلا
 نإو ( هللا دنع مارحلا قفاوت نإ ) ام هجوب اهيف فرصت وأ هدي تلخد ام دمب
 يف وأ ةرخآلا يف نوكي ةقفاوملاب ملتملاو ى قافنإلا وأ درلاب الإ رذمي مل تقفاو



 تناب نإ هب لغتشي الو ء كلذك اهلخاد يف ددشي وأ ؟ اقلطم ال وأ

 . اهيلع لخدي ملو دعب

 هل رفغت نأ لثم ع ةرخآلا ىف ولو ناسنإلا اهملعي ال هللا هب صتمي وأ دعب ايندلا

 قفاوي مل ولو يأ ى ( اقلطم ) رذمي ( ال وأ ) كلذ ىلع رهظي الو « الامجإ ةيوتلإ
 اقلطم رذعي ملو مارحلا

 ايلع لخدي نأ لبق ةبير يه يتلا لخاد يأ ى ( اهلخاد يف دآدشي وأ )
 سيلو « « واولا » ىنعمب م وأ ه ف « هلوخد ىلع ةقباس ةبير اهنأ ملع هلوخد دعبف
 يف هيلع نوددشي:: ليقو ‘ لصألا لوق ىنعمو ى الوق ى خلا ددشي وأ : هلوق
 ' ( كلذك ) ءاملعلا رك ذو ى ىنعمب لب « الوق سيل ى خلا اهيلع لخد اذإ ةضراعملا

 الو ) : هلوق هيلع يندل خلا ددشي وأ : هلوق داعأ مارحلا قفاوت مل ولو اقلطم يأ

 عقو نإ اهلوخد دعب يأ ى ( دعب ) ةبير اهنأ ترهظ يأ ، ( تناب نإ هب لفتشي
 يأ ء هدنع مارحلا تقفاو ولو ( اهيلع لخدي ملو ) افوخد دعب هب بارت ام اهف

 نأ لثم “ لوخدلا دعب هب "بارت ام عقو لب ى ةبير اهنأ ملعي وهو لخدي م
 ةققحملا ةيرلا هب ترسف امو “ كلذ دعب زوجي ال ام كنم بلطيو ائيش كيطعي

 امب لصألا بحاصك فنصملا مالك تل"واتف لبق نم تظفح يذلا وه ةضراعملاو

 . لاكشإلا لازيل تيأر

 لثم ى هتهبش تيوق ام ةققحملا نأ : ميهاربا نب فسوي خيشلا مالك يف يذلاو
 ء كلذ نود د ام ةضرامملاو تاراغلا باحصأو قرطلا عاطق يديأ يف نوكي ام

 . مارحلا يقتي ال نم دي يف نوكي ام لثم

 ىديأ ف نوكر ام لشم ةققحملا ةمي رلا : انباحصأ لاقف : _ رطانقلا « يفو

 ح ٠. ٩ ۔۔



 . . . .. .. ى فالخ ؟ ةداهشلا يف ةبيرلا اذكو

 لثم ةضرامملاو ‘ ضحملا مارحلاك كلذو « مهتاراغ بقع قرطلا عاطقو ايرسلا

 دهش نإ ( ةداهشلا يف ةبيرلا اذكو ) ص مارحلا يقتي ال نم يديأ يف نوكي ام

 باتري وهو اهلمحت نإ اهيدؤي الف ابرب ةبيرك “هتلماعم يف وأ هسفن يف بيرم ءيشب
 ؛سأب ال : ليقف لمحتلا دمب اهبار نإو ، اهيدؤي ىتح ال : ليقو “رفك لمحت نإف
 مدقت نإ : ليقو ى اقلطم سأبلاب : ليقو ص مارحلا تقفاو نإ سأبلاب : ليقو

 . ( فالخ ) سأب الف رخأت نإ و ى سابلاف هب بارت ام لوخدلا ىلع

 مارحو “ فرص لالح : ةثالث لاومألا ماكحأ : ميهاربا نب فسوي خيشلا لاق

 عيبرلا لاقو ى ةبيرلاو ةهبشلا بانتجاو مارحلا كرت بجاولاف ؛ ةهبش و ‘ فرص
 لأسو > مارح وأ لالح وه امإ ةمب رلا فرعأ ال : هللا همحر بيح نبا

 هيلإ يدهي راج هل ناك راتشع لجر نع - هنع هللا يضر _ ديز نب رباج لجر
 هنإ : لجرلا لاقف ص كاطعأ ام كراج نم ذخ" : لاقف هتيده لبقي ناك نإ

 لئسو ص كاطعأ ام كراج نم ذخ : لاقف ى ائيش لالحلا نم هل فرعأ الف راشع

 وهو راقع هيف هلو دلب يف ناك لجر نع متسر نب نمحرلا دبع نب باهولا دبع
 ءامارح هتملع ام الإ هتلمامب سأب ال :هل لاقف «سانلاو لمارالاو ماتيألا يدتسي

 . لضفأ اذه لثم نع هزنتلاو

 نآلا يل رهظو ى ةهبشلا نع فقولا ثيداحأب هلكشتنسأ تنك و : تلق
 لمملا اذهأ وأ ت نالفل وأ نالفل وأ ىل كلمأ يردي ال ام ىلع اهالمح اهلعل اهنأ
 هكلم هنأ ملعي ام امأو ؛ كلذ وحنو ؟ مارح مأ لالح ناويحلا اذه وأ ال مأ ابر

 باوجلاكلذف > كلذ ممو امارح ملعي ىح هديب ناك دإ لالحلا ىلع لمحيف نالف

 كاهيفنب ليق اك ال ةبيرلا رمأ تابثإو “همومع ىلع ثيدحلا لمح ىلوألاو ى فيمض



 - هلل دمحلاو - تيأر فيعض هنأ تركذ يذلا باوجلا كلذب تبجأ ام دعب مش

 رثكأ نإ : لاق ذإ - هللا همحر يداربلا مالك نم ىنعملا يف هقفاويام اريثك

 سيقأ اذهو ى اهايفنو عيبرلاو رباج اهنتهوو ى ةبيرلا رمأ تابثإ ىلع انباحصأ
 دورو لبق ءايشألا يف فالخلا ىلإ هانعم عجربو ص رظنلاو ةجحلا باب يف ىوقأو

 ققحتي ىتح لصألا ىلع اهنإ : لاق ى ةحابإلا ىلع ءايشألا : لاق نمف « عرشلا
 : لوقن اذه ىلعف « مارحلا نم دعقأ لالحلا : خياشملا تلاق انه اه نمو ى ميرحتلا

 مل امو ى ليلحتلا ىلع ثداح ممرحتلاف ؛ يعرش هجوب هميرحت تبثي مل ام لالحلا

 بجوب ال لهجلاو “ لهج كشلاو « كشلا همفف لاتحا هضراع نكلو هميرحت تبثي

 . حاضيإب ' ھا لحلا وهو لصألا ىلع لمحيلف « اهميرحت

 : ليقو ث هذخأ كلف مارح هنأ نقيتت مل ام لك : ليق : « رطانقلا ه يفو
 مودعم نيطالسلا يديأ يف لالحلا نآل لالح هنأ ققحتت ملام ناطلسلا نم ذخات ال
 ذإ مارح اهنأ ققحتت مل اذإ ريقفلاو ينغلل نيطالسلا ةلص لحت : ليقو « زيزع وأ
 نولاك أ » : ىلاعت هلوق عم ط دوهيلا نم ضرقتساو ‘ سقوقملا ةيده نلع لبق

 ددزب و كحلا نب ناورم نم ديعس وبأ و ةريره وبأ ذخأ دقو ى )١' 4 تخشللل

 كاذك و ص )٦' سابعلا نم ديز نب رباجو سابع نباو رمع نبا ذخأو “ كلملا دبعو
 ص سنأو ى هللا دبع ني رباجو ى بويأ وبأو “ تباث نب ديز ةروجلا نم ذخأ

 . ٤٢ :ى ةدئاملا ةروس ) ( ١

 مامإلا نأ .هوهشملا نآل ث جاجحلا نم : هباوصو ث خسانلا نم أطخ وهو ث نيتخنلاب اذك )٦(

 يف ركذ سابع نباو رمع نبا اذكو س جاجحلا نم ءاطعلا ذخأي ناك ديز نب رياج
 . هنم اذخأ اهنا « رطانقلا »



 مكحلاو ى مه .ديأ ف مارحلا بلاغلا نأل ذخألا لحم ل . :ليقو ؤ ةمرخم نب روسملاو

 . بلغألل

 حص ناطلسلل الام ناك نإ هنأل ءارقفلل لح مارح هنأ نقبتي ال ام : ليقو
 همهس هيف هلف الالح اجارخ يأ « جارخ وأ ةاكز وأ ائف ناك نإو « هذخأ

 نم : لاقو ى رثكأ لالحلا نم ذخأي ام نإف ناطلسلا كيطعي ام ذخ : يلع نعو
 اتئام ةنس لك نيملسملا لام تيب يف هلف اعئاط نآرقلا أرقو امئاط مالسإلا لخد
 قرفلاو ى ةرخآلا يفف ايندلا يف اهذخأي مل نإف « مهرد اتئام : ةياور يفو ى رانيد

 ىضم نمك مارحلا ضعب اهطلاخ ولو تاوكزو مئانغ مه اومأ نيطالسلا ضعب نأ
 م لب ٠0 مارحلا اهلع بلاغلا 7 ضعبو > ةمم 1 ينبو ساسملا ينب نيطالس نم

 . رثكألا

 لاومألا يف ةمآلا هذه يف تلزن ةلزان لوأ : ميهاربا نب فسوي خبشلا لاقو
 ني هللا دبع لاق « قاوسألا لامو تيناوحلاو رودلا نم ناثع لتقم مايأ يف ناك ام
 - مهنع هللا يضر _ خياشمللو «اولابت ال مث مايأ ةثالث قاوسألا نع اوفك : مالس

 ؛ىلابي الو كسمي نأ : اهدحأ ؛اهبحاص اهيلع لخدي مل يتلا ةبيرلا يف ةبوجأ ةثالث
 نمثلاب عفتني نأ : ثلاثلاو ؛يقابلا قفنيو نمثلا رادقم كسميو عيبي نأ : يناثلاو

 هنع للا يضر فلخي نب ناهلس عيبرلا يبأ خيشلا نع يجردلا ةماس نهاكح ؛ هلك

 يف مثأي ثيح مثأي هنيعب مارحلاكف ةققحم تناك نإف ى ةبيرلا ىلع لخد نإ امأو

 نوكي ام لثم ى ةققحملا يف اهلثم قفنيو اهدربو مثأيف ةضراعم تناك نإ و مارحلا

 توكي ام لثم ةضراعملاو “ تاراقلا باحصأو قرطلا عاطقو ايارسلا يديأ يف

 . مارحلا ي ةّند ال نم دي ق



 ، نيترم وأ ةرم هب يلصي ىتح هسجن يف كش بوث كرتي الو

 ، كشب ءوضو داعي الو

 يف هنع يهنم ريغلل كلم هنأك تنقبت ام : ضعب لاق : « رطانقلا » ىنو

 كلذك هنأ كنظ يف بلغو كلذب نيقي هيف نكي مل امو ضحم مارح وهف عرشلا
 اهنأل نظ ةبلغ وأ ملع هب نوكي ام ضحملا مارحلا : نورخآ لاقو ى ةهبش وهف

 . ةهبشف نارمألا ىواست اذإو “ ماكحألا نم ريثك يف ملعلا ىرجم يرحت

 دعب كرتيو ( نيترم وأ ةرم هب يلصي ىتح هسجن يف كش بوث كرتي الو )
 امل اضيأ ةلازإو ةطوح كلذ دعب هلسغو سواسولل ةلازإ هب ةالصلاف لسفيو كاذ

 . سجن بوثب ةالصلا ترثكأ دق كنأ نم هبلق يف هل رطخي دق

 هكرتي ال هنإف هسجني ل وأ سح هن أ هبوث يف كش نمو : « ناويدلا » يفو

 ّلَصي' ملو كشلاب كرت نإو ع هلسغ كلذ دعب ءاش نإف “ هب يلصي نكلو كشلاب
 نإ امأو ى كلذ بيصي ال هنإف لسغ ريغ نم هب يلصي نأ كلذ دمب دارأ مث هب

 ركذو “هيلع سأب الف هب يلصي نأ دارأف كشلا هنع لاز كلذ دعب مث ةرم هب ىلص

 ص هتابثإ دعي كشلا كرتي : ليقو ى ها هلسغي مث سجنلاب ديعي هنأ : « رتفدلا » يف
 لسفلا ءام هيلإ حيرلا تراطاف هلسغ يف عرشف بوث يف ةش اخيش نأ "تظفحو

 . هب ىلصو لسفلا كرتف

 ةرثك نم دهاشي امل سواسولل ةلازإ هضاقتنا يف ( كشب ءوضو داعي الو )
 هدسج رضأ نم مهنم نإ ىتح « سانلا ضعبل ةالصلا وأ ءوضولا رمأ يف سواسولا

 اهتقو جرحي ىقح اهرركي ةالصلاب وأ هرركي ءاملاب لغتشي نم مهنمو « ءاملاب
 كشب ءوضولا دبميو ساوسولا بوك ر بنتجي نأ يدنع يذلاو ى داكي وأ

_ ٩٤) _ 



 . .. ...... .. همجن يف كش اماعط كرتي الو

 مل نإ رون ىلع ارون هل نوكيو ى دسف دق ناك نإ هتداعإب ضرفلل ايدؤم نوكف

 اذكهو “ ساوسولا هنع لوزيل كشب هديمي الف ساوسولا هبكر نم الإ ى دسفي
 هيلإ دوعي له هبار هنأل اثيش كرت نميف اضيأ اوفلتخا دقو ى ةالصلاو لسفلا يف

 ؟ ال وأ كشلا كرتيو

 كرتف حيرلا ءاملا هبلإ راطأف كشلل سجنلا لسغي ناك هنأ خبش نع يور

 زيجي اضمينأ «حاضيإلا» عويب يف رك ذو“هباصأ ام ةراهطب مكحلاىلإ عجرو كشلا

 ىطمي وأ لكوي لب ( هسجت يف كش اماعط كرتي الو ) ، قيدصتلا دعب بيذكتلا
 ص امهريغو تيزلاو نبللا اذك و “ بيع وهو هيف كش هنأب ربخأ هعاب نإو ى ةباد

 ريثك نهملعي ال تاهباشتم رومأ اهنيبو نيب مارحلاو نيب لالحلا » : وقل لاق
 تاهبشلا عقونمو > هضرعو هنيدل أربتقنسا دقف تاهبشلا ىقتا نمف ى سانلا نم

 كلم لكل نإو الأ ‘ هيف عترب نأ كشوي ىمحلا لوح يعارلاك مارحلا يف مقو
 . 'ا) « همراحم هللا ىمح نإو الأ « ىمح

 ةلدألا هتعزانت امم ةمرحلا وأ لحلا حضاوب سيل ام هبتشملا : رجح نبا لاق
 ليلد هدضعي اهضعبو ى مارحلا ليلد هدضعي اهضعبف 4 بابسألا و يناعملا هتبذاجت و

 هلكأ لح يف فلتخا امب هبتشملا امهريغو قاحسإو دمحأ رسف مث نمو ى لالحلا
 ى ةنيملا عيبك هبسك وأ ى عابسلا دولجك هسبل وأ « ذيبنلاك هبرش وأ ى ليخلاك

 مارلا ردق جري هنأ اذه مكحو ى مارحلاو لالحلا طالتخاب ةرات دمحأ هرسفو

 ةلماعم هبتشملا نمو “رثك وأ مارحلا "لق ءاوس ى ءاملعلا نم ريثك دنع يقابلا لكأيو

 )١( هيلع قفتم .

. ٩٥ - 



 يلازغلا هدمتعاو : ليقو ؛ تزاج نإ و ،اقلطم اهكرت عرولاف « مارح هلام يف نم

 تإ هنآل حيحص ةثالثلا يف رصحلا مث هتلماعم تمرح مارحلا هلام رثكأ ناك نإ

 هنع تكس وأ مارحلاف امزاج عنملا ىلع وأ ى لالحلاف لعفلا ىلع عمجأ وأ صن

 ةثالثلا لكشأ هنوكلو « هبتشملاف ايهنم رخأتملا ملعي ملو « ناصن هيف ضراعت وأ

 هتاذ نع ىفتنا ام قلطملا لال_جلاف “ هحاضيإ و هنايب ديزم ىلإ ةجاحلا تسم

 . ةمرحملا تافصلا

 تلفنا و ث ديص هنأ لمتحا ديص هنمو ى همف للخ ىلإ رجي ام هبابسأ نعو

 اهبتشم اذه سيلو ى هتثرو ىلإ هلاقتناو ريملا توم لمتحا راعمو “ هبحاص نم

 امنإو همدع لصألا نأ عم ءيشب هداضتعا مدعل لاتحإلا كلذب لمملا يف عرو الو
 هتمرح و هلح يف ددرتلا عوقو ىلإ نايدؤي ناضرامتم نابيس هبذاجتي يذلا هبتشملا

 هيلإ رجي ام هببس يف وأ راكسإلاك ةمرحم ةفص هتاذ يف ام مارحلا نأو ، رم اك

 لمتحا بوصفمك هلح لمتحاو هتمرح تققحت ام هنمو « دسافلا عيبلاك اللخ

 هيف يذلا ريظن يف هانررق امل هبتشملا نم سيلو فرص مارح وهو هكلام ةحابإ

 سيلف هب ةربع ال وهو ىلقعلا زيوجتلا درجع الإ جراخلا يف هل ببس ال ضحم لاتحا

 : ةعبرأ ماسقأ وهف افنآ هانررق يذلا ىنعملاب هبتشملا امأو ى هيف كوكشملا نم

 ناك نإ و ، قباسلا بحصتسا الداعت نإف ى م"رحملاو للحملا يف كشلا : لوألا
 اديص ىمر ولف “ هل مكحلاف نيعلا يف ةربتعم ةلالد نع هرودصل ىوقأ امهدحأ

 هًرضف ةرجش ىلع وأ هنم طقسف لبج وأ حطس ىلع وأ ءانإ وأ ءام يف عقوف هحرجف

 لصألا نأل ايهنم هلتاق يف كشو رخآ بلك هيف هك راش و ابلك لس رأ وأ س اهنصغ
 لوزي الف هوحن وأ ءاملا وهو امرحم التاق دهاش هنأل يأ ممرحتلا لئاسملا هذه يق



 وهو هحرج وأ “تامو ءاملا ىلع وهو ءاملا ريط حرج ولف “حييملا يف كشلاب لصألا

 . لح هيف عقوف ءاملا جراخ

 :لاق ولف ‘ لحلا لصألاف ى نقيتملا لحلا ىلع مرحم ءورط يف كشلا : يناثلا
 يتأرماف هنكي مل نإ : رخآ لاقو ى قلاط يتأ رماف ابارغ رئاطلا كلذ ناك نإ

 ايهنم الك نآل حصألا ىلع ايهنم دحاو ىلع ممرحتلاب ضقي مل هرمأ سبتلاو قلاط
 اغمنإو ؤ ءيش هدحو هلإ رظنلاب هضراعي ل ذإ هسفن ىلإ رظنلاب لحلا نيقي ىلع

 فلكملا نأل مضلا اذهل غوسم الو ى هيلإ هريغ مض ىلإ رظنلاب معرحتلا نيقي هضراع

 ىقلع نأك هبيتجوز يف دحاو اهلاق ول مث نمو ص هدارفنا ىلع هصخي امب فلكي امنإ

 امهادحإ نأل (مانتجا همزل هريغ هنوكب ىرخألاو ابارغ هنوكب امهادحإ قالط

 هيلإ رظنلاب امهادحإ يف ميرحتلا نيقي هضراع اهيف لحلا لصأ و ى انيقي هنم تقلط

 . لصألا كلذ هب عفتراف هدحو

 ص بلاغ نظب لحلا يضقي ام أرطي مث ميرحتلا لصألا نوكي نأ : ثلاثلا
 لسرأ ولف ى الف الإو لصألا كلذل رظالا يفلأو اعرش نظلا ببس ربتعا نإف
 هيف ناك ءاوس التاق حرجلا ناك نإ لح هحرج دمب هنع باغ مث د۔۔ص ىلع ابلك

 فالخي هريغ رثأ هيف نكي ملو لتاق ريغ حرجلا ناك نإ اذك و « ال مأ هربغ رثأ

 بلكلا حضن نإو مرحي هنإف اتيم احورج هدج و مث هحرج لبق هنع باغ ولام
 نيماسم دلبلا لهأ ناك نإف اهحبذ نم ردي ملو ةحوبذم ةاش تدجو ولو « همدب

 نأل ص تمرح ايوتسا وأ رثكأ سوملا ناك نإ و « تلح بلغأ اوناك وأ طقف

 سوجملا ةحيبذ نأ ىلع ينبم اذهو “ هنم ىوقأ هضراعي ملو ذئنيح ممرحتلا لصألا

 . ةيزجلا نوطعي اوناك نإ لحلا حيحصلاو ، لحت ال
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 هتبلغ دنتست مل نإف “ مرحم ءورط نظلا ىلع بلغيو لحلا ملعت نأ : عبارلا
 نيرازجلا وأ نيرافلا بايث ةراهطب انمكح مث نمو ربتعت مل هنيعب قلعتت ةمالعل
 اوربتعا هنصب ةقلعتم ةمالعل تدنتسا نإ و ‘ سحنلا لامعتساب نينيدتملا و رافكلاو

 بقع هدجوف ريثك ءام يف لوبت ةيبظ دجو ولف هنم ىوقأ اهنأل لحلا لصأ يفل

 ص سجن وهف هب هريغت نكمأو الثم ثكمب وأ هب ريغت له كشف ريغتم لوبلا
 ص ريغتلا رهظ مث ريغتم ريغ بقع هدجو وأ ى ةدم دعب ًاريغتم هدجو ول ام فالخ

 وه ام ذئنيح هضراعي مل يذلا لصالاب المع رهاط هنأو هتّلقل هب ريغتلانكمي ل وأ

 نم ةعامج لاقف رهاظو لصأ وأ نالصأ ضراعت اذإ هنأ لصاحلاو « هنم ىوقأ

 يف يوونلا لاق نكل ى نيلوق كلذ نم ةلأسم لك يف نا نيبناسارخلا يرخأتم

 اهيف لمعي لئاسم انل نإف « هرهاظ ىلع سدل قالطإلا اذه : « بذملا حرش »

 الو « عاجإلاب اهب لمعيو نظلا ديفت اهنإف “ نيلدع ةداهشك ى فالخ الب رهاظلاب

 اثدح نظ نمك فالخ الب لصألاب اهبف لمعي لئاسمو ةمذلا ةءارب لصأ ىلإ وظن
 دارأو ى فالخ الب لصألاب لمعي هنإف اعبرأ وأ اثالث حلص وأ اقتع وأ قالط وأ

 باتك يف رم اك ضقتنت : اضيأ لبقف الإو ةيمفاشلا عامجإ ةالصلا يف عامجإلاب
 . « ةالصلا »

 ض رامت نإ : لاقف حالصلا نبا هررق ام طباضلا يف باوصلاو : يوونلا لاق

 نإف ى نيليلدلا ضراعت يف اك حيجرتلا يف رظنلا بجو رهاظو لصأ وأ نالصأ

 فالخ الب هب كح رهاظلا ليلد حجرت نإ و “نبلوقلا لئاسم يهف حجارلا يف ددرت

 : الوأ : ةعبرأ ذئنيح ماسقألاف فالخ الب هب كح لصألا ليلد حجرت نإو
 حجرت ام :اهيناث كرم اك درجم لاتحا هضرامي نأ هطباضو امزج لصألا هيف حجرت

 نيلدملا ةداهشك عراشلا هصن بيس ىلإ دنتسي نأ هطباض و [ا_هزح رهاظلا هف



 اهرابخاو كلذ ريغ وأ تقو لوخدب هرابخإو ةقثلا : ةياورو ىوعدلا يف ديلاو

 يف راهنتو قرفتت اهنأ رهاظلا ، رهن طشب ضرأك ةداع فرع" وأ ةدملا يف ضيحب

 يناوأ يف نيجرسلا لايعتساب هل يشك رزلا لثمو ى اهراجئتسا زوجي الف ‘ ءاملا
 مامحلا نم جراخلا ءاملابو « يدرواملا هنع هلقنو ى اعطق اهتساحنب مكحيف راخفلا

 نع ىفعيف هميلست ىلعو ؛ رظن هيفو : رجح نيا لاق « هيف لوبلاب ةداعلا دارطال
 اذإ : لاقف اهنع لثم رصم لخد امل هنإف ى يعفاشلا هيلع آصن اك يناوألا كلت
 . عستا رمألا قاض

 ىلإ هيف لاتحإلا دنتسي نأ هطباضو “حصألا ىلع لصألا هيف حجرت ام : اهثلاث
 هجرخأو ءانإ يف هسأر بلك لخدأ ول امو “نيرافلا بايث يف رم اك فيعض ببس

 نافرح هنم رهظف همامأ حنحنت ول امو « رهاط وهف هغولو ملعي ملو بطر همفو
 ىأرف مرحم طشتما ول امو ص روذعم هلعلو ى هتالص ءاقب لصألا نآل هقرافي الف

 لصألاو ص ققحتي مل فتنلا نأل هيلع ةيدف الف فتتنا وأ هفتن له كشو ارعش
 . ةمذلا ةءارب

 ايوق اببس نوكي نأ هطباضو ى لصألا ىلع رهاظلا هيف حجرت ام : اهعبار

 نقيت نأك اطرش وأ ةينلا ريغ نك ر كرت يف ةالصلا دعب كش ولف ى [طبضنم
 وأ. ةحصلا ىلع هتدابع يضم رهاظلا نآل ةداعإلا همزلت مل اهضقن يف كش و ةراهطلا

 رَمجَحسا له وأ ى اهتاملك ضعب يف بوثلا لسغ وأ ءاجنتسالاو ةحتافلا غارف دعب
 ةحص يف افلتخا ولو ع كلذل رتوي مل بوثلا بعوتسا له وأ “ ثالث وأ نيرجحب

 يف عرشلا نوناق ىلع نيملسملا نيب دوقعلا نايرج رهاظلا نأل ث اهيعدم قدص دقع
 رهاظ هدضع ام حجرتو ‘ هفالخ يرجي ةراتو امهدحأب مزجي ةرات نلصألا ضرامت

 . هرعغ وأ



 ع [آمزج امدق نالصأ ىرخأ يفو لصأ ةهج يف ناك ولف : ةعفرلا نبا لاق
 مالك اذ_ه نإف ‘ حيج رقلا ق ةدحاو ةهح ىلع اهلباقت اهضراعتب دارملا سدلو

 ققح اذإف ى هرظن ءادتبا يف رظانلا لختي ثحب ضرامتلا دارملا لب “ ضقانتم

 ٠ حجر هركف

 لحلا ثيح نم يأ ، «)١' سانلا نم ريثك ٌنهممي ال » : وقلي هلوق ىنعمو
 ريغ نم هيف نيصن ض راعتلو ى ليلقلا الإ هلقني ل هنوكل هيف صنلا ءافخل ةمرحلاو

 موهفم وأ مومع نم ذخؤي امنإو “ همف حيرص صن مدعل وأ « رخأتملا ةفرعم

 بوجولل هيف رمألا لاتحال وأ ى هيف ءاملعلا ماهفإ فالتخا رثكي اذهبو “سايق وأ
 نم ةمألا يف دب الف اذه عمو ‘ كلذ وحنل وأ ةمرحلاو ةهاركلل يهنلاو بدنلاو

 اهبتشم رمآلا نوكي هريغو مكحلا اذهب ملاعلا وه نوكيف هلوق قحلا قفاوي ملاع

 رومأ نيب نهددرتل مهلاكشا ثمح نم مهملع اهتركذ ىتلا ةيشيحلاب جرخ و « هيلع

 نم ردانلا امأ ى ةيثيحلا هذه نم نهع مزلتسي تاهبتشم نهنوك ملع نآل ةلمتحم
 و۔ه نيمسقلا "يأ نم مهماعل كلذ مهيلع هبتشي الف ملعلا يف نوخسارلا مهو سانلا
 لحلا نيب ءيش ددرت اذإف ى كلذ ريغ وأ باحصتسا وأ سايق وأ عامجإ وأ صنب
 يعرشلا ليلدلاب ذخأو دهتجملا هيف دهتجا عامجإ الو صن هيف نكي ملو ةمرحلا و

 اك هكرت "عرولا نوكيف لاتحإلا نع لاخ ريغ هليلد نوكي دقو ى هلثم ريصيف

 ءيش هيف دهتجل رهظي مل امو ؛ خلا « تاهبشلا ىقتا نمف ه : هلوق هيلإ دشري

 نكل رم اع ءيش هعزاني مل ام هلثمو ى مهريغو ءاملعلل ةبسنلاب ههابتشا ىلع قاب وهف

 )١( ملم ءاور .
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 ' هريغل وأ هل وه له ردي ملو هتيبب هدجو ءيشك هتمرح الو هلح ببس نيبتي ل

 ص هريغ نم وأ هنم وه له كشيو هسنج نم روظحم نوكي نأب ةهبشلا ىوقت وأ

 ص خلا « ىعري يعارلاك » : قلع هلوقل هلحب لبةف هب ذخؤي امف اوفلتخا ذئنيحو

 لالحلا نم ةعطق كرت رمع نبا دنع عرولا نآل “ اهكرت عرولاو هتعقاوم هركتف
 هلمج قلع هنوكلو مارحلا يف عقوي هنأل هتمرح ليقو ، مارحلا يف عوقولا فوخ
 . لوآلا باوصلاو : يطرقلا لاق « ايه امسق

 ءايشألا يف فورعملا فالخلا ىلع ع"رفم فالخلا اذه نأ رهاظلا : يوونلا لاق

 ةمرح الو لح اهيف مكحي ال هنأ حصألاو ، بهاذم ةعبرأ هيفو عرمثلا دورو لبق

 : يطرقلا لاق ى عركلاب الإ ىحلا لهأ دنع كلذ ترشثي ال ذإ اهريغ الو ةحابإ الو

 : هلوةب اهكرت عرولا نأ راشأو ‘ مارحلا مسق نم اهجرخأ عرشلا نأ لحلا ليلدو

 اهنع عروتي لالح اهنأب ربع نمو ى « كبيري الام ىلإ كبيري ام عد ه
 حابملا نآل « اهنع عروتي : هلوقل هوركملل لماشلا زئاجلا قلطم لالحلاب دارأ
 حجرت اذإ ام فالخب ى نييوتسم اماد ام عرو هيف روصتي ال نيفرطلا يوتسملا

 رثكأو للع وه لاقي ال بدن لعفلا وأ هرك كرتلا حجارلا ناك نإ هنإف امهدحأ

 حجرتم يف اودهز امنإ مهنإف هتحابإ عم هريغو لكأملا يف معنتلا يف اودهز هراحصأ

 لكأك هتاذل عرشلا ههركي ةرات هنكل « هوركملا ةقيقح هذهو 4 اعرش كرتلا

 مئاصل ةلبقلاك هملع بترتت ةدسفم فوخل هركي ةراتو ى اندنع ةعمستلا كورتم

 نوك رلاك ةيلاح دسافم هيلع بترتت هنأل اذه نم معنتلا مهكرتو ‘ هتوهش كرحت
 . كلذ ريغو هركشب مايقلا مدعو ةرخآلا يف هيلع باسحلاك ةيل آمو ايندلا ىلإ

 ةدوس هل تلاقف ةأرما جوزت نمل قلع هلوق عرو ةهبشلا كرت نأ ىلع لدي امو
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 نبا نم يجتحا » : ةدوسل هلوقو « اهعد » اكتعضرأ دق : _ اهنع هللا يضر ٠

 اهيبأب هقحلأ دق و“اهمعب اههبش ىأر امل اهمعو اهوبأ هاعد اذإ « ةعمز كيبأ ةديلو

 ليلحتلاو ممرحتلل ةلمتحملا لزاونلا يف طايتحالا يتفمل يفبني اذكهو ى شارفلل

 ببس لاوز [ يف ] كشب لوزت ال ةمرحلا ىلع قاب مارحلاو هيلع اهبابسأ هابقشال
 "دمجي وأ اتوص عمسي ىتح فرصني الف ه : ثيدحل سكملا اذك و ى ةمرحلا
 للع هزنت اك هنع هزنتلا نسح الإ اهدحأل حجرم الو اهلمتحا امو ى ) « احير

 ءاهتلكأل ةقدصلا نم نوكت نأ ىشخأ ينأ الول »: لاقو هتيب يف ةطقاس ةرمت نع
 امم ارذح هب سأب ال ام كرتي ىتح نيقتملا نم دحأ نوكي ال » : يذمرتلا ىورو
 ؛هب نظلا ةءاسإ نمأي الف ةمهت فقوم فقو نم :« رثألا ه يف ءاجو « سأبلا هبف

 . مهتلل هسفن ضرع نم : ةياور يفو

 2 ةيفص اهنإ ه : ايهف لاقف ةأرما عم وهو ل هللا لوسر ىلع نالجر رمو
 : ايف لاق كلذ هنم ادعبتسا املو كلذ دعب ىلإ رظني ملو انظي نأ فاخ

 ةهمش ذخأب هيوبأ دحأ هرمأ ولو ى « مدلا ىرجع مدآ نبا نم يرجي ناطيشلا نإ »

 نورخآ فقوت و “اهعمطد :فلسلا ضعب لاقو ىاينهعطي' ال :دمحأ لاقف اهلكأ وأ

 . ملعأ هللا و

 ةمتاخ

 ىرتشا نم : ديعس وبأ [ لاق ] : « جاتلا ه يف - للا همحر _ فنصملا لاق
 نم فرعو حاكنلا دقع يف وأ ى اتباث آزئاج هل هؤارش ناك أ كش مث ى هلك اف انيش

 ه يذمرتلا و :دواد وبأ و ملسم داور ) ( ١
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 رمآلا يضم دعب كشلا ىلإ تفتلي الو هدي يف ناكو ةهبش ىلع لخدي ال هنأ هسفن
 لالح ىلع هذخأ نإ هنآل افص ام ردكيو حيبأ ام هيلع قيضي ساوسولا نم هنأل
 هذخأ نإو ى هللا ريغ هتمرح ملعي ال ثيح نم امارح ناك ولو « لالض هك رتف

 نإ اذك و ى اهنم باتو ةلمج بونذلا نم ةبوتلاب ناد نإ رذملا هلف يسنو لطابب
 حاكن دقع وأ ةرافكلا وأ مايصلا وأ ةالصلا وأ جحلا يف جحلا يف كش هضراع
 لغتشي الف هلبق وأ كلذ نم غارفلا دعب كلذ وحن وأ ةعجر وأ هريغ وأ

 . كشلا

 الإ كلذ فرمت الو ى نالفل هبسنف لام هديب راديب يف راتخلا نا لاقو

 اهريغ وأ هتجوزل هاضق نمو > هثراو نمو هىلإ همسن نم هؤارش كلاف : هلوقب

 راديبلاو ءاضقلاب وه ملعي مل نإ و “راديبلا لوقب هذخأي نأ هل يضقدلل زاج تامو

 . ةقث رمغ

 ساتنخلا تعطأ نإ كنأ ملعإ : كشلا هلخاد نم ىلإ بوبحم نبا بتك و

 لضأ دق هنإف هدارم كنم لانيل ةسوسولا نم اباوبأ كل حتفو كشحوأو كلضأ

 ىتح هيف مارحلا لهأ لضأ و « مهيلع همرح ىتح مهلالح يف نيعروتملا نم اريثك
 ص ساوسولا نع ضرعأو هللا ىلع لكوتو نيقيلاب "ذخف كصراع اذإف ى مهل هلحأ

 تبثاو كشلاو نيقيلانيب آريحتم كعديف حتف ام قلغيو قلغتسا ام كل حتفي هنإف

 يف وأ كلذ وحن يف كضراع نإ كايإف كنيد نم ناطيشلا نتكمت الو كنيقي ىلع

 اام كتجوزل تلق وأ ردسَحب كتمرحم ترظن وأ هتعب وأ كلاب تقدصت كنأ
 قالطب فلح نمو “ نقتت ىتح كشلاب كلالح عدت الف كلذ وحن وأ هب قلطت
 مرحت الف هيلع فلح امو لاق ام ردت ملو هنم تنابو ثنح هنأ يف كشو هتجوز

 س ١٠٣



 .صالخلا دارأو هفرعي ملف لأسو اهب ر فرعب ١ ةلخن فرخ نمو“نقىتي ىح هملع

 الوأ نأمطا نإف ث كش مث قدصو هي ربخأ وأ نالفل اهماعي اهفرخم نيح ناك نإف

 نئمطي ىتح صلخت نئمطم ريغ اهفرخ نإو « هريغل اهنأ ححص نإ ال ى هيلإ صلخت

 . ملعأ للاو ى هل لالح اهنأ
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 باب

 .اجترامأ هنم تناب نإ الإ ء ةشحاف قساف ريغب ةراظ ىصع

 . "رقملكف اهب رهش وأ

 باب

 هب “رقأ و ىنزلاب هبلع دهش نم ق ۔افلاب دارأ ى ( قساف ريفب ناظ ىصع (

 : . ولو ةميهب وأ ةأرما وأ لجرب ىنزلا ةشحاف دارأ ( ةشحاف )

 ىنزلا عضاوم يف دجوي نأ اهترامأ نمو ( اهب رهش وأ اهترامأ هنم تناب نإ الإ )
 كهلعفي الو كلذ لوقي هنأ ىلع ليلد هل نكي ملو همالكو هراعشأ يف هركذي وأ مهتيو

 ص ةينازل اهب فرعت ةمالع اهسفنل لعجت وأ قاسفلا هسبلت آ سال سبلي وأ

 هبرض نكل ى برضلاو هفينعتو هبانتجاو ثبخلا درجم يف ىنزلاب ( "رقملاكف )

 ةرامأ ناك ىتح لعفي ام هلعف ىلع وأ « هب رهش ىتح لمفي ام هلعف ىلع ليكنت
 نإ امأو ث ةمالعلاب وأ ةرهشلاب هنم أربي : ليق دقو ى ىنزلا هنم ققحت هنأ ىلع ال
 رزمي اذك و “ ناهكلا ق رزعب وأ لكنيو امحر وأ ًادلحَ هرارقإب ذخؤىف قأ

 . مهتي ثح ةمبنجألا عم ولخلاب
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 وأ كلذ اهنم ناب ةأرما حاكن زوحح الو ‘ بئاتب .ءوس نظي الو

 هب ىب رهس > ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

 نظ هلو “ رخآ ىنز هب نظي نأ زاج ةنيب وأ هرارقإب هنم ىنزلا "حص نمو

 ( بناتب ءوس نظي ال ) ف ةبوتلا دمب امأ ( و ) “ بتي مل ام ركذ نميف ىنزلا
 ىلع رصأ اذإ : لقو “هريغ ىلع رصأ ولو « هريغ وأ ىنز هتبوت تحص اذإ هنم

 هتبوت تحص اذإف ىنزلا الإ ساب الف هنم بات ام هيف "نظف ءيش نم باتو ءيش
 . هريغ ىلع رصأ ولو هيف نظي الف هنم

 اهنوكك ىنزلا ةرامأ نم روكذملا ( كلذ اهنم ناب ةأرما حاكن زوجي الو )

 ةنيب تماق وأ هب ترقأ وأ ىنزلاب وأ ( هب ترهش وأ ) ةمهتلاو ةبيرلا عضوم يف
 نود امب أربي ال : لقو ى ةمبرأب الإ مجر وأ دلج ال ناك ولو ادعاصف نانسمأ

 ى اهجوزت زاج تحلصأ و تبات نإو 4 7 أربي فيكف نودلجي مهنأل ةعبرألا
 ترضحف «ةبرج » نم اهلهأو ءاهفسلا ةطلاخمب ةروهشم«نرفي»نطوب ةليقع تناكو

 ؛ يلع رشأ : تلاقف “ خيشلا تتأو « تباتو تظمتتاف ىيحي يبأ انمع سلج
 ص ملعأ هللاو ث هسفنب ىيحي وبأ وأ ىيحي يبأ نب ىيحي انمع كاذ ذإ خيشلاو

 ص جوزتلل ابلط سوفنلا آلإ تدتماو ‘ يوح قانعالا تلواطت : [تلاقف]
 ؛يئاطس رفلا فلخي انمع يبطخ و ص نرفي خويش نم نالفو نالف نبا نالف يمطخ

 زيرح نب نوع وهو انالف يجوزتف ايندلا تدرأ نإ : ءايركز وبأ خيشلا اهل لاقف
 ء فلخي انمعف ةرخآلا تدرأ نإو ى هعامس وأ يخامشلا دمحأ خيشلا نظ يف

 رشع ينثا ماع لك عنصت تناكف ى هتجوزتف ى ايندلا لهأ نم تعبش : تلاقف

 ص اهدي لمع نم هلصأ ايندلا نم هدنع ام لكو ى رانيد رشع ينثاب بوث لك ءاسك

 . اهجوزت هلف هب ةمهتلا اهيلع زوجت ال ثيح نم ىنزلاب ةأرما مهتا نإ و
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 نإ بوجو الب اهتقرافم ءاحلصلا ةريسف ةحوكنم يف دجو نإو

 2 اهقارف :بجو هلبق ناك هنأ .اهب ناب نإو ، حاكنلا دعب اهب ثدح

 ؛هريغب تنز نإ ىنزلا ىلع ةدودحملا ىنزلا ىلع دودحملا جوزتي :« رثألا ه يو

 ةدودحم جوزت هل زوجي امنإو “ةدّحت' مل وأ تدح ةيناز اهملع نم لجرلا جزوزتي الو

 يف رضحي الو هتيلو هجوزي الف ينزي الجر ىأر نمو ى هنيامي ملو اهانز وه ملعي مل
 امل “بجت ةبوتلا نآل هل زاج هالوتو حلصأ و بات نإ : ليقو ى هب دهشي الو هحاكن
 اندنع دودحلا جوزتي الو ، ةدودحملا ريغ جوزتي نأ بئاتلل نأ لدي اذهو ث اهلبق

 لصألا يف ةأرملل حاكنلا ةحابإل زاوجلا ديعس وبأ راتخاو ى ابت ولو ةدودحم الإ

 اهثراو وهو تتام مث رخآ هب اهجوز و يلولا هملع نإف “هنم ةينازلا يه ملعي ىتح

 . هيلع ةجح هانزب يلولا ملع نأل نالوق كلذ زاوج يفف

 وأ ثدح ءاوس “ رهظ يأ ى ةرهش وأ ةرامأ نم هانركذ ام ( دجو نإو )

 تسم اهيلع دوقعم يأ ك ( ةحوكنم يف ) نبي ملو رمألا سفن يف حاكنلا ىلع مدقت
 هديف ادبع ناك نإ وءاهج وز اهقلطي نأب (اهتقرافم ءاحلصلا ةريسف ) ست مل وأ

 ةرهشلا وأ ةرامألا نم ركذ ام ( اي ثدح نإ بوجو الب ) تم نإ ايس الو

 نإزت سمت مل نإ هفصنو تم نإ قادصلا اهلو ى دقملا يأ ى ( حاكنلا دعب )

 هلبق ناك هنأ ) حاكنلا دمب ( اهب ناب نإو ) لثملا مأ رقهلاف امهل قادص الو تسم

 الو سم نإو ث سمت مل نإ هفصنو سملاب قادصلا امف و قالطلاب ( اهقارف بجو

 ةروكذملا لئاسملا نم ةلأسم يف ةأرما جوزت هل هركأ ذإو ى لثملا وأ رقعلاف قادص

 اهجوزتب رمأي ال كلذكف هسفنيف كلذ نوكي امكف « اهتقرف بجو ذإ اهتقرف وأ

 ص همداخ وأ هدلو ولو هريغ عنم هيلع بجي الو « هيف ببستي الو هل دهشي الو

 . اهجوزت دعب ةضراع ةهبش كلذ نأل اهقارف بجي ال : لقو
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 اونذاتساف ىنزلاب قسفلا نهنع رهش هلسن اودجو ةنيدملا نورجاهملا مدق املو

 ىنزلاب نرهش نكل تلع هللا لوسر مهمه ىبأف نهوحوزتي نأ للع هللا لوسر

 . فنصملا هركذ امل هف ليلد الف طقف ةرامأب ال

 ك اهانزب هتملعأ و ال_۔حر تحىوزتو تبات ش ةأرما تنز نإ : رثألا , يفو

 ىلع سأب الو ى هتجوز يهف اهبذك نإو “ قادص الب اهقراف اهقدص نإف
 . امهدحأ

 ملع مش اهانزب ملعي ال ال۔جر تجوزت مث تنز ةأرما نع هللا دبع وبأ لئسو

 تعداو ىنزب ةجوزتم ترقأ نإو « اهقادص اهلو اهكاسمإ هل لحي الو درت اهنإف
 امرحم اجرف هتأط وأ اهنأل هيلع امهل قادص الف اهرارقإب تدحو اهجوزت لبق هنأ

 مل نإف ع ةعبرأ كسفن ىلع دهشأ : مك احلا هل لاق ىنزلاب نيجوزلا دحأ رقأ نإو
 هتجوز مهتا نإ و “ هنم اهقادص تفوتسا لعف نإو 6 اهنيب ةمرحلا عقت م لعفي

 ةللاب ذمتسيلف آاساوس و ناك نإ و ى اهقرافيو اهرهم اهتفويلف هتمالع ىأرو ىنزلاب
 ريغب تّكتعا نإو ى اهقراف بيث اهدجوو اركب جوزت نإو ث هعطي الو هعنم

 . دتوك لج رلا

 ى اهكاسمإ هلف ىنز ريغب وأ مون يف مطو وأ لجر ةبلغ تعدا نإ : ليقو

 لطبي ال نأ ريتخا اهقرافف لوخدلا دعب ملعو ةيناز اهملعي ملو ةأرما ج"وزت نمو
 نم رهلأ نإو “ بوبحم نبا دنع امل قادص الو ى جيوزتلا لبق تنز نإ اهقادص

 اهديرمل زاج ةيناز اهنأ دلبلاناكس رثكأ دنعو ذيبنلا برش اهنم رهش و جربت ةأرما

 ص لودع ةمبرأ اهيلع دهشي وأ “ اهيف لاتحا ال ةنياعم ىنزلا نباعي مل ام اهجوزت
 نإو ى ةجح اهب موقت ال ةلطاب ىوعدلاو فذقلا ةرهش و « ىوعدو فذق كلذ نأ
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 : ىلاعت هللا لاق ى ءاش نإ اهمكسمأو هقيدصت نم بات اهجوزتو لاقي ام قدص

 . ةيآلا '\ا) چ هومشتنمس نإ الولو ه

 نأ هل هرك اهيلع كلذ عفرب ملو هيلع "دحتا ملو تنز هتيلو نأ ملع نمو :ليق

 تإو ى اهيلع رهظي مل ام ةمألا اذك و ط هيلع مرحي الو تبات ولو اهجيوزت ىلوتي
 لجرلل سأب ال : هللا دبع وبأ لاق « آريخ ريثك اهنم ملع مث ىنزب ةأرما تيمر
 الف تباتو ىنزلاب لجرل ترقأ نإ :ديعس وبأ لاقو “هيلع "دحت مل ام اهجوزتي نأ

 دحلا اهنع أردي يذلاف تعجر وأ اهسفن تبذك نإو اهجوزت هل نأ اندنع ملعأ
 نأ لحرلا كش نإو اه وه عقأ نإ اذك و ص هعنم هأ ردي ال نمو ى هل اهزجح

 امدعب كلذ يف كش نإو « اهجوزتي الو هنظ زاج ةدعلا يف اهنأ وأ اجوز ةأرملل

 ء اهقادص اهلف اهقراف نإو ى اهتقرافم بجت الو اهقرافي نأ يغبني هنإف اهجوزت
 اهبلع كح اهسفن ىلع كلذب يه ترقأ نإو ى اهل قادص الف كلذ ؟حص نإو

 نم انأ وأ كنم مرح انأ وأ كتعضار وأ كتعضرأ : اهجوزل تلاق نإو ى كلذب

 سأ لبق امأو ى اهقدصو نايسنلاب تلتعا نإو “ كلذب لفتشي الف كمراح

 ل وأ ةدعلا يف ينإ : جوزتلا دعب تلاق نإ و بارغ قطنب ولو اهك رتيلف اهجوزتي

 ةفك" : تلاقف ةأرماب ةشحافلا دارأ نمو ى اهقدص نإ الإ ام لغتشي الف جوز

 يغبنيف اهديرم اهجوزقف “ تاف ى اهجوز ينعت 0 نالف توع نأ وجرأف ينع

 الف كجوزتأف ينع يجرخا : لاق نإو ى اهسم نإ اهقدصيو اهنيب قرفي نأ
 اهجوزتي الف هلوق تعمسو هتأرما تذخأ نالف تام نإ : لاق نإ و « هل لحت
 . تام نإ

 ) ١( رونلا ةروس : ١٢ .
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 لوألا اهفذق نإ الإ هل لحت الف هجوب هنم تجرخ نإ : بوبحم نبا نعو
 ناكمإل هب اهفذقك نوكي ال هنإف هيلع ةدحو ىنزلاب "رقأ نإف : هل ليق ،اهتَعالو
 اهسفن هتأطوأ نإ هنألو ى هدنع ىنز نوكي هجو ىلع ةركنتم اهسفن هئطوت نأ
 اهحاكن بحي هنأ ةأرمال لاق نإو ى رثكألا دنع هيلع مرحت ال اهريغب ةهبشم
 هنإ : تلاق نإو ى اهقراف وأ اهجوز تام نإ اهجوزتي الف هيف ال ضرع وأ

 كلذ مدع حص مش هتباجأف جيوزتلل اهبلطف تدتعا دقو هنم تناب وأ اهجرخأ

 هنم امو اهنم هل زاج ام ىلع يناثلا دصق نإف ط اهنع تام وأ عقو مث لوآلا نم
 . ةدملا يف اهتدعاوم دصقي مل نإ هل كلذ زاوج وجرأف مكحلا يف كلذ امل حصي ملو

 « اذك و ا ذكب كتنب ينيجوز :اهل لاقف ة ًأرم ١ يقل نم : دعس وب ] لاق

 تناب نإ الإ هل لحت الف اهتجوزتل نيلعفت كنأ تملع ول : لاقف « هل تممنأف

 اهجوزتي نأ هلف اهسفن تراتخاو اهيلع ةمأ جوزت نأ راتخاو ناعلب اهجوز نم

 تام مث جوز تاذ اهملعي الو اهسفن ةأرما ىلإ بلط نمو ى هنم ناك ببسلا نال
 يدنع كلو اهقلط : اهجوزل لاق نإ : ىلع نبا لاق ى اهحاكن هل هرك اهقلط وأ

 ص اهب سأب ال : ليقو « هل لحت ال : ليقو « اهجوزت نإ امهنيب قرفي الف ى اذك
 هل زجي مل اهجوزت ديرب وهو هل لاق اذإ : ليقو ى لوألا نم عسوأ اذهو : تلق

 . هديرب هن ] ملعي نأ

 > معنأف ؟ جوز تا ذ يه :: رخآل ادح أ لاقف نيلحرب ة ] رما ترم ولو

 اهذخأ هل سيلف ى هلوقب رخآلا اهَمَلعاف ى اهتذخأل تام وأ اهقراف ول : هل لاقف

 كجوز نم يج رخأ : ةأرمال لاق نإو ى هل زاج اهملعي مل نإو ى هنم تجرخ نإ
 تام وأ اهقلط مث هدعب رخآب مث هريغب تجوزتف لعفت ملو تجرخف ى كجوزتأف
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 . ةبيرلاب ميتي وأ ةيصو وأ ، نويد ىلع نإو ى ةفيلخ لغتشي الو

 ى ةنالف واه ينإ : لجر لاقف 60 .77 جوزت نم : بوبحم نبا لاق ى هل لحت الف

 هنم اهوجرخاأف ى اهلهأ كلذ غلبف ى اهتبطخل ةيلخ تناك ولف ‘ ةيبصلا كلت ينمي

 . هميرحت ىلإ غلبأ الو ى اهحاكن هل هركف : لاق ةيبص

 كقلط وأ كجوز تام نإف كبحأ : ةجوزتم لاق نإ : ةكرب نبا لاق
 دقف نإو اهّزنت هركنأو ى اهنيب قرفي الف اهجوزت مث كلذ مقوف ى كتجورت
 تدتعاو هل و اهقلطف نينس عبرأ تضمف كلذ لئاقلا امهف لاق دقو اهجوز
 . ةها رك عم هل زاج ةدعاوملاب لئاقلا اهجوزتف

 نإ هل لحت الو اهتدعاومو كلذ هلوق دمب اهجوزتب رمؤي ال : دعس وبأ [لاق ]

 هل لحتف نامتللاب هنم تنابو اهنيب نالو مكاحلا ىلإ اعفتراو ىنزلاب لوألا اهفذق
 نمو ى ًاهزنت لوألا اهقلط نأ د۔هب اجاوزأ تجوزت ولو “ هريغ ىلع ال اذه ىلع

 الف هيأر ريغب تلمع يريغل وأ مارح وه كلذ د۔هب يرتشملل لاقو ائيش عاب

 ةبيرلا عقوأ مث هلماع نإ هكلم لخدي ام لك اذكهو « نيبت نإ الإ هلوقب لغتشي
 وأ اذه كل تيرتشا : لجرل لاق نمو ى عويبلا ين اذه ىلع مالكلا مدقتو ى هبف

 هقدص نإ و ص هذخأي الف هقدصي مل وأ هبارف نالف كيلإ هب ينلسرأ وأ كل هتذخأ

 الف هبسن نإو « همهتا نإ الإ هذخأ دحأ ىلإ كلذ بسني مل نإو “ هذخأيلف

 ء هقدص نإ كلذ ريغ ليقو ث انيمأ ناك نإ ةصخرلاب : ليقو ث نيمأب الإ هذخأي
 دقو ءانمألا هداهشب هذخأ نإ الإ هكسمي الف كلذ هيلإ بوسنملا ركنأ نإ و

 . هملع فلحي نأ هل اوزاجأ

 وأ ةيصو وأ نود ىلع ) هتفالخ تناك ( نإو ةفيلخ لفتشي الو )

 قلمتم ( ةبيرلاب ) خلا نإو : هلوقب اغ كلذلو هدي لخد ام ابس الو ( ميتي
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 ء لاملا فلت نإ نمض هب رمأ ام ذافنإ كرت نإف ء هيلع فلختسا امف

 هل امب اهريغو هنويد نم ميتيل هذخأ دارأ ام بارتسا نإو

 سانلا ىلع

 كلذو ص ةرامإلا و ةلاكولا لمشي ام ةفالخلاب دارأو ( هيلع فلختسا ايف ) لغتشيب

 بيرتسا نإ امأو “ فرصت يأ هيف فرصت وأ هعيب وأ هئارش دعب بيرتسا ايف

 ةفلخلا هارتشا ول هبلع بلجتسملا الو الثم ءارشلاب ةفيلخلا هبرقي الف كلذ لبق

 ام دعب هيلع فلختسملا هبار نإو ث ام هجوب هكلم ىف هلخدأ وأ هيلع فلختسمل

 هبرقي الف هب هعفن وأ هجوب هبلع فلختسملا كلم هلخدأ وأ ةفيلخلا هارتشا

 الف هبارتسا اذإ : هريغ لاقو « نالسيو دمحم وبأ خبشلا كلذ رك ذ ى فلختلا

 وأ هجوب هل هكلمت وأ هملع فلختسملل ةفيلخلا ءارش دعب ث هبارتسا ءاوس ى هبرقي

 باهذ هيف امو ةعفنملا كلمتو ةبقرلا كلمت نإف ى ةيرامك اقلطم هنم هل عفن عاقيإ

 هتميهب وأ هدبع وأ هنونجم وأ هلفط عافتنإ اذك و ى ءاوس همف نكي مل امو نيملا

 ناك اذإ و “ عفنتسا نم ةلزنمب وهف مهكرت نإف هب نوعفتني مهكرتي الو هعافتناك

 . هيلع فلختسي الف فالختسإلا لبق دحأ لام يف ةبيرلاب افراع

 لاملا ةبيرل ( ه ) ذافنإ ( ب رمأ ام ذافنإ ) ةيصولا ةفىلخ ( كرت نإف )

 متملا حلاصمل هيف فرصتي ميتي لام اذك و ( لاملا فلت نإ ) هل ىصوملل ( نمض )
 نأ وأ هبحاصل هيضقي نأ فلختسا نيد اذك و ى هبار ولو هفيلخ هيلخ وه يذلا

 اهرمغ و هنويد نم متيل هذخأ دارأ ام بارقمسا نإو ) هفخلتسمل ميرغلا نم هذخأي

 قادصو شرأو هنم بصغ وأ ةقرس وأ هلام يف داسف نامض نم ( سانلا ىلع هل ام

 ةنامألا عاونأ نم سانلا دنع هل امعو كلذ وحنو ىثنأ ناك نإ هقادص وأ هئامإ

 وحنو ضارقو ةعاضبو دمعت وأ هحالصل ارظن وأ الهج هلام نم عقو تإ نهرك
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 « هار نإ تارافكلاو ةاكرلاك ام هل ذخأ ال م . هعيضيالو هذخأ همزل

 وه هلكوم هل هذخأ ام اذكو ‘ لبق نم هل هذخأ نإ هزرح همزل و

 هذخأ ىلع

 الو هذخأ همزل ) .ريغ دنع وأ هريغ ىلع هنبأل هوحنو كلذ نم ناك ام وأ ، كلذ
 كلم لخد دق هنأل هنمض هذخأ ىلع ردق دقو هعيضو هذخأي مل نإو ( هعيضي

 دعب ءارش وحنب ةبيرلاهل كلمي نأ بنتجي امنإو٤هريغ عرو ىلع متيلا لمحي الو متيلا
 . لاق اك قوقحلا يف ذخأي وأ بار ام

 بر هل فرمي ال امو شارفلا رانيد و ( تارافكلا و ةاكزلاك ام هل ذخاي الو )
 ىقلطمك اضيأ مهريغ وأ ءارقفلا هذخأي امم كلذ ريغو لوهجملا ةيدو ءاضعألا ةاش و

 وأ هتجوز عامجنم هتمزلتلا ريناندلاك ةرافكلا يف لخاد شارفلا رانيد لب“ ةقدصلا

 مم حتفب ( لبق نم هل هذخأ نإ هزرح همزلو هبار نإ ) ادع ربدلا يف هتيرس
 مزلو يأ “ رخآلا ةفيلخلا ىلع ةعقاو يهو “ ذخأ لعاف « نم ه نأ ىلع « نم »

 ىصوأ نإ و ى يناثلا ةفيلخلا اذه هبار ولو هلبق رخآ ةفيلخ ميتيلا لام زرح ةفيلخلا

 ىصوملا كلم لخدت ةمصولا نإ لاق نف هل بهو وأ هملإ يدهأ وأ بيرمب متنلل

 ال : لاق نمو ى هلوبقو هزرح هتفيلخ مزل : لاق لوبق الب ةيدهلاو ةبهلا اذك و هل

 كبألاو نونجملاو ى هزرحي الو هلبقي ال : لاق لوبقب الإ هكلم كلذ لخدي

 ء هملع لبق نم يأ ى لبق نم هذخأ نرإ : ةخسن يفو « مقيلاك سرخألاو
 . مملا رسكب

 هنأل ةفيلخلل ذخأ لاقو متيل وهو ةفيلخلل وأ متيلل يأ ( هل هذخأ ام اذكو )
 ةفيلخلا هلك و يذلا يأ ةفيلخلا لكوم يأ فاكلا حتفب ( هلكوم ) ميتيلا بئات

 ةبي رلاب ليك ولا ملع ولو هذخأ ىلع هرومأم وأ ( هذخأ ىلع ) ةفيلخلا يأ ( وه )
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 هعم ناك ةفيلخ هل ذخأ امو . ةفالخ وأ ةلاكو الب هكلم لخد وأ

 ضا رق وأ ةنامأك هديب نمو « همف هملع س . الف هسفنب هل وتب ل امو

 هب هل ىصوأ امو ثرب ام لثم ةرامإ وأ ( ةفالخ وأ ةلاكو الب هكلم لخد وأ )

 كلذ نم ىركي ام ءارك و ى هناويحو هديبعو هضرأو هلخن و هرودو هرجش ةلغو

 امو هسفنب ميتيلا اهضبق ةرافك لثمو « كلذ دعب امو رودلا وأ ةرحشلا بار اذإ

 هل ذخأ امو ) ةقدص نم ضمة امو لمع ةرجأو دصو بطحك هسفنب هبسك

 :لاق ذإ ةفيعض ةغلىلعف «ناكهيف ثينأت نم دجوب امو ( هعم ناك ) ذخآ ( ةفيلخ

 . هعم تناك

 وأ زرح وأ ذخأ يف يأ ( هيف هيلع ساب دف هسفنب هللوتي مل ام ) لك ( و )
 هل هةرح امو هشرأ وأ اهرقع وأ اهقادص وأ هتمأ وأ هدبع بسك ام لثم فرصت

 ةبقر جارخ نم هل ام يف هل اهدقع ةدقع لكو هبار ولو رطم ءامب ءيلم بجك هلام

 ءارك و نمث نم كلذ هرج ام لوبق هملع بجو ءاركك هتعفنم وأ هكلم نم ءيشلا

 هبار نإ هوحنو ءاركلا وأ نمثلا كلذ بار ولو ى كلذ وحنو نهر نمثو قادصو
 هل دقعف دقعلا لبق هوحن وأ ءاركلاو نمثلا بار نإ و “ ضبقلا لبق ولو دقعلا دمب

 بسني نمل وأ هيطعمل هدري هنإف هضبق وأ هضبقي مل نإ هلام نم متيلل هنمض كلذ عم

 هلك وم وأ هرومأم وأ ةفيلخلا ذخأ اذإو ى متيلل هدنع نم ىضقيو ءارقفلل وأ هيلإ

 هنإف ةيفلخلا هبارو هوحن وأ متيلل وهو ةفلخلا كلذل هنأ ىلع ائيش هتفيلخ وأ

 مث ائيش بار نإو ص ميتيلا وحنل هنأ ىلع هوذخأ ول اك هوحنو متيلل هذخأ همزلي

 زيجأو ص هبرقي الو هظفح همزلي الف ةوسك وأ ةرجأ وأ ةرافك يف متيلا هضبق

 . كلذ هل

 يف ضارقلا لوخدل ماع ىلع صاخ فطع ( ضارق وأ ةناماك هديب نمو )
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 لخد نإو ى هنم هذخأ نمل هدر الإ همزلي مل هدي لخد ام دعب هبارف

 . . . . . . . اهتميق قفنأو اهدر ةبير ىلع

 ام لك فاكلاب لخدو ت هريغ وأ متيلل ناك كلذ يف ءاوسو ى ةنامأك : هلوق

 لبق نهرلا نو “ ىركي امو ةطقلو ةيراعو نهرك هدي يف وه نم ةمذ يف سيل

 ام دمب هبارف ) يصوملا ةيصو هب ذفني امو تعيب نإ ةطقللا نمو ‘ ىضقي نأ
 كسميو ضارقلاب ةراحتلا ىلع ىقبيو ( هنم هذخأ نمل هدر الإ همزلي مل هدي لخد

 ائيش ىطعأ ول ذإ نيحلا يف درلا همزلي هنأ دارملا سولو ءاش نإ بلطت ىقح ةنامألا
 ءيش ال اذك و “ ضارقلا ةدئاف نم هبيصن ذخأ هلف هلكأ هل لحل هذخأ دعب هبارذ

 هنآل هدي لخد ام دمب هلوق يف لخدو ةدقع هيف دقع ام دعب هبار نإ هيلع

 دقملاب وأ هيف فرصتلاب لكوي وأ رمأي دق معن “ هدي لخدي مل ايف هدقع حصي ال
 هدرو هكلم لخد نإ ا ذك و ى كلذ ف هملع ءيش الو هضمقب وأ ها رب ن أ لبق هيف

 مل اذإ هنأل ةلأسملا هذه فنصملا ركذي ملو « هيلع ءيش الف هبار مث هنم هذخأ نا

 درلا دمب الإ هبرب مل اذإ ءيش همزلي ال نأ ىلوأف هذخأ دعب هبار نإ هدرالإ همزلي
 . هدر دقو هدر الإ همزلي مل درلا لبق هبار ول ًاضدأ و

 بستحا وأ هيلع يلو نمل وأ هنفنل بيرم ءيش يأ ( ةبير ىلع لخد نإو )
 نإ دقعي وأ هريغ لام ميبي وأ هريغل يرتشي نمك هريغ ىلع فلكتك كلذ ريغل وأ

 ىلع ( اهتميق قفنأو اهدر ) هل يه نم ىلع ةقدص اهاونو ءارقفلا ىلع لثملا نكمأ

 ص هريغل وهو هاطعأ يذلا كلذل هدر هلمل هللا دنع هبحاص وه نمل باوثلاو ءارقفلا

 هيلإ بسنت نمل آضيأ اهتميق وأ اهلثم ىطعأ كلذ ىلع ةدئازلا ةطوحلا دارأ نإو

 ىلإ بسنت تناك نإ هيلع قفني مل هنع ىفتنا نإو ى ةنيب الو نيعم وهو كلملا
 . ةبير لك يف اذكهو ى هنم اهذخأ نم ريغ دجسمك ءيش وأ دحأ
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 نأ لبق هدر ءاوس س هنمض ةققحم ةبير وأ ًابوصغم ءيشلا جرخ نإو

 مل نإ كلذ ريغ ليقو ث هدعب ملع نإ صخرو ى هدعب وأ ملعي

 هنم هذخأ نمل ابوصغنم وأ امارح جوخ ام دري الو ء اهيلع لخدي

 ك هيلع لخد وأ

 نمث وأ ابر وأ همف اطلاغم وأ قورسم وأ ( أبوصفم ءيشلا جرخ ناو )

 دارأ ، كلذ ىلع لخدي ملو ( ةققحم ةبير وأ ) لحي الام كلذ وحن وأ مارح
 نيذلا يدي أيف دجوي ام لثم ى مارحلا ةهبش ه۔۔ف تيوق ام انه ةققحملا ةبيرلاب
 هللا همحر مهاربإ نب فسوي خيشلا نع رم ام دح ىلع سانلا لاومأ ىلع اوراغأ

 يصوي وأ ءارقفللف الإ و ى هبلع ردقو هملع نإ هبحاصل لثملاب وأ ةميقلاب ( هنمض )
 نأ لبق ) هوجولا نم ام هجو وأ ةبه وأ عيبب هنم هذخأ نمل ( هدر ءاوس ) هب

 مل وأ كلذب هملع دعب يأ ( هدعب وأ ) ةققحم ةبير وأ الثم بوصفم هنأب ( ملعي
 كمزلي ال هنأب لوق الوخد د۔هب اهتهبش تيوق يتلا يفو “ كلذك نمضيف هدرب

 وحنب ( ماع نإ ) هنمضي ال نأ ( صخرو ) لوخدلا لبق هبرت مل كنآل اهدر
 ال هنأ وهو ( كلذ ريغ ليقو ) درلا دعب يأ ( هدعب ) ةبيرلا ققحتب وأ بصغلا
 ؟ هيلإ هدرب له فلتخا نكلو « ملعلا دعب هنم هذخأ نم ىلإ هدر ولو نامض همزلي

 بايترالا ىنعمب ةبيرلا ىلع يأ ( اهيلع لخدي مل نإ ) تباث وه امنإ فالخلا اذهو
 . مادختسا كلذف بيرملا ءيشلا ىلع ال

 وأ ) ربوصغم ريغ مارحلا هوجو نم هجوب ( امارح جرخ ام دري الو )
 ةققحم ةبير جرخ وأ ىواولاب ىلوألاو « « "وأ » ب ماع ىلع صاخ فطع ( ابوصفم

 وأ [امارح هنوك لاح هملع لخد ام وأ يأ ) هيلع لخد وأ هنم هذخا نل (
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 > هتميق قفنأ الإ و هف رع نا هب رل همرغو هنمض رابجاب هنم هذخأ نإو

 > اضيأ هب هنم ذخأو 1 رابجإب هلخد نإ مرغلا مدع ف صخرو

 اضيأ صخرو

 ابر ولو هبار دقو بيرملا ءينلا ىلع وأ ‘ ققحم ريغ ولو بيرلا ىلع يأ ةبير

 زاربإ لصألاف ذخأ ةلمج ىلع ال جرخ ةلمج ىلع ةفوطعم لخد ةلمجو « ققحم ريغ
 الإو ث هيلع ردقو هع نإ هبحاصل هدرب لب « ناسنإلا ىلإ دئاهلا ريمضلا

 هنمض : اذه لبق هلوق نيع وه خلا جرخ ام درب الو : هلوقو هب صوب وأ ءارقفللف

 : هلوق هملع ينبيل و ةيوقت هداعأ امنإ و خلا ءاوس

 هفلتأ وأ هريغ هنم هذخأ وأ ( رابجإب ) هنم هلخد ىذلا ( هنم هذخأ نإو )

 [اضرع ناك نإ للا لبق نم ءابج امب فلت وأ ، الصأ ولو دمع الب ولو هريغ وأ وه
 هبديرب نأ زوجيو ى هتمذ يف هموزل ىلع يقب يأ هتمذ يف همزل يأ ( هنمض )

 نإ هبرل ) هلثم وأ هتميق مرغي يأ هل ريسفت ( همرغو ) : هلوقف هيلعو ى مرغلا
 هلثم وأ ( هتميق قفنأ ) هنم سيأو هيلع ردقي ملو هفرع وأ هفرعي ( الإو هفرع
 ع هاطعأ هثراو ملعو هبحاص تام اذإ و ‘ هبحاص ىلع قدصتلا ةينب ءارقفلا ىلع

 هبحاص فرع وأ تام نإ هثراوي آلو هتومب ملعي ملو هبحاص فرعي مل اذإ : ليقو

 . هب ىصوا هنم سيا و

 وأ ث ناطلس هزيجي نأ لثم ( رابجإب هلخد نإ مرفلا مدع يف هب صخ رو )
 لام ظفح وأ اهزتج وأ اهبلج وأ مارح منغ قوس ىلع مهريغ وأ ةراغلا له

 هنم هذخأ ءاوس ( اضيأ ) رابجإب يأ ( هب هنم ذخأو ) هبف فرصت وأ مارح

 نمل هدر نإ مرغي ال نأ ( اضيأ صخرو ) هريغ وأ رابجإب هنم هلخد نم رابجإب
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 عوطتب ولو آضيأ صخرو ى رابجإب هلخد نيح عآوطتب هدر ولو

 . كاله فوخك رابجإلا ةفص ترم دقو « جورخو لوخد يف

 رعشك هنم تيم يفو ، لقع لاوز وأ وضع لاوز وأ برضب نإو

 ؛ بجاح وأ ةيحل

 ناك ( ولو اضيأ صخرو رابجإب هلخد نيح عوطتب هدر ولو ) هنم هذخأ

 فلت نإو ( جورخو ) رابجإ ربغب وأ رابجإ نم ( لوخد يف ع وطتب ) هلمف
 ٠ اهلك صخرلا هذه هفف عييضت الب هدي نم

 نإ قافتإ هركمل زاج : لصف : لاق ذإ ناميالا باتك يف ( ترم دقو )

 ‘ طوس وأ فيسب هيلإ راشي ىتح : ليقو ث ةلثم وأ افينع ابرض وأ التق فاخ

 لاوز وأ توملا هسفن ىلع فاخيو رهقي نأ يهو ( رابجإلا ةفص ) قبلأ لوألاو

 . حربمم : ليقو ى ةدحاو ةبرضب وأ كلذ ىلإ يدؤي وأ وضع ةعفنم وأ وضع

 فوخك ) : فيرمتلا ال لشمتلا لببس ىلع هلوقب اضيأ انه كلذ ىلإ راشأ و

 مدعو ىمع نم مكبر ممصك هتعفنم وأ ( وضع لاوز وأ برضب نإو ، كاله

 ( ةيحل رعشك هنم تيم ) ءيش لاوز ( يفو ، لقع لاوز وأ ) سبحب و ساسحإ
 اه سأر رمشو « ةأرمللو هل نبع بادهأ وأ ( بجاح ) رعش ( وأ ) لجرل

 يف ءاوسو ؟ يح وضع لاوز وأ لتقب رابجإلاك كلذب رابجإلا "دمي له بجاح
 امأو ى هب أ ال ام كلذ وح وأ ة رون وأ "صق وأ ,قالح رعشلا لاوز كلذ

 بذجي ملأتي فتنلاب هنآل هلبق ايف هعوقول هرك ذي ملو ى اعطق رابجإ هنإف فتنلاب
 : هل وةل ةفلاح موه غم وه [ضرأ و ك ت م ال يح رمه و هتينم ىنعأ > رعشلا لصأ
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 > هلام وأ هسمن فلتل هفلت يدؤي هدب ناك نإ ريغلل نإو لام وأ

 . . . .هنم كاله دلوت فيخ نإ الإ تش يف رذع الو

 ولحي ام قلحي وأ صقي ام صقب الو “ طبإ رعش وهو هفتني ام فتنب الو “ ت.م

 هتصق وأ سأرلا رعش قلح الو طبإلا رعش اضيأ قلحم اذك و “براشلا رعش وهو

 رعش امأو ، براشلا وأ سأرلا رعش فتنب رابجإلاب رذميو « رافظأآلا صق وأ

 هب لعفي رابجإ كلذف هب رهق نإ نكلو ى هفشكي وأ هسم دحأ كرتي الف ةروملا

 رابجلا ناك نإ و گهظفحك و هنم هذخأ نم ىلإ مارحلا "درك زوجي امم هيلع ربجأ ام

 اهطبإ رعش اذكو ى هفتني هكرتت امنإو ارذع اهتروع رعش فتن نوكي الف جوزلا

 . ارذع ناك ماليإ و ةظلغب ناك نإف رذع ريغ فتنلا ناك اذإ و

 ه۔ا ناك نإ ابس الو ( هديب ناك نإ ربفلل ) ناك ( نإو لام ) لاوز ( وأ )

 ( هسفن ) فلت ىلإ يأ ى ( فلتل هفلت يدؤي ) ناك ( وأ ) هلك هلاوز ديرأو
 هسفن فلت ىلإ هفلت يدؤي يذلا هضعب وأ هلك ( هلام ) فلت ىلإ ( وأ ) وضع وأ

 نأ كلذ هجوو ى هيلع يذلا هلام فلت تفلت نإ ةبادو دازو سا۔ہلك وضع وأ

 . رئاج نم هذخأ لب هبر نع هل اعنام سيلف رابجإب ذخأ اذإ مارحلا

 همتش نإ نوكي نأ لثم ( هنم كاله دلوت فيخ نإ الإ متش يف رذع الو )
 ىلإ هدر وأ مارحلاضبقب هيقتيف “آرذع نوكي ذئنيحف “رئاجلانم متشلا عماس هلتق

 هدي ين وه نمم هنم ارهق مارحلا ضبق اذإو “ زوجي امم كلذ وحنو ى هضبقتسا نم
 لتاقيلف هدرب الف ارذع نوكي امب هدي يف ناك نمل هدر ىلع رهقف هبحاص ىلإ هديل

 ىضرب هدريل هضبق نإ اذك و ى هيلع نامض ال : ليقو ى همرغ هدر نإو ى هيلع
 درلاب هيلع مرغ ال : نيتلأسملا يف ليقو « ارذع نوكي امب رهق مث هدي يف وه نم
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 لعفب هد د يف نكي مل ولو هريغ لام ةيجنت يف ةصخرلاب لبقو ى رهق الب هدر ولو
 . هريغ كاله فاخ نإ رذمل هلعف حابي ام |

 نإو ى متشي الئل رذعلاب لعفب هنم كاله دلوت فاخ نإ هريغ متش يف اذكو

 ءاجنتسالا وأ ءوضولل جورخلاب وأ همتشب وأ هلام باهذب هسفن لقع باهذ فاخ

 اذك و ص رذع كلذف هتعيبط هلمتحت ال امم هضراعي ال امل لاستغإلا وأ لسفلا وأ

 هجو وأ ةقرس وأ بصخغب لام هدي لخد نإو . كلذ نم فوخلل ةالصلا دصقي

 ءاصيإ وأ ثرإب هل وه نمم هكلم ءيشلاكلذ لخد مث ةبيرلاىلع لخد وأ ى لحي ال

 نم هملع ةعابت الف «زوجي اك هدي لخد هنأ نيبت وأ ى هل هنأ نيبت وأ كلذ ريغ وأ

 . ملعأ للاو ى هلعف نم ةبوتلا هتمزل نكلو ى لاملا ةهج

 اولحتسا لمملل سانلا رئاجلا رتخس اذإ : يراوحلا يبأ نع « رثألا ه يفو

 دحأ لام يف ىنب نإو ى مرفلا ال ةبوتلا فاوصلا يفو ى اعاشم ولو ضرألا بابرأ
 ريغ اهب عفتنا نإ و “هملق دارأ نإ هئانب ةميق رئاجللو “ينب اب ىلوأ لاملا بحاصف

 لوزنلاو ليقملاو تيبملا هل امنإ هبحاص يأ رب الإ ىنكس هذختي الو زاج هبحاص
 زاج هك رت مث دحأ لام ريغ يف ىنب نإو ى كلذ ىلإ رفاسملا جايتحا ىنعم ىلع
 هلهأ عنمي مل نإ هب عافتنالا زاج عاشملا يف نإو رئاجلا هعنمي مل ام هدارأ نمل هنكس

 ؛هضرأ تبصغ دجسم يف ةالصلا اوزاجأ.. ى هيف مقي الصأ هذختي مل ام عفتني نم

 تيب ىلإ ملظب يج ام لمحل رئاج هربجأ نإو ى ةبصتغم رئب وأ رهن نم فارتغإلاو
 هبوث ىلع هف هلعج نإ و ى ابوصغم ناك نإ هيلإ هلاخدإ نود لمح هلف ةيابجلا
 _ . ائيش هملإ ىدهأ نإ اذك و « ةقث ىلع هل زاج هولخدي و هولىكسل
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 ام هل عبيالو هعاتم الو هحالس الو هتباد ىلع ايغاب لمحي نأ هل "لحي الو

 ناضلا نم ملس دازأ ام ىلإ هعبتو هباود ىلع هرخس نإو ى برحلا ىلع هب ى"وقتي
 نإو ى هلعفب ضري وأ هلدي وأ هعم براحي وأ هعفني مل ام لام وأ مد نم هباصأ ام
 ؛.يش هلاميف سبلف اهذخأ “لحتسا نإف هباحصأ ضعبل اهعفدف دحأ نم ةباد عزن

 اهعفد نم ملعو الإو « هنم اهذخأ ىلع اهبر ردق نإ اهتمسق همف هيلعف همرح نإ و

 اوذخأ رئاج ىلع نوملسملا رهظ نإو ى اهبرل اهنمضي هنإف ةبوصغم اهنأ هيلإ رئاجلا
 دقو ى مارحلا ةيابجمب فرع ولو ى آمارح هوملعي مل ام رانلا نم هعمج هنأ اوملع ام

 ذخأ زوجيو “هلامع ضعب نم دايز نبا ىلإ لمح امم مهاياطع هباحصأ و لالب وبأ ذخأ

 ءاطع _ هللا همحر _ سابع نيا ذخأ دقو ع هريغ وأ لاملا تيب نم رئاجلا ةيطع

 هبارشو همامط لكأ اذك و “جاجحلا ةزئاج رباج لبقو ىملاظ هدنع وهو ةيواعم

 ى هبحاصل مرغ دعب ملع نإ و : مارحلا ملمي مل ام اقلطم عافتنالاو هباود بوك رو
 . مرغلاو رجآلا نيب هرسخ ءاج نإف « ءارقفلا هاطعأ هدجي مل نإو

 هيلعف ةناعإلا كلتل الع ناك نإو ى اهدر ملظ يف ةرجأب ًارئاج ناعأ نمو
 ء هل امرحم ناكو ملظ ىلع مولعم لمع يف هطراش نإ درب : ليقو “ طقف ةبوتلا

 امهدنع ام نأ ملمي مل ام ايمتيطعو رهاملاو هسفن يف مهتملا ةعيابم :ليق زوجتو
 لالح هل وهف ى امهل نيأ نم هفرعي الو اهديسل رهاملا ةَمآلا هب ءيجت امو “ مارح
 نم هنأل ى هنع اهاهني ناك نإ هذخأ هلف اهانز نم هفرع نإو ى هل اهديب ام مكحو

 لماعي :ليقو ى مارح هديب نم لماعي الو هنم يقابلاب اهب ينازلا بلاطيو ى اهرقع
 . مارح هنيعب ءيشلا نأ هلماعم ملعي مل ام

 تعدا ولو هلام عافتنالاو هماعط زح ل هتيب ف مارحلا ىلع ًارهاع ماقأ نمو ٠
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 تيب يف ضيرملا ةدايع زوجتو ؛ ةباجإلاب رقأ نإ الإ قدصت الو ى اهل حابأ هنأ
 جارخإو ةحاحل هب وصقغم ق بصاغلا ىلع لوخدلا و > بصاغلا وه ناك ولو بصقلا

 اهجوز لا م ةجوزلا الو هراج لام راجلا ببرتسب الو ‘ ركنم نع يهن و تيم

 ءةكدلا الو هرجأتسم لام ريجألا الو هديس لام دبملا الو هنايدملام ميرفلا الو

 . ملعأ هللاو
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 ملسم ىلع مرح

 لصف

 ةمهتلا يف

 هوركملا وأ مارحلا آنظ : يهو مهولا نم هنآل « واولا » نم لدب « ءاتلا ه و
 هتمهتاو ص مهت وهف هب هتننظ ى اذكب هتمهتا : لاقي “ ريغلاب سفنلا ههركت ام وأ

 - ءاملا حتفو ءاتلا مضب - ةَمكثَتلا مسإلاو « هقادص يف تنكمحكش :هلوق يف

 . يبارافلا اهاكح ةغل _ ءاملا نوكسو

 عفتنملا هنأل ص ركذلاب صخو ى كرشملاو قفانملا اذك و ( ملسم ىلع مرح )
 يف ليقو “نافلكم قفانملاو كرلا نأل سنل ال هنأ عمظعولاو يعرشلا مكحلاب

 حمحصلاو هريغب فلك هب ىتأ اذإف ،اهلصأب لب هعيرسلا عورفب فلكي مل :كرشملا
 ملعي : ليقو “ ةريغص ةيصعم : ليق لب ث ةريبكب تسيل ةمرحلا هذهو ى لوألا
 رئاغصلا نإف ى ةريبك م"رحع لك سيل هنأ كلذو ى ةريبك مأ ةريغص يه ا۔م هلا
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 ‘مجبتاو لمع نإ هل رجأ الو س .ءوسب هيف مهتي ام لمعي نأ

 اهنأ عم رئابك اهناب مزجن ال « ةريبك وأ ةريغص ملمي ال يتلا يصاعملا اذك و ى ةمرح

 داسفإ وأ ءامدلا كفس ىلإ يدؤي ءوسب هيف مهتي ام لمع ناك نإ الإ ‘ ةمرحم

 ؛ كلذ هب مهتي ال لماملا دصق نإ ةريبك كلذ نإف « اننيد ىف نعطلا وأ لاومألا

 هب ملكتي نأب هناسل وأ “ ةحراج ( لمعي نأ ) هلع كلذ ىلإ يدؤي هنأ ملعي وأ

 ةهارك « يف » ب ربعو هببسب يأ “( هيف مهتي ام ) اؤزه هجارخإك هب ريشي وأ
 : هلوق يف « ءابلا » نأل ث زاجل ربع ولو « امهانمم فلتخا ولو ناءابلا عمتجي نأ
 هوركملاو ةريغصلاو ة ريبكلا ءوسلا يف ءاوس و « ةيدعتلل لب ةيببس ريغ ( هوسي )

 . مالسإلا رضت وأ هآرضت ايهب هتمهت تناك اذإ يفبني ال امو

 هسفن ىلإ "رج يذلا وه هنال ( مهتاو ) هب مهتي ام ( لمع نإ هل رجأ الو )
 هنال فنصملا هركذي ملو ‘ ءوس لوق هيف لبقف لمع نإ اضيأ هل رجأ الو ى كلذ
 اضيأ هركذ ءاوس ةمهتلا وه كلذف هبلق يف مهتملا همهتا اذإ هنأل ،همالك يف لخاد
 يف هل رجأ الو همهتا اذإ اهناسلب هركذي امنإو « هركذي ل وأ ءوسلا كلذب هناسلب

 لخادم لخد نم : ىضم نمع ليقو ى هب مهتا ام لقي وأ لعفي مل نإو « كلذ
 يف ءاجو : هصنو رجح نبال هلثمو - هللا همحر - دمحأ خبشلا هلاق « مهتي ءوسلا

 الف مهتلل هسفن ضرع نم » : ةياور يفو ط « ةمهت فقوم فقو نم » : « رثألا »

 ملو يباحصلا ىلع فقو ام ثيدحلا ءاملع دنع رثألاو ى « هب نظلا ةءاسإ نم نمأي

 ص هلا مهمحر _ ةباحصلا مالك نم كلذف هب لومعم وهو “ قيلع يبنلا ىلإ عفرب

 ص رثأف الإ و “فوقومن لصتا نإ : ليقو ‘لصتي مل وأ يباحصلا ىلإ دانسإلا لصتا
 جرخف ةمهتلا ىلع لجر نم قحلا جرخأ ينوانجلا ديمحلا دبع ةديبع ابأ نأ يورو
 كملظي نأ هللا ذاعم : لاقف «سمحف نا اي ىنتملظ : بورضملا لاقف “هريغ لعافلا

 . ةمهتلا عضاوم يف اهتلمج ذإ كسفن ملاظلا تنأ امنإو “ سمحف نا
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 همهتم ممأي الو ‘ لعفي مل نإو ءوسلا لخادم لخاد ماهتا زاجو

 هيلع دلجف هلعفي ملو هيلع سبح امب رقأ نإو ى ةمهت ىلع هسباح وأ

 < ه يش هدل اح م زلي ل

 هماهتا زاوج ىنعمو « ( لعفي مل نإو ءوسلا لخادم لخاد ماهتا زاج و )

 ه ( ةمهت ىلع هسباح وأ همهتم مثأي الو ) : لاق اك « همهتم ىلع مثإ ال هنأ
 بلقلا يف هروطخل تاصنإلا نأ الإ يرورض لب ايبُسَك سيل ماهتالاف الإ و

 ةمهتلا ىلع ءاقب زاوج زاوجلاب دارأ وأ “ تادبسك بلقلاب هيف فرصتلاو هتابثإ و

 ء رثكأف دحاولا لخدملا لمشيف ةقيقحلل ءوسلا ىلإ لخادم ةفاضإو اهيلإ هناعذإو

 لخد نإو « رخآ لخدم هل مدقتي مل ناك ولو دحا و لخدمل لخادلا ماهتا زوجيف

 هب نظلا نسحأ نأب هيلع سأب الف هب ملع نم همهتي ملو رثكأ وأ ءوس لخدم
 يف لخدي نمب الو قسافلاب نظلا نسحي الو “ فقوتف هل ضرع وأ لفغو لهذ وأ
 ناطلسلا وأ مكاحلا وأ يضاقلا وأ مامإلا وه ةمهتلا ىلع سباحلاو لهجلاب رومألا
 . هوحن وأ يلاولا وأ ةعامجلا وأ

 يف ع۔ةي .نأ ةفاخم كلذ ىنعمو “ سأبلا ةفاخم هب سأب ال ام ءاقتا عرولا نمو

 يف هعوقو ءاقتا هلو مش نم عنام الو « روهشم وهو اذهب اوحرص دقو « سأبلا

 امب ترقأ نإو ) ‘ سابلا هيف امب مهتي نأ فاخ اذإ هب ساب ال ام بنتجيف ى ةمهتلا
 هلعفي ملو ) كلذ ريغل وأ سبحلا نم جرخيل وأ ابارطضا وأ افوخ ( هيلع سبح
 همجا ر وأ هعطاق الو دح وأ ربزعت وأ لاكن وأ بدأب( هدلاج مزلي ل هيلع دلجف

 ملعي مل نمم ناعأ وأ كلذ يف لمع نم الو ى مهريغ وأ هنم صتقملا وأ هلتاق وأ

 ماهتالا ناك اذإ بنذ وأ لتق وأ صاصق وأ ةيد وأ شرأ نم ( ءيش ) هتءارب
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 ء هسفن ىلإ ليبس لعج الب مهتا نإ رجؤيو

 مزلو ك تنقىتو هتءارب تحص ولو هلا نيبو مهنيب ايف الو > كحلا ق اعرش

 هب صتقي ام رشاب نإ لتقي وأ هنم صتقيو « هتءارب ملع نم بنذلاو مرقلا

 . لتق وأ

 لوهجم وأ فورعم ماع وأ صاخ نم َ©راج نم عفد بجي : دمحأ خيشلا لاق

 هيلع بجي هنأل كلذ عفدي نمم أربي الو روجم هنأ رهظ ايف ريغلا نعو سفنلا نع
 هسفن عنمي الف ملعلاب روج هنأ ةفرعم ىلإ لصوي ال ام امأو ى هسفن نكميال نأ

 هلاتقو هنم ةءاربلا ىلإ اليبس هسفنل لمجي الو “ هيف كح امم كلذ ريغ وأ هلام وأ

 عنميو ى كلذ ريغ عقاولا يف قحلا نأ ملع اذإ هسفن نكمي ال نكلو ى عانتمإلاب

 نم كانه ناك نإ الإكحلاب ذخأ هنأ فرع نكلو همزل كلذ نأ ملعي مل نإ هسفن

 كلذ فرع نم رضح نإ :ليقو ىهلتاقيو هنم أربي الئل كلذ همزلي مل هنأ فرمي م

 . عافتنإلا زاج فرعي ملو رضح نم ىلع ةجح نوكي نمم

 اذك ىإ لعفب تدصق وأ ، اذك تينع وأ ى لمفأ م : هلوقب كرتي الو

 ى مكحلاب ذخؤي الف ىلوتم ريغ ولو مهتي ال نمم ناكو كلذ لاق اذإ كرتي : لقو

 ك هدارمو هلعف نيبتي ىتح هملع كح ١ نوك رتي : لبقو > هيلع ةداهشلا نوك رقيو

 ايف ال ىلاعت للا دنع كلذ بيصي : ليقو ى ادبأ كلذب كحلا نوكرتي : ليقو

 رومأ ىلي نم كلذ بيصيو “ لاح لك ىلع كلذ بيصي :ليقو ى دابعلا نيبو هنيب

 . نيملسملا عيمج هبيصي :ليقو طرشلا باحصأ و ماكحلا وأ لايعلا نم سانلا

 ذئنيح همهتم مثأيو ى ةمهتلا يف ( هسفن ىلإ ليبس لعج الب مهتا نإ رجؤيو )
 هبف مهتي ام لعف ىلإ رطضا اذإ ام وهو همهتم مثأي الو ى اهيف رجؤي ةروص هلو
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 ولو مهريغب مكحي الو ء ءاسن عم نإو ءانمأب حصتو ةمهتلا زوجت امنإو

 2 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ل هب توق و

 نإف ى كلذ هىئار وأ هب عماسلل رك ذف ينيد وأ ادمع هنع دحم ال يويند رمأل

 هل ركذ وأ هغلب دق هنأ ملمي مل هنوكل وأ هدعبل هرذع هل ركذي لو ادحأ هلعف غلب

 ديزت نأ ةفاخم هيئار وأ هعماسل هركذي نأ هنكمي مل وأ همهتاف هرذمل نئمطي ملو

 لثم كلذو ى همهت مثإ الو رجألا هلف مهتاف رم أ هلجاع وأ يسن و أ ءوس وأ ةمهتلا

 عضوملا ىلإ بهذيف ىذيبنلا وأ قسفلا يف اذك ناكم يف هيلو نأ دحأ هل ركذي نأ

 امم كلذ وحنو اهنم عطقي ةتيم ىلإ بهذيف ةصمحل رطضي وأ ‘ هجرخيو هاهنيل
 ىلع سأب الو “هل رجأ الف هيلع هب "مي وأ هب باتغي ام لعف نإ كلذك و « رصحي ال
 هلتقي نأ زرتحي نم ىلإ وأ ى هيف هيأر ىريل لدملاب مكحي نم ىلإ هب "من وأ هباتغا نم
 اليبس هسفن ىلإ لهجي مل نإو مالكلا لقن زوجي امم اذه وحن وأ هلا۔م ذخأي وأ

 . اذك عضومب هانيأر وأ موهتمأ هنإ : نولوقي ى رأز ولا هب من وأ بيتغاف

 عم وأ رخآ نيمأ عم امإ ًآدعاصف نيمأ ( ءانمأب حصتو ةمهتلا زوجت امنإو )
 نيتأرما عم نيمأ وأ تانيمأ ( ءاسن عم ) نيمأب ( نإو ) :لاق كلذلو ى نيتنيمأ
 ولو ‘ اهدحو ةأرماب ولو زوجو 4 اهريغ وأ اهلثم نيتأرما عم نيمأو « ةعقاو ف

 ةمهتب سبحي ال يأ « ءانمالا ريغب يأ ى ( مهريغب مكحي الو ) ‘ برتست مل نإ ةمأ
 ص ةدكؤملا لاحلل « واولا ه « مهريغب يأ ، ( هب تعقو ولو ) ءانمألا ريغ

 ءاهب.كحي مل ءانمألا ريغب ةمهتلا تمقو اذإ يأ “ءانمآلا ريغب تمقو هنأ لاحلاو يأ
 ىنيك رسملا وأنهدح و ءاسنلا وأ ديبعلا وأ لافطألا وأ ةلملا لهأب ةمهتلا تبثتيأ

 : ءانمألاب دارملا نآل « مهريغ : هلوق يف نولخاد ءالؤه لكو ى مهتمهتب سبحي الو
 اوءاح مهنأ نيرخآ ءانمأب اهت وىث عم ءانمألاب اهلاوز هجوو كمه كحي نيذلا ءانمألا
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 مجتا نم دنع هلك وأ ءيثلا ضعب دوحو اهتارامأو > اهلاوز اذكو

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ك دح وب ملو هدنع دهوش وأ

 قراسلا وأ ءنالف لتاقلا : اولوقي نأ لثم ى ةمهتلا ضقني هجوب وأ كلذ نم هتءاربب

 . كلذ وحن وأ

 نيذلا ءانمألا ريغب لوزت ال اهتوبث دمب ةمهتلا لاوز يأ ى ( اهلاوز اذكو )

 ى ةمهتلا ىفاني افصو نوركذي نيرخآ ءانمأب وأ : لوزتو ءانمأب تبثت مهب كحي

 امب نورخآ ءانمأ دهشي وأ مهتمهت نع اوعج رب نأ مهب اهريرقت دعب اهلاوز ىنعمو

 نالف قراسلا نأ ءانمآلا دهشف هقرسب هومهتي نأ لثم دعب هركذ اك ةمهتلا يفاني

 .وهال

 9 ( ضعب دوج و ) ةمهتلا نهب تبثت يتلا ةمهتلا تارامأ يأ ( اهتارامأو )
 :اام نع هنأ نقتي لو هل هعون وأ ءيشلا دق أ ك ء ( هلك وأ ءيشلا (

 رايقب هذخأ هنأب وأ « [آبرب وأ « هصغ وأ « هتقرسب مهت اذإ ( مهتا نم دنع )

 يتقلتب وأ راكتحإلاب وأ ى ادمع ةطلافملاب وأ ى ضرألا نم هطقنل وأ « ىنز وأ
 هشأ امو ةراغلا باحصأ وأ ى هتلماعم ىلع رجح نم هتلماعمب وأ « نابكرلا

 حتفب _ دهوش نأ وأ يأ ،ةيردصملا « نإ ه فذح هيف ( هدنع دهوش وأ ) كلذ

 ( دجوي ملو ) “دوجو ىلع فوطعم هردصم “هدنع هتدهاشم وأ يأ - نأ ةزمه
 هتدهاشمو يأ ى هيف ردصملا ظحاليف ةردقم ةيردصملا نأ هيف ام ىلع فوطعم

 دعب دجوي ملو هدنع دهوش اذإ يأ ةدحاو ةرامأ ناذهو « هدوجو مدعو هدنع

 دجوي ملو دهوش ولف « ةمهت هذه يف هل سيل هنأل ى ةبيغ :لاقيف ةرامأ كلذف كلذ
 وه هنأ اونقىقي ملو دحو نإو كوه هنأ اونقىت نإ هدرب كحي لب ةمهتلا نكت ل دمب
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 هحالس هيف دجو وأ ! ةعقاولا وأ ةقرسلا لحم يف وه دهوش وأ

 ةهج نم مهتي نأ الإ هملع ليبس الف هريغ نوكي نأو هنوكي نأ نكمأ دقو
 > كلذ هف نوكد ال لحم ق وأ > كلذ كلع ال نمم نوكد نأ لثم > ىر خأ

 . تارامألا نم كلذ ريغ وأ

 وأ ( ةقرملا لح يف ) - ءاهلا حتفب _ مهتملا كلذ يأ ص ( وه دهوش وأ )

 ةققحملا ةقرسلاب دارأو “ كلذ وحن وأ مهيقلتل بهاذلا عم وأ نيبلاجلا وأ بصغلا

 نوردي الو قرس هنأ سانلا نظي الثم ةراتف دحأ لام بهذ اذإ هنإف « ةنونظملا

 ةرات هبحاص اذكو ى هقراس نم نوملعي الو قورسم هنأ نودعي ةراتو « هقراس

 « يسنف هرمأب هريغ وأ وه هذخأ دق نوكي نأ ناكمإل اهب مزجي الف ةقرسلا نظي

 ر ملو هآر وأ هب بهذ اصخش ىر نأب مزجن ةرات و > كلذ وحنو هناويح هلك ] وأ

 . ادحأ هب مهتاف صخشلا ملعي الو ءيشلا

 ناويح وأ ناسنإ لتق وأ لام اهيف بهذ نإ ( ةعقاولا ) لحم يف ( وأ )
 ةقرسلا لحم يف يأ“(هيف دجو وأ)آدحأ كلذب مهتاف لام اهيف بهذ وأ حرج وأ

 هسونأرب" ك ( هسابل وأ ) هحالس ضعب يأ ص ( هضعب وأ هحالس ) ةعقاولا وأ

 نإ كلذك و ص هسابل ضعب وأ يأ “ ( كلذك ) هتمامعو همتاخو هتيشاش و هلعن و

 لتقلاك ( ءوسلاب رهش وأ ) هلجنمك هبحصتسي امع هل وه ام ضعب هيف دجو
 ص توملا [ هيف ] عقو يذلا ( قيرطلا كلذ يف ) ةقرسلاو بلسلاو برضلاو

 ءيش لئاسملا هنه يف هدنع دجوي مل ولو “ كلذ وحن وأ لاملا باهذ وأ
 . ركذ امم
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 ىوعدلا بحاص هنع هلأس ولو همهتا نمي ربخت نأ مهتم ىلع بحت الو

 ، هب رابخإ هل بدنو ، نايصع الو نراض همزلي الو ، يضاقلا وأ

 حيرجتلاو ةيكرتلا اذكو

 ولو ) وه ( همهتا نمب ربخي نأ ) - ءاهلا رسكب - ( مهتم ىلع بجي الو )
 ناطلسلا وأ ىلاولا وأ (يضاقلا وأ) قحلا هل نم وهو ( ىوعدلا بحاص هنع هلاس

 هنأ ينعي ى هلأس نإ هربجي نأ بجيف لدملا مامإلا الإ هنع هلأسي مل وأ « مهريغ وأ

 تمهتا : لوقي نأ هيلع بجي ال هريغ سفنب وأ هريغ لامب ادحأ لجر مهتا اذإ
 انربخأ : هل لقف آدحأ تمهتا : لاق نأب لئس ولو « تكسي نأ هل لب ى انالف

 كربخأ ال : ل وقيو “همحاص ربخ أف آدحأ تمهتا ن إ : لقو ى كلذ لقي ل و ] هد

 اهؤادأ همزليف اهلمحت لام يف ةداهش سيلو ى نيقي ال آنظت كلذ نأل تكسي وأ
 . هعم هب ربخأو لجر همهتا ولو ى هرابخإ درجمب كحلا عقي مل ربخأ ول هنألو

 مكربخأ ال : هلوق وأ هتوكس ىلع (ناض) مكحلاف الو هللا دنع ( همزلي الو )

 هرابخإب رهظي ىحلا نأ نظ اذإ يدنع هوركم كلذ نكل ( نايصع الو )

 نأب هرابخإب هقح ىلإ قحلا بحاص لصوتي هلعل ( هب رابخإ هل بدن و ) “ مهتملا
 ناك نإ الإ ص رقىف هب هريغو وه ربخأ اذإ سبحي نأب وأ هتمهتب ربخأ اذإ رةي

 هماهتا ربتعي الف قحلا بحاص امأو ى ميظع رش وأ ةنتف ىلإ يدؤي هب رابخإلا

 هماهتا ناك نإ هريغ اذك و 0 مهتملا هب سبح الو اعفن هسفن ىلإ رجي هنأل ادحأ

 . ةمهتلا هاوعد يف مهتا وأ هماهتا لبقي الف اهنع اعفد وأ هسفنل ارج دحأل

 وه له دهاش نع لئس اذإ مهل ( حيرجتلاو ) دوهشلل ( ةيكزتلا اذكو )
 مل وأ ؟ هتداهش لطبي ام هبف وه له وأ ؟ هتداهش زوجت نمم وه له وأ ؟ لدع
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 كمي الو \ابهب ةداهش هيلع قيضي الو :لام ال دح يف ةداهشلاو

 جرخي الو ث اهب سبحي نأ لبق مهضعب وأ اهنم اوعجر نإ مهتمهتب
 . اعم ا وعجري ىتح مهب سبح نإ سبح نم

 امهريغ وأ قحلا بحاص وأ يضاقلا هلأس ولو ،هدنع هبف امب رابخإلا همزلي مل لئسو

 اذك و “ةمهتلا يف هلك رم ام دح ىلع نامض الو ى هيلع مإلاو رم ام ىلع مامإلا وأ

 اذإ قولخل قح هنال ( لام ال ) لل قح هنال ( ,ةدح يف ةداهشلاو ) : هلوق يف

 مجرلا وأ لاكتنلا وأ زيزعتلا وأ بيدأتلا بجوي اءع اذك لعف انالف نأب دهش

 رعس نأ هلف اقيرط عطق وأ هحرح وأ انالف لتق هنأب وأ « كلذ ريغ وأ دلجلا وأ

 كلذ ىلع دهشتسا ذإ هنأ يدنعو ى هلك ةرم ام دح ىلع لئسي مل وأ لئس « كلذب
 اذه لملو « ربخي ال نأ هلف دهشتسي مل نإو « اهؤادأ هبلع بجو ةداهشلا لمحتف

 هدنعامب رابخإلا هيلع بجو لئس اذإف لاملا امأو « - هللا همحر _ هدارم

 هل لصح نكلو اهلمحتي مل نإ رابخإلا همزلي ال : ليقو “ ةداهشلا لمحتي مل ولو

 . داهشإ الب ملع

 الولف هلبقت ام هنع ينغي اذهو “ دحلا يف ةمهتلاب ( اهب ةداهش هيلع قيضي الو )

 (اهنم اوعجر نإ ) دوهشلا ةمهتب يأ “ ( مهتمهتب مكحي الو )؛ىل'وأ ناكل هطقس
 ةنيمأو نيمأ وأ دحاو نيمأ وهو ى زوجي ال نم الإ قبي ملو ( مهضعب وأ ) مهلك
 ص نيمأو نيتنيمأ وأ نينيمأب ةمهتلا حصت هنإف ى ادعاصف ناتنيمأ وأ ةدحاو

 بر رتسي مل نإ ةلوتي مل ولو دحاو ناسنإ يفكي : ليقو ى نيمأ يفكي : ليقو
 : هلوقب هيلإ راشأ دقف سبحلا دعب اوعجر نإ و “مهتمهتب يأ (اهب سبحي نأ لبق)

 مجر ولو اعيمج يأ ه ( امم اوعجري ىتح مهب سبح نإ سبح نم جرخي الو )

 مهعوجر يف ءاوسو ى جرحي هنإف زوجي ال نم يقب نإ الإ ؟ ضعب دمب ضمب
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 ملو هانمهتا : اولاق نإف { مكاحلا اوربخي ملو تلاز نإ نونمضي الو
 داسفلا نم هب عقو 0 نامضلا يفو > اوبنذأ دفف هللا كنع هومهتي

 . . . . . . . . نالوق ‘ نيهجولا يف

 ‘تاذلايف وأ ةفصلا يف وأ مسإلا يف انطلغ .: اولوقي وأ ى ةمهتلا انروز : لوقي نأ

 . كلذ وحن وأ هر هانمهتا ام فالخ اشنل نيىت دق : اول وقد وأ

 نإ ) مهتمهت لاوز دعب كلا ين نجسلا يف هئاقب ةمالظ هل ( نونمضي الو )

 نم هجرخي نمم هريغ الو ( مكاحلا اوربخي ملو ) اهلاوزب اوملع ثيحب مهتمهت ( تلاز
 : مهلوقب عقو سدحلا نآل هللا دنع اوربخي مل نإ نامضلاو رابخإلا مهمزلو “ سبحلا
 ذإ دعب اموق ؟لضليل هللا ناك امو ب : هوربخي ىتح اهلاوز ملع فلكي ال سباحلاو

 ك احلا ىلإ نينيمأ اولسرب نأ مهبزجيو ى ) نوقتي ام مهل نيبأ تح مهاده

 هذه دعب فنصملا هيلإ ريشي اك مكحلا يف آضيأ نونمضي : ليقو “ مهتمهت لاوزب
 .ةلألا

 ( اوبنذأ دقف هئا دنع هومهتي ملو ءانمتا : اولاق نإف ) كلذ تفرع اذإو

 مهمزلو “سبحلا يف سفنلا ليطعت ىلإ لصوأ نإ ايس الو « بذك هنآل اريبك ابنذ
 ء هنع هسبح هلام يف وأ هبف دسف امو سيحلا يف هعاقيإ ةمالظل هللا دنع نامضلا

 ادحاو الوق نونمضيو انبولق يف همهتن مل انأب اورقأ نأب كلا يف ( نامضلا يفو )
 وه يذلا هجولا ( نيهنج ولا يف داسفلا نم ) هنع سبحي هلامب وأ ( هي عقو امل )

 هجولاو ث خلا تلاز نإ نونمضي الو : هلوقب ةروكذملا ةمهتلا لاوزب رابخإلا مدع

 ؛ راضلا حيحصلا “ ( نالوق ) ص للا دنع هومهتي ملو هانمهتا : مف وق عم يذلا

 )١( ةبوتلا ةروس : ه١١ .

- ١٣٢ - 



 رقي مل ام : سبح" نمم جرخي الف اورفاس وأ نومهتملا تام نإو .

 بدؤيف هدنع سبح نإ جرخي دح ةمهتلل لعجي : ليقو 2 رثك آلا دنع

 لتقب سبح نمو ى رظنلا ردق ىلع وأ ايهبجوم سبح نإ رزعي وأ
_- 

 ٠  & _. 7۔ |

 ١ ك هنس هسدنح لحف نيبب و .

 لصالا بحاص ركذي ملو ء نامضلا مدع كحلا ق ريتخا « لوألا لوقلا ف ايس الو

 سبح نم لوقب الإ سبحلا نم سوبحملا جرخي الو « هنع هسبحب دسافلا هلام نامض
 . هنع ةمهتلا تلاز هنأ مهب

 مالعإلا مهنكمي ملو اوس رخ وأ اوننجت وأ ( اورفاس وأ نومهتملا تام نإو )

 ةمهتلاب مهتداهش نآل اودترا وأ ةموهفم ةراشإ وأ ةباتكب ةلمجلا يف نوديري امب
 صبح نم جرخي الف ) مهتداهش لبقت ال لا_ح اوناك نإ اذك و ع ةلطاب اهلاوز وأ

 اهلاوزب اولسري وأ اهلاوزب اوربخيف نورفاسملا عجرب وأ (رثكألا دنع رقي مل ام مه

 نورئاصلا نوكي وأ ى نودترملا ملسي وأ 2 ملكتي وأ « اوربخ۔ف نيناجملا قيفي وأ

 . هعم زوجت لاح ىلإ هعم مهتداهش زوجت ال لاحب

 نإ جرحي دح ) نيلقاع نيرضاح هومهتم رضح ولو ( ةمهتلل لعجي : ليقو )
 تلاز : مهب سبح نم لقي مل ولو 1 احلا رظنب دحلا دنع ( هدنع ) سوبحملا (سبح

 سبح نإ رزي وأ بهؤيف ) جرخ د_حلا مامت لبق كلذ اولاق نإو ى هتمهت
 ( رظنلا ردق ىلع ) برضي ( وأ ) “ريزعتلاو بيدأتلا بجوم يأ ، ( ايهبجوم
 . هيف فلخلا رم دقو “ لاكنلا بجوم يف سبح نإ مك احلا رظن

 سبح امنإو ( ةنس هسبح دحف ) لتاق هنأ ( نيبت وأ لتقب سبح نمو )
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 . اورذعي مل هيلع مهتملا يف وأ هيف طلغب مهتم ريغ اوسبح نإو

 ص بات ولو هلوتةمب لتقي ال ناك وأ ةيدلاب يضر وأ يلولا هنع افع اذإ هلتق نيبت اذإ

 ءيدلا ( يف وأ هيف طلغب مهتم ريغ ) هناوعأو كا٨ا يأ ى ( اوسبح ناو )
 يذلا سنج نم وه سيل هيلع هومهتا يذلا ءيشلا نأ مهل رهظ نأب ( هيلع مهتملا )
 . مثإلا ال نامضلا مهيلعف نامضلا يف ( اوذعي مل ) قحلا بحاص ىعدا

 هتداع و ى اهلحم ةرقب _ هللا هحر يفرديألا ىلم دمحم يبال تناك هنأ يور

 املف “ رفنت الو كرحتتال ةنكاس اهبلحتف حدقلا تلوانتف هتأرما تماق حبصأ اذإ

 افكناف اهلج رب اهتضك رف ةداملا بسح ىلع اهبلحتل اهيلإ تماق موي تاذ تناك

 الإ اذه ام : لاقف « اهلمَمل كلذ تركذف ةأرملا تماقف ى نبللا ددبتو حدقلا
 لهأ ىتأف اردابم ذخأو هزاتكع ذخأف « لبجلاب تلزن ةعينش يأ ى ءوم ةلزانل

 : هل اولاقف « هناش نع مهاسف ى "دحيو لتكني لجر ىلع نيفلتخ مهدجوف لبجلا
 ؟ ةسوفن اي ءامدلا ىرت" ضايب يف داوسبأ : لاقف ، ىلاولا نم باتك هيف ءاج

 ىحلا ليق اذإ : ليقف ع هنب واج : سورممل اولاقف « نيماسملا رشعم اي : لاق وأ
 املف ث مولظملا اذه ريغ هيف بوتكملا لجرلا اودجوف اولأس مث “ باوجلا لطب

 . هيلع مهتيانج اومرغ كلذ اوملع

 مهتملا نأ ةيكلاملا تعزو ى ةمهتلا تيوق ولو رقنل اندنع مهتملا برضي الو

 ي مهترهش و مهتمهت ردقب مهيلع ىصقتسي ىنزلا و قيرطلا عطقو ةقرسلاك روجفلاب
 سبحلاب موهتملا نحتمي : بهشأ نعف ‘ برضلا نود سبحلابو برضلاب ناك ا۔ےرو
 طوسلاب دلجي" نم مهنمو ىهلاح ردقبو هيف مهتا ام ردقب : له۔ نبا لاق “بدأآلاو

 ىتح نجسي" ال : كلام لاق 2 مامإلا يأر ردقب سبحي' : يجابلا لاق « ادرجم

 فرطم لاق اذك و “رقي مل نإ تومي ىتح نجسي : زيزعلادبع نب رمع نعو “ توهي
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 ى كلذ هنم رركتو ةقرسلاب فرع نإ : غبصاو مكحلا دبع نباو نوشجاملا نباو

 . نيميلا نجسلاو بدألا نم مدقت ام عم هبلعو : يجابلا لاق

 هلاح فرمي ال نمو “ نيمي الف نجسلاو بدألاب بقوع دق : بدبح نا لاقو

 : ةيكلاملا دنعو ث هنجس لاطي الف نجسأ نإو « هنع لات قح نجسي الف
 ةل هللا لوسر نع اوورو ى امهتم ناك اذإ قحلا هل يذلا يعدملا ىوعدب سبحي

 برضيو ى رفسلا يف هبحص دقو ةقرسب هنم قورسملا همهتا لجر سبح هنأ

 يضاق وهو كلملا دبع نب مشاه ىتأ : بيبح نبا لاق “ مهتملا يلاولاو يضاقلا

 ى ماحزلا يف مالغي قصل دق نايبصلا عابتاب فورعم ثيبخ مهتم لجرب ةنيدملا
 ص طوس ة۔ئام عبرأ هَبَرَضو هتبوقعب كلام هرمأف ، هريشتسي كلام ىلإ ثعبف

 يضاقلا نود ىلاولا هبرضي : ةيعفاشلا ضمب لاقو “ لبنح نب دمحأ لاق كلذبو

 فالخب٬يضاقلل وهف بابسألا توبث دعب عورشملا برضلا نآل يلاولا هسدح اذك و

 لك يلت سلدنألا ةاضق تناكو ث يلاولل وهف رشلا لهأ عمقل هسبحو موهتملا برض

 الجر هتاوزغ ضعب يف دجو هنأ للع هللا لوسر نع اوورو ء[ضيأ يلاولا هيلي ام
 يف سبح هنأ :«لالخلا عماج» يفو ،ةرقأ ىتح هوبقاعف ودعلل سوساج هنأب همهتاف
 هنأ : ةياور يفو ى ةمهت يف سبح هنأ : دواد يبأ ننس يفو ى ةليلو اموي مد ةمهت

 نأ : دمحم نب دمحأ ةبطرق يضاق دنع موق دهشو « را۔هن نم ةعاس ةمهت يف سبح

 لأسو ى اهيف رارشألا هيلإ عمتجيو اهرخديو اهبرشيو اهميبيو رخلا رصعي انالف
 ام ردقب بدآلا اهميب يفو “ اطوس نينامث اهبرش يف نأ : هوباجأف ‘ ىروشلا لمهأ
 . هتبوت هنم رهظت ىتح سبحلاو كلذ نم رثكأ هيلع عمجلا يفو ى هعدرب

 امو سفنألا يف تايدعتلا يف انباحصأ دنع ةزئاج ةمهتلا : « ناويدلا ه يفو
 : ليقو ث ةنايخلا يف ةمهتلا زوجت الو « اهيلإ قلع امو لاومألاو حورجلا نم اهنود
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 ى اههبشأ امو قاتعلاو حاكنلاو ةلماعملاو قالطلا يف ةمهتلا زوجت الو « ةزئاج

 زوجتو « دودحلا يف ةمهتلا زوجت الو قالطلا يف ةمهتلا زوجت : لوقي نم مهنمو
 جارخإلاو سبحلانم جورخلاو ىحلا عنم ىلع روجت و “نيملسملا رجح رسك يف ةمهتلا

 ؛نيملسملا ةمهت اذه يف زوجي امنإ و٤كلذ هبشأ امو ةيدعتلاب لجريف دي لعج وأ هنم

 نومهتي امنإو ى اوملعي مل امو اوملع ام رطخي مل وأ رطخ اهف ةمهتلا هه زوجتو

 نينيمأ نيلجر ةمهتلا يف احلا زوجي امنإ و “كلذك ناك هنأ مهسفنأ يف هوققح ام

 نم رضحي مل نم ايهتي وأ لاجر ةعامج ايهتي نأ نيلجرل زوجيو ى نيتأرماو لجر وأ
 يف مكاحلا دنع ةمألا ةمهت تمت نإ و « زاج دارفإلا ىلع الجر ايهتا نإ و ‘ سانلا
 مهتمهت ءانمألا عزن وأ “كلذب وه رفي وأ مهتممت اوعزني ىتح هسبحي نأ هلف لجر

 نمع مهتمهت تلازف مك احلا نع ءانمألا باغ نإو ث سبحلا نم هجرخي مكاحلا نإف
 كلذك و كلذ يف نورظنيو ى نيملسملا ةعامج عم مك احلا ىلإ نولسرب مهنإف هومهتا

 ء اودقف وأ 1 املا نع اودعب ىتح اوباغ وآ اورَّسفت وأ مهوقع تلاز وأ اوتام نإ

 هوجرحم نأ اوأر نإف ص ءالؤهب سبح نميف نورظني نيملسملا ةعامجو مك احلا نإف

 . هوك رتيلف هوك رتي نأ اوأر نإ و هوجرخأ سبحلا نم

 دوهشلا عزنف ةموكلا نم جرخ وأ هلقع لاز وأ تام وأ 1 ااا باغ نإو

 نيدهاشلا دحأ عزن نإو ، هنوجرخيف كلذب نيماسملا ةعامج نوربخي مهنإف مهتمهت
 ‘ هتمهت رخآلا عزغي ىح سومجلا جرحم الف رسفت وأ هلقع لاز وأ تام وأ هتمهت

 يف هكرتيلف كاخا همهتا وأ ع نارخآ نانيمأ همهتاف اهتمهت نادهاشلا عزن نإو
 كلذب نيملسملا ةعامج وأ كاجلا اوربخي ملو ءانمألا نم ةمهتلا تجرخ نإف ع سبحلا

 نإو “كلذ نم ةعابت مهيلع سيلو ى سوبحملا كاحلا جرخيلف كلذ نم اوباتف انامز
 نكي مل هيلع هومهتا يذلا جرخف كلذ ىلع كا>ا هسبحف ءيش ىلع ءانمآلا مهتا
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 محل لحم ال ك ٥ ومهت ١ ن ! و > سبح ا ف ت ام ول و ك ه يش كل ذ ق ءانم ال ١ ىلع سيلف

 1 اجلااوربخ و كلذ نم محل وق اوعزنملف كلذ دعب اوبات مها ش . 1 املا هسبحف

 . ھا « هجرخيف

 اودارأو هلام اوبهنو هعاتم اوقرسف قارسلا هيلع لخد نمع كلام لئسو

 اذإ مهيلع قدصم وهأ ، مهفرعي مل وأ مهفرع هنأ ىعدا مث مهبراحو مهعزانف هلتق

 وه : لا۔_ة ؟ ةنّيبلاب فلكي هنأ ىرت وأ ى اهل نيلحتسم ةقرسلاب.نيفورعم اوناك

 - هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع نامز يف ةنيدملاب ةلأسملا هذه تلزن “ قدصم

 لمح" حبصأ املف « هوحرجو هلام اوبهنف ليللاب قارسلا هيلع لخد الجر نأ يهو

 مهمرغف ص نالفو نالف اذه يب لعف امنإ : لاق ؟ اذه لعف نم : لاقف ڵ رمع ىلإ

 . ملعأ هللاو ى مهيلع ةنبلا بلطي ملو ى ةعجوم ةبوقع مهلكنو هلوقب رمع
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 باب

 باب

 ب دلا ناكر أ ف

 : هصن ام ةيشاحلاو دعاوقلا رصتخم يف تركذ

 عوضخلاو دايقنإلا وهو ى مالستسالا : اهك رات كلاهلا ةبجاولا ناكرألا لوأ

 عقو امع جورخلا مدعو : تلق “ةضراعم الب اهوركم وأ ابوبحم “هللا نم عقيس امل
 لعاف ال ‘ملستسم ريغ ةريبكلا لعافو ى ةفلاخملاب للا نم مكحلاو يهنلاو رمآلا نم
 . لفنلا كراتو ةريغصلا

 هتهرك ولو هريوجت و هلل ا هردقو مقو ام طخس مدع وهو ك ىض رلا : يناثلاو

 نف ىضرلاف ةعاط نإ نكل ى ةيصعم هللا ردق ام ناك ولو “ حيحصلا ىلع سفنلا

 وهو ر"دقملاو يذاقلاب بجيو « بانتجالا ثيح نمف ةيصعم وأ « لاثتمالا ثيح
 ف هب كح ام وهو ر دقملاو ىضتقملايو هلصف وهو ريدقتلاو هتفص وهو ءاضقلاب و هللا
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 ةمح وه ىضرلا وا > ةمقنو ةمدصمو يهن و رمأ نم هنامز ف هدحوأو لزألا

 قيرط وهو . بحاو ربع اذهو » هاوس ىلع هراتخاو هب رورسلاو هلللا هردق ام

 . اهريغب نوأبمي الو ى ةيفوصلا اهتمزتلا

 يعرش مكح وأ ةمعن نم ةلا دنع ام ىلإ نوكسلا وهو ، لكوتلا : ثلاثلا

 ى حراوجلاب بسكلاو بلقلاب هنآل بسكلا هيفاني الو ىلاعت هللا نم ”ةئنم هنإف

 الثم هدي وأ هناسلب رض عفد وأ اعفن بلج نمو ث نيلح يف نائيش ىفانتي الو
 عفانلا هنأ ملعو هللا دنع ام ىلإ نأمطا ام هنم هلاقتنا وأ عضوم يف هدوعقب وأ

 ريفب ةيورخآلا عفانملا يف للا ىلع لكوتلا زوجي ال لب ‘ بابسأ هاوس امو راضلا

 بسك الب ةيويندلا يف زوجيو ؛ كله الإو ث لكوت ريغ نم بسكلا الو « ب۔ك
 نأ لثم ى ةكلهتلا يف ءاقلإ بسكلا كرت ناك اذإ الإ هريغ نم بسك الو هنم

 وحني توقتلا ىلع الو ماعطلا نع ربصلا ىلع اميف ردقي ال ةدم داز الب رفاسي
 . شىشح

 تالخادتم ةعاطلاو ةعبرألاو ى هللا ىلإ رمآلا در وهو ى ضيوفتلا : عبارلا

 هللا ةعاط لخدت ى ھا تيأر اك نهتاموهفم فلتخا ولو “ انمض تامزالتمو

 « رخآلا ف لخدي دحاو لكو“اضيأ اهيف لخدي دحا و لكو ةعبرألا كلتف اهلك ىلامت

 لإ دايقنالا و عوضخلا وه مالستسإلا : ةتس يبأ نب ورمع نب دمح هللا دمع وبأ لاق

 يفو ى هب هللا كح ام لاثتما ىلع مزملاو بلقلا رورس ىضرلاو ى هب هللا رمأ ام

 دبعا ه : ثيدحلا يفو ى هيهنو هللا رمأب ىضرب نأ ىضرلا لصأ : « تالاؤسلا »

 نأ ديرب ى )١' « ريثك ريخ هركت ام ىلع ربصلا يفف الإ و نبقبلاو 7 ىلع هلا

 )١( ملم هاور .
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 لاثتمال دايقنإلا وهو ث هللا رمأل مالستسالا نيدلا ناكرأ نم

 ًالعفو الوق هيهانم بانتجاو هرما وأ

 ربصلا ىلع هسفن لمحيلف ةيصعملا كرتو ةعاطلا لمع ىلع ارورس دجي مل اذإ دبعلا
 . اريثك آريخ ربصلا يف نإف ى كلذ يف

 يف لاقو ص كزجع رهظت نأ و هملع داتعإلاو هللا دنع امب قاثيتسالا لكوتلاو
 ،بها وملا عيمج يف هدنع امف هلل ةنينأمطلاو قاثيتسالا لكوتلا لصأ :« تالاؤسلا »
 رومألا نأب هف غالبإلاو ملعلا نيقيلا لصأ و : لاق مث « نيقيلا نم ىلعأ لكوتلاو
 لاقو « ىلاعت للا ىلإ اهلك رومآلا حيتافم درت نأ ضيوفتلاو “ للا ديب اهلك

 امو ى هل عنام ال هلا هاطعأ ام نأ ملعي نأ ضيوفتلا لصأ و : « تالاؤسلا ه يف

 ضيوفتلا لصأ و : لاق ى هللا ديب اهلك رومآلا حيتافم نأو ى هل يطعم ال هعنم

 هيف كيلع عطق ام لابت ملو هيلإ هتددر اذإ نالف ىلإ رمألا تضوف : نم يدنع

 َ . هاضر كبولطمو

 هنأ ىلإ نيدلل ناكرألا تابثإب زمر ( هلا رمأل مالممتسالا نيدلا ناكرأ نم )
 لاثتمال دايقنالا وهو ) تيبلا وهو ةقيقح ناكرألا هل امب نيدلا هسفن يف هبش دق
 رمآلا دنسأ ،هلل يهو فلكملل ةرمآ يه يتلا لاوقألا يأ هللا رماوأ (هرماوأ

 عمج ( هيهانم بانتجاو ) هنم اهنأل لل رماوألا فاضأو رمألل ةلآ اهنأل لاوقأل
 ىنعم وأ { يهنلا ىنممب ءاهلاو مملا حتفب ىهنم عمج وأ 2 سايقلا فالخ ىلع يهن

 يأ ًاداةتعاو ( العفو الوق ) اهبف يهنلا طلست يتلا رومآلا يأ يهنلا عضاوم

 ىلع ةقلطملا ةيلوعفملا ىلع بصنلاف ع لصفو لوق بانتجاو لعفو لوق لاثتما
 وأ لعف وأ لوق رمأ يأ مانمو رماوأب كلذك ايهقىلعت زوححو ك فاضم فذح

 ءاوس و “هلعفي لعف وأ فلكملا هلوقي لوقب رمألا ناك ءاوس يأ كلعف وأ لوق يهن
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 ةريبك وذ ال ‘ ًادناعم لفنلا كرات نوكب الو ‘ ال فنو اضرف

 لدع وهو ءالتبا ايفو { دبعلا مزلأ ايف هناضقب ىضرلاو 2 اماستسم

 3 باوصو

 (الفنو اضرف ):هلوق يف اضيأ ناهجولاو “هلعفي لعف وأ هلوقي لوق نع يهنلا ناك
 يهن وهو ضرف يهن وأ ى هيزنتلا يهن وهو لقن يهن وأ لفن وأ ضرف لوق يأ

 بانتجاو ى بدن رمأ هي رومأم لقنلا نآل لفن وأ « ضرف لاثتما وأ ميرحتلا
 وأ مارحلا بانتجا وهو ع بجاو بانتجا يأ ث موزل بانتجا يأ ‘ ضرف

 . هبانتجا يغبني ام وهو لفن بانتجا

 : لاقي نأ نع الضف بجحي ال لفنلا _رأل ( ادناعم لفنلا كرات نوكي الو )
 ص مرحملا بانتجال عضخي مل هنأل ( اماستسم ةريبك وذ الو ) ى هدناعو هلا قاش
 ةمرحم اضيأ ةريغصلا تناك ولو ملستسم هنإف رئابكلل بنتجملا ةريغصلا وذ امأ و

 دناعم ةريبكلا لعافو دناعم هك رتب كلهي يذلا ضرفلا كراتو ى هل ةروفغم اهنأل

 ملستسم ريغف لثتمي ملو نعذأ نإف ى هلاثتماو يعرشلا مكحلل ناعذإلا مالستسإلاف

 . ملستسم ريغ وهف نعذي مل نإ هنأ ايك

 ( دبعلا ) هللا يأ ( مزلأ ايف هئاضقب ) مالستسإلا ىلع فوطهم ( ىضرلاو )

 نوك زوجيو ثةلقلاىلع ريمضلا فذح بئاصملا نم هب ( هالتبا اهف و ) كرتو لعف نم
 وأ هسيفن وأ هلام يف ءاوس ( باوصو لدع ) ءالتبالا يأ ( وهو ) ، ةيردصم ام

 ص هريغ نيد وأ “ هريغ ضرع وأ « هريغ سفن وأ هريغ لام وأ هنيد وأ هضرع
 نع عالقنال ١ عم ٠ 7 ف هلل ا نم لضفلا بلطيو باوصو لدع كلذ نأ ملعيو

 . ةصعملا
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 ايف كاشلاف ، هروج نإ كله هريغ يف نإو ىضق امب ضري مل نمو
 عسي ايف كلاه روج وأ لدع هنأ ىلاعت هللا لاعفأ نم هضراعي

 . هتع اط نم هكرت و أ هلهج

 كارشإ هنأ ىلوألاو “قافن كاله (كله هريغ يف نإو ىضق امب ضري مل نمو)

 روجلا هئاضق وأ هللا ىلإ بسني نأب كلذو ( هروج نإ ) هقلخ ةفصب هفصو هنال
 وأ هلعف نأ وأ ى كلذ قحتسيالانالف نأ وأ « كلذ قحتسأ ال ينإ : لوقي وأ

 . كلذ بحو ال ىلعف

 ام وهو ( ىلاعت هللا لاعفأ نم ) هريغ ضرامي وأ ( هضراعي ايف كاشلاف )
 : ةخسن يفو “ ضيمبتلل « نمو ه هضراعي ام نأ يأ ( هنأ ) ماكحألا نم عرش

 (كلاه روج وأ لدع) نايبلل «نمو» “لامفألا ىنعمب «ام» ىلإ ريمضلا دوب اهنا
 عسي ال ايف هيلع بجاو الف ( هتعاط نم هكرت وأ هلهج عسي ايف ) قافن كاله

 الامامأو ى كله للا ىلإ هلف روجلا ةبسنب فراق نإ نكلو ى هكرت وأ هلهج

 نم هلهج عسي ال ام امأو ‘ لدع هنأ ملعي نأ وه بجاو ه۔.ف هيلعف هكرت عسي

 هل زجي مل كش اذإف « دعب لاق اك أطخ هنأ ملعي نأ هيف هيلع بجاولاف يصاعملا

 ؟ روج وأ لدع اهميرشت له ةينسلاب هملع دعب كشي برغملا ةتنسك كشلا اذه

 وأ لدع له كرش هنأ كش عسي ال ايف وأ ‘دمحوت هنأ لهج عسي ال ابف كش نإ و

 اهضرف عيرفت له كش نإف ‘ كرش اهكرتو ديحوت اهنإف ةداهشلا ةملكك ؟روج
 وه امب وأ « اديحوت نوكي نأ ديحوت وه امب ضرب مل وأ « كرشأ ؟ روج وأ ن -

 . كرشم وهف اكرش نوكب نأ .
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 عسي ال امو « هنم لدع هن أ ملعي نأ هبف همزلي هكرت عسي ال امو

 ىضرلا فلكملا مزلو ث أطخ هنأ ملعي نأ هيف همزلي يصاعلا نم هلهج

 نم هب هللا هالتبا ام بحال ىلاعت هثلا لعف طخسي ال ناو ، ءاضقلاب

 ‘ هب ابح أ دمف ول م [( بت اص (

 كاله كله ملي مل نإو (هنم لدع هنأ ماعي نأ هيف همزلي هكرت عس ال امو )

 كله الإو ( اطخ هنأ ملعي نأ هيف همزلي يصاعملا نم هلهج عسي ال امو ) قافن

 ى روج هنإ لقي مل ولو لدع هك رت هعسو ام نأ ملعي مل نإ رذعي الو « قافن كاله

 . لدع هنإ لقي مل ولو أطخ هلهج هلهج هعسي ال ام نأ ملمي مل نإ الو

 وأ هريغ لام وأ هلام وأ هريغ يف وأ هيف ( ءاضقلاب ىضرلا فلكملا مزلو )

 هطخسي مل نإ امأو 'هطخسي ال نأ كلذب ىضرلا ىنعمو ى هريغ ضرع وأ هضرع

 دقو ى سأب الف بئاصملا نم هبلع لقثي ايف روج الو لدع هنأ هبلق يف تبثي ملو
 نم : هللا هالتبا ام بحال ىلاعت هلا لمف طخسي ال نأو ) : هلوقب ىضرلا رسف

 لضفأ وهف همدع ىلع هراتخا وأ هبحأ نإو ص همدع ىلع رايتخا الو ( بناصملا

 ناك ولو هللا لمف طخسي ال يأ ىلاعت هللا لعف : هلوقل ةياغ ( هبابحأ دقف ولو )
 هكاله نأل ةياغ كلذ لعجو ى هب هللا هالتبا ام هلوقل ةياغ وأ ، هبابحأ دقف هلعف

 ظحال فنصملاو هسفن قيقش هنإف هلام اذك و ى مظعأ مظع اذإ هوضع كاله وأ

 ام طخسي ال نأ بجي نأ ىلوأف ناولا يف ىهانت ام طخسي ال نأ بجو اذإ هنأ
 : ل وقي نأ ىلوألاو « مظع بيبحلا دقفف الإو « ةبسنلاب الإ كلذ امو ى ميظع وه

 . هبابحأ دقف لثم
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 ه .باوثلاو ةعاطلا ةهج نم اهتدارإو اهبح ضئارفلا يف همزليو

 همزلي يأ ( باوثلا و ةعاطلا ةهج نم اهتدارإو اهبح ضنارفلا يف همزليو )
 ةبعص اهنوك يف رذعي هنآل همزلي الف اهلعف ثيح نم اهبح امأو اهيلع باوثلا بح
 دصقلا بحلاب دارأ وأ مأتب افلكت اهيف نأل عبط ةهارك هل ةهوركم ةقاش ى هيلع

 . ةدا رإلاب هرقف اهىلإ

 نكل ص نيبرقملا تاماقم ىلعأ نم وهو ةبحملا رامث نم ةرمث ىضرلا نأ ملعأو

 مزل الإو : اولاق “ىوهلا فلاخي امب ىضرلا موق ركنأو « هيف سانلا توافت

 ثيحنم يصاعملاو رفكلاب ىضرلا نوملسي قحلا لهأو “يصاعملاو رفكلاب ىضرلا
 ايف روصتي ال هنأ نوركنملا ءالؤه معزو “ةيصعم اهبح نإف اهبحال هللا ءاضق اهنأ
 : نيهجو نم بيبحلا لعفب ىضرلا ثروي بحلا نأ هدربو ربصلا الإ ىوهلا فلاخي

 ملألا دجي ال اك ص بحلاب بلقلا قارغتسال ملألاب ساسحالا لطبي نأ : لوألا

 هبلق فوخلا قرغتسا نم هدحي ال اكو ى اهريغ وأ برح يف هبضغ دتشا نم حرجلاب
 ريسي ملأ يف كلذ روصتيو “ بحلا هقرغتسا نإ اذكف ، ديدش لمع جالع ةدش وأ

 ناك ام لكو “ ميظعلا بحلا بيسب ميظعلا ملألا يف روصتبف « ريسي بح ببسب
 اهركشالو « تناك امم مظعأ اهن ] ملعي نأ هل زوجي ال لجو زع هلا معن نم هدنع

 ةيصعملا ريغصت بجيو ى اهتلزنم نم مظعأ ةلزنم اهل لعجي نأ الو « اهنم مظعأب
 اهلعجي الو ص تناك ام قوف اهحبقي نأ هل زوجي الو « تغلب امب اهتلزنم ردق ىلع

 ىضرلا ىلع نيميو ، اهيلع نكي م اباقع اهيلع بجوي نأ الو ى تناك امم رغصأ
 ىريو ث ريخلا لهأ نم هريغ نود هتلزنم ىرب نأو ثاهنيوهتو هسفن لجرلا ريغصت

 الو « لمع ىلع لكتي الو رقحيو ى هداقتعاو هلعفو هلوق يف آرصقم اطرغم هسفن
 لحي الو ى امهيف هب ماقتنالا فخيو هبنذ مظعيلو « ةرخآلا الو ايندلا رض هب نمأي
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 هللا نأو هريذصتل هدنع ىقلا معنلل لهاب سبل هنأ يرس نكلو ‘ هللا معن ريغصت

 مظعت هيلعو ى ءارك دسفمل وأ هريصقتل هملع هلوبق مدع فاخيو « هيلع اهب لضفت
 هملع بحيو “ باوثلا اهيلع بجوأ و اهب رمأو ى اهبحأ هللا نأ ثيح نم ةدابملا
 ص هل ىضرو ناطيشلل ةعاط اهناو باقع اهيلعو هلل دانع اهنأل ةصعملا رمأ ليوهت
 . ءاضقلاب ىضرلا بابسأ نم هلك كلذو

 نيدحت امأ : اهل لسقف > تكحضف اهرفظ عطقناف يلصوملا حتف ةف ةأرما ترثع

 ا هبنم جلاعي ةلع هب لهس ناكو « هملأ ةرارم هباوث ةذل تلاز :1 : تلاقف ؟ عجولا
 . عجوي ال بيبحلا برض : لاقف كلذ يف هل ليقف اهنم هسفن جلاعي الو هريغ

 لمحتي نمك هب ىضري نكل امبط هب عجوتيو ملألا سحي نأ : يناثلا هجولا
 دقو « هترمثل كلذ هدنع بيطي دقو « ةحصلاو حبرلل ابلط دصفلا وأ رفسلا
 : يخلبلا قىقش نعو ك هءا رو ىنمب ال هنيح دارم ق هظح نوكيف بحلا هلقي

 : يطقسلا اي اد رس تلأس : دينجلا لاق 90 اهنم جورخلا يهتشي ال ةدشلا باوث ىر نم

 < معن : لاق ؟ فيسلاب برض نإو : تلق 90 ال : لاق ؟ ءالبلا مأ بحلا دحم له

 لك تسسحأ : مهضعب لاقو > ةبرضىلع ةبرض ك ة هب رض نيمس فسلاب برض نإ و

 . الوخد تببحأ رانلا بحأ ول ىح همح ءيش

 دق نونجم موذجم ىمعأ لجر اذإف يتأدب يف «نادابعهتدصق : رشب لاقأ

 اذه نم : لاق قافأ الو يرجح يف هتعضوف هسأر تمفرف هلكأي لمنلاو عرص

 ابح الإ تددزا ام [برإ ابرإ ينعطق يبر نيبو ينيب لخدي يذلا يلوضفلا

 نب ديمس نعو « اهتركنأف هبر نيبو دبع نيب ةمقن كلذ دعب تيأر امف : لاق
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 يداني وه و ةيدم هدب يفو اباش ملسم نب ءاطع ناخ 2 ةرصبلاب تيأر : دمجأ

 : لوقب وهو هلوح سانلاو هتوص ىلعأب

 لمجأ قرفتلا ملأ نم توملاو لوطأ ةمايقلا نم قارفلا موي

 لحرتت ييلا يتجهم نكل لحاربتسل:تلقف“ليحرلا:اولاق

 ىوهي ناك :يل ليةف“هرمأ نعو هنع تلأسف ى اتيم رخو هنطب ةيدملاب رقب مث
 هيلع ليربجل لاق سنوي نأ ىوريو “ آدحاو اموي هنع بجح كولملا ضعبل قف

 هيدي ماذجلا عطق دق لجر ىلع هلدف « ضرآلا لهأ دبعأ ىلع ينلد » : مالسلا
 ينتبلس و ' تنأ تئش ام اهب ينتمتم يهلإ : لوقي هعمسف هرصبب بهذو هلجرو

 هنأ رمع نب هللادبع نع ىوريو“لوصو اي "رب اي لمآلا كيف تيقبأو “تنأ تئش ام
 اذه ىلع انيشخ دل : موقلا ضعب لاق ىتح هيلع هدجو دتشاف نا هل ىكتشا

 امو هتزانج يف رمع نبا جرخف مالغلا تامف ى ثدح مالغلا اذهب ثدح نإ خيشلا

 هل ةمحر ينزحناك امنإ : رمع نيا لاقف “كلاذ ىف هل لبقف ى هنم ارورس دشأ لجر

 ١ . هب انيضر هللا رمأ عقو املف

 دقو جلاعي نيبجلا بورضم دعقم صربأ ىمعأ لجرب مالسلا هيلع ىسيع رمو
 هقلخ نم اريثك هب ىلتبا امم ينافاع يذلا هلل دملا : لوقي وهو ماذجلا نم همح رثانت

 حور اي : لاقف ؟ كنع افو رصم هارأ ءالبلا نم ءيش يأ اذهاي » : ىسيع هل لاقف

 : هل لاقف ى هتفرعم نم يبلق يف لمج ام هبلق يف هللا لعجي مل نمم ريخ انأ هللا
 ص ةئيه مهلضفأو اهجو سانلا نسحأ وه اذإف هدي هلوانف 2 كدي تاه تقدص »

 نبا ةورع عطقو ى همم د,عتو ىسيع بحصف ى هب ناك ام هنع هللا بهذأ دقو
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 ةدحاو ينم ذخأ يذلا هلل دمحلا :لاق مث اهب تجرخ ةلَكأل هتبك رنم هلجر ريبزلا

 ملو “ تيفاع دقل تيلتبا تنك نئلو ؤ تمسقبا دقل تذخأ تنك نئل ى كأو

 ٠ ةلمللا كلت هدرو عدي

 نإف ، تبك ر ايهأ يلابأ ام ناتيطم ىضرلاو رقفلا : لوقي دوعسم نبا ناكو
 : ينارادلا ناميلس وبأ لاق ى لدبلا هيفف ىنفلا ناك نإ و ى ربصلا هيفف رقفلا ناك

 ول اذه ىلعو « حيرلا ماشم الإ هنم يل امن ىضرلا الإ الاح ماقم لك زم تلن دق

 فرامل ليقو ى ايضار كلذب تنك رانلا ينلخدأو ةنجلا مهلك قئالخلا لخدأ

 ىضرلا نم ماقم نكلو ى الف ةيالا امأ : لاقف ؟هنع ىضرلا ةياغ تلن له : رخآ

 الدب منهج يب الم مث ةنجلا ىلإ يلع قئالخلا ربعي منهج ىلع ارسج ينلعج ول هتلن دق

 . همسق نم هب تيضرو همكح نم كلذ تيبحأل هتقيلخ نم

 نوعرضب سانلا هءاحو ه رصب “فك دقو ةكم ىلإ صاقو يبأ ن دعس مدهو

 نب هللا دبع لاق « ةوعدلا باجع ناكو ى وعديف هل وعدي نأ هلأسي دحا و لك“ هلإ

 ؟ ةكم لهأ ءىراق تنأ : لاقف ينفرعف هيلإ تفرمتف مالغ انأو هتيتأف : بئاسلا

 هللا درف كسفنل توعد ولف سانلل وعدت تنأ ىمع اب : هل تلقف ى معن : تلق

 . يرصب نم نسحأ يدنع هللا ءاضق يب اب : لاقو مسبتف ؟ كرصب كيلإ

 ول : هل لءقف ‘ ربخ هل فرعي ملو مايأ ةثالث ريغص دلو ةيفوصلا ضمبل عاضو
 نم ىلع دشأ ىضق ايف هيلع يضارتعإ : لاقف ى كيلع هدرب نأ ىلاعت هللا تلأس
 ىبأ:انأف ايظع ابنذ ُتنتذأ ينإ : لاق هنأ دابعلا ضعب نعو “ يدلو باهذ
 : هل ليق“بنذلا كلذ نم ةبوتلا لجأل ةدابعلا يف دهتجا دقو ةنس نيتس ذنم هيلع

- ١٤٧ - 



 ضرق ول فلسلا ضعب نعو ؛ نكي ل هتيل :ناك ءيشل ةرم تلق : لاق ؟وه امو

 لبقو ث هضقي مل هتيل هاضق ءيشل لوقأ نأ نم يلإ بحأ ناكل ضيراقملاب يمسج

 يببحاي : هل لاقف هدصقف ةنس نيسمخ دبعت دق لجر انه اه : دحاولا دبمل
 : لاق 6 ال : لاق ؟ هب تسنأ : لاق ث ال : لاق ؟ هب تعنق له “ كنع ينربخا

 معن : لاق “ةالصلاو موصلا هنم كديزم امنإف : لاق “ال : لاق ؟ هنع تيضر لهف

 ينعي ةلوخدم ةنس نيسمخ كتلماعم نأب كتربخآل كنم يحتسا ينأ ال ول : لاق

 تنأ امنإو « بلقلا لامعأب برقلا تاجرد ىلإ ىقرتف برقلا باب كل حتفي مل كنا
 ديزم يه ىتلا حراوجلا لامعأ هنم كديزم نأل نيميلا باحصأ تاقبط يف دمت

 دقو هيف سبح دق ناتسرام يف ىلبشلا ىلع سانلا نم ةعامج لخدو ىنينمؤملا ةماع
 ةراجحلاب مهيمري لبقأف ،كوبحم : اولاقف ؟متنأ نم : لاقف ةراجح هيدي نيب عمج
 نب رمع نعو ى يئالب ىلع مت رهصل متقدص ول يتبحم متيعدا مكلاب ام : لاقف اوبرهف
 ةمنغم ةيراج ىتشعي ىتف انعم ناكو ىل قيدص دنع ةقرلاب سلجم يف تنك : ثراحلا
 : تلاقف تنغو بيضقلاب تبرضو سلجملا يف انعم ناكو

 اك بلا نيقشاملا ىلع ىوهلا لذ ةمالع

 ىتشم دحم ل ' دإ قشا ءع ىمسي الو

 ادشار تم:تلاقف “تومأ نأ ىل نينذأتفأ يتدبساب هللاو تنسحأ : تفلا لاقف
 ص تمم وه اذإف هانك رحف « هينيع ضمغو همف قبطأف ةداسولا ىلع همأر عضوف

 تفتلاف ةبحملا هل رهظيو عرضتي وهو يبص مكب اقلعتم الجر تيأ ر:دينجلا لاقو
 ىنأ هللا ملع دق : لاقف ؟ يل رهظي يذلا قافنلا اذه ىتم ىلإ : لاقو يملا هيلإ
 : لا_ق 0 تف اقداص تنك نإ : لاقف تمل تم يل تلق ول ح هدروأ ايف قداص
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 هل لجر انناريج يف ناك : ضعب لاقف ى اتيم دجوف هنيع ضمغو لجرلا ىحنتف
 ود انيبف ‘اسيحَ امل حلصي لجرلا لعجف ةيراجلا تنلتعاف بحلا ةياغ اهبحي ةيراج

 لعج و هدي نم ةقعلملا تطقس و لجرلا شهدف ءءآ : ةيراجلا تلاق ذإ ردقلا كرحي

 : لاق ؟ اذه ام : ةيراجلا تلاقف ى هعباصأ تطقس ىقح هديب ردقلا يف ام كرحم

 . هآ كلوق ناكم اذه

 دقو عفترم حطس ىلع اباش ةرصبلاب تيأر : يدادقبلا هللا دبع نب دمح لاقو

 الب قشع يف ريخ ال ،!ذكه تميلف اقشع تام نم :لوقي وهو سانلا ىلع فرشأ

 بح ىف هوحنو كلذ نكمأ اذإف 4 اتيم هولمحف ضرألا ىلإ هسفن ىمر مث توم

 يه يتلا ةنطابلا ةريصبلإب هلامج ىأر نمل قلاخلا بح يف نكمي ال فيكف قولخملا
 ه هنع اوضرو د لا يضر » : ىلامت هللا لاق ؟ ةرهاظلا ةريصبلا نم قدصأ
 ناسحإلا ىهتنمو “ )١' ي ناسحإلا الإ ناسحإلا ءازج له ؤ : ىلاعت هللا لاقو

 ىلاعت هللا قو « ىلاعت هللا نع دعلا ىضر باوث وهو هدبع نع هللا ىضر

 هللا نا ىوريو ى "! ه ربكأ هللا نم ناوضرو ندع تانج يف ةبيط ن نكاسمو 3 ظ

 . ىضرلا هنولأسدف ينولس : ةنجلا لهأل ل وقد

 هلوق يف مهضعب لاق « ًادبأ كنع طخسأ االو كنع ىضرأ يناف ياضر » : لوقيف

 اهلثم ةنجلا ف سيل ةيده ىلوألا : ثالث ديزملا 4 ديزم انيدلو ظ : ىلامت

 ؟ ءيش انتيطعأ ام قوف له : نولوقيف ينولس : مهل لوقي ىلاعت هنأ يورو

 )١( نمحرلا ةروس :
 ( ٦ ) فصلا ةروس : ٢
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 لاق ى مكبر نم مكيلع مالسلا : ةيناثلا ى ةيآلا « سفن ملمت الف » : ىلامت هللا لاق

 : ىلاصمت هللا لوةي نأ : ةثلاملا ء ١١ « محر بر نم الوق مالس ل : ىلامت لا

 : ىلاعت هللا لاق ى ميلستلاو ةيدملا نم لضفأ كلذو « ضار كنع ينإ »

 هنأ ك يبنلا نع يورو ى ةيدهلا ىلع ديزب ميلستلاو ربكأ هللا نم ناوضرو ظ
 ام »ه : لاقف “« نونمؤم » : اولاقف ؟ « متنأ نم » :لاقف هباحصأ نم ةفئاط لأس

 عقاوب ىضرنو ءاخرلا دنع ركشنو ءالبلا ىلع ربصن : اولاق ؟ « كناميإ ةمالع

 . )٦' « ةبعكلا برو نونمؤم ه : لاقف ع ءاضقلا

 ص « ءايبنأ اونوكي نأ مههقف نم اوداك ءاملع ءايكح » : لاق رخآ ربخ ينو

 : للع لاقو « هب يضرو افافك هقزر ناكو مالسإلل يده نمل ىبوط ه :ربخلا يفو

 نم ليلقلاب هنع ىلاعت هللا يضر قزرلا نم ليلقلاب ىلاعت هللا نم يضر نم ه
 نإ و ‘ هابتجا ربص نإف ى هالتبا ادبع هللا بحأ اذإ » : للع لاقو ى « لمملا

 ةفئاطل ىلاعت هللا تبنأ ةمايقلا موي ناك اذإ » : قلع لاقو « '") « هافطصا يضر

 اهيف نوممنتيو اهيف نوحرسي ةنجلا ىلإ مهروبق نم نوريطيف ةحنجأ يتمأ نم
 اباسح انيأ رام :نولوق.ف ؟ باسحلا متيأر له :مهل ةكنالملا لوقتف ‘اوءاش فيك

 م

 ؟ متنأ نم : نولوقيف ى منهج انيأر ام : نولوقيف ؟ منهج متيأر له : مهل نولوقىف
 يف كلامع امعأ تناك ام هلا كاتدشنأ : نولوقىف ى تلل دمع ةمأ نم : : نولوقىف

 )١( سي ةروس : ٥٨ .

 ( ٢ ) دراد وبأ هارر ٠

 ) ٣ ( يذمزتلا هارر ٠
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 ىلامت هللا ةمحر لضفب ةلزنملا هذه انغلبف انيف اتناك ناتلصخ : نولوقىف ؟ ايندلا

 ريسيلاب ىضرنو هصعن نأ يحتسن انولخ اذإ انك : نولوقيف ؟ امه 5 نولوق.ف

 7 اذه مكل قحي : ةكئالملا مهل لوقتف انل مسق امم

 باوثب اورفظت مكبولق نم ىضرلا هللا اوطعأ ءارقفلا رشعماي ه : قلع لاقو

 : هل اولاق ليئارسا ينب نأ مالسلا هيلع ىسوم رابخأ يفو ى '؟) « الف الإ و مكرقف

 : مالسلا هيلع ى.وم لاقف ؟ انع هب ىضري هانلعف نحن اذإ ارمأ كبر انل لس

 ىضرأ ىتح ينع نوضرب م ل۔ة ىسوماي » : لاقف « اولاق ام تعمس دق يهلإ »

 دنع هلام ملمي نأ بحأ نم » : نلع هللا لوسر نع يورام اذ لددو » مهنع

 دسملا لزني ىلاعتو كرابت هللا ناف ه ص .دنع لجو زع كلام رظنيلف لجو زع لا
 بر ان 9 : :لاق مالسلا هلع ىم وم نأ يورو ‘ 7 هسةن نم دصلا هلزنأ ثمح هنم

 > كهرك ق ياضر نإ » : هدلإ ىلامت هللا ىحوأف « كاضر همف رمأ ىلع ينلد

 ف ياضر نإف « : لاق «» « هملع ينلد برا «: لاق » هركت ام لع رعصت ال تنأو

 بحأ كقلخ يأ “يبر 'يأ » :مالسلا هيلع ىسوم ةاجانم يفو « يئاضةب كاضر
 هملع تنأ كقلخ يأف : لاق ی ىنلاس بوبحملا ةنم تذخأ اذإ نم : لاق ؟ كيلإ
 يئاضق طخس هل تيضق اذإف رمآلا يف ريختسي نم : لاق ؟ طخاس

 الإ هلإ ال هللا انأ ه : لاق ىلامت هللا نأ وهو “ كلذ نم دشأ وه ام يور دقو

 )١( ملسم هاور .

 )٦( يقهيبلا هاور .

 ٣ د واد وبأ هاور ٠ )ت(
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 «ياوس ابر ذختيلف يئاضقب ضرب ملو يئايعنل ركشي ملو يئالب ىلع ربصي مل نم“انأ
 تربدو ريداقملا تردق ينإ ه للع انيبن هنع هلا ربخأ ايف هلوق ةدشلا ىف هلثمو

 هلف طخس نمو « يناةلي ىتح ينم ىضرلا هلف يضر نمف عنصلا تمكحأ و ريبدتلا
 ريخلا تقلخ »ه : ىلاصمت هللا لوقي روهشملا ربخلا يفو « يناقلي ىتح ينم طخلا

 هتقلخ نمل ليوو ‘ هيدهي ىلع ريخلا تيرجأو ريخلل هتقلخ نمل ىبوطف رشلاو
 . « ؟فيك و ؟ مل فيك : لاق نمل ليو مث ليوو ث هيدي ىلع رشلا تيرجأ و رسلل

 هندب ىلع نود۔هصب رافصلا هدالوأ ضعب ناك مالسلا هيلع مدآ نأ يورو

 لزني مث هسأر ىلإ دعصيف جردلا ةئىهك هعالضأ ىلع هلجر مهدحأ لعج ى نولزنيو

 هل لاقف “ هسأر عفري الو قطني ال ضرألا ىلإ قرطم وهو ‘ كلذك هعالضأ ىلع
 ينباي ه : لاقف ، اذه نع هتيهن ول كب اذه عنصي ام ىرت امأ يتبأاي : هدلو ضمي

 تطبهأف ةدحاو ةكرح تكرحت ينإ ، اوملعت ملام تملعو “ اورت ملام تيأر ينإ

 نأ فاخأف ى ءاقشلا راد ىلإ مغنلا راد نمو ى ناوهلا راد ىلإ ةماركلا راد نم
 ١ . _ ملعأ ال ام ينبيصيف ىرخأةكرحتأ

 :هتلعف ءيشل لاق امف نينس رشع نلع هللا لوسر تمدخ :كلام 7 سنأ لاقو

 الو ، نكي مل هتيل :ناك ءيثل لاق الو ى هتلعف اله : هلعفأ مل ءيش الو ؟ هتلعف مل
 ىضق ول هوعد :لوقي هلهأ نم مصاخ ينصاخ اذإ ناكو “ناك هتيل : نكي مل ءيشل

 ام نوكي امنإو ديرت تنأ » : دواد ىلإ ىحوأ ىلاعت هللا نأ ىورو ناكل ءيش

 ى ديرت اهف كتصعتأ ددرأ امل ملست مل نإ و ديرت ام كيفك أ ديرأ ال تدس نإف كديرأ

 ءايبنألا نم يبن اكشو ع هتنت ىسومل كلذ لثمو ى « ديرأ ام الإ نوكي ال ش
 هللا ىحوأ مش ى دارأ ام ىلإ بيجأ امف نينس رشع رقفلاو عوجلا لجو زع هلا ىلإ

 س - ١٥٢



 تا وايسلا قلخأ نأ لبق باتكلا مأيف يدنع كؤدب ناك اذكه وكشت مك »: هبلإ
 قلخأ نأ لبق “ كيلع تيضق اذكهو ى ىنم كل قبس اذكهو ى ضرألاو

 كيلع هتردق ام لدبأ نأ ديرت مأ كلجأ نم ايندلا قلخ ديعأ نأ ديرتفأ ى ايندلا
 يلالجو يتزعو ؟ ديرأ ام قوف ديرت ام نوكيو 0 بحأ ام قوف بحت ام نوكيف
 . « ةوبنلا ناويد نم كنو نحعأل ىرخأ ةرم كردص يف اذه جلجلت نئل

 نيذلا ةمايقلا موي ةنجلا ىلإ ىعدي نم لوأ :اهنع هللا يفر سابع نبا نعو
 الإ رورنس يل يقب ام : زيزعلا دبع نب رمع لاقو ى لاح لك ىلع ىلاعت هللا ن ودمحم

 :ىلاعت هلوق يف نك رملا عينص نع هللا اتربخأ : دهاجم نعو “ ردقلا عقاوم ف

 نمؤملا امأو «'١ي ميظك وهو "ةدوسم ههجو لظ ىثنألاب مهدحأ رنب اذإو ل
 ىضق امو “هسفنل ءرملا ءاضقنم ريخ هللا ءاضقو ىهل هللا مسق ام ىضرب نأ قبقحف
 هئاضقب ضرا و هللا قتاف « بحت ابف كل ىضق امم ريخ هركت ايف مدآ نبااي كل هللا

 ملاع ةئايعبس ققش لأسو ى ةيآلا 4 اوهركت نأ ىسعو ظ : ىللصمت هلوقل يأ

 نم ينغلاو ى ايندلا هرغت مل نم سّيكلاو ايندلا بحي مل نم لقاعلا : مهلك اولاقف

 نم هللا قح عنمي يذلا ليخبلاو ص ةدايزلا بلطي نم ريقفلاو ى هللا مسق امب يضر
 . هلام

 ىضرب ال نأو ص هب رمأ ابف رصقي نأ : ةثالث يف دبعلا ىلع هللا طخس : لاقيو

 : ءامكحلا ضعب لاق ى هبر ىلع طخسيف هدجي الف اثيش بلطي نأو ى هل مسق امب

 مسق امع ض رب ل هن ال و > ملسمل ١ ةمرح هكتمل ر انيد عب ر ق ىر اسلا دب تمطق

 )١( لحنلا ةروس : ٥٨ .

_ ١٥٣ _ 



 يدرو عنقو لكوت نم » : نل هنعو “ ىضربل لكنف هريغ لام ىلإ لامت ى هللا

 ع هللا ىضق ا_ع هاضر مدآ نبا ةداعس نم » : كر هنعو “ )١' « بلطلا ىفك

 نأ هرس نم » : نع هنعو ى 'آ٢)« هللا ىضق ام هطخس مدآ نبا ةواقش نمو

 . '") « هدي ىف امب هنم قثوأ هللا دي يف ام نكيلف سانلاىنغأ نوكي

 لكوتلا : لاصخ سمخ هيف نوكت ىتح ناميإلا دبعلل لكيال ه : للع هنعو

 ىلع ربصلاو“ هللا ءاضقب ىضرلاو ى هللا رمال ميلستلاو “هللا ىلإ ضيوفتلاو ىللا ىلع
 لاقو ى « ىلامت هللا يضقي ام » : لاقف ؟ يهتشت ام : هل ليقف ى )٤‘ « هلا ءالب

 حلصت مل نإ :ليضفلا لاقو “ءاود هقح سيلف ءاضقلاب ضر مل نم :نارهمنب نوميم

 ريعشلا زبخلكأيف نأشلاسيل :ضعب لاقو “كسفنريدقتىلع حلصت م هللا ريدقت ىلع

 لاقو“لجو زع هللانع ىضرلا يف نأشلا نكل و“رعشلاو فوصلا سبليف الو لخلاو
 بحأ تقبأ ام تقبأ و تقرحأ ام تقرحأ ةرمج سحلا نأل : دومسم نب هللا دبع

 رظنو “ ناك هتيل : نكي مل ءيشل وأ « نكم مل هتيل : ناك ءيشل لوقأ نأ ىلإ

 :لاقف “ةحرقلا هذهنم كمحرأل ينإ :لاقف عساو نب دمح لجر ريف ةحرقىلإ لجر

 . ينبع يف جرخت مل ذإ تجرخ ذنم اهركشال ينإ

 يف يز أف ال۔دوط ارهد هللا دبع ًادباع نأ « تايليئارسإلا ه يف يورو 

 )١( يذمرتلا هاور .
 ) ٢ ( يئاسنلا هاور .

 . دواد وبأ هاور ()

 . دواد ويأ هاور ( ) ٤

_ ٥ .1 7 



 اهفاضتساف اهدجو نأ ىلإ اهنع لأسف « ةنجلا يف كتقيفر ةيعارلا ةنالف : مانملا
 ء ةرطفم لظتو ًامئاص لظيو ةمئان تدبتو امئاق تسبي ناكف اهلمع ىلإ رظننل اثالث

 فرعأ ال تيأر ام الإ هللاو وه ام : تلاقف ؟ تيأر ام ريغ لمع كل امأ : لاقف

 نإ ىيف يه ةدح او ةلصخ : تلاق ىتح 0 يركذت : لوقي لزب ملف ؤ هريغ

 نوكأ نأ "نمتأ مل ضرم يف تنك نإو ى ءاخر يف نوك أ نأ "نمثأ مل ةدش يف تنك

 لظلا يف تنك نإو « لظلا يف نوكأ نأ ؟نمتأ مل سمشلا يف تنك نإو « ةحص يف
 ى ةلصخ هذه : لاقو .هسأر ىلع هدي دباعلا عضوف سمشلا يف نوكأ نأ ًنمتأ م

 . دابعلا اهنع زجعي ةميظع ةلصخ هللاو هذه

 نأ ضرآلا لهأ نم بحأ ءاضق ءامسلا نم ىضق اذإ ىلاعت هللا نأ ضعب نعو
 ء ءاضقلاب ىضرلاو مكحلل ربصلا ناميإلا ةورذ : ءادردلا وبأ لاقو “ هئاضقب اوضرب

 ص ءاخر وأ ةدش نم تيسمأ وأ تحبصأ لاح يأ ىلع يلابأ ام : رمع لاقو

 هللا نم يحتست امأ : تلاقف “ انع ضرا مهللا : ةعبار دنع اموي يروثلا لاقو

 نب رفعج لاقف « هللا رفغتسأ : لاقف “ ضار ريغ هنع تنأو ىضرلا هلأست نأ

 لثم ةبيصملاب هرو رس ناك اذإ : تلاق ؟ ىلاعت هللا نع اضا ر نوكي ىفف : ناملس

 . ةممنلاب هرورس

 هللا نع يضر دقف ءاطعإلاو عنملا هدنع ىوتسا اذإ : لوقي ليضفلا ناكو ..

 امب هديبع نم يضر دق همرك نم لجو زع هللا نإ :ينارادلا نابلس وبأ لاق “ىلاعت
 : لاق ؟ كلذ فيك و : يرا وجلا يبأ نب دمحأ لاق ى مهالوم نم ديبملا يغر

 نم هللا ةمع نإف : لاق ى معن : تلق ؟ هنع ىضرب ن أ ه دمس نم دبملا دارم سيل أ

 نم مهظح ردق ىلع نيقيلا نم ديبعلا ظح : لهس :لاقو ى هنع اوضري نأ هديبع

_ ٥٥ ١ 

 



 يف جرفلاو حورلا لمج هلالجو هكحي لجو زع هلا نإ » : قيلع لاقو “ ىضرلا
 . ١١" { طخسلاو كشلا يف نزحلاو مغلا لمج و « نيقيلاو ىضرلا

 اهلهأ ضغبو يصاعملا ةهارك اذك و ى ىضرلا ضقاني ال ءاعدلا نأ ل عاو
 بجيو ى يصامعملاب ءاضقلاب ىضرلا بجي هنأ كتملعأ دقو ى اهنع يهنلاو اهبابسأو

 لاق نم ىلع درف ضعب مهوت اك اهف ابحو اهب ىضر كلذ سيل و اهنع عالقنإلا
 نأب اوضر ل : ىلاعت هلوقو ") ايندلا ةايحلاب اوضر و » : ىلاعت هلوقب كلذب
 . '") « فلاوخلا عم اونوكي

 ع اهب ءاضقلاب ىضرلا ال اهب لمملاو يصاعملا رايتخا ةيآلا يف دارملا نأ باوجلاو

 : ربخلا يفو ى اهل وانتل ”ضغب ةهاركلاو ى هللا لعفب ىضر ءاضقلاب ىضرلاف

 ريخلا ىلع لادلا ه : ثيدحلا يفو ى « هلعف دق هنأكف هب يضرف اركنم دهش نم ه

 نأ ىضرلا مدحء نمو « هلعافك رشلا ىلع "لادلا نأ هموهفمو « )٤' « لعافد

 ءشركشف ءاتشلا يف هلاق نإ و كةياكشلا ضرعم يف هلاق اذإ ى راح موي اذه : لوقي
 ىضرلا يف حداق كلذو “بعتو مه لايعلاو ى ةنحمو ءالب رقفلا : لئاقلا لوق اذك

 اريقف وأ اينغ تحبصأ يلابأ ال : هنع هللا يضر رمع لاق اك «هربدمل رمألا ملسي لب
 . ىل ريخ ايأ يردأ ال ينإف

 ( ١ ) ملم هاور ٠.

 ( ٦ ) صقوي ةروس : ٧ .

 )٣( ةبوتلا ةروس : ٨٧ .

 . دواد وبأ هاور ( ( ٤

_ ٦ ٥ ١ _ 



 ص ىضرلا نع اجورخ سيل توملاو ‘ يصاعملا ناظم نم رارفلا نأ ىلعاو

 نم نأ ءاجو « اهب مئاق الب ىضرملا ىقبي الئل نوعاطلا نع جورخلا نع يهن هنأو

 ءا ءاقل ىلإ اقوش توملا بحم نم لضفألا له اوفلتخاو « هنع باهذلا هل هبر اق
 هراتخا امب ىضرأ لب راتخأ ال : لاق نم وأ ؟ ىلاعت للا ةدابعل ءاقبلا بحي وأ

 . ىل ثا

 ص الوضف لقأ هنأل لضفأ ىضرلا بحاص : لاقف نيفراعلا ضعب لئس" دقو
 ء ةنتفلا نم ف"وختأ امل هبحأ مويلاو ةأجفلا توم هرك أ تنك :يروثلا نايفس لاق

 لمعأو هيف بوتأ اموي فداصأ ىلعل ءاقبلا هركأ ال : طابسأ نب فسوي هل لاقف
 ىلإ هبحأ يلإ كلذ بحأ ى ائيش راتخأ ال : درولا ني بيهو ايل لاقف ى احلاص

 برو ةيناحور : لاقف هينيع نيب يروثلا لقف « ىلامتو هناحبس هللا

 . ةمكللا

 ةايحلا نيب ام ديرت تنك نإ توملا نم ريخ ةايحلا : « تالاؤسلا » يفو

 نم ريخ اضيأ ةايحلاف حلاصلا لمملا دادزيل توملا دعب اا تدرأ نإو « توملاو

 : قليعم لاق ى هل ريخ توملاف ايندلا قاشم نم ةحارتسالا تدرأ نإو ع تذؤملا

 ةليضف رفاكلل ةايحلاو ص )١ « هاوأم ةنجلاو هتصح ربقلاو نمؤملا نجس ايندلا »

 هديزي يصاعملا نم توملا لبق ام تدرأ نإو ‘ توملاو ةايحلا نيب ام تدرأ نإ
 رمرخلا نيبام تدرأ نإ هل ريخ رفاكلا ناسل قالطناو “ هل ريخ توملاف

 ٠ دواد وبأ هاور ) ( ١

- ٧٢ ٥ ١ _ 

  



 هعنم امو ء هل عنام ال هاطعأ ام نأ ملعي نأ وهو « هلإ صضبوفتلاو

 يلع قلخلل ةردق ال نأو > هدس رومألا حتافم نأو ‘ هل يطعم ال

 سرخلاف يصاعملاو رفكلا نم ناللا ىلع موقي ام تدرأ نإو ى مالكلاو

 . ھا ى هل ريخ

 ًاثنسم امإو ؤ داد زب هلعلف انسحم امإ توملا كدحأ نينمتي ال « ; للع هنعو

 مكدحأ نينمتي ال » : ةياور يفو ى ةبوتلاب للا يضرتسي يأ ، )١' « بتعتسي هلعلف

 ىنمتي الو ى ردقلل ةضراعملا مدعو ىضرلاب رمأ كلذو ى « هيتأي نأ لبق توملا
 تناك ام انيحأ مهللا : زوجيو « هنيد يف ةنتف فاخ اذإ هينمت زوجيو “ لزن رضل
 : ةياور يفو ى رشلا نم انل ةحار توملا ناك اذإ اننتمأو ى انل اريخ ةايحلا

 دادزي نمؤملا نإو الأ « هلمعب قثو دق نوكي نأ الإ توملا مكدحأ نينمتي ال »
 هتباصأ نإو ى آريخ اهب دادزاو اهركش ءا"رس هتباصأ نإ ى هلجأ يف اناسحإ

 . _ اريخ تناكف اهملع رص ءا رض

 نأ ماعي نأ وهو ) ىضرلا ىلع وأ مالستسإلا ىلع فطع ( هيلإ ضيوفتلاو )
 يأ ك ( هديب رومألا حتافم نأو هل يلممم ال هعنم امو ك هل عنام ال ءاطعأ ام

 ى حاتفملاب اهل هطبضو اهيلع هتردق هّبش ى هئاضقو هللا ةردقب اهرادصإو اهداربإ

 ءايلاب حيتافم لصألاف هيلعو « فلاب حاتفم وأ 9 فلا الب حتفم عمج حتافملاو

 ىلع قلخلل ةردق ال نأو ) اسايق نويفوكلا هزاجاو ص دراو كلذو « تفذحف

 ( ` ) ور ١ ٠ ١ نابح ن ٠

- ٨ ١٥ _ 



 . . . « قزارلاو قلاخلا هنأو ث هب الإ ءاطعإ وأ عنم

 هرشو هريخ هلك ردقلاب ناميإلا بجي (قزارلاو قلاخلا هنأو هب الإ ءاطعإ وأ عنم
 ء هعوقو نم دي ال لزألا يف للا ردق ام نأب قدصي نأب كلذو « ه"رمو هولح

 ى قلخلا قلخ لبق رشلاو ريخلا ردق ىلاعت هنأبو ‘ هعوقو ليحتسي هردقي مل امو
 20١١ .ين لك قلخ »:لامت هلوقل هتدارإ و هردقو هئاضقب تانئاكلا عيمج نأو

 هلوقو “'") « ردقب هانقلخ ءيش لك انإ » « '") ي نولممت امو مكقلخ هلاو

 زجعلا قح ردقب ءيش لله : لسرم - هلا هحر _ ديز نب رباج ءاور
 ص اهبلك وأ يورخ"آلاو يويندلا رمآلا نع زجملا قلطم دارملاو « « سْرَكلاو

 ردقلاو؛ هدض س:يكلاو طقف ايندلا وأ طقف نيدلا رمأ دارب نأ نم ىلوأ كلذو

 . يلزآلا هملع قبط ىلع ءايشألا داجيإ

 هلعفي ام هملع يف قبس ىلامت هنأب ناميإلا امهدحأ : نيمسق ىلع ردقلاب ناميإلاو

 لاعفأ نأو ‘ هاصحأ و كلذ بتك هنأو ى هيلع نوزاجي امو رشو ريخ نم دابملا

 دابعلا لاعفأ قلخ ىلاعت هنأ : اهيناث ى هباتك و هملع يف قبس ام ىلع يرحت دابملا

 لوألاو ى مهلك ةيردقلا هركني مسقلا اذهو « اناميإو ارفك اهرشو اهريخ اهلك

 فالخلا لحو : رجح نبا لاق “ نوريثك مهك رشب مكحو ى مهتالغ' الإ هركني ال

 امهريغو دمحأ و يمفاشلاهيلع صن اك ،اوك رشأ الإ و ميدقلا ململا اوركني مل ثبح

 . ٢ : ن اقرفلا ةروس ) ( ١

 . ٩٦ : تافاصلا ةروس )٢(
 ٩ : رمقلا ةروس )ء (

_ ٩ ١٥ _ 



 ءالب هيلع لزن نم كلهو . هعبنم وهو بلقلابو ناسللاب نوكيو

 اذكو ء هللا نم هن وك ركنأ وأ > هربسغ نم مأ هللا نمأ ثكمف

 ردقلاب نمؤي ىتح ناميإلا ةقيقح دبعلا غلبي الو 2 معنلا نم يطعأ ام

 > هللا نم هنأ هرشو هريخ

 ةمأ لكل ه : تللم هنعو ، )١' « ةمألا هذه سوج ةيردقلا ه : ثيدحلا يفو
 نيذلا : لاق ؟هللا لوسر اي ةيردقلا امو : اولاق ‘ ةيردقلا ةمألا هذه سوجعو سوج

 . « ردق ا : نولوقي

 نأ كلذو ى هدحو ( بلقلابو ) بلقلا عم ( ناسللاب ) ضيوفتلا ( نوكيو )
 الو دقتعي وأ هب قطنيو ى ةرم اه رخآ ىلإ عنام ال هل هللا هاطعأ ام نأ دقتعي

 ناسللاو ‘ هنم ردصي يذلا عضوملا يأ ى ( هعينم وه ) بلقلا ( و ) ‘ هب قطني
 زاجأ هنأل كرشأ ( كلهو ) ‘ هنم هرودص بحصتسم هيف امل ررقم وأ ربخ امإ

 نم مأ ) وله ( هلا نمأ كشف ءالب هيلع لزن نم ) اقلاخ هللا يغ نوكي نأ
 ك ( معنلا نم ( هريغ وأ وه ) يطعأ ام اذكو ى هلا نم هنوك ركنأ وأ ؟ هريغ

 ص كشلا رعشتسي ملو هللا نم هنأ لهج نإ اذك و “ نوكي وأ ناك ءيش لك اذك و
 كلذل قلاخ ريغ هنأب لوقلا نيع وهو نوكي ىتح ائيش معي ال هللا نإ : لاق وأ

 وأ هللا نودب ىودعلاب لوقي نأ هراكنإ نمو ى هنم ريدقت الب ناك هنأ و « ءيشلا

 ةقيقح دبعلا غلبي ال ( : لع هنع ( و ) ؤ هلا نود ءوتنلا درجمب رطملا لوزني

 ل كباصأ ام نأ ملعت نأ ( هللا نم هنأ هرقو هربخ ردقلاب نمؤي ىتح ناميالا

  

 )١( دواد وبأ .اور .
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 ىلإ رومألا ءابتنا هلصأو ث نزحلاو مهلل "بهذم" ردقلاب نايإلاو
 ٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ اه راقم اهعاحتراو اهتاقوأ

 كلذ ريغ ىلع آتم نإو ى كبيصيل نكي مل كاطخأ اهو ، كئطخيل نكي

 . ( رانلا تالخد

 بلقلا يف اخسار ارمتسم اقباس اناميإ ( ردقلاب نامالا ) : فلج لاق ( و )
 نفؤي مل نم » نلع لاقو “ ( نزحلاو مهلل " بمأذمأ ) ةبيصملا دنع هراضحتسا وأ
 . )١' « رفك دقف ردقلاب

 ء(ءاهتنا) ردقلا ظفل هيلع ينبني يذلا ىنعملا يأ ى هانعم يأ 0( هللنصأو )

 ىلإ رومألا ) ، ببسلا نع ببسملاب وأ ى موزلملا نع مزاللاب ربعف ى ءاهنإ يأ
 اهجارخإ يأ ى ( اهعاجتراو ) لزآلا يف اهل ةردقملا اهتاقوأ ىلإ يأ “ ( اهتاقوا

 هملإ جارخإلا وهو « ديقملاب دوجولا ىلإ ج!رخإلا درجم وهو قلطملا نع رع
 لزألا يف للا بتك يتلا عضاوملل يأ ى ( اهتراقمل ) لبق ةرم هيلإ جرخأ نأ دعب
 لصأ نأ دارملاو ى نامزلا لمشي ام عضاوملا تدرأو ى لزألا دعب اهيف عقت نأ
 : هلوق ىلع رصتقا ولو ‘ يلزألا ملعلا قبط ىلع جراخلا .ؤ رمآلا داجيإ ردقلا
 ةراشإلا هلصأ و : هلوقب ديرب نأ لمتحيو ى ىلوأ ناكل اهتاقوأ ىلإ رومألا ءاهتنا

 ص هيف ملكتيو ردقلا دقتعي نأ هب روصتي ءيش لب ردقلل دح ريغ اذه نأ ىلإ

 تهتنا اذإ نكلو ى اهؤاهنا وه امنإو 0 ردقلا وه سل رومألا ءاهتنا نأ كلذو

 ابراض هتيمست نا ينعت فنعب سمللا براضلا لصأ : لوقت اك ردق هؤاهناف هرمأب

 نأ وهو « حالطصإلا ضعب يف ةقيقح وه وأ ه۔نم سمللا كلذ رودص ىلع ةينبم

 . ءاهتنإلا كلذ سفن وه ردقلا

 ( ١ ) يذمرتلا هاور ٠
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 ى ردقلا ىلع ال رودقملا ىلع هللا بآذنعي امنإو ى قلخلا ردقلا : « ءايصلا ه ينو

 داجمإ ءاضقلا : يعفاشلا ءايرك ز لاقو ى قولخلا لعف رودقملاو هللا لمف ردقلاو

 اليصفت اهداجيإ ردقلاو هناحمس هللا ملع يف اهدوجو وأ ظوفحملا حوللا يف تانئاكلا

 هللا نم كحلا ءاضقلا : « حيولتلا ه لوق هلثمو ى رخآ دعب ادحاو جراخلا يف

 دوجو ءاضقلا : ءامكحلا لوق هلثمو ى راهظإلاب ليصفتلا ردقلاو “ آلوأ هناحبس

 يف ةلصفم اهدوجو ردقلاو ى عادبإلا ليبس ىلع ةلمحب ظوفحملا حوللا يف تانئاكلا

 .: ليقو ى )١' ي هنئازخ اندنع الإ ءيش نم "نإو » : ىلاعت هللا لاق ، نايعألا
 ى ءاشنإلا لاح ءيألل ءاشنإلا ةدارإ يأ “ةدارإلا يف ام ردقلاو“ مملا يف ام ءاضقلا

 ةدارإلا : نائدش كانهف ؛ نوكف ٤6 نك : هل لاق ائيش هلا دارأ اذإ : ليقو

 ص لصألا يف ام وه فنصملا هركذ امو « ردق لوقلاو ‘ ءاضق ةدارإلاف ‘ لوقلاو

 يف اهداجيإ ردقلا _.رأ رم امل قفاوم وهو ى اضيأ « تالاؤسلا » يف وهو

 . جراخلا

 هيناممب لك د رفنيو قلخلا يف ناعمتجي ةغللا يف ناعم ردقلاو ءاضقلا نم "لكل و

 ص تقوملا ءاضقلا وه ردقلا : « ءايضلا ه يفو « هجو نم صوصخو مومع ايهنيبف

 ردقلاو ةدارإلا وأ حوللا يف وأ ململا يف امب ءاضقلا ريسفتو ى "معأ ءاضقلاف هيلعو

 نل كنإ » : قلح هنع تماصلا نب ةدابع نع عيبرلا نعو ى اهنيابت ديفي داجيإلاب

 : لاق ى « هللا نم هنأ هرشو هريخ ردقلاب نمؤت ىتح ناميإلا ةقىقح غلبت نلو دجت

 ام نأ ممت نأ » : لاق ؟ هرشو ردقلا ريخ ملعأ نأ يل فك هللا لوس ر اب : تلق

 ( ١ ) ةروس ١ رح : ١
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 ريغ ىلع تم نإف ‘ كئطخيل نكي مل كباصأ امو ع كبيصيل نكي مل كأطخأ

 . « رانلا تلخد كلذ

 : تايلك كدعأ ينإ مالغ اي ه :لاقف هقلع يبنلا فلخ تنك :سابع نبا نعو
 اذإو ص للا لأساف تلأس اذإ ى كهاجت هدجت للا ظفحإ ، كظفحي هللا ظفحإ

 مل ءيشب كوعفني نأ ىلع تعمتجا ول ةمألا نأ ملحعاو ى هلاب نعتساف تنعتسا

 ءيشب كوَرضي نأ ىلع اوعمتجا نإو « كل ىلاعت للا هبتك دق ءيشب الإ كوعفني

 تتفجتو مالقألا تَّحفر “ كيلع ىلاعت للا هبتك دق ميشب الإ كو"رضي م
 ءاخرلا يف للا ىلإ ف"ةرمت ى كمامأ هدجت هللا ظفحإ » : ةياور يفو «'١)؛ فحصلا

 نكي مل كباصأ امو ع كبيصيل نكي مل كاطخأ ام نأ ملعاو ى ةدشلا يف كفرعي
 .2آرسي رسعلاعم نأ و٬بركلاعم جر فلانأ و ربصلاعم رصنلانأ ملعا وكئطخي

 وأ نهاضتقبب لمعلاب يأ ط « نهب للا كعفني تايلك كملعأ » : ةياور يفو
 عقوأ عمسي ام نوكيف قاتشيو هبلقو هعمسب لبقل هادانو “عومجملاب وأ نهملعتب

 ظفحو ى اهظفحل اليهست ليلقتلل ةلقلا ظفل و ‘ ميظعتلل تايلك ريكنتو ى سفنلا يف
 هنيدو هلهأ و هسفن ظفح هل هللا ظفحو ث همهن بانتجاو هرمأ لاثتما للا ناسنإلا

 كهاجت هدجت ىنعمو ى لمعلا سنج نم ءازجلا ذإ توملا دنع ايس الو « هايندو
 دييأتلاو ظفحلاب كعم هدجت يأ ص « واو ه نع « ءاتلا ه و ع كمامأ هدحت
 : ىلاعت هلوق وحن نم ذوخأم « خلا تعمتجا ول : هلوقو “ هب نيعتستو هب سنأتف
 . ةيآلا .. )٢' ه [رضب_ هللا كلسي نإو ل

- - ّ 

 . ملسمو يراخبلا هارر ) \ (

 ) ٢( ماعنألا ةروس : ١٧ .
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 ةجاح كل له ه : لاقو ءاوهلا يف ليربج هضراع رانلا يف ليلخلا يقلأ ام
 ةرابع فحصلا فافجو مالقألا عفرو ك » الف كيل ! امأ , : لاقف » ؟ يإ

 يبرملا نبا ىورو ى ةبطر ددجت ةباتك الف ةباتكلا نم غارفلل رمآلا ماربنا [نع]

 هلوق كلذو « ةاودلا يهو نونلا قلخ مث ملقلا هللا قلخ ام لوأ » : قلع هنع

 امو ناك ام : لاق ؟ بتكأ امو : لاق ى بتكأ :لاق مث « ه ملقلاو ن » : ىلاعت

 نئاك وه امب ملقلا ىنرجف“رثأ وأ قزر وأ لجأ وأ لمع نم ةمايقلا موي ىلإ نئاك وه
 هكنم يلإ بجعأ اقلخ تقلخ ام : رابجلا لاقف لقملا قلخ مث ى ةمايقلا موي ىلإ

 : للع لاق . ك » تضخنأ نمف كَّتنصقنأل و تبمحأ نمف كنلمَكأل ينزعو

 : ةيار يفو ى )١' « هتعاطب مهلمعأو ىلامت لل مهعوطأ القع سانلا 'لمكأ »
 .«ةنس فلأ نيسمخب ضرألاو ءامسلا قلخي نأ لبق قلخلا ريداقم بتك هلا نإ »

 هب ترجو مالقألا هب تفج ايفأ ؟ مويلا لمملا ميفف هللا لوسر اي : ىوريو
 هب ترجو مالقألا هب تفج ابف لب ه : لاقف ؟ لبقتسم رمأ يف مأ ؟ ريداقملا

 . « هل قلخل آ ”رسدم ُ كف اولمعإ » : لاق ؟ لمملا مفف : لاق « ريداقملا

 ىنعمو « ربلا عاونأب ىلامت هيلإ ببحتلا ءاخرلا يف هللا ىلإ فرمتلا ىنعمو

 هنبا هل لاقف تماصلا نب ةدابع رضتحاو « امجحيرفت ةدشلا يف هايإ هللا ةفرعم

 هللا قتإ ينب اي :لاقف سلجف « ينوسلجأ : لاق ى ينصوأ تيأ اي : نمحرلا دبع

 ى هرشو هريخ ردقلاب نمؤت ىتح هلاب نمؤت نلو « هللاب نمؤت ىتح هللا يقتت نل و

 ص كبيصيل نكي مل كأطخأ امو “ كئطخيل نكي مل كباصأ ام نأ ملعتو

 ٠ د واد وبأ هاور ) ( \١
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 لخد هريغ ىلع تام نمف اذه ىلع ردقلا » : لوقي قل هللا لوسر تعمس

 . ( رانلا

 هلفن ىلإ فاضأ نم نأ : ىلاعت هللا بتك نم اباتك نيمبسو نينثا يف دجوو

 امضارتف ردقلا يف نالجر فلتخا : نسحلا ني دمحم لاق « رفك دقف ردقلا نم ائيش

 يذلا وه ةلحنلا يف دهشلا لعج يذلا :لاقف .الاسف جر ايقلف“ هنايقلي لجر لوأب

 هللا نإ : لاقف ؟ ملت" الأ : هل لاقف اينارصن يلزتعم يقلو 0 ةمحلا ف مسلا لمج

 ص امهاوقأ عم انأ : ينارصنلا لاقف ى ناطيشلا ز يه دارأ لب : لاقف « "د رب" مل

 هلضأ كناف "لض نم نإف ث ديرب ال ام للا كلم يف عقي ال هنإف يلزتعملا أطخأ دقو
 هنالذخ هللا لالضإ و “ ةسوسو الإ ناطيشلا لالضإ امو ى هاده هللاف ىدتها نمو

 . هرايتخاو هبسكب دبعلا

 كلذو ى ةيردقلا نم يلإ ضغبأ ينصاخيف دحأ ىنيتأي ام : سابع نبا لاق

 )١'6 ي نولأسي مهو لعفي امع لثنسيل ال » : ىلاعت هللا ةمظع ردق نولمي ال مهن

 مصتخاو ى نينمؤمو أ رافك ؤا١ 4 نودوعت 1 ادب اك ط : ةيآلا هذه نوأرقي اما

 : هل اولاقف مهئاماع نم ملاع ىلإ اوهتنا مث ماع ةئام سمخ ردقلا يف ليئارسإ ونب

 رَفظ و لقاعلا نامأ رح : لاقف ؛؟ كنع همهفن لىلق مالكب ردقلا انل . فص

 ضرألاو تاومسلا ىلحم ن أ لمق ريداقملا هلل ا ردق « : نلع هنعو ‘ لمالا

 . '" « ةنس فلأ نيسمخ

 ( ١ ) ءايبنألا ةروس : ٣

 ) ٢ ( فارعألا ةروس : ٩

 (٣) يئاسنلا هاور ٠
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 ص نا"داضتي ال بسكلاو ليك وتلاو « نايفانتي ال بلطلاو ردقلا نأ ملعا و

 يف لتك وتلاو ى ردقم اضيأ بلطلاو ى بلطلاب كيلإ لصيو ،يشلا ردقي هللا نإف
 : ردقلاو ءاضقلا يف نيماسلا فلاخ نمو : ليقو ، حراوجلا يف بسكلاو ى بلقلا
 ' . معلا يف مهقفاو دقف

 نم وهو ‘ نوكي ىح ءيشل ب ملعلا لا نع يفني مهفلاخ نم ضحمب لب : ُتلق

 هللا ىلإ الإ قلخلا ت۔ني ال نم ممةفاو يذلا لعلو « هسفن ىلإ هلعفل قلخلا فاضأ

 . رشلا ردقي مل للا نأ معز نكلو « ىلاعت

 ملمي ىتح ناميإلا ةقيقح دبع غلب امو ةقيقح ءيش لكل نإ » : لل هنعو
 : ةياور يفو “ « هبيصيل نكي مل هأطخأ امو « هئطخيل نكي مل هباصأ ام نأ

 يف نإف عطتست مل نإو ص لصفاف نيقيلا يف ىضرلاب هلل لمعت نأ تعطتسا نإو .»

 ؟ نيةيلاب عنصأ فيك هلا لوسر اي : تلق ى « اريثك آريخ هركت ام ىلع ربصلا
 ؛كبيصيل نكي مل كأطخأ امو “كئطخيل نكي مل كباصأ ام نأ ملعت نأ » : لاق
 اموق بحأ اذإ هللا نإ » : يذمرتلا جرخأو ى « نيقيلا باب تكحأ تنأ اذإف
 . « طخلا هلف طخس نمو “ ىضرلا هلف يضر نمف ى مهالتبا

 انريسم نع انربخأ نينمؤملا ريمأ اي : نيفص نم عجر نيح ايلع "خيش لأسو
 انئثطو ام ةمسنلا أرب و ةبحلا قلف يذلاو : لاق ؟ ردقو ءاضقب راك أ ماشلا ىلإ
 : خيشلا لاقف ى ردقو ءاضقب الإ ةعلت ان'ولعَ الو ايداو اننطبمك الو ائطوم

 خيشلا ايأ لب : ىلع هل لاقف ى ائيش رجالا نم يل ىرأ ام للاوف يئانع بستحا

 “نوفرصنم متنأو مكفرصنم يفو « نو رئاس متنأ و مكريسم يف كرجأ هللا مظع دقل
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 : خيشلا لاقف ى نيرطضم اهيلإ الو “ نيهركم مكتالاح نم ءيش يف اونوكت ملو
 ؟ انفا رصناو انريسم ناك اهنعو اناقاس ردقلاو ءاضقلاو نيرطضم نكن مل فيك

 كلذكناك ول٬امتاح آردقو امزال ءاضق تننظ كلعل خشلا اهيأ كليون:ىلع لاقف
 بنذل ةمال نكت ملو ‘ يهنلاو رمآلاو ديعولاو دعولاو باقعلاو باوثلا لطبل
 ىلوأ ءيسملا الو “ ءيسملا نم حدملاب ىلأوأ نسحملا نكي ملو “ نسحمل "ةدمح الو

 نمحرلا ءاعصخو ناطيشلا دنجو ناثوألا ةدبع ةلاقم كلت ى نسحملا نم مذلاب

 هللا نإ اهسوجم و ةمألا هذه ةئيردق مهو “ باوصلا نع ىمعلا لهأو روزلا دوهش و

 لسري ملو اهركم عطي ملو [بولغم صعد ملو اريسي فلكو اريذحت ىن و آ ريبخت رَمأ

 نيذلا حنظ كلذ ت : الطاب اهنيب امو ضرألاو تاومسلا قلخي ملو اثبع لس رلا

 : لوقي وهو ارورسم خيشلا ضمنف ى ةيآلا .. ه اورفك

 اناوضر نمحرلا نم روشنلا موي هتعاطب اوجرن يذلا مامإلا تنأ

 اناسحإ هيف انع كر كازج اسبتلم" ناك ام اننيد نم تحضوأ

 : « تالاؤسلا ه بحاصو نيروغبت خيشلا هركذ امل لصأ وه ؟يلع ركذ امو
 ةتبثم باقعلاو باوثلاو مهل مذلاو مهل حدملاو مهل هيهنو هدابعل هللا رمأ نأ

 : لاقف ردقلا نع ايلع لجر لأسو “ لبجلاو ربجلل ةلطبم ب۔كلاو رايتخإل
 ص كقنع برضاف ملكتت نأ كايإ ى هللا نود نم وأ للا عم هكلمت ءيش نع ينلأست
 كسفن تلعج دقف هللا عم هكلمت تلق نإ معن:لاقف ؟نينمؤملا ريمأ اي ملو :لاقف

 نم ًادوبعم كسفن تلمج دقف ةللا نود نم هكلمت تلق نإ و “ ىلاعت هلل اكيرش

 ء كلكلم امل كلاملا .تنأ : لاق ؟ نينمؤملا ريمأ اي جرحلا امف : لاقف ى هللا نود
 الو هللا نم ةمصعب الإ هللا ةنصعم نع كل لوح الو ى هلع كردقأ ام ىلع رداقلاو
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 ةوق الو لوح ال :نولوقي سانلا عمست اَمأ ى هقيفوتب الإ هللا ةعاط نع كل الوح

 . مظعلا ىلعلا هللاب الإ

 ىدرلا قيرط يب كلَسو ىوهلا قيرط ينبئنج نإ تيأرأ :يلعل لجر لاقو
 لعفي وهف الإو ، ءاسأ دقف ائيش تبجوتسا تنك نإ :لاقف ؟ءاسأ مأ ؟يلإ نسحأ
 . ءاشي ام هكلم يف

٠ 

 ينربخأ : لاقف ى باوجلا الإ ىبأف هنع ضرعأف ردقلا نع لجر هلأس و

 : نيرضاحلل ىلع لاقف ع لجرلا كسمأف ؟ ءاش فيك مأ تئش فيك شلا كقلخأ
 كسحمأ :ىلع لاقف ى ءاشد اك :لاقف ،هقنع برضأ هللاو اذإ ءاشأ اك لوقي هنورتأ
 ؟ ءاشت اك مأ ءاشي اك كتمأ : ىلع لاقف « ءاشي اك : لاق ؟ ءاشت اك مأ ءاشي ايك
 ءاشي ثيح : لاق ؟ ءاشي ثيح مأ ءاشت ثيح كلخديف : لاق ، ءاشي اك : لاق
 . ءيش رمآلا نم كل سيلف : لاق

 ةمصعملا قلخ ءاضقلاو « دمعلا ىلع ةصعملا هللا ىضق : لاقي : « ءامضلا ه يفو

 رفكلا هللا ىضقو ى اهملع تثحو اهب رمأ و اهقلخ ةعاطلا ىضقو ى اهبستكم نم

 ‘همضر وأ هملع ربجأ وأهب رمأ :لاقي الو ،امومذم حبق هقلخىنعمب رفاكلا ىلع
 : مهل لاقف ى انبذعي مث بنذلا انيلع هللا بتكي : قلع يبنلل نارجن دفو لاقو

 نإ :لاقف ؟ نوربجم دابعلا له : دمحم ني رفعج لجر لأسو ى « للا ءايصخ متنأ »
 ضوفم : لاق ى اهيلع مهبقاعي مث ى يصاعملا ىلع هقلخ ربجي نأ نم لدعأ ىلاعت هللا
 فيكو : لاق ص ناطلس هكلم يف دحأل نوكي نأ نم زعأ وه : لاق ؟ مهيلإ

 . ضبوفت الو ربج ال نيرمأ نيب رمأ : لاق ؟ وه
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 ٠ ٠ . ٠ ك هدنع ام قاثيتسالا وهو هملع لكوتلاو

 نم يه :نولوقي مث يصاعملاب نولممي موق ةماآلاهذه يف نوكبس هنأ ه :يورو
 سابع نبا لئس .. “ « مهنم ءيرب ينأ اوملعاف مهومتيقل اذإف ص ردقو ءاضق لا

 لعج نم ؛ لزانم ةثالث ىلع هيف سانلا : لاقف ردقلا نع _ اهنع هللا ىضر _

 اع ءايشألا هللا ىلإ فاضأ نمو ى هرمأ ىف للا ثداض دقف هتئيشم رمآلا يف دبعلل
 كلذف هللا لضفبف تمحر نإ : لاق لجرو “اميظع اىلع ىرتفا دقف هنع هزنت

 اذإ للع ناكو ى هكح يف لهجي ملو هقلخ يف هلا ملظي ملو هايندو هنيد ملس يذلا

 ؟ للا ءاضق نم ةرفتأ هللا لوسر اي : هل لبقف ‘ يشملا عرسأ لئام فده ًرَم
 . « هردق ىلإ هللا ءاضق نم رفأ » : لاق

 ضيوفتلا ىلع وأ مالستسإلا ىلع فطعلاو ى للا ىلع يأ ث ( هيلع لكوتلا و )

 درجمب بلقلا قلعتل رفان وهف ةرخآلاو ايندلا معن نم (هدنع امب قاشيتسالا وهو )

 . كلذ ريغو ممطلاو بابسألا ةوقو هعرو و ناسنإلا ةوق

 ٦١ )نيلكوتملا بحم هللا نإه :ىلاعت هللا لاق ضرف ريغو [اضرف لكوتلا نوكيو

 ..ه ٥ . - وهف هللاىلع لكوتي نمو ظ .''ھ الىك و هللا ىفك و هلل اىلع لكوتو ظ

 متلكوت ول » : للع لاقو ص « بلطلا ىفك عنقو يضرو لكوت نم » : قيلي هنعو
 ى )٤' « [ناطب حورتو [اآصامخ ودغت رويطلا قزرت" اك متقزرل هلكوت قح هللا ىلع
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 هنعو .0 )١) » هلد ا ىلع لكوتنلف سانلا ىوقأ نوكي نأ هرس نم ) : نل .هنعو

 ملف د۔أ يإ عطقنا له روهدلا يف اورظنا يدابع اي » : ىلاعت هللا نع وقل

 ىلإ لجر ءاجو ى « روهدلا يف اورظنا ، هفكأ ملف دحأ "يلع لكوتو ى ه"زعأ

 ىضق ءيش يف للا مهتت ال ه : لاقف ؛ رثكت الو ينصوأ : لاقف للع يبلا
 .!كل

 نأ ملعت نأ وهو “برلا ناعض ف باقلا نوكس هتقيقحو بلقلا لكوتلا لحم و
 اهنم فلتخا نإو « اهردقو ءايشألا نم غرف لب ى المهم ًآرمأ كرتي مل ىلاعت هللا
 هناش و ك ربدملا وهف دوهعملا يف برطضا وأ سوسحملا يف شوشت وأ لوقعملا يف ءيش

 نأ وهو ص دحاو لصأ ىلإ عجرت لكوتلا ةقبقحف ، تيقاوملا ىلإ ريداقملا قوس
 نطوتفكيلع يرجي ال رآهقم كتيب هب موقت امل نماضىلامتو هناحبس هللا نأ ملعت

 ثعابلا لكوتلا نسح امأو “ هريغ ىلإ قيلعتلا نم كبلق حيرتو ‘ كلذ ىلع كسفن

 لامكو ىلاعت هللا ةمظع رك ذ لكوتلا نصح نصحو ى ىلاعت للا نامض رك ذ وهف هيلع
 يناعملا هذه ىلع بلقلا بظاو اذإف ى زجعلاو وهسلاو فلخلا نع هتهازنو هتردق

 «مكقزر مث كقلخ :لاقف قلخلاب هنرق ىلاعت هنآل قزرلا رمأيف لكوتلا ىلع هتثعب

 للا نإ » : لاقف َدَعَو ىتح ةلدألاب فتكي مل مث ى قلخلاك ىلاعت هنم هنأ ىلع لدف

 يف ةباد نم امو » : لاقف نمض ىتح دعولاب فتكي م مث ث '") ي قازرلا وه

 : لاقف مسقأ ىقح نامضلاب فتكي مل مث ث '") « اهقزر هلا ىلع الإ ضرألا

 ٠ دواد وبأو ملسم هاور ) ( ١

 ) ٢ ( تايراذلا ةروس : ٥٠٨ .
 ) ٣) دوه ةروس : ٦ ٠

 م ٧٢٠ ١ _



 رمأ ىتح هلك كلذب فتكي مل مث « ١١" ي "قحلا هنإ ضرألاو ءامسلا "بر وف
 أعي مل نهف ى 2 تومي ال يذلا يحلا ىلع لكوتو < : لاقو رذنأ و غلباف لكوتلا

 هدعوو هرمأب لابي ملو همسقب عنقي ملو هنايضل نئمطي ملو هدعوب فتكي ملو هلوقب

 مهبر مهل مسقأ اماوقأ هللا نعل : نسحلا لاق ؛ هلاح نوكي اذام رظناف هديعوو
 بروف » : ةيآلا هنه لوزن دنع تلاق ةكئالملا نأ ىوريو “ هوقدصي ملو

 . مهقازرأ ىلع مهل مسقأ ىقح مهبر اوبضغأ مدآ ونب تكله : خلا ه ءامسلا

 ريبدتلاو ندبلاب بسكلا كرت وه لكوتلا ىنعم نأ نظي دق لهاجلا نأ ملعاو
 نظ اذهو « مضولا ىلع محللاكو ى ةاقلملا ةقرخلاك ضرألا ىلع طوقسلاو بلقلاب

 نم ماقم لاني فيكف نيلكوتملا ىلع ىنثأ دق هنآل عرسلا يف مارح كلذو ى لهاجلا

 هيمسو دبعلا ةكرح يف لكوتلا ريثأت رهظي امنإو ى هتامرح باكتراب نيدلا تاماقم
 : هجوأ ةعبرأ يف روصحم كلذو « هدصاقم ىلإ هدعب

 دوجوم ظفحل وأ بسكلاب هلصحي دوقفم عفان بلجل امإ نوكي نأ : لوألا

 لزن نإ هتلازإل وأ عبسلاو صللاك هب لزني الئل راض عفد وأ « راخدإلاب هنوصي
 بلج امأ « هوجولا هذه ودعي ال دبعلا ةكرح دوصقمف ‘ ضرم نم يوادتلاك هب

 : هجوأ ةثالث ىلع نوكيف عفان

 لجو زع هللا ريدقتب تاببسملا اهب طبترملا بابسالاك هب عوطقم اهدحأ

 . ٢٣ : تاي را ذلا ةروس ) ( ١

 ) ٦( ناقرفلا ةروس : ٥٨ .
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 جاتحم عئاج يدي نيب عوضوملا مامطلاك فلتخي الو فلختي ال ادرطم اطابترا

 ديلا دمو “ يعسلا كرت لكوتلا طرشو ث لكوتم انأ : لوقف هيلإ ديلا دمي الف هيلإ

 نأ رظتنا نإ هنإف ص لكوتلا نم سيلو نونج اذهف هظفْضم اذك و « ةكرحو ىعس
 اكلم هل هللا رتخسي نأ وأ ى هلإ كرحتي نأ نودو لكأ نود ًامبش همف ها قلخ

 ريغب عرز يف عمط نم ةلزنمب ناكو « دالبلاو دابعلا يف هللا ةنس لهج دقف هل هغضم

 وهف كلذ نظ نمو ى ريثك وه امم كلذ وحنو عامج الب دلو يفو “ ثرح الو رذب

 لاحلاب لب “ لمملا ماقملا اذه يف لكوتلا سيلف ى ةفرعملا ىلإ هنم جوحأ لقعلا ىلإ
 همعطي يذلا هنأو « ديلاو ماعطلا قلخ ىلاعت هللا نأ ملعي نأ وهف ملعلا امأ ى ملعلاو

 ىلع ال ىلاعت هللا لضف ىلع هداتعاو هنوكس نوكي نأ وهف لاحلا امأو ى همقسيو

 اذكمه هلاحو هملع ناك اذإف ى لاحلا يف ماعطلا بلسيو ديلا فجت ذإ ماعطلاو ديلا

 . لكوتم هنإف هيلإ ديلا دميلف

 انود لصحي ال بيسملا نأ بلاغلا نكل « ةنصتملا ريغ بابسألا : يناثلا
 ضار دق نوكي نأ امهدحأ ى نيطرشب لكوتم اذهف ,داز الب ةيدابلا يف رفاسمك
 ثمحب نوكي نأ : يناثلا ؛ هبراق ام وأ اعوبسأ ماعطلا ىلع ربصلا ىلع هسفن
 . هجولا اذه ىف هنأل « قرف نيهجولا نيبف ى ةسيسخلا ءايشألاب وأ شيشحلاب توقتي
 كرحتي نأ لمتحي ال لوألاو ى ةيرق وأ ةلع ىلإ يهتني وأ اماعط دجي نأ لمتحم
 . هبف يف اغوضم ماعطلا

 ينزعوف : هلإ هللا ىحرأاف > ادحأ لأسأ ال : لاقو امنس لمج ف دهاز ماقو

 لا ىحوأف مامطلاب سانلا هاتأف لمقف ، راصمألا لخدت ىتح كقزرأ ال يلالجو

 يديأ ىلع يدبع قزرأ يفأ تملع امأ « كدهزب يتمكح بهذت نأ تدرأ : هلإ
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 دبع زاحنا ول : ءاململا ضعب لاق كلذلو « يتردق ديب هقزرأ نأ “يلإ بحأ يدابع

 ناكل وك وتم هيف سلجو ناسنإ هقرطي الو شيشح الو هيف ءام ال لبج ىإ
 ى ةيهلإلا ةمكحلل ةمغارم اهلك بابسألا نع دعابتلاف « هسفن كاله ىف ايعاس امثآ

 ذخؤي نأ نكمي ذإ طرشلابو امهب لكوتم يناثلاو ى ملعلاو لاحلاب لكوتم لوألاف

 . اعوج توميف هنم دازلا

 هنكلو لكوتم اذهو ى ب۔سككال اك رات ةيرق دجسم يف دعاقلا : ثلاثلا

 لطبي ال هنكلو “قزرلا بابسأل ضرعتم رصملا يف دوعقلاب هنآل لوآلا نم فعضأ
 تأ يور اك ى دلبلا ناكس ىلإ ال دجسملا ناكس رخسم ىلإ هرظن ناك اذإ هلكوت

 ريغب لغتشي الو اهيلع رطفي نيتصرقب موي لك هيتأي لجر ناكو مرحلاب ناك دباع
 ربقل نوكسلا اذه امو ةلفغلا هذه ام اذه اي : هسفن هل تلاقف “ لجو زع هلا

 بتامي وه انيبف ؟ نيقولحلا قاةزر تيسنو قولخلا اذه ىلإ تنكس 6 ىلاعت هلا
 حتفي مل مايأ ةثالث يةبو هرهتناو هيلع امهدرف نيتصرقلاب هاتأ لجرلاب اذإف هسفن

 يدي نيب فقاو هنأك همانم يف ىأرف مانف لجو زع هللا ىلإ اكشف “ رتوقب هبلع
 : لاقف « كيلإ هب تلسرأ امب يدبع تددرت ج يدبع : هل لاقف ىلاعت هلا

 ؟كيلإ هلسرأ نم يدبع : هل لاق « كريغ ىلإ نوكسلا نم يسفن يف ماق امم بر اي
 الو "ذخف : لاق « كنم : لاق ‘ هذخأت نمم تنأف : لاق « بر اب تنأ : لاق

 : هل لاقف ىلاعت هللا يدي نيب فقا و هنأك ىأرف نيتصرقلاب هىتأي يذلا مانو « دمت

 : هل لاقف 0 يفرهتناو يلع امهَدر بر اب : لاقف ؟ نيتصرقلا يدبع ىلع تعطق ل

 . ةنجلا كياوثو كتداع ىلع رمث“ : لاق « بر اي كل : لاق ؟ يطعت تنك نمل

 هتعاضبو هبسك ىري عرشلا يف حابملا هجولا ىلع بستكي نأ : عبارلا
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 ؛ملقلا ىلإ هرظن نوكي الف بتاكلا دي يف ملقلا ىري اك ىلاعت هللا ةردق ىلإ ةفاضإلاب

 هندبب وهف اذكه ناك اذإف٬لسمي اذام ىلإ و كرحتي اذامب بتاكلا كلملا بلق ىلإ لب

 اذإ هتيب يف دعاقلا لاح نم فرشأ اذه لاحف ى عطقنم هنع هبلقبو بستكم

 . ةفرعملاو لاحلا هيلإ فاضناو “ طورسثلا هيف تمعور

 كلذ تلمعف اذإ۔ف « ندبلاب باستكإلا و بلقلاب لكوتلا : فلسلا ضعب لاقو

 ص لكوتم تسلف قلخلاب كبلق لغتشاو كديب لمملا تكرت نإو ى لكوتم تناف
 هدي يف-امب دبعلا قثوتسا نإف ى راخدإلاو ةنايصلاب دبلا يف دوجوملا ظفح امأو

 كلذ ىلع لكتا نإ و « للا ريغ ىلع لكتا دقف هقرافي الو لوزي ال هنأ نظو

 هللا ىلع لكوتم وهف هقوقح ىدأو هتلازإ ىلع رداق وهو هللا دنع نم هنأ نقيأو

 نظلا ءوس دوجوملاب ةقثلاو “ هدي يف امب قاثيتسإلا نيقيلا فعض نمو ى ىلامت
 : ىلاعت للا لاق ى دربو عبسو صلك ضرفف هب لزني مل راض عفد امأو ى دوبمملاب

 اقدنخ ذختاو نيعارد نيب زنل هللا لوسر رهاظ دقو « 4 'كراذح اوذخ ل

 ةمأل سبليو ديلدلا نب دلاخ نم اوظفحيل دحأ موي ةامرلا ماقأو ةنيدملا لوح
 ةلازإ امأو ي ١ 4 مهتحلسأ و مهراذح اوذلخاَملو ل : ىلاعت هللا لاقو “ برخلا

 ةاوادملا قلع رمأ دقو 2 ضارمألا نم يوادتلاك “ حابم كلذف هب لزن دق راض

 ءانسلا برش هنإ : لاقيو ى « ءاودلا لزنأ دق ءادلا لزنأ يذلا نإ » : لاقو

 لصأ يف بحلا ةفحت ه يف كلذ نم اريثك تركذ دقو ى مسمسلاب طامتسا و رمتلاب
 . 2 بطلا

 ( ١ ) ءاسنلا ةروس : ٠٢ ١ .
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 نمف : لاق 0 ينم : لاق ؟ ءادلا نمم “ بر اي » : مالسلا هملع ىسوم لاقو

 6١١ «يدابع بولق نوبيطي :ةلاق ؟ ءابطألا عفني امف : لاق ، ينم : لاق ؟ ءاودلا

 ىنعمو ى ءاودلا سفن ىلإ رظني الو ص ءاودلا بر هللا نم ءافشلا دسملا عقوتيلف

 : هلوقو “ " لكو۔ةلا نم ءىرب دقف ىوتكا وأ ىقرتسا نم ه : لج هلوق

 ى ةيكلاو ةيقرلا ىلع الك وتم كلذ لعف نم « ىوتكاو ىقرتسا نم لكوتي مل »
 هامفني مل ءاش نإو هلا نم يهب عفنلا نأ نقيأو ، ىقرتسا وأ ىوتكا نم امأو

 . ءاودلا كرتي نأ هلو ‘ لكوتم

 لمحف ممألا "يلع تضرع » : نل هنع ايهنع هللا يضر سامع نبا نع يور

 داوس يل عفر ىتح د_حأ هعم سيل يبنو طم رلا مهعمو نورع ناُّيدنلاو يبلا

 : يل ليق « هموقو ىسوم اذه : ليق ؛ يتم أ هذه ؟اذه ام : تلقف 4 ميظع

 : ةنجلا لخديو “ كتمأ هذه : ىل لبقف ى هالي داوس اذإف قفألا ىلإ رظنأ

 نيبي ملو لخد م « رمقلا ةءاضإ مههوجو ءيضت باسح ريغب افلأ نوعبس ءالؤه
 اندالوأ وأ مه نحنف هلوسر اوعبتاو هللاب اونمآ نيذلا نحن :اولاقو موقلا ضافأف مهل

 نحن : نيملسملا ضعب لاقف : ثيدح يفو ى ةيلهاجلا يف اندلو نحنو ى مالسإلا يف

 ةثع يبلا كلذ غلبف ى انئانبأ نم يتأي نمو ءايبنألا ءالؤه امنإو ، كرشلا انقذ دق

 مهبر ىلعو نووتكي الو نوريطتي الو نوقرتسي ال نيذلا ه : مهل لاقف “ جرخف

 . ثيدحلا اذه يف مالكلا « بحلا ةفحت ه يف تطسب دقو ى « نولك وتي

 )١( سوفف : ةخسن يف .
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 اذه سل : لاقف ؟ لكأت نأ نم ءامكحلا ضعب تلأس .: مهدأ 7 مها ربا لاق

 نيأ نم : ةالف يف يبارعأل ليقو ص ينمعطي نيأ نم يبر لس نكلو يدنع مملا
 ىتم : لاقيو ى انعوج لاطل ملعن ثبح نم الإ لكأن ال انك ول : لاقف ؟ لكأت

 : اولاقف دهاز ىلع ةعامج لخدو « البس ريخ لك ىلإ "تدجو اليك و هللاب "تيضر

 نإ : اولاقف ى هلأسن : لاقف ص هوبلطاف وه نبأ متملع نإ : لاقف قزرلا بلطن

 ؛كش ةبرجتلا :لاق “لكوتنف تيبلا لخدن : اولاقو ‘ هوركذف كاسني هنأ متملع

 هللا تدبع ول : هللا همحر سيوأ نعو « ةلمحلا كرت : لاق ؟ ةليحلا امف : اولاق

 : ليقف ى هقدصت ىتح كنم لبقت ا۔ا ضرألا لهأو تاومسلا لهأ ةدابعب ىلاعت
 كمسج ىرىو “ كقزر رمأ نم هللا لفكت امب انمآ نوكت : لاق ؟ هقدصن فك
 . . هتدايسل اغراف

 ى غلبو بارعألا نم موق عرزو ص ناميإلا عامج لكوتلا : ريبزلا نبا لاق

 ةيبارعأ مهيلع تجرخف ى مهيف هرثأ رهظ قح مهيلع دتشاف ةفآ هتباصأو

 انب لعفىلف انبر وه ؟ مكبولق ةتمم كناولأ ةريغتم اسولج 1 ارأ يلام : تلاقف

 : تلاق مث « ءاش ثيح نم انقزربلو ءاش ام

 اهحاون اسنلمت ةملم اص ةيسار رحبلا يف ةرخص يف نأ ول

 اهيف ام لك اهيلإ يدؤت ىقح تّقَلقنال للا اهارب سفنل اقزر

 اهيقارم ىقرملا يف هللا لهسل اهكلسم عبسلا قابطلا نيب ناكو

 اهيتأي فوس الإو لنت مل نإ { امهل ةطخ حوللا يف يذلا لانت قح
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 لبي » : لاقف ؟ لكوتأ و اهعدأ : لاقف هل ةقان ىلع لجر للع ىنلا ىتأو

 الإ كبيصي نل لوةت تسلأ : مالسلا هيلع ىسيعل سيلبإ لاقو « لكوتو اهلقعا
 ء لبجلا اذه ةورذ نم كسفن مراف : لاق “ ىلب : لاقف ؟ كيلع هللا ردق ام
 سيلو هدابع ربتخي نأ هلل نإ نيعل اي » : هل لاقف « ملست ةمالسلا كل تردق نإف
 ردقلا نايفاني ال بسكلاو بلطلاو رذحلا نأ ىلع لديو « مهبر اوربتخي نأ مهل

 قزرلا للا طسب ولو ه : ىلاعت هلوق يف ليقو ى عرشلا يف نهب رمآلا لكوتلاو

 يآزلهو » : ممرمل لاقو ، بسك ريغ نم مهقزر ول هانعم ى ةيآلا چ هدابعل
 : رعاشلا لاق اك زه ريغ نم هاننحأ ءاش ولو « ةيآلا ي كيلإ

 ببس هل ءيش لك نكلو ى اهيلإ :ةزم ريغ نم عذجلا ىنحأ ءاش ولو

 لهأ نود بلطلا بيذكتو ردقلا قيدصت نم ىري كوللا ضعب نأ ىكحيو

 هناطلس نم هتوخإ هجرخأف ريبدتلاو بلطلا نع هزجح ام كولملا نم هنامز

 ةمحلا فعضب بلطلا كرت نإ : ءامكحلا ضمب هل لاقف “ هتكلم ىلع هورهقو

 بَّضلاك تاناومحلا نم ةرحجألا تاوذ قالخأ ىلإ رئاص هبحاصو سفنلا لذيو
 بلطلاو ردقلا نيب هل اوعمج مث « اهيف تومتو اهترحجأ يف أشنت تارشحلا رئاسو

 رخآلا يف لمح ام حجرأ امهدحأ يف لمح نإ رهظلا ىلع نيلدعلاك ايهنإ : اولاقف
 . رفسلا حجنو رهظلا ملس اهنيب لداع نإ و ‘ لمحلا طقسو رهظلا بصت

 عم ةيرق يف اناك ادمقمو ىمعأ نإ : اولاقو &ى ابيجع الثم كلذ يف اوبرضو

 ملق اهتوق موي لك ايبمعطي بستحم اهيف ناكو < لماح الو دئامت الو ررضو رقف
 غلبو اهعوج دتشاو ى [مايأ هدمب اثبلف بستحملا تام نأ ىلإ ةيفاع يف الازب
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 ةيرقلا يف ناروديف دعقملا ىمعالا لمحي نأ ىلإ ايهبأر عمجأف اهنم هدهج رضلا

 ى بلطلا هببس ردقلا كلذكف « امهرمأ حجنف ى المفف « اهلهأ نايعطتسي

 رفظف بلطلا يف كلملا ذخأف ى هبحاصل نيعم اهنم لكو ى ردقلا هببس بلطلاو

 ىلع آالاكتا بلطلا نعدت ال : لوقي كلذ دمب ناكف هكلم ىلإ عجرو هئادعأب
 اذإو “ ردقلاب انيهتسم هيلع ادمتعم بلطلا يف كسفن ندهخت الو ى ردقلا

 عم توتلا نإ و ى لواحت ام تلن ردقلاب اقدصم ريبدتلا هوجوب كسفن تدهجأ

 بتو كحراوج دقفتف ابنذ تتأ دق كنإو « ردقلا قوع نم كلذف رومألا كلذ

 ظحلا كلباق تلعف تنأ اذإف « .ةملظم لك نم جرخاو بنذ لك نم كبر ىلإ

 اذإ لب ائيش نغم" رذحلا وأ بسكلا سيلو ى ىلاعت هللا ءاش نإ ردقلا كدعاس و

 : رعاشلا لاق اك روذحملا ىلإ اباهذ اناك ردقلاو ءاضقلا اقباطد م

 . ۔ . 2 . . . ٠
 هُحوتت هوح ك ه]ةم تررقو ار دقُم رومالا نم تبسح ادإ و

 ةيردنكسإلا يف هيلإ قيسف همدخي ناكو ناطلسلا نع راف ذخأ هنأ يور

 ىشف ى امئاق يشاملا ا۔ميف يشمي بارسأ ةيردنكسإلا تحتو رئب يف هسفن ىمرف

 ي ناطلسلا راد يف وه اذإف هوملطأف ولآدلاب قلعتف ىرخأ ارئب لصو ىتح
 بلطي رامح ىلع ىليل يبأ نبا رفف ةفوكلاب نوعاطلا عقوو ى هويدأو هوذخأف

 : الئاق عمسف ةاجنلا

 راط ةعنم يد ىلع الو رامح ىلع هللا ىبسي نل

 يراسلا مامأ هللا حبصيف رادقم ىلع فتحلا يتأي وأ



 هافاعو هنع اهفرص ءاش نإ هنأ ةهج نم الإ ةيصعم يف نوكي الو

 ىلع يرجي ال ايف نوكي هيلع لاكتإلاو 2 اهنم ةبوتلا هقزرو اهنم
 شيعلا ةذلو هندب يف ةعاطتسالاك ىصحت ال معن نم قلخلا يديأ

 ىلع يرجي ام يفو بابحألاو نينبلاو لاومألاو حراوجلا ةمالسو
 هللا نم هنأ دقتعي نأ همزلو ث هنع ىنغتسي ال امم مهيديأ يف ام

 . كله الإو

 يراسلا مامأ للا ناك اذإ : لاقف ةفوكلا ىلإ اعجار ركف سرفلا ةعيملا وذو

 له ى هللا يبن اي : رئاطلا لاقف رئاط هبرقو بوصنم خفب ين رمو “ برهم الف

 مث بهذف هيلإ رظنأ انأو هيف ينديصيل خفلا اذه بصن اذه نم القع لقأ تيأر

 اذك افنآ : لئاقلا تسلأ ى كل ابجع » : هل لاقف خفلا يف رئاطلا اذإف عجر
 حتفب ى نيحلاو نيع الو نذأ عفني مل نيحلا ءاج اذإ هللا ين اي : لاقف « ؟ اذك و
 : . كالملا ى ءاحلا

 نا هنأ ةهج نم الإ ) هوركم يف وأ ( ةيصعم يف ) لكوتلا ( نوكي الو )
 كلذ لمفي مل نإ هنم وأ ( اهنم هافاعو هنع ) هوركملا فرص وأ ( اهفرص ءاش

 ص ثنا ىلع يأ ( هيلع لاكتالاو ) لمف نإ هنم عالقنإلاو ( اهنم ةبوتلا هقزرو )
 < هندي يف ةعاطتسالاك > ىصحت ال معن نم قلخلا يديا ىلع رج ال ايف نوكي )

 نينبلاو لاومألاو ) رصبلاو عملاك ث ( حراوجلا ةمالسو “ شيملا ةذلو
 ىتفتسي ال اع مهديأ يف ام ىلع يرجي ام يفو ) نيدلاو ضارعالاو ( بابحألاو
 دب ىلع هارجأ هنأو ( هللا نم هنأ دقتعي نأ همزلو ) هنع ىنغتسي امم وأ ( هنع

 ( كله ) قوللا نم هنأ دقتعا لب هللا نم هنأ دقتمي ( الإو ) طقف ءارجإ قولخملا
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 . ادغ ةباثإلا يف هسكعك هلاعفأ نود هللا ىلع لكتمأ كالهك

 سأب الف ىولحلا نم هنأ الو هللا نم هنآ هلابب رطخي مل نإو ى كرش لب قافن كاله
 فنصملا هركذ ايف ءاوسو “ كله قولخلا نم وه وأ هللا نم وه له كش نإو

 ص لقاع ريغ ناويح وأ يسنإ وأ ينج وأ كلم وه يذلا قولجلا هتركذ ابفو

 عفنلا رج كلذ يف اضيأ ءاوسو ط رانو ضرأ و تابنو رجش و ءاك ناويح ريغ وأ

 دي يف سيل امو ص هريغ دي يف وأ ، كلذ نم هدي يف ام ءاوسو “ رضلا عفد وأ

 ى ايندلا رمأو هريغ ىقح يف وأ هسفن قح يف لكتي نأ كلذ يف ءاوسو “ دحأ

 هريغ داقتعا و هداقتعاو هريغ لعفو هلعفو قولخ دي ىلع يرجي يذلا نيدلا رمأو

 ةقيقحلاب بلسلاو تا۔,ثإلاو عفدلاو بلجلاو رضلاو عفنلا بسني ال نأ بجاولاف

 هسفن بنج يف ( ها ىلع لكتم' كالهك ) كله الإو ىلامت للا ىلإ الإ
 كرتي نأ كلذو ى ريغلا كلذ لاعفأ نود هريغ بنج يف وأ ( هلاعفأ نود )

 لكتي نأ وهو ( سكم ) لمع الب ةنجلا لخدي نأ زيجيو ى دبعي وأ ةدابعلا

 نود كلذ لعف ىلع هريغ بنج يف لكتي وأ هللا نود هسفن بنج يف هلعف ىلع

 ليضفتلا يف وأ ى ةمايقلا موي يأ ( ادغ ) لكوتمب قلعتم ةنجلاب ( ةباثإلا يف ) للا
 لامفأ ىلع وأ للا نود ةنجلا اي لخدي نأ هلاعفأ ىلع لكتي نأ كلذو ى ةنجلاب
 هريغ لخدي وأ ى هريغ لاعفأب اهلخدي وأ هللا نود ةنجلا ريغ اهب لخدي نأ هريغ

 لمعب اهلوخد و ى لعفي نأ نود هللاب هريغ وأ وه ةنجلا لخدي وأ هسفن لاعفأب

 كلذ دح ىلع رانلا نم ةاجنلا يف مالكلاو ‘ لمع الب اهلوخد يف لخاد هريغ

 لوه نم ةاحنلاك كلذ ضعب وأ ةاحنلا وأ لوخدلا ةمدقم اذكهو “ ءاوس

 ص باسح الب اهلخدي هنوك و ربقلا قيض نم ةاجنلاو ةنجلا لوخد ةعرسو رشحلا
 لكتي نأ هل زوجيف ايندلا امأ و ى نيميلاب باتكلا ءاطعإ و “ريرهمزلا نم ةاجنلاو
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 هنم فوخ زاجو . هلاعفأ ىلع ال هباقع نم فاخ نأ هل زؤوحب الو

 كلهيف ء معي طخسلا نأل { لعف ام ريغ ىلع نإو هيلتبي نأ ايندلا يف

 . حلاط بنذب حلاص

 ء قولخم دي ىلع ءارجإ الو لمع الب هريغ يطعي وأ اهايإ هيطعي نأ ىلاعت هللا ىلع
 . رضلا مفد اذك و

 دغ باقع نم وأ هللا باقع نم يأ ) هباقع نم فاخ نأ ذل زوجي الو (

 ( هلاعفأ ىلع ال ) هلاعفأ ريغ ىلع ربقلاو توملا باقع اذك و ةمايقلا موي وهو

 ص للا ىلاعت [اضحم املظ لب ءيش ىلع باقع ريغب كلذ هب لعفي نأ فاخي ال اذك و

 ى اقافن رفك كلذ هريغ وأ هسةن ىلع فاخ نإو كلذ هريغ ىلع فاخي ال اذك و

 هسفن ىلع ( ايندلا يف ) ملظلا ضحم وأ باقعلا نم يأ ( هنم فوخ زاجو )
 ( طخسلا نأل لعف ام ريغ ىلع نإو ) هريغ ىلتبي وأ ( هيلتبي نأ ) دربغ ىلع وأ

 ناويحلاو نونجملاو لفطلاك فلكملا ريغو يقشلاو ديعسلا ( معي ) ايندلا يف
 عوج وأ قرح وأ ليس وأ عبس وأ قرغ وأ ةحص وأ ةقعاصب اهيف ( كلهيف )

 نإ [ هنم ] أربي امنإو ى حسمب ال ى كلذ وحن وأ ةودع وأ شطع وأ بدج وأ
 حلاصلا ثعبيو ( حلاط بنذب حلاص ) أربي ال : ليقو ؤ هدحو ةقعاصب تام

 يذلا كلذ ركذو .< رانلا لخديف هلمع ىلع حلاطلاو « ةنجلا لخديو هلمع ىلع
 ممعي » : ثيدحلا يفو > حلاص يبأ نع ريملا نب حلاص هللا دبع وبأ فنصملا هركذ

 هللا يضر دوعسم نبا نع يور اذك و « مهلامعأ ىلع نوثعبي مث ايندلا باذع

 ى مدآ ينب مرجل طحقلاب كلهت تارشحلاو ريطلاو باودلاو شحولا نإ ه : هنع

 دحاو الإ هبجي ملف مهلكف ىعزص موق ىلع ةرم مالسلا هيلع ىسيع نأ يور اكو

 اشيج نأ » : يور اكو بيرغ ليبس رباع مهيف وه لب مهلمع يف مهنم سيل
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 ريسألا ريجآلاو « مهتاين ىلع ريجألاو مهيف هركملا ثمبيو ءاديبلا يف مهب فسخي
 دعب بابلا رخآ ةينلا يف كلذ يتأيو ةرجألاب ةمدخلا ىلع هركأ يذلا وأ دبعلا وأ

 , . ىلاعت هللا ءاش نإ بابلا اذه

 تاهيبنت

 نم لب ى نينمؤملا تاماقم نم ماقمو نيدلا لزانم نيب لزنم لكوتلا : لوألا

 اهيلع داقتعالاو بابسألا ةظحالم نآل مهفلا ضماغ وهو ط نيبرقملا تاجرد يلاعم

 لوسر ةنسو ٠ هقلخ يف هللا ةنس « ةنسلا يف نمط امنع عاطقنالاو ى كرش

 . عرشلا يف حدقو ى للع هللا

 للا سدلأ » : ىلامت هلوقل بذكم ىلاعت هللا ريغ نم ةيافكلا بلط : يناثلا

 زازعإلا بلط نمو ى ٢ هبسح وهف هللا ىلع لكوتي نمو ف < "!ه هدبع فاكب
 زيزع هللا نإف ى هللا ىلع لكوتي نمو ) : ىلات هلوقل بَّذكم وهف هريغ نم

 : ىلاعت هلوقل نمؤم سيلف لكوتي مل نمو ى هراجتسا نم لذي ال يأ ث اه مكح
 جراخ وهف هللا ىلع لكوتي مل نمو ى اذه نينمؤم متنك نإ اولكوتف هللا ىلعو «

 )١( رمزلا ةروس : ٣٦ .

 )٢( اهركذ مدقت .
 )+( لافنآلا ةروس : ٤٩ .

  ( 3 )ة روس ١  11دف ٦ .: ٢٣ .
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 ريغ ىلع يقيقحلا لكوتلا روصتي الو ى ١ « نيلكوتملا بحم كلا نإ < هللا همح امع

 ،مسوملا يف ممألا تيأر » لل لاق « '"'ه نولك وتملا لكوتيلف هللا ىلعو » : هلا

 : ل ليقف > مهتبيهو مهترثك ينبجعاف > لبجلا و لهسلا ا والم دق ىتمأ تيأرف

 ريغب ةنجلا نولخدي افلأ نوعبس ءالؤه نم و : لاق ى معن : تلق ؟ تيضر
 نوريطتي الو نووتكي ال نيذلا ه : لاق ؟ هللا لوسر اي مه نم : ليق ى « باسح

 تأ هلا !عدأ لوسر اي : لاقو ةشاكع ماقف « نولك وتي مهبر ىلعو نوقرتسي الو
 : لاقف رخآ ماقف ك » مهنم هلحا مهللا « : ة هلل ا لوسر لاقو ؛ مهنم ينلعجي

 . « ةشاكع اهب كقبس د : قلع لاقف ، مهنم ينلعجي نأ هللا عدأ

 ۔ ۔ ٤ .٠

 لوانف نمقأرَتْسَمل همأ هماع تمسقأف رغمجح ن دمعس برقع تعذلو

 يذلا يحلا ىلع لكوتو » : ىللصمت هلوق صاوخلا أرقو غدلت مل يتلا هدي يقارلا

 ىيحي نعو « ىلاعت كلا ريغ ىلإ أجلي نأ دحأل يغبني ال : لا ةف ى « تومي ال
 بلطب رومأم قزرلا نأ ىلع ليلد بلط ريغ نم قزرلا دبملا دوجو يف ذاعم نا

 > ماشلا ىلإ أموأف ؟ نوكأ نأ ينرمأت نبأ : ينرقلا سنو آل نامح نب مرق لاق

 كشلا اهطلاخ بولقلا هنم فأ : سيوأ لاقف ؟ اهب ةشيعملا فيك : مره لاق
 . ةظعوملا اهعفنت امف

 ال ثيحب كريغ ىلإ كرمأ كرت يه يتلا ةلاكولا نم ذوخأم لكوتلا : ثلاثلا

 ايوق ارداق كرمأ يف عداخ هعدمي ال سيبلتلا عقاوب افراع هنوكل ءيشب هضرامت

 . اه رك ٣ م دقت ) ( ١

 . هركذ مدقت ( )٢
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 هل رهظ اذإ كدارم بلج يف يحتسي الو فاخي الو نهادي الف هتحاصفو هبلقب

 هللاو ى كرمأب يلابي ال سيلو كرمأ يف هدوهجم لذبي وهف ةقفشلا ىف ابهتنم ىحلا

 محر فوؤر قحلا نم يحتسي ال زيزع ءيش هيلع ىفخي ال رداق يوق هناحبس
 ' هنود وأ هعم قولخمب قثي فيكف ى لضفا وأ هلثم ناسنإلل ليك و الف هدبمب

 هتقث نم نوعلم : ةاروتلا يفو « ىلاعت هللا هتلذأ ديبملاب نامتسا نم ه : قلع لاق

". . 

 يف هلاحك هتلافكمب ةقثلاو ىلاهت هللا ىلع لكوتلا يف هلاح نم نيلكوتملا نمو

 اهريغ فرمي ال همأ ىقح يف لفطلا لاحك هلا عم هلاح نم مهنمو ى ليك ولاب ةقثلا
 ىلاعت هللا يدي نيب نوكي نم مهنمو ‘ يوق اذهو « اهاوس دحأ ىلإ عزفي الو

 ًاراتخ نكسيو كرحتي هنأ الإ ى هلساغ يدي نيب تلماك هتانكسو هتاكرح ق

 دحسم يف دمت الجر نأ يكحو ى ىلاعت هللا نم ةدارإلا قبط ىلع ارطضم ال

 ملو ث كل لضفأ ناكل تبستكا ول : دجملا مامإ هل لاقف مولعم هل نكي ملو

 موي لك يل نمض دجسملا راوج يف يدوهي : ةمبا رلا يف لاقف اتالث داعأ و ى هبجي
 :لاقف « كل ريخ دحسملا ف كفوكمعف هنامض يف اقداص ناك نإ : لاقف 9; نيقىغر

 ديحوتلا يف صقنلا اذه عم دابعلا نيبو هللا يدي نيب فقت امامإ نكت مل ول اذه اي
 مامإ لاقو ت لجو زع للا نامض ىلع يدوي دعر تلتضف ص كل اريخ ناك

 ىتلا ةالصلا دبعأ ىتح ربصأ : خيش لاقف ؟ لكات نيأ نم : نيلصملا ضعبل دجسم
 . كبيجأ مث كفلخ تبتلص

 لهأ نم ناكو ءاش نإ هسفن ىقح يف بسكلا لكوتملا كرتي امنإ : عبا رلا

 ىلع هوقفاو نإ الإ ضرفلا عيضتو مارح بسكلا هك رتف لايعلا بحاص « كلذ
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 دعب هلكأيل خيطب رشق ىلإ هدي دم ايفوص نأ يورو ث اوقاطأ و مهاضرب كلذ

 ى قوسلا مزلإ فوصتلا كل حلصي ال : يشخنلا بارت وبأ هل لاقف مايأ ةثالث

 لاقو ى مايأ ةثالث نم رثكأ ربصي نمل الإ لكوت الو ص لكوتلا عم الإ فوصت ال يأ

 لمملاب هوزمو قوسلا هومزلأ عئاج انأ مايأ ةسمخ دمب ربقفلا لاق اذإ : ضمب

 ةبح نأو يلايع يف ةرصبلا لهأ نأ تددو : يرصبلا نسحلا نعو ع بسكلاو
 تممتهاو اصاصر ضرألاو ساحن ءامسلا تناك ول : درولا ني بيهو نعو رانيدب

 ٠ كرشم ينأ تنناظل يقزرب

 ال هنأ هبلق يف خسر اذإ لكوتلا نع راخدإلاب ناسنإلا جرخي ال : سماخلا

 عاج نإ هنيح يف لكأي نأ ىلوآلا نكلو ص نينس ولو للا هعفن امب الإ عفتني

 نم نأ ضعب معزو « يقابلا قرفيو انكسم دي مل نإ نكسيو يرع نإ سبليو
 اهنود وأ اموي نيعبرأل رخدا نم : لهس لاقو « الك وتم سيل ادعاصف ةنسل رخدا

 نعداز امب جرخي صاوخلا لاقو “ نيلكوتملل دوعوملا دومحملا ماقملا نم جرخ
 داز امب جرخي : ليقو ى داز امب اضيأ جرخم ال : يكم بلاط وبأ لاقو “ نيمبرألا

 ص ديعب وهو « مالسلا هيلع ىسوم داميمب نيعبرأل ضعب جتحاو « ةليلو موي نع
 ىسوم قاقحتسا نكلو “هيف صخ ر ام رادقم نايب اهب دصق ام ةعقاولا كات نأل

 ةنس هب ترج '١)"رسل اموي نيعبرأ دعب الإ متي ال ناك دوعوملا لينل مالسلا هيلع
 . لضفأ ناك هراخداو ءرملا لمأ لق ادك و « ىلاعت كلا

 . هللا ةنس هب ترج سيل : ةمن اثلا ةخنلا ف ) ( ١
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 هانفك و هالسغف ةماسأو ايلع تلع هللا لوسر رمأو ريقف تام هنأ يورو

 ةليل رمقلاك ههجوو ةمايقلا موي ثعبي هنإ ه : هباحصأل لاق هنفد املف هتدربب

 يم ام : انلق « ةيحاضلا سمشلاك ههجوو ثمبل هبف تناك ةلصخ الولو ى ردب

 اذإ ناك هنأ ريغ ىلاعت هلل ركذلا ريثك ماوق اماوص ناك ه : لاق ؟ هللا لوسر اي
 ج هناتشل ءاتشلا ةلح رخ“دا فمصلا ءاج اذإو ى فصلا ةلح رخدا ءاتشلا ءاج

 فلتخم كلذو ى «١' ربصلا ة ةميزعو نيقلا مت متيتوأ ام لقأ نم » : للح لاق مش

 مهفعضل ةاعارم ةنس توق هل ال هلاممل رخدي 7 ناك كلذلو رخدملا بلق ةوقب

 نع الالب ىهنو ى ردفل ًاثيش هل رخدت نأ اهريغو نمأ مأ ىهنو “ لكوتلا يف هنع

 سفنل رغ رال ةيج ءاش ولو ى اهيلع رطفنل اهرخدا زبخ ةرسك يف راخدإلا
 هيلع ىسيع لاق هتمأ ءايوقأل اميلعت رخدي ال نكلو ى هلك وت صقني ال هنأل نينس
 رذلا ىلإ اورظنأ . هقزر هعمو يتأي ا ادغ نإف دفل امامط اوسبحت ال » : ماللا

 رئاطلل متلق نإف « رئاطلا ىلإ اورظناف اراغص رذلا نإ متلق نإو 4 اهقزرب نم

 نأ يلهابلا ةمامأ وبأ ىورو « اهنمسأو اهندبأ ام “ شحولا ىلإ اورظناف ةحنجأ

 ! هبوث هل اوشتف ه : للع لاقف نفك هل دجو امف ‘ تام ةفصلا لهأ نم الجر

 دقو ث « ناتيك ه : للع لاقف « هرازإ لخاد يف نيرانيد هيف اودجوف اوشتفف
 نأ امأف « هقح يف كلذ لوقي الو ٢لاومأ فلخم و تومي نيملسملا نم هريغ ناك

 سبلف كلذك سيلو لكوتلاو رقفلاو دهزلا رهظأ هنوكل رانلا نم نيتيك ديرب

 ةجرد نع ناصقنلا ديرب نأ امإو ث كلذ ىلع اضيأ يطعأ امرو « سانلا ىلع

 . لاكلا

 )١( ملم هاور .
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 شطعو رحو دربو عوجو ضرم نم هب لزن ام ىلع لكوتملا ربصي : سداسلا

 اليكو هذختاف » : ىلامت للا لاق ى مقو ام كلذ هبشأ امو ناسللا ىذأو

 لكوتيلف هللا ىلعو انومتيذآ ام ىلع نربصنلو ف « ١ نولوقي ام ىلع ربصا و
 ولوأ ربص اك ربصاو » ى ")ي لا ىلع لكوتو مهاذأ عدو ف 2 ا"اه نولك وتملا
 مهبر ىلعو اوربص نيذلا » «'ث١م نيلماملا رجأ معن » ى ؤثه لئاسرلا نم مزملا
 ى لكوتلا نع اجورخ هلبق وأ هعوقو دعب كلذ عفد سيل و « ا٦)چ نولك وتي
 نأ زوجي الو « قراس وأ ةباد نع بابلا قالغإك لاملا ظفحو عفنلا بلج اذك و
 ؛ هنم وضع فلتي وأ تومي قح رح وأ درب يف وأ اناشطع وأ امثاج هسفن كرتي
 بابسأ يف ىصقتسا نإو “ برقع وأ ةمحل هسفن كرتك كلاهملا رئاس اذك و

 هناسلب ىذأ وأ ىوكشلا رهظاف عاتم هل قرس وأ ةريثك قالغإك ظفحلا
 ناك نإف بئاصملا رئاس اذك و ص لكوتلا نع جرخ دقف ثحبلا يف ىصقتسا وأ

 الكوتم نوكيل دهتجىف لكوتم ريغ هنأ هبدؤمل وأ هل فشكنا دقف لكوتلل ايعدم

 . هل ريخ ببس ةسصملا كلت نوكتف

 نع يهنلا نع جرحم ام ردقب ًاعضم نوحكد الئل هبان لكوتملا قلغب : عباسلا

 )١( لمزملا ةروس :

 ) ٦٢( ميهاربا ةروس : ١٢ .

 . ٢ : بازحالا ةروس ()

 ) ٤ ( فاقحألا ةروس : ٣٥ .

 )٥( نارم لآ ةروس : ١٦ .

 )٦( لحنلا ةروس :
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 بالكلا الول : لوقدو ةطيرشب هباب دشي رانيد نب كلام ناكو “ لاملا عبيضت

 تيبلا يف كسي ال نأ هدهزو هئاخسو هلك وت ةوقل لكوتملا غلبي دقو ى هتددش ام

 . ةقرسلاب قراسلا ةبصعمل ابيس نوكي ام

 ى اهب يل ةجاح ال : لاقف ةوك ر للا همحر رانيد ني كلام ىلإ ةريغملا ىدهأ

 يصعي نأ زرتحا هنأك ص اهذخأ صللا نأ ودملا يلإ سوسوي : لاق ؟ ل : لاق

 يذلا وه ريخآلا اذهو ى هتقرسب ناطشلا ةسوسوب هبلق لفتشي نأو هب قراسلا

 دهز دق اذهو ع ةيفوصلا بولق فعض نم اذه : لاق ذإ ينارادلا نابلس وبأ همهف

 هنأ ىلإ راشأ دق نوكيف نيهجولا مهفي نأ لمتحيو ، اهذخأ نم هيلع امف ايندلا يف

 سيلو قراسلا يصعي الف هل ةقدص يه وأ “ لح يف وهف قراس اهقرس نإ دصقي

 . ايندلا لام هبلق لغشي نمم

 يوني نأ ناسحتساو زاوج نم يلازغلا بهذم ىلع هتيدبأ امنإ لاتحإلا اذهو

 ليبس يف وأ لح يف وهف هنم هجورخ دعب هيف ام قرس نإ هنأ تيبلا بحاص
 ينغلا هقرسي دق هنآل رقفلا طرتشي ال وأ ةقدصف آربقف ناك نإو ى ىلاعت هلا

 انبهذم ىلع حصي الو ةقرسلاب رخآ املسم ملظي الو ةقرسلا نع ىناوتيف هيفكيف

 يف وأ لح يف هلعجب ةيصعملا نع هللا دنع وه جرخي نأ الو « لح يف هلمجم نأ

 نإ هنأ يوني نأ هل امنإو ى ةقدصلا بلط الو لحلا لئسي" م هنأ عم قدصتلا

 اذإ حرفي نأو هللا لبيس يف هنأ وأ « ءاش نإ ةبيصملا ىلع للا هباثأ ءيش هنم قرس

 الف نظ نإو “ ملسملاب نظي الو “ قرسي مل ةريخلا الول : لوقيو ى قورسم هدجو
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 الف للا ليبس يف هلعج نإ و ى هبلط يف غلابي الف للا ليب۔ يف هلعجي مل نإ و « ىقتقحي
 ابوبحم سيلو ى مكحلا يف هل وهف هذخأ نإو ى هذخأي الف هيلإ در نإ و ى هبلطي

 . نيلكوتملا دنع

 للا ليبس يف : لاق مث ى ايعأ ىتح اهبلطف هتقان تقرس" رمع نا نأ يور

 نإ نمحرلا دبع ابأ اي : لاقف لجر هءاجف ى نيتمك ر ىلصف دجسملا لخدف « ىلاعت
 ،هل ليقف سلجو ىلا رفغتسأ : لاق مث ماقو هيلعن سبلف ث اذك ناكم يف كتقا
 . هللا ليبس ىف تلق تنك ىنإ : لاقف

 :لاقف ؟ كب هللا لعف ام :تلقف ى مونلا يف يناوخإ ضعب تيأر : ضعب لاق

 كلذ عمو: تلقف “نبزح بيثك وهو ىلزانم "يلع ضرعو ةنجلا ينلَخدأو يل رفع

 ؟ ل : تلقف ى ةمايقلا موي ىلإ انيزح لازأ ال : لاقف ءادعصلا سفنتف ؛ تنزح

 لوخدلاب تممهف تيأر امف اهلثم تيأر امو نييلع يف يلزانم تيأر : لاقف

 ءاضمإ امو : تلقف “ ليبسلا ىضمأ نمل يه امنإ اهنع هوفرصا : اهقوف نم يدونف
 تيضمأ ولف هيف عجرت مث هللا ليبس يف هنا ءيشل لوقت تنك : ليق ؟ ليبسلا

 . كل انيضمأل لبسلا

 ايف دوعأ الف اط ;لال. هوذخ : لاقف هىلإ در 2 هناممهب لجر حزولمو

 ءارقفلل اهلصوأ اررص هل ءَرصف هل انبا اعدف ى اوتحلاف ى للا ليبس يف تجرخأ

 ال نأ يفبني هريغل وأ باغف لئاسلل ةقدص جرخأ نم اذك و ى ائيش هنم قبي ملف
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 اهقفنأ الإو هل اهظفح هملع نإ : ليقو “كلذ وحن وأ رخآ اريقف اهيطمي لب اهدرب
 دقف هملاظ ىلع اعد نم :« ربخلا » يفو « الك وتم سيلف قراس ىلع اعد نمو ى هيلع

 ١ رصتن ٠

 هقراس ىأرو يلصي ناكو افلأ نو رسع هتمق مثيخ نب عيبرلل سرف 7

 ص ةالصلا ينمي ى بحأ وه اهف ينإ : لاق ؟ اذإ هرجزت مل مل : ليقو ى هديق "لحي
 . هملع ةقدص هتلعج ينإ اولعفت ال : لاقف ى هملع اوعدو

 نأ بحأ ام : لاقف ؟ هقراس ىلع وعدت ال أ : لسقف لجرل “عاتم قرم"و

 ينملظ ام : لاقف « كملاظ ىلع عدأ : لجرل ليقو ى هيلع ناطيشلل انوع نوكأ
 اذإ قراسلل متغي نأ يغبنيو : ليق ى ارش هديزأ فيكف هسفن ملظ امنإ دحأ
 درجمل تفي امنإ : لوقنو ىًاملاظ ال امولظم هلمج ذإ هللا ركشيو هللا باذمل ضرعت

 هلام ذخأ و قيرطلا هبلع عطق هنأ ملاعل لجر اكشو ى قراسلل ةمحر ال للا ةيصعم

 كلامم كمغ نم رثكأ اذه لعفي نم نيملسملا يف راص هنأ كمغ نكي مل نإ : لاقف

 . نيملسملل تحصن اهت

 هوبأ هآرف « تيبلاب فوطي وهو نا رانيد لضفلا نب يلع نم قرم هنأ يورو

 نيكسملا ىلع نكلو ى هلاو ال : لاقف ؟ يبت ريناندلا ىلعأ : هوبأ هل لاقف « يكبي

 > كملظ نم ىلع عدأ : ;ضعبل لمقو ك ةحح هل نوكيب الو ةماسقلا مي لئسن" نأ

 . هيلع ءاعدلا نع هيلع نزحلاب لوغشم ينإ : لاقف
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 ضوتلاب زوافملا زوجت كنأ ينغلب : مصألا متاحل يخلبلا عيطم وبأ لاق : نماثلا

 : ءايشأ ةعبرأ : لاق ؟ اهيف كداز امو : لاق ى دازب لب : لاق ى ,داز ريفب

 كلا ديب قازرألاو بابسألا و كلا لايع مهلك قلخلاو 2لل ةكلم اهلك ايندلا ىرأ
 متاح اب كداز دازلا معن : عيطم وبأ لاق ى هللا ضرأ عيمج يف اذفان للا ءاضقو

 ناهيلس هنبال دواد لاقو 6 ايندلا زوافم فيكف ةرخآلا زوافم اهب زوجتل كنإو

 ى 'لتي' م ايف لكوتلا نسحأ : ثالثب هللا ىوقت ىلع لدتسي امنإ ينب اي » : نهتعنت
 . « تاف دق ام ىلع ربصلا نسحو « لان دق ايف ىضرلا نسحو

 ىلع الإ ضرألا يف ةباد نم امو ف :لجو زع هللا لوق يف ترظن :متاح لاقو
 ءاهوبغ نع ةدابعلاب تلغتشاف با ودلا كلت نم يسفن تيأرف ي اهقزر هللا

 ريخ املسم باصأ ول تنك و ١ 'هچ ةوخإ نونمؤملا امنإ ف لجو زع هللا لوق ينو

 هنأك 'تممتهال قرشملاب مه هباصأ ولو « ينباصأ هنأك هب تررسل برغلاب

 ينقرافت ال ابيبح ةعاطلا ترقخاف ابيبح ناسنإ لكل تدجوف ترظنو“ينباصأ

 ى رفاكلاو “ ناطيشلا يودع تلعجو هنع زرتحم اودع دحأ لكل تدجوو

 ى رانلا يف هعم نوكأ نأ ديرب ينديكيف ء هارأ الو يناري هنآل دشأ ناطشلاو

 لكل تدجوو ى روجأم هتلتق وأ اديهش تنك ىلتق نإ يننأل هنود رفاكلاو

 تدجوو هترايعب تلغتشاو ربقلا يتيب تذغختاف هترامع نم هل دب ال اتيب ناسنإ

 . اه رك ٣ م دقت ) ` (

- ١٩١ - 



 كلذب بطاخ ؛ هل ُتْدةدعتساف يبلاط توملا كلم تيأرف ابلاط ناسنإ لكل

 ؟ ةنس نيثالث يدنع تنأ و ينم تملعت ءيش يأ : هل لاق نأ دعب اقيقش هخيش

 > تمبف ام َ معن : هخمش هل لاق ةدحاو هخمشل لاق . لئاسم تسص كلذو

 . ای اجن نهب لمع نم :ى ل اق و
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 باب

 . . ء نيقيلا هلقأ نمو دبعلا يتوأ ام مظعأ نم

 باب

 ةينلاو برقتلاو صالخالا و نيقيلا يف

 : هربخ أدتبم نيقىلا “ ( نيقيلا هلقأ نمو دبعلا يتوأ ام مظعأ نم )

 : لاق هنأك و ى نيقيلا يأ “ فوذحم هأدتبمو ربخ “ مظعأ نم : هلوقو ى هلقأ نم

 نأ زوجيو « سكملا زوجيو « نيقيلا هلقأ نمو ث نيقيلا دبعلا يتوأ ام مظعأ نم
 < فوطعم ناث ربخ ى هلق ] نم : هلوقو ى مظعأ نم هرب_خ ] دتبم نيقلا نوكي.۔

 ء هظفل مدقت دق ثيدح وه فنصملا هركذ امو ى ديز رورسمو مئاق : كلوقك

 يطعأ نمو ى ربصلا ةميزعو ى نيقيلا متيتوأ ام "لقأ نم » : رقع هنع ةياور يفو
 لثم ىلع اوربصت 'نألَو « راهنلا مايصو ليللا مايق نم هتاف ام لابي مل اهنم هظح

 ع كعيمج لمع لثمب مكنم غىرما لك ينيفاوي نأ نم يلإ ةبحأ هيلع متنأ ام
 لهأ ركنيو ث اضعب مضب ركنيف يدعب مكيلع ايندلا حتفت" نأ فاخأ ينكلو

 _ ١٩٣ - ) ج ١٧ - لسنلا - ١٣ (



 ةكنالملاف ، ىلاعت هلا نم رومألا نأب كش هبوشي ال يذلا ملعلا وهو

 نيملسملا نم نقيأ مهو ، لسرلاو ءايبنألا نم نقيأ

 :ىلاعت هلوق أرق مث 2 0١ هباوث لامكب رفظ بستحاو ربص نمف « كلذ دنع ءامسلا

 . ةيآلا .. 4 اوربص نيذلا "نَمزحَمل و قاب هللا دنع امو دفني كدنع ام ظ

 لزني ام "لقأ نإ : - هللا همحر _ رمع نب ميحرلا دبع مساقلا وبأ خبشلا لاقو

 ء هل بيجتسا الإ هرملا هب وعدي ام لقأو « قيفوتلا ضرألا ىلإ ءامسلا نم
 « ءابلا » « ( ىلاعت هللا نم ) اهلك ( رومألا نأب كش هبوشي ال يذلا ماعلا وهو )
 ء ( لسرلاو ءايبنألا نم نقيأ ةكنالملاف ) ص هيف نوتوافتم قلخلاو « ملعلاب قلعتم

 ح ىفكل ءايبنألا ىلع رصتقا ولو « ماع ىلع هتيزل صاخ فطع ءايبنألا ىلع فطع

 نم نقيأ نوماسملاو ( نيماسملا نم نقيأ ) ‘ لسرلاو ءايبنألا يأ ى ( مهو )
 ةكردم هللا اهلعج امف نقيأ تاناومحلاو ريطلا نأ ىل رهظيو ى نيك رسثملاو نيقفانملا

 نم نقيأ ءايبنألا ضعب نأ و ى اهنم نقيأ نيماسملا ضعب نأو « نيماسملا ةماع نم هل
 ص-لسرلاو ءايبنألا نم نقيأ ةكئالملا نأ نم فنصملا هركذ ام سيل و « ةكنالملا

 ص مزال قلطم كلذ لب ع لسرلاو ءايبنألا نم لضفأ ةكئالملا نأ ىلع اينبم
 ح قافتاب ةدابع رثكأ ةكئالملا نأ ىرت الأ«لضفلا ىلطم نيقيلاب لضفلانم مزلي الو .

 نينمؤملا نإ : لوقلا ضعب يف نأ ىتح لضفأ مه له ءاملعلا فلتخا كلذ عمو

 . مهنم لضفأ

 نيقيلا يف مهلضافت ردق ىلع دابعلا لزانم : - هللا همحر دمحأ خشلا لاقو

 . ملم هاور )١(

 - ؛١٩٤ -_



 ريغل نإو ، ءاعدلا هب باجيو هيلع باثي الو ، مهريغ هب فصتيو
 . . ء نبيهاربلا نوكت هت وق و هترثك نمو { يويند يف نمؤم

 يذلا عفانلا نيقيلا يف هلعل و “ لضفلا قلطم ديفت نيقيلا ةدايز نأ يف رهاظ وهو
 قزرلاك ءايشألا ضعب يف انقوم نوكي دق اضيأ رفاكلا نالءاهلك ءايشألا يف "معي

 ماودلا يف اضيأ سانلا توافتيو ص هتعموصل مزالم هقزر يف نقوم رفاك نم مكو

 را۔ثأ فنصملا تيأر مث ع مهيف مهلضافت ردق : لاق ى هنع لوهذلا ةلقو ى هيلع

 . دعب هلإ

 ص نيملسملا ريغ يأ ى اضيأ ( مهريغ ) « نيقيلاب يأ ص ( هب فصتيو )
 '٬١ينيقتملا نم للا لبقتي امنإ » ىتم ريغ هنأل ى ةرخآلا يف ( هيلع باثي الو )
 قفانم وأ كرشم ( نمؤم ريغل نإو ءاعدلا هب باجيو ) « ايندلا ين هيلع باثيو
 الو نيدلا رمأ يف وأ ( يويند ) رمأ ( يف ) : لاق هتيأر مث « امهل ايندلا رمأ يف

 عنام الو ى للا هجول لاملاب قدصتلا ايمل لهسي نأ اوعدي نأ لثم ايهترخآل ايهعفني

 هللا ملع اذإ كلذو ص ةرخآلل هب اعفتنيو ةرخآلا رمأ يف اضيأ ءاعدلا ايل باجي نأ

 ص ( نيهاربلا نوكت هتوقو هترثك نمو ) 0 هللا نيدب ءافولا ىلع ناتوي امهنأ ايهنم
 اك يويند اماركإ رفاكلا اهب مركي ةداملل ةقراخلا تاماركلا انه نيهاربلاب دارأ

 نأ ىلع ةحضاو ةجح اهنأل اناهرب اهامس هلعلو ى ةرخآلل و ايندلل نمؤملا اهب مركي

 نم بكرت ام احالطصا و ةجحلا ةغل ناهربلاو ‘ نسحتسي ايهف اميظع اماقم هل

 ى ثداح ريغتم لكو ص ريغتم ملاعلاك « ثلاث لوق ايهتاذل اههمزل اتماس ىتم نيتمدقم

 . ثداح ملاعلا : جتني

 . ٢٧ : ةدئاملا ة روس ) ( ١
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 . :ث داهتجاو دج اهب دازيو ةرخآلل اهب قثوي الو

 ىلع رصأ نممو « كرشم رفاك نم نوكت دق اهنأل ( ةرخآلل اهب قثوي الو )
 ةدابعلا قلطم يف ( داهتجاو دج اهب دازيو ) “نيهاربلل اهب يف ريمضلاو “ ةريبكلا

 . ادعاصف نيعون وأ اهنم عون وأ

 اهتبثأ و ةلزتعملا اهتفنف ءايلوألا تامارك ىف اوفلتخاو : « تالاؤسلا ه ىفو
 بارحملا ايرك ز اهيلع لخد اماك ه : ىلاعت هللا لوق ةلونم ىلع ةجحلاو ى روهجلا

 قراخ رمأ روهظ ةماركلاو « مهيلع ادر كلذ مهفاف ى 0١ 4 اقزر اهدنع دجو

 يف هتيالو ترهتشاو هتنايد تفرع نم دي ىلع ةوبنلا ىوعدل نراقم ريغ ةداعلل

 عقو اك لالذإ وأ رحس وأ جاردتسا يهف الإو « هب ءاج ام عيمج يف هيبن عابتا

 ةحرحصلا تبمعف اعدف ى هل وعدي روعأ هءاج هنأ - هللا هنعل - باذكلا ةمليسمل
 ى ةنتف نم هل اصملخت صاع دي ىلع قراخلا رهظي دقو ى ةناهإ ىمستو ى اضيأ

 ء هبهذم لهأ ضعب ىلإ ةماركلا راكنإ ةيزمهلا حراش بسنو “ ةنوعم ىمستو

 طقسي هنآل دصقب اهعوقو عنم هنأ ليوأتلا هجوو ى ةلزتعملا ىلإو هليوأت بجوأ و

 سبتلي الثل ين ةزجعم سنج نم يتلا عوقو عنم : ليقو « ةيالولا ةبتر نع هب
 . ةءوبنلا نم ءافتنإلا عم اهعوقو ىضرملا نأب رخفلا امهدرو ى رمآلا

 نم دلو دوجو الو تسم ءايحإ ىلإ يهتنت ال نأ ةعامجو يريشقلا طرتشاو

 نوكي ن ] زاجح يبنل ة هزحهعم نوكي ن 71 زاح ام مهل وقبو كلذب درو ى بأ ربغ

 ءابنال ١ عابتأ يدياب رهظت زئاجلا نم ةماركلاو ةوبنلا يعدي ال هنال يلول ةمارك

 . ٣٧ : ن ١ رع ل آ ه روس ) ( ١
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 باحصأل عقو اكو « بأ الب ىسيع ةدالوك و « ميرمل عقو اك ءايبنألل اماركإ
 نرإ و " صاهرإ كلذ نأ ملسن الو { سيقلب شرع ف ناملس ريزوو ى فهكلا

 مهعبت نمل كلذ عقو ذإ مهل لالجإو هدي ىلع عقو نمل ةمارك كلذ عم وهف انملس

 عونمم كلذ نأ موق معزو ع هلالج “لج هللاب صتغ نايعألا بلقو ى مهعئارش يف
 ءةيزمحلا حراش هححصو “يلولا ىلعو هيلع زئاج كلذ نأ موق معزو ‘ رحاسلا ىلع
 دي ىلع هلعف اك دحأ دي ىلع كلذ هللا لعفي نأ يف فالخلا نأل اذه هنكمأ امنإو

 ى عامجإب عونمم هللا ن ودب دَحأ دو ىلع كلذ نوكم نأ امأو « ءابنألا صمب

 ءانثتسإلاف «'١؛ي ىضترا نم الإ آدحأ هبيغىلع رهلظي' الف » : ىلاعت هلوق امأو

 مل اهلك بويفلاف ى ةيلك ماعلا لولدمو ى قارغتسالل بيغلا ةفاضإ و ‘ عطقنم هيف

 . ةصوصخم تايئزج ىلع علطا لب ى هربغ اهيلع علطي

 ىلع رهظيو “ لوس رلا الإ هبيغ ضعب ىلع رهظي ال ىنعملاف لصتم هنإ انلق ولو
 ةجرد غلبي دق يلولا نأ ةيماركلا ضعب معزو ى ءايلوأ و نيرخآ السر هريغ

 يلولا نع طقسي هنأو ةوبنلا قوف ةيالولا نأ ةفوصتملا ضعب معزو ى ةوبنلا
 نم لضفأ ءالؤه نم دحاولا لتق : يلازغلا لاق ع ةصوصخع ةلاح غلب اذإ فيلكتلا

 ةماركلا يفن يف ةلزتعملا قفاو نممو ى نيدلا يف مهررض ةدشل رفاك نيعبس لتق
 لمهأ ناكو ى ةلزتعملا نم نسحلا وبأ اهتبثأ و ى ةيعفاشلا نم يميلحلا قاحسإ وبأ

 تبك رف : يحرلا رباج وبأ لاق ى ءايلوألا تامارك نوركني ةنيدم يهو ةبحز
 ؟ نوركني نيذلا نبأ : تلقو ةنيدملا تلخدو موب تاد ًاميَس

 )١( نجلا ةروس : ه٢٦٢٥ .
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 . هنع وهسلاك ًاضيأ هيلع ماودلا يف سانلا لضافتيو

 مهلضافت ( ك اضيا ) نيقيلا ىلع يأ « ( هيلع ماودلا يف سانلا لضافتيو )

 يف نيقيلا روضح رثكي سانلا ضعبف ( هنع ) لوهذلا يأ ( وهسلا ) ةلقب
 ول : لاق هنأ "يلع نع يورو “ كلذ نود ضعبو ‘ هنع هتلفغ "لقتو هبلق

 ءاطغلا فشك ول : ةيزمهلا حراش ىورو « انيقي "دزأ مل ءاطغلا فشكنا
 ديحوتلا ةقيقح ىلع ةيعطقلا نيهاربلا نم هدنع لصح هنآل يأ ى انيقي تددزا ام
 ةيؤر دنع هيف نيقلا ديزب ال ام ال هب اوؤاج امف لسرلا قدصو ناميإلاو هتاقلغمو

 كشي ال القاع نإف “هتار ةدايز نع هسفن نيقيلا ةدايز يفنب زرتحاو ىانابع كلذ

 ص نيقملا نيع نم ىوقأ نيقيلا قح نإو ى نيقيلا لع نم ىوقأ نيةيلا نيع نأ يف
 هسفنل تدثأف ى “)١' يبلق نئمطيل نكلو يلب : لا۔ق ؟ نمؤت" ملوأ » : هليلدو
 امل هيف ةافانم الف نايعلا ةيؤرب ةنينأمطلا ةدايز بلط و هنبقيو ناميإلا ةقيقح
 ٢١ « هلك ناميإلا نيقملا » : تلع هنعو ى همف مهو نمل افالخ ىلع هلاق

 نيقيلا ملع مهنم اوعمساف نينقوملا اوسلاج هانعمو نيقيلا اوملعت » : نلع هنعو

 نم ريخ نيقنلا نم ليلقو مهنيقي يوق 5 كنيقي ىوقل ٣ ءادتقإلا ىلع ١ ولظاوو

 لجرو بونذلا ريئك نيقلا نسح لج ر : : لع هل ليقو (٣) » لمملا نم ريثك

 كا٤) « بونذ هلو "الإ يمدآ نم ام ه : لع لاقف ؛ نيقىلا لماق ةدابعلا يف دهتجم

 )١ ١) ةرقلا ة ةروس ٥ : .٠ ٢٦ .

 .اور (؛)
 ٠ دواد وبأ هاور )+ (

 )٤ ( ملسم ءاور .
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 بات بنذأ املك هنأل بونذلا هرضت مل نيقيلا هتيجسو لقملا هتزيرغ ناك نم نكلو
 لاق كلذلو ىةنجلا ,هب لخدي لضف هل ىقبيو هبونذ رةتكيف مدنو ه در رفغتساو

 مل ايهنم هظح يطعأ نمو “ ربصلا ةميزعو نقلا متيتوأ ام لقأ نم نإ ه : زنل

 ينب اي : هنبال نايقل ةيصو يفنو “ )١' « راهنلا مايصو ليللا مايق نم هتاف ام لابي

 قح لماع رصقي الو ؛هنيقب ردقب الإ ءرملا لمعي الو نيقيلاب الإ لمملا عاطتسي أل
 . هنلقي صقني

 ديحوتلا رون نإ و ‘ اران كرسلل و ارون ديحوتلل نإ : ذاعم نب ىمحي لاقو

 ص نيقيلا هب دارأو « نيكرشملا تانسح كرمثلا ران نم نيدحوملا تائيسل قرحأ
 تاربخلل ةطبارلا وه نيقبلا نأ ىلع هب ةلد نيقماا ركذ ىلإ نآرقلا راشأ دقو

 ص نيفلتخم نيينعمل ناقيرف هقلطي كرتشم ظفل نيقلا : ىلازغلا لاق ى ةداعسلاو

 قيدصتلا ىلإ سفنلا ليم ذإ “ كشلا مدع هب نونعيف نوماكتملاو راظنلا امأ

 : تاماقم عبرأ هل ءيشلاب

 تلئس" اذإ اك « كشلاب هنع رميو بيذكتلاو قيدصتلا لدتعي نأ : لوألا

 كسفن نإف ؟ كدنع لالا لوهجم وهو همقاعي ىلاعت هللا نأ نعم صخش نع

 ىهسيف ني رمآلا ناكمإ كدنع يوتسي لب ى يفن الو تابثإب هيف مكحلا ىلإ ليمت ال
 . اكش اذه

 هنكل و ك هضيقد ناكمإب روعشلا عم نيرمألا دحأ لإ كفن لسمت نأ : يناثلا

 )١( ملسم هاور .
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 ىوقتلاو حالصلاب هفرعت لجر نع تلئس" اذإ اك ى لوآلا حيجرت عنمي ال ناكمإ
 رثكأ بقاعي ال هنأ ىلإ ليمت كسفن نإف ؟ بقامي له لاحلا هذه ىلع تامو هتسب

 ءافتخا ز"وجت تنأف اذه عمو “حالصلا ةمالع روهظل كلذو “باقملا ىلإ اهليم .نم

 ‘ ليملا كلذل ايواسم نكي مل نإو ى زيوجتلا اذهف هنطاب يف باقعلل بجوم رمأ

 . انظ ىمست ةلاحلا هذهف « هناحجر عفاد ريغ هنكلو

 رطخي الو اهيلع بلغي ثيحب ءيشب قيدصتلا ىلإ سفنلا لبمت نأ : ثلاثلا

 ةفرعم عم كلذ سيل نكلو ى هلوبق نع سفنلا تيأ لابلاب رطخ ولو هريغ لابلاب
 زيوجةلاو كيكشتلا ىلإ ءاغصإلا و لمأتلا ماقملا اذه بحاص نسحأ ول ذإ ى ةققحم
 ماوعلا داقتعا وهو ى نيقيلل انراقم اداقتعا ىمسي اذهو ى زيوجتلل هسفن تمستا

 .ةحصب قشت ةقرف لك نإ ىتح عامسلا درجمب مهسوفن يف خسر ذإ “ تايعرشلا يف
 رفنل مهمامإ أطخ ناكمإ مهدحأل ركذ ولو ى اهعوبتمو اهمامإ ةباصإو اهبهذم

 . هلوبق نع

 الو هيف كشي ال يذلا ناهربلا قيرطب ةلصاحلا ةيقيقحلا ةفرعملا : عبا رلا

 كءالؤه دنع انيقي ىمسي هناكمإف كشلا دوجو عنتما اذإف یهيف كيكشتلا روصتي

 قيدصتلا هنكمي الف ؟ مدق وه ءيش دوجولا يف له : لفاملل ليق اذإ هنأ هلاثمو

 اهدوجوب قدصي هنإف رمقلاو سمشلاك ال ‘ سوسحم ريغ ميدقلا نآل ةهيدبلاب هب
 رثكأ نينثإلا ناب ململا لثم ايرورض ايلزأ ميدق ءيش دوجوب ملعلا سيلو « سحلاب
 اضيأ اذه نإف ‘ لاع ببس الب ثداح ثودح نأب ملعلا لثم لب “ دحاولا نم

 قيرط ىلع مدقلا دوجوب قيدصتلا نع فقوتت :نأ لقعلا ةزيرغ نمف “يرؤرض

 . ةهيدبلا لاجترإلا

 ۔ - ٢.٠



 ص هيلع رمتسيو ابمزج اقيدصت عامسلاب قدصيو كلذ عمسي نم سانلا نم مث
 < ناهربلاب هب قدصب نم سانلا نمو ى ماوعلا عيمج لاح وهو داقتعالا وه كلذو

 نإو ى ةثداح اهلك تادوجوملاف ميدق دوجولا يف نكي مل نإ هل لاقي نأ وهو

 ء لاحم كلذو “ بيس الب ثداح اهيف ذإ ببس الب ةثداح يهف ةثداح اهلك تناك

 ةرورذضلاب مدق ءيش دوجوب قيدصتلا لقعلا يف مزليف “ لاحم لاحملا ىلإ يدؤملاو

 وأ ةثداح اهلك وأ ةميدق املك تادوجوملا نوكي نأ يهو « ةثالث ماسقألا نال
 تبث ذإ بولطملا لصح دقف ةميدق اهلك تناك نإف ى ةثداح اهضعبو ةميدق اهضعب

 ببس ريغب ثودح ىلإ يدؤي ذإ لاحم وهف ةثداح تناك نإ و ى ممدق ةلمجلا ىلع

 دنع انيقي ىمسي هجولا اذه لصح ملع لكو « لوآلا وأ ثلاثلا مسقلا تبثيف

 لقملا ةزيرفغي وأ ساسحإب لصح وأ هانركذ ام لثم رظنب لصح ءاوس 2 ءالؤه
 ملعلاك ةبرجتب وأ ةكم دوجوب ملعلاك رتاوتب وأ ببس الب ثداح ةلاحتساب ملعلاك

 مدنع مسإلا اذه قالطإ طرشف « انركذ اك ليلدب وأ لهسم _) خوبطملا نأب
 فصويال اذه ىلعو « ءالؤه دنع انيقي :ىمسي هيف كش ال ملع لكف كشلا مدع

 . كشلا يفن يف توافت ال ذإ فمذضلاب نيقيلا

 ىلإ هيف تفتلي ال نأ وهو ءاملعلا رثكأو ةفوصتملاو ءارقفلل يناثلا حالطصالا

 نالف : لاقي تح ى بلقلا ىلع هتبلغو هئاليتسا ىلإ لب كشلاو زيوجتلا رابتعا
 نابتإ يف نيقيلا يوق نالف : لاقيو ع هيف كش ال هنأ عم توملاب نيقيلا فيعض
 ءيشب قيدصتلا ىلل سفنلا تلام اهمف ‘ هيتأي ال نأ زوجي دق هنأ عم قزرلا

 



 سفنلا يف فرصتملاو مكحتملا وه راص ىتح ىلوتساو بلقلا ىلع كلذ بلغو
 عطقلا يف نوكرتشم سانلا نأ يف كش الو ى انيقي كلذ يمس عنملاو ضيرحتلاب

 ىلإ الو هيلإ تفتلي ال نم مهيف نكلو ث هيف كشلا نع كاكفنالاو توملاب
 ىتح هنبلق ىلع كلذ ىلوتسا نم مهنمو ؤ هب قوثوم ريغ هنأك و هل دادمتسالا

 هذه لثم ىلع ربصف هريغل اعستم هيف رداغي نلو ى هل دادعتسالاب همه قرغتسا

 ال كشب هبشأ هبف كش ال انيقي تيأر ام مهضعب لاق كلذلو ى نيقيلا ةوقب لاحلا

 نحنو ى ةوقلاو فعضلاب نيقيلا فصوي حالطصالا اذه ىلعو ى توملا نم هيف نيقي
 نيقيلا ةيوقت ىلإ ةيانعلا فرص ةرخآلا ءاملع نأش نم نإ : انلوقب اندرأ امنإ

 وه نوكي ىتح سفنلا ىلع نيقيلا طيلست مث « كشلا يفن وهو ى اميمج نيينعملا
 . اهبف فرصتملا وهو اهيلع كحتملا بلاغلا

 فمضلاو ةوقلا : ماسقأ ةثالث ىلإ مسقني نيقيلا نأ تملع اذه تمهف اذإو .
 ص يناثلا حالطصالا ىلعف فعضلاو ةوقلاب امأو ى ءافخلاو ءالجلاو ةلقلاو ةرثكلاو

 فمذضلاو ةوقلا يف نيقيلا يناعم تاجردو ى بلقلا ىلع ءاليتسالاو ةبلغلا يف كلذو
 كيناعملا هذهب نيقيلا توافت بسحب توملل مهدادمت۔ا يف قلخلا توافتو ىمانتت ال
 ابف امأ “ اضيأ ركني الف لوألا حالطصالا يف ءالجلاو ءافخلاب توافتلا امأو

 هنع كشلا ىفتنا ابفو ى يناثلا حالطصالا ينعأ ركني الف زيوجتلا هيلإ قرطتي

 كقيدصتو كدنفو ةكم كقيدصت نيب اقرف ديجت كنإف ،هراكنإ ىلإ ليبس ال اضيأ
 رابخإلا ةوقل حضاوو ىلجأ امهدحأ نكلو ى رتاوتلل كشت ال ذإ عشويو ىسومب
 حوضوك دحاو ليلدب حال ام حوضو سيل هنإف ةلدألاب تايرظنلا يف اذك و ى هب

 نالف : لاقي اك نيقيلا تاقلعتم ةرثكب ةلقلاو ةرثكلا امنإو “ ةريثك ةلدأب حال ام
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 عيمج يف انيقي ىوقأ ملاعلا نوكي دق كلذكف « رثكأ هتامولعم يأ ط املع رثكأ

 . هضعب ف نوكي دقو « عرشلا هب درو ام

 ةفرعم نع ةرابع نيقيلا نإف ءايبنألا هب ءاج ام يه نيقيلا تاقلعتم نأ ملعاو
 نأ وهو ى ديحوتلا كلذ نمف عئارشلا اهب تدرو يتلا تامولعملا هقلعتمو ةصوصخم

 اهل كح ال ةرخسم اهاريو طئاسولا ىلإ تفتلي الو ىلاعت هللا نم اهلك ءايشألا ىرب
 امو ج : ىلات هلوق يف قزرلا هللا نامضب ةقثلا كلذ نمو ‘ نقوم اذهب قدصللاف

 هصرح الو هفوخ دتشي مل هتقث تحص نإف ي اهقزر ىلع الإ ضرالا يف ةباد نم
 نمو ى ةديمحلا قالخألاو تاعاطلا نم ةلمج ةقثلا هذه ترثأو “ هفسأتو ههرشو
 ،ةيآا .. « هرب آريخ ةرذ لاقثم لمعي نمف » ىلاعت هلوق هبلق ىلع بلغي نأ كلذ
 اهليلق تاعاطلا ىلع صرح هنم كلذ حص نإف ى باقملاو باوثلاب نيقيلا وهو

 اهريثك و اهليلق يصاعملا بنجت و هريثك و زبخلا لبلق ىلع عئاجلا ظفحتي اك اهريثك و

 ين كيلع علطم ىلاعت لا نأب نيقيلا كلذ نمو ث هريثك و هليلق مسلا بنجتي يك
 كبلق يفو كتولخ يف تبدأت كنم كلذ حص نإف ى كرهاظو كرس لاح لك
 تثروو “ كرهاظ يفو سانلا دهشم يف هب تبدأت امم رثكأ مظع كلمل دهاشملاك

 تاعاطلا نم اعاونأ ثروت قالخأ هذهف فوخلاو راسكنإلاو عوضخلاو ءايحلا

 . همقر

 ء راصغاألاك قالخألاو « ةرجشلاك باوبألا هذه نم باب لك يف نبقيلاف

 راسكنالاو نزحلا هيف خسر اذإف “راونألاو راثلاك قالخألا نم ةرداصلا لامعألاو

 سبلأ ام : لسىق دقو ‘ هملع ىلع الىلد هتروصو هللاب اركذم هرظن ناك ةمشخلا و

 نيحلاصلا اينيسو ءايبنألا ةسبل يهف “ ةنيكس يف عوشخ نم نسحأ هسبل ادبع هللا
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 . . . ء دسفم وأ سندم نم لعفلا ريهطت صالخالاو

 كحضلا يف قارغتسالاو قدشتلاو مالكلا يف تفاهتلا امأو 2 ءاملعلاو نيقيدصلا

 باقع ميظع نع ةلفغلاو نمألاو رطبلا راثآ نم كلذف قطنلاو ةكرحلا يف ةدحلاو

 نإف ىلاعت هللا نع اولفغ نيذلا ايندلا ءانبأ بأد وهو “ هطخس ديدش و ىلامت هللا

 نوتفملا مهو هللا مايأب ال هللا رمأب ملاع : هللا دبع نب لهس لاق اك ةثالث ءاملا

 ثلا مايأب الو هللا رمأب ال لاب ملاعو « ةيشخلا ثروي ال ململا اذهو ى مارحلاو لالحلاب

 ةيشخلا مهيلع بلافلاو نوقيدصلا مهو هللا مايأبو هللاب ملاعو ٤ نينمؤملا مومع مهو
 نورقلا ىلع ةيراجلا ةنطابلا همقنو ةضمافلا هتابوةع للا مايأب دارأو “ عوشخلاو

 . ملعأ هللاو ةفلاسلا

 رئاغصلاك سندملا ( دسفم وأ سندم ) رمأ ( نم لعفلا ريهطت صالخالاو )
 امبرأ ءىضوتلاك ةدابعلا يف هوركم لعفك و « ءادتقالا دصقل ال لفنلا راهظإو
 هيف عضومل يتأي نأ ريقفلا لاملا بحاص بلطك و ث دجسملا قوف ةالصلاو ى اعبرأ

 اهمرغ لاملا بحاص مزلي الئل هلام ةاكز هيف لبقيف عضومل يتأي نم لكوي وأ ى هلام
 يذلاو ى ةالصلا يف وُهَسلاكو ى اهب ءاج ول اهؤارك الو “ قيرطلا يف تعاض نإ

 ا۔ے كلذ وحنو جحلا يف ةقدصلا وأ موصلا وأ مذلا بجوم لعفو اهرسفي ال

 ء ىذألاو نملا وأ ءار لمملا را۔مظإ و رئابكلاك دسفملاو ‘ دمب فنصملا هركذي
 : لاقو ث 0١ نيدلا هل نيصلخ هللا اوديعيل الإ اورمأ امو : ىلاعت للا لاق
 اومصتعاو اوحلصأ و اوبات نيذلا الإ له : لاقو ا" صلاخلا نيدلا هلل الأ »

 . ه : ةنيبلا ةروس ) ( ١

 . ٣ : رم زلا ةر وس ) ( ٦
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 المع لمعيلف هبر ءاقل وجري ناك نمف » : لاقو ى ١ مهنيد اوصلخأو هلاب
 نهملع لفي ال ثالث » : نلع هنعو ى !) 4 ادحأ هبر ةد امعب كرشي الو [لاص

 . ثيدحلا « هلل لمعلا صلخأ ملسم لجر بلق

 هنود وه نم ىلع الضف هل نأ يبأ نظ : لاق هيبأ نع دعس نب بعصم نعو

 لجو زع هللا رصن امنإ » : يقل هللا لوسر لاقف ى قلع هللا لوسر باحصأ نم
 لوسر لاق : نسحلا نعو ى « مهالصو مهصالخإ و مهتوعد و اهئافعضب ةمألا هذه
 تببحأ نم بلق هتعد وأ ي"رس نم "رس صالخإلا :ىلاعت هللا لوقي ه: رع كلا
 للع يبنلا نإف لوبقلل اومتها و لمعلا ةلقل ١ ومتهت ال : "يلع نعو » ا[ يدابع نم

 : تع لاقو « ما « ليلقلا هنم كيزجي لمملا صلخأ »ه : لبج نب ذاعمل لاق

 ىلع هبلق نم ةمكحلا عيباني ترهظ الإ اموي نيعبرأ لمملا هلل صلخي دبع نم ام ه
 )6٨ « هناسل

 لوقيف مملا هللا هاتآ لجر : ةثالث ةمامقلا موب لئسي نم لوأ » : للع لاقو

 فارطأو ليللا ءانآ هب موقأ تنك بر اي : لوقيف ؟ تلع ابف تعنص ام شلا
 نأ تدرأ لب :تبذك : ةكئالملا لوقتو “ تبذك : ىلاعت هللا لوقف ث راهنلا

 )١( ءاسنلا ةروس : ٦ ٤ ١

 )٢( فهكلا ةروس : ٠١١٠
 ملسم هاور )ء( .

 . ملسم هاور ()

 )٥( ملم هاور .
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 دقل : ىلاعت هللا لوقيف آلام هللا هاتآ لجرو « كلذ ليق دقف الأ ملاع نالف لاقي
 فارطأو ليللا ءانآ قدصتأ تنك بر اي : لوقيف ؟ تعنص اذامن كيلع تممنأ

 : لاقي نأ تدرأ لب 60 تبذك : ةكئالملا لوقتو ى تبذك : هلا لوقف ث راهنلا

 : ىلاعت هللا لوقيف ى هللا لببس يف لتق لجرو « كلذ لبق دقف الأ « داوج نالف
 : هللا لوقيف “ تلتق ىقح تلتاقف داهجلاب ترمأ بر اي : لوقىف ؟ تعنص اذام
 دقف الأ 2 « عاجش نالف لاقي نأ تدرأ لب تبذك : ةكئالملا لوقتو ع تبذك

 لا_ةو يذخف ىلع تلل للا لوسر طخ مث : ةريره وبأ لاقف “ )١' « كلذ ليق

 لخدف ى « ةمابقلا موي مهج ران مهب 'رَسُستا قلخ لوأ كئلوأ » ةريره ابأ اي
 :لاق مث « قهزت هسفن تداك ىتح ىكبف هل ىورو ةيواعم ىلع ثيدحلا اذه يوار

 . ةيآلا .. 2 اهتنيزو ايندلا ةامحلا ديرب ناك نم < : لاق دإ للا ىدص

 : اولاقف موق هءاجف اليوط ارهد هللا دبعي ناك ًادباع نإ : تايليئارسإلا يفو

 ىلع هسأف ذخأف كلذل بضغف ىلاعت هللا نود نم ةرجش نودبسمي اموق انه اه نإ

 ديرت نبأ : لاقف خيش ةروص يف سيلبإ هلبقتساف اهعطقىل ةرجشلا دصقو هقتاع

 تك رت كاذو تنأ امو :لاق ع ةرجشلا هذه عطقأ نأ ديرأ : لاقف ؟ للا كمحر
 ى يتدابع نم اذه نإ : لاقف ؟ كلذ ريغل تغرفتو كسفنب كلافتشاو كتدابع

 دعقو ضرألا ىلإ هحرطف دباملا هذخأف هلتاقف ى اهعطقت نأ ككرتأ ال ينإ : لاقف

 : سيلبإ هل لاقف ى هل ماقف ٤ كملكأ ىتح ينقلطأ : سيلبإ هل لاقف ى هردص ىلع

 . يقهيبلا هاور ) ( ١

 ١ ه : دوه ةروس ( ) ٦



 نم كيلع امو تنأ اهدبعت امو كيلع هضرفي ملو اذه كنع طقسأ هللا نإ اذه اي
 ص اهمطقب مهرمأو اهلهأ ىلإ مهثعبل ءاش ولو ضرألا يف ءايبنأ ىلاعت هللو ى كريغ

 ىلع دعقو هعرص و دباعلا هلغف لاتقلل هذبانف ى اهعطقأ نأ دب ال : دباعلا هل لاقف

 كل ريخ وهو كنيبو ينيب ,لصف رمأ يف كل لمه : هل لاقف سيلبإ زجعف هردص
 تنأ : لاقف هقلطأف ‘ كل لوقأ ىقح ينقلطأ : لاق ؟ وه امو : لاق ؟ عفنأو

 لضفتت نأ بحت كلعل و كنولوعي سانلا ىلع ”"لك تنأ امنإ كل ءيش ال ريقف لجر
 : لاق « معن : لاق “ سانلا نع ينغتستو عبشتو كناريج يساوتو كناوخإ ىلع

 اذإ نيرانيد ةليل لك يف كسأر دنع لعجن نأ ؟يلع كلو رمآلا اذه ىلع عجراف

 نوكسف كناوخإ ىلع قدصتتو كلايعو كسفن ىلع تقفنأف اهتذخأ تحبصأ
 مهرضي الو اهناكم سرغي يتلا ةرجشلا هذه عطق نم نيملسهلو كل عفنأ كلذ

 ى لاق ايف دباعلا ركفتف « اهايإ كعطق نينمؤملا كناوخإ عفني الو ائيش اهعطق

 نآ للا يفرمآ الو ى ةرجشلا هذه عطق ينمزليف يبنب تسل خيشلا قدص : لاقو

 كلذب ءافولا ىلع هدهاعف ةمفنم رثكأ هركذ امو اهكرتب آاصاع نوك أف اهعطقأ

 هسأر دنع نيرانيد ىأر حبصأ املف تابف هدبعتم ىلإ دباملا عجرف « هل فلحو

 بضفف ائيش ري ملف هدعب امو ثلاثلا مويلا حبصأ مث « دغلا كلذك و « امهذخأف
 :هل لاقف ؟ نيأ ىلإ : لاقف خيش ةروص ىلع سيلبإ هلبقتساف هقتاع ىلع هسأف ذخأو
 كل ليبس الو كلذ ىلع رداقب تنأ ام هللاو تيذك : لاقف ى ةرجشلا كلت عطقأ

 سيلبإ هذ۔خأف ص تاهيه : لاقف ةرم لوأ لعف اك هب لعفل دباملا هلوانتف اهيلإ

 ّنَمهَْننَتل :لاقو هردص ىلع سيلبإ دعقو هيلجر نيب روفصملاك وه اذإف هعرصو

 ينتبلغ اذه اي : لاقف هب هل ةقاط ال اذإف دباملا رظنف كنحيذأل وأ رمآلا اذه نع

 )وأ تبضغ كنأل : لاقف ؟نآلا ينتبلغو آال"وأ كتبلغ فيك ينربخأو ينع ؟لخف
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 كسفنل تبضغ ةرملا هذهو ى كل هللا ينرخسف ىرخألا كتين تناكو هلل ةرم

 . كثشنعرصف ايندلل و

 رسكب - )١' ي نيصلخملا مهنم كدابع "الإ ل : ىلامت هللا لاق اك اذهو

 ى ةدابعلل هللا مهصلخأ نيذلا يأ _ اهحتفب وأ _ ةدابعلا يصلغ يأ _ ماللا
 يسفن اي : يخركلا فورعم لوقي اذهف و « صللا الإ ناطيشلا نم وجني الو

 ص هتائيس متكي امك هتانسح متكي نم صلخملا : فوفكملا بوقعي لاقو ‘ يصلخا
 ى ىلاعت لا الإ اهب ديرب ال ةدحاو ةولخ هل تحص نمل ىبوط : نابلس وبأ لاقو

 تصلخ نم : يرعشألا ىسوم يبأ ىلإ هنع هلل ا يضر _ باطخلا نب رمع بتكو

 ۔ سانلا نيبو هندب ام ىلامت هللا هافك هتين

 ليلقلا كفلكي كلامعأ يف ةينلا صلخأ : هل خأ ىلإ ءايلوألا ضعب بتك و
 نم مهيلع دشأ لامعألا ىلع تاينلا صيلخت : ينايتخسلا بويأ لاقو ى لمعلا نم
 ص هيلع طلخ طلخ نمو هل يفص افص نم : لوقي ضعب ناكو ى لامعألا عيمج
 هتلمع ءيش لك : لاقف ؟ كلامعأ تدجو فيك : هل ليقف مانملا يف مهضعي يؤرو

 يف اهتيأر انل تتام ةره قحو قيرط نم اهتطقل نامر تابح ىتح هتدجو هلل
 ص تائيسلا ةفك ىف هتيأرف ريرح نم طبخ يتوسنلق يف ناكو ى تانسحلا ةفك
 : تلقف « اباوث هل تيأر امف تام يأ ى رانيد ةئام هتميق يل رامح قفن دق ناكو

 دجو دق هنإ : ىل لبقف ى اهبف سيل رامح تومو ى تانسحلا يف يل رونس توم
 ص كرجأ لطمف هلا ةنعل ىلإ تلق تام دق : كل ليق امل هنإف ط هتثعب ثيح

 . ٨٣ : ص ة روص ) آ (
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 ةقدصب تقدصت تنك و : لاق “ كتانسح يف هتدجول هللا لمبس يف : تلق ولو

 : نايفس لاق « يلالو "يلع ال كلذ تدجوف آلإ مهرظن ينبجعأف سانلا نيب
 . هيلإ نسحأ دقف هيلع نكي مل اذإ اذه نسحأ ام

 ثرفلا نم نبللا زييمتك بويملانم لمملا زييمت صالخإلا :ذاعم نب ىيحي لاقو
 نم ءاسنلا هف عمتجت عضوم لك رضحم و ءاسنلا يز ق جرحم لجر ناكو > مدلاو

 ةرد تقرف ءاسنلل عمج هيف اعضوم آموي رضح نأ قفتاف « متأم وأ سرع

 ىقح - ةدحاو ةدحاو نوشتفي اوناكف ى شتفن ىتح بابلا اوقلغا نأ اوحاصف
 : لاقو صالخإلاب ىلاعت هللا اعدف هعم ةأرما ىلإ و لجرلا ىلإ ةبونلا تفلب

 أ 1 كلت عم ة ةردلا تذجوف ؤ اذه لثم ىإ دوعأ ال ةحضفلا هذه نم توجن

 ةردلا اندجو دقف ةرحلا اوقلطا نأ اوحاصف

 هضرأ ثرحي وهو يرسلا هللا ديبع يبأ عم امئاق تنك : ةيفوصلا ضعي لاق

 لاقف ى ءيشب هةراسف لادبألا نم هناوخإ ضعب هب رمف ةفرع موي نم رصعلا دمب

 تلقف “ ينيع نع باغ ىقح ضرألا خسني باحسلاك ًرَصَ ي ال : هللا دبع وبأ

 : تلق ى ال : تلقف هعم جحأ نآ ينلاس : لاقف ؟ كل لاق اه : للا ديبع يبأل

 فاخاأف ةيشملا ضرألاهذه ممتأ نأ تيون دقو ةين جح يف يل :لاق ؟هتقفاو "الهف

 ئش ىلاعت للا لمع يف لخدأ ينأل ىلاعت هللا تقل تضرعت هلجأل هعم تججح نإ

 . ةجح نيعبس نم يدنع مظعأ هيف انأ ام نوكيف هريغ

 تلقف ةالخم انضعب ضرمف رحبلا يف توزغ : لاق هنأ مهضعب نع يورو

 اهتيرتشاف اهيف تحرف اهتعب اذك ةنيدم تلخد اذإف يوزغ يف اهب عفتناف اهيرتشا
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 : هبحاصل امهدحأ لاقف ءامساا نم الزن نيصخش نأك مونلا يف ةليللا كلت تيأرف

 ارجات نالفو ايئارم نالفو اهزنتم نالف جرخ : بتكأ هيلع ىلمأف ةازغلا بتكا

 : تلقف ى ارجات جرخ نالف بتكأ : لاق يلإ رظن مث ى هللا ليبس يف نالفو
 تيكبف ى اهيف رجتأ ةراجت يعم امو رجتأ تجرخ ام يرمأ يف للا هللا

 نأ ديرت ةالغ سمأ تيرقشا دقل خيش اي : لاقف ى وزفلل الإ تجرخ ام : تلقف

 : لاقف هبحاص ىلإ رظنف.آرجات ينوبتكت ال : تلقف ‘ تيكبف ، اهيف حبرت
 حبريل ةالغ هقيرط يف ىرقشا هنأ الإ ايزاغ نالف جرخ بتكا : لاقف ؟ ىرت ام

 . دارأ ام هيف لجو زع للا كحي ىتح اهيف

 بتكت نأ نم كل ريخ اهصلخت ةولخيف نيتمك ر ىلصت : يطقسلا يرس لاقو
 ةا۔ےن ةعاس صالخإ يف : ضعب لاقو ى دنس 7 ةئام عبس وأ اثيدح نيمس

 صالخإلا هؤامو عرز لمعلاو رذب ملعلا : لاقيو زيزع صالخإلا نكلو « دبألا

 ة.حم هاطعأ : ثالث نم هعنمو اثالث هاطعأ ادبع للا ضغبأ اذإ : ضعب لاقو
 ى اهيف صالخإلا هعنمو ةحلاصلا لامعألا هاطعأو ى مهنم لوبقلا هعنمو نيحلاصلا
 قئالخلا لمع نم هللا دارم : ضعب لاقو “ اميف قدصلا هعنمو ةمكحلا هاطعأ و

 اولمع املف اولمع اولقع املف اولقع ادابع هلل نإ : دينجلا لاقو “ طقف صالخإلا

 . عمجأ "ريبلا باوبأ ىلإ صالخإلا مهاعدف اوصلخأ

 ص كب هنم لصف نيلصأ ىلإ عجري هلك رمآلا : يزورملا ديعس نب دمحم لاق

 دقف تلعف تنأ اذإف ى لمعت ايف صلختو « لعف ام ىضرت « هل كلنم “لعفو

 . نيرادلا يف تزفو نيذهب تدعس
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 اصلاخ يمس هبوش نع افص اذإ هريغ هبوشي نأ روصتي ام لك نأ ملع!و

 رئاسو “اهباوث صقنيو “ لامعألا لطي ام لكو ءاثرلاو كارشإلاهداضي صالخإلاف

 ك برقتلا دصق عم موصلاب ةلصاحلا ةيمحلاب عفتنيل موصي نأ لثم “ سفنلا ضارغأ

 ةكرحلاب هجازم حصيل جحي وأ ى هقلخ ءوسو هتنؤم نم صلختيل ادبع قتعي وأ

 وزغي وأ « هدلوو هلهأ نم وأ هودع نم برهيل وأ هدلب يف رش نم صلختيل وأ

 وأ هلام وأ هلهأ بقاريل سانلا عفديل ليللاب يلصي وأ ى اهدعتيو برحلا سرال

 وأ = تمصلا برك نم وجنيل ظعي وأ سرديو “ رجثتي فيك فرعيل ملعلا ملعتي

 هسفن نع ففخيل ايشام جحي وأ “ هملعتيو طخلا ديجرل اباتك وأ افحصم بتكي

 يف فكتعي وأ س هتحئار بيطتلا وأ دربتي وأ فظنتيل أضوتي وأ ى ءاركلا

 غرفتيل وأ ث هلام لك أ هيلع لقيل موصي وأ « نكسملا ءارك هيلع فخيل دجملا

 يف ةجاحلا عطقيل لئاسلا يطعي وأ « خبطلاو لك ألا ابنع هلغشي الف لاغشألل
 . هنع لاؤسلا

 ةزمل كلذو « اجن هللا هجول ةصلاخ ةدحاو ةظحل هرمع نم هل ملس نم : ليق

 اذإف ى برقلا ىوس هب دصقي ملو هتاذ يف ءيش لمعلا بوشي ال نأب صالخإلا
 نيثالث ةالص داعأ اضعب نأ “رم اك كالملا هنم فاخ ءيش ىلإ هسفن تحارتسا

 لجخف رذعب هرخأتل يناثلا يف اموي ىل۔ص هنوكل لوآلا فصلا يف اهالص اماع

 ضماغ اذه لثمو ى لوآلا يف ىرب نأ تبحأ دق هسفن نأ ملعف يناثلا يف ىري نأ

 ى ةمايقلا موي تائيس اهلك هتانسح ىرت هنع لفافلاو ى ليلقلا الإ هنم وحني ال
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 لق ظ > 2 تائيس مهف ادبو ط ‘ 2 هللا نم مهل ادبو { : ىلامت لا لاق

 . تايآلا .. '") الامعأ نيرسخالاب مكتتن له
 حرفلاو ءاليتسالا ةذلماعلا رشن ىلع مهثعب اذإ ءاملعلا كلذل اضرعت سانلا دشأو

 لابقإب حرفلاو نيدلل رصن كلذ نأ ناطيشلا مهيلع سبليو ط حدملاو عابتالاب
 اظعو هنم نسحأ وه نم رهظ ولو هل ظعولاب ناطلسلا ىلع ءاليتسالاو سانلا

 هافك ذإ هل رسأ كلذ ناكل ىقدص ولو كلذ "هَءاسل هنع هملإ سانلا فرصناو

 عاطقنال كمغ : ناطيشلا هل لاق امبرو ى هريغب لغتشيو رطخلا مهملا اذه هريغ

 ولف « ذئنيح ةمذلا هيفكت هنأو اباوث لزجأ ءاضقلاب ىضرلا يردي امو “ باوثلا

 كدنع امومذم ناكل “ايهنع هللا يضر ركب يبأ ممدقتب متغا رمع نأ كل ليق

 : . ملعأ هللاو

 دقف هصالخإ دهش نم نإف > صالخإلا ةي ؤ ر دقف صالخإلا : يسوسلا لاق

 ص هسفن ىلع ىضرلا نم وأ ‘ بجعلا نم افرط هيف نآل صالخإ ىلإ هصالخإ جاتحا
 لوق هانعم يفو ى ةصاخ ىلاعت هلل هتاكرحو دبعلا نوكس نوكي نأ : لهس لاقو
 ءيش يأ : لهسل ليقو ى ىلاعت هللا عم ةينلا قدص صالخإلا : مهدأ نب ميهاربا

 : مور لا ةو ؤ بيصن هيف امف سيل ذإ صالخإلا : لاقف ؟ سفنلا ىلع دشأ

 ةرخآلا معن نأل ى نيرادلا يف اضوع هبلع هبحاص ديرب ال نأ لمعلا يف صالخإلا

 )١( رمزلا ةروس : ٤٧ .

 )٢ ( ةيثاجلا ةروس :: ٣٣ .

 . ١٠٣ : فهكلا ةروس ()
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 ء قلطملا صالخإلا وهو نيقيدصلا صالخإ اذهو هللا الإ ديري امف سفنلل ظح

 ص ةل_جاعلا ظوظحلا ىلإ ةفاضإلاب صلخمف رانلا فوخو ةنجلا ءاح رل لماملا امأو

 امإ هنأل “ ظوظحلا نم ةءاربلا يعدم رفكب ننالقابلا ركب وبأ يضاقلا ىضق دقو

 هتفرعمب ذذلتلاو هللاب سنإلا وأ ةرخآلاو ايندلا ظح وأ امندلاظح ناسنإلا ديرب نأ
 ريغ اودارأ موقلا نكلو ى قدصو ى ةيهولآلا ةفص اهنم ةءاربلا : لاقو هتاجانمو

 هفرعي ال عونلا اذه نأل هتاجانمو هتفرعمب ذذلتلاو ىلاعت هب سنآلا وه يذلا عونلا

 . هنم نوبحعتي لب اظح هنومسي الو سانلا

 ء قلاخلا ىلإ رظنلا ماودب قلخلا ةيؤر نايسن صالخإلا : نامع وبأ لاقو

 هبلع علطي ال نأ لمعلا يف صالخإلا : ليقو ‘ طقف ءائرلا ةفآ ىلإ ةراشإ وهو

 لب لسق اك ءافخإلا ىلإ ةراشإ اذه سيلو ‘ هبتكسف كلم الو ‘ هدسف.ف ناطيش
 ن۔ء افصو قئالخلا نع رقتسا ام صالخإلا : ليقو ، بلقلا يف صالخإلا نأ ىلإ

 نع قلخلا جارخإ وه صالخإلا : يبساحملا لاقو ى دصاقملل عمجأ اذهو « قئالعلا
 سأك نم برش نم : صاوخلا لاق « ءاثرلا يفنل ةراشإ اذهو ث برلا ةلماعم

 : نتن ىسيعل :؛ويراوحلا لا_ةو « ةيدوبعلا صالخإ نع جرخ دقف ةسايرلا
 هدمحي نأ بحي ال ىلاعت هلل لمعلا لمعي يذلا » : لاقف ؟ لامعألا نم صلاخلا ام

 بابسألا ىوقأ هنآل هيلع رصتقاو ى ءائرلا يفنل ةراشإ اذهو ى « دحأ هيلع

 . صالخإلل ةشوشملا

 : لضفلا لاقو > تارودكلا نم لمملا ةفصت صالخإلا : دنجلا لاقو

 نأ صالخإلاو ص كرش سانلا لجأ نم لمعلاو « ءائر سانلا لجأ نم لمعلا كرت
 عابہلك ظوظحلا نايسنو ةبقارملا ماود صالخإلا : ليقو ى ايهنم هللا كفاعي
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 لوقت نأ »: لاقف صالخإلا نع للع للالوسر لئس هنأ يور ام ىفاشلا ناببلاو

 ؛هتدابع يف مقتستو كسفنو كاوه دبعت ال يأ ع ١) ترمأ ك ميقتست مش هللا ىبر

 . ملعأ هللاو رظنلا درجم نع هللا ىوس ام عطق ىلإ ةراشإ اذهو

 هريغ ةرضح هتالص نسحي نأ كلذ لاثم ىةتوافتم صالخإلا شيوشت عاونأ و

 « ةقد ضعب هيفو ى ءىدتبملل رهاظ اذهو ى هنم أربي وأ هباتغي وأ هرقتحي الئل

 لوقب عوبتم هيلإ روظنم هنآل اهنسحي نكلو “هرذحيو اذهل نطفتي نأ هنم قدأ و
 ء اهتءاسإ يف كل عابتالا يف بقاعتو ى اهنيسحت يف كل عابتالاب رجؤت ناطيشلا

 الو ةولخلا يف هبلق يف قلخلا ربتعي نأ نودب ةولخلا يف اهماقأل هنم كلذ حص ولو
 هرذحيو هلك كلذل هتني نأ اذه نم قدأو “هربغ ىلإ رشتنيو هبلق رينتسيف اهدعب
 اهريغو ةولخلا يف اقلطم هتالص نوكتل ةولخلا يف هتالص نيسحت يف دهتجي هنكل

 صالخإ كرتو ؛ ءائر اذهف ،ةولخلا يف اهنم نسحأ ألملا يف نوكت ال ىتح ى ءاوس

 نأ اضيأ كلذ نم قدأو « اضيأ روضحلا ىلإ رظنلاب ةولخلا يف قاخلا ىعار هنال

 : ناطيشلا هل لوقيف مارح قلخلا لجأل عوشخلا نأ هل رطخي و هلك كلذل نطفتي

 ص عشخيف هنع لفاغ تنأو كبلق ىلإ رظني نأ رنحاو هلا لالج يف ركفت

 ةولخلا يف عوشخلا َمزلَل هصالخإ حص ولو 4 ركم هنكلو صالخإب اذه سيلو

 ء هنع جرختيلف هجوألا كلت نم ءيشب ناطيشلا هعداخ اذإ نكلو ى اضيأ

 . بوشملا لمملا ىلع باوثلا يف فالخلا رم دقو نكمم هنع جورخلاو

 )١( ملم ءادر .
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 : حراوجلا نم نإو نوكيو

 هل ال ائيش يضتقي ال مأ اباقع وأ اباوث يضتقي له اوفلتخا مهنأ يلازغلا ركذو
 ى هل وهف صلاخ وه يذلا امأو « امطق هيلعف ءايرلا هبف يذلا امأ ؟ هيلع الو

 نع ولخت ال نكلو ى هل باوث ال هنأ رابخألا رهاظو بوشملا يف فالخلا امنإو
 يسفنلاو ينيدلا ثعابلا ىواستنإ هنأ هللا دنع ملهلا هيف انل حدقني يذلا وض راعت

 فخأ هيلع باقعلا نكل ى هيلعف بلغأ ءايرلا ثعاب ناك نإ و ى هملع الو هل الف

 ردقب باوثلا نم هلف بلغأ برقتلا ثعاب ناك نإ و “ءايرلل درجت ام ىلع باقعلا نم
 ى ةيآلا .. )١' ي هرت آريخ ةرذ لاقثم لممي نمف لف : سفنلا ثعاب ىلع داز ام
 امب مكحيف رشلاو ريخلا عفادتيف « اهحمت ةنسحلا ةئيسلا عبتا » : قلع لاق دقو
 ناطشلا بيصن ناك ولو هدسفي ام فوخ لمملا كرتي الو امهدحأ داز

 . هف ىوقأ

 نعتس تحححو > ةنس نعتس تدبلا ترواح : داور بأ ن زي زملا دمع لاق

 ناطشلا بيصن يسفن ةبساحع دعب تدج و الإ هلل لمع يف تلخد امف « ةحح
 ٠ ك .

 . ىف وا هيف

 اهدحو ال بلقلا عم نكل ى ( حراوجلا نم نإو ) صالخإلا ( نوكيو )
 ةعاطلا نم ائيش حراوجلا لمعت نأ حراوجلا نم وهف هدحو بلقلا نم نوكي ايك

 بلقلا نم صالخإلاو « بلقلا نم صالخإلا عم هصقني وأ هدسفي امب نورقم ريغ

 حراوجلا يف ناسللا لخدو ى هبحو نمؤملاب ريخلا نظك بلقلاب لمعي ابف وه هدحو

 ( ١ ) ةلزلزلا ةروس : ٧ .
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 ةالص يف وهسك هتجردل صقنم :دوجو عم ًاصلاخ لعفلا نوكي الو

 . اهتداعإ بجوي الو اهدسفب ال امم اهيف صقن وأ ةدايزو

 هبلقزم صالخإلا عم هالوت وأ نينمؤال هئاعد و هتءارق يف صلخي نأ لثم

 بلقلاب هناميإك و هبلق نم صالخإلا عم هنم أربت نم ىلع وأ رافكلا ىلع هئاعدك و

 ؛قطن الب ولو بلقلاب ناميإلا متي هنأ انلق نإو ى هب ناميإلا بجي امب اصلخم ناسللا و
 صالخإلا نأ ديرب نأ زوجي دقو‘ىطني مل اذإ طقف بلقلاب صالخإلا نم هصالخإف
 اعم حراوجلا و بلاقلا نم و > هدح و باقلا نم نوكر 5 اهدحو حراوجلا نم نوكب

 اك ةين الب آاصالخإ هتاذ يف هصقني وأ هدسفي اك صللاو « حراوجلا لمع ربتعي نأب

 هعفني ال ناك ولو هصقني وأ هدسفي امب نرتقي مل هنأ ىنعمب اذه بقع فنصملا هركذ

 دعب لهذيو لعفلا لوأ يوني نأ لثمو “ بلقلا صالخإ مدعل وأ هتين مدعل

 لثمو « اهنع هبلق باغ دقف ةلا الإ هب رمأ ام "ةدح ىلع لمعت هحراوج ريصتف

 ع ماعلا لماكلا صلاخلا عفني امنإو ‘ موصلا لاح لهذيو هقبست اهنإف موصلا ةين

 نأ الإ هعفند مل سكعلاب وأ ةحراجلا نود ةينب وأ ءيش نود ءيش يف صلخأ نم

 . ٥ ردب ال لوهذلا

 ىنعمب ( هتجردل صقنم دوجو عم ) ىلامت هلل ( اصلاخ لعفلا نوكي الو )
 ( ةالص يف وهسك ) ى .وحنو ءانرلب قحتلم هنأ ىنعمب ال ءيش هنم صقن هنأ

 ح ايهاس تكسي وأ اهنم لعف ام ىلإ عجري وأ هيلإ لصي مل ام اهنم لعفي نأب
 طاقسإك ( اهيف صقن وأ ) اهدحو ةحتافلا ثيح ةروس ةدايزك ( ةدايزو )

 حبسي وأ يفكي ال كلذ نأ لوق ىلع طقف نيترم وأ ةرم مظعي نأك وةريبكت

 اهد۔في ام امأو ى ( اهتداعإ بجوي الو اهدسفي ال امم ) وهسلاب كلذو كلذك .
 ك صلخم ريغ نوكي نأ نع الضف هعم يعرش لعف ال هنإف ا مداعإ بجوو

_ ٢١٦ _ 



 اهيف ىطعي ال هنأ ءاملعلا لاق ام اهيف ىطعأ نإ ةاكز يف اذكو

 2 ةقدص وأ موص وأ مد بجوم هيف لعف نإ جحو ي ءىزجع وهو

 اهتداعإ بجوي الو ى اهدسفي ال ام اهيف لعف ةعاط لك يف اذكو

 ء ةاجنلاو ةباثإلل هيلإ لاعفألاب دصقلا وه هللا ىلإ برقتلاو

 يعرشلا ةروصب هنآلو “ يوغل لعف هنآل زا_ج صلخ ريغ لعف هنأ تاق نإ و
 :سيل مالك وأ ايندلا مالك ةدايزك و ى هباتك يف "رم امم ةحتافلا كرتك كلذو « مت ول
 ى اراصتخا ناكل اهتداعإ بجويالو : هلوق طقسأ ولو “ هيف رم امم نآرقلا يف

 . اهتداعإل .بجوملا وه اهدسفي ام نإف

 وهو اهيف ىطعي ال هنأ ءامملا لاقام اهيف ىطعأ نإ ةاكز يف اذكو )
 اضيأ ليثمت ةدايزو ريظنت ( "جح ) ك هلوق ( و ) اهيف ةميقلا ءاطعأك ( ءعىزج

 رذع الب قئلَحَح رذع الب ( ةقدص وأ موص وأ مد بج وم هيف لعف نإ )
 . هموص وأ عتمتملا يدمح الإ نامسنب وأ

 ( اهتداعإ بج وب الو اهدسفي ال ام اهيف لعف ةعاط لك يف ) ك ا ( اذكو )

 هلبق ال لمفلا عم لعفلا صالخ ! ن وكي و > هب اتك ف م ام ىلع م وص ق ك ١ وسك

 م

 . ٥ دعب و (

 ةنجلاب ( ةبائإلل هيلإ ) كرتلاب وأ ( لاعفألاب دصقلا وه هنلا ىلإ برقتلا و )

 اهكرتيو اهبحي ةبصعم هل أهتت نأ وه كرتلاب برقلاو ى رانلا نم ( ةاجنلا و )

 ء رخآلا يف نوكي الو لعف يف برقتلا نوكيو ى اهيلع ردق دقو هللا هجول
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 ء ضرف ضرفلاب و { كرش هريغل هنأ امكديحوت ةعاطلاب هيلإ برقتلاف
 نايصعلا نم هءافتنا و هلع ام ءادأ بجاولاب دصاقلاو ك لقن لفنلاب و

 ًاقلط. راضملا نهو ،ةيورخألا ةاجنلا عم هللا نه يويندلا عفنلا وأ

 ك ب رعمم

 ( ةعاطلاب هيلإ برقتلاف ) هب برقتي مل يذلا رخآلا نود هب برقت ام ىلع باثيو

 ‘(هنأ اك) هنع ولخلاب كرشي ال ديحوتلا نم عون يأ ى ( ديحوت ) ةلفانلاو ةضيرفلا
 ضرفلاب ) هللا ىلإ برقتلا ( و ، كارش ) للا ريغل يأ ى ( هريغل ) برقتلا يأ
 اضيأ هنأ اك ( لفن لفنلابو ) قفان هب برقتي مل نمو “ديحوت اضيأ هنأ اك ( ضرف
 . رفكي مل هب برقتي مل نإو « ديحوت

 ( وأ نايصعلا نم هنافتناو هيلع ام ءادأ بجاولا ) لمعف ( ب دصاقلا و )

 نجسلاو بدألاو دودحلا نم ةمالسلاك ى ( هللا نم يويندلا عفنلاو ) هب دصاقلا

 ةيورخألا ةاجنلا عم ) قزرلا عيسوتو ندبلا حيحصتك و لتقلاو متشلاو
 ( اقلطم ) وأ ىنعمب واولاف نم وأ يأ ى ( راضملا نم ) ةمالسلا هب دصاقلا ( و

 عفانملا دصاقلا وأ ڵةيويندلا راضملا نم ةمالسلا هب دصاقلا وأ « ةيورخألا و ةيويندلا

 ءىزجم وهو صلخ ريغ( ب"رقتم ) ةرجآلا عفانمو اهعفانم دصاقلا وأ كةيويندلا

 دصقي يذلا نكل ى برقتم رانلا نم ةاجنلاو ةنجلاب ةباإلا هب دصاقلا نأ اك ك هل

 تنأ هنم لضفأو ى ركذ نمم هريغ نم لضفأ رانلا نم ةاجنلاو ةنجلاب ةباثإلا هب

 امهدعبو ى هك رت ىلع بقاعي ال ناك ولو « بجاولا لعفي ثيحي هللا بح هب دصقي
 هللا نم يومندلا عفنلا دصاقلا هدعبو < نايصعلا نم هءافتناو هيلع ام ءادأ دصاقلا
 ايندلا راضم نم ةمالسلا دصق نم اذه دعب ىوتساو ى ةيورخأألا ةاجنلا عم
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 > نالحاعلا ال نالجأآلا باوثلاو ةاجنلا هب دصقب بجاولاو

 ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ‘ امهالك لفنلاك ًأزجأ نإو

 ايندلا راضم نم ةمالسلا دصق نم ءاوتساب امهدعبو ايهمفانم دصاقلاو ةرخآلاو

 برقت اهراضم نم ةمالسلل وأ ايندلا عفانمل دصاقلا امنإو ى اهعفانم دصاقلاو

 .ا هللا وه كلذ ىلع رداقلا نأ دصاقلا كلذ راعشتسال

 ضعب نم ةمالسلا وأ ايندلا عفن ضعب ىلإ دصقلا برقتلا نم دمي كلذك و

 مل وأ ضعبلا نيع اهراضم ضمب نم ةمالسلا وأ ةرخآلا عفن ضعب وأ اهراضم

 هركذ ام هلك ركذ ابف ةعاطلا لعفب برقتلاك ةيصعملا كرتب برقتلاو ى هنيعي

 ى اهضعب ينو عفانملا لك يفو “ اهضعب يفو راضملا لك يف هترك ذ امو “ فنصلا

 اهدصق نإ و ى ابرقتم سيل اهراضم نم ةمالسلا وأ ايندلا عفن دصاقلا نأ يدنعو

 كرشم اهيلع قفتم ةيصعمب هللا ىلإ برقت نمو ى ةرخآلا دصقب برقتمف ةرخآلا عم
 . قفانم : لقو

 لجاملاو ( نالجاملا ال نالجآالا باوثلا و ةاجنلا هب دصقي بجاولاو )

 نادصقلا ءازجأ ولو ( امهالك لفنلا )يف هيزجي اي ( ك ) ه ( ازجأ نإو ) لجآلاو
 ىنعمو ى أزجأ لعاف الكو لجآلاو لجاملا دصق اذك و « لجألا ىلع رصتقي ملو
 هب دصقي نأ بجاولا نأش نم نأ دارملاو ى ايهب لمملا لطبي ال هنأ امهازجأ
 يورخآلا دصقت عم برقتم هنأ نم مدقت ام يناني الف نييورخألا ةاجنلاو باوثلا
 ىلإ هدانسإ لصألاو ص زاج نيدصقلا ىلإ ءازجألا دانسإو ى امم يوبندلاو
 . بجاولا
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 رمعلا ةلاطإل محر ةلصك ى لجاعل دصقلا هيف زاج ام ضرفلا نمو

 ‘ أزجأ و كلذب طقسو > ىنغل جحو لام ومنل ءاكرلا ءادأو

 : مهلوقل ةعاط راص هللا ىلإ برقتلا هر ىونو ملسم هلعف نإ حايملاو

 ٠ ةيصعم نكت مل نإ: ةعاطلل هلاعفأ نإ

 نأ هيف لضفألا نراك ولو ( لجاعل دصقلا هيف زاج ام ضرفلا نمو )
 هريغ يف هزاوج نم ىوقأ ه .ف هزاوج نأ دارأو لجآلا دصقي لب “ هدصقي ال

 كلذب لعفلا مسا راعشإ عه وأ ث لعفلا كلذ يف لجاملا كلذب ثيدحلا دورول

 قزرلا ةعساو هتلاطإل ببس اهنأ درو اك ( رمعلا ةلاطإل محر ةلصك ) لجاملا

 ظفحيو هب ومني هنأ ثيدحلا دورول هظفحو ( لام ومنل ةاكزلا ءادأو ) ةكربلاو

 - نيفلا رسكب - ( ىنيفل جحو ) ى اذكه ومنلا ىلع ةاكزلا ظفل ةلالدلو ى هب

 هب دوصقملا لعفلا ( كلذب ) بجاولا ( طقس و )ىنفلل ببس هنأ ثيدحلا دورول
 راص ها ىلإ برقتلا هب ىونو ماسم هلعف نا حابملاو ) ٠ ( ازجأو ) لجاملا
 نم اذك و “كلذ هلعف ال هتين يه ةعاطلاو ث هتحابإ ىلع قاب وه : ليقو ط ( ةعاط

 هتحابأ ىلع وه : لقو “ ةبصعم هلعف نوكي هب ةمصعلل ادصق [احابم لعف

 نأ ةبن وأ ى ةدابعلا ىلع يوقتلا ةينل لك أي نأ لثم ؟ هلعف ال هتين يه ةيصعملاو

 مارحلاو ةبيرلا زيميف ماعطلل يعد اذإ كساتي نأ ةّسِنل وأ سانلا يف عمطي ال

 الئل سبليو « انزلا ةمدقم هنم مقت الئلو ى ةوهشل رظني وأ ينزي الثل عماجيو

 اهلك ملسملا لاعفأ ىلإ ( هلاعفأ نأ ) ءاملعلا لوقل يأ “ ( مهلوقل ) هتروع فشكنت

 بوتيو يصعي هنأ رابتعاب زاجل ةيصعملا ينثتسي مل ولو (ةيصعم نكت مل نإ ةعاطلل)
 هل بتكت نأ تانسح اهعوجر ىنعم نأب لوقلا ىلع تانسح هتائيس عجرتف
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 عم برقتلاو « اهيلإ ءائرك هلا ريغ اهب دصق رفاك نم درت اك

 نإو ص هب برقت ام املسم عفنيو ، يبلق برقتلاو ، هب برقتملا

 .. ٠ . ٠ . . { هت رثكب ب رقت نإ وأ اق

 ىلإ دازلا نام » رظناف هل تانسحلا ريسيت هانعم : لسقو ى ةنسح ةئدس لك لدب

 / ( داعملا راد

 ادصق ةعاط هلعف ( ك هئا ريغ اهب دصق رفاك نم ) ةعاطلا ( درت اك )

 ةيصعملا له فلخلا رم دقو « درتب قلعتم ةيصعملا ىلإ يأ ى ( اهيلإ ءانر ) ل
 ةمصعم ةعاطلا كلتسفن وأ امل باوث ال نكل ؟ةعاط اهنأ ىلع ةىقاب ةعاطلاو ءاثرلا

 . ىلاعت للا ريغل لمع اهنأل

 دقو هدعب الو هلبق ال ( هب برقتملا ) كرتلا وأ لعفلا ( عم برقتلاو )
 نميف ءاملعلا ضعب لوقك هدعب نوكي دقو ى ليللا نم موصلا ةينك هلبق نوكي

 يف ليق اك ينف ولو : ليقو ى يقاب ءيشلا ماد ام برقتلا هنيزجي هنأ ةين الب قدصت

 نم ةيصو ذفنأ نميف رم اكو ‘ اجنم ميلستلا دعب ةالصلاب برقتلا ءازجإ
 اياصولا يف “رم اك هترافك وحنو هسفن ةيصول يز۔جتو هل اهذفنأ نمل زجت ملو هلام

 ( هب برقت ام اماسم عفنيو) ى ةدارإلا اذك و « يح راج ال ( يبلق برقتلا و )
 . هللا ىلإ

 برقت نإو « هتعفن ةبحب برقت نإف ى هعفني مل هب برقتي م امو ( لق نإو )
 وح ث وأ ة هروس وأ هتالص نم ةيآب برقت نإو ء رخآلا فصنلا ن ود هعقن اهفصنب

 ردصم ) هترثكب برقت نإ وأ ) لامعألا رئاس اذكهو > يقابلا ن ود هعفن كلذ
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 4 هب هفئاظ و وأ > برقتلاب هلعف أدتبا نأ وأ > رشعلا وأ فصنلا وأ

 ةينلاو ى لاوقأ ؛ هلك هعفني نأ ىلاعت هللا ريغ هب دصقي مل ام وأ

 . دصقلا يه

 رثكألاكلذ هعفن لعفلا رثكأب برقت نإ وأ يأ “لعفلل « ءاهلا ه و فصولا ىنعمب

 لاوقألايف اذك و“يقابلاب الو هب عفتني مل طقف آلقأ وأ فصنلاب برقت نإو يقابلاو
 هب برقت نإ ( ومنحلعلا وأ ) هلك لعفلا هعفن هب برقت نإ ( فصنلا وأ ) ةيتآلا
 أدتبا نإ ( وأ ) هلك هعفن ( برقتلاب هلعف أدتبا نإ وأ ) ى هلك لمفلا هعفن

 وه هعفن برقتلا هئوضوب ىون نإ لثم ى هلك هعفن برقتلاب يأ ى ( هب هفناظو )
 برقتي مل ولو هلل ةعاطلا نم لعف ام عيمج يف مكحي ( وأ ) هب أرقي وأ هب يلصي امو
 ه( هعفني نأ ) عقاولا ( ىلاعت هللا ريغ هب دصقي مل ام ) ةعاط هنأل هلعف هنأ ريغ هب
 ةعاط ناك ىلاعت للا ريغ اهب دصقي ملو ةعاط لعف اذإ وأ (هلك ) هعفني نأب : ليقو

 . هل باوث الو ةدابعو

 ءيشب عفتني ال وأ هل باوث الو تحص هتالصب برقتي مل نم : سورمع لاق
 يفو ى ةرم اهف اهرثكأ تركذ دق ( لاوقأ ) ى هلك هب برقت نإ الإ هنم

 يأ : لاق ى هيلع ةداعإ الو هل رئجأ الف برقتي ملو ىلص نإ : « تالاؤسلا »
 'ىصع دقف تقولا جرخ ىتح برقتي ملو ىلص نإف ى اهب برقتملا رجأك هل رجأ ال

 امأو ى ةغللا بسحي هقالطإ ىلع اذه بلقلا مزع يأ “ ( دصقلا يه ةينلا و )

 لاق ‘ موصلا يف ال لمفلاب نرتقملا بلقلا مزع يأ :< لعفلاب نرقملا دصقلاف اعرش

 تّيَني' مل نمل موص ال ه : ثيدحل “ليللا نم هقبست هتين نإف ةاكزلا وحنو : انموق
 ميدقتب : ليقو ع اضيأ موصلا ريغ يف اذه لثم "رم دقو ى "« ليللا نم موصلا

 )١( ملم ءادر .
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 ليقو « هلحم يف ام ىلع هدعب رهشل رهشلا لوأ نم وأ هلبق راهنلا نم موصلا ةين

 تحص اهلبقتساو كلذ دعب اهوني مل اذإ ةبعكلا لابقتسا يوني نم نأب اضيأ

 . هتالص

 فوقولا لبق اهفئاظو ىلإ وأ اهيلإ مايقلا دنع ةالصلا ةين مدقت كلام زاجأو

 ةروسكم ةينلا نونو “ لعفلا يف عورشلا ىلع اهيف ةينلا ميدقت انموق زاجأو « اهل

 واولا نوكسو نونلا رسكب - ةيون هلصأ و ؛ دصق ىنعمب ىون نم ةددشم هؤايو

 عوقولو ىةقباسلا تنتكسو ءايلاو واولا تعمتجا هنأل ءايلا ف تمغدأ و ءاي تبلق .

 يف جاتحي هنال أطبأ ىنعمب ىنو نم ءايلا فيفختب : ليقو ى ةرسك دعب واولا

 لوصولا مدعل هدعب عم "يونملا لوصح ىلإ ةليسو ا۔منأل ءاطبإ عون ىلإ اهحيحصت
 ى هفيفخت زوجيو _ ديدشتلاو حتفلاب - ةينلا : ليقو ى اهتاكرحو حراوجلاب هيلإ

 ةفوذحم ءايلاو واولا نم لدب ءايلاو رسكلاب : ليقو ى حتفلاو فيفختلاب : ليقو

 . ءاتلا اهنع تضوغ

 ةكلاملا ضعبو ةيعفاشلا دنعو اندنع بلقلا ةينل ناسللا ةدعاسم بحتسيو

 ص نونسم امه ناسللا ةدعاسم نأ : ضعب معزو “ كلام بهذم روهمج افالخ

 يأرلل لاج ال اذه نأب درو ى غامدلا اهلع : ليقو ‘ بلقلا اهلع نأ تدع دقو
 : للع هلوقل بلقلا اهلع نأ ىلع ةلاد ةيعمسلا ةلدألاو ‘ عمسلا ىلع فقوتي لب هبف
 ال مزاللا صالخإلا نألو « اثالث هردص ىلإ هديب راشأو ى 6١ انه اه ناميإلا »
 ةادحغلاب مهبر نوعدي نيذلا درطت الو ط : ىلاعت هلوقل اقافتا بلقلا هلحم

 ٠ دواد وبأو ملسم هاور ) ( ١
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 نإ » : ىلامت هلوقلو ةينلا ةدارإلا ىنعمو ، '١؛ي ههجوت نوديري يشملاو

 ال لا نإ » : للع هلوقلو هايوني يأ ى '") « اهنيب للا قفوي احالصإ اديرب
 يفو « بلقلا يف ةينلاف « '"'ه حكبولق ىلإ رظني امنإو مكلامعأ و مكروص" ىلإ رظني
 اهحيحصت ىلإ يأ مكلامعأ ىلإ رظني امنإو مكلاومأ ىلإ الو كروص ىلإ » ةياور
 . « ةىنلا

 دصق ام دارأف ، خلا « هلوسرو هللا ىلإ هترجه تناك نمف ه : للع هلوقل و

 ةنسح آلامعأ لمعيل دبعلا نإ » : قلع هلوقلو “ بلق ةدارإ ةينلاف ى هترجهب

 اوقلأ : لوقف ىلاعت هللا يدي نيب ىقلتف ةمتخ فحص يف ةكئالملا اب دعصتف
 اذك و اذك نالفل اوبتكا : لوقيو “ يهجو اهيف درب مل هنإف ةفيحصلا هذه

 هلوقل و “« هاون هنإ : ىلاعت هللا لوةيف كلذ نم ائيش لمعي مل هنإ انبر اي : نولوقيف

 لتاقلاف هفيسب نراململا ىقتلاذإ ه : ةركب يبأ نع فنحألا ةياور نم يللع

 هنأل » : لاق ؟ لوتقملا لاب امف لتاقلا اذه هللا لوسر اي : لبق « رانلا يف لوتقملاو
 . ةينلا نع ةدارإلاب ربعف اح هبحاص لتق دارأ

 لازأ ال لمع ىلع ينلدي نم : لوقي ءاملعلا ىلع فوطي نيديرملا ضعب ناكو
 لماع انأو الإ راهن وأ ليل نم ةعاس ىلع يتأي نأ بحأ ال ينإف ىلاعت هلل الماع هبف

 )١( ماعنألا ةروس : ٥٢ .

 )٦( ءاسنلا ةروس : ٣٥ .

 )( دراد وبأ هاور .

 . ملسمو يراخبلا هاور ( ) ٤
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 اذإف ى تعطتسا ام ريخلا لمعاف كتجاح تدجو دق : هل لبقف ى هللا لامع نم

 نعو ى بلقلاب مهلاو هلمعك ريخلا لمعب ماهلا نإف هلمعب "مهف هتكرت وأ ترتف
 هب ديرأ امو 0 ريثك هليلقف يهجو هب ديرأ ام ه : ةراونلا ف بوتكم ةريره يبأ

 نإو ث هل لوممملل لمعلا ةينقت يف مهلا عمج ةينلا : هيفو « ليلق هريثكف يريغ
 نايسن عم ضارغألا بلط يف ماوعلا ةين : ليقو هريغ رك ذ رسلا يف لحتسي ال
 قافنلا لهأ ةينو « ءالبلا لوزنو ءاضقلا هوس نع نصحتلا لاهجلا ةنو ى لضفلا

 ةمنو ى اهتمرحل ال اهبصان ةمرحل ةعاطلا ةماقإ ءاملعلا ةينو ؤ سانلا دنع نبزتلا

 يف ةقيقحلا لهأ ةينو “ تاعاطلا نم مهنم رهظي ام ىلع داتعالا كرت فوصتلا لهأ

 لعجي نأ اهانعمو ةينلا لصأ : دمحأ خيشلا لاقو « ةيدوبع نم تدلوت ةيبوبر
 الف ةنسلا ريغ ىلع لمع ام امأ و “ ةنسلا ىلع لمملا ناك اذإ هتقاطو هدهج ديملا

 . هتقاطو هدهج هيف لمعتسا نإو ى ةينلا هيف نإ لاقي

 ةلاح وهو دحاو ىنعم ىلع دراوتت تارابع دصقلاو ةدارإلاو ةينلا نأ ملعا و

 لمعلاو “هطرشو هلصأ هنأل همدقتي ملعلا لمعو ملع نارمأ اهفنتكي بلقلل ةفصو
 ةثالثب الإ متي ال هنإف يرايتخا نوكس وأ ةكرح لك نآل هعرفو هترم هنأل هعبتي
 مل ام لمعي الو هملعي ال ام ناسنإلا ديري ال هنأل « ةردقو ةدارإو ملع : رومأ

 . ةدارإ نم دب الف درب

 يف وأ لاحلا يف امإ ضرغلل اقفاوم هارب ام ىلإ بلقلا ثاعبنا ةدارإلا ىنعمو
 هفلاخيو ‘ هضرغ مئاليو ى رومألا ضعب هقفاوي ثيحب ناسنإلا قلخ دقف . لآملا
 يفانملا راضلا عفدو هسفن ىلإ قفاوملا مئاللا بلج ىلإ جاتحاف 4 رومألا ضعب
 الف د_حأ ىلع عبسلا مجه اذإ اك دحاولا ثعابلا درفني نأ امإ هنإ مث “ هسفنل
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 .اهب الإ لمع حصي الو

 لمملاو ى ةصلاخ ةين هذهف اراض هفرع هنآل هيف ةبغرلاو برهلا الإ هل ضرغ
 عمتجي هنأ امإو ث هتجزاممو هريغ ةكراشم نع يأ ثعابلا ىلإ ةفاضإلاب صلخ

 لك هقيطي ائيش نانثا لمح اذإ اك درفنا ول ضاهنإلاب لقتسم دحا و لك ناثعاب
 هرقفل اهيضقىف ةجاح ريقفلا هبيرق هلأسي نأ لثم كلذو هدحو ايهنم دحاو

 هسفن نم كلذ ملعو ى سكملابو هتبارقل اهاضقل ريقف نكي مل ول هدنعو هتبارقو

 هرمأي نم لثمو هل يضقيف يبنجألا ريقفلاو هل يضقيف ينغلا هبيرق هلأسي هنآل

 ءىجم مل ول هنأ ملع دقو اعرش هموص يف بغرب موي ءاجو ماعطلا كرتب بيبطلا
 ةقفاوم ىمسي كلذو ى اموص هك رتل بطلا الولو ى بطلل ماعطلا كرتل مويلا
 هب درفني ال ام نينثا لمحك امهدحأ لقتسي ال ناثعاب عمتجي نأ امإو “ ثعاوبلا
 هيطعي الف ريقفلا ىنجألاو ‘هيطمي الف ينفلا هبيرق هلأسي نأ لثم كلذو امهدخأ
 قدصتي مل ءانثلا الولف ءانثلاو باوثلل قدصتي نأ لثمو ، هيطعيف بيرقلا رقفلاو
 نورضاحلا ناك ولو ى اهطمي مل هل ةقدصلا زوجت ال نمم اهوحن وأ ةزشان هتءاج ولو

 نود امهدحأ لقتسي نأ امإو “ ةكراشم ىمسي كلذو ع اهءاطعإ هملع نوبسعي ال

 هقطي ال رخآلاو هدح و هقبطي امهد>أو هملع نانواعتي ائيش نينثا لمحك رخآلا

 كعم درولاب موقي نم كعم رضحيف ةالصلا يف درو كل نوكي نأ لثم كلذو

 ىمسي كلذو ع روضحلاب كيلع ةفخ نكل اضيأ ءائر الب تمقل تدرفنا ولو

 . ةنوامم

 سابع نبا نع رباج نع ةديبع يبأ نع عيبرلا لاق ( اهب الإ لمع حصي ال و )
 هنأ هرهاظو » ىون ام ءىرما لكلو > تاينلاب لامعألا امإ , : نع يبنلا نع

 : باطخلا ن رمع هب درفنا انموق ضعب لاقو ؤ ةطساو الب سابع نيا هاور

- ٢٢٦ - 



 ةيواعم و رمع نباو سابع نباو ةريره وبأو ديعس وبأ هاور لمقو ى هنع كلا يضر

 ثيدحلا اذه ورب مل : رجح نبا لاق ‘ رمع ثيدح نم الإ هدنس حصي الو : لبق

 هوري ملو : ليقو ى ايباحص نيرشع وحن هنع هاور نإو ، حيحص قيرط نم هريغ
 هوري ملو © مها ربا نب دمحم الإ ةمقلع نع هورب ملو ى صاقو نب ةمقلع الإ رمع نع

 ء الجر نيسمخو نيتئام وحن اهنع هاورو ى ديعس نب ىبحم الإ مهاربا دمح نع

 عمجو « لأ ه هيفو ردصم هنال حصو ى دارفإلاب « ةينلاب لامعألا امإ ه : يورو

 لمعلاب دارملاو عمجن هعاونأ ىلع هيبنتلا ديرأ اذإ ردصملا نأل عاونألا ىلإ دصق
 ى ةينل جاتحي ال هنإف باقلا لعف نع زرتحاو ى لوقلل اهيف لخديف ندبلا ةكرح

 . رجح نبا لاق اذك

 ركذي وأ أرقي و حبسي نأ لثم ةينلل جاتحي ام بلقلا لامفأ نم لب : تلق

 لمع لمعلاب داراو ڵ رفغتسي وا هيفن يف ةعاط فحي وا هوعدي وأ هبلق يف هللا

 :: رجح نبا لاق ى اهيلع باوثلاو عرشلا يف اهب دادتعالا اهتحصب دارأ و ى ةعاطلا

 ص ةين ىلع اهتحص فقوت مدعل تاداعلا ريغ يأ ينهذلا دهعلل لامعألا يف « لأ » و

 نم لكألا وحن هيلع دوب الو ص نيمدقتملا روهمج نع يكحم وهو قارفتسإلل وأ

 ىلإ جاتحا هيلع باوثلا دارأ نم نأل تابجاولا نم نويدلا ءاضق وحن و ى تايداعلا

 . ١ هتروص دوحوب دوصقملا لوصحل اقلطم ال ةىن

 حابملاب قحتلي هوركملاو ى ةيصعم وأ حابم وأ ةعاط امإ لمعلا نأ كلذو

 ريغتت الف ةيصعملا امأ_ف “ تدتشا نإ ةيصعملابو “ ةديدش ةهاركلا نكت مل نإ

 اناسنإ باتفي نأ لهاجلا نظي ام لثم ةينلاب ةعاط ةيصعملا بلقنت الف ةينلاب

 > ىضر الو حبحص لالدإ الب هريغ لام نم اريقف معطي وأ هريغ بلقل "ةاعارم
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 امو “ لهج كلذو « مارح لامب ربلا عاونأ نم ائدش لعفي وأ ادجسم ينبي وأ

 و ث بك رملا لهجلا : لهجلا نم ةدشآو ى لهجلا نم مظعأ ةيصعب هللا يصع
 نولخاد مهلك ايندلا ءاملعف ملاع هنأ نظي هنال ممتي ال هبحاص نآل ى لهجلاب لهجلا
 وه هبلع ءانثلا درو يذلا ملعلا نأ و ءالع مهنأ نونظي مهنأل بك رملا لهجلا يف

 ملعلا سأرو ى ملعلا هب هللا عبطأ ام لضفأف ةرخآلا ءاملع فالخب ص هيلع مه ام

 ىلع لهاجلا رذعي ال » : رتل لاق ى لهجلاب لهجلا ى لهجلا سأر نأ ايك لمملا
 . )١) » لهجلا

 ص هملع ىلع تكسي نأ ملاعلل الو هلهج ىلع تكسي نأ لهاجلل لحي الو

 ةيصعم بلقنيف حابملا فالخو ى الثم ءائرلاب ةيصعملا ىلإ بلقنتف ى ةعاطلا فالخب

 ىوقنل و رهاوعلل همسجنسحمل لكأي نأ لثم كلذو ى اهب ةعاط بلقنيو ى ةينلاب

 يف ةينلاب طبترتف ةعاطلا امأو ، كلذ وحنو ص مارحلا لاتقلا وأ مارحلا عمج ىلع

 ىلاعت هللا ةدابع اهب يوني نأ لصألاف 0 هلشف فعاضت يفو اهتحص لضأ

 لكو ةنسح ةين لك نأ ربخلا درو دقو “ دحاولا لمعلل تاينلا ةرثكب فعاضتلاو
 هللا تبب هنأو ةعاط هيف دومةلا نأل دجسملا يف دعقي نأ لثم ى رشعب ةنسح

 طابرلاك نوكيف ةالصلا راظتنالو “ ىلامتو هناحبس هلل رئاز هبف دعاقلاو

 ىنعم يف وهو فاكتعا وهف ايندلا لاغشأو يصاعملا نع ءاضعألا "فكب بهرتلاو
 لل مهلا فوكملو '"'« دجاسملا يف دوعقلا يتمأ ةينابهر »ه : للع لاق ى موصلا

 ٠ نابح نباو دراد ربأ ٠اور ) ( ١

 . ملم هاور ) ( ٢
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 ادغ نم » : نل هنعو ى هعامس و ىلامت هلل ركذلل درحتللو ةرخآلا ركفت موزلو

 و '١ه« ىلاعت هللا ليبس يف دهاجملاك ناك هب ركذي وأ للا ركذي دجسملا ىلإ
 خأ ةدافتسالو هملعيف هتالصل ائيسم ىرب نأ لثم « ركنملا نع يهنلاو فورعملاب

 بونذلا كرةتيلو ى هللا يفو ص هلل نيبحملا نيدلا لهأ ششمم دجسملا نإف للا يف

 . ىلاعت هتيب ق ىلامت هللا نم ءامح

 عبس ىدحإ للا هقزر دحسملا ىلإ فالتخإلا رمحأ نم :يلع نب نيسحلا لاق

 ةملك وأ ى افرطتسم املع وأ « ةلزنتسم ةمحر وأ « هللا يف ًادافت۔م اخأ : لاصخ

 امأو ى ءايحو ةيشخ بونذلا كرتي وأ ى ءيدر نع هفرصت وأ ىده ىلع لدت

 نساحم نم اهريصي تاين وأ ةمن لمتحيو الإ تاحابملا نم ءيش نم اه حابملا

 : قلع هنعو “ لفغي نم نارسخ مظعأ امن “ تاجردلا يلاعم اهب لانيو تابرقلا

 نيطلاتاتف نعوهىنيع لحك نع قح ءيش لك نع ةمايقلا م لئسيل ديملا نإ »

 ءاج ىلامت هلل بيطت نم ه : للع هنعو "ء هيخأ بوث سمل نعو هعبصإب

 هحيرو ةمايقلا موي ءاج هللا ريغل بيطت نمو ى كملا نم بيطأ هحيرو ةمايقلا موي
 للع هللا لوسر ةنس هب يوني نأ لثم ىلامت هلل بسطتلاف 0 '٢)ڵ ةفيجلا نم نتنأ

 ى ةحئارلا بيط الإ لخدي نأ هللا تيب مارتحاو ى دجسملا ميظعتو “ ةعمجلا موب

 ٠. ملسم هاوز ) \ (

 ٠ هحام نبا هارر ) ( ٢

 ٠ نابح نباو ينطقرادلا هاور ) ( ٣
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 هوباتغي نأ ىلع سانلا درو > ةركلا ةحئا رلا عفدو > همف هرواج حيورتو

 . ىصعف اهف كراش ةبيغلل ض رمت نمو > همبسب اوصعيف ةه ركلا ةحئا رلاب

 اور دق دقو موق نع تلحر تَ اذإ

 ه نول_.حارلاف مهقرافت ال رأ

 لاق ى ركفلاب هنيد تايهم كاردإو ءاكذو ةنطف ديزيل هغامد ةجلاعمو

 نأ بحتسال ينإ : نيفراعلا ضعب لاق « هلقع داز هحير باط نم : يعفاشلا

 يونيو ى ءالخلا لوخدو يمونو يبرشو يلكأ ىتح ةين ءيش لك يف يل نوكي

 اذإ هبلق ب۔طيو “ ىلاعت هللا ليبس يف لوقيو هلام نم عاض ايهف ةينلا نسح

 ص ةنجلا بجوت لامعأ هل رشنت مث رانلا بجوتسيف دبعلا بساحي » :ربخلا يفف

 يأ “كوملظو كوذآو كوباتغا نيذلا لامعأ هذه :لوقيف“اهتلمع ام بر اي:لوقيف

 هرهاظىلع ربخلا ءاقبإ و“«اوبات نأب تحص وأ مهلامعأ تلطب دقو مهلامعأ با ثلثم

 يفاويل دبعلا نإ » : ربخلا يفو ةنجلا ف رفاكلا لزنم ذخأي نمؤملا نوك هبساني

 متشو اذه ملظ دقو يتأيف ةنجلا لخدل هل تصلخ ول لابجلا لاثمأ تانسح ةمايقلا
 هل ىقبت ال ىتح 0 هتانسح نم اذهل و « هتانسح نم اذهف ؟صتقيف اذه برضو اذه

 : ىلاعت هللا لوقنف ن وبلاط يقب و هتانح تينف د۔_ة : ةكناللا لوقتف “ ةنسح

 نم هيلع اوقلأ يأ ى ي رانلا ىلإ اكص اوتكص مث مهتائيس نم هيلع اوقلأ »

 ج نم ه و « مهببسب اهنأل مهيلإ تفيضف مهايإ هماظ بيس نم هتءاج يتلا هتائيس

 ۔ ٢٢٣٠



 هرهاظ ىلع هؤاقبإو هلامعأب اهضعب وع دمب هتائيس نم يقابلا وهو “ ضيعبتلل

 . رانلا يف نمؤملا راد ذخأي رفاكلا نأ بساني

 مث هحلصيل هدي دمف « هفرعف بوثلا بولقم ءآرف يروثلا عم لجر ىلصو

 هيوسأ نأ ديرأ الو « ىلاعت لل هتسبل ينإ : لاقف كلذ نع هلأسف ه"وسي' ملف هضبق
 رجي ال هنأل كلذ و ةروعلا رتس و هب ةالصلاك هللا هسبلب ىونو “هسبل يأ ى هللا ريغل
 . لل كلذ عفدل هاوسل كلذ ناك ولف ى ههوشي الو ةبيغلا هلإ

 نإف ى هنم لك أي نأ ةبغر هل سيلو هماعط ىلإ الجر اعد نم : نايفس نعو
 امب لجرلا هضيرعت رخآلاو “ قافنلا امهدحأ دحاوف الإ و نارزو هيلعف لكأ

 ةمنلا نإف “ فقوت رضحت مل نإف ٤ ةمنلا دقفتف ‘ هتبغر مدع ملع ول ههركب

 ةين ةينلاب هظفلت نكي مل لمعيف ةبغر هل نكت مل نإ هنإف“ رايتخإلا تحت لخدت ال

 هرطاخ يفصي نأ هنكمي هنأ يدنعو“ةين هيف هتيبثتو هبلق يف لمعلا هدي "درت الو

 . وفصيف مهنم ءايح لمعلا نمو « سانلل هلمعب نييزتلا نم

 امنإ : لوقي يلازغلاو ى هركي ام ىلع ربصلا نم نوكيف صالخإلا جلاعيو
 يف كلوق درج امأ هتحت لخدت لب ‘ كلذك سيلو ى رايتخإلا تحت لخدت ال
 رهق اذإ نكلو ث سفن ثيدح لب ةين سيلف ى هلل اذك لمعأ نأ تيون : كسفن

 الجاع اهضرغ هيف ام ىلإ سفنلا ثاعبنا ةينلا امنإ و:لاق ةين ناك هلل هصلخأو هسفن
 كلذك لوقأو ث هجوت كلذف ءيشلا ىلإ هجوتلا امل تبث اذإ اهنأ ينمي « الجآ وأ
 .هراضحإ و اههيجوت يف جالعلا نكمي : لوقأ ينأ الإ

 ص ةين يفرضحت مل : لاقو يرصبلا نسحلا ةزانج ىلع نيريس نبا "لصي ملو
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 يف كرحتيف قلخلا بناج يفنيو ى هللا ىضر وأ باوثلا دصق هنكمي دق : لوقأو

 . اذكهو ى كلذ

 : تلاقف ‘ ىردملا تاه : نأ هرعش حرسي ناكو هتأرما مهضعب ىدانو

 يل ناك : لاقف ، كلذ يف هل ليقف ى معن : لاق مث ةعاس تكسف ؟ ةآرملاب ءيجأ
 . ىلاعت هللا اهأيه ىتح تفقوتف ةين ةآرملا يف يفنرضحت ملو ةين ىردملا يف

 ةفوكلا ءاهقف دحأ ناكو ثيدحلا يف هيوبيس خيش نايلس يبأ نب دامح تامو
 لئس اذإ مهدحأ ناكو « تلعفل ةين يل ناك ول : لاقف يروثلا هتزانج رضحي ملو

 الإ ثدحي ال سوواط ناكو ث تلعف ةين هللا ينقزر نإ : لاقف ربلا لامعأ نم المع

 : لاقف كلذ يف هل لبقف ءىدتيبف لئسي" الو ثدحي الف ثدحي نأ لئسي" و ى ةينب
 ك انل عدأ : هل ليقو “ تلعف ةين ينتر ضح نإ ةين ريغب ثدحأ نأ نومحتأ

 امن رهش ذنم لجر ةدامعل ةين بلط ىف انأ : ضعب لاقو ى ةين دجأ ىتح : لاقف
 . دعب يل تحص

 هراد باب ىلإ ىهتنا اماف نارهم نب نوميم عم تيشم : ريثك نب ىسيع لاقو

 نأ كلذو ى ىتين نم سدل : لاق ؟ ءاشعلا هملع ضرعت الأ : هنبا لاقف ى تفرصنا
 يهو ى ىلاعت هللا نم حوتفلا ىرجم يرجيو « سفنلا ثاعبنا : ءالؤه دنع تابنلا
 نم فوخلا وأ ايندلا يف بغارلل رسيتت الو ى تابنلا زعأ هذهو ىلامت هللا لالجإل

 اهبحاص ةجردو ءوسلا ريجألا لمعك يهو ةنجلا ءاجرل وأ 2 اهملت هذه و هباقع

 ةماع مهو ى هلبلا ةنجلا لمهأ رثك اذإ هلمعب اههانيل هنإو ى هلبلا ةجردك»
 . نينمؤملا
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 ينبلاطي مل : لاقف ؟كب هللا لعف ام :هل ليقف هتوم دمب مانملا يف يلبشلا يؤرو
 نم مظعأ ةراسخ يأ : اموي تلق ى دحاو لوق ىلع الإ ناهربلاب ىواعدلا ىلع

 ؟ يئاقل نارسخ نم مظعأ ةراسخ يأ : لاقف ؟ ةنجلا نارسخ

 ضاف ى لضافلا يف رضحت مل اذإ هيف ةينلا روضحب لضفأ لوضفملا نوكيو
 لك أك [۔حابم لعفي مل نإ ناك نإف ى وفعلا نم لضفأ ناك راصتنإلا يف ترضح

 : ءادردلا وبأ لاق > طاشنلا ةمنب هلعفلف ةداملل طشني ل ءطوو مونو برشو

 لالح حازمو هتجوزل لىبقتلاك زئاجلا وهللا يأ « وهللا ىلع يسفن ةمجتسال ينإ

 اذإ اهنإف بولقلا هذه اوح ور : "يلع لاقو > ىحلا ىلع انوع كللذ نوكف

 . ملعأ هللا و < تمع تهركأ

 نيفصلا نيب ليتق "برو ع شرفلا باحصأ ىتمأ ءادهش رثكأ » : قلت هنعو
 لجو زع هلا هاتآ لجر : ةعبرأ سانلا » : قلع هنعو “ ١١ « هتينب ملعأ هلا
 هاتآ ام ىلاعت هللا يناتآ ول : لجر لوقيف هلام يف هماعب لمعي وهف اللمو امع

 وهف الع هتؤب ملو 1 ىلامت هللا ه آ لحرو ءاوس رح لا ق اهف لمع 5 تلممل

 اهف لمعب ك تلمع هآ ا ام لثم هللا ينات آ ول : : لجر لوقف هلام ق هلهحح طمختي

 ' . هئواسمو هلمع نساحم يف ةينلاب هك رشف « )٢' « ءاوس رزولا ي

 : لاق كوبت ةوزغ ق كر هللا لوسر جرخ الل : كلام ن سنأ نعو

 انقفنأ الو رافكلا ظمفي ئطوم انئط و الو ايداو انعطق ام اماوقأ ةنيدملاب نإ »

 )١ ( ينطقرادلا هاور .

 ٠ دواد وبأ دارر ) ( ٢
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 كلذ فيكو : اولاق “ « ةنيدملاب مهو كلذ يف انوكراش الإ ةصخ انبصأ الو ةقفن

 «١' ةينلا نسنب اوك راشف رذملا مهسبح » : لاق ؟ انعم اوسيلو هللا لوسر اي

 لجر رجاهف“هل وهف ائيش يغتبي رجاه نم : - هنع هللا يضر - دوعسم نبا نعو

 رجاهف ترجاه ىتح هنم تعنتما سيق مأ رجاهم ىمسي ناكف انم ةأرما جوزتف
 اذهب ضرع دقو « حيحص دنس كلذل سيل هنأ نيثدحملا ضعب ركذو ى اهلجأل
 . خلا « هلوسرو هللا ىلإ هترحه تناك نمف » : للع هللا لوسر لجرلا

 ى راجلا ليتق : ىعدي ناكو هللا ليبس يف لتقا الجر نأ ربخلا يف ءاجو .

 نم ةدابع » : ثيدحلا يفو ى كلذ ىلع لتقف هبلس و هرامح ذخأيل الجر لتاق هنآل

 يعم وزغي الجر تنعتسا : شأ لا۔ةو ى « هل وهف آالاقع الإ يوني ال وهو ازغ

 :لاقف للع هللا لوس رل كلذ ت رك ذف ‘هل تلمحف العج" ل لمحت قح ال : لاقف

 . . « هل تلعج ام الإ هترخآو هايند نم هل سيل »

 اذه ناك ول : هسفن يف لاقف ةعاجم يف لمر نم نابثكب رم الجر نأ يورو

 هللا نإ هل لق نأ » هنامز ىن ىلإ للا ىحوأف « سانلا نيب هتمسققل اماعط لمرلا
 تقّدصتف اماعط ناك ول هباوث كاطعأو كتين نسح ركش دقو كتقدص لبق دق
 نيب هرقف هللا لعج هتمه ايندلا تناك نم » : لل هنع رمع نبا نعو ى « هب

 ةرخآلا نكت نمو © اهيف نوكي ام بغرأ اهقرافو : هتعيض هيلع قرفو ى هينيع
 نوكيام دهزأ اهقرافو هتعض هبلع عمجو هبلق يف هانغ ىلاعت للا لعج هتين
 . )٢) » اهف

 )١( ةجام نبا هاور .

 . مم ءادر (+)
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 : تلقف ءاديبلا يف مهب فسخي اشيج ركذ ه يبنلا نأ ةماس مأ ثيدح يفو : : ٠ 5 ٠ ٠ هللات ٠ .؟ ۔- :

 ى 2 مهتاسن ىلع نورشحي ه : لاقف ى ريجالار هركملا مهيف نوكي هللا لوسر اي

 هللا يضر رمع لا_ةو ى ةرجألاب لمعلا ىلع هركملا وأ دملا وأ ريسألا : ريجآلاو

 . اي تابنلا ىلع نولتتقملا لتتقب امنإ « : لوقي الح هللا لوسر تممس : هنع

 مهبتارم ىلع قلخلا بتكت ةكئالملا تلزن نافصلا ىقتلا اذإ » : قلع لاقو

 نالف اولوقت الف الأ ص ةيبصع لتاقي نالف ى ةيمح لتاقي نالف ى ايندل لتاقي نالف
 يف وهف ايلعلا يه هللا ةملك نوكتل لتاق نمف ى هللا ليبس يف لتق

 . '"« هللا لمبس

 هناز وهف هءادأ يوني ال وهو قادص ىلع ةأرما جوزت نم : ةريره يبأ نعو

 يضر _ باطخلا نب رمع نعو « قراس وهف هءاضق يوني ال وهو انيد نادأ نمو

 ى ىلاعت هللا مرح امع عرولاو « ىلاعت هللا ضرتفا ام ءادأ لامعألا لضفأ : هنع هللا

 : زيزعلا دبع نب رمع ىلإ هللا دبع نب ملاس بتك و ى ىلاعت هللا دنع اهف ةينلا قدصو

 تصقن نإو « هل هللا نوع مت هتين تمت نمف ى ةينلا ردق ىلع دبعل هللا نوع نأ ملعإ

 لمع برو ةينلا همظعت ريغص لمع "بر" : فلسلا ضعب لاقو ى هردقب صقن
 عيمج تقلعت ولف ى ىوقتلا هتمه ربلا : يئاطلا دواد لاقو ى ةينلا هرغصت ريبك

 :يروثلا لاقو ڵهسكعب لهاجلا و« ةحلاص ةين ىلإ اموي هتين هتدرل ايندلاب هحراوج

 )١( ملسم هاور .

  ( 7 )يقهيبلاو دراد وبأ هاور ٠
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 ةينلا بلطأ : ءاملعلا ضعب لاقو ى لمملا نوملعتي اك لمملل ةىنلا نودعتي اوناك

 نوثعبت : ةريره وبأ لاقو ى ريخب تنأف ريخلا يونت تمد امو ى لمملا لبق لمملل
 لهأو ةنجلا يف ةنجلا لهأ دلخ امتإ : نسحلا لاقو « مكتاين ردق ىلع ةمايقلا موي

 هعدي الف نمؤم لوق لوقيل دبملا نأ : دعس نب لالب نعو “ تاينلاب رانلا يف رانلا
 يف رظني ىتح للا هعدي مل لمع اذإو ى هلمع يف رظني ىتح : هلوقاو ى لجو زع هللا
 يرحلابف هتين تحص نإف ث ىون اذام رظني قح هللا هعدي مل عروت نإف ى هعرو

 . كلذ نود ام حلصي نأ

 الب لمع حصي الف « لامكلا ال ةحصلا وه “ تاينلاب : هلوق قلعتم نأ ملعا مث
 ناك ءيشل مزلأ ناك ام نأل ىلوأ اهيلع لمحلاف ص ةقيقحلل اموزل رثكأ يمه ذإ ةين
 ةئزجس لامعألا امنإ ردةيو ث لاكلا ال ظفللا قالطإ دنع لابلاب اروطخ برقأ
 فاضملا فذحف تابنلاب اهرابتعا وأ لامعألا تحص امنإ وأ تاينلاب ةربتعم وأ

 تابنلاب اهلاك امنإ وأ “تابنلاب ةلماك لامعألا امنإ : ردق ةين الب اهتحص معز نمو
 وهو ى ةداملا نم ءزج ىه لوألا ىلعف « ةبحاصملل : ليقو ى ةيببسلل « ءابلا » و
 تابنلا ببسب اهباوث لاتعألا امنإ ةيببسلا ىنعمو ى ةنامتسإلل : ليقو ى حصألا
 ةينلا نآل ةيببسلا ىنعم لمتحيو ى هتينب قصتلي ل۔۔.ع لك نآل قاصلإلا لمتحت و
 يبأل افالخ اهنودب ءوضولاك لمع حصي الو ى هداجيإ يف ببس اهنأكف لمعلل ةمدقم

 ى ةينلاب الإ هملع باوث ال نكل اهنودب دسفي ال ىنعملا لوقعم ناك ا۔هو ى ةفنح

 ليلد ماق اذإو ى يعازوألل افالخ مميتلاكو هعبطب رهطم ءاملا نأ لسن الو

 لسك ةمن الب باوث ال نكل اهنودب حص اذك يف ةينلا طرتشت ال هنأب صيصختلا

 و ى « هل ةين ال نمل لمع ال »ه : يقهيبلا ربخ رصحل مومع ىلع لديو “ سجنلا
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 ةجام نبا ربخو « « ةينب الإ لمع ال « هاون انه الإ لمع نم. هرملل سيل » : هريغ

 نع ةدابعلل ازييمت ةينلا تعرشو ى « مهتاين ىلع سانلا ثعبي امنإ ه : مدقتملا
 ةبانجلل مميتلاك ىرخأ نم ةدا .عل وأ ى ةدابملا وأ فيظنتلل لسفلاك ى ةدامعلا

 ةدابع يف .بجت الف الفنو اضرف نوكت ةالصلاكو ى ةدحاو ةروصلاو ى ثدحلاو

 ةمنلاو ءاجرلاو فوخلاو ةفرعملاو “ ىلاعت هللاب ناميإلاك ى اهريغب ةسبتلم نوكت ال

 . هجوألا ىلع ةعمجلا ةبطخو راكذألاو نآرقلاو

 صالخإلا ىنمب ةينلا امأ و “اذك هنأ ءيشلا زييمت ةينلاب :تلق : رجح نا لاق
 ةعجلا ةبطخب لتشم امنإو ى ةبطخلاو رك ذلاو نآرقلا ةءارق يف حصتف برقتلاو
 ص ةين ىلع ةينلا تفقوت ول رودلا وأ لسلستلا موزل عم : لاق ى اهتروصب اهزييمتل

 الإ دصقي الو يوني ام دصق يه ذإ اهيلع ةفرعملا تفقوت ول ضقانتلا موزل و
 هب فراع ريغ هب افراع نوكيف هللا فرعي نأ لبق هللا فرعي نأ مزلف فرع ام

 ىنزلا كرتك كرتلا باوث لوصحل الإ كورتلا يف بجت الو : لاق ةدحاو ةلاح يف

 ى كرتلاو لعفلانيب سجنلا ةلازإ ددرتل و ةين الب لصاح هك رت اذإ مارحلا كرت نال
 اهيلإ برقأ يه ذإ كورتلا ةهباشمل همدع رثكالا حجرو اهيف اهطرش يف فلتخاو

 ةالصلا زم جورخلاو فيظنتلا هنم دصقلا ذإ تيملا لسغ هب اوقحلأ و لعفلا ىلإ اهنم

 مدقتلا عمجيف مجلا ةينب لكشتساو“عتمتملا موص ةقرفت ةين بجت الو كرت هنأل

 ىلإ امهادحإ مذ عا نأب دريو ى اضيأ هيف اهبوجو مدع ينيقلبلا راتخا مث نمو
 كرتلا ىلإ برقأ وأ ةقيتح كرت هنإف قيرفتلا فالخب ةق ةح لعف لهف ىرخألا
 ةيناثلا تقو نأل ريخاتلا عمج يف بج مل امنإو « هراتخا ام لطبو هولاق ام حضتاف
 ةين نم دب ال ةيحالصلا مدع دنعو ى هسكع فالخب رذع ريغ نم ىلوألل حلصي
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 نيفراعلاو فلسلا مالك يفو قلع همالك يف ةينلا قلطمو : لاق “بعالتلا نع هزيمت

 ع۔ه وأ ؟ هريغ وأ ؟ هدحو ىلاعت هللا وه له لمعلاب دوصقملا زييمت ابلاغ اهب دارم
 : وح اريثك نآرقلا يف اهنع ربع اهبو ث ةدارإلا ىنعمب ذئنبح يهف ؟ هريغ
 ةمنلا ثيدح مظملو > خ ايندلا ضرع نوديرت < » 6١ 4 للا هجو نوديري ط

 سانلا اهأ اي » : لاقف تلع هللا لوسر هب بطخ نيدلا يف اميظع الصأ هنوك و

 لوسر ربنم ىلع - هنع للا يضر _ رمع هب بطخو « « تاينلاب لامعألا امإ
 ١ ٠ . آ

 . ن هللأ

 ركذو ى هنم ةدناف رثكأو ىنغأو عمجأ ثيداحألا يف سيل : ديبع وبأ لاق

 دصقيو “ هدارأ يذلا لعفلا دصق ىلعو برقتلا ىلع جرحي ىونلا نإ : دمحأ خيشلا

 ىونلاو هل لعفي نم دصقيو ‘ تاقوألا نم اهريغ نود امولعم اتقو اضيأ ىونلا
 لثم « هلعف هزجي مل وني مل نإ و ى لوآلا هاون ىلعف كلذ دعب لعف اذإف ى لمفلا لبق
 ء ادحاو ادحاو اهدصقي ملو اهردقب قدصتيو ةريثك بونذ هيلع نوكت نأ

 ص هتمزل ذإ ةقفتملا فانصألا اذك و ى هدصقي ملو رثكأ وأ دحاو ردقب قدصت وأ
 نإ نويدلا يف اذك و ى اهلك تاولصلا نم هبلع ام هتالصب دصقيو ىلص نإ اذك و

 هيلع ام ددع رفك وأ هيلع ام ددع ىلص نإ و ى نييعت الب اضعب وأ اهلك اهدصق

 يوني نأ هلف ىون الب لعف اذإ : ليقو ى ةاكزلا اذك و ى نالوق ءازجإلا يفف
 يلصيف تاقفتم تاولص هملع نوكت نأ لثم ى هيزجيف كلذ دعب همزل امم ادحاو

 ) ١ ) فهكلا ةروس : ٢٨ .

 . ٦ :ى ل افنآلا ه روس ) ( ٦
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 . افعض نيعبسب : ليق 4 حراوجلا لاعفأ نم لضفأ بلقلا لاعفأو

 دعي دصقي نأ هلف دصق الب ةدحاو قتعيف تايمقر هملع نوكي وأ ى ةدحاو ددع

 يقب ام ىونلا كاردتسا اذكهو « تابقرلا ىدحإ وأ تاولصلا ىدحإ كلذ

 ٠ فلت ولو ىونلا هل : لسقو ‘ كلذ وحن وأ قتعأ وأ ىطعأ يذلا ءىشلا كلذ

 حيحصلاو ى افعض نيعبس ناسللاب هتءارق ىلع بلقلا يف نآرقلا ةءارق مهضعب لضف دقو ( افعض نيعبسب : ليق “ حراوجلا لاعفأ نم لضفا بلقلا لاعفأو )
 . يورم كلذو ناسللاب هتءارق رايتخا

 :رجح نبا لاق “ملعلا فصن « تاينلاب لامعألا امنإ ه : ثيدح : دواد وبأ لاق
 وهف “ اهرادم هملعو اب ةقلعتملا تاعاطلاو بلقلا لامعأ لجأ هنأ ههجوو
 لامعأ لباقت باقلا لامعأ و « اضيأ صالخإلا يف الصأ ناك مث نمو ى نيدلا ةدعاق

 مظعأ لب ع افصن ناكف ‘ لصألا يه لب ع "لجأو لضفأ كلت لب ى حراوجلا
 هنأل : يقهيبلا لاق ى ملعلا ثلث هنإ : يعفاشلا مهنم نوريثك لاقو “ نْيفصنلا
 اهنأل اهحجرأو اهدحأ ةينلاف ‘ هحراوج وأ هناسلب وأ هبلقب امإ دبعلا بسك
 ءايهفالخ هوحن و ءائر اهملإ قرطتي الو ى انامرحو اباوثو اداسف و ةحص اهف ناعبات

 نمل افالخ عوضوم ال فيعض وهو ٠ « هلمع نم ريخ نمؤملا ةين ! : درو مث نمو

 : ةمايقلا موي ةَظَمَحلل_ ىلاعت هللا لوقي ه : ىلمي يبأ ربخ اهتيربخل لديو ى همعز
 الو هنع كلذ ظفحن مل انبر : نولوقيف 6 رجألا نم اذك و اذك يدبمل اولكا

 . « انفحص" ق وه

 مه ر نمل افالخ ةغلابملا هب درب ملو اباب نيعبس يف لخدي هنإ : يعفاشلا لاقو

 كلذ ىلع ديزت اهدجو باوبألا تاقرفم يف ةينلا لئاسم ربدت نم نأل ى هبف
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 ةدرلاو نامألاو فذقلاو راهظلاو ناميإلاو رارقإلاو لولحلاو دوقعلا تايانكك

 امو ى ملعلا رشنك ص برثقلا رئاسو داهجلاو ةراتفكلاو رذنلاو ةيحضلاو ىدهلاو

 لصوتلا وأ ةعاطلا ىلع ىوقتلا اهب دصق اذإ تاحابملا رئاسو “ ماكحلا هاطامتي

 ىلع ملسأ نم خسنو « دلولا ليصحتو “ فافعلاو ةنسلا ةماقإ دصقب ءطولاك اهيلإ

 قارفلل ارايتخا هدصقي الو حاكنلل رايتخا ى قالطلا دصقي ى عبرأ نم رثكأ

 هنأ نظي وهو هثروم لتاق لتقو © رمخ هنأ نظي ام برشو ةنجأ اهنأ ادقتعم

 لاق نكل ى حابملا لحلا ةقداصمل دع الو ىنزلا وحن هدصقل قسفيف هب لتقي ال

 ىلع بترتي هنأل ةريغصلاو ةريبكلا نيب اطسوتم هباذع نوكي : مالسلا دبع نا
 . ةريبكلا ةدسفم انه بترتي ملو ابلاغ دسافملا

 ادبع وأ ةأرما بطاخ ولو هتنب ارابتعا دحي'الو مثأي ال هسكع يفو

 ريغ لحلا ةقداصمل نيسبنجأ ايهنظ ولو تقتعو تقلط رح وأ ص قلاط تنأ : ب

 :هلوق ىنعمو ى اتابثإ الو ايفن حيرصتلا دوجو دنع هيف رتؤت ملف ةين ىلع فقوتملا
 هاون ام نود و وني ل ام نود ىون ام ءازج هل ن أ « ىون ام ءىرما لكل امنإ و ه

 هريغل هب هيونيو باوث هيف ام ناسنإ لمعي نأ امأو ى هسفن لمع يف هريغ هل

 : ال لاق كسفن نع تنجَجَحأ : لاقف لجر نع يلي لجر لع عمسو « زئاجف
 . "{ لج رلا نع جحل ش كسفن نع هذه »

 يتوني نأ "حصو ى هل ىون ةلاكولاب لجرلا ةاكز لجرلا لام نم ىطعأ نمف

 . ( لجرلا مسإ ) ةمربش نع مث كسفن نع جح : ثيدحلاو ( ١(
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 دنع ةيمذلا هتجوز نع نمؤملاو “ هريغ نع جاحلاو كسنلل ربصلا نع لجرلا

 . يوانلا ةين تميقأف ى اهل مهنع يونملا لهأت مدعل ضيحلا نم اهرهط

 ص ثيدحلا مومعب المع ةدرجملا ةينلاب رذنلاو قالطلا ءاملعلا ضعب عقوأو

 اهنإ ه دافم نع لقو ى اعرشو ةغل ناسنإلا فئاظو نم اهنأل نورثكألا هابأو

 امنإو » : هلوق دافمو ةينلا بسحب هداسفو لمعلا حالص نإ ط « تاينلاب لامعألا

 ناتاهو « رشو ربخ نم ةىن بسحب لمملا ءازج نإ ى « ىون ام ءىرما لكل

 هنأل ابرلا وت ليح نالطب ايهنم ذخؤي : ليقو ت ءيش اهنع ذشي ال ناتدعاق

 هتين نال هيف رثؤي الف هدحو يونملا سيل هنأب هدريو : ليق عيبملا نود يونملا

 اذإ رثؤت امنإ ةينلا نآل هيف رثؤت الف ميبلا دقعل ةقباس يهو ةأطاوملا دنع يه امنإ
 . لعفلاب تنرتقا

 كلت نأ باوجلا امنإو “ ةراض يهف ةبحصتسم يهو اهقبس عفني ال : تلق

 ص هيف لوخدلا ال ابرلا نع جورخلا ةينلاف ابرلا نع ناميابتملا اهب برهي امتإ ليحلا
 يرتشيو مهاردلاب ديجلا يأ عمجلا عيب وهو هللا همحر عيبرلا ثيدح اذهل لديو

 مهملعف اذه نم نيعاصلاب كلذ نم عاصلا نوعيبي اوناكو « ءيدرلا وهو بينجت اهب
 ةهارك مدع ذخأ يكبسلا ذخأ مث نمو ى ابرلا كلذ نم ةعناملا ةليحلا قلع يبلا
 : لاق ص ةدايزلا نود انه نيعونلا دحأ ليصحت دارملا نآل اهتمرح نع الضف ةليحلا

 مرحم قيرط ري۔ةب لصوت اهنأل مرحت دقو اهيلإ ةلصوملا ةليحلا تهرك اهدصق نإف
 .الب زاج امارح هنوك ثيح نم ال هتاذ ثيح نم هيلإ لصوتلا دصق املك هنأ ملعف

 نإف تبسلا يف دوهيلا يدمتك مارحلاف قيرطلا مرح نإو < هرك الإو ةهارك
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 لبق هل اهوئيه يتلا مهرفح يف هلوخدو هيف ديصلا ىلع ءاليتسالا نم مهعنم دصقلا

 . ائيش ةليحلا مهدفت ملف هيف هيلع مهنم ءاليتسا تبسلا موي

 ءطولا نأل ، هلح يف سيل مرحم مرحم ىلإ ةليح دقع لك : مزح نبا لوقو

 ةروص لمش اذإ معألاف ى ىنزلا مرحلا امنإ « امرحع سيل حاكنلاب هيلإ لصاوتملا
 يعرشلا قيرطلاب هبل إ لصوتلا الو مي رحتلاب فصو ال ةمرحم ةروصو ةحاسم

 جحلا هدصق ردقب رجألا هل ناك ةراجتلا ةينب جح نم : ليق “ ميرحتلا ىلع ليحت
 ص هرجأ صقن ةمينغلاو هللا ةملك ءالعإ هداهجي دصق نمف . يعفاشلا هرك ذ ايك
 مت الإ و مهرجأ يثلث اولجمت اومنغ نإ ةازغلا نإ ه : ملسم ربخل هرجأ لطبي مو

 اهاون اذإ ام ىلع ةمينغلا دصقب يزاغلا رجأ لاطبإ ثيداحأ لمحتف « مهرجأ مهف

 نإف ءار رطاخ هل أرط م هلل كلمع دقع نمو ى ىلاعت لا ةملك ءالعإ نود طقف

 هيلعو هل باوث ال هنأ قحلاو “ فالخف لسرتسا نإو ى عامجإ رضي مل هعفد

 ۔ رزولا

 هرخآ طبترب ام هلحعو ىلوألا هتينب هباوث فلسلا نم ةعامجو دمحأ حجرو

 ءاثرلا ثودح دعب ايف رحألا همفف نآرقلا وحن ن ود جحلاو ةالصلاك هلوأب

 ىرشب لجاع كلت ه : ملسم ربخل رضي مل حرفف هيلع ينثأف اصلاخ هلمع مت ولو

 ١ ملسمل » .

 همفن نع ل۔ھذو ى هلخاد ف ءاثر هضرامف هلمعب هللا دصق نم نأ يل رهظيو

 ام باوث هلف مدنف لمعلا كلذ نم جورخلا لبق دمب هبنت مث هافنل هبنت ولو الوهذ

 ٠ ملعأ هلللا و هف ىأر
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 . . . . .اضيأ اهنم رش ةيصعملا يف يهو

 لمقتأ مكح مالك لك تدل يلإ ه : لجو زع هللا لوقي ةرسدم ن ديزي نعو

 ركفت هتمه تلعج ىل هاوهو هتمه تناك نإف ص هاوهو هتمه ىلإ رظنأ نكل

 هب يوني تقملا هيفو مالكلاب ملكتيل لجرلا نإ :يمخنلا ميهاربا نعو « ًآركذتو
 اذه همالكب هللا دارأ ام : نولوقيف ‘ سانلا بولق يف رذعلا ىلاعت هللا يقلف ريخلا

 يف للا يقليف ريخلا هيف يوني ال نسح مالكب ملكتيل لجرلا نإو ى اربخ الإ
 نب نوع نعو ى ارش الإ اذه همالكب دارأ ام : اولوقي ىتح تقملا سانلا بولق
 لمعت نم : تاملك ثالث ضعب ىلإ مهضعب بتكب ريخلا لمأ ناك : هللا دمع

 حلصأ نمو ى هتينالع هللا حلصأ هتريرس حلصأ نمو « هايند رمأ هللا هافك هترخآل

 : لجو زع هلوق يف نسحلا نعو “سانلا نيبو هنيب ايف هللا حلصأ هللا نيبو هنيب ايف
 ةيصعملا يف يه ) ةبنلا ( و ) هتين ىلع يأ ى 0١ چ هتلكاش ىلع لممي “لك لق ف

 نأ:ينعي ةيصعملا نم وأ صامم يه لا ح راوجلا لاعفأ نم يأ 0 ( اضيأ اهنم رش

 ةرابعو ى افعض نيعبسب اهيف حراوجلا لامف أ نم رش ةيصعملا يف بلقلا لامفأ

 نم ريخ نمؤملا ةينو ى حراوجلا لاعفأ نم رش اهنم بلقلا لاعفأ ةيصعملا لصألا

 هنع :يدعاسلا دعس نب لهس ةياور يفو “ لصتملا هدنسب عيبزلا لاق اك “ هلمع

 ىلع لمعي لكو ى .هتين نم ريخ قفانملا لمعو ى هلمع نم ريخ نمؤملا ةين ه : هقلع
 نم رش رفاكلا ةىئو»: ةياور يفو ك » روذ هبلق يف رانأ المع نمؤملا لمع اذإف هتين

 .« هلمع نم غلبأ ن نمؤملا ةن » : ةياور يفو « هلمع

 يف ارئب رفحي نأ دارأ ناثع نأ انموق ضعب لاق ام ىلع ثيدحلا ببسو

 ( ١ ) :ب ءارسإلا:ةروس ٤ .
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 لمع نم ريخ ناثع ةين نأ ىنعملاو ى اهرفحف نيقفانملا ضعي اهيلإ هقبسف عضوم
 نم اريخ نمؤملا ةين نوك هجوو ص ثيدحلا ةيقب اذه بساني الو “ قفانملا كلذ

 ةينلاو ى اهب الإ لامعألا حصت ال تناك ذإ لامعألا نم ريخ اهسفن يف ةينلا نأ هلمع

 تام نإف ى ةنس فلأ شاع ولو هللا ةعاط هداقتعا نمؤملا ةينو اهدح و "حصت

 اهيلع لصاحلا باوثلاف لمعلاب تذرق اذإف « هتين عطقنت ملو هلمع عطقنا اهنود

 هب نرقت مل اذإو ى اهب حص هنأل اهب نورقملا لمملا ىلع لصاحلا باوثلا نم لضفأ

 وهو عطقنت ال انأل ةينب نورقملا لمملا نم لضفأ اضيأ يهف ربخلا لمع ىون لب
 ريخ ةنورقملا وأ ةدرجملا ةينلا اضيأو ط هل باوث الف ةين الب لمملا امأو عطقني

 نألو ى نرتقي هنإف لمعلا فالخ هب درفنت بلقلا لمف اهنأل اهب نورقملا لمملا نم
 لضفأ ةفرعملا ندعمو « ةفرعملا ندعم بلقلا نألو ى ءائرلا هلخدي ال بلقلا يف ام

 . لصأ اهنأل

 ثيدحلا لمح اضمب نإف ص درجملا ري۔غ لمملا نم اريخ اهنوك امأو

 نمي ظفلتلا عم ليضفتلا نع جرخي ال ليضفتلا ل_ءهف نأل حصيالو ث هبلع

 كنأل ث باوث هنم لضفأ هريغ لاقي ال هيف باوث ال ام نأل ةيونملا الو ةيليضفتلا

 الصأ هيف باوث ال هنأ تضرف دقو ى احوجرم اباوث هيف نأ مهوت اذه : تلق اذإ

 الف ةيصعملا لامعأ امأو « تاعاطلا لامعأ يف عرشلا بسحب هيف لضافتلا امنإ و

 . اذه نم رش وه لب « اذه نم لضفأ اذه : لاقي

 نم ريخ عيطملاو ى ةيصعملا نم ريخ ةعاطلا : لاقي نأ دمحأ خبشلا زاجأ و
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 نم رش يصاملاو ى ةعاطلا نم رش ةيصعملا : لاقي نأ عنم هنأ عم “ يضاملا
 . هجوألا نم ثيدحلا ريسفت يف يل رهظ ام اذهو “ عيطملا

 ص لضفأ رسلا لمعو ص رس اهنأل لضفأ ةينلا نأ دارملا سيل : ىلازغلا لاقو
 يف ركفتي وأ هبلقب هللا ركذي نأ ىون ول هنأل اح.حص هسفن يف اذه ناك ولو

 . اهنم آريخ ركفتلا وأ ركذلا ةين نوكي نأ مزلل نيماسملا حلاصم

 اهلخدي ال لمعلاب ةنورقملا ةينلا نأ ىنعمب ' كلذب لاقي نأ نم عنام ال : تلق

 ةمنلا نأ ىنعمب وأ “ لضفأ امهدحأ اترتقا نينسح نيئيشك هلخدي وهو ى ءائر

 فعضيو : لاق ‘ عطقت ال آضيأ اهنأ عم كلذ اهلخدي ال اهنأل ريخ ةقلطملا ةدرجملا

 بهذتو ءيجت لب مودت ال اهنأل لمملا رخآ ىلإ مودت يه ذإ .لضفأ اهنأ دارب نأ

 يونت كنإ : تلق لب انأ كلذ لقأ ملو دحاولا لمعلا يف مالكلا ضرف : تلق

 ص ماع فلأ باوث ةينلاب كل لصح دقف كلذ لبق تومتو ماع فلأ هللا دبعت نأ

 لثم هاون دقو ںهلمعي لمع ىلع باثي اذك و“ماع فلأ باوث هب تلصح كل لمع الو
 اماعط اهآر لامر نوكت نأ بحأ يذلا ثيدح رم دقو ىهتوفبف اذك لعفي نأ

 ء كلذ كل تبتك دق نأ نامزلا كلذ ىن ىلإ ىلاعت هللا ىحوأف « هب قدصتي

 لاثمأك تانسحلا نم هعمو ةمايقلا موي دبعلاب ىتؤي » : لاق هنأ للع هنعو

 ى ذخأيلف ءىجيلف ةملظم نالف ىلع هل تناك نم : دانم يدانيف يماورلا لابجلا

 دصعلا ىقىيو ك ءيش تانسحلا نم هل ىقي الؤ هتانسح نوذخأىف . سانأ .ىحىف

 نم آدحأ الو يتكتالم هيلع علطأ م ازنك يدنع كل نإ : هبر هل لوقيف ناريح
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 تبتك ريخلا نم يونت تنك يتلا كتين لوقيف ؟ وه اهو بر اي : لوقيف « يقلخ
 . افعض نيمبس كل

 ‘ة ريثك افامضأ تاعاطلا نم ىلاعت هللا دنع لدعت ةينلا نم اهزج نأ اوركذو

 جحلا هيف ىريف هنيميب هباتك ىطعيف ةمايقلا موي دبعلاب ىتؤي هنأ » : ربخلا يفو

 اذه نم تلمع اهم هسفن ىف دبعلا لوقف ى ةقدصلاو ةاكزلاو داهجلاو ةرمعلاو

 ارهد تشع كنإف كباتك أرقإ » : ىلاعت هلللا لوقنف ى يباتك اذه سيل و ى ائيش

 ‘هب تدهاجل لام ىل ناك ولو “ تحجحل لام يدنع ناك ول : لوقت تنأو اليوط

 ناك اذإ كلذو « هلك كلذ باوث كتيطعاف ع قداص كنأ كتين نم كلذ تملعو
 رثكأ تدج و ول لوقي و ى هملع ردقي ام لعفيو هدنع ام أرقيو هدنع ام قدصتي

 ملعو ص عروت دقو < تلعفل يدنع ناك ول : لوقيف ص هدنع نوكي ال وأ تدزل
 - د

 . هقدص هللا

 نأ كلذ نمو ى الف تلعفل رثكأ ىل ناك ول : لاقو هدنع ابف رصق نإ امأو

 باون هل نإف حبصأ ىتح ظقيتسي ملو اموي كلذ ىلع مانو رحسلا ةالص داتعي

 ص رجفلل نظي ماق نم امأو ى رثك أ هل ناك ةبيصملا كلت ىلع عجرتسا نإ و © مابقلا

 ث نيمئانلا نم بتكي هنإف يشارف نم مقأ مل تملع ول : لوقيف رحسلا يف وه اذإف
 ص دحاو هتين نم ريخ هلمع وأ هلمع نم رش رفاكلا ةين ىنعمو رحسلا يف ىلص ولو
 تداز ام ةاجن هيف نأل اريخ هتين نع هلمع صقن ةدع نكل هتين يف ريخ ال نكلو
 ديزتف ى ةوسقو اداسف هبلق ديزيف رسثلا يوني رفاكلا نأ كلذ ىنعمو « هتين



 بتكي امنإف الإو « هريغ كلذ يف عفنتسيو رارضإ ديزيو ءوس لايعأ حراوجلا

 درو هنأو اهب مه" يتلا ةيصعملا سفن ال اهب "مهلا ةيصمم ى ةيصعملا ةيصعملل ةينلا نم
 دقو ى رشلا لممل ببس رشلا ةينو ء “رم ك مهتاينب رانلا ىف رانلا لهأ دولخ نأ

 . ملعأ هللاو « ارش دحت ارد ِوناو ا ريخ دحت ا رخ ونإ «.: للع لاق
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 باب

 باب

 ركفتلا يف

 ؛ ليمخت وهف تاسحملا يف كرحت نإف « تالوقعملا يف سفنلا "ةكرح ركفلا

 ىمسيف نظ وأ ملع بلطل نوكي دق ركفلا : « هلماش ه يف نيمرحلا مامإ لاق
 ص ةرودق هاكح ى سفنلا تاكرح رثكأك هب ىعسي الف نوكي ال دقو ى ارظن

 : "لق وأ لوعفملا ىلع ردصملل اقالطإ السرم ازاجم هيف ركفملا ىلع ركفلا قلطيو

 يف سفنلا ةكرح ىلع ةغل قلطيو ث لوعفملا ىلع قلطأ ركفت ردصم مسإ وه
 > تالوقعملا يف سفنلا لاقتنا اهىف وه : لقف تش نإف “ تلع اك تالوقعملا

 .رظنلا وهو لوهجم ىلإ اهب لصوتبل ةمولعم رومأ بيترت وهف حالطصإلا يف امأو
 ركفلا قلطي : ديسلا نع يناقللا نع نابصلا لاق “ يوالملا لاق اك يحالطصإلا
 : ةثالث ناعم ىلع
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 يذلا ركفلا وه اذهو « تناك ةكرح "يأ تالوقعملا يف سفنلا ةكرح : لوألا

 ٠ تاسوسحملا ق اهتكرح وهو ليختلا هلباقي و > ناسنإلا صاوخ نم دعي

 هئدابم ىلإ ملاعلا ثودحك هتوبث يف ددرتت يذلا بلطملا يف اهتك رح : يناثلاو

 اذهو ى نيتك رحلا عومجب ينعأ « هب ةمزاج هيلإ هئدابم نم اهتك رحو ماملا رّتغتك

 . قطنملا ىلإ اعيمج هئزج يفو ى هيف حاتحملا وه

 هجوت نأ ريغ نم اهدحو نيتكرحلا نيتاه نم ىلوألا ةكرحلا وه : ثلاثلاو
 سدحلا هلباقي يذلا ركفلا وه اذهو اهنم ةدوصقملا يه تناك نإ و ى اهعم ةيناثلا

 تانيبلاتايآلا بحاص مساقنبا دافأ و بلاطملا ىلإ ءىدابملا نم لاقتنالا وه يذلا

 : لاق ثيح ى اهدحو ةيناثلا ةكرحلا ىلع قلطي ركفلا نإ عماوجلا عمج حرش ىلع
 ءامدقلا يأر وه اك نيتك رحلا عومجم ركذ امب فرعملا رظنلاب ديرأ اذام : تلق نإف
 . نيرخأتملا بهذم وه اك ةيناثلا ةكرحلا مأ

 ةيناثلا ةكرحلاب ال بؤلطملا لصح هب ذإ لوألا ىنعملا ىلع هلمح رهاظلا : تلق

 لوألا ىنعملا ىلع هلعجي مل هبتك ضعب يف هنأ ديسلا نع مساقلا نبا لقنو “ اهدحو
 . اهدحو ةيناثلا ةكرحلاي بولطملا لوصحب اضيأ عضاوم يف فرتعا هسفن هنأ و

 ،ةطساو الب هتاذب لقملا هك ردي ام تالوقعملاب ديرأ نإ :يناقللا رصانلا لاقو
 اذه انلوق لثم نأ عم رظنلا دح نع جرختف ى تايلايخلاو تايمهولا هنع جرخ

 ديز ىلع هتداهش لبقت ال اذهف “هاداع نم ىلع هتداهش لبقت ال ودع لكو ديز ودع

 ةطساوبو هتاذب لقملا هك ردي ام ديرأ نإ و<تابلامخلا يف اذكهو ث ةهبش الب رظن
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 ىمسيف تاسوسحملا يف اهتك رح فالخب ىلحملا لوقف “تابلابخلاو تابمهولا لمشيف

 بهاذ ةرابعلا هذهب ربع نمم هريغو يلحا نأ رهاظلاو « لكشم اركف ال بيخت
 ساوحلا اهك ردت اهنأو لصأ تاسوسحملا كردي ال لقعلا نأب نيلفاغلا نيمدقألا عم
 ةطساوب نكا اضيأ تاسحملا كردي لقعلا نأي نيلئاقلا نيرخأتملا قيرط ىلع امأو

 . اضيأ اركف تاسوسحملا يف اهتك رح ىمست نأ يفبنيف ساوحلا

 تالوقعملا يف سفنلا ةكرح يلحملا لوق يف دصقلا ةدايز يغبني :مساقلا نبا لاقو

 ىمست ال اهنإف © مانملا ف اك رايتخا الب تالوقعملا نم دراوتي بف اهتكرح جرخت ال

 قفاويل معز اك لقعلا ىلع اهلمح ال اهتقيقح ىلع سفنلا ءاقبإ رهاظلاو « اركف
 اهكاردإ يف تالآف ىوقلا رئاسو لقعلا امأ و«سفنلا ةقمقح كردملا نأ ررقت ام

 فيرعت ةلوهجم ىلإ يدؤتل ةلوهجم رومأ بيترت هنأب فيرمت : كجلادبع لاق

 هجوب هب روعثملا بولطملا نم ةكرح “نيتك رحلا عومجب نيمدقتملا دنعو ى نيرخاأتملل

 . هجوب لوهجملا بولطملا ىلإ اهنم ةكرح و ى ءىدابملا

 ك هلحم ف ءيش لك لعج : ةفللا ف بيترتلا : ريبكلا هحرش ق يوالملا لاق

 نوكيو دحاولا مما اهيلع قلطي ثيحي ةددعتملا ءايشألا لمج : حالطصالا يفو
 : ىمسملا ملاعلا حرش يف هفطسب اك رخأتلاو مدقتلاب ضعب ىلإ. ةبسن اهضعبل

 . « باهولا كلملا نذإب > بالطلل بابلا حتف ,

 بيترتلا نأل رومألا يف ددعتلا طرتشا ا_إو ى رثكأف نارمأ رومألاب دارملا و

 ةصاخلا وأ هدح و لصفلاب فيرعتلا درب : تلق نإو ى ددمتلا دنع الإ نكمي ال
 بهذم ىلع امأ : تلق ؛ةصاخلاك دحاو رمأ لصفلا نآل اعماج نوكم الف اهدحو

 ۔ ٠ ٥ ٢ ۔ح



 نإو ى مهدنع يضرمب اهدحو ةصاخلا وأ هدحو لصفلاب فيرعتلا سيلف نيمدقألا
 دارملا نوكيف “ قطان ءيش ريدقت يف قطانف اريدقت ابتك رم هولعجو هول“وأ عقو

 لخاد وهو مهدنع زئاج وهف نورخأتملا امأو ى ريدقتلا وأ ركذلا ق رومأ بيترت

 مهدنع نسحألا نكل ى قطنلا هل ءيش ىنعم يف قطان ذإ اضيأ بك رم هنال اضيأ

 ص لوهجس ىلإ يداتلل نيمولممو مولعم عضو : لاقي نأب رخآ ثفيرعتب فرعي نأ
 لهج نع وأ ى ابينظ وأ ينيقي ناك ءاوس « لقملا يف لصاحلا ءيشلا مولعملاب دارملا و

 اندرأ اذإ اك تاروصتلا يف بيترتلاف ،ايقيدصت وأ ايزيوصت ناك ءاوسو ى بك رم

 ص صاخلا هبيترتب قطانلا ناويحلا وه : لوقن انإف ناسنإلا ةفرعم ىلإ لصوتن نأ

 ىلإ لصوتن نأ اندرأ اذإ اك تاقيدصتلا يفو ى لصفلا ىلع سنجلا ميدقت ينعأ
 لك : اذكه ناويحلا اهنيب طتسونف ةدارإلاب كرحتم انلقو ص ناسنإلا ةفرعم

 . ةدارإلاب كرحتم ناو۔ح لكو “ ناومح ناسنإ

 ى يقيدصتو يروصت لوهجم ىنعمىلإ لقعلا لوصو لوهجم ىلإ لصوتلاب دارملاو
 لصاحي سيل اهب ءيش ليصحت ةلاحتسال ةمولعم نوكت نأ ةبترملا رومألا يف امنإ و

 هلوصح بلط و “لاحم لصاحلا ليصحت نأل الوهجم نوكي نأ بولطملا يف طرتشاو
 دنع زاجملا زاوجل فيرمتلا يف ازاجم نظلا لمشي اهف ملعلا لمعتسا امنإ و ى ثبع

 جتني اجف رظنلا لايعتسا ةرهش انه يهو ى فيزمتلا يف ةحضاولا ةنيرقلا مايق
 لمشي ايف ملعلا لايعتسا ةرثك مم ةنونظملا رومآلا بيترت هل جتنملاو ‘ نظلا

 . نظلا

 دعب ايناث ءيشلا ىلع لالدتسالا يفاني بولطملاب لهجلا طارتشا : تلق نإو
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 . قلخلا يف بجو وأ بذدنو . كرش وه ذإ قلاخلا يف ركفتلا مرح

 . . .ةدابع وه ذإ

 ةجيتنلاىلع ليلدلا هجو ةفرعم يناثلا مظنلاب دوصقملا : تلق «ليلدب آ;&3ةوأ هتفرعم

 . اهب ملعلا ال اهب نانئمطإلا ةدايز وأ

 ص وه نيأ ‘ ةسوسولا نمضت هنأل ( كاريش وه ذإ قلاخلا يف ركفتلا مآرح )
 وه هزنملا ةمرحملا ةبذاكلا سواسولا نم هركذ نسحي ال ام كلذ وحنو وه فيك و

 هللاو ى كرش هتابثإف بلقلا يف رطخ ام لكف ى ركفلاب كردي الو ة اهنع ىلاعت
 ،كلذك نوكي نأ زيجي وأ هفصو ريغ ىلع هللا تبثي نأ امإ هنأل ى كلذ فالخب
 . كارشإ كلذ نم دحاو لكو

 ( وه ذإ ) بدن هنأ حيحصلاو ‘ ( قلخلا يف ) نالوق ( بجو وأ بدنو )
 كلذ هثرويو ى ةفرعمو كلاب اناميإ هب دادزى هنأل ( ةدابع ) قلخلا يف ركفتلا يأ

 ء اعوضخو اعوشخ و ى هنع ىهن ام بانتجا ةدايزو ى هب رمأ ام لاثتما ةدايز

 للا تورك "ذيت نيذلا » : لاقف نيركفتملا ىلع هللا ىنثأ دقو ى ةدابع ةدايزو

 انبر ضرألاو تا وايسلا قلخ يف نوركفتيو مهب ونج ىلعو ادوقو امايق

 زع هللا ف اوركفت [آ_موق نأ : سابع نبا نعو « 3 4 الطاب اذه تقلخ ام

 كنإف س هللا يف اوركفتت الو للا قلخ يف اوركفت » : قلع يبنلا لاقف “ لجو
 موب تاذ موق ىلع جرخ هنأ لل يبنلا نعو ك )٢) > هردق ح هللا اوردقت نل

 )١( نارمع لآ ةروس : ١٩١ .

 )٢( ملم ءاود .



 هللا قلخ ق ركفتن : اولاقف ى « ؟ نوملكتت ال كل ام » : لاقف نوركفتي مهو

 نإف ص هيف اوركفتت الو هقلخ يف اوركفت اولعقاف كلذكف » : لاق ‘ لجو زع

 نيعبرأ سمشلا ةريسم ى اهرون اهضايبو ى اهضايب اهرون ءاضيب اضرأ برغملا اذهب

 ص « نيت ةفارط لجو زع هللا اوصعي مل لجو زع هللا قلخ نم قلخ اهب اموي
 ناطيشلاقلخ هللا نأ نوردي ام » :لاق ؟مهنم ناطيشلا نيأف هللا لوسر اي : اولاق

 . '١ا) « ال مأ مدآ قلخ نوردي ام : لاق « مدآ دلو نم : اولاق ى ال مأ

 نوركفتي موق ىلع رم نلع هللا لوسر نأ بعك نع شمعألا ىكح اذك و

 ةورع نب ماشه ىورو « قلاخلا ق اوركفتت الو .قلخلا ف اوركتفت » : محل لاقق

 قلخ نم : لوقيف مكدحأ يتأي ناطيشلا نإ » : لاف قلع كلا لوسر نأ هيبأ نع

 زع هللا : لوقىف “ ضرألا قلخ نم : لوقيف “ ىلاصمت هللا : لوقيف ؟ تاوامسلا
 : لقيلف كلذ نم ءيشب مكدحأ "سحأ اذإف ؟ للا قلخ نم : لوقيف ؛ لجو
 . '!}٢ك كلاب تنمآ

 ريع" نب دبع و رمع نا هللا دبعو ان أ تقلطنا : حابر يب أ نب ء اطع نعو

 : تلاقف ىباجح اهنيبو اننيبو انملس و اهيلع انلخد و اهنع هللا يضر ةشئاع ىلإ

 كب ابحرم : تلاقف ى ريمع نب ديبعو ى رمع نب هللا دبع : تلق ؟ ءالؤه نم
 ايبغ رز » ,ك هللا لوسر لوق ينعنم : لاق ؟ انروزت ال كلام « ريمع نب ديبع اي

 )١( دواد وبأ هاور .

 ٠ يذمرتلاو د واد وبأ هاور ) ( ٢
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 نم تدأر ام بحعأب انيثدح “ اذه نم انوعد : رمع نبا لاقم . ايح د ه زت

 نراك هرمأ لك ، ابجع نكي مل هنأش يأ : تلاقو تكبف ع يتلل هللا لوسر

 نينذأتأ ه : لاق يدلج هدلج ؛سم ىتح يشارف يف لخدو يتليل يف يناتأ ى ابجع
 ىلإ ماقو “ذاوهو كبرق بحأل ينإ كلاو )؟ يبرل دّبَتأ نأ يل ركب يبأ ةنبا اي
 هتيحل "لب ىتح يلصي وهو ىكبف ماق مث ءاملا نم رثكي" ملف اهنم أضوتف ةبرق
 عجطضا مث « ضرألا "لب ىقح دجس . ىكبو عك ر مث ث هرجح تفلبو هردصو

 ص ىكبو نميآلا ه"دخ تحت ىنميلا هدي عضوو نمآلا هقش ىلع ائكتم هبنج ىلع
 لوس ر اي:لاقف .جابصلا ةالصل ندؤي لالب ىتأقح ضرألا تفلب عومدلا تيأر ش

 كحيو » :لاقف ؟ رخأت امو كبنذ نم مدقت ام كل هللا رفغت دقو كيكميب' ام للا

 هذه يف ةيلع هللا لزنا دقو يكبأ ال يل امو ث اروكش ادبع نوكأ الفأ لالب اي
 باذع انقف » :أرق ىح اهأرقو '؟٢هإ ضرألاو تاوايسلا قلخ يف نإ ط : ةليللا

 : يعازوألل ليقف '") " اهيف ركفتي ملو اهأرق نمل ليو » : لاقو ى ه رانلا

 . اهقلعيو : ظفل ىفو اهلقعيو اهأرقي : لاق ر اهيف ركفتلا ةياغ ام

 ك ىلامت هللا ةردق قو اهمئاحءع ف ركفتو موجنلا ق رظن نم » : ربجلا يفو

 هل هللا بتك هي رانلل باذع انقف كناحبس الطاب اذه تقلخ اام انبر ل : أرقو

 . « ةنسح مجن لكب

 )١( نيتخسنلاب اذك ٠ تلق ظفل طقسف خلا هللاو تلقف تلاق : لصألا نأ رهاظلاو .

 )٢( نارمع لآ ةروس : ١٩١ .

 ( ٣ ) ور ١ ٥ ملم ٠
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 يف ءاكب مهرثكأ ةرخآلا يف اكحض سانلا رثكأ : سيق دبع نب رماع نعو
 يبأ نعو « ايندلا يف آرتكفت مهرثكأ اناميإ ةمايقلا موي سانلا صلخأ و “ ايندلا

 مهل و ى رسلل "قيلاغم ريخلل "حيتافم سانلا نم ه : مقلع هللا لوسر نع ءادردلا

 ص رازو كلذب مو رشلل حيتافم ريخلل قيلاغم سانلا نمو ع رجأ كلذب
 ةعاس ركفت » : لي يبنلل نعو ى«4 ةلسل مايق نم ريخ ةعاس رئكَفَتو

 ركفتلا لضف لاني نأ ناسنإ دارأ اذإ : ثيللا وبأ لاق « "« ةنس ةدابع نم ريخ

 اهبورغو سمشلا عولطو .ضرالاو تاوايسلاك تامالعلاو تايآلا ق ركفتىلف

 ،ةيآلا ١" نينقوملل تايآ ضرألا يفنو » :ىلاعت هللا لاق “راهنلاو ليللا فالتخاو

 3رَهظ ام ءالآلاف ص ىلاعت هللا نم ءايعنلاو ءالآلا يفو ص ةفرعمو انيقي دادزيف

 ءاهبو نيديلاب بسكلاو يلاك نطي ام ءامنلاو “ هجولاو نيديلاو نيلج"رلاك

 : ليقو « ايهتمعن عنمو نيتيلإ يطعأ دقف اهب يشمي ال نالجر هل نمف ع هعجرلا
 هللا ةمعن اوَدْصتَنإو ف : ىلامت للا لاق « نافدارتم : ليقو ‘ كلذ دضب

 ةسغر دادزيف باقملاو باوثلا يفو ء ىلاعت هلل ايح دادزيف ى 2 اهوصنحت" ال

 رتسب هيلإ ىلامت للا ناسحإ يفو ‘ يصاعملا نم عانتماو ةبهرو ًاداهتجاو

 هتنوعمل آءاجرو ىلاعت هللا نم ةامح دادزيف ةبوتلا ىلإ هئاعدو هلاهمإو هبونذ
 . ىلاعت

 ف الو ك كصرح 7 ك_[م¡{ ثكمف ق رقفلا ق ,ككفتت : ال : مكح نعو
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 ءاقبلا لوط .يف الو ى كظيغ موديو كدقح رثكيو كبلق ظلفيف كملظ نم ملظ

 عرولا لصأ : لاقيو ، لمعلا فَوستو رمملا عيضتو عمجلا آبحتف .ايندلا يف

 هلضفأ و داهجلا دشأ وهو ى هينعي ال ايف ركفتلا ركفتي الئل هبلق ءرملا دهامتي نأ

 ؛ةالصلا يف هكلمي ال نأ كش وأ ةالصلا ريغيف كلذ لعفي مل نإف “هبحاصل هلغشأ و
 مامتو غ عضاوتلا يف لمملا حالص مامتو ى ةينلا قدص يف ةدابعلا مامت : مكح لاقو

 مهلا مامتو « ةرخآلا رمأ يف مهلاو نزحلاب هلك اذه مامتو ى ايندلا يف دهزلا نيذه

 . كبونذ يف ركفتلا ةرثك و كبلقب توملا رك ذ ةمزالم نزحلاو

 ناسللا يف قدصو لاملاف ةواخسو ى ردصلا ةمالس لادبآلا قالخأ :لاقيو

 ةمحرلاو ةحرصنلاو ث ةولخلا يف ءاكبو “ ةدشلا يف ربصو “ سفنلا يف عضاوتو

 : يقشمدلا لوحكم نعو « ءايشألا نم اهريغو ةءاسإلا يف ركفتلاو ى نينمؤملل

 اريخ لمع نإف ى كلذ هموي يف عنص ايف ركفتي نأ يفبنيف هشارف ىلإ ىوآ نم
 ناك لعفي مل نإو “ بيرق نم عجرو هللا رفغتسا ابنذ لمع نإو « ىلاعت هللا ةديح
 . رعشي الو سلفي ىقح بسحي الو قفني يذلا رجاتلا لثمك

 نم غراف نطبو ى ايندلا لغش نم غراف ندب نم ةكحلا جيهت : مكح لاقو
 نأ : عساو نب دمحم نعو ؟ هلمع لبق له ركفتلاو لاملا نم ةيلاخ رديو ى ماعطلا

 ةدابع نع اهلأسف رذ يبأ توم دمي رذ مأ ىلإل بكر ةرصبلا لهأ نم لجر
 : لاق نسحلا نعو ث ركفتي بيبلا ةيحان يف عمجأ هراهن ناك : تلاقف رذ يبأ

 كتانسح كيرت ةآرم ركفلا : لاق ليضفلا نعو ةليل مايق نم ريخ ةعاس ركفت
 خم ركفلا : لاقف ص ةركفلا لمطت كنإ : مهدأ نب مها ربال لىقو “ كتائيسو

 . لقنلا
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 : لوقيو لثمتب ام ا ريثك ةنييع نب نايقس ناكو

 ةربع هل ءيش لك يفف ةركف هل تناك ءرملا اذإ

 ىلع له هلد ا حور اط : م رم ن ىسيعل نويراوجلا لاق : لاق سواط نعو

 ء آركف هتمصو « ارثكذ هقطنم ناك نم معن ه : لاقف ؟ كلثم موبلا ضرألا

 نمو ى ونتَل وهف ةكح همالك نكي مل نم : نسحلا نعو « يلثم هنإف ةربع هرظنو

 يفو ص وهل وهف رابتعا هرظن نكي مل نمو « وهس وهف آركفت هتوكس نكي م
 }١'6 ي قحلا ريغب ضرآلا يف نورتبكتي نيذلا يتايآ نع فرصأس » : ىلاعت هلوق

 لوسر نع يردخلا د_مس يبأ نعو > يرمأ ف ركفتلا نم مهبولق عنمأ : لاق

 امو هللا لوسر اي : اولاقف “ « ةدابعلا نم اهتظح مكتبعأ اوطعأ » : رقللم كلا

 دنع رابتعالاو هيف ركفتلاو فحصملا ىلإ رظنلا ه : لاق ؟ ةدابعلا نم اهظح
 . )٢) » هئاحع

 تملاطت ول : تلاق اهنأ ةكم نم ابيرق ةيدابلا ف نكست تناك ةأرما نعو

 ةرخآلا ريخ نم بيغلا بجح يف امهل رخآدا دق ام ىلإ اهركفب نيقتملا بولق

 ليطي نامقل ناكو ، نيت ايندلا يف مهل رقت" ملو ع شيع ايندلا يف مهل فصب م
 كدحو سولجلا ميدت" كنإ ناهقل اي : لوقيف هالوم هب ر ناكف هدحو سولجلا
 مهفأ ةدحولا لوط نإ : نامقل لوقيف ى كل سنآ ناك سانلا عم تسلج ولف

 )١( ةروس ١ فا رعأل : ١٤٦ .

 ( ٢ ) ور ١ه ١ نامح نب .
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 ام : هبنم نب بهو نعو ى ةنجلا قيرط ىلع ليلد ةركفلا لوطو ى ةركفلل

 معن ق ةركفلا : زي زملا دمع نب رمع لاق 0 لمح الإ طق ءىرما ةركف تلاط

 ةمظع يف سانلا ركفت ول : يفاحلارشب لاقو ى ةدابعلا لضفأ نم لجو زع هللا

 .. لح و زع هللا اوَصَع ام لحو زع هللا

 الي ةليل مايق نم يخ ى ركفت يف ناتدصتقم ناتعك ر. : سابع نبا نعو

 : انلقف يكبي لعجف ى هئاسكب عتنقَتفة سلج ذإ يشمي حيرش وبأ انيبو ى بلق

 لاقو ، ىلجأ بارتقاو ىلمع ةلقو يرمع باهذ يف تركفت : لاق ؟ كيكبي ام

 ايندلا يف ركفلا : لاقو « ركفتلا كبولقو ءاكبلا نيعأ اود"وح : نايلس وبأ
 ص ةمكحلا ثروب ةرخآلا يف ركفلاو ى ةيالولا لهأل ةبوقعو ةرخآلا نع باجح

 ص بحلا ديزي رك ذلا نمو ى ملعلا ديزي ةربعلا نم : متاح لاقو < بلقلا يحيو

 لمعلا ىلإ وعد۔ي ريخلا يف ركفتلا : سابع نبا لاقو « فوخلا ديزب ركفتلا نمو

 تسل ينإ » : هبتك ضعب يف ىلاعت هللا لاقو “هك رت ىلإ وعدي رسثلا يف ركفتلاو هب

 يل هاوهو هتمه ناك نإف ى هاوهو هتمه ىلإ رظنأ نكلو « مكح مالك لك لبقأ
 لهأ نإ : نسحلا لاقو « ملكتي مل نإو « ادمح همالكو ركفت هته تلعج

 اوقطنتسا قح ركذلا ىلع ركفلابو ركفلا ىلع رك "ذلاب نودوعي اولا زب مل لقعلا

 حطس ىلع يئاطلا دواد ناك : فلخ نب قاحسإ لاقو ط ةمكحلاب تقطنف مهبولق

 ءايلسلا ىلإ رظني وهو ضرألاو تاوامسلا توكلم يف '١ا) كتلمتف ءارمت ةليل يف

 امأ ركفتف وأ لمأتف :لصألا لعلو ث خسانلا نم طلغ هنأ رهاظلاو نيتخسنلا يف !اذكه )١(
 . لمأتف حصي الف ركفت ىنعمب كلق
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 باقع نم هكرت ىلعو باوث نم هيلع امو ضرفلا يف ركفتلاو

 ٠ ٠ . . ٠ . . ٠. ‘ لفن هنم لضفأ

 هدسو نايرع هشارف نم رادلا بحاص بثوف -هل راح راد ف عقو ىح ىمسيو

 اذ نم : لاقو فسسلا عضوو عجر دواد ىلإ رظن الف > صل هنأ نظو > فمس

 . كلذب ترعش ام : لاق ؟ حطدلا نم كحرط ىذلا

 ديحوتلا ناديم يف ةركفلا عم سولجلا اهالعأو سلاجملا فرشأ :دينجلا لاقو

 زظنلاو ، دادولا رحب نم ةبحملا سأكب برشلاو ى مشلا يأ ةفرعملا ميسنب مينستلاو

 بارش نمو ى اهتلجأ ام ةسلج نم اهف اي : لاق مث “ لجو زع كلاب نظلا نسحب
 . هقزر نمل ىبوطو ى هذلأ ام

 ء ةركفلاب طابنتسالا ىلعو “ تمصلاب مالكلا ىلع اونيعتسا : يعفاشلا لاقو

 نم ةمالس يأرلا يف مزعلاو “ رورغلا نم ةاجن رومألا يف رظنلا ةحص : لاقو

 ةرواشم و ى ةنطفلاو مزحلا نع نافشكي ركفلاو ةيؤرلاو ى مدنلاو طيرفتلا

 لبق ريدتو مزعت نأ لبق رتكفتف ، ةريصبلا يف ةوقو سفنلا يف تابث ءامكحلا

 ةكحلا اهالعأ : عبرأ لئاضفلا : لاقو ى مدقتأ نأ لبق رواشو ع مجهت نأ
 ةوقلا : ةثلاثلاو « ةوهشلا يف اهماوقو ةفعلا : ةيناثلاو ث ةركفلا اهماوقو

 . سفنلا ىوق لادتعا يف اهماوقو لدعلا : ةعبارلاو ‘ بضغلا يف اهماوقو

 (هنم لضفآ باقع نم هكرت ىلعو باوث نمهيلع امو ضرفلا يف ركفتلاو )
 امو باقع نم اهيلع امو ةيصعملا يف ركفتلا اذكو ( لفن ) يف ركفتلا نم يأ
 فيك و اهيدؤي فيك ركفتي نأ لشف تاعاطلا امأو “ باوث نم هلل اهكرت ىلع
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 عجرب مث لفنلا ةرثكب امناصقن ربجي فيك وأ ى ريصقتلاو ناصقنلا نع اهسرحي
 تقلخ : لوقيف هللا هبحي امم اهب قمعتت ىتلا لاعفألا يف ركفتيف وضع وضع ىلإ
 نيمب ملسال رظنلاو ةنسلاو نآرقلا ةعلاطمل ينيع لمعتسا ال ملف ةدابعلل يئابضعأ

 نآرقلا عامس يف يعمس لمعتسا ال ملو « رجدزيل بضغلاب ق۔افلل و ، رسيل ىض رلا

 رمآلاو ملعتلاو ملعتلا فو كلذ يف يناسل لمعتسأ ال ملو ركذلاو ملعلاو ةنسلاو

 كاذنكب قدصتأ ال ملو ط مهيلع رورسلا لاخدإو ءارقفلا لاوحأ نع يهنلاو
4 

 . اذكهو ى هباوث ىلإ جوحأ انأف هلإ جتحأ ملو هنع تينغتسا دقو -

 نإ هندب ةلمج مث ةعبسلا هءاضعأ ةحيبص لك شتفي نأ يغبنيف يصاعملا امأ و
 ء امل ضرعتم وأ 0 مدنلا اهك رادتنىف سمألاب اهسبال وأ اهك رت ةمصعملا سبال

 بذكلاو ةبيغلل ضرعتي هنإ : لوقيو هناسل يف .رظنيف ى اهنع زارتحإلل دمتسالف

 ص كلذ هركي هللا نأ رعشتسيو كلذ وحنو ينمي ال ايف ضوخلاو سفنلا ةيكزتو
 ارجح عضو مهريغ سلاج نإو ى نيحلاصلا ةلاجم و دارفنإلاو ةلزملاب هك رت نأو
 وهللاو لوضفلاو بذكلاو ةييفلا عمسل ضرعتي هنإف همعس يف رظنيو ؤ هيف يف

 ضرمعتم هنإف هنطب يفو “ كلذب ملكتي نم دنع رضحي الف ى كلذ وحنو ةعدبلاو

 لكأل وأ هللا ودع ناطيشلا حالس يه يتلا ةوهشلا ىوقتف آريثك لالحلا لكأل
 ركفتيو هنكسمو هسابل يف ركفتي اذك و ‘ همعطم يف ركفتيف ةبيرلاو مارحلا

 اهسسأ لالحلا نأ و مارحلا لكأ عم ةلطاب اهلك ةدابعلا نأ يفو ث لالحلا بسك يف
 "هب درو اك مارح مهرد نمث هبوث يف دبع ةالص لبقي ال ىلاعتو كرابت هللا نأ و

 ءائرلاو بجعلاو ربكلاو لخبلاو بضغلاو ةوهشلا لحس هنإف هبلق يفو ى ربخلا

 وجريو فاخيو ركشيو ربصيو ىضم ام ىلع مدنيو اهليزيف ةلفغلاو نظلاو دسحلا و
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 راثآ نم هف امب عونصملا ثودح ىلع لالدتسالاك ديحوتلا يفو

 . . ةعنصلا

 ىضرو ك هلعف ق ىدصدو هل عضخي و هللا بحو قلجلا عم هقلخ نسحم و دهزب و

 نطابلا حالصإ يف هرمع ىنفأ اذإف برقلل حلصيل نطابلا ةرامع يف ركفت كلذو

 . برقلاب معنتي ىتم

 ؟ تنأ مف : لاقو روصنم ن نيسحلا همةلف يدا و۔لا ق رودي 5 ناكو

 حالصإ يف كرمع تدنفأ : لاقف ع لكوتلا يف يلاح حلصأ يداوبلا يف رودأ : لاق
 نيبلاطلا دصقم ةياغ وه قحلا دحاولا يف ءانفلاف ؟ 'ا)ديحوتلا ىف ءانفلانياف كنطاب

 ٠ نعةيدصلا معن ىهتنمو

 وهو “ ( عونصملا ثودح ىلع لالدتسالاك ديح وتلا يف ) ركفتلا ( و )

 يه اهراثآو “ ( ةعنصلا راثآ نم هيف امب ) ضرعو مج نم هللا ادع ام لك

 عاطقنالاو ةينادحولا لئالد ىلا سفنلا فارصنا ديحوتلا يف ءانفلا )١(
 الو ةميق ةيناوهشلا ظوظحلل سفنلا ىرت ال ثيحب ايلك اعاطقنا هللا ىلا
 اقلمت نوكلا يف اهدهاشت يتلا ةينابرلا تالامكلاي قلعتت لي . ارث] ايندلل
 ةدهاشم بلقلا يف ام دهاشت اهنأك ريصت ىتح ساوحلا نطابلا ىلا بذجي ايلقع

 اهمامآ نوكت لي ةيقيقح ةيؤر احابشآذئنيح ىرت ال ساوحلاو ةسوسحم
 دنع ناسنالا نوكيف رطاخلاب رمت يتلاتالايخلاك و] اهل ريثأت ال ضارعالاك
 ىلاو همنص راثآ يف ناوكالا عديم :ىلا ىري هركفب ايئاغ همسجب ارضاح كلذ

 نكت مل ناف هارت كنأك هللا دبعأ ه: ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ريشي اذه
 - » كا ري هناف ٥ارت

 نسم هللاب ذومن 0 حاوب رفكف ينافتلا يف دوجولا ةدحو لهأ هدقتعي ام امآ

 ٠ داشرلا دمب لالضلا نمو ةيادهلا دعب غيزلا
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 لضفأ اضرأ كلذب عناصلا مدق ىلعو ‘ صقنلاو ةجاحلاو ريبدتلاو

 . . . . . . . . . (٤ هريغ نم

 ءانفلل ةلباق اهنوك و ى رخآ نود زح يف ةريبك وأ ةريغص اهنوك و ةبك رم اهنوك

 ليللاب اهمالظإ اهرّسغت نمو ى رّسغتلل ةلباق ةرّسغتم اهنوك و “ ةصقانو صقنلل ةلباقو

 هتيأر دق عضوم يف تابنك ى اهثودح دهاشت ءايشألا ضمب و ى راهنلاب اهء"وَضَو

 هتيأر نكت مل عضوم يف تابن امأو ،هثودح ةدهاشمب يدارم اذهو ى هنع ادرجم

 تدهاش ام ىلع ساملاو ةعنصلا راثآ نم رم ام هثودح لملدف هنم ادرجم لبق

 ك اهيلع وه ىتلا ةنملا ىلع ءيشلا نوك هراثآوا ةعنصلا ىلع فوطعم ( ريبدتلا و )

 هناكم يفو 0 هبلع وه ام ىلع اهنوك راتخا العاف هل نأ ىلع لبلد كلذك هنوك نإف

 . كلذ ادع ام ىلع هنامزو

 هيف لحي ناكم ىلإ جايتحإلا ةجاحلا نمو “ ثودحلا ليلد اهنإف ( ةجاحلاو )
 ( كلذب عناصلا مدق ىلعو ) ثودحلا سفن اضيأ يهو ةدايزلاو ( صقنلاو )
 لضفأ وهو ؤ دمحوت ه_زأل ( هربغ نم لضفأ اضيأ ) اهريغو راثآلا نم روكذملا

 ممت وبأ ناطلسلاو حون وبأ هلاق اك عناصلا ىلع لدت ةعنصلا نأ مولعمو ةدابعلا

 كلت يف هل هتاواسمل اضيأ اميدق هريغ ناكلا و كلذك .ناك امل اميدق ءيشلا ناك ولو

 الإ و هلثم ءىشلا قلحم نأ لاحمو ناسنإلاك ثداح لبجلاف ؤ لاحم وهو راثآلا
 نوكي نأ مزلي هنأل هسفن قلخي نأ لاحمو“رخآ كترضحب ءيشلا قلخي نأ نكمأل

 لاح يف ارداق ازجاع ى ًادوقفم ادوجوم « ارخأتم امدقتم « الوعفم العاف

 كردي الو ريحتي ل۔ةعلا نأل ث هللا تاذ يف ركفتي الو ةدحاو ةهج نم دحاو
 جايتحا صقن هحراوجو قلخلا تافصو “ قولخم ةفص ىلع سيل هنآل "أطخالإ

 ثودحلا ليلد اهنألو هتجاح مدعل اهنع للا هزنف اهتاذ يف هل عفانم تناك ولو اهيلإ
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 نوركنيف يقافصب يدابع ربتخت ال » هئايبنأ ضعب ىلإ ىحوأ ىلاعت هللا نأ يورو

 . « نومهفي امب ينع مهربخأ نكلو

 اهضرعو اهمسج اهلك تاقولخملا نإف ىلاعت هللا عنص ىلإ رظنلا وه امنإ زئاجلاف
 لولحلاو تاهجلا نع هةزنم هللاو هانغو هتمظعو هتردق لاكو هدوجو ىلع لئالد

 ردقت نكل اهيلإ رظنت رأ ردقت ال سمشلاب تئش نإ لتشم كلذ ممو زيحتلاو

 كلذكف ى ةطساو ءاملاف ءاملا يف سمشلا لايخ ىلإ و ضرآلا يف اهرون ىلإ رظنت نأ

 ىلاعت هللا رامخإب هفرعن نكل هملعن ال ام تاقولخلا نمف ى ىلاعت هلئالد تاقولخملا

 ، 0١١ نوملعت ال ام قلخي و » : ىلاعت هلوقك “ صوصخم مسإ الو هيف ليصفت الب

 ٢١) 4 نوملعي الامو « : هلوق ىلإ ى 4 قلخ يذلا ناحبس ط : ىلاعت هلوقو

 الو هب صاخلا همساب هفرعن وأ 4 ٢١ نوملعت ال ايف كئشننئنو » : ىلاعت هلوقو

 ركفتلا نكميف ى ىهتنملا ةردس و يسركلاو شرعلاو نجلاو ةكفالملاك هك ردن

 اهبكاوكب كردت ذإ تاومسلاك رصبلاب كردي وأ ث هلك كلذب انقدص ذإ هيف

 اهنيب امو ص اهريغو هايمو رجش و لابج نم اهيف امو ض رألاكو « اهرمقو اهسمش و

 لج وأ قد نكسي وأ ءيش كرحتي الف “ قربلاو دعرلاو جلثلاو رطملاو ميغلاك

 وأ فلأ وأ رشع وأ ناتكح وأ ةمكح هنوكس وأ هتكرح يفو ى هللا رمأب الإ

 . رثكأ وأ كلذ ريغ

 )١( لحنلا ةروس : ٨ .

 ) ٢( سي ةروس : ٣٦١ .

 )٣( ةعقاولا ةروس : ٦١ .
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 ناسنإلا لتق" ل : لاقو ى 6١ ن ورمبت الفأ مكسفنأ يفو : ىلاعت للا لاق

 لبشلا مش .رقف 'هَمَلخَ ةفنطن' نم ى "هتقلخ ءيش يأ نم ى هَرَمْكأ ام
َ 

 نأ هتانآ نمو ل : لاقو 0 1 هرشنأ ا اذإ مث هرَمنقاأف 77 مث هرسي

 نم ةفنطن' كت ملأ » : لاقو ى '" نورشتنت رشب متنأ اذإ مث بارت نم ل
 ٤ 'هيىثنألا و رك ذلانيَجو“زلا هنم لعجف ىو ۔فَ قلخف ةقلع ناك مثىنميأ "ينم
 ء '٨}؛ مولعم ردق ىلإ نيكم رارق يف هانلعجف نيهم ءام نم مكقلخن ملأ ه :لاقو
 مصخ وه اذإف ةفطن نم 'هاننقلخ انأ ناسنإلا رت لوأ ؤ : لاقو
 دقلو » : لاقو ‘٧ه جاشمأ ةفطن نم ناسنإلا انقلخ اتنإ » :لاقو '٦'ه نيبم
 انقلخ مث نيكم رارق يف ةفطن هانلعج مث نعط نم ةلالس" نم ناسنإلا انقلخ

 . ةيآلا .. ٨: َةَمَلع. ةفطنلا

 ةعاس تكرت ول ةرذقَ ءام نم ةرطق ةفطنلا نأ اوربدتمل ةفطنلا ريركتف

 ص بئارقلاو بلصلا نغ هللا اهجرخأ فيك تتتننأو تدسفو ءاوهلا اهبرضل

 ةلسلسب مهداقو ، مهبولق يف ةبحملاو ةفلألا ىقلأو ىثنآلاو ركذلا نيب عمج فيك و

 تايراذلا ةرو۔ ( )١
 )٢( سبع ةروس : ١٧ - ٢٢ .

 . ٢٠ : مورلا ةروس ()
 ) ٤ ( ةمايقلا ةروس : ٣٧ - ٣٩

 )٥) تالسرملا ةروس : ٢٠ .- ٢٢ .

 )٦١ ( سو ةروس : ٧٧ .

 )٧ ( ناسنإلا ةروس : ٢ .

 ) ٨) نونمؤملا ةروس : ١٢ .
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 « عاقولا ةكرحب لجرلا نم ةفطنلا جرختسا فيك و ى عاتجالا ىلإ ةوهشلاو ةبحملا

 قلخ فيك مث محرلا يف هعمجو قورملا قامعأ نم ضيحلا مد بلجتسا فيك و
 لعج فيكو ى ربكو امن تح هاةنغو ضيحلا مدب هاقسو ةفطنلا نم دولوملا
 موحللا بك ر فيك مث ى ةغضم مث ءارمح ةقلع ةقرشم ءاضيب يهو ةفطنلا
 رصبلاو عمسلا ىتشو سأرلا رَوَدف ةرهاظلا ءاضعألاو قورملاو بصملاو

 ص عباصألاب اهسوؤر مسقو “ لجرلاو ديلا دم مث ى ذفانملا رئاس و مفلاو فنألاو

 . لمانألاب عباصألا مسقو

 ةئرلا و لاحطلاو دبكلاو ةدعملاو بلقلا نم ةنطابلا ءاضعألا بتك ر فيك مش

 لمعل ‘ صوصخ رادقمو ع صوصخم لكش ىلع لك ى ءاعمألاو ةناثملاو محرلاو
 ى تاقبط عبس نم نيعلا بكرف رخأ ماسقأ ىلإ وضع لك مسقو “ صوصخم
 تلطعت تلاز وأ ةدحاو تدقف ول ةصوصخم ةئيهو صوصخم فصو ةقبط لكل

 بئاجملا نم ءاضعألا هذه داحآ يف ام فصن بهذ ولو ص راظنإلا نع نملا

 هقيقر ةفطن نم اهقلخ فيك ةيوقلا ةبلصلا ماظعلا ىلإ رظناف ، رامعألا هيف ىذقنال

 ليوطو ريبك و ريغص ةفلتخم ريدا_۔ةمب اهردق مث « هل ًادامعو ندبلل اماوق اهلعجو

 ًامظع ال ة ريثك ماظع اهلعجو ى قيقدو ضيرعو تّمصمو ف وجو ريدتسمو

 افرط مظعلا يف قلخو ضعبي اهضعب لصوو ى ينثنيو هتاجاح يف ددرتل ادحاو
 ةسمخ نم سأرلا بك رو هملع قبطنلل اقفاوم اصئاغ هقلخ رخآ يف لخديل ادئاز

 ىلعألا يحلل رشع ةميبرأ و فحقلا آصخت ةتس لاكشألا ةفلتخم امظع نيسمخ و
 عطقلل داح اهضعبو نحطلل ضيرع اهضعب نانسألا يه ةيقبلاو ى لفسألل نانثاو

 ةعبس نم اهبك رون سأرلل ابكرم ةبقرلا لعجو ىايانثلاو سارضألاو باينآلا يهو
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 ىلع اهضعب قبطنيل تاناصقنو تادايزو تافيرحت اهبف تاريدتسم تافوج ءاشأ

 نم زجملاوةرقف نيرشعوعبرأ نم رهظلا بك رو رهظلاىلع ةبقرلا بك رو “ضعب

 لصوو“ءازجأ ةثالث نم فلؤم وهو صعصْصلا مظع اهب لصتي ةفلتخم ءازجأ ةثالث
 ى ةناعلا ماظعو ى نيدملا ماظعو « فتكلا ماظعو ى ردصلا ماظعب رهظلا ماظع

 ددع عومجب و ى نيلجرلا عباصأو ى نيقاسلاو “ نيذخةلا ماظعو ث زجعلا ماظعو

 ةريغصلا ماظعلا ىوس امظع نوعبرأو ةينامثو مظع ةئام ناسنإلا ندب يف ماظعلا

 صقن ولو ث هيلع آلابو ناكل هندب يف ائيش داز ولو “ لصافملا للخ اهب ىشح يتلا
 نيعلا ةقدح كيرحتل ةلضع نورشعو ةعبرأ هنمو “ بطلاب هربج ىلإ جاتحال

 . نيعلا رمأ لطعتل ةدحاو تصقن ول اهنافجأ و

 ةك رم ةلضعلاو “ ةلضع نومستو عستو ةلضع ةئام سمخ ناسنإلا ندب يفو

 نأ مهلك ق۔اخلاو نجلاو سنإلا عمتجا ولو 4 ةيشغأ و طبرو بصعو محل نم

 وأ افورضغ وأ امظع وأ احورو ةردقو املعو القعو آرصبو اعمس ةفطنلل اوقلخي

 بترو نينيعلا حتف كلذ ىلع رداقلا ناحبسف “ اوردقي مل ارعش وأ ادلج وأ ابصع

 اهظفحت و امهرتسل نامفجألاب امهامح مث اههتأيهو اهنولو اهلكش نسحأو ايتاقبط

 تاوامسلا ةروص ايهنم ةسدع رادقم يف رهظأ مش ى ايهنع ءاذقإلا عفدتو ك القصت و

 ءام اهعدوأو هينذأ قش مث ى اهيلإ رظني وهف اهراطقأ دعابتو اهفانكأ عاستا عم

 توصلا عمجتل نذألا ةفدصب اهطَوحو > اهنع ماوهل ١ عفديو اهعمس ظفحم ارم

 تافيرحت اهيف لعجو ى اهيلإ ماوهلا بيبدب اسحتلو خايصلا ىلإ هدرتف

 ص مونلا نع هبتنيف اهقيرط لوطيو اهيف بدي ام ةكرح رثكتل تاجاجوعا و
 ةساح هبف عدوأو هيرخنم حتفو هلكش نسحأو هجولا طسو نم فنألا عفرو
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 ذفنمب قشنتسيلو “ هتيذغأو هصمعاطم ىلع حناورلا قاشنتساب لدتسيل مشلا
 هعدوأو مفلا حتفو “ هنطاب ةرارحل احيورتو هبلقل ءاذغ ءاوهلا حور نيرخنللا
 ةلآ نوكتلو نانسألاب مفلا نيزو ص بلقلا يف امع ابرممو انامجرتو اقطان ناسللا

 اهبترو اهنول ضّسبو اهسوؤر ددحو افهوصأ مكحاف عطقلاو رسكلاو نحطلل

 مفلا ىلع اقبطنتل اهلكشو اهنول نسحو نيتفشلا قلخو ى موظنم ؤلؤل اهنأك
 توصلا جورخل اهأيهو ةرجنحلا قلخو « مالكلا فورح اهب متيلو هذفنم ادستقف
 فلتخت ةفلتخم جراخم يف توصلا عيطقتل عيطقتلاو ةكرحلا ةردق ناسل قلخو

 يف لاكشألا ةفلتخم رجانحلا قلخو ص اهترثكب قطنلا قيرط عستيل فورحلا اهب
 ىقح رصقلاو لوطلاو ةواخرلاو ةبالصلاو ةسالملاو ةنوشخلاو ةعسلاو قضلا

 اقرف نيتوص لك نيب نارهظي لب ناتوص هباشتي الف تاوصألا اهببسب تفلتخا

 سأرلا نيز مث ى ةملظلا يف توصلا درجمب ضعب نع سانلا ضعب عماسلا زيمي
 رعشلا ةقرب بجاحلا نيزو نيبحاحلاو ةيحللاب هجولا نيزو نيغ دصلاو رعشلاب

 ص ءاذغلا جضنل ةدعملا رخسو ‘ بادهألاب نينيعلا نيزو “ لكشلا صاوقتسا و
 > دبكلا ةمدخل ةيلكلاو ةرارملاو لاحطلاو ى مدلا ىلإ ءاذغلا ةلاحإل دملاو

 ص اهنع ءارفصلا بذجن اممدخت ةرارملاو ى اهنع ءادوسلا بذج اهمدخم لاحطلاف

 هجرخت مث ى اهنع ءاملا لوبقب ةيلكلا مدخت ةناثملاو ى ةيئاملا بذجي اهمدخت ةيلكلاو

 فارطأ رئاس ىلإ مدلا لاصيإ يف دبكلا مدخت قورملاو “ ليلحإلا قيرط يف
 ةثالث عباصألا لعجو فكلا ضرعو ى ءاش ام ىلإ اهدميل ديلا لوطو ى ندبلا

 رافظألاب اهنئيزو “ ىوقيو ضبقلا هل متيل هدحو ماهبإلاو رطس يف اعبرأ لصافم

 كحلل جاتحا ولو ى ةقيقدلا ءايشألا لوانتيو اهب “كحرلو « حالسلاك اهسوؤر يف -

 دهجي الإ كحلا نم ءاش ثيح دحأ هل مقي مل رافظأ هل نكت ملو ةئكح هب تناكو
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 رخآ دعب ططخت همف يؤرل هنع فشك ول و ك ماحرألا تاسلظ ف كلذ روصو

 ٠. هعونصم الو هتلآ رمع ال اروصم تيأر لهف ك لمكب ىتح

 جرخو كرحتف « ريصب لقاع هنأك ذفنملا بلط يصلا نع محرلا قاض املو

 ىلاعت هللا ربد فيك رظناو ى هللا نذإب يدنلا ماقتلا ىلإ ىدتهاف ءاذفلل جاتحاف

 ك يدغلا ةلمج نم هصعي نيددثلا يف هعمجو « اصلاخ مدلا و ثرفلا نهب نم نيللا هل

 ملاب الإ جرخي ال ىتح آدج اهذفنم قيضو ى هاتفش اهيلع قبطني ثيحي اهلعجو
 ظرلغلا مامطلل جاتحاو نبللا نع ىنغتساو ربك ذإ و ‘ ليلقلا الإ قيطي ال هنأل
 . نانسألا هل تدنأ

 لصن اتنإ لوقي ةهج نم دحأ كيتأي الو ى اه"وللعو تاوامسلا ىلإ رظنا مث
 اهانينب ءامسلاو » : ىلاعت للا لاق ،اهمّس وو انيديأب وأ ةعموص وأ لبج ىلع ءامسلا

 اهظلغ رظناو ث '١ا)ه ن ودهاملا مصنفة اهانشرف ضرألاو « نوعسومل انإو ردْيأب
 انول فلتخملا اهتابن رظناو ى ضرآلا بقثن انإ : لوقي دحأ كيتأي الو اهمسو و

 ى يساورلا اهلابجو ردكلا بارتلاو سبايلا رجحلا نم جراخلا اهءامو “:امعطو

 ص يذفي اذهف ع ىلاعتو هناحبس للا ىوس اهيصحي ال امكح اهتابن يف عدوأ فيك و

 “قورملا قامعأ نم ءارفصلا عمجي اذهو نخسي اذهو ى دربي اذهو « لتقي اذهو

 اذهو ث حرفي اذهو ى ءادوسلاو مغلبلا عطقي اذهو ى ءارفصلا ىلإ ليحتسي اذهو

 رهاوجلا اهلابج عدوأ فيك و “ ام ليحتسي اذهو ى مدلا يتفصي اذهو ى م"وني

 ) ٠١ ( تايراذلا ةروس : ٤٧ - ٤٨ .
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 « ةقرطملا تحت مبطني ام كلذ وحن و ساحنلاو صاصرلا و ةضفلاو بهذلا نم

 تيربكلا نم اهنداعم جارختسا ىلإ مهادهو ىاهتحت عبطني ال ام هوحن و جزوربفلاو

 ةدلب لهأ هنع الخ ولو هب الإ ماعطلاب عفتني ال كلذ عمو ى حلملا اهلقأو اهريغو

 . كالملا ىلإ اوعراستل

 ص ةئام وأ رشع وأ عبرأ ىلع وأ نيلجر ىلع ِشامو رئاط ناولا ىلإ رظناو
 اهؤانبو اهفيصو اهؤاتش و اهبرشو اهلكأ فيك رظناو ‘ شحولاو وجلا رويطو

 هنأك ةمحللاب لغتشي مث « ادسلا هنأك طيخلاك هباعل مضي توبكنملاك ي انكاسم

 هتيبل اباب لعجيو ع لقأ وأ عارذ اهنيب نيبراقتم نيعضوم نيب كلذ لعفي جسان
 هسفن قلع كلذب دمصلا نع زجع اذإ و “ بابذلا ديص هنم دَصرتيو هنم لخدي

 . ليق كلذب « اهيلع عقو ةبابذ تراط اذإف ءاوهلا يف هطبخ يف

 ةدهاشملا ةرثكل هسفن نم بّجمتي ال كلذ عمو “ناسنإلا ناويحلا بحعأ و

 ابجع يضقي داكل مامنألا ىلإ رظن ول لب “ هبجعت ددجتل ابيرغ اناويح ىأر ولو

 سابل نم اهعفانم ىلإ رظناو “ لمحلاو بوكرلل اذهو ةنيزلل اذهو لكألل اذه
 ةريزجك اهتلمج ضرألا نإف ى رحبلا مظع ىلإ رظناو ى كلذ ريغو تويبو
 يف ضرألا » : قلع لاق “ ءاملاب "روتسم ضرألا يقابو طيحمل ةبسنلاب ةريغص
 نم ضرألا يف دهاشي ام فامضأ راحبلا يفو ى 6١ ضرآلا يف لبطصإلاك رحبلا

 لك نيتنيفس هللا ةردقب ىرتو ‘ قرفت الو نفسلا اهيلع ىرجأ و رهاوجلاو ناويحلا

 حير ريغ ةدحاو لك حير ‘ ىرخألا اهنم تءاج يتلا ةهجلا ىلإ يرجت ايهنم ةدحاو

 . ينطقرادلا هاور ) ( ١
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 ربتعاو ربنعلا جرخأ و « رحبلا يف روخصلا مص" يف ناجرملا تبنأو ع ىرخألا
 ايندلا ا۔ميف لدبأل ةبرش ىلإ جاتحا ول ةينبلا اهب موقت يتلا ءايشألا رثكأ هنإف ءاملا

 . كلذك لدبأل برشلا دمب اهجورخ رسع ول مث « اهكلم ول اهلك

 تاهج نم ةمحرلل يتللاف ‘“ باذع ةراتو ةمحرلل ةرات هيف حيرلاو ءاوهلا رظناو

 ريطلاو ةدحاو حير يهف “ ةدحاو ةهج نم باذملل يتللاو “حاير يهف ةدحاو ةرم

 اك ث هجاومأ و حيرلا بناوج برطضتو ى ءاوس ءاملا يف توحلاك حبسي ءاوهلا يف
 امو ةنيفسلا لمح فيك هناليسو ءاملا ةقر ىلإ رظناو ى رحبلا جاومأ برطضت

 قزلاف « ءاملا نع ضبقنا اهم هتوق ةدش مث هتّتق دو ءاوهلا فطل ىلإو ى اهيف

 ءاوهلا ضبقني فيك رظناف « ءاملا يف هسمغيل يوقلا لجرلا هيلع لماحتي خوفنملا
 لك اذك و ى ءاملا ىلع نفسلا هللا كسمأ ةمكحلا هذهبو ى هتفاطل عم هتوقب ءاملا نم

 ةنيفسلاف “ءاملا ف صوغلانع ضبقني ءاوهلا نأل ءاملا يف صوغيال ءاوه هيف فوج

 . ءاملا يف صفت ملف اهفوج نم ءاوهلا لايذأب تقلعت

 ضرالاف رظنلا هتاف دقف نهريغ يف رظن نمو « موجنلاو تاوامسلا يف رظناو

 رظناو رفصأ و رحي يف ةرطقك تاوامسلا ىلإ ةفاضإلاب مسج لكو ءاوهلاو راحبلاو
 ءامسلاو » : ىلاعت هلوقك ى ةدحاولا ةروصلا يفو نآرقلا يف اهرك ذ رركت فيك

 خ2: كحلا تاذ ءايسلاو < » ٢ ه قراطلاو ءايسلاو ظ ى ١ 4 جوربلا تاذ

 ١. : ج ورلا ةروس ) ( ١

 . ١ : قراطلا ةروس ( ٢)

 . ٧ :ى تايراذلا ةروس ) ٣)
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 ٢ '4 اهالت اذإ رمقلاو اهاحضو سمشلاو ظ : هلوقو ١ 4 اهانب امو ءامسلاو ظ

 { ٤ ىوه اذإ مجنلاو » ي "» سنكلا راوجلا ستنئحلاب مسقأ الف ف

 . '٨'ه موجنلا عقاوب !مسقأ الف إلا

 ام فيكف ص نورخآلاو نول“وآلا اهنع زجع ةفطنلا بئاجع نأ تفع دقو
 «'`”ين ودع وت امو كقزر ءامسلاف و : هىلإ قزرلالاحأ و هب مسقأ و هلللا همظع

 ص « ضرألاو تاوامسلا قلخ يف نوركفتيو » : لاقو نيركفتملا ىلع ىنثأو

 يأ 0 6" ؛هتتلبس اهب حسم مث ةيآلا هذه أرق نمل "ليو ه : للع هللا لوسر لاق

 اظوفحم افق ءامسلا انلعجو ظ :لاقف نيض رعلا ه ذو كركف ريغ نم اهزواجت

 ص تاريغتم راحبلاو ضرألاو “ تاظوفحم نهف ، ') ه نوضرضم" اهتايآ نع مهو
 نيضرآلاو راحبلا عيمجل ةبسن يأف ي ادادش_ امب۔ مكقوف انينبو » :ىلاعت لاقو
 احاتفم نوكي دق هنأ الإ ى نيملا رظن ال رابتعا رظن دارملاو ‘ تاوامسلا ىلإ

 كلذك و :هلوقب مهاربا هللا حدم ملف نيعلا رظن ديرأ ولوبلقلاب رابتعإلا رظنل

 رمقلاو سمشلا عولط ماود ربتعاو ه ضرألاو تاوامسلا توكلم ميهاربا يرن

 ٥ ( ه : ةمقاولا ةروس ٧ .

 ٦( تايراذلا ةروس : ٢٢ .

 ٧ ) دواد وبأ هاور .

 ٨( ءابنألا ةروس : ٣٢ .
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 اردقم اريس اهريس و ةتوافتم براغم يف اهبورغو علاطم خف روتف الب موجنلاو

 لمجلاو توحلاو « () برقعلا ةروص ىلع اهموجن ضعبو “ صقني الو ديزيال
 رظناو ى ءامسلا يف لاثم اهف الإ ضرآلا يف ةروص الو ناننإلاو دسألاو روثلاو

 دقو ى لادتعإلا نامزو دربلاو رحلاو ع ةعبرألا لوصفلاو راهنلاو ليللا فالتخا

 نورشعو ةيام هربكأو “ تارم نامث - ضرألا لثم - بك وك رفصأ نإ : ليق

 ص اراغص ىرت تراص دعبلل ذإ اهعافترا فرعت اذهبو ‘ - ضرآلا لثم _ ةرم
 نيءامس لك نيب : رابخألا يفف ص ي اهاآوسف اهكمس عفر » : ىلاعت كلا لاق
 نامزلاف “ةعرسب ريست اهيف ةزوك رملا اهبكاوك و ءامسلا مظع عمو ؛ماع ةئام سمخ

 ةئام ضرألا لثم بك وكلاو « ليلق همامت ىلإ بك وك نم ءزج لوأ عولط نم
 . ةرم ةئام ضرآلا لثم ى ةظحللا هذه يف كلفلا رادو ى ةرم

 : مالسلا هيلع _ ليربج لاقف ؟؟سمشلا تلاز له» : ليربجل قلع لاقو

 تاق نا ىلإ ال تاق ثح : لاقف ؟ معن“ ال : لوقت فيك » : لاقف «» معن ال »

 هتىئمو هلك كلذ قلاخ مظع رظناف ؤ « م اع ةئايسمخ ةريسم سمشلا ت راس معن

 . ةقالع الب هلقث عم

 )١( مهفاف دحاو مجن الا .ة خلا برتملاةروص ىلع موجنلا نم ةلمج يأ .

 اورظن رمقلاو سمشلا لزانمل ءامسالا عضو اودارأ امل لئاوألا نآ كلذو

 نم عونب ةهييش بكاوكلا نم ةلمجاهنم لك يف اودهاشق لزانملا كلت ىلا

 مجنلا امأ > ناويحلا كلذ مساب ةلمجلا كلت اومسق اهعومجم ةئيه ق ناويحلا

 ءيضي ام 77 كلذك يلك ةيولملا مارجالاف .4 لكشلا يوركف دحاولا

 ةطيحملا رامقالاكو . رمقلاك هريغب ءيضي ام اهنمو > سومشلاك هتاذب

 كلتل عرتخملاو بيجملا ماظنلا كلذع دبمناحبسق . اهريغو لحزو ىرتشملاب

 ةعيدبلا ةرينلا ماسجالا ٠
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 مهلسرمو لسرلاو ءايبنألاو رانلاو ةنجلا ةفرعمك هلاصخ يف اذكو

 ، دحوت هف ركفتلاف كلذ وختو ممقيدصتو هيلإ اولسرأ نمو

 هتفرعمو لك ىلع لالدتسالاو حابملاو لفنلا يفو هريغ بجاولا يفو

 { هيف ثحبلاو ملعلا يف ركفتلاك ناميإو ةعاط هيلع امو

 ديحوتلا مت ام يهو ديحوتلا لاصخ يأ س ( هلاصخ يف ) كركمفت ( اذكو )
 : هلوقب كلذل لثمو ك ىلامت هللا ةف رعمك دمحوت وه امو دمحوت هنأ صمب لاق امم هب

 نمو ) ص ىلاعت هللا وهو “( مهلسرمو لسرلاو ءايبنألاو رانلاو ةنجلا ةفرعم )
 ةنجلاو باقعلاو باسحلاو ثبلاو توملاك ( كلذ وحنو مهقيدصتو هيلإ اولسرأ

 وحن يف يأ « ( هيف ركفتلاف ) “ هريغ يف ركفتلا نم لضفأ هنإف ردقلاو رانلاو

 . ناميإو ةعاطو ( ديحوت ) كلذ

 ديحوتلا لاصخ نم ركذ ام ريغ يأ ى ( هريغ بجاولا يف ) ركفتلا ( و )
 نإف “ باوث نم ( هيلع امو هتفرعمو لك ىلع لالدتسالا و حابملاو لفنلا يفو )
 نمل تانسحلا نم هيلع امفو هللا هحابأ فيك ركفتف هتينب لعف اذإ ى اباوث حابملل

 ديحوت ريغ ( ناميإو ةعاط ) هلك كلذ هيلع هللا بجوأ يذلا ركشلاو “ ىون
 ‘ )١' نآرقلاو هقفلا هلهج عسي يذلاو ص هلهج عسي ال يذلا ( ملعلا يف ركفتلاك )

 وأ أرقي فيك ( هيف ثحبلاو ) قطنملاو ةيبرملا مولع نم هريغو وحنلاو ةنسلاو

 ةالصلا ضرف هي ىدؤي ام رادقم وهو هضعب امآو . نآرقلا عومجم يآ )١(
 باتكلا هنأو نآرقلا ظفل لهج عسي ال ضمي دنعو .ء هلهج عسي الو بجاوف

 جتحي مل ام ةروكذملا هذه لهج عسي و ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ىلع لزنملا

 ٠ ملع] هللاو ةيئافكلا ضورفلا نم اهملع نال اهيلا
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 نأو لطابلاو قحلا ةفرعم ىلإ هب لصوتلا ةيفيكو هيلع لالدتسالاو

 ايف ركفتلا كرتب كلهي الو ، هلهج عسي ام وأ هيف فلتخملا هيف

 اقلطم هيف كنشلابو هلبق هلمجبو هدعب هنايسنب مزلو هماع دعب عسي ال

 هيلع صوصنملا يف وهف اضيأ ملعلا لضافتيو س عسي الو

 جالع ثحبلاو ‘ حجرأ لوق وأ هجو يأ وأ ليوأتلا فيك وأ رسفي فيك

 فشكلاو ءيشلا نايب جالع حالطصالا يفو ص ةغل سوسحملا ءيشلا نع فشكلا

 هطاقسإ نم يربغ هلعف امم ىلوأ جالع ظفل نم هتركذ امو “ سحلاب ال هتقيقح نع

 هيف نأو ‘ لطابلاو قحلا ةفرعم ىلإ هب لصوتلا ةيفيكو هيلع لالدتسالاو )
 . هلهج عسي ال امو هيلع عمجملاو ( هلهج عسي ام وأ هيف فلتخملا

 اذإ ( هماع دعب ) هلهج ( عسي ال ايف ركفتلا كرتب ) ىصعي الو ( كل الو )
 ؛ عسي ال ام ناسن ي أ ث ( هناينب ) كالهلا ( مزلو ) “ هب بطوخ اك هماقأ

 همسن اذإف ى هملع دعب يأ ى ( هدعب ) عسي ال ام ميرحت وأ بوجو نايسنب يأ

 نايسنلاب كلهي ال : ليقو ث ايسان سيلف ركفتي ناك اذإو ه هيف ركفتلا يسن دقف
 كلذ لعفي مل اذإ كلهي نكلو ث مارلا مرحتو بجاولا بوجو يسن اذإ هسفن

 هيف ركفتلا مدعو ( هلهجب ) كالهلا مزل ( و ) “ مرحملا كلذ لعف وأ بجاولا

 هنع عوجر ملعلا دعمف هلبقو ملعلا دعب ( اقلطم هيف كشلابو ) هب منعلا لبق ( هلبق )
 . همف كشلا ( عسي الو ) ملعلا مدع هلبقو

 وأ اباجيإ ( هيلع صوصخملا يف وهف اضيأ ماملا ) يف ركفتلا ( لضافتيو )
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 ث هيف فلتخملا يف هنم لضفأ هيف وهو ى هيلع عمجملا يف هنم لضفأ
 . بجوأ امو اهنع يهنلاك ىلاعت هل بسنت ثيح نم ةيصعملا يف وهو
 اهلعافبو اهب رابتعالاو اهنم بتي مل نإ ًاقلطم باقعلا نم اهلعافل
 ذذلتلا ةهج نمو ةعاط هلاهماو هيلع هللا ملحبو اناعمأ ال الوذخم هنوكب

 { ةيصعم اهلعفبو اهب

 هيلع عمجملا يف يأ ى ( هيف وهو ى هيلع عمجا يف هنم لضفا ) ةحابإ وأ [يرحت
 سكملا :ليقو “هيلع عمجملا دعب ةرتاوتملا ةنسلاو (هيف فلتخا يف هنم لضفا )

 يف ) ركفتلا يأ ى أدتبم ( وهو ) ص ةنسلا ملاعلا يأرو امهدعب ةرتاوتملا ريغو

 امو اهنع يهنلاك ) اهايإ هضغبو اهل هقلخك ( ىلاعت هلل بسنت ثيح نم ةيصعملا
 نإف ص ةريغص وأ ةريبك ىرخأو اند ( اقلطم باقعلا نم اهيلع اهلعافل بج وا

 مل نإ ) مومملا ىلع لاق اك « بتي مل نإ باقعلا اهيفو “ ةضغبتم اهنع يهنم ةريغصلا

 ىنعبب ( اناعم ال ) اهلمف ين ( ألوذخم هنوكب اهلعافب و اهب رابتعالاو اهنم بتي
 اذإ هللا هنع اقفوم يصاملا ناك ولو ص باوصلا نم الو قيفوتلا نم سيل اهلعف نأ

 ( هلاهماو ) ‘ لاق اك ةبوقملاب هلجاعي مل ذإ ( هيلع هللا ماب و ) ءادعسلا نم ناك
 يفو ث أدتبملا ربخ ( ةعاط ) هل بنذ ال نمك نوكيو ص بوتي دقف ةبوتلا طسبو
 ناكم فرظ ناك اذإ ةلمحلل فاضي ال فرظلاو ىلاعت هلل بسنت ةهج نم : ةخسن

 ةهج ظفل نونيف اهيلإ افاضم هلمعتست نأ زوج.ف اهيلإ افاضم هنم درو ام الإ
 هلل ةيصعملا ا۔مب بسنت ةهج نم يأ “ فوذحم طبارلاو هل اتعن هدعب ةلمجلا نوكتف

 اهلعفبو ) هتاذ يف ( ا ذذلتلا ةهج نم ) ةيصعملا يف ركفتلا ( و ) « ىلاعت
 رفك رصأ !ذإ نكلو ى للا دنع ةريغص وأ ةريبك نوكت نأ نكمي ( ةيصعم



 . راهنلا فارطأو ليللا ءاتآ ركفتلا تاقوأ لضفأو

 ركفتلابو اهتاوذ وأ اهيف ركفتلاب ذذلتيو ةيصعملا يف ركفتي نأ كلذو ى هرارصإب

 مارحلا ءطولا يف وأ اهعاقيإ يف وأ ةقرسلا يف ركفتلاب ذ"ذلتي نأ لثم ى اهعاقيإ يف

 فيك فرميل ركفتي نكل « ذذلت الب ةيصعملا يف ركفتلا اذك و ى هعاقيإ يف وأ

 . ةيصعم ركفتلا كلذف اهلصي

 ء )0١ يفأ عمج « ليللا تاعاس ( ليللا ءانآ ركفتلا تاقوأ لضفأو )

 سمشلا عولط ىلإ رجفلا دعب لوألا فرطلا ث ( راهتلا فارطأو ) ‘ تقو يأ
 بورغو لوآلا فصنلا فرط هنإف لبقو دعب هب لصتا امو لاوزلا و « هدعب امو

 لثم : لاق ع راهنلا لوأ و ليللا لوأ لضفألا نأ : دمحأ خبشلا ركذ و “ سمشلا
 . ملعأ هللاو ى اهبورغو سمشلا عولط

 )١( تادرفملا ف يناهفصالا بغارلالاق ة ةزمهلا ثلثم ينا ص٢٨:

 اناو ىتاو يناو دحاولا هتاعاس ليللا ءانآو ٠ هلوأ رسك اذا انالاو : لاقو

 :ةئيطحلا لوق وحن دم حتف اذاو . رصق

 ءانالايب لاطف ىرمشلا وأ ليهس ىلا ءاشعلا تيتا]و

 : لاقف عمجلا يف هركذ مضلاو درغملايق رسكلا ىلع سوماقلا رصتقا و

 ٠ انهك انآو - ىلاك انآ
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 باب

 باب
 ركشلا يف

 نانجلاب وأ ناسللاب ناك ءاوس امعنم هنوكل معنملا مظعت نع ءىبني لعف وهو

 ىنعمو “ هريغو ناسللا هدرومو ى ةمعنلا الإ نوكي ال هقلعتمو ى ناكرألاب وأ
 ص ال وأ جراخلا يف رهظ ءاوس كلذك هتاذ ةدح يف هنأ معنملا ميظعت نع هئابنإإ

 اقلطم رهاظ هللا ىلإ ةبسنلاب وهو “هنع ينملا فرع فرع ول ينانجلا ركشلا نإف

 ص عضولاب لهجلا : هانعم ىلع ظفللا ةلالد يف حدقي ال اك هنع أبنملاب لهجلا حدقي الو

 نيب رياغتلا نأ هيف نأ الإ هوحن و ماهلإلاب ركاشلا داقتعا فرعي نأ زوجي هنأ ىلع
 ى مظمتلا وه داقتعالا نآ رهاظلا نإف يفخ ينانجلا ركشلا يف هنع ىنملاو ءىمنملا

 : «علاطملا حرش يشاوح » يف فيرشلا نع «دعسلا رصتخم » ةيشاح يف ثايفلا لاق

 ىلع هنوكب ماعنإلا دييقت : ليقو ى ركاشلا كلذ ىلع مامنإلا كلذ ربتعي هنأ

 ىلع ةقينح ركاش ىلاعت هنإ : لاقي نأ حصي الف ى حيحصلا لقنلاب تبثي مل ركاشلا

 . يناثلا ىلع حصيو لوألا



 مظعتلا ينعأ ركاشلا داقتعا ناكرألا وأ ناسللاب ركشلا يف ربتعي هنأ ملعاو

 كانه ناك مامنإلا مظعتلا ىلع ثعابلا ناك امل ى هيلع لاد فيرعتلاو ى ينانجلا

 امنإ اذهو ةيرخسلا ىلع ثعاب نوكي ال ماعنإلا نأ ةرورض ى امطق ينطاب ميظعت

 ماعنإلل آرداص العف هانعم نوكيف لعفلاب امعنم هنوكل : انلوق قلعت اذإ رهظي

 هرك ذ اذك ى ةيرخ۔لا يفاني ال ماعنإلاب للعملا ميظعتلا نع ءابنإلا نإف مظعتلاب ال

 . ناودلا ققحملا

 ى اثحب انه اه نأ نم ليق ام طقسي هركذ اك لعفلاب هنوكل قيلعتبو : تلق

 يذلا لعفلانأل كلذو“هدصق نع اضف هققحت مزلتسي ال ءيشلانع ءابنإلا نأ وهو
 . ميظعتلا دصق ىلع الإ لقاع نع ردصي ال ماعنإلا لجأل نوكي

 نانجلاو ناسللا : ةروكذملا ةثالثلا هذه : ةعبس ةيلقعلا تالاتحالا نأ ملعاو

 ناك ام اهنم ربتعد يذلا و « اهنم نينثا عومجمب وأ اهعومحمب هنوك عم ناكرألاو

 وللا عنمل « وأ » ف ، امهدحأ عم وأ نيرخآلا عومج عم وأ دارفنالا ىلع نانجلاب

 . عمجلا عنمل ال

 هدعب ام فطعو « ول ه ب هلبق ام ىلع نانجلاب وأ هلوق فطع : تلق نإ و
 فانم هنأو آركش نوكي يناكرألا و ناسللا رحذلا درج نأ ىلع لدي اهب هيلع

 هنأ ىلع ايهنم لك عم ربتعي بلقلا لعف : تلق ى ايهنم لك عم بلقلا لعف رابتعال
 كلف ركش ىلع ناسللاو داقتعالا قباطت اذإف امهدحأ ءزج ال جراخ طرش

 هنوك ظحاليو « ناسللاب هنوك تاذلابو الوأ رظنت نأ امهادحإ : ناتلاح كلانه

 هنوك ظحاليو ى نانجلاب هنوك تاذلابو الوأ رظني نأ ىرخألاو ةيعبتلاب نانجلاب
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 اداقتعا هضئارف ءادأو هرفك كرت وهو 4 معنملا ركش بجر

 . .... ..... ... ... ... .العفو ًاتطنو

 رخآ هجو رهظي اهبو 0 ناكرألا و داقتعالا ىباطت هملع سق و “ ةيعبتلاب ناسللاب

 تاذلابو الوأ عاتجإلا عم امهدحأ ربتعي نأ نكمي ذإ' 2 وأ » ب ةثالثلا نيب فطملل

 مالكلا تطسب دقو > اهدحأ الإ هد روم نوحكد الف > عبتلاب نا رخآلا ظحاليو

 . « ةلأسم يبأ ىلع يتيشاح ه رخآ دحلاو ركشلا ىلع

 هناحبس ( معنملا ركش بج و ) : هلوقب ىلاعت هللا قح ين فنصملا هفرعو

 هلوقل القع بجي هنأ يدنعو ى انريغ دنع القعو ى اندنع اعرش و ‘ [اممس ىلاعتو

 ء 0١١ اهيلإ ءاسأ نم ضغبو اهيلإ نسحأ نم "بح" ىلع بولقلا تلبج" ه: وقل
 رجشو ضرأو رجحب نم هللا قلخ ةلالدب هللا دوجو ةريزجلا بحاص كردأ اذإف
 امب ىضريف هبلإ نسحم هنأ ملعيف ث هللا ديحوت كلذب هيلع بجو اهموجن و ءامس و
 كلذب جرخيف هترضم نم مظعأ هناسحإ ىريو ث هناسحإب هملع قدص نإ هرض

 كلذل دتحو اذإو ‘دبحوتلا ريغ يف روذعم وهف هبحأ اذإ هركش يدؤي ثيح ىإ
 ءيجي نأ انلقع لبقي الو « ةدابعلا ليصافت بستكيل جرخيف هلل لمملا ىلإ هاعد

 هنأ عم هب ترفك و يلوسر كفلب دق:لجو زع هللا لوقيف الثم ةريزجلا بحاص

 . اذه لحملا ريغ يف تادايز كلذ ىلع ىلو « هب عمسي ملو هري مل

 اداقتعا هضئارف ءاداو ه ) معن ( رفك كارت ) ركشلا يأ ى ( وهو )
 هلع رصتقا ولو “ةقرحدلاو ىنزلاك رئابكلا لعف رفكلاب دارأ و ( لعف و قطن و

 . يقهيبلاو دراد وبأ هاور ) ( ١
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 ‘ لفن ولو هب رمأ ام لك ف نوكيو

 دارأ و « خلا هضئارف ءادأ : هلوق ىلع رصتقا وأ ضئارفلا كرت لمشي ام هب دارأو

 . زاجل ضرف اهك رت نال رئابكلا كرت لمشي ام

 هب رمأ ام لك يف نوكيو ) : هلوقب هيلإ راشأ و ‘ بجي ال ام رككشلا نمو

 ؛بجاولا يف اذك و“ هملع معنم هنوكل ىلاعت هل اميظعت لفنلا لعف اذإ (لفن ولو

 لجأل العفو قطنو اداقتعا هضئارف ءادأ و هرفك كرت ىلاعت هل ركشلا نأ هدارم

 نأ ناكمإل معنلاب ليلعتلا هللا ركش يف طرتشي ال نأ كلذ نم ىلوأو معنم هنأ

 ؛باقعالو باوث نكم مل ولو“ىلاعتشل اماظعإ عوطتيو ضرفلا يدؤيو رفكلا كرد

 ٠ هراقع نم فوخ وأ

 ص لاحلا ثرويف لصألا ملعلاف ع لمعو لاحو ملع يف مظتني ركشلا نأ ملعاو

 لصاحلا حرفلا لاحلاو ع معنملا نم ةمعنلا ةفرعم ملعلاف “ لمعلا ثروي لاحلاو

 حراوجلاو بلقلاب لمعلا كلذ قلعتيو ى معنملا دوصقمب مايقلا لمعلاو ى ماعنإلاب
 تاذو هقح يف ةمعن اهنوك هجوو ى ةمعنلا نس ملعي نأ وه ملعلاف « ناسللاو

 هللا نم اهلك معنلا نأ فرعي نأ دب الو ‘ماعنإلا متي اهب يتلا هتافص دوجوو معنملا

 . ةهج نم نورخسم طساوألاو

 تلعفو تلعفو كديب مدآ تقلخ يهلإ » : هتاجانم يف ندنتتنن ىهوم لاق

 ص آركش هتفرعم تناكف « ينم هلك كلذ نأ ملعا ه : لاقف ؟ « كركش فيكف
 غ عضاوتلاو عوضخلا ةئيه عم معنملاب حرفلا ةفرعملا لصأ نم ةدمتسملا لاحلاو

 الو ةمعنلاب ال معنملاب حرفلا ناك نإ نكل “ ركش ةفرعملا نآ اك ى ركش اذهو

 لب اذه يف ركش الف ةعفنم هنأ ثيح نم هب حرفو ائيش كلم هاطعأ نم ماعنإلاب
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 هبناجب متهاو هسب ىنتعا كلملا نأ ثيح نم هب حرف نإو “ ضرفلا ةقفاومل ذذلت

 نم افوخ لمعي نم ركش اذهف هب حرفي مل كلملا ةهج ريغ ةهج نم لصح ول ثيحب
 ى هنم برقيو كلملا هب مدخي هنأ ثيح نم هب حرف نإو ‘ باوثلل ءاجرو باقملا
 نم حرفي ال نأ هتمالعو « باقع الو باوث نكي مل ولو هلل لمهي نم ركش اذهو

 . ةرخآلا ةعرزم وه امب "الإ ايندلا

 ركش .: صاوخلا لاقو ى ةمعنلا ةيؤر ال معنملا رابتعا ركشلا : ىلبشلا لاق

 كلذو < بولقلا ةدراو ىلع ةصاخلا ركشو ى سىلملاو برشملاو معطملا ىلع ةماعلا

 اذإ هريغب ذتلي امنإو ث هئاقلو هركذو هللا ةفرعم ريغب ذتلي ال حص اذإ بلقلا نأ

 ءايشألا ضيرملا هركم اكو“نطبلا لك أب سانلا ضعب ذتلي اك تاداعلا ءوسب ضرم
 . ةرملا ءامشألا "بحمو ةولحلا

 ناسللاو باقلاب قلمتم معنا ةفرعم نم لصاحلا حرفلا بجومب ملعلا نأ ملعاو
 ناسللاب امأو “ قلخلا ةفاكل هرامضإو ريخلا هدصقف بلقلاب امأ ، حراوجلاو

 ىلاعت هللا معن لايعتساف حراوجلاب امأو ى هبلع ةلادلا تاديمحتلاب ركشلا راهظإف

 هب روهأم ناسللاب ركشلاو ى ةيصعم ىلع اهب ةناعتسالا نم يقوتلاو هتعاط يف

 : لاقف ؟«» تحبصأ فك » : لحزرل ك لاق ص ىلاعت هللا نع ىض رلا راهظإل

 ري۔خ : ةثلاثلا يف لاق ىتح داعأف ى لاؤسلا داعأف ڵ ريخب : لاقف داعأف ث ريخب

 فلسلا ناكو © )١' « كنم تدرأ يذلا اذه ه : لاقف ‘ هركشأو هلا دحأ

 . دواد وبأ و ملسم هاور ) ( ١
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 قطنتسملاو ‘ ام۔طم ركاشلا نوكيل ىلاعت هلل ركشلا جارخإ مهتينو نولأسي

 . آاممطم

 كولملا كلم نم حبقت ال فيك و ص نيدلا لهأ نم ةحمبق ةيصعم ىوكشلاو
 ىوكش ملسملا ىلإ يه : ليقو ؟ ءيش ىلع ردقي ال كولمم ىلإ ءيش لك هديب يذلا

 ‘ ملكتيل باش ماقف زيزعلا دبع نب رمع ىلع اومدق ادفو نأ يورو “ هللا ىلإ

 يف ناكل "نسلاب رمآلا ناك ول نينمؤملا ريمأ اي : لاقف “ربكلا َرَمكلا : رمع لاقف

 دفو الو ةبغرلا دفو انسل : لاقف « ملكت : لاقف ى كنم ؟نَسأ وه نم نيحلسملا
 ص كلدع اننمآ دقف ةبهرلا امأو “ كلضف كيلإ اهلصوأ دقف ةبغرلا امأ ى ةبهرلا

 . كركشن كانئح ركشلا دفو نح امنإو

 ىلإ رظن اذهو “ عوضخلا هجو ىلع معنملا ةمعنب فارتعإلا ركشلا : ليقو
 رك ذب نسحلا ىلع ءانثلا ركشلا : ليقو ى بلقلا لاوحأ ضعب عم ناسللا لعف

 طاسب ىلإ فاكتعا : ل .قو ى ناسللا لمع درجم ىلإ رظن كلذك و ! هناسحإ

 الإ هنم ذشي ال ركشلا يناعم رثكأل عماج اذهو ى ةمدخلا ظفح ةمادإب دوهشلا

 . ناسللا لمع

 ' املىفط ركشلا ىف كسفن ىرت نأ ةمعنلا ركش : راصقلا نودمح لاقو

 نأ ركشلا : دنجلا لاقو ‘ طقف ركشلا ىناعم نم ةفرعملا ىنعم ىلإ ةراشإ اذهو

 صوصخلا ىلع بلقلا لاوحأنم لاح ىلإ ةراشإ اذهو ةممنلل الهأ كسفن ىرت ال

 ركشلا : ليقو ى لئاسلاب قيلي امي وأ هيلع بلاغلا لاحلا بسحب لوقي مهنم لكو
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 برأو ى لجو زع هللا نم ةمعنلا نأ دملا ملعي نأ وهو “ بلقلا ركش بجاولا

 ىتح ىلامت هللا نم 7 الإ ض رآلا و تاوامسلا لمهأ نم قلخلا ىلع ةمعن ال

 هلوق بلقلا هل ع نأ ىلع لديو « كريغ نعو كسفن نع ىلاعت هلل ركشلا نوكي
 : ليقو ى هللا نم اهنأ اونقيأ يأ « )0١١ ي هللا نمف ةمعن نم مكب امو » : ىلامت
 : هللا الأس دوادو ىسوم نع ىورب ام اذك و « ركشلا نع زجملا ةفرعم ركشلا

 ى « ينم كلذ نأ ملع : ل اقف ؟ تلعف و تلعف دقو مدآ كلركش فك »

 : قارولا دومحم لاق

 ة۔هعن هللا ةمعن يركش ناك اذإ

 هلضفب الإ ركشلا غولب فيكف
 اهرورس مع ءاَرسلاب سم ادإ

 ةمعن هبف هل "الإ بهنم اف

 ٬ركشلا بجي اهلثم يف هل "يلع
 رمعلا لصتاو مايألا تلاط نإو

 ُرجألا اهبقعأ ءا"رضلاب ؟رسم نإو

 ُرْهجللاو رسلاو ماهوألا اهب قيضت

 ركشي مل ليلقلا ركشي مل نم ه : قلع هللا لوسر نع ريشب نب نايعنلا نعو
 اذهو ص ركش معنلاب ثدحتلاو ى « هللا ركشي مل سانلا ركشي مل نمو ى ريثكلا

 اهركذ نإو معنلا اوركذت : زيزعلا دبع نب رمع لاق اك ناسل ركش

 .ركش

 : هل لمقف ها هدق تمأروت ىح ماق للع يبنلا نأ حراوجلا ركش نمو

 . ٠٣ : لحنلا ة روس ) آ (
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 ؟ رخأت امو كبنذ نم مدقت ام كل هللا رفغ دقو كسفنب اذه لعفتأ هللا لوسر اب

 مزاح يب أ ىلع تلخد : نوراه وبأ لاقو ى « اروكش ادمع نوكأ الفأ » : لاقف

 ى هتركذ اريخ اهب تيأر اذإ : لاق ؟ نينيعلا ركش ام للا كمحوي : هل تلقف

 اهب تعمس اذإ : لاق ؟ نينذآلا ركش امف : تلق ى هترتس ارش ايهب تيأر اذإو

 . هتيسن ارش ايهب تمممس اذإ و ى هتظفح ا ريخ

 يف هلحم دادزيل هيلع ءانثلاب امإ اظح ركشلا يف قلخلا نم معنملل نأ ملعاو
 ىلع هل ةناعإ ىه ىتلا ةمدخلاب امإو « كدنع همرك روهظب ههاجو هترهش و بولقلا

 هداوسل ريثكت كلذو > مدخلا ةروص يف هيدي نيب لوثملاب وأ ى هضارغأ ضعب

 كلذو « هوحن وأ ى ك__لذب الإ هل نيركاش نونوكي الف ص ههاج ةدايزل ببسو

 ام لك ناك نئلو ص ءيش ىلإ جاتحم ريغ ينغ ىلاعت هنأل لجو زع هللا قح يف لاح

 نع يور دقو ى انقفاوو انردق اذإ انيلع العو "لج هللا نم ىرخأ ةمعن لعفن

 عيطتسأ ال انأو كركشأ فيك بر اي » : الاق ايهنأ مالسلا اهيلع ىسومو دواد

 ةمعن كل يركشو : رخآ ظفل يفو « كمعن نم ةيناث ةمعنب الإ كركشأ نأ

 تفرع اذإ » : اهيلإ ىلاعت للا ىحوأف « ؟ كل ركشلا لع بجوت كل ىوخأ

 : رخآ ربخ يفو ى ىسوم نامز نع رخأتم دواد نامزو « ينتركش دقف اذه
 هللاو ركاشلا لاف « « اركش كلذب كنم تيضر ينم معنلا نأ تفرع اذإ »

 اضيأ بعلا وهو “ ركش هتباثإف ركشلا ىلع ركاشلا بيثيو يطعي ذإ روكشللا
 . بوبحلا وهو

 دمعلا معن ًا رباص هاندح و ! ظ : ىلاعت هلوق أرق بيبح . بيبح نأ يدور
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 ىلع ىنثأ اذإ هنأ ىلإ ةراشإ « ىنثأو ىطعأ هابجعاو : لاقف ص '١١ي با"وأ هنإ
 "كفنت ىتم مدآ نبا اي : لوقي هنأ نسحلا نعو“ينثملا وهف ىنثأ هسفن ىلعف هئاطعإ

 مظعأ ركشلا كلذ دجت ةمعن تركش املك « اهب نهترم تنأو ةمعنلا ركش نم ¡

 و ؟ اهنم مظعأ وه ام ىلإ الإ ةمعن نم ركشلاب كفنت ال تنأو “ كيلع اهنم
 مهبحي يرمعل : لاقف هنوبحيو مهبحي » : ينهيملا ديعس وبأ أرقو ى هيلع ىنثملا

 بحلا هنأ ىلإ راشأ هسفن بحي امنإ هنأل : لاقف ى هنوبحي مهعدو ى مهبحي هعدو

 عناصلاو “هسقن بحأ دقفهفينصت بحأ اذإ فنصملا نأ ىرت الأ « بوبحملا هنأو

 . اذكهو ى هسفن بحأ دقف ةتعنص بحأ اذإ

 اذه يف لوخدلاب ةيفوصلا ربعتو ط ىلاعت هللا ةعنص وهف دوجولا يف ام لكو

 املو ص هللا الإ رت ملف ىلاعت هللا ريغ نعو هسفن نع ينف يأ سفنلا ءانفب ديحوتلا

 نم كوقعب ذوعأ»:هدوجس يف ل لاق “ه برتقا و دجساو : ىلامت ثلا لاق

 تنأ كيلع ءانث يصحأ ال كنم كب ذوعأو كطخس نم كاضرب ذوعأو « كباقع
 ىلاعت هللا لعف ةدهاشم نع مالك كباقع نم كوفعب ذوعأف « كسفن ىلع تىنثأ ك

 نع ينقف برتقا مث هلعف نم هلعفب ذاعتساو ى هلاعفأ و هللا الإ رت مل هنأكف ث طقف
 ص كطخس نم كاضرب ذوعأ : لاقف تاذلاو تاذلا تافص ىلإ لاعفألا ةدهاشم

 هسفن ءانف نع ربخ يصحأ ال : لاقو ى هلإ هنم رفف 0 كنم كب ذوعأ : لاقو

 ال نل ناكو «{ < هيلع ىنثملاو ينثملا هنأ نامب كسفن ىلع تمىنثأ اك تنأ : هلوقو

 رفغتسي ناكف هيناثلا ىلإ ةفاضإلاب ادعب ىلوآلا ىريو الإ ىرخأ ىلإ ةبتر نم ىقر

 ( ١ ) ص ةروس : ٣٠ .
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 ىتح يبلق ىلع نافيل هنإ ه : قلع لاقف هكولس يف اصقن كلذ ىريو ىلوآلا نم

 ع اماقم نيعبس ىلإ هيقرقل كلذ ناكف « ةرم نيعبس ةليللاو مويلا يف هللا رفغتسأ
 رخأت امو كبنذ نم مدقت امكل هللا رفغ دق سيلأ :اهنعشا يضر ةشئاع تلاق املو

 ادبع نوكأ الفأ ه : لاق ؟ديدشلا دهجلا اذه امو “ دوجسلا ىف ءاكبلا اذه اهف

 متركش نئل » : تاماقملا يف ديزملل ابلاط نروكأ الفأ يأ « « اروكش
 . ) 4 كئنديزأل

 ةرخآلا ةداعس ىلإ هب لصوتنل هقلخ امنإ ايندلا يف ىلاعت هللا قلخ ام لكو

 هلامو هحراوج نم هب هيلع هللا معنأ ام لمعتسا نمف ى ىلاعت هللا نم برقلا لينو

 اضيأ رفك دقف اهلمعتسي ملو اهلمهأ نمو ى ىلاعت همعن رفك دقف ةيصعم يف هلقعو
 نم برقلاب دعسيل ابوك رم ادبع ىطعأ ناطلسك كلذو هل تقلخ امع اهلطع ذإ

 نراطلسلا ءانغو ى هفقعضل هكلم يف ديزيل الو ى همدخيل ال هب ذذلتيو ناطلسلا

 رفك دقف الصأ هبكري مل وأ ىرخأ ةهج ىلإ لب ناطلسلا ىلإ هبكري مل نإف ط هنع
 ةهج نم هللا ةمعن فارصنا ركشلاف هتعاط ردقب ركاش وهف عيطم لكو ى هتمعن

 روكشم وهف هنم ردص ذإ ركشلا لحم هنأ ثيح نمو “ ركاش عيطملاف هللا ةبحم

 ٠ هملع ىنثمو نشم اذك و > ىلاعت ل

 امع ىلاعت هللا هبحي ام ةفرعمب الإ متي ال رفكلا كرتو ركشلا لعف نأ ملعاو

 امإ كلذ ضيقن رفكلا ىنعمو « هباحم يف همعن لايعتسا ركشلا-ئنعم ذإ ههركي

 رابتعالا نيمب رظنلا وهو بلقلا ةريصبب امإو تايآلاو رابخألا هدنتسمو عمسلاب

 . ٧ مهاربإ ةروس ) ( ١
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 ربناغصلا ال رئابكلا كراتو ضرفلا مت نإ هكرات ىمسي الو
 ء رفكلاو ركشلا نيي ةلزنم الو ، نمؤم وأ ركاش ريغ

 هملعي ال ام كلذ ريغو اذك و اذك يه اذك قلخ يف ةكرحلا نأ هل رهظي هنإف

 ٥ ال

 هللا .

 ال رئابكلا كراتو ضرفلا مت نإ ) “ لفنلا كرات يأ « ( هكرات ىمسي الو )

 هوركملاو ةريغصلا نآل ( نمؤم ) ريغ ( وأ ركاش ريغ ) هراكملا وأ ( رئاغصلا
 يفوملاو رك اش ريغ رفاك ةريبكلا وذف ( رفكلاو ركشلا نيب ةلزنم الو ) رفك ريغ
 ةريغصلا امأ و “رفاك وأ ركاش رمآلا سفن يف وه هيف فوقوملاو « رفاك ريغ ركاش

 أربي هنأ ىنعمب ال هل تقلخ اهف ةمعنلا عضي م اهلعاف نأ ىنعمب رفك اهنإ تلق نإف

 . ركاش ريغ اهلعافف اذه ىلعو ى زاج اهدرجمب رانلا لخدي وأ هنم

 ء )}0١١ ي آروفك امإو اركاش امإ : ىلاعت هلوق فنصملا هلاق ام ىلع ليلدلاو

 ء‘"١يرفكأ مأ ركشأأ ينولبيل » :ىلاعت هلوقو ركشلا ركذ تايآ نم ةيآلا هذهو
 يل اوركشاو مكركذأ ينوركذاف ه : هلوق يف ركذلاب اركشلا ىلاعت هللا نرق دقو

 ثا ركذو ى 'ذ'ه ربكأ هلا ركذلاو لف : لاق هنأ عم « '"'هچ نوزفكت الو
 هلوقو ى 6ث) ي متنمآو متركش نإ مكباذعب للا لعفي ام ل : ىلاعت هلوق يف ركذلا

٢٨٧ - 



 مه ةندمنقأل » : نيمللا نع لاقو 2١١ نيركاشلا يزجنسو ف : ىلاعت
 يف نيعللا نعط ركشلا ةبتر ولعل و « ركشلا وه : ليق « '") ه ميقتسملا كطارص
 ليلقو » : ىلاعت للا لاقو ى '"؛ نيركاش مهرثكأ دجت الو » : لاقف « قلخلا
 نئل » : لاقف نثتسي ملو ركشلا ىلع ديزملاب عطقو ع ١)'6 روكشلا يدابع نم
 ةرفغملاو قزرلاو ةباجإلاو ءانغإلا يف ىنثتساو “ ا كنديزأل متركش
 : لاقف ء '`) ي ءاش نإ هلضف نم هلا كينغي فوسف ل : لاقف ى ةبوتلاو

 > ي ءاشي نم ىزرب < : لاقو ى ") 4 ءاش نإ هيلإ نوعدت ام فشكيو ط

 نم ىلع هنا بوتيو : لاقو « '٨٨ي ءاشي نمل كلذ نود ام رفغيو : لاقو

 . ١١" ملح روكش هلاو » : لاق اك ىلاعت هللا ةفص وهو ى ١٠ ءاشي

 يذلا هلل دمحلا اولاقو ف : لاقو ى ةنجلا لهأ مالك حاتفم ركشلا هللا لمجو

 )١( نارمع ل آ ةروس : ١٤٥ .

 )٢( فارعألا ةروس : ١٦.

 . ١٧ : فارعألا ةروس ()

 . ١٢٣ ٠ : أبس ةروس ( ؛)

 ) ٥ ( ميهاربا ةروس : ٧ .

 )٦( ةبوتلا ةروس : ٢٨ .

 ) ٧( ماعنألا ةروس : ٤١ .

 ) ٨( :ةرقبلا ةروس ٢٠١٦٢ .

 )٩( ءاسنلا ةروس : ١١٦. .

 )١٠( ةبوتلا ةروس : ه6١ .

 . ١٧ :ى ن اقتلا ة روس ) ( ١١
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 بر هلل دمحلا نأ مهاوعد رخآو » : لاق ذإ هتمتاخو ى 0١١ هدعو انقدص

 ء "« رباصلا مئاصلا ةلزنمب ركاشلا معاطلا , : نلع لاقو ؟'ا٢) 4 نيملاعلا

 للا هقطنأف هنم بجعتف ريثك ءام هنم جرخي ريغص رجحي ا٤) ءاملعلا ضعب رمو

 > خ ةراجحلاو سانلا اهدوقو ف : ىلاعت هلوق تعمس ذنم : لاقف « ىلاعت

 ىلع ةدم دعب هآر مث « هراجأف رانلا نم هريجي نأ هللا لأسف ى هفوخ نم ىكبأ انأف

 ءاكب اذهو فوخلا ءاكب كاذ : لاقف ؟ نآلا يكبت ل : لاقف ‘ كلذ لثم

 . ركشلا

 مهف بصنف ةرمز موقتف > نوداتجلا مقّسل ةمامقلا موي ىدانب « : نفل هنعو

 ىلاعت هللا نوركشي نيذلا » : لاق ؟ نودامحلا امو : ليق « ةنجلا نولخديف ءاول

 ص ٦ ءارضلاو ءارسلا ىلع هللا نوركشي نيذلا » : رخآ ظفل يفو « لاح لك ىلع

 ىحوأو يصاعملا نع عنام ركذلا راثكإ يأ «)٧' ءادر دمحلا » : رتل لاقو

 » يئايل وأ نم ةأفاكم ركشلاب تضر ينإ » : مالسلا هبلع بوأ ىلإ ىلاعت هلا

 ( ٦( رمزلا ةروس : ٧٤ .

 )٢( سنوي ةروس : ١٠ .
 . دواد وبأ هاور (+)

 نم ةيآ ءابنألا نم ين عمسي فيك هملع لكشيو «_ ءايبنألا ضعب » ةيناثلا ةخسنلا يف ( ) ٤

 . ةيتآلا ةيآلا يمهو نآرقلا

 )٥ ( :ةرقبلا ةروس ٢٤ .

 )٦( ملسم هاور .

 ةدش مم ةدايزلا هذهب نتملا اذه ىلع فقأ ملو « نمحرلا ءادر » ةيناثلا ةخسنلا يف )٧(
 ..هنع ثحبلا

 _ ٢٨٩ . ) ج ١٧ - لينلا - ١٩ (



 ى ركشلا مهتمهلأ اهولخد اذإ مالسلا راد مهارد : نيرباصلا يف ىلاعت هللا ىحوأو

 رمع لاق لزن ام زونكلا يف لزن املو مكديزتسأ ركشلا دنعو ى مالكلا ريخ وهو
 اركاذ ناسل دحأ ذختيل » : قلع لاقف ؟ ذختن لاملا "يأف : هنع هللا يضر

 لوسر نع سنأ نعو « ناعإلا فصن ركشلا : دوعسم نبا لاقو « اركاش ابلقو

 هدمحيف ةبرسثلا برشيو ةلك آلا لكأي نأ دبعلا نع ىض ربل هللا نإ » : رتاللص هللا

 هللا عمج اذإ » : لوقي نل هللا لوسر تعمس : ديزي تنب ءامسأ نعو “ « اهيلع

 عمجلا لهأ ملعيس : قئالخلا هعمسي توصب يداني ,دانم ءاج نيرخآلاو نيل وآلا

 ى نوموقيف عجاضملا نع مهبونج ىفاجتت نيذلا ملمقَسلإ مركلاب ىلوأ نم مويلا
 ء هللا ركذ نع عيب الو ةزاحت مهيلت ال اوناك نيذلا مقيل :دانم يداني مث “ليلق مهو

 . { قلخلا رئاس بساحي مث « ليلق مهو « نوموقيف

 ايندلا ريخ يطعأ دقف نهيطعأ نم عبرأ » : لاق لع يبنلا نأ ةداتق نعو .

 ‘ا١ ةحلاص ةنمؤم ةجوزو ثًارباص اندبو“آركاش [بلقو،ًارك ذ اناسل :ةرخآلاو

 اركايش ابلقو ى اركاذ اناسل كلأسأ ينإ مهللا » : مالسلا هيلع مدآ ءاعد نمو
 ىلع نوكي دلو نم كب ذوعأو ى يترخآو يايند ق ينَسْعتَ ةمحرو رباص اندبو

 ول راج نمو آلابو "يلع نوكي لام نمو ؤ بيغملا لبق ينبئشت ةأرما نمو ث ًاننش

 : يروثلا نايفس نعو ى « ا_هاشفأ ةئيس ينم ىأر ول و ؤ اهمتك ةنسح ينم ىأر ر

 ء هركشا و ايهىلع ىلاعت للا دمحإ : نينثا ىلع ىلاعت للا دمحاف هللا كقزر ن

 . بببطلا باب نم كبانتجاو ناطلسلا باب نم انتم

 ٠ دواد وبأ ٥اور ) \ (
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 نمو “ هلل دلا رك ذ رثكيلف معنلا هيلع ترهاظت نم : نيعباتلا ضعب نعو

 لوح ال : لوق نم رثكيلف رقفلا هيلع حلأ نمو ى رافغتسالاب هيلعف همومه ترثك
 دقف ةعبرأ ماعطلا يف ناك اذإ » : للع يبنلا نعو « 'ميظملا يلعلا كلاب الإ ةوق الو

 « )١' « هيلع هلا مسا ركذ اذإو ث لالح نم ناك اذإ : لك هنأش لمك

 نسحلا نعو ى هيلع هللا دمحف هنم غرف اذإو ى يد۔يآلا هيلع ترثك اذإو

 : لاقف “ ترك وأ ترغص ةمعن نم دبع ىلع هللا معنأ ام » : للع يبنلا نع

 تمجع » : للع هنعو « ذخأ ام لضفأ ىطعأ دق ناك الإ « نيملاعلا بر هلل دملا
 نإو ى ريخ هل ناك ركشف « ريخ هباصأ نإ ريخ ىلع هلك هرمأ نمؤملا رمأل
 ينب اي » : مالسلا هيلع ىسيع لاقو ٢" '؛ ريخ كلذ يف هل ناك ربصف رض هباصأ

 ركش اودؤت نل كنأ اوملعاو ضرألا لوقبو ريعشلا زبخ نم اولك ليئارسإ

 . « ؟ هقوف ام فىكف ى كلذ

 ص ءارضلاو ءارسلا يف هللا دمحي نم ةنجلا لخدي نم لوأ : ريبج نب ديعس نعو

 امأ ى ةنجلا لهأو ضرآلا لهأو ةكئالملاو نيرخآلاو نيلوآلا ةدابع ركشلاو

 لل دمحلا لقف » » : كلا نينمؤملاو هاجن امل حونل ارمأ ىلاعت هللا لوقكف ءايبنألا
 : مالسلا هيلع نمحرلا ليلخ ميهاربا لوقو ع '"' نيملاظلا موقلا نم اناجن يذلا

 دواد لوقو ى '٤'هج قاحسإو ليعامسإ ِرَبكلا ىلع يل بهو يذلا لل دملا ه

 )١() يقهيبلا هاور .

 )٢( ملم هاور .

 )٣( نونمؤملا ةروس : ٢٨

 ) ٤ ( ميهاربا ةروس : ٣٩
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 ١ نينمؤملا هدابع نم ريثك ىلع انلضف يذلا هلل دمحلا » : مالسلا اهيلع ناميلسو
 : ىلاعت هلوق دنع مضاوم ةتس يف هلل دمحلا : نولوقي : ليق ةنجلا لهأو

 نم اناجن يذلا هلل دملا ل : نولوقي ص '؟'هك نومرجملا اهأ موملا اوزاتماو <

 بهذأ يذلا هلل د_جحلا ط : نولوقد باسحلا ق مهتاجن نيحو « 4 نيملاظلا موقلا

 اهيلإ رظنلاو ةنجلا ءامب مهلاستغا دنعو ع ا" « روكش روفغل انبر نإ نزحلا انع
 هلل دجلا « : نولوقد اهل وخد دنعو ى 4 اذهل اناده يذلا هلل دجلا ظ : نولوقد

- 

 هلل دمحلا ظ : ن ول ومت مهلزانم ق مه را رقتسا دنعو ى ٥ ه ٥ دعو انَقَدَص يذلا

 برشلاو لك آلا نم غارفلا دنعو ى ٦٢ هللضف "نم ةماقملا راد انتلَحأ يذلا
 . ليق اذك ص ئه نيملاعلا بر هلل دمحلا » : نولوقي

 : ءامشأ ةعبرأ ركشب تلغتشا : ءامكحلا ضعب لاقو

 ينلعجو قلخلا مركأ مدآ يب تيأرو فنص فلأ قلخ ىلاعت هللا نأ : لوألا

 ٠. مہنم

 )١ ( لمنلا ةروس : ١٥ .

 )٢( سي ةروس : ٥٩ .

 )٣( رطاف ةروس : ٤ ء .

 . ٣: : فارعألا ةروس ( : )

 . ٧٤ : رمزلا ةروس ( ) ٥

 . ٣٥ : رطاف ةروس )٦(

 . ٢ :ى ةحتافلا . روس ) ( ٧
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 . مهنم ينلعجو ءاسنلا ىلع لاجرلا لضف هنأ : يناثلاو

 ٠ 7 ينلعجو نايدألا لضفأ مالسإلا نأ : ثلاثلاو

 ٠. مهنم ينلعجو ممألا لضفأ نلع ررح ةمأ نأ : عبارلاو

 دملا ماعلاف > صاخلا ركشو > ماملا ركش : ناهح و ىلع ركشلا : لاقيو

 بلقلاب ةفرعملاو ناسللاب دملا صاخلاو ص هللا نم ةمعنلا نأ فرعت نأو ى ناسللاب

 وه ركشلا : بمك نب ررح نعو ك لحم ال ارع حراوجلا ظفحو ناكرألاب ةمدخلاو

 كلامعأب اولصحتل يأ ث '١ا) ي اركش دواد لآ اولمعا » : ىلاعت هلوقل “ لمملا

 للا لوسر نع هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نعو « مكيلع بجاولا ركشلا
 يف رظني نأ « رباص اركاش هللا هبتك ناتلصخ هيف ناك نم » : لاق هنأ رقع
 ء « كلا دمحمف هنود وه نم ىلإ هاند ف رظنيو « هب يدتقىف هقوف نم ىلإ هنيد

 الو هب ضراو هنم هنأ ملعاف ائيش هللا كاطعأ اذإ : ءامشأ ةثالث يف ركشلا مامتو

 . ءىشلا كلذ ق ةعفنم كلذ تماد ام هصعت

 اذإ ص هقلخ نم ةوفص ىلاعت هلل نأ : _ ايهنع هللا ىضر - سابع نا نعو

 بكرو ث اوربص اولتبا اذإ و ى اوركش ةمعن مهتءاج اذإ و ى اورشىتسا اونسحأ

 هطمي مل ائيش تطعأ للا "ين اي : هموق نم سان هل لاقف ى ابك رم دواد نب ناهلس
 للا ةيشخ : هيف انأ اع لضفأ ناك هيف "نكأ نم عبرأ ه : لاقف « كلبق نم دحأ
 ى ىضرلاو بضغلا يف لدصلاو ى رقفلاو ىنغلا يق دصقلاو ى ةينالعلاو رسلا يف

 ( ١ ) أبس ةروس : ١٣ .
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 تدمح ءاوس ص لالح نم هب ذذلتي ام ةمعنلاو ى « ءارضلاو ءارسلا ىلع هلا دمحو

 حرشك ص باتكلا اذه ريغ يف اهفيرعت يف مالكلا تلطأ دقو « ال وأ هتبقاع
 ةمعنلاف ةغللا لصأ يف امأو « ةبقاعلا دنج مهضعب طرتشا اك ال « يداصلقلا

 . امارح ولو هب ذذلتي ام

 ةداعسلا ةققحلا ةمعنلاو “ ةمعن ىمسي بولطمو ةذل لك نأ : يلازملا ركذو

 ةداعسل لصوي ام لكو زاجم وأ طلغ ةداعسو ةمعن اهاوس ام ةيمستو ىةيورخأألا

 يف عفني اه ةمعنلاف ؤ قدصو حيحص ةمعن هتيمستف طئاسو وأ ةطساوب ةرخآلا

 وأ طقف ايندلا يف عفني امو « ةدابعلاو ململاك ةرخآلا يف وأ اغيمج ةرخآلاو ايندلا

 يذلا لسملاك ص ا_۔ميف عفنيو رضي وأ ةمعن ريغ ةرخآلا يف عفني الو ى اهيف رضي

 آلوأ رضي امف ايندلا معن رابتعابو ‘ هرخآ رضو رمألا لوأ عفن هنإف ى مسلا هيف
 بلطي ال هنإف هللا ىضرك هتاذل دارم امإ ريخلاو « رملا ءاودلاك ةمعن ارخآ عفنيو

 هاضر بلطك هريغل امإو < ةجردلا هذه لصو نمل اذهو “ هربغ ىلإ هب لصوتنل

 ةمالسلاو ةحصلاك هريغلو هتاذل امإو “ هب عفتني ال لاملاكو ى رانلاب هقرحي الئل

 ى اهتاذلو ايندلا ةذل ىلإ اهب لصوملو “هللا ىلإ ةلصوملا ةدابعلا ىلإ اهب لصول دصقت

 . ةمالس اهنأ ثمح نم ةمالسلا بحي ناسنإلا نإف

 بحي نكل ص الثم يشملا ىلإ جتحي مل ولو هنأل ريخألا اذه روصتي ال : تلق
 هرتسي ام داوس هركي ال دق معن ى رفسلا ىلإ اموي جاتحي هلعل لجرلا ةمالس

 كلذف ههركي هريغ نوكيو ى روهظ نم نمأو هريغل رهظي ال ناك ولو « بوثلا

 وأ ًاذيذل وأ امفان امإ ريخلا : اضيأ لاقيو “ ضارغألاو عئابطلا فالتخا بسحب
 :لاقيو ى لاح لك يف ثلاثلاو ى لاحلا يف ام يناثلاو “ 'ب عفني ام لوآلاف ى ليمج
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 عيج عم اكرتشم ةيندب و أ ى نا وبحلا ضعب عم ةكرتشم ةندب و أ ةملقع ةمعنلا

 . سراوجلا

 امأ ث اهف رشأ و ادوجو تاذللا لقأ يهو « ةمكحلاو ملعلا ةذلك : ىلوالاف
 ايندلا ريخل املاصيإلف مفرش امأو ى ملاعلاب نومستملا رثك ولو اهب عفتنملا ةلقلف ةلقلا

 ٠ نالصي ال اهنألو ةرخآلاو

 كراشب ناومحلا صضعمبو رمنلاو دسألا نإف > ةلغلا و ةسايرلا ةذلك : ةيناثلاو

 . كلذ يف ناسنإلا

 بدس اجهن اف سخأ و ادوجو رثك أ يهو > جرفلاو نطبلا ةذَلك : ةثلاثلاو

 . ظفحتي مل نمل هللا نع دعبلاو ةوسقلاو ىنزلا

 مغ ال رورسو ى هل ءانف ال شيع .:رومأ ةعبرأ ةرخآلا ةداعس لصاح : لاقيو

 شيع الإ شيع ال » : للم لاق . هدمي رقف ال ىنغو ى هعم لهج ال ملعو ى هيف
 ًامنم رورسلا يف هلاقو “سفنلل ةيلست قدنخلا رفح دنع ةدشلا يف هلاق ى « ةرخآلا

 ص عادولا ةئجحَ يف هب سانلا قادحإ دنع ايندلا رورس ىلإ نوك رلا نع سفنلل

 ينإ مهللا : لجر لاقو ى اهيف هسفن ىلإ يمن" هنأل ىلاعت هللا ءاقل ىلإ اقوش هلاق وأ
 :لاق ءال : لاق ‘« ؟ ةمعنلا مامت ام ملعت لهو » : قلع لاقف « ةمعنلا مامت كلأسأ
 . ١" ةنجلا لوخد ةمعنلا مامت »

 )١( ملم ه اور .
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 سفنلا لئاضفك صخألا برقألا : ماسقأ ةعبرأ ةمعنلا ىلإ لئاسولا مسقنتو

 ندبلا ريغ ىلإ زواجيو ص برقلا يف هيلي امو ندبلا لئاضفك برقلا يف هيلي امو
 سفنلا نع ةجراخلا بايسآلا هنه نيب عمجي امو ث لهألاو ةريشعلاو لاملاك

 ناميإلا يهو ث ةيسفنلا لئاضفلا صخألاف ى ةيادهلاو قيفوتلاك سفنلل ةلصاحلا و

 هتكئالمو هتافصو هلاب ملعلا وهو “ ةفشاكم ملع : نامسق ناميإلاو ی قلخلا نسحو

 ىمسيو بضغلاو ةوهشلا ىضتقم كرت امإ قلخلا نسحو « ةلماعم ملعو “ هلسرو
 يذلا نازيملاب هك رتو هلعف نوكي ثيحب كرتلا كلذ يف لدملا ةاعارم امإ و “ ةفعلا

 الو طسقلاب نزولا اوميقأ و نازيملا يف ا"وَمنطتَ "الأ ل : هلوقب ىلاعت هللا هركذ

 ينصَخك ركذلاو ةدابعلا نم هفعضي ام ىلع هسفن لمح نمف « ١" نازيملا او رسخت

 رسخأ دقف لك آلا كرتو تافآلا نم نمألاو ةردقلا عم حاكنلا كرت وأ هسفن

 . نازيملا يف ىغط دقف '"؛يواهشلا يف كمهنا نمو « نازيملا

 {ةلادملاو ث ةفعلاو ع ةلماعملا ملعو ع ةفشاكملا ملع : ةعبرألا هذه ابلاغ متت الو

 ةعبرألا هذه متت الو ى رمعلا لوطي لامجلاو ةوقلاو ةحصلا : ةيندبلا لئاضفلاب الإ

 هلا ةيادهب الإ ةعبرألا هنه متت الو ع ةريشعلا مرك و هاجلاو لهألا و لاملاب الإ

 مملا بلط يق ريقفلاف ى ايندلاب ةرخآلا : لاقيو ى هدييأتو هديدستو هداش رإ و

 داطصي الف حانج الب ديصلا مويب زابك و كحالس ريغب ءاجيهلا ىلإ عاسك لاكلاو

 ( ١ ) ةر وس ١ نمحرل : ٨ “ ٩ .

 ) ١ ( تاوهشلا : حصألا .
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 ىلع نوعلا معن » ; لاقو ع ي حل اصلا لجرلل حل اصلا لاملا معن « : نل لاق

 ريقفلا تيأر ينإف ىنفلا : لاق ؟ معنلا ام : مكل ليق ى « لاملا للا ىوقت

 : ليق ى هل شيع ال فئاخلا تيأر ينإف نمآلا : لاق “ اندز : لبق ى هل شيعال
 نم د : تللم لاق كلذلو ى هل شيع ال م رمهلا تيأر ينإف بابشلا : لاق « اندز

 ..ثيدحلا .. '؟١« هندب ن ىفاعم حبصأ

 : للع لاقو ى ") « ةحلاصلا ةأرملا نيدلا ىلع نوعلا معن » : زنل لاق

 ء ثيدحلا .. 'ؤ« هل وعدي حلاص دلو : ثالث نم الإ هلمع . 7 تام اذإ »

 مضلاو "لذلا عفدنيو ص هنيد رمأ ىلإ مهب لصوتبف يديألاو نيعالاك براقألا و

 هلمعو هملع هملع شوشي ملاظو هيذؤي ودع نع كفني ال ناسنإلا نإف هاجلاو زعلاب

 . نامأوت ناطلسلاو نيدلا : ليق كلذلو هلام سأر هبلقو ى هبلق لغشيو

 نيدلا اوميقبل نيطالسلا دنع هاجلا نوغتبي نونقوملا ءاملعلاو ءايبنألا تناكو
 ةعاط ق رمعلا لوط ةداعسلا لضفأ ,« : للع هنعو > يويند رمأل الو مهل 11 ال

 ع عسوأ رودصلا يف ههاجو ع برقأ ةباجإلا ىلإ ليمجلا تاجاحو ع 6 « هلا
 اشدج نومأملا ضرعتساو > هف ام نسحأ هجوو الإ حيبق ضرألا ق ام : لسىق

 . ملسم هاور ( ١(

 . دواد وبأ هاور )٢(

 . يقهيبلا هاور )٣(

 . مم ءادر )٤(
 . دراد وبأ هاور ) 0 (
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 ص « ناويدلا » نم همسإ طقسأف نكلأ وه اذإف هقطنتساف حيبق لجر هيلع ضرمف

 اذهو “ةحاصفف نطابلا ىلع وأ ةحابصف رهاظلا ىلع تقرشأ نإ حورلا : لاقو

 ،'١هوجولا حابص دنع ريخلا اوبلطأ »: تللم لاق دقو “نطاب الو رهاظ هل سيل
 نسح ى هجولا نسحأ اوبلطاف الوسر متثعب اذإ : - هنع هللا يضر - رمع لاقو
 مهال"وأ اهجو مهنسحأف نيلصملا تاجرد تواست اذإ : ءاهقفلا لاقو ‘ ممإلا

 . ؤ٦ 4 مسجلا و ملعلا يف ةطسب هدازو < : ىلاعت هللا لاقو ى ةمامإلاب

 عافترا دارملا امنإو ى ةثونأ كلذ نإف ةوهشلا ك“رحي ام لاملاب دارملا سيلو
 عابطلا وبنت ال ثيحب ءاضعألا بسانتو محللا يف لادتعالا عم ةماقتسالاىلع ةماقلا
 دقف ى ممنلا ةفرعم نع ةلفغلاو لهجلا ركشلا نع فراصلاو ى هيلإ رظنلا نع

 نإ اذهف ص هلل ركشلاو هلل دمحلا : هناسلب لوقي نأ ركشلا نأ نظيو معنلل فرعي

 لايعتساب نرتقي مل نإ ديفي ال نكل ركش ًامعنم هنوكل ىلاعت هلل ميظعتلا هب دصق

 سانلا نم ةلفغلا بابسأ نمو ى هنع يهن اع اهفرصو هل تقلخ" ايف حراوجلا
 نإو ث تلاز ةمعن اهوبسحيف مهنع لوزب نأ الإ ةمعن مهلاوحأ مع ام نوةدمي ال

 بلست نأ ىلع افوقوم مهركش راص ذإ لهجلا ةياغ كلذو «اهوركش امبرف تعجر
 . مهيلإ درت ش ةمعنلا

 : هل لاقف هب هماتغا ةدش رهظأو رئاصبلا بابرأ ضعب ىلإ مهضعب اكش و
 كنأ ك"رسيأ : لاقف 0 ال ; لاقف ؟ مهرد فالآ ة رشع كلو ىمعأ كنأ ك“رسنأ

 )١( نابح نبا ءاور .
 ( ٦7 ( ةرقبلا ةروس : ٢٤٧ .
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 نيديلا عوطقم تنأو ك "رشأ : لاقف ى ال : لاق ؟ فالآ ةرشع كلو سرخأ

 كلو نونج كنأ ك"رسيأ : لاقف « ال : لاق ؟ افلأ نورشع كلو نيلجرلاو

 دنع هلز كالرم ركفت نأ يحتست اما : لاقف ؛ ال : لاق ؟ فالآ ةرشع

 ! افلأ نيسمخب ضورع

 كانيسنأ نإ دوت : لوقي ل ناق مانملا يف ىأرف ءارقفلا ضعبب رقفلا دتشاو

 ص ال : لاق ؟ دوه ةروسف : لاق ى ال : لاق ؟ رانيد فلأ كل نأو ماعنألا ة ةروس

 ! وكشت تنأو فلأ ةئام ةميق كمف : لاق « ال : لاف ؟ فسوي ةروسو : لاق

 . هنع يرس دقو حبصاف

 ى ينظع : لاقف هبرشي ءام زوك هديبو ءافلخلا ضعب ىلع كامسلا نيا لخدو

 لهف ناشطع تيقي الإو كلاومأ عيمج لذبب الإ ةبرشلا هذه طعت مل ول : لاقف
 ؟ هك رتت تنك لهف هلك ككلمب الإ طعت مل ولو :لاقف ى معن : لاق ؟ هيطعت تنك
 . ءام ةبرش ىوسي ال كلمب حرفت الف : لاق « معن : لاق

 هلامعأو هلام لذبي دقف هريغ نع هبوبعو هبونذ رتس ىلات لا معن نمو
 وه نم ىلإ ايندل ١ ق رظن نم » : نل هنعو “ بنذ و ] بسع رتس ف تاحلاصلا

 ايندلا يف رظن نمو “اركاش رباص هللا هبتك هقوف وه نم ىلإ نيدلا يف رظنو هنود

 ص 0١ اركاش الو رباص هللا هبتكي مل هنود وه نم ىلإ نيدلا يفو هقوف وه نم ىلإ

 . دواد وبأ هاور ) ( ١
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 : رعاشلا لاق

 الابقإ هايند يف مث هنيد يف هيب "لبطتسي ابيحر اشيع ءاش نم

 الام هنود نم ىلإ “ترظنيلو اعرو هقوف نم ىلإ نر ظنيلف

 ةراشإ اذهو ع 0١١ « لا هانغأ الف هللا تايآب نفس مل نم » : لم لاقو

 رقف الو هدعب ىنغ ال يذلا ىنغلا وه نآرقلا نإ » : ليع لاقو ى ململا ةمعن ىلإ
 دقف هنزم ىنغأ ادحأ نأ نظف نآرقلا هللا هاتآ نم » : نل لاقو ث 'آ؟)« هعم

 « )٤' « نآرقلاب "نت مل نم انم سدل » : لل لاقو « ا" « للا تايآب ًأزهتس ١

 : رتللع لاقو « ليوأتلا ضعب يف هب ينغتسيو ىنغ نآرقلا "دعي مل نم : هانعمو

 تإ » : هيخحورت وأ هبتك ضعب يف ىلاعت هللا لاقو ى 'ث) « ىنغ نيقيلاب ىفك »

 بيبط و ؤ ىتأي ناطلس نع : يتمعن هملع تمتأ ذقل ةثالث نع هتينغأ ادبع نإ »

 . « هىخأ دي ق امعو ى هيوادي

 عيطتسي نل ه : نتن سيردإ ةكح يفف ى ةمعنلا ديق ركشلا نأ ملعا و

 قلخلا ىلإ امناص نوكل هقلخ ىلع ماعنإلا لثبب همعن ىلع ىلاعت للا ركشي نأ دحأ

 . يناربطلا هاور ( ) ١

 . ينطقرادلا هاور )٢(
 . يقهيبلا هاور )٣(

 . يقهيبلا هاور ( ) ٤

 . نابح نيا هاور )٥(



 ,داف كيلغ كانم ةمعنلا ماود سرحت نأ تدرأ اذإف « هيلإ قلاخلا عنص ام لثم

 اينغ تيأر اذإف « ي مكنديزاأل متركش نئل » : ىلاعت كلا لاق « ءارقفلا ةاساوم
 وأ هلام يكزي ال هنأ امإ ع ركشلاب "لخأ هنأ انملع ناصقن يق هلامو هناسلب ركشي

 ةوسك نم هبلع ابجاو اقح عنمي وأ ى هتقو نع هرخؤي وأ ى هلهأ ريغل هيك زي
 . كلذ وحن وأ عئاج ماعطإ وأ نايرع

 مل ركشلا ىطعأ نم : عبرأ نم عنمي مل اعبرأ ىطعأ نم : ءامكحلا ضعب لاقو

 عنمي ل ةراختسإلا ىطعأ نمو > لومسقلا عنمي . ةيوتلا ىطعأ نم و ‘ ديزملا عنمي

 . باوصلا عنمي ل ةروشملا ىطعأ نمو ى ةربخلا

 هنإف كركش نم ىلع معنأو كيلع معنأ نم ركشأ : ةبعش نب ةريغملا لاقو

 رافن اورذحا : "لع نعو“ تركش اذإ اهل لاوز الو“تًر فلك اذإ معنلل ءاقب ال

 الف معنلا فارطأ مكيلإ تلصو اذإ » : للع هنعو “ دودرم ,دراش ةلك امف معنلا

 ماعطلانم عبشيل نمؤملا نإ » : قلع هنعو ى (6١ ركشلا ةتلقي اهلاصتا اورفنت

 بحي ركاش هللا نإ ص مئاقلا مئاصلا يطعي ام رجألا نم هطع ىلاعت هللا 7

 الإ هللا نم اهنأ ملعف ةمعن دبع ىلع للا معنأ ام : ىلع نب دمحم نعو « «٢٨“ نيرك اشلا

 دق هلا نأ ملعف ابنذ "دبع بنذأ الو « اهيلع هدمحي نأ لبق اهركش هل هللا بتك

 لبق هل هللا رفغ الإ هرفغتسي نأ لبق هذخأ ءاش نإو هل رفغ ءاش نإ هيلع علطا
 هرفغتسي نا

 . دواد وبأ هاور ) . ( ١

 ٠ دواد وبأ هاور ) ( ٢



 نيبو هنيبو ، ليمج لعف هتافص نم لكو ى ليجلاب ءانثلا وه : دمحلاو

 . .. .. هجو نم صوصخو مومع ركشلا

 دصق ىلع لقي ملو ليملا فصولاب حدملا يأ ت ( ليمجلاب ءانثلا وه دمحلاو )

 ناسللاب الإ ةقيقح نوكيال ءانثلاو «حدملل فدارملا دمحلا دارأ هنأ كلذو ى مظمتلا

 يف ءانثلا رهتشاو ى رهاظ كلذو ص ناسللا ظفل رك ذ نع ىنغاف حيحصلا ىلع

 ص همهوت لازأ ينعأ « ليجلا هلوقب هلازأف ءوسب ركذلا يف هلمعتسي دق نكل ص حدملا

 هل لديو ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا لاق هبو “رشلاو ريخلا يف ةقىقح وه : لسقف

 دقو « [ ثيدحلا ] ص ءوسب هيلع ىنثي تيللا تيأر اذإ ه : دوعسم نيا ثيدح

 . ةلأسم يبأ ةيشاح يف كلذ ىلع مالكلا تطسب

 قزرلاو قلخلاو ةيبوبرلا و ةينادحولا و ةمهولألاك (ليمج لعف هتافص نم لكو)

 هلإ ال »_: تلق اذإف ى لعفلا تافصو تاذلا تافص نم كلذ ريغو ملعلاو ةمحرلاو

 ى مظعتلا تدصق نإ الإ ادمح ىمسي ال هنأ روهشملا نكل ى دح وهف « هلا الإ
 . ركذلا رئاس اذك و

 فذحف ( هجو نم صوصخ و ) هعجو نم ( مومع ركشلا نيب و هنيب و )
 هجو نم يأ ى هنم مومع يأ ى اعزانت كلذ نوكي وأ لوآلا نم هجو نم ظفل

 وأ ناسل نم وأ بلق نم نوكي هنأ ثيح نم معأ ركشلاف « هجو نم صوصخو
 ثيح نم مع دحلاو ى ةمعنلا ىلع الإ نوكي ال هنأ ثيح نم صخو ى ةحراج نم

 يف ناسللاب الإ نوكي ال هعنأ ثيح نم صخو ى اهريغ ىلعو اهيلع نوكي هنأ
 اداقتعا :هلوق يف دارملا نأ هجو نم صوصخلاو مومعلاب :انه هلوق "لدف ، هماسقأ

 اضيأ نوكيو ناسللاب اضيأ نوكيو داقتعإلاب نوكي ركشلا نأ لعفو اقطنو
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 هملع ٠ انثل ١ و & هب قيلي ال ريع ل اعت هلل ١ هي زنت و > هل__ح ف بلطي

 ، لاح لك ىلع هلهأ وه ام

 هدحو هبد عفتني الو نهدحاأب اعرش دحأ يفتكي ال عاونأ ةثالث هذهف ‘ لعفلاب

 لمع الو ص روهقملا وأ سرخألا وأ مكبآلا ىلع قطن ال نأ بلاغلا ريغ نمو ى ابلاغ

 . نج وأ همالسإ بقع تام مث قطن نم ىلع

 افورعم كاتآ نم » : لاق هنأ ي يبنلا نع ليقو : دحأ خيشلا لاق
 ,)١' هومتيفاك دقف ريخب هملع متينثأ نإف “ ريخم هيلع اونثأف اودحت مل نإف هوئفاكف

 الإ هيف بيصي الف ةعابتلا هيف تناك ام امأو « لاملا ةعابت هيف نكت مل ايف اذهو
 نعالخ اهف ثيدحلا نأ ىفخي الو ص باوثلا ةبه ىلإ راشأ هنأك تلق ؛ اهءادأ
 هللا نم ركشلا نوكيو ادمح هلك ركشلا سيلو « ركش هلك دمحلاو : لاق « كلذ

 (هلحم يف) هجولا كلذ وأ صوصخلاومومملا نم روك ذملا كلذ ( بلطي ) نيماسدل

 . ةلأسم يأ ةىشاح رخآ ق ركشلاو دجلا ىلع و هملع هيلع مالكلا تلطأ دقو

 ال امع ) هب قطنلاو ىلاعت هدعب داقتعا نع هديعبت يأ ( ىلاعت هللا هيزغتو )

 دمحلاو : هلوق هلمجو ركش بجو : هلوق يف ركش ىلع هيزنت فطعو ( هب قيلي

 بوج و نم مولعمو ث ةرورضلاب مولمم دملا بوجوو ى ةضرتعم خلا ءانثلا وه

 ىلع ءانثلا وه : هلوق نوكيف ؤ ركش ىلع دملا فطع كلو ى هنم هنإف ركشلا

 . دملا ىلعو اركش ىلع فوطمعم هيزنتف اذه ىلعو ى دمحلا نم الاح اذه

 نراكو “ءارضلاو ءارسلا نم ( لاح لك ىلع هلهأ وه امب هيلع ءانثلاو )

 . يئاسنلا هاور )١(
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 ام ملع تمص نمو ؤ هقطن عمس قطن نم يذلا هلل دمحلا : لوقب زي زملا دبع نب رمع

 يذلا ريقفلا تأ “ هريصم هيلإف تام نمو ى هقزر هيلعف شاع نمو ‘ هسفن يف

 يذلا لجارلاو “ توسك يذلا يراملاو ‘ تعبشأ يذلا عئاجلاو « تينغأ

 ص تئش فيك ينتقلخ مهللا ى نيملاعلا بر هلل دملا تنمأ يذلا فئاخلاو “تلمح

 اهلك يتعرسو ث كنم هلك يفوخو « كب اهلك يتقث نوكت ىتح كتعاطل ينقتفوف

 هلك رشلا يلإ ضغبو « هباوث ىرأ موي هل يحك ريخلا يلإ بّبح مهللا “ كيلإ
 لبق مهل كتمحر تناك مهتمحر نيذلا موقلا نإف ‘ هباقع ىرأ مب هل يضغبك

 كتمحر ينُسَسَتلف )١) 4 ءيش لك تعسرت يحرو ط : تلق دقو > كل مهتعاط

 . نيمحارلا محرأ ال

 تلخم » نجس يف وهو مالسلا اهلع ءاممرأ هءاج امل لايناد ن 1 ىوريو

 ؟ينركذ دق وأ :لايناد لاق ى ىلاعت هللا : لاق ؟ ىلإ كلسرأ نم : لاق “« رصن

 بيخي ال يذلا هلل دملاو ص هرك ذ نم ىسني ال يذلا هلل دمحلا : لاق ى معن : لاق

 يزجي يذلا لل دمحلاو ‘ هريغ ىلإ هلكيت ال هب قثو نم يذلا هلل دمحلاو “ هاجر نم

 فشكي يذلا هلل دمحلاو ى ةاجن ربصلاب يزجي يذلا هلل دملاو ى اناسحإ ناسحإلاب

 هلل دمحلاو ث انلامعأب نظلا ءوس دنع انتقث وه يذلا لل دملاو ى انيرك دعي انرض

 . « ءاجرلا عطقني نيح انؤاجر وه يذلا

 . ١٥٦ : فا رعأل ا ةروس ( ( ١
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 : ءاملعلا ضعب لاقو

 ارَبَكَتف هدج ىللمت !نمم ال
 اردقي نأ هردق الالج لجو

 ذفان قلخلا ىلع ضام هكح نمو

 ارطسو باتكلا مأ يف "“طخت امب
 عنام تنأ امل طعم ال دلا كل

 ارفوم طعم تنأ ام معنام الو

 نئاك نوتلاو فاكلا نيب كرمأ و

 ارسيأ و نويعلا فرط نم عرسأب

 لئاق تنأ يذلا ناك نك تلق اذإ

 ارركم هيف لوقلا كنم ك ملو

 ذفان كمكحو يضقم كؤاضق

 ارثلا يفو قابطلا عبسلا يف كملعو

 نكي ملو تنك و قبست ملو تقبس

 ىرولا اذ بهذي نيح ىقبتو كاوس
 مهقلخ لبق نم قلخلا رمأ ترتبدو

 اردقم ارمأ تربد ىذلا ناكف

 ارهاق تاوايسلا عبسلا ىلع ت"ولعت
 ىرت" الو تقلخ دق ام ىرت تنذأف

 اهتيبر كنأ بابرألا كل رقت
 اركنأ نم بذع تقاذ تركنأ ولو

 ٣.٥ _ ) ج ٧ لمنلا - ٢٠ (



 . نكي ملو ءااربكلا ءادر تسل

 اربكتي نأ شرعلا اذ اب كريغل
 ارهاق كسفن تيمس يذلا تنأو

 ارم الب اقح ىقلخحلا هلإ تنأو

 . العلا ةورذ ق عبسلا تعفر تنأو

 اردلا نم رخم ال ک اهتكسمأو

 ةنيز ردبلاو سمشلا اهىف ترخسو

 اروغو تاملاط اموحن و اه

 . . ِ اہتطسب ش ضرألا تعضو تنذزأو

 ارحيأو اهيلع آاراهنأ تيرجأو

 « امساور تاماش اهف تيسرأو

 ارثجفتف اهءام اهيف ترجفو
 رداق ةردقب اهنم يذلا تنأو

 اروصم ًاقنلخ نونسملا نم تقلخ

 ًارظانو 07 القع هل تلعح

 ارصبمو آاميمس اصخش هتيوس و

 ِ هعولض ىدحإ زم اجوز هتجوزو
 ا -ز ؤ ا . ٩ . ترشنو

 ١ رطم ًافىنح [اآنيد انتننئدو
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 دح نمم : ليقو ‘ بجاوب سيل حيبستلاو ‘ لىلهتلاو رملا ةداعإ و

 "لحب الو ، دصقلا نع هازجأ هقحتسمو دمحلل لهأ هنأب نادو هللا

 ص هبجوم لعف ولو عدتبم دمحي الو ، لعف ريغ ىلع مذ وأ دمح

 . دمع الب لذ نإ نسحح م ذ ال 1

 ةكح ةلاهجلا دمب انتثروأو

 العلاو دحلا اذ مبللا كناحسف

 هيلج اهينتسبلأ ةن ف
 ةميظعو اهتنجرف ةبرك و

 لزت ملو آريثك اندنذأو انأسأ

 بنذمو ءيسم انم نكي مل لف

 !رونم بولقلل ًارعنم ارونو

 اربكأو “لَجأ ام ابر تكرابت

 اركتستف ةليع اذ اهب ترتس

 ارسَعت دق ام ترس و تمفد

 ارصبأو "قحأ اتنم انب اميحر

 ارففتلإ نوبنذي" موقب تئجل

 ص غولبلا ل"وأ ع مه تابجاو قيلي ال امع هيزنتلاو ليلهتلاو حيبستلاو

 ناحبس :لوقلا ( حيبستلاو ) ى للا الإ هلإ ال :لوقلا ( ليلهتلاو دمحلا ةداعإو )
 ريركتلا ىنعم ةداعإلا نمض هناك ( بجاوب سيل ) لوقلا اذه يف دارب امو ى لا

 ع سنراسللاب وهو ةمعن تثدح املك دملا بجي : ليقو ى ةبجاوب تسيل : لقي ملف

 لهأ هنأب نادو ) هناسلب ةرم ىلاعت ( هللا دمح نمت ) : ركذ يأ ( ليقو )

 ديدجتب تثدح ةمعن لك ىلإ ( دصقلا نع ) ةل_ج ( هازجأ هقحتسمو دمحل
 كلذ نإف ى ( لعف ريغ ىلع مذو ادمح :لحي الو ) 0 ديدجتلا همزلي الف اهل دلا

 ةءاربلا يف مومذملا ناك وأ“هلعفي مل لعف ىلع هدمح اذإ ىلوتم دومحملا ناك ولو بذك

 بجوم يأ ى ( هبجوم لعف ولو عدتبم دمحي الو ) ‘ لعف ام ريغ ىلع هّسذ اذإ
 (دمع الب لذ نإ نمح مذي ال اك ) هتعدبل غيوستو نيدلل ةناهإ كلذ نأل ى دملا
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 . هيلع ألم يف هلعفي مل ام راهظإ مرحو

 يف هلعف نإو ( هيلع ألم يف هلعفي مل ام راهظإ مرح و ) « هدمع نم باتو ردمعب وأ
 ىلوتملا ريغ ىلع رهظي نأ اضيأ زوجي الو “هزاوج نظي الئل الملا يف هيلع رهظأ الم

 ىلإ حمتحا وأ هريغ ىلإ هلعف هادعتي نأ فيخ نإ الإ اللا ريغ يف أطخ لمف ام

 ملام ىلع دملا بحي نأ دحأل زوجي الو ى دابعلا وأ نيدلا رضي الئل هنم ريذحتلا
 ى نكي مل ام ىلع وأ ى هلعفي سيل ام ىلع وأ ‘ هوركملا وأ ةيصعملا ىلع وأ لعفي

 . ملعأ هللاو ‘ ليمجب سيل و لامجلا ىلع دمحي نأ لثم



 لصف

 ص هلوزنو ءالب ىلعو ص هلمعو ضرف ىلع ربصلا بجو

 : هبانتجا و نايصع ىلعو

 لصف

 ربمصلا ف

 ص اهوركم وأ ابوبحم اقلطم ءيشلا ىلع ءيشلا سبح : ةغللا لصأ يف وهو
 : عرشلا يفو ص ةيصعم وأ ةعاط ههوركم ىلع ءيشلا سبح ىلع قلطي راص مش

 . مزجلا نع اهسبح وأ ةيصعملا كرت ىلعو ةعاطلا لعف ىلع هسفن ناسنإلا سبح

 ربضلا بجو : دارملاو « اديكأت اهنيب عمج ( هلمعو ضرف ىلع ربصلا بج و )
 ربصلا بجو هنأ ديرب نأ زوجيو اديكأتو دهمت ضرفلا رك ذف «ضرفلا لمع ىلع

 ء هبوجو طخسي الو ابجاو هنوك ىلع ربصي نأب ضرف هنأ ثمح نم ضرفلا ىلع

 ص ( هبانتجاو نايصع ىلعو ى هلوزن و ءالب ىلعو ) : هلوق يف ناهجولا اذك و
 نأب ءالب هنأ ثيح نم ءالبلا وأ نايصعلا بانتجا و ءالبلا لوزن ىلع بجو يأ
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 . . . .. .. .. ... ... هكرات رفكو

 ثيح نم نايصع ىلع ربصيو “ه.لع هعوقو ىلعو هب ًاربتخم اديدش هنوك ىلع ربصي

 ضرفلا نأ كلذو ى هكرت ىلع ربصيو امارح هنوك ىلع ربصي نأب نايصع هنأ

 عبطلا اهيلإ ليمي ةيصعملاو هيلع ربصيف قاش ءالبلاو < هتبومص ىلع ربصيف بمص
 . اهنع هسفن سبحيف

 رفك ريغ هلعف نع ربصلا كرتف اريغص نابصملا ناك نإ الإ ( هكرات رفكو )

 ربصلاو “ بودنم هنع ربصلاو ‘ هوركم هوركملا نع ربصلا كرتو “ ريغص لب
 ةدابع ىلإ هكرتب لصوتلل حابملا نع ربصلاو ى بودنم ةبجاولا ريغ ةدابعلا ىلع

 نيبمبسو فتن يف ربصلا هناحبس ا ركذو « بودنم هك رتب هسفن رهقل وأ
 : لجو زع لاق “ تاريخلا و تاجردلا رثكأ هىلإ فاضأو ى نآرقلا يف اعضوم

 ةملك تمتو ل : ىلاعت لاقو ‘ ي اوربص امل انرمأب نودهي ةمنأ مهنم انلعجو ف
 نيذلا "نبزجنل و ط : ىلاعت لاقو ى 4 اوربص امب ليئارسإ ينب ىلع ىنسحلا كبر

 مهرجأ نوتؤي كثل وأ » :ىلاعت لاقو « ي نولمعي اوناك ام نسحاب مهرجأ اوربص
 كباسح ريغب مهرجأ نورباصلا ىتفوي امنإ :ىلاعت لاقو “هي اوربص امب نيترم

 نم موصلا نوك لجألو ى ربصلا الإ باسحو ريدقتب اهرجأو الإ ةبرق نم اهف
 ع « ةنجلا هب ءىزجأ انأو يل موصلإ » : ىلاعت للا لاق « .ربصلا فصن هنإف ربصلا
 . تادابعلا رئاس نيب نم هسفن ىلإ هفاضأ و

 ص « نيرباصلا عم كلا نإ اوربصاو » : لاقف مهعم هنأب نيرباصلا دعوو
 نم وتأيو اوقتتو اوربصت نا ىلب ظ : ىلاعت لاقف رصلا ىلع ةرصنلا قلعو

 لاقو ى ي نيمآوسم ةكنالملا نم فالآ ةسمخب كُثبّر م 'دردني اذه مه روف
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 عم هسفن لمجف « ه نيرباصلا عم هللا نإ ةالصلاو ربصلاب اونيعتساو » : ىلات

 : لاقف مهكريفل اهممحم ل رومأ نب نيرباصلل عمجو > نيلصملا ن ود نيرباصلا

 ٠ 4 نودتهملا م كئلوأو ةمحرو مه د نم تا وملص مهيلع كثلوأ ظ

 ىلع قلطي ناميإلا نأ كلذو ى )١' « ناميإلا فصن ربصلا » : لل هنعو

 : نانك ر ناميإلاف امهانعمب امإ ى ربصلاف ى اهيلع وأ حلاصلا لمملا ىلع وأ قيدصتلا

 لمعلا ربصلاو ى ىلاعت للا ةيادهب ةلصاحلا ةيعطقلا فراعملا نيق.لاف ى ربصلاو نبقنلا

 ةمصعملا كرتي الف ةمفان ةعاطلاو ةراض ةيصعملا نأ ةفرعم نيقىلاو “ نيقلا ىضتقم

 ىنعمي امإو ى فصن نيقيلاو فصن ربصلاف ى ربصلاب الإ ةعاطلا ىلع بظاويو

 ضعبو ربصلا لاح هرضي هيقالي ام ضعبف تاحلاصلا لامعألاب ةرمثملا لاوحألا

 . رطش ربصلاو رطش ركشلاف ص ركشلا لاح هعفني

 : نلع هللا لوسر ىلإ اعوفرم : ليقو _ هيلع فوقوم دوعسم نبا نعو

 نع قل للا لوسر لئس و « '؟) « ركش فصنو ربص فصن ى نافصن ناميإلا ه
 زونك نم “زنكة ربصلا » : اضيأ لاقو ى « ةحايسلاو ربصلا » : لاقف ن اميإلا

 جحل ا ه : لاق اك “ « ربصلا » : لاقف ؟ نامإلا ام : ةرم لئسو ى ٢١ ةنجلا

 ص « سوفنلا هيلع تهركأ ام ناميإلا لضفأ » : اضيأ للع لاقو ى « ةفرع

 ٠ دواد وبأ و ملسم هارر ) ( ١

 . دواد وأ هاور ) ( ٦٢

 (٣) يقهيبلا هاور ٠
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 يقالخأ نم نإو ى قالخأب ىلخت » : تحنت دواد ىلإ ىلاعت هلا ىحوأ : 7

 . ةبوقعلاب لجامي ال يأ ى « روبصلا انأ ىنأ

 : لاقف راصنألا ىلع تلع هللا لوسر لخد : سابع نبا نع ءاطع نعو

 : لاق ٤ هللا لوسر اي معن : مهنع رمع لاقف ى اوتكسف ى « ؟ متنأ نونمؤمأ »

 ىضرنو ءالبلا ىلع ربصنو ءاخرلا ىلع ركشن : اولاق “ « ؟ كناميإ ةمالع امو »

 : للع لاق : يلازغلا لاق “ « ةبعكلا برو نونمؤم » : قلع لاقف ع ءاضقلاب

 نوبحت ام نوك ردت ال كنإ » : قلع لاقو“« ريثك ريخ هركت ام ىلع ربصلا يف ه

 ول » : رقللع لاقو ى :دتعنع حيسملل هلصأ : لبقو “ 2 نوهركت ام ىلع مكربصب الإ
 هنع هللا يضر رمع بتك و « « نيرباصلا بحي لاو ى اميرك ناكل الجر ربصلا ناك

 نم لضفأ امهدحأ ى ناربص ربصلا نأ ىلعاو ث ربصلاب كيلع : ى۔وم يبأ ىلإ
 ص ىلاعت هللا مرح ام ىلع ربصلا هنم لضفأو “ نسح تابيصملا يف ربصلا ع رخآلا

 ىوقتلاو ربلا لضفأ ىوقتلا نأب كلذو ث ناميإلا كالم ربصلا نأ ىلعاو

 . ربصلاب
 . لدملاو داهجلاو ربصلاو نيقيلا : مئاعد عبرأ ىلع ناميإلا ينب" : يلع لاقو

 ٬هل سأر ال نمل دسج الو « دسجلا نم سأرلا ةلزنمب ناميإلا نم ربصلا : اضيأ لاقو
 نالدملا معن : لوقي - هنع هللا يضر - رمع ناكو ى هل ربص ال نل نامعإ الو

 ء ىدملا ةوالعلابو ص ةمحرلاو ةالصلا نيلدعلاب ينعي « نيرباصلل ةوالعلا تمعنو

 ص « ربصلا يف رصنلا » : قلع لاقو « ريعبلا ىلع نيلدعلا قوف لمحي" ام يهو
 ةلجعلاو ىلاعت هللا نم ةانألا » : نلع لاقو “« جرفلا عقوتي رمصلاب » : رع لاقو

 . _ ناطشلا نم
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 رجح نباو يكبسلا نباو “ ليلدلا يف نمؤم انأ : '١)يهيشبألا دحأ لاقو

 هتابلط نطاوم ربصلا همهف ] هقىفوت رونب هللا هاده نمف ص ريسلا يف هلثمو يلازغلاو

 تافو داك وأ همارم رباصلا كردأ ام اريثك و ى هتانكس و هتاكرح :نف تبثتلاو
 نينمؤملا ريمأ ىلع تلخد : سيق نب ثعشألا لاقو « داك وأ هضرغ لجعتسملا
 ى اراهنو اليل ةديدشلا ةدابعلا ىلع هربص هيف رثأ دق هتدجوف بلاظ يبأ نب ىلع

 نأ ىلإ ينداز امف ى ةدشلا هذه ةدباكم ىلع ربصت مك ىلإ نينمؤملا ريمأ اي : تلقف
 : لاقف

 ركبلا يف تاعاطلا ىلإ حاورلا يفو رحسلايف جالدآلا ضضم ىلع ربصا

 رثألا ةدوع ةبقاع ربصلل ةبرت مايألا يفو تيأر ينإ

 رفظلاب زاف الإ ربصلا بحصتساو هلواي هرمأ يف دج نم لقو

 يبأ نعو « كلذ ةكرب تدحوف رومألا ق رصلا يسفن تمزلو هنم ايتظفحف

 بصن نم ملسملا بيصي ام » : لاق هنأ لل يبنلا نع ةريره يبأو يردخلا ديعس .

 )١( عطقم م الك وهو نيتخسنلا يف اذكه خلا يهشب ث,آلا دمحآ لاق : هلوق 7.7

 نمف : يهيكبالا دمحأ لاق : لصالا نأ رماظلا و . . كش الو طقس هيف طبترم

 يلازفلاو رحح نباو يكبسلا نباو ليلدلا يفو خلا هقيقوت رونب هللا هاده

 مهنم لك باتك ف ي] مالعالا ىلا فاخحملا فذحي . رعسلا ف هلثمو كلذك ٠

 يقابو يميشيالا ىلا خلا هاده نمفدانصاي نيتخسنلا ىدحا دوجو اذهللديو
 مالك لاح لك ىلعو . اهلحم ريغب خسانلا اهجزم ةمورخم ةرط مالكلا .-.

 يف الو ليلدلا يف ةلمجلا هذه تيار ينآ ركذ] ملو . لصتم يغو ديفم
 ملعاهللاو اهلاح ىلع اهكرات انآو . ريسلا ٠
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 اهب هللا طح الإ اهكاشي ةكوشلا ىح مغ الو ىذأ الو نزح الو م الو بصو الو

 هل لجع ريخلا هدبعب هلا دارأ اذإ » : قلع يبنلا نع سنأ نعو « « هاياطخ نم

 موي هب يفاوي ىتح هبنذب هنع كسمأ رشلا هدبعب دارأ اذإو ى ايندلا يف ةبوقملا

 بحأ اذإ هللا نإو بنذلا مظع عم ءازجلا مظعأ نإ » : قلع لاقو ى « ةمابقلا

 هزع سنأ نعو > ] } طخسلا هلف طخس رد و ىض ر رلا هلف يضر نمت مهالتبا اموق

 ةمدصلا دنع ربصلاو ث رجألا طبحي ةبيصملا دنع ذخفلا ىلع برضلا » : رقع
 هل هللا ددج ةبيصم دعب عجرتسا نمو ث ةبيصملا ردق ىلع رجألا مظعو ء ىلوآلا
 . اهب بيصا مويك اهرجأ

 الإ كدحأ "نفاحي ال : ةدحاوو نيتنثاو نيتنثا اسخ ينع اوظفحا :يلع نعو
 نأ ملعي ال وهو ءيش نع لئس اذإ مكدحأ يحتسي الو « هبر الإ وجري الو « هبنذ
 قراف اذإ ى دسجلا نم سأرلا ةلزنمب رومألا نم ربصلا نأ اوملعاو “ ملعأ ال لوقي
 لجر اميأ « رومألا تدسف رومألا ربصلا قراف اذإ و ى دسجلا دسف دسجلا سأرلا

 ؛ دمهش وهف تامف هبرض نإف « ادهش تام هسبح يف تامف املظ ناطلسلا هسبح

 : هنع هللا يضر ركب وبأ لاق ‘ « هيزجي اءوس لمعي نم ف : ىلاعت هلوق لزن املو

 كل هللا رفغ » : رقللع هللا لوسر لاقف ى ةيآلا هذه دعب حرفلا فيك هللا لوسر اي

 ىلب : لاق “ ص ؟ نز_حت تسلأ ىذألا كبيصي سبلأ ضرمت تسلأ ركب ابأ اي
 ناسنإلا بيصي ام ىلإ ريشي ى '١ء هب نوز جت ام اذهف » : لاق ى هللا لوسر اي

 . هراكملا نم

 ٠ ن امح ن \ ٥ \ ور ) ١ل (
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 ىضرلا : ةرخآلاو ايندلا ريخ قزر" دقف نهقزر نم ثالث » : للع لاقو

 ةشئاع اي ه : قلع لاقو ى «١' ءاجرلا يف ءاعدلاو « ءالبلا ىلع ربصلاو « ءاضقلا

 اوفلك ام الإ ينفلكي ملو ربصلاب الإ لسرلا نم مزملا يلوأ نم ضري مل ىلاعت هللا نإ
 حون ربص ى )٢) 4 لسرلا نم مزملا اولوأ ربص اك ربصاف ط : لجو زع لاقف ى هب

 حبذو ى رانلا يف ءاقلإلا ىلع ميهاربإو ى اماع نيسمخ الإ ةنس فلأ هموق ىذأ ىلع

 هنبا دقف ىلع بوقعي ربصو ى حبذلا ىلع ليعامسا هنبا ربصو “ ليعامسا هنبا

 ؛نجسلاىلعو بآلا قارفو ى عيبلاو بجلا يف ءاقلإلا ىلع فسويو هرصب باهذو
 . "" 2 هضرم ىلع بوأو .

 > ةحارلا همقعت بعتلاو > ءاحرلا اهبقعي ةدشلاو > رسنلا همقعي رسعلا : لاقيو

 ى ةمحرلا لزنت ةدشلا يهانت دنعو ص جرفلا هبقعي ربصلاو « ةعسلا هبقعي قيضلاو

 > رأز وو ًاعزج هبل ! ردقلا قاس نم يقشلاو ك ارجأ و اربص هقزر نم قفوملاو

 : مهضعب لاق

 تلج بوطخل | هنود تمظع “رضب ن ام زل ١ كم | ذ إ و

 رتئلَمو ةايحلا كسفن تمئس ىرخأ بئاون هدهب تتأو
 رتكو تت تلاوت اذإ ايازرلاف ينامألا غولب رظتناو ربصاف

 تلجتو ةلمج كنع تفشك تلحو كاوق تنهرت اذإو

 . دواد 1 هاور ) ( ١

 . ٠ ٣ : ف اقحال ا ةروس ) ( ٢

 ٠ ملسم هاور ) ( ٣
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 . .. . ديحوتلا لعف ىلع ربصي مل نف

 : ريشب . دمحو

 اجتر ام لك اهنم حتفي ربصلاف اهكلاسم تدتشا اذإ رومآلانإ

 اجرفىرت نأ رهصب تنعتسا اذإ ةىلاطم تلاط نإو نَسَمأت ال

 : يملس يبأ نب ريهز لاقو

 بيبل لك لقع اهنع لهذيو الولح دنع ربصلا زعي ثالث

 ببح دقفو ص ناوخإ ةقرفو اهبحي دالب نم رارطضا حورخ

 لثمب يأرلا طبنتسا الو ت يأرلا لثمب ىوهلا دهوجل ام : ءامكحلا مالك نمو
 ص ربكلا لثمب ءاضغبلا تيستكا الو ى ةاساوملا لثمب معنلا تظفح الو ى ةروشملا
 : لشهن لاقو . ربصلا لئمب رومألا تححنتسا امو

 رجلا ىلع مايق ران نكت ل نإ و هرح إ نيلطصلملا نأك [اموو

 ربصلاب ةهيركلا باوبأ جرفت افمنإو اليمج اربص هل انربص

 ى ربصلا مئازعب الإ عفدت" ال رهدلا بئاون :لاقيو ‘ ربصت رصبت نم : لاقيو
 : رعاشلا لاقو

 هرمأ ُتئضوَففَ رع ينسم امو

 ارسَبتَ الإ رابجلا كلملا ىلإ

 هسفن رهقي ملف هداقتعاو هلوق ىلع يأ ى ( ديح وتلا لعف ىلع ربصي مل نمف )

 ىلع ربصي مل وأ اهيلع ءاقبلا ىلع هسفن رهقي ملو ملسأ وأ هك رش ىلع يقبف اهيلع
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 اهيلع هتردقو اهتقو جورخب قفان ضئارفلا نم هريغ ىلعو 4 كرشأ

 { اهلمع ناكمإو

 ةلمجلا يلاوي ال نأ لثم “ كرسلا عاونأ كلذ يف لخدو ص ( كرشأ ) كرش وه ام

 دعب اهتيالو كرتي نأ لثمو ص هيلع صوصنم هنأ هب هماع دعب هيلع صوصنملا وأ

 هلعف ام اذك و ى هيلع قفتا وأ ديحوت هنأ همف فلتخا ام كلذ ريغو امالوت نأ

 . هك رت ىلع ربصي ل نإ كرش

 كرت نع وأ ةتقوملا ( ضئارفلا نم هريغ ) لمف ( ىلع ) ربصي مل نم ( و )
 ح (هتردقو) ضئارفلا تقو يأ 0( اهتقو جورخب قفان ) رئابكلا نم كرشلا ريغ
 ص كلذ عم اهلمعي ملف ( اهلمع ناكمإو ) اهلعف ىلع يأ “ ( اهيلع ) هتردق عم يأ
 ودمل هنكمي الو اهب وأ هندب وأ هلامب ردقي دق هنأل ناكمإلا و ةوقلا ركذ نيب عمجو

 ءاقبب قفان : ليقو « هلك كلذ لمشل امهدحأ ىلع رصتقا ولو « عنام رابجل وأ

 . لاوقألا نم هريغو كلذ “رم اك ى همف اهمتي الام

 ال هنأ هللا ملعي نونج وأ تومب توفلاب كلذكف ضئارفلا نم قفوي مل ام امأو

 ال هنأ ىلع رصأو ث كرادي وأ كرادي ال يذلا توفلا نم كلذ وحن وأ هنم "حصي

 ريغ كرت امأو “ توفلا لبق هبف متي ال ام يقب اذإ قفاني : ليقو ڵ هكارد جلاعي

 لثم ةرم هلك كلذ يف رفكلاو ى هريغو تيقوتلا يف كلذكف رئابكلا نم كرشلا

 نمو هربص مدع نض اك رم ادحا و ارفك رفكسف “ رطفنف موصلا ىلع ربصي ال نأ

 اك رم ادحاو 1 رفكيف ؛ باتفسىف ةبيغلا نع ربصي ال ن ] لثمو ى هراطفإ

 . اهلعف نمو اهنع هربص مدع نم

 ء ةالصلا كرت دمعتي نأ لثم ربصلل اك رات ىمسي الو ضرفلا كرتي نأ نكميو
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 هسفن نم قيضو هيلع ةقشمو هنم هركب ةعاطلا ضعبل لماعلاف

 ‘ هسكع لقو > هرطاخ نم طاشنو هلق نم رورس هلعاف نم لضفأ

 يف يه اذإف مصلا كرتت وأ تضاح دق يم اذإف اهكرتت وأ ص اهالص دق وه اذإف

 بهذ هؤام اذإف ءوضولا ناسنإلا كرتي وأ ى ةعنام ةلع اهيف اذإف ءوضولا وأ رفسلا

 دعيو زفكي : ليقو ى قحتسم هلام وأ تقولا لبق قورسم هلام اذإف ةاكزلا وأ

 . ربصلل اك رات

 نأ لثم ى رخآ ىتيرطب نكل ضئارفلا ءالؤه لثم ةعسوملا ضئارفلا اذك و
 هنع لوزتف اوتومي وأ هراج وأ هباحصأ قرافي وأ هدبع قتعي وأ هتجوز قلطي
 قح هل نم وأ هدلاو تو وأ هنيد نيدلا بحاص هل ككرتي نأ لثمو “ مهقوقح

 ىلع وأ هبلج وأ ءاملا لايعتسا ىلع ةوقلا هنع لوزت نأ لثمو ك ءالولا وأ محرلا
 ىون وأ ى ال وأ ىصع نإ الإ نايصع الو عاونألا هذه رفك الو ى امئاق ةالصلا

 . اجن م مزعو

 ل ذإ ( هنم هركب ) تاعاطلا عاونأ ضعبل يأ ( ةعاطلا ضعبل لماعلاف )

 هلعاف نم هلا دنع لضفا هسفن نم قيضو هيلع ةقشمو ) هلمعب هسفن بطت

 هللا هجول سفنلا رهق وهو ةدايز هف نأل ( هرطاخ نم طاشنو هبلق نم رورسب

 : ةل لاقو « سفنألا هملع تهرك أ ام لامعألا ريخ » : نل هنع ةرم دقو

 ةنجلا تتفح"» : تلم لاقو ى « سوفنلا هيلع تهركأ ام ناميإلا لضفأ »
 رابخألاو ثياحألاو تايآلا نم درو ام لكو « تاوهشلاب رانلا تّمفحو هراكملا
 نأل ( هسكع : ليقو ) « حصأ لوقلا اذه نأ ىلع ةلدأ هباوث يفو ربصلاب رمآلا يق

 دبعأ » : اعوفرم يورو سابع نبا لوقل و « رورسب نولمعي مهو لضفأ ةكنالملا
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 عزجل ا هب غلب نإو ‘ بن املا و ءالبلا لورن ىلع ربصي ل نم رفكو

 عزج الو { كرشأ هيلإ بسني ام لبق نم ىلاعت هنلا لعف ريوجت ىلإ

 ماق ايف رذعي الو س هيف هل لعف ال امم هتعيبط لبق نم رتآ يف

 ين مالكلاو « ريثك ريخ هركت ام ىلع ربصلا يفف الإو نيقيلاو ىضرلا ىلع كلا

 لوألا نأب نيلوقلا نيب عمجأ انأو ، كلذك رورسب وأ هرك ىلع ةيصعملا كرت
 ؛ تبثأ و ىفصأ نوكي هلمع نأ ثيح نم لضفأ يناثلاو “باوثلا ثيح نم لضفأ

 ملسن الو “طاشنلا ىلإ لصيف داتعي مث فئلكتو ةقشمب لمعلا فلكملا لخدي دقو

 ال مهنأ تملع دق نكل لضفأ مهنأ 'بهو“نيسملا مدآ ينب نم لضفأ ةكنالملا نأ
 ليقو ى نيملسمل ايادحلا لوصوب نوباثي مهنأ ليق ام الإ مهللا هب نو"ذتلي امم نوباثي

 ىلعأ ةبحملا ماقمو ى ربصلا ماقم نم ىلعأ ىضرلا ماقم نأ يلازغلا ركذو كلذ ريغ

 . ىضرلا ماقم نم

 : هلوق هنع ينغي اذهو ( بناصملاو ءالبلا لوزن ىلع ربصي م نم رفكو )

 هطيخستو ىلاعت هللا لعف ةهارك عزجلاو ى عزجلا كرت هيلع ربصلاو هك رات رفك و

 ام لبق نم لاعت هلا لمف ريوجت ىلإ عزجلا هب غلب نإو ) : هلوق ينبيل داعأو
 هردقمو هقلاخ هنأ ثمح نم ىلاعت هللا ىلإ بسني ءيش لكو ( كرشأ هيلإ بسني
 نم روجلا ىلإ هبسنف ةطساوب وأ هب روجلا ىلإ هبسنف ةطساو الب العف هللا لمف اذإف

 بسنيف دحأ هبرضي نأ لثم ى كرشأ دقف هردقو لمفلا كلذ قلخ هنأ ثبح

 . هملع هردقو هقلخ هنأ ثح نم روجلا ىلإ هلا

 نينأ و ملاك يرايتخا ( هيف هل لعف ال امم هتميبط لبق نم تآ يف عزج الو )
 ماق ايف رذنمي الو ( ا رب اص سيلف ى وكشلا هندن اب دصق ن ! و ك عجوب ر ١ رفص ١ و
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 دمحلا الو « لبق هب لزن نإ ءالبو ةبيصم بح همزلي الو ى هلعف نع

 قلخلا هل نمل ميلستلاو ءاضقلاب ءاضرلا همزلي امنإو ء هيلع ءانثلاو

 كاسمإلا :وه يصاعملا ىلع ربصلاو ، نيملاعلا بر هللا كرابت رمألاو

 ء هنع وأ هف بغري امب اهكرتو اهنع

 لثم ايرايتخا هنع ماق ام ناك ذإ ايرارطضا هلمف ناك ولو هرايتخاب ( هلعف نع

 دصقيو رارطضا لَحشَيو "رَفْنصَيو ىوكشلا هنينأب دصقيو رارطضا نئي نأ

 هريغ عزفف آرارطضا خرص ول اذك و “ ىوكشلا ىتيرطب هرارفصاو هلوحن تابث

 ةبيصم بح همزلي الو ) نابضلا ثيح نم رذعي ال اذهف رض هباصأ وأ كلهف
 رابتخا هنأ ثمح نمو ةبيصم يمس هباصأ هنأ ثسح نمف دحاو ءيش امه ( ءالبو

 هبح همزلي ال هنأ اوركذ يأ ( لبق هب لزت نإ ) ءالب يمس ربص نإ ةمعن وأ
 ثمح نم ءالبلا حدم همزلي ال يأ ءالىلا كلذ ىلعا يأ ( هيلع ءانثلاو دمحملا الو )

 . انه فدارت دملا ىلع ءانثلا فطعو ى هيلع باثي هنأ

 هللا كرابت رمألاو قلخلا هل نمل ملستلا و ءاضقلاب ءاضرلا همزلي امنإو )

 دعي مل نم اندنع هقفي مل : يروثلا لاق ى ىلوأف ةبيصملا حرف نإو ( نيملاعلا بر

 وه ) يصامملا نع يأ ( يصاعملا ىلع ربصلا و ) ةبيصم ءاخرلاو ةمعن ءالبلا

 سفنلا اهيلإ ليمت يتلا يصامملا وهو ( هيف بغر ايم اهكرتو اهنع كاسمالا
 عطق وأ هسفن وأ هبحاص وأ هدلاو ناسنإلا لتقك هنع رفنت ام وهو ( هنع وأ )

 ١ . قحم ال ةحراج
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 ًاقافن و اكرش نوكب كلذ نع رصلا مدعو هكرت وأ هذخأ لحب الو

 . اريغصو

 وأ ) ىلاعتو هناحبس هللا مرح ام عيمج نم هتفراقم يأ ( هذخأ لحي الو )

 كرتلا اذه نع كاسمإلا بجيف ةيصعم اهكرت نإف ضئارفلا عيمج وهو ( هكرت
 هنع ربصلا بجي هنأ نم روكذملا ( كلذ نع ربصلا مدعو ) ربص هنع كاسمإلاو

 عقوي ملف اديحوت عاقيإلا ناك اذإ ( اكوش نوكي ) ةيصعم لعف وأ ضرف كرت نم
 ِلعفف ةريبك لففلا ناك !ذإ ( اقافن ) نوك ( و ) كرتف اكرش كرتلا ناك وأ

 اريغص ابنذ لعفلا ناك اذإ ( اريغص ) نوكي ( و ) كرتف ةريبك كرتلا ناك وأ

 : ليقو « مل]ت ال ةريغصلا نآل هللا دنع كلذو كرتف ريغص ابنذ كرتلا وأ هلعفف
 هنأ الإ رباص ريغ ةرات نوكي هكرتب رفكي ال اولاق يذلا ضرفلاو ، ملمت

 امإ و « ةريغصلا روهظ يزيج دنع ريغص نايصع يصع نوكي نأ امإف رفكي ال

 : يلازغلا لاق ، للا الإ ريبك وأ ريغص هنأ د_حأ ملعيال انايصع يصع نوكي نأ

 روظحم روظحلا ىذألا نعو “ لفن هراكملا نعو “ ضرف تاروظحملا ىلع ربصلا
 هوركملا ربصلاو ث ىنزلا وأ همل عطقك ى ربصيف هريغب وأ ركنم هب لعفي نك

 . ةهوركم ةهجي هلاني ىذأ ىلع رب_صلا وه

 تاهيبنت

 ايندلا نأ رامشتساإاب وأ اهباوث رامشت۔اب رهدلا بئاون نع ىلستلا يف : لوآلا

 : ليق « كلذ ريغو عطقنت اهنأو ى هبونذب امل بلاج باصملا نأو ى بئاصملا راد
 : رخآل لوقب الحر مكح عمعم و ك بونذلا تارافك بولقلل ض رت يتلا مومهلا

 ايندلا بحاص نإف توملاب هيلع توعد كنأك : لاقف ث اهوركم هلا كارأ ال
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 كباصأ ام ريغ كنع ىفك دق ىلاعت للا نأ ملعتو « اهوركم ىرب نأ دب ال

 اهلك ايندلا : ةنيمع نبا لاقو ى نيليوت نم ريخ "ليو :لوةت برملاو “هنم ربكأو
 عطقنا مغلا ىهانت اذإ : يبتعلا لاقو “ حبر وهف رورس نم ناك امو ى مومغ

 . يكبي قنعلا برضل ام"دقم الو طايسلاب ابورضم ىرت ال كنأ ليلدب عمدلا

 ص يكبي قنعلا برضل آمهّدقم سنوت يف ىأر هنأ : ضعب ينربخأو
 نم هفلخي ام بح هب غلب وأ ام راصتناو ةايحلا يف عمط ةيقب هيف اذه : تلق
 :بهو لاقو ى هسفن هنأك هب لغتشاف هسفن نع لهذ هنأ “امهريغ وأ دلو وأ لام

 يب لزن ام : فرطم لاقو « ءايبنألا قيرط انب كلس ءالبلا قيرط انب كلس اذإ
 هللا دبع نب رباج نعو ى هترغصتساف يبونذ تركذ الإ هتمظعتساف طق هوزكم

 ضيراقملب ضرقت تناك مهموحل نأ ةمايقلا موي ةيفاعلا لهأ دوي » : قلع هنع

 بحأ اذإ » : قلع هنع وبأ ىورو ١٨'“ ءالبلا لهأل ىلاعت هللا باوث نم نورب امل

 : لاق ؟ هؤانتقا امو : اولاق 2 هانتقا غلابلا بحلا هبحأ اذإو ءالتبا ادبع هلا
 .ا" ادلو الو الام هل كرتي ال

 عابسلا تقزم دق لجو زع هلل اعيطم هفرعي لجرب مالسلا هيلع ىسوم رمز
 كدبع يبر يأ » : لاقف ابجمتم فقوف “ضرأآلاىلع ةاقلم هدبك و ى هعالضأ و همل

 هملعب اهمنلبب ل ةحرد ينلأس هنإ » : هلإ ىلاعت هللا ىحوأف ك » ىرأ امب هتيلتبا

 ديلولا ىلإ ريبزلا نب ةورع جرخو ى « ةجردلا كلت هفلبأل هيلتبأ نأ تببحأف

 ءابطألا ديلولا هل عمجف “ بهذ»ه لك هب غلب تح قشمد غلب امف امظع ءىطوف

 )١( دواد وبأ ءاور .
 ( ٦٢ ) يئاسنلا هاور ٠
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 بحأ ام : هل لاقف ؛ ًادقرم برشإ : هل اولاقف ى هلجر عطق ىلع مهيأر عمجأف

 نيب اهوعض : لاقف “ هلجر تعطقو راشنملا هل رضحأف ث هللا ركذ نع لفغأ نأ

 انيبو “ ءاضعأ يف تيفوع دقل وضع يف تيلتبا نئل : لاق مث 4 مجوتي ملو يدي
 اهنيب طقسف ديلولا باود ىلع حطس نم علتطا هنأ هدلو ربخ هاتأ ذإ كلذك وه

 تمقبأ دقل ی ادحاو تذخأ نئل “ لاح لك ىلع لل دمحلا : لاقف ى تاف

 ببس و هلاح نع هلأسف ريرض خيش مهيف سبع نم دلفرت دلولا ىلع مدقو

 ملعأ الو يلايعو يلام يعمو نيرفاسم ةقفر عم تجرخ : لاقف هرصب باهذ

 ناك ام بهذف ليس انقرطف ى داو نطب يف انس"رَعف ى ىلام ىلع هلام ديزب ايسبع ٠

 ىلع ريغصلا تعضوف ريعبلا درسثف ى ريعبو ريغص يبص ريغ دلوو لامو لهأ نم يل .
 سأر اذإف هيلإ تعجرف يصلا ةحيص تعمسف « ريعبلا ذخآل تيضمو ضرألا

 تبهذف هلجرب يهجو مطحف ريعبلا ىلإ تعجرف ى هيف لكأي وهو هنطب يف بئذلا
 اوبهذإ : ديلؤلا لاقف ، لهأ الو لام الو دلو الو نينيع الب تحبصأف « يانيع

 . هنم ةبيصم مظعأ وه نم ايندلا يف نأ ملعيل ةورع ىلإ هب

 بنذ نم ريهطت وأ رخدم باوث امإ ةليلج ظوظحل ةبسكم ةضمملا : ليقو
 يف هلاح نع رَْمج رزب" لئسو “ ةمعنلا ردقل فيرعت وأ ةلفغ نم هيبنت وأ
 دب ال ردقلاو ءاضقلا : تلق ينأ امل وأ : ءايشأ ةعبرأ ىلع تلّوع : لاقف هتبكن

 ناك : تلق ينأ ثلاثلا ؟ عنصأ امف ربصأ مل نإ : تلق ينأ يناثلا . ايهنايرج نع

 ىلإ ىلاعت هللا ىحوأو بيرق جرفلا لعل : تلق ينأ عبارلا « اذه نم مظعأ زوجي
 : رعاشلا لاق ؛ « انيلإ لصو انيلع ربص نم » : مالسلا هيلع د واد
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 هبيصي ايف ربصلا هنم دمحيو هبوطخ يتأت ءرملا لضف ردق ىلع

 هبيصن هيجتري ايف "لق دقف هرابطنصا ههقتلي ايف "لق نم

 : يلع نعو > ا١ » بوطخلا ىلع نوعو بوركلل رتس رمصلا « : رتل 7

 : رعاشلا لاقو 0 "لمعي ال فيسو ى ربدت ال ةمطم رمصلا

 عزجلا نم هاجنأو هلإلا دنع هلمجأو ايندلا يف ربصلا نسحأ ام

 عطقنم ريغ لبح هادي تو لأ ة_اؤم دنع افك ربصلاب دش نم

 : رخآ ل ى و

 ؤفك هل رومألا لك ق سيل نمو هريغ بمفلا ملعي ال يذلاو امأ

 'ولحلا رمتثلا هدعب نم ينتجي دقل هقاذم رم ربصلا ءدب ناك نئل

 مئاهبلاف « ةكئالملاو مئاهبلا نود ربصلل قولخ ناسنإلا نأ ملعإ : يناثلا

 نأ نع الضف ، تاوهشلا كات مداصت ةوق امل سيلو ؤ تاوهشلا اهيلع تطلس

 قوشلل اودرجف ةكئالملا امأ و « اربص تاوهشلا ةلباقم ىف ةوةلا كلت تابث ىمسي

 ك اهتمداصم ىلإ اوجاتحي نأ نع الضف كلذ نع مهفرصت ةوهش الو برقلا ىلإ
 فرعيف هيوقي رخآو هيدهي كلم هب لكويف غولبلا براقي ىتح ةميهبلاك يبصلاو
 ص ةيادهلا رونب رومألا بقاوعو هايند رمأو ط لوسرلاو هللا ةفرعمك هنيد رمأ

 )١( ملسم هاور .
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 ى اهعافد ىلع د ونج يناثلا هيوقيو ى لوألا كلملاب ةهيرك ةبقاع ةوهشلل نأ فرعيو

 ةيادهلا رون اذك و ث ىلاعت هللا دادمإ بسحي فعضت ةراتو ىوقت ةرات دونجلا هذهو

 ص هلامش نع رخآلاو هنيمي نع امهدحأ ناذللا ا__ه ناكلملاو « ةرثك و ةلق فلتخ

 ةوهشلا ثعاب وهو < ناطشلا هيوةي ىوهلا ثعاب و ةكئالملا هيوق نيدلا ثعابف

 نم ةبتر ىلعأ يداهلا كلملاو ‘ ةوهشلا ثعاب تلغي ةراتو نيدلا ثعاب بلفي ةراتف

 يف هل عقوم ةلفغلاب نيميلا بحاص نع هضارعإ و نيميلا كلم و_مف يوقملا كلملا

 اهفاعضأ عم هل بتكتف ةنسحلا يف هل عقوم ركفلاب هلابقإ و هيلع بتكتف ى ةئيسلا

 نم هدادمتساب هلابقإ و ' ةئيسلا يف هل عقوم راسيلا بحاصب يوقتلا نع هضارعإ و

 . اهيلإ ناسحإ اهيلإ هلابقإ و اهب ةءاسإ اهنع هضارعإ و ةنسحلا يف هل عقوم هدونج

 ةقاشلا ةدابعلا يطاعتك الصف ندبلاب قاشملا لمحتك يندب امإ ربصلا : ثلاثلا

 ةوهش نع ربصلاك مظعأ وهو يسفن امإو « ديدشلا برضلا ىلع ربصلاك آلاتحا وأ

 ىمسي جرفلاو نطبلا ةوهش نعف & عبطلا تا۔۔متشم نم امهريغو نطبلاو جرفلا

 لاتحا يف وأ ة عزجلا هدضو ى طقف اربص ىمسي هوركم لاتحا نعو ى ةفع
 ؛نيجلا هدضو ةعاجش ىمسي برح يف وأ “رطبلا هدضو سفنلا طبض ىمسي ىنفلا

 ىمسي ةرجضم ةبئان يفو ى هفسلا هدضو الح ىمسي بضغلاو ظيغلا مظك يفو

 ناك ىمسي مالك ءافخإ يفو :ردصلا قيضو مربتلاو رجضلا هدضو ردصلا ةعس

 ريسي ردق ىلع وأ ، صرحلا هدضو ى ادب هز ىمسي شيعلا لوضف نعو ى رسلا
 لخاد ناميإلا قالخأ رثكأو ى ”هرّشثلا هدضو ةعانق ىمسي ظوظحلا نم

 . ربصلا يف

 ص ةعزانم الو ةوق هل ىقبت الف ىوهلا يعاد ربصلا رهقي نأ امإ : عبارلا
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 هباحصأ و « لقألا وهو “رفظ ربص نم : لاةيف « ربصلا ماودب كلذ ىلإ لصوتيو
 تنأمطاو اوماقتسا مث « هللا انبر : اولاق نيذلا نوبرةملا نوقيدصلا مهو ع ليلق

 ىلإ .يعجرا ةنئمطملا سفنلا اهتيأ اي ل : مل لوقملا مهو ، نيدلا ثعاب ىلع مهسوفن

 ةوق ىقبت الف ربصلا ىوهلا يعاود رهقت نأ امإو ى ١ 4 ةضرم ةيضار كَّبر

 هرخستست ريسأ ملسمك وهف ناطيشلا دنج ىلإ هسفن مليف ةعزانم الو ربصلا يعادل

 رهقي نم لحم للا دنع هلحم و « اهلمحو روفلا ظفحو ريزانخلا يعر يف رافكلا

 بلفي نأ امإو 4 ربصلا كرتو بونذلاب هسفن ىلع ىنج ذإ رافكلا ىلإ املسم

 ى ء٢ 4 ائهس رخآو [. اص المع اوطلخ < ةرات ىوهلا يعادو ةرات ربصلا يعاد
 ه۔ذإ مث “ اضعب بلغي وأ ائيش بلغي ال وأ تاوهشلا عيمج بلغي ن أ امإ هنإ ش

 ى ارَبصت ىمسيف ديدش بعتب الإ هيلع موادي الف سفنلا ىلع ربصلا قشي نأ امإ
 ىوقو ىوقتلا ماد اذإو ى اربص ىمسيو سفنلا ىلع ةلماحم ىندأب لصحي نأ امإو
 ةيآلا .. هم ىقتاو ىطعأ نم امأف » : ىلاعت للا لاق “ ربصلا رسيت قيدصتلا

 هذهو رودقملاب ىضرلا امإ و “ نيبئاتلا ةجرد هذهو ةوهشلا كرت اما ربصلا مث

 . نيقيدصلا ةجرد هذهو هالوم هب عضي امل ةبحملا امإ و “ نيدهازلا ةجرد

 ىلإ جاتحم وهو « ههركي وأ هاوه قفاوي امإ دبعلا ىقلي ام عيمج : سماخلا
 . اهنم لك يف ربصلا

 راصنألاو عابتألاو ةريشملا ةرثك و هاجلاو لاملاو ةمالسلاو ةحصلاك لوأآلاف

 )١( رجفلا ةروس : ٢٧ ؤ ٢٨ .

 ) ١( ةبوتلا ةروس : ٢
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 اهيلإ نكرب ال نأو ى ءامشألا هنه ىصعي ال نأ كلذ ىلع ربصلاو ى كلذ وحنو
 لاق ١'، ىنغتسا هآر نأ ىغطرل ناسنإلا نإ الك » ةحابملا اهذالم يف كمهنيو

 ى قيدصلا الإ اميلع ربصي ال يقاوعلاو نمؤملا هملع ربصي ءالبلا : نيفراعلا ضعب

 لاومأ تحتف املو ى ءالبلا ىلع ربصلا نم دشأ ةيفاعلا ىلع ربصلا : لهس لاق
 انيلتباو « انربصف ءارضلا ةنتفب انيلتبا : اولاق مهنع هللا يضر ةباحصلا ىلع ايندلا
 كملت"ال اونمآ نيذلا اهيأ اي » : ىلاعت هللا لاق كلذلو ربصن ملف ءارسلا ةنتفب
 . ةيآلا ، '" كدالوأو كجاوزأ نم "نإ ف ىناعت لاقو ڵ ةيآلا اه كلاومأ

 طمترب ال وأ يصاعملاو تاعاطلاك د__بعلا رايتخاب طبترب نأ امإ : يناثلاو
 نم يفشقلاك هتلازإ يف رايتخا هل نكل هب طبتري ال وأ « بئاصملاك هرايتخاب

 الإ سفن نمام « اهبحت سفنلا نإف ةيبوبرلا نع هسفن رهقيف ماقتنإلاب يذؤملا
 اهن ود نم ىلع كلذ يعدتو 4 ىلعالا كبر انا ظ : نوعرف هرهظأ ام ة رمضم

 نع لمملا لخاد يف لفغي ال مث ص هيصاعم كرتيو هللا ةدابع يف لخديف اهدبعك

 هلعلو ي اوربص نبذلا نيلماعلا رجأ معن ف : ىلاعت للا لاق “ ريصقتلاو لسكلا

 ص بجملاو ةعمسلاو ءاثرلاك هلطبي امع ربصي غارفلا دعب مث همامت ىلع اوربص دارأ

 بودنمو ةرات بجاو ماقتنالا كرتف دحأ هاذ آ اذإف « ةيآلا لمتحت و هئاشفإ نعو

 ىلع ربصي مل اذإ لجرلا نايإ دعن انك ام : ةباحصلا ضعب لاق « ىرخأ هيلإ

 ( ١ ) قلعلا هروس : ٦ .

 ) ٢ ( نوقفانملا ةروس : ٩ .

 . ١ : نباغتلا ة روس ) ( ٣
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 عدو » ى ةيآلا .. )١' ي انومتيذآ ام ىلع نربصنلو » : ىلاعت للا لاق ع ىذألا
 كثنأ ملعن دقلو » ، ةيآلا ي نولوقي ام ىلع ربصاف » ى ه هلا ىلع لكوتو مهاذأ

 هةيآلا.. « متبقاع نإو » ص ي اوتوأ نيذلا نم “نَمَمسقلو » ، ةيآلا ..ه قيضي
 ء ()٢' كملظ نمع فعاو « كمرح نم طعاو « كعطق نم لص ه : نل لاقو

 هللا هجو اهب ديرأ ام ةمسق هذه : ىيبارعإ هل لاقف ى الام ةرم ن مسقو

 ص ىسوم يخأ هللا محري » : لاق مث هاتنجو ترمحاف قلع هللا لوسر هب ربخأف

 ىسيع لاق : ليجنإلا يفو : ضعب لاق ى "" ربصف اذه نم رثكأب يذوأ دقل
 فنألاب فنآلاو نسلاب ؟نسلا نإ لق نم مكل ليق دقل : ماللا هيلع ميرم نبا
 هيلإ لوحف نميألا كدخ برض نم لب ى رشلاب "رشلا اومواقت ال : كل لوقأ انأو
 ى اليم هعم ريستل كرّخس نمو “ كرازإ هطعأف كءادر ذخأ نمو “ رسيألا دخلا

 . نيليم هعم ريف

 ربص : هجوأ ةثالث ىلع نآرقلا يف ربصلا : ايهنع هللا يضر سابع نبا نعو
 تس هلف ىلاعت هللا مراحم ىلع ربصو ء ةحرد ةئام ثالث هلف هللا ضئارف ءادأ ىلع

 ص ةجرد ةئام عست هلف ىلوآلا ةمدصلا دنع ةبيصملا ىلع ربصو « ةجرد ةنام

 .لضف امنإو ضرف هلبق امو لفن وف هيلع بعصت ال نأ ريخالا اذهب دارأ : ليق
 نم كل اس أ « : نلع هنع و > نقيدصل ١ ةعاضب مه و ك . ايبن ال ١ ال ١ هلع ر دقي ال هن ال

 . ١٦٢ : ميهاربا ةروس ( ) ١

 . ملمو يراخبلا داور ( ) ٢
 )٣( ملسم هاور .
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 :نابلسوبأ لاق“نيقيلا هدنتسم ربص اذهف'١)ءايندلا بئاصم ىلع هب نوهت ام نيقملا
 لاق » : ن لاقو ؛ هركن ام ىلع ربصن فيكف بحن" ام ىلع ربصن ام هللاو

 هدلو وأ هلام وأ هندب ق ةبمصم يديبع نم دبع ىلإ تهجو اذإ : لجو زع هللا

 ع نازيم هل بصنأ نأ ةمايقلا موي هنم تيحتسا ليمج ربصب كلذ لبقتسا مث

 ى ١"' « ةدابع ربصلاب جرفلا راظتنا » : ع لاقو ى '"؟« اناويد هل رشنأ وأ

 : لجو زع للا هرمأ اك لاقف ةبيصمب بيصأ نمؤم دبع نم ام « : .تللح لاقو

 كلا لمف الإ اهنم اربخ ينبقعاو يتنيصم يف ينرجآ مهللا نوعجار هيلإ انإو هلانإ
 . ٤١) . كلذ هب

 ام ليربج اب : لاق لجو رع هللا نإ نل هللا لوس ر ينث دح : سنأ لاقو

 هؤازج : لاق ى انتملع ام الإ انل ملع ال كناحبس :6 لاق ؟ همتميرك تبلس نم ءازج

 ديزم هراظتنا ههجو ىلإ رظنلاب دارأو ى 'ث« يهجو ىلإ رظنلاو يراد يف دولخلا
 لوقي » : ل لاقو ى نانيملا ناتيركلاو ىلاعت هب هراظتنا آاصتخ ادبأ معنلا
 هتلدبأ هداوع ىلإ ينوكشي هرأ ملو ربصف ءالبب يدبع تيلتبا اذإ : لجو زع هلا

 نإو ص هل بنذ الو هتأربأ هتأربأ اذإف < همد نم اريخ امدو ى همح نم اريخ ا

 )١() ٠ دراد وبأ هاور
 )٢( ملسم ءاور .

 )٣( يقهيبلا هاور .

(٤ ( 

(٥ ( 

١ 

 . يقهيبلا هاور

 دواد وبأ هاور ( ه
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 يذلا نيزحلا ءازح ام بر ي « :ب مالسلا هملع دواد لاقو » ١ '» يمحر ىلإف هتمفوت

 الف ناميإلا سابل هسبلأ نأ هءازج .: لاق ؟ كتاضرم ءافتبا بئاصملا ىلع ربصب
 4 ٌ ٠

 . « ادبا هنع هعزنا

 هنم اهعزتناف ةمعن دبع ىلع هلا معنأ ام : هتبطخ يف زيزعلا دبع نب رمع لاقو

 نورباصلا ىتفو" امنإ » :أرقو ،اهنم آريخ هضوع ام ناك الإ ربصلا اهنم هضوعو

 كلا ءاضقب ىضرلا وه :لاقف ربصلا نع ليضف لئسو ،'")“ باسح ريغب مهرجأ
 يلبشلا سبح و ؛ هتلزنم قوف ىنمتي ال يضارلا : لاق ؟ كلذ فيك و : ليق

 ذخاف ى كنوروزب كبابحأ : اولاقف ؟ متنأ نم : لاقف هنوروزي هباحصأ هءاجف

 . يئالب ىلع متربصل يبابحأ متنك اول : لاقف ك نوبرهي اوذخأف ةراجحب مهيمرب
 اهملاطييو عوجلا اهب دباكي ةعاس لك اهجرخي ةعقر نيفراملا ضعب بيج يفو

 كنإف كبر مكل ربصاو » : اهيفو ى ادحأ لأسي ملو اعوج تام قح

 نمؤملا ىوةت ىلع لدتسي » : ماللا ايهيلع ناياسل دواد لاقو ى '"'ه اننيعي

 ايف ربصلا نسحو ى لان دق اهف اضرلا نسحو ى لني مل ايف لكوتلا نسح" : ثالثب
 الو كمجحو وكشت ال نأ هقح ةفرعمو هلا لالجإ نم ه : ك لاقو “ تاف دق

 . ٤) كتمسي ركذت

 )١( ملم هاور .

 )٢( رمزلا ةروس : ١٠ .

 )+( روطلا ةووس : ٨: .

 ) ٤ ( يئاسنلا هاور .
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 ىلع هئاقبب باصملا رايتخاب تسيل اهنأ عم ةبيصملا يف ربصلا ةجرد لانت امنإ و

 نسح داز نإف ى رييغتلاو عزجلا كد هبرشمو همعطمو هسابل يف قباسلا لاحلا

 يجوزو يل نبا يفوت : بلاق ميلس مأ ما اضيمرلا نأ يور اك « نسحأف ةئيهو سابل
 تاهف تمقف ةحلط وبأ دقف 3 تيبلا ةيحان ىف هثتجسف تمقف بئاغ ةحلط وبأ

 هللا دمحي لاح نسنحأب : تلقف ؟ يبصلا فيك : لاقف ص لك أي لعجف هراطفإ هل

 تنك ام نسحأ هل تْعثنصت مث ث ةليللا هنم ًارعخ ىكتشا ذنم نكي مل هنإف

 ؟ انناريج نم بعت الأ : تلق مث كهتجاح ينم باصأ ىتح ،كلذ لبق هل عنصتأ

 سئب : لاقف ك اوعزج مهنم تبلط الف ةيراع اوربعأ : تلق ؟ مهل ام : لاق

 للا دمحف « هبلإ هَضَبق هللا نم ةيراع ناك كنبا اذه : تاقف ؛ اوعنص ام

 يف ايل كراب مهللا ه : لاقف هرب_خأف زتللع هللا لوسر ىلع ادغ مث « عجرتنساو

 مهلك ةعبس دجسملا يف كلذ دعب مهل تيأر دقلف : يوارلا لاق ع «١' ايهتليل
 ةأرما ءايضمرلاب انأ اذإف ةنجلا تلخد ينتيأر » : مقلع هنعو ع نآرقلا اوأرق دق

 . « ةحلط يبأ

 سيلو ‘ بيصأ هنأ ةبيصملا بحاص نم فرمت ال نأ ليجلا ربصلا : ليق دقو
 دلو ميهاربإ تام املو ربصلا نع اج رخ ةمحر ممدلاب نيملا ضيفو بلقلا عجوت

 ةمحر هذه نإ ه : لاقف ؟ اذه نع انتنهن.امأ : هل ليقف هانبع تضاف لع يبلا

 (٢١ ءامحثرلا هدابع نم هللا محري امنإو

. 

 )١( دراد ويأ ءاور .

 )٢( يئا۔ذلا هاور .
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 هذخأ ايف هللا قح فرع نم قحأ نإ :ءافلخلا ضمب يزمي حبن" وبأ بتكو

 يقابلا وه كلبق يضاملا نأ ملعاو 0 هل هاقبأ ابف هدنع ىلامت هللا قح مظع نم هنم

 هب نوباصي ايف نيرباصلا رجأ نأ ملعاو ث كيف روجأملا وه كدعب يقابلاو ى كل

 . هنم نوفامي ابجف مهيلع ةمعنلا نم مظعأ

 ةمعطألاك ى اهتدام عطقب ةوهشلا ثعاب فيعضتب ربصلا ىلع ناعتسي : سداسلا
 رظنلاك ع لاحلا يف هل ةجيهملا هبابسأ عطقب وأ ‘ لك آلا ةرثك و محللاو ةبيطلا

 هلثمب مارحلا نع سفنلا ةيلستب وأ كلذ نع لزتميف ركفتلاو ةاهتشملا ىلإ عاتسإلاو

 نوكيف موصلا امأو ى مارحلا ىلإ رظنلا نع ىنغملا هتجوز ءطوك لالحلا نم

 ايف سانلا ضعب ىقح يف نوكي ال دقو “ ثيدحلا يف اك بفنلا ةوهش عطقل ببست
 امأو ى هب عفتنملا هب رومأملا موصلا ثيدحلا يف دارملا امنإو “ كلذك سيلو ليق

 يف عايطألابو « موص الك كلذف ى ذالملا ىلا دصقلاو رثكأ وأ راهنلا لكأ عم موصلا

 اندلا يف ربصلا لضف يف ةدراولا رابخألاو تايآلا ةعلاطمب ةدهاجملا ءافيتسال دئاوف

 ةوق هل رضحت لعاذتي نم نإف ىوهلا ثعاب ةبلاغم ىلإ يدصتلابو « ةرخآلاو
 اهالوت نإو “ بلقلاو ندبلل ةلغاش اهنإف ايندلا قئالع عطقيو لعفي نمل رضحت ال
 ىلعأ ىلإ بذجني ال نيلفاسلا لفسأ ىلإ بوذجملاو ةبذاج ايندلاو ىهبلق لغش ريغب
 ص الوغشم هرمع هك ردي ال ام ه۔ةعاس ق كردأ ركفتو هتقو افص قمف 0 نيىلع

 ضعب لأس : ليق اك هريغب شحوتسيو هللاب سنأيف نييلع ىلعأ ىلل بذجنيف
 ٩لاقف « ال : لاقف “ىلامت هللا ىف ربصلا : لاق ؟ دشأ ربصلا يأ : ىلبشلا نيفراملا
 : لاق ؟ شيإف : لاق ى ال : لاق ى هلا عم ربصلا : لاق ى ال : لاق ى هل ربصلا۔
 . فلتت هحور تداك ةخرص يلبشلا خرصف ى هللا نع ربصلا
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 اوربصا « 6١ » اوطبارو اورباصو اوربصا ظ : ىلا هت هلوق يف لبق دقو

 هللاب ربصلاو “ ىنغ هلل ربصلا : ليقو ى هللا عم اوطبارو « هللاب اورباصو « هللا يف

 : ءالعلا صعب لاقو > ءافح هللا نع رصلاو > ءافو هللا مم رصلاو > ءاقب

 دومحم ءايشألا رئاس يف ربصلاو هبقاوع مومذم كنع ربصلا

 : ضعب لاقو

 لمجي ال هنإف كيلع الإ اهلك نطاوملا يف لمجي ربصلا

 . ملعأ هللاو

 . ٢.٠٠ : نا رمع لآ ةروس ) ( ١
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 باب

 ةنفرعم تمزل و ك غولبلا عم بونذلا نع فكلا ضرف

 نع فكلا ضرف لهج نمك ص كرشأ هلهج نمو « هتيضرف

 كرشلا

 باب

 لوخدلا مدعب اهيف لوخدلا لبق الامجإ اذكه ( بونذلا نع فكلا ضرف )

 لقملا ةحصو ( غولبلا عم ) اهنم حورخلاو اهعطقب اهيف لوخدلا دعبو ى اهيف

 نع فكي نأ هيفكي الف فكلا ةيضرف يأ آضيأ ( هتيضرف ةفرعم تمزلو )

 ص ( هلهج نمو ) ضرف اذكه بونذلا نع فكلا نأ لمي نأ نودب بونذلا

 ضرف لهج نمك كوشأ ) الامجإ اذكه بونذلا نع فكلا ضرف لهج نم يأ
 ع نينثا نيملا : لوق نع فكلا لهج وأ « الامجإ اذكه ( كوشلا نع فكلا
 هنأ حيحصلاو ى كلذل حيبم هنأك كرشلا وأ بونذلا نع فكلا ضرف لهج نإف
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 ضقان هب ناد امع فكلا لهج عسي الو ص هريغب قفانيو ، دصقب

 بيوصت يف الو هب ناد امو .هتئطخت يف كشلا عسي الو هب اند ام

 اه لك نع فكلا لمج الو ‘ ضقانلا ريفكت مزلو ‘ اننيد

 نم ةلصخ ىلإ ( دصقب ) ص فراقي وأ ذخأي ىتح ى قافن الو كلذب رفك ال

 ىلوأ ناك دصقب : هلوق طق۔أ ولو “ كرشلا وهو بونذلا نم عون ىلإ وأ كرشلا
 ى دصقب وأ ى الامجإ كارشإ كرشلا نع فكلا ضرف لهج نأل هيلإ جاتحيال ذإ
 قفانيو ) هلوق ةدحاولا ةلصخلا دصق هنأ ىلع لديو ىلوألاب لخدي لامجإلا لعلو
 ةنيعتم ةلصخ نع كرشلا ريغ نع يأ ى ( هريغ ) نع فكلا ضرف لهج ( ب
 . اكرش ال ارفك اهنوك ناونعب اهتفرعم مزلي امع كرش ةلصخ وأ اهفراق

 كلذك و ( هب اتند ام ضقان هب ناد امع فكلا ) ضرف ( لهج عسي الو)

 نع فكلا ضرف لهج انعسي الف ى ىلاعتو هناحبس للا ةيؤر مدعب انتنايد لثم

 نع فكلا ضرف لهج انعسي الف انتنأ ةيالوب انتنايد لثمو « اهتابثإب انريغ ةنايد
 ص هفلاخ نم رذع عطقنو ى ةنايد هذختن ام لك اذكهو « مهتئطختب انريغ ةنايد
 امهدقتعا وأ اهلمع نم ريفكت كمزلي الف صصختلا ىلعو « لامجإلا ىلع كلذو
 . ذخأت قح

 ةئطخت ( و ) هب اند ام ضقان ةئطخت يأ 0 ( هتنطخت يف كشلا عسي الو )

 بيوصت يف ) كشلا عسي ( الو ) قفان كش نإو “ ضقانلا كلذ ( هب ناد ام )
 يف امل ( ضقانلا ريفكت مزلو ) قفان كش نإو “ بهذم وه ايف عسيو ( اننيد
 ًادمحوت ناك نإ و ى اهيف انفلاخ نم قافنب مكحن نأ وهو ةنايدلا لوصأ نم انيديأ

 ام لك نع فكلا ) ضرف ( لهج ) عسي ( الو ) ليوأت الب هضقن نم كرشب كح
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 رفكي ال نأ يف صخرو س ةريغص نإو ، بونذلا نم ةجحلا هبماق
 همزلي الو اهلعافك نوكيو ضرف هنأ رئاغصنا نع فكلا لهاج

 ؛تآ نع الو « ابنذ ناك نإ هنم ةبوتلا لب ، ضقنم ضام نع فكلا

 { لعفلا هيف هنكمأ يذلا لاحلا يف لب هنع فكي ام نكي مل ذإ

 هنأ وأ اذكه رفك هنأ ةجحلا تماق نإ بنذ هنأ ( بونذلا نم ةجحلا هب تماق

 ( ةريغص نإو ) هنع فكلا ضرف لهج هعسي مل بنذ هنأ وأ قافن هنأ وأ كرش

 اذه نأ وأ ص رئاغصلا ملعت هنأب لوقلا ىلع ريغص بنذ اذه نأ ةجحلا هيلع تماق

 ناك ولو « هنع فكلا ضرف لهج هعسي ال هنإف ريغص وه له يردي الو بنذ

 . ا ريفص هللا دنع

 نوكيو ضرف هنأ رئاغصلا نع فكلا لهاج رفكي ال نأ يف صخرو )
 عسي ال هنأ هل لئاقلا عىطخي نأ انه رارصإلاو رصي ىتح رفاك ريغ ( اهلعافك
 مايق دعب اهنع فكلا ضرف دقتعأ ال : لاق وأ ى ةريغصلا نع فكلا ضرف لهج

 هنأب مملا بجاولاف ةريبك اهنأ ملعي ملو بنذ اهنأ ملع ذإ ةريبكلا اذكو ى ةجحلا

 . ىصع : ليقو « رفك ملعي مل نإف اهنع فكلا بج

 هنم ةبوتلا لب ضقنم ضام ) ءيشل كرت وأ لعف ( نع فكلا همزلي الو )
 قول ةعابت وأ ةرافك نم هيلع همزل ام لصنتيو هنع مدني ناب ( ابنذ ناك نإ
 فكي ام نكي مل ذإ تآ ) بنذ ( نع الو ) هلثل دوعي ال نأ مزعيو “ قلاخلل وأ

 لب ى لبقتسملا وهو ةيناثلا يف الو ى يضقنملا يضاملا يهو ىلوآلا ةلأسملا يف ( هنع

 ( لب ) اهيف فكلا روصتي ال هنأ دارملاو « دعي بنذي ال نأ مزعلا هيلع بحي

 ص مزع وأ ص هلمف ىون نإف ( لعفلا هيف هنكمأ يذلا لاحلا يف ) مزليو روصتي



 لب ذ هعوقو ل اح ف ال ىضمو !ردص بنذ نع ةب وتل بجتو

 هنع فكلاو هعورش و ههحوتو همزعو هاون عطق بحو هف عرش وا > هحوت وأ

 . هنم ناك ثح

 روصتي ال هنإف ( هعوقو لاح يف ال ىضمو ردص بنذ نع ةبوتلا بجتو )

 ( يف مزل ) و ص هنم عقو يذلا ءزجلا نع بحت ( لب ) متي مل وهو اعيمج هنم ةبوتلا

 هنوك و « بنذلا ررض مظع ةفرعم ببسب لصحت ةبوتلاو ( هنع فكلا ه ) يقاب
 ىلع مزعيو ىضم امع صلختيو ؛ هيف وه امع فيكق ى دوبعملا و دبعلا نيب اباجح
 كرقلاف محللا ىنعم ىلع ةبوتلا مسا قلطي ام اريثكو « لبقتسملا يف كرتلا

 نع مدنلا ولخي ال ذإ '١ا)« ةبوت مدنلا ه : ك لاق ى مدنلا اذهل ةرمث حالصإلاو

 نم قبس امل اشحلا نابوذ ةبوتلا : ليقو ص هولتيو هعبتي مزع نعو هبجو ملع
 بهتلت بلقلا يف ران ةبوتلا : ليق اذلو “ بنذلاب ملألا دريل ضرعي كلذو ى اطخلا

 ى ءافولا طاسب رثنو ءافجلا سابل ملخ : ليقو “ بعشتي ال دبكلا يف عادصو

 الو ص ةدومحملا تاكرحلاب ةمومذلا تاكرحلا ليدبت ةبوتلا : يرتستلا لهس لاقو

 . لالحلا لكأو تمصلاو ةولخلاب الإ كلذ متي

 نيطوتو ى هيلا دوعلا مدعو بنذلا نع عالقإلاو مدنلا ةبوتلا ىنعم : ليقو
 ممس هنا : كراملا نبا نع ي ور ك > طورش ةتس اهممحمو > هك رت ىلع سفنلا

 رافغتسإلا يف ناسللا ةعرس نأ تملع امأ : هل لاقف ى هللا رفغتسا : لوقي الجر

 )١( ملم هاور .
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 : تامالع تس رافغتسالل نإ : لاقف ؟ كلذ فيك و : هل لاق ؟ نيباذكلا ةبوت

 ةداعإ و ى اهلهأ ىلإ قوقحلا ءادأو ى آدبأ دوملا مدع داقتعاو ى ىضم ام ىلع مدنلا

 هتقاذإو ث نازحألاو مومغلاب تحّسلاب ىبرملا ندبلا ةباذإ و ‘ ةعيضملا ضئارفلا
 . للا رفغتسأ : لق" كلذ دنعف ى ةيصعملا ةذل قيذأ اك ةعاطلا مأ

 هل ناك لاطو هيلع هنزح مظع املكف ص بنذلا ىلع بلقلا عجوت : مدنلاو

 : للع هنعو ٠ عمدلا ةرازغو ص بلقلا ةقر : مدنلا ةحص ةمالعو 4 رهطأ

 يف بنذلا كرت 8ثَر "وأ حص اذإو 0١ ةدئفأ قرأ مهنإف نيباوتلا اوسلاج ه

 بنرأ دقتعي نأ وهو ‘ بجاو مزعلا اذ۔هو ص لآملا يف هكرت ىلع مزعلاو لاحلا

 نوكي امنإو “ ع رضلا ىلإ نبللا دوعي ال اك “ هريغ ىلإ الو بنذلا كلذ ىلإ دوعي ال

 ةلقو تمصلاو ةلزعلاب متي امنإ و « ماتلا هللا ىلعو ى قدصلاو مزملا دكأت نإ ائات

 هلل هسفن دهاجو هتوهش كرت يف قدص نم :فلسلا ءاملع ضعب لاق و“مونلاو لك آلا

 عبس بنذ نم بات نم : مهضعب لاقو “ اهب لتبي' مل تارم عبس ىلاعتو هناحبس
 :قلع لاق ،اضيأ بات بنذملا داع نإو ثدبأ هيلإ دعي مل كلذ ىلع ماقتسا و نينس
 . )٢)م ةرم نيعبس مودلا ق داع ولو رفقفتسا نم رصأ ام ,

 ىلع فساتلاو بنذلا حيبقت ىنعأ > بلقلاب رافغتسالا نع ةرابع مدنلاو

 : لاق بوتأ مث بنذأ ينإ هللا لوسر اي :لجر لاق : ةريره وبأ لاق ى هعوقو
 لا بوتي اذإ ه : لاق « بوتأ مث بنذأ مث : لاق « 2 كيلع للا بوتي اذإ »

 . دواد وأ هاور ) ( ١

 ٠ يذم زقلا هاور ) ( ٢



 هرخآ يف لاق "يلع نع كلذ يورو ى ١' اوتلَمت ىتح كا ٢لَت نلو ى كيلع
 هللا لوسر نع ؟يلع نعو ى رساخلا وه ناطيشلل نوكي ىتح : ىتم ىلإ لئاقل
 ى ةبوتلا ريثك بونذلاب ءالتبإلا ريثك يأ ى '" با"وت نتتفم. لك مكرايخ » : ملك
 . ""م نوملعي مهو اولعف ام ىلع اوآرصي' ملو ف : ىلاعت للا لاق

 داقتعاو عالقنإلا ةبوتلا ىنممو : لاق ذإ دعب ةبوتلا فنصملا ف"رعَد_قو
 تايآلا يف رهاظ ةبوتلا بوجوو هنم رافغتسالاو هبلع ةمادنلاو لعفلل دوملا مدع

 م ر۔عأو قاطي ال مئاد باقعل بجوم بنذلا نأ كلذو ى عامجإلاو رابخألاو
 : ىلاعت هللا لاق ص ىلامتو هناحبس بوبحملا نع قئاع ةنجلا وه مئاد باوثل

 : ىلاعت هللا لاقو ى ‘؛'ه نوحلفت مكلعل نونمؤملا اهأ اعيمج للا ىلإ اوبوتو لف
 نم صولخلا ةميظع يأ ى 6٨١ احولصن ةبوت هلا ىلإ اوبوت او_زمآ نيذلا اهاي

 بنذلا ىلإ دوعي الو بوتي نأ : لاقف حوصنلا ةبوتلا نع رمع ليثلسو “ بناوشلا
 : لاقف سابع نبا لئسو ؛ يبأو ذاعم لاق اذك و ى عرضلا ىلإ نبللا دوعي ال ايك
 بات اع نإو : لاق ‘ تومي ىتح عوجرلاب هسفن ثدحي الو بوتيف مدني نأ
 اهأ ثيدحلا يف اك مويلا يف ةرم نيمبس ولو تاف ام ىلع مدنو دوعي ال نأ مزعو

 .- هنع هللا يضر ركب يبأ نع اذك و « لبقتت

 . ٣١ : رونلا ةروس
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 هبونذ ضرآلا عاقبو هتظفح هللا ىسنأ احوصن ةبوت بات اذإ دبعلا نإ : لاقيو
 رشع هنم بات يذلا بنذلا نم نكمتي نأ حوصنلا ةبوتلا : ليقو ى هاياطخو
 ماعطلاو مالكلا ةلق لبق : لاق ٠ « تالاؤسلا ه يف هركذ ى هلعفي الو تارم

 )١' چ نيرهطتملا بحيو نيبا"وتلا بحي للا نإ » : ىلاعت هللا لاقو ى مالملاو

 ى « «٢' هل بنذ ال نمك بنذلا نم بئاتلاو هللا بيبح بئاتلا ه : للع لاقو
 هعم ةكلهم ضرأ يف لزن لجر نم نمؤملا دبعلا ةبوتب حرفأ هللا » : قلع لاقو
 هتلحار تبهذ دقو ظقيتساف “ مانو هسأر عضوف « هبارشو هماعط اهيلع هتلحار
 يذلا يناكم ىلإ عجرأ : لاق « هللا ءاش امو شطعلاو رحلا هيلع دتشا ىتح اهبلطف
 ظقمتساف اهيلع توميل هدعاس ىلع هسأر عضوف تومأ ىتح عجطضاف هيف تنك
 اذه نم نمؤملا دبعلا ةبوتب احرف دشأ ىلامت هللاف “هبارش و هداز اهيلع هتلحر اذإف

 . '") « يدبع تنأو كبر انأ مهللا » : اطلغ لاق هحرف ةدش نمف ى هتلحارب

 ليربج طبهو ةكتنالملا هتأنه مالسلا هيلع مدآ ىلع هللا بات امل : نسحلا نعو

 هللا ةبوتي كنيع ترق مدآ اي » : اولاقف ى مالسلا مهيلع ليئادردو ليئاكيمو

 ؟ « ىماقم نيأف لاؤس ةبوتلا هذه دعب ناك نإف : مالسلا هملع مدآ لاقف & كيلع

 > ةبوتلا مهتثروأ و بصنلاو بعتلا كتيرذ تثرو مدآ . « :ب هىلإ هللا ىحوأف

 بيرق ينآل هيلع لجأ مل ةرفغملا ينلأس نمو ص كتيبل اك هتيبل مهنم يناعد نمف

 )١( ةرقبلا ةروس : ٢٢٢ .

 ) ٦ ) يذمرتلاو د واد وبأو ملسم هاور .

 لوط عم ةدايزلا هنهب نتملا اذه ىلع فقأ ملو نبتخسنلاب اذكه )ء(

 - ثحبلا

- ٠ ٤ ٣ 



 2«باجتسم مهؤامبدو نيكحاط ني رشبتسم رهقلا نم نيبئاتلا رشحأ و مدآ اي بيج

 : ىلاعت هللا لاقو » بئات باش نم ىلاعت هللا لاإ بحأ ءيش نم ام « : نلع هنعو

 ةبوتلا لبقي يذلا وهول : ىلاعت للا لاقو “ 6١ بوتلا لباقو بنذلا رفاغ ل

 هدي طسبي لجو زع هلا نإ » : ل لاقو '٢!ه تائيسلا نع وفعيو هدابع نع
 نم سمشلا علطت ىح لسبلال ا ىلإ راهنلا .ءيسملو راهنلا ىلإ لدللا ءيسم ةبوتلاب

 الو بلاطب سيل لباق برو ع ةبوتلا بلط نع ةيانك ديلا طسبو 6" اهبرغم
 باتل متلمردّن مث ءامسلا غلبت ىقح اياطخلا متلمع ول ه : مقلع لاق و لباق الإ بلاط

 ليق ى « ةنجلا لخديف بنذلا بنذيل ديعلا نإ ه : قي لاقو ى "« كيلع كلا
 لخدي ىتح اراق ابئات هينيع بصن نوكي » : لاق ؟ هللا لوسر ايكلذ فيك : هل
 ىقح امدان لازي الف بنذلا بنذل ديملا نإ : فلسلا ضعب نعو ى ( ١١ « ةنجلا

 ةرافك د : إ لاقو « بنذلا يف هعقوأ مل ينتيل : سيلبإ لوقيف ةنجلا لخدي
 . )١' « ةمادنلا بنذلا

 :لاق ؟ ةبوت نم يل لهف شحاوفلا لمعأ تنك ينإ هللا لوسر اي : يشبح لاقو

 : لاق ؟ابلمعأ انأو يناري ناكأ هللا لوسر اي : لاقف عجر مث "ىلوف « معن »

 . : رفاغ ةروس ) ( ١

 . ٢٥ : ىروشلا ةروس ) ( ٦

 . ملم هاور )٣(

 )٤( يذمرتلا ءاور .

 )٥( نابح نبا هاور .
 ۔ دواد وأ هارر ) ( ٦
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 دنع لهاج بنذم لك : لاقيو. ‘ هسفن اهيف تجرخ ةحيص حاصف « معن »
 بيرق نم بات دقف توملا لبق بات نم لكو ى املاع :ناك نإو بنذلا ةنراقم دنع

 للا نأ ىوريو ى ةيآلا .. ١" نولمعي نيذلل هلا ىلع ةبوتلا امنإ » :ىلامت للا لاق

 : لاق ى مولعملا تقولا موي ىلإ هرظنأف ةرظنلا هلأس سيلبإ نمل ال لجو زع

 : ىلاعت هللا لاقف حورلا هيف ماد ام مدآ نبا بلق نم تجرخ ال كتزعوف

 : للع هنعو « « حورلا هيف تماد ام ةبوتلا هنع تبجح ال يلالجو يتزعَوف »

 كلملا هرغرغي مل ام. » :.ةياور يفو“« هسفنب رغرفي' مل ام دبعلا ةبوت لبقي هللا نإ »
 اذك و ى هنسرب يأ ء هماطخب ذخؤي مل ام ةطوسبم ةبوتلا : لاقيو « توملا دنع

 . نونجلا نم هلقع ريغتي مل ام نونجملا

 نلع هللا ل وس ر تممعسم : مهدحأ لاقف ل ىبنلا باحصأ نم ةعبرأ عمتجاو

 تعمس تنأ : لاقف ى « مويب تومي نأ لبق هدبع نع ةبوتلا لبقي هللا نإ »: لوقي

 ىلاعت للا نإ ه : لوقي هتعمس انأو : لاق ، معن : لاق ؟ قلع هللا لوسر نم اذه

 نم اذه تعمس تنأ : ثلاثلا لاقف ى « موي فصنب تومي نأ لبق هتبوت لبةي

 لبق دبعلا ةبوت لبقي هللا نإ ه : لوقي هتعمس اتأ و ى معن :ة لاق ؟ . هللا لوسر
 نم اذه تعمس تنأ : عبارلا لاقف ى « ةمجضب : لاق وأ ؤ ةوحضب هتوم
 ةبوت لبقي هللا "نإ » : لوقن هتعمس انأو : لاق ى معن : لاق ؟ للع هللا لوسر

 . '"« رغرقن ل ام ديعلا

 . ١ ٧ب : ه انلا ة روص ) \ (

 . دواد وبأ هاور ) 1 (
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 نأ عيطتسأ الو للا هنعل سيلبإ ؟يلع تطلس كنإ بر اي ه : مدآ لاقو

 ركم نم هظفحي نم هب تلكو الإ دلو كل دلوي ال ه : لاق ى « "كب الإ هنم عنتمأ

 ةئيسلاو ، ديزأو ك اهلاثمأ رشعب ةنسحلا »: لاق « يندز بر اي »: لاق « سيلبإ
 ةضورمم ةبوتلا نإ »ه : لاق ، « يندز بر اي ه : لاق ، « اهوحمأ و ةدحا و اهلثم
 نيذلا يدابع اي لق ظ : لاق “ ص يندز بر اي ه : لاق « دسجلا يف حورلا ماد ام

 . ا٢) 4 )١) محرل ا _ ىلإ - اوفرس أ

 : لاق ؟ حوصنلا ةبوتلا ام هللا لوسر اي يمأو تنأ يبأب : لبج نب ذاعم لاق

 ى " هيلإ دوعي ال مث للا ىلإ رذتعبف باصأ يذلا بنذلا ىلع بنذملا مدني نأ »

 : لزن ريبج نب دعس لاقو » ٤ ' تائيسلا نبهذي تانسحلا نإ ظ : ىلاعت لاقو

 “بوتي مث بنذي مث ى بوتي مث بنذي لجرلا يف '٨}ه اروفغ نيبا وآلل ناك هنإ »

 )١() رمزلا ةروس : ٥٣ .

 امهلاشمآ رشعب ةنسحلا نآ روهشملاو س انديب نيتللا نيتخسنلاب اذكه )٢(

 . ةمالا هذه صئاصخ نم باسح رغي و 4 ةياممبس ىلا اذكو . اهلثمب ةئيسلاو

 ءاهلاثم] رشمب ةئيسلاو ةدحاوب ةنسحلا ةيضاملا ممالاو : راثآ اذهب تدروو

 ىلمع هتلمح امك ارصا انيلع لمحت الو ه: انئاعد يف لوقن نأ هللا انملع اذهل

 هئاضعا نم وضع رتبب و] هسفن لتقب اما انليق نم ةبوتو « انلبق نم نيذلا
 رافغتسالاو مدنلا ةمالا هذه ةبوتو س كلذ ريغ .ىلا ولع نم هسفن يمر وأ

 هيلع مدآل هللا نم رابخا اهلمل ةياورلا هنه رظنأو . بنذلا نم عالقنالاو

 ٠ ملمعاهللاو . هتيرذ ضعب صئاصخب مالسلا

 ٠ دواد وبأ هاور )+ (

 . :١١ :دوه ةروسا(؛٤)

 )٥( ءارسإلا ةروس : ٢٥ .
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 قالخأ نم الإ فرعأ ام : هرخآ يف لاقو ى بيسملا نب ديمس نع كلذ يورو

 تلبق اوباق نإ مهنأب نيبنذملا رشب ه : لوقي لجو زع هنأ ليضفلا نعو ىنينمؤملا
 : بيبح نب قلط نعو ى « مهتبذع يلدع تعضو نإ ينإ نيقيدصلا رذحو مهتبوت

 ص نيبئات اوسمأ و « نيبئات اوحبصأ نكل ى دبعلا اهب موقي نأ نم مظعأ هللا قوقح

 يف هنع تيمع هبلق نم لجوف اهب لأ ة :يطخ۔ ركذ نم : رمع نبا نعو
 . باتكلا مأ

 تدح نئل « : هلإ هللا ىحوأف بنذأ لسمئارسإ ينب نم ابن نأ ىورو

 ينمصمت مل نئل كتأزعو انأ انأو “ تنأ تنأ بر اي » : لاق ى « ةكئتنَم"نَعأأل

 ةمايقلا موي هبونذ لجرلا ىلع ضرعت : تباث نب بيبح نعو ى همصعف « “ندوعأل
 هللا يضر دوعسم نبا نعو « هل رفغبف كنم ًاقفشم تنك يفإ لوقيف بنذلاب رميف

 تفتلا ش هنع ضرعأف ؟ ةبوت نم هل له هب أ بنذ نع لجر هلأس هنأ ، هنع

 حتفت اهلك باوبأ ةينامث ةنجلل نإ : لاقف ع عومدلاب نافرذت هينيع ىأرف هيلإ

 . سئيت الو لمعاف “ قلغي ال هب الك وم اكلم هيلع نإف ةبوتلا باب الإ قلغتو

 ىلاعت هللا هقلخ [۔باب برغملا لبق نم نإ » : قلع ينلا نع ناوفص ىورو

 علطت ىتح قلغي ال [_حوتفم لازي ال ةنس نيعبرأو ةتس ةريسم هضرحت ةبوتلل

 رمع لاقف ث ةبوتلا باب ركذ عم هنأ سابع نبا نعو « «٠٨' اهبرغم نم سمشلا
 هل برغملا فلخ ةبوتلا باب » : لاق ؟ ةبوتلا باب ام : هنع هللا يضر ب اطخلا نب

 . هح ام ندب ١ ها ور ) ` (
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 بكارلل اماع نيعبرأ ةريسم اهنيب توقايلاو ردلاب نالتلكم بهذ نم ناعارصم
 . ١١) » لحملا

 هللا لوقو ى رفاكلا ةبوت محرلا دبع عم انركاذت مساقلا نب نمحرلا دبع نعو

 نوكي نأ وجرأل ينإ : لاقف “ « فلس دق ام مهل رفغي اوهتني نإ » : ىلاعت

 نعو « مالسإ دمب مالسإك ملسملا ةبوت نأ ينغلب دقلو ى هنم الاح نسحأ ملسملا
 اذإ دبعلا نإ لزنم باتك وأ لسرم ين نعالإ مكثدحأ ال : مالس نب كلا دبع

 هللا يضر رمع نعو ى نيع ةفرط نم عرسأ هنع طقس نيع ةفرط مدن مث ابنذ لمع
 ىتم ملعأ انأ : فلسلا ضعب لاق ث ةدئفأ ةقرأ مهنإف نيباوتلا ىلإ اوسلجإ : هنع

 . ةبوتلا ىلإ ينقتفو نأب ؟يلع بات اذإ : لاق ؟ مو : ليق ؟ يل هللا رفغي

 نم اهنأل ى ةرفغملا مرحأ نأ نم فوخأ ةبوتلا مرحأ نأ نم انأ : ضعب لاقو

 ماق ع باذملا سنوي موق نباع امل : ليضفلا نعو ى ةلاحم ال اهعباوتو ةبوتلا مزاول

 اهنم مظعأ تنأو تلجو تمظع دق انبونذ نإ مهللا : لاقف مهنم لجر

 مهنع للا فشكف هلهأ نحن ام انب لعفت الو ى هلهأ تنذأ ام انب لعفاف "لجأو
 . باذ۔مهلا

 هرظنف اهلثم هاصع مث ةنس نيرشع هللا دبع ليئارسإ ينب يف اباش نأ ىوريو
 اذك كتمطأ مهللا : لاقف ى كاذ هءاسف هتبحل يف بيشلا ىأرف ةآرملا ين اموي

 لوقي لئاق عمسف ؟ ينلبقتأ كيلإ تعجر اذإف اذك و اذك كتيصعو اذك و

 . دواد وبأ هاور ) ( ١
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 كانلهمأف انتيصعو كانك رتف انتك رتو كانببحاف انتببحأ : - اصخش ىري الو

 . كانلبق انيلإ تمجر نإف

 ء ةبوتو اريخ هب دارأىلامت هنإ ش هللا ةمصعم ىلع ءيرج لجرىضم نميف ناكو

 ص يتبوت لبقي لهل هيلإ بوتأل ىلاعت هللا ىلإ اميفش سمتلم ينإ : هتجوزل لافف
 اباذع كبذع هتركذ ىرإ كنإف كبر ركذت ال : ةهيقف ريغ تناكو ث هل تلاقف

 يمفشا ءامس اي : حبصي ءارحصلا ىلإ لجرلا جرخف « هقلخ نم ادحأ هي بذمي م

 اف ص يل اوعفشا يبر ةكئالم اي ص ىل يمفشا ضرأ اي “ ىل يعفشا لابج اي « يل

 هسلجاف اكام هيلإ للا ثمبف 6 هملع اىشغم رخف دهجلا هكردأ ىتح كلذك لاز

 ىإ يميفش ناك نم : لاقف « كتبوت لا لبق دقف رشبأ : هل لاقف ههجو حسمو
 . كل تعفش كتيشخ : لاق ؟ هللا

 الو ى هرفك نم رفاك ةبوت لبقت ال نأ ةمايقلا تارامأ نمو : « ءايضلا » يفو

 نم ةلوقم ةبوتلا : ايهنع هلل ا يضر ساسع نبا نعو > هت ريبك نم ه ةريبك بحاص

 مدآ نب ليباقو ى رافكلا سأر سيلبإ : ةثالث نم الإ ةماسقلا موي ىلإ بئات لك

 ٠ اين لتق نمو ؛ مالسلا هملع

 كتوم لبق 'بت ءىطاخلا ديملا اأ : لوقي لجو زع للا نأ : بعك نعو

 ةنجلا باب يف اهعرفو كربق يف اهلصأ ارون كل اهلعجأ « كلا الإ هلإ ال ه : لقو

 ؟ هب لجو زع هللا ىقلي ام لضفأ ام : يبارعأل ليقو ى اهعرف ىلإ اهلصأ كيده

 : رعاشلا لاقو « بنذ نم ةبوتو “ بلق نم ةحمصن : لاق
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 هملمي ىلوملاو لهجي ه۔بعلاو هموقي ىلوملاو بنذي" ءرملا

 همدنت اهوحمي ءرملا ةلزو للز نم ناك ام ىلع تمدن ينإ

 ؟ بتكأ امو : لاق “ بتكأ : هل لاق ملقلا قلخ اا ىلاعت هللا نأ ىوربو

 ناك اباش نإ : فلسلا ضعب لاقو “ « بات نم ىلع باوتلا انأ ه : بتكأ ::لاق

 رخف هيلإ هللا رظن ركذ مث ةيصعم اهيف عقاوف ضرالا ىلإ جرخ مث كسنت دق
 ‘ يديس اب دوعأ ال .« يديس اب دوعأ ال : هدوجس يف لوقي لمجو ًادجاش

 ديسلا اتأو دبعلا تنأ ى انأ انأو ى تنأ تنأف كسأر عفرإ : هدوجس يف يدونف

 . لضفلاب ةرفغملا ىلإ دوعأو « لهجلاب بذذلا ىلإ دوعت ى برلا

 توص نم ىلاعت هللا ىلإ بحأ بوص نم ام : ىلاعت هللا لوقي » : للع دنعو

 كيدي نيب انأ يدبع : لجو زع هللا لاق ى بر اي : لاق اذإ بئات بنذم دبع

 ضعبك يدبع تنأ ى ىطعت" ل ى كفلخ نمو كلامش نعو كنيمي نعو
 . "اس هل "ترفغ دق ينأ اودهشا يتكئالم

 ى ينمصعا مهللا : لوقيو تيبلاب فوطي ناك هنأ نيحلاصلا ضعب نعو
 نوكي نم ىلصف ةمصعلا مهانيطعأ ولف ةمصعلا انم بلطي دحأ لك : يدونف

 : ىدانف اراحي_ ىتأف ابنذ بنذأ انرام نب خروب ىمسي ايبن نأ ىوريو ؟ انلضفت
 تنأ لهف ابنذ لل تبنذأ دق ينإ اجاومأ ةريثكلا آرئوحغ ةديعبلا راحبلا اهتيأ

 ٠ دواد ربأ هارر ) ( ١
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 نب خروب اي : تلاقف ى هبيجت نأ راحبلا ىلإ هللا ىحوأف ؟ ةعاس هللا نم يتبّبغُْم

 ظفاح هللا نم اهيلعو الإ ةجوم انيف ام « اذه لوقت ليئارسإ ينب ىن تنأ اترام

 ةريثكلا لابجلا اهتيأ : ىدانف الابج ىتأف ى كبن ناف للا نيمب الإ ةرطق الو
 هللا ىحوأف ؟ ةعاس هللا نع ىتبمغم تنأ لهف ابنذ تننذأ ىنإ باعشلاو ةيدوألا

 كاذه لوقت ليئارسإ ينب ين تنأ ارام نب خروب اي : تلاقف 0هبيجت نأ لابجلا ىلإ
 خرصف ى اهملعي الإ ةقرو نم طقست الو ظفاح هللا نم اهيلعو الإ ةرجش انيف ام

 له ينلمجاو داسجألا يف يدسجو حاورألا يف يحور ضبقا مهللا ه : لاقف

 كنك أو ىيبح اي كاثفوتأ لب ه : هيلإ للا ىحوأف « « باسحلا رضحأ ال
 . . « يتنج

 كلذ هعفني ملف اديدش ءاكب هتئمطخ ىلع ىكب هنأ زدتعنت دواد نع ىورو

 ىحوأف ؟. يئاكب محرت امأ بر اي » : لاق هَمغ دتشاو هعرذ قاض الف ى ائيش

 يدمسو يمإ : لاقف ى « كءاكب تركذو كبنذ تيسن دواد اي » : هيلإ هلللا

 حيرلاو ى هيرج نع يراجلا ءاملا ةفك3َ روبزلا تولت اذإ تنك و ينذ ىسنأ فيك

 يهلإ ى يبارحم ىلإ شوحولا تسِنأو ى يسأر ىلع ريطلا ينتلظأو ، هبوبه نع
 كلذ دواد اي » : هلإ هللا ىخواأاف 27 ينيب يتلا ةشحولا هذه ام يديسو

 يديب ه۔ةقلخ۔يقلخ نم قلخ مدآ دواد اي ى ةيصعملا ةشحو هذهو ةعاطلا سنأ
 هتجوتو ىتمارك بوث هتسبلأو يتكئالم هل تدجسأو يحور نم هيف تخفنو

 يتنج هتنكسأو 9 يتمأ ءاوح هتجوزف ى ةدحولا يلإ اكشف “ يراقو جاتب

 انتعطأ ى لوقأ قحلاو “ ينم عمسا دواد اي ث اليلذ انايرع يراوج نم هتدرطفا

 ناك امع انيلإ تدع نإو ى كانلهمأف انتىصعو ى كانيطعأف انتلأسو « كانببحأف.

 . « كانلبق كنح
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 نيمستو ةعست لجر مكلبق نميف ناك » : لإ هللا لوسر نع ةريره يبأ نعو
 ةعست لتق هنإ : لاقف ، هاتأف بهار ىلع ل'دف ضرآلا لهأ ملعأ نع لأسف ى اسفن

 نم : لأس مث « ةئاملا هب لمكو هلتقف « ال : لاق ؟ ةبوت نم هل لهف اسفن نيمستو
 هل لهف سفن ةئام لتق دق هنإ : لاقو « هاتأف ملاع ىلع لدف ؟ ضرألا لهأ ملعأ

 اذك ضرأ ىلإ قلطنا ، ةبوتلا نيبو كنيب لوحي نمو “ معن : لاق ؟ ةبوت نم
 كضرأ ىلإ عجرت الو مهعم ىلاعت للا دبعاف ىلاعت للا نودبعي اسان اهب نإف اذك و
 ت.۔ةخاف توملا هكردأ قيرطلا فصن يف ناك ىتح قلطناف « ءوس ضرأ اهناف

 البقم بئات ءاج : ةمحرلا ةكئالم تلاقف ط باذعلا ةكئالمو ةمحرلا ةكئالم هيف

 مهتأف طق اريخ لمعي مل هنإ : باذملا ةكئالم تلاقو « ىلاعت كلا ىلإ هبلقب

 ىلإف ى نيضرألا نيب ام اوسيق : لاقف مهنيب هومَكحف ص يمدآ ةروص يف كلم
 دارأ ىلا ضرألا ىلإ ىندأ هودجوف “ هوساقف ى امل برقأ وهف ىندأ ناك اهتيأ

 ةحلاصلا ةبوتلا ضرأ ىلإ ىندأ ناكف » : ةياور يفو “ « ةمحرلا ةكنالم هتضبقف
 رأ هذه ىلإ ىلات هلا ىحوأف » : ةياور يفو ى « اهلهأ نم لعجف ى ربشب

 هذه ىلإ هودجوف ى اهنيب ام اوسيق : لاقو « يبرقت نأ هذه ىلإو ‘ يدعابت
 . « هل رفغف ‘ ربشب برقأ

 : تلاقف ى ىنزلا نم ىلبح يهو « نل هللا لوسر ةنيهج نم ة أرما تتأو

 ص اهبايث اهيلع تدشف ى هللا ين اعدف ى "يلع همتأف ادح تبصأ هللا لوسر اي

 دقو اهيلع ىلصت هللا لوسر اي : رمع لاقف ى اهيلع ىلص مث ص تمجرف ى اهب رمأ مث
 ص مهتعسول ةنيدملا لهأ نم نيعبس نيب تمسق" ول ةبوت تبات دقل » : لاق ؟ تنز
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 : نسحلا ةيا و ر يقو ك « ؟ لحو رع ل اهسفنب تداح ام لضفأ تدحو لهو

 . « اهىلع للا بات ةرم نيعبس كلذ تلمف ول »

 : هل تلقف ؤ هنع ها يضر ركب يبأل ىلوم تسقل : لاق ى ةرصن يبأ نعو

 : للع للا لوسر لاق : لوقي هتعمس ى معن : لاق ؟ ائيش ركب يبأ نم تعمسأ

 نأ يكحو ى « ةرم نيمبس مويلا يف بنذلا ىلإ داع ولو رفغتسا نم ةرصأ ام »

 اذه ::امهل لاقف ث آرمت يرتشت ءانسح ةأرما هتتأ لبقم وبأ هتينك و رانلا ناهبن

 هسفن ىلإ اهمضو « هتيب ىلإ اهب بهذف ى هنم دوجأ تيبلا يفو ى ديجي سيل رمتلا
 هل رك ذف ىللع يبنلا ىتأف ى كلذ ىلع مدنو اهكرتف للا قتإ : هل تلاقف اهلبقو

 . ةيآلا .. « ةشحاف اولعف اذإ نيذلاو » : ىلاعت هللا لزنأف ى كلذ

 نم تعمج اذإ لجر تنك ينإ : لوقي ايلع تممس يرازفلا مكحلا يبأ نعو
 ص ينمفني ءاش امب هنم هللا ينعفني اثيدح ملسو هيلع للا ىلص هللا لوسر

 هنإو ص هتقدص ىل فلح اذإف ى هتفلحتسا هباحصأ نم دحأ ينثدح اذإو

 ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر عمس هنأ ركب وبأ قدصو “ ركب وبأ ينثدح

 ، كلا رفغتسي مث ‘ يلصيو روهطلا نسحيف ابنذ بنذي دبع نم ام ه : لوقي
 يبأ نعو 0 ةبآا .. « هسفن ملظي و اءوس لمعي نمو » : الت مم ! هل رفغ الإ

 بر اي : لاقف ى ابنذ دبعلا بنذأ اذإ : لوقي لج هللا لوسر تعمس ى ةريره
 ' بنذلا رفغي ابر هل نأ يدبع ملع : لجو زع هلا لاق « ل هرفغاف ابنذ تدنذأ

 : لاقف ث رخآ [آ_بنذ باصأو للا ءاش ام ثكم اذإ مث « هل رفغف ى هب ذخأيو
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 بنذلا رفغي ابز هل نأ يدبع ملع : هبر لاق ى يل هرفغاف ابنذ تبنذأ ى برإب
 . '١ا)ءاش ام لعفىلف يدبعل ترفغ دقو ى هب ذخأيو

 : لاق [ ةل يبنلا مع ةزمح لتاق اشح و نأ اهنع هلا يضر سابع نبا نعو

 : ىلامت هلوق يهو “ كيلع تلزن نآرقلا نم ةيآ ينتمنم نكل ملسا نأ ديرأ ينإ
 ص ةثالثلا ءايشألا هنه تلمف دق انأو ى ةيآلا .. هللا عم نوعدي ال نيذلاو ل

 بتكف 6 هيلإ اهب بتكف « ةيآلا .. « بات نم الإ ف : لزنف ، ةبوت نم يل لهف
 هلوق لزنف هيلع ردقأ له يردأ الو حلاصلالمملا طرش ةيآلايف نإ :يشحو هيلإ

 ال يأ “ه ءاشي نمل كلذ نود ام رفغيو ، هب كرشي نأ رفغي ال هللا نإف : ىلامت

 نود ام رفغيو ى ديحوتلا ىلإ هقفوي ال نأب هلذخ نم وهو ءاشي نمل كارشإلا رفغي

 هنال لوبقم هناف لمملا حلاص نم ءاش ام لمفيلف ملعا هللاو ىنمملاد )١(
 نم راص ذا الوبقم هدمب ام ناك لمملا نم ائيش هديع نم لبق ىتم هناحبس

 هيلع هلوق سيلو هتبوت لوبقب هل رفغ اذا اذكو . ةيدبالا ةدامسلا لهأ

 ناف _ هللا ذامم _ ءوسلا لمفل ةحابا « ءاش ام لمفيلف ه : مالسلاو ةالصلا

 رمأي ال هللا نا ه : ءادمسلا نم ناك ولو ةيصعم دحالحيبي ال ىلامت هللا

 ةمصعلاو ةدامسلا لما مهدو ءايبنالا ةذنخاؤم ىلا ىري ال وأ -٤ ٠ ءاشحفلاب

 نيذلا كئلوأ لض ةقيقحلا ريغ ىلع هيارض]و ثيدحلا اذه لمحيو بنذ لقأب

 ناكو . فيلكتلا مهنع طقس ةيصوصخ ةبترم اولصو اذا مهنأ نومعزي
 مهيفو 0 نيرفاكنييحابا اذهب اوناكف هب مهيلع مثا ال رئابكلا نم هنوبكتري ام
 ةميرشلا ماكحا ليطمت نم مهنم ناك ال ٠ نيكرشملا لبق نولتقي : يلازغلا لاق
 رب دتف اذه يف مالكلانم ءيش هللا همحر حراشلل رم دقو٠ اهت ريظح نم مهقورمو

 ماد ام فيلكتلا هنع طقسي ال لقاملا ناف ةقدانزلا ليوأت كت رفي الو قحلا

 ٠ةيالولا ةجرد ىلا حالصلاو ىوقتلاب غلب ولو ءمالقملا ءايحالا ملاع يف
 ةبمالسالا ةميرشلاف نالطب و لالض اهلك ةفوصتملا اهمعزي يتلا تاراشالا كلتو

 ٠ قيفوتلا يلو هللاو ٠"ارخآ نود دحآ هملمي اهل نطاب ال
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 نكمأ دقو ى ةبوتلا ىلإ هقفوي نأب هبنذ نم بئاتلا دحوملا وهو ءاشي نمل كرلا
 ؛هل رفغيف “ةرغرفلا لبق بوتي هنأ الإ تاحلاصلا لامعألا الإ دحوملا لمعيال نأ

 نيذلا يدابع اي لق" » : ىلاعت هللا ل"زنف ى ةئيشملا طرش ةيآلا يف نأ « هل بتكف

 ص ملسأف ى اطرش دجي ملف يشحو ىلإ اهب بتكف ى ةيآلا .. « مهسفنأ ىلع اوفرسأ

 رفغي كرلا نألو « هللا ءاش نمم نوكي نأب هل اعايطإ اذه بتكب هل راشأ امنإ و
 . امقثش تام ولو دحو اذإ هكرش يف هل قبس ام هل

 تاوايسلا توكلم ىلإ هب جرع امل مالسلا هيلع ميهاربا نأ : لوحكم نعو

 ص ايلع اعدف قرسي ادبع ىأر مث ى هللا هكلهاف ى هيلع اعدف ينزي ادبع رصبأ

 ثالث ننب يدبع نإف يدابع كنع عد ٤4 مهاربإ ا » : يدونف ى هللا هكلهأف

 > يندبعتف ةيرذ .7 جرختسا نأ نبو ‘ هملع بوتأف بوتي نأ نب : لالخ

 سانلا اهأ ط « :ب نل هنعو > » منهج هئارو نف ءاقشلا هملع بلغي نأ نيبو

 ةئام ةراتف ى « نيعبسو : ىوريو « ةرم ةئام يموي يف بوتأ ينإف ى هللا ىلإ اوبوت
 ء ركشلا يف ةدايز ةئاملا ىلإ لقتني ناك مث « نيعبس بوتي ناك وأ ى نيعبس ةراتو

 ةرم كلذ لوقي سيلو ددعلا ةرثك نع ةيانك نوعبسلا وأ ى سفنلا ةاعارمو

 سيلو ؛ اذكهو « بوتيف رخآ هل ضرمي مث « بوتيف ى ءيش هل ضرمي لب
 ٠ رئابك الو رئافصب كلذ

 وهو للع هللا لوسر ىلع لخد هنأ ى هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نعو

 دق باش بابلاب هللا لوسر اي : لاقف « ؟ رمع اي كيكبيام ه : لاقف ى يكبي
 لخدف ك » يلع رمع اب هلخدأ ه : هللا لوسر لاقف 60 يبي وهو يداؤف قرحأ

 : لاقف « « ؟ باش اي كيكبي ام » : نلع هللا لوسر هل لاقف 4 يبي وهو
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 لوسر هل لاقف ى يلع نابضغ رابج نم تفخو ةريثك بونذ ينتكبأ هللا لوسر اي
 ريغب اسفن تلتقأ ه : لاق ى ال : لاقف « ؟ ائيش كلاب تكرشأأ » : رقم هلل
 عبسلا تا وايسلا لثم تناك ولو كبونذ رفغي هللا نإف » :لاق « ال : لاق 2 ؟ قح

 عبس نم مظعأ يبونذ نم بنذ ى هللا لوسر اي : لاقف ص « يساورلا لابجلاو
 كبنذ » : تلع هللا لوسر هل لا .ةف « يساورلا لابجلاو نيضارأ عبسو تاوامس

 ى ؟ شرملا مأ مظعأ كبنذ » : لاق « مظعأ ينذ : لاق « ؟ يسركلا مأ مظعأ
 : لاق _ هللا وفع ينعي _ « ؟ هلا مأ مظعأ كبنذ : لاق ه ص مظعأ ينذ : لاقأ

 ينربخأ ه :لاق ى ميظعلا هللا الإ مظعلا بنذلا رفغيال هنإف ى لجأو مظعأ لا لب
 نينس عبس ذنم روبقلل اشاَبذ الجر تنك ينإ هللا لوسر اي : لاق “ « كبنذ نع

 تيضف اهربق نم اهتجرخأو اهربق تشبنف راصنألا تانب نم ةيراج تتام ىتح

 تماق ذإ تيضم اهتمماجف تعجرف يسفن ىلع ناطيشلا ينبلغ ذإ ديعب ريغ
 لصفل هيسرك عضوب موي نيدلا موب نايد نم فاخت امأ باش اي : تلاقف “ .ةيراجلا

 نيب ابنج" ينتفقوأو ىتوملا ركسع يف ةنايرع ينتك رت مولظملل ملاظلا ذخأيو ءاضقلا

 ىساف اي ه : لوقيو “ ءافق يف عفدي ل هللا لوسر بثوف ؟ ىلاعت هللا يدي

 ص [آموي نيمبرأ هبر ىلإ ابئات جرخف « ينع جرخأ ينع جرخأ هللا ىلع كأرخأ ام
 ءاوحو مدآو دمحم هلإ اي : لاقف ى ءامسلا ىلإ هسأر عفر اموي نوعبرأ هل تت املف
 نم اران يلع لسرأف الإو ى هباحصأو وقل ادمحم لعاف “ يل ترفغ دق تنك نإ

 ه يي يبلا ىلإ ليربج ءاجف « ةرخآلا باذع نم ينجنو ى اهب ينقرحاف ءابسل
 دوعي هيلإو مالسلا هنمو مالسلا وه : لاق « مالسلا كئرقي مالسلا » : لاقف
 ينقلخ يذلا وه لب : لاق ؟ يقلخ تقلخ يذلا تنأ هللا لوقي : لاق ى مالسلا

 : لاق ى مهقزريو ينقزرب يذلا وه لب : لاق ؟ مهقزرت تنأ : لاق 0 مهقلخ و
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 للا لوقي : لاق ت مهيلعو ٢حلع بوتي يذلا وه لب : لاق ؟ مهيلع بوتت تنأ

 ملو هيلع باتف باشلا للع يبنلا اعدف ع «١' هيلع تبت" دق ينإف يدبع ىلع بت

 نود وهو تيملا عم ىنزلا نآل : ليقو ى دلجلا ذئنبح لزني مل ىلاعت هللا نآل هدلجي
 يف الإ نسح ءيش لك يف يناتلا نأ « يطساولا ركب وبأ ركذو ى يحلا عم ىنزلا
 . ةيصعملا نم ةبوتلاو “ تيملا نفدو ى ةالصلا تقو : ثالث

 نع هسفن كلمي : ءايشأ ةعبرأ يف ءرملا ةبوت فرعت" : ءا۔ركحلا ضعب لاق

 نأو ى ةوادع الو ادسح هبلق يف دحأل ىرب ال نأو ى ةبيغلاو بذكلاو لوضفلا
 ىف ادهتجم هبنذ نم فلس امل ارفغتسم امدان توملل دعتسيو ءوسلا باحصأ قرافي

 ؟هتبوت تابق هنأ اهب فرعي ةمالع بئاتلل له : ءامكحلا ضعبل ليقو “ هبر ةعاط
 طلاخيو ص هسفن نم ةبيه مهيريو ءوسلا :باحصأ عطقي : ءايشأ ةعبرأ معن : لاق

 هسفن نع بهذيو ى تاعاطلا عيمج ىلع لبقيو بنذ لك نم عطقنيو نيحلاصلا

 عبارلا ث هبلق يف امئاد ةرخآلا نزح مزليو « هبلق نم اهجرخيو اهلك ايندلا حرف
 تدحو اذإف ى هب هرمأ امي الفتشم و قزرلا نم هل نمض امع اغراف هسفن ىرب نأ

 بحيو نيباوتلا بحي للا نإ » : مهيف للا لاق نيذلا نم وهف تامالعلا هذه هيف

 هبحأ هللا نإف هوبحي نأ :اهلوأ ءايشأ ةعبرأ سانلا ىلع هل بجيو“‘"اه نيرهطتملا

 فلس امب هورّسعي ال نأ ثلاثلا ى ةبوتلا ىلع كلا هتبثي نأ ءاعدلاب هوظفحي نأ يناثلا

 ىلاعت هللا هركيو “هومركيو هونيعيو هوركاذيو هوسلاجي نأ عبارلا “هبونذ نم

 ( ١ ) يئاسنلا هاور ٠

 . اه رك ذ مدقت ) ( ٦

_ ٤ ٥ ٣ _ 



 ناطيشلا هيلع طلسي ال نأ ثلاثلا ، هبحيو ‘ بونذلا نم هجرخي : ءامشأ ةعبرأب

 ىلاعت هنأل « ايندلا نم جرخي نأ لبق فوخلا نم هنمؤي نأ عبارلا ، هنم هظفحيو
 > تلع يبنلا نعو « ١" اونزحت الو اوفاخت الأ ةكئالملا مهيلع لزنتت » : لاق

 رأ هللا ىلع اقح ناكو « اهلعافك وهف ةشحافب [_نهؤم ربع نم » : لاق هز أ

 وأ اهبكتري قح ايندلا نم جرخي مل ةريرجي انمؤم ريع نمو « اهيف هعقوب
 . 387 اه نحت

 ةظفحلا ىسنأ هيلع هللا باتف دبعلا بات اذإ اهنع للا يضر سابع نبا نعو
 ىسنأو ى اياطخلا نم تلمع ام هحراوج ىسنأو ى هئواسم نم اودع دق اوناك ام
 نعو ث هبياع دهشي ءيش الو ةمايقلا موي ءيجيف ءامسلا نمو ضرألا نم هماقم

 قلخي" نأ لبق نم شرعلا لوح بوتكم د : لاق هنأ قلع هللا لوسر نع يلع
 مث [الاص لمعو نمآو بات نمل رائفغل ينإو ف :ماع فال آ ةعبرأب مالسلا هيلع مدآ

 يف ةقئلمم' ةقولخم ةبوتلا » : للع هللا لوسر نع ةريره يبأ نعو “ '"؛ ىدتما
 كلذك يهف ؟ بذعي" نأ لبق يلبقي نم : رتفت ال راهنلاو ليللا يف يدانت ءاوهلا
 ص ٤' تعفر اهبرغم نم تعلط اذإف ى اهبرغم نم سمشلا علطت ىتح هلك رهدلا
 مدقي ى 6٠ همامأ رجنمقَسل ناسنإلا ديرب لب ل : ىلاعت هلوق يف سابع نبا نعو

 )١( تلصف ةروس : ٣٠ .

 ) ٢ ( دواد وبأ هاور .

 )٣( هط ةروس : ٨٢ .

 . هجام نبا هاور (: )

 . ه : ةمايقلا ةروس )٠(
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 ناك ام رش ىلع توملا هيتأي ىتح بوتأ فوس : لوقيو ى هتبوت رخؤيو هبونذ
 «١'. نوفَوسملا كله » : قلع ىنلا نعو ى هيلع

 يجلا وه الإ هلإ ال يذلا هللا رفغتسأ :لاق نم :هنع هللا يضر دوعسم ن! نعو

 ل نم : دهاجم نعو ى رحبلا دبز لثم تناك ولو هبونذ ترفغ هيلإ بوتأو موبقلا
 ءاج م هنع دوعسم نبا نعو > نيملاظلا نم وهف ىسمأ اذإو حبصأ اذإ بتي

 اهتلقو اهتممضف ناتسد ىق و ٥ ةأرما تدأ ر ينإ : لاقف > كر يبنلا ىلإ لجر

 لزنف ل هللا لوسر تكسف > اهعماجأ ل فأ ريع ءيش لك ا تلعفو اهترشابو

 اعدف ث )٦' « ن نيركاذلا - ىلإ _ راهنلا يفرط ةالصلا مقأو ط : ىلاعت هلوق

 ةصاخ هلأ هللا لوسر اي : رمع لاقف ع ةيآلا هيلع أرقف لجرلا رالع كلا لوسر

 تاد تحرخ : ةريره يبأ نعو [_ ةماع سانلل لبد لاق ؟ ةماع سانلل مأ

 ةمقنتم 2 ةأرماب نأ اذإف / هللا لوسر م ةريخألا ءاشعلا تبلص ام دمب 7

 ل لهف اميظع ًانذ تمكترا ينإ ةريره اب أ اب : تلاقف قيرطلا ةعراق ىلع ةمث

 > ىنزلا نم يدلو تلتقو تدنز ينإ : : تلاق ؟ كبنذ امو : لاق ؟ ةبوت نم

 اشغم ت"رخف ةقهش تقهشف ى ةبوت كل ام هللاو تكلهأو تكاه : امل تلقف

 الف ؟ ترهظأ نيب [ هللا لوسرو ىتفأ : ىسفن يف تلقف “ تضمو اهيلع

 ك هب اهتيتفأ ام هتلعأو اهربخ هترمخأو « :7 هلل ا لوسر ىلإ ت ودغ تحبصأ

 تكله ةريره ابأ اي هللاو تنأ لب“« نوعجار هيلإ انإو هلل انإ » : هللا لوسر لاقف

 )١( ملم هاور .

 )٢( دوه ةروس : ١١٤ .
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 هلا عم نوعدبي ال نيذلا و ظ : اضرعم ةيآلا هذه نم تنك نيأ تكلهأو

 نلع هللا لوسر دنع نم تجرخف ى ؤ١ 'ه ابحر اروفغ هللا ناكو _ هلوق ىلإ

 يف ةحرابلا ينقتفتسا ةأرما ىلع ينلدي نم : لوقأو ةنيدملا ككس يف ودعأ انأو

 كلذ يف اهتيقل ليللا ناك املف ص ةريره وبأ آنج دق نولوقي نايبصلاو اذك و اذك

 ص رورسلا نم ةقهش تقهشف ةبوت اهل نأ قلع هللا لوسر لوقب اهتملعأف ى ناكملا

 أرقو ينذب نيكاسدلل ةقدص يهو ةقيدح ىل نإ ةريره ابأ اي : تلاقو

 . ةيآلا اهل

 هتائيس تراص بات اذإ دبعلا نإ » : قلع يبنلا نع يرافغلا رذ وبأ ىورو
 هبلع لمحو ءاملعلا ضعب كلذب حرصو “ دوعسم نبا لاق اذك و « '"”« تانسح

 يفو « يصاعملا هلوأ يف ىريف هباتك يف ةمايقلا موي ناسنإلا رظني : دوم_م نبا لوق

 ىنعم ليقو “ تانسح و تائيس لمع هنأ يف رهاظ اذهو ، تانسحلا هرخآ

 .''؛ه تانسح مهتائيس للا لدبي كئلوأف » : ىلاعت هلوق يف ليدبتلا

 لوسر تعمس : هتبطخ ىف لاقف ك هللا لوسر ربنم ىلع ةريره وبأ بطخو

 ثالث ةمايقلا موي هيلإ هللا رذتعي هللا ىلع مرك أ رشبلا وبآ مدآ » : لوقي قلع هلا

 تدعوأ و بذكلا تضغبأو ‘ نيباذكلا تنعل ىنأ الول مدآ اي : لوةي ث ريذاعم

 )١( ناقرفلا ةروس : ٦٨ .

 ( ٢ ) دو اد وب أ ه ور .

 . ٠ : ناقرفلا ةر مس 69
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 كتيرذ تمحرل نيمح أ سانلاو ةنجلا نم نم منهج “نالمآل ينم لوقلا قح دقو هملع

 تملع نم الإ راثلا ف ادحأ كتدرذ نم . لخدأ ال مدآ ان : لوقيو ى نيعمجأ مويلا

 ع بتي ملو عجرب ملو هرف ناك ام رش ىلإ داعل اندلا ىلإ هتدًدَر ول ينأ يملعب

 ام رظناو نازيملا ىلإ مق كتيرذو كنيبو ينيب امكاح كتلعج مدآ اي : لوقيو

 ينأ ملعت ىتح ةنجلا هلف ةرذ لاقثم هريخ هب حجر نمف ى مهلامعأ نم كيلإ عفر

 ١. الاظ الإ رانلا لخدأ ال

 نسح توصب نغم مهيفو رفحلا نوب رشي قاسفب ةفوكلا يف دوعسم نبا ةرمو

 أرقي ناك ول توصلا اذه نسحأ ام : لاقف ى ناداز هل لاقي دوعلاب برضيو
 : لاقف > هلوق ناداز عمسو ى ىصم و هسأر ىلع ءاد رلا لمحو ك ىلاعت هللا باتك

 يأو : : لاق > نل لوسر بحاص د وعسم نب هللا دمع : اولاق ؟ انه ناك نم

 ص ىلاعت هللا باتك أرقي ناك ول توصلا اذه نسحأ ام : لاق : اولاق ؟ لاق ءيش

 ىتح عرسأو هرسك و ضرألا ىلع هئانغ دوع برضو ماقف هبلق يف ةبيهلا تلخدف

 ‘ دوعسم نب هللا دمع يدي نيب يكبي لمحو هسفن ىنع ف ليدنملا لعجو هك ردا

 بحأ ال فيك : هللا دبع لاق مث ى اهنم دحاو لك يكبي لعج و هللا دبع هقنتعاف

 ٠ ملعلا و ن آ رقلا ملعت ىح هلل أ دمع مزالو هبونذ نم باتف هللا هَتنحأ نم

 ناماس نع ىور دوعسم نب هللا دبع نع ناداز ىور : رابخألا يف ءاج و
 ىلع بابلا ءاذ جحب اهراد يف دعقت ليئارسإ ينب يف ةليمج ةأرما تناك : يسرافلا

 )١( يةهيبلا ءاور .
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 الإ لخدي ادحأ كرتت ال اهباب ىلع ةليك و اهل و اهب نتتفا الإ دحأ رمي الو اهريرس

 دهاجو امب نتتفاف ليئارسإ ينب نم دباع اهب "رف ى ريناند ةرشع وحن رضحأ نإ
 اهءاجف ريناندلا عمجو “ءاش اك عابف هسفن كلمي ملو هنع كلذ ليزيل هللا اعدو هسفن

 هتدابع تاكربو هتمحرب هللا هك رادت اهملإ هدي دم ادف 2 اهريرس ىلع تذَنزت دقو

 ريغتو دعتراف ى ىلمع طبحيف ةلاحلا هذه ىلع ينارب هللا نأ هبلق يف عقوف ةمدقتملا

 ءجورخلا يف يل ينذئاف يبر هللا فاخأ : لاقف ؟كباصأ ءيش يأ :ةأرملا هل تلاقف

 اذه ءيش ياف ى هتدجو يذلا نونمتي سانلا نم آريثك نإ ! كيو : هل تلاقف

 يف يل ينذئاف لالح كل تعفد يذلا لاملاو هللا فاخأ ينإ : لاق ؟ هيف تذأ يذلا

 : هل تلاقف ، ال : لا ةف ؟ طق لمملا اذه لمعت مل كنأك : هل تلاق ى جورخلا

 هل تنذأف ص اذك همساو اذك ةيرق نم هنأ اهربخأف ؟ كمسا اهو تذأ نبأ نم

 هلخد هنإ : تلاقف هتك ربب اهبلق يف ةبيهلا تمقوف ، يكبيو ليولاب وعدي جرخف

 يذلا هبر نإو ةنس اذك ذنم تبنذأ دق ينإو ‘ بنذ لوأ يف مظعلا فوخلا اذه

 ىلع تلبقأو « هنم فوخلاب ىلأوأ ينإ : تلاقو تباتو كلذ تك رتف يبر وه فاخي

 يل نوكيو ينيد رمأ ينملعيف هجوزتأو هيلإ بهذأ : "يلعل تلاق مث ى ةدابعلا
 هنع تلأسف هتيرق تلخدف مد_خ و لاومأب هيا تبهذف ةدابعلا ىلع انوع

 ركذتف اهفرعيل اههجو تفشكف ى اهيلإ جرخف ى هنع لأست ةأرما نأ هوربخأف

 بيرق هل لهف تام دقو هلجأل تجرخ : تلاةف تنزحف ‘ تامف حاصف ناك ام

 هب سأب ال : تلاقف ى رسعم هنكل احلاص اخأ هل نإ : اولاقف ؟ ةأرما ىلإ جاتحي

 . ءايبنأ ةعبس هل تدلوف هانغ هبف ام لاملا نم يل
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 مل ولو تانم ؤمل او نينم ؤمللو هسفنل رقغتسي نأ هغولب ل اح فلكملا مزلو

 ىلاعت هللا نم نارفغلا لاؤس. زاجو 3 هيلاوي نأو بنذ لكلل نكي
 ‘ الوهجم وأ امولعم ًانطاب وأ ارهاظ نوكي امو بونذلا نم ناك امع

 تانمؤملاو نينمؤمالو هسفنل رفغتسي نأ هغولب لاح فلكملا مزلو )

 نوكي نأ نكمي ذإ ابنذ هسفنل لصي مل نإو يأ ى ( بنذ لكلل نكي مل ولو
 ع كلذ لبق غلب دق هلعلف هللا الإ هملعي ال ةقيقحلا ىلع غولبلا لوأ ذإ ى هملعي الو

 ضعبو ى هللا دنع ةروفغم مهنونذ نآل ى مهل بنذ ال تانمؤملاو نونمؤملا كلذك و

 هملاوت نيعملا كلذك و ، تانمؤملاو نينمؤملا ةلمج دارملا نأ كلذ و ،الصأ هل بنذ ال

 ةلمجو هسفن لكلا يلاوي يأ ى ( هيلاوب نأو ) “ ابنذ هل ملعت مل ولو هل رفغتستو
 رئابك اذ ناك ولو نارفغلاو ةنجلاب هسفنل ءاعدلا هسفن ةالاوم ىنعمو ى نينمؤملا

 رافغتسالا نينمؤملاو هسفن ةيالو يف يزحي هنأ : يدنعو « اهنع عالقنالا مسر ىلع

 . بحلاا عم ةنجلاب ءاعدلا وأ

 زاوجلاب ر .7 3 ( بونذلا نم ناك امع لاعت هنلا نم نا رففلا لاؤس زاج و )

 لبق ال ناك اذإ هل رفغتسي نأ بجي امنإ نوكس امل رافغتسالانأل عومجملا ىلإ آرظن

 ه_ذوك لاح ( نوكي امو ) « ناك اذإ امع هزجي مل نوكي نأ لبق هل رفغتسا ولو

 هدنع هل ( ألوهجب وأ ) هل ( امولعم ) م_بنع ( انطاب وأ ) قلخلل ( ارهاظ )
 > كئاودو كناد ىلع كلدي نآرقلا : لوقي ةداتق ناكو > اهدنع وأ ٥ ربع دنع وأ

 نت بجملا : لوقي "يلع ناكو « رافغتسالاف كؤاود امأ و ى بونذلاف كؤاد امأ

 هللا لوس ر لا. و « رافغتسالا : لاق ؟ يه ام و : ليق > ةاحنلا ةملك هعم و كله

 هلإ ال يذلا مظعلا هللا رفغتسأ : : يسع ناحو حمصد ننح ا رثع لاق نم » : ع
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 ص بونذلا عيمج نم ةرفغملاو ةبوتلا هلأسأو هيلإ بوتأو مويقلا يحلا وه الإ

 يسفن تملظ كناحبس بر : لاق نمو “جلاع لمر لثم تناك ولو هبونذ ترفغ
 ولو هبونذ ترفغ" ‘ تنأ الإ بونذلا رفغي ال هنإف يبونذ ىل رفغاف آ ءوس تلمعو

 . اي لمنلا "بد لثم تناك

 رطقلا دادع لثم بونذلا نم كيلع ناك ول : قارولا هللا دبع وبأ لاقو

 كلأسأ ينإ مهللا ى رافغتسالا اذهب ترفغتسا اذإ كنع تمحم رحبلا دبزو

 ام لك نم كرفغتسأو ، هيف تدع مث هنم كيلإ تبت بنذ لك نم كرفغتسأ و
 كهجو هب تدرأ لمع لك نم كرفغتسأو ى هب كل فوأ مل مث يسفن نم كتدعو
 ىلع اهب تنعتساف ؟يلع اهب تمعنأ ةمعن لك نم كرفغتسأو ، كريغ هطلاخف
 ؛هل رفغأف ينرفغتسي مث بنذلا بنذي مدآ نبا حيو: ةكئالملل هللا لوقي “كتيصمم

 نم نمأي الو يتفاخم نم بنذلا كرتي وه ال « هل رفغأف ينرفغتسيف بنذلا بنذي مث
 . هل ترفغ دق ينأ يتكنالم اي كدهشأ “يترفغم

 ىلإ ىلاعت للا ىحوأ ةئيطخلا لمع اذإ دبعلا نأ ىنغلب : يفاحلا رشب لاقو

 ل نإو اهوبتكت الف يفرفغتسا ن إف تاعاس عبس هب اوةَفرت نيلكوملا ةكنالملا

 ىلإ للا ىحوأو « قلع يبنلا نع يلهابلا ةمامأ وبأ هاورو ى اهوبتك اف ينرفغتسي
 مهب يقفرو مل يراظتنا فيك ينع نوربدملا ملعي ول د واد اب » : زدنتينع دواد

 ص يبحم نم مهلاصوأ تعطقتو ث ةيلإ اقوش اوتامل مهيصاعم كرت ىلإ يقوشو

 ٠ د واد وبأ هارر ) ( ١
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 ك » ىلع نيلبقملا يف يتدارإ فيكف ينع نيربدملا ق يتدارإ هذه دواد ان

 : ملاع لاق

 ةعاط ج نع ُ"تئغ 7 ر دق ةرم كو

 الاز الو حيبقلا رت__س نع لا ح الو

 جرخف ى ناويحلا كلهو تابنلا قرتحا ىتح ثيغلا عطقنا هنأ يكحو

 اوطسب دق ىلاعت هللا ىلإ نيثمغتسم ءايبنألا لسن نم الجر نيعبس ىف هتفنت ىسوم
 لئاقلا تنأ مهللا ه : ىسوم لاقو ى مايأ ةثالث نيكاب مهعوضخ و مهقدص يديأ

 : هيلإ ىلات هللا ىحوأف « ةجاحو ةلذب كانوعد دقو “ مكل بجتسا ينوعدا

 ص ةميمنلاو ةبيغلاب هناسل طسبي نم مكيفو ى مارح هؤاذغ نم مكيف نإ ىسوم اي ه
 ء 4 ُ

 عمتجي فيك ص ةمحرلا مهفل بلطت تنأو يبضغ مهيلع لزنا نآ اوقحتسا ءالؤهو

 مهجرخن ىتح بر اي منت » : ىسوم لاقف ؟ « باذملا عضومو ةمحرلا عضوم

 نكلو > مام الو راتسألل كاتته تل ىس وم ي « 2 ىلاعت هللا لاقف > » اننيب نم

 ى « كيلع يمامنإب دوجأف مكعم نوبوتي مهاسعف ةصلاخ بولقب مكلك اوبوت ىسوم اي

 ىسوم مهلعأف اوعمتجاف ث اوعمتجا نأ : ليئارسإ ينب يف ىسوم يدانم ىدانف

 مهديأ اوعفرو مهعومد تفرذف نوعمسي ةاصملاو هىلإ ىلاعت هللا ىحوأ ام

 كباب ىلإ انعجرو ى نيبراه انراز وأ نم كانئج انهلإ : اولاقو لجو زع هللا ىلإ
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 مل نإو ص رفغتسيو بوتي نأ بنذملا مزلو ث ةاجنلاو ةرتسلا هانعمو

 . . . . . . . ى بنذ هلعف نأ ملعي

 ىلإ مهتبوتب اوقس قح كلذك اولاز امن ‘ نيمحارلا محرأ اي انمحراف ى نيبلاط
 . ىلات هلا

 هنأ ينعت « ريثك رافغتسا ىلإ جاتحي انرافغتسا نإ : ةيرصبلا ةعبار نعو
 نأ ةبوتلاو « ةبوت نوكي ال اذهف بنذلا ىلإ دوعي نأ يهتني الف ناسللاب رفغتسي
 نإو هبنذ هللا رفغ كلذ لعف اذإف « دبأ هيلإ دوعي ال نأ يونيو ناسللاب رفغتسي
 فصوف كلم ليئارسإ ينب يف ناكو ‘ ميحر زواجت وذ ىلاعت هللا نآل اميظع ناك

 نسح : دباملا لاقف « همباب موزلو هتبحم ىلع ءدوارو هاعدف دابعلا نم لجر هل

 ؟ كتيراج عم بملأ ينتدجوف كتيب يف اموي تلخد ول لوقت ام نكلو ى ىرت ام
 ابر يل نإ : دباعلا هل لاقف ؟ اذه لثمب آىلع ءىرتجت رجاف اي : لاقف كلملا بضغف

 هقزر ينمرح الو هباب نم يندرط الو يلع بضغ ام ابنذ نيعبس ينم ىأر ول اميرك

 ول فيكف ؟ هيصعأ نأ لبق يلع بضغي نم بابو كباب مزلأ و هباب قرافأ فيكف

 . جرخ مث ؟ ةيصعملا يف ينآر

 اهيف وأ ةرخآلا يف هبونذب هبقامي ال نأ هبر دبعلا بلط رافغتسالا ةقيقحو

 اهرثأ هيلع رب مل ذإ ةروتسم يأ ى ةروفغم اهنإف اهب هبقامي مل اذإف ى ايندلا يفو
 اهلعاف نوك يأ ى ( ةرقسلا ) هنم لصاحلا يأ ث ( هانعمو ) ‘ باقعلا وهو

 نأ بلط نإو ى رانلا نم ةيجننلا ( ةاجنلاو ) “ بنذلا رثأ هدع ري" مل آروتسم
 . يوغل رافغتسا كلذف ايندلا يف هبلع رهظي ال,

 ام هنأل ( بنذ هلعف نأ ملعي مل نإو رفغتسيو بوتي نأ بنذملا مزلو )
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 ، هلعف نإ هلهج هنم ةبوتلا هنع طح ال امك هلعفب هتفرعم همزلت الو

 هتمزل ًاطرف ال ًاعوطت وأ اريغص وأ ًاحابم نإو لعف ىلع مدقأ نمو

 . ، هلعف هب غلبي ام ملعي نإ همادقإ نم ةب وتلا

 ص هنم هيلع ةبوت الف ابنذ سيلف هب كردي اءع نكي مل نإو ى ملعلاب كردي
 لصألا بحاص دنع ( همزلت ال ) بنذ هنأ ملعلاب كردي ال يذلا بنذلا ( و )

 هنإف ملعلاب كردي ال ام امأ و ى هايإ ( هلعفب ) بنذ هنأ ةفرعم يأ ى ( هتفرعم )
 تنأ لثم { ملعلا ريغ نم وه هك ردي ملو ملعلاب كردي سيل هنأل بنذ ريغ هقح يف

 ، ( هنم ةبوتلا هنع "طحي ال اك ) بوصغم هنأ يردي الو ابوصغم الام يرتشي
 هلعف نيح بنذأ دق هنإف ( هلعف نإ هلهج ) ملعلاب كردي امم ناك اذإ بنذلا نم يأ

 . ريبك وأ ريغص هن أ نم وه ام بسح

 وهف ةبوتلا همزلت لب ى بنذ هنأ ملعلاب كردي يذلا بنذلا ةفرعم همزلت الو

 ةفرعميف هايإ هلعفب ةجحلا هيملع موقت الو « هنم ةبوتلا مدعو هلعفب هللا دنع بقاعم

 همزلت الو ى ةفراقملاب كلهف هقرافي ىتح كلذ دعب هلهجب كلهي الف ى بنذ هنأ

 . اذكهو ص كلذب بنذ هنأ ةفرعم

 ص هيلع مقت مل بنذ هنأب ململا ةجحو ةفراقملا عم لهجلاب كله هنأ لصاحلاو

 هنأ ةفرعم ةفراقملاب همزلي هنأ روهشملاو ى لعفلاك كلذ يف بيوصتلاو ةئطختلاو

 : هلوق يف اذك و ى نيدلا يف كشلا مرح : باب رخآ يف كلذ "رم دقو “ بنذ

 انضرف ال اعَوطت وأ اريغص وأ) اهوركم وأ (احابم نإو لعف ىلع مدقأ نمو)
 ' باوث الو باقع ال هنأ نم ( هلعف هب غلبي ام ملعي مل نإ همادقإ نم ةبوتلا هتمزل

 . اباتع وأ اباوث وأ اباقع هف نأ وأ
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 هلعج مزلي ال اع نراك نإ الإ وه ام لعفلا لع همزلي ال نكلو

 ‘ عالقنإلا ةب وتلا ىنعمو .4 ةححلا هب تماق امع وأ يصاعملا نم

 ٠ . ٠ ٠ . . 3 لعفلل د وعلا مدع داقتعاو

 وأ ريبك وأ ريغص وأ هوركم وأ حابمأ ( وه ام لعفلا ماع همزلي ال نكلو )
 امنأ كرسثلا عاونأ ةفرممك ى ( يصاعملا نم هلهج مزلي ال امم ناك نإ الإ ) ؟ ةعاط

 لعفلا لاح يفو ى اهلعف دعبو اهلعفي نأ لبق رفك اهنأ ةفرعم همزل دق هنإف ى رفك

 املك و ص كرش هنأو رفك هنأ ةفرعم بجاولا نإف ص نينثا نملا : لوق الإ
 ى ادعاصف ةثالث وأ نينثا اقلطم ةهلآلا ددمت اندرأ امنإف « نينثا نيهلإ : لوق انركذ
 ةيصعم هنأ هيلع ( ةجحلا هب تماق امم وأ ) ى انيديأ يف امل نيضقانلا رفك ةفرممكو
 : هلوقب زرتحاو ص هملع ام كرتي ال نأ همزليف “ عوطت وأ هوركم وأ حابم وأ

 ملعا اليصفت ذئنيح هيف نإف ط هب غلب ام ملع اذإ امع هلعف هب غلبي ام ملعي مل نإ
 هوركملا وأ حابملا مساب هملعي مل ولوهيلع ةبوت الف اباوث هبلع نأ وأ هيف بنذ ال هنأ

 وأ ةيصعملا مساب هملعي مل ولو هنم ةبوتلا هتمزل اباقع هيف نأ ملع امو ى ةعاطلا وأ

 اعوطت ىلع فطع اضرف ال : هلوقو ص كلذ وحن وأ ى ةريبكلاو ةريغصلا مساب وأ

 الف ةضيرفلا ريغ ادبأ عوطتلاو ةضيرفلا ريغ اعوطت يأ « فشاكلا تعنلا ةلزنم

 مسجلا نإف ى قيمعلا ضيرعلا ليوطلا مسجلا اذه : كلوقك وهف ‘ كلذل موهفم

 نم ضرف لعف ىلع مدقأ نم نأل كلذ تلق امنإو ى هتعنل موهفم الف ع كلذك ادبأ

 ل هنأل هلمع هزجي ملو « ملع الب همادقإ نم اضيأ ةبوتلا همزلت ضرف هنأ ةفرعم ريغ
 . اذه لثم يف رم ام ىلع ضرف هنأ ملعي ٠

 لعف ام نيسحت نع هسفن رجز يأ “بنذلا نع ( عالقنالا ةبوتلا ىنعمو )
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 سفن وأ لام ةعابت هيف ناك نإف 3 هنم رافغتسإلاو هيلع ةمادنلاو
 { رذع لئاح دوقلاو مرغلاو لعافلا نيب لاح نإو 4 مرغلا بجو

 ، رضتحا اذإ كلذب ىصوأو

 لام ةعابت هيف ناك نإف ك هنم راففتسالاو هيلع ةمادنلاو ( 94 ةمصعم لعف

 ةرافك تمزل نإو “ لالحتسالا وأ ( مرفلا بج و ) ، اضرع وأ امد ( سفن وأ

 . اهادأ اهوحن وأ ةاكز وأ

 اذإ كلذب ىصوأو ص رذع لناح دوقنلاو مرفلاو لعافلا نيب لاح ناو )
 ص د وقلاب يصوي الو “ مهيصويو يصويل سانلا وأ عزنلا ةكئالم رضح ( رضتحا

 ىلع هقفني وأ هنم سيأ وأ قحلا بحاص فرعي مل نإ زيجأو ى ةيدلاب يصوي نكلو
 هسفنل لاصيإلا هنكمأ وأ كلذ دعب رضح نإو “ هبحاصل رجألاو ى ءارقفلا

 لام هل نكي مل نإ و ى يناجلل رجآلا ناكو هل مرغ هلبقي مل نإو ث هلف رجألا لبقو
 يضقي وأ هتوم دعب لام هل دجوي هلعل ىصوأ رضتحا نإو « مرفلا ىلع ةين دقع
 دقتميلف هدجي مل وأ صاصتقالا نم وأ هلوبق نم قحلا بحاص ىبأ نإو « دحأ هنع

 ينلا نع يور ا۔ا كلذ رسعت اذإ ةمادنلا يزجت : ليقو ى ةيدلاب يصويو ةبوتلا

 . . « ةبوت مدنلا « : نلع

 : ةثالث نيوا ودلا (, 2ْ لاق ل يبلا نع _ اهنع هللا يضر _ ةشئاع نعو

 امأف ى ءيش ه۔نم كرتي ال ناويدو ى هللا هرفغي ال ناويدو « هللا هرفغي ناويد

 يذلا ناويدلا امأو « هللا نيبو هنيب اهف هسفن دبعلا ملظف هللا هرفغي يذلا ناويدلا
 للا مرح دقف هللاب كرشي نم هنإ » : ىلاعت هلا لاق 4 هللاب كرشلاف هللا هرفغي ال
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 مهضعب دابعلا ملظف ءيش هنم كرتي ال يذلا ناويدلا امأو ى )١' ي ةنجلا هيلع

 . _ اضعب

 ص ناميإلا سفن نم تاكلهم يصاعملا نوك ةفرعم نال روفلا ىلع ةبجاو ةبوتلاو

 ريغ هناميإ نإف « ءزجلا اذهب ناميإلا نع جراخ "رصملا و ى روفلا ىلع بجاو ناميإلا و

 وهو ينزي نيح ينازلا ينزي ال ه : قلع لاق اك « كرشم الو رفومب سيلف لماك
 هذه نكلو أزجتي ال ناميإلا : لوقن انك ولو « همهفاو هظفحاف ى '"؛« نمؤم

 ريغ هلهاج نأ عم “ ناميإ اذك و اذك : نولوقي مهنأ ىرت الأ ى أزجتي ةقيرطلا

 هلإ ال نأ ةداهش اهالعأ ااباب نوعبسو فسن ناميإلا ه : نأ درو دقو ‘ كرشم
 ناسنإلا سيل : لاقي اك اذهو “ '"< قيرطلا نع ىذألا ةطامإ اهاتدأ و ى هللا الإ
 اهاندأو « حورلاو بلقلا ا_هالعأ ث اءزج نوعبسو فين لب ث ادحاو ادوجوم
 ساج نآلاو خاسوألا نم ةيقنتلاو ‘ براشلا عطقك ى ةرشبلا نم ىذألا ةطامإ
 هفارطأ تمطق وأ ، هحور دقف نمك “بونذلاب خطلتم ع صالخإلا ةملكب دحوم

 . رامث الب ةرحشك و

 ةتبلا هنع فلكملا كفني الف لاوحألاو صاخشألا يف ماع ةبوتلا بوجو و

 عبس دنع تاوهشلا هيف نوكتو ص عطقنت ال ةمزالم نيطايشلا و تاوهشلا نأل

 )١( ةدئاملا ةروس : ٧٢ .

 )٢( ملسم هاور .

 )٣( يقهيبلاو ينطقرادلا هاور .
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 ى رصق هلعل "بلقيلف ةكئالملاك ناطشرالو هل ةوهش ال نمو ى اهدعبو اهلبقو نينس

 ةدع يه يتلا هتزيرغو ى هلقع ىلع ةقباس هتوهش و الإ ناسنإ دوجولا يف سيلو

 الإ لمكي الو « لقملا يهو ى ةكنالملا ةدع يه يتلا هتزيرغ ىلع ةمدقتم ناطشلا

 ب :ديت مدآب صتخي ال دحأ لك ىلعض رف قبس اك عوج رلاو “نيمبرألا ةبراقم دعب
 : ليق دقو

 اهدحو ردغلا اهل ًادنه رسحت الف

 د_نه ةيناغ لك سفن ةيجس

 ع بونذ مهيلع تدع رومأ يهو مهبونذ نم نوكبي ءايبنألا ىرت تناف
 نراطيشلا داربإ نع ولخي الف الخ نإو “ بنذلاب مهلا نع ولخي ال ناسنإلاف

 ملعلا يف روصقو ةلفغ نع ولخي الف الخ نإو ى هللا ركذ نع ةلهذملا رطاوخلا
 هتقلخ أدبم ولخي ال ناسنإلا رأ مدقت دق هنأ لءاو « هلاعفأو هللا تافصب
 ةبوتلا مامت لب « طقف اهك رت ةبوتلا ىنعم سيلو ى الصأ تاوهشلا عابتا نم

 ةآرملا ىلع راخملاك ص باقلا ىلع ةماظ ةوهشلاو ةيصعملاو “ ىضم ام كرادتب

 ظوظح كرت خف ءايبنألا [ ضعب ] غلاب كلذلو ‘ ةبوتلاب اهؤالجو ى ةليقصلا
 ؟ةرخآلل ايندلا تك رت تنك امأ : ناطيشلا هل لاقف “همونيف ارجح دسوتف سفنلا

 ‘ ايندلا ف معنت رحلا اذهف كدسوت : لاقف ؟ ثدح يذلا امو 0 معن : لاقف

 لعفو ، ضرألا ىلع هسأر عضوو رجحلا مرف ؟ ضرألا ىلع كسأر عضت ال ملف

 بوثلا ملع لغشو “ بجاو ريع هيمر نأب ملاع وهو ى معنتلا كلذ ىلع ةبوت كلذ

 هلغشف ‘ لعن كارش ددجو بوثلا كلذ عزنف ى ه_تالص يف للع للا لوسر

 . لابب هلدبو
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 ةىلهاجلا ىف اهنهكت ةناهك ف هل ةرجأ هدبع هب هاتأ انيل ركب وبأ برش املو

 جرخت هحور تداك ىتح هجرخيل هقلح ق هعصأ لخدأ ملع ش ك هنم ملع الب

 ام تيوفت ىلع الإ هرمع نم يقب ابف لقاعلا كبي مل ول : ينارادلا نايلس وبأ لاق

 لبقتسي نم فيكف ث تاملا ىلإ هنزحي نأ اقيلخ ناكل ةعاطلا ريغ يف هنم ىضم
 ةسيفن ةرهوج سفن لب ى ةعاس لكو ى هلهج نم ىضم ام لثمب هرمع نم يقب ام
 ةرهوج كلم اذإ لقاعلاو “اهب رانلا نم ةاحنلاو « ةنجلا لوخد نكمي امل ضوع ال

 دشأ هؤاك۔ب ناك هكال د بدس اهتعمض ناك نإ و ص ةلاحم ال اهيلع ىكب تعاضو

 . كلذ هل ىنأو ص اهيف كردتسي ةعاس ريخأت بنذملا يهتشي ام مظعأو

 : ىلاعت هللا لاقو « 4 نوهتشي ام نيبو مهنيب ليحو < : ىلاعت هللا لاق

 قّدصاف بيرق لجأ ىلإ ينترخأ الول بر لوقيف توملا مكدحأ يتاي نأ لبق نم ف
 : لوقي . ليق . « ا۔ملجأ ءاج اذإ اسفن هللا رخؤي نلو ، نيحلاصلا نم نكأو

 تينف : لوقيف ، [_لاض دوزتأو يبر ىلإ هيف بوتأ اموي ينرتخأ ىتوملا كلم اي

 ص ةعاس الف تاعاسلا تينف : لوقيف ى ةعاس ينرخأف : لوقيو ى موي الف ى مابآلا

 ةملظ مك ارتي نأ نيرطخ نيب فةوسملاو هحورب رغرفيف « ةبوتلا باب هيلع قلقيف
 رثكأ و لغتشي الف توملاو ضرملا هلجاعي وأ وحملا لبقت الف ى اعبط ريصتف بنذلا
 . فيوستلا نم رانلا لهأ حابص

 : هل لوقي “ نطبلا نم جرخ اذإ : نيرس هدبع ىلإ ىلاعت كلا آرسي" : ليق
 ص هملع كتنمتئاف كرمع كتعدوتساو ى ارهاط ايندلا ىلإ كتجرخأ دق يدبع
 > هحور تجرخ اذإو “ يناقلت فيك يلإ رظناو ى ةنامآلا ظفحت فيك رظناف

 ىلع يناقلت تح اهتظفح له ؟ كدنع يتنامأ يف تعنص اذام « يدبع : لوقي
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 هللا لاق ص باقملاو ةبلاطملاب كاقلأف اهتعضأ وأ « ءافولا ىلع كاقلأ و دهملا ىلع

 مهدهعو مهتانامأل مه نيذلا و ظ ك 4 دهعب فوأ > يدہعب اوفواو ط : ىلامت

 ٠ 4 نروعار

 دعو ىلاعت هللا نأل « ةلاحم ال ةلوبقم اهطورش تعمجتنا اذإ ةبوتلا نأ ملعاو

 ال اك ث تانسحلا رون عم يصاعملا ةملظل ةقاط الو ى داعيملا فلخم الو ى اهلوبقب

 دقو ‘ لوبقم بايثلا نم فيظن لكو ى نوباصلاك ةبوتلاو راهنلا عم ليلل ةقاط

 بوثلا فيواجت يف لخادلا مكارتملا خسولاك ةبوتلا نم اهبحاص عنمتف بونذلا مكارتت

 كلذك نوباصلاب خ۔ولا لاوز نم دب ال هنأ امكف ى نوباصلا هلسغي ال قزاللا

 ص لا ىلع بجاو الو « هللا لضفب ةلاحم ال لبقت اهنأ ينعأ بجاو ةبوتلا لوبق

 ناشطعلا برش اذإ لوقت اك لب “'١لا ىلع ةبجاو اهنإ ةلزتعملا نع ليق اك سيلو

 يهو ةلزتعملاب تصتخا يتلا لئاسملا نم هللا ىلع بوجولا ةلاسم )١(

 نم ءيش ىلع فقن مل هنا يغ مهلوصا نم لصا مالكلا بتك يف رهتشا ام ىلع
 مل ةلزتعملا نأ ءاململا ضمب ركذ دقو. مهلوق نم ةقيقحلا فرمتن ىتح مهبتك

 اودارا امناو هيلع حلطصملا ىنعملاب هللا ىلع بوجولا اذه مهلوقب اودي ري

 نوكيف هلل بجاو طورشلل ةلمكتسملا بئاتلا ةيوت لوبق نأ ينمي هل بوجرلا

 لبقت هنا نم هللا همحر بطقلا هلاق ام اذهو ى ىلامت هقح يف لامكلا نم

 هجولا اذهو . دعولا فلخي ال وهو سكلذب هدعول ىلامت هللا لضفب ةلاحم ال

 دعبي الو مهقح يف ليقب ربمتلاب بطقلل يعادلا وه ةلزتعملا لوق يف لمتحملا

 ةراثا ةلزتعملا ماصخا] نم اههجو ريغ ىلم ةلأسملا هذه لمح نآ برقالا لب

 ءيشل ظفاح خيراتلاو . مهيفلاخم دض بهاذملا باب را نأش مهدض رطاوخلل

 نيدلا ةطساوب اهضعب براحت ةمالا تناك ذا نيملسملا قرف نيب كلذ نم ريثك

 ةبقاعملا تناك ىتح ةسايرلا ءاوهأآو ةيكلملا تاسايسلا كلذ ران يكذت و

 هلهآو قحلا نع فارصنالاو ةوادعلا خسارو قيرفتلا كارش ف ةمالا عوقو

 رمالاو . مالسالا نع اهفرصو اهباقر يف نيكرشملا مكحتو اهراهدزال اببسناك ام
 ٠ هلل
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 ةفاظنلاو يرلا نكلو ةفاظنلا تبجو نوباصلاب لسغ اذإو “ يرلا بجو

 كشلل هريغ الو بناتلا اهلوبق نقيقي ال ةبوتلاو بوثلل رظانلاو براشلا ايهنقبتي

 هب الإ بجاولا متي ال امو ‘ دصاقملا كح لئاسولل نأ ملعاو ، هطئارش دوجو يف

 ةفرعم « بنذلا ةفرعمب الإ اهيلإ لصوتي الو بجاو دصقم ةبوتلاو هلثم بجاوف
 : فاصوأ ناسنإللف ةبجاو بنذلا

 ص حدملا بحو توربجلاو رخفلاو ربكلاك ينابرلا فصولا ىلإ عزني : لوألا

 :: لوقي نأ ديرب هنأك ىتح « ولعلاو ى ءاقبلاو ى ءانغلاو « زعلاو ‘ ءانثلاو
 ٠ ةكلهم بوند كلذ نم دلوتي و ك ىلعألا كبر أ

 ء عادخلاو « ةليحلاو ى يغبلاو ى دسحلا هنم بعشتي يناطيش فصو : يناثلا

 . لالضلاو عدبلا ىلإ ةوعدلاو ى قافنلاو “ شغلا لخدي هيفو ى ركنملاب رمألاو

 ةوهش ىلع صرحلاو بلكلاو هرشلا بعشتي هنم يمهب فصو : ثلاثلا

 ماتيألا لام لكأو ةقرسلاو طاوللاو ىنزلا بعشتي هعنمو ى جرفلاو نطبلا

 . مارحلا عمجو

 سانلا ىلع مجهتلاو دقحلاو بضغلا بعشتي هنم ‘ يمبس فصو : عبارلا
 اذإف ث يمعبسلا مث الوأ بلاغلا وه يمهبلا فصولاو لتقلاو متشلاو برضلاب

 بلغي مث / يناطيشلا فصولا وهو ركملاو عادخلا ىلع لقعلا المعتسا اعمتجا
 بونذلا رجفنت اهنمو “ بونذلا تاهمأ هذهف ينابرلا فصولا ىلإ عزتنملا فصولا

 كرتك هللا نيبو هنيب ايف امإ بنذلا مث « حراوجلا يف اهضعبو بلقلا يف اهضعبو
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 ءاجرلا بناج بيلغتو نيدلا يف ةلالضلا ىلإ ءاعدلاو جحلاو موصلاو ةالصلا

 عاونأو ى ةاكزلا كرةتك قلخلا نيبو هنيب اهف امإو ، ريصقتلا ىلإ يدؤي ابيلغت
 يف ءاضقلاو ىوتفلاو ضارعألا متش و ، لاملا بصغو سفنلا لتقو ‘ تارافكلا

 : ضعب لاقو ى ريبك وأ ريغص امإ بنذلا مث ى ىتح ريغب ءامدلاو لاومألا
 اوبنتجت نإ » : ىلاهت هلوق هدريو ى ةريبك يهف هل ةفلاخم لك لب ى ةريغص ال

 :ملع هلوقو "ه مملا الإ : ىلاعت هلوقو “ةيآلا ١٨'.. هنع نوهنت'ام رئابك
 ء {٢' رئابكلا تمنتجا نإ نهنيب ام رفكت ةعجلا ىلإ ةعمجلاو سفلا تاولصلا »

 : ثال۔ث نم الإ ه : ةياور ينو ى رئابكلا الإ نهنيب ال تارافك » : ةياور ينو

 : لاق ؟ ةنسلا كرت ام : لمق 0 « ةقفصلا ثْكنو ةنسلا كرتو هللاب كارشإ

 هيلع جرخي مث الجر عيابي نأ ةقفصلا ثكنو ى « ةعامجلا نع جورخلا »

 . هلتاقي فيسلاب

 نيذلا ولا قوقعو هلاب كارشإلا : رئابكلا صاملا نب ورمع نب هللا دع نعو

 : رمع نيا لاقو ٤ عبرأ نه : دوعسم نا نعو ث سومقلا نيميلاو سفنلا لتقو

 هغلب اذإ سابع نا ناكو > عست : صادهلا ن و رمع نب هللا دمع لاقو > عبس

 نبا نعو ؤ عبس ىلإ نهنم برقأ نيعبس ىلإ نه : لاق ى عبس : رمع نبا لوق

 ص ريغص هب هللا ىصعي ايف سيل : هنعو ى ةريبك وهف هنع كلا ىهن ام لك : سابع
 ام لك : فلسلا ضعب لاقو ‘ ةريبكف رانلاب هيلع للا دعوأ ام لك : ليقو

 ( ١ ) مجنلا ةروس : ٢ .

 ٠ دواد وبأ هاور )+ (
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 اهددع فرمي ال ةمهبم اهنإ : لسقو ى .ة ريبك وهف ايندلا ف دحلا هملع بجو ام

 لوأ نم أرقإ : اهنع لئس امل : دوعسم نبا لاقو ى ةعمجلا موي ةعاسو ردقلا ةليلك
 ام رئابك اوبذتجت نإ » : ىلاعت هلوق دنع اهنم ةيآ نيثالث سأر ىلإ ءاسنلا ةروس
 ةريبك كلذ يف هنع للا ىهن ام لكف « )١' ي هنع نوهنت

 نم عمتجا ام ةلمجو ى رابخألا ةلمج نم ةرشع عبس : يكم بلاط وبأ لاقو
 رارصإلاو كرشلا :بلقلا يف عبرأ مهريغو رع نباو دوعسم نباو سابع نبا لوق :

 يهو _ سومغلا نيميلاو فذقلا و روزلا : ناسللا يف عبرأ و 40 نمألاو طونقلاو

 اكاوس ولو ململا لام اهب عطقي يتلا : لبقو ى اقح اهب لطبب وأ الطاب اهب قحي ىقلا

 ناسنإلا ريغي مالك لك وهو ي يا _ رانلا يف اهبحاص سمغت اهن ل تم.مس كارأ نم

 ركنملاو رفلا برش : نطبلا يف ثالثو ى ةقلخلا تاعوضوم نع ماسجألا رئاسو

 ص طاوللاو ىنزلا : جرفلا يف ناتنثاو ى ابرلا لكأ و ، امظ هريغو ميتيلا لام لكأو

 ةيناثلاو ةلملا و ع حرجلاو بيذعتلاو ع عطقلاو لتةقلا : نيديلا يف ناتنثاو
 ةرشعلاو “ نمنثا نم دحاولا فحزلا نم رارفلا : نيلج رلا يف ةدحاوو ةقرسلا

 الف ةجاح هاوبأ هلأسي نأ لثم ى قوقعلا يهو ندبلا يف ةدحاوو ع نيرشعلا نم
 . اهمعط الف اعوحم و .أ ك اههثنحن و افلح ح وأ « اهطعب

 ىلع لجرلا ةلاطتسا ه : اهنمو « '؟؛ بّسلا رئابكلا نم » : للع هنعو

 ( ١( ءانلا ةروس : ٣١ .
 . د واد ودأ هاور ) ( ٢
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 الامعأ نولمعتل كنإ ةباحصلا نم هريغو ديعس يبأ نعو « «١٨' ملسملا هيخأ ضرع

 رئابكلا نم قل هللا لوسر دهع ىلع ا۔هدعن انك رعشلا نم مكنيعأ يف قدأ يه

 نأ ىفخي ال هنأ ىلع ةريبك هنع هللا ىهن ام لكو ةريبك دمع لك : ضعب ةرابعو
 ةبسنلاب ريغص هنود امل ةبسنلاب ةريبك دحاولا بنذلاف نايبسن رقصلاو ربكلا

 ىلإ ةبسنلاب ةريغص ى رظنلا ىلإ ةبسنلاب ةريبك ةيبنجألا ةعجاضمف ص هقوف امل
 نود هنأ ريغص هنأبو “يدهاعملا نم هتحت امم مظعأ هنأ ى ريبك هنأب ينمنو « عاقولا

 ص ناطيشلا رغصو هللا مظع ينعن وأ ى رانلاب ةبوقعلا مظع ينمن وأ اهنم هقوف ام

 . ربتعي دقو « ةبوقعلا تلجع ثيح ميظع ايندلا يف دحلا هيف ام نأ ربتمي دقو

 نإ مث “ همظع ىلع لدي ركذلاب هصصخت _رآرقلا يف هبلع هللا صن ام نأ

 هذه ىلع ةباحصلا لاوقأ لمح دمب الو “ توافتت __رآرقلا تاصوصنم

 . تالاحالا

 مولعم ريغ ضعبو ى ريفص هنأ مولعم ضعبو ريبك هنأ مولعم بونذلا ضعبو
 ء ثيداحألا يف رئابكلا تدروو رئاغصلا روهظب لوقلا ىلع .اذهو « لاحلا

 سيل هنأ رهظف ‘ ثيدح يف عبسو ؤ ثيدح يف ثالثو “ ثيدح يف ناتنثا
 بنتجتل اهماهبإل ادصاق عرشلا ناك امبرو دح اهعمجي الف رصحلا دارملا
 باب دسي ام لكف « رئاغصلا رغصأ ملعن الو رئابكلا ربكأ ملعنو ى اهلك بونذلا

 دسي ام هيليو ى سفنلا ةابح باب دسي ام هيليو ى رئابكلا ربكأ وهف هللا ةفرعم
 . شاعملا باب

 )١( ملسم ءادر .
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 عنمي امف ص سوفنلا نصحو هللا ةفرعم ةثالثلا كلت ىلع مهلك ءاسبنآلا تثعبو

 لهجلا كلذ ولتيو ى ملعلا ةليسولاو ايهلهج باجحلاف ڵ رفك هلوسرو هللا ةفرعم
 يف عدبلا اذم ولتيو 0 هسايإ الو هنمأ روصتي مل هللا فرع نمف « سايإلاو نمآلا
 ةامحلابو سوفنلا ظفحب انرمأف ص لتقلا تاملا باب ةد۔ي ىذلاو ى هللا تافص

 كالملا ىلإ يضفي ام هولتيو “هتفرممل الإ هللا اهقلخي مل ايندلا ةامحلا نآل ،هللا فرعت

 لسنلا عطقنال سانلا هب ىفتكا ولف ‘ طاوللا ةبترلا هذه يف و ى عطقلاو برضلاك

 ثراوتلا لطبيو باسنألا شيوشت ثروسف ىنزلا امأو ط ءاسنلا رابدأ اذك و
 ى لتاقتلا ىلإ يضفيو ى هدلو دلاولا فرعي ال مئاهبلاك كاذ ذإ مهنأل رصانتلاو

 ى حورلا قيقش لاملاو ى لاملاب توقلا نإف شاعملا امأو ، دلجلا وأ مجرلا هيفو
 لاملاف ص فلت نإ هعميوقتو ، دجو نإ هدادرتسا نكمي هنأل كلذ نود هنكل
 ايس ال ى ايندلا حلاصم مظعو ى هيف ديعولا ةرثكل اريبك هرمأ نوكي نأب ريدج

 . هب موقي ال ذإ ميتي لام

 عزانتلا ضري مل نكل يضارتلاب ريفلا لام لكأ الإ هيف سيلف « ابرلا امأو
 ةرمت اذك و ى ةريبكب سيل : ليق “ بصغلا وأ ةلق ام وأ ى قنادلاب ةنايخلاو

 تسيل و « بارت نم عبصإلاب قصتلي ام لثم نأ درو دق هنأ عم ث ليق ايف ةبحو
 لىلقلاو > هب سفنلا ىضرت ايف كلذ لمل و > رانلا ثرو الومل۔م بارتلا وأ عبصإلا

 اذإؤف “ نيعلا يف يذؤي ام قيرطلا يف يذؤي : اولاق اك “ هب ضرت مل ادإ اهثروب

 امأو ث ذؤم وهف ادحأ هب ىذ7آ اذإف ى نيملا يذؤي ام رادقم قيرطلا يف ىقلأ
 ةريمك سيل و ى همظعل دحلا هيف لعج دقو “ سفنلاك ظوفحم لقعلا نالف ركسملا
 مظع نكل ث ضارعألا لوانت هيف فذقلاو ةرطق هبف ءام ب رش ضعب دنع
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 وحن ةقرس رئاغصلا نم انموق دنعو دحلا ىنزلاب فذقلا يف لعجف ىنزلا يف هرمأ

 > برشلا لاح براشلا ةسلاجم و يماللا عامس و رب رحلا سبلو لىلق وه ام ةرمتلا

 . تايينجالاب ةولخلا و

 ى رارصإلا عم ةريغص ال : لاقيو اهيلع رارصإلاب ربكت ةريغصلا نأ ملعاو
 روصت ول اهلثم اهعبتي الو مرصنت ةدحاولا ةريبكلاو ى رافغتسالا عم ةريبك الو

 ىلاوتت تارطق كلذ لاثم « اهيلع بظاوي ةريغص نم برقأ اهنع وفعلا ناك كلذ

 ريخ ه : للع لاق كلذلو “ةرمب بص ول نهردق هيف رثؤي ال ام هيف رثؤت ءيش ىلع
 ص عفنلا ليلق “ مرصنملا ريثكلا ريخلا كلذكف « )١' « "لق نإ و اهم ودأ لامعألا
 ولو ى رئاغص اهمدقتت نأ ريغ نم ةريبك دجوت املقو ى هنم عفنأ مئادلا ليلقلاو

 اضيأ ةريغصلا ربكتو ى اهملع بظاوملا رئاغصلا نم برقأ اهنع وفعلاف تدجو

 هرغصتسا املك و“ىلامت هللا دنع رغص ديعلا همظمتسا املك بنذلا نإف اهرافصتساب

 ء هسف نكمتي الف هنع بلقلا روفن نع ردصي هعماظمتسا نآل هللا دنع ربك

 ىرب نمؤملا » : لل هنعو ث اهي همف نكمتف ء هب ةفلألا نع ردصب هرافصتساو

 هفنأ ىلع ةرم بابذك رتبا هبنذ ىرب قفانملاو “ هيلع عقي نأ فاخي لبجلاك هبنذ

 بنذ لك تيل : دبعلا لوق رفغي" ال يذلا بنذلا : مهضعب نعو ى '؟« هراطاف

 رظن اذإف « هللا لالجب هملعل نمؤملا بلق يف بنذلا مظعي امنإو ؤ اذه لثم هتلمع

 مهيلع ءايبنألا ضعب ىلإ هللا ىحوأو ى اريبك ريغصلا ئأر هب يصع" نم مظع ىلإ

 . ينطقرادلا هاور ) ( ١

 )٢( دواد وبأ هآور .
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 رغص ىلإ رظنت الو اهدهم مظع ىلإ رظناو ةيدهلا ةلق ىلإ رظنت ال » : مالسلا

 . 6 اهب هتهجاو نم ءايربك ىلإ رظناو ةئيطخلا

 اهب بلقلا داوس مظعو ةريغصلا تربك ةريغصلا ةوالح تبلغ املك هنأ ملعاو

 لوقيو ی هضرع تقزم فيك تيأر امأ : لوقيف اهب حدمتي اهلعاف نإ ىتح
 تسبل فيك هئواسب هتلجخأ فيكو ى هتحضف فيك ىنتيأر امأ : رظانملا

 ؛هتعدخ فيك و فئازلا هيلع تجورَت فيك تيأر امأ : لوقي رجاتلاو ى هيلع
 . هلام ىف هتنيع فيك و

 ص هب هنم ةيانع اهف هرتس نأ نظي اهايإ هللا رتسب نواهتلاب ةريغصلا ربكتو

 : ىلاعت هللا لاق اك [ا :إ دادزبل كلذ لب ص هللا ركم نم نمألل اببس نوكيف

 ةريغصلا ربكتو « ةيآلا ©‘"» ي لوقن امب للا انبذعي الول مهسفنأ يف نولوقيو ف
 اهراهظإ يفو ص ىلاعت هللا رتس ىلع ةيانج كلذو ىلاعت هللا اهرتس دقو اهراهظإب

 :ربخلا يفو “ةعمتجع بونذكلذف بيغرت اهيف بغرب دقو “اهرظانو اهعماس بيغرت
 حبصيف هللا هرتس دق بنذ ىلع مهدحأ تيبي ‘ نيرهاجملا الإ ىفاعم سانلا لك »

 : مهضعب لاق ث « رتسلا ةضنل نارفك كلذو « هب ثدحتيو هللا رتس فشكيف

 :ىلاعت للا لاق « نيبنذب بهذتف ى هيف كربغ بغرت الف دب الو ناك نإف بنذت ال
 . ةيآلا ى "ي ضعي نم مهضعب تاقفانملاو نوقفانملا ظ

 ( ١ ( يذمرتلا هاور .
 . ٨ : ةلداحملا ةر وس ) ( ٦

 ٣ ) ةب وتلا ةروس : ٦٧١. (
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 3 اهضقن دعب ولو بنذ نم دبع ةبوت حصتو

 هدعاسي نأ نم مظعأ ةمرح هبخأ نم ؤرما كهتنا ام : فلسلا ضعب لاقو

 ىدتقي املاع بنذملا نوكي نأ ةريغصلا هب ربكت اممو ى هيلع اهنآو مث ةيصعم ىلع
 لاومأ نم ةهبشلا لام هذخأو بهذلا بكارم هبوك رو مسيربإلا ملاعلا سبلك هي

 راكنإلا كرتب مهايإ هتدعاسمو مهيلع هددرتو نيطالسلا ىلع هلوخدو ناطلسلا
 فافختسالا دصقو ةرظانملا يف ناسللاب هيدعتو ضارعألا يف ناسللا قالطإ و مهيلع

 ةلواطتم هبونذ ىقبتو ملاعلا توميف « ايندلا الإ اهب دصقي ال مولعب لاغتشالاو

 . هبونذ هعم تتام تام اذإ نمل ىبوطف ى ماملا يف هدعب

 نم صقني ال اهب لمع نم رزوو اهرزو هيلعف ةئيس ةنس نس نم » : ربخلا يفو

 : ليق « '\'ي مهراثآو اومدق ام بتكنو » : ىلاعت للا لاقو ى « ائيش مهرازوأ

 ليو : سابع نبا نعو « لماعلاو لمعلا ءاضقنا دعب لمعلا نم قحلي ام راثآلا
 ء قافآلا يف اهب نوبهذيو سانلا اهلمحيو اهنع عجريف ةلز لزب عابتإلا نم ملاعلل

 ناكو « اهلهأ قرغيو قرفت ةنيفسلا راسكنا لثم ماعلا ةلز لثم : مهضعب لاقو
 ىحوأف « ارهد حالصإلا يف لمعف بات مث عدبلاب سانلا لضي ملاع ليئارسإ ينب يف

 ع كل هترفغل كنيبو ينيب اهف ناك ول كبنذ نإ هل لق نأ ه : مهيبن ىلإ ىلاعت لا

 اك هرزو فعاضتي ملاعلاف « رانلا مهتلخداأف يدابع نم تللضأ نمب فيك نكلو

 . عابتإلاب كلذو 6 هرجأ فعاضتي

 دسفأ مث بات نأب كلذو ( اهضقن دعب ولو بنذ نم دبع ةبوت حصتو )

 )١( سي ةروس : ١٦ .

٣٧٨ _ 



 بلقلاو ناسللاب نوكتو > كرش ربغ رخآ ىلع هرارصإ عم وأ

 . ٠ ٠ . . ‘ ىلاعت هنلا ن و هندب ايف هريغب و

 ىلع مدنلاب وأ دوملا ىلع مزملا وأ هلإ دوملا ةسنب وأ هنع بات امف عوج رب هتبوت

 ءيش نم بات نإ اذك و «مدنلا وأ مزعلا وأ ةينلا وأ داسفإلا كلذ نم بات مث هتبوت

 . كلذ هبشأ امو هلوق نم بات مث هنم بتت ال : هريغل لاقو

 رصيو ةقرس نم بوتي نأ لثم ى ( كوش ريغ رخآ ىلع هرارصإ عم وأ )
 ةقرسلا ىلع بوتي وأ 4 مهاردلا ةقرس ىلع َآرصيو مامطلا ةقرس نم وأ ابرلا ىلع

 رصيو ديز نم ءيشل هتقرس نم بوتي وأ ى هريغ نم ةقرسلا ىلع رصيو ديز نم
 هنم بات يذلا بنذلاف ، لوآلا سنج نم ناك ولو رخآ ءيشل هنم هتقرس ىلغ

 ى هيلع رصأ يذلا رخآلا بنذلا ىلع بذعيو ى هل روفغم نوكي نأ نكمي
 رخآلا ىلع رارصإلا عم بنذ نم هتبوت نآل بتي مل امو بات ام ىلع ذخؤي : ليقو

 رارصإلا عم بنذ نم هتبوت هنع لبقي الف كرش هيف نوكي نأ امأو « ةبوت الك

 ريغ بنذ نم هتبوت هنع لبقي الف كرش هبف نوكي نأ امأو ى ةبوت الك رخآلا ىلع

 نكل بئات قولخ ةعابت نم صلخت ولو هنأل ىرخأ كرشلا نم ةلصخ نم الو كرش
 ذإ هنم صلخت ابب ال هبلق يف امل بقاعم وهف هتبوت ضقاني كارشإلا يف هبلق داقتعا
 . ةيدمحوت ريغ ةصقان ةقر هبلق يف

 ابفاملامتساب حراوجلا نم ( هريغب و بلقلا و ناسللاب ) ةبوتلا ( نوكتو )

 كلذو ى هدحو بلقلاب امإو امم امإ ( ىلاعت هلا نيب و هنيب ايف ) ةبوتلا هيضتقت
 نأ الإ هعفنت الف ةلفغلا وأ حراوجلاب وأ بلقلاب رارصإلا عم ناسللاب امإو ى عفان

 ء حراوجلاو بلقلا ىلإ هب رافغتسالا ىرس اميرو 0 ىلوأ ةبوتلاب ناسللا لغش
 ص ةبوتلا نم ام افرط بلقلا يف نأ ىلع ةلالد هب ناسللا لغش يفف لاح لك ىلعو
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 نأ الإ هيزجي الف كرشلا ريغ نم نإو ، بيتتسا نإ كحلا يف امأو

 ه قوقحلا هل بحتو اهب كحيو اهرهظي

 بلقلاب امأو ى ةبوت اهنأ نظي ناسللا ةبوتب يصاعملا ىلع ناطيشلا هجردتسي دقو
 هعفنت الف باقلا نود اه وأ حراوجلا نود بلقلاب وأ حراوجلا نود نابللا و

 نأ ليلد اذه يفو ى اهيلإ دوعلا هبلق يفو ةيصعملا نع اهفكي نأب كلذك و ى اضيأ

 . دوعلا هيف دحي ناك ذإ ةصلاخ ريغ هبلق ةبوت

 الف كرشلا ريغ نم نإو ) بتتسي مل وأ ( بيتتسا نإ مكحلا يف امأو )
 اهبتكيلف سرخ وأ اهب ىطنلا نم رابج هعنم نإو هناسلب ( اهرهظي نأ الإ هيزجي
 رصتقا امنإو « نالوق ءازجإلا يفف قطن الب رداق ملكتم اهبتك نإو اهب ريشي وأ

 هريغ نألو هن بجا ولاف هريغ امأ و هالوتت نم قح يف ةبجاو اهنأل ةباتتسالا ىلع

 اهب هنم أربتملا درب الو « ءافو هنم ىرب ىتح اهب هالوتي ال ذإ ائيش ةبوتلا هديفت ال

 الهج باتتسي الو ىلوتي دق هنأل طرشلا كلذ كرت ىلوألا واولاق ام ىلع فوقولايف
 هديفت دق لبق فوقولا يف ناك يذلا هنم أربتملا نألو ، عنامل ةلفغ وأ هيلوتم نم

 ىأر امع ةبوت هنم رب ملو ءافو هنم ىأر ولف « ءافو اهدعب ىأر اذإ ةبوتلا كلت

 ةعونمم هنعب تناك يتلا ( قوقحلا هل بجتو ) ةبوتلا يأ ( اهب مكحيو ) هتلوتي مل هيف
 . دوقلاو اهباحصأ ىلإ لاومآلا در حراوجلا ةبوت نمو هنع بات امي

 تاهيبنت

 ملعلا هثروأ مدنلاو > ًادصقو امزع ثرو مدن نع ةرابع ةبوتلا : لوآلا

 بلقلا عجوت مدنلاو باقعلا راعشتسا وأ هبوبحم نيبو هنيب ةلئاح يناعملا نوكب
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 ةرسحلا لوط هتمالع نمو “ هوركملا باجستساب وأ بوبحملا توفب هروعش دنع

 نمب ةلزان ةبيصم رعشتسا نمف ى ركشلاو ءاكبلا لوطو عمدلا باكسإو نزحلاو
 ص هباذعو هللا بضغ نم دشأ الو هسفن نم هملع "زعأ الو هنزحو هؤاكب لاط هبحب

 هنع رافنلاو بلقلا يف بنذلا ةرارم نكمت هتمالع نمو « ايهملع ليلد ةمصعملاو

 ٠لوبق رثأ رب ملو نينس دهتجا دبع ةبوت لوبق يبن لأسو “هيف ةبغرلاو هتوالح لدب
 تاومسلا لهأ هيف عفش ول يلالجو يتزعو ه : هيلإ لجو زع للا ىحوأف هتبوت
 . هبلق يف هنم بات يذلا بنذلا كلذ ةوالحو « هتبوت تلبق ام ضرألاو

 امب اهدجي : تلق ى عبطلاب ىهتشم وهو بنذلا ةرارم دجي : تلق نإو
 توملا ىلع فرشأف آمس" هيف السع لك أ نمك « هباذعو ىلاعت هللا بضغ نم عقوتي

 اضيأ رفني دق لب ى عوجلا ةياغ يف ناك ولو هنم رفني هنإف مس هيف لسع هيلإ مدقف

 ص بونذلا عيمج يف ةرارملا هذه دجي نأ يفبني هنأ اك هيف مس ال هنأ ملع لسع نع

 يذلا بنذلا يف اك ىلامت هلل ةفلاخملا اهيف نآل ، لبق نم اهبكترا دق نكي مل نإو
 . هنم بات

 هبونذ نم ىصم امع شتفي نأب ىضم ام كرادت بئاتلا ىلع بجي : يناثلا
 هللا ى۔ح ىضقيو لصنتيف فلك نيح نم هتقاط بسحب اموي اموي ولو رئاغص ولو
 ع تاقباطملا ريغ وأ تائيسلا كلتل تاقباطملا تانسحلا تائيسلا عباتيو دابعلاو

 ارهاط هسمي همارك إب ابنج فحصملا سمو ؤ نآرقلا عامسب يماللا عامسك

 )١' اهحمت ةنسحلا ةئيسلا عبتأو تنك ام ثيح ها قتإ ه :قلع لاق ىهليبقتب وأ

 )١( ملم هارر .
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 بونذ بونذلا نم نإ ه : قلع لاق ‘ اهسنج ريغ نم وهو مهلاب اضيأ ىحمتو
 ينو ث « ةشيعملا بلطب مهلا الإ » : ةياور يفو ى «١' مومهلا ىلإ امهرفكي ال
 لامعأ هل نكت ملو دبعلا بونذ ترثك اذإ : اهنع هللا يضر - ةشئاع ثيدح
 يذلا مهلا نإ : لاقيو ى هبونذل ةرافك نوكتف مومغلا هيلع للا لخدأ اهرفكت

 ةفقوب بلقلا رومش اهب مهلاو بونذلا ةملظ وه هفرعي ال دبعلاو بلقلا ىلع لخدي
 ص ةرافك كلذ يف نامرحلاو ةئيطخ تاحابملاو دلولاو لاملا بحو باسحلا

 خمشلا تك رت فيك : هل لاقف نجسلا يف زختعنت فسوي ىلع نديتتعنت ليربج لخدو

 ؟ للا دنع هل اف : لاق 0 ىلكن ة ةئام نزح كملع نزح دق : لاقف “ بيئكلا

 . « ديهش ةئام رجأ : لاق

 هرهظأ نإف « هيلع دحلا ة ةماقإل هراهظإب هك ر ادت همزلي مل هبنذ هيلع رتس نإو

 هللا لوسر اي : لاقف للع هللا لوس ر ىتأ كلام نب زعام نأ يور ى هيلع دح

 دفلا نم ناك املف هةدرف « ىفرهطت نأ ديرأ ىنإو تنزو يسفن تملظ دق ينإ
 هب رمأ ةثلاثلا يف ناك املف ى ةيناثلا هةدرف تينز دق ىنإ هللا لوسر اي : لاقف هاتأ

 : لوقي لئاقف ‘ نيقيرف هيف سانلا ناكف مجأرف هب رمأ مث ةرفح هل رفحف
 ء هتبوت نم قدصأ ةبوت ام : لوقي لئاقو ث هتائيطخ هب تطاحأ دقف كله دقل

 . ا ي مُهْتَحس ول ةم نيب تمسق ُ ول ةبوت بات دقل » : ليع هللا لوسر لاقف

 ٠ هح ام نب \ ٠ اور ) ( ١

 . ملم ءاور ()
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 ء اهدرف ى ينرئهطف تينز دق ينإ هللا لوسر اي : تلاقف ةأرما تءاجو

 ! ًازعام تددر اك يندرت نأ كلمل يندرت م هللا لوسر اي : تلاق دفلا ناك املف

 يصلاب تتأ تدلو املف ى «» يعضت ىح ىمداف نآلا امأ » :لاقف ءىلمحل ينإ هللاوف

 اضف « هيمطفت ىقح هيمضراف ىهذا : لاق ى هتدلو دق اذه : تلاقف ةقرخ يف
 لك أ دقو هتمطف دق هللا يبن اي اذه : تلاقف ةرسك هدي يفو يهلاب تتأ هتمطف
 رمأو اهردص ىل امل رفحف اهب رمأ مث نيماسملا نم لجر ىلإ يبصلا عفدف « ماعطلا
 ىلع مدلا حضنتف ةف اهسأر ىمرف رححي ديلولا نب دلاخ لرقأف « اهوجرف سانلا

 يذلاوف ثدلاخ اي الهم » : لاقف اهايإ هب۔ قلع هللا لوسر عمسف ى اهتَسف ههجو
 يلصف اهب رمأ مث « هل رفغل ,سلنكمَ بحاص اهبات ول ةبوت تبات دقل هديب يسفن

 . تتنيفادف اهيلع
 بجي ام ملمتي نأ املاع نكي مل اذإ بئاتلا تايهم نم : يلازغلا لاق : ثلاثلا

 نأ الإ ةقلطملا ةماقتسإلا هل مت متت مل ةلزملا رثؤي مل نإو ط دعب ميقتسيل م"رحي وأ هبلع

 ى الثم بصغلاو ىنزلاو برشلا نع بوتي يذلاك بونذلا ضعب نع بوتي
 ى حصت ال ةبوتلا هنه نإ : سانلا ضعب لاق دقو ى ةقلطم ةبوت هذه تسيلو

 . حصت : نولئاق لاقو

 هبتدنع نإ : حصت ال : لاق نمل لوقن لب “ لمحم ماقملا اذه يف ةحصلا ظفلو

 > كأطخ مظعأ امف همدمك هدوح و لب الصأ دفي ال بونذلا ضعب هك رت نأ

 لو۔ةنو ى هتلقل ببس اهتلقو ؛ باقعلا ةرثكل ببس ب وذذلا ةرثك نأ ملعن انإف

 لصوي الوبق بجوت بونذلا ضعب نع ةبوتلا نأ هب تدرأ نإ : حصت : لاق نمل
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 كح اذه عيمجلا كرتي زوفلاو ةاجنلا لب اطخ اضيأ اذهف زوفلا وأ ةاجنلا ىلإ
 دعبت اقلطم ةيصعملا نأ كلذو ى هللا وفع رارسأ ايافخ يف ملكن انسلو “ رهاظلا

 نع باتو “ كلذ بجوم هيف نم وجنيو زوفي 6 ةيكف هباقع ىلإ برقتو هللا نع

 مجوتت اكو ى هريغب هلتقب عجوتت فيسب بحت نم لتقب عجوتت ايكف رخآ بجوم

 نم .برشلا نم بوتي نأ زا_جل الإو ى هريغب هباهذب عج وتت قرفي لام باهذب

 هذهب ىنزلا نم وأ ، اذك تقو نود اذك تقو يف وأ رخآلا نود "نادلا اذه

 . ٥ ذه ن ود

 مظعأ ةريبكلا نأ ملعي هنآل نكمم رمأ رافصلا نود رئابكلا نع ةيوتلا نإ مث

 ى اهيلإ وفعلا قرط ىلإ برقأ رئاغصلاو ى هتقمو هللا طخسل بلجأ و هللا دنع

 ص لا دنع مظعأ اضعب نأ هنم اداقتعا ضعب نود رئابكلا ضعب نع بوتي دقو

 ثلا نيبو هنيب بونذل ريخأتلاب لهاستيو دابعلل هيلع يتلا ملاظملا نم بوتي نأ ,لثم
 نود رورشلا مأ اهنأل ، رخلا نع بوتي نأ لثمو “ رفغي ناويد يه : لوقيو

 نمؤم نم ام ذإ ‘ ةريبك ىلع ةرصم وهو رئاغص وأ ةريغص نم بوتي دقو ى اهريغ
 نوكت نكل ايوق وأ افيعض امإ امدن هلعف ىلع مداو هيصاعم ىلع فئاخ وهو الإ
 فعض بجوت بابسأل اهنم فوخلا يف هبلق ملأ نم ىوقأ ةيصعملا كلتف هسفن ةذل
 ى ةيفاك ةبوت كلذ ديفي الو ةوهشلا ةوق بجوت وأ ى ةلفغلاو لهجلاك فوخلا

 وه ةريبك وأ ةريغص ىلع رصأ و ةيصعم كرتب وأ ةدابعب للا ىلإ برقت نم نإف

 . هبلع رصأ امب ديعب

 ناك مث ىنز نمك اهلعف ىلع ردقي ال اهدعب ناكو ةيصعم ىصع نمت : عبارلا

 همف ىلع مدني ىنمب بتينلف الثم ةضراع هيف ,ةئنعل هقيطي الو ىنزلا يهتشي ال
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 ثعبي يذلا مدنلا ىنعمب ةبوتلاف الإ و « هفاخيو هيلع باقملا رمشتسيو ى قباسلا
 دتشي نأب اهلصاح روصتي نكل دعب ردقي مل هنأل هنم روصتت ال كرتلا ىلع مزملا

 . اهتعمت و ةوهشلا ة وق رسحتلا ةوق تسلغل اقىطم ناك ول ثمحح ه رسحت

 : ينارادلا نايلس يبأ باحصأو يراوحلا يبأ ن دمحأ لاق : سماخلا

 لضفأ هنع هسفن دهاجي وهو بنذلا ىإ عوزن هسفن يف ىقبي يذلا بئاتلا نإ
 هسفن تنكس يذلا بئاتلا : ةرصبلا لهأ لاقو ى داهجلا لضف ةبوتلا عم هل نأل
 ص ةمالسلا ىلإ برقأ ناك هتبوت يف نتف ول هنأل “ لضفأ بنذلا ىلإ عوزنلا نع

 عطقنا يذلا نأ قحلاو : يلازغلا لاق ى هيلي هنآل هنع بات امف عقول نتف ول لوألاو

 : نيتلاح ىلع هسفن عوزن

 ‘ طقف ةوهشلا روتفب بنذلا ىلإ سفنلا عوزن عاطقنا نوكي نأ : ىلوألا 53

 وهو هتوهش ىلع هنيد ءاليتساو هنيقي ةوقل ةدهاجملاب اهك رت نأل لضفأ دهاجملاف
 ةعماقلا نيقملا ةراشإب ةثعبنملا ةدارإلا ةوق يهو “نبأدلا ةوقو نيقيلا ةوق ىلع ليلد

 بنذلا ىلإ دمي مل رقف ول ذإ ملسأ اذه لوقتو نيطايشلا ةراشإب ةثعبنملا ةوهشلل

 ةوهشلا رطخ نم نمأيف هنآل لحفلا نم لضفأ نينعلا :كلوقك الإ اذه ام نكل
 . ملسأ هنآل غلابلا نم لضفأ يبصلاو

 اذهف ةقباسلا ةدهاجملا قدصو نيقيلا ةوق ببسب عوزنلا لطبي نأ : ةيناثلا

 هيف ركفتي هينيع بصن هبنذل لعاجلا بئاتلا مث ى يماقملا دهاجملا نم لضفأ
 بصنت نأ ةبوتلا ةقىقحف “ هبنذل يمانلا بئاتلا نم لضفأ هيلع امدن قرتحيو
 كبنذ ىسنت نأ ةبوتلا ةقىقحف ؤ لضفأ يسانلا : ليقو “ كينيع بصن كبنذ
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 نم مهل رهظ ىلإ نورظني ذإ زفللاك ادبأ امئاد مهمالكو « ةفوصتملل نالوق اذهف
 ملعلا ةجرد ىلإ ةبسنلاب ناصقن هنكل ى لاك اذهف مهسفنأب اماتها مهسفنأ لاوحأ

 مل هيسن اذإ هنإف ديرملا ءىدتبملا يف متي امنإ لوألاف ، وه اك ءيشلا ةفرعم وه يذلا

 اذإ هنإف كلاسلا يف يناثلاو ص يصاعملا نم هلاثمأ نع هضارعإ الو هقارتحا وقي

 هل ىقبي الف هقرفتست ىتح اهيف كولسلا يف ةبغرلا هل مهآلاف راونآلا هل تفشكنا

 رابخإلا ىلع رصتقي الو نيقيرط نيلوقلا نيبي نأ ملعملل يغبذيف اهريغ ىلإ تافتلا
 لاق للع هللا لوسر نأ يور دقف ى داشرإلا هب متي ال هنإف هسفن لاح وه امع

 ىلإ هل ريشي هيف يف اهعضوو ةقدصلا نم ةرمت ذخأ نيح « خك خك » : نسحلل

 اهنإف اهمرإ : لوقيف هسفن ةحاصف ربتعي ملو هب تاص اذإ ةرمتلا هب يمرب توص

 . ملعأ كلاو ، اذهب مهفي ال كاذ ذإ نسحلا نأل ى مارح

 تاطرف الإ هرمع رخآ ىلإ اهيلع مودي نأ : لوألا :ةعبرأ نوبئاتلا : سداسلا
 هتبوتو “ تانسح تائهلاب لدبتسملا تاريخلاب قباسلا وهو ى اهنع رشبلا ولخي ال

 لوسر هيلإ راشأو “ ةيضرم ةيضار اهبر ىلإ عجرت يتلا ةنئمطملا هسفنو حوصنلا
 مهنع رك ذلا عضو ىلاعت هللا ركذب ن ورتهتسملا ن ودَرفملا ىمس « 2 ن ا

 ى اهل هنم ارهق هتوهش تنكس بنات امإ وهف“'١'ع افافخ ةمايقلا اودروف مهرازوأ

 اضيأ ةدملا فلتختو ص ليلق وأ ريثك امإ عازنلاو ى اهدهاجيو هعزانت بئات امإو

 ترثك و ء هتاساقم تلاط لمهم و هتمالسل طبتغم طتخح اضرأ وهو > عا ونألا و

 رشع ىصاملا هبكترا ىذلا بنذلا رفكي امنإ : لبق “ ىلعأ اذهو « هتانسح

 )١ ( يقهيبلاو نابح نبا هاور .
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 ىدصتي الو ىلاعت هلا نم افوخ هكرتيو “ تارم رشع هنم نكمتي نأ تارم
 ءادتبا نم بنذلا قرط هسفن نع دسي لب > بنذلل دوعي هلعل ءىدّتم وه نم اذه

 . هل ةرسيملا هبابسأ

 رئابك كرتو تاعاطلا تاهمأ يف ةماقتسإلا قيرط كلس بئات : يناثلا

 ريم نم هلاوحأ يراج يف هيرتعت بونذ نع كفني ال هنأ الإ « اهلك شحاوفلا
 ددجتو هسفن مال مدقأ املك نكلو « اهيلع مادقإلل مزع ريغو اهيلإ دصق ديدجت
 رئابك نوبنتجي نيذلا و » :ىلاعت هللا لاق “ةماوللا هسفنو اهنع زارتحإلا ىلع همزع

 : للع هنعو ى ةيآلا .. 'آاه ةشحاف اولعف اذإ نيذلاو » ى ةيآلا .. "اه مئإلا

 . ا ي باوت نتفم" لك مكرايخ (

 : ربخلا يفو ى « انايحأ ليميو انايحأ ءيفي ةلبنسلاك نمؤملا ه : رخآ ربخ يفو

 لاقو « نيحلا دعب نيحلا يأ ى « ةئيفلا دعب ةنيفلا هيتأي بنذ نم نمؤملل دب ال »
 : ن لاقو ص )٠' « نورففتسملا نيئاطخلا ريخو ع ءاطخ مدآ ينب لك » : نلع

 عقار بونذلاب ماو يأ ى 6ث) « هعقر ىلع تام نم مهريخف عا_تقر ماو نمؤملا »

) 
 . ١٣٥ : نارمع ل آ ةروس )٢(

 . دواد وبأ ءاور (ح)

) 

) 

( 

( 
 . ملم ءاور ) :

 ٥ د واد وأ هاور . )
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 كلذ سيآ نمو ى ةيآلا .. 2 مهرجأ توتؤي كثلوأ » : ىلاعت للا لاق ى ةبوتلاب

 ةمعطألا و هكاوفلا نم لوانتي امب ةحصلا ماود نع حمحصلا سيآ نكف ةبوتلا نم

 امب هك اردإ نع ملعلا بلط ف دهتجملا سؤب نمكو > ةموادم الب تارات ةراحلا

 . تارات ريركتلا نع روتفلا نم هاري

 هرهق نع هزجمل اهدّسعتيو ةوهشلا هبلغت م ةبوتلا ىلع رمتسي نرأ : ثلاثلا
 مل هنأ ىنمتو مدن اهنم غرف اذإو ث بونذلا نم ةلمج كرتو تاعاطلا ىلع بظاويو

 اوطلخ مهبونذب اوفرتعا نورخآو ه :ىلاعت هللا لاق © بوتأس : لوقيو ى اهلعفي

 . ""ه مهيلع بوتي نأ هللا ىسع ائيس رخآو احلاص امع

 هسفن ثدحي نأ ريغ نم بونذلا ىلإ دوعي مث ةبوتلا ىلع مقتسي نأ : عبارلا
 هل متخي دقو ةمتاخلا ءوس نم هيلع فاخيو ءوسلاب ةراتمآلا سفنلا هذهف ى ةبوتلاب

 . ةداعسلاب

 هيف عورملاو هيلع موزعملا بنذلا نم ةبوتلا ىلإ ةردابملا بجت : عباسلا

 بجاولا هيلع طقسي مل بجاولا اذه ىلع هسفن هدعاست مل نإف « هنم غورفملاو
 : رافغتسالاك بونذلا كرتل ابابسأ و تارافك نوكتل تانسحلا لعف وهو « رخآلا

 . يبونذ يل رفغاف يسفن تماظو اءوس تلمع ينإ ب ر

 . ٠٤ :ى صصقلا ةروس ) ( ١

 )٢( ةيوتلا ةروس : ١٠٦٢ .
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 ةالصلاو بنذلا ةبقاع يف بلقلاب ركفتلاو ملعلاو راكذألاو نآرقلا ةءارقو

 هنع وفعلاف لامعأ ةيناثب بنذلا عبتأ اذإو ث كلذ ريغو موصلاو جحلاو ةقدصلاو

 ءاج رو ى باقعلا فوخت و 4 عالقإلاو ص ةبوتلا : بلقلا يف ةعبرأ : ةوجرم

 امهدعب رفغتسيو “نيتعك ر بنذلا بقع يلصي نأ : حراوجلا نم ةعبرأ و ‘ باوثلا

 موصيو “ةقدصب قدصتيو ةرم ةئام “ هدمح و هللا ناحمس : لوقي و ةرم نيعبس
 يفو « نيتعك ر يلصيو دجملا لخديو ءوضولا غبسي : راثآلا ضعب يفو “ اموي
 . تامك ر عبرأ ىلصي : رابخآلا ضعب

 رسلاب رسلا اهرَفكت ةنسح ا_هعبتاف ةئيس تلمع اذإ » : « ربخلا » يفو

 ةقدصو ى ليللا بونذ رفكت رسلا ةقدص : لمق كلذلو “ « ةينالعلاب ةينالملاو

 تجلاع ينإ : لاقو للع هللا لوسر ىلإ لجر ءاجو ى راهنلا بونذ رفكت رهجلا

 : تلع لاقف ث ىلامت للا مكحب ىلع ضئقاف سملا الإ ءيش لك اهنم تبصأف ةأرما

 نبهذي" تانسحلا نإف » : تللم لاق .ع ىلب : لاق « ؟ ةادغلا انمم تيلص اموأ »

 تاجلاعم نم ىنزلا نود ام نأ ىلع هب اولدتساو ى انموق هاور ى "اع تائيسلا
 . هل ةرافك ةالصلا لعج هنآل ةريغص ءاسنلا

 هللا تايآب ءىزهتسملاك هيلع رصم وهو بنذلا نم رفغتملا ربخلا يف : نماثلا
 ةعبار تلاق اك ط هللا رفغتسا يلوق نم هللا رفغتسا : لوقي ضعب ناكو ى ىلاعت

 ةبوت ناللاب رافغتسإلا : لاقيو ى ريثك رافغتسا ىلإ حءاتحي انرافغتسا : ةيودملا

 هللا ناك امو “ مهيف تنأ و مهبذعيل هللا ناك امو ه : ىلاعت شا لاق ى نيباذكلا

 )١( نابح نبا هاور .
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 امهدحأ بهذ نانامأ انل : ةباحصلا ضعب لاق ى )١' نورفغتسي مهو مهبذعم

 ٠ انكله بهذ نإف ‘ رافغتسإلا يقبو > انيف لوس رلا نوك وهو

 ؛ناسللا يف هنم ناك ام نيباذكلا ةبوت وه يذلا رافغتسالل جاتحملا رافغتسإلاو

 رفغتسا نم رصأ ام ه : للع هلوق يف دارملا وهف عرضتب بلقلا هب رثأتي ام امأو

 هالوم نم لاح لك 1 دبعلل دب ال : لهس لاق « '٦؛« ةرم نيعمس مودلا ف داع ولو

 ى ىلع رتسا بر اي : لاق “ ىصع نإ ءيش لك يف هيلإ عجرب نأ هلاوحأ نسحاف

 ينقزرا بر اي : لاق بات اذإ و ى ىلع بت" بر اي : لاق ةيصعملا نم غرف اذإف

 . ينم لبقت بر اي : لاق لمع اذإو “ ةمصعلا

 مش ةباجإلا رافغتسإلا لوأ : لاق بنذلا رفكي يذلا رافغتسإلا نع لئسو

 ةبوتلاو ‘ بولقلا لامعأ ةبانإلاو ى حراوجلا لامعأ رافغتسإلاف "ةبوتلا م ةبانإلا

 نم هيف وه يذلا هريصقت نم هللا رفغتسي مث ‘ قلخلا كرتي نأب هالوم ىلع لابقإ
 ىلإ لقنتلا مث هاوأم هدنع نوكيو هل رفغي كلذ دنعف ركشلا كرتو ةمعنلاب لهجلا

 ةالاوملا مث ةافاصملا مث ةاجانملا مث ةفرعملا مث ركفلا مث نايبلا مث تابثلا م دارفنإلا
 هءادغ ملعلا نوك ىتح دبعلا بلق يف اذه رقتسي الو « ةلخلا وهو رسلا ةثداحم مث

 ىلإ هعفربف هيلإ هللا رظني مث ، هبحاص لكوتلاو هءادر ىضرلاو هماوق رك ذلاو

 بئاتلا » : للع هلوق نع لئسو “ شرملا لمح ماقم هماقم نوكف شرعلا

 يف ىلامت هللا رك ذ ا_ه هبف ناك اذإ هللا بيبح نوكي امنإ : لاقف ث « هللا بيبح

 . ح ء : لافنألا ة روص ) ( ١

 . يئ انلا هاو ر ) ( ٦
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 هوركم يف لخدي ال بيبحلاو « ةيآلا .. ي نودباعلا نوبئاتلا . : هلوق
 . 4ه.هلمح

 تاجردلا لينتو ى هل بنذ ال نمك ريصي ىتح تائيسلا رفكت ةبوتلا ةرمو
 كلذو ى هل فيفخت امإو “ بنذلا لصأل وحم امإ ريفكتلاو ى ابيبح ريصي ىتح

 . رافغتسإلاو ةبوتلا ةوق بسحب

 ركذلاب يرجي لاوحألا ضعب يف يناسل : يبرغملا ناثع ابأ هخيشل ضعب لاق
 ريخلا يف كنم ةحراج لممتسا ذإ هللا ركشأ : لاقف ، لفاغ ىلقو نآرقلاو

 نإف ص ىقح كلذو ، لوضفلا اهد"وهب ملو رشلا يف اهلمعتسي ملو رك ذلا اهد"وعو
 ىبس ائيش دوعت نمو ى رافغتسإلا هناسل قبس ابذك عمس اذإ كلذك ناك نم

 نمو ى كلاب ذوعن : لوقي نأ ىلإ هناسل قبسي ةذاعتسالا د"وعت نمف ى هيلإ هناسل

 الو نابيجحي وأ نابيجحي ال ثيح ولو متشلاو ةنعللا ىلإ هناسل قبس لوضفلا دوعت

 . هل ةن

 بانتجاو ريخلا ىلع للا هأشنأ هل ةوبص ال باش امإ : نامسق سانلا : عساتلا

 ص « ةوْبص هل تسيل باشلا نم كبر بجعي » : لع هلوق يف يذلا وهو ى رشلا
 ةوهشلاو ةلفغلاب وه امنإ رارصإلاو ث ةرصم وأ بئات فراقم امأو « ردان اذهو
 ىلع نامتسيو ى هدضب ءيشلل ةاوادم ةوهشلا نع ربصلابو ركفلاو ملعلاب هيواديف
 ايندلا باقعو فلسلاو ءابنألا تاياكح و رابخآلا ونآرقلا فيوختب رارصإلا كرت

 اهمقفش باغ ةليل الو هرجف علطي موي نم ام » : [لوقي ] قلع هنإف “ بونذلا ىلع
 ىاوقلخي مل قلخلا اذه تدل ا : مهدحأ لوقي تاوصأ ةعبرأب ناب واجتي ناكلم و الإ
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 ذإ مهتيل اي : رخآلا لوقيف ى اوقلخ اذامل اوملع اوقلخ ذإ مهتيل اي : رخآلا لوقيو

 اذإ مهتيل اي : رخآلا لوقيو “اوركاذتو اوسلاجت' : -: ةياور يفو - “اولمع اولع

 نم هناكم ندأتسا الإ يصعي دبع نم ام : فلسلا ضعب لاق ى « اوبات اولمعي ل

 ص افك هيلع طقسي نأ ءامسلا نم هفقس نذأتساو ط ه۔ب فسخي نأ ضرألا

 لعلو ى هاتمحرل هاتقلخ ولو ى هاقلخت مل اكنإف يد .ع نع افك" : للا لوقيف

 ىنعم كلذ : ليق ث تانسح هل لدبأف [(۔>لاص لدبتسي هلمل هل رفغاف "ىلإ بوتي

 . ةيآلا .. 6١ 'ه ال وزت نأ ضرألاو تاوامسلا كسمي ةلا نإ « : ىلاعت هلوق

 اذإف شرملا ةمئاقب قلعم عباطلا : _ هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع نعو

 اب;+; بولقلا ىلع عبطيف عباطلا هللا لس رأ م راحلا تلحتسا و تامرحلا تكهتنا
 ًانذ بنذأ ادك ةحوتفملا فكلا لشم 0 للا دهاجم : ثيدح يفو ى اهف

 : نسحلا نعو “ لفقلا كلذف « دسفىف اهلك عباصألا ضبقت ىتح عبصإ تضمقنا

 هعفرب ملف هبلق ىلع هللا عبط دبعلا هغلب اذإ يصاعملا يف ادح هللا نيبو دبعلا نيب نإ

 ليربج هنع ذخأ وفشكناف هللح ترياطت ةرجشلا نم لك آلاب مدآ ىصع املو كدعب

 ينرواجي ال هنإف يراوج نم طبها»:لاقف شرملا قوف نم يدونو ليلك إلاو جاتلا

 نم انجرخأ ةمصعملا مؤُس لوأ اذه » :لاق ايكاب ماوح ىلإ تفتلاف ى « يناصع نم

 7 بيمحلا راوح

 ةأرملا هتلأس وأ ‘ ام وب نيعبرأ هراد ف لاثمتلا دبعأ زالتتلانع ناملس نأ يورو
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 ه اهيبأل كحلا نوكي نأ هبلقب بحأ وأ ى لعفي ملو « معن : لاقف اهيبأل مكحي نأ
 معطي الف هتفكمب لأسي ههجو ىلع ابئات برهف اموي نيعبرأ هكلم بلسف “لاوقأ
 هتدرطف ةأرمال تدب نم مهطتساو “برضو درط و "جش ع ناملس ينإ : لاق اذإو

 ناكو ى هسأر ىلع لوب ةرج تدص ازوجع نأ : ةياور يفو ط ههجو يف تقصبو

 ى هسبلف توحلا نطب نم همتاخ جرخ ةبوقعلا مايأ دد_ءع اموي نيعبرأ كلذ ىلع

 ىنج نم ضمب هيلإ رذتعاف اهلك هلاوحأ هلإ تعجرو ه۔أر ىلع ريطلا تفكعف
 ءايسلا نم ناك اذه “ نآلا كدمحأ الو لبق نم متلعف ايف كمولأ ال » : لاقف ث هملع

 . ! هنم دبالو

 ص اهب هسفن هتدوارف اهب هيتأيل هدبع لسرأف رخآ دلب نم ةأرما لجر جوزتو
 يكرقي : لاق ؟ بيغلا ىلع للا كملطأ مج : رضخلل ليقو ى للا هينف لل اهدهاجف

 ناكو هصيمق ىلإ رظن مالسلا هبلع نابلس نأ يورو ى ىلاعت هللا لجأل يصاعلا
 ههلا تعطأ اذإ كيطعن امنإ :تلاقف ؟ ل :لاقف ءحيرلا هتعضوف هبجعأ و اديدج

 كدلو نيبو كنيب تقرف مل يردتأ » : مالسلا هيلع بوقعي ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ و

 تفخ بئذلا هلكأي نأ فاخأ هتوخإل كلوقل ه : لاق ىال : لاق « ؟ فسو

 املو « يظفح ىلإ رظنت ملو هتوخإ ةلفغ ىلإ ترظنو “ ينجرت ملو بئذلا هيلع
 . نينس عضب نجلا يف ثبل كبر دنع ينركذأ : فسوي لاق

 ء ءادعألا ءاليتساو قزرلاو بلقلا قيضك بونذلا بئاصملا بابسأ نمو

 فراق نم » : نل لاقو « هبيصي بنذلاب قزرلا مرحيل دبعلا نإ » : قيلع هنعو

 اداوس ةنعللا تسدل : فلسلا ضعب لاقو ع « ادبأ هيلإ دوع ال لقع هقراف ابنذ
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 هلثم يف تعقو الإ بنذ نم جرخت ال نأ ةنعللا امنإ « لاملا يف اناصقنو هجولا يف

 لحولا يف يشمي نيفراعلا ضعب ناكو « داعبإلا نمللا نأ كلذو ى هنم "رشأ وأ

 يكبيو لحولا طسو يف٠يشمي ما_ةف طقسو هلجر تقلز ىتح ًازرتحم هبايث اعماج
 نيبنذو بنذيف عقي ىتح اهبناجميو بونذلا ىقوتي لازي ال دبعلا لثم اذه :لوقيو
 . اضوخ بونذلا يف ضوخي امهدمبف

 كبونذف ناوخإلا ءافجو نامزلا ريغت نم تركنأ ام : لضفلا لاقو

 ص يرامح قلخ ءوس يف ىنذ ةبوقع فرعأل ىنإ : ضعب لاقو ، كلذ كتثروأ

 : ماشلاب ةيفوصلا ضعب لاقو “ قيب راف يف ىقح ةبوقعلا فرعأ : رخآ لاق
 ءالجلا نبا يب رمف هيلإ رظنأ تفقوف هجولا نسح ينارصن مالغ ىلإ ترظن
 نم تبجمت هللا ناحمس هللا دبعاي : تلقف هنم تبيحتساف يديب ذخأف يقشمدلا

 : لاقو يدي زمغف ؟ رانلل تقلخ فيك ةمكحلا ةعنصلا هذهو ةنسحلا ةروصلا هذه

 . ةنس نيثالث كلذب تبقوعف نيح دمب اهتبوقع ندجتل

 ةالص ادحأ توفدال : لاقو ةبوقع مالتحالا : ينارادلا نابلس يبأ نعو

 ع مكلامعأ نم متريغ ايف مكنامز نم متركنأ ام ربخلا يفو ى هبنذأ بنذب الإ ةعامج
 نأ يتعاط ىلع هتوهش رتآ اذإ دبعلاب عنصأ ام ىندأ نإ ه : هللا لوقي ربخلا يفو

 يلصأ موي تاذ امئاق تنك ناولع نب ورمع يبأ نعو « يتاجانم ذيذل همرحأ

 ىلإ تعقوف لاجرلا ةوهش هنم دلوت ىتح يتركفب هتلواط ىوه يبلق رماخف
 ص نوباصلاب هلسغ جلاعأ مايأ ةثالث تيبلا يف ترتتساف هلك يدسج ةدوساف ضرألا

 اصخش هجو دقو دينجلا تيقلف ثالث دعب فشكناف ى ادوس الإ دادزب الف
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 هيدي نيب امئاق تنك ث ىلاعت هللا نم تيمحتسا امأ : لاقف ةقرلا نم ينصخشأ

 ؟ ىلامت هللا يدي نيب نم كتجرخأو كملع تلوتسا ىتح ةوهشب كسفن كترماسف

 نم تبجمف ؛ نوللا كلذب هللا َتيقلل كنع هيلإ تبتو كل هللا توعد ينإ ال ولف

 . ةقرلاب انأو دادغب يف كلذ فرع ذإ كلذ
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 لصف

 . يلتبا وأ هنم ةبوت دصق الب ةعاط مث آريبك ًابنذ لعف نم

 ةب وتلاب هدصقي ىتح ال وأ كلذب هرفكي لبف ملظب دبع لبق نم نإو

 > نال وق ؟ هنم

 لصف

 وأ جح وأ موص وأ ةالص وأ ةقدص نم الفن ( ةعاط مث أريبك ابنذ لعف نم )

 كلتب هل ريفكتو ( هنم ةبوت دصق الب ) كلذ ربغ وأ ةثاغإ وأ ةناعإ وأ ةءارق
 نم نإو يلتبا وأ ) هبلإ دوعي نأ وأ هنم بوتي ال نأ دصقب رصي مل اذإ ةعاطلا

 ( كلذب ) لصألا بحاص هفعضو بنذلا كلذ يأ ( هرفكي لهف ماظب دبع لبق
 الو دوهي نأ دقتعي ملو يسن وأ لفغ وأ بوتي نأ ىون نإ ةعاط وه يذلا لعفلا

 نأب ( هنم ةبوتلاب هدصقي ىتح ) ةعاطلا كلت هرفكت ( ال وأ ) بوتي ال نأ

 هب ىلتبا ام ىلع ربصي نأ وأ بنذلا كلذ هنع رفكتل ةعاطلا لعفي نأ ىوني

 . ( نالوق ) ؟ بنذلا هنع رفكمل
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 بونذلا نم ةبوتلا ضرفب نادو بتي ملو هيلع رصي ملو هلعف نإو

 اضيأ فالخ ؟ ةب وتلاب هدصقي قح ال وأ هنم ةبوتلا نع هيفكي لبف

 ضرفب نادو ) يسن وأ لفغ لب هنم ( بتي ملو هيلع رصي ملو هلعف ناو )
 ( هيفكي لهف ) الامجإ اهنم رفغتسا وأ الامجإ اهنم باتو ( بونذلا نم ةب وتلا
 : لوقي لصألا بحاصو ى لكلا ىف امهيلع لولدملا ةلمج رافغتسالا وأ بوتلا اذه
 رافغتسالا وأ ( ةب وتلا نع ) هيلع فنصملا مالك لمح زوجيو « ناد نإ هيفكي هنإ

 ىتح ) كلذ هيزجي ( ال وأ ) مومملا يف هلوخدل هيلإ ةدوصقم اصوصخ ( هنم )
 ؟ ةبوتلاب هدصقي ىتح ارصم ةدعف اصوصخ هنم رافغتسالا وأ ( ةب وتلاب هدصقي

 . ( اضيأ فدالخ )

 هنأ ىلع رصتقا لب ةلمج بات وأ ةلمج رفغتسا هنأ لصآلا بحاص ركذي ملو
 تانسحلا لمعي نميف راحص لهأ فلتخا : جاتلا يفو ى ةبوتلا ضرفب ناد

 : ليقو “ هب ىزاجيف رثكأ اهأ رظن تام اذإف هيلع ىصحت : لبقف “ تائيسلاو
 ى كلذ نع امشاه مهضعب لأس مث ى ةنسحلا ةئيسلا تح ةئيس مث ةنسح لمع اذإ
 اذه نعو ى مهبجن ملو انيلإ اوبتك و راحصب عقو دقف اذه نع اوفك : هل لاقف

 لاح هتانسح هل تدشثت : تام رصم" نع لضفلا لئس و « ةقرفلا عقت هلثمو

 هللادبع وبأ و انأ ترظن : لاقف ‘ زرحم نب ديعس كلذ نع تلأس : لاق ؟ هرارصإ

 هل عيضي ال نأ ىلع انعمتجاو انقرتفاف بوتي مث رفكي مث تانسحلا لمعي نميف
 : لاقف ؟ هرارصإ لاح تانسح نم هلمع امث : لضفلل لبقف « هللا دنع كلذ
 . ملعأ هللاو '١؛ي نيقتملا نم للا لبقتي امنإ ف

 . ٢٧ :ى ة دئامل ١ ةر وس ) ( ١
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 ىلوتي امنإ : رثؤملا وبأ لاق . هلمع حلاص هيلإ هللا در بات اذإ : بوبحم نا لاق

 “بونذلا ةرثك نم قبس ام هرضي الو هانيلوت ةبوتو ريخب هلمع متخ نمف متاوخلا ىلع
 يضامب عفتني الو هانملخ انبد لطابلا لاحتنا و رارصإلاو ثكنلاب همتخ نمو

 ' . سكملابو تائيسلا نيهذي تانسحلا نآل هتانسح

 وحلا دصقب اهعبتا هنأ ردابتملاو « اهحمت ةنسحلا ةئيسلا عبتأ « : لل هنعو

 رثكيلف تائيسلا نم ولخي ال ناسنإلا نأ ديري نأ لمتحي لب نيعتي ال نكل
 الب تانسحلاب نارفغلا ىلع لدي اذك و ى رهظأ لوألاو ى اهفداصت اهلعل تانسحلا
 طحو ةجرد اذك و اذك هل عفر اذك لعف نم هيف درو ثيدح لك اهب وحلا دنصق

 اهنم رافغتسالا الإ اهوحمي ال ةريبكلا نأ انموق ححصو « ةئيس اذك وأ اذك هنع

 تإ » : ذاعمل هلي لاقو “ ىح نم اهيلع مزل ام صالخ عم ةنسحلاب اهدصق وأ

 « )١' « ةينالعف ةينالع نإو 0 ارسق ارس نإ ةبوت هدنع ثدحأف ابنذ تثدحأ

 ص رفاكلا مالسإك آمطق بنذلا رفكت حوصنلا ةبوتلا نأب عطقي هنأ حيحصلاو
 . انظ عقاو ريفكتلا نأ حجرألاو ، كلذ ىلع عامجإلا ربلا دبع نبا رهاظو

 عامجإ : ربلا دبع نبا لاقو ى حصألا ىلع رئابكلا رفكت ال ةحلاصلا لامعألا و

 - هلوق ىلإ - سفلا تاولصلا ه : ثيدح امف لديو ٠ ةبوتلا نم اهف "دب" ال لب

 م نإ رئاغصلا رفكت اهنإ : ضعب لاقو « رئابكلا بنتجا ام نهنيب ال تارفكم
 اوبنتجت نإ » : ىلاعت هلوقو “ ثيدحلا هدريو ى رئابكلا بنتجي مل ولو اهيلع رصي

 نسحي ةبوتكم ةالص رضحي ملسم ءىرما نم ام ه : ةياورو ى ةيآلا رئابك

 )١ ( د راد وبأ هاور .
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 تأي مل ام بونذلا نم اهلبق ا! ةرافك تناكالإ اهعوك رو اهعوشخو اه.وضو
 ةحلاصلا لامعألا نإ : هلوق يف مزح نبا ىلع ةدر اضيأ كلذو ى 6١٨ ةريبك
 اهلك هبونذ ةمايقلا موي لباقت هنأب حرصي ثيداحألا ضعب معن ى رئابكلا رفكت
 يف اذك و ةفيحصلا نم وحملا « اهحة ه : هلوق رهاظو ى بلغألاب مكحيف هتانسحب

 . ضمب هراتخاو « تائيسلا نيهذي » : هلوق

 جاتحي زوجت هنأب ضرتعاو اهب ةذخاؤملا كرت نع ةرابع كلذ نأ حيحصلاو

 لمحيو ص رخآ بنذ هنأل هنم ةبوتلا كرتل ال بنذلا تاذل ةرافك دحلاو « لسىلدل

 اذإ اوفلتخاو ى ةبوتلا نم اهعم دب ال لب ةرافك سيل هتماقإ نأ ضعب لوق هيلع

 امأو ى اهلكب : ليقو ث طقف داز امب باثي : لسقف ى هتائيس ىلع هتانسح تداز
 نأل نابراقتم ريفكتلاو ةرفغملاو ی اهلك هتانسح اهعم باثي و ىحمتف ةريغصلا
 رثأ وع وه : لبقو ى اضيأ رتسلا ريفكتلاو ى هرش ةياقوو بنذلا رقس ةرفغملا

 ث هيلع لضفتلاو دبعلا ماركإ عم كلذ ةرفغملاو “ لعفي مل هناك ىتح بنذلا

 رش ةياقو ةرفغملا : ليقو “ طقف هوحم هريفكتو ةنسح هبلق هترفغم : ليقو
 بئاصملا نأو ى ةبوقعلا دعب عقي دق ريفكتلاو ةبوقع الو ةذخاؤم الف بنذلا

 ةبوقعلا عم ناعقي ةمحرلاو وفعلا اذك ؤ ص تابوقع يهو تارفكم ةيويندلا
 .ا بهمدعو

 بانتجاك كلذ ريغ هل باوث الف بنذلا هب ىحي ام لمعلا نم رفكملا : ليقو

 نم ريثك لاقو ص رك ذلاك ةرفغمو باوث هيف ام هب رفغي يذلا لمملاو رئابكلا

 ٠ دواد وبأ هاور ) ( ١
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 كلذ لعاف نأ هلابب رطخ وأ هلعاف دهاش وأ هبنذب ًالاع بنذأ نمو

 . . هنم ةبوتلا ضرف يف كيشلا هعسي الف بنذم

 اورسفو ى بونذلا ريفكت ريغ ةيويندلا بئاصملا يف باوث ال : مهريغو ةباحصلا

 رفكي هوحنو اذهف ةالصلا ىلإ مادقألا لقنو ث هراكملا يف غبسملا ءوضولاب رفككملا
 هنأ ثمح نم تاحرذدلا عفريو > سفنلل ماليإ و > ةقشم هنأ 'ثمح نم بنذلا

 هححصو اهنم ةبوتلا نم ةريغصلا نارفغ يف اضيأ دب ال : ليقو ص ةدابع يطاعت

 نم دب ال : نيرخأتملا ضعب لاقو ى بجت ال : ةلزتعملا ضعب لاقو “ رجح نا
 هل عفرت دجملا ىلإ يشاملا يتوطخ ىدحإ نأ ءاجو “ تارفكملا ضمب وأ ةبوتلا

 . ةئسطخ هنع "طحت ىرخألاو ةجرد

 هلعف دهاش يأ بذذلا لعاف يأ ( هلعاف دهاش وأ هبنذب املاع بنذأ نمو )

 كلذ عمس وأ ( بنذم كلذ لعاف نأ هلايب رطخ وأ ) بنذ هنأب آماع بنذلا

 كلذ اولعج < لاؤسلا لبق كله دقف لاؤسلا هملع بجوف ( كشلا هعسي الف )
 كشلا يف نايصع ال هنأ حيحصلاف “ كلذك سيلو ى هبلق يف هلل ةفص روطخ ريظن

 لوأ نم هبلع نأل ( هنم ةبوتلا ضرف يف ) فراقي ىقح بنذ وه له رطخ ايف
 الإ ص اهريبك و اهريغص ءالقعلا ىلع بجاو بونذلا نع فكلا نأ ملعي نأ غولبلا

 رطخ وأ دهاش نم اهلعف قلا وأ اذكهةريغصلانع ةبوتلا ضرف لهج هل :لبق هنأ
 رفكت ةريغصلاو ‘ رفك : ليقو ى ىصع : لبقف ، بنذم اهلعاف نأ هلابب
 . رئابكلا بانتجاب

 ةرظنلاو ة۔بذكملاو ةضك رلاو فنعب ال ةعفدلا ةربغفسعلل » جاتلا , ف لثمو

 وأ ةبح ذخأو : ليق ص لعفت مل ام اهب رمآلاو اهب ىضرلاو ةيصعملاب مهلاو ىلوآلا

٤ .. 



 . هكرشب ملع نم دنع ديحوتلا ةلمج راهظإب كرشلا نم حصت امو
 نإ هتكرت وأ تعج ر وأ هنم تبت هلوقب زوجو ،اهرثك ب : ليقو

 ىلوتم ةباتتسا بجتو « هب ندي مل

 لامعتساو هتباد بوكرو هبوث سبلو ريغلا لام نم ةتابن وأ لالخ وأ ةبطح

 ىلع دوعقو هثرح يف ءطوو ى هل ريعتسا ام ريغب راعم لامعتساو اريسي همداخ

 هولدب يقسو هل ساطرق ةعطقو هملقبو هتاود نم ةباتك و ‘ هريصح وأ هريرس ىلع

 ةزمللاو ةزمغلاكو : بوبحم نا لاق ع نذإ.الب هئانإ نما برشو هتباد ىلع رجزو

 دحأ هيلإ رظني ملو رازإ الب مامحلا لوخدو “ لبق هنم ةبوتلاب نيد امو ةرظنلاو
 : . ةولخ ىف ءارعلاو

 الإ هلإ ال يهو ( ديح وتلا ةلمج راهظاب كرشلا نم ) ةبوتلا ( حصت امنإو )
 لوادتملا هب لومعملا وهو ى هللا دنع نم قح هب ءاح امو ى هللا لوسر دمح هلا

 اهعمسب مل ولو اهب قطن اذإ هللا دنع حصتو ( هكوشب ماع نم دنع ) انباحصأ دنع

 : ( : ليقو ) ىات اذإ دترملاو كرشلا كلذ يف ءاوسو هك رشب ملعت نم هنم
 : لقي مل ولو ص هللا لوسر دمحم للا الإ هلإ ال وهو ( اهرثكأ ) راهظإل ( ب) حصي
 للا دنع نم ىح هب ءاج ام لك نأ مزل هللا لوسر ناك اذإ هنآل « ىح هب ءاج امو
 ص كرشلا نم يأ ى ( هنم تبت : هلوقب )اهراهظإ هيزجي نأ ( زآوجو )
 كرشأ لب ( هب ندي مل نإ ) هنم تجرخ وأ ( هتكرت وأ ) هنم ( تعجر وأ )
 ةللاب ذا_۔ملاو هيلإ دترا وأ كراب انيدتم ناك نإ امأو ، ةتلز وأ الهج ءيشب

 . اهرثكأب وأ اهلك اهب قطني لب ع اذه هيزجي الف
 دمب هنم أربت بتي مل نإف ى هنم أربتي نأ لثم ( ىلوتم ةباتتسا بجتو )

 همهن بجيو ةيافك ضرف ةباتتسالا هذهو هبيتتسي مث هنم أربي : ليقو « كلذ
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 ‘ سكع الب هنع يزعجتو « ارنم معأ وهو هن مزلو ءهريغ ال

 : ليقو ى نالوقلاف دوهشلا ةداهشب هبنذ ناك نإ و « ةيصعملا لعفي ءآر اذإ اضيأ
 مامإلا وحن يف اذه : ليقو ى "رةي وأ هسفن نع ملكتيو رضحي ىتح هنم أربي ال

 يفف كرش نع ولو هنم أربتملاو هيف فوقوملا وهو هربغ امأ ( هريغ ال ) كاحلاو

 كهىف فوقوملا بات نإف ةبجاو ربغ اهنكل ىلاعت للا ىلإ ءاعد اهنأل باوث هتباتتسا

 رصتخم » يف كلذ تطسبو فوقولا ىلإ دري : لقو ى ةءاربلا يف كرتي : ليقف

 7 ةشاحلاو دعا وقلا

 نم يأ “ ( اهنم معأ وه ) يهنلا ( و ) ىلوتملا ريغ يهن يأ ى ( هيهن مزلو )

 هوركملا نع وأ ةيصعملا نع رجزلا يهنلاو ةيصعملا نم ةب وتلا بلط اهنأل ةباتتسإلا

 سيلو يهن ةباتتسا لكو ى ,لعفت ال : هل ليق وأ “ تلعف امع "بت" : هل ليق ءاوس .

 هوركملا يفو مرحملا يف نانوكي امهنأل مومعلا مدعب لاقي د۔ةو ى ةباتتسا يهن لك

 ةباتتسإلا يأ ث ( يزجت و ) لاق ابهن ادبأ ةباتتسإلا تناك املو ى يفبني ال ايفو

 زجي مل دعت ال وأ لمفت ال : هل لاق اذإف ( سكع الب ) يهنلا نع يأ ى ( هنع )
 ىف اصن سيلو هوركملاو ةيصعملا يف لاقي كلذ نآل ص بت : هل لوقي نأ نع

 هاهت هنأ مزلي مل دمت ال : لاق اذإ كلذك و : لاقي دقو ى اهنع فكي ملف ةباتتسإلا

 . اضيأ يغبني ال امع نوكي يهنلا نآل ى ةريبك نع

 : ضعب نع اهضعب ينفتسي ال لمج ثالث : _ هللا همحر _ رزخ وأ لاق

 ريغ ةلمج لك ى هللا دنع نم ىقح هب ءاج امو ؛ هللا لوسر دمحمو ؟ هللا الإ هللإ ال

 : هلوق لخديو ايهيف لخدي الو ىح هب ءاج امو : هلوق يف نلخديو “ ىرخألا
 :هلوق ىف « كلا الإ هلإ ال » لخديو « شا الإ هلإ ال » :هلوق يف « ءيش هلثمك سيل »

 يهنلا لخديو ء رخآلا هافن امه دحأ هافن ام كلذ ف ىنعملا و “« ءيش هلشمك سدل »
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 ريغص نع ايل عيضم : ليق يصعي الو ، امزل كيح ايهكرات ىصعو
 هتب و وأ 3 هريغب وأ هسفنب باتف يصعي ىلوتم ىأر نمو

 2 هتباتتسا هنع تطقس نانسمأ

 ةريبك ىلوتملا لعف اذإ كلذ ىنعمو ىيهنلا يف ةباتتسإلا لخدت الو « ةباتتسإلا يف
 ' يف هاكح ى هتباتتسا نع كيزجي الف هتيهن اذإ امأو « كلذ كازجأ دقف هتبتتساف
 . ص تالاؤسلا »

 نايصع ( امزل ثيح ) ةباتتسإلاو يهنلا كرات يأ “ ( ايهكرات ىصعو )

 وأ اقافن وأ اكرش ةيصعملا تناك نيلوقلا يف ءاوسو ى ةريغص : ليقو ى قافن

 نإ و ى قافن ةباتتسإلا وأ يهنلا كرتف اقافن وأ اك رش تناك نإ : ليقو ى ةريغص

 اههك رت نإ قافن ةريغصلا نع اهكرت نأب لوقلا هجوو « ةريغصف ةريغص تناك

 ةباتتسإلا وأ يهنلا مزلي ال ثيح ا۔هأو ، هنايصع ىلع يصاملل ءاقبإ هنآل رارصإ

 هنع لبقي ال ناك وأ : لبق « بدتتسي وأ ىهني نأ قطي ال اذإ اك “ نايصع الف

 . ةباتتسإلا وأ يهنلا

 بانتجاب هنع ةوفعم هنأل ( ريغص نع ايف عيضم : ليق ‘ يصعي الو )

 هنأ ملع نإ هنأ يضتقي اذه نالو ى اهنع يهنم ةريغصلا نأل لكشم وهو رئابكلا

 . ة ريغصلا نع همهن كرتب ىصع ة ريبك

 باتف) رارقإب وأ دوهشلاب نايصعلا هنع حص وأ ( يصعي ىلوتم ىار نمو )
 هتبوت ىكح وأ ) هبيتتسم ةباتتساب يأ ى ( هريغب وا ) ةباتتسا الب ( همفنب
 ةباتتساب وأ هسفنب بات دقو ى ةيافك ضرف اهنأل ( هتباتتسا هنع تطقس نانيمأ
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 لبق ولو ض رصأ نإ هل ةباتتسإ ةداعإ همزلي الو ء دحاو زوجو

 ٤ باتتسي : ليةف ريبك ىلوتم ىتأ نإو ، هريغ وأ وه هتباتتسا

 ء هل رفغتسو بات نإ هتيالو ف كرتيو

 نع ةبوتلا هتياكح يفكت نأ يف ( دمحاو ) نيمأ ( ز"وجو ) “ ببتتسم
 ةباتتسا رخؤم ىصعميو دحاو نيمأب ىلوتي : لاق نم لوق وهو « ةباتتسإلا

 هلإ لاسرإ وأ باتكب وأ لوسرب وأ هبلإ يلاب امإ “ ناكمإلا دعب هالوتم

 . ةبابتتسإلا هنع يكحي هلوسر نوكي نأ هنكمي مل نإ هبيتتسيف ءيجيل

 ينإ : لاق وأ « بوتأ ال : لاق نأب ( رصأ نإ هل ةباتتسا ةداعإ همزلي الو )

 ةداعإب دارأ ( هرمغ وأ وه هتباتتسا لبق ولو ) بنذلا ةدواعم ىلع يتين دقاع

 باتقسي نأ لبق هرارصإ ةروص ىلع مالكلا قدصيل اهعاقيإ قلطم ةباتتسإلا
 . امه وأ دسقتلا وأ قالطإلا هتقالع لسرم زاج كلذف

 ريغب لافتشإلاب وأ ثيدحلاب رارصإلا نوكي له : لئس و :« تالاؤسلا » يفو
 بنذلا ىلع ةماقإلا رارصإلاو : لاق > بوتأ ال : لوقن ىح ك ال : لاق ؟ ةبوتلا

 . هملإ ةدوعلل داقتعإلا و

 :( ليقف ) هتموادمب هيلع رصأ وأ اريغص ىتأ وأ ( ريبك ىلوتم ىتأ نإو )
 .لبق (هل رفغتسيو بات نإ هتيالو يف كرتيو باتتسي ) و هتيالو ىلع يقبي
 ىلع ىقبي هنأ انركذ امل ةبوتلا دعب امب هصخأ مل امنإو ى اهلاح يفو اهدعبو ةباتقسإلا

 . هشتدالو
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 , هنم ءىرب رصأ نإ و > هت٫الول ًاعسضت دعي ال _ف لعفي ل نإو

 بات نإف ى باتنسي مث ةريبكلا هلعف نيح يف هنم أربي :ليقو

 ةيال ولا هل ددح نم كلهو ‘ رافغتسإلا و ةيالولا هل تددح

 نكلو رذع هتباتتسال لاصيإ هل نمكي مل نإو س راعغتسإلاو

 . هلثم وهف عيضو دعب هلصو نإو ث هتءارب رظتني ال

 ( دعي الف ) اهلبق وأ هتبوت دعب هل رافغتسإلا نم انركذ ام ( لعفي مل نإو )
 ص باتو هباتقساو اهيف هاقبأ هنأل اهنع لزب مل هنأل ( هتيالول عييضت ) هلمف مدع

 هنم أربي : ليقو “هنم ءىرب ) هباتتسا امدعب بوتأ ال : لاق نأب ( وصأ نإو )

 ( راففتسالاو ةيالولا هل تددج بات نإف 0 باتتسي مث ةريبكلا هلعف نيح يف

 . ابوجو

 تلاز دق ةقباسلا ةيالولا نآل ( رافغتسالاو ةيالولا هل ددجي مل نم كلهو )

 دقف اهبوجو دعب هنع اهرخأ نمف ى هتبوتب اهيلإ عجر مث ريبكلا لعفب هتءاربب
 وأ راضحإب وأ باتك وأ لوسرب ( هتباتتسال لاصيإ هل نكمي مل نإو ) كل

 راظتني ال نكلو « رذع ) ام عنام وأ ودع وأ دعبل توصلا عفر وأ هيلإ يشملا
 همقل اذإ ه۔ذأ دقتعيو هنم أربي لب « لوآلا لوقلا ىلع ولو هبيتتسي ىتح ( هتعارب

 هنكمأ وأ ( دعب هلصو نإو ) هبيتتسي هنإف هجوب ةباتتسإلا لاصيإ هنكمأ وأ
 ناك نإف ( هلثم وهف ) هتباتتسا ( عيضو ) “ لوسر وأ باتكب ولو هلوصو
 . ريغص اهعيبضتف اريغص وأ قافن ةباتتسإلا عييضتف اريبك نايصملا
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 ‘ دحوتلل ءاعد وأ هنع اهن وأ كرش نم ةب اتتسا كرشي الو

 ةباتتسا ساان رذعي الو . دنرمل نإو هعييضتب قفانيو . امامإ ولو

 نم ةءارب وأ هن ٥٠ هدهاش ابنذ وأ همزل ثمح اهن وأ ىلوتم

 ‘ هبدتنتس ملف بذلا هنم دهاش نأ لدعب هالوت هنأ وأ هتءارب هتمرل

 وأ الهج هالوتم نم ثداح ( كوش نم ةباتتسا ) عيضم ( كرشي الو )
 ديحوتلا ىلإ يأ “ ( ديح وتلل ) هالوتمل ( ءاعد وأ هنع ايهن وأ ) دادترا وأ ةلز

 نم ةباتتسا : هلوق هنع يفكي اذهو « ةدرو وأ ةلز وأ لهجل هنع جرخ نأ دعب

 دمحوتلاىلإ ءاعدلاو ى يزجت كرشلا نم ةباتتسإلا نأ كملعيل هركذ نكل “ كرش

 مل نم ءاعدل الماش ةلأسملا ريغ يف هيلإ ءاعدلا ناك ولو دحاو امهانعم نأل يزجي

 نيكرشملا ءاعد عيض نإ هنإف ( امامإ ) عيضملا ناك ( ولو ) لبق ادحوم نكي
 هنإف ال وأ لبق هالوت كرسلا ىلإ عجر نم وأ كرشلا نع مهيهنو ديحوتلا لإ

 . كرشي ال

 نع نيك رملا يهن وأ كرشلا نم ةباتتسإلل ( هعييضتب قفاني ) نكل ( و )
 خيشلا لاق ى دترملا ةباتتسا عيض ولو كرمثي ال يأ ط ( دترمل نإو ) كرشلا
 ( ىلوتم ةباتتسا سان ) نايسنلا يف ( رذعي الو ) : فلخي نب نابلس عيبرلا وبأ
 ايهن وأ ) يسن ىقح لمفي ملف اهيف هبيتتسي نأ نكمي هبنذ دعب ةدمل همزل ثيح
 هالوت هنأ ) يسن ( وأ هتءارب هتمزل نم ةءارب نأ هنم هدهاش ابنذ وأ همزل ثيح

 ىف رذعي ال ةيالولا ريغ يف هنأ نظ هنأل ( هبيتتسي ملف بنذلا هنم دهاش نأ دعب

 .ةباتتسا نودب وأ هريغ ةباتتساب لب ث هتباتتسا نودب بات نإ و ى هتباتقسا كرت
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 نإو 0 هلعاف هنع ىهني هوركم ىلع نإو بحتو ، رذعي : ليقو

 { هتني مل نإ قارفو رجهب بدؤيو ص بنذ ريغ

 هنأو بات دق هنأ يسنو هنم أربتف هبنذ ركذتف هتبوتل هالوتف وه هباتتسا وأ

 ص ناسنلا يف رذعي نم لوق وهو ( رذعي : ليقو ) ى رذمي الف ةيالولا ىف هدر

 . هف مالكلا مدقتو

 هباتتسا مش هالوت نم هنم ءىربف ةريبك ىلوتملا لعف نإ : « تالاؤسلا » يفو

 الإ ص ءيش هبلع سيلف لعفلا كلذ ىلع هنم أ"رَستَ نم ءاجف ةيالولا ىلإ هدرف باتف

 . ىنزلاب وأ كرشلاب هامر نإ

 صعب فيكف ىصب ال هوركملا لعاف نأل دكأتت يأ ‘ ةباتتسالا ) 7 (

 سوفن ههركت هوركم كرت وأ لعف نم يأ ) هوركم ىلع نإو ( همهن كرات

 لوق يف بئذلا مل لكأو ى دجسملا قوف ةالصلاك ى ملعلا يف هرك اع نيدملا

 ىلإ اضيأ هعجرم و يفبني الو ى _ لا مهمحر - مهت ريس ف هرك امم وأ ‘ هتهارك

 يشم ف مهت ريسك و هردص ىلإ هت رس فقوف نم لح رلا دًرحتي نأ ةهارك ملعلا :

 ام ابس الو بنذ ريغ هنأ لاحلاو يأ ( بنذ ريغ نإ و هلعاف هنع ىهني ) سابلو

 ٠ ةديدش ةهارك هرك

 كرتو ڵ هباوج كرتو ندبلاب هنع ضا رعإلاب هروضح يف ( ,رجه بدؤيو )
 نم نأل ةباتتسالا دعب هوركملا كلذ نع ( هتني مل نإ قارفو ) هيلإ مالكلا ءاقلإ
 ةمعرلاك ناسنإلا هب قامت نم اذك و ؛ هميوقت و ايندلاو نيدلا ةحيصلا ملسملا قوقح
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 . جرف وأ سفن وأ لام داسفل دؤم نع يجن عيضم ىصعو

 عّيض نإو “ مهقوقح يف رصق دقف كلذ عيض نإو ث لايملاو ديبعلاكو مامإلل
 ايهن عيضم ىصعو ) ث هيلع الف هب قلعتي مل نم قحو ىلوتملا ريغ ىقح يف كلذ

 «( جرف وأ ) ضرع وأ ( سفن وأ لام ) داسف لإ يأ ى ( داسفل ةتؤم نع

 . ملعأ هللا و

 ؛ ,ه ٠- ٨



 لصف

 زواجتيو وفعي نأ برلا نهو ص وفهي نأ دبعلا نأش نم
 3 ٠  ٠

 ‘ ىرخاو ىرخا هدخاؤيو ةرم اينذ هنع رتس دقو هدخا ؤي الو

 ى رخآب هذخاؤيو ابنذ هل رفغيو امه دحإ يف وأ امهيف هذخاؤي دقو

 لصف

 نأ برلا ) ناش ( نمو ) “ بنذلاب لزب يأ ( وف نأ دبملا ناش نم )
 بنذلا كلذ يف هسبحي ال يأ ى ( زواجتيو ) : هلوقب وفعلا رسفو ى هنع ( وفعي

 هانعم وفعلا : دمحأ خيشلا لاق ، هبقاعي ال يأ ى ( هذخاؤي الو ) ى هبف هضبقيو
 هاد۔ع وأ هلوأ هبلع يأ « بنذلا ( هنع رقتسي دقو ) ى ةذخاؤملا كرتو زواجتلا

 ىرخأ ) ةرم اهيف رخآ بنذب ( هذخاؤيو ةرم ابنذ ) زواجتلا ىنعمل « نع ه ب
 هبنذ وأ هبونذب ( هذخاؤي دقو ) ى ةرخآلا يف يأ ( ىرخأ ) هبونذ رتسي ( و
 ص ىرخآلا يف هذخاؤيو ( امهادحإ يف وأ ) ىرخألاو ايندلا يف يأ ( ايهيف )

 . اهيف ( رخآ ) بنذ ( ب هذخاؤيو ) اهيف ( ابند هل رفغيو )
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 العف هنم لبق نإو ص رخآ هنم لبقيو ،العف هيلع دريو اذه عتمو

 . .. ٠ ...... .... ... . هتذخاؤم تلاز

 هذخاؤيو ابنذ هل رفغيو : هلوق در اذه بسانيو ى ةرخآلا يف ( اذه عنمو )

 اهيف هبقاعيو ةرخآلا يف ابنذ هل رفغي نأ مهضعب عنمو يأ “ ةرخآلا ىلإ رخآ
 كلذ هجوو ص ةذخاؤملاك ا۔ملك لئاسملا كلت يف ةذخاؤم الب راهظإلا و ى رخآلا

 للا دنع يقش هنأل هل ىحمي ال هوحمي ام لمع وأ بنذ نم بات ولو هنأ عنملاب لوقلا

 هجوو ث حلاص نم لمع امب ايندلا يف يزوج دقو ى اهلك هبونذب ةمايقلا يفا ويف
 تاكردلا توافت اذك و ‘كلذل عوضوم نازيملاو لدع مكح هللا نأ زاوجلاب لوقلا

 نم يقشلا تانسح صقنت كلذك هتاجرد نم هتا"ذلو ديعسلا تائيس صقنت اكو

 : امسق رشع ةتس كلذو ى هتاكرد

 ايندلا يف وفعي نأ ثلاثلاو ى ايهيف ذخاؤي نأ يناثلاو ايهيف وفعي نأ لوألا
 كلذ نوك نينثا ةعبرألا يف برضاف ى طقف ةرخآلا يف وفعي نأ عبارلاو ‘ طقف

 عم كلذ نوك نينثا اهيف برضا ةينامث كلذف ضعبلاب هنوك و “بونذلا نم لكلاب

 . رشع ةتس كلذف ءافخإلا عم وأ راهظإلا

 يف وأ ةرخآلا يفو ايندلا يف ةيصعملل اكرت وأ ةعاطلل ( لعف هيلع دريو )

 ك اهيف هيزاجي ناب رخآ اكرت وأ ( رخآ هنم لبقيو ) هب هيزاجي الف امهادحإ
 : ليقو « امهادحإ يف وأ امهيف اهدرب اهلك هكرتو هلاعفأ اذك و ى امهادحإ يف وأ

 لبق نإو ) 0 اهيف اهلك هك ورتو هلاعفأ لبق ةرخآلا يف اك رت وأ العف هنم لبق اذإ

 هذخآ ولو رانلاب هذخاؤي ال ( هتذخاؤم تلاز ) ةرخآلا يف اك رت وأ ( العف هنم
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 ىضتقمب باوثلا بوجو لوبقلا ىنعمو ى ركلاو دححلا هلو رخآو

 فنصملاو “ اهيف ( رخآ ) ةيصعم لعف وأ ضرف كرت ( و ) هل اصيحم اهريغب
 ناّيقيقحلا ( ركشلاو دمحلا هلو ) هبنسَك نم هنأل لعفلا يف كرشلا لخدلي
 . هريغل ال

 ه ( هتمكح ىضتقمب باوثلا ) توبث يأ ، ( بوجو لوبقلا ىنعمو )
 تام نمت كرت وأ لمف ةرخآلا يف لبقي الف ع ١" نيقئنملا نم هللا لبقتي امنإ لف و
 ىنعمب ءاعدلا لوبقو ى ىلاعت هللا دنع املسم ارفاك دحاولا نوكي ال ذإ ى آ“رصم

 وعدي نأ ملسملاو رفاكلل نوكي ةرخآلل ديفم.ريغ يورخأ وأ يويند رمأل هتباجإ
 هل رسيي وأ لاملا هقزريف ، موصلا رمأ هل لهسي نأ وأ الام للا هقزرب نأ رفاكلا

 . فوم ريغ هنأل هعفني ال نكل ى موصلا

 لخدي ةدحاو الإ ايندلا يف اهيف باجيف تاعاطلا عيمج يف هل وعدي نأ اذك و

 ةرفغملاو وفعلا ريثك هلا : لاقيو ‘ ىنزك ةيصعمب اهلخديو لكلا يف وأ رانلا اهب
 تافص نم ةرثكلاو ةلقلا تسيل ذإ ث ريثك الو ليلق هللا : لاقي الو ى ايهعس وأ و

 . العو لج هلا

 ى تفتلا قيرطلا ثلث غلب اذإف رانلا ىلإ هب رمؤي الجر نأ دنسم" ربخ يفو

 للا لوقيف ث تفتلا قيرطلا يثلث غلب اذإ و ى تفتلا قيرطلا فصن غلب اذإو

 امل بر اط : لوقنف ؟ تفتلا 2 : لوقيو هب ملاع وه و هلأسد ش ٥ ودر : ىلاعت

 . ٢٦٧ : ةدئ اللا ة ر وس ) ( ١
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 تلق 6١١ ي ةمحرلا وذ روفغلا كبرو » : كاوق ترك ذت قيرطلا ثلث تفلي

 بونذلا رفغت نهو له: كلوق تركذت قيرطلا فصن تذلب املو “ يل رفغت كلمل
 : كلوق ترك ذت قيرطلا يثلث تغلب املو ط يل رفغت كلمل تلقف '"١م للا الإ

 تددزاف '"ه هللاةمحر نم اوطنقت ال مهسفنأ ىلع اوفرسأ نيذلا يدابع اي لق ط
 . « كل ترفغ دقف بهذإ » : ىلامت هللا لوقنف 0 اممط

 امنإو ءىطبت مل : فتاه هب فتهف “ تأطبأ يهلإ : لوقي ناك الجر نإ ليقو

 . بتي ملو تام نم أطبأ

 هل و فملاو « يفاعلا نم ةغلابم صنلا هب درو ىلاعت هللا ءامسأ نم وفعلاو

 لق" نوقفني اذام كنولأسيو < : ىلاعت هلوق هنمو “ لضفلا لوألا : نامنمم

 نالف لام افعو ةيحللا ءافعإ هنمو ى مهلاومأ نم لضف ام ينعي ى )٤' چ وفعلا

 . ليزجلا لضفلا بهي و ريثكلا يطعي يذلا قاقتشالا اذه ىلع وفعلاف “رثك اذإ

 يف وفعلاف ںاهتلازأ اذإ راثآلا حيرلا رتفت : لاقي ى ةلازإلاو ُونحلا : يناثلاو

 ىلامتو هناحبس هللاف ى ةرفغملا ليمجي مارجإلا راثآ ةلازإ اذه ىلع ىلامت هفصو

 رخآ يف لاق ءاملعلا ضعب نأ ىوريو ى اهماكحأ ليزيف مهمارجإ دابعلا نع وفعي
 يف ناكو ص آدهع ةيصعملاب انبرقأو انبع اندمجأ و ابلق اناسقأل رفغا مهللا : هسلج

 )١( فهكلا ةروس : ٠٨ .

 )٢( نارمع لآ ةروس : ١٣٥ .

 . ٥٣ : رمزلا ةروس (ء)

 . ٢٢١٩ : ةرقبلا ةروس ( ) ٤
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 كاسقأ انأف ى ايناث ءاعدلا اذه دعأ : لاقف هتقلح ىلع فقو فورعم ثتنخع هدلب

 لاقف ى يلع بوتي نأ يل كلا !عداف ادهع يصاعملاب كبرقأ و ى انيع مكدمجأو ث ابلق

 كلو هل ترفغ دق يدبع نبو ييب حلصلا تمقوأ ثح ينرس : مانملا ف ل هللا

 .كسلجم لهألو

 : لاقف اموي هباحصأ ىلع جرخ نلع هللا لوسر نأ ة رجع نب بعك ىورو

 : لاقف ؛ ملعأ هلوسرو هللا : اولاق ؟ ؛ هلا ليبس يف لتق لجر يف نولوقت ام »

 لدغاوذ نالحر ماقف ؟ « تام لجر يف نولوقت امن لاق - ةنجلا يف كلذ »

 ةنجلا يف كلذ ه : لاق ى ملعأ هلوسرو هلا : اولاقف آريخ "الإ هيف ملعن ال : الاقف

 همف ملعن ال : الاقف لدع ارذ نالحر م اقف ؟ « تام لجر ف نولوقت امف - لاق

 ء'_١»روفغ برو بنذم "دبع متلق" ايسشب »: لاقف رانلا يف كلذ : اولاقف © اريخ

 . ملعأ هللاو

 . ن ابح نب ١ ها ور ) ( ١
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 باب

 ًاقيدصتو آرارقإ لطابلا ةثطختو ىحلا بيوصت فلكملا ىلع بجو

 ىلاعت هللا ةينادحو ةفرعم : تابجاولا لوأ نأل ث ةلمجلا هلوأف هبلقب

 باب

 لطابلا ةنطختو قحلا بيوصت يف

 نيد وأ بهذم وه امم ( لطابلا ةنطخت و قحلا بيوصت فلكملا ىلع بج و )

 لطابلا ٦لمجو ىحلا ةلمج يف كلذو ى ( هبلقب اقيدصتو ) هناسلب ( أرارقا )

 يف كلذ هيلع بجي امنإ دلقملا نأ الإ اليصفت ةححلا هب تماق ابف مث « الامجإ اذكه

 لخدي هنإ مث ش ء[اهذم هيأ رب هآر ايفو كلذ يفف دهتجملا فالخم نيد وه ايفو ةللا

 لطابلا ةئطخت يفو « اقح هللا دنع نئاك بهذم صوصخ اذكه قحلا بيوصت يف
 ء ابجاو قحلا بيوصت ناك اذإو ى أطخ هللا دنع ناك بهذم صوصخ اذكه

 يت لا لوسر دمحم للا الإ هلإ ال ( ةلمجلا) ابوجو قحلا لوأ يأ ' ( هلواف )

 هتاذ( يف ( ىلاعت هللا ةينادح و ةفرعم تابجاولا لوأ نأل ) “ قح هب ءاج امو
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 هلل ( كنع نرم هب ٠ اج ام ققحت و ةن دمح ةل اسرو

 هلإ ال هنأ ىنعمب ةيهولألا يفو ث ةيلكلاب فصوي ال اك يزجتلاب فصوب ال هنأ ىنعمب

 ىنعم يف هريغ هك راشي ال هنأ ىنعمب هتافصو هلاوقأو هلاعفأ يفو ةدابعلا يفو « هعم

 . ظفللا قفتا ولو هتفصو هلوقو هلعف

 ه۔ذوك داقتعا يأ ى ( هلا دنع نم هب ءاج ام قيقحتو رنللج دمح ةلاسرو )

 ةلاسرب رارقإلا ينغي له هنأ ىلع مالكلا مدقتو ى هلك كلذب رارقإلاو ص امتح

 ءاج ام لكف الوسر ناك اذإ هنأل ؟ هب ءاج ام ةبقح رارقإلا نع للع دمحم انديس

 ليبسو ث ديحوتلا لقف ؟ ململا لوأ ام لاق نإف : 2 تالاؤسلا » يفو < ىقح هب

 مث لمملا مث ظفحلا مث عاقتسإلا مث تمصلا ملعلا لوأ : ليقو « ملعتلا وه ةفرعملا

 لمملاو “ هريزو ملحلاو « هليلد لقعلاو « نمؤملا ليلخ ململا » : نل لاق “ رشنلا

 نإف : لاق ى 6١ هدونج ريمأ ربصلاو ‘ هوخأ ربلاو ، هدلاو نيدلاو 2 هتميق

 نإ و « ديحوتلا نع ثحبلاو ديحوتلا نع لاؤس : لقف ؟ لاؤدلا لوأ ام : لاق

 . هفطل : لقف ؟ لاؤ دلا حجن ام : لاق

 رئاس ىنبم اهنأل ىلاعت للا ةفرعم تابجاولا لوأ : يلحملاو يكبسلا نبا لاق

 قاحسإ وبأ ذاتسألا لاقو “ بودنم الو بجاو اهنودب حصي ال ذإ “ تابجاولا

 :ينالقابلا ركب وبأ يضاقلا لاقو ى اهمدقم هنأل اهيلإ يدؤاا رظنلا : ينيارفسألا

 . دواد وبأ هاور )١(

 - ٤١٥ ۔ ١



 دصقلا : نيمرحلا مامإو كروف نياو ى هئازجأ لوأ ىلع رظنلا فقوتل رظنلا لوأ

 .ه ا هدصق ىلع رظنلا فقوتل رظنلا ىلإ

 ةطاحإلا وهكاردإ ال هيلع عنتمي امو هل بجي امو هدوجو ةفرعملا ةفرعم ىنعمو

 بجاولا متي ال امو ى '"ه املع هب نوطيحي الو » '١؛يراصبألا هكردت ال : هب

 اراجزنا ه۔نع يهنملا نع فافكنإلاو آلاثتما رومأملاب نايتإلاو “ بجاوف هي الإ

 لئاق يضاقلا نأ « فقاوملا ه يف يذلاو ى يمهانلاو رمآلا ةفرعم دعب الإ نكمي ال

 لاقو ى نيمرحلا مامإو “ كروف نباك رظنلا ىلإ دصقلا تابجاولا لوأ نأب

 نم دنع ةفرعملا وهف ع لوآلا دصقلاب ةدوصقملا تابجاولا لوأ ديرأ نإ : يزارلا
 تابجاولا لوأ ديرأ نإو ى ةرودقم ربغ اهلعجي نم دنع رظنلاو < ةرودقم اهلعجي

 للا ةفرعم تامجاولا لوأ نأ نم فنصملا هركذ امو ى دصقلا وهف « تناك فيك

 ىلع انم روهلا نأ يف مالكلا مدقتو 4 ةيرعشألا ةيروهمج بهذمو « انبهذم وه .
 ٠ طقف امهدحأب ال رارقإلاو داقتعالاب ديحوتلا نأ

 هب لوسرلا ءيجم ملع اب بلقلا قيدصت ناميإلاو : يلحملاو يكبسلا نبا لاق

 نم ناك نإو ى كلذب فيلكتلاو هل لوبقلاو ناعذإلا وهو “ ةرورض هللا دنع نم
 نهذلا ءاقلإك هبابسأب فيلكتلاب ةيرايتخالا لاعفألا نود ةيناسفتلا تايفيكلا

 روكذملا قيدصتلا ربتعي الو ى عناوملا عفرو ساوحلا هيجوتو رظنلا فرصو

 رداقلا نم نيتداهشلاب ظفلتلا عم الإ ناميالاب فيلكتلا ةدهع نع هب جورخلا يف

 )١( ماعنألا ةروس :ء١٠ .

 . ١١ا٠: هط ة روس ) 1 (
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 . ك .. : .
 رسأ يذلا نوكيح انع يفخلا قيدصتلا ىلع انل ةمالع عراشلا هلعج يذلا هيلع

 طرش روكذملا ظفلتلا لهو : لاق ى هللا دنع اك رشم اننيب ايف انمؤم كرشلا

 .ه ا ءاملعلل ددرت هف ؟ هنم رطش وأ ناميإلل

 يذلا قيدصتلا لاني امع باوج كلذو فيلكتلاب هربخ أدتبم فيلكتلاو

 فيكف ى ةيرايتخالا لاعفألا نود ةيناسقنلا تايفيكلا نم ملعلا يمسق دحأ وه
 رايتخاب نوكي ارايتخا ةيفيكلا كلت ليصحت نأ باوجلا ريرقتو ؟ هليصحت فلكي

 ناميإلاب فيلكستلاف ‘ كلذب فيلكت هب فيلكتلاو ةروكذملا بابسألا ةرشابم

 < نالعف ا۔ه و لوبقو ناعدإ هنأل فيلكت وه : تلق نإو « هبامسأب فيلكت

 بسنو “ طرش طارفإلا نأ ىلعو « نالعف ال ناتيفيك اهنأب دعسلا حرص : تلق

 . نيققحملا روهمجل

 نم رارقإلا ىلع رداقلا ىلع ايندلا يف نينمؤملا ماكحأ ءارجإل طرش هنأ دارملاف
 هبلقب قدص نم نأ يناثلاب نيلئاقلا اذهب نولئاقلا مزلو ، امهريغو ةحكانمو ثراوت

 هلقن ام ىلع عامجإلل فلاخم وهو ى اك رشم نوكي رارقإلا تقو عاستا لبق تام

 نم نود ةيطرشلا قلطأ نم ىلع متي امنإ مازلإلا اذه نأب باجيو « هريغو يزارلا
 عم نيتداهشلاب ظفلتي ملو هبلقب قدص نميف فالخلا ةرمث رهظتو رداقلاب اهدق

 نود لوالا ىلع للا دنع نمؤم هنإف هب هتبلاطم مدع عم وأ ايهب رارقإلا نم هنكمت
 . يمفاشلا ءايرك ز مالك اذه اندنع اك رشم ناك نإ و ى يناثلا

 ريمضلاب وأ “ ريمضلا نود ىطنلاب ديحوتلا حصي لاق نإ : « تالاؤسلا » يفو
 ؛فسوب خيشلا نب ىسيع خيشلا دنع كرشم هنإ : ليقو « رقك دقف “ قطنلا نود
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 كرشلا لامعأ عمتجا اذإو ث كلذب اباجأ ركب يبأ نب ىيحي ءايركز يبأ خيشلاو

 ءاج ام عيمجب قدص ولف « دادترا كاذف هلاوقأو دبحوتلا لامعأ عم هلاوقأ وأ

 ،أك رشم ناكل ارايتخا مصلل دجس و رانزلا دش كلذ عمو “لمعو "رقأ و لع هب

 . راكنإو اك رش كلذ لعج عرشلا نال

 هب “لخأ نمف ی طرش هيلع ةردقلا عم ةداهشلا يتملكب ظفلتلا : يناونشلا لاق

 للا لاق ى ًادانع هركنأ و انيقي ىقلا فرعي نم نيكرشملا نم نإف “ كرشم وهف

 نأ ىلع لدتساو ١' ' "ولعو [اردلظ مهسفنأ اهتنقيتساو اهب اودحجو » : ىلاعت

 '١٢هينامإلا مهبولق يف بتك كئل وأ » :ىلاعتهلوقب جراخ ط رش لب رطش ريغ ظفلتلا
 . '") { كنيد ىلع يبلق تّبث مهللا » : نلع هلوقو

 ص هماوق يف ةلخاد ناميإلا ةقيقح نم ءزج لامعألاو « لمع ناسللاب قطنلاو
 لامعألا : ليقو ى لمملا ن ود ناميإلاب عفتني ال هنأل انبهذم وهو ةلزتعمل بسنو

 اهمدع نم مزمل۔ي ال رفظو رَمشك همدع اهمدع نم مزلي الو ناميإلل ةيفرع ءازجأ
 ناميإلا ه : ثيد۔لا يفو “ فلسلل بسنو ى هنم نآزج امهو ى ناسنإلا مدع

 ىذألا ةطامإ : اهاندأو ى هلا الإ هلإ ال : لوق اهالعأ ةبعش نوعبسو عضي

 . ٠ قيرطلا نع

 . ١٤ : لمنلا ةروس ) ( ١

 . ٢٢ : ةل دام ١ ة روس ) ( ٦

 . ملس ءاور (+)
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 : اهتاقوأ لولح مزلتو ، ضئارفلا رئاسك

 ظفل اهيلع قلطيو 0 هل ةننبم ناهيإلا نع ةجراخ راثآ لامعألا : ليقو

 ازاجم اهيلع ظفل قالطإ وهو يظفل هلبق يذلا نيبو هنيب قرفلاو 2 زاجم ناميإلا
 نم لوق وهو ةيلكلاب هنع ةجراخ لامعألا : ليقو ى هلبق يذلا يف ةقيقحو ى هيف
 طارتشا مث ى ةعاط كرشلا عم عفنت ال اك ص ةيصعم ناميإلا عم رضي ال : لوقي

 ةحراجلا كلتب هرارقإ يفكيف هناسل ريغ نم قطن دحأل ناك ول امم قداص رارقإلا

 ص يفكي ال هنأ يمفاشلا' نع لوقنملا نأ ضعب معزو ، قطنلا اهيف قلخ يتلا

 . قطنلا ىلع رداقلا نم يفكت الف ةراشإلا وأ ةباتكلا امأو

 ىلإو ط رارقإلاو قيدصتلا ناميإلا نأب لوقلا ةفينح يبأ ىلإ يناونشلا بسنو
 ء اندنع نمؤم هللا دنع كرشم ىدص 7 رقأ نم > نادبع ن هللا دمع لضفلا يبأ

 ةكنالملاب ناميإلاك ةيروفلا (ضنارفلا رئاسك) كلذ سكع ىلع رقي ملو قدص نمو

 ى ردقلاو ءاضقلاو رانلاو باقعلاو باسحلاو ثعبلاو هللا بتك و لس رلا و ءابنألا و

 هنأ لاقي ام كلذ ريغو ى اهماكحأو للملا ةفرعمو ى ةلمجلا ةءاربو ةلهجلا ةيالوو

 ع ريظنتلا درجمل فاكلاو ى ةجحلا موقت ىتح لب كلذ يف روف ال : ليقو ى "يروف
 ريظن ايهنم دحاو لك رمأ يف نيكرتشملا نأل ، هنود امب ءيشلا ريظنت نم وهو
 نوكت نأ زوجيو ث كلذ يف ىلعألا ريظن لفسآلاو « لفسآل! ريظن ىلع الإ رخآلا
 . قحلا بيوصت هلوقل اليشمت فاكلا

 رفك ال نكل ( اهتاقوأ لولج ) ةيروفلا ريغ ةتقؤملا ضئارفلا ( مزلتو )
 لجال ام قرافي وأ قحلا ءىطخي وأ كردي ال ام ىقبي وأ تقولا جرخم قح

 ىتح اهكرتب رفكي الو ى ىلوألا ةليللا يف موصلا ةين بجتف رطفم هحابصإك
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 ةئطختو اهب رمأ ام ىلع اهلعاف بيوصت ةفرعمو اهب ةجحلا مايقب و

 ك اهروحم وأ هروحح

 تقؤم ريغ عسوم وه ايف ( اهب ةجحلا مايقب ) اضيأ مزلت ( و ) وني ملو حبصي
 كاهداقتعا همزل اهتمرح ملع اذإف « ىنزلا و ابرلاك ف راقي مل ام اهلهج عسي ءايشأك

 هنكل عسوم وه ايفو لهجي رذمي ملو رفك بوص وأ لعف نإ نكل ى الف الإو

 غلب نمل ةبوتكملا ةالصلا وأ ملسأ وأ غلب نمل ناضمر موص بوجو ةفرممك تقؤم

 داقتعا همزلي هنإف ملع نإ الإ “ كلذ بوجو ةفرعم همزلت ال اهتقو لبق ملسأ وأ

 ملو رفك ةئطخت وأ ةحابإ وأ ممرحتب فراق نإو ؤ تقولا لبق ولو ‘ هبوجو

 . لهجي رذمي

 ءانبلاب ( اهب رمأ ام ىلع ) اهلعف ين (اهلعاف بيوصت)و اهبيوصت ( ةفرعمو )
 ص ضئارفلا كلت ءادأب هايإ هللا رمأ قيرط ىلع يأ ى ةيردصملا امو “ لوعفملل

 هجولا اذه ىلع يهو اهانعم رابتعاب « اهب ه يف ريمضلا اهيلإ داعو مسإ ام وأ

 هجولا ىلع امأو ى هجولا اذه ىلع بيوصتب قلعتم ىلعو ضئارفلا ىلع ةعقاو

 اهلعاف بيوصتو اهبيوصت بجي هنأ دارملاو اهلعاف هلوقب وأ هب قلعتيف لوألا
 . اهب رمأ يتلا ةيفيكلا ىلع ىنعملا وأ نابجإو نيبيوصتلا نأ ةفرعم بحتو

 "دارملاو ( اهروجب وأ )العاف روجم يأ ( هرونب ةنطخت ) ةفرعم ( و )

 ةمجا و هتئطخت نأ فرعب نأو > ءىطخح اهروجم وأ هروحم نأ فرعب نأ بحم هنأ

 . نيفلاخلا نم اهروجي وأ هروجي نمم ناك ولو
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 . هيف كشلا عسي الو 0 اننيد بيوصتو

 ملمي بأو هبوصي نأ بج هنأ دارملاو ( اننيد بيوصت ) ةفرعم بجي ( و )

 ى اننيد لهأ نم وه نم ( عسي الو ) نيفلاخملا نم وه نم ىلع ضرف هبيوصت نأ
 نم نأ مزجيف ى باوص هنأ اننيد يف يأ ى ( هيف كشلا ) نيفلاخلا نم وه نم الو
 نأ امأو ع الامجإ اذكه ةنجلا لهأ نم وه نم ىلعو ى هلهأ نم وه اننيد ىلع ناك
 لوقي نأ الإ زوجي الف ًآددمتم وأ هلهأ نم وهو هفن وأ اننيد لهأ نم ادحأ نيعد

 امأو ؤ هب في مل هنيح يف نوكي نأ وأ ث هريغب هل متخي نأ ناكمإل هلا ءاش نإ

 هلهأ نم وه نم ىلإ اريشم نمؤم نالف وأ نمؤم انأ هل_هأ نم وه نم لوقي نأ
 ؛ ةبجاو يهو ٠ ةيالولا ىلع ةدايز كلذ يف سيلف هل رهظي ام بسحب زوجيف
 : لوقي نأ الإ ث الف للا دنع ديعم هنأ نمؤم وه وأ انأ : هلوقب ينعي نأ امأو

 . هللا ءاش نإ

 نإ : لوقيو ص نمؤم انأ : لوقي ءرملا نأ حصألاو : يلحملاو يكبسلا نبا لاق

 ص ةلوهجملا ةمتاخلا ءوس نم افوخ هنع هللا يضر دوعسم نبا نع ىورب اك هللا ءاش

 يف هنإف ناميإلا يف لاحلا يف اكش ال س ىياعت هللاب ذايعلاو رفكلا ىلع توملا وهو
 عنمو ى ايح ماد ام هيلع رمتسي نأ هتين دقاع هل ققحتم لاحلا يف هنإف ناميإلا
 . ه ا ناميإلا يف لاحلا يف كشلا هماهبإل كلذ لوقي نأ هريغو ةفينح وبأ

 هريغ امأو « ةافاوملا ناميإ ربتعي هنإف يرعشألا نسحلا يبأ بهذم لوألاو

 : لاقي اكو « الف لاحلا ىلإ رظنلاب دارأ نإو ث ملسف ةمتاخلا ىلإ رظنلاب دارأ نإف

 ص ىلامتو هناحرس هللا ركذب كرب_تةلل آضيأ لاقي ةمتاخلا ءوس نم افوخ هللا ءاش نإ
 عنم يضتقي ال هماهيإ نأب دري دق كشلا ماهيإ نم رك ذ اهو ‘ سفنلا ةيكزت عفدو

 هب حرص اك مزجلا ىلوآلا ذإ كلذك وهو ىلوألا فالخ هنأ يضتقي امنإو ‘ كلذ
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 فالخ ال : دعسلا لاق ‘ امطق رفاك وهف هناميإ ىف اكش هلاق اذإ امأو 2 دعسلا

 وهف لاحلا يف ىنعملا لوصح د رجم ناميإلاب ديرأ نإ هنأل « ىنعملا يف نيقيرفلا نيب
 لوألا دارأ لوصحلاب عطق نهف “لاحلا يف هلوصحب عطق الو « ىلاعت هللا ةئيشم يف

 . يناثلا دارأ ىقتلع نمو

 للا دبع نيب ترج ىتلا ةلأسملا امأو : ةلأسم : « ناهربلاو ليلدلا ه يف لاق

 ملسم انأ لجرلا لوقي نأ زوجي له : هللا اهمحر سابع نب هللا دبعو دومسم نا

 لاقو . كلذ لوقي ال : سابع نبا لاقم ؟ كلذ هل زوجي ال مأ اقح هللا دنع
 للا دنع ملسم هنأ تمعز نإ سابع نبا هيلإ بتكف كلذ لوقي لب : دوعسم نا

 مل نإ دوعسم نبا هل "درف اهروصقو اهنيتاسبو ةنجلا يف لخاد اذإ تنأف ث اقح

 . كنيد يف كاش تناف كلذ لقت

 ملسم انأ لوقي نأ لجرلل زوجي لهو ع دوعسم نبا لوق ىنعم ام : تلقو

 باتك يف اهيلع انفقو ام ةياورلا هذه نأ ملعاف ث ربخ هيف لزني ملو اقح هللا دنع
 اندنع "حص يذلاو ص هيلع فقن مل ام نيواودلا نم.هل أرط نإ الإ ينايعلا ةكرب نبا

 مالس نب مم۔اقلا ديبع يبال ! ناميإلا ه باتك يف دوعسم نبا نع اذه سكع تبثو

 ص نمؤم انأ : دوعسم نبا يدي نيب مابآلا نم اموي لجر لاق هنأ ثيدحلا نيمأ

 هل لاقف ى هللا ءاش نإ : لجرلا هل لاقف ى ةنجلا يف اذإ تنأف : دوعسم نبا لاقف

 . ةناثلا ق تدكأ اك ىلوألا ق تدكأ الفأ : دوعسم نبا

 ص لاحلاو نيحلاب مهريغ لاقو ى لآملاو ةبقاملاب ةيمستلا اوتبثأ ةوعدلا لهأ و

 يرابلا ىح ق رهاظ ك 77 اقح ف برملا ناسل ق غئاس نيرمألا الكو



 دارأ نمل "جاح لجر :لوقت “ برملا ةغل يف ةنمزألل حلاص لعافلا م۔او هناحبس
 ص جحلل رفاس نمل جاح و “ هنطو يف ناك ولو هجئاوح يف لغتشاو جحلل رفسلا

 جح دقو تام نمل جاح و ك هنم غرف نل جاحو ؛جحلا ك انم ف ناك نمل جاح و

 عئارش يف ذخأ نمل ملسم : لوقتف جحي نأ هللا ىضق اذإ محرلا يف نمل جاحو

 نملو “ لمملاو لوقلاب مالسإلا يف نمل لوقتو ى ةداهشلا الإ نكي مل ولو مالسإلا
 للا لاق اك ‘ قلخي مل نملو هوحص وأ هتابح يف املسم ناك د۔ةو نج وأ تام

 . 2 اذه يفو لمق نم نسملا ك امس وه < : ىلاعت

 امأو ص ظافلألا رحب كلذو ث املسم هوبأ ناك نإ ملسم هنأ يصلا ىلع كحيو
 هتبقاع نمو “هلاح يف اك رشثم ناك ولو نمؤم ملسم وهف ةنجلا هتمتاخ نمف يناعملا رحي

 موقت ال » : للع لاق ى اقلخي' نأ لبق ولو ث هلاح يف ايفوم ناك ولو رفاكف رانلا

 ى اقباس هنومسيف رهم ىف قبسلا ةرا۔هأ برعلا ىرتو ى ؟ رفاك ىلع الإ ةعاسلا

 ؛سكملابو“(لسم هانيسلل ءافولاىلع توملاب هل يضق يذلا كرسلا ةمتاخ انماع ولو

 : ىلامت هلوقل هب ىمسي ام لعفي ىتح مساب دحأ ىمسي ال هنأ ةقرف تمعزو

 ,نيمؤمإ ناك امو » ى ةيآلا .. ) هلا ىلإ اعد "نم آل"وق 'نتسلحأ نمو ف
 ى ةيمستلا هذه نم هريغ جرخ مسإلا آصخ نإ هنإف ى ةيآلا .. اا ةنمؤم الو

 )١( :ةرقبلا ةروس ١٤٣ .

 )٢( يقهيبلا هاور .
 )٣( تلصف ةروس : ٢٣ .

 ) ٤) بازحألا ةروس : ٣٦ .
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 ملسملا لخد عيمجلل ناك نإو ث نمؤم هنأ هللا ل_ءع نل صاخ باطخلاف

 . رفاكلاو

 نمؤمأ : ليق اذإو ‘ مكل رهظي ام بسحي رفاكو نمؤم دارملا نأ باوجلاو

 كشف تنأف : هلوقو ى نمؤ . انأ : باوجلاو ؟ ناميإلا تمعدا له ىنعملاف ؟ تنأ

 تك رحت : تلق “ تك رحت دقو ةكرحلا نع الثم تلئس نإ : هانعم “ كنيد نم

 لاق “ تبث امل اركذم ناكل هك رحتب ملاع هنأ مم هتك رح يف كش ولف « هلللا دنع

 ص ىلاعت هللا ءاش نإ نمؤم انأ : هباحصأ و ةفمنح وبأ مهنم ةعامج عنم : رجح نبا

 فلسلا رثكآ مهو : يكمسلا لاق “ نورخآ هزاجأو ى اقح نمؤم انأ : لوقي امنإو

 نيملكتملا نمو ةلبانحلاو ةيكلاملاو ةيعفاشلاو ى مهدعب نم و نيعباتلاو ةباحصلا نم

 رثك أ نع ملسم حرش يفو ؤ يروثلا نايفس لوق وهو « ةبالكلاو ةيرعشألا

 ص ةللا ءاش نإ هيلإ مضي لب ى هملع ارصتقم نمؤم انأ لاقي ال : نيماكتملا انباحصأ

 ىلإ رظن هقلطأ نم ذإ ‘ حيحص نسح وهو « رييختلا : هريغو يعازوألا نعو
 ء ةمتاخلاب لهجلل وأ كُرَتلل امإ ث هللا ءاش نإ : لاق نمو ‘ لاح يف مزاج هنأ

 . ملسملاك هللا ءاش نإب دييقتلا يف رفاكلاو

 هل ناميإلا توبث ىف هللا ءاش نإ ب يتأي نميف فالخلا سيل و : رجح نبا لاق

 مولعم ريغ توملا ىلإ هيلع هؤاقب ذإ الاح هب مزاج وه نميف لبي ى رفاك هنآل الاح
 : ىلاعت هلوقل ًاعابتإ كربتلا الإ هف ءانثتسإلاب دصقلا سيل هنأ هزاوج هجوو ى هل
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 بلط "معي هنإف ى '_\١م كا ءاشي نأ الإ ادغ كلذ لعاف ينإ ءيشل ؟ناوقت الو ل
 دجسملا نخدّتلَ » : يف هيف هب حرص دقو ‘ لوصحلا يعطق يف ءانثتسإلا

 هدابعل ابيدأتو اميلمت قدصلا يعطق ىلاعت هربخ نأ عم ،'")ه هللا ءاش نإ مارحلا

 وه ةاجنلا يف ربتعملا نأ ةئيشملا هطبر هجوو ى هتئيشم ىلإ اهلك رومألا فرص يف
 كقيلعت ال اهب هطبر "حصف لبقتسم رمأ وهو ءمولعم ريغ وهو ى ناميإلا ىلع توملا

 . ةمتاخلا ءوس نم افوخ و عابتاو اك ربت لب

 وه يذلا لاحلا يف مزجلا دعب ةمهتلا نع دعبأ هكرت نإف هعنم هيجوت امأ و

 ةرثكل ناميإلا يف ددرتلا هسفن تداتعا امبرف قيلعتلا ريغ دصق هنأ ريدقتب و رةك

 هباوجف « هرارمتساو ناميإلا توبث يف اهددرتب ءانثتسإلا ةطساوب سفنلا راعشتسا

 وهاافغمنإ رم امب سقنلا راعشإ اضيأو « اهئافتناب ةيعطقلا نئارقلا عم ةمهت ال هنأ
 ول هنأ ىلع رم امل كربتلا دصق امنإ ضرفلا ذإ هيف مالكلا سيلو « قيلعتلل رظنلاب
 اضيأ هيلع مإ ال هنأ رهظي يذلاف ى اكربت الو اقيلعت دصقي ملف قلطأ هنأ ضرف

 لاق ى هلاوحأ نئارق هعفدت هظفل ماهيإو ى لاحلا يف ناميإلاب مزاج هنأ ضرفلا نأل

 : ةيكلاملا نم يروهجألا

 نطف اي يبر ءاش نإ ةلاقم نم عنمي نمؤم انأ لاق نم

 هيبن اي اذه لوقي نأ بجوي هيعبات ضعبو كلامل اذو
 فرعاف اذه زوج ىمفاشلاو ىفنحال كلامل ام لثمو

 ( ١ ) فهكلا ةروس : ٢٢٣ .

 ) ٢ ( حتفلا ةروس : ٢٩ .
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 هبتنم اي هناميإ يف كشلا هب دارأ اذإ اعامجإ هعنماو

 دابعلا قلاخ ركذب كربت داري هب اذإ عنملا مدمك

 الفتحع اذب نكف اك رت الو اكش درب مل ثيح فلخلاف

 ءانثتسالاو ؟ هللا ءاش نإ نمؤم انأ فلسلا لوق هجو ام ةلأسم : ىلازغلا لاق

 ناميإلاب باوجلا مزج نع نوعنتمي مهلك اوناك دقو ى رفك ناميإلا يف كشلاو ى كش

 ؛نيباذكلانم وهف هللا دنع نمؤم انأ لاق نم:يروثلا نايفس لاقف “هنم نوزرتحيو

 نمؤم هنأ ملعي وهو ابذاك نوكي فيكف ى ةعدب وهف اقح نمؤم انأ : لاق نمو
 ناك نم نأ اك ى ىلامت كلا دنع انمؤم ناك هسفن يف انمؤم ناك نمو “ هسفن يف
 ارورسم ناك نم اذك و ى كلذك للا دنع ناك كلذ ملعو هسفن يف اخيش وأ اليوط

 نأ نسحي مل ناويح تنأ له : ناسنإلل ليق ولو 4 اريصب وأ امىمس وأ انيزح وأ

 ؟ لوةن اذاش : هل لبق كلذ نايفس لاق املو ى هللا ءاش نإ ناوبح انأ : لوقي
 . '\) ي انيلإ لزنأ امو لاب ائنمآ اولوق ل : ىلاعت لاق : لاق

 :نسحلل لسقو ؟نمؤم انأ :اولوقي نأ نيبو “ اتنمآ :اولوقي نأ نيب قرف يأو

 ؟ ناميإلا يف ديعس ابأ اي ينثتست : هل لبقف ؛ هللا ءاش نإ : لاقف ؟ تنأ نمؤمأ

 ص ةملكلا يلع آقحتف ‘ نسح اي تبذك هللا لوقيف معن لوقأ نأ فاخأ : لاقف

 لاقو ى « كا الإ هلإ ال ه : لقف ؟ تنأ نمؤمأ : كل ليق اذإ : ميهاربإ لاقو
 ؟ تنأ نمؤمأ :ةمقلعل ليقو “ةعدب يايإ كلاؤسو ناميإلا يف كشأ ال :لق : ةرم

 . ١٦ :ى ة رةبلا ة روس ) ( ١
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 هلسرو هتكئالمو هللاب نونمؤم نحغ : : يروثلا لاقو > هللا ءاش نإ وجرأ : : لاقف

 . ءانثتسالا اذه ىنهم ارف هلللا دنع نح ام يردن امو

 : هجوأ ةعبرأ هيفو حيحص ءانثتسالا اذه نإ : باوجلاف

 افيمضتو هسفنل اليذرتو سفنلا ةيكزت نم افوخ هللا ءاش نإ لوةي نأ : لوألا

 ء )0١ ي كسفنأ اوتكزت' الف ل : ىلاعت للا لاق ، ةنمؤم اهنأب اهنع هرابخإ نع

 هلا ىلع نورتفي فيك رظنأ » ى '") مهسفنأ نوك زي نيذلا ىلإ رت ملأ ف
 ع هسفن نع ءرملا ءانث : لاق ؟ حيبقلا قدصلا ام : مكحل ليقو ى " « بذكلا
 بيبط تنأ : لاقيو ى ةقلطم ةيكزت هب مزجلاو ‘ دملا تافص ىلعأ نم ناميإلاو

 نسحي مل مذ فصو نع لثس' ولو ى هللا ءاش نإ معن : لوقيف ؟ رسفم وأ هيقف وأ
 . هؤانثتسا

 ؤ ءانثتسالا نم هب ىلاعت هللا رمأ امب ابَدأت هللا ءاش نإ : لوةي نأ يناثلا

 نإ اتنإو ص نينمؤم موق راد كيلع مالسلا » : قلع هلوقك و ى ةرم اك لاوحألا

 فرعملا يف ءانثتسالا اذه راصو ؤ قوحللا يف كشب : ء'١٤! نوقحال مكب هللا ءاش

 ال وأ نالف تومي وأ اذك كيلإ مدقي كل لاقي ءيش يف ةبغرلا راهظإ نع ةرابع

 . للا ءاش نإ : لوقتف توع
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 سيلو ى هناميإ لاك يف اتكاش هللا ءاش نإ اقح نمؤم انأ لوقي نأ : ثلاثلا

 هفاخ دقو « هنم ءيرب هنأ ققحتي الو ناميإلا لاك ليزي قافنلا نأل ى آرفك اذه

 نع سانلا برقأ : ضعب لاق ع ,لكت م اهلعلو تاعاطلا لاكب لكي هنآل ورمع
 فاختال انإ نولوةي اموق نإ : نسحلل ليقو « هنم ءيرب هنأ ىرب نم قافنلا

 عال-3 نم يلإ ةبحأ قافنلا نم ءيرب ينأ ملعأ نوكأ نآل هللاو : لاقف ى قافنلا
 . ابهذ ضرألا

 قفانم تنك ول : ةفيذح هل لاقف ى ًاقفانم نوكأ نأ فا_خأ : لجر لاقو

 تكردأ : ةكيلم يبأ نيا لاقو ث قافنلا نم أ دق قفانملا نإ ‘ قافنلا تفخ ام
 نوفاخي مهلك لع يبنلا باحصأ نم « ةئامو نيسمخ : ةياور يفو ةئامو نيثالث
 ري۔خ هتعامج يف سيل هنأ نظ نم » : لاق قلع هللا لوسر نأ يورو ى قافنلا

 كله ول يخأ اي : نسحلا لاقف ى مويلا قافن ال : ليق ى 6١ « قفان دقف هنم
 بانذأ نيقفانملل تبن ول : هريغو وه لاقو “ قيرطلا يف متشحوتسال نوقفانملا

 . ضرألا.ىلع أطن نأ ردقن م

 مئاصلا لئس ولف « ةمتاخلا نم افوخ هللا ءاش نإ نمؤم انأ : لوقي نأ : عبارلا
 ىلإ ةفوقوم ةحصلا نأل ى هلوق فالخ نيبت بورغلا لبق رطفأ مث موصلاب مزجف

 ءادردلا وبا ناكو 0 اهمتاوخ لامعالا نم نزو امنإ : فلسلا ضعب نعو “ بورغلا

 بونذ بونذلا نم : ليق ؛ هبلس الإ هناميإ بلسي نأ نمأي دحأ ام هلاب فلحي

 ٠ ن ابح نب \ ١. ور ) ( ١
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 نمو س هلهاج وأ هيف كاش وأ هنلا هنذأب مل ام هيف لوقتم رفكو

 : كرشأ لوأت الب هب هضقني امب هيف ملكت

 رادلا باب دنع ةداهشلا لع تضرع ول :نيفراعلا ضعب لاقو “ةمتاخلا ءوس اهتبقاع

 باب ىلع توملا ترتخال ةرجحلا باب دنع ديحوتلا ىلع توملاو اديهش توملا يأ

 . رادلا باب ىلإ ديحوتلا نع رييغتلا نم ىلقل ضرعي ام يردأ ال ينأل ڵةرجحلا

 ةيراس هنيبو ينيب لاح مش ةنس نيسمخ ديحوتلاب ادحأ تفرع ول : ضعب لاقو

 وهف ى نمؤم ات أ : لاق نم » ثيدحلا يفو ص ديحوتلا ىلع تام هن ] كح أ مل ت امو

 يقيقحلا موصلا نأ ملع نمف ‘ )١١' « لهاج وهف ى ملاع انأ : لاق نمو ى رفاك
 ص بيغ لوبقلا نأل هةرب لامعأ عيمج يف ىنثتسا لوبقملا وه يقيقحلا لمملا وأ
 ملسم وه ىلوتملا يف لاةي : نولهس نب فسوي بوقعي وبأ لاقو ى لوبقلا يف كشلاف
 لاقو ى هميدقتو يدنع ريخأتب هللا دنع يدنع ملسم وه وأ ؟ يدنع هلا دنع

 ىنعم نأب بوقمي وبأ رهظتساو ص يدنع مدقت نم دي ال : ركب نب للا دبع وبأ
 . كلذل قحتسم يدنع هنأ ملعي للا دنع

 ملام ) هيف بذكب لاق نم يأ ى ( هيف لوقتم ) قافن رفك ( رفكو )
 ص لا نيد وه اننيد نأل ص هيف سيل ام داز وأ « هيف ام فرح نأب ( هلا هب نذأي

 هكرت وأ هب لوقلا ام الإ ( هلهاج وأ هيف كاش وأ ) هنم صقن نإ صقنلا اذك و
 هضقني امب هيف ملكت نمو ) : لاق اك كرش رفك هب هرفك نإف « كرش هداقتعا وأ

 الب هتبثأ نم ث لوقعملا ىلع ءاوتسالا يفن آلثم اننيد نمف “ ( كرشأ لوات الب هب

 ٠ دواد وبأ هاور ( ( ١
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 ء هراد قيرط زرفك هنيد زرف هرملا ىلع بحمو : انفلس ضعب نعو

 مهنوكل مهنم ءىرب نمف 94 انتمأ ةيالو هنمو “ قفات ليوأتب وأ ى كرشأ ليوأت

 قفان قح ريغ ىلع لطابلا همعز يف مهناب هلي وأتل مهنم ءىرب نمو “كرشأ نيماسم
 ءىرب ول كلذ نمو “ كرسي الو هضقان قفاني ام هب اند ام نكل « كلذ ىلع سقو

 ' . قفاني هنإف نيملسم مهنوكب لتلعي ملو اذكم انتمئأ نم

 للع يبنلا ىلع ”دارلاو ى كرشم ةهجاوم كلا ىلع "دارلا :« تالاؤسلا ه يف لاق

 فيرحتب هللا ىلع دارلاو ى كرشم ةهجاوم نآرقلا ىلع دارلاو ؛ كرشم ةهجاوم

 ىلع دارلاو ‘ ىبسي الو لتقي فيرحتب للع يبنلا ىلع دارلاو ى ىبسي الو لتقي
 دقف ائيش “در نم لكو ؛ ضقانلا وه دارلاو ‘ ىبسي الو لتةي فيرحتب نآرقلا

 ى نيضقانلا لهج عسي ال : للا همحر هلوق : لاق « هدر دقف هضقن نمو “ هضقن

 ص غولبلا لوأ عم كلذ : - للا همحر - ينويدملا فسوي نب ىسيع خيشلا لاق
 ركذ وأ هل رطخ اذإ كلذ :- هنع هللا يضر - فلخي نب نايلس عيبرلا وبأ لاقو
 ةريغص نوكي الو ى قافن ةريبك نوكيو كرش ةريبك نوكي ضقنلاو ى انلع

 نالوق هىف لهجلاو“امسوت نوكيو ارارطضا نوكيو آلالحتساو ابرقت نوكيو

 . [ةفاوم ولو هب اند ام ضقن نم وأ نوفلاخلا مه نوضقانلاو

 : _ ىنايسولا ربجم نب ىسيع وبأ خبشلا وه - ( انفلس ضعب نعو )

 ص هريغ نع ( هراد قيرط زرفك ) هريغ نبد نع ( هنيد زرف هرملا ىلع بجي )
 ءرملا بهذم ةفرعم حصت ال : ليصف ءايركز وبأ خيشلا لاق : « تالاؤسلا » يفف

 ةفرعمب الإ ءايشألا ةفرعم حصت ال :لاقو“فالخلا لهأ نم هريغ بهذم ةفرعمب الإ

 ىقح هبهذم لجرلا فرمي ال :ينايسولا ربجم نب ىسيع وبأ خبشلا لاقو ى اهدادضأ
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 مشي الو ‘ انم ولو قفانم أطخ انمفلاخم ندو ًابا وص هن وك ف كاشلاف

 { رهدلا ماص وأ ى هتهبج مظع جرخي ىتح ىلص ولو ةنجلا ةحئار

 .ةياغ الب قدصتو

 > توبلا نم رطمو حير تاذ ءاد وس ةلسل ق هتدو لج رلا زرفي .1 هريغ نم هزرفي

 . للا كمحر مهفاف « هل هتفرعم حصت كلذكف

 لبج مسيالو ةمألا لهج عسي ال : هيلع للا ةمحر رزخ وبأ خيشلا لاقو

 : ليقو “ كلذ مهفاف ‘ لجو زع انبر نيد نم هب نيدن ام انيديأ يف امل نيضقانلا

 بهذملا ةقفاومب لعو هل فلالا نم ءىربو هب لماعملا ىلوتو بهذملاب قدص اذإ

 الا عدتبي لو عبتاو هيف 'لغي ملو نادلا يف رصقي ملو بلعثلا ناغنتور غبت مو
 نايرمي نمب نونج خيشلا نع كلذ يور“اهلهأو بهاذملا نيب ام زرف هيلع نوكي
 : . هملع هللا ةمحر

 ناك ( ولو قفانم اطخ انيفلاخم نيد ) نوك ( و اباوص هنوك يف كاشلاف )
 اباوص اننيد نوك يف "كاشلا نأ لصاحلاو ى انيفلاخم نم ناك نإ ابس الو ( انتم )

 ء قفانم أطخ انيفلاخغ نيد نوك يف كاشلاو ى اقفاوم وأ ناك افلاخم قفانم

 ص ةنجلا ةحنار مشي الو ) « نيدلا كلذ لهأ نم ولو ى فلاخ وأ ناك اقفاوم

 دالب قدصتو ) هلك هرمع ( رهدلا ماص وأ هتهبج مظع جرخي ىتح ىلص ولو
 . ماع ةئام ةسمخ ةريسم اهحير دجوي ةنجلاو « ىصحي" ال آريثك يأ ى ( ةياغ

 هذيمالت عمج - هللا همحر _ ىلعملا نب نمحرلا دبع ديز يبأ ةافو تناح امل
 الو اولدبت ال نأ و « هبلع متنأ ام ةمزالمو “ هللا ىوقتب مكيصوأ : لاقف هناوخإو
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 بذكب لوقت عقي مل نإ ةلملا ريغ يف قطنلا مزلي الو

 اومعما و نوحافمل قيرطلا اذه لهأ نإو > ىده ١ قيرط ىلع هللاو كنإف اورّسةت

 مهروبق نم سانلا رسثتناف تماق دق ةمايقلا نأك ةحراعلا تيأر ينإ كثدحأ ام
 مهنتسح ك بايشلا ضيب > هوحولا صبب 1 امح تدأرف > يربق نم ترشتناو

 ص تيدجت ةربقم نم اورشتنا دق ى ةحلاص مهلاوحأو “ رهاظ مهلامج و ى رهاب

 اهب ترطف نيحانج يل هللا بهوف ى ةيبهولا ةبازمعلا : اولاق ؟ ءالؤه نم : تلق
 ىرخأ ةمحان ىلإ ترظن مت 6 ريخلاب ترشبو ى مهدحأ تنكف م تلصتا ىقح

 و نبو بارعألا : اولاق ؟ ءالؤه نم : تلقف « ةقورحملا عوذجلاك اسا تيأرف

 ؛نتسدس ةامج نم مهنيعب مهفرعأ :7 لوألا عجلا ي تيأر دقو ‘ تنيسمكنت

 كئلوأ ناك اذإف ى ةوعدلا لهأ ةمزالم : اولاق ؟ ةواقشلا لهأ متقراف مب : تلقف
 اذإ كل تلق ام قدص ةمالعو ؟ نيدلاو لضفلا لهأ و نيدهتجملاب كنظ امف كلذك

 هليوحت نوديرتف نمآلا يةتاع نفكلا زارط قفاوي “ ينومتنثفك و ينومتلسغ

 اذإ مث « هنوك رتتف نميألا يقتاع ىلع يتأي كلذ لكو “ تارم ثالث هنولآوحتف
 ء كفلخ تامامحلا تفص ةالصلل متففص اذإف « ضيب تامامح رشع مكعبتت ينومتلمح

 دحاو مدقيف نيرئاز غيرأ يداو نم ةعامج لبقت امامإ اومدقت نأ متممه اذإف
 نب هلل ا داع وبا وه مدقت يذلاو ‘ هلك كلذ ناكف > هللا ءامل وا نم يلو وهو مهنم

 . تاعابتلا نودلقتي ال نيذلا نم ةابجلا لعلو ى ربخلا

 باوصلا نأ هبلق يف دقتعي نأ هئزجي لب ث ( ةلمجلا ريغ يف قطنلا مزلي الو )
 ليصفتلاو لامجإلا ءاوس و قطني مل وأ هناسلب قطن ى أطخ أطخلا نأ و « با وص

 الب اهدقتعي نأ هئزجي : ليقو ى اهب قطنيو اهدقتعيف ةداهشلا ةملك الإ كلذ يف

 ح ىلاعت للا ىلع ( بذكب ) لوق باستكا ( ل"وقت عقي مل نإ ) ارارم “رم اك قطن
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 كلذ نع عجارلا مزلو > انريغ ةنايد بي وصت و > انتنايد ةئطختكو

 ‘ اهسىكعك هنم أ رت نم ةدالو و ا هكعك أطخ ام بيوصت

 > ءارش وأ عافدل ولو مامإلا كلذل هوعدي و

 ص هنالطبب قطنلاو أطخلا نالطب داقتعاو هب قطنلاو ىلا داقتعا همزل عقو نإف

 تإ هلطاب غلب ثيح هقح غلبيل هفالخب قطنلا همزل بذكلاب قطن امل هنأ كلذو
 ى رسلاب رسلا ةبوتف “ نجلا هعمسب دقو “ ناكلملا هعمس دقف الإ و ناسنإ هععس

 اننيد نأل ةيصعم لكل لماش همالكو ث ةيصعم لك ىف اذكهو « رهجلاب رهجلاو

 . هللا بجوأ ام لك باجيإ و هلا مرح ام لك ميرحت وه

 ء هناسلب ( انرعغ ةنايد بيوصتو انتنايد ةنطختك ) لّوقتلا كلذ ( و )

 باوصلا هبيومت غالبإ همزلي هنإف هتباتك سانلا أرقو كلذ بتك نإ اذك و

 (كلذنع عجارلا مزلو) “كلذ هغلب نم لك ىلإ هتباتك وأ هناسلب أطخلا هتئطختو

 نم ( أطخ ام بيوصت ) انريغ نيد بيوصتو اننيد ةئطخت وه يذلا روكذملا

 و۔ه ( أربت نم ةيالوو ) أطخ نم بآوص ام ةئطخت وهو 0 ( هسكعك ) باوص
 باوصلا لهأ نم أربت هنأ كلذو « هالوت نم ةءارب وهو « ( اهمسكعك هنم )

 ين قطنلا همزليو كلذ سكعي نأ همزلف ى مهأطخل أطخلا لهأ ىلوتو “ مهباوصل

 لعفي نأ يزجي هنأ يدنعو “ اضيأ ناسللا عم قطنلاب ةءاربلاو ةيالولا نأل كلذ
 همزلي الو “ةءارب وأ ةيالو لك يف اذهو ى هناسلب لعفي ام ةءاربلاو ةيالولا يف هبلقب

 . رشلا لصوأ ثبح ريخلا لصوي ثيح الإ قطنلا

 نم ةدالوو بوص ام ةئطختت وأ اطخ ام بيوصت ىلإ يأ ‘ ) كلذل هوعديو (

 وأ ) ءارش وأ عافدل ( هتمامإ تناك ) ولو مامالا ( هالوت نم ةءاربو ه_ذم أربت

 _ ٣٣؛ - ) ج ١٧ - لينلا - ٢٨ (



 مزلي هب هب رفك نإ و ٠ « هلعف نم هب نذأب امي هللا ىلع لوقتي ل ام و

 ام بي وصتب رمألا ال { هنم عوجرلاو هنع يبنلا هنم هدهاش نم

 _ ء أطخ هنأ كلذ ةفرعم لعافلاو 2 هسكعك كرت

 نم وأ ةماعلا نم ولو مهاعد نم لكو مهوحن وأ ضاق وأ 1 اح وأ رلاو وأ ناطلس

 نعذي مل نإو ىحلا ىلإ ءاعد هنآل هئاعد سفن يف باصأ دقف نيك رلا وأ نيفلافملا
 ملام يأ ى ( هب نذأي مل امب هللا ىلع ) هبف ( لوقتي مل امو ) هنجس وأ هبرض

 لعاف وه نمو _ ماللاو نيعلاو ءافلاو مملا حتفب - ( َهَلَعفَ نمك ) كلا هب رمأي

 . لو قتي

 رمألا ال هلوق ىلإ ارظن ةياغ هب رفكلا لعجو“ةيلصو هذه نإ (هب رفك نإو)
 : هلوق ةلمجو ث كرت ام بيوصتب رمآلاو يهنلا همزل لوقتو لعف ولو “ بيوصتب
 ل"وقتي مل امو هلوق يف ام وهو ى أدتبملا ربخ ( هنع يهنلا هنم هدهاش نم مزلي )

 ةيصعم وه امم للا نع صن هيف سيل هنأب هللا ىلع هلعاف هب بذكي مل ام نأ ىنعملاو
 ( عوج رلاو ) ، هنع ىهني نأ هنم هدهاش نم مزلي رفكي ال وأ هلعاف رفكي ام
 يهنلاو هنع عجرب نأ هلعاف هدهاشم رمأي يأ ء ( هنم ) عوجرلا بلطو يأ

 ص يفكي يهنلا سفن كلذو « هنع رجزلا عوجرلا بلطب دارأ امنإو ‘ هنع يفكي
 هتباتتسا هيهن عم همزلي هنإف هل ىلوتم ناك نإ نكلو ٠ ا 1 أت اهعمج نكلو

 . لمف ام ةئطخت وهو ( هسكعك كرت ام بيوصتب رمألا ال )

 ؛باوصلا ةئطخت و أطخلا بيوصت نم روك ذملا (كلذ ةفرعم لعافلا ) مزل ( و)

 هبيوصت فرمي نأ همزل يأ ى لاتشا لدب ( اطخ هنأ ) : هلوق كلذ نم لدبأو
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 ةئطختب ةجحلا هيلع تماق نإ اذهو ، قطن بوجو الب هكرت

 رهظأ نإ عدتبملاو كلذ ةفرعم همزلي مل الإو هكرت بيوصتبو كلذ
 { باوصلل ابنع عوجرلاو اهتئطخت راهظإو اهكرت همزل هتعدب

 ام ةئطخت راهظإ املاع ناك نإ همزلي الو 2 اباوص هنوك ةفرعمو

 هب قفأ

 بوجو الب ) ةفرعم ىلع فوطعم ( هكرتو ) ، أطخ باوصلا ةئطختو اطخلا
 ديحوتلا لاصخب قطنلا مزلي الو ةتفكلاو بلقلا داقتعا هيفكي لب ث ( قطن
 نم روكذملا اذه يأ ى ( اذهو ) طقف داقتعإلا بجحي لب « ةرشعلا لاوقألاك
 كلذ ةنطختب ةجحلا هيلع تماق نإ ) تبثي امنإ أطخ كلذ نأ ةفرعم موزل

 نم هعمس وأ عامجإلا نم وأ ةنسلا نم وأ نآرقلا نم هملع نإف ( هكرت بيوصتب و
 هممسي مل وأ ركذ امم هملعي مل نأب ةجحلا هيلع مقت ( الإو ) نيتقث : ليقو ةقث
 ةفراقم نأ رم اك بيوصت وأ ةئطخت نم روكذملا ( كلذ ةفرعم همزلي مل ) الصأ
 روذمم هلمع همزلي مل هنأ ثيح نم وهف “ بنذ هنأ ملعي نأ هيلع بجوت ال بنذلا

 هنأ عم رصأ وأ اريبك ناك نإ هلعفب رفك هنكل ى هلعفي مل هنأك ابنذ هملع مدع ف

 هتئطخت وأ ،أطخ وهو هبيوصتب ةفراقملا اذك و « لعفب هفراق هنأل بنذ هنأ ملعي م

 ًافلاخ ( هتعدب رهظأ نإ عدتبملاو ) هبيوصت وأ لعافلا ةئطخت وأ “ باوص وهو

 ةفرعمو ، باوصلل اهنع عوجرلاو اهتنطخت راهظإو اهكرت همزل ) اقفاوم وأ
 اهرهظي مل نإو ى أطخ هنع عجر ام نوك و ( اباوص ) باوصلا يأ « ( هنوك

 . باوص هنأ ةفرعمو باوصلا ىلإ عوجرلاو ى أطخ اهنأ ةفرعمو اهكرت همزل

 لئاسملا دارفأ يف ( هب ىتفأ ام ةنطخت راهظإ املاع ناك نإ همزلي الو )

 _ ٣٥؛ -



 3 هاوتف نع عوجر اهنع هعوجرف ى انتنايد مزتلاو هتعدب كرت اذإ

 كلذك نكب ل نإ همزل و ‘ آاد_ هاش وأ ًاضاق نراك نإ ذكو

 . كلذ يف عوجرلاو دصقلاب هتداهش و همكحو هاوتف ةتطخت راهظإ

 ص ادهتجم نكي مل نإ هريغ ةءارب وأ ى ادهتجم ناك نإ هداهتجاب عدبلا نم اهمئاقوو

 كلذ نالطب راهظإ همزلي لب ، هريغ يأرب ءاتفإلا هل زوجي ثيح ادهتجم ناك وأ
 مزقلا و هتعدب كرت اذإ ) دابع نيا ةصق يناني الف س الامجإ يأرلاو « داقتعإلا

 نع عوجر ) هتعدب نع يأ ى ( اهنع ) هعوجر نال يأ ى ( هعوج ف انتنايد
 ' اهبتك وأ اب دهش وأ ةعدبب ىضقو ( ادهاش وأ ايضاق ناك نإ اذك و هاوتف
 ةلأسم ال صاخ يف تناك نإ الإ اهلاطبإ ىلع دهشيو اهلطبي نأ همزلي يدنعو

 ايهتشم وأ لهاج لب « انيدتم عدتبم ( كلذك نكي مل نإ همزلو ) ‘ ةدرطم
 لخد يتلا اهعئاقوو لئاسملا دارفأ يف ( هتداهشو همكح و هاوتف ةنطخت راهظا )

 . ( كلذ يف عوج رلاو دصقلاب ) اهيف

 بهذم ىلإ رفكلا لاصخ نيدي فلاخ ع۔جر نإ و : « تالاؤلا » ف لاق

 كلذ ريغ هنم لبقي الو يفتني هنإف بهاذملا هيلإ بسني نمم ناك نإف ى نيملسملا
 نوملسملا هنم أربت نمم أ"رمتو نوملسملا هالوت نم ىلوت نإف “.رمانلا ةماع نم ناك نإ و

 .بهذم ىلإ عجر ولو همزل دقف ةنايد ريغب فلاخا هلعف ام لكو ؤ هازجأ دقف

 نيملسملا بهذم ىلإ عجر نيح همزلي ال نأ ةصخر دمحم وبأ اهيف ىورو ى نيملسملا
 كرتي له نيملسملا بهذم ىلإ عجر مث هتنايد هتداق اذإ نيفلاخلا مامإ نع لئسو

 هل ددجت : مهضعب لاقو ى هتمامإ ىلع كرتي معن : لاق ؟ هتمامإ يأ ى هتيالو ىلع

 نيملسملا بهذم ىلإ عجر مث مامإ وهو زدبتتينت ىسيع نيد ىلع ناك نمو ى ةمامإلا
 . هتمامإ ىلإ كرتي : مهضعب لاقو ى هل ددحت هنإف
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 هيايث لفغي هنإف هنيد ىلإ اعيرس عجر مث هنيد نع ةلز دترا نميف اوفلتخاو

 : مهضعب لاقو ى همايصو هجَحو هتالص نم ىضم ام ةداعإ هيلعو « هدسجو
 عجر نيح جحلا اهب همزلي يتلا يناعلا تناك اذإ كلذ : دمحم وبأ لاق « جحلا الإ

 . ةصخر اهيفو

 يتفي ام لك نأ لمن نأ انيلعو اننيدب كمتلا انيلع :اضيأ « تالاؤسلا ه ىفو

 لئاوو عيبرلاو ةديبع يبأ ل:ه “ قح اهلهج عسي ال يتلا لئاسملا نم انتمثمأ هب

 هفالخو باوصو قحو لدع اننيد نأ ملعن نأ انيلعو ص هلا مهمحر - مهريغو

 : لاق ى ةربعلاو عامجإلاو ةنسلاو باتكلا هبلع ليلدلاو ى ملظو ركنمو روج

 ؟ ثنحي له هلا دنع قح هنأ هنيد ىلع فلح ةوعدلا لهأ نم لجر نع لئسو
 . ال : لاق

 كلذك و « هلئالدو هدهاوشب هدع دق ناك نإ الإ ثنح : لاق نم ءاملعلا نمو

 نمو ط هملع ىلع فلح هنآل ثنحي مل : لاق « هللا دنع قح هنأ هنيد ىلع فلح نم
 ىلع فلح قفاوم نع لئسو ى أطخلا ىلع فلح امنإ هنأل ثنح : لاق نم ءايلعلا
 : لاق “ىتح هنأ اننيد ىلع فلاخ نعو “ ثنح دق : لاق ‘ قح هنأ نيفلاخلا ند

 لجر نع لئس و “آاضيأ ثنح قح هنأ فلاخم نيد ىلع فلاخم فلح نإ و ثنحي م

 هللا ملمي : لاق وأ ى هلعف هنأ للا لع دقو ءيشلا اذه لعفأ مل ينأ هللا ملعي : لاق
 ةرافكلا هتمزل دق : لاق ى هلعفي مل هنأ هللا ملع دقو ءيشلا اذه تلعف دق ينأ
 . كلذ ريغ : ليقو “ ةريغص : ليقو « ةريبك نايصعلا كلذو « هبر ىصعو

 كلذ ريثك هللا همحر ركب يبأ نبا ىحم ايرك ز يبأ نع ورمع وبأ خيشلا لاق

 ارك ز وبأ اهاكح : ةمحر وبأ لاق 0 هلل ا ملع ام فالخ ىلع هللا ملع ىرجأ هنأل كرش
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 دوجوملا ءيشلا نع هللا ملع ىفن نإو ى ةهفاشمت سابعلا يبأ نع ركب يبأ نب ىيحي
 دارأ نإ ى اذه نوكي ال وأ اذه نوكم هنأ شلا ملعي : لاق نإو 4 كرشم وهف

 يف مالكلا مدقتو : نيميلا ةلزنمب وهف متحلا درب مل نإو “ رفك دقف كلذ يف متحلا

 . ةجحلا مايق

 ةجح اهضعبو ى اهملعب الإ اهلمع حصي ال ضئارفلاو : « تالاؤسلا ه يفو

 لمملا يف ةجحلاو ى ةنابتسالا : لقف ؟ ملعلا يف ىف ةححلا ام : لاق ناف ( ضعبل

 ف ى ةجحلاو ك رمآلا ةعاطلا يف ةجحلاو ص ةفرعملا لهجلا يف ةجحلاو « ةينلاو ملماا

 ×لاو ‘ روهظلا عطقت يتلا ةجحلاو ى يهنلا ةيصعملا يف ةجحلاو ى رمآلا ةعاطلا
 " ةنطابلا ةححلاو 9 ناسللاب قطنلا ةرهاظلا ةجحلاو « ناكلا عطقت ال قلا

 دمحم ةجح ةفنأتسملا ةجحلاو ى مالسلا هيلع مدآ ةجح ةمدقتملا ةجحلاو ى بلقلاب
 نم دابعلا مصعت يلا ةجحلاو ى حيحصلا لقملا فيلكتلا يف ةجحلاو ى قلع

 رفكلاو لالضلا نم دابعلا اهب مصتعي يتلا ةجحلاو ى ناميإلا رفكلاو لالضلا

 ى لس رلاو بتكلا دابعلا ىلع نيدلا ضرف اهب تبثي ىلا ةجحلاو « ةنسلاو باتكلا

 باتكلا نم هبلع عمتجلا لصألا ءىطخلا اطخو بمصملا باوص يف ةجحلاو

 هيلع عمجأ اع وأ ةنسلاو باتكلا نم هملعي نأ عسي اهف ةجحلاو < ةنسلاو

 ٠ هر اوناد \۔ نوملسملا

 يف ةجحلاو ى مازلإلا عسي الاف ةجحلاو ناقرز فيلأت نع مالكلا مدقتو

 ةحح و > تقبس ةءاسإ بقاعملا ب باقع ف ةححلاو > ىمس ناسحإ بيخملا باوث

 : لاق نإف : لاق « ةجح هلك قلخلا ::ليقو “ لسرلاو بتكلا ةدابع ىلع كا

 هىلع تماق نم لوأ ديرب نأ الإ « قلخلا هللا ءاش نإ : لقف ؟ ةجحلا لوأ ام
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 عقي ام : لقف ؟ ةفللا يف ةجحلا ىنعم ام : لاق نإف ع لافارسإ : ليق « ةجلا

 : لاق ى دصق اذإ ججي حنح : مهلوق نم هيف روظنملا ءيشلا ةقيقح رظانلل هب

 نإف ی فلكملا ىلع ةحح ناك امو « فلكملل ةحح ناك ام : نيهجو ىلع ةححلاو
 ث هب نومئاقلا : ليقوأ“ هيلإ ءاعدلاو هللا نيدب مايقلا ؟ ةجحلا دح ام : لاق

 : لقف ؟ اهمظعأ و اهالعأ و ةجحلا لفأ ام : لاق نإ۔ ۔ . : لاق هيلإ نوعادلاو
 لزن يتلا ةجحلاو : لاق “ دحاو نيمأ اهاندأ و نانيمأ اهطسو و لسرلاو بتكلا

 لزني مل يتلا ةجحلاو ى ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملاك لسرلاو بتكلا ةعقاو اهؤالب

 نع ناهربلاو ليلدلا يفو ى ةعاسلا مايق لاح ةرخآلا رادلا يف ةعقاو اهؤالب

 ال يذلا ةياغلا "لاملا هللا نيد يف ةجحلا يقي امنإ : هنع هللا يضر حتف نبا سور ع

 . ملعأ هللاو ع ةجحلا نونف عيمجب ملاعلا : ليقو ى ديزم هلوق ىلع دجوي
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 لصف

 نم لك ىلإ هنع عوجرلا راهظإ همزل هاوتف يف قفاوم أطخأ نإ

 دمتعيو هلوقب لمعي نأ فاخ نإ 4 مهوب نإ و طخلاب هل قفأ

 , طقف هنم بتيلف الإو ، هيلع

 لصف

 ص هكح وأ هئاضق يف وأ ( هاوتف يف ) فلاخ وأ ( قفاوم اطخأ نإ )
 همزل ) هقفلا ريغ ولو مولعلا نم امالك وأ اثيدح وأ ةيآ ريسفت وأ هظعو وأ

 كح وأ . هملع وأ هل ىضق وأ ( اطخلاب هل ىتفأ نم لك ىلإ هنع عوج رلا راهظإ
 اباتك بتك وأ هناسل نم عمسف رضح نم ىلإو ث هل رسف وأ هظعو وأ « كلذك

 ص هب ىضق ام عزنو “ هريغ وأ سأرب ةراشإب كلذ نم لمع ام اذك و « دحأ ىلإ

 " هلوقب لمعي نأ فاخ نإ ) طلغ وأ( مهوب نإو ) قاطأ نإ هل سيل نمم هكح وأ

 داتعإلا مدعو هلوةب لمعلا مدع روصتيو ( طقف هنم بتيلف الإو هيلع دمتعيو

 ص أطخ هب ىتفأ ام نأ اوماعي نأب وأ ط هلوقب نولمعي ال ءالؤه نوكي نأب هيلع
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 هبلاط هل يتفلا باغ نإو س هنم ةبوتلا راهظإ ابنذ ارهظم مزلو

 > هنكمأ نإ .باتك وأ لوسرب نإو

 " ۔ہہ

 ء نوركذتي دق ذإ رظن هيف نكل هوسن مهنأ مع اذإ كلذك رمألا : لاقي دقؤ

 نآ طوحالاف « مهبولق يف كلذ رضحيف نوحلصي دق نكل ى اونج نإ اذكو أ

 اذإ مهل رهظي نأو ى مهل ريفكت هراهظا يف ناك ولو ى اوسن ولو مهيلإ رهظي
 ى نيناجم وأ نيسات اوماد ام راهظإلا نم هيلع ءيش الو اوركذتي مل ولو اوحص

 ى هاتفأ وأ هل ملع نمل هب لمملا فاخي ال ناك ولو « كلذل ةئطختلا راهظإ حضاولاو

 بات مث كلذ يف هداهتجاب رسف وأ ظعو وأ مكح وأ ىضق وأ دهتجملا ىتفأ نإو

 . سفن وأ لام يف هيلع نامض الف

 هنأ دقتعي ال كرشم دنع هلمع ولو ( هنم ةبوتلا راهظإ ابنذ ارهظم مزلو )
 نم دحأ بنذأ نيح هدنع نكي مل ولو « بنذ ريغ هنأ هتنايد نمم دنع وأ “ بنذ
 هتبوت لاح يف اضيأ نيرضاح نونوكي دق هبنذل نيرضاحلا ةكئالملا نآل « سانلا
 كلذو ى هتبوتو هلعف نورضحي دق نجلا نألو ، لاح لك ىلع هعم ةظفحلا نألو

 لمع دق نوكيل هرهظأ اك اهرهظيو ى بنذلا لصوأ ثيح ةبوتلا لصويل
 تدهش اك ةبوتلاب ضرألا هل دهشتلو ث هئافخو هباهذو هراشتنا لاوز يف

 . 4 مهددم ر

 هل موكحملا وأ « ظوعوملا وأ ، هبلع وأ هل يضقملا وأ ( هل يتفملا باغ نإو )
 ) هبلاط ( هتراشإ وأ هتباتك وأ هناسل نم ممس وأ > هل رسفملا وأ > هبلع وأ

 قدصي نم زيجأو ى ةقث ( لوسرب نإو ) هبلط يف دهتجا يأ ءابلاو ماللا حتفب
 (هنكمأ.ناإ) كلذك قدصم وأ ةقث عم هلس رب (باتك وأ) يم ك ةلاسرلا ىدأ هنأ
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 نإو ى هبر دنع كلذ هبزجيو ث هبلع دهشاو هاوتف نم بات الزو
 > هل وةب هرهظأ و ‘ دصقب هنع بات هملع دذمشي نم دح ملو رضتحا

 نم كلذ يف قحل ١ فرعي مل نإف . هسكعك قح هنأ قحل ١ ىلع دهش و

 6قحلا قفاو ولو ملع الب لوقلا ىلع همدقت نم بات لطابلا

 ةأرمال قفأ هنأ ةريره يبأ نع "رم اك باتك وأ لوسر وأ هسفنب بلطلا كلذ

 ؟ ةبوت اه له © ىنز نم اهدلو تلتقو تنز اهنأ نع هتلأس ذإ اهل ةبوت ال هناب
 ةأرما ىلع ينلدي نم ى ةنيدملا قاوسأ يف يداني لمجف ى للع للا لوسر ءاتطخف

 ( هاوتف نم بات ) رذعت نأب ( الإو )اهب رفظ ىتحاذك و اذك نع ينتلأس
 نم وأ نيتقث هعوجر ىلع يأ ( هيلع دهشأ و ) هريسفتو هظعوو هئاضقو هكحو
 الب قفأ نإ اذك و “ ( هبر دنع كلذ هيزجيو ) دحاو ةقث زيجأو « هتداهشب مكحي
 . هعوجر ىلع دهشي هنإف دحأل دصق

 اصوصخ هيلإ ( دصقب هنع بات هيلع دهشي نم دجي ملو رضتحا ناو )
 الف الإو داش إلا ةروصب ىتأ يأ 0 ( قحلا ىلع دهشأو ى هنوقب هرهظأو )
 هنأ ىنمي “ لطاب هنأ لطابلا ىلع د۔مشي نأ وهو ( همسكعك قح هنأ ) هل رضاح

 ص ةكئالملا نم ولخم الو ى هلعف ام ىلإ دصقي ‘ لطاب هسكعو قح اذك نأ دهشي
 لطابلانم كلذ يف قحلا فرعي من نإف )انيرق دحأ لك عم نأ اجس الو“نجلا نم الو
 مدقت هنأ سانلل رهظي الو ( ماع الب ) لمفلا هلثمو ( لوقلا ىلع همدقت نم بات
 ولو ) مل ع الب همدقت نم ةبوتلا ىلع رهظيلف ملغالب مدقت هنأ اوملع نإ الإ ملع الب
 مادق ةريبك ىلوتم لجر لعف نإو ى مارح ملع الب لمفلا وأ لوقلا نأل ( قفاو

 . ںهلعفل رخآلا هنم ًأربتو هلعفل مهدحأ هالوتف كلذ هب غلب ام اوفرعي ملو ,رفن ةثالث

2135 



 راهظإ هيلع قضي مل ةعيرشلا ىلع ىبرتو ةرطفلا ىلع دلو نمو

 ل نم ا ذكو ‘ انم بوصلا كح همكح نأل ، هب هملع دعب اهبيوصت

 ص ةوعدلاب رقأو بهذملا ريغ ىلع دلاوت الو س فالخ هنم ملعي

 نب ىسوم نارمع يبأ نب نوراه خيشلا دنع اميمج اوكاه هلعفل رخآلا هيف فقوو

 نع ورمع وبأ خبشلا ىكحو ى كلهي ملو هنم أربت نم أطخأ : ليقو ى نيردس
 وأ ليلحتلا بسني ملو لوقلا يف باصأو ملعالب مدقت نم ىصعي ال هنأ باتك
 اذه وأ ى لالح يبظلا اذه نأ تملع : لوقي نأ لثم ، ملعالب هللا ىلإ ممرحتلا

 . تملع لقي مل وأ « مارح ريزنخلا

 يمسو ى [۔كسم هوبأ ناك نأب مالسإلا ىلع يأ © ( ةرطفلا ىلع دلو نمو )

 ىلع ىبرتو ) هيلع هئشني يأ « دولوملا هيلع رطفي ىلاعت للا نآل ةرطف مالسإلا
 ( هيلع قضي مل ) نيقفاوملا دنع اهيلع ىبرت ذإ افلا هوبأ ناك ولو ( ةعيرشلا
 هداقتعا دمب يأ ، بيوصتلاب يأ ى ( هب هملع دعب اهبيوصت راهظإ ) غلب اذإ
 رشعم ( انم بوصملا كح همكح نأل ) ة ةهارلاو ةيلوفطلا نم بيوصتلا
 ضحمب لاق دقو ، ةوعدلا لهأ نم هنأب هيلع مكحنف ى ةوعدلا لهأ نم نيغلابلا
 . غولبلا دنع هل ديدجتلا مزلي الو ى غولبلا ىلع ديحوتلا يزجي : ءاملعلا

 ةدالو يأ ى ( دلاوت الو ) نيفلابلا نم ( فدلخ هنم ملعي مل نم اذكو )
 ء انتنايدب يأ ى ( ةوعدلاب رقأو بهذملا ريغ ىلع ) درجملا ةقفاومل يسافلاف

 نم ءيش نكي مل اذإو ى بهذملا لهأ يف اشن هنأل رارقإ الب بهذملا ىلع لمح وأ
 ص هوبحي نأ بحيو نيملسملا بحي نأ مزل ذإ انباحصأ نم هنأ رهظي نأ همزل كلذ
 "زتم هللا لوسر اهيلإ وعدي يتلا دابملاىلع ةمئاقلا ةجحلا اهنأل ةوعد انتنايد تيمسو



 راهظإ هيلع الو ؛ ءيش هنم رهظ ام ريغ ىلع ثحبلا نم انيلع سيلف
 الف هب ندت وأ فالخلا ىلع دلا وت نم امأ و ‘ ةئطختلاو بيوصتلا

 كلذ ىلإ ىعديو بيوصتلاو ةئطختلا الإ هكرت دارأ نإ هنم هصلخي

 هيف رهظ ركسع و أ ذلب و أ ٠ اهب نيدت و ا ةلم ىلع دل اوت نم مكح أ ذكو

 . كرشلا وأ فالخلا

 الب مهلتاقن الو اهيلإ نيك رشلا وعدن انأ ىنعمب ، ١" عطقنت ال يتوعد » : لاقو

 ى صالخإلا ةملكب كرشملل أدبن نكل ى اهيلإ اقلطم سانلا وعدنو ى اهيلإ ءاعد

 مل صالخإلا ةملك د_ءب اهعم ىبأ نإو ى انتنايد نم اهاوس ام هانع اهب رقأ اذإف

 هتءارب يف هانيةيأ ىبأ نإو فلالا وعدن اذك و ى اقفانم لب اك رشم نكي

 راهظإ هيلع الو ءيش هنم رهظ ام ريغ ىلع ثحبلا نم انيلع سيلف )
 . نيفلاحخلا ةنايدل ( ةنطختلا و ) ةوعدلل ( بيوصتلا

 لجر هدلو نم وأ “ فلاخم لجر هدلو نأب ( فدلخلا ىلع دلاوت نم امأو )

 دارأ نإ هنم هصلخي الف هب نيدت ) و غلب ( وأ ) نيفلاخلا دنع ىبرتو < قفاوم
 كح اذكو كلذ ىلإ ىعديو ) انتوعدل ( بيوصتلاو ) هل ( ةنطختلا الإ هكرت
 يتب'رو كرشم هابأ نأ ينعي كرشلا للم نم ( ةلم ىلع ) لافطآلا نم ( دلاوت نم
 دلب ) لهأ مكح ( وأ اهب نيدت وأ ) ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لكف الإو « هدنع
 نم دب الف كلذ ىلإ وعديو ( كوشلا وأ فالخلل هيف رهظ ركسع ) مكح ( وأ
 بيودتلاو ةئطختلا سفن وه صالخإلا ةملكب قطنلا نأ الإ بيوصتلاو ةئطختلا

 ٠ دواد وبآ هاور ) آ (
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 هتيلوفط لاح يدوهيلا دلو ناك ذإ دوهيلا كح يدوهيلا دلو مكحف ى كرشملا نم

 ملسأ هنأ ملعي ىقح وح كلذ وحنو ةيزجلاو ةيدوهيلاب هيلع مكح غلب اذإو ط للبلا وحن يف

 كح 94 ىرخألا لهأ دنع ةئام لهأ نم دلو ىبرت ولو “ كرشلا للم رئاس اذك و

 . اهيف ىبرت يتلاب هيلع

 هاعدف ى ايرفص" "يبضلا ريمز نب بيسملا نب ورمع نب رضنلا وبأ ماط۔ب ناكو

 لوقي هتملع دق نم ةيالو ىلإ كوعدن : هوعد نيح هل اولاقو “ باجأف نوملسملا

 فوقولاو < هب لمعيو قحلا فالخب لوقي هتمالع نم ةءارب ىلإو « هب لمعيو ىتحلاب
 نب دمح رظانو ى هللا نيد هنأو قحلا هنأ تدعف : لاق ى ملعت ىتح ملعت ال نميف

 : لاقف باتف ص ىحلا هفرعو ةدساف هل تالاقم يف دابع ن دمحم هللا همحر بوبحم

 دعت نأ الإ كئزجي الو نيدتم كنإ : رضح نم لاقف ‘ أطخلا عيمج نم تبت
 نب ررح هل لاقف فقوتف ةءاربلا فاخف ءاهسف كداقتعا نمو اهنم ب وتتو كلئاسم

 لوق ىلإ عجرو لعفف ضعب لوق ق هنم أربي ال عجارلا همنذب فرتعملا : بوبحم

 . كرشملاو فلالا كلذ ق ءاوسو > نيملسملا

 ءاح امو هللا لوسر دمحم كنا الإ هلإ ال مسج هللا : لاق نإ :«تالاؤسلا» يفف

 حصي الف نيدتم ناك نإف ع مسج هنإ تلق يذلا يمالك نم تبت لاقف « ىتح هب

 نم تبت : لاقف ى امهاو وأ الاز ناك نإ و « مسحي سيل هنإ لوقي ىتح ديحوتلا هل

 يف وأ همالك لوأ يف مسجلا تبثأ نإو ث هازجأ دقف هتكرت هنم تعجرو ىلوق

 ص هلا الإ هلإ ال مسج هللا نإ : لاق نأ لثم ئ كرشم وهف هرخآ يف وأ هطسو

 ؛ مسج هللا نإ هللا لوسر دم : -وأ لاق وأ<مسج لا نإ هللا الإ هلإ ال : لاق وأ

 نإو ى دحوم وهف هرخآ يف وأ هطسو ف وأ همالك لوأ ف مسجلا ىفن أ نأ امو
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 ىفنو ةروصلا ىعدا نإو “ كرشم وهو هيزجي الف ةروصلا ىفن مث مسجلا ىعدا

 مسج هللا نإ : نولوقي ةيناعسجلا نآل اعيمج اهيفني ىقح اضيأ هيزجي الف مجلا

 ص آريبك "ولع نولوقي امع هلا ىلاعت ع كلذ لك يف اوك رشأ دقف “ ةروصو

 لثم ةللا طسو يف قافنلا ةريبكب ىتأ كرشم نعو ى ةروصلا نم معأ ممجلاف

 دهع ةمايقلا موي ىري هنإ : لاق وأ « ةقولخم هءامسأ نأو هلا الإ هلإ ال : لاق نأ
 نأ تذخأ نإ و ، هنم أرب۔ي هنإف نيدتم ناك نإف قح هب ءاج امو « هللا لوسر

 ناك نإف ى كرش لمملا نأ كل نسبتف هتبتتساف هلمف ىلوتم تيأرف ةيصعم اذه
 مهاولاو "لازلاك ناك نإ و « هل ةباتتسإلا ةداعإ كيلعف ةيصعملا كلت لعفب نيدتم

 يبأ نع يورب ورمع ابأ خيشلا نآل ى ىلوآلا ةبوتلا دعب ءيش هنم كيلع سيلف

 "لاز هنأ فرعي وهو همهوو هللَز ىلع مهاولاو لازلا نم ءىرب نم نأ : ايركز

 . ةءاربلا كلتب كلاه هنأ مهاو وأ
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 باب

 س نايدالا نم هللا نيد زرف بحب .. ... . ٠ َ ث ٠١

 باب

 نايدألا نم هللا نيد زرف يف

 لمأ نيد وه يذلا مالسإلا نيد يأ ث ( نايدألا نم هلا نيد زرف بجي )
 ام فلاخ امم نوفلاخلا هب نيدي اء2 اذك و « نيك رشلا نايدأ رئاس نم ةوعدلا

 يعفاشلا نيد الو “ نيفلاحخلا ةلم الو نبفلاخلا نيد : لاقي ال هنأ الإ ع هب نيدن

 ةلم نم جورخلا مهوي كلذ نال ؛ اذكهو ض اهتلم الو ةيكلاملا نيد الو ى هتلم الو

 ى نيملسملا نيد هب لباقيو ى نيك رملا نيد لاقي امك « اهيف نولخاد مهو ديحوتلا
 ىنعمب مالسإلا نبد هيلع قلطي دقو ى ديحوتلا نبد هيلع قلطي نيفلاخخلا نبد نإف

 « تالاؤسلا ه يف لاق دقو « هب ءاج امو هلوسرو هلاب نييدصتلاو ديحوتلا نبد

 ملعي نأ هللا نيد زرف ىنعمو ى ةفيذح يبأ ةلم الو يمفاشلا ةلم لاقي ال : اهريغ وأ

 ىلع هملع بجي ام الإ ةلمج اذكه لطابلا نم هاوس امل فلاخم قح هنأو هللا نيد هنأ
 . هلعب هنإف هنىعب روفلا
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 هيف ةاجنلا نأو ث قحو باوص هنأب ملعلاب هب نيدتم ىلع نإو
 هيف كالهلا نأو ، لطابو أطخ هفالخ نأو ى هيلع باوثلاو

 ٠ . ٠ ٠ . ك هملع باقعلاو

 يفف ص ضقانلا لهج يف اوفلتخا دقو “ ءيشب ةجحلا تماق نإ اذك و

 ءاوس “ ةعبس ضقانلا ةفرعم ] اهب [ انىلع نوكي يتلا هوجولاو : « تالاؤسلا »

 انيلع سيل : مهضعب لاق :نابمجس نب للا دبع دمحم وبأ لاقو ى ذخأن مل وأ انذخأ
 هللا نأو قولخ ريغ نآرقلا : لاق نم ضقانلاو ضقانلا ةدهاشم عم الإ ءيش

 اهيلع اوتام نيذلا رانلا نم رئابكلا لهأ جرخي لاق نمو : اولاق ةمايقلا موي ىري

 ءافولا مهل تيأر نيذلا صاخشألا ةيالو انيلع سيل : لاق نمو ى اهنم اوبوتي ملو
 ص مهلاعفأ ىلع دابعلا عبط : لاق نمو « ةقولخم هللا ءامسأ : لاق نمو ع هللا نيدب
 زوجي ال ام فراقي مل ام دهاش ولو “ال :ليقو ىدابعلا لاعفأ للا قلخ مل لاق نمو

 باوص هناب ) زرفب قاعتم ( ملعلاب ) : هلوقو ( هب نيدتم ىلع نإو ) ى كلذ نم
 كدلملا نأو “لطابو اطخ هفالخ نأو ، هيلع باوثلا و هيف ةاجنلا نأو “ قح و

 . ( هيلع باقعلا و هيف

 يف لطابلاو ىحلاو ص داهتجإلا لئاسم يف نالمعتسي باوصلاو أطخلا نأ ملعإ

 بجو نيفلاخلا بهذمو عورفلا يف انبهذم نع انلئس اذإ ىتح 0 تانايدلا لئاسم

 لمتحي أطخ انيفلاخغ بهذمو ى أطخلا لمتحي باوص انبهذم : لوقن نأ انيلع
 دهتجملا انلوق حص ام طقف باوص انبهذم نأي لوقلا تعطق ول كنآل ع باوصلا
 ىحلا : لوقن نأ بجي نيفلاخملا ةنايدو انتنايد نع انلئس اذإو ع بيصيو ءىطخم

 . دحاو هللا دنع ىحلا نآل انوفلاخم هيلع ام لطابلاو هيلع نحن ام

- ٤٤٨ - 



 هب وصب و 0 هب نبدتي ناو ، هملع نوكب نأ همزل هب نيدتي ل نمو

 ، هيف كش وأ كلذ لهج نإ رفكو ض هفالخ ءىطخيو

 نوكلل ريسفت ( هب نيدتي نأو هيلع نوكي نا همزل هب نتيدتي مل نمو )
 ) هيف كش وأ كلذ لهج نا ( اقافن ) رفكو هفالخ ءىطخو هبًوصيو ( هملع

 ى هلك هب سبتلي نأ همزل هلك هنع د“رجت نمف ضعبلاو لكلا كلذ يف ءاوسو

 : « تالاؤسلا » يفو ى اضرأ ضعبلا كلذب سبتلي نأ همزل هضعب نع درحت نمو

 ك فوم نمؤم : لزانم ةئالث يدنع سانلا : لقف ؟ كنيد زرف اه : لاق نإف

 بآذّعمل » : ىلاعت هللا لاق ‘ دحاج كرشمو ى هب رقأ ابف نئاخ ةرقم قفانمو

 نع نمؤملا ىلع هللا بوتيو تاكرشلاو ننذك رملاو تاقفانملا و نيقفانملا هللا

 ىلاسك اوماق ةالصلا ىلإ اوماق اذإو ط : نيقفانملا يف لاق « ١١ 4 تانمؤملاو

 نوميقي نيذلا «: نينمؤملا ىف لاقو ى" 4 اليلق الإ هللا نوركذي الو سانلا نوءاري

 ء '٨نوغماد مهتالص ىلع ل و “'ذ'ه نوعشاخ مهتالص يف ف و ى '"ه ةالصلا

 ركذ اذإ » : نيكرشملا يف لاقو ى ٦' تاركاذلاو اريثك هللا نيركاذلاو ل

 - ٤٩؛٤ _ ) ج١٧- لبنلا - ٢٩ (



 { هب نيدتلاو هب لمعلاو هعيدصتب نوكي امنإ نيدلا ىلع نوكلاو

 هزرفل لصيو ص نيدتملا هب رقأ امم لمع الب نإو

 مهدازو لف : لاقو ى ) « ةرخآلاب نونمؤي ال نيذلا بولق تةزأمشا هدحو شلا

 . ا٢) 4 ًاروفن

 ص ليمجلا فالخل فالخ و_ه يذلا فالخل فالخ تنأ : لجرل لاق نمو

 نم فلاخ نمف © ملسملا وه ليمجلا فالخل فالخ وه يذلاو « هنم حدم كلذف

 فالخل فالخ تنأ : لاق نإو ى حيبقلا ليمجلا فالخو « ملسم وهف ملسملا فلاخ
 وه حيبقلا فالخل فالخ وه يذلاو ى همذ دقف حيبقلا فالخل فالخ وه يذلا

 . ليمجلا حيبقلا فالخ و ى رفاك وهف رفاكلا فلاخ نم فلاخ نمق ى رفاكلا

 الب نإو ‘ هب نيدتلا و هب لمملا و هقيدصتب نوكي امنإ نيدلا ىلع نوكلاو )
 ايبئهَو ايضابإ يمس ةوعدلا لهأ هب ناد امب ناد اذإف ص ( نيدتملا هب “رقأ امب لمع

 هب ناد امينادنمت اذك و“مهنيد ىلع وه:لاقيف“نُيدتلا كلذ هنمضتي امب لمعي مل ولو

 دحأ ناد اذإ مهللم ىلع نوك رملا اذك و ى لمعي مل ولو مهنم هنإ :ليق“نوفلاخملا

 ص لمملا يف مهفلاخ ولو ى كرشم وأ يدوهي : ليق ى الثم دوهيلا هب ناد امب مهنم

 اناسحتسا ( هزرفل لصيو ) “رَمضملا عضوم رهاظلا عضو نم نيدتملا : هلوقو
 !اميف عطقي' يتلا ةنايدلا لئاسم ةفرعم بوجوب لئاق ال ذإ ابوج و ال ليصفتلاب
 : هلوق نم بابلا لوأ "رم ام ىناني الف ذخأي ىتح فالخلا اهيف زوجي الو « رذعلا

 . ٤ ه : رمزلا ةروس ) ( ١

 . ٦١٠ : ناقرفلا ةروس ) ( ٢

- ) ٥.٠ - 



 ص هتمأ نم هلإ سند نمو هتفصو . همساب هملعب

 نيك رشم انسل اننأ دقتعي نأب الامجإ اننيد صبصخت بجاولاف ى هللا نيد زرف بحي

 . بجي الف ليصفتلاب امأو « نيفلاخملا نم الو

 ةفرممو كلمل ضقان هضقن ول ام اندنع نأ ملعي نأ ص هتفصو : هلوق ىنعمف

 ةضابإلا مساب هتفرعم بجي ال اذك و ى حيحصلا ىلع بوج و ال ناسحتسا ةمألا

 نأ ريغ هللا نيد وهو ةيبهولا ةيضابإلا نيد : كلوق وهو ( همساب هماعب ) ةيبهولا
 دمحوتلا لهأ ٢ نففلاخملل لاقي هنإف لوأو دحو اذإ اك رشم هممسن ال هفلاخ نم

 يف اك ىلوتم سيل نم اذك و « ديحوتلل لهأ لاقي الو ص ةلمجلا لهأ و ةلبقلا لهأ و

 . _ تالاؤسلا ,

 ءاح امو ى هللا لوسر دمحم كلا الإ هلإ ال : انلوق ىلع هلاتشا وهو ( هتفصو )

 ةيالو بوحو و “ باوص وأ لدع هب ءاج ام : لاقي وأ « للا دنع نم قح هب

 ص رانلا يف قسافلا دولخو « قولخم هاري نأ نع العو لج للا هيزنتو صاخشألا

 ةقولغغ داصلا لاعفأ نأ و “قولخم نآرقلا نأو « كلملاو ةبلغلا ىنعمب ءاوتسإلا نأو

 . كلذ ريغو هلل

 ةعبرأ ةمألاو ‘ عيبرلاو ةديبع يبأو رباجك ( هتمأ نم هيلإ بسني نمو )
 درح خيشلا دازو > باطخلا وبأ و ىمحم ن هلل ا دمعو رمع و ركب وبأ : بررملا نم

 : سرفلا نم ةسمخو ى دوعسم 7 يدنلجلا و_۔هو سماخلا دمحم ب هللا دمع نبا

 نب دمحم و “ باهولا دبع نب حلفأ و ك باهولا دبع ه_نباو ى متسر نب نمحرلا دبع

 هنيد ملع ىلإ لصي هنأل كلذو ‘ ضابإ نب للا دبعك و « دمحم نب فسويو ى حلفأ

 نمم عمسي ىح بحت ال : لبقو > ة رشعلا ةمئالا ةفرعم بوحوب لق دقو > م

- ٤٥١ 



 ىلع نوكلاو : ءادتقالاو هتئطخت و مهفلاخ نم ةءاربو ممتيالوو

 انتامأ س ةيبهولا ند وهو ض العفو الوق مهقيرط كولسو مهجهانم

 يإ لق ؟ وه قحأ كنوئبنتسيو ث هيلع ةماقتسإلا ىلع ىلاعت هثلا
- 

 { "قحل هنإ يبرو

 ءادتقالاو هتنطخت و) ةنايد ذوخأم وه اهف ( مهفلاخ نم ةءاربو مهتيالوو ) عمس

 ( ةيبهولا نيد ومو ألعف و ألوق مهقيرط كولسو مهجمانم ىلع نوكلا و مهب
 بسنأ لوآلا نأل ع باهولا دبع ىلإ ال ىسارلا بهو نب هللا دبع ىلإ ةبسن

 ،يباهو هيلإ بسنلا سايقف يناثلا امأو ‘ سايقلا ىلع هيلإ بسنلا نألو ، همدقتل
 نحن ام ىلع نمل ةيفرع ةقيقح ةيبهولا ةيضابإلا ظفل نكلو « لوألا دارملا لملو
 ىلع ىلاعت هنلا انتامأ ) اتند امب اونيدي مل مهنأل ةيثرفلاو راتكنلا جرختف هيلع
 اك ص ىلاعت هللا دنع قحلاو ص نيلاعلا بر ال ى نيمآ نيمآ نيمآ ( هيلع ةماقتسالا

 نآرقلا وأ اهرك ذي ىتلا ةءوبنلا وأ ةرفكلل لع للالوسر هدعوأ يذلا ديعولا نأ

 يا لق وه "قحأ كنونبنتسيو » ) : ىلاعت للا لوق يف ديكأتلاب روكذم قح
 فالخلا بهاذم هيلإ بسني نمعو : « تالاؤسلا » يفو ى 6١ ) ( 4 قحل هنإ يبرو

 . رشلا يف مهراهتشال كلذو ص دمحم وبأ معن : لاق ؟ مهنم أربي له

 يرملا ضابإ نب هللا دبع وهو ةيضابإلا بهذم هيلإ بسني نم كلذك و
 تلاس ك _ لا همحر _ برغملا يف ديعس نب ةماسو “ ىرشلا يف _ هللا همحر _

 نولوتي : لاقف هيلع - هللا همحر - ةفيلخ نب ناثع ورمع ابأ خيشلا كلذ نع

 )١( سنوي ةروم : ٥٣ .

_ ٥٢ ٤ 



 - مهيلع للا ةمحر هللا نيد راهظإ يف سفنلا لذب نم مظعأ راهشإ يأ “راهشإلاب

 رزخ وبأ خيشلا لاق ع فالخلا لهأ ءامسأ نم مساب دلقت نمو 4 ادحاو امو

 ريصبلا ليعامسإ وبأ خيشلا لاقو ، هملظي مل هنم أربت نم : - هنع هللا يضر
 يف سيل : ركب يبأ نب ىمحي ايركز وبأ لاقو “ هنم أربي : هنع هللا يضر _
 . ءىش كلذ

 - هللا همحر _ حون يبأ ةياكح يف يليليولا نيجزيو نب سنوي مساقلا يبأ نع

 نكت م ول : هللا دبع وبأ لاق ى مهنم أربي : ضعب لاق ؟ مهتمالعب مهنم أربي لهو

 نيفص ِ موب ةموكحلا مهراكنإ يف رهنلا لهأ بدو ۔۔ةتب نيدنو لصألا يف ةفيعض

 ليلخ يبأ ربخ رم دقو ى ء ءامدلا ةمرح كاهتنال رذعلا عطقو ةيواعم و ىلع نيب

 نيد ىلع انأ ةيآ هيف امم امهريغو ىلعملا نب نمحرلا دبع ديز يبأ و يلك ردلا
 . )١' ىلاعت هللا

 ال ينيدلا لامكلا ىلع ليلدو ناهربلا ةدايزل تايآلا هذه ركذ نا )١(
 نآرقلا وه عطاقلا ناهربلاناف الاو قحاذه نأي هللا نم رابخالاك تاماركلا

 ناميالا ةدايزل الا ىرخآ ةيآ ىلا جاتحي ال قحلا نم امهقفاو امف ةنسلاو

 نآرقلا دهش دقف «يبلق نئمطيل نكلو »ه: :مالسلا هيلع ميهاربا لاق امك لامكلاو

 ىلع ميوقلا جهنملا ىلع مهتابث ىلعو ةماقتسالاو قحلا لها قدصىلع ةنسلاو
 ٠ ًالمعوالوقو اداقتعا لام ثيح قحلا عم مهليم

 نآ و] ةيلستلا درجمل اطابتعا تاماركلا هذه نوركذي مهن] ناظ ننظي الو

 الق قداصلا عرولاو قدصلاب مهتفرعمامأو هب ناهتسي ءيش تانيبلا هذه

 مدعو تايآلا هذه توبث يف مهقدص لقاعملا فرعي اذهب ليلد ىلا جاتحي

 دقلو . لوبقلا ةيآو . ىلامت هللا نم لضف الا ةماركلا امو اهعوقو يف كشلا

 ٥٣ ؟ _



 نم عجر هنأب داهشإو هنيد نم ةءاربب هيلإ عوجرلا فلاخل حصيو

 . . . . .... . . فالخلا

 ص اننيد ةحص ىلع لدت ةيآ هولأس ةديبع يبأ ذيمالت نأ يور ام كلذ نمو
 ناك ةديبع ابأ نأ يور “شرملا اوأر ىتح تاوامسلا مث فقسلا قشناف هللا اعدف

 ديرت انخمش اي : اموي هنع ملعلا ةلمح هل لاقف « ناهكلا يف وهو راغ يف ملعلا ملعي

 أضوتف = بهذملا اذه ىلع انبولق اهب نئمطت تاماركلا ضعب انملعت نأ كنم

 ءامسلا حتفنا و راغلا فقس حتفنا ىتح ءاعدلا يف دهتجاو نيتعك ر ىلصو خشلا

 مهل نابف ةعباسلا مث ةسداسلا مث ةسماخلا مث ةعبارلا مث ةثلاثلا مث ةيناثلا مث ىلوآلا

 نع جورخلا لالب وبأ ىأر املو « ةيضابإلا بهذم ةماركبو هللا ةردقب ش رملا
 مهل لعجي نأ هلل اوبغرو هلا اوعدف ممت ينب تيب يف هباحصأ و وه عمتجا ةملظلا

 تيبلاو ى ءامسلا ىلإ اورظن ىتح تيبلا فقس قشناف مهجورخ يضر نإ ةمالع
 . هايإ هورأف نارمع نب ةرق هنع لأس ميمت ينب يف روهشم

 فلاخو هب ناد امم يأ ى ( هنيد نم ةءاربب هيلإ عوج رلا فلاخف حصيو )
 فدالخلا نم عج ر هنأب ( ءانمألل ) داشإو ( هنيد لهأ نم هتءارببو نيملسملا نيد

 لب اهضعبب قيدصتلا مدع ىلع لديامالك انموق نم نيبتاكلا ضعبل تيار
 ثنعابلا ناك وأ مهب لهجلا ةياهن يفوهو . انبلحصاب هتفرعم غلبم ىلع لدي
 قحلاب عدصي ال هترذو يتلا ةنطابلا ضارمالا نم هسفن يف ام كلذ يف هل
 ءيش لقأ يف نوجرحتي نيذلا بيذكت نع هانغأ ناك امف الاو 0 هب قدصي الو

 نمم اوسيلو . رئابكلا نم مهدنع هناف ‘بذكلاب فيكف ةريغصلا دح نع جرخي ال
 مه امناو . قالتخالا ىلع كلذ مهلمحي ىتح مهبهذم ةدئافل بذكلا نوزوجي.

 ٠ةكلهلا هيف اوأر ولو قدصلا نورحتي

- ٤٥٤ - 



 ةمئأ زرف الب نإو ص ليق اذكه ض باوصلاو قافولا ندل أطخلاو

 اوئرب امم ةءاربلاو هيلع مه ام ىلع نوكلاو 2 مهنيدو مهبهذم دصقو

 باتكلا نم هملعب وه امنإ ، نيدلا زرف بوجو نم هانلق امو

 ء حصيو ء هلهأ نم لودعب هب ةجحلا مايق وأ عامجإلا وأ ةنسلا وأ

 هأقلتيو ث هلئالدو هججح عيمج فرعي مل نإو { كلذب دحأل ليق

 هنإ : اولاق نإ هل ودع نم آضيأ لوبقلاب

 ( ةمئأ زرف الب نإو “ ليق اذكه “ باوصلاو قافولا ) نيد ىلإ ( نيدل اطخلاو
 داهشإ وأ ةءارب ىلع فطع ( دصقو ) 0 هيلإ عجر يذلا باوصلا نيد ةمئأ

 هبهذم ىلع هءاقب نألو هب رذملا عطقي نكي مل ولو قحأو حجرأ هنأل ( مهبهذم )
 كرت هيلع بجيف هب نظلا ءاسيف هبهذم لهأ هب ناد ام ىلع هءاقب مهوي عورفلا يف

 نم هملع هؤاقب ناك نيفلاخلا بهذم ىلع يقب اذإ اضيأو “ هب نظلا ءاسي الئل كلذ

 هيلع مه ام ىلع نوكلا و مهنيدو ) اهنم ؤربتلا هيلع بجيف قال حألا ءىواسم

 ةيالوو نيملسملا ةمئأ ةءارب نم هنع اوهزغت ا۔۔ع هزنتلا يأ ى ( اونرب امم ةءاربلاو

 ةنسملا وأ باتكلا نم هماعب وه امنإ نيدلا زرف بوج و نم ءانلق امو ) « نيفلاخملا
 ةل الل « ءابلا ه ( لودعب ) ةيدُمتلل « ءابلا ه ( هب ةجحلا مايق وأ عامجإلا وأ
 ء كلذ يف فال .خ “مو ڵ ادعاصف لدع : لقو 0 ادعاصف نعلدع ( هلهأ نم )

 . نيدلا ( حصيو )

 هججح عيمج فرعي مل نإو كلذب دحأل ) اضيرمت سيلو اولاق يأ ( ليق )
 هنإ ) رومألا نم رمأ يف ( اولاق نإ هلودع نم اضيأ لوبقلاب ءاقلتيو ى هلئالدو

_ ٥٥ ٤ 



 ملعلا ف نيرحتملا ضعب هب فرتعا دقو .« ق __ح هن إ و هللا نيد

 ام لضفلاو ك هل هتشحابم .. هللا ند اذه لاقو ك انتمئا ضعبل

 { ءادعالا هب تدهش

 هل هنأك ةجحلاب قح هنذإ مهلوقف ى هلئالدو هججحل كاردإ ( قح هنإو هللا نيد

 ينعأ « كلذ كاردإب الإ هل حصي ال : ليقو ى مدقت ام عم رركتي ملف كاردإ

 نيفلاخملا نم ( ملعلا يف ني رحبتملا ضعب هب فرتعا دقو ) اديلقت ولو كلذ ةفرعم

 « "جحلا نم غارفلا دعب ( هل هتشثحابم دنع هللا نيد اذه : لاقو 0 انتمنأ ضعبل )

 بعك ةديصق حرش يف ماشه نبا دشنأو ط مهبهاذم هيلع نوضرعي سانلا ناكو

 : اذكمه اتيب هريغل

 ) ءادعألا هب تدهش ام لضفلا و ) اهتاًرض امهل تدهش ةحرلمو

 . لماكلا:نم تيبلاو ى ماشه نبا داشنإ ها

 تنك : تلاقف 0 موجرانيا فوس يف يلع زاج : يتولاللا ماللا دبع لاق

 ف إف م وقلا نملت ال : لاقف { بدؤم مهعم ن اكو ةسه ول ١ مهضعب بسف اموت ةطب

 ص ريبكلا مامإلا ىلع مهنايدأ نوضرعي سانلا ذخأ انكسانم انيضق ادف ةكمب تنك

 هسأر مامإلا هيلإ عفرف هنيد هيلع ضرعف نيفلز نب بيبأ لاقي مهنم لجر ماقف

 نإ : ليق > نيملاعلا بر هلل دملاو للع هب ءاحو ‘ ميوقلا هلل ا ند اذكمه : لاقف

 مهنارآو مهلاوقأ يف نيفلتخم سانلا دجو هيف رتحبتو ملعلا يف اشن امل يراجنلا دايز
 جرخو هف ثكلاشلا الو هلهاح رذعب ال هداع هب دمعت انيد هلل نإ : لاق ك هف

 ابوسنم وأ املاع يقل اماك و « لطاب وأ ىتح وأ نيدلا نم هبلع مه ام ملعل ابلاط
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 ىتح “ هريغ قحلا : هل لاق هنع هربخأ اذإف ص وه ام هبهذم و هداقتعا نع هلأس
 املك و « اهريغو دئاقعلا نم ىتش لئاسم نع هلأسو - هللا همحر _ ةديبع ايأ يقل

 لضفلاو هللا نيد اذه : دايز لوقنو « ةدع وبأ هممح اهنم ةدحاو نع هلأس

 . ءادعألا هب تدهش ام

 سمتلي اهنم جرخ ش > نيرحبلا ق أشن يف ارحبلا دايز نب فلخ نأ ىوريو

 هفرع اذإف ى هبهذم هفرعي نأ هنم بلط انموق نم ادحأ ىقل اماك ناكف قحلا

 يبأ نب ملسم ةديبع أ اهب يقلف ص ةرصبلا غلب ىتح اذه ريغ يف ىحلا : هل لاق

 قح هملع ناكف < ىحلا وه اذه : لاقف ى هل هىسنف “ هبهذم نع هلأسف ى ةميرك

 . هللا همحر تام

 يف قلع للا لوسر تيأر : يئاشولملا فسوي نبا هللا ةيطع دمحم وبأ لاق
 رئاس ىلع مكنيد هللا راتخا يأ ص نايدألا رئاس ىلع هللا كراتخا : يل لاقف مانملا
 : هل تلقف ڵعورفلاو لوصألا ينعي نايدآلا رئاس لهأ ىلع للا كراتخا وأ “نايدألا

 ٠ لسىقتسن الو لبقن ال هللا لوسر اي عيبلا حب ر

 سلجملا لهأو مظع سلج يف ادعاق قلع هللا لوسر خويشلا ضعب ىأرو
 وبأو ى يلدجملا دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ سلجملا ةمدقم يفو مالسلا هبلع هنولأسي
 مهيلع فرشم لي للا لوسر ماقمو « يناجرآلا فسوي وبأو ى يليلمإلا فسوي
 ىلإ لوصولا يتمهو سلجملا طسو تأزجف “تاجرد تالث هتحتو ةنسح ةئيه يف
 تلصو ىتح تزجف مهب لغتشأ ملو سلجملا لمهأ ينكسمأف يقل للا لوسر
 :لاقف نيدلا اذه نع قلع للا لوسر تلأسف ينكسمأف « ةيناثلاو ىلوألا ةجردلا
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 يورو ى نايدألا لهأ ريخ متنأ وأ ى نايدألا ريخ مكنيد يأ ى نايدألا ريخ متنأ
 ص هولدت ىلدأف ةبرج ىلع عضوم تلكابتب 'هَمَدغ دروأ نسارهب نم الجر نأ

 هعبتف ‘ علط نأ دهب ف رصناف بايثلا يقن ضيبأ ليمج مسو لجر هي قلعتف
 امل هلأسف تعجرف اهيلإ راشأف لجر اي يمنغ ىلع ددرأ : يناسرهبلا ىدانف منغلا
 ؛ىحلتو مهعت مث ةيبهولا : لاق ؟ بهاذملا ريخ ام : حالصلاو ريخلا همف سرفت .

 ص نيطايشلا سابل اذه : لاقف حلتي ملو ممعت مث ‘ نيماحملا سابل اذه : لاقف
 ملو بهذ مث « ةقدانزلا سابل اذه : لاقف حلتي ملو “ هسأر طسو كرتو ممعت مش

 . مالسلا هبلع رضخلا ه.هنظف ارثأ هل رب

 ا۔ه هللاو : لبجلا لهأل ليلخ وبأ وأ ينواتنجلا ديمحلا دبع ةديبع وبأ لاقو
 نلع هللا لوسر نيبو ينيب امو “ لةاللضلا دوقت ةرينلا ةحضاولا ىلع الإ كتكرت

 دوقت يأ ع لاض عمج ماللا ديدشتو ةلاشم ريغ داضلا مضب لالضلاو ى ةثالث الإ

 انغلب : هللا همحر ركب يبأ نب ىمحي ايركز وبأ لاق ث اهنع "لض نم قيرطلا ىلإ
 نع مكنم د دتري نم اونمآ نيذلا اهبأ اي » ةيآلا هذه تلزن امل للع هللا لوسر نأ

 نابس ىلإ راشأ ى ةيآلا .. "ا! هنوبحيو مهبحي موقب هللا يتأي فوسف هنيد
 « '؟« اذه موق نم نونوكي مهلعلو » : لاقف اسلاج هيدي نيب ناكو ط يسرافلا

 .« هووذواذه » : ةياور يفو

 )١( ةرقبلا ةروس : ٢١٧ .

 ( ٦ ) يئ اسنلا هاور .
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 ى بهذ نم سيل ازنك هللا نإ » : لاق قلع للا لوسر نأ باتكلا يف ركذو

 موي تاذ باطخلا نب رمع ىشمو ص « سراف ءانبأ روهظ يف نكلو ةضف نم الو

 ترمبأ له :هنع للا ىضر رمع هل لاقو ء روعأ ةريغملا ناكو ة۔هش نب ةريغملا عم

 :رمع هل لاقف ى نينمؤملا ريمأ اي معن : ةربغملا هل لاقف ؟ ةربغم اي ائيش هذه كنيعب
 تروع اك مالسإلا نروعمل : رمع هل لاقف « معن : ةريغملا هل لاقف ؟ تأرو عا ش

 در ةنس نوتسو ةئاه هيلع ىتأ اذإف ث هبلع نم الو هل نم ىردي ال قح ىممعيل مث

 هلأسف 0 محلامعأ ةحلاص مهحاورأ ةبيط كولملا دفوك دفوب هرصبو هعمس هبلع هلا

 نم مأ ث قارملا ءام نم مأ زاجحلا ءام نمأ ى نينمؤملا ريمأ اي ءام يأ نم ةريغملا

 سأر ىلع تيلو سرفلا نإ مث « هك رتو هنع للا يضر رمع هنع ىلوف ؟ ماشلا ءام

 نينثا سأر ىلع مهتيالو نأ انباحصأ ضعب ركذو “ ترمهاتي نيتسو ةيام
 . ةئامو نيتسو

 : لاقف هباحصأ ىلع اهنصقف ان ؤ ر ىأر نل ينلا نأ ملسأ ن ديز ىورو

 مالسإلا نرولخدي مجملا نأ اهتلةوأف ضيب منغ اهطلاخ ادوس امنغ تيأر ه

 لوسر اي مجملا : اولاقو كلذ نم اوبَجوتف « كلاومأ و مكئاسن يف كنوك راشيو
 لاجر هتلوانتل ايرثلا قلمت نيدلا نأ ول « هديب يسفن يذلاو يأ » : لاقف ؟ هلا

 لاجر ه : يورو « سرفلا هتلانل » : يوررا}ا سراف هب مهدعسأ و ‘ مجعلا نم

 4 موق ىلإ نوعدتس ط : ىلاعت هلوق يف نيرسفملا ضعب رك ذو « « سراف ءانبأ نم

 ةشئاع نأ يورو كس رفلا :لاق مهضعبو “ةفينح ونب مه: لاق مهضعب نأ .. ةيآلا

 ةسلاج يهو ربربلا نم لجر موي تاذ اهيلع لخد اهنع للا يضر نينمؤملا مأ

 ةشناع تماقف ى راصنالاو نيرجاهملا نم ك هللا لوسر باحصأ نم رفن اهعمو
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 يربربلا ىتفتساف « اباضغ موقلا لسناف “ مهنود يربربلل اهتحرطف اهتداس و نع

 ص مهلك اوؤاجف مهرود نم مهتطقتلاف ةشئاع مهيلإ تلسرأف ى جرخ مث ةشئاع

 :ضعب لاق ؟ كلذ ل و اباضغ ينع متمق مكارأ : اهنع هللا يضر ةشئاع مهل تلاقف
 هترث آف هموق صقننو هيردزت انك ربربلا نم كءاج لجر لجأ نم كيلع انبضغ

 امب يسفن ىلعو مكيلع هترثآ : اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق ، كسفن ىلعو انيلع

 :تلاق ؟ نلع هللا لوسر مهيف لاق يذلا امو :اولاق .0 نل هللا لوس ر مهيف لاق

 . معن : اولاق ؟ يربربلا انالف نوفرمتأ

 لخد ذإ اسولج قلع هللا لوسرو انأ تنك : ا۔هنع هللا يضر ةشناع تلاق
 :لاقف تلع هللا لوسر هلإ رظنف نينيعلا رئاغ هجولا رفصم يربربلا كلذ انيلع

 ينتئجو « نوللا حيحص مدلا رهاظ سمألاب ينتقراف « ةضرم تضرمأ كاهد ام ه
 ص ديدش مهب تب هللا لوسر اي : يربربلا لاقف « !! ربق نم ترشن امنأك ةعاسلا

 تفخ سمألاب ىلع كرصب ددرت : لاق ؟ « كمه يذلا ام » : للع هللا لوسر لاق

 كيلع يرصب ددرت امنإ » : قلع ىنلا هل لاق ى هللا دنع نم ةيآ يف تلزن هنأ كلذ

 لا ىوقتب كيصوأ دمحم اي : يل لاقف ينءاج ى مالسلا هيلع ليربج لجأ نم
 ترظنو ى كيلإ راشأو ،اذه موق : لاق ؟ ربربلا يأو : ليربجل تلق ى ربربلابو

 ص تومي ذإ دهب هللا نيد نويحي" : لاق ؟ مهناش امو : قلع يبنلا لاق « كيلإ

 . ىلىي دإ دعب هنوددحمو

 ص ةنيدملاب لصأ و « زاجحلاب أشن ٤ هقلخ نم قلخ هللا نيد دمحم اي : ليربج لاق
 ص عةي مث ةلخنلا رمثت اك رهثيو مظعيو ولعي ىتح هئشنيو هيمني مث همفعض هقلخ
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 هلفسأ نم الو هطسو نم عفرب مل عقو اذإ ءيشلاو ‘ برغلاب هللا نيد سأر عقي امنإو

 . _ هس أ ر نم عف ر امن ا و

 نم ربربلا نم موق هه هلع مدق ننح هنع هللا ىضر باطخلا ن رمع نأ انغلبو

 نم : : مهل لاقف ىحللا و سوؤرلا وةلحح مو صاملا نب و رمع هللإ مهلس رأ ةتاول

 اذه ف رمي نم كنم له : هئاسلجل رمع لاقف ص هتاول نم ربربلا نم : اولاقف ؟ متنأ

 لاقف « ملع نم مهيف انل سيل : اولاق ؟ مجعلاو برعلا لئابق نم ءيش يف ليبقلا

 دلو نم ءالؤه ى نينمؤملا ريمأ اي املع مهيف يدنع نإ : يماسلا سادرم نب سابملا

 هقلاخ" يفو سبق نب رب ىمس مهدحأ دالوألا نم ةدع سيقل ناكو > سدق ن رب

 ى هلسن اهب رثكف يراربلا ىلإ جرخف اموي هتوخإ لتاقف افيض ينعي ةنوعرلا ضعب

 هنع هللا يضر رمع مهيلإ رظنف « اورثك يأ اوربربت : لوقت برعلا تناكو هدلوو

 :باطخلا نب رمع مهل لاقف مهمالك مجرتي انامجرت صاعلانب ورمع مهيلإ لسرأ دقو

 لدبن نأ انببحأف رفكلا ىلع تبن رمش : اولاقف ؟ ىحللا و سوؤرلا يقلحم مكل ام
 :مه لاق “ ال : اولاق ؟ اهنونكست نئادم مكل له : مهل لاقف “ مالسإلا يف رمش
 ؟ اهيف نوعيابتت قاوسأ مكل لاق ث ال : اولاق ؟ اهيف نونصحتت نوصح مكل له

 ريمأ اي ككبي ام : هؤاسلج هل لاقف ع هنع هللا يضر رمع ىكبف « ال : اولاق
 نودملا مزهنا نينح" موي“قللع للا لوسر نم هتعمس ثيدح يناكبأ :لاق ؟نينمؤملا

 يناكبأ : : تلقف ؟ رمع اي كيكمي ام : لاقف « يكب ] للع هللا لوسر ىلإ رظنو

 لوسر لاقف “اهيلع رفكلا مم أ عاتجاو نيملسملا نم ةباصعلا هذد ةلق هللا لوسر ال
 هي موق برغملا نم اياب "لال حتفيس هللا نإف رمع اي كبت ال » : قل هللا
 ‘ او ام ىلع نوتوع ؤ{ رئاصبو ةمشخ لهأ > رفكلا مهب .هلا لذيو مالسإلا مهب
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 نوعيابتي قاوسأ الو اهيف نونصحتي نوصح الو اهنونكسي نئادم مهل تسيل
 يل ركذ امو للم هللا لوسر ثيدح ترك ذ ثبح ةعاسلا تيكب كلذلو « اهيف

 ةهدقم مهلعج نأ هرمأو صاعلا نب ورمع ىلإ رمع مهدرف 2 مهنع لضفلا نم
 نب رمع عم اوناكو “ مهمركأو هنع هللا يضر مهيلإ نسحأو مهمركيو ركسملا

 برغملا لهأ نم ةباصع يف ثيدحلا اذه ناك املو ى نافع نب ناثع لتق ىتح صاملا

 نأو ى انتوعد لهأ نم اونوكي نأ انوجر : للع هللا لوسر نعو ى رمع نع

 : لاق هنأ ركب يبأ ةيرذ نم لجر نع انغلبو « ثيدحلا اذه لضف اوبجوتسي

 هللا ىوقتب كيصوأ ةنيدملا لهأ ايو « ةكم لهأ اي : بلاط يبأ نب يلع لاق

 مهو ى مهريغ هعيضي نأ دعب برغملا نم هللا نيدب مكنوتأيس مهنإف ى اريخ ربربلابو

 فوسف هنيد نع مكنم ددترب نم اونمآ نيذلا اهبأ اي » : هباتك يف للا ركذ نيذلا

 يف نودهاجي نيرفاكلا ىلع ةزعأ نينمؤملا ىلع ةلذأ هنوبحيو مهبحي موقب هللا يتأي

 نيذلا مهو ى '١؛چ ءاشي نم هيتؤي للا لضف كلذ مئال ةمول نوفاخي الو للا ليبس

 تعقو نيح نمف : يركبلا لاق ى هللا ةعاط فالخ دحأ بسح يف نورظني ال

 هومسةمل هللا نيد ىلع نولتاقي ربربلاو ى مهردلا و رانيدلا ىلع برملا لتاقت امنإ ةنتفلا

 لهأ اي : اهيف لاق اهجح ةجح رخآ نأ دوعسم نبا ىلإ ثيدحلا عفري وهو : لاق

 نم هللا نيدب مكنوتأيس مهنإف ربربلابو هللا ىوقتب كيصوأ ةنيدملا لهأ ايو ةكس
 كريغ اموق لدبتسي اولوتت نإف » : لوقي ذإ مكب هللا لدبتسا نيذلا مهو « برغملا

 . ) اهركذ مدقت ( ٢١٧ : ةرقبلا ةروس ) ` (
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 : لئالدلاب هققحي مل نإو امزاج ديلقت مهدلةي نأ فيعضللو

 تنكل مهتك ردأ ول هديب دومسم نيا سفن يذلاو ى ١ 'ه مكلاثمأ اونوكي ال مث

 . مهبايث ينعي « مهراثد نم مهف برقأو ى مهئامإ نم عوطأ مه

 لاج اذ ناتباؤذ هل ايبص ترصبأ اهنأ ى اهنع للا ىضر ةشئاع نع انغلبو

 ةشئاع تلاق « ربربلا نم : اولاق ؟ يسلا نم اذه ليبق يأ نم : تلاقف ى ةئيهو
 كولملا نومجليو فيسلاب نوبرضيو فيضلا نورقي ربربلا : اهنع هللا يضر
 . ليخلا ماجلب

 نم هعم ءيش ال اصلاخ اديلقت يأ > ) امزاج اديلقت مهرلقي نأ ؛ م . الو (

 نيدلا يف مهدلقي يأ « دلقي ريمض نم الاح امزاج نوكي نأ زوجيو ط لالدتسالا
 . ىلوأ اذهو > اكاش ال هب امزاح

 هلملو ث ليلد الب عابتا ديلقتلا نآل ع ديكات اذه ( لئالدلاب هققحي ن نإو )
 ديلقتلا زاجأ امنإو ى هققحي الو هك ردي الف فيعضلل ليلدلا ركذي دق هنأل هركذ
 فيمضلا دهتجي نأ كلذ عم ىلوآلاو قح هنأ نم نيقي ىلع انآل ةوعدلا لهأ نيد يف

 يف اوفلتخاو ى الف لزب نأ مهفلا يف هداهتجا نم فاخ نإ الإ كردي هلعل مهفلا يف

 هنأ نيبتي مل ام امأو ؟ كاردإلا قيطي ناك اذإ هئزجي له « هتنايدو دلقملا ديحوت
 . همف ديلقت الف نيماسملا رثأ نم هنأ الو قح

 ف ديلقتلا زوجي ال : دمعس يبأ نع « لبنلا ه بحاص زيزعلا دبع خيشلا لاق

 تفتسمل الو ، لعف وأ لوق يف لوصألا نم ائيش دلقملا وأ دلقملا ةفلاخم دنع نيدلا

 ( ١ ) دمحم ةروس : ٣٨ .
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 ولو ى هيلع مكح وأ « هب هل قفأ ام لصأ ملع اذإ كلذ ةفلاخب هيلع موكحم الو
 ىلع نيدب الو يأرب لهجي الو ملعب نيدلا يف زئاج ريغ كلذو ث قحلل هتفلاخم لهج
 ىلإ عجريل لاؤسب نئاذ الو عزان الو هنع بئات ريغ “ يأرلاب هيلع ةماقإلا ىنعم
 ءاملعلل همف زوجي : لبقو ى هيف هداقتعا الو ى ايتفلا يف زوجي ال : لبقو « ةباصإلا

 ملو هب لوقي نأ هل ام ىنعم ملالا قفاو نإ اوفلتخي نأ هيف مهل ابف

 . نيدلا فلاخم

 قالطلاو ةالصلاو ضيحلا نع نولأسيو ءاهقفلا عبتت امنإ : رثؤملا وبأ لاق
 نم ةجحلا هيف ام اهنم ثداوحلا نآل هنوملعي ال اهبف سانلا مهدلقيو “ اهوحنو

 لوبقم هيف مهيأر اذهف اهنم هيف ةجح ال ام اهنمو “ كله اهفلاخ نمف ‘ لوصألا
 امهو ص هللا دنع ايذك ولو كحيو هب ادهش ام ايهنم لبةيو نيدهاشلا مك احلا دلقي 1

 اهتداهش كرت ولف ى اتلادعب بطوخ هنآل هدنع نيلدع اناك نإ هللا دنع هل ةجح
 هدنع نيلدع نم اهدرب نأ هل سيل هنآل اروج هكح ناكل ققاو وأ اروز اهنظل

 هكح تبثي نمم وهو مكح اذإ اذك و ‘ نظلا كرتو اهل وبق ىتحلاف « هب مكحيف هنظب
 . الطاب امهدحأ وأ « هاملعي ىتح هدنع نيمكاحتملا ىلع ةحح ناك

 '_٬ةا لزنأ ام ىلإ اولامت مهل ليق اذإو » : هلوق يف ديلقتلا ىلاعت هللا مذ دقو

 ء 6٢١ ي الوذخ _ ىلإ - هيدي ىلع ملاظلا ضعي مويو ف ‘ « نودتهي ال - ىلإ

 )١( ءاسنلا ةروس : ٦١ .

 )٢( ناقرفلا ةروس : ٢٧ .
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 نآرقلا يف وهو “'١يرانلا نم - ىلإ - اوعبكتا نيذلا نم اوعبتا نيذلا أرهت ذإ

 هل يتفتساف “ هتجش تلمدنا دقو بنجأ اجوجشم نأ يور ام ةنسلا نمو ى ريثك

 : لاقف نل ربخ'أف “تامو هبلع ترك و لستغاف “ هورذعي ملو لاستغالاب رمأف

 ى ىوتفلل لهأتي مل لملو « يتفملا الو يتفتسملا رذعي ملف ٢١' « كلا مهلتاق هولتق »

 هنعآ ربخ يباحص عفر اذإ و؛هحرح ةفص فيك وأ “دربلا هةرضي له ركفتي ل وأ

 مكاحلا اذك و ى للا وجريف هخسني ام نايتإ ىلإ هب لمملا هغلب نم مزل لعف باجإب
 . هيلإ عجر هريغ هدنع حجرت اذإف ى هدنع حجرت امب لمعي

 دسف اذإ نيلوق دحأ نم اهيف باوصلا ولخي ال ةلأسم لك : ةكرب نبا [لاق]
 ء ١}٨‘ ي لالضلا الإ قحلا دعب اذامف » : رخآلا يف قحلا نأ ص لىلدلاب امهدحأ

 جرخي مل نورخآ باصأو مهضعب أطخاف « نيلوق ىلع كح يف ةمآلا تفلتخا اذإف
 بلط اذإف ى قافآلا يف هلوقب كحو ى ةمألاك مهنم بيصملا نأل ى مهيديأ نم قحلا
 دبعت نمو ى اهعامجإك بيصملا ناك ضعبلا اطخ ىلع ليلدلا ماقو م كلا كلذ

 هداقتعال لس ًأطخاف اباوص هداقتعال هب هلل نادو هبف ءارآلا ضعبب ذخأف رمأب

 مل ثيحي هب ناد امب نادو لالدتسالا هعجو أطخأ نإ و « هلوبق هيلع هللا باجيإ
 رخآ هجو نم هدعت امتإ و « ةجحلا كلتب هدبعتي ملو هجولا كلذ نم هملع هبجوب

 ايف هعاطأف هب هل نيدي نأ هدبعت ام لك اذك و ى رذعي ملو « كله ىرخأ ةلدأبو

 )١( :ةرقبلا ةروس ١٦١٦ .

 ٢) ملسم ءارر . (

 )٣( سنوي ةروس : ٢٢ .

 - ه٦}٤ - ) ج ١٧ - لينلا - ٣٠ (



 لك يف هنع ذخألا زاج نمم هقادص نمم لك نم هذخأي نأ هل صخرو

 ث اليلد هيف هيلع مهل بصن ا الإ هدابع فلكي مل ذإ ملاس هيف وهف هب هرمأ

 . مهلبق نم ناك هوأطخأ نإف ڵ اليبس هتفرعم ىلإ مهل دجوأو

 سانلا نم ‘( هنع ذخألا زاج نمم هقدص نم لك نم هذخاي نأ هل صخرو (

 ' هلقع صقنل هنع ذخألا زوجي ال نكلو “ بذكلاب هبيرت ال ىنعمب هقدصت نم
 هنع ذخألا زاج نم وه هقدص نمف ى نايبلل « نم » و ث ةلأسملا طبضي ال هنآل وأ
 ةالصلاو ىنزلاو ابرلاك ( ةجحلا مايقب الإ مزلي ال ام لك يف ) هيف ةبير ال هنأل
 راتخاو ص ةجح نوكي ام رم دقو ى رم ام ىلع اهتقو جرحي وأ فراقي مل ام

 هب قفأ ايف هنإف : لاق > رثك ألل همسنو هب قفأ ايف ةحح دحا ولا نأ دعس وبأ

 ضرألا لهأ ماقم يفو 0 فلأو ةئامو ةعبرألاو ى نيعبرألاو نينثإلا ماقم ين

 تماق ام كلذ الولو ‘ هيف هبلع دحأل نكي ملو ، نيدلا يف هعم تقحلا ناك نإ
 . عئارلل اخسان نل دمحم ناكو ى ةفاكلا ىلإ دحاولا لوسرلاب هللا ةحح

 اهميرحتب ملعلا دعب فلكملا اهفراقي مل ام تامرحملا لهج عسي : « جاتلا » يفو

 'نردسي ملو ابذك اهيف للا ىلع عدت وأ اهيرحتب لهجلا عم اهل ادقتعم آرصي وأ
 ص ةجحلا .هيلع موقتو “ ملس دقف هب هل اربعم دقفو امارح بك ر نمو “ لطابب

 ةبوتلاو“ هنيح يف همزل هدنع هلع دجو اذإف٬ كرشم وأ هوتعم وأ يصريببعتب نإ و

 ملعي نأ لبقتسم يف ةجح هيلع نوكي الو « هنع عوجرلاو ىضم ايف هنيعب هنم

 هبكر اضف « ريبعتلاب كرتلا يف هيلع تماقو هيف هنع ءاهتنإلا همزلو هب هميرحت
 عم ةلمجلا يف يصاعملا عيمج نم ةبوتلا هتزجأ هميرحتب هل ربعملا دقفو هي الهاج

- ٤٦٦ - 



 هتمزل ركذ نمم نإو هل ربع اذاف « هنيعب هبك ر امع اهيف همزلي امع لاؤسلا داقتعا

 هيلع مقت مل ام لصألا يف هلهج همسو ام ملعب هيلع مقت ملو هبكترم يف هب ةجحلا
 لبقتسي ايف هبلع هداقتعاو“ملعلا ةجح ريغ ءاهتنالاو راكنإلا ةجح نال نيملسملا نم
 هتعسو اك ةلمجلا يف هنم هئزجت الو هنم بات هبك ر نإف هنيعب كلذ بكتري ال نأ

 هلهج عسي ام ملع يفو نيدلا نم هلهج عسي ايف موقتو : لاق 0 كلذ مدع دنع اهنم

 نإ الإ ث اورثك نإو ى فعضلاب ال رثكألا هيلعو روهشملا هيف نيمألا ملاعلاب نيدلاب

 ص ةجح كلذب نوكي : ليقف « ريسفتلا نع ةيفاك ةرابعب ملاع نع فيعض ربع
 ص ظفحلاو نيدلاو مل ملا لقن ىلع نمؤي مل نإ ةقث ناك ولو هلوق لبقي ال : ليقو

 هب قرفي رظن هل نوكي ىتح هتيقح رصبأ نم الإ هلوق لوبق مزلي ال : ليقو
 ءاهتنإلاو ندبلا لمع هيف ضرف امو ى ملاعلاك اذهف ى ناصقنلاو ةدايزلا نع هعنميو

 بكتري وأ امزال عيضي مل ام هلهج عسي امم ناسللاب هللا ىلع ل"وقتلاو مرحملا نع
 مزلي الف “ رم ام كلذ وحن وأ هبكار "لوتي وأ هملع عم ةجحلا هيلع مقت وأ امرحم

 . جورخ الو لاؤس اذه يف

 اولوتي وأ هوبكرب ملام هميرحتب اوناد ام لهج سانلا عسي : رباج لاقو

 ادع ام نأ اندنع هيلع عمجملاو ‘ هيف اوفقي وأ هنم أآربت نمم اوأربتي وأ هبكار

 ى عامسلاب الإ هيف موقت الف هب قحلو كلذ نم دلوت امو ديعولاو دعولا و ديحوتلا

 ى هب هيلع اهمايق دعب الإ هلو هيف لهاجلا رذع عطقي الو « هب الإ هب ملعلا الو
 نأ ملاملا نم عامسلا دعب هلهج عسي ال ام كحي لالحتسالا كح ىحل ليق نإف : لاق

 هيف هيلع مقت ملف ى نيدلا نم مارح اهب مرحملا نأو 2 مارح ةنايدلاب لحتسملا مارحلا
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 نأ هيف هيلع عمجأ امم سيل هنأ عم كلاه هيف امارح لحتمملا نأو عامسلاب الإ
 اضيأ قحلي ملو ى ملعلا دعب عامسلاب ال قحلي ملف كلذ ملمي مل ام كلاه هل لهاجلا

 هلهج زوجي الو ى هللا ةفصب تاقحال ديعولاو دعولاو ديحوتلاو نيدلا يف عامجإلاب

 جورخلا ناك نإ هل ليق ص ىنعملا مهف عم عامسلا وأ لابلاب روطخلا عم هتفص الو

 ء ةنايدلاب نيثدحملا نم لالحتسالا كح قيرطنم هيلع ةجحلا هب تماق ايف هب رومأملا

 زوجأ و ىلأوأ ةرابملاف لقعلاب الإ موقت ال اهنأ مهمعزب اوبذك دقو هيلع تماق نإف
 . اهب موقت نأ

 رهاظ ضقانت اذهو ى اهبلط يف جرخيو “ةجحي اوسيل مهنأ اومعز نإ اوبذك و
 نأ لقملا يف زوجي ال هنأ عم اهب كله دقو ى ةجحلل ابلاطو اجوجحس هنوك نم

 اهنم هب ملسي ام ملع بلط هيلع امنإو ى هسفن ىلع اهمايق بلط نيدلا يف آدحأ مزلي
 ةححلا امتإ و ءافعضلا نع لوأتملا لالضلا نم اذهو ى اهيلإ اهب ةمالسلا نم جرخمو

 ص قيضل ةعس نم جرخو اهقدصي نأ همزل هيلع تماق اذإف ى رم اك ملاملا هيلع

 يف لخدو كله هيلع اهمايق دمب اهبف كش نإف « اهيلإ هنم جرخ اهلبق اذإف
 الإ اسفن هللا فلكي ال » ى 0١ جرح نم نيدلا يف مكيلع لمج امو » قيضلا

 هلهج مهعسي ام بلط يف اوجرخي وأ سانلا مزلأ نم ليق : لاق ى '"' اهعسو
 مهمزل ام ملع هللا مهمزلأ امنإو ى ةعاطتسا ريغب جحلا ىلإ جورخلا مهفلك نمك وهف

 . ٢٨ : جحلا ةروس ) ( ١

 ٢٨٦. :ة رقبلا ةروس ) ( ٦
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 هذخأ نأو ك هدنع هملعب نأ غولبل ا دنع هلهج هعس ال ايف همزلي و

 ص ةدشلا نم هيف ام ىفخي الو ،دحأ نع

 كلذ ناك ولو اذه ريغ لوقعلا يف زوجي الو “هؤادأ مهيلع بجاولا هنيد نم هملع
 عيمج ملع هنأ ملعي ىتح ناميإلا ممإ هل بجو الو ى دحأ يف الو ى زجت مل كلذك
 عامجإلا لب “لالضو روز هب لوقلاو « لاحملا نم وهو « ثالثلا لوصألا نم نيدلا

 ضقان هنم تاي مل ام ةيالولا هل بجومو ململا ىلع سفنم ةلمجلاب رارقإلا نأ ىلع
 . ها ى هب دمعتلا مزل ايف ملعلا بلط مزلي امنإو ى كلذل

 < غولبلا دنع يأ ) هدنع هملعي نأ غ ؤلبلا دنع هلهج هعسي ال ايف همزليو )

 نامييإلاك ديحوتلا عاونأ نم اهريغو ةداهشلا ةملكك ( دحأ نع هذخاي مل نإو )

 ء اهعم ركذي امو ةلمجلا ةءاربو ةلمجلا ةيالوكو هعم ركذي امو ثمبلاإب
 هملع يذلا روهشملا وه ةدشلا نم هىفام عمو (( ةدشلا نم هيف ام ىفخي الو )

 ىوري ال ةريزج يف نمت امأو «سانلا عم ناك نميف هوبكترا امنإ و ى انباحصأ رثكأ

 هتجح هيلع تماق هلوسربو هلاب ناميإلا ىلع هنوكب هنم اوعنق مهنإف هملعي ادحأ

 . هتعيرش نم خسن ايف هدعب نم ةجح هيلع ةمئاق ريغ

 نيبو هنيب ايفو ىلاعت للا نيبو هنيب امف هناميإ متي اقلطم ناسنإلا نإ : ليقو

 مل ولو “ قح هب ءاج امو هللا لوسر دمحم كنا الإ هلإ ال » : لاق اذإ “قئالخلا

 ء مرحي ام فراقي وأ ركنن مل ام اهمم امو ةلمجلا ةيالوو “ هعم امو ثعبلا فرعي

 هل لمجو هتالآ هيلع هللا رسي دقو ى نكمم ملعتلا نأ ديدشتلا لوق هجوو
 . لئالدلا
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 لهجي نأ لقاع غلاب لك عسي ال : هبتك ضعب يف فنصملل « رثألا » يفو
 للع دمحم هلوسربو هب رارقإلاو ى ءيش هلثمك سيل دحاو هنأ هلا ةفرعم

 تإ هداهتجاو يحولا رئاس و نآ ةلا يأ “ لجو زع هللا نع هب ءاج ام لكبو
 نم هنود امف هللاب كرسثلا لهج عسي الو “ قح هنأ الاججإ اذكه دهتجي ناك

 طرف نم رذعي الو ى هللا ةفرعمب لصتملا لاؤسلا ةفرعم لهج الو دمحوتلا لاصخ

 تاف ىتح مهفي ملو ملعتي وهو ترضح اذإ و ى اهتاقوأ دنع ضئارفلا لهج الو هبف

 نإو مهف اع اهيلصي نأ ريتخاو كلذ ىلع تام نإ : لبق « ملس و اهلدبأ اهتقو

 مدلاو رفحلا ميرحت لهج عسي الو « تقولا جورخ لبق اهب وأ ريبكتب وأ حيبستي

 ةنجلا لهج الو عا لهج عسيو ى ريصقتلا لهج الو ى ةتيملاو ريزنخلا محلو
 باقعلاو باسحلاو ثعبلاو ةمايقلا موي الو امهب ملعي مل ام عي : ليقو ى رانلاو

 ى فالخ همفف 0 ثمبي ال سنإلاو نجلا ريغ نأ دقتعا نمو ‘ كلذ ركذ اذإ

 6١ نورشحي' ىلإ ةباد نم امو » :ىلاعت هلوق وحنب هيلع ةجحلا تماق نإو
 . رفك كشو

 ىتح كرشي مل ةيآ يف كش نمو « بابذلا الإ ءيش لك رحثحي" : سابع نبا نعو

 نئاد نياع نمو “ بتي مل نإ لتقي ذئنيحف ى نآرقلا نم اهنأ ، هيلع ةجحلا موقت

 نأب هملع بوجو يفو ى هرفك لهج هعسي مل سكملاب وأ هللا مةرح ام ليلحتب
 هيلع موقت ىتح ملاس : ليق ، فالخ ى بقامي يصاعلا وأ باثي عيطملا اذه

 )١( دوه ةروس : ١ .
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 الحتسم اريغص نإ و ابكترم نياع نمو ىهمزل هلقع يف نسح اذإ : ليقو ى ةجحلا
 م وقت ىقح ى هل وتي ل ام ؤ هتمرح ملعب ل نإ ملس هب وك ر ال هلع لهج عسي ام هل

 . اقلطم هلملضت لهح هعسد ال : لسىق و ؤ اهد ريف هلىلضتب هملع

 ص هتمرح ملمي الو هل الحم ولو [آ_هارح بكترم نباع نم : ةكرب نبا [لاق]

 بك ر نإ هيف فوقولا همسي : ليقو ى هلوتي ملام هليلضت لهج هعسي : لبقف

 همزلو « اليل ولو هب هتالص داسف لهج هعسي مل فشي بوثب ىلص نمو « هل امرحم
 يف الو هنايب باتكلا يف نكي ملام لك : بوبحم نبا نعو ى ةرافكلا ال لدبلا

 نود مرحملا رفك لهج عسي : انباحصأ لاقو « هلهج عساوف عامجإلا يف الو ةنسلا

 ةفرعم لهج عسي لحتسملا نإ :لوقي ًآريشب الإ ى راثكلا تءاج كلذب ‘ لحتسملا
 هآر ايف أطخ وأ باوصب مكح ال هنأل ةكرب نبا هراتخاو ى هلوتي مل ام ملع ن هرفك
 . وه ام هلع ل و

 : اهدحأ لاقو ث ةيصعم وهو وه امه ملعي ال لعفل نيبكترم ىأر نإو

 : لاق ى اهنمف هملع نإو همرح نمم ءىرب ى مارح : رخآلاو ‘ لالح
 ى هحلعت اودقتعي نأ هانعم اوفرعو هب اوممس اذإ هلهج عسي ايف سانلا ىلعو
 هكرت عسي ال ام لمعف كرت اودمعت نإو ى هملعت كرت اودقتعا نإ اومنأ و

 هكرت اودقتعا نإو ٤ هلعف داقتعا مهمزل هوملع نإو « اومثأ هتقو ءيجم لبق
 ص رم امب ديحوتلا رومأ نم هلهج عسي ال ام ملعي نأ فلكملا ىلع : لاق ع اوكله
 . رهعم الب نإو

 نسحي ام ىلع هيدؤي : ليقف “هيدؤي فيك ردي ملو ضئارفلا نم هريغ ملع نإ و
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 ةقفاومو هللا دنع باوصلا الإ هيف هعسي ال نيدلا نم همزلي ام لكو
 هتفراقمو هفالخ هعسي ال ءاماعلا دنع هماع دحي ام اذكو هدنع ام

 > دحأ ءادتقالا الو

 الو هئادأ و هنع لاؤسلاب نديلف هتقو فرمي مل نإو ى هنع لاؤسلا دقتعيو هلقع يف

 مل نإ رذعي مل كلذ ملع بلط يف جورخلا عاطتسا نإو “ صيخرت كلذ و « كلهي

 رقأو ‘ ندب لمع هيلع نأ هلقع يف نسحي مل نإو “ شطعو ودعك رذمل الإ جرخم

 سالاب نيدي نأ همزل امهوحنو ديعولاو دعولابو هلابي رطاخ ىلاعت هلل ةينادحولاب
 دؤي مل نإو « ملس ارجاف ولو هل اربعم دجي ملو هب ناد اذإف « نيدلا يف همزلي ام ملع

 ابف رجافب ولو ةجحلا موقت : لاقو “ صيخرت اذهو ى امرحم كرت الو اضرف هلل

 ريبعتب ةجحلا هيلع موقتو ملس هب هل اربعم دقفو امارح بك ر نمو : لاق ى مسي ال
 ةبوتلاو هنيح يف هداقتعا همزل هدنع هملع دجو اذإف ى كرشم وأ هوتعم وأ يص

 هنع ءاهتنإلا همزل نكل « لبقتسملا يف ةجح نوكي الو ى ىضم ايف هنيعب هنم
 . اذكه بونذلا نم هتبوت هتزجأ هل ربعم الو الهاج هبكر املو

 ةقفاومو هلا دنع باوصلا الإ هيف هعسي ال نيدلا نم همزلي ام لكو )

 ص هعبتاو أطخب دحأ همف هل قفأ وأ أطخأو هيف دهتجا نإ رذمي الف ( هدنع ام
 دنع ام باصأ دقف هب ىتأ نمف « تانايدلا نم انباحصأ هيلع ام وه هللا دنع قحلاو

 . للا دنع ام قفاوو هلا

 ةفراقمو يأ ء ( هتفرامقمو هفداخ هعسي ال ءاملعلا دنع هملع دجي ام اذك و )

 الإ هف فلكي الو “ تابثإ وأ يفن نم وه ام فالخب هسفن هتفراقم وأ هفالخ
 ءايلعلا ريغ ( دحاب ءادتقالا الو ر ‘ عورفاا يف للا دنع أطخ ناك ولو مهدنع أم
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 ةءا ربلا الو هلعافو أطخلا ةئطخت هلع بح الو ض ) ورثك نإو

 . ءانمألا نم هذخأي مل ام هلهج عسي ام لك يف هنم

 بجي الو « اورثك نإو ) ص اذكهو ى مهنع ظفح نمع وأ مهنع اوظفح نإ الإ
 نم هذخاي ام هلهج عسي ام لك ف هنم ةءاربلا الو هلعاف و اطخلا ةنطخت هيلع

 ريغ : لسىقو > دحاو : لسىقو > نانسمأ يزجمو ريبك هزأ وأ أطخ هنأ ) ءانمألا

 . ملعأ هللاو ‘ ةجحلا يف “رم امم كلذ
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 ديلقتلا يف

 نم لوقلا ذخأ هنأب يكبسلا نبا هفرعو ‘ ةجح الو ليلد الب لوقلا لوبق وهو
 سيلف ريرقتلاو لمفلا ذخأ امأو ى هداقتعا هذخأب دارأو « هلملد ةفرعم ربغ
 ةرابع يف لوقلا لمحف ى اضيأ اديلقت امهذخأ : دعسلا لاقو ى ىلحملا هلاق ى ديلقتب
 يأرلايف هلايعتسا عاش لوقلا نأل ريرقتلاو لمفلا لمش ام ىلع دضعلاك بجاحلا نا
 لدي امب نرتقملا ريرقتلابو ى ىرخأ لعفلابو ةرات ظفللاب هيلع لولدملا داقتعإلا و
 ديلقتلا نأ الإ ى اضيأ كلذ ىلع يكبسلا نبا مالك لمح ىلوألاو ى ةرات ىضرلا ىلع

 قفاو داهتجا وهف هليلد ةفرعم عم لوقلا ذخأ امأو يللع يبنلا لعف يف نسحي امنإ
 هتمالس ةفرعم ىلع اهفقوتل دهتجملل نوكت ا ليلدلا ةفرعم نأل لئاقلا داهتجا
 ةلدألا ءارقتسا ىلع ةفقوتم يهو ‘ هنع ثحبلا بوجو ىلع ءانب ضراعملا نع

 : لاق « داهتجإلا ؤزجت عنم نمو : ليق ث دهتجملا الإ كلذ ىلع ردقي الو « اهلك
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 ى اديلقت مهضعب هامس و ص قباسلا دحلا هلمشي ال ديلقت هليلد ةفرعم عم لوقلا ذخأ

 نع "رمو ىاعونمم ناك نإو « رخآ ادهتجم دهتجملا ديلقت كحلا كلذ نم جري ايك
 داهتجإلا ؤزجت ىنعمو “ كلذ يف مالك رمو ى هزاوج هللا همحر - دمحأ خيثلا

 . هنم رخآلا نفلا نود هقفلا نم نف يف داهتجإلا قيطي نأ

 ديلقتلا نيب ةطساو هنأو دييقت هليلد ةفرعم عم لوقلا ذخأ ةيمست رهاظلاو

 ىلع ديلقتلا قالطإ و ى هيلع داهتجإلا دحو ديلقتلا دح قدص مدعل داهتجإلاو

 ىلإ هادأ يذلا وه هداهتجا نآل ةقفاوملا دّسمت ولو ةحاسم رخآلل دهتجملا ةقفاوم

 ىلع ينبم هنأب ضرتعم خلا ثحبلا بوجو ىلع ءانبلا نم مدقت امو “ قفاوم وه ام

 مكحلا ديفي اهرابتعاب يتلا ةهجلا نم ليلدلا ةفرعم نأب هيجوتلا ىلوألاو ى حوجرم
 دلقي امهالكف هريغ وأ يماع دهتجملا ريغ ديلقتلا مزليو ع دهتجملل الإ نوكت ال
 . "ا نوملعت ال متنك نإ ركذلا لهأ اولأساف » : ىلاعت هلوقل دهتجملا

 يف ءاوسو ص قسف رثألا دلقملا فلاخ اذإ : نوفلخ ني فسوي بوقعي وبأ لاق
 ناهربلا ةفرممب دهتجملا ريغ لقتسي دق هنأب هيف ثحبيو “ تايلقملاو دئاقعلا كلذ

 لقتسي نم مازلإ ىلإ ليبس الو عورفلايف داهتجإلا ةبتر ىلإ هلوصو مدع عم يلقعلا

 ديلقتلا نإ ليق لب ى ديلقتلا هل زوجي ال لب « ديلقتلاب دئاقعلا ىلع ناهربلا ةفرعب
 ريغ مزلي : ليقو ى هعانتماو هزاوج ليق لب “ هبوجوب دحأ لقي مل دئاقعلا يف
 زئاجلا أطخلا يف هعابتا موزل نم ملسيل هدنتسم نّسبت نإ دهتجملا ديلقت دهتجملا

 )١( لحنلا ةروس : ٤٣ .
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 دلقي ال : ليقو ى عطاوقلاو دئاقعلا يف ديلقتلا ينيارفسإلا عنمو ت دهتجملا ىلع
 . يماعلا فالخب ليلدلا نم مكحلا ذخأ ةيحالص هل نآل ادهتجم نكي مل نإو ملاع

 يف ةيحالصلا ال ةلماكلا ةيحالصلا ىلع ديلقتلا مدع يق رادملا نأي ثحبيو
 نم هنكمتل رثكألا دنع هداهتجا عاقيا كرتيو دلقي ال ةيضق يف دهتجملاو « ةلجلا
 :ليقو “ءوضولا نم نكمت دقو مميت نمك نوكيف ديلقتلا لصأ وه يذلا داهتجإلا

 يضاقلل زوجي : ليقو « داهتجإلا عقوي مل ذئنيح هملع مدمل ديلقتلا هل زوجي
 ديلقت زوجي : ليقو « هريغ فالخب هزاجنإ بولطملا ةموصخلا لصف ىلإ هتجاحل
 ةالصلاك ص هنع لئسي امل تقولا قيض دنع زوجي : ليقو « هناحجرل هنم ملعأ

 يتفيام نود هصخي ايف هل زوجي : ليقو “ قضي مل اذإ ام فالخ ى ةتقؤملا

 . هرعع هب

 يف هعوقول بجاحلا نبا هحجر ام ىلع نيدهتجملا نم لوضفملا ديلقت زوجيو
 دلقيف ووهشملا وهو ى راكنإ ريغ نم آرركتم ًارهتشم مهريغو ةباحصلا نامز
 ص حجارلا لوقلا ىلع ثحبلا بجي الف ؟ لوضفم مأ لضافأ هنع ثحي الب دهتجملا
 نع ثحبلاب لاوقألا نم حجارلا نع ثحبلا بجيف لوضفملا دلقي ال : ليقو
 ىقح يف ةلدألاك « دلقملا قح يف نيدهتجملا لاوقأ نأل ى الثم لضافلا دهتجملا

 . مهاربا نب فسوي بوقعي وبأ هيلإ راشأ اك « دهتجملا

 ص لاوقألا نم حجارلاب ذخألا بجي ى ةلدألا نم حجارلاب ذخآلا بجي امكف

 دهتجملا دقتعمل زوجي : ليقو “ هريغو عماستلاب فرعيو “ لضافلا لوق حجارلاو
 نيلوألا نيلوقلا ىليلد نيب اعج الوضفم هدقتعم فالخب هديلقت ايواسم وأ الضاف

 ا



 هدقتعم ىلع يناثلا ليلدو « ايواسم وأ الضاف هدقتعم ىلع لوآلا ليلد لمحي
 حجرألا نع ثحبلا بجي ال هنأ لوألا ىلعو هيلع عرفتيو ى راتخملا وهو آالوضفم
 بحاص فالخب ،ايواسم وأ الضاف هداقتعاىلع رادملا لب هنيعت مدعل نيدهتجملا نم
 نيعت دحاو ناحجر يماملا دقتعا اذإو ‘ هنع ثحبلا بجوي هنإف ى ىناثلا لوقلا
 الع حجارلاو هيلع ينبملا هداقتعإ المع عقاولا يف احوجرم ناك نإ و ى هدلقي نأ

 عرولا ةدايز فالخب ى داهتجالا يف ريثأت ملعلا ةدايزل حصالا ف اعرو حجارلا قوف

 ى هريغو داهتجالا يف تبثتلا يف اريثأت عرولا ةدايزل نال “ سكملا : ليقو

 . احجرم لكل نأل نيلوقلا يواست لمتحيو ى ململا ةدايز فالخب

 تومب توت ال بهاذملا : يمفاشلا لاق اك هلوق ءاقبل تيملا ديلقت زوجيو

 دمب عامجإلا داقعنا ليلدب تيملا لوقل ءاقب ال هنأل هعنم يف رخفلل افالخ اهبابرأ
 قيرط ةدافتسال اهبابرأ توم دعب بهاذملا ق بتكلا فينصتو ص فلاخلا توم

 قفتملا ةفرعملو ضعب ىلع اهضعب ءانب ةيفيك و “ ثداوحلا يف مهفرصت نم داهتجالا
 لاقي دقو ى نيعمتجملا توم دعب عامجإلا ةيجحب ضروعو ى هيف فلتخملا نم هيلع
 لقن ثيح نم هريغ هب لمعيف الإو “ تيملا نع هنوك ثيح نم وه امنإ هل هعنم
 لمع وهامتإو « هدنع تيملا ديلقت نماذه سيلو ى دهتجملا تيملا نع هل ةقثلا

 تيملل : نولوقي مهنإف « ايظفل هريغ نيبو هنيب فالخلا ربصي اذهبو ى نظلا
 بلغت هنع ةياكحلا نكلو ى تيملل لوق ال : لوقي وهو ى دلقيلف تمي ملو « لوق
 . ةجاحلل يحلا دقف طرشب تيملا ديلقت زوجي : ليقو ى هللا كح اذه نأ نظلا

 وهو همهذم ق دهتحملا هنع لقن ايف هديلقت زوح : يدنم يفصلا لاقو

 رمتسي مل امو هيلع رمتسا ام نيب زيمي هكرادم ةفرعمل هنأل بهذملا دهتجم ىمسملا
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 زاوج حيحصلاو “ هريغ فالخب هيلع رمتسا ام الإ هدلقي نمل لقني الف ى هيلع

 نب ثراولا دبع ىور : ميهاربا نب فسوي خيشلا لاق ى يحلاك اقلطم تيملا ديلقت

 نب ركب انربخأ : لاق ، رغصأ نب مساق انربخأ : الاق ديعس نب شيعيو ى نايفس

 يطساولا هللا دبع نب ريرج انربخأ : لاق « رجح نب رشب انربخأ : لاق « دامح

 نانتسالاو كايإ : لاق يلع نع يرقخبلا يبأ نع « بئاسلا نبا ينمي ى ءاطع

 لهأ لمعب لمعيف هيف هللا ملعل بلقني مث ةنجلا لهأ لمع لمعي لجرلا نإف لاجرلاب
 بلقنىف رانلا لهأ لمعب لمميل لجرلا نإو ى رانلا لهأ نم وهو تومسف رانلا

 متنك نإف ع ةنجلا لهأ نم وهو توميف ةنجلا لهأ لمعب لمعيف هيف هلا ململ

 . ءامحألاب ال تاومأآلابف نيلعاف دب الو

 ص نيحلاصلا تاومالاب يأ ى هللا اهمحر فنصملا خيش حلاص نب ىبحي خشلا لاق
 كدحأ "نلقي ال الأ : دوعسم نبا لاقو “ ةنسلاو باتكلل ةقفاوملا مهراث آب يأ

 . رشلا ي ةوسأ ال هنإف ى رفك رفك نإو « نمآ نمآ نإ اجر هنيد

 'ملاعلا ثودحك داقتعالا لئاسم يهو نيدلا لوصأ يف ديلقتلا يف اوفلتخا و

 ' نوريثك لاقف « كلذ ريغو تافصلا نم عنتمي وأ هل بجي امو يرابلا دوجوو

 هيف بولطملا نآل ديلقتلا زوجي الو “ رظنلا بجي : يدمآلاو رخفلا هحجرو
 ملع دقو ى ١" شا الإ هلإ ال هنأ ملعاف » : قيلع هيبنل ىلاعت هلا لاق “ نيقيلا

 ريغ ساقيو ى '"؛ه نودتهت مكلعل هوعبتاو ) : ىلامت لاقو ى هلثتماو كلذ

 ١٩. :ب دحم ة روس ) ( ١

 )٢( فارعألا ةروس : ١٠٨ .
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 '١!ي ضرالاو تاوايسلا يف اذام اورظنا لق » : لاعت لاقو ى اهيلع ةينادحولا

 .» ٢ 4 اهتوم دعب ضرألا يمحي فيك هللا ةمحر راثآ ىلإ رظناف ط : ىلاعت لاقو

 ى « ضرألاو تاوايسلا قلخ يف نإ » : ىلاعت هلوق لزن الو “ بوجولل رمألاو

 « اهيف ركفتي ملو - هسح نيب اهغضم يأ - اهكال نمل ليو ه :قلع لاق ى ةيآلا
 ريفل رمألا نوك لاتحال ينظ ليلدلا اذهو ‘ بجاو وهف ركفتلا كرتب دع وأ

 وهو ى يعرشلا بوجولا" يف فاك نظلا نكل ى داحآ ربخ ربخلاو ‘ بوجولا
 الإ متت الو ى ةبجاو ىلاعت هللا ةفرعم اضيأو « عطقلا ديفي رتاوتملاو ى رتاوتم

 . رظنلاب

 نامربلاب دقتعي ىتح هرمأ ءدب يف فلكم لك ىلع رظنلا باجيإ نأب ثحبيو
 ىلع وأ لصاحلا ليصحت مزل فراملا ىلع هبجوأ ولو ىلاعت للا باجيإب نكمي امنإ

 نأل لفافلا فيلكت موزل عنمو يناثلا رايتخاب باجيو ى لفاغلا فيلكت مزل هريغ

 لقي مل وأ باطخلا مهفي مل نم لفافلاف ث هب قيدصتلا ال هروصت فيلكتلا طرش

 يف ديلقتلا زوجي : هريغو يربنعلا لاقو ى فلكم هنأ ملعي نم ال فلكم تنأ : هل
 نم ناميإلا يف يفتكي ناك قلع هنأل مزا۔جلا دقملاب ءافتكا رظنلا بجي الو كلذ
 ى مزاجلا دقعلا نع ءىبنملا ةداهشلا يتملكب ظفلتلاب رظنلل الهأ اوسيلو بارعألا

 . قاطأ نم الإ انباحصأ هيلع يذلا وهو ى هيلع ناميإلا ريغ ساقيو

 . اه رح ذ م دقت ) ( ١

 . ه. : مورلا ةروس )٢(
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 هناميإب لوقي هنأ ينعأ تانايدلا يف دلقي ال نأ دلقملا ىلع دمحأ خيشلا بجوأو

 رظنلا : ليقو ةجحلاب كردي ىتح ملعتي لب كلذ ىلع رصتقي ال نأ هيلع بجويو
 ى راظنألاو ناهذألا فالتخال لالضلاو هبشلا يف عوقولا ةنضم هنآل مارح كلذ يف
 ص دئاقعلا نم عرشلا هب يتأي امب هدقع فلكملا مزجي نأ بجيف ى ديلقتلا قالخ
 رظنلاف اهيفامأو « هلا ةفرعم ريغ يف وه امنإ فالخلا : دمسلا لاق اك سيلو
 يف ليحتسملاو زئاجلاك دئاقعلا نم اهريغ يفو ى اهيف فالخلا لب ًاعامجإ بجاو

 نم افنآ ركذ امع بيجأ و « يصاملا باقعو عيطملا ةباثإو ثعبلاو ءايبنألا قح

 وه كلذ ةنظم وه يذلا رظنلا نأب لالضلاو هبشلا يف عوقولا ةنظم رظنلا نوك

 قيرط ىلع وه يذلا يلامجإلا ال نيملكتملا قيرط ىلع يراجلا يليصفتلا رظنلا
 ء ةماملا قيرط ىلع رظنلل لهأ بارعألاف ى كلذل ةنظم سيلو ربتعملا وهو ةماملا
 ص ريعبلا ىلع لدت ةرمبلا : لاقف .؟ كبر تفرع مب : يبارعأل يعمصألا لاق ايك

 تاذ روحيو جاجف تاذ ضرأو جاربأ تاذ ءامسف ى ريسملا ىلع مادقألا رثأو

 :ةيافك ضرفف نيملكتملا قيرطب رظنلا امأو ؟ ريبخلا فيطللا ىلع لدت الأ جاومأ

 لمحي" هيلعو « هل زوجي الف هيف ضوخلا نم هيلع ىشخي نم امأو ى نيلهاتملا قح يف
 نع ةينيدلا دئاقملاب ملعلا وهو .0 مالكلا ملمب لافتشالا نع هريغو يمفاشلا يهن

 رظنلا كرتب مثأ ولو ةحيحص دلقملا دئاقعف لاح لك ىلعو : لبق ى ةينيقلا ةلدألا
 ماوقأ عنش و دلقملا ناميإ حصي ال : يرعشألا نسحلا يبأ نعو ص لوألا لوقلا ىلع
 بيوذكم كلذ يريشقلا لاق “نينمؤملا بلاغ مهو ماوعلا ريفكت همزلي هنأب هيلع

 : . هنم دبال ردق وهو ةماعلا قيرط ىلع رظنلا دارأ : ليقو هيلع

 ىرقلاو راصمألا نم مالسإلا راد نكسب نميف فالخلا سديل : دعسلا لاقو
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 فالتخا هيف زاج امم هب قفأ ايف نيمأ ملاع ديلقت زاج

 هلئاق نايصع ىلع عمجي مل ام فلاخل وأ كورتم نإو ص لاوقألا

 { لاوقألا عيمج نم جرخي وأ ، هب ملاع وأ هيتفم وأ

 قهاشب أشن نميف لب ى ضرألاو تاوايسلا قلخ يف نوركفتي مهنإف ىراحصلاو

 اوسيل ماوعلا نأ لصاحلاف “ ركفت الب نمآف ناميإلا بوجوب ربخم هربخأو لبج
 ص مهريفكت مزلي الف “ يبارعألا مالك يف مدقت اك ايعرش ارظن نورظان لب نيدلقم
 ء هيف ددرت ىندأ عم ناميإ ال هنأل ناميإ الف مهو وأ كش مم دلق نإ قيقحتلاو

 ديلقتلاب نمآ نمف ى رفكيف رظنلا نم دب ال هنأ مشاه وبأ معزو ‘ نمؤمف مزج نإو
 ،نصاع ريغ نمؤم وأ ةمآلانم روهمجلل بسنو ىرظنلا كرتب صاع نمؤم وأ رفاك
 ص ةثالث لاوقأ ةيافك ضرف هشلل ادر ةلدألا ةماقإ و مزاجلا دقعلا هافك و

 . ملعأ هلاو

 : ليقو ى هيف فوقوم وأ قساف ملاع الو لهاج ال ( نيمأ ملاع ديلقت زاج )

 هنأ مهوي نيمأب هقيلمت نآل نيمأب ال ديلقتب قلمتم ( اهف ) . قيدصتلاب ديلقتلا روجي
 نأ آلإ مهللا هيف فوقوم وأ اقساف ولو هديلقت زاج هب ىتفأ ايف انيمأ ناك اذإ

 ( لاوقألا فالتخا هيف زاج امم هب ىتفأ ) قيدصتلاب درلقتلا زاوجب لوقلا ديرب
 فالخلا "ةرمو « ديلقتلا اهيف زوجي الف تانايدلا امأ و “ تانايدلا ريغ عورفلا ينعي

 ناك ( وأ ) ءايلعلا لاوقأ نم هيلع زوجحم يأ ى ( كورتم نإو ) افنآ كلذ يف
 مل ام يأ ص ( هب لماع وأ هيتفم وأ هلناق نايصع ىلع عمجي مل ام فلاخف ) الوق
 ةجحلا تماق : ليق ى انباحصأ عمجأ اذإ هنأل الف اوعمجأ اذإ امأ ص انباحصأ عمجي
 ءايلعلا لاوقأ ( لاوقألا عيمج نم ) هب قفأ ام ( جرخي وأ ) ةجحلا تمزل وأ
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 انلوق اذه : اضيأ هلوق يفو ث مكحو ايتفو لمعو لوق يف دلقيو
 هب ايتفل ١ ىلع رحح وأ ك ورتم وأ هب ذ وخ أم وأ ان ربغ ل وق و ]

 اهبلاطل اهميلعت زاجو ى لمعلا وأ

 يف دلقملا رذعي الو ى أطخ وأ اطلغ وأ ادمع دهتجملا ريغل مالك وأ لهمي هاتفأ نأب
 لوقلاب ءاتفإلا يف ديلقتلا زاوج : هلوق ىنعمو “ فراقي ملام روذعم هنأل كلذ

 ء كورتملاب ذخألا دمعت هل زوجي هنأ الإ هازجأ هنأو دلقملا رفكي ال هنأ كورتملا
 . ارفكي مل كلذ مقو نإ نكل ى هب ءاتفإلا يتفملل الو

 ديلقتلاب دارملا سيل ( مكحو ايتفو لمعو لوق يف ) نيمآلا ماملا ( دلقيو )
 ايف هدلقت نأ دارأ لب ث هكرتتف هكرتي وأ هلمعتف ائيش لمعي هارت نأ لمملا يف

 هدلقي هنأ دارأ لب ى اذك لعفت ال وأ اذك لعفإ كل لوقي نأب لعفلا ىلإ هعجرم

 كحي وأ ملاعلا هب يتفي وأ هلعفي وأ روكذملا دلقملا هلوقي نأ ىلإ هعجرم امم هلوقي ايف
 هج و نم كرتي وأ لعفي نأ ناكمإل كلذ تلق امنإو ط زئاج هنأ دلقملا لوقيف هب
 لوق وأ انلوق اذه اضيأ : هلوق يفو ) ث للع يبنلا ريغ يف كلذو هل نطفتي ال
 . هب ( لمعلا وأ هب ايتفلا ىلع رجح وأ كورتم وأ هب ذوخام وأ .انرمغ

 يهو « اهيف فالتخإلا زوجي يتلا لاوقألا ملعت يأ ى ( اهميلعت زاجو )
 بلاطل وأ ( اهبلاطل ) فلاخ لوق وأ آروجحم وأ اك ورتم ولو عورفلا لاوقأ

 ص ليلدلاو ةجحلا ملعيو هريغ نم حيحصلا ملعيل « اهريسفتو اهبتك و اهسردو ملعلا

 فلالا لوقو ث روجحملاو كورتملا نم رذحيلو “ رطضا اذإ اهب رطضملا ذخأيلو

 : لاق اك كلذك اهبتكيو ص فالخلاو كرتلاو رجحلاب اهرك ذيو ث هأطخ ناب اذإ
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 اهميلعت ال فلاخملا لوقبو ى هيلع روجحملاو كورتملاب رابخإلا طرشب

 اهنأ ىلع اهميلعتبو نايصعلا هب مزلو ء لمعلا وأ اهب مكحلل اهؤاتفإو
 فالخلا لهأ لاوقأ ميلعت آضيأ زوجي الو { ةكورتم ريغ وأ باوص

 { اهب لماعلو مهتاضقل

 قطن اذإ هقطن يف ( فلاغفا لوقب و هيلع روجحملاو كورتملاب رابخإلا طرشب )
 فلالا وأ نيفلاخلا لوق وه لوقي نأ يفكيو «“نهبتك اذإ ًنهتباتك يفو ى نهب

 ى مهريغ وأ ةيعفاشلا وأ ةيكلاملل وأ راتكنلل لقي م وأ هلئاق ركذي مل ولو

 اهبتكي وأ اهملعي ال فلالا لوقو “روجحملاو كورتملا لوقلا يأ “ ( اهميلعت ال )

 يأ ( هب مزلو ) “ اهب ( لمعلا وأ اهب كحلل اهؤاتفإو ) اهب لمملا وأ اهب مكحلل

 هلك كلذ يف ممتلاو « اهبتك اذك و « اهب لمعلل وأ اهب مكحلل اهئاتفإ و اهميلعتب
 ريغ وأ) باوص ريغ تناك اذإ ( باوص اهنا ىلع اهميلعتب و نايصعلا ) ملمتلاك
 ريغ وأ باوص اهنأب حرص ةروجحم وأ ةكورتم تناك اذإ ةروجحم ريغ وأ(ةكورتم

 . كلذ هنم مهف وأ ةكورتم

 ال ( و ) مهيتفم وأ ( مهتاضقل فالخلا لهأ لاوقأ ملعت اضيأ زوجي الو )

 ى اطخلا طقسب وأ ى اطخ اهيف نكي مل نإ الإ مهفيل آت ةباتك الو ( اهب لماعل )

 فاحي نمو زيمي ال نمو ى ءالهجلا نع ةعيرذلل دس هلك اذه انبهذمل ةقفاوم تناك وأ
 باوص الو ى اقلطم عورفلا يف هنم عنام الف اباوص ناك ام امأو 0 مهميظمت هيلع

 . انمم الإ لوصألا يف
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 :ليقو ؤ حيحصلا وهو “ كرت وأ لعف يف قلي يبنلا ريغ دلقي ال هنأ مدقتو
 طبضي و ءايلعلا نع ظفحي وأ“املاع الدع اعرو ناك نإ مكحلا ةرامأ هك رت وأ هلعف

 بدن وأ بوجو نم هتفص تملع يذلا هلعفف للم يبنلا امأو « اعرو ةقث ناكو

 : ليقو « عيبلاك اهريغو ةالصلاك ةدابع حصألا ىلع كلذ يف هلثم هتّمأف ةحابإ وأ
 : هلوقك اهيلع "صنب للع هلعف ةفص ملعتو ث اقلطم ال : ليقو ى ةدابعلا يف هلثم

 لعفلا اذه :للع هلوقك ةفصلا مولعمب ةيوستبو ث ؟يلع بجاو لقي ملو بجاو اذه
 بدن وأ بوجو ىلع لادل آلاثتما وأ اناب هعوقوبو مولعملا هكح يف اذكل واسم

 . لثتمملا وأ نيبملا كح هكح نوكيف ةحابإ وأ

 نأ لثم ث هبدن وأ هبوجو ملع دقو ى هلعف ةيفيك ملعت ال نأ نايبلا ةروصف
 رجحلا نم ائدتبم امبس فوطي قلع هارنف “هتيفيك ملعن الو فاوطلا بوجو ملعن

 ءىلاعت للا هب هرمأ ام لعفي نأ لاثتمالا ةروصو“هعورش يف هراسي تيبلا العاج

 ةرات هنأ الإ 2 قرف الو « دحاو ىنعم كلذو ى لاثتمإلا بوجو هلعف نم ملعنو

 هترامأ هريغ هنع بوجولا صخيو « ءادأ لعف ةراتو ى لعفن فيك ملعنل لعف
 ءءاقستسالا و د۔علاكض رف ريغل نذؤي ال هنأ ءارقتسالاب تبث دق وث ةالصلل ناذأآلاك
 نإو « ماليإ اهنم الك نآل ناتخلاو دحلاك بجي مل ول هنم اعونمم لعفلا نوك و

 دوحسو وهسلا دوحسب ىلحملا هل لثمو ى اهب بوجو الف ضراعم ةرامآلا ضراع

 . . ةالصلا يف ةوالتلا

 كلذب اهدصق ىلع ليلد لدي نأي ةبرقلا دصق درجم هريغ نم بدنلا صخ و

 ةقدصلاو موصلاو ةالصلا تاعوطتك ريثك كلذو“بوجولا ديق نع ادرجم لعفلا

 زتم هقح يف بوجوللف ةحابإ وأ بدن وأ بوجونم هتفص تلهج" نإو“ةءارقلاو
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 هنأل س آضيأ هقحو : ليقو ى انقح يف بدنلل : ليقو ‘ طوحألا هنأل انقحو

 ل ادئاز ردق بوجولاو ‘ لففلا حج رب ةبرقلا دصق نآل ى بلطلا دعب ققحتملا
 ( . هللا هحر ىخامشلا هلاق ع بدنلا نّتعتف تبثي

 رهظ نإ اهيف فقولاب : ليقو “ بلطلا مدع لصألا نأل « ةحابإلل : ليقو
 نايي هلعفب دصقي نأب حابملا ف ةبرقلا روصتتو “ ةحابإللف الإ و « ةبرقلا دصق
 ص ةيصعم نع زرحتلا وأ « ةعاط ىلع ي"وقتلا دصقب روصتي اك ةمآلل زاوجلا

 ى ملسأف نجلا نم هنيرق بلغ دقو ڵ ةيصعملا ىلإ هسفن هوعدت ال للع هنكلو
 كرحت هنآل آضيأ لعفلا ىلع لاقي دق و ى لعفلا سفن ىلع ال دصقلا كلذ ىلع باثيو
 ص زيمي نمل الإ الف ةقثلا ريغ نع امأو « ةقث نع ملعلا ذخؤيو ، ةعاط ةين يف

 ثيدحلاو اهعاونأب ةيبرملا اهلك مالسإلا مولع بوقمي وبأ أرق اك قيدصتلاب زيجأ و
 أرق اكو ى فلاخلا نع سلدنألا نم ةبطرق يف موجنلاو تانايدلاو عورفلا ال

 . - هللا اهمحر _ قيدصتو اهنم ازييمت سنوت يف راع وبأ

 نم زاجو انم لودعلا ريغ الو انموق اتفب دحألا زوجي ال : « جاتلا » يفو

 نع - ليق _ ملعلا ذخؤي الو ‘ هطبضو هعفر ىلع نمأو هريغ نم عفر اذإ ةقث
 ى هيفخو ملعلا قيقد نم هعمسي ام طبضي ال ناك نإ ىلوتم ولو هقف ريغ حلاص

 ةءاربلا بحوب ام لعف هنأ ىلوتم ىلع ةفصلا هذه لهأ نم نانثا دهش اذإ هنأل

 لاؤسلاب يلتبا نمو “ ريسفت الب نيملاع نم .لبقتو “هب ادهش ام ارّسفي ىتح لبقت م

 فرعي ام ىلع باجأ انئاهقفل اهفرعيو بتكلا نم ظفحيو مارحلاو لالحلا نع
 ريسلاب ملاع ,لدعت ايتف لبقت امنإو « ممه اهنأ الو « اهفرمي مل ام ىلع ال هتقيقح
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 ىلإ وأ هقلع يبلا ىلإ وأ انيلإ بسن ايف انموق نم ةقث قدصي الو ى هيقف حلاص
 . هتحص فرعت مل نإ ةباحصلا

 نم هذأ حص ولو « رثألا » يف امب ذخألا زوجي ال هنأ دبعس يبأ نع لبق امو

 ىحلاف الإ و دهتجملل زوجي ال هنأ دارأ وأ يأ ى الطاب ناك نإ هانعمف ى رصبلا لهأ

 ص ىلمي ىتح ةءارب وأ ةداهشك هملعب كح نم هذفنأ امف هدلقي الو ى هلوبق بجاو

 ىلع لدع ىلإ ملاع دصق نإ و ى هنع ىكح وأ هنم هعمس و لز وأ هيف افه ابف الو

 رذع الو “ ملع نإ الإ هيلع ةعابت الف “ هريغب أطخاف "قحلاب هنم لع

 . هنم هلداقل

 رذعلا هللا عطق دقو “ لطابلا كرتيو قحلاب ذخؤي رثأ وهف بتكلا يف ام لكو

 : مہيلع درو باتكب اهموق و سيقلب ةجح تعطقنا دقو يح ولاك باتكلاب

 ص اهشرع ةمينغ اهب ذنتتمنت نايلس ؟لحتساو ، ةجح ناكف هقنع وأ رئاط راقنم
 ىلع بتكلاب راطقألاو راصمأآلاو ىرقلا لهأ ىلع قلع للا لوسر جتحا كلذك و
 ءةاضقلاو ةالولاو ةمئألا نم هدعب نم اذك و « رصملل دحاولا لجرلا لاجرلا يديأ
 ص ال : لاقف ؟ال مأ هب كلهأ : ةرورضلا دنع صخ رلاب ذخآ نع مهضعب لئس و

 ذخؤي نأ ةبحي اك هصتخرب ذخألا بحي كلاو ‘ لوقب ذخأ اذإ هل عساو وهو

 . هغازمب

 روهقملل ص نينثا نيهلإ : لوقك هللا نم صيخرتلاو مزملا هيف امف اذهو : تلق

 هيف مزعي ملو هيف هللا صخر امع ضرمملا كلهو رفاسملا راطفإو “ طقف هناسل نم.

 كرت نم : رمع نبا لاق ؤ يدنع اذه لثم يفو ى ةتيملا عوجلاب رطضملا لك أك
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 هبح نوكي نأ لمتحيو ى دحأ لبج لثم هرهظ ىلع ادغ ءاج اهنع ىنغ. ةصخر

 ةنسلاو نآرقلاك دلقملا قح يف هنآل ملاملا صيخرتب ذخآلا يف آضيأ صخ رلاب ذخألا

 ص هب لمعيو حجارلا ىرحتيو يل رهظ ام اذه “ عرشلا نم هب.لمملا نأ يف
 ناسل لز اذإو؛همكح فلاخي الف لوقب كاحلا كح اذإ الإ ءايلعلا لاوقأب لمملا هلو

 كلذ يف هعبتا نم رذعب ملو “ نمضي : لبقو “ نمضب ملو وه رذع هدصقب ال ملاعلا

 نم كلهو كله ةنسلاو نآرقلا فلاخف باوصلا ىرحت نإ و “ الطاب هملعي مل ولو

 > ملع الب همدقتل وه مشأ و هعبتم ملس الوق قفاو نإ و ى ايلعب مل ولو 6 هعبتا

 ذوخأم عامجإلا نأل ص رذعي مل عامجإلا فلاخو ايهب قفأ نإو « مثأي ال : ليقو

 هل حجرب نم دجوو ردقي مل نمو “ حج ريلف لاوقألا حيجرت ىلع يوق نمو ى ايهنم
 ملع اذإو ى عورفلا يف كلذو ص هب لمعو نسحألا ىرحت هدح مل نإ و « هعبتيلف

 . دعب ال هب لمع هريغ 5 ١ نأب

 : ليقو ؤ باوصلا ىلع رجؤيو عوفرم يأرلاب ايتفلا هل زئاجلا ملاعلا أطخو

 ف هكح ءاج امم يأرلا هيف زوجي ال اهف هيأرب لاق نإ : ديعس وبأ لاق « نمضي

 نإ رجأ هيف زاج ايف هب لا۔ة نإو ع نمض و كله باوصلا أطخاف لوصألا دحأ

 ةلبقلا ىرحت نمك قحلا باصأ نم نيبو هنيب قرف الو « أطخأ نإ رذعو باصأ

 : لمق ى هملع لدب ال نأ رثكألاو ى باصأف اها“رحت نمك وهف أطخأو ىلصو
 يف لدع لوقلا نأ فرع نإ : ليقو ى اقلطم بتكلا يف دجوي امب ذخآلا زوجي
 اهصخ أب ذخآلا - ليق .- زاجو ، عضاوم ةثالث يف تدجو اذإ :ليقو ى ةلأسملا
 : ليقو ى اهنم ءاش ابب ذخأ لاوقألا نم لدعألا فرمي مل نمآ : ليقو ى اقلطم
 ى نامض الو ى ملاس ملسم لوقب ذخآلا : ليقو « كله الإ و لدعألا ةفرعم هيلع
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 سيل هنأل اطخاف ىتفأ نإ ملعلا ىلع نمؤي الو لهجلاب فرع نم ىلع كحلا يف يأ
 ةبوت ال يأ ى ىحلا قفاو نإ هملع ةبوت الو :لبق قحلا ىلع نيلادلا نم سانلا دنع

 « الىلد فورعم هنآل نماض قفملاو « همزلتف لهجي همدقت نم امأو « قحلا سفن ىف

 وه ا۔ع الكت ولو فالتإلا ١ رشابي ل 7 ل لهاجلا ىلع الو هملع نامض ال : لبقو

 . كحلا يف اذه لعلو “ فلتم

 الو هيلع هللا عسو ام قيضي الو جرحتي نأ تفل بدن : رثؤملا وبأ لاق

 امب الإ لمعي ال : ليقو ى هلطاب حص ام الإ هب لومعم هلك رثآلا : ليقو سكعي
 نأ ملعو لدعألا زيمي ال اظفاح ناكو الوئسم فيعضلا ناك اذإ و ى هلدع فرع

 نإ مثأي الو ى اذك « رثآلا » يف انيأرو « اذك انعمس : لقيلف هاوتفب ذخأي هلئاس

 . الطاب لبقي ال نأ لئاسلا ىلعو « ىحلا قفاو نإ باثيو ى الطاب قفاو

 رثأ ركذي نأ دوهعملا نآل ى رثآلا ف تدجو : لوقي نأ زاج امنإو : تلق
 : ليقو ث «رثآلا ه يفو : نولوقي ع بتكلا يف ةداعلا هب ترج اك انباحصأ
 اذإو ى انباحصأ رثأ يف : لوقب نأ الإ رثألا ف تدجو لئاقلا لوقب ذخؤي ال

 جرفلا هيرتل اهب هربخت نأ كيلعف ناهجو هيف امم مكحلاو فراعتلا يف لئاس كلأس
 اذإ كحلا عديو فرامتلاب هسفنل ذخآلا دارأ نإف « ةمالسلا بلطف قيضلاو

 ايلدعأب ذخأ اباوصو الدع ناك نإف ى هيلع كحلا هرجح و كرتلا ف راعتلا هل حابأ

 فيفختلل ادصق لاوقألا ىندأب ذخأ نمو ى ءايلعلا دنعف الإ و رصبأ نإ هدنع

 زاوجلاب ذخأ ةريصب ىلع هك رت نأل هك رت دصق نإ مثأيو “هل زاج لدعألا كرتل ال

 ص هلامهإ ال لدعلا دصق ىلع اهيف ردخ امهلدعأ رصبي الو ءارآلا هدنع ىوتسا نإ و
 . طلغ وأ وهس نع ردص ام الإ لدع اهلك مهدنع ةححصملا ءارآلاو
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 لدملا يق تواست نإ الإ لاوقألا نم ءاش ام مكاحلا ريختي الو : ديعس وبأ لاق
 ىقح حجارلا مزليو “ حجرب نأ هيلعف الإ و ی لدملا رصبي نمم ناكو « هدنع

 ى هاوهل عابتا رخآب هريغلو لوقب دحأل كحيالو 2 حجرألا هل نبقي

 ناكو الدع هدنع لكلا ناك نإو “ بوصأ امهريغ وأ لوألا نأ ىرب وهو
 ًارصبم نكي مل نإو ث ءاش فيك و ءاش امب كحو كلذ هل زاج هل آرصبم

 عّمضي الو “ ةلسارمب ولو ‘ هريغ رواش نكي مل نإو “ هرضمب نم رواش

 نإ هعسو اهنم هب مكح امف زيمي الو ى كلذ نكي مل نإو “'١)امزال

 رذعي الو كلذ لمهي الو هدنع بوصألا ىلإ دصقي نأ دب ال : ليقو ى قفاو نإ

 لوقبف هفرعي مل نإو « كلذ مدع نإ ملعألا لوقي ذخأي : ليقو ى الطاب لمع نإ
 اهب لمعي نأ ديرب ةلأسمب يلتبا نمو “ مهلضفأ لوقبف اووتسا نإو « مهنم هالوتم
 نوتفي نامع لهأ : ةديبع يبأل ليقو ى ءاوس لكلاو يتفملاو مك احلاكف هريغل نإو

 . جورفلاو ءامدلا نم اوماس ام : لاقف ‘ يأرلاب

 بيصي نأ هل ىجرب امهاوس ايف يأرلاب لئاقلا نأ كدنع : ديعس يبآل ليقو
 نأ ءاملعلا تداك :: ىور امل ةدبع بأ ليوأت ىلع بسحأ ال اذك : لاقف ؟ قحلا

 ص نآرقلا يف امب كحي امنإو ط مهدنع امهرمأ ةقدل جورفلاو ءامدلا الول ملعلاب طبحت

 ةياورلا تفلتخا :نإو « اهيف مكحلا هغلب نإ ةنسلا يفف هيف مكحلا دجوي مل نإو

 ص نيعباتلا لوقف نكي مل نإو ى ةباحصلا لوقبف اهيف مكح هغلبي مل نإو ى هبشالابف
 ىرخآ ىلع يعباتو ى رخآ ىلع يباحص لوق حجر اوفلتخا نإ و ى ءاملعلا لوقف الإ و

 )١( امزال قيضي الو : ةخسن يف .
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 تاإو ى عمجلا نكمي مل اذإ ةياورلاو ريسفتلا فالتخا يف اذك و « رخآ ىلع ملاع وأ

 ص عروألاف ءاملعلا ىوتسا اذإو © اهلوقب ذخأ نانثا قفتاو هقفلا يف ةثالث براقت
 . ءاش ايف اووتسا نإو ث ؟نَسالابف عرولا يف اووتسا نإو

 رصبأ ًارصبم ناك نإو ى "نَسألاب هلوق يف لخاد نامزلا مدقتو : تلق

 رظني ىقح ى تنسحتسا : لاق نأب يتفملا عجر نإ هل ىتفملا عجري الو ى هسفنب

 لدع نم الإ ايتفلا لبةي ال : ليق الهاج ناك ولو ‘ بوصأ هنع عجر ام لمل
 ملاعلا ريغ ىلع يتفتسملا لدي الو “ يأرلل لهأت نإ طباض ةقث نم ةعيفرلا لبقتو

 ص ءاش ام اهنم راتخيل ءارآلاب هربخي نأ هلف يتفتسملل اربخ يتفملا ناك نإ و ى عرولا
 هل لقنو فالتخاب هربخأ نإ و ى هدنع لدعألاب الإ هتفي الف هل يتفم ناك نإ و

 يف رظنيلو ى لقنلل اطباض ولو “ عفارلا لوقب ذخأي الف يتفتسملا هفرعي ال نع
 ‘لوقلا لدع يف رظني ىتحف الإ و “هب ذخأ هنع ذخؤي نمم ناك نإف ى هنع عوفرملا

 هب ذخألا زوجي : ليقو “ تفمب سيلف “ اذك و اذك : ةلأسملا يف يتفملا لاق نإو

 هنع ذخآلا يف ىتفتسملا ىلع رجح نإ و ى اقافتا زاج : نوملسملا لاق : لاق نإو
 هنع ذخأو هب ىتفأف مهلاوقأ نم الوق عمس نإو ى هتيئقح ملع نإ الإ هكرت هلوقب
 ريغ ولو هريغ نم قحلل فراع ايتفب ذخؤي : ليقو / هب نوذخآلاو وه ملس
 ملاع نع مفر نإ و ى هب ذخألا زاج ى اذك تظفح : ملاع ريغ ةقث لاق نإو ى ةقث
 ص فرعأ ال وأ ص يردأ الب هيلعف ملعي ال اع لئس نمو ى هنم لبق" هب ذخؤي

 :لاقو ضعب هنع هباعو ‘ كلذ هللا ملع وأ ى ملعأ هلا . اضيأ هل ديعس وبأ زاجأ و

 لوقي نأ فيعضلل يغبني نكلو « ةهبش يف هكرتي الئل يريغ لس : هلئاسل لوقي
 . ءاهقفلا فوقو مهويف « هوحنو ملعأ هللا ال هوحن و رم ام
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 هيلع لالخلا : لاق نمو ى هب عروت نمك ملعب عجشت نم : ديعس وبأ [لاق ]

 هاتفب ذخأو ناتقىلطت هل ترم دقو ى هتجوز قالطب ٍتئفمأ هاتفأف مارح

 عجرف هتجوز اهنأو همدعب هاتفأف هريغ هلأس مث تجوزتو هل ةعجر ال نأ ىأرو

 نايضب الإ ىبأف هلواحف “ جوزلا نم اهجارخإب وأ قادصلاب لوآلا يتفملا ىلع
 هبقفب تسل : تفملا لاق نإو “ بوبحم نيا لاق اذك ى اضيأ هل هنمض ى قادصلا
 أ تئش نإف « يربغ هبقفلا هل لاق نإو ‘ رذعو نمضي مل ييأرب ذخأت الو
 . هب ذخأت ال : لاق نإ الإ اضيأ نمض اذك و اذك ييأرف ييأرب ذخأت

 حيرلا هل زجي مل نإ ةبوتلا هيلعو ى نالوق هنامض يفف ايتفلا لوبقم قفأ نإو
 جرخ نإ دهتجملا ريغ نمضي امنإو « نيملسملا لوق اذه لوقي ىتح نمضي ال : ليقو
 يف مآرحمب وأ هتئطختو هفالخ ىلع عمجمب قفأ وأ ص نيفلاخلاو نيقفاوملا لاوقأ نع
 يأرلا لهأ اهيف لاق ام ريغب قفاف دحاو مكح ةلزانلا يف نكي مل نإ و ‘ لوصألا
 سانلا فعضأو ى ملعي مل امم ايتفم ةكنالملا نعلتو ى نمض الإ و هلهأ نم هنال ملس

 ى هعرو ىلع سانلا لمح نم ملاملا سيل : ديمس يبأ نعو ى ايتفلإب مهلجعأ الع

 ىلع ءيش الو “كلذيف نسحأ دقل : ليق ،قحلا نم مهمسي امب مهاتفأ نم وه نكلو
 ، اطلغ اهملعي مل نإ رييغت الب اهغلب نم ىلع الو « هايتف يف طلغو باوصلا دصق نم
 ةقثلا طغ هنأ فرعو هطخب هاتأو « ةقث ريغ عم ةقث ىلإ لاؤسب ثعب نمو

 : لاق نإو ص هافك هريغ دصقي الو لدبي ال هلوسر رأ نأمطاو ى لوئسملا

 ابتفلا دصقي ملو “ اخوسنم همي مل نإ مثأي مل اخو۔نم ناكو “ اذك نس

 . لطابب

 اهيف تممص وأ ك ي دنع ١ ذك ب اتك ف و ] » رثأل ١ , ق ت دح و : ل اق ن ا و
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 كلذ لب ص يدنع هلوقل عفر الو “ ايتف كلذ سيل هنآل هب لممي الف ع يدنع اذك

 ةبيصم هايندب وأ هيلع نيدب لوغشم و “ نيثبخألا جلاعم ءاتفتسا .نع يهنو نظ
 ص عمتجا اذإ بلقلا رونب داصت" لئاسملاو ى للزلا ىلإ يدؤي هنأل كلذ وحن وأ
 ةلزنم بلاط و نيملاظلل نيعم وأ نيملسملا ىلع جتحم وأ تتنعتم لئاس باجم الو

 ىطعأ نم : ليقو ع بالكلا هاوفأيف ردلا اوحرطت ال : يور امل ' كلذ وحن وأ

 دحأ نم ملع نملو ى اهلهأ نم اهعنم نم اهماظو ى اهبر ىلإ هتمصاخ اهلهأ ريغ ةكحلا
 هملعي مل ولو هملعي نأ هيلع بجو هلأس نإو ى هلأسي مل ولو هملعي نأ هنيدب الهج
 يضتقي ام هل ددجت و دهتجملل ةعقاولا ترركت اذإ و “ اتنعتم ناك نإ الإ ى الهاج

 ناك ضرإ ال “ لوآلا ليلدلل اركاذ نكي ملو آلاتحا ال وأ اهيف هنظ امع عوجرلا
 اذخآ ناك “ليلدلا ركذي مل ثيح رظن ريغ نم لوألاب ذخأ ول ذإ ‘ ليلدلل اركاذ

 نظلا ءاقبب ةقث ال ، هرك ذت مدعل لوألا ليلدلاو ى هيلع لدي ليلد ريغ نم ءيشل
 نم ةدحاو ىف رظنلا ديدجت بجي ال۔ف ى ليلدلل اركاذ ناك اذإ ام فالخب ى هنم

 . هيلإ ةجاح ال ذإ نيتروصلا

 ديدجت همزلي لهف آلاتحا عوج رلا يضتقي ام هل ددجت نإ : ةيعفاشلا ضعب لاق

 ؛ ناهجو ؟ لوآلا هداهتجا دمتعي مأ ؟ ىرخأ ةرم ةثداحلا تعقو اذإ داهتجإلا
 ليلدلل آركاذ نكي مل نإ اذهو « داهتجإلا موزل ايهحصأ : مهنم يوونلا داز

 ددع نإو ى اعطق همزلي مل ركذ نإف ص عوجرلا بجوي ام هل ددجي ملو لوألا
 ناك ولو ةثداح يف ملاعلا يتفتسي يماملا كلذك و ص امطق همزل عوجرلا بجوي ام

 : ليقف ؟هاتفأ نمل لاؤسلا ديعي له ةثداحلا كلت هل عقت مث تيمل ًادلقم ماملا
 ةداعإ الب لوآلا باوجب ذخأ ول ذإ بجت : ليقو ث لاؤسلا ةداعإ هيلع بحت ال
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 : لوألا هلوقو ‘ يتفملا لوق هقح يف ليلدلاو ص ليلد ريغ نم ءيشل اذخآ ناكل
 ٠ناك نإ ليلد نم هفلاخي ام ىلع هعالطإب هل هتفلاخ لاتحال س هيلع هئاقبب ةقث ال
 ءاتفإلل ةيلهأآلاب فرع نع ءاتفتسا زوجيو ى دلقم ناك نإ همامإل صنو ى ادهتجم

 هنوتفتسي سانلاو ، كلذل هباصتنال لهأ هنأ نظ وأ “ هتلادعو هملعب هترهشب
 نع اهيف هئاضقب ءانغتسإلل تالماعملا ف ضاق قفي ال : لبقو ى ايضاق ولو

 . . ءاتفإلا

 لوهجملا ءاتفتسا زوحي الو « يتفأ الو يضقأ تأ : هللا همحر حيرش نعو

 لأسي نأب هملع نع ثحبلا بوجو حصألاو ى اهمدع لصألا نأل ةلادع وأ املع
 هراهتشا يفكي : لبقو ى ةيلهألل ةفورعملا قرطلا نم ثحبلا نأل هنع سانلا

 بلاغلا نآل ةلادملا رهاظب حصألا ىلع يفتكيو ى اهل نظ وأ هتيلهأب ملع الب مهنيب

 ءافتكإلا حصألاو « ملعلا سانلا لاح نم بلاغلا سيلو ى ةلادعلا ءايلعلا لاح نم
 ثحبلاىلع ءانب “ هتلادعو هملع نع هريغ نم سبتلملا زي يذلالدعلا دحاولا ربخي

 هب قفأ ابف هذخأ ام نع ملاعلا لاؤس يماعللو « نينثا نم دب ال : ليقو ى ايهنع
 نّسبي نأ ملاعلا ىلعو ى اتنعت ال ذخأملا نايبب لوبقلل نعذي نأب هسفن داشرإل ابلط
 نع هسفنل انوص هنيبي الف همهف نع رصقي ناك نإ الإ هداشرإل اليصحت ذخأملا هل

 . هنع كردملا ءافخ هل رذتعيو دسفي ال ايف بعتلا

 همامإ صوصن نم ماكحألا طابنتسا ىلع رداقلا وهو بهذملا دهتجم زوجيو

 يف كلذ عوقول همامإ بهذم نم هجرختسي امب يتفي نأ هدعاوق ىلع جيرختلاو
 ىلع ردقي مل نإو “ هريغ فالخب « راكنإ ريغ نم امئاش ًارركتم راصعألا

 ىوتفلا دهتجم ىمسيو ى طابنتسا ال اهب ىتنأ همامإ لئاسم يف رحبتو طابنتسإلا
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 ع قلطملا دهتجملل الإ ءاتفإلا زوجي ال : ليقو ى حمجرتلا يف هداهتجإ رابتعاب
 ردقي مل ولو دلقملل زوجي هنأ حيحصلاو “ ةجاحلل همدع دنع هربغل زوجي : ليقو

 مل تإو ى همامإ نع هب يتفي امل لقان هنأل حيجرتلاو همامإ نع طابنتسإلا ىلع

 دهتجم نع اعرش و القع نامزلا "ولخ" زوجيو “ حيحصلا وهو هنع هلقنب حرصي
 ىلع نامزلا فرشتي مل ام ولخلا همنم يف ديملا قيقد نبالو ى اقلطم ةلبانحلل افالخ

 زاوجلا ىلعو « زاج فرشأ نإف ى ةبادلا جورخو ‘ سمشلا عولطك ى لاوزلا

 ٠ عقي : لسىقو > هعوقو تشب ل هنأ راتخاف

 ىلع نيرهاظ يتمأ نم ةفئاط لازت ال » : لم هلوقب عوقولا مدمل لدتساو
 ،ملسمىلع موقت ال اهنأل آدج ةعاسلا برقت ىقح يأ «١٨'2 للا رمأ يتأي ىقح قحلا
 ءادتبال يراخبلا لاق امك ململا لهأ مهو ث « ةعاسلا يتأت ىتح » : ةياور يفو

 ك » نيدلا ق هقفب اريخ هب هللا د رب نم » : هلوقب قرطلا ضعب ف ثيدحلا

 مهو « _ هللا مهمحر _ انباحصأ مهو “ « برغملا ضرأب ةفئاط » : ةياور يقو

 بهذمل افلاغ دحاو بهذم لهأ مهنأل اذه يف رهظأ مهو ث ةبسنلاب نولبلق
 ردابتملا نآل ديعبف ى ةيكلاملا نم ةفئاط : لاقي نأ امأو ى رثكأ مهاوسو ى مهاوس

 ضبقي ال هللا نإ » : يقلم هلوق اضيأ عوقولل لديو “ اهريغ فلاخت ةفئاط
 ء ٢ « ءاملعلا ضْبَمب ملهلا ضبقي نكلو « دابعلا نم هعزتني ًاعازتنا ملعلا

 . ثدحلا

 ` ٠ ملسمو يراخبلا هاور ) ( ١

 . يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور ( ٢(
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 نوكي نأ ىقحلاىلع مهتوبث نم وأ ىحلاىلع روهظلا نم مزلي ال هنأب ثحبي دقو
 ملاعلا وأ يضاقلا لمع اذإ و ص لماكلا درفلا ىلع لمحي نأ الإ مهللا « داهتجإلا مهيف

 هنأل « هريغ ىلإ هنع عوجرلا هل سيلف ةثداح يف دهتجم لوقب قلطملا دهتجملا ريغ
 درجمب همزلي : ليقو ى هب لمعي مل اذإ ام فالخم « هب لمملاب لوقلا كلذ مزتلا دق

 يا ص همزتلا نإ هب لمملا همزلي : ليقو ى هب لمعلا يف عو رشلاب : ليقو ى ءاتفإلا
 ى الف الإو هتحص هسفن يف عقو نإ همزلي : يناممسلا لاقو “ كسمتلا ىلع ممص نإ

 نم مزلي ال اك “همازتلا هسفن يف هتحص عوقو نم مزلي ال هنأب مماقلا نبا هيف ثحبو

 يف عقي مل اذإ هنأ هرهاظ نأبو ى نارياغتم ايهف هتحص هسفن يف عقي نأ همازتلا

 عوقو مدعو « زوجي هنكل لمعلا يف عرعث ولو هب لمملا همزلي ال هتحص هسفن
 عنمي دقو ى هتحص مدع نظ اذإ امبو “ لاؤسلاب ددرت اذإ امب قداص هسفن يف هتحص

 ديلقت انعنم ثيح هناحجر وأ هريغ ةحص دقتعا نإ ايهنم لك يف زاوجلا
 . مساقلا نبا مالك ‘ ھا لوضفملا

 نأ نيبتي ملو ى رخآ رتئفم' دجوي مل نإ هب لمملا همزلي : حالصلا نبا لاقو

 ىلإ عوجرلا زاوج حصالاو “ اهنيب رحت دجو نإف 4 ملعألا وه آل“وأ هاتفأ يذلا
 ص دهتجملا لاؤس هنآل زوجي ال : ليقو “ ىلوآلا فلاخت ىرخأ ةلأسم ىف لوآلا ربغ
 يف عنتميو ى نيعباتلاو ةباحصلا رصع يف زوجي : ليقو ى هبهذم مزتلا هلوقب لمملاو

 نيعم بهذم مازتلا بجي هنأ حصألاو “ بهاذملا هيلع ترقتسا يذلا رصعلا

 يفبني 2 > ًاحوجرم رمألا سفن ق ناك ولو > ايواسم وأ هريغ نم حجرأ هدقتعد

 همازتلا بجي : ليقف ى هريغ ىلع هرايتخا هجتيل حجرأ يواسملا داقتعا يف يعسلا
 ص مزلم ريغ مزلي ال ام مازتلا نأ ىلع ءانب بجي ال : ليقو ث هسفنل همزلأ دق هنأل

- ٤٩٥ - 



 هل لب “ دحاو بهذم مارتلا بجي ال : ليقو “ طقف هب لمع ابف بجي : ليقو
 . ىرخأ رخآلابو ةرات اهب ذخألا

 ابر لحم كلذ عبقت نأل لاوقألا نم لهسألا عبتت عبتت عنتع هنأ حصألاو

 نع ر لس يكبسلا نبا ىكحو ى هسفن هيهتشت ام ذئنيح عبت امنإ هنآل ى فيلكتلا

 نبا نع يورو “ كلذب قسفي هنأ هنع لطانخلا ىكحو < يزورملا قاحسإ يبأ

 : ين ناسل ىلع ملاع وأ يبنل ىلاعت هللا لوقي نأ زوجيو “ قسفيال هنأ ةريره يبأ
 ذإ هايإ همهلي نأب “ يمكحل قفاوم هنإف ى ليلد ريغ نم عئاقولا يف تئش امب كحأ

 ى هبلع هتلالدل ضيوفتلا ىمسيو ى يعرش كردم وهو ى لوقلا كلذ نم عنام ال

 . روهمجلل بسنو “ عقاو : لىقو ى عقاو ربغ زئاج وهو

 راتخلاو « كلذ غلبت ال هتبتر نأل ملاعلا نود يبلل زوجي : يناعمسلا نبا لاقو

 : تللح هلوقل ةلزتعملا نم نارمع نب ىسوم هعوقوب مزجو < زاج ولو عقاو ربع هنأ

 تبجو يأ ى 0١ « ةالص "لك دنع كاوسلاب مهترمأل يتمأ ىلع قشأ نأ الول »

 : ماع لك جحلا ضرف نع هلاؤس يف سباح نب عرقألل قلع هلوقلو “ مهيلع
 . { بحو ل معن تلق

 كلذ : لاق وأ ى همدعو كلذ هباجيإ يف آريخ نوكي نأ لاتحاب بيجأ و

 ص خلا تلق ول : لوقي نأو ، خلا قشأ نأ الول : لوقي نأ هيلإ يحوأ نأب يحوب
 ريمختلا نوكف « تئش نإ اذك لمعفإ : وحن رومأملا رايتخاب رمآلا قيلعت زوجيو

 برغملا لبق اولص » : يإ هلوقلو < مزاج ريغ بلطلا نأ ىلع ةنيرق

 . يقهيبلاو دواد وبأو ملسم هاور ) ( ١
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 زوجي ال : ليقو “ خوسنم اذه لعلو ى ءاش نمل : ةثلاثلا يف لاق ع (0١ نيتَحك ر

 اصن فلاخ نإ الإ هريغ الو همكاح تايداهتجإلا يف كحلا ضقني الو « كلذ

 يذلا همامإ صن فلاخ وأ هسفن داهتجا فلاخ وأ ى ا۔ايق ولو ايلج رهاظ وأ

 . هريغ دلةي ملو هدلقد

 ء دهتحملا قح ف لىلدلاك هديلقت همازتلا هقح ق همامإ رصن نإ : ىلحملا لاق

 ؛ لهو ‘ ضقنلا ضقن زاجل كحلا ضقن زاج ولو ، زاج هناحجرل هريغ دلق نإ ر

 داهتجاب يلو ريغب جوزت ولو “ تاموصخلا لصف نم مكاحلا بصن ةحلصم توفتف
 نآلا هنظل هيلع اهميرحت حصالاف « هنالطب ىلإ هداهتجا رّئغي مث هححصي هنم
 ميرحتلا لاثملا يف قحلاو « ةحصلاب كاح مكح اذإ مرحت ال : ليقو « نالطبلا

 همكحف همامإ داهتجا رّمفتي دلقملا اذك و ‘ ىلو الب حاكنلا نالطب ثيدح ةحصل

 . ه۔ كحك

 مل نإ لمعلا نع فثكيل هريفتب يتفتسملا ملعأ ءاتفإلا دعب هداهتجا ريغت نمو .

 اللل داهتجالاب ضقني ال داهتجإلا نأل لمع نإ هلومعم ضقني الو « لمع نكي
 : ليق “ هداهتجا ريغت نإ هئاتفإب فلتملا دهتحملا نمضي الو “ ضقنلا لسلستي

 هنأ ايناث هداهتجاب هل نّسبت مث ، هيف سجن عوقوب دمجت ام ةساجنب همتفي نأ لثم
 ص صنلاك عطاقل هداهتجا ريغت نإ الإ ‘ هنم هيف نايرسلا نكمأ ام الإ سجني ال

 ءاوسو ث للخلا نع زرتحي ال هنأل نونجم ةياور لبقت الو « هريصقتل هنمضي هنإف

 ةياور الو “ داع ولو تلبق هوحص حص نإو ى هتقافإ نامز يف رثأ و هنونج قبط

 )١( دواد وبأو دمحأ هاور .
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 ص ةلجلا يف هب قوثو ال هنأل بذكلا نع زرحتلاو نّئدتلا هنم ملع ولو كرشم

 نكم هزأل حصألا ىلع زيمم يدص ةيا ور الو ؟ عرشلا رمأ ف هتياور لقت فيكف

 : ليقو « بذكلا نع زرحتي الف كلذ نظي وأ ى فئئاكم ريغ هنأ ملعي نأ

 . هنع زرحتلا هنم ملع نإ لبقت

 ع طبضلا مدع ءافتنال روهمجلا دنع لبق" غولبلا دعب ىدأو يصلا لمحت نإو

 رمتسيف ث طبضلا مهح_ء ةنظم رغصلا نآل لبقي ال : ليقو ؛ فيلكتلاب هماعلو
 همالسإ دعب ىدأو كرشملا لمحت نإو غولبلا دعر ولو طمضلا مدع ىلع هظوفحم

 دنعو اندنع عدتبم نم لسقةت الو ‘ حيحصلا ىلع لبق هتبوت دعب ىدأو ىساملا وأ

 كرشي مل نإ لبقت : ليقو ى ليوأتب ولو ، هل ةقسفم هتعدب نآل انيفلاخم نم م وق
 ءال مأ هتعدب ىلإ سانلا اعد ءاوس بذكلا نم هنمآأل بذكلا مرحي ناكو هتعدبب

 الو اهقفو ىلع بذكي نأ نمؤي ال هنآل هتعدب هب ررقي اهف الإ لبقي : كلام لاق و
 دنع ةمسجملا لثم ى اك رش هتعدب تناكو ى همرحي وأ بذكلا ز"وجي نمم لبقت

 لهأ راتخاو ى بذكي ال ناك نإ هعابتأ و رخفلا هزاجأو ى هتعدب مظمل رثكألا

 ٠ حالصلا نبا و يوونلا مهنمو > كلام لوق ثيدحلا

 حجرت هتفلاخم نآل سايقلا فلاخم اهف ةيفنحلل افالخ اهيقف سيل نم لبقيو
 ثيدحلا اذك و “قللع يبنلا نع ثيدحلا ريغ يف لهاستملا لبقيو ى بذكلا لاتحا

 لهاستلا ىلإ رجي هريغ يف لهاستلا نأل اقلطم لهاسنملا ديري : ليقو ث قل هنع
 تردن نإ ‘ فلأ ىلع هتياور تداز نم وهو ى ةياورلا نم رثكملا لبقيو ى هف

 نم هاور يذلا ريثكلا ردقلا كلذ ليصحت نكمأ اذإ نكل « نيثدحملل هتطلاخم

 ءيش يف لبقي الف نكمي مل نإف ى نيثدحملا هيف طلاخ يذلا نامزلا كلذ يف ثيدحلا

 . هنيع ملعن ال ضعب ف هبذك روهظل هاور امم
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 فارتقا نم عنمت سفنلا ف ةخسار ةسه يهو ةلادعلا : يوارلا طرش و

 . ةرمث فيفطتو ةمقل ةقرسك : لمق ى ةسخلا رئاقصو رئابكلا

 ' هتروع ىرت ال ثمح قيرطلا ف لوبلاك لئاذرلا نمو ى ناتريبك امه : تاق

 يف لالا لوهجم لبقي الف ت يقوس ريغل قوسلا يف لكألاو « ؟دحأ رضي الو
 رظتني الو ،ائيش لقي,مل هنأك هتياور نع ضرعي لب“ةلادملا ققحت ءافتنال نطابلا

 ءةلادملا نظب ىفتكي:يزارلا ملسو كروفنباو ةفينح وبأ لاقو هلاح ةفرعم اهب
 ى طايتحا هلاح رهظي نأ ىلإ درلاو لوبقلا نع فقوي : نيمرحلا مامإ لاقو

 . كشلاب عفري ال نيقيلا نأ نم هيلع عمجملاب ضرتعا و

 دورو مدعل انظ هتبثأ نم هتبثأ امنإ لب انيقي تبثي مل لحلا نأب : بيجأو
 ءافتنال لبقي الف ى هتطلاخم تفتنا نأب اضيأ هرهاظ و هنطاب لهج نإ و ‘ ميرحتلا

 ؛ لجر لاق : يوارلا لوقي نأ لثم “ نيعلا لوهجم اذك و ث اهنظ و ةلادعلا ققحت

 ناك تإ لدع وأ ةقث يفربخأ :لدعلا لوةي نأ لثم ى ةلادعلاب لدعلا هفصو نإ الإ

 هنأ يدادغبلا بيطخلاو يفريصلا ىعداو ‘ لاحلا روتسمب يفتكي ال فصا ولا
 نم ينربخأ : لدعلا لاق نإو ‘ فصاؤلا هيلع علطي مل احراج هيف لعل لبقي ال

 ص افنآ “رم اك وه نم هنايب مدعل نالوقلا هيفف ةلادملاب فصو كلذف همهتأ ال

 ركذ نأب ضرتميو ص طقف ماهتالا يفن هظفل نأل اهب افصو سيل : يبهذلا لاقو

 ى ةمهتلا هيلع يرجت ال ةقث هنأب فصولا هنم ردابتي هللا نيد نم كح يف كلذ

 . ةقث هنإ : هلوق نود ى همهتأ ال : هلوق ناك نإو

 نم موق دنعو اندنع ةحابإلا نظ وأ ى الهج ولو ةريبك لعف نم لبقي الو
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 ه هللا دنع نمو باوص هنأ ىلع فلحي نأ اننيد فرع نمل زاجو

 : ليقو 4 ًاقلطم هب ثنح : ليقو { ديلقتب هفرع ولو ثنح الو

 ؛ كلذب هنيد ىلع فلح نإ عدتبم ثنحو ى ءانمأ دلق نإ ال

 برثك نونظملا يف لبةي : ليقو ط الهج اهلعف نم لوبق ىلحملا راتخاو ى انريغ

 . ملعأ لاو ، هلل ناعذإ رفلا برشك عوطقملا يف ال ذيبنلا

 ع باوص هنأ ىلع فلحي نأ ) انل .اقفاوم ناكو ( اننيد فرع نمل زاجو )

 هل ركذت نأ نودبو ( ديلقتب هفرع ولو ثنحي الو ى هللا دنع نم ) هنأ ىلع ( و
 ؛اهروصتيو اهققحتي نأنودب اهدةتعي وأ اديلقت اهمظفحيوهل رك ذت نأب وأ ةلدألا
 امنإ ثنحلا نأب لوقلا ىلع ءانب كلذو « قيدصتلاو ةرهشلاب ةماعلل ديلقتب هذخأ ولو

 فلاحلا كلذكف دصقد مل ولو“ثنحي مل عقاولا قفاو ام ثمح و “عقاولا ةفلاخل وه

 ققحي مل امو « اديلقت هذخأ اذإ قيقحتب كلذ ملعي مل هللا نمو باوص اننيد نأ ىلع

 . ًاقىقحت دوصقم ريغف

 ريغ دلق نإ ( اقلطم ) فلحلاب يأ ى ( هب ) دلةملا ( ثنحي : ليقو )
 امع زرتحاو ى ةجح ريغب كح ذإ ببغ ىلع فلاحك هنأل ءانمألا دلق وأ ءانمألا
 ءانمآلا يغ دلق نإ ثنح : ( ليقو ) ث ثنحي الف هدهاوش و هلئالدب هفرع اذإ
 هلئالدب هذخأ نإ الو ى ( ءانمأ ) هتفرعم يف ( دلق نإ ال ) مهب هفرعو

 . هذه ١ وش و

 نم جرخي هعادتباب نكل فالخلا وأ قافولا ل_هأ نم ( عدتبم ثنح و )
 نم تو.ثلاو “باوصلا توبث نم روكذملا ( كلذب هنيد ىلع فلح ىإ ) قاف ولا



 قفاومك هلا دنع أطخ هنأ اننيد ىلع فلح نإ فكتحو سال : ليقو

 نإ فلاخنكو قحو باوص هنأ فالخلا لهأ نيد ىلع فلح نإ

 ٠ هريغ ند بي وصتب فلح

 ى هدنع ام ىلع فلح هنأل ثنحي ( ال : ليقو ) ى كلا دنع عقاولا هتفلاخمل للا دنع
 : ليقو « هتقفاومل ثنحي مل هللا دنع نمو باوص هنأ اننيد ىلع فلح ولو

 هك ردأو هتلدأب هدقتعا نإو ‘ هد ةع هنيمي ةفلاخن ثنح كلذ دقتعي مل نإ

 ىلع فلح نإ قفاومك 0 هللا دنع اطخ هنأ اننيد ىلع فلح نإ ثنحو )
 ) هربغ ند بي وصتب فلح نأ فلاخكو > قحو باوص هنأ فدودعهخلا لهأ بد

 . ملعأ هللاو “ « تالاؤسلا ه نع مالك يف كلذ “رمو ى انفلاخ نمم
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 باب

 مكح اهيف رهظ ةزوح وأ دلب وأ عضوم يهو رادلا ىلع مكحي

 ناطلس نم اهيف رهاظلا مكحلاب روج وأ لدع يوذ نم امإ ةريسو

 نم وأ هت ريس ىلعو هملع مهرف

 ںاب

 اهيف ةريسلا و رادلا ق كحلا ف

 دلب وأ عضوم ) صاخلا فرعلا يف ( يهو رادلا ) لهأ ( ىلع كحي )
 ةريسو كح ) ، ةزوحلا يأ « ( اهيف ) وأ دلبلا يف وأ هيف ( رهظ ةزوح وأ
 ص مهريغ نم وأ انباحصأ نم لدعلا ناك ءاوس ( روج وأ لدع يوذ نم امإ
 كحلا اهلهأ ىلع كحي يأ ى « كحي ه ب قنلعتم ( مكحلاب ) رو_جلا اذك و

 ةفيلخلاو ريمألاو كلملا لمشي ام دارأ ع ( ناطلس نم ) هيف وأ ( اهيف رهاظلا )
 نم وا ى هتريس ىلعو ) اهيف رهاظلا كحلا ىلع يأ ع ( هيلع مرهق ) مهريغو
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 ءىدتيملاف .اماكحأ اهيف اورجأو ةريس اهيف اوراس نإ ةماع وأ ةعامج

 لحن ال نامزلا نم ةهرب اهب ناكف ةكمب ثعب تلع دمح انيبن كلذب

 . . . . . . . . مرحت الو

 ) كلذب ءىدتبملاف اماكحأ اهيف اورجأو > ةرعس اهيف اوراس نإ ةماع وأ ةعامج

 ٠ ةرعسلاو كلا نم روكذملا

 نامزلا نم ) ةعطق يأ ى ( ةهرب اهب ناكف ةكمب ثمب' نإب دمحم انيبن )

 دقو “ ةنيالمو ةفطالمب وأ آرس لب ى ارهج ائيش ( م"رحي الو ) ائيش ( لحي ال
 ءاسؤر اهمارحو امحلالح و اهماكحأ ىلإو اهيلإ اعدو ةكم يف روس هيلع تلزن

 ةروك ذملا ةدملا ثعبلا دعب ماقأ و ى اماع نيعبرأ ىلع هللا هثعب ى مهتماعو نيك رشلا

 ك اموي نوعبرأو اماع نوعبرأ هلو هللا هثمب : ليقو “ نينس رشع يهو نامزلا نم

 ءناضمر نم تضم ةرشع عبسل نينثإلا موي ،نيرهش و : ليقو « ةرشعو : ليقو

 نامثل نينثإلا موي : ربلا دبع نبا لاقو “ نيرشعو عبرأل : ليقو “ عبسل : ليقو

 لديو عيبر لوأ يف : لقو “ لمسفلا نم نيعبرأو ىدحإ ةنس لوألا عيبر نم

 : لاقف نينثإلا موي نع لثس للع هنأ ةداتق يبأ نع ملسم هاور ام نينثإلا مويل
 . « "يحولا ؟يلع لزنأ هيفو 'تأدل وأ همف ه

 هيف لزنأ يذلا ناضمر رهش ف :ىلاعت هلوقب ناضمر يف هنأب نولئاقلا جتحاو
 ص نآرقلا هيلع لزنأ هتوبنب ىلاعت هللا همركأ ام لوأ : اولاق ص ١٨" نآرقلا

 . ١٥٨ ة رقبلا ةروس ) ( ١

 س _ ٣ ٠



 : ليقو ث روهشملا ىلع ةيآلاب دارملا وهو ى ةرمب اندلا ءامس ىلإ لزنأ هنأ روهشملاو
 . ه

 . بجر ي ثمب

 نم ةعيرشب ادمعتم للع هللا لوسر ناك له : لاق نإف : «_ تالاؤسلا » يقو

 نكي مل : ليقو ث خ-ني مل ام كلذب دبعتم ندؤيتمنت ناك : ضعب لاق ؟ هلبق ناك
 اننيَح"وأ مثإ» :ىلاعت للا لاق“زنبتنع مهاربا ةعيرش الإ عئارشلا نم ءيشب ًادبعتم

 . )١' « افينح ميهاربا ةتلم عبتتا نأ كيلإ

 سيل : لاق نم مهنمف : هجوأ ةسمخ ىلع انلبق نم عرش يف سانلا فلتخاو

 مها ربإ عرش : ليقو « هخسن تبث ام الا انل عرش وه : ضعب لاقو ىانل عرشب

 سنل نأ : بوأ نب نتفلخي خيشلا نع وزمع وبأ خبشلا ىورو ى هريغ ال هدحو

 ىسوم ةعيرش : لاق نم مهنمو ى اهدحو جحلا ك انم يف الإ انمزلي مهاربا عرش

 نود انل عرش ىسوم ةعيرش : ليقو “ ىسدع ةعيرش هنم تخ ن ام الإ انل عرش

 .اهرغ

 هتعيش نم نإو ظ : لجو زع هلوقل حون ةعيرشب اندّبعت : نورخآ لاقو

 :نورخآ لاقو هتيرذ نم : ليقو ث حون نيد يأ هنيد نم يأ ، ١" ميهاربال
 قالخألا نساحم و ديحوتلاك هخسن زوجي ال ام الإ عئارشلا كلت نم ءيشب دّبعتن مل
 ضعب لوقي لوقلا اذهبو ى '") « هدّمقا ملهادهبف ل : ىلامت هلوق هجوتي هيلإو

 ( ١ ( لحنلا ةروس : ١٢٢٣ .

 )٢) تافاصلا ةروس : ٨٣ .

 . ٩٠ : ماعنألا ةروس ()



 بتكلا يف ام ىلإ عجري نأ دهتجملا ىلع سيل نأ ىلع ةمألا تممجأ و « انباحصأ

 الإ لوسرلل عرش وهف انل اعرش ناك ام لكو ث ةيضاملا ننسلاو ةمدقتملا

 هصخ ام الإ انل عرش وهف لوسرلل اعرش ناك ام لكو ى ليلدلا هصخ ام

 . ھا&«“ ليلدلا

 هال : ليقو “ عرشب ةوبنلا لبق قل دبعت : ليق : يلحملاو يكبسلا نبا لاقو

 : ليقو “ ىسوم : ليقو « ميهاربإ : ليقو ‘ حون عرشب : ليقف لوآلا ىلعف

 ص خيراتلا كلذ عجرمو « يبن نييعت ريغ نم عرش هنأ تبث ام : ليقو « ىسيع
 تابثإلا ىلع اعيرفتو تابثإلاو يفنلا نع الصصأت فقولا ريثك : لاق اك راتخاو

 نال هلبق نم عرشب هدبعت نم عنملا ةوبنلا دعب راتحلاو « هلاوقأ نم لوق نييعت نع

 هب هدبعتل اباحصتسا هلبق نم عرش نم خسني م امب دبعت : ليقو ى هصخي اعرش هل
 . ھا ى ة ونل ا لبق

 ء اذكم هلبق ناك نمل عرش هنأ تبث هنأ يبنل نييعت ريغ نم : هلوق ىنعمو

 اك مهضعب ةرابعو ى ءايبنألا نم نالفل عرش هنأ تبثي ملو اذكه عرش هنأ وأ

 عرشب ديعت هنأ دارملا له : مساق نبا لاقو ، يبنل عرش ام لكب نانبلا اهاكح

 اذه ىلع و ى هب ادمعتم ناك هنأ تدث عرش يأ وأ > نُبعتي ل نكل ٤ هدنع نُسمم

 رظن هيف؟لاحلا فيك مأ رّسختي لهف اكح افلتخاو الثم ناعرش هدنع تبث ولف
 انعرش يف درو نإو ى انل اعرش سيل انلبق نم عرش نأ : ةيعفاشلا بهذمو
 انعرش يف دري ملام انل عرش انلبق نم عرش : ةيكلاملا تلاقو “ هررقي ام

 . كلذ يف مالك مدقتو « هفلاخي ام
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 ء كرش راد ةكمو ‘ مالسإو ةرجه راد تناكف ةنيدملل لقن نأ ىلإ

 الإ » : ىلاعت هلوقب ركذ نم الإ هدعب اب ايقم هللا رذعي ملو
 . 4 نيفعضتسملا

 س اهيلإ للا هلقن يأ ،( ةنيدملل لقن" نأ ىلإ ) ناتكلا ىلع رثللع وهف "لك ىلعو
 رمتساو ( مالسإو ةر جمه راد تناكف ) لاقتنإلا هل لحو ت لاقتنإلاب هرمأ يأ

 كرشلا راد يف ملسي نمع ةرجهلا بوجو لازو آريثك نيملاملا بر هلل دمحلا و مالسإلا

 لاز مث ( كرش راد ةكم ) تناك ( و ) ارس ولو هنيد ىلإ لصوتي ال ناك نإ الإ
 . آريثك هلل ركشلاو ى نيملاملا بر هلل دمحلاو اهنم كرشلا

 ركذ نم الإ ) قلع هلقن دعب يأ ى ( هدمب اهب اميقم ) ىلامت ( هلا رذعي ملو )
 نوهبطتسي ال نادا ولاو ءاسنلاو لاجرلا نم ( نيفعضتسملا الإ » : ىلاعت هلوقب

 داز مدع وأ فمض وأ ضرمل الوحت نودجي ال يأ « ١" اليبس نودتهي الو ةليح

 ى اهيلإ اليلد نودجي الو ةنيدملا ىلإ قيرطلا نوفرمي الو « كلذ وحنو ةلحار وأ

 ةرجملا بوجو ددص ىلع مهنكل « ةرجهلاب اوفلكي مل ذإ ةغلابم نادل ولا ركذو

 ع هب رجاهي نأ هيلع بجو دلوب ماق نم نألو ى اوغلب اذإ مهيلع بجت اهنأل
 ص ؛ مهسفنأ يملاظ » : ىلاعت هلوق مهلمشي ال نيفعضتسملا نآل عطقنم ءانثتسالا و
 . 4 منهج مهي'وأم ل : هلوق الو

 نيك رملا عم جرخو همالسإ متك و امدق ملسأ - هنع للا يضر _ سامملا ناكو

 ٩٨. : ه اسنلا ة روس ) ( ١
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 ماكحأ ةنيدملاب ىرجأو هتمأ رهظ قافن لوأ هدعب اهيف ةماقإلاف

 اممف راسف ‘ ماكحألا و دودحلاو ضنا رفلا هملع هلدا لرنأف > مالسإلا

 . ةكم حتف نأ ىلإ مهل ىوأم تناكو ، هدعب نوملسملا اهعبتا ةريس

 دعب ةرجه ال : اولاقو ء ةرجحلا تعطقناف

 اه 3}ركحسم" جرخ هن اف هلتقي الف س ا يقل نم » : للع ي ذلا ل اةف د 1 م ول

 ه ينلا ا لبقتساف ردبب موي 7 هنإ : . ء « ةكم ىلإ عجرو هسفن ىدافف

 ملسأ : ك ةرح ١ تمتخ هب و > ةكم حتف موب هعم ناكو ءاوبألاب حتفلا موب

 ناكو > لقو حتف موب هرهظأ و ٨ مهمالسإ متكي ناك . :7 > ربمخ حتف موب

 ى زقللع ينلا ىلإ نيك رمملا رابخأب بتكي ناكو 2 ردبب لبق همالسإ

 ةكمب كماقم نإ » : قلي هيلإ بتكف ى رقم للا لوسر ىلإ مودقلا بحي
 . « كل ريخ

 لوأ ) رتللع هجورخ دمب يأ « ( هدعب ) ةكم يف يأ ى ( اهيف ةماقالاف )

 ىرجأو ) كرملا نود ىتلا رئابكلا قافلنلاب دارأ و رتللع ( هتمااب رهظ قافن
 (ماكحألا و دودحلاو ضنا رفلا هيلع هلا لزناف ) ارهج (مالسالا ماكحأ ةنيدملاب
 ةريس اهيف راسف ) ضئارفلا ضعب ةكم يف لزنأ دقف الإو ضئارفلا رثكأ يأ

 حتف نأ ىلإ مف ىوام تناكو ) قلي هتوم دعب يأ ى ( هدعب نوملسملا اهعبتا
 دلب لك نمو ص ةكم نم ةرجملا بوجو مطقناف يأ 0 ( ةرجملا تعطقناف ةكم

 . ارس ولو هنيد ىلإ لصي مل نم الإ “ كرش هيف

 دعب ) ةرجه بوجو ال وأ ةبجاو( ةرجم ال ) : ملع يبلا نع ( اولاقو )

__ ٧ ٥ _ 



 . . . . ‘ ة هنع كلذ رث ؤي ‘ حتفلا

 ص آرتاوتم كلذ ىورب يأ ى ( رثللج هنع كلذ رثؤي ) ، ةكم حتف يأ ى ( حتفلا

 نع بذكلا ىلع مهؤطاوت نكميل ثيحي « اذكهو ةعامج نع ةعامج هتور وأ

 ةعبرألا نأل > ةخ مهددعو « مه ىوعد حيحصت كلذ ىلإ مهاعد الو 0 س وسحح

 لاقو “ ةعبرأ يفكت : يعفاشلاو ينالقابلا لاقو ى ةيكزتلا ىلإ نوجاتحي

 ءاقن اولعج مهأل رشع انثإ : لقو ى داحآ اهن ود ام نآل ة ةرشع : يرخطصإلا

 : ىلاعت هلوقل “ نورشع : ليقو “ بهر ال يذلا نيينامنكلا لاحم نوربخي

 امل نيرسثع ثعب فقوتي هنآل كلذو ى ةيآلا .. اه نورشع مكنم نكي نإ ل

 . ململا ديفي ام لقأ هنأل الإ كلذ امف مهربصب مهرابخأ ىلع نيبتي

 ءةيآلا .. "اه هللا كبسح ينلا اهبأ اي » : ىلاعت هلوقل ى نوعبرأ : ليقو

 مهرابخإ يعدتسي للع مهيبن نوفكي مهناب كلا رابخإف ع نومبرأ ذئنيح هعمو
 هلوقل ‘ نوعبس : ليقو « هل ململا مهرب_خ ديفيف هبلق نئمطيل كلذب مهسفنأ نع

 ديفيف نوعمسي ا مهموق نوربخي مهف ى ةيآلا . . 4 ىسوم راتخاو : ىلاعت

 « رشع ةعبرأ و : لسقو هشع ةثالثو ةئامتالث ردب لهأ ددع : لسقو ى ملعلا مهربخ

 : ليقو “ رشع ةمنامت و : : لقو ؤ رشع ةتسو : لمقو ؤ رشع ةسمخو : ليقو

 : لاقف ردب لهأ ىلع علطا هللا لمل كيردي امو » : نلك لاق ؤ رشع ةعستو

 يضتقي مهمارتحا ةدايز هئاضتقال اذهو ى '") « مكل ترفغ دقف متئش ام اولمعا

 )١( ه : لافنآلا ةروس ٦

 )٢( ؛ : لافنألا ةروس ٦

 . ملسم ءاور (ء)
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 يف لدع مامإ ةعاط رهظم ةيالو بجتو 2 رفك هدعب اهبجوأ نف

 ص ةءارب بجوم رهظأ نإ الإ ، باغ نإو ، ديحوتلا اهيف رهظ راد

 انتوعد لهأ نم ناتك ةريس وأ ءارش وأ عافد مامإ اهب رهلف نإو

 . مكحلا عجر

 روكذملا ددملا اذه ىلع مهنوكف «مهرابخاب نوفرمي امنإو « اوفرعيل مهنع شيتفتلا

 لاوقألا هذه للع تضرتعاو ى كلذ يف بولطملا ملعلا ديفي ام لقأ هنآل الإ سيل

 مهيلع دلب ءاوتحا مدع الو مالسإ رتاوتلا يف طرتشي ال هنأ حصألا و :ليق ى عنملاب

 ديقي الف ى بذكلا ىلع دلب لهأ و رافكلا ءوطاوت زاوجل كلذ طرتشي : لبقو

 داحآ ةرشعلا نود ام ةيمست نأب يرخطصإلا لوق ضرتعاو ، ملهلا مهربخ

 ىنعم ال هنأب نيعبرألا لوق اضيأ ضرتعاو ، لوصألا لمهأ ال باسحلا دنع
 ى نانئمطإلا لوصحل هب ىلامت هللا رابخإ دعب ركذ امب للع ىنلا مهرابخإل

 : ليقو “ لمهلا ديفي رتاوتلا _رآل كرش رفك ( رفك هدعب اهبج وأ نمف )

 . قافن رفك

 نإو ديح وتلا اهيف رهظ راد يف لدع مامإ ةعاط رهظم ةيالو بجتو )

 دالب نع رفاس وأ لوأ نم باغ نيدلاب ءافولا هنم ملعي ملو رهظملا كلذ ( باغ

 هنوكك و ى ةالصلا كرتو ةقرسلاو ىنزلاك ( ةعارب بجوم رهظأ نإ الإ ) مامإلا

 اذإ ءيشب هبلع دهشي اف هنآل هركذي ملو كلذب هيلع دهش نإ اذك و ى فلاخ
 ةداهش هيلع نكت مل دحأ هرضحي ملو الثم هتيب يف وأ هبلق يف همتك ول هنآل هرهظأ
 كحلا عجر انتوعد لهأ نم ناتك ةريس وأ ءارعش وأ عافد مامإ اع رهظ ناو )
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 يف قفاوو س هيف نظو ريخ هنم رهظ نمل صاخشألا ةيالو ىلإ اهيف

 اذكو . ةضيبلا ةيالو ىلوألا ىمستو ث ناحتما ريغب ةعيرشلا

 ‘ مهدجاسم يف كحلا

 رهظي نأ نع ًازارتحإ ( هيف نظو ريخ هنم رهظ نمل صاخشألا ةيالو ىلإ اهيف
 رهظت نأب كلذو « ىلوتي الف هيف نظي ملو هنم رهظ نإو ى هيف باتريو ريخ هيف
 ةدارإ ةرامأ وأ ءازهتسإلا ةرامأ وأ عدخلا ةرامأ هنم ىرتو « ربلا لامعأ هنم

 املو س كلذ وحن وأ ةريبك ةرامأ وأ “ يويند ضرغ ىلإ ريخلا كلذب لصوتلا

 هنم نيبت نم الإ مهلك ةيالولا ىلع ةباحصلا ءاقبإ انيلع بجو قلع ينلا تام

 رمأ يف فقو نمو ى ريخب مهيلع صن تلع هنأل مهريغك اوسيلو ريبك بنذ

 رمألا هبلع لكشأ لب ى هملع نع عجري مل هنأل هتيالو ىلع هانيقبأ ةنتفلا

 نظيو ريخلا هنم رهظي دق هنأل ةنايدلا يأ ى ( ةعيوشلا يف ) ان ( قفاوو )

 ء يفتكي لب هل ( ناحتما ريغب ) فلاخلاك ةنايدلا ضعب يففلاخ دق نكل ى هيف

 لدعلا مامإلا ةعاط رهظأ نم ةيالو يهو ( ىلوألا ىمستو ) هيف نظيو رهظي امب
 نعذي ىلوتملا نأل اهيلإ ةيالولا تفيضأ ى لاتقلا ةضيب يهو ( ةضيبلا ةيالو )
 كلذ نم ىلوأو ى ةسبالم ىندآل حصت ةفاضإلاو ى لاتقلا نم مامإلا هرمأي ام لإ
 ةيمستلا هجوو ى هيلإ تفيضأف ع ربكأ لدملا مامإلاو ص مهريبك موقلا ةضيب نأ

 . اهمجحو ال

 نيلوتملاو ةضيبلا ةيالوب نيلوتلا دجاسم ينعي ( مهدجاسم يف كحلا اذك و )
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 مهتيمستو مهيلإو مهب مكحيو مهيلإ قوقحلا عفدو مهتداهش تزاجو

 نإو ص رفك نيقفاوم مهنوك دحج وأ هريغب مهامر نمو ض نيقفاوم

 نم ديحوتلا ماكحأب اهيف مكح فالخلاو قافولا ماكحأ اهيف رهظ

 ةنفادمو ةثراومو ةحك انم

 رابتعا زوجي نمو سنج رهظم نإف ع نيماسملا دجاسم اهنأب مكحت صاخشألا ةيالوب
 ةاكزلاك ىلوتملل الإ عفدي ال امم ( مهيلإ قوقحلا عفدو مهتداهش تزاج و ) اهانمم
 ى د۔۔حوتلا كحب نيرادلا كلت لهأ ىلع اضيأ كحيف ى اقلطم دحودل عفدي امو

 كرش مهدحأ نم ىرب ىتح ى اقلطم ديحوتلا لهأل عفدت يتلا قوقحلا مهل عفدتف

 هتاكز يطمي نأ لالا بحاص رمأي نأ مامإلل زوجي هنإو ص كرثلاب هيلع مكحيف
 . اهلهأ نم ءاش نم

 اهب كحلا نأل « مهتداهش تزاج : هلوقل اضحم ريركت سيل ( مهب مكحيو )

 ى مهيلإ ) كاحي ( و ) هطاقسإ ىلوآلا نكل ى اهزاوج سفن ال اهزاوج نع عرف
 دحج وأ ) ادمع قافولا ريغب يأ ى ( هريغب مامر نمو ى نيقفاومب مهتيمست و
 نأب امزج وأ ى اقفاوم ىمسي مهتفص ىلع ناك نم نأب الهج ( نيقفاوم مهنوك
 اهنع ثحبلا ليق نيقفاوم ري۔غ مهتيمست ىلع مدقأ وأ اهريغ ىلع نم نيقفاولملا
 ىتح ةضيبلا ةيالو دحأ هالوتي نم ةداهشب مكحي ال : ليقو ث قافن رفك ( رَفَك )
 ديح وتلا ماكحأب اهيف كح فدلخلا و قافولا ماكحأ ايف رهظ نإو)ءافولاهنم ملمي

 نوفلاخلاو ص نيفلامخلا ةربقم يف نوقفانملا نفدي ( ةنفادمو ةثراومو ةحكانم نم

 ء ةدحاو ةربقم يق ال كونفديو مهنفدت نأ دارب نأ زوجيو ص نبقفاوملا ةربقم يف

 . ىل'وأ لوألاو
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 رهظم الإ قافولاب ىمسيو ىلاوي الو ، نيقيرفلا طالتخال ةالصو

 ةالصلاو ممع ومج روضحك مهمكح هنم رهظ وأ ءانمأ وأ هرا رقاب كلذ

 ٤ مهدالوأ ىلعو مهيلع مكحيف يبنلاو رمألا يف مهعم نوكلاو مهعم

 زجي مل اهيف نيلقألا مه اوناك نإو نيقفاوملا مكحب مهب قلعت نمو

 ‘ ةلقلاب اهتيمست

 فالخلاو قافولا معي امم كلذ ريغو مامإلا فلخو تيملا ىلع ( ةالصو )

 ىمسي ) ال ( و ىلاوب الو ) “ فالخلاو قافولا قيرف ( نيقيرفلا طالتخال )

 ( ءانماب وأ هرارقإب كلذ ) ىمسيو © ىلاوي هعزانت عفرلاب ( رهظم" الإ قاف ولاي
 مامإلا تقو ربغ يف ةيالولا نود طقف ةيمسلا ديفي امنإ رارقإلا نإف « ميزوت اذه

 نامز ىف فالخلاب رارقإلا ناك اذإ ةءاربلا ديفيو “ تقو يف اضيأ ةيالولا ديفيو

 ح ( مهمكح هنم رهظ وأ ) . هلك كلذ ديفت مامإلا ةداهشو ى هريغ وأ مامإلا
 روضحك ) “فلاحلا ةمالعب أربي : لاق نم لوق يف نيفلاحخلا وأ نيقفاوملا كح يأ

 ىلعو مهيلع كحيف يهنلاو رمألا يف مهعم نوكلا و ى مهعم ةالصلا و ‘ مهعومج
 رهظ يذلا ناك نإ ( نيقفاوملا كحي ) طيقلو د_هك ( مهب قلعت نمو مهدالوأ
 كح وه هنم رهظ يذلا ناك نإ نيفلاخلا كحيو ى نيقفاوملا كح وه هنتم

 . نفلاهلا

 ملو رثكألا وأ نيواسملا وأ ( نيلقألا مه ) ص نيقفاوملا يأ . ‘ ( اوناك نإو )
 نم مسإب يأ ى ةاواسملاب الو ( ةلقلاب اهتيمست زلجي م اهيف ) ةبلغلاو روهظلا نكي
 وأ نيواسملا وأ نيلقألا نوفلاغخلا ناك نإ اذك و « واسم وأ اهيف ليلق وه
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 يف ةريسلاو مكحلا ىنعم اذهف 4 اهيف بلاغلا رهاظلاب ىمست امنإ و

 . رادللا

 هرمأ رهظ نم وه ( رهاظلاب ىمست امنإو ) ءمحل ةبلغلاو روهظلا نكي ملو نيرثكألا

 هريغ ىلع ابلاغ ناك يأ ص بلاغلا ريغ ريثكلاب ال ( اهيف بلاغلا ) هريغ ىلع اهيف

 رهاظلا ناك نإو ع زا جحل بلاغلا وأ رهاظلاب ىفتكا ولو « هتحت الىلذ هريغو

 مهلك هلهأ دلب يف لدملا مامإلا ناك ولف ‘ همساب تيمس لقألا وه بلاغلا
 ء ( رادلا يف ةريسلاو كحلا ىنمم اذهف ) قافو راد تيّسُسل نوفلاخحع

 . ملعأ هللا و
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 لصف

 اهب نإو ، نوقفاوملا اهيف رهظ ةليبق وأ دلب نم ةءارب زوجت ال
 اهيف رهظ ةليبق ىلوتم الو اهنم ءىربتم رذعي الو ، نيفلاخلا ضعب

 { نيقفاوملا ضعب اهب ناك نإ نوفلاخلا

 لصف

 ناك ( نإو ص نوقفاوملا اهيف رهظ ةليبق وأ دلب نم ةءارب زوجت ال )
 ىلوتم الو اهنم ءىربتم رذعي الو ) “ نوبلاغ مهلج وأ ( نيفلاغفا ضعب اهب )
 نيناجملاو لافطألا لب ( نيقفاوملا ضعب اهب ناك نإ “ نوفلاخنا اهيف رهظ ةليبق
 اهيف رهظ ةل۔۔بق نم ةءارب زوجت ال كلذك و ى ةءاربلا قلطت الف ى ةليبقلا مهلمشت

 ء نيلوتملا ني ةفاوملا طالتخاو دحاو فلاخم اهيف ناك ولو نولوتملا نوقفا وملا

 الئل كلذو ى ةليبقلاك دلبلاو « ركذ ام عيمج يف كلذك مهنم أربتملا نبقفاوملا و

 وجهي نم سانلا بذكأ » : قلع لاق « اهقحتسي ال نم هتءارب وأ هتيالوب معي
 اهلك اهنم أربت رئابكلا باحصأ نيقفاوملا ضعب اهيف نم ناك نإو « اهرسأب ةليبق
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 ىلع رهاظلا مكح اهيف ةريسلاو مكحلاف & نيفلاخلا ماكحأ اهيف رهظ يتلاو

 اهيف ةريسلاو كلاف « نيفلاخملا ماكحأ اهيف رهظ يتلاو ) مهوحن و لافطألا الإ

 ةضابإلا قرف رئاسو ةوعدلا لهأ ( قرفلا فانصأ فدلتخا ىلع رهاظلا كح

 . نيفلاخملا و

 نأب مهلوقل : ةيربجلاو ‘ يرصبلا نسح مهلازتعال اومس « ةلزتعملا : قرفلا نمف

 كلذلو ء مهل ةردق ال هنأو ‘ اوكرت ام كرت وأ اولعف ام لعف ىلع قلخلا ربجأ هللا

 اوس" اهحتفب ةيردقلا : قرفلا نمو ى لادلا ناكسإ و فاقلا مضب ةيرد : نومس

 ؛ عقت ىقح اهدعي ال هنأو ءايشألا ردقي مل للا نأ اومعز ى هللا نع ردقلا مهيفنل

 اوركنأو : ليق « لزألا تافص اوفن ناوفص نب مهج ىلإ ةبسن : ةيمهجلاو

 ساق ريغ ىلع تافصلا ىلإ ةبسن : ةيتافصلاو ؛ اهرهاظ ىلع ةرخآلا لاوحأ

 وحت نول"وأي الو ى لمقلا تافصو تاذلا تافص نهب نوقرفي الو لزألا نوتبثي

 : ةيرمشألاو ث اهقيدصتب نودبعتي لب ث اهرهاظ اهنورجي الو ‘ لجرلاو ديلا
 نولوقي ع مركأ نبا ىلإ ةبسن : ةيماركلاو ى يرعشألا نسحلا يبأ ىلإ ةبسن
 « راجنلا نيسحلا ىلإ ةبسن : ةيراجنلاو ى ىلاعت هب ثداوحلا مايقو ميسجتلاب

 فرمي مل نم نولوقي مهنأل : ةيمولعملاو “ ورمع نب رارض ىلإ ةبسن : ةيرارضلاو
 ضعب ملع نم :اولاق ةيلوهجملاو ى نمؤم ريغ لهاج وهف هتافصو هئامسأ عيمجي هلا

 ؛ضابإ نب هللا دبع ىلإ ةبسن : ةيضابإلاو ، هفرع دقف اضعب لهجو هتافصو هئامسأ
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 '١ةعاطتسالاو ردقلا يف ةيضابإلا فلاخ يضابإلا ثرحلا ىلإ ةبسن : ةيثراحلاو

 . هللا اهب دارم ا ةعاط اوتثأ و

 ةمامإلا نأ نوريو ث ةيصوو اصن هتمامإب اولاقو الع اومياش : ةعشلاو

 ةمامإب نولوقي ةيمامإلا مهنم : قرف مهيفو ث ملظب الإ هتيرذ نم جرخت ال
 هدنع ةمامإلا تناكو ى ىبتجملا نسحلا هنباو ىضترملا ىلع امامإ رشع ىنثا

 ص نيدباعلا نيز داجسلا يلع هنبا مث « نيسحلا هوخأ مث « ةرقتسم ال ةعدوتسم
 هنبا مش ى مظاكلا ىسوم هنبا مث ى قداصلا رفعج هنبا مث ى رقابلا دمحم هنبا مث

 ى يركسملاب فورعملا يكزلا نسحلا هنبا مث ى يقتلا دمحم هنبا مث ى ىضترملا

 نوبقليو رضخلا يف لاحلاك هتايح يف لاحلاو ى رظتنملا مئاقلا وهو ى ةجحلا هنبا مش

 نإ نولوقيو هتومب مهعطقل ةنمطقلاو ! مظاكلا ىموم ةمامإب مهوقل ةيوسوملاب
 ةمامإب اوكسمتو ى ليئارسإ يني يف ءابقنلاك ليعامسا ينب يف ةمئألا ءالؤه نإ

 . ةاروتلا بحاص يمس وهو الأ قداصلا لوقب هيلع اصن هتوخإ نود ىسوم

 اذهو . دوجولايف لعفلا ىلع ةعاطتسالا قبسي نولوقي ةيثراحلا )١(

 هنال الالقتسا هلعفل ناسنالا داجيا هنع عرفتو ت ةلزتمملا لوق هنيعب وه لوقلا

 ال نم طلغ اشن ةفئاطلا هذه لوق نمو مهمعز ىلع هرودقم يف ذئنيح لخاد

 دوجوب نولوقي ةققحملا ةيضابالا نأ معزف . نونلاو بضلا نيب قرفي
 هلقانت و د___فضعلاو يناتسرهشلا عقو ةرثعملا هذه يفو ة لمقلا لبق ةعاطتسالا

 ( دضعلا يآ ) أطخأو : نيدلا ملاعم يف نتملا فلؤم نيدلا ءايض لاق . نويتاكلا

 ضعبل الوق نوكي نآ الا ةيضابالا ىلا لعفلا لبق ةعاطتسالاب لوقلا ةبسن ىف
 ٠ هآ روهشم ريغ وهو مهنم قرفلا
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 يف مهنوفلاخيو « هلبق نمو قداصلا يف ةيمامإلا نوقفاوي : ةيليعامسإلا مهنمو

 نوبسني هيلإ و ع قداصلا رفعج- نب ليعامسا ةمامإب نولوقيو « هدعب نمو مظاكلا
 امإ و ی فشكلا رود وهو نيرهاظ امإ ى ةعيش ةمئأ رود لك يف نوريو ى ةعيشلاب

 لخت ل : "يلع لوقل روتسم وأ رهاظ مامإ نم دب الو “ رسلا رود وهو نيفتخ

 ص [نطاب رهاظ لكل نإ مهلوقل ةينطابلاب نوبقليو ‘ هتجح شلاب مئاق نم ضرألا
 مهل ودمل ةدحالملاب نوبقلي" امرو ةصاخ ةمنألا نم ملعتلاب ملعلا نإ مهلوقل ةيدعلابو

 ملو تام نم : مهنعو ٤ صوصنلا رئاس نولوأتد مهنأل ةنسلاو باتكلا رهاظ نع

 . ةلهاج ةتيم تام هنامز مامإ فرمب

 تجا نم ةماما ! و ‘ نيسحلا نب يلع نب , دير ةمامإب نولئاةلا : ةيديزلا مهنمو

 بلطل جرخم و > اهنع هللا ىضر ةمطاف دلو نم رهاظ ةعاحشلاو دهزلا و ملعلا هيف

 ةيديزلا و ةملمعامسإلا و ة .مامإلا و > هح ولا ةحا۔ص داز نم مهنمو ‘ ةمامإلا

 . ضفاورلا ىرف ءاسؤر

 نب دمح ةمامإب نولوقي ديبع نبا راتحملا باحصأ ةيراتمخلا : ضفاورلا نمو

 يبأ ةمامإب نول وقد : ة_عشامملا مهنمو ى نيسحلا دعب : ليقو > هبأ دعب ةيفنحلا

 هيلإ لاقتنا يدهملاب بقلملا نامس نب نايب ةمامإب نولوقي : اس مهنمو

 : ىف هروهظو يلع ةيمحإب لوقلا هلإ بسنو > ةمفنحلا نب , درح نب مناه يبأ نم

 . نيياحألا ضعب

 هنبا ىلإ ىلع نم ةمامإلا اوقاس “ قباس ن مازر باحصأ : ةيمازرلا مهنمو

 دخ ىلإ مث ٤2 ةدص ولاب ساملا نب هللا دمع يبأ هنبا ىلإ م : مثاه يبأ هنبا لاإ 7 درح

 ١  7حافسلا نب هللا دبع يب ] هنبا ىلإ ش م ىلع .
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 ال فصولاب "يلع ةمامإ ىلع صن ةلع يبنلا نأ اومعز : ةيدوراجلا مهنمو

 ٠ كلذ"يف اودهتحم ل ثمح ١ و رصق سانلاو > نيمعتل اي

 ٠ موصعم لحر ةعاط نيدلا نأ نورب ةيناسيكلا : ىف رفلا نمو

 . ناثع رمأ يف اوفقوتو لوضفملا ةمامإ اوزوج : ةيزنكلاو

 دقعنتو ىروش ةمامإلا : نولوةي يفوكلا نايلس :باحصأ : ةيناملسلاو

 مهبهذمو ى ةهلآ مهوعةداو مهتمأ يف اول غ نيذلا مهو : ةلاضلاو ةيلاملاو

 : ةيرقابلا مهنمف : فئاوط مهو ث ه۔۔بشتلاو ءادبلاو ةعجرلاو خسانتلاو لولحلا

 . هتعجرو نيسحلا نب يلع نب دمحم ةمامإب نولئاقلا

 . قداصلا رفعج يف ةلاقملا هذه لثمب نولئاقلا : ةيرفعجلا و

 . ولغلاب مهل وق عم كلذ يف نوقفتملا ةقفاولا و

 ىلإ نيريشم ص تنأ تنأ : ىلمل اولاق أبس نب هللا دبع باحصأ : ةئيئبسلاو
 . لزنيسو هتوص دعرلا نأو “ باحسلا يف هنأو ى ايح هنومعزبو ى ةيهلإلا

 . الدع ضرألا المىف يلع نع قشنت ضرألا نأ نومعزي : ةمس ووانلاو

 نم اعمجو [ا_رلع نورفكيو قرزألا نب عفان باحصأ : '١ةقرازألا اهنمو

 نوكيف ٠ هانتبثأ ام وه باوصلا انإو 0 هتحص مدع ىفخي الو 0 مهنمو : نيتخسنلا يف )١(
 . هدعبو اذه لبق - هللا هجح ر - فنصلا رعع ك . ق رفلا نمو : ىنعملا
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 ى هنيد لهأ لتاق ولو مامإلا عم لاتقلا نع ةدعقلل نورفكيو ى ةباحصلا
 نصحملا فذاق نع دحلا نوطق۔ي مهو « مهءاسنو نيفلاخلا لافطأ لتق نوحبيو

 ى ةزئاج ريغ ةيقتلا نأو ى رانلا يف نيك رلا لافطأ نأ نوريو © ةنصحملا نود

 . نوك رمثم رئابكلا باحصأ نأو

 . هقح هكرتب ايلع رتفك لماك يبأ باحصأ ةلماكلا قرفلا نمو

 ادمع ثمب ايلع نأ نومعزي يدسألا نايلغلا باحصأ ةينايلقلا قرفلا نمو
 . هسفن ىلإ اعدف هلإ وعدي

 ناكو « ةوبنلا مث ةمامإلا ىعدا ىلجملا ديعس نب ةريغملا باحصأ ةيربغملاو

 هسفن ازع يدسألا باطخلا يبأ باحصأ ةيباطخلاو ى هتعجر نودقتعي هباحصأ

 : لاق نم هباحصأ نمف ك هسفنل ىعداف هنملو هنم أ"رعت هف الغ املف قداصلا ىلإ

 ٠ هلإ : لاق نمو ‘ يبن : لاق نمو > مامإ

 ىلعألا :: ةثالث ملاوعلا ىريو هسفن ىلإ اعد ث لايكلا باحصأ ةيلايكلاو
 ٠ ىناسنإلاو ىندألاو

 . يلع ةيهلإب نولوقيو "يلع مالغ ريصن ىلإ ةبسن ةتيريصنلاو

 مهريغ هيلع رهظي ال فالخ مهنيبو ى ةيري۔نلا لاقمب نولوقي ةيفاجسإلاو
 . مهبتك مهئافخإل

 رئاقصلا ىلع رارصإلاب رتفكي 'ا١يفنحلا رماع نب ةدجن باحصأ : ةيدجنلاو

 . رهظد ايف خسانلا نم فيرحت وهو 4 اع : نيتخنللا ق ) ( ١
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 مهلاومأو ةمذلاو دهعلا لهأ ءامد لحتسيو “ رارصإ ريغ نم رئابكلا لعف نود

 هباحصأ فرعتف ع ورفلا يف لهجلاب رذميو امهرح نم أربي و ةيقتلا راد ين

 . ةَيرزذاملاب

 بلقلاب ملعلا عومجب ناميإلا نأ ىريو ع دلاخ نب سهيب باحصأ : ةيسَجْيَبلاو
 هلوقب هيلع صن امف الإ مارح ال هنأو ى حراوجلاب لمعلاو ناسللاب رارقإلاو

 ةمعرلا رفكو ى ةيآلا .. ١١ : امرحم يإ يحوأ ايف دجأ ال لق ظ : ىلاعت

 ٠ مامإلا رةكب

 ' زدنتتنن فسوب ةروس ركند درحع نب مركلا دع باحدأ : ةدراحملاو

 . همحاص لتقي ىح ائسف لاملا ىر الو ء ةصق اهنأ معزب و

 نم ًأرهت و هالوت ملسأ ادإ لج رلا نأ ىر تالصلا نب نائع باحصأ : ةيتلّصلاو

 . اوغلىي ىح هلافطأ

 ن ود ريخلا ديرب ىلاعت هلل ا نإ : لوقب دلاخ ن نومىم باحصأ : ةمن ومىملا و

 دالوأ تانبو “ تانبلا تانب حاكن زوجيو ‘ يصاعملا يف هل ةئيشم الو رشلا

 . فلاخملا ناطلسلا لاتق بجويو “ تاوخألا و ةوخإلا

 ام اعم نيمامإ مايق زوجحم و ردقلاب لوقب سدردإ نب هزح باحصأ : ةيزمجلا و

 . ١ دعأل ا رهقت ١ و ةملكلا عمتجت ل

 )١( ماعقألا ةروس : ه١٤ .
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 لافطأ نأ ىريو ع ردقلا يف ةيزمحلا فلاخ رمع نب فلخ باحصأ : ةيفلخلاو

 نم هوفرعي مل ام كرت يف فارطألا لهأ اورذع ةيفارطآلاو . رانلا يف نيك رملا

 . لقعلاب مزلي ام اوفرع اذإ ةعيرشلا

 ٠ لافطألا يف ةدراجملاك دم ني بيعش باحصأ : ةسبيَسْشلاو

 مهنأ ملع امب دابعلا يزجي للا نإ : نولوقي ىلع نب مزاح باحصأ : ةيمزاحلاو

 يلع ةءارب يف فقوتيو © هنايلوأل ابحم هئادعأل اضغبم لزي ملو « هيلإ نرورئاص

 ٠. هريغ ن ود

 ص هنم أربيف قحلا ركني ىتح لفطلا ىلوتي رماع نب بلعث باحصأ : ةيرلعثلاو

 اورقتفا اذإ مهيطعيو ى اونغتسا اذإ ديبعلا نم ةاكزلا ذخايو

 كرشلاب ةريبكلا بحاص ىلع كحي سيق نب سنخألا باحصأ : ةيسنخالاو

 ۔ ةملسملا حاكن هل زيجحمو

 ةقدصلا ماهس نم نوزوجي ميحرلا دبع نب دبعم باحصأ : ةيدّمْعملاو

 . ةيقتلا لاح ىف ادحاو امهس

 . امتسجم ايربج ناكو ث يسوطلا ديش رلا باحصأ : ةيديش رلاو

 هللا نإ : لوقيو > ايربج ناكو < ةملس ن نابيش باحصأ : ةىنابدشلاو

 ٠ اهثودح دنع ءاشأآلا ملعي هناحمس

 لمف نم : نولوقيو “ ةيمزاحلاك مهو ص ىلجعلا مركملا باحصأ : ةيمركملاو

 . اهباكترا لاح هلاب هلهجي كرشأ دقف ةرك
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 ةلزنم كرشلاو ناميإلا نيب ىري ث مادقملا يبأ ني صفح باحصأ : ةيصفحلاو

 ٠ طقف لحو رع هللا ةفرعم يهو

 الوسر ثعمدس لجو زع هلا نأ معزب ؤ ةيسآ نب ديزب باحصأ : ةيديزبلاو

 هدنع بونذلا لكو ى ةئباصلا ةلم ىلع ءامسلا يف هبتك اباتك هيلع لزنيو مجملا نم
 الإ مهريغ نم أربيو ص ةمكحملا ىلاويو ى هللا هنعل باتكلا لهأ ىلاويو “ كرش

 . ةضابإلا

 ىلإ :ليقو ث سايق ريغ ىلع ةبسن « رافصلا نب هلا دبع باحصأ : ةيرفثصلاو
 لقو _ ةريبك لك نأل ص رذحلاو ةدابعلا يف مهداهتجال مههوجو ةرفصل ة رفصلا

 : ليق ى رفصألا نب دايز باحصأ : لبقو “ كرش _ [مهدنع] اضيأ ةريغصلاو

 امو ص كرشي الو رفكي الو هلعاف هب ءيسي ىنزلاك دح هيف ناك ام نأ ىرب ناك
 نمو ث ةتنس دودحلا لهأ نم ةءاربلا ىريو ى هب رفكي ةالصلا كرتك هيف ةدح ال
 . ةضيرف دوحجلا لهأ

 كرسلا عم عفنت ال ا .4 ةمصعم ناميإلا عم رضت ال : نولوقي : ةئحرملاو

 . ران الو ةنح ةريبكلا بحاص ىلع نوضقي ال : ليقو .ى ةعاط

 . ةقرفلا هذه لباقت : ةيديعولاو

 ص ىلاعت هللا ةفرعم ناميإلا : لو۔ةي ى يريصنلا سنوي باحصأ : ةيريصنلاو

 ‘ هكرت رضي ال ةعاطلا نم ةفرعملا ىوس امو > ةيحلا صالخإو ك هل عوضخلاو

 . حلاصلا لمملاب الو ناميإلاب ال ةنجلا لوخد : لوقيو
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 . هيبشقلاو ءاجرإلاب : لوقي “ يبلهملا دببع باحصأ : :ةيديبعلاو

 هللاب ةفرعملا وه ناميإلا نأ ىري “ يفوكلا ناسغ باحصأ : ةيناسفلاو

 هنع لقنو “صقني الو ديزب هنأو 2 لصفت ال ةلج لزنأ امبو ى لسربو < لجو زع

 . ذلتتنع ىسيع ةوبن راكنإ

 ى رفكلا نم مصع ام ناميإلا نأ ىرب « ينموتلا ذاعم يبأ باحصأ : ةينموتلاو

 هب ءاج امب صالخإلاو رارقإلا و ةبحلاو قيدصتلاو هللاب ةفرعملا عومجب وهو
 . لوسرلا

 ملاس نب ماشهو ى هيبشتلا لهأ نم ث ك_لا نب ماشه باحصأ. : ةيماشلاو
 . هلاونم ىلع

 : لوقي ص قاطلا ناطيش : بقلملا « رفعج نب نايعنلا باحصأ : ةينايعنلاو

 . ةدارإلا دنع ريدقتلا نأو ى اهنوك دعب ءايشألا ملعي هللا نإ

 : لاقيف “ ريسع اهروصت نأ الإ « ةبراقتم مهتلاقمو ةيداحتالاو ةيلولحلاو

 > درحتلاو نافرملا ةياهن دنع مهبولق ف سدقلا حدر لولح نوعدي ةملومجلا نإ

 نم هللااب دوعنو > هتدابع ةراهن دنع د ومعملاب دصلا رس داحتا نوعدي ةيداحتالا و

 . قىفوتلا هلأسنو “ قيلي ال ام لك

 : ةقرف نورشع ةلزتعملا نأ هحرشو « فقاوملا » يفو

 ةفسالفلا بتك اوعلاط ث ءاطع نن لصاو ةفيذح يبأ باحصأ : ةيلصاولا

 ناتفص امم : لاق يئابجلاف « ارداق املاع هنوك ىلإ اهودر نأب تافصلا اوفنف
 . نالاح : مشاه وبأ لاقو ى تاذلل ناتيرابتعا ناتيتاذ
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 ى تافصلا يفن ىلع ةيلصاولاو مه اوةفتا دببع نب ورمع باحصأ : ةيرمملاو

 ةيلصاولا نأ الإ ىلاعت هللا ىلإ رشلا ةفاضإ نم اوعنتماو مهسفنأ ىلإ ردقلا اوفاضأ و
 اوزوجو ث هول_تاقمو يلع اذك و ى هولتاق وأ ائمطخ ناثع نوكي نأ اوزوج

 . التاقم اوقسف ةدرمملاو ى آىلع اذك و ى ارفاك الو انمؤم ال نإثع نوكي نأ

 .ةلاىلامت- هللا تارودقم ءانفب اولاق٤فالملا ليذهلا يبأ باحصأ ةيليذهلاو

 نأ هللا رذعي ال : اولاق « ماظنلا رايس نب ميهاربا باحصأ : ةيماظنلاو
 نم صقند وأ ديزب نأ ردقي الو > هف محل حالص ال ام ايندلا ق هداصعب لعفب

 نم بره نمك مهف ى مهمعز يف هللا نع رورشلا يفن يف ةفلابم باقع وأ باوث
 . بازيملا ىلإ رطملا

 ال ىلامت هللا نأ اودازو ث ة ,ماظنلاك يراوسإلا باحصأ : ةيراوسإلاو

 رفحح يبأ باحصأ : ةمفاكسإل ١ و > هؤاضق هب ىرح ام سكمب نأ رد ق٫ ي

 . نيناجملاو نايبصلا فالخب ءالقعلا ملظ ىلع ردقن ال ىلامت هللا : اولاق “ فاكسإلا

 نأ اودازو > ةفاكسإلاك رسيم ن رفعح ن )١) رقعح باحصأ : ةيرقعجلا و

 . سوحملاو ةقدانزلا نم رش وه نم ةمألا قاسف ى

 حراوجلاو ةينبلا ةمالس ةردقلا : اولاق رمتعملا نب رشب باحصأ :ةيرشبلاو

 فلؤم ت نيدلا ءايضل « نيدلا ملامم » ينو ث رسيم نب رفعج يبأ : ةيناثلا ةخسنلا يف )١(

 ١ . بيرح نب رسيم نب رفعج نب رفعج : لصألا
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 :لاقي نأ بحي نكل ى هل املاظ لفطلا بذمي نأ رداق هللا : اولاقو ع تافآلا نع
 ناكل ملظ ولو لظي نأ ردقي هلصاح ضقانت هبفو ى ايصاع غلاب ناكل هبذع ول

 م

 .الداع

 للا نأ معز ى ٠١١ رادزملا حيبض نب ىسيع ىسوم يبأ باحصأ : ةيرادزملاو

 . لظيو بذكي نأ رداق - همعز نع العو لج -

 ليك و ظفل قلطي ال : اولاق ى يطرملا رمع نب مشاه باحصأ : ةيمشاهلاو
 ص ظيفحلا ىنعمب هنأ اوماعي ملو التكوم هئاعدتسال نآرقلا يف هدورو عم هلا ىلع
 نيب هللا فلأ لاقي ال : اولاقو ى 2 لسك وب مهيلع تنأ امو ط : ىلاعت للا لاق
 ء مهبولق نيب تفلأ ام » : ىلاعت هلوق نم كلذ فالخ ردابتي هنأ عم ى بوغقلا
 . '"ه مهنيب فلأ للا نكلو

 مهيلع دريو ى ماسجألا "لادلا امنإ هلوسرو هللا ىلع لدت ال ضارعألا : اولاقو
 اقلخت مل رانلاو ةنجلا : اولاقو ث ىتوملا ءايحإو ةئيح اصعلا "بلقو رحبلا قنلف

 نمو ٠ ةلزتعملا بهار ياس ىتح دهزتو رشي ذيملت وه : ملاعملا يف لاق )١(

 ىلع نورداق سانلا نآو ةرشابم ادلوت نيلعاف نم لعف عقي نأ زوجي : هلاوقأ

 همدقب لئاقلا رفكو ماظنلا هلاق امك ةغالبو امظن هنم نسحأو نآرقلا لثم

 لامفالا قلغب لاق نم اذكو . ثروي الو ثري ال رفاك ناطلسلا سيالم و

 ٠ ةيؤرلاو

 )٢( ىروشلا ةروس : ١ .

 . ١٣ : لافنألا ةروس ()
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 ى كلذ رتاوت عم لتقي ملو ناتع رصاحي ملو ى نآلا اهدوجو يف ةدئاف ال ذإ

 فالخ وهو ى ةبصعم هتالص لوأف اهطورشب اهحتتفا دق ةالص دسفأ نمو

 . عاججإلا

 . اهدسفي نأ ىلع اهحتتفا نإ الإ : تلق

 ةدارإلاو ةردقلاو ىلصملا مايق اوزوج > يحلاصلا باحصأ : ةمحلاصلاو

 . هللاب داصلاو ايح يرابلا نوكن ال نأ زاوح مهمزلو > تمللاب رصبلاو عمسلاو

 [ ملاعلل ] : اولاق ى ماظنلا باحصأ نم طباح نب دمحأ باحصأ : ةيطياحلاو
 يف سانلا بساحي يذلا وهو ى حبسملا وهو ثيدحو ى للا وهو ممدق : ناهلإ

 يف يتأي يذلا وهو ى ه كثشبر ءاجو ل : ىلاعت هلوق يف دارملا وهو ى ةرخآلا
 ع رانلا يف همدق مقي يذلا هنأو ‘هتروص ىلع مدآ قلخ هلا نأو ى مايغلا نم للثظ

 ءالؤه : يدمآلا لاق ى اهثدحأ و ماسجألا عرذ هنأل حيسملا يمس هنأو

 . نوك رشم

 نأو ى خسانتلا اودازو « ةيطباحلاك « يبادحلا لضف باحصأ : ةب ادحلاو
 همعن مهيلع غبسأو ص ءالقع هذه ريغ راد يف ناويحلا ,ولخ فلكم ناويح لك

 ص رانلل هجرخأ هاصع نمو ى اهيف هاقبأ مهنم ركش نمف ى معنلا ركش مهفلكو

 ماسجألا هذه مهاسك و رادلا هذه ىلإ هجرخأ ضعب يف ىصعو ضعب يف عاطأ نمو
 نيع اذهو ى ايندلا يف يقب هبونذ تماد امن “ مهبونذ ردقب اهيف نوملاتي ةفيثكلا

 . خسانتلا

 ريغ هلا قلخي مل : اولاق « يملسلا دابع نب رَمَعمأ باحصأ : ةيرمعملاو
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 دحتال الإو « هفن ملمي الو ى انامز سيل ىلاعت هنآل مدقلاب فصوي الو « ماسجألا
 . مولعملاو ملاعلا

 ىراصنلاو دوهيلا نأ معزو “ يريمنلا سرشألا نب ةمامث باحصأ : ةيمالاو

 مل نم رذعو ى ةمايقلا موي ابارت نوريصي مئاهبلاو لافطألاو ةقدانزلاو سوجملاو

 لعف ملاعلاو ثدحم الب ثداح اهاوس امو ناسنإلا لعف ةدارإلاو ى هللا فرحب

 . هعلطب هللا

 ردقلا اودنسأ “ طايخلا ورمع نب نسحلا يبأ باحصأ : ةيطايخلاو

 | . مهسفنال
 اهلك فراعملا : نولوقي “ ظحا_جلا رحب نب ورمع باحصأ : ةيظحاجلاو

 . ةأرما ةراتو الحر ةرات بلقني دسج نآرقلاو ى ةيرورض

 عقاو برلا لمف : اولاق “ يمكلا دمحم مساقلا يبأ باحصأ : ةيبعكلاو

 هنأ هريغ لامفأآل ديرم ىنعمو ث امل قلاخ هلامفأآل ديرم ىنعم ى هتدارإ ريغب
 . اهب رمآ

 يف ال ةثداح برلا ةدارإ : اولاق ى يئابجلا ىلع يبأ باحصأ : ةيئائبلجلاو
 . مسج يف هللا اهقلخ تاوصأو فورح ملكتم هللاو « لح

 مدع عم ةبوت ال هنأ و « ةيصعم الب باقعلا وأ مذلا ناكمإب اولاق ةيمشهبلاو

 . "بجل مث ىنز نمك ى دوملا ىلع ةردقلا

 ء ةيمامإو ةيديزو "ةالغ : ةثالث محل وصأو ص ةقرف نورشعو ةعبرأ ةعيشلاو
 ص اقح هلإلا تنأ : "لمل أبس نب هللا دبع لاق ى ةيثبسلا : ةرشع يناتف ةالغلا امأ

_ ٥٢٧٢ _ 



 عشوي يف لوقي هتيدوهي يف ناكو ت ملسأف ايدو ناك : لاقو « نئادملا ىلإ هافنف
 روصت اناطيش مجلم نبا لتق امنإو ى ؟يلع تمي ملو : لاق ى اقح هلإ هنإ : نون نا

 ىلإ لزنيو ، هط"وس قربلاو هتوص دعرلا و ‘ باحسلا يف ىلعو ى ىلع ةروصب
 ص نينمؤملا ريمأ اي كيلع مالسلا : اولاق دعرلا اوعمس اذإو ى الدع اهآلعو ضرالا
 . اندلا لوأ نم قربلاو دعرلا ناك دقو

 كرتب ىلعو ى ىلع ةمسب كرتب ةباحصلا رفكي : لماك وبأ لاق : ةيلماكلاو

 هصخش نم لقتنت : ةمامإلا يفو “ توملا دنع حاورألا يف خسانتلابو « قحلا بلط
 رخآ يف ةمامإ تناك امدعب صخش يف ةوبن ريصت دقو ى رخآ ىلإ

 ى ههجو الإ هلك كلهي ناسنإ ةروص ىلع هللا : ناعمس نب نايب لاق : ةينايبلاو

 مشاه ب ا هنبا ق . > ةمفنحلا نب 7 هنبا ق ش ‘ يلع ق تلح هللا حورو

 . نايب يف

 « رون نم ناسنإ ة هروص ىلع مسج هلللا : يلجعلا دعس نب ةربغم لاق : ةيربغملا و

 دكت قلخلا قلخ ع نأ دارأ املو > ةمحلا عبنم هملق و ؤ رون نم جاق هسأر ىلع

 مسا حبس { : ىلاعت هلوق كلذو « هس أر ىلع [حات عقوف راطف ث مظعألا مم إلا

 بضغف دابعلا لامعأ هفك ىلع بتك مث ع 0١ ىةوسفَ قلخ يذلا ىلعالا كير
 رخآلاو ، ملظم حئلم امهدحأ “ نار هقرع نم لصحف ع قرعف يصاعلا نم

 سمشلا هنم قلخو هضعب عزتناف. هلظ هيف رصبأف رحبلا يف علطا مث « رسن ولح

 رافكلاو رسنلا رحبلا نم نينمؤملا قلخ مث « كيرشلل ايقن يقابلا ىنفأ و « رمقلاو

 )١( ىلعألا ةروس : ١
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 نع ,يلع عنم يهو ةنامألا ضرعو « لالض يف سانلاو دمحم لسرأ مث ى ملظملا نم

 اهلحو اهنم نقفشأو اهنلمحي نأ نيبأف لابجلاو ضرألا و تاوامسلا ىلع ةمامإلا

 ةفالخلا هل نوكت نأ طرشب هنيعي نأ نمض نيح رمع رمأب ركب وبأ وه و ناسنإلا

 لبج يف يح وهو رظتنملا مامإلا هنإ : هباحصأ ضعب لاق ةريغملا لتق املو ى هدعب
 نب دمحم نب ايركز رظتنملا : هباحصأ ضعب لاقو “ جورخلاب رمؤي نأ ىلإ رجاح

 . لبجلا كلذ يف يح يلع نب نيسحلا نب يلع

 نيحانجلا يذ رفعج نب للا دبع نب ةيوامم نب هللا دبع لاق : ةيحانجلاو
 -يلع ىلإ ةمئألاو ى ءايبنألا مث ثيش يف مث مدآ يف ناك للا حور نأو ع خسانتلاب

 ناهبصأ لبجب يح هلا دبع نإ : اولاقو “ اذه هللا دبع ىلإ مث ى ةثالثلا هدالوأو

 . تامرحلا اولحتساو ةمايقلا اوركنأ و « جرخيسو

 أربت املو ث رقابلا دمحم رفعج يبأ ىلإ هسفن يلجملا روصنم وبأ ازع ةيروصنملا و
 مث نيسحلا نب ىلع نب دمحل تراص ةمامإلا : اولاق ى هسفنل رمآلا ازع هدرطو هنم

 هديب هسأر هللا حسمو ءامسلا ىلإ جرع روصنم ابأ نأ اومعزو ى روصنم يبأ ىلإ

 هلوق يف فَّسِكلا وهو “ ضرألا ىلإ هلزنأ مث “ ينع غلبو بهذا ينب اي : لاقو
 ك ا١) 4 م وك ُرمَ باحس اولوقي اطقاس ءامسلا نم ًافسك اورب نإ و < : لجو ء

 لسرلا ::اولاقو ع بلاط يبأ نب يلع فسكلا : لوقي ةمامإلا هئاعدا لبق ناكو

 ضئارفلاو ‘ دضلاب رانلاو ى مامإلا وهو هتالاومب انرمأ لجر ةنجلاو عطقنت ال

 )١( روطلا ةروس : ٤٤ .
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 ضئارفلا نم لجرب رفظ نمف « دضلاب تامرحملاو ى مهتالاومب انرمأ لاجر
 ..ةنجلل لوصولل فيلكتلا هنع عطقنا

 ملع املو ‘ قداصلا رفعج ىلإ هسفن يدسألا باطخلا وبأ ازع : ةيباطخلا و

 ءايبنأ همألا : اولاقو « هسفنل رمألا باطخلا وبأ ىعداف ث هنم أربت همف ه"ونلغب

 ءانبأ نينسلاو ةلآ ةغآلا نإ : اوداز لب ى هتعاط اوضرفف ىن باطخلا وبأو
 ةنجلا : اولاقو « ىلع نمو هنم لضفأ باطخلا وبأو ى هلإ قداصلا رفعجو ى هللا

 لك : اولاقو مارحلا اوحابتساو ى ىنفت ال ايندلاو ى اهمالآ رانلاو ايندلا معن
 '١ي كلا نذإب الإ تومت نأ سفنل ناك امو ه : ىلاعت هلوقل ى هيلإ ىحوي نمؤم

 . هيلإ ىلاعت هيحوب يأ
 ص بابذلاب بابذلاو « با!رغلاب بارغلا نم هبشأ يلمل دمحم : اولاق : ةيبارغلاو

 : مهرعاش لاق ى دمحم ىلإ يلع نم يحولاب ليربج طلفف
 ةرديح نع اهراجف نيمألا ةطلغ

 . ليربج نونعي ؛ شيرلا بحاص نونمليو

 اعدف هيلإ سانلا وعديل هثعب دقو « هلإلا وه ايلع نآل ادمح اومذ : ةيمأذلاو

 ص لوأ هلإ ىلع : لقو “ لوأ هلإ دمحم : ليقف ى هلإ امهالك : ليقو « هسفن ىلإ
 مهيف "ةثلاح حورلا نأ اومعز ى نانسحلاو ةمطافو امه : ةسمخ ةهلآلا : ليقو

 . ثينأتلل ةمطاف نولوقي الو ‘ دحاو ءيش مهنأ و > ةي وسلاب

 . ١؛٠ه :م امنتأآلا ة روس ) ( ١
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 مسج ىلاعت هللا : اولاق ملاس نب مشاهو كلا نب مشاه باحصأ : ةيمشاهلاو
 نوللاو ةحئارلا و معطلاب هنوفصيو « ًالألتى ءاضسسلا ةكسسلاك “ ضيرع ليوط

 هفصوو ى رابشأ ةعبس هنأو « عامشب ىرثلا تحت ام ملعيو « نوكسلاو ةكرحلاو

 [ سيلو فةوجم طقف ىلعألا هفصنو « ءادوسلا ةرفولا و سفلا سا ولاب ملاس نا

 . [ا__ مهدو

 لبقو ى ةيتاذلا تافصلا ثودح : اولاق « نيعأ نب ةرارزل ةمسن : ةيرارزلا و

 . اذكهو ةردق الو ملع الو ةايح ال اهثودح

 قوف ىلامت هللا نإ : لوقي “ يمقلا نمحرلا دبع نب سنومل ةبسن : ةيسنويلاو

 ىوقأ وهو “ هالح ر هلمحت يكركلاك ع مهنم ىوقأ وهو “ ةكئالملا هلمحت شرملا

 .ا بمنم

 هللا نإ : لاق قاطلا ناطمشب : بقلملا نايعنلا نب دمحمل ةبسن : ةيناطمشلاو

 اهنوك دعب ءايشألا ملعيو “ ناسنإ ةروص ىلع وهو “ يناعسج ربغ رون ىلاعت

 نب ىلع نب هللا دمع هنبا مث “ ةيفنحلا نب دمحمل ةمامإلا : اولاق : ةيمازرلاو

 اولحتساو لبقي مل هنأو “ملسم يبأ مث ‘ روصنملا ىلإ هدالوأ مث سابع نب هللا دبع
 لكل قلاخلا وه دمحمف « هيلإ هريغ قلخ ضآوفو ادمحم قلخ : اولاقو مراحملا
 مث ىلامت هنع ءيش ىفحم نأ مهتزاجإل كلذو > يلع يلإ ض "وف : لقو 0 هاوس ام

 . هل ودسي

 ةروصب ليربج روهظك ىلع يف هللا آلح : اولاق : ةيقاحسإلاو ةيريصنلاو

 ء نهك رملا لتاق هللا لوسرف 0 هدالوأو ىلع ةنسلأ ىلع رهظي قحلاف « رشنلا
 رئارسلا ىلوتي هللاو ى رهاظلاب كحم يبنلا نإف ى نيقفانملا نيك رشملا لتاق يلعو
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 مهمعز باستنال : لبقو رفعج نب ل۔عامسإل ةمامإلا مهتابنإل : ةملىعامسإلا و

 ى هرهاظ نود باتكلا نطابب مهلوقل ص ةينطابلاب اوبقلو ليعامسا ني دمحم ىلإ

 ملوأ نآل ةطمارقلابو « ةيآلا .. 'ا؛ي روسب مهنيب برضف » : ىلاعت هلوقل

 ص مراحملا مهتحابإل '") ةيمرحملابو ث طساو ىرق ىدحإ يهو ٤ طمرق نادمح
 ؛ىسيعو “ ىسومو “ميهارباو « حونو ى مدآ : ةعبس لسرلا نأ مهمعزل ةيمبسلابو

 يدؤي مامإ ةعيرسلا نومتي ةعبس نم نينثا لك نيب دب الو “ يدهملا دمحمو « دمحمو
 مهو باوبأ و ‘ ةجحلا نم ماملا صمي صم وذو مامإلا نع ىدؤت ةجح و للا نع
 نيبلاطلا ىلع دوهعلا ذخأب نوذأم عادو ى نينمؤملا تاجرد عفري ربكأ و « ةاعدلا

 نمؤمو ى يعادلا ىلإ بغري بلكمو ى مامإلا ةمذ يف مهلخديو “ رهاظلا لهأ نم

 جورخلا يف يمرخلا كباب مهنم ةفئاط عبت ذإ ةيكبابلابو « يعادلا عبتي نم وهو

 . كباب مايأ يف ةرمحلا مهسبلل ةرت لابو « ناجيبرذأب

 رقابلا امس يذلا دوراجلا نيا باحصأ : ةيدوراجلا : قرف ثالث ةيديزلا و

 نيسحلاو نسحلا دعب : ةمامإلا و ء رحبلا نكسي ناطيش هنأب هرسفو « ابوحرم

 مامإلا لهو « مامإ وهف عاجش ملاع وهو فيسلاب جرخ نمف ى امهدالوأ يف ىروش
 لتقي مل هنأ اومعز روصنملا مايأ يف ةنيدملاب لتق يذلا نيسحلا نب هللا دبع نب دمع

 هراد يف هسبحو مصتعملا مايأ ف رمسأ يذلا نيسحلا نب يلع نب مساقلا نب دمح وأ

 .؟ لتقي مل هنأ اومعز تام قح

 ( ١ ) ة روس ١ دودحل ١ .

 )٦( ةيمرحلا : ملاعملاو ةيناثلا ةخسنلا يف .
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 قلخلا نيب ىروش ةمامإلا : اولاق ريرج نب نميلس باحصأ : ةينايلسلاو
 ص لضفألا دوجو عم لوضفملا ةمامإ حصتو « نيملسملا رايخ نم نيلجرب دقعنتو
 مل أطخ ىلع دوجو مم ايه ةعيبلا يف ةمألا أطخأ نإو ى نامامإ رمعو ركب وبأو

 . ةشئاعو ريبزلاو ةحلط و ناثع اورفك و « قسفلا ةجرد ىلإ هتني

 ص ناع يف اوفقوت مهنأ الإ ةينايلسلاك ى يبوتلا ريبت ىلإ ةبسن : ةيربتلاو
 رفعج ىلإ اهوقاسو ةباحصلا اورفك و ىلع ةمامإ ىلع صنلاب اولاق ةمامإلاو

 ص يقتلا يلع نب دسم مث « ىضرلا ىسوم نب يلع مث « مظاكلا هنبا مث ، قداصلا
 . رظتنملا مامإلا وهو نيسحلا نب دمح مث « يكزلا يلع نب نسحلا مث

 باحصأ ةيسهيبلا : مكحتلا دنع يلع نع اوجرخ قرف عبس : ةمكحملاو

 ترفك مامإلا رفك اذإ هنأ مهنع نوفلاخلا ىكح « رباج نب مضيحلا نب سهيب
 اوقفاوو ‘ ارفك و اناميإ مهئابآك لافطألا نأو ى [ابئاغ وأ آرضاح ةيعرلا

 بوجول رفاك هفرمي ال ابف عقو نم نأو « اقلخ مهيلإ لعفلا دانسإ يف ةيردقلا

 وهف هيف دحي مل امو ى هةدحف مامإلا ىلإ هرمأ عجري ىتح : ليقو “ ثحبلا
 ص لعف وأ لاق امب هبحاض ذخاؤي ال لالح بارش نم ركسلا نأو ص روفغم
 . رفك ةريبكلا عم ركسلا : ليقو

 : اولاقو « مكحتلاب [_هلع اورفك قرزألا نب عفات باحصأ : ةقرازألاو

 ءاغتبا هسفن يرسثي نم رمانلا نمو ل : هللا لاق هيفو “ هلتق يف قحم مجلم نا

 رئاسو ةشئاعو سابع نباو ريبزلاو ةحلطو نامثع اورفك و ى ١ » هللا تاضرم

 ) ١ ( ةرقبلا ةروس : ٢٠٧ .
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 « لاتقلا نع دمق نم او رفك و , مهيلع رانلا يف ديلختلاب اوضقو ى مهعم نيملسملا

 : اولاقو ى مهءاسنو نيفلاحلا دالوأ لتق اوزاجأ و ى العفو الوق ةيقتلا اومرحو

 دحت ال : اولاق لب : ليقو ث يدمآلا هركذو ى "رم اكالجر فذق نمأ دحي ال
 ينازلا ىلع مجر ال : اولاقو « نيذلا ةفيص روكذملا نآل ص اهريغ تفذق نإ ةأرملا

 اوزاجأ و « مهئابآ عم رانلا يف نيك رملا لافطأ و « نآرقلا يف ركذي مل ذإ نصحملا

 . كرشم ةريبكلا بكترم و اك رشم لبق نم ناك ايبن

 ى ةيرفصلاو « ةيرذاعلا : مهنم يدجنلا رماع نب ةدجن ونب : تادجنلاو

 : قرف عبرأ مهو : ليق ى ةوعدلا لهأ ةقحملاو « ةلطبم قرف مهيفو “ ةيضابإلاو

 هللا ىوس ام ىفن نم : اولاقو ى مادقملا يبأ نب صفح يبأ باحصأ : ةيصفحلا

 ةيثراحلاو ءاريغص ولو كرش بنذ لك :اولاق . ةيديزبلاو ى كرشم ريغ رفاك ىلاعت
 ةعاطب نولئاقلا ةعبارلا و لعفلا لبق ةعاطتسإلاو اهلعافل ةقولخم لاعفألا : اولاق

 . ةعاط نوكيف هللا دصقي ملو هب رمأ امب يتأي نأب هللا اهب دارب ال

 ملسيو غلبي ىتح لفطلا نم ةءاربلاب تادجنلا ىلع اوداز « ةدراجملاو »
 نب نوميم باحصأ : ةنوميملا : قرف رشع مهو ى مالسإلا ىلإ هؤاعد بحمو

 ةللاو ى لعفلا لبق ةعاطتسالا : اولاقو دبعلا ةردق ىلإ لعفلا اودنسأ “ نارمع

 فسويب ةروس اوركنأو ث ةنجلا يف نيكرشملا لافطأو ى ةيصعملاو رمثلا ديرب ال
 نيك رمثلا لافطأ نكل ى ةينوميملاك كردأ نب ةزمح باحصأ ١ ةيزمجلاو

 . رانلا يف

 .خلا ى كردأ نب ةزمح باحصأ - يازلاب - ةيزجلا : ملاعملا يفو ةيناثلا ةخ۔نلا يف اذك )١(
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 : ةيمزاحلاو ص ردقلا يف الإ ةينوميملاك دمحم نن بيعش باحصأ : ةيبيعشلاو

 باحص : ةمفلخلاو ؛ يلع رمأ ف اومفووت و ةمبمعشلاك مداع نب مزاح باحصأ

 ف ., لافطأ : اولاقو « ىلاعن للا ىلإ هرشو هريخ ردقلا اوفاضأ 2 فلخ

 باحصأ : ةيتلصلاو ؛ةيلوهجملاو ؛ ةمولعملاو ؛ ةيفارطألاو . لمع الب رانلا

 مهلك لافطألا نم اؤربو ع تماصلا نب تلصلا : ليةو ع تلصلا نب ناثع

 . مهيف اوفقو : لبقو

 ء اوفقو : ل .قو 0 لافطألا اولاو « رماع نن بلعث باحصأ : ةيبلاعثلاو

 : ىرف عبرأ مه و

 نم يف اوفقوت مهنأ الإ ى ةيبلاعثلاك ع سيق نب سنخأ باحصأ مهو : ةمسسنخلا
 . مهموق يكرسثم نم تالساا جيوزت اوحابأ و ى هلاح ملعي ىتح ةيقتلا راد

 . جيوزتلا يف ةيسنخالا اوفلاخ : ةيدبعملاو

 . دبعلا نم ةاكزلا ذخأ يف : ةيبلاعثلاو

 . هلعفب ال هللاب هلمجل رفاك ةريبكلا لعاف : اولاق ةمركلا و

 : قرف سمخ ةئجرملا و

 ح هل عوضخلاو لاب ةفرمملا ناميإلا : اولاق ع يريمنلا سنويل ةبسن : ةيسنويلا
 ة ريبكلا لعف وأ ضرفلا كرت رضي ال

 ء هريغ ةبتاذلا هللا تافص : اولاق ی بذكملا ديبع باحصأ : ةيديبعلاو
 ٠ ناسنإلا ةروص ىلع هنأو
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 هلوسرو هللاب ةفرعملا وه ناميإلا : اولاق ى يفوكلا ناسغ باحصأ : ةمناسفلاو

 نبأ يردأ الو جلا ضرف هللا نأ ىلمي نأ هىفكي نأب آلامجإ هب ءاج امو

 ص ءىجرملا نابوث باحصأ ةينابوثلاو < وه نبأ يردأ الو ادمع ثعبو ى ةبعكلا

 لعفلا يف زوجي ال ام لكبو هلوسرو ىلاعت هللاب رارقإلا و ةفرعملا وه ناميإلا : اولاق

 . هلعفي نأ

 ص ,صاع الو قساف ال ىصعو قسف : ةريبكلا ل۔ءاف يف اولاق : ةينموثلاو

 بيذكتلا ليلد منصلل دوجسلاو يبن لتقو “ ءاضقلا ةينب ةالصلا كرات رفكيالو

 . كرش ال كرسلا لملدو “ بيذكت ال

 عم ةعاطتسالا نأ يف انوقفاو راجنلا نيسحلا نب دمع باحصأ : ةيراجنلاو

 : قرف ثالث مهو ى ةلزتعملاك تافصلا اوفنو ى لعفلا

 . مسج بتك اذإو ضرع ءىرق اذإ هللا مالك : اولاق ةيثوغربلا

 لاق نم نكلو > ىولح هريغ وه ام لكو هريغ هلل ا مالك : اولاق ةنارفعزلا و

 قولخم هللا مالك نأ ةينارفعزلا ىلع اوك ردتسا ةكردتسملاو « رفاك قولخم هللا مالك ا

 : اولاقو « تاوصألاو فورحلا ىلع قولخ ريغ تاوصألاو فورحلا ريغ ىلع
 . للا الإ هلإ ال مهلوق ىتح ةبذاك انيفلاخم لاوقأ

 . لوبقملا لمعلاو صلاخلا ديحوتلا ىلع هللا انتامأ « ةهبشملاو ء ةيربجلاو
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 ،اولض هب ام كرت ىلإ ءاعد نم ديحوتلا مكحب مهيف مكحيو
 ةلكاؤمو ةحك انم زاوج نمو س مبتعدب راهظإ نم هيلع مه امو

 مهركسعو مهدناقو مهمام] نم أربيو ى مهعم جحلاو مهحئابذل

 راثآلا نم كلذ يف امل ايضاق وأ انذؤم نإو ث مهفالخ ىلع مهيوقمو

 > ثيداحألاو

 هيلع مه ام)كرت( و اولض هب ام كرت ىلإ ءاعد نم ديح وتلا مكحب مهيف مكحيو)
 دحاولا لسرب كر هللا لوسر ناك اك دحاو نيمأب ءاعدلاو ( مهتعدب راهظإ نم

 ص ودبلا لمهأو مهريمأو مهكلمك دلبلا ريبك ءاعد يزجيو ى نيك رملا ىلإ

 ص نانيمأ ناتامجرت يزحيو “ رضحلا لهأك : ليقو ت ادحاو ادحاو مهوعديو
 . دحاو : لقو

 جحلاو ) مهعم نفدلاو (مهحئابذل ةلكاؤمو ةحكانم زاوج نمو )
 (مهدناقو مهمامإ نم اربيو ) ، ديحوتلا لهأ معي امم كلذ ريغو ( مهعم
 اريزو وأ ( ايضاق وأ انذؤم نإو مهفالخ ىلع م وقمو مركسعو ) مهئاسؤرو
 ةفوقوم ةياحصلاو نيعباتلاو ءالعلا نع ( راثآلا نم كلذ يف امل ) انزاخ وأ
 نب رباج نمف 2 ملاظلا ةناعإ نع يبنلا يف قلع هللا لوسر نع ( ثيداحألاو )
 مهناوعأ و نعماظلا هللا نعل » : لع هللا لوسر نع هنع هللا يضر ديز

 موق داوس رثك نم : رباج نعو “'١)«ملق ةدمب ولو مهناوعأ ناوعأو
 . مهنم وهف

 )١( يقهيبلا هاور .

_ ٥٣٧ - 



 ؛ مهسلاجم و مهعماوج روضح و 2 مهعم داهجلاو وزغلا هرك مم نمو

 ص اهطرشب مهعم ةعجلاو ةعامجلا ةالص بوجو نم اوركذ ام الإ

 مهاياطع ذخأ ةزاجإ نمو . هتنايد هدوقت مامإ ناك اذإ رم دقو

 مامإ عم ركذ ام ذخأو ء مهعم ةعجلا ةالص مرح نم ةئطختو

 نيقفانملا وأ نيك رشلا اولتاق اذإ ( مهعم داهجلاو وزفلا هرك مث نمو )
 ملعلا ذخأل الإ ( مهسلاجبو ) اضيأ راغصلا مهدجاسمو ( مهعماوج روضحو )
 ةالص بوج و نم اوركذ ام الإ ) مهربغ دنع دجوب مل اذإ هركي الف مهنع عفاناا

 داقتا ةفا ةعامجلا ةالص لجؤت الف اوقرفت مهعم "لصي مل ول ثبح ( ةعامجلا

 ةاجنم رجافو راب لكفلخ ةالصلا: ثيدح يف نأ عم “سانلا لاوحأ ق"رفتوةنتفلا

 . كلذ نع

 نوكب نأو ء اهدسفر٫ ام اهيف اولخدي ال نأ وهو ( اهط رشب مهعم ةعمجلاو )

 ةالص بحت ذئنمحف راصمألا دحأ ىف اونوكي نأو ى ارفاسم ال اميقم فلكملا

 . راصمألا يف ولو رفاسملا ىلع بجت الو مهعم ةعجلا

 هدوقت مامإ ناك ذإ ) ةالصلا باتك يف طرشلا كلذ ضعب ( "رم دقو )
 ء هعم ةعجلاو ةعامجلا بجت ذئنيحف ى نيدلا رومأ يف هتوهشل اعبتم ال ( هتنايد

 فلخف ةالصلا امأو ‘ يزجت الو هءارو ةعمجلا ىلصت الف هتنايد هدوقت ال ناك نإو

 مرح نم ) ةءارب يأ ى ( ةنطخت و مماياطع ذخأ ةزاجإ نمو ) رجاف و راب لك

 ( مامإ عم ) اياطعلا نم ( ركذ ام ذخأ ) مرح نم ةئطخت ( و مهعم ةعمجلا ةالص

_ ٥٣٨ 



 اوبجوي الف .. مهتمئأ و مهنيطالس نم هدوقت ال نم امأو ‘ كلذك

 تامالعب مهنم أربي لهو مهنم كلذ ذخأ ازيح ملو مهعم اهروضح

 . . و سةالملا يف ةيمستلا كرتو ،ديلا عفرك اهب اودرف

 . هتنايد هدوقت يأ > ) كلذك ( 1 نم وأ هنم اهذخأي نأب ك مامإ دهع ىلع يأ

 اوبجوب لف « مهتمنأو مهنيطالس نم ) هتنايد ( هدوقت ال نم امأو )
 > هدارم اذه ك إمهوزيجم ل يأ ) مهعم ( ةمجلا روضح يأ > ) اهروضح

 . ملعأ هللا و

 ؛ دارملا وهو “ عنلل وأ زاوجلا ءاقبإل حلاص بوجولا يفن نآل كلذ حصو
 ةلزنم تدسف ولو هتنايد لزنت هتنايد هدوقت نم نأل « كلذب همالك تلوأ امنإ و
 نم نوك رحلا هاعس ابف بيبح نب عيبرلا ةلأسمك ماكحألا نم ريثك يف "حص ام
 زاوجلا مدع نود بوجولا مدعب ربع امنإ و هيف مهتلماعم زاجأف ةنايدب نيدحوملا

 . هتنايد هدوقت نم عم اهبوجو ةلباقم ق هنأل ى همدع دارملا نأ عم

 ةنايد هل نأل جاجحلا نم رباج ذخأ امنإو ى ( مهنم كلذ ذنخأ اوزيجي ملو )
 كلذ عمو سفنألا لتق يف فرسأ ولو وزغلاو اهبابرأ نم ةاكزلا ذخأ ىلإ هتقاس

 ؛كلذوحنو برشملاو معطملاو سبلملاو بك راابهثزنتلاو رفلاو ىنزلا هنع ركذي ال
 . ناثع راث ذخأ يف هضرغ امنإو

 رهاظلا بسح فلاح وه نمع يأ > نيفل آ نم يأ ى ( مهنم أرمي لهو (

 ى مارحإلاة ريبكت دنعنيديب قداصلا سنجلا دارأ(ديلاعف رك اهب اودرفناتامالعب )
 لصف ( و ى ةالصلا يف ةيمستلا كرتو ) هلحم يف ام ىلع تاريبكتلا دنع وا

- ٥٢٣٨٩ - 



 ممعم داهجلاو وزغلا زوجو ؛ نالوق ؟ال وأ كلذ وحنو اهيف تونقلا

 اوبس ايف ةلماعملاو مهعم منغلاو يبسلا زاوج يفو مهتنايد مهتداق نإ

 ةاتع هنع يور امم اذخأ مهعم ركذ امل زوجلاو { نالوق ء اومنغو

 أ وبس امم ذخأ ال : لوقي ‘ مالسإلا ف همهس ىلع لجرلا لتاقي ه أ

 > همهس ربغ ٠ اومنغو

 اذهو ى ( نالوق ؟ال وأ ) مهئامسأب ةيمسنلاك ، ( كلذ وحنو اهيف تونقلا )

 ص هلولدمل لب ى هتاذب ةءارب بجوب ال عورفلا نم ةالصلا يف نيديلا عفر نأ يف صن

 ىلع مالك للا نيد زرف باب يف مدقتو ى تونقلا اذك و ى ةنايد.وه ايف فالخلا وهو

 . مهتمالعب ةءاربلا

 نولتاقي مه ذإ ال : ليقو“( مهتنايد مهتداق نإ مهعم داهجلاو وزفلا زوجو )
 ايف ةلماعملاو مهعم متفلاو يبسلا زاوج يفو ) “ ىحلا تفلاخ يتلا مهتنايد ءالعإل

 مهعم ركذ امل زوجلاو ى نالوق ى اومنغو ) ءاطعإ وحنب مهنم هضْبقو ( اويس
 فنصملا هاور ( مالسالا يف همهس ىلع لج رلا لتاقي نأ رالع هنع يور امي اذخأ

 - هللاهمحر - دحأ حيشلا هاورو ،هيلع علطأ مل قيرط نم اعوفرم هللا همحر _

 اعرش لجرلا نأش نم نأ : ىنعملاو ‘ ايهنع هللا يضر - سابع نبا ىلع افوقوم

 يف سيل نمم لتاقي نم لك عم لتاقي لب ى لاتقلا نم مالسإلا يف هبيصن كرتي ال نأ
 : لوقي ) : هلوق ربخلاو “ هلجأل لوعفم اذخأو أدتبم زوجملاو “ الطسم هلاتق

 ريغ ز لام نم ( اومنغو ) ءاسنو لاجرو لافطأ نم ( اوبس امم ذخاي ال
 لغي الو ، مهلك مهسألا باحصأ ىضرب الإ دئازلا ذخأي الف يطعأ نإف ى ( همهس

 . نولغي مهآر ولو

_ ٠ ٤ ٥ _ 

 



 ء طقف كلذ ذخأ هدقت ل نم عم نإو ‘ اضيأ زو ۔ح و

 مهدقت مل وأ قفاوم ولو عطاقو مهيلع غاب عافد مهعم زاج و

 ، مهيرارذو نيدح وملا لاومأ نم اوبهنو اوبس ايف نولماعي الو 4 مهتنايد

 .يف صخرو ث ومن وأ لسن وأ ةلغ نم ايف وأ مهنيد يف زاج ولو

 : ةنايدب اولعف نإ هيف اولماعي نأ هوعاب نإ رح ريغ

 مل نم عم نإو ) منغلاو يسلاو داهجلاو وزغلا نم ركذ ام ( أضيأ زوج و )

 مهيلع غاب عافد مهعم زاج و “ طقف ) همهس يأ « ( كلذ ذخاب ) هتنايد ( هدقت
 نم اوبهنو اوبس ايف نولماعي الو مهتنايد مهدلقتة مل وأ اقفاوم ولو عطاقو
 ةيرفَصلاك ( مهنيد يف زاف ولو ) مهلاجرو مئاسنو ( معرارذو نيدح وملا لاومأ
 ةلغ نم ) ى ابف ىلع فطع ى ( اهف وأ ) ةريبكلا لعاف مم غو يسب نيدي نم
 يرقشي الو ى هوعيبي مل وأ ( هوعاب نإ "رح ريغ يف صتخرو ى ومن وأ لسن وأ
 وأ عيب نإ اضيأ هنمث ذخؤي الو ص كلمتلا هوجو نم ه۔جوب ذخأي الو رحلا مهنم

 نإ ) عبي مل وأ عيب رحلا ريغ يف يأ ى ( هيف اولماعي نأ ) عيبلا وحن هيف لعف
 . اهب اوبهنو اوبس يأ < ( ةنايدب اولعف

 نم ةنايدب مهريغو نوك رسملا منغ اذف فالخلا ىلع مالكلا تاطأ دق ( و )

 نم ضعب اهيف باجأ يتلا نافلخ نب ديعس لئاسم ىلع هتبتك ايف نيدحوملا لاومأ
 هريغ نمو : لوقأ مث « هقوسأ نأ هللا ءاش ام همالك نم قوسأ نجسي ينب نم هلأس

 نأ هراصتخاو ؛ اذكهو « عجر : تلق يمالك "مت اذإو ى يل هللا حتف ام مكتاف

 ةكرب نباو يمزراوخلا ديزب ابأو حلفآ مامإلاو باهولا دبع مامإلاو ركي ابا

- ١ ٤ ٥ 



 نم ةنايدب اوذخأ اهف مهريغ اذك و ‘ نيك رشملل ىتح ال : « تالاؤبلا ه بحاصو

 . نيدحوملا لاوم ]

 عيب الو ءاطع هيف مهل حصي الو هلام لحي مل نمم نيدحوملا ريغ اذك و : تلق
 لب ى مهل لحت مل لاومألا كلت مهنم نودحوملا منغ نإف ‘ كلذ ريغ الو ةبه الو

 قرمل "قح ال ه : ثيدحل اهوذخأ اهبابرأ ءاجو اهومسق نإو « اهبابرأل اهنوزرحي

 ىلع اوراغأ نيك رملا نإ : ثيدحلو ى "ء ملسم ءىرما لام ىلع باوث الو ملاظ
 ترذنو اليل ةأرما اهتبكرف ى للع هللا لوسر ةقان ى ءابضملا هيفو ةنيدملا حرس

 نبا كلمي ال ايف رذن ال » : لاقو قلع اهذخأف « اهئنرحنتل ةنيدملا ىلإ تملس نئل

 . نيملسملا نم اهذخأب ةأرملا اهكلمت ملف « ")« مدآ

 يعفاشلا لوق وهو هبلع دمتعملا هب ذوخأملا وهو : ! تالاؤسلا » يف لاق

 نومنافلا نودحوملا اهمسق دق مهلاومأ نم نودحوملا دجو نإ : ليقو ى ةعامجو
 ص ةعمبر نب نابلسو رمع لوق وهو “ اهوك ردأ الإو ص اهوكردي مل ةموسقم اهل
 نع نيتياورلا ىدحإ وهو ؛ نيرخآو « دمحأو ى كلامو ى ثيللاو “ ءاطعو

 عوفرم ثيدحل ةعبسلا ءاهقفلا نع هيبأ نع دانزلا يبأ نبا لقنو ى نسحلا
 ء ادج فيعض دنسب ينطقرادلا هجرخأ “ ليصفتلا اذهب سابع نبا هاور

 تنإ : يروثلاو وه لاقف ص قبآلا الإ اذه لثم ةفينح يبأ نع ةياور يفو

 ١ . هب قحأ همحاص

 ٠ دواد وبأ هاور ) ( ١

 . هحام نباو يقهيبلاو دواد وأ هاور ) 1 (

 سه ٢ ٤ ٥



 ماقأ اذإ :هنع هللا يضر ركب يبأنع راثالا ضعب يف للا همحر نسحلا وبأ لاقو

 ص هك ردأ هل هنأ نيلسملا نم نوك رمملا همنغ لا_م ىلع نيدهاش نيملسملا نم دحأ

 هنم ذخأ يذلا عجريو ص فلت ملسم لام ىلع سيلو ع مسقت م وأ ةمينغلا تمسق

 ء هذخأ مسقي نأ لبق ةنيبلاب ةك ردأ نإ : رمع لاقو ى ةمينغلا لهأ ىلع لاملا
 ذخأيو ، ركب يبأ لوقب لوقلا اذه يف اوذخأ و ى الف مسق نأ دعب هك ردأ نإو

 هاطعأو هذخأ ملسم مهس يف هدجو اذإ : ليقو “ ضوع الب هدجو نبأ هلام

 ةمسق ىلع وهف مالسإلا هكردأ ام لك » : ثيدحلا يفو ، رظنأ لوألاو ى هتميق
 . 7 مالسإلا

 منغ اذإ : نسحلاو رانيد نب ورمعو يرهزلا يلعو ةفينح وبأو عيبرلا لاقو

 اهوبهو اذإو ى اهيغ اولماعي نأ "حصيو ى اهوكلم نيملسملا لاومأ نوك رشلا

 ص عضاوم يف « حاضيإلا » مالك هيلع جرخيو ةتس وبأ لوقي اذهبو ط هل يهف دحأل
 اهبهن يتلا مهلاومأ نيرجاهملل درب مل ولع هنأ هل لديو ع « دعاوقلا » مالكو

 : انباحصأ معزو ى حتفلا دعب هنم مظعأ ىلعو ى درلا ىلع رداق وهو ى ةكم لمهأ
 ( يسرافلا ) ناملس جرخ دقو « هتداق نإ ناتكلا يف ةيزجلا ذخأ نم لماعي هنأ
 . هعيبل تابثإ كلذب بتاكي نأ قلع هرمأو عيبف للا نيد نع ثحبي

 يف عايب افيس لجر مم دجو راصنألا نم الجر نأ ىور امي نولوألا حتحاو

 نم هنإ » : عئابلل لا_ةف ، للع هللا لوسر دنع همكاحف « همخأل هنأ لقع قوسلا

 سرف بهذ اذك و « '؟ كيخأ لام ريغ يف ةمينغلا عبتا ةمينغلا يف همهس

 )١( ملسم هاور .

 . ينطقرادلا هاور ( ٢)

 ۔-_- ٣ ٤ ٥ م.



 نوديعي الو ص رحلا ريغ كاسمإ مهل زاج قافولل اوعجر تإو

 . ..... ...... ..فالخلا يف ضئارفلا نم اودأ ام

 ٢ايهب هل كحف ى مهنم امهودرف نيك رملا ىلع نوملسملا رهظف هدبع قبأو رمع نا

 > نافلخ نب دمصس مالك ىلع تبتك ايف اهلك نيلوألا ةبوجأ نع تبجأ دقو

 . هرظناف تلطأو ع برلا نع روكذملا لوقلا تحّحصو

 مجل زاج ) طقف يبسلاو بهنلا كلذ نم اوبات وأ ( قافولل اوعجر نإو )

 يف ضئارفلا نم اودأ ام نوديعي الو ) ى ةنايدب اولعف مهنأل ( رحلا ريغ كاسما
 عجرو بات مث هتنايدب هلعفو فلالا هانج ام لكو : « تالاؤسلا » يقو ( فدلخلا

 هدادترا لاح يف دترملا دسفأ ام لكو ص ءيش هنم هيلع سيلف نيملسملا بهذم ىلإ

 . هنمض دقف سانلا لاومأ نم

 هيلع سيلف باتو دحو اذإ : ينايسولا نزوت ربجم يبأ نع خيشلا ىكحو
 لاتقلاو داهجلاو مهعم وزغلا زوجي هنأ : ميهاربا نب فسوي خيشلا ركذو ى ءيش

 نياب نم ىلوآلا ةقبطلا : تاقبط ثالث ىلع ةملظلا تحت سانلاف “ عيمجل ةبراحملاو
 مهيلع دريو ى ركنملا نع مهاهنيو مهرمأي وهو ث مهيلع ردق ام مهبصانو ةملظلا

 غوسي اذهف « كلذ يف سانلا دنع افورعم ناكو « مهضقانيو مهبهذم ءوس

 ركسملا ىلع مهل يليو ى ةمينغلا نم همهس ذخأيو ى مهعم داهجلاو مهتحت نوكلا هل

 نسحلاو ديز نب رباجك تاحاسملا ةمسقو ىوتفلا ىلع مهل يليو ى ةمينغلا ىلعو

 مهتضقانم مهنم ترهظ نمم ةباحصلا نم ريثكو سابع نباو حيرش و يرصبلا

 طرشب سأب هب سيل ام رومألا نم اولي نأ سأب مهيلع سيل ءالؤهف ى مهتفلاخم و
 ء مئال ةمول هللا يق مهذخأت الو ‘ هقيرط اولمعتسيو هللا رمأب اولمعي نأ

- ٥ 1 ٤ _ 

 



 : قلع للا لوسر مهيف لاق نيذلا لطابلا لهأل نينواعم كلذب نونوكي الو
 ى 6١ . ملق ةد ولو مهناوعأ ناوعأو مهناوعأو نيملاظلا هللا نعا »

 طقس ذإ بتكي ناك هنأ كلذو ى ديز نب رباج عم فسوي نب جاجحلل ىرج ايك
 هللا لوسر لاق : رباج هل لاقف « ملقلا ينلوان : ديز نب رباجل لاقف “ هدي نم ملقلا

 ارباج نأ ولف ««ملق ةدمب ولو مهناوعأ ناوعأ و مهناوعأو نيملاظلا هللا نعل » : تلع

 يف جاجحلا دي نم ملقلا طقسف هريغو لالب يبأك ملسم ةجاح يف ىعس
 ءارو نم لعجب هوشرب لب ث كلذ ريغو ةاودلاو ملقلا رباج هلوانل هتباتك

 . كلذ

 رومألاو ةراد اياطعلاو ةنس نيعبس نم ابيرق قارملا ىلع حيرش ىضق دقو
 : رال هللا لوس ر هيف لاق يذلا يرافغلا رمع نب مكحلا نب هللادبع كلذك و ى ةراق

 هذهب دهع هل نكي مل نم امأو ع « ةمايقلا موي آادغ قرشملا لهأ مامإ يتأي »
 الف « مهيلع "درلا الو مهتضقانب فرع نمم نكي ملو اهيف عورشلا الو رومألا

 سأب الو هحالص سانلا فرعي رمأ نوكي نأ الإ ائيش مهرومأ نم يلي نأ يغبني

 فرعيو هفرعي ارمأ ناك نإف «نيملسملا حلاصم يف اديرب ريسي نأ امأو « هنم هيلع
 قولخل ةعاط الف اهيلع هوهرك أ وأ ةيصعم ىلع هودوار نإ امأ و؛سأب الف هحالص

 رضاحملاو نيذأتلاو ةماقإلاو دجاسملا رمأ ىلي نأ امأو ى قلاخلا ةيصعم يف

 قاوسألاىلع انيمأ ريصي نأ امأو « اذه لك يف هيلع سأب الففيوختلاو ريكذتلاو
 ىلع وأ سرحلا نم وأ مهم فيرع وأ ناوعألا سأر وأ ان'وع وأ مساقملا ىلع وأ

 )١( هركذ مدقت .

 ٥٤٥ _ ( ج ١٧١ - لبنلا - ٣٥ (



 ةيابج و > جارخلا نيواودو ك دونجلا نيواودو ‘ قىقحتلا نيوا ود > نيوا ودلا

 نإ امأو ى هلك اذه يف الف امولظم وأ املاظ مهبراحي "ودع نم ةسارحلاو لاومألا

 نمأي الو > مهربخأف ةيصمم هنم ترهظ نمف اهلك ةيصعملا رومأ ق انيمأ مل ناك

 ي هب مهربخي الو انيمأ نوكي الف ةعيرشلا تايضتقم فالخب ياملا اوبقامي نأ
 ام دجسم مامإ وأ ناضمرمايق وأ نيذأتلا وأ سانلاب يلصيل ةعجلاةماقإ هوفلك نإو

 . اهوماقأ اذإ مهفلخ ةالصلا هل زوجت اك ي زئاجف

 مجريف دلجلاو عطقلاو هريغو مجرلاو صاصقلاو دودحلاب قلعتي ام امأو

 يف دترملا ةبقر برضيو ى فذاقلا دلجيو « قراسلا عطقيو “ ينازلا نصحملا مهعم

 . سأب الف ى اهلاثمأ

 باطخلا نب رمع نب هللا دمع نحتما فسوب نب جاجحلا هللا ود_ع ناك دقو

 نب ملاس رمأف لجرب يتأ جاجحلا نأ كلذو ملاس هدلو يف - امهنع للا يضر
 : هل لاقف لجرلا ىتأف فيسلا ذخأف ملاس ماقف ع لجرلا قنع برضيل هللا دبع

 جاجحلا ىلإ ملاس عجرف ى معن : لجرلا لاقف ؟ حبصلا ةادغلا تيلص له

 ملسملا دبعلا ىلص اذإ » : لا۔ة قلع هللا لوسر نأ اذه يبأ نم تعمس : هل لاقف
 للاةمذ رقحي نأ دحأل يفبني الف « "س هلوسر ةمذو هللا ةمذ يف وهف حبصلا ةالص

 « هقنع تبرضف لجرلاب رمأف « فيسلا عض : جاجحلا هل لاقف « هلوسر ةمذو

 لجرلا لجرب ملاس ذخأف “ينع هجرخأو لجرلا لنج رب ذخ : ملاسل جاجحلا لاقف

 . يقهيبلا هاور ) ) ١

- ٦ ٤ ٥ _ 



 ص كقنع برضأ نأ نم يلإ تبحأ يخأ اي كلجرب ذخآ نآل : لاق مث

 الإ املاس كتمم ام :هل لاقف &! هنيع نيب لقف هللا دبع هوبأ هلإ ماقف

 لجرلاو ةبقرلا برض هب لحتسي ال ام ىلع دحأ قنع برضينأ هوفّلك نإ و
 لتق وأ مهيلع )لد وأ نيملسملا نيد ف نمط نث همد "لحم نمم قنعلا بورضملا

 ١ ودارأ ام ىلع مهعواطب الف همد اهب لح ةلصخ هنم تملع وأ ك نيدلا نع ادحأ

 اذإ مهيلإ عجري نأ ىلع وأ مهب ردغي الو مهنوخي ال نأ هوفلحتسا نإو ى كلذ نم

 . نوخ الو ردفي الف هوقلطأ

 تاذ يف كولملا ءالؤه روجف رهظ نإ يف سيلو ى ملعأ كلاف عوجرلا امأو
 نم مه لب « مالسإلا ةلم نم مهجرخي ام مهيديأ ىلع ركانملا ترهظو ى مهسفنأ

 ع قرطلاو لبسلا اونمأ مهنأ مهبقانم نمو ‘ ءوس لهأ اوناك نإ و ى ةلملا لهأ

 سادرم لالب يبأ عينص يفو “ةموكحلاو ةاضقلا اوبصنو “جارخلا و ءيفلا اوباجو

 فداص مهيلع جرخ امل هنأ كلذو ى انلق ام ىلع "لدي ام - هنع هللا يضر

 ءهباحصأ اياطعو هءاطع اهنم ذخأ و اهل زنأف اهذخأ ناسارخ نم الام المج نيعبرأ

 ةنايد لهأ اونوكي مل ول تاءاربلا كلذب ممه بتك و دايز نب للا دبع ىلإ اهبّيسف

 ةعمجلا نع فلخت نيح _ هللا همحر _ ديز نب رباج عينصو ى مهيلإ اهدر امل

 ههبش و جاجحلا نم اياطعلا ذخأ كلذ ءارو نمو “دوعأ ال نأ "يلع كل مهللا :لاقف

 س ٧٢ ٤ ٥



 نم مهريغو ءاضقلا حيرش" ةيالوو تاحاسملاو مهل ىوتفلا ةيالوو اهب مهتبلاطمو

 .ريثك ملعلا لهأ

 اعرش نوعاري ال سانلا ىلع اوبلغت نيذلا مهف ةروجلا نيطالسلا امأو

 تاجارخلاو روشملاو تاقدصلاو ةاكزلا اولطعو هب نوملعي الو هملإ نوعدد الو

 مهسفنأل اوعرش و تاصاصقلاو دودحلا ةماقإبو تاموكحلاوةيضقألاب نومتهي الو

 رودلا اونبو روصقلا اوديش و عئارسثلا قئارط فالخ مهكلم ةماقإ يف اقرط

 عيمج يف اولمعتساو ى نادلبلا ىلع نوريغيو “ ناوعألاو سرحلاب اهونصحو

 روفلا برش اورهظأ و «ةافكلاو ناوعألا اوذختاو ى تالابقلاو مراغملا لاومألا

 . رومألا عيمج يف رأوجلاو ى روتسلاو فزاعملاو ، ريرحلا سنلو

 فعضو اهلهأ ةلاهجل ةيلهاج ةيلاجلل ليق انإ ه : ع هللا لوسر لاقو
 باطخلا نب رمع نعو « «)١' هل وهف هدي يف وهو ءيش ىلع ملس أ نمف ى اهماع

 يف ام منكح'و ںهيلع ملسأ اذإ دحأ نم ائيش نيعزانب انسل : - هنع هللا يضر _

 ءيش نوكي نأ الإ نيملسملا لام تويب يف كحلاك مهلاومأ تويبو كولملا نئازخ

 انعم نوفلاخلا ازغ اذإو ى هلهألف ىحلا ليبس هيف اوكلسي مل وأ “ ابوصغم انيعم

 نم مهانيطعأ و ملظلا مهنع انعفد انل اونعذأ اذإو ى انم دحاوك مهماهس مهلف

 )١( ملم ءادر .

 س _ ٨ ٤ ٥



 مهنم ذخأ امم مهيطعي اضيأو « كلذ هل رهظ اذإ مامإلا دهع ىلع كلذك و ى ةاكزلا

 لعجنو مهئاينغأ نم ذخأ ام لك مهاطعأ هل رهظ نإو“هلحم يف رم ام ىلع ةاكزلا نم

 . مهنم وأ انم ةاضقو اماكح مهيلع

 نحن سانلا اهيأ : ةنيدملاب هللا همحر - فوع ن راتخملا ةزمح يبأ ةبطخ نمو

 سانلا وعدي ةعدب بحاصو ارابج اكلمو نثو دباع الإ اتنم سانلاو سانلا نم

 ى هنع عروتن الو انل "لحي مل ولو مهتنايدب مهيديأب ام لك يف فرصتلا انلو ى اهيلإ
 ه"درن الو ههوجو يف هفرصنو مهلام تبب يف هدجن وأ « ةيطعلا وأ ةلماعملاب كلذ و

 ء هلحم يف رم ام ىلع مهحيرج ىلع زهجن الو « مهانلتاق ناعذإلا اوبأ اذإو مهل

 بات نمآلا نعذت ةماعلا كرتتو اولتقىلف لتقلاب مهئاسؤر ىلإ دصقلا نكمأ نإ و

 نيملسملا نم دحأ لتق وأ نعطب الإ ةماعلا نم ذئنيح لتقن الو“هيلع ردقن نأ لبق

 . هلع هتلالدب وأ

 لاملا تيب نم ةيمأ ينب ديب لصتا ام لك "درب زيزملا دبع نب رمع رمأ دقو
 هنبا رمأو “ هدعب ةيمأ ينب كولمو ناثع ءاطعإب عرشلا هجو ريغ ىلع ءيفلاو

 ابوتكم ناك ام أرقيو ربنملا ىلع نوكي نأ كلذب ىعسي نبإ هل ناكو كلملا دبع
 ى ةعماج ةالصلا ىدان نأ دعب ى ينب اي قزم : هل لاق اباتك أرق ايلكو ى مه

 هيطعي نأ لبق لاملا كلذ نيملسملا هللا ىطعأ دق : هنبا لاق دقو « سانلا عمتجاو

 . اهلك هنبا اهقزمن « هاطعأ نم نامثع

_ ٩ ٤ ٥ 



 هذخأ هلف الام وأ اضرأ لاو وأ ,ضاق وأ إريمأل مظعألا كلا عطق نإ و

 ةالولا ىنب ام كرتيو ث مه رئاظن نود مهاباح ولو “ عرشلا هجو ىلع ناك اذإ

 ناذألل عماوصلا وأ نوصحلا وأ سرادملا وأ دجاسملا نم ةاضقلا وأ ءارمألا وأ

 . ملعأ هللاو < ىلاعت هللا لام نم كلذ وحن وأ

- ٥٥٠ 



 باب

 يهن مث نمو { نيكرشملا ماكحأب كرش رادب نم ىلع مكح
 ص ةحابم ةجاح وأ رذع الب اهنيطوتو نوكسلاو اهيلإ رفسلا نع

 باب

 نك رمملا راد ق ةريسلا و مكحلا يف

 ةيزج وأ لتقو ةءازب نم ( نيكملا ماكحاب كرش رادب نم ىلع مكحي )
 ى ليصفتلانم كلذ لاحم يف ةرم ام ىلع للبلاو ةحيبذلاو ةحكانملاحرحتو ةمينغ وأ

 ( ةحابم ةجاح وأ رذع الب اهنيطوتو نوكسلاو اهيلإ رفسلا نع يهن مث نمو )
 نم الإ هيف رذع الف اهنيطوت امأ ى هملعي نمم ماكحألا كلت هسفن ىلع بجوي الئل
 ءاقبلا هلف اهريغ ىف وأ اهيف وهو اهولخد كرش راد اهنوك لبق انطو هل تناك
 اهريغ يف ناك نإ نكل ى هل رذع كلذ لبق هل انطو اهنوك نإف ى اهناطبتسا ىلع
 « راد اهيف هل ناك نإ الإ يدنع اهنمطوت ىلع ءاقبلا هل "لحم الف مهل وخد لاح

 ىلإ رارطضالو كلذل حابيف اهيف نوكسلا امأو ى ءاقبلا زاوج يريغ قلطأو

_ ٥٥١ - 

 



 كلذل اهيلإ رفسلا حابيو اهريغ يف هبسك دجم الو « "دب الو هيلإ جاتحا ام بسك

 ةمطعب اثداح وأ اميدق لاملا كلذ هيف ناك اهنم هريغ لام وأ هلام لقنلو

 ملاتقلو مالسإلا ىلإ مهئاعدلو اهنم ىرسألا ةكَفلو كلذ ريغ وأ ثراو وأ

 . كلذ ريغ وأ جح وأ ملع ىلإ ليبس روبع وأ

 هجو ىلع اهنكس اذإو ى ابوره دجي ملو هورسأ اذإ اضيأ اهنكاس رذميو
 الوابيف جوزتي ال نكلو ص كلذب هنم أربي الف ةروكذملا هوجولا نم زئاج

 راد نوكت نأ لبق انطو هل نوكي نأ وهو « اهنطوب نأ هل ؟لح نإ الإ ى3رستي

 تناك قح اهدري ملو هلبق وأ كرمش راد اهنوك دعب اهعزن نإ الإ “ةرم ام ىلع كرش

 دجو نمو « هل انطو اهنوك هل نم الإ ماتلا اهيف "لصي الو اهدرب الف كرش راد

 لصي ىتح ريصقتلا ىلص جرخ اذإو ث اهنم جرخي ىتح ريصقتلاو ماتلا ىلص اهيف
 مل ولو ديحوتلا راد يف نطولا ذخأيو اهيف ريصقتلا يلصي : ليقو ى هنطو انطو

 نع يهنلا “رم دقو ، هتفص وأ همساب الإ هنطو ام فرعي ل وأ ‘ مسإلاب الإ اهفرعي

 نأ.وهو ى ةرجهلا دعب برفتلاو انطو كرشلل راد ذاختا وهو ى ةنسلا ليدبت

 نيملسملا عم نوكي نأ وهو « ةقفصلا لاتقو « ةيدابلا ىلإ رارقلا نم هنطو عزني

 لتق : ليقو “ مهعم لتاقي نيقفانملا وأ نيك رملا مهودع ىلإ عج رف مهفعض ىأرف
 كرشملل اهرمأ يتلا رادلا يه كلذ اهيف زوجي ال يتلا رادلا كلتو انامأ هاطعأ نم

 . اهنع درب ال ةيك رشلا ماكحألا اهيف يرجي

 هنونتفي ال هنيدو هوك رت ام نيك رملا دلب نيطوت زوحي : يرصبلا نسحلا نعو
 ولو لدع راد رادلاف مهنيد او رهظب نأ نوردقي لدعلا لهأ ماد ام : لسىقو هنع

 راهظإ نمو ع اهناطيتسا زوجيو ث نيقفانم وأ نيك رشم لالضلا لهأ اميلع بلغ



 روبق كلت : ليق مم نهو ‘ قفان كلذ نودب دحوم اهنطو نإو

 كرت ىلإ مهئاعدو مهلاتقل اهيلإ زاجي افو ى اهيلإ هلا رظني ال
 . دئاق وأ لماع نم هل نذأ نم وأ ،لدع مامإب مهتريسو مهماكحأ
 اوماع مث مهومنغو مهوبس نإو

 الف لدع راد تسيلف هيهنو هرمأ ىلع اوردقي مل نإو هيهنو رئاجلا كلذ رمأ نيدلا
 زوجي طالتخا رادو رفك و لدع راد : ليقو “ دمحوت راد تناك نإ الإ نطوتست

 رفكلا راهظإ الإ دجي مل نإو ط امتتكم هنيد ةماقإ ناسنإلا دجو ام اهناطيتسا
 ناك نإ قافن رفك رادو اك ريشم رئاجلا ناك نإ كرش رفك راد ىهف لالضلاو

 هنيد ةماقإ دجي مل ذإ كرشم ربغ رئاجلا ناك ولو اهنطوتسي نأ زوجي الو « اقفانم
 هلف هفالخ دقتعيو هناسلب هيطعي ائيش الإ اناتك هتماقإ دجو نم : ليقو ى اناك
 ا۔ميف فرع ام رفك راد لاقي ال : لقو ص كرش راد تناك نإ الإ ى اهنطوب نأ

 . رفك و لدع راد لب ى مهنيد اومتك لدع لهأ

 يرستلاو « حاكنلا : كرشلا راد يف لعفت ال هجوأ ةسمخ :«تالاؤسلا» يفو

 دحوم اهنطو نإو ) دجسملا ناينب : ليقو رادلا ناينبو “نيطوتلاو ؤ قتعلاو

 نيدحوملل نيكرشملا راد يف يتلا روبقلا ( كلت : ليق مث نمو ى قفان كلذ نودب

 اهيلإ زاجي امنإو ) مهمحري ال يأ ى اهلهأ ىلإ يأ ( اهيلإ هللا رظني ال روبق )
 مامإلا ( نذأ نم وأ لدع مامإب مهتريسو مهماكحأ كرت ىلإ مهناعدو مهناتقل

 ع نيفلاخم ولو نيطالسلا نم هتنايد هتداق نمي زنجأو ى ( دئاق وأ لماع نم هل )
 . دحلل ةزواجم الب ناطلس ريغب زيجأو

 دقو ث مهنم اوءربت نيدحوملا نم اهب نمب ( اوملع مث مهومنغو مهوبس نإو )

- ٥٥٣ - 



 ص قافنلا ال كرشلا مسإ مهنع اولازأو مهيبسو مهلام مهل اودرو

 مهدعب اهنكسو اهنع اولوحت مث رادب كرشلا لهأ ماكحأ رهظ نإو

 نوقفاوملاو نوفلاخلا وأ نيماسملا براحي مل نم وأ نيدهاعم ولو مهلثم
 2 قاب رادلا مكحف

 اولتق نم ةيدو ( مهينبسو مهلام م اودرو ) رذع مهل نكي مل نإ كلذب اوقفان
 ارهق ولو اولتاق نإ الإ ى مهنم كلذ اوباصأ نإ اهوحنو مهحورج شأرأو مهنم
 قافنلا مسإ نإف ى ( قافنلا ال كرشلا ممإ مهنع اولازأو ) “ شأرأ الو ةيد الف

 اوماقأ نإو “مهنع لازي الو ‘ مهل مزال ممإ وهف رذعالب اهيف ماقملا هوقحتسا دق
 . ةءارب الو كلذب قافن الف رذعلا

 (مهلثم مدعب اهنكسو اهنع اولوحت مث رادب كرشلا لهأ ماكحأ رهظ نإو )
 ( نيدهاعم ولو ) دوهيلا مهبقعو ىراصنك اوفلاخ ولو الثم نوك رسثم مه نم يأ

 نإ ةوعدلا مهلصت مل وأ هلاح ملعي ال نمم ( نيماسملا براحي مل نم وأ ) نييتمذ_ وأ

 اهوظفح وأ ى مهملعن مل نإو ط كرشلا كح مهيلع يرجي اهيف نودحوملا ناك

 ةيرذ وأ الام هل يبسن الو ث ًآدتحوم ولو مهل اهزرح نم لتاقنو « نيك رشملل

 كرش راد تدهع نإ اضيأو ى ( ,قاب راآدلا مكحف نوقفاوملاو نوفلاخنلا وأ )
 اوملعي مل ام مهلاتق يف اورذعو « اهيف مهفلخ نمم اهيف نم لاتق زاج اهنع اول“وحت و

 . مهلاتق لحي ال هنأ

 هنأ نتبت امو اهنم اوجرخ نم لوصأ ذخأنف اذه ىلع مالكلا لمح زوجمف
 رادف نوبراحم نوك رشم مهدعب اهنكسو نوبراحم نوك رشم اهنم لوحت نإف « مهل

 _ ٥ 3مم -



 نم رمع م ام ىمسي الو ء لا ز مهدعب رمعت ل نإو

 . . . . . . . . ‘ آراد يفايفلا

 نوك رشم اهنكسو نودهاعم نوك رشم اهنع لوحت نإو « ةبراحمو كرش
 ى ةمذ "رادف نويمذ اهلزنف نوتمذ لوحت وأ « دهعو كرش !رادف نودهاعم

 ص لسو فالخ رادق نوملاسم نوفلاخم اهنكسف نوملاسم نوفلاخم اهنع ل"وحت وأ

 برحو فالخ رادف نوبراحم نوفلاخ اهنكسو نوبراحم نوفلاخ اهنع لوحت وأ

 نوبراحم نوقفاوم ل"وحت وأ 4 ملس و قافو رادف نوملاسم نوقفاوم اهنع لوحت وأ

 كرشلا رهظي نأب كلذو “ برحو قافو رادف نوبراحم نوقفاوم اهنكسو
 فالخلا وأ “ةمذلاو كرشلا وأ ، دهعلاو كرشلا وأ « ملسلاو كرسلا وأ « برحلاو

 ديدجت الب ' برحلاو قافولا وأ ى ملسلاو قافولا وأ “ملسلاو فالخلا وأ ع برحلاو

 . مهلبق اهيف مهلثام نم مكحي مهلو مهيلع مكحيف ى مامإلا نم مهل ةوعد
 اهيف قبس ام فالخ رهظ نإو ءيش ىلع ةدقع وأ ةوعد ديدجت ىلإ جاتحي الو

 فنصملا مالك يفف ى ديدجتل جاتحا ام ددجو 2 اهف مهلبق نم فلاخ ام كحب كح

 اهنع اولوحت مث رادب مهريغ وأ كرشلا لهأ ماكحأ رهظ نإو : هريدقت فذح

 نم دعب نيملسملا براحي مل نم وأ“نيدهاعم دعب نيدهامم ولو مهلثم مهدعب اهنكسو
 . نيقفاوملا دعب نوقفاوملا وأ نيفلاخلا دعب نوفلاخلا رهظ وأ مهبراحي م

 مث نينس ثالث تمطقنا نإ اذك و ى اهكح ( لاز مهدعب رمعت مل نإو )
 نولوألا اهيلإ عجر نإو ى ملعأ هللاو ى اهنكس نمل رمآلا ددجي ذئنيحو “ ترمع
 نيقفاوملا وأ نيك رشملل ( اراد يفايفلا نم رمعي مل ام ىمسي الو ) “ ديدجت الف
 نبب وأ نيقفاوملا وأ نيفلاخملا وأ نيك رشلا ىرق نبيب ناك ولو نيفلاخملا وأ

 ۔- ٥٥٥



 ماكحأ هيلع يرجت نم ديف يئر نإف ، نكسو رمع نإ الإ

 نيكرشمل ١ نيب ام ا ذكو ] همكحو هرمأ نيبتي ىتح فقو كرشل او ديحوتل ١

 . نيدهاعملاو نيملاسملاو نيبراحملا نم

 دعب ( رمع نإ الإ ) نر خآلا ةيرقو نبققاوملا وأ نيفلاخملا وأ نيك رملا ةيرق
 , .كلذ

 ُنكسي مل ولو كلمتلا هجو ىلع ءانب وأ سرغ وأ ثرحب رمع وأ ( نكسو )
 ص اهلهأل راد وهف ةيرقلا رح يف ناك امو ص ةكلمتمو ةنكاسو ةرماع راد وهف

 نم ) ينايفلا نم رمعي مل ايهف يأ ى ( هيف ينأر نإف ) « مهلاح نيبت نإ كلذو
 ماكحأ هيلع يرجت نآل حلصي يأ « ( كوشلاو ديح وتلا ماكحأ هيلع يرجت
 لقعلا حيحص افلاب نوكي نأب ديحوتلا ماكحأ هيلع يرجت نألو كرشلا

 يرجت نمم هنأ ( همكح و هرمأ نيبتي ىتح ) هبف ( فقو ) رثك وأ لق
 ع كرشلا ماكحأ ه_هلع يرجت نمم هنأ وأ « ديحوتلا ماكحأ هبلع

 هقافو نيبتي ملو هدبحوت نبت نإف ى فلاخلاو قفاوملل لماش لوألا مسقلاو
 فلالا وأ قفاوملا ٦:صخي ابف فقوو “ديحوتلا لهأ معي امب هيلع مكح

 الفط ناك نإ نالف نيا هنوك و ى ةداهشلا وأ هرارقإ كلذ يف يفكيو ى نيبتي ىتج .

 هيلع ىبرت امب هيلع مكحيف فالخلا وأ قافولا بهذم ىلع ىبرتو كلذ يف ابو
 . غابو قهار ىتح

 الو دهع الب ( نيملاسملاو نيب راحملا نم نيك وشملا نيي ام ) فقولا ( اذكو )
 قاطأ ام بسح ءاطعإ ن ودب ةمذب وأ ةيزح ءاطعإ و ةمذب ) ندهاعملاو ( ةَم ذ

 اوفرعي مل اذإو ى نيدلل ةرضم هريغ يف ناكو نيدلل احالص ءآر .وأ مامإلا

 ۔ ٠٥٩٦ -



 مدقم وأ رلاوك هيلإ رمألا دري نم وأ 4 مهرارقإب مهرمأ نيبتيو

 ماكحأ نم ةزوح وأ رادب رهظ نإو ، انم لودعب وأ ناطلس وأ

 اهيلإ نوعديو ء اهب اوناد ديدحتو يسجتك كرش ةلصخ مهيفو نيدحوملا
 ؛ نوكرشم مهو كرش راد يهف اهب نورمأيو

 لك ىلع ةءارنلا ف و فرمي ىح , فقو ندهامم وأ نملاسم وأ نيب ,راحم

 ٠. هريغ ف وا يفايغلا نم رم ل ايف كلذ ءاوسو ى نوفلاخخلا اذك و ك لاح

 نودهامم انأ وأ نوملاسم انأ وأ نوبراحم انأ ( مهرارقإب مهرمأ نيبتيو )

 ( ناطلس وأ مدقم وأ ) نيك رملا نم ( ,لاوك ) مهنم ( هيلإ رمألا درب نم وأ )
 لب > مهناطلس وأ مهمدقم وأ مهلاو هب "رقأ ام كحي ًاعىج مهيلع مكحيف مهنم

 هركذ ام هلك كلذ يف ةوعدلا لهأ رشعم ( انم لودعب وأ ) هفن نع لك نّسبي

 نم دب ال نامجرتلا اذك و « دجاو : ليقو ى نانثا يفكيو ء هتركذ اهو فنصملا

 دارملاو “كلذ وحن وأ ملسلاب وأ مهنع برحلاب هلوق يف دحاو يزجي : ليقو “نينثا

 . ىوقتلاو ةدالولا ةلادعلا

 هب مكحلاو نآرقلا ةءارقك ( نيدحوملا ماكحأ ةزوح وأ رادب رهظ نإو )

 لج هلا نأب لوقلا يأ ى ( ممسجتك كرش ةلصخ مهيفو ) ى تلع يبنلاب ناميإلاو
 ىلإ لزني وأ شرعلا قوف وه اولوقي نأب ( ديدحتو ) “ مسج مهلوق نع العو
 ا اوناد ) رفكلا عاونأ نم كلذ وحت وأ ناسنإ ةروص ىلع وأ ايندلا ءامسلا

 قرف يف اودع ولو ( نوك رمثم مهو كرش راد يهف اهب نورمأيو اهيلا نوعديو
 . ع يبلاو نآرقلا نم هب اونمآ ام بسحي ديحوتلا
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 يفو ى اضيأ كرش رادف نودترم رادب درفنا نإو نومنحغيو نوبسيو

 نالوق ، مهمنغو مهيبس زاوج

 هلإ ال : مهلوقل ضقان ميسجتلا كلذ نآل : ةينثولاك ( نومنغيو نوبسيو )
 : ليقو “ حيحصلا وه اذهو ث قح هب ءاج امو ى هللا لوسر دمحم كلا الإ

 اولوقي ىقح سانلا لتاقأ نأ ترمأ » : قلع هلوقل نومنغي الو نوبسي ال

 مهعم ثراوتي الو مهنم جوزتي الف هيلعو “ لوآلا حيحصلاو ث 0١ هللا الإ هلإ ال

 ةروصلا وأ ةيمسجلا ىوعد يف كسمتي مل نإ يل رهظي ايف كلذو مهحئابذ لكؤت الو

 ىنعم نوك رشم مهف هبكسمت نإ وهنم اك رش كلذ لاق لب “ نآرقلا ظفل رهاظب
 . ةلالضلا هذه اوكرتي ىتح نولتاقيو ى انغ ةلو اببس ال

 ال ام يع"دي نكلو ى اهيع ديو ةلمجلا هذهب "رقي نم امأو : دمحأ خبشلا لاقو

 نأ كلذ دعب "رقأ مث ةروص و أ مسج هلا نإ : لاق نأ لثم ى ديحوتلا هب "حصي

 ديحوتلاب يتأي نأ ربجيو ى هيلع وه ام ىلع كرتي الف ةروص الو مسحي سيل لا

 ربجي ال اذهف طقف ديحوتلا ةلمجب هرارقإ ناك نإ امأو ى ةروصلاو ةيمسجلا يفنيو

 . هتلالضو هتعدب نم هيلع وه ام ىلع كرتيو ديحوتلا ىلع

 زاوج يفو 0 اضيأ كرش راد ) يه ( ف نودترم رادب درفنا نإو )

 يبس ال نأ روهشملاو ادعاصف نادترملاو دترملا اذك و ( نالوق ص مهمنغو مهيبس

 ٠ ملسمو يراخبلا هاور ) ( ١



 ، مهرمأ يلاول نوكرشملاو نودحوملا اهيف طلتخا راد يف رظنيو

 نكلو ‘ مح مكحلاف { نوبلاغلا مهو 4 نيكرشملل ناك ناف

 . منم نودحوملا زيمتي قح مهتطلاخمو مهلاتق رخؤي

 مهحئابذ لكأو مهتلماعم نم رذاحي الف نوبلاغلا مهو مهل ناك نإو

 نكي مل نإو ص هنم رهظ وأ كرشب بيرتسا نم الإ مهيلع ميلسلاو

 اذه رهظي .ىتح مهماكحأ و مهرمأ نع فك دحاول روهظ الو بلغ

 طلتخا راد يف رظنيو ) هلح يف آرم دقو ، وه نمل مهل ام يف اوفلتخاو منغ الو

 مهو نيكرشمال ) يلاولا ( ناك نإف « مهرمأ يلاول نوكرشملاو نودحوملا اهيف
 ( مهل مكحلاف ) ، نوك رلا يأ ى نوبلاغ مهنأ لاحلاو يأ ى ددملا يف ( نوبلاغلا

 ( مهتطلاخمو مهلاتق رخؤي نكلو ) لاق اك اوزي_ة اذإ مهكح مهيلع يرجيف
 نيدحوملاو نيك رشلا مكح هيف فلتخا ام لك نم كلذ ريغو للبلاو حاكنلاب
 لازقعالاب نيدحوملا دان :هيدانل لوقي نأ مامإللف ( مهنم نودحوملا زيمتي ىتح )
 . ةرامإلا و ةمالعلا لعحم وأ

 يأ ، ددملا يف ( نوبلافلا مهو ) نيدحودل يأ ( مهل ) يلاولا ( ناك نإو )
 مهحنابذ لكأو مهتلماعم نم رذاحي الف ) نيدحوملا ينعأ نوبلاغ مهنأ لاحلاو

 ' هنم رهظ وأ كرشب بيرتسا نم الإ ) نيدح وملاب صتخي امو ( مهيلع ملستلاو

 روهظ وأ ، رمآلا ءإفخل نيقيرفلا نم ( دحاول روهظل الو بلغ نكي مل نإو
 وأ س دحوملا اذه يأ “( اذه رهظي ىتح مهماكحأو مهرمأ نع فك ) ءاوتسالا

_ 0 ٩ _ 



 . ةبلغو روهظ عم لك زرفي الو ث اوطلتخا نإ ا ذكو ص اذ نم

 زيمت امب هلو هيلع مكح هدحو ولو زيمت نمو ى رخآلا نم يأ ص ( اذ نم ) كرشملا

 . لكل ( روهظ عم لك زرفي الو ى اوطلتخا نإ اذكو ) هب

 انظ وأ اقيقحت آروهظو اددع نووتسم مهف ةرثك درجم يأ ى ( ةبلغو )
 فلتخت نيذلا نيك ريثملا عاونأ طلتخا نإ لئاسملا كلت عيمج يف مكحلا اذكو

 يهو ةبلغلاب هرسف و ى طقف نيقيرفلا دحأل روهظ عم ىنعملا نأ زوجيو 4 مهماكحأ
 الو ى ةبلاغ امهادحإ نإ هذه ىف انملع هنأب اهلبق ىتلاو هذه نيب قرفيف ى رهقلا
 . عأ هللا و ى ةيلاغلا زيمت اهلبق ةلأسملا يفو “ اهربغ
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 لصف

 ىزخأل دلب نم لقتنمو دابك هيف دصقي رارق هل نكي مل نم
 اوناك ثيح مهسفنأ ىلع اومكح ام ىلع ةريسلاو { مهيف مكحلاف

 ، مهريغ مكح مهيلع هيف بلغ اعضوم اولخد نإ ال س اوهجوت وأ
 رهاظلل مهيف مكحلاف 4 مهمكحو . \

 . . . . . مہيلع

 لصف

 مهيف مكحلاف ىرخأل دلب نم لقتنمو دابك هيف دصقي رارق هل نكي مل نم )
 ءانمآلا مهيلع هب دهش ام وأ ط مهرارقإب ( مهسفنأ ىلع اومكح ام ىلع ةريسلاو

 امضوم اولخد نا الإ اوهجوت وأ اوناك ثيح ) مهيلع دهش اك وأ اورقأ نإ

 ص مهيلع دهشي ملو اورقي مل نأب مهمكح ملمي مل ولو ( مهريغ مكح مهيلع هيف بلغ

 دجو الو ، هورهظي ملو نولصي و ) مهمكح و مهنيد راهظإ ىلإ نولصي الو )

 هيف رهظ ادلي نولخدي دقو ( مهيلع رهاظلل مهيف مكحلاف ) مهتغل فرعي نم
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 امهوحنو عطاقلا وأ قراسلا سنج عضوم يف بلاغلا ناك نإ اذكو .

 ى صاخلاو ماعلا دنع رهظو ، هريغ نم هب نابو كلذب رهشو

 ث مهيلع بلالا مكحب ‘ مهيلعو مهيف مكحي نأ هل زاج

 هب موقت امم نابو هلتق لحي ال نم فداصو لتقب مهيف مكح نإو

 ، هيلع ةجحلا

 هضقانت ةداهش وأ رارقإ نكي ملو ى مهلاح ملعي مل ذإ همكحي مهيلع مكحيف مالسإلا

 رارقإ الو مهلاح ممي مل ذإ همكحب مهيلع مكحيف كرلا هيف رهظ ادلب نولخدي مث
 ث كلذك همكحي مهيلع مكحيف مالسإلا هيف رهظ ادلب نولخدي مث « ةداهش الو

 . ادحاو هلك كلذ ىف ك احلا ناك ولو ى اذكهو

 كلذ دعب مهيلع كحي الف ديحوتلا مكحب مهيلع كح اذإ هنأ يل رهظي يذلاو
 هنأ الإ دمحوتلاب الوأ اورقي مل ولو ث كرشلا راد يف اودجو ولو ى كرشلا مكحب

 اوسيل لوأ نم مهنأب مهيلع دهشي وأ ث او"رقي ىتح هدلب يف مهنوكل هب مهيلع مكح

 وأ قراسلا سنج عضوم يف بلاغلا ناك نإ اذكو ) اودترا مهنأب وأ ى نيدحوب
 نم هب نابو كلذب رهشو ) نيدلا يف نعاطو قحلا عناك ( امهوحنو عطاقلا
 عفن وأ حابمب ( مهيف مكحي نأ هل زاج ع صاخلاو ماعلا دنع رهظو ث هريغ

 سيل آدحأ نيبت نإ الإ ( مهيلع بلاغلا مكحب ) قشيام يف ( مهيلعو )
 . كلذك

 هلتق "لحي سيل هنأ ( نابو هلتق لحي ال نم فداصو لتقب مهيف مكح نإو )
 قدصي نم : ليقو “ نيمأ : ليقو ى نانيمأ وهو ( هيلع ةجحلا هب موقت امب )
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 مكحلاو { مثأي الو لام درو سفن ةيدب هلعف نم لصنتي نأ همزل

 ةءاربو منغو يس نم هماكحأ : ليق 2 بلغو كرش اهيف رهظ راد يف

 مامإب الإ اهيف كلسي الو ديحوتلا ماكحأ كرتو ةيزجو ةوعدو

 . رهاظ

 ةرو ) حرج شرأ وأ وضع ة۔يد وأ ( سفن ةيدب هلعف نم لصنتي نا همزل )
 هودجو اسرف اورقعي نأ لثم « لتقلا وأ لاتقلا ىلإ اولصوتمل هودسفأ نإ ( لام
 دعب رهظف آرجش وأ لخن اوعلقي وأ هدحو هودجو احالس اورسكي وأ ى هدحو

 ص لتاقبل ال هب وجني وأ هظفحي هعم هودجو وأ ى هلاتق لحي سيل نمل هنأ كلذ

 اذإف : ى ودعلا هب ىوقي الئل احيحص هب اوضم وأ ى هلتق لحي سيل هنأ رهظ مث
 نم رهاظلاب فلكم هنأل كلذ لعاف ( مثأي الو ) فلتو ودملل سيل وه

 . بلاغلاو رمألا

 عامجإب ال لوق يف يأ ( ليق “ بلغو كوش اهيف رهظ راد يف مكحلاو )
 كرتو ةيزج و ةوعدو ةءاربو متغو يبس نم ) كرشلا ماكحأ يأ ى ( هماكحا )
 روهشم كلذ ليصفتو “ كلذ ريغو للبو ةحيبذو حكانت نم ( ديح وتلا ماكحأ
 سوجملا الإ نولتقي وأ نوملسي باتكلا لهأ ريغ نأ مولعم هنإف ى راركتلا ريثك
 حاكنلاو ةحيبذلا لحتو ص نولتقي وأ ةيزجلا نوطعي .وأ نوملسي باتكلا لهأكف

 يطعي ايباتك ولو كرشملا عم دحوملا نفدي الو ى ةيزجلاب ةصاخ باتكلا لهأ نم
 مامإ الب منغلاو يسلاو لاتقلاك امربغو ةيزجلا و حاكنلا لحم الو > ةيزجلا

 لدعلا ريبكلا مامإلا وهو ( رهاظ مامإب الإ ) ماكحالا كلتب ( اهيف كلسي الو )
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 هتداق نمل زاج لدعلا مامإلل زاج ام : ليقو ء هنوذأم وأ هبئان وأ

 ص كلذك قفاوملو ، مهدقت مل نإو هنيطالسلو 4 افلاخم نإو هتنايد

 : ليقو ى ةءاربلا اذكو س هنم ملع نمل الإ كرشب دهشيال : ليقو

 . ءانمأب نإو ث هيلإ دصقب هكرش ملع نم الإ منغي الو ىبسي ال
 راد يف ةريسلاو مكحلاو

 ( هتنايد هتداق نمل زاج لدعلا مامالل زاج ام : ليقو ‘ هنوذنام وأ هبنان وأ )

 ذخأو > ىسلا و منغلاو هعم لاتقلا زوجيف } فلاخ نإو ( عابتا و ةسائر هل نمم

 نم كلذ ريغو حاكنلاو ةحيبذلا هب تلحو « ةيزجلا ذخأو ى كلذ نم مهسلا

 . هب كلذ لحي مل هتنايد هدقت مل نإو “ ماكحألا

 فالخلا نيطالس وأ فلالا نيطالس يأ ى ( هنيطالسل ) زوح : لبق ( و )
 هتداق نمو لدمصلا مامإلل زوجي ام مهتنايد ( مهدققت مل نإو ) فلاخم نم موهفملا

 : ليقو « هتنايد هدقت مل قفاوم سيئرل وأ ناطلسلو يأ ه ( كلذك قفاوملو )

 وأ اولق ى هدقت وأ هتنايد هتداق فلاخم وأ قفاوم د_حاو لكل كلذ زوح

 . اورثك وأ ادحاو ولو “ نوك رملا "لق « ادحاو ولو اورثك

 زوجت ال كرسثلاب ( ةءاربلا اذكو هنم ماع نمل الإ كرشب دهشي ال : ليقو )
 ثدحاو نيمأ صخرو ى نينيمأ وأ رارقإب كلذ يف ملعلاو ى كرشلا هنم ملع نمل الإ

 دصقب هكرش ملع نم الا متغي الو ىبسي ال : ليقو ) نومنغيو نوبسي نكلو

 هرارقإب ايس الو دحاو زيجأو ع نينثإ : لصألا ةرابع يفو ( ءانماب نإو هيلإ
 راد يف ةريسلاو مكحلاو ) مهريغب ال ءانمأب كلذ نأ لاحلاو « دارأ وأ

. ٤ ٦ ٥ _ 



 ٠ كرشب هيمار نم ةءاربلاو هب اهيف يثر نم ىلع مكحلا هوجو ديحوتلا

 ىلع يبرتملا ىلعو هيلع مكحلاو ى ةدرب هيلع مكح ديحوتلا دحج نإو
 هب رقملل الإ ديحوتلاب دهشي الو ، نيدحوملا ماكحأب ة رطفلا

 ٠. ٠ . ٠ ٠ : هب ذوخأملا وه و « هب هل دوهشمل وأ

 راد ين يأ ى ( اهيف ينر نم ىلع مكحلا ) لوألا لاوقأ يأ ( هوجو ديح وتلا

 ديحوتلا ماكحأب ك۔لاو هيلع هب ةداهشلاو ديحوتلاب يأ ط ( هب ) ديحوتلا

 هك رشب دهش نإ الإ ( كرعشب هيمار نم ةءاربلاو ) ءافولاب الإ ىلوتي الو ى اهلك
 . نالدع نانثا

 دمحوتلا نيد : لاق وأ ، ادحوم تسل : لاق نأب ( ديح وتلا دحج نإو )

 زفي مل كلذ لك يف وهو « دترملا كج هيلع مكحيف ( ةدرب هيلع مكح ) لطإ
 دهشيو « هب هيلع مكحيف ديحوتلا راد لهأ نم هنأ الإ هيلع هب دهشي ملو ديحوتلاب

 ةنيبلا تماق نإ الإ دترم وهف رارقإ دعب دحج هنأب هيلع كح دحج اذإف « هب هل

 . ةدرلا مكح هيلع كحي الف دترم ال رمآلا لوأ نم كرشم هنأ ةلداعلا

 (نيدح وملا ماكحاب ةرطفلا ىلع يبرتملا ىلعو هيلع مكحلا) يناثلا لوقلا ( و)
 : ثلاثلا نيبو هنيب قرف اذهو ى اهيلع ىرجيو هنيبو هنيب اهف ديحوتلا ماكحا دقتعي

 ى نينثا ةداهشب ( هب هل دوهشمل وأ هب "رقملل الإ ديح وتلاب دهشي ال ) نكل ( و )
 ماكحأ ناسنإ نم ترهظ نإ و ( هب ذوخأملا وهو ) ةلجلا لهأب وأ دحاو زيجأو

 بحاص لاق اف ص كلذك و مهسلاجم روضحو جحو ةالص نم نيدحوملا
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 . . . .هب هل دهش وأ هنم رهظ نإ الإ هيف فقولاو

 لوقلا وهو “ ديحوتلاب هل دهشي هنأ يدنع يذلاو ى - هللا همحر _ لصألا

 . ل"وألا

 دهشي ال اك ديحوتلاب هل دهشي ال ( هيف فقولا ) ثلاثلا لوقلا ( و )
 ص ماع يلك مكحلاف « ديحوتلا ماكحأب اضيأ هيلع كحي الو « كرشلاب هنلع

 ء( هب هل دهش وأ ) دحوم ينإ :هلوقب وأ هب ظفلتلاب دبحوتلا ( هنم رهظ نإ الإ )
 . ملعأ هللاو

 ءانمألا لوقب وأ ةدهاشملاب عدا نمل دبحوتلا تبثي : « تالاؤسلا ه يفو

 امزالم هنوكب وأ ءانمألاب وأ ةدهاشملاب نوكي اهيلع يبرتلاو ةرطفلا ىلع يبرتلاب وأ

 دجسملا داتعي ءرملا متيأر اذإ » ::ثيدحلا يفو « جحلا و ةالصلاك ى مالسإلا عئارشل

 ص دحوم هنأ اندهش ةفصلا هذهب هانماع اذإو « )« ديحوتلاب ناميإلاب هل اودهشاف
 ملعي مل نإو « كرتي ال دترمف ديحوتلا نم ىفتنا نإو ى كرشأ كرشلاب هامر نمو

 دقعن انإف ديحوتلا راد يف آلزان املاط هانيأر نكلو هوجولا هذه نم ءيش هنم

 ص هنم انيلع الف كرشلاب هامر نمو “ ديحوتلا لهأ ماكحأب هيلع مكحنو ديحوتلا هل
 . اهايإ و هانك رت ةلم ىعدا نإو

 ص ةالصلل ناذألا نم ةعيرشلا ماكحأ اهيف رهظ ضرأ لك يه ديحوتلا رادو

 . يئاسنلاو دواد وبأ هاور ) ( ١
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 هانيأر نمف “ مهاردلاو ريناندلا ىلع شقنلاو ى اهيلإ حبذلاو رباقملاو ةلبقلل براحملاو

 نع لسىقو “ دحوم هنأ ةداهشلا عطقن الو ص دمحوتلا ماكحأ هملع انيرجأ اهىف

 اهلخدي ال ناك نإ دحوم هنأ ةداهشلا هيلع عطقي هنأ : « ولجأ » ذيمالت نع

 . نوك رغملا
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 باب

 ةيزجلا نذخأ يف

 يف ىراصنلا ىلع رشع انثاو ى ءىباصلاو دوهيلا ىلع مهارد ةرشع : يهو
 ةسمخ : ليقو ص ينارصن وأ ءىباص وأ يدوهي لك ىلع رشع انثا : ليقو ى ماملا

 ىلعو ى نورشعو ةعبرأ طسوألا ىلعو نوعبرأو ةينامث ينغلا ىلع : ليقو ى رشع
 حيحصلاو ى مايألا وأ روهشلا ىلع كلذ ىرف مامإلا ءاش نإو ى رشع انثا ربقفلا
 لاق هبو ، ةفوكلا يف فينح نب ناثع ىلإ هب بتك هنع هللا يضر رمع نآل ريخألا
 ىلع ديزي نأ مامإلل زوجي : اولاقو ص هيلوق دحأ يف يعفاشلاو ةفينح وبأو دمحأ
 . لوآلا مهضعب ححصو “ صقني الو رمع لمف ام

 تدتشا نم ىلع راثكإلا نم مامإلا ىرب ام ردق ىلع ةيزجلا نأ حيحصلاو

 اذإ راثكإلا نمو &ى هربع ىلع لسىلقتلاو > طس وتملا ىلع ط سوتلاو > هتوادع
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 اهلهأ نم ةيزجلا ذخأي

 ليلقتلا يف ةحلصم هل ترهظ ولو “ حلاصملا نم كلذ ريغو مالسإلا هيلإ جاتحا

 ص ًادبؤم ادح تسيلف ناثع ىلإ هتباتك امأو ى زاجل ةوادعلا ديدش وأ ينغ نع
 صاملا نب ورمع ىلع مدق ةيردنكسإلا لامعأ نم « انجأ ه بحاص نأ اذهل لديو
 ى ةيردنكسإلا ىلع هنع هلا يضر باطخا نب رمع لبق نم ةفيلخ كاذ ذإ وهو

 نك رلا نم ينتمطعأ ول : ورمع لاقف ص ةيزجلا نم اندحأ ىلع ام انربخأ : هل لاقف

 نإو ى مكيلع رثكن انيلع رثكأ نإ انل ةنازخ متنأ امنإ « كتربخأ ام فقسلا ىإ

 لك نع نيرانيد اهضرفف ةيزجلا رمأ رمع هيلإ ض"وف دقو“مكيلع انففخ انيلع ففخ
 ذخألا لاحب حلصي ام ىلإ دعب اذه نع لقتنا هارتف « ةيردنكسإلا عتف نيح سفن
 مهيلع نميلا لهأو ى رينتد ةمبرأ مهيلع : دهاجمل تلق : حاجن يبأ نبا لاق

 ةيزجلا يف توافتلا ىلع "لدف راسيلا ةهج نم كلذ لمج : لاقو ث رانيد
 : ليقو ث اقلطم سوحملاو نيئباصلاو باتكلا لهأ ( اهلهأ نم ةيزجلا ذخاي )
 . باتك ةهبش مهل نيذلا سوجملا

 : لاق ةنبَسع" نبا ينعي ناملس انثدح هللا دبع نب ىلع انثدح : يراخبلا لاق

 سوأ نبا رمعو ديز نب رباج عم اسلاج تنك : لاق رانيد نبا ينعي رمع تممس

 جرد دنع ةرصبلا لهأب ريبزلا نب بعصم جح ماع نيعبس ةنس لاحب ايهثدحف

 باطخلا نب رمع باتك اناتأف فنحألا مع ةيواعم نب ءزجل تاك تنك : لاق مزمز

 ةيزجلا ذخأ رمع نكي ملو “ سوجملا نم مرحم يوذ نيب اوقرف : ةنسب هتوم لبق
 نم اهذخأ للع هللا لوسر نأ فوع نب نمحرلا دبع دهش ىتح سوجملا نم

 . رجم سوج

 يف هب اوريشي نأو 2 مراحملا حاكن اورهظي نأ مهرجز قيرفتلا ىنعمو
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 هتنايد هتداق نمل تزوحو 0 هن ود ام وأ هئات وأ لدعلا مامإلا

 :يذمرتلا يف و « نابلصلا اورهظي ال نأ ىراصنلا ىلع طرتشي اك « نيلسملا سلاج
 نمحرلا دبع نإف ى ةيزجلا مهنم دخف كلبق نم سوج رظنأ : رمع باتك اتماجف
 عنصأ ام يردأ ال : رمع لاق : أط"وملا يفو « ثيدحلا ركذف ينربخأ فوع نا

 : لوقي قلع هللا لوسر تعمس ينأ دهشأ : فوع نب نمحرلا دبع لاقف ؟ سوجملا
 طقف ةيزجلا يف : يرابلا دبع نبا لاق < )١' « باتكلا لهأ ةنس مهب اونس »
 ركذو ى باتك لمهأ اوسيل مهنأ ىلع « باتكلا لهأ ةنس ه : هلوقب اولدتساو

 ىلع عقوف رخلا مهريمأ برشف ملعو باتك لهأ اوناك : يلع نع هريغو يمفاشلا

 هدالوأ حكني ناك مدآ نإ : لاقف ك مهاطعأف عمطلا لهأ اعد حبصأ ارلف > هتخأ

 بتك ثح نم مهباتك هللا عفرف > هفلاخ نم لتقو > هوعاطأف ك هتانب

 ٠ مهبولق نمو

 سوج نم ةيزجلا ذخأ للع هنأ يردب وهو فوع نب ورمع ربخأ اذك و

 باتكلا لمهأ مجملا عيمج نم ةيزجلا ذخؤت : ةفينح وبأ لاقو ى نيرحبلا
 باتك هل نمم الإ ذخؤت ال : دمحأو يعفاشلا لاقو ى نيينثو وأ نيدحاج وأ

 ص دواد روبزو ميهاربا فحصب كسمتم هنأ معز نمم ذخؤتو “ باتك ةهبش وأ

 لدملا مامالا ) دترملا نم ذخؤت الو رافكلا عيمج نم لبقت" : كلام لاقو

 فلاخ وأ ناك اقفاوم ( اقلطم هتنايد هتداق نل تز"وج و هنود ام وأ هبنان وأ

 )١( كلام هاور .
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 ام ةزواجم الب هدقت مل وأ 2 ناطلس ريغ نإو ث اضيأ مهنع عنامو
 هدعب ثداح ىدعتي الف ‘ لاز وأ تامف اهذخأ نإو { مهعم قفتا

 ام اوعدا نإو ، هرظنف الإو ص نيبت نإ تقوو ةيمك نم كلذ

 ىلع يهو « هيلإ مهكرت ءاش نإ هيلع مهفلح نايب الب لوألا هذخأي

 { هنودب اهيلع ةمذلا مهل دقع وأ فيسب ةونع مامإلا مهذخأ نم

 ص هل ليزم اوثدحأ نإ الإ مهعم قفتا ام ىدعتي الو

 فاو ) مهرضي نم ( اضبا مهنع عناملو ) مهنع ملظلا "درت طرشب اريثك وأ اليلق

 . هملع ) مهعم قفتا ام ةزواجت الب هدقتَ م وأ ناطاس ربع

 ةدر وأ نونجل ( لاز وأ تامف ) اهدقع وأ اهذخأ هل نم ( اهذخأ نإو )
 قفتا يذلا ( كلذ هدعب ثداح ) امهذخأل لهأتم ( ىدعتي الف ) كلذ ريغ وأ

 اهذخايل ( ف الإو نيبت نإ ) سنجو ( تقوو ةيمك نم ) لوألا مهعم هيلع
 هنأ (لوألا هذخاي ام اوعدا نإو ) فلختسا نيح نم لباق ىلإ ( هرظن ) ب
 مهكرتو ءاش نإ هيلع مهتلح نايب الب ) اذك سنج نم وأ ، اذك تقولا وأ اذك

 ) ةونع مامالا مهذخأ نم ىلع يهو ( هرظنب ذخأ ءاش نإو > ) هيلا

 . فيسلا نودب يأ ( هنودب اهيلع ةمذلا مهل دقع وأ فيسب ) ارهق يأ

 > د مملا ضقنك ( هل ليزم اوثدحأ نإ الإ مهعم قفتا ام ىدعتي الو (

 > نونحملا ةقافإ و لفطلا غولبو ء دوحجلا وأ ةسنئولا نيد ق لوخدو

 ء اهصقن وأ ةوادع ةدايزو “ صقن وأ لام ةدايزو ى ةينابهر وأ مره ثودحو

- ١ ٥٧ _ 



 ا_ہلك اهكرتب نإو ء مهنع نوملسملا ىنغتسا نإ مهنع ففخي نأو

 { حالسب نإو مهودع ىلع مهوناعأ نإ

 ابطاح قلع هللا لوسر ةافو دعب ثعب هنع هللا يضر قيدصلا ركب ابأ نأ يور

 مهنداهف ةيقرشلا رصم ىرق ةيحان ىلع رهف رصب سقوقملا ىلإ « ةعتلب يبأ نيا »
 صاملا نب ورمع ثعب ذإ هنع هللا يضر رع اهلخد ىتح كلذ ىلع لزب ملف هوطعأ و

 توقلا يف ( مهنع نوماسملا ىنفتسا نإ مهنع ففخي نأو ) ةيردنكسإلا حتف ىلإ
 . كلذ وحنو داهجلا ةنؤمو سابللاو

 بحاص رك ذ ( حالسب نإو مهودع ىلمع مهوناعأ نإ اهلك اهكرتب نإو )
 هنع هللا يذر باطخلا نب رممل انبتك : لاق منغ نب نمحرلا دبع نع فرطتملا

 ريمأ رمع هللا دبعل باتك اذه ميحرلا نمحرلا هللا مسب : ماشلا ىراصن حلاص نيح

 متمدق امل كنإ باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ىلإ اذك ةنيدم ىراصن نم نينمؤملا

 ىلع كل انط رشو ى انتلم لهأو انلاومأ و انيرارذو انسفنأل نامآلا مكانلأس انيلع

 الو ةلبق الو اري الو ةسينك ا_ميلاوح ابف الو اننئادم يف ثدحن ال نأ انسفنأ
 ططخ يف اهنم اططخ ناك ام الو اهنم برخ ام ددجن الو “ بهار ةعموص

 لزنن نأو « ليبسلا نباو ى راملل اهباوبأ عسون نأو ى راهن يف الو ليل يف نيملسملا

 انلزانم يف الو انسئانك يف يوؤن الو « مهمعطن لايل ثالث نيملسملا نم انب "رم نم
 ص انعرش رهظن الو ص نآرقلا اندالوأ ملعن الو نيهسملا نع همتكن الو اسوساج

 تإ مالسإلا يف لوخدلا انتبارق يوذ نم ادحأ عنمن الو « آدحأ هيلإ وعدن الو

 ال نأو ع سولجلا اودارأ اذإ انسلاجم نم مهل موقنو نيملسملا رقون نأ و هدارأ

 ملكتن الو نيلعن الو ةمامع الو ةوسنلق نم مهسبالم نم ءيش يف نيماسملاب همشتن

 ء فويسلاب دلقتن الو ى جورسلا يف بك رن الو « مهانكب ىنكتن الو ى مهمالكب

 ٧٢مه .



 ائيش انمتاوخ ىلع شقنن الو “ انعم هلمحن الو حالسلا نم ائيش ذختن الو

 ى انك اثيح انيز مزلنو ى انسؤر مداقم ”زجن نأو ى رلا عيبن الو ى ةيبرعلاب
 قاوسأ نم ءيش يف انبتك الو اننابلص رهظن الو ى انطاسوأ ىلع رانزلا دشن نأو

 عفرن الو ى افيفخ ابرض الإ انسئانك يف سيقاونلاب ب رضن الو ى مهقرطو نيملسملا
 ص مهقاوسأ الو نيملسملا قرط نم ءيش يف نارينلا رهظن الو ى اناتوم ىلع انتاوصأ

 الو ى نيملسملا ماهس هيلع ىرج ام قيقرلا نم ذختن الو 6 اناتوب مهر واجن الو

 . مهزانم ىلع علطن
 ص نامآلا هيلع انلبقو انتلم لهأ ىلعو انسفنأ ىلع كلذ انطرش

 ى انل ةمذ الف اننفنأ ىلع هانمض و ص - ا هانطرش امم ءيش يف انفلاخ " نإف

 : هنع هللا يضر رع هلإ بتكف < قاقشلاو ةدناعملا لهاب لحم ام انب لح دقو

 ىلع اوظرش ام عم مهيلع اهطرتشاو نيفرح هيف قحلأو هولأس ام ضمأ نأ

 دقف ادمع امهاسم برض نمو ى نيملسملا ايابس نم ائيش اورتشي ال نأ : مهسفنأ
 . هدهع علخ

 نعنمؤملا ريمأ اب : اولاقف 0 ريزملا دمع نب رمع ىلع اولخد بلغن ينب نأ يورو

 اوعدا : لاق “ ىراصن : اوناق ؟ ىراصن : لاق ى انل ضرفإ برعلا نم موق انإ

 اهب نومزتحي امزح مهتيدرأ نم "قشو مهيصاون زجف « اولعفف 4 اماتجح يل
 . دحاو ىش نم فكألا ىلع اوبك ري نأ و ى جورسلاب اوبك ري ال نأ مهرمأ و

 مذ أو مهلمعتسي و ىراصنلاو د وهلا ىصقأ لكوتملا رقعح نأ يررو

 هنع دعبأو قلا لهأ هتنم برقو 1 نيملسملا " يزو مهيز نيب فلاخو ممدعبأ و

 ص كلذب ركذي وهف « لطابلا هب تامأ و قحلا هب هللا ىمحأف ى لطابلا لهأ
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 دوهيلا اولمعتست ال : لوقي هنع هللا يفر باطخلا نب رمع ناكو ى هب حدميو

 . اشرلا هللا نيد يف لحم الو 2 مهنيد يف اشر لهأ مهن :إف ىراصنلاو

 < ةرصملا نم يرشألا ىسوم ابأ هنع هللا يفر باطخلا نب رمع مدقتسا املو

 هبتاكل نذأتساف ، دجسملا يف وهو رمع ىلع لخد ى باسحلل اهيلع الماع ناكو

 ص _ هذخف ىلع هديب برضو - « هللا كلتاق : رمع هل لاقف “ آاينارصن ناكو
 اونمآ نيذلا اهيأ اي ل : لوقي ىللامت هلا تعمس امأ « نيملسملا ىلع ايتمذ تيلو

 ء ةبآا .. خ ضمب ءايلوأ 27 ءابلوأ ىراصنلاو دوهيلا اوذختت ال

 : لاقف ى هنيد هلو ه_تباتك يل نينمؤملا ريمأ اي : لاقف ؟ ًايفينح تذختا "اله

 ص ٹا ماصقأ ذإ مهيندأ الو ى للا مهلذأ ذإ مه"زعأ الو « للا مهناهأ ذإ مهمركأ ال
 دق ةيزجلا نإو ى رثك دق ودعلا نإ : هنع فا يضر رمع ىلإ لايعلا ضب بتكو

 ةششغ انل مهنإو هللا ءادعأ مهنإ : هيلإ بتكف ؟ مجاعألاب نيمتسنفأ « ت

 نم لجر هقحل ردب ىلإ قل هللا لوسر جرخ املو ى هللا مهلزنأ ثيح مهولزنأف
 : لاق ى كمم بصأو كميتأ نأ ديرأ ينإ : لاقف ع ةرحلا دنع نيك رشلا
 ء «)٢' كرشب نيعتسن نلف عجرإ » : لاق ى ال : لاق « ؟ هلوسرو لاب نمؤتأ »

 نمؤتأ » : لاقف ى كمم بيصأو كمعبتأل كتئج : لاقف هرجشلا دنع هقحل مث
 دنع هقحل مث « « كرسثمب نيعتسن نلف عجراف » : لاق « ال : لاق « ؟ هلوسرو هلاب

 هب جرخف « معن : لاقف ‘ لوآلا لثمب هباجأف ى كلذ لثم : لاقف ى ءاديبلا رهظ

 للع هللا لوسر عم لاتقلا يف اذهف “ دلجو ةوق هل ناكو « نوملسملا هب حرفو

 . نيملسملا باقر ىلع نولمعتسي فىكف

 . ١ ٥٠ ب ة دن 11 \ ة روس ) ( ;١

 )٢( ملسم ءاود .
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 نآرقلا لهأ الإ انلامعأ ىلع اولوت ال نأ : هلامع ىلإ زيزعلا دبع نب رمع بتكو

 لهأ يف نكي مل نإ : مهيلإ بتكف ةنايخ مهيف اندجو دق انإ هيلإ اوبتكف
 مهمزليو : يعفاشلا باحصأ لاق ى مهريغ يف نوكي ال نأ ردجأف ريخ نآرقلا
 سنالق نع اهن وزيمي سنالق اوسبلي نأو ى نيملسملا نع سا۔ءللا ىف اوزيمتي نأ
 متاخ مهباقر يف نوكيو ى مهطاسوأ ىلع 'ا) رينانزلا اودشيو « ةرملاب نيملسملا

 ةمالملانم امهريغو سرجلاو ران زلا دش نم ءاململا هركذي امي دارملا )١(

 سنجلاب ةصاخ كرشملاو ملسملا نيب قرفت ةمالع قلطم داجيا نيكرشملل

 امع ايفاك ناكل هب اوزاتماو ارامش نوكرشملا ذختا ولو 0 هل ةزيمم ريخالا

 هبج وتسي ام سستج لكل يطعيل كلذو تفاصدوالاو ءايشالا نم ءاململا هركذي

 كلذ ريغو تيمشتلاو مالسلا نم اقوقح ملسملا ىلع ملسملل ناف قوقحلا نم
 لك سابتلاو كرشملاو ملسملا طالتخا مث .0 هي كرشملا ةلماعم زوجت ال امم

 . هلهأو مالسالل اوديكي نال ةحودنمو ةمسيف نيكرشملا لعجي امم رخآلاب امهنم

 ام ناك دقو ؛ى؟ مالسالا اوفاص ىتمو ءداسفالاو داسفلل ابيصخ امترمنودجي و

 مه رئامشو مهرامشب نيزاتمم ةدهامملا ةعس يفو نيملسملا ةمذ تحت مهو ان ركذ

 ٠ كلذك اولازي ملو نوديكي اوناك دقف
 بجاولا نم رامشلاب اهصاصتخا دجت ممالا خيرات يف انرظن اذا مث

 تناك امهم اهكرتت الو اهنع كفنت ال يتلا تايموقلا ىرجم يرجي يعيبطلا
 دقو . ةينيد ةغبص هل ناك ام اميس الو 0 اهنع ةمآ دامبا لواحت 1 ةرطيسلا

 هبشت نم انم سيل ه : ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر نع رمع نبا ىور
 ةراشالا دوهيلا ميلست ناف ىراصنلا الو دوهيلاب اوهبشتت ال . انريفب

 » هسبك يق يناربطلا هاور « فكلاب ةراشالا ىراصنلا ميلست و . عباصالاب

 ا ريمفي هبشتلا نع يهنلا نآ مولمملا نمو . ريثك ثيدحلا اذه لاثمأو

 زايتماف كلذب ارومآم ملسملا ناك اذاف .ةءاربلاب نرتقا دقو اميس الو ميرحتلل

 ٠ ىرح]و ىلو] كرشملا
 ةكراشم اوحابتساف ةدحالملا رذ ةلبقلا لهأ نم ةجنرفتملا عدخنا دقو

 مهو نيكرشملا نيبو مهنيب قرف قبي ملو ةعبقلا يف ىتح رامش لك يف نييبوروالا
 ٠ هب ظافتحالاو مالسالا نوعدي اولاز ال
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 مئايعلا اوسبلي نأ مهل سيلو ى مامحلا هب نولخدي سرج وأ صاصر وأ ساحن نم

 رازإلا قوف : لبقو « رازإلا تحت رانزلا دشت اهنإف ةأرملا امأو ى تاناسلمطلا الو
 ص دوسأ اهيفخ دحأ نوكيو ى ماملا هب لخدت متاخ اهقنع نوكيو ىلوأ وهو
 ء اضرع فكاألاب الإ ريملا الو لاغبلا الو لبخلا نوبكري الو “ ضيبأ رخآلاو

 ء مالسلاب نوؤدبي الو “ سلاجملا يف نوردصتي الو « جورسلاب نوبكري الو

 زوجتو ءانبلا يف نيملسملا ىلع اولواطتي نأ نوعنميو قرطلا قيضأ ىلإ نوئجليو
 نم نوعنميو ى اهملع اورقأ ةيلاع راد اوكلمت نإو ص زوجت ال : ليقو ى ةاواسملا
 ى ليجنإلاو ةاروتلاب رهجلاو سوقانلاو ريزنخلاو رفاك ركنملا راهظإ

 ةريزج نم لب ةماهلاو ةنيدملاو ةكم يهو زاجحلا ضرأ يف ماقملا نم نوعنميو

 . برعلا

 1 : لق « كرشم عم ملسم نم ءيرب أ ى : نلع هنع « تالاؤسلا ه يفو

 هذهو هللا ىلإ وعدت هذه “ برح نعالإ امهران ىءارتت ال : لاق ؟ هللا لوسر اي

 لاق برملا ةريزج نم دوهيلا جارخإؤب لع رمأو ٨١0ء ناطيشلا ىلإ وعدت
 امأو ص لوطلا يف نميلا ىصقأو ىسوم يبأ رفح نيب ام برملا ةريزج : مهضعب
 ةكمو زاجحلاو قلع لوسرلا ةنيدم : لبقو ؛ماشلا راوطأ ىلإ ةدج نمث ضرملا

 : ليقو ڵ برملا هكلم ام لك : ليقو ؤ سنأ نب كلام لوق وهو “ فئاطلاو
 . يبرع هقلع يبنلا نأل ديحوتلا هفلب ام لك

 : لاق : ثالثب رضتحا نيح مهرمأ سابع نبا قيرط نم : للع هنعو

 ( ١ ) يذمزتلا هاور ٠
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 تنك ام وحنب دوفولا اوزيجأ و ص برملا ةريزج نم نيك رشلا اوجرخأ ,

 نإو ث )١' اهتيسنف اهلاق نأ امإو « اهنع تكس نأ امإ ةثلاثلاو < مهزيجأ

 دحأ ىنز نإ و < مهدهع ضقتنا ةلملا لهأ ماكحأ مازتلاو ةيزجلا ءادأ نم اوعنتما

 نيملسملا ةروع ىلع "لد وأ رافكلل انت ىوآ وأ حاكنب اهباصأ وأ ةملسم مهنم

 ةيزج الو ص هتمذ ضقتنت قيرطلا هيلع مطق وأ هلتق وأ هنيد نع املسم نتف وأ
 رمع رمأو ى ءارمألاو نابهرلاو خويشلاو نيناجملاو نايبصلاو كيلامملاو ءاستلا ىلع

 لك ددجت نأ عنمو « مالسإلا لبق ةسينك لك مدهت" نأ هنع هللا يضر باطخلا نا

 جراخ بيلص رهظي الو “ ةسينك نم ةجراخ ةينلع رهظت ال نأ رمأو ى ةسينك

 ى ءاعنصب اهمدهي دمح نب ةورع ناكو ى هبحاص سأر ىلع رسك الإ ةسينك نم

 نأ رمأو زيزملا دبع نب رمع كلذ يف ددش و “ نيممجأ نيملسملا ءاملع بهذم اذهو

 . ةثيدح الو ةميدق لاحي ةسينك الو ةعيب مالسإلا راد يف كرتي ال

 هعم نمو هسفن ىلع سقوقملا فاخو ةيردنكسإلا نصح نوملسملا محتقا املو

 نيرانيد طبقلا ىلع برغلل ضرفي نأ ىلع هيلإهاعدو حلئصلا صاعلا نب ورمع لأس

 لبق نم اهحتف ىلع ركاصلا ريمأ وهو كلذ ىلإ ورمع هباجأف “ لجر لك ىلع
 مهرباكأ و مهناطلس يطعيو ى هنع هللا يضر باطخلا نب رع نينمؤملا ريمأ

 . مهريغك

 . يقهيبلا هاور ) ( ١
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 ذخأو كرت نامأب مالسإلا ضرأ رجتب كرشم لخد نإو

 : ليق ، كلذ مهل ناب نإ نيملسملا راجت نم ذخؤي ام هنم

 مالسإلا لهأ ناك وأ نيملسملا نم اوذخأي مل وأ مامإ الب نإو

 . . . . ۔ثدعبب نإو كرشلا ضرآ نولخدي ال

 ( ناماب مالسالا ضرأ رجتب ) ةيزجلل طلسم" ريغ ( كرشم لخد ناو )
 ء ( نيملسملا راجت نم ذخؤي ام هنم ذخأو كرت ) دحاو لجر هنمأتسا ولو

 بسحي اهريغو قرطلا حالصإ يف بوني امو “ كلذ ل_دهيق ى طقف ةاكزلا وهو
 نيك رشلا نع كلذ لثم ذخؤيف ركذ ال كلذ ى نيماسملا راجت نم ذخؤي حلاصملا

 راجت نم ذخؤي امم روكذاا ( كلذ ) مهمامإ و نيملسملل يأ ت ( مهف ناب نا )
 . نيك رملا

 راجت ( نم اوذخاي مل وأ مامإ داب نإو ) كلذ نوماسملا ذخايو : ( ليق )
 مامإلل زوجي هنأ لصألا يف يذلاو ى ةاكزلل لآوحلا نارود مدمل ائيش ( نيملسملا )

 مالسالا لمأ ناك وأ ) “ مهل رهظ ام ذخأي نأ نيملسملا نم ةروشملا لهأ رظنب

 اوقيطي مل امل هنأ مئهوتل اعفد اذهب اتيغ ( ردنعلبب نإو كرشلا ضرأ نولخدي ال

 نكل هضرأ ىلع .اوردقي مل ولو هنإف ى ائيش مهيلع اوكردي مل مهدعبل اف وخد

 « واولا » ف “هعم ذخألا ىلإ برقأف دعلبلا درجمب ةردقلا مدع امأ و « هملع اوردق

 لوخدلا ىفتنا اذإ ام مكح ىلوألاب مهفف ‘ طقف لاحلل ى ,دعبب نإو : هلوق يف

 . ةنؤملا وأ ةقاطلا مدع وأ عنام

 وذخأ اؤاش نإو “هوكرت نوملسملا ءاش نإ : لاق لصألا بحاص نأ رهظ ش
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 ص منغو يس نم هل ناب ام مامإلا هعم لعف نمأ الب اهلخد نإو

 نيهونو مهيب راحم لتقب ناخثإ دعب نيماسمالو هلو هريغل زوجو

 ص نومدختسي الو « مهنم هذخأ دعب نولتقيالو 2 ءادفل مهرسأ مهتكوش

 مهل در مهؤادف زوجي ال وأ لام مهنم ذخؤي ال نمم اوجرخ نإو

 . مهنم ذخأ ام

 مهل رهظ ام نوذخأي ! ليقو ى مهيلإ لخد اذإ ملسم نم نوكرشملا ذخأي ام هنم
 نيملسملا لوخد مدعل وأ ى افوخ ائيش نيملسملا نم نوذخأي ال نوك رملا ناك ولو
 . هريغ وأ ,دعبل مهيلع

 مالسإلا ضرأ رجاتلا كرشلا كلذ لخد نإو يأ ع ( اهلخد ناو )

 ( هريغل زوجو « منغو ينبس نم هل ناب ام مامإلا هعم لعف نمأ الب )
 لكلو “هوحنو ناطلس ريغ وأ افلاخم ولو هتنايد هتداق نم لكلو نيماسملا نم

 ربخ وهو ث مامإللو يأ ( هنو ) “فالخلا نم رم ام ىلع هتنايد هدقت مل ولو دحوم

 ص ( نيهوتو مهيبراح لتقب ناخثإ دعب نيماسمالو ) ‘ مهرسأ : كلذ دمب هلوقل
 عيبل دابعتسا وأ ( ءادفل مهرسأ ) مهتوقو مهتادح يأ ( مهتكوش ) فبعضت يأ
 . كلذ ريغو ةمدخو

 ( نومدختسي الو مهنم ) ءادفلا ذخأ يأ 0 ( هذخأ دعب نولتقي الو)
 هريغ وأ مامإلا ذخأ دقو ( "لام مهنم ذخؤي ال نمم اوجرخ نإو ) « هدمب
 نيدحوم اوجرخ نأ لثم مهنع ذخأ دقو ( مؤادف زوجي ال وأ ) مهلام

 ام مهن در ) ةوعد مدقت الب مهولتاق وأ ةيزجلا مهيلع تبرض دق نيّتمذ وأ

 . ( مهنم ذخأ
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 نيكرشملا نم مهموق ريغل ولو +: نيملسملا ىرسأ ءادف يف صخرو

 . مهنم لامب مهئادف يف ال

 ( نيكرشملا نم مهموق ريغل ولو ، مهب نيملسملا ىوسأ ءادف يف صخرو )
 مهموق ريغ نيرخآ نيك رشم دي يف وأ ى مهموق ديت يف نيملسملا ىرسأ نوكي ناب
 هنآل هوركم كلذف لامب مهموق ريغ نيك رش مهوطعي نأ امإ و “ مهب مهنودافيف

 لامي مهنادف يف ال ) : هلوةب راشأ اذه ىلإ و ى كرمل عابي ال دبعلاو ى عيبلاك

 مهموق ريغ نيك رملا نم نولبةي ال يأ “نيك رملا نم مهموق ريغ نم يأ ه( مهنم
 ءاسنلاو لاجرلا هلك كلذ يف ءاوسو“نيك رشلل ديبعلا مهعيبك كلذ نآل لامي ءادق

 مهونتكمي الو مهوقلطيو مهموق ريغ نع لاملا اولبقي نأ مهل و ‘ غلبلاو لافطألاو
 ارضاح ةرم [آمولعم ائيش هريغ وأ ريسألا يطعي نأ ءادفلا ةيفيكو « مجنم
 كلذ ةي ىقح امايأ وأ اروهش وأ نينس اموجن هيلع يرفي وأ « الجآ وأ الجاع وأ

 عطقني ال ارمتسم ةدم وأ رهش وأ ةنس لك يف ءيشب هيلع ب رضي نأ امأ و «مولعملا

 . زوجي الف ةيزجلاك

 ىلا ةلملا ىلإ يسوجم وأ يباتك يعد نإ و : « ناهربلا » و « .ليلدلا » يفو

 اخسن اهب اونعو اهوبتك نإو ى مهلاحب نوكرتي ةمات للع هللا لوسر اهيلإ وعدي
 ص اهوبتكي مل وأ اهوبتك “ نوك رتي الف ةينثولا امأ و “ الف باتكلا خسن نم لثم

 نيئباصلاو باتكلا لهأ ريغ كرتي الو « ةياكح اولاقو ةم ذب اندالب اولخد نإ الإ

 . ,نامأب اندالب اولخد نإ الإ اهولوقي مل وأ اهولاق مهنيد ىلع سوهملاو

 جحلا وأ ةبعكلا ىلإ ةالصلاك نيدحوملا لاصخ نم ةلصخ كرشملا رهظأ نإ و

 نإ الإ ديحوتلا لهأ سلاجم نم كرشملا عنميو ‘ عوجرلا بيصي الف ةرمعلا وأ
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 ء لاق اذك 4 انرايتخا اردع ىلإ انعم مهنم وزغلاو ى نمؤي نأ يف انعمط

 انوثيعب الف انات وم امأو > مات وم ىلع مهنيعب ز نأ سأب الو ‘ عنملا ثيدح رم دقو

 .اهلع

 ىلع مهتنوعمو نيملسملا عم وزغلا نع نوهني ال مهنإ : دمحأ خيشلا لاق اذك و
 نوجاتحي ام هريغو فورعملا يف ةناعإلاو نيكرشملاو نيدحوملا نم مهبرح لهأ

 : لاق ى هيزنتلا ىلع ثيدحلا المح اهنأكو كلذ لعفب مهورمأي نأ زوجيو « هيلإ
 م.ملمحو مهنفدو مهنفك و مهلسغو نيدحوملا نم تاومالا زيهجت ىلإ مهوك رتي الو

 امم كلذ ريغو نفكلا ةطايخو ربقلا رفح امأو ث ربقلا ىلإ محلازنإ و روبقلا ىلإ
 نوملسملا كلذك و ث ه۔ب مهنورمأيو ى كلذ نم مهنوعنمي الف تيملل ةرمشابم سبل

 تاومأ نم هولي نأ هيلإ مهنوكرقي الام عيمج نيكرشملا تاومأ نم نولي ال
 ىلع نورجحيو ى مهريغ مهب موقي نم اودجي مل ذإ ةرورضل الإ نيدحوملا

 رجلا اورسك نإو “ بوك رو ,سابل وحن يف نيملسملاب اوهبتشي نأ نيك رشملا
 . مهوبآدأ

 ؛هازجأ ةلمجلا متأو وه الإ هلإ ال للا : كرشم لاق نإو : « تالاؤسلا ه يفو

 هلإ ال : وأ ع نمحرلا الإ هلإ ال : لاق نإو ى الف اهتمتأ و وه الإ هلإ ال : لاق نإو

 هلإ ال : لاق نإ و : املاع دمي دحأ كلذ يف فلتخي مل هنآل « زاج اهمتأو يلزألا الإ

 ص ءايرك ز نب ىيحي ءايركز يبأ نع كلذ يورو ى نالوقف اهمتأو قلاخلا الإ
 قحتني ال يذلا دوبعملا الإ :لاق نإ الإ يزجم الف ص دوبعملا الإ هلإ ال : لاق نإو

 ى لهجي ال يذلا : لوقي ىتح ى ملالا الإ : لاق نإ كلذك و ص وه الإ ةدابعلا

 : لوقي ىتح ى عيمسلا كلذك و ث زجمي ال يذلا : لوقي ىتح ث رداقلا كلذك و
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 س توي ال يذلا يحلا الإ : لاق وأ « ممصلا هيلع يرجي الو « مصي ال يذلا
 هللا لوسر دمحم كلا الإ هلإ ال : لاق نإو “ تومي نأ هيلع يرجي الو : لوقي ىتح

 . هللا لوسر دمحم ناك هانعمو هازجأ ماللا حتفب

 هللا لوسر ادمحم ا الإ هلإ ال : لاق نإ كلذك و “ هازجأ و نح وأ : تلق
 عابتإلا ىلع وأ نحل وأ : تلق ى هللا لوسر ادمحم نأ ىنعم ىلع هازجأ دمحم بصنب

 هللا الإ هلإ ال : لاق نإو “ نحل هنأ الإ زئاحف لادلا رسك نإ اذك و ى ءارلل

 لوسر طرلقرابلا وأ نمخلملا للا الإ هلإ ال : لاق نإو « هازجأ هللا لوسر دمحمو

 نكل 2 وقل هللا لوسرل مسإ كلذ نآل ءيش هنم انيلع سيل و ى هيزجي الف هلا

 عيضم وهف تام مث هللا لوسر دمحم لا الإ هلإ ال :لاق نإو “هب ىنع ام يردن ال

 . ىقح هب ءاج امو لقي مل ذإ

 ص تام مث هللا الإ هلإ ال : لاقف غولبلا لاح ىلإ ءاجف كرشلا ىلع ىبرت نإو

 د 4{{ : لاق نإو ث هيلع ءيش الف همزلي امو ةيالولا نم دقعي ام دقع اذإ : لاق

 هلا الإ هلإ ال : لقي مل هنآل كلذكف تام مث ، قح هب ءاج امو هللا لوسر
 :لاق نإو ، حلفأ مامإلا دنع هازجأ مزل ام دقع نإف ع تام مث هلإ ال : لاق نإ و

 : لاق نإ و « كلذك عّيضمف تام مث نيملسملا محراو هللأ اي ينمحرا هللا الإ هلإ ال

 . ىنب هللا الإ هلإ ال : لاق نإو “ فنأتسا سرخف هلإ ال

 : لقو ى فنأتسا هناسل قلطناف اهطسو ىلإ ةلمجلا سرخآلا انل بتك نإو

 للا دنع امأو ث اندنع هازجأ قلطناف انل اهنتك وأ ةلمجلاب انل راشأ نإ و “ ىنىي

 هللا لوس ر دمحم :لاقف ماقف دقَر مث ى هللا الإ هلإ ال : لاق نإو “ قطنلا نم دب الف
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 راجلا كلذ مداخ اب طبرا ا الإ هلإ ال : لاق نإو “ ينبي : ليقو ى فنأتسا

 نم كلذ و۔غ وأ نيملسملا محراو هللأ اي ينمحرا هلا الإ هلإ ال : لاق وأ ى متأ مش

 : لاق مث الجر لتتقف ع هلا الإ هلإ ال : لاق نإو © هازجأ "متأو فيفخلا مالكلا
 ىتأ نإو ى هبلع ءيش الف ىقح هب ءاج امو : لاق مث رخآ لتقف ى هللا لوسر دمحم

 موي ىري" وأ ث ةقولخم هؤامسأ هللا الإ هلإ ال : لثم ةلمجلا طسو يف قافنلا ةريبك
 . هنم ءىرب نيدتم ناك نإف « ىتح هب ءاج امو هللا لوسر دمحم ةمايقلا

 اهب رمأ وأ للع هللا لوسر اهيلإ وعدي يتلا ةلمجلا ىلإ كرشم اعد نإو

 نإ الإ ًةدبحوت هنم كلذ نروكي الو « ديحوتلا ىلع ربجأ اهبوص وأ اهبتك وأ
 اهاكح وأ ا۔مذع ىهن نإ و ' خيشلا هلاق ى اندنع ديحوت هنم كلذف سرخألا اهبتك
 دجسملا لخد نإو « ربجي الف اهاطخ وأ _ ميجلا ديدشتب _ اهائجه وأ هريغ نع

 . بوص هتني مل نإو ى يهن سلجملا رضح وأ ةالصلا عضوم وأ

 باطخلا تنب ةمطافو « ىهني : ليقو “ بتكنا سردو ةءارق نع ىهني الو

 نع - هنع هللا يفر - باطخلا نب رمع اهاخأ تعنم - اهنع هللا يضر -

 ص ةءارقلا لجأ نمو آسملا لجأ نم لستغيو دحوي تح نآرق اهيف ةفيحص
 هوسعع وأ هوأ رقن الئل يأ“ '١)\-ةودعلا ضرأ ىلإ نآرقلاب اوبهذت ال»: ثيدحلا يفو

 . ذئموي هخسن ةلقل دج وب الف هب اوبهذي وأ

 نم أدب وأ هركنأ ام كرشملا ركذ نإ : - للا همحر _ دمحأ خيشلا لاق

 . ينطقرادلا هارر ) ( ١
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 ىلع ءاقبلا بيصي الو اهلك اهب قطني نأ ىلع ربجأ هركذو هلصو ىتح ةلمجلا لوأ
 دمحم هلا الإ هلإ ال : لوقي وأ « هللا لوسر دمحم يدوهيلا ركذي نأ لثم كرشلا

 ىلع ربجلاو “دحاو هللا وأ « هللا الإ هلإ ال : ينثولاو دحاجلا لوقي وأ ى هللا لوسر

 ربجلا و نامألا هيف مهوطعأ يذلا نيحلا يف ولو هب نوربجي ام اولعف اذإ ديحوتلا

 ح هريغ هرك ذ وأ ص هب كرشأ ءيشب "رقأ نم لك ربجي كلتبو ، طايسلاو سبحلا
 . وه هبوصو

 ينارصنك ى هتلم نم حبقأ ةلم ىلإ نيكرشملا نم عجر نم ديحوتلا ىلع ربجيو
 سكع يف ربج الو ينثولا ىلإ يسوجملاو ‘ سوجملا ىلإ يدوهي و “ دوهيلا ىلإ
 عجري نأ لثم هنود وأ هيلع ناك ام ىلإ عجر مث هقوف ام ىلإ عجر نإ الإ كلذ

 ص ديحوتلا ىلع ربجي هنإف ڵ سوجملا وأ دوهيلا ىلإ عجرب مث “ ىراصنلا ىلإ يدوه

 لوق ىلع الإ ربجلا بجوم لمف اذإ لتقلاو برضلاب ناتكلا يف كرسلا ربجي الو

 ربجأ نإف ى ربج بجوم الب ربجي الو ‘ ردق نمل روهظلا يف ناتكلا يف : لاق نم
 . ناتكلا يف ولو عوجرلا بيصي الف "رقأ ىقح

 ىتح موقلا لتاقت ال يلع اي ه : لاقف ةيرس يف ايلع للع هللا لوسر ثعبو

 ص برعلا ءايحأ نم يح نم ىراسأب ءيجو « ترمأ كلذبو 6 مهرذنتو مهوعدت
 ص لاو : اولاقف « ؟ هللآ » : لاقف انغلب الو « دحأ اناعد ام هللا لوسر اي : اولاقف

 موب ىلإ عطقنت ال ةمات يتوعد ن اف ةوعدلا مهلصت ىح مهليبس ١ ولخ ,« : لاقف

 نمو هب كرذنآل نآرقلا اذه يلإ يح وأو » : تيلم للا لوسر الت مث « ةمايقلا
 ىلوآلا مملا حتفب للا لوسر دهع هلا الإ هلإ ال لاق نإو ى ةيآل! .. ١ ه غلب

 . ١٩ :ى ؟ اعنال ١ ة روس ) ` (
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 : هللا همحر - ريخلا نب ناسكام خيشلا لاقف “ ةلجلا متأو ةمجعملا ءاخلابو

 ركب يبأ نب ىيحي خيشلا لاقو ث هيزجي ال هنأ ىلإ راشأ انلوسرب سيل دمعو دم
 . اهعسو الإ اسفن فلكي ال كلا نآل يأ هازجأ هتغل ناك نإ : - هللا همحر _

 ى اهب رشيل وأ اهبتكيلف هيزجي ال لاق نإو « نيس لالب نيش » : قلي لاقو
 ابف دمح هي فورعملا نأل هزجي مل متأو ى هللا لوسر دمحأ كلا الإ هلإ ال : لاق نإو
 هب ءاج امو هللا لوسر دمحمو دحاو انبر : لاق نإو ‘ يراكنلا ديزب نبا هلاق

 دمحأ نب ىسيع لاقو ى فلخي نب نابلس عيبرلا وبأ هيف صخر دقف ةيربربلاب قح

 ةيربربلاب يقابلاو ةيبرعلاب دمحم ممإ و ةييرملاب دحاو هللا : لاق ناك نإ : يسوفنلا

 . ةيربربلا ريغ اذك و « هازجأ

 س ةلمجلا هيزجت نابلس عيبرلا يبأ نع ءايركز يبأ نب رمع وبأ خيشلا ىكحو
 : لاق نإو « قيرز دجسم يف ةدحاو ةرمب اهباجأ للع دمحم مسإ ريغ ةغل ياب

 . ةمحر وأ "رب وأ ىوقت : لاق نإو ك هازجأ باوص وأ لدع وأ ىح هدر ءاح ام

 : لاق نإو “ فسوي نب ىسيع خشلا لاق ايف ءازجأ ضرف وأ ةعاط وأ ةمعن وأ

 ء هدحو هللا الإ هلإ ال : لاق نإو “ ىزجي الف لضف وأ ةنس وأ نآرق وأ باتك

 ىلع هيزجمي : ليقو “ عيمجلا حتفي يأ ى هلوسرو هدبع ادمحم نأو هل كيرش ال
 ممإلا نأب بصني برعلا ضعب نإ : اضيأ ليقو ى هلوسرو هدبع ناك ريدقت

 هدبع لاق نإ اذك و « هيزجي الف هلوسر مال حتفو “ هدبع لاد مض نإو ى ربخلاو

 حتفو لادلا مض نإو ى هازجأ اهمض نإ و اهحتفبو فطملا واو طاقسإب هلوسرو

 ص هلوسر وهو ىنعملا نآل ى سكملا اذك و ى ةلوسر ينعأ و ريدقت ىلع هازجأ ماللا

 قح هب ءاج ام نإو : لاق نإو ى نحل دقو ى هازجأ امهدحأ وأ امهرسك نإو

 . هازجأ قوقح'وأ قئاقح وأ قاقح وأ نونلا ناكسإب
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 دهشأ مدقت عم ولو اهرسك وأ دهشأ مدقت الب نأ ةزمه حتف نإ اذكو

 الف هب ءاج نمو : لاق نإو ى يذلا نإو : لاق وأ ةروسكم كلذك اهنكس وأ
 وهو لوآلا يزجي : ليقو “ تدهشأ وأ « ةزمهلا رسكب دهشإ اذك و ط هيزجي

 اهفيفخت وأ ءاملا ديدشتو اهمضب مكدتبشأ : لاق نإو ى عراضملا فرح رسك ةفل
 مضو ىلوآلا حتف وأ ع اهحتف وأ نيءاملا مضب كا الإ هلإ ال : لاق نإو ى زاج

 هلإ ال : لاق نإ و « نلو هازجأ اهرم۔ك نإو ث هازجأ سكملاب وأ ى ةيناثلا

 هللا - ينعأ _ هلإ ال : لاق نإ و « زاج ى هللا ريغ - ينعأ هلإ ال وأ هللا ريغ

 ،زاج دملاو اهحتفو اهمضو نيسلا رسكب « هللا ىوس هلإ ال : لاق نإو « كرشأ
 اشاح وأ « للا اد_ع وأ ت للا الخ وأ « للا ادع ام هللا الخ ام : لاق رإو

 ص ا الإ هلإ ناك ام وأ ط ها الإ هلإ سيل وأ ى هللا نوكي نأ الإ وأ ث لا

 ص كا الإ هلإ نوكي نل وأ ع هللا الإ هلإ نكي مل وأ ى هلا الإ هلإ كال ام وأ

 . ملعأ هللاو ى زاج
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 باب

 باب

 هريغو غيلبتلا يف

 اونسحي ملو انأبص : اولاقف يعادلا ةوعدب نيك رملا ىلإ نيملسملا رمأ غملب اذإو

 ماع ديلولا نب دلاخ لتقو ى مهنع ةفك مهتغل ىلع مهنم اي"رجت انملسأ اولوقي نأ

 كيلإ أربأ ينإ مهللأ » : لاقف للع للا لوسر ربخلا غلبف “ كلذ لاق نم حتفلا

 دقف سر تمس : لاق اذإ هنأ - هنع هللا يضر - رمع نعو « « دلاخ عنص ام

 تضاأآل “ فخت ال : اهانعم ةيسراف ةملك سرتمو ى اهلك ةنسلألا ملعي هللا نأ هنمآ

 نوكسو ءارلاو ميملا حتفب - وهو فوخلا ىنعمب سرتو ى مهدنع يفن ةملك مملا

 حمحص ةاور نم رذ وبأ لاقو ى مملا رسكب : ركاسع نبا لاقو ى - امهنيب ءاتلا

 يف هطبضو ى ءارلا رسك و ءاتلا ديدشتو ميملا رسكب : ليعامسا نب دمحم ثدحملا

 ةمقوفلا ديدشتو مملا حتفب : « حيقنتلا » و « ة دمعلا » و « حابصملا » و « حتفلا »
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 نم هملع وأ هل ةح>ح نوكب امع هآر وأ فلكملا هعمعس ام

 ى ضورفلا نم اهريغو ‘ حالصإ وأ ةيجنت وأ { ةءارب وأ ةيالو

 . هيلع ةجح وهف ركنم رييغتك نإو

 فلكملا هعمس ام ) و ، ةيمجعأ ةملك هنآل اذه حصو « ءارلا ناكسإو ةحوتفملا

 بجت الل ( ةيجنت وأ ةءارب وأ ةيالو نم هيلع وأ هل ةجح نوكي ام هآر وأ
 زييفتك نإو ضورفلا نم اهريغو ) هحالصإ بجي امل ( حالصإ وأ ) هتيجنت
 فورعملا كرت نألو ، فاكلاب هلوخدل هركذي ملو بجاو فورعمب رمأو ( ركنم

 . هل وأ ( هيلع ةجح وهف ) ركنملا يف لخاد وهف ركنم بجاولا

 ص هلعف بحي ال وأ 2 مرحم وأ بجاو اذك نأ عمسي ن أ عمسلاب دارااو
 هنأ وأ ، ديحوت اذك نأ وأ ط هيلإ بودنم وأ حابم هنأ وأ « هك رت بحي ال وأ

 هعمس نإو 0 اقلطم ةجح كلذف ةرهشب هعمس نإف ى ليصفت ىلع كلذو ڵ كرش

 الإ ال : ليقو « ةجح : ليقف “ هقدصو هيلإ هسفن تنأمطا و أ ادعاصف ردحاوب

 عسي ال ايف ناك نإ كرشم وأ لفط نم ولو ةجح عمسلا كلذ : ليقو ى ىلوتلا نم

 مل وأ عمس تماق ديحوتلا يف ةجحلاف اندنع امأ و “انريغ ضعبل لوق وهو ث هلهج

 لالح هنأ عمسي نأ هل ةجح وه يذلاف ى كلذ ىلع مالكلا طسي رم دقو ى عمسي
 نأ هبلع ةجح وهو يذلاو ى هيلع ءيش همزلي ال وأ ى هيلع بجاو ربغ وأ هل
 ةجح وهو هكرت وأ هلعف ىلع اذك همزل وأ هيلع بجاو وأ هيلع مارح هنأ عمسي

 هيلع بجيف بودنم وأ حابم هنأ عمسي نأ لثم « اقلطم داقتعإلا يف هيلع

 . كلذ داقتعا

 نآرق كلذ نإ : لاقيف ايوبن اثيدح وأ ةءارق عمسي نأ عمسلا نمو
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 ءانمأك هريغ نايبب ىوقت نإ الإ ةجح نوكي ال عمسلا : ليقو
 نونج وأ لقع وأ ةيلوفطب ملعك س هلثم ملعب الإ لازي ال ملع امو

 . . . . . ء هل فلاخملا ماتلا ملعلا هلي زب امنإ

 هانعم يف اذك و . هظفل يف هيلع وأ هل ةجح نوكيف قلع هللا لوس رل ثيدح وأ

 ثيدح وأ نآرق اهنأ قدصيف ةباتك ىرب نأ ةياورلا نمو ى هل رسف وأ همهف نإ
 نم هعمس وأ هآر يذلا كلذ يف ركذ نمل ةءاربلاو ةيالولا اذك و ع كلذ هل لاقي وأ

 امهريغ يف دارفإلا ةءاربلاو ةيالولا اذك و ى ًادارفإ و ةلمج ثيدحلا وأ نآرقلا نم

 اذك و ك.دهاش وأ ءافولا عمس اذإ لهجلاب ةيالولا كرت يف رذعي ال ةدهاشم وأ عمسب

 ةمجنت اذك و ى همهف اذإ اهيف كلذ يف داسفلا حالصإو روكذملا يف اذك و ع ةءاربلا

 تعمس اذإ ةطقلو نهرك اهوحنو كتنامأ كتيجنتو كلابع كتيجنتو ملسملا

 اذإ اذك و “ حالصإلاو ةيحنتلا كرت يف رذعت مل هتيأر وأ « كالملا وأ داسفلاب

 هنيد وأ هندب وأ هلام ف هرض ددرأ نأب هملع برطضا دق ملسم رمأب تمص معس

 هنم داسفلا حالصإ و هب ماتهإلا كيلع بجي هنإف ى نيدلا عييضت ىلإ رجي ام وأ

 . .7 نأ ق يمسلاو

 نينيمأ ) ءانمأك هريغ نايبب ىوقت نإ الإ ةجح نوكي ال عمسلا : ليقو (

 ملع امو ) ةداهشلاب ةوقلا يف قحلت ةمالعو ةدهاشمو ص نيمأ : ليقو ى ادعاصف

 لقع وأ ةيلوفطب ماعك ) ةتجحأ هنوك يف ( هلثم ماعب الإ ) ةلازإلا نم ( لازي ال
 توبث وأ نالفل اذك هدنذع وأ نالف ىلع نأ وأ ةدالو وأ ةءارب وأ ) نونج وأ

 نيدلا صالخ مل مي نأ لثم ( هل فلاخا ماتلا !ملعلا هليزب امنإ ) همدع وأ ءوضو

 دحأ نم تممعس اذاف > اوروز دوهشلا نأ وأ > هديدحت وأ ءوضولا ضاقتنا وأ
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 الو ص رهاظلا كل ا همزلأ اه عافد هسفن نع عفدي نمل لحب الو

 كلذ بوجوب ملع نإ هسفنل ةءاربلا حيبي الو ‘ هلام وأ هسقن عنم

 ، هلهج نمو هملع نم هل رضح وأ لهج وأ هيلع

 هنم تلصخت دق : كل لاق مث اهريغ وأ هتيصو يف هتيأر وأ اذكب دحأل رارقإ

 ٠ ىحلا هل نم نذإ وأ ةندب الإ لعفت الف ملقلا هلع ررجأ وأ هحُما وأ

 هنأ ءامدلا يف همالك يف ضعبلاو باتكلا اذه يف يمالك يف ةرم دق ( و )

 (هلام وأ هسفن عنم الو رهاظلا مكحلا همزلأ ام عافد هسفن نع عفدي نمل لحي ال )

 نم يأ ، ( هسفنل ةءاربلا حيبي الو ) كلا نيبو هنيب ايف همزلي ال كلذ نأ ملع ولو

 هسفن نع عفدلا هل زوجي ال هنأ ينعي “ يفن ال يهن اذهو ى عفدلا كلذب هسفن

 ةءاربلا حيبي الئل عفدي ال : لاق هنأكف هعفدب ملع نم هنم أربي نأ ىلإ كلذ هلصويف

 مكاحلا كح يف ( هيلع كلذ بوج وب ) لوعفملل ءانبلاب ( ملع نإ ) هسفن نم

 هنأل لهج وأ هيلع كلذ بوجوب هريغ ملع نإ يأ ى لوعفمل ءانبلاب ( لهج وأ )
 : ةخسنلا يفو ى هنم أربيف مكحلا نم عنتما هنأ هيلع مكح دق هنأ لهج نم ملمي دق

 . لهجو ملع لعافلل ىنبيف « - ءاهلاب - هلهج وأ

 لهجو ملع ءانب زوجيف هنم ملع الب لتقلا وأ دحلا همزلي دق هنأ ههجو و

 نم رضح وأ ( هلهج نمو هماع نم هل رضح وأ ) لهج عم ءاه الب ولو لعافلل

 مدعب ملع نمو “ لهج نم وأ “ هبوجو مدعب ملع نمو ‘ كلذ بوجوب ملع
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 هدهاشي مل وأ هلهج نم ىلع ةجح نوكي نم هل رضح نإ : ليقو
 . لحي ال ايك مكج ذخأ هنأ ملع اذإ اك ، عانتماو عافد هل زاج

 ء كلذ هل زوح ال : لقف كلذ بجوم لعفي م هنأ ملع نإو

 هنأ ملع اذإ لتقلل هسفن ملست هل زوجي ال هنأ قحلاو ى ةثالثلا رضح وأ « هبوجو
 الف رهظ امي 5٭لمع ىحم هف كلذ ذفان نأ لوألا هحورو ك مهدنع هہحوم نم يرب

 . هل ربصىلف هب بصأ ءالب كلذو [قع لتاقي

 نيح ( هدهاشي مل وأ هلهج نم ىلع ةجح نوكي نم هل رضح نإ : ليقو )
 هملع كلذ بحم ل ةنأب ملاع ةحح وه يذلا رضاحلا كلذو > هل ملع الو هملع ححلا

 ىفكل هدهاشي مل وأ هلوق طقسأ ولو دحاو زيجأو نينثا ناكو هللا نيبو هنيب ايف
 نم هنم أربت اذإف ( عانتماو ) لاتقب ولو ( عافد هل زاج ) هلهج : هلوق هنع

 هيلع كلذ بجي م هنأب ةجح وه نم هربخأ رهاظلا ب۔حي تباثلا بوجولا لهج

 ( ملع اذإ اك ) هنم أربي نأ لبق رابخإلاب هجلاعي نأ يفبنيو “ هللا نيبو هنيب ايف
 هب ملمي ال روزك و مكاحلا ر"وَجك ( لحي ال اك ص مكحب ذخأ هنأ ) هيلع موكحملا
 ملع اذإ اك : هلوق يف فاكلاب لخدو ى ملعلاب كردي ال امم حلا لطس اكو 0 1 ١جلا

 امأو ص ءيش الب وأ « ام ءيشب ذخأ وأ كح الب وأ مكحب ذخأ هنأ ملعي مل اذإ ام

 مل اذإ اذك و :« عافدلا و اقلطم عانتمإلا هلف ملعلاب هنالطب كردي اع كحلا ناك اذإ

 ملعلاب كردي الام ناك ولو قحم للا دنع هنأ ملع نم الإ عافدلاو عانتمإلل رضحي

 . كلذ يف هنم أربي الو

 ( كلذ هل زوجي ال : ليقف ) كهلا ( كلذ بجوم لمفي مل هنأ ماع نإو )
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 : لاق نإ ىلوتم ريغ نإو 2 ءوسب مهتي ال نمي ناك نإ زوجو

 وأ هجولا كلذ ريغل هتلعف امنإ وأ يلع نكي مل وأ كلذ لعفأ مل ينإ

 .اضيأ هيلع دهشي الو مكحب ذخا ؤي الو © هنم أربي ال نأ هريغل هتدصق

 . هد ارمو هلعف نيبتي ىتح هيلع مكحل ١ رخ ؤي : ليقو

 امنإو ى كلذ بجوم لعفي مل هنأ ملع نم ةرضحب الإ عانتمإلاو عافدلا نم روكذملا

 ( زوجو ) : هلوقب فالخلا هيلع بتريل ىبس امم مولعم هنأ عم كلذ ركذ

 موكحم هنأ ملع نم ةرضحب وأ لهج نم ةرضحي ولو عانتمإلاو عفدلا نم روكذملا

 ناب ( ىلوتم ريغ نإو ءوسب مهتي ال نمم ناك نإ ) مكحلا نالطبب ملعي ملو هيلع
 يأ ى كحلا كلذ ( "يلع نكي مل وأ كلذ لمفأ مل ينإ : لاق نإ ) هيف افوقوم ناك

 : لوقي نأ لثم ى ( هربغل هتدصق وأ هجولا كلذ ربفل هتلعف امنإ وأ ) ينمزلي ال

 ص انالف هنظأ انأو هتبرض وأ : ى امسإ اقفاوت اهنكل نالف ال همساب انالف ُتّتَمل امنإ

 اذك ىنمم ال اذك ىنعم اذك ظفلب تدصق وأ ى ىل هنظأ ارهق لاملا تذخأ وأ

 عفدلا نم روكذملا ىلإ دئاعلا زوج يف رقتسملا نم لاتشا لدب ( هنم أربي ال نأ )

 زوجيو “روكذملا كلذب يأ ى هب هنم أربي ال يأ س فوذحم طبارلاو ى عانتمإلاو

 عفدلا زاوج ملميف هنم أربي ال نأ زآوج يأ ى زوج لعاف بئات نوكي نأ

 ( اضيا هيلع دهشي الو مكحب ذخاؤي الو ) ًاردابت ةءاربلا مدع نم عانتمإلاو

 . هريغو دهاشلا اهكرت دهش نإو

 كرتت الو « ادبأ ال ( هدارمو هلعف نيبتي ىتح هيلع مكحلا رخؤي : ليقو )

- ٥٩٢ - 



 ء هللا دنع ايف كلذ دح : لقو > آدبأ كرتي : ليقو

 ذ قوقحلا نم قنخلا نيب ايف مكحلا يف هدجي هدنع هدجي ام : ليقو

 . ..... ...... ... ... .. : ليقو

 ( أدبأ ) كلذ يف مكحلا ( كرقي : ليقو ) ‘ هنم أربي الو ظفحت لب س ةداهشلا

 دجي : ليقو ) ى اذك تدرأ وأ ‘ لمفأ مل وأ « ؟يلع بجي مل : لاق اذإ هيف ةبيرلل

 هنأ كلذ ىنعم لب ص قباس لوقل الباقم الوق سيل اذهو ( ها دنع ايف كلذ

 :لاق هنأكف هدعب روكذم هلباقم نإف ى للا دنع اهف كلذ دجي هنأ ملعلا يف اوركذ

 وحن وأ « اذك تدرأ وأ « "يلع بجي مل وأ ، لمفأ مل : لوقي نأ دجي نم فلتخاو

 قح وه ابف يأ ى لا دنع اهبف كلذ دجي هنإ : مهضعب لاقف ى هنع لبقيف كلذ

 قولحلو هلل قح وه اجف كلذ دجي هنإ : مهضعب لاقو “ قولخمل ال ىلاعت هلل

 فرمي ال لاك نّسمتي ال قولخ قح وه ابفو “ تارافكلاو ةاكزلاك نَسَمَح

 . لصألا بحاص الو وه هركذي مل جرختسم اذهو ى هبر

 هدجي ) ىلامت هلل قح وه ابف يأ ى هللا دنع يأ ى ( هدنع هدجي ام : ليقو )

 ص هيلع قولخل ىتح وه امم قولخم نيبو هنيب وه ام مكحلا : هلوقب دارأ ( مكنحلا يف
 !ذه لبق يذلا لوألا لوقلاف الإو ( قوقحلا نم قلخلا نيب ايف ) : هلوقب رسف ايك
 . هب لمعي ناب مكاحلا نم كحلا هب يرجي ام

 لب ى هدعب يتأي هلباقم نأل قباس لوقل الباقم الوق اذه سيل ( : ليقو )
 اقلطم كلذ هل تبثأ نم فلتخا : لاق هنأك و ى مملا يف ركذو كلوق ةلزنمب اذه
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 : ليقو ‘ لامعلاو ماكحلاك رومأل ( يلي نم هل_ _

 س لامعلاو ماكحلاك " رومألا يلي نم هدجي ) : مهضعب لاقف ' طقف للا قح يف وأ
 . ( ملسم لك : ليقو

 ..-. 7 ۔ مم ٤. . { : » !{ ..؟ -
 ةلع هغيلبت لهج نم كرشا : لاق - هللا همحر _ دما خيشلا نا ث

 ةلاسرلا وأ ةهفاشملب وهو “ كاشلا وأ لهاجلا كرش يف وأ هغيلبت يف كش وأ
 ىلع نكي مل نم ال ةجحلا هغلبت ىتح رذع يعرش نبد ىلع ناك نمو ى ةباتكلا وأ

 ةعيرشب ةجح هيلع مقن مل ام رذع ةعيرش ىلإ باجأو هيلع نكي مل نمو « نيدلا
 ريغ ىلع ناك نم دحا ولا يزج امنإ و > باتك وأ دحاو نيمأب باجأ ولو > اهدمب

 لهأ نم نانيمأ ةحلا نأ روهشملاو > فكلا ق ةحح وه :: :7 > يعرش نيد

 ناك ىتلا يف هتداهش زوجت نم يزجي :ليقو اهيلع ناك يتلا وأ اهيلإ وعدملا ةعيرشلا

 ملو ذخأ نم رذعيو ى اهيلإ باجأ يتلا يف هنم "دب ال ام لهج يف رذعي الو « اهيلع
 يف وأ سانلا هيلع ةرمت ةريزج يف نم قلي هيف رذعي الو ى خسنلا ربخ هغلبي

 . رابخألا رتاوتت ثيح برغملاو زاجحلاك ىرقلا

 باجيو هيلإ وعدي نأ هلف كرش نم وأ هدمب نيد ىلإ نيد نم باجأ نمو
 بونذلانم ةبوت ةجحلا اهب تماق ىرخأ ىلإ ةعيرش نم عوجرلا نوكي الو “ اضيأ
 كاهنع لقتنا يتلا هتعيرش يف لحم امب ذخؤي ال نكلو «ملسأ اذإ كرشملل نوكي ايك
 ىلع مقي ال نكل بسنلا تبثو اهيلإ لقتنا يتلا يف مآرحم نث نم هدي يف ام دري الو
 مث اهنع لقتنا يتلا يف زوجي ال ام لعف الإو ى اهنيب عمجي ال نم نيد ىلع الو هتمرح
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 ربخأ نمو « لوآلا يفكي : لبقو « ايناث ادقع هل ددج هيف زاج قلا ىلإ لقتنا
 خسن هتمرح وأ هلح ذخأ ام نأ وأ ملسم هنم أ"ربت نم نأ وأ رفاك هالوتم نأ هلا
 ابف كلذب اضيأ ليقو ى رهشي وأ ةجحلا موقت ىتح هلاح ىلع هئاقب ىلع رذع

 برملا ةريزج ق ناك نم رذعي ال : لسقو ك هخسن ملاع ريغ هخسن دعب هذخأ

 الو رسخا ف روهشم ةءارب هعسي ال : لمق اذك و ك نيدلا هف رهشب ام اهوحنو

 . ملعأ هللاو ‘ اهوحن يف وأ اهيف سكملا

 :۔- - ٥٩٥:



 باب

 قحلا عنمو نيماممملا يد ف نمطلا يف

 ‘هصيقنت وأ ،"”قحم' ريغ ىنلا وأ «لطاب هللا نيد نأ وأ لطاب هنأب لوقلا وهو

 ىراصنلل بيطخ ىلع نوسلدنألا كح دقو ى احيرصت هنيدل ملسم صيقنت وأ

 هصقتنا ى اهايإ هدوج و مدعل ايندلا يف دهز امنإ ميتيلا دمحم : لاق ذإ دهملا ضقنب
 لعفي م وأ اذك لعف متيلا دمحم : لاقو ى اقيقحت ردهاز ريغ هنوكبو اميتي هنوكب

 ينالطسقلا ىكح اذك و ى هلتقب اوكحف )١‘ هنم هذهف ًادَحوم ناك نإو ء اذك

 : نونحس بحاص ناملس ا نب دمحأ نع ءافشلا يف ضايع نع « بهاوملا ه يف

 يف هيلع بذكلا درج نأ يضتقي ذتقب اذهو ؤ لتقي دوسأ ناك للع يبنلا : لاق 'نَم

 هنم اذهف : لصالا لعلو . اطقس هب نأ رهاظلاو نيتخسنلاب اذكه )١(
 ٠ هل صيقنت
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 رعشي ام ةميمض نم "دب ال لب ، كلذك سيلو ى لتقلا بجوي رفك" هتافص نم ةفص
 ضعبل رثأ يفو لوضفم نول دوسألا نإف « هذ انتلأسم يف اك كلذ يف صقنب
 حيرصتلاب امإ ى اع'وط مالسإلا نع عجرب يذلا فلكملا وه دترملا نإ : انموق
 ارهج عجارلا امأو : ينعي ى هنمضتي لعفب وأ ‘ هيضتقي ظفلب امإو ى رفكلاب
 لهي نأ بجيو : لاق « دترم وهف هلقبو هب امإو ‘ دترم ريغف طقف هناسلب امإف
 . مايأ ةثالث باتقسيو

 : يروثلا لاقو ى ًآرهش : ىلع لاقو ى هيلوق دحأ يف ةرم : يعفاشلا لاقو
 ةأرملاو ' لتق بتي مل نإف ع دح الب هتبوت ف نوعمطب اوماد ام يأ ى ادبأ

 تسبح" ةرح تناك نإ : ةفينح وبأ لاقو ى "قرقست' : يلع لاقو ‘ لجر لاك
 نم ريفكت يف فالخ الو : لاق [“&/ مالسإلا ىلع اهديس اهربحأ الإ و { ملست ىتح

 طوق۔ب لاق وأ 2 ةرورض نيدلا نم ملعي امم اش دحج وأ هباحصأ عيج رفك

 هرَسغ وأ هداز وأ نآرقلا نم افرح دحج وأ ى '١ءاملوآلا ضعب نع ةدابملا

 : ليقف ى هيف فلتخم نآرقلا نم زجمملا نإف ' لاكشإ هيفو زيجْب سيل لاق وأ
 :لق دق اضيأ و ؛ ةروس : ليقو “ ثالث : لسقو “ةيآ زحعملا : لبقو ى لاق اك

 نآرقلا رييفت ىلا رمالا مهب غلب نيذلاةفوصتملا ةرفكهيعدي امك )١(
 ةجرد غلي ىتم فيلكتلا هنع طقسي ناسنالا نآ مهمع زب هماكحأ فيرحتو

 ىتح ىراكس متنآو ةلملا اوب رقتالو » : ىلامت هلوق نآ اومعزو . اذك

 نا اولاقو . بحلا رمخب ىراكس متناو اه وي رقت ال هانمم .ي نولوقت ام اوملمت

 لصي ال تاراشا كلذ اومسو فيلكتلا هنع طقس ةبحملا ةجرد غلب اذا ناسنالا

 ردصم هللا باتكتلمج يتلا مهتاهرت يفام خلا مهملعب صخ نم الا اهمهف ىلا

 ٠ مهلثم نآرقلا ءادعال ةلدأ مهليطابأ تناكف ابملو اوهل ةعيرشلا
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 : لاق وأ ى نايونعم باقملاو باوثلا : لاق وأ : لاق ‘ كرش ال قافن ةدايزلا
 ص لتق كرشلا ىفخأو مالسإلا رهظأ نم ىلع علطا اذإو « ءايبنألا نم لضفأ ةمألا

 . هتبوت لبقت الو

 الب لتق" ادحوم ناكو ايبن وأ اكلم وأ قلع يبنلا وأ ىلاعت هللا بس نممو

 كةفينح يبأو يعفاشلا دنع بقاعب مل بات نإو ى اهب :ليقو ث روهشملا ىلع ةباتتسا

 لتقلا بجو اذإو“الف هب بس نإو “لتق رفك هب ام ريغب بسو رفاك ناك نإو
 يذك هت وبن يف فلتخا نمم ادحأ بس نمو ى ال : لسقو “ لبقي : لقف ملسأف

 باحصأ نم ادحأ بس نم امأو ى اميجو بدأ اكلم هنوك وأ « نينرقلا

 رركيو برضلاب !عجوي نكلو لتقي الف هتيب لهأ وأ هجاوزأ وأ قل يبلا
 ٠ ها > هنحس لاطد و هب رض

 رمعو ركب يباك همف رهش نيدلا ق مامإ وه نمم ناك نإ الإ كلذك رمآلاو

 ةباحصلا نم هريغ هيلع مقتنا امب هرك ذ وه بسلا ناك نإ الإو ى هب لتقي هنإف

 كىلاعت للا نيد نع نيد كلذنأل هيلع ءيش الف هب هصيقنت وأ “نتفلا رمأيف نيبيصملا

 اذك مرح وأ ملظلا مرح يللع هنإ :هل ليق وأ نلع يبنلا بسب ضرع نم لتقيو

 هيهن الإ نكي مل نإ وأ هميرحت وأ هباجإ وأ هيهنب يلابأ ال : لاقف بجوأ وأ
 ء كلذ هشأ ام وأ لهس رمأ هيهن نأ وأ ى بيط انأف هباجيإ وأ هميرحت وأ
 : يعازوألا لاقو ى هتبوت لبقت الو آةدح لتقي : ليقف للم يبنلا بس نمو

 ص بوبسملا ردقو ى ةئيهلا ردقب ةبوقعلاو ى هيلع ةردقلا لبق لبقتف « آرفك لتقي
 “رم ام حيحصلاو ‘ كلذب صقن هقحلي ال هنآل ىلاعت للا بس نم لتقي ال : ليقو

 . هبح بوجوو ىلاعت هتمظعل
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 لنسف ا ديدش اضرم ضرم لجر ف سلدنألاب راصمألا ضعبب ةلزان تعقوو

 هنأل هلتقب ءاهقفلا قفأف ، اذه تقةحتسا ام ركب ابأ تلتق .ول : لاقف هلاح نع

 دنع لاق لج ر يف اولاق اضيأ كلذك و ص ىلاعتو هناحبس للا ىلإ روجلا بسن

 ىنعملا يف هبسنو ى هقلخب ىلاعت هللا هبش هنآل هدولج شريزارخلا ذخأ ءاتشلا لوزن
 . ءاضقلل هنم طخس كلذ نأل روجلا ىلإ

 سنل هملع بذكلا ل أ هللا ىلع نهختحنت هتااصوصخ نم نإ : « بهاوملا » ق و

 هركذ ايف ؛؟ بات نإ و ى ادبأ هتياور لبقت مل هيلع بذك نم « هريغ ىلع بذكلاك
 نب ديعس نع لجر نع رمعم اتربخأ : قازرلا دبع لاقو ، نيثدحملا نم ةعامج
 نإف ابهذإ ه : لاقف ريبزلاو ايلع ثعبف قلع ينلا ىلع بذك الجر نأ ريبج

 بذكلا دّسمت نم نإ : هيبأ نع نيمرحلا مامإ ىكح اذلو ى « ءالتقاف هاتك ردأ
 هنأ قحلاو « كلذ ىلع ةمئألا نم دحأ هقفاري مل نكل رتفكي قل هللا لوس ر ىلع

 . هلحتسا نإ الإ اهب رتفكي ال نكلو ى ةريبك ةقبوم وأ ةميظع ةشحاف

 لعج كلذ ناب هجوي نأ زوجيو اليلد لوقلا اذهل رأ مل : يوونلا لاقو

 اعرش ريصي هنإف هتدسفم مظعل للع هيلع بذكلا نع اغيلب ارجز وأ اظبلغت
 ايهتدسفم نإف ى ةداهشلاو هريغ ىلع بذكلا فالخب « ةمايقلا موي ىلإ ارمتسم
 فلاخم فيعض ةمئألا ءالؤه هركذ يذلا اذهو : لاق مث ، ةماع تسيل ةرصاق
 . ةمعرشلا دعاوقلل

 ىلع يراجلا وه اذهف : لاق > ةفورعملا اهطورشب هتبوت ةحصب عطقلا : راتخخلاو

 لوبق ىلعو ملساف ا رفاك ناك نم ةياور ةحص ىلع اوعمجأ دقر 2 عرشلا دعاوق

 س ٩ ٩ ٥ س



 ثيدح عضو يف هبذك ناك اذإ ايف لاقي نأ نكميو : هخيش نع لاق ى هتداهش

 ةنس نس نم نإف « آدبأ قحال وه لب هنع كفنم ريغ مثإلا نأ نودو هنع لمحو

 ةرذعتم ذئنيح ةبوتلاو ى ةمايقلا موي ىلإ اهب لمعت نم "رزوو اهرزو هبلع ةئيس

 ح ليئارسإ ينب ضعب نع رم ام لثم اذهو « اهمسا درجم دجو نإو ى ارهاظ

 . بوتيو عاطتسا ام هلصو نم لك هبذكي ربخي اندنع هنأ رم يذلاو

 محتي له : فلتخ ١ و 1 لتق هَصَقن وأ هتس نم نأ لل هتاصوصخ نم و

 بهذم ؟ ال مأ ةبجاو ةباتتسإلا لهو ؟ هتباتتسا ىلع فقوب وأ « لاحلا يف هلتق

 اوهس ىعدا نإ هرذع الو هتبوت لبقت الو ى ةدر ال ادح لتقي هنأ ةيكلاملا

 . ًاطلغ وأ

 هباع وأ هنل وأ ضرع نإو اكلم وأ ابت بس نإو : } رصتخملا « ةرابعو

 هنيد يف نإو اصقن هب قحلأ وأ هتفص ردغ وأ هقحب فختسا وأ هفذق و
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 ال ا_م هل فاضأ وأ ى هدهز وأ هملع روفو وأ هتبترم نم "ضغ وأ هتلصخ و 

 ىحي هل ليق وأ ع مذلا قيرط ىلع هبصنمب قيلي ال ام هل مزل وأ « هيلع زوجي
 نرا الإ ادح بتتسر ملو لتق" “ برقملا تدرأ : لاقو نملف ك هللا لوسر

 هركذ دق اذهف روهت وأ ركس وأ لهجل همذ درب مل هنأ رهظ نإ و ى رفاكلا ملسي

 ث . عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب هل اولدتساو “ هريغو « ءافشلا ه يف ضايع

 ايندلا يف كلا مهنعل هلوس رو هللا نوذؤي نيذلا نإ » :ىلاعت هلوقف باتكلا امأ

- ٦.٠ 



 نلا بجوتسي انإو : ضايع لاق ى ااي انيهم اباذع مهل دعأو ةرخآلاو

 . رفاك وه نم

 اورذتعت ال ل :ىلاعت هلوقو“ةريثك ثيداحأ يف درو اك ةريبك وذ وه لب:تلق

 . هلهؤي هلا لوسر يف ملوقل يأ « ١" مكناميإ دمب مترفك "دق
 انل "نم ه : لاق للع هللا لوسر نأ يذمرتلاو دواد وبأ ىورف ةنسلا امأو

 هلتقل بذتني" نم يأ » فرشألا نب بمكل نم » : ىرخألا قو ى 4 فرشألا 1

 ك « هلوسرو هللا يذؤي هنإف » : ةياور يفو « « انئاجه و انتاودعب نلمَحسا دقف »

 ى هل هاذأب للعو « نيك رشملا نم هريغ فالخب ةوعد نود ةليغ هلتق نم هيلإ هجوو

 . كارشإل ال ىذآلل هلتق نأ ىلع لدف

 ناثع دنع ىفتخا حرس يبأ نبا مهنم ةعبرأ الإ حتفلا موي سانلا قلع نمأو
 ىلع هفقرأ ىقح هب ءاج ةعيبلا ىلإ سانلا قلع هللا لوسر اعد املف « نافع نا
 لك اثالث هيلإ رظنف هسأر عفرف هللا دبع عياب للا يب اي : لاقف ع هللا لوسر
 لجر كيف ناك ام » : لاقف هباحصأ ىلع لبقأ مث « ثالث دعب هعيابف ىبأي كلذ

 يردن ام : اولاقف “ « هلتقيف هتعيب نع يدي ُتنففك نيح اذه ىلإ موقي ديشر
 نوكت نأ يبنل يغبني ال هنإ ه: لاق ؟انيلإ تأموأ الأ كسفن يف ام للا لوسر اي

 هب وجهي رعشلا لوقي ناك هنأل لطخ نب هللا دبع لتقب رمأو « نيعألا ةنئاخ هل

 ( ١ ) ةروس ١ ب ازحال : ٥٧ .

 )٢( ةبوتلا ةروس : ١١٦ .



 هنأ تبثف ى هبتيراج لةق كلذلو ع هب ابتنفت" نأ همتيراج رمأيو تلع يبلا

 لتقن نأ انيلع بجوف افع له يردن ال هتوم دعبو ى هاذآ نم لتق يف ركح
 . مومعلا ىلع ءاقب هيذؤم

 للع هصقتنم لتق ىلع ةمألا تعمتجا : نونحس نباو يباطخلاو ضايع لاق

 لل هبس نم نأ ىلع ململا لهأ ماوع عمجأ :رذنملا نبا لاقف « نيدحوملا نم هباسو

 : ةيعفاشلا تلاق ‘ يمفاشلاو قحسإ و دمحأو ثيللاو كلام هب لاق نممو ى لتقلي

 هل تضرع امبرو مالسإلاب امرتحم ناك هنأل هتباتتسا بوجو حصألاو « ة"در_ كلذ

 ص لاحلا يف ةباتتسالاو ص مدلا نومضم ريغ هنأل بحتست : ليقو “ لوزتف ةهبش

 . مايأ ةثالث : لقو

 رفك دقف ءابنألا نم ادحأ بس وأ هللا بس ملسم اميأ : سابع نبا نعو

 هللا “بس دهاعم اميأ و ى لتق الإو بات نإف “ باتتسب ةآ»ر وهو هللا لوسرب

 ةلدأ نم رم امع بمجأو « هولتقاف دهعلا ضقن دقف ءايبنألا نم دحأ بس وأ
 هلتق ىلع ى ةيآلا .. « نوذؤي نيذلا نإ » : ىلاعت هلوق يف ةلالد ال هناب ةيكلاملا

 بتتسو ملو لتقف لطخ نبا امأ و 4 نلع هيذؤم رفك هيف لب مالسإلاو ةبوتلا دعب

 هنم طرق نمم ساقي الف كلذ ريغو انديد هذاختاو ىذألاب هيف ةدايزلاو رفكلل
 . بات رفك ةطرف

 شيرق رشمم اي : ىدان طيعم يبأ نب ةبقع نأ: سابع نبا نع رازبلا ىورو

 ىلع كئارتفاو كرفكب » : لع يبنلا هل لاقف ؟ اربص كنيب نم لتقا يلام

 مدقت ام امأو روهظلا ةياغ يف اذهو ىهلتق متتحت يف نيببس هل ركذف « هللا لوسر
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 . . ض هسكعك مهنيد يف نعط نيملسملا يف نعطلا

 تلع هيف للع ثعب يذلا امأو « ةبوتلا مدع ىلع لمحيف هريغو يباطخلا نع

 ص نينمؤملا يب ةنتفو داسفإ هيف هبذك نأ رهاظلاف ى هبذكل هالتقىل ريبزلا و

 غلاب دقو « اداسف ضرألا يف ىعس نمم هنأل هلتق متتحتف اك رشم ناك نأ ابس ال

 . تئش مكئاسن "يأ أ“وبتأ نأ قيلع ينرمأ : لاق قح بذكلا يف

 ؟« اهب يل نم ه : لاقف للع يبنلا ةمطخ نم ةأرما تَّجمت : سابع نبا نعو

 :لاقف للع يبنلا ربخاف ى اهلتقف ضهنف ى هللا لوسر اي انأ : اهموق نم لجر لاقف

 . فلخ الو عازن اهيف يرجي ال يأ “ « نازنع اهيف 'حطتني ال ه

 ى هيلع ض"رحت و لإ ينلا يذؤتو مالسإلا بيعت ةرفاك اهنأب بيجأو
 نم ىلع وفعلا زوجي ال هنأ ىلع آصن الو ، بس مث ادحوم ناك نميف مالكلا امنإو
 هللا قوقحو « ةبوت هل اولبقت الو هولتقاف ينئس نم : لوقي نأ لثم بات ولو هبس

 هتبج هنأل ع رظن اذه يفو « ىلاعت هللا بحم ابب قلختم قلي وهو « ةحاسملا ىلع
 . هنيدو هلل مقتنا امنإف مقتناو يذوأ اذإ لب ى يذوأ اذإ هسفنل مقتني ال

 نعط مهنيد يف نعطلا نأ وهو ( هسكمك مهنيد يف نمط نيساسملا يف نعطلا )
 كلذ وحن وأ ، احيحص مكنيد سيل وأ ص ءيش ىلع اوسيل : لوقي نأ كلذو “مهيف
 ء اذكه نيلسملا نيد ق وأ هللا نيد اذنكمه نيدلا ق نعطي نأ كلذ يف ءاوس و

 « ةدسع يأ نيد وأ ديز نب رباج نيد وأ رمع نيد ق وأ ‘ لع يبنلا نيد ف وأ
. 

 . قحلا ءاملع نم مهريغ وأ رماع خبشلا نيد وأ

 ىف نيملسملا دارفأ نم درف لك قرفتسا ءاوسو « دحاو هلك كلذ يف ىنعملاو
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 . قافن اندنع ةوعدلا لهأ يفو ، كرش هلا دنع مهيف وهو

 ‘ لك يف نعاط لتق لحيو

 ءهب ىدتقم هنع اذوخأم ادرف وأ ةعامج صخ وأ“ةقىقحلا دارأ وأههتين وأ هظفل

 دارأ وأ ى هتين وأ هظفل يف ةنايدلا لئاسم دارفأ نم درف لك قرفتسا ءاوسو

 الف ةنايد ال بهذم وه ام ةئطخت امأو ى ادرف وأ ةلمج صخ وأ ةقيقحلا

 هنإف هبوصم وأ هلئاق وأ هلعاف نم أربت نإ الإ ةءارب الو انعط نوكي

 . هنم ا رعب

 مهنوك لاح نيملسملا يف يأ ى ( هللا دنع مهيف ) نعطلا يأ ، ( وهو )

 نيعي وأ ‘ مهضعب وأ مهلك اذكه ملسم هللا دنع وه نم دصقي نأب هللا دنع نيملسم

 باحصأ نتمي نأ لثم « ىلاعت هللا دنع املسم ادرف وأ هللا دنع نيملسم ةعامج

 مالسإلا نيد يف نمط نإ اذك و ‘ ( كومش ) و نعط نوعرف لآ نمؤم وأ فهكلا

 مهتنايد يف نيقح مهنوك لاح يأ ى ( ةوعدلا لها يف ) نعطلا ( و ) ؤ اذكه
 ةوعدلا لهأ لاق ذإ ( قافن ) و “ نعط ءاوس ت ةمزال لاح وهو ى ( اندنع )

 لهأ قرغتسا ءاوسو ى مهصخ نإ ايس الو ى مهنم نيلوتملا صخي ملو ‘ اذكه

 . ةقىقحلا دارأ وأ دحاو لك : لاق وأ دحاو ظفلب درف لك ةوعدلا

 دنع نيملسملا ةلأسم نيتلأسملا نم لك يف يأ « ( :لك" يف نعاط لتق آلحي و )

 [بأ لتاقلا ناك ولو هللا نيد يف نعطلا ةلأسم اذك و « ةوعدلا لهأ ةلأسمو ى هلا
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 { اتيم ولو نيدلا هيلإ بسنيو ‘ هب ىدتقي نمي دحاو يف نإو

 . ٠. . ٠. . ٠ . ٠ ك رشي و هب قف انب و

 اذك و « ‘ا) الفط وأ هريغل ادبع وأ ةأرما لوتقملا ناك وأ ى هل آدبس وأ لوتقملل

 يف هيف آقيحع وه ام لوخدل هركذي ملو ةنايدلا نم "قي" وه ايف فلاخ يف نعاطلا
 . نيملسملا ق نمط كلذل هق نعطلاو ى انتنايد

 بسنيو هب ىدتقي نمم ) ةوعدلا لهأ نم ( دحاو يف ) نمطلا ناك ( نإو )
 نيدلا هنع اذوخأم كلذ عم ناك ذإ دهتجم ريغ ًادلقم وأ ( اتيم ولو نيدلا هيلإ
 ىلع نالف اب تسل : لاقي نأ لثم « عرو ر ةنايص يف ململا هظفحل هب ىدتقم

 نم هف نمط هنآل ى نيدلا يف نعط وهو ى ملسملا يف نمط اذهف لاض تنأ وأ ءيش

 نإ امأو ، نيدلا يف نعط اذهف اذه وحن وأ لطاب كنيد : لاق نإ و « هنيد ثبح

 نبالا ق انعاط سيلف هب ىدتقم ررغ ادرف وأ 7 .7 ريغ ةعامح "صخ

 لطاب مهنيد نأ ركذ نإ الإ « نيلوتم اوناك نإ هنم أربي نكلو ث مهيف نعطلاب
 . اهضعب اولهج ولو نيملسملا ةنايد اوناد مهنأ انملع اذإ نيدلا يف نعط كلذف

 كورشيو ) هبلع صوصنملا ريغ هب ىدنتقملا يف نمطلاب يأ ط ( هب قفانيو )

 نأ رهاظلا -٠ الفط وأ هريغل ادبع وأ ةآرما لوتقملا ناك وأ : هلوق )١(

 : اهلبق امو خلا ةأرما ناك وأ لصالا لعلو خسانلا نم فيرحت اهيف ةرابملا

 اذه ءاوس : اهحصنو نييبتلا ةرابع ليلدي خلا لتاقلل ابآ لوتقملا ناك ول
 ثانالاو روكذلا لوقملا يحيحصلا نيغلابلا عيمج نم هان ركذ يذلا نمطلا

 نيغلابلا ف لتقلل بجوتسملا نعطلا رصح فيك ىرت تنأف خلا ديبعلاو رارحالاو
 طقق بدؤي امناو دحي ال لفطلاو دح لتقلا نال لفطلانود لوقملا يحيحصلا

 ٠ ملعأ هللاو يتآيس امك
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 ريوجت وأ هناسلب ةئطختب نإو ،همد حابيؤ ،ملسم هنأ هيلع صوصنمب

 دهوش ًاصيقنت بجوي لعفبو محلاعفأل نإو ث مذو رفكب يمرو

 لجعي ال : ليقو ، بتي ملام هنع رهش وأ هيلع نيب وأ هب رقأ وأ هنم

 ه هنم ابضغ كلذ لاق نإ قفاوم لتقب

 حابيو ) 0 هيلع ءاه نم لاتشا لدب ردصم ليوأت يف ( ملسم هنأ هيلع صوصنمب
 نمل وأ نيدلل ( ةنطختب ) هنعط ناك ( نإو ) اقلطم نعاطلا مد يأ « ( همد

 هب مهلعف وأ هب مهلوق يف هباحصأل وأ نيدلل ( يوت وأ هناسلب ) نمط هتئطخت
 نم وأ مهنم ةءارب وأ نيدلل وأ نبدلا باحصأل ( رفكب يمرو ) هايإ مهداقتعا وأ
 وه نمم ةرداص وأ ص نيدلل ةقفاوم اهنأ ثيح نم ( مهناعفأل نإو مذو ) ى نيدلا

 ء كلذ يف نعط الف اهوركم وأ تردص ةيصعم مذ نإ امأو ى نيدلا ىلع

 جارخإ وأ هدي وأ هسأر كيرحتب بيعي نأ لثم ى ( اصيقنت بجوي لعفبو )

 هنم دهوش ) زرخ يبأ لتق ىراكنلا دصقك لتقلاب هب ىدتقملا دصقي وأ ى هناسل
 ةدهاشملاب نوكي لوقلاب نعطلا اذك و ى ( هنع رهش وأ هيلع نيب وأ هب "رقأ وا
 ص هبلع ردقي نأ لبق ( بتي مل ام ) هنع ةرهشلا وأ هبلع نييبتلا وأ رارقإلاب وأ

 دعب نامألا بلط وأ باتو رصوح نإو ى لتق هملع ضبق نأ دعب بات نإو

 يف ءاوسو ى ةرهشلا وأ نايبلاب وأ ةدهاشملاب ةبوتلاو ى هولتقي الف بوتيل رصحلا

 . قفاوملاو فلاخلاو كرسلا نعطلا ماكحأ

 لمف وأ انعط ن وكي ي ذلا ( كلذ لاق نإ قف اوم لتقب لجمي ال : ليقو (

 بضغلا هنع لوزي هتلَمل اخسار اداقتعا ال ( هنم ابضغ ) انعط نوكي يذلا
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 هنم نعط وه له هتداق ةيالوو هتنايد نم هيلع ام فلاخملا بيوصتو

 . . .. .. ؟ال وأ مهنيد يفو قافولا لهأ يف

 بضغ الب نمط نإو « اثالث دترملا باتتسي اك « نيدلا يف همدقتل بوتيو رذتعيو

 `. رخؤي مل

 هتنايد نم ) فلاخملا كلذ هيلع تبث ام يأ « ( هيلع ام فلاخفا بيوصت و )

 كلذ ريغ ةئطخت ركذي مل نكل ص كلذ يف باوصلا رصح ءاوس ى ( هتداق ةيالوو

 هيلع نح امو هيلع وه ام بوصو “ رصح الب طقف اذكه هبوص وأ ، احارص
 ةدو ق هلصأو > نيدلا ق هد وةىب نم وهو دئاق عمج ةداقلاو “ هنم ًاطىلخت

 مئاصو ‘ ةغاصو غئاصك ةحتف دعب اهك رحتل افلأ تملق - واولا حتفب _

 لهأ يف هنم نعط وه له ) ى ةبلطو بلاطو ى ةلمكو لماك باب نم وهف ع ةماصو
 ةئطخت هتداقل هتيالوو « انتنايدل ةئطخت هتنايد بيوصت نآل ( مهنيد يفو قافولا
 برإ امأو ى هتداقو هتنايدل ةيالولا لهأتو بيوصتلا رصح نإ ايس الو ى انتداقل

 لثم ص نعاط وهف ى ائيش انبيوصت هديفي الف ةرمب ناك نإف ى انبوصو كلذ بوص
 نأل ى باوص امهاتلك مكتنايدو انتنايد وأ ‘ باوص ىلع انلك متنأ و نحن : لوقي نأ

 اجن و ارهاط عمج نمو ‘ باثي الو بقاعي دحاو لعف يف ةعاطو ةيصعم عمج نم

 . هرهاط سجن

 ء يناثلاب لوآلا لطبأ دقف هتداقو هنيد بيوصتب هبقع مث انبيوصت مدق نإ و

 نكل و ى انعاط سكملا يف سيلف باوص انتنايدو باوص مكتنايد :لوقي نأ لثم
 ولو انمط كلذ نوكي ( ال وأ ) ه ) صلاخلا نيدلا هلل الأ » : هيف ىلوتي ال

 )١( رمزلا ةروس : ٣ .
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 هيف اوفلاخو هب اوناد امم ةلصخل دصق نمو ‘ نالوق س راتخملا وهو

 ةيؤرلاو تاذلا ىلع اهتدايز يفنو تافصلاو ءامسألا مدقك مهريغ
 قلخلاو > دععلل بسكلاو > دولخلا تابثإو > مالكلا ثودحو

 رمه ل ( و - . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ .

 نم هدنع امب اظفلت هب قطن يذلا ظفللا كلذ نآل ( راتخا وهو ) نعطلا نمضت
 بوص لجر مكو ى انعط هوةدمي ملو ةمألا ءاملع نيب كلذ ىرج دقو ى داقتعا
 ؟ نعط كلذ نأب اوكحي ملو انئاملعو انتمأ ةرضحي هشمنأ وأ نيفلاخملا نم هنيد
 هيف نحن ام نكل « نالوق ؟ال مأ بهذم بهذملا مزالأ : لاقي اك ه ( نالوق )

 امأو ص قافولا نيدل ةئطخت فالخلا نيدل بيوصتلا نأ كلذو « بهذم ال ةنايد

 . نحطفَ فلالا نيدل قفاوملا بيوصت

 مهربغ هيف اوفلاخ و هب ) ةوعدلا لهأ يأ س ( اوناد امم ةلصخل دصق نمو )

 يفن ( و دازلا ىلع اهتدايز يفنو ) هتافصو للا ءامسأ ( تافصلا و ءامسألا مدقك

 يأ ى ( مالكلا ثودح ) يفن ( و ) ص ةرخآلا يف ىلاعتو هناحبس هل ( ةيؤرلا )
 هبتك رئاسو نآرقلا ىنعمب همالك امأو “ سرخلا يفن ىنعمب وه يذلا هللا مالك

 نيعتب الو « مالكلا تودح تابثإ هدارمن فنصملا هدارأ نإو “ ثداح قولخم

 . سرخأ ىلامت هنأب انموق نم لئاق ال هنأل ريسفتلا اذه

 ةمألا هذه نم نيدحوملا نم رئابكلا باحصأل رانلا يف ( دولخلا تابثإو )

 ًايقنو ربجلل ايقن هرايتخاب ( دبعلل ) طقف ( بسكلا ) تابثإ ( و ) “ اهريغو

 ( رمألاو ) اهريغك لامفألا قلخ ( قلخلا ) تابثإ (و) هلعفل افلاخ نوكي نأل
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 ء هلتق الح ةمألا هيلع تعمجأ ام وأ 0 اهأطخو ىلاعت هل

 ديدشتب - ( اهاطخ و ى ىلاعت هل ) ءاحيإلاو عيرشتلاك ءامهريغو ردقلاو ءاضقلا
 هأطخ و ( ةمألا هيلع تعمجأ ام وأ ) ةلصخلل بصنلا ريمض و _ ةزمهلاحتفو ءاطلا

 راكنإب لوقي نمو “ ضفاورلا عامجإلا يف ربتعي الو ى ةاكزلاو جحلاو ةالصلاك

 دارمت العو "لج هؤامسأ امأف ى ( هلتق ؟لح ) مهوحنو هتنت فسوي ةروس
 ظفل وحنلا يف هيلع قلطي ال ناك ءاوس ى ىلاعت هلل مسإ وه ام لك اهب فنصملا
 ع بر : ظفلو ى عامجإ ضرألاو تاوامسلا رونو « للا : ظفل وهو “ فصولا
 : ليقو « ىلاعت هل "لع هنأب لوقلا ىلع نمحرلاو ى بار هلصأ فصو هنإ : ليقو
 رداقلاو ملاملاو ميلملاو محرلاك “ فصولا ظفل هيلع قلطي ناك وأ " فصو

 ص تاذلا ةفص نمضت امم كلذ ريغو قزارلاو قلاخلاو تيمملاو يبحملاو ريدقلاو

 ةمحرلاو ةيبوبرلاو ةمهولألاك ص ةيردصملا يناعملا تافصلاب دارأو ى لعفلا ةفص وأ
 ع _ ءارلا حتفب - قزرلاو قلخلاو ةتامإلاو ءابيحإلاو ةردقلاو لملاو

 ؛لوأ الب هلإ دوجولا بجاولا تاذلاف ى اهيناعمل قحتسم هنأ هئامسأ مدق ىنعمو
 . اذكهو

 ملعلا الو تاذلا يف اثداح ىنعم ةيهولألا تسيلو ى هئامسأ مدق ىنعم اذهو
 ءايشألا ءافخ مدع يف رفاك ةيهولألل قحتسم تاذلا لب ى تاذلا يف اثداح ىنعم
 نأ تلع اذإ و « اضيأ وهو هايإ هئامسأ و هتافص نوك ىنعم اذهو ى اذكهو

 ىطن ىلإ ىلامت لا ءامسأ اهنوك يف جاتحت ال اهنأ كل رهظ كلذ هئامسأ مدق ىنعم
 هللاف هلإ ال قولخلا قطانلاو ى اهب اقطان للا قلخي نأ لبق ءامسأ اهنأ "حَصفَ قطان
 ؛ اذكهو ص قطان ملاع ظفلي قطني مل ولو ملاعو ى ىطان هلإ ظفلب قطني مل ولو هلإ
 كيلع ىفخي دقف لعفلا تافص يف امأو “ تاذلا تافص يف كل رهظي دق كلذو
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 قولحلاب اهقلعت ثيح نم اهرخا هنوك و اهمدق تيفن نإف ى هايإ اهنوك و مدقلا
 : "لقف تئش نإو « كيلع سأب الف هللا الإ ميدق الو .0 ميدق ريغ وه يذلا

 ييحم ‘ لزألا يف قلاخ لجو زع هللا نإف ث َوهأ اهنأو ، اضيأ ةميدق هللا تافص
 ءاج اذإ كلذ لعفل قحتسم هنأ ىنعمب « اذكه ى لزألا يف تيمم ى لزألا يف

 ص ءيش يف لحي وأ هيف لحي ءيش الب هتقول هلعفي هنأو ى هل يضتقملا هتقو
 . ملعأ هللاو ، اذكهو “ تيميسو يبحيسو قلخيس : كلوقك كلذو

 مهنم ليذهلا يبأك ى ةلزتعملا ضعبو ةعيشلا هيلع انقفاوو هب اتند ام كلذو

 يمه هتايحب يح « هتاذ يه ةردقب رداق 4 هتاذ وه ملعب ملاع هللا نإ : لاق ذإ

 ملاعالو ص ةايحب يح الو « ةردقب رداق : لاقي نأ اندنع زوجي ال هنأ الإ ى هتاذ

 ولو « ةيرمشألاك « هريغ هتافص : لاق نم ةرابع اهنإف « كلذ هبشأ امو ى ملعب
 الب ثدحتس وأ اهسفن ث دحت" نأ امإ انَمزلل ةثداح تاذلا تافص نإ : انلق
 ص لطاب هلك كلذو ى ىلاعت وه اهثدحي وأ ‘ لسلستيف هريغ اهثدحي" وأ ى ث دنع
 ،اذكهو ملع مش ملاع ريغو يبح مث اتيم نوكي نأ انمزلل و « نالطبلا رهاظ
 سيل نمو ؟ ائيش ثدحي فيك ملعلا هنع ىفتنا نمو ى هنع هللا ىلامت لطاب كلذو

 ص للا ىلاعت كلذ هبشأ امو ارداق سيل نمو ؛ اذكهو ؟ ائيش ثدحب فيك. يح
 للا ةفص فلاختل نالطبلا رهاظ وهو ى قولخملا ىلع هللا سايقب ةيرعشألا جتحاو

 هللا : وحن يف رابخإلا دفي مل ةفصلاو تاذلا دحتا ول هنأبو “ قولخملا ةفصو ىلاعت

 ملاعلا وأ ى هللا هللا : كلوقك نوكي ذإ تافصلا نم كلذ ريغو “رداق ملاع بجاو

 . كلذ وحنو « ملاع

 الثم لصملا ناك ولو هنأبو ى ةدئافلا تلصحف ظفللا موهفم فالتخا هدريو
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 موهفم نأ اضيأ هدريو ى ةردقلا سفن ملعلا ناكل تاذلا سفن ةردقلاو تاذلا سفن
 رابتعإلاب تاربافتم ةقىقمحلا يف تادحتم تافصلاو تاًذلاف ى هتقىقحل رياغم ءيشلا

 ناكل تاذلا ريغ تناك ولو “ تافصلا تارمت يف رفاك تاذلاف ى موهفملاو
 مزليف ةميدق تناكل وأ ى اهنع ايلاخ كلذ لبق ناك دق هنأ مزليف ى اهل قلاخ
 نأ حصي الف ى مسج مدقو فوصوملا ريغ ةفص مَد۔ة نيب قرف الف ميدقلا ددعت
 الف تابجاو هتافص تاذو ‘ تافص مدق ال تاوذ مدق عونمملا : اولوقي

 . هريغل جاتحي

 ى ءايشألا هتلحت نوكي نأ مزلتسي هنأ عم ديفي ال هب ةمئاق اهنأب باوجلا و

 تافص ةدايز زاوج مازتلاو صقن لك نع ىلاعت “ ةفصلاب لمكي اصقان نوكي نأو

 برقلاو دعبلاو زئحتاا اهيلع مزلي هنإف ىلاعت هتيؤر يفن امأو ص دانع لاكلا

 نوللاو ص ضرعلاو لوطلاو تاهجلاو 0 هريغ ق هلولحو همف لولحلاو بمك رتلاو /

 اهنع هللا ىلاعت ى قلخلا تافص نم كلذ ريغو ى لهجلاو ةردقلا مدعو ةيمسجلاو
 زجعو هضعب وأ هلك قرشملا يف ام لهج برغلا يف ادحأ تيأر اذإ كنإف « اهلك

 بجوي كلذ نم دحاو ءيش نم ليلق لقأو ى هضعب وأ هلك هيف فرصتلا نع
 مزاوللا هذهلو “ سنأ نب كلام كلذ ىلع انقفاوو ‘ هنع كلا ىلاعت ع ثودحلا

 اهرهاظ ريغ ىلع هتيآو اهتابثإ ثيداحأ انل“وأو ى اهرهاظ ىلع اهيفن ةيآ انيقيأ

 يف امزاجأ نم نأ ىلع انباحصأ آصنو ؛ « داعملا راد ىلإ دازلا نايمه ه رظناف

 ةيرمشلا ضعب كارشب اوكحي مل كلذلو ى لوؤي مل نإ نونعي ى كرشم ايندلا

 نم امأو ى نينمؤملل ةرخآلا يف اهتبثمك نوقفانم مهليوأتل مهف ى اهزاوجل نيتبثملا

 هيف ليختف هبف ائيش ىأر وأ ءآرف « كبر اذه نإ : مانملا يف هل ليق هنأ ىكح
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 يذلا كلذ نأ دقتعا نإ امأو ث ناطيشلا نم ملح لب ى قافن الو رفك" الف للا هنأ

 ةظقبلايف اهزيجس ةجح و ءل"وؤي" مل نإ كرشم « لوأ نإ قفانم قح مانملا يف ءآر

 لاق هنأب : : بمجأو > 4 كنلإ رظنأ ينرأ بر { : ةاليتقنع ىم وم لوق مانملا و

 . ناهربلاب عنملا مهي ربل هموق ناسل ىلع كلذ

 ناميإلا نم مهعانتمال باقملا نآب ضرتممف عنملا ليلد مهباقع نأب باوجلا امأ و

 لايخ هيف يئرملا نأب مانملا يف زاوجلا ضرتعاو « ةيؤرلا هيلع اوطرش ىتح
 يف ةعقاو ريغ اهنأ مهنم روهمجلاو « ىلاعتو هناحبس كلا ىلع لاحم كلذو ى لاثمو

 قلخ امأو « ةظقيلاو مونلا يف اهعنم ةلدأ يه ةرخآلا يف اهعنم ةلدأو « ةظقبلا
 قلخو » : ىلاعت هلوقو ث '١)ي هللا ريغ قلاخ نم له » : ىلاعت هلوقلف لامفألا

 قلاخ انأ الإ هلإ ال يذلا للا انأ » : هبتك ضعب يف ىلامت هلوقو « '؟'هچ ءيش "لك

 امو مكقلخ هللا و « : ىلاعت هلوق ىنعم نوكي تايآلا هذهلو ى « رشلاو ربخلا
 وه كلذ نأ عم مهلاعفألو مهل قلاخ وهف “ مكلمع و مكقلخ هلاو ى 0٢١ نولمعت

 ص ردابتم ريغ هنإف مانصألا نم نوجلامت امو مكقلخ هنأب هريسفت فالخم ردابتملا

 اقلاخ قولخملا ناح رو نيردقملا نسحأ هانعمف «'٤'ه نيقلاخلا 'ن نسحأ ) : امأو

 ، هلعف بحي وهو هلعفي الف لمعف ىلإ دصقي نكي ملو ى ءاش ام لك قلخل هلعفل

 ج : رطاف ةروس )١(

 ١ : ماعنألا ةروس )٢(

 ٦ : تافاصلا ةروس (٣)

 . ١٤ : ن ونم ؤم ١ ة روس ) ( ٤
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 > ريغتلاو يهنلاو لاكنلا هنف هيف مزلو > ناتك ال روهظ ف بحتو

 تبثي هلعفل قلاخ لعافلا نأب لئاقلا نإف “ بحأ ىتلا ةفصلا ريغ ىلع هلعفي وأ
 ايند اهيف بوغرملا لاعفألا هسفنل قلخ "الهف هلعف يف هسفل ردقلاو ءاضقلا

 ؟ هلهجي ام قلخي فيكف ى هلمف نوكي فيك ملعي الو « اهحاجن قلخو ؟ ىرخأو

 بسكلا ىلع باقعلاو باوثلاو ،اقنلخت هللاىلإ و ابسك قولخمل بوسنم لعفلاف
 لعفلا يف بساكلاو هللا نيب ةكرش الف « ربجلاب ال بساكلا رايتخاب بسكلاو

 : ىلاعت هلوقل ةلزتعملا هملع انقفاوف دولخلا امأو ى قلخلاو بسكلا فالتخال

 تملكتو ى اا ادبأ اهيف نيدلاخ منهج ران هل نإف هلوسرو هللا رصعت نمو ف
 . باتكلا اذه ريغ يف كلذ ىلع

 ص ناتكلا يف يأ ى ( هيف مزلو ناتك ال روهظ يف ) نعاطلا لتق ( بجيو )
 سلاجملا نم درطلا لمشي هنأل يهنلا نم معأ ( رييغتلاو يهنلاو لاكنلا )
 اودارأ اذإو ى روهظلا يف لتقي اك ناتكلا يف لتقي نأ زوجيو “ هملع هيبنتلاو

 رييغتلاو يهنلاو “:سبحلاب هنولكني وأ ى رثكأ وأ لقأ وأ لاكنلا ددعبف هليكنت

 دق هنألو ڵ ىحلا نابيب اهيف نأل لتقي ناك ولو ى ناتكلاو روهظلا يف نابجاو
 تابق هبلع ةردقلا دهب ولو ًاحوصن بات نإ هنإف ى هملع ةردقلا دعب ولو بوتي

 لتقي ل اذإ و “ لتقي الف اهلبق بات نإو ى هيلع ةردقلا دعب هتبوت عم لتقيو هتبوت

 ص سبح وأ اضيأ برضب بدؤي هنإف ناتكلاو روهظلا يف ةردقلا لبق باتو
 لتقب يل نذأت مل نإ سايلإ اي : روصنم يبآل _ هللا هحر - حتف نب سورع لاق

 لتقب يل نذأت مل نإ : سايلإ روصنم يبآل ايضاق ناكو ص كقمتاخ ذخف ةثالث

 ( ١ ) ءاسنلا ةروس : ٤ ١
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 هنعط نم ةبوت دصق الب انبهذمل هلتق حيبمم رمأب نعط فلاخم عوجرو

 نعطلاب رمآلاو نعاطلا بوصمو 0 ال : ليقو س ةبوتو هنم عوجر

 هبهذم اعد فلاخم نم دعي الو 1 نونعاط حيبملاو

 رعضفتلا فطعو . نيملسملا تاروع ىلع لادلاو ى ىلا عنامو « نعاطلا

 ٠ فدارم فطع

 عوجر « اننيد ىلإ هعوجر يأ ى عوجر : هلوق هربخ ادتبم ( عوجرو )
 قلعتم ( حيبمب رماب ) فلاخ تعن ( نعط فلاخ ) هنم قباسلا نعطلا نع
 انبهذم ىلإ يأ ى ( انبهذمل ) هب بوصنم وأ حيبم هيلإ فاضم ( هلتق ) نمطب
 ‘ اهنع لهذ لب “ ( هنعط نم ةبوت دصق ااب ) عوج رب قلعتم انتنايد هب دارأ

 ى نعطلا نم يأ ء ( هنم عوجر ) اهَمسي ملو انيلإ هعوجر مومع يف اهلخدأ وأ

 ينأب حرصي ىقح انبهذم يف الخاد دهي الف ( ال : ليقو ) ةيعرش ( ةبوتو )
 لخد دق نوكيف باوصلا يه مكتنايد نأ : كلذ دعب لوقيو “ ينمط نم تبت

 لوقلا حيحصلاو لتقلا نم انيلإ عوجرلا هعنمي مل هنعط نم بتي الإو اننيد يف
 نيد ىلإ لقتنا ةبوتو اننيد يف هنمط نم اعوجر هنيد هتئطخت نوكي الو لوألا

 بوصملا ءىطخم ءىتطخ ( و نعاطلا بوصمو ) لقتني مل وأ ني۔_فلتخملل رخآ
 بّوصم تطخ نم ءىطخنو « هب رمآلا بصم و ( نعطلاب رمآلا ) و نعاطلل

 حيبملا بَوصم تطخ نم ءىطخ و حيبملا بآوصمو ( حيبملاو ) هب رمآلا
 . لالح مهمد و ) نونعاط (

 تعن هتن . د ي ] ) هبه ذمل ( ٥ ريغ ) اعد ( : هل وق و ) فل اخ نم دعي ال و (
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 . آميقنت رهظي وأ انل ريوجتو هتئطختل عدي مل نإ انعط هؤاعد
 > ًانعل وأ انتوعد اهيف ت رهظ ةلسبق وأ دلب نم ةء ا رب وأ مالك الب نإ م

 لالب يبأ يف لئاق لوقك س بهذملل بييعتب وأ « انل ةعامجلا نإو
 > يرورح كسرف : هللا همح ر

 عدي مل نإ ) دممل ناث لوعفم ( انمط ) "دمي لعاف بئان ( هؤاعد ) فلاخس

 رهظي وأ ) باوصلا نع ليملا ىلإ انتبسنو يأ ى ( انل روهت و ) انل ( هتنطختل

 انتوعد اهيف ترهظ ةليبق وا دلب ) لهأ ( نم ةءارب وأ مالك الب نإو اصيقنت
 انل مهنوكل نمللا نأ ىلع لدي ام همالك ىف ركذ نإ ( انل ةعامجل نإو انمل وأ

 ادرف ولو « “بس وأ نمل اذإو ى ةودق مهيف ناك نإ و ث ةودق اوناك نإ الف الإ و

 ركذ ام هبهذمل يعادلا لهف اذإو ى نمط كلذف انل هنوكل نكل ةودق ريغ

 . نمط اضيأ هريغ نم هنأل نعط كلذف فنصملا

 مجلاب ريدج" نب سادرم ( لالب يبأ يف لئاق لوقك بهذملل بييعتب وأ )
 ديز نب كلام نب ةلظنح نب ةعيبر ينب دحأ وهو ‘ضعب هراتخاو ةلمهملا ءاحلاب وأ

 ( يرورح كسرف : هلا همحر ) همأ : ليقو براحم نم هتدجو ىميمت نب ةانم
 ةنايدلاو عرولاو ململا يف ةورع هيخأو لالب يبأل نإ : يخامشلا دمحأ خيشلا لاق

 هللا يف امهذخأت ال “ ىصحت ال لئاضف اهنم لكلو ث ىصقألا دمألا ةعاجشلاو
 لالب يبأ باحصأ ركذ ةشرخ نب ناليغ نأ لالب يبأ ةعاجش نمو « مئال ةمول

 كنمؤي ام ناليغ اي كنم ناك ام ينغلب دقل : لاقف “ هيقل جرخ املف دايز نبا دنع

 : لاقف « هحمرب كذفنيف ةابحلا ىلع كنم توملا ىلع هللاو صرحأ لج .اقلي نأ
 . ةلمللا دعب مهتركذ ينأ مهغلبي نل
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 : مهنم باش لاقف ب ملسو فقوف هموق يداني هسرف ىلع لالب وبأ ةرمو

 ىضمف « هللا ليبس يف كنطب هتأطوأ ول هللاو تددو : لاق “ يرورح كسرف
 ص حفصف هنع حفصإ : اولاقف قفلاب هيلإ اوشدف لوتقم ينإ : هباحصأل قفلا لاقف

 انسح المح كسأر لجا يأ ء كسأر نالج نسحأف سلج ق تنك اذإ : لاقف

 نأ دهاشلا لحم و « هلمح تأسأ دقف فسلاب كسأر طوقس بجوم تدلكت اذإف

 ناك ولو « ءارورح لمهأ نم هنأب هيلع هنم بيبعت ى يرورح كسرف : ىقفلا لوق

 ىمسو ى هلتق ىنمت ذإ همد لالب وبأ كلذب لحتساف ص ءارورح لهأ يف بسع ال

 نأل هنطب ىلع يشملا ىلع هسرف لمحي هلتق نع ىنك و « هللا ليبس يف اداهج هلتق
 ةيرق : رصقي دقو ى ةدملاب ءارورحو ى هل لتاق ناسنإلا نطب ىلع سرفلا يشم
 بسنلا سايقو ث هباحصأ و ةدجن اضيأ هبف ناكو ى انباحصأ اهب ناكو ، ةفوكلاب

 اولوقي ملو ى اهلبق فلألا تابثإ وآ واو ةزمحلا بلقب يوارورح دملاب ءارورح ىلإ

 ابوجو هفلأ اوفذحف ةغل وهو رصنلاب يرورح ىلإ بسنلاب اونغتسا لب “ كلذك
 هنأ - هللا همحر _ لالب يبأ فوخ نمو ث "يرابح يف ىرابحك ةسماخ اهنال

 ءاملاب هئشرب هبحاص لزب ملو هيلع ايشغم طقسف نيدادحلا ىلع هبحاص عم زاج

 هملع ىشغف ةميظع ةنيز اهيلع ةيهب ةميسج ةأرما اتلبقتساف اراس مث قافأ ىقح
 قافأ ىتح هتشرف هيلع ىشغف الجر ىأرو « قافأ ىتح ءاملاب هشرب هبحاص لزب ملف

 ةيناثلاو ى رانلا ةنياممن ىلوآلا ةرملا امأ : لاق ؟ ىرأ يذلا اذه ام : لاقف

 ام اريثكف لجرلا امأو “ نسلاو ةماسجلا عم رانلا يف اهبلقت فيك تركفقت

 ى ةهزنلاو ناملغلاو ةئيملا نم تيأر ام ىلإ عجرف نيملسملا سلاجم دهشي هارأ

 مهفويس ىلح نوعيبي مهأ هباحصأ و وه هعروت نمو “ءاقشلا قباوس نم تذعتساف

 . ءاطع هل نم الإ لاملا ذخأ اوبأ و « ةحاحلا نم
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 ضعب نعتيبلا ةبحح نم لجر ديهشلا نبا ءالعلا وبأ ىفرعخأ : ناقس وبأ لاق

 بازيملا تحت لجرب اذإف ءارمق ةيحاص ةليل يف فاوطلا ىفل ىنإ : لاق هئابآ
 ر"ركف يتجاح مهللا : لاقف حلأ ذإ كلذك وه انيبف ى هيلإ بغريو هللا وعدي
 تنك نإ مهللا : لاقف “ هتجاح ضقا مهللا : اولاقف ص فاوطلا لهأ هعمسف

 اف ص تارطق بازيملا نم هبلع ترطقف املع كلذ نم ينرأف ديرأ ام تبضر
 قاقشنا نيدلا زرف باب يف مدقتو ى لالب وبأ وه اذإف سانلا يف باسنا ءاملاب آسحأ

 : لوقيو ليلب رادلا ةحاس ىلإ جرخي ام اريثك هللا همحر ناكو « هل فقسلا

 هلا ىلع يسفن تضرع : هباحصأل لوقيو « ةدع" هل اودعأل جورخلا اودارأ ولو »

 . ينلبقي هرأ ملف

 ع ا۔منع كلا يضر نينمؤملا مأ ةشئاع ىلع رباجو وه لخد : نايفس وبأ لاق
 ناكو “.اهنم ناك امم ترفغتساو ‘ تباتف لمجلا موي اهنم ناك ام ىلع اهابتاعف

 هيلزنم نيب ام دمب" عم ليللا رخآ ىلإ ةمتعلا يلصي ام دمب ارباج قرافي ال لالب وبأ
 ىلع ردقي ال هنأي بيجيف ‘ اذه لثم امالك وأ « كسفنب قفرإ : هل لوقيف
 نم ةعامج يف هنجس دايز نبا نأ هلالج لج اب هتقثو هتنامأ نمو ى هتقرافم

 ؟ عجرتأ كلهأ دنع تمسبت كتكرت نإ : لاقف ى هداهتجا ناحسلا ىأرف نيملسملا

 لالب وبأ عجرف ادغ مهلتق دارأ دايز نبا نأ هلهأ دنع ربخلا هاتأف “ معن : لاق
 نأ نوديرتأ : لاق ع كسفن يف كلا قتا : هلهأ هل لاق نأ دمب نجسلا ىلإ

 تفعأ : لاق “ كبحاص يأر تملع دقو : ناجسلل لاقو ؟ ارداغ لا ىقلأ

 هلعمب نأتجسلا هربخأف ى نجسلا يف نم دايز نبا لتقف ى معن : لاق ؟ تئجو
 . للا همحر هقلطأف
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 تركذو « نيفلأ مزهف نيمبرأ يف جرخ هنأ - هللاا هحر _ هتعاجش نمو

 نم افوخ بره هنأل ريعي لاتقلا ريمأ ناو ى ءامدلا باتك يف هتعاجش يف امالك

 رمأف ى كلذ هيلع دتشاف ث لالب وبأ ث لالب وبأ : نايبصلا هل لوقي ى لالب يبأ

 :ربنملا ىلع لاق دايز نأ هجرخ ببسو “سانلا هنع اوفكي نأ طرشلا داز نبا
 ص هيلإ ماقف « ميقسلاب حيحصلاو “ بئاغلاب رضاحلاو ى ءيسملاب نسحملا نذخآل

 - ىلإ - ىفوت يذلا ميهارباو ف : لوقي ذإ هللا ركذ اذكه ام : لاقف

 لالب وبأ لاقف ى نيملسملا بلط يف "حلأ و “هلا اهمحر ءاجثبلا لتقو “ ١" ىفوألا

 ص مظعل سانلا ةفاخإ و فيسلا ديرجت نإو ى بنذل روجلاب ىضرلا ىلع ةماقإلا نإ
 للا دبع مهيقلف الجر نيثالث عم حرخف ى ملظب دارأ نم الإ لتاقن الو جرخن نكلو

 زاوهألا اوتأف ، اوبأف ؛عوجرلا ىلع مهدوارف “ سبحلا ىلع دايز نبا لماع حاير نا

 ةعرز نب ةماس مهيلإ هجوف مهاياطع اوذخأف دايز نبا ىلإ هجو آلام اوباصأف
 يف هكراشت : اولاق « دايز نبا ىلإ مكدرن : لاق ؟ ديرت ام : اولاق « نيفلأ يف
 [آ_بذاك ناك نإ مهللا : اولاق ‘ لالح مكحؤامدو “ قحم وه : لاق ؟ انئامد

 . هملع انرصناف

 لتقيو ى ةرجفلا عيطي وهو قحما هللا ودع اي : لجح نب ثيرح لاق

 ى هولتقف ص نيملسملا نم الجر اومرف ؟ مكحلا يف روجيو ءيفلاب صخيو « ةنئظلاب

 ءمهومزهف اوربصاو ى هللاب اونىعتساو ى هللا ىلإ اوبغراو اودهاج : لالب وبأ لاقف
 نأ يلإ بحأ ايح ينمذي نأل : لاقف ى دايز نيا هيلع بضغف “ هذخأي داكو

 ( ١ ) مجنلا ةروس : ٣٧ .
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 لوقك ى هلهأو بهذملا صيقنت بجومب مهبهذمو مهتمثأل حدم وأ

 : هللا همحر _ يراشلا ةزمح يبأل _ هللا هنعل _ ىشعألا

 ى هيلإ مضنا ام عم فالآ ةعبرأ يف رضخأ نب دابع مهيلإ لسرأ مث ى اتيم ينحدمي

 كفسي نم ةعاط ىلإ نوعدتأ : لاق ‘ مك"درأ لاق ؟ ديرت ام : لالب وبأ هل لاقف

 ى ةنظلاب لتقيو ى ةيربجلاب طلستيو ى مكحلا يف يشتريو « دودحلا لطعيو ى ءامدلا

 ام فرعن « معن : لاق ؟ ةرذعم لبقي الو ى ةرثع ليقي ال ى ةمهتلا ىلع ذخأيو

 لالضلاب ىلوأ متنأو متبذك : لاق : ليقو ى ةعاطلا كلذ عم مهل نكلو ى نولوقت

 ؟ اذه ام : لاق ى جحلا ديرب ناسارخ نم يلهابلا ةيطع نب عاقعقلا مدقو ى هنم

 : ولتي لالب وبأو « ةعمجلا موي برحلا بشتناف ‘ مهيلع لمحف ى ةارسلا هل : ليق

 تسل : لاقف ى عاقعقلا اورسأف ى ةيآلا .. اي ةرخآلا ثرح ديرب ناك نم

 لمحف “ لتاقي عجرف ص عجرو هقلطأ و 4 ملعأ ملو تررغ نكلو كئادعأ نم

 :لالب وبأ مهادات ةعمجلا ةالص تقو ءاج املف “هالتقف هارسأوسمهك و ثيرح هيلع

 ةالصلا يف اولخد اف ٤ هوباجأف ى اولصتاو يلصن ىتح انوعدف مظع موي يف مكنإ

 كلذ لالب وبأ لمف امنإو “ دعاقو مئاقو دجاس و عكار نيب مهولتقف مهيلع اولمح

 صيقنت بج ومب مهبهذمو مهتمنأل حدم ) ب ( وأ ) دهملاب نوفي مهنأ هنم انظ
 ( يراشلا ةزمح يبأل _ هللا هنمل - ىشعألا لوقك ى هلهأو ) انبهذم ( بهذملا

 : ( هللا همحر ) فوع نب راتخملا همساو ةارشلا دحأ وهو

 . ٢٠ : ىر وشلا ةر وس ) ( ;١
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 عوطقلا اهبكانم نع فشكتو اهارب يف خفنت سيعلا كتتأ

 ) ذ فيس هندبح . تأك يحرضم ةمأ نم ضببأب

 امارب يف !خفنت سيملا كنلتتتأ )

 ( عوطقلا اهبكانم نع فشكتو

 يحرضم ةيمأ نم شيباب )
 ( عينص فيس هنيبج نأك

 : نيتيبلا ظافلأو ىشعألاو للا همحر _ ةزمح يبأ ىلع ملكتأ اذ انأ اهو
 الاغتشا دوجملا ذيذل هسفن عنمب ريزغلا لمعلاو ريثكلا ملعلا نيب عمج ةزمح وبأ

 ةكم ىلع رهظو ى نآرقلا ةوالت ةرثكب نمحرلا ىلإ عرضتيو ى دوجسلاو عوك رلاب
 ءاقبتسا لاتق الب ةنيدملا نع جرخ هنإ مث ى هنيد ناصو اهيف بطخو ةنيدملاو
 يداوب ءاجلب يقلف ى هيلع رمآلا دتشا اذإ لتقلا مهيف عرشي نأ نع سانلل
 ء ةكم ىلإ ةزمح وبأ ا۔جنف ث فالآ ةتس هيف ركسع يف ىتسافلا لتاقف ىرقلا

 . نيملسملا نم ةعامج عم ةزمح وبأ دهشتتساف ى هلتاقف ى قسافلا هقحلف

 يف دازتسي ام لجرلا ناك نإ نيملسملا تكردأ : - هللا همحر _ همالك نمو

 نإ > هوجولا نم هحو ق الو > ة رمع ف الو > حح ق الو > مايص ق الو ةالص

 هتلزنم تصقنو « مهنيعأ نم طقس ءارشلا يف صرحلا ديدش سيل هنأ هنم فرع

 لسرأف ى دحاولا دبع : هل لاقي موزخم ينب نم لجر مسوملا ىلع ناكو ى مهدنع

 مهيلإ جرخف نسحلا نب هلا دبع مهيفو مهريغ نمو شيرق نم ةزمح يبأ ىلإ ءابطخلا
 هفيس دلقو ط هسوق بَكنت هب رزتؤم رازإ هلو ‘ ءارضخ هتمامعو ى ةزمح وبأ

 ع ةزمح وبأ ملكت اوغرف املو ى هيلع اوردق ام ةفرع مويو جحلا مظعت يف اوبنطأ و
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 امأ : لاق مث ى نلع دمحم هيبن ىلع ملسو ىلصو العو لج هيلع ىنثأو هللا دمحف

 روج ركذ مث « كلذ هننك؛اوغلبت نل مكنإف 2 مويلا اذه هللا مظعت نم متركذ ام

 امالك اوعمس و < مهمحفأف ءادتعإلاو قسفلاو ملظلا نم هبلع مه امو ناورم ينب

 لجرلا انمصخ : اولاقو ى هلوقب هوملعأف دحاولا دبع ىلإ اوعجرف هنوفرعي ال

 هولأساف هملإ اوعجراف : لاق « هب هبحن ام اندنع سيلو ى هتباجإ ىلع انردق امو

 اوعجرف “انل ضرعي الو ى هل ضرعن ال نأ ىلع مايألا هذه ةدعاوملا

 . كلذ مهاطعأف

 - هلا اهمحر اريثك اماعط ةسبلهملا ةميلح مهب تجلاع « ىنم » يف اولزن امل

 ص سرحلا اهذخأف هنباو دنقاو يبأ عم هب ثعبف ى نيماسملا رايخ نم تناكو

 قح امهوسبحف ى احالس اهعم اودجي لف ء اه وشتفف ي حالسلا مم :

 تئش نإإلف كلبق نم ضقنلا ناك دق هنأ ص ىلاولا ىلا ةزمح وبأ لسراف "

 ةبقع نب جلب ناكو “ دهملا متو « ايهلسرأف كدهعب فن تئش نإو “ كانضقان

 ام ، هللا كمحر : هل لوقي ةزمح وبأ ناكو « حالسلاو ليخلا يف رامجلا يمرل يتأي

 الو ص لمفأ ال هللاو ال -: هل لوقيف يمرت ىتح اركنتم تئج ول اذه ىلإ كوعدي
 . . انددعتسا دق انك اولعف نإف « مه ردغ نمآ

 نم هيلإ عمتجاو ىوط يذ ىلإ عجريو لخدي “ ىوط يذب ةزمح وبأ ماقأو
 هعم اوجرخو لجر ةئام عبرأ وحن يف نوملسم ةعازخ نم لاجر ةكم يحاون
 مهب جرخ “ فلأ وحن كلذو ى لجر ةئام تس وح نميلا نم هعم مدق ةنيدملا ىلإ

 ديدقب هوقلتف هيلإ اوجرخف ةنيدملا لهأل ضرعتلا درب ملو ماشلا ديرب ةنيدملا وحن
 ىلإ كوعدن : اولاقف ؟ متنأ اننوعدت مالإف هباتك و للا ىلإ كوعدن انإ : محل لاقف
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 ةعاط لإ اننوعدتو هللا ةعاط ىلإ مكوعدن للا ناحبس اي : لوقيف “ ناورم ةعاط

 ةزمح يبأ عم بيصأو ى فالآ ةعبرأ وحن مهنم لتقف ى اولتتقاف ى ناورم قسافلا

 ؟ تاقبطلا ه بحاص لاق ى نيماسملا لضافأ نم اناكو ى هنباو ورمع وبأ ةكم موي

 اهبطخ نيتللا نيتبطخلا ىلع ىمحي نب هلا دبع ةريس يق تفقو دق : _ هللا همحر

 ام غلباب نيتلواطتم ةنيدملاب اهبطخ يتلا ىرخألاو ةكمب اهبطخ يتلا امهادحإ
 ضعب نع هتحّحص ايف اليلق كلذ نم زجوأ اهيلع تفقو مث “ بيطخ هب يتأي
 نال مهنع هتححص ام وحن ىلع انه اهتبثأ نأ ترثآف ص فالخلا لهأ نم ءابطخلا

 . كل كيخأ ةداهش نم حصأ كل كمصخ ةداهش

 ربنملا دعص ث هللا اهسرح ةكمب يراشلا ةزمح وبأ بطخ : مهتاور لاق

 مهأ يباحصأب يننوريمت ةكم لهأ اي : لاقف ع ةليوط ةيبرع اسوق ابكنتم
 مهيلع نولهكتم بابش معن ى ابابش الإ هللا لوسر باحصأ ناك لهو ى بابش

 مهلجرأو < لطابلا نع ةئيطب مهيديأو ى هللا ةيشخ نم ةيلاب مهنيعأ « ءارشلا زع
 ليللا فوج يف مهيلإ هللا رظنيو “ ةرهس مهبولقو ص مارحلا ىلإ يشملا نع ةدعقم

 اقوش ىكب ةنجلا ركذ اهيف ةيآب مهدحأ "رم اذإ “ نآرقلا يناثمب مهبالصأ ةينثم

 ص هنذأ يف منهج ريفز نأك ةقهش قهش رانلا ركذ اهيف ةيآب "رم اذإو ى اهيلإ

 مهديأو مههابج تلكأ دق ةدابع ءاضنا 0:مهراهن لالكب مهليل لالك اولصو

 ص مايصلا ةرثكو مايقلا لوط نم مهماسجأ ةلحان ى مهنلولأ ةرفصم « مهبك رو

 ماهس اوأر اذإ ‘ هدعول نوزجتنم ث هدهعب نوفوم ى هللا بنج يف كلذ نولقتسم
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 تقربأو « تلصنأ دق مهفويسو “ تعرشأ دق مهحامرو تقوف" دق ودملا
 ص ةنا دعو ل ةبيتكلا دبعو ب_ اوناكتسا “ توملا قعاوصب تدعرأ و ةبيتكلا

 نساحم تريغو “ هسرف قنع نع هالجر فلتخت ىتح امدق مهنم باشلا ىضف
 هيلإ طحناو ى ضرألا عابس هيلإ تعرسأ و ، بارتلا هنيبج رتفعو ءامدلا ههجو

 لا ةيشخ نم اهبحاص ىك ام لاط رئاط راقنم يف نيع نم مكف ى ريطلا عابس
 ‘هدوجس و هعوك رق اهبحاص اهيلع دمتعا ام لاط اهمصعم نم تناب "فك نم مكو

 نادبألا كلت هللا محر “ ديدحلا دمعب قلف دق قيقر قيتع دخ نم مكو

 دباع الإ مهنم نحنو ى انم سانلا : لاق مث “ نانجلا يف هلضفب مهلخدأ و

 رذع هب عطق اريثك اهاور فذحو « رئاج امامإو « باتكلا ةرفك و ى نثو
 . ةكم لمهأ

 رصبملا تككش ةبطخ ةنيدملاب ةزمح وبأ انبطخ : سنأ نب كلام لاق
 نمو “ هيف اكاش اهب راص فالخلا بهذم يف ريصبلا نأ ىنعي - باترملا تدرو

 انيبن ىلع ىلصو هيلع ىنثأو هللا دمحف _ ةزمح يبأ بهذم ىلإ عجر هيف باترا

 ص نلع دمحم هيبن ةنسو هباتكب لمعلاو هتعاطو هللا ىوقتب كيصوأ : لاق مش

 ام ريغصتو “ لجو زع هللا قح نم ةربابجلا ترغص ام ميظعتو محرلا ةلصو
 ص ىجلا نم هوتامأ ام ءامحإو ى روجلا نم هومحأ ام ةتامإو “ لطابلا نم تمظع

 ح هتعاط لهألو لجو زع هلل ةعاطلاو ، هتعاط يف دابعلا ىصعيو هللا عاطي نأو
 ص همدن ةنسو كلا باتك ىإ كوعدن ء قلاخلا ةيصعم يف قولخمل ةعاط الو

 اهب هللا رمأ يتلا اهعضاوم سامخألا عضوو ةيعرلا يف لدعلاو ى ةيوسلاب ةمسقلاو
 ديرن كلم ةلودل الو ، صل الو اوه الو ارطبت الو رشأ انجرخ ام هللاو ى انل
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 اروج تألتما دق ضرألا انيأر امل نكلو « لبن دق رأثل الو 90 اهىف ضوخت نأ

 ماكحألا تلطعو ىوهلاب لمعو « نيدلا يف ءاعدالا رثك و ترهظ دق روجلا 7

 ىلإو قحلا ىلإ وعدي ايدانم انعمس ى قحلاب مئاقلا فنعو “ طسقلاب مئاقلا لتقو

 يف زجعمب سيلف هللا يعاد بجي ال نمو ف : هللا يعاد انبجأف ميقتسم قيرط

 لئابق نم انليقأف )١) 4 نيبم لالض يف كللوأ ءامل و أ هنود نم هل 77 ضرألا

 اناوخإ للا ةمعنب انحبصأف ةرصنلاب اندّيأو هللا اناو آف ط نيفعضتسم نيليلق قش
 كنإ : رخآ رش رخآو « ل" وأ ريخ كل" وأ ةنيدملا لهأ اي ناوعأ ن دلا ىلعو

 ليوأتب , جوع يد ريغ لجو زع هللا باتك ىلع مكولاحأف 7 اهقفو مكء ءارق متمعطأ

 ءايحأ ريخ اتاومأ نيثكان قحلا نع متحبصأف ى نيلطبملا لاحتناو نيلهاجلا

 ناسحإب مهوعبتا نيذلاو راصنألاو نيرجاهملا ءانبأ اي ةنيدملا لهأ اي ع نورعشت امو

 ى نيدلاب ةفرعملا لهأو نيقيلا لهأ مكؤابآ ناك « مكعرف دسفأ و مكلصأ حلصأ ام

 ايندلا كتفمسأ ةلاهجلاو ةلالضلا لهأ متنأو < ةيعاولا بولقلاو ى ةذفانلا رئاصبلاو

 كنع قلغأو ى هومتددسف نيدلا يف اباب كل هللا حتف ، كتلضاف ينامألا كتةرغو

 [ميص ناهربلا نع اع" ةنسلا نع نيئيطب ةنتفلا ىلإ اعارس هومتحتقف ايندلا باب

 ول كوابآ كثروأ ام نسحأ ا۔ه ث عزجلا ءافلح ث عمطلا ديبع ى نآرقلا نع

 كءابآ هللا رصن “ هوذخأو هب اوكسمت نإ كءانبأ نوثروت ام سئبو “ هومتظفح

 آريثك ددعو ى ابيط اليلق مكئابآ ددع ناك 4 لطابلا ىلع كلذخو ىحلا ىلع

 الف كزجزت نآرقلا ظعاومو « كامهلاف وهللاو 9 مادأراف راف ىوهلا متعبتا ث ثيبخ

 نيذلا م متلقف ءالؤه كتالو نع كانلأس ك نوربتعت الف ى .م ك نورحدزت

 )١( فاقحألا ةروس : ٢

 ۔- - ٦٢٤

 



 مكحلا يف اوراجف ى هقح ريغ يف هوعضوف هلح نم لاملا اذخأ مهنأ ملعنو “ نوملعي
 نيب ةلود هولعجو ى ءيفلاب اورثأتساو “ لجو زع ها لزنأ ام ريغب اوكحف

 انلقو « ءامإلا جورفو ءاسنلا روهم يف انقوقحو انمساقم اولعجو مهنم ءاينغألا

 ام ريغب اوكحو مكحلا يف اوراجو محوملظ و انوملظ نيذلا ءالؤه ىلإ اولاعت : كل

 نحن : انلقف « انيفكي نم انبصأ انأ اند دو ‘ كلذ ىلع ىوقن ال : متلقف للا لزنأ

 انيقلو ؤ هقح ىقح يذ لك نيطعنل انردق نئلو ، كنود اندهتجا مث 9 كيفكن

 مهنود انل متضرعف انهوجوب فويسلاو انرودصب حامرلا انيقتاو برحلا ةرح
 هملعن الو نولوقت يذلا فرعن ال : متلق ول هللاوف “ لجو زع للا مكدعبأف انومتلتاقف

 ىحلا لوقي نأ الإ هللا ىبأ نكلو ى لهجلا يف رذع ال هنأ ىلع ى كل رذعأ ناكل
 الإ ه مهنم نحنو انم سانلا : لاق مث ؛ ةرخآلا يف هب مكذخأيو ى مكتنسلأ ىلع

 ىلوتي هللاف « لزن مش . هلمعب ضار وأ ط هل عبتمو ى كلا لزنأ ام ريغي مكاح : ةثالث

 يدهي هللاو ‘ نعاطل هيف نعطم ال مالك اذهف ى اهيلع يزاجيو هدابع نم رئارسلا
 . كلام هاور ام ىهتنا انه اه ىلإ . مقتسم طارص ىلإ ءاشي نم

 هللا دبع همساو ؤ نابيش ب لهذ نب ةعيبر ينب ىشعأ هلصلف «{ ىشعال اامأو

 دهاوش ه يف يطويسلا اهركذ ى رشع ةصمبس يشعلا نأ كلذو ى ةجراخ نا
 فلتؤملا ه نع قابلاو “ رشع ةتس « ينيعلا دهاوش » ل وطم نع « ينمل ١

 : مهو 2 يدمآلا مساقلا بال « فلتخملاو

 نب لدنج نب سيق نب نوميم وهو ى ةبلمث نب سيق نب ىشعأ : ىشعالا

 ىشعأو ع ريصي ابأ ىنكي ةبلعث نب سيق نب ةعيبض نب دعس نب فوع نب ليحارش
 مهو ى رفعي نب دوسالا لشهن ينب ىشعآو « ليفطلا نب رماع هماو ةلهاب ينب
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 ص نويمالسإلا امأو ى ملسأ : ليقو ى ملسي ملو مالسإلا لوألا كردأ نويلهاج
 ىشعأ و « نمحرلا دبع همساو نادمه ىشعأ و “ نابيش ينب نم ةعيبر يبأ نب ىشعأف

 ينب ىشعأ و « دسأ ينب ىشعأ و 4 ممت نب نزام ينب ىشعأ و 4 مْيَلسأ نب دورط
 لبقع ينب ىشعأ و « سمهك همساو لنكع' ىشعأو 9 ةَمَّشْنخَ همساو فورعم

 ى ناهعنلا همساو ىلفتلا ىشعألاو ‘ دعس نب كلام ينب ىشعأ و ى ذاعم همساو

 ك ةزمه اهدعب ةدحوم ءابب - ءىباض همساو مامح نب فوع ينب ىشعأو

 ينب ىشعأ و ى هللا دبع همساو ياز وأ ءارو ةمجعم داضب - ةزرض نب ىشعأ و

 ينب ىشعأ دازو ى « فلتخملاو فلتؤملا ه بحاص مهركذو ى ةملس همساو ن“الج

 : دسأ ىنب ىشعأ يف لاقو “ ةجراخ نب هللا دبع همساو نابيش نب لهذ نب ةعيبر

 ك ةحلط همسا : فورعم ينب ىشعأ يف لاقو “ سيق نب ةرحغ نبا وهو ى يلهاج هنإ

 « سوماقلا ه يف ركذو .ى يميتلا ةرارز نب شابنلا نب ىشعألا رشع عباسلاو

 . سيق ينب ىشعأ مهيف روهشملاو « زامرحلا نب ىشعأ

 يسودسلا دلاخ نب هرق نب دالخ ينثدح : ةريسلا بحاص ماشه نبا لاق

 : ل ها لوسر جدي لاقف " مالسألا ديرب ع ها لوسر ل جرخ ةبلعث نب سيق ينب ىشعا نا ملعلا لها نم لئاو نب ركب خياشم نم هريغو
 ادتهسم ميلسلا تاب اك آتبو ادمرأ ةليل كانيع ضمتفت مأ
 اددهم ةتلخ مويلا لبق تيسانت امنإو ءاسنلا قشع نم كاذ امو

 ادسفأف داع يافك تحلصأ اذإ نئاخ وه يذلا رهدلا ىرأ نكلو

 اددرت فيك رهدلا اذه هللف ةورثو تدقف ناتشو آلوهك
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 عفاي نأ ذم لاملا يغبأ تلز امو

 ىلتفت ليقارملا سيعلا 'لذتبأ و
 ؟ تمي نبأ : يلئاسلا اذنهأ الأ

 لئاس بر ايف ينع يلأست نإف
 تعجارو ءاجنلا اهيلجرب تّدجأ

 ةيفرلجعت ترجه اه اذإ اهيفو
 ةلالك نم اهف يث رأ ال تيل آو

 مشاه نبا باب دنع يخانت ام ىم

 هركذو نورت ال اه ىري ين

 للئانو بفت ام 7 تاقدص هل

 ادرمأو تبش نيح الهك و ديلو
 ادخرصف ريجنلا نيبام ةفاسم

 ادعوم برثي لهأ يف اهف نإف
 ادعصأ ثح هب ىشعألا نع ىفخ

 ادرجأ ريغ [نيل اقانخ اهادي

 اد.ْصأ ةريهظلا ءابر۔ح تلخ اذإ

 ادمحم يقالت ىتح ىفح نمالو

 ادن هلضاوف نم يقلتو يحارت

 ادحغأو دالبلا ف ير هل راغأ

 ادغ هعنام مويلا ءاطع سيلو
 ادهشأ و ىصوأ نيح هلإلا ىن دمحم ًَّةاصو عمست ل كدجأ

 ىقتلا نم رازب لحرت مل تنأ اذإ

 اد“وزت دق نم توملا دعب تيقالو

 هلثمك نوكت ال نأ ىلع تمدن

 ادصرأ ناك يذلا رمألل دمتف
 اهمَنَبرقت ال تاتيملاو كايإ

 ادصقتل ًاديدح امهس نذخأت الو

 هنكسنت ال بوصنملا بصنلا اذو

 ادعأف هللا و نراطنللا دبعت الو
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 ا دبأت وأ نحكتناف امارح كيلع اهررم ناك ةرح نرقت الو

 اديقملا ريسألا الو ,ةبقاعل هتنعطقت الف ىبرقلا محرلا اذو

 ىحضلاو تاّتشملا ننح ىلع حبسو

 ادمحاف هللاو نراطبلتلا دمحت الو

 ةرارض يذ ,سئاب نم نرخُستالو

 ادلخ ءرملل لاملا نبسحت الو

 ص « ادرجأ ريغ انبل » : هلوق دعب ماشه نبا هركذي م اتيب يليهسلا ركذو

 : هلوق وهو

 ادقرفو بغي ال ايدج : نيبيقر اهل ىرتف تجلادأام اذإ امأف

 : هلوق وهو ى « ادجنأ و دالبلا يف » : هلوق دعب رخآ اتيبو

 ىده ىلإ عيرب نم مهيف ناك امو ىمعلا نم مانألا للا ذقنأ هل

 ضعب هضرتعا. اهنم ابيرق وأ ةكمب ىشعألا ناك املف : ماشه نبا لاق
 :هل لاقف تلع للا لوسر ديرب ءاج هنأ هربخأف هرمأ نع هلأسف شيرقنم نيك رشلا
 نم هيف يل ام رمأل كلذ نإ هللاو : ىشعألا لاقف “ ىنزلا م"رحي هنإ ريصي ابأ اي
 ىف نإ كلاوف هذه امأ : ىشعألا لاقف ‘ رخلا مرحي هنإف ريصب ابأ اي : لاق ى برأ
 ص لسأف هيتآ مث اذه يماع اهنم ىورتأف فرصنم ينكلو رتالالعل اهنم سفنلا
 ح ماشه نبا نم ةلفغ هذه :يعالكلاو يليهسلا لاق ى كلذ هماع يف تامث فرصناف
 تضم نأ دعب ةنيدملاب اهميرحت لزن رفحلا نأ ىلع نوممجب سانلا نإف هلوقب لاق نمو
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 نم حمحصلا يفو ى لزن ام رخآ نم يهو ةدئاملا ةروس يف تمرحو ى دحأو ردب

 ىشعالا ربخ حص نإف “ فورمم هلوطب ثيدحلا ى اهبرش نيح ةزمح ةصق كلذ

 لدي ام ةديصقلا يفو ى ةنيدملاب ناك امنإو ةكمب اذه نكي ملف رخلا يف هل رك ذ امو

 : هلوق وهو “ اذه ىلع

 « ادعوم برثي لمهأ ق امه نإف »

 ى ةكم ىلع هقيرط ناكو مالسإلل ةنيدملا دصق هنإف كلذ يف ةلفغ ال : تلق

 لبق امأف ى ةنيدملا لصي نأ لبق اهيف وأ ةكم نم ابيرق نيكرشملا ضعب هضرامف
 متاح يبأ نع يلاقلا ىور دقو ى ةيفخ هضراعف هدعب امأ و ى لاكشإ الف حتفلا

 مما ددهمو “ ةكم نم ةبيرق كلتو سيق دالب يف نيكرشملا ضعب هضراع هنأ
 ء راهنلا طسو : ةريهظو “ سمشلا ىلإ اههجوب رودت ةباد : ءابرحلاو “ ةأرما

 ايديب اهلىم : ةبادلا فانخو “ طاشنلاب هتقان فصي ى قنعلا لئاملا : دبصألاو
 ى ماشلاب ةدلب : دخرصو ريجنلاو ى ةبادلا يدي يف جاجوعا : دراو « اطاشن

 بهرت يأ دبات :لاقيو ى جوزتلا كرت يأ ‘ شحوتلا :دبأتلاو ى ءطولا :رسلاو

 هسأر ضفنيو هقنع "دميو هريس يف عفتري يذل! : لاقرملاو ى جوزتي ال بهارلاو
 حرم اهل يتلا : ةيفرجملاو ى ةرجاهملا يف تراس : ترجهو “ هرجاشمب برضيو

 . اهطاشن لضفل

 ص هلإلا ون : لاق ذإ ع هتايبأ رهاظ وهو ملسأ هنأ روكذملا ىشعألا يف ليقو

 ملسأ هنأ بمو > مالسإلل تنمت لب امالسإ كلذ اودعب ملو ملسي . هنأ روهشملاو
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 : ىشعألا ناريد حرش يف يدمآلا لاق « حتفلا لبق كلذ ناك نإ رجاهي مل نكل
 « هرمع رخآ يف مالسإلا كردأ ىقح شاعو نسلا ريبك ايلهاج ىشعألا ناك

 : لاقف ص ىنزلاو رفلا مرحي هنإ : هل ليقف ملسيل ةماجلا نم هت يبنلا ىلإ لحرو

 تا : ليقو ى ةمايلا ىرق نم ةيرقب كلذ لبق تامف ى ملسأ مث ةنس اهنم عتمأ
 نع هلأسف برح نب نايفس يبأب رمف ةيبيدحلا ماع يف ناك للع يبنلا ىلإ هجورخ

 : لاقف ى ادمحم ديرأ : لاقف ‘ دصقي نيأ لأس مث ك هفرمف هنم مدق يذلا ههجو

 ءهكرتأ ملو ينك رت دقف ىنزلا امأ : هل لاقف “رايقلاو رفلاو ىنزلا كيلع مرحي هنإ

 :لاق ى افلخ هنم بيصأ ىلملف رامقلا امأو ؛ آرطو اهنم تيضق دقف رمخلا امأو

 اذه كماع عجرتف ةنده هنيبو اننيب : لاق ؟ وه امو : لاق ؟ رسخن - ىلإ كلا لهف

 نم اضوع تبصأ دق تنك انرهظ نإ و « هتيت هتيتأ رهظ نإف ءارمح ةقان ةئام ذخاتو

 . ىلابأ ال : لاق ع كتلحر

 هل عمجو هلزنم ىلإ نايفس وبأ هب قلطناف « حتفلا لبق لبق هنأ لدي اذهو : تلق

 ص هرهش متفرع دقو ةبلعث نب سيق ينب ىشعأ اذه شيرق رشعم اي : لاقو هباحصأ

 ةقان ةئام هل اوعمجف ى هرعشب برملا مكنع نبرضيل دمحم ىلإ لصو نئلو
 بّقلي ناكو « تامف هصقو ف هريعب هاقلأ ةمابلا ةيحانب ناك املو “:فرصناو

 كولمو سراف كولم ىلع دفت ناكو هرمش يف جنصلا ركذ هنأل « برملا ةجاّنَص

 ءالحترم نإو الع نإ ه: لئاقلا وهو “هرعش يف ةيسرافلا ترثك كلذلو ص برعملا

 : اهنم ةديصق نم تبسلا

 الْجةرلا ةمالملا ىلوأو ل دملابو ءافولاب هللا رثأتسا
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 نراكو > هرمش ق ةكح ملكتي قح 5&ل'ف رعاشلا دعت ال برملا تناكو

 هذه يف لاق ىتح الحف هو“دنن امو كلسم لك همف ذخأ ارعش برعلا رثكأ ىشعألا
 : ةدمصقلا

 المج" اميح ءيشلاو شئ اف اذ ةمالس هتدلق رعشلا

 : هدشنأف ةليوط ةدم دعب هيلإ لصوف رهش هباب ىلع فقوو ةمالس ىلع دفو
 اثيح ءيشلا تقدص : لاقف تيبلا اذه لصو ىتح « الحترم نإو الحس نإ »
 ص ربنع ةءولمم ةغوبدم [اث'رَك هاطعأو الح" ءاسك و ريعب ةئام هاطعأف المج

 لحف سيقلا أرما اودعي ملو ث ءارمح ةقان ةئام ثالثب ةريحلا يف اهعابف
 : لاق ىتح

 لح رلا ةبيقح "رسخ رعلاو هب تملط اه حجنأ هلل ا

 : لاق ىتح الحف ريهز ا و دعد ملو

 ةقيلخ نم ءىرما دنع نكي اهمو
 ملعت" سانلا ىلع ىفخت اهلاخ ولو

 انل صخر : لاق ةريره يبأ نع امهدنسم يف ىلعي وبأو رازذذللا جرخأ و

 امهادحإ اهيف كرشأ هنأل ىشعألل نيتديصق الإ يلهاج رمش لك يف قيلع هللا لوسر
 ركذ نيذللا نيتيبلا ظافلأ امأو ث ةمقلعو رماع يف ىرخألاو ى ردب لهأ يف
 : « سوماقلا » يفو ء ةحوزمم ةرمح اهطلاخت ضيبلا لبإلا : سيملاف ء بفنصملا
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 لاقو ى ريعبلا فنأ يف ساحن ةقلح ةبثك ةرب عمج اربلاو ى ةرقش اهضايب طلاخي
 ةمازخلا يهف ,رطش نم تناك امبرو ى نيرخنملا يناج دحأ يف لعجي : يممصألا

 تإف « - ةمجعملا ءاخلاب ۔ اهارب يف خفنت : لاق رخنم وأ فنألا يف اهنوكلو

 ةحوتفم فاكو ةحوتفم ءاتب فشكتو ى ةربلا كلت ىقالي فنآلا توص

 امهادحإ تفذح نيئاتب - فشكتت :هلصأ - ءافلا مضو ةددشم ةحوتفم نيشو
 رسكب _ عطق عمج - ةلمهملا ءاطلاو فاقلا مضب - عولطئقلاو “ فشكتو وأ

 رهظي دقف ى ريعبلا فتك يطغيو ى هتحت بكارلا اهلمجي ةسفنط يهو - ناكسإف

 ليضفت مسا : ضيبأو ى عطقلا فيرحتل وأ ربمبلا ةكرحل وأ عطقلا رصقل فتكلا

 نأ سايقلاو 4 ةيمأ نم : هلوق يف ةيليضفتلا نم ليلدب نوللا نم ًاذوذش ءاج
 ةممأب يأ ؛ ىنمب : « تالاؤسلا » ف لاق( ةمأ نم ضايب دشأب : الثم لوقب

 ةمأ : لمقو “ لضفت مسإ ضيبأ نأ ىلع هنم اذهو ةيطع نب دمحم نب هللا دبع

 : بيشلا بطاخي بيطلا يبأ لوق يف ليق اك اذهو « ةليبق
 ملظلا نم ينبع يف دوسأ تنأل هل ضايب ال آاضايب تدمب دعبأ

 : لاق نم لوقو

 دُكألاو الطلا هترضخم تمهد ِمد نم رمحأب ايدترم كاقلي

 كتاهبشم تافص نهنأ وهو ى اهلصأ ىلع تابقاب ظافلألا كلت نأب باجي دقو

 نم تباث ضيبأ ي أ < تمن ف رذحمب ةقلعتم لب “ ةملسضفت تسدل نهدمعب نمو .

 ةرثكل مدلا نم تباث رمحأ فيسلاو ى ملظلا ةلمج نم تباث دوسأو « ةيمأ ةليبق
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 { ةيبهولا نم أربي ال نمم تأربت وأ { ءيش ىلع متسل : لوقي و

 ةعامج نم هتءارب انعط دعي الو س نيفلاخملا نم أربت نمم أربت و

 ريغ وأ نيملسم اوناك نإ الإ لاق نإ رم ايك دلب وأ ةليبق وأ

 كلذب هنم أربي لهو ، كلذ يل زجي مل نإ الإ وأ ث مهنم نيماسم
 . نالوق ؟ال وأ

 أ

 أ

 : ينيمامدلا لاقو «» ينغملا , ق ماشه نبا لاق اك«“‘ مد هنأك قح مدلاب هسابتلا

 نييفوكلا نم امهريغو ناولألا نم ليضفتلا ءانب زاوج ىلإ ماشهو يئاسكلا بهذ

 جيرخت يف جرج الف يفوك بيطلا وبأو ى طقف ضايبلاو داوسلا نم هزاوج لإ
 هرسف هبو « ديسلا يح رضملاو سنجلا ضيبالاب دارملاو ث مهبهذم ىلع همالك
 ةانثملاو نونلاو ةلمهملا داصلاب _ عينصلا فيسلاو “ تيبلا اذه يف يرهوجلا

 نم غرف اك هنأ اك يأ ى تيبلا اذه يف يرهوجلا هرسف اك "ولحملا - ةيتحتلا

 ك نسح يأ ص ةلمهملا نيسلاي ى عينس : « تالاؤسلا » يقو ى هيف أدص ال هتعنص

 هباحصأ ربقحتو هرمأو ةزمح يبأ نوهت هب دارأ هنأل نعط ىشعألا نم كلذو

 . مهليلقتو

 لقي مل ولو ( ءيش ىلع ) ةودقلا ىلإ ريشيو “ تسل وأ ( متسل : لوقي وأ )
 ةودقلا ىلإ ريشيو ى نالف نم وأ ( ةيبهولا نم أربي ال نم تأربت وأ ) قحلا نم
 ( وأ ةليبق وأ ةعامج نم هتءارب انمط "دمي" الو « نيفلاخملا نم أربت نمم أربت وأ )
 ريغ) : لاق ( وأ « نيماسم اوناك نإ الإ : لاق نإ ) بابلا يف ( رم اك دلب ) لهأ
 ؟ ال وأ كلذب هنم أربي لهو “كلذ يل زجي مل نإ الإ ) : لاق ( وأ ى مهنم نيملسم

 . ( نالوق



 اك ةءاربلا نأش مظمل هؤانثتسا هدفي ملف ةءاربلا عقوأ دق هنأ : لوألا هجو

 نإ الإ : هلوق نأ امس الو ى هلحم يف "رم ام ىلع قالطلا يف ءانثتسإلا يف كلذب ليق

 رشعم اندنع زوجت ال ةطيرشلا ةءاربو ى ةءاربلا يف طرش زجي مل نإ الإ وأ ى اوناك

 ةيالولا و ءانثتسإلا يطاعت فلكتو ص اهنع ىنغ يف وه ةءارب عاقيإ اهنأل ةبراغملا

 مزجلا مدع نم هرهاظب مكحيف ءانشتسإلا هيف لصتم مالك هنأ : يناثلا هحوو ءاهلثم

 مهلك مأ انملعو ، نيملسملا ريغ : لاق نإ الإ ح لوالا حيحصلاو 2 مومعلا مدعو

 ٠ ملعا هللا و ك ادحا و الوق هنم اربنف > نوملسم
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 لصف

 ء تلعف وأ ء كلذ لعف أ ل ين ا : ل اق نأ نع اط نم دعي ال

 ص ةبوتو اعوجر هحبق وأ هلوق أطخ وأ تلق ام يل سيل وأ
- 

 لصف

 ىلع ةزمهلا حتفب ( لاق نأ ) نيدلا يف وأ س نيملسملا يف ( نعاط نم دعي ال )

 : لاق هنأك اعوجر : هلوق يناثلا لوعفملاو « دمي لعاف بئان ردصملاو ى ةيردصملا

 ( كلذ لعفأ مل ينإ ) ةبوتو اعوجر ى خلا لعفأ مل ينإ : هلوق نعاطلا نم دعي ال
 ص نعط وه يذلا لفلا وأ لوقلا دهوش وأ لاق هنأ ةنيبلا تماق دقو

 ريغب يفن وأ ةحراجلاو ناسللا ركذي مل وأ يتحراج وأ يناسلب ه ( تلعف وأ )
 يل سيل وأ “ ( تلق ام يل سيل وأ ) يضاملا يف يفنلا هب "حصي اء كلذ

 نمطلا يف هلصف وأ ( هلوق اطخ وا ) هدارم ملعي وأ ركذي نعط وه امع تعف ام
 ه۔لع كحيلف ( ةبوتو اعوجر ) هنعطل دقن وه امم كلذ وحن وأ ( هحبق وأ )
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 هل تغاسو { هسفن ىلع ةيقت هب ملكت نإ نعطو لتقب هيلع مكحي الو
 ال ثيح ولو اهب هتلعف : لاق وأ تنظ وأ هنم تملع نإ كلذب

 0 طقف كلذب هنم أربيو ، هريغ ىلع وأ هلام ىلع فوخك هل زوجت

 ءازهتسا هب ملكت نإ اذكو

 ي أ > ) هب ملكت ن نمطو لتقب هيلع كحي الو ( ٥ ريغو لتقلا نم نعطلا كحي

 لك اذك و « هلام فلتي فلتت ثمح هلام وأ ( هسفن ىلع ةئيهت ) هلعف وأ نعطلاب

 . ةعجوم ةبرض نم ولو اضيأ ىقتي : ليقو ‘ وضع فلت ىلإ يدؤي ام

 ةمقتلا ( هنم تصاع نإ ) نعطلا ( كلذي هل ) ة يقتلا يأ “ ( تغاسو )

 فنصملا هركذ اك كلذ لاق وأ ةيقتب تلق وأ تلعف ينإ لقي مل ءاوس ( تنظ وأ )
 ؛ برضي الو ث تنظ وأ ةيقتلا هنم تملع دق لاح لك ىلع هنكل ى اذه بقع

 ىلع وأ هسفن ىلع ةيقت نعط وه ام لعفي وأ لوقي نأ هل زوحي هنأل هيلع مول الو

 هل زوجيو ى دمحأ خيشلا لاق اك “ بوك رمو سابلو دازك اقلطم اهفلتل يدؤي ام
 نعطلا تعقوأ يأ ( هتلعف : لاق وأ ) توملا هسفن ىلع فاخ نيح لوقي نأ اضيأ

 ىلع فوخك هل زوجت ال ثيح ولو ) ى ةيقتلا يأ 2 ( اهب ) حراج وأ يناسلب
 ( هريغ ) سفن ( ىلع وأ ) هوضع وأ هسفن فلت ىلإ هفلت يدؤي ال ثيح ( هلام
 نكل ( و ) برض الو كلذ يف لتق الف ؛هريغ ضرع وأ هضرع وأ هريغ لام وأ

 ( طقف ) هب ةيقتلا زوجت ال ثيح نعطلاب هتيقت نم روكذملا ( كلذب هنم أربي )
 . برضي الو لتقي ال يأ

 [ مل ي أ 2 ( ءازهتسا ) “ لصف وأ نمظطلاب يأ ء ( هب ملكت نا اذكو (
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 ًانعط نوكي ام هديب بتك فبإو هب لتقي : ليقو ، هدقتعي ملو

 نعاطل ةرجأ ىطعأ نإ اذكو . نالوق ًانعط هنوك يفف ‘ هناسلب

 ء كلذ ىلع هيلو لتاق نع افع وأ هدبع قتعأ وأ

 نعطلاب يأ ( هب لتقي :ليقو ) انعط دمي" الو هنم أربي ( هدقتعي ملو ) احازمو
 هلعف وأ نعطملا لوق ةياكحب برضي الو لتقي الو « ءازهتسا هلعف اذك و « ءازهتسا

 كلذ نم رقتسا ام راهظإو ص نيملسملاو نبدلا مذ هتياكح دارأ نإ الإ هريغ نع

 ملكت وأ نيملسملا وأ نيدلا يف يبلقب تنعط دق : لاق نإو 0 مهيف وأ هيف احدق

 بتك نإو ) لتقي هنإف نعطلا كلذب تدصق : لاقو ‘ عمسي مل وأ مهفي مل امالك
 هنذأ عمست ملو كرحت نإ : لبقو ى هب هناسل كرحي ملو هب.ملكتي ملو ( ةديب

 ( نالوق انعط هنوك يفف هناسلب ) هب ملكت مث « العف لمف وأ ( انعط نوكي ام )
 هب لتق نعطلا سرخألا بتك نإو ؛ باتكلاب قالطلاو فلحلا يف "رم امايههجو
 . هبوص وأ هب راشأ نإ اذك و « نمط هنم كلذو

 نمط ىلع ( هدبع قتعأ وأ نعاطل ةرجأ ىطعأ نإ ) نالوق ( اذكو )
 احرف نيكاسملا ىلع قدصت وأ هب احرف ةنعطل نعاطلا هدبع ىق;عأ وأ نعاطلا

 نم رداصلا نعطلا نم روكذملا ( كلذ ىلع هيلو لتاق نع امع وأ ) نعاطلا نمطب

 لتاقلا بحاص نعط وأ ه۔نعطل هنع افعف هيالو لتاق نعط نإ اذك و « نعاط

 نع افع وأ ى ةيدلاو لتقلا نع افع وفعلا يف ءاوسو ى هنعطل هنع افعف هدلو وأ

 مامإلا هلتقيو هنع وفعي نمم ناك ولو ى هلحم يف "رم ام ىلع ةيدلا ذخأي نأ ىلع لتقلا

 يف هتناعإو هنعط ىلع نعاطلل اليمج ارمأ لعف نإ اذك و « وفعلا دعب هوحن وأ
 ص اذك كطعأ نمطإ : هل لاق وأ ى هنعط ىلع هل فورعم لمعف وأ ى مهم رمأ



 الإو نعطلا هنم دهوش نإ دحاو نامجرتب لتقيو هب هيلع كحي

 يف كلذكو س اقلطم دحاولا عنمو ، نيتنيمأو دحاو وأ نينيمأب الفا

 ء انعط فالخل قافو نم عوجرلا نوكي الو س ماكحألا لك

 اهبلاطل نيفلاخملا ةنايد ميلعت اذكو ص طقف هيلع لكنيو

 : لبق « نالوق كلذ يفف ص اذك كل لعفا وأ ى افورعم وأ اليمج كل لمفأ وأ

 هب دعو ام لعفي مل ولو لتقي لوألا ىلع ص طقف نعاطلا لتقي : ليقو ى هب نالتقي
 . نمطلا مق و نإ الإ ال : لسقو ى نمط نكي ل وأ نعاطلل

 لتقيو ) ، نعطلاب يأ ى ( هب ) نعاطلا قلطم ىلع يأ “ ( هيلع كحي ) و
 يف يفكي دحاولا نامجرتلا نأ ىنعملاو « لتقيو مكحي هعزانت ( دحاو نامجرتب

 لعف هنم دهوش نإ يأ ى ( نعطلا هنم دهوش نإ ) لتقلا يفو نمطلاب كلا
 ءاوس ى نامجرتب الإ نعط هنأ نوملعي ال نكل نعط رمآلا سفن يف وه لوق وأ

 رارقإب نعط هنأب مهل مجرتف هل اوكحف ىدعب ءاج وأ مهعم نامجرتلا رضح
 ( الف ) ةمجرتو تاداهش هب ءيج لب كلذ هنم دهاشي ( الإو ) كلذب هل نعاطلا

 دحاولا عنمو نيتنيمأو ادحاو وأ نينيماب ) الإ لتقي الو نعطلاب هيلع كحي
 ماصخلل رضحي ن أ لثم ( ماكحالا لك يف كلذكو ) “ دهاشي م وأ دهوش ( اقلطم

 : ليقو “ نيمأ نامجرت لاق امب كحيف دهشي نأ لثمو « "رقي وأ يعدي وأ ركنيف
 انعط فالخل قافو نم عوجرلا نوكي الو ) نيتنثاو دحاو وأ نانيمأ نانامجرت

 نيملسملا وأ اننيد ةئطخت كلذ عم ناك نإ الإ ( طقف هيلع لكني ) نكل ( و
 . نالوقف كلذ عم نيفلاخلا نيد بوص نإو ى ام هجوب نعطلا وأ

 افلاخم بلاطلا ناك ءاوس « اهب لمعيل ( اهبلاطل نيفلاخملا ةنايد ملعت اذك و )
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 حيبملاو ث اهيلع الام لك آلاو ةنايدلا ىلع لتاقلاو ث اهيلإ يعادلاو

 كلذ لعف وأ لتقي مل نإو ث مدلل

 اهنم أربي نكلو « لتقلاو نعطلاب اهيلع كحي ال ( اهيلإ يعادلاو ) اتفاوم وأ
 ‘ هريغ وأ ني_فلاخلا نيد ىلإ عجارلا وه يعادلاو ملعلا ناك ءاوس ى نالتكنيو

 الف هيلإ ءاعدلاو هب لمميل عرف وه ام ميلعت امأو 2 عجارلا يف مالكلا ناك ولو

 سيلو ى امتملاطم ىلع : ليق ث اضيأ رجاهي لب ط نارجهلا لب ةءاربلا بجو

 ا۔نعورف صقن وأ اضيأ عورفلا يف انبهذم صبقنت هنم فيخ نإ الإ ى كلذك

 . رجاهف

 « روكذملا ليوأتب ربخلا دارفأو ، نعاط : هلوق هربخ ى أدتبم ( لتاقلاو )
 ناسنإ لتاق يأ ى ( ةنايدلا ىلع ) هريغل ردقيو ريخألل وأ لوألل ربخ وه وأ

 ىلزتهم لتقك ىحلا اهيف قفاو ةنايد ىلع فلاخم لتاق اذك و ى هتنايد ىلع قفاوم

 لكآلاو) ابرض ولو هنود ام لتقلا لثمو « ءاوتسالا يفن ىلع وأ ةيؤرلا يفن ىلع

 ةقحم ةنايد ىلع ناسنإلا كلذ نوكل ناسنإ لام لكأ يذلاو يأ ى ( اهيلع ألام

 نود امل حيبملاو ةنايدلا ىلع ( مدلل حيبملاو ) لكأ عقي مل ولو لكآلا كلذل حيبملاو

 . ةنايدلا ىلع ابرض ولو لتقلا

 وه لتاقلا نوكي نأ لمشيل لوعفملل ءانبلاب وه برضي وأ ( لتقي مل نإو )
 لوق ىلع لوصوملا فذحو لعف يذلا يأ ( لعف وأ ) ةيلصو نإو هريغ وأ حيبملا
 ةحابإلا و لك ألاو لتقلا نم روكذملا ( كلذ ) اقلطم ةلالدل هفذحل نيزبجملا نيبفوكلا

 ذئنيحف لتقي مل ىلع فطمي لب لعف لبق لوصوملا ردقي ال وأ « ةنايدلا ىلع
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 هنيب لئاحلاو هعنامو ى نعاط هبرض وأ قافول فالخ نم عجارب

 ص لتق وأ نعطب هيلع مكحي الو س عنام هنم قحلا جرخم نيبو

 . . . ‘ . . . لتقف هب هيلع كح نمو

 ( هبرض وأ قافول فالخ نم عجارب ( مدلل ةحابإلا كلذ هلوقب دارملا نوكي

 وأ هلتقي نمم نعاطلا عنام يأ ى ( هعنامو ) هلتق لحي ( نعاط ) هعوجر ىلع
 . هسبحي وأ هبرضي

 لتاقي نأب ( هنم قحلا ) جارخإ ديرم يأ ى ( جرخم نيب و هنيب لئاحلاو )
 المج وأ ًامبس وأ ابلك هيلع يلشي وأ لتاقي نم رمأي وأ هنم قحلا جارخإ دارأ نم

 ‘ىلوأ ناكل عنام ىلع رصتقا ولف > عنام : ظفل كلذ نع ينغيو > كلذب رمأي وأ

 ءافخإب هتيوقت لمشي عناملا ناف « ماع ىلع صاخ فئطعف اهنيب عمج اذإ امأ

 نم اذه مهفي الو ى ردابتم كلذو ى هب رفاسي.نم ليك وتبو هسفنب هب رفسلابو

 يف ةتكنلاو ی رضاح وهو قحلا جارخإ ديرم نيبو هنيب لوحي نأ ردابتب لئاحلا

 : هلوق وهو ربخلا درفأ كلذل ت عنملا مومعلو لئاحلا اذه رمأ ميظعت اذه هفطع

 هل عناملاف امهدحأل هلثم ريدقت ىلإ الو ‘ روكذملاب ليوأتلا ىلإ جاتحن الف ( عنام )

 عنام نوملسملا هيلع هقلغأ تيب حاتفمب باهذلاب وأ هبلع باب قالغإب ولو ام هجوب

 كحي الو ) لطابلل نكارلاو قحلل عناملا مكحي هيلع مكحي لطابلل “نكارو قحلل
 الف دمب امأو هل ةيد الف لتق نإف عنملا نيح لتاقي هنأ الإ ( لتق وأ نعطب هيلع
 . هراد ق دحو نإو ى هراد ربغ ف عناملا اذه دحو نإ هراد ق تاك ولو لتقب

 . لتق هعنمي وهو

 [اقلطم ( لتقف ) نمطلاب يأ ( هب هيلع ) لومفملل ءانبلاب ( كح" نمو )
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 هتيد هتمزل نعطلا لبق انونجم وأ لبق نم هنم بئات جرخف لكن وأ

 بوجو وأ ةدر وأ نعط دعب نج نإو 4 مثإلا الو دوقلا ال

 نعاط لتق كرشم دبعو ةأرمال زاجو « هتقافإل هيلع كحلا رخأ ردح

 ؛ مهيلع غابو عنامو

 نعطلا نم يأ ى ( هنم أبنات ) وأ نعاط ربغ ( جرخف ) ناتكلا يف ( لَكن وأ )

 ص غولبلاب هيلع دهش الفط ( وأ ) ص هبلع ةردقلاو لتقلا لبق يأ ( لبق نم )

 هتيلوفط وأ هنونج ارمتسم ةظحلب ولو ( نعطلا لبق انونج ) وأ ى هبف مهوت وأ
 ص همون ةيقب يف و أ همون يف نعط وه ام لاق و أ ‘ نعط وه ام هنم ردص نأ ىلإ

 ص ةيقتلا هل زوجي ثيح ايقئتم وأ ى هيف رذع امب ركس االو هل لقع الو هنم عمسو
 مامإ نم هلتاق يأ ى ( هتمزل ) لتق لحي ال ثيحب نكل ى زوجت ال ثبح وأ
 مالك "رمو ى لاملا تيب يف : ليقو ى هلام يف مان وأ ركس وأ ( هتيد ) هربغ وأ

 دصب نج نإو ص مثالا الو دوقلا ال ) ماكحألا وأ ءامدلا باتك يف اذه لثم ىلع

 هلل قح هلتق نأل ( هتقافال هيلع كحلا رخأ دح بوجو وأ ةدر وأ نعط

 ،لقملاب هتدهاشمو برضلاب هلات لمكيل حاص وهو هنم جرخيف هب دجيو هب عجري
 ه وحص راظتنا همزلي الو “ لتقلا دعب نج نإ ؟نج ولو ىلولا هلتقيف يناجلا امأو

 ءاش نإ و وحصي ىتح هلتقي ال : ليقو ث هنع يفعل ءاش ول هنأ ىلع هل قح هلتق نأل

 . سفنلا نود ايف شرألاو صاصقلا اذك و « ةيدلا ذخأ

 نيملسملا يفو نيملسملا ةنايد يف ( نعاط لتق كرشمو دبعو ةأرمال زاج و )
 دبعلا كلذو ةأرملا كلت ىلع يأ ى ( مهيلع غابو ) [قلطم قحلل ( عنامو )
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 هجرخمو قحلل نعاطب كاسمتسا زاجو « مهيلو لتاقك اضيأ مهلثملو

 فلحيو ، هنم هجارخإ هل زاج نمم هنم

 ةلطم يفبلا يف رمتسا نم وأ يغبلا لاح مهريغ ىلع يغابلا اذك و « كرشملا وأ

 نأ كلذو ( اضيأ ) يغابلاو عناملاو نعاطلا لثم يأ ( مهلثملو ) ادحوم ولو

 يغاب لتقي وأ ت رخآ امنام عنام لتقي وأ “ هنعط ىلع رخآ انعاط نعاط لتقي

 نعاطلا عناملا لتقي وأ ‘ يغابلا وأ عناملا نعاطلا لتقي وأ ، رخآ ايغاب

 اذإ! كحلا يفو للا دنع مهل زوجي عناملا وأ نعاطلا يغابلا لتقي وأ ص يغابلا وأ

 يغابلاو عناملاو نعاطلا آيلو يأ ، ( مهيلو لتاقك ) ىلاعت للا ركذ نم اولتق

 . مهيلو لتاق نولتقي مهنإف

 ,دحأ لكل زاج يأ ى ( هنم هجرخملو قحلل ,نعاطب كاسمتسا زاجو )
 ء نمط اذه نأ مكاحلل ركذيل قحلاب محلا ىلإ هعم يشميل نعاطلا ذخأي نأ

 نيبي وأ ، رقبف ؟ نعط كلذ له رظنيف ى مك احلا عمسيف ع اذك و اذك : لاق وأ

 برضلا وأ لتقلاب نعطلا ىقح هنم جرخي نم ىلإ هعم يشميلو ى فلحي وأ هيلع
 ةأرما ولو هلتق وأ هبرض ىلع ىوقي نم لك وهو ى ( هنم هجارخا هل زاج نمم )
 جرحلا ناك نإو ى اكح كرشم ىلوي نأ نسحي ال نكل ى اك رشم وأ ادبع وأ

 مل نيدلا يف رش دازي وأ “ بتي ملو هعم انتفم ناك وأ قح ريغب هلتق هنأ هيلع مهتي

 ةعامجلا وأ يضاقلا وأ مامإلا دي ىلع ( فلحيو ) “ هريغ هلتقي لب “ هلتق هل زجي
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 همابتاو هبلإ ريسلا ىلع هرابجإو س هيلع نايب الو دحج نإ

 باتو كلذ لعف دحج نإو س همهتم ةمهت جرخت تح هب هسبحو

 ! دعب سبحي الف هنم تبت تلعف نإ : لاق وأ ث هدحج ىلع هنم

 هتمزا نمل ىلوتم لاق نإ اذكو . هيلع مكحي الو

 : هتباتتسا

 هنم بيرق وأ دلبلا يف ءالؤه نكي مل نإ الإ يلاولا هفلحي الو يلاولا وأ ناطلسلا وأ

 . هنعط ىلع يأ « ( هيلع نايب الو دحج نإ )

 نمعطلاىلع ( هماهتاو ) ىحلا ىلإ يأ ى( هيلإ ريسلا ىلع هرابجإ ) زاج ( و )
 ء هتداهش يف دهاشلا مهتي الو ‘ هدحو هب كح ال نم اهب دهشب و أ ةرام أ ىرت ن اب

 ء هسفن بآذك ناب ( همهتم ةمهت جرخت ىتح ) ماهتإلاب يأ ى ( هب هسبح و )
 ةمهتلا ىلع مالكلا “رم دقو ص نعطلا مدع ةرامأ نيبتت وأ ‘ نمطي مل هنأ نبت وأ

 .اهمكحو

 باتو ) ‘ ةحراج وأ لوقب نمط وه يذلا ( كلذ لعف دحج نإ و )
 ءنيملسملا يف وأ نيدلا يف تنعط كنإ : هل لاقي نأ لثم نعطلل ( هدحج ىلع هنم
 نم هلل "تبت نكل نعطأ مل : لوقي وأ ى نعطلا نم هلل تبت : نعاطلا لوقيف

 فلحي الو برضي الو ( دعب سبحي الف هنم 'تنبتا تلعف نإ : لاق وأ ) ‘ نعطلا
 . نعطلاب يأ « ( هب هيلع كحي الو ) مكحلل هب راسي الو

 :بنذلا كلذ نم (هتباتتسا هتمزل نمل )بنذلل لعاف ( ىلوتم لاق نإ اذكو )
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 ه هنع اهضرف لاز هنم تبت دقف ًابنذ ينم ناك وأ كلذ تلعف نإ

 هلتق ال هنعط نم هتبوت دعب نإو ، هلاكنو نعاط برض زاجو

 نإ فلاخم نع لكلا طقسو ء هنم لبقت مل ولو اهعامس دعب

 . مالسإلاك قافولل هعوجرب كرشك نعط

 ، هنم تبت" دقف ابنذ ينم ) ينع هتركذ ام ( ناك وأ ) بنذلا ( كلذ تلعف نإ )

 « ةباتتسإلا هتمزل نمع ي أ 2 ( هنع ) ةباتتسإلا ضرف ي أ ؤ ( اهضرف لاز

 ٠ ًاىئ ات هدع و ه ال وتم ةب وت ق كل ذب ىفتك ١ و

 ظلغتو نارجهو سبحب ( هلاكنو ) بدأ برض ( نعاط برض زاج و )
 ةبوتلا عامس يأ ى ( اهعايم دعب هلتق ال هنعط نم هتبوت دعب نإو ) فنعو مالك

 مظمل وأ ى هتبوت يف ةبير هنم تيؤر دق هنوكل ( هنم ) هتبوت ( لبقت مل ولو (

 وحن وأ هبلع ديدشت هنع اهف وبقب هل حيرصتلا رخأف ، نعطلا لبق نيدلا يف هناش
 . . كلذ

 نعط نإ فلاخم نع ) برضلاو لاكنلاو لتقلا “ ( لكلا طقسو )

 - ءاملا - و طقسب قلعتم ( هعوجرب ) نعط نإ ( كوشمأ ) نع هطوقس ( ؟ك

 هنأ "رم دقو ى ( مالسالا ) ىلإ كرشملا عوجرب طقسي ام ( ك قافولل ) فلاخملل
 ،لاع نم ءاقلإلاب وأ ى ءاملاب وأ ى رانلاب وأ ى عبسلاب نعاطلا وأ قحلا عنام لتقي ال

 مل نإ الإ ‘ دربلا وأ ؤ رحلا وأ ص شطعلا وأ “ عوجلاب وأ ى هيلع رادج ءاقلإب وأ

- ٦٤٤ - 

 



 هلتق مهنكمأ دقو هب هولتق نإو ى هدانعو هعانتمال كلذب الإ هلتق ىلإ اولصي

 زوحي هنأ اضيأ رمو ى مهيلع نامض ال نكلو ى لحي الو كلذ يغبني الف ديدحلاب

 ع هلتق ىلع اهذخأي نأ هلتقي نمل زوجي الو ث نعاطلا لتقي نمل ةرجألا ءاطعإ
 ىلع هل ةرجألا ىطمت نأ الو ناودعو املظ هلتق ديرب نم هلتقب رمؤي نأ زوجي الو

 . ملعأ هللاو ى هلتق

 ٥؛٦ _



 لصف

 بدأب انونجم وأ الفط ولو هيف بجو نمم قحلا جارخإ بجي

 ، لقاع غلابك ال ص طقف امهيف .

 لصف

 قحلا عنام يف

 نيدبع وأ نيرح"( انونج وأ ذافط ولو هيف بج و نمي قحلا جارخإ بجي )
 ص غولبلا دعب اثداح نونجلا ناك ولو بدألا قوف امب ال ( طقف ايهيف بدأب )
 جرخيف الإ و ‘ برضلا ىلإ هيف روظنم طقب رضحلاو اضيا نونجملا سبح زوجيو

 اعنميو ريغلا لام نم هذخأ ام ايهنم عزتي نأ وهو ع رخآ ىنعمب ايهنم اضيأ قحلا

 ةراتو بدآلا هيلع نوكي ةرات هنإف ، دبع وأ رح ( لقاع غلابك ال ) داسفلا نم

 ص غلابلاك هنأ قهارملا يف ليقو « سبحلاب دودحلا نم بدآلا قوف ام هيلع نوكي
 ةملوفطلا يف المع امب امهنم أربي ال نونجملاو لفطلا نأ اك س هنم أربي الو لتقي الو

 . نونجلاو
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 يهتني نم وأ اهيضاق وأ ةعامج وأ هيضاق وأ مامإل امإ ء قحلل هعنمو

 { هاوعد تحص نإ هيلإ هيعادل امأو 2 هجارخإو قحلا رمأ هيلإ
 ًاعنام نوكي الو ء ركذ نمم هجرخم ىلإ وأ هيلإ هعم ريسلا نم ىبأو

 هيلإ ربح الو . ىبأف هيلإ هوعدي نأ هل زوجب ال نم ىلإ هاعد نإ

 . ءاملعلا دنع حصي مل ام هيلب ىعدا وأ

 القاع وأ اغلاب وأ انونجمو الفط قحلا هيف بجو نم عنم يأ ى ( هعنمو )
 قحلا رمأ هيلإ يهتني نم وأ اهيضاق وأ ةعامج وأ هيضاق وأ مامإل امإ ‘ قحلل )
 نإ ) قحلا يأ ى ( هيلإ هيعادل امأو ) ‘ ناطلسو رلاوو ملا_هك ( هجارخإو
 اهنأ ىوعدلا ةحصب دارأ لب ى ك احلا كحب كردتف تلكشأ وأ ( هاوعد تتحص
 هنأ ىحلا رهظأ اذإ ام اضيأ دارأو « كحلل هب رمؤي ام نوكيف ىغلي الو ربتعي امم

 جرخملل نايب اذه « ( ركذ نع هجرخم ىلإ وأ هيلإ هعم ريسلا نم ىبأو ) ى هل
 قحلا رمأ هيلإ يمتني نم وأ اهضاق وأ ةعامجلا وأ هضاق وأ مامإلا وهو

 [ذلاب ص ىثنأ وأ اركذ ث اكرشم وأ ادحوم ىعادلا ناك ءاوس ى هجارخإو

 ىلإ وأ اذكه قحلا ىلإ ءاعدلا ناك ءاوسو ى كلذ يف ريسلا ىلع ربجيو ى الفط وأ
 . نالف ىلإ وأ « اذكه الثم يضاقلا

 كرشمك ( هيلإ هوعدي نأ هل زوجي ال نم ىلإ ءاعد نإ اعنام نوكيالو )

 دجوي ملو يثترب الو روجي مال فلاخملا ناك نإ الإ فلاخم و لفطو شترمو رئاج و

 ( ءاماعلا دنع حصي مل ام هيلع ىعدا وأ 0 هيلإ ربجي الو ى ىبأف ) هاوس

 نع وأ كراج نع ينطعأ : لوقي نأ لثم “ همف ةمكاحم ال امم هنأل هيف هوعدي نأ
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 . هتني مل نإ قحلا هنمجرخيو هنم رهظ نإ كلذ نع يعادلا ىهنيو

 ىلإ وأ ص قحلل ةوعد الب مزال قح نم هيلع هل امب هبلاط وأ

 ء هيلإ ريسأ الب وأ قحلا تعنمب قطنلاب نوكي عنملاو \ هجرخم

 عقاولا يف هيلع ناك ثيخ س هيعدت ايف يلع كل قح البو

 ك حخاسفنإلاب وأ اي رلاب بلاطد نأ لثمو > كتّنلو وأ كمحاص نع وأ زاتححملا كدلو

 . هاوعد تحص نإ : هلوق تازرتحم نم كلذو

 هنم جرخيو ) ‘ لمتحا نإ ال ( هنم رهظ نإ كلذ نع يعادلا ىهنيو )

 - ماللا حتفب - بلاط يأ“(هبلاط وأ ،هتني مل نإ ) سبحلا وأ بدآلا وهو(قحلا
 يعادلا ىلع يأ ء ( هيلع ) وعدالل يأ ء ( هلامب ) بصنلاب يعادلا عفرلاب وعدملا

 « مزالبب ةقلعتم « ءابلا ه ( هجرخم ىلإ وأ قحلل ةوعد الب مزال قح نم )
 كلذ عمو “ هذفنم ىلإ الو ‘ ك_لا ىلإ هيف جاتحي ال ارهاظ اموزل مزال قح يأ

 : انيب اروهظ رهاظلا ىحلا هل يذلل لوقي يعادلا وهو قحلا هيلع يذلا نأك
 لمتحيو ث هقح هطعأ : هل لاقيو “ كلذ نع ىهني يعادلا نإف ع كحلا ىلإ لاعت
 عاونأ نم همزل ام وأ هلام ةاكز يطعي نأ ىلإ هوعدي وهو كلذ ريغ همالك

 اذه نيعتي لب هيف هل مصخ ال امم كلذ وحنو ءارقفلل ىطعي امو “ تارافكلا

 . لاتجإلا

 ( قحلا تعنم ) : هلوق وحن ( ب قطنلاب نوكي ) ىقلا عنم ( عنملاو )
 ايف يلع كل قح ال ) : هلو ( بو هيلإ ريسأ ال ) : هلوق ( ب وأ ) كتقح وأ

 عنامت رهظي مل نإو ى ارهاظ ناكو ( عقاولا يف هيلع ناك ثيح ) "يلع ( هيعًدت
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 ضارمعإلاو هب ثارتكالا مدعو دوعقلاو يعادلا ةلتاقنك حراوجلابو

 نم وأ ٍضاقكل ريسملا نم ءءابإبو ةباجإ نع توكسلابو دصب هنع

 اعنام نوكي الو ء اهيلع ربجي ثيح نيهت نم وأ هسبح يف لوخد

 ريسلا نم وأ ، هنع لكن نإ همصخ مكحي وأ ، هيلع ربجي ال ثيح هعنمي

 هلكمب وأ ( دوعقلاو يعادلا ةلتاقنك حراوجلاب ) نوكي (و) هللا نيبو هنيب اف
 ى ( ةباجإ نع توكسلابو دصب هنع ضارعإلاو هب ثارتكالا مدعو ) امئاق
 يضاقلا همزلأ ام ءاطعإ نم هئابإبو ‘ هلصو نإ هوحنو يضاقلل باوجلا در نع يأ

 . مامإلاك هوحنو

 لثم سبح يأ ى ( هسبح يف لوخد نم وأ ضاقكل ريسملا نم ءابإب و )
 قحلل ( اعنام نوكي الو ) « اهموزلل ( اهيلع ربجي ثيح نيمي نم وأ ) يضاقلا
 رَّك ذي ص نيميلا ىلع يأ ى ( هيلع ربجي ال ثيح ) نيميلا نم هسفن ( هعنمب )
 ى اهلبقي ملو هيلع اه»رف همصخ تمزل نيميلا نوكي نأب مسقلا ليوأتب ثنؤيو

 (كحي) ثيح (وأ) رييختلاب ءيشلا امسقأ وأ فلح ركنملل يضاقلا لاق ثبح وأ

 ص اهنم افوخ اهنع ازجاع نيميلا نع رخأت يأ « ( هنع لكن نإ همصخل ) هيلع
 نأ همزل نيميلا نم ىبأ اذإ هنآل قحلل انه اعنام دمي مل امنإو ، الطبم هنوكل وأ
 نإ هيلع كحي الو همزلي. الف ةرضملا نيمي تناك نإ الإ همصخ هيلع ىعدا ام يطعي

 رمو ص ةرضملا نيمي نم عزني نم لوق ىلع اذهو ى اعنام دعي الو ى اهنم عنتما
 . هلحم يف كلذ ىلع مالكلا

 ص ردقي وأ ريسلا نع لكن يأ ى ريسلا نم لكن وأ يأ ( ريسلا نم وأ )
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 هريغ سفن ةيجنت ولو ضرفب لاغتشاك ءاملعلا دنع زئاج رذعب قحلل

 2 داسف عفدب وأ هملإ وعدم وأ عاد نم وأ هملع نإو ث فوخ وأ

 هيف نوت ي ال حالصإب ال هنع عفدلا همزل هدي يف لام ىلع نإو

 2 داسف عفد

 ريسلا نم عنتما نإ ىحلل اعنام دعي ال هنأ لاح لك ىلع ىنعملاو ى ريسلا نم ىبأو
 ةيجنت ) ضرفلا ناك ( ولو ضرفب رلاغتشاك ءاماعلا دنع زئاج رذعب قحلل )
 لغتشي هنإف امسوم ولو اهتقو رضح نإ ضرفلا ةالص كلذ نمو “ ( هريغ سفن

 هروضح برق ولو ريلف تقولا رضحي مل نإو “هعم ريسي مث اهتلصيو اهفئاظ وب
 . رسيلف ملس اذإو « هعطقي الف لفنل مرحأ نإو ى آدج

 نوكي ناب « هريغ ىلع يأ ى ( هيلع ) ناك ( نإو ‘ فوخ ) ك ( وأ )
 ( وأ ) ث هلامع ريغ نم وأ هلتق وأ هلايع نم ادحأ ودملا رض نم فاخ راس نإ

 ( هيلإ وعدم وأ ) هريسم يف ءةرضي نأ فاخي قحلل هل ( عاد نم ) فوخلا ناك

 ريغ نم وأ ى املظ يذضاقلا وحن وأ هرضي وأ يضاقلا هب رضي وأ ‘ فاخي نأب

 ٠ ص وصلك ء ال ؤه

 ( هنع عفدلا همزل هدي يف لام ىلع نإو ,داسف عفدب ) لاغتشاك ( وأ )

 ةطقل" وأ ةراجإ وأ ءارك وأ ةيراع وأ ,ضارق وأ ةعيدو وأ نهر وأ ةنامأك

 نع دارجلا عنم مزلي الو « دازك هسفن فلتل هفلت يدؤي ,لاكو “ كلذ ريغ وأ

 عفد هيف نوكي ال حالصإب ) ,لافتشاك ( ال ) نهارلا مزلي لب نهترملا نهرلا
 مل داسفلا نأل ى هحالصإب لغتشي الف ى دادزي ال لصاح داسف نوك نأب ( داسف
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 عنم ولو اعنام دعيو 2 دهاش وأ ضاقل آرذع كلذ نوكي اذكو

 هعواطي مل نإو ؛\ هنم هجرخم ىلإ هيلإ ةباجإ نم قحلا همزل نم

 ىلع هربجأ ىبأ نإف ،ةباجإلاب هرمأي نأ ًاعنام رضح نم مز ،هعونمم

 .هسفن فلتي ال امب برضب نإو ،قحلل ريسلا

 فخي مل طئاح يف .قشك كلذو ى داسفلا عفدي : لاقي نأ نع الضف هيلإ هجوتي

 ص هب ءاضقلا رخؤي ( ,ضاقل ارذع كلذ نوكي اذكو ) ، طئاحلا عوقو هب
 ذخأ رخؤي ( ,دهاش وأ ) ، هب ذافنإلا رخؤي هوءن وأ ناطلسلا وأ مامإلل و

 ظفلب ايلاخدإ زوجو ى مرجملاو يتكزملا اذكو ى هب اهئادأ وأ ةداهشلا

 . دهاش

 ةباجإ نم قحلا همزل نم عنم ولو ) قحلل ( اعنام ) ناسنإلا ( دعيو )
 هعواطي مل نإو ى هنم ) هيلإ لاتشا لدب ( هجرخم ىلإ ) قحلا ىلإ يأ ى ( هيلا
 لئاقلا اذهف ى كحلا ىلإ هعبتت ال : لئاق كل لاق يأ ص قحلا عنم يف ( هعونم

 ء هعواطي مل ولو عناملا كلذ ابدأ برضيو « عابتإلا مدع يف هعواطت مل ولو عنام

 كاسمإ وأ لاتق وأ مالكب قحلا ىلإ ىحلا هيلع نم عاد عنمي نأ قحلل عنملا نمو

 عنمي نأو “ يعادلا كلذ ىلع ردقي مل ولو اعنام دعيف ى كلذ ريغ وأ فيوخت وأ

 ريغ اذك و ى هيلع ردقي ملو يضاقلا هاصع ولو هريغ وأ لاتق وأ مالكب يذاقلا
 ٠ 5 ق ىمس نمم يضاقلا

 ىبأ نإف ) ‘ عملا نع هاهنيو ( ةباجالاب هرمأي نأ اعنام رضح نم مزلو )
 هسفن فلتي ال امب ) برضلا ناك نإ ( ربوضب نإو ، قحلل رئيّسلا ىاع هربجأ
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 ء رظنلا ردقب هلاح يف برضيو ء هيلع ردق نإ ء لتاقي وأ رباكي مل نإ

 ، طوس وأ اصع وأ لجر وأ ديب نإو

 ربجلا زوجيو ى هلتق "لح لتاق وأ رباك نإو ( هيلع ردق نإ لتاقي وأ رباكي مل نإ

 سبح وأ برض الب هرابجإ اوعاطتسا نإف ى اذه يف هريغو رمألا يلي نمل سبحلاب
 : هحوأ ةثالث لتاقي وأ رباكي : هلوق يفو > اهن ودب هورنحأ

 ىلع صاخلل ةفطاعلا « واولا » ىنعمب « وأ ه نوكت نأ : لوآلا هجولا

 : لاقف « رباكي مل هلوق طقسأ هنأكف ى هريغو لاتقلاب نوكت ةرياكملا نإف ى ماعلا

 . لتاقي مل نإ

 رابتعاب ضعبلا ىلع لكل ةفطاعلا « واولا » ىنعمب نوكت نأ : يناثلا هجولا

 هرقحي ال هرمأ يف ريبك هل رهظي لتاقي يذلا نإف ى لاتقلا نم ءزج ةرباكملا نأ
 عومجمب رضلا وحنب عفدلا ديزب و ةرباكم كلذف همصخل نعاذي الو “همصخ رغص

 . لاتق كلذ

 ظلقفي و عنتمي نأ ةرباكملاف > نيئدشلا دحأل » وأ ,« نوكت نأ : ثلاثلا هجولا

 اذهف لاتق هنم عقي ملو ربجلاب هودصق وأ هولتاق نإ لتاقي نأ ايهتيو مالكلا

 . لئاقي نأ ةلتاقملاو ى هلتقي امم ولو برضي

 ءوض اله اليل ( نإو ‘ رظنلا ردقب ) عنملا لاح يأ ى ( هلاح يف برضيو )
 ( طوس وأ اصع وأ ) ,رَجحَ وأ ( لنجر_ وأ ديب ) وأ ى وه هنأ ققحت نإ ران
 برضلا لحم ريغ يف وأ هجارخإ ةيفيك ىلع وأ دحلا هب جرخي ال امم ولو امهريغ وأ
 . دحلا جارخإ يف
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 . عنم داعأ نإ الإ هيلع داعي الف قحلا هب جرخي امب برض نإو
 ربتعي الو ء دعب هنم جرخأ ههجو ىلع هجارخإ هبرضب دصقي ملو نإو

 « ىوعدلا بحاص الإ سانلا عيمج قحلل ةباجإلل عناملا ربجيو ى لوألا

 3 مهوحتو هدبعل ديسو ث هلفطل نإ وأ ، ةفالخ وأ ةلاكوب نإو

 هب دصقي ال امب ةباجإلا ىلع برضيو

 جارخإ كلذ يف اودصق نكلو “عنملا نع ًارنجَز هعنم لاح ( برض نإو )

 برضلا عضوم يف ( قحلا هب جرخي امب ) دصقي مل نإو : هلوق هل لدي اك « قحلا
 ىلع برضلا هل نسحي الو “ ىحلل آاجارخإ برضلا ( هيلع داعي الف ) ندبلا نم
 ( نإو ى اعنم داعأ نإ الإ ) هوحنو مامإلل كلذ نأل نعذي ولو قحلا جارخإ ةين

 درجم دصق لب “ ( ههجو ىلع هجارخإ هب رضب دصقي ملو ) هعنم لاح برض
 دحلا ف هب برضي ال امب وأ هلحم ريغ يف برض وأ دانعلا ىلع فعضل هعاجيإ

 ىحلا هل نم الوأ هبرض نإ اذك و ى ( لوألا ربتعي الو ى دعب هنم جرخأ (

 ةيمح هةودع هبرض وأ هرومأم وأ هدنس وأ همئاق وأ ىحلا ىلع هليك و وأ

 هل نم يأ “ ( ىوعدلا بحاص الإ سانلا عيمج قحلل ةباجالل عناملا ربجيو )

 ( ةفالخ وأ ) رمأ وأ ( ةلاكوب نإو ) : لاق اك هل نكي مل ولو ىلا كلذب ةبلاطم

 ةفىلخلل زاج ثيح “ بستحم مئاق وأ ةفلخ وأ ليك و نم وأ “ ىحلا بحاص نم

 مايقب ( نأ وأ ) هريغ رمأب مئاقلا اذك و ‘ هرمأي وأ هريغ لتك وب نأ لمك ولا وأ

 نأل لامب سيل ايف ( هدبعل ديسو ) غولب دعب نج" وأ هنونجم وأ ( هلفطل ) ربأ
 برضلا قح رمألا لوأ نم ناك وأ “ قحلا يقبو الام ذخأ دق لب ى هديسل هلام

 هب دصقي ال امي ةباجالا ىلع برضيو ) هسفنل عفنلا رجي نمم ( مهوحن و ) ,لامب ال
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 ضاق وأ مامإل الإ هجارخإ ىلع هبرض زوجي الو س هنم قح جارخإ

 ءالؤل عنتما نإ هرضح نمل زاجو .يهن وأ رمأ تاذ ةعامج وأ
 لام يف داسفك ةماعل ًاقح عنم نإو ى مهنذإ الب نإو هرابجإ مهرباكو

 ةماعل روصق وأ قاوسأ وأ قرط زاجم يف وأ ةربقم وأ رجأ وأ دجسم

 اهنم دحاو كاسمتسا زاج ص امل بسني امم كلذ وتو

 هريغو يضاقلاو مامإلاك > ةصاخلاو ةماعلا نم برضلا اذهو > ) هنم قح جارخا

 ( يهن وأ رمأ تاذ ةعامج وأ ِضاق وأ مامإل الإ هجارخإ ىلع هب رض زوج ال و)

 . ءالؤه ىلي ام ىلاولا وأ ناطلسلا ىلي دقو

 عنتما نأ ) عانتمإلا ةندب هل تماق وأ هعانتما لاح ( هرضح نمل زاج و )

 نع هوهن نإ الإ ( مهنذإ الب نإو هرابجإ مهرباكو ) هدعب نمو مامإلا ( ءالؤهف
 مهل هعانتما لصحي مل نكل قحلا نم ىبأ نإ ءالؤه نذأب الإ ربجي الو ع هرابجإ

 : ليقو ى نذإ الب ربجيف قحلل ريسلا نم ىبأ نإ الإ الثم هرمأ يف اوماكتي مل لب
 هنامض نم يبأ ) دجسم لام يف داسفك ,ةماعل اقح عنم نإو ) اقلطم ربحم

 ص كلذ وحن وأ هئاضق نم ىبأو هتمذ يف ناك وأ هنع ىلختلا نم ىبأو ى هلطع وأ

 نيكاسملا ىلع سيبح" امو ( ةربقم ) لام (وأ رجأ ) لام ( وأ ) دعب ابف اذك و
 وأ قاوسا وا قرط زاج يف وأ ) سانلا ىلع وأ كلذ وحن وأ ليبسلا نبا وأ
 مومعلا كلذ يف ءاوسو ى ةماملل يأ ى ( امل بسني ايم كلذ وحنو ةماعل روصق

 . موقل عاشملاكو نالف ينب نيكاسمك ةبسنلاب مومعلاو قالطإلا ىلع

 كلذ يف قح اه يتلا ةماعلا كلت نم يأ ى ( اهنم دحا و كامسمتسا زاج )
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 . هيلع همكحو هل هرابجإو هيلع هتداهشو هب

 زوحمو ؛ عنامل دحاولا كلذ راسجإ يأ ‘ ) هل هرابجإو هيلع هتداهشو هب (

 رابجإو يأ ، ىلع ىنعمب ماللا نأ ىلع ى قحال ةيناثلاو عناملل ىلوألا ءاملا نوك
 همكحو هرابجإ و هتداهش تزاج امنإو ( هيلع همكح و ) قحلا ىلع يأ هبلع عناملا
 ىقبتو ث طقف هتعفنم لب ى ءيشلا كلذ ةبقر كلمي ال هنآل كلذ يف اعفن هل نأ ىلع
 كاسمتسإلا زوجي نوكرتشملا اذك و « هكلم نم كلذ جارخإ كلمي ال هريغل هدمب
 . ملعأ هللاو ى هلتطع وأ كرتشملا يف دسفأ نمب مهدحأل طقف
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 لصف

 كيلع يل : هل لاقو مامإكب قحلل ةباجإل وعدم كسمتسا نإ

 . هيلإ هرابجإ رثأ ىلع ةوعد

 "ان

 ةباجإب قلعتم ىا ىلإ يأ ص ( قحلا ةباجال وعدم كسمتسا نا )

 عجر نمو ى ةعامجلاو يضاقلا مامإلا لثمب دارملاو “ كسمتساب قلعتم ( مامإكب )

 ( ثأ ىلع ) اهمسي مل وأ اهامس ( ةوعد كيلع يل : هل لاقو ) قحلا رمأ هبلإ
 هيلإ هرابجإ رثأ هل رمأب دارأو قحلا ىلإ يأ ى ( هيلإ هرابجإ ) لاقب قلعتم
 رابجإلا طسو يف وأ رابجإلاب الصتم هلاق ءاوس هرابجإ دعب كلذ لوقي نأ
 نأب روصتي مامإكب كاسمتسإلا مث “ همامت لبقو هيف عورشلا دعب وأ لواطتلا
 لوقي وأ ث نالف كمصخ عم مكحلا رضحأ امهوحن وأ يضاقلا وأ مامإلا هل لوقي

 ء هقح [_نالف طعأ وأ ى صاصقلل وأ برضلل تبثأ وأ « سبحلا لخدأ : هل

 : هل لوقي نأب ى هب كسمتسيف ص كلذ وحن وأ هنهر هل در وأ “ هعم مسقأ وأ
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 بدؤيو كلذ ىلع سبحيلو ‘ هب يلابي الو اباوج هل ددرتسي الف
 ثرتكم الو ك مام وأ ضاق وأ ةعامج ةوعد ىلع رظنلاب لني وأ

 ماقتناب متا نإ الإ 3 هربحي نمم مهريغب كسمتسا نإ هتوعدب

 هل زوح ال نمم كسمنتسا نإو > هل دد رتسف اه وحن وأ ةفيسح وأ :

 هريغ نم قحلا جارخإ

 اذك و اذك يل ناك دق وأ ى مكحلل لاعت ع يقح يل تعيض دق تلق اك قحلا سيا

 الو اباوج هل ددرتسي داهف ) هلك كلذ هشأ امو ةهجلا هذه ريغ ةهج نم كيلع

 هكابمتسا نم روكذملا ( كلذ ىلع سبحيلو ) قحلا ءادأ ىلع رهقيلف ( هب يابي
 وأ ةعامج ) لكنيو بدؤي هعزانت ( ةوعد ىلع رظنلاب لكني وأ بدؤيو ) هب
 ى ىحلا ىلإ هايإ مهئاعد دعب مهب هكاسمتسا ءالؤه ةوعدب دارملاو ( مامإ وأ ضاق

 . كلذ ىلع : هلوق نم لك لدب ةوعد ىلع : هلوقف ى قحلل عنم كلذ نأل

 ( هربجي نمم مهريغب كسمتسا نإ هتوعدب ثرتكي ال ) اضيأ اذك ( و )
 نم وأ > هوحنو فقولا كلذ لهأ نم هنوكل وأ > هوحنو مامإ ريع ناك ولو هلهأتل

 وأ ماقتناب مهتا نإ الإ ) هرابجإ دمب هيلع ىعدا اذإ هنم ذخأي نأ ى هل لحي

 ص ةوادملا وأ ظيغلا ةفيسحلاو « ةرضم عفد وأ ةعفنم رحك ( اهوحن وأ ةفيسح

 ( هل ددرتسي ) هنإل ( ف ) هاداع وأ هيلع ظاتغا هنأ مهتا وأ ماقتناب مهتا اذإو

 ص هربجي يذلا فلح الإو ىتحلا عنام هيلع نيبي وأ هربجأ يذلا ”رقيف باوجلا

 . هومهتا اذإ هل باوجلا هوحنو مامإلا ددرتسب اذك و

 هريغ نم قحلا جارخا هل زوجي ال نمب ) قحلا عنام ( كسمتسا نإو )
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 هبرض وأ ةيدعتب هدي هيف لعج هنأ رخآ ىلع ىعدا نمو ى هيلإ تصنأ

 عفد مهتي ال نمم ناك نإف ركنم نع هتيهن امنإ : لاقف ددرتساف اهب

 جارخإب يضاقلا وأ ةعامجلا هرمأ نمو 7 هتوعد يف رظن الإو 2 ىعدملا

 ‘ ةيدعتب هب رض هز أ ىعداف > هف بج و نمم قح

 لعف هنأ هيلع ىعةديف هريغ نم قحلا جرحم ال نم هربجي نأ كلذو ( هيلإ تصنأ

 كلذو ى هريغل وه لب ى وه هلعفي ال امم اذك و اذك يب لعف وأ 0 هل زوجي ال ام ىب

 . بارتب يمرو قازبو هبوث يف داسفإو سبحو برضك

 اعنام يعدملا ناك ءاوس ( ةيدعتب هدي هيف لعج هنأ رخآ ىلع ىعدا نمو )

 هزمغي وأ « هعفرب و هنقذ تحت هعبصإ وأ هدي لعجي نأ لثم كلذو « ال مأ قحلل

 هتروع يف هسم وأ 2 سمب صيقنت وهام كلذ وحنو هتيحل ضبقي وأ هعبصإب

 ( لاقف ) باوجلا ( ددرتساف ) ةيدعتب ( اهب هب رض وأ ) هارعأ وأ هبوث كسمأ وأ

 (ىعدملا عفد مهتي ال نمم ناك نإف ركنم نع هتيهن امنإ ) و لحي ال ام هب لمفأ م
 هلاح لهج وأ مهتي نمم لب مهتي" ال نم نكي ( الإو ) ةموصخلا هل بصني ملو
 رظن ) ةموصخلا بصنب هرمأ يف رظني لب ةمهتلا نم عزني ال هلاح لهج نم نإف
 ةمهتلا عزن وأ نيمي وأ رارقإ وأ نايبب لصفنتف ةموصخلا بصنب ( هتوعد يف
 . سبحلا دعب

 مامإلا رومأمك رمأي نأ هل نم وأ مامإلا وأ ( يضاقلا وأ ةعايجلا هرمأ نمو )
 هب رض هنأ ىعداف هيف بج و نمي قح جارخإب ) "قحم هيف وه رمأ يف ناطلسك و
 برضي ال امب وأ هندب نم برضلا لح ريغ يف وأ هبجوتسي ام ىلعةدايزلاك ( ةيدعتب
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 هيف بجو اذه ينبرضي ال : لاق نإو . هيلإ تصني الف ماقتناب وأ
 امأو > اضيأ هف بحص كلذ لاق نإ هربغ اذكو ‘ هل وةب رخآ قح

 مهتا ترإ هيلإ تصنأ ماقتناكب هب رضب نأ هنم تفخ : لاق نإ

 . .. . ... ... ... .كلذب رومأملا

 امب ىذأتيل بارتلاب طوسلا سمك رض ةدايز وأ برضلا ديدشت يف ةدايز وأ هب

 بصنت الف ( هيلإ تصني الف ماقتناب ) دصقب هبرض هنأ ( وأ ) “ هب قصتلي
 ؛ةموصخلا تبصن ترهظ نإ و ‘ دسفأ ام حلصأ هبلع نيب وأ رقأ نإف ، ةموصخ

 هريغ لب ( اذه ينبرضي ال : لاق نإو ) ةموصخ بصنت ال : ليق املك اذكهو
 ىلع يسبح نوكي ال وأ ، امهوحن اذك و يضاقلا وأ ةعايجلا هرمأ يذلا اذه يأ

 اذه ( هلوقب رخآ قح هيف بجو ) « كلذ وحن وأ طايسلاب وه يتأي ال وأ « هدي
 . فلاخم وأ لبق هيلع بجو امل قفاوم برض وأ سبح امإ

 : لاق يأ ( كلذ لاق نإ ) برضلل بجوتسملا ريغ يأ ( هريغ اذكو )
 ص كلذ وحن وأ طوسلاب وه يتأي ال وأ ‘ هديب سبحي ال نأ ى انالف نالف برضي ال

 برض ( اضيا ) قحلا ( هيف بجي ) هريغ كلذ لعفي وأ هريغ برضي لب
 هنم تفخ ) برضلل قحتساا ريغ ( لاقي نأ امأو ) رظنلا بسحي سدح وأ

 ينبرضي نأ تفخ : برضلا قحتسم لاق وأ زوجي ال امم ( ماقتناكب هب رضي نأ

 ىلإ تافتلا ص هبرضي : هلوق يف نوكيف اذه فنصملا ديرب نأ لمتحيو ى ماقتناكب

 هيلإ تصنا ) ينبرضي نأ لصألاو ى هنع يكحملا مالك نم ال فنصملا مالك نم ةبيغلا

 نظ وأ ى هلاح ملع دقو « كلذب مهتي ال نمم هريغ رمؤيو ( كلذب رومأملا مهتا نا

 . زوحي ال ام لعفي ال هنأ
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 نايتإلاب لجرلا ذخؤيو ء هنم ناب وأ مهتا نإ هب هرمأ زوجيأ الو

 ء مهب هنايتإ هنكمأو قح مهيف بجو نإ هلافطأ ديبعب نإو

 كلذب هذخأ ولو {، لالط وأ بصخغب ال مهنم هديب ام اذكو

 { قحلا بحاص

 يأ ى ( هب هرمأ ) مهون وأ يضاقلا وأ ة_ءامجلا وأ مامإلل ( زوجيالو )

 هنأ ( هنم ناب وأ ) ماقتناكب ( مهتا نإ ) سبحلاك برضلا ريغ اذك و برضلاب
 ص اماهتا اذه يف مهتي هنإف اذه لبق مقتنا نإ امأو ، هنم هوحن وأ ماقتنالا ديرب

 هيلع هل نب قحلا ىلإ يتأي نأ ( نايتالاب لجرلا ذخؤيو ) ماقتنإلا وحن اذكو
 امبيدأتل هندناجم و هلافطأب وأ هندناجم دبع وأ ( هلافطأ ديبعب نإو ) ناطلس

 مهاعد وأ ( مهب هنايتإ هنكمأو قح مهيف بج و نإ ) اذه يف مالك مدقتو “هيلوبو
 ص كحال ناوعدي" ال نونجملاو لفطلا نأ الإ مهب يتأي هنإف اوبأف كحلا ىلإ مهمصخ

 وأ مامإلا مهوعدي نأ ىحلا جارخإل امهوحنو دبعلاو يلولاب نايتإلا يف ءاوسو

 هيلع ردقي ال نمم هيلع ءيش الو قحلا جارخإ هل نمم مهريغ وأ ةعامجلا وأ يضاقلا

 ٠ بصغ وأ قبأ وأ

 ك ابر وأ ةقرس وأ ( بصغي ال ) ديبعلا نم يأ ( مهنم هديب ام اذك و )

 ىضم ىلع هذخأف هبحاص نع لض نأب ) لالض وأ ( مارحلا هوح و نم هحوب وأ

 بحاص كلذب هذخأ ولو ) نابتإلاب ذخؤي الف هكسمأ نإ قبآلا اذك و © ةطقللا

 نهر وأ ةيراع وأ ءارك وأ ةنامأب هديب ام فالخب هوحن وأ مامإلا وأ ( قحلا
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 ندب يف لب « هيف ةيلام ةعابت ال ايف ءيش همزلي الف هب كسمتسي مل نإو

 > هسقنب نإ ء < هنم هج رخيف بدأ وأ لاكن وأ ريزعتك ‘ دمعلا

 مدع دصق نإ هب مثأي و 7.7 هجارخإ لبق هكلم نم هحرخح الو

 ١ هنم هح ا رخ &

 < قحلل هب ىتأي امي ذخؤي ه_ذإف هئارش وأ هعسب ىف ةلاكو وأ ضارق لام نم وأ

 ى ىحلا زواجي ال نم ىلإ هبجوم "حص اذإ بدألل هب يتاي هنإف ميتي هديب ناك نإو

 . هل حالص كلذ نإف

 هدي يف دبعلا نمب ( هب ) هوحن وأ مامإلا وأ ىتحلا هل نم ( كسمتسي مل نإو )
 ولو “ ( هيف ةيلام ةعابت ال ايف ءيش همزلي الف ) امهوحنو لالض وأ بصغالب
 هنم ءيش همزلي الف كسمتسي بصنو نإ ةزمه حتفب هب كسمتسا نأ امأو : لاق

 وه يذلا ( دبملا ندب يف ) ايف كاسمتسإلا همزل ( لب ) هبف ةيلام ةعابت ال اهف
 هنم ) قحلا يأ ( هجرخيف ) سبخ وأ ( بدأ وأ لاكن وأ ريزعتك ) هل كلم
 يف هريغ دبع امأو « ىلوأ هنإف مامإلا وحن ىلإ هريسي نأ ابس الو ( هسفنب نإو

 هب ىتأ هب نايتإلاب مامإلا وحن هرمأ نإ لب هسفنب قحلا هنم جرخي الف هدي
 ص ةبه وأ قادصإ وأ عيبب ( هكلم نم ) هدبع جرخي ال يأ ( هجرخي الو )
 هجارخإب يأ ( هب مثايو هنم ) قحلا جارخإ يأ ( هجارخإ لبق ) كلذ وحن وأ

 هنأ الإ قحلا عنام ىنعم يف نوكي لب ( هنم هجارخإ مدع دصق نإ ) هكلم نم
 . هيف فرصتلا هل هكلم هنآل سبحي وأ برضي ال
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 . هل زاح قحل ( عنم ال هضبقو هلام زرح هب دصق نإو

 ومي نأ نع ( هلام زرح ) هكلم نم هجارخإب يأ ؤ ( هب دصق نإو )

 رفاو هتبه وأ هنمث ضبق يأ ( هضبقو ) صقني وأ سبحلا وأ برضلاب
 هل زاجو ى هيلإ لقتنا نم ربخيو « مثإ الو ( هل زاج قحلا عنمال ) رفاو ءءادمهإ

 ىحلاب عبتي هنإف هوني م وأ قحلا عنم ىونو هجرخأ اذإو ڵ ىقتعلاب هجارخإ

 . ناك ثح

 ت

 م

 وا

 ةلاكوب وأ هلام ميب هل نمم هريغ وأ ميتي هديب دبع يف مالكلا اذك و

 ثيح ىحلاب دبعلا عبتاو ىصع ىون نإو ‘ قحلا عنم وني الو “ هعيب هلف هعيبي ىلع
 ذإ هل زئاجف كلملا جارخإ ريغ دقعلا رئاسب وأ دبعلاب نهرلا دقع امأو ة ناك

 هيف وه ام باهذ نهرلا باهذ نوكي نأ يوني ال هنأ الإ جارخاب كلذ سيل
 . ملعأ هللاو

 هيفف ىحلا موزل هبف امم ناسللاب ناتكلا يف هلعفي ام ناك نإ : « رثألا ه يفو
 نإو ى هملع بدؤي هلئاق نإف سانلا نيب مالكلا نم لاتقلا رجي ام لكو « بيدأتلا

 . اقداص ناك

 اعد ىجلا هنم جرخأ نم لوأ ناك ينوانجلا ديلا دمع ةدبع وبأ يلو املو

 يف نالجر حتف نبا سورمع ىلإ مصتخا هنأ يورو ةيلهاجلا ةوعد نالف لآ اي

 باوجلا بولطملا ددرتساف ةحلاب بلاطلا ىلدأف روصنم يبأ رضحمب كحلا سلج

 همك رف هبلإ ماقف هددل هل نابتساف > لعفب ملف داعأ مش تكسو داعأف تكسف
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 لجرلا ىلع تلجع : ءاسلجلا لاقف هلجرب هبرضو هتإك رب هبرض يأ هلجرب هحمرو
 اوءدتبي مل ثيح ةلجع هذه : لاق ى ةسمخ : اولاق ؟ هذه مك : لاقف هع:اصأ عمجف

 ينع كمتاخ ذخف ةثالثب يل نذأت مل نإ : روصنم يبأل لا_ق مث ، دحاولا نم ددعلاب
 ص نيملسملا نيد يف نعاطلاو ‘ دناعو رباك نإ يأ قحلا عنام لتق « سايلإ ا
 . ملعأ هللاو ى نيملسملا تاروع ىلع لادلاو
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 باب

 مهيلع ةلالدلا دمعت نإ نيملسملا تاروع ىلع لاد لتق ؟لح

 . . ه هب لتقي نم هب لتقو ، لحي ال ايك

 باب

 نيملسملا تاروع ئلع آلادلا يف

 تاروع ىلع) كرشم وأ دحوم دبع وأ "رح لقاع غلاب ( لاد لتق لح )
 فطع ( لتقو ، لحي ال اك ى مهيلع ةلالدلا دمعت نإ ) نيدحوملا يأ ، ( نيملسملا
 نيملسملا تاروع ىلع "لادلا لتق ٦لح يأ “ طرشلا زي > يف وهف ؤ دعت ىلع

 كلذب لولدملا لتقي يأ ى ( هب لتقي نم هب ) لتقي نأو ةلالدلا دمعتي نأ طرشب
 لادلا ناك ءاوسو « لادلا مدو همد أفاكتي يذلا هيلع لولدملا هتلالدب يأ ء“لادلا

 سنرالتقي ال نكل « نونجمو الفط لادلا نوكي كلذك و ص اك رشم وأ ادحوم

 دبعلا لتق نإ كرشم وأ دبع ىلع هتلالدب دحوملا رحلا لتقي الف ى نابدؤي لب

 . اهيلع لد نإ ةأرملاب لتقيو « كرشملا وأ
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 برضب ةعامجلا وأ مامإلاف الإو دجو نإ ليتقلا يلو هب هلتقي امنإ و

 ث يلولل ال هب لتقي نم هتلالدب لتقي مل نإو هلتق زوج طايسو

 ىلع وأ لتقف دحوم ىلع هتلالدب كرشم لتقيو « ةدحوم ةرح يهو : تلق

 هتثرول دريو ىلولا هلتقي هنإف تلتقف ةأرما ىلع “لد اذإ و “ هقوف وأ هلثم كرشم

 سيلف اهوحن وأ ةعامجلا وأ مامإلا هلتقو يلو امل نكي مل نإو ‘ لجرلا ةيد فصن

 “لاجر لجر ىلع "لد ولف ت اضيأ لتاقلا لتقيو “ رهظ ا۔م اذهو ث ءيش هتثرول

 لادلا يأ ى ( هلتقي امنإو ) « نوثلادلاو نونتاقلا هب لتقي هنإف هولتقف لجر

 هل دجوي ( الإو ) ربخيف ى ابئاغ ولو ( دج و نإ ليتقلا يلو ) لبتقلاب يأ ( هب )
 مامالا ) هلتقمل ( ف ) ةيدلا ذخأ وأ ةيدلا ذخأ نمو لتقلا نم ىبأف دجو وأ يلو

 برضي ال اع امهريغ وأ ةبشخلا وأ املاب ( برضب ) ناطلسلا وأ ( ةعامجلا وأ

 ص دوجوملا يلولا هنع افع ولو ( طايس ) كب ( و ) ص هب برضي امم وأ ى هب
 دحأ لتق اذإ وأ ، آاصاصق ال ادح لتقي لادلا نأب لوقلا ىلع ةيدلا ضيق وأ

 ى ةيدلا ضبق وأ ىلولا افع اذإ لتقي الف اصاصق لتقي : لاق نمو ى هتلالدب

 ولو مامإلا هلتقي امب فصتا نإ الإ “ ىلوأ هلتقي امنإ لادلاك سيلف لتاقلا امأ و

 . ىلولا افع

 نم هتلالدب لتقي مل نإو “ هلتق ) ناطلسلا وأ ةعامجلا وأ مامإلل ( زوج و )

 دهاعم كرشمكو “ رح هتلالدب لتق دبمك ى هب لتقي ال نم اهب لتق لب ( هب لتقي
 دح لادلا لتقي : لاق نم لوق وهو ( يلولل ال ) ‘ دحوم هتلالدب لتق يمذ وأ

 . ةيدلا يلولل لب آاصاصق ال

 ۔۔ ٥١٦٦ه



 هب لتقي مل نإو س ركذ امب لتقي هنم رثكو كلذب رهش نإ : ليقو
 هتلالدب ذخؤيو ث تارم ثالثب ةرثكلا دحت نأ يف دعب الو دحأ

 هرثأ وأ هناكم وأ هل هارأ وأ هذخآ ملسم ىلع فقوأ نإ نمضيو

 . هيلإ وأ هذخأي فيك وأ . هيلإ ذخأي ثيح وأ ، هتبرط وأ

 ( ركذ امي لتقي هنم رثكو ) « ةلالدلا نم روك ذملا ( كلذب رهش نإ : ليقو )
 لتقيل نإو ) ‘ هوحن وأ مامإلا هلتقي يأ ‘ اهريغ وأ رطايسب برضلا نم
 لادلا لتقي" : لوقي نم لوق وهو ى هتلالد نم ام ءيش يف ( دحأ ه ) ةلالد ( ب

 . لتقي م وأ "دحأ هتلالدب لتق « آاصاصق ال ادح

 هتلالدب هيلع لولدملا لتق ءاوس ( تارم ثالثب ةرثكلا دحت نأ يف دعب الو )

 مل ولو ى ةمبارلا ةلالدلاب لتقيف ضعب نود اهضعب يف لتق وأ ى لتقي مل وأ نهيف
 يطعأ نإف ى ( نمضيو هتلالدب ) لادلا ( ذخؤي ) امنإ ( و ) ‘ دحأ اهب لتقي
 ىطعأ اذإف ص ه۔ب الإ وجني الو ى ءاطعإلا همزل الإ و ةبوتلا الإ هيلع الف لولدملا

 هلام ىلع وأ ى دحوم يأ « ( ملسم ىلع فقوأ نإ ) ىطعأ امب لولدملا ىلع عجر

 اذه : لوقي نأب ( هقيرط وأ هرثأ وأ هناكم ) ءارأ ( وأ هل هارأ وأ هذخآ )

 . هقيرط اذك عضوم وأ هقيرط

 فيك وأ ) “ اذك عضوم نم هيلإ ذخ : لوقي نأب ( هيلإ ذخاي ثيح وأ )
 اذك تقو هيلإ ءيج وأ “هذخأت وأ هبلغت اذك لعفإ : لوةي نأ لثم “( هذخاي

 ناشطع وأ افيعض وأ اعئاج هيف ناك وأ ، هيف ماني وأ هيف لفغي تقول « هذخأت

 نأ لثم ( هيلإ ) ذخأي فيك ( وأ ) ناشطع وأ عئاج نآلا وه وأ ،اضيرم وأ
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 ذخأي ام ىلع هفقوأ نإ الإ نمضي ال : ليقو ث كلذب هل ربخأ وأ

 ء هضبق ام دعب هب هربخأ نإ امك طقف كلذ ريغ يف مثأي و هل هارأ وأ

 سيل وأ هربخي نم هيف سيل هنأل ى هب لصت اذك عضوم نم هيلإ بهذإ : لوقي
 . بلك هيف

 لثم لولدملا ديفيو “ كلذ نم هب رابخإلا نكمي يذلا ( كلذب هل ربخأ وأ )

 ى اذك عضوم يف هقيرط وأ اذك عضوم يف هرثأ وأ اذك عضوم يف وه : لوقي نأ

 ص اذكب لصوي وأ « اذكب بلغي هنإ وأ ى اذك عضوم نم هيلإ ذخؤي هنإ لاق وأ
 مهربخأ نإ لثم مهلاومأو مهسفنأ يف موق ةروع ىلع مهلد نإو : دمحأ خيشلا لاق
 : ليقو ت هيلع نامض الو ى صع دقف مهل اومأ و مهسفنأب هيف نولفغي تقوب

 ٠ نم اض

 هارأ وأ ) لام وأ سفن نم ( ذخاي ام ىلع هفقوأ نإ الإ نمضي ال : ليقو )

 ءلولدملا ىطعأ نإ الإ وجني الو « ( طقف ) اريبك امثإ ( كلذ ريغ يف مثأيو ى هل
 هنبا وأ هدبع رمأ وأ هسفنب كلذ لادلا لعف ى نيلوقلا يف ءاوسو وه ىطعأ وأ

 امأو « بنذلا يف لاد امهالكف « ادحأ لدي نم دحأ لد نإ و ى هلدي نأ الفط وأ
 ترثك نإ اذك و ى مهلك نونمضي : ليقو “ طقف ةلالدلا رشاب نم ىلعف نامضلا

 . لاد مهلكف ةلالدلا طئاسو

 هنولتقي نم ىلع ةملظلا لدي نأ سسجتلا نوكي امنإو : « ناويدلا » يفو

 ذخأي امب يأ ء( هب هربخأ نإ ) طقف مثأي هنأ ( اك ) مهل ىرب وأ هلام نولكأي وأ
 ء نالف لام وأ نالف : لادلا هل لوقف هضبقي نأب ( هضبق امدعب ) لام نم
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 كلذب نمضي : ليقو ، ىرسألا نم لاملا هنم ذخأي نمم وأ هنمث وأ

 ؟ طقف ضوبقملل لقتنملا وأ ًاقلطم لاملا نمضي لهو ء ًاضيأا

 ه۔ءعابو هذخأ نأب ذوخأملا سفن وأ لاملا نث يأ ط ( هنمث ) ضبق امدعب ( وأ )

 لاملا هنم ذخاي نمب ) هربخأ ( وأ ) “ نالف لام هنإ : لادلا هل لاقف هنمث ضبقو

 ىرسأ اوناك نإ اذك ولبق نم ىرسأب اوسيل و ىرسأ مهلعج نأب ( ىرسألا نم

 اوناك وأ نيك رشم اوسيل ىرسألا نوكي ثيحي هنم مهذخأي نأ ردقي نم دنع

 دمب وأ ةوعد الب اولتاقي نأ لثم “ زوجي ال لاتقب مهرسأ ناك نكل نيك رشم
 هبشأ امو لتقلا ناخثإ لبق رسأب وأ مهنم مامإلا ذخأ امدعب وأ ةيزجلل مهناعذإ

 نأ وأ هب نودفي ام ىرسألل نأ وأ ‘ ىرسأ كلانه نإ : هل لوقي نأب ى كلذ

 نمضي ) هضبق دمب هرابخإ يف ( ليقو ) ى كلذ هبشأ امو مهيدفي نم مهل
 . ( أضيأ كلذي

 هنأب هرابخإ امأو « هنم ةلالد الب هذخأو هضبق دق ءيشلا نأ لوآلا هجو

 لام ذخأ وه سيل رسألا اذك و ث نالفل هنأ نايب ىوس ءيش هيف سيلف نالفل

 سيلف هنع كلذ دعب ءادفلا ذخأ امأو ى هندب يف رض الو لتق لب لاسنإلل وه لب

 هلام ىلع هل ةلالد سدل هيدفي نم وأ هيدفي ام هل نأب هرابخإ اذك و“لادلا ةلالد نم
 . هذخأي عضوم يف

 ء لا۔۔ لك ىلع بنذأو همالكب لاملا ذخأ ىف ببست هل نأ يناثلا هجوو

 لقتنملا وأ ) “هيف هببستل لوصألاو لقتنملا ( اقلطم لاملا ) لادلا (نمضي لهو)
 ص يناثلا حيحصت لصألا ةرابع رهاظ ناك ولو لوألا حيحصلاو “( طقف ضوبقملا
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 3 هيف هرظن ديدحتب نإو ء هببسب ذخأ ام لك ليق نمضيو « نالوق

 هيلع لد ام ذخؤي ملو ًاكرشم لادلا ناك نإو س ذخأف يئر" ىتح

 كلذ ىلإ لصوي مل وأ دبع ناك نإو ى نمضي مل ملسأ دقو الإ

 همزل وأ ، هيلع دنازلاو هبر ىلع هتبقر لباقي ام لهف ء قتعو الإ

 ؛ نالوق ؟ هذخأ لبق قتع نبح لكلا

 هيف نأل ريبك اهلك لئاسملا كلت يف نايصعلا نأ يدنعو ع لاح لك ىلع ىمعو
 ص هترقب وأ الثم نالف ةلخن هذه نأ هربخ نأ كلذو ء ( نالوق ) ؟ لام فلت

 نمضي و ) ،اهذخأف ةريثكلا اهتلغل اهيف بغرف اهتتلمغب هربخأ و نالفل هنأ ملع وأ

 هيف هرظن ديدحتب نإو هببسب ذخأ ام لك ) ءاململا ضعب لوق يف يأ ى ( ليق
 لادلا ناك نإو ) هيلع ةلالدلا هرظن ديدحتب دصقي مل ولو ( ذخاف يئ ر ىتح
 نم هيلع "لد ىلع رضي وأ لتقي مل وأ لاملا نم ( هيلع لد ام ذخؤي ملو اكرشم
 يذلا هلعف نرأل اشرأ الو اسفن الو الام ( نمضي من ملسأ دقو الإ ) سانلا
 نم ةبوتلاب روفغم كرسثلا ف لمف اهو كرسثلا لاح هنم ناك داسفلا هملع بترت

 . كرشلا

 لولدملا ( كلذ ىلإ ) هلولدم لصي ملو يأ « ( لصوب ملو أدبع ناك نإو )
 لهف قتع ) دق ( والإ ) رنخخأ وأ لتق وأ رض وأ داسفإب سفن وأ لام نم هيلع

 همزل وأ س هيلع دنازلاو ) هكلم يف وهو لعف هنأل ( هتبر ىلع هتبقر لباقي ام
 رض وأ داسفإب هملع لولدملا "لولدملا ذخأ لبق يأ ع ( هذخأ لبق قتع نيح لكلا

 ذخأو هكلم يف لد نإ « ( نالوق ) ؟ هديس ىلع ءيش الو لك أ وأ لتق وأ
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 لكنيو ،هطوقسو نايضلا يف كلذكف . انونجم وأ الفط ناك نإو

 نإ لفطك بدؤيو اهب داقي سفن فلت هتلالد ىلع مقي مل نإ فلكم
 ٥فلكملاك داسف هنع مقي ل

 نم ىلع : ليقو ى هكلم نم وه جرخ نم ىلع هتبقر لباقي ام هجارخإ دعب لولدملا

 كلذ لثم ىلع مالك رمو « قتعي نيح ىلإ هتبقر يف هيلع يقابلاو هكلم لخد
 .هلح يف

 عقوو ةقافإلا وأ عولبلا لبق لد ( انونج وأ الفط ) لادلا ( ناك نإو )
 امه : ليق ص ( هطوقسو نامضلا يف كلذكف ) « غولبلا وأ ةقافإلا دعب ذخألا
 نانمضي نونجلاو لفطلا : لبقو ى امهيلع ءيش ال : ليقو ى هلك كلدل نانماض

 : « ناويدلا ه يفف ى ةقافإلاو غولبلا لبق اهتلالدب داسفلا عقو ولو ةلالدلاب

 . نالوق ى اهيف نونجلاو لفطلا ةساسجو

 لب ى ( اهب 'داقي سفن فلت هتلالد ىلع مقي مل نإ ) لاد ( فلكم لتكنيو )
 وه اهب لتقيف اهب داقي سفن امأو ى لام فلت وأ ى اهب داقي ال سفن فلت ماق

 لفطلا بدؤيو يأ “نونجملا وهو لفط لثم يأ ى ( ,لفطك بآدؤيو ) ى اهلتاقو
 عقو نإ ايس الو ( داسف ) هتلالد نع يأ ى ( هنع مقي من نإ ) لادلا نونجملا وأ

 فلكملا نإف ى ( فلكملاكب) بيدأتلا زواج الو 0 بيدأتل اب ىل'وأف “داسف اهيلع

 نمض لفطلا ةلالدب داسف ماق نإو “ طقف لكني داسف هتلالد نع مقي مل نإ اضيأ
 دارملاو « ةلقاملاف ةيدلا ثلث يف سفنلا يف ماق نإو “ لفطلا لام نم وأ ع هوبأ

 ةلأسملا يف بدؤي الو الاكن لكني فلكملا نآل هلاكن يف لفطلاك هبيدأت يف هنأ
 . داسف هب مقي مل يذلا فلكملا جرخ اك نامضلا نع جرحم : لاق هنأكف
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 . ذخأي ال نمو « رايخألاك داسف هنع موقي ال نم ربخأ نإو

 هرابخإب دصقي مل نإو ‘ سوساج الو لادب سيلف هل سيل ام

 هلد وأ هارأ نإالإءيش هيلع سيلف داسفلا هنع موقي نملنإو ةلالدلا

 .لادب سيل ام ذخاي ال نمو رايخألاك داسف هنع موقي ال نم ربخأ نإو )

 نع ثحابلا سوساجلاو ‘ داسف هنع ماق ولو هيلع نامض الو ص ( سوساج الو
 هيلع سيلف داسفلا هنع موقي نمل نإو ةلالدلا هرابخإب دصقي مل ناو ) ى رشلا
 ينغ انالف نإ : هل لوقي نأ رابغخإلاف «( هنل وأ ) ءيشلا ( هارأ نإ الإ يش
 الب كلذ وحن وأ ص هنع لتاقي وأ هنع درب نم هل سيل وأ ى منغ هل وأ لام هل وأ

 نالف وه اذه : هل لوقي نأ لثم “ ةرهاظ ةءارإلاو ‘ نامض ال_ف ي ةلالد دصق

 نمضيف ،اذك يف هلام وأ “ اذك عضوم يف وه : هل لوقي نأ ةلالدلاو هلام اذهو

 . اهدصقي مل ولو

 ء قيرطلا اذه ىلع وأ يرثأ ىلع اوعجرا ةملظلل لاق نإ : « نازيدلا » يفو

 كلذب ناكو مهفرص كلذب دارأ امنإو ‘ اذك عضوم يف بصخلا : مهل لاق وأ

 وه وأ « اذك عضومب سانلا : مهل لاق نإو ‘ نماض وهف لاومألاو سفنلا فلت

 مهفرص يتلا ةيحانلا كلت يف اوسيل سانلا نأ نظي “ سانلا نع مهفرصي نأ ديري
 . صخرب نم مهنمو ‘ نماض وهف لاومألا اولك أو سفنألا اولتقف اهيلإ

 راك امنإ و “ انه اه وه سيل : لاقف هلتق نوديرب مهو نالف نع هولأس نإو
 ى مهترضم كلذب دصقي مل نإ كلذ نامض هيلع سيلف هولتقو هوذخأف نالف انه اه

 نامض هيلع سيلف اسأب هب اوديرب مل مهنأ نظي وهو مهربخأف لجر نع هولأس نإو
 هعم اوباصأف هلام ىلع مهلد نإو ص لاحلا اذه ىلع لاومألا كلذك و « هولتق نإ

 هريغ لام ىلع مهلد نإو ‘ صخري نم مهنمو ى نماض وهف هولكاف هريغ لام
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 اذكو س طقف مشأ لتقي وأ ذ سخأ نم ىلع هلدي نم ىلع هلد نإو

 ء كلذ ىطعأ وأ داسفل لصوم ىلع وأ مسك هلتقي ام ىلع هلد نإ

 مهد نإ و ‘ نماض وهف عيمجلا اولك أف دصق يذلا ريغ هعم اوباصأف داسفلاب هدصقف

 لام وه اذإف ديص هنأ نظ وأ ص ركسملا لثم هنم فاخي صحفلا يف ءيش ىلع

 نإو صخ ري نم مهنمو “نماض هنإف مهولتق وأ مهولكأف مهوقحلف مدآ وني وأ سانلا
 اودسفأ اهف هيلع نامض الف هولخدف هنولخدي نيأ نم مهلزنم وأ موق رصق ىلع مهلد

 وأ سانلا لاومأ اولكأي نأ ىلع مهتلد نمو ط نماض وه : لوقي نم مهنمو ى هيف

 . نماض هنإف مهومرغ وأ مهولكأف مهلاومأ ددع ىلع

 اثلاث لدي نم ىلع ايناث هلدي نم ىلع ادحأ لد وأ ( هلدي نم ىلع هلد نإو )
 لقعي ال امو لقعي نم مومع ىلع نم عقو أ ( لتقي وأ ذخاي نم ىلع ) رثكأ وأ

 صاصقلا وأ نامضلا امأو ى لادلا كلذ لدي مل وأ « ذخؤي مل ولو ( طقف مأ )

 ه ( مسك هلتقي ام ىلع هلد نإ اذكو ) ‘ ناسنإ وأ رلام ىلع ةلالدلا رشاب نم ىلعف

 ء مسلاب لتقلا ىلع هل اهبنم “لتاق مسلا نإ : هلتق دارأ هنأ ملع دقو هل لوقي نأ لثم
 نإ : هل لوقي وأ ، لتاق هنأ يردي ال لتقلا ديرمو « لتاق مسلا نأب هل اربخ وأ
 ( داممفل لصوم ىلع وأ ) ى مسلا نيع ملعي ال هنكل لتقلا ديرب هملع دقو مم اذه

 همطعيل نالف دنع وأ اسرف وأ احالس وأ ار اذك عضوم يق نإ : لوقي نأ لثم

 داسفل لصومو مسأ وحن نم روكذملا (كلذ ىطعأ وأ ) هب دسفيف هذخأي وأ كلذ

 . رشابملا لادلاو طئاسولا نوتلادلا نمضيو ، نماض ال مثآ هنإف

 لجر هيلع لولدملا "لد مث لجر لام ىلع لجر ةلد نإو : « رثلا » يفف
 مرغ نإو ى هريغ ءىرب دقف قراسلا مرغ نإو ى اعيمج نونماض مهف هقرسف رخآ

 اذإو ، لوآلا سوساجلا الو قراسلا ءىربي ام كلذ يف سيلف طسوألا سوساجلا
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 لكن صاصق وأ دي عطقك دح بجوه سوساج هلد نم لعف نإو

 . طقف لادلا

 ةريثك ريماطم عضوملا كلذ يف قراسلا دجوف ةدحاو ةرومطم ىلع لجرلا لد

 . اهعيمج نماض لادلاف اهقَر سف

 نم رانيد عبر ةقرسل ( دي عطقك دح بج وم سوساج هلد نم لعف نإو )

 نم صاصقلا هيف امم اهريغ وأ دَِك اوضع عطقي نأ لثم ؤ ( صاصق وأ ) زرح

 امنإ و « دحلا نود طقف لاكنلا لادلا ىلعف يأ ث ( طقف لادلا لكن ) هيلع لولدم
 . ملعأ هللاو « هجومل لعافلا لولدملا ىلع صاصق و عطقك دحلا
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 لصف

 هنع طعي الف دبع ولو هب لتقي ال نمب الاد مامإك لتق نإ

 هلتق ولو . هتلالد يف هب لتقي نم ةيد هنع طحتو هتميق وأ هتيد
 . مامإلاك يلولا ريغ

 لصف

 مامإلا هب لتق اكرشم وأ ( ادبع ولو هب لتقي ال نمب الاد مامإك لتق نا )
 :لمقو ى هلتقي ال : ليقو ى هكرت هلو هلتق هوحن و مامإلل نإف ى هملع لادلا هوحن و

 لتقي ال يذلا ليتقلا ةيد يأ “( هتيد ) لادلا نع يأ “( هنع "طحي الف ) ى هلتقي

 ةلآلدب لتقلا دبعلا ةميق يأ ط ( هتميق وأ ) ص نبلادلا بآلاو كرلاك ى لادلا هب

 نم ذخؤتلف لبق لتق نإو ة هو وأ مامإلا هلتقي مث رحلا كلذ يطعيف لادلا

 هلكنيو طقف ةبوتلا لادلا ىلعف اهاطعأ نإو < لتقلا رشابم هل اهدربو هتك رت

 ولو ) هتلالدل لتق نإ ( هتلالد يف هب لتقي نم هنع طحتو ) 0 هلنقي وأ مامإلا
 طحي الو « ةيدلا ذخأ وأ اصاصق لتاقلا لتق يلولل و ‘ ( مامالاك يلولا ربغ هلتق
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 همزل ذخأف لام ىلع لد نإ امك لتق ريغ يف اقح هند جرخأ نإو
 نإ نايضلا نم ءىربو ص ذخآلا ىلع هب عوجرلا هلو هبحاصل همرغ

 ذخآلا لولدملا هذخأ ام جرخ نإو 2 هبرل هدروأ ذخآلا همرغ

 ث مثإلا ال نايضلا امهنع طقس 2 ثرإك هجوب هيلإ عجر وأ هل هنأ

 هلتقي نأ لبق ةيدلاب لادلا وأ لتاقلا بلطي نأ لوتقملا يلولو ، لتقلا رشاب نمع

 مل نإو ى ةوعدلا ءايحإل هلام نم هتوم دمب ولو ةيدلا ىطعتف ةوعدلا يحيو مامإلا
 . هتكرت يف اهك ردي مل اهبحي

 برضلاو سبحلاك ى ةلالدلل ( اقح هنم ) هوحن وأ مامإلا ( جرخأ نإو )
 (ذخاف لام ىلع لد نا اك ) ، لتق نود برضو رلام ذخأك ى ( لتق ريغ يف )
 مرغ اذك و ع ( هبحاصل همرغ ) لادلا مزل يأ ى ( همزل ) برضف سفن ىلع وأ
 - ءاخلا رسك و دملاب - ( ذخآلا ىلع هب عوجرلا ) لادلل يأ « (هلو) “شأرآلا
 لادلا هاطعأ نإ براضلا لولدملا ىلع ش"رألاب لادلا عجرب اذك و ى لولدملا اوهو

 / . هل ربحو

 هنيعب ( هدر وأ ) لثملا وأ ةميقلاب ( ذخآلا همرغ نإ نايضلا نم عىربو )
 وأ هل هنأ ) - ءاخلا رسك و ةدملاب _ ( ذخآلا لولدملا هذخأ ام جرخ نإو هبرل )

 جرخ وأ ( ث'رإك هجوب ) ام نم لاتشا لدب ردصملاو ى هذخأ دعب ( هيلإ عجر

 لولدملاو لادلا نع يأ “ ( ايهنع طقس ) هل مدلا لالح لولدملا هلتق نم نأ

 ذخالا دعب هيلإ عجر يذلا الإ ريغص : ليقو ى ريبك وهو ( مثإلا ال نامضلا )
 . ريبك هيف مثلاف
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 ذخألا ىلع هب عوجرلا هلو هيلإ عجر وأ لادلل جرخ نإ اذكو

 لولدملا هلعفي ملو لتق لتق وأ ذخأ ىلع هلد نإو ص هذخأ لبق ناك ولو

 يف منغ وأ ،ثرإ كب وأ لتق يف نعط وأ ةدر كب حيبأ دقو الز
 ء طقف مثإلا مزل لام

 ذخأ دعب ( هيلإ عجر وأ لادلل ) هبلع لولدملا لاملا ( جرخ نإ اذكو )

 يف ريبك وهو ى ريبك وأ ريغص وهو مثإلا مزلو ص نامض الف هتلالدب هايإ لولدملا

 ( ىلع هب عوجرلا ) لادلل يأ « ( هلو ) ، ريبك ذخألا دعب عوجرلا ةروص
 دق هنأل اذهب انغ امنإو ( هذخأ لبق ) لادلل يأ ى ( هل ناك ولو ذخآلا ) لولدملا

 هذخأي نأ لولدملا رمأ دقو « لادلل كلم هنأل هسفنل لولدملا هكسمي هنأ مهوتي

 ص ةيطملا هجو ىلع هذخأب رمأي مل هنآل لادلل وه لب ، كلذك سيل : لاقف هسفنل

 ةقرسلاو بصغلا هجو ىلع لب

 طقف مثإلاف ةلالدلا لبق لادلل اهمد لالح يه اذإف اهلتقف سفن ىلع هلد نإ و
 ملو ) حابم ريغ ( لتق وأ ذخأ ىلع هلد نإو ) ث اذه ريغ “رمو « كلذك امهيلع

 ( نعط وأ ةد ركب ) امهدحأل وأ ايمل هبلع لولدملا ( حيب أ دقو الإ لولدملا هلعفي
 ( يف ) وه ا_ءإ لسشمتلا اذه و أ اهدحأل ىلو و ] ال يلو لتق و ] قيرط عطق وأ

 امهدحأ وأ هملع لولدملا لادلا هثرو نأ۔ب ( ثأرإكب وأ لتق ) ىلع ةلالدلا نأش

 لحو دهملا ضقن دقو الإ هذخأي ملف دهاعم لام ىلع هلدي نأ لثم ى ( متغ وأ )

 مثإلا ) اه ( مزل لام ) ذخأ ىلع ةلالدلا نأش ( يف ) وه امنإ ليثمتلا اذهو ى هلام
 . اضيأ لولدملا هيلإ هدر لادلل نإف ع هبحاصل وه امنإ لاملاو “ ( طقف
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 ‘ نمض مرح دقو الإ لولدملا لعفي ملف امل حابم ىلع لد نإ و

 ملف لولدملل ال هل حابم ىلع هلد نإو ص لادلا ال لولدملا مشأ و

 هب عجريو اضرأ لادلا نمضو > امئأ و مشأ هل حيبأ دقو الإ لعفي

 لادلل يأ ى ( ايمل ) سفن وأ لام نم ( ,حابم ىلع ) لادلا ( ةلد نإو )
 مثأ و نمض مرح دقو الإ ) لادلا هبلع هلد ام ( لولدملا لعفي ماف ) لولدملا و

 لادلا نإف ى( لادلا ال ) لولدملا وه مثآلا نماضلاف ث مثأ و نمض هعزانت ( لولدملا

 ى ملعلاب كردت ال هتمرح تناك نإ لولدملا مثأي امنإ نكلو ى مثإ الو هيلع نامض ال

 ةمرحلاب لادلا ملع نإ و ‘الهاج ناك ولو ملعلاب كردت امع تناك وأ اهب ملع دق نكلو

 ولو ملعلاب اهيف ةمرحلا كردي يتلا ةفصلاب ملع وأ لعفلا لبقو ةلالدلا دمي ةثداحلا

 هلدي نأ كلذ لاثمو ى اضيأ مثأي دقف لولدملا رابخإ يف يسلاب لمعي ملو لهج
 نعطلا نم بات دقو الإ هلتقي ملف ال يلو لتاق وأ براحم وأ ةدترم وأ نعاط ىلع

 هل مدلا نوكي نم ثدح وأ رخآ يلو افع وأ ةبراحملا وأ دادترإلا وأ

 ملسأ دقو الإ هذخأي ملف لام ىلع هلدي وأ ى كرش نم ملسم و ردول ومك ك ايهن ود

 . هبحاص

 ص اذخأ ( لعفي ملف لولدملل ال ) لام وأ سفن نم ( هل حابم ىلع هلد نإو )
 مل نكلو ةحابإلا دمب لعفو لولدملل يأ « ( هل حيبأ دقو الإ ) ابرض وأ التق وأ
 دقو الإ لولدملا هلتقي ملف هيلول لتاق سفن ىلع هلدي نأ لثم لولدملا ( محأ ) اهب ملعي
 هنأب هل ملع الو « لتقلا وأ دادترالاب لولدملل ملع الو ‘ لولدملا يلو لتق وأ دترا
 لادلا ىلع نامض ال اك هيلع نامض الو “ لادلا ناسل نم الإ دترا وأ لادلا يلو لتق

 نمض امب يأ ى ( هب عجريو ) مثأ اك يأ ط ( اضيا لادلا نمضو ) اعم ( امأو )
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 زاج دقو الإ لعفي مل نإ الإ ايه زوجي ام ىلع لد نإ لولدملا ىلع
 > مشأ هنيد ف هل زئاج ىلع ًافلاخع لد نإو ‘ نماض ال صاع هناف هل

 فلاخ ا عج ر تفزرإ طقس لهو ء اندنع زح ل ثح نمضو

 هنع طقس ال وأ اهنم ةعابتلا بر هأ ربأ ` وأ اننيد ىلإ لعافلا

 ؟ ناضلا

 خلا امنأو : هلوق ىلإ دئاع طرشلا اذه ( ايمل زوجي ام ىلع لد نإ لولدملا ىلع )
 صاع ) لادلا يأ ى ( هنإف ) لولدملل يأ ى ( هل زاج دقو الإ لعفي من نإ الإ )
 . مدقت ام هنع ينغي كلذو ( نماض ال

 فلالا نيد يف يأ « ( هنيد يف هل زئاج ىلع افلاخم ) قفاوم ( لد نإو )
 سفن وأ لام يف هتلالدب دسف ام ( نمضو ) لادلا ( مثأ ) قفاوملا نيد يف ال

 يف زوجي ام ىلع فلاخ لد نإ اذك و ى نبقفاوملا رشعم ( اندنع زجي مل ثيح )

 كلذو ى نمضيو مثأي هنإف « هنيد يف كلذ هل زوجي رخآ افلاخم اننيد يف الو هنيد

 ( طقس لهو ) هلام وأ ةريبك لعاف ىلع ايرفص' يكلام وأ قفاوم لدي نأ لثم
 بر ءأربأ وأ اننيد ىلإ لعافلا ) لولدملا ( فلاخا عجر نإ ) لادلا نع نامضلا

 نع طقس اذإف « لولدملا لعف ىلإ دنتسم وهافمنإ هنامض نآل ( اهنم ةعابتلا
 هطوقس هحوو ى لادلا ءىربا لعافلا هاطعأ ول هنألو ص لادلا نع طقس لولدملا

 طقس قحلا لهأ بهذم ىلإ عجر مث ةنايدب لعف نإ انيلإ عوجرلاب لولدملا نع
 زوجيال هنأل ( نامضلا ) لادلا نع يأ ى ( هنع طقسي ال وأ ) اهب لمف ام هنع

 كلت نألو « هئاربإب وأ اهئادأب أربي امنإو « هربي مل ةعابتلا بحاصو هنيد يف كلذ
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 فلاخم لد نإو .هنيدب هل حيبأ ثمح عوجرلاب هنع اطقسو ، نالوق

 ء اعم :انمض كلذك رخآ عدتبم وأ هل بي مل اقفاوم هيف هل حابم ىلع
 ء نمضي : ليقو ى هنع هطوقس راتخاف 2 فلاخملا عجر نإو

 ذخآلا لدي نم ىلع لد نإو

 ى نالوق ) ؟ رخآلل ءاربإ سيل امهدحأ هوأربأف هل ملاظ امهالك ذإ اهيلع ةعابتلا
 ق زاج ام ىلع فلالا لادلا نع يأ < ( هنع ) نامضلاو مثإلا يأ ء ( اطقسو

 لولدملا نع ناطقسي الو ى ( هنيدب هل حيبأ ثيح ) اضيأ ( عوج رلاب ) هنيد
 . ءاربإلا وأ ءادالاب الإ هنيد يف كلذ هل حبي مل يذلا

 هيلع وه يذلا نيدلا يف يأ ى ( هيف هل حابم ىلع فلاخم لد نإو )
 هنيد يف هل حبي مل ( كلذك رخأ اعدتبم وأ ) هنيد يف ( هل حبي مل اقفاوم )

 لولدملا امأو “ كلذ يف هتنايد نالطبلف لادلا امأ ى لولدملا و لادلا ( اعم انمض )
 نمض اذإ و “ هلاد نامضلا نم ءىرب لولدملا نمض اذإف ى هنيد يف كلذ هل حبي مل هنألف

 . لولدملا ىلع عجر لادلا

 راتخاف ) هنيد ين هل زوجي ام ىلع لادلا ( فلاخا ) اذه ( عجر ناو )

 ليقو ) ‘ عدتبملا وأ قفاوملا عدتبملا لعافلا ىلع نامضلا ىقبيف ( هنع هطوقس
 نيد ىلإ مجر مث زوجي ال ام هتنايدب لعف نم لك يف درطم لوق وهو ( نمضي )
 ةنايدب هك رش يف ائيش لعف اذإ طقف كرلا يف عرشلا هركذ امنإ وفعلا نأل قحلا
 . مالسإلاب هنع طقس هريغ و ]

 ديرم يأ ى ءاخلا رسك و دملاب ( ذخآلا لدي نم ىلع ) لاد ( لد ناو )
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 هتفوخ نإ الإ هملع كتللد نم كلدي ال : ذخآللل لاقف . ذخأ ىلع

 ملسم ىلع ةلالدلا زوحت الو ه طقف مشأ هلام داسفب وأ هبلح وأ هلتقب

 مشأ و لاكن و نامضو لتق نم عوطتب مزلي ام اهب مزلي و . ةيقتب نإو

 ، نايضلا طوقسب : ليقو

 لتق ىلع وأ ءاخلا ناكسإبو ةدم الب ( ذخأ ىلع ) لتقلا ديرم اذك و « ذخألا

 نإ الإ هيلع كتللد نم كلدي ال ) لقب مل وأ لتقلا ديرم وأ : ( ذخآلل لاقف )

 هبيبح لام وأ ( هلام داسف ) عاقيإل ( ب وأ هبيبح ) لتق ( وأ هلتقب هتفوخ
 نم ركذ ام لولدملا لعف ( طقف مثأ ) كلذ ربغي وأ هبيبح برض و أ هبرضب وأ
 ح لعفي مل وأ ةلالدلا نم ركذ ام لوآلا هيلع ىلولدملا لعفو ى لعفي مل وأ فيوختلا

 ىلع ةلالدلا زوجت الو ) لعفي مل وأ لتق وأ ذخأ نم دارأ ام لولدملا لعفو ,

 لحي مل كرشم ىلع الو “ فلاخ وأ ىلوتم ريغ وأ ىلوتم قفاوم دحوم ( ملسم
 هفن ىلع ةيقتب كلذ ىلع "لد نإ و ( ةيقتب نإو ) "لحي مل نإ هلام ىلع الو « همد

 لب سفنلا نع ةيقتلا ةهبشل لتةي ال : ليق “ نامضلا همزل لتقلا نع ىقتا ولو
 :لاق نم لوق ىلع الإ همد ءىفاكي ال امب لتقي ال هنأ الإ لتقي : ليقو ى ةيدلا يطعي
 . لتقي مل ولو آدح لتقي : لاق نم لوقو ى آدح لادلا لتقي

 ةلالدلاب يأ ى ( اهب مزليو ) : لاق اك هتيةتل ءيش هنع أردي ال هنأ راتخملاو

 ةيقتوت رابجإ الب يأ ى ( عوطتب ) ةلالدلا ىلع ( مزلي ام ) ةيقتب كلذ ىلع
 : ليقو « مثأو ) الثم ناكا لادلا لتقي مل ثمح ( لاكن و نايضو لتق نم )

 ص مثإلا ءاقبو لاملاو سفنلا نامض ةيقتو رابجإب لادلا نع ( ناضلا طوقسب
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 ؟ هللا دنع وأ كحلا يف همزلي ًاقلطم لادلل مزاللا ناضلا لهو

 هلعف وأ هنيد وأ هبہن وأ هتفصب دحأ ىلع لد نمو ‘ نالوق

 هلتقف هيف نكت مل ةفصب هربخأ وأ ، لولدملا دنع هل_تقل بجوملا

 { اهب هنمض

 لهو ر ى لتقلا وأ نامضلا لتاقلا وأ ذخآلا ىلعو ى لوقلا اذه ىلع اقلطم لكنيو

 تناك ةلالد يأ ى ( اقلطم لادلل مزاللا ) بابلا لئاسم نم روكذملا ( نامضلا
 ( هللا دنع وأ ) للا دنعو ( مكحلا يف همزلي ) نامضلا اهيف ركذ يتلا تالالدلا نم
 ىلإ عجارلا رمألا يف كلذو « يناثلا نود لوآلا ىلع ةموصخلا هبف بصنتف طقف

 مامإلا هلتقي كلذك و « لتقي مل نإ تباثف بيدأت هسبح وأ هبرض امأو ,' ماصخلا

 روهشملاو ى يناثلا رايتخا لصألا بحاص رهاظ ( نالوق ) لوق يف ادح هوحن وأ
 ٠ لوآلا وه مهمالك نم ردابتملا

 ث اهتحاصف وأ اهظلغ يف وأ تافللا يف هتفلك ( هتفصب دحأ ىلع آلد نمو )
 ء هنيد وأ هبسن وأ ) هسابلو هلوطو هنكلو هنحل يفو هناسل ةماقتسا مدع وأ

 هدنع هلتقل ةبجوم ( ةفصب هربخأ وأ 0 لولدملا دنع هلتقل بجوملا هلعف وأ
 ةفص نم ركذ امب هتلالدب يأ ( ايهب هنمض ) هلام ذخأ وأ ( هلتقف هيف نكت مل )

 هفصو اذإ ةريبك وذ هنأب هفصوك هيف نكت مل ةفصب هرابخإب وأ ى اهربغ وأ
 هلصف وأ هلوقل ليثمت كلذو « ملسم هنأب نيك رشملل هفصوك و يرفصلل كلذب
 نعاط وأ دترم هنأب.هربخي نأ هيف نكت مل ةفصب رابخإلا لاثمو ى خلا بجوملا
 . كلذ ريغ وأ هيلو لتاق وأ
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 لجرب هرابخإك هتلالدب هيلإ لصي ال لام وأ سفن ىلع هلد نإو

 هدجوف كلذ ءارو هيلع شتفف اهيف زرفي ال ةماع يف لام وأ

 . ث نمضي مل

 لام وأ لجرب هرابخإك هتلالدب هيلإ لصي ال لام وأ سفن ىلع هلد نإو )

 : اذك ةليبق نم دجي نم لتق ديرملا لوقي نأ لثم ( اهيف زرفي ال ةماع يف
 لتق ديرمل لوقي وأ ى اهنم الجر اذك دلب يف وأ ى اهنم الجر سانلا ءالؤه يف نإ

 :لوقي نأ لثمو ىاهنم املاع اذك دلب يف وأ ىاهنم املاع ءالؤه يف نإ :ةليبق نم ملاع
 ثحيي امم اذك هدنع الجر وأ « لام اذ الجر اذك دلب يف وأ نالف ينب يف نإ

 ءارو ) ةطساوب وأ هسفنب لولدملا ( هيلع شتفف ) ةسدفن ةرهوجك لولدملا هنع

 ص هيلع يف ءاهلا هيلإ داع ام ىلإ ةدئاع ةراشإلاف لام وأ لجر نم روكذملا ( كلذ

 رهظأ ى هيلإ ةجاح ال ريركت كلذ نأ عم رمضملا عضوم رهاظلا عضو نم كلذو

 ينغتسا اك ى هيلع : هلوق طاقسإ وأ كلذ ءارو :.هلوق طاقسإ ىلوألاف ى رمضأ وأ

 درن رأ اهنيب فنصملا عمج ذإ ىلوألاف انركذ ام ءارو : هلوقب لصألا يف هنع
 . ةلالدلا نم روكذملا ىلإ ةراشإلا

 نيب عمجو ث ببسةلا لب ى ةلالدلاب شيتفتلا لاصتا ءارولاب دارملا سيلو

 لب ببستلل [۔عوضوم ءارو سيل وأ اديكأت ءافلابو ى ءاروب ببستلا ى نيببستلا

 هنأل كلذ تلق امنإو ى اذإ يف هجو وه اك قا.سلاب فرظ وهو ببستلا دافأ

 لمتحيو ى ةلالدلا ببس هنأ الإ ‘ رخأت وأ ةلالدلاب شيتفتلا لصتا ءاوس « نامض ال
 نآل ( نمضي مل هدجوف ) ىلوألاب رخاتلا يف نامض ال هنأ مهفيف لاصتالا ديرب نأ

 يدنعو شيتفتلا بدس ] يم [ معن هملع لولدملا ىلإ لولدملا لصو ال هتلالد

 . اعامجإ مثأي هنأ اك ببسلا اذهف نمضي
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 هل حبي ل ام 7 باصأف هلثم وأ هل \. ةجنتك هل حابم ىلع هلد نإو

 زوجيال ام هيلع هلدي نأ هل زوحي ام عم ناك نإو ، اضيأ نمضي ل

 هل صخرو ، كلذ ىلع هلدي نأ هل زوجي الف كلذ ملعو هل

 نإف لولدملل ريمضلا دوع زوجيو ص لادلل يأ ط ( هل حابم ىلع هلد نإو )

 يأ ى لولدملا كح لمشيف ى لادلا ىلإ هدوع ىلوألاو ص دحاو ةلأسملا يف كحلا
 هلو “ هسفن لام ىلع لدي نأ هل نأ ىرت الأ ى هيلع لدي نأ لادلل حيبأ ام ىلع

 ى لادلا لام يأ ى ( هلام ةيجنتك ) هنع عاض اذإ هذخأبل لولدملا لدي نأ

 باصاف ) هريغ سفنو هربغ لام وهو ى هلام لثم يأ ( هلثم وأ ) لولدملا وأ

 هل حيبأ ام الإ بصي ل وأ « سفن وأ لام نم ( هل حبي مل ام ) هقيرط يف وأ ( هعم
 «ناوبدلا » ق ىمس لب «ناوبدلا» نع ةرم اك نمضد : ليقو ى ( اضيأ نمضي م (

 . ليهستلا درجم دارأ هنأكو ى ةصخر نامضلا 7

 ى هيلع هلدي نأ ( هل زوجي ال ام هيلع هلدي نأ هل زوجي ام هعم ناك نإو )
 هل زوجي ذف ) هذخاي نأ يأ ى ( كلذ ملعو ) هقيرط ىلع هل زوجي ال ام ناك وأ
 زوجي ال ام لتق وأ ذخأل ببس هنأل هنمضيف هل زوجي يذلا ( كلذ ىلع هلدي نأ

 نيمتي مل نإ امأو ى قيرطلا نيعت ذإ هيلإ قيرطلا يف وأ زاج ام هعم هنأ ملع ذإ
 لد نإ و ى هيلع ةلالدلا زوجت ال ام اہيف يتلا قيرطلا هذه ذخأي له يردي الف

 هنأ ملعي مل نإو “ هركذي ملو زوجي الام ىلع لدي مل هنآل هيلع نامض الو ىصع
 . ملعأ هللاو نمضي الو يصعي الف هذخأ و هيلع ةلالدلا زوجت ال يذلا ذخأي

 يجني نأ زرفلا ةرمثو ى عضوملا ىلع هلدي مل وأ عضوم ىلع هلد ( هل صخرو )
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 هيلع فاخ ام دصقي مل نإ هتيجنت يف عمط نم لامو هلام زرفي نأ

 راصو هضبق ام امأو ، لاومألا نم هضبقي مل ايف اذهو ى هلك أي نأ

 لامب رابخإلا يف هيلع سأب الف ، سانلا لاومأ نم هتلالدب ال هديب

 ص هلام زرفل ريغلا

 نم ىلع هلدي نأو ( ه ) لام ( ةيجنت يف عمط نم لامو هلام زرفي نأ ) هلام
 هتلالدب ( دصقي مل نإ ) هيلع لدي نأ هل زوجي ال نم زرفيو هيلع هلدي نأ زوجي
 ( هلتقي.نأ هيلع فاخ ام ) لك أي نأ هعنم هزرفي نأ زوجي نم وأ زوجي ام ىلع
 هملع فاخي نأ هنأش نم ام هملع فاخ ام ىنعمو زوجي ال نم لتقي وأ زوجيال ام

 س هلتق وأ هلكأ نم هملع فوخلا يفاني هلتق دصق وأ هلك ال هدصق نأل نظ ىنعمب وأ

 ( لاومألا نم ) هتلالد دارت يذلا اذه ( هضبقي مل ايف اذهو ) هنمضي : ليقو
 . سفنألا وأ

 ةلالدب وأ الصأ ةلالد الب لب ( هتلالدب ال هديب راصو هضبق ام امأو )

 ( ريغلا لامب رابخالا يف هيلع ساب الف ) ‘ سفنألا و ( سانلا لاومأ نم ) هربغ
 ( هلام زرفيل ) نالف اذ_ه لوقب نأب سفنلاب وأ نالفل لاملا اذه : لوقب نأب
 الو هريغ ىجني وأ همجنبل سفنلا زرفيو هلام لولدملا ذخأي ال نمم هريغ لام وأ

 الإ هدي يف نكي مل نإ اذك و ى ءيش رابخإلا وأ هزرف ىلع بترت نإ مثإ الو نامض
 نالف لام وأ نالف وه لوقي نأ هلف هتلالد نودب لام وأ سفن نم هملع فاخ ام

 نإ و برضلاو لك آلا ففخ وأ هلتقي مل وأ لكأي مل هربخي مل نإ نظي ناك نإ الإ
 لكألل هدي يف ناك اذإ كلذو ع هربخي الف برنضلا وأ لتقلا وأ لكألا مزج هربخأ

 هربخأ نإ هلعل هربخي الف هدي يف ناك فيك ملعي مل نإ امأو “ ب رضلا وأ لتقلا وأ

 . هبرض وأ هلتق وأ هلكأ
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 هبر ىلع هعمل اببس ناك امبر ذإ . هب رابخإلا هيلع بجي : ليقو

 ر ابج اب هف هنم عزتف عضوم ف هلع ردق و أ ٥ ذخآ هنم رات نإ ك

 هغلت دعب هدبب ناك لام ىلع قراس وأ بصاغ ةلالد زوجت الو

 . . . ‘ دحأ دي يف نكي مل ولو هدي نم هجورخو

 لتقلا وأ لكألل هدي يف ناك هنأ ملع اقلطم ( هب رابخالا هيلع بجي :ليقو )
 ملعي مل وأ عمطي مل وأ هربخأ نإ هرذي ال وأ هكلهتسي ال نأ عمط و برضلا وأ

 اببس ) رابخإلا ( ناك امبر ذإ ) اذه ملع وأ فلتلاو ةرضملا ريغل هدي يف ناك هلعل

 غلابلا ة}ر وأ ص هبر ىلع ناوبحلا وأ نونجملا وأ لفطلا ةدر وأ ( هبر ىلع هعمجم

 شرأآلا اذك و نونجملاو لفطلا اذك و ث هلتق نإ هلهأ ىلإ هتيد ءاطعإو هلهأ ىلإ

 نإ اك (. وأ ) روج ىلع هذخأ نإ ( هذخآ هنم بات نإ اك ) ءطولل رقعلاو برضلل
 ردق ءانبي ( رابجإب هيف هنم ) عزنيف يأ .ث ( عزفف عضوم يف هيلع ردق )
 هجوو ؤ هقح يف ىعسي نمم هري_غ ةردقو قحلا بحاص ةردق لمشيل لوعفملا

 ىتح نالفل هنأ لبق نم همالعإو ديهمتلا ةردقلا ةروص ةروصلا هذه يف رابخإلا
 ال طقف هيلع ةردقلل هعزن امنإ هنأ نظي مل هعزنو ةردقلا عضوم يف لصو اذإ

 . نالفل هنوكل

 لاملا ناك نمم امهريغ وأ ) قراس وأ بصاغ ةلالد ) دحأل ) زوجت الو (

 هحو وأ بصغلا وأ ةقرسلاب ( هديب ناك لام ىلع ) اب ركَ لحي ال هجو ىلع هديب
 ( دحأ دي يف نكي مل ولو هدي نم هجورخ و ) ) ةلالدب قلعتم ( ( هفلت دعب ) مارح
 ةنايخ الب هريغ ديب وأ فلت نأ دعب هبحاص ديب ناك نإ ايس الو ى فلت نأ دعب
 ُتذنت" : لاق وأ ٤2 عرشلا هب ينرمأي ام هف لفأ وأ همحاصل ه"درأ : لاق ولو
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 هريغب هملع لكاشتو هديب ناك نإو > هلع هلد نإ لادلا هنمضي و

 . همعار وأ هتفيلخ وأ هليكو ديب ناك نإ اذكو « هب هرابخإب هنمضي

 ح( هديب ) لاملا ( ناك نإو هيلع هلد نإ لادلا هنمضيو ) “ ةبوتلا هنم ملع نإ الإ
 هلام نم ( هريغب هيلع لكاشتو ) “اهوحن اذك و « هقراس وأ هبصاغ ديب يأ

 هنمضي مل ) مارح هجو ىلع وأ لالح هجو ىلع هديب ناك هريغ لام وأ لالحلا

 كلام : لوقي وأ ‘ اذه وه لثم كقورسم وأ كبوصغم لوقي نأب ( هب هرابخإب
 . اذه وه نالف لام وأ

 هلام هل زرح نم وأ ( هيعار وأ هتفيلخ وأ هليكو ديب ناك نإ اذكو )

 لسك ولا ديب نم فلت نإ اذك و نامض الف هربخأف هريغب لك اشتو هدمعو هتجوزك

 ٠ ملعأ هلللا و > هب هربخم الف ركذ ا هوحنو
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 لصف

 ى صقن الب هلام لضفلا نم هلو ض هلعافك ريخلا ىلع لادلا

 لصف

 اثيدح كلذ يور « هلعافك رشلا ىلع لادلاو ( هلعافك ربخلا ىلع لادلا )

 هطعي نأ للع هللا لوسر بلط لجر نأو هلثم مدقتو تلم هللا لوسر نع

 لاقف ‘ يناطعأ هنأ هربخأف ءاجف هاطعأف هيطعي لجر ىلإ هلسرأف هملع وزغي ريعب

 هل ) ربخلا ىلع لادلا نأ كلذ ىنعم ( و ) « هلعافك ريخلا ىلع لادلا » : قلع

 رشلا ىلع لادلل و لعافلا لضف نم ( صقن الب ) لعافلل ام يأ ( هلام لضفلا نم
 لادلل باوثلا فعاضي ال هنأ الإ لعافلا باقع نم صقن الب هلعافل ام باقعلا نم

 ةئام عبس ىلإ رثكأف رشعب لعافللو ةدحاوب لادلل ةنسحلاف “ لعافلل فعاضي ايك

 دجسملاك ةيصعملا ناكم مظعل لعافلل باقعلا فعوض نإ اذكو ى ادعاصف

 مل وأ ى ناكملا وأ نامزلا كلذ ريغ ىلع هلد نإ لادلل فعاض مل اهنامز وأ ةكمو

 . ناكم الو انامز هل ركذي
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 ء ةلالدلا يف ضورفلا لضافتت دقو . ملعلا هيلع لدي ام لضفأو
 نم مظعأ قيضملاو ، هريغ نم مظعأ هلبج عسي ال امو ديحوتلاف

 هبسنو هنابآو هثراوب ربخي نأ فلكملا ىلعو 4 حابملا اذكو عسوملا

 ًايرحت بجوي ام اذكو « هرابخإب الإ ملعي ال ام

 ةلالدلا ) باوث ( يف ضورفلا لضافتت دقو ماعلا هيلع لدي ام لضفأو )

 اذكو عسوملا نم مظعأ قيضملاو هريغ نم مظعأ هلهج عسي ال امو ديح وتلاف

 وهامو “ هريغ نم لضفأ هيلإ ةجاحلا رتسم يذلا حابملا ىلع ةلالدلاف ( حابملا

 نايب نم اباوث لضفأ كرتتل ةريبكلا نايب اذك و “ هريغ نم لضفأ اعفن مظعأ
 كرش وهام نايب كلذ مظعأو ريغص وأ ريبك هنأ فرعي الام وأ « ةريغصلا

 ناك ولو هيلإ هجوتي مل ابم نايب نم لضفأ هك رتيل لعفلاب دحأ هدصق ام نايبو
 هجوت ام نأ ناببف ةريبك لهج دقو ةريغصل هجوتي نأ لثم ى هيلإ جوت امم مظعأ

 اهنايبف عسي مل نإو ى اهلهج عسو نإ ةريبكلا كلت نايب ن نم لضفأ بنذ هبلإ

 . لضفأ

 اما حرأ وأ نيضرف وأ ةبصع ( هنابآو هثراوب ربخي نأ فلكملا ىلعو )
 نوذخأىف ى وه هتوم دمبالإ هتومب نوردي الو هثروم توع نأ نكم هنآل هثرومو

 هثرإ ضبقي ملو هثروم تومب ملعي نرإو ى هب ملعي ملو هتايح يف هثرو ام

 تودب ملعي نأ نكمي وأ ( ( هرابخإب الإ ملعي ال ايم هبسنو ) هدمب هوضبقنف

 مهربخ مل نإ هوملمي مل امم يأ همالك يف لخاد هلملو © هوملعي مل مهنكل هرابخإ

 هنع ةمرحم وأ هل ةمرحم جوزتي نأ لثم رمألا لوأ نم ) اميرحت بج وب ام اذكو )

 لحت وأ "لحت ال ةكرشم جوزتي وأ ى اهنم هثاريم اوذخأي الئل كلذب مهربخيف هجوب
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 همزلو ص ةجوز قالطب نإو ى هل ليزم ثودحك فكرإ نم ًاعنم وأ

 جوزت نم اذكو ى اهتدع ءاضقناب ربخت نأ اهمزلو دتعتل هب اهرابخإ

 سم امب ربخيو ءاش نإ اهيلإ عجريل اهقلطم ربخي اهسمو اثالث ةقلطم
 . ...... .... نإو ءاسنلا نم

 ثودحك ثرإ نم اعنم وأ ) رقتف اوركذي وأ هثرت ال امنأ نايب يف اولمعيلو

 دترب نأ كلذ نم و ك هف ا ولمع نايبل جاتحا امو ) ةجوز قالطب نإو هل ليزم

 . صقن بجح وأ نامرح بجح هل بجاح ثدحي وأ هثراو وأ وه

 هترابع نم ردابتملا وهو رابخإلا تقو نم امإ ( دتعتل هب اهرابخإ همزلو )

 ثرإلا هب توفي ام وأ تاقيلطت ثالث لايكب داهشإ همزلو ع قالطلا تقو نم وأ

 ص طقسلا وأ ةدالولا وأ ضيحلاب ( اهتدع ءاضقناب ربخت نأ اهمزلو ) نئابو ءادفك
 امأو ص رخآلا مويلاو هللاب نمؤي نك نإ نهماحرأ يف للا قلخ ام نمتكي الو

 نكي مل ولو اهدنع ام مهل ركذتف كش وأ لهج عقو نإ الإ اهمزلي الف رهشألاب
 اهثراو ىلعو اهيلع ةجح ناك هتوم لبق تضقنا تلاقو “ تام ولو ةجح اهمالك
 . تتام نإ

 نوت نمم ةدحا و ةقىلطت ةم ر ةقلطم جوزت وأ ) اثالث ةقلطم ة جوزت نم اذكو (

 ) اهَسسمو ( فالثلاك اهاتقىلطت نوكب نمع نيتقىللطت ةقلطم وأ فالثلاك اهتدحاو

 وأ اقلطم حاكنب ( ءاش نإ اهيلإ عجريل اهقلطم ربخي ) لوألل اهلحي نأ دصقل ال

 وأ مارح ( تاو ءاسنلا نم سم امب ربخيو ) دعب اهكلمو ةمأ تناك نا رسب
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 ريغلا لام هديب نم رابحإب لديو س هنبا وأ هيبأك اهيلع عقي الئل رسنب

 رابخإلا هيزجيو ى هلوق هيف زاج امم امهوحت وأ ضارق وأ ةفالخب
 ثيح امأو ى ةجح مهلوق نوكي نمم ءانمألا وآ لاومألا بابرأل

 هملع ايف ةجح نوكي الو « هلوق زوجي ال

 عقي لعاف فاكلا ( هنبا وأ هيباك ) رست وأ جوزتب ( اهيلع عقي النل رستب )
 ٠ ىثنأ وأ اركذ دلولا دالوأو مألا وأ بآلا نم دادجألا هب لخداو

 مالك طيلغت وأ فينعت وأ برض وأ سبحي نيونتلاب ( رابحإب لديو )

 ةنامأو نهرك ( امهوحن وأ ضرق وأ ةفالخب ريفلا لام هديب ) لدي لعاف ( نم )

 وأ اذه وه نالف لام : لوقي نأ لثم ( هلوق هيف زاج ايم ) رءأو ةلاكوو ةطقلو

 هل يدنع ام وأ يمداخ وأ نالف يعار ديب ام ود وأ « يراد نم اذك عضوم ي

 زوجي ال ناك نإو ى عويبلا يف تاعابتلاو نويذلا نع مالكلا مدقتو اذك الإ

 . رابجإ الب ربخأ : هلوق

 وأ يراد نم اذك عضوم يف مهلام نأ ( لاومألا بابرأل رابخإلا هيزجيو )
 اوءاش نإف ‘ هولهج ا_ء2 تناك وأ اوسن نإ اذك يه وأ ى كلذ ريغ وأ يضرأ
 نأل ةثرولاو لااا باحصأ ربخأ ولو كلذ ىلع دهشيو هنم عمسي نمب اوءاج

 هتداهشب مكحي نم دهشي وأ رثكأ وأ نينثا ( ءانمألا وا ) نوركني دق ةثرولا

 ( هملع ايف ةجح نوكي الو هلوق زوجي ال ثيح امأو “ ةجح مهلوق نوكي نمم )
 بأك و ى دبعك و ى دتحوم ىلع كرشم هتداهشب مكحي ال نمم وأ ادرفنم هنوكل
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 ادهاش هعم ل آ ( بر دح امبر هز ل هم زلب : لمو & هب ر ابخإ همزلي الف

 . ... . همزل امب هريغ ربخأ نإو 2 هفرعي نمو رخآ

 عفاد عم راجك كلذب ريثك فلتخا وأ ددمت ولو "رض عفاد وأ عفن راجو دلول

 ،اضارق اذك و اذك انالف ىطعأ انالف نأ ملعي نأ لثم كلذو ى كلذك سيل رخآو

 وأ اذك يه ةنامأ نالف دنع نالفل نأ وأ ى اذك وه ضارق لام هديب نأ وأ

 « اذك ةهج نم اذك نالف ىلع نالفل نأ وأ ص كلذ هبشأ ام وأ ، اذك وه انهر

 . زاج ربخأ نإو ى ديفي ال هنأل ( هب رابخإ همزلي الف )

 ص ( هفرعي نم وا رخآ أدهاش هعم لاملا بر دجي امبر هنآل همزلي : ليقو )
 ىحلا هيلع نم هقدصيف هدنع ام ركذي دق هنألو نالفل هنأ لاملا كلذ فرعي يأ

 بجت وأ رقيف رابخإب برطضي وأ هتداهش زوجت ال نمم ناك ولو قحلا هدنع نم وأ
 ةفصل هتداهش زوجت ال نم ملع اذإ سفنلا لتق يف كلذك و « هرابخإب ةمهتلا هيلع
 هملع وأ نالف دنع نالفل نأ ةأرما تملع ولف ى نالف لتاقلا نأ دارفنال وأ هف

 ةأرما دجي هلمل مهمزلي : ليقو “ رابخإلا اهمزلي مل اذك و اذك لبق نم اذك و اذك

 رمأ دارفنا وأ ةفصل هتداهشب كحي ال نمم رابخإلا يف اضيأو ى الجرو ىرخأ

 . ركن ه نع يهنو ف ورم

 بحاصل ءاحلاو « اذك عضوم يف وأ نالف دنع هلام نأ ( هريغ ربخأ نإو )

 لاملا بحاص ربخأ نإو يأ “ فوذحم لوعفملاو “ لعاف عفرلاب ريغو ى لاملا

 همزل ام ( اضيأ لاملا كلذب ملع هدنع نمل ءاملا دوع زوححعو &ؤ0ٍ هريغ ءانمألا وأ
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 الإو 0 ءىرب ةجح هلوق نوكي نمب ناكو س هب رابخإلا

 هلام نم فرعي ال امب رابخإلا همزلو س ايناث هب ربخي ىتحف

 : هب الإ هدعب هثراو هيلإ لصي الو

 انتؤم ناك وأ هسفن ىلع رقي نم وهو ( ةجح هلوق نوكي نمم ناكو هب رابخالا

 وحن و اذك عضوم يف وه وأ « اذك و اذك وه يدنع نالف هنهترا ام : لوقن نمك

 نانيمأ كلذب ربخأ وأ اضيأ ملعلا كلذ هدنع يذلا رخآلا ( ءىرب ) رم ام كلذ

 عفدي وأ هسفنل اعفن هرابخإ يف رجي نأ لثم ةجح ال وأ ربخلا كلذ نكي (الإو)

 ملعلا هل يذلا رخآلا أربي ال ( ف ) دلول ابأ وأ ادبع وأ اك رشم نوكي وأ آرض

 لاملا بحاص ريخألا اذه ( ربخي ىتح ) دحاو نيمأ نوكي وأ اضيأ كلذب

 لعافلل ربخم ءانبب نالف ىلع وأ نالف دنع هنأ لاملا كلذب يأ ت ( هب ) ءانمألا وأ

 لجرلا رابخإ وه لوآلا تقولاو لوآلا رابخإلاو ايناث اتقو وأ ( ايناث ) آرابخإ
 رخآلا مزلي ال : ليقو “ ةجح نكي مل يذلا وهو هرابخإ تقوو « لوألا
 هنأل ديفم ريغ هرابخإ نوكي هنآل ةجح نوكي ال لوآلا ناك ولو « رابخإلا

 لوقلا هجوو رابخإلا همزلف ةجح ناك هدنع وأ هيلع امع ربخي ناك نإف دحاو

 هلثم اضيأ دجوي دق هنإو ةجح نوكي ال نم عم هعاتجاب رمألا ىوقتي هنأ لوآلا
 . ةجح نوكي نمم

 فرعي ال امي ) هب ءاصيإلا وأ ( رابخالا ) لاملا عييضت نع يبنلل ( همزلو )
 ثراو ظفل يف لصي ظفلو وه عزانت لعافلل ينب نإو لوعفملل ءانبلاب ( هلام نم

 هربخي مل ول ( هب الإ هدعب هثراو هيلإ لصي الو ) هفرعي ال يأ « لوعفم ردقيو
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 هب وجو نكمي امو ‘ عئابتلا نم هملع ام هررصو هنئافدو هنويدك

 هعرز وأ هلخن ةلغ يف هيلع بجاولا قحلاك لاحلا يف ال دعب هيلع

 هتقو يف هتيشام وأ

 عاونأو سانلا ىلع هل ىتلا هتاعابتو ( هنويدك ) رمألا دهاشي ملو ثوروملا ريغ

 لام نم هرصب ام وهو ةرص عمج ( هروصو هنتنافدو ) سانلا دنع هل يتلا ةنامألا

 هفرعي ال هريغ وأ هدلب نم عضوم يف هل لصأك و « امهريغ وأ ةقرخ وأ بوث يف
 ص اذك و اذك نانج وأ ةنيعم ةلخ وأ رئب سدنسك لصأ ىف هل ةيمستك و « هثراو

 نأ ثروملا .ىلعف نيت الب نكل هتركذ وأ فنصملا هركذ ام هثراو فرع نإ

 نأو « وه م هل نيبيلف ص وه مك ملعي الو انيد نالف ىلع هل نأ ملعي نأ لثم هنيعي
 الو انيفد هل نأ ملمي نأو هل نيبيلف هل ك فرعي ال وأ اذك ةلخن يف ةكرش هل ملعي

 ىل نأ هل ركذ وأ دحأ دنع وأ آدحأ ىلع هل مك هل نيب اذإو ث هل نيبيلف وه مك ملعي

 ص اذك ضرع وأ اذك لصأ يف ةكرش وأ نيبي ملو ةنامأ عون وأ انيد هدنع وأ هيلع

 ملكتي رأ هثراو كلذ ديفي امنإف كلذ هبشأ امو اهنتب وأ اہهتنبي و

 عقو نإ نايبلل جاتحيو ص هثوروم لاق امب ملع هل نكي مل نإ هثوروم ناسل ىلع

 . راكنإ

 نم هيلع امب ) ذفنت ال قوقح هيلعو تومي الئل اضيأ رابخإلا همزل ( و )
 هيلع هيبوج و نكمي امو ) تانامألا عاونأو دابعلا قحو هللا ىتح نم ( عئابتلا

 ( هتيشام وأ هعرز وأ ةلخ ةلغ يف هيلع بجاولا قحلاك لاحلا يف ال دعب
 ءاملاو زابقتسالل بجاولا ظفلو بجاوب قلعتم ( هتقو يف ) هتضفأ وأ هبهذ وأ

 يذلا ىحلاك لاق هنأكو “ تيقوتلا مال ىنعم يف وأ لاملا بحاصل وأ قحلل
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 هتقو جرخو هب صوي مل نإف { هنع ةبيغ دارأ اذإ هب ءاصيإلا همرلي

 { هبس ه اصوأ اذ ١ نيمأ ةحح هل ن وكيو > عيض هنع , طعي ملو

 همزلو س هتقو دنع هنع هيدؤي نأ هيف عمط نم لك هيزجي : ليقو

 . ًاقلطم ال مأ هنع كلذ ىطعأ هلأسي نأ

 يذلا لاملا بحاص تقو ف وأ هل هتقو يذلا قحلا كلذ تقو ف هملع بحس

 اذإ هي ءاصيالا همزلي ( هزع بئاغ وه و هتقو كلذ دعب "لح اذإ ىحلل هتقو

 ى باصنلا متو اهومتمطق اذإ وأ راثلا تك ردأ اذإ مهل لوقيف ( هنع ةبيغ دارأ

 كلذ اوك زف يضف وأ يهد وأ يرقب وأ يلبإ وأ يمنفل اذك تقو ءاح اذإ وأ

 مهريغ وأ هلا.ع هكأي هكلم يف لاملاو راقلا كردت وأ لوحلا رودي نأ ناكمإل

 يف ةعوطقم يهو راثلا اوثروو صوي مل اذإ هنع هوك زب نأ مهمزلي الو ثراولا وأ

 صوب مل ولو هنع اوك زب نأ مهمزل ةمئاق اهوثرو نإو ؤ بئاغ وهو هتايح

 . اضيأ و اهتاكزب

 مل يأ « لوعفملل ءانبلاب ( هنع طعي ملو هتقو جرخو هب صوب مل نإف )
 يف ليكلا عضو وأ هتبيغ يف وه طعي ملو هنع قحلا هلايع وأ هلام مئاق طعي

 س ( ةجح هل نوكيو “ عيض ) لعفي ملو كلذ يف ءاطعإلا نكمأو بويحلا

 هي زحي : ليقو < هب هاصوأ ذإ نيمأ ( : لبقو ك هب امهاصوأ دإ > نانيمأ

 ىطعأ هلأسي نأ همزلو > هتقو دنع هنع هيدؤي نأ هيف عمط نم لك

 هنع هيدؤي نأ همف عمط نمم ناك وأ انيمأ ناك ءاوس يأ > ) اقلطم ال مأ هنع كلذ

 . ىناثلا لوقلا ىلع
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 . لصفي مل هنأ هل نيبت نإالإ انيمأ ناك نإ همرلي ال : ليقو

 الإ )آافقدصم وأ : لبقو ( انيمأ ناك نإ همزلي ال : ليقو )

 مل هنأ هل نيبت نإ نكل يأ ى عطقنم ءانثتسالا اذه ( لعفي مل هنأ هل نيبت نا

 دارأ نإ الإ لمفي مل هنأ نيبت عم لاؤس الف الإو يدؤي نأ همزل لمفي

 ص هل ترهظ اذإ هنإف لصتم ءانثتسالاف ى لعفلا مدع ةرامأ روهظ نيبتلا

 تيطعأ : لوقي نأ امإ و يدؤيف نيمألا اهققحي نأ امإف ى هلأس همدع ةرامأ
 . ملعأ هللاو ى اهافلأ
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 لصف

 ةاجت هيف ايف قيرطلاو ءاملا ىلع سانلا لدي نأ ريبخلا مزل

 ذخأ نإ : ليقو ى اقلطم كحلا يف ال هللا دنع لاومألاو سفنألا

 ةرجأ كلذ ىلع

 لصف

 ىلع ) ةيصعملا ريغ يف كلذو رحبلاو ربلا يف ( سانلا لدي نأ ريبخلا مزل )

 ىنعملاو ( لاومألاو سفنألا ةاجن هيف ايف ) قيرطلا نوك لاح ( قيرطلا و ءاملا
 يف لاومآلاو سفنآلا ةاجن ه_يف يذلا عضوملا يف اقيرط مهل ذخأي نأ دب ال هنأ

 نمضي مل مهلدي مل نإف ( مكحلا يف ال ) مزلب قلعتم ( هلا دنع ) رحبلا يف وأ ربلا
 هللا دنع نمض و كلذ ىلع ةلالدلا ىلع ربجي ملو ‘ مكحلا يف سفن وأ لام نم عاض ام
 نم مهجرخأ « هل دقعت ملو ذخأي مل وأ ث هل تدقع وأ ةرجألا ذخأ ( اقلطم )

 هوقحل وأ مهعم جرخ هيلع اودمتعي ن أ نودب اوجرخ وأ ک مدي نأ ىلع مهل زنم

 : ليقو ( ةرجأ كلذ ىلع ذخأ نإ ليقو ) مهعم ىقتلا وأ مهقحل وأ قيرطلا يف
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 > مكحلا يف همزل مهلزنم نم مهجرخأ نإ : لقو ‘ كحلا ين : هملع كردأ

 ذخأ ال و بلط - نإ هت ,ادو هؤانع مهيلع هل نكلو اهذخأي " 7

 { رم امك ةلالدلا ىل

 كردأ ( مزال وه له ةرجألا دقع ف فالخلا ةرم دقو 90 اهضتقي ل ولو تدقع نإ

 مل نإف برضلاب ربجيو ص كلذ ىلع مهلدي نأ هلا نيبو هنيب اهف اك ( مكحلا يف هيلع
 مذم ىلع هتباد ءانع هل مهمزلي الو ع هنمض سفن وأ لام ةلالدلا كرتب عاضف لدي

 ىلعف “ طقف قيرطلا وأ ص طقف ءاملا ىلع اهذخأ وأ هل تدقع نإو ى لاوقألا

 ٠ هملع تدقع ام

 نأ ىلع مهب جرخ يأ ى مهدي نأ ىلع ( مهلزنم نم مهجرخأ نإ : ليقو )
 ءاملا ىلع ةلالد نم لزنملا نم هيلع جرخ ام ىلع مهلدي نأ ( مكحلا يف همزل ) مهلدي
 كلذك و ص طقف قيرطلا وأ 2 طقف ءاملا ىلع مهب جرخ نإ امهدحأ وأ « قيرطلاو
 جر وأ اودجي ىقح مهعضومب ماقملا نوديري مهجورخ دعب نيرئاح مهدج و ن نإ

 دقعت ملو ( اهذخاي مل نإو ) مهب هيلع ىضم ام همزل كلذ ىلع مهب ىضف

 ل ا ا انع ( و هانع مهيلع ) ) لوقلا اذه ىلع ( هل نكلو )

 هنأل ىلوألاب مولعم اذهو ، بلط ام هلف هتباد ءانع وأ هءانع بلط نإ و « امهءانع
 ةرجأ ذخاي الو ) امهدحأ كردي نأ ىلوألاف اعم هتباد ءانعو هءانع كردأ اذإ

 يف ( رم اك ) اهيطعي نأ اهيطعي نمل آلح ولو هل لحت ال يأ ى ( ةلالدلا ىلع
 مل ولو اهذخأ هل لحي : ليقو “ راس نإ اهذخأ هل لحي : ليقو ى تاراجإلا
 ىع اهذخأ لحي الو ملعت ةلالدلا نأ هركذ ام هجوو “ مهل فصو نكلو ى "رسي

 مهنأل لصأ اميلعت تسيل لب نيدلل اميلعت تسيل اهنأ زاوجلا هجوو { ميلعتلا
 زب ول لب “دعب امو خآلآ رفسلل قيرطلا ملعت ال مهب كولسلا درجم هنم اودارأ
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 نإ الإ { امهوحنو عنامو غابك يوؤي ال نم لدي نأ هيلع مرحو

 عناملا لد نإ ىصعو ‘ هدصقب هتيجنت بجتف هل حيبأ نم مهعم ناك

 ناك نإ ةلالد ىلع ةرجألا تزاجو ، كله : ليقو س هوحنو

 ء بعت اهيف

 هناسلب ينمت هنأل اضيأ فالخ هل اهزاوج يفف رسي مل ولو مهمامي اضيأ ناكو اذه

 ؟ هندبب ىنعت اذإ فك و

 ةنكاس ةزمه اهدعب ءايلا مضب - ( يوؤي ال نم لدي نأ هيلع مرحو )
 فلألا ينعأ ىوآ يف افلأ ةلدبملا يهو _ لمفأ ءاف ةملكلا ءاف يهو واولا ىلع
 ال ةفوذحم لعفا ةزمه يهف ‘ فلآلا هذه لبق ىوآ ةزمه امأو « واولا لبق
 يوؤي ىنعمو اواو ةملكلا ءاف يه يتلا ةزمهلا بلق كلو ى تبثت

 قبآو ةزشانو نعاطك (امهوحنو عنامو غابك) هجئاوح هل ماقيو سفنلا ىلإ مضي
 هلدي رأ ( هل حيبأ نم مهعم ناك نإ الإ ) براخملاو مارح شارف ىلع دعاقو

 يأ ى عطقنم ءانثتسالاف ى هل حيبأ نم نوك الإ يأ ( هدصقب هتيجنت بجتف )

 هنإف مهلثم سيل نمم هتيجنت 'حابت نم امهوحنو عناملاو يغابلا عم ناك نإ نكل
 ى عنامو غاب وحن نم هريغ دصقي الو « هتلالدب هدصقيو هلدي نأ ريبخلا ىلع بجي
 . هتلالد زوجت ال نم هعبتاف هتلالد هل زوجت نم لد اذإ هبلع سأب الو

 هعمو هتل الدب مهدحو مهدصق وأ ‘ م دحو ( هوحنو عن الا لد نإ ىصعذو )

 : ليقو ) ص هل زوجت ال نمو هل زوجت نم هتلالدب دصق وأ “ هتلالد زوحت نمم مهريغ

 ريسب نإو ( بعت اهيف ناك نإ ةلالد ىلع ةرجألا تزاج ) : لبق ( و ، كله
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 هرجأتسم مزلو . اهيف نايبلاو ىواعدلاو اهيطعملو هل لادلا ةبادل نإ ء
 ه ةلالدلا ىوس هيف بعت ال ايف كلذك الو هعم هب قفتا ام

 هل اوطعي ىتح اهنم مهعنم هلو ، قافتاو طرش الب هيف ءاطعإلا زاجو

 ث الاد نودجي ثيح وأ نمأ اوغلب اذإ هيلع مهعم قفتا ام

 لصحت مل نإو ريسلا درجم وهو “لمملا بعتلاب دارملاو ى لحملا ىلإ لوصو الب ليلق
 نأ لثم ى ةنيفسك هلام لايعتسا اهبف ناك نإو ( هل لادلا ةبادل نإو ) ةقشم هب
 لادلا ىلإ ةدئاع « هل » يف « ءاهلا هو “ىرخأ ةنيفس لمهأ ةلالدل هتنيفس بحاصي

 ( نايبلاو ىواعدلا ) تزاج ( و ى اهيطعملو ) هل تزاج يأ تزاج ب ةقلم
 لمق ظفل طاقسإ ةخسن يفو ث اهيف ةموصخلا بصنب ( اه ) رمأ ( يف ) نيميلاو

 نأ ىلع ةلالدلا ىلع "ةرجأ ذخأي الو :هلوق لمحيف اهيلعف “تزاج لمقو : هلوق نم
 . ريسلا نود فصولاب ةلالدلا ديرب

 ىوس هيف بعت ال ايف ) رمألا (كلذك الو هعم هب قفتا ام هرجاتسم مزلو )
 ( زاجو ) ت اهذخأ لادلل زوجي الو اهؤاطعإ يطعمللف هعم قفتا ولو ( ةلالدلا

 هطعأ ام ذخأي نأ هل زاج يأ ى هيف بعت ال ايف يأ ث ( هيف ءاطعإلا ) لادلا

 . هعم ءيش ىلع ( قافتاو ) ‘ لولدملا ىلع هنم ( طوش الب )

 ةلالدلا نم يأ ى ( اهنم ) سانلا عنم يأ ى ( مهعنم ) لادلل يأ ى ( هلو )
 مهعم اهيف قافتإلا هل زوجي يتلا ةروصلا يف ( هيلع مهعم قفتا ام هل اوطعي ىتح )
 ثيح وأ انمأ اوغلب انإ)اقلطم زوجي رخآ لوق يفو“مهعم ريسي ناك اذإ ام يهو

 ءاطعإلا نم نومنتع دقف مهرايتخاب امأو ى بلاغ كحي كردي امنإ و ( الاد نودجي
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 نم عاتم كرتي ال نأو ء هتبحص هتمزل نم عم قرتفي ال نأ همزلو
 ء عضوملا كلذ يف ةرجألا يف ةدايزلا بلطي نأ هلو « هتباد هل ىركأ

 مهنكمي الو ى الاد هيف نودجي ال وأ فوخلا لحم يف اوناك نإو

 كرتي الو ص قيرطلا وأ ءاملا ةيؤر هيف مهعنمي الف ىنعمب هيف دوعقلا

 { هل تزوجو ةدايزلا هل سيلو اركذ ام

 اذإف ى ءاطعإلا نم اوعنتما مهلحم اولصو اذإ فاخي نأ كلذو ص رخآ لاد دوجول

 لادلا يأ ( همزلو ) هيف يضملا ىلع قفتملا قيرطلا نم يقب ام مهب ىضم هوطعأ
 ( هتباد هل ىركأ نم عاتم كرتي ال نأو هتبحص هتمزل نم عم قرتفي ال نأ (

 . هتبحص هتمزل نم : هلوق يف لخدو هلمح نم سفن وأ

 دوجو وأ نمألا عضوم ( عضوملا كلذ يف ةرجألا يف ةدايزلا بلطي نأ هلو )

 لوقلا ىلع وأ ى اقلطم مزال ريغ ةرجألا دقع نأب لوقلا ىلع كلذو رخآلا ليلدلا

 ةرجألا دقع اذإ دارأ وأ ى راس وأ لمح ولو ةرجألا ضبقي مل اذإ مزلي ال هنأب

 فوخلا لحم يف اوناك نإو ) الصأ اهودقعي مل وأ اذك الثم خسرف وأ موي لكل
 دازلا مدعل “ ( ىنعمب هيف دوعقلا مهنكمي الو الاد هيف نودجي ال ) لح يف ( وأ

 ءاملا ىلع ةلالدلا يأ ( ءاملا ةيؤر هيف مهعنمي الف ) هتلق وأ ءاملا مدع وأ هتلق وأ
 نم سفن اذك و ع هل ىركأ نم عاتم ( ركذ ام كرتي الو قيرطلا وأ ) هوأرَف

 . ( هل تزوجو ) ةرجألا يف اهبلط هل سيل يأ ( ةدايزلا هل سيلو ) “لمح

 ةنيفسلا تجرخف ةنيفسلا سيئر وأ ةقفرلا ليلد لتق نم : « ناويدلا » ىقو

 ليلدلا مهتلضأ نإو “ لتق نم الإ نمضي الف شطعلاب اوكلهف ةقفرلا تلض وأ

 ۔ب ٠٠ ٧٢ .

 



 فلكتيو ث بونذلا نم ركذ ام لك نم هسفن رهطي نأ دبعلا ىلعو

 امك هنإف اعرش حبقتسم لك بانتجا وهو عروتب اهتابجوم نع دعبلا

 داعب إلاب لصح ليق

 هيلع سيلق دمعتي ملو "لض نإ و ‘ نماض وهف شطعلاب اوكلهف ادمعتم ءاملا نع

 وهف لاومآلاو سفنألا نم اهيف ام كلهف تقرغف ةنيفسلا سيئر عيض نإو ى ءيش
 . نماض

 ( بونذلا نم ) باتكلا يف ( ركذ ام لك نم هسفن رهطي نأ دبعلا ىلعو )

 تابجوم يأ ى ( اهتابجوم نع دعبلا فلكتيو ) ريغص وأ ريبك بنذ لك نمو
 فكي نأ لثم ث بونذلا ىلإ لصوي امع هسفن فكي نأب ( عةروتب ) بونذلا
 رذحيو « رظنلاو جورخلا للقيو ث ىنزلا ىلإ اهب لصي الئل تاذللا لك أ نع هسفن
 رك ذ نم هيف نوكي عضوم ىلإ جورخلاو « ىهتشي نمو ءاسنلا جرخت نيح جورخلا
 هقن هوعدت الئل عنصتي وأ رظني ام سبلي الو 0 ىنزلل اببس هرظن نوكي الئل

 لصوتي الئل لاملا ةرثك بلط نع هسفن فكيو هنيهتشي ءاسنلا نأ نظي وأ هيلإ

 مالكلا للقيو هنم قوقحلا عنم ىلإو ى هتمرحو هتلح نم لاملا عمج ىلإ كلذب
 يف عقي الئل سانلا نيب ءاضقلا بنتجي و ى ةميمنلاو بذكلاو ةبيغلا يف عقي الئل

 ىلإ هوعدي الئل رارشألا ةرواجم بنتجيو “ كلذ ىلع 'سقو ث لحي ال امب ءاضقلا
 . هنيد يف هرضي ام مهنم ملعتي الئل و “ يصاعملا

 ء ريبك وأ ريغص ( اعرش حبقتسم لك بانتجا وه ) : عروتلا ( و )
 ليق اك هنإف ) ص هيلإ لصوي ام كرتب ر٬وصتيو ى هتاذب هك رتب روصتي هبانتجاو
 اهحتفب وأ > هسفن هداعبإب يأ ءدعبأ ردصم داعبإ ةزمه رسكب > ) داعبإلاب لصحم
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 هب رق دنع اهريسأ هرملا ناف سفنلا فكو برقلاب ال همدع ناظم نع

 هذلتست امل

 ع + - نونلا ديدشتب _ ( ناظم نع ) نيعلا ناكسإو ءابلا مضب - دبأ عمج
 مدع يأ ى ( همدع ) نظلل لع يه يتلا ءايشألا يأ ‘ يزاجم ناكم ممإ ى ةنظم

 عرولا لصحي ال يأ ى اهنع ( سفنلا ةفكو ) ناظملا نم ( برقلاب ال ) عآروتلا
 فكلا هيلع َرْسْصِ ذإ اهنع سفنلا فك فلكتيو يصاعملا ناظم نم برقي نمل

 كشوي ىمحلا لوح ىعري يعارلاك » : يلل هلوق ىرت الأ ى اهنم برقلا عم اهنع
 دنع ) سفنلا ريس أ ي أ ى ( اهريسأ ءرملا ) نآل ي أ ى ( نإف ) « هيف عقي نأ

 . هنع اهبذج رسع اهنم تبرقو ةيصعم تذلتسا اذإف ى ( هذلتست امل هبرق

 دنع سفنلا حابترا يه اهيف - ةنجلا ةذل يهو _ ةيورحخألا ةذللا نأ ملعاو

 اهلهأ دجيف ى اهقرافي وأ اهمدقتي ملأ ىلإ رقتفت الف « ءايشألا نم كردت ام كاردإ
 : ةثالث ةيويندلا ةذللاو « عوج ريغ نم موعطملا ةذلو « شطع ريغ نم برشلا ةذل

 رخفلا اهرصح و ى ةيهدي ىلوألاو ى ملأ عفد نهنم لكو ى ةيلايخو ةيسحو ةيلقع
 نهذلا يأ ى مهولا يف عقي امو كردي يأ ى فرمي ام يأ « فراعملا يف يكبسلاو

 ءالمتسالا آبحك ةيلايخ وأ جرفلا ةوهشو نطبلا ةوهش ءاضقك “ةيسح ةذل نم

 ىشطعلا ملأ عفد برشلا ةذلو“عوجلا ملأ عفد لك آلا ةذلف ىملألا عفد وهف ةسائرلاو
 رهقلا ملأ عفد ةسائرلاو ءالعتسإلا ةذلو 4 هلاحل "ينلا فاعضأ عفد عامجلا ةذلو
 . ةبلغلاو

 دق هنأب درو ى هعفدب ملألا نم صالخلا يمه ةذللا : بيبطلا ايرك ز وبأ لاقو

 ةأجف لام زنك وأ ملع ةلأسم ىلع فقو نمك « هدضب ملأ قبس ريغ نم ءيشب ذتلي
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 اهنم صلخم الو آدبأ سيلبإل ةنيعمو ءوسلاب ةراأ يبف اهنم روهقمو

 صتختو ء ةمصعلا يهو ء هللا نم ةمحرب الإ اهريهظ يعاود نمو

 مالسلا مهيلع ءايبنألاب

 ى مئالملا ةمئالم :كاردإ يه : ليقو “ اهلإ قوشلا ملأ و لا .لاب امهروطخ ريغ نم

 سقن ال ةذللا موزلم كاردإلا نأ قحلاو ى هل قفاوملا عبطلل بسانملا وه مئالملاو

 يق ةيويندلا ةيقيقحلا ةذللا ببس رصح هنأ رخفلا مالك نم لصحتي يذلاو ى ةذللا
 اذهو ى ةقيقحلا ىلع ةذللا يهو : لاق ى اهقئاقح ىلع فوقولاو ءايشألا ةفرعم

 نأل ةذللا سفن ال ةذللا موزلم كاردإلا نأ قحلا نأ نم رم ام يفاني ال مالكلا
 ىلع بترتت سفنلل ةزهو حايترا اهنأب اهنع ربعيف يه امأ و ى اهل ببس كاردإلا

 امه ارداص آرهق وأ سفنلل يأ ى امل يأ « ( اهنم روهقمو ) ى همزلتو كاردإلا

 ء سَلبأ هنأل سيلبإ يمس : ليق ه ( ادبأ سيلبإل ةنيعمو ءوسلاب ةرامأ يهف )
 اذه نآل افورصم ناكل اذكه ناك ول هنأب دأرو ى هللا ةمحر نم هءاجر عطق يأ

 :لاقي نأ الإ مهللا يمجعأ هنأ نيبتف فرصلا عونمم هنأ عقاولاو ‘ يبرع ىنعملا
 . ىنعملا اذه يف يمجعلا ظفللا اذهو « برملا ةغل تقفاوت

 ةمالسلا ىنعمب “ يميم ردصم _ ماللاو ميملا حتفب - ( صلخم الو )

 ص سيلبإ وهو اهنيعم يأ ( اهريهظ يعاود نمو ) سفنلا نم يأ ى ( اهنم )
 ةمالسلا دارملاو ( هللا نم ةمحرب الإ ) هب "س وسو ث ام يه هيعاودو هلاب ذايعلاو

 ليلدب هللا ةمحرب رمعلا عيمج يف لابح و تقو لك يف سيلبإ يعاود نمو ى اهنم

 عقي نأ نع فلكملا للا ظفح يأ ث ( ةمصعلا يه ) ةمجرلا هذه ( و ) ى هلوق
 ( مالسلا مهيلع ءايبنألاب ) ةمصعلا ( صتخت و ) : هلاق ليلدب لصأ بنذ يف
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 باًذكف ء طقف دعبلاب مهريغ نمو دعبلاو برقلا عم مهنم لصتي وهف
 هافك و ، هج وأ نم هتاف هجو نم هل لصح ول ذئنيح هنأل هاعداو محتقا نم

 ةسوسوو نييزتب هل هلالضإب هيلإ مدقتي ناطيشلا نإف ، هنادجو ادهاش

 تسيل ءايبنألا بونذو مدآ ينب دارأ هنأل طقف ءايبنألا ركذو ، ىلؤألاب ةكئالملاو

 ىلع توملا درجم ةمصعلا دارأ ولو « مهيلع للا اہاع اهنود ءايشأ لب ى انبونذك

 ى الصأ بنذلا يف هعوقو مدعل رارصإلا هنع ىفتنا نم لمشي ثيحي رارصإلا ريغ
 دقو ى ءايبنألاب ةصتخ ةمصعلا نكت مل بنذلا ةعقاوم نم ةبوتلاب هنع ىفتنا نمو
 ملو ى اعطق بنذلا ةعقاوم نع موصعم اضيأ نيفلكملا نم ءايبنألا ريغ نوكي
 . مهريغ نود مالسلا مهيلع نيموصعم اوناك اذإو ى هذوذشل هرك ذي

 ( طقف دعبلاب مهريغ نمو دعبلا و برقلا عم مهنم لصحي وه ) عروتلا ( ف )
 نم ) بذاك ةغلابم ديدشتلاب ( باذكف ) كلذك رمآلا ناك اذإو ى ةلاصا و ابلاغ

 محتقا نم ةرابمب يفو ى عروتلا يأ ( هاعداو ) بونذلا ناظم يف لخد ( محتقا

 ( هل لصح ولو ) محتقا ذإ نيح يأ ( ذئنيح هنآل ) بوذك وهف ةاجنلا ىعداو

 . هوجو وأ ( هجوأ نم هتاف هجو نم ) عروتلا

 هحو نم لصح ولو هجوأ نم هتوفي هنأ نم هانركذ ام ىلع ( ادهاش هافك و )

 نإف ) « ةنيا_ممو ةدهاشمب هسفن ف كلذ فلكملا دوحو يأ ( هنادجو )

 حابم ق لخ اد وهو ) هيلا مدقتي ( سيلبإ صوصخ ال سنجلا دا رأ ) ناطيشلا

 ص ةعاطلا وأ حابملا كلذ يف ةقلعتملا ةيصعملل ( نيزقب هل هلالضإب ) ةعاط وأ

 ءاملاو ع يفخ توصب يصانلل قطني هنأك يفخلا توصلا وهو ( ةسوسوو )
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 هنم هداجياب هايإ هللا لالضإ اهيليو ؛ نيزملل هليمب هلالضإ هتلالض عبتتف

 . . ..... ... . .همالع يف قبس ام

 ةلالض يأ ( هتلالض عبتتف ) ةسو۔ولاو نبزتلاب لالضإلل ريسفت كلذف 2 روصتل
 هتلالض وه ليملاو “ يصاملا يأ ( هليم ) ناطيشلا لالضإ ىأ ( هلالضإ ) يصاعلا

 . ناطيشلا هيلإ وعدي ام وهو ءاملا حتفب ( نيزمال ) روصتلل ءابلاف

 هنيز ام ىلإ ليمي يأ ( هايإ هللا لالضإ ) يصاعملا ةلالض يأ ( اهيليو )

 هللا تبثيف هلالج لج ا_نبر نم الو نيمللا ناطيشلا نم رهقب ال هرايتخإ ناطيشلا
 نم يأ ( هنم ) العو لج ها داجيإ يأ ( هداجيإب ) ةلالض وه يذلا ليملا كلذ
 نم لكو ؤ اذك لعفي هنوك نم هللا ملع يف يأ ( هملع يف قبس ام ) ليملاب يصاعلا
 لاق ص العو لج هللا نم قلخو باستكاو هنم رايتخاب اهيلإ هليمو ةيصعملا هلعف
 ١ : هللا همحر رصن وبأ

 نيزقلاب هئاعدتسا يف سوسوو مها۔عد ىنعم ناطيشلا مهلضأ

 نيزلاو نيشلاب ءارغإلا نم تركذ يذلا ىلع الإ روحدملا ردقي نلو

 نجلاو سنإلا نم وجني نم لق اذإ انراهتقا يف هل انوذأم ناك ولف

 نطلستلا رسقب قنش الو قةنخل كلابب وه سيل يهلإ دمحب

 ربربلا ةغلب يهو ىلوألا حتفب تالت ىلإ ةبسن - نيتانثم نيءاتب - يتالتلا لاق
 ص ةيحلا سأرك هسأرو مدآ نبا بلقب قزتلي ليق : ةبرج يف ةبعش يهو ى ةبعشلا
 ‘هسوسو ىلاعت هللا رك ذ نع لفغأ اذإ و ةسوسولا نع فكنا هللا ركذ اذإ هنإ و

 لمع اذإ اكلم هلل نأو ء مدلا ىرجم مدآ نبا يف يرجي هنإ » : ك لاقو

 ( ` ) ور ١ ٠ ١ يئ انل ٠.
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 رجزلا و يهنلا كلذ ناكو ى ةعاطلاب هرمأ و اهنع هرجزو هاهن ةيصعم مدآ نبا

 هيتأيف ى ةيصعملا نع يهن و ةعاطلاب رمأ هنأ ىلع ناطشلا هب لدتسي ارون رمالاو

 لاقو “ هل ايهنيزبو هبلق يف ةبصعملاو كرشلا يقلي هنأ ىنعمب ، هل سوسويو
 ريغ نجلل سوسوي هنإو “ هيف هلوخد ريغ نم ناسنإلا ردص كرحي هنإ : مهضعب
 هلللا هلذخ هلمعب اهنم مح رلا نمحرلا هلللاد ذايعلاو ةواقشلا هل تقبس نمو 6 ناطشلا

 هلمع يف ناطيشلا نم همصعي ملو هسفن ىلإ هلكوو “ رارطضا الو رابجإ ريغ نم

 مدعو هسفن يف ايمل ناطيشلا نييزتو ىلاعت هتدارإب نايصعلاو رفكاا بكتراف

 هل رذع الو “ رانلا ىلإ هلآ. ناكو ى ةعاطلل هقيفوت مدعو ايهنم هل ىلاعت هللا ةمصع

 نم يدهيو ءاشي نم لضي ى ىلاعتو هناحبس هللا هيضر ام هرك و هاوه عبتا هنال

 مظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوحالو 2 ميقتسم طارص ىلإ ءاشن

 . ملع ] هللا و

 



 ةمجما_خ

 ةمتا .

 مالكلا ملع نم ءيشو فوصتلا ءىدابم يق

 ىلع واولا تمدق ذإ يناكملا بلقلا هيفف ى ءافصلا نم ذوخأم وه : فوصتلاو
 مهرارسأ ءافصل ةيفوص اومس : ليقو بلقلل ةفصم وهو ءةوفصلا هلصأ نأل ءافلا

 ءافص راثآ نم اهنإف تافلاحلا نع رهاظلا ةراهط راث آلا ءاقب دارملا و مهراثآ ءاقد و

 سابل ناك هنآل فوصلا مهسبلل ةيفوص اومس : ليقو 2 تارودكلا نع رارسألا

 بلقلا ديرجت فوصتلا : ىلازغلا لاق هيف بلق ال اذهو « نيحلاصلا رامش و ءايبنألا
 راقتحا ىنعمو ك حراوجلاو بلقلا لمع ىلإ عجرب هلصاح و > ٥ا وس ام راقتحاو لل

 هللا نأل الإ سيل ءاملعلاو ةكتالملاو ءايبنألا انميظعتف هلل سيل ام راقتحا هاوس ام
 ديرحت نع [ح ر اخ مهمبظمت سيلف هلل مظعت مهميظعتف ‘ مهميظعتب ا رم ] و مهمظع

 رثؤملا ذإ عفني الو رضي ال هاوس نأ داقتعإ : هاوس ام راقتحا ىنعم وأ هلل بلقلا
 . رفك دجاسملا وأ تاعاطلا وأ هبتك وأ ءالؤه راقتحاف الإ و « ىلاعت هللا وه
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 دقو : هنع هللا يذر قيدصلا ركب يبأ ةمجرت يف « ةيلحلا » يف ميعن وبأ لاق

 ىلوم ىلع ممهلا فقو : ليقو ى كولملا كلم ىلإ كولسلا يف دجلا فوصتلا : ليق

 يف قحلل ةقفاوملا ليق دقو : هنع هللا يضر قورافلا ةمجرت يف لاقو « معنلا

 ى ايلعلا ةبترملا ىلإ ومسلاو ايندلا بتارملا نع ةوبنلا : لقو 0 قلخلل ةفلاخملا

 يف لاقو ص دراوملا فرش نم يرلل د_ئادشلا ىلع سفنلا لمح فوصتلا : ليقو

 لمآلا غولب ىلإ اقرطت لمعلا ىلع فافكإلا فوصتلا نإ :لبق دقو : ناثع ةمجرت
 « بولطملا كرد يف بوبحملا ىلإ ةبغرلا فوصتلا : ليق دقو : ىلع ةمجرت يف لافو

 نب ناثع ةمجرت يف لاقو ع ضارغألا ىلإ ومسلاب ضارعألا نع ولسلا : ليقو

 ردكلا نع بغارلا ىلإ يداصلا فوشت فوصتلا : ليقو : هللا هحر نوعظم

 . ردص ريغ نم درولا ءافص ىلإ

 ةجردلا ىلإ ةعيرذلا سالا فوصتلا نإ : شحج نب هللا دبع ةمجرت يف لاقو

 نم رفملا فوصتلا : ليقو : يراصنألا تباث نب مصاع ةمجرت يفو ى ةعيفرلا

 فوصتلا نإ ليقو : بلاط يبأ نب رفعج ةمجرت يفو ى ةنونيكلا رقم ىلإ ةنونيبلا

 : ليقو : ةحاور نب للا دبع ةمجرت يفو ى قلخلا ةسبالم نع قحلاب دارفنإلا

 ني بيهص ةمجرت يفو ط ىضرلاو سنألا لزانم ىلإ اضقلا رمج ىلع ءطولا فوصتلا

 رمشتلاو ث لوضفلل كرتلاو “ لوصألاب ذخآلا فوصتلا نإ : ليقو : نانس

 ناهك و ص ننملا نافرع فوصتلا : ليقو : ريبزلا نب ةوارع ةمجرت يفو « لوصولل

 ىلع بابكإلا فوصتلا ليقو : ريبزلا نب للا دبع نب رماع ةمجرت يفو ى نحملا
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 هناحبس هللا نأ ةفرعم تابجاولا لوأ نأ رم امع تفرع دق

 هن او { هحوب هريغ هبشب ال هنأو ج ثدح هأ وس امو ميدق ىلاعتو

 . . . . . . ءىدمصلا درفلا دحألا دحاولا

 ى هلاح بسحب لوقي لئاق لك ةريثك آلاوقأ ركذو ى للعلا نع ضارعإلا و لمعلا
 . ١" ةفرع جحلا » : للع هلوقك مظعألا نكرلا ىلإ رظني وأ

 قحلا بيوصت فلكملا ىلع بجو : ب٫ : هلوق يف ( رم ا تفرع دق )
 ك ثدح هاوس امو ميدق ىلاعتو هناحبس هئا نأ ةفرعم تابجاولا لوأ نأ )

 ص ىنعملا فلتخا ظفللا قنتا نإف ، هوجولا نم ام ( هجوب هريغ هبشي ال هنأو

 دحألا دحاولا هنأو ) دبعلا فصوو “ العو لج هللا فصو يف رداقو ملامك

 ىلع يلقعلا ليلدلاو ى مدع هقبسي مل هنأ هانعم ىلاعت همدق امأ ( دمصلا درفلا

 اثداح ناك ولو ى اهنيب ةطساو ال ذإ آثداح ناكل اميدق نكي مل ول هنأ كلذ

 مودعملاو ‘ مودعم هثودح لبق هنأل هسفن ثدحي ال ءيشلا نأل ثدحم ىلإ جاتحال

 ادوجوم نوكي نأ مزل هسفن ثدحأ ولف “ همدع لاح ءيش لعفب فصتي ال

 ‘مودعم هدوج و لمقو “هدجوم نع رخأتم دوحوملانآل ارخأتم امدقتم امودعم

 لوألا هثدحم ناك نإف ، رخآ ثدحم ىلإ هثدحم جاتحال ثدحم ىلاعت هثدحأ ولو
 ص لسلستو هيف مزل ام هريغ يف مزل هريغ نإو ى رودلا مزل هل هرثأ ناك يذلا
 . هل ةياهن ال ام غارف هيف نأل لاح لسلستلاو

 نأل ةطاسبلاب فصوب ال اك بسك رتلاب هتاذ فصوي ال هنأ دحاولا ىنعمو

 )١( ملسمو يراخبلا هاور .



 العو "لج هللاو 0 مسجلاو ضرملا يف الإ نوكي الو “ ثودحلا عرف بيكرتلا

 هلعف وأ قلخلا ةفص هبشي ال هتفص يفو هلعف يفو هلوق يف دحاو هنأو ى امهنع ه"زنم
 كلذ نم ءيش يف هبشلاب لاق نمو « ظفللا قفتا ولو ههبشت الو ى هتاذ وأ هلوق وأ

 ائيش امهدحأ ديرب نأ زاجل رثكأ وأ نيهلإ نوك زاج ول هنأ ليلدلاو ى كرشأ

 عوقو عنتميف ى هنوكسو ديز ةكرحك ٠ هريغ هل دض ال يذلا هدض رخآلا ديربو

 نيعتىف ى امعاتجاو نيروكذملا نبدضلا عافترا عانتمال ايهعوقو مدعو ص نبدارملا

 الإ هلإلا نوكي الف هزجمل رخآلا نود هلإلا وه هديرم نوكيف امهدحأ عوقو

 ليق اذإف ع هنم ءاذثت۔أ الو مسق ال يذلا هتقيقحو دحاولا لصأو « ادحاو

 ةحصل دحاو مهردو ةدحاو راد كلوقك : ليق اذك زاجم دحاو بك رملل

 الام صوصخل عضوب مل دحاو ظفل نأ رهاظلاو “ ضعبلا ءانثتسا و ى مسقلا

 ءيش يف هئازجأ عاتجال وأ هبسك رتل ىمدملا بك رملل و هل لب طقف همف بسك رت

 امأو « لصألا بسحب زاجف انل۔ نئلو « دحاو ركسعو ةدحاو رادك دحاو

 دحَ و وهف دعي دعوك دحب دحو ةفص دحألاو ى ةماع ةيفرع ةقىقحف نآلا

 هلصأ فرصلا عنمب ءامسأ ةأرما : مهلوقك ةزمه هواو تبلق نسح وهف ‘ نسحك

 ءامسأ تمس هنمو ‘ نسحلا يهو ةماسولا نم ةزمه تبلق ةحوتفم واوب ءامس و

 . اهنع هللا يضر ركب أ تنب

 مإ دحاولا : ليقو ع ىنعملا يف دحألاو دحاولا نيب قرفي مل نم سانلا نم مث

 ص ددعلا نم هعم ركذي ام يفنل مسإ دحألاو « نانثإ دحاو لاقي هنأل ددملا حتتفمل
 د_حاو تأي ل يأ ء دحأ تأي ل : لاقيو &ى دوحجلا عم رك ذ دحألا : لاقيو

 ةهج ىلع "لجو ىلاعت هفصو يف نوكي امنإ دحألا : لاقيو ى رثكأ الو نانثا الو
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 ى ديحوو دحاو لب دحأ لجر : لاقي الو ‘ دحألا هللا وه : لاقي ‘ صصختلا

 ى لعفلاو لوقلاب كحلا كاذو دحاو هللا نأب مكحلا ديحوتلا : يريشقلا لاق

 . ةدحاو عبصإ ىلع دقع اذإ ةراشإلاب نوكي دقو

 دحاو هنأب هملع وهو ىلاعتو هناحبس هسفنل ىقلا ديحوت : ثالث دبحوتلاو

 ىنعمب دبعلل هللا ديحوتو ىنعملا اذهب قحلل دبعلا ديحوتو ‘ دحاو هنأب هرابخإو
 لاقو ى ثدحلا نم ميدقلا دارفإ دبحوتلا : دينجلا لاقو ، ديحوتلا هئاطعإ

 جالع الب ءاشألا ق لحو زع هللا ةردق نأ فرمت نأ دمح وتلا : نونلا ود

 : ليقو « هعنصل ةلعالو :هعنص ءيش لك ةلعو ى جازم الب ءايشالل هعنصو

 وحم : ليقو “ هتابثإ لمحتسي ام دقفو “ هدقف لحتسي ام تابثإ ديحوتلا

 طاقسإ ديحوتلا : ليقو ‘ هردق ىوس رادقألا وحمو ، هرك ذ ىوس راكذألا
 ىممإلا روهظل مس رلا ءانف دمح وتلا :لبقو ى ينم الو يل الو يب : لاقي ال تاءايلا

 < ىنحلا روهظل قلخلا روبث : لبقو ؤ قئاقحلا روهظل موسرل ا ءاحتما : لسقو

 يهتنت وأ ةيفيك هيلإ يقترت اع كلابب رطخي ام لك نأ ملعت نأ ديحوتلا : ليقو
 هفالخ هلالج لج هللا نإف « ةليإ ةفصوب قيلت وأ ةيئام هيلإ يمتنت وأ ةيمك هيلإ

 كب هبلطتو ى كل هدحوت كنأل « كديحوت كل حصي ال مل يردتأ : مهضعب لاقو
 ءىدتيملا وهف ٤ هنم هايإ كدوجوو هب هل كبلط نأ فرعت نأ بجاولا نأ ينمي
 ىلاعت هللاو «‘نيملاعلا بر هللا كرابت عنصلل يدبملاو يزملا وه لب ى لضفلا
 . هتمحرب هتعاطل انقفو

 يذلا يقابلا هانعمف دمصلا امأو ط مدقتملا ريسفتب دحاولا هانعمف درفلا امأو
 ك هل فوح ال يدلا ليقو > معطد ال يذلا : لسقو > مئادلا : لبقو ‘ لوزب ال
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 ٤ يهنلاو ىغصأو اجرو فاخف س هبيرقتو هديعبت روصت هفرع نهف

 دمصي : ةغللا لهأ لاقو ‘ ضرعلاب فصوي ال اك ةبمسجلاو حراوجلاب فصوي ال يأ
 هيلإ يهتني يذلا ديسلا : ليقو “ حيحصلا وهو دصقي ىأ ى جئاوحلا يف هيلإ

 ليق اذإو ى جئاوحلاب دصق كلذك ناك نم هنأل ى هلبق لوقلل عجار وهو ددؤسلا

 فرعي نأ فصولا اذهب هفرع نم قح نمف « لوزي ال يذلا مئادلا يقابلا ىنعمب هنأ

 يف دهزيف ءانفلا نيعب نوكلا ظحاليو ى لاحترإلا كش وو لاوزلا و ءانفلاب هسفن

 هللا فرع يأ ى ( هفرع نمف ) اهمارح نع الضف الالح يف بغرب الو اهماطح
 نالذخلاب هل هللا دبعبت يأ ى ( هديعبت روصت ) هتافص نم ن فرعي اب هلالج لج

 ةروص هبلقب رضحتسي هنأ ىنعمب قيفوتلاو ةيادهلاب هل ( هبيرقتو ) لالضإلاو
 هتياده سفن وه هبيرةتو امهدحأ نم فلكم لكل دب ال نيذللا بيرقتلاو ديعبتلا

 يأ ى هلل ناءاملاو ريوصتلل ءابلاف ى هلالضإو هنالذخ سفن وه هديعبتو ى هقيفوتو

 نوكيف فلكملا كلذل اهدوع زوجيو “ فلكملا هييرقتو فراعلا فلكملا هدب هبت

 ترسف انإو ى هللا وه لعافلا وأ ص اذه ىلع لوعفملل ردصملا ةفاضإ نم كلذ

 نم هتركذ امو ىلاعت هملإ ةبسنلاب ةفاسملا برق ةلاحتسال كلذب بيرقتلاو ديعبتلا

 قيدصتلاب هريسفت نم ىلوأ بيرقتلاو ديعبتلا ةروص راضحتساب روصتلا ريسفت
 يف هلاح بسحب امهيلك وأ باقملا وأ ديعبتلا ( فاخف ) اهملعو بيرقتلاو ديعبتلاب

 . العو لج كا لالجإ

 الأ ص كلذك هلاح بسح اهيلك وأ باوثلا وأ بيرقتلا:اجر يأ ( اجرو )

 يف رصقي ملو هصعي مل هجرب مل ول : اذك و ى هصعي مل هللا فخي ول : هلوق ىرت
 ( يهنلا و) ةعاطلاب رمألل هنذأب ءافصإلا دعب هحراوج و هبلقب ( ىغصأ و ) ةداملا
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 { هديو هرصبو هعمس ناكف « هالوم هبحأف . بنتجاو بكتراف

 > هذا عأ هب ذاعتسا نإو ‘ هاطعأ هلأس نإ ‘ تلو هذختاو

 يهنلا ( بنقجاو ) هلثتما يأ “هب رومأملا ( بكتراف ) ىلاعت هللا نم ةيصعملا نع
 اجرو فاخ عرف هرسي ام هل "دعأو « هلاح يضر يأ ى ( هالوم هبحاف ) هنع

 ىلع بنتجاو بكترا عرفو ث اجرو فاخ ىلع ىغصأ عرفو ؤ روصت ىلع

 ءافلاب هالوم هبحأ ىلع عرفو بنتجاو بكترا ىلع هالوم بحأ عرفو ى ىفصأ
 ‘ هاطعأ هلأس نإ ايلو ذختاو ، هديو هرصبو هعمس ناكف ) : هلوق يف اهدعب ام

 لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع يراخبلا ظفل ( هذاعأ هب ذاعتسا نإو

 برقت امو “برحلاب هتنذآ دقف ايلو ىل ىداع نم : لاق ىلاعت هللا نإ» : رقللع هلا

 يلإ برقتي يدبع لازي الو “ هيلع تذضزتفا ام "يلإ بحأ ءيشب يدبع يل
 يذلا هرصبو ؤ هب عمسي يذلا هعمس تنك هتببحأ اذإف ‘ هبحأ ىتح لفاونلا

 ص هنيطعاأل ينلأس نئلو « اهب يشمي يتلا هلجرو ى اهب شطبي يتلا هديو ى هب رصبي
 يدبع سفن نع يددرت هلعاف انأ ءىش ق تددرت امو ى هنذمعأل ينذاعتسا نئلو

 . .« هتءاسم هركأ انأو توملا هركد نمؤملا

 ع { ىمراحم لحتسا دقف _ برحلاب هتنذآ دقف ه : هلوق لدب ةياور يفو

 ك » ةبراحمب ينزراب دقف » : ىرخأ يفو ث « ىقبراحم "لحتسا دقف » : ةياور يفو

 7 هذخأي نأ كشوي هللا ىذآ نمو ص هللا ىذآ دقف » : ةياور يفو

 ديرب نم نينمؤملا يدابع نم نإو » : خلا يدبع لازي الو : هلوق لبق ةياور يفو
 ىلإ ببحتي » : ةياور يفو ك » هدسفىف بحع هلخدي ال هنع هفكاف ةداملا نم اباب

 اهب يشي ه : هلوق دعب ةياور يفو « لفاونلاب يلإ لفنتي - ىرخأ يفو - لفاونلاب
 نمو _ ىرخأ يفو- « هب ملكتي يذلا هناسلو ص هب لقعي يذلا هداؤفو _

 ح هتيطعاف ينلأسو ى هتبجأف يناعد « ديؤمو اديو آرصبو اعمس هل تنك هتببحأ
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 هترقفأ ولو ‘ ىنفلا الإ هناميإ حلصي ال نم يدابع نم نإو “ هل تحصنف ينحصنو

 هدسفآل هتينغأ ولو رقفلا الإ هناميإ حلصي ال نم يدابع نم نإو ، كلذ هدسفأ
 نإو ص هدسفأآل هتمقسأ ولو ةحدلا الإ هناميا حلصي ال نم يدابع نم نإو ع كلذ

 ربدأ ينإ ‘ هدسفأل هتنححصأ ولو « مقسلا الإ هناميإ حلصي ال نم يدابع نم

 - هنذيعأل » هلوق دمب ةياور يفو ى « ريبخ ميلع ينإ مهبولق يف امم يملعل يدابع
 ىلاعت هللا نإ » : ل هنع ةياور يفو « ثيدحلا "مت هبو « هترصن ينرمصنتسا اذإ و

 نم اتيب اولخدي ال نأ كموق رذنأ ى نبرذنملا اخأ ايو نيلسرملا اخأ اي يلإ ىحوأ

 كلت درب ىقح ىلصي يدي نيب امئاق ماد ام هنعلأ ينإف ى ةملظم مهدنع دحألو يتويب
 ص هب رصبي يذلا هرصب نوكأو هب عمسي يذلا هعمس نوكأف اهلهأ ىلإ ةمالظلا

 نيقيدصلاو نييبنلا عم يراج نوكيو. ص يئايفصأو يئايلوأ نم نوكيو

 : لمق ى ضئارفلا ىدأ و رئابكلا بنتجا نم انه ىلولاو « ةنجلا يف ءادهشلاو

 هالوتو كلذب هللا ىلوت دمحوتلاو لمعلا يف هبلقو هحراوج قرعتساو لفنلا رثكأو

 . هتملعأ هتنذآو رصنلاب هللا

 ةقاط نم للا ةبراحمب كلام : نسحلا لاق ‘ لجو زع هلل ةبراحم ةيصعم لكو
 ضرفلاب دارملاو ى ةبراحم ىمست ال ةريغصلا اندنع و ؛ هبراح دقف هللا ىصع نم نإف

 نيعبس لفنلا باوث لدعي ضرفلا باوث نأ يور 4 ةيافكلا ضرفو نيعلا ضرف
 ايندلا عم وأ ةرخآلا يف هل ربخلا دادعإو ى هلاحب هاضر هدبعل هللا بحو ى ةجرد
 وهو ى ةلمجلا يف بحلا ىلع بترتي ام يهو بحلا ةياغ هدابعل هللا بحب دارملاف

 . ريخلا لمف

 نوكيف ةباثإلا وأ « تاذ ةفص نوكف باوثلا ةدارإ وه : رحح نا لاق

 نكل ث هيهن بانتجاو هرمأ عابتاو هميظعت ىلاعت هلل دبعلا بجو « لعف ةفص
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 ولو ايندلا يف ماعنإلاو ةرخآلا يف بانتجالاو عابتإلا ىلع ةباثإلا ءاجر عم : لاق

 ىنعمو “ بلا باب يف مالكلا مدقتو « ىلوأ اند مومعلاو < معأ ناكل اذه دزب مل

 نأ نع هدبع نم كلت ىلاعت هظفح : خلا هرصبو هعمس سدقتو ىلاعت هنوك

 حراوجلا هذه هنم كلمت ىلاعت هللا نإ ليق ام هنم برقيو ىصاعملا ىف اهلمعتسي

 يرك ذ الإ عمسي ال دارملا وأ رابتعالا اذهب هيلإ تبسنف ىلاعت هب اهلاغتشا ةدشل
 يدوجو ىلع ةلادلا يتوكلم بئاجع يف الإ رص.ب الو « ىباتك ةوالتب الإ ذتلي الو

 ىلاعت هللا ةرصن نع ةيانكلا دارملا وأ 9 ياضر هيف ال الإ شطبي الو يتافصو

 يف ءاج اذلو « هدبع نم حراوجلا ةلزنم ىلاعت هسفن لزن هنأك ىتح هدييأتو هدابعل

 يذلا للا انأ يأ « يشي يبو ‘ شطبي يبو ‘ رصبي يبو “ عمسي يبف » . ةياور
 نأ ىنعملا : ىلحملا لاق لاتحإلا اذه رجح نا ققحو ى لاعفألا هذه هيف قلخأ
 يوبأ نأ اك ڵ ىلامت هب هتانكسو هتاكرحف « هلاوحأ عيمج يف هالوتي ىلمت هلا
 الإ لكأي الف هلاوحأ عيمج نايلوتي اهبولق يف هللا اهنكسأ يتلا هل ايهتبحمل لفطلا

 ةألك مهللا » : ثيدح يفو ى كلذ ريغ ىلإ هلجرب الإ يشمي الو امهدحأ ديب

 لوق يف ديلولاب دارملا : ليقو ى ديلولا ظفحك ينظفحا يأ ص « ديلولا
 : لئاقلا

 دلولا ةيقاوك ةيقاوو اوفعو ةيفاع هللا تلأس

 ‘6١ اديلو انيف كبرن ملأ ف :ىلاعت هلوق ىلإ ةراشإ مالسلا هيلع ىسوم انديس
 هددرتب دارملاو ى يىصلا ديلولاو ‘ظفحلا دملابو فاكلا رسكب ةءالكلاو دعب هيفو

 . ١٨ : ءا رعشلا د روس ) ( ١
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 نم ةدهاجماب اهعفري يورخأألا ولعلا الإ ىبأت يتلا سفنلا وذف
 ‘ ةدحلا قالخألا نم اهملاعم ىلإ اهب حنجي و ‘ رومألا فاسفس

 , نيلهاجلا لهج قوف لمجيف هيلإ هوعدت امب ىلابي ال ةمحلا يندو

 هلعفي له ددرتملا ءيشل هراكلا هنأك ىتح “ توملا ةدش يف هب ىلامت هتفأر ىلاعت

 ديرت ال وأ لبقت ال يأ ى عنتمت يأ « ( ىبأت يتلا سفنلا وذف ) كلذ ققحت اذإو
 نم كلذ وحن وأ ديرت ال وأ لمةقت ال ىنعمب ىبأ نوكلو ( يورخألا ولعلا الإ )

 حتفب ( رومألا فاسفس نم ةدهاجمناب اهعفري ) الأ دعب امل هعم عيرفتلا ةحص يفنلا
 بضغلاو ربكلاك ى ة۔هومذملا قالخألا نم رومآلا ءيدر يأ ى اهرسك و نيسلا

 نم ريطي ام ةياهنلا يف اك هلصأ و “ لاتحالا ةلقو “ قلخلا ءوسو دسحلاو دقحلا و

 . ريثأ اذإ بارقلاو لخغ اذإ قيقدلا رابغ

 يأ ( اهيلاعم ىلإ ) ةيدمتلل ءابلاو ‘ هسفنب يأ ( اهب ) ليمي يأ “ ( حنجيو )
 ةمالسو ربصلاو عضاوتلاك دومحملا يأ ( ةديمحلا قالخألا نم ) رومألا يلاعم
 ىلع يعضوملا يف يلحملا لثم اك ص لاتحإلا ةرثك و قلخلا نسحو دهزلا و نطابلا

 نم ذوخأم اذهو : ىلحملا لاق ى ةمهلا يلع وهف كلذك راك نمو “ فللا بيترت

 بعش يف يقهيبلا هاور « اهفاسفس هركيو رومألا يلاعم بحي للا نإ ه : ثيدح
 ماتهإلا ءيدر يأ ( ةما ءيندو ) طسوألاو ريبكلا يف يناربطلاو ‘ ناإلا

 نع ةدهاجملاب هسفن مفرب ال نأب تاكلهملا نم هسفن ( هيلإ هوعدت امب يلابي ال )

 لهج قوف ) هنيد حلاصم ةمهلا ءيند وه يذلا اذه ( لهجيف ) رومآلا فاسفس
 نوتوافتم ةيبألا سوفنلا يوذ نأ كلذو ع هلهج يف نيلهاجلا قوفي يأ ( نيلهاجلا

 دارملاو .2 مهلهج قوف ةمحلا ءيندلا لهجو “ لهج نع نولخي ال ىلاعلا تاجرد ق
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 هي رمأ ام ملعت كرتب وأ ى ملع اب لمعلا كرتب امإ سفنلا حالص كرت لهجلاب
 . هنع يج امو

 ةقبرلاو نيدلا نم نيجراخلا ةورع تحت يأ ( نيقراملا ةقبر تحت لخديو )
 د۔حاو لبح يف ىرملا ةلمج نم ةورعلا يهو ةدحوملا ءابلا نوكس و ءارلا رسكب

 اهبحاص ىلع ةقيضملا ةقيرطلل اهراعتسا ى اهقنع وأ اهلجر نم ةبادلا اهب طبرت

 وه انإف ةعطقنملا مهتورع ىلحملا لوق امأ و ى بولطملا ىلإ هلصوت ال يتلا ةكاهملا

 يغلا قيرطو دش رلا قيرط كل نيبت اذإو ، نيقراملل اهتفاضإ نم عاطقنإلاب ذخأ
 ( ىضر وأ اداسف وأ ) كنم ( أحالص دبعلا ايأ كنودف ) اه.ندو ةمحلا يلاع لب

 يف الوخد يأ ىلاهت هللا نم ( ابرق وأ أطخس وأ ) محرلا نمحرلا هللا نم كنع

 قيفوتب هنم ( ةداعس وأ ) هنع ضارعإلاب ( ادعب وأ ) حراوجلاو بلقلاب هتمدخ
 يف هنم ( ايعن وأ ) كلذ مدعل ( ةواقش وأ ) تالاصلل يرايتخإلا كبسك و كل

 ةرخآلا يف ( ايحج وأ ) الضفو تاحلاصلا كبسك ىلع اباوث ةنجلا ميعن هرخآلا

 بارعإلا كلذب يكمسلا نيا دافأ : ىلحملا لاق « كرايتخاب كمرج ىلع اباقع

 . ھأ « هبساني امو داسفلا ىإ ةسنلاب ريذحتلاو ص هبساني امو حالصلا ىلإ ةمسنلا

 هبساني امو داسفلا لمعب رمأي ال ذإ زييمتو مهف ذخأ هلك كلذ ذخ ىنعمب كنودف

 مالك ريسفت يف يل رهظ ام اذه ، حلصي امب تلمع زييمتو ايهف كلذ تذخأ اذإ لب
 ءارغإلاب كنود ارسف اهنأ يشك رزلا نعو هنع ليق امم ىلوأ هللا ءاش نإ وهو ىلحملا
 اذإو ءارغإلا يف لمعتستو ريذحتلا يف لمعتست امنأ ىلع ايهنم ءانب ‘ ريذحتلاو

 . اهسنعم ىلع ةملكلا المح دقف كلذ انماس
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 هيلإ ردابف هب رومأم ناك نإف ، عرشلاب هنزف رمأ كل رطخ اذإو
 الف هعاقيإ ال ةيهنم ةفص ىلع هعوقو تيشخ نإف 2 نمحرلا نم هنإف
 رافغتسإلا كرت بجوي ال رافغتسإلا ىلإ انرافغتسا جايتحاف ء كيلع

 ك هب ر و ز 11

 بوتكم ةيؤرب وأ عمسب وأ عمس الب كبلق يف ( رمأ كل رطخ اذإو )
 نوكي نأ نم بلطلا ثيح نم كيلإ ةبسنلاب هلاح ولخي الو ( ع رشلاب هنزف )
 هيلإ ردابف هب أرومام ناك نإق ) هبف اكوكشم وأ ‘ هنع ايهنم وأ ص هب ًآرومأم

 ىف ناك ءاوس ص ربخلا كل دارأ يأ كلابب هرطخأ ثبح ( نمحرلا نم هنإف
 يف وأ ث بيهرتلاو بيغرتلا يف ناك نإ عضولاب مهتأ ولو “ ثيدحلا يف وأ نآرقلا

 هللا همحر هلعف الإ لئاضفلا نم ءيشب ملعي ال رزخ ابأ نأ يور اك « ءاهقفلا مالك

 يأ ( ةيهنم ةفص ىلع ) هب رومأملا كلذ عوقو يأ ( هعوقو تيشخ نإف )

 ءارو بجمك اهعزانيف هبف ثدحت اهنكل اهف كنم دصق الب اهنع يهنم

 عم اهيلع هعوقو يف ( كيلع ) سأب ( الف ) ال كنم دصقب اهيلع ( هعاقيا ال )
 اذك و ى رفغتساف مثإلا كيلعف ادصق اهيلع هتعقوأ اذإ ام فالخب « امل كتعزانم

 عفدتو اهلعفت لب للخ نم اهبيصي امل ةعاطلا كرتي الف عفدلاب هعزاني ملف ثدح نإ

 همم انبولق ةلفغب هصقنل ( انرافغتسا ) جايتحا نأل يأ ( جايتحاف ) رطخي ام
 نم ( رافغتسالا ىلإ ) هنم انرفغتسا اهف دوعلاب هلصأ نم هتحص مدع فاشكن الو

 . اندع ذإ بذك هنأك هعاقيإ وأ هصقن

 هنم اريخ توكسلا نوكي نأب ( هب رومأملا رافغتسإلا كرت بجوي ال )
 نأل رافغتسإلا ىلإ جاتحا نإو هب يتأن لب ‘ بلقلا نم ناك نإ بلقلا نم هك رت وأ
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 لمعلا كرت نإف ارفغتسم بجعلا تفخ نإو لمعإ : ليق مث نمو
 كايإف هنع ًاهنم رطاخلا ناك نإو : ناطيشلا دئاكم نم هنم فوخلل

 . . ء رفغتساف هيلإ تلم نإف ‘ ناطيشلا نم هنإف هنم

 بلقلا دوع اذإو ى هيف هقفاو۔ف بلقلا هفلأي نأ كشوب اركذ فلأ اذإ ناسللا

 : اهلوق امأو ى ةيودملا ةعبارك صاخلا رافغتسا فالخب هيف خسرب نأ كشوي ائيش
 ( مث نمو ) رافغتسإلا يف كلذ مدقتو اهسفنل مضهف رافغتسا ىلإ جاتحي انرافغتسا

 ء هك رت بجوب ال رافغتسإلا ىلإ انرافغتسا جاتمحا نأ نم ركذ ام لجأ نم يأ

 فراوع ه باتك فلؤم _ نيسلا مضب - يدرورهسلا لاق يأ ى ( ليق )

 ى ناجنز برقب لابجلا ضرأب مجعلا دالب نم ةديلب درورهس ىلإ ةبسن « ف راعملا
 ؟ بحعلا نم ارذح لمعن ال وأ بحملا فوخ عم لمعنأ : هل ليق هنأ كلذو

 اهلمع نم ( تفخ نإو ). بئاغرلا نم تملع ام لك ( لمعا ) : لئاسلل لاقف
 ارفغتسمف « مقو نإ بجعلا نم رفغتست نأ ارد_قم يأ ( أرفغتسم بجعلا )

 ص . بجعلا نم يأ ( هنم فوخلل لمعلا كرت نإف ) ةردقم لمعإ ريمض نم لاح
 صالخإلا ىلع لمعي لب ى ءائرلا يف رمو ( ناطيشلا دئاكم نم ) ءائرلا نم اذك و

 ص خلإ « يدبع نظ دنع انأ » : ثيدحلا يفو ى باوثلا وجريو هللا نم هوجرب و
 مدع نم ردصي ا۔۔ع ةبوتلل قيفوتلاو صالخإلل قيفوتلا يف عمطلا لمشي هنإف
 رففتسا اذإ نارفغلا ثيدحلا ىنعم ليق : يضاقلا لاق : يوونلا لاق ‘ صالخإلا

 دارملا : لسىقو ىةيافكلا بلط اذإ ةيافكلاو ى اعد اذإ ةباجإلاو “بات اذإ لوبقلاو

 . ھا حصأ اذهو وفعلا ليمأتو ءاجرلا

 نم هنإف هنم ) كسفن بناجف يأ ( كايإف هنع ايهنم رطاخلا ناك نإو )

 اذه نم كبر ( رفغتساف ) هلعف ىلإ يأ ( هيلإ تلم نإف ) هلاب ذايعلاو ( ناطيشلا
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 يكبسلا لاق ى ةيصعملاب ماتهالا ىلع مالكلا طب هلل دمحلاو رم دقو ليملا
 ملكتت مل ام هك رتو روكذملا رطاخلا لعف نيب اهددرت وهو سقنلا ثيدحو : يلحملاو

 هللا نإ » نلع لاق ص ناروفغم لمعت وأ ملكتت مل ام هلعفب اهنم مهلاو هب لمعت وأ

 هاور « هب ملكتت وأ لمعت مل ام اهسفنأ هب تثدح امع يتمال .زواجت لح و زع

 هاور “ هيلع يأ « بتكت ل اهلمعب ملو ةئيسب مه نم » : ةلع لاقو « ناخشلا

 اهكرت امنإ » : ىرخأ يف داز ى « ةلماك ةنسح هلا اهبتك » : هل ةياور يفو « ملسم

 ملكت اذإ هنأ كلذ ةيضقو ى ءارلا ديدشتو ميجلا حتفي وهو يلجأ نم يأ « ءارج

 ثيدح ةذخاؤم كلذب ةذخاؤملا ىلإ مضنا ركسملا برشك لمع وأ ةبيغلاك

 . ها هب مهلاو سفنلا

 اذإو “ بتكت م اهلمعي ملو ةئيسب مه نم ه : ثيدحب ةيضقلا هذه تضرتعاو
 بتك نأب بيجأو ع هب مومهملا لمعلا يهو,« ةدحاو ةئيس تبتك لعفو مه

 لاق « اهنم لكب ذخؤيف ى ىرخأ ةثيس مهلا بتك يفاني ال ةئيس هب مومهملا
 « عناوملا عنم » يف هحجر _ يكبدلا نبا ينعي - فنصملا تيأر مث :'ءايرك ز

 . ھا هدلاول افلا

 يف ىقلي ام وهو سجاهلا ةبترم : بتارم سمخ سفنلا يف يرجي يذلاو

 اهددرت وهو سفنلا ثيدح مث « هئاقلإ دعب اهيف لوجي ام وهو رطاخلا مث « سفنلا

 [.مزاج لعفلا ىلع مزملا مث ‘ لعفلا دصق يأ مهلا مث ع هك رتو رطاخلا لعف نيب
 - ىقتلا اذإ » : نيحيحصلا ىف اك للع هلوقل هلبق ةعبرألا نود هب ذخاؤم وهو
 اف لتاقلا اذه هللا لوسر اي : اولاق « رانلا يف لوتقملاو لتاقلاف ايهيفيسب نامسملا
 : مهضعب لاق « « هبحاص لتق ىلع اصيرح ناك هنإ : لاق ؟ لوتقملا لاب
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 تلعف نإف ث ابوجو اهدهاجف ءوسلاب ةرامألا كعطت مل نإو

 مذاه ركذتف لسك وأ ذاذلتسال علقت مل نإف س روفلا ىلع بتف

 تاوفلا ةأجفو تاذللا

 اممتساف سفنلا ثيدحف رطاخف اوركذ سجاه سمخ دصقلا بتارم

 امقو دق مثإلا هفف ريخألا ىوس تمفر اهلك مزعو م هللي

 : ضعب لاقو

 مزهب الإ إ ال منه مث سفنل ثيدح رطاخ سجاه

 رطاخلا لعف بانتجا ىلع ( ءوسلاب ةرامألا ) سفنلا ( كعطت مل نإو )
 اهدهاجف ) اهتعبتا الإ ةوهش اهل ودبت الف تاوهشلا نم هنع يهنملل عبطلاب داهجلل

 اهنأل مظعأ لب ى كلابتغا دصقي نم دهاجت اك ى بانتجالا يف كميطتل ( ابوجو
 ايف كمقوت ىتح ىرخأ ىلإ ةيصعم نم كل اهجاردتساب يدبألا كالهلا كب دصقت
 ءوسلاب كترامأ ةبلغل رطاخلا كلذ ءاتلا حتفب ( تلعف نإف ) كلذ ىلإ يدؤي

 دعول مثإلا كنع عفتربل ةلهم الب يأ ءافلا حتفب ابوجو ( روفلا ىلع بتف ) كيلع
 قطنلاو داقتعإلاو لوقلا لمشي هلك كلذ يف لعفلاو “ هنم الضف ةبوتلا لوبق هللا

 . ةيصعملل بسك بجاولا كرت نإف ، كرتلا لمشيو

 روكذملا رطاخلا لعف نع فكنت يأ ماللا رسك و ءاتلا مضب ( علقت مل نإف )
 بجاولا ىلإ ضوهنلا نع وأ هنم جورخلا نع ( لسمك وأ ) هب ( ذاذلتسال )
 ةأجف و ) عطاق ىنعبب ةمجعم لاذب مذاهلاو « توملا وهو ( تاذللا مذاه ركذتف )
 ركذت نإف تاعاطلا نم اهريغو ةبوتلل ةتوفم هب ةأجفلا نإف توملاب ( تاوفلا
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 . . هتمحر ةعس ركذاو كبر تقم فخف طوتنقل وأ

 : ثللع لاق ی جورخلا نع لسكي وأ هب ذلتسي امع عالقإلا ىلع ديدش ثعاب كلذ

 هركذ ام هنإف » : نابح نبا داز « يذمرتلا هاور « تاذللا مذاه ركذ اورثكأ »
 ثيدح يفو ى « هبلع اهقيض الإ ةعس يف هركذ الو « هعسو الإ قيض يف دحأ

 ص هلاق الإ لمألا نم ريثك ىف الو هرثك الإ لمملا نم ليلق يف ركذ ام » : رخآ

 وأ هتدشل تلعف امع هوفعو هللا ة;حر نم ( رطونقل ) علقت مل نإ ( وأ )

 ككلا_ه باقع ةدش يأ ( كبر تقم تفخف) لجوزع هللا ةمظع راضحتسال

 هنع وفعلا نم سايإلا بنذلا ىلإ تفضأ ثبح ءاشي ام هدبع يف لعفي نأ هل يذلا

 نإف ٢" نورفاكلا موقلا الإ هللا حور نم سأيي ال ل : ىامت هللا لاق دقو
 سايإلاف ، اكرش بنذلا ناك ولو بنذلا كلذ نم مظعأ بنذل هللا ةمحر نم سايإلا

 ىلع مساق نبا لاق « كرشلا نم مظعأ كرمش ةلز نم وأ كرسشثلا نم ةبوتلا لوبق نم

 ذاذتلألل عالقإلا مدع يف تاوفلا ةأجفو تاذللا مذاه ركذ :«عماوجلا عج» حرش

 لك يف رك ذ ام نال هنأك تقملا فوخ طونقلل عالقإلا مدع رك ذو ، لسكلاو

 . ها لماتيلف نيرمألا نيب ع+او سكملا نكميف الإو هب بسنأ

 ةراشإ دشي : انلوق يفو ث كيلع هتردق ديزم ىلإ ةراشإ برلاب ريبعتلا يفو
 .( هتمحر ةعس ركذاو ) “ برلا ظفل اهنمضت د_ة ةئدشملا هذهو وفعلا زاوج ىلإ

 طنقت فيك و ث كطونق نع عجرتل اهرضحتساف وه الإ اهب طبحي ال ةعس يهو

 نم اوطنقت ال مهسفنأ ىلع اوفرسأ نيذلا يدابع اي لق » : ىلاعت للا لاق دقو

 هللا ىلص لاقو "ه ميحرلا روفغلا وه هنإ اميمج بونذلا رفغي هللا نإ هللا ةمحر

 )١( فسوي ةروس : ٨٧ .

 ( ٦٢ ) رم زلا ةروس : ٥٣ .
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 عالقإلاب ققحتتو .رم اك مدنلا يهو اهنساحمو ةبوتلا اهيلع ضرعاو

 نكمم كرادتلاو دوعلا مدع ىلع مزعلاو

 نوبنذي موقب ءاجلو كب هللا بهذل اوبنذت مل ول هديب يسفن يذلاو » : ملسو هبلع

 ةلهاسم الو بونذلاىلع اضيضحت اذه سيلو“ملسم هاور « مهل رفغيف نورفغتسيف

 هلضفو هوفعيف ءاجرلاىلع ثحلل ةيوقتو بنذلا بقع رافغتسإلاىلع ضيضحت لب اهب
 كسفن ىلع يأ ( اهيلع ) يثالثلا ضرع نم رمأ هنأل ةزمهلا لصوب ( ضرعا و )
 برلا ىضرو بنذلا وح نم ةنسحتسملا اهدئاوف يأ ( اهنساحم و ةب وتلا )
 لاق ذإ ةبوتلا طورشب نساحلا ىلحملا رسفو : مماق نبا هلاق « هباذع نم ةاجنلاو
 تلعف امم بوتتل كبر ةمحر ةعس تركذ ثيح نساحملا نم هب ققحتت ام يأ

 . هنم الضف كنع وفعيو لقتف

 ىلع مدنلاف ةنصعم اهنأ ثيح نم ةيصعملا نع ( مدنلا يه ) : ةبوتلا ( و )
 فكلا ضرف باب : هلوق يف ( رم اك ) ةبوت سيل ندبلل ةرضم اهنأل رخلا برش
 داقتعاو عالقنإلا ةبوتلا ىنعمو : هظفل نكل اهفيرعت يف مدنلا رك ذ بونذلا نع

 همف ناك نرإف : لاق “ هعنم راقغتسإلاو ص هملع ةمادنلاو “ لعفلل دوملا مدع

 اهنأ ةرم امع انه ىكح كلذ عمو “ هدحو مدنلا كلانه ركذي مل هارتف خلا ةعابت
 مل هنأك هسفن لمجو مدنلا وهو مظعألا ءزجلا ىلع “رم امم رصتقا هنأك مدنلا درج
 وه مدنلاو ى مظعألا هنك ر يأ « ةفرع جحلا » ; للع لاق اك هاوس كانه ركذي

 . هلعفي مل هنأك "نمتو هلعف امل عجوتو نزحت

 اہبلإ ( دوملا مدع ىلع مزملاو ) ةيصعملا نع ( عالقالاب ققحتتو )
 لاق اهنع ءىشان ( نكمم ) قحي دسف ام حالصإل كاردإلا جالع ( كرادتلاو )
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 ىنعم امف مدنلا دجوي الو رومألا هذه دجوت دق ذإ ثحب كلذ يف : مساق نا

 : تلق . ىهتنا ، اهب دادتعالا و اهرابتعا ققحت دارب نأ الإ رومألا هذهب اهققحت
 مدن اهنأ ضرفلا نأل دوجوم مدنلاو عالقإلاب ققحتت اهنأ دارملا نآل لاكشإ ال

 , نأ مزعو : هلوق لإ ة_حاح ال لاقي دق : لاق > عالقإلاب قةحتي ,ةحمر د مدنلا كلذو

 همزال نمو > ةيصعم هنوك ثمح نم مدنلا دا رملا نأل > مدنلا عم هركذل د وهب

 مدن عقي دق يأ ص هموزل نع لفغي الئل هرك ذ : لاقي نأ نإ ص دوعي ال نأ مدع
 ولو “ طقف عقو ام ىلع همدن رصتقي وأ دوعي ال نأ هبلقب رضحتسي الو عقو امع

 دحلا هنم جرخيف ادحأ فذقي نأ نكممب كرادتلا لاثمو ث ةيصعملا ةيشيح ربتعا

 نكمع ل ن إف > هثرا و وأ > ىضرب ىح هطمب وأ > هثرا و لحتس وأ > هلحتسدف

 ل نوكر نأ لثم لام مزلي ل وأ ا دوحوم هقحتسم نوكي ال نأ لثم هك رادت

 . كرادتلا اذه طقس دحي

 ةقدصلاب هعفنلف هك رادت تافو هيف لام الو قولخمل اقح ناك اذإ يدنعو
 كلذو هملع أرقي وأ ةقدصلا ىلع ةمدقم يهو اهضعب وأ هتيصو ذافنإب وأ هبلع

 ء ءارقفللف هقحتسم تافو لام همف ناك نإ و “ ىلوتم ناك نإ هل رفغتسيو ى اقلطم

 لاصئتساك اهتدواعم قبطي ال ناك اذإ وأ ةيصعملا نم غرف اذإ عالقإلا توفي اذك و
 اهنأ كلذب ةبوتلا ىققحتب دارملاف اهنم غرف ام لثم ةدواعم نع فكي معن ى ناز

 كرادتلا نأ كش الو 0 اهنم ةبوي لك يف دب ال هنأ ال اهنع هب ققحتت ابف جرخت ال

 . هس أ رب بح \ و

 بحاصو » فقاوملا « بحاصو يدمآلا هب حرصو . انريغ دنعو اندنع اذهو

 ك مهل ًادارم كلذ سدلو هسأرب بحاو ربع هنأ ةمعفاشلا رهاظ و > ] دصاقملا ,
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 نع اهضقن دعي ولو ةبوتلا حصتو : يلحلاو يكبسلا نبا لاق ى انركذ ام مهدارم لب
 ص روهلا دنع اريبك ناك ولو رخآ بنذ ىلع رارصإلا عم اريغص ناك ولو بنذ

 ريغص نع حصت ال : ليقو ى هنع بوتملا ىلإ داع نأب اهضقن دعب حصت ال : ليقو

 . ها ريبك ىلع رارصإلا عم بنذ نع حصت ال :لبقو ى ريبكلا بانتجاب هريفكتل

 . ةلزتعملل ريخألا لوقلا بسنو

 دعي ولو : يكبسلا نبا لوقو “ ىلقعلا حيبقتلا يف مهلصأ ىلع ءانب : ايرك ز لاق

 الطبم هيلإ دوعلا نوكي الف ى هيلإ داع مث بنذ نم بات ول ام ىلإ ةراشإ اهضقن
 بونذلا ضعب نع ةبوتلا ةحص ىلإ ةراشإ بنذ نع : هلوقو ى هنم ةقباسلا ةبوتلل

 هتبوت تحص يناثلا نم بات اذإ و ى هب ال هريغب ذخاؤمف هريغ نع رارصإلا عم

 اريغص ولو: هلوقو ؤ ا رك هملع رصأ ام وأ آ ريغص هنع بات ام ناك نإ و ى اضرأ

 بانتجاب اهريفكتل اهنع حصت ال : ليقو ص ةريغصلا نم ةبوتلا ةحص ىلإ ةراشإ

 اهنم اهبوجو يكبسلا نبا راتخاو ى ةريغصلا نم اهبوجو يف اوفلتخاو ع ةريبكلا
 هرئابك نم بات ىتح اهنع ةبوتلا يف طرف نإف ى يكبسلا هوبأ فقوتو ى آروف

 نأ ضعب مالك مهويو ى ةريغصلا قلطم عم ةريبكلا قلطم دارملاو ‘ ترفك
 رئاغصلا كلتب ةقلعتملا رئابكلا بانتجا وه رئافغصلل رفكملا رئابكلا بانتجا

 دعب حصت ال ه_نأب لوقلاو « آدج ماقملا ررحيلف ‘ سمللا وأ رظنلل ةبسنلاب ىنزلاك
 . ينالقابلا ركب يبأل بوسنم اهضقن

 دجو نإ و ( ؟ هنع يهنم وأ هب رومأم ) وهأ ( أ رطاخلا يف تككش ناو )
 ءاقبو ى اهمسا عم ناك فذح زاوجب لوقلا ىلعف يهنمو رومأم بصنب ةخسن يف
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 بسكلل قلاخلا وهو . هتدارإو ىلاعت هللا ةردقب عقاو لكو ، كسمأف

 عادبإلل ال هل حلصت ةردق هل ردق س دبعلا

 نم ارذح هنع ( كسمأف ) هنع ايهنم وأ هب آرومأم ناكأ يأ ص اقلطم اهربخ

 يف لسغ له كش نمف « ملعي ال امع فوقولا بوجوو « هنع يهنملا يف عوقولا

 : ليقو “ينيوجلا هلاق « اهنع يهنم يهو ةعبار لسغي الئل لسغي الف ةثلاث ءوضولا

 ةهاركلا نآل ى قحلا وهو هب يتأيف ققحتي ملو هب رومأم ثيلثتلا نآل لسغي
 لعفيلف ، لمغي مل هنأ لصألاو ث دمعت نع الإ نوكت ال ةسخلا ماكحألا رئاسو

 . لصألل باحصتسا

 هللا ةردقب ) هك رتو هلعفو رطاخلا ه_تلمج نمو دوجولا يف ( عقاو لكو )
 سيلو هبساك وه يذلا هلعفل يأ ى ( دبعلا بسكل قلاخلا وهو هتدارإو ىلاعت
 ريخلا كلذ يف لخدو ص ربخ هللا ةردقبو أدتبم لكو ى هللا هقلاخ لب ى هقلاخ

 نوكل اريرقت دازو « هتدارإو هللا ةردقب كرت وأ لعف لكو كلذ لك نإف رشلاو

 ةردق ) دبعلل يأ ى ( هل ردق ) : هلوقب د_بملل ال ىلاعت هلل اقول دبعلا بسك

 اهنإف هلالج لج ها ةردق فالخب ( عادبالل ال ) بسكلل يأ ى ( هل حلصت

 نم نأش ءيش ىلإ سايقلا نإف ى ءيش ىلإ سايق ريغ ىلع ءاشنإلا وهو ع عادبإلل
 « العو لجو كرابت هللا ىلاعت “ سا۔.۔ق الب ءيشلا ناقتإ لهج وأ ث رمآلا لهج

 بوسكم ىنعمب بسكلاو ص قلخلا أدب نيح هاوس دوجوم الو ءيشلا قلاخ وهو

 يف ليقو ث لعفلا يطاعت يرددملا ىنعملاب بسكلاو ى ةيرددحملا ىلع هؤاقب زوجيو

 وه : اضيأ لاقيو ى اهقلعت يأ ص رودقمب ةثداحلا ةردقلا نارتقا هنإ : هفيرعت

 ء ةيربجلا ىلع "در خلا ةردق هل ردق : هلوقو “ رودقملا لعفل ةثداحلا ةردقلا فرص

 . ةيردقلا ىلع در خلا بسكلل حلصت : هلوقو
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 قل اخ هلل اف < هدعب ال و هلبق ال لعفل ١ عم يهو ء ةع اطتسال ١ يهو

 . . . قلاخ ال بستكم دبعلاو ،\ بستكم ال

 لعفلا عم يه ) ةعاطتسالا ( و ةعاطتسالا يه) دبعلل ةردقملا ةردقلا ( و )
 دبملا و “بسمتكم ال قلاخ هاف ) هلك كلذ ىلع مالكلا مدقتو ( هدعب الو هلبق ال

 هل هدصق بقع هللا هقلخ يذلا همستكم ىلع بقاعيو باثيف ( قلاخ ال بستكم

 دبعلا نإ : ةلزتعملا لوق نيب طسوت ىلامت هلل اقول هل ايستكم دبعلا لعف نوك و
 هنإ : ةيربجلا لوق نيبو “ هدر ةرم دقو ى هملع بقاميو باثي هنأل هلعفل قلاخ
 ةلزتعملاو ‘ مطاقلا دي يف نيكسلاك ةضحم ةلآ وه د_ ,هلاو الصأ دبعلل لمف ال
 ةكرحك يرارطضإلا لعفلل ال يرايتخالا هلعفل قلاخ لعافلا نإ نولوقي امنإ

 لصاوك ةلزتمملا لئاوأ تناكو ى ناسنإلا يف ةكرحتملا قورعلاو شعترملا

 ثلا الإ قلاخ ال هنأ ىلع فلسلا عامجإب مهدهع برقل ديبع نب ورمعو « ءاطع نا

 دجوملاو عرتلا ظفلب نوفتكيو ى دبعلا ىلع قلاخلا ظفل قالطإ نع نوشاحتي
 . امهوحنو

 نم جرحلا وهو دحاو .لكلا ىنعم نأ هعابتأ و يئابجلا يلع وبأ ىأر نيحو

 هنأ قحلاو ع لطاب كلذو ى قلاخلا ظفل قالطإ ىلع اورساجت دوجولا ىلإ مدعلا
 ء اهدحو ىلاعت هللا ةردقب ةعقاو ةيرايتخإلا دابعلا لامفأو ى هللا ىلإ ىتلاخ ال
 يف دجوي نأب هتداع ىرجأ ىلاعتو هناحي۔ للا لب ى اهيف ريثأت مهتردقل سيلو
 انراقم رودقملا هلعف هيف دجوأ عنام كانه نكي مل اذإف ى رايتخاو ةردق دبعلا
 دارملا و > دمعلل [بوسكمو ًائادحا و [(__ءعادبإ هلل اقولخ دمعلا لعف نوكف ال

 اريثأت هنم كانه نوكي نأ ريغ نم هتدارإو « هتردقل هتنراقم هايإ هبسكب
 موق هفلاخو ‘ يرعشألا بهذم اذه هل الحم هنوك ىوس هدوجو يف لخدم وأ
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 هللا ةردق : نيتردقلا موجهب عقاو دبعلا لعف : ينييارفسإلا لا ةف ى هعابتأ نم

 زوج و ى هسفنب لعفلاب اميمج اقلعتت نأب" هلللا اهقلخ يتلا ، دبعلا ةردقو ى ىلاعت

 ةردق نأ ىنعمب ‘ اهعومجمب عقاو : ينالقابلا لاقو .ء دحاو رثأ ىلع نيرثؤم عاتجا

 ةيصعم وأ ةعاط هنوك نم هتفصب دمعلا ةردقو “ لعفلا لصأب قلعتت ىلاعت للا

 ء ءاذيإ هبرضو [بيدأت متيلا برض يف اك دبعلا لعف هب فصوب امم امهريغو
 يفو ةعاط ىلوآلا ةروصلا يف هنوك و ى ىلاعت للا ةردقب ةعقاو برضلا تاذ نإف

 . هريثأتو دبعلا ةردقب ةيصعم ةيناثلا

 بوجولا ليبس ىلع عقاو وهو : ءاكحلاك هنع لقن ايف نيمرحلا مامإ لاقو

 طئارشلا لوصح تنراق اذإ دبعلا يف ىلاعت كلا اهقلخي ةردقب فلختلا عانتماو

 لوق ىلع يرجلا نيمرحلا مامإل ةلدآلا عملو داشرإلا يف يذلاو عناوملا عافتراو
 ةردق امإ لعف ىف رثؤملا : لاقي نأ ةلأسملا هذه يف بهذمل طباضلاو ‘ يرعشألا

 ةردقل ريثأت الب وأ ى ةيربجلا بهذم وهو الصأ ديملا نم ةردق الب طقف ىلاعت هللا

 لب رارطضا و باجيإ الب طقف دبعلا ةردق رثؤملا وأ ‘ يرعشألا بهذم وهو دبملا

 بهذم وهو فلختلا عانتماو باجيإلاب وأ ى ةلزتعملا بهذم وهو رايتخإب
 . ءاحلا

 لمفلا لصأ يف ارثؤي نأ ىلع نيتردقلا عومجب وأ نيمرحلا مامإ نع يورملاو
 هلعجي نأب هفصو يف دبعلا ةردق رثؤت نا ىلع وأ ‘ ينييارفسإلا بهذم وهو

 لاصفأ عيمجو ى ينالقابلا لوق وهو ةيصعم وأ ةعاط هنوك لثمب افوصوم
 يف يرجي ال ةلدألا ضعب ناك ال نكل ص بهاذملا نم ليصفتلا اذه ىلع تاناومحلا

 نيب طسوتلا ىلإ ةيرعشأللو انل ءىجلملاو « ركذلاب دبعلا لعف اوصخ فلكملا ريغ
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 هنإف ةيربجلا بهذم امأ ى ايهنم لك ىلع روذحملا موزل لازتعإلاو ربجلا يهذم
 ةردقل نأ ةرورضلاب ملعن نأ كلذو“ةرباكملا نيع وهو يرورضلا راكنإ هيلع مزلي
 ار حك ضعب نود شطبلا ار حك لاهفألا صعب يف الخدم هتدارإ و د۔.علا

 ىلع القنو القع ناهربلا راكنإ هيلع مزلي هنالف ةلزتمملا بهذم امأ و ‘ شاعترإلا

 نم يهنلاو رمآلاك ربجلل ةلطبملا ةتسلا ءايشألا ركذ رم دقو ءيش لك قلاخ هللا نأ

 . فلكملل ىلاعت هلا

 وهو رثأتلا هجو ىلع ال رودقملاب قلعتت دبعلا ةردق نأب لوقلا : لايكلا لاقو

 ليصحتلا بسكلا نم مهفن امنإ نحنو ىنعم اهل لصحي مل ظافلأ درجع بسكلا

 عيمج : لاقو ى هداجيإ وهو دوجوملا يف هلاخدإ الإ سيل مودعملا لعفلا ليصحتو

 نم سفنلا لاعفأ يه يتلا كورتلاو تاكرحلا نم حراوجلا لاوحأ هيلع فقوتي ام
 لحم امنإو “ هيف دبعلا ةردقل ريثأت ال ىلاعت هللا قلخب رابتخإلاو ةيعادلاو لمملا

 ص ددرت الب يمصم امزع هنطاب يف رومآلا هذه ىلامت هللا قلخ بقع همزع هتردق

 لعفلا هل هللا قلخ مزعلا كلذ دبعلا دجو اذإف « هايإ ابلاط لعفلل اقداص اهجوتو

 ؛هوحنو ىنز وه ثيح نم دبعلاىلإ و ةكرح وه ثيح نم ىلاعتهيلإ ابوسنم نوكيف
 . ةكرحلا كلت ةقيقح وه ىنز هنوك نإف طيلخت اذهو

 للا قلخ امنإو ى هل قولخ هنأ ثمح نم ىلاعت هيلإ بوسنم هنأ باوصلاف

 نم هنم هروهظب ىلاءت هملع قبس ام فلكملا نم رهظيل بلقلا يف اذه هناحبس
 هذه قلخ الو ى اروبجم نوكيل ريثأتلا ةيصاخ ملعلل سيلو ةعاط وأ ة فلاخ
 ةيعاد نم هيلإ ليميو « هراتخي اهف هردقأ هنأل لعفلا ىلإ هرارطضا بجوت ءايشألا
 لعفو هراتخيو هبحي امل ناسنإلا كرت رمتسملا نم ذإ هكرتو هلعف ىلع مزعلا ىلع
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 ةقولحلا دبعلا ةردقب نئاكلا مزعلا كلذ نعف “ ءايح وأ فوخل ههركي وهو ءينلا

 > ضحملا ربجلاو فلكتلا ىفتنا و > همدو هحدمو هباقعو هباوثو هفلكت حص هلل

 ممصملا مزعلا ينعأ « دحاولا رمآلا اذه فيلكتلا حيحصتل صيصختلا يف ىفك و

 نم ىصحي ال امم هاوس اهو هيلع ةردقلا هقلخ ةطساوب ىلامت هل قولخ هنذأ عم

 الب ءادتبإ هتردق نع ةرثأتم ىلاعت هلل ةقولخم اهلك كورتلاو ى ةيئزجلا لامفألا

 ال مزعلا اذه نسحف كلذ عمو ى ىلاعت هتردق نع ةرثأتم ةثداح ةردق ةطساو

 سفنلا ىوهو ةبلاغلا ةوهشلا عم ناطيشلل نإف الضفت ىلاعت هنم قيفوتب الإ عقي

 ٠ قيفوتلا ةنوعمب الإ بلفت الف رما وقلا هشت عناوم

 هللا داحميإ و ى بسك لعفلا ىلإ هتدارإو هتردق دبعلا فرص نإ : دعسلا لاق

 نيتهحي نكل ى نيتردق تحت لخاد دحاولا رودقملاو ى قلخ كلذ بقع لعفلا

 ص ب۔كلا ةهحي ديملا رودقمو داجإلا ةهجب ىلاعت للا رودقم لعفلاف ى نيتفلتخم

 ص دحاو امه ذإ ةعاطتسإلا يف هريغو نبروغبت نع رم ام وه ةردقلا يف انبهذمو

 ملعلاك رثؤد ال ام جرخو ةدارإلا قفو رثؤت ةفص اهنأب ةردقلا فقاوملا ف فرعو

 أدبم وه ام ةردقلا : ليقو ث ةيرصنعلا طئاسبلل ةيعبطلاك ةدارإ الب رثؤي امو

 . ةفلتخلا لاعفألل

 سفنلل و ى ةلعاف تاسعبطلاو ى اهب وأ ةطساو الب رثؤملا لعافلا أدبملاب دارملاو

 اهنأل ىناثلا ىلع ال ةدارإلا قفو ىلع رثؤت اهنأل لوآلا ريسفتلا ىلع ةردق ةيكلفلا
 هد روعشلا عم ةدحاو ةبسن ىلع دحاو لعفل لب ةفلتخم لمعافأل أدبم تسبل

 .يرق أدمموةدارإلا قفو ةرثؤم ةفص اهنوكل نيريسفتلاىلع ةردق ةيناومحلا ةوقلاو

 الو ا_ ةدارإ ال ذإ نيريسفتلا ىلع ةردق تسيل ةيرصنعلا ىوقلاو ةفلتخم لاعفأل
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 ىوقلاب ديرأ ءاوسو ‘ دحاو جهن ىلع لب ى ةفلتخم اهلاعفأ تسيلو ى روعش

 ةيرانلاك ةيمبط ىمست ةطيسبلا ماسجألا يفف امل ةموقم ةروص وه ام ةيرصنعلا
 ةروصلاك بك رملا كلذل ةعون ةروص ىمست ةبكرملا ماسجألا يفو س ةيئاملاو

 نيريسفتلا ىلع دريو ةدوربلاو ةرارحلاك اهب مئاق ضرع وه ام وأ ع نويفآلل ةدربملا
 رثألا ادبم تسيلو « لصأ لعف يف رثؤت الا بنإف يرمشألا دنع ةثداحلا ةردقلا
 هنأو ةرثؤم تسيل ةثداحلا ةردقلا نأ ىلع ليلدلا و ‘ ابسك ىمسي لعفلاب اهقلعت و

 تانكمملا عيمج ىلع رداق ىلاعت هللا _رأ هيف اهريثأتو هتردقب دبملا لعف نكي م
 عقي مل امهالك ناك وأ ى نادضلا عمتجال اعقو ولف هدض دبءلا دارأ و ائيش دارأ ولف

 اذإف ی رخآلا دارم عوقو ايهنم لك دارم عوقو نم عناملا اضرأ و ، نادضلا عفترال

 . رداق ريغف امهدحأ دارم عقي مل نإو ‘ نادضلا ممتجتف ايهعوقو بجو امقي مل

 ال امع اهقلمتل معأ اهارت الأ ى متأ هتردق نأل شا رودقم عقي : تلق نإو

 ةضورفملا ةروصلا هذه يف دبملا ةردق ريثأت مدع مزليف « دبملا ةردق هب قلعتت

 نوكي ال صقنلا نأل د,معلا نع ةيهولألا يفن يف اذه مزلي الو ى اقلطم ال طقف

 .امإ

 ال نيملا رودقملا ريغب ةردقلا قلعت نإف « رثؤي ال ةردقلا مومع : ليق : تلق

 تواست نيعم رودقمب ايهتردق قلمت ضرف املو « ةرورض نيعملا اذه يف هل رثأ
 امهادحإ ريثأت ناكو ص ءاوس ىلع هيفرط يف امهربثأت ناكو هيلإ سايقلاب ناتردقلا
 قلمت نأل ثحب هيفو “ حجرم الب حيجرت سكعلا نود ىرخألا ريثأت نم اعنام
 ردقأ نيرداقلا دحأ نوكي ال نأ زاوجل يهي واست مزلتسي ال نيمم رودقمب نيتردقلا
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 فالتخا نإف ى اهل ًآرودقم نيعملا كلذ نوك يف ايهك راشت مم رخآلا نم هيلع
 . زئاج فعضلاو ةدشلا بسح ةردقلا بتارم

 رودقم لعفلا كلاذ نأ عم ةردق دبعلل ناك ول هنأب ةثداحلا ةردقلا مهج ىفنو

 ربجلا ىف ولغ وهو افنآ روكذملا ليلدلا رخآ ىلإ ديملا دارأ ام دض دارأف ىلاعت هلل

 نإف ى رارطضا طبهي يذلاو ارايتخا ولعي يذلا نيب رهاظلا قرفلل ةرباكمو

 يناثلا فالخب ةردق اهيمسيو ةرثؤم اهمهوتيو اهبقع دوعصلا دجوي ةفص هل لوألا

 الإ ةردقلاب ديرن ال : مهج لاق نإو “ شامترإلا ةكرحو يرايتخإلا ةكرح نيبو
 انإف ى طقف ةيمستلا يف اعزانم ناك ةردق الف ريثأت نكي مل اذإو ةرثؤملا ةفصلا
 كلتب فرتعا اذإف ى ةردق اهبمسنو ةهيدبلاب ةمولعملا ةفصلا تاذ دبعلل تبثن

 ىلع ةردقلا ظفل قالطإ يف هعازن ناك اهريثأت مدعل ةردق تسيل : لاقو ةفصلا
 ةفص اهنأ اهتيهامو ةردقلا ةقيقح : لاق نإو ‘ يظفل ثحي وهو ةفصلا كلت
 ةثداحلا ةردقلا يف اك اهنع كفنت دقو ةردقلا عباوت نم ريثأتلا نأب هانعنم ةرثؤم

 . ملغأ هللاو هريغ دنع

 بستكمو قلاخ : نيرداق نيب رودقم زاوج انباحصأ بهذم : يدمآلا لاق

 ىلع ةلزتعملا تعمجأو “ نيبستكم وأ ادجو ول يأ نيقلاخ نيب كلذ عانتماو
 ابأ نأ : هحرشو « فقاوملا ه يف يذلاو “ نسحلا يبأ ريغ اقلطم كلذ عانتما
 بسكلاو ريثأتلاب نيفلتخ وأ نيبساك وأ نيرثؤم نارداقلا ناك “ كلذ زوج ليق

 قولحلاو قلاخلا نيب هزوج : ليقو ى ةبساك ةردقب لقي مل نسحلا ابأ نأب ضرتعا و
 امهدحأ دارم لوصح ناك اذإ متي امنإ عناملا ليلد نأ ىلإ رظن هنأك نيقولخخلاو
 نإف متي الف هريغ يف ا۔هأو ث ةملآلا ددعت يف اك « حجرم الب احمجرت رخآلا نؤد
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 الف رخآلا نم ردقأ نيقولخلا دحأ نوكي نأ زوجيو « قولخلا نم ردقأ قلاحلا

 ٠ [اكت ردقألا دارم عوقو نوكب

 ةردق تابثإ ىلع ءانب ع بساك رداقو قلاخ رداق نيب ةيرعشألا هزاجأو

 هللا ةردق لومش عم بسكلا قلعت هب ةقلعتم لب هرودقم يف ةرثؤم ريغ دبعلل

 عنمو ى اريثأت ىلاعت هلل آرودقم ابسك ديعلل آرودقم نوكف ءاشألا عيب ىلاعت

 نحنو ةرثؤم ريغ ةردق عانتما ىلع ءانب نيرداق نيب رودقم نوك زاوج ةلزتعملا

 قلحلا ةهج ى نيتهجلا فالتخال نيرداق نيب رودقم نوك زيجنف ةيرعشألاك اهتبثن

 ى عناتلل نيترثؤم نيتردق نيب كلذ مهدنعو اندنع زوجي الو « بسكلا ةهجو
 قلعتت الو ى ةثداحلا ةردقلاب اقلعتم العف هللا قلخم نأ بسكلا نآل ع نيتبساك الو

 ث ديز لمعف ىلع ورمع ردقي الف ةثداحلا ةردقلا كلت لحم نع جراخ لعفب

 لعفل اهباشم العف ايهنم لك لعفي لب يأ ى دحاو لعفل لحم امه نانثا روصتي الو
 لعف ضعبلا كلذو ص رخآ اضعب رخآلاو اضعب امهدحأ لعفي وأ ط الثم رخآلا

 نيب قرفلاك نادجولاب ةثداحلا ةردقلا تابثإ فرعيو . ملعأ هللاو ى هلعافل م

 . راتخخلاو شعترملا ةكرح

 وهو ضعب نود ضعب نم لعفلا رسبتب فرعي : ةلزتعملا نم ينادمهلا لاقو

 رسيتي ال هنأ عم ةلزتعملا دنع رداق لعفلا نم عونمملا نأب هعم ثحبو « رداقلا

 عافترا رابتعاب رداق زجاملا نأ مزل ى عناملا عافتراب رسيتي : لاق نإو ى هنم

 ةردقلاو عنال فلخت نكل لعفلا هنم ححصي امم فوصوم عونمملا لاق نإو “زجملا

 ر ذعت : انلق ى هزنم هححص ام زحاعلل سيل و 6 < هل ةيجوم ال لعفلل ةححصم
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 .. حيحصلا ىلع لاح يف ندضلل هتردق حلصت الف

 امهدحأ عم ححدلملا دوحو نبأ نض رذعت هب ام لاوز ضرف اذإ و > اهنع لعفلا

 ثحبيو صخشلا ةحصب ململاب فرمي : يئابجلا لاقو ؟ رخآلا ىرود

 ‘ زحعو موَنَك اهدضب هفاصتا دنع ةردق الو ةحصلا دحوت هنأب هعم

 . ملع أ هللاو

 ىلع مالكلا مَد_ةت ى ( نيدّضلل ) دبعلا ةردق يأ ى ( هتردق حلصت الف )

 امنإو “ نيآدضلاب قيلعتلل حلصت ال يأ ص ( حيحصلا ىلع لاح يف ) نبدضلا

 ،لدبلا ليبس ىلع امهب قيلعتلل حلصت : ليقو ‘دصقي يذلا امهدحأب قيلعتلل حلصت
 دضلا اذهب قلعتت يأ ى ةلزتعملا نم يدنوارلا نباو ع ةيعفاشلا نم ريثك هب لاقو

 ىلاخ دسملا نأب لوقلا ىلع امأ و ؛ طقف ةرات رخآلا دضلاب قلعتتو ى طقف ةرات

 ء لعفلا لبق اهدوجو يف لجو زع هللا ةردقك هتردقف أطخ وهو ى هلعفل

 لوقلا نأل رظن هيفو “ ليق اذك ص لدبلا ليبس ىلع نيدضلاب قيلعتلل اهتيحالصو
 . ةيدوجو ةفص زجعلا نأ ىلع مهروهمج و ةلزتعملل كلذب

 لاوحألا نم لاح لك ىلع نيدضلل حلصت ال هنأ لاح يف :فنصملا لوق ىنعمو

 ضرع اهنأ كش الو ص نينامز ىقبي ال ضرملا نأل لدبلا ليبس ىلع الو « اعم ال
 ىلع ال « اعامجإ فتنم دحاو لاح يف نيدضلل امتيحالصف الإو “ لعفلل نراقم

 ابستكم دبعلا نوك ىلإ دئاع حلصت الف : هلوق يف عيرفتلاو “ طقف حيحصلا
 كلذو ث لفلا عم الإ دجوت الف عادبإلل ال بسكلل هتردق نوكل اقلاخ ال

 بجو نيدضلل تحلص ول ذإ ى هباحصأ رثكأو يرعشألا بهذمو انبهذم

 ةدحاولا ةردقلا نأ مدقت لب ءاهب ةقلعتملا ةردناا كلتل اهتنراقم ب وج ول ايهعاتجا
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 مدعلا لباقت نيدضلا لباقت ةردقلا لباقت ةيدوجو ةفص زجعلاو

 . .... ..................... . ةكلملاو

 ك لدبلا ىلع الو اعم ال نعفلتخم وأ ننيلثاتم وأ نيداضتم نيرودقمب قلعتت ال

 دحأ رودص دزع دحن ام نأ كش الو > رودقملا عم اہأل دحاو رودقم لب

 ٠. رخآلا رودص دنع هدحن آ رياغم انم نرودقملا

 ءابلا رسكب - ( ةردقلا لباقت ةيدوجو ةفص ) حمحصلا ىلع ( زجملا و )

 نيدضلا رئاس لباقت يأ ت ( نيدضلا لباقت ) ال وأ _ ةانثملا ءاتلاو ماللا مضو

 حتفب - ( لباقت ) نامفتري الو ةردقلا عم عمتجي الف نادض ةردقلاو اضيأ هنأل

 _ ماللا ناكسإو ميملا مضب - (ةكلملاومدملا) _ ماللا حتفو ةدحوملا ءابلا مذو ءاتلا

 مدع وه زجملا نوكيف ى ةكلملاو مدعلا لباقت اهلباقي : ليقو ‘ دوجولا يأ

 قلاخ دبعلا نأب لوقلا ىلع كلذك رمألا نأ اك ى ةردقلا هنأش نم امع :ةردقلا

 ى لمملا قيطي ال يذلا ضيرملا يف لوآلا ىل۔هف ى رفك و لطاب لوق وهو ى هلعفل

 ى لعفلا نم نكمتلا مدع يف اههكارثشا عم لعفلا نم عونمملا يف دجوي ال ىنعم
 ضرع هيف زجملا نإف عونمملا فالخب يقيقحلا زجملا وهو يتاذ ىنعملا كلذو

 ضيرملا نأ قرفلا لب “الف يناثلا ىلع امأو ى هيدي طبر وأ ةبشخ ىلع هطبرك
 . ةداملا يرج قيرطب ةردقلا هنأش نم ذإ رداق عونمملاو ‘ رداقب سيل

 قافتاب ةردقلل داضم ضرع زجملا :هحرش يف دبسلاو ‘ « فقاوملا » يف لاقو

 .نأ ىلإ بهذ ثبح هلاوقأ رخآ يف مشاه يبأل [_فالخ ةلزتعملا روهمجو ةيرعشألا
 ضارعألا دوجوب فرتعم هنأ عم ًادرجوم ىنعم هنوك ىفنو ةردقلا مدع زجعلا
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 لسلدلا و “ضا رعألا همفنل ادوجوم اضرع زجعلا نوك ىفن هنإف مهج يبأل افالخو

 ،عونمملاو قيطي ال يذلا ضيرملا نيب ةيرورضلا ةقرفتلا ايدوجو هنوك تابثإ ىلع

 اعونمم هنوك و “ ىيطي ال اضيرم هنوك نيب ةقرفتلا هسفن نم دجي لقاع لك نإف
 ى زجعلا يه ةيدوجو ةفص ضيرملا يف الإ يه امو « هتمالس عم الثم مايقلا نم

 . عونمملا يف ةفصلا هذه تسدعل و

 ضيرملا يف ةردقلا مدع ىلإ ةدئاع ةيرورضلا ةقرفتلا لمجي نأ مشاه يبألو

 ىلع ليلد ال : رخفلا لاقو « هيأر ىلع رداق عونمملاف « عونمملا يف اهدوجوو

 ةردقلا مدع نع ةرابع زجعلا لعج نأ نم لاقي امو “ ةيدوجو ةفص زجعلا نوك
 ىلع ليلد مقي مل نإ و ى لمتحم امهالك : لوقن اتأل ‘ فيمض سكملا نم ىلوأ سيل

 ةمالسب ترسف نإ ةرد۔ةلا نإ : لصحملا دقن يفو ى قاب لاتحالا ناك امهدحأ
 سرأب ىلوأ ةردقلا نوكتو ى ءاضعألل ضرعت ةفآ نع ةرابع زجملاف ءاضعألا

 . ةفآلا مدع ةمالسلا نآل « ةيدوجو نوكت ال

 ةردقلا نوكت ك > يدوجو رمأ نع ةرابع زحعلا نوكب ذئنيحو : تلاق

 . ءاضعألا ةمالس دنع ضرمت ةئيه نع ةرابع ناك اذإ ايدوحو آرمأ

 ةمالس دنع ضرعت ةئيهب ةردقلا ترسف نإو : لصحملا دقن نع دسلا لاق

 مدحع نع ةرابع زجلا لعجو ى هل ةلع وه اب وأ نكمتلاب ىمسيو ى ءاضعألا
 ضرمي ام زجعلاب ديرأ نإو ى ايمدع زجعلاو ةيدوجو ةردقلا تناك « ةئملا كلت

 لمعلو “ يدوجو زجملاف رايتخالا ةكرح نع شاعترالا ةكرح هب زاتمتو شعترملا

 . ايدوجو هنوكب اوكحف ىنعملا اذه ىلإ اوبهذ ةيرعشألا
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 ص دوجوملاب قلعتي امنإ زجملا نأ يرمشألا نسحلا يبأ يلوق حصأو : ليق
 هيف وه يذلا عاجطضالا وأ دوعقلا نع زجاع مالكلا قيطي ال يذلا ضيرملاف

 نع زجاع : لاقي الو ى هنع كاكفنالا قيطي الو ى هرابتخاب هيف سيل هنأل

 قبسي ال زجملاف ى هب ةربع ال ضحم لايخ مودعملاب قلعتلا نإف ى مودعملا مايقلا
 ى فيمض لوق هلو ى ةردقلا يف ركذ ام وحن ىلع نبةدّضلاب قلعتي الو هنع زوجعملا

 ى ةيعفاشلا نم ريثك و ةلزتمملا لوق وهو ث دوجوملا نود مودعملاب قلعتي هنأ وهو

 قلعتيف هنع كاكفنإلا قطي مل ولو هيف هدوجول دومقلا نع ال مايقلا نع زجاع وهف
 اهقلعتل ةردقلاك ال مدملا يف نيدضلا عاتجا زوجيو ى مدعلاب هقلعتل نيدضلاب

 نع زجعلا مدقتيو ى اهيف ناعمتجي الف دوجولا يف نادضلا عمتجي الو ث دوجولاب

 . لوقلا اذه يف هنع زوجعملا

 ل الإ و < دحاو ايهقلمتمن قلعتلا ةهج ق ةردقلا دض زحملا نأ لوألا هحوو

 ةدارإلاك هب قلعتم .زجملاف ى دوجوملاب ةقلعتم ةردقلاو 0 قلعتلا يف اداضتي

 ء هقلعتم فلتخا ول ذإ ى ادحاو اهقلمتم ناك ى اتداضت امل ى ةهاركلاو

 . اداضتي مل

 نإ لاقي نأ هجولا اذه نم ىلوأ و ى مايقلا قيطي ال ضيرملا نأ يناثلا هجوو

 نوكي لب ى نآرقلا ةضراعمب يدحتملا زجع مدع مزل مودعملاب زجعلا قلعتي مل
 لقملا نألو ص عاتجالا فالخ هنأل ى لطاب وهو ٤ هلثمب نايتإلا مدع نع ازجاع
 زحملا نأب نيهجولا نع بيجأو ى اهمادعإب ال لاثمألاب نوكت ةضراعملا نأب كحي
 ةك رحك ةرد ة نع ال لعفلا بقتمت ةيدوجو ةفص ىلعو ةردقلا مدع ىلع قلطب
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 فالتخاب فالتخإلا راتخملاو ‘ باستكإلا نورخآو لكوتلا م وف حجرو

 > سانلا

 نع زجاعو « يناشلا نود لوألا ىنعملاب مانقلا نع زجاع ضيرملاف ع شعترملا
 لثمب نايتإلا نع لوآلا ىنعملاب نوزجاع نودحتملاو 4 يناثلا ىنعملاب د وهقلا

 . ملعأ هللاو « نآرقلا

 ص بسكلا نع لكوتلا ديرجت يأ ( لكوتلا ) باستكالا ىلع ( موق حجرو )
 يناني ال لكوتلا نأ هلع يف رم امل كلذ تلق امنإو ‘ هيف بسك ال يذلا لكوتلا يأ

 ىلإ بلقلا نوكس لب ى هك رت الو بسكلا لكوتلا سيل : دينجلا لاق ‘“ بسكلا

 باسقكالا نع درجملا لكوتلا ىلع ( نورخآ ) حجر ( و ) ى للا دوعوم
 . لكوتلاب نورقملا ( باستكالا )

 لاق هنأ هريغو يهقيبلا ىور « لكوتو اهلقعإ ه ثيدح لوقلا اذه يوقيو
 ا_ملقعإ » : لاق ؟ لكوتأو اهلقعأ وأ « لكوتأ و يتقان لسرأ هللا لوسر اي : لجر
 اك ص لجرلا نم ىأر ام بسحب كلذ ى هل لاق هنأب باجيو “ « لكوتو

 . فنصملا لاق

 باستكإلا هكرت يف نوكي نمف « ( سانلا فالتخاب فالتخالا راتففاو )

 ال حجرأ هيف لكوتلاف ‘ دحأ لاؤس ىلإ علطتي الو قزرلا قيض نع طخستي ال
 هملع بجو وضع توف وأ توملا فاخ نإو ى سفنلل ةدهاجملاو ربصلا نم هيف

 دحاو ريغ ىلع للا باعو ث حجرأ هل بسكلاف كلذك نوكي ال نمو ، لاؤسلا
 . عوجلاو ةجاحلا عم سانلا نع دارفنإلا ةقباسلا ممألا نم
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 ةيفخ ةوهش بابسالا ةيعاد عم ديرجتلا ةدارإ : ليق مث نمو

 نع طاطحنإ ديرجتلا ةيعاد عم بابسألا كولسو « ديرملا نم

 . . . . . . . . ‘ ةملعلا ةورذلا

 ريغ الوبقم الوق هل كحلا باتك يف هللا ءاطع نبا لاق يأ « ( ليق مث نمو )

 امم ىلاعتو هناحبس هللا نع لفشي امع هسفن ديرجت ( ديرجتلا ةدارإ ) : فيعض
 ديرم يف هللا نم ( بابسألا ةيعاد عم ) ايندلا ضارغأ نم ضرغ ىلإ هب لصوتي
 ص ديرحتلا كتدارإ : هللا ءاطع 71 ةرامعو ى ( ديرملا نم ةيفخ ةوهش ) كلذ

 ىلإ هب لصوتي امع ةرابع بابسألاو ى ةيفخلا ةوهشلا نم بابسألا يف كماقأ دقو
 . ايندلا يف لاني ام ضرغ

 ىلإ هب لصوتنل هب لافتشإلا ىلإ ةيعادلا بابسألا : بابسألا ةيعاد ىنعمو
 كلذ ناك امنإو ى هنيد ةمالس عم هل تجتن دق اهنأل ةيعاد اهامس امنإو 2 هيفكي ام
 دصقي مل هنآل ةيفخ تناكو « بسكلا نم هب ىلاعت هللا رمأ عم هفوقو مدعل ةوهش
 يه لاح ىلع هنوكب ىلامت للا ىلإ بةرقتلا دصق امنإو “ لجاع ظح لين كلذل

 > بسكلا نم هب هللا رمأ ام عم هفوقو مدعب بدألا هتاف نكل « همعزب ىلعأ

 ى هتجيتنو هترم هل لصحي نأو كلذ هل مودي نأ بابسألا يف هل للا ةماقإ ةمالعو

 ةين نسحو ى هعبطل امطقو هنيد يف ةمالس بابسالاب هلغاشت دنع دجي نأ كلذو
 ١ . كلذ ريغو ريقف ةناعإو محر ةلص يف

 ف هللا نم ( ديرجتلا ةيعاد عم ( هللا نع ةلغاشلا ( بابسألا كولسو )

 نع هسفن ديرجت ىلإ هل ةيعادلا ةلعفلا عم يأ “بسكلا نع هانغأ ناب كلذ كلاس
 ى اهرسك و اهحتفو ةمجعملا لاذلا مضب - (ةهلعلا ةورأنلانع طاطحنا) بسكلا
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 لهاتلاو لسكلاب وأ { ىلاعت هلا بناج حارطإب ناطيشلا يتأي دقو

 { لكوتلا ةروص يف

 نوكت دق هنأل سيسأت تعن وأ ى هالعأ ءيشلا ةورذ نإف « ديكوت تمن ةلعلاو

 هذه نأ انه دافأف « هنود امو ءيشلا كلذ ىلإ ةبسنلاب الإ ةيلاع ريغ ءيشلا ةورذ

 ردق نمل حلصألاف « قولخ لكو لعف لك ىلع ةيلاع كاب لاغفتشإلا يهو انه ةورذلا

 درجتلا ةيعاد هيف هللا ردق نملو “ درجتلا نود اهكولس بابسألا ةيعاد همف هلا

 . بابسألا نود هك ولس

 (حارنطإب) ناسنإلل انتاممو انايحم يف هنم هلاب ذايعلاو ( ناطيشلا يتاي دقو )
 بابسألا نيسحت ةروص يف (ىلاعت هلا بناج ) - ءاطلا ناكسإو ةزمهلا رسكي -

 لسكلاب وأ ) هدعب اف لاقي هلثمو ى ىلاعت للا بناج كرتيو ناطيشلا عبتيف

 . ( لتكوتلا ةروص يف ) ب۔كلا نع فعاضتلا ( لهاتلا و

 : هل هكرت نم حلصأ هل هك ولس يذلا ديرجتلا كلاسل لوقي ناك : ىلحملا لاق

 ص سانلا يديأ يف ايف بولقلا عمطي اهكرت نأ ملعت ملأ ؟ بابسألا كرتت نم ىلإ
 ع كريغ نم هرظتنت تنك ام كنم كريغ رظتنيو “ كلذ نم ملستل اهكلساف

 اهتكرت ول : ال هكرت نم حلصأ ريغ اهل هك ولس يذلا بابسألا كلاسل لوقيو
 كاتأو س رونلا كل قرشأو ص كبلق افصل للا ىلع لكوتتف ديرجتلا تكلسو

 وه يذلا اهك رت هبرجمف « كلذ كل لصحيل اهك رتاف “ هللا دنع نم كيفكي ام

 ةدئاز هيرجي هلوق يف ءابلاو « قزرلاب ماتهإلاو قلخلا نم بلطلا ىلإ هل حلصأ ربغ
 . يضفي ىنعم رجي نمض وأ
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 ديري ام الإ نوكي ال هنأ ملعيو نيرمألا نيذه نع فكحبي نمؤملاو

 { ىلاعتو هناحبس هثنا

 ةروص يف ناطيشلا اهب يتأي نيذللا ( نيرمألا نيذه نع ثحبي نمؤملاو )
 (نوكيال هنأ) اهنع هثحب عم ( ملعيو ) « اهنم ملسي هثلعل هنم اديكأ اثحب امه ريغ

 امهريغ نم وأ ايهنم هلوصح ( ىلاعتو هناحبس هلا ديرب ام الإ ) لصحي ال يأ
 ج فقاوملا » بحاص لوق عجرب هيلإو “ تاذ ةفص يهو يلزألا هؤاضق للا ةدارإ

 هسفن لاعفأ نم لهف ىلاعت هللا ةدارإ يهو ى ةميدقلا ةدارإلا : هحرش يف ديسلاو

 تقلعت نإو ص ءامكحلاو ةللا لهأ نم اقافتا ايهنع فلختي الف ى دارملا بجوت

 رمآلا ىنعم نأب نيلئاقلا ةلزتعملل [آفالخ 0 دارملا بجوت كلذكف ى .هريغ لعفب

 بجوت الف دمعلا ةدارإ امأو “هب رومأملا دوجو بجوب ال رمآلا نإف « ةدارإلا وه

 نم ةعامجو هنباو يئابجلاو ةرعاشألا دنعو اتدنع هل هف تنراق ولو « دارملا

 . ةلزتعملا يرخأتم

 ةلزتعم ءامدق نم ةعامجو . ثراحلا نب رفعجو فالعلاو ماظنلا زوح و

 دنع انسوفن يف هدجن ام وهو « لعفلا ىلإ ادصق ناك اذإ دارملا « اباجيإ ةرصبلا

 دحأ ىلع سفنلا نيطوت مزملا نأل لعفي الو “ مزعي دق هنأل امزع ال لعفلا عاقيإ
 ةجرد غلبي ىقح ىوقتيو “ فعضلاو ةدشلا لبقي وهو ى ددرتلا دعب نيرمألا

 لب ؛ دصقي الو لعفي ال دقف كلذ عمو « ددرتلا لوزيف - ةلمهملا ءاحلاب _ مزحلا

 . دصقمس هناب مزجي
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 ةذارإ اوتبثأ ءالؤهف لمف الف ام عنام وأ نايسن وأ نونجل مزعلا لاز امبرو

 ةنراقم ةدارإو هل ةبجوم اهنوك اوز"وح ملو “مزمعلا يه ةنمزأب لعفلا ىلع ةمدقتم

 ليبق نم مزملا اولعجي ملف ةرعاشألا امأو « هايإ اهباجيإ اوزوجو ى دصقلا يمه هل

 يف هنظ وأ عفنلا داقتعاب دبعلا ةدارإ تفرعو “ اهف ارياغم ارمأ لب ى ةدارإلا

 تناك اذإ كلذو ى هتردق هيف ترثأو رداقلا دنع رخآلا ىلع احجرت هيفرط دحأ

 ى ءاوسلا ىلع ةبسن نكي مل الإو ةرثؤملا طئارسشلل ةعمجتسملا ةوقلا نم ةردقلا

 ء كلذ مبتي ليص ةدارإلا امأو ى ةيعاد ىمسي داقتعإلا وأ نظلا كلذ : لبقو

 ليملا كلذو ص هيلإ اليم لعف يف رض وأ عفن داقتعا دمب انسفنأ نم دج انأل

 لصحي مل ام هديرن الو لعف يف نظن وأ دقتعن انألو ‘ رضلا وأ عفنلاب ملعلل رياغم

 . ليملا اذه

 داقتعا يه لب ى اقلطم هنظ وأ عفنلا داقتعا ةدارإلا :لوقن ال اناب بسجأو

 بعت عنام الب اهدحأ ىلإ هلوصو نكمي ثيحب هريخ رثؤي ال نمم هريغل وأ هل عفن
 ةردق لمفلا كلذ ىلع ردقي ال نل لصحي امنإ هومتركذ يذلا ليملاو « ةضراعم وأ

 قوش ال ذإ لصاولا ريغل قوشلا نأ اك ،داقتعإلاو ملعلا ماتلا رداقلا يفكيو ث ةمات

 ةدارإلا : ةيرمشالاك مهريغ لاقو « ةلزتعملل ثحيو فال_خ كلذو ى لصاولل

 تسدلف « ةدارإلا ريغ ليملاو « عوقولاب رودقملا يفرط دحأل ةصصخ ةفص

 دجوت ةدارإلا نرأل هعبتي لسب وأ عفنلا داقتعاب ةطورشم ةدارإلا
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 امهدحأب ةلزتعملا اهرسفو ك . هب ةطورشم الو امهدحأ نع نوكت الف ‘ اهنودب

 . "رم ايك

 يف نايوتسم ناقيرط هل رهظ اذإ ودع وأ عبس نم براهلا نأ مهيلع دربو

 ليم الو عفتل حمجرت الب هتدارإب امهدحأ راتخم ارطضم هنوك عم هنإف ةاجنلا

 ى سرتفال حيجرقلل فقوت ولو 0 حجرم بلط هل رطخي ال هتشهدلو هعبتي

 هدي دب نييوتسم نيعون ىلع لصح ناشطملاو عئاجلا اذك و « ودملا هذخأ وأ

 هدريو ى رايتخا ال رارطضا كلذ نأب ةلزتعملا باجأو “ حيجرت الب امهدحأل

 ى فقوتل .رايتخإلا الولف نارودقم نايواستم نارمالاف الإو رايتخإلا ةدهاشم

 ى دعب حيجرتلا يسنو ةقيضلا لاحلا كلت يف حجر دق هنإ : ةلزتعملا لوقي دق معن

 ى ةظفاحلا يف تبثي ملف شهدلا ةوقل هب رمش دق هنأب رعشي الو .حجرملاب رعشي لب
 يضتقتو فيعضلا عفديف نيميلا ةوقلا راسي كولسلا يضتقت ةعيبطلا : ليق دقو

 ذئاذللا ىلإ سفنلا ناقوت يه يتلا ةوهشلا ريغ ةدارإلاو نيميلا يف ام برش وأ لكأ

 : ن4يہجول

 زاج الإ ىهتشأ نأ ت .متشا ال ديرأ نأ تدرأ لوقت نأ زوح هنأ : لوآلا

 عفنلا داقتعاب ةدارإلا رسفت ىلع وه امإ اذه نأب ثحديو ديرب نأ تدرأ نع

 هل امفن هيلإ ليم وأ لمف عفن داقتعا يف نأ. داقتعا زاوجل هل عباتلا ليملا وأ
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 خلا ةصصخم ةفص اهنأب اهريسفت ىلع امأو « هعبتي امو داقتعإلا كلذ ىلإ ليميف

 الوصح جاتحا الإو ى انل آل لل ةرودقم انتدارإ نأل ديرأ نأ تدرأ : لاقي الف

 انايإ للا رادقإ ريدقت ىلع ثحبلا اذه : لاقي نأ الإ مهللا « لسلستف ىرخأ ىإ

 ةرودقملا ةدارإلا كلت نوكت : ةرعاشألا لاق ريدقتلا اذه ىلعو ى ةدارإلا ىلع

 لاقو ى هتدارإب الإ ركاذ هب ملاع رداق نم لعف ال ذإ ىرخأ ةدارإب دبعلل ةدارم

 . ىرخأ ةدارإب نوكت ال : يئابجلا

 هيف ملع اذإ ذيذللا ديري الو يوادتلل ادجهرك ام لك أي وأ برشي هنأ : يناثلا

 ا۔منأل ينمتلا ريغ ةدارإلاو « ىرخألا نود ةوهشلا وأ ةدارإلا تدجوف ى هكاله

 ةعامج مهوتو ى يضاملابو يتاذللا لاحلاب قلعتي دق ينمتلاو “ نراقم رودقمب قلعتت

 هعوقو ف كش وأ عقي ال هنأ ملع ام ةدارإ هنأب هوفرمف ةدارإلا نم عون ينمتلا نأ

 . ةدارإلا هنم هشأ ىنمتلاب وه ةدارإ هنومسد يذلا ليملاو

 امإف الإو ى هدض ةهارك ءيشلا ةدارإ : هباحصأ نم ريثك و يرشألا لاق

 فلاخ امإو ى نادضلا الو نالثاتملا عمتجي ال ذإ اهمماجي ال۔ف اهدض وأ اهلثم

 دض نكل هدض عماجيو هعماجي ءيش فلاخا نأل ىرخآلا دض ايهنم لك عماجتف
 ء هدض ةدارإ عم ءيشلا ةدارإ عاتجا زاوج مزليف دضلا ةدارإ وهدضلا ةهارك

 ءيشلا ةدارإ دض اذك و ث ناممتجت الف ناتداضتم نيدضلاب ناتقلعتملا ناتدارإلا و
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 زاوج مزليف ءيشلا ةدارإ دض عم دضلا ةهارك عامتجا زوج اذإف دضلا ةدارإ

 . لاحم هتدارإ عم دضلا ةهارك عاتجاو ى ايهعاتجا

 دض عماجي ال موزلملاو ڵ رخآلل موزلم هفلاخ وأ ءيشلا نوك زاوجب بسجأو

 ًادض ءيشلا نوك زاوجو ى هبحاص دض نيفلاختملا دحأ مماجي الف همزال
 ملعلل دض آلثم مونلاف “ هدض عماج هفلاخ دض ءيشلا عماج ولف ى نيفلاخملل

 هب روعشلا دضلا ةهارك طرش نرأبو ى امهدحأ عماجي الف ى نيفلاختملا ةردقلاو

 ءيش روطحخ زاوجل ءيشلا ةدارإ لاح دضلاب رعشي الدقو “ ةرورضو اقافتا

 ةقلعتملا ةدارإلا ذئنيح كفنتف هدض نع ةلفغلا عم هب ةدارإلا قلعتو لابلاب

 . اهسفن ةدارإلا نوكت الف « دضلا ةهرك نع ءيشلاب

 ءيشلا ةدارإ مازلتسا و طرش ىلع فقوتي ال هسفنل ءيشلا مازلتساف ةلهجلانو

 لوصح عم ؟صاح نوكم ال ار يذلا دضلاب روعشلا ىلع فقوتم هدض ةهارك

 . ةهاركلا كلت سفن ةدارإلا نوكت الف ى ةدارإلا

 دضلا نوك مزلتسي هدضب روعشلا عم ءيشلا ةدارإ : يلازغلاو ينالقابلا لاق مث

 ةدارإ زاوجل مزلتسي ال : _ فقاوملا « بحاص لاقو ‘ ديرملا كلذ دنع اهوركم

 همفن ناححرل امهدحأ حجرقي وأ > ةيوسلا ىلع ةدارإ هحو نم دحاو لك نيدض

 اذإ امأو ث هعبتي ام وأ عفنلا داقتعاب ةدارإلا ترسف اذإ اذهو ث رخآلا عفن ىلع
 مزلتست نيدضلا ةدارإ نأل ى الف خلا لعفلا فرط دحال ةصصخم ةفصب ترسف
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 رهاوج ًانوحشم ارصتخم دحلا هلو ناكف ، هعمج انل رسيت ام اذهف

 عم انناوخإو انيدلاوو انخايشأو هللا انلعج 2 ًاقيقح ، لئاسملا

 نيحلاصلاو ءادهشلاو نيةيدصلاو نييبنلا نم مهيلع هللا معنأ نيذلا

 انيلع لضفت { ميظعلا لضفلا اذ اي مهللا س اقيفر كئلوأ نسحو

 هلآ ىلعو دحم انديس ىلع هللا ىلصو 4 ميعنلا نم ءاشت امبو وفعلاب

 ٠ نيملاعلا بر هلل دحلاو > ايلست ملسو هيحص و

 مالكلا هب متخي امم هنأ ةرامآلاب كل رهظو ةمتاخلا يف هترك ذ ام تملع اذإ و اههعاتجا

 . خلا قفوملاو : هلوق ابس الو

 هعمج انل رسيت ام ) لبنلاب ىسملا باتكلا اذه يف هتركذ ام يأ ( اذهف )

 ( لئاسملا رهاوج ) ًآءولم ( انوحمشمو ارصتخم دمحلا هللو ) باتكلا اذه (ناكف

 هللا انلعج ) “ دماحملا عاونأب ( اقيقح ) انوحسبب قلعتم رهاوجلاك لئاسمب يأ
 نيقيدصلاو نييبنلا نم مهيلع هلا معنأ نيذلا عم انناوخإو انيدلاوو انخايشأو

 . نيمآ نيمآ نيمآ ( اقيفر كنلوا نسح و نيحلاصلا و ءادهشلا و

 للا همحر مزج دق ( ءاشت امبو وفعلاب انيلع لضفت مظعلا لضفلا اذاي مهللا )

 هل هللا ءاشي ام ميحفت ىلإ هفوخك هغمط ةدشل حول ملعأ هللاو هنأل ءاشت امب :لاق ولو

 دمحم انديس ىلع هلبا ىلصو ) نيمآ نيمآ نيمآ يورخآلاو يويندلا ( ميعنلا نم )
 . ( نيملاعلا بر هلل دمحلاو ى ايلست ملسو هبحصو هلآ ىلعو
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 ص تانمؤملاو نينمؤمللو ى [۔نمؤم يتيب لخد نملو يدلاولو يل رفغا بر

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو نيلسرملا ىلع مالسو “ نوفصي امع ةزعلا بر كبر ناحبس

 نم ضارعألاو ماسجألا تارذ ددع ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 . ىنفت نأ ىلإ اهتقلخ نيح
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 رشع عباسلا ءزجلا سربف

 لينلا حرش نم

 [ قباسلا بامكلا عبات ]

 ةحقصلا عوضوملا

 ٥ باسترالاو كشلا ىف : باب

 ٣٢ ةبوتلاك كشلاب الإ هؤادأ "حصي ال ام ضورفلا نم : لصف .

 ٦٦ تاهسبنت

 ٧٨ كلذ ماكحأ و ةبيرلاو مارحلا يف : باب
 ١٥ ةشحاف قساف ريغب ٦ناظ ىصع : باب

 ١٢٣ ةمهتلا يف : لصف
 ١٣٨ نيدلا ناكرأ يف : باب

 ١٨٢ تاهيبنت

 ١٩٣ ةينلاو برقتلاو صالخإلاو نيقلا ف : باب
 ركفتلا يف : باب ٢٤٨

 ركششلا يف : باب ٢٧٧

 ربصلا ف : لصف ٩.

 تاهيبنت ٢١

- ٧٤٩ -



 م بونذلا نع ةفكلا يف : بإب
 ٣٦ ةعاط مث اريبك ابنذ لعف نم : لصف

 ٤٠٩ زواجتيو وفعي نأ "برلا نمو “وفهي نأ دبعلا نأش نم : لصف

 ٤١٤ لطابلا ةئطخت و ىحلا بيوصت يف : باب

 ؛٤. جخلاهنع عوجرلا راهظإ همزل ءاوتفيف قفاوم أطخأ نإ : لصف

 ؛ ٤٧ نايدألا نم هللا نيد زرف يف : باب

 ٧٤ ديلقتلا يف : لصف

 ٥.٢ اهبف ةريسلاو رادلا يف كحلا يف : باب

 ٥١٤ 1 خلانوقفاوملا اهيف رهظ ةليبق وأ دلب نم ةءارب زوجت ال : لصف

 ٥٥٦١ نيك رمثملا راد يف ةريسلاو مكحلا يف : باب

 ٥٦١ خلا دلب نم لقتنمو رابك هيف دصقي رارق هل نكي مل نم : لصف
 ٥٦٨ ةيزجلا ذخأ يف : باب

 ٥٨٧ هريغو غيلبتلا يف : باب

 ٩٦. ىحلا عنمو نيملسملا نيد يف نعطلا يف : باب
 ٦٣٥ كلذ لمفأ مل ينإ : لاق نإ نعاط نم "دمي ال : لصف

 ٦٤٦ ىمحلا عنام يف : لصف
 ٦٥٦ خلا قحلا ةباجإل وعدم كسمتسا نإ : لصف

 ٦٦ نيملسملا تاروع ىلع "لادلا يف : باب

 ٦٧٤ { خلا دبع ولو هب لتقي ال نمب "لاد مامإك لتق نإ : لصف
 ٦٨٧ هلعافك ريخلا ىلع "لادلا : لصف
 ٦٩٦ قيرطلاو ءاملا ىلع سانلا "لدي نأ ريبخلا مزل : لصف
٧٠٧ ةمئالا




