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 . رممإلامجت الام هزكوزعد كراعيناوماكحبإا ز :

 ٥ رمتب زهبوومجلا_رصيلاشام_ ب

 السالا وغيد ةدتمعاب ماكلا ذ هم - ”

 ماضن خرهزلامان لايعب قصلب هنيباراو ...
 نو هر نايل هاجل ميشيكشلير انار جد عريعتحي

 ه لجيهتسالاتدنوهءاجلصلا باود ارو هامسأ اوملميلاف دانلكمملواع ني هريل

 انبهياناممخرعجاناممخزخالل اقرز شرو اقلعاولخددارالسلارلعرو ادرعہصن

 اهجطونلازيختلعالمالكلاوم راعبعارهو ناخب الناكلمامعد ايوت لاا.جصمزع'

 دجزلالعامضاجنرمضلاون انئاامغليقوإولخد داز اتدنال ليرصستام باط امزيناسريذو

 رمض حمللز وعم هديجوع بالاو عملت حصننول اول اوعجري اودؤدل لطر مصخلا

 . اطئلايترعاليبا ططستالو لبانب ملكاف سكم عم خلجعبلوتاماد هماتلا علاو
 :كن مروباذا طنش انراللاطمشتلصاودال واج هانعمورمككزراجاذااطاطساطشاإواطس

 ش '!.هرىرل اطوطبلالصلو هتناو اوىرعننرنابلنالىلعريبللويوخابتالي اططنتالي ومو

 له :لهالا لبت هت ٥ ذ دعرجرارللو هاننارببح,اعطش

 ,ةصجبناكو:...:8هامتاغنولعفيالإومتتاف ه مسرلعطشاضوعي صقرو ت ا .اناه
 ىلمت مدي ناك ايحايس ناخ

 هلعدوارامججنمكجح اهاات هدلاغننشاوهبو اذلاموبو دسهرابحلدبإولعامود نبل هف

 7 افدوللاواغل اطشنارقو هيردندرهر تلميركجم باب لعتو ديراب ايماللا

 ملعل برج > اصل ان هنلانيقل ةلعو لهذوريختنا 7

 رتيؤبللناكمهوخراعب وان ارلا ةرامعارلتلو هلل ا اولرلش اظنزلهارن اطلاتو

 دوزلذننننكدن :7 اينيرتيخ للا داينزاشقوس انتلاخترسج

 ابياروبرللعذن انارجال ناكار 7 ) فرللضاص او يطلل واعدبداعر ر لكرم ايلع

 رس ,اطلام هسل ادلعدو اران سح اعزاته نيبطاخلمنتاليمالالوئ ن اكلازيطاخل

 ثيلل>ابلات هزبالرهودنلر اضنوبطرانهاهلاجر هقلع زمار الايد نحم

 طوطخملا نم ىلوألا ةحفصلا ةروص

 ۔ _ ٥

 



 زالخانهبمتزل نحلو فتضصلاويطىللعانالانفام تالعلاتملوتربخنالدامباخمضيرر
 هىلعر انغيفوتس ادمزطابلاق يد امتلارمرمخؤجلل !عمجل اوامز ال:رحلالا عيجلااب !انعناكرسانلانيذا

 انرندنيناب امنص حيرع9مبطعإاللاربانالاننالدلوحالو ليكالمخند ا وهرانت

 ن هنملاو هناد ننس ربس تستنسصوهتهد اضييرر رخدي قحلو دنلا

 يلجل ترم ٥٥ تحرتنارناحدالررملردا لسرم مرامسزحيرت سارلاب

 طوطخملا نم ةريخألا ةحفصلا ةروص

۔ ٦ -



 رشع ةعبارلا ةرونتنملا

 كلذ ريغو يواعدلاو ماكحألا ي
   زوجي الامو زوجي امم





 .زكرمتت

 .ماكحألا ''هماصمصب نيمصاختملا رك مصق يذلا هتل دمحلا
 نيركنملا بهايغ ىلجو .مالسإلا ناسرف (""لوفقب نيدتعملا ةودع مدعأو

 ةاضق عفرو ى قحلاو مكحلا ة ةحصب نيعدملا ةميزع ىرقو قدصلاو ةنيبلا راونأب

 دابعلا مهب يدهيل . نيدتعملا نيب ازجاح ايندلا يف مهلعجو ،نييلع ("ةجرد يف لدعلا

 .دان لك ')مهلولك نيزيو ،دالب لك يف مهفرش رشنيو ،داسفلا مهمكحب فرصيو
 نع ةصق 0 لجو زع هللا لاق دقو ؛ ءاحلصلا نيب اوواسيو ءايصخلا نيب اومكحيل

 )0 نانصخ فخت أوُلاَ مهنم عزفف دؤاد لَع اوُلَخَذ ذإ ه : مالسلا هيلع دواد

 امهو ؛ اننيب يضقتل ،مكحتل كانئج ه ضعب ىلع اًنضعَب ىغب ز نايصخ نحن يأ
 .امهدحأ نم يغبلا قيقحت ىلع ال { مالكلا زاجم نم اذهو .نايغبي ال ناكلم

 . أوُلَخَد ذإ » : لاق هنأل . 6 عمجلا ريمض ذ نم هلبقام قباطيل ناقيرف امه : ليقو

 نينثإلاو 'ا)دحاولل قلطي مصخلا نأل دحاولا ىلع امهانعمب ريمضلاو نانثإ امه : ليقو

 ءيشلا مض عمجلا ىنعمو .دوجوم نينثإلا يف عمجلا ىنعمو .ثنؤملاو ركذملاو عمجلاو
 .ملعأ هللاو . ءيشلا ىلإ

 ال ي ! ططشت الو ىحلاب اننيب مكحاف { : نيكلملا نع لجو زع هلوق امأو

 .دحلا ةزواجم هانعمو .همكح يف راج اذإ ءاطاطشإ طشأو اطش طش : لاقي .رت
 ذوخام رجت ال يأ هططشنت الوف ىنعمو .تدعب اذإ تطتشاف رادلا طش نم هلصأو

 .دعبلا طوطشلا لصأو . ملعأ هللاو قحلا نع ديعب رئاجلا نأل قحلا نع دعبلا نم

 : رعاشلا لاق

 دعب ادغ دعب ُرادللو انناريج راد ادغ طشت

 .ةدشلاو مزحلاو ةبالصلاو ةوقلا : ةماصمصلا )١(

 )٢( مادقإلاو ناجيملا : لوفقلا .

 (٣) ةجرد ىلإ : باوصلا لعل .

 .لدعلاو قحلا فيس يأ هسفن فيللا انه دارملاو فيسلا افق وهو لَك عمج هلعل )٤(
 ٢٢. ص ةروس )٥(

 .دحاولا لع : باوصلا لعل )٦(

)٧( ص ةروس ٢١ .



 .اهرسكب ةماعلا اهأرقو ،ىلوألا ءاطلا مضب ه ططشت الو ه : ةيآلا يف نسحلا أرقو
 : رعاشلا لاق ايك

 امسقأف نولعفي الأ اومستقاف مهيلع طشأ فوع ىضق مويو

 لصف

 (_دواد ناكو : ثيدحلا بحاص لاق .مالسلا هيلع دواد ناحتما ةصق ببس ناكو

 هيف ولخي امويو . سانلا نيب هيف يضقي اموي : ماسقأ ةثالث رهدلا مسقي مالسلا هيلع

 . هلاغتشاو هئاسنل امويو هبر ةدابعل

 بابلا قلغأ دقو ،هبارحم يف ًامئاق مالسلا هيلع دواد امنيبف : ثيدحلا بحاص لاق

 رت مل رئاطب وه اذإف روبزلا 0‘)ءارق يف طشنأ دقو .هبر دبعي وهو تبسلا موي كلذو
 .هروبز ةءارق كرتو ،لهذو ،ريحتف ٨هناولأ ةرثكو هنسح يف ؤ هلثم نويعلا

 6برشملاو معطملا اوكرتل اننامز لهأل رئاطلا كلذ رهظ ول : ثيدحلا بحاص لاق
 نم كلذ يف سيلبإل ناكأ : امهنع هتلا يضر سابع نبال ليقف .ايندلا ةرايع اوكرتلو
 مهيوغي نأ لجو زع هللا ىلع مركأ ءايبنألا : هنع هتلا يضر سابع نبا لاقف ؟ لمع

 ىلع هئاعد ةرثكلو .مالسلا هيلع دوادل ةنتف كلذ ناك نكلو إهللا هنعل سيلبإ
 روبزلا نم ةيا ىلع رميال ناك هنأل تقو لك يف : ثيدحلا بحاص لاق .نيئطاخلا

 : ثيدحلا بحاص لاق . نيئطاخلل رفغت ال مهللا : لوقي ناك الإ نيئطاخلا ركذ اهيف
 { هفصي نأ دحأ ردقي الام ىأرف هنسحو رئاطلا كلذ ىلإ مالسلا هيلع دواد ارظنف

 هيلع دواد ماق : ثيذخلا بحاص لاق . ةنجلا رويط نم هنكلو انرويط نم اذهام : لاقو
 ىلإ راط ىتح هعبتي مالسلا هيلع دواد لزي ملف ديعب ريغ راطو رفنف هذخأيل مالسلا

 رئاطلا طقس ىتح رئاطلا ذخأيل 0ا٠)مالسلا هيلع دواد دمف إاهيف فقوف ،بارحملا ةوك

 .هرصب نع باغو . مالسلا هيلع دواد هلني ملف 35 يماخرلا ضوحلا بنج ةرجش ىلإ

 هيلإ رظنف ،رئاطلا طقس نيأ رظنيل مالسلا هيلع دواد علطف : ثيدحلا بحاص لاق

 ال رولب ليدنق ضوحلا اذه ىلع ناكو ؛ ضوحلا ('اابنج ىلع ادعاق ة ةرجش ىلع

 ءامو .ةضفلا ءافص يف ضيبألا ماخرلا نم ضوحلا كلذو .راهن الو اليل ءىغطني

 ١ ١ اص هلاقام اللا هيلع دوا د ناحتما ة ةصق ببس ناكر : ناكو : هنم دارملا لعل )٨(
 . . .ناك مالسلا هيلع دواد نأ نم ثيدحلا بح ؟ ٠ .روبزلا ةءارق يف طشن : دارملا عل (٩) ذ

 اص عل ) ( ١٠

 ٠. - ٠
 :رص نم . رضوحلا ةفاح لع وأ .ضوحلا بنج ىلإ : هلعل )١١( رصنلا نم «هدي» ةظفل تطقس دقف .هدي مالسلا هيلع دواد دمف : بارص -.

۔ ١٠



 رظنيل مالسلا هيلع دواد علط املف : لاق . ىلاعت هللا اهجرخأ ىتلا 0'")ةرومعملا ءام نم

 . ضوحلا كلذ يف لستغت ةأرمإ ىلإ رظن مث كاجيجض ءاسنل( ٌعمَسف رئاطلا عقو نيأ

 لو 3 ةماق نهنسحأو اقلخ اقلخ ءاسنلا متأ نم ةأرملا ناكو ؛ اهنع هفرص اهيلع هرصب عقو الف

 حوشاي تنب عئاشلا اهمسإو ؛ اهلامجو اهنسح "'“ااهلثم يف ليئارسا ينب ءاسن يف نكي
 .0\٨”تلمح تناك امو ةنسلا كلت يف اهب جوزت دق ناكو .نانح نبا ايروأ ةأرما يهو

 بحاص لاق .هبر هللا رفغتسي لعجو 1 بارحملا ىلإ اهنع هفرص اهيلع هرصب عقو الف

 ف مالسلا هيلع دواد تخا نبا ،ايروصر لاون عم ابئاغ ةأرملا جوز ناكو : ثيدحلا

 لتقي نأ مالسلا هيلع دواد بحأ هلعل : ثيدحلا بحاص لاق .كانه لتقف شيج

 . ملعأ هللاو { مالسلا هيلع دواد اهب جوزت لتق املف ،اهجوزتيو ('آلاهجوز

 سابع نبا نع رابخألا تهانت اميف { مالسلا هيلع دواد اهب يمر يتلا ةئيطخلا امأو

 نأ ةكئالملا نم مالسلا ايهيلع ليئاكيمو ليئاربج رمأ لجو زع هللا نأ .هللا يضر
 اطبهف : لاق . هتئيطخ مالسلا هيلع دواد لجو زع هللا ملعي ىتح ضرألا ىلإ '\٧)اوطبهي

 موي يف كلذو ؛ ةكئالملا نم رفن ايهعمو ‘نيمصخ نييمدآ نيلجر ةروص يف ضرألا ىلإ
 ملف روبزلا نم ةيا ددريو ، هتوص عفري وهو 6 هروبز ) ٨١)ةءارق ف هتوص عفر دقو 5هتدابع

 : نييمدا ةروص يف بارحملا فقس نم هيلع اضقنا دقو ليئاكيمو ليئاربجو الإ رعشي
 هيلع دواد يدي نيب اماقف .رخآلا ىلع ايهنم دحاو لك ضبق دقو فيعضو يوق

 جرفنم ىقبو الزن نيح فقسلاب "اقيقش عمس دق مالسلا هيلع دواد ناكو .مالسلا
 نم روبزلاب ىمرو ،ايهنم مالسلا هيلع دواد عزفف ؤ جارفنالا كلذ نم ءايسلا ىأر ىتح

 . نيبنذملا ىلع ددشلملا اهيأ فخت ال : ةكئالملا تلاقف . عزفلا ةدش نم ريغتو هرجح

 انم هعزف ناكو .ديعب عضوم نم كانئج لق : انلوق انم عمساو ٠ كسلجم لإ عجراف

 نوكيل وأ نيدلا ف لوخدلا دنع دلولا هب دمعي يذلا سدقملا ءاملا ينعتو لصالا ةينايرس ةملك ةيدومعملا : ةيدومعملا ءام )١٦(
 . (ىراصنلاو دوهيلا) ةلملا كلت ءانبا نم
 .عمس : : هلعل )١٣(

 .اهنسح لثم ين : هلعل )١٤(

 .دعب لمحت ملو : باوصلا )١٥(
 . .اهجوز لتقي نأ بحأ مالسلا هيلع دواد لعل : هنم دارملا لعل )١٦()

 ٠.اطبهب نأ : باوصلا لعل )١٧(
 .ةءارقب : باوصلا لعل )١٨(

 .هعدصتو فقسلا ققشت توص عمس يا : اقيقش عمس )١٩(

۔ _ ١١



 هلوق كلذف ى اينب بارحملا نم هيلع الخد ولو ؤفقسلا نم هيلع "الخد أل
 ول نم اودعص يأ( ٦٢١ بارحملا اروس ذإ مصخلا " لمو ت : لجو زع
 هنأ ىلع ةلالد نانثا امهو لعفلا عمج انإو ؛ هتولع اذإ روسلاو طئاحلا تروست : ا

 : مالسلا هيلع دواد رابخأ يف لجو زع هلوقو .ملعأ هللاو ، نينتالا لعف عمج زوجحم

 ."") باطخلا لصفو ت .ةوبنلا ينعي ه ةمكحلا نيأو ] {
 .ءاضقلا يف رصبلاو مكحلا ملع : ليقو .مالكلا نايب : هنع هتلا يضر سابع نبا لاق
 عطقني موصخلا مالك نأل ،ركنملا ىلع نيميلاو يعدملا ىلع ةنيبلا نأ وه : ليقو
 . ملعأ هتلاو لصفنيو

) . 

 يف اوفلتخاف ه ثرحلا يف ناَنُكحَي ذإ ناميلسو ةؤاذَو » : لجو زع هلوق امأو
 .ثرحلا
 (٢""تللدت دقو امرك ثرحلا ناك : ايهنع هللا يضر دوعسم نباو سابع ن لاق
 .اليل هتعر يأ ٢٤) )يئ موقلا منغ 4 هيف تن ذإ زم .ًاعرز ناك : ةداتق لاق .هديقانع

 7 لمهلاو ؛ لبقتسملا نم همضو يضاملا ءاف حتفب وهو ،ليللاب يعرلا "
 هه نير ده اش مهيكحل اًنُكَو ] { : لجو زع هللا لاق . . عار الب يعرل ا وهو ليللاب

 يل لاقف نينثإ عمج ءارفلا لاق .هملع انيلع ىفخي ال انملعب كلذ ناك
 همال ةوخإ هل ناك نإف 7 لجو زع هلوق وهو . مالسلا امهيلع ناميلسو دواد ديري وهو
 ٦ مألا عم نيوخأ كرتو كلاملا تام اذإ هانعمو . نيوخأ ديري وهو (" سدلا

 سيلف رثكأ اوناك نإو ثلثلا ذخأ ناوخألاو سدسلا تذخأو ثلثلا نع اهابجح
 . ملعأ هتناو دجلاو بألاو نينبلا مدع عم مألا ةوخإ ينعأ ثلثلا الإ مهل

) . 

 هب تدرو يذلاف ثرحلا يف مالسلا هيلع دواد نب ناميلس يبنلا مكح ةصق امأو
 الخد نيلجر نأ كلذو ،نيملسملا نم هريغو ؤ هنع هللا يضر ،سابع نبا نع رابخألا
 بحاص لاقف . منغ بحاص رخآل او ٠ عرز بحاص امهدحأ ٠ مالسلا هيلع دواد ىلع

  

 .تلدت : دارملا لعل )٢٢( .ايفلروخد ببسب : باوصلا لعل )٢٠(
 . ٧٨ ءايبنألا ةروس ٢١. )٢٤( ص ةروس )٢١(
 ص ةررس )٢٢)

(٢٥( 
 ٢٠ .

 . ١١ ءاسنلا ةروس

۔ ١٢ ۔-



 مكحف . .ائيش هنم قبت ملف هتدسفأف يعرز ف تعقوف ليل همنغ قلطآ اذه نإ عرزلا

 اهيلع دواد نب ناميلس هنبا ىلع ارمف . ثرحلل الدر منغلا باقرب مالسلا هيلع دواد هل

 : مالسلا هيلع دواد نب ناميلس لاقف هاربخأف ؟ ايكنيب ىضق فيك : اهل لاقف .مالسلا
 كلذب ربخاف . نيقيرفلاب قفرا اذه ريغ لاق : ليقو .اذه ربغب تيضقل امهرمأ تيلو ول
 قفرا وه يذلاب ينتربخأ الأ ةوبألاو ةونبلا قحب : هل لاقف مالسلا هيلع دواد
 .اهعفانمو اهفوصو اهردب عفتني ثرحلا بحاص ىلإ منغلا عفدأ : هل لاق !؟ نيقيرفلاب
 موي ةئيهك ثرحلا ("أتراص اذإف ،هثرح لثم ثرحلا بحاصل منغلا بحاص رذبيو
 ءاضقلا : مالسلا هيلع دواد لاقف .همنغ منغلا بحاص ذخأو .هلهأ ىلإ هعفد .لكأ
 .تيضق ام

 ةرشع ىدحا نبا ناك كلذب مكح موي . مالسلا هيلع دواد نب ناميلس نإ : ليقو

 اهانمهلأو ةيضقلا هانملع يأ "") ناإيَلُس امماَنمَهَفَف ل : لجو زع هلوق كلذف ةنس
 : مهضعب لاقف : صنلاب مأ داهتجالاب مالسلا هيلع دواد مكح يف اوفلتخاو . ناميلس

 مكح نأو ؛ يحولاب ناك همكح نإ : نيملسملا ضعب لاقو .داهتجالاب همكح ناك

 مكحلا ءايبنألل زوجي ال لوقي لئاقلا اذهو .هل اخسان ناك مالسلا هيلع ناميلس

 مهيلع ءايبنألا ىلع أطخلا زوجي ال اولاقو . يحولاب هنع نونغتسم مهنأل داهتجالاب

 مكاحلا مكح اذإ» : لاق هنأ . ةنيم ينبلا نع ثيدحلا اذه بحاص ىورو . مالسلا

 داهتجإلا هانعم ""٨هرجأ هلف أطخأف دهتجاف مكح اذإو نارجأ هلف باصأو دهتجاف

 لأي مل اذإ ،عوضوم هنع أطخلا يف مثإلاو ةدابع هداهتجا نأل هئطخل ال قحلا ("")بلطب

 .ادهج

 الو { هنم رثكأ هب رقي نأ الو رخآلا نود نيمصخلا دحأ فّيضي نأ مكاحلل سيلو

 نأ ةني هللا لوسر ىهنو .هحزامي نأ الو هراسي نأ الو هبحاص نم رثكأ هثداحي نأ
 يف رظنلاو ماكحالاب ىلي نمل يغبنيام لوأف .هعم ")همصخ الوا مصخلا فيضي

 باقعأ يف ")هركف صمقيو نيملسملا راثآ يف هرظن نعمي نأ مانألا نيب رجاشتلا

 . يوقلا نيب يواسيلو إامييلس ،افطعتم اميحر ،القاع اميلح .انيبم نكيلو .نيملسملا
 بضغي الو & ضيغبلاو بيبحلاو ضيفخلاو عيفرلاو ؤفيرشلاو عيضولاو ،فيعضلاو

 .بلط يف : باوصلا لعل )٢٩( .راص : باوصلا لعل )٢٦(

 .هعم همصخو الإ : باوصلا لعل ٧٩. )٣٠( ءايبنالا ةروس )٢٧(

 .هركف نعميو : دارملا لعل )٣١( . .دواد وباو ملسمو يراخبلا ثيدحلا جرخا )٢٨(

۔ ١٣ _۔



 [ (٢آ)«نابضغ وهو يضاقلا يضقي ال هنأ » : ةننلت يبنلا نع ةدراولا ةياورلل ءاضقلا دنع

 وهو |ؤبضغ هل ثدح نإو . نابضغ وهو مكحل ا سلجم ىلإ جرخي ال : نوملسملا لاقو

 ءىلتمم الو عن :اج وهو يضقي الو . هبضغ نكسي ىتح هلزنم ىلإ ١ عجريلف مكحلا سلجمب ا سلجمب

 هتمهو هتين نكتلو . كلذ نب ًاطسو نوكي ن أ يغبنيو . .نطبل ١ يواخ الو ٦ ماعطلا ا نم

 ىضري نأ هيلع موكحملا ىلع بجاولاو .سانلا نم دحأ مالكب أبعي ال همكح يف هلل

 ")نوليمي مهنأ نظلا مهب ءيسي الو ، مكاحلا فنعي الو .قحلاب مكاحلا هب مكحي امب

 ٠ مالسلا هيلع دواد ىبنلا باب ىلع ادعاق ناك لجر ٢ ةياورلا تدرو لقو . دحأ لإ

 هيلع دواد هل لاقف ٠ مالسلا هيلع دواد كلذب ملعأف ٠ ايضار هدجو لجر هيلإ جرخ >

 ٠ بابلا كلذ للع لجرلا دعقف ٠ اذكو اذك باب ىلع دعقاف دغلا ناك اذإ : : مالسلا

 جرخام هللا يبناي : هل لاقف . مالسلا هيلع دواد نم اعجوتم هدجو لجر هيلإ جرخ املكف

 نإ : مالسلا هيلع دواد هل لاقف كنم مجوتم وهو الإ ،بابلا اذه نم ؤ دحأ يلع

 . م مكح نيذلا هنم جرخي رخآلا بابلاو .مهيلع مكح نيذلا هنم جرخي بابلا اذه
 ةلبقلا لابقتساب يضاقلا رمؤيو . ضارب سيل هيلع موكحملاو ٠ ضار هل موكحللاف

 سلجملا يف لزانملا فرشو فرش ءيش لكل» : لاق هنأ . ز يبنلا نع دراولا ثيدحلل

 )٤!٨( . ةلبقلا هب لبقتساام

 الو يضاقلا عيبي الو . ءاضقلا ىلع هناسلابجحم 7 نوكي نأ يضاقلل بحتسيو

 . هريغ كلذ ىلوي نكلو ايضاق ناكام يرتشي

 ليمي الو .لدعأو قحلا ىلإ برقأ هاريام الإ ءاهقفلا ءارآ نم راتخي نأ مكاحلل سيلو

 هيبنل لجو زع هلوقل ءاضقلا يف طسقلاب نزولا ممتيلو أدبأ مكحلا يف دحأل يضاقلا
 ,سانلا نيب مكحاف ,ضرألا يف ةفيلح انلعج انإ ذواداَي ) % : مالسلا هيلع دواد

 هللا ليبس نع نولض َنيذَلا 7 هللا ليبس نع كّلضُي ىوهلا عبتن م الؤ قحلاب

 مويب ناميإلا اوكرت نأب يأ ٥) باسحلا [ موي أو امب ديدش ذ مهل

 ريخأتو ميدقت ةيآلا يف : ليقو . مويلا كلذل لمعلا مهكرتب : ليقو . باسحلا

 هللاو ٠ لدعلاب ءاضقلا اوكرت يأ ٠ اوسن امب باسحلا موي ديدش باذع مهل ٣١) ريدقت

 .ملعأ
 .دواد وبأو ملسمو يراخبلا ثيدحلا ج جرخا )٣٢(

 .دحأ ىلإ ليملاب همهتي الو يأ دحأ لإ ليمي ي هنأ نظلا هب ءيسي الود . . . : لوقي نأ عشنالا (٣٣)

 .ريبكلا مجملا ف يناربطلا هجرخأ )٣٤)

 )٣٥( ص ةروس ٢٦.
 )٣٦) هريدقت : باوصلا لمل .

۔ ١٤ ۔-



 ثيدح نم رثكأ هثيدح نوكي الو { هاوعد رخآلل عمسي ىتح لوألل يضاقلا يضقي الو
 ممتيلو ٦ ءايصخلا نم رثكأ هتوص عفري الو ادحأ نود دحأ مالك ىلحتسي الو ، ءاصخلا

 ىوعد دعب اليلق تمصي نأ هل يغبنيو . هرومأ عيمجو هئاضق يف طسقلاب نزولا

 رمأ يف فقاو هنأل 3 مهمالك ‘٧٨)ومتي ىتح ثيدحلا ي اهضراعي الو كنيمصخلا

 ةدش يف ىقليف ةمايقلا موي يضاقلاب يتؤي» : لاق هنأ .ةلي يبنلا نع يور امل ريطخ

 يبنلا نع ثيدحلا يف ءاجو .ةرمت يف نينثا نيب ىضق نوكي الأ ىنمتيام باسحلا
 سانلا رومأ نم لي ملو ايرثلا نم رخ هنأ ىنمتي نأ لجرلا كشوي» : لاق هنأ .الو

 ربانم ىلع ةمايقلا موي هللا دنع نوطسقملا» : لاق هنأ .ةلي يبنلا نع يورو . ائيش

 دقع نم» : لاق هنأ . ةلل يبنلا نع يور دقو ."نولدعي نيذلا مه .رون نم

 هللا يضر ]}ةشئاع نع ثيدحلا ف يورو . (٩٢)«نيكس ريغب حبذ انأكف ءاضقلا هيلع

 ريزو هل لعج اربخ هب هللا دارأف ًائيش وأ المع مكنم يلو نم» .ةلي يبنلا نع ،اهنع

 لعج ارش هب هللا دارأ اذإو . هقفو هناعأ نإو هناعأ هركذ نإو هركذ يسن نإ .قدص

 ديري ال ىلاعت هللا نإ لوقأ انأو ٦ هفقوي ل هناعأ نإو ٥هنعي مل ركذ نإ ،ءوس ريزو هل

 مكب ديري الو رسيلا مكب هللا ديري » : لجو زع هللا لوق كلذ ديؤيو .‘‘`)هرشلا
 2٠. رسعلا

 لصف

 نأ يرعشألا ىسوم يبأ ىلإ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع بتك ‘ثيدحلا ف
 ىلع ولو قحلل هتين !"تلصح نمف .رجألا هب بجوي امم قحلا نطاوم يف ءاضقلا
 ال ىلاعت هللا نإف ؛ هناش هيف سيل ايب نيزت نمو ؛ سانلا نيبو هنيبام هللا هافك هسفن
 :: يبنلا نع ثيدحلا يف ءاجو .اصلاخ ناكام الإ لاعألا نم لبقي
 .(‘"6هتجاح نع هللا بجتحا مهتجاح نع بجتحاف ًائيش سانلا رمأ نم هللا هالو
 زع هللا نم هتجاح ءاضق نع عونمم هنكلو ةقيلخلا باجتحاك سيل هتلا باجتحاو
 لاق . 2 ن وبوجحممَل ذئَموَي مهبر نع مهنإ الك { : لجو زع هللا لاق . لجو

 .ايتي ىتح : : باوصلا لعل (٣٧)

 .لبنح نباو يئاسنلاو ملسم ثيدحلا جرخا )٣٨(
 ٥٩٠. مقرب عيبرلا مامإلا هجرخا )٣٩(

 .دواد وبأ هجرخا )٤٠(

 )٤١( ةرقبلا ةروس ١٨٥.

 تصلخ : باوصلا لعل )٤٦٢(
 .دواد وباو دمحا ثيدحلا جرخأ )٤٣(

 )٤٤( نيففطملا ١٥.

۔ ١٥ ۔-



 مهنإ % : لاقف فنأتسا مث 8 نوقدصي ال ديري هلك : هنع هللا يضر سابع نبا

 نع نوعونمم مهنأ ةيآلا هذه ريسفت يف '!ث”باوصلا ه نوبوجُحَمل ذئموي مهبر نع
 .هوري الف هتيؤر نع نوبوجحم فالخلا لهأ لاق ايك "!ريل هتمحرو هتمارك
 و نسحلاو }ةداتقو لضف نب نسحلاو كلامو يعفاشلا معز كلذبف

 .هوري ىتح هئايلوأل ىلجت ةيؤرلا نع هءادعأ بجح امل . مهنع هتدجو اييف نولوقي

 اوُسسحأ َنيذَلَل ء : ةيآلا هذه ريسفت يف . ةيم يبنلا نع ةياور ىنعملا اذه يئ او اودنتساو

 ةنجلا لهأ لخد اذإ» : لاق نيك يبنلا نأ مهمهوب اومعزو ٤٨) 4 ةدايزو و ىنسحلا

 عفرف : لاق ؟ وهامو لاق . ادعوم هللا دنع مكل نإ مثث)دانم ىدانيف رانلا لهأو .ةنجلا

 ٨6)«هيلإ رظنلا نم مهيلإ بحأ ًائيش اوطعأ امف هتنا هجو ىلإ نورظنيف .: ")باجحلا

 يضر ةباحصلا نم ث")ةمجو ةفيذحو قيدصلا ركب يأ ىلإ داقتعإلا اذه اودنسا ىتح

 باتكلا مهمهوب دهشي ؛ هباحصأ نعو ةي هللا لوسر نع حصيال مهو اذهف مهنع هتنا
 . عامجالاو ةنسلاو

 داسفلاو لوقلا اذه لاق الو ،داقتعإلا اذه دقتعا نيملسملا نم ادحأ نأ ملعن ا ,

 باجحلا اولعج نإو .هيبشتلا نع زيزع وهو ؛ هوهبش دقف ارون مههلإ اولعج نإ مهن
 رتاسلا نوكي ال هنأل باجحلا ءارو نم هولعجو هنم مظعأ باجحلا اولعج دقف هرتسي

 هب لحي اناكم هل ث")ولعج دقف وهو ناكم يف هنوري مهنأ هولعج نإو روتسملا نم مظعأ
 ؛ ناكم ىلإ ناكم نم لاقتنالاو لولحلاب هوفصوو .هيف هورظنيل هيف بجحلا فشكيو

 سيل هنأل .اريبك ًاولع ةموهوملا ثيداحألاو ةلطابلا تاداقتعإلا هذه نع هللا ىلاعت

 كردي وهو ةرخآلا يف الو ايندلا يف راصبألا هكردت ال .ريصبلا عيمسلا رهر ءيش هلثمك

 الالض نيعلا ةيؤر هاري هنأ هبلقب دقتعا نم هتلا لضأ . ربخلا فلالا هجد . .اصبألا

    

 . . ٠. . . . ١ . -. . . ١.
 . كلح ١ ٨ ما ٠ ةدا ن ٠ سق .؟ با ةيه ٠ : ب . ب ۔=مه` ٠١ ١

 ث ے :+: ؛۔ج ي ب . . ِھح

 ٠. : ٥.٦. .ايلعج ددفه [ .جإ ين .

۔ - ١١٦



) . 

 وهو سانلل ءيضي جارسلاك نوكأ نأ بحأام : لاق هنأ هنع هللا يضر رمع نعو

 ضاقو رانلا يف نايضاق ةثالث ةاضقلا» : لاق هنأ .ةلي يبنلا نع يورو .هسفن قرحي

 ملعي ال وهو ىضق ضاقو .رانلا يف وهف ملعي وهو قحلا ريغب ىضق ضاق .ةنجلا يف
 .٤٨ُةنجلا يف وهف قحلاب ىضق ضاقو .رانلا يف كلذف سانلا قوقح كلهاأف

 ىلإ اذك هسفنب ركذي الو هبلط يف ىعسي الو ءاضقلا بلطي نأ دحأل ىغبني الو
 ةيفاعلا هللا لأس مث .نيتعكر ىلص هسلجم ىلإ يضاقلاو مامإلا ىهتنا اذإو .)“6٠ ءاضقلا
 ىلعو .راقولاو ةنيكسلا هيلعو مكحلل سلجي مث .قيفوتلاو ةنوعملا هلأسو هلو مهل
 نأ جاتحم مكاحلاو . كلذ هنكمي الو رذع هل نوكي نأ الإ تقو لك يف مكحي نأ مكاحلا

 هيلإ عزانت اذإ هل يغبنيو .رارقالاو ىوعدلاب قطني نيح مصخلا مف ىلإ ث"ارظني
 هل دهشيو هل بتكي نأ هلأس نإو ،هرتفد ين هتبثي نأ رخآلا امهدحأ فلحتساو نايصخ

 ءايهيلإ رظنلا يف اهنيب يواسيو ،امهيلإ ههجوب لبقي نأ هل يغبني كلذكو . كلذ هيلعف

 . لابقإلاو مالكلا يف رخآلا نم ايهنم دحاو لك فصني نأو ،ايهيلع لابقإلاو

 و .اث")هركنأ نم ىلع نيميلاو ةنيبلا يعدملا ىلع» : لاق هنأ ةت يبنلا نع يورو
 : دعب همصخ نيبو هنيب ةموصخلا عطق دقف ٨٨””فلحتسا اذإ مكاحلا نأ نوملسملا

 اذإف .ةجحلا ةماقإ نم الدب نيميلاب يضرو اهردهاف ةنيب كل له يعدملا ىلع جتحي

 . ملعأ هللاو نيميلا دعب (٨ة)ةنيبلل مكاحلا هنم عمسي مل اهلطبأو هتنيب ردهأ

 لصف

 لماز نب ديعس نب حلاص هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نم ةعقر يف تدجو

 يرمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا خيشلا ىلإ هللا همحر ©")ينيسارخلا
 (٣٦ةيرال ةئايثلث وهو ًاقح لجر ىلع لجر ىعدا اذإو : هللا همحر ١١ )يوزنلا يلاعسلا

 )٤ ٥) هجام نباو دواد وبأ ثيدحلا جرخا .

 )٥٥( ءاضقلا يلوتب هسفن ثدحي الو : دارملا لعل .

 )٥٦( .نا ىلإ جاتحع : باوصلا لعل . .
 )٥٧( مقرب عيبرلا مامإلا ثيدحلا جرخأ ٥٩٢.

 )٥٨( هيلع ىعدملا فلحتسا اذإ : دارملا لعل .

 .ةنيبلا : باوصلا لعل )٥٩(
 .قحلملا رظنا )٦٠(

 .قحلملا رظنا )٦١(
 )٦٦٢( .ةيرصب ةيرال .ةيضف ةيرال : عاونا ةيراللاو . يلاغترب اهلصأ لعل \فلؤملا نمز ةلوادتم تناك ةيضف ةلمع ةيراللا . .

۔ ١٧ _۔-



 .تاقرو ثالث هيلع يعدملا رهظأف { ةضف ةيرال ةئايب الإ رقي ملو ،هيلع يعدملا ركنأو
 هلك اذه تبثيأ .ىرخألا لجأ ريغ اهلجأ ةيرال ةئام لكو .ةيرال ةئام اهيف ةقرو لك

 ؟ ال مأ هيلع ىعدملا ىلع

 ءانعمسام ىلعف ةفلتخم لاجآ اهل اهلك قوقحلا تناك اذإ : قيفوتلا هللابو & باوجلا
 . ملعأ هللاو 5اهلك ةتباث اهنأ رثألا نم

 قحلا ركذي ملو .هيلع قحب اهل هنم ًارارقإ لام هتجوزل لجر بتك اذإو : هل تلق
 6لجاعلا اذكو اذك وهو اهقح تبلطو ،لاملا اذه نم ةلاهجلاب ةأرملا تربغف .وه مك

 ؟ ال مأ لاملا اذه يف اريغ ةأرملا هذهل ىرت له .لاملا كلذ ريغ اهل ءيش ال جوزلا لاقو

 ةنالف هتجوزل اذك ىمسملا هلام نأ نالف نب نالف رقأ : رارقإلا ظفل يف ناك نإ : لاق

 نإ ةأرملا تلاقف ءاضقلا ةلزنمب اذه نإ لوقي نم هلوق ىلعف ،اهل هيلع قحب نالف تنب

 اهل يلعام جوزلا لاقو . اذكو اذك وهو ل هيلع يذلا يقادص نع هايإ يئاضق اذه

 حصت مل نإف .اذه امهركانت يف امهنيب ماكحألاب لاملا كلذ الإ اهلامو ،قادصلا اذه

 عم لوقيام اهل نوكي : لوقف .اهل هيلع قحب رقأ هنأل لاملا ةميق ىلإ تعجرو اماوعد

 . ملعأ هللاو ،هب ضرت مل نإ لاملا ةميق اهل نوكي : لوقو .هنيمي

 ةئامثالث اهيف ةقرو لك نيتقرو هتأرما ترهظأف كله لجر يفو .هللا ايهمحر هيلإ هنمو
 نيتقرولا ىدحإ خيرات ناكو ،اهل هيلع الجآ ًاقادص كلاهلا اهجوز ىلع }ةضف ةيرال
 الإ انكلاه ىلع سيل اولاقو ٠ ةثرولا ركنأف رثكأ وأ ننس عبرأ ردقب ىرخألا لبق

 مث ةقرولا تيقبو . ينقلطو لوأ ينجوزت ؛ ةيرال ةئارتس هيلع ةأرملا تلاقو .ةئامثالث
 هنم )٦٣( تبثي مأ ؟ ال مأ هلك قحلا اذه تبنيأ . هيلع قوقحلا هذه لكو ٠ ةيناث ينجوزت

 ؟ كلذ يف مكحلا فيك ؟ ةيرال ةئامثلث الا

 ةظفل فرعأ (٥١”ىتح الإ اذه توبنب (٥٤٥٦مكحأ ر دقأ ال ينإ : قيفوتلا هتلابو باوجلا
 ضعب ىلع امدنتم ه هضعب رارقإلا ناك ولو ادحاو هلك نيتقرولا ظفل ناك نإف نيتقرولا

 مث اذكو اذك وهو الجآ ًاقادص هتجوزل هيلع نأ نالف نب نالف رقأ : لوقت نأ لثم

 تبثي ال يدنع ١ ذهف 4 ج اهظفل لثم اهظفلو ٠ هذه خيرات لعب اهخيرات ىرخأ ة ةقرو ترهظ

 .تبثي ال مأ : باوصلا لعل )٦٣(
 مكحا نأ ردقأ ال ينإ : دارملا لعل )٦٤(

 .فرعأ ىتح اذه : باوصلا لعل )٦٥(

۔ - ١٨



 ظفللا اذه ركذأ ملو . ملعأ هللاو ، ظفللا اذه ىلع ةدحاو ةرم تبثي امنإو نيترم قحلا هنم

 . ملعأ هللاو ،رارقإلا يف تبثي ال هنأل امسر الإ

 ركنأف { ةلاهجلاب هيف ريغم هنأو ")لجر ىلع لام عاب هنأ لجر ىعدا اذإو : هل تلق
 انفرع .؟ نيميلا ةفص فيك ةحص كلانه نكي ملو ىوعدلا هذه هيلع ىعدملا

 . هلا ءاش نإ رجألا كلو هارتام

 هللاو راكنإلا نيبت مل كنأل ،ركنملا راكنإو ىوعدلا ردق ىلع نوكت نيميلا نإ : لاق

 نب هللادبع نب دمحم هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا وهو إ ةلأسملا هذه يف رظانلا لاق . ملعأ
 نأ نيميلا ةفص نأ : ‘٨")هللا همحر ،يوزنلا يدمسلا ناديبع نب هللادبع نب هعمج

 هضبقو نمثلا نم اذكو اذكب الام اذه انالف ميابام هنأ هللاب انيمي هيلع ىدملا فلحي

 . عجر . ملعأ هللاو © هنم

 ىلع الو متشلاو فذقلاو دودحلا يف نيمي ال هنأ رثألا يف تدجو : فلؤملا لاق

 ئ حاكنلا يف الو ١ باسنألا ي نيمي ال ليقو . ىمعألا ىلع الو .نيمي مهل الو نايبصلا

 له 1 ىلع الو 6 هيلع مكح نمل نيمي مكاحل ١ ىلع الو 6 مهيلع الو مهل الو درل ١ ف الو

 ىلع نيميلا نيدلاولل الو ،هدلو لام ىف دلاولا ىلع الو كلطابباو دهشام ةداهشلا
 . كلذ نم هبيصن ىلع فلحتسيل مهنم دحاو نوكي نأ الإ ناميأ مدلا يف سيلو .امهدلو
 بولطملا ىلع الو بلاطلا ىلع (٦“)مرلا لصأ يف انيمي ري مل هللا همحر (٨٦)رثؤملا وبأ امأو

 . عجر . ملعأ هللاو { مرلا مسق ىلع مرلا نم اهيعدي ناك اذإ هسفنل هاوعد ناك ولو هيلإ

 ةرهش ةثيمرب وأ ميمرب وأ نيررب همسا لجر ناك اذإ لوقتامو هللا ايهمحر هيلإ هنمو
 . ىلاعت هللا كاده انفرع ؟ فلألاب مأ اذكه كص يف بتكيأ سانلا دنع

 نأ ينبجعيف لجرلا اذهل ابسن هتركذ يذلا اذه ناك نإ : باوصلل قفوملا هللاو باوجلا

 وأ نيرزلاب ناك نإ ءايسألا نم هيلإ بسنام ىلإ بوسنملا ينالفلا نالف نب نالف بتكي
 . ملعأ هللاو 6 اذكب بقلملا 6 بتك ٠ ابقل ناك نإو ميمرلاب

 .لجرل لام عاب : باوصلا لعل )٦٦(
 .قحلملا رظنا )٦٧(
 .قحلملا رظنا )٦٨(

 . . .راثآلا الإ اهنم قبت ملو كلذ وحنو بورحلا وأ .فافجلا ببسب اليوط انمز تلمها يتلا بارخلا ضرالا وه مرلا )٦٩(

۔ ١٩١ ۔-



. ) 

 هنع جحي نم نمهب 0"`)رجتؤي ةضف ةيرال يتئامب ىصوأ نمو ؛ هللا ايهمحر هيلإ هنمو

 نم مدقتام ىلع ،رثكأ وأ لقأ وأ ةضف ةيرال ةئام ديزي نأ دارأو .مالسإلا ةجح

 بتاك طخب وهو ىلوألا ةيصولا يف ةدايزلا هل بتكي نأ بتاكلا نم دارأو .ةيصولا

 . ؟ ةباتكلا ظفل فيك .(ا)ربغ
 ىلع ةدايز ةضف ةيرال ةئايب ينالفلا نالف نب نالف ىصوأ : بتاكلا بتك اذإ : باوجلا

 هنع جحي نم مهاردلا هذهب رجتؤيل لبق نم ايهب ىصوأ نيتللا '""ةضفلا ةيلوألا نيتئاملا
 نم نوجاحلا هلعفيام ةجحلا هذه يف هنع لعفيو .مارحلا هللا تيب ىلإ مالسإلا ةجح

 . ملعأ هتلاو ،كلذب هنم ةيصو . ةنسو بجاو نم اهكسانم مامت ىلإ اهمارحإ ندل

 ناضمر رهش لدب هنع موصي نم اهتلغب رجحتؤي ةلخنب يصوي نأ دارأ نمو : هل تلق

 ؟ كلذ يف ظفللا فيك .دبؤم افقو

 اهتلغب رجتؤيل ةينالفلا هتلخنب ينالفلا نالف نب نالف ىصوأ بتاكلا بتك اذإ : لاق

 وهف ،كلذب هنم ةيصو ةمايقلا موي ىلإ ًادبؤم ًافقو ناضمر رهش لدب هنع موصي نم
 . ملعأ هللاو نسح

. ) 

 بتكي نأ لجر دارأف ء يش كردي ال نأ دارأف الام ىرتشا نمو : هللا ايهمحر هيلإ هنمو

 ؟ هظفل فيك كلذ نم صالخلا هسفن ىلع هل

 طرتشي نوكي نأ ظفحأ الف عئابلا ريغ """كانعم ناك نإ : قيفوتلا هللابو : باوجلا

 تبثي : لوق فالتخا هيفف عئابلا امأو .'"»عتابلا ريغ (٢ث)ىورشلاو "!صالخلا

 نإ ىورشلا هيلع تبثيو صالخلا هيلع تبثي ال : لوقو .ىورشلاو صالخلا هيلع
 قحتسا اذإ نيميلا هيلع تبثيو ،هيلع تبثي ال كلذ لك : لوقو . هتلا دنع هب نمض

 .رجاتسي : هلعل )٧٠(

 .لوالا ريغ بتاك طخب : هباوص ؤيلحم يماع ريبعت )٧١(
 .ةضف نيلوالا : باوصلا لعل )٧٢(
 . كدصقو كدارم : كانعم )٧٣(
 . ةميقلا دارملا لعل : صالخلا )٧٤(
 .يلللا لاملا انه دارملاو .لمملا : ىورشلا )٢٥(
 . .ىورشلاو صالخلا طارتشا عئابلا ريغل نوكي نأ ظفحأ الن : دارملا لعل )٧٦)

۔ _ ٢٠



 عاب دق هنأ ينالفلا نالف نب نالف رقأ : بتاكلا بتكيف هتبثي نم لوق ىلع امأو .لاملا

 نإ هنأ ىلع لاملا فرعي نأ دعب ،لوقي مث ااذك ىمسملا هلام ينالفلا نالف نب نالفل
 هصالخ هيلعف قحلا هوجو نم هجوب ،اذه نالف يرتشملا هنم ءزج وأ لاملا اذه قحتسا

 لاملا اذه ىورش هيلع نأ ىلعو : بتكيف ىورشلا امأو .نمثلا نم ناهوزع امب هل

 . ملعأ هللاو ٠ قحلا هوجو نم هجوب هنم قحتسا نإ اذه نالفل

 ريغ هنأل هتمذ يف هنبا ةقفن هنبا مأ ةقلطمل بتكي نأ دارأ نمل ظفللا فيكو : هل تلق

 . ؟ رسوم
 ينالفلا نالف نب نالف نب نالف رقأ : بتكيف !ةقفنلا هيلع نم كانعم ناك نإ : لاق

 ناك اذإ كلذكو .اهل هتمزل ةقفن لبق نم اذكو اذك ةينالفلا نالف تنب ةنالفل هيلع نأ

 نوكي نأ ينبجعي مل اهب ارسعم ناكو ةقفن هنبال هيلع ضرف ناك هنأ الإ هنبال ةقفن هيلع

 . ملعأ هللاو ؛ ارداق ناك نإ لبقتسي اميف ذخؤيو ىضم اميف هنبال هيلع انيد

 مأ هتيب عابيأ ،'٧')صوخ تيب ريغ نم ءيش هدنع نكي مل اذإ سلفملا يفو : تلق

 . ؟ سانلل نيد هيلع ناك اذإ هل كرتي

 ةوسكلاو هلام نم موي ةقفن الإ سلفملل كرتي ال هنأ هيلع لمعي يذلا لوقلا ىلع : لاق

 . ملعأ هللاو ،كلذ ىوسام عابيو اهنم دبال يتلا

 دودحم ريغ هلام نم "ئيش هل ذخأ هنأ لجر ىلع لجر ىعدا اذإو : هل تلق

 ىلع نيميلا درف ،همصخ ىلع نيميلا هل تبجوف ةنيب يعدملا دجي ملو هيلع ىعدملا ركنأف
 .؟ال مأ در اذه لثم ي نوكيأ يعدملا

 ركنأو دودحم ريغ ًائيش ىعدملا ىعدا اذإ 5رثألا لمجم يفو .لاملا اذه نيبت مل كنإ : لاق

 : فالتخا كلذ ىفف ىعدملا ىلع نيميلا ركنملا درف هنيمي دارأو هاوعد هيلع يعدملا

 نإف هيلع هيعدي ائيش هيطعي وأ ركنملا فلحيو يعدملا ىلع نيمي در اذه يف سيل لوق
 اذه ،كلذ نم رثكأ هيلع سيل هنأ انيمي هيلع يعدملا فلح الاو اذه وه لاقو هب يضر
 .اهل عطقنت ال اناييأ رخآلا لوقلا يف نأل انبجعي يذلا لوقلا اذهو ةموصخلا تعطقناو
 . ملعأ هللاو

 .روزلا نوينامعلا هيمسيو لخنلا ديرج : صوخلاو . صوخ نم تيب ريغ : باوصلا لعل )٧٧(
 .هلام نم اثيش ذخأ هنأ : باوصلا لعل )٧٨(
 . ٢٨٢ ةرقبلا )٧٩(

۔ _ ٢١



 لصف

 ىلع اقح بتكي نأ دارأ اذإ هنبال دهشي نأ لجرلل زوجي لهو .هللا يهمحر .هيلإ هنمو
 . ملعأ هللاو ،كلذ زئاج : لاق .هتفرعمب هسفن

 نيلدع نبتقث نيلجرب الإ ماكحألا دقعنت ال هنأ ،رثألا يف آتدجو : فلؤملا لاق

 مما نتقث نيتأ رماو ة ةقث لجر ةداهش وأ هيلع يعدملا نم رارقا وأ ةداهشلا ماكحأ نيفراع

 نمم ناتأرما لجف نيلجر انوك ل نإف { : ىلاعت هلوقل ءادهشلا نم نوضرت

 ال اميف الإ لجرلا نود نهدحو ءاسنلا ةداهش زوجت الو .")ه ءادهشلا نم نوضرت

 لقأو لماوحلا نوطبو جورفلا رئاس نم هريغو سافنلا ىلإ رظنلا لثم لاجرلا هيلع علطي
 : ىلاعت هلوقل اهفرع دق ةداهش متكي نأ لجرلل زوجي الو . ةلدع ةأرما كلذ ف زوجتام

 يف دجويو .هبلق رجاف يأ ٨٠) هبلق مثأ هنإف اَهمُنكَب مو ةداهشلا أوُمْتكَت ال «

 .«نوعلم وهف اهذفني نأ هتمزل دق ةداهش متك نم» : لاق هنأ . نيي يبنلا نع ثيدحلا

 الو مرغم عفاد الو مصخلا ةداهش زوجت ال» : لاق هنأ .ةلي هللا لوسر نع رخلا يفو

 .امرغم اهنع عفدي وأ . ةعفنم هسفن ىلإ ربي نم ةداهش زوجت الو \كيرشلا الو مهتملا

 . ملعأ هللاو .'١٨)«هل وه هدبع لام نأل هدبعلو الام هدلو ىلإ بلجي وأ
. ) 

 دلب نم ةنيفس بكر نالف نب نالف نأ دوهشلا دهش اذإو : هللا اهمحر هيلإ هنمو

 اولاقو .دوهشلا (١٨تخراف ةداهشلا هذه انيدأ نأ ىلإ ،تيم مأ يح هنأ ملعن لو اذك

 ؟ دوهشلا دهش نم لجؤي مأ يضاملاب مكحيأ ؛ نينس عبرأ ذنم هودقف مهنإ

 كلذ وجرأو هدقف بجوي ايب اودهشو آالودع دوهشلا ناك نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 مكحي نأ ينبجعي مل هتيكح يذلا ظفللا اذه نكلو وجرأ اذب ىضمام بسحي هنأ

 : لوقي دقفلا لجأ ةداهش ظفل امأو . ملعأ هللاو ةداهشلا هذه هيلع اودهش نم هدقفب
 دعب هل ملعأ ملو اذك عضوم ىلإ ادصاق اذك دلب نم جرخ ينالفلا نالف نب نالف نإ
 لاومألاب ةضياقملا ظفل امأو . ملعأ هللاو .هذه يتداهش تيدأ نأ ىلإ ربخب اذه هجورخ

 .اذك ىمسملا هلام عفد دق هنأ ينالفلا نالف نب نالف رقأ : بتاكلا بتك اذإ هيفكي وهف

 . ٢٨٢ ةرقبلا )٨٠(

 ٧٥/٧۔ ٧٦.
 ثيدحلا فارطأ ةعوسوم رظنا .ننسلا باحصأ ثيدحلا ضعب جرخا
)٨١( 

 )٨٢( .دوهشلا رقأف : باوصلا لعل

۔ ٢٢ ۔



 ،كلذ ريغو رجشو لخن نم هيفام عيمجب اذك جلف يقس نم ،اذك ةيرق نم
 ةيرق نم اذك ىمسملا لاملا وهو }هل هعفد يذلا هلام ضوع ،ينالفلا نالف نب نالفل
 هنم رارقإ ۔ضايق نع ًاضايقو ضوع نع اضوع ،اذكو اذك جلف يقس نم ؤاذكو اذك
 .ملعأ هللاو كلذب هل

 هنأ تعدأ مكاحلا هلاس الف .جاوزألا ةميدع يهو لمح ةأرماب رهظ اذإو : تلق

 وأ اهرك اهاوعد ناك ءطولا هيلع تعدا نم سبحيأ ؛ هركلا ىلع لجر ىلع لجر اهاطو

 ؟ ال مأ اعوط

 . ملعأ هتلاو .اهاوعد الإ ببس نكي مل اذإ 6هيلع اهلوق لبقي ال : لاق

 ،اهئطوو اهب انز انالف نإ تلاقو ،لمح اهب رهظ اذإ ةأرملا هذه نإ : فلؤملا لاق

 اذإ كلذكو .ملعأ هللاو ؤفذقلا دح اهيلع بجي اذه لثم نأ رثألا يف ءاج يذلاف

 لثم رثألا يفف هب تينزو يب انز تلاق نإو .انزلا دح اهيلع بجو ةيناز اهنأ ىلع ترقأ
 ليلق يننأل اذه يف رظنيف . ملعأ هللاو ؤفذقلا دحو انزلا دح نادح اهيلع بجي .اذه

 . عجر .ملعلا

 لصف

 ضرعو }هيلع ىعدملا رقأف .احرج لجر ىلع ىعدا يذلا ىفو : امهمحر هيلإ هنمو
 دارأف كلذ نم هيربي نأ ىلاو كلذ نع ا‘لآف .قحلاب هيلع هل بجيام هيطعي نأ

 هرش نم افوخ هل بجاولا قحلا ذخأي وأ رئألاب هيلع هل مكحي نأ يلاولا نم لعافلا
 .؟ ال وأ كلذب هل مكحأ

 هل بجام ذخأي نأ امإ هيلع ىنجملا ىلع يناجلا ضرع اذإ : قيفوتلا هتلابو باوجلا

 : لوق ،فالتخا كلذ يفف كلذ نم ائيش ذخاي آلأ هيلع ينجملا ىبأف ،هيربي نأ امإو
 ال : لوقو .لوقلا اذه ينبجعي انأو .امهدحأ ىلع مكاحلا ربجي : لوقو .هقح لطبي
 هللاو . مكاحلا ىلع كلذ قضي مل هرش فوخ البق هل ذخأ اذإ لوقلا اذه ىلعف .هربجي
 .ملعأ

 لوأ يف لالهلا ىرت نأ لبقلا لصأو ،ءابلاو فاقلا حتفب البق هلوق امأ فلؤملا لاق

 .اهيديأ نيب ءاملا بصيو لبإلا يقسي نأ لبقلاو .انايع يأ لبق هتيأرام لاقيف ،ىريام

 .مسقأ : لآ )٨٣(

۔ _ ٢٣



 زه هللا همحر خيشلا لاقام نأ نظأ انأو . ةلاطإلا فوخ اهتكرت . ةريثك هوجو ىلع لبقلاو
 وهو مضي يأ ةلابق لبقي لبق نم ذوخأم .ءاهلاب ةلابق ىمسيف اذكه ناك اذإف . ةنايضلا
 . عجر . ملعأ هللاو ، لبقتسملا نم همضو 6 يضاملا حتفب

 اذإو . هللا همحر دوعسم نب دمحم نب رماع يلاولا خيشلا ىلإ هللا همحر هباوج نمو

 يعدملا دارأو هيلع ىعدملا ركنأف !}امولعم ائيش وأ مهارد لجر ىلع يعدلا ىعدا

 هل هيلعام هفلحي امنإ مأ .رثكأ الو لقأ الو قحلا كلذ هل هيلعام مكاحلا هفلجيأ إ هنيمي

 . ؟ ائيش كلذ نع ديزي الو ،هيلع هيعديام لثم اذكو اذك

 .هنم ءيش الو ،اذكو اذك هل هيلعام هفلحي نأ ينبجنعي : قيفوتلا هتلابو ،باوجلا

 لبق نم هدي تحت لام يف ًابيصن هل نأ لجر ىلع لجر ىعدا اذإو : هل تلق
 لدع ةنيب © ةنيبلا يعدملا ىلع بجأ . كلاهلا مكاحلا فرعي ملو ] هثراو هنأ معزي ،كلاه

 نالف نبا نالف اذه نإو ينالفلا نالف نب نالف اذه نأ هبسني كلاهلا اذه بسنب

 ؟ ةيفاك اذه لثم يف دوهشلا مأ هريغ هل ثراو ال هنأو ينالفلا

 الف لاملا امأو .بسنلا يف اهلوبق ىنبجعيف .إاهيف بايترا ال ةرهشلا تناك اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو 7 ةلداعلا ةنيبلا ةداهشب الإ هب مكحي

 ثراو هنأ يعدي كلاه لجر لبق نم اقح لجر ىلع لجر ىعدا اذإو : هل تلق
 لبق نم اقح هيلع 0ث)هل ملعيام همصخ ىلع نيمي هلأ ؛ هنيمي دارأو ةنيبلا هل سيلو

 نم يعدي يذلا توم حصي ىتح هاوعد هل عمسي ال مأ هاوعد هل عمسيأ ، يعديام

 . كلذ انل نيب ؟ هثراو هنأو قحلا هلبق

 ٥ نالف نم هثرو ثاريم لبق نم اذكو اذك هيلع نأ ىعدملا اذه ىعدا نإ : لاق
 يلع يعديام لبق نم اذه نالفل يلعام .نيميلا هيلع ىعدملا ىلع نوكي نأ ينبجعيف
 سيل اذهف هنم يبيصن ديرأو هثراو انأو نالف نب نالف نم ،هثاريم لبق نم هل يلع هنأ
 هلوق '٨لبقي مل هنأو تام دق 0“هبحاص نأ هب رقأ ول هنأل نيمي هيف هيلع ىعدملا ىلع
 . ملعأ هتلاو { هتثرو نم ثراو هنإو هثراو توم ةحصب .يعدملا تأي مل اذإ

 قحلا همزليأ هركنأ قتع ايلف لجر ىلع قحب هسفن ىلع رقأ اذإ دبعلا ينو : هل تلق
 . ؟ ال مأ

 . . . ملعيام هنا همصخ لع .. صرت
 .هبحاص ناب رقأ ول . . . : باوصلا لعل )٨٥(
 . ضماغ ريبعت )٨٦(

۔ -_ ٢٤



 . ملعأ هللاو همزلي ال نأ ينبجعي : لاق

 ىلإ دعتي مل اذإ اذه .لبقتسملا يف هرسكو يضاملا ءات حتفب قتع : فلؤملا لاق

 .عجر .ملعأ هللاو ةزمهب يدعتملاو لوعفم

 انأو .اذكو اذك نالف نب نالفل هيلع نأ لجر ىلع ىعدملا ىعدا اذإو : هل تلق

 هناو تام دق انالف نأ حصي ىتح هاوعد عمستأ .تام دقو نالف نب نالف ثراو
 . ؟ هثراو
 هللاو ، حصي ىتح هاوعد يدنع عمست الف ، تام دق هنأو هثراو هنأ حصي مل اذإ : لاق

 .ملعأ

 ىلإ لصوتي ملو 5 هباود داسفب ثرح مرغ هيلع بجي يذلا يفو : هللا ايهمحر هيلإ هنمو
 عم باودلا بحاص لوق ىلإ عجرو ،لودعلا يأرب باودلا تدسفأام ةميق ةفرعم

 ينإ مرغلا هيلع بجو يذلا لاق اذإ ،كلذ يف نيميلا ظفل فيك .داسفلا ةميق يف هنيمي

 . ؟ كلذ فرعأ ال

 ناك نإف .اذه ريغ نيترظن ىلإ جاتحت لئاسملا هذه نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 نيميلا هيلع ىعدملا درو ،ةفورعم ةميق هل ابارخ هيلع يعدي ثرحلا عرزلا بحاص

 . ميلستلا دعب هيلع نيمي الو ةميقلا نم يعدملا هيلع فلحام ملسيف 6 يعدملا ىلع

 : ضعب لاق هيف فلتحم اذهف هتميق فرعي ال ابارخ هيلع يعدي يعدملا ناك نإو

 نإو همصخ هنع فرصو فلح ءاش نإ { هيلع ىعدملا ىلع نيمي در اذه لثم يف سيل

 نم رثكأ ىعداو ضري مل نإو ،كلذ ليبسف همصخ هب يضر نإف ،لوقيام ملس ءاش
 لبق نم هيلع هيعدي يذلا بارخلا ناك نإف .هاطعأ ءاش نإو .هل فلح ءاش نإف كلذ

 لبق نم هب هل ترمأ امم رثكأ قح يعدملا اذهل يلعام فلحي عطقلاب هيلع نيميلاف هسفن

 نيميلاف هتباد لبق نم بارخلا هيلع ىعدي ناك نإو .بارخلا اذه نم يلع يعديام

 يعديام لبق نم هب هل تررقأ امم رثكأ اقح يعدملا اذه يلع نأ ملعأام 3 ملعلاب نوكت
 .همصخ ىلع اذه ي نيميلا دري نأ مصخلل : لاق ضعبو . يتباد بارخ نم يلع

 همصخ قحلا نم ءيش ميلست ىلع هيلع ىعدملا ربجأ بارخلا ىلع يعدملا فلح نإف

 6 اذه نم رثكأ هقح نإ لاقو همصخ هب ضري مل نإو ،كلذ ليبسف همصخ هب يضر نإف
 نإف هيلع نيميلا در ءاش نإو ،مدقت اييف لبق نم كل تفصو ام ىلع فلح ءاش نإف

۔ _ ٢٥



 . ملعأ هللاو ضري مل مصخلا مادام ،اهمكح نوكي اذه ىلعف 5ةيناث هدار فلح
. 

 نكي ملو قحلا هل يذلاو وه ‘٠"عفترا اذإ نويدملا يفو : هللا اهمحر 6هيلإ هنمو
 لخدف الجاع مهضعب نيدو الجآ نايدلا ضعب نيد ناكو إهناّيذ عيمجل ءافو هدنع
 دنع لصحي اميف .ةبجاولا قوقحلا باحصأ .لجآلا نيدلا بحاص “صصاحللا

 ؟ الجآ هقح ناك نم نود ةلاحلا قوقحلا نم هيفوي نأ هيلع مكحي مأ نويدلا

 نم مهل بجام عيمج هنم اوبلطو ،‘٨هنيد ىلإ يفيال ناك نإ : قيفوتلا هللابو "باوجلا
 ناك نإف . مهقوقح لحت نأ ىلإ نايلا نم مهب ونيام لجألا باحصأل سبح .قحلا
 . ملعأ هللاو قوقحلا لهأ نيب مسقت ةلغلاف ةلغ هيف سوبحملا

 همضو يضاملا داص حتفب وهو هقح نم هل يقب يأ «لصح» هلوق امأ : فلؤملا لاق

 .عجر . لبقتسملا ف

 نم ليلق ءيش هدنع لصحو ىتش سانأل نيد هيلع ناك اذإ نويدملا يفو : هل تلق

 ضعب هدنع لصحام ىفوأف هئامرغ عيمج يفويام هدنع نكي لو 3 هريغ وأ عرز ةلغ

 كلذ هميرغ هافوأام دري نأ افيش مهطعي ل نيذلا ءامرغلا دارأو ضعب نود ءامرفلا

 ؟ ال مأ كلذ مهلأ .'٨)اعرش اونوكيو
 هلايب مكاحلا هيلع مكحي نأ لبق هنم ءافولا اذه ناك نإ : رثألا نم هانغمسام ىلع ،لاق

 ىلع ءامرغلل ةعجر الف هئامرغ نم فوتسي مل نم بلطم لبق وأ هل نيبلاطملا هئامرغل
 هيلع مكح نأ دعب كلذ هنم ناك نإو ،ىفوتسا دق يذلا ميرغلا ىلع ةفصلا هذه

 .مهل موكحملا ءامرغلا نيب مسقيو ةعجرلا كلذ يفف هل نيبلاطملا هئامرغل هلايب مكاحلا

 . قيفوتلا هللابو . ملعأ هللاو

 مث 3 هب هل رقأف ًاقح هيلع ىعداو ءامرغلا ضعب (؟٠)هب ىكش اذإ نويدملاو : هل تلق

 . هئامرغ عيمجل ءافو هدنع نكي ملو ،هب هل رقأو ًاقح هيلع ىعداو رخآ لجر هاكش

 ل يذلا ةفص فيكو .ءافولا نم هدنع لصحي يذلا يف ًاعرش هل ا١)رقأام عيمج نوكيأ

 .ىضاقتر قات : دلا لعل ()
 .هنيدب يفي ال : باوصلا لعل )٨٨(

 )٨٩( ءاكرش اونوكي : اعرش اونوكي .
 )٩٠( .هاكش اذإ : هلعل

 رقأ نم : باوصلا لعل )٩١(

۔ - ٢٦



 ؟ هيف نويدملا لوق لبقي ملو ، ةحصلاب الإ ءامرغلا هيف عرشي

 ميرغلا ىلع عفر اذإ : نيملسملا ضعب لاق .'“"فالتخالا يرجي اذه لثم يف : لاق

 .لضف نإف 6 يفوتسي ىتح هلايب ىلوأ ى الوأ .قحلاب هيلع عفر يذلا ناك هيلع هل نمم دحأ

 . يناثلل هب ىضق ءيش
 نكي ملام .لاملا يف لوألاو يناثلل عرشيو ،لوبقم هرارقاف هلام مكاحلا رجحي ملام : 3
 . ملعأ هتلاو ،لوقلا اذه ينبجعيو ؛ هتبلاطم لبقو .هبحاص لبق لوألا ىفوتسا

 نم همضو يضاملا ةمجعم حتفب وهو ءيش لضف نإف هلوق امأ : فلؤملا لاق

 . هنم ىدعتملا فيرصتلا يف هلثمو ؛ هفورعمو هربخ رثك اذإ لجرلا لضف لاقي . لبقتسملا

 : رعاشلا لاق .هيلع دازو هبلغ اذإ انالف نالف لضف : لاقي
 ريدغلا ةلئان كيبأ نيمي الإ ناميإلا لضفت كلامش

 . ةفيعض ةغل يهو .ءيشلا داز اذإ 6 لبقتسملا نم اهحتف مضو يضاملا ةمجعم رسكبو

 موقلا نيب عرش لاقي هنأل ، حلصلا نم ذوخأم }ءامرغلا هيف عرشي مل يذلا 5هلوق امأو

 لاق .هنيب يأ ءيشلا عرش اذإ هلثمو . لبقتسمل نمو يضاملا ءار حتفب وهو حلصأ يأ

 نيب ايك مكل نيبو يأ ("" احون هب ب ىصو امم نيلا نم م مكل عرش » : لجو زع هلا
 فوخ اهتكرت ةريثك هوجو ىلع فرصني عرشل او . ةعيرشلا ءايبنأ لوأ هنأل احون هب ىصوو

 حتفب وهو }هلام يف فرصتلا نع هاهني يأ هلام مكاحلا جحي ملام : هلوقو . ةلاطإلا
 نأل هعنم هيلع رجح اذإ لعفلا فيرصت يف هلثمو .لبقتسملا يف همضو يضاملا ةمجعم

 اوفلتخاو .(ثثه ًاروججحُم ًارجج نولوقيو ل : لجو زع هللا لاق .عنملا رجحلا لصأ
 لخدي نا امرحم امارح : لوقت .ةكئالملا ىلإ عجار هنإ ليقف : لوقلا اذه دانسا يف
 مهف تلاق مهروبق نم اوجرخ اذإ رافكلا نإ ليقو . هللا الإ هلإ ال لاق نم الا ةنجلا

 : لوقي نم لوق ىلع اذه .ىرشبلا مكل نوكي نأ مكيلع مرحم إ مارح مارح ةكئالملا
 رافكلا لوق اذه نإ : لوقي نم لوق ىلعو .ةكئالملا ىلإ بوسنم لوقلا اذه نإ
 : ليقو . ةكئالملا نم نوذيعتسي ؛ اذاعم اذوع مهل نولوقي مهونياع اذإ ةكئالملل

 لهأ بسن امو .اروجحم ارجح اولاق نوهركيام اوأرو ةدش مهب تلزن اذإ برعلا تناك
 وه معنف هللا الإ هلإ ال لاق نم الإ ةنجلا لخدي ال } ةكئالملا ىلإ لوقلا اذه يف ريسفتلا
 ةللا لاق هنأل ، حلاص لمعو .ةريس نسحو .ةين صالخإو ةماقتسا عم ناك اذإ كلذك

 .قح هيلع هل نمب : باوصلا لعل )٩٢(
 )٩٣( ىروشلا ١٣.

 )٩٤( ناقرفلا ٢٢ .

۔ ٢٧



 هذهب اناهربو انيقي انددزاف ى" ) أوُماَقَسسا ث هللا ار أوُلاَق َنيذَل 7 « : ىلاعتو كرابت

 . عجر .نيقتملل ةبقاعلاو انيفلاحم لوق انلطبأو ةيآلا

. 

 يلولا يلاولا ىلإ '‘“)يلمازلا ديعس نب حلاص هيزنلا هيقفلا خيشلا نع هللا همحر هنمو

 اقح٨“مكاحلا عم لجر ىعدا اذإو : هللا همحر(؟")يرمعملا دوعسم نب رماع نب دمحم

 كلذ ركنأف ،هنم هأربأ هنأ ىعداو 0 ىعدملل قحلاب هيلع ىعدملا رمأف كلجر ىلع

 يعدم درف ،هأربأ دق هنأ هنيمي دارأو ؤ هنّيب ءاربإال يعدملا دنع نكي ملو قحلا بحاص

 .ءاربإلا يعدم ىلإ نيميلا قحلا بحاص درو }“قحلا بحاص ىلع نيميلا ءاربإلا
 .كلذ يف اعزانتو

 اذه لجرلا اذهل يلع نأ هرارقإ يف لقي مل رقملا اذه ناك اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 نأ كلذ لثمو هنم أربأ دق نوكي نأ نكمي ةفصب لاق امنإو لع هاعدأ يذلا قحلا
 اذكو اذك ‘_‘“)هيلع تعب وأ .ةيرال اذكو اذك لجرلا اذه تضرقأ ينأ هيلع ىعدي

 هل يلع ناك هرارقإ يف لوقي وأ هنم ءاربإلا ىعديو كلذب هيلع ىعدملا رقيف إةيرال
 بلاطلا ىلع نيميلا ءاربإلا يعدم در اذإ اذه لثم يفف ،هنم ينأربأ هنأ الإ اذكو اذك
 قحالو نيميلا كرتي ٠٠١»ءاش نإو هقح ذخأيو فلحي نأ ءاش نإ بلاطلا ىلع ناك هل

 نيميلا هيلع دري نأ دعب ةفصلا هذه ىلع هيلع ىعدملا ىلع نيميلا دري نأ هل سيلو ٥هل

 . ملعأ هللاو

 لاملا نم هبيصنب نالف نب نالفل نالف نب نالف رقأ هرارقإ يف لاقو رقأ اذإو : هل تلق

 ريغلا لاملاب ٠ )هل رورقملا دارأف ةضف ةيرال اذكو اذك وهو .هل هيلع قحب اذك ىمسملا

 ؟ ال مأ ريغلا هلأ

 هنأ هل رورقملا ىعدا اذإ ،اذه لثم يف ريغلا هل رورقملل نوكي نأ ينبجعي ز لاق

 . ملعأ هللاو . ايح رقملا ناك اذإ هقح نع اضوع هب ضري

 )٩٥( تلصف ٣٠.

 .قحلملا رظنا )٩٦(
 .قحلملا رظنا )٩٧(

 )٩٨( مكاحلا دنع وأ مكاحلا ىدل ينعي يماع ريبعت مكاحلا عم .

 )٩٩( .اذك هتعبو .هل تعب ينعي 6 يماع ريبعت

 .كرتي نا ءاش نإو : باوصلا لعل )١٠٠(

 )١٠١( هل رقأ نم لوعفملا مسإ ةغيصب .هل رقملا : باوصلا لعل .

۔ _ ٢٨



 .اهل هنأ تعداو لايب هتجوز تكسمتو }هثروو ألام فلخو تام لجر ىفو : هل تلق
 لاملاو رخآ ثراو ىلإ لاملا لقتناو 5 ةثرولا نم دحاو تام نأ ىلإ اهدي يف لاملا راصف

 كلاهلا 0٠ ")نالفلام اهل لاملا نأ هذه تعداف ،لاومألا مسق ةثرولا دارأف 5ةأرملا ديب

 هنأ نوملعي الو كلاهلا نالف هفلخ لاملا نأ نودهشي دلبلا لهأ عيمجو .ءيش هيف

 ؟ هيف مكحلا فيك .كلاهلا تام نأ ىلإ 6 مسق هيف ىرج

 (١‘“)ةرهشلا : لوقف .تام امدعب لاملا يف اهدي تطسب دق ةأرملا هذه تناك اذإ : لاق

 لاملا اذه ناك نإو .لاملا اذه ىلع ةنيبلاب ةأرملا ىعنو ؛ اوعمتجا اذإ ةلوبقم يدنع
 ريغ مه نيذلا ةرهشلا لوق اهيلع يدنع لبقي الف ،هعنمتو هزوحت ةأرملا دي يف لبق نم
 .كلاهلا ةايح يف ٠ةأرملا دي يف هنألو كلاهلا ٠ث١دي ين هنأ حصي مل ناك نإو .تاقث

 تام نأ ىلإ كلاهلا دي يف هنإ اهيف باتري ال ىتلا ةرهشلا لوق نوكي نأ ىنبجعيف

 توم دعب لاملا اذه اهل راص هجو يأب هنأ ةنيبلاب لاملا اذه يف ةأرملا ىعدتو ؤالوبقم
 نأل ،هتلا همحر ''٠})ديعس نب دشار عرولا دهازلا مامإلا لوق ىلع اذهو ؟ كلاهلا

 لام يف هدي طسب مهنم دارأ ايلك سانلا راصف 5رثك دق ملظلاو تعستا دق عامطألا

 . ناعتسملا هتلاو .هل ('٧٠)هاعداو

. ) 

 ناك اذإ .‘\٠‘“هكص يف بتاكلا باتك نع ينتلأسو : ىلاعت هللا ايهمحر ،هيلإ هنمو

 ىراوت نأ ىلإ ىتوملا زاهج نم هيلإ جاتحي ايب اهتيصو يف تبتكو سال ةيصو ىثنألل بتكي
 ؟ يراوت مأ نيراوت نأ ىلإ اهيلع هظفل دنع اهل ةظفل نوكي فيك تلقف ؛ اهربق يف

 . ملعأ هللاو ۔نييئايب كربق يف ييراوت نأ ىلإ اهيلع ظفلي نأ ينبجعيف
 اذكب ''٨٠“”نملا ىلع ةفورعم ةعلس هعياب هنأ لجر ىلع لجر ىعدا اذإو : هل تلق

 .ةمواسم هنيبو ينيب تعقو هنأ ريغ .اعطق هعيابأ مل : لاقو رخآلا ركنأف {ةيرال اذكو

 .نالفل سيلو : باوصلا لعل )١٠٦(
 . ةلادعلا مهيف رفوتت مل نإو نيبارتسملا ريغ سانلا نم ةماعلا ةداهش يه ةرهشلا )١٠٣(

 . . .دي يف ناك هنأ حصي مل نإو : لوقي نأ باوصلا لعل )١٠٤(

 .ةارملا دي يف ناك لب : لوقي نأ باوصلا لعل )١٠٥(
 .قحلملا رظنا )١٠٦(

 . هفنل هاعدا لام يف هدي طسب مهنم دارأ نم لك سانلا راصف : باوصلا لعل )١٠٧(

 )١٠٨( ةيصوو ةلاكوو عيب نم مهتالماعمو سانلا قوقح نمضت ةبوتكم ةقيثو كصلا . . .
 )١٠٩( .ىوزن لها دنع دحاو وليكو ا طقسم لهأ دنع تامارغ وليك ةعبرأ يواست ليك ةدحو : نملا

۔ ٢٩ ۔



 ىلع نيميلا دري نأ هيلع ىعدملا دارأ هنيمي بلط املف ةحص يعدملا دنع نكي ملو
 .؟ال مأ كلذ يف نيميلا در هل ىرتأ . هيلإ اهملسيو ةعلسلا كلت هعياب دق هنأ يعدلا

 دوجوم علسلا نم دودحم ءيش يف اتباث ًاعيب هيلع يعدي يعدملا اذه ناك نإ : لاق

 هذه ىلإ هيف هل هيلع اتباث ًاعيب ءيشلا اذه هعيابام هنأ هترضحب نوكي نيميلاف 5 هنيعب

 ىلإ هيف هل هيلع اتباث 7 ءيشلا اذه هعياب هنأ يرتشملا فلح نيميلا در نإو ،ةعاسلا

 . ملعأ هللاو . ةعاسلا هذه

 ىلع ماتيألا يلوو غلبلا ضعب بلطف ٦ ماتيأو غلب ءاكرش نيب لام يفو : هل تلق

 بيصن ماتيألا يلو ذخأو ٠ مهبيصن غلبلا ذخأو ٠ هومسقف لاما اذه مسق ءاكرشلا رئاس

 غلب الف دحاو ىلإ دحاو نم لاملا لقتناو هبيصن غلبلا نم عاب نم عاب ىتح ماتيألا

 مأ لاملا اذه ةمسق ضقنتنيأ ةمسقلا هذهب ضري مل لاقو ؤريغلا بلط ماتيألا ضعب

 كنأ لاملا اذه ةمسق نم ريغملا غلابلا ميتيلا اذه ىلع غلبلا ىعدا اذإ تيأرأ .؟ ال

 هؤاكرش بلطف ٦ ميتيل ١ ركن أف } ننس كلام ترمنثو ] كغولب لعب ةمسقلا هذهس تيضر

 . ؟ ال مأ نيمي هيلعأ ةمسقلا هذهب ىضرام هنأ انيمي هنم

 ضقنف ٠ مكح مسق نكي ملو رايخلاب عقو مسقلا اذه ناك اذإ ةفصلا هذه ىلع : لاق

 .نيغلابلا نم عاب نم عيب هلطبي الو هغولب دعب يضر هنأ حصي مل اذإ زئاج هيف ميتيلا
 كلذ ركنأو ٠ هغولب لدعب همهسب يضر ميتيلا نأ هثرولا نم نيغلابلا دحأ ىعدا نإف

 هيلع هب تبثي 7 . مسقل ١١ ذهس يضرام هظفلو ‘ نميل ١ هيلع هلف . هنيمي دارأو ميتيل ١

 يضر هنأ فلح همصخ ىلإ نيميلا در نإو .هذه هنيمي فلح نأ لإ مسقلا اذه

 . ملعأ هللاو . مسقلا هيلع تبثي ىضر هغولب دعب همهسب

 يف ةنانئمطإلا كرتيو ماكحألاب ذخأي نأ لجرلل زوجي لهو . هقلا ايهمحر هيلإ هنمو
 ؟ ءايشألا عيمج يف مأ ءيش نود ءيش

 ماكحأب ذخأي نأ ينبجعي مل نيقيلا هبشت ةنانئمطإلا تناك اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 ين اهب ذخأي نأ ينبجعي مل هريغ لام ريغ يف هل تناك نإو ،هل ال هيلع تناك اذإ اهيف
 . ملعأ هللاو كلذب ذخألا زوجي ال مكحلا يف ناك اذإ ،هريغ لام

 بتكي نأ دارأو ٠ ىتش ل اؤمأ يف هل بيصنب لجرل رقي نأ دارأ لجر يفو : هل تلق

 هبيصنب ينالفلا نالف نب نالفل نالف نب نالف رقأ : بتاكلا بتكيأ كلذ بتاكلا هل

_ _ ٣٠



 الوأ بتكي مأ اذك ىمسملا لاملا نم هبيصنو ،اذك ةيرق نم اذك ىمسملا لاملا نم
 فص ؟ كلذ ريغ مأ ا اذكو اذك عضوم نم هبيصن نم رخآلاو اذك عضوم نم هبيصنب

 نوكيأ تالخن وأ ةلخن هنم ينثتسي نأ دارأو هل الام بتك نإ كلذكو . كلذ كمداخل

 هنم ىنثتسملا ناك اذإ كلذكو ،ءامو برش نم هلك ظفللا متأ اذإ تقو يأ ءانثتسإلا

 ؟ كلذ ظفلام وأ ؟ ءانثتسالا ةفص فيك .برش هل

 ىمسملا لاملا نم هبيصنب ينالفلا نالف نب نالف رقأ : بتك اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 هلكف اذك ىمسملا لاملا نم هبيصنو : بتك نإو ؛ اذك ىمسملا لاملا نم هبيصنو اذك

 ؛ هب الصتم ناك اذإ مالكلا مامت دعب يدنع زئاج ءانثتسالاو 5 ةيبزعلا يف زئاج يدنع
 ىمسملا هلايب ينالفلا نالف نب نالفل ينالفلا نالف نب نالف رقأ : لوقي نأ لثم وهو

 رجشو لخن نم لاملا اذه يف امو ،اذك ىمسملا جلف يقس نم ،اذك ةيرق نم ،اذك
 نم هيقسل داتعملا لاملا اذه برشبو لاق اذإ إ كلذكو ؛ ةينالفلا ةلخنلا الإ كلذ ريغو
 دعب لاملا اذه لخن نم هؤانثتسا دارأام ىنثتسي مث ؤاذك ةيرق نم ،اذك جلف نم هئام

 هللاو رارقإلاب الصتم ءانثتسالا ناك اذإ ةيبرعلا يف كلذ زئاجف هبرشبو لاملاب هرارقإ

 .ملعأ

 ىف لاومأ اذختم ةثرولا ضعب ناكو 5ألاومأو ةثرو كرتو لجر ىفوت اذإو : هل تلق
 { ةحنمالا اذه نالف دنع نكي ملو ،انكلاهل لاومألا هذه نإ ةثرولا يقاب لاقف ،هتايح

 نيعدم ةثرولا نوكيأ .هيبأ ةايح يف هدي ين يهو الصأ دلولا لاقف .كلاهلل لصألاو

 ةثرولا لاقو . الصأ اهايإ هاطعأ هابأ نأ دلولا رقأ نإو ؟ ال مأ مهكلاهل لاومألا هذه نإ

 . كلذ انفرع ؟ ةثرولا نم لوق لوقلا نوكيأ ةحنم اهنإ

 هنإ اولاقو كلذ ةثرولا ركنأف الصأ هايإ هاطعأو هيبأل ناك لاملا نأ نبإلا رقأ اذإ : لاق
 وه هيلعو .ةثرولا لوق يدنع لوقلاف ٥هترمث هاطعأ وه امنإو . لصأ ةيطع الب هزوحي

 هنأ ةثرولا رقأو ]هلام هنإ لوقي وه امنإو ،هيبأل ناك هنأ رقي مل ناك نإف .ةلداعلا ةينبلا
 . ملعأ هللاو { ةثرولا ىلع انهاه ةنيبلاف {هترمث هاطعأ هابأ نأ لبق نم هزوحيو ،هدي يف

 دنع حصي ملو 5 هل اهيعدي دحاو لك ضرأو لام يف ايصاخت نيلجر يفو : هل تلق
 امهريغ دحأ دنع ةلغلا عفرت نأ امهدحأ بلطو .اهنم دحاو ديب ضرألاو لاملا نأ يلاولا

 ؟ كلذ يف هجولا فيك شةنتفلا نم افوخ ًاعيمج اعنمي نأ بلطو .مكحلا عقي نأ ىلإ
 ؟ ةنتفلا ايهنم فيخ اذإ افقوي نأ زوجي يذلا هجولا امو
 ،امهاوعد ىلع ةنيبلاب امهيلك نيمصخلا وعدي نأ اذه لثم يف مكاحلل ينبجعي : لاق

- ٣١ _



 6©ضعب ايهضعب ناميأ دارأو تانيبلا زجعأ نإو .هتنييب هل مكح ةنيبلا اهنم ماقأ نمف

 نم رثكأ يف هبحاص ىلع دحأ يكنم ىدعت نإ امل لوقي نأ ىنبجعيف ًاعيمج افلح نإف

 نع لكانلا عنم رخآلا لكنو ايهنم دحاو فلح نإو . سبحلاب هتبقاع لاملا اذه فصن

 .هترمث دصحيو لاملا اذه ضبقي نأ هل ينبجعي الو .لاملا اذه ين فلاحلا ةضراعم

 .مكاحلا ايهعنم لاملا اذه ىلع افلحي نأ ًاعيمج ايبأ نإو . هنم صالخلا هيلع رسعت هنأل

 . ملعأ هللاو

 حتفب الوكن لكني لكن لاقي فلحي مل اذإ نيميلا نع لكن هلوق امأ : فلؤملا لاق
 قفاوو ،لوكنلاب مكحي نايثع ناك ثيدحلا يفو .لبقتسملا نم همضو يضاملا فاك

 نع هيلع ىعدملا لوكنب اومكحي نأب مهقفاو نمو هباحصأو ١( )ةفينح ابأ كلذ يف

 .عجر . " هللاو ،كلذ يعدملا بلط اذإ نيميلا

 لجر نم اهريغ ةحص اهل بتكي نأ بتاكلا مكاحلا ىلإ ةأرما تبلط اذإو : هل تلق
 هب ضرت : هنم ةجوزم يهو تغلب لوقت نآلاو ،ةميتي يهو ،اهجوز هنأ معزت
 هب اه تبثي يذلا ةغلابلا ةميتيلا هذه ظفل فيكو ؟ ةباتكلا ةفص فيك .اجوز

 . ؟ اهربغ

 أجوز ينالفلا نالف نب نالفب ضرت مل اهنإ تلاق اذإ اهنإ ('_')ريغلا ظفلب امأ : لاق
 نالف تنب ةنالف انتدهشأ بتكيف .ةباتكلا ظفل امأو .ةأرملا ريغ يف فاك ظفل اذهف اهل

 .خيراتلا بتكيو “تغلب نيح اهل اجوز ينالفلا نالف نب نالفب ضرت مل اهنأ ةينالفلا

 اهنإ لجرل لاقف هنم تريغ تغلب املف ،ةميتي ةيبص لجر جوزت اذإو : هل تلق
 اورثكأ دقو ، مهتفلاخم ىلع ردقت ال يهو ريغت نأ اهورمأ اهتوخإ نإو ،لبق نم ةيضار
 انيمي هل ،ىرتأ اذه هاوعد يف نيميلا مهنم جوزلا داراف 6رييغتلل اهوددهو .اهيلع
 ؟ ال مأ
 . ملعأ هتلاو اذه لثم يف مهيلع نيميلا نوكي نأ ينبجعي ال : لاق

) . 

 ةحص ىعدملا دنع ناكو ؤاقح لجر ىلع ىعدا لجر يفو 5 هللا ايهمحر هيلإ هنمو
 ةفينح وبأ : باوصلا )١١٠(
 .ريغلا ظفل امأ : باوصلا )١١١(

۔ ٣٢ ۔-



 نأ ريغ ،يسفن ىلع هتبتك قحلا اذه : هيلع ىعدملا لاقف ،نيملسملا دنع 0'\٨ةزئاج

 نإو ؟ انيمي هيلع ىرت له . يعدملا نيمي كلذ ىلع بلطف ،هايإ ينطعي مل ضوعلا
 . ؟ هظفل فيك نيميلا هل ناك
 . ملعأ هللاو قحلا اذه هل هيلع نأ هل فلحي : قيفوتلا هللابو باوجلا

 همصخ ىلع يعدي دحاو لك راصو . مكاحلا دنع ارضح اذإ : نيمصخلا يف تلقو

 ًافرط امهدحأل وأ . ل حتفي نأ مكاحللأ 5 كلذ نم ارثكأو ةعومسم ريغ ةريثك يواعد

 ينبجعيف كلذ كفرعأ : تلقف ؟ ايهنع('!٨)ضرع اذإ ةنتفلا فاخي ناك اذإ مالكلا نم

 ةنتفلا فاخي ناك نإو ،مالكلا نم ءيشب هسلجم يف نيمصحلا مكاحلا نيعي ال نأ

 .ملعأ هللاو ةحيحصلا يواعدلا اهنقلي انومأم ةقث الجر كلذل لعجيف

 تلئس نيح يجوز وه ةأرملا تلاقف ،هتجوز اهنأ ةأرما ىلع ىعدا نمو : هل تلق
 مل هنأ تجتحاف ،ةأرملا نم ةرشاعملا لجرلا بلطف .ةيجوزلا ىلع ارراقتو ،كلذ نع

 اهافوأ هنأ ىعداو ،قحلا وه ركنأف ،ذعب اهيلع لخدي ملو ،اهقح نم ائيش اهل ملسي
 . ؟ كلذ يف مكحلا فيك .امهنيب ةولخلا حضتت ملو .هتيب يف "'١ث)اهلوحو ؤاهب لخدو
 جوزلا داراف ، لقعلا احيحص امهو .اهجوز هنأ وه رقأو .هتجوز اهنأ ترقأ اذإ : لاق

 اهلوق هنم اهعنمي الو 7 ةقفنلاو ةوسكلا نم اهل هيلع بجنام اهل '})لذبيو ،ةرشاعملا اهنم

 لبقي ال هنأل كلذ وه ركنأو ،اقح اهل هيلع نأ تعدا نإ ('\هترشاعمب مكحلا نع
 .هب لمعن يذلا لوقلا ىلع ،اهل هيلع قح ال هنأ ىعدأ اذإ ةحص دعب هيلع اهلوق

 نم كلاه لجر ىلع لجآلا اهقادص لبق نم اقح هتخأل نأ ىعدا اذإو : هل تلق

 ناكو © تتام نأ ىلإ "'٨‘\)كلاهلا هتثرو نم اهقح هتخأ بلطت ملو .كلاه لجر هتثرو
 ةأرملا بلطت ملو ،نينس رشع ردق لجرلا اذه تخأ نيبو هيلع ىعدملا كلاهلا توم نيب

 . ؟ ةعومسم ىوعدلا هذه ىرت .5ائيش

 وه ناكو تتام نأ ىلإ اهبلطم اهل أيهتي ملو اهتايح يف تبلط هتخأ نأ ىعدا اذإ : لاق

 ثراو وه نكي مل وأ اهتايح يف تبلط اهنأ عدي مل نإو . ةعومسم هاوعدف ،اهتنرو نم ثراو
 .اهب لمعي ةتباث ةنيب : ةزئاج ةحص )١١٦(
 .اهنع ضرعأ اذإ : باوصلا )١١٣(

 )١١٤( ةيجوزلا تيب ىلإ تلقتنا : ينعي يماع ريبعت .
 .اهل لذبي ناكو : هلعل )١١٥(

 )١١٦( اهترشاعمب هل مكحلا نع كلذ هلوق هنم اهعنمي ال : لوقي نأ حصفالا .

 )١١٧( .كلاهلا ةثرو : باوصلا لعل

۔ ٣٣ ۔



 . ملعأ هللاو }. ةعومسم ريغ يدنع هاوعدف اهتثرو نم

 .امهرضحف ١53“)هقح يف هبلاطف .لجر ىلع قح لجرل ناك اذإو : هل تلق

 ملف كاذه انالف ءعىربأو . يدنع كقح : هل لاقو .قحلا هل نمل لجرلا كلذ نمضف

 هنأ هنع نومضملا لجرلا لاقف .رقفلا فوخ . لجرلا كلذ ةنايض قحلا هل يذلا لبقي

 هبلط يذلا قحلا نم بولطملا لجرلا بلاطلا لجرلا اذه أربأ عمس املف .فو ،ينغ
 كلذ بلط ،رهشلا كلذ ىضقنا الف .نامز رهش دعب نم نماضلا هيفوي نأ ىلع
 نم قحلا هيلع يذلا ىلع عجري نأ دارأف ،اسلفم هدجوف هل نماضلا نم هقح لجرلا

 ٍ ؟ ال مأ ةعجر هلأ . لبق

 نإو . هبحاص ىلع ةعجرلا هلف اسلفم ناك هل نمض موي هنأ حص ناك نإ : لاق

 قح نم هأربأ دق ناكو 3©ك لعب نم سيلفتلا هيلع ثدح هنأ نكميو ٥كلذ حصي

 .مكحلا يف هيلع هل ةعجر ال هنأ يدنعف .هتءارب قحلا هيلع يذلا لبقو "'"٩)لعم

 لاقف & حيحص رخآلاو ىمعأ امهدحأ .نالجر مكاحلا رضح اذإو : هل تلق

 لجرلا كلذ فرعي ال مكاحلا ناكو ٠ اقح ينالفلا نالاف نب نالف ىلع ِل نإ ىمعألا

 عمستأ .نالف نب نالف اذه نإ سانلا نم رضح نم لاقف . ىمعألا هيلع ىعدا يذلا

 اليكو ىمعألال ميقي مأ همسا نع يعدملا لجرلا مكاحلا لأسيو ىمعألا ىوعد

 ؟ ال مأ هل مكاحي

 هذه ىمعألا لع يعدي يذلا انأ تسل '٠٢)لاق هيلع ىعدملا ركنأ اذإ امأ : لاق

 ىوعد تعمس ىمعألا هيلع يعدي يذلا وه هنأ ةلداع ة ةنيب لإ جاتحيف ىوعدلا

 همصخ هل فلحي ليكو ىمعألا ميقيف نيميلا هيلع هل تبجو نإف ،‘'"')هيلع ىمعألا

 . ملعأ هللاو هيلع نيمي ال ايك هل نيمي ال لوقو نيميلا هل نإ لوقي نم لوق ىلع

 .هنيعب الام صخي ملو هلام نم اءزج لجرل بتكي نأ ىمعالا دارأ اذإو : هل تلق
 ؟ هنع رقي اليكو .هل ميقي مأ هب رقي امب يلاولا هل بتكيأ

 . ملعأ هللاو ،ليكو ىلإ جتحي مل هنيعب ًألام صخي مل اذإ : لاق

 نأ ةثرولا دحأ ىعداف ٠ الاومأ فلخو كله لجر ي يديس لوقت امو : هل تلق

 .هقح هبلاطو : باوصلا لعل )١١٨(

 . مولعم قح نم : باوصلا لعل )١١٩(
 .لاقف : باوصلا لعل )١٦٠(

 . ىمعالا ىوعد عمست ىتح : حصفالا لعل )١٦١)

۔ ٣٤ ۔-



 ٥ كلاهلا اهفلخ ىتلا لاومألا نم كلذو ،كلاهلا ةايح يف هديب وهو ،هل ينالفلا لاملا

 (٢٦١\}“}بكحي ال مكاحلا نأ ريغ }هل لاملا نأ كلاهلا هيبأ ىلع اكص كلذ ةايح يف رهظأو
 ىضرلا عقوف .ةلخن اذكو اذك اهنم اوحلاصت كلذ دعب مث ‘كلذ يف عزانتلا عقوف ؤاهب
 .ةبوتكملا لاومألا نم لخنلا ىطغملا ربع نامزلا نم ةدم'٢"دعبو ، حلصلا كلذب
 نإو .؟ ال مأ ريغ هلأ . ةبوتكملا لاومألا كلت ةمسق بلطو .ةلاهجلا كلذ ىلع ىعداو

 .هدي يف هل ةبوتكملا لاومألا نأب ةرهش دوهش '"ث)لاومألا يعدملا رضحأو 5ريغ هل زاج
 ؟ ال مأ اهب هل مكحيو ةجح نوكيأ ؛ هيبأ ةايح يف ةزوحو
 هل رقي ملو ،لاومألا هذه يف يعدملا يعدي امل راكنإلا ىلع عقو حلصلا اذه نإ : لاق

 عم زئاحلا اذه زوح يف ةرهشلا ةداهش امأف .لوقلا رثكأ يف كردي ضقنلاف ، يعدي امب

 تناك اهنأ رقي مل اذإ اماو .اذه يف ةرهشلا ةداهشب عفتني الف هيبأل تناك اهنأ هنم رارقإلا

 يعد .هدي ين اهنأ اهيف باتريال يتلا ةرهشلا هب تدهشف .هلاومأ اهنأ يعدي اينإو 5 هيبأل
 . ملعأ هللاو .همصخ ىوعد ركنأ اذإ ةنيبريغ نم هدي نم عزنت الو ةنيبلاب اهيعدي نم

 ذنم اهقلط ناك هتجوز اهنأ لجرلا ىعداف اندنع ارضح لجرو ةأرما يفو : هل تلق

 لو ااهعجر كلمي لو ةدم نم اهعلاخ هنإ ةأرملا تلاقو 8هنم ةدع ي اهنأو رهش فصن

 لوقلا ناك نإو ؟ كلذ يف نم لوق لوقلا نوكيأ .\٢“)ملخلا ةحص كلذ ىلع تأت
 ؟ علخلاو ةيجوزلاب رقت ىتح مأ هدرب ضرت مل اذإ ةيجوزلاب ةأرملا ىلع مكحيأ لجرلا لوق
 يف نيميلا فيك هنيمي تدارأو © علخلاب رقت ملو { ةيجوزلاب ترقأف مكاحلا اهررق نإو
 ؟ كلذ

 اهقلط هنأ رقأ ولو ةحص ريغب جوزلا ىلع علخلا تعدا اذإ ةأرملا لوق لبقي ال : لاق

 هيلع مكحي مل .اهجوز ناك هنأ وأ .اهجوز هنأ رقي مل اذإ امأو ؛ اهتعجر هيف كلمي اقالط

 يعدملا يعدي امب الإ ال لوقي نأ مكاحلل ينبجعي الو .علخلل اهاوعدب ةيجوزلاب
 مكحي ملو ('"قالطلا نع عدي مل نإو كلذ نع اهلأس هتجوز اهنأ ىعدا نإف .اهيلع
 38 هنيمي تدارأو علخلا يه تعداو ٠ ةيجوزلاب رقأ نأ لعب قالطلا ىعدا نإو ٠ ءىشب هل

 . مكحي مل مكاحلا نا ريغ : باوصلا لعل )١٢١٦(

 .ةدم دعبو : باوصلا لعل )١٢٣(
 .لاومالا يعدم رضحاو : باوصلا لعل )١٢٦٤(

 )١٢٥( علخلا ةحص ديفت ةنيب كلذ ىلع تات ملو : لوقي نأ باوصلا لعل .
 )١٦٦( .قالطلا اهيلع عدي مل نإو : باوصلا لعل

۔ . ٣٥



 ىلإ اهاضرب الإ هلبق نم اهدر هل زوجي ال ؛ اهل هيلع اتباث اعلخ اهعلاخام هنأ فلحيف
 . ملعأ هللاو ، ةعاسلا هذه

 ىتح 7 .سانل ا نم دحأل هلص أ حصي داو فرح ىلع ات اوم رمع نميفو : هل تلق

 نم هل ًابيصن سانلا نم دحأ 4 كلذ دعبف . لخن راصو رك نأ لإ امرص هيف لسف

 مأ كلذ مهلأ . كلذ ىلع نيميلا هنم اوبلطو ،تاوملا اذه

 ناميألا نم دبالف . كلذ : لجرلا اذه رمع اميف ابيصن هل نأ ىعدا نم لك : لاق

 .اههنيب

 اذإ ،ملعلا ليلق انأو ،لوقأ ينأ الإ © يملع ةلقل اريثك باوجلا مهفأ مل : فلؤملا لاق
 لصأ نأل ،ىوعدلا كلت ةحص مهيلعف هيف ابيصن مهل نأ سانأ تاوملا اذه. ىعدا
 ل ضرألا نإ» : لاق هنأ ةي يبنلا نع يورام كلذ ىلع ليلدلا .اهايحأ نل ضرألا
 لبقي مل ا هل اهنأ ةتيملا عضاوملاو رافقلاو يفايفلا ىعدا نمو .«هل وهف اهيف اتاوم ايحأ نمف

 ملعيام ن نيمي هيلعف رماعلا نيمي بلطو ٠ هاوعد ة هحصب تأي ل نإو ٠ ةحصلاب الإ هنم

 . عجر . . ملعأ هللاو . هرمع يذلا تاوملا اذه ف ابيصن الو اقح مهل

. ) 

 ملعي لجرل ةنس لك اهتلغ نوعفدي سانأ نيب لاومأ يفو إهللا ايهمحر هيلإ هنمو
 سرادمل سيلو ،تاهلق سرادمل لاومألا هذه نإ اولاق .نينس دعب مهنإ مث دالوألا
 روص سرادمب ملعي نل لاومألا هذه ةلغ اوعفدي نأب مهيلع مكحيأ . ءيش اهنم رورص

 ؟ تاهلق سرادمل نوكت مأ نينس هنوطعي لبق نم اوناك اذإ
 فوقولاف & يه ءيش يأل ةحص لاومألا هذه يف مكاحلا عم حصي مل اذإ : باوجلا
 مكحي ةحص هيف سيل .روص ملعمل اهل مهعفد ةحص دعب إاهيف مكحلا نم ملسأ اهنع
 . ملعأ هللاو .تاقث ريغ اوناك اذإ مكاحلا ('"ااهب

 دق هنإ عئابلا لاقو .رهش عرزلل الخ دق هنإ رايخلاب يرتشملا لاق اذإو : هل تلق

 اذإ عرز هيفو هلام نم رايخلا عفر اذإ عئابلا لوق لوقلا نوكيأ ٤ مايأ ةرشع هل الخ

 . ؟ ال مأ رهشألا باسحب هل بجو

 نأ ينبجعيف هوفرعي مل نإو ،هوفرع نإ لودعلا رظن ىلإ كلذ دري نأ ينبجعي : : لاق

 . ملعأ هللاو ،اذكو اذك هل عرازلا لوق اذه لثم يف ،لوقلا نوكي
 . . .اهب مكحي ةنيب كلذ نم ءيش يف سيلو : دارملا لعل )١٢٧(

۔ ٣٦ ۔-



 نأرقي يعدملا اذهو .ًابايث٢'")هدنع عفر هنأ لجر ىلع ىعدا لجر يفو : هل تلق
 فيك مأ ىوعد هل عمستأ .ةنسلا هذه رسكنا يذلا بكرملا بايث نم بايثلا هذه

 . ؟ نيميلا هيلع بجي له "نيميلا هنم دارأو هركنأ اذإو ؟ كلذ

 يدنع هاوعدف {هل لجرلا دنع "'"٢“)هعفر يتلا بايثلا نأ ىعدا ناك نإ : لاق

 . مكحلا ين هل نوكت نأ نكمي اهنأل رسكنملا بكرملا نم اهنإ هلوق هرضي الو ، ةعومسم

 . ملعأ هللاو

 .هل تسيل بايثلا نأ رقأ نإو .نيميلا هيلع هلف .هاوعد ركنأو هنيمي دارأ اذإو : تلق

 .ملعأ هللاو ىوعد هل عمست الف

 ىعذملا رقأف أعرز هيلع )١٢٠( تبرخ هتباد نأ لجر ىلع ىعدا لجر يفو : هل تلق

 تبرخ يذلا نم مرغلاو نيميلا يعدملا بلطف .عرزلا ميوقت نكمي ملو كلذ هيلع
 مراغلا لوق لوقلا نوكيو ؟ ال مأ كلذ هلأ يعدملا ىلع نيميلا دري نأ دارأو ى ىبأف هتباد

 ؟ يعدملا ىلع نيميلا يف هل در الو هنيمي عم

 لثم يف لاق ضعبف : هتميق فرعي ال هل عرز بارخ يعدي يعدملا ناك نإ : لاق

 نإو فلح ءاش نإ .هيلع يعدملا ىلع نيميلاو ، يعدملا ىلع نيمي در هيف سيل اذه
 لوقلا اذهو .هنيمي عم عرزلا اذه بارخ لبق نم يعدملل نايضلا نم ءيشب رقأ ءاش
 هنم دلوتت لوقلا كلذ نأل نيميلا درب لوقي يذلا لوقلا نم مكاحلل ةحار هيف
 . ملعأ هللاو ۔اهل عطقنم ال (١٢١)ناميأ

 يضاملا ءار ٣٢) )رسكب حتفب وه ةبادلا . هتباد تبرخ)» : : هلوق امأ . فلؤملا لاق

 زع هلوق 1 اعيمح نيهجولاب ىرج دقو . افّعضم ,نوكي نأ زوجيو .لبقتسملا نم همضو

 . عجر .. (١٣٣) ه َنينمؤُمل ١ يدي و مهيديأب مهتو نوبرخي 35 لجو

 رثأ هيفو هبرض ينالفلا نالف نب نالف نأ ىعدا اذإ ىمعألا يفو : : هل تلق
 نإ نورضاحلا لاق اذإ }ةمهتلاب هفصو يذلا لجرلا كلذ ذخؤيأ .'"٨”نيب برضلا

 .هدنع كرت ينعي : هدنع عفر )١٦٨(

 .لجرلا دنع اهكرت : هلعل )١٦٩(

 .داسفلاو فلتلا وه بارخلاو ،تفلتأ : هيلع تبرخ )١٣٠(
 .ناميا هنع دلوتت : باوصلا لعل )١٣١(

 )١٣٦( .رسكبو ءاخلا حتفب وه : باوصلا لعل . .

 )١٣٣( رشحلا ٢ .

 .نيب برض رثا : باوصلا لعل )١٣٤(

۔ ٣٧ ۔



 هقحلتأ .هبرض يذلا وه هنأ هفرع ىمعألا كلذكو .اذه وه ينالفلا نالف نب نالف

 ؟ ال مأ هلوقب ةمهت

 نعمي نأ رخآلا بحاصل ىنبجعيف نظلا ىلع لوقي وهو ،رظني ال ىمعألا نإ : لاق

 هءاعدا نإف هنظ ىلع الإ دحأ هربخي مل هنأ لوقي ىمعألا ناك اذإف ؛ اذه لثم يف رظنلا
 ةرهشلا قيرط نم هدنع حص هنإ لوقي ناك نإو .بيغ ةداهشو بذك عطقلاب هيلع

 ىلع ةمهت ببسب اذه نوكي نأ ىنبجعيف هبرض يذلا وه هنأ اهيف باتريال ىلا

 . ملعأ هللاو ، ىمعألا يف برضلا رثأ ناك اذإ براضلا

 لصفق

 ملو ؤ ىتش نادلب يف ةقرفتم قوقح هيلعو كله لجر يو ،هتلا امهمحر هيلإ هنمو

 .هيلعام يفيال هلام نأل {هلام طّسقيو ةلمج كلاهلا ىلعام فرعيل نيدلا لهأ عمتجي

 نوبلطي نيرضاحلا نأل ،كلاهلا ىلع اقح مهل نأ عمسي نيذلا ىلإ لسري نأ يلاولا عأ

 ِ .رضحي مل بئاغلاو مهقرقح

 هعم حصي ملو ، نايدلا نم ضعب قوقح هعم حص نإ امأ : قيفوتلا هتلابو باوجلا

 نأ هيلع سيلف ةحص ريغب اذك نالفلو اذكو اذك نالفل عمسي هنأ الإ مهريغ قوقح

 ةحص فوخ ،لجألا وأ ةليسولا هجو ىلع هنم كلذ نوكي نأ الإ اموزل مهل لسري
 ربخلا رهشي نأ اذه يف ينبجعيو .هدنع هقح هل حص نمل هلايب مكح نأ دعب مهقوقح
 . '٢١"”ةحصلاب تأيلف نالف ىلع قح هل ناك نم نأ سانلا عمسيل

 نيسلا ددشم يثالث وهو . صصاجيو مسقي يأ طّسقي هلوق امأ : فلؤملا لاق

 : لجو زع هلوقل لدعلا طسقلا لصأ نأل لدعلا وهف نيسلا ةففحم ةزمهب امأو . ةلمهملا

 ريغب امإو .لدع يأ اطاسقإ طسقي طسقأ لاقي .0" طسقلاب نزولا أوُميفأَو

 نم همضو ©يضاملا نيس حتفب اهطُسقي اطوسق طسق لاقي راج ىنعمب يهف فلأ
 اماو » : لجو زع هللا لوق كلذ ىلع ليلدلا .قحلا نع لام اذإ هانعم ،لبقتسملا
 . عجر . ةمايقلا موي رانلا دوقو يأ ) ١٢٧ ابطح َمنهَجِل اوناك ًنوطساَقلا

 .اغلبو ًاماتيأ فلخ دق كلاهلاو ںلجرل قح كلاه لجر ىلع ناك اذإو : هل تلق

 .ديلودنيتلا ةحمل 1٢5
 )٣٦!١( نمحرل ا ٩.

 )١٣٧( نجلا ١٥.

۔ ٣٨ ۔-



 ذخأ قحلا هل نم داراف نيملسملا دنع هطخ زوجي نم طخب كلاهلا ىلع حص دق قحلاو

 تيأرأ ؟ ال مأ كلاهلا ىلع قاب اذه كقح نأ قحلا هل نم فلحي نأ ىصولا ىلعأ هقح
 ىضقي نأ يصولا ىلع مكحيأ كلاهلا ىلع يتلا قوقحلا ءاضق نع يصولا عنتما نإ
 ؟ ال مأ قوقحلا نم كلاهلا ىلع حصام

 ةثرولا يف ناك اذإ مهقوقح قاروألا باحصأ ىضقي ال نأ ىصولل ىنبجعي : لاق

 ىصوأ كلاهلا نوكي نأ الإ('"“)هتوم دعب لحر دق قحلا ناك ولو نيميلا دعب الإ 5 ماتيأ

 ناكو ،هلام ثلث نم جرخت تناكو ،هتوم دعب هلام نم قوقحلا هذه ذافناب ''؟)هيلع

 حص يذلا كلاهلا نيد ذفني نأ هل سيلف مكاحلا امأو .اذه يف نيمي الف ثراولا ريغل
 . ملعأ هللاو .نيميلا همزلت نمم ناك اذإ ،قحلا هل نم فالحتسا دعب الإ هعم

 لصف

 ولع يف اهتركذ يتلا ''٠`١ىوطألاو جلفلا نع ينتلأس تنكو : هللا ايهمحر هيلإ هنمو
 مامإلا نع 0'٨عفري رثألا نم هتعمسام ىنعم ىلع تفصوام ىلعف .ءاربإ ةيرق
 نم ءيش يف ديلاب ةرهشلا هل تدهش نم لك نأ ،هتلا همحر (_٠"هديعس نب دشار

 ىلع يعدملا يعديف !هنود هل هنأ هيلع ىعديو .هيف هل ضرتعي نأ دحأ دارأف .لاومألا

 يعديام ىلع ةلداعلا ةنيبلاب اهيف باتري ال ىلا ةرهشلا اهب هل تدهش يتلا ديلا بحاص
 دارأ نإو .هيعديام ىلع هل دهشت هنيب ريغب هدي طسبي كرتي الو ديلا بحاص هركنأ اذإ
 . ملعأ هللاو } هل فلح ديلا بحاص نيمي

 .؟ ءاربإ ةيرق ىلإ ابوسنم ناك اذإ ىربإلا بتكي بسنلا يفو : هل تلق
 . ملعأ هللاو ،يوربإلا هبسن نوكي نأ رثألا نم سايق ىلع : لاق

 3 هلام عيمج قرغتسي نيد هيلعو !اليلق الام فلخو كله لجر يفو : هل تلق

 .هتوم دعب حص دق قحلا ناك ولو : دارملا لعل )١٣٨(
 . . . ذافنإب هاصوأ : باوصلا لعل )١٣٩(

 .رئبلا يهو يرط عمج ىرطالا )١٤(
 .هيلإ بسنيو هنع ىوريو لقني : عفري )٤١ ١)

 .قحلملا رظنا )١٤٦٢(

۔ ٣٨٩ ۔-



 كلاهلا ةثرو نم مهقوقح قوقحلا لهأ بلطف ،‘'ثرايخلاب عابم هفلخ يذلا لاملاو
 لاومأ عيب قوقحلا باحصأ بلطف ،كلاهلا لام نم ءيش انيديأ يف سيل : اولاقف
 . ؟ ال مأ مهكلاه لاومأ عيبب ةثرولا ىلع مكحيأ .كلاهلا
 لام نم عيش مهيديأ يف نكي مل اذإ ، مكح الو ربج ةثرولا ىلع انهاه يدنع سيل لاق
 نأ يدنع زاج ،نايدلل لضفلا كرتيو همهارد ذخأي نأ ىرتشملا ىضر نإف .كلاهلا
 يرتشملا يضر اذإ يصو كلاهلل نكي مل اذإ لاملا اذهل عيبلاب ةثرولا مكاحلا رمأي
 . ملعأ هللاو كلذب

 6 مهقوقح قوقحلا لهأ بلطف ©هلام عيمجب طيحم نيد هيلعو كله نم ين : تلق

 لام فيرصت يف ةثرولا مزليأ : تلقف .يصو كلاهلل نكي ملو لاملا نم ةثرولا أربتف
 لام نم عيش مهيديأ يف سيل ةثرولا ناك نإف .''٨“)هيلع يتلا قوقحلا ءاضقو مهكلاه

 رثكأ ةثرولا ىلع نكي مل مهل هولذبو ،كلاهلا لام نيبو نايدلا نيب اولوحي ملو .كلاهلا
 نكي مل اذإ اليكو كلاهلل ميقي مكاحلاف بئاغ وأ ميتي مهيف ناك نإف . اذه نم

 . ملعأ هللاو © قحلا هبجويام ىلع كلاهلا نيد يضقيو ،يصو كلاهلل

 لصف

 ىعداف ةبصع هل حصي ملو \اهدجو امأ كرتو كلم لجر يفو .هللا امهمحر هيلإ هنمو

 مأ نيمي اهيلع له اهنيمي يعدملا بلطف .هثرإ مألا تركنأو .كلاهلا ثراو هنأ لجر

 ؟ كلذ ىف نيميلا طفل فيكو ؟ال

 اهنبا لام يف اقح يعدملا اذهل ملعتام هل نيميلا اهيلع نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 .اهعم هثراو هنأ يعديام لبق نم هنم هترو يذلا

 راصو امرص لسف مث { موق جلف نم برشي رابك لخن هيف }لام هل لجر يو : هل تلف
 انجلف ىلع برش كل سيل اولاقو "جلفلا باحصأ هيلع ركنأف .جلفلا كلذ نم هيقسي

 هضرقي نم دجي ملو لاملا ىلا جاتحا اذإ لجرلا نأ هتقيقحو .ابرلا للع اهب ليحتي عئارذلا عويب نم ةروص : رايخلا عيب )١٤٣(
 قحي ثيحب (الثم تاونس )١٠ نمزلا نم ةدم رايخلا هفنل طرتشيو عيبلل (. .تيب ۔ضرأ) هلام ضرعي انسح اضرق
 اي .ةدملا لالخ عيبملا كلذ لغتسا دق نوكي يذلا يرتشملل نمللا عجري ناو هتيب وا هضرأ درتسي نا لجالا دنع هل
 رايخلا عيب ناك دقل .هتيب وا هضرأ هب يدفيس يذلا نمثلا يف ةدايز لباقم لجالا ديدمتب بلاطي نأ عئابلل نكمي
 همرحت ىوتف اوردصأو ءايلعلا نيب تاعايتجا كلذ لجال تدقعو سانلا هب لماعت نأ ذنم ليرط شاقن عوصوم
 . ةديدعو ةريثك تارم هباتك يف فلؤملا اهدروا ثيحب عمتجملا ي ةلماعملا هذه تشفت دقو . (ه٨٢٦٩)
 .قايسلا هب ىحوي ًاطتسر اصقن كانه نأ رهاظلا )١٤٤)

  

۔ ٤٠١ _۔



 تقو نم .ةدحاو ةاصح ('ث)جلفلا راوص نم عفرأ نأ ىل لاقف .رابكلا كلخنل الإ

 فلاس نم ةفصلا هذه نع"'٨"عنمأ الو ۔('‘»دآ لك نم سمشلا بورغ ىلإ رهظلا
 ؟ هنيبب تأي مل اذإ لسافلا اذه ىرتام .كلذ هوركنأف ،نامزلا

 . ةحصلاب الإ هاوعد لبقت ال يعدملاو جلفلا لهأ ىلع عدم هتركذ يذلا اذه نإ : لاق

 فلتخت يواعدلا نأل اهطفلب كملعأ نأ ردقأ الف ناميألا امأو . هيلع ىعدملا هركنأ اذإ

 . ملعأ هللاو ، يعدملا ظفل ىلع نوكت نيميلاو ،اهظافلأ

 فرع اذإ هب مكحيأ مالكلا نم سومطم ءيش اهيف دجو اذإ ةقرولا يفو : هل تلق
 ؟ نيبتو هانعم
 وهو لطبي ال هنأ انعمس دقف © نظلاب ال نيقيلاب هأرقي نأ ءىراقلا ردقي ناك اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو تباث

 نم أئيش عاب مهابأ نأ هيخأ ةثرو ىلع ىعدا لجر يف يديس كلأسأو : هل تلق
 ةجح هلأ .لاومألاو ناويحلا يف ةيقاب هتصح نأو .ةصح هيف هل وهو ،لاومألاو ناويحلا

 ؟ ال مأ كلذ يف

 ىلع ىتأ نإو ؛ كلذ هوركنأ اذإ ءيشب مهيلع هل مكحي الف هاوعد ةحص ريغب امأ : لاق

 ةثرو ىلع يرتشملا عجريو ٨هلام ذخأي هنإف هنيعب هلام كردي ناك نإف ةحصب هاوعد

 ال ذئنيحف ('٨‘هيلع عابام نع هيلإ ملس ناك نإ نمثلا نم مهكلاهل مئس ايب كلاهلا
 .انمث ملس ناك نإ ،مهيلع ىرتشملل ةجحلاو {ةثرولا ىلع ةجح يعدملا اذهل نوكت

 ٨ عئابلا ىلع كلذ حصو عئابلا اذه عيب ببس كردي مو هلام تام دق يعدملا ناك نإو

 ىلع ةحص نكي مل نإو . عئابلا لام نم هلام ضوع دارأ اذإ ةثرولا ىلع ةجحلا هلف

 مهمزلت نمم اوناك اذإ ملعلاب يدنع نيمي 0'٨)هيلع هلف !ةئرولا نيمي داراو ىوعد
 . ملعأ هللاو ، ملعلاب نيميلا

. ) 

 يف لاملا نأ اوعداو الام كرت كلاهلا نأ قوقحلا لهأ ىعدا اذإو هللا ايهمحر هيلإ هنمو

 .اهوحنو ةبشخك جلفلا يفاوس نم ىرخأ ىلإ ةيقاس نم ءاملا هاجتا هب ريغيام لك وه : جلفلا راوص )١٤٥(

 .جلفلا ءام يف عرازملا هقحتسي يذلا داتعملا ءاملا رود وه : دالا )١٤٦(

 .عنمأ ملو : باوصلا )١٤٧(
 .هل عاب ايع : دارملا لعل )١٤٨(
 .نيمي مهيلع هلف : باوصلا لعل )١٤٩(

- ٤١ _



 هليب كلاهلا لام كرت لجرلا كلذ ركنأف ٠ مهقوقح مهيفوي نأ هاصوأ هنأو ٠ لجر لي

 ظفل فيكو ؟ ال مأ هنيمي نايدلا بلط اذإ ٥كلذ ركنأ اذإ نيمي هيلعأ . ةياصولاو

 ؟ نيميلا
 كلاهلا لام نأ هوعداام امأو . نيمي هيف هيلع سيلف يصو هنأ مهاوعد ف امأ : باوجلا

 لام نم ءافو مهل عقي ملو كلاهلا لام يف مهقوقحب مهل مكح دق ناك نإف 5هديب

 ظفل نوكي نأ ينبجعيو . مهاوعد ركنأ اذإ نيميلا لجرلا اذه ىلع مهلف كلاهلا

 نم قح هل هيلعامو .لاملا نم عيش ينالفلا نالف نب نالف كلاهلل هدنعام : نيميلا

 . ملعأ هللاو ىوعدلا هذه لبق

 بستحاف هلام عيمجب طيحم نيد هيلعو الام فلخو كله لجر يفو : هل تلق

 لجرلا اذه ربجيأ ؛ لجرلا اذه نم ءافولا نايدلا بلطف .هلام ضبقيل '٠)بستحم هل

 هيلع نأ بستحملا عم حص اذإ كلذكو ؟ هلام نم كلاهلا اذه ىلع حصام ميلست ىلع

 ؟ ال ما هيفوي نا بستحملل زوجأ ٠ مكاحلا عم حصي لو 6 دحأل اقح

 .هتوم دعب هلام نم هنيد ءاضق يف كلاهلا اذه هاصوأ نكي مل بستحملا ناك نإ : لاق
 زوجي نيملسملا ماكح نم مكاح رمأب الإ كلاهلا ىلع نيد هل نمل لاملا اذه ملسي ل

 نيملسملا راثا نم هانعمسام ىلع اذهف . مكاحلا نم ةلاكوب وأ .هيف فلتخملا يف همكح
 . ملعأ هللاو

. 

 نم ةأرملا ركنتو هتجوز اهنأ ةأرمإ ىلع يعدي يذلا يفو : هللا اهمحر هيلإ هنمو

 دح مكو ؟ (_٦٠)لودعلا ةداهشب الامأ ةرهشلا ةداهش كلذ ىف لبقتأ .0"٨كلذ

 ؟ هريغو جيوزتلا يف ةزئاجلا ةرهشلا
 ةداهشب الإ ةيجوزلا ةحصب اهيلع مكحي ال مكاحلا نأ رثألا نم هتعمسام ىلع : لاق
 الو اهيف باتري ال يتلا ةرهشلا قيرط نم هدنع حص اذإ لوقلا ضعب ىلعو ى لودعلا
 مكاحلل نأ لوقي نم لوق ىلع ةيجوزلا ةحصب اهيلع مكحي نأ هل نأ .اهبذك نكمي

  

 : .كلذ هلمعب لاعت هللا هجو دارأ انإو نيملسملا ةعامج وأ مامإلا هنيعي نأ ريغ نم ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمالا ةمهم هنن لمحي يذلا صخشلا هب داريو معأ ىنعمب قلطي دقو ، نيرخآلا ةمدخ هسفن ءاقلت نم ىلوتي يذلا صخشلا : وه بستحملا )١٥٠(
 .كلذ ةارملا ركنتو : باوصلا لعل )١٥١(
 .لودعلا ةداهش هيف طرتشي ما : لوقي نا حصنالا لمل )١٥١(

۔ ٤٢ ۔-



 نم لوقو . ادعاصف ةثالثلا نم نوكي لوق : اهيف فلتخي ةرهشلاو .هملعب مكحي نأ

 عافترال دح ةرهشلل نوكي ال نأ ينبجعي انأو إةربثك لاوقأ اهيفو .ادعاصف ةسمخلا

 . ملعأ هللاو 5 اننيب ةرهش هرمأ ريصي ىتح هنع ربخملا ين ،رابخألا رتاوتو ، لاعفألا

 لصف

 } نينس ذنم هلغتسيو .هديبو ٨هل هنأ الام ىعدا لجر يفو : هقلا ايهمحر هيلإ هنمو

 . نيملسملا نم لجر طخب : ماتيأ كلاه ىلع رايخ عيب اهيف هكلامل بوتكم ةقرو علطاو
 نأ ماتيألا يلو ىعداو .اهمدق ''"٨“‘”لجأ نم فورحلا ضعب : عايض اهيف ةقرولا نأ ريغ

 مهل هنأ ةرهش ًادوهش هاوعد ىلع ادحأ رضحأو . مهديب هنأو 5 ماتيألا لام لاملا

 ؟ كلذ يف مكحلا فيك ؛ مهديبو
 ةلداع ةنيبب نيعزانتملا دي يف لاملا نأ مكاحلا عم حصي مل اذإ : قيفوتلا هنلابو ،ثباوجلا

 ةلداع ةنيبب هيلع ىتأ نم الإ نيعدملا دحأل لاملاب مكحي الف اهيف باتري ال ةرهش وأ

 ةنيبلاف "'٨‘١تركذ اهدحأب امهدحأ دي يف هنأ حص نإو .هلاحب لاملاف الإو .هل دهشت

 . ملعأ هللاو .هدي يف سيل يذلا ىلع

 نوكت نأ لجرلا بلطف .ةنبا اهعمو هتقلطمو لجر مكاحلا ىلإ عفترا اذإو : تلق
 . ةمهتم ريغ مأ ةمهتم اهمأ فرعي ال ناكو ،اهيلع اهمأ نمأي مل هنإ لاقو ،هتيب يف هتنبا
 ؟ رايخلا دحب يهو ةنبإلا هرتخت مل اذإ هعم نوكت نأ هل مكحأ
 .ةمهتم اهنأ نيبتي مل اذإ ،اهتراتخا اذإ اهتنباب ىلوأ يهف جوز مالل نكي مل اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو

 هيلع حصف إاقوقح سانأ هيلع ىعداو ، نيتجوز كرتو لجر كله اذإو : هل تلق

 كلاهلا ىلع هقح حصي مل يذلا بلطف ،مهضعب قح حصي ملو ،نيعدملا ضعبل قح
 لاملا ناك اذإ اقح كلاهلا ىلع هل ملعيام نيمي هيلع هلأ ،قحلا هيلع حص يذلا نيمي

 بلط اذإو ،كلاهلا لام نم أربي ثراولا نأل هيلع نيمي ال مأ ،نايدلا ,عمج ينوي

 ؟ ال مأ هيلع مكحأ 5 ىباف هكلاه لام نم مهيفوي نأ قوقحلا هأ ثراولا

 كلاهلا ىلع هقح حص يذلا ىفوتسا اذإ ؤ، كلاهلا هفلخ يذلا لاملا ناك اذإ : لاق

 هاوعد تحص ول نأ هقح هنم يفوتسيام كلاهلا ىلع هقح حصي ل يذلل قبي هنم

 .ببسب : ينعي يماع ريبعت )١٥٣(
 .اهيف باتري ال ةرهش وأ ةلداع ةنيب يا تركذام دحاب : دارملا لعل )١٥٤(

۔ ٤٣ ۔



 اوؤربت اذإ ةثرولا امأو . ملعلاب نيميلا هيلع هلف كلاهلا ىلع هقح حص يذلا نيمي دارأو

 اذإ ''٢“١كلاهلا نأب هل بلطم مهيلع سيلف ،هيف مهيديأ اوسمغي ملو ،كلاهلا لام نم

 لام نم اهيلإ مهلصويل مكاحلا ىلإ مهقوقح نايدلا بلطيو .مهقوقح مهوعنمي م
 .اوبتك عيبلا اوبتكي نأ مكاحلا مهنم دارأ نإف كلاهلا

 تلاقف هتمس اقح اهجوز ىلع اهل نأ تعداو . ةأرمإ ترضح اذإ : كلوق امأو

 ىتح كلاهلا لام يف اهقح تبثيأ : تلقف .هايإ كافوأو هيلع كلذ كل ناك : ةثرولا

 ناك هنأ اورقأ اذإ مهكلاه ىلع قحلا نوكي نأ ينبجعي !معنف ؟ اهافوأ هنأ ةنيب اورضحي

 . ملعأ هللاو ، مهسفنأ ىلع مهرارقإ زوجي ناك اذإ ءافولا يف نوعدم مهو إهيلع

. 

 نم ءيش ىلإ لكوملا رفاسف ،هلام ضبق يف اليكو لكو نميفو : هللا ايهمحر هيلإ هنمو

 ربخ ءاج كلذ دعبف ،انامز هقح سانلا نم ضبقي راصف رحبلا بكر وأ 5نادلبلا
 ضبق نأ مكاحلا ىأر اذإ تيأرأ ؟ ال مأ كلذ دعب لكوملا ةلاكو تبنتأ .لكوملا توم

 قوقحلا عايض فاخ اذإ 5 هتلاكو يضمي نأ مكاحلل زوجيأ 3 حلصأ قوقحلا هذهل ليكولا

 ؟ال مأ

 لو الجآ قحلا ناك ولو توملا دعب تبنت ال ةلاكولا نإ : قيفوتلا هتلابو باوجلا

 اذه ناك نإ ،ييلاولا امأو . ضبقلا يف هتلاكو بلطب هلكو نم توم حص ىتح هضبقي
 اليكو مهل ماقأف ، نايدلا نم مهقح ذخأ نكمي ال .ابايغأ وأ اماتيأ فلخ دق كلاهلا
 لعف نم يدنع اذهف .انومأم ةقث ناك اذإ 6هريغ وأ لوألا ليكولا ناك ، مهقوقح ضبقي

 . ملعأ ةللاو حالصلا

 ةيقاس يف مكح كلاهلا نيبو هنيب ىرج هنأ كلاه ىلع ىعدي يذلا يفو : هل تلق
 .نيميلا كلاهلا ىلع هل بجوو كلاهلا مكاح هنأ معزف ،هلام يف ةيقاس رمم هل اهاعدا
 فيك نيميلا هل تبجو نإو ؟ ال مأ كلاهلا ةثرو ىلع نيمي هلأ ؛ تام ىتح هفلحي ملو
 ؟ اهظفل
 لاملا يف رمملا ىعدا نإف ،اذه لثم يف ءيشب تسيلف كلاهلا ىلع هاوعد امأ : لاق

 نيميلا مهيلع هلف ،ةثرولا نيمي دارأو 6هاوعد ىلع ةنيبب تأي ملو ‘كلاهلا هفلخ يذلا

 هنأ .هنيمي دارأ اذإ ى مهنم دحاو لك فلحي نأ نيميلا ظفلو . مهرمأ نوكلمي اوناك اذإ

 )١٥٥( مالكلا قايس هب يحوي لصالا يف صقن .

  

۔ ٤٤ ۔



 .هل هنأ هيعدي يذلا رمملا اذه مهيبأ نم هوثرو يذلا لاملا اذه يف يعدملا اذهل ملعيام

 . ملعأ هتلاو لاملا اذه يف

 ©كلذ ةحصب ةنيب مقت مل هنأ الإ هتوم ربخ ءاجف ةدلب نم لجر رفاس اذإو : هل تلق

 مأ هيف بتكي نأ بتاكلل زوجيأ 5هنم هثاريم نم هبيصن يف بتكي نأ هتثرو ضعب دارأو
 زاجو بتكي نأ بتاكلل زاج اودهش اذإ نيذلا دوهشلا ةداهش ةفص ظفل فيكو ؟ ال

 نيب . ةيفاك ةرهشلا ةداهش مأ ،لودعلا ةداهش ىلإ جاتحيأ ،مهكلاه لام مسق ةئرولل

 ؟كلذ انل

 نم دحأل هلام نم ءيش يف بتكي نأ بتاكلل زوجي الف .هتوم حصي ملام امأ : لاق

 ةنيبلا ةداهش اندنع هتوم ةحصو .هنم هثاريم لبق نم هيف فرصتي نأ دارأ اذإ 5 هتنرو

 ظفلو .ادعاصف ةسمخلا نم اوناك اذإ .اهيف باتري ال ةرهش ةداهش وأ “كلذب ةلداعلا

 هذهف .تام ينالفلا نالف نب نالف نب نالف نأ دهشأ انأ دهاشلا لوقي نأ ةداهشلا

 . ملعأ هللاو توملل ةيفاك ةداهش

 { هتيصو ذافنإل اجر ىصوأو ،ةريثك نويد سانلا دنع هلو كله نمو : هل تلق

 هيلع يذلا ىبأف كسانلا ىلع ىتلا قوقحلا كلت نم هبيصن ذخأي نأ ةثرولا دحأ دارأف

 ملسي مأ ،هبيصنو هقح ثراو لكل ملسي نأ هيلع بجيأ .يصولا ىلإ هملسي نأ قحلا
 ؟ يصولا ىلإ
 3 هنيد ءاضق يف هاصوأ دق كلاهلا اذه ناكو 5 ةقث ىصولا اذه ناك نإ تفصوام ىلعف
 ىصوأ اياصوو ؤهلام يف نيد كلاهلا اذه ىلع ناكو ،هاياصو ذافنإو .هنويد ءاضتقاو
 يصولا ىلإ ميلستلاف ؛ هاياصو ذافنإو ،كلاهلا نيد ءاضقل ضبقي نأ يصولا دارأو ؤاهب

 .اياصو الو ،نيد كلاهلا ىلع قبي مل ناك نإو .ةثرولا ىلإ ميلستلا نم ىلوأ اذه ىلع

 . نيدلا نم هيلعام هضبقي مل ةقث ريغ يصولا ناك نإو .ىلوأ ةثرولا ىلإ ميلستلاف

 هذافنإ ىلع علطي ةقث افرشم يصولا ىلع لعجي نأ مكاحلا ىلإ بلطي نأ ينبجعيو
 هيلعام هضبقي نأ نيدلا هيلع يذلل زاج .افرشم هيلع لصح اذإف .اياصولاو نويدلل
 . قيفوتلا هتلابو ،اياصولاو نويدلا ذافنال نيدلا نم

 تلقف إهناويح فرصيل لجأ دارأو .ناويح هل ناك اذإ نويدملا يف كلوق امأو
 ؟ هنمث فصن غلبي مل لجأ هل لعجي مل نإ هنأل .ال مأ لوصألا عيبك هلجأ "'٨“`)نوكيل

 . . نوكيا : باوصلا )١٥٦(

۔ ٤٥ ۔



 ناك .هيلع ةقشم الب رومألا بلغأ يف . .جل هيف هنكمي الجأ نويدملا لجؤي 5معنف
 قيفوتلا هللابو اضورع وأ اناويح وأ لصأ

. 

 :ارمإ تءاجف ًاماتيأ فلخو كله نميف يديس لوقت امو : هللا اهمحر هيلإ هنمو

 لام نم اهقح بلطتو لجآ قادص كلاهلا ىلع بوتكم ('“')يطخ نم كصب
 ةكيرت اهنإ لاقي نكلو ،هتكيرت اهنأ ةأرملا هذه فرعأ ملو ،يصو هل نكي ملو ٥ كلاهلا
 ةكيرتلا هذه يفويل اليكو لكوأ نأ يل زوجيأ . لجآلا قادصلا اذه هيلع بوتكملا كلاهلا

 ؟ ال مأ

 زاج ، يصو كلاهلل نكي ملو ؤ ةأرملا هذه قحلا اذه هدنع حص اذإ مكاجلا امأ : لاق

 نأ دعب .هلام نم اهجوز ىلع اهل حصام ةأرملا هذه يضقي اليكو كلاهلل ميقي نأ هل

 اهنإ لوقت يهو } قحلا اذهب اهل رمأ يتلا يه اهنأ اهفرعي مل نإف .اهقح ىلع اهفلحتسي
 . ةلداعلا ةنيبلا اهيلعف .قحلا اذهب اهل رقأ ىتلا كلاهلا ةجوز ىه

 ؟ دوهشلا ةداهش ظفل ايف : تلق
 ةجوز ينالقلا نالف نب نالف كلاهلل ملعأام ينأ مهنم دحاو لك دهشي نأ : لاق

 ؟ هذه الإ ةينالفلا نالف تنب ةنالف ىمست

 ؟ ال مأ ةريبك تناك اذإ ةرهشلا لبقتأ : هل تلق

 .اذه لثم يف ةرهشلا ةداهش يدنع زوجت ال : لاق

 ؟ كلاهلا لام نم هذفنأو ، قحلا اذهب يسفنب مكح نأ يل زوجمأ : هل تلق

 عضوم يف ترص تنأ تنك نإف بيغ ةداهش هذه نأل ؟اذه دلقتأ نأ ردقأ ال : لاق

 باوثلا كلذ يف كلف ،هللا هلزنأ يذلا قحلاب هيف تمكحف .،اذه يف مكحلا """زوبي
 .رجألا ميظعو

 ميتيلا ناكو ] هنيد يضقيام لاملا نم فلخي مل كلاهلا اذه ناك اذإ تيأرأ : هل تلق
 دحأ مكحي نأ لبق . هيبأ لام نم ميتيلا ىلع قفنن نأ زوجيأ. .ةوسكلاو ةقفنلل اجاتحم

 ؟ ال مأ هيلع ةبوتكملا قاروألاب نيملسملا ماكح نم
 قفني نأ ينبجعي مل هنيد يفي امل هلام ناكو كلاهلا اذه ىلع نيدلا حص اذإ : لاق

 .يدي طخب يا : يطخب )١٥٧(
 )١١٨( .زيجت ةلزنم تفلب تنا نإف : باوصلاو . .

۔ ٤٦ ۔-



 . ملعأ هللاو { ةثرولا نم ىلوأ نيدلا نأل هيبأ لام نم ميتيلا ىلع

 ةعومسم هاوعد نوكتأ ،ثراو ثاريم هريغ ىلع ىعدا نميف لوقت امو : هل تلق

 ةفص فيكو ؟ ةجح هيف يعدملل نوكت يذلا براقتملا توملا ةفص فيكو ؟ال مأ

 ؟ هيف يعدملل ةجحال يذلا

 كلت مهنم دحأ زاحو لاومأ اوثرو نيذلا ةثرولا يف كلذ يف كانعم ناك نإ : لاق

 يف قاب هبيصن نأ هكيرش ىعداف إهيلع ارييغت هكيرش ملعي ملو تام نأ ىلإ لاومألا
 هكيرش زوح ةجح هلطبت الو لوبقم هلوق نإ لوقلا رثكأف ، مسقت مل اهنأو لاومألا هذه

 زيح نيذلا ونب ىعداف . مهونب الإ ق قبي ملو زئاحلا تامو .وه تام نإ كلذكو 3هيلع

 دحأل ملعن لو .انيبأ دي يئ اندجو انأ نورخآلا ىعداو .مسقت ل ةيقاب لاومألا نأ هيلع

 هيلع تناكام ىلع لوألا كلاهلا لاومأ نأ لوقلا رثكأو .فالتخا كلذ يفف ؛ ًاقح اهيف

 . ملعأ هتلاو ،اهلاح نع اهليزي هجو وأ .اهعيب وأ .اهتمسق حصت ىتح

 لاملا يف نيميلا نوكيأ ،ناميألا ىلإ اولزانتو ،لام يف موق عزانت اذإو : هل تلق
 ؟ هنع ديعب ناكم يف كلذ يفكي مأ هسفن
 يذلا وهو لاملا ةرضحب ناميألا تعقو اذإ ةجحلل عطقأ لاملا يف نيميلا : لاق

 . ملعأ هتلاو انبجعي

. 

 مهضعب نأو ،تام هنأ نوعدي لجر لام يف موق عزانت اذإو : هللا اهمحر هيلإ هنمو

 نوكتأ .ةثرولا فرعي الو مهفرعي الو لجرلا توم مكاحلا دنع حصي ملو ،هنراو
 . ؟ اهيف لودعال دلبلا ناك اذإ يفكت ةرهشلا مأ . نيلدع ةداهشب ةحصلا
 باتري ال ةرهشب وأ ةلداعلا ةنيبلاب حصتف توملا ةحص امأ : قيفوتلا هتلابو باوجلا

 .ادعاصف ةسمخلا نم اهيف

 همزليأ كلاهلا ثراو هنأ يعدملا فرعي ال مكاحلا ناكو توملا حص اذإو : هل تلق

 ؟ هتحص نوكت فيكو .كلاهلا ثراو هنأ ةحص

 لجر وأ .نيلدعلا ةداهشب الإ نوكت الف كلاهلا لام نم ىعدملا ةحص امأ : لاق

 دحأل كلاه لايب مكحي ال هنأل .كلذ يف مكاحلا لوخدل نيملسملا لودع نم نيتأرماو

 )١٥٩( ةنيبلاو ةجحلا : ةحصلا .

۔ ٤٧ ۔-



 يف نيملسملا دنع هطخ زوجي نم طخب وأ .ةنيبلاب الإ نيدلا وأ ثاريملا قيرط نم

 . نيدلا

 ؟ توملا ةداهش ةفص فيكو : هل تلق
 . ملعأ هللاو « نب نالف نأ دهشأ انأ : لوقي : لاق

 نيدلا ضقي الو رصتخملا باتك يف تءاج يتلا ةلأسملا ىنعم امو : تلق

 ؟ نيدلاب

 دحأ ىلع نيد كلو سانلا نم دحأل نيد كيلع ناك اذإ اذه لثم نأ كيدنع : لاق
 نالف ىلع يل يذلا ينيد كيفوأ : كلوق كيلع يذلا نيدلا نم كيربي الف ،سانلا نم
 لجرلا اذه تنأ كيلع يذلا قحلا لوحتو .كل هيلع يذلا رضحي نأ الإ كنم هلبق اذإ
 ىلع هقح نوكي نأ ىلع هل كيلع يذلا قحلا نم كبحاص كيربيو . اعيمج اكاضرب

 . ملعأ هللاو ©كل هيلع يذلا كبحاص تنأ يربتو ٠ قحلا كل وه هيلع يذلا

 همامتها ةلقل ءافوب هيف عمطي ملو لجر ىلع قحلا هل يذلا يفو : : هللا اهمحر هيلإ هنمو

 .هقح ردقب هلام نم ذخأف {‘١©““ةحص هل نكت ملو هل اركنم ناكو .سانلا قوقحب
 ؟ ال مأ هملعي م اذإ هل زوجمأ

 ماكحب هيلع ارداق ناك اذإ هملع ريغب هلام نم ذخأي نأ هل سيلف هركني مل اذإ : باوجلا
 فاخ نإو . اشطب هنم فخ اذإ هيلع متكي نأ هل سيلف ١٠٦٠) )هجح نإ امأو ٠ نيملسملا

 .افالتخا كلذ يف ملعأ الو الدع يدهاش دهشيف أشطب

 ردق ىلع لاملا نوكيو ٠ لام عيب ر ةنرول بتكي نأ لجر دارأ اذإو : هل تلق

 نالف نب نالف رقأ : بتكي نأ ىنبجعي ه ؟ كلذ ظفل فيك 8 مهكلاه نم مهثاريم

 .ينالفلا نالف نب نالف كلاهلا لام نم نم ،اذكو اذك ىمسملا هلام عاب دق هنأ ينالفلا
 ردقب كاذه هلام نم ءاذه كلاهلا نالف نب نالف ةثرو نم دحاو: لكل نوكي نأ ىلع

 . ملعأ هللاو ك كلذب مهف هنم ارارقإ ،نمثلا اذه نم هبيصن

 يبأ ىلع هلام عاب هابأ نإ امهدحأ لاقف مكاحلا ىلإ ايصاخت نيلجر يفو : هل تلق

 .هججاح وأ هجاح : هلعل )١٦٠(

۔ ٤٨ ۔



 مهلام كرتو ،‘\٦"}“مهلام ءام عاب همصخ وه يذلا اذه ابأ نأو رايخ عيب ('٨)همصخ

 ؟ ال مأ ةعومسم ىوعدلا هذه نوكتأ . بولطملا وبأو بلاطلا وبأ تام دقو 5ءام ريغب

 هنأل هيلع نيمي ال مأ ،ملع نيمي هيلع نوكت اذهب يل ملع ال هيلع ىعدملا لاق نإو

 مهنأ مهءابأ فرعي ال يلاولا ناك اذإو ؟ بلاطلا اذه بأ ءام عاب هنأ هيبأ ىلع يعدي

 ؟ كلذ يف هجولا فيك ، ءايحأ مهنأ وأ 8 اوتام دق

 حص نإو . امهاوعد عمسي الف نيوبألا نيذه توم مكاحلا دنع حصي ل اذإ : لاق

 ناك نإف ؛ هتثرو نم هنأو 5هل يعدي يذلا نبالا يعدملا نأو .نيوبألا توم هدنع

 كلذ يفف رايخلا ةدم ءاضقنا لبقو إهيبأ توبث دعب لاملا اذه عاب هنأ يعدي
 : فالتخا

 . ثروي رايخلا نإ : لوقي نم لوق ىلع ٠ ةعومسم ىوعد اهنإ : ل

 . ملعأ هللاو . ةعومسم ريغ ىوعذدلاف © ثروي ال رايخلا نإ : لوقي نم لوق ىلعو

 لجرلا اذه يبأ ىلع يل نإ امهدحأ لاقف .يلاولا ىلإ ''٦“نانثإ عفترا اذإو : تلق

 بلاطلا معزو ‘كل اقح يبأ ىلع ملعأ ال بولطملا لاقو ااذكو اذك وهو . ًاقح
 اذإ ملع نيمي بولطملا مزليأ .مهفرعي ال يلاولاو .تام دق بولطملا ابأ نأ بولطملاو

 ؟ هيلع ىعلملا توم هدنع حصي ىتح مأ ةحص نكت

 ىوعد تابثاب رقأ دقف ،الام هنم ثرو هنأو تام هابأ نأ رقأ بولطملا ناك نإ : لاق
 ايف هقح همزل هاوعد تحص ول نأ انايض وأ انيد هيلع يعدي همصخ ناك اذإ همصخ

 . ملعأ هللاو ٠ هيبأ لام نم .هئرو هنأ هب رقأ

 نم اذه دنع لام يل نإ : يعدملا لوقي نأ نيب قرف لهو : هللا ايهمحر هيلإ هنمو
 لبق نم يلام ذخأ لجرلا اذه نإ : لوقي نأ نيبو ،هريغو .يخأ وأ يبأ نم ثاريم لق
 ؟ال مأ ثراو هنأو ٠ توملا ةحص هذه ف بلاطلا فلكي . يبأ نم يئاريم

 . .همصخ يال هلام عاب يا )١٦١(

 .جلفلا نم ةعرزملا هقحتست يذلا ءاملا وه لاملا ءامو .راجشاو ليخن نم اهيفامو ةعرزملا : ينايعلا فرعلا يف لاملا )١٦٦(

 . عفارت اذإو : بارصلا لمل )١٦٣(

۔ ٤٩ ۔-



. . 

 زم ،لام هدنع هل نأ همصخ ىلع ىعدا اذإ مصخلا نأ قيفوتلا هتلابو ؤباوجلا
 ىوعد يدنع هذهف ،هيبأ نم هثاريم لبق نم الام هل ادحأ نأو !هيبأ نم هثاريم لبق

 ىعدا اذإ امأو .همصخ ىوعدب هيلع مكح كلذب هل رقأ اذإ مصخلا نأل .ةعومسم
 إ .وه هثروو تام هابأ نأو 5 لام هدنع هيبأل نأ وأ .هيبأ دنع نم لام ذخأ هنأ هيلع
 هنأو بلاطلا توم هدنع حصي ىتح هذه هاوعد عمست ملو ، يعدملا اذهل مكاحلا مكحي

 بال الام يدنع نأ رقأ ول مصخلا نأل مصخلا اذه ىلع هاوعد عمست ذئنيحف .هثراو
 ثراو هنأو © هيبأ توم حصي مل اذإ ءيشب هنم يعدملا اذهل مكحي مل ، يعديام ىلع ءاذه

 .ملعأ هلللاو { هنم ثاريم هل وأ

 لصف

 كلذ نم تامو ،هاخأ مس هنأ اجر مهتا لجر نع هتلأسو : هللا ايهمحر هيلإ هنمو

 اروكذ ادالوأ فلخ دقو ،هيلع ىعدملا نيمي دارأو اةحص هدنع نكي مو .مسلا

 . ؟ هتثرول مأ انيمي يعدملا اذهل ىرتأ .اثانإو
 امأو . مهتملا ىلع نيميلا لاق ضعبو .اهيف ناميأ ال : لاق ضعبف .ةمهتلا امأ : لاق
 ىعاملا اهب رقأ ول نأ ىوعد لجرلا اذه ىلع يعدي ناك نإف ، عطقلاب خألا نم ىوعدلا
 .خألل دوقلا نإ لوقي نم لوق ىلعف اروكذ نينب كرت لوتقملا ناكو ،دوقلا همزل هيلع

 نمل دوقلاب هنم ىلوأ نينبلا نإ : لوقي نم لوق ىلعو ؛ هاوعد ركنأ اذإ نيميلا هيلع هلف
 رقأ ول نأ ىوعد يعدي ناك نإو .هريغل قحلا نأل } يدنع نيمي هل سيلف .مهابأ لتق

 .ةيدلا يف قح هل سيل هنأل نيمي انهاه هل سيلف .ةيدلا هتمزل هيلع يعدملا اهب

 .هبحاص ىلع دتعم هنأ همالك قلتخي ادحأ تيأرو نايصخ ينرضح اذإو : هل تلق

 ؟ كتسبح الإو قدصلاب تات مل نإ هل لوقأو ۔سبحلاب ددهأ نأ يل زوجي له
 .ملظلا دمتعي مصخلا تيأر اذإ مكاحلل لاقي هنأ رثألا نم هتعمسام ىنعم ىلع : لاق

 نأ كيلع قيضي ال اذه ىلعف ،ابرض هسأر عجواف .مالكلا نم هل سيل امب ملكتيو
 . ملعأ هللاو همالك يف همصخ ىلع ءادتعا هنم تيأر اذإ مصخلا ددهت

  

دنع اطخ عقوو ؤ باوجلا ليصفت : دارملا نأ وأ . خسانلا نم اطخ ببسب هلعل هعضوم ريغ يف ءاج ؛لصف» ٠ حلطصم " .



 هل نأ دحأ ('٦ث)اهاعدا لاجر ةثالث نيب ةلخن يف ، هنلا كمحر ،لوقت امو : هل تلق

 .ةنيب هدنع نكت ملو ، يعدملا ىوعد ءاكرشلا كئلوأ ركنأف ،رثكأ وأ لقأ وأ ًاعبر اهيف

 عبر يل رخآلا لاقو ،ةلخنلا عبر يل مهنم دحاو لاق هنأل مهنيمي بلاطلا بلطف

 ىلع دحاو لك فلحي نأ ءالؤه نم يعدملا دارأف اهفصن يل ثلاثلا لاقو ؤةلخنلا

 ؟ نيميلا هذه نوكت فيك .ةلخنلا هذه يف هتصح نم لوقيام
 نم عبرلا اذه يعدي يعدملا ناك نإف يعدملا هيعديام ىنعم ىلع نوكت نيميلا : لاق

 فلحيف ، عيب وأ ةيطع لجأ نم ناك نإف .مهنم هل زارقإ وأ 6 ةيطع وأ ى مهنم ءارش لبق

 وأ عيبلا اذه نم انيلع يعديام لبق نم قح انتلخن يف يعدملا اذهام مهنم دحاو لك

 اقح هذه انتلخن يف يعدملا اذهل ملعأام فلحيف رارقإ لبق نم ناك نإو .ةيطعلا هذه

 نوكت نيميلاف مهريغ لبق نم هاوعد ناك نإو .رارقإلا اذه نم انيلع يعديام لبق ن نم

 انتلخن يف اذه نالف نب نالف يعدملا اذهل ملعأام مهنم دحاو لك فلحي ى 8 ملعلاب مهنم

 . ملعأ هللاو . هذه انتلخن ين انيلع اهيعدت يتلا ىوعدلا هذه لبق نم اقح هذه

 ارعب ينتعياب دق يرتشملا لوقيو 6 ريعب اعيابت لق نالجر ين رضح ا ذإو : هل تلق

 هضبق نم كتنكمأو هايإ كتفرع ذق عئابلا لاقف . هايإ ١) ٨)ينضبقت ملو يل ه هرضحت لو

 نيذه نيب ١٦٦) )ىرت فيك هنمث ضعب كيلع يقبو 1 تام ىتح يلبإ ف ارايتخا هتكرتف

 ؟ (٦١“)ال مأ تباث نوكي عيبلا اذه فيكو ؟ ايهنم يعدملا نم .نيمصخلا

 يرتشملا ضبق هنأ يعدي نم انهاه يعدملا نأ : رثألا نم هتعمسام ىلع : لاق

 عيب ىلع ارراقت ناك نإو ،عئابلا لبإ يف هنم ارايتخا هكرتف هضبق نم هنكمأ وأ 9ريعبلا

 . ملعأ هللاو 3 ٥ صضقتنم عيبلاف هتبيغ ف ريعبلا

 .هعاب نأ دعب دجسملل هب رقأ مث رايخ عيب لجر عاب اذإو : هللا ايهمحر هيلإ هنمو

 رقملا اذه رارقإ تبثي مل اذإ تيأرأ ؟ ال مأ دجسملل تبثيو ؤلاملا اذه يف هرارقإ زوجيأ
 ن أ اهيلع بجأ .اهنم الهج دجسملل بستحملا وأ دجسملا ليكو زاحو دجسملا اذهل

 . ؟ هصالخ فيك مأ { هنم أربيو رايخلا عيبب هدي ف ناك يذلا ىلع لاملا ادري

 . ىعدا : : باوصلا لعل )١٦٤(

 .ينملست مل : ينضبقت مل )١٦٥(
 )١٦٦( مكحت اذايب وأ مكحت فيك : دارملا لعل .

 )١٦٧( ؟ ال ما تباث نوكيا .عيبلا اذه مكح امو : دارملا لعل

۔ -_ ٥١



 نم وهو ،هريغ دحأل رايخلاب هعاب نأ دعب رايخلاب لاملل عئابلا اذه رقأ نإ : باوجلا
 هزوحم نأ دحأل زوجحم الو كلذ حصي نأ الإ يرتشملا ىلع لبقي ال . هدي ف ناك لبق

 ذخأو { ةحص ريغب دحأ هزاح نإف . ةحص ريغب هعاب نأ دعب إهل عئابلا رارقاب دجسملل

 .ملعأ هتناو .ىوعدلا كلت يرتشملا ركنأ اذإ يرتشملل هنايض همزل دجسملل هتلغ

 دارأ الف ةعاضب لجر نم ىرتشا لجر ف © هللا كمحر . لوقت امو : هل تلق

 اليخ كل يرتشأ نأ كنم طرش ىلع الإ كنم تيرتشاام : يرتشملا هل لاق ءافولا عئابلا

 ءارش نوكيو ىوزن ىلإ كدنع ربسأ نأ طرش ىلع لاقو ةعاضبلا نمثب اهايإ كضبقأو

 نيمي يرتشملا دارأف ،طرشلا اذه عئابلا ركنأو ةرجأ يل كيلعو ،يدي ىلع ليخلا
 ؟ كلذ ىرت فيك . طورشلا هذه ف عئابلا

 ال هنأ هب لمعن يذلا لوقلا ىلع رثألا نم هتعمسام ىلع هذه كتفص ىلع : لاق

 طورش هذه نأل ،طورشلا هذه نم هتركذ ايب عئابلا ىلع هاوعد يف يرتشملا لوق لبقي
 طورشلا هذه نم هيلع يعديام ىلع عئابلا نيمي يرتشملا دارأ نإف . عيبلا لطبت اندنع
 ىلع نيميلا يدنع هلف ، طورشلا هذه ركنأو .عيبلاب عئابلا كسمتو .عيبلا لطبت يتلا
 . ملعأ هللاو ،لوقلا اذه

 ركنأو .ناويحلا نم هريغو آروثو ًارامح هل لتق هنأ هربغ ىلع ىعدا نمو : هل تلق

 .يعدملا ىلإ نيميلا درف همصخ نيمي دارأف 5ةنيب ىعدملا دنع نكي ملو هيلع يعدملا

 ؟ در اذه لثم ف نوكيأ

 نإف ةميقلا يف مراغلا لوق لوقلاف يعدملا فلح اذإف .نيميلا در اذه يف نإ : لاق

 : هل فلحيف هنيمي دارأو ضري مل نإو نسح كلذف مراغلا هب رقأ امب يعدملا يضر

 لبق نم 6 لع اهتيعدا يتلا ىوعدلا هذه لبق نم & ةميقلا هذه نم رثكأ كل يلعام

 . ملعأ هللاو ٠ كرامح لتق

 مكاحلا دنع حصي ملو إهل هنأ هيعدي دحاو لك ،لام يف نانثإ ايصاخت اذإو : هل تلق
 يقب امو . ًاعبر هيف هل نأ نيمصخلا دحأ رقأ من .امهدحأ دي ين هنأ الو .امهدحأل ه هنأ

 ؟ هنم رارقإ اذه نوكيأ .همصخ ريغلو همصخ
 و .هل هنأ هيعدي ايهنم دحاو لك ،لام يف ناعزانتي ناك اذإ ينبجعي يذلاف : لاق
 (نم دحاو رقأف امهدحأل هنأ مكاحلا دنع حصي ملو ءامهدحأ دي ين هنأ مكاحلا ملعي

٥٢ _



 لاملا نم ءزجب هبحاصل رقأ يذلا ىعدف ٥هلك هيعدي رخآلاو .هنم ءزجب هبحاصل

 . ملعأ هللاو | ةنيبلاب هبحاصل رقأ هنأل ةنيبلاب

. ) 

 لكل عقوف هلاومأ هتنرو { مسقو لاومأ فلخو كله لجر يفو : هآلا امهمحر هيلإ هنمو

 : ( يف '"٦‘}٨}لسفلاب الام هاطعأ كلاهلا نأ لجر ىعداف . ماهسلا نم نم ءيش مهنم دحاو

 نم لجر ديب لام يف هاوعد بسن دقو 5 ماهسلا نم اذو اذ لاملا كلذ يف هل نأو ،هتايح
 لاملا هديب يذلا نيبو هنيب ةمكاحملا نوكتأ ؛ ثاريملا نم هتصح نع هذخأ ةثرولا

 ىلع مأ ةثرولا عيمج ىلع نوكت ناميأ تبجو نإو ،ءايصخ مهلك ةثرولا نوكي مأ ةصاخ
 ريخألا عجري امم ةلوهجم ةلسافم لجرلا اذه ىعد اذا كلذكو ؟ ةصاخ لاملا هديب يذلا

 لاملا هديب يذلا همصخ نوكي مأ .كلذ يف مهلك ةثرولا همصاخيأ 5 هلثم ءانع ىلإ اهيف

 ؟ هدحو

 نم رضح نم لكل لوقف : كلاهلا ىلع ىوعدلا تناك اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 8 هسفن ىلع مصخ مهنم دحاو لك : لوقو .هئاكرش نع يفكيو مصخ وهف ةثرولا
 كلاهلا هاطعأ هنأ لاملل يعدملا امأو .لوقلا اذه ينبجعيو . هكيرش نع مصخب سيلو

 1 يذلا مصاخ ءاش نإو .ةثرولا مصاخ ءاش نإف هريغ لجر مسق ٢ عقو دقو هايإ

 مصخ وهف مهنم ةموصخلا مهنم :م دارأ نم لكو . ًاعيمج مهمصاخ ءاش نإو ى لاملا هدي

 . ملعأ هللاو 5} هل

 .هل يلع قحب نالفل يتوم دعب يلام عبر نأ دهشأ لاق نمو : هل تلق

 هوطعأو هومتأ اوؤاش نإ 7 ةثرولل رايخلا نوكي نأ ىنبجعيف ،ضرملا يف كلذ ناك نإ لاق

 مل اذإ ؤ عبرلا ةميق ''!')هل رورقملا اوطعأو (٦١“هوضقنأ اوؤاش نإو . عبرلا هل رورقملا
 هلع يذلا قحلا نيبتي

 (٧٧١هل دهشملل تبثي نأ ىنبجعي : لاق .ةحصلا يف كلذ هلوق ناك نإف : هل تلق

 . .فالتخا كلذ يفو .لاملا عبر
 . ةحصلاو ضرملا يف ناك }هيف ةثرولل رايخ الو ،رارقإلا ةلزنمب نوكي اذه نإ : ل

 .هوضقن : باوصلا لعل )١٦٩(
 .هل رقملا : باوصلا لعل )١٧٠(
 . هل درهشملل : باوصلا لعل )١٧١(

۔ ٥٢٣



 ؟ هضرم يف كلذ لاقو © نيد كلاهلا ىلع ناك اذإ تيأرأ : هل تلق

 صصحلاب كلاهلا لام يف هل برضيو عبرلا ةميق هل رورقملل نوكي نأ ينبجعي : لاق

 لام قرغتسي ال ناك نإو .كلاهلا لام قرغتسي نيدلا ناك اذإ اذهو .نايدلا عم

 .لوألا يف كل تفصوام ىلعف ٠ لاملا ع جارختسا لعب ٠ كلاهلا

 قحب نالفل يتوم دعب يلام نم ًامهس اذكا ذكو يلام عبر نأ اودهشا لاق نإف : هل تلق

 ؟ هل يلع
 ال يدنع اذهف } مهسأ ةرشعو لاملا عبر لاق ناك نإف .اذه ىنعم فرعأ مل : لاق

 . ماهسلا هذهام يردنال انأل (٨٧١)هب مكحي مكاحلا ردقي

 ؟ نالف نب نالفل هتوم دعب نيعملا هلام عبرب رقأ نإف : هل تلق

 . ملعأ هللاو ٠ نيدلا نم ىلوأ وهو . تباث رارقإ يدنع اذه : لاق

 زوجيأ لجرل هلصأب رقي نأ كلذ دعب دارأف ،رايخ عيب هلام عاب يذلاو : هل تلق
 ؟ ضري وأ رايخلاب يرتشملا يضر 6 ال مأ كلذ

 رضي مل ، يرتشملا ريغ دحأل رايخ عيب هعاب يذلا لاملا لصأب رقأ اذإ عئابلا امأ : لاق
 لاملاو ، هرارقإ نع عنمي الف عئابلا امأو .هقدصي ملو هرارقاب ضري مل اذإ يرتشملا كلذ
 ىلع .لصأ هل ريصيف ۔رايخلا ةدم يضقنت + يرتشملا دنع هلاحب

 . ملعأ هللاو ‘ نيملسملا راثآ نم هانعمسام

١ . 

 ٥كلذ هيلع يعدملا ركنأف المج لجر ىلع ىعدا لجر يفو "هللا ايهمحر هيلإ هنمو
 يعدملا فلحف . المج يدنع كل نأ تنأ فلحا : يعدملل لاقو ٠ نيميلا بصنو

 مأ همصخ فلح يذلا ىلع لمجلاب مكحي نأ يلاولل زوجيأ .بصنلا هيلع عقوام ىلع
 ؟ ال

 اذإو . ةفصلا هذه ىلع لمجلاب هيلع ىعدا نم ىلع مكحي نأ ينبجعي ال : باوجلا

 الإ هيلع مكحي مل ،هنيعب ًايقاب هدنع لمجلا نكي ملو لمجلا يف نايضلاب هيلع مكح
 . ملعأ هللاو {. هنيمي عم ةميقلا ف هلوق لوقلاو ‘ ةميقلاب

 عم ىقح كرتا : قحلا هل يذلا لاقف . لجرل قح هيلع ناك نمو : : هل تلق

 . . .هب مكحم نا ىلع مكاحلا ردقي ال : دارملا لعل )١٧١(

  

۔ ٥٤ _



 امايأ قحلا هل يذلا هذخأي ملف ،مهارد وهو ،هعم هقح كرتف نالف نب نالف
 .قحلا هل يذلا عجرف ،‘١"٨‘»صالخلا ىلإ زوجت ال تراص ىتح مهاردلا "'""ترابف
 يلع نكي ملو ٥كنيمأ ىلإ تملس دق قحلا هيلع يذلا لاقف . يقح يل ملس هل لاقو

 .اذه يف ارئاب .يش
 هيضقي نأ هرما ين زأ تملس دق هل قحلا هيلع يذلل رقأ قحلا هل يذلا ناك نإ :

 0١٧ })بلق امدعب هيلع ةعجر ال هنأ يدنعف ٥ كلذ ركني ركني مو 5 هرمأام لعف هنأ رقأو انالف

 .فرصلا بلقي نأ لبق نم ميلستلا ناك اذإ فرصلا
 هيلع يذلا لاقو ؤ&فرصلا بلق امدعب هملس هنأ قحلا هل يذلا ىعدا نإف : هل تلق

 ؟ فرصلا بلقي نأ لبق هملس هنأ قحلا

 دق هليكو هل رقأ نأ دعب كلذ ىعدا اذإ ىعدملا وه قحلا هيلع يذلا نأ يدنع : لاق

 . .ملعأ هللاو ك قحلا ضبق
 ايب ،هيف قافتالا عقو يذلا نالعج لهأ جلف يف يديس ،كلأسأو : هل تلق

 فلاس لخن لك نأ . هللا همحر('"يربعلا بلاط نب فسوي يضاقلا خبشلا هب مكح
 . مهيلع هيقس زوجي ال ('٧'}»ثدحلاو ٦ مكحلا رهاظ ي يلع تباث وهف ('"")هيقس

 يقس تبث دق يذلا لخنلا نم ًائيش هلايب هل يقسي هنأ دحأ ىلع دحأ ىعدا اذإ فيكف

 ؟ ال مأ نيمي هيلع نوكيأ ؟ رخآلا ركنأو مكحلا رهاظ يف
 3 مكحلا رهاظ يف ءامب الإ قسي مل ءاملاب يقسي هنأ هيلع ىعدا يذلا اذه ناك نإ : لاق

 ةعومسم ىوعدب هيلع هيعدي دحأ ناك نإف ك نيملسملا ماكح نم مكاح هل مكح دقو

 دبالو } نيميلا هيلع هلف هنيمي دارأو { ةقداص اهنأ حص ول نأ هاوعد نكميو .هنود هل هنأ

 نيميلا دري وأ ،فلحي وأ كهمصخ هيلع ىعدا امب رقي نأ امإ نيميلا هيلع تبجو اذإ هل
 . ملعأ هتلاو 5درلا اهيف نكمي امم تناك نإ همصخ ىلع

 هيلع يذلا نيدلا لولح لبق رحب وأ رب يف ارفس دارأ اذإ نويدملاف : هل تلق
 ؟ال مأ كلذ نع عنميأ 6 هقح هيفوي ىتح جرخي نأ قحلا هل يذلا هركف

 ,بام نم بسل اهلع نونب سالا دعي قوسلا ق اهتيت تدقف :ممالا تياب )٧(
 . ءايشالا نيمثتل ةحلاص دعت مو اهتميق تدقن ارد نأ ىنعملاو .ةميقلا : دارملا هلعل : رمالا (٧١ا٤)

 .ًاصخرو ءالغ تفلتخا يا تبلقت : هلعل ) )٧٥ ١

 .قحلملا رظنا )١٧٦(

 . .ميدق لخنلا نال جلفلا لها دنع افولام ميدق نامز نم ًاداتعم جلفلا كلذ نم هيقس ناكام يا : هيقس فلاس )١٧٧(

 .ادوجوم نكي ملو اثيدح لسف يذلا لخنلا انه دوصقملاو .ديدجلا يا ثدحلا )١٧٨(

۔ _. ٥٥



 هقح لح اذإ هعيب يف هلكويو انهر هدنع عضو وأ .ايفو ايلم هقحب اليفك كرت ذإ : لق

 . ملعأ هللاو ،رثألا نم هتعمسام ىلع اذه ؛ هنمث نم هقح ءافيتسا يفو

 عيب ألام هقحب هل عيبي نأ ىلع اقفتاو كلجا قح لجر ىلع هل يذلا ينو : هل تلق
 ةفصلا هذه ىلع ةلغ يرتشملل نوكيو كلذ زوبجيأ . همهارد لحم لبق عطقلا وأ ،رايخلا

 ؟ ال مأ

 نم بلطم ريغ نم هلحم لبق هقح هيفوي نأ دارأ نإ عئابلا سفن ةبيطب ناك اذإ : لاق

 معطأ دقو ،زوجي ال : لوقو .زوجي : لوق : فالتخا كلذ يفف .قحلا هل يذلا

 سفن ةبيط ريغب كلذ ناك نإو . ةلغ هل سيلو ميبلا تبثي ال لوقلا اذه ىلعف .ابرلا

 . ملعأ هللاو .ةلغ يرتشملل سيلو زئاج ريغف 5 عئابلا

 لصف

 ينإ امهدحأ لاقف . مكاحلا دنع ارضح نيمصخ يفو : هللا اهمحر هيلإ هنمو

 هلغتساام هنم ديرأو نامز ذنم ،ةيرال اذكو اذكب اذه نالف دنع ةلخن (""”تنهرأ

 .''٨‘)مهنم لوق لوقلا نوكيأ .اهنهرأ ملو هنم اهتيرتشاام انأ رخآلا لاقف ؛ يتلخن نم

 ىلع ةنيبلاو ، يرتشملا لوق لوقلا نأ رثألا نم هتعمسام ىلع : قيفوتلا هللابو ،باوجلا

 . ملعأ هللاو نهرلا يعدي نم

 .ةحص هل نكت ملو ،هلام يف ابيصن هل نأ لجر ىلع لجر ىعدا اذإو : هل تلق

 اذه نإ : هيلع ىعدملا لاقف همصخ .نم اهدارأف نيميلا همصخ ىلع هل تبجوف

 .ةدحاو انيمي مهل فلحاف نيميلا ينم مهلك اودارأ نإف .مهلك ءاكرش ةلمج هثرو لاملا
 . يريغ نع لأسأ الو تنأ يل فلحا يعدملا لاقف

 اك نيميلا نم هل دبالو ةثرولا عيمج رضحي نأ جتحا اذإ ةجح اذه يف هل سيل : لاق
 هللاو همصخ ىلع نيميلا دري وأ لاملا هل ملسي مل اذإ ةفصلا هذه ىلع .همصخ اهبلط

 .ملع
 ماقم موقي لجر بسنب لدع دهاش دهش اذإ بسنلا ىلع ةداهش يفو : هل تلق

  

. 

 ةيماع ةجهل لصالا ف ءاجامو .تنهر : باوصلا لعل

)١٧٩( 

 .امهنم نم لوق لوقلا نوكيا : دارملا لعل
)١٨٠( 

۔۔ -_ ٥٦



 دهشي ىتح مأ هيلع دوهشملا كلذ دارأ اذا هيلع بتكي نأ بتاكلل زوجيو .ةرهشلا

 ؟ ةرهشلا نم ةسمخ وأ لدع ادهاش

 نم ةسمخ وأ لدع يدهاشب الا كلذ نوكي ال هيلع لمعن يذلا لوقلا ىلع : لاق

 .ملعأ هللاو { مهتداهشب بيرلا عفتري { ةرهشلا دوهش

 هلقن يل زوجمأ هل هلقنأ نأ دارأف هعايض فاخت ميدق . ٧كضب يلإ ءاج نمو : هل تلق

 ِ ؟ ال مأ

 | يطخب وأ ،نالف طخب ابوتكم تدجو ينأ يلإ بتكت هلقن تدرأ اذإ : 0'٨»تلق

 . كلذ ريغو خيراتلاو رارقإلا نم ةقرولا يف بوتكم وهام هباتك ي يكحتو

 ىلع ةنيبلا تبجو املف .ةنيب هعم نكي مو 6 يبصل اقح لجر ىلع ىلع ىعدا نمو : هل تلق

 ؟ ال مأ كلذ هلأ . يبصلا دلاو ىلإ نيميلا در هيلع ىعدملا

 ايبص دلولا ناك اذإ .اذه هيلع ىعدملا ىلع انهاه نيميلا ينإو كلذ هل سيل : لاق

 .غلبي مل
 وأ اوهس لاقو 5 نيميلا هيلع هل بجو لجر مصخ ىلع يلاولا ''٨"ىلم اذإو : هل تلق

 ؟ ال مأ كلذ هيزجيأ .ةزمهلا حتفب «ينأ» مسقلا دعب ،هنم الهج

 امو ةدايز «ينأ» نأل ةيزجم نيمي اهنأ يدنعو اهنيعب ةلأسملا هذه ظفحأ ال ىنأ : لاق

 . ملعأ هللاو . ينأ نود فاك يلع

 قحلا نم ملس لاملا بحاص نإ مث رايخلا عيبب لام لجرل ناك اذإو : هل تلق
 يذلا نم اضابقتسا بتكي نأ ضباقلا دارأف .ايهنم قافتاب ائيش هلام يف هيلع يذلا
 ؟ كلذ ظفل فيك !رايخلاب لاملا هنم ىرتشا

 نم اذكو اذك ضبق هنأ ينالفلا نالف نب نالف رقأ : بتاكلا بتكي نأ ينبجعي : لاق
 هيلع هعاب يذلا وهو اذكو اذك ىمسملا هلام نمث نم ،ينالفلا نالف نب نالف لام

 . ملعأ هللاو ،كلذب هل هنم ًارارقإ ءاذكو اذك ةدم ىلإ ،اذكو اذكب ،رايخ عيب

 نم لجآ قادص هيف 0 ًأاكص ذخأ هنأ لجر ىلع ىعدا نميف لوقت امو : هل تلق

 يعدملا نوكيأ .هريغو وه اهثراوو .هيلع ىعدملا ىلع قحلاو . ةكلاه ةأرمإل 5 ةميتي

 ؟ ةقرولا يف انيمأ ناك اذإ هيلع ًامصخ انهاه

 .لاق : باوصلا )١٨١(

 . ةيماع ةجهل لمو .ىلمأ )١٨٢(

۔- ٥٧



 عبضت ريغ نم ثدحأو ،هتنامأل ًاعيضم نكي مل اذإ : فالتخإلا هيف ءاج نيمألا : لاق
 . هنم

 زإف مصخ هنإ لوقي نم لوق ىلعف .مصخب سيل لوقو .اهيف امصخ نوكي لوق
 ةنبا ةنالف ةثرول هيلعام نيميلا نوكت نأ ىنبجعيف !هيلع ىعدملا ىلع نيميلا تبجو
 زح اهيف ةقرو هتيب نم ذخأ هنأ اذه هيلع "٨"})ىعديام لبق نم قح ةينالفلا نالف
 نم اهنايض همزلو ،هتنامأل اعيضم ناك نإو .هذه ةكلاملا ةينالفلا نالف ةنبا ةنالفل
 تمزل اهجرختسي مل اذإ هنأل 5ًافالتخا كلذ يف ملعأ الو .اهيف مصخ وهف إاهل هعيضت
 .ملعأ هللاو .هلام يف

 لصف

 ٥هربغ وأ الام هعيابي نأ ىلع قافتا لجر نيبو هنيب عقو نميفو : هللا امهمحر هيلإ هنمو
 ٨فرصلا '٨ثبلقني نأ لبق ،لاملا كلذ نمث همهارد عئابلا يرتشملا ىطعأ دق ناكو
 هذه تسيل : لاقو فرصلا بلقت دقو همهارد هيطعيو عيبلا نع عوجرلا عئابلا دارأ

 ؟ امهنم نم لوق لوقلا نوكي . يمارد
 .امهنيب ةيقاب تناك نإ { همهارد الإ هل سيلف عيبلا دقعني مل اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 .اتباث اعيب عاب هنأ هيلع هاوعدو ،اهنيعب يه اهنأ مهاردلا ضبق نم لوق كلذ يف لوقلاو

 عيبلا ناكو ،هضقن بجوي ببسب ضقتناو عيبلا حص نإو ؛ ةحص ريغ نم لبقي ال
 ،اهنيعب كمهارد هذه عئابلا لاقو ةدودحم مهارد ريغ ىلع وأ زاهنيعب مهاردلا هذهب

 . ملعأ هللاو . اهريغي هنإ عئابلا لوق لوقلا نأ يدنعف رخآلا ركنأو

 .لصألا نم اليلق الإ فلخي ملو إاماتيأ ةثرو فلخو كله لجر يفو : هل تلق
 بتاكلا دارأو هعيب زاج نإو ؟ ال مأ لصألا كلذ عيب زوجيأ .ماتيالا هيلإ رطضاف
 ؟ اهظفل فيك ةباتكلا
 هتقفنل هتلغ هفكت مل لام لصأ هل ناك اذإ ميتيلا نأ راثآلا نم هتعمسام ىلع : لاق
 عيضي هعدي نأ مكاحلل سيلف ،هتقفنو هتوسك يف هلصأ عيب ىلإ جاتحاو ،هتوسكو
 يف هل ضرفي نأ دعب هتقفن يف هلام عابيو ؤهلام نم ةقفنلا هغالبإ ىلع رداق وهو اعوج
 قفنملا اهقحتسا اذإف . ميتيلا لام يف انيد هل نوكيل هيلع اهقفني دحأ دنع لعجتو ،هلام

  

 )١٨٣( ىعدي نم : باوصلا .

 )١٨٤( .ًاصخرو ءالغ فلتختو هتميق بلقنت : فرصلا بلقني

۔ _ ٥٨



 ردقب ميتيلا لام لصأ نم مكاحلا هل عاب اهبلطو ،هل تضرف يتلا ةضيرفلاب هيلع
 مل اذإ 5دلبلا لهأ عمتجي ثيح وأ قوس يف ءادنلاب نوكي عيبلاو ، ةقفنلا نم قحتساام

 لاملا نأ مكاحلا دنع حصي نأ دعب ةعبارلا يف بجويو "عمج ثالث قوس دلبلا يف نكي

 حيحصلا عيبلا عقو دقو ؛ بتكي نأ كلذ يف ظفللاف هذه ىلع هعاب اذإف . ميتيلا لام

 عيمجب اذك جلف يقس نم اذك ىمسملا لاملا وهو ينالفلا نالف نب نالف لام يف

 ؛ كلذ ريغو لخنو رجش نم هيف امو هيقاوسو . هكلاسمو }هقرطو .هقوقحو هدودح

 .نيملسملا قوس يف عمج ثالث هيلع ىداني نأ دعب هتوسكو ميتيلا ةقفنل عيبلا اذه ناكو

 نب نالفو ينالفلا نالف نب نالف كلذب دهش دوهشلا بتكي مث ؛ ةعبارلا يف بجويو

 . ملعأ هللاو .لاملا اذه ىلع ءادنلا ارضح ناذللا امهو ينالفلا نالف

 هعيب زوجي له . ليلق ريغ هل لام الو ءاسنو دالوأ هل .دوقفم لجر يفو : هل تلق
 ؟ ال مأ هلوع همزلي نم ةقفنل دقفلا ةدم يضقنت نأ لبق
 همكح تبني مكاحلا ناكو ؛ ('٨ث)لام يف نم هتقفنب هتقفن همزلت نمل مكح اذإ : لاق

 دعب ةقفنلا نم هيف بجو اميف مكاحلل زاج .ةقفنلا ةميق تقرغتساو .0'٨\})ماكحلا نم
 . ملعأ هتلاو .هتجح دوقفملل ينثتسي نأ

) . 

 ركنأف .دجسملل اقح لجر ىلع دجسملا رابُع ىعدا اذإو : هللا همحر ،هيلإ هنمو

 فلحأ ،لجرلا نيمي راعلاو دجسملل بستحملا دارأف ؛ هيلع حصي ملو ۔لجرلا كلذ
 ؟ ال مأ

 نوكي نأ الإ رثألا نم هتعمسام ىلع دجسملا لام يف نيمي ال : قيفوتلا هتلابو باوجلا
 نأ لثم ،هلام نم مصاخملا هنمض ،مصخلا هب رقي مل نإ عيش يف دجسملل مصاخللا

 نأ ىسعف .ةئيسن عيبلا ناكو ،نمثلا هركنأف دجسملا لام نم ائيش هيلع عاب نوكي
 . ملعأ هللاو ، نيميلا اذه لثم يف نوكي

 دق هوخأو ،لجر ىلع لبإ نم ًابيصن عاب هاخأ نأ ىعدا لجر يف لوقت امو : تلق
 مث ،مكح يعدملا اذه نيبو هنيب عطقني ملو تام نأ ىلإ يرتشملا مصاخي ماقف تام

 ىوعد مهل عمستأ . لبق نم مهؤابآ هب بلطي ناك يذلا يرتشملا ةثرو نم بلط هنإ

 .هلام يف هتقفنب : باوصلا لعل )١٨٥(
 )١٨٦( حضاو ريغ مالكلا اذه نم دارملا .

۔ _ ٥٩



 فيك ، يرتشملا ةثرو ىلع نيميلا تبجو اذإو © يعدي اميف ةنيبلا همزلتو © يعدملا اذه
 ؟ نيميلا ظفل

 لبإلا نم هبيصن ىعدي وأ نمثلا ىعدي هنأ ىعدملا اذه ىوعد نيبت ل كنإ : لاق

 جاتحي هلك اذهو . نيميلا ظفل كل نيبن ىتح هاضر ريغ نم هبيصن عاب هاخأ نأ لبق نم
 ىلع هاوعدف © يرتشملا تامو ،لبإلا نم هبيصن يعدي ناك نإو .نيميلا ظفل ىلإ

 داراو ،ةنيب دجي مل نإف ةنيبلا همزلتو ،قاب لبإلا يف هبيصن نأ ىعدا نإ ةعومسم ةثرولا
 اهانثرو لبإلا هذه نأ .اهنيعب ةدوجوم لبإلا هذه تناك نإ 5هل اوفلح .ةثرولا نيمي

 . هوجولا نم هجوب اقح اهيف كل ملعن الو .انيبأ نم

 .نالفل ينالفلا لاملا عاب دق هنأ هيلع بتكيل لجر هءاج اذإ بتاكلا يفو : هل تلق

 لاق اذإ ينالفلا لاملا عاب دق هنأ هبتكي نأ هل زوجيأ .اكيرش هيف هل نأ ملعي بتاكلاو
 ؟ ال مأ هكيرش بيصن ىنعأ 5هعيب ين هتنذأتسا وأ إ هتيرتشا ينإ

 نأ ةحص ريغب ؤ عيبلا يلاولا بتكي الو .ةحصلاب الإ هكيرش ىلع هلوق لبقي ال : لاق
 لاملا اذه نم هبيصن بتاكلا هل بتك .لاملا اذه نم ،هبيصن عيب يف هل نذأ دق هكيرش

 . كيرشلا ىلع ملظلا فاخي ال يرتشملا ناك اذإ

 اذه لماح فشا مهللا بتكي نأ هل زوجيأ .ازرح بتكي يذلاو : هل تلق

 ؟ باتكلا

 .نيملسملا نم "'٨"”باتكلا اذه لماح لك نع كلذ يف لخدي نأ ينبجعي : لاق

 دحأ تأي ملو "نيملسملا نم نالجر ('““اهنايعدي ناك اذإ .لخنلا يفو : هل تلق
 ؟ كلذ زوجيأ ؛ امهنيب فقوي نأ ايهنم دحاو بلطف .ةنيب ايهنم

 اذه لثم يف لخدي نأ مكاحلل ينبجعي الف امهدحأ دي يف اهنأ حصي مل اذإ : لاق
 ةحصلاب يتأي نأ الإ لخنلا هذهب ايكنم دحأل مكحأ ال : يهل لوقي هنأ الإ .فيقوتلاب

 ىدعت نإف .ايكنم دحاول اهب مكحأ الف ةحصب ايكدحأ تاي ملامو إهل اهنأ اهيلع

 . هتبقاع هبحاص ىلع :"أ )امكنم
\ 

 وأ ، ميقتسم ريغ ةيصولا ظفل نأ لجأ نم 5 ةيصولا هذه اوتبثي نأ ماكحلا نم هريغ الو
 .باتكلا اذهل لماح لك كلذ يف لخدي نا : باوصلا لعل )١٨٧(
 .اهيعدي : بارصلا )١٨٨(
. .ايكنم دحا ىدعت نإف : باوصلا )١٨٩(



 بتكي له .لاملا اذه اوعيبي نأ ةثرولا داراف '٠٩هتكلس فرعي مل بتاكلا نأ ثيح نم

 ةثرولا دارأو ، مكحلا يف هتيصوب ىصوأ كلاهلا ناك نإ كلذكو ؟ ال مأ كلذ يلاولا مهل

 ؟ ال مأ كلذ يلاولا بتكيأ ،لاملا اذه عيب

 ةنيب ةداهشب وأ } ةيصو ةحصب ةثرولا نع لاملا لاقتنا حصي مل اذإف مكحلا ي امأ : لاق

 نم ةيصولا هيف تحص دق يذلا لاملا امأو .هب ىلوأ مهو ،ثاريملاب مهل همكحف ةلداع

 ىتح مهل بتكي نأ ينبجعي مل ، ةيصولا ذافنا ريغل ةثرولا عيب ناكو ذفنت ملو .كلاهلا

 . ملعأ هللاو ، ةيصولا ذفنت

 اهنأ اودهش شزئاجلا ريغو زئاجلا قيرطلا يف ةرهشلا ةداهش لبقت لهو : هل تلق
 ؟ تاوم ريغ وأ تاوم
 .لودعلا ةداهش نوكت نأ الإ كلذ يف زجي مل سانلا لوصأ يف ةداهشلا تناك نإ : لاق

 لبقت نأ كلذ يف ينبجعيف هرمعي نأ دحأ داراف دحأ هكلمي سيل تاوم يف ناك نإو
 .اهنع يديألا عنمي وأ .اهيف باتري ال يتلا ةرهشلا ةداهش

 ةأرملا هذه نأ لجرلا رقأف { ةأرماو لجر هدنع ايصاخت اذإ يلاولا لماع يفو : هل تلق

 فرع اذإ ]هل زوجي له .اههجو ىلع اهبوثب 0"٨\)ةرمغتم يهو ةموصخ هنيبو اهنيب يتلا
 هجو رظني ىتح مأ ؟ نيميلا ركنملا ىلعو ةنيبلا يعدملا ىلع بجي ايهف لوقي نأ .اهمالك

 ؟ مكحلا لهأ نم سيل لماعلا ناك اذإ .ةأرملا

 هجو ىلع الإ مكحلا نوكي الف امهنيب مكحلا لصفي نأ ديري مكاحلا اذه ناك نإ : لاق

 راثآ يف ءاج مب امهربخي نأ ديري امنإو ،ايهنيب مكحي نأ ديري ال ناك نإو .فوشكم

 . ةأرملا هجو فشك ىلإ جتحي مل .هيلع ىعدملاو يعدملا ةفص نم نيملسملا

 اهقادص نم ،ةيرال اذكو اذك اهجوز ىلع اهل نأ ةأرملا تعدا اذإ فيكو : هل تلق

 اهتيفوأ دق : لاق وأ ،كلذ اهتيفوأ دقو ،كلذ يلع اهل ناك : جوزلا لاقف ،لجاعلا

 نوكي .اهب زاوجلا دعب كلذو ،كلذ يلع اهف ناك لقي ملو اهتيفوأ دق لاق وأ كلذ

 ؟ اهنم نم لوق لوقلا

 ىلع ناك لاق اذإ امأو .ائيش هيلع اهل اذه هلوق تبثي الف اهتيفوأ دق لاق اذإ امأ : لاق
 كلذ ناك اذإ فالتخا كلذ يفف هايإ اهتيفوأ دقو ،لع هيعدت يذلا قادصلا اذه اه

 نا دارملا يا ةغاصلاو ريبعتلا ينعت ةيلحم ةغل اهلعلو .ةملكلا هذه ىنعم نع ،برعلا ناسل يف . .يش دري مل : هنكلس )١٩٠(

 . اهتغايصو ةيصولا نومضم نع ريبعتلا ءاسأ بتاكلا

 .ةرمختم هلعل )١٩١(

۔ ٦١ ۔



 .هايإ اهافوأو اهل هيلع ناك هنأ لجاعلا قادصلاب رقأ اذإ انأ ينبجعيو .اهب لوخدلا دعب
 . ملعأ هللاو .ءافولل يعدملا وه نوكي نأ كلذ يه تركنأو

. ) 

 كلاهلا انالف نإ : تلاقف مكاحلا ىلإ ةأرما تءاج اذإو : هللا ايهمحر هيلإ هنمو

 لام يف ةمساقملا مهنم ديرأ ''٩})تلاقف !مهب تمسو ةثرو فلخو تام دقو ؤ يجوز
 .هتجوز اهنأ نورقم ةثرولاو .هيلع ينجوزت يذلا لجآلا يقادص ديرأو .كلاملا
 اورقأ نإ قادصلابو كلاهلا لام نم ثاريملا نم اهل اوعفدي نأ مكاحلا مهيلع مكحيا
 ؟ ماتيألا نود غلبلا ىلع مكحأ . غلبو ماتيأ ةثرو كلاهلل ناك اذإ تيأرأ ؟ هب
 اورقأام اوملسي نأ نم محل دبالف مهسفنأ ىلع مهرارقإ زوجي نيذلا ةثرولا امأ : لاق

 نم مهيلإ لآو © هوثرو يذلا مهكلاه لام نم .!اهقادصو ةجوزلا هذه ثاريم نم هب

 الإو 6 يصو كلاهلل ناك نإف ى ىماتيلا امأو . هيف مهيلع تباث رارقإلا اذه نأل }هثاريم
 امأو .هريغو قادص نم نويدلا نم هيلع بجوام هنع ذفني اليكو مكاحلا هل مقيلف
 ةلاو . نيدلاو قادصلا كلذكو .ةحصلاب الإ ماتيألا ىلع اهاوعد لبقي الف ثاريملا

 .ملعأ

 . ميتيلل ةقث لكوي نأ ىلاولا دارأ اذإ ةلاكولا ظفل نع ينربخأ : هل تلق
 حلاصمب مايقلاو .هب مايقلا يف نالف نب نالف ميتيلل ليكو نالفاي كانمقأ لوقي : لاق
 ةرجأو 5 هلام حلاصمو هحلاصمل هلام نم هعيب هب زاجام عيبو }هئاكرش ةمساقمو إهلام

 . هلام حلاصمو هحلاصم يف هقافناو هلام ضبقو هعاتمو هلزانم نم هل رجؤيام

 ؟ هتيب نكسب يضوي نأ دارأ نم ظفل فيكو : هل تلق

 .اذك ةلحمب هل يذلا هتيب نكسب ينالفلا نالف نب نالف رقأ : بتاكلا بتكي : لاق

 وأ .ادودح ائيش دارأ اذإ نينسلا نم اذكو اذك ينالفلا نالف نب نالفل .اذك ةيرق نم

 لاق ك نايض نم ناك نإو «ىصوأ» رارقأ ناكم بتكيلف ةيصو دارأ نإو . يح مادام

 سانلا نيب بتاكي ادحأ يلاولا رمأي الف بتاكلا امأو . هيلع نايض نم ظفللا مامت دعب
 هدنع دحأ بتك نإو .كلذب هرمأي الف هطخب مكحي مل نم امأو .هطخب مكحي ناك اذإ

 عفر امأو . ملعأ هللاو هنع توكسلا يلاولا ىلع قضي مل يلاولا رمأ ريغب ةيعرلا نم

  

 )١٩٦٢() .تلاقو . مهتمسر : دارملاو باوصلا لمل . .

۔ - ٦٢



 هتوم دعب ةئرولل نيمي ال نأ ينالفلا نالف نب نالف ىصوأ : بتاكلا بتك اذإ نيميلا

 هنوعديام الو ] هلام نم هوثروام لبق نم ٥هيف هنومهتي اييف ينالفلا نالف نب نالف ىلع

 مهاردلا هل يذلا كله مث ٠ مهارد لجرل هدنع لجر ف لوقت امو : هل تلق

 اقح مهاردلا هل يذلا كلاهلا ىلع نأ ملعي مهاردلا هدنع يذلاو .اماتيأ ةثرو فلخو
 ؟ ال مأ كلذ زوجيو ،كلاهلا ميرغ ىلإ اهملس اذإ مهاردلا هدنع يذلا أربيأ لجرل

 ،لاملا تيب يف ةرجأ مهاردلا هذه تناكو ،هريغ وأ ايلاو هدنع يذلا ناك نإ تيأرأ

 ؟ ال مأ ءاوس هلك هعم ةنامأو

 ايصو نكي مل ،ةنامأ مهاردلا هدنع يذلا وأ مهاردلا هذه هيلع يذلا ناك نإ : لاق

 نأ هل زجحم مل ؤ نيملسملا ماكح نم مكاح هلكو 3 هنيد ءاضق ي هل ليكو الو ٠ كلاهلل

 رمأب وأ . نيملسملا ماكح نم مكاح رمأب الإ كلاهلا نيد ي ئ كلاهلل هدنعام ملسي

 . مهرمأ زوب ناك نإ ةثرولا

 مأ ىلإ قحلا اذه عفدي نأ زوبجأ .مطفي مل كلاهلا اذه دلو ناك اذإ تيأرأ : هل تلق

 ؟ كلذ نم هصالخ فيكو ؟ ال مأ اهتيابر نع ميتيلا

 © يبصلا لام يف 9 مكاح اهب ةأرملل مكح اذإ الإ اهميلست هل زجي مل ،ةيابرلا امأ : لاق

 يذلا ناك نإو . يدنع اميف لوقلا رثكأ اذهو . يبصلا لام نم . هل اهميلستب هرمأو
 قحلاب مكح اذإ هل ينبجعيف هسفنب مكاحلا وه مهاردلا هدنع يذلا وأ 3 مهاردلا هيلع

 نم هيلع حصام ءاضق 0 اليكو كلاهلل ميقي نأ هدنع حص امدعب كلاهلا لام ف

 هللاو © كلاهلا نيد يف هميلستب رمأيو هدنعام وأ كلاهلل هيلعام هيضقيو . نيدلا

 .ملعأ

) . 

 كلذ يه ركنتف اهسفن هعنمت اهنأ هتجوز ىلع يعدي لجر يفو : هللا اهمحر هيلإ هنمو
 ؟ ال مأ بقاعتأ .ترقأ وأ .‘'٩"١ثكلذ نع تبأ نإو ؟ ال مأ نيمي اهمزليا
 كلذ ين اهيلع نيمي الف كلذ يه تركنأ اذإ اهسفن عنم امأ : قيفوتلا هتلابو باوجلا
 ىعداف إهل ةرشاعملاب يه اهيلع مكحو ةوسكلاو ةقفنلاب اهل هيلع مكح دق نوكي نأ الإ

 نإو .نيميلا هل اهمزل اهنيمي دارأو ،كلذ يه تركنأو ،رذع ريغ نم اهسفن هعنمت اهنأ

 .كلذ تبا نإو : باوصلا لعل )١٩٣(

۔ ٦١٣ ۔



 امأو .هنم اهتذخأ دق ناك نإ ،اهل هيلع اهب مكح ىتلا هيلع ةقفنلا در اهمزل كلذب ترقأ

 مكاحلا رمأ تفلاخ نإف .اهجوزل ةعاطلاب مكاحلا اهرمأيف رذع ريغ نم عنملاب ترقأ نإ

 .ملعأ هللاو ؛ ةدناعملا ىلع اهسبح مكاحلل زاج .مكحلل ةدناعملا ليبس ىلع

 مهاردلا درو يفوتسملا ءاج اقرتفا املف ، مهارد الجر يفوي يذلا يف لوقتام : هل تلق

 لوق لوقلا نوكيأ .اهايإ كتيفوأ ىتلا ىمهارد هذه تسيل يفوملا لاقو ،ينوملا ىلع

 ؟ ال مأ كلذ يف نيمي هيلعأ اهركنأ اذإ يفوملا لوق لوقلا ناك نإو ؟ 0'"٨امهنم

 فلحيف هنيمي در نإف ؛ ةنيبلا يضقتسملا ىلعو ،قحلل يضتقملا لوق لوقلا نإ : لاق
 ةلاو ،اذكو اذك لبق نم ،اهايإ هاضق ىتلا همهارد نم ةفيازلا مهاردلا هذه نأ ملعيام
 :ملعا

 صالخلا دارأو .وه نمل هفرعي ال دلب يف لام نم نايض همزل يذلا ينو : هل تلق
 كلت ءارقفل بتاكلا بتكيأ .كلذ يتيصو يف بتكا : بتاكلل لاقف ‘كلذ.نم

 ؟ كلذ ريغ مأ ةلحملا

 نم اذكو اذك هيلع نأ ينالفلا نالاف نب نالف رقأ : : بتاكلا بتكي نأ ينبجعي . : لاق

 ىري ثيح ناضلا اذه عضوي ؟ ابر هل فرعي . ٠ اذك ة ةيرق ف لام نم 6 همزل ناض

 هاريام ىلع هتوم دعب . هلام نم ناضلا اذه ذافناب اذه نالف ىصوأو ؛ هعضو نوملسملا

 . نوملسملا

 ملو 6هاوعد تركناف ،هل ةكولمم اهنا ةأرما ىلع ىعدا لجر يف لوقت امو : هل تلق

 ؟ ال مأ نيمي هيلع يعدملا ىلع بجيأ .ةنيب يعدم دنع نكي
 هل ينبجعي ال مكاحلا نأل اذه لثم يف هيلع نيميال نأ لاق نم لوق ينبجعي : : لاق

 . ملعأ هللاو ، يعدملا ىلع نيميلا درو فلحي مل اذإ { ةكلملاب هيلع مكحي نأ
 كلم هيف رجي مل اذإ تاوملا نأ ملعاف ؟ ال مأ نيمي هيف بجأ ،تارملا يف كلوق امأو

 6هايحأ نمل هنأل ناميأ هيف سيلف 4 . مكحلا رهاظ يف ةرايع ببسب هقحتسي ملو ى دحأل

 . ملعأ هللاو }هل ءايحإلا لبق مسقلا ىلع هيف لمع الو

 جاتحي ام زرحلاو ريبك نمثب نهعيبيو زورحلا بتكي يذلا يف لوقت امو : هل تلق
 . ساطرقلا نمث ; كلذكو .اليلق الإ هلمع ي

  

 ؟ ايهنم نم لوق لوقلا نوكيأ : باوصلا لعل )١٩٤(

۔ _ ٦٤



 نم لوق ىلع الإ ،لطاب هنإ لوقأ الف احيحص القاع اغلاب يرتشملا ناك اذإ : لاق
 ينبجعي الف ينبجعي ايف امأو . ةدودرم يهف شحاف نبغ اهيف ناك اذإ عويبلا نإ لوقي

 .ملعأ هللاو كلذ لعفي نم

 لصف

 ىعداو ،هريغ وأ عيب لبق نم اقح لجر ىلع ىعدا لجر يفو : هللا مهمحر هيلإ هنمو
 ركنأف 3 دلبلا رعسب ابح وأ ارمت هب ذخأي نأ هقح لح اذإ عيبلا دنع .هيلع طرش هنأ

 ؟ ال مأ نيمي هيلع بجأ {هاوعد قحلا هل يذلا

 اذه نأل طرشلا اذهب عيبلا ضقن يرتشملا ديري ناك نإ : قيفوتلا هلابو باوجلا
 لوقلا نإ لوقي نم لوق ىلعف .همرحي لوقو . عيبلا ةدقع دنع ، عيبلا هب ضقني طرشلا

 نإو ، عيبلا تابثإو طرشلا اذه يفن ىلع نيميلا هيلع هلف عيبلا تابثإب لوقي نم لوق

 هيلع سيلف إهيلع هاعداام ىلع طرشلا يف عقوام ىلع ى .أرمت هيطعيل هفلجي نأ ديري ناك

 . ملعأ هللاو رمتلا هيلع تبني مل هيلع يعدي اين رقأ ول نيمي هل اذه يف

 ناكو ،ثاريملا يف ةثرولا عزانتف 5اماتيأو اغلب ةثرو فلخو كله نميفو : هل تلق
 نيب مكاحلا مكحيأ .ةثرولا ضعب فرعي ال هنأ الإ مكاحلا دنع حص دق كلاهلا توم

 ةجوز ةأرملا هذه نأ نوغلابلا رقأ اذإ .مهيلع هيعدت اميف ةأرملا نيبو نيغلابلا ةثرولا
 ؟ ال مأ كلاهلا ةجوز اهنأ ةنيبلاب يعدت مأ كلاهلا

 اورقأ يتلا ةجوزلا ثاريم نم مهبيصن يف مهيلع بجي ايب نيغلابلا ىلع مكحي هن
 . ملعأ هللاو } ةحصلاب الإ نيغلابلا رارقإ مهمزلي الف ىماتيلا امأو . مهيبأ ةجوز اهخأ اهب

 دارأف بأ ديبعللو ،انايبص اديبع فلخو .كله لجر يف لوقت امو : هل تلق

 نم بألا قتعب ةثرولا رقأو .رارحأ يدالوأ نإ مهوبأ لاقف ،ديبعلا مسق ةئرولا
 ؟ كلذ يف مكحلا فيك ،هديبع قتعب اورقي ملو ،مهكلاه
 الإو ةلداعلا ةنيبلا كولمم هنأ يعدي يذلا يبصلل ماق نأ رثألا نم هتعمسام ىلع : لاق

 مهابأ نأ حص ولو ةكلملاب نايبصلا ىلع مكحي الو ةحص ريغب هتكلم ىلإ برقي الف
 . ملعأ هللاو ، قتعأ وأ ًاكولمم ناك

 رهش يف نيمئاصلا ةرطفل هلام ةلغ فقوي نأ دارأ نم ظفل فيكو : هل تلق

 ؟ فورعم دجسم يف ناضمر

۔ -_ ٦٥



 نبرق نم كاذك ىمسملا هلامب ين٦ ااغلا نالف نب نالاف ىصوأ : براحلا .ن ., ..ه

 . ةمايفلا موب ىلإ 6 أ م هدر 7

 دجسم يف ءارقفلا ىلع .تلغ قرفتل هلام نم ائيش فقوي نأ دارأ اذإو : هل به

 . ؟ در رعم

 .ينالفلا دجسملا يف نيملسملا ءارقف ىلع هتلغ قرفتل : لوقيف قرفي يذلا امأ : لاف

 نم ۔اذك دجسم هتلغب رمعيل : لوقي وأ }ةمايقلا موي ىلإ دبؤم افقو ںاذك ةيرف نم
 يقابو .ةمايقلا موي ىلإ ًادبؤم ًافقو .دجسملا ةيصو يف كانعم ناك نإ ،اذك ةيرق
 . ةرطفلا هتيصو يف مدقتام ىلع ظفللا

 : بتكيأ رئب نم برش لامللو ، لجرل لام بتكي نأ بتاكلا دارأ اذإو : هل تلق
 . ؟ فورعم بيصن هل نكي اذإ ،رئبلا نم هبيصنب مأ .اذك رئب نم هبرشبو

 سيلو : ةينالفلا رئبلا نم هب رشو ،لاملا عيب ركذي نأ دعب بتاكلا بتكي امنإ : لاق

 . ملعأ هتناو ةظفللا هذهب برشلا هل نمل ءاملا رجزي نأ رئبلا بحاص ىلع

 ؟ اهظفل نوكيام ،نيميلا هيلع تبجوف عردم ىوعد ركنأ اذإ رفاكلا يفو : هل تلق

 ؟ ال مأ كلذ هيزجأ )١٩٥) شورك وأ 5 ةرقب ليذ ىلع هفلحم نأ مكاحلا دارأ اذإو

 .ائيش دبعي هنأ فرعي مل اذإ اهيلع هقلخ ('٨٩)ىذلا ةنيبلاب هفلحي نأ ينبجعي : : لاق

 .ةرقبلا ليذو شوكلا ىلع هفلحم الو . هتلا وه هقلاخ نأ رقي ناك اذإ رحب وأ ران لثم

 نم اهجرحمو .اهكلامو .رانلا قلاخ هتلاب هفلح .رانلا دبعي هنأ ''٩{٧)هفرعي ناك نإف

 هرخسمو { هكلامو ،رجبلا قلاخ هقاب هفلح رحبلا دبعي ناك نإو .دوجولا ىلإ مدعلا

 . قيفوتلا هللابو 5 هقلخل
 أعاتم هل سرحي نأ ةرجأ لبق نم ًاقح هل نأ لجر ىلع لجر ىعدا اذإو : هل تلق

 هنأ الإ 5 ةيرال اذكو اذكب رهش لك يعاتم يل سرحي نأ هترجأتسا : هيلع ىعذللا لاقف

 ؟ امهنم نم لوق لوقلا نوكيأ ؤسرحي مل
 لوقلا نوكي نأ ينبجعيف ،دوهشلا هيف هيلع علطي نأ نكمي سرحلا اذه ناك نإ : لاق
 نأ نكمي ال ناك نإو .لعف هنأ حصي ىتح (٢١“)هرجأتساام لعفي ل هنإ رجأتسملا لوق

 اذه ناك نإو . ملعأ هللاو رجألا ل لوق لوقلا نوكي نأ ينبجعيف دوهشلا هيلع رهشلا هيلع علطي

 ا ةنايدلا تاقلعتم نم هنأ .قايسلا الا اعملا ةملكللأريفت دجا م : ةجار : رثوكلا )١٩٥) )١٩٥(
 .ةيسودنهلا ةنايدلا تاقلعتم نم هنا .قايسلا بح ١ حجارلاو .مجاعملا نم ءين ي .يتلا : باوصلا )١٩٦(
 .فرعي ناك نإف : باوصلا )١٩٧(
 .هيلع هرجاتساام : باوصلا )١٩٨)

۔ ٦٦ ۔-



 . ملعأ هللاو .دوهشلا هيلع علطي نأ نكميام وهف اراهن سرحلا

 ءيشلا سرح لاقي سراح عمج وهو سارحلا مه سرحلا هلوق امأ : فلؤملا لاق

 . عجر . لبقتسملا نم همضو يضاملا ءار حتفب وهو هظفحب نمضت اذإ هانعم ةسارح

 ًاملع مسإلا اذه نوكيأ نينم وب وأ نيرخنم وب همسا جلفو : هللا همحر هيلإ هنمو
 ؟ بصنلاو رجلاو عفرلا يف هتلاح ىلع نوكيأ ،اًملع ناك اذإو ؟ ةينك وأ

 وهف إهلاثم نود هب صتخي مسإ هل ""“”تبث اهلك هنأ يدنع : قيفوتلا هللابو باوجلا

 يف .'"'")تاينكلا لثم وه سيلو .هب وه ايع بارعإلا هريغي الو هل ملع يدنع
 يبأ جلف نم لوقي الو ،نينم وب جلف ءام نم اذكو اذك تعب : لوقي هنأل ةتسلا ءايسألا

 . ملعأ هللاو نينم

 ةقرولا هذه يف ل ىح لك بتكا : هل لاقو يلاولا لإ ءاج لجر يفو : هل تلق

 دوهشب ىتأ اذإ هل بتكيأ ،لجرلا كلذ فرعي ال يلاولا ناكو ، ينالفلا نالف نب نالفل

 وه هنأ ةقرولا كلت ف ٠ بوتكملا قحلا ةحص ىلإ جاتحي مأ ‘ همسإ ٢٠) ا)نوفرعيو

 ؟ ٠ ٦)هل

 ةلداع ةنيب هل تدهش اذإ الإ هريغ ىلإ قحلا ليحت ال نأ اذه لثم يف ىنبجعي : لاق
 ال ةرهش هل تدهش وأ ٠ لبق نم هفرعي ال ناك اذإ ٠ ةقرولا هذه يف بوسنملا وه هنأ

 .هملعب مكحي مكاحلا نإ لوقي نم لوق ىلع كش اهيف هجلاخي الو اهيف باتري

 مدقتم لاملا ناكو .لصأ ينالفلا يلام عبرب يرارقإ بتكا هل لاق اذإو : هل تلق
 مث رايخ عيب هيف ملعي ل يلاولا ناك اذإ تيأرأ ؟ ال مأ كلذ هل بتكيأ رايخ عيب هيف

 ٍ ؟ ال مأ هتباتك نع عجريأ دعب نم ملع

 ملعو .املاع نكي ل نإو ،هيف هرارقإ هل بتكي نأ ىنبجعي ل هب املاع ناك اذإ : لاق

 هللاو كلذب يرتشملا مالعإ يدنع هيلع سيلو . سأب يدنع هيلع سيلف بتك امدعب
 .ملعأ

 .تبث ام لك نا : باوصلا )١٩٩(

 .ىنكلا : لرقي نأ حصفالا )٢٠٠(

 .واو نودب .نوفرعي : باوصلا )٢٠١(
 .هل هنا : باوصلا )٢٠٦٢(

۔ _ ٦٧



 هيف ريغم هنأو ل الام( ٠ ")هيلع عاب ناك هنأ لجر ىلع لجر ىعدا اذإو : هل تلق

 .هنيمي دارأو ةحص يعدملا دنع نكي ملو هيلع ىعدملا عيبلا '"ث)رسكناو ةلاهجلاب
 ؟ كلذ يف نيميلا ةفص فيك
 ضقني ،هنم هذخأ ديريو انمث عئابلل ملس هنأ يعدي يعدملا اذه ناك نإ : لاق
 ىعدملا ركنأو ("`٦)هيلع هعاب يذلا وه هنأ ("" ث)مولعم هلام يف هاوعد تناكو .ةلاهجلاب

 .هنيمي دارأو لع هيعدي يذلا نمثلا اذه هنم تضبقو لاملا اذه تعبام ينأ هيلع

 اذه در هل ينمزلي ًاعيب نالف ىلع لاملا اذه تعبام ينأ : هيلع ىعدملا فلجت هنأ يدنعف
 .عيبلا اذهل هضقن لبق نم ،لاملا اذه نمث نم هنم هتضبق ينأ يعدي يذلا نمثلا
 ميلست عدي مل يرتشملا ناك نإو ؛ ىوعدلا هذه لبق نم قح هل ىلع امو ٥هب هتلاهجب

 . ملعأ هللاو .عئابلا ىلع هل نيمي الف نمثلا

 دقو ،قيرط هنأ هيف سانلا رمت عضومب تدهش اذإ .ةرهشلا ةداهش يفو : هل تلق

 ؟ ال مأ اهنع ثادحألا فرصب مكحيأ ،اهنم ءيش نيبت
 ىلإ جاتحت قيرطلا هذه ©"`")”تناك نإو لودعلا ةداهشب الإ نوكي ال مكحلا نإ : لاق

 ىلع يعدملا وهف قيرط ريغ اهنأ اهاعدا نمف !اهسفنب ةدهاش تناك نإو .مكحلا

 . ملعأ هللاو رثألا نم هانعمسام

 عمسأ مل ينإ لاق .اهسفنب ةدهاش قيرطلا نإ : ءايلعلا لوق ةفص امو : هل تلق
 .قيرطلا مسر نايب يف الإ ،يدنع ،لوقلا اذه ىنعم نكمي الو رثألا نم اذكه الإ

 .اهرصبأ نم دنع اهراثآ فرعت قيرطلا نأل
) . 

 مسي ملو ،هل همزل نايضو قحب . فورعم هل لايب رقأ نميفو : هللا ايهمحر هيلإ هنمو

 دعبف .هتوم دعب الإ هل رقأام هنأ جتحاف رقملا لاملاب هل رورقملا بلطف .وه مك قحلا

 ؟ ال مأ كلذ هلأ }هرارقإ يف ،ةلاهجلا ىعداو رقملا ريغ كلذ
 يلام : لاق هرارقإ ناك نإف .رارقالا ظفل نيبت مل كنإ : قيفوتلا هللابو ،باوجلا

 .هل عاب : باوصلا )٢٠٢(
 .ركناو : باوصلا )٢٠٤(
 .لام يف : باوصلا )٢٠٥(

 )٢٠٦( .هنم ضبقا ملو لاملا اذه عبأ مل ينإ لاقف : لوقي نأ حصفنالا . .

 )٢٠٧( .واو الب .تناك نإ : باوصلا لعل

۔ ٦٨ ۔-



 :.نولمسملا هيف فلتخاام اذهف هل ينمزل وأ هل يلع نايضو قحب نالفل ينالفلا
 لوق ىلعف .ءاضقلا ةلزنمب وه : ضعب لاقو . ءاضقلا ةلزنمب هلعجي ملو ")هتبث ضعبف

 لو هئاضق يف عجرو . لاملا اذهب ةلاهجلا رقملا ىعدا نإف ،ءاضقلا ةلزنمب وه لوقي نم

 عم هب رقيام قحلا نم همزلي لوقو ،لاملا ةميق هل رقملل همزلي لوقف ؛ هبذك حصي
 .لوقلا اذه ينبجعيو .هنيمي

 الو قحب هرارقإ نكي ملو {هنم رارقإ هلاومأ نم لاب لجرل لجر رقأ اذإو : هل تلق

 . ؟ ةيصولا ةلزنمب نوكي مأ ؟ تامملاو ايحملا يف اتباث رارقإلا اذه نوكيأ ،نايض

 ناكو نالفل لاملا اذه لاق اذإ كلذو فارتعا هنمف : هوجو ىلع رارقإلا نإ : لاق

 لاق ناك نإو .تامملاو ايحملا يف ثراولا ريغو ،ثراولل تباث يدنع اذهف .رقملا دي يف
 هلعج ضعبف : نيملسملا دنع فالتخالا هيف يرجي يذلا اذهف نالفل اذه يلام

 © ثراولا ريغل هلعج ضعبو ١ ضرملا ي ثراولا ريغو “ثراولل هتبثي لو © ةيطعلا ةلزنمب

 6 ثراولا ريغو ثراولل أتباث ًارارقإ هلعج ضعبو ضرملا يف ناك اذإ ةيصولا ةلزنمب
 . ملعأ هتلاو ،انبجعي يذلا وهو .تامملاو ايحملا يف

 هب رقأام قرفي نأ زوجيأ ،نوصحي ال ةيرق ءارقفل مهاردب رقأ لجر يفو : هل تلق

 ؟ ال مأ قرف رارقإلاو ةيصولا نيب لهو ؟ ادعاصف لاجر ةثالث ىلع

 رارقإلا موي تقو ءارقف اوناك موي ،مهعيمجل وهف رارقإلا امأ .قرف ايهنيب معن : لاق

 يذلا وهو . ادعاصف ءارقف ةثالث يف عضوت نأ زئاج لوقو . لطبت لوقف : ةيصولا امأو

 .ملعأ هللاو .انبجعي

 لصف

 دق 5 ةبسنلاب افورعم اجوز اهل نإ لوقت انيلإ تءاج ةأرما يفو : هللا ايهمحر هيلإ هنمو
 نامزلا نم ةدم هل تلخ دقو .اذك ردنب ىلإ ًادصاق ،اذك""“)ردنب نم رحبلا بكر

 ٥ ينالفلا نالف نب نالف نب نالف دي ي الام هل نأو تيم مأ يح هنأ اربخ هنع ملعت ملو

 ةحصلا اهفلكتأ .ةوسكلاو .ةقفنلا هلام نم ديرتو .دالوأ نم اهلو ،هتجوز يه اهنأو
 . ةداهشلا ةفصو ،باوجلا انفرع ؟ بئاغو دوقفم هنأو .هتجوز اهنأ

 ك هتبيغ وأ ،لجرلا اذه دقف ىلع ةنيبلاب ىعدت ةأرملا هذه نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 هتبثأ : باوصلا )٢٠٨(
 )٢٠٩( ءانيملاو ىسرملا ينعي برعمو ليخد ظفل : ردنبلا .

۔ ٦٩ _۔



 يل امإف : ةبيغلاو دقفلا ىنعمو .ةيجوزلا ىنعم يف ةداهشلا ظفلو .هتجوز اهنأ ىلعو

 : لوقي 3 مولعم ناكم ىلإ ادصاق ناك اذإ كلذب لوقي نم لوق ىلع .دقفلا ىنعم
 زم جرخ ث ةقفنلا ةأرملا هذه هلام نم بلطت يذلا ينالفلا نالف نب نالف نأ دهشأ انأ

 تيدأ نأ ىلإ ربخب اذه هجورخ دعب هل ملعأ ملو ۔اذك عضوم ىلإ ادصاق .اذك عضوم

 ةيجوزلا مكح نم هنم تجرخ اهنأ ملعأ ملو ،هل ةجوز هذه ةنالف نأو ،هذه يتداهش

 : دهاشلا دهشي ةبيغلا ةداهش ظفل امأو .هذه يتداهش تيدأ نأ ىلإ ،هوجولا نم هجوب

 ذه هتبيغ دعب ملعأ ملو اذك عضوم نم باغ ينالفلا نالف نب نالف نأ دهشأ انأ
 .هذه قداهش تيدأ نأ ىلإ ربخب

 يعدملا رضحأف ،هيلع يعدملا ركنأف ،اقح لجر ىلع لجر ىعدا اذإو : هل تلق

 تبتك : هيلع ىعدملا لاقف يعدملا قح اهيف بوتكم هطخ زوجي ال نم طخب ةقرو

 ؟ ال مأ هيلع قحلا تبنيو .رارقإ اذه نوكيأ ؛ يسفن ىلع ةقرولا هذه

 ظفللا نم بتاكلا اذه هبتك يذلا باتكلا اذه نأ هيلع ىعدملا رقأ اذإ : لاق

 يلع تبثي ،رارقإلا يف تبثي امم ظفللا ناكو .هسفن ىلع هب رقأ يذلا وه .")هيف
 .هيلع هيعديام ىلع ، يعدملل قحلاب رارقإلا دعب هراكنإ لبقي الو .مكحلا ين هب رقأام
 . ملعأ هللاو

 مأ رقيام هيلع بتكي دحأل اقح هسفن ىلع بتكي نأ دارأ اذإ دبعلاو : هل تلق
 ؟ال

 ناد اذإ دبعلا عفني نأ ىسعو ،هديس رضيال كلذ نأل هيلع بتكي نأ سأبال : لاق

 بلع بتكي مل ،هديس ريغل هدي يف يتلا لاومألا نم ائيش ليزي نوكي نأ الإ همزلي يذلاب
 . ملعأ هللاو هديس ىضري نأ الإ هديسل همكح دبعلا لام نأل كلذ

 نأ دارأ مث ،لجرل هلام فصنب لجر رارقإ بتكي يذلا يفو هللا امهمحر هيلإ هنمو

 .دحاو تقو يف باتكلاو رخآ لجرل لاملا يف هل ىقابلا فصنلا فصنب هرارقإ بتكي

 يقابلا فصنلاب هرارقإ بتكي نأ دارأ اذإ كلذكو رخآلاو لوألل هتباتك ظفل فيك
 ؟ بتاكلا بتكي فيك

)٢١٠( ظفل نم هيف ءاج ايب : هنم دارملا لعل .



 نم ،اذك ىمسملا هلام فصن بتكي هنإف لوألا رارقإلا امأ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 دارأ اذإ يناثلا رارقإلا امأو .نيمهس نم مهس وهو اذك ةيرق نم ،اذك جلف يقس

 نم مهس وهو . اذك ىمسملا لاملا نم هبيصن فصن بتكيف .هل يقبام فصنب رقي نأ

 اذك ىمسملا لاملا نم هبيصن بتكيف هلك يناثلا فصنلاب رقي نأ دارأ اذإ امأو .نيمهس

 . ملعأ هللاو روكذملا لاملا اذه ٢١) )نيمهس نم مهس وهو

 نكت لو ٥ كلذ ةأرملا تركنأو 8 هتجوز اهنأ ةأرما ىلع ىعدا .لجر يفو : هل تلق

 ؟ ال مأ هتجوزب تسيل اهنأ نيمي اهيلعأ .اهنيمي بلطو { هتجوز اهنأ هنيب هعم
 نيمي ال هنإ لاق نم لوق ينبجعي انأو .رثألا هب ءاجام ىلع كلذ يف فلتخا دق : لاق

 ('٦١}تبثي اذإ كلذ نم صوصخم ءيش يف مكاحلا نم رظنلا بجوي نأ الإ ،اهيلع

 .ملعأ هللاو ٠ نيميلاب اهب نأ دارأو . اهراكنإ ف ةلطبم اهنأ ةأرملا هذه ف ةمهتلا هل

 مث كلذ ي عزانتو يواعد همصخ نيبو هنيب نوكي يذلا ف لوقت امو : هل تلق

 |يواعد تناكو 6 يواعدلا كلت نم ةءارب هبحاصل بتكي نأ انم دحاو لك دارأف اقفتا

 ؟ ظفللا فيك ؛ هريغ وأ ثاريم ف

 هل ىقبي ل هنأ ينالفلا نالف نب نالن رقأ : : بتاكلا بتكي نأ كلذ يف ظفللا نإ : لاق

 . '.اذكو اذك لبق نم 6 ةبالط الو ٨ىوعد ينالفلا نب نالف ىلع

 هيلع رهظأو ٠ لجر هاعدا مث © هلغتسيو ) ١")هزوحيو لام هدي يف لجر يفو : هل تلق

 ؟ هب هل رقأ هنأو كلذ ريغ وأ { هبهو وأ .هل هعاب هنأ اكص .

 عئابلا دنع نم عزني لاملا نإف نوملسملا هب مكحي كصلا اذه ناك نإ : لاق

 لبق بهاولا اذه عجري ناك نإف ةبهلا امأو .هب هل رقملل رقملا دنع نم وأ © يرتشملل

 .("'ثبهاولا دنع نم لاملا عزني مل نإ رخآلا هيلع نمم ناك اذإ ،هل بوهوملا زوحي نأ
 . ملعأ هللاو

 ، نالف نب نالف كلاهلا دي يف ناك لاملا اذه نأ ةرهشلا دوهش دهش اذإو : هل تلق
 هدي ي وه يذلا دي نم عزنيأ 6 كلاهلا توم لعب لجر لي يف لاملا ناكو {}“تام نأ لإ

 ؟ ال مأ ؟ مهكلاه هنأ ةنيبلا ةثرولا ىلع نوكت مأ ؟ هب هل رق وأ 3 هارتشا هنأ حصي ىتح

 .لاملا اذه يمهس نم مهس : باوصلا )٢١١(

 .ين ةلطبم ةارملا هذه نأ ةمهتلا هل تتبثا اذإ : لوقي نأ باوصلا )٢١٦(

 .واو الب . هزوحي : باوصلا )٢١٣(
 . . .اهيف عوجرلا هل زاج .هل بوهوملا اهزوح نأ لبق بهارلا اهيف عجر نإ ةبهلا امأو : دارملا لعل ٠ نيب ريغ هنم دصقلا )(٤١٢ا٤)

۔ ٧١ ۔-



 اوراص سانلا ىأر ال ديعس نب دشار مامالا نع تعفر ةلأسملا هذه : لاق

 اعداو 6 هريغ لام يف هدي عضو مهنم مصاخي دحأ دارأ ايلكو ملظلا "نودمعتي
 رغل هنأ ةرهشلا تدهش نإف .ةرهشلا ةداهش ىلإ كلذ 0"'"درب هيلإ اورمأف .هسفنل
 يبب يتأي ىتح يدعتملا دي نم عزن ،ايح وأ ًاكلاه هب هل تدهش يذلا ("'"اناك
 رأ 6رارقإ وأ ، ةيطع نم © قح هجوب هبحاص نم هيلإ لآ لاملا اذه نأ هل دهشت إ ةلداع
 فونال اماغرإو © ةيعرلا حالص يف هنم ًارظن اذه ناك .كلذ ريغ وأ .ةقدص وأ . عيب

 .ة هتين صلخأ اذإ “باوصلا هوجو نم جراخ ريغ يدنع وهف هب ذخأ نمف . ةملظلا

 .ادعاصف ةثالثلا نم اوراص اذإ بايترا الو 5اهيف عزانت ال انه ةرهشلاو . هيلإ بانأو
 . (٨٧٢)ملعأ هللاو

 كلذ دلو هنأ تعداف 6 دلو ةأرملا دنعو 6 انيلإ اصاخت ةأرما وأ لجر يفو : هل تلق

 ةتس نم لقأل هتدلو دقل لاقو ؛ دلولا اذكو لجرلا ركنأف إاهقلط دق هنأو لجرلا

 لوق لوقلا نوكيأ . رهشأ ةتس نم رثكأل هتدلو لب ىه تلاقو ١ اهس تجوزت ذنم رهشأ

 ؟ ال مأ '"ا“)ةيابر اه بجي اهلوق لوقلا ناك نإو ؟ ايهنم نم

 نب حلاص خيشلا نع ةدايز هنأ وجرأو ،ايضلا باتك نم هتعمسام ىلع : لاق
 نأ ينبجعي انأو :اهنيمي عم ةأرملا لوق لوقلا نأ }هنع عفرام ىنعم ىلع 5'""")حاضو

 لخد هنا هيلع حصي ملو ءاهب لخدي مل هنأ ركنأ اذإ ى جيوزتلاب امهرراقت ىلع لمعي ال

 : يه تلاقف . لجألا يف اركانت مث .هيلع حص وأ 5‘""١)اهب لخد هتأرما ناك نإف .اهب

 هب تئج : وه لاقو .كدلو وهو رهشأ ةتس نم رثكأل يب '""“»لخدام دعب هب تئج

 نأ اذه ىلع ينبجعيف . يدلو سيل وهو ؛ كب تلخد امدعب .رهشأ ةثالث نم لقأل

 ةلابو ،ةيابر بلطت تناك اذإ ،نيميلا ايهنم دارأ نإ اهنيمي عم .اهلوق لوقلا نوكي

 ةلاو ںريخألا جوزلا اهب لخدو ،هدعب جوز عم تراص نكي مل اذإ اذهو ؛ قيفوتلا
 .ملعأ

 .نودمعتي سانلا : باوصلا )٢١٥(
 . . .درب هورمأ : باوصلا لعل )٢١٦)

 . . . يذلا ناكو : باوصلا لعل )٢١٧(
 .ةرركم ةلأسملا )٢١٨(

 . ةناضحلا يه ةيابرلاو . ماهفتسإلا ةزمه ةدايزب .ةيابر ال بجيا : باوصلا )٢١٩(
 .قحللا رظنا )٢٢٠(
 .اهب لخد ناك نإف : باوصلا لعل )٢٢١(

 .تلخد : باوصلا )٢٢٦٢(

  

۔ ٧٢ ۔



 اذه ىلع هل هنأ ينربخأ يبأ نإ : امهدحأ لاقف انيلإ اعفارت نيلجر يفو : هل تلق

 هلأ .اهدرف هنيمي ىعدملا بلطو .هيلع ىعدملا ركنأف ى هيبأ نع هربخأ وأ اذكو اذك

 ؟ نيميلا ظفل فيكو ؟ اذه يف نيميلا در
 نوكت ال : لوقف .فالتخا كلذ ىفف هدنع ةقث هربخأ يذلا نإ ىعدملا لاق اذإ : لاق

 ىلإ نيميلا هيلع ىعدملا در اذإ : لوقو .هيلع ىعدملا ىلع الإ اذه لثم يف نيميلا
 اذك اذه نالف ىلع هل نأ هدنع ةقث وهو ،هوبأ هربخأ دقل : ىعدملا فلح .ىعدملا

 اذك اذه نالف ىلع هيبأل نأ ،هدنع ةقث وهو ،ينالفلا نالف نب نالف هربخأو .اذكو
 . ملعأ هللاو .""هثراو وهو تام دق هوبأ ناك نإو .اذكو

 لصف

 هكيرش امهدحأ ناكو ،ايهنيب الاومأ اضياقت نيلجر يفو : هللا اهمحر هيلإ هنمو
 رخآلا ريغ مث ©ضايقلاب هيلإ لآ يذلا لاملا نم ائيش امهدحأ فلتأف .'""٠)ميتي

 ؟ كلذ يف هجولا فيك .اميتي هكيرش دنع نأب جتح او .ةلاهجلاب

 ةعاشم لاومألاو 5،‘""ث)ميتي هكيرش ضياقملا اذه ناك نإ : قيفوتلا ه هللابو باوجلا
 ٨ مكحلا ين لطاب يدنع ضايقلاف "ميتيلا مهس اهيفو اهب ضياقف ،ميتيلا نيبو هنيب
 هللاو ،لوألا لوقلا ينبجعي انأو .هيلإ عجار ميتيلا بيصنو © ضياقملا فالتإ هتبثي الو

 .ملعأ
 رامح لتقب هيلع ىعدملا رقأف 5أرامح هل لتق هنأ لجر ىلع لجر ىعدا اذإو : هل تلق

 ؟ ال مأ ""رحلا كلذ ىلإ همادقإ لجأل سبح هيلع بجأ .(""ريغ وأ هرامح ردي ملو

 ؟ ال مأ (٢٢/)نيميلا هيلع بجتو

 نم مهنم فلتخت مهلاوحأ سانلا نأل 5رمألاب ممقلا ىلإ .ظف (٩٢٢).رسحلا وبأ : لاق
 امأو .كلذ هل زوجي هنأ وجرنف . ةلاهجلاب ء ءىشلا ىلع مدقي نم مهنمو ، شلطبلا هتداع

 .ملعأ هللاو هل ("؟')وه ًارامح تلتقام ينأ هيلع ىعدملا فلحيف .نيميلا

 )٢٢٣( هثراو وهو تام دق هابا ناو : باوصلا لعل .
 .اميتي امهدحا كيرش ناكو : باوصلا لعل )٢٦٢٤(

 .ميتي كيرش ضياقملا اذهل ناك نإ : لرقي نا باوصلا لعل )٢٢٥(
 .هريغ وا هرامح ناكأ ردي ملو : لوقي نأ باوصلا لعل )٢٢٦(

 ؟ ال ما رايخلا كلذ لتق ىلع همادقإ ببسب : لوقي نا باوصلا لعل )٢٢٧(
 .هيلع بجت لهو : باوصلا لعل )٢٢٨(

 .قحلملا رظنا .نسحلا وبا لاق : باوصلا )٢٢٩(

 )٢٣٠( هرامح : باوصلا .

۔ ٧٣ ۔



 اذه كتعياب ينأ امهدحأ لاقف حالس يف ايصاخت نيلجر نع ينئبنا : هل تلق
 لرف لوقلا نوكيأ ؛ ةيطع هايإ ينتيطعأ كنأ حالسلا هديب يذلا رخآلا لاقو .حالسلا

 ؟ ايهنم نم
 وعدا مث ،عيبلا يعدي نمل حالسلاب ةيطعلا يعدي يذلا رقأ نإ ك يدنع اميف : لاق

 حالسلا نمثب هبلاطي ناك نإف ٥هل هعاب هنأ يعدي حالسلا بحاصو .هاطعأ هنأ

 ةحص هدنع نكت مل نإف } ةحصلاب الإ امهدحأ ىوعد لبقت ال ،نايعدم يدنع امهالكف

 . ملعأ هتلاو © ةيطعلا ركنأ اذإ ("")هبحاص ىلع دري نأ حالسلاب مكح الاو

 ىلع قوقح كلاهللو .اماتيأو اغلب ادالوأ فلخو كله لجر يف لوقت امو : هل تلق

 لجرلا كلذ ىلعو هقح كلاهلا ىوأ هنأ ىعداف ‘ لجر نم قحلا غلبلا بلطف ٠ سانلا

 عنميو . مهتصح مه ملسيل ةثرولا نم غلبلا نيمي قحلا هيلع يذلا دارأف ةصح

 .اوغلب اذإو { ماتيألا ةصح ملسي نأ هيلع مأ ؟ كلذ هلأ .اوغلبي نأ ىلإ 5 ماتيألا ةصح

 ؟ كلذ يف هجولا فيك مأ ؟ مهفلح مهنيمي دارأو

 لبكو وأ يصو ماتيألل ناك نإ كلاهلل لجرلا ىلع حص دق قحلا اذه ناك نإ : لاق

 لإ لجؤي الو هدنع حص ايب مكاحلا هيلع مكحيو ماتيألا ةصح ضبق يف هيلع موقيف

 مل بلطي اليكو يلاولا مهل ميقيف 53 ليكو الو © يصو هل نكي مل نإو ،ماتيألا غلبي نأ
 زاج . مهقح ذخأ يف ،لدع ةقث بستحم مهف بستحاو اليكو مهل مقي مل نإو . . مهقح

 .ملعأ هللاو 3 ةقث ريغ ناك اذإ مهقح ضبقي الو }©ككلذ

. ) 

 ىلع اقح يل نإ : يكاشلا لاقف ،لجر نم لجر ىكش اذإو : هللا ايهمحر هيلإ هنمو

 هنأو هوخأ هنأ بولطملا رقأو .هلام نم يقح ديرأو .تام دقو ،هيخأ وأ اذه يأ
 فيك مأ ؟ هثراو هنأو © هتوم حصي ىتح مأ ؟ امهنيب يلاولا مكحيأ .تام دق هنأو . هراو
 ؟ كلذ ي مكحلا

 هنم ثرو دق هنأو تتام دق هيلع ىعذدملا نأ مصخلا رقأ نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 هيلع مكح هقدصو .هقحب رقأ نإف .هضعب وأ 8 يعدملا قح هنم يدؤي نأ عسي لام

 لبق نم ، كلاهلا لام نم ،هذخأ هنأ رقأام رادقمب هلام نم قحلا بحاصل ملسي نأ

 .هبحاص ىلإ حالسلا درب مكح : لوقي نا باوصلا )٢٣١(
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 نم ائيش ذخأ هنأ رقي مل اذإ ،تولملاب رقأ ولو إةنيبلا يعدملا ىلعف ركنأ نإو . هنم هثاريم
 . ملعأ هللاو توملاب هرارقإ ىلع لمع الف .هلام

 لخدي له ءهرارقإ حصو .هدلب ريغ دلب يف ،هدنع دلوب لجر رقأ اذإو : هل تلق

 ؟ ثاريملا يف هتوخإ دنع

 هربغ دحأ هقحتسي ل اذإ 5 هيبأ ثاريم يف لخدي هنأ هب لمعن يذلا لوقلا ىلع : لاق

 قدصو .اغلاب نبإلا ناك نإف انز("")نم وه هنإ لقي ملو . ةيرس ءطو وأ ةيجوز مكحب

 لوقلا ىلع & حيحصلا نبإلا ةلزنمب '"""راصو } هبحاص ايهنم دحاو لك ثروو .هابأ
 ركنأ نإو ثاريملا هل تبث هابأ قدصو غلب نإف إاريغص ناك نإو .هب لمعن يذلا
 . ملعأ هللاو ثاريملا هل دريف

 اذه ةيرال فصن نم رثكأ مهردلا نزو نأ ملعاف .مهردلا نزو نع ينتلأس تنكو

 لاقثم اهنزو نامزلا اذه ةيرالو .هبح سمخو ةبح نورشعو ةسمخ هنزو نأل نامزلا
 . ملعأ هللاو { ةبح فصنو ناتبحو ةبح نورشع اهفصن نزوو .عبرو

 ؟ سالفإلا ىعداف نيد هيلع ناك نمو : هل تلق

 حصت ملو مهقوقح يف هؤامرغ هبلط نأ دعب سالفإلا ىعدا اذإ رثألا هب ءاجام امأ : لاق

 .اطرش اذه يف طرشي ملو ،هبذك حصي ىتح ةلوبقم هاوعد نإ : لوقف ،مهاوعد
 وجرأو .هيلع قحلا هل نم هقدصي وأ ،هقدص حصي ىتح ةلوبقم ريغ هاوعد نإ : لوقو

 هل نم بلطي مل اذإ سبحي ال لاح لك ىلعو ؛ لوقلا اذهب نولمعي مويلا انخايشأ نأ

 قحلا ىلإ برقألا يخوت يف .داهتجإلا دعب ىلتبملا ذخأ فالتخالا يابو هسبح قحلا
 وأ .ةلداعلا ةنيبلاب نوكت ةحصلاو .نيملسملا نم يأرلا هيف زوجي امم ناك اذإ زئاجف
 . ملعأ هللاو ں ملظ سلفملا سبحو .اهيف باتري ال ةرهشب

 نم تامو .انامز ةمسق مهنم دحاو لك زاحف لاومأ اومستقا ةثرو يفو : هل تلق
 { ةلاهجلاب ريغم هنأ وأ ةمسقلاب ضري ل هنأ دحأ ىعدا مث 3 مهنم عاب نم عابو تام

 ؟ كلذ نم أئيش هؤاكرش عاب نأ دعب

 ىضر ىعداو « مسقلا مهدحأ ىعدا اذإ ةثرولا نأ رثألا نم هانعمسام ىلع : لاق

 حصي ىتح ىضرلا هكيرش ركنأ نم لوق لوقلاف ،ىضرلا هكيرش ركنأو ،هكيرش

 .انز نم هنإ لقي ملو : باوصلا لعل )٢٣٢(
.واو الب .ةلزنمب راص : باوصلا )٢٣٣(



 رم دحأ نم فلتلا عقو اذإف { ةلاهجلاب ريغلا دارأو ىضرلاب رقأ نإ امأو . ىضرلا هيلع

 .ةلاهجلا ببسب فلتلا دعب ريغال هنأ هيلع نولمعيام ىلعف هريغ وأ عيبب ءاكرشلا
 نوملسملا لخدي ملو ىماتي ةثرولا يف ناك نإو . نيمستقملا نم دحأ تام نإ كلذكو

 احالص هوضريو { نيملسملا لودع هيف رظني نأ الإ تباث ريغ مسقلاف .مسقلا يف مهعم
 ضري مل نإو مسقلا هيلع تبث © هيضرو هبيصنب كسمتو ميتيلا غلب نإو .ىماتيلل
 دحأ ناك نإو . مكاح مكحب مسقلا نكي مل اذإ 3 هل حالص هيف ناك ولو لطاب مسقلاف

 ىنبجعي الو . هعم عيبلا ضقتنا مسقلا ضقتناو ،لاومألا نم هل عقوام عاب ءاكرشلا نم

 الدع نوملسملا هآر وأ نوملسملا هيف لخد دق مسقلا ناك اذإ ةلغ دري نأ يرتشملا ىلع

 . ملعأ هتلاو ،اباوصو احالصو

 لصف

 مكاحلا ناك نإف اثدحأ نيذللا نيجلفلا نع ىنتلأسام امأو : هللا امهمحر هيلإ هنمو

 ىعداف هنم لفسأ وه يذلاب رضم وهو جلف نم ىلعأ جلف ناكو نايرجت نيجلف دجو

 ركنأف هفرص نوديريو مهجلف ىلع هوثدحأ ىلعألا جلفلا لهأ نأ لفسألا جلفلا لهأ
 يدنع ةنيبلاف ٨٢٣٤‘. )اذكه هوكردأ مهنأو لفسألا جلفلا دعب هوثدحي ل مهنأ حلفلا لهأ

 .ةنيب اودجي مل اذإ نيميلا مهنم اوبلط نإ نيميلا ركنملا ىلعو ثدحلا ىعدي نم ىلع

 .قيفوتلا هللابو ، جلفلا فرص ىف ائيش هرارقإ حدقي ال ضرألا ةدايزب رقأ نم رارقإ امأو

 رخآلا ركنأف الصأ ًافورعم الام هاطعأ هنأ لجر ىلع ىعدا لجر يئو : هل تلق

 .هلغتسيو هزوحب '""ث)ةيطعلا يعدم ديب لاملا نأ دلبلا نم دهش نم دهشف 5هاوعد

 ١ هبلع ريغي ملو لاملا بحاص ةرضحب اهاعدأ ةيطعلا يعدم نأ حصي مل اذإ : لاق

 هنأ لاملا بر ىلع هاوعد ‘""`)لبقت الف الاو ةيطعلا ىعدا نم دي يف لاملاو ركني ملو
 هبلع هعدي مل اذإ لاملا بحاص ىلع ةجحب سيل لاملا زوحو .ةحص ريغب ،هايإ هاطعأ
 بر ةرضحب هعاب هنأ حص نإف لاملا نم هعابام امأو .ركني الو ريغي ال وهو ،هترضحب

 : لوقو . يضمي عيبلا : لوق فالتخا كلذ يفف ؤركني ملو }هيلع ريغي ملو ؤلاملا

 نإ هلام ةلغ هلو ، مكحلا ىنعم يف هناسلب ىضرلا لاملا بر رهظي ىتح تباث ريغ عيبلا

 .هودجو يأ .هوكردأ مهناو لفسالا جلفلا دعب هئادحإ جلفلا لها ركناف : باوصلا لعل )٢٣٤(
 )٢٣٥( ةيطع يعدملا ديب : باوصلا .

 )٢٣٦) ةيطعلا : باوصلا ١ .هاوعد لبقت
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 . ملعأ هللاو ، ةيطعلا هيلع حصت مل اذإ ةيطعلا يعدم نم اهبلطف ةيطعلا ركنأ

 ٠ هاوعد لجرلا ركنأف رغص هل دلول ًاقح لجر ىلع ىعدا لجر يفو : هل تلق

 عم رضحف شهيلع ىعدملا ىلع نيميلا تبجوو ،اهزجغأف ةنيبلا يعدملا ىلع تبجوف

 مهاردلا نم ءيشب يبصلا يب ,أل (٧٢٢)قحلاب ركنملا فرتعاف ٠ مهنيب اوحلصيل سان ا كلذ

 يلعام لاق و("٣“)ركنأ كلذ دعبف هسفن ىلع اهبتكو اهب رقأف ‘""“)نيميلا نع اعفد

 ؟ ال مأ كلذ هفارتعا تبثيأ .ءىش
 الإ قحلل هراكنإ عم يبصلا بأ حلاصام هيلع ىعدملا لجرلا اذه ناك نإ : لاق

 نيح ناك نإ . مكاحلا دنع مكحلا ي امأو . ةعجرلا هل لوقلا رثكأ ىفف نيميلا نع ًاعفد

 هيلع اقح هب تبثي احيحص ارارقإ يبصلا قحب هسفن ىلع رقأ 3 . يبصلا ابأ حلاص

 . ملعأ هللاو إ مكحلا رهاظ يف هرارقإ دعب هراكنإ زوجي الف © يبصلل

 هقح نود هنم ذخأيو لجرل هليحي نأ هل زوجمأ لجا قح هل لجر يفو : هل تلق

 ؟ ال مأ كلذ ("٨‘)هل زوجي لاتحملا كلذكو ؟ رضاح

 . ملعأ هللاو ٠ نيدلاب نيدلا عيب اذهو .هل لاحملل الو ليحملل كلذ زوجحم ال : لاق

 ةأرملا هذه لجرلا لاقف . يدنع ارضح ةأرماو لجر نع يديس كلأسأو : هل تلق

 لجرلاو ئ ينعلاخو يجوز ناك ةأرملا تلاقو نينثا وأ ةدحاو اهتقلط دقو يتجوز تناك

 ؟ ال مأ كلذ ين لجرلا لوق لوقلا نوكيأ ،ةأرملا دري نأ ديري

 يف ةقداص تناك نإ .ةأرملا هذهل ينبجعيو ءاذه لثم يف لجرلا لوق لوقلا نإ : لاق
 الئل در اهنيب ناك نإ اهدر دارأ اذإ درلاب ىضرت نأ 5‘"٠)كلذ لجرلا اهركنأو اهاوعد

 . ملعأ هللاو .همرح ىلع هعم نوكت

. 

 ، نيتمرص هلام يف لسف الجر نأ ىعداف انيلإ ءاج لجر يفو : هللا ايهمحر هيلإ هنمو
 (٤٢"ليالقأ ("٠"”تعسن دق مرصلاو .هلام يف لسفأ ملو يلام يف تلسف دق لسافلا لاقو

 )٢٣٧( .قحلا ركنم : باوصلا لعل )٢٤١( كلذ لجرلا اهيلع ركناو : لوقي نأ باوصلا لعل .
 )٢٣٨( .نيميلل اعفد : باوصلا لعل )٢٤٢( .تتبناو ترهظأ : تعسن
 )٢٣٩( .كلذ دعب ركنأ مث : باوصلا لعل )٢٤٣( روهظ لوا دنع ليخنلا فعس وهو بل ج : ابالقا

 )٢٤٠( .دعب وقي مل ايرط نوكي نيح .هل زوجيا لاحملا كلذكو : باوصلا لعل
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 ؟ امهنم نم لوق لوقلا نوكيأ
 يف رضاح لجرلاو ،ابالقأ عسنو يبح دق مرصلا ناك نإ : قيفوتلا هللابو ؤباوجلا
 لسفلا هيف يذلا عضوملل يعدملا وه نوكي نأ وجرأف ،لجرلا اذهل هبرقأو ،دلبلا

 . ملعأ هللاو ،نيميلا رخآلا ىلعو .ةنيبلا هيلعو("٠“هلعل

 بوتكمو “لجر ىلع لجرل قح 0"ث١اهيف بوتكم يه يتلا ةقرولا يفو : هل تلق
 ؛ذه مكح فيك باتكلا اذه خيرات نم ناضمر رهش ءاضقنا ةدم ىلإ هل لجؤم هنأ

 ؟ ةقرولا
 إ هنأل .قحلا هل نم لوق ىلإ هيف عجري نأ ينبجعيو ؛ ةلوهجم ةدم هذه يدنع : لاق

 ةلاو ،ةنيبلاب يعد رثكا ةدم قحلا هيلع يذلا ىعدا نإف .ةينالفلا ةنسلا نم لقي

 .ملعأ

 ؟ كلذ يف ظفللاام .هتوم دعب هقتعيل ("٠آ)هدبع بقري نأ دارأ نمو : هل تلق

 نب نالف رقأ : بتاكلا بتك اذإ .اهنم ًائيش كل ركذنو ةرثك ريبدتلا ظافلأ نإ : لاق

 اذهف ؛ ةبقعلا ماحتقالو ،ىلاعت هتلا هجول رح هتوم دعب انالف هدبع نأ ينالفلا نالف

 . ملعأ هتناو ،ريبدتلا ظافلأ نم ظفللا

 اف .انز دلو هنأ سانلا لوقب يعد لجر هءاج اذإ بتاكلا مكاحلا يفو : هل تلق
 ؟ بتاكلا هبتكي
 مكحي الف مكحلا يف امأو . سانلا دنع اهب فرعي ىتلا ةفصلاب بتكيف ةباتكلا امأ : لاق

 نبا هنأ هب رقأ نإف ؤهنبإ هنأ هب رقي ملام 5انزلاب همأ ىلع ًاعطقنم ناك اذإ نالف نبا هنأ
 .ملعأ هتناو 5 هثاريم يف لخدي ال هنأ لوقلا رثكأو .فالتخا كلذ يفف ،انز نم

 نأ هرمأيو ،هقح هنم بلط نم قحب نويدملا ىلع مكحي مكاحلا يفو : هل تلق
 هلاو .هقح ءاضقب مكحلا هيلإ بلطي مل نم قحب مكحي نأ هيلع سيلف ""٠")هايإ هضبقي
 .ملعأ

 رايخلاب يرتشملا نإ مث ةدملا تضقناف رايخلا عيبب لجرل هلام بتك نمو : هل تلق
 .هل : بوصلا لعل )٦٤٤(
 .اهيف بنك يتلا ةقرولا يفو : لوقي نا باوصلا لعل )٢٤٥(
 .قايسلا هب يحوي مالكلا يف اعاطقنا كانه نا ودبي )٢٤٧( .ريبدتلا وه لعفلاو .هتومب هقتع قلع يأ هربديو هدبع قتعي صنلا ين هب دارملا : هدبع بقري )٢٤٦(
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 نوكيأ { هلام عيمجب طيحي سانلل نيد هيلع ميابلا ناكو ،ريغلا هل زاجف .ةلاهجلاب ريغ

 مأ ءيشب نيدلا لهأ هقحلي الو . ةلاهجلاب ريغ اذإ هارتشاام ةميقب ىلوأ رايخلاب يرتشملا

 ؟ ال

 . ملعأ هللاو .نايدلا رئاس نم ىلوأ وه اندنع اذكه : لاق

 ىعدملا لاقف ،ةضف ةيرال اذكو اذك هيلع هل نأ لجر ىلع ىعدا لجر يفو : تلق

 ملو روكذملا قحلا اذهب مارحلا هللا تيب ىلإ اجاح جرخي نأ هترجأ لجرلا اذه نإ هيلع

 نأ . جاحلا وهو قحلل يعدملا لاقو ؛ اهريغب اجاح جرخو .ةجحلا هذهب اجاح جرخ

 ةرجألا نوكتو ،ةجحلا هذهب جحي نأ ةكم نم هريغ رجأتسي نأ هرمأ هل رجأتسملا لجرلا
 ؟ اذه يف ايهنم نم لوق لوقلا اذه نوكيأ .هل

 رخآلا ىلعو هلوق لوقلاف ،هريغ رجتأي نأ هرمأ مل ينإ لاقو 0"ث“رجتؤملا ركنأ نإ : لاق
 . ملعأ هللاو .ةحصلا

) . 

 ريغ لام هل سيلو ؤريثك نيد هيلعو ،ةعارز هل لجر يفو : هللا ايهمحر هيلإ هنمو

 ىلوأ تابثإلا بحاص نوكيأ .تابثإ لجرل هعرز يف بتكف هنيدل هعرز في ملو ،هعرز
 ؟ هيلع نولمعت يذلا ايف .فالتخا هيف ناك نإو ؟ عرش مهلك مأ

 يرجي هنيد نع ميرغلا لام ضقن اذإ تابنإلا بحاص نإ : قيفوتلا هتلابو باوجلا

 . ءامرغلا ىلع جتحا نوكي نأ الإ نايدلا عم (٤٢)ع رش وه لوق : فالتخالا هيف

 .هونيدي نأ اوبأف ك هقح ين هل هتبثأ يذلا هعرز ىلع عرزلا بحاص نيدي نأ دارأ نيح

 مل وأ مهيلع جتحا 5ءاوس كلذ : لوقو . هقح ين هايإ هل تبثأ يذلا هعرزب ىلوأ وهف

 وجرأو .ايح تبئللا مادام نايدلا رئاس نم هل تبثأ ايب ىلوأ تابثإلا بحاصو جتحي

 نب رصان نيقتملا جارسو ،نينمؤملا ريمأ رصعو انرصع يف هب لمع لوقلا اذه نأ
 يقاتسرلا ديعس نب سيمخ ىضاقلا انخيش نمو . هللا ىضر ،يرعيلا كلام نب دشرم

 بوصأ نيلوقلا يأ يل نيبتي ملو .يدي ىلع يرجت ال ماكحألا نإف انأ امأو : هتلا همحر

 . قيفوتلا هتلابو }هباوص يل نابام كل بتكأ ىتح

 نيب اهريغو تاعويبلا يف قاروألا نم أئيش يلاولا لايع نم بتك نم يفو : هل تلق
 .رجتؤملا )٢٤٨(

 .كيرش : عرش )٢٤٩(
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 ؟ هطخب مكحي نأ يلاولل زوجيأ . كلذب هرمأي ملو ،كلذ ىلع هنمأي يلاولا ناكو .سانلا
 مكحي نأ زوجيأ .هب قثي يلاولا ناكو يلاولا ةبغر ريغ نم دحأ بتك وأ ؟ هرمأي ىتح مأ
 ؟ ال مأ هطخب
 ا ؛سانلا نيب ةباتكلاب هرمأ نم طخب الإ مكحي ال نأ يلاولل '"ث`)ينبجعي ال : لاق
 الدع انيمأ ةقث بتاكلا ناكو هنع حص اذإ ، نيملسملا نم ماكحلا نم هريغ هرمأ

 . ملعأ هللاو كايضرم

 اذكو اذك كيبأ دنع ىل نإ : هيخأل امهدحأ لاقف امهوبأ تام نيوخأ يفو : هل تلق

 ملسو هاخأ نيوخألا دحأ قدصف .ةيرال اذكو اذك انيبأ ىلع انُمأل وأ إ مهاردلا نم
 ؟ال مأ ةعجرلا هلأ . مهاردلا ركنأو هيخأل قدصملا عجر كلذ دعبف ٥ كلذك اهمأل

 هل سيلو © ةعجر اهيلع يدنع هل سيلف اهقدص امدعب اهافوأو اهقدص ناك نإ : لاق

 . ملعأ هللاو نيمي اهيلع .اهقدصي نأ دعب

 ىلعأ ،يلاولا دلب يف هيلع ىعدملا ناكو لجر ىلع لجر ىعدا اذإو : هل تلق
 لإ لصي نأ يعدملا ىلع مأ يعدملا بلط اذإ ؟ همصخ ههجاويل هيلإ لسري نأ يلاولا
 ؟ هقح هل ملسي مل نإ ،يلاولا نم هرذع هيلع يعدي نم
 الف مكاح دلبلا كلذ يف نكي ملو ، يلاولا اذه ةيعر نم هيلع ىعدملا ناك نإ : لاق
 نمم يلاولا ناك نإ ، يلاولا عم مكاحلا دنع هلصاويل ("٠٨)ةردملا همصخ يطعي نأ سأب

 امإو .هقح هيطعي نأ امإ ؛ ةردملا يف هل بتكي نأ ىنبجعي الو .هتيعر ىلع مكحلا هل
 ةاو ؤفيرشلا عرشلا بجأ : هل بتكي نكلو .مكحلا مكاحلا دنع هلصاوي نأ
 . ملعأ

 الفلا يلام تعب تنك ينإ : امهدحأ لاقف ؛ نالجر مكاحلا رضح اذإو : هل تلق

 : هيلع ىعدملا لاقو ،اذه ىلع هتعب اميف ةلاهجلاب ريغمو ،تعب ايب لهاج انأو ءاذه ىلع
 نم نيميلا دارأف ةحص يعدملا دنع نكي ملو .قح هل لب الو الام اذه نم رتشأ ل

 ؟ نيميلا ظفل فيكو ؟ كلذ هلأ .لاملا اذه ىرتشاام هنأ همصخ
 6هب لهاج وهو هعاب يذلا وه هنأو ادودحم الام يعدي يعدملا اذه ناك نإ : لاق

 نكي ملو ،هل لاملا اذه نإ : هيلع ىعدملا لاقف .ةلاهجلاب لاملا اذه يف ميبلا ضقان وأ

 )٢٥٠( ال نا لازلل ىنبجعي لاق : باوصلا . . ٠
 ة كلا زا ءاعدتسالا : ةردملا
)٢٥١( 

. 

 اهوحنو مكاحملا ىدل روضحلا هيلع بجو نمل ملسي ةطلسلا نم بوتكملا يمسرل دتسإ ر
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 هيلع ىعدملا فلحي لاملا ةرضحب نيميلا نوكت نأ ىنبجعيف لجرلا اذه نم هارتشا

 ئلع هعاب هنأ يلع يعديام لبق نم ءاذه نالف ىلع در ىلعام ،يلام لاملا اذه نأ

 . َ .ملعأ هللاو ،هب لهاج وهو
 يرتشملا ىعداو ، عيبلا ىلع هركأ هنأ ىلع لاملا اذه عاب هنأ عئابلا رقأ اذإو : هل تلق

 يعدي يذلا عئابلا يدنع يعدماف ،عئابلا نم يرتشملا هلبق دقو هركم ريغ هنأ هنم

 نأ لوألا عئابلا ىعداو ،هريغ لجر ىلع لاملا اذه عاب دق يرتشملا ناك نإف ك هركم هنأ

 هلف عيبلا ىلع هركم ينأ لبق نم ،تباث ريغ هل يعيب نأ ملاع وهو هارتشا يناثلا يرتشملا

 تيرتشا ينأ فلحيف كلذ ىلع هنيمي دارأ نإف كهمصاخي نأ دارأ نإ ةموصخلا هيلع

 نم ،أقح هيف ""“")اذه نالفلا اذهل ملعأ الو .ينالفلا نالف نب نالف نم لاملا اذه
 . ملعأ هللاو ، هعيب ىلع هركم وهو ينالفلا نالف نب نالف ىلع هعاب هنأ يعديام لبق

 انأ : لاقف ،ناويحلا نم هريغ وأ 5هارتشا ريعب نم ريغي نأ دارأ نميفو : هل تلق

 تدجو دقو لجرلا اذه نم هتيرتشا يذلا ريعبلا نم ةلاهجلا ليبسب وأ . ةلاهجلاب ريغم
 هيعدي يذلا بيعلا ناك اذإ ؤهنم اريغ اذه نوكيأ .اذه ريغ هنم نكي ملو ؤابيع هيف
 .رجألا قزرت ريغلا ةفص كلذ كريغص فرع ؟ ("“"ريعبلا هب درل حص ول نإ
 نم ريغلا يف مهتداع هب ترج يذلا ريعلا يف ةماعلا ظفل وهف ظفللا اذه امأ : لاق
 مهتداع هب ترج ايب مهلو ٥ مهيلع مكحي موق لك نإ راثآلا ضعب يف انعمسو 3 عويبلا

 ٠ مالكلا حيصف امأو .‘"“ث)اوظفلام ريغ ةحيحصلا ةغللا يف ناك ولو ،مهظافلأ نم

 .اذه نالف نم ةبادلا هذه ءارشب ضري مل نإ . يرتشملا نم ظفللا نوكي نأ ينبجعيف

 هتلاهج لبق نم 0 ينالفلا نالف نب نالف نم : لاق .ابئاغ ناك نإو ارضاح ناك نإ

 . ملعأ هللاو اذك هتفص يذلا بيعلا وهو ،اهيف وه يذلا بيعلاب

 لصف

 هذه فرصتتأ : لهسو ،ربنعو تاكرب همسإ لجر يئو : هللا اهمحر هيلإ هنمو

 ؟ ال ما ءامسألا
 فرصتنتو إ ةفرصنم ريغ ("٨‘)تايمجعألا ءايسألا نأل الف ةيمجعأ تناك اذإ : لاق

 .اذه نالفل : لوقي نأ .باوصلا لعل )٢٥٦٢(
 . . .تبنو حص ول ريعبلا هب دري امم هيعدي يذلا بيعلا ناك اذإ : باوصلا لعل )٢٥٢(
 .هب اوظفلت ام ريغ : باوصلا لعل )٢٥٤(
 . ةيمجعالا ءايسالا : باوصلا لعل )٢٥٥(
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 . ملعأ هتناو نكاس اهطسوو فورح ةثالث نوكت نأ الإ ةركنلا يف

 رم طخب ةبوتكم ةقرو رضحأو ا ًاقح لجر ىلع يعدي نميف لوقت امو : هل تلق
 .ابر هجو نم الإ يلعام ةقرولا كلت يف يذلا نإ : هيلع ىعدملا لاقف ؛ هطخ زوجي
 ںزلت نمو ؟ ايهنم يعدملا نوكي نمو ؟ كلذ يف مكحلا فيك .قحلا هل يذلا ركنأف
 ؟ نيميلا
 ا مكحي ةبوتكملا ةقرولا تناك اذإ .قحلا هيلع يذلا انهاه يعدملا نإ لاق

 هجوب هسفن نع قحلا نم اهيفام لاوز ىعدا نم وه ،هيلع تحص نم ىلع ،نوملسللا
 .نيميلا هسفن نع قحلا لاوز نم يعدملا اذه يعدي امل ركنملا ىلعو ‘كلذ ريغ وأ ابر

 هذه يف قحلا هيلع حص يذلا ىلع { ةقرولا هذه يف قحلا هل حص يذلا نيميلا دارأ نإف
 .هيلع حصام ملسي امإو ،ملسي الو فلحي نأ امإ ؛ نيميلا نم هل دبالف 7 ةقرولا

 ينبجعيو . ملعأ هتلاو } يعدملا ىلع نيميلا دري امدعب نيميلا هيلع ايب ىعدملا ىلع سيلو

 يذلا قحلا اذهام هاوعد يف لوقيف اقح دحأ ىلع يعدي نمل مكاحلا لوقي نأ
 "“٨هبلطا وأ قحب انالف "٢٢"١بلطأ هلوق نأل ؟ هبلطت هجو يأب ؟ انالف هب "بلطت
 .يش اهنم : فلتخت ةبلاطملا نأل ،نالف ىلع ىوعد حيرصت ظفللا اذه يف سيل ءاذكب
 تمس يذلاف ،رارقإلا ماكحأ يف كلوق امأو . ملعأ هللاو "مزال ريغ ءيش اهنمو مزال
 هرارقإ هنع لطب ،‘"““)هنع لطبأو هل رقملا رارقإ ركنأ دق هل رقملا ناك اذإ شرثألا نم

 . ملعأ هتناو .ةيناث هل رقي عجري نأ الإ كلذ

 يدنعام نويدملا لاقف {. مكاحلا ىلإ قحلا بحاص هيلع عفر اذإ نويدملا يفو : تلق
 لوقي نأ مكاحلا ىلعأ .بايثلا وأ حالسلا نم ًائيش نويدملا دنع مكاحلا ىأرو .ءافو

 ؟ قحلا بحاص كلذ هيلإ بلطي ىتح مأ ؟ كيلعام فوأو كحالس عب نويدملل

 ؟ ةوسكلا نم نويدملل كرتي امو
 مكاحلا لقي الف نويدملا دي يف يذلا حالسلا عيب قحلا هل يذلا بلطي مل اذإ : لاق
 هل كرتي نأ ينبجعيف .ةوسكلا نم نويدملل كرتي ام امأو .كحالس عب نويدملل
 . ملعأ هللاو فارسإ ريغب رحلا نع هنكيو دربلا نع هئفديام

 )٦٥٦( .بلاطت : هلعل ١
 .بلاطا : هلعل )٢٥٧(
 .هبلاطا : هلعل )٢٥٨(

 :هنع هلطباو رقمل رارقإ ركنا دق : باوصلا لعل )٢٥٩(
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 ىلوألا ةلمهملا رسكب ءفدلا اماو لبقتسملا فاك مضب هنكي هنك : فلؤملا لاق

 . لاق .اهفاوصأو اهرابدأ نم يفدتسا امل ايفد تّيمس م لبإلا جاتن ءيفدلاو .دربلا فالخ

 بتك .ةلي يبنلا نأ ثيدحلا يفو . ٢٠) ) عفانمو ءفد اهيف مكل ز : لجو زع هللا

 تاقدص ىلع نونومأم مهن - يأ «ةنامألاو قانيملاب اومّلسام مهئفد نم انل» : نادمه دفول

 ءاف رسكب ءافد افدي لا يفد هلعف نم مزاللا امأو .قدصم مهيلإ ثعبي ال مهلاومأ

 توفد لاقي ةليللا ءيفد وه نيلعفلا نم ءافلا مضب امإو ٠ لبقتسملا نم هحتفو يضاملا

 . ملعأ هللاو ٠ ءفدلا نم هيفدي هافدأ هلعف نم يدعتملاو ةيفد ٦٢٦) )هذهف هذه انليل

 مكحيأ © يصولا اهفوي ملو ،كلاهلا اهجوز نم اهقادص ةأرملا تبلط اذإو : هل تلق

 ؟ ءادنلاب كلاهلا لام عيبي نأ هيلع

 ىلع ةأرملا قح حص اذإ هيلع ارداق ناك نإ كلذب يصولا ىلع مكحي معن : لاق

 .ملعأ هللاو .هنيد ءاضق يف هاصوأ يصولا ناكو كلاهلا

 8 يعدملا ىلع نيميلا درف ،رثؤم ريغ ابرض لجر ىلع لجر ىعدا اذإو : هل تلق
 ناكو ،نيميلا دري نأ هل ناك نإو ؟ال مأ ةنيب كلانه نكي مل اذإ در اذه يف نوكيأ

 ؟ كلذ يف لوقلا فيك . برضلا ةميق فرعي ال يعدملا

 هاطعأ همصخ هل رقأ نإف عمست هاوعد نإف دحأ ىلع هلؤي ابرض ىعدا اذإ : لاق

 ردقي ملو .همصخ هركنأ نإو .رثؤم ربغ وأ رثؤم ناك ، برضلا '"٦"”شرأ نم هل بام
 ىعدملا ناك نإف © ىعدملا ىلع نيميلا در نإف ، نيميلا هيلع هلف ؛ هنيمي دارأو .ةنيب ىلع

 ريغ ةبرض اذكو اذك هبرض دقل هل فلح .رثؤم ريغ برضلاو 3 هبرض اذكو اذك يعدي
 ("٦“الإ و رثؤم ريغ برض شنراأب هيلع ىعدملا ىلع مكح فلح نإف .هل ةملؤم ،ةرثؤم
 .ملعأ هللاو ، يعدملا يعديام ىلع ةموكحلا نوكتف ىري دق رثألا نإ .ارثؤم ىعدا ناك

 زوجيأ ؛ جارسلا دقوت عم ،ليللا يف هسفن ىلع هل قحب رقملا رقأ اذإو : هل تلق
 ؟ هيلع بتكي نأ بتاكلل

 . ملعأ هللاو ،رارقإلاب قطنت هيتفش ىلإ رظن اذإ معن : لاق

 . يهف : هلعل )٢٦١(

 وه شرالا }تاحارجلا ةيد وه : ليقو .مولعم ردق هل سيلام تاحارجلا نم شرالا .ناسللا يف .ءاج : شرالا )٢٦٦٢(
 . هيلع هئادتعإ ببسب لام نم يدتعملا نم هيلع ىدتعملا هذخأيام

 . ىعدا ناك نإو : باوصلا لعل )٢٦٣(
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 عض اذإ هنأ رثألا ضعب نم هتعمسام ىلعف .اهنع تلأس يتلا ةلأسملا يف كلوق امأو

 عئابلا تام نأ دعب . نوملسملا هطخب مكحي نم طخب لجر لام ف رايخلا عيب

 ال مهنأ مهلاوقأ نم ءاجام رثكأ يفف ،تام نأ ىلإ عئابلا هزوحي لاملا ناكو ،يرتشملاو

 .مهلاوقأ ضعب يف ءاج هنأ وجرأو .لقتنت كالمألاو ىقبت قاروألا نأل .اهب نومكحي

 يف كلذب ةجح هل تبثال عئابلا زوحو .اهلاقتنا حصي ىتح تباث ةحصلا مكح نأ

 تبثي الو عئابلا زوح عفني الف تام دق يرتشملاو ءايح عئابلا ناك نإو .("٦ثلاملا

 ىلإ لقتنا هنأ حصي ىتح هثاريم يف نوكي . يرتشملل لاملاب مكحيو كلذب ةجح هل

 . ملعأ هتلاو ،نيملسملا لاوقأ نم هباوص كل ناب ايب لمعاف .عئابلا
. ) 

 بستحاف }هلام عيمجب طيحي نيد هيلع ناكو .يفوت لجر يف : هللا ايهمحر هيلإ هنمو

 بلع جرخو ، مهاردلا ضعبب انفك هل ذخأو 5(٦٢“)ىتوملا جرخ هيلع جرخو ؤ©بستحم هل

 لوقتام .جرخلا اذهب اوضري ملو كلذ نايدلا ركنأف ؛ كلذ هلام نم ذخأو .اذه ريغ

 ؟ كلذ ي انديس
 نيدلا : لوقو .هنايد نم ىلوأ تيملا نفك لوق : فالتخا هيفف نفكلا امأ : لاق
 رطع يف ناك نإف .وهام يردأ الو }هايإ يل نيبت مل ،جرخلا رئاس امأو .نفكلا نم ىلوأ

 لبقي الف هرطعو هنفك يف هيلع جرخ هنأ هاوعد امأو .فالتخا هيف اضيأ رطعلاف تيملا
 نأ رثألا يف هانعمسام يلعف ،‘"`“»اهريضحت مكحو لاومألا يف كلوق امأو . ةحصلاب الإ

 .ةنوكسم ريغ تناك اذإ راضحلاب الو ("٦")ةانابملاب ناربجلا ىلع اهيف مكحي ال لاومألا

 .لاستغالل ("٨٦)مرحلا اهلخدت يتلا نيتاسبلا يهو جالفألا اهيف يتلا لاومألا نم الو

 . ملعأ هللاو

 اهدنع نكي ملو 5امهدلب يف اهنكس طرش ("٦“}نأ اهجوز ىلع ةأرملا تعد اذإو : تلق
 .لاملا كلذ يف ةجح هل تبثي ال عئابلا زوحو : هم دارملا لعل )٢٦٤(

 جرخ : هلوقب دارملا لعلو .تيملا زيهجت اهجاتحن يتلا ةقفنلا يه ىتوملا جرخو . . . ىتوملا جرخ هل جرخاو : باوصلا لا ٨٠٥)

 .تباثلا ريغ جايسلا وهو .راضحلا اهنمو . . .اهديرجو ليخنلا عوذج نم تباث ريغ جايسب اهجييست : اهريضحن )٢1٦(
 رود يف ررضتملل قح يهو .ناريجلل اررضو اجرح ببسي يذلا هوحنو راهنملا رادجلا ءانب ةداعإب ةبلاطملا يه : ةانابملا )٢٦٧(

 .ريغال نيتاسبلاو نكدلا
 .ءانلا : مرحلا )٢٦٨(

 .اهدلب يف اهانكس هيلع تطرتشا اهنأ اهجوز ىلع ةأرملا تعدا اذإو : لوقي نأ باوصلا لعلو .ةدئاز . نا )٢٦٩(

۔ ٨٤ ۔



 ؟ اذه يف نيمي هيلعأ .اهجوز نيمي تبلطو .ةحص
 . ملعأ هللاو هيلع اه قح اذه نأل نيميلا هيلع معن : لاق

 ؛ جوزتت نأ ىلإ "قح اهيف لجرل ةقرو '""‘)بتكت ةأرملا تدارأ اذإو : هل تلق

 ؟ ال مأ لجألا كلذ بتاكلا بتكيأ
 . ملعأ هللاو .بتاكلا اهبتكي نأ ينبجعي الو .اهل ىنعم ال ةدملا هذه نإ : لاق

 هفلخ امم هنأ يعدي دحاوو .هل هنأ يعدي دحاو : اعضوم نييعدم يفو : هل تلق

 ؟كلذ ي مكحلا فيك .ناضمر رهش ةرطفل هفقوو هكلاه
 ىنبجعيف ةرطفلل هيعدي وه امنإو هسفنل عضوملا اذه يعدي ال يعدملا ناك اذإ :

 نم ررم نأ مكاحلا """"»هعنم الاو ةحص تأي مل نإف } ةحصلاب وه"" , ٢
 . ملعأ هللاو ، ةجح ريغب هسفنل هيعدي

 نأ ىلع الإ اهتجوزتام لاقف .اهقادص لجآب هتبلاطف هتجوز قلط اذإو : هل تلق
 ؟ كلذ يف مكحلا فيك {ةيرال يتئام ىلع ينجوزت يه لوقتو . ةيرال نوسمخ لجآلا

 نإو ،رثكأ اهقادص نأ ةحصب ةأرملا يأت نأ الإ جوزلا لوق كلذ يف لوقلا : لاق

 . ملعأ هللاو نيميلا هيلع اهلف هنيمي تدارأ

 دارأف سانلا نم دحاو نهب ىكش اذإ ءاسنلا يف انديس لوقت امو : تلق

 . مصخلا ضري ملو ، نهل مصاخي نم نلكوي نأ ندرأف 3 يلاولا دنع نهراضحإ يكاشلا
 ؟ كلذ يف مكحلا فيك
 امل وأ ،نهقحلت ةرورضلا الإ تويبلا نم نهجرخي ال يتاوللا تارودخملا امأ : لاق

 يذلا دلبلا يف نك ولو ، ماكحألا ين ءالكولا نهيلع ءالؤهف ،هيلإ جورخلا نم نه دبال

 رمأب نهفلحي ةقث مكاحلا نهيلإ لسرأ .نيميلا نهيلع تبجو نإو ،مكاحلا هيف
 هلعج اذإ ، مكاحلا دنع الوبقم ةقثلا لوق نوكيو كلذب مكاحلا ربخيو مكاحلا

 نإو .اهرضحأ نيميلا رضحي نأ مصخلا ءاش نإو .كلذ لها نم ناك اذإ .كلذك

 ةللاو إةأرملا نيمي نم هلوسر هب هربخأ ايب '""٨مكحيأ مكاحلا يضم ("""اهرضحي ال ءاش
 .ملعأ

 .بتكت نا : باوصلا لعل )٢٧٠(
 .ىوعدلا ميقي .بلاطي : يعدي )٢٧١(

 . .مكاحلا هعنم ةنيبب تاي مل نإف : دارملا لعل )٢٧٢(
 )٢٧٣( .اهرضح نيميلا رضحي نأ ءاش نإو : باوص لعل . .

)٢٧٤( مكحيف : باوصلا لعل .



 ىلع ليلدلا . سانلا نع تاروتسم . تاسوبحم يأ تارودحم هلوق : فلؤملا لاق

 تاسوبحم يأ )٥٧٢)ي مايخلا ف تاَروصقَم روح < : هركذ لج هللا لوق ٥كلذ

 ( 6 ةروتسم .3ةردحح تناك اذإ هانعمو ةروصقم ةأرمإ : لاقي لاجملا ف تاروتسم

 .ةق يبنلا نع ثيدحلا يف يورو . ليعفتلا نزو ىلع ريدختلا نم ذوخام وهو .جرخت
 براغملاو قراشملا يف اهرون ءاضأل ضرألا ىلإ تزرب ةنجلا نم ةأرمإ نأ ول» : لاق هنأ

 ةمالعلا ملاعلا خيشلا . ىنعملا اذه يف لاق دقو .«ةبيط حئاور ايهنيبام تألمو اهنيب امو

 : ارعش ٠ هللا همحر ٠ (٢"٧)ىوزنلا يدمسلا يدنكلا ناميلس نب ميهاربا نب دمحم

 اهرون سدانحلا يف اهنم قرشأل ةمهلدم ةليل يف تزرب ولو
 اهروطع نيقفاخل ١ نيب بيطل ةب اؤذ ءامسل ١ الود تلسرأ ولو

 .عجر .ملعأ هتناو ك هعضوم ريغ اذه نأل }ةلاطإلا فوخ هتكرت اذه لثم ريثكو

 لاقف ،رايخلا عيبب هدنع الام لجرل لجر لاحأ اذإو : هل تلق . هللا اهمحر هيلإ هنمو

 نم لوق لوقلا نوكي ،نيسمخ كتيطعا يرتشملا لاقو نيرشع ينتيطعأ ليحملا

 ؟ ايهنم

 تبجو نم لك نأل مراغلا لوق لوقلا نأ هذه كتفص ىلع : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ارراقتي نأ دعب © يرتشملاو عئابلا فلتخا اذإ امأو .هلوق لوقلاف مهاردلا ةمارغ هيلع
 : عئابلا لاقو اذكو اذك لاملا اذه نمث نم كتلصوأ : يرتشللا لاقف نمثلا ىلع

 قحلا نأو © عئابلا لوق اذه يف لوقلاف . يرتشملا لاق امم صقنأ .اذكو اذك الإ ينلصوت
 اهنأ هل لاحملاو وه رراقت دق ليحملا اذه ناك نإو . ملعأ هللاو ، يرتشملا ىلع حص دق

 كتلصوأ دق هل لاحملا لاقو ،اذكو اذك الإ ينلصوت مل كنأ ليحملا ىعداف ،اذكو اذكب
 . ملعأ هللاو ،ليحملا لوق اذه يف لوقلاف ؛ ليحملا لاق امم رثكأ اذكو اذك

 ةأرملا تلاقو . يتجوز هذه لجرلا لاقف .انيلإ اصاخت ةأرمإو لجر يئو : هل تلق

 يدلو اذهو & يعم يهو تيضر لجرلا لاقف .اجوز هب ضرأ ملو ، يخأ هايإ ينجوز
 ىتح مأ ؟ ةيجوزلاب اهيلع مكحي له .انامز هدنع اهنأو ،هنم هنأ دلولاب ترقاف اهنم
 ؟ اهاضر حصي

  

 )٢٧٥( نمحرلا ةروس ٧٢.
 .قحلملا رظنا )٢٧٦(

۔ ٨٦ ۔-



 . ةيجوزلاب هل اهنم ارارقإ سيل اذهف هب ضرت ملو ،اهب اهوخأ هجوز هنأ اهرارقإ امأ : لاق
 مكحي ("١")سسيل ٥هنم هنأ دلولاب ترقأ نإ كلذكو .هتجوزب تسيل اهنأ تركنأ اذإ

 اهنأ الإ هتجوز اهنأ ترقأ نإ امأو .هعم تناك اهنأ اهرارقإ كلذكو . ةيجوزلاب هل اهيلع
 جوزلا ركنأو ضري مل هنأ كلذ بألا ىعداو ،اهيبأ ىضر ريغب اهوخأ هجوز هنأ تعدا

 هل ترقأ اذإ ] هيلع اهلوق لبقي مل 3 حيحص جيوزت نم هتجوز اهنأ اهب كسمتو 5امهاوعد

 نم ىلع ةيجوزلاب رارقإلا نوتبثي نيذلا نيملسملا ضعب لوق ىلع ،ةيجوزلاب كلذ لبق
 . ملعأ هللاو 5اهب رقأ

 نوكتو إهتوم دعب هلام نم يقبام ثلثب بتكي نأ دارأ نم ةفص فيكو : هل تلق

 ؟ بتاكلا بتكي فيك ؟ دحأل ثلثلا يف هرارقإو هتيصو
 هلام ثلث نم ىقبي ايبو هتيصو ىلع '""اقسن بتاكلا بتك اذإ يدنع : لاق

 دعبو ،ثلثلا نم قوقحلا نم هسفن ىلع هب رقأام ذافنإ دعب ينالفلا نالف نب نالفل

 . هلام ثلث وهو ثلثلا اذه نم ةيصولا هذه لبق ،اياصولا نم هب ىصوأام ذافنإ

 .هل عزانيو ،هدلو لام ىلع فلحي نأ دارأو .ةقث ربغ دلاولا ناك اذإو : تلق

 مصخ فلحيو ،هدلو قوقح ىطعيو ؟ كلذب هل مكحيأ ٥ سانلا دنع هقوقح هل بلطيو

 ؟ ال مأ هدلو
 نم هانعمسام ىلع ،كلذ هلف هدلو مصخل فيلحتلاو ،هدلول ةمكاحملا امأ : لاق

 هاري ناك نإف . مكاحلا رظن ىلإ كلذ دري نأ ينبجعيف {هدلو لام ىطعي نأ امأو رثألا

 نم هلام هل ظفحي نم هل ماقأ الإو ،هضيبقتب قوقحلا لهأ رمأ هدلو لامل اظفاح

 .ملعأ هللاو نيملسملا

 وأ لايب نودهشي مهلكو ،‘""“)ليلق سان دلبلا يف ناك اذإ ةرهشلا يفو : هل تلق

 اهب مكحي ىتلا ةرهشلا دحو ؟ ال مأ ةنيبلا ماقم مهتداهش موقتأ ؛ لجر ىلع لجرل قحب

 ؟ اهتفص فيك .قوقحلا ين
 .لودعلا ةداهشب الإ كلذ نوكي الف .دحأ ىلع دحأل قوقحلا ةداهش يف امأ : لاق

 نكي مل اذإ اهب مكحي مل ،هل لصأ هيعدي دحأ دي ي لايب ةرهشلا تدهش اذإ كلذكو
 يف ،اهيف باتري ال تناكو ضراعم اهضراعي مل اذإ .لبقت ةرهشلا امنإو .نالدع اهيف

 .مكحي ال : لاقي نا حصنفالا )٢٧٧()

 .ةدايزو قحلم دارملا لعل : قسن )٢٧٨(

 .نوليلق سان : حصفالا )٢٧٩(

۔ ٨٧ _۔



 اذكل فقو هنأو اهبابرأ فرعي ال يتلا لاومألا نم هنأ وأ .‘"٨‘)ةيفاص لاملا اذه نأ

 .ادعاصف ةسمخلا نم ددعلا يف ةرهشلا تناك اذإ لوقلا رثكأو .دحأ دي يف هنأو .اذكو

 هلاو ،هيف اهلوبق زوجي ييف ةلوبقم يهف "بيرلا عفتراو ٥هب تربخأ ييف كشلا جلاخي ملو
 .ملعأ

 هنإ مث ربلا باوبأ نم سان ىلع فوقوم لام هدي يف لجر ناك اذإو : هل تلق
 اولغتسي نأ مهلأ مهلام نم هتنرو هادفف نهارلا لجرلا تايف رخآ ")لجر ىلع هنهرأ
 يدفيأ ،ائيش كلاهلا فلخ نإو لاملا اذه اهب اودف يتلا مهرادلا ردقب لاملا اذه نم
 ؟ ال مأ هفلخ يذلا هلام نم

 ناك نإ ،نهرلا هيف تباث ريغ ،ربلا باوبأ نم باب ىلع فوقوملا يف نهرلا نإ : لاق
 كلاهلا ىلع نهترملا مهرادف ،هل سيل هنأ ملعي ال نهترملاو .‘""هنهرأ كلاهلا اذه

 ريغ يف اهفرصيو اهذخأي نأ دحأل سيلو { هل فقو اميف فرصت لاملا اذه ةلغو ،نيد
 لاو ءاهحالصل ةرجأ اهنم ائيش عفدي نأ الإ اهادف ولو """"أئيش الو .هل تفقوام
 . ملعأ

 لام عيبي نأ بالا دارأف لام مهلو راغص دالوأ هل ناك اذإ لجرلا ينفو : هل تلق

 ةفص امو ؟ ال مأ بتاكلا هل بتكيأ .عيب ةقرو هيف بتكي نأ داراف .راغصلا هدالوأ
 ؟ ةباتكلا

 . هدالوأ لام عيب هل بتكي نأ بتاكلل ىنبجعي الف ةقث ريغ بألا ناك نإ : لاق

 هجولا ىلع ،مهلامل هعيب نوكي نأ الإ .مهلام عيب نيبو هنيب لوحي نأ يلاولل ينبجعيو
 كلاهلا لبق نم مهمزل نيد يف ،مهلام عيبي نأ كلذ لثمو ؛ نوملسملا هزيجي يذلا
 (٢"٨')ستكيو هدلو لامل بألا عيب ظفل امأو . ملعأ هللاو ، هتيصو يف وأ ٦هوثرو يذلا

 6 نالف هدلو لام عاب دق هنأ ينالفلا نالف نب نالف رقأ ،هرارقإ فرع ناك نإ بتاكلا
 هقرطو هقوقحو لاملا اذه دودح عيمجب إاذك ةيرق نم ،اذك ىمسملا لاملا وهو

 . ملعأ هللاو ،كلذ ريغ وأ رجش وأ لخن نم هيفام عيمجبو ؤ هيقاوسو

 كالما نم تحبصاف مهل ثراو الو اوتام وأ اهلهأ اهنع الج يتلا يضارالاو كالمالا يهو .ىناوصلا لع عمجت ةيفاصلا )٢٨٠(
 .لاملا تيب

 .لجر باسحل هنهر : دارملا لعل )٢٨١(
 .هنهر : حصنالا )٢٨٦٢)
 .اقلطم كلذ زوجي ال يا .ناك ببس يال : دارملا لعل )٢٨٢(
 .بتكي نا : باوصلا لعل )٢٨٤(

  

۔ -_ ٨٨



 ٥ هعرز تبرخ هتباد نأ لجر ىلع لجر ىعدا اذإ كلوق امأو : هللا امهمحر هيلإ هنمو

 ةنيبب ىتأ نإف 5ةنيبلاب يعدملا ىعديف ٥ كلذ ملعأ مل ينإ لاق وأ . يعدملا ركنأ نإف

 اذإ بارخلا ةميق نم لودعلا هاريام ىلع نوكت ةمارغلاو . ةمارغلاب هل مكح كلذ ىلع

 ىلع ةنيبب تأي مل نإو إهنيمي عم مراغلا لوق لوقلاف هوكردي مل نإو كلذ اوكردأ

 ملعيام : عطقلاب ال { ملعلاب هيلع نيميلا تناك ةبادلا بحاص نيمي دارأو ٠ هاوعد

 .ةعاسلا هذه ىلإ لجرلا اذهل قح هب همزلي ابارخ لجرلا اذه عرز تبرخ هتباد نأ

 ىلع نيميلا در اذه لثم يف نإ لوقي نم لوق ىلعف 6 يعدملا ىلع نيميلا در نإو
 . ملعأ هللاو آ يعرز تبرخ لجرلا اذه ةباد نأ فلحيف { يعدملا

 حصأ نإف .ةنيبلاب ايهنم دحاو لك ىعديف ،نيلام نيب ادح نيركانتم يف كلوق امأو
 . نيفصن اهنيب ناك .ةنيب اعيمج احصأ نإو دحلا هل ناك ةنيب ("ثث)امهدحأ

 نيتلخنلا نيتاه نأ هل لاقو همصخ رقأ امهدحأ نأ نيتلخنلا يف كلوق امأو

 ("٨')توتسا اذإ لسفلا ءانع الإ ايهنم ديرأ ال لاق هابأ نإو ءانضرأ يف كوبأ '"١٦٨هلسف

 نأ ينبجعيف .لسافلا بألا كلذ تام دقو .لسافلا بأ : ينعأ 0ناتلخنلا ناتاه
 كلاهلا ىلع اهيف يعديام ىلع رقملا ىعديو .،هئراو اهاعدا اذإ لسافلا بألا ةثرول نوكي

 ةيقاس يف كلوق امأو .ملعأ هتناو كلذك نيتلخنلا لسف لصأ (")ناك هنأ ةنيبلاب

 5 يداولا بنج يف }ةيقاسلا نم يداولا ىلع لاملا كلذ ناكو لجر لام يف رمت سانأل
 سيلف ،هلام نم رخآ ناكم ىف اهولوحي نأ ةيقاسلا لهأ دارأف .اهلك يداولا اهلمحف
 .رخا ناكم يف اهولوحي نأ لاملا بحاص ىلع مولعم ناكم يف .ةيناثلا ةيقاسلا لهأل

 جوراصلا امأف .ال مأ كلذ مهل زوجيأ تلقف 0"٨“١اموُجرْصي نأ اودارأ اذإ كلوق امأو
 ٥ كلذ ريغ نكمي ملو .جوراصلاب الإ ميقتست ال ةيقاسلا هذه تناك نإف { ةيقاسلا هذهل

 . ملعأ هللاو .رثألا نم هتعمسام ىنعم ىلع اهوجرصي نأ مهعنمي نأ هل نكي مل

 . ةنيب ايهحصا نإف : هلعل )٢٨٥(

 .ايهضرغ : ايهلسف )٢٨٦(
 .تمنو تجتن ىنعت ةيماع ةملك )٢٨٧(

 .لصا نأ : هلعل )٢٨٨(

 وهو . عالقلاو نوصحلاو جالفالا هب تينب 6 نيينامعلا دنع ةيلحملا ءانبلا داوم نم وهو . جوراصلاب اهوحلصي : اهوجرصي )٢٨٩(

 ١ هيطعت ةصاخ ةئيهت أيهيو ءاملاب نجعيو نيطلاو دامرلاب طلخي . (ةرون) قوحسم ىلإ لوحتي ىتح رانلا ىلع خبطي ىصح
 . ةبالصو ةوق .فج اذإ

۔ ٨٩ ۔



 لصف

 ركناف .ا"؟٠)امررص هدنع هل نأ لجر ىلع لجر ىعدا اذإو : هللا اهمحر هيلإ هنمو
 ىعدملا درف ،نيميلا همصخ ىلع هل تبجوف ةحص يعدملا دنع نكي ملو .هيلع ىعدملا
 .همرص لثم امرص ىعدملا داراف ءامرص هدنع هل نأ فلحف ، يعدملا ىلإ نيميلا هيلع
 / ؟ كلذ يف مكحلا فيك .ةميقلا هيلع ىعدملا دارأو
 اذكو اذك هل ذخأ هنأ يعدي انإو دودحم ريغ امرص ىعدي لجرلا اذه ناك نإ : لاق
 لثم مرص هل لوق ىلعف فلحف يعدملا ىلع نيميلا هيلع ىعلملا درف ا مرصلا نم
 هللاو ، هنيمي عم ةمارغلا هيلع نم لوق كلذ يف لوقلاو .همرص ةميق هل لوقو .ر

 .ملع
 يذلا ىعداو . مدعم قحلا هيلع يذلاو لجر ىلع قح هل لجر يف لوقت امو : تلق

 اضيأ لجرلا ركنأو كلذ ميرغلا ركنأو كلجر عم هريغ وأ ابح هميرغل نأ قحملا ل
 ۔ابح هعم هميرغل نأ وه يعدي يذلا لجرلا نم انيمي نيدلا بحاص داراو ،كلذ
 ؟ ال مأ نيمي لجرلا ىلعأ
 هنأ ميرغلا ىعداو .مدقملا ميرغلا ىلع هقحب هل مكح دق قحلا هل يذلا ناك نإ : لاق
 بحلا هدي يف يذلا رقأو لجرلا دنع وه يذلا بحلا كلذ هل هنأ حص ولو 5مودعم
 ىلع ةفصلا هذه ىلع نيميلا هل تناك هقحب قحلا هل يذلل هب مكحي .مدقملا ميرغلل هنأ
 . ملعأ هللاو هاوعد ىلع ةحص دجي مل نإ هنيمي دارأو بحلا بحاص

 ريغ ثراولا ناكو ضورعلا نم ائيش فلخو كله لجر يف لوقت امو : هل تلق
 رمت هيف ناكو ،هلهأل هظفحو {هل بستحاف هفلخام عايض يلاولا فاخف رضاح
 حص اذإ كلذكو ؟ ال مأ حالصلا رظن ىلع هعيبي نأ هلأ . عيضي نأ هيلع ىشخف .هريغو

 ؟ ال مأ هفلخ امم كلاهلا ىلعام يضقي نأ هلأ .دحال ًاقح كلاهلا اذه ىلع نأ يلاولا عم
 اذإ امأو . هب لمعن يذلا لوقلا ىلع يدنع هعايض فاخام ميب هيلع قيضي ال : لاق
 نكمي ال ناك نإو ،هيلع جتحا ةجحلا هيلع نكمي امم ثراولا نإف قح هيلع حص
 وأ رغص لبق نم مكاحلا نم ةجحلا هلانت ال ثيح هريغ وأ هتبيغ لبق نم هيلع ةجحلا
 نيدلا ءاضقل اليكو كلاهلل يلاولا ميقي نأ ينبجعيف .كلذ ريغوأ لقع ناصقن لبق نم

 . ملعأ هللاو { ةقث ليكولا نوكيو .هلام يف هب مكحو .كلاهلا ىلع حص يذلا
 . سرغلا يا لسفلل حلصت يتلا ةريغصلا ةلخنلا يهو ةمرص عمج مرصلا )٢٩٠(

  

۔ ٩٠ -



 .۔هاردنا هن يذلا كنهف . زجرل اهربغ وأ مهارد هدي يف لجر يف لوقت امو : تلق

 هن نإ لوقي ثنافا عاتلاو مهاردلا ذه هدي يف يذلا عمسو .ةجوزو ةثرو فلخو
 يف يتنا هتجوز فرعي ل نيمألاو ، لجرلا اذه اهفرعي يتلا هتجوز ريغ نميلا يف ةجوز

 عفدي .اذك نالف نب نالفل هيلع نإ لوقي هعمسو :كلذب كلاهلا عمس هنأ الإ ،نميلا

 ب مهملعيو ؤ©ني رضاحلا هتثرول ضورعو مهارد نم كلاملا اذه لام لجرلا اذه

 ؟ هدي يف يتلا ةجوزلا بيصن كرتي مأ ؟ نميلا يف يتلا ةجوزلاب كلاهلا رارقإ نم هعمس

 ؟ كلذ فيك مأ

 . ةيجوزلاب لجرلا رارقإ نأ ،‘"“٩_»عرشلا نايب ءزج نم .رثألا نم هتعمسام ىلع : لاق

 . ثاريملا يف لخدتو اهيف هرارقإ لبقي : لوق ؛ فالتخا هيف ؤوه هب ١ رقأام الإ ةحص ريغب

 يف لبقي لو ه ل ةحصلا يف لبقي : لوقو .هثاريم يف لخدت الو هرارقإ لبقي ال : لوقو

 اهبيصن ملسي نأ هل زجي ل هرارقإب ثاريملا يف لخدت اهنإ لوقي نم لوق ىلعف ضرملا

 نيد يف ةنامألا هذه ("٨٩})ميضي نأ امأو . كلاهلل هدنع يتلا ةنامألا نم ةثرولا رئاس ىلإ

 نم مكاح رمأب الإ كلذ 4 هل سيلف هلام نم هنيد ءاضق يف هل ىصوب سيل وهو © كلاهلا

 . ملعأ هئلاو ، نيملسملا ماكح

 .رثألا نم هتعمسام ىلعف ،ىلوأ ايهيأ تلق نإف لصألا ةنيبو ،‘"“")مرلا ةنيب امأو

 يذلا ىتأو .هل لصأ هنأ ةنيبب ىتأو 5 مرلا لهأ ريغ نم لصألا يعدي يذلا ناك اذإ
 يذلا ناك نإو . ملعأ هللاو . ىلوأ انهاه لصألا ة ةنيبف { مر هنأ دهشت ةنيبب امر هيعدي

 هنأ ةنيب هضراع نم ىتأو .هل لصأ هنأ ةنيبب ىتأو ، مرلا لهأ نم وه الصأ مرلا ىعدي

 . ملعأ هللاو لصألا ةنيب نم ىلوأ 5انهاه . مرلا ةنيبف } هلو مهل مر

 يتلا مهاردلل ةاكزلا ملس يرتشملا ناكو ،رايخلا عيبب عابملا لاملا ين كلوق امأو

 ملام تبثي ال اندنع لاملا مسقف . لاملا اومسقف ةثرو فلخو يرتشملا تايف .اهب هارتشا

 ببحت تناك نإ ، مدقتملا رايخلا عيب ىلع .الوأ ناكام لثم هلاحب وهو الصأ لاملا ريصي

 . ملعأ هللاو .الوأ ناكام لثم وهف .ةاكزلا هيف

 سداللا نرقلا ين نايع ءايلع نم يدنكلا ناييلس نب ميهاربا نب دمحم خيشلا اهفلا ةيهقف ةعوسوم : عرشلا نايب )٢٩١(
 ناےلس نب دح نب ملاس خيشلا فارشاو قيقحت نم يهو . اعابت اهرشنب ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو موقت . . يرجملا

 . يئراحلا
 عضي نا اما : باوصلا )٢٩٢(

 . نيلوهجم وأ نيفورعم موقل نوكت دقو بورحلا وا بدجلا ببسب بارخلا ضرالا : مرلا )٢٩٢(

۔ -_ ٩١



) . 

 هللا باتك لدع ىلع يدالوأ لام لاق نميف يديس لوقت امو : هللا امهمحر هيلإ هنمو

 ؟ ةيوسلاب مهنيب :يب مأ ؟ ةمسقلا يف . ىننألا ىلع ركذلا لضفيأ .لجو زع

 .ملعأ هلو . ةيوسلاب مهنيب وه ارارقإ هلعجي نم لوق ىلع : لاق

 وأ مايأ ةثالث هدنع ماقأف لجر نم اريعب وأ اروث ىرتشا نميف لوقت امو : هل تلق

 .("٭ث)شيعلا لكأيام هنأل ،كريعب الو .كروث ديرأام هل لاقف عئابلا ىلإ ءاج مث رثكأ
 “هديرأ الو بيع هيفو اروث نالف نم تيرتشا ينإ : لاقف انءاجف .هروث عئابلا لبقي مل
 ؟ ريغلا هل زوجي .ريغم ينإ لقي مو
 عئابلا ىعل عدي مل هنأل ،ءيشب سيل اذه يرتشملا لوق نإ هذه كتفص ىلع : لاق
 © ىوعدلا هذه ريغ '"٠)ىوعد حرصي نأ الإ ، يدنع ةعومسم ريغ ىوعد هذهو إائيش

 هيرتشي نأ لبق نم هيف ناك بيع هيف رهظف نالف نم روثلا اذه تيرتشا ينإ : لوقيف
 يف يل بجي يذلا قحلا ديرأو .هب ضرأ ل هب تملع نيحو ،ءارشلا دنع هب ملعأ ملو
 ينأ ىعدا نإو . عيبلا خسف كلذب هل رقأ نإف © عئابلا رضحيف ٥نالف ىلع عيبلا اذه

 . يرتشملا ىلع نيميلاو © عئابلا ىلع ةنيبلاف كلذ يرتشملا ركنأو ،بيعلا اذهب هتملعأ

 ٥ هثودح نكمي امم وهو ، كدنع ثدح امنإو ، يدنع نكي مل اذه نأ عئابلا ىعدا نإو

 هلكأ يف كلوق امأو . عئابلا ىلع نيميلاو عيبلا لبق نم ناك اذه نأ يرتشملا ىلع ةنيبلاف

 ةماع ناك نإف ،اهباود ماعط ةماعو ،اهتنس ىلع دلب لك ؟ ال مأ ابيع نوكيأ شيعلا
 . ملعأ هللاو اندنع بيع هنع عانتمالاف شيعلا مهباود ماعط

 دنع بوث ىوس هدنع سيلو ،سانلل نويد هيلع لجر يف لوقت امو : هل تلق
 © نالفل بوثلا اذه : هل لاقو . يلاولا لماع ىلإ (٩٢ا)هاتأ جاسنلا هلمكأ املف .جاسن

 6 يرجأ كل عفدي نأ الإ بوثلا هطعت الف ،يلمع ةرجأ مهاردلا نم اذكو اذك هيف يلو
 ذخأتل ةرجألا ملسف ،ةرجأ هيف كيلعو "بوث كل يدنع بوثلا بحاصل لماعلا لاقف

 نويد هيلع كلذ دعب حصف . هعيبأل كدنع هكرتا : بوثلا بحاص لاقف . بونلا

 مهلك مأ ،نايدلا نم ىلوأ جاسنلا ةرجأ نوكيأ ؟ اذه يف يديس لوقت ايف ؛ سانلل
 ؟ هقح ردق ىلع لك .عرش

 . ةيلحملا نايع لها ةغلب زرالا هلعل : شيعلا )٢٩٤(

 .ىوعدب حرصي نأ : باوصلا )٢٩٥(
 .هب ىتأ : بارصلا )٢٩٦)

۔ ٩٢ ۔



 وهف .هنايد ناعفر لبقو ،بوثلا بحاص سيلفت لبق جاسنلل ءاركلا حص نإ : لاق

 هاوعد لبقت مل نايدلا هقدصي ملو ،‘"٧٨“»هاوعد الإ حصت مل نإو } عرش يدنع نايدلاو

 . قيفوتلا هللابو ،بوثلا بحاص ىلع مهقوقح تحص اذإ مهيلع

 مهنيب هومسقو ،لجر نم الام اورتشا لاجر ةينايث يف يديس كلأسأو : هل تلق
 اقيرط ديرأو ،لاملا فارطأ يف يمهس نإ لاقو مهنم كيرش ءاجف ،مهنم عاب نم عابو
 قيرط لب ,سبن قيرط كل انيلع ال : هؤاكرش لاقف رشبلاو باودلاو ،ءالل يلام

 ؟ امهنيب . مكحلا فيك . كلامل "““)ءام

 قيرطلا بحاصل اوطرتشي مل ةمسقلا دنع اوناك نإ ،رثألا نم هتعمسام ىلع : لاق

 اوطرتشي مل هومسق الف قيرط نم هل كلسي مسقي نأ لبق نم لاملا ناكو .اقيرط

 نم بارخ هل الو ،اقيرط هيف حتفي قيرط هلام اذح نكي ملو ،اقيرط قيرطلا بحاصل

 هلام ىلإ اقيرط هل اوجرخأ اوؤاش نإف هئاكرشل رايخلاف ،هلامل اقيرط هيف ذختي ضرألا

 . مالسإلا يف رارض الو ررض ال هنأل مسقلا اوضقن اوؤاش نإو ،هل مهنم قافتاب

 لفسألا هلام نكلو .ةيقاس امهنيبو اذه هلام نم لفسأ لام هل ناك اذإ تيأرأ : هل تلق

 ىلع يتلا قيرطلا كلت نم ىلعألا هلام ىلإ كلسي نأ هل زوجيأ .رخآ لجر ىلع قيرط هل
 . ؟ لجرلا كلذ
 . ملعأ هللاو . قيرطلا هيلع يذلا هرك اذإ فالتخا هيف : لاق

 اهدنع رثألا اذه نأو ،ةأرمإ دي يف ،‘"““)ءام رثأ يف يديس لوقت امو : هل تلق

 يل زوجي له . يدي يف ميتيلا اذه لامو ، ىماتي فلخو “تام دق لجر دنع نم نهر

 فاخن اننأ لإ نهرلا اذه يف اهدنع كصال ةأرملا نأل ؟ الوأ ميتيلا لام نم هيدفأ نأ

 ؟ اهرارقإ دعب نهرلا ركنت نأ
 اذه يف اهمكاحيف مكاح لبق نم ليكو وأ ،هيبأ نم يصو ميتيلا اذهل ناك نإ : لاق

 نأ اهلوق لبقي الو ،هيبأل هب اهرارقإب ميتيلل ذخؤيف الإو نهرلاب ةحص تتأ نإف ،ءامل

 لبقت الو ةحص ريغب ميتيلا لام نم اهيلإ ءادفلا ميلست زوجي الو ،انهر هيف اهل

 .هاوعد حصت مل : باوصلا لعل )٢٩٧(
 ءام قيرط . ماعلا قيرطلا ىه ٠ مهدصاقم ىتشل باودلاو سانلا اهكلسي تلا ةداتعملا قيرطلا يه : سبي قيرط ) )٢٩٨

 وحنو حلفلا فيظنتو بسحف هنعارزو هليخن يقسل عرازملا هنم رمي يا يقسلا دنع طقن لمعتسي يذلا قيرطلا وه

 ٥

 ءام لع موقت ضرا نم كلميام بسانت ةددحم ةينمز ةرتف ي حلفلا ءام نم عرازملا هقحتسب يذلا بيصنلا وه : ءاملا رثا ) ( ٢٩٩

 .جلفلا كلذ

۔ ٩٣ ۔



 هيف ةأرملا هذهل نأ ءاملا اذه يف ملع هل ناك نمف ،نيغلابلا ةثرولا رئاس امأو ؛ اهاوعد

 .هيف نهرأ يذلا قحلا نم هيلع بجنام ملسي ىتح ؛هنم هبيصن ذخأ هل سيلف ًاقح

 : . ملعأ هللاو ،هنع مكاحي اليكو يلاولا هل ميقيف ،ليكو الو يصو ميتيلل نكي مل نإو

 وأ لخن هل عطق وأ ۔ائيش هل قرس هنأ دبع ىلع ىعدا لجر يف لوقت امو : هل تلق

 نأ لبق هديس هعابف ،نيميلا هيلع تبجوف ىوعدلا كلت دبعلا ركنأف أراد مده
 نأ ديسلا كلذ ىبأف رخآلا ديسلل راص امدعب نيميلا هنم يعدملا بلطف فلحي

 ؟ ماكحألا هذه يف يديس ىرتام . هكلم يف ىوعدلا هذه نكت م هنأ اجتحم هدبع فلج

 ملعلا ىلع وه فلحي وأ فلحي نأ هدبعل نذأي نأ امإ ربخألا ديسلل يدنع دبال : لاق

 ىتح دبعلا ىلع حصي مل ثدحلا اذه نأل ثدحلا اذه ثدحأ هدبع نأ ملعي مل هنأ

 ديسلل يدنع دبالف 5،اهل ركنم وهو دبعلا ىلع ىوعد هذه امنإو ؛ هتبقر ين هيلع حصي
 الو ، يعدملا ىلع نيميلا دري وأ ثدحلاب رقي وأ فلحي وأ فلحي نأ هدبعل نذأي نأ امإ
 . ملعأ هقلاو }ةحص ريغ نم لوألا ديسلا ىلع هرارقإ يدنع لبقي

 ه لصف

 ، حيحص وهو ، لجر ىلع لجر ىعدا اذإ تيأرأ : هل تلق ."هللا اهمحر هيلإ هنمو

 نوكيأ ؛ هراكنإ ىلع ماقأو لجرلا يمع نأ ىلإ مهتجح عطقنت ملو ،ىوعدلا ركنأف
 ؟ ال مأ نيمي ىمعألا ىلع

 . ملعأ هللاو . حيحص وهو ىوعدلا تناك ولو هيلع نيمي ال ىمعألا : لاق

 اهقلط امدعب تامو ،ضيرم وهو { هتجوز قلط نم يف يديس لوقت امو : هل تلق
 اهقادص لجآ ةثرولا نم تبلط تام نأ املف 5اموي نيرشع وأ !اموي رشع ةسمخب

 ىلع كل ملعن مل ةثرولا لاقف .اهجوز ةايح يف بلطت ملو .هطخ زوجي نم طخ اهعمو
 نب مشاه خيشلا ربق ىلع انيمي اهنم اوبلط اذإ تيأرأ ؟ ايهنم يعدملا نم .ءيش انكلاه
 ؟ ال مأ كلذب مهل مكيأ .هنع يضرو هللا هر .0"٠")ياجيسلا ناليغ
 نم طخب نوملسملا اهب مكحي ةحصب كلاهلا ىلع ةأرملا هذه قادص حص اذإ : لاق
 نع كلذ لاوز اوعدا اذإ اهيلع نوعدملا مه ةثرولاف .ةلداع ةنيب وأ ك هطخ زوجي

 هذه ىلإ مهكلاه ىلع قاب اذه اهقح نأ ايس اودارأ اذإ نيميلا اهيلعو .مهكلاه

 .قحلملا رظنا )٣٠٠(

  

۔ ٩٤ ۔



 .هنع هللا يضر ناليغ نب مشاه خيشلا ربق ىلع اهل مكحي الو . ملعأ هئلاو .ةعاسلا

 . لجو زع هتلاب نيميلا اينإو قادصلا ةحص اندنعو

 عيبلل يهو قوسلا برق مومرو ،قوسلا يف نيكاكد يف يديس لوقت امو : هل تلق
 ملو نالف ينبل اهنإ لوقي مهضعبو ،هل اهنإ لوقي لك `٢‘5 ريثك سان اهيعدي ءارشلاو

 . ةنيب """ ")اهيف دحأل اهيف حصي
 يف يذلا اهاعدا نإف سانلا نم '"`"”نم دحأ نيب نيكاكدلا هذه تكردأ نإ : لاق

 يهف بأ هل يبص وأ إهوتعم وأ ،نونجم وأ ميتي دي يف تناك نإو 5اهب ىلوأ وهف هدي
 بايغألا لام نم اهنأ اهبرقأف لقاع رح غلاب دي يف تناك نإو ."٠ثااهلاحب ةكورتم
 نم دحأ دي يف دجوت مل نإو ،‘"`ثاهيف هرارقإ لاملا تيبل اهنأ وأ .نوفرعي ال نيذلا
 دحأل حصت ىتح اهلاحب ةكورتم يهف }هسفنل اهيعدي لك سانلا نم اريثك نأ الإ سانلا

 .اهلصأ نم ةحص ريغب نيملسملا لام تيبل اهزوح نم ملسأ يلاولل اهكرتو .نييعدملا
 . ملعأ هتلاو

) . 

 عرز تدسفأ هتباد نأ لجر ىلع ىعدا لجر يفو هل تلق هللا ايهمحر هيلإ هنمو

 . كلذ هيلع ىعدملا ركنأو هلخن ةرمث نم تلكأو 3 هثرح

 هعرز تلكأ هتباد نأ لجر ىلع ىعدا اذإ لجرلا نأ ،رثألا نم هتعمسام ىلع : لاق

 ةبادلا بحاص هل سبح .ابارخ هعرز ي ايأر نإف نيلدع لوقو الدع يلاولا لسرأ
 . ملعأ هللاو { ةبادلا رثأ ةلأسملا هذه يف طرتشي ملو .ةمهتلا ىلع

 دق ناكو ،هلام نم اهب جحي ةجحب ىصوأو .ةثرو كرتو كله لجر يفوو هل تلق

 ركنأف كلاهلا نع جحي نأ يصولا دارأف ،هاياصو جارخإ يف ايصو هتثرو نم ادحاو لعج

 ؟ ال مأ كلذ يف مهعزاني نأ هل ىرتأ .كلذ ةثرولا
 ردق نإف ،لبقي ال ةحص ريغ نم ةجحب ىصوأ كلاهلا نأ ىصولا ىوعد نإ : لاق

 ىلع اهذافنإ هل زاج لجو زع هللا نيبو هنيب ييف كلاملا لام نم ءيش ىلع وه
 )٣٠١( نوريثك سان : هلعل .

 .ةنيب اهيف دحال حصي ملو : باوصلا )٣٠٦(
 .ديب : باوصلا )٣٠٣(
 .يه ايك .الاح ىلع : ينعي يماع ريبعت )٣٠٤(

 .اهيف هرارقإب لمع : همامت اصقن مالكلا يف لعل 6" حضاو ريغ ريبعت )٣٠٥(

۔ _ ٩٥



 كلاهلا لام نم ءيش ىلع ردقي مل نإو ،كلاهلا لام ثلث نم تجرخ اذإ ،كلاهلا

 نم هثاريم ردق ىلع ةجحلا نم هبيصن الإ هلام نم ءيش همزلي ل ةنرولا هيلع عنتماو

 . ملعأ هتلاو ، كلاهلا لام نم ائيش ثرو ناك ""٦نإو كلاهلا

 5 ةنيبلاب هبسن حصي ملو ٥ كلاه نم اثاريم ىعدا اذإ كولمملا ف لوقت امو : هل تلق

 ؟ ال مأ كلذ هل .ثراو هنأ نوملعيام مهنأ ةثرولا نيمي بلطف

 دبعلا ىوعدف ث هيلع فقوي الو }هل ثاربم ال دبعلا نإ لوقي نم لوق ىلع امأ : لاق

 ثاريم نإ لوقي نم لوق ىلعو .هدحج نم ىلع نيمي الو .ةعومسم ريغ ؤاذه لثم ين
 3 هثاريم هيلع فقوي نم ثاريم ىعداو ،ادلو وأ ادلاو ناك اذإ .هيلع فقوي دبعلا

 هيلع يدنع هلف .هنيمي دارأو .‘"`٧)هاذحب يذلا وأ !هدعب نم يذلا ثراولا هدحجف

 ،كلاهلا نبا هنأ يعديام لبق نم اقح لاملا يف كولمملا دبعلا اذهل ملعيام هنأ نيميلا

 الو .هنم ىرتشيف عابي وأ .هيلإ عفديف قتعي نأ ىلإ هيلع لاملا اذه فيقوت نم "هوبأ وأ

 عفد ىتع نإف دبعلا نمث لاملا غلبي مل نإو .لاملا هيلع فقو نإ هعيب ىلع هديس ربجي

 ةثرولا نم هدعب نم ىلإ عجر اكولمم تام نإو ،لاملا كلذب هعيبي نأ هديس ىلإ وأ هيلإ
 . ملعأ هللاو ،هاذحب نمم

 ضبقف ةيرال اذكو اذك لجر نم مهارد هل ضبقيل لجر هلكو لجر ينو : هل تلق

 لكو يذلا نإ مث }ةيرال اذكو اذك نع شرق لك ،اشورق لجرلا نم لكوملاو رومألل
 شورقلاو ‘تايراللا ديرأ اينإو اشورق ديرأ ال ينإ هليكول لاق مهاردلا ضبق يف

 ذخأيو مهارد هلكو نمل ملسي نأ ليكولل زوجيأ 5رمآلا مهارد نم رثكأ "ىوست
 ؟ هسفنل شورقلا

 لكوملل © قحلا هيلع يذلا "`“نع هلكو نمل تابراللا ملتسي نأ ليكولل سيل : لاق
 نأ ليكولل زبي ملو قحلا هيلع يذلا نع نيدلا طقس ""قحلا هيلع يذلا رمأ ريغب

 تباط نإف ،هيلع اهدري نأ هيلعو ،قحلا هيلع يذلا نم اهضبق يتلا شورقلا ذخأي

 يذلا كلذ يف نذأتسا نإو { عوطتم هنأل هل هيلع ءيش الف الاو ءيشب هضوعي نأ هسفن
 قحلا هيلع يذلا هاضق هل ملس املف قحلا هل يذلل تايراللا ملسي نأ قحلا هيلع

 . فطعلا واو طاقساب . . .ناك نإ كلاهلا نم : باوصلا )٣٠٦(
 .هبناجب : هاذحب )٣٠٧(
 .يراست : هلعل )٢٠٨(

 .ىحلا هيلع يذلا نم : باوصلا )٣٠٩(

 .قايسلا هب يحوب طقس كانه )٣١٠(

۔ -_ ٩٦



 نكي مل اذإ 5 هللا ءاش نإ كلذ زاج هميرغ هنع اهافوأ يتلا تايراللا نع شورقلا

 . ملعأ هتلاو ۔ضرقملا دنع طرش كلانه

. ) 

 هيلع بتكي نأ دارأ اذإ كولمملا دبعلا يف ،يديس لوقت امو هللا ايهمحر هيلإ هنمو

 ىلإ جاتحي لهو ؟ ةباتكلا نوكت فيك .نالف نب نالفل كولمم دبع هنأ ةقرو بتاكلا

 ؟ دوهش

 نوكي نأ الإ ةكلملاب هيلع نودهشي دوهش ىلإ جاتحي الف هرارقإ ىلع ناك اذإ امأ : لاق

 دبعلا رارقإ نع ةباتكلا ظفل امأو .مسإلا ةفرعمب دوهش ىلإ جاتحيف همسإ فرعي ال

 كولمم دبع هنأ نالف نب نالف رقأ : ")لاقف هابأ فرعي ناك نإو ،نالف رقأ : لوقيف
 ةلداعلا ةنيبلاب ةكلملا هيلع تحص نإو .كلذب هل هنم ارارقإ ينالفلا نالف نب نالفل

 . ينالفلا نالف نب نالفل كولمم انالف نأ ةلداعلا ةنيبلا ةداهشب يدنع حص : هيلع بتك

 ىلعو هيلع قيدصت هيف بتكي لهو ةلجآلا قادصلا ةباتك ظفل امو : هل تلق

 ؟ هتثرو
 ينالفلا نالف نب نالف رقأ : بتاكلا بتكيف لجآلا قادصلل ةباتكلا ظفل امأ : لاق

 انيد }هيلع اهل الجآ ًاقادص .ةيرال اذكو اذك ةينالفلا نالف تنب ةنالف هتجوزل هيلع نأ
 وأ { ةيجوزلا مكح نع هنم امهنيب يرجيب قالط وأ امهدحأ توم ثودح ىلإ ايسنم

 لجآلا قادصلا يف نوبتكي مهدجن ملو .كلذب اهل هنم ارارقإ ،ايهنيب يرجت ةمرحب ةنونيب

 يفو . مولعم لجأ ىلإ نويدلا اهيف يتلا قاروألا يف اقيدصت نوبتكي مهاندجوو اقيدصت
 نم هتثرولو هل اقيدصت بتك نإو ،ةلاحلا قاروألا يفو ،رايخلا عيب اهيف يتلا قاروألا

 معنب هباجأف ،كلذب رقملا ىلع هظفلو ؤ هدعب نم هتثرو ىلعو رقملا ىلع كلذكو .هدعب

 . ملعأ هللاو كلذ بتاكلا ىلع قضي مل

 6 ناويحلا نم هريغ وأ اشبك الجر ضرقأ هنأ ىعدا لجر يف لوقت امو : هل تلق

 نم لوق لوقلا نوكيأ .ةيطع شبكلا ينتيطعأ لب ينضرقت مل : هيلع ىعدملا لاقف

 ؟ ايهنم
 هيعدي رخآلاو اضرق هيعدي هبحاص ،‘"١"هليعب ءىش يف امهاوعد ""١"ناك نإ : لاق

 .تناك نإ : حصفالا )٣١٦( _ .لاق : باوصلا )٣١١(
 .هنيعب : باوصلا )٣١٣(

۔ ٩٧ ۔-



 يدنع قرف الو .ةنيبلا رخآلا ىلعو لاملا بحاص لوق هيف لوقلا نأ يدنعف .ةيطع

 . ملعأ هللاو ، مهاردلاو ناويحلا نيب

. 

 ("'٨أيوزنلا يلاعسلا يرمعملا ديعس نب حلاص يلاولا خيشلا ىلا "هللا همحر هنمو

 هنأ رخآلا ىعداو برضلا رثأ هيفو ،هبرض هنأ لجر ىلع ىعدا لجر يفو ٨هللا همحر

 يف مكحلا فيك .كلذ يف مهتم لجرلا نأ ليق هنأ الإ ،كلذ ي اركانتو }هتنبا ضتفا

 ؟ انيب كلذ

 ناك نإف ، هلثمو اذه يف امأ : باوصلاو قحلا قيرط ىلإ قفوملاو يداهلا هللاو ،باوجلا
 ةبوقعو شرأ نم ىنجام مهنم دحاو لك مزليف هبحاص هيلع ىعداام دحاو ىلع حص دق

 رثأ هيف يذلاف ضعب ايهضعب ىلع ،امهئاعداب الإ كلذ حصي مل ناك نإو .كلذ ريغو
 مهتي نمم هبحاص ناك ("١)نإف هبحاص ىلع سبحلا رمأ يف ةجح ىوقأ وه برضلا

 هيلع ببست يتلا لامعألا مهتملا ىلع ترهاظت نإف ضاضتنإلا رمأ ين امأو .كلذب

 . ملعأ هتناو سبحلاب بقاعي نأ قيقحف كلذب ةمهتلا

) . 

 ةرينتسملا لئاضفلاو 5 ةرينملا نيهاربلاب ددسملا روصنملا ديؤملا مامإلا باوج نم هنظأو

 ؛ نيملسملا نم هلأس نم ىلإ ،هنع هللا ىضر ،"'٦)يرعيلا كلام نبا دشرم نب رصان

 ركنأو افيس ("٨١)هل ذخأو هنذإ ريغب هتيب لخد هنأ لجر ىلع يعدي لجر يف تركذو
 ("٨١)هنهرأو فيسلا ذخأو تيبلا لخد هنأ هيلع نودهشي دلبلا لهأو }هيلع ىعدملا
 ؟ كلذ رهتشا دقو ںقيس لهأ نم لجر عم
 نم رارقإب وأ 5 ةلداعلا ةنيبلاب الإ كلذ نوكي الف ةمارغلا ي مكحلا ين امأ : باوجلا
 هيلعف هنيمي يعدملا دارأو ] هيلع ىعدملا ركنأو 5 ةنيبلا يعدملا دبي مل نإف هيلع ىعدي

 لاح يف امأو . ملعأ هللاو ،تيبلا لوخد لبق نم ال \فيسلا ذخأ لبق نم ،نيميلا

 لهأ نم هنأ رمألاب مئاقلا رظنو ،ةرهشلا لبق نم { ةمهتلا هيلع ترهاظت اذإف كسبحلا

 . ملعأ هللاو حالصلا رظن ىلع اذه لثم يف هسبح قيضي ال هنأ يدنعف .ةمهتلا

 .هنم ذخا : حصفالا ٠ )٣١٧( .قحلمارظنا )٣١٤(

 .هنهر : هلعل )٣١٨( .ناك نإ : باوصلا (٥١٣رإ
 : : . قحلملا رظنا )٣١٦()

۔ ٩٨ ۔



) . 

 ىعدا وأ حرج وأ قرس نم يف لوقت امو : هناوضرو هتلا ةمحر هيلع هباوج نمو

 زوجمأ . ةريشع وأ "دالوأ وأ "بأ دلبلا يف هلو نالعج دلب نم بئاغ وهو قحب هيلع
 ؟ ال مأ مهانركذ نيذلا ءالؤه ذخأ

 .ءادتعالا ىلع حرج وأ ٥ قرس اذإ حراجلاو قراسلا نإ : هنع هللا يضر هباوج ناكف

 هدر ىلع ردقي هتريشع نم ًادحأ نأ رمألاب مئاقلا رظن يف ناكو .هيلع كلذ حص دقو

 رظن ىلع قيضي ال اذه لثم نأ نظأ اميف رثألا نم تظفحو تعمس دقف ،قحلا ىلإ
 . هتيعرل حالصلا

 ملف هتيشامو هلام سبح امأو . مدقت دق باوجلاف ةحص ريغب هيلع ىعدي يذلا امأو

 . ملعأ هناو }هيلع مكحام هلام يف قحب هيلع مكحي نأ الإ 5رثألا يف كلذ ظفحن
. 

 ركنأو ،نيب برضلاو ،هبرض هنأ كولمم ىلع يعدي يبص يفو : هنع هتلا يضر هنعو
 ؟ الوأ شرأ هيلع له برضلاب رقأ اذإو ؟ سبح هيلع له .كلذ دبعلا

 غلابلاو يبصلا ىوعد نيب قرف ال رثألا يف هتظفح يذلاف : هنع هتلا يضر هباوج ناكف

 رثأ هيف ناك اذإ ©سبحلا يناعم يف سانلا نيب زيميو لقعي نم دح يف ىبصلا ناك اذإ

 .هديس هقدصي نأ الإ حصي الف ،شراألا هب هيلع بجي اميف دبعلا رارقإ امأو . برضلا
 . ملعأ هللاو

 لصف

 همحر ، ينيسارخلا لماز نب ديعس نب حلاص هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو
 يفو ،هنع هللا يضر . يوزنلا يلاعسلا يرمعملا ديعس نب حلاص خيشلا ىلإ ث هللا

 مأ يلاولا هثيغيأ .("٩١"”ثوغي راصف لجر هذخأف ىراصنلا دبع هنأ ىعدا اذإ كولمملا

 ؟ ال

 ينبجعيف اغلاب دبعلا ناك اذإ : باوصلاو قحلا قيرط ىلإ يداهلاو قفوملا هتلاو ، باوجلا

 ىعدي نأ هريغ دبع لب ،هدبعب تسل لاقو ، كلذ دبعلا ركنأو هدبع هنأ دحأ هاعدا نإ

 )٣١٩( ثيفتسي : هلعل .

۔ _ ٩٩



 الف الإو ٠ هل كولمم هنأو ٠ هدبع هنأ تدهشو ٠ اهس قأ نإف ةلداعلا ةنيبلاب هاوعد ىلع

 . ملعأ هتلاو « يدنع اميف ةنيب ريغب هاوعد لبقي

 : لاق اذإ ليعفتلا نم ثوغو إ يعابر وهو هثاغأ نم «هنيغي» هلوق : فلؤملا لاق

 مضب : ليقو . ةثاغإلا نم مسالا ةلمهملا ةففحم ىلوألا ةمجعملا حتفب ثاوغلاو هاثوغاو

 .عجر : : ارعش .رعاشلا لاق اك ةمجعملا

 ثيغي نم كثاوغ يتأي ىتم الوح تثبلف ىرت ام كثيغي
 ©لجرلا كلذ تايف ،لجر نم ًاباب راعتسا نميف ،يديس ،لوقت امو : هل تلق
 ؟ نيد هيلع ناك اذإ كلذ نم صالخلا فيك ؛ ةقث يصو هل نكي ملو .اماتيأ فلخو
 ؟ ال مأ هيلع يذلا نيدلا ءافول هنمث عفديو ،بابلا عابي نأ زوجأ
 تيملل ايصو ملسملا نوكي نأ الإ زوجي الف نيدلا يف بابلا نمث ملسي نأ امأ : لاق

 ىلع نيدلا هل نم فيلحتو نيدلا ةحص دعب مكاحلا لبق نم اليكو وأ .هنيد ءاضق ي

 اذه يف هنمث ميلستو ،بابلا اذه عيبب مكاحلا رمأيو ،مويلا ىلإ كلاهلا ىلع هقح ءاقب
 هل ميقي نأ ،نيجاتحم ىماتيل اذه ناك نإ ،بابلا اذه بحاصل ينبجعيو ،نيدلا
 ىماتيلا ىلع هنمث قفنيو هعيببو .ملعأ هللاو .بابلا اذه هنم ضبقي اليكو يلاولا

 . ملعأ هللاو نيغلابلا رمأب كلذ نوكيو

 لصف

 اهجوز هنأ لجر ىلع تعدا ةأرمإ ٢ 3 يديس لوقت امو .0 هللا اهمحر هيلإ هنمو

 هتجوز اهنأ دهشت ةلداعلا ةنيبلا اهيلع نأ 5رثألا نم {هتعمسام ىلعف .كلذ وه ركنأو

 ةيجوزلا مكح نع هنم امهنيب دجو الو .قحلا هوجو نم هجوب هنم تجرخ اهنأ ملعت الو
 ل © ةقفن هنم بلطت ملو ،اهاوعد ىلع ةنيب دجي ل ناك نإف .ةداهشلا هذه نيدأ نأ ىلإ

 تدارأو 5 ةقفنب هبلطت تناك نإو "حاكنلا يف اهاوعد لبق نم نيمي هيلع يدنع نكي
 اهنأ يعدتام لبق نم ةقفن ةأرملا هذهل همزلي الو .ءىش اهل هيلعام نأ نيميلا هيلعف هنيمي

 ةحص هيلع اهل نكت ملو جيوزتلا اهركنأ نيح .قالطلا هنم تبلط اذإ اهنكل ٥هل ةجوز

 هل نكت ل 3 يه تركنأو هتجوز اهنأ ةأرمإ ىلع وه ىعدا نإو .اهقالط ىلع ربجي هنإف

 .ءيشب تسيلف جرخيو اهيلع لخدي هنأ دوهشلا ةداهش امأو . ةنيب دجي ل اذإ نيمي اهيلع

 . ملعأ هتلاو

7 ٠٠ ١



 . نم هريغ وأ رجنخ وأ فيس هعم ناك اذإ . ةموصخلا ىتح نويدملا يفو : هل تلق

 ؟ ال مأ الوبقم هلوق نوكيأ هل تسيل اهنإ : لاق اذإ } ةعاضبلاو ناويحلا

 هدي ين امب لوقلا رثكأ يف هرارقإف ٠ماكحلا نم دحأ رجخجب هلام هيلع رجحت مل نإ : لاق

 .ملعأ هللاو ، هريغل هب رقأ اذإ تباث

 كنأو ،هتجوز قادصب ميهاربا نب دمحم رارقإ نع ةقرولا ةلأسم باوج اذهو

 كلاهلا يبأ مسإ ناك نإف كلاهلا يبأ مسإ ميهارب اذهف فلأ ريغب بتك هنأ تركذ

 وهو فلاب ميهاربإ همسا ناك نإو ،اذهب ةأرملا قح لطبي الف “فلأ ريغب . ميهارب

 . ملعأ هتلاو فلأ ريغب بوتكم

 الإ .هتجوز اهنأ ترقأو 5 هتجوز اهنأ ةأرما ىلع يعدي لجر يف لوقت امو : هل تلق

 ؟ يعدملا نم قالطلا وه ركنأو رخآ لجرب تجوزتف نامز ةنس ةدم نم اهقلط هنأ

 ؟ اهب لخدي مل ريخألا جوزلا ناك اذإ ،نيميلا هيلع نمو
 اهب لخدي ملو 5اهب جوزت نيح اجوز اهل نأ ملعي مل ربخألا جوزلا اذه ناك نإ : لاق
 يه تعداو .اهجوز ناك لوألا نأ حص اذإ ىرخأ ةرم حاكنلا ددجيو }هيلع مرحت الف

 ةأرملا نإ .ريخألا اذهب تجوزت امدعب قالطلا ىلع اقفتا مث ؛ اهركنأو ، قالطلا هيلع

 هيلع يعدت نأ الإ ،ةيعدملا يه تناك اهركنأو قالطلا اهجوز ىلع تعدا اذإ

 الف ركني الو ،ربغي ال رضاح وهو (""")قالطلا اهجوز ىلع جوزتو { هنم دتعتو قالطلا

 . كلذ دعب هاوعد لبقت

 قلط هنأ لجر ىلع اودهش اذإ ،دلبلا لهأ نم ةرهشلا ةداهش يف لوقت امو : هل تلق

 ؟ ال مأ مهتداهش زوجتأ .قالطلا وه ركنأو .هتجوز
 قالطلا ةحص يف ،نوزيجي ال مهنأ ملعلا لهأ نع .رثألا نم ،هانعمسام ىلع : لاق

 قيرط نم مكاحلا اذه دنع راغلا ترتاوت نإف مكحلا ىنعم يف لودعلا ةداهش الإ

 ةعجرلا ىلع اهربجي نأ ينبجعي الف كلذ يف بتري ملو .هتجوز قلط انالف نأ .ةرهشلا
 . ملعأ هللاو كاهدر ىلع هربجيف ةعجر امهنيب نوكت نأ الأ ،هيلإ

 .هيلع جوزتت وأ ٠ اهقلط يذلا اهجوز لع جرزتتو : دارملا لعل )٣٢٠)

۔ ١٠١ ۔



 يف رهشلا نم 0""١)سماخ يف ةقرو بتك اذإ بتاكلا يلو : هللا ايهمحر هيلا هنمو

 همزليأ ؛ رهشلا نم 0""”مبار موي وأ ،ءاعبرألا موي يف خيراتلا بتكف ،سيمخلا موي
 ؟ ال مأ كلذ يف ءيش

 .هيلع يه يتلا اهخيرات ىلع ةقرولا حلصيلف ا"""مهفرع نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 ىلع كلذ هنم ناك اذإ عيش يدنع همزلي مل ةقرولا ىلع ردقي مل وأ ٠مهفرعي مل نإو

 . ملعأ هللاو ٠ ءاعبرألا بتكف سيمخلا بتكي نأ دارأ نإ ‘ طلغلا

 ٨ هب رض هنأ ىعداو . ملسملا نم ىكش اذإ رفاكلا ف 6 يديس . لوقت امو : هل تلق

 ؟ ال مأ ةمهت ملسملا قحلتأ ملسملا ركنأو رفاكلا ف رثؤم برضلاو

 يف سانلا نأل رفاكلا ىوعدب ةمهتلا يدنع هقحلت ةمهتلا لهأ نم ناك اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو ،ءاوس قحلا

 جيزلا ركنأو { عايجلا ىلع ردقي ال هنأ اهجوز نم ةأرمإ تكتشا اذإو : هل تلق
 .كلذ

 هنأ هيلع تعدا تناك نإو . ةعومسم ريغ اهاوعدف كلذ لبق اهعماج ناك نإ : لاق
 اهب الخ وأ اهم لخد دق ناكو كلذ وه ركنأو .اه جوزت موي نم ، اهعامج ىلع ردقي ال

 دري وأ فلحي نأ امإ : نيميلا يدنع هيلعف هنيمي تدارأ نإف هيلع لوبقم ريغ اهلوقف

 الإو اهيلع ردق نإف ةنس لجأ يه تفلحو نيميلا اهيلع در نإف .نيميلا اهيلع
 اركب تناك نإو .ابيث ةأرملا تناك اذإ اذه اهقادص اهاطعأو .قالطلاب هنم تجرخ

 هللاو كلذب لوقي نم لوق ىلع ،مكاحلا رمأب ةلدع ةأرمإ اهرظنتف ،كلذ اركانتو
 .ملعأ

 لعف هيف لعفيل ليللا يف هيلع مجه هنأ لجر ىلع ىعدا يبص يفو : تلق
 نيميلا ظفل امو ؟ نيمي هيلع له { هنيمي يبصلا دارأف ٠ لجرلا كلذ ركنأف ٠ شحاوفلا

 ؟ كلذ ىف

 يبصلا يبأل سيلف هيف ائيش لعفي مو هب لعفي نأ مه هنأ هيلع هاوعد ناك نإ : لاق

 .سماخلا : هلعل )٣٢١(
 .عبارلا : هلعل )٣٢٢(
 .كلذ فرع رأ ٠هفرع نإ : هلعل )٣٢٣(

۔ _ ١٠١٢



 ىعدملا هب رقأ ول نإ لعف هيف لعف هنأ هيلع ىعدا ناك نإو .ىوعدلا هذه يف نيمي

 وأ شرأ وأ 9 يبصلا يف ملأ وأ ةحارج رثأ لبق نم ىبصلل قح هنم هيلع تبث هيلع

 يعديام لبق نم قح يبصلا اذهل هيلعام : نيميلا ظفلو .نيميلا هيلعف كلذ هبشأام
 . ملعأ هللاو ،اذكو اذك هيف لعف هنأ

 لجر لام يف عطق عيب امل بوتكم ،هطخ زوجي نم طخب تءاج ةأرما يفو : هل تلق
 تناك ةقرولا هذه نأ تعداف ،ةثرولا دي يف هضعبو .اهدي يف لاملا ضعبو تام دق

 بوتكم وهام ديرأ ءاهب ترفظ املف . ةثرولا ""“)ينوطعأام تذخأ ينأ الإ 0"")ةبهاذ
 اهعاب دق انكلاه نأ الإ اهدحجن ملو ،اهب انررقأ دق هذه ةثرولا لاقو . قحلا نم اهيف يل

 ؟ نيميلا هيلع نمو .ةنيبلا نم ىلعأ اذه وه سيلو رافحلا ىمسملا لاملا نم

 . ملعأ هللاو .ةثرولا ىلع ةنيبلاو ةأرملا ىلع نيميلا : لاق

 .اهقلط وأ ،ربدلا وأ ضيحلا يف اهئطو هنأ اهجوز ىلع ةأرمإ تعدا اذإو : تلق

 ؟ امهنيب مكحلا فيك . كلذ جوزلا ركنأو
 امأ .لجو زع هتلاب نيميلا اهل هيلعف كلذ ركنأ نإف ،هيلع ةيعدم ("")اذه يف : لاق
 ىري نأ الإ .مكحلا يف همزلي الف ،هتلا همحر ،ناليغ نب مشاه يلولا خيشلا ربق ىلع

 . مارحلا نع عدرلل رمألاب مئاقلا كلذ

 نيمي الو "كلذ اهركنأ نإ اهدر ىلع ربجي هنإف اهتعجر كلمي اقالط هيلع تعدا اذإ امأو

 ظفلو .نئاب قالط '""“)وهو اهتعجر هيف '""")كلمي ال ًاقالط ناك نإو ؤاهدر اذإ هيف
 هذه ىلإ ةيجوزلا مكح نع هنم اهنيبي قالط اهقلط امو هتجوز اهنأ : هيف نيميلا
 ىلع دمعتلا هيلع تعدا نإ ،ربدلا يطوو ضيحلا يطو نيمي ظفل امأو .ةعاسلا

 يف هجرفب .ةرضاح تناك نإ هذه نالف تنب ةنالف هتجوز عماجام فلع هنإف كلذ

 هللاو ۔اذه ىلع ساقي ربدلا يف نيميلا كلذكو ضئاح اهنأ ملعي وهو ى ادمعتم اهجرف
 .ملعأ

 )٣٢٤( ةدوقفم : دارملا لعل .
 )٣٢٥( يناطعاام : حصفالا .

 .ةيعدم اذه ف يه لاق : باوصلا )٣٢٦(

 )٣٢٧( .هيف كلمي ال قالط ناك : باوصلا . .

 )٣٢٨( .قالط وهف : حصنالا

۔ ٠١ا٣_



 لصف

 لجرل يقابلاو لجرل عبر اهيف ""“)ةعيقو ةلخن يفو إهنمو : هللا همحر هيلإ هنمو
 نأ ىلإ اهلكأو .ةلخنلا يقاب هل يذلا لاملا زاحف . دلبلا نم عبرلا هل نم باغف ؛ رخآ

 بلطي عبرلا بحاص ءاج مث { ةثرولا نم تام نم تام نأ ىلإ { ةثرولا اهزاحو ،تام
 ؟ كلذ يف مكحلا فيك . عنملاو زوحلاب ةثرولا جتحاف .هاوعد ىلع ةنيب ماقأو 5 هعبر
 ةجح كيرشلا زوح سيلف هل قاب هنأ عبرلا بحاصل ةلداعلا ةنيبلاب حص اذإ : باوجلا
 تبثيف ركني الو ،ريغي ال وهو !ةلخنلا هذه بحاص ةرضحب هيعدي هنأ حصي نأ ىلإ

 نم هتثرو اهزاحو تام نأ ىلإ لجرلا اذه دي يف ةلخنلا هذه تناك اذإ امأو .هيلع

 . ةلداعلا ةنيبلاب حصي نأ الإ هتثرول ةجح هزوحف ؤهدعب

 فرصتو إهلكأو امهدحأ هزاحف ،امهيبأ نم الام اثرو نيوخأ يف لوقت امو : تلق

 فرصتملا هوخأ ركنأف هبيصن خألا بلط ،كلذ دعبف كلذ ريغ وأ ةبه وأ عيب نم هيف
 توم دعب رخآلا بلطي ملو ،ؤفرصتملا زئاحلا تام نإ تيأرأ ؟ ال مأ كلذ تبثيأ .هيف

 ؟ ال مأ ةجح هلأ هيخأ

 ،هريغ وأ عيبب هيف فرصت اذإ امأو . ةجح هل تبثي ال هكيرش ىلع كيرشلا زوح : لاق
 الإ هتوم دعب هل ةجح ال كلذف رييغت الو ،راكنإ هنم حصي ملو ارضاح رخآلا خالاو

 .ةلخنلا هذه يف قاب هبيصن نإف {ةداعق وأ .ةرمثب ةيطع وأ ةحنمب هزوحي هنأ حصي نأ

 . ملعأ هللاو

 لصف

 لاملا اذه لاقف ‘، عزانم هعزانف .لام هدي يف لجر نعو : هللا يهمحر هيلإ هنمو

 ؟ ايهنم نم لوق لوقلا نوكيأ ،اعطق هتيرتشا لب ال لاملا هديب نم لاقو ،هايإ كتنهرأ

 .هتثرو وأ كلاهلا ناك ،نهرلا يعدي نم ىلع ةنيبلاو عطقلا يعدم لوق لوقلا : لاق
 . ملعأ هللاو

 انأ : لاملا بحاص لاقف .لاملا بحاصو وه فلتخا اذإ راديبلا يف لوقت امو : تلق

 ؟ ايهنم نم لوق لوقلا نوكيأ . ينفقوت مل راديبلا لاقو .يلام يف يتمدخ نعا"")كتفقو

 ةليسف اهناكم سرغي نأ اهبحاصل قحي ال تطقس اذإف ضرالا يف ال قح ال ريغلا كلم ين ةلخنلا يه ةعيقولا ةلخنلا )٣٢٩(

 . : . .ةديدج
 . كئفقوأ : هلعل )٣٣٠)

- ١٠٤ _



 . ملعأ هللاو } ةنيبلا راديبلا ىلعو ، لاملا بحاص لوق لوقلا : لاق

 لصف

 .هللا همحر ينيسارخلا يلمازلا ديعس نب حلاص هيقفلا خيشلا ينعأ اضيأ هباوج نمو

 هللا همحر """)يلاعسلا يرمعملا نسحلب نب رماع نب يلع نب هتلادبع خيشلا ىلإ
 6 نالف ةثرول قحلا اذه هيلع ىعدملا لاقف ءاقح لجر ىلع لجر ىعدا اذإو ؛ ىلاعت
 { مهددع الو ، مهلك ةثرولا فرعأ الو اذهل مك ردأ مل ينأ الإ { هتثرو نم لجرلا اذهو

 . ةثرولا نود ةصاخ قحلا اذه يل : يعدملا لاقف . ىلع قحلاو مهتلأسم ةمسق الو

 ؟ انيب مكحلا فيك .ناميألا ىلإ الزانتف

 هقطن بجوي ناك نإ يعدملا قطنيام ىلع نوكي نيميلا نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 ناك نإف .نيمي هيلع ىعدملا ىلع سيلف نيمي ىلإ جاتحت ال هاوعد تناك نإو .انيمي
 نم ىئاريم لبق نم قحلا نم اذكو اذك يل .لجرلا اذه ىلع هاوعد يف لاق ىعدللا

 نإف مهنم اذهو ،اذكو اذك نالف نب نالف ةثرول يلع انأ هيلع ىعدملا لاقو نالف
 وأ نيميلا نم هل دبالف هبحاص نيمي دارأو .هاوعد ىلع ةحصب تأي مل يعدملا ناك

 نب نالف كلاهلل هيلع لجرلا اذه نإ : ىعدملا لاق ناك نإو . ىعدملا ىلع نيميلا دري

 .مكاحلا دنع هتوم حص دق كلاهلا ناكو ،اذكو اذك هنم يبيصن انأو ،اذكو اذك نالف
 .اذكو اذك كلاهلا لام نم هبيصن نأ وأ .كلاهلا لام نم ثراو اذه نأ هدنع حصي ملو

 نأ ىنبجعي مل ، هيلع ىعدملا نيمي دارأ نإف ١ يعديام ىلع ةحصلاب هوعدي نأ ينبجعيف
 نإو .هتثرو ىلع الو كلاهلا لام ىلع هلوق لبقي ال هنأل .نيميلا هيلع انهاه نوكي

 لام ىلع هلوق لبقي ال هنأل نيميلا نم دعبأ وهف ، مكاحلا دنع هتوم حصي مل كلاهلا ناك

 نم دعبأ وهف مكاحلا دنع هتوم حصي مل كلاهلا ناك نإو ،هتثرو ىلع الو كلاهلا

 همحر ديعس نب حلاص خيشلا باوج ىضقنا .ملعأ هللاو ةفصلا هذه ىلع ،نيميلا

 . هللا

 لصف

 ("٢"يوزنلا ينيسارخلا ناسغ نب دمح نب هللادبع يلاوملا يلاولا خيشلا باوج نمو .

 . قحلملا رظنا (؟١٣)
. قحلملا رظنا )٣٣٦٢(



 يو : هللا همحر (""")يوزنلا يلاعسلا يرمعملا دوعس نب دمحأ يلاولا ىلإ }هللا همحر

 الئاق لجألا كلذ دعب ءاج مث أ لجأ هسفن ىلع لجأف لجرل هيلع مهاردب رقأ لجر

 .ركني رخآلاو هقح هافوأ هنأ

 نم طخب وأ .مكاحلا دنع حيحص رارقإب قحلا حص اذإف : قيفوتلا هللابو باوجلا
 يف قادصلا الإ .كلذك ةحصلاب الإ هنم جرخي الف لدع يدهاشب وأ اهطخ زوجي
 هللاو ، هيلع لمعي الو ضعب لوق ىلع اهافوأ هنإ لاق اذإ لجاعلا ي اهب لوخدملا

 .ملعأ
 دوهش كلذب ‘""٤)او رضحف . ةكلاه ةأرما نم هثرإ ابلاط يلإ لصو نمو : تلق

 ؟ ال مأ كلذ يف مهلبقأ .ةرهش
 نأمطا نإف ،اهلثم ةرهش اهضراعت ملام { ةرهشلا ةداهش هيف زوجي هنإف بسنلا امأ : لاق

 نكلو ‘لدع يدهاشب الإ ثاريملا زوجي الو ؤبسنلاب مكمي هنإف ةرهشلاب مكاحلا بلق
 لاق نإف لاملا هدنع نمم ثاريملا بلط نإف ،هبسن يدنع حص دق : مكاحلا هل لوقي

 حصام ىلع مع نباو مع نبا كرت نم مكاحلا لوقيف ؟ عنصأ فيك لاملا هدي يف نم
 مكحي الو .ايتفلا ليبس ىلع ثاريملا هل ناك نإ ،هريغ ةثرو كلاهلل نكي ملو ؤبسنلا
 . ملعأ هللاو رارقإ وأ لدع يدهاشب الإ لاومألا يف

 لصف

 ةعبرأ اهيف هل ناكو ،اذك ةيرق نم هلايب رقأ نميف لوقت امو : هللا اهمحر هيلإ هنمو
 ؟ كلذ يف مكحلاام .رخآلا ريغ جلف نم ىقسي لام لك لاومأ

 لاملا نيبتي ىتح لوقي ضعبو ،لاملا عيمج يف هل رورقملل نوكي لوقلا ضعب يفف
 .اذه ريغ همكحف هلام نم لامب رقأ اذإ امأو .رقأ يذلا

 هللاو . حبقلاو نسحلا يف هلاومأ نم طسو كلذ ف هل رورقملل نوكي : فلؤملا لاق

 .عجر .ملعأ

 هب دهشو رخآ لجر ىلع هلاحأف !الام لجر ىلع ىعدا نميف لوقت امو : هل تلق

 ؟ ال مأ هتداهش متتأ ٠ هيلع

 .قحلملا رظنا 6يرمعللا دوعسم نب دحا هنا باوصلاو (٣٣٣)

 .رضحف : حصنالا )٣٣٤)

۔ _ ١٠١



 رجي نم ةداهش لبقت ال ذإ .هتداهش لبقت الف ،هتلحأ يذلا انأ ينأ : دهش اذإف : لاق

 نم» : مالسلا هيلع هلوقل ةزئاج يهف ةلاحإلا امأو .امرغم اهنع عفديو اينغم هسفنل
 الف .قحلا يذ نم بلطمب ةلاحإلا تناك نإف .‘""ث)؛لتحيلف هقحب نولم ىلع ليحأ
 ةلاحإلا تناك نإو .ملعلا لهأ لوق رثكأ يف .هقحب ليحملا ىلع لاتحملا عجري

 .ليحملا ىلع قحلا بحاص عجري هنإف قحلا يذ نم بلطمب
 قحلا بحاص ءيربي نأ الإ ركنأ وأ َنج وأ تام وأ .هيلع لاحملا سلفأ نإو

 اذهلف ؛ ايهنم ءاش نم بلاطي نأ هلف هئربي مل نإو .ليحملا ىلع هل ةعجر الف ليحلا

 . ملعأ هللاو { مهتداهش زوجت ال

 ينعأ ،هتوم دعب هل دهش اذإو ؟ ال مأ زوجت ؛ هدلول دلاولا ةداهش يفو : هل تلق

 ؟ ال وأ تامملاو ايحملا يف هيلع هتداهش زوجت لهو ؟ هتداهش تبثت له ،دلولا توم دعب

 كلذ يف ملعن الو \ءيش لك يف ةزئاج هدالوأ ريغل .هدلو ىلع دلاولا ةداهش نإ : لاق

 ضعب لاقف ؛ هدلول دلاولا ةداهش امأو . تامملا دعبو ةايحلا يف الدع ناك اذإ . افالتخا

 0 هتداهش زوجت الو .صاصقلاو دودحلاو 5ةأرملا ىضربو عاضرلاو حاكنلا يف زوجت

 . ةيدلا هب ذخأي ايف
 ليكو هنأ هدلول دلاولا ةداهش زوجت : هللا همحر (""أنسحلا نب دمحم نسحلا وبأ لاق

 لكو هدلو نأو ،نالفل ىصو هنأو {هلكو انالف نأو { الدع ناك اذإ لام ضبق الب هريغل
 انالف نأ هتداهش زوجتو .امرغم عفدي وأ الام هدلول رج ملام هدلو يصو هنأو !انالف
 .هنبا ةجوز ةنالف نأو .هتنبا جوز

 زوجت الف دلاولا هجوز اذإ امأو 5دلاولا ريغ نبالا جوز اذإ اذه : (١٣٢)ناورم وبا لاق
 ًاضيأ زوجتو تيضر اهنأ ىضرلاب زوجتو ٥ قادصلاب هتنبال هتداهش زوجت الو .هتداهش

 قادصلا ىلع زوجت الو .اهقلط هتنبا جوز نأ هتداهش زوجتو ، هنبا فذق نأ ةلعل هتداهش

 .هذه هتداهشب اهقادص هتنبا ذخأت الو . ةلأسملا لوأ يف ،كتملعأ ايك

 رجت اميف الإ عيش لك يف هدلول دلاولا ةداهش زوجت : 0""“يراوحلا نب لضفلا لاق
 جتحي نم لوق ىلع هلك اذهو .لاملا ىنعم يف ،امرغم هنع عفدي وأ ،اينغم هل هتداهش
 ين هدلول دلاولا ةداهش زوجت : لاق نم لاقو .(""“كيبأل كلامو تنأ» : ةلي هلوقب

 .قحلملا رظنا ٢ /٤٦٣ . )٣٣٦( لبنح نب دمحا هجرخا )٣٣٥(

 .قحلملا رظنا )٣٣٨( .قحللا رظنا )٣٣٧(

 . يناربطلاو ىلعي وباو ةجام نبا ثيدحلا جرخأ )٣٣٩(

۔ _ ١٠٧



 هدلو لامب عافتنالا دلاولل زوجي ال : لوقي نم لوق ىلع اذهو .لدع ناك اذإ ءيش لك
 هريغك دلاولا لعجيف '"٠`)دلاولاو دلولا ىتح هلامب ىلوأ لك» : ةب هلوقل .هريغك وهو
 وحن وأ ،ثاريم وأ ةبه وأ ،ةيطع وأ { عيب نم ناك نإ الإ ،هدلو لامب عافتنالا زوجي ال
 .ذخان لوألابو . ملعأ هتلاو اذه

 نم لاقو .زوجت : لاق نم لاقف ؛ فالتخا هيفف }هدلول .هدلو ىلع دلاولا ةداهش امأو

 نع ٤"( )يراوحلا يبأل لوق لوألاو .باوص نيلوقلا الكو .زوجت ال : لاق
 هللا همحر يراوحلا يبأ لوق ينبجعي انأو . هللا همحر رثؤملا يبأ لوق رخآلاو .'"ث"ناهبن
 ىلع "ثث)ةدياز نب دمحم ةداهش زاجأ ("ث"رفيج نب انهملا مامإلا نأ انغلب هنأل .اذه ين

 توم دعب دلاولا ةداهشف تامملا ين امأو . : ين هلك اذهو إ ةكيلم هتنبال { ةنادغ هنبا

 . ملعأ هتناو ،امرغم اهنع عفدي وأ { لام هسفنل رجي ملام {ةزئاج""ثثيهف هنبا

 ىمسملا لاملا اذه نأ دهشأ : لوقي هنإف .لاومألا كلمل ةداهشلا ظفل يف كلوق امأو

 هنأ ملعأ الو هبسنب هفصو الإو ارضاح ناك نإ اذه نالف نب نالفل .اذكو اذك

 وأ ،هذه يتداهش تيدأ نأ ىلإ ،هوجولا نم هجوب هدي نم جرخ الو }هبهو الو إهعاب

 ىلإ لاملا اذه تفرع ذم ملعأام ىنعملا ناك ملعأ امو : لاق اذإ هنأل ؛ ةداهشلا هذه

 وهو ،ملعي "فهل يضاملا ماعلا نكمي تملع امو : هل كلوق امأو .ةعاسلا هذه

 . ملعأ هللاو ، يدنع فيعض

 ايأ هيلع ‘"‘')ودهش نيذللا نيدهاشلا نأ هيلع دوهشملا ىعدا اذإو : هل تلق
 ؟ ال مأ هيلع اهتداهش درت ز (٢؛٨)وأ هاصحخ

 دقف نالدع هدنع امهو 5امهتداهشب مكاحلا مكح اذإف { نيلدع نادهاشلا ناك اذإ : لاق

 .اذكو اذك لعف ايهنأ لدع يدهاشب الإ امهيف حيرجتلا لبقن الو ،اندنع مكحلا تبث

 ملو © ىلوألا ةيضقلا تضم دقف اذه حص اذإف .ابوتي ملو إةيالولا نم اهجرخي امم

 لبق مكحلاو ايهتداهش تضمو .ايهتداهشب .اذه حص نأ دعب لبقتسملا يف "مكحي

 . ملعأ هللاو } ٢٥٠) )مهبيجن ةحصلا

 .ةزئاج هنبا توم دعب : باوصلا ٤٨١/٧. )٣٤٥( روثنملا ردلاو ١٥٢٨٩. مقرب لامعلا زنك يف ثيدحلا درو )٣٤٠(
 .ملعي مل : باوصلا )٣٤٦( .قحلملا رظنا )٣٤١(
 .ادهش : باوصلا )٣٤٧( .قحلملا رظنا )٣٤٦(
 .ايهتداهش درتأ : باوصلا )٣٤٨) .قحلملا رظنا )٣٤٣(

 . مكحي الو : باوصلا )٣٤٩( .قحلملا رظنا )٣٤٤(

 . مهملظ يا مهفيحب : دارملا لعل (٠٥٣ر)

۔- _ ١٠٨



 بتكيأ ،رثكأ وأ لقأ وأ ؤتالخن سمخ : بتك اذإو : هتلا امهمحر هيلإ هنمو

 نإو ٠ اهدودحف ةدحاو تناك نإف ؟ اهدودحو اهقوقحب مأ ] نهقوقحو ٨8 نهدودحب

 . نهدودحبف ًاسمخ تناك

 .لاق ايك وهف رثكأ تناك نإو .امهدودحبف نيتنثا اتناك اذإ : فلؤملا لاق

 ءاوس هلك ،نالف رقأ وأ ؟ نالف اندهشأ : بتاكلا بتك اذإ .ةباتكلا يفو : هل تلق

 ؟ قرف اهنيب مأ
 فرعي هيلع بوتكملا هفرعي ناك اذإ هنأ يدنعو }يدنع قرف ايهنيب معن : لاق

 : بتك ،نيلدع ةداهشب وأ ،لبق نم هفرعي هنأ لثم اهيف كشي ال ةفرعم "“ )بتاكلا

 نإو نالف نب نالاف هعم حصو . بتكو : ةقرول ١ رخآ بتكيو © نالف نب نالاف رقأ

 : بتك ٠ مهلوقب هبلق رقتسي ال ةرهش يه انإو . لدع دوهش الو . هفرعي ال ناك

 . ملعأ هلل او ٠ يدنع اذكه .كصلا رخآ 1 {&© يعم حصو : بتكي الو ٠ اندهشأ

 لعل بتاكلا فرعي هيلع بوتكملا ينعأ هلوق وأ اطلغ ةلأسملا يف لعل : فلؤملا لاق

 عجر . ملع أ هلل او ٠ اهيف كشال ةحيحص ةفرعم هيلع بوتكم ١ فرعي بتاكل ١

 ؟ هيلع نأ نيبو ،هيلع نأب بتكي نأ نيب قرف لهو : هل تلق
 ،هلبقام ىلع افطع نوكي نأ الإ هيلع نأب بتكيو ىنعم هل يش لك معن : لاق

 . ملعأ هللاو اذكو اذكب رقأ يأ اذكو اذكب نالف نب نالفل هيلع نأو : بتكيف

 ؟ تيقب بتكي ملو تلخ ةليل نيرشعل بتاكلا بتكي نأ زوجيأ : هل تلق

 دنع ررغلا نأل ںاذك رهش ةرغل بتكي الو اذك رهش نم موي لوأل بتاكلا بتكي : لاق
 ينايثلو نولخ عبرألو }نولخ لايل ثالثلو إاتلخ نيتليلل بتكيو .م ايأ ةثالث برعلا

 دحأل ءاتلاب بتكي مث ،نولخ لايل رشعلو ،رشعلا ىلإ لايل نايثل ءايلا ريغو 5 ءايلاب لايل
 ةرشع عبرأل رشع ةتس بتكي مث اذك رهشلا نم فصنل بتكي مث ‘تلخ ةليل ةرشع

 نال كلذو ٠ قسنلا اذه ىلع رهشلا نم يقبام بتكيو كاذك رهش نم تيقب نإ ةليل

 نم امأو نيرشعلا ىلإ ءاتلاب اذه «ات» ريغبو اذك رهش نم تقب نإ ةليل ةرشع

 نيرشعلا ىلإ فصنلا نمو ّ تلخ فصنلا ىلإ رشعلا نمو ،“نولخ رشعلا نم ةدحاولا

 .بتاكلا فرعي هيلع بوتكملا ناك اذإ : باوصلا )٣٥١(

۔ _ ١٠٩



 رهشلا نيبي نأ طرشلا اهانعم نإ هذهو .نيقب نإ نيثالثلا ىلإ نيرشعلا نمو "تيقب نإ
 نإ ةليل نيرشعو ىدحأل بتكي رهشلا مامتب نيبي نأ هانعم اذهف يفقني نأ نكمي هنأل

 بتكيو & ءايلا ريغو ءايلاب ةليل نيرشعو ينايثلو ،نيقب نإ ةليل نيرشعو ةعبرألو نيقب
 رخا لايل ثالث خلسلا نأل اذك خلسل بتكي الو ،اذك رهش ءاضقنال نيثالث موي

 .رهشلا

 رئكألاب '"٨“)”ىدبتي ث ةيرال ةئام نالفل هأ بتاكلا "٠")بتكي زوجي لهو : هل تلق

 ؟ لقألا لبق
 ةيدصو ء‘"٢ث})ساحن سلف بت نأ بحن نحنو .كلذ زوجي معن : لاق

 زاج رخأو مدق نإو ةضف ةيرال فل .ةضف ةيرال ةئامو .ةضف ةيرالو إ'"ث“)ةيضف

 .كلذ

 هنيمي يف ركذي ملو اذكو اذك لعفي ١ هنأ دجسم وأ .ربقب فلح نمو : هل تلق
 ؟ ال مأ تارافكلا نم ءيش همزليأ { هللا مسا

 . هللا ريغب فل - هنأل ةبوتلا هيلعو "كلذ يف مثآ هنأ الإ : لاق

 . ك.. ....ن ؟تشفيرصتيو :كتف
 نم ستئياي ال هنإ هللا .حور نم اوسئي ¡الو { : لجو زع هللا لاق سئييو سئي : لاق

 . ٢٥٨) نورفاكلا وقلا الإ هللا حور

 اييف لاق ؟ ال مأ ماللاو نيسلا رسكب وهأ ةلسرملاو ةظلغملا ""ث'نيميو : هل تلق
 ناسغ نب دمحم نب هللادبع خيشلا باوج ىضقنا .نيسلاو ماللا حتفب ايهنأ يدنع
 . هللا همحر

 يدمسلا ناديبع نب هللادبع نب دمحم ىضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو

 .بتكي نأ زرجب : باوصلا )٢٥٦(
 : .ءيدتبي : هلعل )٣٥٣(

 : هب حرصم وه ايك ساحنلا ندعم نم يهو .ةميق اهلقأو .فلؤملا نمز ين ةلوادتملا تالمعلا نم سنج .صاحن رسلف )٣٥٤(
 .فلؤملا دهع ين ةلوادتم تناك ةيضف ةلمع : ةيضف ةيدص )٢٥٥(

 )٦ ٣٥) فسري ةروس ٨٧.

 )٣٥٧( ةظلفملا نيميلاو : باوصلا .

۔ ١١٠ ۔



 يرمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا خيشلا ىلإ ث هللا همحر ("“يوزنلا

 يف ثنحو !اهقالطب فلح هنأ اهجوز ىلع ةأرما تعدا اذإو : هللا همحر كيلاعسلا

 ةفص فيك }ةحص اهعم نكي ملو .وه ركنأو .هنيمي لجأ نم هنم تنابو ،هنيمي
 فيك هنيمي تدارأو ، ةحص اهل نكي ملو ،اثالث اهقلط هنأ تعدا نإ كلذكو ؟ نيميلا
 ؟ ملعأ هللاو نيميلا

 نكت مل اذإف ءاهقلط هنأ اهجوز ىلع تعدا نإ ةأرملا امأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 3 هنيمي تبلطو إاهاوعد ركنأو ،هيعدت ظفل ريغ نم هسفن قالطلا تعدا اينإو تدصق

 كلم نم اهجرخي .ةعاسلا هذه ىلإ اهل تباث وهو 5اقالط اهقلطام هللاب انيمي فلحي هنإف
 .هنم هب تناب اقالط اهقلط نوكيو ،اهدرو اهقلط نوكي نأ نكمي هنأل هنم ةيجوزلا
 تبلطو !ركنأو تاقيلطت ثالث اهقلط هنأ تعدا نإو .اهجوزتو اهتدع تضقناو
 مكح نع هنم اهنيبي ًاقالط تاقيلطت ثااث اهقلط امو .هتأرما اهنأ فلح !هنيمي

 نيميلا ظفل اذهف .ةعاسلا هذه ىلإ ة ةيجوزلا

 هئاعداب }هيف ريغم هنأو هركو لام اذه نالف ىلع عاب هنأ لجر ىعدا اذإو : تلق
 ؟ نيميلا ةفص فيك .عيبلا حصي ملو © عيبلاب رقي ملو هيلع ىعدملا ركناف 5 ةلاهجلا

 تناك ،ءارشلا يرتشملا ركنأو ،‘"٨“)لاملا يف يرتشملا بلطي عئابلا ناك اذإ : لاق

 هللاو ، لاملا اذه هنم ىرتشاام هللاب انيمي يرتشملا فلحي ،ةيضقلا ىلع امهنيب نيميلا

 عئابلا ركنأو عئابلا نم نمثلا در بلطيو عيبلا ضقن يرتشملا ناك نإو .ملعأ

 وأ ،لاملا اذه هل عابام هللاب انيمي فلحي عئابلا نأ نيميلا هنم يرتشملا بلطو ،عيبلا

 . نيملسملا راثآ نم هتظفحام اذهف . هنم هافوتساو نمثلا نم اذكب ينالفلا لاملا

 نب نالف نأ ىعدت يهو !الماح انتءاج ةأرمإ يف "يديس لوقت امو : هل تلق
 . . ةمهتلا هقحلت لجرلا كلذ ناكو ،اهب لعف نالف
 الو } هيلع ةيعدم ىهو .هيلع هتعدا اميف لجرلا اذه ىلع قدصت ال ةأرملا نإ : لاق

 . ةمهتلا يف اعم هيلع بجت ميف هيلع نيبت ةمهت ببسب وأ } ةحصلاب الإ هيلع اهلوق لبقي
 لجرلا اذه نأ ،نيملسملا ضعبل لوق يفو هيلع ةيعدم اهنأل سبحي الف اهلوقب امأو
 ىنعم رمألا يلوأل عقوو ،لعفلا اذه لثم هنم دعبي ال نمم ةأرملا هذه هيلع تعدا يذلا

 هيلع ببست ايب ةمهتلا يناعم نم هقحلي ايب وأ كلذب هنم فروعت امل هتمهتو ،هبتارتسا
 .قحلملا رظنا .هيلإ ةراشإلا تقبس .ناديبع نب ةعمج نب هللادبع نب دمح هنأ باوصلا )٣٥٨(

 . . .لاملاب يرتشملا بلاطي عئابلا ناك اذإ : باوصلا لعل )٣٥٩(

۔ ١١١ ۔-



 .لوقلا اذه نم يلإ بحأ لوألا لوقلاو . هسبح نم دبال لوقلا اذه ىلعف ‘كلذ نم

 عنتماو ٦ قحلا هميرغ يضقي نأ مكاحلا هرمأو . لجر ىلع قحلا حص اذإو : تلق

 يضقيو هلام نم عيبي نأ مكاحلل زوبحي له .هدؤي ملف .هسبحب رمأف .قحلا ءادأ نع

 ؟ ال مأ هميرغ نع
 ىدامت اذإ : نيملسملا نم لاق نم لاقف . يأرلاب نيملسملا نيب فالتخا كلذ ي : لاق

 ٠ هلام عيبي مكاحلا نإ ٠ نيملسملا نم لاق نم لاقن ٠ هلام عيب نع سبحلا يف نويدلا

 نإف ارهش هسبحي : نيملسملا نم لاق نم لاقو .مهقوقح قوقحلا باحصأ يطعيو
 هكرتيو { هلام هل عيبي ال مكاحلا نإ : نيملسملا نم لاق نم لاقو .مكاحلا عاب الإو عاب

 كلذ بلط اذإ هل دري ال نأ هلام مكاحلا هيلع رجحيو }هلام عيبي ىتح سبحلا يف
 . ملعأ هناو ؛ لاملا بحاص

 اذه نأو لجرل ةنامأ هدنع هنأ لجر ىلع لجر ىعدا اذإو : هللا همحر هيلإ هنمو
 فيك . ةحص يعدملا دنع نكي ملو ،هيلع ىعدملا ركنأو .اهذخأو .هيلع ىدعت لجرلا

 ؟ كلذ

 ةبلاطم يف مصخ نيمألا نإ : نيملسملا نم لاق نم لاق : قيفوتلا هللابو ؤ باوجلا
 يذلاو .ابصخ هسيل : نيملسملا نم لاق نم لاقو .لوقلا رثكأ وهو 5اهفلت دعب هتنامأ

 .هتنامأ ىلع ىدعت هنأ هيلع ىعدا نم نيمي نيمألا دارأو .مصخ نيمألا نإ لوقي

 اذكو اذك هيلعام هنأ هتلاب انيمي هيلع ىعدملا فلحي نأ كلذ ين نيميلاف ٧هنم اهبصغو

 فلحي هنإف ،نيمألا وهو ، يعدملا ىلإ نيميلا هيلع ىعدملا در نإو نالف نب نالفل

 . ملعأ هللاو ،نالف نب نالفل اذكو اذك هيلعام هنأ هللاب انيمي

 ىلع اقح هئاعدا لثم 5 ةعومسم ريغ ىوعد لجر ىلع لجر ىعدا اذاو : هل تلق
 تومب ‘"٠)ةحصلا ("٠٦)هيلع بلط نأ الف .تام هابأ نأو .هيخأل وأ ،هنبال لجر

 يف وأ لاحلا يف هسفنل ىوعدلا هذه ىعدا هنإ مث ز ةثرولا نم ثراو هنأو ،هيخأ

 ؟ ال مأ ةعومسم ىوعدلا هذه نوكتأ . سلجملا

 . ملعأ هللاو سلجملا دعب وأ سلجملا يف تناك ةعومسم ةريخألا ىوعدلا : لاق

 .هنم بلط : هلعل )٣٦٠(

 .ةنيبلا يه ةحصلا )٣٦١(

۔ _ ١١٢١



 ىعدملا ركنأف .هبكار وهو هرقع هرامح نأ لجر ىلع لجر ىعدا اذإو : هل تلق

 ؟ ةنيب يعدملا عم نكت مل اذإ ملع وأ 6 عطق نيمي هيلعأ . هيلع

 هللاب انيمي فلحي نأ وهو 3 ملع نيمي كلذ يف نيميلاو 6 نيميلا بكارلا ىلع نإ : لاق

 . كرقع يرامح نأ ملعأام

 ٨ مهكلاه لبق نم الام هدنع مهل نأ لجر ىلع لجر ةثرو ىعدا اذإو : هل تلق

 وأ ،ميتيلا نالف نب نالفل لاملا اذه يناطعأ مهكلاه نأ هيلع ىعدملا لجرلا لاقف

 . مهكلاه لام لاملا ةثرولا لاقف . ميتيلل ةنامأ هذه نأ ىعداو ،هسفنل يطعأ هنأ هاعدا

 ؟ ايهنم نم لوق لوقلا نوكيأ

 ىعدا مث ،ينالفلا نالف نب نالف كلاهلل هنأ لاملا اذهب لجرلا اذه رقأ اذإ : لاق

 نم كلذ ريغ وأ ،هايإ هاطعأ هنأ وأ ميتيلل ةنامأ هدي يف هكرت هنأ كلذ دعب هاعداام

 . ةلداع ةنيبب الا لجرلا اذه لوق لبقي الف { يواعدلا

 هيلع راسف فورعم عضوم ىلإ المج لجر نم ىرتكا نميف لوقت امو : هل تلق
 نم فلت وأ هدنع نم بهذ لمجلا نأ لجرلا ىعدا مث .هبحاص رمأ ريغ نم

 ؟ ال مأ هلوق لبقيأ . هرايتخا

 نإ : نيملسملا نم لاق نم لاقف .يأرلاب نيملسملا نيب فالتخا كلذ يف : لاق

 (٠٦٨آ)نأ ةلداع ةنيبب يتأي نأ الإ .اهتميق هيلعو تفلت اهنإ هلوق لبقي ال ةبادلل يرتكملا

 اهنأ ةبادلل يرتكملا لوق لبقي : نيملسملا نم لاق نم لاقو .اهنايض همزلي الف تفلت

 . لإ بحأ ريخألا لوقلا اذهو .ءاركلا يطعي هنأل .اهنايض همزلي الو .تفلت

 لاقو .دوسأ هغبصأ نأ '"٦”ينرمأ نا : بوثلا بحاصل غابصلا لاق اذإو : تلق
 ؟ اهنم نم لوق لوقلا نوكيأ .قرزأ هغبصي نأ هترمأ بوثلا بحاص
 دجوي هنأل 5 هللا مهمحر نيملسملا راثآ نم هتظفح اذكه 5 غابصلا لوق لوقلا : لاق
 اذكه .هل لومعملا لوق ةرجألا يف لوقلاو ، لماعلا لوق لمعلا يف لوقلا نأ رثالا يف
 . هللا مهمحر ، نيملسملا راثا يف ءاج

 .اهنأ : هلعل )٣٦٢(

 .ينرمأ هنا : هلعل )٣٦٣(

۔ _ ١١٣



. 

 ريغ © نيملسملا طخب ةلاكو هيف {،كص هدنعو لجر ءاج اذإو : هللا ايهمحر هيلا هنمو
 يلاولا فصنيأ ،اقح لجر نم بلطف .ةباتكلاب يلاولا الو مامإلا هرمأي ل بتاكلا نأ
 ؟ ال مأ قحلا هيلع ىعدملا

 نإف . ملعأ هتناو تركذ نم راضحإ يلاولا ىلع قيضي ال هنأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ال يلاولا نإف 5 هيأرب قحلا ملسي مل اذإو ،هيلإ كلذف مكح ريغ نم .هيأرب قحلا ملس
 . ملعأ هللاو .هذه كتفص ىلع هيلع مكحي

 عرزي نأ دارأف سانلل قوقح هيلع لجر يف ،يديس ،لوقت امو : هل تلف
 اباتك هل بتكي نأ الإ هنيدي نم هركف ؛ هلايعو ،هتنؤمو «هعرزو }هسفن ىلع '""ثناديو
 نيدلا مهل نيذلا ىلع جتحا نأ دعب هل بتكي نأ داراف ،نايدلا رئاس لبق .هقح جرخيل

 ؟ باتكلا ظفلام 5هونيدي نأ اوهركف .ميدقلا

 ٥ كلذ ميرغلا نوبتكي الو & ىضر نوبتكي قحلا مهل نم نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 تبثي الو ، نايدلا رئاس لبق هقح يفوتسي هنيدي يذلا نأ ميرغلا ىلع بتاكلا بتكي الو

 اودارأ نإ ، قحلا مهل نيذلا ىلع ةباتكلا زوبحت لب ،اذه لثم ين ةباتكلا زوجت الو .كلذ
 يضر دق : بتاكلا بتكي نأ كلذ ي ةباتكلا ظفلو .قحلا كلذ مهسفنأ ىلع نوبتكي

 ةيرال اذكو اذك نالف نب نالف نم "٦“١نيدت نأ ميرغلا وهو ؤينالفلا نالف نب نالف
 .اندنعام اذهف .اذه نالف نب نالف لبق .هقح اذه نالف نب نالف يفوتسي نأو ،ةضف
 . ملعأ هللاو

 كلذ حص امل هنأو هلام قرس هكولمم نأ لجر ىلع لجر ىعدا اذاو : هل تلق

 ؟ ال مأ دبعلا عئاب ىلع ةعومسم هذه هاوعد ىرتأ {هكردي ال عضوم ي هعاب }هيلع
 6 هعيبي نأ لبق ةيانج هيلع ىنج هكولمم نأ دبعلا ديس ىلع ىعاملا ىعدا اذإ : لاق

 ظفلو . نيميلا هيلعف نيميلا دبعلا ديس نم ىعدملا بلط نإف .ةعومسم ىوعد هذهف
 ٥هدبع ناك يذلا وهو .انالف نأ ملعيام هنأ دبعلا ديس فلحي نأ .كلذ يف .نيميلا
 مكحي الف ةيانجلا ةمارغ امأو .هعيبي نأ لبق نالف نب نالف ىلع ةيانجلا هذه ىنج
 نأ لبق ،ةيانجلا هذه ىنج هنأ دبعلا ىلع ةيانجلا تحص اذإف .ةحصلاب الإ يعدملل

 .ضرتقي يأ ني .يدتسي : هلعل )٢٦٤(
 .ضرتقي يا نيدتسي : هلعل )٣٦٥(

۔ _ ١١٤



 . ملعأ ةللاو .دبعلا نمث يف ةيانجلا مرغ ديسلا ىلعف ؤ هديس هعيبي

 ؟ ال مأ كلذ تبثيأ . هتيصو ٢٦) قسن ىلع ارارقإ بتاكلا فطع اذإو : هل تلق

 اذإ رقملا ركذ ىلإ جاتحي هنإف ةيصولا قسن ىلع "رارقإلا فطع اذإ بتاكلا امأ : لاق

 جاتحي هنإف ، ةيصو دارأو ،رارقإلا بتكي ناك اذإ كلذكو رارقإلا هيلع بتكي نأ دارأ
 . ةيصولا دنع يصوملا مسا الو رارقإلا دنع رقملا مسإ بتكي مل نإف ،يصوملا ركذ ىلإ
 ريغ ةيصولا هذهلو ،رارقالا اذه بتاكلا ناك اذإ ناتبثيال ةيصولاو رارقالا اذه نإف

 هذهلو رارقإلا اذهف بتاكلا ناك نإو . ةيصولا هذهو رارقالا اذهب مكحي يذلا مكاحلا

 هدنع نأل ةيصولا هذهو .رارقالا اذهب مكحي نأ هل زئاجف هسفن مكاحلا وه ةيصولا

 هلللاو {} هيلع بتكي يذلا وهو ©نالف نب نالف نب نالف وه يصوملا وأ .رقملا نأ نيقيلاب

 . ملعأ

 لعج دق هنأ ينالفلا نالف نب نالف نب نالف رقأ : بتاكلا بتك اذإو : هل تلق

 لامعأ نم ديريو ءاشيام اهيف لعفي .هكالمأ عيمج يف هنع لعفلاو رمألا زئاج انالف.
 عيمجل ةعماج ةلاكو هذه نوكتأ . ظفللا مامت ىلإ هسفن ماقم كلذ يف هماقأ فرصتلا

 . ءايشألا

 ةمكاحملا ريغو ةمكاحملا ليكولل زوبجتو ٠ ديدحتلا عيمج نع ةيفاك ةلاكولا هذه : لاق

 . ملعأ هتلاو ةفصلا هذه ىلع

 نب دشار نب كرابم نب هللادبع نب دشار يلاولا خيشلا ىلإ هتلا همحر اضيأ هباوج نمو

 ةفرعملاب دهش اذإ ىمعألا ةيطع يفو : هللا همحر ‘"١٦)»يوزنلا يدمسلا يدنكلا هللادبع

 ؟ ال مأ يطعملل ةزئاج يهآ

 : لاق نم لاقو .زوجت ال لوقلا رثكأ ىمعألا نم ةيطعلا نأ : قيفوتلا هلابو ،باوجلا

 .ريسيلا ءيشلا يف زوجت

 ينتلعج دق قحلا هل يذلل لاقف دحال نايض هيلع ناك اذإ ىمعألا يفو : هل تلق

 ؟ ال مأ اتباث الح نوكيأ ؛ اذكو اذك نم ةعسو لح يف
 يذلا نم لحلا هل بلطي ليكو لكوي هنإف دحأل نايض هيلع ناك اذإ ىمعألا نإ : لاق

 .لاونملا سفن ىلع ةفاضإ : قسن )٣٦٦(
 .قحلملا رظنا )٣٦٧(

۔ _ ١١٥



 ناك اذإ امأو .زئاج ةنانئمطإلا ىلعف هسفنب لحلا وه بلط اذإ امأو .نامضلا هيلع هل
 الو ، نالف نب نالف تأربأ دق ىمعألل لوقي ناضلا هيلع يذلا نإف ىمعألل نايضلا
 ينتأربأ دق لوقي

 وأ تيسن لاق مث ،يتخأ هذه وأ ،يتجوز هذه نأ ىمعألا رقأ اذإو : هل تلق

 ؟ ال مأ لوبقم هلوق نوكيأ ؛ تمهوت

 رقأ اذإ امأو . كلذ نيعا اذإ هرارقإ زوجي الف ىتخأ هذه نأ رقأ اذإ ىمعألا نإ : لاق

 .اهتفصب هذه ةنالف تفرع اذإ ،كلذ زاج هتجوز يه اهفصوو {نالف تنب ةنالف نأ
 . ملعأ هللاو { ةقفنلاو ةوسكلاو قحلا اهلو 5اهب هرارقإ تبثو

 ةيرق نم هكالمأ عيمج ضبق يفو ،هل ةنبا جيوزت يف الجر لجر لكو اذإو : هل تلق
 ؟ ال مأ ةلاكولا تبثت ،هلقع لاز مث ،نمثلا ضبق يو هعيب دارأام عيبو ،اذك
 كلذ يفف ؟ لكوملا لقع لاز نإو : تلق . ةلطاب ةلاكولاف ليكولا لقع لاز اذإ : لاق
 . ةلطاب ةلاكولا نإ : لاق نم لاقو .هتباث ةلاكولا : لاق نم لاقف .فالتخا

 وهو ،ةعاضرلا نم هتخا هل ىرتشاف !ةيراج هل يرتشيل هلكو اذإو : هل تلق

 ؟ ملاع ريغ وأ اهب املاع ناك ،لقعلا حيحص
 الف املاع نكي مل نإو لوقلا رثكأ ىلع نايضلا هيلعف ليكولا ينعأ ًالاع ناك نإ : لاق

 . هيلع نايض

 3٥ مهارد ةثالثب ةاش هل ىرتشاف .مهارد ةرشعب ةاش هل يرتشيل هلكو اذإو : هل تلق
 ؟ كلذ ركنأ اذإ عيبلا هيلع تبثيأ
 الإ لكوملا مزلي ال ءارشلا نإف هرمأ فلاخف مولعم ءيشب ةاش هل يرتشيل هلكو اذإ : لاق

 .هديري نأ

 رخآ نالف ىلإ هعفدف ،هرصقيل نالف ىلإ هعفديل ابوث لجر عفر اذإو : هل تلق
 يف ايهنم نم لوق لوقلا نوكيأ اتماص ناك ناو ؟ ال مأ لوسرلا مزلي .بوثلا فلتف
 ؟ نمثلا
 يف لوقلاو © نايضلا هيلعف فلتف هايإ هيطعي نأ هرمأ نم ريغ بوثلا ىطعأ اذإ : لاق
 .هنيمي عم مراغلا لوق كلذ

 هل رورقملل بجي امو هيوخأ ىلع هلوق لبقي ال ؛ ثلاث خاب لجر رقأ اذإو : هل تلق

۔ -_ ١١٦



 ؟ ةيوسلاب مهنيب رقملا اذه بيصن يف نوكيأ 5 مهيبأ ثاريم نم
 اذهل حصي امم هبيصن يف وه هيلع هنأ الإ اثلاث اخأ مه نأ هتوخإ ىلع هلوق لبقي ال : لاق

 .رقملا بيصن ثلث هذه كتفص ىلع ،هل رقملا اذهل نوكيو .رقملا

 ةلاكولا نوكتأ .دقف مث سانلا ىلع هل قوقح ضبق يف اليكو لكو نمو : هل تلق

 لجأ يضقني نأ ىلإ ةايحلا مكح همكح دوقفملا : لاق ؟ ال مأ هتوم حصي نأ ىلإ ةتباث

 .ايح همكح مادام ةتباث هتلاكو نأ وجرأو 5هدقف

 رامثلا ةاكز عفدي نأ ليكولل زوجيأ بئاغلا لامل اليكو مكاحلا لكو اذإو : هل تلق

 . ملعأ هتلاو ، ميتيلا لام نم ةاكزلا عفدي نأ ليكولل زئاج : لاق ؟ ال مأ هلام نم

 نيد لجر دنع هلو 5 ةيرال نورشع لجرل نيد هيلع نميفو : هتلا ايهمحر هيلإ هنمو

 ؟ ال مأ مهصصاقي نأ زوجعأ . ةيرال نورشع

 ايهنم دحاو لك أربأو حلصلا ىلإ الزن اذإ نيلجرلا نيذه نإ : قيفوتلا هتلابو باوجلا
 . انم دحاو لك عرب دقف ،هل هيلع امم هبحاص

 ؟ ال مأ اريقف ناك اذإ كهسفن ءيربي نأ زوبأ 5 ءارقفلل قح همزل اذإو : هل تلق

 . نيملسملا ضعب لوق ىلع زئاج : لاق

 هيلع تحصف .هل قحب لجرل هلايب رقأ لجر يف ،هتلا كمحر .لوقت امو : تلق

 رورقملا تام نإ تيأرأ ؟ ال مأ هل رورقملاو نايدلا نيب لاملا اذه نوكيأ سانلل قوقح

 ؟ ال مأ رايخلا هتثرولأ 6 هل

 .نايدلا نم ىلوأ وهف ةحصلا يف ،رقملا اذه رارقإ ناك نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 لوقي نأ الإ ،رايخلا ةئروللو ءاضق وهف هل هيلع قحب لاقو ضرملا يف هرارقإ ناك نإو
 نايدلاو وه ضرملا يف رارقإلاو ،لوقلا رثكأ ىلع رايخ ةئرولل سيلف .ءافوب هل سيلو
 . ملعأ هللاو .نايدلا نم ىلوأ وهف ،افارتعا نوكي نأ الإ ءاوس

 © يوزنلا '"““”يجولفلا هللادبع نب حلاص يلاولا خيشلا ىلإ . هللا همحر هباوج نمو

 . قحلملا رظنا )٣٦٨(

۔ ١١٧ ۔-



 هعنمو . هارتشا رخآلاو ©هلام هل عاب امهدحأ نيلجر ىلع يعدي لجر يئو : هللا همحر

 ؟ عئابلا نيبو هنيب مأ ‘ يرتشللا نيبو هنيب ةموصخلا نوكتأ { هنع

 ىلع ماقأ اذإف © هل زاج نم ىلع مايقلا هل لاملا بحاص نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . همهاردب عئابلا يرتشملا بلاطيو 5لاملاب هل مكي هنإف ةلداعلا ةنيبلا هلام

 ؟ ىمعألا ةلاكو ظفل امو : هل تلق
 ينالفلا نالف نب انالف ىمعألا نالف نب نالف ماقأ دق } ميحرلا نمحرلا هللا مسب : لاق

 ٥هسفن ماقم كلذ يف هماقأ ،رارقإلاو اياصولا نم دارأ ايب هلايب يصويو رقي نأ هل اليكو

 بتاكلا نإف ىصوي نأ ليكولا دارأ اذإف . ةيعرش ةتباث ةحيحص ةلاكوب هسفن ةلزنم هلزنأو
 عيمجب ىمعألا ينالفلا نالف نب نالف لام يف ينالفلا نالف نب نالف ىصوأ : بتكي

 نم كلذ ذفنيو ،هربق يف ىراوي نأ ىلإ ىتوملا زاهج عيمج نم ىمعألا هيلإ جاتحيام
 لام يف يصويو رقي ديريام عيمج كلذ دعب بتكي مث .هّيصو يأر ىلع هتوم دعب هلام
 كلذكو .ليكو نود هسفنب ايصو لعجي نأ ىمعألل زئاجف 6يصولا امأو . ىمعالا
 نم ءيشب يصوي وأ ىمعألا رقي نأ ريغ نم ةيصو ىمعألل بتكي نأ بتاكلل زئاج
 كلذكو ليكو ريغ نم زئاجف هعيب وأ ءاملاب هرارقإ امأو . ليخنلاو تويبلا لثم ،لوصألا

 ناك ولو 5زئاجف ةيصولا ىلع ةيصولا قسن امأو .ليكو ريغ نم زئاج هتجوز قالطل هعيب
 )٢٦٩( ]صبي ال نم دحب وهو هرظن دق يذلا ىلع ةباتكلا امأو .هل هيلع ناضو قح نم

 ىمعألا ىلع ةباتكلا امأو . هميقي ليكوب الإ هعيب زوجي الف ،لوصألا نم هعيبيام عيمج

 . ملعأ هتناو © ليكو ربغ نم زئاجف هتمذ يف }هيلع قوقحلا نم ءيشب

 لصفق

 هاضق مث ، مهرد فلأب ائيش لجر نم لجر ىرتشا اذإو : هللا اهمحر 6هيلإ هنمو

 دارأف 6 عيبلا اذه ضقتنا مث ضورعلا نم ائيش وأ إابح وأ 5ناويح فلألا هذهب

 ٥ كلذ يرتشملا هركف '"")ضورقلا نم ""'»اضقأ ايب عئابلا ىلع دري نأ يرتشلملا

 ضورقلا نم هايإ كتيضقام در : عئابلل يرتشملا لاق وأ مهارد ديرأ ال : لاقو

 . ؟ كلذ يف مكحلاام .مهارد الإ كيلع درأ ال : لاقو عئابلا هركف

 زوجي الف رصبي ال نم دحب وهو لوصالا نم هعيبيام عيمج نإف (هايع لبق هآر) هرظن دق يذلا لاملا ةباتك امأو : دارملا لعل )٣٦٩(
 .هسفنل هميقي ليكرب الإ هعيب

 .هاضق : لعل )٣٧٠(

 .ضورعلا : باوصلا )٣٧١(

۔ _ ١١٨



 هيطعي نأ هيلع سيلف ضورعلا هذه عئابلا يرتشملا اذه ىضق اذإ ؛ هتلا همحر هباوجف

 قحلا نم ةيرال اذكو اذكب ءيشلا اذه وأ ،ضورقلا هذه كتيضقأ لاق نإ امأو .مهارد

 . مهارد نمنلا در عئابلا ىلع ناك ينالفلا عيبلا ةميق نم لقي ملو كل يلع يذلا

 اذه ضقتنا مث .عطقلا عيبب هارتشا مث رايخلا عيبب لام هدنع لجر يفو : هل تلق

 بيي له .يرتشملا لبق نم وأ ٠عئابلا لبق نم ضقنلا ناك ،هوجولا نم هجوب عيبلا
 لاملا تبثي مأ ؟ عطقلا عيبب يتلا ىرخألاو ،رايخلا عيبب يتلا همهارد عيمج يرتشملا اذهل

 لبق نم ةلغ لاملا اذه نم لغتسا دق ير ةشملا اذه ناك اذإ رايخلا عيبب يرتشلملا دنع

 ؟ اعطق هيرتشي نأ

 عطقلا عيبب يتلاو ،رايخلا عيبب يتلا همهارد عيمج يرتشملا لجرلا اذه بجي هنإ : لاق

 ناك ، يرتشملا لبق نم ضقنلا ناك نإ ةدحاو ةكيبس تراص دق اهلك مهاردلا نال نأل

 لوق رثكأ ىلع ،رايخلا عيبب هدنع وهو لاملا اذه نم اهلغتسا يتلا ةلغلا در هيلع

 يفف ، عطقلا عيبب هارتشا نأ دعب ،لاملا اذه نم اهلغتسا يتلا ةلغلا امأو .نيملسملا

 ناك اذإ امأو .اهدر هيلع بجوي مل ضعبو ضعب اهدر هيلع بجوأ فالتخا كلذ

 عيبب لاملا اذه ىرتشا يرتشملا ناك ،ةلغلا در يرتشملا مزلي الف عئابلا لبق نم ضقنلا

 . ملعأ هتناو ، عطقلا عيبب وأ رايخلا

 هبتاكو يضاقلا دهش اذإو : لاق : عماجلا يف تدجو ، يديس ، كلأسأو : هل تلق

 دهش نم لك كلذكو .اهتداهش تطقس ءاكرشلا ضعب ركنأو .لاملا اذه انمسق انأ

 ؟ ةلأسملا هذه ريسفت ام .هلعف ىلع

 6 نالف ةثرو نيب لاملا اذه انمسق انإ : الاق اذإ يمساقلا نأ رثألا يف دجوي اذكه : لاق

 نم لكو .ايهسفنأ لعف ىلع ادهش ايهنأل ةزئاج ريغ ايهتداهش نإف كلذ ةثرولا ركنأو
 اومسق دق نالف ةثرو نإ نادهاشلا لوقي نأ الإ } هتداهش زوجت ال هسفن لعف ىلع دهش

 مكاحلا هماقأ دق نايساقلا ناذه نوكي نأ الإ لاملا ايسق دق ايهنأ نادهشي الو .مهلاومأ

 .نيملسملا راثآ نم .هتظفحام ىلع اهلوق لبقي مكاحلا نإف ،نالف ةثرو نيب ةمسقلل
 ولو لوبقم هلوقف نالف نب نالف ىلع نالف نب نالفل تمكح دق : لاق اذإ مكاحلا امأو
 (٧")اهيلو ةأرما حاكن نم دقعام ىلع يلولا كلذكو .هسفن لعف نم هنأ ىنعملا يف ناك

 لدع عم الدع ناك اذإ ،نالف تبث نأ دعب نالف نب نالف جوز هنأ لوبقم هلوقف

 .اهيلو وه ةأرما : هلعل )٣٧٦٢(

۔ - _ ١١٩



 . ملعأ هللاو } ىنعملا اذه نم هيلع يوحنام عيمج لمتحي ال عضوملا اذهو ،هربغ

 اذه ناكو .ماتيأل الام وأ ل ةرجش وأ ةلخن لجر نم ىرتشا اذاو : هل تلق

 عئابلا ريغ مث { ماتيألل ءارشلا اذه نأ ملعي عئابلاو ؤابستحم وأ ! ليكو ماتيألل يرتشملا
 وأ ليكو ناك هل امصخ ماتيألل يرتشملا نوكي له .ةلاهجلاب لاملا اذه عيب نم

 مأ ؟ مهيبأ لبق نم ليكو مهل نكي م اذإ اليكو """مكاحلا ىلإ مهل ميقي ما ؟ بستحم
 ؟ كلذ فيك مأ 5 ماتيالا غولب ىلإ افوقوم عيبلا نوكي
 ءانصخ يرتشملا نوكي الف .ماتيألل يرتشي يرتشملا نأ ملعي عئابلا ناك اذإ : لاق
 قفرأ كلذف ،مهل مصاخي يرتشملا ماقأ نإو .مهل مصاخي ليكو مكاحلا ميقي لب
 عئابلا ناك نإو . ةموكحلا عئابلا بلط اذإ ماتيألا غولب ىلإ ةموصخلا فقوت الو يدنع

 . ملعأ هللاو . عئابلل مصخ يرتشملاف ،هريغل يرتشي يرتشملا ملعي مل

 لصف

 نأ امهدحأ ىعداف © مكاحلا دنع ارضح نيلجر يف كلأسأو : هللا همحر إهيلإ نمو
 قرس مرصلا اذه نأو ،رثكأ وأ ،لقأ وأ ةنس ذنم لخن يف امرص هيلع عاب هبحاص
 اذه عيب يف ةلاهجلاب يرتشملا ريغف .هقرس نم ملعي ملو .هلك قرس وأ ،ءيش هنم

 لام نم مرصلا اذه نم قرسام نوكيو ؟ عئابلل هملسام هيلع بي له .مرصلا
 حرص ؟ قرف كلذ يف مأ ؟ َنُمدعب وأ اموي نيعبرألا ىضم لبق ةقرسلا تناك ؟ عئابلا
 . ىلاعت هللا ءاش نإ ميظعلا رجألا كلو ،انخيش .انل

 لوقلاف 3 مرصلا اذه يف""ث)ةلاهجلاب يرتشملا ىعدا اذإ امأ : قيفوتلا هللابو ،باوجلا
 ٨ مرصلا فلتأ اذإ امأو . هنيمي مم هلوق لوقلاف ،نيعبرألا لبق ناك ولو !هنيمي عم هلوق
 ؟ ال مأ عئابلا ىلع نوكيأ تلقف

 اهعلق عئابلا هيلع طرشو ةمرص لجر نم ىرتشا لجر نعو : باوجلاف رثألا نم
 نم ێاهارتشاام نيح نم ، يرتشملا اهعلقي مل نإ لاقف اهل مأ ال وأ اهمأ تحت ةمرصلاو
 امأو . يرتشملل نوكي كلذكو .كلذ هل ناك عئابلا عجري ىتح ةدايز هل نيبت نأ لبق

 .مكاحلا دنع مهل ميقي : باوصلا )٣٧٣(

.ةلاهجلا يرتشملا ىعدا : حصفنالا )٣٧٤(



 نأ الإ عئابلا لام نم يهف © يرتشملا اهضبقي نأ لبق نم تعلق وأ ،ةمرصلا تتام اذإ
 تتام وأ ،ةمرصلا تقرس ىتح يرتشملا ىناوت نإف ،اهعلقأ يرتشملل عئابلا لوقي

 هريغ نمو .عئابلا هعنمي ملو ،اهعلق ىلع ردقي يرتشملا ناك اذإ يرتشملا لام نم يهف
 كلانه نوكيف اهتدايز نيبتو ، ةمرصلا ديزت نأ الإ امهدحأل ضقن ال هنأ : ليق دقو لاق

 نيب لحي ملو ء عئابلا لام نم يهف ،©تفلتف ضقنلا دح يف ةمرصلا تناك اذإف .ضقنلا

 هرمأ اذإ يرتشملا لام نم يهف مايتلا دح يف ةمرصلا تناك اذإو .اهضبقو يرتشللا

 ىلع نإ : لاق نم لاق دقو .اهجارخإو اهذخأ نم ةردقم ىلع ناكو ،اهضبقب عئابلا
 عيبلا دنع ةمرصلا ىلع يرتشملاو عئابلا فقو اذإ ةلخنلا لصأ نم هل اهجارخإ عئابلا

 . يرتشملا لام نم فلتلاف ةدايز نم ةمرصلا نيبت نأ لبق . مرصلا نم ءيش فلت مث

 عيب اذهف مرصلا نم ءيش فلت مث ،عيبلا دنع ، يرتشملا الو عئابلا فقي مل اذإ امأو

 . ملعأ هللاو © عئابلا لام نم فلتلا نوكي نأ ينبجعيو .ضقتنم

 لصف

 نمو : هللا همحر 5.‘""ث)ينارحبلا يلع نب دمحم خيشلا ىلإ ، هللا همحر ،هباوج نمو
 رارقإلا ذفني نأ زوبيأ } ةيرقلا كلت ءارقف فرعي ملو 5 ةيرق ءارقفل ةيرال اذكو اذكب رقأ

 ؟ ةيرقلا كلت ءارقف نم ادعاصف ةثالث ىلع

 لاملا ةلزنمب نوكي رارقإلا اذه نأل ادعاصف ءارقف ةثالث ىلع قرفي نأ زئاج : باوجلا
 ينيسارخلا ديعس نب حلاص يديسو يخيش نع هتظفح اذكه .هبر فرعي ال يذلا

 هنأ نيملسملا لوق رثكأو .فالتخإلا هلخدي ضرملا يف رارقإلا امأو . هللا همحر . يوزنلا

 . ثراولل تباث

 ولو }هيلع تبثي مأ هأرقي ىتح هسفن ىلع بتك اذإ هطخ زئاجلا بتاكلاو : هل تلق

 ؟ هأرقي مل

 الإ هسفن ىلع هبتك ايب هيلع مكحي الو مالكب سيل باتكلا نإ : نيملسملا ضعب : لاق

 ٥ هسفن ىلع هرارقإك هنأو مالك باتكلا نإ : نيملسملا ضعب لاقو . هأرقأ هنأ حصي نأ

 . ملعأ هللاو لوقلا رثكأ وهو . هيلع تباث وهف هسفن ىلع هبتك امو

 )٣٧٥) قحلملا رظنا .

۔ - ١٢١



 لصف

 .هل لام ىعدا لجر يف ، يديس لوقت امو : تلق ؛ هللا همحر هنع هتلأسام اذهو

 ىلع ةلداع ةنيب رضحأو دجسملل هاعداف دجسملا ليكو ءاجف ٥هل هنأ ةنيب رضحأو
 ؟ نيبعدملا نم ىلوأ هتنيب نم .هاوعد
 .ىلوأ لصألا ةنيبب لوقنف . فالتخإلا هيف يرجي امم اذه نإ : قيفوتلا هتلابو باوجلا

 . ملعأ هللاو ،لوقلا رثكأ وهو .ىلوأ دجسملا ليكو ةنيبب لوقو

 لصف

 يدمسلا يدنكلا ناميلس نب كرابم نب دمحأ نب ديعس هيقفلا خيشلا باوج نمو
 يرمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا خيشلا ىلإ 6 هللا همحر "يوزلا

 يف ناكو ، كلاهلا ةجوز اراد وأ الام ىصولا ىضق اذإو : هللا همحر ،يوزنلا يلاعسلا

 ؟ زوجي ال مأ اهؤارش رادلا هذه ءارش دارأ نمل زوجي له إماتيأ ةثرولا
 لوق نم الإ يصو هنأ فرعي مل اذإ يصولا هعابام ءارش يفف : قيفوتلا هللابو باوجلا
 ءارشلا زاج © يصو هنأ سانلا دنع.روهشملا ناك اذإ : لاق نم لاقف .فالتخا سانلا

 : لاق نم لاقو . ۔ يصو هنأ حصي ىتح : لاق نم لاقو .هاصو نم لام نم هدنع نم

 ءاضقلا نأل . لاومألا يف ةصاخو سفنلا ىلإ قي قيشأ وه لوقلا اذهو . ةقث ; هنأ حصي ىتح

 . هيف نولخديام نوفرعي نيذلا ءاضقلاب ءارصبلا ءانمألا لودعلا تاقثلاب ألإ نوكي ال

 زوجي عيش يف الإ لخدي ال هنأ ةنانئمطإلا يف امأو . ملعأ هللاو { هنع هتظفحام اذهف

 . ملعأ هللاو ،ىلتبملا ىلإ كلذف

 لصف

 نوكتأ ، هتجوز هنع عنمي هنأ هتأرما بأ ىلع لجر ىعدا اذإو : هللا اهمحر هيلإ هنمو

 . هارتام انفرع ؟ ًاغلاب ةأرملا تناك اذإ .ال مأ ةعومسم ىوعدلا هذه
 اذإ اهربجي نم لوق ىلعف ؛ اهعنمو ةريغص يه تناكو اهايإ هجوز بالا ناك نإ : لاق

 نع ربعتو 5ًغلاب ةجوزلا تناك نإو .ةعومسم هاوعدف جوزلا """»لمحي نمم ناك

 هنأ فرع ناك نإو .'")مشفلاب فرعي نكي ل اذإ بألا ىلع هل ىوعد الف ،اهسفن

 .هاركإلاو ملظلا : مشغلا )٣٧٨( .لمحتي : باوصلا )٢٧٧( . .قحللا رظنا )٢٧5(

- _ ١٢٢



 .ملعأ هتلاو اضيأ هيلع ىوعدلا هلف اهعنمي

 له ،نوملسملا اهب مكحي ةحص دعب لجر نم ةلاكولا لجر ىعدا اذإو : هل تلق

 ؟ ةلاكو حصت ىتح وأ همصخ هل ىعدي

 نب ديعس نب حلاص هيقفلا خيشلا نمز يف ى ةلأسملا هذه يف ترضح يذلا يف : لاف

 لجرل قح بلط يف لجر نم ةلاكولا ىعدا الجر نأ وجرأ . هقلا همحر ىنيسارخلا لماز

 حصتل ةلاكولاب هعدا هل لاق هنأ يدنع اميفف نيملسملا ماكح نم مكاح دنع رخآ

 . ملعأ هللاو . ةعومسم هاوعد نوكتل كلذ نع هلأس هنأ . مكاحلا دنع

 لصف

 : هللا همحر(""٨)يرفاغلا نانس نب فلخ يلاولا خيشلا ىلإ 3 هللا همحر 5 هباوج نمو
 دجاسملا لاومأ لكأف ،ايلظ سانلا لاومأ لكأي ال هنأ فلح نميف يديس لوقت امو
 ؟ ال مأ ثنحجيأ ، نيملسملا لام تيب لكأ وأ ؟ ال مأ ثنحجيأ .املظ

 ىلع يدنع اميف امأو .الف اهنيعب ًاصوصنم هانظفحام امأ : قيفوتلا هتلابو باوجلا
 .ةين هل نكت مل نإو ،ىونام هلف شةين هل ناك نإ ناميإلا يف ءاجام يناعم نم هتظفحام
 هللاو .دجاسملا ىلإ فاضت اهنأل سانلا لاومأ ىمست ال دجاسملا لاومأ نأ يدنعف

 .ملعأ

 ؟ ال مأ ثنحي قرشملا نم علطت ادغ سمشلا نأ فلح اذإو : هل تلق
 ثنح وهو بيغلا ىلع فلح اذهو ثنح اهلك بيغلا ناميأ نم هانظفحام ىلع لاق

 . قيفوتلا هللابو

 لام هب لدابف ٨ مهرد نيتئام نم لقأب ينالفلا هلام عيبي ال هنأ فلح اذإو : هل تلق

 ؟ ال مأ ثنحي ،لوقلا السرم هنيمي يف ناكو ، مهرد '"٨_)نيتئام نم رثكأ ")ىوسي

 مهاردب هعبي ملف اذه امأو اذه ريغ لوق هيفو .لوقلا رثكأ ىلع عيب لادبلا نإ : لاق

 5 ىنعملا ىلع اهيف ليق ناميألا نأل اضيأ ىنعملا يف رثكأب هعاب دقو .هيلع ثنح الف

 . ةيمستلا ىلع ليقو
 ؟ ال مأ هنيمي يف ربيأ ةميتي جوزتف جوزتي هنأ قالطلاب فلح اذإو : هل تلق

 جيوزتلا يف مهتداهش زوجت نمم دوهشب ىلو نم اهجوزت اذإ هنأ .هذه كتفص ىلع : لاق

 .مهرد يتئام : باوصلا )٣٨١( . يواسي : هلعل )٣٨٠( . قحلملا رظنا (٩٧٣ر

۔ - ١٢٣



 الو جيوزت هنإ : لاق نم لاقف ؛ فالاتخالا يرج هيفف ادعاصف لدع يدهاش نم

 مل ؤضرت مل نإو رب تيضر نإف اهغولب ىلإ فوقوم اهجيوزت : لاق نم لاقو .ثنجي
 .ثنح ربي ملو ىضقنا اذإف ©تقو ىلإ ناك نإ '""").دودحم تقو ىلإ نكي مل اذإ "!أربي

 أربيأ . ةين هل نكت ملو ،رايخ عيب هعابف إهلام عيمج عيبي هنأ فلح اذإو : هل تلق

 ؟ ال مأ

 هزاجأ دقو { عيب رايخلا عيب ""٨ث)نأ رثألا يف ءاجام امأو .الف اهنيعب اهيف اظفح امأ : لاق

 ىلإ هنأ دمأ هنيميل نكي مل اذإف ،هزيجي ال نم لوق ىلعو .ثنحي ال اذه ىلعف ،هزاجأ نم
 . ثنحي مث اهيف عيبلا هنكمي ال ةلاح قأت ىتح . ثنحي الف الإو \تقو

 ؟ ال مأ ريأ } هنم الام عابف © هلام عيبي هنأ فلح اذإو : هل تلق

 ناكو © نالف لام فرعي ال هنأ فلح اذإ هنأ ةلأسملا هذه ريغ يف هتظفح يذلا : لاق

 . ةين هل نكت مل اذإ ،اهلثم يدنع هذهف ثنجي ال نأ وجري لاق هنأ هضعب فرعي

 ؟ ال مأ ثنحيأ ،لدابف يرتشي الو عيبيال هنأ فلح اذإو : هل تلق

 . هركذ ىضم دقو فالتخا هيف : لاق

 هل لمعي الجر رجأتساف سانلا نم ادحأ مدختسي ال هنأ فلح اذإو : هل تلق
 ؟ ال مأ ثنجيأ © ةعنص

 .هيلع ثنح الف ةرجأب مدختساف {ةرجأ ريغب هانعم ،ادحأ مدختسي ال ناك نإ : لاق

 ىلع ثنح دقف ةرجأب مدختساف ةرجأ ريغب الو ةرجأب مدختسي ال هنأ هانعم ناك نإو

 . ملعأ هللاو .ىنعملا

 ول نأ هتوم دعب هلام نم هيبأ ثاريمب هنبا نبال رقأ نميفو : امهمحر هيلإ هنمو
 ؟ ال مأ اذه لثم بتاكلا بتكي لهو .تباث رارقإلا نوكيأ .أيح هوبأ ناك
 . ملعأ هللاو لوق ىلع تباث اذه لثم نإ : نيملسملا راثآ نم هتظفحام ىلع باوجلا

 دنع هاكشف لجرل قح هيلع ناك لجر يف لوقت امو : هل تلق .هللا همحر هنمو

 .نإف : باوصلا )٣٨٤( .ناك نإو : باوصلا )٢٨٢( .ربي مل : باوصلا )٣٨٢(

۔ ١٢٤ ۔



 هركني نأب ةين دقعف ،ةتبلا اريقف قحلا هيلع يذلا لجرلا ناكو ،هقح ءاغتبا مكاحلا
 نم هسفن كاكفل ابلاط .هنيمي رفكيو }قح هل هيلعام نأ فلحيو .مكاحلا ")عم

 ؟ ال مأ كلذ هل زوجيأ .ائيش هملظي الو هقح عيمج هيفويل مدخي نأ هتينو سبحلا

 ايب هميرغل رقيو نيملسملا رمأل نعذي نأ نويدملا اذهل يغبني : قيفوتلا هللابو باوجلا
 لكوتيو }هبحاصل ءافولا يونيو ،قحلاب الإ هيلع نومكحي ال نيملسملا نأل هل هيلع
 يكلو ،لوقلا نم ىرعتي ال تركذام امأو . ثادحألا فوخ هقحب هل دهشيو . هللا ىلع

 . ملعأ هللاو }لاقلاو ليقلا نم ةمالسلاو ،سانلا لاومأ ىلع نيتنعتملل كلذ رهظي ال

 ؟ال مأ هاوعد لبقيأ ،هل هيلع قحب نونجم ىلع يلو ةقث ىعدا اذإو : هل تلق

 نأ زوجيأ اذهل نونجملا ىلع ("٨»ححص قحلا اذه نأ ةلداعلا ةنيبلا ماقأ اذإ كلذكو

 هنع ينويل اليكو هل ميقي مكاحلا مأ ليكو نونجملل نكي مل اذإ هلام نم ذخأي

 .كلذ انل نيب .ليكو هل نكي مل اذإ ميتيلا هلثمو .هل يفوتسيو

 ءيجي نأ الإ هسفنب هاوعد لبقت الف هدحو هوعدي يلو هنأل هيلع لبقيأ كلوق امأ : لاق

 مكاحلا مكح اذإو ©،مهتداهشب مكاحلا مكحيو . مهتداهش زوجت نمم لدع يدهاشب

 نيبو هنيب ييف ةحص هل نكي مل اذإ امأو . هلثم ميتيلا كلذكو .اذه ىلع هذخأ هلف هقحب

 هرمأ رهاظ يف ريصيو ،هاوعد لبقت الف هيلع ناب نإو ،كلذ يفخ نإ هقح ذخأ هل ث هللا

 . ملعأ هللاو 5اقراس

 ناديبع نب هعمج نب هللادبع نب دمحم هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو
 ينامدألا دمحم نب فلخ نب دمحأ خيشلا ىلإ ،هللا همحر “يوزنلا يدمسلا
 .اقح هل هيلع نأ '"““”)”كلاه ىلع ىعدا اذإ كلوق امأو : هتلا همحر ‘"٨")يوكزالا
 . ةقث ريغ وأ ةقث ناك . هلوق لبقي الف ؟ ال مأ هلوق لبقيأ : تلقف

 هيلع نم دارأو ساحن سولف وأ تايسابع وأ تايرال دحأل هيلع نمو : هل تلق
 ؟ ال مأ كلذ زوجيأ . هل هيلع يذلا سنجلا ربغ نم هل هيلع اب هيطعي نأ قحلا

 كلذب امهالك ايضارت اذإ كلذ : لاق

 .قحلملا رظنا )٣٨٧( .حص : هلعل )٣٨٦( . مكاحلا دنع : هلعل )٣٨٥(

 .كلاه ىلع (دحا وار لجر ىعدا اذإ : باوصلا )٣٨٨(

۔ ١٢٥ ۔-



 ؟ ال مأ هتميق هيطعي نأ هل زوجيأ ٠ هربغ وأ ابح دحأ . نم ضرتقا اذإو : هل تلق

 . كلذب امهالك ايضارت اذإ كلذ زئاج : لاق

 لصف

 : هللا همحر 3 يرمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاولا خيشلا ىلإ هللا همحر هيلإ هنمو

 . اهتنبإلو اهل عيبلاو ٠ لجر لام ف عطق عيب وأ رايخ عيب اهل دجوف ٥تكله ةأرما ينفو

 ملعأ مل عيبلا اهمألو اه بوتكملا ةنبإلا تلاقو .ةصاخ ةكلاهلل ميبلا : ةثرولا لاقف

 بوتكم وهام تبلطو . ماكحألاب تكسمو إاهل بتكام ديرت اهنأ ريغ ةرتشأ ملو ءارشلاب
 ؟ كلذ يف ناميألا ةمص امو ؟ ناميأ كلذ ف لهو ؟ ال مأ ءيش اهل بجأ .اهل

 نيميلا اهنم بلط نإو .هتبلط اذإ اه بتكام ةنبالل تبثي هنأ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هتناو اهنود اهمأل عيبلا اذه نأ ملعتام هللاب انيمي فلحت اهنإف

 نكي و ٠ اثاريم امل نأو .5 هتجوز اهنأ كلاه ة ةثرو ىلع ةأرما تعدا اذإو : هل تلق

 ؟ نميل ا ظفل فيك . ةثرول ١ نم نيميل ا تبلطف ة ةحص اهدنع

 هللاب انيمي نوفلحي مهنإف نيميلا مهنم ةأرملا تبلط اذإ ةثرولا ىلع نيميلا ظفل امأ : لاق

 اقح نالف نب نالف كلاهلا اهفلخ ا ىلا كالمألا ي ةأرملا هذهل نوملعي ام مهنأ لجو زع

 هتجوز اهنأ نوملعيام مهنأ نوفلحي الو . هتجوز اهنأ يعدتام لبق نم ى وجو نم هجوب
 .اندنع هب لومعملاو ، نيملسملا لوق رثكأ ىلع ،حاكنلا يف الو باسنألا ين نيمي ال هنأل

 كلاهلا لام يف ال نأ لجو زع هللاب انيمي فلحت اهنإف ةأرملا ىلع نيميلا ةثرولا دارأ اذإ امأو

 . ةيجوزلا لبق نم ثاريملا نم اهتصح (٩٨٨)اذكو اذك

 نم ناقيرف ‘"٨ث)اهايعادتف ،هريغ وأ رجش لثم تبن اهب ضرأ يفو : هل تلق

 هجولا فيك . تاوم ضرأ رظنلا يف ضرألاو .‘"٨٠)هل اهنأ اهيعدي قيرف لك ،سانلا
 ؟ كلذ يف
 ٥ ضعب ايهضعبل ناميألا ايهيلعف اعيمج اهايعداو اهيديأ يف ضرألا هذه تناك اذإ : لاق

 نإ : نيملسملا نم لاق نم لاقو .لوقلا رثكأ ىلع اهنيب ضرألا تمسق افلح نإف
 انأ ريغ امهدحأ دي يف تسيل ضرألا هذه تناك اذإ امأو . ةنيبلاب الإ مكحي ال مكاحلا

 .ىذكو ىذك : لصالا يف )٣٨٩(

 .اهاعد : هلعل (٠٩٣ر)

 .هل اهنأ يعدي : هلعل )٣٩١(

۔ -_ ١٢٦



 ةموصخ ال : نيملسملا نم لاق نم لاق .نيملسملا نيب فالتخا كلذ ىفف إاهايعدا

 انيبف اهرمعو ضرألا هذه زاح هنأ ايهنم دحاو لك ىعدا اذإ : لاق نم لاقو .ايهنيب
 : لاق نم لاقو .نسحأ اندنع لوقلا اذهو .امهنيب ضرألا تمسق افلح نإف ،ناميألا

 ملو اتاوم ضرألا هذه تناك اذإ امأو .ا" ")ءيش ضرألا هذه لثم يف مكاحلا مكحي ال

 يايفلا ىعدا نم هنأل 5هل هنأ تاوملا ف يعدملا لوق لبقي الف ةرايع رثأ اهيف نكي

 . ملعأ هللاو { هلوق لبقي الف رافقلاو
. ) 

 © يوزنلا يرفاغلا نانس نب فلخ يلاوملا يلاولا خيشلا ىلإ هتلا همحر ©"""هيلإ هنمو
 عيبلل اضقان ءاج نامز دعبو .عطق عيبب }الام لجر ىلع عاب لجر يفو : هللا همحر

 هل نوكيأ .لاملا نم كلذ ريغو لاملا اذه يف ىتلا رئبلا زرغب ةلاهجلا هئاعدا ببسب

 ' ؟ هب ملاع ريغ همكح نوكيو ؟ كلذ
 لوق رثكأ ىلع ‘"٨ث)هنيمي عم هلوق لوقلا ةلاهجلا يعدم نإ : قيفوتلا هتلابو باوجلا

 هارتشا يذلا لاملا يف فالتا هنم عقو نكي ملام }ةلاهجلا هئاعداب ريغلا هلو نيملسملا

 . ملعأ هللاو رجش وأ لخن عطق وأ رارقإ وأ عيبب

 هنإ : تلاقو 5 ةيجوزلا هتركنأف هتجوز اهنأ ةأرما ىلع لجر ‘"ث)اعدا اذإو هل تلق

 ؟ كلذ يف مكحلا فيك .ثنحو يقالطب فلح

 5 هل ةيجوزلاب رارقإ اذه نوكي الف ثنحو ىقالطب فلح هنإ ةأرملا هذه تلاق اذإ : لاق

 . ةيجوزلا هتركنأ اذإ اذه اهلوقو ةيجوزلاب اهيلع مكحي الو

 اذإ هنا لاق . ثنحو ، ىقالطب فلحو ىنقلطو ىجوز ناك هنأ تلاق اذإو : هل تلق

 ىلع ةيجوزلا هيلع اهل تبثي هنإف ثنحو يقالطب فلح وأ ىنقلطو يجوز ناك هنأ تلاق
 . ملعأ هلاو هنم رارقإ وأ 7 ةلداع ةنيب ةداهشب اهقلط هنأ حصي نأ الإ هارن يذلا لوقلا

 ةميتيلا جوز ىلع مكحي هنإ لاق نم لوقب مكاحلا ذخأ اذإو : هللا ايهمحر هيلا هنمو
 .ءىشب : باوصلا )٣٩٦(

 . . . ىلإ هللا همحر هنمو : باوصلا )٣٩٣(
 .هنيمي عم ةلاهجلا ىعدم لوق لوقلا نإ : دارملا لعل )٣٩٤(

 . . ىعدا : باوصلا )٣٩٥(

۔ ١٢٧ ۔-



 ردقي ال مأ لجآلاو هنم لجاعلا ردقب هيلع مكحي له .اهب لخد اذإ ةقفنلاو ةوسكلاب

 3 يطولا ىنعمب هيلع هتقحتسا يتلا قادصلا ردقب هيلع مكحي هنأ ظفحأ انأو .لجآلا

 ؟ لجآلاو لجاعلا هانعم له

 لجاو لجاع نم قادصلا نم اهل هيلعام ردقب اهيلع قفني هنأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 .ملعأ هللاو .نيملسملا ضعب لوق ىلع

 ءيش اذكو اذك اهقادص نإ لاق وأ ،قادص اهل هيلع ًايقاب هنإ لاق اذإ تيأرأ : هل تلق

 ؟ قادصلا نم هب رقأام ردقب هيلع مكحأ . كلذ نم رثكأب ةحص اهدنع سيلو ليلق

 . ملعأ هتناو } نيملسملا ضعب لوق ىلع قادصلا نم هب رقأام ردقب هيلع مكحي : لاق

 لصف

 يوزنلا يرقعلا ديعس نب هللادبع نب رماع نب هللادبع خيشلا ىلإ هللا همحر هنمو
 . مكاحلا دنع وأ ى يرتشملا دنع ،هيرتشم نم رايخ عيب ضقني نأ دارأ نمو : هللا همحر

 ؟ يعرشلا عومسملا ظفللاام

 نم رايخلا عيبلا تضقن دق عئابلا لوقي نأ كلذ يف ظفللا امأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 لاملا وهو ،اذك ةيرق نم ،اذك جلف يقس نم اذك ىمسملا لام نم نالف نب نالف

 . ملعأ هتلاو ، يفكي ظفللا اذهف . مهاردلا هذهب رايخلا عيبب هل هتعب يذلا

 يرتشملا دارأ اذإ امأو .عئابلا وهو لاملا بحاص ضقن اذإ اذه : فلؤملا لاق

 نالف نب نالف نم رايخلا عيب تضقن دق : لوقي هنإف ،‘""“رايخلا عيبلل ضقنلا

 يذلا لاملا وهو ،اذك ةيرق نم ،اذك جلف يقس نم ،اذك ىمسملا هلام نم ينالفلا

 ءاش نإ يفكي ظفللا اذهف .هلام عيب ىلع يمارد تذخأو .رايخلا ميبب هايإ ينعياب

 . ملعأ هللاو { ةفرعملا ليلق يننأل هيف رظنيف 5 هللا

 يذلا جوزلا نم ةميتيلا َر ريغ ظفل امو : هل تلق ى هللا همحر خيشلا باوج ىلإ عجر

 ؟ ًاجوز ٣٩٧) )اهجوزب هب ضرت ملو تغلب اذإ .ةميتي يهو هب تجوز

 ظفللا اذهف .يل ًاجوز نالف نب نالفب ةيضار تسل ينأ مكدهشأ تلاق اذإ : لاق

 .ملعأ هللاو { يفكي

 .رايخلا عيب ضقن : باوصلا )٣٩٦(
 .اجوز هب ضرت ملو : باوصلا )٣٩٧(

۔ -_ ١٢١٨



 . ةلاهجلاب هضقن عئابلا وأ يرتشملا دارأ اذإ لوهجملا عيبلا ضقن ظفل امو : هل تلق

 ؟ اناويح وأ الوصأ عيبلا ناك

 بيع وأ } عيبلا ةلاهجب ةلاهجلا ببسب ريغملا ريغ اذإو عستتو فلتخت ظافلألا نإ : لاق

 . ملعأ هللاو .ريغلا هلف ،ميبملا يف

 ملف ،هنم هدارأو سانلا نم دحأ ىلع كلاه نم ثاربم ثراولل ناك اذإو : هل تلق

 ؟ هدنع هعفري نا ¡ '"٨٩)دارأ راو ؟ مكاحلا دنع ةعومسملا ىوعدلا ايف . هسفن نم هفصني

 يكلاه نم يثاريم نم""“}قح يل هيلع اذه نالف نب نالف نم ينفصنأ لاق اذإ : لاق

 الو اندنع ةعومسم ىوعد هذهف .نالف نب نالف هكلاه نم هثاريم لبق نم .نالف

 . هكلاه ثرو نم توم ةفرعم الو .هكلاه توم ةحص ىلإ ىوعدلا هذه لثم جاتحي

 ىلإو .هكلاه توم ةحص ىلإ جاتحت هذهف يكلاهل هدنع وأ ، يكلاهل هيلع لاق اذإ امأو

 . ملعأ هتلاو { ةثرولا ةفرعم

 : لوقت اهنإف .اهجوز نم ريغت نأ تدارأ اذإ ؤ ةميتيلا ريغ يف ظفللا : فلؤملا لاق

 6 ءاسنلا غلابم تغلب ذم ل ًاجوز ينالفلا ناانف نب نالفب ةيضار تسل ينأ مكدهشأ

 خيشلا نع نع مدقت ام امأو . لاعت هللا ءاش نإ يفكي ظفللا اذهف . هتيجوز نع ةريغم ينأو

 هنإف مكاحلا ىلإ هرمأ عفري نأ قحلا بحاص ليكو دارأ اذإو . هتلا ءاش نإ نسحف

 ينالفلا نالف نب نالفل هيلع "ينالفلا نالف نب نالف نم مكاحلا اهيأ ينفصنا : لوقي
 يف رظنيف . ةيعرشلا ةحيحصلا ةلاكولا قحب .‘٠``)كعم هب كاش انأو . اذكو اذ اذك

 يدنكلا ناميلس نب كرابم نب دمحأ نب ديعس هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو

 وأ ئ ةيصوب هل ىصوأ وأ ئ كولمملل رمأ نميفو : ىلاعت هللا همحر . يوزنلا يدمسلا

 انفرع ؟ هديسل وأ .ةيصولا وأ رارقإلا هل نوكيأ .٠`»هديس ريغ نم ةيطع ىطعأ

 . كلذ

 .دارأ اذإ : هلعل )٣٩٨(

 .اقح هيلع يل نإف : باوصلا لمعلو . فيعض نيتلمجلا نيب طبرلا )٣٩٩(
 .كدنع : حصنفالا )٤٠٠()

 .هديس نود : هلعل )٤٠١()

۔ ١٢٩ _۔



 زوجت ،هديس ريغ هاطعأو هل رقأو .كولمملل هب يصوأ اميف : قيفوتلا هنابو باوجلا
 نيملسملا نم فالتخا كلذ يف ديسلا زاوج يف يرجي .هرارقإ وأ هتيصو وأ هتيطع هل
 6 هب هكولممل رقأ ام كلمتيو ذخأي نأ دبعلا ديسل نأ : نيملسملا ضعب لاقف ؛ يأرلاب

 ديسلل زوجي ال : لوقو .هذخأ دارأ نإ ديسلل همكحو .هايإ ىطعأ وأ 6هب هل ىصوأ وأ

 تقو ىلإ هيلع فوقوم همكحف كولمملا هثرو ام امأو .هل همكحو كولمملل وهو هذخأ
 هبسك ام امأو .افالتخا كلذ يف ملعن الو هذخأ ديسلل سيلو .ام اموي قتعا نإ هقتع

 دبعلل سيلو ،هديسل همكحف ءارشلاو عيبلاو بساكملاو تاراجالا لبق نم كولمملا

 لاؤس نم ددزاو . ملعأ هللاو ،افالتخا كلذ يف ملعن الو .هديس نذإب الإ هيف فرصتلا

 . باوصلاو قحلا قفاو امب الإ ذخأت الو .نيملسملا
) . 

 همحر ناديبع نب هعمج نب هللادبع نب دمحم هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو

 ؟ هل رقملل نوكيام .هلب وأ هلام عبرب رقأ اذإ رقملا نع هتلأسو : هللا
 عبر عيمج هل رقملل نوكي هنإف هثلثب وأ 5 هلام عبرب رقملا رقأ اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 نإو .هكلميام عيمج هلف هلام لكب هل رقأ نإو {.هكلميام عيمج نم هثلث وأ رقملا لام

 لوقي نأ الإ رقملا نم رارقإلا تبني ال : نيملسملا ضعب لاقف ؛ ضرملا ين رارقإلا ناك
 اذإ امأو . تبثي : لاق نم لاقو . مهاردب وأ هلام نم ءيشب رقملا رقأ اذإ هيلع هل قحب
 رارقإلا ناك اذإ امأو .(‘`")هيلع هل رقملا لقي ملو تباث وهف ةحصلا يف `٠٤( )رارقلا ناك

 ،تيبلا اذهب وأ .لاملا اذهب وأ ينالفلا لاملاب رقملا رقي نأ كلذو ،فارتعإلا هجو ىلع
 قحب .رقملا (٠‘`)لقي ملو اضيرم وأ احيحص ناك }هل رورقملل رقملا نم تباث كلذف
 . ملعأ هللاو { هل هيلع

 ؟ ال مأ كلذ زئاجأ .دجسملا ضياقأ نأ تدرأ اذإو : هل تلق
 يف نكي مل اذإ امأو . مكحلا يفال زئاج حالصلا رظن ىلع ضايقلا ناك نإ : لاق
 . ملعأ هللاو ،كلذ زوجي الف دجسملل حالص ضايقلا

 رئبلا طبهف لجر هيلع لخدف ،لام يف رئب ثنرم رجزي أرجاز ناك اذإو : هل تلق

 .رارقإلا ناك : باوصلا )٤٠٦(

 )٤٠٣( .لقي مل نإو : بارصلا . .

 )٤٠٤( .لقي مل ولو : هلعل ..

 )٤٠٥( ةباد هرجت ولد ةطساوب رئبلا نم ءاملا جارخإ رجزلاو .رئبلا نم رجزي : باوصلا . .

۔ ١٣٠ _۔



 ؟ ال مأ نايض رجازلا مزليأ .٠`آروجنملا هيلع طقسف هملع ريغب وأ رجزي يذلا ملعب

 . ملعأ هللاو هذه كتفص ىلع رجازلا ىلع نايض ال : لاق

 لصف

 ءايغ هل ثدحيل اريجأ رجأ نميف لوقت امو : هل تلق . هللا همحر هباوج نمو

 دحأ طقس وأ سانلا نم دحأ ىلع ءايغلا طقسف 5ةيقاس هل ثدحي وأ قيرطلا ىلع

 ىلع رجؤملل نكي مل اذإ رجؤملا مأ نايض ريجألا مزليأ .٠'“)ةثودحملا ءاملا ةيقاس نم

 ؟ ال مأ ناطلس ريجألا

 لاق نم لاقف .نيملسملا نيب فالتخالا كاذه لثم يف ، يرجي : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ىلع نايضلا نإ : نيملسملا نم لاق نم لاقو .ربجألا ىلع ناضلا نإ : نيملسملا نم
 . ملعأ هللاو ءايهيلع نايضال : لاق نم لاقو . ٤`“)رجتوملاو ريجألا

 ةعامج رضحأ وأ رثكأ وأ نينس عبرأ ردق دجسملل بستحملا يفو : هل تلق

 كلذ تملس نايض ينمزل اذإ هنأل باستحإلا ىلع رداقب تسل ينأ مهل لاقو .دجسملا

 اذإ هيلع قيضيأ .كريغ ادحأ لكون ال هل اولاقف .نوديرت نم هيف اولكو ، يدنع نم
 , امدعب هولكو اذإ مهيلع "٠١٠٨)قيضيأ ةعامجلا كلذكو ؟ هلام ةلغ رشع هل اوضرفو .ولكو

 ؟ ال مأ باستحالا نم رذعأ
 دجسملا لام يف بستحملاو دجسملا ةعايجل زئاج هتركذام عيمج : قيفوتلا هتلابو باوجلا
 . ملعأ هللاو .دجسملا لام ةلغ نم هيلع نوقفنيام هل اوضرفو هولكو اذإ

(٤٠٧( 

 هتياعرو هللا نوعب مت

 لبح هقوف رمي رئبلا ةحتف قوف نيدومع لإ تبثم ٠ طيحملا فوجم .ةداع بحا نم لكللا يرئاد بالود : روجنملا )٤٠٦)

 .رئبلا نم ولدلا بحس يا رجزلا يف ةبادلا روجنملا دعاسي .ولد هفرط يف ىلدتي
 .مامد نايع لها دنع ىمسيو 6 فقسلا وه : ءايغلا )٤٠٧(
 .ةثدحملا : هلعل )٤٠٨(
 .رجؤملا : هلعل )٤٠٩(

 .مهل قحي الو .مهعسي ال يأ مهيلع قيضيا : باوصلا )٤١٤(

۔ -_ ١٣١





   
    

  

 شع ةسماخلا ةروننملا

 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا 3

   يبرعلا مالكلا نم كلذ ريغو





 ةترلطتل تت
 جراخم هباتك صوصنم يف نيبو ،قحلا سومش ةمئألا لدعب رهظأ يذلا هلل دمحلا

 . ناثوألا ةوعد هبزحب رهطو ناطيشلا بزح هئايلوأ ةلودب فرصو قدصلاو مكحلا

 نكتلو ث : لجو زع هلوقل ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ملاح غلاب لك ىلع بجوأو
 © ضيعبتلل تسيل ةلص انهاه «نمو» ةمأ اونوكي يأ ) 4 ريخلا ىلإ نوعدي مأ مكنم

 © ناثوألا ضعب بانتجا دري مل ؤ 3 ه نانوألا ن نم سجنلا ًاوبنَعجاف « : لجو زع هلوقل

 .مالسإلا ربخلاو رمالا مال «نكتلؤ»: هلوق يف «ماللا» و .ناثوألا اوبنتجاف دارأ لب

 مه كلأ و ركنُمل ا نع نوهنيو فورعملاب نوُرُماَيَو » : لجو زع هلوقو
 .ركنملا نع نومهانلاو ، فورعملاب نورمآلا مه . )ه نوححلفُملا

 لصف

 وهو .نيقابلا نع أزجأ ضعبلا هب ماق اذإ ةضيرف ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو
 ٨ ةمئألا مهرمأت مل ولو مهيلع مزال وهو ةماعلا ىلع بجييام اهنم : ةريثك بورض ىلع
 مكح نم جرخيام عيمجو ،نيمولظملل ةثاغإلاو تاوهلل راضحإو تاركنملا راهظإ لثم
 .راكنإلا الإ هل زوجي الف كاذه نم ائيش ىث)أرملا يقلام ىتمف .ةيصعملا ىلإ ةعاطلا

 نكي مل نإف .لدعلا ةمئأو ،رمألا ةالو ىلإ كلذ عفريو ؛ هلعف نم ىلع ةجحلا ةماقإو
 عطتسي مل نإف ،هحراوج عيمجب . هتقاطو هلهم ىلع ركنملا ريغي نأ ")همزل الإو لدع ةمأ
 نأ هل زوب الف هفرص عيطتسي ال ناك اذإو .ركنملا لهأ نع رفيو .هبلقبف الإو هناسلبف

 هنأ ةي ىبنلا نع ثيدحلا يف ءاج هنأل ردقام ىتم هرييغت نع فكي نأ الو هب ىضري

 يذلا : لاق .ةلي هلل لوسراي وه نمو : اولاق ؟ ءايحألا تيم نع مكربخأ الأ» : لاق

 موي تاذ جرخ هنأ زتلت يبنلا نع يورو . «هبلقب الو هناسلب الو هديب ركنملا ركني ال

 ١٠٤. نارمع لآ ةروس )١(
 ٣٠. جحلا ةروس (٢)

 . ١٠٤ نارمع لا ةروس )٣(
 .ءرملا : باوصلا )٤(
 . همزل لدع ةمثأ نكي مل نإف : باوصلا )٥(

۔ _ ١٣٥



 اهيأاي لوقي ىلاعت هتنا نإ سانلا اهيأاي» : لاقو ادحأ ملك امو ربنملا ىلع دعقف ًتضوتم

 ينولأستو . مكبيجأ الف ينوعدت نأ لبق نم ركنملا نع اوهناو ،فورعلملاب اورمأأ سانلا

 .«مكرصنأ الف ينورصنتستو مكيطعأ الف

ٍ ) 

 عيمج نم اهرهطي نأو .اهاوه نع هسفن ىهني نأ هسفن ةصاخ ين ءرملا ىلع بجي اممو
 لغلاو .دسحلاو .قافنلاو ،ءايرلاو ؤبجحا نم هبلق رهطي نأو 5ركانملاو يصاعملا

 ءرملا لهج عسي ال اذهف بونذلا (١نم عالقإلاو .ربجتلاو .ربكلاو ؤبجعلاو نينمؤملل
 6 هرهد ةدم هراهنو هليل لوط ًادباع ناك ولو .اكلاه تام اذه ىلع هبلقو تام نإف ٥هل

 . ملعأ هللاو

. 

 نأ كشوي هوريغُي ملف اركنم اوأر اذإ سانلا نإ» : لاق هنأ ةي ىبنلا نع يورو

 بجع يذلا برضلا امأو . هنع توكسلا الو هب يضارتلا زوجي الو (٧هياذعب هللا مهمعي

 سانلا نيب يرجت ىتلا يواعدلل مهفاصنإ لثم وه ةماعلا نود .ةالولاو ةمئألا ىلع

 لك سبحلاب مهنوبدؤيو ")ضعب مهضعب نم مهملظ نم مهوعنميف مهيلإ اوعفارتي ىتح

 ريغب سفن لتق وأ } موص عييضت وأ .ةاكز عييضت وأ ،ةالص كرت نم هتيانج ردق ىلع
 مناملا نم ةيعرلا عيمج ج اورجزيف نيملسملا مكح ف زوجي آ ءيش ثادحإ وأ نح

 ةصق ٦ىلاعتو ر لاق هنألا كلذ عيمجو ،دودحلا ليطعتو 5ركنملا راهظإو ثئابخلاو

 فورعملاب رُمأو ةالصلا مقأ ينبا { : هيصوي نيح هنبال هللا همحر ميكحلا ناهقل نع

 رمألا ديري .(٠)ه رومالا .مزع نم كلذ نإ باصأام ىلغ ربصاو ركنُملا نغ ةناو

 تلا رمأ يتلا ةبجاولا رومال نم امهيف ىذألا لع ربصلاو .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب

 ىلع ريمضلا ا مزعلا لصأو . ملعأ هللاو ،اهبوجول اهيلع مزعي يتلا رومألا نم وأ .اهب

 نم مزملا أولؤا َرَبَص انك ربصاف » : لجو زع هللا لاق .هنع ينثني ال .ءيشلا لعف
 مزعلا ولوأو . دجلاو تابثلا مم مهو لجو زع هتنا ةعاط ىلع اومزع نيذلا يأ ")ه لسرلا

 )٦) بونذلا نع : باوصلا .

 .لبنح نب دمحأو ةجام نبا ثيدحلا جرخأ )٧(

 .اضعب مهضعب ملظ هلعل )٨(
 )٩( نايقل ةروس ١٧.

 )١٠( فاقحالا ةروس ٣٥.

آ



 نيغاطلا ةاداعم ىلع اوربصو .اهريرقتو اهسيسأت يف اودهتجا ،عئارشلا باحصأ

 مه ليق هنأل ١ ىسيعو ىسومو ميهاربإو حون : مزعلا ولوأ ثيدحلا يفو .ابنع
 هيلع ىشغي ىتح هنوب رضي اوناك هموق ىذأ ىلع ربص حون . هتلا ءالب ىلع نورباصلا

 ك لاق َنوُكَردُمَل انإ ث : هموق هل لاق ىسومو ©رانلا لع ميهاربإو . مالسلا هيلع

 كلذ ريغ ليقو . ةنبل ىلع ةنبل عضي مل نيرم نب ىسيعو .)ه نيدهّيَس يبر يعم ل
 ماللا رسكب نبل اهعمجو .ايندلا يف ءانبلا هانعم ةنبل ىلع ةنبل امأو . ةلاطإلا فوخ هتكرت
 هتكرت اذه لثم ريثكو .ملعأ هتناو دوحللا ىلع نايع لهأ ٨٠0“)هعضي لا عبرم وهو
 . ملعا هتناو ] ةلاطإلا فوخ

 هانيصوأو هانرمأ يأ "ه ىنف ىلبق نم مدأ ىلإ اندهع دقلو » : ىلاعت هتنا لاق
 مهو ٨6 ي ناميإلا اوكرتو يدهع اوضقن نيذلا ءالؤه لبق نم ه ةرجشلا نم لكأت ال نأ

 : لجو زع هلوق امأو . ه نوش مُهَلَعَ » : هلوق يف ىلاعت هتلا مهركذ نيد ذلا

 فوخ هتكرت كلذ ريغ ليقو .هنع لقع هب نكي ملو دهعلا يسنف ي أ هم ىسنف ظ

 هنأل { ةيصعملا ىلع امزع يأ ١٤) امزع ُهَل دجت ملو ز : لجو زع هلوق امأو . ةلاطإلا

 عيمجب مدآ ملح نزو ول» : لاق هنأ . يت : لوسرلا ىفطصملا نع لوقنملا حيحصلا ٢

 : ناك مدآ نإ نولوقتفأ ليق نإف ."مالسلا هيلع مدا ملح حجرل هدلو ملح

 نأ زوجيف .اذك نوكي هنأ قباسلا هللا ملع يف كلذ ليق . ةرجشلا لكأ نيح هتلا رمأل

 اذوخأم ناك لب ناسنإلا نع اعوفرم تقولا كلذ ف نايسنلا نكي ملو . هرمأ يسن نوكي

 ًاولع لاعتو هناحبس هتردقو هتمكحو قباسلا هللا ملع نم كلذو انع عفر :. 35 هب

 نم هرسكو يضام ١ ياز حتمب وهو ٤ امزع مزعي ءيشل ١ ىلع مَّرع هنم لعفل او .

 . ملعأ هتناو م

 لصف

 3 ةعيرشلا مكح نع ةجراخلا ''!]\©ثادحألاو راضملا عيمج فرصي نأ مكاحلا ىلعو

 )١١( ءارعشلا ةروس ٦١ ۔ ٦١٢.

 .همضي يذلا عبرملا : باوصلا )١٦(

 )١٣( هط ةروس ١١٥.

 )١٤( هط ةروس ١١٥.

 )١٥( ثيدحلا فارطأ ةعوسوم رظنا . .هدلو عومدب مدآ عومد نزو ول ظفلب ثيدحلا ءاج ٦ /٧٨٨۔ ٧٨٩.

 )١٦( فلتلا نم لاملا بيصي امو ةرضملا وهو ثدح عمج ثادحالا

۔ ١٣٧ ۔-



 ىهنيو ©فورعملاب كلذ يف رمأيل همكح '٧هيلع لاام عيمجو ةيعرلا لاوحأ دقفتي نأو
 هللاو كلذ يف هدهج ولأي الو ،هتقاطو هدهج لكب تاريخلا ىلإ عراسيو ،ركنملا نع
 ،هبكار وأ هلعاف وأ هلئاق نم كلذ دهش نم ىلع ركنملا راكنإ هيلع بجي كلذكو . ملعأ
 لعفي ملف راكنإلا ىلع ردق نم نأ عامجإلا ليبس ىلع كلذو ؛ هنم ناكمإلاو ةردقلا عم

 نمو كلذب مثإلا نم ملس هيلع ركنأ نإو .اكراشم هلعافلو اكلاه كلذب ناك

 زوجي ال هنأل ركنملا عيمج بانتجا دعب كلذ نوكيو }ةيصعملا كلت يف هتكراشم

 ركب يبأ نع يور ايك .هلمعي وهو ركنملا نع ىهنيو فورعملاب رمأي نأ "ذخألا
 نع نيمهانلا هل نيكراتلا فورعملاب نيرمآلا هتلا نعل» : لاق هنأ هنع هللا ىضر قيدصلا

 . ملعأ هللاو }«هل نيلعافلا ركنملا
. ) 

 يهو ث مهتاعانصو مهعلس يف سانلا نيب شغلا ،ةمئألا ىلع ،هراكنإ بجي اممو

 ررض نم هيف امو ،اهضبقو تابوصغملا عيب نعو .مهنيزاومو مهليياكم يف فيفطتلا

 ٨ مهباود قالطإو ،}مهرجشو مهلخن سرغو .مهضرأ دودحو مهتيدوأ يف "مهنيب

 حئاور لثم ىذألا هنم دلوتي امو ، مهتنسلأب مهنيب ايف ىذألاو 3 مهلزانم يف مهنيب ررضلاو
 لمحي امو ۔اهكلسم ثيعوتو .اهوج ةيطغتو }نيملسملا قرط ين ''")اهعارشإو فنكلا
 ةمعطألا راكتحا عنمو ،مهيرح لهأ ىلإ نيملسملا ضرأ نم ،عاركلاو حالسلا نم

 راكنإو ،مهتعيرش نم عدبلا ءافطإو .مهنم اهيلإ ةجاحلا دنع مهضرأ نم مهلمحو
 حلصت ال يتلا يهالملا عيبو ، مهضرأ يف نارينلا تويبو عيبلاو سئانكلا نم ثدحأام

 نأ ءاسنلا عنميو ،اهيف هب نوهلتي هنمام لاح نع اهلاطبإ بجيو اهب نيغلابلا يهلتل الإ
 نلمعيو ؤ قرطلا ىلع ندعقي نأ نعنميو قرطلا عراوش دنعو ؤرتس ريغ يف نلستغي
 لاجرلا ةمحازم نع نعنميو ،كلذ يف نهيلع ةبيرلا فيخ اذإ هريغو لزغلا لثم عانصلا

 يف ةعتمألا عضو نمو ،كلذ نم سانلا عنميو ،قاوسألا يف فوقولاو قرطلا يف
 سانلا ىلع ريعستلا نع عنمتو اهريغو مهاردلا نم تاشوشغملا لمع نمو قرطلا

 .هيلإ : باوصلا )١٧(
 .دحال : بارصلا )١٨)

 اهيف عمجتي يتلا ةرفحلا وأ ةجاحلا ءاضق عضوم وهو فينك عمج فنكلاو .اهنع ءاطغلا ةلازإو اهفشك فينكلا عارشإ )١٩(
 . طئافلا

۔ ١٣٨ ۔



 ضعب صخر دقف ؛ كلذ ىلإ ةجاحلا دنع الإ اهعيب ىلع مهل ربجلا نمو ،مهلاومأ
 ربجي نأ ماعطلا نم هدنعام دحأ كسمأو بهذت نأ ةلودلا ىلع فيخ اذإ نيملسملا

 نيملاظلا نم نيثيغتسملا ةثاغإ نيملسملا ىلعو . كلذ ىلإ رارطضإلا دنع هتميقب هعيب ىلع

 مهل لاقيف ثاغتساف تيب فوج يف هيلع مجه نمو .كلذ نم ناكماإالاو ةردقلا دنع

 هللاي ثيفتسمل ا لوقي نأ وهو . مهيلع مجه اوحتفي ل ن إف . بابل ا وحتن ا

 ولو هرصن بجو هانعم يف جرخو اذه لاق اذإف .نيملسملااي وأ هتلااي وأ ،نيملسمللايو
 الف . نيملسملابو هتلاب ةثاغتسا ريغب توصب حئاصلا نوكي نأ الإ نيجوزلا نيب ناك

 . ملعأ هللاو ضعبل مهضعب نم ملظلا هل نيبتي نأ الإ هرصن عماسلا ىلع بجي

. 

 يوزنلا ينيسارخلا يلمازلا ديعس نب حلاص هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو
 يلاعسلا يرمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا خيشلا ىلإ ؤ ىلاعت هتلا همحر

 دنع ةبير ىلع تدجو اهنأ لجأ نم سبحلا اهيلع بجو ةأرما يفو : هللا همحر يوزنلا
 يف كرتت مأ ،‘"١)اهلاحب ("")نزخملا يف كرتتأ ءاهسافن برقو الماح تناكو ؛لجر
 نوكي نأ تدارأو عاضرلا نع هتمطف دقو دلو اهدنع ناك اذإو . هنم لهسأ عضوم

 ؟ كلذ يف سبحلا نوكي فيك .كلذ يف ررض هيلع دلولاو .اهعم

 امنإو نيقولخملا قوقح نم قح ىلع سيل سبحلا اذه ناك نإ : قيفوتلا هتلابو باوجلا
 لماحلاو .رمألاب مئاقلا ىلإ هلك كلذ يف رظنلاف يصاعملا نم ةيصعم ىلع ةبوقع وه

 اذإ ٠‘")رورضلا اهدلو ىلع لمحت ال دلولا ةبحاصو .سبحلا اهلمح رضي ال يدنع

 نأل ررضل ١ نم اهدلو ىلع نمؤي ثيح سبحتف .ربصي الو اهنع ينغتسي ال ناك

 . قيفوتلا هللابو }ةمقنب اوسيل هتلا ةمحر نيملسملا

 لصف

 هنإ قلطملا لاقو ؛ ةقفنلا هنبا مأ . هتقلطم تبلط اذإو : هقلا ايهمحر هيلإ هنمو
 ىلع هل ةيانغال هنبا ناك اذإ ،هرقف حصي وأ ملسي ىتح سبحيأ هعم ءيش ال سلفم

 .نجسلا ةنازنز وا نجسلا انه .نزخملا )٢٠(

 )٢١( ةدرفنم : اهلاحب .

 )٢٢( .ررضلا : هلعل

۔ _ ١٣4٩



 الأ ةقفنلا الإ مألا تبأو .ءاشعلاو ءاذغلا يعم نوكي نأ ديرأ بألا لاق اذإو .همأ

 ؟ ال مأ كلذ

 ناك اذإ اذه سبح زوجي الو .اهعسو الإ اسفن هللا فلكي ال : قيفوتلا هتلابو باوجلا

 .ارسعم

 نب هعمج نب هتلادبع نب دمحم !هيزنلا هيقفلا خيشلا وهو ١ كلذ ف رظانلا لاق

 يف لوبقم هلوقف ؟ رسعم هنإ هلوق لبقيأ هلوق امأ . هنلا همحر يوزنلا يدمسلا ناديبع

 رايخلا لقعي ناك نإ دلولا امأو .اضوع هذخأي مل هنأل هرسي حصي ىتح رسعم هنأ اذه

 .ملعأ هللاو ،هب ىلوأ ماألاف لعفي مل اذإو .هيبأ عم ءاش نإو ،همأ عم ءاش نإ ربخ

 . عجر

 سفني مأ قيض ناكم يف سبحتأ اهسبح بجو اذإ لماحلا ينو . هللا اهمحر هيلا نمو
 ؟ هقحتسم تناك اذإ اهلمح لجأل اهل

 . ملعأ هتناو .همأ نطب يف مادام قيضلا ناكملا هرضي ال يدنع لمحلا نإ : باوجلا

. 

 سانلا يف اهربخ رهظف ،انز نم تدلو اهنإ انل ليق ةأرمإ يفو : هللا اهمحر هيلإ هنمو
 لوقي نم اندجو نإ تيأرأ . ؟ ال مأ سبحتأ .هنيعب دلولا ىأر هنإ دحأ لقي ملو .كلذك

 يف اهربخ رهظف إانز نم تدلو اهنأ سانلا يف رهظو .قانخلا رثأ هبو 6اهدلو ىأر هنإ
 . كلذ انل نيب .دالبلا نم تبره كلذ ققحت نأ املف 5 الوتقم دجو دلولاو .سانلا
 رهظأ يه ثدحملا ىلع رابخألا رتاوتو يدنع ةرهشلا نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 : . ملعأ هللاو .ةمهتلا بابسأ

 نإو .هب قنخي يتلا لبحلا وه لوألا ةمجعللا حتفب قانخلا هلوق امأ : فلؤملا لاق

 نم اهمضو يضاملا نون حتفب اقنخ قنخي قنخ لاقي قنخلا وهف ردصملا ينع ناك
 كلذ لوأ ذخؤي نأ هجالعف { قلحلا يف ذخاي ءاد وهف ءاخلا مضب قانخلا امأو .لبقتسملا
 . ىلاعت هللا نذإب عفان هنإف اهب رغرغتيو ©لخلا ي ناخبطيو ،لحنلا لسعو عرقلا رشق

 .عجر

 ًاقذاح لجر ءاجو .ءىش هل قرس هنأ لجر ىعدا اذإو : ىلاعت هللا ايهمحر هيلإ هنمو

۔ _ ١٤٠



 زوجيأ قورسملا همهتاو .نالف رثأ وه قراسلا رثأ نإ : لاقو ،لجرألا رثأ صقب افورعم
 : ؟ لجرألا رثأ ضعب ب ي ةقاذحلاب افورعم ناك اذإ رثألل صاقلا هيلا لدتسا اذإ هسبح

 . هرثأ هنأ صاقلا رابخأب سبحي ال هنأ رثألا هب ءاجام ىلعف : قيفوتلا هتلابو باوجلا

 زاجأ دقف كلذ لثمب ايهتم اذه ناكو ببس ةقرسلل ناك نإ هل قورسملا ةمهت امأو
 . ملعأ هتلاو .نيملسملا ةالو دنع ةمهتلا هيلع '""”تبسن اذإ مهتملا سبح نوملسملا

 يرمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا يشلا تعمس دقو : فلؤملا لاق

 دنع اروهشم مادقألا رثأ ةفرعمل صاقلا ناك اذإ : لوقي ىلاعت هتلا همحر يوزنلا يلاعسلا

 ةقث صاقلا ناك اذإ ةصاخ ©}©ككلذ ف ةباصإلا للع دوعت دقو }©٥كلذ ةفرعمب سانلا

 هللاو { ةقرسلاب دلبلا يف اروهشم مهتلا لهأ نم مهتملا ناك اذإ كلذو ،هلوقب ذخؤيف

 . عجر . ملعأ
 روسكم وهو نكامألا نم نم ءيش ف ًاقو رخ ٢٤) )أسودنم قورسملا دجو اذإو : هل تلق

 ؟ ال مأ مهتملا ينعأ هسبح زوجحيأ . ًادحأ مهتاو ى ُهةسودنم اذه نإ لاقف

 ٠ مهتملا سودنم هنأ روسكملا سودنملا حصي ىتح مهتملا سبحم ال ضعب لاق دق . : لاق

 . ملعأ هتلاو ۔اذه ريغ لوق هيف ىسعو

 اهيلع ركني ال : لاق ؟ ال مأ كلذ اهيلع ركني ،سأرلا ةفوشكملا ةمألاو : هل تلق
 . ملعأ هتلاو .كلذ

 6 لفق رسك كانه نكي ملو .ةقث ريغ الجر مهتاف عاتم هل قرس لجر يفو : هل تلق
 ٠ اروسكم هل سودنم حبصأ هنأ الإ ٠ نايبلا بابسأ نم كلذ ريغ الو رادج بقث الو

 ىلع سبحل ١ بجحو ؟ ائيش سودنم ااذه رسك هل نوكي له .. هتيب ريغ يف هب يمر دقو

 ؟ ال مأ مهتملا

 . ملعأ هللاو ٠ ةمهتلل ببس سودنملا رسك يدنع : لاق

 اولثم املف ؛ افيس هل اوذخأو .هتيب اولخد دق سانأ نم لجر ىكش اذإو : هل تلق

 دهشي ل هنأ الإ ٠ سانلا عم مهلعف رهتشا دق ناكو 6 كلذ اوركنأ مكاحلا يدي نبب

 ؟ ال مأ ةفصلا هذه ىلع ءالؤه سبح زوججمأ . ةنياعملاب دحاو

 ىلع سبحلا ىنبجعي الف ادحأ نياع هنأ مهنم دحأ دهشي مل نوربخملا ناك اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو ۔ نيملسملا ماكحأ نودريو اذه

 .تتبث : باوصلا )٢٣(

 . ةنيمثلا ءايشالا هيف ظفحت اهوحنو حئافصو ريماسمب شكرزمو مجحلا طسوتم يبشخ قودنص : سودنملا )٢٤(
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 الف .لجر كلذ ىلع هنياعيو .اهب ولخي ةأرما ىلع لخدي لجر ")يف : تلقو

 ناعنمي الو كلذ يف اهلوق لبقيأ . ةعاضرلا نم ناوخأ امهنإ : لاق كلذ نع امهانلأس

 ؟ ال مأ اهلعف نع

 ىتح ناقدصي الف ضعب ايههضعب نع نانعميف نيمهتم اناك نإ 3 هللا كمحر ،ملعاف

 . ملعأ هللاو .اهلوق ةحصب ايتأي

 نم بره انيلإ هانضبق املف ؛ التاق الجر نووأي مهنأ اسانأ انمهتا اذإو : هل تلق
 هورذنأ الو 3.هومتك الو هب اوملعام مهأ لبق نم هووآ نيذلا فلحن نأ انل زوجمأ .انسبح

 ؟ ال مأ

 ("»بره وه امنإو ©نيملسملا ىلع ابرح بصني مل مكسبح نع رافلا اذه نإ : لاقف
 هبلط يف تنأ دهتبحتو ؛ هيوؤيو همعطي هنأ هتمهتا نم فلحت نأ كل ينبجعي الف هسفنب

 ٥ هملظ ىلع هنيعي هنأ سانلا نم دحأ ىلع ةمهتلا ترهاظت نإف .قحلا هنم ذخأتل

 . ملعأ هللاو 6 (١٢)هسبح كلذ زاج هيلع متكيو ‘ قحلا نع هعانتماو

 { ةقدصلا ذخأنل هيلإ انئج نيح بره مهدحأ نإ ةارشلا انل لاق اذإو : هل تلق

 . ؟ ال مأ ‘"٨ةارشلا لوقب هيلع ىعدملا هسبحي نأ زوجيأ .كلذ وه ركنأو

 زاج لجو زع هتل فوخلاو ةنامألا لهأ نم اوناك نإ .ةاربشلا ءالؤه فرعأ ال ينإ : لاق

 . ملعأ هللاو "برهلاب هيلع ىعدملا سبح

 هبوكرو قوقحلا لهأ ضري ملف رفسلل رحبلا بوكر دارأ اذإ سلفملاو : هل تلق
 بهذ دارأام نيأو {&“هسبح مهل سيلف همدع حص اذإ : لاق ؟ ال مأ هسبح مهلأ رحبلا

 . ملعأ هللاو

 لصف

 هنيب اميف هيلع بجأ لجر لام ىلع تلام لجرل ةلخن ينو : هللا همحر هيلا هنمو

 ..ينو : هل تلقو : باوصلا لعل )٢٥(

 .بره امنإو : هلعل )٢٦(
 .هبح زاج هلعل )٢٧(

 رمالا مهسفنأ اوفلكو ،ىرخاو ايند نيدلا ةمدخ ىلع مهتايح اوفقو ةداع حالصلا لها نم قيرف مهو .راش عمج ةارشلا )٢٨(

 ىلإ جاتجت ةرهاظ ينايعلا عمتجملا خيرات يف ةارشلا ةرهاظو .هبوني نم وأ مامإلا عم قيسنتلاب ركنملا نع يهنلاو فورعملاب
 .اياوزلا عيمج نم ةيملع ةسارد
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 ؟ ال مأ هلام ىلع تلام يذلا اهركني ل اذإ اهفرص هللا نيبو

 هتعمسام ىلعف هلسف نم اهتايح تدلوتو هديب اهلسف ناك نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو ، هيلإ بلطي مل ولو اهليزي نأ هيلع نأ ،رثألا يف

 لو .اهل لسافلا تامو . ىحب اهلسن نم اهلسن اذإ ةرجشلا وأ ةلخنلا يفو : تلق

 ىتح فرصت الف اهيف راكنإلا هل زوجحم تقو يف هيلع ةلوسفملا نم راكنا ٠ حصي

 . ملعأ هللاو ٨5 ةيقاس ىلع وأ سانلا نم دحأ ىلع وأ قيرط ىلع تناك 8 اهلطاب حصي

 ىعداف ،هلام ىلع تلام نم اهركنأف لجر لام ىلع ةلئام ةلخن يفو : هل تلق

 اهفرص بجأ ٨ هيلع هاعدا ايب رخالا رقأف ٥“كلذك اهثرو وأ اهارتشا هنأ ةلخنلا بحاص

 ؛ 4 م ؟ ال مأ

 نأ الإ ركنملا لام ىلع ةثداح اهنأ يدنع حصي مل اذإ اهفرصب مكحلا ىلع ردقأ ال : لاق

 . ملعأ هللاو نيملسملا رظن يف ةفوخم نوكت وأ .هلام يف هيلع ةثداح اهنأ اهبحاص رقي

 يف اعوضوم ةعتمألا نم ائيش دجو اذإ رمألاب مئاقلا وأ ؤببستحملا يفو هل تلق
 فلتف هظفح اذإو ؟ هظفح هيلعأ هجرخأ اذإو ؟ دجاسملا نم هجرخي نأ هلأ دجاسملا

 ؟ ال مأ ناض همزليأ

 نع هفرصب هورمأ نإف . نيملسملا ماكح لإ كلذ (٩٢)مفري نأ كلذ ينبجعي : لاق

 فرصب رمأ }هللا همحر ،يلع نب ىسوم نأ 5رثألا يف تعمس يننأل هفرص دجسملا

 اهلثم فرص وأ مكاحلا رمأ ريغب اذه اهفرص نإف كاهظفحب رمأي ملو دجاسملا نع عوذج
 . ملعأ هللاو اهظفح هيلع نأ وجراف

 . ملعأ هللاو .هتيب نم زرح يف اهكرتو اهعّيضي مل اذإ اهنايض همزلي ال : فلؤملا لاق

 مهفرعيل ةارشلا ضعب هيلإ انلسراف ،انيلإ لوصولا نع زجعو برض نمو : هل تلق

 ىلإ لسري نأ يلاولل زوبجحأ .هبرض يذلاب مهفرعو ‘برذضلا رثأ ىأرف 6 هبرض نمب
 ؟ ال مأ وه هئاعداب لجرلا كلذل براضلا هنإ ةارشلا لاق نيذلا

 بورضملا اوعمس مهنأ '"")تاقثلا ريغ لوق لبقي الف هيلع ىعدملا ركنأ اذإ : لاق

 كيتأيل ةقث هيلإ لسرت نأ ينبجعيو .سبحلا ىنعم يف هبرض يذلا وه هنأ هيلع يعدي

 . عفري نأ ينبجعي : باوصلا )٢٩(

 )٣٠( تاقثلا ريغ لوق لبقي الف : باوصلا .

۔ ١٤٣ ۔



 قيقحف ،هبرض يذلا وه هنأ بذكب مهتي ال نمم دحأ هيلع دهش نإ امأو .هربخب
 . ملعأ هتلاو . ءادتعا مكحلا رهاظ يف هبرض ناك اذإ سبحلاب يدنع

 .اورطفأف ًاموق كلذب ربخاف لاوش لاله لجر ىأر اذإو : هللا امهمحر هيلإ هنمو
 ؟ ال مأ سبحلا هلوقب رطفأ نم ىلعو ،لجرلا اذه ىلع بجأ

 هتداهش لوبق مهل زوجي ال نمم ةداهشب اورطفأ نيذلا امأ : قيفوتلا هللابو ،باوجلا

 مهبغر الو راطفإلاب مهرمأي ملو لالهلا ةيؤرب مهربخأ يذلا امأو . ةبوقعلا نوقحتسيف

 . ملعأ هتناو سانلا عم هراطفإ رهظي مل اذإ بقاعي نأ ؤبجعي مل إ هيف

 نم ءيش لعف وأ “برض وأ .ةقرس ةمهتب سوبحملا يفو هنلا يهمحر هيلإ هنمو

 لط زوجيأ ى أربي نأ ىلإ هلهأ ىلإ جورخلا دارأو . سبحلا يف ةيذأ نم ملأت اذإ تاركنملا

 ؟ ال مأ سبحلا يف دري .ءىرب اذإف ٠ ازئاج ناك نإو ؟ هسبح ضقني ل ناك اذإ

 اذإ هقالطا زئاجف . '١٨)١فلاخملل قلعتم قح هيلع يذلا امأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 هيلع بلطت نأ ينبجعيف نيقولخملل قح هيلع يذلا امأو .رمألاب مئاقلا كلذ ىأر

 نيمضلا نوكيو . قحلاب نمض هدري ل نإف .} ٣) "ى ىري نإ سبحلا ىلإ هدري ("")نيمض

 .ملعأ هللاو . ايفو ايلم

 هل هيلع نأب لجر هاكشف ،دابعلل ال هتنا قح لجأل سبحلا يف ناك نمو : هل تلق

 ايف .هل حسفلا زئاج ناك نإو ؟ هيلع يذلا قحلا ينويل هل حسفن نأ انل زوجيأ .اقح
 ؟ هسبح ضقني ل اذإ . مايألا نم هدح

 رمأل حلصأ هل حسفي نأ هرظن ين ناك نإف .رمألاب مئاقلا ىلإ كلذ يف رظنلا : لاق

 حالصتسا وه ايناو ةضيرفب سيل سبحلا نأل ؛ كلذ هيلع قضي مل ،نيملسللا

 ةلداع ةنيب دهشت ىتح هتبوقع تكرت اذإ دسفملا نأل 6مهنع يغابلا فكيل ،نيملسملل
 تامرحملا اوحابتسأو .اهلح ريغب لاومألا اوذخأو ،ءامدلا ةملظلا كفسل هداسف ىلع

 . ملعأ هتناو & مهترضحب لودعلا مدع دنع ،كلذ نم ءيش ىلع اوردق اذإ

 )٣١( قلاخلاب قلعتم : باوصلا .
 )٣٢( .انيمض : باوصلا

 (٣٣) .ءىرس نإ : دارملا لمعل

۔ _ ١٤٤



 .اقح هيلع ‘"ث)اعداو هدلاو نم ىكش اذإ دلولا نع هتلأسو : هتنا اهمحر هيلا هنمو

 ملسي ىتح سبحيأ .قحلا ميلست نع دلاولا عنتماف هيلع حص وأ .قحلاب دلاولا رقأف
 . ؟ ارسعم وأ ًارسوم دلاولا ناكو ٠ هدلو قح

 هرمأي اميف مكاحلا دناعي نوكي نأ الإ هدلو قح ىلع هسبح ينبجعي الف دلاولا امأ : لاق

 ينبا لام نأ ةجحب وأ هدلو لام نم هسفنل هنم ةءاريب رذع ريغ نم ميلستلا نم هب

 . يل وه

 . ؟ ةقفنلا ميلست نع عنتماف ؤاهل نبا ةقفن هتقلطم هنم تبلط اذإو : هل تلق
 هيلع سبحي ؤاهعم هدالوأ ةقفن نم هتقلطمل هيلع بجيام ميلست نع عنتمأ اذإ : لاق

 هلاو ،اهعم نوكي نأ ")اهدلوب يه ىلوأ تناك اذإ كلذ نم هيلع بجيام يدؤي ىتح
 .ملعأ

 بحب ارمت نوعيبي مهتاداع ناك اذإ البلا لهأ ءارشو عيب يفو : هللا اههمر هيلإ هنمو

 نأ يلاولا ىلعأ ؛ اقاروأ مه بتكيل يلاولا ىلإ اوؤاجف ؛ كلذ رهتشا دقو ،لجأ ىلإ

 ؟ ال مأ مهعيب لح نع مهلأسي
 رمألا ةين ىلع لأس نإو ؛ كلذ نع مهلأسي نأ هيلع سيل : قيفوتلا هتلابو باوجلا

 .كلذ هيلع قضي مل ركنملا نع يبنلاو فورعملاب

 ؛ لجرلا كلذ ركنأو ،ازئاج اقيرط عطق الجر نادلبلا لهأ ىكش اذإو : هل تلق

 . كلذ هيلع هبتشا هنكلو ، قيرط عضوم اهنأك ىأرف قيرطلا كلت يلاولا رظنف
 ال ىتلا فرطلا نم 6 (٢٦٢)ت تحص ول نإ ٠ قيرطلا تناكو كلذ هل نيبتي ل اذإ :

 نم ىلع نيمي اهيف ينبجعي مل ،اهل عطقنت ال زئاج قيرط يه اهنإو .هنيعب ادحا .
 . ملعأ هللاو 6 هراكنا حصي ل اذإ دده الو ةحصلاب ذخؤت انإو ركنأ

 اهسفن ىلع اهبلغو ٠ اهرباك هنأ لجر ىلع ةيعدم ةأرما ت ءاج اذإو : هل تلق

 )٣٤( ىعداو : باوصلا .

 )٣٥( .اهدلوب ىلوا يه تناك اذإ : باوصلا

 (٣٦) قيرطلا تناكو : باوصلا ٠ قرطلا نم .تحص ول .. .

۔ ١٤٥ ۔-



 تمهتا اذإ ةأرملا كلذكو ؟ ةمهتلا هتقحل اذإ هسبح زوججأ .ركنأو كلذ لعفف .5اهأطيل

 ؟ ال مأ اضيأ اهسبح زوجي ؟ لمحلا اهب رهظي نأ افوخ هب تكش امنإو هتعواط اهنأ
 . ملعأ هللاو كلذب ةمهتلا اهيلع تببست اذإ اهيلع سبحلا زئاج امهالك : لاق

 طبري رضاحلا اندجوف هيلع انضرعف “بئاغو رضاح نيب لام ناك اذإو : هل تلق

 ؟ ال مأ كلذ هيلع ركنيأ لاملا يف هباود

 . ملعأ هللاو كلذل ضرعتلا ينبجعي مل كلذ نم ررض نيبتي مل اذإ : لاق

 دري نأ زوبيأ كلذ لجأ نم سبحف 7 لجر دنع ةارشلا دجو اذإو : هل تلق

 ؟ هذخأي اليل بهذي مأ ؟ هنويفأ هيلإ
 نيملسملا نأ ملعأ ملو رثألا نم اصوصنم هنيعب ائيش ةلأسملا هذه يف ظفحأ مل : لاق
 لك نأ نيملسملا نع تظفح ينأ الإ & حضاو قيرط ىلع اهيف اودمتعا مهانكردأ نيذلا

 هبحاص ىلع هفالتإ زئاج ،ةيصعملا ريغل هب عفتني الو { ةيصعملل الإ حلصي ال ءيش
 . ملعأ هللاو

 لكألل ءيدر رضم سباي دراب وهو ىلوألا ةلمهملا رسكب نويفإلا امأ : فلؤملا لاق
 زئاجف عاجوألا رئاسل امأو .هنم لكألا زوجي ال كلذ لجأ نمف ؛ ةميظع ةرضم

 . ملعأ هللاو ، هبحاص ىلع هوفلتي مل 5 هللا مهمحر إانخايشأ كلذ لجأ نمف .هلامعتسا
 . عجر

 لهأ نم كلذ ريغو ناينابلا وأ رافكلا نم دحأل لاق اذإ ملسملا يفو : هل تلق

 ناك سجناي وأ .ريزنخاي وأ ،بلكاي وأ . هللا ودعاي وأ .رفاكاي وأ نوعلماي : كرشلا

 الف كلذ انيلإ ىكش رفاكلا نإ مث ، كلذ ريغ وأ ةموصخ تقو كرشلا لهأ نم كلذ

 ؟ ال مأ سبح همزليأ . كلذب ملسملا رقأ هانرضحأ

 نأ ملسملاو رفاكلا نيب ةموصخ هيف سيل تقو يف ناك اذإ اذه لثم يف ىنبجعي : لاق

 فلاخو دناع نإف نسحلا قلخلاب سانلا ىقلي نأو ،ىذألا فكب ملسملا رمؤي

 . نيملسملل ةدناعملا ىلع ةبوقعلا قحتسا هنورمأي ايف نيملسملا

 { ةعايجلا ينعي ، مكعم يلصأ نأ يندده انالف نإ لوقي لجر انءاج اذإو : هل تلق

 ؟ ال مأ هسبح زوجأ ةمهتلا هقحلت ("')موهتملا ناكو

 .مهتملا : باوصلا )٣٧(

۔ ١٤٦ ۔-



 مهتملا نيبو هنيب ترج لئاقلا اذه نوكي نأ الإ . موهتملا سبحم نأ ينبجعي : لاق

 . ملعأ هللاو لوقلا اذه لبق ةعازنو ةموصخ

 باجأ ٥ هدنع هتجوز نوكت نأ بلطف !مامإلا رجح يف ناك اذإ ديقملاو : هل تلق

 ؟ ال ما كلذ ىلا

 . ةولس هيف سيلو ةبوقع نيملسملا سبح نأل كلذ ىلإ باجي ال : لاق

 ؛ مومهلا نع ةيلست ءاخرلا وه ماللا مزجو نيسلا حتفب ةولسلا : فلؤملا لاق
 . عجر .. ملعأ هللاو 6 حارتسا اذإ اولس ولسي ءىشلا نع الس هنم لعفلاو

 ال . ءارقف هؤايلوأ ناكو . ةرضم هنم سانلا ىكش اذإ نونجملا يفو : هل تلق

 ؟ ال مأ هظفح يلاولا ىلع بجعأ ؛ هظفح ىلع نوردقي

 نم نوطعيف ءارقف اوناك نإو سانلا ةرضم نع هظفحب هلهأ رمؤي نأ ينبجعي : لاق

 . هب مهمايقل لاملا تيب

 سبحلاب هددهي نأ يلاولل زوجيأ 5ةيدوبعلا راكنإ هنم فيخ اذإ كولمملاو : هل تلق

 ؟ ال مأ

 رقيل سبحلاو ،ديقلاب هددهي نأ يلاولل زوبي الف ةكلمملا هيلع حصت مل اذإ : لاق

 اذه هرارقإ تبثي الو “ كلذ هب لعف اذإ دبعلا ىلع يلاولا نم روج اذهو .ةكلمملاب

 . ملعأ هللاو

 بهذم ىلع هلهأو هدادجأ بهذم لصأ نأ رقي يذلا نع ينئبنا : هل تلق

 نيد ىلإ عوجرلا ىلع ربجأ .ةيعفاشلا نيد "ىلإ اولوحت هوبأو وه هناو ةيضابالا
 : ؟ ةيضابإلا

 نيد ريغ هنيد نأ نيملسملا نيد مكح يف رهظأ نم نأ رثألا نم هانعمسام ىلع

 هنيد نأ رهظأ نمف ،ةيبوبحملا ةيضابالا نيد وه اندنع نيملسملا نيدو ؛ نيملسملا

 جرخي وأ ةيبوبحملا ةيضابالا نيد يف لخدي نأ نيب ريخ . ةيبوبحملا '"٠)ةيضابالا فلاحم

 ال ىتح سبح جرحي وأ ‘ نيملسملا نيد لإ عجري نأ ىبأ نإف ٠ نيملسملا رصم نم

 نم هانعمسام ىلع اذهف . ةيبوبحملا ةيضابإلا نيد وهو نيملسملا نيد ريغ نيدب رهظي

 .ارت : بوصلا )
 )٣٩( ةيضابالل فلاح : باوصلا .

۔ - ١٤٧



 لهأ نيد ىلإ جرخو .نيملسملا نيد وه يذلا هنيد لدب نم قيقحو .نيملسللا راثآ
 . ملعأ هتلاو ،اذكه هب لعفي نأ لالضلا

 “٥ سانلا اهب شغيل اهبرضي هنأ مهتاو . غئاص دنع مهارد تدجو اذإو : هل تلق

 ؟ ال مأ سبحلا هيلع بجأ

 تناك ؤ٠٨)اذإو ةمهتلا ببس يدنع اذهف كلذ ين ةمهتلا لهأ نم ناك نإ : لاق

 . ملعأ هللاو {. ةميدق ريغ ًاددج تايراللا

 ىأرف هيلع ىعدملا ركنأو .ةلخن هلج هنأ لجر ىلع لجر ىعدا اذإو : هل تلق

 ؟ ال مأ ةمهتلا هتقحل اذإ هيلع ىعدملا سبحيأ .ةدودحم هتلخن يلاولا

 مل لاوحألا بلاغ يف }هيف اهلثم دجي ال تقو يف دادجلا اذه نأ رظنلا ناك اذإ : لاق

 © نيملسملا حالصل رظنلا ىلع .نيملسملا رمأب مئاقلا ىلع مهتملا سبح يدنع قضي

 . ملعأ هتلاو .هذه كتفص ىلع

 لاملا بر دارأو . ةمرص اهتحت تتبنف إ.لام يف ةلخن هل تناك نمو : هل تلق

 ؟ اهيف مكحلا فيك .اهفرصأ الو يل يه . ةلخنلا بحاص لاقف .اهفرص
 ةلخنلا بحاصل سيلو فرصت اهنإف رمثت نأ لبق لاملا بحاص اهركنأ اذإ : لاق

 لاملا اذه يف ةدودحم اهف ضرأب تلزع دق ةلخنلا هذه نوكت نأ الإ .ةدحاو ةلخن الإ

 لاملا بحاص ضرأ نيبو اهنيب ناكو ،ةلخنلا بحاص ضرأ يف ةمرصلا هذه تتبنو
 . ملعأ هللاو فرصي الف عرذأ ةثالث

 ٥ لاملا بحاص لاقف .ةمرص اهتحت ناكو ةلخنلا هذه تحاط اذإو : هل تلق

 يف مكحلاام .اهعلقأ ال : ةلخنلا بحاص لاقو . كتلخن ناكم لسفأو ٠ اهعلقأ

 ؟ كلذ

 الصأ هتلخن تناك اذإ ،اهتابث دارأو هتلخن عضوم يف تتبن اذإ اهعلق هيلع سيل : لاق
 .لاملا يف

 لثم { ةنتف اهيف عقت لاجر نيرشع ردق اهيف ةيرق ف 3 يديس . لوقت امو : هل تلق

 مهتي ملو ٠ اهنم دحأ ىلإ كلذ بسنيو ؛ لتق وأ ٦ لزانم قرح وأ } ٤١) )لخن يشخ

 . . .تناك اذإ ةمهتلل ببس : باوصلا )٤٠(

 اهلكأي ةلخنلا سأر يف ءاضيب ةدام يهو (ةينايع ةغل) بذجلا ىلإ لوصولل (هديرج) لخنلا روز لاصئتسا وه لخنلا يشخ )٤١(
 فالتإ .صنلا يف .دارملا لعلو (اهديرج) ةلخنلا ناصغا روهظ لصا وه بللا وا بذجلاو .ةرجشلا تومت اهتلازإبو سانلا
 . ةماع ةفصب ليخنلا

۔ _ ١٤٨



 ما ؟ كلذ ىلع مهسبحب مأ ؟ مهنع ؟ مخ توكسلا رمألاب مئاقلا عسيأ . ادحأ باصلا

 ؟ كلذ فيك مأ ؟ مهفلجي

 هل نيبت اذإ سبح وأ فيلحت نم هتيعر حلاصم يف رظنلا هل رمألاب مئاقلا نإ : لاف

 كشي ل اذإ }هللا نيبو هنيب ايف امأو { هتيعر هيلإ كشت ل ولو ©كللذ دحأ ف حالصلا

 . ملعأ هتناو كلذ يف توكسلا هعسيف ،نيباصملا نم دحأ هيلإ

 ىعدملا ناكو .ائيش هل قرس هنأ لجر ىلع ىعدا لجر يفو : هتلا اهمحر هيلإ هنمو
 هل سبحيأ .دوهش الو ؤببسب جي مل يعدملا نأ ريغ ، ةقرسلاب ةمهتلا هقحلت نمم هيلع

 ؟ ال مأ ةمهتلاب

 .هلوق يف كش ال .ةقث يعدملا نوكي نأ الإ ببس ريغب سبحي ال : لاق

 . ةمهتلاب ذخؤي دحاو لزنم يف نينكاستم اناك اذإ تيأرأ : هل تلق

 نم هتعمسام ىلع .هبحاص همهت اذإ سبح امهدحأ ىلع سيلف نانكاستملا امأ : لاق

 . ملعأ هتلاو 5رثألا

 بحاص لغتساو { مرصلا رمنأف 3 مرص اهتحت تبن اذإ ةعيقولا ةلخنلا يفو : هل تلق

 . مرصلا كلذ فرص ضرألا بحاص بلطف ةعيقولا ةلخنلا تتام مث . ةعيقولا ةلخنلا

 ؟ كلذ هلأ

 بحاصل همكحف ضرألا نم تبن مرصلا اذه ناك اذإ : رثألا يف هانعمسام ىلع .لاق

 ةلخنلا قوف ('"”باكر تبن ناك نإو ٥قح هيف ةعيقولا ةلخنلا بحاصل سيلو ضرألا
 بحاص بلط نإو ،ةعيقولا ةلخنلا بحاصل همكحف ضرألا نم نكي ملو .ةعيقولا

 . كلذ هل ناك .هضرأ ىلع ‘ٹ"”فانأ اذإ {}كهفرص ضرألا

 ضرألا بحاص دارأف ٠ تلام وأ ضرألا ف ةلخنلا هذه گقن ١تشح اذإو : هل تلق

 ؟ عرذأ ةثالث ىلع اهنم دازام فرصيأ . هضرأ ىلإ اهنم لامام فرص

 ناك نإو . كلذ ف ضرألا بحاصل ةجح الف اهعذج ميظعت كانعم ناك نإ : لاق

 سيلف تلام اذإ امأو . مدقت دق مرصلا يف باوجلاف .اهلوح مرص اهل تبن هنأ كانعم

 )٤٦) ةتبانلا ةلخنلا ة ةمرص . فاكلا ديدشتب باقرلا ٩ ضرالا ةمرصلا سمالت نأ نود ةريبك ةلخن لصأ .

 )٤٣( .اهيلإ الئام تبنو اهيلع فرشأ : ريغلا ضرأ ىلع باكرلا فانأ
 )٤٤( .ضرالا نم اناكم ذخأ ىتح رشتناو اهديرج لاط : دارملا لعل .ةلخنلا تشح

۔ - ١٤٩



 اهبحاص ردقي الو . ةفوخملا دحب ربصت نأ الإ اهعلق بلط نإ ةجح ضرألا بحاصل

 اهلجسي نأ هلف اهلجسي نأ ىلع ردق نإف .ههبشأ امو '٠ث)لاجس ةليحب اهكاسمإ ىلع

 ينبي نأ هل سيلف (٠)ةناكدلا امأو .رثألا نم هانعمسام ىلع لاملا بحاص ضرأ يف

 . ملعأ هللاو .رثألا نم هانعمسام ىلع ضرألا بحاص نذإب الإ ةناكد

 تامرحملا نم عيش عيبب سانلا نم ًادحأ يلاولا مهتا اذإو : هقلا ايهمحر هيلإ هنمو

 زوجا كلذ ربغو 7 ٦٤)جنبلاو ٠ ({'“”نويفألاو ٠ 7 لثم ٦ نيملسملا دنع

 ؟ ال مأ هاضر نود هيلع لوخدلا

 مهل نذأي مل اذإ ةحص مث نكت ملو ،ةمهتلا ىلع ناك اذإ كلذ كرت ينبجعي باوجلا

 تاقثلا الإ هيلع لخدي الف ،اوشبنيو ،اولخدي نأ مهل نذأ اذإو .كلذب تيبلا بحاص

 . ملعأ هتلاو ، لهأ الو ،لام الو .سفن يف ،هيلع٨")دعت مهنم فاخي ال نيذلا ءانمألا

 نم لجر ءاجف ؛ نامز نمث )ليغلا نم ابورضم ةيرق لهأل جلف يفو : هل تلق

 آلإ ‘ عارذ ةئاسمخ ردق كلذ نيبو هنيب ناكو ؤائيش ليغلا نم فرصنا" ')ةيرجلا ىلعأ

 . ؟ ال مأ كلذ هيلع ركنيأ . هلجأ نم ةيرقلا لهأ جلف ،رظنلا يف صقني هنأ

 اجلف هنم دقعي نأ دحأل سيلف جلف هيلع تبث دق الصتم اليغ ءاملا اذه ناك اذإ : لاق

 نم رثكأ دعبلا يف ناك ولو ."جلف هيلع ارصق هيلع تبث دق يذلا جلفلا نم ىلعأ
 يفف ©لوألا جلفلا ىلع ررض 0ثثثودحلملا جلفلا نم نيبتي مل اذإ امأو .عارذ فلأ

 . ملعأ هللاو زوجي ال لوقلا رثكأو .فالتخا كلذ

 اهل ذختا ةلخنلا لجسو . طوقسلا نم اهعنميل ةلئاملا ةلخنلا هيلع دمتعتل هومنو دومع نم عرازملا هميقيام وه : لاجسلا )٤٥(

 .الاجس

 )٤٦( طوقسلا نم اهل اعنم ةداع ةليوطلا ةلخنلا تيبثتل ابارت المي ةلخنلا عذج لوح ماقي ةداع يرئاد ءانب : ةناكدلا .

 )٤٧( لصالا ةيكرت يهو . طوعلا وأ نيخدتلا قيرط نع هبنمك اهقاروا لمعتست ةتبن : نتتلا .
 )٤٨( يعولاو لقعلا ةفيظو لع اهلايعتسا رثؤي ةردحع ةنبن : نويفالا .

 )٤٩( يعولاو لقعلا ىلع رثؤي ردخملا تابنلا نم فنص : جنبلا .

 .(لعافلا بئان ةغيص) دعت : باوصلا )٥٠(
 وه ليغلا لع بورضملا جلفلاو . عيبانيو راطما رثأ نم يداولا نطب يف يراجلا ءاملا وه ليغلا ؛ بورضم : باوصلا )٥١(
 ريغص يئادب دس ةلزنمب زجاحلا اذهو ،نيلبج نيب طبري يداولا يف ماقي زجاح ءارو عمجتملا ليفلا ءام ىلع دمتعي يذلا

 ىرجم ليوحتو اهقلغ دعب ةيقاسلا يف ءام نم ىقبتام اهب دصقي دقو .يداولا يل ءاملا وأ ليغلا ىرجم ىنعمب .انه : ةيرجلا )٥٢(
 .اهريغ ىلإ اهنع ءاملا
 . . .ارصق جلف هيلع تبث : دارملا لعل )٥٣(
.ثدحماو ثداحلا : هلعل )٥٤(



 زئاجلا 0ثث)ةيقاسلا نيجو ىلع تأشن وأ تلسف اذإ ةمرصلا يف لوقت امو : هل تلق

 تعسن دقو ءاملا عبتي نم عنمت "يه لب ءاملا نايرج عنمت ال اهنأ الإ ءاملا رمم دنع

 مكحلا فيك مأ ؟ ءاملا يرج عنمت ىتح اهلاح ىلع يه وأ فرصتأ . تربكو 5ث"اابالقأ
 ؟ كلذ ين
 مهءام سبحت وأ 3‘٠“)مهجلف بحش دنع موقلا عنمت تناك نإ ةمرصلا نع امأ : لاق

 نم عنمت الو . موقلا ءاب رضت ال تناك نإو . (٠“)اهفرص دارأ وأ مهنع ةفورصم يهف

 لسافلا ناك اذإ اهفرصب مكحن نأ ردقن الف إابالقأ تعسن دقو جلفلا بحش دارأ

 ءايب رضي ال ثيح لسفي : لاق ضعبف ؛ يقاوسلا ىلع لسفلا امأو .هضرأ زيح لع
 ةثالث حسفي : لاق ضعبو .ءاملا يرج ىلع اعارذ حسفي : لاق ضعبو . ةيقاسلا لهأ

 . عوضوملا اذه يف لخنلاو رجشلا نيب يدنع قرف الو .ءاملا يرج عضوم نع عرذأ

 . ملعأ هللاو

 لصحف

 مهيف ]ءاكرش نيب يهو دجسم ىلع تلام ةلخن يفو : ىلاعت هتنا ايهمحر هيلإ هنمو
 ؟ ال مأ اهفرصب رضاحلا ىلع مكحيأ ،بئاغلاو رضاحلا

 نأ مكاحلا هرمأي نأ زئاجف ،ارضاح ءاكرشلا دحأ ناك اذإ : قيفوتلا هتلابو باوجلا

 . نيبئاغلا هئاكرش نيبو هنيب وه امم هفرص زوجيام فرصي

 نع اهفرصب مكحيأ { ةلخنلا هذه بابرأ نم دحأ رضحي مل نإ تيأرأ : هل تلق
 ؟ دجسملا

 اذإ اهريغ وأ لخن نم اهفرصب مكحي يتلا راجشألا نأ رثألا نم هتعمسام ىلع : لاق

 ٨ مهعانتما لبق نم وأ .مهتبيغ لبق نم مهيلع جاجتحالا نكمي ال اهباحصأ ناك

 ءيش يف دحأ ىلع جتحي نأ دارأ اذإ مكاحلا امأو . ملعأ هتلاو اهفرص مكاحلل زئاجف

 رذعريغ نم ةجحلا دعب عنتما نإف . نيتقثب لوقو . ةقثب هيلع جتحي لوقف . ماكحألا نم
 مكاحلل زئاج ،رثألا نم ،هتعمسام ىلعف راجشألا امأو . ملعأ هتلاو كلذ ىلع ربجأ

 . ملعأ هللاو فالتخا اهيفف ردجلا امأو .اهفرصب رمأي نأ

 .اهرادجو اهبناج : ةيقاسلا نبجو )٥٥(

 . عنمت نكل : باوصلا )٥٦(
 .اهنايب قبس )٥٧(

 )٥٨) صحو بارت نم هيف عقوام ةلازإب هفيظنت : حلفلا بحش . . .

 )٥٩( .اودارأ اذإ مهنع : باوصلا . .

۔ -_ ١٥١



 (٦`١عم هكيرش هاكش املف .اهلك اهدجف .ةلخن نم بيصن هل لجر يئو : هل تلق
 هذهو . ةينالفلا ةلخنلا وأ .ينالفلا عضوملا نم تذخأو ينتمساق كنإ : لاق .مكاحلا

 ؟ ال مأ سبح داجلا ىلع بجأ . كلذ رخآلا ركنأف ٠ يمسق

 وه داجلا نأل .قحلاب امهنيب مكحيو ،سبجي الف ةلعلا هذهب لتعاو اكيرش ناك اذإ : لاق
 لاوز حصي ىتح ةكرشلا نم هيلع تناكام ىلع ةلخنلا مكحو ؛ هكيرش ىلع يعدملا

 . ملعأ هللاو كلذ

 (٨لاق هنم ىكش الف .هكيرش ةرضح نود ةلخنلا هذه دج نإف : هل تلق

 لاقف .عايضلا هنم تفخ انأو إائيش هنم ريغأ مل كبيصن اذه ةلخنلل داجلا كيرشلا
 ىلع سبح هيلع كبجعي له . ينرواشت لو ٠ يتلخن دبت ©٨٥كنم كلذ ىضرأ ٧ رخألا

 ؟ ال مأ ةفصلا هذه

 لهأ نم ناكو .رضحيل هكيرش ىلع جتحي ملو ةلخنلا دادجب رقأ اذإ كيرشلا امأ : لاق

 مئاقلا ىلع 38“تيدنع . كلذ قيضي الف . هكيرش ىلع هنكمت ةجحلا تناكو . ةمهتلا

 .هسبح رمألاب

 مل هنأ اهبحاص ركنأف .إاهايإ '١"هانطأ هنأ ىعداو ةلخنلا هذه دج اذإو : هل تلق

 ؟ ال مأ سبح اذه لنم ف كبجعيأ إ اهايإ هنطي

 يدنع هدادجف . كلذل ركنم اهبحاصو اهدجو مهتلا لهأ )٦٣( .رم ناك نإ : لاق

 . ملعأ هللاو ، ةمهتلا ببسي

 ؛ اهجوز دقف ذم .نينس ثالث تضم نأ دعب تدلو اذإ دوقفملا ةجوزو : هل تلق

 ةمهتلا لجأل سبح اهيلعو .ةمهت ةأرملا قحلت لهو ؟ال مأ هثريو .دلولا اهقحليأ
 ؟ ال مأ

 دلولا نإ جوز اهلو دلوب تتأ اذإ ةأرملا نأ .نيملسملا راثا نم هتعمسام ىلع : لاق

 دوقفملاو بئاغلا جوزلا نيب اقرف ملعأ الو .رجحلا رهاعللو .جوزلا وهو ،شارفلل

 سبحلا هل نأل نيملسملا رمأب مئاقلا رمألا بحاص ىلإ اهدرمف ةمهتلا امأو .رضاحلاو

 .اهبابسأ هل نيبت اذإ ةمهتلا ىلع

 .مكاحلا ىدل هكيرش : باوصلا )٦٠(
 .لاق : باوصلا )٦١(

 7 ةلغلا هعاب : هانطأ )٦٢(
 ٹ)ا ,سو؛ هلا عيب وه انطلاو .اهعطق لبق ةلخنلا سار لع يهو :

 .رجشلا سوؤر لع رايثلا عيب وه .ناك نإ : لاق : باوصلا )٦٣(

" ١٥٦٢ _



 ركنيأ . نييبنجألا لاجرلا نم ةعامج عم ترفاس اذإ ةأرملا نع ينئبنأ : هل تلق

 ال ةعامج ناك اذإو ؟ كلذ امهيلع ركني ةأرماو "!;}ُدحاو لجر لك اذإ مأ ؟ مهيلع

 ؟ ال مأ ءاوس هلكأ باقث ريغ مهأ الإ ركانملاب نومهتي

 نإو .مهيلع كلذ ركني الف نيمهتملا نم اونوكي ملو { ةعامج عم تناك اذإ امأ : لاف

 يذلا دلبلا ىلإ لصت نأ اهنكمي ال اديعب ارفس رفسلا ناك نإو دحاو لجر مم تناك
 ٥ لاخ ناكم يف وأ رافقلاو .يفايفلا يف هعم ترفاس يذلاو ىه تيبت نأ الإ هتدصق

 هتأحلأ هلعل ،نظلا هب نسحي نأ ينبجعيف ةقث اهعم رفاسملا ناك نإو . مهيلع ركني اذهف

 نإف ىهنيو حصنيف ةرورضلا كلذ ىلإ "_“)هقحلت مل هنأ نيبت نأو . ةرورضلا كلذ ىلإ
 . ملعأ هللاو ،‘٨`)هيلع بقاعي مل ةلزلاب هسفن ىلع فرتعاو ىهتنا

 لصحف

 ريغ لاملاو ،هلام يف رقب وأ ريمح لثم باود طبري نم يفو : هتلا ايهمحر هيلإ هنمو

 ركني ملو ،هكرتيو ؤ.هلمهي نأ نيملسملا رمأب مئاقلاو .يلاولل زوبيأ .'٢٠)”نوضصحم

 . ؟ هيلع

 ناكم يف وأ هلام يف ناك .اهلثم هب قثوي ايب هتباد قثوأ ناك اذإ : قيفوتلا هتلابو باوجلا
 بلغأ يف ،باودلا لهأ نم دحأ هنع ىنغتسي ال اذه نأل كلذ هيلع ركني مل .حابم
 . ملعأ هتلاو 3 مهلاوحأ

 . الامهإ لمهي لمهأ لاقي هنكلو افعضم لعفلا سيل «هلمهي نأ» هلوق : فلؤملا لاق
 اهمضو يضاملا ميم حتفب وهو .رطملاو نيعلا عمد نالمه وهف ،اففخم فلا ريغب امأو
 . عجر . ملعأ هتلاو .لبقتسملا نم هرسكب ليقو ،لبقتسملا نم

 ملو نصحلا ريغ يف ةالصلل زورلا اوبلط اذإ نجسلا لهأ يف لوقت امو : هل تلق

 .نجسلا ىلإ عوجرلا ىلع نموي ال نم مهيفو ،اهنم يلصيل '٨٦)يوط نصحلا يف نكي
 . ؟ نيملسملا دنع هسبح ءاج نم سبح يف نيملسملا رمأب مئاقلا فاخيو

 . . .دحاو لجر ناك نإو ؟ ال وا كلذ مهيلع ركنيأ : هلعل )٦٤(
 . هئجلت : هلعل )٦٥(

 .اهيلع بقاعي مل : باوصلا )٦٦(
 )٦٧( نصح : هلعل .

 )٦٨( .رئبو بج : يوط

۔ ١٥٢٣ ۔



 ءاملاب مهيتأي نم رمأي نأ يلاولا ىلعأ ،هب يلصنل ءام ديرن اولاق نإ تيأرأ : هل تلق

 ؟ ال مأ

 نولاتحيو مهتاولصل ءاملاب مهل يتأي نأ رثألا نم هتعمسام ىلع مكاحلا ىلع سيل : لاق

 نم اميق مهيلع لعج يذلا امأو .بارت وأ ءاب ةالص نم هيلع نوردقيام ىلع مه
 ةرضم هقحلت الو }هيلع ردقي ءيشب مهنيد رمأ يف هب اوثاغتسا اذإ ،سبحلا يف ةارشلا

 . ملعأ هتناو ، مهل امزال ناك اذإ كلذ هيلع لوقلا ضعب يف نأ وجراف هلبق نم

 : ةارشلا مهل لاقف }نومصاختي سانأ عم ةارشلا نم دحأ رضح اذإو : هل تلق

 زوجيأ .اوعنتماو 5‘"")كلذ نع اوبأف ى 7 اومصاختت الو /ا عم اوريس
 ؟ ال مأ مهسبح

 نم اهدرف مكاحلا ةورب هتتأ اذإ سبحلاو .ةفصلا هذه ىلع مهسبح ينبجعي ال : لاق

 . ملعأ هتلاو 5 ‘"همصخ فاوي ملو رذع ريغ
 لسرأف .هلام نم هزج ًاتق هل قرس هنأ لجر ىلع ىعدا لجر ين انتفأ : هل تلق

 اببس تقلا كلذ زج نوكيأ .ةقرس نالف هزج لاقف ؛ زوزجم تقلا دجوف ةقث يلاولا
 ؟ ال مأ ةمهتلل

 هزازجف . ٥ غلبي ل ناك نإو .ةمهتلل اببس هزازج سيلف 5 هزازج ناوأ غلب ناك نإ : لاق

 . ملعأ هللاو 5ةمهتلل اببس
 ،اهاصعو (١٧")ةردم هل ذخأو دحأ هنم ىكش اذإ كولمملا دبعلا يفو : هل تلق

 ؟ ال مأ ةجح هيلع نوكيأ
 ةردملا نوكت نأ ينبجعيف دبعلا نيبو مهنيب '"")ماكحألا ىوكشلا اذه ناك نإ : لاق

 هسفن دبعلل ةردملا امأو .دبعلاو وه رضحي وأ ديسلا رضحي نأ ءاش نإ .دبعلا ديسل

 . ملعأ هللاو ائيش هسفن نم كلمي ال هنال بقاعي نأ ينبجعي اهاصع نإ

 مامإلا هالو اذإ ، معنف ؟ ال مأ سبحي نأ هل زوجمأ : مامإلا هالو اذإ يلاولا يف كلوق امأو

 نأو هقالط زاج نم قلطي نأو سبحلا قحتسا نم سبجي نأ هل زئاجف ةقلطم ةيالو

 )٦٩( يلاولا ىلإ اوبهذا : هانعم يماع ريبعت .

 .كلذ ارباف : باوصلا )٢٠(

 ءاعدتسا ةقيثو ةوربلاو . . .هقح مهمصخ اوفوي ملو رذع ربغ نم اهودرف مكاحلا ةورب مهتنأ اذإ سبحلا امنإو : دارملا لعل )٧١(
 . ةيمسر ةطلس نع ةرداص

 .ةرربلا ًاضيا ىمستو إ.ةيمسر ةطلس نع ةرداص ءاعدتسا ةقيثو : ةردم )٧٢(

 )٧٣( .مهنيب ماكحا يف ىركللا هذه تناك نإ : باوصلا لعل . .

۔ . < ١٥0٤



 ناكو .كلذ هل لعجي مل اذإ ‘كلذ هل زوجي الف يراشلا امأو .هيلوي نم كلذب رمأي
 هللاو ، مامإلا نذإب الإ هيف يلوام ريغ لعفي نأ هل زجي مل ،دودحم عيش ىلع يلو ""ثيلاولا

 .ملعا
 ؟ ال مأ سبح هيلعأ ،ابرلا عيب عيبي هنأ لجر رقأ اذإو : هل تلق

 خيبوتلا وأ ،ابرلا نم هيف لخد امم ةبوتلاو عوجرلا ليبس ىلع كلذب رقأ ناك نإ : لاق
 3هتبوقعب فافختسالا ليبس ىلع كلذب رقأ ناك نإو .سبح هيلع نكي مل .هسفنل
 .ملعأ هللاو كسبح الإو عنتما نإف كلذ نع ىهني نأ ينبجعيف 3هميرحتبو

 مزليأ ؟ احربم ابرض هبرض هنأ هديس نم ىكش اذإ دبعلا يف لؤقت امو : هل تلق
 ؟ ال مأ برضلا كلذ شرأ همزلي لهو ؟ سبح هديس

 بلط ،سبحلاب قيقحف لطابلا ىلإ قحلا نم هيف ىدعتي ابرض هبرض ناك نإ : لاق
 ال نمم ناك نإو . مهمادخ ىلع يدعتلا مهتداع نيذلا نم ناك نإ ؤبلطي مل وأ دبعلا

 برضو ةبوقعلاب هيلع لجعي مل ،هل هنايصعب هدبع هبضغأ اذإ ةلز هنم ترجو ىدعتي

 هنأ الإ برضلا لبق نم شرأ هدبعل هيلع قلعتي الو .رثؤم ريغ برض وه .بدألا
 . ملعأ هتلاو هدبع سفن بيطي نأ هل بحتسي

 هنم نوديريو ، برج اهيف منغ هل لجر نم اوكش سان أ يفو : هللا ايهمحر هيلإ هنمو
 ؟ ال مأ كلذب هيلع مكحيأ ، مهنع ليحرلا

 هطلاخام بيصي هتداع يف برجلا اذه ناك نإف برج اهيف همنغ يذلا امأ : باوجلا

 لحتري نأ هيلع مكحي الو كسانلا منغ نع ،ةبورجملا همنغ لزعي نأ رمؤيف منغلا نم
 . ملعأ هللاو رفسلل

 هدنع نكي ملو 6 هومتش وأ © هودده دق مهنأ سانأ نم لجر ىكش اذإو : هل تلق

 كلذ در زوجيأ . حالصلا رظن ىلع مهفلحي نأ يلاولا دارأف نيميلا مهنم بلطف .دوهش

 ؛ د م ؟ ال مأ
 . ملعأ هللاو حالصلا رظن ىلع ،يلاولا ىلع يدنع قيضي ال : لاق

 . ةقرسب ادحأ يلاولا مها اذإو : هل تلق

 . . .ءيش ىلع هالو يلاولا ناك ناو : هلعل )٧٤(

۔- ١٥٥ "



 فرشلا لهأ امأو .يلاولا الإ اهنم وجني ال ةمهتلا نأ رثألا نم هتعمسام ىلع : لاق

 نوهزني مهنأل سبحلل ةقرسلا ةمهتب نوذخؤي الف “قرسلا مهلثمب قيلي ال نيذلا

 . ملعأ هللاو ، مهفرش مظعل إةقرسلا نع مهسفنأ

 نوكتأ .اهاصعو ةردم هل ذخأو .دحأ هنم ىكش اذإ ،كولمملا دبعلا يفو : هل تلق

 ؟ ال مأ ةجح هيلع

 ةردملا نوكت نأ ينبجعيف دبعلا نيبو مهنيب ماكحأل ىوكشلا هذه تناك نإ : لاق

 هسفن دبعلل ةردملا امأو .هدبعو وه هورضحي وأ .ديسلا اورضحي نأو ،اشرأ دبعلا ديسل

 . ملعأ هتناو .ائيش هسفن نم كلمي ال هنأل بقاعي نأ ينبجعي مل '""اهاصع اذإ

 نوقلتي مهنأ ضعب نم مهضعب ىكش اذإ .دلبلاو قوسلا لهأ يفو : هل تلق

 ؟ كلذ مهيلع رجحي نأ يلاولل زوجيأ ؛ دالبلا فارطأ نم ،تابولجلملا

 ناك اذإ ،رمألاب مئاقلا ىلع كلذ قيضي ال هنأ ،رنألا نم . هتعمسام ىلع : لاق

 ناك نإو .")سانلا ىلع اهب وه ركتحيو ،اهنم لكلا ىلع يوتحي بالجألا "ىقلتي
 . ملعأ هللاو ‘ عنمي نأ ينبجعي الف سانلا ىلع كلذ ف ررض ال

 ىلع فاخ اذإ هنيد يضقي نأ لبق جوزتي نأ هل زوبأ نويدملا ين لوقت امو : هل تلق

 محللاو زرالاو ربلا لكأي نأ هل له كلذكو ؟ اريثك وأ اليلق هنيد ناك تنعلا هسفن

 نوكيأ هنيد يضقي نأ لبق تامو هلك كلذ لعف نإو ؟ كلذ هل سيل مأ فارسإ ريغ نم

 ؟ ال مأ اكلاه

 مهيلع هلام نم سبحي نأ هل سيلف ، مهقوقح يف هوبلاط دق قوقحلا لهأ ناك نإ : لاق

 هل هموي توقو إهلثم ةوسك رذقب الإ إهيف ائيش الو .تركذام هيف عنصيو ؤائيش

 ردق ببسب نيدلا كلذ ءاضق هتلا نم وجري هنأ هنظ يف ناكو هوبلاطي مل نأ امأو . هلايعلو
 . ملعأ هتلاو ،هلام نم ائيش وأ تركذام عنص اذإ كلاه هنإ لوقأ الف هل هتلا

 مداخلا اذه اوسبحم نأ ديرأ لاقف ٠ هتمأ وأ © هديعب يلاولا لإ ءاج نمو : هل تلق

 ؟ ال مأ كلذ يلاولل زوجيأ .اذكو اذك لعف هنإو

 ناك اذإ ةمهتلل اببس يدنع هلوق ناكو كدبع ىلع فيرحتب مهتي ديسلا ناك نإ : لاق

 . . ينبجعي مل .اهاصعف هسفن دبعلل ةردملا تناك اذإو ٠هدبع عم هورضجب وأ ديبلا اورضحي نأو . . . : دارملا لمل )٧٥(

 )٧٦( يذلا ةدايزب ىقلتي يذلا ناك اذإ : باوصلا لعل .

 )٧٧( .سانلا لع .ركتحا مث هب اوزاجام لك مكنم ىرتشا بالجالا ىقلتي يذلا ناك اذإ : دارملا لعل .

۔ _ ١٥٦



 لعفلا نكي ملو .هلثمب مهتي هيلإ دنسي يذلا لعفلا ناك اذإ .ةمهتلا هيلع يرجت دبعلا

 نم ائيش بكتراو ؤهريغ يف هلعف نإ امأو .هسفنب هيف هلعف هنأ هيعدي هيلع دنسي يذلا
 . ملعأ هللاف تامرحملا

 كلذ ىلع ربجتأ ؟ هرشاعت نأ تبأف كلجر اهجوزت ،ةيبص يف لوقت امو : هل تلق
 ؟ اتيم مأ ايح اهوبأ ناك ؟ ال مأ

 جوزلا ناكو ، جاوزألل ةرشاعملا قيطت نم دحب تراص دق ةيبصلا هذه تناك نإ : لاق

 عم ربصت ىتح ،مالكلا ظيلغتو '"“دهلاب اهربجي نأ مكاحلل زئاجف إاهل افصنم

 . غولبلا بابسأ نم ببسب . غلاوبلا دحب ريصت وأ ، غلبت ىتح سبحلاب امإو .اهجوز

 دوعت الأ اهفلي نأ زوبجيأ داسفلاب ةمهتم تناك اذإ ةأرملا نع ىنئبنأ : هل تلق

 ؟ ادبأ

 كلذ نأل يدنع كلذ قيضي الف لبقتسي اييف ةيصعملا لعف نع اهل فيلحتلا امأ : لاق

 .امل حالص

 ؟ ال مأ دلبلا نم ىفنت نأ زوب لهو : هل تلق
 ال دلو اهل ناك نإ كلذكو كلذ ينبجعي الف لوصألا نم ءيش امهل ناك نإف : لاف

 ملعأ هقلاو ؛ قحلا ةبوقع نم اهيلع زوجيام اهيف لعفيف .ررضلا هيلع فيخو .ينغتسي

 . نورئاص هيلا ايبو ٥هدابعب

 ىضاغتي نأ هل زوجأ .اركنم ىأر اذإ ''‘}>يراش الو ىلاو ال .لجر يفو : هل تلق

 ؟ ال مأ يلاولا هب ربخي الو هنع

 نأ اعساو ناك هركنم نع دترا نإف هركنم نع هاهنيو } هنع ىضاغتي نأ هعسي ال : لاق

 ربخيو }هيلع متكي الف هركنم ىلع ماقأو 5 هتني مل نإو .دهشتسي نأ الإ يلاولا هب ربخي ال
 يأب هفرص ىلع ردق اذإ ركنملا فرص هيلع نمؤملا نأل هركنم نع هفرصي ىتح يلاولا هب
 . ملعأ هتلاو .ةردق

 رحبلا لحاس ىلع اريثك تنب دق موق دلبلا اذه يف يديس ،لوقت امو : هل تلق

 زوبحيأ .مهسفنأو ،مهماعنأل ةعفنم كلذ نأ دلبلا لهأ جتحاو هنم بطح نأ دارأف

 ؟ ال مأ ؟ مهيلع كلذ رجحي مأ كلذ

 )٧٨( مالكلاب فينعتلا : دهلا .

 )٧٩( .ايراش الو ايلاو ال : باوصلا

۔ _ ١٥١٧



 نأ ينبجعيف 5 مهعفانمو مهباود ماعط نم دلبلا لهأ ىلع ةرضم هعطق ناك نإ : لاق

 . ملعأ هللاو ٠ هعطق نع عنمي

 ، مئالولا ىلإ سانلا )يعدو سرعلا نامز يف لوبطلاو ث")ةوزمعلا ينو : هل تلق

 ؟ ال مأ كلذ نع مهاهنأ

 ىلع‘٨"أاسومان اهب اودارأ نإ ةوزعلاو لوبطلا نأ الإ ركنم يدنع يهالملا لك نإ : لاق
 نسحأ هللا ركذو ،كلذ نوركني ال ،هللا مهمحر . انخايشأ انكردأ دقف نيملسملا ودع

 . ميكحلا زيزعلا هللا دنع نم الإ رصنلا امو .هلك كلذ نم

 ال مأ هسالفإ حصي ىتح سبحي له ؟ نيدلا هيلع يذلا يف لوقت امو : هل تلق
 ؟ كلذ كبجعي فيك مأ ؟ هرسي حصي ىتح سبحلاب ءىدتبي
 ناك نإف .نويدملا ىلع بجو يذلا نيب قرف هرصنو هللا هظفح . مامإلا نإ : لاق

 ىتح ، سبحي اذهف اذه هبشأ ام وأ .اهارتشا ةعاضب وأ هضرتقا ضرق لثم ضوع نع

 بجو قإدص لثم ضوع ريغب نيدلا هيلع بجو ناك نإو . ةلداع ةنيبب هسالفإ حصي

 . ملعأ هللاو هرسي حصي ىتح اذهف ،اذه هبشأ امو لتق وأ .حرج ةيد وأ }هيلع

) . 

 ودبلا هدرتو ،هيلع نوعرزي سانأل ،ءارحصلا جلف يف : هللا يهمحر هيلإ هنمو

 كلذ فعض لجأ نم ")ررضلا جلفلا لهأ جتحاف ،مهبرق يف نوقتسيو ،مهمنغب

 ؟ ال مأ كلذ نع نوعنميأ .جلفلا

 تدرو اذإ باودلا تناك نإ ،رثألا نم هتعمسام ىلعف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 نوشخي ةرورض كلانه نوكي نأ الإ مهعنم مهلف ،مهبرضي ااصقن صقن مهجلف

 مهيلع كنذ نوكيو مهيشاوم اويحي نأ مهل نوكي نأ ىسعف .مهيشاوم كلهت نأ .اهنم

 ةرورضلا مهئجلت ىتح ناكملا كلذ يف اودعقي نأ مهل سيلو .كلذ مهتقو يف ةميقلاب
 . ملعأ هللاو .جلفلا كلذ ىلا

 ماغنا ىلع فويسلاب تاصقر عم يعايجلا ءانغلاو داشنالا لع موقي ةيبعشلا تالافتحإلا لاكشا نم لكش : ةوزملا (٨٠)
 . ةيلحملا ىقيسوملا
 .ةوعد : هلعل )٨١(

 )٨٢( ةبلغلا نع ريبعتلاو ةرقلا راهظإ سومانلاب دارملا لعل .

 )٨٣) .بيب ةملك ةدايزب ررضلا ببسب جلفلا لها جتجاف : باوصلا لمل

- ١٥٨ _



 معطت نأ زوب . بر اهل فرعي ملو ةقولطم دلبلا يف باودلا تناك اذإو : هل تلق

 ؟ كلذ يف ةليحلا فيك مأ ؟ بر اهل رهظ اذإ اهبر ىلع كلذ بسحيو

 ةرضم يهو ،يه نمل فرعت ملو دلبلا يف ةبئاس ةبادلا تناك اذإ “يدنع : لاق

 يضاقلا خيشلا نع ءاذه لثم يف "يل عفري نم ضعب تعمس ينأ © يدنعف . سانلا

 معطتو اهمدختسي نم ىركيو ةبادلا ذخؤت نأ . هقلا همحر هرمع نب

 . ملعأ هتلاو .رثألا نم كلذ ظفحأ ملو ، عابت اهنأ عمسأ ملو ؛ "

. ) 

 .ةيلعلا مراكملاب روهشملا يضرلا روكذملا مامإلا نع هنظأ . خيشلا باوج نمو

 برعلا يبأ نب كلام نب دشرم نب رصان نيملسملا مامإ © لئاضفلا يبأ ةيهبلا نيهاربلاو

 هنإ نولوقيو رحسلاب هنوبسي مه أ سانأ نم وكشي ءاج نميفو هنع هتلا يضر

 مهيلع بجو نإو ؟ ال مأ نيمي مهيلع له كلذ مه اوركنأو 3 لتقلا مهنم ثث)فئاخ

 ؟ نيميلا ظفل فيك نيميلا

 6 لتقلا مهنم فاخو ديدهت مهنم نيبت نإو .اذه لثم يف نيمي ال هنأ : باوجلا
 . ملعأ هتناو اذه لثم يف مهسبح زئاجف 3 مهيلع كلذ ببستو

. 

 سانأ نم وكشي ءاج نميف ،هتلا كمحر لوقت امو : هنع هللا يضر هنمو

 . كلذ يفا٠")اووتسا مهنأ تعمسف .كلذ دعب ءاج امو .ةردم مهل ذخأف (٨اوبرخ

 ؟ ال مأ مهكرتي نأ رمألاب مئاقلا عسيأ

 ٨ مهكرت نيملسملا رمأب مئاقلل عساوف يكاشلا عجري مل اذإ : قيفوتلا هللابو ١ باوجلا

 بارخلا حص اذإف . '٨)بارخلا حصي د وأ ك هربغ وربج نم هيلإ لوصولا مي عيضي مل اذإ

 ىلع بدألا براخلا ىلع بجاوف . " وه “بورخملا بارخلا نأ حصو :هدنع

 . ملعأ هللاو & قحلا هبجوي مث لودعلا هموقي ايب مرغلاو { مئاقلا هاريام

 .قحللا رظنا . )٨٤(
 .رحلاب هنومهتي مهأ : دارملا لمل )٨٥)

 .قايسلا هب يحوي صقان مالك [ . ... ] )٨٦)

 .اوحلاصت ينعي يماع ريبعت : : اووسا )٨٧)
 )٨٨( فلتلا : بارخلا .

۔ _ ١٥٩



. 

 نالعج نم .لجر لام يف لجرل ،ةعيقو ةلخن يف لوقت امو هنع هللا ىضر هنمو

 اهبحاصو إةعيقو تراص ىتح هلام يه يتلا لجرلا كلذ لخن ىلع ةلخنلا تلامو
 ؟ ال مأ كلذ نع اهفرصي نأ زوبيأ .رحبلا عطاق .ةريصملا يف نكاس

 اهبحاص ىلع حجتحيف ةفوح اهنأ اوأرو { ةلخنلا هذه ىلع لودعلا تفقو اذإ : باوجلا

 .هيلع ةجحلا نكمي ال نمم اهبحاص ناك نإو .ةجحلا مهنكمي ناك نإ .اهفرص يف
 نكي مل نإو .امهدحأ (٨؟)للع جتحيف يصو وأ ليكو هل ناك نإف بئاغلاو ميتيلا لثم

 هللاو } يدنعام اذهف .اهفرصب هرمأيو .اليكو مكاحلا هل ٩٠) )ميقيف يصو الو ليكو هل

 . ملعأ هتناو } ةليصألا الو ةعيقولا هذه يف يدنع قرف الو .ملعأ

) . 

 همحر يوزنلا ىنيسارخلا ديعس نب حلاص هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو

 يف لوقت امو . هنلا همحر يوزنلا يلاعسلا يرمعملا ديعس نب حلاص خيشلا ىلإ .هللا

 بحاص ثدحأف .لاومألا اهب يقست ءام نيع تيبلا ‘{\)برق يلو .تيب هدنع لجر

 ؟ ال مأ مهنع اهفرصيأ .لاومألا كلت لهأ ركنأف !هتيب ين ارئب تيبلا

 ةئاسمخ لوق : فالتخا اهيف جالفألا ميرح نأ ،رثألا نم هتعمسام ىلع : باوجلا

 دصق اذإ رئبلا امأو .لودعلا رظن يف ةرضملا ردق ىلع لوقو .عارذ ةئامثلث لوقو .عارذ
 الف اهيف ةرضم ال اهنأ لودعلا يأرو ،ةرضملاب لوقي نم لوق ىلعف برشلل اهبحاص اهب
 . ملعأ هتلاو .لوقلا اذه ىلع فرصت

 يهو .دالوأ هنم اهعمو .جوز دنع يهو ،لجرب هتنبا جوز لجر يئو : هل تلق

 الإ راس امو ، هتأرما اهنإ لوقي لجرلاو ،قالطب ")هتملع امو ،لوألل ةجوز اهنأ ةرقم
 هيلع بجي يذلا نم .قالطلا ىعدي بالاو تجوزت دق هتأرما دجوف رفس يف

 ؟ (٨")اهوبأ اههركأ هنأ ةنبإلا تعدا اذإ سبحلا

 .جحا : بوصلا ٨9
 .ماقأ : حصفالا )٩٠(

 .يف طاقسإب تيبلا برقو : باوصلا )٩١(
 .هتملعأ : باوصلا )٩٦٢)

 .اههركا اهابأ نا : باوصلا )٩٢(

۔ _ ١٦٠



 ملو ،جيوزتلاب ضرت مل جيوزتلا ىلع اهوبأ اهربجأ نيح .ةأرملا هذه تناك نإ : لاق
 بألا ىلع ةبوقعلاو ،اهيلع ةبوقع الف }هيلع تربجأ يذلا (!٠لجرلا اهسفن برقت
 .اجوز ةأرملا هذهل نأ ايلع دق اناك نإ ،جيوزتلا دقاعو ريخالا جوزلا امأو .لاح لك ىلع

 نم اذه نأل . ةبوقعلا اهيلعف هترضحب قالطلا هيلع يه تعدا الو ، هقالط حصي ملو

 كاهسفن ىلع هزيجت نأ اهل زوجي ال هنأل ةبوقعلا اهيلعف اهسفن ىلع هتزاجأ نإو .ركانملا

 . ملعأ هللاو ٠ تردق ىتم رارفلا اهيلع (؛١٨)ناكو 6 جيوزتلا ىلع اهوبأ اهربجأ ولو

 لصف

 لهأ رمأ اذإ يلاولا يفكيأ ،قرطلا نع راضملا فرص يفو : هتلا ايهمحر هيلإ هنمو
 ؟ ال مأ كلذ ىلوتي نأ هيلعأ . اوفرصي ملو مهدلب قرط نع راضملا فرصب دلبلا

 نع مهلاومأ راضم فرصب دلبلا لهأ ا؟"ارمأ اذإ ناك اذإ : قيفوتلا هقلابو باوجلا

 هرمأف ،اهوفرصي مل اوناك نإو ،يلاولا نم مهراضم فرصب ىلوأ مهف اهوفرصف قرطلا
 . ملعأ هللاو .ايذكي ال اهفرصب مهل

. ) 

 قرطلا نع هفرصب رمأي نأ كلذ يلاولل زئاجف ،ىدايتيف ةجحلا هغلبت يذلا امأو
 ميقيف بئاغلاو دجسللاو ميتيلا لثم ةجحلا هغلبت ال يذلا امأو . هبحاص لام يف كرتيو

 .ملعأ هللاو . ظفح وأ عيبب ةميق هل ناك نإ هفرصب رمأ يذلا هلام ظفح اليكو مهل

. ) 

 ىلإ 5 هللا همحر . ينيسارخلا ناسغ نب دمحم نب هللادبع هيقفلا خيشلا باوج نمو

 سبح يف لوقت امو 0 هللا همحر يوزنلا يلاعسلا يرمعملا دوعسم نب دمحأ يلاوملا يلاولا

 ' ؟ هل دحال مأ ؟ مايألا ددع يف هسبح مك ؟ مهارد ةعبرأ هتميق ام قرس اذإ قراسلا

 لهج ردق ىلع وه امنإو دودحم دح هل ال سبحلا نأ رثألا هب ءاج يذلاف : باوجلا

 زع هللا لوقل ٥ باوصلاو قحللا هب مجم ن نأ هللا ,لعلف ا . هدهج لتبمل دهتجيو لماج
 م , ه ه۔ 30 . .-

 .ةدامت مل : ينعي )٩٤(
 .واولا طاقسإب . اهيلع ناك : باوصلا )٩٥(

 .رما دق : دارملا لعل )٩٦(
 )٩٧) توبكنعلا ةررس ٦٩.

۔ -_ ١٦١



 هنم رهتشا يذلاو . لهجام هملعي نأ هتلا ىلع اقح ناك ملعي ايب لمعي نم رثألا يف

 اذه ىرج اينإو { هتبلا سبحي مل يذلاو .''ةرم دعب ةرم سبح وأ {ةرم دعب ةرم ٌقرَسلا
 ردق ىلع الك بقاعي نأ مكاحلا ىلعو ،لزانم مهل سانلاو ةرم هيلع بتك نم مهنمف
 . ملعأ هتلاو }هلعفو ،هترضمو ] هلهج

 ادحأ ضرتعي نأ ةليبقلا لهأ نم لجر ىصع اذإ ،مكاحلل زوجي لهو : هل تلق

 هنأ يدنع يذلاف ؟ يصاعلا ىلع ردقي آ اذإ اهنم هيلع ردق نم (؟“)يزابجيو ةليبقلا نم

 اذإ امأو .٠٠١0ه ىرخأ رزو ةرزاو رزت آل » : ءيسمب نسحم يزاجي نأ زوجي ال
 افالتخا ،كلذ يف © لعلف هيلع هتردقب ىصاعلا دريل ةليبقلا نم دحأ ىلع"" )ترجحا

 . ملعأ هتناو } يصاعلا دريل هنأ الإ اذه ءازجلا ليبس ىلع نوكي ال نكلو 5١٠ "هزاوجب

 لصف

 ينيسارخلا لماز نب ديعس نب حلاص .هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو
 يوزنلا يلاعسلا يرمعملا نسحلب نب رماع نب هللادبع خيشلا ىلإ { هللا همحر يوزنلا

 مههركف ةراحلا نم اتيب اورتشي نأ اودارإ اذإ كرشلا لهأ يف كلوق امأو ؛ هتلا همحر

 ؟ (\`"رمألاب مئاقلل زوجيأ : تلقف ناريجلا

 نيملسملا دلب نم لوصألا ءارش نع نوهني ةمذلا لهأ نأ رثألا نم عمسأ مل ينأ ملعاف

 اييف ةعفشلا نيملسملل نأ .هيلع لمعأ ال لوق ىلع تعمس امنإو .كلذ اودارأ اذإ
 اييف رمألا يلوأ رظن ىلإ دري اذه نكلو .نيملسملا لوصأ نم ةمذلا لهأ هارتشا

 ررضلاو داسفلا هنم فاخي يمذلا اذه ناك نإف ،‘٠٨“مهئاعر حالص نم نورظني

 . ملعأ هللاو ، ءارشلا نع هعنم رمألاب مئاقلا ىلع قضي مل ،دابعلل

 نمف هريغو ،نتتلا برشو ءءانغلا لثم . يصاعملا ىلع نيعمتجملا يف كلوق .7

 ،ضعب ىلع مهضعب لوق لبقي تلقف ، مهضعب اوكردأو ٠مهنع اورف ةارشلا 2''“)مه
 .ارارم سبح يا : ةرم دعب ةرم سبح -

 .بقاعي ىنعمب انم يزاجي )٩٩(
 )١٠٠( ءارسالا ةروس ١٥.

 .لقنتلا نم هعنمو هسبح : ينعي يماع ريبعت )١٠١(

 .ةزاوج يف : باوصلا )١٠٦(

 .كلذ نم مهعنمي نأ : همامت لعل صقان مالك )١٠٣(
 .مهاياعر : هلعل )١٠٤(
 .مهآر ىتمف : باوصلا )١٠٥)

۔ _ ١٦٢



 لوق لبقي هنأ .رثألا نم ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ءزج ىف ءاج دق هنأ ملعاف
 ل يذلا سبحلا لوطأ نم ركنملا لعفيو ٠ هونياع يذلا سبحو 7 مهتم للع مهتم

 . ملعأ هللاو ، هبحاص لوقب الإ هونياعي

 لصف

 يدمسلا ناديبع نب هعمج نب هللادبع نب دمحم ،هيزنلا ملاعلا خيشلا باوج نمو

 يلاعسلا يرمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا خيشلا ىلإ 5 هللا همحر يوزنلا
 نم اهنإ لاقي تلا بايثلا هذه ف ٠ يديس ٠ لوقت امو : هللا همحر يوزنلا

 ؟ ال مأ كلذ ١١ )نع مهعنمت .قوسلا يف اهنوعيبي ١'٦)ةروسكللا

 اهنأ كبلق نأمطاو .ةروسكملا بايثلا هذه يف كبلق باترا نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هلللاو ٠ اهم ءاج نم سبحو بايثلا هذه عيب عنم كيلع قيضي الف } ةروسكملا نم

 . هلوق لبقيأ ركنم ىلع مهدجو اسانأ نأ يلاولا ىلإ ةقثلا ريغ عفر اذإو : هل تلق

 ؟ ال مأ هلوقب نوسبحيو

 ىلع مهتم لوق لبقي هنأ ،كيلع يفال هنأ وجرأو ، نيملسملا راثآ يف ءاج دق : لاق

 ةمهتلا مهقحلت نمم ركنم ىلع مهدجو هنأ ةقثلا ربغ مهنع عفر يذلا ناك نإف }مهتم

 مهنع عفر نم نيبو عفارلا نيب نوكي نأ الإ مهسبح يلاولل زئاجف ،لعفلا كلذب
 سيل سبحلا نأل سبحلا كرت هل زئاجف .كلذ يف يلاولا بلق بارتساو ةموصخ

 . ملعأ هللاو . ةضورعم ةضيرفب

 نأ زوجي له 3هسفنب وه مدها وأ ةعامج همدهف فوخم دجسم يفو : هل تلق

 هللاو .دجسملا لام نم كلذ زئاج : لاق ؟ هساسأ يف (ا٨٠)دبي مل اذإ ةراجحلاب سسؤي

 .ملعأ

 . ةيجوزلاب اهدلب لهأو اهناريج ةداهش عم ،ةيجوزلا ةأرملا تركنا اذإو : هل تلق

 ؟ ال مأ اهسبح زوجي له
 رظن ىلع وهف سبحلا امأو .لودعلا ةداهشب الإ اهيلع مكحي الف ةيجوزلا يف امأ : لاق

 . ةهبشلا هببسب هقحلت امم) اهنا دارملا لعلو } حضاو ريغ ىنعملا : ةروسكملا )١٠٦١(

 )١٠٧( كلذ نم مهعنما : باوصلا .

 )١٠٨( .هساسأ يف دجوت مل اذإ : باوصلا

۔ ١٦٣ _۔



 زئاجف ديدهتلاو رجزلا امأو . كلذ هيلع قيضي الو ؛ رظانلا وهف اهسبح ىأر اذإ مئاقلا
 . كلذ

 نب نالف ةجوز هذه نأ اهيف باتري ال يتلا ةرهشلا تدهش اذإو : فلؤملا لاق

 اهيلع مكحيف .عفاد اهعفدي ملو هنع ةيجوزلا مكح نع تناب اهنأ ملعن الو .نالف
 هعفري هتلا همحر دوعسم نب دمحم نب رماع يلاولا خيشلا نع هتظفح اذكه . ةيجوزلاب

 . هتلا همحر ، يوزنلا ينيسارخلا لماز نب ديعس نب حلاص ملاعلا خيشلا نع

 لصف

 يوزنلا يدمسلا يدنكلا كرابم نب دمحأ نب ديعس ،هيقفلا خيشلا باوج نمو

 ؟ كلذ يف همزليام .اهعيبي مث .اهعمابيو ةيراج يرتشي يذلا نع هتلأسو : هللا همحر

 هيلعو 5‘٠١“هل زوجيال رمألا هيدعت يف هبرل صاع وه : قيفوتلا هللابو باوجلا
 الإو دارملا كلذف اهاربتسا دقو اهعيبيل اهيرتشيو اهدرتسي نأ ردق نإو { مدنلاو رافغتسالا

 مهف ،رمألا ولوأ هب ملع نإف انيدلا يف ءازجلا امأو .هرمأ يلو هتلاو 5 هللا ''"")رفغتسيف

 . ملعأ هللاو .نيملسملا رومأ يف نورظانلا

 لصف

 يلاعسلا يرمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاولا هيقفلا خيشلا باوج نمو

 ىلع اهبلغ هنأ لجر ىلع تعداو . لمح اهب رهظ نىلا ةأرملا امأو : هللا همحر يرزنلا

 ؟ ال مأ اهدحو ةأرملا هذه لوقب سبح لجرلا ىلع له ،اهسفن
 اهلوقب سبحي الو .لجرلا اذه ىلع ةأرملا هذه لوق لبقي ال : قيفوتلا هتلابو باوجلا
 ركانملا لعفب افورعم لجرلا اذه نوكي نأ الإ .اهنم فذقو ىوعد هذه نألاهدحو

 سبحلا نأل هسبح يلاولا ىلع قيضي الف إ ةيعرلل حالصلا رظن ىلع هسبح يلاولا ىأرو

 . ملعأ هتلاو رظنلا قيرط نم وه امنإ

 نم هريغ وأ رمخ وأ ،نتت لثم لجر نم ةحئار حورتسا اذإ يراشلاو : هل تلق
 ؟ لطابلاو قحلا هنم لمتحي مأ هنع تكسي نأ هعسيأ تامرحملا

 رمألا يف دهتجي نأ يراشلا اذهل انبجعي يذلا امأو . حصي ىتح الف موزللا امأ : لاق

 .هل زوجي ال كلذو : باوصلا لعل )١٠٩(
 .رفغتسيلف : باوصلا )١١٠(

۔ ١٦٤ _۔



 .هيلع ركني نم رش فخي مل اذإ .ركنملا نع يهنلاو فورمعلاب
 ٨ لجرب اركنم لعفي الجر دجو هنأ هب قثي ال نم هربخأ اذإ يراشلا يفو : هل تلق

 ؟ ال مأ هنع توكسلا يراشلا عسيأ ،هرغص يف هب ايهتم هب لوعفملا ناكو

 . ةفصلا هذه ىلع هسبح زئاجو إهلثم مهتم ىلع مهتم لوق لبقيف سبحلا امأ : لاق

 ،هدنع حصي مل اذإ توكسلا هل عساوو ،هب لوقن الف يراشلا اذه ىلع موزللا امأو

 .ركنملا راكنا يف دهتجي نأ يغبني هنكلو

 . ٨0\٨١)يراشلا عم تاركنملا نم ائيش لعف وأ قرس وأ ،انز هنأ رقأ اذاو : هل تلق

 يلاولا ىلإ وأ ، مامإلا ىلإ هرمأ عفري نأ هعم رقأ نم ىلعأ ؛ سانلا رئاس نم لجر وأ

 ؟ ال مأ هبقاعيل

 ملو ،هعبتي مل اذإ يلاولا ىلإ وأ مامإلا ىلإ ةنغفري نأ هيلع نأ انبجعيف يراشلا امأ : لاق

 . مامإلا ىلإ عفري نأ موزل هيلع سيلف يراشلا ريغ امأو .لام وأ سفن ىلع هنم فخي

 هريغو ، يراشلا لعف هركنم ىلع اميقم ناك اذإ امأو . هركنم ىلع اييقم نكي مل اذإ اذهو
 .ملعأ هللاو ، كلذ ريغ عسي الو هبلقب وأ . هناسلب وأ . هديب ردقام ركانملا راكنإ

 لصف

 نتتلا ميرحت يف © لداجتلا ةخسن .لادجلا عقو نيح فلؤملا هحرش حرش نم

 .نتنلا نوكي نأ ركنتام : لئاق لاق نإف .سراف دلب يف لداجتلا عقو نيح ؤهليلحتو

 يف .اهميرحت ركذي مل لجو زع هقلا نأل تاروجحملا ريغ “تاحابملا ءايشألا نم ةوهقلاو

 ديمح ميكح نم ليزنت ،هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال يذلا زيزعلا هباتك
 ايف كلذك رمألا ناك اذإو . حلاصلا فلسلا 0ا٦“)ىع ميدق رثأ اهميرحتب قطن الو

 .ةلالدب الإ نوكت ال ةبوقعلا نأل ؛ ايهلعف نم ةبوقعو .امهرظح يف ةجحلاو ةلالدلا

 ال غلاب رمأ ىلع ريصي ىتح بيرلاو كشلا بلقلا نع فرصي {. حضاو نايبو .ةجحو
 . نيقتملل ىده هيف بير

 .ريغال ةيصعم امإو .ةعاط امإ : نيبرض ىلع ناسنإلا لمع نأ لجأ نم : هل انلق

 .هبتكو ،هتكئالمو }هللاب ناييإلا : اهلعفب رمأو ،اهيلإ هتلا بدن يتلا ةعاطلا اماف
 ءاتيإو ،ةالصلا ماقإو ،هرمو هولحو هرشو هريخ ردقلابو رخآلا مويلاو ،هلسرو

 .هيدي نيبو .يراشلا دنع : ينعي يماع ريبعت )١١١(
 .فلسلا نع : باوصلا )١١١(

۔ - ١٦٥



 فانصأ عيمجو .اليبس هيلإ عاطتسإ نمل تيبلا جحو ،ناضمر رهش مايصو .ةاكزلا
 دجن ملف ةريصبلا نولبو . ةركفلا نيعب انرظنف ةرهاش ةرهاظ يهو اهركذن مل تاعاطلا

 هلوسر نع وأ لجو زع هللا نع اهيلإ بودنملا ةعاطلا فانصأ نم نيفنصلا نيذه

 فانصأ نم انوكي نأ لطب الف . حلاصلا فلسلا نم قيقحتلا لهأ نع وأ .يتب دمحم

 باتك نم ةحضاو لئالد ركذنسو .لجو زع هللا يصاعم نم كلذ نأ انملع ةعاطلا
 زع هللا لوق كلذ لوأف .اهميرحت ىلع لديام . ةنو دمحم هيبن ةنسو لجو زع هلا

 ةاروتلا يف مُهَدنِع ًابوُمكَم هنودجت يذلا يملا يبلا َلوُسَرلا نوبت : َنيِذَل إ : لجو
 مرحتو ب تابيطلا ُْمُهَل لحتو ركنُملا نع مهاهنو فورعملاب مهرمأ ليجنإلاو
 نيعب . ١١٤) هومتملا اهيأ رظناف ١٦ ١) مُهرَصإ مهنع مهنع عضو تئاَبَحْلا مهيل

 نم مأ تابيطلا فانصأ نم نيفنصلا 0'ا١)هذه نأ (')ا)ةريصبلا نولبو 0''٨)ةركفلا

 ؟ ثئابخلا
 ريبكلاو ريغصلا كهيومتب دهشي دقو }كلذ لاحمف تابيطلا فانصأ نم : تلق نإف

 ةرضم ناسنإلل تبث ‘ثيبخ هنإ تلق نإو .نيبم لالض ىفل اذه كينمتب كنأو
 رهاوجلا نم ءىشب وأ .رادجب لح اذإ ناخدلا نأ ايك ةميظع ةرضم هردصب
 هرذقيو هففجي ناسنإلا ردص كلذكف هففجو هرذقو ةميظع ةرضم هب رضأ ضارعألاو
 تلطب اذإف . هتكرحو هتوق تلطب لاعسلا هنم دلوت اذإف ،سبايلا لاعسلا هنم دلوتي ىتح
 اهدؤي مل اذإف اهئادأ نع ازجاع ارصقم راصو .هللا ةعاط نع اردختسم راص هتوق
 نع ىلاعت هللا ىجن يتلا ف ثئابخلا دشأ نم اذهف ؛ نيكلاهلا نم راص هيلع هلا ضرتفاام
 ُمهيلَع ْمَرَحْنَو تاملا مُهَل لجنو » : ىلاعت هلوق نم اهلعفو اهبوكر
 كبجعا و بسلاو ثيبخلا يوتسي ال لم » : ىلاعت هللا لاقو 0٧٨. تابحلا
 . ناطيشلا لمع نم . سجر ،ثيبخ هنأ ةلالدلا اذه حصنف ١٩ ١) ثيبخلا ةرثك

 ةنسلاو باتكلا صبن مارح هنأ تبث ، ناطيشلا لمع نم ،سجر ثيبخ هنأ تبث املف
 .ةمألا عامجإو

 )١١٣( فارعالا ةروس : ١٥٧.

 )١١٤( هومملا : : بارصلا لعل ٥ عادخلاو سيبلتلا هيومتلاو هنيز اذإ هلطاب نالن رم نم .

 )١١٥( .لقملا : ةركفلا نيع

 )١١٦( نطابلا لقملا : دارملا لعلو ٠ةضماغ ةرابع ةريصبلا نول .

 .نيفنصلا نيذه نأ : باوصلا )١١٧(
 )١١٨( فارعالا ةروس ١٥٧.

 )١١٩( ةدئاملا ةروس ١٠٠

۔ - ١٦٦



 نيح كلذو ٨ةيدرملا كلاهملا ىلإ هبحاصب ىضفي هنأ هسجرو ('٠٢)هثبخ نم رخآ ليلدو
 وأ ران يف طقسف ،كلذ هركسأف هسأر يف لخدف ةرجشلا هذه ناخد نم برشام
 كلذ حصا املف ؛ ةرهش كلذ لجأ نم تايف تاكلهملا نم كلذ ريغ وأ ةوه وأ .رئب

 لإ مكيديأب اوقلت الو » : ىلاعت هلوق ىرخأ ةيا قيرط نم هميرحت تبل
 هسفنب ءرملا ىقلأ اذإف(" مكسفنأ اولتقت الو » : ىلاعت هللا لاقو ١٦(. )ه ةكْلهَلا

 هاصع نمو .هاصع دقف هللا رمأ فلاخ نمو . هللإ رمأ فلاخ هسفن لتقو .كالهلا ىلإ

 .بير الو كلذ يف كش الو .رانلاب هللا هبذعي نأ ريدجف هب رفك نمو .هب رفك دقف

 نم اذه نأ كش الو ١ '")ممارح ركسم لكد» : ةني يبنلا لوق رخآ ليلدو

 ةرجشلا هذه ناخد نم برش نمف .اهلعف روجحملا ،تامرحملا ،ثئابخلا تاركلل
 7 ٣ , ىلاعت هلوقل هلا رمأ فلاخ ةي يبنلا رمأ فلاخ نمو .ةلي يبنلا رمأ فلاخ

 اَمَو ُهوُذْحخَف لوُسرلا ُمكاَتأ امو » : ىلاعت هللا لاقو (١"ث)هچ هللا عاطأ دقف ف لوسرلا معطب

 ءام ناك ولو ، تاركسملا عيمج ،ربخلا اذه مومع يف لخدتف )١٢٥() , أوهَن زاف هنع . مكاه

 زع هلللا اهركذ يتلا ثئابخلا مومع يف لخديو .ةت لوسرلا ىهنب ب ًامرحم ناك اركسم

 عجو وأ ملأ عم هرضي ءام ناك ولو ناسنإلل تارضلملا تاثيبخلا . . '. ءايشألا عيمج . لجو

 ىلإ هب ىضفت هترثك نأ هبراش ققحت اذإ نارقلا صنب اثيبخ ريصيو ،هبرش هل زوجي الف
 هسفنل نماض وهو .اهملأ الو اهلتق الو اهترضم زوجي ال .هسفن رظان ءرملا نأل كلاهلا

 هب هثدحأ ام نمضيو ،هريغ رضي نأ هل زوجي ال اركف .زئاج رمأ ريغب اهكلهأ اذإ

 . كلذ وه هل زوجي ال كلذكف

 ةيدوأ يف قرغيو . يهليو لجو زع هللا ةعاط نع طبثي نتتلا نأ رخآ ليلدو

 ٥ هبحاص نم همدعو همسح الإ زوجي الو .هبوكر مرحم وهف كلذك ناكامو . تالفغلا

 ةعاط نع هتهلأ نبح ''٢آ)تانفاصلاب . مالسلا هيلع دواد نب ناميلس يبنلا لعف اك

 لاقف دايجلا تانفاصلا يشعلاب هيلع ضرع ذإ > : لجو زع هللا لاق ايك هتطبثو ،هبر

 )١٢٠( هثبخ لع : باوصلا .
 )١٢١( ةرقبلا ةروس : ١٩٥ .

 )١٦٦( ءانلا ةروس : ٢٩

 )١٢٣( هحيحص يف ملسم هجرخا ثيدح نم ءزج .
 )١٦٤( ءاسنلا ةروس ٨٠.

 )١٦٥() رشحلا ةروس ٧ .

 .ليخلا : تانفاصلا ةروس )٢٦ ١(

۔ -_ ١٦٧



 َقفطف ىلع اَموُدُر باجحل 1 تر رات ح يبر ر ركذ نع ريخلا ت ا بح ثحأ ينإ زا

 لعف مالسلا هيلع دواد نب ناميلس نإ لاقي نأ زوجي الف( :] قانعألا قوسلاب احخسُم

 نع اهطيبثتو اهوهل نم ىأر 1 ٠ ةعاطلا قح هل اعئاط لب .هبرل ايصاع تانفاصلاب

 .هبر ةعاط

 اذإو . «تايتعلل نيكراتلا تاوهقلل نيبراشلا هتلا نعل» : ةي يبنلا لوق رخآ ليلدو

 ايهكرت الإ رخآ لعفو دحاو كرتب ءرملا وجني الف ،نيلعفلا لعف نم ىلع ةنعللا تناك

 ةكم '\٢“)لاقام هلاب ايف هل انلق رمخلا ىه ةوهقلا نإ لئاق لاق نإف .")هلك
 نم تناك اذإ اهب سأب الو ،هريغو رمتلا وأ مركلا نم يتلا يه ،تاوهقلا نيبراشلا

 تناك ولف ،هريغو ةرشقلاو نبلا نم تناك اذإ 0'٢:)هل سأب الو هريغو شقلاو نبلا

 هصخي ىتح هساسأو هلصأ ىلع ماعلا نأل .ةي هتا لوسر اهركذ ('؟)مع ايك ةللحم
 . صاخ

 انرض نم» : ةي هيلع لاقو .'٢٨")هانم سيلف انشغ نم» : ةلي هلوق رخآ ليلدو

 نمؤملل زوب ال كلذكف 5 نمؤملا ملسملا هاخأ ءرملا شغي نأ زوجي ال ايكف .«انم سيلف

 ناك نمو . ةيفينحلا ةلملا نم وه سيلف هسفن شغ نمف .هرضي ءىشب هسفن شغي نأ
 ناخد براشب ةميظع ةرضم ىرن دقو .تاكلاهلا للملا نم وهف ةيفينحلا ةلملا ريغ نم
 ةدشو ،هلعسو هبيحن ةرثك نم ةعاس دقري نأ ردقي ال هيلع نمدملا نأ ىتح ةرجشلا هذه
 .هردص ى (٢١")هتفوفج

 ائيش يرتشي نمم عيضأ لام يأو لاملا ةعاضإ نع ىهن ةلي يبنلا نأ رخآ ليلدو

 . لجو زع هللا ةعاط نع اهطبثيو ،اهشغيو هسفن هب رضي

 يف ةلالض لكو ةلالض ةعدب لكو ةعدب ةثدحم لكد» : ةلي هلوق رخآ ليلدو
 لعفو .ةي هللا لوسر لعف فالخ عدتبي نمم حبقأو ٠ عنشأ ةعدب يأو .'٨ا)مرانلا

 .٣٣۔١٣٢ ص ةروس )١٦٢٧(

 ` .امهيلك : هلعل )١٦٢٨(

 .لقي مل : هلعل ()

 .اهب ساب الو : باوصلا )١٣٠(

 .ممع امل : باوصلا )١٣١(
 . هريغو عيبرلا مامإلا هجرخا )١٣٢(

 . ةوهقلاو ناخدلا نمدم اهب سحي ردصلا ين ةقرحلا وه دارملا لعل )١٣٣(

 . هجام نباو يئاسنلاو دواد وباو ملسم هجرخأ )١٣٤(

۔ _ ١٦٨



 . هللا مهمحر حلاصلا فلسلا نم قيقحتلا لهأ لعفو . مهنع هللا يضر هباحصأو هلآ

 . ةتبلا نيترجشلا نيتاه نم برش نيروكذملا ءالؤه نم ادحأ نأ ملعن الو

 ةعاط نع هب نوهلتي ناخدلا ىلع نوفكعي ةمأ ءعىجتس» : ةني هلوق رخآ ليلدو
 اندهاش دقو .ملعأ هللاو ، ىنعملا ىلع هنكل هنيعب ظفللا ىلع اذه سيل «نمحرلا
 ال ،اراهنو اليل . مهناخد ىلع نوفكعي نيذلا مه ةرجشلا هذه ناخدل نيبراشلا

 هلوسرلو ،لجو زع هلل ةعاطلا عاونأ نم اهريغ الو ، ةضيرف ءادأل الو ةالصب نورعشي

 . هللا مهمحر © نيحلاصلا نيملسملاو .ةني دمحم

 بلق» : لاق هنأ ةي هنلا لوسر لاق : لاق كلام نب سنأ قيرط نم رخآ ليلدو

 ةدحاو ةرم ولو هيف لخدأ نمف .!اناخد هيف اولخدت الف هركذل ءاعو هللا هلعج نمؤملا
 هميرحت ىلع ةلالد هذهف .هصخأ مل ظفللا نم هريغو «ادبأ ربقلا يف اهب هللا 0'٢ث)هبذعيف
 . ملعأ هللاو ،هسجرو

 ،همون يف ،ىأر قيقحتلا لهأ نم اءرمإ نأ ةحلاصلا ايؤرلا قيرط نم رخآ ليلدو
 سانلاو هركذ رشان ،هيلع بضغو هللا هنعل سيلبإ نأ ،ةرجشلا هذه ثودح لبف
 هذه ثودحب نيققحملا نيفراعلا ضعب ايؤرلا هذه ربعف . هنوعضري ('"٠)هيلع ةفكاع
 ايؤرلا نأل ،ناطيشلا لمع نم سجر مارح هنأ لئالدلا حصأ نم اذهف .ةرجشلا
 نيبو كلذ سجر مهارأ نأب هدابع ىلع ىلاعت هللا لضفت دقو .('٨')»يحولا نم عون
 نمو { حلاصلا فلسلا نم ةمألا عامجاو ةنسلاو ،©باتكلا نم ةعدبلا هذه ةلالض مهل
 للملا انبنجو ،ةيفينحلا ةلملا نم انلعجام ىلع هللدمحلاو .ةحلاصلا ايؤرلا قيرط
 لكو .ةوهقلاو .رمخلاو .نتنلا برش نمم علخلاو ةءاربلاب ىلاعت هلل نيدنو .ةينتهبل
 ؛ نيملسملا فلاخيو ربكتسي ملو هلعف نع عجريو بوتي نأ الإ اهنع هللا ىهن ةيصعم
 . ميظعل ١ يلعل ا هللاب الإ ةوق الو لوح الو . ملسو هلاو يبنل ادمحم هلوسر ىلع هللا ىلصو

 .هبذع : هلعل )١٣٥(

 .نوفكاع : باوصلا )١٣٦(
 ذ ق رظنا .ذ َ ةف أ .: ةلا اذه ن الا ىمسي )١٣٧(

 حش : يل . ١٨/٢ نيدلا مولع ءايحا : يلازغلا . ٢ /١٨٨ رمشلا ةعلط حرش : يملاسلا كلذ يف رظنا .ذاش هب لوقلاو .ماهلالاب ةفرعملا ماسقا نم مسقلا اذه نويلوصالا ىمسي

۔ _ ١٦٩



 اهتدجو ىتلا ةيم لوسرلا نع ةيورملا ثيداحألا نم ةغلاب ججحو ةعطاق ''"ةلدأو

 مهيلع ءايبنألا ةمحر باتكو ('"٩»يدعقملا باتك نم ةلوقنم اهنأ ركذي ،ةميدق ةعقر يف

 يضر سابع نبا نع بدنج نب ةرمس قيرط نم .ةلي يبنلا لوق كلذ نمف .مالسلا
 نامز يتمأ ىلع يتأيس» : : لاق هنأ نيك يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع هنع هلللا

 ٠ رضخ مهتنسل و ءا دوس مهبولق : لاصخ تس مهيف لصعحتو ناخدلا نوبرشي

 . «ًادبأ ربقلا يف هللا مهبذعي ٠ هليلك مهراصبأو .ةصقان مهتبغرو ٥ قوشر مههاوفأو

 5‘٢٨٨"”نويلغلاو ،‘٠٨١ةباطلا ىمسي هنأل ";ْ)نتتلا ةرجش هنأ هتبسح اميفو
 كحافلا « : ري لوق كلذ نمف . ةغل موق لكلو . كحافلاو 6 نتتلاو ‘ ١) '"دابنتلاو

 نمؤملا بلق نأ» : ز يبنلا نع رخآ ثيدح نمو .« مارح اهناخدو اهبارشو اهلكأ

 نم ةي يبنلا نع رخا ثيدح نمو .«كحافلا ناخد هيف اولخدت الف هللا ركذ ناكم

 ةلي هنع رخا ثيدح نمو . «رمخلا مكحك كحافلا مكح نأ» : يلازغلا دمحم قيرط

 .رفاك وهف توملا دنع بتي ملو . كحافلا ناخد برش نم» : كلام نب سنأ قيرط نم

 نع رخا ثيدح نمو «رفاك وهف اهيف كش نمو ةمايقلا موي يتعافش ؤ'٠ث)هيلع سيلو

 : مهنع هللا يضر اهيبأ قيرط '٠ث)نع اهنع هللا يضر ةشئاع قيرط نم .ةي لوسرلا
 هبلق يف رانلا ١0}‘"لخدأ بتي ملو .ةدحاو ةرم ولو كحافلا ناخد ('٤)برشي نم»

 موي ىلاعت هتلا رظني ال» : ةلي لوسرلا نع رخآ ثيدح نمو .٬رانلا دقوت هبلق يو
 : ةت لوسرلا نع رخا ثيدح نمو .. «كحافلا ناخد برشي نم هجوأ ىلإ ةمايقلا

 ةنجلا لهأ ىلع مارح وهو ندبلل عفن هنم سيلو ناخدلا نوبرشي يتمأ ىلع نامز يتأيس»

 { ةمايقلا موي تامالع نم ةمالعو ،رانلا لهأ بارشو ، ءايقشألا بارش وهو ،نينمؤملاو

 . ةلمجلا لوأ يف فطعلا هب يحوي اصقن كانه نا رهظي )١٣٨(
 : .قحلملا رظنا )١٣٩(
 . ٢٣٣ ص رظنا .هريسفت قبس : نتلا )١٤٠(

 . هوحنو نتتلاك ردخملا تابنلا ءيسأ نم مسا : ةباطلا )١٤١(

 .صاخ بوبناب نخدي }تايناخدلا نم فنص : نويلغلا )١٤٦(
 .لصالا ةيسراف يهو .نيخدتلل اهقاروأ لمعتست ةتبن : كابنتلا )٤٣!١(

 . ىتعافش هل سيل : باوصلا )١٤٤(
 .قيرط نم : باوصلا )١٤٥(:
 برش : هلعل )١٤٦(

 .هبلق يف رانلا تلخدا : هلعل )١٤٧(

۔ ١٧٠ _۔



 يبنلا نع رخآ ثيدح نمو .«ناييإلا لهأ نم اذه براش سيلو ،نيقفانملا بارش وهو
 نوددوتي موق نامز نامزلا رخآ يف يتأيس ةريره ابأاي» : ةريره يبأ قيرط نم .ةي
 يهو ،ءايقشألا بارش وهو . يتمأ نم مهنأ نومعزيو ،لايشلا لهأ مهو « ؛ناخدلاب

 كل زسل يداب نإ » : ىلاعت هللا لاق نيح .هللا هنعل سيلبإ لوب نم تقلخ ةرجش

 هنعل ،سيلبإ لوب نم ةرجشلا هذه تقلخف لابف 8«شهدف 0٤ ناَطلُس مهيل
 . « هللا

 سانلا برشي . كحافلا اهمسإ دنهلا دالب يف ةرجش رهظت : ةلي هنع رخآ ثيدح نمو

 . ةي هللا لوسر قدص . «ينم نوئيرب مهو ءيرب مهنم انأف زاهناخد

 ىج ةيصعم لكو رمخلاو ةوهقلاو نتتلا ناخد برش نمم علخلاو ةءاربلاب هتل نيدن نحنف
 فلاخي ملو'ث“)رثكتسي ملو هيلع رصي ملو هلعف نع عجريو هتلا ىلإ بوتي نأ الإ اهنع هللا

 . ميظعلا ميلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ةني دمح هلوسر ىلع هللا ىلصو ،نيملسللا

 يوزنلا دادم نب دمحم نب ناييلس هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو ةلأسم
 همحر يرفاغلا نانس نب فلخ يلاوملا يلاولا هيقفلا خيشلا ىلإ . هللا همحر 0'٨“‘)يرقعلا
 كلذب هل ثبع نم رمأ وأ همقسأ باتكب هل ثبع هنأ لجر نم ىكش لجر يفو : هللا

 اذه هب ينضرمأ باتكب يل ثبع هنأ انالف مهتم ينإ لاقو ءاضيرم ناك وأ ،هضرماف
 ىوعد هذه له .ضرملا اذه ينضرمأ باتكب يل ثبع ادحأ رمأ هنأ همهتا وأ كضرللا
 ( . ؟ ال مأ ةعومسم

 كلذ هلاح يف مهتملا ناك .همهتا نم ىلع هلوق لبقي ال تفصوام ىلعف : باوجلا

 ناك اذإ . 6 مهتملا نم رارقإب وأ لدع يدهاشب كلذ حصي نأ الإ ضيرم ريغ وأ اضيرم

 فيرحتب مهتي ال نم ةداهشب بابسأ هيلع بجوي ببس ببستيو القاع . اغلاب ارح

 ،هدي طخ هبش وأ هدي طخب هنأ باتكلا كلذ يف ريغ وأ { ةقث ربغ ناك ولو ، فيلكت الو

 يدنع هبشيف ،كلذ يف ةمهتلا هقحلت نمم ناكو ،زئاج ريغ ثبع باتك هنأ 0"٨'افرعو
 6 هلعفو ،هتلزنم ردق ىلع نيملسملا نم رمألا ولوأ هاريام طق ةبوقعلا ىنعم هقحلي نأ

 وهف 5}هل ثبعي نم رمأ هنأ همهتا نإو .كلذ لعفب افورعم ناك اذإ ةصاخو .هلواطتو

 نع فلسلا راثآ يف دجويام يناعم ىلع ،هيلع ةمهتلا بوجو يناعم نم يدنع دعبأ
 )١٤٨( رجحلا ةروس ٤٢ .

 .ربكتسي ملو : باوصلا )١٤٩(
 . قحلملا رظنا )١٥٠٠١(

 .ردق ىلع وأ ردق : باوصلا )١٥١(
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 هللاو ،ثبعلا اذهب هل ثبعي نم رمأ هنأ مهتا اينإو هسفنب وه همهتي مل هنأل ؛ ملعلا لهأ

 لأسن . ملعلا ليلق 3 يأرلا فيعض مداخلا نإف رصبلا لهأ لاؤس نم ددزاو .ملعأ

 ىلع هللا ىلصو قدصلا دصاقمو .قحلا ('٠"”)جهانم ىلا كبو انب مجهي نأ ىلاعت هتلا
 . ناسحإب هل نيعباتلا هلا ىلعو . هللادبع نب دمحم هقلخ ريخ

, ) 

 ناديبع نب هعمح نب هللادبع نب دمحم هيزنلا ملاعلا هيقفلل خيشلا باوج نمو

 ىأر اذإ يراشلا مساب ىمستملا ريجألا نع هتلأسو : هللا همحر ،يوزنلا يدمسلا
 ل وهو ،رمألا بحاص هب ملعي ل اذإ ث هللا نيبو هنيب اييف مثإ هيلعأ هبحاص ف اركنم

 ؟ ال مأ كلذ هيلعأ . الوعجم نكي

 لعافلا ناك نإو . هيلع بجاولا كلذف ركنملا نع ىجن اذإ هنأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 رظنلا بجوي نأ الإ ينبجعي كلذو ،رمألا بحاص ملعي هنإف ةبوقعلا قحتسي ركنملل

 . ملعأ هناو .هرمأ يف رظانلا وهف هملع صوصخع ي
. 

 اهتساجن يف لداجتلا عقو نيح .‘١“"هبشرلا ءامو ةوهقلا ركذ يف فلؤملا هحرش اممو
 ؟ كلذ ةيفيك مأ ؟ سجن مأ رهاط وهأ ةبشرلا ءام يف لوقتام لاقف لأسو .اهتراهطو

 لاق نإف .ةعطاس ججحو ةعطاق ةلدأ نم ةراهطلا ضقني سجن ثيبخ هنإ : هل انلق

 ؟ ريغال ءام هلصأو كلذ ىلع ةلالدلا امو
 ديؤيو . هتتبلا ميرحتلا نم صن املو ،نتتلا ثيبخلا ىلإ بيطلا نم هتلاحتسال : هل انلق

 نم ،هنع هللا يضر سابع نبا قيرط نم .ةق ىفطصملا لوسرلا نع يورام كلذ
 ناخدلا نوبرشي نامز يتمأ ىلع يتأيس» : و هنلا لوسر لاق لاق ةريره يبأ قيرط
 17 مهتمهفو .رضخ مهتنسل أو ،ءا دوس مهہيولق لاصخ تس مهيف لصحتو

 يدنع وهو ٥. ')6ًادبأ ربقلا يف هللا مهبذعي .ةليلك مهراصبأو ةصقان مهتبغرو

 موق لكلو ‘“كجافلاو ،كابنتلاو © نويلغلاو ،ةباطلا ىمسي هنأل ،نتتلا ةرجش ناخد

 .قحلا جهانم كيو انب جهني نأ : دارملا لعل )١٥٦(
 ناخدب طلتخيف ةجاجزلا لخاد عضوي يذلا ءاملا وه ةبشرلا ءامو . ةشيشلا ةماعلا هيمنام يه ةبشرلا : ةبشرلا ءام )١٥٣(

 . هب ةساجنلا لولحل سجنتم هناب ىوتفلا بحاص هيلع مكح دقف . ءارلا اهلمعتسم بذج دنع غبتلا
 .هيلإ ةراشإلا تقبس )١٥٤(

: 
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 رخآ ثيدح نمو .«مارح اهناخدو اهبارشو اهلهأ كجافلا» : ةلي هلوق كلذ نمف .ةغل
 ناخد هيف اولخدت الف هللا ركذ ناكم نمؤملا بلق» : لاق هنأ .ةنيت يبنلا نع

 مكح نأ يلازغلا دمحم قيرط نم .ةلق يبنلا نع رخآ ثيدح نمو .«كجافلا

 نم» : كلام نب سنأ قيرط نم .ةلي هنع رخآ ثيدح نمو .رمخلا مكحك كجافلا

 . ةمايقلا موي يتعافش هيلع سيلو رفاك وهف توملا دنع بتي ملو كجافلا ناخد برشي

 قيرط نم ةشئاع قيرط نم .ةي هنع رخآ ثيدح نمو .«رفاك وهف اهيف كش نمو

 رانلا لخد بتي ملو ةدحاو رم ولو كجافلا ناخد برشي نم» : اهنع هللا يضر اهيبأ

 موي ىلاعت هللا رظني ال» : ةبي هنع رخآ ثيدح نمو .«رانلا دقوتت هبلق يفو ،هبلق يئ

 يتأيس» : ةي هنع رخآ ثيدح نمو .«كجافلا ناخد برشي نم هجو ىلإ ةمايقلا
 ةنجلا لهأ ىلع مارح وهو ،ندبلل عفن هيف سيلو ناخدلا نوبرشي يتمأ ىلع نامز

 وهو ةمايقلا تامالع نم ةمالعو رانلا لهأ بارشو ءايقشألا بارش وهو ،نينمؤملاو

 هنع رخا ثيدح نمو «ناييإلا لهأ نم اذه براش سيلو نيقفانملا ءايقشألا بارش
 ناخدلاب نوددوتي موق نامزلا رخآ يف يتأيس ةريره ابأاي» : ةريره ييأ قيرط نم .ةي

 ءايقشألا بارش وهو . يتمأ نم مه سيلو . يتمأ نم مهغأ نومعزي لاشلا لهأ مهو

 يدابع نأ» : هل لجو زع هتلا لاق نيح . هتلا هنعل سيلبإ لوب نم تقلخ ةرجش يهو

 . «هللا هنعل سيل لوب نم ةرجشلا هذه تقلخف لابف شهدف ناطلس مهيلع كل سيل
 (١}‘)نوبرشي كجافلا اهمسا دنهلا دالب يف ةرجش رهظت» : ةلي هنع رخا ثيدح نمو

 ۔انعرش دقو ا ة لوسرلا قدص .«ينم نوئيرب مهو ،ءيرب مهنم انأف اهناخد سانلا

 تعرش يننأ الإ هذه ريغ هميرحت ىلع لدت ةعطاق ًاججح © هكاوفلا انباتك نم مدقت اين

 بل يذ ىلع ىفخي ال سمشلاك نيب ساسأ ىلع انججح نوكتل لئالدلا نم افرط
 هللا مكمحر يناوخإ اورظناف 0١٠. بابلألا يلؤال ىركذل كلذ يف نإ » : لماك

 همكح لعج نتتلا ةرجش وهو كجافلا وهو ةرجشلا هذه يف .ةي هلوق ةصق فيك

 لثم هنأ هب مكحو {‘٨١“")هميرحتب هصنو هركذب همعف .ابارش وأ الكأ رمخلا مكحك

 ثيبخ سجن مارح رمخلا لصأو .رمخلاك هلعج .اذكه الإ ءيشب هيف صخي ملو رمحلا
 هريغب صاخ هصخي نأ الإ همومع ءيشلا رخآ بجاولاف . عامجالاو ةنسلاو باتكلا صنب

 برشي : باوصلا )١٥٥(
 )١٥٦( رمزلا ةروس ٢١

 )١٥١٧( هميرحت لع صنو : باوصلا [
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 رمخلا لثم .ةيم لوسرلا صنب اسجن اثيبخ نتتلا اذه ناك اذإف .لوألا همكح نع
 حئاورلا نم هبالتجال ثيبخ مارح سجر هبشرلا ءام كلذكف 3 مارح سجر رمخلاو
 مهمحر .انئايلع نع يورام كلذ ىلع ليلدلا . ةت لوسرلا صنب ةثيبخلا ةمرحملا ةنتنلا

 هذه تعمتجاف ؛ ةحئار وأ معط وأ نول نم هيلع بلغام الإ ءيش املا سجني ال .هللا
 ىلوألا . هيف اهلولحب ءاملا سيجنتب انخياشم مكح ىتلا ةبشرلا ءام ين (٠١“ةلدألا ةثالثلا

 الف . ةتبلا رذق هنول نأ ةثلاثلا .هتبلا ةثيبخ ةنتن هتحئار نأ ةيناثلا .هبشلا همعط نم هنأ

 اهلجأ نم ءاملا ةساجنب انخياشم مكح .ةبشرلا ءام ين ةلدألا ةثالثلا هذه تعمتجا
 هللابو هذهف .هسم نم ''ث“)ةراهطلا ضقني 5.اسجر اثيبخ ةبشرلا ءام راصو
 . ٦٠) )قيفوتلا

  

 هللا يضر انؤالع هب مكحي يذلا ءاملا نإ ى هللا مهمحر ٦ انيرظانم نم لئاق لاق نإو

 © مدلا وأ ،ةرذعلا وأ 5 ةتيملا ةلع نم ، ةحئارلاو معطلاو نوللا ةتلع('١)لهأ .مهنع

 ؟ سجن هلصأ وه امم ءيش وأ

 هسجن يذلا ةمرحملا لئالدلا نم بستكا امم هتلع لصأ ،ةبشرلا ءام كلذك : هل انلق

 رمخلا مكحك هب همكحو .ةي لوسرلا صنب مارح هلصأ نأل ،نتتلا ناخد وهو

 هيتأي ال يذلا زيزعلا هتلا باتك يناعم نمو هميرحت ىلع مهنع هللا ىضر انئايلع عامجإو

 مرحيو » : ىلاعت هلوق نمو .ديمح ميكح نم ليزنت هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا
 ىنغيام هكاوفلا انباتك نم ، مدقت اييف كلذ ىنعم انعرش دقو "٦. تئابَحلا ممهيلَع

 ىلع هؤارجا بجاولاف ةتبلا مارح نم دلوتم هتلع لصأ ناك اذإف 5انه اهركذ نع
 ناخد نم .ءاملا اذه باستكا نأل لوألا همكح نع هريغي صاخ هصخي نأ الإ همومع

 مدلاو ةرذعلاو ةتيملا نم ةحئارلا وأ معطلا وأ نوللا نم ءاملا باستكاك .ةرجشلا هذه

 ءاوسف ٠ اهتساجنو اهميرحتب رثألاو ةنسلاو باتكلا صن ىلا تاساجنلا نم كلذ ريغو

 ءايشألا كلتف تاساجنلا نم اهريغ وأ ةتيم باستكا نم لئاق لاق نإف . كلذك كلذ

 .ةثالثلا ةلدالا : حصفالا )١١٨(
 .هسم نم ةراهط : باوصلا )١٥٩(

 .قيفوتلا هلابو اذه : باوصلا لعل )١٦٠(
 .هتلع له : حصنالا )١٦١(

 )١٦٦( فارعالا ةروس ١٥٧.

۔ -_ ١٧٤



 .رهاط رجش هلصأ اذهو { ةنسلاو باتكلا يف اهتساجنو اهميرحت ىلع صوصنم
 عامجإو ةنسلاب همرح هنيعب هصنو 3 باتكلا يف هميرحت ىنعم صنب مارح نتتلا : هل انلف

 ثبخ دقو .اهركذ نع تضرعأ ةمج ءايشأ يف باتكلا ىلع ىضقت ةنسلاو .('٦"ءاملعلا

 صنب هركذ صوصخملا سجنلا مارحلا ناخدلا ىلإ ءاملاو رجشلا نم هتلاحتسا ءاملا اذه
 نأ ك رخآ مكح ىلإ مكح نم ءيشلا لقتني ةلاحتسإلابف .0'٤٦)”باتكلا ىنعمو ةنسلا

 دعب امارح اسجن ةايحلا نم توملا ةلاحتسا اهتريصف .اهلكأ لالح رهاط اهلصأ ةتيلا

 ةبيطلا ةمعطألا نم دلوتم هلصأ لوبلاو ةرذعلاو مدلا كلذك 3 الالح ةرهاط تناكام
 ةرذعلاو مدلاو لوبلا مكح ىلإ ةرهاطلا ةبيطلا ةمعطألا هذه تلاحتسا املف ةرهاطلا

 ىلإ ةيصعملا نم هتلاحتسإب همد مارح ملسملا كلذك .امارح ةثيبخ ةسجن تراص

 ىلإ كرشلا نم هتلاحتساب هبرح لاح يف هتيرذ يبسو هلام ةمينغ مارحو }ةعاطلا
 ىلإ مالسإلا نم هتلاحتسإ هتريص ،كرشلا ىلإ مالسإلا نم لاحتسإ نإف . مالسإلا

 همكح تبثو .هبرح لاح يف هتيرذ يبسو .هلام ةمينغو .همد الالح اسجر رفكلا

 ةمينغو همد امارح كلت هتلاحتسا هتريص مالسإلا ىلإ كرشلا نم لاحتسا نإف .اسجن

 نم كلذ ريغو ةيدهلاو ةيطعلاو ءارشلاو عيبلا ةلاحتسإ كلذكو .هتيرذ يبسو هلام

 .روظحملا ىلإ حابملا نمو 0 حابملا ىلإ روظحملا نم ةلاحتسإلا كلت هزيصت ةزئاجلا هوجولا

 .ةلاحتسإلاب ثّبخيو بيطيو ،©سجنيو ،رهطيو ،مرحيو لحي ءيشلا نأ انملع املف
 ةنسلا صنب ضحملا مارحلا نم هتلاحتساب مارح سجر تبخ ةبشرلا ءام نأ انملع
 . قيفوتلا هللابو ،هذه ىهف ،ءايلعلا عامجإ يف باتكلاو

. ) 

 ءام نأ متمكح دق ةلع يأبف ؛ مهب فطلو 7 هللا مهمحر انناوخإ نم لئاق لاق نإف

 هيف عقنأ اذإ ءاملا ريغت دقف هتحئارو همعطو هريغت ةلع نم ناك نإف ؟ سجن ةبشرلا

 لمع كلذلو .ىلوألا هتلاح نع ريغتلاو ضقنلا هيف ثدحي امم كلذ ريغو .ثبخلا

 . ؟ ادج انتن همعطب ريصي اشنلا
 مهمحر ءاملعلا نم الو { ةنسلا نم صاخ هيف صخي ملو .رهاط هلصأ كلذ نإ : هل انلق

 ةبشرلا ءام امأو .تاحابملا عاونأو لالحلا بلطل باستكاالو ةعاطلل لمع دقو !هللا

 . . . ةنسلاو ٠ءايلعلا عامجإو ةنسلاب مرح هنكلو باتكلا هبلع صني مل نإو مارح نتنلا : دارملا لعل )١٦(
 رهاظ هتساجن ىلع لد دقو .هيلع سجنلا مرحملا ناخدلا دوروب ارهاط ناك نأ دعب ءاملا اذه ثبخ دقو : دارملا لعلو )١٦٤(

 . .. باتكلا موهفمو ةنللا

۔ -_ ١٧٥



 نمو ،ةيصعملا ىلإ ةعاطلا نم هتلاحتسابف ؛ربغ ال ةيصعملل الإ هلايعتسا لصأام

 ءايلعلا عامجإو هنسلاو باتكلا صن ©'٦“”ىنعمب ثيبخلا روظحملا ىلإ حابملا رهاظلا
 ةماقإ هيلعف هذه ريغ لاق نمف . قيفوتلا هللابو ('٦`)هذه هذهف إامارح اسجن اثيبخ راص

 .عدتبن الو عبتن هللا ءاش نإ نحنف ءانججح نالطب نايرج يف يرجي امم ليلدلا
 ةنسلاو باتكلا نم هلوق بسانت ىلا ةلالدلاب هلوق ىنعم ديؤي نأ لئاقلا ىلع بجاولاف

 ةلعلا هذه تناك نإف .اهتالولعم نايرج يف ةلع لك يرجي نأو .ةحيحصلا راثآلاو
 لمعو ،اهتذخأ ،“باوصلاو قحلا كلذ عم تقفاوو ًامكحو العفو لوق هلوق بسانت
 .هديبع نم دبع ناسل ىلع اهارجأ ،ميكحلا روفغلا ميحرلا هنلا نم اهنإف اهانعمب

 هلل دمحلاو . ةكورتم ةذوبنم ناطيشلا نم يهف باوصلاو قحلا قفاوت ملو .اهبسانت مل نإو
 . قيفوتلا هتلابو .هذه هذهف . هللا اناده نأ الول يدتهنل انكامو ءاذه اناده يذلا

 لصف

 يه تلا ةوهقلا ناركنام لئاق لاق نإف .رشقلاو نبلا نم يه يتلا ةوهقلا ركذ يف

 ' ؟ رهاط هلك هلصأ ،رشقو نبو ءام اهلصأو .رهاط اهلصأ رشقلاو نبلا نم
 اهنأ اهيف كوكشلا بلقلا نع نافرصي ةعطاس ججحو ( ةعطاق ةلدأ نم : هل انلق

 لوسرلا نع ىفوألا ربخلا اذهب ءاج رشقلاو نبلا ةوهق ميرحت لصأ نأ كلذو .ةسجن

 ركذ ،معنف «تاوهقلا نيبراشلا نعل» : ةلي هلوقل اهنم ةيمسنتلاب إةيَي ىفطصملا
 يتلا ةوهقلا نم ،ةمرحملا رمخلا يه يتلا ةوهقلا صخي ملو ،ميرحتلاب اهلك تاوهقلا
 ىتح هلصأو 0'٢٦)مومعم ىلع وهف ماع يف صاخ صخي م اذإو .رشقلاو نبلا نم يه
 رشقلاو نبلا نم يه يتلا ةوهقلا تناك ولو هل صيصختلاب كلذ نمع .همكح ريغي
 ةمرحملا رمخلا يه يتلا تاوهقلا نيبراشلا هللا نعل .ةلي لوسرلا لاقل ] ةمرحم ريغ
 .اهبرش لالح ةرهاط يه ،رشقلاو نبلا نم تناك اذإ اهب سأب الو .باتكلا صنب

 دبعت يذلا ىلاعت هللا نيد نم ائيش هتمأ ىلع يفخي نأ .ةي ىفطصملا لوسرلل اشاحو
 نأ .ةلي هئلا لوسرل اشاحو ،هقلخ ةفاك هغلبي نأ مالسلا هيلع هيبن دهعتو هدابع هب
 متي نأ نود ةساجنلاو ةراهطلاو مارحلاو لالحلا نم قلطُي وأ ائيش روظحملا نم قلطُ
 .كلذ نم ديدج سبل يف هتمأ كرتيو ،هتساجنو هتراهطو همارح وأ هلالح نم همكح

 .ليلدب : هلعل )١٦٥(

 )١٦٦( ناتلئايتم ناتلاسملاف : ريبعتلا اذهب دارملا لعل .
 )١٦٧() مومع : باوصلا .
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 الف . الف ۔تاروظحملاو تاحابملا نم ءيش مكحب ة نيح ىفطصللا لوسرلا قطن نإف

 هللا 7 دقو فيكو . ن هتمأ ىلع ائيش يمحي الو ٠ مامتلا قح همكح متي نأ الإ كلذ

 مكيلع تممتأو مكنيد مكل تلمكأ مولا » : قي ىفطصملا هلوسر ناسل ىلع لاعت
 .ةيرشقلاو ةينبلا ةوهقلا ميرحت تبثف . ("" انيد مالسإلا مكل تيضرو يتنس
 كلذ ف نإ { : ز لسرملا هيبن ةنسو ٠ لجو زع هللا باتك يف ءاجام ىنعم ىلعو

 . قيفوتلا هللابو 8كهذه هذهف . ) ٨٩٦١ه بابللا لال ىركذل

. ) 

 تعقو ةيرشقلاو ةينبلا ةوهقلا ةلع نإ : هللا مهمحر . انيرظانم نم لئاق لاق نإو

 مجنألو . مرحم ءيش ىلع الإ نوعمتجي ال ركانملا لهأ نأل ،اهيلع ركانملا لهأ عامتجإب
 نمف باتكل ١ صنب ةمرحملا ةرمخ ا لوانت لثم روجح مالكب ٠ اهتلوانم دنع . نولوقي

 . ةيرشقلاو ةينبلا ةوهقلا ميرحت هيلع تعقو كلذ

 الالحأ نوكتأ اهتركذ ىتلا ةلعلا هذه تلاز اذإ تيأرأ اذه كلوق سايق ىلع : هل انلق

 ؟( ٧٠ )أدبأ اهعم مالكب لقي ملو اهبرشو هدحو لجر اهلمع ناك اذإ هنأ كلذو ؟ال مأ

 .ادكؤم الالح نوكي ال لاق نإف

 لصأ ةلعلا هذ ناك ول ذإ اهليلحتو ةوهقلا ميرحت يف لصأ ةلعلا هذهل سيل : هل انلق

 لجأ نم ميرحتلا عقو ،رظانملا اهيأ تلق يتلا ةلعلا هذه تلاز اذإ الالح تراصل

 كلذ دعب ةلعلا تمدعو { ميرحتلا لصأ يف اهتالولعم نايرج يف تعقو يتلا عامتجالا

 نعل» : ةي لوسرلا لاق ثيح ةيمستلا اهميرحت يف ةلعلا نكل كلذ يف يرجت ناك امم
 مارح وهف ةوهق ىمسي بارش لك نأ كلذ ىلع لديف ًامومع . «تاوهقلل نيبراشلا هللا
 .كلذ يف ىنغتساو هلوق يف ةت لوسرلا صخ كلذ الولف . ةلت لوسرلا لاقمب .امومع
 ةوهقلا يهو كلذ ريغو مركلاو رمتلا نم يه يتلا تاوهقلل نيبراشلا هللا نعل لاقو

 انمكح دق ةلي لاقلو ، ينبلا رشقلا نم تناك اذإ اهب ساب الو ، باتكلا صنب ةمرحملا

 نم ءيشب اهيلع لقي ملو هدحو لجر اهبرش اذإ اهب سأب الو عايتجالا ةلعب اهميرحتب
 نم ءيش مكح نيب اذإ .ةت ىفطصملا لوسرلا نأ لبق نم انيب دقو .''٧)مالكلا

 ٣. ةدئاملا ةروس )١٦٨(

 . ٢١ رمزلا ةروس )١٦١٩(

 .ءيشب ملكتي ملو : دارملا لعل )١٧٠(

 . . مارحلا نم ءيشب ملكتي مل : دارملا )١٧١(

۔- _ ١٧٧



 يفخي الو مكح لك نيبي نأ نود ديدج سبل يف هتمأ كرتي الف ميرحتلاو ليلحتلا

 مويلا » : ةتيم ىفطصملا هلوسر ناسل ىلع ىلاعت هللا لاق دقو فيك . ائيش

 "٧. انيد مالسإلا مكل تيضزؤ يتمعن مكيَلَع ُتممنأو مكنيد مك نكأ

 مكاَهَن امو ُهوُذْحَق لوسرلا ُمُكاَقأاَمَو» : ةلي ىفطصملا هلوسر ناسل ىلع ىلاعت هللا لاقو

 .امومع ةيَي لوسرلا ةيمستب ةيرشقلاو ةينبلا ةوهقلا ميرحت تبثف .٧}ه أوُهَناَف ُهنَع

 اهتساجن مكح تبث .ةي لوسرلا ناسل نم ةيمستلاب امومع اهميرحت تبل نا الو

 . قيفوتلا هللابو هذه هذهف .امومع
. ) 

 ةيمستلا لحيو ءيشلا مرحن ول : هللا مهمحر انناوخإ نم انرظاني نمم .لئاق لاق نإف
 وهو روصنم همسا رخاو } نمؤم وهو روصنم همسا لجر ناك اذإ فيكف كلذ ريغال

 ؟ دحاو اهمكح اذه كلوق سايق ىلع ناكأ ؟ رفاك

 الالح هتريص يه يتلا ةلاحتسإلاب كلذ امنإ ةيمستلاب همكح عقي امم كلذ : هل انلق
 رفكلا نم ('٧)ةيلاخ ديحوتلا ةملك يهو . ًاروضحمو ًاقلطمو .اسجنو رهاطو !امارحو

 ىلإ رفكلا نم هتلاحتساب كلذو هتيرذ ىبسو هلام ةمينغو ،همد تمرحو .ناميإلا ىلإ

 : لاق نإف .اذه انباتك لوأ يف ةلاحتسإلا ركذ لبق نم انيب دقو كلذ دضبو ناميإلا
 ؟ كلذ ريغال ةيمستلاب مرحيو ءيشلا لجي وأ

 . مالكلا نم 6٧٥ )هم يف رهاظ رهاش كلذو ةيمستلاب مرحيو ءيشلا لحي معن : : هل انلق

 هاَنسف رج يف كلذ ريغ وأ ،ءامو ابيبز وأ ،ءامو ابنع لجر عضو ول هنأ كلذ ىلع ليلدلا
 هبرش هرك هنأ الإ الالح ناك الخ ىمس ولو ،رمخ هنأ هتينو هتيمست نم كلذ مرحل ارمخ

 لاق نإف . ةيمستلاب مارح وهف ارمخ ىمسملا امأو .هتدش لوزت نأ ىلإ هنايلغ لاح يف

 ديؤيو .دحاو هلمع عضوملا اذه يف : هل انلق .لخلا لمع ريغ رمخلا لمع نإ : لئاق
 ابنع وأ مام اعضو نيلجر يف .نيروهشملا ءاملعلا نع ةحيحصلا راثآلا هب تدروام كلذ
 راثآلا هب تءاج اميفف ؛ الخ هب ىون رخآلاو رمخ هنأ هب ىون دجاوف ءامو ابيبز وأ
 ناك ولو ،لخ هنأ هب ىون يذلا لجرلا ةين ىلع ةراهطلاو لخلا همكح نأ ةحيحصلا

 ٢. ةدئاملا ةروس )١٧٢(
 )١٧٣( رشحلا ةروس ٧.

 )١٧٤( .ةليحم : بارصلا

 )١٧٥( مالكلا نم ريثك ي ىنعملا نوكي اذهبو .ةرثكلا يه ةمجلا .

۔ _ ١٧٨



 يف تهفاش دقو . ةيمستلاب مكحلا عقو هنكلو ةفلتخم هتفصو هلمع فصول افلتخم هلمع
 لاق ىلاعت هللا همحر ناديبع نب هعمج نب هللادبع نب دمحم هيقفلا ملاعلا خيشلا كلذ
 لمع ارمخ هلمع ركذي ملو ،لخ هنأ هب ىون يذلا لجرلا ةين ىلع ارهاط نوكي نأ هبجعي
 : هللا همحر لاق . حلملا هيف عضي ارمخ هلمعي يذلا سيلأ ،اهافش ،هل تلق رخلا

 مهمحر انخويش فلتخاف ؤ هنع 7" لوزتل حلملا هيف عضوف رمخ هلصأ وه يذلا كاذ

 لوحي الو . هليزي هنأ لاق ضعبو ، لخلا ىلإ رمخلا مكح نم ليحتسي هار نم مهنمف هلل
 ٨ هللا همحر خيشلا ركذل افلتخم ناك ولف .رمخ هنأ هلصأ ىلع وهو .كلذ نع همكح

 رهطيو لحيو مرحي ءىشلا نأ تبث كلذ نمف .نيلجرلا ةلأسم يف هلمع فالتخا

 رباج ىلع لخد هنأ '٨"١٦يرصبلا نسحلا نع ىورام كلذ ديؤيو 5 ةيمستلاب سجنيو
 هلإ ال لق : يرصبلا نسحلا لاقف هضرم لاح يف وهو ىلاعت هتلا همحر ('"')دير نب
 لثم يرصبلا نسحلا لاقف . ةثلاث اهداعأ مث تكسف .ةيناث اهداعأف تكسف . هللا الإ

 املاط هنع يضرو هللا همحر ديز نب رباج لاقف . هللا الإ هلإ ال لوقي نأ هركي ديز نب رباج

 .يناوخإ اورظناف .ةبعكلا برو ملاع : يرصبلا نسحلا لاقف .تبلقت نإ اهانلق
 هذه يفو ،ةملكلا هذه لوق نع ،هللا همحر ديز نب رباج عنتما فيك ،هللا مكمحر
 مجحأ يرصبلا نسحلا نم تردص امل هنأ كلذو ؛ ديحوتلا ةملك يهو ،ةعاللا

 توميو يرصبلا نسحلا نيد ةيمستب ىمستي الئل ءاهب لوقلا نع 4 هللا همحر ،رباج
 ةوقو ،هتبثت ةقيقح فرع امل كلذو 5 ةبعكلا برو ملاع نسحلا لاقف ؛ ةيمستلا كلت ىلع
 ةروجحم اهنإك . هللا همحر رباج اهلعج .هبهذم مساب ىمستتي الئلو هبهذم ىلع هصرح

 كلذ اينإ : لئاق لاق نإف .نسحلا بهذم مسإب ىمستي نأ ًافوخ كلت هتعاس يف هيلع

 امنإ ال انلق . يرصبلا نسحلا بهذم ىلإ هيلع وه يذلا هبهذم نع ليحتسي نأ افوخ

 ي ؤرصبلا نسحلا داقتعاك هبهذم ةيلك يف هداقتعاو هلمع عيمج نوكي نأ ةلاحتسإلا

 همحر ديز نب رباج نإ لاقي الئل ةيمستلاب عقو اذه وه اينإو ث . هلمعك هنيد لك ي هلمحو

 ةملك نع لوقلا ث هللا همحر رباج رظحف هلاقم يف يرصبلا نسحلا ًاعبتم تام هللا

 نسحلا لوقي اليكو ، يرصبلا نسحلل عبتم هنأ هبهذم لهأ (١"٨‘)هومسي الئل ديحوتلا

 لحي ءىشلا نأ تبثم هعابتإ ىلع تام هللا همحر ديز نب رباج نأ هباحصأو يرصبلا

 الإ رمألا كلذ ناكام ةملكلا هذهب لوقلا نع ديز نب رباج عانتما نأل { هيمستلاب مرحيو
 )٧٦( قحلملا رظنا .

 )١٧٧( قحلملا رظنا .

 )١٧٨( هيمسي : باوصلا .

۔ -_ ١٧٩



 رظحي نأ ديز نب رباج ةلع ناك فيك هللا مكمحر يناوخإ اورظناف ةيمستلا قيرط نم
 قيرط نمال هيلع ناكامو ى ةعاسلا كلت يف ةميظعلا ةفيرشلا ةملكلا هذهب لوقلا
 رظحتو .ايندلا يف الوق قلطتو رظحت صالخإلا ةملك يهو كلذ فيك .ةيمستلا

 هبيبح ناسل ىلع هلالج لج هلاقام كلذ ديؤيو .ةرخالاو ايندلا يف العفو ًالوق قلطتو
 هللا الإ ةلإ آل مُهَل .اب اذإ اوناك مهنإ { : ق ىفطصللا دمحم هيفصو

 نينمؤمللو كبنذل رفغتساو ُهَللا الإ ةلإ آل هنأ ملعاف » ١٧٨). نور كتسي

 آلإ هلإ آل هنأ هيلإ يحون ;ز كلإ ,لوُسَ نم كلبق نم لسرأ امو » . (١٨٠) تائمؤُملاو
 انناف ملعلا ولاو ةكئالملاو و مم الإ هلإ آل هنأ هللا دهش ط ٨. نوُُبعاف نأ

 انضرعأ ىنعملا اذه يف تايآلا ةلمجو ٨, ميكحلا ؤيزمعلا و ومم الإ هلإ آل طسقلاب

 نمف .اذه انباتك يف انتجحو انتلع دييأتل ًافرط انلّضأ اننأل ةلاطالا فوخ اهركذ نع

 نويبنلاو انأ هلتقام لضفأ» : اطوملا قيرط نم .ةت لوسرلا ىفطصملا نع تبث كلذ
 . (٨٨هل كيرش ال هدحو هتلا الإ هلإ ال يلبق نم

 هف ١

 الإ هلإ ال ركذلا لضفأ» : لاق هنأ ةي هنع يذمرتلا قيرط نم رخآ ثيدح نمو
 .ةلي هنع يئاسنلا قيرط نم رخآ ثيدح نمو .''٨ث«هللدمحلا ءاعدلا لضفأو هللا
 كوعدأو هب هركذأ ايب براي ينمّلع : هيلعو انيبن ىلع هللا ىلص ، ىسوم لاق» : لاق هنأ

 نولوقي كدابع لك . ملسو هيلع هللا ىلص لاقف . هللا الإ هلإ ال لق ىسوماي لاقف .هب

 .هي ينصخت ائيش ديرأ اينإ .تنأ الإ هلإ ال : لاق . هللا الإ هلإ ال : ىلاعت لاق .كلذ

 نهب تلامل ةفك يف نعضو عبسلا نوضرألاو ، عبسلا تاومسلا نأ ول ىسوماي : لاقف

 7 ىتؤي» : ةبي هنع .رخآ ثيدح نمو .('٨ثريغال لدعلاب كلذو هتنا الإ هلإ ال
 هاياطخ اهيف رصبلا دم اهنم لجس لك الجس نيعستو ةعستب يتؤيو نازيملا ىلإ
 نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش اهيف ةلمنألا ردق ةقاطب جرخت مث ةفك يف عضوتف 5هبونذو

 ٣٥. تافاصلا ةروس ()

 ١٩. دمحم ةروس )١٨٠(

 . ٢٥ ءايبنالا ةروس )١٨١()

 ١٨. : نارمع لا ةروس )١٨٦٢(

 ٣٨/٦. ديهمتلا ين ربلا دبع نباو ءاطوملا يف كلام هجرخا )١٨٣(

 )١٨٤( .مكاحلاو ةجام نباو يذمرتلا هجرخا .

 )١٨٥( يئاننلاو يلعي وبا هجرخأ .

 



 هاياطخب حجرتف ىرخألا ةفكلا يف عضوتف هلوسرو هدبع هتلا لوسر ادمحم
 .هنيعب لوقعملا نازيملاو ،لدعلاو مكحلا نع ةرابعو .زاجم هلك كلذو .0'٨آهبونذو

 .اهلك بونذلا نم ةبوتو اهب لمعلاو صالخإلا دوجو نع زاجو ةرابعف هناحجر امأو
 ناميإلا ضحم ديحوتلا» : لاق هنأ .ةي هنع ، يدهنلا قيرط نم رخا ثيدح نمو

 زاجم كلذو «صلخت ىتح باجح هتلا نود امل سيل هتلا الإ هلإ الو نازيملا ألمت هتلدمحلاو

 هلإ ال دبع لاقام» : ةني هنع رخآ ثيدح نمو .اهيف صلخملا ىعادلا ةوعد لوبق نع

 تبنتجاام شرعلا ىلإ يضفت ىتح ءايسلا باوبأ هل تحتف الإ هبلق نم ًاصلخ هلا الإ
 الإ هلإ ال اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ» : ةلي هنع رخآ ثيدح نمو .رئابكلا
 هنع رخآ ثيدح نمو .''٨"»اهقحب الإ مهلاومأو مهءامد ينم اومصع اهولاق اذإف هللا

 نمو .'٨“مةنجلا هلف هل كيرش ال هدحو هتلا الإ هلإ ال نأ دهشي وهو تام نم» : ةي

 نمو .رانلا نم هللا هصلخ هتلا الإ هلإ الب ربقلا لخد نمو» : ةي هنع رخا ثيدح

 هللا الإ هلإ ال لاق نم ةمايقلا موي يتعافشب سانلا دعسأ» : :ةي هنع رخآ ثيدح

 حاتفم هللا الإ هلإ ال» : لاق هنأ ةت هنع رخآ ثيدح نمو .٨١“)«هبلق نم ًاصلاخ

 نمو . (١٩١)مةنجلا نمث» : كلام نب سنأ قيرط نم رخآ ثيدح نمو . (٩١ث)مةنجلا

 نم اموي هتعفن هللا الإ هلإ ال لاق نم» : ةريره يبأ قيرط نم .ةي هنع رخا ثيدح
 هباتك يف ،يلازعلا ركذو رخآ ثيدح نمو .'٩٨؟هباصأام كلذ لبق هباصأ هرهد

 هل رفغ ابونذ ضرألا بارقب اقداص هللا الإ هلإ ال لئاق ءاج ول» : ةي هنع .ءايحإلا
 يلازغلا ركذو رخآ ثيدح نمو .هيلع اع صلختلاو ةبوتلا دعب كلذو .‘\؟“‘كلذ

 يف الو مهروبق يف ةشحو هللا الإ هلإ ال لهأ ىلع سيل» : ةي هنع ءايحإلا هباتك يف

 نولوقيو ،بارتلا نم مهسوؤر نوضفني ةحيصلا دنع مهيلإ رظنأ ينأك ،مهروشن
 هنع رخآ ثيدح نمو .''“ث)هروكش روفغل انبر نإ نزحلا انع بهذأ يذلا هللدمحلا

 )١٨٦( لبنح نباو يذمرتلا هجرخا .
 )١٨٧١( يئاسنلاو ملسمو يراخبلا هجرخا . . .

 )١٨٨( لبنح نبا هجرخا .
 )١٨٩( لبنح نباو يراخبلا هجرخا .

 )١٩٠( لبنح نبا هجرخا .
 )١٩١( لامعلا زنك لبنح نبا هجرخا ١٨٦٥ .

 )١٩٦( ءايلوالا ةيلح عجار ٤٦/٥ روثنملا ردلاو ٦٣/٦. حيحصلا ةاور هتاورو .يناربطلاو رازبلا هجرخا .
 )١٩٢( يلازغلل نيدلا مولع ءايحا رظنا ١ /٢٩٧ . يناربطلا دنع ثيدحلاو .

 .ردصملا سفن : يلازغلاو يقهيبلاو ىلعي وباو يناربطلا هجرخا )١٩٤(

۔- _ ١٨١



 ديحوتلا ةملك اهنإف اهنيبو مكنيب لاحي نأ لبق نم هللا الإ هلإ ال لوق نم اورثكأ» : ةنيت
 قحلا ةوعد يهو . ةبيطلا ةملكلا يهو . ىوقتلا ةملك يهو { صالخالا ةملك يهو

 لمم ج : هلالج لج .انالوم لاق اهيفو .'٨ثةنجلا نمث يهو إ ىقثولا ةورعلا يهو
 يفو لمعو صالخإب هتنا الإ هلإ ال ايندلا يف 32 ! ناسحإلا الإ ناسحإلا ازج
 0١٩٧. ةَداَيزَو ىنسحلا أوُسَسحأ َنيذَلل ط : هلالج لج انالوم لاقو . ةنجلا ةرخآلا

. | 

 قيرط نم .ةيب لوسرلا ىفطصملا نع روهشملا هباتك يف '٨"٨“/روفغلا دبع ركذو
 الإ هلإ ال دبعلا لات اذإ شرعلا نيب رون نم ًادومع ىلاعتو كرابت هلل نأ» : ةريره يبأ

 .'٠٠٢})!اهئاقل ترفغ دقف ٩١0_‘)ينكسا ىلاعتو كرابت هللا لوقيف دومعلا كلذ زتها هلا

 نب ىسوم ىلإ ىلاعت هتلا ىحوأ» : بعك قيرط نم .ةلق هنع ارخآ ثيدح نمو
 لهأ ىلع منهج تطلسل هتنا الإ هلإ ال لوقي نم الول ةاروتلا يف .مالسلا هيلع نارمع
 قيرط نم هباتك يف (""ألخضفملا نبا ركذو ارخا ثيدح نمو .ايندلا
 اهيفام عيمجو اهراهنأو اهراجشأ اوعمس ةنجلا ةنجلا لهأ لخد اذإ : 0"")يرهوجلا
 نمو «ايندلا راد يف اهلوقن انك ةملك هذه ضعبل مهضعب لوقيف . هللا الإ هلإ ل نولوقي

 دبع نب سنوي قيرط نم روهنشلملا هباتك يف (؟٢}رضايع نبا ركذو ارخآ ثيدح
 . هتلا الإ هلإ ال '٠٢)هتلا مسا هل لوقي الئاق مانملا ين ىأرف ُيش هباصأ هنأ (""ثىلعألا

 ةلق ىسوم لاق» : رخا ثيدح نمو .كلذ نم ىفاعم حبصأف ههجو اهب حسمو اهلاقف
 ىضرأو } ءاطعلا نم ليلقلاب نوضري .ةي دمح ةمأ : لاق ؟ ةموحرملا ةمألا نم براي
 رخآ ثيدح نمو .هللا الإ هلإ ال اولوقي ناب ةنجلا مهلخدأو .لمعلا نم ليلقلاب مهنع

 .لبنح نبا هجرخأ )١٩٥(
 ٦٠ : نمحرلا ةروس )١٩٦(
 ٢٦. سنوي ةروس )١٩٧(

 .قحلملا رظنا )١٩٨(

 .نكسا : باوصلا )١٩٩(
 ٨٦٢/١٠. دئاوزلا عمجم رظنا 5رازبلا هجرخا )١٠٠(

 .قحلملا رظنا .)٢٠١(
 .قحلملا رظنا )٢٠٢(
 .حلملا رظنا )٢٠٣(
 .قحلملا رظنا )٢٠٤(

 مس : باوصلا )٢٠٥(

۔ _ ١٨٢



 .'"``»هقيرطلا نم ىذألا ةطامإ هاندأو هتلا الإ هلإ ال هلوق نايبلا ىلعأ» : ةي هنع

 .'"٧٠)مةنجلا ضاير نم ةضور يربنمو يربق نيب نإ» : لاق ةني هنع رخآ ثيدح نمر
 ليس ربنملاو ربقلا نيب ،ىأرف ةنسلا هتذخأ مث عكرف ٥ كلانه ماق لجر نأ انغلبن

 ءايسلا قرخ ىتح الع دق رخأو ‘ عفترم هضعبو . ضرالاب قزال هضعب ٥

 هنم ىرأ : لاقف . هللا الإ هلإ ال هلوق اذه : لئاق هل لاقف ؟ اذهام لاقف ؛ ًادعصم

 يذلا اذهو .هسفن يف دبعلا اهلاق اذإ ضرالاب قزال اذه : لاق .عيش نم ىلعأ أئيش
 .ىلاعت هلل اصلخم .ةقداص ةينب دبعلا اهلاق اذإ هنم دعصملاو .ارهج دبعلا اهلاق اذإ عفترا

 يلئاق قتعا يهلإ : لوقتف ،شرعلا تحت نوكت مث تاومس عبس قرخت ىتح تدعص
 تقلطنأام ,يقلخ قوف يولعو يلالجو يتزعو : ىلاعتو هناحبس هتلا لوقيف ©رانلا نم

 .هباذع ديرأ انأو اصلخم ةملكلا هذه يدبع ناسل

 هتكرت اذه لثم ريثكو .هاوس ةدابعلا قحتسي دحأ الو هعم يناث ال هتلا الإ هلإ ال ىنعمو

 يف يناوخإ اورظناف انناهرب حاضياو انججح دييأتل افرط تركذ ينأ الإ ةلاطإلا فوخ
 تناك نإف " مكريغص نم هورغصت الو افرح افرح هولمأتو انناهرب رونو .انججح يناعم
 ىلع اهارجأ ،لجو زع هتنا نم يهف .اهب اوذخف باوصلاو قحلل ةقفاوم ججحلا هذه

 مكمحر ،يل اونيبو اهوكرتاف ، باوصلاو قحلا تفلاخ انججح تناك نإو .هدبع ناسل
 ملام ينملعام ىلع هدمح قح هتلدمحلاو يده ىلإ ىنيدهتو ىده نع قح ةملك .هللا

 هب فشكنتو ،رودصلا هب حرشنيام لئالدلا نم اذه يباتك تنمض دقو !مهنأ
 . هللدمحلاو مت .قيفوتلا هتلابو .هذه هذهف .رودكلا

 )٢٠٦) هربغو عيبرلا هجرخأ .

 )٢٠٧( ثيدحلا فارطأ ةعوسوم رظنا .هريغو يراخبلا هجرخا ٨٦/٩.

۔ -_ ١٨٣





 رشع ةسداسلا ةروتنملا

 ةيبرعلا لاثمألا نم

  





 _ رتالملطتلرتت ه سا ِ

 ةعاطلا راهنأ ىرجأو “تاعويبلا رخاوز نم قزرلا عيباني رجف يذلا هتل دمحلا

 يف ،تامرحلاو تاعويبلا نم لالحلا حضوأو .ا)تايهيردلا هاومأ نم عوضخلاو
 ام أورَذَو هللا اوق اونمأ نيذلا اهّْتأاب ج : لجو زع هلوقل .تايآلاو لئالدلا بئارغ

 يف تلزن ةيآلا هذه نأ ؛ ملعأ هللاو {ةلوقنملا رابخألاب درو اولاق .)ه ابرلا َنم يقب
 رضح املف .رمتلا يف "افلس دق اناكو نافع نب نايئعو بلطملادبع نب سابعلا

 3 يلايع يفكيام يل ىقبي ال .ايكقح امتذخأ ،امتنأ نإ : رمتلا بحاص امهل لاق دادجلا

 لجألا لح الف .العفف .ايكل فعضأو فصنلا ارخؤتو فصنلا اذخأت نأ ايكل لهف

 اعاطأو اعمسف .ةيآلا هذه هللا لزنأف امهاهنف 5 ةي هتلا لوسر كلذ غلبف .ةدايزلا ابلط

 اناكو 0 ديلولا نب دلاخو سابعلا يف تلزن : ليقو . ملعأ هللاو .ايلاومأ سوؤر اذخأو

 ءاجف .فيقث نم ثريمع نبورمع ينب ىلإ ابرلا ين نافلسي ةيلهاجلا يف نيكيرش

 8 ملعأ هللاو ،ليقو . ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف .ابرلا يف ةميظع لاومأ ايلو مالسإلا

 مهو .ةعيبرو بيبحو ،ليلايدبعو .دوعسم وهو فيقث نم ةوخإ ةعبرأ يف تلزن اهنإ

 موزحم نب ريمع نب هللادبع نب ةريغملا ينب نونيادي اوناك ، يفقثلا فوع نب ورمع ونب
 مهابر اوبلطو .ةوخإلا ءالؤه ملسأ فئاطلا لحب ةي يبنلا رهظ املف . نوبري اوناكو
 هللا هعضو دقو ، مالسإلا يف ابرلا يطعنام هللاو : ةريغملا اونب تلاقف 5ةريغملا ينب نم

 ةي هللا لوسر لماع ناك 5‘ثديسأ نب باتع ىلإ اومصتخاو .نينمؤملا نع لجو زع
 لزنأف ،اييظع الام كلذ ناكو . نيقيرفلا ة ةصقب زايتو يبنلا ىلإ باتع بتكف { ةكم ىلع

 . ملعأ هللاو .0ث)ه ابرلا َنم يقب ام ًاوُرَذَو هللا وما ونم نيذلا اهئات % : ىلاعت هللا

 .ءاملاك لئاسلا لاملا دارملا نأ رهاظلا : تايهبرالا هاوما )١(
 . ٢٧٨ ةرقبلا ة ةروس (٢)

 .افلسا )٣(

 )٤( قحلملا رظنا .

.٧٧ 
 يرروياسينلل لوزنلا بابسا ف لوزنلا ببس رظنا
 )٥( ةرقبلا ةروس ١٧٨.

۔ ١٨٧ ۔-



 لصف

 نب هبنم نب فيقث مهو .برعلا نم يح مهف فيقث امأ : ةياورلاو ةغللا امأو

 ففقث هنم لعفلاو © قذاحلا وه فيقث لجرو .. يفقثلا هيلإ ةبسنلاو نزاوه نب ركب

 ف مُهََقَقَت امإف « : لجو زع هتلا لاق هب رفظو هكردأ يأ برحلا يف الجر لجرلا

 مضلاب ةفاقث ء غلا فقثو لبقتسملا نم اهحتفو يضاملا فاق رسكب وهو ")ه برخلا

 افيصح اقذاح راص نيلعفلل مضلاب لجرلا فقثو . هتذخأ اذإ فق : رسكلابو بلص

 فيقث لخو . حامرلا اهب ىوسي ةبشخ فاقثلاو . ةبراضملا ملعت ةفقاثملاو َفقث وهف

 .ملعأ هتناو { ًادج ضماح يأ ةيقوفلا ةثلثملا ىلوألا ةمجعملا رسكو فاقلا ديدشتب

 لصف

 : اوريل بر نم ميأ امو 7 لجو زع هللا لاق {ةدايزلا ةغللا يف ،ابرلا لصأو _
 ه كتوق هللا ةجو نوديرت ةاكز م مُمينأ امو هللا دنع اوبري الف سانلا لاوما

 يأ دملاب !نورخآلا أرقو .(ث)دم ريغب . ميأ ريثك نبا أرق 4 ًنوُفعضُملا
 اك ءاطعإلا هجو ىلع كلذ مهئيجمو ؛ ابر نم متئجام هانعمف رصق نمو . . متيطعأ

 . ملعأ هللاو .دم نم لوق ىلإ ىنعملا يف لوؤي وهف ،اباوص تيتأو ءاطخ تيتأ : لوقت
 ىلع واولا نكسو ءءاتلا مضب «اوبرتل» م سانلا لامأ ف اومل » ةنيدملا لهأ أرقو
 ءايلاب ٠ )ناوخألا رقو سانلا لاومأ نم ةدايز يوذ اوريصتو متنأ اوبرتل يأ باطخلا

 لاومأ يف ه هللا دنع أوُبرَي لق » : هلوقل ابرلل لعفلا اولعجو واولا بصنو اهحتفو

 رثكأو .ةيآلا ىنعم يف فلتخاو .اهباذتجاو سانلا لاومأ فاطتخا يف يأ سانلا
 .ملعأ هلللاو اهنم رثكأ هيطعيو هينثيل ةيطعلا هبحاصل ىطعي لجرلا وه لوقي نيرسفملا

 .ناوبر هتينثتو٨١0)ه ابرلا َّرَحَو غيبلا هللا لحأو » : لجو زع هلوقل مارح وه ابرلاو
 الإ زوجي ال هتينثت ليقو . يوبر هيلإ ةبسنلاو . ملعأ هللاو فعضأ وهو .نايبر : ليقو

 )٦( لافنالا ةروس ٥٨.

 )٧( مورلا ةروس ٣٩.

 )٨( يبطرقلا ۔ ديمحو دهاجم ىلا اضيأ لوقلا اذه بسني ١٤ /٣٦.

 )٩( هريسفت عجار روهمجلا ىلإ دللب ةءآرقلا يبطرقلا بسن ١٤ /٣٦.
 . .واولا حتنو ةحوتفم ءايب (عفان ريغ) نوقابلا ارقو : يسيبقلا بلاط نب دمح يال اهججحو اهللعو عبسلا تاءارقلا هوجو نع فشكلا باتك يف ءاج )١٠(

 )١١( ةرقبلا ةروس ٢٧٥ .

۔ ١٨٨ ۔-



 يدنعو .واولا كيرحتي هوُئرَل » : ىلاعت هلوق امأو .واولاب تءاج ةيآلا نأل ناوبر
 ال .نظلا ىلع ينم اذهو .يريل ةيآلا يف 0""جت مل ذإ لجأ نم شواولاب ابرلا ةباتك نأ
 ينأل هحلصيو ،يلع هركني نم اريخ هللا ىزجف الإو اقفاوم ناك نإف .قيقحتلا ىلع
 . ملعأ هتناو { ةريصبلا فيعض

 لصف

 .ةيمان .(" ي ةيبا ةذخأ مُمَذَخأَف إ : لجو زع هلوقل ةدايزلا ابرلا لصأو

 وبر نالف ينب يف توبرو ،ابر وبري ابر هلصأو ، ممألا باذع ىلع ةدئاز ليقو .ةديدش

 , ملعأ هللاو . تاشن يأ مهيف تأبرو .ايبرو

 ؤ باوثلا وه ؛ فاعضألا وذ ( ًنوُفعضُملا ه كزأَق ؤ لت : لجو زع هلوق امأو

 مهلاومأو مهب ماو فعض يذلاو راسيلاو ةوقلا ىذل رسوملاو ىوقملا فعضلملا ريظن ين

 فاقلا رسكب ةصقلاو . ملعأ هللاو ى نيعلا حتفب ههَنوُفَعضُملا] % ءعىرقو ةاكزلا ةيكرتب

 يا&'"ه صصقلا نسحأ كيلع صق نحت » : لجو زع هللا لاق . صصق هعمجو
 كل نيبت هانعم .ههجو ىلع ربخلاب قأيو ؤراثآلا عبتي يذلا صاقلا لصأو .كيلع أرقن

 . نايبلا نسحأ ةيضاملا نورقلاو 5 ةفلاسلا ممألا رابخأ

 نم اهيف ال صصقلا نسحأ اهايس ةصاخ مالسلا هيلع فسوي ةصق هنم دارملا : ليقو

 يور اممو . ملعأ ةللاو ،ايندلاو نيدلل حلصت يتلا دئاوفلاو تكنلاو .مكحلاو ،ربعلا

 توملا تاركس هيلع هتنا لهس فسوي ةروس أرق نم» : لاق هنأ .ةلي يبنلا نع

 ةصقلاو .«اهيلإ حورتسا الإ نوزحم فسوي ةروس عمسي ال» : ثيدحلا يفو .«هانغأو

 حتفب ردصلا صقلاو .زاجحلا لهأ ةغلب صجلا فاقلا حتفبو فاقلا مضب ةيصانلا

 صق لبقتسملا نم همضو . يضاملا فاق حتفب رابخألا ةصق يف لعفلاو .فاقلا

 اَدَنراق % : ىلاعت لاقو 0١4. صصقلا صقا % : لجو زع هللا لاق . صصق

 هللاو ،هناعبتي يأ 3 هيف اءاج يذلا رثألا ناصقي اعجر يأ ) ١٧ اصصق اهرانأ لع

 . ملعأ هللاو ،اقفاوم ناكام الإ اذه نم ذخؤي الو كلذ لدعب .ملعأ

 .دري مل اذإ : هلعل )١١(

 ١٠ : ةفاحلا ةررس )١٣(

 ٩. مورلا ةروس )١٤(

 )١٥( فسوي ةروس ٣ .

 )١٦( فارعالا ةروس ١٧٦ .

 )١٧( فهكلا ةروس ٦٤.

۔ -_ ١٨٩



 لصف

 افاعضأ ابرلا اولكأت ال اونمأ نيذلا اهتاي ط : ابرلا كرت يف لجو زع هللا لاق
 لجأ لولح دنع هنولعفي اوناكام دارأ .''“ه نوحلفت مكلعل هللا اواو ةفعاضم
 ريثك نبا أرق . هولكأت الو ابرلا رمأ يف هللا اوقتاو ؤبلطلا ريخأتو لاملا ةدايز نم نيدلا

 . نيعلا ةفيفخ فلألاب نوقابلاو نيعلا ديدشتو فلا ريغب «ةفعضم» رماع نباو

 ُهفعاضُيق % : لجو زع هللا لاق . ضعب ىلع هضعب ءيشلا فعاضت ةفعاضملا لصاو

 باوج ىلع بصنلاب جرعألاو قاحسا يبأ نباو إمصاع أرق ١٩) ةريثك ًافاعضأ هل

 ىلع افطع عفرلاب نوقابلا ارتو بوقعيو رماع نبا بصنلا يف مهقفاوو .ماهفتسالا
 ىلع كلذو .ادحاو افرح هنيعو همال تناكام مالكلا نم فعاضملاو .«ضرعي» : هلوق

 ناكم تلعج ةديدشتلا نأل افعاضم يمس .درو دصو دس كلوقك لعف نزو

 داضلا روسكم ىرقو ؛ ةوقلا فالخ داضلا مضب مه يذلا فعضلا لصأو .فرح

 . حتفلاب افعض ةزمحو مصاع ارق . '٠٢)هه افعض مكيف ن ْملَعَو » : ىلاعت هلوق يف

 دعب نم لَعَج مث فعض نم مكقلخ » : ىلاعت هلوق إمورلا ةروس يف 6 كلذكو
 يارلا يف حتفلاب فعضلا مهضعب لاقو .مضلاب نوقابلا ارقو .")ه ةرَف فعض

 . ملعأ هتلاو .دحاو انعمب امه ليقو .دسجلا يف فعضلاو لقعلاو دسجلاو

 لصف

 اباذَع » : لجو زع هللا لاق ؤتفعاضملا داضلا رسكب فعضلا لصأو

 نإ : ليقو .0" « تفعض لكل » : ىلاعت هلوق لثملا فعضلا لاقيو .""ه افعض
 تفعض ةايحلا تفعض كانقذأل اذإ % : لجو زع هلوق يف باذعلا فعضلا

 يضاملا نم ،نيعلا مضب فعض هلعفو .تايملاو ةايحلا باذع يأ 0" تاملا
 ٢٥. ةبيشو افعض ةوق ر دعبب نم لَعَج مث : : لجو زع هللا لاق افعض عض إ لبقتسملاو

 )١٨( نارمع لآ ةروس ١٣٠.

 )١٩( ةرقبلا ةروس ٢٤٥.

 )٢٠( لافنالا ةروس ٦٦.

 )٢١( مورلا ةروس ٥٤.

 )٢٢( فارعالا ةروس ٣٨.

 )٢٢( فارعألا ةروس ٣٨.

 )٢٤( ءارسالا ةروس ٧٥.

 )٢٥( مورلا ةروس ٥٤.

۔ _ ١٩٠



 ناسنإلا قلخو % : ىلاعت هلوقو . )٢٠( افيعض وأ ًاهيفس» : لاعت هلوو

 قلخ : ليقو .نهنع ربصي ال ءاسنلا رمأ يف كلذ .ملعأ هللاو ، ليق(" افيعض

 هلوق يف .نيهم ءام نم قلخ هنإ : ليقو . هتوهشو هاوه هليمتسي افيعض ناسنإلا

 . باوصلاب ملعأ هتلاو { ةيآلا ("٨)ه فعض نم مكقلخ يذل هللا » : ىلاعت

 لصفق

 بهذيو ] هكلهيو .هصقني يأ '"}ه ابرلا هللا قحمي » : ابرلا مذ يف ىلاعت هلوقو
 . هتكرب

 لصف

 انز نمك كلذ نوهأ حبقلا نم اباب نيعبس ابرلل نأ . ةي لوسرلا نع لوقنملا ي
 نيثالثو ةسمخ نم هلا دنع مظعأ ابرلا نم ءرملا هبستكي مهرد» : ربخلا يفو ."" )همأب

 هللا قحمي» : سابع نبا نع كاحضلا لاقو .هنيعب ظفللا ال ىنعملا ىلع اذه «ةينز

 ؛«تاقدصلا يبريو» ."هةلص الو .اجح الو اداهج الو ، ةقدص هنم لبقي ال «ابرلا

 . ىبقعلا يف باوثلاو ةرخآلا يف اهب فعاضيو .ايندلا يف اهيف كرابيو اهرمثي يأ
 ةغل قحمأو . هبهذأو هقرحأ يأ رجشلا رحلا قحم لاقي . باهذلاو صقنلا قحملا لصأو

 ءاحلا حتفب قحم هلعفو . هتكرب بهذأ يأ ءيشلا هتلا قحأ لاقي . ةفيعض اهنكلو قحم نم

 .ملعأ هللاو ؤفعضأ وهو اقاحمإ ةزمهب ناك نإو .اقحم لبقتسملاو يضاملا نم

 مُننياَدَ اذإ ونم نيذلا اَهُئأاَي { : ابرلا ميرحت دعب عنرلا ةحابا يف ىلاعت هلوقو
 ابرلا هللا مرح امل .هللا همحر سابع نبا لاق .0"")هه ُهوُبَنكاَف َمَسُم ,لجأ لإ نيب
 يف هللا هلحأ دق ىمسم لجأ ىلإ نومضملا فلسلا نأ اودهشأ لاقو . ملسلا حابأ

 اذإ هتنياد لاقي . هوبتكاف لالحلا نيدلاب متلماعت اذإ يأ . هوبتكاف هيف نذأو .هباتك

 نأل دودعم يأ ،ىمسم لجأ ىلإ هوبتكاف لالحلا نيدلاب متلماعت اذإ هانعمو 5 هتلماع

 )٢٦( ةرقبلا ةروس ٢٨٢ .
 )٢٧( ءاسنلا ةروس ٢٨ .

 )٢٨( مورلا ةروس ٤ ٥ .
 )٢٩( ةرقبلا ةروس ٢٧٦ .

 )٣٠( يقهيبلاو هجام نبا هجرخا .

 )٣١( ينطقرادلاو دمحا هجرخا .

 )٣٢( ةرقبلا ةروس ٢٨٢ .

۔ - ١٩١



 . ملعأ هتلاو ضرقلا يف لجألا نوكي الو يعرشلا نيدلا يف نوكي مولعملا لجألا
 وهف ٠ لجرلا نادأو . هتلماع اذإ لجرلا تنياد : لاقي . نويد هعمحو ٥فورعم نيدلاو

 . " ذخأ انيد نيدي .نيدلا هيلع رثك اذإ نادو .نيدلا ذخأ اذإ ناد لثم ،نادم

 . مهازاج دابعلا هللا نادو . هتضرقأ هتنيادو

 زع هللا لاق . نايدأ هعمجو ٥ بهاذملاو عئارشلا ين دابعلا داقتعا لادلا رسكب نيذلاو

 بوقعي أرق . )٢٢' نيد يلو مكنيد مكَل » : نيرفاكلل ةلي ادمحم هيبن اربخ لجو

 هللا لاق . ةعاطلا نيذلاو . نيلاحلا يف اهفذحب نوقابلاو فقولاو لصولا يف ءايلا تابثإب

 يفو .مالسإلا هتل ةعاطلا نأ يأ ("ث)ه مالسإلا هللا دنع َنيلا نإ » : لجو زع

 .كلملا ةعاط يف يأ ")ه كلملا نيد يف ين هاخأ ذخال ناك ام ف : رخآ عضوم

 ) نيدلا موي ب ر كلام { : لجو زع هلوقل باسحلا نيدلاو . كلملا ةدابع يف : ليقو

 .هازاج اذإ هناد نم ردصم هنأل عمجي الو ٠ ءازجلا نيدلاو . ءازجلاو باسحلا موي يأ

 : رعاشلا لاق .بأدلاو ةداعلا نيدلاو
 ينيدو ادب أ هنيد اذهأ ىنيضو امل ترأد اذإ لوقت

 نيدلاو . ليلخلا باتك يف ءاجن اك . هحربي ال اعضوم داتعي رطملا نيدلا نإ : ليقو

 كدف اننيب تلاحو ورمع نيد يف دسأ ينب يفوجب تللح نئل

 : لاق .لاحلا نيدلاو .ورمع كلم ي يأ

 انيدلا فرعن ىتح ةنادملا الإ اهفلكأ الالح ىملس راداي

 . ملعأ هللاو ،اهيلع انك يتلا لاحلا يأ

 "“ه لطاتلاب مكنيب مكلاومأ اولكأت ال اونمأ نيذلا اهيأاي » : لجو زع هللا لاق
 ٦١. نورفاكلا ةروس )٣٣(

 ١٩. نارمع لآ ةروس )٣٤(

 ٧٦. فسوي ةروس )٣٥(

 )٣٦( ةحتافلا ةروس ٤ .

 (٣٧) ءاسنلا ةررص ٢٩ .

- ١٩٢١ _



 وه : ليقو .اهوحنو ةنايخلا وأ ةقرسلاو بصخلاو ©رامقلا وأ ؤ ابرلا ينعي !مارحلا يأ

 نكلو يأ ٥ عطقنم ءانثتسا 4 7 ضارَت نع ةراجت نوكت نأ آلإ % ةدسافلا دوقعلا

 وه : ليقو .مكنم دحاو لك سفن ةبيطب يأ 6 هنع يهنم ريغ يضارت نع ةراجت نوك
 اقرتفي ملام رايخلا مهلف الإو 5 مزليف عيبلا دعب هبحاص نيعيابتملا نم دحاو لك ربخي نأ
 عيب الإ اقرتفي ملام رايخلاب ايهنم دحاو لك ناعيابتملا» : لاق هنأ ةن يبنلا نع يور ام

 .اقلطم لاقتنإلا ايهب داري نأ زوجيو .")رايخلا

 ايف هفرصم ةراجتلابو . هلللا هاضري ال ايف لاملا فرص نع عنملا يهنلاب دوصقملا : ليقو

 نأ الإ ا مسإلا رايضإو ةصقانلا ناك ىلع بصنلاب «ةرابت» نويفوكلا أرقو .هاضري

 : ةت نأ الإ هريدقت عفرلاب هأرق يذلا امأو . ةرابت ةبهلاو ةرابحت ةراجتلا نوكت

 : اوقلت الو » : ىلاعت هللا لاق ايك اهوكلهت ال يأ (" مكسفنأ اوق الو »

 نأ يورام هديؤيو ،لطابلا لاملا لكأب مكسفنأ اوكلهت ال : ليقو .٤)ه ةكلهتلا لإ

 .: ليقو ٠. يبنلا هيلع ركني ملف ،دربلا فوخل مميتلا يف هلوات صاعلا نب ورمغ

 . يقيقحلا لتقلا هنإف ،اهيدريو اهلذيام فارتقاب وأ .اهلتق ىلإ يدؤيام باكتراب هانعم
 يف عمج {ةدحاو سفنك نينمؤملا نإف مهنيد لهأ نم ناك نم «سفنألاب» دارملا : ليقو
 ُاقبتسا اهماوق ببس هنأ ثيح نم اهقيقش وه يذلا سفنلاو لاملا ظفح نيب ةيصوتلا

 هنأل هلوقب هيلإ راشأ ايك ةمحرو مهب ةفأر اهلئاضف يفوتستو ؤ، سيفنلا لمكتست ايبر .مهل
 موي ({٤"هب هبذع ايندلا ي ءيشب هسفن لتق نم» : لاق هنأ ةنيت يبنلا نع يرور

 . ملعأ هئلاو ااضعب مكضعب لتقي ال هنأ دارملا : ليقو .«ةمايقلا

 لصحف

 باوصلا هجو ىلع ناك اذإ ءايلعلا عامجإو ةنسلاو باتكلا صنب زئاجف عيبلا امأو

 الا هلهجي ال 3 ، حضاو نيب اذهو .شغ الو 8 حدم الو ررغ الو ابر هيف سيل ،لالحلاو
 نيب مارحلاو نيب لالحلا» : لاق هنأ .زي يبنلا نع يور هنأل ،ليملاو غيزلا دارأ نم

 اهكرت نمف { مارح مأ ىه لالحأ سانلا نم ريثك يرديال تاهبتشم رومأ كلذ نيبو

 )٣٨( ملسمو يراخبلاو عيبرلا مامإلا هجرخا . . .
 )٣٩( ءاسنلا ٢٩.

 )٤٠( ةرقبلا ةروس ١٩٥ .
 )٤١( حيحصلا عماجلا بيبح نب عيبرلا مامإلا رظنا ١ /٤٦ مقر ثيدح ١٧٢.

 )٤٢( للا ةدايزب . هب هللا هبذع : باوصلا .

۔ ١٩٣ ۔-



 رومألا يف هلوخدب عقي نأ فئاخ نمؤملا نأو الأ دعسو اجنو ملس دقف هنيدل َاربتسا

 لكل نأو الأ ،هيف عقي نأ كشوي يمحلا لوح يعارلاك مارحلا عقاوي نأ تاهبتشلملا

 ابرلا لكا هتنا نعل» : ةي هتنا لوسر لاقو .‘")«همراحم هللا ىمح نإو الأ ك ىمح كلم

 مثإلاو ناطيشلا نإ راجتلا رشاعماي» : لاق هنأ ةت هنعو .ا{“«هبتاكو هدهاشو هلكومو
 ةلصخ نيعبس ابرلا يف نأ» : ربخلا ينو .«ةقدصلاب مكعيب اوبوشف ،عيبلا نارضحي

 . ملعأ هللاو {©«همأب ىنز نمك اهاندأ ةمومذم اهلك

. ) 

 نُم ابوّمَل اَهيَلَع مهل ن مث ؟ )» : ىلاعت هللا لاق .طلخلا بوشلملا لصأو

 ؛ مضلاب ءعيرقو . مهءاعمأ عطقي ،ميمح ءامب ًابوشم ًابارش وأ ًابارش يأ (ث)هم ميمح

 نم ،ميمح نم اجازمو اطلخ : ليقو ؛ هب 7 ردصم لوألاو . باشي امل مسإ وهو
 اوبرش اهعلط نم يأ ة ةرجش نم اولكأ اذإ مهن : لاقي .ةرارحلا ديدش يراج ءام

 لبقتسملا ةلمهم مضب بوشي باش هلعفو . لاب " ريصيف ، موقزلا مهنوطب يف ميمحلا
 . ملعأ هللاو ك هطلخأ اذإ ابوش

 ({‘”ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا عم قودصلا نيمألا رجاتلا» : ثيدحلا يف ىورو

 اجن يلا َلاَقَو » : ,لجو زع هلوقل .قدصلا ريثك وهو ء قيدص عمج نوقيذصلاو
 0٤. ى ىيَدَصلا اهت ُفُسوُي نوُلسرأق هليواتب مكبأ ن ةمأ دعب ركذاو امهنم

 ينركذا » نجسلا يف مالسلا هيلع فسوي لوق ةمأ دعب ركذ ىأ ه ة ةمأ عب ركد «

 هيلع فسوي ىلع لخد (‘‘%كلذ ببس ناكو .هايؤر هل ربع نيح (ث)ه كبر دنع

 رصم كلم ، ىقيلمعلا ناورب نب ديلولل اناك نامالغ امهو .نايتف نجسلا يف مالسلا

 كلملا بضغ . هبارش بحاصو هيقاس رخآلاو } هماعط بحاصو هزابخ امهدحأ 5ربكألا
 هبركملا اودارأ رصم لهأ نم ةعامج 0ث")نأو هيف ببسلا ناكو .ايهسبحف امهيلع

 .هيلع قفتم )٤٣(
 )٤٤( .دواد وباو ملسمو يراخبلا هجرخأ . .

 )٤٥( تافاصلا ةروس ٦٧ .

 )٤٦( ةجام نبا هجرخأ .

 .)٤٧( فسوي ةروس ٤٥ .
 )٤٨( فسوي ةروس ٤٢ .

 .نا ةدايزب لخد نا : باوصلا )٤٩(

 .فطعلا راو طاقسإب ةعامج نأ : باوصلا )٥٠(

- ١٩٤ _



 .كلذ ىلإ مهاباجاف 3 هبارشو هماعط يف كلملا اومسيل الام نيذهل اونمضف ٠هلايتغإو

 لاق ، ماعطلا رضحأ املف . ماعطلا مسف ةوشرلا زابخلا لبقو . هنع لكن يقاسلا نإ مث

 نإ برشت ال زابخلا لاقو . مومسم ماعطلا نإف .كلملا اهيأ 3 ماعطلا لكات ال يقاسلا

 لك زابخلل لاقو .هرضي ملف : برشف برشا : يقاسلل كلملا لاقف . مومسم بارشلا

 كلملا رمأف .تكلهف .هتلكأف ةباد ىلع ماعطلا كلذ برجف . ىبأف كماعط نم

 يننإ لوقيو دشني لعج نجسلا لخد نيح .مالسلا هيلع فسوي ناكو .ايهسبحب
 . يناربعلا دبعلا اذه برجنل مله هبحاصل نبياتفلا دحأ لاقف ؛ مالحألا ربعأ

 ٢ , بارشلا بحاص وهو !امهدحأ لاقف . ساطرقلا قيضل قيضل ةياورلا ة ةيقب تكرت

 خبطي لاقي .هيلإ لوؤيام مساب ارمخ بنعلا ىمس ًابنع يا ( (١٥)ي ارمخ ُرصعأ نازأ

 ينإ لاق هنأ كلذو .نايع لهأ ةغلب بنعلا رمخلا ليقو .رجآلا نبللا خبطي يأ رجآلا

 .اهتينجف بنع نم ديقانع ثالث اهيلع ٠6")ةلَبَح لصأب انأ اذإف © ناتسب يف ينأك تيأر

 : رخآلا زابخلا لاقو .هبرشف كلملا تيقسو .هيف اهترصعف . يديب كلملا ساك ناكو

 تيأر ينإ» : لاق هنأ كلذو ) هنم ويلا لكات ًازبخ يس أر قوف لمحأ نازأ قا ٠

 هنم نبهني ربطلا عابسو ةمعطألا نم ناولألاو زبخلا اهيف لالس ثالث يسأر قوف ناك

 مأ نجسلا ,يبحاصاي { : بارشلا بحاصل لاقف 5 مالسلا هيلع فسوي امهل ربعف

 هسأر نم يطلا لكات ُبَلصُيَق » زابخلا وهو ه رخألا اًمأَو رمخ ير يقسييف اَكُدَحأ

 : بارشلا بحاصل مالسلا هيلع فسوي لاقف .ه ناّيتفَتست هيف يزذْا رمألا يض

 .اًلظ ًاسوبحم ًامالغ نجسلا يف نإ هل لقو كديس دنع يا ٥) 4 كبز دنع ينركذا ط

 اوفلتخاو .(ث٠)ه نينس عضب ب نجسلا ف بلف هبر ركذ ناطيشلا ُاسنَق : هسبح لاط

 . عستلا ىلإ ثالثلا نيبام : ليقو .نينس عبس ىلإ ثالثلا نيبام : ليقف عضبلا يف

 بارشلا بحاص نايسن ببس ناكو .نينس عبس عضبلا .انهاه .لوقلا نيب كلذكو

 اليكو ينود نم تذختا فسوياي : هل ليقف . كبر دنع ينركذا هل لاق ال فسوي راكذا

 .ىولبلا ةرثك يبلق ىسنأ براي : لاقو ،مالسلا هيلع فسوي يكبف ،كسبح ليطال

 رثكأ تكرت .هايؤر كلملا ىأر نأ ىلإ نينس عضب نجسلا يف ثبلف . كلذ ريغ ليقو

 . ٣٦ فسري ةروس )٩١(

 .بنعلا ةرجش : ةلبحلا )٥٢(
 )٥٢٣( فسوي ةروس ٣٦ .

 ٤١. فسري ةروس (٥ه 3

 ٤٢. فسوي ةررس )٥٥()

۔ _ ١٩٥



 مأ ىلإ غلبت يتلا ةجشلاف ةزمهلا حتفي ةمألا امأو . ملعأ هللاو { ةلاطإلا فوخ ةصقلا

 : ارعش لوقي ثيح .رعاشلا لاق . غامدلا

 يسآلا عبصإ اهيف فرعي ءاوهف ةحضوم رهفلاب ةمأ ةماف

 ساوأو ةاسأ عمجي !يالو © مفلا ةعساو يأ «ءاوهفو» .فكلا ءيلم رجح : ؛رهفلاد

 روصقم يسآلاو .ةغل ى ًاضيأ رسكلابو ،ءاودلا دملاو حتفلاب ءاسألاو ءابطألا مهو اضيأ

 هيبن نع ةياكح . لجو زع هللا لاق . ءاسأ | ىسأ تيس : لوقي .فوخلا ةزمهلا حتفب

 ءايلاب ىسألا بتكيو "0٨. نيرفاك موق ىلغ ىسأ فيكف » : مالسلا هيلع بيعش
 نبا لاق .ربصلا وه ةزمهلا مضب ىسألا امأو .فلألاب نييرصبلا دنعو نييفوكلا دنع
 : (ث))دير د

 ىسألا ىلع ىسألا تطلس فتحلاب ةلوصوم اهتدم نكت نإف
 اذه ىنعمو .نزحلا وهو ةزمهلا حوتفم يناثلاو ربصلا هانعم ةزمهلا مومضم لوألا

 ىلع ربصلا طلسأ توملاب ةلوصوم ةدم نوكتو هذه نم يسفن جنت ل نإو : تيبلا

 ةمألا امأو . باتكلا لوطي الئل هريسفت تكرت .ربصلا ريغ باصملل ىسالاو .نزحلا

 : لجو زع هللا لاق .سانلا نم ةعاجملا ةمألاو . لبق نم ةيآلا يف ىرج ك ةدملا مضلاب

 . مهيشاوم نوقسي سانلا نم ةعامج يأ )) نومست سانلا ن م مأ هيلَع دجو ل

 : رعاشلا لاق

 يدلو ىلع متينجأ ءوسلا ةمأاي مكل لوسرلا لاق نإ نولوقت اذام

 لاق . مالسلا هيلع ميهاربإ ًاضيأ «ةمألاو» . ةدئاز : «ىلعو» . متكلهأ يأ «متينجأ»

 : هنع هللا يضر }دوعسم نبا لاق .(ث")ه تناف ةمأ ناك ميهاربإ نإ » : لجو زع هللا
 ٥ هدحو انمؤم ناك ليقو .ايندلا لهأ هب متأي ريخلاب املعم ناك ىأ ريخلا ملعم ةمألا

 الإ دجوت داكت ال لئاضف هعايجتساو .هلاكل ةمأ ىنعم : ليقو ،رافك مهلك سانلاو

 : رعاشلا لاق .ةريثك صاخشأ يف ةقرفتم

 دحاو يف ملاعلا عمجي نأ ربكتسمب هللا ىلع سيل

 : لجو زع هللا لاق .قلخلا فانصأ مهو .نيملاعلا دحاو وه ماللا حتفب ةب ملاعلاو

 لقعيام ملاعلا : هنع هللا ىضر سابع نبا لاقو .0"`»« نيملاعلا بز ز هلل دمحلا »

 ٩٢. : فارعالا ةروس )٥٦(
 .قحلملا رظنا )٥٧(

 ٢٣. صصقلا ةروس )٥٨(
 )٥٩) لحنلا ةررس ٦٠.

 )٦٠( ةحتافلا ةروس ١.

۔- _ ١٩٦



 ارق١» نيملاعلل تال كلذ يف ًنإ » : لجو زع هلوقل سنإلاو نجلاو ةكئالملا نم
 لاق .ةماقلا اضيأ مضلاب ةمالاو .ملعأ هللاو ماللا رسكب مصاع نع صفح
 : ىشعألا

 ١ 3 ممألا لاوط هوجولا ناسح

 ىفع انءابآ اًندّجَو انإ » : لئاقلا نع ةصق لجو زع هقلا لاق ؛ نيدلا يف ةقيرطلا ةمالاو
 لاق كلذكو .ةلم ىلع ليقو . ةلمو نيد ىلع يأ ٦٥) نوُدَقُم مهراتأ لع انإو ة ةمأ

 : رعاشلا

 روفكو ةمأ وذ يوتسي لمو

 لها ربخ يأ ديري : شفخألا لاق .0 ه ةمأ ريخ مك » : لجو زع هلوق كلذكو
 . ملعأ هللاو ، نيد

 .ةمأ هجش اذإ همأ كلذكو .هدصق اذإ اًمأ عراضملا ةزمه مضب .هموي همأ هنم لعفلاو
 عجر .ملعأ هنلاو اهريغو }ةالصلا يف مهمدقت اذإ ةمامإ مهمؤي موقلا مأو

 راجتلا رشاعماي» : لاقف نوعيابتي سانلا ىأر امل هنأ ةني يبنلا نع يورو

 موي نوثعبي راجتلا نإ : لاقف ،هيلإ مهسوؤرو مهقانعأ اوعفر لوسرلل اوباجتساف
 يتمال كراب مهللا» : ةنيم لاقو . '٠١«قدصو ربو ؤ هللا ىقتا نم الإ ًاراجف ةمايقلا

 اجر رخص ناكو .رانلا لوأ مهثعب ةيرس وأ ًاشيج ثعب اذإ ناكو ٥. '«اهروكب ف

 . هلام رثكو ىرثأف .راهنلا وأ مهثعب , اراجت ثعب اذإ ناكو . ارجات

 هذخأ ماعط نم ًاعاص نيرشعب ةنوهرم هعردو ةلي هللا لو يفوت : ملعأ هلللاو .ليقو

 دق مكنإ» : نازيملاو ليكلا باحصأل لاق هنأ .ةلي هنلا لوسر نع يورو"`هلهال
 هنأ : ةلي هللا لوسر نع يورو . (ا٧«مكلبق ةفلاسلا ممألا اےهيف تكله نيرمأ متيلو

 . ملعأ هللاو ‘٦“نيمهردب لجر ىلع احدقو اسلح عاب

 )٦١( مورلا ةروس ٢٢ .

 )٦٦( فرخزلا ةروس ٢٣ .
 )٦٢( نارمع لآ ةروس ١١٠١ .

 . ةجام نباو يذمرتلا هجرخا (٤٦ر

 . ةحام نباو يذمرتلا هجرخا (٥٦هر

 .ريعشلا نم ًاعاص نيثالثب ظفلي ، لبنح نباو يئاسنلاو ةجام نباو يذمرتلا هجرخا )٦٦(

 .ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو كردتسملا يف مكاحلا هجرخا )٦٧(

 )٦٨( يئاسنلاو يذمزتلا هجرخا .

۔ ١٩٧١ ۔-



. 

 نإو ةراجتلاو : هللا همحر ،©`٨“)ةكرب نب دمحم نب هللادبع دمحم يبأ عماج نمو
 ابرلاك راطخألا نم اهضراعي امل اهنم راثكتسالا نم طوحأ اهنع هزنتلاف ةحابم تناك

 دقو .اهيف تاعابت بورض نمو ،اهنع ةي لوسرلا نع ةدراولا يهانملاو اهيف ضرتعملا
 نأ كربخم العو لج هتلا نإ : هل لاق مالسلا هيلع ليئاربج نأ 5ةيَي ، يبنلا نع يور

 نم للقيلف اهنم دب هل نكي مل نمف .")قاوسألا عاقبلا رشو دجاسملا عاقبلا ريخ
 نإ ،راجتلا رشاعماي» : لاق هنأ .ةي يبنلا نع تبث امل ةقدصلا نم رثكيلو فلحلا

 ىلع هلعلو .ةقدصلاب رمأ دق هلعلو . (١٢»ةقدصلاب هوبوشف فلحلاو وغللا هرضحي عيبلا
 ةقدصلاب مهرمأو ،ةبذاكلا ناميألل ةبوت ةقدصلا نم لفنلا نأل ناييألل ةرافكلا هجو

 نيميلا ةرافك هجو نم مهفرع اميف مهل ءافتكاو مهترابح ين ةكربلا ىلإ يدؤي اييف مهل بيغرت
 : ليق . ةثالثلا كله .ةثالثلا كلهد : لاق هنأ ةي يبنلا ع يور امل .اهيف ثونحملا
 هتعلس قفنملاو آثكانلا دهاعملاو فالحلا رجاتلا : لاق ؟ ةثالثلا نمو هللا لوسراي
 ضقنب نوخي يأ هيلع ثكني مث ًادهع دهاعي يذلا وه ثاكنلا دهاعملا .«بذكلاب

 هيلع يأ « هسفن لع ثكن ََنَِف تكن نممَق » : لجو زع هللا لاق .هيلع دهاعام

 ريغ يف اهب تيتأ ردقو ةرجشلا تحت ةي هللا لوسر ةعيب ضقن نم ىنعملاو . هلامو
 ًارجإ هيتؤَُسف هللا ُهيَلَع دمماَع ابب قوأ نُمَو » : لجو زع هلوق .عضوملا اذه

 نورخآلا أرقو . ءايلاب هيتويسف : قارعلا لهأ أرق ة ةنحلا وه ميظعلا رجألا . ٧٦) اميظع

 باتكلا يف درو امل هرومأ عبمج يف ثٹكني ال نأ دهاعملل يغبنيف .ملعأ هللاو نونلاب

 يا 50"« مهدهع دعب نم مهتانيأ أوُئَكَن نإف » : لجو زع هلوقل ثكانلا مذ نم
 . ملعأ هللاو شيرق يكرشم ينعي مهدوهع اوضقن
 ةماقإو لالحلا نم بلطلاو .هتراجت حالص ف هيأر دهتجي نأ رجاتلا ىلع بجاولاف

 آلو » .لدعلاب يأ « طسقلاب نزولا اوميقأو » : لجو زع هلوقل هرسخي الو نازيملا

 ءادردلا وبأ لاق .لدعلاب يأ طسقلاب نزولا اوميقأ يأ ("ث)4 نازيملا أورسخت

 .قحلملا رظنا )٦٩(
 )٧٠( هظفل نود هانعمب يناربطلاو ىلعي وباو لبنح نبا هجرخا .

 )٧١( ةجام نباو يئاسنلاو دواد وبا هجرخا .
 )٧٢( حتفلا ةروس ١٠.

 )٧٣( ةبوتلا ةروس ١١.
 )٧١٤( نمحرلا ةروس ٩.

- ١٩٨ _



 ةماقالاو .ديلاب ةماقإلا ليقو .اهداسف مدعو لدعلاب نازيملا ناسل اوميقأ ءاطعو

 ال يأ ه نازيملا أوربخَت آلو » هوصقنت الو لدعلاب مكنازوأ اوميقأ يأ .بلقلاب
 : رخآ عضوم : لجو زع لاقو . مكئاطعو مكذخأ يف ، نزولاو ليكلا يف ِاوففطت

 مهون وإ مُموُلاَك اذإو َنوُفوَسن سانلا لع ًوُلاَكا اذإ نيذلا َنيِفْمَطُملَل لي ,

 سانلا قوقح نوسخبيو . نازيملاو لايكملا نوصقني نيذلا ىنعي ("“)هه نورسخي

 ريسيلا الإ قرسي داكي "ال هنأل ففطم نازيملاو لايكملا يف قرسي يذلل لاقي هنأل

 هنع هللا يضر سابع نبا نع ثيدحلا يف يورو .ليلقلا ءيشلا فيفطتلا لصأ نال

 ىلاعت هللا لزنأف اليك سانلا ثبخأ نم اوناكو ةنيدملا . ةني يبنلا مدق امل : لاق هنأ

 نأل سانلا نم يأ ه سانلا ىلع ه : ىلاعت هلوقو . ليكلا اونسحأف .ةيآلا هذه

 ليكلا مهيلع نوفوتسي سانلا نم اولاتكا اذإ ىنعملاو . نابقاعتي «ىلع» و «نم»

 . نزولاو ليكلا ف اوفوتسا مهسفنال اورتشا اذإو 6نزولاو
 هانعم ريسافتلا ضعب يف دجوي يذلاف ه مُهونزَ وأ مُموُلاَك % : لجو زع هلوق امأو

 يأ {٥“كماعط كتلكو كقح كلتنزو لاقي ايك سانلل يأ . مهل اونزو وأ . مهل اولاك

 رمي ناك هنأ رمع نبا نع ثيدحلا يف يورو .كماعط كل تلكو كقح كل تنزو

 ىتح ةمايقلا موي نونقوي نيففطملا نإف "نزولاو ليكلا فوأو . هتلا قتا هل لوقيف عئابلاب
 : لاق هنأ ةي يبنلا نع ثيدحلا يف يورو .("")مهناذا فاصنأ يف مهمجلي قرعلا نأ

 دهعلا موق ضقن ام : لاق ؟ سمخب سمخ امو ث هتلا لوسراي : اولاق . سمخب سمخ»
 امو ،رقفلا مهيف ىشف الإ هللا لزنأام ريغب اومكح امو ، مهودع ميلع هللا طلس الإ

 اوذخأو تابنلا اوعنم الإ ليكلا اوففط الو ٥ توملا مهيف اشف الإ ةشحافلا مهيف ترهظ

 اوذخأ الإ» : ةي هلوقو .")هرطملا مهنع سبح الإ ةاكزلا اوعنم . . .

 .ةنسلا بدج يأ ةنسلا مهتسم رملا ل لوقت . طوحقلاو بودجلاب هانعم . «نينسلاب

 يورو .") نينسلاب نوعرف لآ انذخأ دقلو ل : لجو زع هللا لاق .ةنسلا ةدشو

 مقأ : هل لاقف ، حجرأ دقو نارفعزلا نزي لجرب رم بلاط يبأ نب يلع نع ثيدحلا يف
 لضفيو .اهداتعيل 3 ةيوستلاب هرمأ ناك .تئشام كلذ دعب حجرأ مث طسقلاب نزولا

 ٣. ۔ ١ نيففطملا ةروس )٧٥(

 .ةيفانلا ال ةدايزب .داكي ال هنال باوصلا )٧٦(
 )٧٧( ةجام نبا هجرخا .

 )٧٨( ثيدحلا فارطا ةعوسوم رظنا ٤ /٦٣٢.

 )٧٩( فارعألا ةروس : ١٣٠.

۔ ١٩٩ ۔



 رشعم» : لاق هنأ هنع هللا ىضر سابع نيا نع ثيدحلا يف يورو .لفنلا ىع بجاونأ

 يف يورو .«نازيملاو لايكملا امهو مكلبق ناك نم كله ايهب نيرمأ متيلو مجاعألا
 © نيففطملا يف هتلا لاقام تعمس : لاق يبارعأ نأ ناورم نب كلملا دبع نع ثيدحلا

 الب نيملسملا لاومأ ذخأت تنأو كسفنب كنظ امف هل لاق . معن : هل لاق نأ ىسعو
 ملام رايخلاب ناعّيبلا» : لاق هنأ ةي يبنلا نع ثيدحلا يف يورو .نزو الو رليك

 قرفتلا : انباحصأ ضعب لاقو . نادبألاب قرفتلا : انيفلاح ضعب لاتف 'أ؟اقرتغي

 ربخاف ٨6')ه هتعس نم الك هللا نغي اقرت نو » : لجو زع هلوقل .لوقنب عيبلا ز
 , .لوقلاب نوكي قرفتلا نا

 رثكأو : هريغ لاق .لضافت هيف ناك اذإ ديب ادي بهذلاب بهذلاو ةضفلا ميب هركو
 هنأ ةنيت يبنلا نع تبث : هتلا همحر دمحم وبأ خيشلا لاق .كلذ زاوج اندنع لوقلا

 ىنعمو .٨0ةدحاو ة ةعيب ي نيتعيب نع ىهنو .٠")ةدحاو ةقفص يف نيتقفص نع ىجن
 وأ رهش ىلإ ًادقن رانيدب هذه يتعلس كتعب دق يرتشملل عئابلا لوقي نأ يبنلا اذه

 الو امولعم انمث ناعطقي الو كلذب نايضارتيف }ةمولعم رهشأ ىلإ فصنو رانيدب

 وأ ملاع يبنلاب ناكو اذه لعف نمف . ةئيسن الو دقن هنأ الو "مولعم لجا ىلإ ناقفتي
 انمث يرتشملل عئابلا نمضي (٨ثملو } هتيصعم نم ةبوتلا هيلعو ،لطاب هعيبف .الهاج
 تناك نإ ةعلسلا نأ كلذ يف مكحلا يف رثألا هبجوي يذلاف . هب هبلاطي نأ بجيف امولعم

 ناك اهكلهتسا دق يرتشملا ناك نإو ،اهيلع عيبلا ةحص مدعل اهبحاص ىلإ تدر ةمئاق

 ليكلاب طبضي ال امم تناك نإف ،نزو وأ ليكب طبضي لثم اهل ناك نإ اهلثم هيلع

 لوق لوقلاإو ،اهكلهتسا موي اهتميق هيلع ناك .ةمولعم نيع اهلثل سيلو نزولاو

 .ملعأ هللاو ٥ هنيمي عم اهل نماضلا

 لصف

 لماز نب ديعس نب حلاص هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نم ةعقر يف تدجو

 يرمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا ىلإ هتلا همحز يوزنلا ين ينيسارخلا

 .هربغو عيبرل مامإل هجرخأ )٨٠(
 ١٣٠. ءانا ةروس )٨١(
 .لبنح نب دمحأ هجرخا )٨٢(

 . يناللاو يذمنتلا هجرخا )٨٣(
 .عئابلا نمضي ل اذإو : باوصلا )٨٤(

۔ -_ ٢٠٠



 تايسابعلا هذه ينم ذخ : لاقو لجر ىلإ ءاج لجر يف ،هئلا همحر يوزنلا يلاعسلا

 ف عقو الك نكلو . تارضاحب تايراللا سيل لجرلا لاقف ،تايرال اهتميق ينطعاو

 ةميق تلمك نأ ىلإ ءيش دعب ائيش هيطعي راصو ‘ كتيطعأ تايراللا نم ءيش يدي

 } تايسابعلا ةميق الإ ةدايز هيف نكت مل اذإ ابرلا نم امارح اذه نوكي لهف . تايسابعلا

 ؟ تايرال .ةعاسلا كلت رضحت مل امنإو ةئيسن هنأ طرش امهنيب نكت و

 دي الإ زوجت ال ةضفلاب ةضفلا نأ رثألا نم هتعمسام ىلعف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 الا ابر وهف ةبراضملا دنع رضحي ملو اهيف لجألا عقو نإو . ليجأتلا اهيف زوجي الو ؤديب
 . ملعأ هللاو 5اهو ءاه

 لصف

 نع ىجن هنأ» : زنل يبنلا نع حصو : هللا همحر دمحم وبأ لاق ؤرثألا يف تدجوو

 داسف بجوي ربخلا رهاظف .(“«هيخأ ةبطخ ىلع بطخي وأ هيخأ عيب ىلع لجرلا عيب
 نإو ، حاكنلاو عيبلا زاوج ىلع ةلالدلا تماق نكلو ، يهنلا اذه دقع اذإ حاكنلاو عيبلا
 يقتلت نأ ىجن هنأ .ةلي يبنلا نع ثيدحلا يف ىورو .ايصاع كلذل بكترملا ناك

 نأو ،ررغلاو ةعيدخلا نم هنع يهنام ينعي . 'دابل يرضح عيبي نأو '٨”بدلجألا

 مهاقلتف اولبقأ دق بكرلا نأ مهغلبي موقلاو لجرلا كلذو ةمرحم ملسملا ةعيدخ

 اذه نوكيف ،البلا يف هرعس نوفرعي الام مهنم يرتشيف 6 قاوسألا داسكب مهربخا
 لهأ نم ةعايجلاو لجرلا نأ وهو «دابل يرضح عيبي ال» : هلوق ىنعمو .هنم ًارارغ

 يتلا نايثألاب دلبلا لهأ ىلع نومكحتيو ،عيبلا نولوتي ةعامجلا نوقلتي ىرقلا

 هجو اذهف““ء«ضعب نم مهضعب عفتني سانلا اورذ» : مالسلا هيلع لاقف ،اهنوديري
 هنأ يعفاشلا نع ربخلا يف ءاجو .'“ىلاعت هللا همحر دمحم يبأ عماج نم ربخلا ليوات
 زاجأ ءاش نإ ،رايخلا هنمث نم صقنأب هنم ىرتشاف ةبلج ىقلت اذإ عئابلل نأ : لاق

 .بولقلا يف غوسي لوقلا اذه لعلوأ . هضقن ءاش نإو
 لام هيف بهذي ررغ لك يف ينبجعي : لاق ،هللا همحر دمحم يبأ خيشلا نع تدجوو

 )٨٥( ملسمو يراخبلاو عيبرلا مامإلا هجرخا . . .
 )٨٦( هريغو عيبرلا مامإلا هجرخا .

 )٨٧١( ةجام نباو يراخبلاو عيبرلا مامإلا هجرخا .

 .هيلع قفتم ثيدحلاو .دابل يرضح عيبي نأ نع ةي يبنلا هيف ىهن ثيدح نم ءزج اذه )٨٨(

 ٢ /٣٢٢۔ ٣٢٣. عماجلا : ةكرب نبا )٨٩(

۔ ٢٠١ ۔-



 .هللا همحر دمحم وبأ خيشلا هلاقام حيحص كلذو . يعفاشلا لوق قيرط ىلع نوكي نأ

 ةعيدخ نع ىهنو . ٩) ")ررغلا عيب نع ىخ هنأ . رب يبنلا نع رخلا ي ءاج هنأل

 عيب زوجي ال هنأ رثألا يف تدجوو .«ةمرحم مارح ملسملا ةعيدخ» : لاقو .ملسملا

 .ءاوهلا يف ريطلاو ،عرضلا يف نبللاو ضرألا ةيباعلا يف لصبلا كلذ لثمو ؤررغلا

 هنأ . ةني ىبنلا نع ةياورل كلذو ؛ ةلاضلا ةبادلاو ،قبآلا دبعلاو .همأ نطب يف دلولاو

 نبللا لجرلا سبحي نأ وهو .'“١«ملسملا ةبالخ زوجت الو ةبالخ تالفحملا عيب» : لاق

 ررغ نم اذهف .ريثك اهنبل نأ مهمهويو ،اهب رغيل اهعيبيل ةليلو اموي هتباد عرض يف
 .انم سيلف انشغ نم» : لاقو .«انم سيلف انرغ نم» : ةي ىبنلا لوقل .ملسملا

 . ملعأ هتناو . «انم سيلف انرض نم» : لاقو
 لعفت برعلا تناكو {‘٨"ةاصحلا عيب نع ىهن .ةي يبنلا نأ ثيدحلا ين دجويو

 هيهن درو كلذكو . عيبلا بجو دقف ةاصحلا تذبن اذإ : هبحاصل مهدحأ لوقي .كلذ

 امأو . ماحرألا يفام عيب وهو رجملا عيبف .ا٠ث)ةلبحلا لبح عيبو ،‘‘"رجملا عيب نع ةي

 ينام ةقانلا جتنت نأ ىلإ روزجلا محل عيابتت تناك برعلا نأ وه حتفلاب ةلبحلا لبح ميب
 .اهلهأ اهجتنو .اجاتنو اجتن ةقانلا تجتن لاقي .تجتن يذلا لمحت مث .اهضيب
 حتفب وه رجملا امأو . لبقتسملا نم هرسكو يضاملا ءات حتفب وهو .ىدعتي الو ىدعتي

 (ثةمناع نب ديعس لاق . ميظعلا شيجلا رجملاو .هريسفت ىضم دق ، ميحجلا مزجو ميملا
 : هللا همحر (٨؟©»يبرعيلا فيس نب ناطلس نيملسملا مامإ حدمي

 رسدلاو حاولألاو لحاوسلا هب تااتاو ربلا قاض رجملا كشيجب

 : ليقو .ةنيفسلا حاولأ هب دشي فيل نم لبح وهو لادلا رسكب راسد عمج رسدلا
 يأ 0٢ رسو .حالا تاذ لغ ُهانامحو ه : اجو نت هللا لاق .ةنبفملا ريماسم

 ، ةضيرعلا ةنيفسلا بشخ حاولالاب دا ا ٠ م..إا .٠ا.:. ن ...!: كذ , حاواا تاذ ةنيفس

 حتفي وهو ريماسم . اهتددش اذإ ةل.ذ...اا ٠. .....د » . , ٨. .:ن ي ٧ا ...ا...اا رسلاو

 ٨, اهاا ... ,ءا \٠٩ر
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 .ةنيفسلا يأ بكرملا رسدلا : نسحلا لاقو . لبقتسملا نم هرسكو يضاملا نيس

 : " . ةنيفسلا ضراوع رسدلا : : ليقو . (}“اهئجؤجب ءاملا رسدت اهنأل كلذب

 . اهفرطو اهلصأ رسدلاو ،اهابناج حاولألا : ليقو .اهعالضأ

 ركفتي نأ هئراق لجألو " ظعتمل ةظعو .ركذم ةركذت الإ هتبتك امو . ةنيفسلا ثيدح
 زع هلوق كلذو ةنيفسل ١ ةصقب يب اتك ف تي أو ةصقلا لك تكرت ؛ ؛ هلمي الو هتء ارق ف

 يأ 4 انيحَوو 1 : اننيعأ كلفلا عنصا % : لجو

 نأ ملسو هيلع هللا ىلص حون ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ املف : ثيدحلا بحاص لاق .انرمأب

 بحاص لاق . نوقرغم مهنأ نقيتو ملعو هموق ةوعد نع كسمأ كلفلا عنصي

 .ةراجنلا ةلآ هيف توباتب اعد ةنيفسلا ذاختا ىلع مالسلا هيلع حون مزع املف : ثيدحلا
 ذختي نأ هيلإ لجو رع هلللا ىحوأ دق ناكو }“كلذ ريغو بقثمو مودقو راشنم لثم

 ثالثو . ًاضرع عارذ ةئايسمخو { الوط عارذ فلأ اهلعجي نأو 5هموق ريمدت يف ةنيفسلا

 ٠ ضعبب اهضعب قصليو حاولأل ١ لاثم ىلع بشخل ١ رشنو : لاق . ًاكمس عارذ ةئام

 (٠‘)ليقف } يبن مسإ ىلع ايهنم دحاو لك ريماسملاو حاولألا تناكو .ريماسملاب اهرمسيو

 ٠ زات دمحم انيبن مساب اهنم ناكام الإ ١٠) بكاوكلا ءايض لثم ىلع ءعىضت تناك اهنإ

 .كلذب هرمأ لق مالسل ١ هيلع ليربج ناكو .رمقل او سمشل ١ رون لئم لع كلذ ناكف

 هب اورم الك سانلاو ٠ اهئانب ىلع نونمؤملا هموقو هدالوأ هنيعيو ةنيفسلا ىنبي وه ناكو

 تنأو طحقلا وكشن انإو !؟ اراجن ترص ٥ ةوبنلا لعب ا حوناي زاب هل 7 هنم اورخس

 رخس ز ان ام أوُرحخسَت نإ { : لوقي مالسلا هيلع حون ناكو :: : لاق .قرغلا يعدت

 ةنيفسلا نوتأي موقلا ناكو : لاق . مهكاله دنع ينعي ٦ ٠) َنوُرَحخسَت اَمَك مكنم

 نم ليلق اذ له لوقيو ٠ نوفرصنيف كلذ نم ءيش اهرضي الف اهوقرحيل زرانل نولعشي

 سأرك اهسأر لعج دقو ارهش ةنيفسلا ءانب ىلع حون ماقأو : 9 اق . حوناي كرحس

 بنذك ''٠"اهتولكو .ةمامحلا ؤجؤجك اهؤجؤجو رسنلا ينيعك اهينيعو ،سوواطلا
 ىلع قلعو ،باقعلا ةحنجأك اهتحنجأو ،ا١`ىيزابلا ناعنك اهلفسأو كيدلا

 .ءىجآجلا عمجلاو ردصلا وه ؤجزجلا )٩٨(
 . ٣٧ دوه ةروس )٩٩(

 .ءاف نودب .ليق : باوصلا )١٠٠(

 . . .بكاوكلا لثم عىضت تناك اهنإ : لوقي نأ باوصلا )١٠١(

 ٣٨. دوه ةروس )١٠٦(
 .اهترخؤم : اهتولك )١٠٣(

 حضاو ريغ ىنعملا : يزابلا نامعن ١٠) ؛)

۔ ٣٢٠٢۔



 (}‘“ةقاط لك ىلع قلعو .حابصملاك . ث)رهزتف ةردلا لاثم ىلع ءيضت ةزرخ اهريقانم

 مث ميظع ءوض اهل ةميظع ةآرم اهتولكأ ىلع بكرو ،‘'"")ةنولتم رهاوج اهتحنجأ نم
 لكل قابطأ ةعبس اهلعجو ديدحلا نم لسالس اهلايح لعجو ؛ راقلاو تيزلاب اهاشغ
 هللا قطنأ ،اهئانب نمو اهنم غرف ايلف . ليدانق باوبألا كلت ىلع .قلغم باب اهنم قبط
 ةعاطلا لهأ الإ ينلخديالو ،©كله ينع فلخت نمو اجن ىنبكر نم : تلاقو ةنيفسلا

 ناونع اذه حوناي : هل اولاقف ؟ نآلا نونمؤتأ موقلل حون لاقف : لاق .صالخإلاو
 . كرحس نم ليلقلا
 ةللا نذأف '_'٠‘=}_جحلل هل هتلا نذأي نأ لجو زع هللا اعد هلك كلذ دعب حون نإ مث : لاق

 ىلاعت هللا رمأف {ةنيفسلا قارحإب موقلا مه ،جحلا ىلإ جرخ املف : لاق .كلذ يف هل
 اهنورظني موقلاو ،ضرألاو ءايسلا نيب ةقلعم كانه تناكو وجلا ىلإ اهولمتحاف ةكئالملا

 ىلاعت هللا اعد هجح نم مالسلا هيلع حون غرف املف : لاق .لجو زع هللا نودبعي الو

 زع هلوق كلذف هتوعد ىلاعت هللا باجتساف .هئاعد ىلع ةكئالملا تنماو .هموق ىلع
 بركلا نم ُهَلهأَو ُهاَنيجَنَف هل انبجتساف لبق نم ىتا ذإ احون { : لجو

 )مدآ رونتب وه اذإف تفتلا هكسانم ىضق املف .قرغلا نم ينعي .'ا"٨»ه ميظغلا
 3هناكم ىلإ هلقني نأ رونتلا كلذ يف ىلاعت هللا لأسف .ةبعكلا نيمي نع مالسلا هيلع

 مويلا وه عضوم يف ذئموي هراد تناكو 5 هراد ىلإ هولمح نأ ةكئالملا ىلإ ىلاعت هللا ىحواف
 .ءاوهلا نم ةنيفسلا تلزنأو ، جحلا نم مالسلا هيلع حون جرخف : لاق .ةفوكلا دجسم
 مهغلبأ ىتح ماعنألاو ماوهلاو ريطلاو عابسلاو شوحولا يف ، يداني نأ ىلاعت هللا ىحوأو
 شوحولا اهتيأ ىدان مث ،هتيب حطس ىلع مالسلا هيلع حون فقوف : لاق . كتوص

 اومله {ةرئاطلا رويطلاو ةقرفتملا ماعنألاو 9 ةيراضلا عابسلاو {ةمئاهلا ماوهلاو ؤ ةعتارلا

 6 لبجلاو لهسلاو ،برغلاو قرشلا يف هتوعد ترمف : لاق .ةيجنملا ةنيفسلا ىلا
 .نينثإ نيجوز لك نم هذه يتنيفس يف لمحأ نأ ترمأ ينإ لاقف .ًاجاوفأ هيلإ تلبقأو
 ف هلخدأ ةعرقلا هتباصأ نم لمحاو عرقأ نأ لجو زع هللا هرمأ كلذ لاق املف : لاق

 .قلخلا ةميظع ةيحلا تناكو : لاق .ةأرماو لجر نيب اناسنا اوناك مهنإف ةنيفسلا

  

 .ءيضت : رهزت . )١٠٥(
 )١٠٦( قناط باوصلا لعلو ؤ ةنيفسلا نم نيتبشخ لك نيبام : يه ةقاطلا ,

 )١٠٧( ةنولم : باوصلا .

 جحلاب : باوصلا )١٠٨(
 )١٠٩( ءايبنالا ةروس ٧٦.

۔ ٢٠٤



 مالسلا هيلع ليربج برضف ؛ ليفلاك دسألا ناكو دسألاك تناك برقعلا كلذكو

 تطقسف ةيحلا مف ىلع برضو ،امومحم اموكزم تلزال : لاقو .دسألا ىلع هيحانجب

 . ةنيفسلا يف مدآ ينب نم ائيش اهب برضت ال ىتح برقعلا ةراقف ىلع برضو .اهباينأ
 . هرظني ناكو رونتلا راف اذإ قرغلا ناكو
 دنعف : لاق .كتنيفس يف لمحاف حوناي مق : رونتلا نم يدون بجر لهتسم ناك املف

 ؛ جوز ىثنالا نمو "جوز ركذلا نم ،نينثإ نيجوز لك نم مالسلا هيلع حون لمح كلذ

 ءيش هنم ريغتي مل ضغ وهو ، مالسلا هيلع مدا دسجو ،لاجرلا لوألا بابلا يف لمحف

 اهيفو 5 مالسلا هيلع مدآ توبات ًاضيأ لمحو .ةحئار ريغ نم ترضخا اهنإف هريفاظأ الإ

 ىلع بوتكم ،نيلسرملل اصع رشع ةثالثو ةئايثلث يهو & مالسلا مهيلع ءايبنألا يصع
 عيمجو باودلاو ،شوحولا ،ٹلاثلا بابلا يف لمحو .اهبحاص مسإ اهنم اصع لك
 لمحو .ةرئاطلا ريغو ؤ ةرئاطلا ماوملاو اهسانجأو ريطلا عبارلا بابلا يف لمحو . ماعنألا

 هيلع حون لاق . ىثنأو ًاركذ دسألاو ى ىنأو اركذ ليفلا عابسلا سماخلا بابلا يف

 هلا مسب اهيف ًوُبكرا » :)"١'0 لوقي وهو ةنيفسلا ردص ىلع فقاو وهو .مالسلا
 مسب : لوقي اهبكر نم لك ناكو : لاق .فقتو يربحت ىتح(١١)ه امماَسرُمَو اهارجم
 حيبستلاب تاوصألا تلعو { مهسلاجم اوذخأ ىتح .ةأَي هئلا لوسر حون ةلم ىلعو " هللا

 دق هللا هنعل سيلبإ نأل ةنيفسلا ىلإ هدوعص يف أطابت دق رايحلا ناكو : لاق .ريبكتلاو

 ناطيشاي : لوقي ،ناطيش '!٨“الع٠\"ةينايرسلاب لوقي حون لعجف ،هبنذب قلعت
 هيلع حون هل لاقف ،مالسلا هيلع حون هآرف هللا هنعل سيلبإ هعمو رايحلا لخدف لخدا
 : هل لاق .يل تنذأو كلذ تلق تنأ ،حوناي : لاقف ؟ يتنيفس كلخدأ نم : مالسلا
 هل لاقف .ىلوألا ةخفنلا ىلإ دودحم يلجأ نإ حوناي : لاقف ؛ جورخلا نم كل دنبال

 نم اوجرخ اذإ مهيوغأ ينكلو معن : لاق . ًادحأ يوغت ال نأ ىلع كلمحأ انأ : : حون

 يحواف سيلبإ يف هبر لأسف : لاق ؟ ةبوت نم يل له كبر لس حوناي نكلو 0 مهتنيفس
 1 انأ : هللا هنعل سيلبإ لاقف . مالسلا هيلع مدآل دجسي نأ هتبوت نأ هيلإ ىلاعت 7

 .ادبأ نوكي ال اذه ؟ تيم وهو ايندلا يف هل دجسأأ ،ةنحلا يف يح وهو هل دجسأ

 ىلإ لجو زع هللا ىحوأ مث : لاق .ةنيفسلا 0"ث)لتوك ىلع سيلبإ لبقأو : لاق
 .لوقي وهو ةرابع فذح : باوصلا )١١٠(

 . ٤١ دوه ةروس ()

 .بيصخلا لالهلاو قارعلا داوسو اهرلا اهنطوم ةيقرشلا ةيمرآلا عورف نم عرفو ةيماسلا تاغللا ىدحإ : ةينايرسلا )١١٦(
 . .ناطيشلا نع : باوصلا )١١٣(

 )١١٤( ةنيفسلا تاودأ ضعبل ليخد يلحم مسا هلعل : ةنيفسلا لتوك .

۔ _ ٢٠٥



 ؛ رادقم الو نزو الو ليك ريغب اهوثعبي نأ هايملا ةنزخ رمأي نأ ، مالسلا هيلع .ليربج

 ٦ !مالسلا هيلع ليربج كلذ لعفف : لاق .بضغلا حانجب هايملا كلت ليربجاي برضاو

 تلطهو هي رونتلا َراَفَو » .3رادقم الو نزو الو لك ريغ نم نويعلا 0'٨!})ترذبناف

 ةلا امهردق لاح ىلع يأ ٠٠30ه ر دق دق رمأ للع ءالا ىقتلاف ل رطملا لباوب ءايسلا

 هردق رمأ ىلع وأ ى جرخأام ردق ىلع هتلا لزنأام ردق نأ وهو .توافت ربغ نم لزألا يف

 . نافوطلاب مالسلا هيلع حون موق كاله وهو ،لجو زع هقلا

 ي هايلا تذخأو رجفنم رفصأ ضرألا ءامو رمهنم رضخأ ءاسلا ءام ناكو : لاق

 لك نم نافوطلا ديزو ،©فصاوعلاو دوعرلاو قوربلاب 0'\))اهللخ نم يمرت ،كرادتلا
 نأ هتكئالم ىلإ لجو زع هتلا ىحوأف ،اهتحنجأب برضت بضغلا ةكئالمو ،بناج
 اهفاوجأ يف مانصألا للختت نيطايشلا تناكو .اهلوصأ نم علقت الئل ،ضرألا اوكسمي

 ةكئالملا اهتبرضف رظنت تذخأ نافوطلا تنياع الف .اهتنسلا ىلع موقلا يوغتف
 مارحلا تيبلا اولمحي نأ ةكئالملا ىلاعت هتلا رمأو ، مانصألا مم تقرغ ىتح اهتحنجب

 ةوسا هنإ : لاقيو . جلثلا نم اضايب دشأ ذئموي دوسألا رجحلا ناكو .ايندلا ءيس ىلا

 يرجت يهو » : لجو زع هللا لاق ايك جاومألا تكطصاو : لاق .نافوطلا فوخ نم
 7 ينباي ,لزعم يف ناَكَو » : ناعنك ه هنبا حون : ىدان ,لابجلاك جوم ي يف م

 ىلإ يوآَس » : ناعنك لاقف ،لت ىلع افقاو ناكو .4 نيرفاكلا ش م نكت الَوَاَنَعُم
 هللا رمأ نم مويلا مصاع آل » : مالسلا هيلع حون لاق .« ءالا نم ينمصع ,لبج

 نم ناَكَو جوملا امهنيب َلاَحَو » : لاق نينمؤملا نم ءالؤه نم 4 مجر نم م الإ
 تناكو : لاق . لبجلا ىلإ لصي نأ لبق ناعنك قرغ : 0'“_}لوقي .() نيقَرغُملا
 لجو زع هتلا يحواف : لاق .مالسلا هيلع حون موق رايد زوابتو بهذتو ءيجت ةنيفسلا

 ©لاوهألا هذهب اورعشي اليك ،اهدلول ةدلاولا ظفحك اهيف نم ظفحت نأ ةنيفسلا ىلإ
 هيلع حون قبطأ كلذ دنعف : لاق .ايندلا راطقأ مالسلا هيلع حونب فوطت نأ اهرمأو

 ةنيفسلا يف نم ناكو . مالسلا امهيلع سيردأو ثيش فحص اولتي لعجو اهباوبأ مالسلا

 صقن اذإف ث ةنيفسلا ردص يف ةبكرم تناك ءاضيب ةزرخب الإ راهنلا نم ليللا نوفرعي ال

 .ترجفناو تجبنا هلعل : ترذبنا )١١٥(
 ١٦١. : رمقلا ةروس )١١٦(

 .اهلالخ نم : باوصلا )١١٧(
 )٨)١( دوه ةروس ٤٦٢ . ٤٣.

 )١١٩( .لاقي : باوصلا

۔ _ ٢٠٦



 (\٢}‘”»هقصي كيدلا ناكو : لاق . ليل هنأ اوملع اهؤض داز اذإو راهن هنأ اوملع اهؤض

 : لوقي كيدلا عقص اذإ : بهو لاق . اوحبصأ دق مهنأ اوملعيف ، حبصلا دنع

 . هللا كمحر ةالصلا ،حوناي .اديدج اقلخ ليللاب بهو نم ناحبس سودقلا ناحبس

 لابجلا ىلع الع دق ءاملا ناكو .ءيش اهب ىري ال ءاملا نم دحاو قبط اهلك ايندلاو : لاق

 ءايبنألا هنكس يذلا سدقملا تيب تغلب ىتح ةنيفسلا تراسو : لاق .اعارذ نيعبرأ

 .ةيبلتلاب تقطنو ؤأاعبس تفاطف تيبلا عضوم ىلإ تراص اذإ ىتح ترم مث ؤهدلؤ نم
 .حوناي : هيدانتو الإ عضوم يف فقت ال تناكو .ترم مث .ةنيفسلا يف هعم نمو حونو

 رايد ىلإ ةعجرلل ترك مث ، برغملاو قرشلملا حونب تفاط ىتح .اذكو اذك عضوم اذه

 ةلصلص ىلإ عمست الأ ،هتلا يبناي حوناي : تلاقو تفقو مث ؛ مالسلا هيلع حون موق

 مهتائيطخ َُم » : لجو زع هلوقل ؟رانلا ىلإ نوبحسي كموق قانعأ ف لسالسلا

 و : ارات أونخداق أوثرغأ

 هللا رمأ مث .رهشأ ة ةتس دعب يدوجلا لبج ىلع ترقتسا ىتح تراس مث ةجحلا يذ
 ا ؛ 7 ضيغ يعلقأ ُءاََساَيَو كغاَم يعَلبا ضرأاي و : لاقف ءايسلاو ضرألا

 ضيغي ءاملا ضاغ : لاقي .صقن يأ ٩ ُءاَللا ضيغ ع .رطملا يأ ءاملا يسبحا ينعي

 4 4 تجلا لَع توتساو % 8©نيقرغملا يف ينعي 4 رمألا ,ىضق خ .صقن اذإ اضيغ

 نع ءايسلا تكسمأف : لاق .('""&« نيلاضلا موقلل ًادعُب ليقو » . ةنيفسلا ينعي
 ىلإ انعجر .ملعأ هللاو .هتردقو هتلا ةمكحب ءاملا نم ناكام ضرألا تعلتباو .لل

 . . عويبلا ركذ

 لصحف _

 يرتشملا سملي نأ وهو 8ا٣٢١)هسمالملا عيب نع ىهن .ةلي يبنلا نأ رثألا يف ءاجو

 لوقي نأ وهو ١) ٠ '!)ةذبانملا عيب نع ،© ةك هنع . يهنلا ءاجو . هيلإ رظني الو هديب ءيشلا

 هنع يبنلا ءاجو .عيبلا بجو هيلإ هاقلا اذإف .كيلإ ذبناو يل ذبنا : هبحاصل لجرلا
 . ١ ١ُ)«لبالا او رصت الو اوشجانت الو» : زاب هلوقل ئ شجنلا عيب نع مالسلا هيلع

 همضو يضاملا ميج حتفب وهو كاشجن شجني شجن ردصم همجعملا ميجلاب شجنلا
 . هيحانجب قفصيو حيصي : كيدلا عفصي )٠!١(
 . ٢٥ حون ةروس )١١١(
 . ٤٤ دوه ةروس )١٢٦٢(

 . ةجام نباو ملسمو عيبرلا مامإلا هجرخأ )١٦٣(

 . ةجام نباو ملسمو عيبرلا مامإلا هجرخا )١٦٤(
 .دواد وباو ملسمو يراخبلاو عيبرلا مامإلا هجرخا )١٢٥(

۔ -_ ٢٠٧



٠ 

 اهيف .ةبغر يرتشملا دادزيل ، عيبلا دنع ،ةعلس يف لجرلا ديزي نأ وهو . لبقتسملا نم
 دمجم وبأ امأو . صاع 0'"”سخابلاو تباث عيبلا نولوقي نوملسملاو .اهنمث يف ديزيف
 لعفلا ناكو كلذب ملع اذإ عيبلا يف رايخلا يرتشملل.نوكي نأ بحأ : لاق هتلا همحر

 يأ «لبالا اورصت ال» : ةي هلوق امأو . هبرل صاع سخابلاو كسانلا نيب ةأطاوم نع

 .هلا همحر اضيأ هعماج نمو . يرتشملا اهب اورغتل عيبلل اهعورض يف نابلألا اونقحت ال

 رمتب لخنلا سوؤر يف رمتلا عيب يهو 0'""اةنبازملا عيب نع ي يبنلا ىهنو : لاق
 . ملعأ هللاو لجأ ىلإ هليك مولعم بيبزب ابنع ناك نإ كلذكو ،لجأ ىلإ هليك مولعم

 لصف

 لجرلا عيبي نأ يهو(١"“)ةلقاحملا عيب نع ىهن .ةي يبنلا نأ رثألا يف تدجوو

 اذإ عرزلا لقحلاو ،بيطلا حارقلا لقحلاو .لجأ ىلإ هليك مولعم بحب هعرز لبنس
 . ملعأ هللاو فاقلا مزجو ءاحلا حتفب وهو ،هقوس ظلغي نأ لبق هقرو بعشت

 هترمث لجرلا عيبي نأ وهو ،‘\٨“)نينسلا عيب نع ىجن هنأ ةيقي هللا لوسر نعربخلا ءاجو
 ودبي ىتح رمتلا عيب نع ةلي ىهنو . ةلباقلا اهنومسي انباحصأ يتلا يهو نينس ىلا

 ةعلسلا لجرلا يرتشي نأ وهو 0‘٢‘نمضت ملام حبر نع ةي ىهنو .''")هحالص
 6'٢_}“كعم سيلام عيب نع ةلي ىهنو . هنايض هنمث يف ريصيو ،اهضبقي نأ لبق اهعيبيل
 عيب نع ةلي ىهنو . .اهملسي نأ لجأ ريغ ىلإ هكلم ف تسيلو ةعلسلا ميبي نأ وهو

 وه فلسلا نأو .اضرق هنمث ىلع هضرقي نأ طرتشيو ًاعيب عيبي نأ وهو ('٨")فلسو

 لجرلا عيبي نأ وهو .0\٢ث)عيب يف نيطرش نع ةلي يهنو .برعلا مالك يف ضرقلا
 ىلع ،ريناند مهاردلا كلتب هيلإ عفدي نأ ىلع { مهاردلا نم مولعم نمثب ةعلس هيحاصل
 نوكي نأ الإ بلكلا عيب نع ةني يهنو .اذه وحن نم ناكامو اذكو اذك فرص
 تناك اذإ بالكلا كلم زئاجو .هنمث ذخأ زوجي الف ًاملعم نكي ملام امأو ؛ 0'٢“)ًلعم

 .شجانلا : باوصلا )١٦٦(
 .دواد وبأو ملسمو يراخبلاو عيبرلا مامإلا هجرخا )١٢٧(

 .دواد وباو ملسمو يراخبلاو عيبرلا مامإلا هجرخا )١٦١٨(

 " .ةجام نباو دواد وباو ملم هجرخا )١٦٢٩(

 .يئاسنلاو يراخبلاو عيبرلا مامإلا جرحا )١٣٠(
 . ةجام نباو يذمرتلاو يئاسنلا هجرخا )١٣١(

 )١٣٦٢( يذمزتلاو دواد وباو عيبرلا مامإلا هجرخا .
 )١٣٣( هريغو عيبرلا مامإلا هجرخا .

 .هريغو عيبرلا مامإلا هجرخا )١٣٤(
 .دواد وباو يراخبلا هجرخا )١٣٥(

۔ _ ٢٠٨



 موي لك هرجأ نم صقن عرزل الو عرضل ال ابلك ىنتقا نم : ة يبنلا لوقل عفنت
 كلذ ريغ وأ يشاوم وأ عرز نم عفنل ايلك ىنتقا نم هنأ ربخلا رهاظ يفف (٢٧)مطاريق

 .ءيش هيلع نكي ل عفانملا نم

 يذلاف ةنسلا يف امأو .ا ٢"ه ةَضوُبقُم ناَمرَق » : لجو زع هلوقل زئاجف نهرلا امأو

 هللا يضر ةشئاع تور امل زئاج نهرلاو : لآق . هللا همحر دمحم يا عماج نم هتدجو

 عردلا نأ ليق دقو ريعش نم ًاعاص نيثالثب ةنوهرم هعردو يفوت ةت يبنلا نأ .اهنع

 .ملعأ هللاو '٨٨})»يدوهي عم ةنوهرم تناك

 هنأ تلم هللا لوسر ىلوم عفار يا قيرط نم ًاضيأ ةياورلا يفو لاق هللا همحر هعماج نمو

 هيلإ تلصوف اعيب هل عيبيل وأ افلس هفلسيل يدوهي ىلا زاق هللا لوسر ينثعب : : لاق

 تيتأف .نهرب الإ هتفلس الو هتعياب ال هللاو ال : لاق .ةنبت كي يبنلا هب ينلسرأ ايب هتربخأف

 .هايإ هتيضقل ينفلس وأ ينعياب ول . ةي يبنلا لاقف . يدوهيلا لاق ايب هتربخأف ةي يبنلا
 تلزنف .(١٢)هيلإ ديدحلا يعردب بهذا ; ضرالا يف نيمأ ءايسلا يف © نيمأل هتناو ينإ

 ةرهز مهنم ًاجاؤزأ هب مام لإ كينيع نُدُمق آل { : ايندلا نع هل ة ةيزعت هللا نم

 ًافانصأ يأ اجاوزأ , ىنعمو 0١٤. ىقبأو ريخ كبر قزرو هيف مُهتتفَتل ايندلا ةايحلا

 وهو هب انعتم يذلا يأ مهنم لوعفملاو .ريمضلا نم الاح نوكي نأ زوجيو . ةرفكلا نم

 لد فوذحمب بوصنم هنإ ليق دقف ،ايندلا ةرهز امأو . مهنم اسانو ، مهضعب فانصأ

 ريدقتب اجاوزأل وأ هب لحم نم لدبلاب وأ ،انيطعأ يأ هنيمضت ىلع «هب» وأ ،«انعتم» هيلع
 يف ةرهجلاك ةغل وهو حتفلاب بوقعي أرقو .ةجهبلاو ةنيزلا يهو مذلابو هنودو فاضم

 هيلعام فالخب مهئاهيو مهميعنتل ايندلا رهز مهنأب مهف فصو .رهاز عمج وأ ،رهجلا

 . ملعأ هللاو داهزلا نونمؤملا

 لصف

 يوزنلا ينيسارخلا لماز نب ديعس نب حلاص هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو
 يوزنلا يلاعسلا يرمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا خيشلا ىلإ . هللا همحر

 قيرط نم وأ .ابرلا قيرط نم ًادساف ءارش ًاريعب لجر نم ىرتشا لجر يفو : هللا همحر
 )١٣٦١( عيبرلا مامإلا هجرخا .

 )١٣٧( ةرقبلا ةروس ٢٨٢ .

 )١٣٨( يقهيبلل ةوبنلا لئالد ين دروو } يذمرتلاو يراخبلا هجرخا ٧/ ٣٧٤.
 )١٣٩( مقر ثيدح لامعلا زنك رظنا ١٩٧٥. .

 )١٤٠( هط ةروس : ١٣١.

۔ _ ٢٠٩



 فلع دق يرتشملا ناكو ؤهريغ (_'٠)زاجو ءارشلا كلذ يف امهدحأ ريغ مث !ةلاهجلا

 بلطو فلعلا نم ريعبلا ىلع هقفنأام بلط مث ،هريغو ءارك نم هلغتسا دق هنأ الإ ريعبلا

 عيبلا ءارك نم هذخأام در هيلعو فلعلا ةميق هلأ . هريغو ءاركلا نم هلغتسا ناكام رخآلا

 ؟ ال مأ

 نإف ،ةمماتملا دنع مرحي ال يذلا ةلاهجلا قيرط نم ناكام امأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ؛ هبساح ةلغ هنم لغتسا يرتشملا ناك نإف .هفلع ةميق يرتشملا ىلع در عئابلا ريغ

 هيلع سيلو فلع هل سيل نأ رثألا نم ،هتعمسام ىلعف يرتشملا نم ريغلا ناك نإو

 هيلع نوكت نأ ينبجعيف ابرلا لبق نم يذلا امأو .بصاغب سيل هنأل ةلغ در يدنع

 هللاو ، مارح عيب هنأل يرتشملا وأ عئابلا ضقن “فلعلاب بساحي نأ ينبجعيو ،ةلغلا در

 .ملعأ

 لصحف

 اهدودح عيمجب بتكو ،هبيصن ،رئب نم ،لجر عاب اذإو : هللا اهمحر هيلإ هنمو

 نيب ؟ هركذي ىتح مأ عيبلا يف بخلاو بصملا لخديأ ؛ اهيقاوسو اهقرطو اهقوقحو
 .كلذ انل

 ردقأ الف رئبلا الإ ركذي مل نإو ، هلك كلذ ركذي نأ ينبجعيف : قيفوتلا هللابو باوجلا
 يف الخاد بصملا نوكي نأ الإ امهريغو (٤٨٨‘"”بصلملاو (٤")بخلا توبثب مكحأ نأ

 مضب باو . ملعأ هتلاو ؤ عرذأ ةثالث رثألا نم انعمسام ىلع اهميرح نأل رئبلا ميرح

 لجرلا وه ةمجعملا حتفب امأو . ضرألا نم لزانلا ناكملا وهو بوبخو بابخ ةمجعملا
 : اهجوزل ةأرملا لوقك هراكملا رجافلا

 ابض ىهادي بض نم بخأا ابخ اخيش ينم يرتشي نم
 مهباصأ لاقي . هبارطضاو رحبلا ناجيه ةمجعملا رسكب امأو .ضرالا نم رفحلا بخلاو
 هللادبع نب دمحم رعاشلا لاق ايك .عادخلا بخلاو .رحبلا مهب برطضا اذإ ،بحخلا
 . : ٤٧0كلوعملا

 لآ مه الآالل هئابنأ ضعبو لانلا اهيأ بخ لبق نم رهدلا

 .زاجا : باوصلا )١٤١(
 .لفسالا وحن اردحنم نوكيو .رجزلا قيرط نع رئبلا نم ءاملا اهجارخإ دنع ةبادلا ريس ناكم : بخلا )١٤٢(

 )١٤٣( .رثبلا نم هجارخإ دنع ولدلا ءام هيف غرفي ريغص ضوح : بصملا .

 )١٤٤( .قحلملا رظنا

۔ _ ٢١٠



 لاذنأ لاذنألا دلبت ام نأل هتقيلخ يف هوهبشأ نأ ورغ ال
 .بجع يأ : ورغال . لاونلا ريثك : لانلا

 لصف

 نيب لام يف }هللا همحر دوعسم نب رماع يلاولا خيشلا ىلإ هللا همحر هباوج نمو

 ءاشام ماقأف .رايخ عيب ،هئاكرش ريغ نم لجر ىلع هبيصن ءاكرشلا دحأ عاب 5ءاكرش

 ؟ ال مأ اهكردي له .ةعفشلا رخآلا كيرشلا بلطف .هلصأ عاب مث ،نامزلا نم هللا
 ملع اذإ : لوف ؛ فالتخإلا هيف يرجي اذه لثم يف نإ : قيفوتلا هئلابو باوجلا
 ةعفش بلط هيلع سيل : لوقو ؛ اهدارأ نإ هتعفش بلطي نأ هيلع رايخلا عيبب عيفشلا

 }هتعفش بلطي نأ هيلع ناك ،رايخ هيف سيل الصأ عيب اذإف . 6 عطقني ل عيبلا مادام

 . ملعأ هللاو لوقلا اذه ينبجعيو

 ةعفشلا نإ : لوقي ،هللا همحر دمحم يأ خيشلا عماج يف تدجو : فلؤملا لاق

 ًأراج . ةنك صخ لو ٠ هتعفش يأ ١) ٨٠)؛هبقسب قحأ راجلا ( : ةنيت يبنلا لوقل ةبجاو

 هنع رخآ ربخ يلو . ضعب نم مهضعبل مهنكاسم ينادت نم ذوخأم راوجلاو .راج نم

 (١‘`)مةعفش الف قرطلا تفرصو دودحلا تعقو اذإف مسقت ملام ةعفشلا» : لاق هنأ ةنيت

 نود طيلخ راج نم الإ بجت ال اهنأ انملع 0'٤“)هراجلل ةعفشلا نا» : ةلي لاق املف

 . ملعأ هللاو ، ةمسق ىلإ جاتحي ال قصالملاو ةمسق ىلإ جاتحي طيلخلا ناك اذإ قصالملا

) . 

 ةعفشب الام يرتشي نأ دحال سيل هنأ ملعأو : لاق )١٤٨( )رقعج نبا عماج نمو

 راضلملاب عفشيام كلذ دعب مث . لوصألا ف ةكرتشملا عفشلا بجوأو . هيأرب الإ عيفش

 هايمألا يراجمو .بازيملا حرط وأ زئاج ريغ قيرط وأ هلام يف لامل ةيقاس هيلع يذلا لثم

 نيب رادجلا ىلع عوذجلا عايتجاو ،لزانملا ىلع ترج اذإ راطمالا نم هايمألا نم

 )١٤٥( يئاسنلاو دواد وباو يراخبلا هجرخأ . .

 )١٤٦( يذمرتلاو دواد وباو يراخبلا هجرخا . .
 )١٤٧( هجام نباو يراخبلا هجرخأ .

 )١٤٨( قحلملا رظنا .

:۔ ٢١١ ۔



 يفو }ةكرتشملا هايملا يفو ۔٤١0“)سياقت تناك اذإ لخنلا ينفو ،اذه وحنو .نيرادلا
 . ىلوأ ناك ءاملا ف هالو نمو . ةليللاو مويلا ف دعقي يذلا ء نم ١٥) ')ةروبخلا

 الف نزويو لاكيام امأو . كلذ ريغ ليقو .اهيف ةعفش ال لوق : ناويحلا يف فلتخاو

 ةعفش ال لوق : ءادنلا عيب يف فلتخاو . عفشت الو عفشت ('٠')ةيفاصلاو .هيف ةعفش

 ،بيعلاب درتو ،ةادانملا يف ةعفشلا نإ لاق هنأ هتلا همحر يراوحلا يبأ نع تدجوو .هيف

 لاقأ نإو هتعفش هلف عيفشلا بلط نأ دعب نم هلاقأ وه نإف ةلاقإلا يف امأو .ذخأن هبو

 ةعفش الف ('٠“٦)ىورشلا امأو .انظفح اذكه هل ةعفش الف عيفشلا بلطي نأ لاق نم

 يف وهو تام مث عيفشلا بلط اذإ الإ ثروت الو بهوت الو .عفشلا عابت الو ،هيف
 نم هريغو رفعج نبا عماج نم هتدجو اذكه .ةعفشلا كلت اوبلطي ن أ هتثرولف هتبلاطم
 . ملعأ هللاو ٠ بتكلا

 . ةقَم يبنلا نع ةدراولا ةياورلل ملسملا هيخأ ةعفش لطبيل لاتحي نأ دحأل زوجي الو

 حتفب وهو ،تقلز هانعم «رانلا يف همدق تلز ملسملا هيخأ ةعفش لازأ نم» : لاق هنأ

 نع لزو ءاطخأ اذإ اللزو ةلز هقطنم يف لزو ،لبقتسملا يف هرسكو ىضاملا يف ماللا
 : لجو زع هلوق امأو .دحاو فيرصتلا يف لاعفألا هذه لكو .هنع لاز يأ ناكلملا
 ضحدنا هانعم قلز امأو 3 متيصع يأ٢١“ ي تانيبلا ُمكتءاَجاَم دعب نُم متلز نإف »
 زع هلوق امأو . هضحد يأ هقلزأو . لبقتسملا نم هرسكو ٦ يضاملا مال حتفب وهو .ىوهو

 ةانفلل ؛ ركذلا أوُعمَس ل مهراصبأ نوقلي اورفك نيذلا داكي نإو { : لجو

 شيرق نم موق هيلإ رظنف © نيعلاب الت هللا لوسر اوبيصي نأ اودارأ رافكلا نأ كلذو

 داكيو يأ «نإو» ىنعمو .مهديك نم هيبن هللا مصعف }هتجح لثم انيأرام : اولاقو

 يلا ضرالل امهتاقحتسا .نيتزواجتم اتناك اذا نيفلتخم نيكلامل نيتلخنلا قاقحتسا ينعي اهتسياقمو ليخنلا : سياقت )١٤٩(

 تزرامحت نإف ... كلذ ريغ ليقو نورشعو ةسمخ : ليقو 6 اعارذ رشع ةتس ةلصافلا ةفاملا زواجتت ملام يراتلاب اهنيب

 وهف ضرالا نم يقب امو .عرذا ةثالث ليخنلا وا نيتلخنلا نم ةدحاو لك تقحتسا امناو ةياقم نكت مل كلذ ةفاملا
 .اهبحاصل
 .يلاوملا مويلا نم اهعولط ىلإ مويلا سمش عولط نم ادبت جلفلا ءام نم ةينمزلا ةرتفلا يه ةدابلا اضيا ىمستو ةروبخلا )١٥٠(
 . ١٣٥ ص اهحرش قبس : ىناوصلا درفم ةيفاصلا )١٥١(

 .لثملا : ىورشلا لصاو .يلما لاملا : ىورثلا )١٥٦(

 . ٢٠٩ ةرقبلا ةروس )١٥٣(

 ٥١. ملقلا ةروس )١٥٤(

۔ _ ٢١٢



 لهأ ارقو .نأ ناكمل «كنوقلزيل» يف ماللا تلخدو مهراصبأب كنوقلزيل اورفك نيذلا
 حتفب ؤ اقلز قلزي قلز : لاقي .ناتغل امهو ؛ اهمضب نورخآلاو .ءايلا حتفب ةفوكلا

 .هنع هللا ىضر سابع نبا امأو .اقالزا هقلزأو .لبقتسملا نم همضو ىضاملا مال

 غيلبت نم هيلع تنأ ايع كنوفرصي .دفن اذإ مهسلا قلز لاقي .كنوذفني : لاق
 . ملعأ هللاو } ةلاطإلا فوخ هتكرت كلذ ريغ ليقو . ةلاسرلا

 لصف

 ملو .هعطق طرش ىلع هكاردإ لبق عرزلاو ةرمثلا عيب يفو ىلاعت هللا ايهمحر هيلا هنمو
 .كلذ انفرع ؟ ةلاهجلا وأ ابرلا ةهج نم ضقنلا هيف مأ كلذ زوبيأ .هعطقي
 هللاو ، مرحي مل يرتشملاو عئابلا اماتت وأ هادار اذإ ضقنلا هيف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ

 ؟ ال مأ نهرلا هضقني ايك تابثإلا هضقنيأ فلسلا يفو :: هل تلق

 تبثم وه ايب ىلوأ تابثإلا بحاص لعجي نم لوق ىلع : لاق فلسلا دقع ناك اذإ
 رئاسو:هنأ لوق ىلعو ؛ نهرلا ةلزنمب هنأ يدنعف ،هنيد تبثملا لام ضقي مل ولو هيف هل
 . ملعأ هللاو نهرلا ةلزنمب نكي مل عرش نايلا

 مهنم بير يف بلقلاو ،ادساف افلس نوفلسي دلبلا لهأ ةداع ناك اذإو : هل تلق
 ؟ ال مأ مهنيب بتاكلا بتكي نأ كبجعيأ

 . ملعأ هللاو كلذو لطاب هل نيبتي مل اذإ بتاكلا بتكي نأ بتاكلل ينبجعي : لاق

 . ضرقلا فلسلاو " ملسلا فلسلاو .دادجألاو ءابآلا فلسلا لصأ : فلؤملا لاق

 ملف ،عطقناو ؤبحلا مدع ىتح بدجو ديدش طحق نميلا يف 0'}“)عقو هلصأ لاقيو

 ٠مالسلا هيلع فسوي ىنب رصم نم قراشمب اوناكو .اليوط انامز عرز نميلاب عرزي
 نم ةفلس اهيطعت نأ مهكولم ءاسن نم اهل ةراج تلأسف . مهنم ةأرما نع بحلا عطقناف

 اهربخب سانلا ملعف .تلعفف ،اهلثم اهتطعأ 0'٨آ)»اهتريم تءاج اذإف اهماعط

 اوناكو .افلس هومسو ،برعلا يف مث ،نميلا يف كلذ عاشف .اهلعفب اولثتماو مهبجعاف
 هباب هيلع قلغأ مهدحأ 0'“')ةريم عطقنا اذإ اوناك لب ؤفلسلا نوفرعي ال كلذ لبق

 )١٥٥() عقو هنأ هلصأ : حصنالا .

 )١٥٦( ةقفنلا : ةريملا .

 )١٥٧( تعطقنا : باوصلا .

۔ ٢١٢٣ ۔-



 . «داقتعإلا » كلذ نومسيو لاؤسلا نع ربكت تومي نأ ىلإ هلزنم يل سبتحاو

 نودقويو ءاملاب بوبحلا نولبي اوناك رصم لهأ نأ نميلا نم عرزلا عاطقنا ببسو

 نم لجر لاتحا ىتح كلذ ىلع اولازايف .هوحنو لفلفلاب لعفي ايك ،رذبت الئل هيلع
 تطقلف رصمب بوبحلا فانصأ ىلع هل امامح عضوف ،رحنلا اذ ىمسي سانلا ءايكح

 لهأ فرعو . نميلا يف هرذبف اهلصاوح نم بحلا جرختساو ،اهحبذف جرخ مث .اهنم
 .ثرحلا ةلآو عرزلا تاقوأ نميلا

 6ةعلس الاجر عيابي نأ وهو .(٠“)فلسو عيب نع ةي يبنلا يجن ثيدحلا يفو

 .هضبقي نأ لبق هعيبي مث . ءيشلا ف ملسي نأ وه : ليقو .ارانيد هفلسي نأ ىلع

 اذإ» : لاق هنأ 3 ٨٨0“)يرونثلا نع دراولا ثيدحلل ًافالسإ هفلسي هفلسأ : لاقي .هلعفو

 (١٧`‘؛كلام سأر نأ الإ هيف تفلسأ يذلا ريغ هب ذخأت الف مولعم ءيش ي تفلسأ

 .عجر . . ملعأ هللاو ۔ ارمت هب ذخأت الف هب تفلسأ اذإ يأ

 لصفف

 وأ لوصألا وأ .ناويحلا نم ائيش يرتشي يذلا يفو هللا همحر هيلإ هنمو

 ٨ مكاحلا دنع ريغام دعب ةلاقإللا بلط مث ،بيع وأ .ةلاهجب هيف ريغ هنإ مث ضورعلا
 ؟ ال مأ ريغلا هلأ .همصخ مكاحلا هل رضحي نأ لبقو

 همصخ نم عيبلا ةلاقإل مصخلا بلط نأ انعمسام ىلعف : قيفوتلا هللابو باوجلا
 اذإ . ةلاهجلا هاوعدب عيبلا ضقنب هل مكحي ال اذه ىلعف .هيلع عيبلا توبثب هنم ًارارقإ
 ،بيعلاب ملع نأ دعب همصخ نم ةلاقإلا بلط اذإ بيعلاب كلذكو .همصخ هركنأ

 . ملعأ هللاو

 هتصح يف هعيب تبثيأ ،هكيرش نيبو هنيب تناكو .ةباد لجر عاب اذإو : هل تلق
 مل اذإو ؟ كلذ كيرشلا بلط اذإ يرتشملا نم هكيرش ةصح صلخي نأ هيلع نوكيو

 ريغ وأ يرتشملا عانتما لثم ،هوجولا نم هجوب هكيرش ةصح صيلخت ىلع هيلع ردقي
 هيلعأ .هكيرش ةصح صيلخت ىلع ردق نإ تيأرأ ؟ هيلع بجي اذام }هعنمي امم كلذ

 كلذكو ؟ مكحلا موي وأ ؟ اهعاب موي اهتميق هيلع مأ ؟ نمثلا نم تناك ايب اهصلخي نأ

 . ٣٣١/٥ ثيدحلا فارطأ ةعوسوم رظنا 0٥٨
 .قحلملا رظنا )١٥٩(

 . ١٥٥٢٨ مقرب لايعلا زنك ين وهو .هجام نبا هجرخأ ثيدحلاو . . .سار نوكي نا الإ : بارصلا )١٦٠(

۔ _ ٢١٤



 ؟ كلذ يف لوقلاام ، يرتشملا دنع ('٢_)ةعويبملا ةبادلا تجتنا اذإ
 نإو .هل اهصلخ هتصحل عيبلاب ضري مل اذإ هكيرش ةصح صيلخت ىلع ردق نإ : لاف
 وأ ، يرتشملا لامعتساب اهعاب موي صقنت مل تناك نإ هكيرش ةصح ةميق هيلعف ردقي م

 نأ ينبجعيف .اهصيلخت ىلع ردقي مل مويو .اهعاب موي ةدحاو اهتلاح تناكو .هسبحب

 نم اهعيب موي نع اهتميق تصقن تناك نإو .اهصيلخت ىلع ردقي ال موي اهتميق ملسي
 . ملعأ هللاو 5 عيبلاب اهفلتأ موي اهتميق ملسي نأ ينبجعيف ،اهندب يف فعض لبق

 جاتنلاف اهمكح فيك يرتشملا عم ةبادلا تجتن اذإ لئاسلا لوق امأو : فلؤملا لاق

 . عجر .ملعأ هللاو {ةبادلل عبت

 نم أدساف نوكيأ {اهناولأب فرعي وأ وهزي نأ لبق لخنلا انط لجر يفو : هل تلق
 ؟ ال مأ مت امماتت اذإ صقنلا ةهج نم مأ ؟ درلا بجو نإ ابرلا ةهج

 .ابرلا قيرط نم دساف اذهف كردي نأ ىلإ كرتي نأ ىلع ءانطلا اهيف عقو ناك نإ : لاق

 ةبيطب اهكرت نإف .زئاج كلذف هنيح نم اهعطقيل اهارتشا ناك نإو . هيف ةمماتملا لحت الو
 طرشي مو اهارتشا ناك نإو .كلذ ىلع امماتت اذإ ايهيلع قضي مل كلذ دعب عئابلا سفن

 قيرط نم دساف وه لوقف : فالتخالا اذه يف يرجي مكحلا يفف اهكرت الو اهعطق

 ىلعف مارحلاو لالحلا يف امأو .ةمماتملا اهيف زوب ىتلا تاضقتنملا نم وه لوقو .ابرلا

 . ملعأ هللاو تاّنلاو عيبلا سساام

 .ةفق يبنلا نع لوقنملا ثيدحلا يفو .هرارمحاو رسبلا رارفصا وهزلا : فلؤملا لاق

 6 يضاملا ءاه حتفب وهو .'١"اهحالص ودبي وأ وهزت نأ لبق ةرمثلا عيب نع ىج هنأ

 ءار حتفب ،عيبلا يف طرشلاو .ةلاطإلا فوخ هسنابيام تكرت .لبقتسملا نم همضو

 .عجر . ملعأ هللاو طرشلاب ماجحلا طرش كلذكو . لبقتسملا نم همضو يضاملا

 بتاكلا دارأو ،لاملا بر ريغل لخن لاملا يف ناكو لام عيب لجر دارأ اذإو : تلق
 ؟ ءانثتسإلا ظفل فيك ،لاملا بر ريغل يتلا لخنلا ينثتسيو لاملا عيب ايهنيب بتكي نأ

 يتلا ةلخنلا الإ ،لوقي إهلك لاملا ركذي نأ دعب ،اهينثتسي نأ بتاكلا دارأ اذإ : لاق

 وأ "'٦“أيليهس وأ ايبرغ وأ ًايترش تناك نإ اهتفصب اهفصيو .اذك عضوم ين
 .ةعيبملا وأ ةعابملا : حصفالا )١٦١١(

 . ملسمو يراخبلاو عيبرلا مامإلا هجرخا )١٦٢(

 )١٦١٣( برطضي ادبا هارت قفالا نم هبرقلو ىرخالا بكاوكلا نع درفنم رمحا ينايب بكوك وهو ليهس ىلإ ةبسن : ليهس ٠
 قارملا ةلبق لبقتسم راسي نع هعلطمو .

۔ ٢١٥ ۔-



 بتكي ائيش ىنثتسي ال نأ دارأ نإو . هتفصب هيف يه يذلا عضوملا ركذيو . ٤٦)أيشيع
 . ملعأ هللاو لاملا كلذ نم عئابلا قح

 لصف

 ؟ ال مأ كلذ زوجي ك نمس مب لح م عيب يو : هللا اهمحر هيلإ هنمو

 .زوجي ال لوقو زوجي لوق : نالوق كلذ يف باوجلا
 ؛ رايخلاب يرتشملا دي يف تيبلاو ،رايخ عيبب لجر ىلع هتيب عاب لجر يفو : هل تلق

 : لاقو رايخلاب يرتشملا هيلع ركنأف رخآ لجر ىلع هلصأ عاب لصالا بحاص نإ مث

 نأ ىرتأ اذه كتيب يف بوتكم وه يذلا يقح يل رضحي نأ الإ اذهب ىضرأ ال

 ,رايخلا عيب ضقني نأ لصألا بحاص ىلع بجيو ءاذه يف ةجح رايخلا عيب بحاصل

 ؟ ال مأ هقح هل ملسيو

 رايخلا ضقنل مهاردلا راضحإ عئابلا ىلع بجي ال هنأ رثألا نم { هتعمسام ىلع : لاق
 ضري مل اذإ الصأ هعيب هرضي الو تيبلاب كسمتم يرتشملا نأل لصأ هعاب اذإ

 هتيب عئابلا عاب اذإ لوقو . لمعلا هيلع يذلاو لوقلا رثكأ يف اذهو . ملعأ هلللاو { عيبلاب ,

 هيتأي نأ لوقلا اذه ىلعف .رايخلا عيب مهارد هيلع تلح رايخلاب هعاب نأ دعب .الصأ
 . ملعأ هللاو .رثكأ لوألا لوقلاو .اهب

 : لاق ،هلام نم ائيش عيبي نأ لجرلا دارأ اذإ ثيدحلا اذه يف لوقت امو : هل تلق
 بتكو ؛ اسايك نورشعو ةعبرأ نملا نأ فورعم مهعمو ." أسايك اذكو اذك عيبأ

 نيرشعو ةعبرأ نم تاسايك سمخ ينالفلا نالف نب نالف عاب دق : بتاكلا هيلع

 ؟ ال مأ كلذ هل بتكيأ . ىمسملا هلام نم 5اسايك
 ةسمخ امهو هسدس عبرو هلام سدس عاب دق بتكي هنأ 5رثألا نم 5هانعمسام ىلع : لاق

 . ملعأ هللاو .امهس نيرشعو ةعبرأ نم مهسأ
 له نهر هدنع تمادام اهلمعتسي نأ طرتشاو (١١‘)ةغوص نهترا نمو : هل تلق

 طرتشي مل نإ تيأرأ ؟ ال مأ ابرلا قيرط نم كلذ نوكيأ زبي مل نإو ؟ ال مأ كلذ زوجي

 . نايع يف ةلبقلا هجتم نيمي ىلع نوكيو يلايشلا بطقلا هب فرعي بكوك وهو شعن ىلإ ةبسن : يشعن )١٦٤(
 .ابيرقت مارج ١٦٦ يواست نزولا تادحو نم ةدحو : سايكلا )١٦٥(
 .يلحلا : ةفوص )١٦٦(

۔ _ ٢١١٦



 نأ هل زوجيأ نهرلا مقو نأ دعب اهلمعتسي نأ ةغوصلا هل نم نذأتساو نهرلا دنع

 ؟ ال مأ اهبر هل نذأ اذإ اهلمعتسي

 نيبو هنيب قحلا هيلع يذلا نوكي نأ الإ ىنبجعي ال كلذ لك : قيفوتلا هللابو باوجلا

 نذأ اذإف .ضعب اهضعب لاومأ ةحابإ يف امهنيب ةيراج ةقادص لبق نم قحلا هل يذلا
 .ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ ايهيلع قضي مل اذه ىلع هل

 يف عرز دق يرتشملا ناكو ؛ هلام نم (٨٦٨})رايخلا عفر لجر يف لوقت امو : هل تلق

 ؟ ايهنم عرزلا نوكي نمل ،رثكأ وأ ،لقأ وأ نيرهش ردق ةدم عرزلل راصو 3 ًاعرز لاملا

 ؟ رهشالا باسحب اهنيب وأ ،هريغ وأ رذب نم ءيش هدي يف ناك يذلا يرتشملل لهو
 ؟ ال مأ باسحلا نم هل بونيام ريغ رذبو ةنؤم عرازلل بجأ رهشألا باسحب ناك اذإو

 نيرخأتملا انخايشأ تاباوج نم رثألا نم .هانعمسام ىلع : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ىدفملا يدافمللا نوكي عرزلا نأ .رايخلا عاونأ يف ،ايتفلاب مهنامز يف اونحتما نيذلا

 5 عرزلا نم هبيصن ردقب ايهنم دحاو لك ىلع ةمارغلا نوكتو رهشألا باسح ىلع هنم

 . ملعأ هتلاو

) . 

 ؟ال ما ًاقيدصت هيف بتاكلا بتكي له رايخلا عيب ةباتك يفو : هللا اهمحر هيلإ هنمو

 هنمث يفو ،رايخلا عيب يف يرتشملل قيدصتلا نوبتكي باتكلا انكردأ اذكه : باوجلا

 . ملعأ هللاو ث كلذب عئابلا رقأ اذإ عيبلا لبق نمثلاب رقأ ناك نإ

 .ازرأ مهاردلا هذهب يل يرتشا كنإ هل بتكو مهارد لجر ىلإ لسرأ نمو : هل تلق

 ملو ،هايإ هل لسريو ،هدنع نم ائيش مهاردلا كلتب هعيابي نأ هيلإ تلسرأ يذلل زوجيأ

 ؟ هدحو هل وأ ءاكرش نيبو هنيب هعياب يذلا ناك هدنع نم هنأ هملعي

 كلذ هل همتأ نإف اذك هنمثو هدنع نم ءارشلا نأ هملعي نأ الإ كلذ زوجي ال : لاق

 . ملعأ هللاو ضقتنا هب ضري مل نإو 0مت

 نم بتكي نأ دارأ اذإ رايخلا عيب ظفل نأ ملعاف ،رايخلا عيب ظفل نع ينتلأس تنكو
 ىمسملا هلام ينالفلا نالف نب نالفل عاب دق هنأ ينالفلا نالف نب نالف رقأ : هتعاس

 يرتشملاو عئابلل عيبلا اذه ضقن يف رايخلا نأ ىلعو ،اذك ةدم ىلإ .رايخ عيب اذك

 .صانلا نيب هيلع فراعتملا رايخلا طرش ىلع هل هعاب نأ دعب يرتشملا نم هعجرتساو هلام ىدف : رايخلا عفر )١٦١٧(

۔ -_ ٢١٧



 عئابلل عيبلا اذه ضقن يف رايخلا نأ ىلعو : بتك .ةنس دعب دارأ ناك نإو .نيذه
 . باتكلا اذه خيرات نم .انامز ةنس ءاضقنا دعب نيذه يرتشملاو

 ٥تام مث انامز بالا ماقأو بألا ةايح يف هيبأ لام نهرأ يذلا ينو : هل تلق

 الإ هيدفي نأ ىبأف .هدفاف انيبأ لام تنهرأ تنأ نهارلا هاخأ ىنعأ هتوخإ هل لاقف

 ؟ رايخ عيب وأ انهر ناك ،كلذ يف مكحلاام . هبيصن ردق ىلع هبونيام
 عيبلا اذهو نهرلا اذه نيبت مل كنأل اذه ريغ نايب ىلإ جاتحت هذه كتلأسم نإ : لاق

 ريغب ،نهرلاو عيبلا ناك نإف .نبإل وأ بألل عيبلا اذهو .هاضر ريغبو بالا ىضرب

 نهترملا عجريو ،ةثرولل لاملاو .لاملا يف نيتباث ريغ عيبلاو نهرلاف بالا ىضر
 . ملعأ هتناو ،هقحب هيلع نهر وأ هيلع عاب نم ىلع يرتشملاو

 .تنهر ةيلصألا امأو لصألا يهو ةلغلا تنهرأ لئاسلا لوق امأ : فلؤملا لاق

 .عجر . ملعأ هللاو { نيءاملا حتفب نهري نهر : لاقي

 لف .هدسج ىيف ةلع يرتشملا ىأرف . ريعب لجر نم ىرتشا لجر يفو : هل تلق
 دنع عيبملا اذه تيأر دق : عئابلا لاقو ،برجأ هنإ : لاقو ،هدري نأ دارأ اقرتفاو اعيابت
 ؟ كلذ يف مكحلا فيك . برجأ هنأ هفرعأ ملو هتيأر : يرتشملا لاقو ،عيبلا

 هتلاهجب عيبلا يف ريغ هل سيلف {©هب ىضرو ءارشلا دنع هنيعب بيعلا ىأر ناك نإ : لاق

 . ملعأ هللاو .رثألا نم هتعمسام ىلع ،بيعب سيل هنأ
 يف لاقيو ؛ يرتشملا هب ملعي مل اذإ عيبلا يف بيع برجلا لصأ : فلؤملا لاق

 هحتفو يضاملا ءار رسكب ابرج برهي برجو .هلبأ تبرجأ اذإ لجرلا برجأ : هلعف
 هجالعف 5 يوادوس طلخ ةدايز نم دلوتم هلصأو . برجو برج تعنلاو . لبقتسملا نم

 ةفص تفصو دقو .‘٨`““}”صقنملا نمسلا نم هيلع ردقيام ردقب ناسنإلا ذخأي نأ

 .نمسلا ردق ىلع تيربك سايك ردق نمسلا يف حرطيو ‘باتكلا لوأ يف هصيقنت
 ٥©صقنملا نمسلا ىلع رقبلا بيلح ءادفلاو .ندبلا هب ىلطيو .قيرلا ىلع هبرشيو

 لإ 0'٦“؛ىربي نإف . برجم حيحص هنإف .كلذ ادعام بنتجيو .ةوغرلا عوزنم لسعلاو
 بنتجيو ءاودلاو ءادفلا لمعتسيو ءادوسلا 0'"')لهتسيلف الإو .مايأ ةعبس وأ مايأ ةثالث
 . عجر . ملعأ هللاو .ارثؤم هتدجوام اذهف . برج حيحص هنإف كلذ ادعام

 .ءاملا نم ليلق عم رانلا لع خوبطملا نمسلا وه : صقملا نمسلا )١٦٨(
 .اري هنإف : باوصلا )١٦٩(

 .يا : لهتسيلف )١٧٠(

۔ ٢١٨ ۔



 لصف

 مث هيف لسفيو }هيف رمعيو لجر نم لام يرتشي يذلا يفو : هللا اهمحر هيلإ هنمو
 يا كاردإ هوجو نم هجوب وأ اكيرش ناك اذإ إ ميتيلا ريغ نم بابسألا ضعبب كردأ

 يرتشملا ركنأ نإ تيأرأ ؟ مهنم نم ىلع هترايع نوكتو ؟ ةرايع رماعلا يرتشملا اذهلأ

 ٨ميتيلا ةوخأ نم لاملا اذه ىرتشا هنأ دلبلا رثكأ دهشو ،قح ميتيلا اذهل هيلعام هنأ

 اذه مهنم ىرتشاام هنأ نيميلا هنم اودارأ اذإو ؟ ال مأ مهتداهش لبقتأ ريغص ميتيلاو

 ؟ ال مأ نيمي هيلع مهلأ .لاملا
 يف يدنع رايخلا هلو ؤببسب لخاد يدنع يرتشملا اذه نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ايب بسوح ةلغ لغتسا ناك نإو .اهتميق ذخأ ءاش نإو اهجرخأ ءاش نإ هترامع

 ريغ ببسب اقح لاملا اذه يف ميتيلا اذهل فرعأ ال : لاقو .ميتيلا ركنأ نإو .لغتسا
 ةداهش تعمتجا نإو .ةلداعلا ةنيبلا ميتيلا ىلعف .يلام لاملاو ،هيف ينكردي مسق

 هدي يف يذلا ىعداو تام نأ ىلإ ميتيلا اذه بأل ناك لاملا اذه نأ دلبلا يف ةرهشلا

 ببس يأب هنأ ةلداعلا ةنيبلاب لاملا هدي يف يذلا ىعدي نأ ىنبجعيف .هل لاملا نأ لاملا

 حصالو .اهيف باتري ال يتلا ةرهشلا دهشت مل نإو .كلاهلا دعب لاملا اذه يف هدي عضو
 هيلع هلف .لاملا هدي يف يذلا نيمي دارأو .لاملا اذه يف هيعدي ام ةلداعلا ةنيبلاب ميتيلل

 هكردي هنأ يعديام لبق نم ؤًاقح هيف اذه نالفل ملعي الو .لاملا اذه ىرتشا هنأ نيميلا

 . ملعأ هللاو ، هتوخإ نيبو هنيب عقو يذلا مسقلا لبق نم ،هريغ

 يرتشملا ىلع عئابلا طرتشي عيبلا دنعو { ةيئسنب ًاعاتم لجر ىلع عيبي نمو : هل تلق
 ؟ ال مأ كلذ زوجمأ .لقأ وهو .رضاحلا نمثب هنم هذخأي نا

 ىلع اهعيب اسسأ وأ .عيبلا ةدقع دنع كلذ طرتشا اذإ زوجي ال دساف عيب اذه : لاق

 . ملعأ هللاو طرشلا اذه

) . 

 رايخلا نأ ىلعو ،رايخ عيب هلام عاب لجر نع ينلأسو : هللا ايهمحر هيلإ هنمو

 يل ةدم عئابلا ذخأف . مهاردلا دارأو رايخلا عفر يرتشملا نإ مث . اضيأ يرتشملل

 ةدملاو لخنلا كلت ةرمث نم ءيش كردأ نإ تيأرأ ؟ ال مأ كلذ هلأ {. مهاردلا راضحإ

 ؟ يرتشملا وأ عئابلل كردأام نوكيأ . مهاردلا كلت عئابلا رضحي نأ لبق

 هيفوي نأ لبق نم ةرمثلا تكردأو ، يرتشملا لبق نم رايخلا عفر ناك نإ ،تفصوام ىلعف
۔ _ ٢١٩



 . ملعأ هللاو ، عئابلل يهو .عيش ةرمثلا نم انهاه يرتشملل سيلف .عئابلا

 ءاكرشلا دحأ عابف ٥ كلذ ريغ وأ 5 ةيوسلاب ءاكرش ةثالث نيب لام يو : هل تلق
 ىلع عابملا بيصنلا يف ةعفشلا كيرشلا بلطف ؛ هيكيرش دحأل لاملا كلذ نم هبيصن

 ؟ ال مأ ةعفشلا هلأ .هكيرش

 هللاو كهذه كتفص ىلع رخآلا كيرشلل ةعفش ال نأ 5رثألا نم }هتعمسام ىلع : لاق
 .ملعأ
 هتثرو دارفأ ، يرتشملا تامو ، يرتشملل رايخلا لعج اذإ رايخلا عيبلا يف كلوق امأو
 .افالتخا كلذ يف نأ رثألا نم هتعمسام ىلعف ؟ ال مأ مهكلاهل ايك كلذ مهلا ،رايخلا
 .ملعأ هللاو رايخ هتئرول سيلف رايخلا هل نم تام اذإ : لاق نم لوق ينبجعيو

 دجوف ةنس نيسمخ ةدم ىلإ عيب ('٢)هيف بوتكم اذإ كصلا يفو : هل تلق

 ىلع يرتشملا سمط امنإ لصألا بحاص لاقف نيسمخ ةظفل ىلع هنم ('"")اسومطم
 ةنس نيسمخ ةدم كصلا يفو . ةنس ةدم ىلإ رايخ عيب هنأ يرتشملا ىعداو نيسمخ ةظفل

 ٥©بتاكلا نالف اهسمط هنأ كصلا يف ًابوتكم نكي ملو © ةنس ةدم ةيقابلاو {©ةسومطم

 ؟ ال مأ ءاوس هلك نوكيأ ايهتثرو يقبو يرتشملاو عئابلا تام اذإو ؟ هيف مكحلا فيك
 ةدم نأ يرتشملا ىعدا اذإ لصألا نأل هيلع لمع الف أرقي ال سومطملا ناك نإ : لاق

 نأ نيملسملا تاباوج نم ىرثألا نم ،هتعمسام ىلعف عئابلا ركنأو تضقنا دق رايخلا

 . ملعأ هللاو © عئابلا ىلع ةنيبلاو ، يرتشملا لوق لوقلا
. 

 ؟ ال مأ كلذ زئاج . ةئيسن نيريعبب ًاريعب اعيابت نيذلا يفو : هللا ايهمحر هيلإ هنمو
 مأ هبحاص ريعب در ضعبل ايهضعب مزليأ ،نيعيابتملا دي يف ناريعبلا تامو ،زجي مل نإو

 6 لجأ ىلإ دحاوو رضاح دحاو : نيريعبب ازيعب هعياب اذإ كلذكو إهريعب لثم ريعب در
 فص ؛ رخآلا دنع وهو هريعب تامو ،هدنع نم تام ،هبحاص ريعب عئابلا ضبق املف
 .كلذ يف بججيام انل

 ةميق ايهنم دحاو لك مزلي نأ ينبجعيو .لطاب عيب هتفصو يذلا عيبلا اذه نإ : لاق

  

 .هيف بتك اذإ : حصنالا )١٧١)

.اوحم .ايوطشم : اسومطم )١٧٦(



 لاثمألا نم ءىش ىلع ايضارتي نأ الإ لثم هل كردي ال اذه نأل }كهبحاصل هدي يف فلتام

 . ملعأ هللاو

 رايخ ميب يقابلا عابو .©\٨٧})مطق عيب لجرل هلام ضعب عاب لجر يفو : هل تلق

 نأ عطقلاب يرتشملا وهو يرتشملا هكيرشل لاق رايخلاب يرتشملا نإ مث رخآ لجر ىلع

 مث ؛ رايخلا عيبب هارتشا ايك هل هلاحأو رخآ الجر هالوف .هنع ىبأف ٥هالوف هايإ هيلوي

 يذلا هلام ةيقب لصألا بحاص عابف رحبلا يف 6 عطقلاب يرتشملا وهو كيرشلا رفاس

 .هرفس نم كيرشلا مدق يلف .رايخلا عيبب هدي يف نم ىلع ، عطقلا عيب رايخلاب هعاب دق
 مالكب ملكتي ملو ؟ نمثلا مك .نالف نب نالف نم يتعفش تذخأ لاقو ،أبنلا ءاج

 يدنع هلام : لاقف ،رخآلا " ىلإ انلسرأ مث ، مهاردلا رضحأو كاذه لبق اندنع

 8 نيموي وأ موي ةدم رفسلا يف هنإ : لاق .هنع ٣ لبق نم هيلع هتضرع دق ينأل ة ةعفش

 فيكو ؟ ال مأ ةفصلا هذه ىلع ةعفش هل ىرتأ “كلذ يف اورجاشتف سانلا عم ثدحتن

 ؟ ةعفشلا هب تبثي يذلا ظفللا

 اهكردي الف هتعفش تعيب اذإ ،نايع نم ‘بئاغلا نأ ،رثألا نم . هتعمسام ىلع : لاق

 ماقأ نإو ؛ نيملسملا مامإ يلاو وأ نيملسملا مامإو هتلا ليبس يف يزاغلاو جاحلا الإ

 لطبي الف هيلع تضرع لبق نم اهنإ : كلوق امأو .اهكردي مل ءاروشاع موي ىلا جاحلا
 هيلع نأل اهكردي ال لوقف {. هتعفش بلطي ملو رايخلا عيبب ملع اذإ هنأ الإ هتعفش كلذ

 اهارتشا يذلا ناك اذإ اذهو رايخلاب يرتشملا نم لوقلا اذه ىلع هتعفش بلطي نأ

 ريغ مالكب ملكت هنأ هيلع يرتشملا ءاعدإ يف كلوق امأو . عطقلاب يرتشملا وه رايخلاب

 اذإ عيفشلا وهو همصخ ىلع هلوق لبقي الف ىناوت هنأو ،اهعيبب ملع نأ دعب ةعفشلا رمأ
 تبثتو ؤفاك ظفل يدنع وه ةعفشلا ذخأ نم اذه هظفل نم تيكح امو .كلذ ركنأ

 هنم عقي مل هتعفش عيبب ملع نيح هنأ عيفشلا فلحي كلذ يف نيميلا ظفل امأو . هتعفش

 .ملعأ هللاو ، قحلاب هل ةتباث يهو ؛ اهذخأ نأ ىلإ امهل هذخأ لطبي ءيش

 نوكيأ كلذ ريغو لحلاو نمسلاو ،رمتلا لثم نزولاب عابي يذلاو : هل تلق

 ةعجرلا زوجتأ نزوي مل اذإو ؟ نزولا دعب الإ تبثي ال مأ .ناسللاب ظفلب هعيب تابثإ
 يرتشملا ىري نأ الإ عيبلا ىلع مالكب اقرتفا اذإ عيبلا تبثي مأ يرتشملاو عئابلا نم
 ؟ عيبلا ىلع ايهقافتا دنع ءاهارام فالخ ةعلسلا

 نم اذكو اذكب نملا ىلع قافتإلا عقو اذإ : فالتخإلا هيف يرب اذه لثم يف نإ : لاق

 )١٧٣( .هوحنو رايخ لع فوقوم ريغ ذفان عيب يا : عطق عيب .

۔ _ ٢٢١



 تبث عيبلا ضقن نإ : لاق ضعبف ،اذكو اذكب بحلا اذه نم كوكملا ىلعو نمسلا

 هيف هل يقابلاو نزوو لاكام هيلع تبث : ('٨‘هضعبو .دحاو نسو دحاو كوكم هيلع
 لاق نإ : لاق ضعبو . ضقتنم : لاق ضعبو .تباث عيبلا : لاق ضعبو .ةعجرلا

 نم لك كتعياب دق لاق نإو تباث اذهف مهردب هنم نم لك نمسلا اذه كعيابأ هل

 . ملعأ هللاو ،تباث ريغ وهف مهردب نمسلا اذه نم
. ) 

 ؟ ال مأ تبثي نفسلا يف رايخلا عيب : هللا اهمحر هيلإ هنمو
 عيب ةزاجإ يف ضورعلا رئاس نم اهريغو نفسلا عيب يف قرف ال : قيفوتلا هللابو باوجلا
 . ملعأ هتناو ،©بتكي نأ بتاكلا ىلع قيضي الو رايخلا

 عيبب يرتشملا ىكشف .رايخلا عيبب هبيصن مهدحأ عابف ءاكرش نيب لام يف كلوق امأ

 .مهرضحمب هومساقي نأ مهيلع مكحيأ مسقلا دارأو .هئاكرش نم ررضلا رايخلا

 هبيصن ءاكرشلا دحأ عيبب مسقلا نم بجيام لطبي الف ،('"“)يرتشملا مهكيرش رضحو
 . ملعأ هللاو ، عطق وأ رايخ عيب ناك

 هعرز دارأو عئابلا ريغ مث ،هعرزو هيف ريغو .امئاق عرز يرتشي يذلا يفو : هل تلق
 ؟ ال مأ عرزلا كلذ يف ىنعام يرتشمللأ .هريغ ءاج اذإف
 ريغ هنأل ءانع هيف ينع ناك اذإ ةفصلا هذه ىلع ءانعلا نم يرتشملل دبال : لاق

 لهأ ةداع ناك اذإ هكارد ةفص فيك ،١٧"}ءابمألا رجش ىفو : هل تلق .بصتغم
 ىدنف اذإ رايخلا عيبب يرتشملل رجشلا اذه نوكيأ ،‘١"")راشألل اضغ هنوفطقي دلبلا
 ِ ؟ ال مأ راشألل حلصي ناك اذإ ةرجش عئابلا

 نأ اضغ ةرجش عطق نم ىلع مكحلا يف لمع ال هنأ مهتاباوج يف هتعمسام ىلع : لاق
 عطق اذإ دحب راص اذإ ءابمألا ف يدنع كاردلا دحو .هنم ىدف اذإ ي ةشملل هب مكحي

 . ملعأ هللاو 3 ةوالحلا هيف تلح كرتو

 .لاق ةدايزب . . .لاق ضعبو : باوصلا )١٧٤(

 .قايسلا هب يحوي اصقن كانه ناودبي[ .... ] )١٧٥(

 ةرشق اهفلغت .لكؤت ةذيذلو ةولح ةيمحش ةدام هفلت ريبك بل تاذ ةرمث يطعت رجشلا رابك نم ةرمثم ةرجش : ءابنالا )١٧٦(

 .وجناملا ىمستو .ةيرادملا وأ ةيئاوتسالا قطانملا رايث نم ابمالا وأ ابنالاو .لكالا دنع عزنت ةقيقر

 . ةجاحلا تقول راخدالا دصق لخلاو حلملاو ءاملا يف اهعضوب تاورضخلاو راهثلا ليلخت يا .ليلختلا : راشالا )١٧٧(

۔ ٢٢٢ ۔



 لصف

 : هل لاقو ،نزويو لاكي امم ةعلس لجر عم كرت لجر يفو : هللا اهمحر هيلإ هنمو
 ؟ ال مأ هب اهعيبي نأ هفرع يذلا هسفنل نمثلاب اهذخأي نأ هلأ . اذكو اذكب اذه ىل عب
 ؟ ال مأ قرف هيف نزوت الو لاكت ال امم ةعلسلا تناك نإ تيأرأ

 لكوي اهذخأ دارأ نإو .هسفن ىلع اهعيبي نأ هل سيل نأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 تناك نإو . نزوت الو لاكت ال امم تناك اذإ وه هفرعي ال ليكو لكوي هليكو رمأيو .اليكو

 6نيملسملا لوق ضعب ىلع هريغ ىلع عيبيام لثم اهنم ذخأي نأ هلف نزوتو لاكت امم

 . ملعأ هللاو

 ريغب ""رحبلا ىلإ رفاس مث ةبراضم لام سأر الجر لجر ىطعأ اذإو : هل تلق
 عيبلا نوكيأ طرش امهنيب نكي ملو ،رحبلا يف لاملا فلتو لاملا سأر هاطعأ نم نذإ

 ؟ كلذ يف مكحلا فيك . عضوم نود عضوم يف ءارشلاو

 ىلإ كلذ درم نوكي نأ ينبجعيو .فالتخإلا هيف لخديف طرش امهنيب عقي مل اذإ : لاق
 رفاسي نأ هل سيل نأ ينبجعيف دلبلا يف رجتي ىطعملا ناك اذإ . مهتاداعو سانلا فراعت

 ىطعي ايب رحبلا بوكرو رفسلا هتداع ىطعملا اذه ناك نإو هبحاص نذإب الإ لاملاب
 . ملعأ هثلاو كلذ هلف لاملا نم

 يرتشملا ىلإ عئابلا يتأي مث 9 مولعم نمثب { ةباد لجر ىلع عيبي يذلا يفو : هل تلق
 اذكو اذك ينيطعتو كيلع اهدرأ يرتشملا لوقيف ،ىتباد ىلع درت نأ ديرأ : هل لوقيو

 .؟ ال مأ عيبلا اذه تبثيأ "كيطعأ عئابلل لاقف .امهرد
 عئابلا عجر نإف ٨هيلع هتباد در ىلع عئابلا نم ةدايزلا ذخأي نأ يرتشملل زئاج : لاق

 . ںاذكو اذك كيطعأل يلع اهدر هل لاق ناك ولو ،ةبادلا ذخأ هل ناك ةبادلا ذخأ لبق

 .ملعأ هللاو

 دنع نم ذخأ هنأ مث ٨ ةيرال نيسمخب رايخلا عيبب الام يرتشي يذلاو : : هل تلق

 دارأ هنإ مث ،ةيرال نيسمخب هارتشا يذلا لاملا هل لاحأو 3 ةيرال نيرشع رخآ لجر

 ؟ عجار وأ ةلاهجلاب ريغم لاق اذإ ءاوس هلكو ؟ ال مأ كلذ يف عوجرلا هلأ ؛ عوجرلا

 ملام ٥ يدنع .مكحلاب ريغلا يدنع هلف .ةلاهجلاب ةلاحإلا هذه يف ريغ اذإ امأ : لاق

 امأو . ةلاهجلاب رارقإلا يف ريغال لوقلا رثكاف ارارقإ تناك نإف .ارارقإ ةلاحإلا نكت

 .رحبلا يف : باوصلا )١٧٨(

  

۔ -_ ٢٦٢٢٣



 يف هريغ نيبي ملو ةلاهجلاب عجارو .ةلاهجلاب ريغم لاق هنأل يدنع تبثي ال اذه كظفل

 . هنيعب لاومألا نم ءيش

 ايك رايخلا ايهتثرول نوكيأ يرتشملا وأ عئابلا تام مث رايخ عيب عاب نإف : هل تلق
 ؟ يرتشملا ةثرو نود عئابلا ةثرول نوكي مأ ؟ ايل ناك

 .ثروي ال لوقو . ثروي لوق .رثألا نم .هتعمسام ىلع فالتخا هيف رايخلاف : لاق

 ملو كلاهلل رايخلا ناكو مهنم هكلاه تام نمف ،ثروي ال هنإ لوقي نم لوق ىلعف

 . ملعأ هتناو ، يرتشملا وأ عئابلا ةثرو اوناك ، هتوم دعب مهنع رايخلا لطب هتثرول هطرتشي

 .امهرد اذكو اذكب 0'٨:>يرحجلا ىلع كرب بح 0'٨٢؛ةينوج دحأ عاب نإف : هل تلق
 ؟ دحاو كوكم مأ هلك ةينوجلا ينام هيلع تبثيأ

 : لوق .فالتخا كلذ يفف زرألا وأ بحلا نم اهيفام ىري ةفوشكم تناك نإ : لاق

 : لوقو .هلك هيلع تبثي : لوقو .رصبأ ايع اريغتم جرخي مل اذإ دحاو يرج هيلع تبلي

 نم ةينوخلا هذه يفام هيلع عاب اذإ : لوقو .تبثي مل هلكي ملامو لاتكاام هيلع تبثي
 .لوقلا اذه ينبجعيو .ريغتم جرخي ملام .هيلع تباث وهف اذكو اذكب يرج لك .زرألا
 هللاو .هروهظ دعب هايتي نأ الإ ضقتنم عيبلاف .عيبلا دنع رهاظ ريغ زرألا ناك نإو

 .ملعأ

 ضقني لهو فورعم عضوم نم ضبقلا هيف طرش اذإ فلسلا نع ينئبنا : هل تلق

 ؟ فلستملا دلب نم مأ فلسملا دلب نم ضبقلا نوكي له ؟ طرش نكي مل اذإ فلسلا

 طرش اذإ انبجعب يذلا لوقلا نكلو .فالتخإلا هيف يرجي اذه لثم يف ىرأ : لاق

 ضبق لاق نم لوق انبجعيو إاندنع ضقتنم وهف فورعم عضوم نم فلسلا ضبق

 ثيح دقع ناك نإو ادقع ثيح هضبق نكمأ اذإ فلسلا دقع ثيح فلسلا

 هيف ءاج امم انبجعي يذلا اذهف .فلستملا دلب نم نوكي ضبقلاف هضبق نكميال

 .فالتخالا

 لصف

 عيمجب رايخ عيب تالخن عبرأ لجر ىلع عاب لجر يفو : هللا ايهمحر هيلإ هنمو

 )١٧٩( هسفن سيكلا هب داريو قلطي دقو .هوحنو شيخلا نم سيك رادقم : ةينوجلا .

 )١٨٠( يواست ليك ةدحو : يرجلا ١٠ .ةدايزو اعاص يواسي لايكملاو ليياكم . .

۔ ٢٢٤ ۔



 .ةدحاو الإ لخنلا كلت تحاط كلذ دعب مث ، نينس اهرمثي يرتشملا راصف ،اهدودح

 لاقف ،ا٨‘٨»رخنلا ةحيط دنع رمثأ دقو ى علقلل حلصي عيبلا موي مرص نهتحنو

 ناكم السف لسفن نأ امإو ،هرمثأ عطقلل حلصي موي مرصلا يل كرتي نأ امإ : يرتشللا

 حلصي موي ناك اذإ مرصلا يف قرف لهو ؟ ال مأ كلذ عئابلا مزليأ . تاحئاطلا لخنلا

 ؟ حلصي ال وا علقلل
 كردم عيبلا موي مرصلا ناك نإف ، يرتشملل لسفي نأ هيلع مكحي الف عئابلا امأ : لاق

 نم اهركني مل اذإ ةمرصلا نأ 5رثألا نم ،هتعمسام ىلعف رمثأ ىتح يرتشملا هركني ملو
 مرصلا مكحو .مكحلا يف اهراكنإ كلذ دعب هل سيل نأ ترمثأ ىتح هيلع تتبن
 ناكم لسفي نأ يرتشملا اذه دارأ نإف . يرتشملا طرتشي ىتح عئابلل عيبلا دنع كردلل

 ىتح يرتشملل همكح ناك كردم ريغ عيبلا دنع مرصلا اذه ناك نإو ،هلسفيف هلخن

 يرتشملل هيلعو ،مكحلا يف هيلع تبث ،رمثأ ىتح عئابلا ركني مل نإف .عئابلا هطرتشي
 يف نارضاح امهو راكنإلا اكرت عئابلاو يرتشملا ناك اذإو .اذه هلخن دودج يف ناك اذإ
 . ملعأ هللاو كلبلا

 ؟ ال مأ كلذ زوجي ةئيسن رسبلاب لحلاو نطقلا عيب يفو : هل تلق

 . ملعأ هللاو كلذ زاجأ نم لوقب لمعن نحن : لاق

 املف ،مولعم لجأ ىلإ مهاردب ضورعلاو ناويحلا نم ًائيش ىرتشا نمو : هل تلق

 دنع كيلع تطرتشا دق : قحلا هيلع يذلا لاق هقح مئابلا بلطو لجألا كلذ لح

 قحلا هل يذلا ركنأو ،مهاردلا ةميقب .دلبلا كلذ رعس ثارت وأ ابح ينم ذخات نأ عيبلا
 ؟ ال مأ كلذ هلأ .قحلا هل يذلا نيمي قحلا هيلع يذلا داراف طرشلا اذه

 ىلع ارراقت نإ ايهنأل نيميلا هيلع نوكي نأ ىنبجعيف اذه لثم يف هنيمي دارأ اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو رثألا نم هانعمسام ىلع عيبلا ضقتنا كلذ

 ةبرق يف بئاغ يرتشملا ناكو {هلام نم رايخلا عفر رايخلاب عئابلا دارأ اذإو : هل تلق

 رضحمب هعفر نع أطابت اذإ هلام ةلغ هتوفت نأ عئابلا فاخف لاملا بحاص ةيرق ريغ

 حبصأ وأ رايخلا هنم عفتريأ كلبلا يلاو ةرضحب وأ . سانأ ةرضحب هعفرف ث يرتشللا

 ؟ ال مأ هلام عئابللو همهارد يرتشملل نوكيو ةرمثلا كارد لبق هعفر هنأ

 جتحيف ةجحلا هلانت ثيح بئاغلا اذه ناك نإ .مهتاباوج نم هانعمسام ىلع : لاق

 .اهطوقس : لخنلا ةحيط )١٨١(

۔ ٢٢٥ ۔-



 نم مكاح دنع هلام نم رايخلا عئابلا عفرف .ةجحلا هلانت ال ثيح ناك نإو .هيلع

 كلذ هنم ناك اذإ ةلغلا هل تناكو . كلذ زاج هب هعياب يذلا نمثلاب 6 نيملسملا ماكح

 . ملعأ هللاو © ةرمثلا كاردإ لبق

 دارأف 6 عيبلا دعب ، لخنلا تحت مرص أشنف شرايخلا عيبب الام ىرتشا نمو : هل تلق

 ؟ لصألا نم وأ ةلغلا نم مرصلا نوكيأ ، لصألا بحاص هركف هذخأي نأ يرتشملا

 نأ يرتشملا هرك نإف لصألا نم هنإ لوقي نم لوق ىلعف : فالتخإلا اذه يف لاق

 كلت هيلع بسحت مل هلام ىدف نإف ، ةميقلاب عئابلا هذخأي نأ ينبجعيف ى لاملا يف لسفي

 نذأ ءاش نإو ،مرصلا ةميق هيلع در ، يرتشملل الصأ راصو . دفي مل نإو شةميقلا

 لصأ راصو هدفي مل نإو ؛ همرص ةميق يرتشملا هيلع در هادف نإف { .هذخأ يف يرتشملل
 . ملعأ هتلاو لصألا نم ينبجعيام اذهف .ةعبت هيف هيلع نكي مل يرتشملل

 لصف

 ىلع زرأ '٨")رؤُم وأ .ةزونكم رمت (٦٨١نابرج يرتشي نميفو : هللا همحر هيلإ هنمو
 نم ةلمج ىلع ءارشلاو اذكب ةروُم لك نأ ىلعو اذكب برجلا كلت نم ")راهبلا نأ

 هيلعأ . يرتشملا ركنأو }هب ملاع تنأ : عئابلا لاقو ةلاهجلاب ريغ يرتشملا نإ مث ؛ كلذ
 شقن نم رظن ايبرو { ةفوفلم روملاو 5 :زونك برجلا يرتشم وهو كلذب لهاج 7 نيمي
 ؟ ائيش روملا شقنو ('٨“)برجلا
 مل يرتشملا نيمي عئابلا دارأو ،تباث ريغ عيب ىلع يرتشملاو عئابلا رراقت نإ : لاق

 ناك هاوعد تحص ول نأ ىوعد عئابلا ىعدا نإف .تباث ريغ عيب ىلع نيميلا همزلت

 ضقتناو إ ةلاهجلا يرتشملا ىعداو ،هارتشا ايب هلمع لبق نم يرتشملا ىلع تباث عيبلا

 رصبأ نإ امأو . هنم عئابلا اهدارأ نإ هيلع نيميلاف . ةلاهجلاب هايإ هضقن لبق نم عيبلا

 زرأ رظني ملو ،روملا زرأ ضعب رصبأ نإ كلذكو ،اهعيمج رصبي ملو ؤبرجلا ضعب رمت
 نإو .مت هيلع امماتت نإ لوهجم عيب يدنع وهف .ةدحاو ةقفص عيبلا ناكو ءاهعيمج
 اهزرأ ليك روملا كلذكو . امولعم اهرمت نزو برجلا نوكي نأ الإ .ضقتنا هاضقن

 ةفلتخم ماجحا وذ (هفعس) ليخنلا صوخ نم ءاعو وهو برج اهدرفم نابرجلا )١٨٦(
 . ةينوج فصن : ةروملا ؛ نايعالا ةفحت يفو .شيخ نم سيك هلعل : روم )١٨٣(

 )١٨٤( يراست نزو ةدحو : راهبلا ٣٠٠ لصالا ةيدنه ةملكلاو .الطر .

 )١٨٥( .هوحنو رمت نم ةعلسلا ةيعون ىلع اهنم علطي برجلا يف اهوحنو سومب ةداح ةلآب قش وأ ةحتف : برجلا شقن . .

۔ -_ ٢٢٦



 ةفصلا هذه ىلع هنأ عئابلا هيلع طرتشاو اهضعب زرأ وأ اهضعب رمت رصبأو .امولعم

 . ملعأ هللاو" هجولا اذه ىلع عيبلا ںيدنع ،ضقتني مل رصبأ ايع ريغتم اهيقاب جرخي ملو

 يرتشملا نإ مث كردم ريغ عرز لاملا يفو ،رايخ عيب هلام عاب لجر يفو : هل تلق
 ؟ ال مأ كلذ هلأ .عرزلا ىلع ىنعو ث مرغام بلط رايخلاب
 ريغ ةرمث هيفو ؤهلام يف عقو اذإ عيبلا نأ .نيملسملا راثأ نم ،هتعمسام ىلع : لاق

 اذإف كردم ريغ وه يذلا عرزلا كلذكو ،عئابلا الو يرتشملا اهطرتشي ملو 5، ةكردم
 وه : لوقو .لوقلا رثكأ يدنع وهو .هب ىلوأ لوقف ؛ يرتشملا دنع هلك كلذ كرت

 . عرزلا اذه يف ،هتمارغو يرتشملا ءانع لطبي نأ ينبجعي ال لوقلا اذه ىلعف ،عئابلل

 . ملعأ هللاو {آتببسب لخاد هنأل

 ضقني نأ امهدحأ دارأ مث كلجر ىلع ًاعاشم امهل لام اعاب نيلجر يفو : هل تلق
 3 هلك لاملا نم رايخلا عفري نأ الإ يرتشملا هركو ،لاملا اذه نم هبيصن نم رايخلا عفريو

 ؟ال مأ كلذ هلأ .دحاو دقعب هارتشا هنأل .هلك هكرت وأ

 ءادفلا نوكي ادحاو ادقع عيبلا ناك اذإ .تاباوجلا ضعب نم انعمس اذكه : لاق

 .ملعأ هللاو ، يرتشملا ضري ملام ، مهاردلا نم عيبلا هيلع اودقعام

 ١عطقلا عيب رخآ لجر ىلع هعاب هنإ مث رايخ عيب هلام عاب لجر يفو : هل تلق
 .كدي يف كلام تنأ : 0'٨}لصاألل عئابلا لاقف ،0‘٨رايخلا عيبلاب يرتشملا رسكناف

 ضري ملو ؤكقح كاطعأ هلام نع رايخلا 0'٨“)عفرب لصألا يرتشملا دارأام ىتم
 ؟ ال مأ لصألا بحاص ىلع ةجح هلأ .رايخلاب يرتشملا

 هل سيلو لصألا عيب هرضي مل لصألا عيبب ضري مل رايخلاب يرتشملا ناك نإ : لاق

 ةدملا ءاضقنا لبق هنم ىدنف نإ هنأل ٠ هئارش لاطبإ ف لصالا يرتشم ىلع ة هجح

 ةدم تضقنا ىتح هنم هدفي ل نإ ة هجح هل نكت ملو ٠ ءادفلاب هل لوألا عئ :ابلا طيلستبف

 .ملعأ هللاو رثألا نم هتعمسام ىلع ٠ الصأ هل ز راصو رايخلا

 دنع ىنطملا هل لاقف ؛ ظيقلا عبر ىلإ ةيرال اذكو اذكب هلام ىنطأ نمو : هل تلق

 ال طرش اذه : ينطملا لاقف . كمهاردب ءافولا موي ارمت ينم ضرتقت ىتح انطلا دقع

 .رايخلا عيبب : باوصلا )١٨٦(

 .لصالا عئاب : حصفالا )١٨٧(

 . . . عفر لصالا يرتشم داراام . . . : باوصلا )١٨٨(

۔ _ ٢٢٧



 كلذ زوجأ . هنم ذخأيس هنأ هبلق يفو ، طرش ريغ نم كنم كلذ ذخآ يلعل نكلو ،زوجي
 ؟ ال مأ

 الب امأو . مارحلا قيرط نم يدنع اذهو .كلذ زوجي الف دقعلا دنع طرشلاب امأ : لاق

 ال هللا نيبو اهنيب اييفف .اذه ىلع امهدصق نأ ضعب ايهضعب نم افرع دق اهنأل طرش

 ،تدقعام ىلع ماكحألا يف عويبلا نأل ضقنت الف ماكحألا ي امأو .كلذ ايمل ينبجعي

 ريغب ولو عابام سنج نم يفوتسي نأ زوجي ال : لاق ضعبو .تسسأام ىلع لالحلا ينو
 . ملعأ هللاو طرش

 ةمذ تئرب دق هنأ بتكيأ ،لام عيب لجر ىلع بتك اذإ بتاكلا يفو : هل تلق

 ؟ ال مأ عئابلا هل لاق اذإ يرتشملا

 . عئابلا هب رقأ ايب بتكي نأ هل زاج هسفن ىلع كلذب عئابلا رقأ اذإ : لاق

 زئاج ال مأ عيبلا اذه زوجيأ ةئيسن مولعم نم ًابوث عيبي نأ دارأ نمو : هل تلق
 . ملعأ هللاو ؤ (٨١_٩)كلذ

 هعابف 6 هريغ وأ تاناويحلا نم ءيش هدنعو . سانلل نيد هيلع لجر يئو : هل تلق

 ؟ ال مأ هل هعيب تبثيأ . ةئيسن عيبي ال نأ نايدلا ضعب هيلع ماقأف . ةئيسن
 تبثي مل }دقنلاب هنايذل هلام عيبب هيلع مكح دق مكاحلا ناك نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هتلاو .0\٨‘)ةلاح مهقوقحب هنايدل هيلع مكح نأ دعب ةئيسن هل هعيب

 كلذ نم ًابيصن لجر نم ىرتشاف ،لام يف ةصح هل لجر نع ينربخأ : هل تلق
 بلط هكيرش ةصح لجرلا اذه ىرتشا ايلف بيصن لاملا كلذ يف رخآللو ،لاملا
 . ؟ ال مأ ةعفشلا هلأ .ةعفشلا رخآلا كيرشلا
 ةعفش الف هكيرش ةصح هنم ىرتشا يذلا لاملا اذه يف ةصح هل يرتشملا ناك نإ : لاق

 . ملعأ هللاو رخآلا هكيرشل

 يطعي نأ امهدحأ داراف ٢ )رخآ دلب يف رمت رخآلاو دلب ي رمت هل ناك نمو : هل تلق

 زوجمأ .هيف ةدايز ال مولعم نزوب كلذ نوكيو {هبحاص رمت وه ذخايو هل يذلا هبحاص

 .زوجي ال ما : حصنالا )١٨٩()

 .ةذفانو ةيضام : ةلاح )١٩٠(

 .رخآ دلي : باوصلا )١٩١(

۔ _ ٢٢٨



 ءارك ردقب مهاردلا نم وأ ،رمتلا نم ائيش هبحاص نم امهدحأ دارأ اذإو ؟ ال مأ كلذ
 ؟ ال مأ كلذ زوبيأ طرشلا يف ةدايزلا تناكو رمتلا

 نيفراع اناك اذإ هتزاجإب ةذاشلا ليواقألا ضعب هيف ناك ولو ،انبجعي ال اذه لثم : لاق

 هلاو ۔ضقانتلا قيرط نمال ابرلا قيرط نم وهف عيبلا اذهل ميرحتلاب لاق نمو .رمتلاب
 .ملعأ

 داراف ،رايخلا عيبب """ديص ةبشخ فصن لجر ىلع عاب لجر يفو : هل تلق
 عبب بحاص ىباف { ةلآلا نم هريغو عارش, لثم ةبشخلل'٨""“يوسي نأ لصالا بحاص
 بجي له .اذه نم اهل دبال ةبشخلاو 5،‘٨٨١)ةمارغلا نم ائيش ملسأ ال : لاقو .رايخلا

 ؟ ال مأ كلذ ىلع

 طلسي وأ عارشلا نم هبونيام وه ملسي نأ عئابلا ىلع يرتشملا جتحي نأ ينبجعي : لاق
 اذإ مدقتملا عيبلا ىلع ةفاضإ ،رايخلا عيب مهارد يف كلذ هل بسحيو ، ملسي نأ يرتشملا

 . ملعأ هتلاو كلذب الإ حلصت ال تناك

 هاطعأف اَنَم اذكو اذك هنأ هنزو فرع دق رمت بارج هدنع نم يف لوقت امو : تلق
 مالعإ هيلع لهو ؟ ال مأ كلذ ي مثأي له .هنزوب هملعي ملو قوسلا يف هعيبي لالدلا

 ؟ ال مأ هؤارش دارأ نم

 اذإ هب ملعي نأ هيلعف هرمت نزو ملعي ناك اذإ عئابلا نأ رثألا نم هانعمسام ىلع : لاق

 هقحلي نوكي نأ فاخاأف كلذ متك نإو .هنزوب ملعي نأ ريغ نم ًافازج هعيبي الو "عاب
 . ملعأ هللاو ، يرتشملل ةعدخلا ليبس ىلع هنايتك ناك اذإ مثإلا

 عئابلا ىلع يرتشملا طرتشاف رايخ عيب لجر ىلع لجر عاب اذإ كلذكو : هل تلق

 ٥ كلذ ىلع امماتتو ، طرشلا اذه عئابلا لبقو ، عئابلا ىلع لاملا يف يذلا مهاردلا ةاكز نأ

 ؟ ال مأ كلذ هلأ ؛ ضقنلا امهدحأ دارأ مث ث هللا ءاشام

 نم نوكي نأ اذه فاخنو .طرشلا اذه ىلع لطاب عيبو لطاب طرش اذه نإ : لاق

 . ملعأ هللاو { همهارد ةاكز عئابلا نم هذخام در يدنع يرتشملا ىلعو .ابرلا هجو

 ناويحلا وأ ضورعلا وأ لوصألا نم ائيش يرتشي يذلا يف لوقت امو : هل تلق

 .بكرمو ةنيفس : ةبشخ وأ دص ةبشخ )١٩٦(

 .عضي نا : يوسي نا )١٩٣(
 . ةفلكتلا : ةمارغلا )١٩٤(

۔ -_ ٢٢٩



 هلأ ؛ ريغلا هيف هل زوجي ببسب رخآلا توم دعب .امهدحأ ريغو .نيعباتملا دحأ تايف

 ؟ ال مأ كلذ

 .اندنع ريغ الف بيع لبق نم وأ ،عيبلا يف ةلاهج لبق نم ريعلا اذه ناك نإ : لاق
 انكلو .اذه ريغ لوق هيفو .هتجح تتامو تام دق هنأل نيعيابتملا دحأ توم دعب

 .كل تفصو ام ىلع لمعن

 عطق عيب كلذ دعب هعاب مث لجر ىلع رايخ عيبي لام لجر عاب اذإو : هل تلق

 نإ مث ؛ لصألا يرتشم همهارد هيطعي نأ ىلع رايخلاب يرتشملا يضرو .لجر ىلع
 ؟ ال مأ كلذ هلأ . عطقلا هعيب يف ضقنلا دارأ عئابلا

 عئابلا نم عيبلا عقوو }همتأو لصألا عيبب يضر رايخلاب يرتشملا ناك نإ : لاق
 هلاو ؛ ةلاهج هجوب نوكي نأ الإ ريغ يدنع عئابلل نكي مل ،هنم ىضرب وأ ، يرتشملاو
 . ملعأ

 مهاردلا هذهب هل اورتشاف مهارد هوبأو همأو هتدج هتطعأ اذإ ريغصلا دلولاو : هل تلق

 ةدجلا تدارأ ،هلام ءادف لاملا بحاص دارأ املف هيبأ ديب لاملا ناكو !رايخلا عيبب الام

 ؟ ال مأ عوجرلا املأ . بألا ضري ملف ،اهنبا نبا تطعأ اميف عوجرلا
 مل نإو }ةعجر اهف سيلف مهاردلا نم ةدجلا هتطعأام ُهَل هوبأ هضبق دق ناك نإ : لاق

 زرحي ملو ، يبصلا غلبي نأ ىلإ امه ةعجر ال لوقلا رثكأ يفف ايبص دلولا ناكو 3 هل ضبقي
 . ملعأ هتلاو }ةعجرلا اهل نوكي ذئنيحف . ةيطعلا

 ٨ةيرال اذكو اذكب نملا ىلع ةعلس ىلع يداني ناك اذإ لالدلا يف لوقت امو : هل تلق

 ينطعي مل نم : لوقيو ،ةيراللا ديري الو .ةيدمحملاو ةيسابعلا الإ ديري ال هنأ الإ

 اذه ىلع ارراقتو . عيبلا دعب اعزانت اذإ هطرش هلأ . يتعلس ىلع (٩١؟١).ربازي الف ةيسابع

 ؟ يرتشملاو عئابلا طرشلا

 . ملعأ هللاو ك هطرش هل سيلو دلبلا دقن هل نأ يدنعف ةيراللا ىلع ءادنلا ناك اذإ : لاق

 يرتشملا دجي مل ؤ اشرق اذكو اذكب 1 دبعو ةعلس ىرتشا نمف لوقت امو : هل تلق

 ؟ كلذ يف مكحلا فيك . كلذب ضري ملف شورقلا فرصب هل ملسي نأ داراف 3 شورق

 نوكيف شورقلا ىلع عيبلا عقو اذإ ءافولا ,ف (٩١)ةنس عيبلا اذه يف دلبلل ناك نإ : لاق

 .ةعلسلا نمث ين ديزي ال : نبازي ال )١٩٥(
.ةداعو فرع : ةنس )١٩٦(



 نأ ينبجعيف شورقلا ىلع عيبلا عقوو ةنس هل نكت مل نإو هتنسو دلبلا دقن ىلع ءافولا
 مهاردلا نم ءيش ىلع امماتت نإف \اضقتنم شورقلا ذخؤت نكت مل اذإ عيبلا اذه نوكي

 نأ ينبجعيف عئابلا ضقن نإف 6 ضقتنا هاضقانت نإو ٠ يدنع مرحي ل شورقلا ةميقب

 ةوسك نم هيلع مرغو ٠ ًادبع عابملا ناك اذإ دبعلا ىلع قفنأام يرتشملا ىلع عئابلا دري

 .ملعأ هلل او 6 ءيش هل نوكي ال نأ ينبجعيف يرتشلملا ضقن نإو . ماعطو

 لصف

 ؟ ةئيسن كمسل او عشاقل ١ عيب ف لوقت امو : هللا ايههمحر هيلإ هنمو

 . كلذ زئاج : لاق

 ناعيابتملا ناك اذإ فلسلا وأ عويبلا عيمج ي نمثلا ضبق نوكي نيأ نمو هل تلق

 نم كلذ ريغ وأ . انطق وأ ارمت وأ . ابح نمثلا ناك رخآلا دالب ريغ امهدحأ دالب

 . ضورعلا
 عم نمثلا ميلستب مكحي عيبلا ةدقع تعقو ثيح نمثلا ضبقف دقنلا عيب امأ : لاق

 نأ الإ ؤفلسلا دقع ثيح هضبق نوكي نأ ينبجعيف فلسلا امأو .ةعلسلا ميلست

 دلب نم فلسلا ضبق نوكيف ،©فلسلا ضبق نكمي ال ثيح فلسلا دقع نوكي

 ضبقف نمثلا بجو اذإ ةئيسنلا عيب امأو .ملعأ هتناو ،انبجعي يذلا اذهف .فلسلا

 . ملعأ هللاو امولعم اناكم هل ملعأ الو . مكحل ١ عقو ثيح

 لمح دق يرتشملا ناكو ٨6 هجوب عويبلا نم ءيش ف عيبلا ضقتنا اذإو : هل تلق

 ؟ يرتشملا مأ عئابلا ىلع هلمح بجأ ٠ هلزنم لا وأ هدلب ىلإ هارتشاام

 . هيلع كلذف هدلب ىلا وأ هلزنم ىلإ يرتشملا لمح امأ رثألا نم ؤ هتعمسام ىلع : لاق

 ريغ دلب لإ هلمحيل هارتشا عئابلا دنع افورعم يرتشملا ناك نإف . عئابلا ىلع هدر امأو

 اذه ناك نإو .هذخأ دارأ اذإ ضقتنا اذإ عئابلا ىلع هلمحف .هلزنم ىلإ وأ دلبلا كلذ

 ىلع هدرف هربغ دلب ىلا هلمحيل هارتشا هنأ " طرتشي ملو ٠ عئابلا دلب لهأ نم يرتشلا

 . ملعأ هللاو ، عئابلا ىلإ يرتشملا

 مث تعبام لهاج ين لاقف هيلع رغ عئابلا نإ مث الام لجر ىرتشا اذإو : هل تلق
 . هريغ وأ رغص ل دلو ىلع هضعب وأ هتعب ينا لاقف ،هفلتأ هنأ ىعدا يرتشلملا نإ

 ؟ كلذ حصي ىتح مأ هفلتأ هنأ هلوق لوقلا نوكيا
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 هنأ ، يدنع ريغصلا هدلول هعيبو 3 ةحصلا هيلعف ريغلا لبق هفلتا هنأ ىعدا اذإ : لاق
 راص هلبق نإف . يبصلا غولب دح ىللإ فوقوم نكلو ٦ تباث سيل عيبلا نأل فالتإ ريغ

 يبصلا تام نإو . فالتإ لاملا نم هتصح عيبو . .فالتإ نكي مل هلبقي مل ناو فالتإ

 . ملعأ هللاو فالتإ نكي مل غلبي نأ لبق

 ةعلس هنم يرتشي نأ ىلع اذكو اذكب ةعلس هعيابي نأ دارأ اذإ فيكو : هل تلق

 ؟ ال مأ كلذ زوجي ،اذكو اذكب

 اذكب ةعلسلا هذه نمث نأ عيبلا دنع اطراشت اذإ امأ .رثألا نم { هتعمسام ىلع : لاق

 مارح هنأ نيملسملا لوق رثكأ يف اذهف ،اذك ىلع ةينالفلا ةعلسلا يفوتسي نأ ىلع ءاذكو

 ىتح عيبلا اذه نع اعجر اذإ امأو .لوقلا رثكأ يف ةمماتملا هيف زوبحت الو ،ابرلا قيرط نم
 . قيفوتلا هتلابو زئاج كلذف .هذهب هذه هعيابو ناتعلسلا ترضح

 ديحلا كلذ يف نوكيو .رمتلاو بحلا ةقدصب يجي يذلا نع يفئبنا : هل تلق

 ملعي نأ هيلع: مأ ،هعيب هل زوبأ .هعيب داراو "ضعبب هضعب طلخيو ،ءيدرلاو

 ؟ يرتشملا

 دعب هعيب دارأو شغلا لجأل نكي ملو ةيعوألا ةلق نم عقو طلخلا اذه ناك نإ : لاق

 . ملعأ هللاو 9 مالعإ يدنع هيلع نكي مل كلذ

) ِ 

 مث ،مهاردب ناويحلا نم هريغ وأ الح لجرل لجر عاب اذإو : هللا اهمحر هيلإ هنمو

 نم ءيشب عيبلا در مث ،هريغ وأ فيس لثم ضورعلا نم ًائيش مهاردلا نع ىئوتسا

 مهاردلا مأ لمجلا نمث نع هايإ هافوأ يذلا يرتشملا فيس عئابلا دريأ ؛ بابسألا
 ؟ فيسلا ةميق

 ناك فيسلا ىفوتسا نيح عئابلا اذه ناك نإ ، نيملسملا راثآ نم }هتعمسام ىلع : لاق

 ىلع ادودرم فيسلا ناك لمجلا عيب ضقتناف لمجلا نمث نم هنأ ةيمستلا يف

 نمث نم اهنأ ركذي ملو © ةيرال نيناهثب فيسلا عاب ناك نإو ، يرتشملا وهو } هبحاص

 هيلع دريو ، يرتشملا ىلإ هعفدي فيسلا نمث هيلعو !هارتشا نمل فيسلا ناك لمجلا
 . ملعأ هللاو ،هلمج نمث نم اهذخأ يتلا نيرشعلا

 نالفل ريعبلا اذه عئابلا هل لاقف ،اريعب لجرل لجر عاب اذإ كلذكو : هل تلق
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 ناكو ؤريعبلا نم هبيصن ضوع ئيش هكيرش يطعي نأ ىلع 3 هلك لمجلا هعيابو هفصن
 ؟ هلك ريعبلا يف عيبلا تبثيأ .كلذب ضري مل كيرشلا ملع ايلف رضاح ريغ كيرشلا

 ؟ تبثي ال مأ ؟ هفصن يف مأ

 ال : لوقو .نمثلا فصنب ريعبلا فصن هل تبثي : لوق رثألا نم هتعمسام ىلع .لاق

 . ملعأ هللاو ،لوقلا اذه ينبجعيو . هلك عيبلا ضقتنيو هل تبثي

 لصف

 داراف ،تيبلا مدهناو ؤرايخ عيب أتيب ىرتشا لجر يفو : هللا اهمحر هيلإ هنمو
 ؟ ال مأ كلذ هيلعأ هل هرمعي نأ عئابلا نم يرتشللا

 ٨ يرتشملا هيلع جتحا نإ هنأ الإ كلذب عئابلا ىلع مكحي ال : قيفوتلا هللابو ،باوجلا

 ةمدقتملا يمهارد عم (١٩٧) ى ىتمارغ يل بتكتو ،هرمعأ نأ ل نذأت وأ .هايإ يل رمعت نأ امإ

 ررض ال هنأل نهادحإ نم هل دبال هنأ ،نيرخاأتملا تاباوج ضعب يف .هنأ وجرأف .هيف

 نم ءيش يقبو عئابلا هادف نإف { هتمارغ بسحي نأ ينبجعي انأو . مالسإلا يف رارض الو

 قبي مل نإو .هتميق ءاش نإو هرايع ذخأ ءاش نإ رايخلا يرتشملل ناك . يرتشملا رايع
 . ملعأ هللاو ،ءانبلا ةمارغ نم ءيش عئابلا ىلع هل نكي مل \ءيش هرايع نم

 موي يف ،لاملا ةلمج هيلع عاب دحاو لك نيلجر ىلع الام لجر عاب اذإو : هل تلق

 اهنيب نوكي نأ بجو اذإو ؟ هيف بجي اذام .هبحاص لبق هعياب ايهيأ ردي ملو دحاو
 وأ ببسلا هذهب عيبلا ريغ هنإ مث }ةلغ لاملا نم نيرتشملا دحأ لغتساف ،نيفصن

 ؟ ريغلا هل بجو اذإ ةلغلا در هيلعأ .ةلاهجلاب

 عيب حصي ملو ،نيلجرل عيب هيف حص اذإ لاملا نأ ،رثألا نم ،هتعمنام ىلع : لاق

 .ةلغلا دري نأ ينبجعيف ،ريغ يذلا امأو . نيفصن ايهنيب لاملا ناك ،هبحاص لبق امهدحأ

 . ملعأ هثلاو .هذه كتفص ىلع

 ىلع هنهرأ ريعتسملا نإ مث ،هحلستيل احالس راعتسا نميف لوقت امو : هل تلق
 © نهرتسملا ىلإ هحالس ريعملا بلطف ؛ هراعتسا دق حالسلا كلذ نأ ملعي وهو .لجر

 ؟ ال مأ هحالس يطعيا

 هل يذلا نأ ملعي ولو 5هيف نهارلا ريغل حالسلا نأ ملع نهرتسملا ناك نإ : لاق
 )١٩٧( ةفلكتلاو ةقفنلا : ةمارغلاب دارملا لعل .
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 ،تباث ريغ هيف نهرلا نأل هبحاص نع هعنمي نأ هل سينف .هنهري نأ هل :أ حالس
 . ملعأ هللاو كلذ هيلع حصي وأ {. هنهري نأ هل نذأ هن حال ححص رتي 7 ,

 لاقف ؤبيع هيف رهظف ،لجر ىلع ائيش عاب اذإ لالدلا نع ينبن" : هن تق
 ف نيميلا ىلإ الزنف ٠ ةنيبلا امدعو هايإ ينرت م : يرتشملا لاقو . هايإ كتي كتير ا : لالدلا

 ؟ انم نميلا همزلت نم .. كلذ

 .ملعأ هللاو ©ةعلسلا

 هريغ وأ زرأ لثم . . عاتملا نم ًائيش لجر نم ىرتشا لجر ي لوقت امو : هل تلق

 ىلع نمخثلا عيابلا بلطف .افلتخ ًاعيب لجرلا عابف ئ عيبيام لثم زرأ يدنك اذكو اذك

 ؟ كلذ يف مكحلا فيك .صخرأ يذلا الإ يرتشملا ىبأو يلاغلا عيبلا باسح

 هتعلس عئابللف الإو نمثلا نم ءيش ىلع امماتت نإف تباث ريغ عيب اذه نإ : لاق

 . ملعأ هتناو ،نمنلا عئابلا ىلإ ملس ناك نإ ،همههارد يرتشمللو

 هنم يرتشملا ريغ مث © هعاب مث لجر نم لام ىرتشا لجر يف لوقت امو : هل تلق
 .ةلاهجلا ىعداو ،لواألا عئابلا نم يرتشملا كلذ ريغ لاملا هيلع در املف .ةلاهجلاب
 ؟ ال مأ هنيمي عم هلوق لوقلا نوكيأ

 .ةلاهجلاب هيف عيبلا ضقني نأ هلف لوألا يرتشملا ىلع عجر اذإ لاملا نأ وجرأ : لاق

 . ملعأ هللاو
 ةرمثو ١) ٨٩)ةمدق ة ةرمث ترمثأ اذإ رايخلا عيب ةعابملا ةلخنلا يف لوقت امو : هل تلق

 ةرخؤملا ةرمثلا كردتأ ى لصألا بحاص ءادف تقو لبق .ةرمثلا تكردأو 3'٠'٩“ةرخأ

 ؟ دعب كردت ل اهنأل

 اهنأ يدنعف ةرمثلا تقو ريغ يف ىلوألا ةرمثلا دعب تءاج ةرمثلا هذه تناك نإ : لاق

 ،ءادفلا لبق كردت مل اذإ ،نيرخاتملا تاباوج ىنعم ىلع ،رايخلاب يرتشملل نوكت ال

 . ملعأ هللاو

 بيع نم ريغلا يرتشملا بلط مث 6 ائيش لجر نم ىرتشا يذلا يفو : هل تلق

 تبلطو 35 هب دري ًابيع. هيف تدجوو 6 اذك تيرتشا دلق انأ مكاحلل لاق هزأ الإ ٤ هيعدب

 )١٩٨( مسوملا لوا ف جضنت يقلا ة ةرمالا يه وأ .اجضن رانثلا ىرا يه : فاقلا ركب : ةمدق ةرمث .

 )١٩٩( مسوملا رخآ يف جضنت يقلا ةرمثلا يه وأ .ًاجضن راثلا رخآ يه ةزمهلا ركب : ةرخإ ةرمث .
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 ؟ ال مأ }هليقي نأ بلط هنأ رقأ اذإ اريغ هل ىرتأ . ىنليقي نأ هنم
 هسفن ىلع رارقإلا هبشي عئابلا نم ةلاقإلل هبلط نأل ريغ هل نوكي نأ ىنبجعي ال : لاق
 . ملعأ هللاو . عيبلا تابثإب

 ريعبلا لجرلا عابف رخآل هفصنو ،هدي يف ريعب فصن هل لجر نع ىنئبنأ : هل تلق
 ضقتني مأ يرتشملل ريعبلا نم هبيصن تبثيأ .عيبلا يف فصنلا هل يذلا ريغو إهلك

 ؟ هلك عيبل ١

 ريعبلا نم هبيصن عيب تبثي لوق : رثألا نم هانعمسام ىلع .نالوق كلذ يف : لاق

 .ملعأ هللاو ،هلك ريعبلا عيب لطبي لوقو .يرتشملل

 همزلت كلذكو ٠ داسلاب لاملا رمعي نأ هيلعأ رايخلاب يرتشملا يف لوقت : هل تلق

 .0"‘"سيهلاو .‘"`)ليسلا مدهو ؤتبحشلا لثم ا ةمدخ ("٠)هيلع

 ؟ جلفلل جوراصلا لثمو ،لخنلل ("`"”ةطارشلا

 هسفن بيطت نأ الإ كلذ نم ءيش هيلع سيلف دايسلاو ،سيهلاو ، ةطارشلا امأ : لاق

 يدفي نأ ءاش نإف عئابلا ىلع جتحي نأ ينبجعيف ،هجوراصو جلفلا سبك امأو .كلذب
 عيب مهارد يف ةمارغ هل بجيو سبكلا عفر يف هل نذأي وأ هنع سبكلا عفري وأ ،هلام

 هنأ يدنعف بحشلا امأو .هجارخإب الإ جلفلا ميقتسي ال سبكلا ناك اذإ اذهو .رايخلا

 . ملعأ هللاو .جلفلا سبك نم وه يذلا يرتشملا ىلع

 لجألا لح الف {©ةدم لإ مهاردب ارمت وأ ابح عيبي يذلا يفو : : هللا اهمحر هيلإ هنمو

 ؟ ال مأ طرش نكي ل اذإ الالح نوكيو ٠ كلذ زوجيأ } اح وأ ًارمت هقحب ىفوتسا

 .هزجي مل ضعبو .هزاجأ ضعب .فالتخا هيفف ، عابام سنج نم ىفوتسا اذإ : لاق

 اذب '"“)ةلسارفلا نأ ىلع بارجلا اذه كعيابأ لجرلا لاق اذإ تيأرأ : هل تلق

 .بارجلا ىرتشا اذإو ؟ ال مأ ةعجر هلأ هتيؤر لبق امهدحأ عجر مث إهيريل راسو .اذو

 . ةمدخ همزلت : حصفالا )٢٠٠(

 .جلفلا نفديف داولا وأ رطملا ءام هب يتأي ىصحلاو يمطلاو بارتلا : ليسلا مده )٢٠١(

 .ثرحلا ةلآ يهو ةسايهلاب اهنرح : ضرالا ساه .ةثارحلا : سيهلا )٢٠٦٢(
 .ةلخنلا يف أتبان (فانركلا) بركلا ءاقبإ عم (هديرج) ليخنلا روز عطق وه : ةطارشلا )٢٠٢(

 .وليك ٤٠ يا نانما ١٠ يواست نزو ةدحو : ةلسارفلا )٢٠٤(
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 ؟ هلك عيبلا ضقن هل مأ هار اهلثم نوكي يذلا هل تبثيأ .هار ايع أريغتم ئيش هيف دجوو
 لبق عيبلا ضقن يفف .اذكو اذكب ةلسارفلا باسح ىلع بارجلا ىرتشا اذإ امأ : لاق

 ضقن هلف ، يرتشملا هرصبأ ايع ًاريغتم رمتلا جرخ نإو .رمتلا رصبأ اذإ ،فالتخا هنزو

 .ملعأ هللاو { .هلك بارجلا عيب

 غلب ىتح .ابر امه فرعي ملو { ةباد معطأ اذإ لماعلا ين يديس لوقت امو : هل تلق

 اهيف سيل دلبلا تناكو . ماعطلا نم ‘"`ث١تيزر اميف اهعيب دارأو ،اهنمث ردق اهماعط
 ؟ ال مأ ناوعألا نم هعم نم ةرضحب اهيلع يداني نأ زوجيأ ،("١}أقوس

 ثيح هعيب زئاجف ،قوس اهيف سيل دلب يف ناكو ،ءادنلاب الإ هعيب زجي مل ايلك : لاق
 . ملعأ هللاو ةادانملاب دلبلا لهأ عمتجي

 رايخلاب يرتشملا طرتشاو ، جلف نم ءام لجرل بتكي نأ لجر دارأ اذإو : هل تلق

 دارأ نإو ؟ ال مأ طرشلا اذه زوبجأ . عئابلا ىلع هريغو سبك نم جلفلا ةمدخ نوكت نا

 ؟ ال مأ بتكي . طرشلا اذه اهنيب بتكي نأ بتاكلا نم

 لطبيو عيبلا تبثي لوقو . طرشلاو عيبلا لطبي لوق .تباث ريغ طرش اذه نإ : لاق
 يف بتكي نأ ينبجعي الو . طرشلاو عيبلا نالطب اذه يف ىنبجعيو . ةماتملا دنع طرشلا
 . ملعأ هللاو ؤابرلا ركني ال نأ هيلع ليلد اذه لعفي نم نأل ءاذه لثم

 ؟ ال مأ كلذ زوبي له . عرزلا نم هبيصن عيب دارأ اذإ راديبلا ينو : هل تلق

 زوجي له ©ضعب ىلع هانماثتي وأ ايهعرز ايسقي نأ دارأ اذإ عرزلا يف ناكيرشلا كلذكو

 ؟ ال مأ عرزلا عيب
 .كلذ زوجي الف كردي نأ ىلإ كرتي نأ ىلع كردي نأ لبق همسقو عرزلا عيب امأ : لاق

 نم لماعلا ءىربيو عرزلا يف هئانع ردق لماعلا ىلإ عرزلا بحاص ملسي نأ امأو

 ٥ كلذ زاوجب نيملسملا نم ةصخر كلذ يف ى عرزلا بحاص ىلإ عرزلا نم هتصح

 . ملعأ هللاو ، عيبلا هجو ريغ ىلع ناك اذإ

 هلاو ۔لصالا مسق ينعأ مسقلا هيف تبثي الف ،رايخلا هيف مادام ،رايخلا عيب امأو
 .ملعأ

 )٢٠٥( ةقفن نم تفلك اييف : دارملا لعل .

 )٢٠٦( .قوس البلا يف سيلو : حصفالا
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 لصف

 يرتشملا عجريأ ،فلتو رايخلا عيب عيب اذإ دبعلا يف كلذكو هللا ايهمحر هيلإ هنمو
 ؟ رايخلا مهارد نم هيف ايب بهذ دق مأ عئابلا ىلع همههاردب

 رايخلا ناك نإو .عئابلا ىلع عجري الف هدي يف فلتو يرتشملل رايخلا ناك نإ : لاق

 رايخلا ناك نإو .هايإ هضبق ناك نإ نمثلاب يرتشملا هيلع عجر هدي يف فلتو ،عئابلل

 نإ لوقو ؛ عئابلا لام نم وهف هضبق نم هنكمي نأ لبق .عئابلا دي يف فلتو يرتشملل
 وه لوق : فالتخالا هيف يرجي هنأ يدنعف ،يرتشملا دي يف فلتو عئابلل رايخلا ناك

 ىلع رايخلا مايأ يف فلت اذإ هلك اذهو . يرتشملا لام نم وه لوقو . عئابلا لام نم

 . ملعأ هللاو رثألا نم ،هتعمسام

 ىلع عاب دقو ،ينالفلا هلام فصن هتجوز ىلع عاب لجر يف لوقت امو : هل تلق

 تالخن مبرأ ًاضيأ نيرخآ سان ىلع عابو .هنم تامولعم تالخن عبس هنبا ةجوز

 هورتشا دق نيذلاو ،عئابلا تام نأ ىلإ ريغت مل ،ةملاع هتجوزو رايخ عيب تافورعم

 تبلط تام نأ املف ؛ ةفورعم مهلخنو .دجي مل نم مهنمو هتالخن دج دق نم مهنم
 ؟ ال مأ كلذ اهلا ةثرولا نم ةمسقلا
 عيبلاب ىضر اهنم حصي ملو إامدقتم ةجوزلا ىلع عيبلا ناك نإ ينبجعي اميف : لاق

 زوحو .ريخألا اهجوز عيبب تيضر اهنأ حصي ىتح اهئارشب ىلوأ يدنع يهف ،رخأتملا
 . ملعأ هللاو .اهيلع ةجح تبثي ال جوزلا

 يذلاو ناويحلا نم ءيش وأ ،حالس وأ ،لام هدي يف لجر نع ينئبنأ : هل تلق

 نم رثكأ مهاردلا تناكو . اذو اذ يف رخآ لجرل وهو .نهر هنإ لوقي ءيشلا هدي ين

 ؟ هلوق لوقلا نم .اعطق هايإ هتعب : لوقي ءيشلل يعدملا لجرلاو نهرلا
 } ةعلسلا بحاص لوقلا لوقف .فالتخإلا هيف ىرجي اذه لثم ف نأ وجرأ : لاق

 . ملعأ هللاو ،نهترملا لوق اهيف لوقلا نوكي نأ لوق اهيف نأ وجراو

 مهاردلا نع اضورع عئابلا ضبقتساو مهاردب اعيابت نيلجر يف لوقت امو : هل تلق
 اهب ضقتني يتلا هوجولا نم هجوب عيبلا امهدحأ ضقن كلذ دعبو ؛ اهب ىرتشا يتلا

 . مهارد يلع : لاقو ، عئابلا ىبأو اهذخأ يتلا ضورقلا دري نأ يرتشملا داراف ،عيبلا

 ه ؟ اهنيب زوجي ام

 ه اهنأ هيلع طرش ضورعلا هيلإ عقو نيح ناك نإ : رثألا نم هتعمسام ىلع : لاق
۔ _ ٢٣٧



 هيلع طرتشي مل نإو ضورعلا هيلع دري نأ هلف لوألا ميبلا اوضقن مث ةعلسلا كلت

 دري نأ هيلع سيلو . عيبلا اهيلع عقو يتلا مهاردلا الإ هيلع دري الف مهاردب هعياب امنإو
 . ملعأ هللاو { هنم اهارتشا يتلا ضورعلا

 يأر ىلع هتباد وأ .هديس يأر ىلع ائيش دحأ هعاب 'ذإ دبعلا يف لوقت امو : هل تلق
 مزلي امو ؟ كلذ نوكي فيك . ءافولاب هدبعل نذأي ملو كلذ ملسي نأ ديسلا ىبأو .هديس

 ؟ كلذ يف دبعلا
 ديسلا مزلي مل ؤ ىضرلاو نذإلا ديسلا ركنأو كلذ يف هل نذأ هنأ حصي مل اذإ : لاق

 يف ديسلا مزلي الو 3 اموي قتعأ نإ هتمذ يف دبعلا ىلع نوكي نيدلاو ةحص دعب كلذ

 . ملعأ هللاو ، هل نذأ وأ هل يضر هنأ ةحصلاب الإ كلذب ىضرلا ركنأ اذإ هدبع ةبقر

 ؟ هيف هيلع نودمتعي يذلا لوقلاام فلت اذإ ضوبقملا نهرلا يف كلذكو : هل تلق

 نإ تيأرأ ،ةينآ وأ احالس وأ ابايث نهرلا ناك وأ ناويحلا نهر يفو ؟ هيف ايب بهذيأ

 نهرلا نم بهذام ردقب هيف يذلا قحلا هنم بهذيأ ،هضعب يقبو نهرلا ضعب بهذ

 ؟ رثكأ وأ .لقأ وأ افصن ناك

 نم لقأ نيدلا ناك نإ ليواقألا نم انأ ىنبجعي يذلاف هلك نهرلا بهذ اذإ امأ : لاق

 نهرلا ةميق نم رثكأ نيدلا ناك نإو .هيف ايب بهذي هنإف هتميق ردق وأ ،نهرلا ةميق
 زوجي ال هنأ ينبجعيو .فالتخا هيف ناويحلا نهرو .نهترملا ىلع لضفلا نهارلا دريف

 لكو .بهذيو ءيجي هنأل نكمم ريغ ناويحلا ضبقو ،اضوبقم الإ نوكي ال نهرلا نال

 ضعب بهذ نإو .ةضفلاو بهذلا كلذكو ،نهرلا هيف زئاج ضورعلا نم ضبقيام
 ةميق نم لقأ ناك نإو قحلا ةميق ردقب نهرلا ناك اذإ هردقب قحلا نم بهذ نهرلا
 امهرد نيرشع قحلا ناك اذإ كلذ لثم نهرلا ةميق نم بهذام ردقب هنم بهذيف قحلا

 لجرلا قح نم بهذي هنإف هفصن نهرلا نم بهذو ،مهارد ةرشع ىوسي نهرناو

 .ملعأ هللاو 3 مهارد ةسمخ

 يف تابثإ هقح يف هل بوتكمو ،لجرَ لع قح هل لجر يف لوقت امو : هل تلق
 لاقو .("')اهيلع لّؤنيو رحبلا يف هتنيفسب ريسي نأ ةنيفسلا بحاص داراف ،هتنيفس

 . يقح ينيفوت ىتح رحبلا يف اهريست نأ ىضرأ ال ةنيفسلا يف تابثإلا هل بوتكم يذلا

 ؟ هقح يف تابثإ هل بوتكم يذلا ضري مل اذإ رحبلا يف اهريسي نأ ةنيفسلا بحاصلا

 )٢٠٧( قزرلا ىلع لوصحلل اهب ىعسيو .اهب لمعي دارملا لعل ": اهيلع لوني .

۔ -_ ٢٣٨



 نهر ةنيفسلا نكت ملو الاح نوكي مل نإو .كلذ هلف الاح هقح ناك نإ : لاق

 هل اينإو ،اهلايعتسا هيلع رجحي نأ يدنع هل سيلف اهبحاص دي يف يه امنإو اضوبقم
 . ملعأ هللاو اهعيب هيلع رجحي نأ

 لصف

 فرص ناك نمز يف ،رايخلا ميب هلام عاب لجر يف لوقت امو : هتلا ايهمحر هيلإ هنمو
 لاقف ةيرصبلا مهاردلاب هلام يدفي نأ عئابلا دارأو } ةيرصبلا مهاردلاب دلبلا

 ضرق وأ نيد لصأ ناك نإ كلذكو ."صالخلا مهارد الإ لبقأ ال : يرتشللا

 ؟ ال مأ صاخلا هلأ .كلذك

 ةيراللا ماقم مهدنع موقت {هيف ةزئاج تناك يذلا نامزلا يف } ةيرصبلا تناك نإ : لاق

 يف ،تناك نإو .ءادفلا موي دقنلا نم زئاجلاب نوكي ءادفلاف امهنيب قرف ال صالخلا
 ءادفلا ناك صالخلا ةيراللا ةميق نم عضوأ اهتميق ،ةزئاج يه يذلا نامزلا كلذ

 صالخلا ةيرالب ءافولا نوكي نيدلا كلذكو 5 ةيرصبلا ةيراللا ةميقب صالخلا ةيرالب

 . ملعأ هللاو صالخلا ةيرال نم اظح عضوأ اهزاوج موي ناك اذإ ةيرصبلا ةميقب

 دبعلا نأ ىعداو رخآ لجر ءاجو لجر نم ًادبع نهترا لجر يف لوقت امو : هل تلق
 نوكيأ .يعدملا اذهل دبعلاب ارقم سيل نهترملاو ، يعدملل ةكلمملاب رقم دبعلاو 5هل

 ؟ ال مأ هيلع اتباث دبعلا رارقإ

 ىلع لوبقم هرارقإف هسفن ىلع ةكلمملاب دحأل رقأو لقاع ًاغلاب ناك اذإ دبعلا امأ : لاق
 نهرلا تبثي مل ، ةكلمملاب دبعلا هل رقأ يذلا ريغ سانلا نم دحأ هاعدا نإف ؤ هسفن

 . ملعأ هللاو { هتمذ يف نهارلا ىلع انيد نهترملا لام راصو ؛ هيف

 ىرتشا اذإ لوقلا رثكأ يفف .رمت وأ بح نم ةبص يرتشي يذلا يف كلوق امأو
 تباث وه .اذكو اذكب نم لكو ،اذكو اذكب هنم يرج لك شاهنيعب ةبصلا هذه لجر

 اهارتشا ناك نإ زرالا ةروم امأو .هرصبأ ايع اريغتم رمتلا وأ بحلا جرخي مل اذإ هيلع

 .ملعأ هللاو .لوهجم هنأل عيبلا هيلع تبثي مل زرألا نم اهيفام رصبي مو

 وأ 0"'"طرق وأ '""“ردس لثم رجش هيفو .لام عاب نم يف لوقت امو : هل تلق

 ٨ ٢( عئاضبلل الوبقم انمث نوكت نا حلصت يتلاو شغلا نم ةميلسلا ةديجلا ةيضفلا مهاردلا اهب دارملا لعل : صالخلا مهارد .
 )٢٠٩) ىراحصلا ف لبالا هاعرت . فافجلا ةمراقم لع ةردق هل . ةيوارحصلا قطانملا ف شيعي يباغ يكوش رجش : ردسلا

 ةيدوالاو . ٠

 )٢٠) ياغ رجش : طرقلا ٠ دولجلا غبد يف هرشق نوينامعلا لمعتسي .

۔ _ ٢٣٩



 ؟ ال مأ يرتشملل كلذ تبثيأ ؛ عيبلا يف ركذي ملو هريغ وأ ،ءابنأ

 : هل لاقو رخآ لجرل اضرأ لجر عاب اذإو ؤ عرشلا نايب ءزج نم }‘تعمس دق : لاق

 .اهريغ وأ ةردس لثم رجش نم ءيش وأ لخن ضرألا يفو ؛ ضرألا هذه هل تعب دق

 هذه هل تعب : لاق نإو .اهيف ايب : لوقي ىتح ؛اهدحو ضرألا ىلع عيبلا عقو اينإف
 ناك اذإ كلذكو ؛ اهيف ايب لقي مل ولو .رجشو لخن نم اهيف امو تبثت اهنإف ةعطقلا

 نأ لوقلا تبثأو .هيف ايب لقي مل ولو رجش وأ ،لخن نم هيف ايب تبثي هنإف ناتسب
 .هيف ايب : لوقي

 هلو .اهؤطي ةمأ ىوس هدنع سيلو ،ةريثك نويد هيلع لجر يف لوقت امو : هل تلق

 ؟ ال مأ ةمألا كلت عابتأ . دالوأ اهنم

 ٨هدلو دلولا ناك اذإ نيدلا يف عابت دلولا مأ نأ ،نيملسملا راثآ نم ،هتعمسام ىلع لاق

 .هلام هيلع رجحي نأ لبق اهل رقأ ناك نإف 5 عيبلاب هتجوزل هرارقإ امأو .هدلوب ىلوأ وهو
 الو .ةحصلا يف هنم عيبلا ناك اذإ ،نايدلا نم ، نيملسملا لوق رثكأ يف 6 هب ىلوأ ىهف

 . كلذب اهل وه رقي مل اذإ هلام يف يه اهفرصت ين اهل ةجح

 لاملا ىنطأ نأ دعب هبحاص هادفف رايخلا عيبب لام هديب نميف لوقت امو : هل تلق

 فرع دقو كردي مل هضعب يقبو }كهضعب كردأ دق لخنلاو ،رايخلا عيبب لاملا هديب يذلا

 ؟ ضقتني مأ ءانطلا متي له . هناولأب لخنلا

 .ادعاصف ("١_)تانيراق عبس اهيف راص دق ةكردم ةلخن لك هنم ىدفملل ناك نإ : لاق

 نإ ءانطلا ضقتنيو 5 يدافلل يهف كردت مل ةلخن لكو . ادعاصف ("')تاكارد عبس وأ

 قضي مل نمثلا نم ءيشب هنم عيش ىلع امماتت نإو ،انطملا وأ ينطملا هضقن نإ ةلمج تينط

 ".ىلاعت هللا ءاش نإ ،كلذ

 ةدم ىلإ رايخ عيب ديص ةبشخ فصن لجر ىلع عاب لجر يف لوقت امو : هل تلق

 هل نم دارأو رحبلا يف ديصت ةبشخلا نوكت نأ رايخلا بحاص داراف .ةنس نيسمخ

 ؟ كلذ فيك .ردانبلا نم اهريغ وأ: { ةكم ىلإ رفاسي نأ لصألا

 .اهعيب امهدحأ دارأو اقفتي مل نإو 5،اقفتاام ىلع وهف كلذ نم ءيش ىلع اقفتا نإ : لاق

 وأ ءيش ىلع اقفتي نأ نيب ربج اهفصن عاب يذلا هكيرش ناك نإو ،اهعيب ىلع ربجأ
 عريبلا يمانم باب ٠ ماظنلا رهوج : يماسلا ٠ حلبلا سأر ل باطرالا نم ودبي ام لراأ وهو ٠6 نيراق اهدرفم : تانيرق ) ( ٢١١

 ٣٧٧/٢.

 .رامثإلا روط يف نوكت يتلا يه تاكرادلا تالخنلاو .تاكراد : باوصلا )٢١٢(

۔ ٢٤٠ _۔



 دارأو ،اهيف اقفتي ملو هيلع اهفصن عاب هكيرش ناك نإو . ةلمج اهعيبي وأ هنم اهيدفي

 حصت مل اهنأل رايخلاب عئابلاو رايخلاب يرتشملا رمأب عيبلا نوكيف اهعيب كيرشلا
 .ملعأ هللاو امهدحأل

 ؟ ال ما ةعفش رايخلا عيبو 3 ةداعقلا يف لهو : هل تلق

 .اهيف ةعفش الف ة٠' -3{ "'مأو ٠ افالتخا هيف نأ وجراف رايخلا عيب امأ : لاق

 ةاكز هيف .رسب راصام دعب فت:- هو دج اذإ لخنلا يف لوقت امو : هل تلق
 ؟ ال مأ

 .ةاكزلا هيفف الح نأ دعب '"""”"فشحام لك نأ .رثألا نم ،هتعمسام ىلع : لاق

 يذلا ىلع اهعيبي نأ (""'"”قدصملل زوجي له .نادبألا ةرطف يف لوقت امو : هل تلق

 ؟ ال مأ اهضبق لبق ،هيلع بجت
 .ةاكزلا ريغ اهنإ لوقو .ةاكزلا يف زوجي ام اهيف زوجي ةاكزلا ةلزنمب اهنأ لوق ىلع : لاق
 يطعي نم مهنم اهب نيدبعتملا ىلع اهلاوحأ فلتخت اهنأل اهضبق لبق اهعيب ينبجعي الو
 نأ الإ لكأي امم جرخي لكو شرمتلاو ريعشلا وأ ةرذلا يطعي نم مهنمو زرألاو ربلا
 . ملعأ هللاو كلذ نم لضفأب دحأ لضفتي

 لصحف

 : هللا همحر لاعسلا يرمعملا ديعس نب حلاص يلولا خيشلا ىلإ ى ًاضيأ هباوج نمو

 ىناوتو 6نهارلل لجر دنع يلخا نهترملا لسرأ دعبو كلجر ىلع ًايلح نهرأ لجر نعو
 ؟ال مأ نايض كلذ يف همزليأ .فلتو هبحاص ىلإ يلحلا غلبي ملو لوسرلا

 عفد نهترملا ناك نإ يدنع اييف : باوصلاو قحلا قيرط ىلإ يداهلا هللاو باوجلا
 الف عاضو ،رذع ريغب هغيلبت نع لوسرلا ىناوتو ،نهارلا نذإ ريغب لوسرلا ىلإ نهرلا
 ىلع نايض الف نهارلا نذإب لوسرلا ىلإ نهرلا عفد ناك نإو .نايضلا نم نايلسي
 .هيلع نايض الف تفلتف هتنامأ لوسرلا عيض نإو .نهترلل

 ىلع رقأو ،ةقرسب عاتملا نم ائيش دحأ نم ذخأ اذإ كولمملا دبعلا يفو : هل تلق

 .اهوحنو ةهاعل ررضتو رمتلا فلت انه دوصقملاو هادرأ رمتلا فشحو .افشح حبصأ اذإ حلبلا فشح : لاقي )٢١٣(

 ` .ةاكزلا عماج .ياجلا : قدصملا )٢١٤(

۔ _ ٢٤١



 دحأ دنع نم ىرتشا اذإ كلذكو ؟ ال مأ هيلع بجأ ديسلا هقدصي مو ةقرسلاب هسفن

 ؟ ال مأ هيلع بجأ هفوي لو ائيش ائيش :

 ةبقر يف وهو كلذب هل نذأ نوكي نأ الإ ديسلا مزلي ال هءارشو دبعلا عيب نإ : لاق

 هرارقإ يف ىلوملا هقدصو . ةلداعلا ةنيبلاب هيلع حص نإف ةقرسلا امأو . اموي قتع نإ دبعلا

 ءاش نإو ۔هانجام عفدو هدبع صلخ ديسلا ءاش نإف . هتبقر يف ؤاهب ذوخأم ةيانج يهف

 . ملعأ هتناو هتبقر نم رثكأ دبعلا هيلع ينجي الو ؛ هتيانج يف دبعلا عفد

 كلام نب دشرم نب رصان ددسملا روصنملا ديؤملا مامإلا ةهج نم هنظأ باوج نمو

 بحاص (١٢ث)ماقأو رايخ عيب عابملا لاملا ف لوقت امو : هنع ةللا يضر ٥ يبرعيلا

 (٨٢}“هعلطي ملو .رثكأ وأ .لقأ وأ نيتنس رادقم .ةراديبلاب لاملا يف لمعي لصألا
 دعب لمعلا يف لخد دقو هعلطي نأ دارأف .لاملا نم ةراديبلا نم يرتشملا

 ؟ ال مأ هجارخإ هلأ 8'"'"دادجلا

 اهيف لمعي نأ ىلع لخنلا بحاص هلخدأ اذإ راديبلا نأ رثألا يف انعمس دقو : باوجلا

 كلت يضقنت ىتح هجارخإ هل سيلف اهلمع يف لخدو فورعم اهترمث نم ءزجب
 ىلإ عجري نأ هيلع جتحيف }هسفن تاذ نم وه اهكرتي وأ .هتنايخ حصت وأ } رشلا

 الو . ملعأ هللاو ٦ هيلع ةجحلا لدعب هلمعي نم هيلع )٢١٨) رجأتسيف عجري ل نإو .

 . ملعأ هقلاو ،لمعلا ىنعم يف يبنجأ الو رايخلا عيبب عئابلا نيب اقرف "

. ) 

 كلذكو ؟ ال م كلذ زوجحم له 1 ةرظن رمتلاو بحلاب نطقلا عيب يلو : هللا همحر هنمو

 ؟ ال مأ كلذ زوجي له .ةرظن ضعبب هضعب '""؟}»%شيعلاب بحلا

 الف شيعلاب بحلا امأو .رمتلا كلذكو كلذ زئاجف نطقلا امأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو ديب ادي الإ كلذ زوجي

 . ماقو : باوصلا لعل )٢١٥(

 .ضرالا ةمدخ ىلع ةراجالا يأ ةراديبلا دقع خفي ملو هجرخي مل يا : لاملا نم ةراديبلا نم يرتشملا هعلطي مل )٢١٦(

 .داتعملا مسوملا يف راثلا عطق : دادجلا )٢١٧(

 .رجاتسا : حصنالا )٢١٨)

 .نايع لهأ فرع ين زرالا : هلعل )٢١٩(

۔ _ ٢٤٦٢



 اناويح هلك نمثلا وأ .نمثلا فصن يرتشملا ملسف ارئب اعيابت نيلجر يفو : هل تلق
 نع نوملسملا فقو دق رئبلا نأل رئبلا ءارش يف ريغم انأ : يرتشملا لاقف .ةميقلاب
 ضورعلاو ناويحلا نم ذخأام همزلي ريغلا هل زاج اذإو ؟ ال مأ ريغلا هل زوجيأ .اهتباتك

 ؟ ال مأ

 يه ،ضراألا هذهام يردأام ينأل هب يل ملع الف ضرألا يف ريغلا ةزاجإ امأ : لاق
 هدنع نم ىرتشاو مهاردلاب ناك نإف عيبلا امأو . تابوصغملا نم مأ .مر مأ لوصأ

 ناويحلا هيلع دريف ناويحب عيبلا ناك نإو . مهاردلا هيلع دريف عيبلا يف هريغ زاجو اناويح

 .ملعأ هتلاو ، يدنع اميف ،فلت موي هتميق هيلع دريف فلت نإف .هنيعب

 لصف

 . يوزنلا ينيسارخلا يلمازلا ديعس نب حلاص هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو

 ًاعرز عرزي نميفو . هللا همحر ، يلاعسلا يرمعملا ديعس نب حلاص خيشلا ىلإ " هللا همحر

 نالف '""")نّيذنام لثم هل لاق هنأ الإ نمثلاب هفرعي ملو ؤ ًارمتو ابح هيطعيف شراديب هعمو

 ؟ ال مأ طرت رتشيام هل تبثيأ

 عويبلا ىلع اوماتت نإو ،نمثلا ةلاهجب ضقتنم عيب اذه نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 .ايهنم ضارت ىلع هاموق نإو ،هلثمف دجوي مل نإف 5هرمتو هبح هلف الإو مهسفنأ ةبيطب
 .ملعأ هللاو كلذ يدنع قيضي الف © كلذ دنع هتميق هل عفدو

 دنع اهطرش نم ؛ لجأ ىلإ ةعتمألاو ناويحلا نم ائيش اعيابت نيلجر يفو : هل تلق

 ؟ ال مأ كلذ زوجيأ كاضورع وأ اناويح ءافولا نوكي نأ لجألا لحم

 اناك نإ اذه ىلع تبثي ال عيبلا نأ يدنع تباث ريغ وهو .لوهجم طرش اذه نإ : لاق

 . ملعأ هللاو 3 عيبلا دقع دنع كلذ اطرش

 لصف

 يقاتسرلا ديعس نب سيمخ هيزنلا يضاقلا خيشلا باوج نمو
 ٠ عئابل او وه عزانتو ٨١6ابيع ربعبل ١ ف رهظف ن اويحل ١ نم ًائيش و أ أريعب ىرتش ا نميفو

 ملف ةلاقإل ا تبلطو ٨ هيف تنبغتس او نالف دنع نم ًاريعب تيرتشا دق : يرتشملا لاقن

 )٢٢( هللا همحر :

 )٢٢٠( نادتسا : دارملا لعل .

 )٢٢١( قحلملا رظنا .

۔ _ ٢٤٣



 ؟ ال مأ عيب هيف هيلع تبثي ثرا . بيع هيف هربعب نكل . يل لصحت

 هنأ بيعلا حص اذإو . عيبلا هيلع تبث عئابلا نم ةلاقإلا يرتشملا بلط اذإ : باوجلا

 ،بيعلا شرأ يرتشمللف ، يرتشملا ىلع عئابلا هطرتشب ملو ،عيبلا لبق ةبادلا ين ناك

 . عجر . ملعأ هللاو

 اهعيبيل ابايث ىرتشا نمو : هل تلق . هتلا همحر ديعس نب حلاص خيشلا باوج ىلإ
 (٢٢"")طحشلا دنع بوثلا ديزيو ضقتنيف . عيبلا هيلع يذلا ءزجلا وهو . عارذلاب

 ؟ ال مأ كلذ زوجمأ ١ (٢"")ميسنتلاو

 هيلع قفتيام ىلعف دودحم ريغ ائيش ناك نإف .وه فيك هنأ عرذلاب يل ملع ال : لاق

 . ميسنت وأ طحش نم يرتشملاو عئابلا

 ىلع ايهنم قافتا ريغب عرذلا دنع بوثلا طحش مت عرذلاب اعيابت اذإ امأو : هريغ لاق

 اذهف . معن : لاق ؟ مهاردلا هذهم بوثلا اذه تلبق لق : هل لاق مث ٠ عيبلا دنع كلذ

 لبقاو كلذ يف رظنا .فازجلا ىلع ال عرذلا ىلع ايهعيب سيسأت نأل 5زوجي ال

 .هنم قحلا

 .هنزو حجار هنإ لالدلا لوقيو .ةادانم لاوعلاو نبجلاو نمسلا عيبو : هل تلق
 ؟ ال مأ كلذ زوجمأ

 نع ىهني نأ ينبجعيف © يرتشملاو عئابلا 0""ث)هفرعي مولعم ريغ ناحجرلا ناك اذإ : لاق

 نم جرخي نوكي نأ الإ يرتشملاو عئابلا هفرعي مولعم ءيش ىلع مهعيب نوكي ىتح كلذ

 عئابلا سفن ةبيطب ناك اذإ هميرحت ىل اع مدقأ الف . مهئارش يفو مهعيب نم سانلا ةداع

 . يرتشملاو

 6لاملا اذه يف كرش هل نم هعفشتساو لجر ىلع هلام عاب لجر يفو : هل تلق

 ؟ال مأ ةعفشلا كردي له . هدالوأ نم دحأل وأ . سانلا نم دحأل هب رقأ دق يرتشملاو

 الو .اهارتشا امدعب سانلا نم دحأل اهب رقأ اذإ يرتشملا رارقإ اهلطبي ال ةعفشلا : لاق

 . قيفوتلا هللابو . هتعفش عيفشلا ذخأام دعب عئابلا ىلع اهدر اهلطبي

 ةعبرأ هعيابي نأ ىلع ةضف ةيرال نيرشعو ةعبس الجر ىطعأ لجر يفو : هل تلق

 )٢٢٢( طيطمتلاو ديد تلاو بذجلا : طحشلا .

 )٢٢٣( طحشلا دض وهو ءاخرالا : ميسنتلا .

 )٢٢٤) هفرعي الو : هلعل .

۔ _ ٢٤٤



 ةعبرأ هطخ زوجي نم طخب هسفن ىلع بتكو .ا ذه ىلع لبقو © الابتو انطق انم نيسمخو

 ؟ ال مأ اذه زوب له .فلس ظفل ال عيب ظفل ظفللاو ؛ انطق انم نيسمخو
 الو ٦8 هعم سيلام ميب , اذهف عئابلا دنع وه سيل نطق ىلع عقو عيبلا ناك نإ : لاق

 عيب اذهف 6 هرصبي 1 يرتشملا نأ الإ ٠ عئابلا عم نطقلا ناك نإو .. ةمماتملا هيف ينبجعت

 . مرحي ال ةمماتملا يفو ٥ ضقتنم

 .هذه يهو اهانعم مهفأ لو ةلأسم . جاهنملا باتك يف ©“تتدجو دقو : هل تلق

 نأ د لجر نع س هللا همحر { ‘""ث)دادم نب هتلادبع نب دمحم خيشلا باوج نمو

 رشأ لع مهنيب ثيدحلا لصأو 3 ةئام راو افلأ هاطعأ . مهارد الجر يطعي

 2 سمخ هعيابف 72 ال اذه نإ لاق نم لاقف . ةكم وأ ةدح .)`٢٢٦) نم هل |هعفدي

 .رانيد ةئام عبرأو فلأب مهاردلا بحاص امهاو نيفرشأب

 هذه يل نيب . .ملعأ هللاو هلام سأر هل دودرم لطاب مارح عيب اذه نأ : باوجلا
 . ةلأسملا

 نم دلب ىلإ جورخلا دارأ نالجر كلذ لثمو ، حضاو اهانعم يدنع اذه نأ باوجلا
 كلذ ىلإ انلصو اذإ كيطعأل هضف تايرال رشع ىنطعأ هبحاصل امهدحأ لاقو .نادلبلا
 رب كوكم كعيابأ هل لاقف زوجي ال اذه نإ ايل ليقف ةضف ةيرال رشع ةسمخ البلا

 . ملعأ هتلاو ،ابرلا ىلع ةليح هنأل يدنع اهيف

 لصف

 نينس هلغتساو رايخ عيب لجر ىلع هلام عاب لجر يفو : هللا ايهمحر هيلإ هنمو
 ؟ ال مأ ريغ هل له . ةلاهجلا ىعداو ليحتسملا ريغ كلذ دعبو ؛ رخآ لجرل هلاحأو
 ريغلا نوكيو ،هل زئاج ةلاهجلاب ربغملاف { هل هيلع قحب ٢٢٨0")ةلايحلا تناك نإ : باوجلا

 .ةلغ لغتسا ناك نإ ،فالتخا هيلع ةلغلا در يفو .لوألا عئابلا ىلع ال ليحملا ىلع
 . ملعأ هناو

 . قحلملا رظنا )٢٢٥(

 )٢٢٦( .ةدج يف هل اهعفدي : باوصلا .

 )٢٢٧( ةلاوحلا : هلعل .

۔ ٢٤٥ ۔-



 هتجوز ىلع عاب كلذ دعبو ، ينالفلا هلام فصن هتجوزل عاب لجر ينفو : هل تلق

 تافورعم تالخن عبرأ ًاضيأ نيرخأ سانأ ىلع عابو .هنم تامولعم تالخن عبس

 دج نم مهنم نورتشملاو ، عئابلا تام نأ ىلإ هيلع ريغت ملو ةملاع هتجوزو ،رايخ عيب
 ناك لب تلاقو ةثرولا نم ةمسقلا تبلط تام نأ املف .اهدجي مل نم مهنمو }هلخن

 ؟ كلذ يف مكحلا فيك .هل يذلا فصنلا نم هعيب
 عيبلاب يضر اهنم حصي ملو ءامدقتم ةجوزلا ىلع عيبلا ناك نإ انبجعي اميف : لاق

 زوحو .ريخألا اهجوز عيبب تيضر اهنأ حصي ىتح .اهئارشب ىلوأ يدنع يهف رخأتملا

 "د ه هللاو اهيلع ةجح تبثي ال هتجوز ىلع جوزلا
) . 

 دادم نب رمع نب دمحم هتلادبع يبأ ةاضقلا يضاق يلولا يفولا خيشلا باوج نمو

 .ةينآلا وأ حالسلا نم ًائيش نهرأ نميف يديس لوقت امو : هللا همحر ،يوزنلا يرقعلا
 .هنهر يف ماقف ملع كلذ دعب مث ،نهرلا بحاص نم ملع الب نهرلا يرتشملا عاب دقو
 نوكيأ .نامز رهش دعب يقح يفوتسأو عيبأ نأ ينترمأ تنأ نهترملا لاقف ،هادف دارأو

 ؟ ايهنم نم لوق لوقلا
 هعيب زوجي الو نهارلا لوق لوقلا نأ : باوصلاو قحلا قيرط ىلإ قفوملا هللاو باوجلا
 . ملعأ هللاو .ةحص الب

 لاقف .كلذ يف افلتخاف .ةلاكو ريغب 0""”نهرتسملا عاب نإ تيأرأ : هل تلق

 لوقلا نوكيأ .مهرد ةئايب يفيس نهرلا بحاص لاقو .مهارد ةرشعب هتعب نهرتسملا

 ؟ ايهنم نم لوق
 در نإو ،هنيمي عم نمثلا نم اذكو اذك الإ غلبيام هنأ نهرتسملا لوق لوقلا : لاق

 هفلتأ اذإ اذه ،اذكو اذك غلبي وأ ى اذكو اذك ةميق هئيش نأ افلح نهارلا ىلع نيميلا

 اب هصلخي هادف هيلعف 5}هدر ىلع ردقيو ادوجوم ناك نإو .هدر ىلع ردقي لو نمهرتسملا

 . ملعأ هللاو } هيلع ردق

 عيبلا ناكو لجر نم . ًارمت وأ ابح لجرلا اذه ىرتشا اذإ تيأرأ : هل تلق

 نم وأ ، هلثم بح يرتشملا مزليأ .بحلا 0""“)تاف دقو هوجولا نم هجوب دساف
 ؟ هلثم دجوي مل اذإ هذخأ موي هنمث

 .فلت : تاف )٢٢٩( . نهترملا يا : نهرتسملا )٢٢٨(

۔ _ ٢٤٦



 لثم هل دجوي مل نإو ،رمت وا بح نم لثم هل ناك نإ هلثم عئابلل يرتشملا مزلي : لاف

 .هنيمي عم يرتشملا لوق لوقلاف اركانت نإو . ةميقلا هيلعف
 لاقو كنم هتذخأ يذلا بحلا لثم اذه لاقو ابح هل رضحأ نإ تيأرأ : هل تلق
 ؟ ايهنم نم لوق لوقلا نوكيأ ،اذه نم نسحأ يبح لب ال عئابلا

 . ملعأ هللاو ، يرتشملا '""`)رضعحي يذلا نم نسحأ هبح نأ عئابلا ىلع ةنيبلا : لاق

 يعدي نم لوق لوقلاف .رايخ عيب رخآلا ىعداو ،نهرلا لاملا بحاص ىعدا اذإو

 . ملعأ هللاو 5 هنيمي عم نهرلا

 مهرد فلأ هل يلع ناك بولطملا لاقف .مهرد فلأب الاجر بلطي لجر يف لوقت امو

 هنيب نوكيأ "مهاردلا "ددعب مسي ملو هتيفوأو يلع : لاق وأ ،لقي مل وأ ،هتيفوأو

 ؟ ال مأ قرف

 .هل يلع لاق نإو . هافوأ هنأ ةنيبلا هيلعف اهايإ هتيفوأو مهرد فلأ يلع لاق اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو 5 هنيمي عم هلوق لوقلاف اهايإ هتيفوأو .امهرد اذكو اذك لقي مو

) . 

 ىرتشا لجر يفو : هللا همحر 5.‘"""ناضمر نب دوعسم هيقفلا خيشلا باوج نمو
 كنم ضبقأ مل يرتشملا لاقف ،نمثلا ينطعأ يرتشملل عئابلا لاقف ةعلس لجر نم

 ؟ كلذ يف مكحلا فيك .نمثلا كيلإ عفدا ةعلسلا يل عفدا . ةعلسلا

 عئابلا نأ حص اذإف }ةعلسلا ضبق يرتشملا نأ حصي ىتح : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هلاو .نمثلا ميلست هيلعف ةعلسلا يرتشملا ضبق

 يرتشملا دارأو ماتيأ فلخو 5 عئابلا تامو ؤرايخلا عيبب لام هدنع نم يفو : هل تلق
 ؟ كلذ عيمج ين هل زوجي ال مأ نيغلاب وأ ىماتي اوناك ث ةثرولا ىلع ريغلا
 ٨ يرتشملا نود عئابلل رايخلا ناك نإو ،ريغلا هلف يرتشملاو عئابلل رايخلا ناك اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو . عئابلا توم دعب ريغ يرتشملل سيلف

 تبطعو توم اه ثدح وأ ٠ جالغ ةلخنلا يف رهظف ةلخن زنطتس حسا ا ذإو : هل تلق

 .هرضحا : باوصلا )٢٣٠(

 )٢٣١( مهاردلا ددع مسي ملو : باوصلا .. .

 )٢٣٢( قحلملا رظنا .

.۔ _ ٢٤٧



 كتينطأ هنم ىنطملا لاقو . ةلخنلا هذه يف ريغم انأ ينطملا لاقف .كلذ يف ايكاحتو .ةرمثلا

 ؟ كلذ يف هجولا فيك . ةحيحص اهايإ
 .هيف هل ضقن الف ءانطلا دعب ثدحام امأو ضقنلا هلف ينطملا اهب ملعي مل اذإ : لاق
 . ضقنلا هلف هب ملعي لو ءانطلا لبق بيع نم ناكام امأو

 نأ ىلإ عئابلا هيلع ريغي ملو هرجزيل ريغص رجش وهو ًاعرز ىرتشا نميف : هل تلق
 ؟ عئابلا ريغي ملو امارح مأ يرتشملل الالح اذه نوكيأ ؛ هعرز دصح

 دعب كلذ ممتو عئابلا هيلع ريغي مل نإو كردم ريغ ناك اذإ زوجي ال عرزلا عيب : لاق

 يرتشملا وأ عئابلا ريغ اذإ امأو . هيلع قيضي الف كلذب عئابلا سفن تباطو عرزلا كاردإ

 . ملعأ هتناو زوجي ال عيب اذه نأل كلذ يف ريغلا ايهلف

 ةلغلا در نهارلا دارأو & نهرتسملا تامو لجر ىلع ةلخن نهرأ لجر يلو : هل تلق

 ؟ كلذ يف مكحلاام .هتايح يف اهلكأ دق مهابأ نأل ةثرولا نم

 انهر ناك نإو ،رايخ عيب نهرلا ناك نإ ةلغ در هيلع سيلف انه رتسم ناك اذإ : لاق

 كلذب هل ةثرولا رقأ نإو هتايح ين بلطي مل هنأل هتجح تتامو تام دقف ،اضوبقم

 . ملعأ هتلاو }هيلع اودريلف ،نورضاح ،نولقاع ،نوغلاب مهو

 عيب نم مهرودص يف هنونكي امو نامزلا اذه لهأ يف ،يديس ،لوقت امو : هل تلق

 ؟ كلذ يف ةاكزلا فيك تلأس ةدملا تضقنا اذإو ،رايخلا عيب يف عطق

 نودري .ةدملا تضقنا اذإ } مهلك دلبلا لهأ ناك نإ اذه يف ينبجعي يذلاف : باوجلا

 .ةدملا ءاضقناب نوذخأي الو ، مهسفنأ ةبيطب ءادفلا مهاطعأ اذإ هبحاص ىلع لاملا

 نيفلتحم اوناكو ، كلذك اونوكي مل نإو .ةدملا تضقنا نإو ،اذه ىلع ةاكزلا مهنم ذخؤتف

 رهظام انلف .ةاكزلا نع اذه اولعف مهنأ مكنظو . عطقلا عي كلذكو .لوبقم مهلوقف
 رتسام هللاب هفلح 2 هقحلت نمم ناكو كلذب ادحأ متمهتا نإف .رتتساام هللو

 هلكو .ةاكزلا نع ارارف اذه لعف الو . ىفخأ الو } قح هيف هيلع هللا بجي ائيش مكيلع

 ايندلا يف كلو يل ةمالسلا هلأسأو ىرأ اييف كل ملسأ وهو .هبر زجعي ال وهو . هللا ىلإ

 . ملعأ هللاو { ةرخالاو

 لصق

 ىنيسارخلا ناسغ نب دمحم نب هللادبع يلاوملا يلاولا هيقفلا خيشلا باوج نمو

۔ _ ٢٤٨



 5'""يوزنلا يلاعسلا يرمعملا دوعسم نب دمحأ يلاوملا يلاولا ىلإ 7 هللا همحر ،يوزنلا

 اطلغ ،رخآ لجر بارج يرتشملا ذخاف رمت نم ("٤٢)ًابارج ىرتشا نميفو : هللا همحر
 موقيف ه هرمتلا رمت صقني لازجلا نإف .0""ث١ألوزج مأ احيحص كلذ يف موقيأ ، هلزَجو هنم

 ىلعف اهصقني ال لازجلا ناك نإو . نيتميقلا نيبام لضف لزاجلا ىلعو ًألوزجمو احيحص

 .باوجلا رمأ يف مدقت ايك موقي فرظلا نمث : لزاجل
 وه ميجلا رسكب لازجلا نال هعطق ىنعمب هلعلف لازخلا هلوق امأ : فلؤملا لاق

 ردصم لزج وهف انه امأو .لخنلا مارص يأ لازجلا نمز ءاج : لاقي ايك ،مارصلا

 . عجر .لبقتسملا نم هرسكو يضاملا ياز حتفب وهو .هعطق اذإ بارجلا لزج

 .يذلا ريغ كريغ بارج تذخأ تنأ : عئابلا لاقف كلذ يف فلتخا اذإو : هل تلق
 ؟ ايهنم نم لوق لوقلا ؛ يبارج الإ تذخأام يرتشملا لاقو ،هايإ كتعياب

 . ملعأ هتناو ، يرتشملا لوق لوقلا : لاق

) . 

 عبرأ اهتحت تتبنف رايخ عيب '""“”ةعويبم ةلخن نعو : هللا ايهمحر هيلإ هنمو

 هيفف علقلل حلصي عيبلا موي ناك نإف ؟ مرصلا نوكي نمل .رمثأو مرصلا ربكو ،تامرص
 اذإ ضرألا بحاص نع هفرصيو يرتشملل وهو ةلغلا نم هنإ : لاق ضعبف .فالتخا

 بلط نإ ةلخنلا نع هفرصو 5 عئابلل وهو لوصألا نم هنإ : ضعب لاقو .كلذ بلط
 نإف .هنيعب كرتيو لوصألا نم هنأ لوقلا رثكأ وهو لوقأ انأو .ءارشلا بحاص
 عفد عيبلاب ةقلعتم ةلخنلا تناك نإ .هنمث عيبو ؤفرص هفرص يرتشملا بلط ناك

 ةلخنلا تيدف اذإ مهاردلا ("٢"')تعفر الإو همهارد نم ينعأ هنمث نم بسحو ‘ هيلإ

 ىلإ نمثلا عفد دفت لو ةدملا تضقنا نإو .لوصألا بحاص ىلإ نمثلا عفد ام اموي

 . ملعأ هللاو ،عيبلا دعب نم تبن اذإ اذه ،يرتشللا

 . ةيرال ةئايب نهارلا لاقو 5ةيرال '""”نيتئايب نهترملا لاق اذإو : هل تلق

 )٢٣٣( قحلملا رظنا .

 .رمتلا هيف نزخي هوحنو صوخ نم ءاعو : بارجلا )٢٣٤(
 . مالكلا يف صقنب قايسلا يحوي )٢٣٥(

 )٢٣٦( ةعيبم : هلعل .

 )٢٣٧( تعفد : باوصلا لعل .
 )٢٣٨( ةيرال يثايب : باوصلا لعل .

۔ _ ٢٤٩



 لاقو . لضفلا يعدم هنأل ةنيبلا هيلع نهترملاو 3هنيمي عم نهارلا لوق لوقلا : لاق

 . لمعن كل تركذ امبو . اذه ريغ لاق نم

 .ةلغلاب ينبساحو ،كدنع ةنوهرم يتلخن نإ لصألا بحاص لاق اذإو : هل تلق

 ؟ امهنم يعدملا نم .رايخ عيب هايإ ينتعياب لب نهترملا لاقو
 لاق نم لافو . ةنيب رايخلا عيب يعدي نم ىلعو ،نهرلا يعدي نم لوق لوقلا : لاق
 . نايعدم امهالك

 ىلع نوكيأ اعيمج ايهه وأ امهدحأل رايخلا ناكو ،نيعيابتملا دحأ ريغ اذإو : هل تلق
 ؟ اهلغتسا ةلغ در يرتشملا

 ريغلا ناك نإو لوقلا رثكأ يف ةلغلا در هيلعف يرتشملا نم ةلاهجلاب ريغلا ناك نإ : لاق

 عفرو .رايخلا ضقن وه ريغلا ناك نإو .ةلغ در يرتشملا ىلع سيلف عئابلا نم

 .اعيمج ايلوأ ، يرتشم وأ عئاب نم رايخلا هل نمل الإ زوجي الف عيبلا ضقنو .مهاردلا
 . ةلغ در هيف سيلو

 ؟ ايهلام ريغ ايهتثرول لهو : هل تلق
 رايخلا هل نم ةثرولف .ةدملا ءاضقنا لبق © عيبلا ضقن يف امأو .الف ةلاهجلاب امهريغ امأف

 رايخلا نأ ىلعو 5 عيبلا كص يف نوكي ىتح ضعب لاقو .لوقلا رثكأ يف ضقنلا هل ايهنم
 . ملعأ هتلاو ذخان لوألابو .هدعب نم هترولو هل

 لصف

 ؟ ال مأ بيع وهأ ديبعلا مسو يفو : هللا اهمحر هيلإ هنمو

 للعلا نم يذلا مسولا امأو 3 ًابيع وه سيلف ةهبجلاو عادصلا ىلع مسولا امأ : لاق

 . ملعأ هللاو © عيبلا لبق مسولا ناك اذإ عيبلا هب دريو ؤبيع وهف

 لصف

 ٠ يوزنلا ىن ىنيسارخلا يلمازلا ديعس نب حلاص هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو

 نميفو : هللا همحر . يوزنلا يلاعسلا يرمعلا رماع نب هللادبع خيشلا ىلإ ؤ هلللا همحر

 زوجيأ ؛ مرن وه اذإف ،روف وأ مرن هنأ طرتشي ملو {ةادانم ،افيس لالدلا دنع نم ىرتشا
 ؟ ال مأ ةلاهجلاب هريغ

۔ _ ٢٥٠



 . مرنب تسيل فايسألا ةداع نأل ريغلا هل زوجي هنأ ، يدنع اميف : باوجلا

 تسب يرتشللا هاتأو { ةئيسن تايرال نايثب لجر نم ابوث ىرتشا اذإو : هل تلق
 ؟ ال مأ عيبلا اذه متيأ . يرتشملا اهلبق ،نيموي وأ موي دعب تايرال

 ضقتنم عيبلا : لوق .فالتخا كلذ يفف عيبلا دنع .عقو طرشلا اذه ناك نإ : لاق

 رثكأ هل : لوقو .لوقلا اذه ينبجعيو .نيهجولا يأ ىلع مت هامتأ نإو هاضقانت نإ

 : لوقو .("٠“)نيلجألا دعبأو نينمثلا لقأ هل : لوقو .‘""“)نيلجألا برقأو نينمثلا
 .رخآلاو لوألا يف ادح هل دح اذإ اذهو . ملعأ هئلاو ، عيبلا يف طرشام ىلع

 ١ لصالا اذه يف ؤ مدقتم رايخلا ت نأ حصا اذإف رايخلاو . عطقلا عيب , يف يف كلوق امأو

 - رهاظ

 نأ براضملل زوجيأ ٠ ةبراضم ارجات اهاطعأف مهارد هدنع تناك نمو : : هل تلق

 ؟ همارد نم اهارتشا ىتلا تاراجتلا نم ًائيش براضملا لدنع نم يرتشي

 .ملعأ هللاو 5 هلايب هلام يرتشي هنأل هنع يهنم كلذ : لاق

 ؟ ال مأ يهنلا يف ءاوس نوكيا لالدلا دنع نم اهارتشا اذإ تيأرأ : هل تلق

 هيلع موقي ؤ ًاضورع وأ 5 اليك وأ ،انزو ةعلسلا نم ذخأ ًائيش دارأ اذإ نكلو معن : لاق

 . ملعأ هللاو ،ايهنيب باسحلا عقي نأ ىلإ

 ائيش كل مسرنسو }ةريثك فلسلا ظافلأف ؛ فلسلا ظافلأ كل بتكأ نأ كلوق امأو

 تايراللا هذه نالفاي كتفلس دق : لوقت .الصأ نوكيل هظافلأ نم ‘كلذ نم
 نم اذكو اذك ىلإ 5أرب ("٤')ابيرج اذك وأ اذكو اذكب لاقثم اذكو اذك يهو ،ةيضفلا
 لوقيف ؛ هل دحال هرثكأو 3 مايا ةثالث ىلإ فلسلا لجأ لقأ نأل روهشلا نم وأ .مايألا
 يذلا لجألا ىلإ ربلا نم بيرج اذكو اذكب مهاردلا هذه تلبق دق : : '٦٤٢٨)فلستملا

 . ملعأ هللاو ؤفلستملا اذه يلع طرش

 )٢٣٩( لينلا حرش يف ةلاسملا عجار ١٣٠/٨ / ١٣٢.

 )٢٤٠( لينلا حرش يف ةلاسملا عجار ١٣٠/٨ ۔١٣٢.

 .ليك ةدحو : بيرجلا )٢٤١(

 )٢٤٦( (ةعلسلا) نمثلا هيف رخؤيو نمثلا هيف مدقي عيب وهو ،ملسلا وأ فلسلاب عئابلا وم ءانه ؤفلستملا .

۔ -_ ٢٥١



 .ةبادلا تتامو 8‘"“")ةباد هب هتبثأو قح لجرل هيلع نميفو : هلا ايهمحر }هيلإ هنمو
 . ؟ قحلا هل نم دي وأ قحلا هيلع يذلا دي يف ةبادلا تناك .ال مأ قحلا هنع طقسيأ

 اذإ اهتومب لطبي مل قحلا هيلع نم دي يف ةبادلا تناك اذإ امأ : قيفوتلا هتلابو باوجلا

 لوق ىلعف .هقح يف انهر قحلا هل نم اهضبق ةبادلا تناك نإو .اهبحاص دي يف تتام

 قحلا ناك نإ ةبادلا ةميق ردقب قحلا نم لطبي ،هدي يف تتام اذإ ناويحلا نهر زيجي نم

 ناويحلا نهر زيجي ال نم لوق ىلعو . هلك لطب لقأ وأ اهلثم ناك نإو .اهتميق نم رثكأ
 هجو ريغ ىلع اهضبق ناك نإو .قحلا هل نم دي يف ةبادلا تتام ولو .هيلع قاب قحلاف

 اذإ هدي يف اهتومب هقح لطبي الف .اهايإ هنمأ وأ 5اهايأ ًدراعأ وه امنإو .هقح يف نهرلا

 . ملعأ هتلاو .اهيف هناخ الو .اهعييضت "!)دمعتي مل

 ةداع نم ناكو ٠ انزو هربغ وأ © نيملسملا لام تيبل .ارمت عيبي ناك نمو : : هل تلق

 اذإ تيأرأ ؛ ("٤ث)بارحجلا ةفصخ نع رشعلا فصن طقسي ابارج دحأ نزو اذإ دلبلا

 ؟ زاوجلا ف عيبلا فيك .رمت نم بارج لكل طقسي ناك

 ن ا نماذو ١ ذكب ب ارج ١ هيلع حيبي ٠ ن أ ينبجعيو .. . ينبجعي ال نيعيبل ١ الك : لاق

 زي ناك نإف .هفرصب هل هنزو ولو . م الو .رشع فصن هنع صقني الو . مه ردلا

 نم " هنع طقسب الو ٠ نمثلا نم ائيش هنع طقسأ ٠ فرظلا لبقا .نم هحماسي نأ

 .ملعأ هللاو . فلتخت فورظلا نأل قحلل ةقفاوم ريغ ةنس يدنع هذهو . نزولا

 ضعب لاقف ؟ اهنزو يف قوسلا لهأ رجاشت اذإ سولفلا يف لوقت امو : هل تلق

 ؟ كلذ يف اورجاشتو ،ايندعم الإ هذخانام مهضعب لاقو .لاقثم ثلث هذخانام
 مهنيب (٤٢)هوزواجت امو دلبلا لهأ ةماع ةلماعم ىلإ اذه يف عجري نأ ينبجعي : لاق

 ضراف ،دلبلا اذه يف يرتشتو عيبت نأ تئش نإ هل لاقي كلذ فلاخ نمو ؛ دقنلا نم
 . ملعأ هللاو اهيف ءارشلاو عيبلا كرتاف ضرت مل نإو ،دقنلا نم هيلع مه امب

 كلذ دعبف مهاردلا نم اهريغ وأ .ةيسابع وأ .ةيرال ادحأ تيفو اذإ : هل تلق
 .ةباد هيف نهتراو : دارملا لعل )٢٤٣(
 .اهعييضت دمعتي م اذإ : باوصلا )٢٤٤(

. 
 بارجلا فصن 6يامعلا فرعلا ف .ينعت : بارج ة ةفصخ
)٢٤٥( 

 )٢٤٦( هتزاجإ لع اوفراعتام : دارملا لعل .

۔ _ ٢٥٢



 حصي ل اذإ ں يمهارد يف اهطلخأ نا يل زوجيأ ،'"٠“ةرياب اهنأ ىلع يقوملا ينعأ يلع اهدر
 ؟ اهداسف ىنعم يعم

 كعم حص دق ناك نإو 6 اهيفوت نأ كيلع قضي ل ةرئاب اهنأ كعم حصت ل اذإ : لاق

 ةديجلا نع اهناصقن يدنع كمزل انايسن وأ ادمع اهتيفوأ نانف ٠ اهيفوت نأ زجم ل اهروب

 ملعأ هللاو ٠ ةرئاب اهنأ هملعت ملو ٠ اهايإ هتيفوأ نمل

 لصف

 لإ ٠ هللا همحر ٠6 يقاتسرلا ديعس نب سيمخ ٠ هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو

 لجر ىلع عاب لجر نعو : ("'”ىمايرلا يرورسملا كرابم نب هللادبع نب دمحم خيشلا

 ؟ ال مأ كلذ تبثيأ هديب راشأو يرتشملا زمغو ًابوث وأ ارمت وأ ٠ ابح

 لصف

 الو ١ نيعيابتملا ن نم مامتإلاب الإ ماكحألا ف تبثت ال عويبلا يف ةراشإلا نإ : باوجلا

 لعفلاب اهتنسلأب كلذ نارهظي يرتشلملا نم لوبقو عئابلا نم ظفلب الإ ماكحألا يف تبثت

 زمغلا امأو .تيرتشا دق : يرتشملا لوقيو ؛ تعب دق : عئابلا لوقي .يضاملا

 . ملعأ هللاو ۔ مكح اهب تبثي الف ةراشإلاو

 ينعياب هل لاق . ٥ لجالا رضح الف ٠ ةمولعم ةدم ىلإ لجر ٢٤) ٩)نييد نمو : هل تلق

 زوجيأ ٠ هيفويل ًائيش هعياب كلذ دعبف .، )٠٥٢)ر زاوجلا هعنم لجأ نم كلذ ىبأف ٠ كينوأل

 ؟ ال ما كل كلذ

 امهيلع قيضي الف زوجع ال يتلا طرشلا نم كلذ يف طرش اهنيب مدقتي مل اذإ :

 . ملعأ هللاو :

 ناويحلا يف ىمعألا عيب نأ ملعاف ؟ ال مأ ضقنلا هلخديأ ىمعألا عيب يف كلوق امأو

 عيب ناويحلا بحاص متأ نإف .ابرلا قيرط نمال ، ةلاهجلا قيرط نم ضقنلا هيف
 . كلذ هلف هضقن دارأ نإو زئاجو مات وهف ىمعالا

 )٢٤٧( ةفئاز ةديج ريغ : ةرياب ةيرال .

 )٢٤٨( قحلملا رظنا .
 .انيد ىطعا يأ .ناد : دارملا لعل )٢٤٩(

 )٢٥٠( .عئارذلا نم هنوكل هزاوج مدعب لوقي هنال كلذ ىباف : دارملا لعل . .

۔ ٢٥٢٣.



 ؟ اهريغو علسلا يف ةبراضملا زوبحتو : : هل تلق

 يف زوجت الف ضورعلا امأو .ةضفلاو بهذلا نم دوقنلاب الإ زوجت ال ةبراضملا : لاق
 . ملعأ هللاو ٠ نوملسملا هيلع لمعي يذلا لوقلا ىلع . ةبراضملا

. 

 همحر ناديبع نب هعمج نب هللادبع نب دمحم هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو

 : هللا همحر . يوزنلا يرمعملا دوعسم نب دمحح نب رماع يلاوملا يلاولا خيشلا ىلإ 8 هللا

 رايخلا لصالا ٢٥١) )يرتشم عفرو رخآ لجر ىلع هلضأ مث رايخ عيب هلام عاب لجرو

 عيب لبق نم هعاب ذق الام عاب هنأ جتحاو عئابلا ري ريغ مث 3 عفري ل وأ رايخلا يرتشم نم

 ؟ ال مأ ة هجح هلأ رايخ

 ينبجعيو . عيبلا اذه يف ،فالتخالا هيف يرجي اذه لثم يف : قيفوتلا هتلابو "باوجلا

 . ملعأ هتلاو { ميبلا يف ريغ اذإ ريغلا عئابلل نوكي نأ

 هنمث نم لقإب هؤارش ناكو . ةمولعم ةدم ىلإ رايخ عيبب الام ىرتشا نمو : : هل تلق

 عيب ةدم .تضقنا اذإ ًااصأ هذخأي نأ هل بيطي له .هعاب موي . ًاعطق هعاب نإ

 ؟ )٦٢ ٢٥) رايخلا

 ةلاهجلاب عئابلا ريغ نإو .اهؤاضقنا برق دق ةدملا نأ عئابلل لوقي نأ هيلع نأ ظفحأ ملو

 اذإو .اهلبق وأ ةدملا ءاضقنا دعب ريغلا هلو الهاج ناك اذإ كلذ هلف ةدملا ءاضقنا دعب
 هيلع نإ نيملسملا نم لاق نم لاقف ؛ اهلبق وأ ةدملا ءاضقنا لدعب ةلاهجلا ليبسب ريغ

 عيبلا عجرو ،هريغ لطبأ الإو نمثلا ملس نإف .مايأ ةثالث مهاردلا ميلست يف لجألا

 عابيو ،لاملا يف ةقلعتم مهاردلا نوكتو هيلع لجأ ال : لاق نم لاقو . الوأ ناك ايك

 عئابلا دارأ اذإ امأو . يلإ بحأ لوقلا اذهو .لاملا بحاص هدفي مل نإ مهاردلاب لاملا
 هللاو ، مهاردلا روضحب الإ عيبلا خسف نوكي الف إةدملا ءاضقنا لبق عيبلا خسفي نأ
 .ملعا

. ) 

 نأ ىلع ،حلف نم ءامو رايخلا عيبب لام لجر ىرتشا اذإو : هللا ايهمحر ،هيلإ هنمو
 .هخسف بلط : رايخلا عفر )٢٥١(

 . هيف صقنب يحوي مالكلا قايس )٢٥٢(

۔ ٢٥٤ ۔-



 ؛ رايخلاب يرتشملا ىلع ءيش الو 0عئابلا ىلع 5هريغو سبك نم جلفلا ةمدخ نوكت

 ؟ اتباثو ازئاج عيبلا اذه نوكيا

 نم لاق نم لاقف : نيملسملا نيب فالتخا كلذ يفف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 طرشلاو عيبلا نإ : نيملسملا نم لاق نم لاقو .ناتباث طرشلاو عيبلا نإ نيملسملا

 . ملعأ هلاو ،لطاب طرشلاو تباث عيبلا نإ : نيملسملا نم لاق نم لاقو .نالطاب

 . ملعأ هللاو ،ضقتنم وهف عيبلا ىلع امماتتي مل نإ ينبجعيو

 ضقنلا هجو نمو ابرلا هجو نم ًادساف ءارش لجر نم لجر ىرتشا اذإو : هل تلق
 يئ اوبلط اذإ نايدلا هكراشيأ ى عيبلا ضقتنا مث هلام عيمجب طيحي نيد عئابلا ىلعو

 ؟ نايدلا هكراشي ال مأ ، لجرلا نم هارتشا اييف كلذ

 . عئابلا لبق نم وأ يرتشملا لبق نم ضقنلا ناك ،ءامرغلا نم ىلوأ يرتشملا : لاق

 ناك اذإو . عئابلا لبق نم ضقنلا ناك اذإ اصوصخو نيملسملا راثا نم هتظفح اذكه

 عيبلا ناك اذإ امأو .نايدلا نم ىلوأ نوكي نأ ًاضيأ ينبجعيف يرتشملا لبق نم ضقنلا
 . ملعأ هللاو ،همهارد يرتشمللو ،عيبب كلذ سيلف ابرلا قيرط نم 5ادساف

 ريغ مث هريغل يرتشملا هلاحأف ،رايخلاب لام ىرتشا لجر يف لوقتامو : هل تلق
 ؟ هلاحأ نم ىلع مأ لصألا بحاص ىلع ةجح نوكتأ . ةلاهجلا هئاعداب هل لاحملا

 ىلع وأ عيبلا هجو ىلع ةلاحإلا هذه تناك نإف .ليحملا ىلع وهف ريغلا توبث امأ : لاق

 نم ىلع هضقنو 5 ةلاهجلاب كلذ ضقن هلف اذكو اذك وهو ،هل هيلع قحب ءاضقلا هجو

 هتظفح اذكه .هلاحأ نم ىلع اهدري كلذك ةلغلل هدرو ؛ لوألا عئابلا ىلع ال هلاحأ

 تناك نإو . هللا همحر يوزنلا ينيسارخلا يلمازلا ديعس نب حلاص هيقفلا خيشلا نع

 هل رقأو ،رايخلاب عيبلا هلاحأ امنإو ،ءاضقلا ريغو ؤ عيبلا ريغ هجو ىلع تعقو ةلاحإلا

 .كلذ يف ضقن الف ٦هل هيلع قحب هل هرارقإ نكي ملو ،رايخلا عيبلاب

 داراف تام ىتح انامز هلغتساف ،رايخلا عيبب ألام لجر ىرتشا اذإو : هل تلق
 ؟ ال مأ ريغ مهلأ . ةلاهجلاب ريغلا هتثرو

 .ريغال لوقلا رثكأو .نيملسملا نيب فالتخا كلذ ىفف ةلاهجلاب ةثرولا ريغ امأ : لاق

 ضقن هنثرولف إ عيبلا اذه ضقتناو هتثرولو ، يرتشملل رايخلا لعج عئابلا ناك اذإ اماو
 . ملعأ هللاو © عيبلا اذه

 لجرلا اذهل ءام دجأ ل يرتشملا لاقف ءام لجر ىلع عاب لجر يف لوقت امو : هل تلق

۔ ٢٥٥ ۔



 لب : عئابلا لاقف .ءاملا ينضبقي وأ يمهارد يلع دري امإ .هنم هضبقأ لو هضبقأ ىتح

 يرتشملا ىلع تبثي لهو ؟ ايهنم هلوق لوقلا نم .ضبقلا رخآلا ركنأو .ءاملا هتضبق
 ؟ ال مأ طرشلا اذه
 ضبق هنأ ةنيبلا عئابلا ىلعو ،ءاملا هضبقي مل عئابلا نأ يرتشملا لوق لوقلا : لاق

 . ملعأ هللاو هل هعاب يذلا ءاملا اذه يرتشللا

. ) 

 بئاغلا هتثرو يفو .كلاه لام يضاقلاو يلاولا عاب اذإو : هللا ايهمحر هيلإ هنمو
 ةباتك ظفلام نوملسملا هزاجأ يذلا هجولا ىلع كلاهلا نيد ءاضق ين ،ميتيلاو

 ؟ عيبلا
 عيبلا حص دق : مكاحلا بتكي نأ ، كلذ يف ةباتكلا ظفلف : قيفوتلا هللابو ،باوجلا

 .اذكو اذك ىمسملا هلام وهو ،ينالفلا نالف نب نالف كلاهلا لام يف يعرشلا فيرشلا

 .هدودح عيمجبو ،اهريغو لخن نم ،لاملا اذه ينام عيمجب اذك جلف يقس نم

 نالف نب نالف لاملا اذهل يرتشملاو . ةيرال اذكو اذكب هكلاسمو 5.هقرطو .هقوقحو
 ةءارب روكذملا عيبلا اذه نمث نم اذه ينالفلا نالف نب نالف يرتشملا ءىرب دقو ينالفلا

 دعب كلذو كلاهلا نيد ءاضقل روكذملا لاملا اذه ينم عيبلا اذه ناكو .ءافيتساو ضبق

 رضحمب ةعبارلا يف "٢"”بجوأو نيملسملا قوس يف عمج ثالث لاملا اذه ىلع يدون نأ
 .ينالفلا نالف نب نالف هعم حصو هبتكو اذك رهش نم اذك خيراتب نيملسملا تاقث

. 

 يدنكلا كرابم نب هللادبع نب دشار يلاوملا يلاولا خيشلا ىلإ هللا همحر 3 هباوج نمو

 لثم لجرلا فلسي نأ زوبيأ فلسلا يف لوقت امو : هللا همحر يوزنلا يدمسلا

 ؟ عرذ وأ نزوب ث ةفورعم ةفص ىلع راجحألاو عوذجلاو باوبألاو باشخألا
 يذلاو .نيملسملا راثا نم هتظفحام ىلع فالتخا كلذ يف : قيفوتلا هللابو پ باوجلا
 باشخألا كلذكو . مولعم ضرعو ،مولعم لوط ىلع عوذجلا نوكي كلذ زيجي

 .راجحألاو باوبألاو

 ناكو ةضف ةيرال اذكو اذكب ،ةئيسن لجرل اضورع لجر عاب اذإو : هل تلق
 .بجوو : باوصلا )٢٥٢(

۔ ٢٥٦ ۔-



 لوالا ميبلا نوكيأ .رايخلا عيبب لام ى مهاردلا هذهب 5،هعيابي نأ ىلع اهنيب طرشلا
 ؟ كلذ يف هجولا فيك مأ ؟ ابرلا هلخدي مأ ؟ امات رخآلاو

 لجأ ىلإ ةضف ةيرال اذكو اذكب اضورع هعياب اذإ امأو .زوجي الف طرشلا ىلع امأ : لاق

 رايخلا عيبب الام مهاردلا كلتب هعيابو . مهاردلا هفوي ملو مهاردلا تلح اذإف . ؤ . مولعم

 ؟ ميبلا هب دريو ابيع نوكيأ .جوز اهل ناكو ةمأ عاب اذإو : تلق
 اذكه .هب ملعي مل اذإ ،كلذ هلف اهدر يرتشملا دارأ اذإف . بيع ةمألا يف جوزلا : لاق

 . ملعأ هتلاو ، عرشلا نايب عزج نم هتظفح

 مأ ةعفش هيف هدلاو ىلع عاب نإ دلولا كلذكو ؟ ال مأ ةعفش ناويحلا يفو : هل تلق

 ؟ ال

 امأو .ةعفشلا هيفف هدلول دلاولا عاب اذإو .امهنيب ةعفش الف هدلاول دلولا عاب اذإ : لاق

 .فالتخا اهيف ةعفشلا يفف ناويحلا يف

 مأ يقرغلا نمثب هعيبي نأ هل زوجيأ ؛ 0"ث“)يقرغب ايقن ًاسرو طلخ نمو : هل تلق

 ؟ال

 نم "ةرداب هب طلخي ملام ائيش انه اهدقنتسي مل هنأل ةفصلا هذه ىلع هل زئاج : لاق

 هعبي مل ولو { يقنلا نم ةرداب يقرغلا اذهب طلخ ناك نإو . يقرغلا هيلع دسك اذإ يقنلا

 . ملعأ هللاو . هطلخ زوبجي الف يقرغلا نمث نم رثكاب

 :؟ ال مأ عيبلا يف ًابيع نوكيأ .ةجوز هل ناك اذإ دبعلاو : هل تلق
 لاقو .بنع وهف ةجوز هل ناك اذإ دبعلا نإ : لاق نم لاق .فالتخا كلذ يف : لاق

 . بيعب سيل : لاق نم

 [ ؟ ال مأ عيبلا هب دري لمح اهب ناك اذإ ةمألا كلذ : هل تلق

 راثا نم هتظفحام ىلع ‘بيعب سيل : لاق نم لاقو .بيع ةمألا يف لمحلا : لاف

 . ملعأ هتلاو . نيملسللا

 نويناهعلا ناكو .ء ءيدرلا وه يقرغلا سرولاو . ةنيزلاو بيبطتلل لمعتسي يتابن نهد سرولا : يقرغب ايقن اسرو طلخ )٢٥٤(
 . نميلا نم سررلاب نوتاي

۔ _ ٢٥٧



 لصف

 همحر ،يوزنلا يجولفلا هقلادبع نب حلاص يلاولا خيشلا ىلإ هللا همحر هباوج نمو
 ريغص فلع عرز لاملا يف ناكو .ميتيل وأ .دجسمل آلام ينطي نأ دارأ نميفو : هللا
 ؟ ال مأ كلذ زوبجأ . ينطملل نوكيل ءانطلا يف هلخدي نأ دارأف
 يرتشملا هزبي نأ طرشلا ناكو ءانطلا يف هلخدأ اذإ فلعلا امأ : قيفوتلا هتلابو باوجلا

 كلذ زوجي الف كردي نأ ىلإ ضرألا يف هكرتي نأ دارأ اذإ امأو .زئاج كلذف كردي نأ لبق

 عرزلا ينطتسملا ضرألا بحاص حنميو ضرألا ينطتسملا هنم ("٥)دعتقي نأ الإ

 . ملعأ هللاو زئاج كلذف .ضرألا يف يذلا

 عيبلا اذه ضقن يرتشملا دارأ مث ،رايخلا عيبب لام لجر ىرتشا اذإو : هل تلق
 ناكو {رايخلا عيبلا اذه يرتشملا اذه ضقن اذإف ،عيبلا ضقن ابوتكم ناك وأ . ةلاهجلاب
 نايدلا رئاسك عيبلا ضقن يذلا يرتشملا اذه نوكي له .هلامب طيحت نويد عئابلا ىلع

 عيبلاب لاملا اذه ىرتشا لجرلا اذه ناك اذإ تيأرأ ؟ لاملا ةميقب مهنم ىلوأ وه مأ

 ؟ ال مأ قرف اهنيب مأ ؟ رايخلا عيب لثم وه له اهريغ وأ ةلاهجب عيبلا صقن مث رايخلا

 هكراشي الو ،لاملا يف ةتباث يرتشملا مهاردف ]عئابلا لبق نم ضقنلا ناك اذإ : لاق

 يرتشملا نم ضقنلا ناك نإو .اعطق مأ ارايخ عيبلا ناك .لاملا ين قلطملا نيدلا لهأ

 .هب يتفيو 6هيلع لمعيو كلذ نم .مداخلا بجعي يذلاو .فالتخا كلذ يفف

 نوكتو }اعطق وأ ارايخ عيبلا ناك ؛ ةقلطملا نويدلا لهأ ىلوأ يرتشملا نأ 3 هب مكحيو
 . ملعأ هتناو كلذ يف نايدلا هكراشي الو عابملا لاملا يف ةقلعتم يرتشملا مهارد

 هيف ناكو ،رايخلا عيب عابملا لاملا يف ،يديس .كلأسأو : هللا ايهمحر هيلإ هنمو

 وأ .‘"““>جنرتأ وأ .‘"©“)جنران وأ نوميلو ،ءابمأو زومو 5"٠")لوحفو .ليخن

 نم ليلقلا ءىشلا .صنلا يف . ةردابلاب دارملا لعلو .اتابن هثدحاو سررلا دوجأ ةردابلا .برعلا ناسل ين .ءاج : ةرداب )٢٥٥(
 . هنع رطفنيام لوا تابنلا سار اضيا ةردابلا نال . يقنلا سرولا

. 
 ةرجأب وا اهجاتنإ نم ءزجب ضرالا ءارك ةداعقلاو . ضرالا هنم يرتكي نأ : دعتقي
)٢٥٦( 

 .رمثملا ليخنلا اهب ربؤي يتلا ةداملا يطعي يذلا وه ليخنلا نم لحفلاو 6 لحف اهدرفم لوحفلا )٢٥٧(

. 
 ءاتشلا لصف رايث نم وهو . ةضومحلا نم ءيش عم ولحلا نوميللا اضيا ىمسي تايضمحلا نم عون : جنران
)٢٥٨( 

 )٢٥٩( لجرفسلا نم رغصا وهو ةوالح رثكا اهنكلو جنرانلاب ةهيبش ةرمث : جنرتا .

- ٢٥٨



 وأ ںسرغلا اذه ناك .ةرذو .ربو نطقو 5.‘"٦"»ملظعو .‘٦٨`”تقو ،‘"٦‘}>لجرفس

 .راجشالا هذه يف سراغلا ناك وأ .هدعب وأ عيبلا لبق 5 عئابلا هعرزو هسرغ عرزلا
 يف ارجاشتف عيبلا اذه ضقن عئابلا دارأ مث 5رايخلاب يرتشملا عرزلا اذه يف عرازلاو
 .يل ةلغلا لوقي دحاو لك ؛ لوحفلا ريغو لوحفلاو . ليخنلاو راجشألاو عرزلا اذه

 .ىلاعت هنلا ءاش نإ ميظعلا رجألا كلو .هنيعب عيش لك كارد انخيش انل نيب

 عبس وأ تانيراق عبس اهيف ةلخن لك وهف 6ليخنلا كارد امأ : قيفوتلا هتلابو باوجلا

 .هتاذ نم نوكيو .اهلك "٦")ةقورفتلا لوحام بطري نأ وهو كاردلا ةفصو . تاكراد

 يرشملل وهو .هنم ىدفملل يهف ءادفلا موي .هريغ وأ .‘"`ثرقن لثم ةهاع نمال

 وهو يدافملل يهف ءادفلا موي تاكراد وأ . تانيراق اهيف نكت مل ةلخن لكو .رايخلاب
 يهو . اهكارد كلذف .")تابنلل حلصت ةعبات لك يهف لوحفلا كارد امأو . عئابلا

 لاقو . يدافملل يهو 5ةكردم ريغ يهف تابنلل حلصت مل ةتابن لكو .هنم ىدفملل

 .ةدحاو ةتابن ولو تابنلل حلصي لحفلا لمح نم ءيش راص اذإ : نيملسملا (٦٦٢).رم

 عبس لحفلا كردأ اذإ : لاق نم لاقو .هنم ىدفملل لحفلا كلذ لمح عيمج مكحف

 نأ يلإ بحأ لوألا لوقلاو .هنم ىدفملل لحفلا كلذ لمح عيمج مكحف .تاتابن

 وهف زوملا كارد ةفص امأو . يدافلل كردملا ريغو هنم ىدفملل تابنلا نم كردملا نوكي

 مكحف مبس ءابنألا ةرجش نم كردأ اذإ ءابنألا كارد ةفص امأو .هدودح توتسا اذإ

 6نوميللا كارد ةفص امأو .لوقلا رثكأ ىلع لخنلاك وهو ،هنم ىدفملل ةرجشلا كلت

 هنم بهذ اذإ : لاق نم لاقو .ءاملا هيف جرد اذإ : نيملسملا نم لاق نم لاق

 .غبصلل حلصي راص اذإ : لاق نم لاقو .رفصأ اذإ : لاق نم لاقو .'"٠"خاخشلا

 ةفص امأو . هكارد ةفص كلتف .لكألل حلصي راصو ،حجضن اذإ : خوخلا كارد امأو

 لاقو .لكألل حلصي راص اذإ : نيملسملا نم لاق نم لاقف ،جنرتألاو جنرانلا كارد

 اذإ هكاردف تقلا امأو .رفصا اذإ : لاق نم لاقو . خاخشلا هنع بهذ اذإ : لاق نم

 .هنم أمجح ربكأ هنكلو جنرانلا سنج نم ءاتشلا لصف راين نم تايضمحلا نم فنص .ينايعلا فرعلا يف .لجرفس )٢٦٠(
 .ناويحلل ًافلع يطعت ةيبشعلا تاعورزملا نم فنص : تقلا )٢٦١(
 .بايثلا غبص يف اهترمث لمعتست ميسربلا لثم ةتبن : ملظعلا )٢٦٦(
 .خورمشلاب طبترم رمتلا وا بطرلا ةبح سار يطغي ريغص عمق يه : ةقورفتلا )٢٦٢(
 .هيف رويطلا رقن رثا وهو بطرلا تاهاع نم : رقنلا )٢٦٤(

 .ربا يا تبنو .ليخنلا ريبات وه .ينايعلا فرعلا يف .تابنلا )٢٦٥(
 )٢٦٦( .نيملسملا نم لاق نم لاقو : باوصلا لمل . .

 )٢٦٧( .هربشقت دنع نوميللا نم رياطتت يتلا ةيضمحلا ةداملا وه : خاخشلا

۔ _ ٢٥٩



 كارد امأو .'"٦“)ممق هل قبي ملو "٦“”هسور توتسا اذإ ملظعلا كارد امأو .زازجلا غلب

 نم لاق نم لاقو .هكارد كلذف .هضعب يف وأ .‘٨")شقملا هيف رشك اذإ نطقلا
 كارد ةفص امأو .اهرسب دسفي ملو(""')ةروقلا تسبي ول نأ دح ف راص اذإ : نيملسملا

 .رازبلل حلصي راص سمشلا ين ففُجو تتف اذإ نالجلجلا

 ناك نإو .هنم ىدفملل وهو كرد دقف رسب عرزلا يف راص اذإ عرزلا كارد امأو

 هلف .هتميقو هئانع يف هبلاط عئابلا هنم ىدف اذإف رايخلاب يرتشملا راجشالا هذهل سرافلا
 رايخلاب يرتشملا اذه ناك نإف ءانعلا امأو .اهسرغ موي يف ةلخنلا وأ ةرجشلا ةميق

 ،كلذ حصو ،اهسرغ ىلعو ، ةلسفلا هذه عطق وأ .ةرجشلا هذه علق ىلع هريغ رجأتسا

 هدلو كلذ ىلوت نإو . ءانع هل سيلف هكولمم وأ هسفنب كلذ وه يلوت اذإ امأو .رجألا هلف

 هسفنب وه هاقسو ،اللماع لاملا يف لخدي مل اذإ كلذكو ؛ فالتخا كلذ يفف يبصلا
 ناك اذإ عرزلا امأو . ةرمثلا كاردا لبق عئابلا هنم ىدف اذإ ءانع ءاملا يف هل سيلف 5 هتبنو

 ىلع وهو '"""”فاصنلاب عرزلا كارد لبق هلام عئابلا ىدف مث ،رايخلاب يرتشملا هعرز

 عبر وأ ناثلث وأ .ثلث وأ تفصن عرزلا رمع ةدم نم ىضم نإف .رهشألا باسح

 رمع ةدم نم يقب امو رايخلاب يرتشملا وهو هنم ىدفملل رهشألا نم يضاملا مكحف

 مهنيب ًابوسحم رذبلا نوكيو ةفصلا هذه ىلع مهنيب بحلا مسقيو . . يدافلل وهف عرزلا

 7 مهنيب يه عرزلا اذه ىلع مرغت تلا ةمارغلا كلذكو . . مهصصح ردق ىلع

 رايخلاب يرتشملا '""“رجتشاو {هلام عئابلا ىدف مث تقلا رايخلاب يرتشملا عرز اذإ امأو
 ذخأي نأ ءاش نإ شرايخلاب يرتشملل كلذ يف رايخلاف ،هرذبو تقلا سيه يف 6 عئابلاو

 هركو ةميقلا ذخأ يرتشملا دارأ نإف ؛ هتق سيهي نأو 5هرذب ةميق وأ هرذب عئابلا نم
 هللاو ،هرذب ةميق وأ ،هرذب هل ملسي نأ عئابلا ىلع مكحي الف هرذب هل ملسي نأ عئابلا
 .ملعأ

 هاهتنمو هغولب ءيشلا كاردإ نأل .اهكاردإ لب لخنلا كارد لاقي ال : فلؤملا لاق

 رازبألا لاقي نكلو رازبلا لاقي الو .اهرسكبو ىلوالا ةلمهملا حتفب كردلا هنم مسإلاو

 . هلحو هعمج ءاثغلا ليسلا سار : لاقي . اهفارطاو ةتبنلا لعا : ملظعلا سور )٢٦٨(

 .هتلضف .ءيشلا نم ىقبام .ممقلا )٢٦٩(
 .اهكارد تامالع نمو نطقلا ةتبن تاقلعتم نم ةينايع ةيلح ةملك : شقملا )٢٧٠(
 .هماع نم عرزام نطقلا نم روهلا \برعلا ناسل يف .ءاج : ةروقلا )٢٧١(

 )٢٧٢( لدعو ًافاصنا :دارمل لعل .
)٢٧٣) عزانت يا رجاشت : هلعل .



 ةمجعملا رسكب ردقلاو } ةمجعملا يازلا فيعضتب .ردقلا تررب لاقي ايك ريزابأ عمجلاو
 حتفب وهو . عطقي يأ بضقي هنأل كلذب ىمس بضقلا وهف تقلا امأو . ىلوألا

 نإ }اشيشح راص اذإ هانعم رقنأ اذإ هلوق امأو . لبقتسملا نم اهرسكو يضاملا ة ةمجعم

 نإف .ًأشيشح ربصي ىتح ءادب رقنلا هب ادب يأ “كلذك وهف هتدجوام ىنعم ىلع ناك

 نم اهرسكبو لبقتسملا نم اهمضو يضاملا ةمجعم حتفب وهف “كلذك سايقلا ناك
 . ملعأ هتناو لبقتسملا

 يأ رسبلا تابنلا كلذكو ،ءيش لك نم ضغلا وه ىلوألا ةمجعملا مضب رسبلا اماو
 اهعلط راص اذإ ةلخنلا ترسبأو .رطملا دهع نم بيرق يرط يأ رسب ءامو . يرطلا

 : ارعش ءاملا رسب ىنعم يف ، يريرحلا لاقو .ارسب

 بلقلا يف رسبلا تيار موي دعبو اهب ليخن ال ضراب تلزن مكو
 | .عجر

 مث ،عببملب ةلاهجلاب عببلا ضقن اذإ .رايخلاب يرتشملا يف لوقت امو : هل تلق
 7 ذه ةلغ نم ءيش رضح مث }هقح هيفويو 5 هلاومأ نم ائيش هل عيبيل ًارهش عئابلا

 عيبلا اذه ريغ دق يذلا يرتشملا مأ عئابلا ںاهعيبو }ةلغلا هذه ضبقب ايهنم ىلوأ نم

 ؟ ةلاهجلاب

 نكي مل اذإ ةيضاملا ةلغلا در هيلعو ةلغلا هذه نم ءيش رايخلاب يرتشملل سيل : لاف

 . ضقنلا هل الوعجم

 6 همهارد رايخلاب يرتشملا اذهل ملسي نأ ىلع عئابلا اذه ردقي مل اذإ تيأرأ : هل تلق

 دعب عئابلا اهلغتسا يتلا ةلغلا نوكتو ؟ زوجي له .لوألا عيبلا تبثي نأ ىلع اقفتاو

 ىلا جاتو ءيش ةلغلا كلت يف هل سيل مأ ؟ رايخلاب يرتشملل عيبلا يرتشملا ضقن

 ؟ ال مأ ًايناث عيبلا ديدمحت

 يتلا ةلغلا مكحو .ضقتنا دق لوألا ميبلا نال . ًايناث هعيب نوكي نأ ينبجعي : لاق
 .عئابلل يه .عيبلا يرتشملا ضقن دعب 5 عئابلا اهلغتسا

 ببسب هعيب ضقنأ نأ ينعسيأ 5 ءادنلاب هعيبيل ًاساخن يلام تيطعأ اذإو : هل تلق
 ؟ ال مأ هتممتاام دعب ةلاهجلا
 ناكو !لام عاب اذإ ليكولاو ليكو وهف ،هتلكوو كل عيبيل آالالد تيطعأ اذإ : لاق

 ناك ولو اغ لاملا برل سيلف ،هدودح نم ءيشب الو هب لهاج ريغ ،عاب امب املاع
 ناك ولو ،ليكولا ةلاهجب ريغ لاملا بحاصلف الهاج ليكولا ناك اذإو . هلايب الهاج

۔ -_ ٢٦١



 ملعا هلاو رثالا نم اب . ملعأ هتلاو رثألا :رم هتظفح اذكه . هلامب املاع لاملا بحاص

 .نيملسملا ماكح نم مكاح ىلإ تئج مث ، يتيب الجر تعياب نإ تيأرأ : هل تلق

 نيبأ ملو .ةلاهجلاب اذه نالف نب نالف ىلع هتعب يذلا يتيب عيب نم ريغم انا تلقن

 ؟ ال مأ ريغ يل زوجأ تيبلا اذه يف يتلاهجام

 . لجو زع هلاب كنيمي عم ريغلا كلف هقوقحو تيبلا دودحب لهاج كنإ تلق اذإ : لاق

 ضرع فرعأ الو هضرع نم هلوط الو هعوذج ددع فرعأ مل تلق اذإ تي أرأ : هل تلق

 اذهب ريغ يل زوجيأ رادجلا ولع الو ضرألا ين يذلا ساسألا قمع فرعأ الو رادجلا
 ؟ ال مأ

 اذكه .كلذب كل ريغ الو كلذب كل ةجح الف هعوذج ددع فرعأ مل تلق اذإ : لاق

 تلق اذإ كلذكو . . . هتلا همحر ""ثدايز نب رمع نب هتلادبع خيشلا باوج نم هتظفح

 ساسألا قمع فرعأ ال وآ ، هرادج ضرع فرعأ ال وأ هضرع نم هلوط فرعأ مل
 ةللاو } هتفصو يذلا اذهب اريغ كلذ فرعأ ملف رادجلا ولع الو ضرألا يف يذلا

 .ملعأ
 ؟ باودلا هب دري يذلا بيعلا امو : هل تلق

 افرط كل ركذأ ان و "١ اودل ١ بويع عيمج خرش انه لمتحي الو ٠ لوقلا هيف عستي : : لاق

 وأ ٠ صاقلا وأ . ضابرلاو راعذلاو راثعلاب ةبادلا تفرع اذإف ٠ كلذ نم

 اذإ كلذكو ، عيبلا هب دري يذلا بويعلا نم اذه لكف . . .ضاكرلا وأ .صاصقلا

 سيلف ةمالعلل يتلا رانلا راثآ نم ناكام الإ عيبلا هب دري بيع اذهف ٠ مسو ةبادلا ف ناك

 . ملعأ هللاو رثألا نم هتظفحام ىلع ابيع كلذ

 ةلمهم حتفب وهو ًاصمق صمقي صمق ردصم وهف صاقلا هلوق امأ : فلؤملا لاق

 رحبلا صمق اذإ كلذكو . ملعأ هتناو كاهرسكب ليقو .لبقتسملا نم اهمضو يضاملا

 ةلمهملا ةددشم امإو .رفن يأ ريعبلا ةلعل صمق اذإ كلذكو هجومب اهكرح اذإ ةنيفسلاب
 . ةصيمق هسبلأ اذإ وهف نيلعفلا نم ةطيسولا

 اهمضو يضاملا ة ةمجعم حتفب . .أروثع وأ ًاراثع رثعي رثع ردصم وهف راثعلا : هلوق امأو

 لع رثعو .فيرصتلا ف هلثم ًاراثع ةبادلا ترثعو هبوث يف رثع اذإ اذه لبقتسملا نم

 .7 اهنأ للع َرثُع نإف » : لجو زع هللا لاق .هيلع علطأ يأ ارشع ءىشلا

 .قحلملا رظنا )٢٧٤(

۔ _ ٢٦٢



 ةرسكب ليقو .ءيشلا ىلع عوقولا رثعلا لصأو .امهتايح ىلع علطا يا 0""ث4١ امنإ
 : لجو زع هللا لاق .نيلوعفم ىلإ ىدعتي .هيلع هعلطأ اذإ ةزمهبو لبقتسملا ةمجعم

 روُغذم وهف هعزفأ اذإ هرعذ ردصم راعذلا اماو .(""`١)ه مهيلع انرَمعأ كلذكو »

 : اهفاضتسا ةأرما يف يماطقلا لاق .لبقتسملا نم اهمضو يضاملا ةلمهم حتفب

 يباكر يلع رعذت الف كيلإ قيتقانو يروك تبرق دقو لوقت
 ةبادلا تضبر : لاقي هنأ الإ ،كلذك هنأ هفرعأ ملو اردصم هدجأ ملف ضابرلا امأو

 ىدعتي ةزمهبو لبقتسملا نم اهرسكو يضاملا ةمجعم حتفب وهو ،اضوبر هضبرو ى ًاضبر
 . ةلاطإلا فوخ هسناجيام تكرت . تضبرف ةبادلا تضبرأ لاقي لوعفم ىلإ

 . عراضملا ةلمهم حتفب وهو ةبادلا يف ضعلا نم مسإلا ةلمهملا رسكب ضاضعلا امأو

 هتصق ركذب تيتأ دقو :5 هيدي ىلع ملاظلا ضعي موَيَو » : لجو زع هتلا لاق

 يلهج ةرثكو " يملع ةلقل ؤ ائيش هيف دجأ ملف ضاكرلا هلوق امأو . بابلا اذه ريغ ين

 ىدعتي ؤتضكرف ةبادلا تضكر : لاقي .ودعلا ةرثكو لجرلا كيرحت ضكرلا نأ الإ

 نلا لاق لبقتسملا نم اهمضو يضاملا ةلمهم حتفب ضكرلاو . لبقتسملا نم ىدعتي الو

 نوعرسيو ،نوبرهي يأ """" نوضكري اهتُم مه اذإ اَنَساَب أوُسَحأ اَمَلَف » : لجو زع
 ةيآلا هذه تلزن ثيدحلا يف ليق . مهعارسإ طرف نم ، مهب نيهبشم وأ مهباود نيضكار

 مهيلإ هللا ثعبف .برعلا نم اهلهأ ناكو .نميلاب ةيرق يهو روضح "اها ةيرق يف
 .رصن تخب مهيلع هللا طلسف إهولتقو هوبذكف ،لجو زع هللاب ناييإلا ىلإ مهوعدي ايبن

 مه ليقف .اومزهناو اوبرهو اومدن .لتقلا مهيف رحتسا املف . ممجابسو مهلتقف
 لاقملا وأ لاحلا ناسلب امإ ٧٨". متفرت رتأ ام ىلإ أوُمج راو اوضكرت ال » : ءازهتسا

 .ةلاطإلا فوخ ةصقلا رثكأ تكرت .نينمؤملا نم ملسأ نم وأ ى كَلَم لئاقلاو

. ) 

 اًنمَصَق مكو » : لجو زع هللا لوق ف هللا همحر سابع نبا نع رخآ ثيدح نمو

 نم ةيرق تناك : ليق .0" نيرخأ اموق اهَذعَب اَناَشنأو ةَملاَظ تناك ة ةيرق نم

 ١٠٧. : ةدئاملا ةروس )٢٧٥(

 . ٢١ : فهكلا ةروس )٢٧٦(

 . ٢٧ : ناقرفلا ةروس )٢٧٧(

 . ١٢١ : ءايبنالا ةروس )٢٧٨(

 )٢٧٩( ءايبنالا ةروس : ١٣ .

 )٢٨٠( ءايبنالا ةروس : ١١ .

۔ -_ ٢٦٢٣



 هل لاقي ايبن مهيلإ هللا ثعبف ،سانلا نم اهيف ناكو اروضح اهل لاقي نميلا ىرق
 الو ، هللا اودبعا موقاي : لاقف ، مالسلا هيلع دواد نب ناييلس نب لشهن نب ميعز

 ةعست يف مالسلا هيلع ليربج مهيلإ هللا ثعبف .هولتقف هيلع اوبوف يصاعملا اولمعت
 املف : لاق .ةدرجم فويس مهيديأب قلب ليخ ىلع ،مالسلا مهيلع ةكئالملا نم فالا

 . مهيلع اوجرخف همدب نوبلطي اوءاج يبنلا كلذ لهأ نأ اونظ ،ليخلا ةلصلص اوعمس

 انديس نإ ۔ مالسلا هيلع ، ليربج لاقف . ةيد فلأ مكيطعن نحن اوفق .انموقاي : لاقف

 رمألاو ةدشلاو سأبلاو باذعلا مهنم اوأرو كلذ اوعمس املف .ةيدلا لبقن ال نأ انرمأ

 هيلع ليربج اندف اوجن دق مهنأ اونظو ، باوبألا اوقلغو نوصحلا اولخد لوهملا

 نوصحلا قوف نم مهيلع رجت ليخلا اذإف ةحيص ليخلا يف حاصف ، نصحلا نم مالسلا

 ملف » : لجو زع هللا لاق .لزانملاو قاوسالاو . .ةيرقلا نم مهقانعأ نوبرضيف

 هيلع ليربج مهف لاقف .نوبرهي يأ ٢١. 4 نوضكري اَهنُم مه اذإ انسب اوشخ

 “}٨"0 ًنولأسُت مكَلَعَل مكنكاَسمَو هيف مئفرتأ ام ىإ اوجراو اوضكر ال » : مالسلا
 انُك انإ انليؤاَ ولاق » : ةكئالم مهنأ اوملع كلذ اوعمس املف . هللا يبن متلتق اذايب

 مُماَنلَعَج ىتح مهاوعد كلت تلاز انف » : لجو زع هللا لاق .4”""0 نيملاظ
 . ملعأ هتلاو توملاب نيدماخ فيسلاب ًاديصح ٨٤" ننيدماخ ًاديصخ

 حتفب ،اروفنو ارافن ةبادلا ترفن لاقي هنال عيبلا هب دري ،ةبادلا يف رافنلا كلذكو
 تناكو اههجو ىلع تبهذف ترفن اذإ ىنعمو . لبقتسملا نم همضو يضاملا ةمجعم

 رفن امأو . يرتشملا هب ملعي مل اذإ عيبلا كلذب دريف .اهبحاص اهفلع اذإ 5اهتداع كلت
 3 ةيطسولا ةلمهملا . هنإف ، عراضملا يف الإ يضاملا فيرصت ي ةبادلا رفن لثم جاحلا
 نرفني ال» : ةلي © يبنلا نع ثيدحلا يفو .راس اذإ ارفنو ًاروفن جاحلا رفن لاقي هنأل
 لثم مزاللا بجاولا نم سيل وهو . (٢+٩)؛تيبلاب هدهع رخآ نوكي ىتح مكدحأ
 حتفب وهو ارافنو ارفنو اريفن ريغتلا يف رفنو .هريغو "فاوطلاو ،فوقولاو ى مارحإلا
 }٨'"0. لاقث فافخ اورفنا » : لجو زع هلوقل لبقتسملا نم اهرسكو يضاملا ةمجعم

 )٢٨١( ءايبنالا ةروس : ١٦.

 )٢٨٦٢( ءايبنالا ةروس : ١٢٣.

 )٢٨٢( ءايبنالا ةروس : ١٤.

 )٢٨٤( ءايبنالا ةروس : ه١.

 )٢٨٥( .كسانملا يف يمرادلا هجرخا

 )٢٨٦( ةبرتلا ةروس : ٤١.

- ٢٦٤ _



 ؛لاملا نم افافخ وأ .ةاشم وأ ..انابكر وأ كطاشن ريغو اطاشن وأ كاخويشو انابش : ليق

 ف : ليقو . ةلاطالا فوخ هتكرت . كلذ ريغ ليقو . ءاينغأ يأ الاقثو . ءارقف يأ

 كلذكو .ملعأ هللاو ،لبقتسملا ةمجعم رسكب وهو .ةبادلا روفن عراضملا فيرصت

 لاقي هنأل .عامجلا وهو ؛ هب درت .ةبادلا يف بيع يهو ىلوألا ةمجعملا رسكب طارخلا

 حتمب : حتعب ؤ طرخلا كلذكو . طارخلا نم كيلإ تئرب يرتشملل عئابل ١ لوقيف ؛ طوخر سرف

 هعمو ا ًادقعنم جرخيف نبللا هيف دمجيف 6 ةاشلاو ةقانلا عرض بيصي ءاد وه ٠ نيفرحلا

 ١ اذإ ،ءارشلاو عيبلا يف ةبادلا هب درت اذه لثم نأ وجرأف . طرخأ هلعفو رفصأ ءام

 . ةلمهملا ءاحلا رسكب ،نارحلا ةبادلا يف عيبلا هب دري امو . ملعأ هثلاو ، يرتشملا هب ملعي

 ؛ لبقتسملا نم اهمضو . يضاملا ةلمهم حتفب وهو .ةبادلا نورح نم مسالا وهو

 نأ اهبحاص ردقي الو ،نورحلا عضوم ريغ يف نرحت اهتداع ةبادلا تناك اذإ كلذو

 : رعاشلا لاق . عيبلا هب دري '"ث")امم نارحلا وه اذهف ؛ اهفقوتسي

 نارحلا نم نمرك نإو نيشخ ىتح ليخلاو انناسرف تبلط

 الإ ٠ هسفنب ارسفم هدجأ ملو ٠ هريسفت فرعأ ل ينكلو عيبلا هب دري ةبادلا يف سامشلاو

 عنم اذإ اساهش سرفلا سمشو رقتست ال ىتلا باودلا نم سمشلا نأ تدجو ينأ

 ملعي ل اذإ عيبلا هب دري ةفصلا هذه ىلعف . لبقتسملا نم همضو يضاملا ميم حتفب 6 هرهظ

 تسيلف اهيلع لمحي الو .اهبكري دحأل رقتست ال ةبادلا تناك اذإ هنأل يرتشملا هب

 .عجر . ملعا هللاو ،ءيشب

 ءاركب اهلمعتسا دق ناكو ٨ابيعب اهدر مث ةب اد ىرتشا نميفو : هلللا اهمحر هيلإ هنمو

 ؟ ال مأ فلعلاب يرتشملا بساحيو ۔اهؤارك عئابلل له .هريغ وأ

 ريغ اذإ : نيملسملا نم لاق نم لاقف ؛ فالتخا كلذ يف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 نم لاقو .بساحي ال : لاق نم لاقو .اهمعطأ ايب بساحيو ةلغلا در هيلعف يرتشملا

 .لوقلا اذه ينبجعيو .نايضلاب ةلغلا نأل ةلغلا يف هيلع درال : لاف

 وأ ،ينالفلا كباتك '"”ينتنهرأ دق لجر لاق اذإ نهرلا يف لوقت امو : هل تلق
 لو .ةيرال اذكو اذك وهو . ِل كيلع يذلا قحلاب وأ ٠ مهاردلا هذهم ينالفلا كفيس

 .عيبلا هب دري امم وه نارحلا اذهف وأ .يذلا : باوصلا )٢٨٧(
 . ينتنهرا : هلعل )٢٨٨(

۔ _ ٢٦٥



 ريغ نهرلاو .هب فراع امهدحأ وأ 5 هب نيفراع ريغ وأ قحلاب نيفراع اناكو .قحلا ايمسي
 نهرلا ذخاب ىلوأ ("٨“)نهرتسملا اذه نوكي له .هضبقي مل وأ نهترملا ضبق مث رضاح
 ؟ ال مأ نايدلا ةيقب نم

 ل ولو افورعم قحلا ناك اذإ كلذ زئاجف نهرلاب نيفراع نهترملاو نهارلا ناك اذإ : لاق
 عيمجب طيحت نويد نهترملا ىلع ناكو نهرلا نهترملا ضبق اذإف ارضاح نهرلا نكي
 امأو .افالتخا كلذ يف ملعأ الو ںنهرملا ةايح يف نهرلا يف هقحب ىلوأ نهترملاف هلام
 يل هقحب ىلوأ نهترملا نإ : لاق نم لاقف ؛ فالتخإلا هيف يرجيف نهرملا توم دعب

 نهرلا بحاص نإ : لاق نم لاقو . ءاوس نايدلا رئاسو نهترملا : لاق نم لاقو . هنهر

 . باوص نيملسملا لوق لكو .لام نهرملل نكي مل ولو نهترملا ةايح يف ىلوأ

 لاملا بحاص ىرتشا مث رخا لجرل ةلخن هيفو .لام هل لجر ناك اذإو : هل تلق

 ةلمج هلام لجرلا اذه 7 مث ؛ لقأ وأ .ةنس نيسمخ ةدم ىلإ رايخ عيبب ةلخنلا هذه

 ةلخنلا هذه لخدت له . ةلخنلا هيلع طرتشي ملو .ةدملا هذه ءاضقنا لبق رخآ لجر ىلع

 ةلخنلا يف يذلا قحلا نوكيو ،اهب ملع نأ دعب .عيبلاب يرتشملا يضر اذإ عيبلا يئ
 ؟ عئابلل مأ لاملل يرتشملل
 ةناو } عئابلل تسيل يرتشملل ةلخنلا هذه نأل عيبلا نم ةجراخ ةلخنلا هذه نإ : لاق

 . ملعأ هتناو } ةلخنلا يف رايخلا عيبب يتلا مهاردلا عطقلاب يرتشملل سيلو . ملعأ

 لصف

 راسف }هريغ لام يف عوذجلاو .لجر نم ًاعوذج ىرتشا نمو : هللا ايهمحر هيلإ هنمو
 نكلو تطلغ لاق اهبحاص ءاج املف .اهيلع رمعو !اهريغ يف طلغف اهلمحيل يرتشملا
 فيك .بهذ نم ًاعوذج ينتيطعأ ولو ، يعوذج الإ لبقأال لاقف . نهضوع كل يدنع
 ِ ؟ كلذ يف مكحلا
 يذلا عوذجلا لثم هعوذج ريغ اعوذج ذخأ يذلا مزلي هنإ : قيفوتلا هللابو ،باوجلا
 ىلع مكحي الو .هنيمي عم مراغلا لوق ةميقلا وأ لثملا يف لوقلاو .ايهتميق وأ اهذخأ
 هلاو نيملسملا راثآ نم ،هتظفح اذكه .هئانب نم اهمدهي نأ عوذجلا ذخأ يذلا

 .ملعا

 .نهترملا : هلعل )٢٨٩(

۔ ٢٦٦ ۔-



 ضري ملف ضورعب هعابف . ائيش هل دجي لو لام هل عيبي الجر لكو نمو : هل تلق
 ؟ ال مأ عيبلا اذه تبثي له . عيبلا اذهب لكوملا
 نيملسملا نيب فالتخا كلذ يفف ةئيسن مهاردب هلكو نم لام عاب اذإ ليكولا نإ : لاق

 زوجي ال : لاق نم لاقو . ةئيسنلاو دقنلاب زئاج ليكولا عيب نإ : لاق نم لاقف . يأرلاب

 سانلا عيب نأل يلإ بحأ لوألا لوقلاو .هلكو نم اضرب الإ { ةئيسنلاب ليكولا عيب
 لاقو . لكوملا ىلع تبثي ال هنأ لوقلا رثكأف ضورعب ليكولا عاب اذإو . نسو دقنلاب

 . نإ بحأ لوألا لوقلاو .زئاج ضورعب هلكو نم لام ليكولا عيب نإ : لاق نم

 رايخلا نأ ىلعو ؤضورعلا نم ائيش وأ .ةباد وأ ادبع لجر ىرتشا اذإو : هل تلق

 6٠ ضرموأ 6 توم عيبلا اذه باصأ مث من 5رثكأ وأ لقأ وأ ٠ مايأ ةثالث ىلإ نيعيابتملا دحأل

 ؟ ال مأ ضيرم وهو هدر زوع لهو ؟ ايهنم نم لام نم نوكيأ .فلت وأ

 .هتميق هيلعف هدي يل ءيشلا فلتو ،هدي يف عابملاو “ يرتشملل رايخلا ناك نإ : لاق

 رثكاف .عئابلا دي يف ءيشلا فلتو ٥ يرتشملل رايخلاو .عئابلا دي يف ءيشلا ناك نإو
 سيلف هل رايخلاو .عئابلا دي يف ءيشلا فلت نإو .ءيشب يرتشملا مزلي ال هنأ لوقلا

 هتنع وأ ٠ ءيش عاتملا باصأ اذإ امأو . عئابلل ءىش يرتشملا مزلي الو . ءيش عئابلل

 هصلخي نأ الإ عئابلا ىلع هدر يرتشملل سيلف يرتشملا دنع بيع هب ثدح وأ .ةحئاج

 .لوقلا رثكأ ىلع .هعم ثدح يذلا بيعلا كلذ نم

 يرتشملا جتحاف ‘ حيرب لخنلا تعقوو رايخلا عيبب لخن ىرتشا نم يف ةلأسم ظفحأو

 ؟ ال مأ لختلا تعقوام دعب ريغ هلأ ؛ همهارد دارأو .لخنلاب لهاج ينأب

 . ةلغ لغتسا ناك نإ ةلغلا درو نيميلا هيلعو هلوق لوقلاف .ةلاهجلا ىعدا اذإ : لاق

 يرتشملل سيلو .عيبلا تبث ،عاتبا اب ملاع يرتشملا اذه نأ ةنيبب عئابلل حص نإو

 . ملعأ هللاو ريغلا ف ةجح

 لاملا اذه ىرتشا لجرلا اذه نإ مث ،رايخلا عيبب لام هدنع لجر ناك اذإو : هل تلق

 ؟ ١ مأ ة ةعفش لاملا يف له . ةعفش لاملا اذه ناكو ٠ عطقلا عيبب

 . ةعفشلا هيف هذه كتفص لع ; 77 ١

 ةعفش ءاملا وأ ‘ لاملا ف ناكو ٠ ةدحاو ة ةقفص ءامو الام ىرتشا اذإ تي

 هنمثب ءاملا موقي مأ ؤ .عيمجل ا ف ةعفش هل ىرت له ؛ ؟ عيمجل ١ يف ةعمش ل 7 " ٦

 عيفشلل نإ : نيملسملا نم لاق نم لاقو . عيمجلا كرتي وأ عيمجلا ذخأيو هنمثب لاملاو

 . ملعأ هللاو لودعلا ةميقب هتعفش

۔ _ ٢٦٧



 لصف

 اندلب يفو .دجاسملا لاومأ نم لوحفلا نم ائيش ىنطتسا نمو : ايهمحر هيلإ نمو
 تابنلا علقي نأ لجرلا اذهل زوجي له ث مهنم رثكالا هبذجب تابنلا نوعلقي سانلا ةداع

 ؟ طرتشي مل وأ عيبلا دنع طرتشا “بذجلا لكأ هل لحيو .دجسملا لوحف نم

 لكأ هل لحيو ،‘"“ثتابنلاإ علق يف دلبلا لهأ ةنس يفتقي نأ لجرلا اذهف زئاج معنف

 . ملعأ هللاو .تابنلا نم بدجلا

 لصف

 يذلاو ؛ هللا همحر .« ينارحبلا درح نب يلع نب دمحم خيشلا لإ هلللا همحر هباوج نمو

 بحاص ىلإ يرتشملا عفديأ لالدلا تايف الام وأ .ةعلس لالدلا نم ينطي وأ يرتشي

 ؟ ال مأ هفرعي ناك اذإ ‘ لاملاو ةعلسلا

 . هفرعي ناك اذإ هيلإ مهاردلا عفدي معن : لاق

 ؟ ال مأ لالدلا ىلإ مهاردلا ملسيأ لاملا بر تام اذإو : هل تلق

 }طوحأ كلذف لاملا بحاص ةثرو ىلإ اهملس نإو .هيلإ اهملسي كلذ زئاج : لاق

 . ةقث ريغ لالدلا ناك اذإ ةصاخ

 تسرغو ۔أرجش هنم تذخأو . ًامرص هنم تعلقف لام تيرتشا اذإو : هل تلق

 ؟ ال مأ ًافالتإ كلذ نوكي له .هيف
 ٠ كريغ ىلع هتفلتأ وأ كلذ تعلقن عيبلا موي لاملا ف رجشلاو مرصلا ناك نإ : لاق

 لوق رثكأ ىلع كلذ دعب كل ضقن الو ‘كنم ًافالتإ كلذ نوكي هنإف ةيطع وأ عيبب
 لاقف ،لاملا يف هتلسفو عيبلا لبق ناك وأ 0 عيبلا دعب مرصلا ثدح اذإ امأو .نيملسملا

 .ملعأ هللاو ؤكلريغ ال : مهضعب لاقو .ريغلا تدرأ اذإ ريغلا كل : نيملسملا ضعب

. 

 يرورسملا كرابم نب هللادبع نب دمحم خيشلا ىلإ ؤ (٨٢\))هللا اهمحر هيلإ هنمو
 ؟ ال مأ زوجأ ، عيبلل هترصق اذإ بوثلاو }هتلقص اذإ فيسلا يف لوقت امو : يمايرلا

 .ليخنلا نم لحفلا وهو ركذملا لخنلا انه هب دوصقملا )٢٩٠(

 . للا هحر : باوصلا )٢٩١(

۔ - ٢٦٨



 هتحفص يف أظلغ ديريو ءاشنلاب هرصقي ناك اذإ .هب سأب ال : قيفوتلا هتلابو باوجلا

 .هب سأب الف بويعلا نم ابيع رتسي مل اذإف نوعاملا صيصرت امأو .زوجي ال كلذن
 .ملعأ هللاو هب سأب ال فيسلا ةلاقص كلذكو

. ) 

 يف : هللا همحر ، يجولفلا هللادبع نب حلاص يلاولا خبشلا ىلإ . هللا همحر هنمو

 عرز نإ تيأرأ 5 هترمث نم ءزجب الماع هيف لخدأ مث إثرايخلا عيبب الام ىرتشا لجر

 كاردإ لبقو .عرزلا كاردإ لبق عيبلا عئابلا ضقن مث ; ًاعرز لاملا اذه يف يرتشملا اذه

 مأ ءيش لخنلا ةرمث نم لماعلا اذهل ببي لهو ؟ عرزلا اذه لاحام ؛ لخنلا ةرمث

 ؟ ال

 نم ءارأ تاسايقو إةثدحم رايخلا تاعويب لئاسم رثكأ نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . هللا مهمحر نيرخاتملا خايشاألا

 ىلإ "هللا هظفح ،دايز نب رمع نب هللادبع هيقفلا خيشلا باوج نم هتظفح يذلاو

 ,هل لجر يفو : هللا همحر ،‘"""يلخنلا مالسلادبع نب ديعس نب دمحم هيقفلا خيشلا
 مث ؛ لمعلا يئ اولخدو ،ريدايب رايخلا عيبلا هل نم هيف "؟"»ردبف ،رايخلا عيب عابم لام
 ؟ ال مأ كلذ هلأ ، مهجرخي نأ دارأو هلام ىدف لصألا بحاص نإ

 0"٨})فاصنلاب مهلمع نم مهلو ءاش نإ مهجرخي نأ هل : قيفوتلا هللابو باوجلا

 .لخنلا تبني ىتح لخنلا ةرمث يف امأو .عرزلا نم اولمع اييف .رهشالا باسحب
 هارأو © ليواقألا نم ينبجعي يذلاو . ملعأ هللاو .ةلماك اهنم مهتصح مهل نوكتل

 .هلام لاملا بحاص ىدف مث ،رجزلا ىلع لاملا عرز اذإ رايخلا عيبب يرتشملا نأ اباوص

 ٦ عرزلا نم اولمع اميف هل باسحب ةداعقلا لاملا بحاصل هيلعو . عرازلل عرزلاف

 . ملعأ هللاو

 لصف

 علسلا نم ءيش ىلع نبازب نميف 1 يديس ٠ لوقت امو : هل تلق هللا همحر هتلأسو

 ريغ هعم تناكو ،مهاردلا يف لالدلا "٨'( )همزل يرتشملا اهبجوتسا املف 3 قوسلا ين
 . قحلملا رظنا )٢٩٦(

 )٢٩٢( ا رب . ... . .
 .ردايب لع عمجت ضرالا ةمدخ ىلع ريجالا وهو اراديب لمعتسا ي

 ردايب لع عمجم ضر . الدعو ًافاصنا : دارملا لعل )٢٩٤(
 . همزلا : باوصلا )٢٩٥(

۔ ٢٦٩ ۔-



 م اذإ .تناك ايع اهنمث صقنو 6 هدنع نم لالدلا اهدر اذإ ءيش همزليأ .'""“)ةرضاح

 ؟ همهارد بيغمب هملعي

 هيلع مكحيف لالدلا دنع نم ةعلسلا ىرتشا اذإ يرتشملا نإ : قيفوتلا هتلابو باوجلا

 هذه يف نوكي نأ الإ لالدلا ىلع ةعلسلا هذه در يرتشملل سيلو .نمثلا ميلستب

 بيع اهب نكي مل اذإ امأو .لالدلا ىلع اهدر """)زوبي يرتشملل ذئنيحف ،بيع ةعلسلا
 مزليف } ةعلسلا هذه نمث صقنو بيع ريغ نم ةعلسلا هذه در نإو .اهدر هل سيلف

 لبق اذإف . ةعلسلا هذه ىلع لالدلاو يرتشملا قفتي نأ الإ نمثلا نم صقنام يرتشللا
 زئاج كلذف نيلقاع نيغلاب لالدلاو يرتشملا ناكو } يرتشملا نم ةعلسلا هذه لالدلا

 . ملعأ هللاو

 .اهعيب يف رايخ ىلع يرتشملاو عئابلا نأ ىلع .ةعلس رتشم ىرتشا اذإو : هل تلق
 مأ اهدر هل زوجأ .اهلام سأر نع تصقن اهغأ وأ حبرب قفنت ل اهعيب يرتشللا دارأ املف

 ؟ ال

 ىلع ةعلسلا هذه ضرع مث .رايخلاب هنأ ىلع ةعلسلا ىرتشا اذإ يرتشملا نإ : لاق

 اهضرع دق هنأل ،ةعلسلا هذه در يرتشملل سيل هنإ نيملسملا ضعب لاقف ،عيبلا

 ملام اهدر هل زئاج هنإ نيملسملا ضعب لاقو .عيبلاب هنم يضر نوكي كلذو ؛ عيبلل

 . ملعأ هتناو ؤ باوص نيملسملا لوق لكو .اهعبي

 ةلاو ، لبقتسملا يف اهحتفو يضاملا ةمجعم رسكب بهذ اذإ ءىشلا قفن فلؤملا لاق

 . .ملعا

 ٨ هللا همحر . يوزنلا يرقعلا دادم نب دمحم نب ناميلس هيقفلا خيشلا باوج نمو

 اماو : هللا همحر يحنملا يدومحملا يلع نب دمحم نب هللادبع يضرلا يلولا خيشلا ىلا
 ٠ ةجوزلا توم دعب . عيبلا اهتثرو ءاعداب .هتجوز لام جوزلا زوح نم هتركذ يذلا

 جيزلا اذإ هتجوز ىلع ةجحب سيل هتجوز لام جوزلا زوح نأ رثألا يف دجوي يذلاف
 داصحو ٠ سرغو ٠ ىقس نم هحلاصمبو هب مايقلاو اهلام رمأ ي هتجوزل (٩٢_)نيعم

 .هعم ةرضاح نكت ملو : باوصلا )٢٩٦(

 .يرتشملل زوجي )٢٩٧(

 .هتجوز هتنيع دق جوزلا ناك ولو : حصفالا )٢٩٨(

۔ _ ٢٧٠



 .رارقإ وأ .ةيطع نم مكحلا رهاظ يف .هل هبجوي هجوب هل هزوح نأ حصي ىتح .ةرمل

 اعيب هلام عاب اذإ عئابلا نإ اضيأ ليق دقو . ههباشيو هلكاشي وه امم كلذ ريغ وأ عيب وأ

 ةجحب سيل هل هزوح نإف .لبق نم ناكام ىلع عئابلا دي يف عيبملا لزي مو اتباث احيحص

 .هيف هفرصتو عيبملل يرتشملا هزوح دعب هيلع هيعديو ،هزوحي نأ الإ يرتشملا ىلع ةنبا
 اندبعت دقو .مكحلا رهاظ يف هيلع ةجح هزوح نوكي ذئنيحف ركني الو .ريغي ال وهو
 ميحر هنإ رودصلا هنكت امو نيعألا ةنئاخ ملعي هقلاو رومألا نم رهظام ملعب هلا

 . روكش روفغ ٠ هدابعب

 لصحف

 ناديبع نب هعمج نب هللادبع نب دمحم هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو

 يدومحلا يلع نب دمح يضرلا خيشلا ىلإ . هتلا همحر }‘يوزنلا يدمسلا

 لع لع اضيرع سانلا نم ادحأ يطعي نأ دارأ نم ظفل يفو : هللا همحر ،"٨“يىحنلا

 فيك !انمث ضورعلل عطق اذإ ةماتملا ىلع كلذ زاجأ نم لوق ىلع ،ةبراضملا ليبس
 ؟ هتقيقحو هظفلو ،كلذ ةفص
 تبثت الف نزوت الو لاكت ال ىتلا ضورعلا نم ناكام امأ : قيفوتلا هللابو .باوجلا

 اهيف ةبراضملا يف ليق دقف .نزوي وأ لاكي امم ناكام امأو .لاحب ةبراضملا اهيف
 لوقي يذلاو .ريناندلاو مهاردلاب الإ تبثت ال ةبراضملا نإ لوقلا رثكأو .فالتخاب

 ضورعلا بحاص لوقي نأ كلذ يف ظفللاف ۔ ضورعلا هذه لثم يف ةبراضلب

 امو .اذكو اذك هنمثو براضملا بسح ىلع هب رتشاو هعب ، ءىشلا اذه ذخ براضملل

 امهنيب هعيابي.نا ضورعلا يف بجي يذلاو .اذكو اذك حبرلا نم كلف هنمث دعب تحبر

 . ملعأ هللاو . اكرتشي ىتح ضورعلا نم
) . 

 يدنكلا ناميلس نب كرابم نب دمحأ نب ديعس هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو
 دوعسم نب دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا خيشلا ىلإ 5 هللا همحر ،“يوزنلا يدمسلا

 يداني ناك اذإ ساخنلا يف يديس ،لوقت امو : هللا همحر © يوزنلا يلاعسلا يرمعملا

 هل لاقف ؛ ةصيخر ةعلسلاف .اذكو اذك لق : هل لاقف لجر ىلإ ءاجف ةعلس ىلع

 تسيل لجرلا لاقف .'"`")ةعلسلا كدنع : هل لاقف عجرف اليلق هنع باغف .كلذ
 .كل يهف ةعلسلا ذخ : هلعل )٣٠٠( . قحلملا رظنا )٢٩٩(

۔ _ ٢٧١



 ؟ ال مأ عيبلا هيلع تبني ٹيأ .اهب يل ةجاح الو ينترمأام الإ كل تلقام ." )يل يه

 ىلع مكحأ نأ ردقأ ال إ 6 .ةلأسملا هذه يف كتفص ىلعف : قيفوتلا هللابو 3 باوجلا

 لوقأ نكلو ،امهاوعد عمسأ مل ينأل ءيشب ةعلسلا هذه يف لوقي نأ هل ليق يذلا اذه
 هبجوي ملو اهيلع سانلا نم دحأ هديازو ةعلسلا ىلع ىدان اذإ يدانملا نأ تظفحام كل

 ال رخآلا لاقف ،هدياز هنأل اهنمث هيلع دريو اهايإ هيطعي نأ دارأ مث .هدياز ةعاس اهايإ

 ينأل ؛ هيلع بجت ال : لاق نم لاقو .هيلع تبجو دق : لاق نم لاقف .اهديرأ

 ٦ معن اذه لق لجرل لجر لاق اذإ هنأ © هللا همحر .‘"آ)ديعس يبأ خيشلا نع تظفح

 هلعل اذهو . ًارارقإ نوكي ال لاقف .هيلع هررق ءيش يف معن لوقأ رخآلا لجرلا لاقف

 .ملعأ هللاو { هذه نم

 وجهي يبنتملا لاق .لالدلا وه ايهحتفو نيتمجعملا ديدشتب ساخنلا : فلؤملا لاق

 : ًارعش ًاروفاك

 دوسلا . هؤابآ مأ ضيبلا هموقأ ةمركم يصخملا دوسالا ملع نم
 دودرم نيسلفلاب وهو هردق مأ ةيماد ساخنلا دي نم هنذأ مأ

 يرتشملا هلاحاف رايخ عيب هلام عاب نميف ، يديس ،لوقت امو 3 هللا ايهمحر هيلإ هنمو
 هيلع عاب نم ىلع ةجح نوكيأ ،هلام نم رايخلا عفري نأ لوألا عئابلا دارأ مث .هريغل

 ؟ ءاش اهيأ ىلع مأ ؟ '"`"”ليحتسملا ىلع مأ

 رايخلا تاعويب امأف .لاقملا حضوت ملو لاؤسلا تلجعت كنإ : قيفوتلا هللابو © بوجلا

 يف هيلع يذلا قحلا نم ءيشب رقأ ليحملا ناك نإف .نيرخأتملا تاباوج نم اهرثكاف
 قح لك لاحأ ناك نإو ،لواألا يرتشملا نم خسفلاب ،لاملا ين قاب دعب عيبلاو .لاملا

 هبيصنو هقح هل لاحأو }هيلع يذلا رايخلاو يأ هل يذلا رايخلا لعجو .نالف لام يف هل
 . هللا مهمحري نيملسملا راثآ نم عئابلل ةجحلاو .‘"`ث)ليحتسملل لاملا لاتحا دقف

 { يرتشملا ملعي ملو ؤ يلاولا دنع يرتشملا نم رايخلاب هلام عئاب ضقن اذإو : هل تلق
 لصالا بحاصل ةلغلا نوكتو ،اذهب خسفني عيبلا ىرتأ ؛ ةرمثلا كاردإ لبق هعفر ناكو
 انفرع ؟ يرتشملا ىلع جتحي هنأ الإ هدنع نمثلا عفرو . يلاولا دنع عيبلا ضقن دق هنال

 .يل تسيل : هلعل )٣٠١(

 .قحلملا رظنا )٣٠٢(

 .ليحملا : هلعل )٣٠٣(

 .ليحملل : بارصلا )٣٠٤)

۔ ٢٧٢



 عيبلا ضقتني هنإ : لاق نم لاق .فالتخا هتفصو يذلا ("'٨))ذه كذ يف .لاق

 لاملاو ةرمثلا نوكتو خسفني ال : لاق نم لاقو .لاح لك ىلع عئابلل ةرمثلا نوكتو

 . يرتشملل ةلغلاف 6هملعي ملو دلبلا يف يرتشملا ناك نإ : لاق نم لاقو . يرتشملل
 عيبلا مهارد عفرو يضاقلا دنع عيبلا ضقن اذإ 5 عئابلل ةلغلاف ابئاغ يرتشملا ناك ناو
 . ملعأ هللاو .هداهتجاو يأر عضوم وهو . يضاقلا ينعأ ")هدنع

 .يرتشيو اهيف عيبيل ةبراضملاب مهارد ذخأ نميف ،يديس ،لوقتامو : هل تلق
 نم ءزج مهاردلا لهأل نوكي نأ ىلع سانلا مهارد نم اهريغو هلام سأر ف هطلخ

 ٥ كمهارد رجاتلا هل لاقف ؛ اهحبرو همهارد مهردلا هل نم دارأ ةدم دعب مث ] حبرلا

 ربغو نايع يف 27 سانلا يديأ يف اهنمو لاح ريغ اهنم سانلا دنع ةقرفتم اهريغو

 ذخ حبرلاو لاملا سأر تدرأ نإو . كتيطعأ حبر الب كلام سأر تدرأ نإف .نامع

 ؟ ال مأ رجاتلل اذه زوجمأ . مهاردلا نم يضرف بئاغلاو رضاحلا نم كتصح

 ناك اذإ ةبراضملا نأ .مهل رفغو .هللا مهمحر نيملسملا راثا نم هتظفحام ىلع : لاق

 ايف براضملا فلاخي ملو .نوملسملا هب رمأيام ىلع .ةحيحص اهتدقعو احيحص اهلصا
 بحاص دارأو كسانلا دي يف ةبراضملا مهارد '"`")ىتح ،ةبراضملا رمأ يف هيلع بجي

 مهاردلا نيع تباغ اذإ كلذ زوجي الف ،براضملا دنع نم حبرلاب همهارد ذخأ مهاردلا

 ةبراضملا مهارد ريغ نم هدنع نم براضملا ىطعأ اذإ ينعأ ؛ هلام سأر هاطعأ ول هل

 زوجت الو .اهايإ هاطعأ يذلا دنع نم اهذخأي عجري نأ هلف .ةبراضملا مهارد تعاضو

 لبقو }ةلاح تناك اذإ : ليقو . يدنع اميف لوقلا رثكأ وهو .اهيف اضيأ ةيطعلا

 رمأب اهيف اولاتحي نأ الإ مهنم اهضبقي ىتح : ليقو .تبث يطعملل نويدلا باحصا
 . ملعأ هللاو كاذه نم

 لصف

 : ليقف ؛ ضورعب هعابف هل لام لجرل عيبي نأ لجر رمأ اذإو 5 هللا همحر اضيأ هنمو
 لاملا بحاص متي نأ الإ ةئيسن عاب نإ كلذكو .ريناندلاو مهاردلاب الإ كلذ زوجي ال

 .اذه كلذ يف لاق : باوصلا )٣٠٥(
 .يضاقلل نمثلا ملس عئابلا نا يا : هدنع مهاردلا عفر )٣٠٦(

 )٣٠٧( مالكلا يف صقنب قايسلا يحوي .

۔ ٢٧٢٣ ۔-



 ةنيسن دعيب; الو دقنلاب هعيب طرتشي نأ الإ مات عيبلا : هقلا همحر يراوحلا وبأ لاق . كلذ

 . هنلا همحر بوبحم نب دمحم نع ناهبن نع هظفح اذكه

 ىرتشا نميف ؤ،يديس لوقت امو : هل تلق .هنع هتلأسام ا۔اهو .هللا همحر هنمو

 ؟ ال مأ عيبلا اذه لطبيأ كلذك وه اذإف صايت هب سيل هنأ ىلع اناتأ
 دارأ نإ هبحاص ىلع در وهف عيبلا لبق هب ناك هنأ حص اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 وهو هاوعد لبقي الف حصي مل نإو . كلذ مرحي الف هدر دري ل نإو .بيع وهو .هدر

 .راحلا حتفلاب ناتألا . ملعأ هللاو ٠ عدم

 ؟ ال مأ كلذ زوجيأ نايسن هب ناكو هعيب دارأو اباتك خسن نمو : هل تلق
 يلمازلا ديعس نب حلاص هيزنلا ملاعلا هيقفلا خبشلا هب قثن نمم القن هانظفح يذلا : لاق

 قيضي الف رضاحلا باتكلا عئابلا عاب اذإ هنأ .هل رفغو . هللا همحر { يوزنلا ين ىنيسارخلا

 . خاسنلا ةداع نم جرخي نايسنلا ناك اذإ ةصاخو نسح وهف هب ربخأ نإو . كلذ هيلع

 . ملعأ هتناو .الف صقان وهو اذك ءزج وأ .اعماج عيبي نأ امأو
) . 

 يرمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع .يلاوملا يلاولا لجألا خيشلا باوج نمو

 هيطعي نأ قحلا هيلع نم دارأف لجآ قح هل ناك نمع هتلأسو : هقلا همحر ،يوزنلا

 ؟ ال مأ كلذ زوجيأ ؛ ائيش هنم طقسي نأ ىلع ، قحلا كلذ ةدم ءاضقنا لبق
 زوجي لوق . نيملسملا نيب فالتخا كلذ يف نيملسملا راثآ نم هانظفح يذلا : باوجلا

 ةللا همحر ديعس نب حلاص هيقفلا خيشلا نع تظفح دقو .كلذ زوجي ال لوقو . كلذ

 .افلس نكي مل اذإ كلذ زاوج

 نيعبرأ هيطعي نأ رخآ دارأف .لجا ةيرال نيسمخ ردق قح هل ناك نمو : هل تلق
 ؟ ال مأ كلذ زوبأ .لجآلا قحلا هل نوكي نأ ىلع الجاع ةيرال
 امأو 1 نيدلاب نيدلا عيب وه اذهو كلذ زوج ال هنأ نيملسملا راثآ نم تظفح : لاق
 . ملعأ هتلاو زئاج كلذف رخآ لجر نم لجالا قحلا كلذب ةعلس ىرتشا نإ

۔ ٢٧٤ ۔



) . 

 ناديبع نب هعمج نب هللادبع نب دمحم ،هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو
 يرمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع . يلاوملا ىلاولا خيشلا ىلإ 5 هتلا همحر يدمسلا

 ةباتكلا كنم دارأ نمل بتكت تنأ له ،يديس كلأسأو : هللا همحر ،يوزنلا يلاعسلا

 .كلذ انفرع ؟ دجسملل ةباتكلا ظفل فيكو ؟ ال مأ رايخ عيب دجسم

 رظن ىلع كدجسملل رايخلا عيب نيملسملا ضعب زاجأ دق : قيفوتلا هتلابو باوجلا
 هيقفلا خيشلا باوج نم تظفح دقو .كلذ هبجعي مل نيملسملا ضعبو .حالصلا

 دارأ نمل '""”دجاسملل رايخلا عيب هبجعي ال هنأ ث هللا همحر دادم نب رمع نب دمحم

 .كلذ انفرع ؟ دجسمل ةباتكلا ظفل فيكو ؟ ال مأ رايخ عيب دجسمل ةباتكلا كنم

 نم ةمالسلاو .دجسملل رايخلا عيب نيملسملا ضعب زاجأ دق : قيفوتلا هتلابو باوجلا

 يفن انأ امأو . كلذ هيلع قيضي الف حالصلا رظن ىلع ةزاجإلاب لمع نمو . . ملسأ كلذ

 ةباتكلا ظفل امأو .فقأ نايحألا ضعبو .دجاسملل رايخ عيب بتكأ نايحألا ضعب

 .اذكو اذك ةيرق نم اذك دجسمل هيلع نأب ينالفلا نالف نب نالف رقأ بتاكلا بتك اذإف
 دودح عيمجب اذك ةيرق نم اذك ىمسملا هلام قحلا اذهب هل عاب دقو }ةضف ةيرال اذك

 اذهف اذكو اذك ةدم ىلإ رايخ عيبب 5هيف ايبو هكلاسمو ،هقرطو {هقوقحو ،لاملا اذه

 .زئاج يدنع ظفللا

 .فورعم ريغ دحأل يدنع قيدصتلا تبثي الف ةعايجلل ‘"`“»قيدصتلا ةباتك امأو
 هب لومعملاو ،نيملسملا لوق رثكأ ىلع .هنيعب فورعم دحأ ىلإ جاتحي قيدصتلا نال
 تبثي الو 6 كلذب لمع الف ةعايجلل قيدصتلا بتكي نأ زوجي هنإ لئاق لاق نإو .اندنع

 . ملعأ هللاو يدنع يذلا اذهف . مولعم ريغ دحأل يدنع قيدصتلا

. 

 يف لجرل ناكو .ةلمج"""؛ضوراو آلاومأ لجر عاب اذإو : هللا ايهمحر هيلإ هنمو
 ديري نأ الإ هل ةعفش ؟ ال مأ لودعلا هموقي ايب ةعفشلا هل نوكيأ 5}ةعفش عابي ام ءيش

 . كلذ انفرع ؟ هعابام عيمج

 . مالكلا يف طوقسو صقنب قايسلا يحوي )٣٠٨(

 )٣٩( ةقدصلاو قدصتلا : دارملا هلعل .

 )٣١٠( يضارا : هلعل .

۔ _ ٢٧٥



 مدع نإو .لودعلا ةميقب ةعفشلا هيف هل اييف ةعفشلا هل معنف : قيفوتلا هللابو 3 باوجلا

 نأ '"١_))لودعلا حصي مل نإو .كلذ يف لوق يدنع الو ،كلذ يف ةجح الف لودعلا

 عيب دحأل هءامو هلام لجر عاب اذإ امأو .ةعفش هل سيلف ةميقلاب هتعفش اوميقي

 ءاملا ذخأي نأ عيفشلل سيل : نيملسملا ضعب لاقف ؛ دحأل ةعفش ءاملا ناكو 8 عطقلا

 نإو كلذ هلف لاملاو ءاملا ذخأي نأ دارأ نإف ."١")ريمحلل تاغارم لاملا كرتيو هدحو

 .ةميقلاب هدحو ءاملا ذخأي نأ : نيملسملا ضعب لاقو .كلذ هلف ميمجلا كرتي نأ دارا

 . ملعأ هتلاو باوص نيملسملا لوق لكو
. 

 يدمسلا يدنكلا كرابم نب دمحأ نب ديعس هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو

 ("٣١دبعف ،رايخلاب عيب اذإ لاملا يف يديس لوقت امو : هل تلق . هنلا همحر يوزنلا
 ؟ مهاردلا هذه نم ةاكزلا ذخأ فيك ،اهب عيب يتلا مهاردلا '"'ث)وسي مل لاملا راص ةدم

 مهارد وسي ل لاملا راص اذإ هنأ يعمف .هنع تلأسام امأو .هللا همحر .هباوج ناكو

 هيفف إايلوأ يرتشملل رايخلا ناكو }هلصأ صخر وأ 6هل تضرع ةحئاج نم دقعلا
 عفر اذإ هيفويام عئابلا دنع ناك اذإ ،رايخلا عيب اهب دوقعملا همهارد عيمج يف ةاكزلا ًاعيمج
 .رايخلا هنم يرتشملا عفر اذإ هيفويام لاملا نم عئابلا عم نكي ل نإو ێرايخلا هنم يرتشللا

 تام وأ . ًاسلفم ناك وأ رايخلا هنم عفر ول نأ هيفويام لاملا نم عئابلا عم نكي ل نإو

 امب رايخلاب عابملا موقي هنأ يعمف طقف يرتشملل رايخلا ناك نإو .هريغ فلخي ملو
 نم ةرثؤم اهتدجو .اذكه . مّوقام ةاكز ملسيف اطسو ةميق لودعلا هموقي يوسي
 . ملعأ هللاو ، نيرخأتملا انخايشأ تاباوج

 يدمسلا ناديبع نب هعمج نب هللادبع نب دمحم هيقفلا ملاعلا خيشلا باوج نمو

 يرمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع ،يلاوملا يلاولا خيشلا ىلإ ،هللا همحر ،يوزنلا
 )٣١١( :نا لودعلل حصي مل نإو : هلعل .

 عافتنإلا مدعو هكاله لع ةيانك وهو . يزاجم صنلا ين ريبعتلاو .ريمحلا اهيف غ غرمتي عضاومو نكامأ : ريمحلل تاغارم )٣١٦(
 .اهنع ءاملا عاطقنال هب

 )٣١٣( .ةدم دعيو : باوصلا . .

 )٣١٤( مهاردلا يواست لاملا ةميق دعت مل .هباوص لعل : مهاردلا وسي مل لاملا راص .

۔ -_ ٢٧٦



 .رثكأ وأ انامز نيرهش ةدم ىلإ رايخ عيب هلام عاب لجر يفو : هللا همحر يوزنلا يلاعسلا

 .ةلاهجلاب جتحا وأ إرايخلا عيبب جتحاو .عئابلا ريغ مث رخآ لجر ىلع هلصأ عاب مث
 ؟ ال ما ريغ هلأ

 كلذ يفف ،رايخلاب هعاب نأ دعب هلام لصأ عاب اذإ عئابلا نإ : قيفوتلا هتلابو باوجلا

 هعيب زوجي ال هنإ : لاق نم لاقو .زئاج اهنإ : لاق نم لاق ؛ نيملسملا نيب فالتخا
 ريغلا هلف ةلاهجلاب جتحا وأ رايخلا عيبب جتحاو عئابلا ريغ اذإ امأو .رايخلا عفر دعب الإ
 يفف إعئابلا ريغ مث لصألا نم ائيش يرتشملا فلتأ اذإو .نيملسملا لوق رثكأ ىلع
 رثكأ وهو .فلتلا دعب عئابلل ريغ ال هنإ : لاق نم لاق ؛ نيملسملا نيب فالتخا كلذ

 ال هنأل 5ريغلا هلف نيعيابتملا دحأ ريغ اذإ : نيملسملا نم لاق نم لاقو . نيملسملا لوف

 .رايخ عيب هيف مدقتم لام يف عيبلا تبني

 ةدم ىلإ ،رايخلا عيب تيب وأ لام هيلع عابف لجرل قح هيلع لجر يفو : هل تلق
 ةثرولا هزحي مل مث يرتشملا تام نأ ىلإ هدي يف يقبو ، يرتشملا هزحي ملو ،ةنس نيسمخ

 يف ،مهل بوتكملا مهقح عئابلا ةثرو نم يرتشملا ةثرو بلطف 3 مئابلا تام ىتح انامز
 ةجح يرتشملا ةثرول ىرتأ .تيبلا وأ لاملا اذه عئابلا ةثرو غلب ىتح ،تيبلا وأ لاملا

 ؟ ال ما

 امل عئابلا زوح نإ : لوق ؛ نيملسملا نيب فالتخا كلذ يف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 هنأ اهطخ زوجي نم طخب وأ لدع يدهاشب حصي نأ الإ هدعب نم هتثرول ةجح هعاب

 سيل هذه نوكي ذئنيحف هضعب وأ هنم ةحنمب وأ ، يرتشملا نم نهرب لاملا كلذ زوجي

 سيل عئابلا زوح نإ : لوقو .لوقلا رثكأ وهو . يرتشملا ىلع هدعب نم هتثرول ةجحب
 هزاح مث }هارتشا امزاح يرتشملا نأ حصي نأ الإ يرتشملا ىلع هدعب نم هتثرول ةجحب

 نإ امأو .هدعب نم هتنرول ةجح هزوح نوكي ذئنيحف . تام نأ ىلإ كلذ دعب عئابلا
 حص مث يرتشملا تام نأ ىلإ عئابلا ةزوحب وه لب لاملا كلذ زحي ملو يرتشملا تام

 هتثرو ىلع الو يرتشملا ىلع ةجحب ًايح مادام عئابلا زوح سيلف ،كلاهلل ءارشلا كلذ
 .ملعأ هللاو 3 هدعب نم

) . 

 يرقعلا ديعس نب هللادبع نب رماع نب هللادبع خيشلا ىلإ ث هللا همحر ش هباوج نمو
 ريغ نم قهارت ملو غلبت مل اذإ ةريغصلا ةمألا عيب زوبي لهو : هللا همحر ،يوزللا

۔ ٢٧٧ _۔



 ؟ ال مأ اهديس اهئطو دق ناك اذإ { ءاربتسا

 ينبجعي هنأ ريغ ،ءاربتسا ريغ نم اهعيب زئاجف اهجوز الو اهئطو ديسلا نكي مل اذإ : لاق
 . ملعأ هللاو ۔اهئربتسي مل هنأ يرتشملا ملعي نأ

 . هل دمحلاو تع

۔ ٢٧٨



  

   

      

   

  

 رشع ةعباسلا ةروثنملا

 { تارامعلاو 4 ماتيألاو مومرلا ماكحأ ق

 ؛ تاراجالاو ةرامعلا ق تاكراشملاو ‘ قرطلاو

 ٦ يبرعلا مالكلا نم كلذ ريغو





 ١ ةنملاو ماعنإلا ةمحرم انقزرو إ ةنسلاو ماكحألا لبس انل حضوأ يذلا هلل دمحلا

 ريخ متنك » : لجو زع هلوقل .ةمأ لك رهظأ نم انلعجو .ةمغلاو ىولبلا انع مدر

 : هلوقو .ةمألا هذه نم نينمؤملا عبمج صخ هنأ ليق يذلاف( پ سانلل تجرخا ة

 يف لاقو .0" ليلق متنك ذإ اوركذاو » : لجو زع هلوقك ى .متنأ يا « ريخ متنك »
 حوللا يف هللادنع ةمأ ريخ متنك إهانعم ليلقو )» ليلق متنأ ذإ { : رخآ عضوم

 لاقو . سانلا ريخ متنأ .ةمأ ربخ : هلوق ةلص نم «سانلل» هلوق موق لاقو .ظوفحلا

 نم اربخ ةمأ سانلل هللا جرخأام هانعم .«تجرخأ» هلوق ةلص نم ,«سانلل» هلوق مرق

 متت ةمألا هذه» : لاق هنأ ةلي هنع يبنلا نع ثيدحلا يف ءاج هنأل .ةني دمحم ةما

 .ةلي يبنلا نع ثيدحلا ينو .'ث«لجو زع هتلا ىلع اهمركأو ،اهريخ يه ،ةمأ نيعبس
 هنأ .ةلي هنعو .'ثةمألا هذه نم نونايث ًافص نورشعو ةئام ةنجلا لهأ» : لاق هنأ

 اهلخدت ىتح ممألا ىلع تمرحو ،اهلخدأ ىتح ءايبنألا ىلع تمرح ةنجلا نإ : لاق

 : لجو زع هلوق .ةلو دمحم ةمأ لضف ىلع لديو .اهنم نوحلاصلا مهو . (}ءيتمأ

 لعفل ةلع .« اديهش مكيَلَع لوُسَرلا نوكو سانلا ىلَع ءادهش اونوك ,

 للا لزناو ججحلا نم مكيلإ بصن اميف .لماتلا يف اوملعتل ىنعملاو .«مكانلعج
 نغانبر ىلاعتو لج ،ادحأ ملظ امو .دحأ ىلع لخبام ىلاعت هنأب باتكلا نم مكيلع

 مهلمح اورفك نيذلا نكلو ،اوحصنو اوغّلبف لسرلا لسرأو ،لبسلا حضوا لب ؛ كلذ
 نودهشيف تالالدلل راكنإلاو .تايآلا نع ضارعإلاو تاوهشلا عابتا ىلع ءاقشلا

 نأ ثيدحلا يف يور هنأل . مكدعبو مكلبق نم نيذلاو ، مكنمز يف ناك نم ىلع كلذب

 6مهب ملعأ وهو .غيلبتلا ةنيبب هللا مهبلاطيف ءايبنألا غيلبت نودحججي ةمايقلا موي ممالا

 )١( نارمع لآ ةروس : ١١٠ .
 ٨٦. : فارعألا ةروس (!)

 )٣( لافنالا ةروس : ٢٦ .

 )٤( لبنح نب دمحاو يذمرتلا هجرخا .
 ٤ /٥٣٧. ثيدحلا فارطأ ةعوسوم . ٢١٥ ظافحلا ةركذت ٣٢٠٤٩. لامعلا زنك (ه)

 . ٥٨/٢٣ ثيدحلا فارطأ ةعوسوم عجار )٦(
 )٧١( ةرقبلا ةروس : ١٤٢٣ .

۔ -_ ٢٨١



 .لسرلا غيلبتب نودهشيف .ة:خغ;7 دمحم ةمأب يتؤيف . نيركنملا ىلع ةجحلا ةماقال نكلو

 : يف ©لجو زع هتلا رابخإب كلذ انملع نولوقيف ؟ كلذ متفرع نيأ ممألا لوقتف

 ٹيف هتمأ نع لأسيف .ةيب دمحمب يتؤيف ،قداصلا هيبن ناسل ىلع .قطانلا

 : زع هلوق كلذف .3الف نوقفانملا امأو . هتمأ نم نونمؤملا مهو ١ مهتلادعب

 نم انئج اذإ ةرفكلا ءالؤه لاح فيكف يأ اه ديهشب ةمأ لك نم انئج اذإ فيكف

 ىلع دمحماي كب انئجو .مهلامعأ داسف ىلع نودهشي ًمهءايبنأ ينعي . ديهشب ةمأ لك

 عايجتساو ،مهدئاقعب كملعل ءادهشلا ءالؤه قدص ىلع دهشت .اديهش ءالؤه

 .ليقو . مهلاح نع مهفتسملا ةرفكلا ىلإ ةراشإ «ءالؤه» ليقو . مهدئاقع عماجم كعرش

 دوعسم نبا نع ثيدحلا يف يورو .هذه لبق اهتمدق يتلا ةيآلا ىنعم ىلع نينمؤملا ىلإ

 ارقأ هتا لوسراي : : لاقف .لع أرقا» : ةي هتلا لوسر يل لاق : لاق هنأ هنع هللا يضر

 : ةيآلا هذه تيتأ ىتح ء ءاسنلا ةروس تأرقف ى معن لاقف !؟ لزن كيلعو كيلع
 هلا لوسر ىكبف ه اديهش ءالوه ىلع كب انئجو يهشب ةمأ رك نم انئج اذإ فيكف ,

 ينأل .هتدجو انأام ربغ لع ثيدحلا ظفل تلقن (٩) هر ةفأر ةءارقلا نع تففكف .

 أرقي نأ دارأ نم» : لاق هنأ ةي هنع يورو . ىنعملا تظفح نكلو . هنيعب ., 1

 ةلا يضر دوعسم نب هقلادبع ينعي (٠)هدبع مأ نبا ةءارق أرقيلف لزنأ ايك اضغ نارقلا

 ملعأ هللاو }هنع هتلا يضر «بعك نب يبأ ةءارق أرقيلف» : رخآ عضوم يف لاقو ؤهنع

 . بابلا ىنعم نم هدصاق انأو .انركذام ىلإ انعجر “باوصلاب
. 

 ىماتيلا أونتباَو » : هلوقو 0٠١. مهلام ىماتيلا واو » : لجو زع هلوق او ]
 غولب .غولبلا وه دشرلا سانيإو .'_\٦)هم ادش مهن م منسنا نإف خاكنلا اوغلب اذإ ىتخ
 عفدي نأ زئاجف كلذك ميتيلا ناك نإف .لايعلا يف ةقفنلاو .لاملا ىلع ةظفاحملاو . ا
 ىلع اظفاحم ناكو .ةنس ةرشع ينايث نسلا نم غلبو .ملحلا غلبي مل اذإ امأو هلام هيلإ

 الف لقعلا بهاذ ناكو ملحلا غلب اذإو . هيلإ هلام عفد زئاجف ارتقي ملو فرسي مل ،هلام

 ءاسنلا ةروس )٨(

 ٨٩. لحنلا ة هروس ريفت .رثك نبال ميظعلا نآرقلا ر ريسفت لذ ل عجار ( ٩)

 .لبنح نباو ه ةجام ام نبا هجرخأ ) )'١

 ءاسنلا ةروس )١١(
 .اطخ لصالا يف تدرو دقو . ٦. : : ءالا ةروس )١١(

۔ ٢٨٢ ۔-



 . دارفنإلا وهو متيلا نم ا هوبأ تام يذلا وهو ميتي عمج ىماتيلاو . هيلإ هلام عفد زوجي

 مئاتي ىلع عمج "بحاصو سرافك ءايسألا ىرجم ىرج امل هنأ امأ { كلذك هعمج لصأو

 هلك . ماتيأو ىماتيو ىراسأو ىرسأك ىمتي ىلع عمج هنأ وأ 3 ىماتي ليقف ءاي تبلق مث
 يضاملا ءات رسكب وهو .اميتي راص اذإ امتي متي .متي هلعف امأو . ميتيلل عمجلا ىنعمب

 تلزن اهتركذ يتلا ةيآلاو . ىماتي اهدالوأ راص اذإ ةأرملا تمتيأو . لبقتسملا نم اهحتفو

 لاملا بلط ميتيلا غلب املف . ميتي خأ نبال ريثك لام هعم ناك ،نافضغ نم لجر ين

 انعطأ : لاق معلا عمس املف : ةيآلا هذه تلزنف . ةنيت يبنلا ىلإ اعفارتف همع هعنمف

 : ةي يبنلا لاقف .هلام هيلإ عفدف .ريبكلا بوحلا نم هتلاب ذوعن .لوسرلا انعطاو هللا

 هلام ىتفلا ضبق ةبق الف .هتنج ينعي «هراد لحي اذ اذكه هبر عطيو هسفن حش قوي نمو»

 يقب فيك لاقف .رزرلا ىقبو .رجألا تبث : ةنتت ةفص ىبنلا لاقف هتلا ليبس ف هقفنأ

 باطخ «اوتآو» : هلوقو .''")هدلاو ىلع رزولا يقبو : تل رجألا تبث لاقف ؟ رزولا
 لجو زع هللا لاق . ميظعلا مثالا وه ريبكلا باوجلاو . ملعأ هللاو ءايفصاألاو ءايلوألل

 . ةلاطإلا فوخ اهركذ تكرت '٨)يزال('٨هم ريبك ًابوح ناك هنإ % : ةيآلا هذه رخآ ين

 . ملعأ هتلاو ،ابوح بوحي باح هلعفو

 لصحف

 ىماتَلل أوُموُفَن نأو » : لجو زع هتلا لاق .بجاو ميتيللا طسقلاب مايقلاو
 اذه , مكيلع ىلتيام وأ { مكينغي يأ ةيآلا نم همدقتام ىلع فطع ًاضيأ () طسقلاب

 ىلع افطع ،ايهبصن هجولاف آلدب هنْلَعج نإف .امهدحأل ةلص ىماتي يف تلعج اذإ

 .اوموقت نأ مكرمأيو يأ .لعف رايضإب «اوموقت نأ» بصني نأ زوجيو . ىهنف عضوم
 هللا صخر لقو . ملعأ هللاو مهقوقح اوفوتسيو مهيلا اورظني ن أ يف ةمئالل باطخ وهو

 نغ كنول سو » : ىلاعتو كرابت هلوقل ميتيلا ةطلاخم يف ليكولاو يصولاو يلولل
 يف نولك امنإ املظ ىماتيلا لاؤمأ نولا َنيذَلا نإ : تلزن امل ليق . ) ٠4 ىماتيلا
 ه مهرمأب مامتهإلاو . مهتطلاخمو ىماتيلا اولزتعا .. :7 ايعس َنوَلصَيَسَو اران مهنوطب

 )١٣( ءاسنلا لوزن بابسا يف ةثداحلا عجارت ٦ ص لوزنلا بابسأ : يدحاولا يف ١٢١.
 )١٤( ءاسنلا ةروس : ٢ .

 )١٥( تكرت دقو : باوصلا .

 )١٦( ءاسنلا ةروس : ١٢٩.

 )١٧( ةرقبلا ة ةروس : : ١٢٧.

 )١٨( ءاسنلا ةروس

۔ _ ٢٨٢٣



 مهل حالصإ لف » : ةيآلا هذه تلزنف 5 ةي هللا لوسرل اوركذف مهيلع كلذ قشف
 نإو » مهتبناجم نم ريخ مهلاومأ حالصإو .مهحالصإل مهتلخادم يأ 8 ريخ

 قح نمو .نيدلا يف مكناوخإ مهنإ يأ ،ةطلاخملا ىلع ثح 4 مكناوخإ مُهوُطلاَحُت

 : لاقي . ةبرقلا ةرهاصملا لصأو . ةرهاصملا ةطلاخملاب دارملا ليقو .خألا طلاخي نأ خالا
 .بيرق يأ انب رهصم نالف لاقي .راهصإلا هلثمو ؛ هتنبا جوزت اذإ انالف نالف رهاص

 : ارعش ريهز لاق ايك . جوزت وأ بسن وأ راوجب مزحتلاو راهصإلا : ليقو

 اومرك ناو اودع نإو اولاني ملام هدتحمو ماوقأ قوف هلضف

 رميس اهب اوناك ول نطاوم يف ريصن كولملا راهصأو دايجلا دوق
 نأل ،اوجوز هانعم . عرولاو حالصلا مزلأو رهاصو : يريرحلا لاقو . اولم يأ اوميس
 رهصلاو .هاندأو هيلإ همض اذإ هسفن ىلإ ء ءيشلا رهص نم .جاوزألا ةبارق ةرهاصملا

 هلك نتخاو .ناتخأ اهتيب لهأو ،لجرلا ةأرمإ وبأ وهو نتخلا وه ىلوألا ةلمهملا رسكب

 زهو » : لجو زع هللا لاق . حتفلاب هتنتخ ىمست جوزلا ةارما مأ كلذكو ؤ حتفلاب

 نم اؤزج هلعجو 5 مالسلا هيلع مدآ ةنيط رمخ يذلا ىنعي 4 ارشب ءالا نم ٌقَلَخ يذلا
 لوق .ةفطنلا : ليقو . ةلوهسب تائيهلاو لاكشألا لقنو سلستو عمتجيل رشبلا ةدام
 ٠ أروكذ يا بسن يوذ. نيمسق ةمسق ىأ ا" ارهصَو ابسن هلعجف » : ىلاعت

 نيَجوَرلا هنم لَعَجَف » : ىلاعتو كرابت لاق ايك .نهب رهاصي ثانإ يأ رهص تاوذو
 . ملعا هتناو" ىتنألاو ركذلا
 رهصب ط : لجو زع هللا لاق .داصلا مومضم نوكي هلعل . هتراذإ محشلا رهص امأو

 يف هرثاتك مهنطاب يف ،هترارح طرف نم شرثؤي يأ 0" دولجلاو مهنوطب يف ام هب
 وأ ريمضلا نم لاح ةلمجلاو . مهدولج هب بوذت ايك مهؤاشحا هب بوذتف ، مهرهامظ

 تطقس ول هنع هللا يضر (""”سابع نبا لاق .ريثكتلل ديدشتلاب ءىرقو .«مه» ريمض

 حتفب رهصي رهص هلعف امأو . ملعأ هللاو ،اهتباذأ ضرألا هجو لابج ىلع ةرطق اهنم

 رعاشلا لاق .اعيمج نيئاهلا
 رهاص كرهصك رهصي ملف ترهص مهريمض ناح نادلولا اذإ تنكو

 ٢٠ : ةرقبلا ةروس )١٩(

 )٢٠( ناقرفلا ةروس : ٥٤.

 )٢١( ةمايقلا ةروس : ٣٩.
 )٢٢( جحلا ةروس : ٢٠

 )٢٣( .قحلملا رظنا

۔ -_ ٢٨٤



 وه ءاشحأل امأ . مهؤاشحأ هب بوذت : هلوق امأو .اهرحب هتباذأ اذإ سمشلا هترهصو

 2 . ناوشحو نايشح ىنثيو ناسنإلا عولض هيلع تمضام وهو .ءاشح عمج

 : ارعش يعمصألا لاق . ًاضيأ رصخلا

 مفلا ةبايط نينيعلا ةيلاله اشحلا ةيدعس فارطألا ةينانك

 : رعاشلا لاق .وه وشح يأ لاقي . ةيحانلا ءاشحلاو

 نيابملا طيلخ ىسمأ ءاشحلا يأب

 توشح هلعف امأو . ءايلاو فلألاب بتكي نأ زوجيو .رثكأ واولاو = توشح نم هقاقتشاو

 ةيآلا ىلإ انعجر . ملعأ هللاو .اشح تبصأ هتوشحو .اوشح اهوشحأ اهريغو ةداسولا

 . تركذ يتلا

) . 

 .نيلاظ يا(" امل ىماتيلا لامأ نولكأي نيذلا نإ » : لجو زع هلوق امأو
 مامت دعب لاحلا ىلع هباصتنا نأ 5رظنلا يفف .اذكه ناك اذإف . ملظلا هجو ىلع وأ

 . ملعأ هللاو ى .ماكل

 لام يلو ٦ ديز نب ديزم هل لاقي نافضغ نم لجر ف تلزن ةي آلا هذه نإ :

 نولا نيذلا نإ ل : ةيآلا هذه هيف هللا لزناف ؛ هلكأف . ميتي ريغص وهو .هيخا 7

 لوؤيو .رانلا ىلإ رجي امم يأ « ارا مهنوطب ف نولكأي نإ ًاملُظ ىماتيلا لاومأ

 ججاتت مهروبق نم اماوقأ هللا ثعبي : لآق هنأ !ني يبنلا نع ثيدحلا يف ايك .اهيلإ

 نيذلا » : لاق هللا نأ ىرت ملا لاقف ؟ هللا لوسراي مه نم اولاقف . مههاوفأ نم رانلا
 .'"٨ه اريعس َنوَلصّيَسو أران مهنوطب يف نولكاي انإ املظ ىماتيلا لاومأ ولكا
 زع هللا لاق . اهرشاب اذإ الصو ايلص اهالص رانلا ىلص لاقي . ءايلل حتفلاب ةماعلا هأرق

 كرابت لاقو .رفاكلا يقشلا الإ هانعم .")ه ىقش شلا لإ اممالص ال » : لجو

 أرقو . مضلاب نوقابلاو داصلا رسكب نويفوكلا ارق "") .7 اهب فوأ » : ىلاعتو

 : ةديبع يا يأر وهو 7ءايلا حتفب 4 ريعس لصو + : بوقعيو ةزمحو رماع وبأ

 رايتخا وهو ماللا ديدشتو داصلا حتفو ءايلا مضب نوقابلاو ه ىركلا رانلا ىلصب ط

 . .ثيدحلا فارطا ةعوسرم رظنا ١٤٠١٧/٣ يدع نباو ٩٢٨٣ مقرب لايعلا زنك يف ثيدحلا درو )٢٥(
 )٢٦( ليللا ةروس : ١٥

 )٢٧( ميرم ةروس : ٧٠

۔ _ ٢٨٥



 يف كلذكو .اهيف هولخدا يأ 0" هلص ميجلا مت ه : لجو زع هلوقل ةديبع يا
 ؛ماللا ديدشت ريغ نم ءايلا مضب ركب وبأو رماع نبا أرقو . ميتيلا رمأ يف يتلا ةيآلا

 ناك اذإو .ا" ارات مهيلصت تفوس ل : هلوق هربظنو .4 ريعس نوَلصَيَسو ه يهو
 .ملعأ هللاو 5 ءايلا وهو ضفاخلا عزن وأ ،يناثلا لوعفملا ىلع اران باصتناف ءايلا مضب

 لاق ايك .نيلوعفم ىلإ ىدعتي رانلا هالصأ لاقي هنأل ًادحاو الوعفم ناك اهحتف نإو

 : رعش يريرحلا
 راع الو هيلع مثإلا لاق زانلا ةكولم ىلصأ نإف لاق

 . هريغو قيقدلا نم نجعام كولمملا
 رفاشمك رفاشم مهل ًاموق يب يرسأ ةليل يف تيأر» : لاق هنأ ةي يبنلا نع ثيدحلا يئو

 رج مهنومقلي رانلا ةنزخو { هنطب ىلع ىرخالاو هرخنم ىلع "")ةصلاق امهدحأ لبإلا
 ىماتيلا لاومأ نولكأي نيذلا لاق ؟ ءالؤه نم .ليربجاي : تلقف .اهرخصو منهج
 يل ةللا هئلاف . قحلا هوجو نم هجو ريغب ىماتيلا لاومأ لكأ نم يناوخإ اورذحاف . !الظ

 رأ ةلاكو وأ . ةياصو وأ . ةيالوب همزل نمل مزال هنأل هب مايقلاو .هلام حالصإو ١ ميتيلا

 لل لوقي هلام ىلعو ،هيلع انيمأ ةقث اليكو مكاحلا هل ماقأ كلذ مدع نإف ،كلذ ريغ
 مايقلا يفو ،هلام ىلعو هيلع مايقلا يف ميتيلا نالف نب نالفل اليكو كانمقأ دق مكاحلا
 .هئاكرش ةمساقم يفو ،هب مايقلا يفو هلام ضبق يفو .هلام حلاصمو .هحلاصم عيمجب

 .طسقلاب هيلع ةقفنلا ءارجإو بجو امم هلام ضبقو . ةكراشملا نم هتصح ضبق يو
 لعفلا هل زاج اليكو راص اذإف .هحلاصم نم هيلإ جاتحي امم طسقلاب الدع هارتام عيببو

 . ملعأ هللاو هيلع لكو ايب

 اع عانتمإلا ةفعلل لصالا نأل هلكأي الف ميتيلا لام نع ففعتسيلف اينغ ناك نمو

 رهو ،ميتيلا لام ىل اجاتحم ناك نم يأ «فورعملاب لكايلف ًاربقف ناك نمو» .لحيال
 : ةقَي يبنلل لاق الجر نأ يرورو .فورعملاب لكاأيلف ميتيلا حالصبو . هحالصب مئاق

 ردابم الو فرسم ريغ فورعملاب : لاق ؟ هلام نم لكافأ ريقف انأو اييتي يرجح يف نا

 نع ثيدحلا يفو .هتعمج اذإ ءيشلا تلثات : لاقي ايك .")عمج يأ لئاتم الو

 .اهنم لكأي نأ اهيلوتم ىلع حانج ال نأ طرش ربيخب هضرأ رمع فقو امل فلسلا
 )٢٨( ةقاحلا ةروس : ٣١.

 )٢٩( ءاسنلا ةروس : ٥٦

 )٣٠( .تصقن اذإ ةصلاق ةفش ، مضناو ىنادت اصولق ءيشلا صلق نم زعان اف مسإ : ةصلاق
 .عماج : هلعل )٣١(

  

۔ _ ٢٨٦



 .هعمج يف'"")عرشا يأ هيلإ لثأتو .اهترفح اذإ رئبلا تلثأتو . لثأتم ريغ قيدص لكؤيو )٣٢)

 رسكيل ةلعلا لإ هيعاد انيلع لثأت . ةفشلا فورح ةمودعملا ةمدقتملا ةبطخلا ف ىرج اك

 .ةردابم رداب : لاقي . ةعراسم الب ؛ةردابم الب» : هلوقو .. ملعأ هتلاو ةلعلا ردص انع

 بصنلا لحم يف نأ ")ه أوُرَبكَي نأ أراذبؤ ًافارَسإ امموُلُكأَت الو { : لجو زع هنلا لاق

 ركام متلكاام ميلست مكمزليف اوغلبي نأ راذح مهدشرو مهربك اوردابي ال ينعي
 ةلمهملا رسكب مسإلاو . لبقتسملا نم هحتفو يضاملا رسكب وهو .ربك ربكي ربك . يبصلا
 نيح مالسلا هيلع ايركز هيبن نع ةصق لجو زع هللا لاق . ةيناثلا ةمجعملا حتفو ىلوألا

 .ف رثأو نسلا رك ينكردأ يأ ٢٤) ربكلا ينغلب دقو { : مالسلا هيلع ىحيب رشب

 دلت ال ٢٥) رقاع يتأزماؤ % .ةنس نوعستو نايث هتأرمالو هنس نوعستو عست هل ناكو

 .ملعأ هللاو .دالوألا . نم رقع تاذ اهنأل عطقلا وهو رقعلا نم

 نم جرخت ةملك تربك { : لجو زع هنلا لاق .مظع اذإ ارابك رمألا ربكو
 دلو ىلإ ىلاعت هجايتحا ماهيإو ديدشتلاو هيبشتلا نم اهنم امل تمظع يأ '"`)٭ مههاوفإ

 صئاقنلا عيمج نع سدقمو كلذ نع ينغ لجو زع هللاو كلذ ريغ ىلإ ؤ هفلخيو هنيعي
 نم» : ليقو . ةملك ةملكلا ترك .هريدقت زييمتلا ىلع بصن «ةملكو» . ةمومذملا

 .همظعتسا اذإ هربكأو .ربكتملا تاذ ف مظاعتلا ربكلاو إ . بصتناو نم فذحف «ةملك

 لاقيو .هلجا نم رصح ىنعي : ليقو"""ه ُهَنربكأ هيأر امَنف » : لجو زع هللا لاق
 : رعاشلا لاقو .ًارابكإ ضيحلا ىمست تعزج اذإ ةأرملا نإ
 ارابكإ نربكأ اذإ ءاسنلا يتات الو نهراهطأ ىلع ءاسنلا يات

 نأ اييظعت همظع يا(" ه اربكت هبو % : لجو زع هتنا لاق .همظع يأ هللا ركو

 هنأ زنت يبنلا نع يوريو . اريبك اولع كلذ نع هلقلا ىلاعت هل كيرش الو دن هل نوكي

 اعد نم نأل ءارضلاو ءارسلا يف هللا نودمحي نيذلا ةمايقلا موي ةنجلا ىلإ ىعدي» : لاق

 هللا هبيجيف فورعم توص : ةكئالملا تلاق ءارضلا يف اعد مث ءارسلا يف هدمحو هللا

 لاو . ةباجإلا ءعيطب نوكي نأ ىسع ءارضلا يف هركذو ءارسلا يف هيسن نإو ثافن

 . عرش : باوصلا )٣٢(
 ٦ : ءاسنلا ةروس )٣٣(

 . ٤٠ : نارمع لآ ةروس )٣٤(
 ٨. : ميرم ةروس )٣٥(
 ٥. : فهكلا ةروس )٣٦(

 ٣١. : فسوي ةروس )٢٧(
 )٣٨( ءارسإلا ةروس : ١١١ .

٢٨٧ ۔



 ينلاب ألإ ميتيلا لام أوَُرمَت الو » : لجو زع هقلا لاق .ميتيلا ركذ ىلإ انعجر .ملعا
 الإ ًميتيلاًل ام بيرقت زوجي ال كلذ لجأ نمف ىنسحلا ةقيرطلاب الإ "4 سحا يه
 حلصيو هحلصيام هلام نم هل يرتشي ن أ زئاجو . هرومأ عيمجل دادسل او حالصلاب

 . ملعأ هللاو { هلام

 لصف

 ميلستلا ىلع ةنواعملاو مهراهنأ رفح سانلا ىلع بجاولاف .'ثراهنألا رفح ين
 ةأرملاو دهاشلاو بئاغلا ىلعو . هيلع ربجأ كلذ نم عنتما نمو .ةدعاسملاو رهنلا حالصل

 لمع اذإ كلذ هلف هتصحب رفحي نأ بلط نمو .كلذ رجأ مهلام نم ذخؤي ميتيلاو

 .لصألا نايبل راهنألا يف هرخآو 5 ميتيلا رمأ بابلا لوأ تركذ امنإو .ملعأ هللاو ،هريغك
 . ملعأ هتناو لصألا باتك دنع كلذ ةميقب ركذأسو

 لصف

 وه مهضعب لاق . هلام ذخأ هغولب دعب ميتيلا هب قحتسي يذلا دشرلا يف فلتخاو
 نيملسملا عم ةيالو هل نوكت نأ نيدلا يف ديشرلا مهضعب لاقو . غولبلا عم لاملا ظفح

 غولبلا وه حيحصلا دشرلاو . هنيد يف ديشرب سيلف نيملسملا عم ةيالو هل نكت مل نمو
 نيرشعو اسمخ غلب اذإ : لاق ةفينح يبأ نع تدجوو .هركذ تمدق دقو . لاملا ظفحو

 كلذ ةفرعمو : هللا همحر دمحم وبأ لاقو .اعيضم ناك ولو .هلام هيلإ تعفد ةنس

 عيبلا يف سانلا طلاخي نمم ناك نإف .هغولب دعب مالغلا ربتخت نأ ملعأ هللاو ،يدنع
 .هنم عنتميو نبغلا هركيو ٨ةدايزلا يف بغري ناك نإف .كلذ يف هيلإ رظن ،ءارشلاو

 يف ربتخا مهرشاعي الو سانلا طلاخي ال نمم ناك نإو .هلام هيلإ عفد ،نبغي نأ زرتحيو

 رابتخا اذهو .هلام هيلإ عفد اهل ظفحلاو اهيف دصقلا نسحي نمم ناك نإف .ةشيعملا
 . ملعأ هللاو .لوألا سانلل رشاعملا رابتخا نم دشأ يدنع

 يف هنبغ لاقي . عيبلا يف نبغلا وه ،ةيناثلا ةمجعملا مزجو ،ىلوألا ةمجعملا حتفب نبغلا
 .لبقتسملا نم هرسكو يضاملا نم ءابلا حتفب وهو ؛ هلثم هب عابي ايع هصقنا اذإ عيبلا

 )٣٩( ماعنألا ةروس : ١٥٦٢.
 .نيينايعلا حلطصم يف جلفلا .انه .رهنلاب دصقي )٤٠(

۔ . ٢٨٨



 لعفف يأرلا نيبغ لجر : لاقي . ةنابغلا كلذكو يأرلا فعض وه حتفلاب نَبَعلا امأو

 . ملعأ هللاو ، لبقتسملا نم هحتفو ىضاملا ءاي رسكب اذه

 لصف

 ليلقلاو .ميتيلاو ،هوتعملا ىلع ايرب نأ يصولاو مكاحللو : رثألا يف تدجوو

 ىسكي ميتيلا : ليقو .مهلام ردق ىلع مهيفكيام ةوسكو ةقفن مهلاومأ نم لقملا

 هل ذختيو مدخيو رحنلا موي هنع ىحضيو ا ملعملا رجأ هنع ىطعيو ث ةنسحلا ةوسكلا

 . ميتيلل ةحلصم كلذ يفو اعساو هلام ناك اذإ { هلام نم كلذ لكو .‘٠')نبلل ةحيللا

 بستحا نمل زئاج هنأ 5رثألا يف ؤتدجوو . لقعلا صقانلاو هوتعملاو نونجملا لثمو

 نايض الو ،همرص هل لسفيو هضرأ هل عرزي نأ نيملسملا نم هليك ولو ث هليكولو ميتيلل

 همعطيو }همرص هل عيبيو 5ميتيلل حالص كلذ يف ناك اذإ مرصلا نم تام ايف هيلع

 نع رجزيو بدؤي ميتيلاو . عرزلا نم فلت اييف هيلع نايض الو . كلذ ىلإ جاتحا اذإ
 اذإ كلذكو .ديدشتلاو بدألا يف فارسإ الب مالكلا يف هيلع دشيو . مارحلاو يصاعلا

 هل نكي مل نإف .رجأب ولو هلام ىلعو هيلع نمأي ثيح مكاحلا هلعج .محر هل نكي م
 هتنؤم هيبأ ىلعو ،همأ ريغصلاو يبصلاو ميتيلاب ىلوألاو . هثلا لام نم هيلع قفنأ .لام

 ىلعو ؤفصنو نامرد طسولا ىلعو نامرد ريقفلا ىلع (٠")هتبارقو . عضري ناك نإ
 تبهذ اذإف هتدلاو عم قحتسيام هل ضورف ةقفنلا ىلإ جاتحا اذإو . مهارد ةثالث ينغلا

 امأو . مهحالصو {مهتنؤمل ماتيألا لام عيب زئاجو . هب ىلوأ بالاف ةبيغ وأ تومب همأ
 حالصلا رظن ىلع ةزئاجف اهريغو لاومألا يف مهتمساقم امأو .زوبي الف كلذ ربغ
 مهمهسل رظنيو .تضقتنا اهوضقن نإو .تتبث ةمسقلا اومتأ نإف اوغلب اذإ مهنكلو
 نأ اهل زوجي ميتيلا ةدلاو كلذكو .مهيلع ال نبغلا مهل لعجيو ، ةمسقلا يف حلصالا
 وهو ميتيلا رمأب يلُب يذلا امأو . ةجاتحم ةريقف تناك اذإ فورعملاب هلام نم يستكتو لكات
 لام نع هلغش هبسك ىلع لبقأ نإو ،هبسك نع هلغش ميتيلا لام ىلع لبقأ نإ 6ربقن
 . ملعأ هللاو ، ميتيلا لام نم هلمع ىلع ةرجأ ذخاي نأ هل زوجيف { عاضو ميتيلا

 لضنا : هنمو .مهل رن ال تيب لها ةقان هلبإ نم حنمي دحا نم له ثيدحلا يفو .نبلل راعت ةقانلا وأ ةاشلا : ةحيلملا )١!(
 . )ح ن م) ةدام برعلا ناسل . ءاشعب حورتو ءاشعب ودفت ةحينملا ةقدصلا

 . هتقفن : هلعل (!آ)

۔ ٢٨٩ _۔



 لصف

 همحر 6 ينيسارخلا لماز نب ديعس نب حلاص . هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو

 ؛يوزنلا يلاعسلا يرمعملا دوعسم نب دمح نب رماع ،يلاوملا يلاولا خيشلا ىلإ ،هللا
 :ابج روضح عم كلذ ناكو ،ميتي مهيفو ؤالاومأ لجر ةثرو مسق اذإو : هنلا همحر

 نم ةمسقلا هذه يف لخدي ملو ، هبيصن دحاو لك زاحو .اهس ميتيلل اوراتخاف ؤدلبلا
 هدنع نم ءارشلا بيطيأ ؛ هبيصن عيبي نأ ءاكرشلا ضعب دارأف دحأ نيملسملا ماكح

 . الدع هارتام انفرع ؟ عيبلا بتاكلا بتكي لهو ؟ ال مأ
 {ةمسقلا دعب ولو ةمسقلا هذه يف نيملسملا لودع رظن اذإ : قيفوتلا هللابو ٥ باوجلا

 هيف رظني ملامو . عيبلاو ةبتاكملا نم هتركذ امم عيش يدنع قضي ل ميتيلل احالص هوأرو

 .ءارش الو عيب ةباتك نم عيش ينبجعي الف تاقثلا ريغ هيف لخد انإو . نيملسملا لودع

 . ملعأ هللاو

 ؟ ميتيلا ريغو ميتيلا لثم لاملا ءاطعإ عنمي يذلا ريذبتلا ةفص امو : هل تلق

 .هلام يف فرسي يذلا كلذكو . هللا ةيصعم يف هلام قفنأ نم نيملسملا دنع ريذبتلا لاق

 .ةيصعملا ىلإ لوؤي هنأل ،ريذبتلا نم يدنع وهف .مهلام يف ءالقعلا لعف تاداع نع

 . ملعأ هللاو

 م وأ ،رايخلا لقع اذإ دلولاب ايهنم ىلوأ نم مألا مأ ةدجلاو ةدلاولا يفو : هل تلق

 ؟ لقعي
 ةلاو ،دلولا ىلع اررض هدنع مكاحلا ىري نأ الإ ةدجلا نم ىلوأ ةدلاولا نإ : لاق
 .ملعأ

 ميقي نأ دلولا مزليأ ،ايهسفنأ لوع نع ازجعو اضرم اذإ نيدلاولا يفو : هل تلق
 ؟ ةقفنلا الإ هيلع سيل مأ .لاملا امدع اذإ امهب
 ‘كلذ ىلع ردق نإ ايهنع ررضلا فرصي نأ وه هيلعف .امهادحأ هفكي مل نإ : لاق

 . ملعأ هللاو ،هنع اينغتسي ملام اهلامهإ هل سيلو ؛ ايهحلصيام اهل عيبيو

 قحلا ميلست نم بألا رذعيأ ؛ هلح ريغ ىف هلام رذبي هنأ رهتشا نميفو : هل تلق
 ؟ هلام دلولا ريذبت حصي ىتح مأ .هنبال
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 هنأ نيبت اذإف .هنبا ىلع لجعي الو دلولا اذه رمأ نع ")صيحفتلا ينبجعي : لاق

 . ملعأ هلاو ،فورعملاب هلام نم هيلع قفنيو هيلإ ميلستلا ىلع هوبأ ربجي مل هلامل رذبم

 ىلاعت هللا لاق لجو زع هللا ةيصعم يف هلام قفني يذلا ريذبتلا لصأ : فلؤملا لاق

 ناوخإ اوناك نيرذبملا نإ ريذبت ردبت آل % : ةني هيلع هيبنل ربخ ل

 .مهوخأ وه موق ةنس مزال نم لوقت برعلا نال .مهؤايلوأ مه 6٤ نيطايشلا
 .ارذبم نكي مل هللا ةعاط يف هلك هلام قفنأ ول لجرلا نأ فلسلا نع ثيدحلا يف ىوريو

 ةلمهملا مضب دملاو .ريذبت وهف لجو زع هتلا ةيصعم يف ك هلام نم ادم قفنأ نمو
 . ملعأ هللاو .ىلوألا

 اهحتفو يضاملا ةمجعم رسكب وهف إ«هنبا ىلع لجعي الف» هتلا همحر خيشلا لوق امأو

 مهيل لجعت الف { : ىلاعت هلوقل نيلعفلا فيرصت يف نآرقلا درو دقو . لبقتسملا نم

 ينعي 4 ادع مهن 4 امنإ إ مهتبوقع بلط يف يأ .(٠)م ًادَع مهل دعن نإ

 لجألا ىلإ ايندلا يف اهب نوسفنتي يتلا سافنألا ليقو . ماوعألاو روهشلاو مايألاو يلايللاب
 . ملعأ هتناو ، مهل لجأ يذلا

 متلجعا .هموقل لاق نيح مالسلا هيلع نارمع نب ىسوم ةصق يضاملا يف ىلاعت لاقو
 . ملعأ هللاو 3 مكبر رما

) . 

 نال .اريقف بألا ناك اذإ ةصاخ هدلو لايب دلاو بذعي ال هنأ .رثألا يف تدجوو

 كلذكو .احيحص اينغ دلولاو اجاتحم اريقف دلاولا ناك اذإ ، دلولا مزلي دلاولا ةنؤم لصأ
 زوجي الف مكاحلا عم ةحص كلذ ىلع () حصأو هدلو لام نم هسفن دلاولا أربأ نإ
 . ملعأ هللاو .هدلو قح ح لست هيلع مكحيو .هربجي نأ مكاحلل

) . 

 .امهنيب لاومأ اضياقت نيلجر نيب ترضح . يديس ٥ كلأسأو : هللا ايهمحر هيلإ هنمو

 '.صحتلا : حصنلا ٤9
 . ٢٧ : ءارسالا ةروس )٤٤(

 )٤٥( ميرم ةروس : ٨٤.

 )٤٦( .مكاحلا دنع كلذ لع ةنيبلا ماقأو : لوقب نا حصفالا ؛ مكاحلا عم ةحص كلذ لع حصأو
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 دقو ؛ ةميتيلا لام ىلع نينومأم ريغ ناضياقتملاو . عاشم لاملاو ةميتي هدنع امهدحأ ناكو

 نع عجرأ نأ يل زوجيأ .ينم ةلاهج نع وأ 5ةميتيلاب ينم ًاوهس ضايقلا ايهنيب تبتك
 عجرأ نأ يلع بجي مأ لوألا هبحاص ىلع ةميتيلا بيصن هيف يذلا لاملا درأو ةباتكلا

 ؟ كلذ يف مكحلا فيك مأ ،ايهنع هدحو هلزعأو ةميتيلا لام
 لالا تبتك تنأ تنكو ءًاعاشم هب ضياقملا لاملا يف ةميتيلا بيصن ناك نإ : باوجلا
 اذه يف نوملسملا رظن اذإ .هذه كتباتك يف عجرت نأ كل يغبنيف 5هب مهضياق نمل هلك

 بتكت نأ كل يغبنيف ،اهل انيب احالص هوأر نإو . ةميتيلل حالص ريغ هوأرو ،ضايقلا
 فاخي ال كيرشلا ناك نإ كلذو ضرت ملو تغلب اذإ رضايقلا اذه ين اهتجح توبث

 اذه ناكو ،ضايقلا اذه تبتك دق تنأ تنكو ، ملظلا هنم فاخي ناك نإو .املظ هنم

 الئل ةميتيلا لام ىلع ظفتحت نأ كل ينبجعيف ،ةميتيلا هذهل نيب حالص هيف ضايقلا
 . ملعأ هتناو .تغلب اذإ هضقن يف اهتجح تبثت دعب ملظت

 نأ مهدحأ بلط ءاكرش نيب لاومأ يف هتنا كمحر يديس ،لوقت امو : هل تلق

 لكو .مهس لام لك ةمسقلا نوكت : نورخآلا لاقف .هبيصن لام لك نم ذخاي
 ؟كلذ يف مكحلا فيك .رخآلا لاملا نم نسحأ اهيف نأ ريغ دحاو رهن ىلع لاومألا
 ىلع هل سيلو .‘{٨")فيلاتلاب مسقت جلف لاومأ لك نأ رثألا نم هتعمسام ىلع : لاق

 اهيف نوكي نأ الإ ،ضعب ىلع اهضعب لاومألا لمحتو ؤهنيعب لام لك مسق هكيرش
 هدحو مسقي نأ ةثرولا دحأ بلطو إ ليلق الإ اهلثم دجوي ال ىتلا تاروهشملا نم يش

 .ملعأ هللاو ررض هيف هيلع الو هب عفتني مهس ءاكرشلا لقأل هنم عقي ناك اذإ كلذ هلف

 لجأ ىضقنا دقو { ةنامأ ،دوقفم لجرل ؤ ةعيضو مهارد هديب لجر ينو : هل تلق
 !مهتصح نيغلابلل عفدي نأ نيمألا ىلع مكحأ .غلبو ماتيأ ةثرو دوقفمللو هدقف

 ؟ ال مأ مهتصح نم مهتوسكو مهتقفنل هيلإ نوجاتجيام ىماتيلل عفديو
 مهصمصح مسقيو ،مهل مساقي ليكو ميتيلل ماقي نأ يغبنيف مهاردلا امأ : لاق

 لعف نزولاو ليكلاب مسقني ناك نإف مهاردلا ريغ امأو . مهصصح نوغلابلا ضبقيو

 ؛ ةثرولا دحأ كلذ بلط اذإ . مسقيو عابيف مسقني ال ناك نإو . مهاردلا لثم هب

 ىماتيلل ناك مسق ريغب ،مهصصح نيغلابلا ىلإ ملس اذإ امأو .قيفوتلا هللابو
 لصي نأ لبق هعم تيقب يتلا ىماتيلا ةصح تفلت اذإ نيغلابلا ىلإ هملس اييف مهتصح
 '. ملعأ هللاو 5 مهيلإ

 )٤٧( نمزلا يف اقرفتم ناك نأ دعب دحاو تقو ين ءاملا عمج : فيلاتلاب مسقلا .
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 نأ هيلعأ ؤهلام نم ائيش هتوخإ ضعب ىطعي نأ دارأ اذإ لجرلا يفو : هل تلق
 له سهدالوأ ريغ ةثرولا رئاس كلذكو ؟ هدالوأ يف هيلع ناك ايك ةيطعلا يف مهنيب يواسي

 ؟ ال مأ كلذ همزلي

 ةثرولا رئاس امأو ،هدالوأ نيب الإ يواسي نأ هيلع نأ ملعأ الف ةحصلا يف امأ : لاق

 ضرملا يف امأو . ثراو نود ثراو ىلع افيح يوني نأ الإ . مهنيب ةيوستلا هيلع سيلف

 ةيصولا ةلزنم اهلزنأ ضعب : فالتخا اهيفف ثراولا ربغ امأو . ثراولل ةيطع تبثت الف

 . ملعأ هللاو كاهلطبأ ضعبو © ثلثلا نم تجرخ اذإ هل اهتبثأو

 هدرفي نأ زئاجف لجرلا دالوأ نم اررض لقأو ًاعفن رثكأ ناك نم نإ : فلؤملا لاق
 .عجر . ملعأ هللاو هئانعو هعفن لجأل هلين نم ءيشب

 يف كلذ دعب ريغ مث .انامز ماقأو غلب اذإ ميتيلا يف يديس ،لوقت امو : هل تلق

 ؟ ال مأ ريغلا هلأ .هغولب لبق .هومسق اوناك ءاكرش نيبو هنيب لام

 6 غلب هنأ حص ول .هلام هنأ هيعديو هلغتسي ٥38هدي ف لاملاو . غلب نيح ناك نإ : لاق

 يدنع هل ريغ الف مسقلاب هملع عم غلب نيح شراكنإ هنم رهظي ملو 3 مسقلاب ملاع وهو

 هب هل زوجي يذلا هجولا اهنم ىعدا اذإ ةلاهجلا قيرط نم ًهرَيَغ نوكي نأ الإ ،كلذ دعب
 . ملعأ هللاو ،ريغلا

 لصف

 دلاولل نكي مل اذإ ؟ ضرم اذإ هدلاوب ميقي نأ دلولا ىلع لهو : هقلا ايهمحر هيلإ هنمو
 ِ ؟ ىثنأ وأ ناك اركذ ،ريقف ريغ وأ اريقف دلولا ناكو 5لام
 اسفن فلكي ال هللاو ؛ قيطيام ردقب الإ كلذ نم هيلع سيل : قيفوتلا هتلابو “ باوجلا

 . ملعأ هللاو }هب مايقلا ىلع قيطي وهو هدلاو لمهي نأ هل سيلو اهعسو الإ

 ركنأو }أقح لجر ىلع ىعدا اذإ هيخأ نبا وأ هيخأ وأ همعك ميتيلا يلوف : هل تلق
 لهو ؟ ال مأ هفلحي نأ هل زوجمأ . يصو ميتيلل نكي ملو هفيلحت يلاولا داراف قحلا كلذ
 ۔؟ ال مأ نيميلاب هدده نأ يلاولل

 اهكرت ىأر نإ ٠مكاحلا ىلإ اهيف رظنلاف همصخ ىلع ميتيلل تبجو اذإ نيميلا امأ : لاق
 حلصأ همصخ فالحتسا ىأر نإو . هتجح هل غلب اذإ ميتيلا نأل .اهكرت ميتيلل حلصأ

 . ملعأ هللاو " ميتيلا قح نالطب نيميلا كرتب فاخ اذإ هفلحتسا
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 .هيبأ مأ هتدج تلاقف ؛ ةقفن الب يعم هذخآ انأ ميتيلا مع نبا لاق اذإو : هل تلق
 ؟ لقعي ال وأ ،رايخلا لقعي ناك هب ىلوأ نم .ةقفن هل ديرتو ى هذخآ انأ همأ مأ وأ
 ثيح مكاحلا هل رظن رايخلا لقعي مل نإو .راتخا ثيحف رايخلا لقعي ناك نإ : لاق

 ةلاو إمعلا نبا نم ىلوأ ةدجلا : لوقو .هلام نم رجأب ولو .هيف هلعج هل حلصأ
 . ملعأ

 لصف

 دارأف اهتلغ يف ارجاشتف ةكرش ةلخن امهنيب نيلجر يفو : هللا يهمحر هيلإ هنمو

 فرخت نأ امهدحأ دارأ اذإو .رخآلا كلذ دري ملو ،اهئانط ةميق مسقتو ىنطت نأ امهدحأ

 ؟ ارجاشت اذإ كلذ يف مكحلا ايف .ارمت ريصت نأ ىلإ كرتت نأ رخآلا دارأو ابطر مسقتو
 . ؟ رخآلا ىبأو ًاقوذع مسقت نأ امهدحأ دارأ وأ
 رثألا يف هتعمسام ىلع هيلع كيرشلا ربجي الف اقوذع ابطر اهمسق امأ : باوجلا

 اهمسق اوأر نإف نيملسملا رظن ىلإ كلذ دريف .ابطر اهمسق يف امأو .اهؤانط كلذكو
 فلتخت لخنلا نأل ؛ كيرشلا ىلع كلذب اومكح رمتلل اهكرت نم حلصأ ارسبو ابطر
 ىلع ماكحألا يرجتف .اهبطر نم حلصأ رمتلل اهكرت اهنمو ؤ©بطرلل الإ حلصتال اهنم
 رمتلل تناك نإف . ملعأ هللاو ررضلا ديري الو نيكيرشلا نم حالصإلا ديري نم

 ءانعلا هيف بطرلا داصحو .ءانع لقأ هداصح يف نأل ىلوأ يدنع رمتلاف ؤبطرللو
 . ملعأ هللاو رثكأ

) . 

 كلبلا ةداع تناكو حيرلا اهتنفد ةعامج نيب يوطو ضرأ يفو : هللا امهمحر هيلإ هنمو

 .اهورفحي نأ هئاكرش ىلع ءاكرشلا دحأ بلطف .عارزلا ىلع هرفح حيرلاب تنفدام
 | ؟ ال مأ كلذ ىلع نورجيأ

 ةنس مهل تناك نإو .ءاكرشلا رئاس ىلع رفحلاف ةفورعم ةنس هل نكت مل نإ : باوجلا
 . ملعأ هللاو .ةلطاب ةنس نكت ملام .اهتنس ىلع ءايشالاف ةتباث

 اثدح دحأ اهيف ثدحأو تاوم وأ ءارحصلا يف رمت تناك اذإ قيرطلا يفو : هل تلق

 ؟ ال مأ هثدحم ذخؤيو ثدحلا فرصيأ ،بناج لك نم اعارذ نيرشع نود اييف
 نيرشع نود اييف اهنع عنمت ثادحالا نأ ءارحصلا قيرط يف رثألا يف ءاج اذكه : لاق
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 .اعارذ نيعبرأ نود اييف : لوقو .اعارذ

 .اتيب هيف ىنبو همسق دحاو لك ذخاف نيفصن ايهنيب اضرأ ايساقت نيلجر يفو : هل تلق

 لسفو اضرأ تناك نإ كلذكو .ريغلا هل تبثأو ةلاهجلاب نبي مل يذلا ريغ كلذ دعبو
 ؟ هلسفو لجرلا هانب يذلا يف مكحلا فيك .رخآلا ريغو .همسق ذخأو
 لخدت الو ةرومعم ريغ اهنأك مسقت ضرألا نأ رثألا نم هتعمسام ىنعم ىلع : لاق
 .ءيشب هبحاص عبتي الف رمع اميف ةرايعلا بحاص مهس عقو نإف . مسقلا يف ةرامعلا

 نيبو هترامع ةميق ذخاي نأ نيب ةرايعلا بحاص ربجأ هكيرش مهس يف هترايع تعقو نإو

 .اررض اهعلق يف ناك نإف اهيف رظن هترايع علق راتخا نإف .مهس يف هترامع علقي نأ
 بيصنلا اذه هيلإ عفداف تئش نإف : هل ليق . هترايع ةميق 7 عفدي نأ رخآلا راتخاو

 ىلإ رخآلا باجأو كلذ ىلإ باجأ نإف .ضرألا نم بارخلا اذه تنأ ذخو .هتراهعب

 مل اذإ هرايع ةميق ذخأ ىلع ربجأ اهعلق الإ دري ملو رخآلا ىبأ نإو . كلذ ملسيف اذه

 . ملعأ هللاو ك هيلع ررضلا لبق نم 5اهعلقب هكيرش ضري

 ٨ةرضم قيرطلا ىلع نكي مل اذإ ،قيرطلا يف هئايب رمي نأ لجرلل لهو : هل تلق

 ؟ رارطضإلا لاح يف ناك اذإ

 ،بتكلا يف ،تءاج ولو !زئاجلا قيرطلا ىلع ثدحي نأ رمآ نأ ردقأ الف انأ امأ : لاق

 ينم ايتفلا ببس نم كلذ نوكيو { ةجحلا توبث فاخأ ينأل تارورضلا دنع صخر

 نوكلمي اوناك اذإ اهبابرأ نذإب كلذ اهيف زوجيف ةبوبرملا قيرطلا امأو . ملعأ هللاو

 نوكيأ 3 جوراص ىلإ جاتحت يوط هيفو !رايخلا عيب عابملا لاملا يفو : هل تلق

 هجرصم رئبلا تناك اذإ تيأرأ ؟ رايخلاب يرتشملا ىلع مأ لصالا بحاص ىلع جيراصلا

 ؟ هريغ وأ جوراصلا ثدح يف ءاوس هلكأ

 تلاس ،حاضو نب حلاص خيشلا باوج نم ،رايخألا ةنازخ باتك نم تظفح : لاق
 كلذ اهنم برشي يتلا ةيقاسلا جيرصت جلفلا لهأ داراف رايخلا عيبب لام هدنع نمع

 ؟ رايخلا عيب ىلع ةفاضإ بسحيو ،لصألا بحاص ىلع جوراصلا بجأ تلأس .لاملا
 لهأ دارأو ،جوراصلا برخو إلا يف لخدت نأ لبق ةجرصم ةيقاسلا تناك نإ

 كلذ بونيام ةمارغ ملسي نأ امإ .لصألا بحاص ىلع لاقي هنإف اهجيرصت ةيقاسلا

 نإو .لاملا ىلع هميلست هيلإ فاضيو ،رايخلاب يرتشملا هملس الإو ، جوراصلا نم لاملا
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 ىلع ءىش الف ةيقاسلا لهأ هثدحي نأ دارأ اينإو ،جوراص كلذ لبق ةيقاسلا ين نكي مل

 الف ةلأسملا هذه هبشت يوطلا ةلأسم نأ يدنعو . ملعأ هللاو ] كلذ ف لصألا بحاص

 . ملعأ هللاو ٠ جوراصلاب الإ ميقتست الو ٠ لبق نم ةجرصم يوطلا تناك نإ يش

 كلذ دري ملو ٠ اهجي رصت مهنم دارأ نم دارأف موق نب نوكت ةيقاسلا كلذكو : هل تلق

 ؟ ال مأ كلذب مهعيمج ىلع مكيأ ؛ مهضعب

 ربجأ . جوراصلاب الإ حلصت ال تناكو جوراص اه امدقتم ةيقاسلا هذه تناك نإ : لاق

 نونغتسي الو اهنم نوقسي اوناك اذإ كلذ مهنم دحأ بلط اذإ اهبيرصت ىلع اهلهأ

 ل جوراص ريغ نم لبق نم اهنم ىقسيو ٠ ةجرصم ` لبق نم نكت ل نإو . اهنع

 بهذ الإو جرصت مل نإ ثدح اهيلع ثدحي نأ الإ اهجيرصت نع عنتما نم ربج ينبجعي

 . ملعأ هتناو ى جوراصلا الإ اهحلصي الو ، ثدحلا كلذ لبق نم ءاملا

 لصف

 رضحي نأ امهدحأ دارأ ؛ نيلجرل نيلام نيب رمت موقل ةيقاس يفو : هتلا اهمحر هيلإ هنمو

 لاملا بحاص عنميأ ؛ هلام يف اهلصأ ةيقاسلا لاقو .هلام يف ةيقاسلا لخديو إهلام
 ةيقاسلا نيجو يف لسفي نأ رخآلا لاملا بحاص دارأ نإو ؟ ال مأ هلام ين اهلاخدإ نع
 نيجو ىعداو ،هلام يف ةيقاسلا لصأ لوقي يذلا لاملا بحاص هعنمف ٨هلام يلي يذلا
 ؟ ال مأ هتيبلا همزلتو كلذ ىف ايعدم نوكيأ .امهالك ةيقاسلا
 نأل رظن ىلإ جاتحتف ةيقاسلل راضحلا بحاص ىوعد ي امأ : قيفوتلا هتلابو 3 باوجلا

 نيب اهمكحف ٥ ضفخل او عفرلا يف ٠ ةيوتسم لاومألاو نيلاملا نب تناك نإ ةيقاسلا

 .رخآلا نود نلاملا دحأ بحاصل اهنأ حصت ىتح نافصن نيلاملا

 زجي ل هبحاص ىلع هوركنأو ٨5 ةيقاسلا بحاص ىلع ررض هيف ناك اذإ راضحلا امأو

 .ملعأ هللاو ؤ ةملسم مهتيقاس مهل كرتيو . مهتيقاس يف هريغ الو راضحب مهرضي نأ

 .هناريج نم ،داراف ةيقاس ضرألل سيلو 3 جلف نم ءامو ضرأ هل لجرو : هل تلق
 ؟ ال مأ كلذ هلأ ،نمثلاب ةيقاس

 ‘تلهج دق اهتيقاس نأ الإ ٠ ىقست تناك لبق نم حص 4 ضرألا هذه تناك نإ : لاق

 مكحي هنأ رثألا نم هتعمسام ىلعف ؛ ةيقاس اهبحاص بلطو . يه عضوم يأ نم ردي لو

 نكت ملو . ىقست تناك اهنأ حصي مل نإ امأو .اهيلإ عضاوملا برقأ نم نمثلاب ةيقاسب اهل

۔ _ ٢٩٦



 رثألا نم هتعمسام ىلع ،برقأ نم نمثلاب ةيقاسب امهل مكحي مل ،كلذ اهتقو يف ةرومعم
 . ملعأ هللاو

 راثاو نيضرألا ىدحإ لجر عرزف ،نيضرأ نيب رمت زئاج قيرط يفو : هل تلق
 6 نامزلا فلاس نم اذه نإ لاقو ،ىرخألا ضرألا يف نورمي سانلا راصف ؛ قيرطلا

 مكحيأ ،ىرخألا ضرألا يف قيرطلا تلقن . نيضرالا نيذه نم هضرأ عرز نم ناك

 كلت ىلإ ءارحصلا ين ةنيبتم قيرطلا تناك اذإ ايهنيب اقيرط اولزعي نأ نيضرألا لها ىلع
 ؟ نيبناجلا الك يف ضرألا

 ًاقيرط اجري نأ ارمأ ،نيلاملا نيذه يف قيرطلا نأ رقأ نيلاملا بحاص ناك نإ : لاق
 اهيف مكحي مل ،نيضرألا نيذه يف رثأ قيرطلل نكي ملو ارقي مل نإو .ةتباث امهلام ين

 . ملعأ هللاو .اهيلك وأ نيضرألا نيتاه دحأ هل نمم رارقإ وأ ةحصلاب الإ قيرطب

 امورَمَعَو ضرألا أوزاأو ظ : لجو زع هلوقل اهساه يأ قيرطلا راثأ : فلؤملا لاق
 . ملعأ هتناو ٠“)هم اًموُرَمَع اتم ركأ

 لصف

 حاسحس نم تاوم هلام نم ىلعأو لام هل لجر يف لوقت امو : هتلا ايهمحر هيلإ هنمو
 ناك اذإ هعنم هل له .هعنمو ،هراج هعزانف ؛ هلام يف هطلخيو ٠)هلطني نأ دارأ كلبج

 ٨ يداو وأ ،لبج تاوم ناك نتفلا دلوت فوخ هلاحب كرتي تاوملا مأ ؟ دحاب رضي ال

 ٨هل لصأ هنأ تاوملا مدخي نأ دارأ يذلا لجرلا اذه ىعد اذإ تيأرأ ؟ كلذ ريغ وأ

 ضعب لاقف ؛ نيملسملا ةيفاص نم ةجراخ ةيقاس دجو همدخ نأ املف ةحص ريغ نم
 هدي يف تناك يذلاو ،لبق نم ةيفاصلا ءام نم برشي تاوملا اذه : دلبلا لهأ نم

 رمم نيبتم هنكلو عطاق رادج ةيفاصلا نيبو هنيب ،تاوملا عرزي ناك .ةيفاصلا هذه
 ؟ كلذ يف مكحلا فيك .رادجلا تحت نم ةيقاسلا
 هيف يذلا لاملا اذه بحاص ناك اذإ نكلو ؛ رظن ىلإ جاتحي اذه لثم نإ : باوجلا

 رثكأف ،رادج هيلع ركنملا نيبو هنيب ناك اذإ كلذكو .رادج ةيفاصلا نيبو هنيب تاوملا
 دنسي ؤ")زع اهل نوكي نأ الإ ءيش اهءارو اميف امل سيلو & عطاوق ناردجلا نأ لوقلا

 . ٩ : مورلا ةروس )٤٨(

 .اهديمستو اهتثارحب ةعارزلل ناكملا وا ضرالا ءيهي : لطني )٤٩(

 . طوقلا نم هيمحنو هعنميل رادجلا ءارو وحنو ءانب نم لعجام وه : زعلا )٥٠)

۔ _ ٢٩٧



 لصتا يذلا لاملا بحاصل وه لوق : فالتخا هيفف تاوملا امأو .اهل اهزعف إهيلع

 يدنع ملسأ لوقلا اذهو . ثدح هيف ثدحي ال هلاحب كورتم وه : لوقو .هلامب

 ةرايع اهيف رمعي نأ دارأ نمو .كلمت ال اهنأ رثألا نم هتعمسام ىلعف لابجلا امأو . طوحأو

 .ملعا هللاو .عنمي
 لصف

 .امرص هنم عضوم يف لسفو ، يداولا ىلإ ءاج نميف لوقت امو هللا همحر هيلإ هنمو
 لمتشي لاقو . يداولا اذه نم لام هل هالعأ نم لجر هعزانف رك دق مرصلا نآلاو

 .هتلسفو هتلمع دقو “تاوم اذه دحأل ًاكلم اذه سيل لسافلا لاقف .يلام ىلع
 ؟ كلذ يف ىرتام

 ؛سانلا لاومأ نيب ةيرقلا يف ناك اذإ ، يداولا نأ رثالا نم ؛هتعمسام ىلع باوجلا

 .هيلع لمعن يذلا لوقلا ىلع اذهو . هريغ الو لسف نم اثدح هيف ثدحي نأ دحأل سيل
 هيفو .الصأ لسفلا اذه ذختي نأ ريقفلا اذهل ينبجعي الو .ءارقفلل هيف تبنام ةرمثو

 فصن ىلإ لوقو . يداولا ثلث ىلإ ،هلام يلب امم .دحاو لكل نأ 5اذه ريغ لوق
 نم يتلا ةيدوألا يف ثدحلا زوجي ال هنأ ،يدنع هب لومعملا وه لوالا لوقلاو .يداولا
 . ملعأ هتلاو ءاملا يرجل اهلاحب ةكورتم يهو ىرقلا

 .ةنس هيلع اوعرز © مهجلف ىرج الف ؛ اثدح ًاجلف اومدخ سانأ يفو : هل تلق
 نوبلاطلا ىكشف .ضعب ىبأو ‘كلذ ةمدخ ءاكرشلا ضعب داراف .جلفلا سبي مث
 ىلع الإ مهؤاكرش &٨)اوباف اورذتعي وأ .انلثم اومدخي نأ امأ .مهئاكرش نم ةمدخلا
 فيك .الف الإو ةمارغلاب انل اونمضتف ةمدخلا متدرأ نإ اولاق مهنكلو .لبق نم مهدصق
 ؟ ءالؤه ي ك

 اذه ناك نإف ،هيف نيمكاحتملا هبابرأل الصأ ناك نإو .اذهام يردأ ال ينإ : لاق
 .هبابرال حالص هجارخإ يف ناكو .مهؤام سبحو ثسبكو 6"مادهأ هيف "
 يردي ال (&© ُ)احرق ةمدخلا تناك نإو .كلذ مهضعب بلط اذإ هتمدخ ىلع نوربجيف

 . ىباف : باوصلا )١ ٥)
 .ءاملا رورم عطقنيو نفدنيف ةيقاسلا وأ جلفلا ىلإ ليسلا هعفدي ىصحلاو بارتلا وهو مده اهدرفم لعل .مادهالا )٥٢(
 .رورملا نم ءاملا عنمي ىتح جلفلا يف مكارتي بارتلا : سبكلا )٥٣(
 نلا ةعرزملا حارقلا : ليقو .سرغل وا عرزل ةلخملا ضرالا حارقلا .برعلا ناسل يف .ءاج : احرق ةمدخلا تناك نإو )٥٤(

 .هيم ش اهب طلتخي و رجش اهب سيل

۔ _ ٢٩٨



 .حرقلا يف مهئاكرش ىلع ،هذه مهتجحو ؛ اوربجي مل ال مأ حالص اهنم دلوتي هنأ
 . ملعأ هللاو 6 عفن ريغ يف مهلاومأ عييضت نوفاخي مهأل ةلطابب تسيل

 لصف

 .لجرلا لام ىلع حرطي لزنملا بازيم لعجو ،لجر لام برق الزنم ىنب نم يفو
 ةثرولا ركنأ مث ٥ ليوط نامز نم لاملا بحاص تام ىتح هيلع رتغي ملو لجرلا ركني لو

 دارأو هلام لاملا بحاص عاب نإ كلذكو ؟ ال مأ ةجح مهلأ . بازيملا بحاص ىلع

 ؟ ال مأ ةجح هلأ 5هبازيم لزنملا بحاص ىلع ركني نأ لاملا يرتشم

 مادام قح ةجح ريغب هثدحأ نإ ثدحملا ثدح تبثي ال هنأ لوقلا رثكأ يف : باوجلا

 وأ .هتثرو وأ .لوألا لاملا بحاص هيلع ركنأ اذإ هثدح فرص هيلعو !ايح ثدحلا
 . ملعأ هللاو ، يرتشملا

 نع لفاغتي نأ يلاولل زوجي 5ازئاج اقيرط هب عطقف آاجلف ثدحأ نميف تلقو
 اذإ كلذكو .ثدح وأ ميدق جلف رمأ وفقي جلفلا اذه ثدحملا ناك مهيلع راكنإلا

 ؟ نسحأ مهل عنملا مأ كقرف هيف له رطانق ثدحملا اذه رطنق

 ثدحأ نم ىلع راكنإلا نع لفاغتي نأ يلاولل ينبجعي ال ، ينيع ةرقو 3 يخأاي ملعاف
 نأ ينبجعي الو .كلذ ىلع ارداق ناك اذإ .نيملسملا قرط ىلع زوحت ال يتلا ثادحألا

 ءيش نوكي نأ الإ ثكلذ نع منملا ينبجعيف ،اهيلع رطنق نإو ةيقاس قيرطلا يف ثدحي

 . ملعأ هللاو ؛ مكحلا رهاظ يف اهيلع تبثيو : ليقو . قيرطلا ىلع فلس دق

 جلفلا بابرأ نإ مث نامز ةنسل .جلف نم لجر دنع ‘ث)ءام دعتقا نمو : هل تلق
 وأ أحرق ةمدخلا تناك }هتمدخ لجأل .هضعب وأ جلفلا عيمج اودعقي نأ ىلع اوعجا
 ل لاقو ںلجرلل ءاملا “اادعق نم هملس اميف عجري نأ دارأ دعتقملا اذه نإ مث .اسبك
 لو ءام كتدعقأ تنك : دعق يذلا لاقف .هلك جلفلا نودعقي مهأل كثامب عفتنا
 ؟ ال مأ دعقملا ىلع ةجح دعتقملل ىرت له . هايإ كعنمأ
 ضقنلا هلف جلفلا بابرأ عنم ىلع ردقي ال دعتقملا ناك اذإ ينبجعي ايف : باوجلا
 . ملعأ هللاو ،ىضم اييف هب ىقس يذلا ءاملا ةميق هيلع بسحيو

 )٥٥( :رم ةنيعم ةدم ىقسلل هارتشا وأ ءام ىرتكا : ءاملا دعتفا الزمم٠ .

 )٥٦١( نمزلا نم .ةرجالا : دعقلا

۔ ٢٩٩ ۔-



 لصف

 .اجراخ ًامرص لسفو 9 يداولا ىلع لام هل لجر ناك اذإو : هتا مهمحر هيلإ هنمو
 ؟ ال مأ هيلع ركنيأ . هلطابو هقح لمحتي ناكو يداولا ىلإ هراضحو

 زوجي ال ةرايعلا نيب يتلا ةيدوألا نأ لوقي نم لوق ىلع امأ : قيفوتلا هللابو ،باوجلا
 هثدح فرصب رمؤي لوقلا اذه ىلعف لبسلا يرجل { . يه اى اهلاحب كرتتو ثدحلا اهيلع

 لوقلا اذه نأ وجرأو . ةحص ريغب ، لبق نم كلذ هل نأ هاوعد اهيف لبقي الو .ايح مادام

 . ملعأ هللاو ،لمعلا هيلع يذلا

 لصح

 اهنأ اهوددمي ملو ؤ ًاقيرط لاملا اذه يف نأ لودعلا دهش اذإو : هللا ايهمحر هيلإ هنمو

 هلام نم ًاقيرط جرخي نأ لاملا بحاص ىلع مكحيأ { ايسنرع ة ةفص الو .ناكملا اذه يف
 ؟ عضوم يأ يفو ؟ دارأ فيك

 .ةصاخ دحأل تسيل قيرطلا هذه تناك نإف .قيرطلا هذه نيبت مل كنإ : باوجلا

 ملو ںلاملا اذه يف اهنأ كلذ ىلع لودعلا اهب دهشيف !ذفان ")يناطلس قيرط يه امنإو

 هل دبالو }هلام ين اقيرط جرخي نأ ضرألا بحاص ربجيف }هنم عضوم يأ يف اهنأ ردت
 .(ث“اهيف بلاطي قيرطلا هل يذلا ةصاخ دحأل قيرطلا هذه تناك نإو . كلذ نم

 ثيح اقيرط هل جرخي نأ لاملا بحاص ربجأ .لاملا اذه ين اهنأ هل اهب لودعلا هل دهشيو

 اهجارخإ ىلع ربجي مل اهبحاص اهبلطي مل نإو . قيرطلا بحاص ىلع الو ،هيلع ةرضم ال
 . ملعأ هللاو لودعلا ةداهشب

 زئاج قيرط كانه تناكو ،ًافلاس ارثأ نومت ًاجلف اورهظأ سانأ يف انئبنأ : تلق

 .قيرطلا عضوم اولسفو اوعرزف © قيرطلا عضوم جلفلا كلذ ىقسف ؤ ىتش سانال
 ٠مهيلع ركني له ؛ ليلقب لوالا اهعضوم نم لفسأ عضوم ىلإ قيرطلا اولقنو

 مرح زئاجلا قيرطلل لهو ؟ مهنع لفاغتلا زوجي مأ ،مهعرزو مهلسف علقب نورمؤيو

 ؟ مهلسفو مهتعارز نع

 : لوق ؛ ءارحصلا يف قيرطلا ميرحو .اهعطق الو اهلسف زوجي ال قيرطلا نإ : لاق

 لطلا : مسلا هبلع قلطب . رسانلا دنع هلاعتسا تباثلا قيرطلا وه : يناطلس قيرط )٥١(
 . ماعلا قيرطلا : مويلا هيلع قلطي .سانلا دنع هلايعتس قي .اهب بلاطي : حصنالا )٥٨)

۔ ٣٠٠ ۔



 .ملعأ هللاو . اعارذ نورشع بناج لك نم : لوقو .بناج لك نم ،اعارذ نوعبرأ

 لجرلا دارأ اذإ ،لاومألا نيب دلبلا يف رمت يتلا زئاجلا قيرطلا نع انئبنأ : هل تلق

 راضح وأ رادج قيرطلا نيبو هنيب ناك ؟ ال مأ قيرطلا نع حسفيأ ؛ هلام يف لسفي نأ

 ؟ نكي مل وأ

 . نيتلاو جنرانلاو نامرلا لثم اههبشأ امو لخنلا يف عرذأ ةثالث حسفي نأ انبجعي : لاق

 نم لسفلا نم هل قبسي امو .عرذأ ةعستف طرقلا امأو . عرذأ ةتسف عابمألاو ردسلا امأو

 . ملعأ هتلاو .لقأ ناك ولو .هل تباثلا هلصأ يفتقي نأ هل لبن

) . 

 .هيف بيصن ودبلل ناكو 5هومدخي نأ اودارأ جلف لهأ يفو : هتنا اهمحر هيلإ هنمو

 .مهيلع رجألاو .ارجأ مهل اودجوي نأ جلفلا بابرأل زوبحيأ ؛ اوهجوت نيأ ىردي الر
 مأ اسبك ةمدخلا تناك ؟ كلذ يف ةليحلا فيك مأ .ظيقلا ىلإ مهروضح تقو لإ

 . ةدايز ةمدخلا يف نأل !اثدح

 جلفلا ناك نأ دعب ،أسبك ةمدخلا هذه تناكو .الصأ جلفلا اذه ناك نإ : باوجلا
 .ءاملا بابرأ ىلع نوكت ةمدخلاف إهبابرأل حالص هجارخإ يف ناكو ،هب ىقسي ايراج

 باحصأ ىضر ريغب هب اهيف مكحأ نأ ردقأ الف حورقلا امأو . رضاحلاو بئاغلا لام ين

 . ملعأ هللاو © جلفلا

 لصف

 ؛ ةلاهجلاب هنم ريغ مث لسف هيف لسف اذإ لاملا يرتشملا يفو : هتلا ايهمحر هيلإ هنمو
 ؟ هتميقو مرصلا نيب ربخم مأ ؟ هتميق هل مأ ؟ هلسف يذلا همرص هلأ

 .هل زوجب هجو ىلع 6 لام ف لسف اذإ لسافلا نأ رثألا نم هانعمسام ىلع . باوجلا

 .هلسف ةميق يأ هتميقو هلسف نيب ربح وهف

 نم هل نكي ملو هوجرصي نأ هلهأ اودارأ موقل جلف يف ك يديس . كلأسأو : هل تلق

 ؟ ال مأ كلذ مهلأ .جلفلا اذه مهلاومأ يف رمي نيذلا هركف ؛ جوراص لبف
 لهأل زاجأ ضعبف ثرثألا نم هتعمسام ىلع فالتخالا هيف يرجي اذه نإ : لان .

 لاومألا باحصأ (٩٨)هركأ اذإ هرزجم ل ضعبو ٠ لاومألا باحصأ هرك ولو كلذ حلفلا

 .هدكا اذإ : باوصلا )٥٩(

۔ ٣٠١ _۔



 زئاج ذئنيحف ٤ هباحصأ هر عفتني ملو ضرألا يراغ 6 جرصي ل نإ 6 ءاملا نوكي نأ الإ

 .افالتخا كلذ ي ملعأ الو . هجيرصت مهل

 ليسلا سبك املف جلف نم ءام لجر نم لجر ىرتشا اذإو : هللا همحر هيلإ هنمو
 '٧}٨جرخب يرتشملا بلوط املف .جلفلا ةمدخ ىلع ءارجأ جلفلا بابرأ ("٠)مطاق جلفلا

 ؟ ةرجألا نوكت نم ىلع ريغلا زاج نإف . ةلاهجلا هئاعداب ريغ ةمدخلا
 ءاملا ةمدخ ةرجأف هبيصن ةمدخ ىلع ةرجألا عطاقي مل يرتشملا اذه ناك نإ : باوجلا

 عيبلاب يرتشملا ضقن اذإ .هئاكرش عم هئام يف ةرجأ هتمزل نإ ءاملا لصأ هل نم ىلع

 . ملعأ هللاو ٥ ضقنلاب هل مكحو . ةلاهجلاب

 عطق يهو رايخلا عيبب هدنع لاومأ فلخو ،كله لجر يف لوقتامو : هل تلق
 ناك وأ ،رايخلا عيب مهارد نم اهيف ايب ةينالفلا ةعطقلا اولعج ةثرولا نإ مث .تاقرفتم

 ؛ مهاردلا نم اذكو اذكب ةعطقلا نم ًائيش ةدحاو لكل اولعجو ةدحاو ةعطق يف ميبلا

 ؟ ال مأ ةمسقلا هذه تبثتأ

 لاومألاو .تباث ريغ ، يرتشملا ةثرو ىلع رايخلا عيب ةعابملا لاومألا مسق نإ : لاق

 ةعابملا لاومألا نم لام ةرمث مهنم دجاول ةثرولا عفدي نأ الإ ،تناكام لثم !اهلاحب

 ىلع ةرمثلا كلت لمحت الف ى هدي يف تكردأو اهزرحأ وأ ذ كردي نأ لبق رايخلا عيب

 . ملعأ هتناو هل ةصاخ تراص اهنأل هتاكز

. 

 اهيقسي ماقف ،هضرأ مهنم دحاو عرزو ،ءاكرش نيب تناك اذإ رئبلا يفو : هل تلقو

 مكحلا فيك . كئام ردقب قسا هل لاق مهضعبو ،كلذ هئاكرش ضعب هركف رئبلا نم

 ؟ كلذ يف

 ردقب الإ رئبلا نم _٨"رجزي نأ هكيرش ضري مل اذإ هنأ رثألا نم }هتعمسام ىلع : لاق

 كلذ لثمو ؛ هئاكرش بيصن كرتيو هبيصن ردقب الإ اهيف رجزي نأ هل سيلف 6هبيصن

 .ةئزجتلل ةلباق ريغ ةرجالا ناو ٠نمزب ةديقم ريغ ةنيعم ةرجأ لباقم لمع ىلع مهعم اوقفتا : ءارجا جلفلا بابرا عطاق )٦٠(
 )٦١( ةقفنلا .اهيلع ةرجالا .اهتميق : ةمدخلا جرخ .

 )؟٦( .باودلا اهرجت ىلا ءالدلا قيرط نع رثبلا نم ءاملا جارخا وهو رجزلا ةيلمعب مايقلا : رجزي نأ

: ۔ ٣٠٢ ۔



 هل ضري مل اذإ هكيرش بيصن لجأل اموي اهرجزيف نيفصن ايهنيب رئبلا تناك اذإ
 . ملعأ هللاو كلذب

 دعتقملا نإ مث .لجر مهدحأ اهدعقاف ءاكرش نيب تناك اذإ كلذكو : هل تلق

 تبثي امو ؟ مهنيب مكحلاام ؛ ءاكرشلا ريغ كلذ دعبف .‘`"»مهبّيطو ضرالا ساه
 ؟ ريغلا زاجأ ذإ ةرجألا نم دعتقملل

 .ةصح الإ اهيف هل سيل ضرألا هذه هدعقأ يذلا نأ املاع دعتقملا اذه ناك نإ : لاق
 حلصأ اميف ،ءانع هئاكرش رئاس ىلع يدنع هل سيلف ]هئاكرش نذإب هدعقأ هنأ ملعي مو

 اهلك ةداعقلا هذه ضقن ينبجعيو .هتصح يف الإ هدعقأ يذلا ىلع الو ضرألا نم

 نم هزانع يدنع لطبي مل ،هدعقأ يذلل اهنأ الإ ملعي مل ناك نإو . ءاكرشلا ضري مل اذإ

 ريغل اصصح اهيف نأ حص نإ ةضقتنم ةداعقلاو ببسب لخاد هنأل ضرألا حالصإ

 . ملعأ هللاو دعقملا

 ءانعلا نم ءيش هل بجيأ ؛ ءاكرش هيف هيلع ،لام يف لسف لسف نمو : هل تلق
 ؟ كلذ دارأ اذإ هلسف ذخأ هل مأ هئاكرش ىلع

 اذه ناك نإف .هئاكرش ىلع ررضلا هنع عفديو ‘لسافلا اذه يف رظني نأ انبجعي : لاق

 اذإ '_}هعلق ىلإ برقي مل هئاكرش ىلع ررضلل هعلق دارأو .ضرألل حالص هيف لسلا
 مل ضرألل حالص هيف سيل لسفلا اذه ناك نإو . هئانعو هترايع ةميقب هل اونعذأ

 اذإ ‘كلذ اوديري مل اذإ هئانعو هترايع ةميقب هيلإ ميلستلا ىلع هءاكرش ربجي نأ ينبجعي

 . ملعأ هتناو ، مهيأر ريغب لسف ناك

 ف لسف اذإ 6 ءاكرشلا نب مسق امدعب ،لاملا ف لسف اذإ كلذكو : هل تلق

 ؟ كلذ نم لسافللام ؛ ريغلا بجوي هجوب ةمسقلا تريغو 5هبيصن

 ٧ببسب لخد هنأل هتميق ذخأ ءاش نإو .هعلق ءاش نإ لسف اميف رايخلاب وه : لاف

 . ملعأ هللاو

 اذكب لخنلا ة ةرمث هحنمو ٠ ضرألاو ءاملا 6 لاجر هلام دعقأ نمع يفنئبنأ : هل تلق

 ؟ ال مأ رمتلاب اذه زوبيأ ‘`أوهس اذكو اذك ةدم ىلإ . ةلسارف اذكو

 .ديمستلاو ةئارحلاب ةعارزلل اهايه : ضرالا بيط )٦٢(

 )٦٤( هعلق هل قحي ال : دارملا لعل .

 ز٦٥( .ارهش : باوصلا لعل

۔ - _ ٣٠٢٣



 اذكب ،ءاملاو ضرألا هدعقأ نوكي نأ الإ ابرلا قيرط نم اذهو .زوجي ال اذه نإ : لاق

 :.كلذ زوجي نأ ىسعف ؛ آآ»اهحالصو اهيقسي لخنلا ةرمث هحنمو نمثلا نم اذكو
 اودصق امنإو .ةرمثلا مرح ىلع الايتحا مهنم اذه نكي مل اذإ ،نيملسملا لوق ضعب ىلع
 . ملعأ هللاو ، عرزلل ضرألا ةداعق

 كلذب هل مكحيأ ٨ففورعم رهن نم ءام هل نأ ىعداو اضرأ ثدحأ نمو : هل تلق

 ؟ ال مأ

 قحلا يف زوجي الف © حلفلا لهأ ركنأو 5 ءام هل نأ هبحاص ىعدا اذإ ثراحلا امأ : لاق

 ي ءام هل يذلا امأو .ةحص ريغب ذخأي نأ دارأ نإ عنميو ،ةحص ريغب هاوعد لوبق

 مل .جلفلا يف '٦"ةلاجإ ثدحي نأ ديري ناك نإف ىلعأ نم هب يقسي نأ دارأو .جلف
 تناك نإو .هعنم زئاج هنأ ،رثألا نم ،هتعمسام ىلعف لبق نم ةلاجإ اهيف مدقت نكي

 ال يذلا يف كل ينبجعيو .رظن ىلإ جاتحي يذلا اذهف ،لياجأ ثالث وأ ةلاجإ اهتمدقت
 لأسأ نأ ىلإ ثدحلا اذهب كرمآ نأ ردقأ ال انأ ثدحي نأ دارأ نمل لوقت نأ هملعت
 . ملعأ هللاو نوعزانتي مهكرتت الو .نيملسملا ىلإ مهعفدت وأ نيملسملا

 .اهايإ كتدعقأ ضرألا بحاص لاقف .لجرل اضرأ عرز يذلا ينو : هل تلق

 البلا لهأ ةداع تناكو ؟ كلذ يف لوقلاام . ةداعق الب اهعرز يف يل تنذأ عرازلا لاقو

 اهل ذخأي نم مهنمو ،ادعق اهل ذخأي ل لخن اهيف ضرألا تناك اذإ نم مهنم } ةفلتخم

 ؟ ادعق

 هنأ ىعدا يذلا ىلعف . ةرجألاب اهدعقي ضرألا هذه بحاص ةداع تناك نإ : باوجلا

 هنأ ضرألا بحاص نيمي دارأو .ةنيب دجي مل نإف ش ةنيبلا ةرجأ ريغب اهعرزي نأ هل اهعفد

 ناكو }هتداع فرعت مل تناك نإو .كلذ هلف .ةرجألاب الإ اهعرزيل هيلإ هضرأ ملسام

 نم لك نأ ينبجعيف ؛ ةرجأ ريغب يطعي نم مهنمو ،ةرجألاب ىطعي نم مهيف سانلا
 ب هل مكح ، يعديام ىلع ةنيبب امهدحأ }“٦( حصأ نإف . ةنيبلاب ىعدي ةرجأ ايهنم بلط
 . ملعأ هللاو ،رثألا نم هتعمسام ىلع ،هتنيب هب تحص

 لصف

 برخت دلبلا يف اهوأر دق ‘`“)امنغ اوتأ اذإ ةارشلا يف لوقت امؤ : هللا ايهمحر .هيلإ هنمو

 .اهحلصيو اهيقسي : باوصلا )٦٦(

 )٦٧( تاعورزملا يرل ءاملا اهنم جرخي ةيقاسلا يف ةحتف يهو لياجا ىلع عمجتو ةلاجإلا .

 )٦٨( ةنيبب امهدحا ىتأ نإف : باوصلا .

 )٦٩( منغب اوتا : باوصلا لعل .

۔ _ ٣٠٤



 ؟ كلذ ي يأرلا فيك .دحأ اه نيبتي ملو ،نصحلا ىلإ اهب اوتأو سانلا ىلع

 نيذلا ةارشلا امأو .ةارشلا نم اهب ءاج نم ىلع يلاولا اهدري : قيفوتلا هللابو باوجلا

 نإ عايضلا اهيلع اوفاخو ،اهبابرأ ةفرعمو ،اهتفرعم نم اوسئي دق اوناك نإف اهوذخأ
 . ملعأ هللاو اهبر فرعي نأ ىسع .اهنمث اوظفحيو اهوعيبي نأ مهيلع قضي مل اهوكرت

 6 هعيض هنأ مكاحلا دنع نيبي ملو { ةقث ريغ دي يف ناك اذإ { ميتيلا لام يفو : هل تلق

 ؟ هضبق هيلع مأ هنع لفاغتي نأ هعسيأ
 الو .هنع توكسلا هيلع قيضي الف 6هدي يف وه نم ةنايخ هدنع حصت ملام امأ : لاق

 . ملعأ هللاو .اهيف باتري ال ةرهشب وأ ،لودعلاب الإ ةجحلا هدنع موقت

 ىلع ىحر ""هنم ىلعأ وأ يداولا ىلع .اثدحم ناك اذإ جلفلا يف لوقت امو : هل تلق

 نأ ىحرلا بحاصل له ؛ جلفلا اذه يف طبهي ىحرلا هذه ءام نم ءيجي امو ليغلا
 . ؟ ال مأ ءاش فيك هاحر لوحي

 نإف ءىحرلا ليوحت امأو .زوجي الف ةجحلا هيف هل تتبث دقو ،هنع ءاملا ليوحت امأ : لاق
 سأب الف اهليوحت زوجي ناكم يف ىحرلا لوحو .ررض هيف هبحاص قحلي ال هنيعي ءاملا
 . هللا ءاش نإ كلذب

 عرز يذلا داراف . عرزي مل نم مهنمو ،عرز نم مهنم موقل جلف يف لوقت امو : هل تلق
 ؟ ال مأ ةمدخلا ىلع نوربجيأ .اوعرزي مل نيذلا نورخآلا ىباف جلفلا مدخي نأ
 .هبابرأ عيمج ىلع هتمدخف سبكناف مايه هيلع ماهنا اذإ جلفلا نأ هتعمسام ىلع : لاق
 بلط اذإ كلذ ءاوسو .جلفلا لصأ يف مايهلا ناك اذإ .دجسملاو { ميتيلاو بئاغلا

 بحش امأو .رجش وأ لخن يقسل وأ عرزل ناك ءاوسو ،رثكأ وأ دحاو هتمدخ
 © يقسي نأ دارأ نإف .بحش هيلع نكي مل ،كلذ هتقو يقسي نأ دري مل نمف ، يقاوسلا

 عجر دق ناك نإو .بحشلا نم هبيصن ملس .ريغتي مل ةيقاسلا يف قاب مهبحش حالصو
 . ملعأ هللاو \ءيش يدنع هيلع نكي مل مهبحش لبق ناك ايك اوبحش امدعب سبكلا

 عنمي نكلو ،ءاملا يرج عنمي ال جلفلا ىلع ناك اذإ مرصلا يف لوقتامو : تلق
 ؟ ال ما هفرص جلفلا لهألا . عباتلا

 هنأ بحاشلا عنمي هنأ لجأ نم ةيقاسلاب ًارضم ناكو .اثدحم لسفلا ناك اذإ : لاق

 ملو ،صوخلا فرص ،‘'١صوخلا نم ررضلا ناك نإف .هءام عبتيو ةيقاسلا بحشي
 .هنم لعاو : باوصلا لعل )٧٠(

. ةصاخ هفعسو لخنلا ديرج : صوخلا )٧١(



 وأ ألوسفم مرصلا اذه ناك ،مرصلا فرص ًارضم مرصلا ناك نإو .مرصلا فرصي
 . ملعأ هتناو ، ةرمثملا ريغو ةرمثملا نيب اقرف ملعأ الو .لخنلا نم اجراخ

 نوكيأ ،تاوم ايحاف 5ابر امل فرعي ال "ةيلهاج ارئب لجر دجو اذإو : هل تلق
 ؟ ال مأ هل
 لاقو . ءايلل اهمكح ضرألا نإ : لاق نم لاقف .نيملسملا نيب فالتخا كلذ ين : لاق

 رثكأ وهو .ءيش ءاملا لهأل سيل : ليقو .اهايحأ نمل تاوملا ضرألا مكح : لاق نم

 .لوقلا

 عيمجو هباود اهنم درت هنأ الإ ى ًاضرأ اهئايب قسي ملو (٢٧)أرئب مدخ نإ تيأرأ : هل تلق

 "ثةبقث اهودجوف اهلفسأ ىلإ رئبلا ءاولع نم أجلف م'ثاوطقل اسانأ نإ مث كسانلا
 ؟ ال مأ رئبلا اذه ةمدخ مهل زوجيأ .جلفلا كلذل

 نإ : نيملسملا ضعب لاقو . جلفلل رئبلا مكح نإ : نيملسملا ضعب لاق دق : لاق

 هذه ي انبجعيو .لبق نم تناك ايك اهنم اورجزي نأ اهلهأل زئاجو إاهلاح ىلع رئبلا
 يدنعو .بناج ىلإ هولوحيو ،رئبلا هذه يف لخدي نأ مهجلف جلفلا لهأ فكي نأ رثبلا
 لخدو دعاس جلفلا اذهل رهظ مث لبق نم يرجي جلف ناك اذإ امأو . ملسأ لوقلا اذه نأ

 رثكأ هنأ وجرأو جلفلل يوطألا مكح نإ : نيملسملا ضعب لاقف يوطالا نم ءيش يف
 مهرابا نم اورجزي نأ رابآلا لهأل زئاجو اهلاح ىلع راثآلا نإ : مهضعب لاقو .لوقلا

 . ملعأ هللاو ،لبق نم نورجزي اوناك ايك

 وأ ٠ لقأ وأ رهشأ ةتس ىلإ رثكأ وأ ٠ لقأ وأ ٠ ءام عبر لجر دعتقا اذإو : هل تلق

 جلفلا سبكف ثيغلا ءاج كلذ دعب مث .هللا ءاشام ءاملا كلذب دعتقملا ىقسف رثكأ

 همزلي مأ ةداعقلا عيمج همزليأ ةداعقلا ةدم تضقنا نأ ىلإ جلفلا جرخي ملف اريثك اسبك

 ؟ ال مأ كلذب ءاملا بحاص هبلط اذإ ءاملا اذه نم ىقسام ردقب

 طحيو }عاملا اذهب ىقسام ردقب ةداعقلا نم دعتقملا ىلع نإ : قيفوتلا هللابو ،باوجلا

 . ملعأ هللاو . لجو زع هللا لبق نم اذه نأل ةداعقلا نم يقبام ردقب هنع

 .اهرفح نم فرعي الو كلام ال سيل ةميدق رثب : ةيلهاج رثب )٧٢(
 .اهايهو اهحلصاو : رئبلا مدخ )٧٣(

 .هيلع اورثع : اجلف اوطقل )٧٤(
 .جلفلا يف ةحتف يه امنإ رئبلا نأ نيبت : ىنعملاو .ةحتف : ةبقل )٧٥(

۔ _ ٣٠٦



 لصف

 جلفلا '"١مسي نأ لجرلا داراف لجر لام يف رمي جلف يفو : هللا ايهمحر هيلإ هنمو

 ؟ ال مأ ةجح مهلأ ررضلاب جلفلا لهأ جتحاف هلام يقسل

 ىلع ءايشألا نأ ةلأسملا هذه نم "رثألا نم ،هتعمسام ىلع : قيفوتلا هللابو باوجلا

 بحاص هيقسي 6 لجرلا اذه لام ي كلبق نم ،هتنس جلفلا اذه ناك نإف .اهتنس

 لاملا بحاصل سيلف كورتم ،لبق نم ناك نإو .هتنس وهف "هرهظ عرزيو عرزلا
 لجرلا لام يف هورفحي نأ مهل سيلو . هكردأام لثم هكرتيو .جلفلا اذه رهظ يقسي نأ
 مث 6!هحالصالو هنم سبكلا عزنل هحتف نم مهل دبال امل الإ (٨٧مومسم ناك اذإ

 رضي اسبك لاملا بحاص ىلع اوثدحي نأ مهل سيلو . ًامومسم هوكردأام لثم هوحلصي

 لاو }هنم هوجرختسا يذلا مهجلف سبك هنع اوفرصيو ،لبق نم هيلع نكي مل ،هلامب
 أ

 نومري جلفلا لهأ ناكو ؛سانلا لاومأ يف رمي جلفلا اذه ناك .اذإو : هل ت

 لاملا بحاص ركنأف إأيلاع اكد لاملا يف راصو © جلفلا يلي امم لاومألا بناوج يف سبكلا

 ؟ ال مأ كلذ مهلا .ىلوألا ةداعلا ىلع ةدايزلاب اوضري ملو ،حلفلا لهأ ىلع

 ىلع سبكلا عضو يف اهتنس ىلع جالفألا نأ ىلوألا ةلأسملا يف كل تلق دق : لاق

 إ ائيش لاومألا ىلع اوثدحي نأ جلفلا لهأل سيلو ، مهنع هفرصو ،لاومألا باحصأ

 مهيلع تبليام اوليزي نأ لاومألا لهأل سيلو 3 مهلاومأب رضي ،لبق نم © مهيلع نكي
 اوثدحي الو مهجلف حلاصم نع جلفلا لهال عنملاب ةمدقتملا ةنسلا يف سبكلا عضوم نم

 .ملعأ ةناو 6 جلفلا عضول ًاكورتَم ناك اذإ مهلاومأ يف اوطلخي وأ ًارفح تاوملا يف

 انضرأ رمعو ءاملا نود اهرفحف . حابم تاوم ضرأ يف } ًارئب ثدحأ نمو : هل تلق

 رمعو .ءاملا علط نأ ىلإ رئبلا رفحف رخآ ءاج مث ۔اهكرتف هريغ وأ سيه لثم اهبرق
 ؟ ضرألاو رثبلا هذه مكح نوكي نمل .ضرألا

 ؛ هزانع لوأللو اهيف ءاملا جرخأ يذلل نوكت رئبلا نأ رثألا نم هتعمسام ىلع : لاق

 .اهنم رجشلا علقو اهساه نمال ءاملاب اهايحأ نمل نوكت اتاوم تناك اذإ ضرألا كلذكو

 . ملعأ هللاو

 .فقس هيلع لعجيو ىطغي : جلفلا مسي .)٦(

 . هقوف : جلفلا رهظ عرزي )٧٢٧(
 . فقس هقوف ذختا . ىطغم : امومسم )٧٨)

۔ _ ٣٠٧



 نأ دحأ دارأف .ناودبلا هدرت ءازحص يف رئب وأ دروم يف يديس .لوقت امو : تلق

 ؟ ال مأ كلذ مهلأ .ناودبلا ىبأف ،اجلف دروملا قشي وأ ءاملا ىلع عرزي

 دحأل سيلف ، يودب ريغ وأ يودب سانلا نم دحأل رئبلا وأ دروملا اذه ناك نإ : لاق

 وأ هبر فرعي ال يذلا بئاغلا نم ناك نإو .هبحاص يأرب الإ اثدح هيف ثدحي نأ
 هلاو ،نيملسملا ةلودل حالصلا نم اوأرام ىلع نيملسملا ةالو ىلإ هرظنف ٠ىناوصلا
 .ملعأ

 يلمازلا ديعس نب حلاص هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا نع تدجوو : فلؤملا لاق

 غارفتسا دعب جلفلا ميرحو : عرشلا نايب ءزج نم هعفري { هللا همحر يوزنلا ينيسارخلا
 : لاق نم لاقو .هميرح وهو هب رضيال رادقم لاق نم لاقو .عارذ ةئامثلث لصاأل ءام

 . ملعأ هللاو 3 عارذ ةئارسمخ

 تحت ىنب وأ ،بيزايم اثدح قيرطلا ىلع ثدحأ لجر يف لوقت امو : هل تلق
 ٥بكارلا ثدحلا كلذ عنمي ال ةعساو قيرطلا تناكو .قيرطلا ىلع("ثةصقن هرادج
 ؟ كلذ نع لفاغتلا يلاولا عسي له .يشاملا الو
 يلاولا عسي هنأ وجرأف قح هجو هيف ثدحملل لمتحي ثدحلا اذه ناك نإ : لاق
 ىلع ثدحملا نم فاصنإلا بلطيو ؤبستحم قيرطلل بستحي نأ الإ 6هنع توكسلا

 رمأيو ،قيرطلا ىلع ثدحملا نم بستحملا فصني نأ يلاولا مزلي ذئنيحف ؛ قيرطلا
 اذإف .قحب هثدحأ هنأ حصي نأ الإ حلصي ىتح .قيرطلا نع هثدح ةلازإب ثدحملا

 هنأ ىعدا نإ هلوق لبقي الف كلذب هسفن ىلع وه رفأ وأ قيرطلا ىلع هثدحأ هنأ حص
 . ملعأ هنلاو ۔ لبق نم هل ناكام ىفتقا

 تلقف .هريغو فاغلاو ردسلا لثم ةيدوألا نم ًارجش علقي نأ دارأ نميف كلوق امأو
 ؟ ال مأ كلذ زوجيأ

 .هعطق دحأل زوجي الو ،ءارقفلل هترمثف اهيف تبن ايف ىرقلا ةيدوأ امأ ؤتفصوام ىلعف

 ٨ عنمي الف ءارقفلا نم دحأ هب عفتناو لظ ةعفنم هيف سيلو .رمثي ال يذلا ناك نإو
 .اهم عفتني سيل هترمث يذلا رجشلا كلذكو

 اهرمثب عفتني ةرجش لك عطق نع نوعنميف تاوملاو رهاوظلا يف ةجراخلا ةيدوالا امأو
 . قيفوتلا هللابو .ريقفلاو ينغلل ةحابم يهو

 .هوحن وأ فقسلا هيلع موقي يذلا دومعلاو ةيرالا : ةصقنلا )٧٩(

۔ ٣٠٨ ۔-



 لصح

 .يوزنلا يلاعسلا يرمعملا ديعس نب حلاص يلاولا خيشلا ىلإ اضيأ هباوج نمو
 ؟ ال مأ اتقؤم نكي مل اذإ رهنلا نم ٠ة)فزنلا زوب لهو : هقلا همحر
 ظفللا ال ىنعملا ىلع ،عرشلا نايب ءزج يف ،ءاج هنأ الإ كلذ يف ملعأ ال : لاق

 يبأ نع هعفري عضوم يفو .هثدح حصي ىتح هلاحب كورتم هنأ ،عضوم يف ٥هنيعب
 مهل ناك كلذ نإ ىتح ةرضم مهيلع تناك اذإ مهعنم ءاملا لهأل نأ ،ينايسبلا نسحلا

 . مالسإلاو ٨١) )ةيلهاجلا ف

 نم هرسكو يضاملا ياز حتفب فنلاو .اهمزجو ةلمهملا كيرحتب َرْبَتلا : فلؤملا لاق
 . عجر . . لبقتسملا

 ؟ ال مأ ءاملا هيف ""فطخيل ىلعأ نم جلفلا ىلع ٨, ليلمإلا زوجي لهو : هل تلق

 .هلام يف هبكريو ؤهلام يف ةيقاسلا نوكت جلفلا ىلعأ يف ليلمإلا بكري ناك اذإ : لاف

 زوجي : لوقف .افالتخإ كلذ يف نأ وجرأف .ليلمإلا اذه يف جلفلا ىلع ةرضم الو

 ربغ يف هبكري نأو ،هربغل هلام يف 'ث)فطخت ةيقاسلا تناك اذإ زوبي ال : لوقو .كلذ

 .ملعأ هتناو كلذ زوبحي ال نأ وجراف جلفلا ىلع هلام

 ءاجف .هيف نولزني مهرضحمبو دلبلا لهأ اهذختا عضاوم يف لوقت امو : هل تلق

 ؟ ال مأ كلذ مهلأ ؛ هيلع اوركناف هعرزيل عضاوملا كلت نم عضوم ىلإ ث)حلفب لجر

 دحال سيلف دلبلا مومر نع ًاجراخ ه )حيسلا نم اتاوم عضوملا اذه ناك نإ : لاف

 هاعدا نإف .هريغ نود هل وهف ءاملاب دحأ هايحأ اذإف . هيف لزني يذلا هقحتسي الو .هعنم

 . ملعأ هللاو ، ةنيبلا هيلعف © كلذ دعب دحأ

 ؟ ةثدحم عضاوم اهنأ حصي ملو رهنلا برق تناك اذإ رئبلا فزن عسي لهو : هل تلق
 جلفلا ثدحي نأ لبق تناك رئبلا هذه نأ حص اذإ 5رثألا نم ،هتعمسام ىلع : لاف

 .ام ةلآ لايعتساب ءاملا جارختسا : فزنلا )٨٠(
 )٨١( ةيلهاجلا يف مهل كلذ ناك نإ ىتح : حصنالا .

 )٨٦( يداولا قوف جلفلا نم قلعملا ءزجلا : ليلمالا .
 )٨٢( .رميل : فطخيل

 .هقشت ؤريغلا لاب رمت : ةيقاسلا فطخن )٨٤(

 .هاون رمتلا حلف : حلفلا )٨٥(

 )٨٦( هلوحو نارمعلا جراخ تاوملا ضرالا : حيسلا .

۔ _ ٣٠٩



 ىتح .هنع ةفو رصم يهف ٠ جلفل ١ ىلع ةرضم تن اكو كلذ حصي ل نإو . فرصت الف

 . ملعا هللاو © جلفلا لبق تناك اهنأ حصي

 ٦ قرطلا ي طقسي كوشلا اهيفو . لاومألا ف يتلا (٨)نارضحلا ف لوقت امو : تلق

 ؟ نهفرص يف ةليحلا فيك .نيملسملا يذؤيو

 اهوثدحأ نيذلا مه٨“)ريدايبلا ناكو ، قيرطلا يف ةيذؤم نارضحلا هذه تناك اذإ : لاق

 . ملعأ هتناو قيرطلاب رضت ال ثيح ىلإ اهتلازإب اورمأ ،قيرطلا ىلع

 6قيرطلا ىلع لاملاو رادج هيلع ناك اذإ لاملا يف 35 يديس . لوقت امو : هل تلق

 ؟ ال مأ راجشأو لخن رادجلا تحت لسفُي نأ هل زوجيأ
 اذإ قيرطلا نع حِسفَيف ،اهيلع ماق يتلا هضرأو لاملا بحاصل رادجلا ناك نإ : لاق
 نأ دارأ نإو .هيلع لمعن يذلا لوقلا ىلع 5.هرادجب عرذأ ةثالث ةلخنلل لسفلا دارأ

 طرقلا يفو ‘ عرذأ ةتس حسفيف ردسلاو ءابمألا رجش لثم ٠ ماظعلا رجشلا نم لسفي

 . ملعأ هللاو ٠ عرذأ ةعبس

 لصف

 هتزرحأف ٠ ائيش ًاييص ىطعأ نميف © هللا كمحر ‘ لوقت امو : هللا اهمحر هيلإ هنمو

 ؟ ملعأ هللاو .5 هنم ازارحإ اذه نوكيأ . يح يبصلاو 8 هتدج وأ يبصلا مأ

 ةتباث هل ةيطعلاو زارحإ يبصلا ىلع سيل ،لوقلا رثكأ يف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 6كلذك وهف ،هيبأ ريغ ناك ولو دحأ هل زرحأ نإو .هيبأربغ نم تناك اذإ زارحإ الب
 . ملعأ هللاو

 اذك نبا ةيراجلاو مالغلا نإ ايهتدلاو وأ ةيراجلا وأ مالغلا اذه لاق اذإو : هل تلق

 ؟ ةنيبب كلذ حصي ىتح مأ هماحرأ نم دحأ لوقو ‘ هلوق لبقيأ .ةنس اذكو

 نإف ،غولبلاب هرارقإ امإو . ةلداعلا ةنيبلا ةداهش الإ لبقي الف نينسلا دع ي امأ : لاق

 ,رثألا نم ،هتعمسام ىلع لوبقم هرارقإف ى غولبلاب هرارقإ لبقي نم دحب راص دق ناك

 . ملعأ هللاو

 ةقفنلل اجاتحم ناكو لام هل نكي مل اذإ ميتيلا يف 5 هللا كمحر 6لوقت امو : هل تلق

 .لقني امم هوحنو بطخلاو هديرجو لخنلا عوذج نم نوكي ةعرزملا لوح جايسلا وهو : راضح اهدرفم نارضحلا )٨٧(
 . ةرجاب وأ اهجاتنإ نم ءزجب ةعرزملا يف لماعلا وهو راديب اهدرفم ريدايبلا )٨٨(

۔ _ ٣١٠



 ؟ ال مأ هنم مهثاريم ردق ىلع هيلع اوقفني نأ نوربجيأ ؛ ةوخإ هل ناكو .ةوسكلاو

 نم وأ مايألا نم وأ ةوخألا نم ناك ارداق ناك نإ هتقفن ىلع هثري نم ربجي : لاق
 . ماحرألا

 بألا مأ ةدجلا تدارأف 6 مأ مأ ةدجو بأ مأ ةدج اهل ةميتي يف لوقت امو : هل تلق

 ؟ نيتدجلا نم اهب ىلوأ نم .اهذخأ مالا مأ تدارأو .اهذخا

 6 نيتدجلا يأ نم اهل حلصألا :.يح تعضو .ةيراجلا هذهل حلصالا نيبت نإ : لاف

 يتلا ةدجلا لوقو . ىلوأ بالا لبق نم يتلا ةدجلا : لوق ؛ فالتخا كلذ يفف الإو

 نم دحب ةنبالا تراص نإو .ملعأ هتلاو .لوقلا اذه ينبجعيو .ىلوأ مألا لبق نم

 ررض اهرايتخا يف نيبتي مل اذإ ،امهريغ وأ ،نيتدحجلا نم تراتخاام ثيحف .رايخلا لقعي
 . ملعأ هللاو اهيلع

 اذإ مهمأ ىطعت وأ مهيلع قفني نأ زوجيأ ، ىماتيل كدي تحت لام يف ،كلوق امأو
 ؟ ةضيرفلل ماكحلا مدع

 ةقث نكت مل نإو .تدارأام اهيلا عفدي نأ زئاجف ةقث مهمأ تناك نإ . يخأ !ملعاف

 مهمأ ىلإ تعفد نإف .اهايإ مهسبلي ةقث مهيلإ لسرأو ، مهلام نم ةوسكلا تنأ رتشاف

 تقولا كلذ ىلإ اوشاع نإف © لبقتسملا يف مايألاو روهشلا نم اذكو اذك ةقفنل مهارد

 نم هجو كلذف مايألا نم يقب ايب اهتبساح كلذ لبق اوتام نإو .اهولمكتسا دقف
 . ملعأ هناو } ماتيألا ىلع افئاخ نكي مل اذإ صالخلا

 لصف

 برق ارئب رفحي نأ دارأ لجر يفو : هللا همحر كناضمر نب دوعسم خيشلا باوج نمو

 ؟ حسفي مك ،‘١٨"ةزئاج جلف ةيقاس وأ ،©\“زئاج قيرط
 قيرطلا وهو إةينايعلا ةئيبلا يف مهتطشناو مهرورم يف سانلا اهلمعتسي يتلا قيرطلا ماسقا نم مسق وه : زئاج قيرط )٨٩(

 ين ٠عاستاو قيض نم اهيلع دجو ينلا ةلاحلا لع اهضرع نوكي .رثكاف (نيتاسبو عرازم) لاومأ ةعبراب رمي يذلا
 يف (عطقنت) تومت زئاجلا قيرطلاو .ةعبرأ : ليقو .ةتس : ليقو .عرذأ ةعبس اهضرع نوكي .عزانتلا دنع .مكحلا
 : ىرخالا قيرطلا ماقأ نمو .كالمالا مكح يف يهف .اهباحصأ نذإب الإ لوحت ال ةكولمم اهنأ لصالاو .لاومالا

 .اهميرحو لاومالا نم ءيش اهيلع نكي م ولو نيزئاج نيقيرط نيب طبري يذلا وهو : ذفانلا قيرطلا ۔ !
 اذا هعطق زوجي ال .زئاج قيرطب يقتلي هنكلو زئاج ريغ قيرط نع عرفتي يذلا وهو : عوطقملا ريغ ذفانلا قيرطلا ۔ ب

 . هلاحب كرتيو زئاجلا قيرطلا ىلع اذفان ناك
 . ةجرحش وأ داو وأ رهاظ نم بارخ ىلا الو زئاج قيرط ىلا ذفني ال يذلا وهو عوطقملا قيرطلا ۔ ج

 بارخ ىلا زئاج يهو إ غرفتست الو لاومالا نم لام ىلا عطقنت ال يتلا قيرطلا يه (دئاوق قيرط) دئاقلا قيرطلا ۔ د

۔ _ ٣١١



 .هنويع جرخم برق نكي مل اذإ جلفلا وأ قيرطلا نع عرذأ ةثالث حسفي : لاق

 لاملاو ، قيرطلا برق وأ دجسم برق هلام يف افينك ثدحي نأ دارأ نمو : هل تلق

 اذإ تيأرأ .دجسملا ىلإ لصت هتحئار نأ الإ دجسملا نيبو هنيب رادجب هيلع طاحم
 ؟ ةحئار هنم جرخي ملو .هرمع

 .دجسملا ةعامج يذؤت ةحئار هل ناك اذإ فينك دجسملا برق ثدحي نأ زوجي ال : لاق

 نأ هل زوجي الو ؤفرصي الف قيرطلا ريغ ىلإ هباب ناك اذإ "قيرطلا برقب ناك اذإ امأو

 دجسم برق ناك اذإ افينك هتيب يف ثدحي نأ هل زوجي الو .قيرطلا ىلإ اباب هل حتفي
 . هتحئار لصتو

 نيجلفلا باحصأ (٨)اهنومسقيو }ةدحاو ةيقاس يف نايرجي دق نيجلف يف كلوق امأو
 يذلا جلفلا نم برش مهلأ ،نيجلفلا دحأ سبي اذإ : تلقف . ةليلو أموي دحاو لكل

 ؟ هباحصأ ا٨")مهوعنم اذإ اسباي نكي م
 وهو }هيلع كردأ ام الإ هنيعب ًاصوصنم ائيش كلذ يف فرعأ ال ينإ ، يخااي 5ملعاف
 . ملعأ هتلاو ،اهب اعنتقيف ،ةفلاسلا ةمدقتملا هتنس ىلع

 بنج يف ةردس تتبنف .امهدحأ ضرأ يف يهو نيلجر نيب رئب يف لوقت امو : هل تلق
 ؟ ةردسلا هذه نوكت نمل .لخادلا رثبلا

 ىلع تتبن نإو .رئبلا ةمسق ىلع ايهنيب ىهف شرثبلا لخاد يف ةردسلا تتبن اذإ : لاق
 . ضرالا بحاصل يهف جراخ نم رثبلا ةفاح

 داراف جلفلا ءام دازف ثيغلا ءاج مث ٥©فيعض جلفلاو ،هلام دعقأ نميفو : هل تلق
 ؟ ال مأ ريغلا هلأ .ريغي نأ دعاقلا

 لهب نم لوق ىلع ،ةمولعم ريغ تناك اذإ ةداعقلا ةدم يف ةلاهجلاب ريغلا هل : لاق

 . ةداعقلا

 يف عطقنت الو بارخلا ىلا هنم جرخت مث دلبلا نم رايعلا لخدت ىتح بارخلا نم جرخت يتلا يه وا .ةيرقلا نم
 . .لارمالا نم ءيش

 . ناعارذ هميرحو لاومالا يف جلفلا ءام عابتا دنع كلست يتلا يه : عباتلا قيرطلا ۔ ه
 .هعيب دنع كلذ يف طرتشي نأ الإ لاملا لاوزب لوزي الو هدعب نم هتثرولو قيرط هل ناك نمل رهف : عوفرملا قيرطلا - و

 .ةعبرا : ليقو .رثكاف (عرازم) لاومأ ةسمخ يقست يتلا ةيقاسلا يا ةئام ىرجم يهو .زئاج : لاقيو :ةزئاج جلف ةيقاس )٩٠(
 . يقس ةحتف يهو ةلاجا ضرا وا ةعرزم لكل اهنع عرفتتو .ةتس : ليقو
 .اهمسقي : حصنالا )٩١(
 .مهعنم : حصنالا )٩٦(

۔ -_ ٣١٢



 ةمدخل هودعقي نأ هلهأ دارأو يداولا ءاجو ،اسباي جلفلا ناك اذإ لوقت امو : هل تلف

 .هتنس ىلإ ةداعقلاو ا ليبسلا اذه نم رجي ل وأ 6 يرجي هنأ ملعي ال وهو .هنم سبكلا

 / ؟ ل مأ ةداعقلا هذه زوجتأ

 احلاص كلذ ناكو هتمدخل هنم ءيش ةداعق ىلع نيغلاب اوناكو ،اعيمج اوقفتا اذإ : لاق

 مهنم دحاو لك ىلع ناكو ‘كلذ ىلع اوربجي مل ،هتداعق ىلع اوقفتي مل نإو .زئاجف

 . ملعأ هلاو ،حجلفلا اذه ةمدخ نم همزليام

. 

 .ةنسلا ءاضقنا لبق تامو } ةنس ىلإ لسفلاب اضرأ ذخأ نمو : هتنا ايهمحر هيلإ هنمو
 . ملعأ هللاو ؟ كلذ يف مكحلا فيك .اماتيأ فلخو
 نإو .كلذب اوميقي نأ ةثرولا ىلعو .ةتباث يهف مولعم لجأ لسفلل ناك اذإ : لاق

 الو .لاومألا لهأ نم "ةفرعملا لهأ لودعلا همدقي ايب ءانعلا لسافللف ةتباث ريغ تناك

 . ملعأ هتلاو .ائيش هيف فرعأ

 ءيش هل بجيأ ،هدعب وأ كلجألا ءاضقنا لبق لسفلا تامو لسف اذإو : هل تلق

 ؟ كلذ يف مكحلا فيك ةدحاو ةمرص الإ هلك مرصلا تام اذإ لوقت امو ؟ال مأ
 نكي مل نإو .هريغ هناكم لسف لسفلا تام نإف دودحم دح ةلاسفلل ناك نإ : لاق

 . باوجلا ىضم دقف دح ةلاسفلل

) . 

 ٨ يوزنلا ينيسارخلا ناسغ نب دمحم نب هللادبع يلاوملا يلاولا خيشلا باوج نمو

 قرفلا امو : هلل همحر 6 يلاعسلا يرمعملا دوعسم نب دمحأ يلاولا خيشلا ىلإ © هللا همحر
 ؟ يمالسإلاو يلهاجلا جلفلا نيب

 اذكه رثألا هب ءاج يذلاف : باوصلاو قحلا قيرط ىلإ يداهلاو ، قفوملا هللاو باوجلا
 كلذ ريغ وأ } يقاوس وأ ةعارز ةراثأ { ةنيب ةراثأ هيف يمالسإلا نأ هتفرع يذلاو .المج
 وهف مامإ نكي مل نإو .لوقلا رثكأ يف مامإلل همكحو . بر هل فرعي الو ؛ راثآلا نم

 الو .نايب هيف نكي ملو دحأ هب عمس الو .ةراثأ هيف سيل يذلا يلهاجلا امأو . ءارقفلل

 نم دحأل ناك هنأ ركذي نكي مل اذإ .اريقف وأ ناك اينغ هطقل نمل همكحف .رثأ هب ءاج

 . ملعأ هللاو أبوصخغم وأ بئاغ هنأ الو © لبف

۔ _ ٣١٣



 لو جلفلا نم ةريبكلا ةيقاسلا نم ٨"ةلاجأ حتفي نأ دارأ نميف تلقو : هل تلق

 ؟ قراوفلا يف ال مأ كلذ زوجيأ .لياجأ عبرأ هنم ىلعأ نكي

 جلفلا يف ةحوتفملا ةسماخلا نم ،لياجأ عبرأ هنم ىلعأ نوكي نأ كلذ زوجي ال : لاق
 ةلاجإلا نكي مل اذإ قلعم كلذ زاوجو . هتلا همحر رثؤملا وبأ لاق اذكه ،قراوفلاو ريبكلا
 .ملعأ هتلاو هلهأ ىلع دعتبت وأ ،جلفلاب رضت ىتح ءاملا دست وأ إءاملا قرست

 رثكأ هولزني نأ جلفلا لهأ دارأ ،حلف هيف ناك اذإ .ةيرق يف يداو يلو : هل تلق

 ؟ ال مأ كلذ زوبجيأ ؛ كلذ نم

 ةيدوألا ي ثدحلا نأل كلذ زوجي ال هنأ هب مكحنو ٠ يأرلا نم هيلع دمتعن يذلاف

 .ملعأ هتلاو .انلوق اذهو . كلذ زاوجب ضعب لاق دق ناك نإو .زوجت ال ةدايزلاو

 لصح

 يوزنلا ينيسارخلا لماز نب ديعس نب حلاص هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو
 ،لوقت امو : هتلا همحر . يوزنلا يلاعسلا يرمعملا ديعس نب حلاص خيشلا ىلإ هللا همحر

 اذإ عرذلا نم ‘_؛٨لبجلا حفاص نم اهدحام .لبجلا تحت يتلا قيرطلا يف ،يديس
 , ؟ دجسم وأ تيب لثم لبجلا يف ثدحي نأ دحأ دارأ
 اضيرع حفاصلا ناك نإ ،لبجلا حفاص يف يتلا قيرطلا امأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ضعب ىلع }عارذ نورشع بناج لك نم اهميرحف .ءارحصلا يف ناكو ،ايوتسم
 .ملعأ هللاو ارظن ىلإ جاتحي كلذف قيرطلا رادقمب اهنم يوتسم ناك نإو .لوقلا

 بازيم هلو مدهنا ؤاربإ ةيرق يف ، مامإلا نصح يف ،تيب يف لوقت امو : هل تلق
 الو هرصق نم بازيملا لوط فرعي الو .ةذفان نكت مل ،ةراحلا قيرط ،قيرطلا ىلع
 ؟ بازيملا اذه ي ةليحلاام ؛ هقيض نم هتعس
 .لوألا ناكام لثم بازيملا نوكي نأ الإ ةصخر رثألا نم انعمس اميف دجن مل : لاق
 وأ ذفان قيرط ىلع بازيملا ناك ؛ هئام جرخو إهلوطو .هرصق يفو .رادجلا يف ةوك يف
 الو لوالا لثم بازيملا اذه يل بكر دحأل لوقي نأ هيف ةليحلا نأ انعمسو .ذفان ريغ
 . ملعأ هللاو .هيلع ناك ايع هلدبت

 .جلفلا ءام يف قح اهل يتلا ضرالا اهنم ىقست ةيقاسلا يف ةحتف ةلاجالاو .لياجا ىلع عمجت درفم : ةلاجالا )٩٣(
 . هبناج ءيشلا حفصو .هعجطضم لبجلا حفص .برعلا ناسل يف .ءاج .هحفس : لبجلا حفاص )٩٤(

۔ ٣١٤ ۔-



 ملأ .ا‘ثوجرصيو هورفظي نأ هلهأ دارأ يداولا بناج ىلع لام يفو : هل تلق

 ؟ ال مأ كلذ

 نم ةيدوألا ىلع لمتشت ىتلا لاومألا لهأل سيل هنأ رثألا نم ،هتعمسام ىلع : لاف

 كلذ دري .جوراص الو6""للدنجب ارفظ الو اناينب يداولا بناج ىلع اوثدحي نأ ىرقلا
 الإ مهلوق لبقي ل .لبق نم مهل قباس كلذ نأ اوعدا نإف . . مهريغ ىلإ مهنع ءالا

 6 لبق نم كردأام الإ ى ائيش هيلع اوديزي نأ مهل زجي مل جوراصلا رثأ اوأر ولو .ةحصب

 زوجي نمم ناكو ،ةرضملا هيلع يذلا مهل يضر نإف .مهريغب رضي مهدح ناك اذإ

 . هللا ءاش نإ “كلذ مهيلع قضي مل 6هاضر

) . 

 يرمعملا نسحلب نب رماع نب هللادبع خيشلا ىلإ © هلا همحر اضيأ هباوج نمو
 لاملا سيلو ،هراحجل لجر لام يف رجز ةيقاس يفو : هتلا همحر 58‘؟})»يوزنلا يلاعلا

 لوخدلل نيباب كلام يف يل حتفا ةيقاسلا بحاص هل لاقف ؛ هردب نأ داراف 5'ردج

 ؟ لجرلا ىباف 3جورخلاو
 ال لجرلا اذه ناك اذإ : باوصلاو قحلا قيرط ىلإ يداهلاو ، قيفوتلا هتلابو باوجلا
 لوخدلل اباب كرتي نأ يدنع هل دبالف .هؤام اهيف ىرج اذإ ةتيقاس "عبتيل هنكمي
 . مالسإلا يف رارض الو ررض ال هنأل 5 هل رادج الو كردأ لاملا ناك اذإ ى جورخلاو

 كيطعأ وأ ؤ املظع كضرأ عرزأ نأ ديرأ هل لاقو لجر ىلإ ءاج لجر يفو : هل تلق

 ءاج مث . .كرتو !رارم هزجو ايلظع عرزف ،لجرلا كلذ يضرف ث ةّيدص ةرشع يتنثا
 فيك ؛ ةنس الإ دعقي ل هنأ ح جتحاو ، لجرلا كلذ هركف }هملظع رمعيل ةلباقلا ةنسلا

 ؟ كلذ يف هجرلا

 نم رثكأ هل سيلف ،ىلوألا ةزجلا دعب ةنس هلغتسا دق ملظعلل عرازلا ناك نإ : لاق

 .ملعأ هللاو ،هل روذجلاو .رثألا نم هتعمسام ىلع .كلذ

 لاعتساب هرنبي نأ : هوجرصي امأ .جوراصلا وا نيطلاك ىرخالا ءانبلا داومل لايعتسا نود رجحلاب هونبي نأ : هورفظي نا )٩٥(

 . هريسفت مدقت دقو . جرراصلا

 .رجحلا : لدنجلا )٩٦(

 )٩٧( قحلملا رظنا .
 .ارادج اهلوح ىنب : ةعرزملا ردج .رادجب طاحم : ردج لام )٩٨(

 )٩٩( عبتي نا : هلعل .

۔ _ ٣١٥



 ٠؛مهجلف رفح نوعضيو ،سانلا لاومأ يف رمت جلفلا ةيقاس تناك اذإو : هل تلق

 بحش ناكم ةلسف لاومألا هذه باحصأ نم لجر '"٠)لسفف جلفلا بناج يف
 ؟ ال مأ ةجح مهلأ .كلذ ين هيلع اوماقف ،هل هنأ جتحي .جلفلا
 هيف ثدحأ يذلا ناكملا اذه نأ مهل دهشت ةلداعلا ةنيبلاب جلفلا لهأ ىتأ نإ : لاق

 هتلسف فرصب لجرلا ىلع مكح .جلفلا اذه بحش عضول ناكم وه . ةلسفلا لجرلا

 . هلايب ىلوأ لاملا بحاصف ةحصلاب اوتأي مل نإو .مهجلف بخش عضوم نع
 باحصأ هرك اذإ كلذ مهجلف اوُمِسُي نأ جلفلا لهأ دارأ اذإ تيأرأ : هل تلق

 ؟ اهيف رمت ىتلا لاومألا
 نكي ل اذإ . مهيأر ريغب ٠ سانلا لاومأ ف ٠ مهجلف اومسي نأ جلفلا لهأل سيل : لاق

 . باوصلاب ملعأ هللاو ، لبق نم كلذ

 ينيسارخلا دمحم نب دمحأ نب ديعس . عرولا دهازلا هيقفلا خيشلا (٠١)ةريس نمو

 هللا . مهمحر { ةمئألا ضعب ىلإ " هللا همحر" "يوزنلا
 : دعب امأ

 .اورطضا دق ، يكزإ نم تاوسقلا جلف لهأ نأ .كل رفغو .هللا كمحر ملعاف
 : لوقي ةلي يبنلاو مهدالب يف ررضلا ىلإ مهرمأ لآو } مهجلف ةداعق مهعنم ررضلاو

 يف رظنت كلعلف .اذه نم رثكأ ررض يأو ا" مالسإلا ين رارض الو ررض «

 كيلعو .اهنع لوئسمو . اهرمأ ف يتفملاو .اهديسو .ةمألا هذه نيمأ كنإف .مهلاح

 ('١٨اولات ال . ليبس كلذ ىلإ تدجوام .اهلتعم جالعو 8 اهدوأ حالصإ يف داهتجإلاب

 رظنلا داهتجا يف كربتخيل هللا كالتبا دقو . تعطتساام مهنيب تاذ حالصإ ف كدهج

 ةودق كنإف ،نيبلا تاذ حالصإ ف رظنلا داهتجاب .هللا كمحر ربصاف . ةيعرلا نيب

 ريبدتلاو ركفلا عجارو رظنلا ضماف .‘'`ثاهمامأ ةريس ريسي نرق لكو .كنامز لها

 . سرفلل ةلباقلا ليخنلا ةريجش : لخنلا ةليسفو ؤسرغ : لسف )١٠٠(

 . مامإ وأ ملاع ىلإ ةهجوم .ام عوضوم يف إةلاسر ى ينايعلا حلطصملا يف ،ةريسلا )١٠١(
 .قحلملا رظنا )١٠٦(

 ۔ ٢٢٤٠ مقر ثيدح ٢ / ٧٨٤ ةجام نبا ننسو ٣٤٦/٢ ريبكلا حتفلا اضيا رظنا .ةجام نباو دمحا ثيدحلا جرخا )١٠٣(
.٢٣٤١ 

 .لات ال : بارصلا )١٠٤(

 .همامإ : باوصلا )١٠٥(

۔ _ ٣١٦



 .داعق مهعنمب اونحتما تاوسقلا جلف لهأو . كنامز يف ،رظنلاو ملعلا لهأ ةروشمب

 مرتعت ،اهتداع نم راهنألاو المج دعقي ال نأ مهدالبب رضأو .انيب اناحتما مهجلف

 موقي ليكو ةماقإ نعو ةمدخلا نع ةيانغ الو ٠ اهتاقوأ رثكأ ف رامدو ضراوع

 نإف .اهراهنأ حالصإ يف رظنلا رمألا يلوأ ماكحلا ىلع بجاولا نم اذهو . مهحالصب

 ةالولا تلعجو .رمألا ةماقإ يفو .ةنامألاو ءازجلا يف يماقم موقي نم دلبلا يف تلف

 مهيأرب هيف اونغتساام مهيلع بجاو وه معنف . حالصلا هلعف يف اوأرام حالصإل ماكحلاو

 داهتجاب نتفلا لس نم ٠ ةليقثلا رومألا ي عبتي نأ بجوأو ٠ ىلوأ مامإلاو . مامإلا نود

 اذهل ةداعقلا كرت اوبلط ''٠_}“نيذلا نيمصخلا نيذه نيب . هتلا كمحر رظناف .رظنلا

 كلذ يف ةرضم الو ‘ نيمصخلا معي حالص ف ةداعقلاو ةمدخلا دارأ نم نيبو . جلفلا

 روثأم فالتخاو جرح كلذ ف كلو . الصأ بهذتو دالبل ١ كلهت اهكرت يفو . دحأ لع

 تلق نإف 6٠ حرقلا ةمدخ يفو . هلللا همحر ٠ يلع نب ىسوم نع . .نيملسملا راثآ يف دوجوم

 6نوبغم ريغ ىضم دق مكح ضقني الو .لوالاب لوقلاب ىضم دق مكحلا نإ

 مالك عمسيل ربنم انلق نحنو ةجح مهل لعل ‘ ذئموي مكجلا او رضحم ل دلبلا ١٠٧) ةابجو

 هل حصت مو ٠ جلفلا ةابج نع ربنم ينغي لهف ةصاخ ا١' ٩)»برغلا ف ١٠) مكاحلا لوق

 كءانمأ ثعباذن ٦ ليبس هل دجت ل نإف ؟ برغلا ف رظنلا ىروس ف جلفلا لهأ نم ةلاكو

 تعنتما نإو .دارملا معنف ناصحلا حلصلاب يضر نإف . مهنيب (١١})تاذ يف اوحلصيل

 6 جلفلا ةابجو ٠ اههابج ف رمألا لعجاف رثكأ ررضلا هيلع نيمصخلا يأ رظناف ٠ ةقرف

 رمأ ىلع جلفلا ةابج عمتجا ايف . مهراهنأ ةرايعب اونحتما دق نيذلا مهنم لضفلا لهأ

 مهنم نوكي ال لضفلا لهأ نإف كمهمصخ ىلع كلذ زاوج ىرت نأ الإ ضراعي الف
 ١١) )مامالاب كلف ؛ هيلإ تفتلت الف كهمصخ ىلع للعتلا هنم ىرت نمو .. حالصلا الإ

 .هرظن ضامغإو ةسايس نم ىرجام هنم تملع دقو .ةوسأ 7 هللا همحر 3‘١_)ناسغ
 . ليسلا اهحاتجا ٠ مهجلف ةانق باهذب حنم ةيرق لهأ هيلإ ىكش ال . هركف قيقدو

 .ابلط نيذللا : بارصلا (١٠٦)

 .دقعلاو لحلا لهأ مه .اهيف نومدقلملا : كلبلا ةابج )١٠٧(
 )١٠٨( مكاحلا مالك يل : دارملا لعل .

 )١٠٩( برعلا ناسل يف .ءاج : برغلا ٠ برغلاو . يقلا موي برغلا .بورغ هعمج ركذم روث كسم نم ةميظع ولد برغلا :

 .ضوحلاو رئبلا نم لئاسلا ء ءاملا ١

 )١١٠( مهنيب تاذ اوحلصيل : باوصلا .

 )١١١( مامإلا يف : باوصلا .

 )١١٦( قحلملا رظنا .

۔ ٣١٧ ۔



 هاتاف ارضح نأ ىلإ 0'٤ُ٨نايثع نب ناييلس ىلإ لسراف . يفتخي نأ (''"“؛ثعشالل لاقف
 .مهضرأ يف ىوزن لهأ ىلع مكحو 3 حنم لهأل لسراف .هيأر فرعو .ضيراعملاب
 يار اذه : لاقف .ىوزن رقع لهأ نم هبتاع نم هبتاعف .نامثع نب ناميلس يأرب
 نأ فاخ ناسغ مامإلا رظن يف رظناف .ناسغ ينرغ : ناميلس لاق نأ ىلإ ناميلس

 ىلع أررض ىرن ملو كلذ يف حالصلا ىأرو .مهدالب كلهتو . حنم لهأ جلف بهذي
 مكاحلا نأل ؛ اذه اننامز ىلإ 3 ، مهضرأ نمث نمث اوطخسو .نيضار ريغ مهو 6ىرزن لها

 .ةلاقالا ىوهي ناكو ناميلس ىوسي ايب لمع ولو . هرثأ ىلإ هنم جوحأ ه هرظن ىلإ هيقفلاو

 . '“١اهاوهي ناييلس ناكو . كليقأ ال هللا همحر مامإلا لاقف ؛ اهبلط دقو

 : لاقف . مهئام يرج تعنمو . موق هيقاس ف تاشن ة ةمرص يف دجوي رثألا يو

 . ةيقاسلا ليوحت وأ ةمرصلا علق فرصيف ؤربكأ نيترضملا يأ رظني

 ؟ هرسكب الإ اهصالخ رسعتو { يناوألا ضعب يف اهسأر (""أتبشن ةباد يفو

 دجوي معن : تلق نإف .ا'\٢©٢)١فرصيف اررض لقأ اهيأو رثكأ نيتميقلا يأ رظني : لاقف
 ىلع مكحلا نإك نإف ههجو ىلع مكحلا ىضم دقو عنضن فيك نأ ريغ ؤرثالا يف كلذ
 ٥ كلذ يف مهمصخ مصاخو إحرقلا ريغل الإ هاندعقام دلبلا ةابج لاقو .حرقلا طرش
 رخآلا مصخلا يتأي نأ الإ اهب مهعداف تبجو نإ يعدملا ىلع ةنيبلاف ،اوركنأام اوعداو

 اذه ةداعق نم('“)هتقوعو ،مهجلف ةمدخ يف تفلس مهل ةنسب مهاوعد لطبت ةجحب
 أروثأم رثأ نوكي ىتح باوجلا ليجعت كنم ديرأ ينإف ،عبتي نأ قحأ قحلاو .جلفلا
 يفشي ، ًايفاش ًايفاك اباوج كباوج نمو كنع لوألا دعب رخآلا هأرقي ؤبتكلا يف

 نإف ،اهاوه نع سوفنلا عدريو اهادص نم بولقلا لقصيو ،لغلا نم رودصلا
 ىدملاو رهدلا لوط .ةقرفلا انب نوديريو .ىدرلا ابن نورظتني ىدهلاو ىوهلا لهأ
 انريبك كنإف ناوخإلا نيب فلاف 5 هتنا هتاف }نيبلا قيرفت يف ةطساو وه ناطيشلاو

 اريكذت لب .ايهفتو اميلعت اذه يباتك تبتك امو .هلهأب الإ رمألا موقي الو إانريمأو

 .قحلملا رظنا ؤثمشالا نب مساقلا وه : باوصلا )١١٣(
 .قحلملا رظنا )١١٤(
 مطخلا حلف ره دوصقملا حلفلاو .٤ا٢۔٩/١٤ عرشلا نايب يلو .٦٨۔١/٥٨ ةفحتلا ل ليصفتب ةثداحلا عجارت )١١٥(

 .حنم لهال

 .تلخدا يا تبشنا باوصلا لعل ؤتبشن )١١٦(

 )١١٧( ] .... [ مالكلا ي صقنب قايسلا يحوي .
 .هتعنم يأ هتقاعأ هلعل ل .هتقوع )١١٨(

۔ - ٣١٨



 لماح برف .مهنيب اييف حئاصنلا نوداهتي نوملسملا لازالو . ةدئافلل ًابلطو .اهيبنتو
 ةلاض ةمكحلاو .ملسملا هيخأ ةحيصن ببسب جان برو .هنم هقفأ وه نم ىلإ ملع

 نإ هرثؤم ينإف .هب اوج درو . كل هتبتكام ربدتو ربتعاف .اه دجو ثيح اهذخأي نمؤملا

 ىلإ 6روبثو لابو يف رورغملا كودعو { ةحارو رورسو زع يف هتلا ءاش نإ ىقبتو . هتلا ءاش
 . مالسلاو روشنلا موي

 اذه يف ةداعقلا عنمب ىضم دق مكحلا نأ انغلب امل ينرضحي ناكام اضيأ كل ركذأو
 نبملسملا يضاق وهو !هللا همحر ('٨٩٧يمايرلا دشار نب دمحم خيشلا لسرأ .جلفلا

 يف قحلاب ًامكاح هتمقأ نأ لعب ا حيرجتلا هب بجح ابنذ هنم انملعام . مهديسو مهلاعو

 خياشملا ىلإ الوسر ٠ هلللا همحر 6 يمايرلا دشار نب لمح خيشلا لسرأ . يكزإ كدالب

 لهأ ('" )دعقأ نأ فيك مهل لق نأ ىدس لهأو يحرلا ةراح نيب رظنلل مهتلسرأ نيذلا
 معي (١"))هحالصإ جلفلا اذه ةمدخ يفو ٠ مهئاكرش اےنود مههايم يحرلا ةراح

 ؟ اذه نمع : دشار نب دمحم خيشلا لاقف .كلذ مهل زوجي : باوجلا هاتأف .عيمجلا

 اذه ىلع ، ىحرلا ةراح لهأ لمعف ؛ هلا همحر دمحم نب ناميلس خيشلا نع َ

 نب دمحم خيشلا نم ىضر وأ © هلللا همحر دمحم نب ناميلس يضاقلا خيشلا نم ث لوقلا

 انتفلأل نونمتيو .انب ةتايشلا نورظتنملا اهب عفري ةبوقعب اوبقوعف 7 هتلا همحر دشار
 نيذلا اذإ ى مهسوؤر مهل كعضوب كناوخإ سكتنو .. مهسوؤر اوعفرف . تاتشلا

 ملعاو .ةجح ريغب هدضع عطقيو كديب هدخ مطلي يذل اكا ذهو ‘ مهسوحنم مهنددرم

 رهظو ، يشاولا مهيف تلبق نإف . مهريغ نود كناوخإب الإ كرمأ حلصي ال .مامإلا اهأ

 تلن نإف .ارت ال بلقلا حورجو ‘ بولقلا حراوج ءافجلا اينإف . ءافجلا كنم مهل

 نيذلا مرج نم امرج مظعأ رومأ يف 3 مامإلا نم وفعلا نإ انأ لوقأف قحلا الإ تلعفام

 خيشلاك ©}‘كنم فرشلا ف مه نيذلا تالز يف ةصاخو ٠ مامإلل عساوو ١) آ")اوسبح

 خيشلاو هللا همحر ديعس نب حلاص هيزنلا 0١ '٢)خيشلا ىلإ هتلا همحر دشار نب دمحم

 نإ 6 مهنع وفعلا كل ىري هللا همحر ديعس نب سيمخ خيشلاو هللا همحر دمحم نب ناميلس

 لضفأ كنم وفعلا نأ يدنعف اهنم ('٢ث)ةبوقعلا بجوت ةلز ءالؤه نم دحأ نم ترج

 . قحلملا رظنا )١١٩(

 )١١٠( دعقي فيك : هلعل .

 .وه طاقسإب . معي حالصإ : باوصلا )١٦١(

 )١١٦( هببسب وأ .هب اوبح : باوصلا .
 )١٦٣( .خيشلاو : باوصلا .

 .اهنم طاقسإب . يدنعف .ةبوقعلا بجوت : باوصلا )١آ٦!؛)

  

۔ .. ٣١4



 (٦١"“)ءالقأ مهنأل رايخألا ءايلعلا ميظعت يف راثآلا تدرو اذكهو .('")مهنارفص لجألا

 قالخ ال نيذلاو ١٢١)لادبألاو . ءايبنألا ةثرو .لالحلاو مارحلاب ءاملع .لاهجلا ةرثك ف

 نوريثك مهنإف هنم رثكأو هلثم هريغ موقي دحاولا ناكم ناف ٠ ةيحلا كنم مهطعاف 1 محل

 مداخلا نم مالسلاو نيملسملا نودو كنود مهلاومأل نأو نكت مل كنأ نودوي نادلبلا يف

 . ملعأ هتلاو { هتلا همحر يوزنلا ينيسارخلا دمحأ نب ديعس بحملا

 ناديبع نب هعمج نب هللادبع نب دمح هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو

 دوعسم نب دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا خيشلا ىلإ ٩ هللا همحر . يوزنلا يدمسلا

 توض جلفك سانلا لاومأ يف رمي حلف يفو : هتلا همحر يوزنلا يلاعسلا يرمعملا

 لاومألا لهأ ركنأف ، لبج ريغ وأ لبج ةمدخ ،هوقمعي نأ هلهأ دارأف .ىوزن لاومأ يف

 ؟ ال مأ كلذ مهل زوجيأ هومسي نأ اودارأ اذإ كلذكو ؟ ال مأ ةجح مهلأ . كلذ

 وه مهاضر ريغب سانلا لاومأ يف يقاوسلا قيمعت نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 لهأ اودارأ اذإ هلوق امأو .كلذ زئاجف يقاوسلا بحش لثم امأو .زوجي ال ںروجحم
 . ملعأ هللاو }©“للذ نم مهعنمأ نأ ردقأ الف . مهجلف اومسي نأ جلفلا

 اذإ اقيمعت ،اددشم رهنلاو رئبلا قمع : لاقي .هرفح رهنلل قيمعتلا : فلؤملا لاق
 6 لبقتسملاو يضاملا نم ةلمهملا مضب وهو ؛ تدعب اذإ ةقايع رهنلاو رئبلا تقمعو رفح
 . ملعأ هللاو

 ةلمهم مضب هُمسي حجلفل ١ مس كلذكو .هتددس ا ذإ ءيشلا تممس لاقيو

 .عجر . ملعأ هتلاو } لبقتسملا

 نيبو }‘\٨}هتاوم لبج حاسحس نيب رمت دلبلا قيرط يفو : هللا ايهمحر هيلإ نمو
 .دلبلا لهأ هيلع ركنأف . حاسحسلا كلذ يف ىنبي نأ سانلا ضعب دارأف .سانلا لاومأ

 . مهضرم يا ٠مهنارفص لجال : هلعل )١٢٥(

 .نوليلق : باوصلا )١٢٦(
 .لاذنالا : هلعل )١٦٧(

 .دحال كولمملا ريغ لمهلا لبجل ١ حفس : تاوم لبج حاحس )١٢٨(

۔ _ ٣٢٠



 هذه ىلع قيرطلا ميرح مكو ؟ قيرطلا نم بيرق ءانبلا نأل قيرطلاب ةجح هلا
 فيك إ لبجلا نم ليسي يذلا ليسلا دري ءانبلا كلذ نأ رظنلا يف © عقو نإو ؟ ةفصلا

 ؟ كلذ يف مكحلا
 لاقو . عرذأ ةعبس اهضرعف ةيرقلا يف يه يتلا زئاجلا قيرط امأ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 ءانبلا امأو .رثكأ لوألا لوقلاو .عرذأ ةتس : لاق نم لاقو .عرذأ ةينايث : لاق نم

 الف قيرطلا وأ ،جالفألاو سانلا لاومأ ىلع ليسلا دري ءانبلا ناك اذإ هتركذ يذلا

 . ملعأ هتلاو فورصم وهو ءانبلا اذه زوجي

 ةناو .تدجو اميف يدنعو .لصأ هل دجأ ملف حاسحسلا هلوق امأ : فلؤملا لاق
 هللاو .ةلمهملا ءاحلا مزجو نينيسلا حتفب وهو .ةحاسلا وه حاسحسلا نا ،ملعأ

 . عجر .. ملعأ

 اولطني نأ اودارأف .اهلك هلئاجأ ىلعأ . جلف ةعيرش ىلإ اوءاج سانأ يفو : هل تلق

 ثدحي نأ ىضرن ال اولاقو .دلبلا لهأ مهيلع ركنأف .جلفلا بناج ىلع ،ًاتاوم اضرأ
 ؟ كلذ دارأ نم عنميأ .ضرأ انه

 ال هنإ : نيملسملا نم لاق نم لاق .نيملسملا نيب فالتخالا يربي اذه لثم يف اولاق

 اذه ينبجعيو . تاوملا يف عارذ ةئاسمخ نود اميف ثدح حلفلا اذه برق ثدحي

 لاق نم لاقو .عارذ ةئامثالث كلذ يف دحلا نإ : نيملسملا نم لاق نم لاقو .لوقلا
 لوقلاو .جلفلاب رضي ملام اثدح تاوملا يف ثدحي نأ دحأ عنمي ال هنأ نيملسملا نم
 نحإ لهأ سانلا نأل نتفلا فوخ رظنلا قيرط نم ةصاخو يلإ بحأ لوألا
 . ملعأ هثلاو ؛ تاوادعو

 لصف

 3هب مايقلا يفو ]هيف هبابرأ ''"_١قاشت جلف بابرأ يفو : هللا اهمحر هيلإ هنمو

 نوديريو ‘كلذ يئ انيلع اورثكأف .رخآلا فالخ ديري مهنم قيرف لك راصف . هترايعو
 هحالصب موقي نأ انناوخإ نم 0'٢)دحأ ىلع رمان نأ انل ىرتأ . هحالصب موقي اليكو

 اذه ةداع تناك اذإو ؟ ال مأ جلفلا لام نم هل ضرفنو .اليكو هل لكون مأ 5.اباستحإ

 ؟ ال مأ كلذب رمأي نأ ليكولل زوبأ ، لبق نم هنودعقي جلفلا
 .اومصاخت : هبابرأ قاشت )١٦٩(
 . .ادحا رمان نا : باوصلا )١٣٠(

  

۔ - ٣٢١



 نم دحأ بلطو .هتمدخ ىلع هلهأ ربجي جلفلا اذه ناك اذإ : قيفوتلا هتلابو باوجلا

 هتمدخ ىلع هلهأ ربجي جلفلا لهأ عيمج نإف ،حلفلا اذه ةمدخ جلفلا اذه باحصأ

 جلفلا اذه يف عقو اذإ كلذ لثمو '\٢_)هتمدخ جلفلا اذه باحصأ نم دحأ بلطو

 ىلع جلفلا لهأ 0'٢"هربي اذه لثمف .كلذ ريغ وأ ىصح وأ بارت سبك نم مايه
 قفتا نإف .جلفلا اذه ةمدخ ىلع عيمجلا ربجأ .ةفصلا هذه ىلع ناك اذإ .هتمدخ

 .اوفلتخا نإو .مهل كلذف مهجلف ةمدخ ىلع هنوميقي دحأ ىلع جلفلا باحصأ
 جلفلا اذه يف ناك نإف ،مهجلف حالصب موقي ًادحأ مهل ميقت نأ نوديري كوءاجو

 باحصأ يأرب هميقي يذلا نوكي نأ ينبجعيف دجاسمو ،بايغأل ءيش هيف وأ !ماتيأ

 باحصال سيلو كلذ يف مهيلو تنأف دجاسملاو بايغألاو ماتيألا امأو . نيغلابلا جلفلا

 اذه حالصب موقيل هميقي نمل ةضيرف ضرفت نأ كل زئاجو .كل ةدناعم نيغلابلا جلفلا
 .جلفلا

 نأ دارأ نمو .جلفلا اذه حالصل هنم دعقت نأ زئاج هنإف جلفلا اذه نم ةداعقلا امأو
 ملس اذإ هئام ةداعق ىلع ربجي الو . كلذ هلف .جلفلا باحصأ نم''٢"هئام ىلع ملسي

 . ملعأ هتلاو 5ةداعقلا نم هبونيام
 حالصب موقي نأ ىلع .ةرجأ امولعم اردق موي لك ليكولا اذهل انلعج اذإو : هل تلق
 ؟ ال مأ ةريثك ةضيرفلا هذه نوكتأ .جلفلا اذه

 . كلذ كل زوجيو ةليلق هذه نأ يدنع : لاق
 ؟ال مأ مه تفتليأ . جلفلا بابرأ نم نانثإ وأ دحاو ةداعقلا هرك اذإو : هل تلق

 جلفلا لهأ 0_'"ث)رجي تقولا كلذ يف ناكو .جلفلا حالصل ةداعقلا ناك اذإ : لاق

 . ملعأ هللاو ،هبونيام ملسيف ‘_٨ث)اهنع ىبأ نمو .ةزئاج يهف }هتمدخ ىلع

 ؟ ال مأ البج ثدحي ناك اذإ ةداعقلا نم جلفلا ةمدخ زوجتو : هل تلق
 هللاو الف باقث ةدايز امأو . جلفلا لام نم هتمدخ زئاجف ءاملل ًاسباح ناك اذإ : لاق

 .ملعا

 )١٣١( .دحا بلط اذإ هتمدخ ىلع نوربجي جلفلا لها عيمج نإف : باوصلا . .
 .ربجي هنإف : باوصلا )١٣٢(

 )١٣٣( .كلذ هلف هسفنل هلايب عفتني مث ٦ةداعقلا ةميق ةلمج نم هئام ةميق عفدي نا دارا نم : ريبعتلا اذه ينعي . .

 )١٣٤( .جلفلا لها ربجي : باوصلا

 )١٣٥( ةداعقلا ىبأ نمو : هلعل .

۔ _٣٢٢



 لصف

 . فغُص هيف اطئاح .هتجوز تيب مادق ، ىنب لجر يفو : هللا امهمحر إهيلا هنمو

 عزانتف . لجرلا اذه ءانب يف "'٢“}لايقلاو اهيف 0'"”ناقرطتي لبق نم اناكو اعيمج ايفوتف
 يف ةليحلا فيك .مهئانب يف ةأرملا ةثرو قيرط لجرلا ةثرو ركنأف .لجرلاو ةارملا ةثرو
 ؟ كلذ مهوركنأ اذإ ةكلاملا ةأرملا تيب

 اهجوز هانب يذلا تيبلا اذه يف نكست ةأرملا هذه تناك اذإ : قيفوتلا هتنابو باوجلا

 جوزلا هانب يذلا تيبلا يف اوقرطتي نأ اهتثرول زئاج هنإف .ةأرملا تتام نأ ىلإ اهتيب ل
 . هللا مهمحر .نيملسملا راثآ نم ، هتظفح اذكه مهمأل ناك يذلا تيبلا ىا
 ةنيبلا ةأرملا هذه ىلعف قيرطلا جوزلا ركنأو .نيجوزلا ةايح يف فالتخالا ناك اذإ امأو

 . ملعأ هللاو .اهجوز تيب يف الصأ اقيرط اهل نأ ةلداعلا

 (٨٢١)مطاوقلا نم يه له ثنيلاملا وأ لاملا يقست تناك اذإ ةيقاسلا يفو : هل تلق

 .ال مأ

 لصف

 راغص مهو بيصن لجر ينبلو هومسق ءاكرش نيب لام يقو : هللا ايهمحر هيلإ هنمو
 دارأو مسقلا ضقتنا نإو ؟ كلذب مسقلا ضقتنيأ . ةلاهجلا هئاعداب ةمسقلا بألا ريغف

 ؟ ال مأ نيمي هيلعأ .دالوألا بأ نيمي

 هوتعملاو بئاغلاو يبصلا نأ نيملسملا راثآ نم هتظفح يذلا : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . يبصلا بأ وأ مهئالكو ةرضح عم لودعلا رظنب الإ تبثي الو ، مهلاومأ ةمسق زوجت ال

 هيف ناك " يبصلا ىلع تبثي ال كلذف لودعلا رظنب لاملا اذه يف ةمسقلا عقت مل اذإف
 دارأو ؤبستحم هل بستحا وأ “بأ يبصلا اذهل ماق نإف .نبغ هيف نكي مل وأ نبغ

 . يبصلا دلاوو لودعلا يأرب ىرخأ ةمسق لاملا مسقيو .كلذ هلف ةمسقلا ضقن

 . نيمي دلاولا مزلي الو .ءيشب ىلوألا ةمسقلا سيلو

 & يبصلل رفوأ هوأر نإف .لودعلا هيف فقي مسقلا اذه نإ : نيملسملا نم لاق نم لاقو

 ىلع نبغ هيف مسقلا اوأر نإو هيبأ رظنو ،مهرظن عم لودعلا يأرب كلذ ةيلع تبث

 )١٣٦( نارمي : ناقرطتي .

 )١٣٧( ةلوليقلا ءانثأ ةحارتسالا هلعل : لايقلا .

 )١٣٨( (ةزئاجلا) زئاوجلا يقاوسلا دارملا لعل : عطاوقلا .

۔ _ ٣٢٢٣



 ناكو .نيغلابلا ىلع مسقلا تبث يبصلل حالص هيف ناك نإو .مسقلا كلذ در يبصلا
 نم لاق نم لاقو . تضقتنا اهضقن نإو تمت ةمسقلا متأ نإ . غلب اذإ يبصلل رايخلا
 ملام كلذ هل ناك ضقنلا ءاكرشلا نم دارأ نم لكلو ،ضقتنم مسقلا نإ : نيملسملا

 .ملعأ هللاو } يبصلا غلبي

. ) 

 لك هيلع رجزي نأ ىلع لجر نم اروث لجر رجأتسا اذإو : هللا ايهمحر هيلإ هنمو
 ؟ كلذ نوكي نمل .ثيغلا ءاجف {مولعم رجأب إأمولعم ًاعرز وأ ،عرز

 لك وأ .موي لك هيلع رجزي نأ ىلع اروث لجر رجاتسا اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 بحاصل ثيغلا نإف . عرزلا يقس ثيغلا ءاجف . مولعم رجأب امولعم ًاعرز رهش

 نإو . هللا همحر ، يراوحلا يبأ نع ؤ عرشلا نايب ءزج نم ‘هتظفح اذكه .روثلا
 ثيغلاف ، عرزلا اذه لقي مو .رهش لك وأ .موي لك هيلع رجزي نأ ىلع أروث رجاتسا
 : لاق نم لاقو . هللا همحر يراوحلا يبأ لوق وهو ؛ لوقلا رثكأ ىلع عرزلا بحاصل
 .روثلا بحاصل ثيغلا

 نوكي نمل ثيغلا ءاجف لوالا عيبر وأ ىدامج رهش وأ رهش لك لاق اذإو : هل تلق
 ؟ كلذ

 نإو .عرزلا بحاصل ثيغلاف .امولعم ًاعرز يقسيل امولعم ارهش ةرجاتسا اذإ : لاق
 ناك نإو ؛ لوقلا رثكأ ىلع ،روثلا بحاصل ثيفلاف { مولعم عرز يقسل رهش لك لاق
 . عرزلا بحاصل ثيفلاف مولعم ريغ عرزلا

 دمعو ثيغلا ءاجف ،هريغ وأ ،‘٢٨“)ةليغل ابارت هل يقسيل هرجأتسا نإو : هل تلق

 ؟ ال مأ ةرجألا هل نوكتأ إاهلّيغف ةليغلا ىلإ وه

 ارثؤم . عرشلا نايب ءزج نم .هتظفح اذكه .ةمات هترجأ هلو ربجألل ثيغلا : لاق

 . ملعأ هلللاو { هنيعب

 نم هرسكو . يضاملا ميم حتفب وهو .هيلإ دصق يأ دمع هلوق امأ : فلؤملا لاق

 . عجر . . لبقتسملا

 ميمزتلل ايهملا ءاملاب نوجعملا بارتلا وأ نيطلا يه ةليغلاو طئاحلا وأ جلفلا ميمرت دصق ءاملاب نيطلا نجع : ليغ )١٣٩(

 .حالصإلاو

۔ _ ٣٦٢٤



 يدنكلا كرابم نب هللادبع نب دشار يلاولا خيشلا ىلإ ، هللا همحر هباوج نمو

 هنيب ناكو . عرذأ ةثالث نود هراج برق ةلسف لسف نم يفو : هتلا همحر يدمسلا

 فلخ نأ ساانلا ضعب نع ،© اثيدح تعمسو ؟ ال مأ عطاوق نوكيأ ؛ رادج هراج نبو

 مئاقلا عسيأ .''٠`)نيعألا اهنع تتامو . اهرمأ باغو ؛ سانأل ،رمت ةيقاس رادجلا اذه

 ؟ ال مأ اذه لثم يف توكسلا رمألاب

 نود لسفلا ناك اذإ لسفلا نع عطاوق تسيل ردجلا نإ : قيفوتلا هتلابو باوجلا

 نإ سانلا ضعب لوق امأو .لوقلا رثكأ ىلع زئاج وهف ؛ ريغلا ضرأ نع . عرذأ ةثالث

 . كلذ يف تاقثلا لوق الإ لبقي الف ةيقاس رادجلا اذه فلخ

 مأ ءاوس هلكأ ، ةعطقلا هذهل برش ناك نإو ؟ ال مأ للقلا ناكم يقسي : هل تلق

 ؟ ال

 برش هيلع سيلف لخنلا تعقوف 3 نهنايعأب لخنلا ءالؤه برش هيلع ناك اذإ : لاق
 تباثف ةعطقلا برش هيلع ناك نإو . مولعم ءام هيلع نوكي نأ الإ ،0©١‘٠))للقلا عضوم

 . ملعأ هللاو ، كلذ هيلع
. 

 يجولفلا هللادبع نب حلاص يلاولا خيشلا ىلإ 5 هتنا همحر .اضيأ هباوج نمو
 ةيقاسلا بحاصل زوجي له رخا لجر لام يف ةيقانس هل لجر يف : هللا همحر ،يوزنلا

 ؟ (\ث٤"أزئاج وأ ''٠"اانالمح ةيقاسلا هذه تناك .دارأام ىتم اهيف رمي نأ

 يف ،دجوي هنإف عضوم نم قيرط لجرلا اذه لامل نكي مل اذإ : قيفوتلا هتلابو ، باوجلا
 .هلامل هتيقاس يف رمي نأ لاملا بحاصل مكح هنأ 7 هللا همحر } يلع نب ىسوم نع .رثألا

 يف ،هنع دجوي اييف همكح نع عجري ملو ، مكحلا اذه نم هسفن يف هنع دجوي هنأ ريغ
 . ملعأ هللاو ،رثألا

 .اهيلإ تفتلي الو .دحأ نم مايتها عضوم دعت مل : نيعالا اهنع تتام )١٤٠(

 . ةطقاسلا ةلخنلا ناكم هلعل : للقلا )١٤١(

 )١٤٦( ةريغص يقاوس عبرا وا ثالث اهنع عرفتتو لاومالا لخاد عطقنت يتلا ةيقاسلا يه : نالمح ةيقاس .
 )١٤٣( ةريثك ةيبناج يقاوس اهنع عرفتتو اهجراخ ىل اهزواجتتو لاومألا يف دتمت يتلا ةيقاسلا يهو : ةزئاج هلعل : زئاج ةيقاس .
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 ليخن ةيقاسلا هذه ىلع لجرللو لجر لام يف ةيقاس هل تناك نمو : هل تلق

 قحلي مل وأ ،ءاملا قحل ىتح ،لجرلا ةيقاس ىلع ليخنلا كلت روز طحناف .راغص

 ؟ ال مأ هنع كلذ فرصيأ .هءام عبتي نأ دارأ اذإ ءاملا يف راملا عنمي هنأ الإ ءاملا

 .هسفن ءاملا عنمي مل ولو ،ءايلل'٤ثبحاشلا عنمام فرصي : لاق

 حتفب روزلا نأ الإ ، ىنعملا اذه يف ةغل هيف دجن ملف روزلا هلوق امأو : فلؤملا لاق

 5روزلا لوقلا كلذكو شراوزلا ةعامج كلذكو .رودصلا ىلعأ وه ةمجعملا يازلا

 نإف .ةلخنلا ناصغأ : انهاه هتلا همحر خيشلا لوق ىنعم امأو .بذكلا اهمضبو

 ةغللا لصأ امأو .زاجحلا لهأ ةغلب .ةديرج هتدحاوو .اديرج ىمست ةلخنلا ناصغأ

 يف ةلمهملا ءاحلا حتفب ،اهرشق اذإ ضرألا بحش امأو .نيتلمهملا حتفب ؤفعسلا وه

 .عجر .ملعأ هللاو { نيلعفلا

 لصف

 نم يه له ؛ نيلاملا وأ لاملا يقست تناك اذإ ةيقاسلا يفو : هلا امهمحر هيلإ هنمو

 ؟ ال مأ عطاوقلا

 نم اهنأ هب لومعملاو .لوقلا رثكأو .فالتخا كلذ يف : قيفوتلا هللابو باوجلا

 . ملعأ هللاو { ةزئاج ريغ تناك ولو ، عطاوقلا

 ةلاجإ] دعب الإ ةلاجإ ثدحي نأ زوبحي الو .جلفلا ىلعأ ةلزنمب 0'٤“)قراوفلا يقاوسلاو
 ثدحملا ىعدا اذإ امأو . لئاجأ ثالث دح : لاق نم لاقو . قارتفالا '٠)[دعب ةدحاو

 يلتبملا بلق نامطاو ؤ اهعضوم ىرحتو .اهعضوم فرعي ملو لبق نم ةلاجإ هل نأ
 نم مكح ةنانئمطإلا نأل كلذ نع اضاقت نإ ءىشب همزلي هنأ لوقأ الف ،كلذب

 ' ....لجو زع هللا نيد ماكحا

 بحش هيلع بجأ : تلقف ،رايخلا عيبب 'ث")ءام ةداب لجر ىرتشا نإ كلوق امأو
 ؟ ال مأ جلفلا

 ؛ لصالا بحاص بحشلا مزلي الو ،رايخلاب يرتشملا ىلع بجي جلفلا بحش معنف

 )١٤٤( ىصحو ةبرتأ نم هيف عقوام ةلازإو هفيظنت يا جلفلا بحش ةيلمعب موقي يذلا صخشلا وه : بحاشلا . . .
 .رثكا وأ نيتيقاس ىلإ قرتفت مث دحاو ىرج يف نركت يقاسلا يه قراوفلا يقاوسلا )١٤٥(

 .صنلا يف ىنعم ديفي ال هنا ذإ .ودبيام لع دئاز مالك نيفوقعملا نيبام )١٤٦(

 عولط ىلإ سمشلا عولط نم بستو .ةعاس ٦٢٤ اهلوط جلفلا ءام نم عرازملا اهقحتسي يقلا ةرتفلا يه : ءاملا ةداب )١٤٧(

 . يلاتلا مويلا نم سمللا
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 عئابلا جتحا اذإ امأو . هللا همحر ،حاضو نب حلاص خيشلا تاباوج نم هتظفح اذكه

 ىلع عئابلا رجأتساو ةمدخلا نع يرتشللا ىبأف سبكلا ةمدخ يف يرتشملا ىلع
 جلفلا عئابلا مدخ نإو .رايخلاب يرتشملا ىلع ةرجألا نوكت نأ ينبجعيف ،هتمدخ

 هتناو .جلفلا ةمدخ ةراجإ يرتشملا مزلي الف ، يرتشملا ىلع جتحي نأ ريغ نم ةرجألاب

 .ملعأ

) . 

 .ردجلاو .هريغو صوخلاب راضحلا يف يديس ،لوقت امو ؛ هتا ايهمحر .هيلإ هنمو
 ؟ ال مأ عطاوق يه لاومألاو ،ضرألا نيب تاوملاو ،نالمحلاو زئاوجلا يقاوسلاو
 اهيف نالمحلاو .)سايقلا عطقت يهف ردجلا امأ : قيفوتلا هتلابو باوجلا
 لوقلا رثكأو .اهيف فلتخيف تاوملا كلذكو . عطقت ال لوقو . عطقت لوقف .فالتخا

 عطقت ناب ينبجعيف ، نالمحلا ريغو نالمحلا .اهلك يقاوسلاو .0'٠“)هلاحب كورتم هنأ

 يهف ،نيلاملا نيب تناك اذإ ،ردجلا امأو .نالمحلا يف كلذ ريغ ليق ولو ؛ سايقلا

 ةثالث حسفي نأ ينبجعيف ،هراج نيبو ٥هتيب رادج تحت لسفي نأ دارأ اذإف . عطاوق

 عضوملا ىلإ ، ينبجعي اميف رادجلا ضرع بسحب عرذأ ةتس ةرجشلاو ث ةلخنلل عرذأ
 . ملعأ هللاو & عطقي نأ ينبجعي الف راضحلا امأو . هيف لسفي يذلا

 لصف

 همحر 0 يحنملا يدومحملا يلع نب دمحم نب هللادبع يضاقلا خيشلا ىلإ هللا همحر هنمو

 اذإف ؛ لفسأ جلف ةيقاس ىلإ ،ىلعأ جلف نم ءام حرطي نأ دارأ نم كلوق امأو : هللا

 ىلع نكي ملو ،هرمأ كلمي ناك اذإ ،هل نذأ نم لام نم وأ ،هلام نم ءاملا حرطي ناك
 .نيملسملا نم لوقي نم لوق ىلع كلذ زئاجف ،ةرضم ءاملا اهيف حرطي يتلا ةيقاسلا

 ناك اذإ ةيقاسلا يف هحرطي نوكي نأ الإ كلذ زوجي ال هنإ نيملسملا نم لاق نم لاقو

 هيف فالتخالاف ،ازئاج ةميتيلا لام يف رمت ىتلا ةيقاسلا تناك نإف ةميتيلا لام يف هرورم
 هئايب رمي نأ زوجي الف زئاج ريغ ةميتيلا لام يف رمت يتلا ةيقاسلا تناك نإو . مدقتام لثم
 . ةميتيلا .لام يف

 زواجتت مل اذا ىرخأ ةلخن نع اهلصفت يتلا ضرالا نم اهبيصن ةلخنلا قاقحتسا سياقتلاو سايقلا : سايقلا عطقت )١٤٨(
 . اهميرح الا ةلخنلل نوكي الف سايقلا قح طوقس سايقلا عطقو .لوق لع نيرشعو ةسمخ وأ اعارذ رشع ةتس ةفاسملا

 .وه ايك .هلاح ىلع : دارملا لعل )١٤٩(
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 ىلإ هلام نم هءام حرطي نأ هل نذأ نم لام يف ةجح تبثي نأ لجرلا اذه دارأ اذإ امأو

 عجرام ىتمو . . ةجح تيثت الف ةيقاسلا ىلإ هلام نم ال ا طب نأ دارأ اذإف . ةيقاسلا

 ىقسللاف يقسي ناك هنأ ةلداعلا ةنيبلاب حصي ل نإو . ةعجرلا هلف لاملا بحاص هيلع

 . لجرلل تباث ريغ
 الف ةروصلا هيف و يذلا لاملا نم ًانيط ذخأي نأ دارأو .\“‘)ةروُصلا موي اذإ امأو
 طسو نم ،ةلاجالا دسل نيطلا ذخأي اينإو ؛ لاملا بحاص رمأب الإ .كلذ زوجي

 نيط ذخأي هنإف زئاج ريغ ةيقاسلا تناك نإو .ازئاج ةيقاسلا تناك اذإ .ةيقاسلا

 نيملسملا راثا نم هتظفح اذكه .كلذ ريغ هل سيلو .ةلاجإلا خسو نم ةلاجإلا
 . هللا مهمحر

 الف هلام ىقسي ('٠")ةدعاس وأ .ةروصلا نم ائيش مويل هدلاو ''١٠)هيلع رمأ يذلا امأو

 . ملعأ هللاو ‘ ءىش هقحلي

 لصف

 نم هيلع لمعت يذلا نع .هتنا كمحر يديس تلأسو : هنلا اهمحر إهيلإ هنمو
 ؟ اعارذ مكو ،حلف برق اجلف رفحي نأ دارأ اذإ ؤ جالفألا نع حسفلا ين لاوقألا

 ىلعأ نم رهنلا ميرح نأ نيملسملا راثآ نم ‘هظفحن يذلا : قيفوتلا هللابو باوجلا

 : لاق نم لاقو .عارذ اتئم : نيملسملا نم لاق نم لاقف ،لايشو نيمي نع ،لفسأو
 نم لاق نم لاقو .عارذ ةئايسمخ : نيملسملا نم لاق نم لاقو .عارذ ةئايشلث
 لمعن يذلاو .لودعلا ىريام ىلع وأ لدع يدهاشب ةرضملا حصت ىتح : نيملسملا

 لقأ يف ، جلف هيلع ثدحي الو . عارذ ةئايسمخ جلفلا ميرح نأ نيملسملا يأر نم هيلع

 . ملعأ هللاو ؛ ثدح هميرح يف ثدحي الو !هئام عفانم نم ،عارذ ةئايسمخ نم

. ) 

 ناييلس نب كرابم نب دمحأ نب ديعس ،هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو
 دوعسم نب دمحم نب رماع يلاولا خيشلا ىلإ ،هللا همحر ،يوزنلا يدمسلا يدنكلا

 عرازم قح ةياديو . عرازملا قح ءاهتنا دعب ءاملا هاجتإ رييغتل ةيقاسلا هب قلفتام وهو .راوصلا ىه ةروصلا : ةروصلا وي )١٥٠)

 . ءاملا برستي ال ىتح نيطلاب اهحلصا ةروصلا ملوو .ءاملا كلذ يف رخآ
 .هدلاو هرمأ يذلا : : باوصلا ) )١ ١٥

 . . ىقس ِ هدعاس را ٠ باوصلا لعل )١٥٦()
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 نأ هلهأ دارأ كسانلا لاومأ يف رمي جلف يفو : هللا همحر ،يوزنلا يلاعسلا يرمعلا

 نع نوعنميأ . كلذ ريغو . مهراباو مهليخنب رضي هزأ لاومألا لهأ جتح او }هوقمعي

 يداو ف رمي جلفلا اذه ناك نإو ؟ كلذك نكي ل مأ رابآ برق ناكأ ؟ 7 مأ هقيمعت

 ؟ ال مأ ءاوس هلكأ كالمأ نيب ةيرف

 زوجي الف سانلا لخن نع حسف نكي اذإ ةيقاسلا قيمعت امأ قيفوتلا هتلابو باوجلا

 .كلذف الصأ ميرح جلفلل ناك نإ امأو . مالسإلا يف رارض الو ررض ال هنأل 5 هقيمعت

 هللاو سبكلا يف فالتخاو ،اهنيلو ضرألا ةبالص يف رظنلا ىلع هلك اذهو .رظنلا ىلع

 . ملعأ

 لصف

 يلاعسلا يرمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا خيشلا باوج نمو
 ف لخدأف .هلام ردجي نأ امهدحأ دارأ .نيلام نيب زجاح نع ٠ هللا همحر ،يوزنلا

 هكرتي مأ ،هلام يف لجرلا كلذ هطلخيأ .رخآلا فصنلا يقبو زجاحلا فصن هرادج

 ؟ هلاحب

 اهنيب وه نيلاملا نيب يذلا زجاحلا مكح نأ هذه كتفص ىلع : قيفوتلا هللابو باوجلا
 يقبو .زجاحلا فصن ذخأو نيلاملا بحاص ىنب اذإ امأو .نييواستم نالاملا ناك اذإ

 .دلوتي ناك نإف .هلام يف هطلخ امآو .نبي مل يذلا لاملا بحاصل وهف رخآلا فصنلا

 يف رارض الو ررض ال هنإف . يقسلا لنبق نم .هرادج ىللع ررضلا . هايإ هطلخ نم

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . مالسإلا

 ناديبع نب هعمج نب هللادبع نب دمحم ،هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو

 يرمعملا دوعسم نب دمح نب رماع يلاولا خيشلا لاإ ٠ هللا همحر . يوزنلا يدمسلا

 اذك اهلوط ارئب وأ 5 هل ارهن : مدخي نأ الجر ,عطاق لجر يفو : هللا همحر ، يوزنلا يلاعسلا

 امهدحأ ريغ مث !مايألا ضعب مدخ مث .اذك ةرجألاو .اذكو اذك ضرعلاو .اذكو
 ؟ ال مأ هلثم رجأ هلأ .؟ ةلاهجلا هئاعداب

 هلف امهدحأ ريغ اذإو .ةلاهجلا اهلخدت ةعطاقملا هذه نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

۔ _ ٣٢٩



 نإو .ةمدخلا كلت ةفرعمب لودعلا همؤوقتام ىلع ٥هلثم ءانع ريجألل نوكيو ؛ رغلا
 . ملعأ هتناو { هنيمي عم مراغلا لوق لوقلاف لودعلا مدع

 لصف

 ٨ يداولا يف امهالكو حلف نم ىلعأ حلف يفو : هل تلق .هللا اهمحر .هيلإ هنمو

 نيجلفلا نيبو ،لفسالا جلفلا لهأ هركو .٨١“")وردمي نأ ىلعألا جلفلا لهأ دارأو
 ؟ ال مأ كلذ زاوج ىرتأ .رثكأ وأ عارذ ةئايسمخ رادقم

 ررض جلفلا اذه ردم يف ناك نإف .رظنلا ىلع نوكي اذه نإ : قيفوتلا هللابو .باوجلا
 ثادحألا كرتف كلذ يف رمألا يف هبتشا نإو .ردملا اذه زوجي الف لفسألا جلفلا ىلع

 .نيبتي نأ الإ . مهجلف اوردمي نأ ىلعألا جلفلا لهأ رمآ نأ ردقأ الو .لإ بحأو ىلوأ
 . ملعأ هتناو ؛ لفسألا جلفلا ىلع ررضلا عافترا حصيو

 نيعبرأ نود رابآ هميرح يف تناكو هقيمعت اودارأ . ٥ جلف بابرأ يفو : هل تلق

 نع جلفلا لهأ عنميو . كلذ يف ةجح محل ىرتأ ؛ مهيلع رابآلا لهأ ركنأف ٦ ًاعارذ

 تناك اذإ مهنع فرصتأ شرابآلا هذه فرص جلفلا لهأ دارأ اذإ تيأرأ ؟ ال مأ كلذ

 ؟ اعارذ نيعبرأ نود
 كتفص ىلع .هقيمعت نع نوعنمي جلفلا بابرأ نإف سايقلاب لوقي نم لوق ىلع : لاق

 اهنإف ةثدحم تناكو ، حسفلا نود اميف رهنلا نع ناك اذإ رابآلا امأو .ملعأ هللاو ٥هذه
 ةئايسمخ : لاق نم لاق رهنلا نع رابآلا حسفو سايقلاب لوقي نم لوق ىلع ؤفرصت
 : لاق نم لاقو .اعارذ نوعبرأ : لاق نم لاقو . عارذ ةئامثالث لاق نم لاقو .عارذ

 حص مل رابآلا تناك نإو .رهنلا صقني رابآلا هذه رجز نأ لدع يدهاشب حصي ىتح

 باوج نم هتظفحام ىلع } حسفلا نود تناك ولو ؤفرصت ال اهنإف .رهنلا ىلع اهثادحإ

 . ملعأ هللاو ، يبلق يف هلوق الح دقو . هللا همحر {'ث“)دادم نب دمحأ خيشلا

 ديعس نب هللادبع نب رماع نب هللادبع خيشلا ىلإ ،هللا همحر .ضيأ هباوج نمو
 ءيشل ةلخن لك ،نيتبيرق نيتلخنب رقأ لجر يف لوقت امو : هللا همحر ،يوزنلا يرقعلا

 .جلفلا ةيفاس قوقش نم برستلا نم ع ءاملا عنمت . ٥كلذل ةأيهم نيط يهو . .ةردملاب هحلصأ يأ جلفلا ردم نم : هرردمي )١٥٣)

 . قحلملا رظنا )١٥٤()

۔ _ ٣٣٠



 لك دارأو ،اتعقو مث ؛ ةسردمل ىرخألاو دجسمل 'ثث)امهادحإ نأ لثم ربلا لامعأ نم

 نم اقرتفا ايهنأ الإ دحاو ايهلصأ ناتلخنلاو ،هتلخن ناكم لسفي نأ موقلا نم قيرف

 ؟ انديس كلذ يف ىرت فيك .ضرألا نم امهقارتفاو ىلعأ

 السفي نأ ةسردملاب ماوقلاو ،دجسملاب ماوقلا 0'٨“اودارأ اذإ : قيفوتلا هقلابو باوجلا
 زئاجف ،حالصلا رظن ىلع ،لواألا مرصلا ناكم يف ةسردمللو دجسملل ةدحاو ةمرص

 . نينرقلا ناكم نيتمرص اولسفي نأ اودارأ نإو .حالص كلذ يف ناك اذإ كلذ

 . ملعأ هللاو ، نيملسملا راثا نم ،هتظفحام ىلع كلذ مهلف . ةسردمللو دجسملل

 لصحف

 . يوزنلا يلاعسلا يرمعملا دوعسم نب دمح نب رماع 9 يلاولا خيشلا ىلإ هباوج نمو
 اريثك قيمع ريغ جلفلاو ؤ ًازئاج اقيرط عطقي جلف يف ، يديس لوقت امو : هللا همحر

 رظنلا ينو .رطنقيو ،رثكأ وأ ،ربش ردق اليلق هوقمعي نأ جلفلا لهأ دارأ ،ثعو هنأ الإ

 مهلعف نع لفاغتلا زوجي لهو ؟ كلذ مهل زوجأ ؛ ىلوألا ةداعلا نم قيرطلل حلصأ هنأ

 ؟ ال مأ

 نم لاق نم لاق .نيملسملا نيب فالتخا كلذ يف : قيفوتلا هللابو . باوجلا

 زئاج : نيملسملا نم لاق نم لاقو .هذه كتفص ىلع ،هقيمعت زوجي ال : نيملسللا
 { مهلعف نع لفاغتلا يلاولا ىلع قيضي الو . قيرطلل حلصأ ناك اذإ ةصاخو .هقيمعت

 . ملعأ هللاو } هتفصوام ىلع

 تام دق رهنلا ىلع اهثدحم نأ الإ .رهنلا ىلع اهثادحإ حص اذإ رئبلا يفو : هل تلق

 رهنلا لهأ ىعداو .ةثدحم ريغ اهنأ رئبلا لهأ ىعدا اذإو ؟ ال مأ رهنلا نع فرصتأ

 نوملعيام مهنأ ،رئبلا بابرأ نم نيميلا رهنلا بابرأ بلطو ، كلذ حصي ملو ٥ ثدحلا
 ؟ ال مأ كلذ ين نيمي مهلا .رهنلا ىلع ةثدح ٧

 فرصت اهنإف ، حسفلا نود ييف تناكو رهنلا ىلع ةثدحم اهنأ حص اذإ رئبلا نإ :

 رهنلا لهأ لاقو ،اهثادحإ رئبلا لهأ ركنأ اذإ امإو .تام دق 77 ناك ولو ,

 .رئبلا بابرأ نم نيميلا رهنلا لهأ بلط اذإو .رئبلا لهأ لوق لوقلاف .ةثدحم اهنإ
 . ملعأ هللاو نيميلا مهلف

 )١٥٥( .امهادحإ نوكت نأ لثم : باوصلا . .
 )١٥٦( .دارأ اذإ : باوصلا

۔ _ ٣٣١



) . 

 هلام موقي نأ هل زوب ، ميتيل بيصن هلام يف لجر يفو : هقلا ايهمحر ؤهيلإ هنمو
 مقي مل اذإو .هريغ دنع وأ هدنع ةنامأ مهارد هنمث لعجيو ميتيلا ىلع هيف فيح ال نمثب

 نم رمأو كلذ نم ميتيلا بيصن ىلع يداني نأ لالدلا رمأو ميتيلا اذه لام ين دحأ

 مأ كلذ هل لحأ . نيمألا ىلإ ميتيلا بيصن ملسو © لالدلا ءادنب هذخأو .هيلع نبازي

 ؟ ال

 لاملا اذه ف ©{ةلغلا نم ميتيلا بيصن ف طلتخا ناك نإف : قيفوتلا هللابو ٦ باوجلا

 ٥ كلذ لعف اذإف . هل نبازي ادحأ رمأيو ،لاملا اذه نم بيصن ىلع يداني نأ زئاج هنإف
 نأ ضرغلا ناك نإو .نيملسملا نم رمألا ىلوأ دنع 6 ميتيلا مهارد كرتيو كلذ زئاجف

 نيد ميتيلا كلاه ىلع نوكي نأ الإ 3 ميتيلا لام لصأ عابي الف . ميتيلا لام لصأ عابي

 .لصألا هلام عابي نأ زئاج هنإف { هلام قرغتست ةقفن ميتيلا ىلع ناك وأ هلام قرغتسي

 نيبو هنيب يذلا لاملا اذه نم ميتيلا ةصح هل يرتشيل أدحأ لكوي نأ كيرشلل زوبيو
 . ملعأ هللاو ، ميتيلا

) . 

 ناديبع نب هعمج نب هللادبع نب دمحم ؛هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو

 ٦ جلفلا مسي نأ زوجي لهو : نيملسملا نم هلأس نم ىلإ ٨ هللا همحر ، يوزنلا يدمسلا

 ؟ ال مأ كلذ هلهأ دارأ اذإ

 .اهمايس زوجي ال جالفألا نأ ،رثألا نم هتظفح يذلا نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 هنإ : نيملسملا نم لاق نم لاقو .ةمومسم تناكام حتفت نأ الو ةحوتفم تناكام

 . ملعأ هللاو .دحأ ىلع ررض كلذ يف نكي مل اذإ اهمايس زوجي

) . 

 مهيفويل ٠ مكاحلا عم . (١٧٨١)هؤامرغ هب اوكش اذإ ميرغلا يلو : هللا همحر هنمو

 مكاحلا نم نذأتساف ، هنايصع لجأل سبحلا مكاحلا هيلع بجواف .مهقوقح
 ضعب ىلإ ميرغلا اذه بهذف .مكاحلا هل حسفف عجريو تيبلا ىلإ (١}“احسف

 .هزامرغ ىكش اذإ : حصفنالا ٥٧ ١(

 .تيبلا ىلإ باهذلا نم هنكميو هعسي اتقو مكاحلا نم بلط يا : تيبلا ىلإ احف مكاحلا نم نذاتساف )١٥٨(

۔ _ ٣٢٣٧٢



 عيبلا اذه نوكي فيك . بلطم هدالوأ ىلعو 6 هلهأل هلام عيمجب رقأف ٠ باتكلا

 ؟ ال مأ ناتباث امهأ ؟ رارقإلاو

 تابثإ امأو . سبحلاب اذه قيقحو ردغو ةعيدخو ركم اذه نإ : قيفوتلا هتنابو ،باوجلا
 نم لاق نم لاقف . يأرلاب نيملسملا نيب فالتخإلا كلذ يف يرجيف .رارقإلاو عيبل
 زوجي الف { مهقوقح مهيفويل مكاحلا عم مهميرغ ىلإ ءامرغلا بلط اذإ هنإ : نيملسلا
 هلام يف مكاحلا هيلع رجحي ملام هنإ : نيملسملا نم لاق نم لاقو . هلامل هرارقإ الو هعيب

 نمو ،كلذ ىلع طخي الف .نيملسملا ليواقأ نم لوقب ذخأ نمو . هرارقإو هعيب زئاجف

 لض .عدتبم ،قفانم وهف انيد هيأر بصن نمو .انيد هيأر بصن دقف كلذ ىلع هاطخ
 . ملعأ هتلاو ، ليبسلا ءاوس نع

 لصف

 ، ةنسل ةيرال اذكو اذكب اضرأ دعقأ نميف ، يديس .هتلأسو . هتلا همحر { هباوج نمو
 نم دعتلملا (٦١')دارأ نإ مث ه (١}٩)اهحالصب لخنلا كل عفدأ : هل لاقف . لخن اهيفو

 ةعجر هلأ .احالص كنم ديرأ ال هل لاقو لخنلا يف هيلع عجري نأ ضرألا بحاص

 اميف .رهشالاب دعقتسملا بساحي نأ هيلعأ .ةعجرلا هل تزاج اذإو ؟ لخنلا هذه يف
 ؟ ال مأ دعتقملا اهاقسو }لخنلا ىقس

 ةرمث نم اهيفام اهبر هحنمي نأ ىلع ضرألا دعتقا اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 سيل هنأل هؤانع دعتقمللف كلذ دعب دعقملا هيلع عجر مث دعتقملا اهاقسو ،لخنلا

 . ملعأ هثلاو ؤبصتغمب

 رجش نيجولا اذه يف هل ناكو 3زئاج ةيقاس نيجو ىلع لام هل ناك نميفو : هل تلق
 يف ةلخنلا تناك اذإ ةلخنلاو ةرجشلا نيب ابمأ رجش لسفي نأ هل زوبأ لخنو .ابمأ

 ؟ ريغلا نيجو نع ةلخنلا لفسأ عطاق هل رادجو 6 لفسا

 لسفي نأ هل زئاجف ،هل اهلك ةيقاسلا نيجو ىلع ىتلا ةرجشلاو ةلخنلا تناك اذإ : لاق

 هللاو 6اعارذ'١٦)ءاملا برض نع حسف اذإ ،نيجولا اذه ىلع ةلخن وأ ةرجش نم دارأام
 .ملعا

 6 { ابلا مت

  

 .(لثم ةطارشلاك) هوحنو فيظنتو يقس نم ةلخنلا هجاتحتام : لخنلا حالص )١٥٩(
 . . .نا طاقسإب دارأ مث : باوصلا )١٦٠(

 . يقسلا ءام هيلإ لصي يذلا عضوملا : ءاملا برض )١٦١(

- ٣٣٣ _





          

 ::وحن

 1 رشع ةنماثلا ةروثنملا
 ه كلذ ريغو { ةعرازملاو تاراجالا ىف

  





 ةتالت

 راطمألا هاومأ نم انل اهأشنأ ةمعنب راجشألا ةرمث نم انيلع معنأ يذلا هلل دمحلا

 : لجو زع لاقف راهنلا فارطأو 6 ليللا ءانا هتمحرب ()انألكو رارشألا عيمج انع ,فرصن

 هب مكل تبن َنوُميست هيف ذ رجش هنمو باَرش هنم مكل ٤ ءام ءيسلا ن نم لزنأ يذلا و ؤهه +

 موق ةيال كيد يف نإ تارمملا ٌلُك نمو باَنعألاو ليخنلاو نوُميزلاَو عزلا
 متنا اوب رشتل ءام ؤ ءيسلا بناج نم وا باحسلا نم مكل لزنأ يأ '")ه نوركف

 ةلص انهاه «مكلو» .ه . ًنوُميست هيف ذ رجش هنمو بارش هنم مكل % : لاقف . مكباودو

 رجشلا ينعي د رجش هنم مكل نوكي هانعمو .هب ةقلعتم «هنمو» . بارش ربخ وأ . لزنأ

 : رعاشلا لوقك رجش ضرألا ىلع تبنيام لك ليقو . يشاوملا هاعرت يذلا
 ررض محللا اهماعطإ يف ليخلاو رجشلا زع اذإ محللا اهفلعي

 َلُك نمو ؤ بانعألاو لاو ليخنلاو نوتيزلاو عرزلا هب مك تبني : لجو زع هلوق امأو .
 . مكيلع هنمو © هفطلب . .تاروكذملا هذه عيمج ءاملا اذه مكل خ تارملا

 يأ . 4 نوُرُكَقَن موقل هر كلذ ف نإ { : لعافلا ريدقت ىلع «تبني» ءعىرقو

 عقت ةبحلا نأ رابتعألا نيعب رظنيلف . اريبك ًاولع ىلاعتو لج هعنصو . هللا مكح نولماتي

 .ةبحلا هذه ىلعأ قشنيف © ىلعألا يلعلا انبر نم ةمكحو ةعنص اهيلإ لصتف ،ضرألا يف
 اهقورع اهنم جرختف ،اهلفسأ قشنيو .ةريبك ةيلاع عورفو ةريثك ناصغأ هنم جرختف
 ىلإو ، ةفصلا هذه ىلإ اورظناف .كلذ ريغ نم اهتبئأل هللا ءاش ولو ضرألا يف اهتبثف

 ءيش لك ىلع وهو .دمحلا هلو .ركشلا هل .ىلاعتو انبر لج .ةيهلالا ةمكحلا هذه

 ىعر اذإ ،ميسي ماسأ نم وهو .مكيشاوم نوعرت يأ « َنوُميِسَت : هلوقو .ريدق
 اذإ اموس ةيشاملا تماسو . يعارلا وهو مئاسلا . لاملا ماوسلاو . هباودو ،هلبإ يعارلا

 لذلا هماسو . ةنسح ةموس كدبعب كتمس : لاقي .فورعم وه عيبلا يف موسلاو . تعر

 .توملا ماسلاو .)« باذعلا ةوُس مكَنوُموُسَي » : لجو زع هللا لاق .هايإ هالوأ يا

 .انالكاو : هلعل )١(

 (٢) لحنلا ةروس : ١٠۔١١.

 )٣( فارعالا ةروس : ١٤١.

  

۔ -_ ٣٣٧



 .ةمآس ماقملا تمئس : لاقي .هلم وأ ءيشلا مئس يأ .ةلالملا .ةزمهلا حوتفم .ماسلاو
 هل نوحبسي » : ىلاعت هتلا لاق .لولم يأ موؤس لجرو هتللم اذإ هتمئسو هماسو
 ا هللاو نورتفي الو نولمي ال يأ اث َنوُمأسن ل مهو ز راهنلاو ليللاب

. ) 

 باتعأ نم نيتَج امهدحأل اَنلَعَج نيَلُجَر لم مُهَل برضاو » : لجو زع هللا لاق
 لهأ نم نيوخأ يف ،تلزن ةيآلا : "ليقو . 4 ًاعرز امنيب انلَعَجَو ,لخنب ُمانفْفَحَو

 نب دسألادبع نب هللادبع ةملس وبأ وهو نمؤم امهدحأ .موزخم ينب نم .ةكم

 نب دوسألا وهو رفاك رخآلاو ؛ ةني يبنلا لبق ةملس مأ جوز ناكو ،ليلاي دبع

 نايلس عم ،هباحصأو نصح نب ةنييعل لثم اذه : ليقو .ليلاي دبع نب دسالادبع
 او همسإو نمؤم امهدحأ : نيوخأ ليئارسإ ينب نم نيلجرب هللا ههبش . هباحصأو
 : ليقو .رفاك رخآلاو ؛ اخيلمت : ليقو ؤهنع هتلا يضر ،سابع نبا لوق ف

 " ؛تافاصلاو» ة ةروس يف ىلاعت هللا اهفصو ناذللا امهو .رفطف : ليقو ؤ سورطف

 نمل فنأ لوف نيرق ل َناَك ينإ مهنُم لئاق لاق» : ايهتصق يف لجو زع
 .ثعبلا ركني سو رطف همسإ نيرق يل ناك هنأ ةنجلا لهأ نم لئاق لاق يأ ؛١ه«نيقدضُملا

 ءىرقو ثعبلاب قيدصتلا ىلع ينخبوت يأ ثعبلاب هتقدضصُملا نمل كَثأ» : ىنعمو

 (ه«ونيدَمَل أ ًاماظعَو ابارت انكو انتم انأ » : قيدصتلا نم .ةلمهملا داصلا ديدشتب

 ضعب ليقو { ةنجلا لهأل ،لجو زع هللا لاق .راكنإ ماهفتسا اذهو .نوبساحمو نويزجم يأ
 رظننل (هه«نوُملُم متنأ لمم لاق : ةنجلا لهأ نم هناوخال نمؤملا لوقي : ليقو .ةكئالملا

 ف ىن هآرف نمؤملا اذه علطاف .انم هب فرعأف تنأ علطا : : ةنجلا لها لوقيف : يخأ ةلزنم فيك

 بناوجلا ءاوتسال 5}ءاوس ءيشلا طسو يمس امنإو .رانلا طسو يف هنيرق ىأر .ميحجلا ءاوس
 هناك : ليق .فلالا مضو نونلا رسكو .فيفختلاب علطاف َنوُملْطُم» ءىرقو .هنم
 . ملعأ هللاو ؛ ةلاطالا فوخ هتكرت .كلذ ريغ ليقو .ةكئالملا بطاخي

 دقل هانعم : ليقو . ىنكلهتل تدك دقل هللاو يأ .(٢نيدرتل تدك نإ هللات لا»

 ٣٢. : فهكلا ةروس )٥(
 .٢٥۔ ٥١ : تافاصلا ةروس )٦(

 ٥٣. : تافاصلا ةروس )٧١(

 )٨( تافاصلا ةروس : ٥٤.

 )٩( تافاصلا ةروس : ٥٦.
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 نيلجر اناك امهنأ لوقنملا ربخلا يفو .هكلهأ دقف اناسنإ ىوغأ نم .نآلا ينيوغت نأ تدك

 .رانيد فالآ ةينايث ايهيبأ نم اثرو نيوخأ اناك : ليقو .رانيد فالا ةينايث ايه كنيكيرش
 ىرتشا انالف نإ مهللا هبحاص لاقف ؛ رانيد فلاب اضرأ ىرتشاف امهدحأ دمعف .اهاستقاف

 نإ مث ،رانيد فلأب قدصتف .رانيد فلأب ةنجلا يف اضرأ كنم ىرتشأ ينإف ؤرانيد فلاب اضرأ

 ينإف رانيد فلاب اراد ىنب يبحاص نإ مهللا : اذه لاقف شرانيد فلاب اراد ىنب هبحاص
 ًامدخ هبحاص ىرتشا مث ؛ رانيد فلاب قدصتف شرانيد فلاب ةنجلا يف اراد كنم يرتشا

 رانيد فلاب ةنجلا يف ًاعاتمو امدخ كنم يرتشأ ينإ مهللا : لاقف .رانيد فلاب !اعاتمو
 هنم ينلاني هلعل يبحاص تيتأ ول : لاقف .ةديدش ةجاح هتباصأ مث ؛ رانيد فلأب قدصتن

 لاقف ؛ هفرعف .هيلإ رظنف هيلإ ماقف ،همشح يف هب رم ىتح .هقيرط ىلع سلجف فورعمب
 ينبيصتل كتيتأف كدعب ةجاح ينتباصأ : لاق ؟ كناأشام : لاقف . .معن : لاق ؟ نالن

 : لاقف .هتصق هيلع صقف .هرطش تذخأو الام انمستقا دقو .كلام لعفام : لاقف .ريخب

 ضعب تكرتو .ملعأ هللاو ٥ هدرطف ائيش كيطعأ الف بهذا اذهل «نيقدصملا نمل كناو»

 . ةلاطإلا فوخ اهتصق

) . 

 ف عيباني ُهَكَلَسَف ام ءاَنسلا َنم لزنأ هللا نأ َرَق ملأ % : لجو زع هللا لاق

 عرز هب ! جرخي ; من ٠ ضرألا يف عيباني هكلسف .ءاملا كلذ لخدأ يا 4 ضرالا

 4 ًاَرَقَصُم هارتف » سبيي يا «جيهي مث رضخاو ،رحاو رفصا يناولأ افلتخم
 .اهيف ةعبان ةانق وأ .ةنئاك راحبو نويع ضرألا يف عيبانيلاو . هترظنو 3 هترضخ دعب

 ث ل . ملعأ هللاو .لاحلا وأ ردصملا ىلع هبصنو ؛ عبانمو عيبنتلا نم ءاج عوبنيلا

 : لاقي .سبيلا جيهلاو .اماتق يأ . 0‘>ه امام هلعجي مت ًاَرَقصُم هارتف جيه

 ىدعتي هجاهو ءيشلا جاهو .راث اذإ هريغ وأ مدلا جاهو راث اذإ اناجيهو اجيه جيهي جاه

 .هكرح اذإ هجيهو .هتسبيأ اذإ ،لقبلا حيرلا تجاهأ فلأ ةدايزو ىدعتي (١١)الو

 © بارتلا لمحت يتلا حيرلا ءاجوهلاو .اهتعرس نم اجوه اهل ناك ةعيرسلا ءاجوهلا ةقانلاو
 . ملعأ هللاو

 يضاملا ءاط حتفب ءاماطح ءيشلا تمطح : لاقي .سبيلا نم رسكتام ماطحلا لصاو
 )١٠( رمزلا ةروس : ٢١ .

 )١١,( .فلالا ريغب ىدعتي الو فلالاب ىدعتي هجاهو : باوصلا
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 ُناَنيَلُس مكنَمطحن آل ٨ : ىلاعت هللا لاق . هترسك اذإ هانعم .لبقتسملا نم هركو

 0١. َنوُرُعشَن ٦ل مهو هدونجو

 ؛ همشحو همدخو .هلهأ لمح ، مالسلا هيلع .دواد نب ناييلس نأ ةصقلا هذه لصأو

 .ةرشع ردق لك عست ماظع رودقو ديدحلا رينانت اهيف لمجي زباخمو . خباطم ذختا دقو

 يرجتو ،نوزابخلا زبخيو ،نوخابطلا خبطيف ،نيدايم ذختا دقو لبإلا نم هلعل
 نميلا ىلإ راسف .مهب يوهت حيرلاو ،ضرألاو ءايسلا نيبام .هيدي نيب ‘باودلا
 نمل ىبوط . نامزلا رخآ ف . يبن ةرجه راد هذه : لاقف .5ةَي } يبنلا ةنيدم كلسنف

 زواج املف . هللا نود نم دبعت ًامانصأ تيبلا لوح ىأرو ،هعبتا نمل ىبوطو .هب نمآ

 : تيبلا ىلإ لجو زع هتلا ىحوأف تيبلا ىكب ،تيبلا مالسلا هيلع دواد نب ناميلس

 ملف يلع اورم كئايلوأ نم موقو كلئايبنأ نم يبن اذه نإ براي لاقف ؟ كيكبيام

 ،كلبت ال هيلإ هللا ىحوأف .كنود نم يلوح دبعت مانصألاو { يدنع اولصي ملو .اوطبه

 نامزلا رخا يف ايبن كنم ثعبأو ى اديدج انآرق كيف كرتأو .ادجس اهوجو كؤلمأ فوسف

 يدابع ىلع ضرفأو ،يننودبعي يفلخ نم رايع كيف لمجاو ،يلإ ءايبنألا بحا
 ىلإ ةقانلا نينح كيلإ نونحيو ءاهركو ىلإ روسنلا '"فيفد كيلإ نوفدي ةضيرف
 ىضم مث .نيطايشلا ةدبعو ،ناثوألا نم كرهطأو ؛ اهتضيب ىلإ ةمحلاو .اهدلو

 .فئاطلا نم يداو وهو .ريدسلا يداوب رم ىتح ،مالسلا هيلع .دواد نب ناييلس

 : ليقو . ماشلاب ضرأ وه : ليقو .فئاطلا يداو هنإ : ليقو ،لمنلا يداو ىلع ىتاف
 ناك : ليق : ةلمن تلاق ىتح .مهبكارم يف لمنلا كئلوأو ؛ نجلا هنكسي ناك داو

 .ريغصلا لمنلا هنأ روهشملاو .(\٠}ياخُبلاك : ليقو بائذلا لاثمأ يداولا كلذ لمن

 نيحانج تاذ ،ءاجرع ةلمن تناك : ليقو .نيحانج تاذ ةلمنلا تناك : ليقو

 الوق مهل لعج ا ال هنال نلخدا لقت ملو ؛ « مكَنكاَسَم أوُنخدا لمنلا اهيأ اي » : تدانف
 ال يأ 4 هدونجو ناَميلُس مكنمطحنال ٨ نييمدآلا باطخب اوبطوخ . نييمدالاك

 .اهلوق ، مالسلا هيلع دواد نب ناييلس عمسف .0'“}) نوُرُغشَي ال مهو » مكنرسكي
 . مالسلا هيلع .دواد نب ناميلس عماسم يف هتقلاف كلذ حيرلا تلمح . ملكتيال ناكو

 لاقو .لايمأ ةثالث نم اهمالك .مالسلا هيلع دواد نب ناييلس عمسف : لتاقم لاقو

 ١٨. : لمنلا ةروس )١١(
 .اهشاشعأ ىلإ ةعمتجم دوعت ثيح ررسنلا لعفت ايك تاعامج نومدقي : روسنلا فيفد نوفدي )١٣(

 )١٤( ةيناسارخلا لبإلا يهو ةيتخب اهدرفم عمج : ياخبلا .

 )١٥) لمنلا ةروس : ١٨. .
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 . ىمرج اهمسا ناك ليقو { ةيحاط ةلمنلا كلت مسإ ناك : كاحضلا

 نتناكو ؛ هدونجو } مالسلا هيلع ،دواد نب ناييلس نم مطحلا روصتي فيك : ليق نإف
 هدونج تناك : ليق ث ضرألاو ءاسلا نيب طاسب ىلع هدونجو ناميلس لمحت حيرلا

 حيرلا هللا ريخست اذه نوكي نأ لمتحي : ليقو . مهف ىوطت ضرألا ىلع .ةاشمو انابكر
 . ةلاطإلا فوخ هتكرت } ثيداحألا نم كلذ ريغ ليقو . مالسلا هيلع .دواد نب ناملسل

 لصف

 مولعم لمع ىلع دقعنت ةراجإ : اهنم هوجو ىلع تاراجإلا نأ رثألا يف 3©“تتدجوو

 اذك هلوط ًاطئاح هل ينبي نأ ىلع الجر لجر رجأتسي نأ كلذ لاثم .لوهجم تقولاو
 .لوهجم تقولاو . ةمولعم ةرجألاو { مولعم لمعلاف .اذك (٧“ةراجالاو اذك هضرعو

 ةراجإو .لمعلا نع هل لومعملا هعنمي الو هناكمإ تقو هلمع يتأي نأ لعافلا ىلعف
 رارحألاو ديبعلا نم ناويحلا ةراجإ يف كلذو .ةلوهجم عفانملاو 3 مولعم تقو ىلع عفن

 .مولعم تقوو مولعم لمع ىلع عقت ةراجإو . ةلوهجم عفانملاو مولعم تقولاف . باودلاو
 هذه لكو . مولعم ءاركب 3 مولعم عضوم ىلإ ؛ مولعم ائيش لمحت ةنيفسلاو ةبادلا وحن
 هيلع امم هوحنو هذه ادعامو .اهتزاجإ ىلع ةفرعملا لهأ قافتال .ةزئاج تاراجإلا
 وأ اهبكري نأ ىلع ةباد لجر ىرتكا اذإو .رابتعإلاو رظنلا هيفف سانلا لمعو .قافتالا
 اهبر نأل ةدملا كلت يف ةمزال اهتراجإ تناك ،اهبر نع اهلطعف . ًامولعم امح اهيلع لمحي

 تناك .إاهبلحيل ةاش وأ . ةرقب لجر نم لجر ىرتكا نإو .اهم عافتنإلا نع عونمم

 . مهاردلاب ضرألا ةرجأب ساب الو .عطقني دقو ثدحي دق نبللا نأل ةدساف ةراجإلا
 ناك اذإ بحلاب ضرألا ءارك زاوج ىلع عمجم كلذلو . كلذ ىلع عامجإلاو 6ريناندلا وأ
 ةدراولا ةياورلل ،اهنم جرخي ايف ءزجب اهتزاجإ يف اوفلتخاو .امولعم ًاتقوو ،امولعم ئيش
 . ملعأ هللاو ۔('"ااهنم جرخي امم ءزجب ءارك يهو ةرباخملا نع ىهن هنأ 5 ةي ، يبنلا نع

 لصف

 ريغ ىلع !اهنم ءزجب عرازملا يف اوفلتخاو 0 هللا همحر دمحم يبأ خيشلا عماج نمو

 وه : مهضعب لاقف .ضرالا يف ةعارزلا بحاصل هديب لمعي عرازلا ناك اذإ . ةكرشلا

 .ةرجالا : هلعل )١٦(

 . نسلاو حاحصلا باحصا نم هريغو عيبرلا مامإلا هاور ثيدحلاو .اهنم جرخي امم هزجب ضرالا ءارك يهو : باوصلا )١٧(
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 ال نورخآ لاقو . كيرشلا نم لطبيام هنم لطبيو كيرشلل تبثيام هل تبثي كيرش

 ةرباخملا نأل .ةنسلا رهاظ هتحص ىلع لدي لوقلا اذهو .ديلا لمعب الإ ةكرشلا نوكت
 . ملعأ هللاو ۔ ضرألا نم جرخي امم ءزجب ةعرازملا يه اهنع .ةي ، يبنلا يهن يتلا

. 

 يوزنلا ىن ىنيسارخلا يلمازلا ديعس نب حلاص هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو

 همحر « يوزنلا يرمعملا دوعسم نب دمحع نب رماع يلاوملا يلاولا خيشلا ىلإ هللا همحر

 لسفف ٠ ةفورعم ةنس ةدم لإ لخن هل لسفي نأ لع رخاو وه قفتا لجر يفو : هلللا

 ةلاهجلاب جتحا ٥ عجري نأ هلأ ؛ رخآلا ىبأو عجري نأ دارأ مث { . مرصلا نم ائيش لجرلا

 ؟ ال مأ ءانع هلأ ى عوجر هل ناك نإو ؟ جتحي ل وأ

 ىلإ يحي نأ لسفلا طرشو {ةمولعم ضرألا هذه تناك نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 ضعبو . هتبثي ضعب .فالتخا كلذ يفف . لسفلاب ضرألا نم مولعم ءزج ىلع .ةنس

 ال نم لوق ىلعو .هلسف ةميق هلو }هل ءانع الف عجر نإ ،هتبثأ نم لوق ىلعف .هتبثي
 ٠ ملعأ هللاو 6 عجر نإ لسفلا ةميقو 6 ءانعلا هلف هتبثي

 رقأ اذإ هنأ ملعاو : لاق رفعج نب دمحح خيشلا عماج ي تدجو : فلؤملا لاق

 هل نإف ةرجأب المع هل لمع دق هنأ هل لومعملاو ٠ تاعانصلا باحصأ نم © لماعلا

 اهبكرف لجر هنم اهذخأف ،اهيركي هنأ فرعي يذلا ةبادلا بحاص كلذكو .هلثم رجأ

 كلذ لمع هنإ لماعلا لاق نإو .هلثم ءارك هلف ءاركلا امهدحأ ركذي ملو .دالب ىلإ

 كلذ نم لقأ هاس دق رجأب هلمع هنإ لمعلا بحاص لاقو هاعدا دق رجأب

 لماعلا ىلعو لمعلا بحاص لوق لوقلا نأ (_'}مكحلا نب ناييلس نع تظفحف

 . هللا همحر . بوبحم نب دمحم نع اندجو كلذكو رجألا نم هاعدأ اب ةنيبلا

 لب ةعلسلا بحاص لاقو .ارجأ يل مست مل ريجألا لاقف لمع يف هرجأتسا ول كلذكو
 هلف ةنيبلا نع زجع نإف . مهردب هرجأتسا لاق يذلا ىلع ةنيبلا نإ . مهردب كترجاتسا
 . ملعأ هللاو { هلثم رجأ

. 

 : لاق 5 هللا همحر ،يولهبلا هكرب نب دمحم نب هللادبع دمحم يأ خيشلا عماج نمو
 رر
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 تناك اهبر نع اهلطعف .مولعم المح اهلمجي وأ اهبكري نأ ىلع ةباد لجر ىرتكا اذإو
 .اهب عافتنإلا نم عونمم اهبر نأل 5ةدملا كلت يف هل ةمزال ةراجإ

 هذه ريغ يف كلذ زاوج انيب دقو . نآرقلا ميلعت ىلع ةرجألا ذخأي نأ ملعملل زئاجو

 ('٩)ب اهملعي نأ ىلع ةأرمإب لجر جوز ،ةلَي ، يبنلا نأ وهو .اذه انباتك نم . عضولا

 لحتسيال امم .اضوع ةروسلا اهل لجرلا ميلعت 9ةلي ، يبنلا لعجف ؛ نآرقلا نم هدنع
 .ةالصلا ملعي نمل تبجوأ مل : لئاق لاق نإو .هيلع ةرجألا وهو ،هب الإ اهجرف

 جاتحي نمل هميلعت هيلع ضرفلاو .مهميلعت ىلإ جاتحي نم ىلع ةرجأ نيدلاو ،نارقلاو
 هب ماقام لجأل ةرجأ هل بجي الو }هيلع ضرفب ماق دق نوكي نأ تركنأ امو . كلذ لإ

 هيلع بجام لعف نإ هنإو : هل ليق .ايندلا يف اضوع هب مايقلا همزلي يذلا ضرفلا نم

 ضوع ال نأو هريغل عفتني هب لغتشا اذإ هلعفي نأ هيلع بجاو نم جرخ دق هنإف هلعفي نأ
 هعم مايقلاو ؤ مامإلا ةنواعم نيملسملا ىلع بجي ايك كلذ بجي لب ،هيلع ايندلا ين هل

 : ىلاعتو كرابت هلوقل ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمالا نم ةضيرف مهمزلي امم
 ىلع ةرجألا مامإلا ىلع نينمؤملل كلذ عم بجوأو 0"")« ىوقتلاو ربلا ىلع اونواَعَو »
 انركذ امل حص دقف . ءارقف وأ اوناك ءاينغأ تاقدصلا ذخأ نم هل مهتنواعمو ٨ مهلمع

 . ملعأ هتناو نآرقلا ميلعت ىلع ةرجألا ذخأ زاوج

 دق 9نارقلا ميلعت ىلع ةرجألا نإ 0 هللا همحر خيشلا ىلع در ريغ نم . فلؤملا لاق

 ارجأ ذخاي نأ هل زوجي ال ،ءرملا ىلع بجاولا ضرفلا لصأ نأل نيملسملا ضعب اههرك

 هل اوبجوأ دق مهنكلو ،مولعلا رئاس نم هريغو ،نارقلاو ةالصلا ميلعتك هئادأ ىلع

 هللاو ،هلايعو هسفن ةنؤم نع .ميلعتلاب هلاغتشالو ةبسكملا نع هعنم لجأل ةرجألا

 . عجر .ملعأ

 .ةلي ، يبنلا نأل زئاج ماجحلا ءاركو ههجو هللا مرك .دمحم وبأ خيشلا لاق

 .ةلاهجلا نم هيف امل زب مل كلذ يف ةتباثلا ةنسلا الولو .هعارك ماجحلا ىطعأو مجتحا
 (٢»ودع الو ،نامزلا نم هرادقم ملعي مل ماجحلا هيف لمعتسي يذلا تقولا نال

 رظنلل ظحال نكلو . مدلا جورخو © قشلا قمع رادقمب ةديدحلا '"")ضومغو ،طرشلا

 . هدنعام اهملعي نأ : باوصلا )١٩(

 )٢٠( ةدئاملا ةروس : ٢

 .ددع الو : باوصلا )٢١(

 .دلجلا يف صوفتام رادقم يا .ةديدحلا صوغ : دارملا لعل : ةديدحلا ضومغ )٢٦(
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 , . ةنسلا توبثو ٠ صنلا عم

 دق نبللا نأل ةدساف ةرجألا تناك إاهبلحيل ارهش ةاش وأ 5ةرقب لجر رجاتسأ اذإو

 ازاجام رئظل ١ راجئتس ١ زاوجب درو لق 11 صنل ١ الولو . عطقني دقو ‘ ثدحم

 . صنلا عم رظنلل ظحال هنأ ريغ 5اهراجتتسا

 .راظألاو رؤظلا عمجلاو . اهريغ دلو عضرت يتلا ةأرملا رئظلا : فلؤملا لاق

 اوعدا اذإ هديب لمعي نمم ، تاعانصلا لهأ نم . مهلاثمأو دادحلاو غئاصلاو جاسنلاو

 ١ ناضل ١ بوجو ف فلتخا دقف رجاب هنولمعي اون اكو فلت دق هنولمعي يذلا نأ

 رجألاب مهي ديأب نولمعي اوناك اذإ ناضلا مهمزلي نأ مهضعب بحتسا دقو . مهيلع

 . ملعأ هللاو

. 

 ينيسارخلا لماز نب ديعس نب حلاص .هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو
 يرمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع . يلاوملا يلاولا خيشلا ىلإ }هللا همحر . يوزنلا

 مأ منأيو نمضيأ ٠ هلمعتساو ايلح (٣٢)۔رهرتسا نم يفو : هللا همحر « يوزنلا يلاعسلا

 ؟ ال مأ لحلا هيزجيأ نمض نإو ؟ال

 ف ‘ نيملسملا دنع زوجحم هبحاص ىلع ةلالد هل نكي ل اذإ : قيفوتلا هللابو ٠ باوجلا

 ةبيط عم ناك اذإ ،نايضلا نم زئاج لحلاو .مثأيو نمضي يدنع هنإف .اهل هلايعتسا
 . ملعأ هللاو ناضلا بحاص سفن

 رغ دلب ف لجرل ا كلذ ناكو }اعاتم هل لسريل لجر ىلإ ثعب نمينو : هل تلق

 ءاركلا هل بجأ . .عيش الب لاجملا عجرف ٠ ثيش هعم لسري ل هيلإ (٤٢لاجلا مدق الف

 .كلذ انل نيب ؟ ًاعجارو ابهاذ ارك هل مأ عاتملا ءارك

 ردقب لاجللف الوهجم ناك ناف .لوهجم مأ مولعم ءيش ش وهام عاتملا نيبت ل كنإ : لاق

 هئانع ردق يدنع هلف . هرجأتسا نم لا هربسم يف عجري نأ نكمي ال ناك نإ ى ىنعام

 نا ينبجعيف ٠ ةمولعم ةرجألاو ٠ مولعم ءيشب هيتأي نأ ىلع هرجأتسا ناك نإو . ابهاذ

 .هلمح ىلع رجؤتسا يذلا لمح ردقب هنع طقسيو 3 هب رجؤتساام ةرجألا نم هل نوكي

 . ملعأ هللاو

 (٢٣) نهترا : هلعل .

 )٢٤( ةرجالاب لمجلا رهظ لع عاتملا لمحي يذلا وه : لاهجلا .

۔ _ ٣٤٤



 ءيش الف عاتملاب تات مل نإ كيلع تطرش امنإ لايجلل لسرملا لاق نإ تيأرأ : تلق

 نم لوق لوقلا نوكيأ .يلع طرشت مل لامجلا لاقو ؛ ءاركلا كلف هب تيتأ نإو .كل

 ؟ ايبن
 طرشلا اذه هيلع طرش ول ںلصالا يفو .لامجلا لوق لوقلا نوكي نأ ينبجعي : لاف
 . هءانع طرشلا اذه لطبي م

 فاكلا رسكب ءاركلا نأ تعمسام ىلعف ،«ءاركلا كلف» هلوق امأ : فلؤملا لاق

 روصقم ىركلا امأو .دودمم وهو حتفلاب ءانعلا كلذكو .دودمم وهو . ةلمهملا ءارلا حتفو

 : رعاشلا لاق .فاكلا حتفب وهو مونلا وه

 ءاوهاألاب نهيف ىركلا قرط امبرو تايناغلاب ىركلا قرط
 : يوزنلا يدمسلا مناغ نب ديعس رعاشلا لاق كلذكو

 ىركلا ةوهص يطتمم يفخ لايخ ىرس دق ةيرماعلاب يعجضم ىلإ
 نب دمحم رعاشلا لاق .هريغ وأ اصخش ىري هنأك مونلا يف قرطي يذلا لايخلا

 : "٨)يحنملا نارمع نب هللادبع
 لاصو نوكي ال ىتح رجهلا اذو لايخ ' روزي ال ىتح نيبلا وه

 لاكن هيف نيلاحلا الكو ىتف امهيلع ىوقي فيك رجهو قارف
 «لاجلا مدق املف» هلوق امأو .عضوملا اذه ريغ يف اهريسفتب تيتأ دقف ةوهصلا امأو
 زع هلللا لاق .لبقتسملا نم هحتفو . يضاملا لاد رسكب ومو رفسلا مودق نم ذوخأم

 ال الطاب يأ &١"' اروثنم اَبَم ُهاَنلَعجَف لمع نم ًاولمعاَم ىلإ انم دقو » : لجو

 يبا نب يلع لاقف .«ءابهلا» يف اوفلتخاو .لجو زع هلل هولمعي مل مهنأل .هل باوث
 الو ، يديالاب سمي سيلف شرابغلاك سمشلا عم (""ىوكلا ين ىريام وه : بلاط
 نم حايرلا هورذتام وه : همحرو هنع هللا يضر “سابع نبا لاق .لظلا يف ىري
 ءابلاو سمشلا عم ةوكلا يف ىريام روثنملا ءابهلا : ليقو .رجشلا ماطحو . بارتلا

 . ملعأ هللاو .ليخلا كبانس نم ث حايرلا هريطتام ثبنلا

 6 لبقتسملا نم همضو يضاملا لاد حتفب ،امدق مدقي مدق وهف 5 مدقتلا نم ناكام امأو
 ناك اذإ امأو . ملعأ هللاو مهمدقتي يأ"" ةمايقلا موي هَموق مدقي » : لجو زع هلوقل

 . قحلملا رظنا )٢٥(

 . ٢٣ : ناقرفلا ةروس )٢٦(

 )٢٧( ةوك اهدرفم مج ىركلا . ٠ ةيوهتلاو ةء ءاضإلل تيبلا رادج ف ةحتفلا يهو .

 )٢٨( دوه ةروس : ٩٨ ۔

۔ _. ٣٤٥



 ١ هنع رخأت ضيقن رمألا ىلع مدقأو ٠ نلعفلا لاد مضب امدق مدقي ءىشلا مُذَ ىنعمب

 .عجر . ملعأ هللاو

 الب ىلإ مولعم ءاركب هلمحي نأ ىلع الجر عطاقي يذلا ينو إهللا ايهمحر هيلإ هنمو
 اذه نوكيا .دلبلا كلذ ىلإ ريسملا عنمت حير تبهف .رحبلا يف ةنيفس ىلع ،مولعم
 ؟ كلذ يف رذعلا فيك مأ .ةبيطلا حيرلا راظتنا امهيلع مأ ةعجر امهدحأل وأ ارذع

 6 هنيعب موي ف هلمحم نأ ىلع (٢“٨)ةعطاقملا هذه تناك اذإ : قيفوتلا هللابو ٠ باوجلا

 رذع اذهف ؛ هيف ريسملاو رحبلا بوكر ىلع هلجأ نم ردقي ال بخ مويلا كلذ يف ءاجف

 .اذكو اذك موي يف .ةدودحم تسيل ةعطاقملا تناك نإو . هنم همهارد ذخأ اذإ رجأتسملل

 ال هنأل . ةلوهجم ةرجأ هذه نإ لاق ضعبف : نبملسملا نم افالتخا كلذ ف نأ وجراف

 سيلو لمعلا هنكمي مادام ةتباث ةرجأ اهنإ : لاق ضعبو .هلمحي موي يأ يف ىري

 . ملعأ هللاو { ةمات ةرجألا هتمزل ،ربتؤملا '""اهضقنأ نإف .اهضقن امهدحال

 . عضوملا اذه ريغ يف هتفصب تيتأ دقو ،ءاخلا رسكب بحلا

 هب دعتقاام دعتقملل تبثيو {. ةعجرلا هلأ .ةلخن ةلغ يف حناملا عجر اذإو : هل تلق

 ؟ لخنلا ةلغ ةحنم لجأل .ةريثك مهاردب ءاملاو ضرألا دعتقا امنإ هنأل .مهاردلا نم
 عجرو . ضوع ريغ نم (٢آ)ةيطع (٢ا)ةحنملا هذه تناك يال هذه نيبت ل كنإ : لاق

 هيلع ضوع الو ةلاهجلاب اهيف ةعجرلا هل تناك اهيف هلمح ببسل ةلاهجلاب يطعملا اهيف
 ك لخنلا ةلغ هحنمي نأ ىلع ضرألا ةداعق طرش يف ةحنملا هذه تناك نإو .اهيف
 . ملعأ هللاو .هبحاص عجر اذإ همهارد اذهلو ؛ ناضقتنم ةحنملاو يدنع ةداعقلاف

 ةنس هلأ ؟ لسف اميف بجييام }هثاكرش نيبو هنيب }اضرأ لسفي يذلا يفو : هل تلق
 ءاكرشلا ناك كضرأ الب (٢٢)مياقو لسفام ثلث لسافلل نأ دلبلا ةنس تناك اذإ دلبلا

 ؟ الخن راص ىتح اوملعي ل وأ }هلسفب نيملاع

 .نيعم لع ةزاجالا يه : ةعطاقملا )٢٩(
 .اهضقن : هلعل )٣٠(

 . ةحنملا هذه تناك ءيش يال نيبت مل كنإ : باوصلا )٣١(

 . . .ةحنملا هذه تناك نإ : همامت لعل . مالكلا يف صقنب يحوي قايسلا [ .... ] )٣٢(

 تتام وأ ام ببل تطقسو تعقو اذإف ريغلا كالمأ ف نركتو ٠ ضرالا ل اهل قح ال يتلا ةلخنلا يمهو ةعيقو مج عئاقولا (٣٣)

 .ةديدج ةليسف اهناكم سرغي نا اهبحاصل قي ال

۔ ٣٤٦ ۔



 لسف ناك نإ عيمجلا نع ررضلا فرصب لاق نم لوق ينبجعيف : قيفوتلا هللابو باوجلا
 يطعأ 7 ءاكرشلل حالص لسفلا ناكو ضرألا عيمج لسف ناك نإو . هئاكرش يأر ريغب

 .ضرألا ضعب لسف ناك نإو .هعلقب هورمأي نأ ءاكرشلل لعجي ملو .هلسف ةمي

 يف همهس عقو نإو ؛ هلسف هلف همهس يف هلسف عقو نإف .ابارخ مسقي نأ ينبجعين

 رتخ احالص '"٤)زسافلا ناكو ،هئاكرش دحأ مهس يف هلسف عقوو }بارخ عضوم

 وه ذخأو هيلع مهسلا در ءاش نإو هلسف ةميق هاطعأ ءاش نإ همهس ف عقو يذلا

 هورمأ اوؤاش نإو ؛ رايخلا ءاكرشللف حالص هيف سيل لسفلا ناك نإو .بارحلا

 . ملعأ هتلاو } هتميق هوطعأ اوؤاش نإو .هعلقب

 ةفورعم ةلخن هيطعي ةنس لك ناكو إهل لام يف الماع لخدأ لجر يفو : هل تلق
 هلام لجرلا اذه عاب كلذ دعب مث ءاذه ىلع انامز ماقأف .دلبلا لهأ ةداعك 5هل اعفن

 بلط ظيقلا ءاج املف . ىلوألا هتلاح ىلع ذخاي لماعلا ")دعقو رايخ عيب لجر ىلع
 لاقو .ءىش لك ىلع الو ،لاملا يف ءىش يلام لصألا بحاص لاقف ةلخنلا لماعلا
 كتيطعأ ةنس لك لصألا بحاصل لاق اذإ تيأرأ . كلذ يف كل رايخلا عيبلا بحاص
 يف ررضلا حصو إلاملا يف ائيش ترمعام ةنسلا هذهو ،ةرايعلا طرش ىلع ةلخنلا هذه

 ؟ ال مأ عيش هل بجي له "لالا

 يدنع لماعلا اذهل سيلف لخنلا رمثي نأ لبق رايخ عيب هلام عاب عئابلا ناك نإ : لاق

 ىلع هؤانعف ،ءانع هل ناك نإف . يرتشملا دنع نم كلذ متتسي مل اذإ ءيش ةلخنلا ين

 . لماعلا اهزرحأ نأ دعبو ،لخنلا ترمثأ نأ دعب لاملا اذه عاب نإو .همدختسا نم

 نأل }هئانع ردق هلف الإو ، ةيطعلا هل اوممتو ك طرشلاب ىفوأ نإف ،لاملا ةرايع طرش ىلع

 الو } طرشلاب فوي مل لماعلا ناك نإو .همدختسا نم ىلع هؤانعو .ةلوهجم ةرجأ هذه

 . ملعأ هللاو ، ءانع هل الو .ءيش لخنلا يف هل سيلف ،هنم ءيش

 نم روص ىلإ ىوزن نم { عاتملا اذه يل لمحا لجرل لاق لجر يف لوقت امو : تلق
 .اهنيب ىرج ءيش يف اعزانت قيرطلا ضعب ىلإ الصو ايلف ، كلذ ىلع هلمحف حءارك ريغ
 6 قيرطلا يف هكرت الإو ،ءاركلا نم اذكو اذكب الإ هعاتم هل لمحي نأ لاَتجلا ىباف

 ؟ ال مأ اذه لثم يف ءيش لاجلل ببي له . بلطام هاطعاف
 ىلع ةمولعم ةرجأ تناك نإف .ةرجألا هيف طرش يذلا ناكملا نم هلمح ةرجأ هل : لاق

 .لسفلا : باوصلا ()
 .رمتسا .ىدامت .لظ : دعف )٢٥(

۔ ٣٤٧ _۔



 هترجأ هل تبثت رجأتسملاو ريجألا نم ةنكم لاح يف ،مولعم ناكم ىلإ ،مولعم ءيش
 رجأ لايجللف }هيف ةنكم ال لاح يف وأ .ةلوهجم ةرجأ تناك نإو . هيلع هرجاتساام ىلع

 . ملعأ هتلاو ،تعقو يتلا ةرجألا ىلع اماتتي مل اذإ هلثم

. 

 ؛همدخف هل همدخي ارجنخ وأ افيس الجر ىطعأ لجر ينو : هتلا اهمحر .هيلإ هنمو

 لاقو {هترجإ ذخأيل لجر دنع رجنخلا نهرأو عناصلا دمعف .هترجاب هنأي ملف
 نأ ىلإ هدفي ملف تنأ هدفأ ،يترجأ هنم تذخأو نالف دنع كرجنخ تكرت هبحاصل

 نأ كتملعأ تنك امأ : لاقف ،هرجنخ غئاصلا نم بلط فلت املف ؛ رجنخلا فلت
 ؟ نايض اذه نم غئاصلا مزليأ ؟ هيدفأس تلقو ؟ نوهرم نالف دنع كرجنخ
 يف ں يدنع ،هنايض لطبي ال لوق يدنع اذهف .‘٨"`)هنم كيلعام هل لاق اذإ امأ : لاق

 لاطبإب هل هنم رارقإ اذهف ءيش هنم كيلعام لاق اذإ امأو .فلت نإ مكحلا ىنعم

 دارأ نإو .هيلع همصخ لوق لبقي مل .ركنأ نإو .هنع كلذ حص نإ ،هنع نايضلا

 ىلإ فلتو هرمأ ريغب هنهرأ يذلا هرجنخ نايض هل هيلع نأ هل فلحي نأ ينبجعيف هنيمي
 يل تررقأ دقل فلح يعدملا ىلع نيميلا دارأ نإو .ملعأ هللاو اهذه هنيمي فلح نأ
 ضعب نم ًارارقإ كلذب يل تررقأ كنأ ملعاامو .ءيش كرجنخ نم يلعام نا

 نم لخنلا نم هلقن نكمي الام دحب تراص اذإ مهيأرب الإ هيلإ ريشت امو .ناوخإلا
 . ملعأ هللاو ، هعضوم

 .هتباتك ظفل فيك هبتكي نأ دارأف هبر فرعي ال نمل نايض همزل نمو : هل تلق

 ةرهش الإ كلذ فرعي ال وهو تاهلق دجسمل هنإ لاقي لام نم نايض همزل اذإ كلذكو

 ؟ ةباتكلا ظفل فيك .سانلا

 نب نالف رقأ : بتاكلا بتكيف .هبر فرعي ل يذلا ناضلا يف ةباتكلا ظفل امأ : لاق

 هب رمأيام ىلع قحلا اذه ذفني هبر فرعي مل نايض نم اذكو اذك هيلع نأ ينالفلا نالف

 دجاسم لام نم هنإ لاقي يذلا نايضلا امأو .كلذب هسفن ىلع هنم رارقإ نوملسملا
 نايض نم اذكو اذك هيلع نأ ينالفلا نالف نب نالف رقأ : بتاكلا بتكيف ؛ تاهلق

 رمأي ثيح قحلا اذه ذفني تاهلق دجاسمل بسنت اهنأ ةرهشلا يف ،لاومأ ةلغ نم همزل

 . ملعأ هللاو .نوملسملا هب

 . . . هنم لح ف تن أ وأ ٥كلذ نم كتأرب أ وأ . يش هنم كيلع سيل : هانعم : يماع ريبعت ) ( ٣٦

۔ ٣٤٨ ۔



 نم اهفلتأ هنأ ىعدا مث ،اهايإ هعنمف ةنامألا بر هءاج اذإ ، نيمألا ىفو : هل تلق

 ءيش يف رذع هل لهو ؟ رذع ريغ وأ رذعل اهبر نم اهايإ هعنم ناك .ال ما اهنمضيأ 9دعب

 ؟ ال مأ كلذب رذعيل يناعملا نم

 هعنم ناك نإو . كلذ دعب تفلت نإ ءامل نماض وهف رذع ريغ نم هعنم ناك اذإ : لاف

 اهايإ هلأس هنأ لثم كلذ .هتقو يف اهميلست هنكمي ال ناك اذإ ،“كلذ ةفصو ،رذع نم

 دجي نأ ىلإو ؤاهيلإ لصي نأ ىلإ هريصف اهحاتفم هيلع قلغت وأ .اهنع حزان وهو

 . ملعأ هتناو رذعلا عم هلثمو اذهف 9اهحاتفم

 ياز حتفب ئ احوزن حزني حزن لاقي . ديعب يأ اهنع حزان هلوق امأ : : فلؤملا لاق

 رئبلا حزن لاقي رئبلا حزن لعفلا فيرصت يف هلثمو . لدعب اذإ هانعم & لبقتسملاو يضالا

 . عجر . ملعأ هللاو ٠ اهءام فذق اذإ احزن اهحزني

 ‘٨')اهضّبقي نأ هتينو ،تانايض وأ تاعبت هيلع يذلا يفو : هللا ايهمحر "هيلإ هنمو

 ناك ؟ ال مأ اكلاه نوكيأ .همزلام يضقي نأ لبق توملا هكردأف ،كلذ يف ىناوت هنأ الإ
 ؟ ةعبتلاو ناضلا نيب قرفلا امو ؟ كلذ ريغ وأ ابر هل فرعي نافلا

 هبلطي ملو نيدلاو ضرقلا لثم هباحصأ سفن بيطي يذلا امأ : قيفوتلا هللابو ،باوجلا
 ملو .هباحصأ ىلإ هيدؤي نأ هتين يفو ، هئادأ ىلع رداق وهو ،.هنع مهعنميو . هباحصأ هين

 رداق وهو } قحلا اذه ىلع داهشالا يف رصقيو توملا هنم هسفن ىلع فاخي ضرم هتأي

 ىلع داهشإلا يف رصقيو ًأرطخ هيف بكتري اديعب ارفس رفاسي ملو { هيلع داهشإلا لع
 كلهي ال هنأ ،رثألا نم تعمسام ىلع ىنأ وجراف ؛ هتقاط هلمتحتام ىلع قحلا اذه

 رصملا كلهي امنإو ؛ دابعلاب فأرأو ملعأ هللاو رصقي ملو ةتغب توملا هءاج اذإ هللادنع

 . ملعأ هللاو ، ةردقلا دنع رصقلاو

 ٦ هبحاص سفن بيطب ال { يدعتلاب ذخأام نايضلاف ‘ نايضلاو ةعبتلا نيب قرفلا امأو

 اذإ هلعفب هبحاص مثأي ال يذلاو ؤ اطخلاب مزلام ةعبّلاو كلذك لعافلا نم دمعلا ىلع

 . ملعأ هللاو ٠ هيلع رصي ل

  

 .اهملسيو اهعفدي نا : اهضبقي نا (٧٢ر

٣٤٩ _



 لصف

 هدنع مهارد ةاكز اهنأ ىلع مهارد لجر نم ضبق لجر يفو : هللا اهمحر إهيلإ هنمو

 .اهنم صالخلا اهل ضباقلا دارأف .ةاكزلا ةهج نم اهذخأ زبي مل مهاردلا نإ مث ٠ميتيل
 يذلا ناك ؛ اهنم هيلإ صلختيل إ ميتيلا غولب ىلإ اهضبقي مأ هنم اهذخأ يذلا اهيطعيأ

 . كلذ انل نيب كلذ ريغ وهو ميتيل اهنأ اهب رقأ
 ىلعف ٠ ضباقلا عم اهنيعب ةيقاب ةضوبقملا مهاردلا تناك اذإ : قيفوتلا هللابو ٠ باوجلا

 .اندنع هب لومعملا وهو .اهنم اهضبق يتلا ديلا ىلإ اهدري نأ هل نيملسملا ضعب لوق
 اذإ هيلع اهدري نأ هل سيلف ،اهنايض الإ قبي ملو تفلت دق ةضوبقملا مهاردلا تناك نإو

 . ملعأ هتناو { ميتيل اهنأ هدنع هب رقأ اذإ ةقث ريغ ناك

 اهأ يه ترقأف ،هيأر ريغ نم هلام نم ذخأت اهنأ هتجوز ىلع ىعدا نمو : هل تلق

 ناك اذإ هدر اهمزليأ . ناريجلا نيب فراعتملا ليلقلا ءىشلاو .لئاسلاو "رطاخلا يطعت

 ؟ ال ما اهمزليا ائيش هلام نم تذخأام اهنأ نيميلا اهنم بلط اذإو إاهاري

 وأ اليلق ناكا 5 هيأر ريغب اذخأ اهجوز لام نم يطعت نأ اهل زوجي ال ةأرملا نإ : لاق

 تذخأ اهنأ اهيلع ىعدا نإو . لثم هل دجوي ل اذإ اه ةجحب سيل اهنع هتوكسو .اريثك

 ةنيب وه دجي ملو ،كلذ يه تركنأو .قحلاب هذخأ اهل زوجي الام هاضر ريغب هلام نم

 اهنأ اهيلع يعديام لبق نم قح هل اهيلعام نيميلا اهيلع هلف إاهنيمي وه دارأو .اهيلع
 . ملعأ هللاو ، قح ريغب هلام نم تذخأ

 يلحلا بهذف ؛ فيسلاو يلحلا نم ءيش وأ فيس لثم نهتري يذلا يف كلوق امأو
 ؟ ال مأ فلتلل هنم اضيرعت اذه نوكيأ ؛ ةفصلا هذه ىلع هنم فيسلا وأ

 ناك نإف نمض هل هلايعتسا يف نهرلا فلتف هبحاص نذإ ريغب نهرلا لمعتسا اذإف

 . ملعأ هللاو 3 هتميق نمض لثم هل نكي مل نإو ؛ هلثم نمض ،لثم نهرلل

 اوراسف 3 مامإلا ةلود يف اوريسيل رروص نم مهترمأ نيذلا '"“ةيرحبلا يف كلوق امأو
 حسفو ٠ طقسم يف مايقلاب مهيلع مامإلا رمأف ٠ مامإلا: ةلود اوقحلي لو ٠ طقسم ىلإ

 مهل بجأ تلقف .ةرجألا كيلإ اوبلط .كيلإ اوعجر املف ؤ‘)طقسم نم مهل يلاولا
 .فيضلا وه : رطاخلا )٣٨(

 .رحبلا دونج : ةيرحبلا )٣٩(

 . اهنوقحتسي ىتلا ةرجالا يلاولا مهاطعا : يلاولا مهل حسف )٤٠(

۔ _ ٣٥٠



 ؟ يلاولا مهل حسف امدعب ءيش
 هذهو .هيف باوجلا نوكي ىتح ظفللا نم ةرجألا طرش هيف عقوام يردأ ال ينأ ملعاف

 . ملعأ هلل او ى اونعام ردقب مهل نوكي ن أ ينبجعيو . ةلوهجم ةراجإ يدنع

. 

 نهترملا نإ مث { ةمولعم مهاردب لجر دنع افيس نهر نميفو : هقلا ايهمحر .هيلإ هنمو
 فيسلا موقيو ،ايهنم نم ىلع نايضلا نوكيأ “فيسلا رسكناف رخآ لجر دنع نمرأ

 ؟ كلذ ريغ مأ ، نيتميقلا نيبام لضف هبحاصلو .روسكم املاس
 نايضلاف هيلع هنهرأ نمل سيل فيسلا نأ املاع رخآلا نهترملا ناك نإ تفصوام يلعف

 بلط ءاش نإو اذه فيسلا بحاص ءاش نإ ؛ هيلع هنهرأ نمو ؤوه هبحاصل اهمزلي

 نيبام لضف هلو ،املاسو ًاروسكم موقي فيسلاو .'٠')هيلع نايدعتم امهيلك ايهنأل ءاذه

 . نيتميقلا

 مأ مراغلا لوق لوقلا نوكيأ .فيسلا موقيل لودعلا كردي مل اذإ تيأرأ : هل تلق

 ؟ ال

 . ملعأ هللاو 3 هنيميب عم مراغلا لوق هيف لوقلا : لاق

 اهطابر نم تبرهف اهطبرو .اهضبقف هعرز يف ةباد دجو نمو : هل تلق
 ؟ ال مأ نايض همزليأ .اهلجر ترسكناف

 . ملعأ هللاو } هببس نم ناك اهباصأام هنأل نايضلا همزلي هنأ يدنع : لاف

 فورعم دلب ىلإ .رحبلا يف ًاعاتم هل لمحيل الجر عطاق يذلا يفو : هل تلق
 ؟ ال مأ عاتملا نم ّصقنام مرغ ةبشخلا بحاص مزليأ . هتبشخ يف رحبلا نم للب هباصاف
 الو نايض الف ]هنم عانتمإلا ىلع ردقي ملو ،هنم رايتخالا ريغ ىلع كلذ ناك اذإ : لاف

 . ناضلا هيلعف }هنم عانتمإلا ىلع ردقي امم هتنامأ ظفح يف ريصقت ")يف ناك نإو .مرغ

 نومضملا لاق اذإ تيأرأ ؟ ال مأ عوجرلاو ريغلا هل زوجمأ ؛ هيف ريغ هنإ مث ١ قحلا هسفن ىلع نماضلا بتكف ،بئاغ هنع نومضملاو لجر نع لجر نمض اذإو : هل تلف

 )٤١( هيلع دعتم امهيلك نال : حصفالا .
 )٤٦( .ريصقت كلذ يف ناك نإو : هلعل

۔ -_ ٣٥١



 لوقلا نوكيأ .كلذ نماضلا ركنأف قحلا هيلع نم نذإب .قحلا اذهب يل تنمض هل

 ؟ ايهنم نم لوق
 لوقلا نأ يدنعو .هنايض يف ةعجرلا هلف إهنذإ ريغب بئاغ نع دحأ نمض اذإ : لاق
 . هنذإ ريغب لاق اذإ هلوق

 اهتلغ لكأي تقولا كلذ ناكو .ةعبت اهنم ينتمزلأو ؤاربإ ةسردمل لخن يفو : هل تلق

 نايضلا كلذ عفديأ .هريغ دحأ ممنَعُي "بالاو كلخنلا تكردأو .اهيف مَلَعيوهو لجر
 ؟ ال مأ لوألل

 ُمَلَعلا هقحتسي تقو يف كمزل ناك نإف .نايضلا اذه نع ثحبي نأ ينبجعي : لاق
 كيلع سبتلإ نإو . هيلإ هعفداف يناثلا ملعملا هقحتسي ناك نإو ،هيلا هعفداف لوالا

 نإف .امهالك (ئ"هايعدأ نإو . هلوقب تذخأ .هنود هبحاصل هنأ نيملعملا دحأ رقأ نإف
 .كشلا نم جرختل نايضلا عيمج اذه ىلإو اذه ىلإ تعفد ،صالخلا تدرأ

 ةدم ريغ ىلإ ناك ؛ فصنلاب هل اهمعطي لجر نم ةباد ذخأي يذلا يفو : هل تلق

 ؟ ال مأ اهنايض همزليأ . ينتقملا دنع ةبادلا تفلتو 5 ةمولعم ةدم ىلإ وأ ةمولعم

 . هيلع نايض الف هنم عييضتب اهفلت عقي ملو ،اهيف ذفني مل اذإ : لاق

 ؟ ال ما اهنمضيأ تفلتو اهبر يأر الب اهمعطي رخآ لجر ىلإ اهعفد نإف : هل تلق
 هيلع ينبجعيف ،ةقث ريغ هيلإ ةعوفدملا ناكو إاهبر يأر ريغب هريغ ىلإ اهعفد اذإ : لاق
 .اذه ىلع تفلت اذإ نايضلا

 ؟ هيلإ ةعوفدملا ىنعأ .ةقث ناك نإف : هل تلق

 لاق ضعب : فالتخا (٠ث)كلذ يف لاق .اهبر رمأ ريغب ةبادلا نايض هيلع ينبجعيف
 . هنمضي مل ضعبو .تفلت اذإ اهنمضي
 .معن : لاق ؟ هنع طقسيو ،هؤانع بسحأ .ءانع هل ناك نإ تيأرأ : هل تلق

 ريغ ىف اونبف 5،ءازجأ ةماقلاو عارذلاب رادج ءانب ىلع عطاق نميف لوقت امو : هل تلق

 ؟ ال مأ ءانعلا نم ءيش مهلا .هفرصب مهذخأو كلذ مهيلع يلاولا ركنأف .مهل عساو

 ءانبلا نأ نوملاع مهو ،اهيلع ءانبلا زوب ال ثيح قيرطلا ىلع مهؤانب ناك اذإ : لاق
 ال يصاعملا ىلع ةرجالا نال ، يدنع اميف ةرجأ مهل سيلف 5زوجي ال ثيح قيرطلا ىلع

 .هاعدإ : باوصلا )٤٣(
 ؟ اهير رمأب اهملس نإو : لاق .اهبر رمأ ريغب اهملس نا ةبادلا نايض هيلع نأ ينبجعي يذلا : لاق : باوصلا لعل )٤٤(

 . . .لاق

  

۔ _ ٣٥٢



 رجأ مهلف ،قيرط اهنأ دعب نم حص مث قيرط اهنأ نوملعي ال اوناك نإو .تبث
 . مهرجأتسا يذلا ىلع ،هيف هونب يذلا مهناب

 لصف

 ({‘“)يرقنهلا هل نذأو 5 هتوق الإ هل لصحي مل اذإ لماعلا يفو : هلا اهمحر .هيلإ هنمو

 هيلع مكحيو هنيدي نأ يرقنهلا ىلع .ءيش هل لصحي ملف سانلا دنع نمث"ناذي نا
 ؟ هيلعو هل بجي اذام ، عرزلا مايق نع لماعلا زجعو هيلع مكحي مل اذإ تيارأ ؟ الا

 هقحلت ةرورض لبق نم لمعلا نع لماعلا زجع اذإ ينبجعي : قيفوتلا هللابو ،باوجل
 عرزلا بحاص ربجي نأ هريغ نم الو . عرزلا بحاص نم نيد هل لصحي ملو ،هشاعم ي
 ءاش نإو إهنم هل دبال امل .مهلوع هيلع مزاللا هلايع توقو ، هتوقل ضرعي نأ ءاش نإ

 . ملعأ هللاو .لماعلا كلذب يضر اذإ هلايع ىلع بسكي هكرت هءانع هاطعأ

 كلذ تبثيأ } ةفورعم هرجأب ،اضيرم هل يوادي ادحأ رجأتسي يذلا يفو : هل تلف
 فيك ؛ انطرشام ىلع أربي مل رجاتسملا لاقو .تئرب اهنأ ريجألا لاق اذإ تيأرأ ؟ال ما

 ؟ كلذ يف لوقلا
 ةراجإ هذهف اذكو اذكب هتلع أربت وأ حصي نأ ىلإ ضيرملا يواديل هرجأتسا نإ : لاف

 رظنب 3 هئانع ردق لع 77 رجأ ريجاألل ناك امهدحأ اهضقن نإ . ةلوهجم يدنع

 .لودعلا

 هلمح املف ؛ مولعم ءاركب ،لئايس ىلإ تاهلق نم الجر ىراك لجر يفو : هل تلق
 هلأ . كلذ باسح ىلع روص ىلإ تاهلق نم هترجأ داراف ؛ هريعب لايجلا عاب روص لا
 ؟ كلذ

 ىلإ ، مولعم ناكم نم هلمحيل امولعم رجألا ناك اذإ .رثألا نم ،هتعمسام ىلع : لاف
 . دلبلا كلذ ىلاإ هلمحم ل اذإ ءىش ةرجألا نم هل سيلف ٠ مولعم كالب

 ريغو ٠ ىحرو 0 يقس لثم {©كاةمدخ هعم مدخيل لاجر رجأتس ١ نم كلذكو : هل تلق

 عوجرلا دارأف رهشأ ةعبرأ ىلإ ،ةبرجأ ةعبراب هرجاتسا اذإو ةمدخلا نم كلذ

 ؟ ال مأ باسحلاب يضاملا يف ءانع هلأ ؛ ةمدخلا يف هعم لخدام ريغب امهدحا

 . يرثلاو ينغلا لجرلا وه : يرقنا )٤٥(

 )٤٦( نيدتسي نأ : هلعل .

۔ ٣٥٢٣ ۔



 اهيفف ةمولعم ريغ ةلوهجم ةمدخلا تناك وأ ةمولعم ريغ ةلوهجم ةرجألا تناك نإ : لاق

 تناك اذإف . مولعم ريغ لجألا ناك نإ كلذكو ى امهدحأ وأ '!١اهاضقنا اذإ ذضقنلا

 . ملعأ هللاو ٦ اهضقن اذإ هؤانع ربجاأللف ٠ هوجولا نم هجوب ةضقتنم ةرجألا

 يشحو رامح هنأ اونظف رامح ىلإ اورظنف ،ةالفلا ىلإ اوجرخ سانأ يفنو : هل تلق
 ؟ رمآلا مزلي مأ راحلا كلذ نايض همزليأ . لجرل وه اذإف هبرضف هبرضي نأ الجر رمأف

 مزال هيلع ناضلاف ناطلس هيلع هل سيل راحلا برضب هل رمآلا ناك اذإ : لاق

 ٦ ادبع رومأملا نوكي نأ لثم ناطلس هيلع هل رمآلا ناك نإو . براضلا ينعأ .هدحو

 اناطلس وأ 3 هرمأ عيطي نم هرمأ ًامدقتم اخيش وأ ،هوبأ هرمأ ايبص وأ ككلذب هديس مهرمأو

 . ملعأ هللاو رمآلا مزلي ذئنيحف }هتوطس فاخي ارابج

 لصحف

 ةنس ةدم ىلإ 5 ةيرال اذكو اذكب هءامو هضرأ دعقأ نميفو : هللا ايهمحر إهيلإ هنمو

 ولو ةفصلا هذه ىلع ،ارمت همهاردب يضتقي نأ هلأ لخنلا ةلغ دعتقملا حنمو ؛ نامز

 ؟ ال مأ طرش هل نكي مل اذإ لخنلا ةلغ حنم
 .ارمت همهاردب يضتقي نأ ءاملاو ضرألل دعتقملا ىلع سأب ال : قيفوتلا هللابو باوجلا
 يضتقا يلعل دعتقملل هلوق هرضي الو . ةداعقلا عم لخنلا ةلغ حنم ولو } ةفصلا هذه ىلع

 .ملعأ هللاو { ةداعقلا هدقع دنع .امهنيب اطرش كلذ نكي مل اذإ 3 ًاضورع كنم

 اجاتحم أ ادحأ اهضرقي نأ زوجيأ نيملسملا لام تيبل مهارد هدي يف ناك نميفو : تلق

 ؟ هسفن ىلع نايضلا دقتعيو كلذ هيلإ بلط اذإ ضرقلا ىلإ

 كرتف . ناضلا دقتعيو 8هربغ ادحأ نيملسملا لام تيب مهارد ضرقي نأ اماف : لاق

 عفن لبق نم ًاقحتسم هضرقأ يذلا ناك نإ ك هطحت مل كلذ لعف نإو .هل ملسأ كلذ

 دارأ اذإ هسفنل لاملا تيب نم ذخأيو لاملا تيب ضرقي نأ وه امأو .نيملسملا ةلود يف هل

 . ملعأ هللاو ٥ كلذ هل زاجأ نإ .مامإلا يأرب كلذ ينبجعيف ،هضرق يفوتسي نأ

 رجاتسملا لاقف { مولعم ءيشب موي لك هل مدخيل الجر رجاتسا لجر يفو : هل تلق
 ركنأف ؛ بح وأ .رمت لثم }اضورع ينم ذخات نأ ،كترجاتسا موي ، كيلع تطرش
 اذه ىلع ارراقت اذإ تيأرأ ؟ نيميلا هيلع بجت له ؛ نيميلا رجاتسملا هنم دارأو رخآلا

 .اهاصقن : هلعل )٤٧(

۔ _ ٣٥٤



 .كل ذب كريغص فرع ؟ لطبي مأ طرشل ااذه تيثي له ريجأل ا عجرو . طرشلا

 امهدحأ عجرو .طرشلا ىلع ارراقت نإ ينبجعيو .تبثي ال طرش يدنع اذه نإ : لاف

 ركنأ اذإ رجألا لوق يدنع لوقلاو . لودعلا رظن يف { هلثم ءانع ريجألل نوكي نأ

 . ملعأ هتاو . طرشلا

 . ةنس نبا وهو دوعق هترجأو { ةلماك ةنس هلبإ هل ىعريل ًاريجأ رجآ نمو : هل تلق

 ؟ال مأ ىعرام ردقب هلأ . ةنسو هلل يئلث لجرلا كلذ ىعرف

 ةرجأ يعارلل ناك امهالك وأ امهدحأ اهضقن نإف . ةلوهجم ةراجإ يدنع اذه : لاق

 . ملعأ هلللاو ©“كلذ ةرجأب ةفرعم مه نيذلا لودعلا رظن ىلع .هلثم

 لمحف .هلمحيل اريجأ هل رجاتساف رحبلا لحاس ىلع عاتم هل ناك نمو : هل تلق

 ؟ ال وأ كلذ هلأ . عاتملا كلذ بحاص نم هترجأ بلطف ؛ هنم اطلغ رخآ لجر عاتم

 دقو . ملعأ هللاو } هيلع هرجأتسي ل هنأل عاتملا بحاص ىلع ةرج أ يدنع هل سيل : لاق

 { مولعم ناكم ىلإ } مولعم عيش لمح ىلع ،امولعم ناك اذإ ءاركلا نأ رثالا يف تعمس

 ىلع ربجأ ىركلملا عجر نإو .هلك ءاركلا ملس يرتكملا عجر نإف . امهدحأل ةعجر الف

 نم كلذ يف عنملا عقو نوكي نأ الإ ، عنتما نإ كلذ ىلع سبحيو لمحلا نم هب دلقتام

 . ملعأ هقلاو .ريسملا مهنكمي ملو ، لجو زع هللا لبق

 .ةمولعم ةبشخ يف .امولعم ائيش هل لمحي نأ الجر عطاق لجر يف لوقت امو : هل تلق
 ىلإ عاتملا هل يذلا لجرلا ءاج املف .روص ردنب ىلإ تايرقلا ردنب نم .مولعم ءاركب
 بحاص هل لاقف ،هيلع هعطاق يذلا هعاتم هل لمحي نأ دارأو ةبشخلا بحاص

 هيلع كتعطاق يذلا ءاركلا نع يندز : هل لاق هءاج املف .رمغد يف ينقحلأ : ةبشخلا

 بحاص ىبأ اهيلإ الصو ايلف .روص (٤“ردنب نم هلمحو ،لاقام ىلع هاطعاف .تايرق يل
 ؟ امهنيب مكحلا فيك ،كلذ يف انيلإ اعزانتو ،ةدايزلا هيطعي نأ عاتملا

 © لوألا ءاركلا ضقن ىلع اعمتجا ايهأ حصي ملو رروص ىلإ برقأ رمغد ناك نإ : لاق

 حصي ىتح ، يدنع تباثلا وه تايرقلا نم يذلا ءاركلاف- ، نيدلبلاب نيفراع اناكو
 ،هل لومحملا لوق ةرجألا يف لوقلاو . ةدايزب رخآ ءارك هاراكو ،هضقن ىلع اعمتجا ايهأ
 دعبو ؛ لماحلا لوق }هل لمحي نأ لبق ناك نإ ،ةعلسلا نزو ردق يف لوقلاو . يدنع
 . ملعأ هللاو ،هل لومحملا لوق لوقلا ،هل لمحي نأ

 .روص ردنب ىلإ هلمحو : باوصلا )٤٨(

٣٥٥ _



 لصف

 ىلإ ارفاسم بكرف .اناكد لجر نم دعقتسا رفاك يفو : هللا همحر 6هيلإ هنمو

 ناكدلا بحاص دارأف .ناكدلا يف .عاتملا ضعب هل يقب دقو رفسلا يف تايف ،رحبلا

 ءارك هلأ .ناكدلا يف عاتملاو رفاكلا تام ذنم نونس كلذل تضم دقو .هناكد

 ؟ ال مأ كلذ بلط اذإ نينسلا نم يفمام

 يذلا تقولاب ءارك الإ ناكدلا اذه ءارك نم رفاكلا ىلع سيل نأ .يدنع اميف : لاق

 .ناكدلا نم جرخت مل هتعلس نأ لبق نم ،ءارك يدنع كلذ دعب هيلع سيلو .هيف هاركأ

 هللاو } هناكد لمعتسيو .اهيلع نمأي ثيح رفاكلا ةعلس لزعي نأ ناكدلا بحاصلو

 .ملعأ

 ذخأ جاسنلل زوجي له . تاراجإالا ي عرشلا نايب ءزج يف ،تدجوو : هل تلق

 اهذخأ جاسنلل زوب ال : لاقف . هيطعي نأ بوثلا بحاصل زوجي لهو .‘٠)ةفحتلا

 ؟ ةفحتلا هذهام انفرع . هيطعي نأ بوثلا بحاصل الو

 الو { ةرجألا نم هيلع اهراشت يذلا نع ماعطلا نم ءيش ةدايز اندنع ةفحتلا نإ : لاق

 .كلذ تبثي الف ،ةاضارملا ريغ ىلع امأو .امهنيب هاضارملا ىلع يدنع كلذ قيضي

 اذإ ،اندنع اذهو . ىطعملا الو يطعملل زوجي ال هنأل رظن .يدنع .ةلاسملا هذه ينو

 . ملعأ هللاو ! مهنيب زاج ايضارت

 الف ؤثفيصلا ةدم ىلإ ؤبح يرج اذكو اذكب ،اضرأ دعقأ لجر يفو : هل تلق

 كلذ زوجيأ .بحلا نع اضوع . مهارد دعقملل دعقتسملا ملسي ىتح اقفتا لجألا لح

 ؟ ال مأ

 اقفتاف ةضقتنم ةرجأ تناك نإو .زوجي ال لوقلا رثكأف .ةتباث ةرجألا تناك نإ : لاق

 اضرا ةرجآ اذإ ةتباثلا ةرجألاو .كلذ قضي مل .هضرأ هرجآ نع مهارد هيطعي نأ

 هللاو }ةتباث ةرجأ كلوق ىلع ،ةرجأ هذهف .ةمولعم ةرجأب اهدودح نافرعي {ةفورعم
 .ملعأ

 تبليأ ؛ ةفورعم ةرجأب اضيرم َيواَدّيل ادحأ رجؤي يذلا يف لوقت امو : هل تلق

 ؟ ال مأ ءيش هل بجأ ،تئرب امدعب ةلعلا تعجر اذإ تيارأ ؟ ال مأ كلذ

 قطانملا ضعب يف ىمست .هل اعيجشت اهيلع قفتملا ةرجالا نع ةدايز جاسنلل ىطعي امم فرعلا هب ىرجام يه : " )٤٩)
 .«لونلا»

۔ ٣٥٦ _۔-



 يدنع ةرجأ هذهف .اذكو اذكب إ هتلع أربت نأ ىلإ ضيرملا يوادي نأ هرجأتسا نإ : لاق

 . لودعلا رظنب { هئانع ردق ىلع { هلثم ةرجأ ريجألل ناك امهدحأ ضقن نإ . ةلوهجم

 نم هلام ىدف مث ةنس يرتشملا نم هدعتقأو رايخلا عيب هلام عاب نمو : هل تلق

 تيقب ىتلا رهشألا ردقب }هنع طقسي نأ يرتشملا نم دارأو ،ةداعقلا ةدم ىضقنت نأ لبق

 . ؟ ال مأ باسحلاب هلأ 3 ةنسلا هذه نم
 .ءاملا كلذكو باسحلاب هل نوكي نأ ينبجعيف ،عرزت اضرأ دعتقا ناك نإو : لا
 .ةرمثلا كارد لبق هلام ىدف ناك نإف .زوجت ال لخنلا ةداعقف .اللخن دعتقا ناك نإو
 سيلو يرتشملل يهف ةرمثلا كارد دعب هلام ىدف ناك نإو .عيش يرتشملل سيلف

 سأر الإ يرتشملل سيلو .لحي ال ،ابر وهف مهاردلا دعتقا ناك نإو . عيش اهنم عئابلل
 . ملعأ هللاو 5 هلام

 ىلإ .ةلسافملاب الجر ءاكرشلا ضعب هاطعأ كرتشم لام يف ،لوقت امو : هل تلق
 يذلا كيرشلا تام مث ،اهالعج ىتلا ةدملا تضقنا ىتح لجرلا هلسفف . ةمولعم ةدم
 رئاس هركف ؛ هتصح لسافلا بلطو .ةمولعم ةدم ىلإ .ةلسافملاب لاملا كلذ هاطعأ

 ؟ كلذ يف ةجحلا مهلا . مهكيرش ىطعأ ناكام هوطعي نأ ءاكرشلا

 : نيملسملا ضعب لاق دقف .نيملسملا نيب ،©فالتخالا اهيف ءاج ةلسافملا هذه : لاق

 ضعب لاقو .ءاكرشلا عيمج يأرب نكي مل نإ هتصح ردق ىلع هلساف نمل همزلي لسافلا
 هللاو انيلإ بحأ ريخألا لوقلاو . هلساف نم ىلع ءانع لسافللو ،ةضقتنم ةلسافم هذه

 .ملعا

 لصف

 ةعابم لاومألا ضعبو ،اهقّسي لاومأ عمجي جلف يفو : هنلا همحر هيلإ هنمو
 ىلع تلق .جلفلا رفح ةرجأ يف .رايخلا باحصأو لصألا باحصأ فلتخاف !رايخلاب

 ؟ ةرجألا نوكت نم

 .ءاملا لفتسي هنأل هحلاصم نم اذه نأل رايخلا عيب هديب نم ىلع ةرجألا نإ : لاق

 رافحلا ةرجأف ليس هسبك وأ بارخلا هيف ثدحف يقسي ناك اذإ هيلع رافحلا ةرجأو

 . هيف مهتهفاشو 6 انخايشأ نع هتظفح اذكه .رايخلاب يرتشلملا ىلع

۔ .« ٣٥٧



 يف ثدح (٢")املف ،ءايلل دعتقملا ين هللا همحر حلاص انخيش ىتفأ دقو : هريغ لاق

 . عجر . هللا همحر هنع هتظفح اذكه دعتقملا همزلأف هريغ وأ ىصح نم بحش جلفلا

 نم هبيصن عبب مهدحأ دارأف 5 مهنيب ناعاشم لامو ءام مهل سانأ يفو : هل تلق

 عيبت نأ ىضرن الف }ةلمج اذه انلام هب يقسن ءاملا اذه نأ جتحاو ،ضعب هركو 5ءاملا
 .لاملاو ءاملا انمساقت نأ الإ ءاملا نم كبيصن

 لبق نم هب ىقسي ناك ايك لاملا اذه نم هبيصن ىقسي نأ كيرشلا اذه ىلع نإ : لاق

 نم هعنمأ ردقأ الف ،لاملا اذه نم هبيصن هب يقسي ناك يذلا ءاملا اذه عيب دارأ نإف

 ىقس نإف .كلذ ىلع ربجيو ،لاملا اذه نم هبيصن يقسي نأ هيلع مكحي لب كلذ

 لزعيو لاملا اذه هءاكرش مساقي نأ دارأ نإو .كلذ ريغ هيلع الف لاملا اذه نم هبيصن

 نأ ينبجعيو .تامملاو ايحملا يف ملسأ وهو ،يلإ بحأ كلذف { مهبيصن نع هبيصن وه
 . ملعأ هتناو اوبلط اذإ لاملا اذه يف هءاكرش مساقي نأ كيرشلا اذه ىلع مكحي

 هيف امهدحألو رخآ لجرل ايهنم لك نيلام نيب 'ث)تاوملا اذه ناك اذإو : هل تلق

 وأ ،ايهنم ىلعأ وأ نيلاملا نيذهب اليطتسم ناكو .هفرط وأ هطسو يف نيط ءانب وأ .ةلخن
 ؟ كلذ يف مكحلا فيك ؛ امهالك تاوملا اذه ايعداو .امهدحأب ")يوتسم ناك

 لاقف .فالتخالا كلذ يف يرجيف .نيلاملا نيذه يرتسم تاوملا اذه ناك اذإ : لاق
 لوقلا اذهو .ًافوقوم نوكي : لاق نم لاقو .نافصن امهنيب وه : نيملسملا نم لاق نم
 اهلف تاوملا يف يتلا ةلخنلا امأو . هب ىوتسا يذلل وهف امهدحأب ىوتسا نإو .ينبجعي

 . ءانبلا هيلع ماقام الإ ،تاوملا نم ًاثيش كلمي الف ءانبلا امأو .اهلوح ام ناعارذ

 مهيفو ،ليلقلا هل نم مهنمو ؤريثكلا هل نم مهنم ،ةثرو نيب لام يفو : هل تلق
 ال لاقو ،ريسيلا هل نم هركف ،لاملا اذه ءانط ةثرولا ضعبو ماتيألا ءايلوأ داراف ى ماتيأ

 ترسعتو ، عساو ريغ لاملا ناكو ةرجشلاو ةلخنلا نم يبيصن ذخا ىتح ىضرأ

 اذإ ارمت مسقيل كرتيو لاملا اذه ىنط رسعي نأ لجرلا اذهف زوجي له ؛ الخن هتمسق

 ؟ ال مأ لاملا اذه ينط ةثرولا ةيقب دارأ

 نإف نزولاو ليكلاب هتمسق كردي الام لك نأ .رثألا نم انعمسام ىلع : لاق

 6 نزولاو ليكلاب هتمسق كردت يذلاو .هكيرش ةصح عم هتصح عيب ىلع ربجي كيرشلا
 )٥٠( .جلفلا يف ثدح اذإف : دارآ هلعل . .

 )٥١( مالكلا نم طقس ىلإ ريشي . . .تاوملا اذه ناك اذإ : هلوق يف اذه ةراشإلا مسا .
 .ضرالا نم ىوتسملا سفن يف يأ ايرتسم : باوصلا )٥٦(

۔ ٣٥٨ ۔-



 ةصح عم هتصح ميب ىلع كيرشلا ربجي مل .ةمسق يف ءاكرشلا ىلع هيف ررض الو

 . ملعأ هتلاو { هئاكرش

. ) 

 . يرتشملا كله مث !رايخلا عيبب الام ىرتشا لجر يفو : هللا ايهمحر .هيلإ هنمو
 قدصملا نإ مث ؛ هللا ءاشام مهيديأ يف ،لاملا اذه ثكمف . هتثرو نيب اثاريم هكرتو

 حصي ملو ،لاملا اذه انمسق دق نحن ةثرولا لاقف .كلذ نم رايثلا ةاكز ديري مهاتأ

 ؟ ال مأ كلذ يف مهلوق لبقي له .ةاكزلا هيف هيلع بجحتام انم دحال

 اذإف . ضقتنم رايخلا عيبب ىرتشلملا لاملا اذه يف مسقلا نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 رايخلا عيب ءادف امأو .مسقلا يف مهلوق لوقلاو .زوجي ال هنأ لوقأ الف مسقلا ةثرولا منأ

 نم هبيصن ردقب ةثرولا دحأ نم يدفي نأ عئابلا دارأ اذإف . يرتشملا تومب قرتفي هنإف

 الو .ايح يرتشملا ناك اذإ عئابلا تومب رايخلا عيب قرتفي الو .زئاج كلذف ثاريلل

 . ملعأ هللاو }ءادفلا هيلع قرفي نأ يرتشملا ىلع مكحي

 ىلع جلفلا لمحي لهو .نيضرالاو تاوملا ىلع تويبلا مسق لمحي لهو : هل تلق
 ؟ ال مأ لوصألا ىلع قيقرلا وأ ضورعلا ىلع ناويحلا وأ رخآ جلف

 (7٨)ضعب اهضعب ىلع جالفألا لمحت نأ مسقلاب اوضرو .نيغلاب ةثرولا ناك اذإ : لاق

 لمحب ةثرولا ضري مل نإو .كلذ زئاجف لوصألا ىلع تويبلا لمحت نأو مسقلا ين
 .اماتيأ ةثرولا يف ناك اذإ كلذكو ؛ كلذ ىلع نوربجي الف ضعب اهضعب ىلع جالفألا

 .ماتيألل حالص هيف .جالفألا ىلع تويبلا لمحو ضعب اهضعب جالفألا لمح يف ناكو

 ٥ كلذ عيمج عابيف باودلاو قيقرلاو ناويحلا امأو .حالصلا رظن ىلع ،كلذ زئاجف

 ىضارت نإو . كلذ هلف © نمثلاب كلذ نم ائيش ذخأي نأ دحأ دارأ اذإو . هنمث مسقيو

 نأ ردقأ الف لوصالا ىلع باودلاو ضورعلاو قيقرلا اولمحو { نيغلاب اوناكو ث ةثرولا
 . ملعأ هللاو ،كلذ زؤجا ال

 يعدملا ركنأو هضرأ نم ائيش ذخأ هنأ هبحاص ىلع لجر ىعدا اذإو : هل تلق

 ىلعو . ًائيش هضرأ نم ذخأ هراج ن نأ ةلداعلا ةنيبلا يعدملا ىلعف & ىعدملا ىوعد هيلع

 7 امأو .ائيش هراج ضرأ نم ذخأام هللاب نيميلا هيلع ىعدملا

 لك : لاق نم لاقف .نيملسملا نيب ب فالتخا كلذ يفف بارخ ضرأ امهنيب ناكو

 .ضعب لع اهضعب : باوصلا )٥٢(

۔ _ ٣٥4٩



 ًايوتسم بارخلا ناك اذإ نافصن ايهنيب وهف ،نيبارخ نيب رايع لكو نيرايع نيب بارخ
 لخنلا ساقي هنإ : لاق نم لاقف رجشلا امأو .فوقوم هنإ : لاق نم لاقو . "

 ساقي ال رجشلا نإ : لاق نم لاقو . نيفصن رجشلاو لخنلا نيب يتلا ضرألا نوكتو

 .يلإ بحأ لوالا لوقلاو .ساقي رجشلا لب .سايقلا عطقي لب .لخنلا
 ولو } نيملسملا ضعب لوق ىلع نافصن ايهنيب بارخلاف بارخ امهنيب ناك اذإ نالاملا امأو
 وهف بارخلا نم ةبيرق رخآلا لاملا ضرأو بارخلا نم ةبيرق نيلاملا دحأ لخن تناك

 بارخلا يف ةلخنلل نإ : نيملسملا نم لاق نم لاقو .نيملسملا ضعب لوق ىلع 6ايهنيب

 نإ : لاق نم لاقو .نيفصن رامعلا نيب وهف ةلخنلا سايق دعب يقب امو نيعارذ

 لاقو . ةلخنلل هلك بارخلا نإ لوق هيفو .دحأل كلم هيف مدقتي مل اذإ فوقوم بارخل
 . فوقوم لاق نم

 عرذأ ةثالث رادقم اهلطني نأ دارأو ، قيرطلا برق لام هل لجر ناك اذإو : هل تلق

 الئل ارادج هضرأ يف ىنب مث .نيعارذ وأ . عارذ ردق هضرأ نم كرتو رثكأ وأ لقأ وأ

 رادقم قيرطلا ىلع حسفي ىتح مأ .هيفكي كلذ ىرت له . قيرطلاب رضيو 5.ا؛")ماهني
 ؟ هضرأ نم هرفحنام

 . عرذأ ةثالث نم رثكأ هضرأ نمثاررَغُي ناكو "قيرط برق هضرأ لطني ناك اذإ : لاق
 لطنيام رادقم هضرأ 7 كرتي : لاق نم لاقو . عرذأ ةثالث هضرأ نم كرتي نأ هيلعف

 هيلع بجي امم لقأ هضرأ نم كرتو ،قيرطلا برق هضرأ ى ارادج ينب اذإ امأو .اهنم

 لطنيام ردقب هضرأ نم كرتي نأ هيلعو ؤرادجلا عطقي ال لوقلا رثكأف ؛ حسفلا نم

 .اهنم

 لصأ نال .ءايلل آلزان ناكملا تبثي يأ «هضرأ نم زرغي» هلوق امأ : فلؤملا لاق

 :" نب باكر وهو زرغلا }هلجر لجرلا زرغو .هيف هتبثأ اذإ ءيشلا يف ءيشلا زرغ
 حتفب ،ززغلا امأو .لبقتسملا نم هرسكو يضاملا ةلمهم حتفب ،نيلعفلا نيذه
 تزرغ اذإ ةدارجلا يهف . افّعضم لعفلا ناك اذإ امأو (٦٨أ)ةلمهملا ءارلا مزجو ةمجعملا

 هعضوم نم هلوح اذإ رجشلا زرغ اذإ كلذكو . تزر لثم ؤ©ضيبتل ضرألا يف اهبانذأ

 . عجر .ةغل هيف دجأ ملف لاطنلا امأو .هيف هتبثف رخآ عضوم ىلا

 .راهني الئل : ماهني الئل )٥٤(

 .رفحي } قمعي : زرغي )٥٥(
 . مالكلا ل طقسو صقنب يحوي قايسلا )٥٦(

- ٣٦٠ _



 اذه بحاص دارأ مث ٥ جلفلا ءام عبات قيرط ىلع رمت ةيقاس هل لام يفو : هل تلق

 زوجت له ،لاملا اذه ةيقاس نم هيقسيو لاملا اذه عم الام ثدحي نأ هريغ وأ ،لاا

 وأ لرايخلا عيبب دجسملل لخنلا نم ءيش لاملا اذه يف ناك نإ تيأرأ ؟ ال مأ كلذ

 لاملا اذه ثدحي نأ دارأ يذلل عسوأ نوكي له ،نيتلخن وأ ةلخن لثم .عطقلا ميب

 ىلع مهقيرط رمت نيذلا جلفلا اذه ةابج نذأتسا ثدحملا اذه ناك اذإ تيأرأ ؟ال ما

 ؟ ال مأ كلذ زوبي له .ميتيلا مهيف ناكو ،مهئام قيرط ينعأ { ةيقاسلا هذه

 يذلا لاملا لفسأ نم ، يقست نكي مل قيرطلا يف رمت يتلا ةيقاسلا هذه تناك نإ : لاق

 هذه نم لام ىقسي نأ هل زوجي الف لاومأ ةعبرأ .ةيقاسلا هذه نم هيقسي نأ ديري
 تناك اذإ : لاق نم لاقو .لوقلا رثكأ ىلع .هثدحي نأ ديري يذلا لاملا وهو .ةيقاسلا
 نأ هل زئاجف لاومأ ةثالث .هثدحي نأ ديري يذلا لاملا لفسأ نم 3 ىقست ةيقاسلا هذه
 . ةيقاسلا هذه نم هيقسيو ،عبارلا حتفي
 دجسمل اتناك اذإ دحاو لام ةلزنمب ايهف عطقلا عيبب دجسملل ناتللا ناتلخنلا امأو

 . نيلام ةلزنمب ايهف نيدجسم اتناك اذإ امأو .دحاو

 هيف يلوقو .هنيعب صوصنم رثأ ىلع ايهيف فقأ ملف شرايخلا عيبب ناتللا ناتلخنلا امأو
 . ملعأ هللاو ، نيملسملا لوق

 لصف

 يرتشي نأ هل زوجمأ . عيبلل ةكورتم ةنامأ لجر دنع ناك اذإو : هللا ايهمحر .هيلإ هنمو

 ؟ هريغ كلذ يلوي مأ ،هريغل وأ هل اهنم

 ذخاي نأ هل نإ : لوق .فالتخا هيفف نزويو لاكيام امأ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 نأ هليكو رمأيو اليكو لكويف هءارش دارأ نإو .زوجي ال : لوقو .هريغل عيبي ايك هسفنل

 لاكي الام امأو . هسفنب عئابلا وه ناك اذإ اذهو ؛ هل يرتشي وه هنأ هفرعي ال اليكو لكوي

 . ملعأ هللاو ةفصلا هذه ىلع الإ هل هؤارش نوكي الف نزوي الو

 ضرقتسي نأ هل زوبأ هريغ وأ دجسمل ةنامأ مهارد هدنع تناك اذإو : هل تلق

 دعب دريو دجسم حالص يف لاملا تيب مهارد نم ضرقي وأ ،هريغ ضرقي وأ !اهنم
 ؟ كلذ

 ةنامألا نوكت نأ الإ كلذ زوجي ال يرايتخاف هسفنل هتنامأ نم وه ضرتقي نأ امأ : لاق

 . صخرلا ضعب اذه لثم يف تءاج ولو ،هرمأ كلام نوكيو كلذب هسفن بيطت نمم

۔ - _ ٣٦١



 ةللاو زوجي ال اذهف دجسمل لاملا تيب ضرقي نأ امأو .ملسأو ىلوأ اذه نع هزنتلاف

 .ملعأ

 تناك نإف . ةريثك هوجو ىلع اهماكحأ فرصتت يهف ،هذه كتلأسم يف تركذام امأو

 نم تبهذ اهنأ كلذ دعب ردي ملو كلاهلا دنع اهنأ مكحلا ين حص دق ‘})نيامألا هذه

 ي اهب مكحي ال لوق : نالوق كلذ يفف ؛ هدي يف يذلا لاملا اذه ين ةيقاب يهو 6هدنع

 كلاهلا ىلع ةنومضم يه : لوقو .كلاهلا لام يف .ةيقاب اهنأ حصي ىتح كلاهلا لام
 اذه باحصا فلتخاو .هلبق نم اهنمضي ال افلت هدنع نم تفلت اهنأ حصي ىتح

 .هنيد لبق كلاهلا ىلع اهنايض نوكي : مهنم لاق نم لاقف : ليواقأ ةثالث ىلع ،لوقلا

 اذإ امأو .كلاهلا نيد لثم اهلعج هنأ .هلقلا همحر ارمع نب دمحم خيشلا تعمسو

 اطولخ هلام اهنأو ؤبكرملا يف هب ءاج يذلا لاملا يف اهنأ تانامألا هذه تحص
 اذه مهنيب ميقي نأ ينبجعيف ؛ اذكو اذك لاملا يف هل دحأ لك نأ حصو !‘ث“)اهعم

 لوقب الإ كلاهلا ىلع تانامألا هذه حصت مل نإو .هطسقب مهنم دحاو لك .لاملا

 لاملا مكحلا يفف هب مكحي ال باتك لثم .مكحلا يف زوبحت ال ةحصب وأ ،يعدللا

 .لاملا هدي ين يذلا نيمي ةنامألل يعدملا دارأ نإو . مهكلاه دي يف دجو ناك اذإ ةثرولل

 نيميلا هيلع هلف ،كلاهلل لاملا ملعي امنأو ؤأقح هيف يعدملا اذهل ملعيام هنأ ركنأ اذإ
 هيف يعدملا اذهل ملعي الو نالف نب نالف كلاهلا دي ي لاملا اذه دجو هنأ مكحلا يف

 نأ لاملا هدي يف يذلا ملع نإو “كلاهلا دنع .هيف ةنامأ هل نأ ىعديام لبق نم قح
 ةنامأ نم صالخلا دعب الإ .ةثرولا ىلإ هلك ‘©٠»هصيلخت هل زجي ل ا ةنامأ هيف يعدملا اذهل

 . ملعأ هتلاو ،لجرلا اذه

 ةدم ريغ ىلإ ناك فصنلاب هل اهمعطي ةباد لجر نم ذخأي يذلا يفو : هل تلق

 تيأرأ ؟ ال مأ اهنايض همزليأ ؛ ينتقملا دنع ةبادلا تفلتو .ةمولعم ةدم ىلإ وأ { ةمولعم

 مأ اهنايض همزليأ ؛ تفلتو ؤاهبر يأر الب اهمعطي رخآ لجر ىلإ ينتقملا اذه اهعفد اذإ
 ؟ ال

 هربغ ىلإ اهعفد نإو . هيلع نايض الف هنم عبيضتب اهفلت عقي ملو اهيف دعتي مل اذإ : لاق
 ىلع تفلت اذإ نايضلا هيلع ينبجعيف }ةقث ريغ هيلإ اهعفد يذلا كلذو ،اهبر رمأ ريغب

 .تانامألا : حصنالا (٥٧)

 .اهعم طولخ هلام ناو : باوصلا لعل )٥٨(
 .هميلست : هصيلخت )٥٩(

۔ _ ٣٦٢



 ةقث ىلإ اهملس ناك نإو .هنع طقسيو .هؤانع هل بسحيف .،اهيف ءانع هل نإو !اذه

 . ملعأ هللاو تفلت نإ فالتخا هنيمضت يفف اهبر رمأ ربغب

 سرعلا ىلإ ريست وأ ،دلبلا لصت نأ ىلإ ايلح ةأرمإ تراعأ ةأرما يفو : هل تلق

 يلحلل ةنماض نوكتأ .ناكملا كلذ ىلإ هتدح يذلا دودحملا غلبي نأ لبق يلحلا فلتن

 ؟ ال مأ
 الف '٠٠)هل ظفحي سيل ناكم يف هكرتت نأ لثم .اهنم عييضت ريغب فلت ناك نإ : لاق

 . ملعأ هتلاو نمضت

 ىلإ هملس {هبر فرعي ملو .ائيش صل دي نم دحأ ذخأ اذإ رثألا نمو : فلؤملا لاق

 . هتلا ىوقتب هرمأيو صللا

 لصحف

 . هللا همحر يوزنلا ىنيسارخلا ناسغ نب دمحم نب هللادبع هيقفلا خيشلا باوج نمو

 نمأ لجر ي لوقت امو : : هللا همحر ى يلاعسلا يرمعملا دوعسم نب دمجأ يلاولا خيشلا لإ

 نم ريغ ىلإ نيمألا اهعفدف ؛ اهددع فورعم مهاردلاو لجر اهيطعيل مهارد الجر
 نم ىلع .ةصقان اهدجوف .اهبر ىلإ يناثلا نيمألا اهعفد مث © مهاردلا بحاص هرمأ

 ؟ اهناصقن نوكي
 وأ تصقنف إ ةقث ريغ الجر هتنامأ ىلع لوألا نيمألا نمأ اذإف : قيفوتلا هللابو باوجلا
 .همزلي هنأ امهدحأ : نالوق هيفف ةقث لجر هتنامأ ىلع نمأ نإو . مرغلا هيلعف ،تعاض
 . هللا ايهمحر }يلع نب ىسومو بوبحم نب دمحمل نالوق امهو .همزلي ال هنأ رخآلاو
 .ةأرملا تفاخف اهراد برق قيرح عقوف ،مهرد ةئام ةارمإ عدوأ الجر نأ يورو
 هينمأتأ : ةأرملل لاقف احيرش اوتأف . مهاردلا تعاضف . الجر اهتنمأو مهاردلا تذخان

 تيارام : هريغ لاق .نيسمخب اهنم اوضرا حيرش مهل لاقف معن : تلاق ؟ كلام ىلع
 . مويلا كلذ ريغ حلصب رمأ احيرش

 لصف

 ىنيسارخلا لماز نب ديعس نب حلاص ٠ هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو

 همحر ئ يلاعسلا يرمعملا نسحلب نب رماع نب ١ هللادبع خيشلا ىلإ ۔ هللا همحر « يرزنلا

 )٦٠( ةداع لاملا هيف ظفحي ال ناكم يف : باوصلا .

۔ ٣٦٢٣ ۔



 نم هل اولمعو .ءارجأ رجأتساف نيط لمعي نأ دارأ نميف " هتلا كمحر .لوقت امو : هللا
 انماض ناك نإ تيأرأ ؟ ال مأ ءاملل انماض نوكيأ {هديب لعفي ملو مهرمأي ملو .جلفلا ءام

 ؟ ءارقفلل مأ جلفلا حالصإل هملسيأ صالخلا دارأو

 يأر ريغب ،جلفلا نم ءاملا ذخأب مهرمأي مل لجرلا اذه ناك اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 مل ،هيأر ريغ نم ،دحأ ءام نم هل اوليغي نأ ىلع مهرجاتسي نأ ةّين الو ،لاملا بابرأ
 نايضلا صالخو . هريغ وأ ريجأ نم هيف ىدعت نم ىلع ءاملا نايضو . نايض يدنع همزلي
 .'`ا)مر وأ الوصأ جلفلا ناكو جلفلا لصأ نم هذخأ ءاملا ناك نإ كلذ ن

 ٦ الوصأ جلفلا ناك نإ : لوقو . جلفلا لهأ عمجي حالص يف إهمزلام عضي

 نكمي ناك اذإ مرلا يف كلذك اضيأ لوقو .هبر فرعي مل اذإ ءارقفلا يف هنم :7 :

 ملو ؟سانلا نم دحأل ًاصاخ ءاملا تقولا كلذ يف نوكي وأ .ةداعقلاب هايملا بلغت هيف

 . ملعأ هللاو .هبر فرعي
. ) 

 ناديبع نب هعمج نب هللادبع نب دمحم ،هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو

 يرمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع ،يلاولا خيشلا ىلإ { هللا همحر يوزنلا يدمسلا
 اهرجزف ،هبرخت هثرح يف ةباد دجو نميف يديس لوقت امو : هللا همحر 6 يوزنلا يلاعسلا
 .اهباصأام نايض همزليأ ؛ كلذ لجأ نم راوع اهباصاف اهبرض وأ اهقاسو ،هعرز نع
 ؟ هعرز نع اهبرض اذإ سبح همزلي وأ
 نكي ملو ، عرزلا نم اهتقايس ىنعمب ةبادلل هبرض ناك نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 ًارضم برضلا ناك اذإ امأو .كلذب سأب الف اهنمث نم صقني الو ؤاهب رضم برضلا

 يف لهجي نمم لهجلا اذه ناك اذإف سبحلا يف امأو .ناضلا هيلعو ،كلذ زوجي الف اهب
 ملو كلذ يف لهجي ال نمم ناك نإو .سبحلاب قيقحف سانلا ىلع لواطتيو ‘كلذ
 . كلذ يف ةرثعلا ليقأ سانلا ىلع لواطتي

 ملو لزت مل مهيلع برخت ،سانلا ىلع ةراض باودلا هذه تناك اذإو : هل تلق
 .تفلتو تلصح اذإف ،مهعرزو مهضرأ يف اهل "!"اوكبشي ىتح اهضبق عطتسي

 ؟ ال مأ اهنايض مهمزليأ

 . . .ليوط انامز سردناو هؤام عطقنا يذلا جلفلا وه دارملا لعلو لمهملا .لغتسملا رغ ميدقلا : مرلا جلفلا )٦١(
 .كسقو هيف عقتل اكابش اهل اوبصني : ال اركبشي )٦٦(

۔ ٣٦٤ ۔-



 هرظنف سبحلا امأو . نايضلا مهيلعف هتركذ يذلا مهلعف نم باودلا تفلت اذإ : لاق

 6 لبق نم يدعتلا مهنم يرجي نمم مهتركذ نيذلا ءالؤه ناك نإف .رمألاب مئاقلا دنع

 . ةضورفم ةضيرفب سيل سبحلاف .ةلز مهنم اذه عقو ناك نإو .سبحلاب نوقيقحف
 .ملعأ هللاو ، كلذ هيلع قيضي الف حلصأ مهسبح كرت رمألاب مئاقلا ىأر اذإو

 بجأ ،“ضقناف دجسم ىلع تعقوف ارجح لبج لعأ. نم طقسأ نميف لوقت امو
 ؟ ال مأ لودعلا رظن ىلع نوكيو ،نايض هيلع
 ىلع لودعلا ردقي مل نإف ،نايضلا دجسملا ىلع رجحلا طقسأ نم ىلع بجي معن : لاق

 هللاو ناضلا هيلع يذلا لجرلا وهو . مراغلا لوق لوقلاف ناضلا كلذ ةفرعم

 . ملعا

 لجرلا ناكو امهريغ وأ ماشلا وأ ةرصبلا لهأ نم لجرل نايض همزل نمو : هل تلق

 يذلا دلبلا كلت ءارقف ىلع هقرفي نأ هل زوجيأ .همزلام ىضقي نأ دارأف ، نايع لهأ نم

 هلصوي نم الو دلبلا كلت ىلإ لصي نأ ردقي مل اذإ تيأرأ ؟ ال مأ هفرعي مل اذإ لجرلا هيف
 ؟ ال مأ هدلب ءارقف ىلع هقرفيأ 3هل

 نم لاقو .ناضلا هل يذلا دلبلا يف قرفي : لاق نم لاقف .فالتخا كلذ يف : لاق
 . ملعأ هتناو ءاش عضوم يأ يف هقرفي : لاق

 اهبحاص نذإ ريغب رخأ الجر اهراعاف لجر نم ةيراع لجر راعتسا اذإو : هل تلق
 ؟ اهنم نم ىلع ناضلا نوكيأ تفلتف

 . نايضلا هيلعف اهايإ هراعأ يذلل تسيل ةيراعلا نأ ًاملاع يناثلا ريعتسملا ناك نإ : لاق

 . ملعأ هللاو تفلت اذإ هراعأ نم ىلع نايضلاو { هيلع نايض الف ًالاع نكي مل نإو

 لصف

 هللا همحر ، يجولفلا هللادبع نب حلاص يلاولا خيشلا ىلإ 3 هللا همحر 3 هباوج نمو
 ضرقملا لجرلا اذه جاتحا مث ،رهش ىلإ مهارد الجر ضرقأ لجر يف .يديس
 تيأرأ ؟ ال مأ لجألا لولح لبق هايإ هضرقأ اميف ضرتقملا بلاطي نأ هل له مهاردلا

 نيمي هيلعأ ،كلذ رخآلا ركنأو لجألا ضرقملا ىعداو ، مكاحلا دنع ارضح اذإ يديس
 ؟ ال مأ كلذ ي

 نم لاق نم لاقو .لجألا ضرقلا يف نإ لاق نم لاق : قيفوتلا هللابو باوجلا

۔ _ ٣٦٥



 ىتم همههارد ذخأي نأ ضرتقملا زئاج ةفصلا هذه ىلعف .ضرقلا يف لجأ ال : نيملسملا

 ىعدا اذإ ضرقملا ىلع نيمي ال لوقلا اذه ىلع كلذكو . ينبجعي لوقلا اذهو .دارأام

 . ملعأ هللاو ،لجأ ىلإ ضرقلا نأ ضرتقملا

 كيلع يتلا مهاردلا هذه ملس هل لوقي مث مهارد لجرل هيلع ناك نمو : هل تلق

 مث ؛ نالفل تراص دق وأ نالفل يه يل كيلع يتلا مهاردلا نإ هل لوقي وأ نالفل

 نم صالخلا لجرلا اذه دارأ مث 5هل رومأملا وأ رمآلا نيلجرلا دحأ تومي وأ بيغي

 ؟ اهملسي نمل مهاردلا هذه

 نالفل يه يل كيلع ىتلا مهاردلا نإ قحلا هيلع يذلا قحلا بحاص لوق امأ : لاق

 .هل رقملل هيلع يذلا قحلا ملسي © قحلا هيلع يذلا نإف ،قحلا هل يذلا تام اذإف

 يذلا قحلا ملسي نأ دارأ نإ ،قحلا هيلع يذلل رايخلاف ،أيح قحلا بحاص ناك نإو
 يذلا نإف ،رارقإلا رقملا ركنأ نإو .رارقإلا رقملا ركني مل نإ 5هل رقملل وأ رقملل هيلع

 هذه مئس : هلوق امأو . هرارقإب هيلع دهشيو 5رقملل هيلع يذلا قحلا ملسي قحلا هيلع

 يذلل سيلف قحلا هل يذلا تام اذإف . كيلع يتلا مهاردلا يهو نالف ىلإ مهاردلا

 نأ قحلا بحاص هل لاق يذلا لجرلا كلذل هيلع يذلا قحلا ملسي نأ قحلا هيلع
 اذه سيلف ،نالفل تراص دق كيلع يتلا مهاردلا نإ : هلوق امأو .مهاردلا ملسي

 نإ ةثرولا ىلإ وأ ،قحلا هل يذلا لجرلا ىلإ قحلا هيلع يذلا ملسيو ، حيرص رارقإب
 . ملعأ هللاو تام دق ناك

) . 

 يدومحملا يلع نب دمحم نب هللادبع ،يلولا يضاقلا ىلإ هللا همحر هباوج نمو
 يف ةمدخ همزلت ال دبعلا نأ ملعاف .دبعلا ةمدخ يف. تركذام امأو : هللا همحر ، يحنملا

 سفن تباط نإو . ةمتعلا ىلإ كرجفلا عولط نم ٠هديس ةمدخ همزلي لب 6هديسل ليللا
 .نيملسملا راثآ نم هتظفح اذكه "يدنع كلذ زئاجف ،ليللا يف هديس مدي نأ دبعلا
 ذخاي نأ هل زئاج كلذكو }هطعي مل وأ ائيش هاطغأ دبعلا كلذ لبقي نأ ديسلل زئاجو
 ردقب راهنلا يف هحارأو ليللاب هدبع ديسلا مدختسا اذإ كلذكو .رفسلا ي هدبع
 اذكه .ليللاب لمعي لمعلا ناك اذإ اصوصخ .كلذ زئاجف ليللا ين هلمعتساام

 . ملعأ هللاو نيملسملا راثا نم هتظفح
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 لصف

 .هتلأسو !هللا همحر دادم نب دمحم نب ناييلس يضاقلا هيقفلا خيشلا باوج نمو
 هتحارب هدسي نأ هل لحأ 5 ةنايض ةباد هعم تناكو فيعض رهن ىلإ ىتأ نميف 7 هقلا همحر

 ؟ كلذ ىلع الإ ردقت مل اذإ ةبادلا برشتل ،هريغ وا

 عافتنا الو يقسلا نع رصقو فعض دق رهنلا اذه ناك نإ : قيفوتلا هتلابو باوجلا

 مل اذإ هتباد ىقسي وأ ،هنم بارشلا ىلإ جاتحا نمل هئام دس زاوج دعبي الف هنم هبابرال

 ىلإ رطضا اذإ .هئام ذسب الإ هباود يقس الو .هنم برشلا هنكمي ملو ٨ هربغ هنكمي

 هل هدس لجأ نم ءاملا بابرأ ىلع ررض ال هنأل كلذ يف } يدنع هيلع نايض الو كلذ

 . ةفصلا هذه ىلع
 وأ 5ةداعق وأ ، يقس نم بابسألا ضعبب هبابرأ هنم عفتني رهنلا اذه ناك نإو : لاق

 هنكمي ملو . هباود يقس وأ هنم برشلا ىلإ دحأ رطضاف عافتنإلا هوجو نم كلذ ريغ

 ىقسي وأ برشي نأ ىلإ هئام دسب الإ هباود ىقسي الو هنم برشلا هنكمي ملو ،هربغ
 ىلإ لصوتلا مدعل هدسي مل اذإ كالهلا هباودو هسفن ىلع فاخ كلذ لعفي مل نإو .هباود

 نإ ءاملا بابرأل صلختلا هل ىنبجعي ٥هنم هتجاح ىضقو هدس اذإف كلذب الإ هئام

 زئاج باودلا يقسو برشلا نال هباود ىقس وأ ،ءاملا نم وه هبرش لجأل ،مهفرع

 . ملعأ هللاو راهغألا نم !اندنع

 هل زوجيأ 3 ةمرص سرغف تافوقوملا لخنلا نم ,يش هدي تحت ناك نمو : هل تلق

 اذإ ت تبارا ؟ يوق وأ افيعض رهنلا ناك ، هن نم اهيقسي نا هرمأ هل زئاج ًايبص رماي نا

 ؟ رارطضإ كلذ عم ناك اذإ ف هعسيأ اهقسأ هن لاق هنأ الإ رهنلا نم اهيقسب هرمأي مل

 دبع وأ } يبص نم ،ةعاطلا هل نمم ادحأ رمأي وأ يقسي نأ دحأل سيل ليق دق : لاف

 وأ تناك ةيوق ،راهنألا ءام نم راجشألاو لخنلا نم هسرغام يقسي نأ غلاب رح وأ

 صخر دقو . مهرمأ نوكلمي اوناك اذإ ،اهبابرأ نذإب الإ ًامر وأ تناك الصأ . ةفيعض

 نمز يف ،اهئام ةرثك دنع ،ةريبكلا راهنألا نم نيترجلاو ةرجلا ردقب كلذ يف صخر نم
 كلذ يف ددش نم كلذ يف ددش دقو .هلهأ هعنايتي الو .ةميق هل نكي مل اذإ بصخلا

 يف هل سيل نم اهيقسب رمأي نأ ينبجعي الو .روثأم دجويام ىلع 5‘"")ةاودلا ةدم ولو

  

. 
 (٦٣) ةليلقلا ةلقلا نع يزاجم ريبعت وهو .ةربحملا يا ةاودلا يف هسمغ دنع ملقلا هذخأي يذلا ليلقلا ربخلا : ةاودلا ةدم
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 اهقسي مل هنأ هدايتعاو هنظ بلاغ يف ناك اذإ .رهنلا نم اهيقسب هرمأي مل ولو ؤءام رهنلا
 . ملعأ هللاو ٦1) ٠ همشغبو هلهجب ءاملا بابرأ ىلع ىدعتيو رهنلا زم الا

 لماز نب ديعس نب حلاص .هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نم ةطقنلا ركذ ي
 دوعسم نب دمحم نب رماع ،يلاوملا يلاولا خيشلا ىلإ هنلا همحر يوزنلا ىنيسارخلا
 ٠ (٦}”بكرم لقد رحبلا لحاس نم طقل يذلا ينفو : هللا همحر . يلاعسلا يرمعلا

 ؟ همكح نوكي فيك

 هفرع ول نأ ةميق هل امم .هبر فرعي مل لام لك مكح نإ : قيفوتلا هللابو .باوجلا
 هل يغبنيف اهب فرعب ةمالع هل تناك نإف دحأ هطقل نإف .هكرتب هسفن بطت مل هبحاص

 .هبر ةفرعم نم سيأو ابر هل فرعي مل نإو . هيلإ هملس ابر هل فرع نإف هب فرعي نأ
 مامإلا هعضيو }هنم هب ىلوأ مامإلا لوقو { هب ىلوأ وه لوقف اريقف هل طقتلملا ناك نإف

 .هريغ الو ريقف هب عفتني ال .‘٨“”يرسح وه لوقو .لوقلا اذه انبجعيو .ةلودلا زع يف
 هللابو 5 مويلا لمعلا هيلع يذلا وه طسوألا لوقلاو .لاملا تيب يف اعيضو نوكيو

 . قيفوتلا

 ٥ سانلا قرط ةرثك عم 5‘٨")رجات ناك طاسب نم مهارد طقال طقل اذإو : هل تلق
 ٍ ؟ ال مأ ءارقفلا ىلإ هب نأ هل ىرتأ
 ةلزنمب وهف ٠ '٨)ائيش هنم ةطتل طقل نمف ٠ نيدعاقلل احابم طاسبلا ناك اذإ : .لاق

 . ناكدلا بحاصل همكحف احابم نكي مل نإو . ةطقللا

 لام تيبل هذخأن نأ انيلعأ .رحبلا يف ٢0؟حيار ءيشب انعمس اذإو : هل تلق

 ؟ال مأ نيملسملا

 يتبحمف نيملسملا لوق ضعب ف زئاج وه امع ينلأست ملو ٠ بحأ اع ينتلأس اذإ : لاق

 .ملظلا : مشغلا )٦1٤(

 . يراصلا ةيرحبلا هيمستو .عارشلا اهيلع دمي بكرملا طسو يف دشت ةليوط ةبشخ : بكرملا لقد )٦٥(
 . هلاح لع ىقبيو هكلتمي نا دحال زوج ال يا .رشحلا ىلا كلمي ال يا : يرشح )٦٦(

 .رجاتل ناك : باوصلا )٦٧(

 .ثيش هنم طقل نمف : باوصلا )٦٨(

 .عئاض هلعل : حيار )٦٩)

۔ -_ ٣٦٨



 لوئسم ريغ ،املاس هيلع مداقلا ناك اذإ ٥ هيف فلتحم ءيش ىلع مودقلا نم ةمالسلا

 . ملع أ هللاو }هنع

 ظفحو ى مهاردب هعيبي نأ هلأ ؛ بر هل نبي ملو  منغ سأر طقل نميفو : هل تلق

 قفنأ يذلا هنمث نم هذخأي نأ زوبجأ ماعطلا نم ائيش هيلع قفنأ ناك اذإ .مهاردلا

 ؟ ال مأ هيلع

 نم ذخأي نأ امأو .هنمث ظفحو {هعيب زوجي نأ ينبجعيف فلتلا هيلع فاخ اذإ : لاف

 كلذ هيلع ذخأي نأ ىون هيلع قفني نأ دارأ نيح ناك نإف .هيلع قفنأام ضوع هنمث

 هجولا اذهل هطقللا هذهل هذخأ ناكو ،هريغ وأ نبل نم ةلغ هنم لغتسي نكي ملو ،هبر نم
 . هللا ءاش نإ كلذ هيلع قضي مل نوملسملا هب رمأ يذلا

 لصف

 لجر هضبقو ،دلبلا يف بري رامح وأ روث وأ ك لمج ناك اذإو : هتا ايهمحر .هيلإ هنمو
 موي لك هيلع رجؤي وأ ،همعطيو ،هيلع مدخي ادحأ يطعي نأ زوبجيأ ابر هل فرعي مو
 ؟ ال مأ ةرجألاب معطيو ٠ اهمويب

 نع بذي اذه لثم نأل 9 لمجلاو روثلا كرت هل ملسأ : قيفوتلا هللابو ٠ باوجلا

 . ملعأ هللاو . ©"')هسفن

 وأ ١ امرص اهب علقيل ةاحسم لجر نم راعتسا لجر ينفو : هللا اهمحر ئ هيلإ هنمو

 هبلاطف تيبلا نم تقرس مث ،هتعاس نم اهدؤي مو هتيب يف اهكرت اهب علق املف .هربغ
 ؟ ال مأ اهنايض همزليأ 5اهيف اهبحاص

 هراعأ نم هيلع طرتشي ملو 5 هتيب نم زرح يف اهكرت ناك نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 هنم عيضت ريغب تفلت اذإ نايض ، يدنع .همزلي مل .اهدري نأ اهلمعتسا نأ دعب اهايإ

 . ملعأ هللاو ى ناضلا همزل تعاضف !اهل زرح ريغ ناكم يف اهكرت ناك نإو . اهل

 رخا لجر ءاجف .كلذ يف يلاولا همزلو كقح لجرل هيلع نم يف لوقت امو : هل تلق

 كيخال وا كل يهف اهذخ : لاقف .منغلا ةلاض نع لثس نيح ةل هنع سابع نبا قيرط نم ثيدح ىلإ ةراشإ مالكلا يف )٧٠(
 ءاملا درت اهؤاقسو اهؤاذح اهعم .اهلو كلام : لاقو بضغو ههجو رمحاف ؟ لبإلا ةلاض يف لوقنام : هل ليق مث ،بثذلل وا

 ١٦١٢١. ص !ج ٦١٥ مقرب بيبح نب عيبرلا مامإلا ثيدحلا جرخأ .اهبر اهدجي ىتح رجشلا لكاتو
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 ؟ مكحلا كلذ فيك .نيمضلا كلذ دعب عجر مث .هنع نمضف
 ولو .قحلا هل يذلا نذإبو ،قحلا هيلع يذلا نذإب نمض نيمضلا اذه ناك نإ : لاق

 .قحلا هيلع يذلا نذإ ريغب نمض ناك نإو .نيمضلل ةعجر الف !مولعم قحلا ناك
 ناك نإو ةعجرلا يدنع نيمضلا اذهلف .هدارأ اذإ هبحاص كردي قحلا هل يذلا ناكو

 .ةعجر نيمضلا اذهل يدنع نكي مل .هدي نم تافو هبحاص قلطأ .هل نمض نيح

 اربأ هل نمض نيح ناك نإ كلذكو هنذإ ريغب وأ } قحلا هيلع يذلا نذإب ةنايضلا تناك

 { ةعجر انهاه نيمضلل سيلف . نيمضلاب كسمتساو ،هل هيلع يذلا قحلا نم هبحاص

 . ملعأ هناو

 خسانلا ىلعو 5اعزج نيثالث ءافحصم هل خسنيل الجر عطاق لجر ينفو : هل تلق
 ' نم عطاقملا تام مث ، مهاردلا هاطعأو ةضف ةيرال اذكو اذكب ةعاطقلاو ؛ ساطرقلا

 اربيأ . هتثرو ىلإ هعفدو ،هلممكو فحصملا خسانلا خسنف ؛ فحصملا لمكي نأ لبق

 ؟ ال مأ كلذ نم

 هللا ءاش نإ أربي هنإف هايإ مهضتقو .مهرمأ نوكلمي نيغلاب ةثرولا ناك نإ : لاق

 مهريغ وأ "مهنم ةقث هضبقي ىتح أربي الف بايغأ وأ ىماتي مهيف ناك نإو .ىلاعت
 . ملعأ هللاو 5 مهيلا هلصويل

 لام هيلإ ملسيأ ،ثاريم يبصلل لصحف .ًارذبم ناك اذإ ىبصلا دلاوو : هل تلق
 . كلذ ريغ وأ يبصلل نايض نم ناك ؟ ال مأ هدلو
 . ةفصلا هذه ىلع هيبأ ىلإ ملسي ال : لاق

 يذلا نكي ملو ،لجرلا تايف ،لجرل نايض همزلي يذلا يف لوقت امو : هل تلق

 اذإ ربيف 5 هثراو اذه نأ ةنيب تدهشو قحلا هل يذلا ثراو فرعي (" )ناضلا نم هيلع

 ؟ ال وأ هثراو هنأ هبلق نأمطا اذإ نايضلا نم هل هيلعام ملس

 .اذه لثم يف بذكب مهتي ال نمم ناكو .ادعاصف نينثإلا نم كلذب دهش اذإ : لاق
 هللاو } مكحلل صالخلا ىنعم يف ،ةنانئمطإلا ىلع ايهنم كلذ لوبق يدنع قيضي الف
 .ملعا

 .ناضلا هيلع يذلا : باوصلا )٧١(
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 لصف

 ىلإ }هللا همحر { يقاتسرلا ديعس نب سيمخ ، يضرلا يضاقلا خيشلا باوج نمو

 : هللا همحر ، يوزنلا يلاعسلا يرمعملا دوعسم نب دمح نب رماع ث يلاوملا يلاولا خيشلا
 اذه يف يذلا لاملا اذه ىلع '""ميقت نأ ىلع كتلكو دق لكوملا هل لاق اذإ ليكولا ينو

 رجأتست نأ ىلعو .مولعم دلب ىلإ هيلع يراكت نأ ىلعو رحبلا ين بكرملاو بكرلا
 نايض همزليأ ،لاملا اذه نم عيش فلتف ؛ العج هل لعجو . عبرلاب هجرختسي نم هيلع
 ؟ ال مأ
 الو . ةنايخ الو } هنم عييضت ريغ نم كلذ نم عيش فلت اذإ : قيفوتلا هللابو باوجلا

 ظفحلا يف رصق نإو .نايض كلذ يف همزلي ال هنأ يعمف .هتنامأ ظفح ف هنم ريصقت

 .ملعأ هللاو ، ناضلا نم روذعم هنأ لوقأ الف .هظفح ىلع رداق وهو ائيش عيضو

) . 

 همحر } يوزنلا ىنيسارخلا لماز نب ديعس نب حلاص هيزنلا ملاعلا خيشلا باوج نمو

 © يوزنلا يلاعسلا يرمعملا دوعسم نب دمحم نب رماع يلاوملا يلاولا خيشلا ىلإ 9 هللا

 هريغ وأ لمج ءعيجيف ضرألا نم ةالفلا يف 5ائيش كرتي يذلا يف لوقتام : هقلا همحر
 تلكأ املانماض ةبادلا بر نوكيأ .ةالفلا يف عوضوملا ءىشلا كلذ لكأيف باودلا نم
 ؟ ةالفلا يف هتباد

 هذهل ناكو 5 ةبادلا هذه ماعط سنج نم لاملا اذه ناك نإ : قيفوتلا هئلابو باوجلا

 ةلمجم ةلأسم يف رثألا نم هتعمسام ىلعف مهعيمج وأ ،دئاق وأ 3 قئاس وأ ى بكار ةبادلا
 ىلع اوناكو . مهدحأ وأ اهظفح يف اورصقي مل نإ رسفم لوقو .تلكأام نونمضي مهنأ

 اهعم نكي ملو ،اهير اهقلطأ ناك نإو . اونمضي رل ةلعفلا ىلع مهتبلغف اهظفح نم ةردق
 نإو .اليل تلكأام هنمض ضعبو .اراهن وأ اليل تفلتأام اهبر نمض ضعبف !دحا
 هللاو . ‘'٨""”تلكأام اذه هنمضي مل ضعبف ك ضايغلا نم لاح يف اهسر اهقلطأ ناك

 .ملعا
 ال مهاردلا بحاص لاقو .ءافو لجر نم مهارد ذخأ نميف لوقت امو : هل تلق

 )٧٢( موقت : هلعل .

 )٧٣( .تلكاام نمضي مل وأ ؛ تلكأام هنمضي مل : باوصلا
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 مكحلا فيك ، ترسكناف اهبحاص يأر الب رانلا اهلخدأف ؛ هل لقي مل وأ .رانلا اهلخدت

 ؟ ةئيدر وأ ةديج تناك ؟ كلذ ين
 رانلا اهلخدأف ،رانلا اهلخدي هنأ هيلع طرشي ملو .اهبحاص نم اهافوتسا ناك نإ : لاق

 هيلع موقتو نمضيو .اهبحاص ىلع اهدر هلف ةئيدرلا امأو . ترسكنا نإو هل ةديجلاف
 دنع هيلع طرش ناك نإو .ةروسكملا ىلع ةحيحصلا ا"ثتأدرام نمضيف .ةحيحص

 ،نايض يدنع هيلع نكي مل ،كلذ ين هل نذاف سرانلا اهلخدي ىتح اهلبقي ال هنأ ءافولا

 . ملعأ هتناو ،رانلا لاخدإ يف اهب هلثم هلعف دعتي مل اذإ

 طبهو لجر هيلع لخدف لام يف يوط يف رجزي لجر يف لوقت امو : هل تلق
 نايض رجازلا مزليأ روجنملا هيلع طقسف ملع ريغب وأ رجزي يذلا ملعب ('")يوطلا

 ؟ ال مأ

 نذإ ريغب لخد 0١ )هيلع طوقسملا ناك نإ هلثمو اذه يف .رثألا نم هتعمسام ىلع : لاق
 باصأ اميف نايض طقاسلا ىلع نكي مل نذإب الإ هيف لوخدلا هل زوجي ال .ناكم يف

 نإو . نايضلا همزلي هنأ وجرأف }هيلع طوقسملا نم طقاسلا باصأ نإو .هيلع طوقسلملا

 ىلعف ،نذإ ريغ نم هيف لوخدلا هل زوجي حابم ناكم يف لخد هيلع طوقسملا ناك
 هيلع طوقسملا نم طقاسلا باصأ نإو .هنم هيلع طوقسملا باصأام نايض ("")طقاسلا

 هل زوجي حابم ناكم يف لخد هيلع طوقسملا ناك نإو .هنايض همزلي هنأ وجراف ءيش
 نايض الو }هنم هيلع طوقسملا باصأام نايض طقاسلا ىلعف نذإ ريغ نم هيف لوخدلا

 روجنملا بحاص ةلأسم يدنع اذه سايق ىلع طقاسلا باصأ امم هيلع طوقسملا ىلع
 يدنع وهف هوتعم وأ يبص نم هيلع ةجحلا موقت ال نمم لخادلا ناك نإو . يوطلاو

 . ملعأ هتلاو ؤ حابم ناكم ين وأ 6 نذإب لخادلا ةلزنمب

 . ماعطلا نم ائيش ("“)تيلع تلكأف ، لجر تيب تلخد ةاش يف لوقت امو : هل تلق
 ؟ ال مأ اهنايض هيلع بجي له } حطس قوف نم وأ رئب يف '"٩)تحاطف اهدرطف هريغ وأ

 ناك نإ . هتيب يف تلخد اذإ ةاشلا جرخي نأ لجرلل نأ رثألا نم { هتعمسام ىلع : لاق

 )٧٤( ةميلسلاو ةئيدرلا ةميق نيب قرافلا : تادر .
 .رثبلا : يوطلا )٧٥(

 .هيلع طقاللا هلعل : طوقملا )٧٦(

 )٧٧( طقسأ نم لعافلا مسا .طقسملا هلعل : طقاسلا .
 )٧٨) ماعطلا نم ثيش هلام نم فلتأ : ينعيو يماع ريبعت .

 )٧٩( .تطقس : تحاط

- ٣٢٧٢ _



 نم اهجرخي نأ هتدارإو فنعب اهقسي ملو اهلثم ةقايس اهقاسو اهجرخيل ةاشلا ره اذه

 . ةفصلا هذه ىلع ،نايض اهيف يدنع هيلع نكي مل "رئبلا يف اهيقلي نأ دري ملو .هتيب
 . ملعأ هللاو ،نايضلا ، يدنع .هيلعف اهفالتإ دارأ ناك نإو

. ) 

 امأو }هللا همحر { يوزنلا ينيسارخلا ناسغ نب دمحم نب هتلادبع خيشلا باوج نمو

 نيرشع ،لاملا ةرمث هل عفدي نأ ىلع ،ةنس هلام هل رجزيل اريجأ رجأتسا نميف كلوق

 اذإو ؟ ال مأ هرُبَع زوجيأ تلقف .ةدملا يف .ةلاهجلاب ريغو رهشأ ةتس هل رجزف ةنس

 نم هتظفحام ىلع ءيش يدنع هل سيلف ،لمعلا متي مل اذإف 5 ةفورعم ةنسل &")هاواس

 لكل كلو لاملا اذه َرجزا لوقي نأ كلذ لثم ةدم ريغ ىلإ ةرجألا تناك نإو .رثألا

 رهشألا ي افلتخا نإو . ىنع اميف هلثم رجأ هلو ،اعيمج ايل ةعجرلا اذهف . هترمث ةنس

 عدم ايهنم يعدملاف .رهشأ ةسمخ ترجز لاملا بحاص لاقو .ةنس ترجز ريجلا لاقف
 . يدنع اذكه ؛ ةنيبلا هيلعو شرثكألا

 مهلكو .هنيدي هريغو ، هنيدي عرزلا بحاص ناك اذإ راديبلا يف لوقت امو : هل تلق
 نكي لو 6 نيدلا يفكيام عرزلا نم هبيصن نم لصح ايف . عرزلا ىلع انيد هنوطعي

 ؟ هب ىلوأ عرزلا بحاص مأ ٨( )اعرش مهلك نوكيأ ؛ كوكص مهدنع

 كص يف نوكي نأ الإ 8 هريغ ىلع عرزلا وذ لضفي ال .نايدلا عيمجل عرزلا نإ : لاق

 وذو .ىلوأ تابثإلاو رجحلا بحاصف .هعرز يف تابثإو { مكاحلا نم رجح مهضعب
 امو ، ءاوس كوكصلا نم مدقت امو رجحلا وذ يفوتسي ىتح دحأ نم ىلوأ تابثإلا

 اذإ هلك اذكهو ،ريجحتلا اذه بحاص يفوتسي ىتح ءيش هل سيلف هدعب نم رخات

 راديبلا نم رارقإلاو .لدع يدهاشب وأ .هطخ زوبي نم طخب قوقحلا تحص
 رارقإب لوألا عفارلا عم حص اذإ هقحب مكاحلا ىلإ عفر نم ىلع لبقي الف قحلل يعدملاو
 ال ،عرش هلام يف مهلكف .قحلا بحاص هقدصيو ،قحب راديبلا رقي نأ الإ .ةنيبو

 ىلع هريغ ببس نم نيد هل نم الو هعرز ىلع هنيد نم الو عرزلا بحاص لضفي
 . ملعأ هللاو ،راديبلا هل رقأ ولو .ةحصب الإ ءيش هل سيلف نايدلا هركنأ نمو . مدقتام

 )٨٠) هب ماق : ينعت ةيماع ةظفل .

 )٨١( نوواستمو ءاكرش : اعرش .

۔ ٣٧٢٣ _۔



 ريغف كلذ هضرم يف ىنفوتف لوصألا هؤاكرش مساق اذإ ضيرملا يفو : هل تلق

 ؟ لقعلا تباث ضيرملا ناك ولو ،مسقلا ضقتنيأ ؛ مسقلا هتثرو
 . ملعأ هللاو كهضقن ىلع مدقأ الف نيملسملا نيب فالتخا كلذ يف : لاق

 لصف

 همحر ينيسارخلا يلمازلا ديعس نب حلاص .هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو

 8 هللا همحر ، يحنملا يدومحملا يلع نب دمحم نب هللادبع يضاقلا يلاولا خيشلا ىلإ هللا

 هيلع رذبلا نوكيو ،اهنم جرخيام ثلثب هضرأ يف ،اتق هل عرزيل الجر كراش لجر يف

 نم اولغتساو ؛ ةنس اذك مهتكرش يف اوددحي ملو .هكيرش ىلع ")رايعلا عيمج ينامو
 كلاهلا ةثرو دارأو .هكيرش تامو ؛ كلذ نم رثكأام ىلإ ىلوألا ةزجلا دعب ةنس تقلا

 بحاص مهل لاقف تقلا عرز ضرقني نأ ىلإ .ةكرشلا نم مهكلامل بجيام اوعيبي نأ
 لغتسا دق مهكلاه نألو } يدنع نم رذبلا ذإ ى يضرأ نم نم يذلا عرزلاب قحأ انأ عرزلا

 .تقلا عرز يف ىنع امم رثكأ ةلغلا نم ذخأو .ىلوألا ةزجلا دعب ةنس نم رثكأ يتق نم

 ةلأسملاو .اهانركذ ىتلا ةكرشلاك هكراش نإ تيأرأ ؟ كلذ يف كبجعي يذلا يأرلا فيك

 دعب ةنسلا هل لحت ملو .اليلق الإ ةلغلا نم ذخأي مل دعب وهو تام كيرشلا نأ الإ اهلاحب
 ؟ مهعيب ةفص فيك .تقلا عرز نم مهكلاه بيصن عيب هتثرو دارأو ىلوألا ةزجلا

 ؟ كلذ ىلإ ليبسلا فيكو ،نوكي تقو يأ ىل

 ىلعف دودحم نينس ىلإ نكت مل ةكرشلا هذه تناك نإ : قيفوتلا هللابو ،باوجلا
 ةلغ الإ كيرشلل سيل لوق .فالتخالا يناعم ىرجي كلذ يف نأ رثألا نم هتعمسام

 اذه ينبجعيو .هعرز نم ذخأي نأ ضرألا بحاصل مث .ىلوألا ةزجلا دعب ةنس

 ىطعي نأ ينبجعيف ،كلذ لبق تامو ،مَّرغو ىنعام ردقب لغتسي مل اذإ امأو .لوقلا

 . ملعأ هللاو ،هعرز ذخأيو 5 مرغو ىنعام ردقب هتثرو

 دوعسم نب دمحم نب رماع ،يلاوملا يلاولا خيشلا ىلإ ،هللا همحر ،هباوج نمو
 لبق ،لماعلا ةصح يرقنهلل نأ ةفورعم ةنس دلبلل ناك اذإو : هللا همحر يرمعلا

 . ةقفنو ةمدخ نم ضرألا هجاتحتام لك وه : رايعلا )٨٢(

۔ ٣٧٤ ۔



 يذلا ريجألاو '٨{»”سيادلاو '‘"مشاقلا لثم عرزلا جارخ كلذكو .نايدلا نم هريغ

 ؟ اذه يف لوقتام ؛ هدعاسيل راديبلا هرجأتسا

 هذهو . ننسلا هذه نم ىلوأ هر اولمعو ئ نوملسملا هرثأام نإ : قيفوتلا هللابو ٠ باوجلا

 .ملعأ هللاو ٠ هلامب هاضر زوجي نمم ،© ةمعاتملاو هاضارملا ىلع الإ يدنع تبثت ر ال ننسلا

 هيلع ريقفلا لماعلاو 6هل ةعارز يف ںلجر دنع لمعي ريقفلا لماعلا يفو : هل تلق

 .هتوقل هنيدي نمل }ةعارزلا هذه نم هتصح يف اتابثإ بتكي نأ دارأف .سانلل نيد

 تياأرأ ؟ ال مأ ةجح مهلا ،هذه هتباتكب اوضري ملو ، لماعلا اذهب نيدلا لهأ ىكشف

 مهل بتكي نأ هيلع له ؛ هعرز يف اتابثإ انل بتكيو 0ثث)هتوقب هل ميقن نحن اولاق اذإ

 فيك ؛ ةعازنلا تعقو دقو إ هنيدي يذلا لجرلا دنع نم ائيش د ذخأ دقو هعرز يف تابثإ

 ؟ اذه يف مكحلا

 نأ ينبجعي الو .عرش مهف .رخآلل وأ لوألل ناك نويدلا نم ىضمام امأ : لاق

 .هتوق هوطعأ اوؤاش نإ .نايدلا ربجيف ،لبقتسملا يف امأو . مهدحأل تابثإلا بتكي

 وأ مهنم دحأل اونذأ اوؤاش نإو .نيدلا نم هلام ردقب مهنم لك ، هعرز دصحن نأ ىلإ

 سأر نم هاطعأام ذخأيو .هدصحي نأ ىلإ هعرز ىلع هيطعي نأ مهريغ نم دحأل

 يطعللاف 8 ءيش هنم قبي مل نإو . نايدلا نيب ۔اعاشم نوكي عرزلا نم يقبامو ؛ عرزلا

 . ملعأ هللاو ، مالسإلا يف رارضا الو ررض ال هنأل .مهنم مدقأ نوكي عرزلا ىلع

 انرظنف ،دلبلا لهأ ضعب هيلع ركنأو "ليسلا يراجم يف امرص لسف نمو : هل تلق
 رمؤي له . لخن راص ىتح لفاغت هنع عقوف . . هفرصي ملف { هفرصب هانرمأف لسشفلا كلذ

 ؟ ال مأ هفرصب

 هل زوجي ال ثيحو .هلسف زوجي ال ثيح .هبحاص هلسف لسفلا اذه ناك نإ :

 هقحتسي ناكملا كلذ ناك نإو .ةفصلا هذه ىلع الخن راص ولو فرصي هنإف ى ٠

 لسافللو .هلاح ىلع لسفلا كرت زاج اذإ ،لاملا تيبل هكرت زوجي نيملسملا لام تيب

 . ملعأ هللاو لوقلا ضعب ىلع هلسف ةميق

 عشاقلا قلطيو . هلازإو همده تيبلا عشن هنمو هلازا ينعي ب ةينايعلا ةغللا يل هعشق .عشقي يذلا صخشلا وه : عشاقلا (٨٣)

 ناودبيو .. . ضرالا ديمستل لمعتسي دقو .اففحم عا كملا نم ادج ريغص فنص ىلع © يفايعلا فرعلا يف .اضيا

 .يلاتلا مالكلا ليلدب .داصحلا مسوم يف لوصحلاو عرزلا عمجي يذلا صخشلا وه صنلا يف . عشاقلاب دارملا

 )٨٤( نبتلا نع بحلا لصفل روصلا نم ةروص ياب لوصحملا سردب موقي يذلا صخشلا وه : سيادلا .
 )٨٥) هتشيعمو هتوقو هتقزرب هل لفكتن يأ : هتوقب هل ميقن .

۔ _ ٣٧٥



 لصف

 هل نم دارأ ،رخآ لجرل لام اهنم لفسأ ،لجرل قيرط يفو : هللا اهمحر إهيلإ هنمو
 هل يذلا ركنأف ، عرذأ ةثالث نم لقأ يف قيرطلا تحت { ةلخن لسفي نأ لفسألا لاملا

 ؟ ال مأ هيلع ةجح هلأ ،ىلعألا لاملا بحاص وهو .قيرطلا

 نم يدنع دبالف ٥هلام نع ةعفترم قيرطلا هذه تناك اذإ : قيفوتلا هتلابو باوجلا

 ةتس هربغو ردسللو . عرذأ ةثالث حسف لخنللف ؛ اهتحت لسفي نأ دارأ اذإ حسفلا

 .ملعأ هللاو .عرذأ

 فصنلا وأ ثلثلاب لسف اهيف لسفيل اضرأ لجر نم ذخأي يذلا يفو : هل تلق
 يف هلأ ؛ لسفلاب يتلا ضرألا يف وأ .هلسف يذلا مرص هتلسف تحت تبن هلسف املف

 نأ ايهطرش ناكو ‘ثلثلا لسافلا ذخأو .لاملا مسق نإ تيأرأ ؟ ال مأ ءيش تبانلا

 مكحام . مرص اهذخأ يتلا ةمرص تحت تبن مث .ضرا الب عئاقو الخن لسافلل ثلثلا

 ؟ مرصلا كلذ

 الصأ ضرألا ثلث ىلع لسافملا اذه طرش ناكو .ةتباث ةلسافملا هذه تناك نإ : لاق
 عقوام ٨ يدنع .هلف . ضرألا بحاص نيبو هنيب مسقلا عقوو .هيلع طرشام لمك اذإف

 ٨ يدنع }هل سيلف ضرأ الب عئاقو لخن لخنلا نم تبنلا نم ضرألا نم هبيصن يف

 . ملعأ هللاو قح ضرألا يف تبن اميف

 بكرملا بحاص ىلع ليكولا طرشف ،هل بكرم يف .لجر لّكَو لجر يفو : هل تلق
 ليكولا لمحف .ندع ردنب ىلإ روص ردنب نم ؤرمت نم نيراهب بكرملا يف لمحي نأ
 يئ اعزانتف ؛ نابل يراهب كلذ ناكم رافظ نم لمحو رافظ ىلإ روص نم رمتلا يراهب
 . .كلذ

 اذإ نابللا يراهب ةرجأ هيلعو ،رمت يراهب ناكم نابل يراهب لمجي نأ هل سيل : لاق
 . ملعأ هللاو هل هطرشام فلاخ

 ةبيط ربلا يف ةرجش ءابلا حتفبو ؛ لطر ةئامثالث وهو ءابلا مضب راهبلا : فلؤملا لاق
 اذه ف ‘ ىوزن نمب نم فلأ وهف ىوزن راهس امأو . ةمجعملا ءاظلا حتفب رافظو . حيرلا

 . ملعأ هللاو نامزلا

۔ -_ ٣٧٦



. ) 

 روص ردنب ىلإ دكسم ردنب نم ،أبكرم اورتكأ سانأ يفو : هتلا ايهمحر هيلإ هنمو

 بحاص فاخف }بخلا مهبرضو روص اولصو املف ؛ ةيرال اذكو اذكب راهبلا ىلع
 نكي مل تقولا كلذو .رحبلا هقحلي ناكم يف عاتملا ىمرف ،هبكرم ىلع فلتلا بكرلل
 هنم فلتو ،عاتملا قرغ ناكملا كلذ ىلع رحبلا علط املف .ءيلتمم ريغ هنال ءيش هب

 بحاص فوخ نيب قرف هيف لهو ؟ ال مأ ةبشخلا بحاص ىلع كلذ مرغ بجأ .ءيش

 ةبشخلا بحاص لاق اذإو .سفنألاو ةبشخلا ىلع فاخي نأ نيبو ، هتبشخ ىلع ةبشخلا
 عاتملا لهأ لوق لوقلا نوكيأ “كلذ فالخب عاتملا لهأ لاقو .ةبشخلا ىلع تفخ

 ؟ ال مأ

 رثألا نم هتعمسام ىلع : باوصلاو قحلا قيرط ىلإ قفوملا قيفوتلا هتلابو ؤ باوجلا
 سفنألا فلت ىلع وأ .لاملا فلت ىلع فوخل امإ نيهجو ىدحإل رحبلا يف يمرلا نأ

 فلت امو ةبشخلا موقي ، لاومألا بسحب ىمرام نوكيف ،لاملا ىلع فوخلا نإف .لاملاو

 . عيمجلا ىلع نوكيف لاملاو سفنألا فلت فوخ ىلع ناك نإو . هب ونيام لك ىلع نوكيف

 نم ىعداو ،هيمر ببسب ءيش هنم عاضو { مهعاتم ىمر هنأ ةبشخلا بحاص رقأ اذإو
 هؤارك امأو . يدنع اميف .لاملا باحصأ هركنأ اذإ ةحصلا هيلعف ،هيلع نايضال هجو
 كلتب هيلع مكحي ال هنأ وجراف ! هبابرأ يأر ريغب هيف هامر يذلا ناكملا نم عاتملا لمحب

 . ملعأ هللاو 3 ةرجألا

 لصف

 لجر ىلإ ،'٨»طوطخلا نم ائيش هلصويل ًاريجأ رجاتسا نميفو : هتلا اهمحر هيلإ هنمو
 لصويل اريجأ رجأ هنأو 5 قيرطلا يف ىذاتسا هنأ معزو ريجألا ءاج مث ،فورعم دلبب
 مأ لوألا ريجألل نوكي زوجيأ . اهباوجب رخآلا ربجألا ءاجف ؛ تلسرأ نم لا طوطخلا

 ؟ ال

 . ملعأ هللاو { ةلماك ةرجأ هل نأ يدنع لاق

 درتو طوطخلا لصوتل كيلع تطرش انأ لوألا رجأتسملا لاق نإ تيأرأ : هل تلق

 امايأ يلع طرشت مل ريجألا لاقو ؛ ةمولعملا مايألا نم اذكو اذك يف ،يلإ باوجلا

 . لئاسرلا : طوطخلا )٨٦(

۔ ٣٧٧



 . ملعأ هتناو ربجألا لوق لوقلا : لاق ؟ ايهنم نم لوق لوقلا نوكيأ .ةمولعم

 مل ريعتسملا لاقو .اذك دلب ىلإ يتباد كترعأ لاق اذإ ربعملا كلذكو : هل تلق

 الب ىلإ اهايإ ينترعأ : لاقو .ديرأ ثيح ىلإ كتباد ترجأ امنإو . ادودحم اناكم طرشت

 لوقلا نأ يدنع : لاق ؟ ايهنم نم لوق لوقلا نوكيأ .ريغملا هركذ يذلا دلبلا نم دعبأ
 . ملعأ هتلاو ةبادلا بحاص لوق

 لصف

 لام امهدحأ لسفي نأ '٠")ةلواقم امهنيب تعقو نيلجر يفو : هتلا اهمحر ،هيلإ هنمو

 اذك انطرش لاق ريجألا نإ مث ؛ نينسلا نم ًادح ادحي لو ٥ لسفلا نم مهسب }هبحاص

 ؟ ايهنم نم لوق لوقلا نوكيأ ؛ ًائيش طرشت مل لاملا بحاص لاقو !ةنس اذكو

 هل لعجي مل هنأ لوقي نم لوق 5،نييح اناك اذإ ،اذه يف لوقلا نأ “تفصوام ىلعف

 .لجأ

 نإ : لاق ؟ ءانع هل نوكيأ ،لجرلا لسف اهدعب ةاواسملا هذه اضقن نإف : هل تلق
 ٢ كلذ نإو ؛ هل لوسفملا الو لسافلا لوقب ال إهلثم ءانع ىلإ لسافلا عجر هاضقن
 مراغلا لوق لوقلاف لودعلاب كردي مل نإف .لسفملاب ةفرعملا لهأ نم . " رظن
 ٥ كلذ يف قدصي الف سانلا ةداع نم .ةرجألا يف دحلا نم جرخي نأ الإ هنيمي عم

 . نيملسملا رظن ىلإ دريو
 مهكلاه نأ لاملا بحاص ةثرو رقأو تام دق ربجألا ناك اذإ تيأرأ : هل تلق

 مك ىلإ هيلع ناك رايعلا طرش نأ اوفرعي مل مهنأ الإ .لسفلاب هلام ريجالا اذه ىطعأ
 ؟ كلذ يف ،مهتثرو نيب مكحلا فيك لاملا بحاصو ريجألا تام دقف . ةنس

 نإف .هدي يف ايب ىلوأ لكف ،ايهتثرو نم يقبو ].هل لوسفملاو لسافلا تام نإ : لاق
 لسافلا يف ناك نإو .هريغل هنأ حصي ىتح هتثرول وهف }هل لوسفملا دي يف لاملا ناك

 . هريغل هنأ حصي ىتح هتثرول وهف
 هل لوسفملا ةثرو لاقو ، كلاهلا لام يف ًاقح مهل نأ لسافلا ةثرو ىعدا اذإو : هل تلق

 ؟ لسفلاب هايإ هاطعأ مهكلاه نإ اولوقي ملو ،انكلاه لام ين لسف مهكلاه نإ
 نإف “كلذ ريغ وأ ءانع نم كلاهلا لام ي ًاقح مهل نأ لسافلا ةثرو ىعدا اذإ : لاق

 نيكلام اوناك اذإ ،كلذ مه تبث ، قحلا كلذب كلاهلا لام يف هل لوسفملا ةثرو مهل رقأ

 .قافتاو دقع : ةلواقملا )٨٧(
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 . ملعأ هللاو { ةنيبلا نيعدملا ىلعف ،مهوركنأ نإو . مهرمأل

 نيجو نع عرذأ ةثالث نم لقأ هلام يف ةمرص لجر لسف اذإ مكحلا فيكو : هل تلق

 موي هيلع ركنأ هنأ جتحاو ؛ ( اهلسافم تذخأو . تربك دق ةمرصلاو .هراج لام

 ؟ كلذ لسافلا ركنأو .اهلسف

 .اهلسف تقو ؤدلبلا يف ارضاح ناك اذإ راكنإلا يعدي نم يدنع يعدملا : لاف

 .عجر . ناميأ اذه لثم يف ينبجعي الو . هرمأ كلميو

 يذلا ايف ؛ لسفي نأ لجرلا اذه داراف كلجر لام يف رمت ةيقاس يف لوقت امو : تلق

 ؟ ةرضملاب اعارذ نوكي 5 ةيقاسلا نع هحسف نم كبجعي

 ةلسفلا تربك ولو موقلا ءايب رضي ال ثيح لسفي لاق نم لوقب لمعن نحن : لاق
 .ملعأ هللاو آتمظعو

 هل ةلخن تحت (٨“)نيرق امهدحأل أشنف 6 نيلجر نيب ناك اذإ نيجولا يفو : هل تلق

 دق نيرقلاو .رخآلا لاملا بحاص هركنأف ،لقأ وأ نيعارذ ردق نيجولا نع راص ىتح
 .ربك
 . ملعأ هللاو .هراكنإ هل نملف رمثي مل مادام نيرقلا نأ رثألا نم تعمسام ىلع : لاق

 ىعدا رخآ لجر لام نم برش هل ناكو ،لام هل نميف لوقت امو : هل تلق
 نم رثكأ ءام ىلإ جاتحت تراص ىتح ،هضرأ لطن هنأ برشلا هيلع يذلا ءاملا بحاص
 . برش ءاملا بحاص دنع نكي ملو . ىلوألا هتداع

 . ةكوردملا هتنس ىلع نوكي برشلا نإ ،رثألا نم هتعمسام ىلع : لاق

 ؟ رخآلا ركنأف هلام دمسي نأ ءاملا بحاص دارأ اذإ تيأرأ : هل تلق

 . ىلوألا هتداع ىلع دايسلا : لاق

 ثدحب ةدايز هيلع داز برشلا هل يذلا نأ برشلا هيلع يذلا ىعدا نإف : هل تلق

 ؟ هنيمي دارأو ،برشلا هل نم كلذ ركنأو ،هيلع هثدحأ

 نم دجي مل اذإ ،لاملا يقس دح يف برشلا هل نم لوق لوقلاو . ةحص دجي مل اذإ : لاق
 .ملعأ هللاو ةحص برشلا هل

 )٨٨( ةلخنلا اهيف سرغت يتلا ةرفحلا يأ لفلا عضوم لفلا : اهلسافم .

 )٨٩(' .دحاو لصا نم اتبن ناتلخن : نيرقلا

- ٣٧٩ _



 امرص تعلقام هيلع ىعذملا لاقن امرص هل علق هنأ لجر ىلع ىعدا نمو : هل تلق

 يعدملا لاقن . يلام لاملاو ٠ ينذإ ريغب لجرلا اذه هلسفنف ٠ يلام نم هتعلق لب ٠ هلام نم

 ؟ ال مأ هنم ارارقإ اذه نوكيأ .يلام يف هتلسف لب آل
 وه هنأ هيلع ىعدملا رقيو فورعم لام نم لسفلا اذه علق هنأ رقأ ناك نإ : لاق

 نأل ديلاب هل رقأ دق هنأ يدنعف . يلام لاملا نإ لوقي لسافلاو }لام اذه يف هلسف يذلا

 ؟ ةبوقع بجأ ،رارقإلا وهو كل تفصوام لثم ديلاب هل رقأ نإف : هل تلق .دي لسفلا

 .رمأل بحاص ىلإ كلذ يف رظنلا : لاق

 . يلام نم لسفلا تعلق لاق امنإو .دودحم لام نم هعلق هنأ رقي مل اذإ تيأرأ : هل تلق

 نأ رقأ لاقلاو .هلسف يذلا لسفل! علق ىعدا امنإو .ادودحم آلام عدي مل يعدملاو
 .وه هعلقو يلام ي هتلسف انأ : لوقي يعدللو هلام يف هلسف هنكلو ، يعدملل لسفلا

 عقي مل لوقي علاقلاو 6 هل اذه علق نم ررض ةمرص ىلع عقو هنأ يعدي ناك نإ : لاق

 فلت دق مرصلا نأ يعدي ناك نإو . مرصلا بحاص انهاه يعدللاف اررض لسفلا ىلع

 يعدي يذلا انهاه يعدملاف \فلتي ملو هيلإ هتملس انأ. علاقلا لاقف ى يلإ هملسي ملو

 .ميلستلا

 هدعب عرزلاو لاملاو ، عئابلا ىدف اذإو ؤرايخلاب عابملا لاملا يف عرازلا يفو : هل تلق
 ؟ ال مأ هتنؤمو هرذب مرغ عرازلل لهو ؟ باسحلاب اهنيب نوكيأ كردي ل

 عيب مهنمز يف . عقو نيذلا ن نيرخأتملا انخايشأ تاباوج نم 3هتعمسام ىلع : لاق

 مسق نوكيف كردم ريغ يرتشملا عرزو ؤ عئابلا ىدف اذإ هنأ 6هب ىولبلا ةرثكو 5رايخلا

 " وأ لقأ وأ ًاغلث وأ ًاعبر وأ امصن ناك نإ ٤ هرمع نم يقبام ردق ىلع .عرزلا

 . ملعأ هللاو ، عرزلا نم هبيصن ردقب ايهنم دحاو لك ىلع نوكت ةمارغلاو

 6 عئابلا ينعأ ى لسف لاملا لسف هنإ مث ،رايخ عيب الام عاب اذإو هلثمو : له تلق

 ؟ ال مأ يرتشملل عيبلا لعب هلسفام نوكيا . لسفلا رمثأ ىتح

 اهيف لسفو رايخ عيب ةعابم ضرألا تناك نإف . ضرألل لسنلا مكح نإ : لاق

 لسفي نأ هل يضر يرتشملا نأ حصي نأ الإ اهمكحك اهيف لسفام مكحف ،عئابلا
 . ملعأ هللاو هسفنل
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) 

 اذكو اذك وهو . هضرأب ٩٠) )لخن دضاع لجرل عاب نمعو : هللا اهمحر . هيلإ هنمو

 عئابلل كلذ نوكيأ دضاعلا كلذ لخن نيب ، مرص تبن مث ،رايخلا عيب اهضرأب ةلخن

 ؟ دعب وأ عيبلا لبق تبن ©، يرتشملل وا

 لغأو ،هيلع اهعاب يتلا ضرألا يف مرصلا اذه تبن ناك نإ : قيفوتلا هللابو باوجلا
 اذه علقي نأ امأو . مرصلا اذه ةلغ يدنع هلف ، يرتشملا ةلغلا قحتسا نأ دعب ةلغ
 نم ثدحم يذل ١ مرصل ا نإ : لوق هيفو . كلذ يرتشملل ينبجعي الف }3هعيبيو مرصلا

 . هئارش دعب كردأ اذإ يرتشملل مرصلا نوكي لوقلا اذه ىلعف . ةلغلا ةلزنمب وه لخنلا

 ىلع ٠ يرتشملا هطرتشي ىتح عئابلل همكحف 6 كردم مرصلاو ‘ لخنلا هذه ىرتشا نإو

 . نيملسملا راثآ نم هتعمسام

 وأ كلذ نم رثكأ وأ ٦ عبرلاب ًامرص هيف لسفي لام لجر هاطعأ يذلاو : هل تلق

 علق دارأ لسفام دعب لسافلا نإ مث 5 ةلوهجم وأ .ةمولعم ةلسافملا هذه تناكو ،لقأ

 يل دودمملا بيصنلا هلو ،لوهجملا يف هؤانع هل مأ ؟ ال مأ كلذ هلأ . مرصلا نم لسفام

 ؟ مولعملا
 لسافلا عجريو ضقنلا هلف ضقنلا مهنم دارأ نمف ةلسافملا نم لوهجملا يف امأ : لاق

 لوقو ،هيلع اطراشتام ىلع ةتباث يه لوقف ةمولعملا ةدملا يف امأو . هئانعو مرغام ىلإ

 . ةلاهجلا نم ولخت ال ةلسافملا نأل ةلوهجملا ةدملا لثم ضقنلا اهكردي

 ؟ حسفي مك قيرطلا ىلع لسفي نأ لسافلا دارأ اذإو : هل تلق

 نوحسفيف 5 قيرطلا ىلع ، مهلاومأ يف لاومألا باحصأ هثدحي يذلا لسفلا امأ : لاق
 6 ايح لسافلا مادام ٠ كلذ نم لقأ ف اولسف وأ ترمثأ ولو . قيرطلا نع عرذأ ةنالث

 . هيلع لمعي يذلا لوقلا ىلع قيرطلا ىلع كلذ تش تبثي مل

 الاح فرعي ملو هبناج ف وأ . قيرطلا يف تناك اذإ . )ءانرقلا ةلخنلاو : هل تلق

 ؟ اهفرصب مكحي له
 . ملعأ هللاو كاهفرصب مكحي الف ،اهلاح فيك ردي مل ءانرقلا ةلخنلا : لاق

  

 يهن يقس لا جاتحت ال ،اهبناجو ةيقاسلا ةيشاح لع تتبن يتلا ةلخنلا يه ةدضعمو ةيدضاع ةلخنو ؛ ليخنلا دضاع ( ٠

 حلفلا ةيقاس نم اهبرق نم ديفتست
 . دحاو لصا نم اهتخا مم تتبن يقلا ةلخنلا يه : ءانرقلا ةلخنلا )١ ٩
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 لفسألا لاملا بحاص لسفف ،لجرل لام هنم لفسأ لام يف لوقت امو : هل تلق

 ، نيعارذ وأ عارذ ردق الإ حسفي ملو ىلعألا لاملا بحاص رادج تحت { ابمأ ةرجش

 ركنأف ؛ولعلا يف نيتماق وأ تاماق ثالاث رادقم لفسألاو ىلعألا لاملا نيب ناكو

 مك ةجح هل نإو ؟ ال مأ ةجح هل نوكيأ .ةرجشلا هذه لسف ىلعألا لاملا بحاص

 لاملا بحاص رادج تحت ةيقاس تناك اذإ تيأرأ ؟ لسفلا دارأ اذإ حسفي نأ هيلع

 ؟ ال مأ ايهنيب تعطق دق نوكيأ ىلعألا

 © لسفي نأ دارأ اذإ لفسألا نأ 5رثألا نم ،هانعمسام ىلع : قيفوتلا هتلابو ،باوجلا
 ةتس ابمألا يفو . عرذأ ةثالث لخن ناك نإ ىلعألا لاملا بحاص رادج نع حسفي

 (٢٨أزياج تناك نإف ،لفسألا لاملا نيبو رادجلا نيب ةعطاق ةيقاس تناك نإو . عأ

 تناك نإو ؛ هلام يلي يذلا نيجولا ىلع لسف اذإ ،لسفلل عطاوق اهنأ لوقلا رثكأ يفف

 دارا اذإ امأو . ملعأ هتلاو عطقت ال : لوقو .عطقت لوق : فالتخا اهيف زئاج ريغ

 اذإ اعارذ ءاملا يرج ىهتنم نع لسافلا حسفي : لوقف ،جلفلا نيجو ىلع لسفي نأ

 ناك اذإ ،جلفلا ءايب هلسف رضي ال ثيحب حسفي : لوقو .هلام يف رام جلفلا ناك

 .ءاملا يرج نع عرذأ ةثالث حسفي هنإ : لوقي ناوخإلا ضعب تعمسو .هريغل ءاملا
 ال ىوعدلاف ةيطع وأ ثاريم وأ ،ءارشب . .جلفلا اذه يف ٥ءام هل نأ يعدي نم امأ

 ناكام ريغ مهيلع ثدحي نأ دارأ اذإو . هاوعد جلفلا باحصأ ركنأ اذإ ةحصب الإ لبقت
 ٥ جلفلا اذه يف لياجألا ثدح امأف .مكحلا رهاظ يف مهيلع هتوبثب أحابم لبق نم

 .ملعأ هللاو .رظن ىلإ جاتحي هنأل ًائيش هيف كل لوقأ نأ ردقأ الف

 تايف "لاملا يف ںلسفلا نم أثيش ايهنم لك لسفف ؤلام يف نيكيرش يفو : هل تلق
 ءيش { هكيرش ىلع هلسف تام يذلل ،بهي له .رخآلا لسف يحو .امهدحأ لسف
 ؟ ال مأ ءانعلا نم

 لسف مهنم يرتشي نأ هورمأ ءاكرشلا عيمج يأر نع ،لسفلا اذه ناك نإ : لاق

 وأ لسفلا تام 6هوصصاحي نأ مهيلع نوكي اذه ىلعف . مهنيب يذلا لاملا يف هلسفيو

 .ملعأ هللاو 3 ءيش هنم مهيلع سيلف }هلسف تامو 8 هيأر نع لسف نإو . يبح

 ؟ (٨؟٣)رضايحلا تاذو { ةيدضاعلا ةلخنلا ةفص امو : هل تلق

 امأو . جلفلا نيجو ىلع نوكت ةيدضاعلا لخنلا نأ !رثألا نم ،هتعمسام ىلع : لاق

 .ةزئاج : هلعل )٩٢(

 . يقسلا دنع ءاملاب رمغي ضوح اهل ذختيف يقس ىلإ جاتحت ةيقاسلا نع ةديعبلا ةلخنلا يه : ضايح تاذ ةلخن )٩٢(
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 رشع ةعبس نم لقأ ،اهتبحاص نيبو اهنيب .امل لعج ضعبف ،لاومألا يف ةدضعللا

 .دجسمل تناك وأ ،اقفتي ملو رخآل { ةلخن لك تناك اذإ ايهنيب لسفي نأ زجي مل .اعارذ
 ةثالث ىلإ ةدحاو لك تعجر .اعارذ رشع ةعبس نم رثكأ تناك نإو .ههبشأام وا
 تسيل يتلا ةلخنلا يهف ضايحلا تاوذ امأو .ضايحلا تاوذك نرصو . عرذا

 . ملعأ هتلاو ، يقاوسلا ريغ ىلع تناكو ةدضعمب

 هل َدُحت ملو ،ايلظع اهعرزيل اهايإ هدعقأو اضرأ الجر لجر حنم اذإ : كلوق امأو
 ةنس هكرتي : لوقو . هتمارغ هاطعأ هجرخي نأ دارأام ىتم فالتخا كلذ يفف ؛ ادح

 حناملا وأ دعاقلا عجر اذإ ،‘٨ث)حنتمملاو دعتقملا ىلع نوكي : لوقو . ىلوألا ةزجلا دعب

 هحنم نإو .ىلوألا ةزحلا دعب 5 ، ةنس هعرز زجي نأ ىلإ دلبلا ين ضرألا كلت لثم ءارك

 وأ دعتقملل اندنع رايخلاف كردي مل عرزلاو تقولا كلذ يضقناف ى هدعقأ وأ دح ىلإ

 لوقلاو .هعرز علق ءاش نإو هعرز كردي ىتح ضرألا ءارك ملس ءاش نإ 3 حنتمملل

 . ملعأ هتناو ضرألا بحاص لوق ةدملا يف

 لاقف .سانأل رمت ةيقاس لاملا طسو يفو .هب طيحم رادج هيلع لام يفو : هل تلق

 بحاص لاقف . يئام لخدم دنع اباب يل حتفاو 3 يئام عبتأ نأ ديرأ ةيقاسلا هل يذلا

 .اهنيب زوجيام ينفرع . ةيقاس لاملا لخاد كل الو لاملا نع جراخ كراوص نإ لاملا
 ال رادجلا نأ ،رثألا نم ،هتعمسام ىلعف رادج هيلع كردأ لاملا اذه ناك نإ : لاق

 هذهو فيكف ،لاملا لخاد ةلاجإ ءاملا بحاصل ناك ولو .‘؟ث)الاحب يهو .رسكي

 . ملعأ هتناو .لاملا جراخ هل ةلاجإلا

 .ائيش هلمع نم دري ملو } هلمع كرتي نأ داراو رضح اذإ لماعلا يفو : هل تلق
 مأ هل جرح الو هلمع متي نأ لماعلا ىلع مكحيأ . هلمع نم هتءارب هنم هكيرش ىباف

 ؟ ال

 هل لوق : فالتخا كلذ يفف ٠ عرزلا نم فورعم ءزجب لمعلا ناك نإ : لاق

 ىلع ربجيف كيرشلا امأو .همتي ىتح لمعلا ىلع ربجيو ۔هل ةعجر ال لوقو .ةعجرلا

 . ملعأ هللاو ك هكيرش ىلع ررض هكرت يف ناك اذإ عرزلا يف ۔ هكيرش عم مايقلا

  

 .هل حونمملا : هلعل )٩٤(
 .وه ايك هلاح ىلع لظي يا .هلاحب وهو : هلعل (٥٩ر
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 لصف

 3 يوزنلا يلاعسلا يرمعملا ديعس نب حلاص خيشلا ىلإ .هللا همحر إهباوج نمو
 مأ كلذ مهلأ ؛ راذيبلا جارخإ ةثرولا دارأف تايف هلام يف "رذب نم ينو : هللا همحر

 ؟ ال مأ هئانع ردقب هلأ هجارخإ زاج اذإو } هجارخإ ىلع اوقفتي مل اذإ تيارأ ؟ ال

 ةصوصنم ةلأسملا هذه عمسأ مل : باوصلاو قحلا قيرط ىلإ قفوملا هللاو باوجلا
 دق لماعلا ناك اذإ يدنع اميفو .اهظفحأ ملو اهتعمس ينأ ىسعو .رثألا نم ""ااهنيعب

 .لمعلا يف هتنايخ حصت نأ الإ هجارخإ ثراولل نكي مل فورعم مهسب لخد

 كلذ يف ترواشو .جارخإلا تقو يف هجرخيو هلمع لمكي ىتح كلذ ىلع اوضارتيو
 .هدنع اذه ناكف .هللا همحر {} يمايرلا دشار نب دمحم خيشلا

 نأ معللأ ، يبص وهو هنبا نبا لام يف ارّدبُم("“)كلاهلا ناك اذإ تيأرأ : هل تلق

 ؟ هيخأ نبا لام نم هجرخي
 .هجارخإ بجوي ببس نوكي نأ الإ هيخأ نبا لماع جارخإ يف ليبس معلل سيل : لاق
 . ملع أ هللاو

 زوجي ال عئابلا ناكو " ميتيل ةصح لاملا يفو كلجر نم ألام ىرتشا نمو : هل تلق
 5دايسلاب لاملا اذه لجرلا رمع دقو ،هلام يف ماق ميتيلا غلب املف ؛ ميتيلا لام ميب هل
 لجرلا اذه ناك هلسفو .لاملا اذهل هرايع لبق نم لجرلا اذهل بجيام .السف هيف لسفو
 ؟ ال مأ لاملا اذهب املاع

 لسف يرتشملا نإ مث ؤاقح ضرالا هذه يف ميتيلا اذه ملعي مل يرتشملا ناك اذإ : لاق
 بيصنف ضرالا هذه يف ةصح ميتيلل حص كلذ دعب مث .ةرايع اهيف رمعو ضرألا

 نإو .بصاغب سيل هنأل كلذ نم مرحي الو ،هرايعو هلسف ةميق يرتشمللو }هل ميتيلا
 ىلع يرتشملا ىرتشاو .ةصح ضرألا هذه يف ميتيلا اذهل نأ املاع يرتشملا اذه ناك
 نأ دارأ نإو هلسف علقي نأ يرتشملا رمأ ءاش نإ رايخلا هلف ميتيلا غلب اذإف كلذ

 . ملعأ هللاو .كلذ هلف هلسف ةميق هيطعي

 )٩٧( ةلاسملا هذه يف هنيعب هيلع ًاصوصنم ئيش عمسا مل : لوقي نأ حصفالا لعل .
 )٩٨( .لماعلا : باوصلا لعل
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 يف ذخأف "فورعم مهسب .عرز هل رُجزيل ًأراديب ذخأ نمو : هتنا ايهمحر .هيلإ هنمو
 نأ ىلإ عرزلا ةمدخ ىلع ربجيأ .كلذ نم جورخلا دارأف عرزلا تبن نأ ىلإ لمعلا

 ؟ ةلع لماعلاب نكي مل اذإ هداصح غلبي

 نم الإ كلذ نم هل رذع الو ٠ عرزلا تبن اذإ هعررب مايقلاب لماعلا ىلع مكعي : لانق

 ملو {. هلمعل ءانع ديري نأ ربغ نم }هسفن ةبيطب هلمع نم لماعلا أرعت نإو . نيب رذع

 لماعلا ىلع مكحيو زئاجف كلذ يرقنا هنم لبقو © كلذ نم ةرو رضلا لاح ف نكي

 . ملعأ هللاو . اهربغ وأ مهارد نم ذخأام يرقنههلا ىلع دري نأ

 ىضرلا يضاقلا خيشلا ىلإ يوكزألا دشار نب دمحم هيقفلا خيشلا باوج نمو

 راتس يذلا 0 لوقت امو : هللا همحر . يحنملا يدومحملا يل اع ن دمحم نب هللادبع

 ")عرزلا فيص لإ ٠ امهرد وأ . ابح وأ . اي رج اذكب ًاعرز هل ٩) وشي نأ لجر

 طش نإ تي رأر أ ؟ ال مأ ءيش هل هفاشأ يذلا مزلي ل اه . هسفن تاذ نم اشلا جرخو

 ؟ ال مأ ءاوس هلك هلكأ ؛ ءيش يلع كل الف .كسفن تاذ نم تجرخ نإ ةرجألا دنع هيلع

 يل بججام ديرأو . ةفاوشلا هذهب لهاج ينإ فياشلا لاق اذإ }ةفصلا هذه ىلع : لاق

 ىلع طرشلا ناك اذإ هلثم رجأ هلو .ةلاهجلا اهلخدت هذه لثم نأ يدنعف ،ةرجألا نم

 اذك ، عرزلا اذه يل تفش نإ لاق نإو .لوقلا رثكأ ىلع .عرزلا اذه هل فوشي نأ

 متي ىتح ،ءيش هل سيل لوقلا رثكأف .هل فشي ملف . لع اذك كلف ،نامزلا نم

 . ملعأ هتلاو } هيلع طرشام

 لقألا نهنوعنصي يتاللا ،رثألا اهب ءاج يتلا 0٠ )رايعلا عوذجلا يف كلوق امأو
 عوذجلا نه رايعلا عوذج نأ ملعاف عوذج ةعبس نهو ،تيبلا نم '"")ماهسلا

 ترجام ىلع نهلوطو نهمسج نأ {. يدنع اميف ،للخلا نم نهنيب يتلا نأ نظأو ؤاهنيعب
 . ملعأ هللاو نهيف سانلا نم ةداعلا هب

 .رويطلا اهببست يتلا ةرضملا نع درو ريطلا نم عرزلا سرح يا فياشلا وه كلذ لعافو .فوشو ةفاوشلاو فاشاو فاش )٩٩(
 )١٠١٠( هداصح مسوم : : عرزلا فيص .

 وه راعلاو . تويبلا فقل ايهتو لحت م : الوط ننئا ىلا نشت ةلخنلا لصا وهو عذج درفم عوذجلا : راهعلا عوذجلا ) ( ١ ١٠

 . تويبلا فيقتل ايهت يتل ١ عوذجلا : ىنعملاو ۔ تيبل ١ فقس

 .دارملا مهف نم عنمي ضماغ ريبعت )١٠٦(
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 لصف

 يدمسلا يدنكلا ناميلس نب كرابم نب دمحأ نب ديعس هيقفلا خيشلا هنع تلأس اممو

 ناكو .باش نأ ىلإ بش عفاي يف "يديس ،لوقت امو : هل تلق .هللا همحر 6يوزنلا

 داراف .اهب يرتشيو ،عيبيف {ةقرس وأ ابر لثم هلاومأ يف '""”بويشي هبابش ناعير ين
 اهذخأ ىتلا مهاردلا دريأ رابعتسالاو ةبوتلاو رافغتسالاو مدنلا باوثأ سبلي نأ

 ؟ كلذ يف هجولا فيك . ةلغلا . نم اهنم لاام ميمج دري مأ 7

 مهارد قرس اذإ قراسلا نأ .نيملسملا راثآ يف .دجوي يذلا قيفوتلا هتلابو باوجلا

 دارأ نإو ،كلذ هلف همههارد ءاش نإ رايخلاب هنم قورسملا نإف }ةقفص اهنم ىرتشاف

 ةقفص دنع ال وأ هسفن ىلع ىرتشا قراسلا ناك نإو .كلذ هلف همهاردب ىرتشلملا

 فرصام ةعاس نإ لوق هيفو . عارشلا قراسللف ةقورسملا مهاردلا اهيف ذفنأ مث ؤعيبلا

 . ملعأ هتناو .ريغلا ريغ هيلع الو نماض اهل وهف ءيش ين مهاردلا

 : يريرحلا لاق .بابشلا لوأ «ناعيرلاو» .ريغصلا يبصلا «عفايلإ» فلؤملا لاق
 بيرألا بيدألل رابتعا هين بيجع ثيدح موقاي يدنع

 بيصن ماسحلا دح ف هل سأب ا أ يرمع ناعير يف تيأر

 . لبق نم هركذ ىضم دق «بوشلاو»

 وأ امهرد هريصح نم ةرم طقلف .سانلا ةرثك هقرطي ناك اذإ رجاتلا يفو هل تلق
 ؟ كلذ فيك مأ ؤريقفلل مأ رجاتلل اذه نوكيأ ؛ نيمهرد
 حابم عضوم يف مهاردلا نم هطقل يذلا ناك نإ رثالا نم ؛هانظفحام ىلع : لاق

 ١5`٨هرفقو هتيعوأ يف ناك نإف .ءاوس هريغو وهو }ةطقللا ةلزنمب وهف هيف نيلخادلل
 ىلع ©بجام ىلع اهب ةفيرعت ريغب اهذخأ هل زاج !اريقف طقاللا اذه ناك نإو .هل وهف

 . لإ بحأ وهو .كلذ لوقي نم لوق

 .حابصلا تقو .ادغ ناك اذإ . ةكولممل لاق نميف ،يديس . كلأسأو : هل تلق
 رفكلا لهأ ءايسأ هيف "يلهاج ازنك كولمملا باصأف ارح تنأف سمشلا عولط لبق

 )١٠٣( طلاخجب يا بوشي : بارصلا .

. 
 ةينايي ةغل وهو ليبزلا ريفقلا : ةرهمجلاو برعلا ناسل ين ءاج .ريفق هدرفم عمج فاقلا مضب : رفقلا
)١٠٤( 

 )١٠٥( .نيملسملاو مالسإلا تامالع نم ءيش هيلع سبل زنك وه : يلهاجلا زنكلا
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 هتيد نوكتأ تقولا كلذ يف لتق اذإ كلذكو ؟ اذه نم عيش ديسلل بجأ 0 مهتمالعو

 ٍ ؟ ال مأ كلامملا مأ رارحألا ةيد
 نإ كلذكو .ائيش كلمي الو كولمم هنأل هديسل وهف حابصلا لبق هباصأام نإ : لاق

 هللاو © نيربدملاو كيلامملا لثم وهف .هيف هقتع لعج يذلا تقولا لبق لتق وأ 5لتق
 . ملعأ

 لصف

 اذهو رافقألاو ينايفلا يف يلهاج ريغ ازنك ىأر نم يفو : هنلا همحر }هنع هتلأس اممو

 اريقف ناك اذإ هدجو نمل لجأ { ةطقل ناك نإو . يرشح وأ ةطقل نوكي ءاعو يف زنكلا

 . كلذ انفرع ؟ ‘٠)ةاداشملا نم هيلع مكو ؟ ال مأ

 موي ىلإ ولو ١ بر هل حصي ىتح كرتي يرشح لام وه لوق .فالتخا كلذ يف : لاق

 لوق : فالتخا ه ةاداشملا يفف ةطيقللا امأو . ةطيقللا ةلزنمب وه لوقو . ةمايقلا
 اهب يداشي هزأ ١ )حون يأ نعو .نيتنس لوقو . ترثك وأ تلق .ةنس اهس يداشي

 ًادعاصف نيمهرد لكل لوقو . نيرهش نيمهردو . ارهش مهرد لكل لوقو .نينس ثالث

 تناك نإ لوقو . ةنس ًادعاصف ةعبرأ نم لوقو . ةنس ادعاصف ةثالث نم لوقو . ةنس

 عامتجا دنع . ارهش اهب يداشيف امهرد بر هل فرعي ال يذلا عاتملا وأ ةطيقللا ةميق

 . قاوسألا يف سانلا

 باوبأ ىلع اهب يداشي : لوقف .فالتخا كلذ يفف دجاسملا باوبأ ىلع امأو
 ةميق تناك نإ : لوقو .دجاسملا باوبأ ىلع اهب يداشي نأ زوجي ال : لوقو .دجاسللا
 عاتملا ةميق تناك نإو .نيرهش اهب يداشيف ،نيمهرد هبر لوهجملا عاتملا وأ ةطيقللا

 . مهارد ةثالث اهبر فرعي ال تلا ةطيقللاو .هبر لوهجملا

 ةطيقللا ةميق تناك نإ : لوقو . ةنس اهب يداشي : لوقو .رهشأ ةثالث يداشي : لوقو

 ةطيقللا ةميق تناك نإ : لوقو .رهشأ ةعبرأ اهب يداشيف مهارد ةعبرأ هبر لوهجملا وأ

 ناك نإف ءارقفلا ىلع هقيرفت امأو . ةنس اهب يداشيف . مهارد ةسمخ هبر لوهجملا لاملا وأ

 6هبر مدع دعب ءارقفلا ىلح هقرفي لوقو : فالتخالا يربحي هيفف ةطقل عاتملا اذه

 هقرفي نأ هل زوجي ال لوقو . مرغلاو رجألا نيب هريخي نأ هبر دجو نإ هل قرفملا داقتعاو

 )١٠٦( ةطقللا ىلع ءادنلا وحن نم هب فرعيل ءىشلا ىلع ىدان يا يداشي يداش نم : ةداشملا .

 )١٠٧( قحلملا رظنا .
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 لوقي نم لوق ىلع ، ةمايقلا موي ىلإ ولو يرشح لام وهو .هبر مدع دعب ءارقفلا ىلع
 نم لوق ىلع .ءارقفلا ىلع اهقرفو اهب ىداش اذإو .فالتخا هيلع ةيصولا ىفف كلذب

 نم ىطعي نأ نيبو رجألا نيب هريخف اهبر دجو اذإف ةيصولا هيلع ليقف .كلذب لوقي
 ةيصو ال لوقو . ةمالع اهل نكي مل وأ ةمالع ةطيقللا هذهل تناك ةطيقللا ةميق نم هلام
 هيلعف ةمالع اهل تناك نإ : ليقو .ةمالع اهل نكت مل وأ .ةمالع اهل تناك هيلع

 ةمالعلا تمدع نإ : ليقو . مرغلاو رييختلا يف ، لبق نم انباتك ين هانيبام ىلع { ةيصولا

 نيملسملا راثآ نم هتظفح اذكه .ليواقألا هذه لدعب ملعأ هتلاو } ةيصو هيلع سيلف

 . ملعأ هللاو

 لاملا بحاصل نوكي مأ ةطقل نوكيأ .ءاعو يف .ناتسب يف أزنك ىأر اذإو : هل تلق
 نم لوق لوقلا نوكي لوقلا اذه ىلع .هذخأ يذلا هاعداو .لاملا بحاص هاعدا اذإ

 . ينفرع ؟ نمل نوكيأ ًايلهاج ناك نإو ؟ ايهنم
 زنكلا هيف دجو يذلا لاملا ناك نإ }هنيعب ًارثؤم نيملسملا راثآ نم . هتظفحام ىلع : لاق
 ناك نإ لاملا بحاصل همكح : لوقف .ىلهاج ريغ زنكلا ناكو إانوكسمو انوصحم

 اذإ هنكسي نمل همكحف ؤهريغ هنكسي ناك نإو ؛ هيف هلوق لوقلاو .هسفنب وه هنكسي
 ناك اذإ اذهو ؛ هلبق هنكسي نمل همكحف هعدي مل نإو تقولا كلذ يف نكاسلا هاعدا

 ةطيقللا ةلزنمب همكح : لوقو .هنكسي يذلا هبر نذإب الإ هيف لخدي ال انوصحم لاملا
 لهأ ةمالع هيلع تناكو ًايلهاج زنكلا ناك نإو .نوكسم ريغ وأ .انوكسم ناك

 .ًانطاب وأ رهاظ ناك نيملسملا لام تيبل هسمخ جرخيو هدجو نمل وه .لوقف : رفكلا
 يلهاجلا عضوملا يف نكسي نمل وه لوقو .دحأ هنكسي مل وأ دحأ هنكسي لام يف ناك

 نملف نطاب ناك نإ .لوقو .ارهاظ الو نطاب ركذي الو لمج زنكلا هيف دجو يذلا

 ةلزنمب نوكي نأ هبجعي هنأ 5 هللا همحر دمحم يأ نعف . ارهاظ ناك نإو .هدجو

 . ليواقألا لدعأب ملعأ هللاو هطقللا

 ناديبع نب هعمج نب هللادبع نب لمحم . هيزنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا باوج نمو

 © يوكزألا ينامدألا فلخ نب دمحأ هيقفلا خيشلا ىلإ { هللا همحر يوزنلا يدمسلا

 رثكأ ىلع 6٥لوبقم لوقف هنع ماص وأ ©كلاهلا نع جح هنإ ربجألا لوق امأو : هللا همحر

 رثكأ ىلع لوبقم هلوقف جلف بحش لثم كلذكو ،اندنع هب لومعملا ،نيملسملا لوق
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 هلوق لبقي الف ءانبلا لثم ةرضاحلا لايعألا لثمال .اندنع هب لومعملاو نيملسملا لوق

 . هيلع فقوي ىتح هلمع هنإ

 . ملعأ هتناو .نيملسملا نم ةقثلا عم

 دوعسم نب لمحم نب رماع 6 يلاوملا يلاولا خيشلا ىلإ ٠ هللا همحر . هباوج نمو

 ىدحإل هلام نم ائيش بتكي نأ دارأ لجر يفو : هتلا همحر . يوزنلا يلاعسلا يرمعلا

 ىلع ''٨٠)ةرثإ كلذب دصقي مل نإ كلذ هل زوجيأ ؛ اهدنع ام ةلعل هتوم دعب ،هتاجوز

 ؟ ال مأ اهريغ

 ملعأ هللاو .ائيش امل بتكي الف نايض هيلع اهل نكي مل اذإ : قيفوتلا هتلابو باوجلا

 تيب مده ٠ ٢ مهارد هيف ءاعو طقل لجر ف 6 يديس ٠ تلأسو ٠ هللا همحر آ هنمو

 ؟ مهاردلا هذه مكحام انخيش تلأسو ؛ مدها دق

 مكح نإ . نيملسملا نزم لاق نم لاق .فالتخا كلذ يف : قيفوتلا هتلابو ۔ باوجلا

 لزنملا اذه يف نكاس وه نم لقي ل نإو ،لزنملا اذه يف نكس نم رخآل مهاردلا هذه

 اذه ف انكاس ناك نم ةثرول لوقلا اذه ىلعو ؛ هلبق ناك نمل نوكتف .هل مهاردلا نإ

 ناك نإف ؛ ةطقللا ةلزنمب نوكت مهاردلا هذه نإ : نيملسملا نم لاق نم لاقو .تيبلا

 نيملسملا ضعب لوق ىلع . اينغ ريصي الام ردقب اهنم ذخأي نأ زئاجف ًريقف طقاللا
 . ملعأ هللاو

 حالصإف ةيقاسلا تمدهناف لام ةيقاسلا فلخو .ةيقاسلا نيب يتلا قيرطلا امأو

 قيرطلل نكي ل نإ نيملسملا ضعب لوق ىلع ، نيملسملا لام تيب يف نوكت ةيقاسلا

 . ملعأ هللاو ،لام
 لاقف ؛ ةلزان لاومألاو سانلا لاومأ يلي امم يهو ، قيرطلا ىلع تماهنا اذإ كلذكو

 .دلبلا لهأ ىلع لاق نم لاقو .لاومألا لهأ ىلع قيرطلا حالصإ نإ نيملسملا ضعب

  

 )١٠٨( نيرخالا نود ءيشب اهصيصختو اهزييمت يأ ةرئآمو اراثيإ رثؤي رثآ نم ةرثام اهب دارملا : ةرثإ .

۔ ٣٨٩ ۔



 . ملعأ هللاو ينبجعي لوقلا اذهو .لاملا تيب ىلع لاق نم لاقو

 .سانلا هزوحيو لخن ريصيو مرص هيف تبني ناك اذإ ةيرقلا يداو ينفو : هل تلق
 يذلاامو ؟ هل ريخ كلذ كرت مأ ؟ لاملا تيبل هزوحو هنع مهعنم يلاولل زوب له
 ؟ كلذ يف كبجعي

 هنإ : نيملسملا ضعب لاقف ىرقلا لوح يه يتلا ةيدوألا يف تبني يذلا امأ : لاق
 . يداولا ثلث ىلإ يداولا نم هيلي امم لام لكل نإ : نيملسملا ضعب لاقو . ءارقفلل
 دح نم لخنلا هذه تجرخ اذإو . يداولا فصن ىلإ : نيملسملا نم لاق نم لاقو
 نم لاقو .لاملا تيبل زاحي نأ زئاج ،ءارقفلل نوكي يذلاو .ءارقفلل يهف لاومألا

 اذه لثم يف ملسأ يدنع ةمالسلاو .هدي يف يه نمل كرتت اهنإ : نيملسملا نم لاق

 . ملعأ هللاو 3 هريغو

 لصف

 يرقنعلا دادم نب دمحأ نب دادم نب دمحم نب ناييلس يضاقلا خيشلا هب مكح اممو

 حلف اومدخي نأ اودارأ ىوزن رقع لهأ نأ كلذو ؛ لاعس لهأ نيب .هللا همحر ،يوزنلا

 .هللا همحر دمحم نب ناميلس خيشلا مه بتكف }لاعس خياشم مهيلع ركنأف .ةبابذ يأ

 نأ }هللا مهمحر نيملسملا نم اذه يباتك ىلع فقي نم ملعيل : مهنيب مكح نأ دعب
 ةفاغ ةايسملا ثفاغلا ةرجش ةلابق وه .هاندجوام ىلع .ةبابذ يأ جلف ىهتنم دح

 . جولف ينب ىلإ يداولا نم دعصت يتلا قيرطلا دنع يداولا ريفش ىلع يتلا سلجملا
 يف('٠ ")حارق هومدخي نأ جلفلا اذه بابرأ دارأ ى ٨ حتفلا دجسم نيبو ةفاغلا هذه نيبو

 مهعنم ىوزنب لاعس لمهأ خياشم بلطو .رانيد وبأ ةايسملا ةنحلا لا ادعاص ىداولا

 ؛ ةبحلا هذه ىلإ .هاهتنم دح نم اذه مهجلف نطب ىهتنم ىلع { ًاحارق ةمدخلا نع

 نم هللا ردق نمو ،انرضحف .اذه مهجلف ىلع يرجت اهنأو .مهجلفب ةبحلا نأ اوعداو

 يف ثادحإلا عنمب ءاج رثألا نأل .يداولا يف ًاحارق ةمدخلا نع مهانعنمو ، نيملسملا

 اهلاحب يهو ثدح اهيف ثدحي ال قيرطلاك اهلعجو ىرقلا نيب يه ىتلا ةيدوألا

 3 هب انلمعو لوقلا اذهب انذخأ دقو . هئايس نم تلزن اذإ هئامل هتلا لبس يهو . ةكورتم

 انم ًارظن ،ضيغبلاو بيبحلاو ؤفيرشلاو يندلاو ں يوقلاو فيعضلا ىلع هب انمكحو
 نكي مل ناكم ىلا ءاملا لاصيال حلفلل اديدمت ضرالا يف ادخ رفح يا احارق جلفلا مدخ إاحرفو احيرق : لاقيو : احارق )١٠٩(

 .هيلا لصي

٣٩٠ _



 ةبابذ ييأ جلف لها نإ مث .لبق نم مهل حصي نا الإ نتفلا ءافطإو .مالسإلا حلاصل
 يف هئام يرج ةيقاس مهل نأو جلفلا اذه يف حرطيو ،اهؤام رمي ةبجلا هذه نأ اوعدا
 نيملسملا نم دهش نم كلذب دهشو 5 ةنيبلاب كلذ ىلع انوعدف إ يداولا يف .ةبجلا هذه
 هذه ءام يرج يداولا يف ةيقاس مهل نأو } .جلفلا اذه يف حرطيو ري ةبحلا هذه ءام نأ

 رتاوت عم ۔\١ذ)يلزالا جلفلا قمع لثم اريثك ةقيمعب تسيل يداولا يف ةيقاس ةبحلا
 (١)ههجلف ىلع هرجو .ةبحلا هذه ءام نم مهعنم نع انفقو ذئنيحف ؛ كلذب رابخألا

 .ءانفصوام ىلع ،اذه مهجلف ىهتنم دح نم ةيقاسلا هذه قيمعت مهل سيلو ؛ اذه
 اهومدخي نأ مهل سيلو ،ةبخلا هذه رخت ام ردقب نكلو . ةبحلا هذه ىلإ ًادعاص .الوأ

 ىه امنإو إاهؤايغ الو ةراجحلاب اهورفظي نأ مهف سيلو .‘٨٠٠“)هريغ الو البج احارق
 ملعي هئلاو ؛ دوهش كلذب دهشو كلذ حصي نأ الإ ، لبق نم ناكام لثم .ةرهاظ ةيقاس
 لايل عستل نينثالا ةيشع هخيرات ،هتاضرمل قيفوتلا هلاسن هتناو حلصملا نم دسلا
 لقألا هبتكو . ةنس فلأو ةنس نينايثو نينس تس ةنس روهش نم بجر رهش نم نولخ
 مامإلا نمز ين ماكحألا هذه تناكو .هديب دادم نب دمحأ نب دادم نب دمحم نب ناميلس

 . هللا همحر ، يبرعيلا برعلب نب كلام نب فيس نب ناطلس ددسملا روصنملا ديؤملا

. 

 لهأ نيب ىرخأ (٨٧ةلزن هللا همحر دمحم نب ناييلس يضاقلا خيشلا هب مكح اممو

 نيملسملا نم ءاذه يباتك ىلع فقي نم ملعيل : مهنيب بتكف .ىوزن رقعو لاعس
 مهجلفل اومدخي نأ ةبابذ يبأ جلف بابرأل سيل نأ انم رظنلا عق ةو دق هنأب . هتلا مهمحر

 راصام ىلإ 4 ًادعاص رانيد ينب ةبج ةاسملا ةيحلا نم حرق ريغ الو . ًاحرق هل ةدايز هذه

 هيرج ىلع ةمدخ الو 3 حرق الب يداولا يف (٤١\)ير اجلا ليغلا نم ءاملا عفانم نم مهل

 لهال الو ،لاعس لهأل سيل نأو .لصي مل وأ اذه مهجلف ىلإ ليغلا لصو كفلاسلا
 هلاح ىلع 0' )لعجيو .يداولا يف يراجلا ليغلا ءام دس مهريغ الو ريمايشلا جولف

 )١١٠( ةميدقلا لايجالا نم هثدحأ نم فرعي ال ثداحلا ريغ ميدقلا جلفلا يازلا نوكسب : يلزألا جلفلا .

 )١١١( .مهجلف ىلإ هءام اوفيضي يا .مهجلف ىلإ هرج يأ : جلفلا لع هرج `
 )١١١( ةنيل ضرا وا ابلص البج ضرالا تناكا ءاوس جلفلا قيمعت زوجي ال يا : هريغ الو البج احارق هومذحي نا مهل سيل .

 )١١٣( ةعزانملاو ةموصخلا : ةلزنلا .
 .راطمالا ةرثكو بصخلا مايا .جلفلا نم برستملا ءاملا نم وأ رطملا رثأ نم يداولا نطب يف يراجلا ءاملا : يراجلا ليفلا )١١٤(

 . هلاح ىلع .وه ايك كرتي يأ : هلاح لع لعجيو )١١٥(

۔ _ ٣٩١



 دحأل سيل كلذك نوكيف . حئاوجلاو لويسلا هيرج بلقت نأ الإ .داتعملا هيرجو

 سيل ؛ هئايس نم هلزنأ اذإ هئامل هتلا لبس ىه ةيدوألاو . هيرج لاح نع هليدبتو هليوحت

 نمو .اه ةداتعملا ةفلاسلا ةقباسلا اهتنكمأ نع اهليدبت الو .اهدس الو .اهليوحت دحأل
 رهن وأ .رجش وأ ،لخن نم ةرايع رثأ كلذ يف نوكي نأ ريغ نم اكلم اهنم ائيش ىعدا
 ريغ هلوقو { ةلداعلا ةنيبلا هيلعف ،كلملا بابسأ ىلع لدي امم كلذ ريغ وأ .راثا وأ راج

 اهيف دحأل حصي نأ ىلإ كلم اهيف دحال سيل هئامل ائيش ىعدا نم كلذكو .لوبقم
 ليغلاب انمكح انأ ناظ انيف نظ وأ نعاط انيف نعط نإو .هل كلذ بجوي هجوب .كلم

 هللاف ، ةفورعملا مهرابآ نم ءيش وأ { ةفورعملا ريمايشلا ةبجب تمكح وأ {ةبابذ يبأ جلفل

 ليغلا دس نع منملاب مهنيب تمكح لب .هيلإ الإ هتنا نم أجلم ال موي يف هلئاسو هبساحم

 انل سيل {، مهراثآ يف نيملسملا نع ءاج اذكه . هلاح ىلع كرتي لب يداولا يف يراجلا

 الو ، قيفر الو قيدص الو ،ديعب الو بيرق نم دحأل 0''٠)ةلوليم الو ىوه قحلا يف
 ءادوس ةمأ دنع قحلا اندجو ولو ناك ثيح هدنعو قحلا ىلع انإ لب ؤ«ضيغب الو بيبح

 وأ تافرعو ىنم لهأ كلذ يف اهفلاخ ولو ،تناك ثيح اهدنع انك هجولا ةطورشم

 ىلع انأل !انلقام فالخب لاق نم لوق لبقن الو .اهبراغمو ضرألا قراشم يف نم

 انيلع ناك سانلا ىندأ نم ولو اذه ريغ يف قحلا اندجو ولو .قدصلا قيرطو قحلا

 هللابو ؤلطابلا يف يدامتلا نم ريخ قحلا ىلإ عوجرلاو ؛ امزال قحلا ىلإ عوجرلا
 يلعلا هتلاب الإ ةوق الو لوح الو .ليكولا معنو انبسح وهو .انلكوت هيلعو ؤانقيفوت
 . ميظعلا

 نم تلخ ةليل ةرشع ىدحالو . هتلا اهفرش ، ةفيرشلا ةعمجلا راهن ىحض يف هريرحت
 ىلإ ريقفلا دبعلا هبتكو }ةنس فلاو ةنس نينايثو نينس تس ةنس روهش نم ناضمر رهش
 .هدحو هلل دماح دادم نب دمحأ نب دادم نب دمحم نب ناميلس "لجو زع هتلا

 . نيملاعلا بر هت دمحلاو مت

 .لدعلاو قحلا نع جورخ يآ ليم : هلعل )١١٦(

۔ _ ٣٩٢



 ةر و إ إ

 رشع ةعبارلا ةروثنملا

 . زوجي الامو زوجي امم كلذ ريغو يواعدلاو ماكحألا ين

 رشع ةسماخلا ةروثنملا

 .... يبرعلا مالكلا نم كلذ ريغو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا يف

 رشع ةسداسلا ةروثنملا

 ةيبرعلا لاثمألا نم كلذ ريغو نهرلاو تاعويبلا ي

 تاراهعلاو ماتيألاو مومرلا ماكحأ يف رشع ةعباسلا ةروثنملا

 يبرعلا مالكلا نم كلذ ريغو تاراجاإلاو ةراعلا ي ةكراشملاو قرطلاو

 رشع ةنماثلا ةروثنملا
 يرعلا مالكلا نم كلذ ريغو ةعرازملاو تاراجالا ف

 ةفدلا

١٣٣ ................. 

١٨٥ 

٣٣٥ 


