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 : باتك نم رشاعلا ءزجلا ضارعتسا 2 هتيفوت نسحو هللا نوهب ىهتنا دق

 : نامسق وهو « نيبغارلا غالبو نيبلاطلا جهنم »

 & زوجت ال نمو 0 هتداهش زوجت نمو ؛ تامتيلاو تاداهشلا ىف : لوألا سقلا
 { ماحرألاو ءايصوألاو ءاكرشلاو ةمذلا لهأ ةداهشو ،ءاسنلاو كنيفلاخلا ةداهمش ىفو

 نعدوهشلا عوجر ىفو 2 اهتيدأتو ةداهشلا ليدعت ةيفيكو ،اهليدعتو تانيبلا مدهبو

 ليكولا عيب ىفو ةلاكولا ىفو ، ةماسقلاو برضلاو ءامدلا ف ناميألا ىفو ى ةداهشلا
 . كلذ ىناعمو نمنلل هضبقو

 متب
 ھ ٤٠٢ ١ ةنس رفص نم ٠
ىبراحلا ناملس نب دنج ن ملاس م١٨٩١ ةنس ربمسيد ںم ٧





 متيزنتيني
 ل و ل ل وقل

 بجي ال نمو اهلمح هيلع بج نمو تانيبلاو تاداهشلا ىف

 ةيافكلا ىلع ضرف ىهو «مالسإلامئارش ماكحأ ناكرأ نم نكر تاداهشلا

 هللا لاق . اورذمي مل عيمجلا اهكرت نإ و . اهب مقي مل نم نع أزجأ ضعبلا اهب ماق اذإ

 اودهشأو » : لاقو . «ديهشالو ةبتاك ًراضيالو منميابت اذإ اودهشأو » : ىلاعت

 ادإ هادهشلا بأ الو » : لاقو . « هلل ةداهشلا اوميقأو كنم لدع ئوَذ

 . » اوعد ام

 » اوعد ام. اذإ ادهشلا بأيالو » : هلوق ليوأت ىتعم ىف ءاهقفلا فلتخاو

 . اهلمح لبف اهوجو ق هانعم اذه : مو لاق

 .اهموزلو اهس وجو ف اوفلتخم لو .اهلمح لعل اهئادأ بوجو ق وه ة مو لاقو

 نأ اهلمح ىلإ ىعد نم عسي : لاق هن أ هللا همحر هلرا ديبع ىل أ نع ذخؤيو

 . دهشي ءىجمي ىتح همزان هيلإ رطضا اذإ امأو . هريغ باصي ناكاذإ بيجم ال

 اذإ دهشت نأ كيلع : لاق هنأ ىلع ىبأ نع هربخأ نمع ث ةيواعم وبأ لاقو

. تدهش اذإ ىدؤت نأ كيلع اكح تيعد



 س مه س

 : لوقي نأ وه ة «“ديهشالو٦رتاكةراضيالو » : ىلاعت هللا لوق ىف لاقو

 ناك اذإ امسال ع رارضإلا وه اذهف . هريغ دح وهو دهشت ىتح لح ىف كلمجأال

 . هب لغاش لفش وأ ةمهم ةجاح ىف ىعدللا

 زحي مل « ةداهشلا ىلإ اوعدام اذإ ءاده ثلا نأ ىلع سانلا قفتا : دمحم وبأ لاقو

 . رذع نم الإ « اهئادأ نع اوعنتمي نأ مه

 دجوي الو . لوغشم ريسغ اغراف ناكو ك هيلإ جيتحا اذإ بتاكلا كلذكو

 هلع ام عنميو رخأتيال نأ ع هماكحأب ملاع باتكلا ىلع رداق وهو ، هريغ تقولا ىف

 دجويال ناك اذإ ءادتبالا دنع نيدهاشلا ىف بجوي رانفلاو ء هيلإ ةجاحلا دنع هرا

 رةي امذ وأ ك ةيصولا دنع تيمل توفي وأ « قحلا عيضي نأ فاخي امهفلختب و اهريغ
 . ايندلا نم قارفلا وأ عزفلا دنع هسفن ىلع ليلعلا هب

 © ىرجلا اذه ىرجامو سانلا نيب حالصلا ىلع داهشإلاو حاكنلا كلذكو

 امهيلع بجاوب كلذ سيلف ، اهريغ ادوجوم ناك اذإ امأف .امهيلع بجاو وهف

 53 . اضرف

 امهب رضيام ىلإ نايلخيال ناذهف . « “ديهشالو بتاك راضيالو » : هلوق امأو

 ايم هنابسقكي توق بلط وأ ث امهيلع قشي ضرف نم اهريغ دوجو وأ امهل رذعلا

 . ايملايعلو

 ناك كلذ نع منتءاو ء اهتيدأت ىلإ ىعدو 2 ةداهشلا لمحم اذإ دداشلا امأو

. هيلع بجاو ءادألا ضرف نأىلع ةمعتجم ةمألا ذإ ؛اهتماقإ نع هفلختب هبرل يصاع



_ ٩ _ 

 نم ىلاعت هللا ىلإ ةبوتلا هيلع ناك هنع ىنغقساو ، هريغ اهثادأب ماق اذإف (

 . هعانتما

 ءادآب الإ تبنيال قحلا ناكو ي هعم رخآلا هب دهش ىذلا قحلا دؤي مل نإف

 { هل بلاطلا ىقح عايض ببس بولطملا ىلع ةداهشلا ءادأ نع هد وهق ناكو 2 هتداهش

 . ةداهشلا ءادأ نع هدوعقب ًاتماذ لاملل ناك

 .هئادأ ننم همزل ىذلا ضرفلا ءادأىلع هذخأي ضردب الإ اهئادأ نع عنتما نإف

 . هنم هذخأ نم لإ هد ر هيلع ناكو ٠ كلد هل نكي

 لاغتشالاب هلايع فلتو هقلت ىلإ ىدؤي آدرض هسفن ىلع فاخم دهاشلا ناكنإن

 هسفن .ضرفب لاغتشالا ناك« هلايع توق وأ ، هتوق بلط نم ع ةداهشلا ءادأ ىف

 . هيلإ "ىدتبي نأ نم ىلوأ

 ناك ي هتلخ هب دسيو « هقمر هب مقيل { دهاشلل اضوع هل دوهشملا عفد اذإف

 . انفصوام ىلع هيلإ راصام هل ناك. ، ةداهشلا ءادأ هيلع

 لام ظفح هيلع مقيلا ىصو نأ نم هيلع سانلا عمجأ ام : انلق ام ىلع لديو

 ضوع ثكال` ىلع هل سيلو ا هلاصة مايقلاو ا هلام نم همزلي ام ظفحم مايقلاو ك متيلا

 . لجسم

 زاج ى هلايع توقو هتوق بلطب هلانتشال ، تالذب مايقلا نع زجعلا فاخ نإف
 نمو فغمتْنيلَف اينغ ناك نمو : ىلاعت هللا لاق امكهتوقل متيلا لام نم ذخألا هل

٠ « فورعملاب لك أيلف ريف ناك
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 اهتماقإ ىلع ضرعلا ذخأ هل زاج و ، ضرفلا هنع طتس ةرم ةداهشلا ىدأ نإف

 زع هلل ةعاط وه امب هلعف همزلي ال لمع ىف هسفن ىرك أ نم ةلزنمب ناكو س ةينامث ةرم

 هعفن ىلإ اهلعف ىدؤي ىتلا لامعألا ميمجو ك نآ رقلا ملعتو مايصلاو جحلاك، لجو
 . هرجاتسا نم عفنو

 . هيلع 2 الف ٤ هريغ دهشو ص دهشي نأ بأ نمو

 لكتت الف كشيو ىسني :نأ هل دوهشملا ربخب نأ : ةداه لا لمحتي نل ىغذيو

 كلذ هل لقي ملزإ و . رذع دف ىسن وأ ء كشف كلذ لعل هدشأ نإف .نداش ىلع

 . سأب الف
 ' ز

 .ثادحألا فوخاهنع لأس اذإ اهرخؤيالو اهب ربخيلف ةداهش هعم تناك نمو

 لصف

 نيذلا مث مهنولي نيذلا مث ىلرق سانلا ريخ :لاق هنأ ةقط ىبنلا نع 277

 . دهشتسي نأ لبق لجرلا دهشي ىتح بذكلا وشفي مث ، مهنولي

 .اودهشتس. نأ لبق ('>)ل نودم ث نذلاد وم ثلا ريخ :لاق هن دنال هنعىورو

 . ناحيحص ناربخ ناذه : ليف

 17 ملاع . رضاح لقاع غلابل ةداهش هدنع ىذلا دهاشلا ىف : لوألا ربحلا ىنمو

 . ظاملألا ىف فالتخا ضع هينو . نيصح نب نارمع نع مكاحلاو ىذمرتلا هحرخأ )١(
 دواد و.أو دحأو ملسم هانع۔ کورو ٠ اهنع هلا ىضر ةشاع نع عيب رلا هحرخا )٧٢)

 . دااغ نب ديز ن. هجام نباو يذمرتلاو



 .دهشتسي نأ لبق دمثي نأ دهاشال ىغبني ال اذهف . اهتماقإ و اهتع لاؤسلا ىلع رداق

 .نونجم وأتيم وأ لفملةداه ةلا هدنع ىذلادهاشلا ىف رهف ىناثلا ربحلا امأو

 نأ هل ىعبني نكل و ٠0 اهنع لأس ل نإ و ةداهشل اب ُىدتني نأ ىبتي ىذلا اذسرف

 نالفو٬ نونجلانالفو ،ةداهش ريغصلا لفطلا نالفل ىدنع :لوةيف كحلا ىلإ ريصي

 ءىدتبيالو . هدنعام دش كلذ لق:هل لاق ناإف. اهم تدهش اهنع ىنتل اس نإف .تيللا

 . ةمدقتلا هذه لبق اذكو اذكب دهشا : لوقيف ةداهشلاب

 لاومأو تافوقولا عيجو ىفاصلا » ليسلاو دجسمل ةدا ثلا ىدنع كلذكو

 . ىلاعت هللا

 لصف

 نإ ةداهشلا لماح هنم فاخي هيلع دوهشملاوا « لجرل ةداهش هدنع ناك نمو

 نمأي ىتح ٠هزل اذإ رذعلا كلذ ىف هل : ليقف . هلاه وأ هسفن ىف هرضي نأ هيلع دهش
 . هسفن ىلع

 . كلذ ق هل رذعال : ليقو

 زوجتال اولاق امنإ لعفلا نم سيهل هنأل ؛ كلذ ىف رذعلا هل نركي نأ بحأو

 . لعفلا ىف ةيقتلا

 نأ هيلع دوهشملا ىلع دهاشلا فاخ وأ ءارمثاج قحلا هل ىذلا ناك نإ كلذكو

. هلام و أ هسفن ى ٥هرصي



 ءادأ نع ارذع هل ملعأ الف ، لداع ناطلس ىلإ ةداهشلا ىدؤي ناك نإ امأن

 . هتوبث ىف فلتخي ال امم كلذ ناكاذإ ، ةداهدلا

 : لوقف . هموزلو كلذ ةزاجإ ىف فلتخا دقف 2 رثاج ناطلس ىلإ اهؤادأ امأو

 . هسفنلف لدع نإ و . هسفن ىلعف ناطلسلا راج نإ و. هل زوجو كلذ همزلي

 .هكحىف روجي نأ هل دوهشملا ىلع ناطلسلا نمأب مل اذإ هل كلذ زوج ال :ليقو

 نكي مل اذإ هيلعو .كلذ هل ناك« كلذ هنم لي لو « لطابلاب رهاني ملو ث هنمأ اذإف

 . هلظ ىلع هل ًاتيعم ملااغلل الاد

 رهاانتيو ك لذعلاب ماقي ثيح الإ ةداهشلا ىد ؤي نأ هيلع الو هل سيل : لوقو
 . هكح ق ليع الو { لطابب كح ال ةن أو ‘ لدعلا ماكحأ

 . هانفحم هلراو دهشي : نيملسملا ضعب لاقو

 عيمجو ى مرحلا حاكتلاو « ةدسافلا عويبلازم زوجي الام ىلع ةداهشلا زوجت الو
 . نيملسملا عرش ىف تبنتالو زوج ال ىتلا ءايشألا

 لصف

 . اهتلح تدرأ نإ : ةداهشلا هل لمحب ىذلا ىلع طرش اذإ دهاشلا ىف ليقو

 . دلبلا ىف كلا ناك اذإ ، لطاب طرش اذهف

 اذهف ؛ رخآ دلب ىلإ جرخأ ال ىأ طرش و « دلبلا ريغ ىف كحلا ناك نإ و

. هيلع مثإ الو تباث



 . ملسأو لضفأ ناك بيرقلا ىف اهؤادأ ناك نإ و

 ىتح دهشي نأ هل ىنبجعي الف ، هلوق ىف كشال ىلو هرك ذو دهاشلا ىسف نإو
 . هب دهشي مل ةيف كشامو . ةسفنب وه رك ذي

 ناك نإف ع ةداهشلا عمسي الثل هينذأ ىف ةعبصأ لعجف ، ةداهشلاىلإ ىعد نمو

 نم ملسي نأ وجرنف ، مهتداهشب قحلا تبثيو 2 هريغ ةداهشلاب موقي نم سلجملا ىف
 . مثالا

 نمديلع نمأن الو ةل دوهشملا رغ دقف ث هتداهش كرتب لطبي قحلا ناك نإ و

 ناكولو 4 ةداهشلا نك نم ةلزنمب نوكي نأ وجرتو . مرفلاب ةيلع كحم الو ‘ مثالا

 الإ اندنع هتبوت حصت الو . كلذ نم هتب وت دعب نم الإ 2 كلذ ىلع هانيلوت ام ايلو

 . مرغلاب

 مزل ا ةمزاي مل ، اذه لعفن ، ادعاصف ةثالث سلجملا ىف ناكو 4 عدي مل نإ و

 لوزت الو ، مراغ مث7 هنإ : لوقنالو . كلذ ىف ءاسأ دق ناك نإ و ، ىعد ىذلا

. قيفوتلا هب و .ملعأ هللاو ۔ هتيالو



 ىناثلا ل وقلا

 لدعلا ةمصو هتداهش زوج نميف

 نيلاصلا ىضر ىلإ كلذف « ءادهشلا نم نوط رت ن » : ىلاعت هللا لاق

 ٠ كلذ مهنع بجحو « هاضر ةفرعم هدابع نم عفر ىلاعت هللا نأل ؛ نينم لا نم

 نيماسمال وهف ، لمعلاو لوقلانم ةنايدلا ىف ةقفاوملاوةحلاصلا لامعألاب فرع نف

 رهظأو ، هتدابع رتسي هنأ ولو . ةرفكم هري رس تن اكو لو « لدع مهدنعو « ىلو

 . هل ةيالو الو هتداهش زحت مل « ةفلاخلا نيملسملل

 . هتداهش درت الن حلاصلا لمعلا رمانيو ،ةبيرالو ءوسب فرعب ال روتسم لكو

 ىلع نمتؤي ىذلا وه لدعلا : لاقف ..ىلولاو ةقثلاو لدعلا نيب قرف نم قرفو

 ، تا ريخال عراسم وهو 4 تايانجلا نم ءىش ىلع رصم هن أ فرعي الو ، تانامألا

 { ةقفاوملا هنم فرعت ملو ث تاداهشلا ن. لمح ام ىلع نومأم « تاهبشلل بناج

 كسلا رهظي وهو « نيملسملا نيد ريغ نيدل لاحتنا هل فرعي ملو هةيالولا هل بججن
 اذه لوقو ، لدع اذهف ؛ هقيالوو هتءارب و هتاكزو هتالص ىف نيملسملا لوقب

 . ىلو لدع

 ىف هقدص ىفو . اهب دهش ىتلا تاداهشلا نم لمح ام ىلع نومأملا وه ةقنلاو

 نم هفاصنإ و ث نمتؤا اذإ هتنامأو 2 دهاع اذإ دهعلاب هئافوو ، ثدح اذإ ثيدحلا

 لمح امف اضيأ ةقث اذهف « تاهبشلل هبانتجاو ، تاريخلل هعاطقناو ك لماع اذإ هسفن

. ةداهشلا نم



 س ١٥ س

 . اضر أ هتيالو تبثت ىلو اذه نإ : لوقو

 قحتسي ام مىيمج ىف نيملسملل هتقفاوم عم اذه هنم فرعي نأ وهف ىلولا امأو

 . ةيالولا هب

 .ةقثلاو لدعلا لاح ىف ناك اذإ س الوو ةقثو الدع نوكي ليق هنأ كلذ نمو

 هنم ملعل ىتح ث اهب دهش ةداهش لكف هنع لأسي الو ص هتداهش تزبجأ كلذ ىلعو

 . كلد ريغ

 ؟ هتفص ام : هنيد ىف ةقثلا نع ك هللا همحر ديعس وبأ لثسو

 :هنيد مهتلا هنم رهاظتت لو ض هنيد ىف ةنامألاهنم ترهاانت اذإ هنأ ىعم : لاق

 ناكو. هتمه زح و هب ىلوأ ةنامألا تن اك“ ملعب الو لهج هعسيال امف لخدي ةن أ

. قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو كلذ ىلع نمأ اذإ هتداهش تزاجو . هقيد ىف ةقث



 ثلاثلا لوقلا

 زوجب ال نمو هتداهش زوجب نميف

 نإف . باتتسي ىتح دهش ناك نإ هتداهشب كحم الف ، ةريغص عقاو اذإ ىلولاو

 . هنم "ىرب نإ و هتيالو تبثتو ي هتداهش تلبق بات

 نإف ، بات مث دهش نأ دعب نم وأ ، دهشي نأ لبق نم ةريبك عقاو اذإو
 ريشب دهش اذإ « فنأتسي امف هقيالوو هتداهش لبقتو 2 درت اهب دهش قلا هتداهش

 . رابكلل هب وكر لاح ىف { 4 دهش ناكام

 . ةب دهش امف هتداهش زوجنال نمع هتلادع هتيالو ثدح أ نم ةداهشب مكحن الو

 « هب الإ مكحلا تي ال نم ماكحألا نم ءىش ىلع نيمهتملا ةداهش زوج الو

 زوجم ال هنأل ؛ هيف ةنامألاب اودرفناو بتكلا نم اولمح امب مكحلا ذفني الو

 . مهتداهش

 . هكح الو هف ةتلادع ر ا ءىش ف هنداهش رجن نم لكو

 . اهلكءايشألا نم ءىش ق لاجرلا نم غلابلا فلقألا ةداهش زوج الو

 ٠ ءاسنلا نم فلنألا ةداهش زوجن و

 . ءامبإلاو ةراشإلاب سرخألا ةداهش زوجنالو

. هلتع ةحص لاح ىف س هتاقوأ رثك أ ىف قيفيال ىذلا نونجلا ةداهش زوجنالو
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 هدبعل ديسلا الو ع كيرشلا الو ،نايبصلا الو ، ناركسلا ةداهش زوجت الو

 . هدي ىف وهو هرينل هب رقأف ءىشب هيلإ ىعدا نم الو

 . ًامنغم اهيلإ رجن وأ ؛ امرغم هسفن نع عفدي نم ةداهش زوجنالو

 هوتعم وأ بئاغ وأ متيل كال هميقي ليكو الإ ص ليكولا ةداهش زوجن الو

 ٠ سرخا و

 ىلعىلولاو . هب كح امف كلا الإ هتداهش زوجت ال ء هسفن لعف ىلع دهش نمو

 الإ ، هريغ ةداهشب حاكنلا حص اذإ قادصلاب هتداهش زوجن و ، حاكنلا نم دقعام

 . هتنبال دلاولا

 . هتداهش زجن لعف امب دهش م ش وأ فذق نم لكو

 نأالإ انزلاب اهيلع دهش اذإ دلا اهب متيو ، ةزئاج هتجوز ىلع جوزلا ةداهشو

 . فذق دق نوكي

 . هنع لئس اذإ مميتلا الو ةالصلا الو ، ءوضولا نسحب مل نم ةداهش ز وجن الو

 . ةاكزلا جارخإ نسحب ل نم كلذكو

 لثسو © ةالصلا تقو هيلع رم دقو ع هب ىلتيا اذإ ةبافجلا نم لسغلا كلذكو

 . هتداهش زوجحم الف ، هنسح لف هنع

) ٢ _ نيبلاطلا جهنم / ١٠ (



 ۔ ىنأ قلخو ركذ قلخ هيف ىذلا وهو « انزلا ىف ىنحلا ةداهش ىأ زوجنالو
 . تاداهثلا عيمج ىف ةأرما ةداهش هنداهشو

 وه لفنلاو . ها وبأ لعفام هرصي الو 0 الدع ناكاذإ ةزناج لننلا ةداهشو

 . نأ هل فرعيال ىذلا ذل ولا

 مغ ىذ الو ، هيفس الو مصخ ةداهش زوجن ال : نالوقي ملسمو رباج ناكو

 . ;»٩ وادعلا : ةنجلاو . ضنبلاو دملا وه : مغلاو . ةنح ىدالو ئ هيخأو

 . نالف رثأ اذه : لاق اذإ فئاقلا ةداهش زوج الو

 . ف زوجن و موصخلا ىلع ةداهشلا زوجن الو

 . نورخآ اهرحن و م وق اهزاجأف . ءارعذلا ةداهش ف فلتخمو

 «همصخ هب رةيام اعمسيل ، هل امصخ رضحو لجرلا امهيفخم نيلجرلا ىف اوفلتخاو

 . ةداهذلا امهأسي م

 . امهتداهشب ىضاقلا ىضقيو ، اعمس امب نادهشي : موق لاقف

 وأ ءاركب نكاسلا ناك ث ةنكسي ىزلل تيبلا ىف نكاسلا ةداهش زوجتالو

 . ءارك ريغ

_ 

 زيسفت ىف روهملا وهو . فطعلاو ةحرلا وهو سكملا دارملا لعلو . لصألا ىف اذك )١(

 م ةنملا ىذالو ةنظلا ىذ ةداهش زوجتالو : ةريره فأ نرع ىةهبلاو الا کو ر دقو ٠ رثألا

 . ملسو هماع تيا ىلص ىلا لإ اع وذ رم

 



 ةيقفلا ليحلا دبعلا ةداهش الو ث متح مل ام رحلا مالنلا ةداهش زوج الو

 . لسملا

 . ال ودع ١ ون اك اذإ > ديبعلا ةداهش زوحن : ضع لاقو

 تاولملصلادهشي لزه ةداهشالو ؛رذع ريغم ةعجلا كرت نم ةداهش زوجنالو

 . رذع نم الإ سانلا عم ةعامج ىف سحا

 . اهدحأ وأ . هيدلاو قعي نم ةداهش الو بيرلا ةداهش زوج الو

 نماتس غلب دقو ، لاملا نم ةعس هل نم ةداهش الو 2 هلام ىريال نل ةداهش الو

 . هئادأب ًانثاد نوكي نأ الإ ك ةلع هب تسيلو جتحخ ملو رمعلا

 ،ةكيدلاب بعلي نمالو ث اهنيب شراهيو بالكلاب بعلي نم ةداهش زوجنالو

 .ذيبنلا نم ركسلا رثكي نمالو { كالذب فرع دقوهناريج ىلع فرشي نم ةداهش الو

 رغ ىلإ بستني ٨ز أ ح نم ةداهش الو . فرسم ةداهش الو { تنح ةداهش الو

 . ىلوم وهو ةيبورعلا ىعدي وأ « هموق

 . الدع ناك اذإ طيقللا ةداهش زوجن و

 بسنلاو توملا لثم ، روهشملا ربخلاب هيلع لدتسي امف ىآلا ةداهش زوجن و

 هيف أشن تيب لهأ ىف ناك اذإ كلذو .هيف كثيال امم كلذ هبشأ امو حاكملاو

 ، رصبي وهو ةداهش ىلع دهش اذإو . مهنم سيل امف مهنمو ، "مهدحأ ناك ىتح

. هتداهش كاجلا زاجأ هرصب بهذ دقو ى كال ا عم اهب دهش مش



_ ٢٠ 

 اهفصوو « ةلح وأ ضرأب دهش اذإ كلذو : هللا همحر ىرارلا وبأ لاقو

 اهب دهش ىقلا ضرأل اىه هذهنأ نادهاش دهشي نأ دعب نم هنداهشتلبق ،اهوددح

 . مكلا ذفني مث ريرضلا اذه

 زوجت الو . نالف نبا انالف نأ دهش اذإ بسنلاىف ىمعألا ةداهش زوجت : ليقو

 هنإ : لاق ولو ى قرسلاو انزلا ىلع هتداهمش زوجت الو . نالف نبا نالف اذه لاق اذإ

 . دودحلا عيمج كلذكو . هرصب بهذي نأ لبق اهب دهش

 مهو مهخداهش نع اودهش اذإ « هوتةعملاو ىمعألا ةداهش رع ةداهشلا زوج و

 . ءاحصأ

 هبو . ملعأ هللاو . قالطلا نم درلاو جيوزتلاو عاضرلا ىف ىمعألا ةداهش زوجو

. قيفوتلا



٢٧١ 

 ك رلا لو ارلا ل وقلا

 ةلبقلا لهأ نم انباحدأ ريغ ةداهش ىف

 وأ اولق ، انم وق ةداهش زوح ال هنأ ملسلا لهأ عمجأ : هللا 4٨ ر ديعس وب 1 لاق

 نم وأ مهنيد نم ميجرخ امف وأ ث نيملسملا نم دح أ رغك بجوي ام اورثك

 عدم لوق لوبق زوجي الو . مهنيد ىف نيملسملل ءاممخ مهنأل ؛ ةوادع ىلإ ةيالو
 .مخ ةداهش الو

 ،قوقحلاىف ى نيملسملا نم ةماقتسالا لهأ ىلع مهتداهش ىف كلذ دعب اوفلتخاو

 . رفكلل تابج وملا ىوس امو ى راذبألاو لاومألا ىف \ عيمجو

 ىف قوقحلا نم ماكحألا نم ءىش ىف ، مهيلع مهتداهش زوجت ال : لوقتف

 نمم سبل مهنأل ، رثك وأ لق ى كالذ نم ءىش ىف الو ، راشبألا ىف الو 0 لاومألا

 اوسيلف « ءادهشلا نم نوضرت نمم » : لاقذإ ؛ مهتداهش ةزاجإ هللا بطاخ

 . . نيفلاخم هللا نيد نم ءىش ىفو « نينئاخ هللا نيدل اوناكامب نييضرمب

 لاومألا ىف اقلعتم ناكامو س قوقحلاىف مهتداهش زوج : ملا لهأ ضعب لاقو

 رارقإلاو نويدلا لثم كلذو . جورفلا ىف الو ،.راشبألا ىف زجت ملو « ةصاخ ممذلاو

 . تالذ ىف نيملسملا ىلع ةجح نونوكيو ، ثيراوملاو اياصولاو

 ام اذه همش 7 . د دىلا قامتملاو قالطلا لذم ق ) مهلع مهتداهش روحم الو

. جورفلا ماكحأ هيف لخدي



 ك هب اون ادام لصأ ىق © نيملسملا هيف اوقفاو ام لك ىف مهسداهش روج لوقو

 . نيملسملا٠, نورةكب امم ادعامم « نيملسملل هيف ةنوغيدلاب ةقفاوملا مهنم ملعو

 ىتح ث مهفالخ اونيدي ملو ، هيف مهوقفاو ام لك ىف مهنداهش زوجت : لوقو
 رصتعي ة و(ملسملا مهن :داهشد داقر و ٠ صادصتلاو د وقلاىف و مهيلع مهداهش ز روح ' :ليق هد ١

 لع دودلا جرحم جرخم الو ‘ قوقحلا جرحم كلذ جرخ - هزأل > هتيالو ىلع وهو هنم

 . لوق

 نم دودحلا هب قلعتت امف الو ، كلذ عيمج ىف مهيلع مهتداهش زوجنال : لوقو

 , عرنلاو عطتلا اهس بحن قلا ه ةر راحملاو قرسللا لثم ) دودجلا

 . دحلا هب قلعتملا لاملا نومرغي و ، قوقحلا نم كلذ ىف مهتداهش زوجن : لوقو

 مهتداهشزوجنال هنأل ؛انالخا هيفلعنال امم كلذو .مهتداهشب دودحلا مهيلع ماقت الو

 دح هب بجي ام مىيمج نألو ى تارفكملا نم دودحلا نأل ، دودحلا ىف نيملسملا ىلع

 ىف ، نيملسملا ىلع هيف مهتداهش زوجت ال هاك كلذف ء ةرخآلا ىف باذعو ايندلا ىف

 . اميمج ةماقتسالا لهأ لوق

 نم « مهيلع ةزئاج انموق نم لودسدلا ةداهش نأ :انعم امف نوملسملا عمجأو
 نيب ةيراجلا ماكحألا عيمجو ؤ صاصقلاو قوقحلاو دودلا عيمج ىف ، ضعب مهضعب

 . مالسإلاب رارقإلا لهأ

 لهأ نم فرقلا رثاس ىلعو ضعب مهحذعب ىلع مهتداهش زوج مهنم ةقرف لكو
نراد نم عيمجو ، جراوملاو ، ةئجرملاو ةيردقلاو عيشلاو ضفاورلا نم 2 ةلبقلا



 ال ودع اوناك اذإ ةزاج ضعي مهضعب ىلع مهنداهشب مهنقرافمو ؛ نيملسملا فالخ

 . قافنلاو ةلملا ےسا ًانيمج مهعمج و ي قافن لهأو ، ةدحاو ةلم لهأ مهنأل ؛ مهنيد ىف

 هب رغكي ال امب نيكسملا ىلع انموق ةداهش نوماسملا زاجأ دق : رثؤملا وبأ لاقو

 . مهيلع مارح وهو 0 نيماسملا نم هلالحتساب نونيدي ال اممو 0 نودسملا

 ءىش ىف مهريغ ىلع الو { مهيلع مهد ف مهسم لودلا ريغ ةداهش زوجن الو

 . مالسالا ند نم ءىش ق الو ‘ ماكحألا نم

 لهأ للم عيمج ىلع ‘ ةزماج انموق نم لودعلا ةداهش نأ نودسملا عمجأو

 عيمج ىف باتكلا لهأو 2 دهعلا لهأ نم ع ناريقلاو ناثوألا ةدبع نم ع كرشلا

 ء دابعللوأ هلل قح توبث كلذ ىف ناكاذإ ، دودحلا نم مهيلع تبني اهو « قوقحلا

 . لح و أ ىح نم

 لهأ عيمج ىلع ك ةزاح ئ ةتباث ةماقتسالا لهأ نم لودعلا ةداهش كلذكو

 نم ماكحألا عيمج ىف كرشلا لهأ نم ث للملا لهأ م.يمج ىلعو © انموق نم ةلبقلا

 هللاو . انالتخا اذه ىف من الو . مالسإلا لهأ ماكحأ مىيمجو ى دودحلاو قوقحلا

٠ قيبوتلا هل و ٠ ملعأ



 سمامعا لوقلا

 ءاسنلا ةداهش ق

 نم هب اودهشي نأ لاجرلا نكمب ال يذ نهدح و ءاسنلا ةداهشب كحيو

 اذإ ، اهدحو ةلباتلاب ليق دقو . ناتأرما كلذ ىف مهعم زوجو . مهيلع روظحملا

 ركذلاو توملاو لالهتسالا ىف زوجت الو .دلولا ىف اهنداهمش زوجت نأ : ةلدع تناك
 . لالهتسالا ىلع اهتداهش ضعب زاجأو . ىثنألاو

 . دودحلا ىف ءاسنلا ةداهش زوجت الو

 ءاسنلا ةداهش زاجأ ادحأ ا معأ لو . انزلا ىف الإ ، دودحلا ىف زوج : لوقو

 .انزلا ىف

 نهعم ناك اذإ ك قالطلاو حاكنلا ىفو اهلك قوقحلا ف ءاسنلا ةداهش زوجو

 . لاجرلا نم دح أ

 . هيلع عالطالا لاجرلا نكم ال ايف الإ { نهدحو نهنداهش زوجن الو

 . هعم امرتداهش تزاج « ناصحإلا ىلع ناتأرماو لجر دهش نإو

 ىلع ك مهتلمىلع هلم له | أ لك نم ك ماسنلاو لاجرلا نم لودعلا ةداهش زوح و

 . املك تاموكحلا عيمج نم ةالصلا له أ نيب { كلذ نم زوحنام

 > دولوملا ةايحو ئ قرعلاو ك ةرذعلا نم 0 جورفلا ق ءاسنلا ةداهش زوجن و

٠ عاضرلا ىفو



 ۔ ٢٥

 . ةملسم ةلدع ةرح ةأرما كللذ ق ز وحن ام لقأو

 « زاوجلا ؟لبق . ةأر.او لجر نييب عاضرب ةلدع ريغ ةأرما تدهش نإ

 . اهب جوزتي الف

 . اهم جوزغي ال كلاا لبق تدهش اذإ : هللا همحر ىراومحلا وبأ للق

 .لوق وهو ء ةلدع نوكت نأ الإ ث امهنيب قرفي الف كلملا دعب تدهش اذإ و

 . هللا همحر ك ىلع نب ىسوم

 ةداهش هيف زوجن امو ع :اسنلا الإ هيلع علطب ال امف ء نهتداهش ىف فلتخاو

 ٠ نهدح و ءاسنلا

 .نهو ، ةوسن مبرأ نوكت نأ الإ ، ءىش ىف ءاسنلا ةداهش زوجال : لوقت

 . ناتأرماو لجر ناكول نإ ةجحلا ماقم نمتي

 .تماق٤ نهدح و نهب ةداهشلا تزاج اذإ هنأل« نيتأرملا ةداهش زوجت : لوقو

 نم نيدهاشب مكحلا زوجيو . لجرلا ماقم ةدحاولا موقتو . ةجحلا ماقم ناتأرما

 . لاجرلا

 ىف ىهو ، ةجح هتأرما ماقأ امل هنأ كلذو . ةأرما ةداهش كلذ ىف زوج :لوقو

 اهصخ امف الإ ، لجر اهعم نوكي نأ الإ ، ادبأ ةجح نوكت ال ماكحألا رثاس

 . ماكحألا هذه نم

 ماكحألا ىف ةداهشلا زاج لجر نوكيال نأ : مهنيب فالخال ةمألا تعمجأو

 ١. ؟ ء .
. هدنع نان ارما وا < هربع لجر هعمو الإ ك هدحو



_ ٢٨٩ 

 تومو عاضرلاوقترلاو ددعلاو طقسلا ىف لاجرلا نود ءاسنلا ةداهش اوزاجأو
 ةايح هبو ىبصلا جورخو ، سافنلا ىف ةأرملا .

 توملا ىلع نهدحو ءاسنلا ةداهش زوجيال : هللا هحر هللا دبع وبأ لاقو .

 دلولا نأ : اهادحإ تدهنف ث اهتدالو ىف ةأرملا تناكو « نيتلباق اتناكنإ و

 ىلا لوق لوقلاف ع اتيم ج رح : ىرخألا تلاقو ٠ هتدالو دعب تامو 4 اح جرخ

 . ةايللاب تدهش

 ةاربلاو. ماكحأ هب بحن ايفو ةاربلاو ةيالولا ىف ، لاجرلا عم ءاسنلا ةداهشو

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . ملعلا لهأ لوق رثكأ ىف ةزئاج

ج + ٧



 سداسلا لوقلا

 مهيلع كلاو ممه مكحلاو ةمذلا لهأ ةداهش ىف

 كلذ هبشأ امو . ممه ةداهشلاو

 { مهتلم ىلع ةلم لهأ لك نم س ءاسنلاو لاجرلا نم لودعلا ةداهش زوج و

 . ايلك تاموكحلا عىيمج ىف ةالصلا لهأ نيب كلذ نم زوجن ام ىلع

 داع امف الو ، تاموكحلا نم ءىش ىف ى ةالصلا لهأ ىلع مهتداهش زوج الو

 بحن ال هنأ : ةالصلا لهأ ىلع هيلع د وهنملا هب عجري ام لثم كلذو .مهيلع ىنعملاف

 . ءىش ةالصلا لهأ ىلع اهم

 ع مهتلم لهأو ةالصلا لهأ هانعم مزليام ةدحاولا ةداهشلا ىف عمتجا نإو .

 . ةالصلا لهأ مزلي امف ك ةزئاج ريغو . ةزئاج مهتلم لهأ مزلي ايف تناك

 ىعداف ، ىسوجم دنع نم ادبع ىرتشا ملسم لجر لثم ىدنع كالذ ريسفتو

 ةزئاج ايهتداهش نأ ، نيدهاش نييسوجحم كلذ ىلع رضح أو { رخآ ىسموجم دبعلا

 . نشلاب ىموجلا عئابلا ىلع عجري ملسملا نال ؛ دبلا ىف

 قحتسملا عجري نكلو ع نييسوجملا ةداهشب ملسملا دي نم دبعلا عزغيال : ليقو

 ليبس ملسملا ىلع نكي م و { 4 بلع هفلت أ 4 أ حص دق هن ل ٤ هءاب نم ىلع نماي لبعلل

. ةمذلا لهأ ةداهشب



 > ىموحجح و أ ملسم لجر هاعداف 0 ملسم لجر نم ادبع ىرتشا ايس وجم نأ ولو

 هانعمعجري اذه نأل ؛امهتداهش زيجأ الف «سوجلانم نيدهاش ىرتشملا ىلع رضحأو

 . ملسملا ىلع

 مقيف ، ىواعدلاو تاموكحلا نمءىش ىفناعزانقي ىذلاو ملسملا ىف اوفلتخاو

 .ىذلا نإ : ليةف . نيماسملا نم ندهاش ىمذلا مدي و > ةمذلا لهأ نم ن دهاش ملسملا

 . لدعأ هتنب نأل ؛ 4 ىلوأ

 . هب ىلوأ ملسملا نإ : لوقو

 . امهناميأ دعب ناصداختي امهنإ : ليقو

 دوهش تبثتف ‘ ةمذلا لهأ نم ىذلا د وهشو ئ نبملسم ملسملا د وهش ناك نإو

 .ةنيب اعيمج امهزكي مل اذإ و . ًانالتخا اذه ىف لهن الو . ىمذلا دوهش لاعمتز " ملسمل

 . نافصن امهنيب وه : ليقء . هب ىلوأ لسملا نإ : ليقف

 .لاقو . رفاك وهو تام اننبا : الاقف نارفاكنايمذ هاوبأو لجرلا تام اذإ و

 7 نيماسملا هدالوأ لوق لوتل \ذ ٠ ملس وهو تا م. ان وب 1 : نوملسم مهو هدالوأ

 . نيرفاكلا هي وب أل هنم ثاريم الو

 لك ىعداف ، رفاك رخآلاو ملسم اهدحأ نانبا تيملا اذه ناكاذإ ثالذكو

 لاقو ٠ املسم تام 8 1 : ملسملا لا ة . هنيدو هتللم ىلع تام هابأ ن أ امهس ٥ دحاو

 هلمعت ال ةنيبلا نأ و ،تانيبلا كلذ ىلع اماقأو ،ىنيد ىلع رفاك ىبأ تام : رفاكلا

 لُيالوأ ولمي مالسالا نإ :ليبق نه .امهنم سمال هئاريمب ىضقي هن اف ڵ اهريغ ثراو

. كالذ مهفاف ، تيللا اذه ىلع ةتباث ةالصلا نألو



 ةمذلا لهأ ةداهش ترجأ ، نييمذ لسملا دوهشو نيدسم ىذلا دوهش ناكولو

 ٠ كلذ ريغ وأ ، اناويح وأ اراد وأ اضرأ ناك ع ثاريملا هل تلعجو 4 ملسملل

 , . . . ۔ ..,-۔ ,.. ء ع . ِ
 ملسلا ىعداف ، نيذه هينبا كرتو تاهف ، ايئمذ ناىك بألا نأ حص اذإ : ليقو

 ڵ هثاريم ىلوأ امهنم ىمذلا نأ 0 اًبمذ تام هنأ ىمذلا ىعداو « املسم تام هنأ

 . هلاقتنا حصي > لصأ ىلع وهو

 . مملا لوق لوقلاف ع املسم ناكدق لبق نم ناك نإ و

 ل مللثاريملاو مالسالا راد ىف ناكاذإ ع هب ىلوأ مالسإلاف هرمأ حصي مل نإ و

 . ةنيبب هاوعد ىلع ىمذلا ىتأي نأ الإ ع هلوق لوقلاو

 ، املسم تامو سم ىجوز نإ : ةملسم ىهو تيللا ةأرما تلاق نإ كلذكو

 قدصف ك ملسم وهوجوزلا وخأ ءاجو ك ؟رفاكان وبأ تام لب :رافك مهو هدالوأ لاقو

 نأ ةرقم ةأوملاو ك رافك مهلك دالوألاو ثاريملا اهعم ىعدي وهو ث اهتلاقم ىلع ةأرملا

 . هيخأو هتأرمال ثاريلاب ىضقأ ىنإف ، اهعم هثراو وهو « املسم تام اذه اخأ

 { رفاكنبالاو ةملسم ةنبالا ةنباو انبا كرت ول هنأل ؛ اكيش دالوألل لعجأ الو

 : نبالا لاقو . املسم تيملا ناكدق ص خألاو تنبلا تلاقف . املسم اخأ كرتو

 . خألاو تنبلا هنم ثروأو ، هيلع ىلحأو املسم هلعجأ ىنإف ؛:آرفاك ناكد ق

 قدصأ الو « هلثم ملسم هنأل « هلوق لوقلا تلعج ث املسم ةثرولا دحأ ناكاذإ

. ةرفاكلا



 س ٣٠ ۔س

 ۔ ملسملا ىلع مهزيجأ ال ىنإف « رفكلا لهأ نم ةنيب رفاكلا ماقأ نإ كلذكو

 .نود مل ثاريملا تلعج . ملسملل ةنبب مقت لو ) مالمإلا لهأ نم ةندب اوماقأ نا و

 . اسملا
) 

 .ىذلا ةنيب زوجن ال هنأل ؛ ملسملا ةنيب تزجأ ةمذلا لهأ نم ةنيب ملسملا ماقأ ولو

 . للا ىلع ةمذلا لهأ نم

 كةيمذةمأ هلو ك مهاك رافك هتئروو & ىمذ هنأ فورعم وهو ىنزلا تام اذإ و

 .ىهف ث هدعب تقتعأف ةمأ تناك لب : ةثرولا لاقو . هنايح ىف اهقتعأ هنأ تعداف

 . هتوم لبق تقتعأ دق اهنأ : ةنيبلا اهيلعو ، ةيعدم

 اهيلعف ، هتايح ىف تملسأ دق : تلاقف . ةينارصن ةأرما هلو ملسملا تام اذإ و

 ولو . ملع نيمي ةئرولا ىلعو « ةثرولا ىلع امهل ثاريم الو 2 ةنيب اهل مقت ل نإف ٠ ةنيبلا

 « اهلوق لوقلا ناك 2 ةملسم تناك لبق نم اهنإ :تلاقو ، ةرفاك تناكاهنأ ملعن

 اهنأ ةنيبب الإ ، ثاريملا نم هتوم دعب اهجارخإ ىلع نوقدصي الو ي ثاريللا اهلو

 .ىلع ةنيبلا ےقت نأ الإ ثاري. اهل نكي مل ، هتايح ىف تقتعأ اهنأو ، ةمأ تناك

 . ةنيبلا اهيلعف ، قتعلاب تعداو ع قرلاب ترقأ اهنأل ؛ اهاوعد

 .لوقلا نامك كلذ ىه تدحجو ث امئالم اهقلط ناك هنأ ةثرولا ىعدا ولو

 . فلحم نأ دعب ثاريملا ايلو « اهلوق

 اهعجار هنأ : ةدعلا ءاضقناب ترقأو ، ةحصلا ىف ةدحاو اهقلط ةنأ ترقأ ولو

 :ل هنأ ةثرولا لوق لوقلاف ص اهمجاري مل : اولاقو : ةثرولا اهبخلكو ث ةدعلا ىف

. ملعأ هللاو . ةغيبلا اهيلعو ث ةيعدملا هجولا اذه ىف ىهو « اهمجاري



٣٩١ 

 مهتلم لهأ ىلع ةزناج ةلم لهأ لك ةداهشو .

 لهأ نإ :لوقي نم لوق ىلع ، ىرخأ ةلم لهأ ىلع ةلم لهأ ةداهش زوجم الو

 ةلم لهأ هداهش الإ . ةلم سوجملاو . ةلم ىراصنلاو . ةل. دوهيلا للم ىلع كرشلا

 . ايلك للملا له أ عيمج ىلع ةزئاج مهداهش ناف 0 مهم لودعلا م الس١إ ١

 ٠ ةزاج ضعب ىلع مهتعب ةداهشو ك ةملح او هلم مهلك كرشلا لهأ نإ : لوقو

 . ملسم الو ىمذل نيملسملا ةداهش ىلع ةمذلا لهأ ةداهش زوحن ال و

 لسملا نع ىذلا ةداهش زوجن : ليق دقو . ىمذلل ىذلا نع لسملا ةداهم ز وجن و

 . ملسملا ىلع زوجن الو ، ىذلا ىلع

 ء

 ملسأو ، مايأ ةثالث لبق نم تام مث ، ىسوجم لجر هبرض ىموجم ىف ليقو

 ناملسمدهشو ًاملسمتام بورضملانأ : نايسوجمدهمش مث ع هتوم دعب نم براضلا

 .ملسم اسم ةيد ىهو { ةيدلا ريغلتاقلا مزلي ىرأ الف 2 ايس وجم تام بورضملا نأ

 مالسإ ىلع امهتداهش لسبقت نكلو « دوقلا ىف هيلع نييسوجملا ةداهش لبةيالو

 . سوجلانم دحأ هئريالو ،مالسإلا لهأ نم هتثرول هتيدو هثاريم نوكيو ىسوجلا

 ةداهش نم ىلوأ 2 عذوللا اذه ىف « امهنيد ىف نيلدع اناك اذإ نييسوجملا ةداهشو

. قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو ك نيملسمل



 عباسلا لوقلا

 ءارجألاو ءالكولاو ءاكرشلا ةداهش ىف

 ثكالذ هبشأ امو ببس هل نمو

 { هبحاصل امهدحأ دهش ص نيكيرش نيلجر ىف هللا همحر بوبحم نب دمحم لاقو

 . هتداهش زوجن : ليق دقو . هتداهش زوجن ال هنأ : امهنيب عاشم ءىشي

 ىلع امهنم دحاو لك دهش « ةمأ امهنينيلجر ىف « ىراوحلا نب لضفلا لاقو
 ىتح( رخآلا لع امهدحأ ةداهش لبةت ال : لاق . بسنلا نم هتخأ اهمأ ك هبحاص

 . نيلدع نانوكيو 2 امهدحأ مم رخآ دهاش ثكالذ ىلع دهشي

 لك دهشف ك لام نهنيب ةوسن ةسوب رأ مل رفن ةعبرأ ىف ڵ هللا دبع وبأ لاقو

 3 عيب ىف وأ ث نهنيب كرتشملا لاملا - ىف هتجوز ىلع ةلاكولاب رخالل مهنم دحا

 نأل؛ ةمساقملا ىف نهجاوزأ ةداهش زوجت الف ء كلذ ةوسنلا ركنأ مث ، نملا ضبقو

 عيب ىف هتلكو اهنأ هتداهش امأو . لعف ام تابثإو هتمساقم مامتب دهشي دحاو لك

 . زوجن اهنإف اهلام

 عيب ىف اهريغ وأ هتجوز نم هل ةلاكولاب ك احلا دنع لدع ادهاش دهش نإ و

 ناذه ىرتشاف ء لجرلا وأ ةأرملا لام عيب ىلإ مكاحلا هزاجأو نمتلا ضبقو ث اهلام

 ةأرملا تركنأف ث لاملا اذه نم ائيش امهدحأ وأ ى ةلاكولاب نادهاشلا نالجرلا

 نأ لبق نم ث ةلاكولاب امهل كال عم تتبث دق مهتداهش تناك اذإف ث ةلاكولا

. امهنداهش تمت دقف « دعب نم هنم ايرتشا ش , هنم ايرتشي



 ۔س ٣٣

 اذإ كلذو امهتداهش زج مل ء ادهش مث ادهشي نأ لبق نم ايرتشا اناك نإ و

 . لزمي ملو ايح هعم ادهش ىذلا كاجلا اذه ناك

 ليكولا اذه كح دقو ك كال اذه ارضح امهنأ : نادهاش دهشف لزع نإ و

 . هتلاكو هدنع تحصو 0 عيبلا اذهب

 عيبلا اذهف ئ هريغ للع دهاشو اذهب وه دهشف ك اذه لزع نإ كلذ كو

. 

 اح 5 ٠

 ىلعو ى ىلوألا ةلاكولاب نيدهاشلا نيذهل زئاج ريغ مسيب اذهف حصي مل نإو

 . ملعأ هللاو . اذه اهلام عيب ىف عئابلا تلكو ام :هللاب نيمي ةلاكولا اهيلع ىعدلا

 ليكولا ةداهش زوجن الف ، هضعب ركنأف نمثب لجرل ةلاكوب الام عاب نمو
 . هريغ نىدهاشب الإ عيبلاب

 { نثلاب دهشي امإ و .هريغل هنأو كليكولانم ءارشلاب ارقم ىرتشملا ناك نإ و

 . رخآ لدع عم ةزمناج ليكولا ةداهشف

 ترسك وأ تيتغ وأ تؤثيف « هل ًاعاتم اهيلع لمح ةباد لجر ىرتكا اذإو

 ةنداهشن ، ثدحلا اذه اهيف ثدحأ هنأ لجر ىلع دهشيف ، تفلت وأ ترتع وأ

 . هل اهارتمكا ام رهغ ةبادلا هذه ىلع لمح هنأ : لدع ةنيب موقت نأ الإ 2 ةزئاج

 دهشن ،اهبحاص اهيف عزون مث ، فورعم تقو ىلإ اراد رجأتسي ىذلا امأو

٠) نيبلاطلا جهنم _ ء / ٠١٠ (



 ىقلا تقولا ىف اندنع زوجنال ةتداهش نإف ع هتكسأ ىذلل اهنأ رادلاب نكاسلا اذه

 . هنكسأ نم ريخل اهبف هنداهش زوح و( رادلا هذه نكس هيف نوكي

 . رجأ ريغب وأ رجأب ناك« زوجنال نكاسلا ةداهش نإ : لوقر

 ' قتعأ هنأ : ثلاثلا ىلع نانثا مهنم دهشف 2 ةثالث ءاكرش نيب دبع ىف ليقو .

 نم نمثلا ضبق ثالذب نولجعتي مهنأل ؛ هيلع مهتداهش لبقت الف ، هفم هتصح

 . ةتيرح افرتعا دق امهنأل ؟ دبعلا مادختسا نم نادهاشلا عنمي نكلو . مهكيرش

 , ءىشىف مصاخ دق نوكب نأ الإ ث هلكو نلهتداهشتزاج لزع اذإ ليكولاو
 . فالتخا اهيف ،ةداهشف

 مك احلاعممدقت « هلعف ىلع زوجنالو ،هلعف ريغىلع هل ےقيلا ليكو ةداهش زوجو .

 . مك احلا عم اهب مدقتي ولو هلعف ريغ ىلع هتداهش زوجن و . مدقتي وأ

 . هرجأتسا نمل ريجألا ةداهش ضغب هركو

 . عأ هرا ٣ زوحن : ليقو

 لصف
 ء .. .. . . , ٨ . . " ٠.

 دهش نوكي نآ الإ ، هتداهش تزاج 0 هلام نم لاملا بر هجرخأ اذإ لماعلاو

 . هتداهش تدرف « لماع وهو

 مث ، هعيبب هرمأ هنأو هريغل لاملا نأ ىرتشملا ملعأو 2 اڵام عاب اذإ ليكولاو

. ليكولا ةداهش زج مل ع ركتم ىرتتملاو نمتلا باطو « لاملا بحاص مدق



_ ٥ ٣ 

 ، هدحو نملا ىف اوفلتخا امإ ه ث هريغل لاملا نأ هملعأ هنأ ارتم ناكنإ و

 عم اذكو اذك لاملا برل هيلع نأ : ىرتشملا ىلع دهش اذإ ةزثاج ليكول ا ةدابشف

 . هريغ دهاش

 . هلعف ىلع دهشي هنأل ! هتداهش زجت مل اذكو اذكب هل عاب هن أ دهش نإو

 وه نيأ فرعيالو « ةجحلا هلانت ال ثيح ي رصملا نم بئاغال ليكولا ةداهشو

 . ليكو هل نكي مل ولو ى هلو ماكحألا هيلع ذفنتو . متيلا ةلزنمب هن أل ؟ ةزئاح

 | . دهشيو مصاخ نأ بئانلا ليكولو

 نإ و . لمعلا ىف مهلخدأ نمل هنوداعي ىذلا لاملا ىف مهتداهش لبقت ال ريدايبلاو

 ريغ ىلع اودهشو 0 ال ودع اوناك اذإ ةزئاج مهتداهشف ، مهيديأ نم لاملا لاز

 . مهلعف

 نارخآلا دهشو ، نيدي تيملا ىلع نينثال نانثا مهنم دهش رفن ةعبرأ نعو

 ةكرش ال هنأل ؛ةزئاج اهلك ءالؤه ءالؤهو ءالؤمل ءالؤه ةداهشف ،نيدب نيدهاشلل

 . نيدلا لصأ ف مهنيب

 لوألا لوقلاو . نيدلا ةمسق ىف نوكرقشم مهنأل ؛ مهتداهش زوجن ال : لوقو
 ء

 . بحا

 . الودع اوناكولو مهتداهش زوجن الف « ضعب ىلع ةثرولا ضعب دهش اذإ و

 ركنأو ، اببار أ مهل نأ : نانمثا دهشف ، ةوخإ ةئثالب ناكاذإ كلذ لثمو

. ضعب مهضعب ىلع مهتداهش لبقت الف « ناتقث اهو ثلان)



_ ٦ 

 ناكنإ و . هين هتداهش زوجت الف ، هريغل هب رقأ مش ، ءىش ىف عزان نمو

 هنداهشف ‘ رخآ لجرل لاملا كلذ نأ دهشو { دعب نم هنم ءىرب ش 1 لام ف عزان

 . زوج

 ةداهشف ، اهيف عزون مث ةيلمع ىطعأ نم امأف . عاب امف عئابلا ةداهش زوجت الو

 ىطعملا ىلع هيلعقحتسي امف عجربال ىلسملا نأ ىدقع كلذو .ةزئاج ىطمملل ىليدللا

 . عأ هللاو . نملاب هنم ىنحتسي ايف ى ىرتشملا هيلع عجريف عئابلا امأو . ءىشب

 ىرتشملا مههاتتساف ع لجرل اهوعابف 2 ةعلس ىف اوكرتشا 2 رفن ةثالث ىف ليقو

 . ةزمشاح هيلع نينئالا ةداهشف . ةلاقإلا ركن أو { مدحأ مدنو » هولاق أن

 عوطقملا ةداهش زوجتف ليبسلا نومطةي نيذلا ىف ، هللا همحر ةيوافم وبأ لاقو

 نأ : اودهش اذإ هنأل ؛ لاملا ذخأو حالسلا رهش ىف زوجت الو . لتقلا ىف مهيلع ممه

 . زوجت ال مهنأل مهنداهش هذهف ئ انيلع حالسلا اورهشو انلاومأ اوذخأ ءالؤه

 . ةزئاج هلتق ىف مهيلع مهتداهشف ، هثايل وأ ريغ اوناك اذإ لوتقملا امأو

 عأ هللاو

 هتخأ اهنأ : هبحاص ىلع ايهنم دحاو لك دهش ث ةمأ امهنيب نيلجر ىف ليقو

 رخآ دهاش ثكلالذ ىلع دهثي ىتح : رخآلا ىلع اهدح أ ةداهش لبقت الف ڵ بدنلا نم

. قيفرتلا هب و . لعأ هلراو . نيلدعاان وكيو ‘ امهدحأ عم



 نماثلا لوقلا

 ، ةيصولا ىف قح هل ناك نمو { ملو ءايصوألا ةداهش ىف

 كلذ هبشأ امو

 زوجنال : لوقف . قوقحلا نم هيلع امب ع تيملا ىلع ىمولا ةداهش ىف فلتخاو

 . اتش كلذ نم هسفنل زح ام هتداهش

 لاملا نوضبقي مهنأل ؛ قوقحلاب كلاهلا ىلع ىصولا ةداهش زوجنال : لوقو

 . ءامرذلا ىلإ ةميلستن

 ، هنع اهاذفني ف ء ةيصوب نيلجر ىلإ ىصوأ نم : هللا هحر دمع وب أ لاقو

 زوجحم ال ةنإف ، هواكأيل لاملا اوعاب ةثرولا نإ مش ، ةيصولل نيقحتسم ريغ امهو

 . مهلو مهيلع دهشي الو « مهنم ىرتشي نأ ةيصولاب ملع نف

 ىرتتيو مهلو مهيلع دبشي نأ هل نإف تيملا اناصو اوضقي نأ ىلع اوعاب نإف

 . كلذ زوجي الف مهسفنأل ةنم ميبلا ناكاذإ امأو . مهنم

 ثاذ ىف نأل ؛ ثلاث ىهوب ايهتداهش زوج الف ، نايصو لجرل ناك اذإ و
 . امهل ةحار

 لوقي هنإف 6 ةداهش هل ٠4٨4م و ك هلام ق متيال عزاني ناك اذإ متيلا ى دوو

 تزاج ث هل مصاخ نأ كلا هرأ اذإن . هل مصاخأو ةداهش مقيلل ىعم نإ : ك

. كالذ طرتشا اذإ هل هتمعصاحمو ةنتداهش



 اوضبقيو ؤ تيملا ةثرو كردي نأ دعي ص تيملل دهشي ىدولا ىف اوفلتخاو

 . تيملا ىلعو تيملل ةزئاج هتداهش : لوةف . مهلام

 ؛مهيلع زاج كلذ ضبقول هنأ لبق نم ،تيملل هتداهش زوجن ال :نورخآ لاقو
 . هيف - وه امف هنداهش زرخ الو . كلذ ىف مصخلا وه ناكو

 تيملا ىلع هتثرو ضعبل دهش نإف . ةزئاج اهنأ اوعرف ةيلع هتداهش امأو

 . ةزاج هتداهش نإف ، ريغص ثراولاو ، ةداهش

 هنأ لجأ نم ث ريبك ثراولا نوكي نأ الإ هتداهش زوجن ال : نورخآ لاقو

 ؛ .. ةزئاج امهنداهش نإف ، ةيصو وأ نيد ىلع نايصولا دهش اذإ و

 امهسفنأ نع ناعقدي امهنأل ،ةلطاب امهتداهشن { ادهشي نأ لبق كلذ اعفر اذإ و

 . نامضلا

 ىلع زوج الو . نيدلاب ىصولا ةداهش زوج : هللا همحر رقصلا نب نازع نعو

 . لامل

 . هريغ هضبق اذإ لاملاب هتداهش زوحم : رفعج ن دمص لاقو

 لاملا نوضبقي مهنأل ؛ قوقحلاب كلاهلا ىلع ىصولا ةداهش زوجنال : ليقو

 ٫ . ءامرفلا ىلإ هسيلسقب

 نم ىلإ عفدلاب هل نذأي ال مكاحلا نإف ع تيملل هيلع نيدب ىصولا رقأ نإو ا

. هب "رقأ ىذلا قحلا هنم ضبقي ايصو تيمل مك اجلا مقيو ، ةيصرلاب هل دهشي
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 { ةيص ولاب امهتداسهش ز وجتف « ةيصوب امهدهشأو ح نيلجر ىلإ ىصوأ نمو

 . امهريغ ايثصو هل مك اجلا متيو ك امهنياصو لطبتو

 .الؤه ن٥ دهشم ك ءارةفال وأ نيب رقالل وأ ) ةيصوب ةا رشلل لجر ىصوأ نإ و

 عجرتو ، ةيصولانم امهتصح لطيتو ،ةزئاج امهنداهش نإ :ليقف . كلذب نادهاش

 . مهمصح نيقابلل تبثتو 2 ىصوملا ةثرول

 نيبرقأالل ءارةفلا وأ ،ءارةغال نوبرقألا دهشي نأ الإ ،ةداهشلا لطبت : ليقو

 . ليبسلا اذه ىلع ةيصولا ق مهم هل نمو ك ةارشلا كلذكو

 نأل؟ نيدهاشلا ةصح طقست الو ى زئاج كالذ نإ ءارقفلاو ةارشلا ىف : لوقو

 . مهنايعأب نينيعم الو نيفورعم اوسيل ةارشلاو ءارقفلا

 . دارأ نإ ١ ءارقفلا نيبرقألا ةيصو نم ندمهاشلا ىطعب نأ ىصولل روحو

 . ةارشلا كلذكو

 نأل ؛ ةارشلاو ءارسةقلل نوبرقألا دهش ولو . اضيأ ةيصولا لطبي : لوقو

 . ةيصولا كلت ىف نولخدي نيبرقألا

 ةارشلاىف لخدي دق هنأل ؛ زياج ثكالذف ، نيبرفألا و ءارقفلل ةارشلا ةداهش امأو

 دنع ريقفلا لخدي الو . ءارقفلا ےسا ىف لخ د « اريقف ىراشلا ناكاذإ ع ءارقفلا سا

 رشل س ق ىر . ةا رشلا ےسا ىف ىراشلا

 وهو نالف ىنبل هز أ : ةرارش هيف م. دحأ دش اذإ ‘ مرلا لهأ ق ليقو

. مرلا نم همهس حرطي و ي ةزاج هتداهش نأ : مهنم



 .٠ كلذ ىف هتداهش لبقتال : لوو

 هيب رقأل ىصوأ هن ا : هيب رقأ نم نادهاش دهشف ‘ ةيصوب هيب رفأل ىموأ نمو

 لو ، امهتداهش تلطب امهتنلب نإف . بسحت ةيصولا نإف . اهريغ دهشي ملو « اذكب

 ٠ . نيبرقألا رثاسل امهتداهش تتبث امهلصي مل نإو . ءىش اهرينل الو امه نكي

 . اهنم امهبيصن لطبي نكلو « امهتنلب ولو امهتداهش تتبث : لوقو

 امهيلع موق : لوقف . كلاهلا ىلع نيدب لجرل ةثرولا ةداهش ىف فلتخاو

 . امهتصح ىف

 . ةثرولا عيمج ىلع ةزئاج امهتداهش : ىسوم لاقو

 :رخآلا دهشو ، سيما موي نالف ىلإ ىصوأ هنأ امهدحأ دهش نيدهاش نعو

 " .لمع الو لعفب تسيل و مالك ةيصولانأل ؛ زئاج وه : لاق ةمجلا موي هل ىصوأ هنأ

 هيلإ ىصوأ امع : رخآ دهشو > ةفوكلاب هيلإ ىصوأ هنأ دهاش دهش واو

: قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . زئاج كلذ ناك ةكسب



 عس اتلا ل وقلا

 كلذ هبشأ امو ءايلوألاو ماحرألاو ءابآلا ةداهش ىف

 بحأ وهو . زوجن ةمهمضعب لاقف . هدلو ىلع هدلول دلاولا ةداهش ىف فلتخاو
 { تام اذإ هل زوجن هتايح ىف هل زوجيال امف هدلول دلاولا ةداهشو « انيلإ نيل وقلا

 اذإ كلذو . الام هسفنىلا رجم ال هنأل ؛ هتوم دعب لدع ادهاش اهب ةنع هل دهش اذإ

 . تدرف ةايحلا ىف اهم دهش نكي مل

 بوبحم نب دمحم كالذ لاق . هيف تدر ايف عجرت سيلف ء تدر تناك اذإ امأ و

 د ٠. هللا همحر

 زوجمو . هريغ ىلإ هدلو هلازأ دق امف ث ةنبال بألا مكح زوجي كلذكو

 .هل هتداهش زوجنال ةنإف . نامض هيف دل ولامزلي ام الإ ء لصألا ىف هتبثت ىف هل هتداهش

 دودحلاو ةارملا ىضرو 2 عاضرلا و حاكصلا ىف ع هدلول دلاولا ةداهش زوجت و

 . ة.دلا ذخأي امف هل هتداهش زوجت الو . صاصقلاو

 ترج ال ايف همكحو ، هدلو د وهشل و هدلول هليدعتو همكح زوج دلاولا كلدكو

 . الام هب ةيلإ

 . هل هيف هتداهش زوج الام ميمج ىف © هدلول هكح الو دلاولا ليدعت زوجي الو

. لاملا نم امرغم هل ! عفد و أ ‘ اينغم هيل ١ رج ام لك ىف كللذ و



 لك ىف امه وهش ليدعتو « امهل هليدعتو « هيدلاول دلولا مكح زوج كلذكو
٠ 
 . ءىس

 زوج و . هريغ ىلإ هدلو هلازأ دق امف ك ةنبال بألا مكح زوجس كاذكر

 . لصألا ىف هدلول هتيبثت ىف هل هنداهش

 هدلو ىلع ةدئاز نب دحم ةداهش زاجأ ى رفيج نب انهملا مامإلا نأ انغلب دقو

 . باوصلاب ملعأ هللاو . ةكسيلم هتنبال ةنادغ

 دلولا ةداهشو س هدل :ىلع هدلول دلاولا ةداهش ةزاجإب لوقلا اذهب ذخآف انأ امأو

 . ضعبل مهضعب ةزئاح ءالؤه ةداهشن . هتأرماو هتدحو هدجو هتخأو همأو هيبأل

 دلاولا الإ ى هللا مهمحر .عيبرلاو ةديبعيبأو ديزنب رباج نع دجوي كلذك

 . .رغم هنع هب عفدي وأ ، الام هل رجي امف هدلول هتداهش زوج ال

 : لوقي نم لوق ىنعم ىلع لوقلا اذهو . ءىش لك ىف هل هتداهش .زوج : ليقو

 زوجمالو . هتبهالو هتيطع الو هلح زوجي الو .هيأرب ال هدلو لامب عافتنالا زوجيال

 نأ جرخ كالذ ىنعم تبث اذإف . هلامب ىلوأ لك : ط ينلا لوقل ؛ ءىش هنم هل

 ص لالحلا هوجول هنم حابيام 5 ، هنم 7 ايف ، ءاوس هريغو هدلو ل ه ىف دلاولا

 . كلذ ىف راننيف

 :زوجت ال : لوقو . لام ضبق الب ةلاكولا ىف ، هدلول دلاولا ةداهش زوجو

 ناكاذإ زاوجلاب لاق نم لوقب ذخآ انأ امأ : هللا ةمحو ىرارحلا وبأ لافو

. الدع



 ٣ع

 اهنع عفدي وأ « اعفن هسفن ىلإ رج نم ةداهش الو ، كيرشلا ةداهش زوج الو

 ةداهثف ماحرألا راس امأ و ٠ هل هذبع لام نأل ؛ هدبع 5 هدلو ىلإ و . ًامرغ

 ةداهش ىف الإ « انباحصأ لوق نم افالتخا كلذ ىف ملعن الو . ةزئاج ضعبل مهضب

 نأل ؛ زوج ال : لوقو . زوج : لوقف . كلذ ىف ارةلتخا دق مهتإف ، هدلول دلاولا

 . هدلو لام نم ذخألا هل حابم دلاولا

 ةأرملا ىضرو . ةلاكولاب هدلول هتداهش زوجت دلاولا نإ : ناورم وبأ لاقو

 .دلولا اهج وزتب

 : لاقف . اهجوزو اه وب أ : هل ليقف . جورو بأ ةداهش زاجأ احم رش نإ ليقو

 . اهجوزو اه وب أ الإ ةأرملل دهشمل نمو

 ، اكرشم وأ اكولمم ناكاذإ دلولا نإ : دلاخ نب دحم نب دحأ ركب وبأ لاقو

 هتنبال هت داهش زوح و . هدلو فذقنم ىلع هتداهش روحن و.. هل هدلاو ةداهش تزاج

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . رهلا اهب امه تباي الو . اهجوز نم قالطلاب
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 رشاعلا لوقلا

 كللذ هبشأ امو نيثربتملاو نيلتاقتملاو نينعالتمل ةداهش ىف

 لخد ش ‘ اجر حذي الجر نأ ىأر لجر ىف 4 ىاسارلا صفح وبأ لاق

 دحاو دهش نإف . ف وقرلا مهيلع عقي هن أ « هلتق موقلا ىأ ملعي ف ، رفن هيفو ادجسم

 . لتاقلا وه ىردي الو ، هنع فقوي هنأل ؛ هتداهش رح ةداهشب موقلا نم

 ملعي ال هنأل ؛ امهدحو امهتداهش زج مل ،امهدحو نانثا دهش اذإ كلذكو

 نأ ملعي نوكيف ، رخآ ايهعم دهشيو ، ًميمج ادهشي نأ الإ !؟ال مأ لتاقلا امهدحأ

 رخآلا لجرلا ةداهشو هتداهش زوجتف 2 هيف كشال لجرلا لتق نم ءىرب امهدحأ
 امهنأ كشال ، امهنم نانثا نوكيف ث ةئالث مه مهنم دهشي وأ ى امهعم دهش ىذلا

 . امهنداهش زوجتن . هلتق نم ناثيرب

 . صغح وبأ لاقام نسحأ ام : هللا همحر هللا دبع وبأ لاق ا

 ةداهش ىف اعمتجا نإ : لوقف ذ فالتخاب امهتداهش ىف ليق دقف نانعالتمل امأو
 . امهدحأ بذك نم دبال هنأل ؛ طايتحالا ىلع ةأرما ةداهش امهنداهش تن ك

 . قحلا عايض فوخ دارفنالا ىلع امهتداهش زوج : لوقو

 نم نادهاش دهش اذإ ء ةاغبلا نيبراحملا نم دس>أ ىلع نيملسملا ةداهش امأو

 ص نيملسملا نم. انالف لتق نيغابلا نم انالف نإ : الاقو . ةعقولا رضح نم نيملسملا

. قيف ةلا 4٫ و . عأ هللاو . زاج
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 رشع ىدالا ل وقلا

 تانيبلا راضحإ ىف لجألا ىف

 : هل بتكيو ، لجأب اهراضحإ ىف هلجؤي مكاحلا نإف ةعيب بلاطلا ىعدا اذإو

 هتلجأف « اذكو اذك ىف نالف نا نالف ىلع ةتنيب راضحإ ىف نالف نبا نالف لجؤي

 . اذك رهش نم اذك موي ىلإ

 نم ع هليكو وأ همصخ نم رضحمب هتنيب عمس ، لجأالل هتنيب تءاج اذإف ١

 . هتلاكو هعم هتنيب ححصتام دعب

 ةباتك ىف مهتداهش تبثأو ،ةنببلا مكاحلا عم هليكو وأ همصخ هناوي مل نإ و

 . هيلع جتحاو

 ،هرمأبمايقلا همزلي نمم ڵتوم ةبيصموأ هبيصي ضرم ةافاوملا نعهفلخم ناك نإف

 . همصخ نم رضحمب مك احلا اهعمسي ىتح « اهدرب ةنيبلا بحاص رمأ

 ك هتنبب تلدع اذإ ةنيبلا عامس ةيلع مك احلا ذفن أ ، هفلخ ىف رذع هل حصي نإو

 . هيلع حص امف ةجح هل تناك نإ ث هيلع جتحي نأ دمب

 نأ : دلبلا ىلاو ىلإ هل بتك ةنيبلا لمح عيطتسي ال اريقف بلاطلا ناك نإ و
 وأ هتنيب عفريلف ، ةردقمو لام هل ناك نإ ، نيحلاصلا نم ةربلا لهأ هنع لأسي

 . لجألا هفرعيو ى هيف نايفاوةي الج أ امهل لعجنو ، همصخ هعم عفرب

 بتكيو ، همصخ نم رضحمب « هتنيب ممسيلف ك ةردقمالو لام هل نكيل نإ و

 مهليدعتو مهنداهشب 6يلإ بتكيو د رهثلا ليدعت نع لأسيو مهصحفيو 2 مهتداهش
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 .ةي نم هليإ هفرعي وأ هتقث مكاحلا فرعي « ةقث عم ةيا يلإ لصو اذإ
 . بتكيو كل ىف رانذي 7 . 4ةقث هنم

 مهداهشب هيا ١ بتكبو .| ةمص نم رضحت اهعمس ) ةنيب 4 هصن ناكنإ و

 مهنم ناك نإ نادلبلا ءاحلص الإ و ، ناك نإ بوصغملا لدعملاو ٠ ةقث عم مهليدعتو

 . ةقث عم فقوو حرطو « مهليدعتو مهتداهش بتكيو ، ليدعتلل حلصي نم

 لبقي نم هايإ هفرعي وأ « هتقل مكاحلا فرمي ةقث عم هباتك هيلإ لصو اذإ
 ك ا ىف راتغي م ؟هتقث

 لاجآلاو. اهريغوأ تاداهشلانم هخع بتكينم هغعبيغيال نأركاحلل ىنبنيو

 & تحاف اجأ نكي ملام ، لجأتام هلجؤي هنإف هريغ دي ىف ائيش ىعدا نم امأ

 . راضلا نم نركي امم

 لجؤيو ث هبيعيال نأرمؤي هبحاص نإف كعاتم وأ « ةباد وأ رلبع ىف ناكن إ و
 . هتنيب راضح ١ هنكمام ردقب 0 الح أ ىعدملا

 وأ ، سوبحملا لجؤي ام ردقب لجؤي ى ءامدلاو لتقلا نم ةءاربلا ىف كلذكو

 . هل ىعدا نم

 ءامدلاو لتقال ىعدملا ىلع جتح نإ و . مهلك ثادحألا لهأ عيمج كلذكو

 ىعدا اذإ هتنيب ءىمحنام ردقب لجأ ك مهتملا سبح غرفتسي امدعب نم ثادحألاو
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 هبلع جص ام لطبيل هيلع قحل ١ حص دقو « ندل ا نم ة ا ربل ١ ىعدملا كلذكو

 . ليفك اهعضوم نم هتنيب رضحم ام ردقب ع لجأ

 ءىح ام ردتب لجأ ؛ جيوزتلا اهعنيمل ء اهاضرو ةأرما حوزن لجر ىعدا نإ و

 . اهعض وم نم هتنيبب

 فقوت و ، لجؤي ح اهن وزت ىف دحأ جتحاو ، هريغ جوز عم تن اك نإ

 عنميف لدع ىدهاشب دقعلا حصي نأ الإ ،اهنع اهجوز فقوي الو ع اهجوز نع ةأرملا

 لجرلانع ىلخ الإ و رضحأ نإف .ةنيبلا رضحمام ردقب لجؤي و ك اهنع اعيمج لاجرلا

 . هتجوزو

 . اهنيمي بلطو ث اهاضر بلطف « اهجيوزت لبق بلاطلل ةدقعلا تحص نإو
 ةيلإ تدر نإ و . هنم تئرب تفلح نلرإف . نيمي اهيلع هل ناك جوزب امل سيلو

 . هتأرما تناك ، فلحو نيملا

 نأل ؛ نيمي اهيلع بلاطلل نكي ، هب تيضر دق جوز ةدقع ىف تن اك نإ و

 تيضر تناكدقو ع رخآلاب تيضر دقو ترقأ ولو . اهيلع تبث دق رخآلا حاكن

 . لدع ىدهاشب الإ اهلوق لبقي مل ، لبة نم لوألاب

 رضحمام ردقب تلجأ ، ةنيب تعداف ، قالط اهجوز ىلع ةأرما تعدا نرإ و

 . اهعض وم نم اهتيب

 ، ماجح وأ لافب وأ جاسن وأ ىلوم هنأب { هحاكن ةري نمم هنأ تعدا نإ و

 هن أ وأ ك اك شم ناك اهجوزت موي هنأ وأ © كولم دبع هنأ وأ ح بأ ريخل دلو وأ

اهنم رهاظ هنأ وأ ك ابسن وأ هيلع اهمرح امم امهنيب عاضر تعدا وأ 2 فلقأ ناك
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 وأ ك ءايشألا هذه نم ءىش هرارقإ ىلع وأ رفكي م و - لاجآلا تعطقناو ك ىلآ وأ

 وأ ةنبا وأ مأ نم هيلع اهمرح نمم و ةيراح وأ 2 ءاسملا نم ةعلر أ اهملع جوزم هن أ

 . اهتتيب رضحام ردقب « هلكاذه ىف تلجأ « اهريغ

 القع وأ > تحاف 7 ‘ وأ ‘ اياذح وأ ‘ وذج هتحوز لجر ىعدا نإ و

 كشيال امم نوكي نأ الإ « اهالإ دجم وزت لبق اهب ناكنإ ةنيبلا هيلعف ، اشح وأ

 . هنيح نم كلذ ناكاذإ هيف

 زاج اذإف .. لجرلا ىلع امل كلذكو . زاوجلا لبق نم اذهب ةأرملا درت اممإ و
 . اقادص همزل

 تجرخ تءاش نإو ، هعم تماقأ تءاش اذإف ص زاج اذإف لجرلا امأو

 . ق ادص الب

 كتفصو امم ءىش هبناك اذإ هلع رايجلا ةأرملل :هرا همحر بوبحم ندمح لاقو

 الإ و . اهقادص تكرت نإ و جرخم نأ اهل نكب مل ‘ اهم لخد اذ إ . اهب لخدي ام

 . اهراضحإ هنكميام ردقب كلذ ىلع ةنيبلا راضحإ ىف لجأ

 لثم ص لاجرلا هيلع علطي ال امف 2 ءاسنلاو لاجرلا نيب ايف تانيب نكي مل نإ و

 ء اهركنأ واهب زحي مل هنأ ةأرملا تعداو ،لاجرلا ىفنينملاو ،ءاسنلا ىفلفعلاو قترلا

 اهجوزت دق ةأرما نوكتانأ الإ { تانيب هيف سيلو . كالذ ىف ناميألا امهنيبف

 قترلاباهافرع امهنأ نادهشي وأ ء كلذب نادهشيف ،لبق اهاقرافو ، نالدع نالجر

. ملعأ هللاو . اهيلع ةزئاج امهنداهش نإف . رتتستال ةيبص ىهو



 لصف

 ‘ ةرصبلاب ىدوهش : تلاقو . قالطلا اهجوز ىلع تعدا ةأرما ق ليقو

 لضطاب فرعي ملو ، اهدوهش تمس اذإ كلذ ىف لجؤتو « اهجوز اهنع لزمي هنإف
 . جاحلا ءىجم تقو ىلإ ةكم ىف ةنيب ىعدا نم ماكحلا ضعب لجأ دقو . اهلوق

 ".كلذ ىف لجؤي مل ةنيب سي ل نإ و . هيدحاش ك مكاحلا لعي نأ هيلعو

 قهار دق ىص لثم ، كلذف لج ؤي مل ڵ هتداهش زوجمال نم ةداهش ىعدانإ و

 ىرخأ ةنيب هل نأ جتحاو « هتنيب تحرط نإو . غلبي ىقح لجؤي سيلف « ملا
 . اذكو اذك ىلإ هتانيب عيمج رضحم ل نأ ةيلع جتحاو ث اضيأ هلجأ

 ىبأ : ثلاثلا ىف مكاحلا هيلع جتحيو ك لاجنآ ةمئالث لجؤيام رك أ : ليقو

 . هعم حصام ذفنيو هتجح عطقي م ، اذه نم رثكأ كلجؤأ ال

 لجألا بلطيو ، حرطيو 0 هتنيبب ءىجم مادام : هللا همحر هللا دبع وبأ لاقو

 . لجؤيف

 .لاجنآ ةئالئ"كلذ ىف لجؤي امنإف ، لجألا ءاضقنا دفعةتنيب رضح مل اذإ امأو

 ىف كل ةنيب لك ىتأت نأ ىلع ء لجألا اذه كتلجأ دق : مكاحلا لوقي ثلاثلا ىفو

 . .كلا مكاحلا ذفنإ ، ةنيب رضحي ملو ثلاثل لجألا ىضقنا اذإف . نامع

 ، حيحص وهؤ هرلب نمأ مك احلا ىلإ هبحصي ال نم ةراهش صملا ىعدا نإ و

 ننمويبلجألا:دعب ةغيبلا رضحأ نإف : : لجؤي ملو ، دهاش نع دهاش هنم لبقي مل

 . هتنيب عمستو ، هتجح عطقت الف ةثالث وأ
) ٠٠ / نيبلاطاا جهنم _ ) ٤



 ۔۔-- ٠ ٥ -_-

 ‘هعيبم نرم هديس عنميدنأل كلذ ردقت لجأ ٥۔ايس زرم ريرحتلا دبعىعدا نإ و

 . ةرجألاب همادختسا هلو

 هتوسك و هتقفني صصاحيو هرجأ هلف ، ةلداعلا ةنيلام هاوعد تحص نإف

 . ةمألا اذكو ةيلإ ىدؤي قابلاو

 لجرىلع كبأ وأ ك هوتعم وأ بئاغ و ‘ متيل ىعداو « بسقحم بسقحا نإف

 . كلذ ردقب لجأ ، هدي ىف لامب

 ءىش ىلع مكاح وأ ، لام وأ ضاق نم انمكح عد ىعدا نإ كلذكو

 . لجأت ام لجؤي هنإف 2 نيد وأ فلت دق ءىش نوكي نأ الإ ، هبحاص دي ىف

 تناكاذإ 2 هتنيب رمضححام ردقب لجأ ‘ لدعم وأ دهاش جرخن ق ججحا نإ و

 | ( ' . هيلع تلدع دق ةنيبلا

 ضرألاك‘ هعضوم نم لوزي ال امم ائيش وأ س ةيرق ىف ارهن عدم ىعدا نإف

 ( ٠. لجأت ام لجأ ئ ل ,صألاو رادلاو

 :لاقو . اتح لجر ىلع لجر ىعدا اذإ : هللا ةحر بوبحم نب دمع نع ليقو

 . اليغكد ج مل نإ كرت الإو ، هتنيبب ءاج نإف ٠ اموي هل سبح ةفيب ىدنع
 . نكت مل نإو ٠ هلجأ ةلداع تناكنإف . اهنع هلأسي مكاحلاف ةنيب ىعدا نإو

 : . اهيلإ تفعلي لو مكحلا ذفنأ ء ةلداع

 . ةنطابلا نم وهو ص ىلع نب ىسوم ىلإ ابلطم بلطي ناك الجر نإ : ليقو

 كلتاتمنم دعبأ ىلقانم هللاب :ىلعوبأ هل لاقف . ةلتنم نينامث كيلإ تفلقخا دق : لاقف

. قينوتلا هبو . عأ هللاو



 ۔س _ ١ ٥

 رشع ى اثلا ل وقلا

 تانبلا مده ى

 ةموصملا عطق دقف ،هاوعدىلع ىعدملا فلحتسا اذإ مكاحلا نأ انباحصأ قفتا

 . اهرضحأ ةنيب هل تناكنإ ىعدملا ىلع جتح نأ دعب كلذو د همصخ نيب و هنيب.

 انفصو امك هلجأ لجألا بلط نإف ۔ اهرضحأ : مكاحلا هل لاق ةنيب ىعدا نإف

 { ةنيبلا ةماقإ نم الدب ىمصخ نيميب ىضرأو اهردهأ : لاق نإف . لوألا لوقلا ىف

 . ىلع نب دواد لوقي لوقلا اذهبو . نيملا دمب ةنيبلا ك احلا ةنم عمسي مل

 نع ىور امب ناجتحي و ، نيهملا دعب ب ةنيبلا ,ناعمسيف ‘ ىناشلاو ة ةفيفح وأ امأو .

 ؛رثك أ لوألا لوقلاو . ة رجاف ن نيمي نم ريخ لدع )ادهاش : : لاق هنأ ةلط ىبلا

 . ةموصخلا مطقل تلعج نيملا نأل

 ىلام ذخأ انالف نإ هللا لوسر اي : لاقف تآ هاتأ وللظ “"إينلا نأ ىورو

 : ةلط ىبلا هل لاقف . هانعم اذه امالكو أ . ىقح دحج : لاق وأ . ىنعنمو

 بحذيو فلحم اذإ هللا لوسراي : لاقف . هنيميف : لاق . ال : لاق ؟ ةنيب كدنعأ

 . كلذ الإ كل سيل : ةت ىبنلا لاتف . ىلام

 باطخلا نب رمع كلذ ىور . ةرجافنا نبملا نم قحأ ةلداما' ةنيبلا باب :رقملا لاق )١(

 لوقلاو .بهذلا رو ىلاسلام امإلا هحح ر لوألا لوقلاو .هللا ه ر ىضاقااحيرشو هنع ةتنا ىضر

 _ طة.' هراتخا نقاثلا

 ظافلأب رحح نب لئاو نع ىذمزلاو ملس٥ هاورو . سيقن ثعشأا نع دحأ هحرخأ ) ( ٢

 . ةفلتخم



_ ٥٢ 

 اهردهي مل وأ اهردهأ ناكنإ « نيميلا دعب ىعدملا ةنيب عمست : لبقو .

 . اهردهي مل وأ نيملا دنع اهردهأ ناك ةنيب همم عمسنال : لوقو

 . هنم تعمس اهردهي مل نإ و هنم عمسن مل اهردهأ نإ : لوةو

 . تعمس اهتفرعمب رقي مل نإو . عمست مل اهردهأ مث اهتفرعمب رقأ نإ : لوقو

 تناكو . هنم تعمس ، كلذ دهب اهرضحأ مش اهمدهو اهتفرعمب رفأ ولو :لوقو

 ىمفاشلا لوق "ىطاويو . مييرلا لوق وهو . ةرجافلا نيملا نم ىلوأ ةلداعلا ةنيبلا
 . ء
 . ةفينح ىلاو

 . امل هنم كرم . هتنيب فرعي وهو 0 ةمصلل ةفالحتسا لةيف ةليبع و؛ أ ام أو

. قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو



 ۔ ٥٣

 رشع ثلاثلا لوقلا

 لدعملل مك الا لاؤسو تانييلا ليدعت ىف

 الدعم نوكب نم ةفصو ليدعتلا ظفلو

 مهب قني ى ةقث اموق دوهشلا اهنع لأسي قلا هلثاسم ىلوي نأ مكاحلل ىغبنيو
 باحص أ الإ ‘ آدحأ اهيلع رهاغي نأ هل ىتبني الو . هلثاسم اومتكيو مهل ١ نتمطيو

 . هلئاسم

 فرعي ال نم عم ، ةموتخم اهب ثعبي نأ ةنيبلا ليدغت ىف لسرأ اذإ ىغبنيو

 عمطلا مهب رضأ دق سانلا نأل ؛ اهنع لئاسملا ىلي ىفلا ىلإ اهلصوي ىتح « اهيف ام

 ٠ هلا ا همصع نم ل ١

 للد ف 7 دق اهف ام فرعي ال نم عم ةم وتح ةل اسملا بحاص اهم ء اح ١ د ف

 . ىضاقلا

 لإ هريغ عم ةم وتح اهس لسر أ ك لئاسملا بحاص هن ر رهشي نأ فاخ نإ و

 هلأسي ىتح 2 راهن وأ اليل ارس ثالذ دمب هيلإ لسري مث اهيف ام رغفي ىتح ع ىضاقلا

 . اهيف باوجلا نم هيلإ بتك امع

 { ةينامث اهنع لأسيف ، هريغ ىلإ ةينامث اهدري نأ اودارأو اولدع دق اوناك نإ و

 . قفوأو نسحأ ومف

. ةجح هل نوكت نأ الإ ، هيلع اودهش نيذلا ىلع ءاضقلا ىضم اولدع اذإف



 س ٥ ع _

 لأسيو ى انيمأ ةق ةدلب لك ىلع مدقي نأ : ىلو اذإ هتيالو ى ىلازلل ىغبنيو

 ليدعتلا لمجن و ى دالبلا رمأ مهيل ريف ، مهنقثومهنيد ىف لضفلا له أ ك دلبلا ةاقث نع

 ىلبو ، ليدعتلا هيلإ إ عفري ىذلا و » ةقثلا هلاو نكسيف « 2 نيبوصنملا نيلدعملا ىلإ

 . لدع هنإ : اولوةي ىتح مهنم لبقي الو ، هسفنب نيلدعملا ةلاسم

 نأ هل زاج ةيالولا ىن هنإ .:اولاق ن نإو : : لبق ل هنإ :اولاق اذإ هنإ :ليق دقو

 ج . لبهي

 نع ع لاؤسلا نوكي الو ىانلا وأ مامإلا ىأر الإ الدعم ىلاولا مقي الو

 مهلدعي نيذلا ةيالو مك املا لاب بجي الو . ةداهشلا دعب الإ { دوهشلا ليدعت

 :7 5 . نولدعملا

 : حصي حضاو رمأب الإ كلذ هنم اومل.ةي الف 2 نيملسملل ايلو لدعملا حرط نإو

 ` .. لبق نوكسملا هالوتو لدعملا ىبأ نإ و . هيلع

 ىلإ ةتلادع عفري نأ ، ةنع فقو وأ ، لدعملا هحرط اذإ هالوةي نم ىلعو

 : 4:٠0 ..: 0۔ `. لدعملاو مك اجلا

 . حرامي ال نأ ىلع ردقي وهو ي هيلو حرطي نأ ملسمل زوجي الو

 ٤ رخآلا حرطو دحاو لدع نإف . ًاميمج اولثس ةثالم وأ نالدعم ناكنإ ه

 .. اميمج هحرط ىلغ:اوتفتي:نأ الإ:ليدمقلاب ذخأ

 نوكي الثل اثيش لوقأ الو ، هنع فقأ : لاق دهاشلا حرط لدعملا دارأ نإ ء

. ةلأسم الو . لوق هيلع



 _ هه

 لصف

 ، ىل ىلو وأ « هقث وأ ك ىدنع لدع انالف نإ : لوقي نأ وه ليدعتلا ظفلو

 . فلا لهأل ىلو وأ ، نيدلا ىف ىل وأ ث نولملا هالوتي وأ ، نيملسملل ىلو وأ

 . هتداهش تبثت هلك اذهمف

 . زاج ةداهشلا زئاج وه : لاق نإ و

 . زاج اريخ الإ هنم ملعأ ال : لاق نإ و

 ،نيملسملانم وأ ى نيملسملا لضافأ نم وأ ع نيملسملارايخ نم نالف : لاق نإو

 . هتداهش زوج و « هتيالو تبنت اذه لكسبف . نيحلاصلا نم وأ

 تهبثنالو س هتداهش تلبق هنيد ف لدع وأ ، هنيد ىف ةقث نالف : لاق نإف

 . هتيالو

 لبقت الف ، نيمأ ىعم وأ نيمأ وأ ، هنمنأأ وأ هب قثأ نالف : لاق نإ و

 . هتيالو تبات الو . هتداهش

 نم وأ ث نيقتملا نم وأ ، راربألا نم وأ ض رايخألا نم نالف : لاق نإو .

 ١ . ةتيالو تبثتو 0 هتداهش اذهب تلبق . نيحلاصلا

 لصف

 نعالو { ةن هللا لوسر نع نكت دوهشلا ةيكزت : رثألا ىفو

 _ 6 . ةباحصلا

. ضمي ىلع مهمضعب لودع نوملسملا : هللا ةمحر رمع لاقو



« © ٦ __ 

 . سانلا تاروع نع سسجقلا نع هللا ىهن دقو

 روزلا تاداهش ترهظا ةنأ الإ ، ةثدحم ةعدب دومشلانع ةلأسمل نإ :ليقو

 لاؤسلاب نوملسملا رمأ كلذ دنعف ڵ تاداهشلا ىلع ءاشرلاب لاومألا سانلا ذخأ و

 لاؤسلا نوكيو . مالسإلا ىف ىضرلاو ةفعلاو عرولا لهأو ث دوهشلا ةلادع نع

 هنأل ؛ ثالذ لبق نم ةيلع ناكامع مهلأسي الو ةيف مه ىذلا مويلا ىف لجرلا لاحنع

 . اهنع لوحتي مث لاح ىلع نوكي دق

 . ةيف ةنداهش زوج ، ليقف . كلذ دمب لدع مث مكح ىف هتداهش تحرط نمو

 . هريغ ىف كلذ دمب ايف زوج و « مكحلا كلذ ىف ةنداهش زوجت ال : لوقو

 . دحاولا نمليدعتلا لقيو ث نيبوصنلا نيلدعلا نم الإ ليدمتلا لبقي الو
 . ةيالولا كلذكو

 نم ليدعتلا لبقي : ليقو . نيلدع نيفثا نم الإ حرجلاو ةأربلا لبقت الو
 نم هفرءي" نم دجوي م اذإ « ةاربلاو ةيالولا هب تبثي اه رصبت ىتلا ث ةقثلاو ةأرلل
 . تاقثلا لاجرلا

 . " وصنم الدعم ةأرملا نوكت ال : هللا همحو حبسملا ن دمحم لاقو

 اذإ ‘ ىلوت نه ةيالولا هنع ذخؤي ةقثلا دبملاو ث ةأرملل ةأرملا ليدعت زوح و

. زوجت ال ذبعلا ةداهش نأل هليدعت زوجي الو ، كلذ رصبي ناك



_ ٥٧ 

 عوفرملا ىلوتو ث هنه لبق دهاشلا نع لاؤسلا لبق هيالولا عفر اذإ : لوقو
 . هيلإ

 . هليدعتو هتداهش زوج : ليقو

 ناك نمه الإ ، الودع اهلهأ ناكناع لثم دلب ىف ةوعدلا ترهظ اذإ :ليقو

 . مرحم ىلع عم وأ « دح هتنع ق

 ىرقلا مامإلا ةالوو . مهع لأسي الو ئ هثايلوأ ةداهشب كح نأ مك احللو

 حصي ىح ا مهرمأ هنع باغ و) و مهع لأسي نأ مك احلا جاتحم الو . مهتلادع ىلع

 .هللا همحر بوبحم نب دمحم هللا دبع فأ نع ذخؤي اذكه . كلذ فالخ مهرمأ نم

 لماحلا ناك اذإ ث هتداهش هنع لمح نم ةداهشلا لماح ليدعت زوجو : ليق

 . كلذ رحبي الدع ةداهشلل

 . هاكو نم ىلع دهشي ىذلا دهاشلل هليدعت زاج ، الدع ناك اذإ ليكولاو

 . ةن هيلع دهش امفهقدصي ىتح : ةمصخ دهاش ةيكز تهيلع تبثت الف ص اام أو

 ماقي نأ ىنبجعي الو . رارقإلا جرخم جرخم هنأل ؛ هيلع هليدعت زوجي : لوقو

 ناخلاو . ليدعتلا نع نولأسي « راحصب موق ناكدقو . فالللا لهأ نم لدعم

 لث وم ن ب وقعي مجح. . مهن.آرهاظ فالخلا نكي ل و (- فالانا لهأ نم مهنأ :

. لدعم ةمذلا لهأ نم ماقي هنأ ملعأ الو . سرشألا نب دوادو



 ۔س _ ٨ ٥

 لصف

 دوهشلا حيرجن ف

 اولدع اذإ د ونلا ق هنرا مهمحر > بوبحم ن 7 ىلع نب ىسوم فلتخاو

 ء ةلداعلا ةنيبلاب ىعديو مصخلا نم لبقي : لاق ىسوف . مصخلا مهحرجن : اولاقو

 . ثالذ لبقي ملف بوبحم نب دمع امأو . همصخ دوهش حيرجن ىلع

 لعب الإ حيرجتلا ن وكيال هنأل ؛ مهلادع تبثأ دقف همصخ دوهش حرج نمو

 . ليدعتلا

 . ليدعتلا دعب لبقيالو ، ليدعتلا لبق لبقي حيرجتلا نإ : لوقو

 نأ الإ ، نيلدعملا الو ء ةنيبلا حيرجت ىف موصخلا ىلع جتحم نأ مكاحلل سيلو

 : مهيلع لدعملاو مهيلع دوهشملا موصلا كلذ بلطي

 ىف ماكحلا فلتخبال ىقلا ةلداملا ةنيبلام نيلدعملا ىلع حرجلا لبقي : ليقو

 نإف ، نادبع امهنأ هيلع دوهشملا ىعداف ! نادهاش مكاحلا عم دهش نإ و . مهتلادع

 امهتداهش زوجت الف نادبع امهنأ ح هنإن.امهتداهشب مكحلا ءاضمإنع فقي كال

 : اهتداهش تزاج نادبع امهنأ حصب نإ و . لوتلا رثكأ ىف |

 امب لدعلل هحةرخ ، مكاحلا هالوتي نميف 2 .هللا هحر بوبحم نب دمحم نعو

 . هتداهشب كح الف ص هتلادع هب طقست

 اذح ےعانا ناكنإو .هتفرعم ذخأي نأ مكاحلل ‘ حيرج ريغب هنع فقو نإ و
 ح

, . هتداهشب مكحي مل لدعلل هلدي مل اذإف . ىلو صمحلاو مكاحلل هتيالو عفر ىذلا
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 لدعملا لوق لبقي ملو ، هتداهشب مكح ث مكاحلا عم هتيالو تتبث اذإ : لوقو

 ىلع متيو ، هتداهش مشي نأ و ه هيلع 7 ٣ هحرج ىلو هل ناكول ةنآل ؟ ةيف

 هتيالو تناك هنع لأسي نأ هيلع سيلو هب هحرجام لدعملا هيلع حصي ىتح لدعملا

. قيفوتلا هبو . عأ هللاو . ةعفر وأ ةريخ



 رشع عبا رل ١ ل وقل ا

 كلذ ىناعمو ةنىبلا لح ف

 ىف دوهشلا عمسي نأ ، حرجي نأ مكاحلا ىلع سيل نأ ىلع نوملسملا عمجأ

 . اهريغ وأ هتيرق ىف اوناك“ بلاطي مل وأ كلذ مصخلا بلط « مهمضاوم

 .هعضوم ىف كاملا ىلإ اهرضح نأ ةنيرلا هيلع تبجو نم ىلعو

 امهنم د_ حاو لك ةداهش ىلع دهي نأ زئاج ، ىضرم هدوهش ناكنإ و
 ىلع امهنم دحاو لك ةداهش ىلع ادهش اذإ 0 ًميمج امهنع نادهاش زوجو . نادهاش

 . دارفنالا

 ريسملاىلع ايوق ارسوم ناك نف 2 كال نع ديب مضومف دوهشلا ناك نإ و

 وأ هسفنب رضي ملام ، ةنوؤملا ل.ح ولو ك احلا ىلإ هل دوهشملا عم جرخ نأ ةيلعف

 . هلايب

 نأ هل د وهشملا ىلعف ى دازلا ىلع ردقي الو ، ىشملا ىلع ردنيو اريقف ناك نمو

 , . هدوري

 هل دوهشملا ىلعف ، دازلا الو ص ءاركلا ال. ىشملا ىلع ردقي ال ناكنمو

 . هنم هل دبال امم هجاتحي ام ميمج هل رضحو « هدوزي نأ

 : ةل بلطي ناكاذإ { ةيلا لام نم متيلا ةنيب لمحب نأ متيلا ىعولو
٤ 

.اا. نه هدلو ةندب لح 1أ لام الو ,« ريغص ,هو هدلول اح ىعدا نمو



_ ٦١ 

 همصخ ريخ هرلب رخ دل٫ ق ىهو ({©[ هتنىب لمح ىلع مصلا ردق اذإ : ليقو

 ٠ اهممسي جرح اهعضوم ق هتندي عمسي جرحم نأ ءاش نإ

 ‘اهليدعت نع لأسيو ء ةنيبلا عمسي نأ دلبلا ىلاو ىلإ مكاحلا بتكه رك نإو
 . ليدعتلا وأ ةداهشلا نم هدنع حص امب ثعبيو

 . كلذ هلف كاجلا ىلإ هدوهش لمحم نأ دا را نإ و

 : مصلا رضحي نأ الب بسنلاو ةلكولب ةنيلا لبقت : ليقو
 . بسنلا نود ةلاكولا ىف هب لبقت : ليقو

 ىلاو ىلإ هيلع عفرف ث رخآ دلب نم لجر ىلع نيد هل دلب نم لجر ىف ليقو

 دلبلا ىلاو ىلإ هتنيب رضحي نأ هيلعف ء وه هرلب ىف ةتنيبو « نيدلا هيف ةيلع ىذلا دلبلا

 قحلا بحاص نإف ؛رسلاىلاو لثم سلاو دي تح نم لاو نوكي نأ الإ « هيلعىقلا

 . هتح هل ذخأي نأ اذه ةنيب عمس اذإ ك ربك ألا ىلاولا هتني عمسي

 ىلإ قحلا بحاص لصيف ‘ ىوزن نم بولطملاو رسلا نم بلاطلا ناك نإف

 مامإلا ىلإ رسلا ىلاو بتكيو ،هتنيبعمسي رسلا ىلاو ىلإ اباتك هعم ذخأيو 2مامإلا
 . مامإلا هل هذخأي مش ى ةنيبلا هب هدنع تدهش امب

 ىلإ باتكلاب ىلاولا أدبي الف ، مامالا ىلإ بتكيف رسلا ىلاو أدبي نأ امأو

 . هب بتك ام عبقيف ح مامإلا هيلإ بتكي ىتح « مامإلا

ىلإ قحلا بحاص لصيف ، مأوت نم بولطملاو رسلا ىف بلاطلا ناك نإف



 مأوت ىلاو بتك الإ و « هتنيب لمح ىلع ردق نإف . رسلاب ىنيب : لرةيف مأوت ىلاو
 ؛ قحلا اذهب هتنيب عمس دق هنأ ةقث دنع هل بتكبو « هتنيب عمسي نأ رسلا ىلاو ىلإ

 . هل كحم كلذ دنمف

 ىفالو تالاكولا ىف الو ى نيدلا ىف دلب ىلإ دلب نم ةنيبلا لمحم ال : ليقو
 . اهضحصرو ثيراوأل ىفالو > بسنلا ق الو ‘ اياصولا

 .اهلمح ىلع ردق ولو « ةنيبلا بحاص دلب ىف هلك اذه ىلع ةنيبلا عمسنو

 .قيفوتلا هد و .ملعأ هللاو . اذه ىنعم نم جرخ امو ‘ ثا۔احألاو راضملا ف :7

:ج :» ٭



 رشع سمالا لوقلا
 اهظانل أو ةداهشلا ةيدأت ةفرعم ةيفيك ىف

 ِ مكلا ف ام ىلع ةداهشلاو

 ، ىرتشملا نالف نب نالفو ي عئابلا نالف نبا نالف رارقإ ىلع دهشأ : لوقي

 عايقبالاو عيبلا نم 0 باتكلا اذه ىف 0 امهر ارقإ نم فصوو ىمس ام عيمج ف

 ىف نيبو ى ركذو ىمس امم ع كلذ ريغ ىلإ كردملا صالخو ، ضابقإلاو ضبقلاو

 نأ ىلإ امهنم ءىش الو . نالطاب عايتبالاو عيبلا اذه نأ ملعأ الو . باتلا اذه
 . ء

 . ةداهشلا هده تيدأ

 عيمج نالف نبا نالف رارقإ ىلع دهشأ : لاق رارقإ ىلع ةداهشلا تناك نإو

 . هيف ركذام ىلع ع نالف نبا نالفل باتكلا اذه ىف هرارقإ نم ع فصوو ىمسام

 هذه تقأ نأ نإ بابسألا نم ببس الو ، هوجولا نم هجوب لطب هنأ ملعأ الو

 ١ ةداهشل .

 ىمس ام عيمجب نالف نبا نالف رارسقأ ىلع دهشأ : لاق قادصب دهش وه نإ و
 هتجوزل هيف هغلبم روكذلا قادصلا نم 0 باتكلا اذه ق هرارقإ نم ؤ فصوو

 هنم ءىش نم الو ٠ كلذ نم اهيلإ ءىرب هن أ ملعأ الو . اذكو اذك وهو ئ ةنالف

 . ةداهشلا هذه تردأ نأ ىلإ

 جوزت دق هنأ ، نالف رارقإ ىلع دهشأ : لاق ةيجوزلاب هرارقإ ىلع دهش نإ و
« اهقلط هنأ ملعأ الو . هحاكن ةدقع ىف هل تلصحو ث احيحص اجوزت ةنالف



 بابسألا نم بهسالو ،هرجولا نمهجرب « هج وزت نم اهجرخأ الو اهفلاخ الو

 . ةداهشلا هنه تيدأ نأ ىلإ

 :لوقيوأ ث نالف ىلع دهشأ : لرقيو . هرارقإ ىلع لقي مل جيوزتلا رضح نإو

 . جوزي انالف نا

 ثالث ةتجوز قلط هنأ نالف رارقإ ىلع دهمشأ : لاق . قالط ىلع دهش نإو

 ، امهنيب ةيجوزلا ةمصع تعطقناو 2 نهب هنم تنابو ، ةحاو ةملكب تاقي

 لاط اذإ اذه .ةداهشلا هخ» تيدأ نأ ىللإ ، حاكن ةدقع امهنيب ددجن هن أ عأ الو

 . قالطلا دهملا

 . امهنيب حاكلا ركذ ديدج ىلإ جتحي مل دهع برق ناكنإو

 ىمس ام عييمج نالف نبا نالف رارقإ ىلع دهشأ :لاق ةلكو ىلع دهش نإو
 طئارشلا ىلع ع نالفل ةروكذملا ةلاكولا نم ، باتكلا اذه ىف هرارقإ نم فصوو

 نم الو ، اهنم ،ىش الو ، تلطب ةلاكولا هذه نأ ملعأ الو . ةنيبملا طورشلل

 نع عجر هن أ ملعأ الو : تلق تئش نإو . ةداهشلا هذه تيدأ نأ ىلإ ‘ اهطنارش

 . ةيصولا ىف كلذكو . ةلاكولا هذه

 فصوو ىمس امب ن نالف نبا نالف رارقإ ىلع دهشأ : لاق نيد ىلع دهش نإ و

 اذكو اذك وهو نالنل هيف ةروك ذلا نويدلا نم . باتكلا اذه ىف هرارقإ نم

 نم هيلإ جرخ هن أ عأ الو . باتكلا اذه ىف نيبو رك ذ ام ىلع دقعلا فصي و

. ةداهشل ا هذه تيد 1 ن ا ىلإ , هنم هيل ا ىر الو « هنم ءىش نم ال و كلذ
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 عيمجب © نالف نبا نالف رارقإ ىلع دهشأ : لاق . نهر نيدلا اذهب ناك نإ و

 ك ناهرالاو نهرلاو ندلا ق ك امهنم دحاو لكرارقإ نم ك فصوو ىمع ام

 هنم ءىش الو ي ناهرالاو نهرلا اذه نأ ملعأ الو . باتكلا اذه ىق هل روكذملا

 . ةداهمشلا هذه تيدأ نأ ىلإ « كلذ نم لطب

 فصو ام عيمجب نالف نبا نالف رارقإ ىلع ذهشأ : لاق . قتع ىلع دهش نإف

 ك بو رك ذ ام ىلع ةيف ر وكذملا قتعلا نم ا باتكلا اذه ق هرارقإ نم 0 ىمسو

 ٠ كلم هيف هل قبي و هتتعأ لق هن أو

 ٠ نالن نبا نالفل كلم مالغلا اذه نأ دهشأ : لاق كلملا ىلع دهش نإ و

 هوجولانم هج وب ي هكلمنم هجرخأ الو ي ةبهؤ الو « هلحمالو ،هعاب هنأ ملعأ الو

 : هتفصب هام ابئاغ ناك نإ و . ةداهشلا هذه تيدأ نأ ىلإ 2 بابسألا نم ببسالو

 . نالف وخأ وأ ، نالف وبأ وأ ء ىشبح وأ ىجنز هنأ

 ةفوصوملا ةدودحملا ضرألا هذه عيمج نأ دهشأ :لاق . ضرأ ىلع دهش نإ و

 فرصت اهيف فرصتي هديب ىهو « نالف نبا نالفل ء باتكلا اذه ىف ةروكذلا

 هوجولا نم هجوب هكسام نع اهفلتأ الو ، اهبهو الو ، اهعاب هنأ ملعأ الو . كلا

 . ةداهشلا هه تبدأ نأ ىلإ ى لاومألا اهب لوزتو ى كالمألا اهب لقتنت قلا

 اذهو جرخ انالف نأ دهشي امنإف ، دوقفم وأ ، بئاغ لجر ةثرول دهش نإ و
 .هوجولا نم هجوب ‘هكلمل.نم لاملا اخ» لازأ الو «بهو وأ عاب ةنأ ملعن الو . هلام

( ١٠ / نيبلاطلا جهنم _ ه )
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 نالف ةجوز هذه نالن تنب ةنالف نأ دهشأ انأ : لاق حاكن ىلع دهش نإو

 ؤ قارفلاهوجو نم هجوب الو ‘ قالطب هنم تناب اهنأ ملعأ امو . اذه نالف نبا

 ‘ نالفو انال ةنرولا نم كرتو تام نأ ىلإ 0 ةيجوزلا كح نع ى هنم اهليبي امم

 . كلذب دهاش انأو ث مهريغ ثراو هل عأ امو . هذه نالف تنب ةنالف هتح .زو

 :ًامطق جيوزتلا ىلع ةداهشلا زوجن : لاق هنأ هللا همحر نسحلا ىلأ نع ىوربو

 . نالف ةجوز ةنالف نأو ةنالف جوز انالف نأ

 اهب اوملعي نأ الإ ، ةرهش وأ ةفياعم ارماع اذإ كلذب اودهشي نأ دوهشللو

 اذه الف حرج ال نأ دهشأ : لاق حارج وأ برض ىلع دهش نإ و . هنم تناب

 . اهنم هأر أ هن أ ملعأ الو . نالف نا نالف نم هباصالا هذه نأو ) حرجلا

 عص وم ق > ًامحلم وأ ‘ ضاب احرج هحرج 4 أ .: دهش تبهذ دق تن اك نإ و

 كلد نم هرب ] هنأ لصأ امو . هصرعو هلوط فصيو « هندب نم تيكو تيك

 . حرجل

 وأ ذفان وأ زئاج قيرط عضوملا اذه نأ دهشأ : لاق قبرط ىلع دهش نإو
 ىف تملع امو : دهاشلا لوقي الو قحم تلاز اهنأ عأ امو . قيرط وأ ، نال

 . عأ الو : لوقي لب تاداهشلا عيمج

 .ةداهشلا دنع ايه هعبصإب ريشي نأ هلىغبفيف كرضاحىلع رضاحل دهشي ناكنإ و

تيأر :لوةي نأ هدي ىف امب نالفل دهشي نأ دارأ اذإ « دهاشال ىنبجعي و
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 هدنع نكب مل اذإ ،هل هنأب دهشي الو . نالف دي ىف وأ ،نالف ىدب ىف ىالفلا ءىشلا

 اذه وأ 2 ةبادلا هذه عاب نالف نبا نالف نإ : لرةي وأ « ديلا الإ كلذ ىف ملعلا نم

 رمألا ناكاذإ هب هل ىصوأ :لوقي وأ ، هاطعأ :لوقي وأ ، بوثلا اذه .وأ « دبعلا

 . كلذك

 دهشيو{ةيطعلاضبق دق هنإ :لوقي وأ ،ةيطعلاب هزرحأ دق هنأ لع دق ناك اذإف

 ىلع ص نافإلا اهيدؤي ملع ةداهشلاو . امهنيب رمألا نم هيلع ناكمب ربخو ، كلذب

 . هيلع د وهشملاو هل دوهشملا لاح نم ملع ام

 & هدبع هنأ نالدع نادهاش دهشو . هل اكولمم ادبع لجر ىعدا اذإ : ليقو

 ةبه الو مسيبب هكلم نم جرخ هنأ ناملعي الو : الوقي ىتح امهنداهش لبقت الف

 . بابسألا نم ببس الو « قتع ال ه

 &ةكللاب اهرارقإ ىلع دوهشلا دهشي امنإف ، لجرل ةكولمم اهنأ ةمأ ترقأ اذإ و

 ىف نييب قرفلاو . ملقلا ةداهش ريغ رارقإلا ةداهش نأل ؛ هتمأ اهنأ نودهشي الو

 ىتح ص اذك اندغع نأ الو ى افعمس انإ : دوهشلا ةداهش لبةي سيلو ، ماكحألا

 اذه نأو ، رخآلا نم لب لاملا هزوح وأ ڵ ىعدملا ىوعد ىلع امطق اهب اودهشي

 . هرجولا نم هجوب هلازأ هنأ نودعي الو ، اذهل لاملا

 اودهشي نأ مهيلع قيضي الف ع ىنعملا ىف اوكشي ملو ظفللا دوهشلا ىسن اذإو

 . سانلا ىف نوكي نأ مدعي ال ام اذهو . ىنعملا نم مهدنع امي

هذه هتجوز نأ وأ ، مارح هدي ىف لاملا اذه نأ لجر ىلع نادهاش دهش اذإ و
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 اذه الو ةمرحلا هذه ام ةنيبلا رسفت ملو ، ةمرح امهنيب تعقو وأ « مارح هيلع

 ،هيلع اودهش نمل ةفذق الو {ماكحألا ىف ةجح اذه لثم ىف ةنيبلا نكت مل ڵ مارحلا

 كلام وأ ةجوز نم هدي نم كلذ جارخإب الو 6 ةرفكممب هيلع دوهشملا ىلع مكح الو

 . ماعلا وأ صاخلا نيدلا وأ ىأرلا نم كلذ فيك ةنيبلا رسفت ىتح

 اهقلط دق ةنأ ك اهقالطب مهتداهش ىف تبن ةمرحلا ىف اذه ىنعم تبث اذإ و

 . اهنعال وأ ك اهنم رهاظ وأ اها راب وأ

 جرخو « ةبح مطقيف جرخام ىلع كحلا ىف حصي ىذلا ظفللاب رسفي مل اذ و

 ةفصلا ينعمب ك هيف مهلوق جورخ و «كلذ بجوي امب دوهشلا لهجل ںلامتحالا كح ف

 بجوي ىذلا هيلع دوهشملا لوقلاال ، راهظلا وأ ، ءاليإلا وأ « ةءاربلا وأ قالطلل

 . قالالا

 . ةفصلا هذه ىلع جرح ءىش لك كلذكو

 لصف

 بتكلا ىف ام ىلع ةداهشلا ىف

 :لاقف . باتكلا اذهىفام عيمجب كيلع دهشأ :هيلع دوهشمال دهاشلا لاق اذإ و

 . هيف امت هيلع ةداهشلا تزاج 0 معن

 هيف ملدز 4ز ا ملسي و هحرخأ و ك ةر ةداهشلا 4.9 ىذلا باتكلا عدوتسا نإ و

. هيف امب دهشت نأ كل زاج ى ءىش
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 امإف ى ظفالا اذه هنمظفح ملو . باتكلا اذه ىفام ةلمج ريغ ىلع كدهشأ نإ و

 هيلع ةداهشلا كلزج مل هنيعب هظفح ملامو « هنيعب هتظفح امب كلذ ميمج نم دهشت .

 نيب ام قرف مهناف ، كال هل اعدوتسم تنأ تنكو ث ةقث عم باتكلا ناكولو

 وأ ةقث دي ىف ء عدوتسم ريغو اعدوتسم ناك قرتفملا ىلعو . ةلجلا ىلع نيتداهشلا

 ضمب ىلع اهضمي رومألا عيمج لمحم الو . ةقث ريغ . _

 ىف امب لع اودهشا : لوةيو . ةيصو هيف اباتك د رهشملا ىلإ ملسي ىذلا امأو
 ‘ هأ رق دق هنإ : لوقي ح اودهشي الف ڵ هأ رق ٢ هنأ : هيف لقي ملو ‘ باتكلا اذه

 . مهتداهش زوجن و . هيلع اودهشي نأ مه زوجي ذننيخ ، هيفام مهفو هيلع

 باغو « اهب مهانأو ،ةقث ىلإ اهوعفدو ك مهيديأب مهتداهش دوهشلا بتك نإ و
 الإ ، اهلك ةداهشلا اوظفحي ىتح نودهشيال : لاق . ةداهشلا ضعب ةفرعم ملع مهنع

 . هللا هحر هيا لع ىأ لوق اذهو . نالدع نان وكيو ع رخآ نيمألا عم دهشي نأ

 . اودهشي نأ مهل ليق دقو

 اوفرع اذإ اودهشي نأ مه زوجي : ليق دقو . ةقث دنع باتكلا ناك اذإ و

 ١ . ةقث ريغ دنع باتكلا ناكولو ، مهطوطخ

 نادهاشلا ىتأيف ك تومب وأ بيهغيف ث ةداهشب هسفن ىلع دهشي نميف فلتخاو

 . اودهش نأ د وهشلل ر وخ ال :مهحمب لاقف . امتداهش تأي نأ ك بتاكلا ىلإ

 . هب اودهمثأ ام نرافحم دوهشلا نكلو ص كلذ بتاكسال الو

ةداهشلاب ظافلألا ةيف بتك دق باتكلاناك اذإ ، كلذ زوج : مهضعب لاقو



 ۔ ٧٣٠

 ٠ ةداپثلا ىناعم نم باتكلا جرخ لو ( امهسفن أ ىلع كلذب امهادهشأو ك امهيلع

 باتكلا ىف ام تنمضت دق هيلع اهب نادهشي قلا ىلامملا نأل زئاج كاهنالمحب قلا

 . ةداهشلا نم مهدنع امم باتكلا ىف امم ءىش جرخ ملو

 مالكب اهادأ و ، نوحلم مالكب ةداهشب لمحم ول لجرلا نأ هيلع ليلدلاو

 . ىنعملا نم كلذ جرخي مل اذإ « زاج ناكل برعم

 ص ةزجوم ةليلق ظافل أب اهادأف { ةريثك ظافل أ ةداهشلا هذه لمحم ول كلذكو

 . ًازثاج كاذ ناكل 2 ائيش ةداهشلا ىنعم نم ضقني و

 ريخب اهادأ { ةياكح وأ ةلاسرب ك لجر ىلإ لجر نم اربخ ىدأ ول كلذكو

 دهاشلا نوكي ۔اقو . اماه نكب مل اهانعم نم جرخ ملو . ةلاسرلا ظفل نم لمحم ام

 رثاظذ اذهلو . .هريغو ىمراف و أ ‘ ناسللا ىمجع أ ةسفن ىلع دهشدف ‘ ناسلل ا رع

 . هابشأو

 ىلإ عفد اذإ "ىراقلا نإ : بوبحم نبا لاقف . ىمألاو "ىراقلا نيب اوقرفو

 امب هيلع اودهشي نأ دوهشلا رمأو هديب هبتكه نإ : لاقو . موتخم اباتك دوهشلا
 . زا هيف

 ,ه هأرق هنإ : لقي ملو « هيلع اخ نإف . : مسي ملف بوبحم نبا ريغ امأو

 أ وأ ك ابت اك ناك 2 كلذ ىلع ةداهشلا رح

 ناك اذإ هيف ام عمس هنإ : لوقيو . هيلع أرقي ىتح هيلع درش الن ىألا امأو

. هيلع باتكلا ةءارقل ارضاح دهاذلا
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 هيف ىذلا باتكلاو اهيف كش وأ 2 ةءارةلا دنع ةداهشلا دهاشلا مهفي مل اذإ و

 عيمح كيلع دهشف : هل لاق هن أ ظفحن وهو 0 هريغ ىلإ لاز وأ © هدنع ةداهشلا

 ةداهشلا هذه نأ : هللا همحر بوبحم نب دمحم نعف . معن : لاق . باتكلا اذه ىف ام

 . زوجن ال

 ىف امب وأ ، كصلا اذه ىف بوتكم وه امب كيلع دهشن : دوهشلا لاق اذإ و

 . كلذ زاج ةيصو وأ ي رارقإ وأ ، قح نم ، كصلا اذه

 اذه ىلع دهش ىذلا ، اذه نالف هب دهش ام لثمب دشأ : دهاشلا لاق نإو

 . فلتخم لاثمألاف « لاملا وأ ڵ كصلا

 ىضتقي ظفلب وأ ، نالن هب هيلع دهش ىذلا اذهب كيلع دهشأ انأ : لاق نإ و

 . هتداهش روح : لوقف . لثمم ةناكملا ك)رتو ةسفن ىشلا ىنعم

 ظفل ىف نافلتخي الو . رخآلا ةداهش شىطاوي امب هسفن نع دهشي ىتح : لوقو
 . ىنعم دل ٠

 اهيلع دهشو ، قوقحلاو اياصولاو ع ويبلا اهيف بتكت ىتلا كوكصلا امأو

 . مهتداهش هيفنأل ؛دوهشلا ىأرب الإ هيلإ ملسي الو ،قحلا هل ىذلل ىهف ع دوهشلا

. قيفوتلا هبو . ملعأ هلاو



 رشع سداسلا لوقلا

 هل دهشاو دهشملا ماهفتسا ف

 لاقو . هيلع دوهشملا ىلعو ء ىضاقلا ىلع ةداهشلا تثرق اذإ : رثؤملا وبأ لاق

 اهتبثأ و ىضاقلا اهلبقدهش اذهب معن : دهاشلا لاقف . كتداهش هنه : دهاشلل ىضانلا

 . هذذع

 اهم دهشي ىتح الإ { دهاشلا ةداهش بتاكلا بتكييال نأ ك هو . أن ىذلاو

 { ىضاقلا رمأي ذثنيح م ء ىضاقلا عم اهيفوتسيو اهب ىمسيو ؛ ىضاقلا عم دهاشلا

 هيلع اهيلمي ىتح اهبتكي نأ ىرت الو . ةداهشلا بتكي نأ :بتاكلا مامإلا وأ

 . افرح افرح دهاشلا

 هذه معن : لوقيف هيلع اهؤرةبو ك ىنعمال دهاشلا ةداهش بتاكلا بتكي الو

 دنع ام فالخ بتاكلا اهبتكيو « فرلانع دهاشلا مهف باغ امبر هنأل ؛ ىلداهش

 نالف ىلع دهشأ : دهاشلا لوقي نأ لثم . كلذك هنأ دهاشلا بسحيو « دهاشلا

 . نالفو نالن ىلع دهشأ :بتاكلا اهبتكيف 3 نالف وأ

 . سأب الف ث اهيف رانغيو عمسي وهر ث ةقث ريغ اهبتمكو 6 كال اهيلو نإ و

 نأ مكاحلا ىلع سيل : لاقو . ةقث نيمأ الإ اهلحو هبتك ىلي ال نأ ىغبنيو

 ىلاعت هللا نأل : ةدح ىلع امهنم دحاو لك ةداهش عمتسيو ، نيدهاشلا نيب قرفي

 ناد»اشلا ىرقي دقو « ىرخأل ا اها دحإ و امهادحإ لضت نأ » : لوقي

. اعمتجا اذإ اضعب امهضعب



 بلط اذإ نيدهاشلا نيب قرفي نأهل هيلع دوهشملا نادجو ىلع نب ىسوم عفدو

 . كلذ

 : الاقف ؟اهامبأ ر:امهل ليقف . ءىشب ةأرما ىلع ادهش ندهاش ىف ىسوم لاقو

 . امهتداهش لبقت ىرن الف ء ىه اهنإ ال

 اذه ىف ام عيمجب كيلع دهش أ : هل لاقو هيلع د وهشملا دهاشلا مهفتسا اذإو

 ك ك الا لمنح ةداهشلا ةيدأت د ارأف 4 معن : لاقف ٠ هتمهدو هتفرع دقو . باتكلا

 . باتكلا اذه ىفام عيمجب كيلع دهشأ : اذه نالف نبا نالفل تلق : لوقي هنإف

 . كلذب هيلع دهاش انأو . معن : لاقف . هتمهفو هتفرع دقو

 نع مجر هن أ ملعأ لو : لاق . ربلا باوبأ نم ةيصولا ىلع ةداهشلا تناكنإف

 هن أ ملعأ امو : لاق ندو > ناك نإ و .ةداهشلا هذه تيدأ نأ ىلإ > ةيصولا هذه

 ىلع أرقي نأ دعب { ةداهشلا هخه تيدأ نأ ىلإ ء نيدلا اذهو قحلا اذه نم ءىرب

 ةنيبلا حارج ىف موصلا ىلع جحم نأ مك احلا ىلع سيلو .ةداهشلا باتك مكاحلا

 . مهيلع لدعملاو مهيلع دوهشملا موصلا كلذ بلطي نأ الإ ، نيلدعملا الو

 . مهيأر نع الإ دوهشلا ةداهش بتكت ال : ليقو

 ةجح سبل باتكلا نأل ؛ مهيأر ريغ نم مهيلع بتكت نأ زوح : لوقو

 . مهيلع الو هل

 ضرملا ىف ةداهشب لجر ىلع دهش اذإ { دهاشلا لأسي نأ مكاحلا ىلع : ليقو
' . ال مأ لقملا تبامث ناك إ



_ ٧٤ 

 لقعلا بهاذ هنأ ملعأ ل ىنأ ريغ ، ةدش ىف ناكدق هنإ : دهاذلا لاق نإف .

 هذهف ، رييغت هلتع ىف ملعيال هنأ دهش مث ك لقملا ةحصب لبق نم هفرعي ناكاذإ
 ةزاج ةداهش .

 لوقيف . اذكو اذك نالف ىلع نأ اودهشا : بلاطلا لاق اذإ : ليقو

 ىعدا امب اتيدصت اودهشا . معن : هلوةب همزلي هنإف . اودهشا معن : هيلع دوهشلل

 . هيلع

 زوجيي الف ، نيتقث ريغ امهو ك لجر ىلع قحب نا۔اهاش مكاحلا عم دهش نإ و
 امهعفري و ث امهتداهمث ىف ناقدا ه امهنأ ملعي ناك اذإ هنأ الإ ، امهلوقب مكحم نأ هل

 امب هريغ كلذ ىليو 2 هلاطبإ ىلب الو 2 كحلا كلذ وه ىلبالو « هريغ مكاح ىلإ

 . امهخ. وه ملعي

 هنأ هيلع د وهشملا ىعداف ‘ باغ وا ك تام ش ‘ مك احلا عم دهاش دهش اذإ و

 . لدع ىدهاشب كلذ ىلع هاعد ي هتداهمش نع عجر

 هل لوقيف تكسف س اذكو اذك تلعف دق : هيلع د ررشال دهاشلا لاق اذإف

 نأ الإ . ال : لاق ؟ رارقإ و ةداهش نوكأ . معن : لوقيف . معن :لق :لجر

 . همهفتسا امل اذك تلعف دق . معن : لوةي

 ةلك تدز ىنأ مهوتأو ك اذك ةلك تركذ : دهش نأ دمب دهاشلا لاق اذإو

 كالذن { اهيف صقنيو هتداهش ىف ديزي ماد امف . ارارم صقنيو فرحم ديزيف « اذك

. كملا عقي أم ص هنم لوبقم



_ ٧٢٥ _ 

 مكحلا ناكو ص ناصقن الو ةدايزب 2 ثكالذ دعب هتم لبقي كلا عقو اذإف

 . هب دهش ام رخآب

 :هلوقف . ىلب : لاق وأ ع ىأ : لاقف . كيلعدهشن : دهشملل دوهشلا لاق اذإ و

 ىإ لق وه حأ كز وثجدتسيو » : لج و زع هللا نأل ؛ معن : هل وتك البو ىأ

 . » ىرو

 ىلب لق ةعاسلا انيتأت ال اورك نيذلا لاقو » : رخآ عضوم ىف لاقو
 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو « ةداهشلاو بيغلا ملاع مكنم أل ىرو

+ + ج
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 رشع عباسلا لوقلا

 د وهشلاو موصخلا ةفرعم ف

 ىتح ةداهشلا رح ء اسهم فرعي ةيلحم هيلع دوهشملا دهاشلا فصي 1 اذإ و

 ةنالف جوز وأ 2 اذه نالف وبأو اذه نالف وخأ « نالف نبا نالف دهشأ : لوقي

 . لاملا اذه بحاص وأ ك هذه

 ،ىناوربلا ء ىالفلا نالف نبا نالفلوقي نألثم اهنوفرعي ةيلحم هفصي مل اذإو

 . ةداهشلا زجن مل ىلخفلا وأ ، ىقاقسرلا وأ ، ىولهملا وأ

 . الدع ناكاذإ ث ةداهشلا تزاج اهب فرعي ةيلحم فصو اذإف

 ءهللاملا نأ ثالذ املع نيأ نم نيدحاشلا لس : كاحال هيلع دوهشملا لاق اذإو

 . زئاج امهنداهشب مكحو اهلأسيمل نإو . سأب الف اهلأس نإن . هل هيلع قحلا وأ

 اذه نأ وأ ث اتح هيلع نإ : لجر ىلع لجر هعم دهش اذإ « مكاحلا ىف ليقو

 هفرعي مك احلا ناكو ، دهاشلا هلزني ملو تام هنإو . هل ةيلع قحلا وأ « هل لال

 نكلو س هولزن مهنأ دوهشملا نه ةداهشلا ىنعم ريغ ىلع هلزن هفرع اذإ هنإ : ليقف

 ىنعمب مهلنفلو . دوهثلا لوق نع هزيميو هجرخمو ' وه ه!نفل نم هليزنت نوكي

 . مك احلا ههاع اذإ اذه . كالذ ىلع هب لدتسي

 ء اههجوب اهنافرعيال اهو « اهابسني ةأرمال مك احلا مم نادهاش دهش اذإ و

 نالف تنب ةنالف ىه ةأرملا هذه نأ : مصخلا لأسي مك احلاف ، قادصب لجر ىلع

. هيملع اه مكح معن ة لاق اذإف . قحلا اذهب نا.اهاثلا ناذه امهف دهش قلا
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 هيلع هل دهش ىذلا همصخب مصخلا رقأو ، مك الا هفرعي مل نم عيمج كلذكو

 ٠ همصخ نم هنيب وأ هرارقإب مكحلا هيلع ذفني نأ مك احلالف { دوهنلا

 .هتميصخاهنأو ،ىوعدهيلع ىعدت ،اههجو ةرتاس ةأرماب رقب مصخلا كلذكو

 ةنيب وأ ، ىعدملا ةحص اهب تبثت ىتلا ةبؤرلا ىلع الإ مكحم ال مكاحلا نإ : لاق

 . همصخ هنأ وأ نالف هنأ : رتتسملا هيلع ىعدا ىلع

 .اهنيعب اهفرعي ال نم تدهشأ ةأرما ىف . هللا همحر ىراوحلا ىأ باوج ىو

 تقولا كلذ ىف ث ةأرملا هذه هل ترهظ دق ، دهاشلا لجرلا اذه ناك اذإف

 ةنال ةأرملا هذه نأ امهب قثي ؤ لدع ادهاش هعم دهشو « اههجو ىلإ و اهيل ١ راخف و

 . نالف تنب

 دهشيو ، نالف تنب ةنالف اهنأ كلذب دهشي هنأ :نيملسملا لوق نم اغفرع ىذلاف

 . ةزئاج مهتداهشف ك غلا ةأرما ىهو اهفرع دقو © اذكو اذكب هتدهشأ اهنأ

 ،نالفنبا نالف اذه نأ لدع ادهاشهعم دهشف هفرعيال لجر ءاجول كلذكو

 ولو . اذكو اذكب ع هسفن ىلع نالف نبا نالف كدهشأ دقل : ةيمسقلاب هيلع دهش

 . هفرعي ملف تالذ دعب لجرلا ىأر هنأ

 تقولا كلذ ىف ةنداهش تزاج ى اهفرمي ملف ةرساح تزرب ول ةأرملا كلذكو

 . ءاهقفلا لوق نم هفرعن ىذلا اذب . اهنيعب اهيلع

 ةداهشب ث ةنالفاهأ دهشي نأ هل زوجي ال ةنإ : هللا همحر بوبحم نب دمحم لاقو

. لجرلا كلذكو نيدهاشلا
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 رقصلانب نازع لرق وهو . ةنالفاهنأ نالفو نالنىعم دهش دقل : دشي امإ و

 . نا همجح ر

 . قحلا هب ت,ذي ال كلذ نإ : ليقف ی كلذك كل دهش نإن

 . تبثيو روجي هنإ : ليقو

 ءاوسف . ناك هجو ىأب بيرلا هنع لازو هلق ىف اهتفرعم تققح اذإ : ليقو

 . رثك أ وأ ةرم اهايإ هارأ اذا ‘ آريثك وأ الرلق اهرب أ

 اهلمإ هارأ اذإف . نالن تنب ةنالن اهنأ رهاش دلبلا ىف اهمسا ناكاذإ :لوقو

 . دهشي نأ هل زاج « نالف ةنبا ةنالف ىه اهنأ اتدهشو ، ناتأرما

 ٠ كلد هل زاح ‘ ةدحاو ةأرما هل تدهشو ةأرما هتربخأ اذإ : لوقو

 اهنم لبق ةنالف هذه نأ ةقث لجر وأ ث ةقث ةأرما هل تلاق ول هنإ :ليق دقو

 جرخم و 2 كلذ هل زاج ةقث هفرعف : اههجو فرميال هنأ الإ ، ةفورعم تناكاذإ كلذ

 . دحارب زوجب ليدعتلا نأ هجو نم

 ىهو ، هريغ وأ باب فلخ نم كتدهشأ : اهتفرعم ىف كشيال ةأرءا ىف ليقو

 اههجو رهظت مل ولو ، دهشت نأ كلف ك اهب فراع تنأو كيدي نيب اههجو ةرتاس

 كيلإ ٠

 نأ ىغبني الف ڵ توصلاب الإ اهفرعي مل اذإف . باجح فلخ تناكاذإ امأق

. هراشتت تاوصألا نأل | دهت



 س ١٧٩

 ركذ نم ، فوشكم هجو ىلع الإ دهنت نأ ةنيبلل سيلو : رخآ عضوم ىفو
 . انباحصأ لوق ىف ، راهن وأ ليل ف ، ىننأ وأ

 زاج بيرلا لاز اذإف . اهيف باتري لاح ىف ةداهشلا لمحتي نأ دهاشلل سيلو

 . راهنلاو ليللا ىف لاح لك ىلعدهشي نأ هل

 اذك دلب نم ، نالف نبانالفل صوم ىصوأ اذإ و : ناطحق ىبأ باتك ىفو

 اذه ف ناملعي ل امه أ نيلدع ةداهشب حص ش ئ ةلاكوب هاكو وأ ‘ ةيصوب اذكو

 . تباث كلذف : اذه الإ نالف نا نالف دلبلا

 اذه الإ نالف نبا نالف دلبلا ىف سيل نأ حصو « ثلاث بأ ىلإ هبسن نإو

 نالدعلانادهاشلا : لاق بأ ىلإ هابسنف اهب فرعي ةفص هل ناك نإ و . تباث كلذف

 . زئاج كلذف اذه الإ 2 ةفصلا هذه ىلع نالف نبا نالف مض وملا كلذ ىف ناملعي ال

 اماك رضحو « اهمصخ اهل عزاني مكاحلا ةرضحب اليكو ةأرملا تماقأ نإ و

 نوكت وأ ى ةفرعملا ىلع ال هجولا اذه ىلع ةلاكولا نوكت ىتح ةمصاخلا تدارأ

 ةلاكو ةفرعب ةجحلا ةيلع تماق دق مصخلا نوكيف ‘ ك احلا نم ةرضحم ةلاكولا

 نأ مصخلا رتي وأ ، ةصاخ اهمصخ ةمصاخم وأ ى اهترضح س ةأرملا هذه نم ليكولا

 . كال كلذ فرعي مل ولو ، ةمصخ ليكو اذه

 دهاش اهب دهش , ع مكاحلا دنع اهفرعم ىلع ةنيلا ةأرملا دجن مل اذإ : ليقو

اذإ اهدلو لام ىف اهف ضرفي نأتبلطو . ةنالف اهنأمك احلا بلق نأمطاو ، دحاو



 ۔_ . ٨ _

 { مكاحلا ىلعتلذ قيضي الف ، اتيم هوبأناكاذإ ، ةتفنوأ ةيبرتل ةداز عضري ناك

 . كلذ ىلإ ةنانثمطالا ىف بتري ملو ىصللو امهل ةحلصم كلذ ىف نأ اجر اذإ

 لمحن ةزاجإ ث هيلإ امهحر ،كلام ىأ خيشلا نع دمحم وبأ خيشلا ظفحو

 دوهشملا ةفرعم دهاشلا نقيتو ، بيد نكي مل اذإ ، رمقالو ران رينل ليالا ىف ةداهشلا

 حاكنلا خسف بلطو © ليالاب جوزت لجر بتوعف ، اذه لثمب ىرج دقو . هيلع

 ةداهشلا اودؤي نأ 2 ةنيبلا خيشلا رمأف .مالظلا ىف تجوزت ىنأ جتحاو « حبصأ ام

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو .جوزلا ةفرعم نينتيتم اوناك اذإ

» :» «



_ ٨١ _ 

 رشع نماثلا لوقلا

 كلذ هبشأ امو اهتفلو اهزاوجو ةداهشلا نع ةداهشلا ىف

 لجر ةداهش زوجن و . صاصقلاو دودحلا ىف الإ زئاج ةداهشلا نع ةداهشلاو

 : لوقي نأ وهو . ىح رهو ةداهشلا هنع لسح اذإ ، تيم لجر ةداهش نع ىح

 ` " .اذكو اذك نالفل هيلع نأ : هدهشأ انالف نأ دهشأ انالف نأ دهشأ

 نالف ىلع نالفل نأ :نالف َنبا نالف ةداهش ىلع دهشأ انأ : لوقي هنإ : ليقو

 انالن نأ ملعأ اموةداهشلا هذه هنع ىدؤأ نأىنرمأ دق وأ ، اذكو اذك نالف نبا

 ٠ ةداهشلا هذح نع عجر اذه

 ،نالجر الإ ، ةيحلا ةأرملا نع زوجمالو ، ةتيملا ةأرملا نع ةأرملا ةداهش زوجو

 . نات ا رم ١ و “ اج ر و أ

 م

 . ناتأرماو لجر وأ ، نالجر الإ هنع زوجال ، ىحلا لجرلا كلذكو

 اذه دهشف ، نيبثاغ وأ ، نيضيرم نيلجر ةداهش نع نالدع نالجر دهش نإف

 . امهنع امهتداهش ةزئاجل ، اذهو اذه نع اذهو

 عرأ نع زوجالو .تركذام ىلع نيتأرماو لجر ةداهش نع زوج كلذكو

 ةوسذ عبرأ ةداهش زوحنال و . نيدهاشلا نع ز وحمال ةوسن عبرأ ةداهش نأل ؛ ةرسن

 .: + :.ه ٠ نيقيم ، نييح نيلجر نع

: ) ٦ نيالاطلا جهنم ] ٦١٠ (٠



_ ٨٢ 

 ٠ نيتيم نيلجر نع نيتأرماو لجر ةداهش زوج و

 نيتيح نيتأرما ةداهش زوجو .نيتقيم نيتأرما نع ىح لجر ةداهش زوجنلالو

 . تيم لجر نع لجر عم 0 نيتتيم نيتأرما ةداهش نع

 لجر وأ نالجر الإ ' تيما وأ ىحلا لجرلا نع زوجنال : مهضعب لاقو

 . ناتأرماو

 . ناتأرمأو لجر وأ ‘ نالجر الإ ةتيملا وأ ةيحلا ةأرملا نع كلاذكو

 نع الو ، نيتأرماو لجز نع الو ،ةوسن عبرأ نع ةوسن عبرأ زرجي الو : ٠
 نأل ؛ سفنلا ىلإ برقأو ى طوحأ ىدنع لوقلا اذهو . نهدحو ةداهش ىف نيلجر

 سيل ذح اولا دهادلاو ك مهعرجرب داهشإلا نكميو ك مهعوجر نكمب دوهشلا

 ىف الإ ماكحألا عيمج ىف ةجح ناد هاشلاو ليلد هصخام الإ ى ماكحألا ىف ةجح

 . انزلا

 لبقيو ‘ ةنداهش نع هدهشي نأ الإ ك دحأ ةداهش نع دهشي نأ دحأل سيلو

 . نامع نم ةبئاغ تناكاذإ 4 ةنيبلأ نع ةنيبلا كال

 عيطتسي ؛النمم وكا دبلاف اون نإ و ،دوهشلانع دوهشلا ةداهش زوج و

 .ملا ىلإ -

 ٠ زلبلا ف نك ولو ءاسللا نع ةنيبلا لبقتو

. اهريغ كلا ىلو اذإ ىضاتلاو مامإلا نع ةنيبلا لبقتو



 سلجم ف انوكي:نأ.الإ © كهلا ه هيف ىذلا دلبلا ىف اناك اذإ زوخال : لوقو

 . انيلإ بح ] وهو { امهبفن أ نمع نادهشيو . ‘ اهريغ امهسع ز زوح . الف © مكبلا

 » هلك تاموكحلا عيمج يف تدمب نإ و ةداهشلا نعب ةداهشلاب ح مكحمو

 :.. : . صاصتلاو دودحلا ىف الإ

 .. ملسم :الو ىما( نيملسملا ةداهش نع ةمذلا لهأ ةداهش ز وحن `ال : ليقو

 هنأل ؟ ملسلا ىلع زوجتالو . ىمذلا ىلع ىسذلل « ىذلا نع ملل ةداهش زوجو
 نم ةلعل تجرل 1 دهشول تقو ىف « هنع دوهشم نع تلمتحا ةداهش لك : ليق

 اهب دهشول نأ ث ةزئاج هنع تراص نأ دمب ص تقو ىف تيدأف « اهلك للعلا عيمج

 ؛دلاولا ت تام .  هدلو ذلاو نع . تعفد نوكت ن أ الإ ‘ هيلع د ,شم ىلع ز 1

 . هنع زوج امنإف ةالصلا لدأ نم قساف وأ

 ىدؤتولو ،تزاجل ه دهشول تقوف بهنع د وهشمنع تلمتحا ةداهش . لكو

 نوكتنأ الإ ،هيلع درهشم ىلع زج مل ،تدرل اهب دهش ول ، لاح ىلإ لقتنا ىتح

 . زوجم اهنإف ك هلقع عاض مث ، لقعلا حيحص وأ ىمه مث ريصب نع تلم

 لوألا ةداهش تلطب لوألا دهاشلا حرط مث ، دهاش نع دهاش دهش اذإ و

 .رخآلا ةداهش تلطب ، لوألا لدعو « رخآلا دهاشلا حرط نإ و .رخآلاو

 . هريغ دهاش لوألا نع دهشي نأ زوح و

 كاهب د;ثي نأ هل زوح : لوقف . ىلو ريغ نع ةداهش لمحتي نميف فلتخاو

. ليدعتلا ك احلا ىليو



 ۔ ىلو رهغ نع ةداهشلا لمحتي نأ هل زوجمال : لرقو

 ‘ ةنالنو انالن تعضرأ اهأ : ادحاو ادهاش تدهشأ اذإ ةأرملا نإ :ليقو

 : ادحاو الجز دهشأف تام اك ح نأ ول امك 2 لدع ادهاش الإ اهنع زرج ال هنأ

 . لدع ادهاش الإ ز مل ' اذكب نالفل تيضق فأ

 . كلذ هلف هتداهش ىلع دهش نإ ء دهاشلل هل دوهشملا بلط نإو

 ناذللاو . ىسن مدق املف «باغ ح 2 هتداهش ىلع نيلجر دهشأ ء لجر ف ليقو . .

 امهنم لبقيال : هللا امهمحر ، بوبحم نب دمحم لاقف | اهناانفحب هنداهش نع اهدهشأ
 ١ ١ . كلذ ىسن دق وه ناكاذإ ء كلذ

 ةداهشلا لثم ،ةجح هيف امهتدلهمش نوكت لاح ىف : ةداهشب ةأرما تدهش اذإ و

 ث ةجح وهف 2 اهتوم دمب امهتداهش نع لجر دهشف « لاجرلا اهيلإ لصوةيال ىتا
 . قيفوقلا هبو . ملعأ هللاو . كلذب هتداهش زوجمو

` ج + م



 س ٨٥

 رشع عساتلا لوقلا

 اهماكحأو ةرهتلا ةداهش ق

 : ًانالتخا هيف ملعن ال نيذلا ء نيملسملا لوق نم هيلع عمتجل ا رثألا ءاج : ليقو

 صاصتلا الو دوقلا هينبحم ءىش ىفالو ،هللا دودح نم ءىش ىف زوجمال ةرهشلا نأ

 . هلل اهيف قوقحلا هذه نأل

 قونيل ى هللا نم ةبوقع اهلصأ امإف « نيقولخلا ماكحأ هطلاخي ام اهنم ناك نإ و

 . هرمأ لابو ىناجلا اهيف

 نم ادحأ لتق نم هنأ : هب اولاق ام الإ نيملسمل لوق نم تيهث اذه ىلعف
 ، ىلو وأ ، راش وأ « مامإ نم ث ةرهشلاب هلتق نيملسملل زئاج ع هنيد ىلع نيملسملا

 . ءايلو الل كلذ ىف ةجح الو.. ةينالع وأ ارس ى ةليغ ريغ وأ ، ةليغ مهريغ وأ

 . لتقلل ليزم الو ث د وقلل طقسمب مهوفع سيلو

 ء بسنلاو ء حاكنلا : ءايشأ ةثالث ىف ةرهشلا ةزاجإ ىلع نوملسملا عسمجأو

 ذ عاذضرلاو دقفلاو مدلاو قرحملاؤ قرفل اكع كلذ بيس نم ناكامو . تولملاو

 .رابخألا لذب ترهاةت اذإ تيللا توم ىلع دوهثلا دهشي 2 هانعم نم جرخامو

 ٠ هتزافج الو هت وم رضح ولو > هيل 1 هملع غلب نم كلذ ق باتري الو

 ء هيلع ةرهلا تضق دق امل « ثالذ ىف ململا ىلع ةداهشلا عطتي نأ هل زوجمالو

 ۔ كلذ ملع نم

. اذه بسح ىلع . بسنلاو حاكنلا ق كلذكو



 ةيلع د ءمشلملا ىلع بجوي اين 7 ةرهشلا ىلع ةداهشلا ر نوملسملا فلتخاو

 ٠ مهععب هخ و ‘ هزاجأ نم كلذ زاجأ . ةءاربلا ماكح أ

 امنأ ا ىلإ بهذي > ةءاربلا ف ‘ ةرهشلا ىل اع ةداهشلا در ىلإ بهذي ىذلاو

 . هلل 77 د دودح نم : لذح ح ىلع ة هد اهش

 فيسلا دح ؤ ةءاربلا.نإ : نيملسملا لوقل دودحلا ىلع 7 ةداهش زوجالو

 . "_هلتنكنمؤلا لخ : والو الع يبلا لوقو ..ءاوس

 نانلا هب اونسحأ : نمؤملا علخ ىنعم ىف « هنع هللا ىضر باطملا نب رمع لاقو
 ٤ هدابع ىف هدابع هب دبكت « هلل قح ةءاربلا ىف قحلا نأ انملعف ; اجرخم هل متدج وام
 © ةرهشلا ىلع ةداهثلا هيف نوملسلل:زاجأ امم ائيش هبشي « ةءاربلا ىف كحلا رن ملو

 7 .{. ده . هبشأ اهبو « برقأ دودحلا ىلإ اهماكحأ اندجوو
/ , 

 فرمي دهالاو هي أ مساو « لجنرا 7 اروهشم بسنلا ناكاذإ : ليقو
 ل ول كلذكو .نالف نبا نالن وغ هنأ : دهشي نأ هل نإف : هابأ كرزي ملو لجرلا

 نأ نأ : نحم دهشن اك ء ةرهشلا قيرط ف هتفرعم هعض خضو { هابأ الو لجنزلا ري

 بلاط ىبأ نبا ىلعو امهنع ا ىضر بالحلا 7 رحنو 1 نو أن ٣ رب بأ ا

 . هب ةي انور لزنلا رو همش . .لجزلا ناذ كلذ امب ١ 7 . ابآ الو مكرد 7

. -. 8 
. ٠. . ٠ ٠ ٥ 

 ۔۔. . ۔۔۔. و ۔ےے۔ص۔س هط . ۔ ۔.۔۔۔۔. ۔>_>ه

 )١) 4اتةرك نمؤملا نماو : ثيدحزف ناسناو ىذمزتلاو دواد .أو ملسو ى راغلا جرخأ ..

 فذق نمو . هلناقرك .نمؤا نعالو : ةياور نو . كاحذلا نب تباث نع . ةبالق وبأ هاور

هلتاقك و, ان.ؤم .



_ ٨٧ 

 ١ نال نيا نالن هن أ فرعي وهو ث نينس وأ رهشأ م وف عم لجر لزن اذإ و ،

 نالف نبا نالف هنأ : اودهشي نأ هناريج زاج .

 زوحمالف ي دحاو لجرالإ هفرعي و ، بسقناو { رخآ دلب نم لجر مدق نإو

 هعم دهاشب الإ نالف وه هنأ : هريغدحأ دهشي نأ .

 . ةنياعملا ىلع كالذ فالخب نالدع دهشو ، ةرهشلا لع نالدع دهش اذإ و {
 ىلوأ ةنياعملا ةداهشف .

 . نإ وةداهثلاهذه مكاحلا لبقي الف ءتام انالف نأ ىعم رهش :دهاشلا لاق اذإو
 مك الا اهلبق ىعم حص : لاق . _

 هب دهشي نأ هل زؤجي ليقف . ةرهشلا قيرط نم « هملمي امب دهاشلا ىف فلتخاو

 ماكحألا ىاعم فرعي ناكاذإ علقلا ىلع .

 ةرهشلا نأل ؛ ةرهشلا قيرط نم همي امف عطقلاب دهشي نأ هل زوجي ال : ليقو

 دودلا الو قوةحلا ق تبذنال .

 لبقلتن امهيأ ملي ملو ،ةدحاو ةليل وأ ، دحاو موي ىف هدلوو لجر لتق اذإ و

 رجر أو لتنلاو ت ولا ف لبقتو ئ ريخأتلاو سدقملا ق ةرهشلا لبقت الف 0 : هبحاص

ىدلاو قرغلاك نام روي امه أ .



 _ _ ٨٨

 لصف

 رك افقيال ىتح ،سانلا نيه هراشقناو ،هعييشتو رمألاروهط : ةغللا ىف ةرهشلاو

 ثالذ ةحص ىف بتري ملو . بيذكتب عفدتال قلا . رابخألا رتاوت نم ث مدنع

 . تاقث ربلا ىف نكي مل ولو ، ةرهشلا دح كلذف

 اذإ و . دهاش ربخلا نأل ؟ ةني اهيف نوكي ىتح ةرهشلا حبمتال : نورخآ لاقو

 . هنم لبقي ةقث ربجلا نكي م

 دوهش ةعبرألا ىلع دازام : موق لاقف . ةرهشلا هب تبنت نم ددع ىف اوفلتخاو

 . رثكأ وأ رشع دحأ نوكي ىتح : اولاقو . انزلا

 _ ..رثمك أ وأ رشع ةبالث : لوقو .

 . الج ر نيعب رأب ليفو

 . ملاع مهن.و « الجر نوعب رأ : لوقو

 . الجر رشع ةثالثو ةئامثاللا : لوقو

 نم رابخألا ةرثكب ري رلا عافترا ةرمثلا غلبم لاف هز 1 ريش نع دج مي ىذلاو

 حصي الن {ةينانتم رابخألا تناكنإ و . بلقلاف تحص ترثىك اذإ و .امهل نيلقانلا

 . ىنعملا ف ةعتم نوكت ح اهنوبت

: ديعس نب هللا دبع دمح ىبأ ىلإ ديعس نب دشار مامإلا بةىك : ليفو



 س ٨٩

 كاهنأو 6©كيصوأو ‘ هلا 7 كرمأ و ) كيلإ هلا دمحأ ٢ 5 . كيلع مالس

 نأ : كب قحلا هللا رصن _ كملعأ فإف اذه دعبو . كيلع رداقلا هللا ةيصعم نع

 ىوعد لج ر لام ىف ىعدا نم لعجو ص سانلا لاومأ ىف تعستا دق عامطألا

 . هف هذ٫ حرط

 ك هريغ ديىف لام ىف هدي حرطنم لك نأ : دلبلاىف ىداني نأ كلذف هجولاو

 ريغىش ىلع لصحم الو 2 کالذ ىلع بقاعي هنإف ص هل اكلم هيعديو هعنمو هزر و

 . دملا لهأ لرق ىلإ كال» ف عجري لب . ةلداعلا ةنيبلا هيلع بلطت الو . ةي وقعلا
 قلغفيو ملاثلا لوزي و ،عمدلا ةدام محنت ىتح هيف رصقت الو هب لمعاو كلدذفرعاف

 . هللا .اش نإ كلذ رخؤتالو . بابلا اذه

 نسحلا ابأ خيشلا نأ قاتسرلا دمحأ نب مهف ىلربخأ : شيرق نب ديعس لاقو

 ردقب ثلاثو ناث ءاجو نالفل ةلخنلا هذه : لاقو . دحاو ءاج اذإ : لاق هللا همحر

 : ليق دق نم ريغل اهمأ عمسي ملو ، دحأ "ىح ملو . كلذك كنأ هسفن ىف ققحتي ام

 ةرهشلا نأ تعمس تنك دقو . هل اهنإ :اولاق ىذلل اهب دهشي نأ هل نأ ى هل اهنإ

 لاومألا ىف حصت ةرهشلا نأ دجويو . هلوقنم اذهب ملعأ هللاف .لاومألا ىف حصت ال

 . هيف ركنت ال امب هيلإ تدأت ن علا ىنعم ىف كلاب

. هلب كحم نأ مكاحل اهب ملعلا تبثأ اذإ و



_ ٩٠٨ 

 هيف نكمي ةرهشلاب ملعلا :لاقف .ةربلابمللا نيبو ةرهشلاب ململانيب قرفزم قرفو
 مكحلا هركن م هرك اذهلف ك لع امعليحتسيال ةربخلاب ملاو .بالتنالاو ةلاحتسالا

 قتبملا رانغيلف ، ةحصلا نم ىوقأ ماكحألا ضعب ىف ةرهشلا تناكامبرو . ةرهشلاب

 . ميقتسم طارص ىلإ اشي نم ىدهي هللاو . اهفالتخا . رومألا زييم

: ٧ »



 نورشعلا لوقلا

 دهشتسي نأ لبق دهشي دهاشلا ىف

 هلعف ىلع دهش نميفو

 نودبي نيذلا : ءادهشلا ريخ كربخأ الأ : لاق هنأ :ن ىنلا نع ىور

 . اهنع )اولأسي نأ لبق مهتداهشب

 ك مهس ولي نذلا 7 7١ رف ة سانلا ريخ : : لاق هن أ ر آ ربخ ف هنع ىورو

 . . دب .7 نأ لبق دهشي لجرلا نإ ىح > بذكلا وشفي ش مهنولي ن ذلا

 ٠ ليوأ د نربللا ندلو

 اهنعاولأسي نأ لبق ، ةداهشلا ةيدأت ةفصب ، مهحدم نيذلا ىف لوألا ربحلا امأ

 ةبلاطملا ىلع رد تتي ال نم وأ 3 تي وأ نوفجحم وأ ، لمن دل ةداهش مهدنع نيذلا

 مهدنع نيذلا مهف ث اهنع اولأسي نأ لبق ء ةداهشلا ةيدأتب مهمد نيذلا امأ و

 . اهنع ةلأسملا ىلع رداق ء اهب ملاع « رضاح لقاع غلابل ةداهش

 كاحلاىلإ لصينأ هلىغبنيف دجسم وأ نونجموأ 2 متيل ةداهش هدنعىذلا امأف آ

 : كحلا هل لات اذإف دجسلل وأ 2 نونلاوأ ، متيلا نالفل ةداهش ىدنع : لوقيو

 . هدنع امب دهش كلذ لق

. ٥ . - ٥ ٥ ٠ 

 ( \ ) ١ «>ا۔ نيا و ىذمهرتااو د واد و' ١او دح او ملسم ه٥ا.۔۔ ركورو . ةح؟اع رع :! رلا هحر> .

 . ىنهجلا دلاخ ى ديز نع



 ۔- - ٩٢

 . هل بسقحلاو هليكوو متيلا ىو كلذ كو

 بحاص هغم اهبملامي ملو ، اهنع لأسي ملو س قحم ةداهشب دهمث نم نأ اوقفتاو

 ٠ ةلوبقم ىهف ىلاعت هلل قح هنداهشب تناك نإو . ةدودرم هنداهش نأ { قحلا

 نيح دبعلل قحي قح اهنإ : مهضعب لاقف هرو قتملاب ةداهشلا ىف اوفلتخاو

 . ةفيفح ىلأ لوف اذهو . هنم اهبلطي

 ؛ هب ضري ملو دبعلا بلطي مل ولو { ةلوبمتم قتعلاب ةداهشلا نإ : هريغ لاقو

 . دبعال قح اهيف ناك نإ و « ىلاعت هلل قح هنأل

 نإ و > ةداهشب هسفن ىلع دهشي الحر عمس اذإ { دهاشلا ةداهش زوجن : ليقو

 نع ةداهثلا زوجو . مك الا ريغ دنعوأ 4 كاجلا دنع هبرقل هعمسي وأ هلهشي 1 |

 . كلذ ىلع ةداهشلا

 . هتداهش ىلع هدهشي نأ الإ 2 دح أ ةداهش نع دهشي نأ دحأل سيلو

 . هدذهشر وأ ك هدهشأ ك لعشي نأ هيلعف ‘ كلذب دشي 4ہمس اذإ : ليقو

 ره غ دنع هرارفإ امأو . هيلع هب دهس ئ مك احلا دنع ه رقأ اذإ كلذكو

 : لوةف . كالذ ىف فلتخا دقف « كلذب هسفن ىلع هدهشي نأ ريغ نمو { مك اجلا

 . هيلع تباث رارقإ كلذ نإ

 هيلع دهشي الو ، رارقإب كلذ سيلف ء ةسفن ىلع كالذب هدهشي ملام لرةو

. كلذب



 اذك نالفل هيلع نأ ىدنع وقأ وأ ، لوقي هتعمس وأ ث رقي هتعمس : لاق اذإ و

 . فالتخا هتداهش لوبق ىفف . اذكو

 . مثالا هيلع فاخأو « ابذاكر قي هتعمس امنإ وأ ، فدهشأ : لاق نإ و

 نوكي الو : ةبوتلا هثزجت هنأ وجرأف ةياكح ولو ةداهش اهلعجي نم لرة ىلعو
 . رخآلا لوقلا ىلع . نامضلا هيلع فاخأ و يماض

 ىلع ةداهش تناك هل هيلع نأ عطقلاب دهشف ث هعم رقأ وأ ، هدهشأ اذإ

 . هللا نيبو هنيب روز ةداهش نوكت نأ فاخ أو بيغلا

 هيلعو ىنعملا ىلع لوأتم هنأل ، هيلع نامض ال نأ وجج رأف ناملا امأو

 . ةن وتلا

 هب رقي ام ممسي هل امصخ رضحي وأ ، لجرلا امهمفخم ، نيلجرلا ىف اوفلتخاو

 . اهب ىذقيو ، اممس امب نادهشي : موق لاقف . ةداهشلا مهلئاسي مث ك همصخ

 دهاشلا دهش اذإ ص كلذب اودهش نإ و س مك احلا مكح ىلع ةداهشلا زوجب و

 . اذكو اذكب مكحو ‘ مك الا نالن ترضح ىأ

 © هقح لجرلا بلط اذإف . هتبيغ ىف مهرد ةئامب رمأ لجر دنع رقأ نمو

 ناتك هعسي الو 4 عمس ام ءادأ رقملا رارقإ عمس نم مزل 2 ةنيب هيلع دجن و ‘ هركن ان

. ةداهش ىدنع كل : هل لوقي و ع كلد
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 لصف

 دقتعام ىلع ىلولو « مكاحلا الإ « هتداهش زوجنال هسفن لعف ىلع دهش نم لكو

 . هريغ ةداهشب حاكنلا حص اذإ « قادصلاب هتداهش زوجو . حاكنلا نم

 . عئابلا ةداهش هيف زوتن الف ء ىرتشملا هيف عزونف ثيش عاب نم .

 هيف زوجن الف « هرينل هب رقأف : هيف عزوتف ، ءىش هديب ناكنم كلذكو
 . هتداهش

 , ىلعملا ةداهشف ، ءىشلا كلذ ىفىطعملا عزونف 2 ائيش الجرلجر ىطعأ اذإو

 . ةزئاج هيف

 © هنم قحتسي امف ' ىرتشملا هيلع عجري عئابلا نأ : عئابلاو ىطعملا نيب قرفلا

 .قيف وتلا هبو .ملعأهللاو .هنم قحتسي امف ىطعلاىلع مجري الو ،هنم هارتشا ىذلا نم

© « %
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 نورشعلاو ىداجلا لوقلا

 اهفالتخاو ةداهشلا قافتا ىف

 ,ال : لوقن . كلا بوجول ء ةداهشلا قافتال فلتخا قافتاپ الإ نوكي ال : لوقف

 . دوهشلا نم ىناعملاو ظافلألا

 . كلا اهب تبثي ىناعملا تقفتا اذإ : لوقو

 هملع دهش 7
 2 دهش لجر ق « هللا مهمحر ، ىلع نب ىسوم .رع بوبحم ن دمحم انز

 ٧ .ال امم ، ةيطع وأ ، هزرحأو الجر هلزنم ىطعأ هنأ : دهاش زارحإ اهيف ةيلع نوكيال امم ، ةيطع وأ َ 7 ١
 2 رخا دهشو ىذلا ء لجرلا نالفل هلزنم نأ رةأ هيلع دومشملا نأ رخآ دهش . ةيطعلاب هل دهشأ ىذلا ؛كلقل هلان نأ ق ه 3

 ۔ امهتداهش تقفتا دق : ىسوم لاقف

 . ٠ ٠ . ١ ٠ ء - ٠

 دوهشلا نم ظافلألا قافتاب الإ ةداهشلا نوكت ال : لوق
 ٠ . و

 مكحل اهب تباي ىلا ىناعملا تقفتا اذإ : لوةو ح و . . - ١ دقف ظافلألا تفلتخا ول

 . تاداهشلا تقفتا

 ر و -. دح أ . ٠ خآلاو اكب ع اه أ
 : . © _ , ۔مس رخ ناكول ن دهاشل ١ نال ؛ ىلا تح أ لوقل ١١ ذهو

 اكل ىمجعال هب دهش ى دل ١ ) ا ىلع ٨ ح . ٨ ١ حا .7 ٨ان ( نع م . ايمحعأ

 ٠. ل اعملا ة اف ظ ام ل ١ نم بولطملاو ١ ٠ زاج

٠ . مح ١ : م ١ دهس . نيلح ( ةم ىدنع زاح لد ام



 ةتفتم امهتداهش تناكل « ىفوت اديز نأ رخآلا دهشو ى تام اديز نأ امهدحأ

 ليبسلا اذه ىلع هانعم جرخم ناكامو . دحاو امهانعم ةافولاو 7 ا نأل ك هتوم ىلع

 . عأ هللاو

 . اذكب ءارقفلل ىصوأ انالف نأ امهدحأ دهش اذإ 2 نيدسهاشلا ىف اوفلتخاو

 امهنداهش نإ : ليقف . ٭ىشلا كلذب نيكاسملا ىصوأ هن أ رخآ دهشو { اذكو

 . ءارقفلل ىو ةنتفتم

 نيكاسملاو . نيكاسملا ريغ ء رةفلاو ةقفتم غ امهنداپش نإ : نورخآ لاق .

 . ءارةفلا ريغ

 كلذ هاضق هنأ رخآ دهشو ، ءىشب لجرل رقأ هنأ لجر ىلع دهاش دهش اذإ و

 ؛ ةتفت. ةداهش هذه نإ : ليةف . هزرحأ هايإ هاطعأ وأ ڵ هل هعاب 5 ‘ ىحم ءىشلا

 . هل دوهشملل كالملا بجردو ك لح او اهانعم نأل

 . ىناعملاو ظافلألا ىف قفتت ىتح ، تبثت ملو ةقفتم ريغ اهنإ : ليقو

 رخآ دهشو ك هدح لجأ ىلإ « مهرد فلأب لجر ىلع لجرل دهاش دهش اذإ و
 . دعل ثلا هدحىذلا لجألا ىلإ نوكتو ث ةتباثفاألاف ءلجأريش ىلإ فلأ هيلع هل

 . نوسجما هل تتبث : ليقن ء ةئامب رخآلا دهشو ‘ نيسمخب امهدحأ دهش نإ و

 . ظفللا ىف ةفلتخم ةداهشلا نأل ؛ ءىش هل تبثيال : ليقو

 حراجلا ركنأف ؛لجر هحرج لجر ف هللا همحر ب ,حم ن در باوج نمو

رارقإب اهد أ دهشو « هحرج هنأ :ةنيامملاب اه1> أ دهش كندهاش حورجلا رذحأو
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 .ةتفتم ريغ اهنإ : ليق دقو . ةتفتم هداهشلا هذه نأ ىرأ ىإف . هحرج هنأ حراجلا

 . صاصتلا ىف ةقفتم ريغو ح ةيدلا ىف ةتفتم : ليقو

 هز أ رخآ دهشو ‘ ةمطتر هل رقأ نالن نأ : نادهاش هل دهش { لجر ف ليفو

 . زاج كلذو ث ةدحاو ةداهشلا كلت نأ اهايإ هاطعأ

 ديز نأ : رخآ دهشو ص نالفل لاملا اذه عاب اديز نأ : نادهاش دهش اذإ و

 . ةتفتم ةداهشلا هذه نأ حاضولا نعف . نالفل لاملا اذه نأ رقأ
/ 
/ 

 > ةرهشلا ىلع جم وزنلاب 7 > ح وزتل اب دهاش نع دهاش دهش اذإ و

 ١ : . كلذ زاج

 .ىلوأ ةنياعملا دهاشف ،ةنياعملا ىلع نارخآ دهشو ءةرهشلاىلع نالدع دهش اذإ و

 . لع هللاو

 ىلع نالف اهوخأ اهجوز : اهدحأ لاقف ؛ ةأرما قادص ىلع ادهش نيلجر ىف ه

 ىف افلتخاف ، اذكو اذك ىلع رخآلا اهوخأ اهجوز هنأ رخآ دهشو . اذكو اذك

 . قادصلا ىلع ادهش امهنأل ؛ زئاج كلذف ، قادصلا ىف اقفتاو ى نييلولا سا

 رخآلا دهشو « همالغ ربد هنأ : لجز ىلع اهدحأ دهش ، نادهاش دهش نإ و

 . هتتعأ هنأ

 توم لبق تن اك نإو .ةقفتم ىہ» ‘ مالنلا بر توم لعل ةداهثلا تن ان اف

 . ريدم نوكي مالغلا نإ : ليقف . ةيلع ربدملا

( ٠١٠ / نيبلاطلا جهنم - ) ٧
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 : امهدحأ دهشو « هلام انالف ىطعأ نالن نأ :امهدحأ دهش ، نيدهاش نعو

 . تررح اذإ ةيطع اندنع هلكف 0 هلامج نالف ىلع قدصت الي نأ

 ىہم ك رارقإلاو ةيطعملاب رخآ دهشو 6 رارفإلاب اهدحأ دهش نإ كلذكو

 . ةزماج

 . ةزاج ريغ ىهف ، ةيصولاب رخآلا دهشو 2 ةيملاب اهدحأ دهش نإ امأو
 هنم اهدلوب رارقإلاب رخآلا دهشو « هتيراج ءطوب رارفإلاب اهدحأ دهش نإ امأو

 . ةقفتم امهنداهشف

 اذ ك لجأ ىلإ {© مهرد ةئام ؤ رخآ لجر ىلع لجرل نادهاش دهش نإ : ليقو

 { ةلجآ ىلوألا : ناتئام امهف ، ةلاح مهرد ةئامب هل هرا رقإب نا رخآ دهشو « اذكو

 . ةلجاع ىرخألاو

 . ناضمر ىف لحم « مهرد ةئام هل هيلع نأ رقأ هنأ : نانثا دهش نإ كلذكو

 رقأ هنأل ؛ ناتلاح ناجثام هذرف ء لاوش ف لح ءامب هل رقأ هنأ نارخآ دهشو

 . قيفوتلا هب و . عأ نراو . لجألا ف عزم وهو 4 نيفلتحم نير ارقإم

٭



 نورشعلاو ىن اثلا لوقلا
 لوأ امهيأ افلتخا اذإ نيتداهشلا ىف

 ،ءىش ىف تانيبلاتأقاكت اذإ : انباحصأ لوق ىف : هللا هيضر ديعس وبأ لاق

 «اةيرحلاب ةنيبلا تحص اذإ كلذ لثم ، هنمكلذ فعضأ اولطب أ عيمجلا قدص نكميال

 . فعضأ اهنأل ؛ ةكلملا تلطب ةكلملاب ةمتبو

 تلطب و ،ىضرلا ةنيب تتجث ك رييغتلاب ةنيبو ، جيوزتلاب اضرلاب ةنيب تحص اذإ و
 . فعضأ اهنأل ؛ ريينتلا ةنيب

 ، نالفل ةيحاضلا هذه نأ ةنيبلا تحص هنأ لثم . عيجلا قدص نكمأ اذإ امأ

 دل وةي امم اذه لاثمأو . نيفصن امهنيب تمسق ع لوألا ريغ نالفل اهنأ ةنيب تحدو

 . هنم

 . ادقن نلا : عئابلا لاق . دقنلاو لجألا ىف ، ىرتشلملاو عئابلا فلتخا اذإ و

 رمغحأ نإف . ةنيبلا ىرتشملا ىلعو « مئابلا لرق لوقلاف . لجآ وه : ىرتشملا لاقو

 ىلع امهنيب ناميألا و لجاعلا ةنيب ةنيدلا تناك“ ىعديام ىلع ةنيب ايهنم دحاو لك
 ١ . نايعادتي ام

 ىعدملانوكي نأ الإ ،ةنيب ةنيبلاف ، ءىش ىف هلوق لوقلا ناك نم لك كلذكو

 . هيلع ىعدملا نم رثك أ اثيش هسفن ىلإ رجي

 : ةنيبلا عئابلا ماقأو > مهرد فلأب هي راجلا هذه ىرتشا هنأ ةندبلا ماقأ نمو

. ىلوأ عئابلا ةنيبف . نيفلأب هل اهعاب هنأ



 ۔-ه | ٠ ١ --.

 هملعةنيب ةعفشلا بااط رضحأو ؛ىرتشا امب ةنيب ةعفشلل ىرتذللا رضحأ اذإ و

 . ىرتذلملا ةنيب ةخييناف ء لقأ نمثب

 نأ ى هل كولمم هنأ : هبحاص ىلع ةنيبلا امهنم دحاو لك ماقأ ، نيلجر ىف ليقو

 . هل اكولمم رخآلا نركبو ايهنم لوألا ةنيب ةنيبلا
 م

 مهنأ هتوم دعب وأ ، هتايح ىف هدالوأ ىعداو ، موقل ءالولاب "لجر رفأ اذإ و

 برعلا نم نونوكيو ،ىلوأ ةبوردلا ةنيب نإف {ةنيبلا كلذ ىلع اوماقأو برعلا نم

 . اعيمج نولراوتبو « مهيف هبسن تبثي نيلا ى ء ءالولا رما مهنبا بسن تبب
 . ملعأ هللاو

 امهنأ نادهاش دهشو ، رحلا موي انالف لتق انالف نأ : نادهاش دهش اذإ و

 ةداهش نم ىلوأ لتقلا ةداهشف { اح رخآ عضوم ىف ةنسلا كلت ىف رحنلا مري هايأ ر

 . هلتةب هيلع ادهش نم هب لتقيو . ةايحلا

 . ىلوأ توللا ةداهشف ، دحاو مرب ىف ةداهشلا اوعزانتو « ييح اودهش نان

 م ود ةأ رال هذه جوزت هنأ نورخآ دهشو « رطفلا موي تام ذن أ اودهش نإف

 . دلولا الو هنم قحلتال ةأرملا نإف . هدلو اذهو . ةنسلا كلت ىف ، راطفلا

 ىلع د رو امهتداهشب لتق نمب التق ث ابذك : نادهاشلا لاقف ايح ءاج نإف

 . ةلحاو ةيد امهتثرو

. ءىش امهنثرو ىلع دريالو نالمتي : لوقو
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 هيدلا امهنمزل ع انل هبش : الاق نإف .

 نأ. ةنيبلا لجرلا ماقأق « افلأ هيبأل هيلع نأ ة ةنيب لجر ىلع لجر ماقأ اذإ و

 ءافولا ةنيبف ‘ هيلع تناك تلا ء ,هرد فلألا هنم ىفوتسا هنأ : اندنع رقأ بألا

 . ىلوأ

 مهدنع ترقأ اهنأ ةنيب جوزلا ماقأو قادصي ؛ ةنيب ةأرما تماقأ ول كلذكو

 . ىلوأ ءافولا ةبيبف ء اهفادص هغم تفوتسا دق اهنأ

 ن ودلعيام مهنأ غنيم ةثرولا ىلع اهلو ىلوأ ءافولا ةنيب ، توملا دعي كلذ كو

 هريغالو ‘ءاضقلا اذه ىف تعدا امم ءاح همضبق اهنأ ع هتعدا ىذلا لاملا اذه ىف اهل
 . ملعأ هللاو

 لصف

 ةنيب نم ىلوأ قالطلا ةئيبو ةايحلا ةنيب نم ىلوأ تولل ةنيب نإ : ليق

 ةداهش نم ىلوأ ءارشلا ةداهشو . ءارشلا ةداهش نم ىلوأ عطقلا ةداهشو ، ةيجوزلا

 ةداهشنم ىلوأ مطل عيب ةداهش ه.ةيطعلا ةداهش نمىلوأ ثاريملا ةداهشو . ثاريملا

 ىلوأ نهرلا ةداهشو . نهرلا ةداهش نم ىلوأ رايخلا عيب ةداهشو . رايخلا عيب

 ةيرلا ةداهشو . ءالولا ةنيب نم ىلوأ ةبورعلا ةنيبو . ضوع الب ةقدصلا ةداهش نم

 ىلوأ ديلاىذ ةنيبو .لصألا ةداهش نم ىلوأ مومرلا ةداهشو .قرلا ةداهش نم ىلوأ

 ةنيب نم ىلوأ لتعلا ةحص ةنيبو . ىذلا ةفيب نم ىلوأ ملسملا ةنيبو . ىعدملا ةنيب نم

نم ىلوأ ءارشلا ىع ٥ ةنيب و . ةءاربلا ةداهش نم ىلوأ ثدحلا ةداهشو . هناصقن
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 ةئاعداب 2 مئابلا ةنيبو . رييغتلا ةنيب نم ىلوأ ىضرلا ةنيبو . بصنلا ىعدم ةنيب

 . عيفشلا ةفيب نم ىلوأ ةعفشلا ىرتثم ةنيبو . ىرتشملا ةيب نم ىلوأ نلا ةرثك

 رارقإلا ىدهاش نه ىلوأ بسنلا ادهاشو . لدتنلا ةنيب نم ىلوأ رارقإلا 7

 . ةنامألا ةنيب نم ىلوأ ضرقلا نيبو . بسنلاب

 هن أ : ةنيب تدهشف ، اذه ىضرم ىف تم نإ رح ىمالغ : لاق نميف دجويو

 دوهش نأ ك ضرلا كلذ نم "ىر هن أ ىرخ أ ةنيب تدهشو ض رملا كلذ ىف تام

 . ملعأ هللاو . ىلوأ قتملا

 :ضرأب موقل لدع ادهاش دهش اذإ هن أ نيملسملانع عمس هن أ هللا دبع ىنأ نعو

 ةراثإلا باحصأ نأ ةراثإ اهنأ : نيرخآ موقل لدع ادهاش دهشو « مه لصأ اهنأ

 . وجر أ يذ مرلا مه ةراثالاو . لوزت ال ةرامالاو ‘ لوزي لصألا نأل ؛ ىلوأ

 اهدحأل دهشن . امهيديأ ىف وه سيل ي ءىش ىف اعزافت نيلجر ىف 7 مشاه لاقو

 ةعبرأو نادهاش : لوقف . انالتخا ةيف انعمس : لاق . ةعبرأ رخ ٦ل دهشو « نانثا

 . ءاوس

 . دوهشلا دذع ىلع عستي : لوقو

 مهنأ ريغ ،هيف دهش ىذلا ءىشلاب ىلوأ ناكادوهش رثك أ ناك نم :ليق دقو

 لصألا ىعدا نم. ماقأو ، نيدهاش ةراثإلا ىعدا نم ماقأ اذإ ةراثإلا نأب اوعمجأ

. اهم ىلوأ ةراثإلا بلالا ) ةير رأ
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 . لوزت ال ةراثإلاو ، لوزي لحألا نأل : لاق هللا دبع ىبأ نعو

 ىلع ةنيب نوكت نأ الإ ء لصألا ةنيب نم ىلوأ مرلا ةنيب : هللادبع وبأ لاقو

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . ديدحتلاب ىلوأ مهف ، مرلا ىف ممه قحال لصأ

ج ج +
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 كلا نع ك احلاو ةداهشلا نح دوهشلا عوجر ىف

 اهب كحلا لبق نم اهنع عجرف « دهاش نم ك احلا عم تمقو ةداهش لكو

 . هيلع مرغ ال هن أ ‘ بابسألا عيمج نم ببسب

 هب هل مكح ام هل موكحملا ضبقو ث مكاحلا اهب مكح نأ دمب نم عجر نإو
 ء هعم اودهش نيذلا د مشلا ددع ىلع هب دهش امم هطسق مراغ عجارلاف 2 ذنداهشب

 . ًميمج مهتداهش مكحلا ىلإ دصق كاملا ناكنإ

 ىلع نايض الو مكح ال نأ ، مكحلا هب متي نم درهشلا نم قب نإ : ليقو
 . مهنم مجارلا

 نعثتلذ دعب اعجر م ث مهنم نيدهاش ةداهشب مكحلا دمخت مكاحلا ناكنإو

 مرغ امهمزلأو امهتداهثب هب مكح ناكدق ىذلا مكحلا كاجلا ىفمأ « ةداهشلا

 . هيلع ادهش ام

 .رخآلا ةداهش زج مل هنداهش الول ةنأل « هلكل املا كلذ مرغ اهدحأ مجر نإ و

 . هللا مهمحر ىراولا ق و ىلع ف أو ملسمو رباج ىأر اذه نأ وج ;أو

 .هذحو ض أ وهو ،هنداهش رجن 1 رخآلا ةداهم" الول هنأل ںفصنلامم رغي :لوةو

 . هللا همحر رثؤملا فأ نع كلذ دجويو

 . ةيضقلا ضقنت : ليةف . مكحلا دمب ةنيرلا ليدعت نع لدعلل عجر اذإ امأو

. د>أ ىلع كلذ ىف مرغ الو



 ۔۔ ١٠٥

 ناكاذإ نكل و ص لدعملا عوجر اهضقخي الو ، ضققنتال ةيصقلا نإ : ليقو

 فلتأ ام هيلع درمشمال مرفيلو « هللا قتيلف ع هل ةلادع ال نم ليدنتلا دمتعا لدعلل

 . هلام نم

 كح ىتح كاحلا لي ملو ء اكولمم وأ ادبع دهادلا ناك نإ كلذكو

 ٠ ةيضقلا كلت تضقتنا ء هتداهشب

 مكحلا د ريف ،هل اكيرش وأ ع هل دوهشملل ادلاو ناكو أ ،روزلا دهاش كلذكو

 . كلذ ىف

 ىذلاىلع ك الا مكحو ء الدعو آدمعلتق هنأ : لجر ىلع نالجر ذهش نإ و

 { هلتقل اندممت : الاقو اعجر كلد دعل ح ‘ امهتداهش لبقو ‘ لتقلاب هيلع ادهش

 . كتفلا ةلزنمب اذهو . ًاميمج هب ناداقي امهنأ ، آروز هيلع اندهشو

 ةثرو ىلع ىقابلا دريو [(1 ادحاو امهنم ءايلوألا راتخم و ا ءاكرش م صعب لاقو

 . ةيدلا فصن لوتتالا

 دريو ث ادحا ٠ لوتقلل ءايلوأ راتخا ، نينثا نم رثكأ دوهشلا ناك نإو

 مهنع مهنم لوستقملا بيصن حراميو ك ةيدلا نم هطسقب لك ث هتثرو ىلع نوقابلا

 وح ىلع هيف لرقلاف ' صاصقلا هيف اوضع مهتداهشب اوفلتأ نإ كلذكو

.انرك ذاه



 ۔۔ ١٠٦

 اودر و ء هنما رصتقي نا ءايلو الل ىر ا اف ادحاو نيدهاشلا زم عجر نإو

 . ةي ذل ا ف هعم ١ ودهش نم طسق هيلع

 مراغ هنإف ث نايسنلاو وهسلا قيرط نم اهب دهادلا اهنع مجر ةداهش لكف

 . هيف هيلع صاصق ال امم « هتداهشب فلتأ ام

 ذافنإ زوج ال نم ةلزن ناكاهب دهاشلانإ م 17 مكلا ذفنأ ةداهش لكو

 . عاق ناكنإ , هل هل موك ا ٥ ريو « مرغي ك كلت هتداهشب مكلا

 . . هيف مرغالف فلت دق ناك نإ و

 مل وأ دحلاب مكحلا هيلع ذفنأ « ةمبرألاب اهمامت دمب انزلا ةداهش نع مجارلا و

 د وقلا دح كالذ ىف همزل نإف . مرغو دلج :مكحلا ذفنأ دق مكاحلا ناك نإو

 ع 7 نم د وهشلا نم ىب دقو ك انزلا ةداهش نع عجر نإف فذنتلا للح هنع عفر

 . مرغ الو هملع دح الف مكحلا

 دلج ةعبرألاب ةداهشلا ت م نإو كلذك مكحلا دعب هتداهش ىلع تبث نمو

 . لمم نه

 . صاصق الو 6يلع مرغ الف ء ناصحإلا دوهش نم عجر نمو

 عجر مهيأو . انزلا دوهش عجر اذإ ء نامذلا ناصحإلا دوهش ىلع : ليقو

. اتماض ناك



 س ١٠٧

 عجر مث ، فذاق وأ ، قراس هنأ : لجر ىلع نالجر دهش نإ كلذكو

 . لجرلا ىلع ىضمي : ليقف . دلجلا وأ ممقلا لبق اهدحأ

 . مكلا ضع ام ةعجرلا امهلو 7 هملع ىضم ال : ليقو

 ءامهنيب مكاحلا قرفو « هتجوز قلط هنأ : لجرىلع ادهش نيدهاش ىف : ليقو

 عجرتو ث ةيضقلا ضقتنت لوقف . ةداهشلا نع اعجر مث ، تجوزتو تدتعاو

 . لوألا اهجوز ىلإ

 . تجوزت نكت ملام هيلإ عجرت : ليقو

 ‘ لوأ الل جوزلل دهاشلا همرغي قادصلاو « مكحلا دصب هيل ١ عجرت ال لوقو

 . هيلإ عجرت ال اهنإ : لرةي نم لوق ىلع

 . ريخألا اهجوز نيبو امهنيب قرفي الف تجوزت نإف

 ‘ امهتداهشب مهغتعب مك احلا مكحو ٠ هديبع قتعأ هن ] لجر ىلع اذإ امأو

 نيدهاشلا ىلع مكحمو . ةكلللا ىلإ نودري الو ث ىضمي مهقتع نإف . اعجر ش

 . هديبع نامثأ لجرلل مرفلاب

 هيلع ماقأف ‘ را برشي هاراذز امهس أ ؤ لجر ىلع ادهش & نيدهاش ف ليقو

 . دحلا ةيد فصن هيلعف ، امهدحأ عجر 7 © دحلا كال ١

 لتق هن أ : لجر ىلع اودهش رقن ةمئالم ق ‘ هللا .حر ةي واعم فأ نع دجويو

ش { هدي عطقف ةبرض مدلا ىلو هبرضف د وقلاب هيلع مك احلا مك ‘ الحر
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 نإف مكحلا اهب موقي « ةمات دمت ةداهشلا نأل ، هيلع ءىش الف « د رمشلا دحأ عجر

 عجارلاو لوألا عجارلا ىلع نإف دوهشلا دحأمجر مش « هفنأ عطقن ، ىرخأ هبرض

 ةيد فصن ىاثلا عجارلا ىلعو . نافصن امهنيب ىهو ، ديلا ةبد : ةيدلا فصن ىاثاا

 . هدحو هيلع ىهو « فنألا

 كانزلاب نصحم ىلع اودهش { ءادهش ةعد رأىف ‘ هللا همحر هللا دبع فأ نعو

 بلاطف « ةسقن بذك أو « هتداهش نع ممدحأ عجرف ك مهنداهشب مك احلا همجرف

 ةيدلا عبر هسفن بذك أ ىذلا ىلع : ليقف . دوقلا وأ ى ةيدلا موجرملا ءايلوأ هيلإ

 ىلع سيلو . لصأ هللاف دلا امأو . دوقلا همزليف ، هلتقل تدمعت : لوةب نأ الإ

 . ةيد ال . دوق الو دح ةثاللا

 ٠ دحلا هيلع مجح. عجارلا : ىلع وبأ لاقو

 ىلع مجر الو 0 مجري عجر ىذلا نإف ، مدحأ عجر ش مهنداهشب مجر نإو

 . اوعجري نيذلا

 : لوقي هللا نأل ؟ ةئامل ةيد مهثرو ىلع اودرو ي اومجر اميمج اوعجر نإف

 . سفنلاب سفنلا

 .ةدحاو ةيدىلع لضفلا اودرو اولتق هلتقل اندمعت اولاق اذإ :هللا دبع وبأ لاقو

. اولتتي مل , ث ةيدلا اوطعأ « انل هبش : اولاق نإ و



 _ إ ٠٨٩ س

 تدرأ : لوةي نأ الإ ؤ هيدلا نم هتصح ردق هيلعف 4 مجه دحاو عجر نإو

 . لتقيف هلتق

 هب و . ملعأ هللاو . دحلا هيلع مقي ل وه الول هنأل . اهلك ةيدلا هيلع : ليقو

 . قيفوتلا

» »«
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 نورشعلاو مبارلا لوقلا

 تافآلا نم ءىش هب ثدح وأ ، تام وأ باغ اذإ دهاشلا ىف

 ةداهشلا اهلجأ نم لطبت قلا

 ؛ هلقع ىلع بلغ وأ نج وأ ، باغ وأ تام مش 4 ك الا دنعدهاش دهش اذإ و

 ةلزغمب هنأل ؛ صاصقلاو دودحلا ىف زرجتالو . قوقحلا ىف هنداهش زيجي ك احلا نإف

 .تيلا

 : لودعلا دهشو « مالسإلا نع دترا وأ ، فذق ىف دلج وأ ، قسف وه نإف

 هتداهش زيجن ال مكاحلا نإف . ًالدء ناك ث ةداهشلا كلتب دهش موي ناكهنأ

 .اهدربو

 هعم دهش مش هدحو ناكهنأل ؛ هتداهش زجم 7 مك الا دذع دهاش دهش اذإ و

 . لبق نم تدر نكت نإ ةزثاج هنداهدف « كلذ ىلع رخآ

 مث ، ابص ناك : ةداهشلا كلتب لجرلا مم دهش موي رخآلا دهاشلا ناك نإف

 . ةزئاج هتداهشف ث ًالدع ناكو ى لجرلا دهش اكدهشف 2 غلب

 تزاج دبع وسهوأ هتداهشب ماق نكي ملو ، كالذ دمب قتعف ادبع ناكنإ و

 . هتداهش

 . قحلا كلذ ىلع كلذ دعب زوجن اهارأ الف دبع وهو مكاحلا اهدر ناكنإ و

 « رح وهو اهب ماقو ي دبع هنأ لجأ نم اهدرب ناكنإ : بوأ وبأ لاقو

. الدع ناكنإ تزاج



_ ١١١ - 

 ىلع ةداهشلا ايدؤي نأ افرعي مل اذإ نيدهاشلا ىف هنع هللا ىضر كلام وبأ لاقو

 امهفرعو . هجولا اذه ىلع لبقتال ةداهشلا نأ ةداهشلا فرعب نم مهربخأف 0 ايهجو

 . ةزثاج امهتداهشف ، كلذ دمب ادهشف ، نادهشي 6 ه

 : رقعج نم عماج ىفو

 دعب اهب دهش 7 ء كرشم وأ دبع هنأل ى هتداهش تدر ش 2 ةداهش دهش نمو

 هنب ادهشي نأ الإ ، تدر دق اهنأل ؛ لبقت ال اهنأ ے كرشملا ملسأو ذبعلا قتع نأ
 . اهيف اأر ىلا ةدابشلا كالت

 . غلب ال اهم دهش ح > ىص 4ز ا لجأ نم 0 هنداهش تدر اذإ ىصلا امأو

 . لدع ناك اذإ ى ةزئاج هتداهش نإف

 . هللا همحر س رثوللا ىبأ لوق وهو . ذخأت ةزاجإلابو . زوج ال : ضعب لاقو

 كرشملا لس نأدعب اهادأو ،كرشم وأ ىدص وهو ،ةداهشلا دهاشلا لمحم نإف

 عأ هللاو . الودع اوناك اذإ 2 ةزئاج مهتداهش نإ ، ىبصلا غلبو

 كلت ىف لدع مش ث اهيف حرطو 2 ةداهش مك اح عم دهاش دهش اذإ : ليقو

 دهش اذإ ك كلا عقي ل ام ةزئاج هتداهش نأ هللا دبع ىبأ نمف . اضيأ ةداهشلا

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هلاو . دهش مش حرط اذإو ء حرط مث

ج + ٣
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 زوجنالامو اهنم زوح امو روزلا ةداهش ىف

 روزلا دهاش هب وت ىفو

 قوةعو هللاب كارشإلا : رئابكلا ربك أب كئبنأ الأ : ملم "»ودلا لاقو

 . هتوص اهب عفرو . روزلا لوق : لاق ث ك زفتحاف اثكتم ناكو . نيدلاولا

 لبقتال روزلا دهاشو ، لطابلا ةداهشو ، تانصحملا فذق : روزلا لوق نمو

 ءاهتنالاو «ضورفملا ءادأو ءنيدلا ىف حالصإلاو « ةب ودلا دعب الإ « ادبأ هتداهش هل

 . روجحلا نع

 ةعراسملاو تاحلاصلاب لمعلاو ناميإلا ةقيقح هغم فرعو ،كلذ هنمنيبت اذإق

 نم لبقتسب امف ، هتداهش تزاجو ص هتيالو تتبثو « هتبوت تلبق « تاريللا ىلإ

 لوق ىف دبأ هيف هتداهش لبقت ال هنإف ع روزلاب هيف دهش ىذلا كحلا ىف الإ « هرمأ

 . انباحصأ

 ىذلا لتقو . روزلا ةداهشب ةسفن لتق : ةنالث لتاق روزلا دهاش نإ : ليقو

 . مارملا ةمعط أ ىذلا لتقو . قح ريخب هلام عزن

 . هتداهشب تفلت ىتلا قوقحلا ميمج مرفي ىتح ، لبقتال روزلا دهاش ةبوتو

 )٠( ةركب ىبأ نع ناخيشلا هجرخأ .
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 لحلا ىفو .كلذ در هيلعف « روزلا ةداهش ىلع ةوشرلا نم ائيش ذخأ ناك نإو

 اهدرو اهلوبقو ، هتداهش توبث نم لبقتسي ايف فالتخالا , . فالتخا هنم .

 ةبوت ثدحب ىتح هسبح لاطيو ، هب فاطيو ، روزلا دهاش دلجم : ليقو .

 . هناسل بلكلا علدي امك هناسل ايلاد ةمايقلا موي روزلا دهاش ثعبي : ليقو

 . هسبح لاطأو ، هسبخل « روز دهاش ذخأ « زيزعلا دبع ن رمع نإ : ليقو
. . . 

 . هنع ىلخ م

 .نيعي رأ هودلحا نأ : روز دهاش ف هللا همحر باطخلا ن رمع بتك : ليقو

 . ةنجس لاطب و « هب فاطي و 0 هسأر قلحمو

 بوبحم نب دمع لاقف روزلا ةداهشبهملظ نمم ،هتح لجرلا جارختسا ىففلمحاو

 ىدهاشب الإ هفم فاصنإلا ىلعردقي لف 2 الام لجرنم بصغ لجر ىف « هللا هر

 نإف . كال كلذب هل كح ولو . امهنداهمثب لاملا اذه لك أ هل لحم الف . روز

 . تام دق ناك نإ هتثرو ىلإ وأ ، هيلع موكحملا ىلإ لاملا كلذ دريلف لعف

 ىف هل هنأ ليي ناك اذإ ع هلام ذخأي نأ ىنبجعي : هللا همحر ديعس وب لاقو

 نيدهاشلا لايعتسا ىدفع هلطبي سيلو . باتري الو . هين كشيال امف لدألا
 ىه ذإ ث روزلا ةداهشب رمألا همنؤي هنكلو ، كلذب هلام هيلع مرحم الو . روزلاب

 اذإ نكلو . هلالح هيلع مرحي امم ء هوجولا نم هجوب هلاطبإ نركي الو . لطاب
 أ لالح هل وهف هل كلذ نأ ملي وهو ى ةنيبلاب هعدي ملو ، كلذب هل مكح دق ناك

 . هيلع موكحم كلذ لثم مرفي نأ كال ىلعو . هلك أيو هذخأيو

( ٠١٠ / نيبلاطلا جهنم _ ) ٨
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 ءىش الف « هنيب هلام ذسخأ نإف . روزلا ىدهاش لامتسا زرم سيل ليقو

 . هيلع

 . ةبوتلا هيلعف { ةميقلاب وأ لثلاب هل مكح هنأ لثم . نيعلاب هلام ريغ ذخأ نإو

 هسفن همللتب هلام هيلع مرحم الو ، هسفن صصاق ىبأ نإف . هيلع موكحلا صداقيو

 . لطبي الو

 هلامضوع ذخأ ىف ريحم هنإ : ليقف . كلذ ملعي وهو روزلاب هيلع دوهشلل امأو

 ٠ هل دوهشملا لام نم ذخألا ىف انالتخا ملعن الو . هل دوهشملا وأ نيدهاشلا لام نم

 ردقي ناكاذإ اذهو . فالتخالا نم ىرعتي الف ، نيدهاشلا لام نم امأو

 . ةريرس هلام ضوع ذخأي نأ

 امهنأ ناملعي اهو ث امال" هتأرما قلط هنأ : لجر ىلع نالجر دهسث اذإ و

 .اهجوزتي نأ نيدهاشلا دحأل زوحالف « امهتداهشب ىضاقلا ىضقف ،ًاروز هيلع ادهش

 {اهقتعب ىضاقلا ىضقف « ةنالف دتيراج قتعأ هنأ لجر ىلع ادهمش نإ كلذكو

 . اهديسل ةكولمم اهنأ ملي هنأل اهجوزتي نأ نيدهاشلا دحأل زج

 ىف هنم لكألا زوجي الف ء ىضاقلا ةب هل ىضقو « ار ز لامب دهش اذإ كلذكو
 | مكنيب كنآومأ اولكأت الو» : ىلاعت هللا لوقل ؛ روزلا ةداهشب هب هل موكلا ذي

 متأو مثإلاب سانلا لاومأ نم اقيرف اولكأتل ماكحلا ىلإ اهب اوأذتو لطابلا
٠ « نولت



_ ٥ ١ ١ ١ 

 وأ ، نيذهاش عم روزج دهش لجر ىف 4 هلا امهمحر بوبحم نب دمحم لاقو

 نأل ؛ هيلع ناض الف 0 روزم دش ذن أ رقأ ش > مهلك م هتداهشب ك > دوهش

 . هتداهش نع ى . مهنداهش

 :ليقو . فصنلا نمضي دن ا © ةعم رخآ ةداهشو هتداهشب كح امإ ناك نإو

 . لكلا

 .زوجاللعفلا ىف ةيقتلاوء لعف ةداهشلا نأل ؛ روزلا ةداهش ىف ةيقتلا زوجت الو

 لاله ةيؤر ىلع نادهاش وأ ، ناضمر رهش لاله ةبؤر ىلع دهاش دهش نإف

 ، كلذ ىلع امهبدؤيلف ث اروز اودهش مهنأ ، مامإلا امهيلع علطا مث ، لاوش رهش

 روح الو .اذه لثم ىلع اها وس ُىرتحي الثل ؟ اهريثلو امحل اعدر هاريام ردقب

 . نيدلا رمأ ىف بعالتلا

 لصف

 طاغ وأ ث أطخأ ةنأ هتداهشب كح نأ دعب هل نيبت ش ش ةداهشب دهش نم امأو

 كح نمل مرنل ١ هيلعف ئ ةيلع موكجل ١ و هل م و كل ا تام دقو . امهانفل نم ع ىش ق

 . هلام ىف هثطخ 5 هطلغ هياع

 . كلذب الإ هل ةبوت الو . هتثرول مرغ ، تام دق هيلع موكلا ناك نإ و

 . مرفي مل ولو قحلا بحاص هلحأ اذإ هتبوت زوجن : ليق دقو
 هل ةبوتالو . كلذ نم رثك أ ديدشت هيفف ، روزلا ةداهش ىلع ىشترملا امأو

. لعأ هللاوأ . لوقلا رثكأ ىف 2 روزلا ةداهش ىلع ةوشرلا نم هذخأ ام ةرب الإ



_ ٦!١٦ _ 

 تلعبو ع هتيالو تتبث « حلصأو بات م ، ثدحم هتداهش تحرط نم لكو

 . هنداهش

 تلبق 2 بات 7 لدعي ىلم ‘ هنداهش تدر و أ } كهلا ذفني لو دهش نإن

 اهب لطبأ وأ ، الطاب اهم قحأ وأ ى كاح اهب ملف نكي م اذإ ، دعب نم هتداهش

 . قينوتلا هبو . عأ هللا و . اتح

:« «



_ ١١٧ _ 

 نورشملا سداسلا لوقلا

 لوصألا ىلع ةداهشلا ىف

 ىف ىري مث ث هل اهنأ ملعي وأ ، ديز ىلإ بسنت الاومأ فرعي لجر ىف ليقو

 ثادحألا كلذكو . دجاسملا برق اهريغو ففكلا لثم . اثادحأ لاومألا هذه

 ةداهشلاىنم بلطو هذه ق بستحم بسقحاو« اهريغو ىاوسلا لثم ك قيرطلا ق

 فرعأ ىأ الإ مهرأ مل وأ هنوثدحي مدخلاو ريجألا لثم تيأر دقو . كلذ ىلع

 ىذلا ظفللا نوكي فيكو دهشأ نأ ىل زوح امب ، ثدح هيف سيلو { عضرلل

 ؟ ةداهشلا هب ىدؤي

 { هثدحأ هنأو ڵ ثدحم هنأ : دهشن . كلذ ريغ ىلع ال ء كملع ىلع ةداهشلاف

 . هثدحم هتيأر اذإ ‘ هثدحأ نم ىلع هب دهشنو

 ءارجألا نم هئدحأ نم هب ذخأي نأركاحال ناك ثدحم هنأ حص اذإ ثدحلاو

 . لام بحاصو ليكو نم مهرمأ نمو 2 مهريغو

 حص اذإف بسنلا ىلع هيف ةداهشلاف 2 مرلا لهأ نم نوكي ىذلا كلذكو

 نوكن اوركانتي نأ الإ ، الخاد ناك‘ مرلا نم ذخأي نمم ڵ دحأ ىلإ هبسن

 . مرلا اذه لهأ نم هنأو ، نالف نبا نالف هنأ : هيلع ةداهشلا

. عأ هللاو . ةيفاص اهنأ انطق نودهشين ، ةيفاصلا امأو



 س _ ١١٨

 عترو « لزانملاو لخنلاو ضرألاو لوصألا ىف اوعرانت اذإ ءامصملا د ليقو

 نم اوعداام ىلع ك دوهشلا راضحإ ىلإ موصلا جاتحاو ، ضعب مجفوبل راكنإلا
 . لخنلاو ضرألا

 نم نوجاتحي ، همصخ اهيلع عزان ىتلا ةلخنلا هذهب اذه اودهش اذإف : تلق

 انإ : نودهشي 2 مهل مكاحلا ىدي نيب ةماق ىهو 2 اهودحي نأ ىلإ ةداهشلا لوأ

 دع لاملاو لخلا دودح ىلع ةداهشلا ىلإ نوجاتحمب امنإو 2 لخنلا اذهب دهشن

 ةبيغ ىف 0 مك الا ىد نب لاملا ديدحتب نوفتكي مأ ء هلوسر ةرضحم وأ مك احلا

 . ؟هنع لاملا

 .هنودحم ديدحتب وأ « نيملا مدع ددع «اهبلع فقوي ةفصبديدحتلا نوكي امإ و

 . موصملا ةرضحب ركاملا دنع الإ كلذ نوكب الو

 . لاملا ةنياعمب الإ ةداهش نوكي ال هنإ : ليق دقو

 كحيو ى لالا ةفزعم اهب كردت ىتلا ةفصلاىلع اودهشي نأ : زاجأ نم زاجأ دقو
 لاملا'اذه ق ا ه۔صخنع هتجحمطقيو ا هريغ ىلع ال ) مصخلا ىلع ةفصلا هذهب م الا

 . هللا ءاش نإ ئ وناج انعم كللذو . ةفرصلا .هذهب فوصرملا

 هوبأ اهشزوو ك هيب أ نه اهشرو لجر دي ىف تن اك اذإ ضرألا ق ا:وغلتخاو

 . دادحأ .ةمال لإ اهوثراوتو ‘ هلج نم

. .فني ١ ء هل اهنأ : دحماش دهش نإف



_ ١١٦١٩ 

 ءارشلا وأ ، ديلا ةفرعمب دهشي امإ و . هل اهنأ دهشي نأ دهاشمل سيل : ليقو
 . ةلاب وأ ثاريماب ,أ

 سافلانيب فراعتملا وه اذهنأل ؛ زاج هل اهنأ : انطق دهش نإ : لاقنم لوقو

 . هل وهف ائيش ثرو نمو . هل وهف ءىش هدي ىف ناك نم نأ

 . ةداهشلا تبثت الف ى رخآلا دح ملو « نيدهانلا دحأ دح نإو

 هنأ نوعديو 2 نقلا ىلإ اوجاتحاو ى هتمشرول كلاهلا هفلخ لامب ةداهشلا امأو

 وأ ، هل كلم وه وأ ، نالن نبا نالف هفلخ لاملا اذه نأ نودهشي دوهشلاف ى مهل

 دق ىذلا كلاهلا لام نم هنأ :ظفللا هب حصي هجو وأ ، هل ناك وه امم وأ 2 هكرت ام

 ةدهاش ديلاو ناكام انئاك «هلكلموهف چناسنإىديىف نوكي ءىش لكو .هتنرو حص

 مهيلع ةداهشلا زوج الو . ةكلولممو كلام مهنم نوكي دقف ، مدآ ينب الإ كلذب هل

 . ةيرح رادلا نأل نايبب الإ كلذ ىف

 اذك اذك هلوط ‘ اتض وم نالفل هضرأ ىف نأ : لجر ىلع نادهاش دهش اذإ و

 اهافأوو ضرألا ادح اذإ ث ةتباث هداهش هنهف ، هضرأ ىف عضوملا دحي ملو ى اعارذ

 . نادهاشلا هب هل دهشام هيلإ عفدي ىتح هذخأي نأ مكاحلا ىلعر . اهدودح ميمجم

 . ضرألا هته طسو نم هب ىل اودهش ىذلا : هل دوهشملا لاقف اوفلتخا نإف

 هفلحتسي و .هب هل رقأ ثيح ىفهل عفدي نأ هيلعف « ضرألا بناج نموه : رخآلا لاقو

 . هيلإ هعفد ىذلا وه هل ىذلا نأ .: انيم

اذإ ص ةتباث امهتداثف اوغيعي لو ةلخ ىف ةلخ هل نأ : ادهش اذإ كلذكو



_ ١٢٠ _ 

 ءاهيلع نونيعي ىتا ث ةلخنلا هنه اهيف ىتا ء اهدودح ميمب اهافموو ء ةلخنلا ادح

 . ةمسو ةلخ ةيلطعي و

 ءاهعض وم ادح ملو « لجر لام ىف ،ةلخت ناكمب لجرل نالجر دهش اذإ : ليقو
 بحاص الو « ةلخنلابحاصىلعررض الب «كلذنم عضاوملا طسوأنم هل نوكي هنإف

 آ
 © ت

 ةلخم هل نوكي هنإف ء لخنلا نم اهادح لو لاملا ىف ةماق ةلخنب ادهش نإ و

 . لاملا لخم دعت كلذ دنعف ، لخنلا باسح

 لخنلا ناكنإ و . اعاشم لخنلا نم سحعا هل نإف ؛ تالخن سمخ نك نإن

 . باسحلا نوكي كلذ ىلع « اعاشم لخنلا رشع هلف 2 ارشع

 لوط ، اعارذ اذكو اذك وهو امح نالفل هذههتمطق فنأ هيلع دهش نمو

 . كلذب هيلع كحم و { زئاج وهف امولعم ائيش وأ 2 اضرعو

 هزو حم ، نالف نبا نالفل ناكل امل اذه نأ دهشأ انأ : دهاشلا لاق اذإ و

 ، ةحيحص ةداهش هذهف . قح هنع هنم لاز عأ امو . تام نأ ىلإ { يعديو هعنمبو

 . ملعأ هللاو كحلا بجو دقف . هريغ لدع هعم دهشو ، الدع دهاشلا ناك اذإ

 ، ةداهشلا ماقم موقي الف ڵ نالف نبا نالفل لاملا اذه فرعأ انأو : هلوق امأو

 ناكو أ 2 ايح ناك اذإ ص نالف نبا نالفل لاملا اذه نأ دهشأ انأ : لوةي ىتح

. هتث :ول نوكيف غ تام دق ناك اذإ 2 نالف نبا نالفل



 س ١٢١

 تعقوو ك لاملا لح اذإ > بيرق وأ لمعل عصرم ق ةداهشلا دزع كلا امأو

 . هحرش مدقت دقو . كلذ ىف فلتخيف ي ةداهشلا

 . نالن ىدي ى هب دوهشملا ،اذىمك تيأر ىنأ دهشأ : دهاشلا لاق اذإ و

 دوهشملل مكحي كاحلاف . ديلا الإ كلذ ىف ملا نم هل نكب مل اذإ هل هنأب دهشي الو

 . مكلاب هل اكلم هدي ىف ريصيف ه ديلاب هل

 ك الاف ‘ اهزوح و اه رمعي لجللا ناكو { راد ق هتأرماو لجر ناكاذإو

 هتج رز لام ىق رمعي جوزلا نأل ؛ هلامنأ اودهشي ىتح ث ةداهشلا هذهم مكحم ال

 . اهيلع هل ةجحب سيل اه امل هزوحو ب اهتيبو

 كلم اذه وأ © هل كلم كلذ نإ : لاقب الف ئ ءىش هدي ق ناك نم نإ : ليقو

 ، هل بهو وأ > هارتشاو هثرو هنأ ملعي ىتح( هيلإ راص نأ نم ملعي اذإ  نالف

 . نالف كلم ىمسي ذثنيح م

 . نالف دي ىفو هدي ىف : لوقيف ، كلذ ملعي مل اذإ امأو

 . مك.لا ىناعم ىف ىدنع جرخم اذك : هللا همحر ديعص وبأ لاق

 رهاظ ق وهف ءىش هاد ق ناكنإن > ربلا ىنعم ىلع مالكلا زاجم ق امأو

 . هدي ىف راص نيأ نم فرعي مل ولو « هل مكحلا

. هكلمو هلام الإ هنم ثروي الو « مكلا ىنعم ىن هتثرول ناك تام نإو



_ ٩١٢٢ _ 

 اذه قيضي ال { ةيمسقلا ىنعم ىلع كلذكف هنم ىرتشي ال هعاب ول كلذكو

 . نالف كالمو نالف لام وه : اذه لثمل لاقي نأ مالكلا

 .هلامالو هكلم هنإ : لاقي نأ زوجي الف ، ماكحألا و ةداهشلا ىنعم ىلع امأو

 وأ هثروو 0 هدلاو دي ى ناكولو . هلي ىف وه نمم هارتشا هن أ حصو هارتشا ولو

 ةقهقحلا دنعو ، ماكحألا ىناعم دنع دوهشلا دهشي اإف ث هلك كللذ ملعو « هل بهو

 ىف ناكاذإ ، نالف دي ىف وه امم اذه نأ ث ةقيةحلا ىنعم ىلإ دوصقملا مالكلا نم

 ؛ هل بهو وأ ، نالف هارتشا وأ 2 هثرو ناك اذإ ، نالف هثراو اذه وهو 2 هدي

 . هل الام الو « هل اام وه سيلو . لدألا ىم مارح وهو هلك اذه نوكي دق نأل

 نودهشي الو ، مكاحلا نم مكحلاو « هوهثلا نم ةداهثلا نم ماكحألا بابسأف

 . مالكلا ىفن فراعتلا نم زوجب اه ىلع ال « ماكحألا رهاظب الإ نوكحم الو

 . هملعب الإ دشي نأ دهاشال سيل : ليقو

 . هثرو هنأ هل دهش « نالف هثرو لاملا اذه نأ لع نإف

 عطقلابدهشيالو ث ملع امب دهشي نأ هل امنإف ء.هارتشا وأ هل بهو نإ كلذكو

 . عأ هللاو . هل هنأ

 لج رلاو ،اهبهو الواهعاب هنأ ملعنال ، نالفلرادلا هذهنأ اودهش موق ىف ليقو

 لقأ وأ ء كالذ نم رثكأ وأ ء ةنس نب رشع ذنم تامو « دبلا رفسلا ىلإ جرخ دق

 . هرفس نم

. بهو وأ عاب هنأ ةينب موق ىتأي نأ الإ 2 هتثرول رادلا : لاق



 س ١٢٣

 ؟ هرفس ىف بئانلا عنص امب مهلع ام بيغ ىلع او مش سيل أ : تلق

 لبق نم ايش ىعدا نش . مهلع ىلع اودهش امتإ و . عنص ام محل ملع ال : لاق

 . كلذ نم لمن ام ىلع ةنيبلاب انتآيلف 2 هرفس ىف بئاغلا فص ام

 ؟ انا ريم اهكرت راد اهنأ : ةينات اودهشي نأ مهاف : تلق

 ملعنالو ، هراد ىهو جرخ هنأ نونهشي مهنكلو ، كلذ مه سيل . ال : لاق

 ةنيبب هيلع اونأي نأ ، هتبيغ ىف ائيش هيلع اوعدا نيذلا ىلعف . بهو الو عاب هنأ

 . لعأ هللاو

 لصف

 نأو .دحاو حصأو .هلك هل هنأ دحاو حصأ لاجز ةيبرأ ةيفىعدا لام ىف ليق

 ليقف .لاملا ثلث هل نأ دحاو حصأو .لاملا فصن هل نأ دحاو حصأ و .لاملا ىئلث هل

 ءامهم رشع ةسمخ نم جرخ لاملا ذه سق نإ :ليقف . نيهجو ىلع : مهنيب همسق ىف

 بحاصلو { مهسأ ةعبر أ ني:اثلا بحاصلو ى مهسأ ةتس لكلا بحاصل نوكي

 . امهس رشع ةسمخ كالذب نامهس ثلثلا بحاصلو ى مهمأ ةثالث فصنلا

 بحاصلو ۔ لاملا سدس ثلثو لاملا فصن لكلا بحاصل نوكي : لوقو

 ثلثو سدسلا فصن فصنلا بحاصلو . لاملا سدس ثلو لاملا سدس نيثلثلا

 . لاملا سدس فصن ثلثلا بحاصلو . لاملا سدس

نم دحأ دهشيال هن ل الماك لاملا اام لكلاب>اصل نوكبنأ:كلذ ريسفتو



 س ١٢٤

 ؛لاملاسدس وهو لاملا فصن ىلع دازام نياللا بحاصو وه مستي و ءهيلعتانببلا

 هنامسقيف ، لاملا فصن ىلع داز امل « ةملسم ثملالا بحاصو فصنلا بحاص ةنيب نأل

 بحاصو للا بحاص مهسو«نيثلثلا بحاصو ء لكلا بحاص : نيفصن امهنيب

 ںودهشيالثلثلا بحاص ةنيب نأل ؛فدنلا ىلإ ثلالا ىلع دازام «فصنلاو نيئلثلا
 فصن مهنم دحاو لكلل ث عابرأ ةعبرأ نيب ىقابلا ثلنلاو ، ثلثلا ىلع داز امف

 .. باسحلا ىرجي اذه ىلعف . سدسلا

 فأ نب ىحم ىب أ نع لئاسم هيف 4 اباتك أرقي ىراوحلا وبأ ناك: ليقو

 ماقأو ع اهلك هل اهنأ : ةنيبلا لجر ماقأف ، دحأ ىديأ ىف تسيل راد ىف ى ةرسيم

 . اهثلث هل نأ : ةنيبلا رخآلا ماقأو ك اهفصن هل نأ ةنيبلا رخآلا

 ىعدي ىذللف . ةتس نم اهلصأو . هس رشع دحأ نم مسقت : ىحم و أ لاف

 : ثلثلا ىعدي ىزللو . مهسأ ةثالث : فصنلا ىعدي ىزلل و . مهسأ ةتس لكلا

 . نامهس

 كالذ لاق دق . معن : لاقف . رادلا هخه سنت اذه ىلعف : ىراولا ىأل تلق

 . ءاهقفلا ضعب

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . نيئالثو ةتس نم : مهضعب لاقو

ج و ٣



 س ١٢٥

 نورشملاو عباسلا لوقلا

 قالطلا ىلع ةداهشلا ىف

 لو اهعم ناكنإ : ليتف . تام ىتح قالطلا اهمتمكو ، هتأرما قلط نمو

 . ةأرملا عم لجرلاو 2 ةرضاح ةنيبلا تناك اذإ ء ثاريملا اهلف ك اهقرافي

 . ممه ةداهش ال : ليقو

 ء هتأرما قلط هنأ لجر دفع ةنيبتدهش اذإ و . توملا دنع رقأ اذإ كلذكو .

 قارفلاب مكاحلا مكح ولو ، جوزتت نأ امه لحي الف « اهقلطي مل اهجوز نأ ملست ةأرللو

 ىف ءاسنلا نم اهنيبو امهنيب عجلا هل لحمال نم وأ ى اهتخأ جوزتي نأ الإ ، امهني

 . ىراوحلا ىيأ لوق ىف جوزتت نأ اهلف ، جيوزتلا

 زوجي نأ الإ ك جيوزتلا اهل لحب ملو ، هيلع مرحم م اهتخأ جوزت ول ::ليقو

 « هيلع اهدسفي ال حاكنلاف الإو ، نهب زوجيو اهريغ اتبرأ جوزتي وأ ك اهتخأب

 . جيوزتلا اهل لحم الو

 اهل لح ث اهريغ عبرأ وأ اهتخأ ىلع رتس ىخرأ وأ 2 اناب اهيلع قلغأ اذإف

 . مكحل ا ىف ذثنيح جيوزتلا

 اهأطي نأ اهجوز دارأ نإف { اروز ايقالطب ادهش ندهاشلا نأ | تفع نإ و

. اهؤطو هلف ارس
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 دهش اذإ لجرلا ىف 4 هللا همحر نسحلا ىأ نع « هلا همحر ديعس وبأ ىورو

 نإ 0 اهتلطي مل وأ ‘ اهتلط هن أ ره ملي ملو : هتجوز قلط هنأ : للع ادهاش هيلع

 مكحيف ك احلا ىلإ مثرمأرصي ام 0 ا نيبو هنيب ايف ) نيدهاشلا نم هب ىلوأ هملع

 ندهاشلا ةداهشب هيلع

 دق نوكي نأ نكب ايف « هيلع ةجح اناك ادهش اذإ نيدهاشلا نإ : ليقو

 . ىسنو لعف

 اومتكي نأ مهلأسو 2 دهاش وأ نيدهاش نم رضحمب هتجوز قلط نمو

 اندنع : اهل اولوسةيو ةقجوز اوملعين نأ مهيلعو .. كلذ ناكم هعسي الف ، هيلع
 . هللا ءاش نإ اهدؤن اهدرأ ىتم « اذكو اذىك ىلع ةداهش

 اهنك اسين ناكو ك 6 الم هتحوز قلط لجر نم اهملع ‘ ةداهش ناك نم : ليقو

 كلذ ف حصي:نأ الإ ث ةلطاب هتداهش نإ ، كلذ هيلع ركني مل وهو كلذ دمب

 . هوجولا نم هجوب ث ةيقتو رذع

 قرفف ، اثالث هتجوز قلط هنأ : لجر ىلع لدع ادهاش دهش اذإ : ليقو

 نآ لبق نم ع هده هنداهش نع اهدحا وأ نادهاشل عجر م 6 7 ُ "رأ اق ٠م ك هذ داهش .. > أ وأ نادهاشلا : يب رك الا

 تعمسو ، اهقلط دق اهجوز نأ مك احلا دنع هيلع تعدا دق ىه تناك نإف . جوزت

 . كحلا ىضم دقف ء نيدهاشلا ةداهشب هيملع مك احلا مكحو ك قالطلاب

 قادصلا نيدهاشلا مزليو « هيلإ عجرت نأ زوجي الف ، اهدحأ وأ اعجر ولو

. انادص اهل مرغ نامك ن إ امجر اذإ جوزلل



_ ١٧٧٣ 

 ش ء كلذب نادهاشلا ناذه دهش امتإ و ، قالطلا عدت 1 م تناك نإو

 كلذ هلف اهيلإ ةمجرلا جوزلا دارأف 5 ةأرملل تجوزت نكي ملو اهدحأ وأ اعجر

 هيلإ ةعجرلا ىلع ربح و .

 اهيلإ هل ليبس الو ، مكحلا ىضم دقف « تجوزت دق ىه تناك نإ و ٠ هللاو

. قيفوتلا هبو . ملعأ
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 نورشعلاو نماثلا لوقلا

 ةيطعلاو عيبلا ىلع ةداهشلا ىف

 نأ هيلع لب ى دودحم ريغ لام ىف موق نيب ةداهشلا لمحتي نأ لجرل زوجيالو
 . زاج ريغ ءارشلا نأ مهفرعي

 توبث نم دعبأ ناك« لاملل دودحالو « زئاج ءارشلا نأ فرميال ناك نإ و
 . ةداهشلا

 اهءادأالو ةداهشلا كلت لمحتي نأ دحأل زجي مل سادساف انيب نالجر ميابت اذإو

 . قحلا ىلإ امجر نإ كلذ داسف اهفرعي نأ بجاولاو

 امك دهشي نأ هلف ، نملا هعفد ىلع هدهشأو « عئابلا ىلإ نملا ىرتشملا عفد اذإف

 . ةداهشلا لمحيب ال نأ هب ىلوأ ناكو ث الف ميبلا ىلع امأو . ملع

 نإ روبجلا وأ ص هسفن ىلع دهاشلا فاخو « هلام ميب ىلع لجر ربجأ نإ و

 ىف زوج ةيقتلا نأل ؛ اهتيدأت هل زوجيالو ، ةداهشلا لمحتي نأ هل زئاج « دهشي م

 . لعفلاف زوجن الو لوقلا

 ىلإو ، عضوملا ةفص ةفصلا ىلع الإ ك عيبلا ىف اودهشي نأ درهشلا ىلع سيلو

 . دودحلاو عضوملاىلع اوفقي نأ مهيلع سيلو ، هدودح ىهنت ثيح

 ص وه نمل فرعي ال وهو « لوصألا نم لام ميب ىلع ، ةداهش ىلإ ىعد نمو

 له . لزنم وهو ص هيعدي و هيف دعاق هعيب ديريو ث كلذ ىلع هدهشي ىذلا نأ الإ

؟ كلذ ىلع دهشي نأ اذهل
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 : نكملا دوعق ث ةعيب ديري ىذلا لزنملا ىف مئابلا دوعق ناكاذإ ةنأ ىعم : لاق

 . كلذ ريغ ملعي ىتح « هب ىلوأ وه ىدنع ناك« ديلا هب تبنأف

 دي الو ، نكس كلذب هل تبثي ملو : لخادلا ةلزنمب هيف دوعق ناكاذإ امأو

 . ىدنع ءاوس هرتغو وهف

 . دهاشلا هرضح ام ىلع هيف ةداهشلا زوجت : ليقو

 هريغ لام عيب زوجي الف ، هلكه عابف ، اكيرش هيفهل نأ ملعيدهاشلا ناكاذإ و

 « هلطابو ةقح نكمأ اذإف . لزنملا اذهو لاملا اذه نم ةصاخ وه هتصح عيب الإ

 . هلطاي ملعي ىتح « هب ىلوأ قحلاف

 ١ لصف

 نإف دلبلا ريغ دلب ىف ةعاب وأ س هل هبهو وأ كلامب لجرل لجر رقأ اذإ امأو
 نوكتو ك فدص ولا اذهو . دودحلا هذه ىلع دهشن نأ ةنىبللو ا هيلع تباث كلذ

 دوهشلا ىلع سيل و . هتافص عيمجو هدودح عيمج اودهش اذإ ث ةزماج مهتداهش

 . اهناقصو اهدودح مييمجب اودهش اذإ « اهنايعأب لاومألا ىلع اوفقي نأ

 . ةزاج مهتداهشف ، اهنع نيبئاغ اوناك نإف

 هنأ : نادهاش دهشو 0 انالف هلام ىطعأ هنأ : لجر ىلع نادهاش دهش نإ و

 نأ ةييبلا هل تخرأ نمل تيث لاملاف ، لودع دوهشلا لكو « رخآل هلام ىطعأ

 . ىلوأ هتيطع

) ٩ _ نيبلاطلا جهتم / ١٠ (



 ۔_ ٩١٣٠

 { زارحإب الإ © ةيطعلا هل تبنت ال اهدحأ ناكو ص تانيبلا خرؤت مل نإو

 . هيلع زارحإ ال نمل ةيطملاف ع زارحإ الب ةيطعلا هل تبنت رخآلاو

 ىوتسا وأ ، زارحإلا انيمج امهيلع ناكو « تانيبلا خرؤت مل نإ : ليقو
 . امهنيب ةيطءلاو خيرأتلا

 كزارحإلاو ةيطملاب دهدي ملو ،ةيطملاب زارحإلا هيلع نل ةنيبلا تدهش نإ :ليقو

 . ةيطملا تبثت الف

 . قيفوتلا هب و . عأ هلا ١ و ٠ كلذ ريغ : ليقو

ج + ثب
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 نورشعلاو عساتلا لوقنلا

 ءالولاو ةكلملا ىلع ةداهشلا ىف

 اودهشي نأ دوهشلل زوجمال : ليقف . فالتخاب ةكلملا ىلع ةداهشلا ىف ليقو

 . هيبأ نم هوبأ اهثروو هيبأ نم اهشرو نوكي نأ الث هلان أ : لجرل ةكولممب

 . هل اهتكلم اودهشي نأ زوحي : ليقف

 مكاحلا اهتبثيو ث هل ةمأ اهيعديو ث هدي ىف اهنأ نودهشي امإف اذه ريغ امأو

 نأ دعب ، نالف نم اهارتشا هنأ اودهشي وأ « اهدالوأ ىلع كلذ تبثيالو . هل ةمأ

 اهدالوأ مزليالو 2 هل ةكلللا اهيلع مك الا تبثف 6 عئابلا نالفل ةكولمم اهنأ ترقأ

 . ةكلملا اوركنأ اذإ

 ةكلملاب هل رةت ىهو « اهيعدي ناك هنأ « اهتلاحنم ثالذ اوملع اذإ : موق لاقو

 امنإ اهمأ نوكت وأ ، ةكلملاب اهعاب نمل اهرارقإ دعب ، اهؤارش حص هنأ اوملعو

 اهيلع اودهشي نأ مهلف ك اهنم غولبلا نع ترقأو ء هذه تدلوو « هل اهب ترقأ

 . انيلإ بحأ لوألا لوقلاو . اهل يبت اهدالوأ نوكيو © هل ةكللاب

 لصف

 . لاح لك ىلع ةنيبلاب هيلع اعد نم مهنمف ءالولا ىف ماكحلا فلتخاو

 نم ءالولا ىعدتو ، جيوزتلا ةأرما بلطت نأ الإ ، كلذ ري ل نم مهنمو

 ةلقاعىلع لجرلا تمزل ةبدنوكي وأ «اهوركنأ اذإ {ةنيبلاب كلذىلع ىمدتف موق

. ناميأ ءالولا ىف سيلو © ةنيبلا هيلع عمسن اهنإف 2 ةيدب مهنم دخاو أطخ تمزل
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 .برعلا نم هنأب ةنيبلاف 2 برملانم هنأ ةفيب تماقو 2 ءالولاب ةنيب تماق اذإ و

 .ءالولاو قرلا ةنيبنم ىلوأ ةيرحلا ةنيبو . ءالولا ةنبينم ىلوأ برعلا زم هنأب ةنيبلاف

 . ةبيلص الو ةقاتع الو

 نمل 7 الوف { هيبأ او أ وأ ‘ هوبأ قتعأ وأ ‘ قتعأ هنأ حص امف « ةفاتملا امأ

 . مهتتعأ

 لك ىفو . ةداهش نع ةداهشو « رارفإلاب الإ هلصأ فرعيال ناكام ةبيلصلاو

 . قيفوتلا هبو .ملعأ هللاو . ءاسنلاو لاجرلا ةداهشو {ةداهشلانع ةداهشلا زوجن كلذ

« « «٩”
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 نوثالثلا لوةلا

 لالهتسالاو عاضرلا ىلع ةداهثلا ىف

 تدهش ةأرما نأ :سابع نبا نع س هللا همحر ، ديز نب رباج نع دجوي اممو
 كت نإ اهنإف ء ماقملا دمع اهوفلحتسا :لاقف . امهتمضرأ اهنأ : ةأرماو لجر ىلع

 اهيلع لحم ملف تفلحن اهوفلحتساف . اهيدث ضيب. ىتح لولا اهيلع لحم 7 ةبذاك

 . اهيدث ضيبا ىتح لوحلا

 عتتو اذإف . ةلدع ريغ تناكاذإ 4 جوزتلا لبق ةعضرملا ةداهش ىف اوفلتخاو

 نوكت نأ الإ 0 ةأرما ةداهشب ، هتجوزو لجرلا نيب قرفي الف زاوجلاو حميوزتلا

 . اهتداهشب امهنيب قرفي : ليق هنإف ى ةلدع

 .. لدع ىدهاشب الإ امهنيب قرفي ال : نورخآ لاقو

 . نيكاسملا ىلع اهتداهش ز و ء ةمذلا لهأ نم ةعضرملا نإ : لوقو

 قرفت نأ مهتت نأ :اهتمهتو . ةمهتم نكت ملام ء ةعضرال ةداهشب رثألا ءاجو

 . مارح ىلع عمجت وأ ، لالح نع

 . اهنيد ىف ةلدع تناكاذإ { ةيمذلاو ةيسوجلاو ةمألا ةداهش زوحن : ليقو

 . نيملسملا ىلع: كلذ ناك اذإ س ةلبقلا لهأ ىف الإ كلذ نوكأل : لوقو

.لاسصفلاوأ نيلوحلا دعب هنأ حصي ىتح عاضر وهف عاض رلاب ةداهدلاتتبث اذإف
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 .هدلول دهش ولو بألا ةداهش زوجن الو ةزاج عاذرلاب اهتبال مألا ةداهشو

 . ةزئاج اهتداهشف مألا امأو

 ةرحةلدع ةأرما ةداهشب الإ ، اهجوزو ةأرملا نيب قرفيال : هللا دبع وب أ لاقو

 . الف اهريغ لعن ىلع ةداهشلا امأو . امهتعضرأ اهنأ : ةملسم

 تناكولو« اهنيدىف ةلدع تناك اذإ اهتداهش ةزئاج ةعضرملاو ةلباقلانإ :ليقو

 . ةيسوجم

 امأو . تعضرأ اهنأ تدهش اذإ ث عاضرلا ىلع اهتداهش ةزئاج ةمألا امأو

 : . ملعأ هللاف . ةدالولا

 تنكو . امهتمضرأ دق : لوقت مث ، انالفو ةنالف عضرأ : ةأرملا تلاق اذإو

 امهنيب مك احلا قرف دقو : امهعذضر أ :لوقت 7 امهتعضرأ دق :لوقت وأ ك تيسن دف

 :لوةف . ةلدع ريغ وأ ةلدع ىهو ب لخدي وأ جوزلا اهم لخد دقو . قرفي وأ

 . نايسنلاب ترذعا اذإ ى لاح لك ىلع اهلوق لبق ء ةلدع تناكاذإ اهنإ

 مهارت ىمهو تتكسو ‘ امهحاكنب تلع وأ امهعضرأ 1 : تلاق اذإ : لوقو

 . اهنداهش لبقت الو مهتت اهنإ ء نامز كلذل الخ ىتح دهشن الف نيعمتجم

 كاذف ، امهنيب ك احلا ق رفينأ ل:ة ‘ تعجر 7 ‘ عاض رلاب تدهش اذإ امأو
١ , 

 . اهلع ءىش الو . اهنم لوم٫قم زئاج

 .روز ةداهش تناكو ءاملوق لبقي مل هداهش نع تمج » مث ءامهنيب قرف نإ و
. اهبهسب ةأرمال جوزلا مزل ىذلا قادصلا مرنتو 2 امهنيب قارفلا متيو



 ۔ ١٣٥

 نالف تضرأ ىإ : ةأرملا تلاق اذإ: لاق هنأ هللا دبع ىبأ نع دجوي اممو

 . لوألا اهلوق لبقي سيلف ء ثالذ دمب تركنأ م « ةنالفو

 مكح نأ لبق اهنداهش نع تعجر مث ، هب تدهشو ، كلذ تلاق اذإ : ليقو

 تمجر دق اهنأل ؛ لوألا اهلوق لبقي مل ، ةنيب كلذب تدهش تعجر مش ث اهب ك الا

 . اهسفن تبذك أو هنع

 ءاهحاكن الو. اهعيب هل بحم الف ) اهال وم تعضرأ اهنأ ةكولمم تدهش اذإ و

 رج اهنأل ؟ اهميب زئاج : لوقف . اهينب تانب الو « اهتانب تاعب الو ، اهنانب الو

 . تفن اهتداهش اهسفن ىلإ

 لجرلاعيطقسيال ايف الإلاجرلا عم الإ ءاسنلا ةداهش زوجن الو : رثألا ءاجو

 ةاسيحو قرعلاو ةرذعلا نم جورفلا ىف نوكي الو . ءاسنلا سافن نم هيلإ رظنلا

 . عاض رلا فو . دولوملا

 . ةلسم ةلدع ةرح كلذ ىف زوجت : اولاقام لقأو

 الو & زاوجلا لبق ‘ ةأرماو لجر نيب عاضرب { ةلدع ريغ ةأرما تدهش نان

 . اهب جوزتي

 نأ الإ ، امهنيب قرفب الف ع كلما دعب نم تدهش اذإ : ىراوحلا وبأ لاق
 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . هللا همحر ىلع نب ىسوم لوق وهو . ةلدع نوكت

ج ج ج



 نوثالثلاو ىداجلا لوقلا

 قادصلا ىفو ىضرلاو جيوزتلا ىلع ةداهشلا ىف

 حاكنلا ىلع اودهشي نأ دوهشلل نأ : هللاب معلا ىلوأ نع رثألا ءاج : ليق

 © اهب لخدو « ةينالع حاكن ةأرما لجر جوزت اذإ ، هورضحب مل نإو « روهشملا

 اونوكيمل نإ وء هتأرما اهنأ اودهشي نأ امهناريج عسي هنإف . تام مش 2 اهمم ماقأو

 مهلك مع نمت مهريغ كلذكو . حاكنلا اودهش

 دلولا ناك اذإ ، دلولا اهجوز دق ةأرما ىضرب ث هدلول دلاولا ةداهش زوجو

 : ىضرااب هتداهش زج مل ، جورملا وه دلاولا ناكنإ و . دلاولا ريغ هجوز

 زوجن هتداهش نأ جوز اذإ ىلولا ىف ، ناورم ىب أ نع . رظنلا نب دمحم ظفحو

 . جوز ىذلا وه هنأل ؛ جيوزتلا ىف زوج الو . ىضرلاو لاملا ىف

 ع هلا همحر ىلع زب ىسرم نع كلذ دجوي و . هللا همحر رثؤملاوب أ لاق كلذكو

 . اضيأ ىلع نب دمح نعو

 كاجلا رمأو 0 غلاب ةأرما ةنالف نأ : كال ع. ادهش ، نيدهاش ىف ليقو

 تنلب املف ٠ غلبت مل اهنأ اهرمأ نابتساو ، تريغ اهجوز اهب لخد املف . اهجوزتي

 اف . قحلا نيدهاشاا ىلإ بلطو ، قادصلا همزلو 2 اهرشاب دقو ، جوزلا تهرك

 . قادصلا ةمارغ نع اهدعبن

 مرغلاو نيدمهاشلا ىلع مرغ الف ، لذ لسع نوكس نأ الإ : رثؤملا ربأ لاق

. .ه هملع



_ ١٣٧ _ 

 هيلع ىه ذإ ع ةمرح امهنيب ةنالن هتجوزو انالف نأ : لدع ادهاش دهش اذإ و

 'رسقت ىت> « هتأر.او لجرلا نيب قرفي الو ، امهنم ثالذ مكاحلا لبقي الف ، مارح

 . .ارح مك احلا اهاريو ةمرحلا

 : هتأرماو لجرل ادهش نيلجر ىف ء بوبحم نب دمحمو ةبقع نب حاض ولا لافو

 . زوجنال هتداهش نإ : اهجوزت ديري اهدحأو اهيلو هأر

 لصف

 دهشو. ةلخم ةئام كلاهلا اهجوز ىلع امه نإ نيدهاش ترضحأ ةأرما ىف ليقو

 . اهنيب عم رثىك ألا اهل : ليقف . ةلت نيسمخو ةئام نارخآ امهل

 . اهنيمي عم اه : ليقف عيجلا تعدا نإ و

 ةنيبلا دجت نأ الإ ث ةلت نوسمخو ةئام وهو ، رثكألا الإ امه سيل : ليقو
 دهشي نأ الإ { ىرخألا ةنيلا اهب تدهش ىلا ‘ نيسمخو ةئاملا ريغ ةئاملا هذه نأ

 ىف ةدحاو ةداهش ،هب اودهش امب 2 هسفن ىلع محدهشأ جوزلا نأ : انيج دوهشلا

 . ةلخن ةثامو نيسمخ ريغ هيلع ىرن الف . اييمج هودهش « دحاو سلجم

 قحلا اهلف ، اهدهشأ امكامهعم ان وكب مل نيرخآلا نإ : نيدهاش لك لاق نإف

 . اهنيمي عم هتعدا اذإ ء هلك

 { نيقادصب نيترم اهجوزت هنأ حصي نأ الإ ء رثكألا الإ اهل سيل : لوقو
. نيسمخو ةئاملا ق ةلاد ةئاملا نأل . نيسصخو ةنملا رجغ ةثللا هذه نأ وأ



_ ١٣٨١ 

 مث ث مهرد ةئايعت هيلع نأ رقأف ، مهرد فلأ لجر ىلع ىعدا الجر نأ ولو

 هذخأ نأ : مك احلا ىلإ بلطو 4 مهرد فلأ هيملع هل نأ : لدع ىدهاش ذيلع ماقأ

 رثك ًآلابهذخأي هنكلو « مك الا دنع دحأ رقةيال ناكسا « ةئامل عستبو فلألا هل

 . ىقالا لطبيو

 ىذلا نأ جتحاو . لقألاب نيدهاش ماتأو 2 رثك ألاب وه رقأ نإ كلذكو

 ` حصي نأ الإ { رثك ألاب الإ هذخأب الف « هب رقأ ىذلا قحلا نم 0 ةنيبلا هب تدهش

 .رآ عون نمث نم ،كلذب نادهادلا دهشو .اذكو اذك نمث نم «كلذ هرارقإ نأ

 . ملعأ هللاو . اميمج امهب ذخأي كلانهف

 0 قيناود ةتس مه دلاو 0 مهرد فلأ اهجوز ىلع تعدا 4 ةأرما ىف ليقو

 ةني:لا رضحأو ء ىلدع مهرد فلأ انأ جوزلا رقأو « كلذب ةنيبلا ترضحأو

 . ةأرملا ةنيب لوق لوقلاف . كلذب

 دتع رقأ اذإف . هيلع سانلا دهمثيل همهفتساو ، الجر لجر جوز اذإ : ليقو

 ىلع اذه جرخ ث ةتجوزل قحلا اخ» هيلع نأو 2 جيوزنلاب ىضر دق ، هب هل هماهفتسا

 . ىدنع ءاوس اذه ىف هريغو جوزملاو . رارقإلا ىنعم

 اجرخ۔الؤهكيلع دهشي وأ ، كال نورضاحلا ءالؤه كيلع دهشي : لاق اذإ و

 ىنعي اودهشاف ث ءالؤه تدهشأ دقو . ءالؤه ىلع دهدي ى مهعم مهتلمج نم هسفن

 نيرضاحلا نم ةبطاخلا ىف هسفن لزع اذه لك ىفف ، جوزملا نود ، نيرضاحلا

 نأ ىنبجمي اذهف . مهن. دهشملا هلزع وأ ، هنود ةداهدلا ىنمم ىلع 2 هل ماهفتسالا ىف

.دهشي :لاق نإو . اذه نم دلوتي ام لثم كلذكو . ةيناث ةر. هسفنل همهفتسي



 _ _ ١٣٨٩

 ىحلا نأل؛ داهشإلا ىنعم ىف ، نيرضاحلا ةلمج ىف جوزملا لخد نيرضاحلا عيمج ىلع

 . جوزملا ريغل

 حم وزت ىلع كدهشأ نأ ديرأ : اهد>ألاقن . نالجر هرمضح ص لجر ف ليقو

 ؟ تفصو ام ىلع اذهب دهشي نأ هل زوجي لهف . لجرلا اذه تنبا

 , جيوزتلا كلذب دهشي اهجوزي نأ دارأو ث ةنبا دهشملل نأ ملع اذإ : لاق

 اذهف . لدع ةنيب الو . هبلق اهيلإ نثمطي ى ةرهش وأ هنم ملعب ، ةنبا هل ملسي مل ناو

 .ةأرملا هذهب لجرلا اذه هجيوزت نم « دوهشلا هيف لخدي نأ ديري ايف عدم لجرلا
 ؛حاكن الو در ىف جورنلا ةحابإىف ىعدملا لوق اوم.ةي نأ درهشال ىنعم نوكي الو

 مث نهف . دوهشلا ةداهشب الإ « هلالحتساو جرفلا ةحابتسا ىلإ جوزلا لصي ال هنأل

 . ىعدملا ىعدي اهنأ نوملعي امب الإ ، درلاو جيوزتلا ىف اولخدي نأ هيلع ناك

 . حاكملا ىف هعم رخا عم ىلولا ةداهش زوج الو

 . اهيلع تبثي : لوقف . كالءإلا لبق جتيؤزتلاب ةأرملا ىضر ىف اوفلتخاو

 رثك أ وهو . حاكملا ةدقع ذ ىضرت نأ الإ ‘ اهيلع تهني ال : لوقو

 زو الو اهيلع تث ، نيع ةفرط ولو حاكنلا ةدقعب اهملعدعب تيضر نإ و . لوقلا

 . هلح امهل

 . اهاذر حصي ىتح راكنإلا ىلع ىهق مكلا ىف امأو

 جوزلا دوهشف ، راكنإلاب ةنيبب ةأرملا تتأو ث اذرلاب ةنيبب جوزلا ىأ نإو

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . ىلوأ ىضرلاب
«« ج٭«



 ۔_ ٠ . ١ ---

 نوثالثلاو ق اثلا لوقلا

 همامع و لعفلاو لقعلا ناصقن ىلع ةداهشلا

 نادمهاش هيلع دهمث لجر ىف ث هللا امهمحر « ىلع ىأ نع هللا دبع وبأ لاق

 .ىلوأ لقملا ةحد ةنيب نإ : لقملا حييحصهنأ نادهاش دهشو « لقعلا صوقنم هنأ

 حيحص وهو ث اندهشأ انالف نأ : اودهش اذإ درهشلا ىف ىراوحلا ىبأ نعو

 . نالوقي نكلو ، بتكي ىذلا بناكللو . دوهشلل كلذ هرك هتيأرف « لقملا

 . هلقع نم ةحص ىف انالف اندهشأ وأ 2 .اناصقن هلقع ىف ملعن ال و

 نم دوهش ءاج مث ، لقملا حييحص وهو اندهشأ : دوهشلا لاف اذإ : ليقو

 . مهنداهش لبقت مل لقملا صفان هنإ : اولاقف مهدعي

 { دوهش مدب نم ىأ مث ث ناصقن هلتع ىف ملعن الو اندهشأ : اولاق اذإو

 ىف ضيرملا ىلع باتكلاو ةداهشلاو . مهتداهش تلبق 0 هلتع ناصقن ىلع اودهشف

 . هلقع نم 77 ف ك اهريغو ياص رلا

 . ملعأ هللاو . هللا ءاش نإ . زاج هلقع ةحص ىف لاق اذإف حيحصلا امأو

. قيفوتلا هبو



 س ١٤١

 نوثالثلاو ثلاثلا لوقلا

 توما ىلع ةداهشلا ىف

 . روهشملا حاكمااك روهشملا توملا ىلع ةرهشلا ةداهش لبقت : ليقو

 نم وأ ، ناوخأ وأ « اهجوزو ةأرما وأ ء ةليل ىف هدلوو لجر لتق اذإ و

 مكح امكح ، هثروو « الام افلخو . رخآلا لتف امهيأ فرعإ و { ثرا وةي

 . رخآلا لام بلص نم امهنم ذحاو لك ثرويو . ءامدلاو ءاقرملا

 ةرهشلالبقي الف ء رخآلا لتق اهدحأ نأ : ميهوق لبقيال نمم ةعامج دهش نإ و
 . ةلداملا ةنيبلاب الإ ، ريخأتلاو ميدقتلا ىف

 ماقم ىف ىح هنأ نادهاش دهشو ، تام هنأ لجر ىلع نادمهاش دهش اذإ و

 . هن ومع مك الا مكح نكي ملام ئ ىلوأ ةايحلا ةداهشف ك دحاو

 ء امهنم كلذ لبقي { هتايح ىلع دهش ش ، هتوم مكح دق مك احلا ناكنإو

 . نيدهاشلا ةداهش نم ىلوأ نايعلا نوكيف « نايملاب هتايح حصت نأ الإ

 نم س دحاو الإ هعم سيلو ، مبسلا هلكأ وأ ، قيرطلا ىف تام اذإ : ليقو

 . ةنانثمطالا مكح ىف زوجي هنإف ، هرمأ ىف نيقيلاب الإ مهنيال

 كاهجوز اهنع ىفوتملا ةدعهنم هتجوز تدتعاف ي لجر تومب ةنيب تدهش اذإ و

 ‘ اودهش نذلا نم رثك أ نورخآ دوهش كلذ دسءب نم ءاح ش . تجوزتو

 ريسم ىف ناك املف .اهيلإ لبقأ هنكلو ، تعب مل كلذ اهج وز نأ : لدعأو ىضرأو

؟ هثرت له تام لايل رشع



_- ١٤٢ 

 . معن : لاق

 دوهش لبقت الف ع هتأرما تجوزتو ث ةلداعلا ةئيبلاب هتوم حص اذإ : ليق دقو

 . نايعلاب وه حصي وأ ، وه مدقي نأ الإ { اورثك وأ ٥ رهشلا لق « هتايح ىلع

 نيبو اهنيب قرفيو ث درهشلا هب دهشام لطاب حص دقف ، هنايعب وه حص اذإف
 اوفلت أاممرغ مهيلعو. اروز اودهش هتومىلع !ودهش نيذلا ءالؤهو . ريخألا جوزلا

 ةجوزلا دتمتو . ةزاج هيبأ تومب هعم رخآ عم دلولا ةداهشو ، مهتداهشب لاملا نم

 كلذي هسفنل ري هنأل ؛ ثاريملا ىف هتداهش زوجن الو . جيوزتلا امهل لحو « كلذب

. قيفوتلا هبو . عأ هللاو . اف



_ ١٤٣ _ 

 قوقحلاو مهاردلا ىلع ةداهشلا ىف

 تاقوأ ىلإ ةثطاوتم تسيل ، ةفلتخم قوتحب هسفن ىلع دهشأ نم لك نأ ملعاو

 ناكولو ‘ اهم هلدهشأ ىذلل قوةحلا كلنةلمحخ ذخ ي ٨ز اف ( دح او تقو و ةفلتخم

 . دحاو سلجم ف اهلك اهب دہش اذإ > ادحاو اهتقو

 فلأو ، ناضمر رهش ىلإ مهرد فلأب ، لجرل هسفن ىلع دهشأ نإ كلذكو

 ؛ نافلألا هيلعف .نافلأ : بلاطلا لاقو .ةدحاو ىه :بولطملا لاقف . نابعش ىلإ مرد

 ناضمر رهش ىلإ مهرد فلأب هسفن ىلع دهشأ اذإ نكلو 2 افلتخا دق نيتقولا نأل

 فلأ ىهف ، دحاو لجرل ةدحاو ةنس نم ، ناضمر رهش ىلإ ممرد فل أب دهشأ م

 . ةداهشلا تأطاوت ثيح كلذو . افلتخا اذإ امهنيب ناميألاو ، دحاو

 عسن ةنس نم ، ناضمر رهش ىف لوألا فلألا ناكو خيراتلا فلتخا نإو

 .خيراتلا فلتخا ثيح نم « نافلأ امهف ، نيسمخ ةغسنم ىناثلا فلألاو ك نيعبرأو

 ثلذل نكيلو ، دحاو لجرل مهرد فلأب دهشأ مت « مهرد فلأب دهشأ نإو

 . دحاو فل أ ىهف © خرات الب دحاو رهش ىف تقو ناك وأ { تقو

 فلأ ىهامتإ : بولطملا لاق اذإ ، ىتش سلاجم ىف داهشأ ةرشع دهشأ ولو

 نمي نم افلأ نأ ةنيب دهشتف ، بابسألا فالتخاب تانيبلا دهشت نأ الإ 2 دحاو

 .عيمجلا تبثف . هنوضقنيو ،منغ نمث نم ىرخألاو ،بح نمث نم ىرخألاو ، نطق
. دحاو فلأ ىهف الإو



_- ١٤٤ 

 الإ هل تبثي { اهرد نوسحر ةئام ، نالف ىلع نالفل نادهاش دهش اذإ و

 ةغدب كالذب دهشت اذإن . امهرد نوسمحر مهرد ةئام :لوقي ىتح { امهرد نوسح

 . ميجل

 عم كلذب نيدهاش هيلع ماقأو 2 مهرد ةئام لجر ىلع ىعدا لجر ىف ليقو

 ،ىرخأمهرد ةئام هيلع ىعدا بلاطلا داع ش ءاهميلستب هيلعك احلا هلمكحو ك كاملا

 ىرخألا ةئاملا هذه تبثت الف 7 ك الا عم ثالذب نيرخآ نيدهاش هيلع ماقأو

 بلاطلاىتأي نأ الإ ؟ الوأ اهملس لا ةئاملا ملست كاملا عم اتيرب راد هنأل « هيلع

 ‘ ىلوألا ةئاملا ةدم ريغ ةل ث ةئاملا هذنهم ناخرؤيو 0 هيلع نادهشبي 2 نيدهاشب

 هيلاع تبثف . مكاحلا اهب مكح ىلا ىلوألا ةئاملا ريغ ةئاملا هذه نأ نادهشي وأ

 ىلعف ، هاو_د ىلع دوهشلا ةداهش دعب ، بلاطلا نيمي بولطملا دارأ اذإ و

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . نيملا لاطلا

 ء
 هرا و . ىرخأ ةثام |

 لصف

 ماقأف ، هيلع ىعدملا ركنأو ث الجاع مرد فلألجر ىلع لجر ىعدا اذإو

 اهن اب رخآلا دهشو ى ةلجاع اهن : مكاحل ا دنع امهذحأ دهش ث نيدهاش ىعدملا

 .اذكو اذمك ىلإ ةلجآ

. لجألا كلذ ىلإ قحلا نوكيو ء ةزماج ةداهشلا نإ : ليقف



 ه١٤ _

 هدهاش ةداهش بذك أ ىعدملا هنأل ؛ لجألاب دهاشلا ةداهش طوتسب : ليقو

 نيدهاشلا دحأ دهثف ، لجألا كلذ ىلإ ىعدملا ىعدا ول هنأ ىرت الأ « هاوعدب

 & ةزئاج ريغ هتداهش تناك ث لجاع قحلا نأ : اهدحأ دهشو . لجألا كلذ ىلإ

 . هقح ريغب هل دهشي دهاشلا نأ لبق نم

 لجأ ىلإ هيلع قحلا نأ : هيلع ىعدملل ىعداو الجاع اتح هيلع ىعدا ولو

 اهدحأ دهشو ث هقيدصتب اهدحأ دهشف ، نيدهاش هيلع ىعدملا ماقأف ، هامس دق

 هيدهاش دحأ لجألا ىعدم قدص نإف . قحلا ىلع اتفتاو هيلع ىعدملا قيدصتب

 . رخآلا بذك

 ءاهدحأ ثالذب دهشف كهيلع ىعدملا ركنأو ،هرد فلأ ريغ ىعدا ول كلذكو

 هنأل ؛ ةلطاب ةئامسمخو فلألا بحاص ةداهش تناك« ةئامسمخو فلأب رخآلا دهشو

 رخآلا دهشو « ىعدا اك لأب دهشي اهدحأ ناكولو . هب دهثةسا ام رينب دهش

 { ةئاملا سمخ دهاش نأ لبق نم ع ةثامسجلا ىف ةزئاج امهتداهش تناك ث ةئامسمخ

 .. ملعأ هللاو . قحلا ةءاربب دهش

 : اهدحأ لاق مث . مادص ةلخن ةئامب ع اهجوز ىلع ةأرمال نادهاش دهش اذإ و

 لاقي هنأ : ءاهتفلا لوق ضب ىقف . اهنم هتأربأ وأ ، ةلخت نيسحخ هنم تضبق دق

) ١٠ - نيلاطلا جهنم / ١٠ (



- ١٤٦ 

 نيسمخ هغم ذخأتو « هتداهش لبقتت تءاش نإ ث ةتيم تناك نإ :اهترول وأ ، ةأردل

 . هريغ رخآ دهاشب تأجلن تهرك نإ و « ةلخ

 :رخآ دهاشب ىتأي نأ وه هيلعف .نيدهاش ةداهشب اهتح تبث دق : ضعب لاقو

 .قيفوةلا هبو . لعأهلناو . لوألا لوةلام ذخآ انأو .اهنم هتأربأو ةلخن نوسمخ ةنأ

« ه »



 س ٤٧ ١

 نوثالثلاو سمالا لوقنا
 قاوسلاو قرطلاو ثادحألا ىلع ةداهنلا ىف

 ضرأ ىف امإ و ي نالف ضرأ ف امإ 3 اقيرط نالفل نأ : نادهاش دهش اذإ و

 « ( ... : . اهدحأ دد ىف اهنإ : الوتي ىتح ي ةداهشب هذ» سيلف . نالن

 دجسملا اذهل ائيرط .هذه هتمطق ىف ںأ : لجر ىلع لدع ةنيب دهش اذإو

 . ةفورعم قيرطلا نأل ! هيلع ةزئاج مهتداهشف 2 اهودحب مو
 « عبات قيرط اهنأ : قيرطلا دحو . لجرل ايرط هضرأ ىف نأ هيلع دهش نمو

 نإو" ةزئاج اهيلع ةداهشلاو . ةفورغم قيرطلا نإف . كلذ ريغ وأ ، دئاق قيرط وأ

 ىلإ زوجتي ناكهنأ : لجل دوهشلا دهش نإف . كلذب هيلع كحيو « قيرلا اود
 لاملا اذه ف اقيرط هل نأ :اودهشي ىتح 2 ةزئاج ريغ ةداهش هذهف لاملا اذه نم هلام

 . هلام ىلإ

 نم هناتسب ىلإ زوجي ناك ناتسبلا اذه بحاص دلاو نأ : ةنيبلا تحص نإف

 .ناك ام ثراوال تبث « قرطم قيرط لاسملا اذه ىف هل نكي ملو ، تامو لاملا اذه
 . . ةداهشلا ىف قرطلا ىنعم ىف ع قاوسلا ىنمم ىعم هبشيو . كلاهلل

 .. للا هنأ حصي ملام ثدحلا تومب تبثي : ليقف . قيرطلا ىلع ثدحلا امأو
 , قيرطلاىلع ثدح وهو \ثدحلا اذه ن ائيشانهاه ملال انأ : ةنيبلا تدهش نإف
 ىدعتلاو بصنلا ليجس ىلع هثدحأ انالف نأ اودهشي ىتح ث ةداهشلا هذهب لازي الف

 .ملعأ هلاو .ةداهشلا هذهبلازي هن إف . لطابلاب هثدحأ هن أ اودهشي وأ ‘ ةرباكملاو

 0 . قيفوتلا هبو

« »



 س ١٤٨

 نوالثلاو سداسلا لوقلا

 لتقلاو ةقرسلا ىلع ةداهشلا ىف

 دهش وأ 2 قرس هتأ : لجر ىلع نالجر دهش اذإ و : هللا هيضر دمع وبأ لاق

 مهنأل 2 نيذه ىلع ءالؤه ةداهشب كحم آ انز هنأ : لجر ىلع لاجر ةبرأ

 . ةقرسلا فصالو « انزلا فصو نوفرميال امبر

 .ةقرسلا ةفصو ث انزلا ةفص ىلع ، دوهشلا صحفي ىتح مكاحلا فقي نأ بجيو

 مكحو ى مهتداهش ىضمأ ، ةقرسلا ىنعمو انزلا ىنعم هيف هل حضتي ارمأ اوركذ نإف
 ٠. كلذ هابشأو نيجوزلا نيب ةمرحلاو حاكنلا ق كلذكو . اهب

 : دهاش دهشو ى ةفوكلاب نالف نم قرس هنأ : قراسلا ىلع دهاش دهش نإ و

 . هيلع دحالو « لاملا مرفي هنإف ء ةرصبلاب هنم قرس هنأ

 ةرضحالإ عطتيالو ‘عطقلا اهب بجي ىتلا ةقرسلاب لجر ىلع ةنيبلا تدهش اذإ و

 . مدقلاو ةقرسلا ىف ءاوس دبملاو رحلاو ء دوهشلا

 ءاحلصأو ابات امذم٫ ‘ ايش اهريغ مدقو ،اهاق رس امهنأ لدع ادهاش دهش اذإو

 كامهسقنأ ىلع اهرارقإ زوجي نكلو .امهلعف ىلع نادهشي امهنأل ؟ امهتداهش زج مل

 . . كلذ نم هب نا رةي امف

 اوءاج 1 < هلي تمطتف هب رمأف « ىرس هن أ : لجر ىلع اودهش رفن ىف ليقو

 . لوألا هنأ اننانف ث انأطخأ انكل و « قرم ىذلا اذه : اولاف . كلذ دمب لجرب

. ريخألا ىلع نوقدصي الو 7 مهيلع عرطتملا هيد : لاق
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 .ةميقلا وأ ، زرحلا وأ ، مويلا وأ ، عذوملا ىف نيدهاشلا ةداهش تفلتخا اذإ و

 . عأ هللاو . تاهبشلاب أردت دودحلا نأل ؟ عطقلا لطب

 لصق

 هنأ : رخآ هيلع دهشو ث الجر لتق هنأ : لجر هيلع دهش ء لجر ىف ليقو

 . لتقي : لاق هلتقب رمأ

 وأ 0 اذك موي هلتق : دهاش لاقف . حارجلاو لتقلا ىف دوهشلا تفلتخا اذإ و

 وأ ، ىممب وا ، دوعب وأ ، فيسب وأ ، رجحم وأ 7 اذك عضومو اذك ةنس

 ةديدحب وأ ث رخآ عضومو ، ىرخأ ةنس ىفو ث رخآ موي ىف : رخآلا لاقو . رجفخ
. قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . لطبتو . ةفلتخم ةداهش اهنإف . ىرخأ



 نونالثلاو عباسلا لوقلا

 بسنلاو ثاريملا ىلع ةداهشلا ىف

 نأ, : كلاهلا رارقإب ةنيبلا امهل أ ماقأو ، نانثا هثاريم ىعدا اذإ تيلاو

 ىدهاشأ نم ىلوأ بسنلا ادهاشف . بسنلاب نيدهاش رخآلا ماقأو . همع نبا هثراو

 . رارفإلا

 م

 ذ . امهنيب لاملاف « رارفإلاو بسنلا ىف امهنانيب توتسا نإو

 . ابسن برقألا لاملاف ء رخآلا بسن نم برقأ بسنب ةنيب تدهش نإو . ...

 ثراو هل ملعن الو ، نالف ثراو اذه نأ : اودهشي نأ دوهشلل زوج ال : ليقو

 . فورعم بأ ىلإ ايقتليو ث ثراولاو ثالامهلا نم بسنلاب اودهشي ىتح ث هريسغ

 . اذه لبق ادحأ ىتلي هنأ ملعنالو . امهنيب ةبارقلا لصتنو

 هر « نامثع ن ناهبن خيشلا نع 0 هللا همحر ىراولا وب أ خيشلا ربخأو

 .بأ تيملا نيبو هنيب تب ىتح ،الجر ثري لجر بسنب اودهش ًادوهش نأ : هللا

 نوعي مهو ع بسنلا ىف هب نيفراع كلذ لبق اوناكدقو . همسا دوهشلا ىسن دقلو

 فلكمالو 3 مهتداهش اوزيج ملف ، تيللا اذه قلي ىذلا بألا وهو 2 هثراو هنأ

 لدأ الو :لوةي نكاو .بيغ كاذ نأل ؛هريغ ثراو هل سيلو : لوةي نأ دهادلا

. هريغ اممراو هل
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 ىلإ كلاهلا نيبو هنيب بسنلا ءاقلإب ء ثاريملا بلاطا لهع ادهاش دهش نإف

 . ثاريلاب هل ىضقي نأ مكاحلل ىغبني هنإف . امهعمجي دج

 بسن ىلع وأ « هنبا وأ كلذ وبأ هنأ : ةنيبلا ماقأف « كلذ دعب دحأ ءاج نإف

 ع هنم ثاريملا ذخأي هنإف ثاريلاب هل كح ىذلا ، لوألا بسن نم هيلإ برقأ وه

 . ابسن هيلإ برقأ وه ىذلا ىلإ هدربو

 ريغ ةليبقو ىح نم ، نالف نبا نالف تيملا نأ : ةنيبلا ماقأ ، لجر ءاج نإ و

 عم حص ىذلا بألاو . بسنلا نع هلزعو « همه نبا نالف نبا نالف نأو . ىلوألا

 هبسن زوج الو ٠ هنم كالذ لبقيال كال نإ . مك احلا ةب كحو ڵ هغم هنأ مامإلا

 ء

 ٠ هنم تبث نا دعي

 هذه كرتو « هانمكردأ دقو ، تام لجرلا اذه دج نأ نادهاش دهش اذإ و

 هثروو { تام هنإ : الوقي ىتح 2 هنم هناريمب لجرلا اذه مكحب الف « اناريم رادلا

 . اذه هثروو اذه وبأ تام وأ ، اذه وبأ

 ك & هثراو هنأو ،اذكو اذك موي تام هابأ نأ : ةنيبلا لجرلا ماقأ اذإ و

 { اذىكو اذك ق ادص ىلع اهجوزت هنأ : لدع ىدهاشب ةأرما تءاج مث 2 هثاريم هل

 ك تام هنأ : ةنيبلا تماق دق ىذلا مويلا دب 0 اذكو اذك موي ىف اهب لخدو

 ىضقي الو . اهد وهش لطبي نأ مكاحلل ىنبنيف ، ةقسلادمي ةتسو ى رهشلا دمب رهشو

 . لوألا تقولا ىف بجو هتوم نأل ؛ ۔ىشب اهل

{ ةذيب رضحأو ‘ هتأرما تناك اهنأ لجر ىعداف 0 ةأرما تكله اذإ و
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 اهتإ : ةنيبلا تلاق اذإ ص تتام نأ ىلإ هتأرما اهنأ :دهشت نأ ةنيبلا فلكي الف

 . قالط الو ةمرح هنم تجرخ اهأ ملعن الو . هتأر.ا

 ركن أو ‘ ن ار اخأ مهل نأ : مهم نانما دهشف ‘ ةوخإ ةثالث ناكاذإو

 ؛الودع اوناك ولو ‘ ضعب ىلع ةم زولا ضعب ةداهش لبةت الف ، ناتق امهو ، ثلاثلا

 ىف امهعم لخديو . ةيوقتلاو ةبرثكلا ىف ء ايفن كلذب مهيلإ رجت مهتداهش نأل
 نأ الإ ، وه تام اذإ . هتثرو عم هثاريم ىف امه نالخدي الو « امهيبأ نم امهنريم

 . كلذب رقيو امهقدصي

 هتداهشف ‘ ةثرولا رثاس ركن أو { هيب أ نم لماح اهنأ هيبأ ةيراج رقأ نمو

 . هريغ ىلع زوجن الو ٠ هسفن ف هكلع ةزئاج

 نال نأ : نيكلاه نيرخآ نع ادهش نيدهاش ىف ڵ هللا هيدر دمح وب أ لاتقو

 هلام بهذ دقو لجرلا مدق مش . تامو هب بهذو « املا ثراولا ذخأو ، تام

 . اهريغ ةداهش نع ادهش امهمأل ؛ نييحلا نيدهاشلا ىلع مرغ الف « تامو

 هل حصي و © ٨4ثراو 6الن نأ : كالاهلا رارقإب نادهاش دهش اذإ كلذكو

 مرغ الف « لاا بهذ دقو . ثراو هل حص 7 ث لاملا هيل إ عفدف بسنب ثراو

 . قيفوتلا هب و . ملعأ هللاو . كلاملا رارقإ نع ادهش امهنأل ؛ امهيلع

» » »
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 نوأ:الثااو نماثلا لوقلا

 تاداهشلا نم اهريذل ةض راعملا ةداهشلا ق

 حصي لجرلا لام كلذو . ةلوبةم ريغ ةنهقاس اهريغل ةضراعملا ةداهشلا : ليقو

 ىذلا تقولا كلذ ىف ناك هن أ : دهشت ةني ىتأف ، نالن لتق هن أ ، ةنيبلاب هيلع

 . لقتلا هيف ىذلا دلبلا ريغ دلبب ى مهعم لجرال لتقلا ىلوألا ةنيبلا هيف تخرأ

 . دودحلا ىف كلذكو . ناكملا وأ ، تقولا ىف تبث اذإ ؛ لاومألا ىف كلذكو

 ماقأ مث ، اذكو اذك موي تام « انالف هابأ نأ : نيدهاش لجرلا ماقأ اذإ و

 كتلوأ خي رات لبق ،اذمكو اذكم ويتام هنأو ث هل بأ انالف نأ : ةنيبلا رخآ لجر

 . لالاب هلكح ث امهنم قبس نم نكلو ث لاملا ىف تبث بسنلا نإف . هدعب وأ

 ةداهشلا تناكو . كلذ ىلإ تفتلي مل ، لوألا عفدت ةنيب ماقأ رخآلا ءاج اذإف

 . ةضراعم ةرخآلا

 مقي ىتح مكاحلا فقو ث لالاب لو"الل مكحي نأ لبق ء ةنيب ىناثلا ماقأ نإف
 . اهب مكحيف ىرخأ ةنيب ىانلا

 ماقأو ، اهزرحأو ث ةيطع هاطعأ هابأ نأ : الودع دوهش ماقأ لجر ىف ليقو

 ىرت الف ، تام نأ ىلإ عيبيو ع لاملا اذه لكأي لزي ل مهابأ نأ : ةديبلا ةئرولا

. الو اع هدوهش ناكاذإ ، ىطعملل قحلاو 2 ةضراعم الإ مهتداهش
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 2 ءادهش ةعد رأ ةيلع دوهشملا ى اف ك لجر ىلع قح لدع ادهاش دهش نإو

 تفتلي الف ، اروز لجرلا اذ» ىلع ادهش نيدهازلا ناذه نأ : كال عم اودهشف

 . نيلدعلا ةداهشب لجرلا ىلع قحلاو . ةضراعم ىهو ى مهنداهش ىلإ كاملا

 . روزلابو لطابلاب دوهشلا ىلع ةداهشلا لبقت : ليقو

 . مد وأ لام نم هافلتأام نامض امهيلعف ، امهداهشب مكاحل مكح دق ناك نإ

 كلذب تحم اذإ ءاهب مكحم ملو « امهتداهش تلطب « مكاحلا عقي ل ناك نإ ه

 . كلذ مهناف . اهيلع نيلدع ةداهش كلذ ىف زوجيو . اروز اودهش مهنأ س ةنيبلا

 تام هنأ : نادهاش ةيلع دهش بثاغ لجر ىف ء هللا هحر ، ديعس وبأ لاقو

 امهنم لبتي ال هنإ .ىح هنأ : ادهش نادهاش ءاج مش « هتأرما تجوزتو 2 هلام مسقو

 . توملا حص اذإ هتوم دعب . ن ,كيالو ء كلذ

 الجر لتق هن أ : امهل ىلو ىلع ادهش نييلو ىف 4 هللا همحر ك دمحم ىلأ نعو

 ٠ ةلوبةمىهہف لوبقلا لمتحم امم امهتدا,ث تن اكنإ :لاقف ؟ هدنع امهتلزن. نوكت ام

 . امهتداهثب هديقي نأ مكاحلا ىلعو . امهنيالو كرتي نأ هل سيلو

 .اهب مكحم نأ مكاحل زجي مل ' لوبقلا نع ةديمب ةيفانتم امهتداهش تناكن إ و

 ٠ هريغ مكحلا ك احلا ىلويو

 حاص ناك ث هللا ةحر { رةصلا نب نازع ةيواعم \أ نأ ول : كلذ لثمو

: نيع ةفرط هقرافيال هراهنو هليل رك احلل
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 ادش ) هلا 4ح>ر ىلع ن ىسومو هلا همحر بوبحم س دمح لثم لجر لصوو

 بذيإلو« مكاحلا هيف بحاصم رهىذلا تقولا ىف ،الجر لتق هنأ : ةيواعم ىبأ ىلع

 نأ هل زج ملو « ةريرس امهنم أ بي نأ هلو . امهنم كلذ لوبق مك احال زجي مل ، هنع

 ىلوتملاو» ن كيال و .ه رجغ هلع مكحلا ىلوينأ 7 .هر ادهش ىذللا قحلا لطبي

 . ةفصلا هذه ىلع مكحا

 دشو { ةكمب رحنلا موي { انالف لتق هانبأ ر نالز نأ : نادهاش دهش اذإ و

 نه ىلوأ لتقلا ةداهشف . ناب ةمسلا كلت ىف ، رحنلا موب هارأر امهنأ : ناد هاش

 . هلتقب هيلع ادهش نم هب لتقي و . ةايملا ةداهش

 . ىلوأ توملا ةداهشف ، دحاو موي ىف ةداهشلا اوعزافت نإ و

 موي ةأرملا هذه جوزت هنأ : نورخآ دهشو ، رطفلا موي تام هنأ اودهش نإ و

 . دلولا الو ‘ قحلت ال ةأرملا نإف . ايهنم هذلو اذهو . ةجسلا كلت ف ك رطفلا

 ىلع درو « امهتهاهثب لتق نمب التق . انبذمك : نادهاشلا لاقف ٠ ايح ءاج نإف
 . ةدحاو هرد 77

 امهتمزل ڵانل هش : اولاق نإ و . ءىش امهتثرو ىلع دريالو . نالتقي : ليقو

 . ةيدلا

 رمحأو ك رخآلا قر امهنم دحاو لك ى عداف نالجر مكاحلا ىلإ رضح اذإو
 ؛هاوعدالو.ىنانلا ةغيب لبقت ملا اهدحأىلع مكاحلا ىضم اذإف .ةنيبلا امهنم دحاو لك

. رخآلا ىلع ضرتعم هنأل
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 هاقأف ء نيدهاش ترمغحأو 2 اهيبأ لا. نم اها ريم تبلط ةأرما ىف ليقو

 همأل ىهو اهثطو « همأل ةيراج ةنبا اهنأ : ةنيب اهرخأ .

 ادصهاش هلامبيالو اهشاريمو هغم اهبسن تبث دقف ، هتنبا اهنأ نالدع دهش اذإف

 هريغ جوز ذثموي هذهل ناكو . هتجوزل ةمأ نم هتنبا اهنأ ادهشي نأ الإ ى اهيخأ .

 هلو . هتجوزل ةمأ هثرت ىهو اهبسن هةحليالو ء لطبيو زوجيال اذهب هرارقإ نإف

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . شارفلا

جب ++ ب
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 كلذ هبشأ امو ءىشلا نم ةءاربلا ىلع ةداهشلا ىف

 ىه : لاق . هب هبلطي ناكس قح نم ترألا دنع الجر أربأ « لجر ىف ليقو

 . فعضت توملا دنع انعم ةيطملاف ء ةيطع كلذب دارأ ناك نإو . ةءارب

 :لاقنإ : رثؤملا وبأ لاق .زئاج ةل وهف ، هنم ىفوتسا هنأ ىلإ بهذ ناكنإ و

 نم ءىشل هكرتالو ، هتيطع زوجنال ضيرملا ةيطعو « هل كرت اذهف ، هنم هتأر أ دمت

 4هح ٠

 :لاقو . هلامنم ءىرب ُهلامب طيح ند هيلعو « ةافول ا هت رصح لجر ف ليقو

 ةزاجإ ىلع ىوقأ امف. لاق امف امهنم ناكن إ :لاق .هل وهو هيف ىل لوحال نالفل ىلام
 وأ ، ثاريم نم ببس كلذل نكي مل نإ و . بذكلا دلبلا لهأ همهتا اذإ ، كلذ

 . ديف لاق امبو هلامب ىلوأ وهف « كلذ وحم وأ ، هل ىصوملا نم ىوعد

 © دالوأ اهنم هل راصو « ةمأب جوزت لجر ىف س رفعج نب دمحم نب رهزألا لاقو
 وحنك ناك نإف . هلام نم ءىش نم اهنم هدالوأ ىلإ ءىرب توللا هرصح ٣

 . مهنمت ىف عفدي كلذ ناك هب نورتشي ام

 . مهدعب نم هثراو ىلإ اثاريم مجر ، كيلامم اوبهذ نإ و

 . زوج ال ضيرملا ةيطعو . ةيطع ةءاربلا : ليقو

. زارحإب الإ تبثال ، دحأ ىلإ ءىشلا نم ةءاربلا : ليقو
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 نم تثرب دق : هل لاقو . مما رد وأ بهذ لجر ىلإ تملس « ةأرما ف ليقو

 ىلع هقرفو 0 تئش فيك هس » هنم 1 ف تنأ : تلاق وأ ك ءارمذلل ءىشلا اذه

 لبق نم هيف تعجر اذإف . تفصو ام ىلع . اهايح ف هلط تعجر ش . ءارقفلا

 . هب ىلوأ ىهو اهيلع هدرين 2 مهيلع رومأملا هقرفي ملو « ءارقفلا ىلإ لصي نأ

 . قدصملا وهف ءارقفلا ىلع هقرف دق : لاق نإ و

 . هيلع كلذ امه ناك هتقرفت لبق هعيب دعب هنمك تدارأ نإ و

 لاقو . قوقحلا نم ءىشلجر ىلع لجرل ناك اذإ ٠ : ا همحر ذيعس وبأ لاق ١

 . ةءارب كللذ نكي م ‘ ل كيلع ام كيل ١ تثر لق : هل

 . ةءارب كلذ ناك 4 كلذ هنم لبقو كهنم لبقو { هنم كتأرأ دق :لاق نإ و

 وأ > ناويحلاو لوصألا نم ) لاملا نم ءىش ف ةكراشمو ةعزافنم امهب ناكول و

 بجوم كلذ نكي مل « هنم كتأربأ دق : هل لاقف . هتمذ ىف هيلع اقلعتم سيل وه ام
 ؟ ى

 .هنم هارا ام هل

 ، ةيلع هزرحأ اذإ ء آزثاج كلذ ناك كلذ نم كيلإ تئرب دق : لاق ولو

. قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . ةيطعلا ماقم موقي هنأل
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 ن وعل ر ل ١ ل وقل

 ظافلألا ىف

 : باتكلا ردص ىف بتاكلا بتك احيحص ىصوللا ناك اذإ ةيصولا ظفل

 محرلا نمحرلا هللا سب

 ةحص ىق ، ىلالفلا نالف نبا نالف ىدنع هب ىصوأو « هب رقأ ام باتك اذه

 نأ دهشي . مالسإلا ةلمحب رتم ذئموي رهو © هلعفو هرجأ زاوجو ك هندبو هلقع نم

 نأو . هلوسرو هدبع و ىبلا ادمع نأو ، هل كيرش ال هدحو ث هللا الإ هلإ ال

 & هب ءاج اث آرسفمو الجت « نيبملا قحلا وهف « هللا نع تَط دم هب ءاج ام

 . بير الو كلذ ىف كش ال

 « هتوم دعب هلام نم هسفنل هل جاتحم ام ميمحب ث اذه نالف نبا نالف ىصوأ

 © هربق ىف ىراوي نأ ىلإ ، ىف وملا زاهج نم ث كلذ ريغو ، هطونحو ةنفكو هرطعل

 © مادإو ماعط نم ى رشبلا نم ث همأمو هءازع رضحب نم هيلإ جاتحبو ىراوي امبو

 . اذكو اذكبو ، هيصو ىأر ىلع ص هتوم دعب هلام نم كلذ ذفني . ضرحو لحو

 لك ةرافك ، تاولص تارافمك سمخ و « هن وثرب ال نيذلا ، ةيبرقأل ةضف ةير ال

 . انيكسم نيتس ماعطإ نهنم ةالص

 > هزاضقو هلدب ةمزل !| ع ءاضقو الدر ك انامزرهشأ ةسح هنع موردصي نم ةرجأبو

. ناضمر رهث موص نم



 س ١٦٠

 . ةكمب ىذلا مارحلا هللا تيب ىلإ « مالسإلا ةجح هنع جح نم ةرجأبو

 : هيبحاص ىلعو ، هيلع هل ملسيو 2 برغيةنيدمب ةلط دمع انيبن ربق هنع روزيو

 . امهنع هللا ىضر رمعو ركب ىبأ

 همزل امع ةضف ةير البو امهيف تابجاولاميمج ةرايزلاو ةجحلا هذهف هنع لعفيو

 . هلام ةاكز نم

 ابر هل فرعي ال نامض نم « نيملسملا ءارقل ةضف ةير ال نيرشعب و

 . اذك دلب نم 4 عماجلا دجسملل ةضف تابر ال سمخبو

 .اذك ةبرق نم ىالفلا جلفلا حالصإل ةضم تايرال ىنامثو

 نم ث ةضف تايرال رثع ىالفلا نالف نبا نالفل هيلع نأب اذه نالع رقأ

 . ةضف ةيدص ىنالفلا نالف نبا نالفل هيلع نأو . هنم هنم نامض

 . ابر هل فرعي مل نامض نم ةضف ةيرال اذىكو اذك دلب ءارقفل هيلع نأو

 عضوم نم ث ىالفلا هلام نم ث ةينالفلا هتلخنب اذه نالف نبا نالف ىصوأو

 اهتلغب رطفي ، اذىك ةيرق نم ث اذك جلف نم هئام نم اهبرشب ث اذك دلب نم اذك

 . ةمايقلا موي ىلإ ةدبؤم « اذك ةيرق نم اذكد جسم ىف ع ناضمر رهش ومباص

 ءاضقو ، هتيصو ذافنإ ىف هيصو ع ىنالفلا نالف نبا نالف اذه نالف لعج دقو
. هدالرأ ىفو هن و©”د ءاضتقا و ا هنيد
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 . ةياصولا رمأ ىف هل هزيجي نأ : هل زوج ام عيمج هل زاجأو

 .هتيصو ذافنإ ىلع همايقب هل ةرجأ هلامنم ةضف هيرال اذكو اذك هل لعج دقو

 ريغ وأ ، ناك اتباث ،ةقرولا هذه ىف هيلع بوتكملا عيمج اذه نالف تنأ دقو

 . هت وم دعب هلام نم هذافنإب ىصوأو . هسفن ىلع هتبثأ دقف . تباث

 اذه ىف بتك امم لمعيالو : باتكلا رخآ ف بتكيو بتاكلا طاتح و

 وأبتاكلا ناكاذإ ( هب اوصو هلدع فرعيو ‘ نيملسملا ىلع صضرع: ىتح 0 باتكلا

 . للا ىف هتلزنم لجأ نم ىوتفلا _: أطخلا ىف نامضلا هنع عفري ال نمم ىعولا

 ىموأو 2 ٥و رقأ ام باتك اذه : بتاكلا بتك اضيرم ىصروللا ناك نإو

 ةيقبب ىتأيو . ناصقن هلتع ى نأ ملعنالو . ضيرم رهو ، ىنالفلا نالف نما نالف هب

 . هنيعب ظفللا

 ‘  الفلا نالف نبا نالف هب ىصوأو هر رقأ ام باتكلا اذه : بتك نإو

 . اضيأ زاج ، هتيصو زارجو هضرم ٢

 هل نبي ملو ، لتعلا ةحصب لبق نم ىصوملا فرعي بتاكلا ناك اذإ اذهو

 ىتح ،لوألا لصألا ىلع همكح نأل ؛ هريغالو ضرملا نم هلتع ىف رييغت هب ثدح هنا

 7 اذه نأ وجرأو .لع هللاو . تانأآلا وأ ثادحألا نم ءىشب هع هلامتةنا حصي

 . عأ هللاو . اياصولا ىف تبني

) ١١ - نيلاطلا جهنم / ١٠ (
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 همصو دحاو الجر ىصوملا لمج اذإ اذهو .

 نالفو انالف اذه نالف لعج دقو :بتك ةأرماو الجر وأ نيلجر لمج نإ و

 . هتيصو ذافنإ ىف ييصو امهسنيو ث ةنالنو انالف وأ

 : بتك ةأرماو نيلجر وأ « نيتأر.او جر وأ ، لاجر ةثالث لعج نإ و

 { ةنالفو ًانالفو انالف وأ انالف وأ 2 انالفو انالفو انالف اذه نالف لعج دقو

 ىلإ 2 هنيد ءاضقوء هتيصو ذافنإ ىف ، هئايص وأ ىف مهبسنيو ةنالنو ةنالفو ةنال وأ

 . ملعأ هلاو . انركذ اكظ فالا ماع

 : عيلا ى ةلكو ظ
 نالف نبا نالف نبا نالف ماقأ دق هنأ : ىالفلا نالف نا نالف ىدنع رقأ دق

 هيفامب ع اذيك ةيرق نم اذىكم ض ومب هل ىذلا ،ىالفلا هلام ميب ىف 2 هل اليكو ىلغلا

 نم ى هيقسل داتعملا 2 هلام نم هبرش عم هيلع لمتشي امو 2 هقرطو هقوقحو هدودح و

 عطقلاميب سانلا نم ءاشي نم ىلعو « نمتلا نم ءاشي امب « اذك ةيرق نم ث اذك جلف

 هتل زنمهلزنأ و ے هسفن ماتم كلذ ىف هماقأ ،ىرتشملا نم نملا ضبقو . رايخ عيب وأ

 . زوح اذه نأ وجرأو . خيراتلا بتكيو . ةيعرش ةتباث ةحيحص ةلاكو ٫

 : حوزنلا ةلاكو ظفل

 هتخأ وأ 2 ةنالف هتنبا جيوزت ىف « هل اليكو ىنالفلا نالف نبا نالف ماقأ دق

 نالةنبا نالقب ث ءاسنلا نم ه وزت ىلينم وأ ،ةينالفلا ناله نبا نالف تنب ةنالف

 ، قادصلا نم هيلع ناقفتيام ىلعو ءافكألا لاجرلا نم ءاشي نمب وأ ء ى الفلا

. ةيعرش ةتباث » ةحيحص ةل كرب هتلزعم هلزنأو ) همواقم كلذ ٣ ه.اقأ
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 : بتك ث اهسفنب ةأرملل ةلاكرلا تناك فإو

 اكنم وأ ، ةنالف هتخأ وأ 2 ةنالف هتنبا ء ىنالفلا نالف نبا نالف ماقأ دق

 ك نيملسملا ىلاجرل! نم ديرت نم" رمأت نأب ك اهسسقن جيوزت ىف { هتليكو هجن وزت ىلبي

 نم هيلع ناقفتي ام ىلع « نيملسملا ءافك ألا لاجرلا نم ءاشت نمب اهجوزب نأ

 .ةيعرش ةتباث ، ةحيحص ةلاكوب هتلزنم امهلزنأو هسفن ماقم كلذ ىف اهماقأ «قادصلا

 : قالطلا ىف ةلاكو ظفل

 قالط ىف ‘ هل اليكق ىنالفلا نالف نبا نالف ىنالقلا نالف نبا نالف ماقأ دق

 وأ 0 نيةينالالا ةنالفو ةنالف : هيتجوز وأ ى ةينالفلا نالف تفب ةنالف هتجوز

 نم ءاشام ب خ انسف ,. نهجسنيو « تاينالغلا ةنالفو 0 ةنالذو ث ةنالف : : هجاوزأ

 . اثالث وأ نيتنثا وأ ةدحاو ، قالطلا

 ، قالطلا ن . لكل هل دح ام ليكولا قلطيف ، قالطلا نم ائيش هلدح نإ و

 . ةتباث ةيعرش ةحيحص ةلاكوب ، هتلزنم هلزنأو ، هماقم كلذ ىف هماقأ

 : هتجوز ديب قالطلا لعج ظفل

 ةين الفلا نالف تنب ةنالف ، هتجوز قالط ىالفلا نالف نبا نالف لعج دق

 اذك وأ 0 امري اذكو اذك ىلإ « تدارأ ام ىتم 2 هتم اهسفن قملاعت نأ ك اهديب

 .ةنس اذك اذك وأ ، ارهش اذك

 ل ملاو ةلاكولا ظفل ىف ه هرك ذ ‘ لاعفألا نف . ءىش اهقالط ل٥ج قلع نإ و

ةيعرشةتبان ة ةحيحص ةلاك , ج ال وأ نيتنا وأ { ةدحاو اهسفن قلطت تءاش نإ



_ ١٦٤ 

 : بتك هتجوز ةأرابم ن هريغ لكو نإو

 ىربي نأ « هل اليكو ىنالفلا نالف نبا نالف ىنالفلا نالف نبا ناف ماقأ دق

 اهقح نم اثيرب نوكي نأ ىلع ث قالطلا نارب ى ةينالفلا نالف تنب ةنالف هتجوز

 . هيلع اهجوزت امم > اهل هيلع ىذلا اهقادصو

 اذك نم 7 نوكي نأ ىلع هرك ذ ك اهقح نم ءىش ىلع ناءربلا ناكنإو

 ةل , { هتل زغ۔ هلزس أو % هسقن ماقم كلذ ف هماقأ اهل هيلع ىذلا اهقح نم 0 اذكو

 . ةيعرش ةتباث ةحيحص

 {.. :مهفن
 ةمساقم ىف س هل اليكو نالفل نالف نبا نالف ىنالفلا نالف نبا نالف ماقأ دق

 ىلا ، كالمألا نم هبيصن ىف وأ ، اذك ةبرق نم هل ىلا كالمألا ىف « هئاكرش

 عيمج نم وأ ، )ذك ةيرق نم ث ىلالفلا نالف نبا نالف ، هكلاه نم اهثرو

 ضبق ىفو 2 ةرباخمب ءاش نإو . مهسلا برضي ءاش نإ ، تناكام انئاك« ىرقلا

 ىف هماقأ 2 ديربو ءاشي ام ىلع اهيف فرصتلاو 2 ةروكذملا كالمألا هذه نم هبيصن

 . ةيعرش ةحيحص ةل اكوب هتلزنم هلزن و { همامتم كالذ

 : نويدلا ىضاقت ىف ةلاكو ظفل

 بلط ىف هل اليكو الفلا نالف نبا نالف فالفلا نالف نبا نالف ماقأ دق

 ضبق ىفو ، سانلا عيمج نم 4 ققح هيلعهل نم ميمج نم 4 قرةحلا نم هل ىذلا عيمج

ةيب ةماقإب رأ 2 هب هل مهنم رارقإب { سانلا عيمج نم ، قر ةلا نم هقحتسي ام عيمج
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 ىعدينذلا سانلام مج نم ؤ نيملا نع اقح هيلع ىعدي نم لوكنب وأ { مهيلع هل

 { ةيصووأ ثاريم وأ ،نيد لبقنم "مهيلع هل هيعدي ىذلا قحلا ناك اقح مهيلع هل

 ماكحألاهنم دارأنم ةك احم ىفو ءقحلا هرجو نم هجو وأ ك ةراجإ وأ ، رارقإ وأ

 هيملع ةنيبلا عاتساو ، هل ةنيبلا ةماقإ ىفو ص نيملسملا نم لدعلا هأ ماكح دنع

 ، همصخ ةحلاصم ىفو ، نيهملا هيلع هل تبجو نإ ، همصخ فيلحت ىفو همصخ نم

 نم ، ءاشي نمع هقح نم ، هطح ىرب نمط > ىفو ي هل اريفوت هحلص ىأر تإ

 ىلإ هقح ىف س هترافنديري نم ةرافن فو . قوقحلا نم ءىش مهيلع هل نيذلا سانلا

 نم وأ هقح نم هتءارب ديري نم ةءارب ىفو . كلذ ىأر اذإ لجألا نم ءاشي ام

 رمألا زئاج هلمجو ث هسفن ةلزنم هلزنأو ، هسفن ماقم كلذ عييمج ىف ةماقأ . ةنم ءىش

 . ةيعرش ةتباث ةحيحص ةلاكوب 2 كلذ عيمج ىف هتع

 : ةعفشلا ىف ةلاكولا ظفل

 ذخأ ىف « هل اليكو ىنالفلا نالف نبا نالف ىالفلا نالف نبا نالف ماقأ دق
 هل بحن ام عيمج نمو سانلا عيمج نم ةعفشلا هنم هل بحم نم عيمج نم 4 هتعفش

 نمتلا راضحإ ىو « راضملاو قئاقحلاو تاكرتشملا نم ءايشألا عيمج نم ث ةعفشلا هيف

 ' كلذ ىف هماقأ ث ةعفشلا هل ذخأ ام نيح نم 0 مايأ ةثالم ىف ، هريغ ,أ هلام نم هنع

 . ةيعرش ةتباث هحيحص ةلاكوب ڵ هتلزنم هلزنأو « هماقم

 : قتعلا ظفل

 ماحةقالو 2 ىلاعت هللا هجول 0 انالف هكولمم ىنالفلا نالف نبا نالف قتعأ

, هتهرول هدعب نم دحأل هيلع ليبس ال ص ةقر كف ةبقعلا ام كاردأ امو . ةبقعلا
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 هنم ارضع هنم وضع لكب .ذع قتعي نأ هللا ىف ءاجر ءالولا ليبس الإ مهريغ ال ه

 . جتلا 1 هل رسرلو هل ةعاط ‘ هرا ةاضرم ءاغتبالو ك زانلا نم

 : قتعلاب ةيصولا ظفل

 ،ان رافدكولمم نأ وأ نالف نبا نالف هكولمم نأ :ىنالفلا نالف نبأ نالف ىصوأ

 . ةبتنلا ام كاردأ امو . ةبقعلا محتقا الف . ىلاعت هللا هجول رح ره تومي موي

 ٠ ءالولا ليبس الإ مهريغ الو هتثرو نم دحأل هيلع ليبس ال . ةبقر كن

 نه ث كالذب هل هنم ةيصو ، قتملا هنم قحتسي نأ دعب اذكو اذكب هل ىصوأ دقو

 :ل دمح هلوسرلو هلل ةعاط ، هتوم دعب هلام

 : ضايقلا ظفل
 2 هلام ىنالفلا نالف نيا نالفل مفد دق هنأ : ىنالفلا نالف نبا نالف رقأ دق

 ن ههيقسل ‘ داهملا هلاه ن٥ 4 رشب ك اذك ةيرق نم ‘ اذك مضوم نم ‘ اذك ىحللا

 ، هيقا وسو هقراطو هقوتحو هدودحم و « هيف ام عيمج ‘ اذك ةيرق نم { اذك جلف

 عض وس ه نم فالفلا هل ام اذه نالف هل عفد امم اضرع ي قوقحلا نم هيلع لمتشيامو
5 

 ةيرق ن ث ا ذىكج حاف ن. ي هيقسل داستعملا هئام ن هبرشو 2 اذىك ةيرق نمو ث اذك

 ام ناملاع امهنأ : ناذه نالف و نالف رقأو لصأب الصأ ايه امهنم اضايق ، اذك

 ة.غر « اهد ود - ن . ءىشب الو « اهب نيلهاج ريغ ، لوصألا هذه نم.. املستو الس

. هاركإ الو ث ةيقتالو رنب ريغ نم كلذ ئف امهنم



_ ١٦٧ _ 

 : ةلسافا ظفل

 { هضرأ ىفالنلا نالف نيا نالنل عفد دق هنأ : ىف هفلا نالف نبا نالف رقأ دق

 هئام نم هام ةداب م. « اهقرقحو اهدودح ميمجب ك اذك ةيرق نم ي اذك عضوم نم

 اذه اهيقسيو ، لخنلا نم ، ءاشي امم الخ اهلسفيل ، اذك ةيرق نم ، اذك جتلف نم

 ىلإ وأ ، اذك د> ىلإ لخنلا ريصي نأ ىلإ ، اهحلصيو اهرمعي و ، روكذملا ءاملا

 لخنلا هذهو ضرألا هذه ةلك أم لسافلا اذه نأ ىلع . ةنس اذكو ث اذك

 وأ ، لسفلا اذه وأ ، ضرألا هذد ثاث لسافلا اذه نأ ىلع وأ 2 ةنس اذكو اذك

 هيلععقوام ىلع ءةلسافملا هذه لسافلا ىنعأ . اذه نالف لبق دقو . كلذ نم فصنلا

 طرشلا هيلع عقو ام عيمجب هسفن ىلع لبقو ، طورشلا عيمج نم ى امهنيب قافنالا

 ضرألا هذهب نيلهاج ريغ ناملاعامهنأ :ناذه نالفو نالف رقأو .قافتالا اذهنم

 . امهنيب قافتالا اهيلع۔عقو ىتلا طورشلا هذهو ءاملا اذهو

 : ريجألا ىلع ةجحلا دقتع ةراجإ ظفل

 اگاح جرخم نأ كنفن ترجأ دق كن أ : نالف نبا نالفاي كيلع دهشن اذك

 .فالنلا نالف نبا نالف ثالاملا نع ةكمب ىذلا مارحلا هللا تيب ىلإ ، مالسإلا ةجح

 : هيبحاص ىلعو ك هيلع هل ملستو ، برقي ةنيدمب ةن دح انيبن ربق هنع روزنو

 هلعفي ام عيمج 0 ةرايزلاو ةجحلا هذه ىف هنع لعفتو . امهنع هللا ىضر رمعو ركب 3 ]

 اذكب هب ىصوأ ام هنع ةاضقو ادأ تابجاولا عيمج نم نورمازلاو نوجالا

 . ةضف ةيرال اذكو

تيذر دم 2 نالف نبا نالفاي اذك : هرجأتسا ىذل ليق . معن : لاق اذإف



_ ١٦٨ _ 

 ، ىصوملا نالف نبا نالفل ، ةرايزلاو ةجحلا هذهب ، ًاريجأ اذه نالف نبا نالف

 ةراجإلا هذه كسفن ىلعتيضمأ دقو . ةروكذملا طورشلا هذه ىلع « هنع امهيدؤيل

 ناكلا طرشلا مامت ىلع { اهتيدأت كسفن تمزلأو ، كسفن ىلع اهنلبقو اهنيضرو

 . ملعأ هللا و . امهيلع كلذ تيث . معن : لاق اذإف

 : حوزنلا دقع ظفل

 ناودعالو ،نيقتملل ةبقاعلاو . نيملاعلا بر هل دحلاو . محرلا نمحرلا هللا مسب

 . نيعمجأ مهيلعو هيلع ملسو هلآو ىبنلا دمع هلوسر ىلع هللا ىلصو . نيللا ىلع الإ

 . تاومألاو مهنم ءايحألا : تانمؤملاو نينمؤملا عيمجلو ىلرفغا مهللا

 { اذه نالف نبا نالف تجوز دق ىأ نورضاحلا ةعاجلا اهيأ كدهشأ فإ م

 هيبن ةنسو « لزنمل هللا باتك كح ىلع « اذه نالف اهيلو نذإب نالف تنب ةنالف
 نسح ىلعو . ناسحإب حيرست وأ « فورعمب كاسمإ ىلعو . متو دمحم ء لسرملا

 ىلعو ى امهف بجاولا ءادأو ،اهنع ةءاسإلا عفرو ،اهدنع ةبحصلا ليمجو « امف ةرشعلا

 . لجاو لجاع قادص

 ثالذ ىف موقي نم ىلإ وأ ، اهيلإ كلذ ىدؤي ، اذكو اذك كلذ نم لجاعلاف

 . اهناقم

 ثودح ىلإ ع هيلع امه الج ؤم اًيسنم انيد س اذكو اذك كلذ نم لجآلاو

 هيلع ال بحي ةمرحم «هنم ةنونيب وأ ، قارفلا هرجو نم هجو وأ ، قالط وأ٬ توم

. قادصلا اذه



 _ _ ١٦٩

 ةمصع هتهزلأف . نالف تنب ةنالفب ، اذح نالف نبا نالف تجوز اذ_ه ىلعف

 . نالف . اهيلو نذإب اهحاكن

 اونوكف . لجآلاو هنم لجاعلا قادصلاو ڵطرشلا اذهىلع هل ةجوز اهلبق نإ

 . نيدها ذلا نم هيلع

 انأ ، نالف نبا نالفاي كيلع دهثن اذك :جيوزتلا امهيلع دقعي ىذلا لوقي مث

 طورشلا اذ ىلع كل ةجوز نالف تنب ةنالف تلبق دقكنأب : نورضاحلا ةعاجلاو

 . جيوزتلا هيلع مقو ىذلا قادصلاو

 نالفتنب ةنالف تلبق دق:لق : جيوزتلا امهنيب دقعيىذلا هل لاق . معن :لاق اذإف

 هلجاع اذه جيوزقلاهيلع مقو ىذلا قادصلاو طرشلا اذه ىلع ،ىل ةجوز ث ةينالفلا

 . كلذب ىسفن ىلع اه تلبق دقو . هلجنآ و

 اهسنن رءأ كلمت يتلا ةأرملا هتيض ر اذإ جييوزتلاتبث لوقلا ىف جوزتملا هعبتا اذإف

 ىلإ جاتحم الف ، اهديس اهكلم اذإ ةمألا وأ ، ةيبص ىهو ص اهربأ اهكلمي قلاو

 . ملعأ هللا و ٠ اهاضر

 : بتك هسقن ىلع لجآلا قادصلا بتكي نأ جوزلا دارأ اذإ و

 نالننبا نالفتني ةنالف هتجوزل هيلعنأب :ىنالفلا نالفنبا نالعنبا نالف رقأ

 وأ ، ىنأ .داخ وأ ، ريرح فاحل و ةضف ةيرال اذك اذك ث ةينالفلا نالف نبا

اهجوزتىذلا لجآلا اقادصاهملام نك اسم نماتكسمو : اَبقادمح امداخ وأ { آرك ذ



 ۔ ٧٢٧٠ ١ _

 ء 1 ء . ,
 نم هج و وا ك قالط وا ك بوم ثودح ىلإ ) هيلع الل الج . > ام نم .د همل `

 . قاددلا اذه هيلع امه بحي . ة.رحم هن. ةن ونيب وأ ، قارفلا هدجو

 & لجاعلا اهقادص نم اذكو اذك هذه ةنالفل هيلع نأ : اذه نالن رقأو

 . روكذملا قحلا اذه ةيتبت ىف هيلع ةفدصم اهلمج دقو . هيلع اهجوزت ىذلا

 : نيدلا ةباتك ظفا

 فدصن ىالنلا نالن نبا نالفل هيلع نأب : ىلالفلا نالف نبا نالف رقأ دق

 ةعبرأوء ةضف ةرالةنامثالث و ،ةضف ةيرال ةرشع ىنثاو 2 ةضف ةيدصو 2 ةضف ةيدع

 نينس ثالثو { نامز ىرهشو 0 هاي أ ةرشع ةم ىلإ { ةضف ةير ال فل أ نيرشعو

 . باتكلا اذه خيرأت نم { انامز

 ةيتبت نم © هيلع هيعدي ايف ث هيلع قدصم 2 اذه انالف اذه نالف لعج دقو

 . روكذملا قحلا اذه

 : فلسلا ةباتك ظفا

 ةس ىفالنلا نالف نبا نالفل هيمع نأب : ىنالفلا نالف نبا نالف رقأ دق

 ارفو ، ةرذ بح بيرج نيرشعو « ةرذ بح ةبرجأ ةنالثو ، ةرذ بح كيك اك

 خيرات نم ث انامز رهشأ ةثالث ةدم ىلإ هل هيلع افلس 2 رمت ةرهبأ ةثالثو رمب ىتلس

 . باتكلا اذه

 قحلا اذ» ةيةبت نمه ه. تاي امف س هيلع اتدص. 2 اذه ان ال اذه نالو لمج داقو

. انه و ك ٢ ا



- ١٧١ _ 

 رسب راهب ث فالغلا ن: ة نبا نالفل هيلع نأب : ىالفلا نالف نبا نالف رقأ

 خيرات ن. : انامز رشأ ةرشع ةدم ىلإ هل هيلع افلس 2 رانلاب ايلغم ابا ، ىلسبم

 . باتكلا اذه

 اذ» ةيقبت نم هيلع 4ہعذي امف ‘ هيملع ًاقدصم اذه 1 ؤ اذه نو لعج دقو

 . بوتكملا قحلا

 : ةبراضملا ةباتك ظفل

 ىفالنلا نالف نبا نالف نم ضبق دق هن أ : الفلا نالف نما نالف رقأ دق

 .ةب راضملا ليجس ىلع ، ةضف ةبرال ىفلأو ث ةضف ةيرال ةئايعبرأو ، ةضف ةيرال نيسمخ

 . كلذ نم هيلع ناقفتي ام ىلع وأ ، نافصن امهنيب وهف ، حير نم هللا قزر امو

 : عطقلا عيب ةباتك ظفل

 ىعسملا ، هلام ىنالفلا نالف نبا نالفل عابدق هنأ : الفلا نالف نبا نالف رقأ

 هرطو هقوقحو هدودحو « هيفام ميمب اذك ةيوق نم ، اذك عضوم نم 4 اذك

 ن ع هام نم ءام رثأ ادك اذك مم « قوقحلا نم هيلع لمتشي امو 2 هيقاوسو

 لهأ هب ققاستي ام ىلع ث راهن عبر وأ ليل عبر وهو . اذك ةيرق ىف ع اذك جاف

 غ عي اذه دود_> عيمجو 6 تاقوألا ىف ه اقت نم مهنيب رودي ام ىلعو ك دلبلا

 ، ةضف ةيرال نيسمخو : ةضف تايرال سمخ ، هحوفدو ةيقاوسو هقرط و هقوقحو

 اذه نالف "ىرب دقو . عطق عيب ؛ ةذف ةيرالفال آ ةسمخو ص ةضف ةيرال ةئامسمخو

. ءافيتس!و ضبت ةءارب اه رول ذلا نملا نم 2 اذه نالافل



 س ١٧٢

 نم ث هتيب الفلا نالف نبا نالفل عاب دق هنأ : ىنالفلا نالف نيا نالف رقأ

 لمتشيامو ، هكلاسمو هقرطو « هقوقحو هدودحعيمجن ك اذك ةيرق نم اذك ةلحم

 ، راجشأو رثبو ءامغو نوعدو 7 عوذجو باشخأو باوبأو ديدح نم هيلع

 عيب { ةضف ةيرالةثاتسو { ةضف ةيرال ةرشع سمحو [ ةضف ةيرال عرب ٤ سوردو

 . مطتل ةلا

 ضبق ةءارب ، انه روكذملا نملا نم { اذ__.ه٨ نالفل اذه نالف ىرب دقو

 َ . ءافيتساو

 : رايخ عيب ظفل

 ثلث ث ىنالفلا نالف نبا نالفل عاب دق هنأ : ىنالفلا نالف نبا نالف رقأ دق

 لاملا اذه نم ث ءارجأ ةئالث نم ءزج وهو . اذك ةيرق نم ث اذك ىمسملا ع هلا.

 هب رشبو ث هيقاوسو هقرطو هقوقحو هودودحن و ‘عيبملا اذه ىفام عيمجو ك روك ذلل

 ث ةضف ةيرال ةرشع مبسب اذك ةيرق نم ٤ اذك جلف نم هيقسل « داتعملا هئام نم

 اذه خيرات نم ء انامز ةنس نيسمخ ةدم ىلإ رايخ عيب 2 ةضف ةيرال ةثامامتو

 . باكلا

 . انه روكذملا نملا نم ، اذه نالفل اذه نالف ىرب دقو

 ةيتبت نه ك هل هيلع هيعدي امف « هيلع قدصم اذه انالف اذه نالف لمج دقو

ان ر رك ذللا عيبل ذه .ان» ؛ .ك ن ١ اذ



_ ١٧٣ 

 : رايملا يبلاب رارقإ ظفل

 عيبلا نم ، هقحب ، ىالفلا ناف نبا نالفل ىالفلا نالف نبا نالف رقأ دق

 نم ، اذك ىمسلل هلام نم 4 ىنفلا ناف نبا نالف نم هيلإ راص ىذلا ى رايخلا

 . اذكو اذك وهو « هل هيلع قحم هل هنم رارقإ اذك ةيرق

 : رايملا عيب ةلاحإ ظفل

 عيبلا فالقلا نالف نبا نالةل لاحأ دق هنأ : ىالفلا نالف نبا نالف رقأ دق

 3 اذك ىمسملا لاملا وهو . ىنالفلا نالف نبا نالف لام ىف هاوعدب هل ىذلا ، رايحلا

 { هيقاوسو هقرطو 2 هقوقحو هدودح عيمج اذك ةيرق نم 6 اذك عضوم نم

 { هيلع ىذلا رايملا لمج دقو . اذك ةيرق نم د اذك جلف نم س هئام نم هبرشبو

 ةتباث ةحيحص ةلاحإ ، ةضف ةيرال اذكو اذكب ي هل هنلسو ث هل هل ىتلا ةلغلاو

 . ةيعرش

 : رايلاب عيبملا لاملا نم رايملا مفر ظفل

 نم ث اذك ىعسملا ، هلام نم رايخلا عفر هنأ ىنالفلا نالف نبا نالف اندهشأ

 ىذلا نلا ملس دقو . فالغلا ن` ة نبا نالفل كرايخلاب هعاب ىذلا اذهو . اذكةيرق

 كلذو ةضف ةيرال اذكو اذك وهو . روكذملا لاملا اذه ىف ي رايخلا عيب هب دقع

 اذه . نالف نبا نانف اندهمشأ كلذب ء اذك ةنس نم ، اذك رهش نم ى اذك موي ىف

. خيراتل ا بتكيو
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 عر نإ و ١ بتك نيلسملا ماكح نم ذح أ عم رايخل :

 نم ، اذك موي ىف ىنلصوأ دق 8 ىنالفلا نالف نبا ات ؛ف نأ ىدنع حد دق

 ىمسملا هلام نم رايملا اهم عفرو . ةضف ةيرال اذك اذك اذك ةنس نم ، اذك رهش

 . خيراتلا بتكيو رضح اذإ هتجح ىرتشمالو . اذك ةيرق نم « اذك

 : متيلا ةلاكو ظفل

 « هاذفح ىف « ىن الفلا نالف نبا نالف 2 متيلل اليكو نالف نبا نالناب كانقأ دق

 ردق ىلع ث هلام نم هلوع همزلي نم ىلعو ى هيلع ةقفنلا ءارجإلو « هلام ظفحو

 .ماردو يو ربح نم نوتحتسيو كلد نم قحتسي ا
 ىفو كلذ نم نوقحتسي ام ردق ىلع ‘ هت وسك همزلت نمو وه هوسكب نأو

 . سانلا ىلع نويدو للغ نم هلام ضبق

 ئ مقيلل رفوأو حلصأ هعيب ىرب \. » هريغو هر اودو هرامم نم عيبي ناو

 . هل رفوأ هاري ام ىلع ك ةثدسل وأ ز دقني { ةمواسم وأ هادنب

 . هل رفوأو حلصأ 4 هءارش نأ کرد ام هل ىرتشي نأو `

 هيعديام عيمج ىف ، نيملسملا ماكح دنع ماكحألا هخمبلطي نم هنع كاحن نأو

 . ماكحألا اهف ىرجم ىتلا قوقحلا عيمج نم « مقيلا ىلع ىعدي وأ ث مقيلل وه

 نم 0 هيلع ةنيبلا عامتساو { ةنيبلا هيلع تبجو فرإ هل ةنيبلا ةماقإ ىفو

٠ کالذ كلا ىأرو ‘ نيملا هل هبلع تبجو نإ همصخ فيلح ىفو { هم.د>



 ۔_ 'ا٥٧

 ص همسق نوملسملا ىري ام ىلع ، تاكرتشملا عيمج ىف ، هب اكرش ةمساقم ىفو

 . كلذ نم قحلا هزجو نم

 . مهريغو هن اكرش نم ٨ح ضبق ٢ و

 . نيد هيلع هل نم عيمج نم هن ردد ءاضتقا ىفو

 نم 0 هاري ام عيمج نم كلذ ريغو ، تسو رامعو لسف نم هلام حلاصم ىفو

 مايقلا نم ك 4٫ هللا رمأ اه ليبس ىلع ك هراذن داهتجا هل ريفوتلاو ‘ حالصإلا

 . بذاغلل ظفللا كلذكو طس.ةا اب ىماتيلل

 : مامإلا ىلع ةمامإلا دقتع ظفل

 كحت نأ ىلع ، نيملسمل ةفاكلو ث انل .امإ ع نالف نبا نالذاي كانقأ دق

 . نيملسإل ةمثأ نم لدعلا لحأ رامتآو ث وملط دمحم انيبن ةنسو هللا باتكب

 . اليس کالذ ىلإ تدجو ام « ركنملا نع ىمنتو ‘ فورملاب رمأت نأ ىلعو

 كباجأ نم عيمج هيلإ وعدتو 2 هدابع هب دبت ىذلا هللا نيد رهظت نأو

 . سانلا نم

 بيبحلاو ضينبلاو ث بيرقلاو ديعبلا نيب ، كمكحو كلدع ىف ىواست نأو

 . ءىلدلاو فيرشلاو 2 ىننلاو ريقفلاو

 هللا ىف فاخ الو ، اهتحتسم ىف اهعضتو اهلح نم لارمألا ذخأت نأو

. شال ةمول



 لخدي ظفل ناكاذإ سأب الف ائيش هنم صتن وأ . ظفللا اذه ىلع داز نإ و

 . ةمامالا توبم ىنعم هيف

 هيلإ غلب امب مايقلا هسيلع بجوو س كلذ هيلع تبث تلبق مامإلا لاق اذإ و
 . قحلاب كسمو لدعلاب ماق ام ص هل ةعاطلاو عمسلا ةيعرلا ىلع بجوو { هل وط

 رمألا ىلعو ص هلوسر ةعاطو ىلاعت هللا ةعاط ىلع كميابن انإ : هل ةعيبلا امأو

 داهجلا ليبس ىلعو © هل لاقي ىراشلا مامإلاو . ركفملا نع ىهنلاو فورعملاب

 . ليبس ىف

 قحلاب ، ساخال ًايذاق نالف نبا نالفاي كافقأ دق :ىضانلا ةماقإ ىف ظفللا امأو

 . لدعلاب وأ

 نم لدعلا لهأ رامئآو ) :نل هلوسر ةنسو هلا باتك ىف ءاج ام مكحن نأو

 . نيملسمل

 بتاكلا جاتحيو «باتكاهب طيحبو ، ىصحت نأنم رثك أ هذهف ظافلألاو

 دحاوو ، بصنو رجو عفر نم وحنلا تاكرحم ملعو ‘ ىاعمل ف زيب و هتحب رق ىلإ

 . ههض وم ىف ءىش لك عضيل ء ثن أت و ريكذتو عمجو ؤ ةينثنتو

 عص وم ق ةينثتل اب الو 0 مجلا و ةينثتلا عضوم ق دحاولا ظنلب ىأيال نأو

 رورجملامض ومىف عوفرملا الو « ةينثتلاو دحاولا عضوم ىف عجلاب الو ، عمجلاو دحاول

 بوصقخملاعض رم ىفرورجلابالو . عوفرملاو :ورجملامضرم فبوهنملابالو ڵبوصنملاو

٠ هكح هيف قفنيام عضر م ىف الإ ' عوفرملاو



 س ١٧٧

 وحمو ةفل نم ، ةيبرملا ملع بلط ىف دهتجيلف ء سانلا نيب ةباتكلاب ىلتبا ن

 ةبعش ةباتكلا نألو . كلذ نع ىنفتسي هن اف . رصبو ملع ىلع نوكيل ‘ فرصو

 . « لدعلاب ؛بناكمكفيب كيز و » : ىلاعت هللا لاق امك. ماكحألا نم

 : رايملا ميبلا ىلع ةفاضإلا ظفل

 اذكو اذك ىالفلا نالف نب نالفل هيلع نأب : ىالفلا نالف نبا نالف رقأ
 نم ث اذك ىمسملا هلام ىف © هل مدقتملا رايملا عيبلا ىلع هل اهفاضأ دقو . ةضف ةيرال

 بتكيو ةدحاو ةدم وأ دحاو دقع لوألا دقعلاو . هل هيلع اهلعج دقو . اذك ةيرق

 . خيراتلا

 : قاروألا مده ظفل

 » قح ىالفلا نالف نبا نالف ىلع هل سيل نأ :الفلا نالف نبا نالف رقأ دق

 :اهيف هل بوتكم ةقرو هل تعلط نإ و .اذك نم س هل هيلع ىذلا قحلا ىف ىوعدالو

 دقو . نيملسملا دنع اهيلع لمح الف « مويلا اذه لبق ، قحلا نم إذكو اذك هيلع

 اهيف ديلع هل بوتكملا قحلا نم ، اذه نالف نبا نالف اذه نالف نبا نالف أربأ

 . كلذي هسفن ىلع هرارقإب

 : ةلاهجلام ريغلا ظفل

 © هيلإ راص ىذلا ميبلا ضقنو ريغ دق هنأ : ىتالفلا نالف نا نالف اندهشأ

 ، اذك ةيرق نم { اذك عضوم نم ث فالفلا لاملا ىف ، نالف نبا نالف نم

( ١٠ / نيبلاطلا جهنم ۔ ) ١٢



 س ١٧٨

 هل بجوي ام بلطيو . هبرشو هقوتحو . هدودحو 4 عيبلا اذه ىف اهجلا هاوعدب

 . كلذ ىف فيرشلا عرشلا

 : ةنامض ظفل

 عيبلا اذه ءارشب ىالفلا نالف نبا نالفل ىنالفلا نالف نبا نالف نمم دق

 { قحلا هوجو نم هجوب 0 اتيش هنم دحأ قحتسا نإ { ةقرولا هذه ىف روكذلا

 . هنافو دهو هنايح ف ك هل ةيلع امزال 0 مض

 : عيبللاب ملعلاب رارقإ ظفل

 لهاج ريغ ، انه روكذملا عيبملا اذهب ملاع هنأ : ىالنلا نالف نبا نالف رقأ

 . هنم ةجراخلاو هف ةلخادلا ا هقوقحو هدودح نم ءىش الو & هب

 : تابمإلا ظفا

 عضوم ىف ،ىنالفلا هلام ،هل هيلع ىذلا هقح ىف اذه نالفل اذه نالف تبثأ دقو

 هتباد وأ ، اذك ةيرق نم « اذك ةلحم نم س هتيب وأ « اذىك ةيرق نم ، اذك
 عيب هيف هل سيل ٠ هيلع امهقافتا نوكي ىذلا ناك ام وأ « ديدحلا هفيس وأ ڵ ةينالفلا
 .ةقرولا هذهف روكذملا قحلا اذه ملست دعب الإ فرصت الو «رارةإ الو 2 ةبه الو

 : ىحلاب نامضلا ظفل

 ىلع ‘ هل ىذلا قحلاب ء ىنالفلا نالفا نالفل ىالفلا نالف نبا نالف نمذ دق

 هتايحىف ،هل هيلع امزال اناض ، ةضف ةيرال اذكو اذك وهو ںىالفلا نالف نبانالف

. هنامم دعر و



_ ١٧٩ 

 : ضابقتصا ظفل

 ء ىفالفلا نالف نبا نالف نم ضبق دق هنأ : ىالفلا نالف نبا نالف رقأ

 هلىذلا قحلا لبقنم وأ «نالفنبا نالفل س هل هيلعىذلا قحلا لبقنم اذكو اذك

 . اذكو اذك ىمسللا هلام ىف

 : ةعفادم ظفل

 هتح « ىنالفلا نالف نبا نالفل مفد دق هنأ : فالفلا نالف نبا نالف اندهشأ

 ريغو { رجشو لخم نم هيفامب « اذىك ة رق نم ث اذك ىمسملا لاملا نم ، هبيصنو

 ىف امب " ىنالفلا مهسلا نم هيلإ راص ام ضوع 2 هقوةحو هدودح عيمجو ، كلذ

 ةمساقملاب هقوقحو « مهسلا اذه دودح عيمجبو « اهريغو لخت نم 4 مهسلا اذه

 ( . امهنيب ةلقافملاو

 : سلا ىف ةلاكو ظفل

 ءالغلا نالننبا نالن ءىالفلا نالننبا نالف ىالفلانالف نبا نالف ماقأ دق .

 ءاش نإ ، اذكو اذك ةيرةب ، ممه قلا كالمألا ىف ع همثاكرش ةمساقم ىف ، هل اليكو

 هلزنأ و ، هسفن ماقم كلذ ىف هماقأ ث ةلقادملاىفو ى ةعفادملا ىفو . رايملاب وأ 2 مهسلاب

 . ةيعرش ةتباث ةحيحص ةلاكوب ث ةسفن ةلزنم

 : ةك اجلا ىف ةلاكو ظفا

 ىف © .هل اليكو « ىنالفلا نالف نبا نالف ث ىالفلا نالف نبا نالف ماقأ دق

هل مكحلا بلطم ىفو ٠ اهلك ىواعدلا عيمج نم ك 7 هيلع ىعدي نم لك ة كاحم



 س ١٨٠

 © هل ةلداعلا ةنيبلا ةماقإ ىفو ‘ قوقحلا عمج نم هل ىعدي ايف « هل مصخ لكنم

 فالحتسا ىفو { هلےصخ لك نم ،هيلع ةلداعلا ةنيبلا عاتسا ىفو هيلع تبجو نإ

 هلزن أو > هماقم كلذ ق هماقأ ك همصخىلع نيملا هل عرشلا بجوأ نأ ‘ هل مصخ لك

 . ةيعرش ةتباث هحيحص ةلاكوب ء هتلزعم

 : ةأرابم ظفل

 موقي هل اليكو ، ىنالفلا نالف نبا نالف « ىنالفلا نالف نبا نالف ماقأ دق

 © علخ نم س هيلع ناقفتي ام ىلع « ةينالفلا نالف تنب ةنالف : هتجوز ةأرابم ىف هماقم

 اهسفن اهل "ىربي وأ « امال وأهنيتنما وأ ء ةدحاو اهقلطي نأ ءاش نإ ، قالط وأ
 ڵ هتلزنم هلزنأو ث هسفن ماقم كلذ ىف هماقأ ، قاذصلا نم ائيش هيلع تدر نإ

 . ةيعرش ةتباث ةحيحص ةلاكوب

 : اهريغو ماكحألا ىف ةمماج ةلاكو ظفل

 ةك احم ىف هل اليكو « ىنالفلا نالف نبا نالف ىالفلا نالف نبا نالف ماقأ دق

 هل مكحلا بلطم ىفو « اهلك ىواعدلا عيمج نم قح « ةجح هيلع ىعدي نم لك

 فلإ « هل ةلداعلا ةنيبلا ةماقإ فو ، قوقحلا عيمج نم هل هيعدي امف ے مصخ لك نم

 © هل صخ لك نم 2 هيلغ تبجو نإ « هل ةلملا ةنيبلا عاسا ىفو ، هيلع تبجو

 ةمساقم ىفو ى نيملا همصخ ىلع هل عرشلا بجوأ نأ ث هل مصخ لكف الحتسا ىفو

 اذكو اذك ةيرقب ، نالف نبا نالف كلاهلا نم اهنرو ىتلا لوصألا ىف هئاكرش

. رايخلاب وأ ء مهسلاب ءاش نإ نادلبلا نم ء اهريغو



_ ١٨١ 

 . انه ةروكذملا لوصألا نم دا 5 ام هثاكرشل عفدي نأو

 .نمثلا نم ءاش امب عطق ميب وأ « رايخ عيب © هكالمأنم هعيب دارأ ام عيبي نأو

 ىرتشا نار ىفو ك ةثدسن وأ لقتب ڵ ءادن رغ وأ دأذنو ك سانلا نم ءاش نم ىلعو

 . هيلع هر عاب ىذلا نملا نم

 ضبقف 7 ث هلام نم 0 اهريخو لاومألاو لوصألا نم دارأ ام هل ىرتشي نأو

 دحأل هيلع بجو قح لك ءاضق ىفو 0 ناك ةجو ىأ نم هل بجو ص ىقح لك

 . هلام نم مهريغ وأ > سانلا نم

 عيمج نم « هل هزيحي نأ هل زوجي ام 2 هلام ىف اذه نالفل اذه نالف زاجأ دقو

 هماقأ . دارأو { ءاش ام اهيف 17 ئ هكدامأ عيمج ق رمألا زاج هلعجو ا ءايشألا

 . ةيعرش ةتباث هحيحص ةلاكوب ، هتلزنم هلزنأو 2 ةماقم كلذ عيمج ىف

 : جوزتلا ىف ةل اكو ظفل

 جيوزت 0 هل اليكو ، ىنالفلا نالن نبا نالف ،ىنالفلا نالفنبا نالف ماقأ دق

 . قادصلا نم ءاش امبو ، ءافكألا رارحألا لاجرلا نم ءاش نمب ، ةنالف هتنبا

 ىف هماقأ ، جوز دعب اجوز اهجوزي نأ نيدادملا لاجرلا نم آدحأ رمأي نأو
 . ةيعرش هتباث ةحيحص ةلاكوب هتلزنم هلزنأو ك هماقم.كلذ

 : قادصلا ةباتك ۔انفل

ةينالفلا نالف نبا نالف تنب ةنالفل هيلع نأب : ىنالفلا نالف نبا نالف رقأ دق



- ١٨٢ 

 اهقادص ى اهلام نكاسم نم انكسمو ى ايقادص مداخو ث ةضف ةيرال اذكاذمك

 { اهدحأ توم ثودح ىلإ هيلع امل الجؤم يسنم تيد س هيلع اهجوزت ىذلا لجآلا
 اذه لحم لحب « قارفلا هوجو نم هجو وأ ، ةمرحم ةنونيب وأ س امهنيي متي قالط وأ

 . هيلع امل قادصلا

 : رارقإ ظفل

 ةينالفلا نالف تنب ةنالف ى هتجوز نكس نأ: ىنالفلا نالف نبا نالف رقأ

 تماد ام « اهاضرب الإ « نادلبلا نم اهريغ ىلإ هعابتإ اهيلع بجيال ء اذك دلب ىف
 . كلذب هسفن ىلع هرارقإب ، ةيجوزلا كحم هدخع

 : رارقإ ظفل

 وه ىذلا نه ع هقحتسيو هل بجي قح لكن أ : ىنالفلا نالف نبا نالف رقأ
 © كلذب هل هنم ارارقإ ى ىالفلا نالف نبا نالفل وه س ةقرولا هذه ىف هل بوتكم
 . هل هيلع قحم

 لكب ث ىالفلا نالم نب نالفل ء ىنالنلا نالف نبا ںالف رقأ : بتك نإو
 قحب كاذب هل هنم ارارقإ 2 ىنالفلا نالف نبا نالف ىلع هل ىذلا هقحب وأ ، هل قح
 . هللا ءاش نإ كلذ زاج ، هل هيلع

 : اهنع باغ نإ اهديب هتجوز قالط لمح نأ دارأ نم ظفل

 تنب ةنالف ء هتجوز قالط لعج دق هنأ : ىالنلا نالف نبا نالف اندهشأ

 ةدسم ىلإ اذكو اذك ةيرق نم ، اهنع باغ نإ اهديب ث ةينالفلا نالا نبا نالف
. اهيلإ ءجري ملو . اذكو اذك



_ ١٨٣ 

 ، انه ةروكذملا ةدملا هذه ىضمت نأ دعب 0 هنم اهسفن قلطت نأ اهل لعج دقو

 ةدا هذه ىف اهنع باغ هنإ : تلاق نإ هيلع ةقدصم اهلعج دقو . تءاش ام ىتم

 . اها وعد ف تقدص دقف . اهل ١ عجرب و { انه روكذملا

 : ةلاكولا قح هريغ لام عيجي نأ دارأ نم ظفل

 ىعسملا ء نالف نبا نالف لام عامدق هنأ : ىالفلا نالف نبا نالف اندهشأ

 هيقاوسو هقرطو « هقوقحو هدودح عيمجب « اذك ةيرق نم ث اذك عضوم نم اذك

 ققتسل داتعملا { اذك ةيرق نم { اذك جلف نم 0 اذه نالن نيا نالف ءام ق هب رشو

 نالن نبا نالفل ع عطق عيب ى ةضف ةبرال اذكو اذكب ث امه روكذملا لالا اذه

 . ىنالفلا نالف نبا نالف نم ةلاكولا قح ع ىنالفلا

 نأ دعب كلذو . انه روكذملا عيبملا اذه نمث « اذه نالف نم ضبق دق هنأو

 ضبق ىو « ءاملا اذهو ك لاملا اذه عيمج ىن اذه نالف نبا نالن ةلاكو ىدنع تحص

 . اذه نالف نبا نالفل ، امهيرتشم نم امهنم

 : ةلاهجلا ريغ ظفل

 نيبو هنيب ىرج دق ىذلا عيبلا ضقن دق هن : ىالنلا نالف نبا نالف اندهشأ

 ىف ةلاهجلا هئاعداب 2 اذك ةيرق نم ث اذك ىمسملا هلام ىف ع ىنالفلا نالف نبا نالف

 . انه روكذملا لاملا اذه

 : نهر ظفل

 وأ ، هتيب ىنالفلا نالف نبا نالفل نهر دق هنأ : ىالفلا نالف نبا نالف رقأ

 اتهر ، ةضف ةيرال اذكو اذكب ث هقوقحو هدودح ميمح ، اذىك ةيرق نم 2 هلام

. ةقرولا هخ» ىف ء روكذلا قحلا اذه هل لسي نأ ىلإ ث اضوبقم



- ١٨٤ 

 ةيةبت ىف ، هيلع اقدص . ث اذه نالف نبا نالف اذه نالف نبا ن: ف لمج دقو

 ةقرول هذه ىن « انه نيروكذملا نهرلا اذهو « ىحلا اذه .

 ةيقبت ىف 0 هيلع قدصم ك اذه نالفنبا نالف ى اذه نالف نبا نالف لعج دقو

 ةقرولا هذه ىف ، بوتكملا قحلا اذه .

 هيص وو ،هتايح ىن هليكو « اذهنالن نبا نالف اذه نالفنبا نالف لعج دقو

 قحلا اذ_ه لحم ذعب « هنم ءىش عيب وأ ‘ روكذملا نهرلا اذه عيب ىف « هتافو لعل

 نم هيلعام عيمج هغمت نم ىفوتسي ن أو . هي رتشم نم هنت ضبة ىفو « افه روك ذلا

 انه روكذملا نهرلا اذه ىف ء قحلا .

 ةبراضملا ظفل :

 اذك ت ىالفلا نالن نبا نالف نم ضبق دق هنأ : ىنالفلا نالف نبا نالف رقأ

 نامفصن امهنب وهف ‘ حي ر نه قزرامو . ةبراضملا ليببس ىلع { ةضف ةير ال اذكو ٠

 ةيقبت ىف 6 هلع ًاقدصم ى اذه نالن نبا نالف ء اذه نالف نبا نالف لعج دقو

 ...انه نيروكذملا ةبراضملا هذهو قحلا اذه '

 رشاعلا ءزجلا نم لوألا مسقلا ىهتنا

ناميألا ىف رشاعلا ءزجلا نم ىناثلا مسلا هيليو



  

 لوألا لوقلا

 اهبورضو ماكحألاو ىواعدلاو ناميألا ىف

 : ريسفتلا ضعب 7 ليق . ) باطخلا لصفو ةكحلا هاندتآ و ( ىلاعت هلا لاق

 عفارتلا دنع ، موصخلا نم نيملا هيلع بجت نمو « ةنيبلا هيلع بجت نم ةفرعم وه

 نيملا هيلع بجو « ةنيبلا ةيلع بج نم ةفرعم دنع نآل ؛ لدعلا لهأ ماكح ىلإ
 . ضعب نع مهضعب موصلا لاصفناو ، كحلا عطقنم

 نيب كلاب هرمأ نيسح & مالسلا هيلع هيبن ىلإ ىحوأ ىلاعت هللا نإ : ليقو

 ىنيب "لخو : ربخ ىفو . ىمساب هيلع ىعدملا فلحو ةنيبلا ىعدملا ىلع نأ : سانلا

 . نيملاظلا نيبو

 هيلع ىعدملا : لاقو . عادولا ةجح ىف سانلا بطخ ةقط ىبلا نإ : ليقو

 . ةنيب نكت مل اذإ ء "_}نييلاب ىلأ

 . ىلع ةنيبلا : ىرعشألا ى.وم ىبأ ىلإ هنع هللا ىضر باطخلا نب رمح بتكو

 ٠. ركن 1 نم ىلع نبمملاو ل ىعدا نم

 نم { ءاضتلا 7 ئ ةحمللا عدوم فرعي ىتح(1{1 كح نأ كال ىعبتي الف

 . نيمملاب ىلوأ نمو « ةنيبلا هيلع هجوتي

 )١ ( سا.ع نيا نع ملسو ىراخبلاو عيبرلا هجرحأ .

 



 _ _ ١٨٦

 . ك ا ىلع اليلد كلذب نوكيف ، هرانن ققديلو

 ةنيبلاب اعيمج نيمصخلا اعد نيملا هيلع نمو كةنيبلاب ىلوأ نمهيلع هبتشا نإ و

 . نيلاو

 .. 6 ء

 ايلداف ء اقح نايعدي نامصلا هرضح اذإ ناك اعرش نأ : ةداتق ثدحو

 . رخآلا فلحو هيلع ىضق « لكن امهيأف ، اكيمج امهفلح اكيمج ةنيبلاب

 & ءاوس نيملا ىف نانوكي س هنيميب امهفلحتسا امب ىوعدلا لعج فلح اذإف

 ،صك انلا ىلع ةجح ىضاقال نوكيف ، هيلع ىفاملاو نييما نع رصمك املا فرعي ىتح

 نوكيف ، اهيلع فلح امب ع اهفلحتسا اذإ { نيملا بحاص ىلإ ىوعدلا ىضاقلا عفديو

 .ىضاتلا ملسو ث اهنع كسمأ اذإ ع ةجح الب اهنم رخآلا جرخو . امل اقحتسم هغيمي

 امهنيب »ىوعدلا ىضالا مستيلف ء ايوتسا اذإ ء امهتنبي عم اييمج افلح نإف

 . امهيديأ ىف ناكاذإ 2 ةيوسلاب

 . كلذب ءىج ةنسلا نأل ؛ حلصلا ةدارإ اها وعد فقوي نأ ىضانال ىنبنيالو

 فلحتسا ةنيبلا نع زجع اذإف . ىعدملا ىلع ةنيبلا نإ : لوقلا ضعب ىفو

 . ركنملا

 ث نيملا موق ىلع ضرع ملسو هيلع هتا ىلص ىنلا نأ : ةريره ىبأ نع ىراخبلا جرخأ )١(
 . ھ ا ماح مهم نيميلا ف مهيب مهسي نأ رمأ اوعرسأف

 تلص> 7 ا۔هنيب عرقي هنأ : امهدحأ : نيهجو ىلع ثيدحلا ليوأت ىف هاململا فلتخاو

 نآل ؛ الوأ فاحب امهيأ امهنيب عرقي هنأ : ىناثلاو . هيف ىعدملا ءىشلا قحتساو ي فلح ةعرقلا
 قحتسا ء رخآلا ركو اهدحأ فلح نإو .امهنيب ءىعلا مسق افلح نإف . امهنيب ةاواللا ةلادملا

. ھا ىدلا فلالا



_ ١٨٧ 

 اهب قحتسي ةنيب ىعدملا ىتأي يتح هل وهف اهدحأ دي ىف عاتملا ناك نإ و

 .هاعدا ام

 لف ڵ بلانملا ىلع نيملا درف ء بولطملا فلحتسا اذإ ناكاحيرش نإ : ليقو

 . هل ضقي ء فلح

 ءايشأ امإ و .بلاطلا ىلع نيملا هيف نوكي اميف كلذو : هللا همحر ديعص وبأ لاق

 . بلاطلا مزلي الو { نيميلا بولطملا اهيف مزلي

 ىلإ لزنو ،ةنيبلانع زجعو ركنأف ،امتح رخآلا ىلع نيمصحلا دحأ ىعدا نإ و

 امإو . ىعدملا ىلإ نيملا دري نأ امإو ، فلح نأ امإ : ك احلا هريخ همصخ نيمي

 فرصتيك احلا هعدي الف « بلاطلالإ نييلاهيف دري ايف ىوعدلا تناك اذإ سبحلا

 . هيلع ك الا ةجوب لقتعم هنأل همصخ ىأرم الإ

 ، هيلع ىعدملا نمي بلطو ك هاوعد ىلع ةنيبلا راضحإ نع ىعدملا رجع اذإ و

 اهردهأف تثش نإ و ى اهرضحأ تنش نإف . ةنيب كل تناكنإ كال هيلع جتحا

 . اهلطبأو

 راضحإب مكاحلا هرمأ اهمدهي مل نإو . هيلع ىعدملا هل فلحتسا اهملامبأ اذإف

 هل نكي مل ىبأ نإن . فلحم نأ هيلعف ، ىعدملا ىلع نيهملا هيلع ىعدملا در نإف . ةغيي
2 
 . ىس

« هيلع ىعدملا نم ىعدملا عضوم مك الا فرع.اذإ : هللا همحر ديعس وبأ _اقو



 بلطي مل ولو ، هيلع ىعدملل لع ةنيبلا ىعدملا مزلأ 2 هنايعادتيو ، هعم هب ناتطني امف

 . نبمصلا نيب كلا ط همصخ كلذ

 .امهنيبةجحلا عطقل « كمصخ ىلع ني؟ثل : ىعدملل مكاحلا لاق اهزجعأ نإف

 نم ناك امب 0 اهلاطبإ و هتنيب رادهإ ىف مك احلا هيلع تبثأ هنيم بلط نإ و

 . ضعبلا امهحذعب نع امهتجح عطقو 9 هيلع ىعدملا همصخ هل فلح م . ظفللا

 اهفرعي ال ءايشأ ىف الإ نيملا هل هيلعف 2 ىعدملا ىلإ نيملا هيلع ىعدملا در نإ و

 . هيلإ اهدر ولو ىعدملا نود هيمع ىعدملا ىلع نوكيف « ةفرءهب اهيعدي الو

 لصف

 . هيلع ىعدملا ىلع مطقلاب هيف نيملف 2 هفرعي هسفنلأ امح هريغ ىلع ىعدا نمو

 نوكت الف ، ضبقلاو عفدلاو ذخألاو عريدلا نم لاعفألاب هيعدي ام امأو

 هل ضبق وأ ، هنم ضبق وأ س هل عاب وأ ك هنم ىرتشا نم لثم لعفلا ىلع هيف ناميألا

 . كلذ هابشأو ، هريغ نم

 ناكام الو ء هل تضبقام الو « هل تمب امالو ى هنم تب رتشا ام فاحتسي الو

 ، قح هل هيلع ام نكلو ۔ ضتتنت م ءايشألا سانلا نيب نركي دق هنأل ؛ كيلع

 . ىوعدلا هذه نم ىعدي ام لبق نم

 بلندي مل ڵما .د ةرشمب ائيش هل عاب هنأهيلع اعدا نإ : هللا ذحر ديعسوبأ لاق

 { عيبلا اذه هيلع ىعدي ام لبق ن ، مهارد ةرشملا بملهي امنإ و هيلع عيبلا تابثإ

. ةدودحم ىوعالا نكت مل اذإ ، م.يبلا اذه نم قح هيلع هل هلإة ام وأ



_ ١٨٩ 

 تابثإل ، بوللا اذه وأ ى ةبادلا هذه وأ ع لاملا اذهملعابام هنيمي بلط نإو

 ` . لوألا ريغ لدأ اذهو ، ةفصلا ىلع اذه ىف نيملا تناك امهنيب عيبلا

 هل فلح ، همم هل ىهو ث ةنامأ مهارد ةرشع هيلإ إ ملس هنأ هيلع ىعدا نإو

 ء فلتخم اذه م ق ذ ىناعملاو ئ ةنامألا هذه لبق نم { مهاردلا ةرشع هذه هل هعم ام

 ٠ فلتخم لاعفألاو

 لصف

 تيم ىلع ىعدي نم لثم ث باغ ام وه هيف ملعلا ىلع باجتسي ام امأو

 ل هنأ ركنأف ، هل ءىش ضبق ىف هلكو ليكو وأ 2 هارتشا لام وأ 2 هثراو اذه

 نيملا هيلع امإف ، ةبه وأ ءارشب ث هريغ نم هيلإ لاز ال ام هياإ ىعدا وأ ، هضبقي

 ملي امو . هل بهو وأ ث هارتشا وأ ، لاملا اذه ثرو دقل فلحم نأ : : ملس هلاب اذه ىف

 . كلذ هابشأو اقح هيف اذهل

 . ناميأ امهيف سيلف ك متشلاو دودحلا الإ ءىش لك ىف سانلا نيب ناميألاو

 . هريغو قالطلا ىف زوجن و . نامألاب تبثي ال حاكنلا كلذكو

 شلا نإ : لوقو

 قحلا ةيف تبث هب رقأ ول هنأل ؛ نيهلا هيف حاكنلا نإ : انموق لوة _۔ءب ىفو
 . قح هل اهرارقإب تبثي الف ىه امأو . ةقفملاو ةوسكلا نم ث جوزلا ىلع ةجوزلل

 ىه اهيلع نيمي الو ي اذه ىلع نيميلا وه هيلع نركي نأ ىنىجعيف

 . هيف نيملا ىف فلتخم س ةب وتعلاو ريزعتلا هيف بجي ىذلا

. رقأ ول قحلا نم هيلع قاعتي امل امهف فلح 0 ةحاك_ن ىه تعدا نإو



_ ١٩٠ 

 قح هل اهيلع قلعتي مل ترقأ ول اهنأل ؛ هل فلحت مل ، اهحاكن وه ىعدا نإ و

 .ناينعملاىدتع فلتخا كلانه نهف . مرنلاو لاومألا نم ءىثال 7 جرفلا ةحابإ الإ

 ثاريملا رمأ ىف تبثي ةيجوزلاب رارقإلا نإ :انباحصأنم لوقي نم لوق ىلعو

 . حاكنلا ىف ضب أ ةجوزلا ىلع نيملا بجوي

 الإ تبثي الو ص ثاريملا تبثي ص ةيجوزلاب رارقإلا ىري ال نم لوق ىلعو

 . ةجوزلا ىلع الو جوزلا ىلع نيلا : مهلوق ىف تبثي الف « ةنباب

 « ملعلاب هفلخ ، عطقلاب همزل وأ ى ملقلاب هفلخ ك ملعلاب الجر نيملا تمزل اذإو

 . كلذ ىف مثآ وهو . مكاحلل كلذ زوج الف

 هيلع مكاحلا مكحي ىتح هي مل ، هسفن تاذ نم همصخل مصخلا فلح نإ و

 هرمأي نأ ريغ نم فلحو كاسلا ىدي نيب رداب ولف . اهب هرمأيو { نيهلا

 . كلذب مكاحلا هرمأي ىتح تبي

 لصف

 ليكولاو مقيلل ىصولا لثم ، ىعدملا نود هيلع ىعدملا مزلي ام ناميألا نمو

 . يئاغلل

 ف نوفلحتسي مهنإف ، لماع و أ |ليكد دنع لام هلو ع دالب نم مدقي نمو

 ىف نوكي كيرشلا كلذكو . اقح هيف ه لهي ، ائيش فلتأ الو رتس الو « هدنع ام

. هكيرشلو هل لام هدي



_ ١٩١ 

 هيف هناخ امو عاض دقل فلح « هدي ىف ام فلت ىعدا اذإ نيمألا كلذكو .

 تومت وأ 0 اهغيمي ةثرولا بلطيف ص هتجوز ىقبتف ، تومي لجرلا كلذكو

 اذه لمي اثيش فلتأ الو رتس الو ، هدنع ام هفلحتسا « اهجوز دي ىف اهل امو ةأرملا
 ء ١ 9 ؟ .
. قيفوتلا 4ر٫ و ٠ لع ا هللأ و . هث ١ رغم لبف نم اتح ايه



١٩٢ 

 ىناثلا ل وقلا

 اهيف لوقلا هرجوو اهيناعمو اهبورضو ناميألا ظافلأ ىف

 هركنأف ، ىوعد لجر ىلع ىعدا لجر نع « هللا همحر ىراوحلا وبأ لثز

 ايف ىوعدلا تناكو ص نيمسلا ىلإ ثالذ ىف الزنف ، ةغيب هعم نكت ملو « هاعدا ام

 فلحف ، بثاغوهو . كلذ هابشأ وأ فيس وأ ريعب وأ دبعك ك نزوي الو لاكي ال

 ىعداو ع كلذ ىف افلتخا مم . هيلعفلحام هيلع ىعدملا هرضحأو ، ىعدملا كلذ ىلع

 . انمن هخم ىلغأو ؛ اذه هرضحأ ىذلا نم لضفأ هل ىذلا نأ

 ىذلاىف ةدايز كل فرعأ الو « كل ىذلا ةميق فرعأ ال : هيلع ىعدملا لاقو

 ىلعالإ ىعدملا فلحم ال نأ ىربي ماكحلا ضعب نإف . كترضحأ ىذلا ىلع ء كل

 اذه لثم وأ ‘ اذكو اذىك ىوسي فرس هل هدنع ام هنأ فاحيف . دودحم ءىش

 . محشاقلا فيسلا

 . بحلا نم اذىكو اذكهل هدفع نأ هفلحأ ارمت وأ امح ىعدا نإو

 ىمس ىذلا ع ونلا وهو 0 اذك وأ اذك هل هذنع نأ هفلحم نأ ىري نم مهمو

 . هراضحإ هيلع ىعدملا فلكب م

 . ىعدملا لأس هقح لثم وأ « هقح وه هنإ : لاقو هايإ هرضحأ اذإف

 ىعدملا ىلعف كلذ نم رثك أ هيف نأ ىعدانإ و . مكلا عطقنا كلذب رقأ نإف

. اذه نم رك أ هل هيلع الو « هل هدنع ام نأ : نيملا هيلع



_ ١٩٣ 

 هرضحأىذلا اذه نم رثك أ هتحنأ ىعدملا فلح ، ىعدملاىلإ نيملا در نإو

 هيلع ىعدملا ىلعف ، رثك أ دقح نإ :لوقي اذه ماد امف . هديزي نأ اذه ىلعو . هلإ

 عطقي مث .اذه نم رثكأ هل هيلع الو © هل هدنع امو . هقح اذه نأ فلحب نأ
4 

 . رمالا

 نم رثك أ هقح نأ : انفصو ام ىلع فلح ض ىعدملا ىلإ نيملا نع لكف نإو

 . اذكه رمألا ماد ام ديزي اذه ىلعف : هديزي مش ، هايإ هرضحأ ىذلا اذه

 نأ لهي ام فلحب نأ : ءىشلا رضحم ىذلا ىلع نوكي نأ افلتخا اذإ بحمو

 . اذه نم لضفأ هنيش

 .فلحم وأ ديزي اذهىلعف ه لضفأهثيشنإ : لوقيرخآلاوأ ، اذه فلحب مل نإف

 ىعدملا كلذكو . نزوي الو لاكيأل ام نيبو ، نزويو لاكي ام نيب اوزيمي لو

 . فلحم وأ كلذ لوقي ام رضحم نأ ردجأ اذهف . كثيش ةميق فرعأال ، هيلع

 نأ راتخيف « هيف هيلع لطبم هنأ لعي 2 ائيش رخآ ىلع ىعدي نميف اوفلتخاو

 . كلذ هل نأ فلحم الو نيملا نع هلامن ىدتفي

 . نملا نم هسفن اهب ىدفي ج ريناند لذب هفيذح نأ ىورو

 ٠ هاخأ معطي نأ و «كالذ نع ىهن دقو هلام عييضت عمجي الو فلحم :موق لاقو

 . . كلذ نع ىهن دقو . امارح

) ١٣ - نيبلاطلا جهنم / ١٠ (



_ ١٩٤ 

 . هيلع ءىش الف فلخ « هيلع نأ ملسي « الام هيلع ىمدا نم امأو

 ركنأو > هوبهف © هتيب ىلإ دنجلا دوفي ءاح هن أ لجر ىلع لجر ىعدا نإو

 . اذه ىف هيلع نيمي الف ث هنيم ىعدملا بلطف « كلذ هيلع ىعدلا

 هوذخأف 2 هوذسخأيل وأ ، هوبهنيل 0 هلام ىلع ناطلسلا لد هنأ ىعدا نإ و

 نيبي ام ىلع ع هيلع ىعديام لبق نم ، قح هل هلبقام فلحم نأ همزلي هنإف « هتلالدب

 . لاعفلاو ةلالدلا نم

 وأ ، جوز امه اماهنأ فلحا : ىلولل جوزلا لافف . هتيلو وأ هتمأ جوز نمو
 . ةأرملا الو ع ىلوملا الو ء ىلولا ىلع كلذ سيلف . جوز كلام ىفاحا : ةأرملل لاق

 { كلذ ىه تركن أو . ءالفع و ءاقتر اهنأ ‘ هتأرما لع لجر ىعدا نإو

 . كلذل نيملا هل اهيلعف

 فلحت نأ تبلطو { وه ركن أو ك اهقلط هن أ اهجوز ىلع ةأرما تعدا نإو

 ماكحأ نم هنم اهنيبي اقالط اهقلط امو . نآلا ىلإ هتجوز اهنأ فلحي هنإف «ام

 . ةيجوزلا

 اذىكو اذك ا هقلطام ع هتأرما هذه ةنالف نأ فلحم : هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 . ةعاسلا هذه ىلإ ةيجوزلا ماكحأ نع هنم اهنيبي ، افالط

 هيعدت ام ىلع اهيلإ نيميلا دري وأ ، فلحم نأ امإ : رمخ نيملا نع عنتما نإو

. سبحلاب هربج زاج بأ نإ و . هيلع



 ۔س ٩٥ ١

 لصف

 : نيملا ظفلو

 ص بلانلا كردملا بلاطلا وه الإ هلإ ال ىذلا هللاو . محرلا نمحرلا هللا يسب

 ذخآلا « مارحلا دجسملا برو . نالعإلاو رسلا ملاعو ى نآرقلا لزنم « كلهملا

 ، هيلع تينب الو ، ىالفلا نالف نبا نالف تلتقام كنإ « مادقألاو ىصاونلاب

 ةنوعمب وأ ى كسفنب هلامو هحور وأ ء همسج ىف هترضم ىلإ ىدؤي ايف تيعس الو

 هيلع اينب وأ ، ةسفن كاله ىف كنم رمأب وأ ، كلذ ىف هيلع ةعيبب وأ ، كريغل كنم

 . هايإ هتمتك ث اهلكه وجولا هذه نم ائيش تملعالو . همسج وأ هلام ىف

 اثالث قلاط ىهف ث كل ةجوز لكف ى هنم اثيش وأ كلذ تلعف تنك نإ و

 . تاناب

 . تاناب اثالث قلاط ىهف . اهجوزتت ةجوز لكو

 وهف ث كلذ دعب كلمب كيلإ لقتني وأ س اذه كتقو ىف هكلمت كل كولمم لكو

 . ىلاعت هللا هجول رح

 ؛نيك اسملاو ءارقفلل ه:لنف كيلإ لقتني وأ ، اذه كتقو ىف هكلمت لام لكو

 . نيكاسملاو ءارقفلا ىلع ةقدص هثلثو ع هب ممه كنم رارقإ

مارحلا هللاتيب ىلإ اهيدؤت ،ةجح ةئام نيهلا هذهنم ءىشىف تثقحنإ كيلعو



_ ٦١٦٩٦ _ 

 ةجح لكل كيلعف ث اهنم ٠ىش ذافنإ وأ 2 اهذافنإ ىف ترجأتس! نإو

 هذه عيمج ىف ةنيبلا نأ ىلع ، ديجلا بهذلا نم لاقثم ةئام اهب مرقي نم اه رجأتست

 اعربت نيميلا هذهب فلاح كنأ ىلعو . اذه نالف نبا نالفل « نيملا هذه ىف ع هجولا

 . كلذ عيمجب كيلع دهاش هللاو . اربج الو اهاركإ ال ث رايتخاو كنم

 ك : رخآ ظفل
 عجرلا نمحرلا لامتملا ريبكلا ةداهشلاو بيذلا ملاع وه الإ هلإال ىذلا هللاو .

 { مارحلا دجسملا ,برو « نالعالاو رسلا ملاعو ك نآرقلا لزغم ى كردملا بااطلا

 مصخلا هبلطي ام ىمسيو ى اذكو اذك اذهف كيلع ام .مادقألاو ىصاوذلاب ذخآلا و

 كاذ ىلع دزي لو « هللاب هفلح نإ و . سأب الف اذه نع صقن وأ مكاحلا داز نإو
 . ىلاعت هللا نم مظعأ ءىش الو « نيمملا تمت دقف

 نم ءىش ىأبو ث اهلك ىلامتو كرابت هللا ءامسأ نم ءىشب كال فلح اذإو

 ،محرلا وأ ، نمحرلاو وأ ُ هللات وأ « هللاب وأ « هللاو :لاق اذإ ع هب فلح هللا ءامسأ

 . . .تتبثو نيملا تمت دقف . ىنسحلا هللا ءامسأ نم ءىش وأ « ريبكلا وأ

 اذإ ء فلاحلا لكنيو « فلملا فوختيل اهيف ظلغيو نيملا ىف نوكي امنإو

 بلق هيمي ال ص هلالجو هللا ركذ ةبيه نإف . ىنسحلا ىلاعت هللا ءامسأ راركت اعمس

 . ءاوهألا هب تلامو « ءاقشلا هيلع بلغ نم الإ 7 عضخ الإ عمس الو ، عشخ الإ

 . ءاشي نم لضيو « ءاشي نم ىدهي هللا نإف

 نيهلا توبمث ىنعم ىف دحاو مساك و هف ‘ ىلامتو كرابت هللا ءامسأ نم زرك امو

. ثنلاو ربلا ىف



_ ١٩٧ _ 

 مساب فلح ولو . ةلحا و ةرافك هيلع > ةريثك ءامسأب فلح دقو ثاذح نإف

 . ةرافكلا كلت هيلع تناك دحاو

 & ماكحألا ىف قاتعلا الو ، راهظلا الو ء قالطلا ، هب فلحتسي اسم سيلو

 . لاح ىلع ‘ مالسإلا ةل. وأ مالسإلا نيد نم جرخامالو ي رفكلا بجو يامالو

 ، كرشلا لام ترم ءىش وأ ىلارصن وأ ىدوهي وأ { هلاب كرشم هن أ فلحيف

 وأ ، ىننار وأ ، لزتعم هنأ وأ « ملا وأ « رفاك وأ ، ناز وأ « قفانم هنأ الو
 . ةماتتسالا لحأ نيد وأ ى مالسإلا نيد وأ « تلطع دمحم نيد نم ءىرب

 هل امنإف ، بصنلا هل ىري ىذلاف س ناميألا ىف بصنلا ىعدملا بلط اذإ امأو

 ىري ال ماكحلا ضعبو . نيهملا هيلإ تدر اذإ ء كلذب فلحب وه ناكاذإ بصنلا

 بصنلا ىري ناك ماكحلا ضعبو . هيف ناعزانتي ام لثم ى ةقدصب الإ بصنلا
. 

 . نامألاب

 جورفلا ىف ةعزافملا نم ناكاهف ڵةجح نيعستب هللا همحر ىلع نب ىسوم فلحو

 ةقدصلا و جحلاب مدا بدصخي نأ أب ىرن اث رومألا نم ماغعامو ءامدلاو

 . كلذ ريغو ث قتعلاو

 . ةيف ناعزانتيام لثم « ةقدصب الإ ةقدصلاب ںامبأل ا ىف بصن ال لوقو

 . ناميألا ىف بصن ال : موق لاقو

 هللاب هنيمب:نم رثكأ صخلا فلحتسب نأ ىرأ ال : هللا هحر رثؤملا وبآ لاقو

. هيف ناعزانقي ام لثم 0 ةقلصو



 _ _ ١٩٨

 نيملا ىف ظلغي نأ سأب ىرأ الن 2 ءامدلاو جورفلا رمأ نم ؤىش ناكنإو

 . هب فلحم نأ ىرأ الف ، قالطلا الإ ، هريغو جحلاب بصنلاب

 . قاتعلاو قالطلا الإ ءىش لكب بصنلا : هريغ لاقو

 ك بصنلاب كللذ دنب ةنيم هيلع ىعدملا بلطف { هقحم ةندب بلاطلل تماق نإو

 . بصن الب نيمي هيلع هلو « هللاب نييملا هيلع هلو « ةنيبلا دمب كلذ هل سيلف

 اهنيمي اوبلطو ،ةجوزو ةثرو فلحو ي لجرلا تام اذإ قادصلا ىف بصنالو

 . بصن الب نيملا مهيلع مهلف ء قادصلا ىف

 . هيلإ بولطلل ال بلاطلل بصنلا نإ : ليقو

 بصقلاب نيمصملا فلحم نأ هل له : مكاحلا نع ك هللا ةمحر ديمس وبأ لثسو

 . ؟ نيبا امهنم هياع تبجو نم . ىواعدلا عيمج ىف

 لاب نيهلا امنإو . ىواعدلا ميمج ىف كلذ هل سيل : ليق دق هنأ ىعم : لاق أ

 . هللاب هيلع ىعدملا ىلع نيلاو 2 ىعدملا ىلع ةنيبلا : وم ىنلا لوقل

 . هللا رينب فلحب نأ ةلل ىبنلا ىهن دقؤ

 هللا ريغب فلحأ نأ نم لإ بحأ ثنحأو هلاب فلحأ نأل : لاق هنأ ىورو

 . ىدص أ و

 ‘ءايشألا نم اتيش اهنيب نامصلا بصن اذإ كلذ مكاحلل نإ: لوقلا ضعب ىو

. قاتملاو قالطلا نودام ء بصنلا كلذب نيملا ىلإ ايعادت
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 كاهتناو لتقلا لثم ،ةميظعلا ىواعدلا ىف ك احلا ءآر اذإ بصنلا امنإ : لوقو

 نع كلذ هيلإ بولاعملا لكتي نأ بصنلاب نيهلا ىف ىجري ىتلا رومألاو ، جورفلا

 . ةبيه بصنلا ىف نوكيف « رارقإلا ىلإ عجريو ، نيهلا

 در نإف . ءاشي امب همصخ ىلع نيملا بصنب ىعدملل وهف ، بصنلا تبث اذإو
 . نيملا نم بصن دق امب هل فلح « نيميلا هيلإ همصخ

 . بصنلا همصخ ىلع نكي مل ع هبصن دق ىذلا بسنلاب نيملا نع لكن نإف
 بصن الف ،ىعدملا نود هيلع ىعدملا ىلع نيهلا اهيف ىتلا ىواعدلا نم ناكامو

 ع هلع ىلع هيف فلح ىعدملا ىلإ تدر اذإ « هيف نيملا نم ناكام كلذكو

 بصنلاب ناميألا امنإ و . هللاب الإ هيف فلحم الو . همصخ ىلع هل بصن هيف نكسي مل

 . ناميألا نه لصفلا اذه مهفاف . عطقلاب اهدر اذإ همصخل نيملا هيلع نوكي ام ىلع

 الن٤ كالذب ايضرو ؛ قاتعلاو قالطلاب نيميلاب بصنلا ىلع ناصحلا قفتا اذإ و

 اذه نأ اهربخيو « هللا ىوقتب اهرمأي نأ دعب كلذب امهفلحي نأ مكاحلا ىلع سأب
 . كلذب نيملا ىلع اهربجي الو ‘ نيملسملا ناميأ نم سيل

 كلذ سيلف .{ امهنيد نم ةءاربلاب ضعبل امهضعب فلحب نأ نامصخلا قفتا نإ و

 اتفتا اذإ امهنإ : هولاقام ةلمج ىف هنأ الإ { مهماكحأ ىف ةفورعملا نيملسملا ناميأ نم

 . ناميأ ىهف 2 قاتملاو قالطلا ىو۔ ام هللا رينب ء ناميألاب بصنلا نم ءىش ىلع
. .انيلإ بحأ كلذ كرتو 2 كلذ ىلع اقفتا اذإ امهفلحم نأ مكاحلا ىلع قيضي الو



 ۔س ٢٠٠

 & رابجلا زيزعلا هل كيرشال هدحو وه الإ هلإ ال ىذلا هللاو : بصنلا نيمي ظنل

 ةداهشلاو بينلا ملاع ء ددعلل ىمسجلا ، دبألا مئادلا &دحألا دحاولا ،راهتلا كحلا

 دجسملا برو س نالعإلاو رسلا ملاعو . رئامخلا تايفخ هنجنامو رئارسلاب ملاعلا

 ىكلم ىفو ىدي ىفو ، ىل ءىشلا اذه نأ « مادقألاو ىصاودلاب ذخآلا { مارحلا

 هيعديامم قح هل ىلبقالو ءىدنعالو ىلع نأ ملعأ ام اذه . نالف نبا نالف نود نم

 هتبجوأ ضرف هلل ةيلعف ، نييف اتناح وأ ءاذه ىلاقم ىف ابذاك تنك ن إ . هيف ىلإ

 ةنمؤم ةبقر قتعو «مارحلا هللا تيب ىلإ ةجح نورشع وأ ةجح وهو . ىسفن ىلع

 . دهاش كلذب ىلع هللاو . ىنيم ىف قداصل ىلإ و هيلع فلح ام ةميقو

 .مك احلالوقياكل وقي وهو .نيهلا ركاحل هيلع ولتينأ وه مكاحلا هفلحبىذلاف

 . هيلع سأب الف ناميألا ظافلأ ىف صق وأ وأ مكاحل داز نإو

 وأ ايح قحلا هيلع ىذلا ناك لدع ةنيب دحأ ىلع قح هل حص نم لكو

 فلح نإف . نيملا هيلعف ء ىعدملا نيمي هتثرو وأ قحلا هيلع حص ىذلا بلطف « اتيم
 . كلذ ىف بصنالو . هل ءىش الف الإو

 . هيلإ هأجلأ هنأ ليام هللاب فلح هل ةنيبلا ةداهشب الإ هقح فرميال ناك نمو

 . اضيأ كلذ ىف بصنالو « لطابب هل اودهش هدوهش نأ الو

 ناسنإل دهشي تيم وأ هفرت الو ةنيبب قادص اهل حصي ىتلا ةأرملا كلذكو

 . هيلع فلح هل كلذ نأ فرعي ناك نإف . هب هل رقي وأ ، قحي لامب

 تميملا نأ ملعيام هنأ فلح ث ةنيبلا هب هل تدهشام الإ ةفرعيال هن أ جتحا نإو

. كلذ ىف بصن الو « لطابب هل اودهش هد رهش نأ الو . كلذ ىلإ هألأ



_ ١ ٠ ٢ _ 

 لصف

 بصن نيكسملا نيبو مهنيب سيلو 2 ةالصلا لهأ ناميأكةمذلا لهأ ناميأ امأو

 ىلع ةاروتلا لزنأ ىذلا هللاب ىدوهيلا فلحتسيو ، جحلا نوريال مهنأل ؛ جلاب

 ىلع لسييجإلا لزنأ ىذلا هللاب ىراصنلاو . هيلع هللا تاولص نارمع نب ىسوم

 . م رم نب ىنيع

 . اهنودبعي قلا رانلا برب نوفلحتسي سوجلاو

 . هنيد نم ةءاربلاب ىذلا فلح : ليقو

 ىذلا : ىلا رصنلل لاقي الو .وه الإ هلإ ال ىذلا هللاب ىدوهيلا فلحم : ليقو

 . ةئالث ثلاث هللا نإ : نولوقي مهنأل ؛ وه الإ هلإ ال ىذلا

 ،سمشوأ« ران نم« مهنيد ىف هن ومانعي ءىش لكب فلحي هنإف ايسوجم ناك نإ و

 . مج وا ث رجح وا رق وا

 . اهنودقوي ىتلا رافلا تيب بر ريملا لعاف هللاب ىموجلا فلح : ليقو

 همالسإ دعب ثنح مث . ملسأ ىتح ثنحي ملو.فلح اذإ كرشملا ىف فلتخاو

 . نلا هلع : لوقف

 . هيلع ثنح ال : لوقو

. هيلع ثنح الف ، هسفن ىلع كلذ مرحم ال ناك نإ : لوقو



٢٣٠٢٣ 

 لصف

 ىعدا اذإ 2 قحلا نم ىعدملا هيعديام ريغ نيملا ىف ديزيال كال نإ : ليقو

 الإ ، رثك أ الو لقأ الو :لوقي الو . مهرد ةئام هل هيلع ام هل هفلح « مهرد ةئام

 قحل كيلع الو . اضيأ هل لوقي الو . كلذكهل هفلحيف 2 ىعدملا كلذ بلطي نأ

 اذه ريغ قح هيلع نوكي نأ زوجي دقو . فرعي ال اذه نأل ‘ هوجولا نم هجوب

 امإف . هملع هيف هنع باغ دق ءىش نوكي وأ « هيف نيميلا هيلإ دري وأ ، هب هل رةي

 . ىعدي ام لع هفلحتسي

 ةرشع هيلع هل نأ لجر ىلع لجر مفر اذإ : هللا همحر حبسملا نب دمحم لاقو

 هفلح . ال : لاق نإف ؟ لقأ وأ ء ةرشع نم رثك أ هيلع كلأ مكاحلا هلأسف مهارد

 ناك اذإ هنأ الإ ، رثكأ الو لفأ الو. هفلح دق ناك« مهارد ةرشع هل هيلع ام هل

 . مهردلا فصن ىلع هفلحب رخآ نيمب ىلإ جاتحا « فصنو مارد ةرشع هل

 عمج دقف ، رثك أ الو لقأ الو ث هفلح دق ناكم ارد ةست هيلع هل ناك نإ و

 .ةدحاو نيمع ق هبلاطم هل

 نالفل كيلعام : هفلح ، الجر فلح اذإ نيملسملا ماكح ضعب ناك : ليقو

 . هنم ءىش الو ‘ اذكو اذك اذه

 ال و[ ما رد ةرشع ىل كيلعام هفلح : باتلا لاق اذإ : نامثع ن ناهبن لاقو

 . رثكأ الو لقأ

 هل هيملع ام : هفلح ، رثك أ الو لقأ الو ث فلحم نأ هيلإ بولطملا ىبأ نإف

٠. م ١ رد ةرشع



_ ٠.٣ ٢ 

 ماد ام « هيلع ىعدي ام عيمج هل هفلح « رثك أ وأ لقأ ىعدا بلاطلا داع نإف

 فرصي مش رثك أ الو لقأ الو . بولطملا فلح ىتح ، اريثكو أ اليلق ىعدي

 . نيملا هع

 نم هجوب ، قح هل هدنع الو 0 هيلع هل ام فلح !ذإ : ىأرلا باحصأ لاقو

 . كلذ هأزجأ ث اهلك هوجولا

 هجوب ، قح هل هدنع الو « هيلع هلام هللاه هل فلخ ، تالماعم امهنيب ناكنإ و

 . هنم كلذ لبق ك اهلك هوجولا نم

 هنع رخؤي نأ مكاحلل ريلف ث ةدملا بلطو ى همصخ نيمي مصخلا بلط نإ و

 ىري نأ الإ ، همصلل مصخلا كلذ لعي نأ الإ 2 ةيلع تبجو نأ دمب « نيي
 هيلع قيضي ال ةنأ وجرأو . هيلإ كلذف ، هآر دق صوصخم ىف ، مكاحلا كلذ

 . مصللا قح نالطب كلذ ىف فخ مل اذإ ع كلذ

 لصف

 هل لع ام : فلاحلا لاقف . اذكو اذك ىلع همصخ هل فلحم نأ بلط نمو

 . هيلع فلح ام ريغ ى اذكو اذكالإ

 بجي ام ىلع فلح « هيلإ بلطيو « نيملا نم هيلع بجي ام ىلع فلحي مل اذإ
 . هيلع

 اذك الإ اذه نالفل كيلع ام : نيهلا ىف همالكل الصتم مكاحلا هل لاق نإو

؟ اذهب فلح دق نوكيأ ، اذكو



 ۔ _ ٤ ٢٠

 ك احلا هب فلح نأ زوجي امم ناكو . نيلاب الوصوم كلذ ناكاذإ : لاق

 ،كاحلا نمنيملاو مكحلاف ، همصخ نعمصملا ةجح عطقنت هلامب ه .ىوعدلا لثم ىف

 . امهيواعد نم ةصنلا ىلع ىرجي

 اذك نالفل كياع ام لونلا هيلع ام ركذ ىلإ لصوو 2 نيهلاب هفلح اذإ

 كيلع ام نأ وأ ، اذكو اذك ن الف نبا نالفل كيلع ام لوقي نأ زاج . اذكو

 . اذكو اذنكن الفا كيلع ام : لوقي نأ زئاج . اذكو اذك نالفل

 نم .اهنم ءىش لك ىلع هفلح هنإف ، ةفلتخم ءايشأ ىف ىوعدلا تن اك نإ و

 ناكامو . لعفلاوأ قحلا نم ىمس ، ىمسبنأبجيناكامف . هيلع بجي امب « هيواعد

 » قح اهنم هيلع ام وأ ، قح اهنم هلبق ام ء اهيلع فلحب يتلا ءايشألا نم هيف لخدي
 . ةفلتخم ناعم هذه نأل 3 ةدحاو نيمي ىف هاك كلذ نوكيو . كلذب ىمس

 مهفرع ث مكحلا ىف مه.زاي ام ريغ ىلع : ناميألا ىلإ موصخلا ىعادت نإو
 ىعدي ام ىلع هفلحتسي امنإو 2 بلاطلا هعدي مل ائيش هدنع نم ديزي الو ؛ كاهلا

 . ىعدا

 ىف هتبثيو كلذ بتكي رأ ىغبنيف ، ةمصلا مصحلا ك احلا فلحتسا اذإف

 . ىرخأ ةرم ىوعدلا كلت ىلع هفلحتسي عجري الثل ، هرتفد

 : هل بتك هل بتكبو « هل دهشي نأ هلأس نإو

 َ محرلا نرلا هللا مسب

ةيرق ىلع & نالف نبا نالن مامال ا ىلاو ، نال نبا نالف هبتك باتك اذه



 س ٢٠٥

 نالن نبا نالنو ، ىنالفلا نالف نبا نالف رضح دق هنأ ، اذك رصم وأ ، اذك

 ء ةنيبلاب هيلع هت وعذف . اذكو اذك اذه نالن 7 اذه نالن ىعداف ص ىالفلا

 ىعدا ام ىلع ص نيملسمل نيمي ىلاعت هللاب هتفلحتصاف ، هتين لضبأو ع هنيمي ىلإ لزنف

 نالف نبا نالف ىوعد نم 0 اذه نالن نا نالف ءىربو فلحف ي قلا اذه نم

 . نيملا هذه هنع هتحح تعطقو . اذه

 جتتح ا { ءىش دعب يش ْ ناميأل اب همصخ تنعت مصخلا نأ ك احلل ناه نإو

 هفلحتسأ ىتح كبلاطم عمجاق . ةدحاو انيمي الإ كل هفلحتسأ ال ىإ : ك احلا هيلع

 . هللا همحر بوبحم نب دمع كالذ لعف دقو . ةدحاو انيمي كل

 مزلي الف ڵ فحصملا ىلع همصخ هل فلحم نأ كاملا ىلإ مصخلا بلط نإو

 . ك الا ىلع كلذ

 . كلذ هل ناك اهجو كللذ مك الا ىأرو ء فحصلا رضح نإ و

 . كلذ مك الا مزاي مل « كلذ ري مل نإو

 ةروس ىف ىتلا ةيآلا ىلع عضيو ‘ هحتف فحصملا رضحمب فلحي نأ دارأ اذإف

 3 مهنايأو هللا دهعب نورتشي نيذلا نإ » : مك الا اهأ رقي نأ دس 0 نارمع لآ

 غيفي نأ ىلإ ، فحصملا ىلع ىنيلا تلاحلا دي نوكتو ةيآلا ماسمت ىلإ « اليلق
. نيلا نم



 ۔س ٠.٦ ٢

 لصف

 ملسي ام ملعلا نيميو . اذكو اذك هيلع هل ام انطق هللاب فلحب نأ عطتلا نيميو

 . ةفلتخم سانلا نيب ناميألاو . اذكو اذكديزل هيلع نر

 ث هيلع ىعدملا ىلع عطتلاب ةيف نييلاف . هفرعي هسفنل اتح هريغ ىلع ىعدا نف

 نوكت الف ث ضبقلاو عفدلاو ذخألاو ص عويبلا نم لاعفألاب هيلع هيعدي امو

 ضبق وأ ء هيلإ مهد وأ ‘ هل عاب وأ ء هنم ىرتشا هنإ لثم ، لعفلا ىلع هيف ناميألا

 تببامالو ، هغمتيرتشاام : فلحتسي الف . كلذ هابشأ وأ « هريغم وأ ، هريغ هل

 نوكي دق هنأل ؛ كيلع هل ناكام الو { كيلإ عفد ام الو . تضبق ام الو « هل

 ةيلع ىعديام لبق نم « قح هيلع هلام ؟ هفلحتسي هنكلو ، ضتتني مث سافلا نيب

 ٠ ىوعدلا هذه نم

 عيمجيلاملا ذخأ اذإف . عمتجم وأ ، قرتفم لاملاو لام ىف ىوعدلا تناكنإ و

 هدودحم اهرارقإ ذعل & هدودح ىلع فاح امهيأف ‘ كلذب ارقأو ‘ هافرعو هدودح

 لاملا ىلع فوقولاو . هافرعو هب ارقأو ادح اذإ هنع اباغ ولو . كلذ زاج هتفرعمو

 . عأ هللا و . كلا ىف ىأرلا وه

 لصف

 نأ سيق نب ">ثمشألا ثيدح الالدتسا ث ملعلا ىلع نوفلحتسي ةثرولاو
 ىذلا هللاب فلحي نكاو . ال : لاق ؟ ةشيب كلأ : ىمرضحلل لاق زتلط ىبلا

 . هوبأ اهبصتغا ىضرأ اهنأ ملعي ام ع وه الإ هلإ ال

 )١( فالتخا ضعب هيذو ث الوطم ىذمزتلاو ملسم هجرخأ .



٢٠٧٣ 

 اهلوبق زوج الو ، هيلع ىعدملا نيمي لبق ، لبقت ةني )ا نأ ىلع سانلا عمجأو

 . ةجح الإ كلذ دنب

 ء ٠ ك

 ء هنم ةدحاو ةندب هيلع ماقا و ‘ هركن اف ، اتح لجر ىلع لجر ىعدا نإ و

 سلجملا ىضقناو فلح اهلف . ركفلل فلغ ، دحاو دهاش ناكاذإ مكاحلا كحم لو

 . هيلع هل مكحو « اهعامتسا مكاحل نإف . ىرخأ ةنيب ىعدملا ماقأ ث مايأب

 . ةنيبلا هذه رضحأ م . كلذ 7 ضرأو لخ نم 0 لام ىضف ول كلذكو

 . هيلإ كلذ درب و « اهلاح ةلأسملاو

 كلا نإ :ليق دقن ، اهماقأ داع ش ، اهفرعي ال وهو هتنيب ردهأ ول كلذكو

 . اهلبقي و اپعمتسي

 . نامع لهأ لوق ىف كلذ هل نكي مل ء اهفرعي وهو 2 هتنيب ردهأ نإ امأو

 ، فرعأ ملام تردهأ دق : لاقف كتنيب تردهأ دق : هيلع ىعدملا لاق نإف

 . هيلع نيمي الو ث هلوق لوقلاف

 ىنملاو هلوق لوقلاف . معن : لاقف كال ةنيب لك تردهأ دق : مك اجلا هل لاق ولو

 . دحاو

 ةمزلت هنأ ملعن الف ث ةنيبب ىنأ مث ةنيب دجم مل هنأ معزو .همصخ فلحتسا نمو

. ةنيب ذجم مل هنأ معزو ك همصخ هفلحتسا موي اهب ملي ناكام هنإ نيم



 س ٢٠٨

 لصف

 بح ىذلا { متشلاو فذقلاو دودحلا الإ { ءىش لك ىف سانلا نيب نامألاو

 « عاتم هل ذخأ ام عامل ىلع نيملاف . ةقرسلا ىلع الإ نامأ هيف سيلف ، دحلا هيف

 . فلحم نإ هيلع مطف الو

 .نيملا هيفف ، ةيف دح الو ريزعتلا هيف بجي ام نإ :لوقلا ضعب ىفو

 . ناميأ سبحلاو ريزيتلا هسين بجي اين ىرأ ال :هللا هحر رئؤلل وبأ لاقو
 . هللا امهمحر حبسملا ن دمحمو ىراوملا وب أ لاق كلذكو

 لصف

 . نامي أ مهملع الو نايبصلل سيلو

 © متيل بسقحا نم ىلع نيمي الو . هل نافلحب هابأو تيلا ىصو نإ : ليقو

 ،مهلكو نم لام ىف ءالكولا ىلع نامأالو . ةيفاصلالو «قيرط ىف الو ، بئاغ الو

 مهل لعج اذإ ناميألا مهلو . كلذ ىف مهلكو نم ممه لعج نأ الإ كلذ مه الو

 . مهلكو نم

 هبدصن ىلع فلحتسي 0 مهم دسحاو نوكي نأ الإ ناعأ مومرلا ف سيلو

 . مرلا كلذ نم

 . هيلإ بولطملا الو بلاطلا ىلع مومرلا ىف نيمي ال : هللا همحر رثؤملا ربأ لاقو
. مرلا ىسق ىلع مرلا نم اهيعدي ناك اذإ ، هسفنل هاوعد تناكولو



 س ٢٠٨٩

 ممال درلا ىف الو ء حاكنلا ىف الو ء باسنألا ىف نامألا : ليق كلذكو

 يكاحلا ىلع سيلو . نيلا هل : ليقو .هل نيميالذ ىمعألا ىلع نيم .الو.. مهلع الو

 ٠ . . . لطابي:اودهش ام مهنأ : دوهشلا ىلع الو ، هيلع مكح نه ني

, 

 اث٨دش وأ غ ليبسلا نا وأ .ءأدش وأ ْ ءازرتف وأ نيبرقأ ةيصو ىعدا نم :لكو :

 ىلغ ازننيمي هل نإف ىمؤلا الإ ك نيم هلع الو ك نيع ه سالف > ربلا باوب آ نم

 ٠ .: ... ربلا با وب أ ف اناصولا نم تيللا ةي ىصوأ ايف ئ ةثرولا

 ىمصولا.كاذ باط ادإ ! اياصولا هذهب .ىعوأ هنأ نوىي ام : رثؤلل وبأ لاق
[ 

 ٠ هتراصو تحص نا دعح

 . انيل ١ بحأ لوألا لوقلاو . كل د ف ض ىعولل نيمع ال : ليق دقو .

 هيلعو .. نيملا هلف ع تيلا.هل ىضوأ هنأ اهيعدي ىتلا ةياصولل ىف ىعولا امأو

 . هبقغل مصخو عد هنأل ؛ كلذ ح

 وأ جنح ق ٬اياضولا'ىف تيلا ةب ىصوأ ايف ء ةفرولا ىلع نيمي ىضولل سيلوأ أ
 : . 38 . . ربلا باوبأ نم هرعع

 . نيع هدلاو ىلع دلولل سولو

 . نيملا هيابع هل : لوقو

 . نيملا اهلع هلو . اهدلو ىلع نيملا ةذلا:والو 0 هدلو ىلع نيملا دلاوللو 0

. ٠ ١ ) ٠ / خيل اطل ا جهنم ۔ ( ١٤



 ۔س .٠ ١ ٢ _

 لصألا امأو . كلذ هبش,امو . نيدلا ىلع هل فلحتسي © هليكوو تيلا ىصوو

 نأ فاخي نأ الإ ع متيلا غولب ىلإ كلذ ىف نيميلا ف مكاحلا لجميال : ليق دقن
 . هل فلحةتسيف « ےقيلا قح لعن

. \ 

 كلت ريغ هل سيلف نيميلا امأو . كلذ هلف ثالذي ةنيب ماقاو ى ميلا غسلب نإف

 . هل اذإ نيميلا

 . نيمي هل نسل 17 نمع ءاآلؤھ نم دحأ ىلع سمل : لوقو

 . مهيلاوم ننإي الإ ء مهيلع الو ناميأ كيلامملل سيلو

 . دجاسملاو قرطال الو « ماتيألل نييسقحلا ىلع نبي الو

 ةالولا ىلع نيميالو . همأ ىلع دلوللو ى اهدلو ىلع نيميلا نيدفاولل : ليقو
 . ماكحألا نسم اوذقنأ انم مهعم حص هنأ 3 م ريع ماكح أ نم ا وذفنأ ايف

.. _ 

 دنع ى ةيلعهفلجتسما هنإ :هيلغ ىعدملا للقف .اقح لجر ىلع ةلجر ىعدا نإو

 هنأ ةنيب فأ نإف . هبايضارت لجر وأ « ماكحلا نم مكاح وأ ث ةالولا نم لاو

 اهلف ڵ هب ايضارت لجر وأ ى ةالولا .رم لاو دنع 2 قحلا اذه ىلع هفلحتسا دق

 . ةيناث هيلع نيمي

 . نيميلا نم هل ذب الف ، هفلحتسا دق هن أ 2 ةنيدب تأ نإ و

 حطتتال نيميلاكلت نأل . كلذ انبجنيالو .هفلحتسا ام فلحي نأ ىري ضعب و

 هغملدتسا ام قحلا اذهنأ فلحم هنإف ءنيميلا هيلإ در نإ نكاو . قحلا بلط نع

. هيلع
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 . هريغ الو ىمعأ ىلع بيبشلا ق نيم ال ليقو

 © هيلع هاعدا قح ىلع هبحاصل اهدحأ فلحي نأ لجرب نامصخ ىضر نإو

 عجري نأ مك احلل'سبلو . نيميلا تضم دتف ، ىحلا الذ هل هيلع اس هللاب هغلحف

 . ىقلا تالذ ىلع هقلح

 ىعدي امب ةنيرلا فااخلا ىلع ناك ث همصخ فلجتسي م هنأ ىعدملا ركنأ نإ و

 . نيميلأ نم

 هفلحام هتأ هللاوفلخي هةيناث هل فلح 2 مصخلا نيمي بلطو ء ةفيب نك مل نإف

 . ةغمو ىذلا ، هجولا اذه ىلع ، هيلإ بلطي ىقل ، قحلا اذه ىلع

 . ىعدا ام ىلع دعب نم همصخ هل فلح نأ مكاحمل نإف فلح اذإف

 هنأ هل فلحو . قحلا اذه ىلع هقلح دقل فلح { مسلا ىللإ نيميلل در نإو

 فلحب مث . هيلع ةفلحاع هل فلحي : ناهبن ىلاق .: نيميلا نم ئري مش . هيلع وه ام
 . قحلا هلع ىعخملا

 . ةنيبلاب ثالذ ىلع ىعد هل فلحو « هفلحتسا هنأ ىعدا نإ : رثؤال وبأ لاقو

 ٠. نيصيلا نم ءىرب اه رضح أ نإف

 فالحتسالاسفنىلعنيميالو . ىوعدلا ست ىلع فلحةساةنيبلا نعزجع نإو

 . هللا ٨4 ر حبسملا ت درح لات كلذكو

 هيملع ىعدملا ركن أو ) هنذإ ره هلزغم لخد هن أ ك لجر ىلع لجر ىعدا نإو

 هبقاع فلحي مل نإف هنذإ رينب هلزنم لخد ام هنأ هلفلحي نأ هنيمي ىعدملا بلطو
. سبحلا نم ىري امت مك احلا



 _- - ٧٢٧٢

 . هللا ةحر ديعس ىلأ لوق وهو . كلذ ىف نيمي ال هنإ : لوقو

 > مك الا ثردم هارأ هن أ ىعدا نأ لع { همصخ ةافاوم نع . معلا لنت نإو .

 . ةردملا ءارأ ام هن همصخ هل فلح نأ عفارلا دارأو ص كلذ ىلع ةنيبلا زجعأو

 ىعدملل ق ىح ل هز ذ . اذ له ف نيع ال ة ردملا ٦ ر أ ن أ لهل ‘ ةاف او .ا نع فلخ الو

 ( . اذه ىف

 لثم هلع» هن أ > دح أ ىعداو ) دابعلا نود 4 ه هيو قلا ناكام كلذكو

 حصت.مل اذإ ، ةينلام الإ نيمي هيف سيل هن أ ] كلذ وحنو فذفلاو متشلاو تاشلا

 . كلذ ف ذ نامأ ال هن أ ةخابلا

 نإف ، قحلا بحاص نيي عم دحاو لجر ةداهجشب ىضقي نأ ىضاتال ىنبني الو

 اودهشتساو » : لوقي هللا نأل ؛ كلذب.نيدلا لزغي و ‘ كلذك سبل كلا

 نودرت نع نراتأرماو “لجرف نيلجر انوكي ل نإن ك_لاجر نم نيديهش

 .ىرخألا تيسن نإ ىرخألاعم اهادحإ ةداهش زيمي نأ ضري مل ش « ءادهشلا نمم
 . « ىرخألا اهادحإ ركذتف امهادحإ لمت نأ » : لاقف

 و 2

 مك دحأ 2 ضح ادإ كنزلا ةداهش اوغمآ نيذلا اهيأ اي » : ةيصولا ىف لاقو

 ةداهشلا ف زوجي ال نأ هللا رمأف « كفم رلدَع اود نانثا ةيصولا نيح تولل

 مهمأ ىلع ارثُع ف » : لاق مش « كر يَع ن نارخآ » : لاق مث . لدعلا لهأ الإ

 نيلدعلا ريغ ةداهشلا ىف هللا رح ذ « امرماقم ناموي ناَرَخاَف ام امإ 7

١ صحر ام ال .
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 « ةداهشلا ا ميقأو كنم ,لاع ئًوذ اوهشأو » : قالطلا نم درلا ىف لاقو

 ىلاعت هللا لاق امك“« نيلجر انوكي ىتح ، دحاو لجر ةداهش زوج ال ةداهشلا ة.اقإف

 ىلوأ بولطملاف ع دحاو ذهاش الإ نكي مل اذإف ٠ هقلخ ىف.همكحو هللا ءاضق اذهف

 .. نيملاب

 انف ىز ح ىواعدلاو ةضتتنملا عزونيرلا نإ : هلزا 4 ر لىع س وبأ لاقو

 . مهنيب ناكام ىلع ال ع تافصلا ىلع نامآلا

 1 رجش هل مطق و أ ) ءام هل حرط هن 1 لجر ىلع ى ےدا لجر ق : رب 1 ىئو

 هنأ فلحي هنإف ، هنيميب ىلإ ىعدملا لزنو ، ةيلع ىعدملا ركنأف ، ةصح هيف هل

 . اذكو اذك هيف هتصح ث ارجش هل عطق الو ك ءام هل حرط ام

 لصف

 . ناعم ةثالث ىلع رودت ماكحألا ىف ناميألا نإ : هللا همحر ديعس وب أ لاقو

 . نيملا )هيلإ تدر اذإ ىعدملاو 2 هيف نيملا هيلع ىعدملا مزلي ىنع

 .بولطملاو بلاطلامزلي : لوقف ٠ هيففلتغ ىنعمو . بلاطلا مزلي الو بوللعإلا مزلي

 . هيلإ نيملا تدر اذإ ى بلاطلا مزلي الو بولطملا مزلي : لوقو

 نم © ادودحم امولعم امتح همصخ ىلإ لجرلا ىعدي نأ وه : لوألا هجولاف

 ل الإ و ، نيميلا ةيلع ناك ث نيملا هيلع ىعدملا در اذإ اذه ىنف . اهريغ وأ مهارد

 . ءىشب هل كح

 )١( هيلع ىعدملا ىلع نيميلا : لصألا ىف .:
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 مقيلا ىمو لم وهف ، بلاطلا نود هيلإ بولطلل مزلي ىذلا ىناثلا هجولاو
 وأ كا ةكراشم وأ ، ةبراضم نم « رخآ دنع لام هل نوكي نمو ى بئانلا ليكوو

 ىلع نيهملا هيف مزلي اذه ىلكسف . هيلإ هلس نأ دهب مهتي مث . كلذ ريغ وأ ث ةنامأ

 فلتأ الو 2 هيلع الو 2 هدخع ام : اذه ىف نيهملا ىرجو . ىعدملا نود هيلع ىعدا

 . هذه هاوعد لبق نم ٨ اتح هيف اذه ملسي « اتيش

 ء نأ الإ ، سبحلا هيلع بجو ث نيملا نع لكشن نإو ' ءىرب فلح نإف

 . هاوعد نم ةمصخ هرذمي

 نيملاف ح هلام نم ءىش ىف -٥ وأ ‘ اش هل ذخأ هنأ هها نإ كلذبكو

 . مهتملا نود ملل ىلع

 . كلذ ءاشي نأ الإ امهدحأ ىلع نيمي ال : لوقو

 . هل عزاني نم ىلع الو ء ىمعألا ىلع نيمي ال : ليقو

 دارأو > ؟ ىلع ىعدي ام ىلع هناب راضحإ نع ىمألا زرجع اذإ و

 . نيميلا هل هيلعف همصخ نم نيملا

 هيلع همعل امب , رارقالاو نيملا ىل !ع مك اجلا هريخ ) فلاح نأ فأ نإ و

 وا سبحلاب ‘ ىعحألا

 ضعو نم اتيش هلام نم ذخأ هنأ ، همصخ ىلع ىعدي نأ وه : ثلاثلا هحولاو

 . كلذ ردق فرعي الو ص ءاملا نم وأ س ضرألا نم وأ ص ةفورعملا سانجألا

. بولطملا ىلع انهاه نيملا نإ : لوقف



 _ ٥ ١ ٢٣ س

 .فورعم الو دودحم ريغ ىلع فلحي نأ ةمزلي مل ع بلاطلالإ نيملا در نإو
 ام هنأ : كلذ نم ىعدا ام ىلع هل فلحي ص بلاطلا نود بولطملا ىلع نييلأو

 ك . ٠

 . نيملا هيف ىرجن امم اذه وحن وأ ، هيل إ هيعدي ام يش الو ح ام الو ايح هل ذخآ

 مرفي وأ ى فلحي نأ امإ ث همزل نيملا نع ىلكن نإو ٠ ءىرب فلح نإ

 7 و

 وأ ث هل هيلع نأ : هيلع ىعدملا هيلإ اهدر اذإ ىعدملا مزلت نيمل نإ : هلوقو

 ٠ لاه نم ةصح وأ ضورعلا نم ىعدا ام وأ ث آرمت وأ ابح هل ذخأ

 ىذلا عونلا كلذ نم دارأ ام رهجي نأ ؟ رمح كلذ ىلع فلح اذإف

 . هيلإ ىعد

 هنإ : فلاحلل ليق . بلاطلا هيلع فلح ىذلا وه هنإ : لاقو هرضحأ اذإف

 . امهنيب مكحلا مطقنا ، هيلع فلح امم هذخأو « كلذب ىضر اذإف . اذه وح

 : هراب انيم فلحي نأ همص> ىلع ناك { اذه نم رثىك أ هز أ ىعدا نإ و

 . هريغ الو هرضحأ ىذلا اذه نهم رك أ هل هذلنع الو ڵ هل ةيملع ام۔

 هاوعد لضف ىلع 4 مكاحلا ةلح ى رخآلا ىلإ نيلا در نإ و .ءىرب فلح نإ و

 هيلع ىعدي ىذلا فلحب مل ام ع كالذ ىلع الإ رب الو . هديرب نأ اذه ىلعو . كلت

 . هاوعد رخآلا عطقتي وأ ك لضفلا

 ذخأهنأ فرعي ملو ،هكممس نم اكمس ذخأ هنأ لجر ىلع ىعدا ى لجر ىف ليقو

دحم مل اذإ هنإف .ناميألا ىلإ الزنو ع ذخأ ام ةميق فرميالو « ةكمس اخ كو اذك هل
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 نأ هل نسلو . هراع ىعدملا ىلع نيملاف > هتفرعف ىلع فقو ك نورم نش ىعدلا

 . . . ٥ كحلا عطقني و( ءاش ات رد وأ » فلحم ىتح خخ و . ىعدلا ىلع اهدرب

 نكتل ؤلو ءاوعدن. يعدي ىلع لح «مدللالع نيبلا در نإ هنإ :ليقو
 :ةيملع نعدملل لاقي ث فورعم قوقحلا نم تبا ءىشب هاوعد تناك اذإ « ةفورعم

 :هيمع :ئعدملل نيملا تناكالإ و . ىعدملا هب ىضرف ءاشام عونلا كلذ نم رضحم نأ

 اذه ىلع لازيالو .. ىعدملا ىلع نيملا در ءاش نإو . مكحلا عطقو ةفلح ءاش نإف

 ( ... ىعدملا ىضرب نأ ىلإ

 ح هل عار { اق لام نم اتح هلع هل نأ همصخ ىلع ىعدا نم لكنإ : ليقو

 ىق ةل.اعملا وأ ، هوجولا نم هجو نم ، هيلع هل بجو « قح وأ « هب هنياد نيد وأ

 :هيلع ىعدلا فلحم 2 تانيبلا مدع دنع عطنل اب كالذ ف امهب ناميألا تناك ع كلذ

 .اذكو اذكهل هيلع نأ بلاطلا فلحم وأ ، اذكو اذكهل هيلعام

 نم لبق نم اتيد هل هيلع نأ وأ ، هارتشا وأ هثرو لام ىف رخآ ىلع ىعدا نمو

 هيلع اذهل ملسيام : هيلع ىعدملا فلحيف ، هريغ لبق نر . هنأ ىعذي قح وأ هثرو
 . عطةلاب فلحيالو ى ىعديام لبق نم ك اقح

 ىلع نييلاف ع لحت الو « زوجنال ىتلا ء عويبلا ن.ءىش ىف ةعزانملا تناكن إ و
 . ةفصلا نم بلاطلا وأ بولطملا فصي ام

 نم ناكامو . ةبراضملا ىف كلذكو اذه لثمف عطقلا ىلع اهدحأ فلحب الو

 كلذ ىف نييلاف تاكراشملا وأ ، ابرلاو ةبراضملاو عئادولاو ء تانامألا ىف ىعادتلا

. هللا هحر ديعس ىبأ لوق ىف ، ىعادتلا ىلع



_ ٢١٧ _ 

 ۔فصوو ك قالط ف هتأرماو لجر هيلإ عزانت ئ هللا 4٨.ر ىلع اب أ نإ : لقو

 مك احلا رةني مث ء لوفلانم فصو امىلع فلحب نأ رمأو « لاق ناكف يك لجرلا

 . ىري امي كحيو « اهيلع فلج ىتلا ةقصلا كلت ىف نيملا دمي

 . 25 نإف .٠هل بهو وأ هثرو وأ ‘ هارتشا ذق . هديق الام رخأ ىلع ىعدا نمو

 ءبلاطلاىلإ نيملا دري وأ ،اتح هيف اذم ملي ام.2هل لاملا اذهنأ فلحب نأ هيلعىعدملا

 . هيلع فلح نل وه مث . اتح هيف اذه ملي .ام هل لاملا اذه نأ فلحيف

 :اذه يام هلابهو وأ « هارتشا وأ « لاملا اذه ترو هنأ فلحب : ضعب لاقو

 . كلذ لدع ىف راغغيلف « كلاب ىلب نف . اقح هيف

 . ىلإ بحأ ريخألا لوقلا اذه : هلا 4ح ر ىراوحلا وبأ لاقو

 اذه ىرتشا هنأ ملسي هنأ فلحب نأ ، دخ ىلإ نيمصحلا دحأ بلط نإو

 .اذه وحت و اذكو اذكهل ذخأ الو ، هثروالو ، هل بهو الو « هل هعاب الو 2 لاملا

 .مث ك اهلهأل نوكت دق قوقح كلت نأل ؛ هجولا اذه ىلع ىرجنال نامألا نإف

 :؛ ىقح هل ةيلع ليام : هيلع ىعدملا فلحي نأ : كلذ ىف نيملا امنإو ٠ مهنع لوزت

 ٠ اذكو اذك نم > ىعدي ام لبف نم

 .ةبلاطلاىلإ نيميلا تعجردنإف . هيلع نيملا تناك« ائورعم اقح ىعدي ناك نإف

 . اذكو اذك هيلع نأ هل فلح

.جتحاو ك ٥ ريغ وأ فا ريم نم « هلد ق لام ق [| ةمح هممح ىلع ىعدا نمو



 س ٢١٨

 ىعدملا ىلع اده اه نيملا نإ : لوقن . اهدحي الو ى ةصحلا كلت كفرعي ال هنأ

 . دارأ امب رقي وأ أربيو فلحب نأ : هيلع

 اذه ىف اقح هل نأ فلحب نأ ةيلإ تدر اذإ ىعدملا ىلع نيملا نإ : لوقو

 . كلذ نم ءىش ىلإ هزيجي نأ بولطلل ىلع مث . هدحم ىفلم

 . ؟لإ بحأ لوألا لوقلا هللا هحر ۔ رثؤملا ربأ للقو

 ، هبح نم وأ هضرأ نم اثيش هل ذخأ هنأ ء همصخ ىلع بلاطلا ىعدا نإ و

 هنزو الو « هددع الو « هليك الو د ذخأام ردق فرعي ال هن أ الإ ث هعاتم نم 1

 . بولطملا ىلع نيملاخ

 ءىش ىلع الإ ث هيلع نيمي الف « بلاطلا ىلإ نيملا درو فلحم نأ هرك نإف

 .هد هل كح هيلع فلح اذإ « دودحم ءىش وأ . فورعم

 . هيلإ بولطملا ىلع نيملا ىعري ، بلاطلا ىلع نيملا ري مل نمو

 لجرلا اذه ىلع هل نأ : هلع ىلع فلحم امإف ، بلاطلا ىلع نيملا ىأر نمو

 . لام ىف ةص> وأ ضورعلا نه هياإ هاعدا امو . رمت وأ بح « مهارد هل هدنع مأ

 هيلع فلح ىذلا عونلا كلذ نم ك ءاش ام هرضح نأ همصخ ربج فلح اذإف

 لأسب كاملا نإف . ةيلع فلح ىذلا قحلا وه اذه هنإ :لاقو . كلذ هرضحأ اذإغ

 . كالذ ىلع رآلا عقن ا { هتح وه هرضحأ ىذلا نإ : لاق نإف . مصلا

 مصخلا ىلع ناك ث همصخ نيمي بلطو ، هرضحأ امم رثكأ هل ىذلا : لاق نإ و

 . هرضحأ ىذلا ريغ ء قح هل هيلع الو « هدنع ام هللاب نيمي
/



_ ٢٧١٩ 

 ىلعو . لضفلا ىلع فلحن نأ بلاطلا ىلعف هرك نإ و : ءىرب فلح نإف

 دودحم ءىش ىلع الإ نوكتال ناميألا نإ :ليق اذه لجأ نمو ۔هديزي نأ بواطلل

 . نيملا دنع لا عطتنيلل

 .ديلإ بولطملا فلحتسا .ىه مكو هاوعد ىعدملا فرمي مل اذإ : رثؤملا وبأ للق

 . اتيم بلاطلا ىلع ىرأ الو

 لو ائيش هل قرس وأ ث هدي ىف هل ىذلا هلام نم ، ءىش ىف هناخ هنأ ىعدا نإ و

 . هلع ىعدملا لع كللذ ق نيملا ن ذ ڵ ذخ أ ام ردق فرعالو ‘ هذخأ هرع

 ىتلاىوعدلا هذه نم قح اذهل « هيلعالو هلبقالو هدنعام فلحب نأ هرك نإ و

 . هيل ١ اهاعد٧

 نم كلذ ريغ وأ ك بهذلا وأ ماعطلا نم ايش هل ذخ أ هن أ هيلع ىعدا نإ و

 نم مهنم . هتميق الو !هردق فرعب الو . كالذ باغ دفو . عاتملا وأ ‘ ضورردلا

 . هردق فرعيالام ىعدي بلاطلا نأل ؛ هيلع ىعدملا ىلع نيمملا ىأر

 وأ ، الج وأ ادبع ىل ذخأ اذه نإ : بلاطلا لاق اذإ : لاق نم مهنمو

 كلذ ف هكح نأ ىأر نم مهنف . هتميق نم لدعلا وهو مهرد فل أ ىوسي امط

 . ارلبق ىتلا ىف لوقلاكاهيف لوقلاو . ةميقلا ىلع هفلحن و هفلح الو

 هدنع وأ ث هيلع هل نأ هفلحم نأ 0 نيملا هيلإ مصخلا در اذإ ىأر نم مهنمو

 هيلع فلح امب مصخلا هل ذخأي مش . اذكو اذك هنمث نم لدعلاو .اذكو اذك هل
. ذخأن هدو انيلإ بحأ اذهو . ةميقلا نم



_ ٢٢٠ 

 رخآلا لوقلازم ركذام ىلع امهنيب نامألاو ء دح دق اذه : .رثالا وبأ لاقو .

 ك ا عطتنم اهدنع نأل ؛ ناميأل ا دنع تبثتي نأ اح ىنبنيو .

 هيلع فلحام ذافنإ مك احلا مزل همصلل مصخلا فلح نإ و .

 رود ىلع « همصخ هل فملح نأ مصخلا بلط نإ و ٤ ۔ لخم وأ : ضرأ أ

 لودعلا هعمو هلوسر وأ كلا اهيلع فقو .

 . لودعلاب اهيلع فتي نأ دلبلا كاذ ىلاو ىلإ بتك« رخآ دلب ىف ناكنإ و
 ٍ ك : . . .
 وا ، همعخ هيلع فلح م . اطخ هطخ و « هب طيحمو ، هبلطي ىذلا ےعذلا دحم ى

 هال ا د ر

 ح

 نأ نيملا دمب ن. جاتحي كاملا نأل ث هل كاذ نأ فلحين . هيلإ نيمل :

 . دمملع هفلح امب هل .2

 . نيمل ا دنع كاجلا ىدب نبب فقو كديبع وأ ك باود و ًاعاتم ناكنإو

 . هيلع ناميألا ترج

 تنعتي عجري نأ ةفاخم هدنع هبتكبو ، مكاحلا كلذ ىلع دهشي نأ ىنبنيو

 نأ مك احال ىغبني و . مك الا دنع ةحدلا نوكستن ء كلذ لول ركني وأ ( هممص

 . ناميألا دنع تبثتي

 .نيمعع ىلإ لزنو ى هتادب مذ» اذإ ىعدلل نع ‘ هللا همحر _ ديعس وبأ لئسو

 : لاق مكاحلا ةفلحم ةفلتخم ءايشأ ىف ىواعدلا تناكو . هيملع ىعدا ام ىلع 2 همصخ

 . ىمس لعفلا نم ىعسي نأ "بحم ناكامو . قحلا نم ىمس ىمسي نأ بحب ناكام

 .قحهيلع امو قح اهنم هل٬ هلبق ام اهيلع فلحم ىلا ، لاعفألا نم هيف لخدي ناكامو

٠ ةلح ناعم هذ» نأل  ةدحاو نيع ف هلك كللذ نوكيو ٠ كلذب ىمسي
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 ناكف . ةعاضتو ةيررر نم سان > ىوزمب شيرق نم ديعس لإ عزانت : : ليقو ..

 عيمجب ملا فلحي ناكف .الامجو الوحرو ةعت.أ هل بلس نم ىلع ىعدي نم مهبخ

 ىف ركذي نأ ريغ نمءىواعدلا هذه لبق نم ، قح همصل هيلع ام : ىواعدلا كالت

 . هاوعد ذيدح نيمثلا سمن

 .لق {

 .ماملا دنع نييلا نع لوكلا ىف انباحصأ فلتخا : هللا همجح ز ز دعا وأ لاق

 5 . 5 :قحلا همزل نيبلا نع لك ] اذإ : مهرثكأ لاقف

 ئذلا ..وه اذهو .فرتغي وأ ؛ فلحي ىتح هذخأي مكاحلا نإ : مهضعب لاقو

 . هيلع ةبجاو كاملا ةعاط نأل ؛ رانةلا هبجوي

 نيملسملا لعو :هلعف ىف صاع وهو سبحلا همزل « مك احلا ةعاط نم عنتما نإو

 ىوعدلا نوكت نرأ نم هزذعي نأ مك اح سيلو . هيلع مك احلا اوةيعي نأ

 دبالو : هيلع ىذلاب هذخأي نأ مكاحللف . نيميب هسفن نع اهؤردي وأ ، ةحيحص

 . نيملا .وأ ةنيبلا نم

 الإ بجيال نيميلاو . ىعدلل كلذ باط اذإ « نيملا در ىلع انباحصأ قفتاو
 . بلاطلا ةقد ملع م

 ىأ رب الإ اهريخأت مكاحلل سلف { همصخ ىلع نيمع مصخلا ىلع بجو اذإ و

. همع



 س _ ٢٢٢

 نع مصخلا فاخت اذإو

 دنب 2 ةافا وملا نع فلخت الو ةردلا هارأام هنأ ، هنيم عفارلا دارأو « كلذ مصلا

 ركن 7 مك احلا ةردم هارأ نأ دعل ( همصخ ةافا ويم

 . اذه ىف هل قحال ىعدملا نأل ؛ تيمم اذه ىف لعن الف . ةردملا ها رأ نأ

 ىعدا اذإ . دابعلا نود هلل هيف قحلل نأ « مكحتا هيف ناكام عيمج كلذكو

 : كلذ هبشأ امو مشلاو فذلا لثم شالفو . هلعف هنأ ع دحأ ىلح كلذ دحأ

 ۔بلظو ث ةنيب هل هيلع حصي غ و هركن اف : ىوعد لجر ىلع لجر ىعدا نإو

 .نضفب ف راص اذإ ىتح . كح 4 هفاخ ،ىعدملا ىلع نيمل ركفملا درف ع ركفلاب

 همحر ديعم وبأ ىلاق . فلحأ انأ نيهلا نع كسمأ : مكاحل :يلج ىعد ناق نيل
 . نييما مانن ىلإ ىعجتلا فلحي مام كلذ ه نإ : هللا . ."ا .{ .ءرد .ا ٠

 2 هل ملاظ وهو ىح ىلع انيي الجر فلح نحي 2 هللا هنجحر نمت وبا لاقو

 هيلعرصبت الو . هللا ىلإ ةبوتلا هيلمف ء نييما دعب دعب هقح هيلإ ملسو ث ةبوجا دارأ

 للا ىلإ ةبوتلا هيلع امنإو . كلذ ريغ وأ ةجح نيئالتب هفلح ناكو 2 ةرافك

 . كلذ نم

 .لاقف . اهب لعي ملو ، لجر دنع مهارد هل لجر ىف ث هللا همحر نسحلا ىبأ نعو

 .ىلإ الزن مث . هركنأفأا نالف ىلإ اذه بهذن ه مارد نالن دمع كل نإ : لجر هل
 . ةجح نيئالثيو ىلاعت هللاب اهب ملعي ملو 2 مهاردلا هل ىذلا لجرلا فلحف . نيلا
 رافغتسالاو ةبوتلا ةيلع فإ : نيهلا هفلح يتح ى اهملسي مل وأ ث هيلإ اهملس مث

 امف اندجوام ىلع الإ ء اهيف ظفح ريسغ نم « نيهملا ةرافك نم هثربن امو « مدنلاو

. اذه هبشي
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 "اذك نالف ىلع هل نأ « انطق فلحف © ثيش نالف ىلع هل نأ هريغ هربخأ نمو

 .نم ربخأ دقل :فلحم امتإو ه بيع اذه نأل ؛ ايامق فلحم نأ هل نكي مل « اذكو

 ثنح دقف « بيغ ىلع فلج اذإ . مادلا نم اذكو اذىكى ل كدتع نأ : هي قثأ

 . ةرافكلا هيلعو

 .نيملا ىتلا هل نه بلطف ء هالإ هركنأف هتم هبلطن لجر ىلع ىتح هل نلكنمو

 فلح نل دحب ء قلا مقستو 2 ةبوتلا دارأ ركسلل نإ مث. هل فلخ ء وكمملا نم

 .بذاكلا نيولا ىهلو . فلاخلا ترم هقح ذخأي نأ قحلا هل ىذلل نأ : هيلع

 .«هيذك ىلع بلاطلل قح بذاكلا فلاح لحمب الو 2 هقح قحلا ىذ ىلع مرحب امم

 . هيلع فلجام درب الإ ةب وت فلاخلا نم لبقيالو

 .{ ةعجر الو ث فلالا نم ةبوت الب ء هقح ذخأ ىلع قحلا بحاص ردق نإو

 ۔ے هلام نم هقح ذخأ دق هنأ ء هنيبو هنيب قحلا هيلع نم ملعيالو . كلذ هل زاج

 .نيملا ىف ناكل ٠ كلذك كلذ ناكولو . ىوتحا ةبهذم ةبذاكلا ناميألا سيلو

 .ىلاعت هللا نكلو .قحلا لست نم هيلع رسيأ نيملا ريفكمو 2 بولطالل ةحار

 :ةقداص تناك هب نييلاب هدابع ضارعأ رتسو ةتحرو همكحم س هدابع رارس ىلوتم
 . هللا همحر ىر اوحلا فأ نع ذج وب اذه ىنعمو . ةيذلكَوأ

 ى هلام نم ءىش ذخأ هل سيلو « امهنيب كملا عطقنا هفلح اذإ : هريغ لاقو

 . مكحلا عاطقنا اهانعم ناميألا نأل 2 نيملا دعب هيلع ردق نإ

.ذخأ قحلا بحاصل زاجو « هرارقإ همزل ، نيميلا دعي بولطملا رقأ نإ امأ.
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 ةرافك هيف بجح وأنضعبف . ذخيمي: دخ ؤ ) هيف الطمم قح ىلع انيم فلح نمو

 . لسرم نيع لاق مهفب و ؛ ظرلغتل

 ' . نيملا ىف هتبن هلف ، مولظم وهو فلحتسا نم : ليقو ا

 ,. هفلحتسي نم ةين يلع هنيميف ؛ ملاظ وهو فلحتسا نإو .
 لوقلاو : هناسلب ىنثتسي نأ الإ ة لاحلا ةين:ال فلحلا ةين ةينلا نإ ٢ لؤقو ٠

 ة 6 ٠ ٠. + 7 © قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو ن حصأونرثكأ لوألا

ج ج ج
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 ثلاثلا لوقنلا

 مومرلا ىف نييما ىف .

 هنإ : لاقو . ركةتم هنم هركنأ « لوصألا نم اكيش عدم ىعدا اذإ : ليقو

 هنأ ، ىوعدلا هيلع عقوام وأ ، ضرألا هنه نأ فلحي نأ : ركملا ىلع نييلاف 2 مرب

 . هثاكرشلو هل مر

 ضرألا ىفو ، ءاسملا ىفو 0 ةعارزلا ىف نيهملا : هللا همحر حور نب دمحم لاقو
 « مرلا ىف نيملا ىرتال انإف مرلا نم كلذ نأ ناصحلا رقأ اذإ ى مرلا نم ةفورعملا

 هدي ىف نم ركنأو . مر نيضرألا هذه نأو مر جلفلا اذه نأ موق ىعدا اذإ

 ىف ىرن الن نحم امأو . نيملا هذه ىف بجوي اضعب لعلو . مرب سنل هنأ ، كل

 . اغيم اذه لش

 مر ق ناك ) ءام ١ .7 وأ > اعرز هل رح هنأ ؟ رخآ ىلع لجر ىعدا نإ و

 . كلذ ىف هيلع ىعدملا ىلع نيملا ىعدملل نإف . فرعي

 نم نوكيام ىلع ، انفصو اموح ىلع ث مرلا ىف صاخ رأ ىف ث نيمال امإ و

 ٠ مومرلا نم ءىش ق ةعزانملا

 لسأآلاباحصأل امنإ و .هلهأل مرلاو ، دحأل لصأ اهيف موقل ةراثإ لك : ليقو
 . ةراثإلل يتابلاو . مهل وهف مدوهش دح اش . اورع امب ةنيبلا مهيلعو . اورمعام.

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللا

 « ى ©

( ١٠ ] تيلاطلا جهنم ) ١١



_ ٢٢٩٦ _ 

 عبارلا لوقلا

 هدنيسو دبعلاو هدالوأو دلاولا نيب نانبألا ىف

 هكوعد دلاولا ىلع دلولا ىعدا اذإ 2 هدالوأل دلاولا نيمي ىف انباحصأ فلتخا

 . هلام ىف هدلاو ىلع انيمي دلوملا ري مل ء دلولا لام كلمي دلاولا نأ بهذ نهف لام ىف

 ىلعو ٠ دلاوال دلولا ىلع نيبلا ىري ء هدلاو نم هلامب قحأ دلولا ىري ىذلاو

 . نيملا دلولل دلولا

 .نيي امأ و ٠ كاذ ةيلإ بلط اذإ ،لاح لك ىلع هدلاول نيملا هيلعف دلولا امأو

 لاومألا ىف ث قوقحلا جرخم جرخ ام عيمج ىن هيلع هل نيمي الف ص هديس ىلع دبعلا

 . ديسلا ىلإ هلك م جري كلذ نأل ؛ نادبألاو

 دل وتيام وأ ك قتعلا ىناعم هبشل ام وأ 4 ٥ل.س نش قتعلا دنعلا ىعدا نإ امأو

 ح . اذه ىف هديسل صخ دبعلاف « قتعلا بابسأ هنم

 هاوعد ىلع ةنيب دبعلا ماقأ نإف .كالذ ديسلا ركنأو 2 هديسىلع اذه ىعدا نإف

 . ثالذ بلط اذإ « هديس ىلع نيملا هلف الإ و

 :,جعو اح نىدلاولا ىلع دلولا ىعدا اذإ : هلا همحر بوبحم ن دح لاقو

 ىذلا قحلا اذه ىلع « ايكيأرب افلح نأ انئش نإ :ايه لوقي كال نإف . ةنيبلانع

۔ هتح ىلإ هانلصوأو هانفلح ى هيلإ نيملا ادرت نأ ايثش نإ و . امكيلإ اكدلو هاعدا



- ٢٢٧ _ 

 كاخلا هفل> ك نيملا هيلا د ر نإ و . هاوعد نم اثرب و اقلح دقف هل افلح نإف

 اذإ و ٠ هدلو لام نم هسفن دلاولا ءىربي نأ الإ { ايلام نم هياإ هلصوأو ك هتح ىلع
 ٤ِ ء .

 ءىرح نم هسفن ارا ٠

 نإف . كلذ ىلع ناربج و « امهيلع كلذ نإف هافلحم وأ « هل افلحي نأ اهرك نإو
 . قيفوتلا 6بو . عأ هللاو . مك احال امهنايصع ىلع اسبح العقي مل

م ٭ ال



 س ٢٢٨

 :سماخلا لوقلا

 قرطلا ىف ناميألا ىف :

 اوعدا 0 عصومه ف لجر مهعزان ةعامج ىف { هللا همحر شير نب ديمس نعو

 ؟ مهنيب نيلاو كحي فيك . مهل اقيرط هيف نأ
 . اقيرط هين مهل نأ ةنيبلا ةعاجلا ىلعف لجرلا دي ىف عضول اذه ناكن إ : لاق

 { هل عضوملا اذه نأ فلحي نأ هيلع نإف :. ه. نييلا اوبلطو اهومدع نإف
 موق اهاعدا اذإ اذه . اهنوعدي ىتلا قيرطلا هذه لبق نم « قح ةعاجملا ءالؤه ام

 . مهل اهنأ نوفورعم

 . زئاجلا قيرطلا ىق نيمي نكي مل ء زاج قيرط اهنأ ىوعدلا تناكنإ و

 نيبسقحمال ناميأ اهبف سيل زاوجلا قرطلا نأ : هللا هحر ىراولا فأ نعو
 .تلذمهانءا فلحي وأ اوفلحبنأ ءآميمجةيرتلالهأ عمجت تناك اذإءزئاجلا ةيناسلا امأو

 هل ناك اتح اهيف بلط ن . زاج ىهو « نيفورعم موقل ةيقاس تناكنإ و

 . هيلعو نيهملا

 . كلذ ىلإ زاج هنإف ع هيف كلسي ناك ه اهأ نأ قيرط ىلع « ةندب رضحأ نمو

 قيرطلا اذه كلس فأ نأ : هللاب تيمب فلح ى هنيمي كلسملا هيلع نم بلط نإو

 . لطابب ىل اودهش ىدوهش نأ ملعأ امو . هدنب نم انأ 7

 . هل قيرطلا نأ فلح ص راوجلاب ةنيبلا رضحأو ث هسفنل قيوطلا ىعدا نإ و
 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو

+ ٭ ؛٭



- ٢٢٩ 

 سداسلل ١ لوقلا

 بايثلا ىف نيملا ىف

 همصخ نيمي ىلإ لزنو ء ةنيبلا مدعف ؛ ابوث هل قرحأ هنأ لجر ىلع ىعدا نمو
 ىزجمت الو . اذكو اذك ل إ هتميق دحمو ؟ عاونألا ىأ نم ع بوثلا ةفص دحب هنإف

 . اذه ىلع الإ نيما

 اذه لبق نم > ىوعدلا هذه نم (&{[ هيعدي م ق> هل هلبق ام ةغلحم : لوقو

 . بوثلا

 ىعدا ش ك هنع هب باغو ء هنم هضبقو ‘ امو لجر نم لجر ىرتشا نإ و

 كلذ ملعأ ال : مئابلا لاقو . كنم هتيرتشا ىذلا بوللا اذه : لاقو . اقرخ هيف نأ

 نلا نم ءىش تب ناكن إ و . هنيمي عم هلوق لوقلاف ع نلا ذخأ دق عئابلا ناك نإف

 . هني - ىرتشا لوق لوقلاف

 الإ ، ىرتشا عم بونلا باغ اذإ ص لاح ىلع منابلا لوق لوقلا نإ : لوقو

 وه هن أ 2 هلوق لوقلاف ص رايخلا مايأ ىف هدر دارأف { رايملا ةيف ىرتشمال نوكي نأ

 ركفتلا اهبف عقو مث باغف ، ةفصلاو نيملا ىف ءايشألا نم ناكام لكو ٠ هيج عم

 ناكام لكو . عطقلاب نيبلا هيف هيلع بجي امف ىرتشملا ىلعو ملعلاب عئابلا ىلع نيياق

 واعد نم نوكي ايف ، ىرتشملاو عئابلا ىلع عطقناب هيف نيملاف نيملا ىف هباشتي ال
ناكاذإ كلذو . هين نيماو عيبلا ىف ، ةجحلا نم تبثي امف هراكنإ و « عيبلا



_ ٢٣ 

 نم هيف دلوتي امو ، ميبلا دقع مكح هيف تبثي « عيبلا دقع ىف ىواعدلاو رك انقلا
 . ماكحألا

 77 نشلا بلطي امنإ و . عيبلاىوءعد عم ك نملا ىف ىواعدلا تن اكاذإ امأو

 اذه لبق نم ث مهاردلا هذه هل هلبق ام نيبلا امنإو عيبلا ىف هيلع ىعدملا ىلع نيمي
 . هملع هيعدي ىذلا عيبلا

 : لاقو عئابلا هركن أف هدر ش . نفلا ل_ةثو { ب و لجر نم ىرتشا نمو

 . هيوم ةنأ ىرتشملا ىلع ةنيبلا نإ ٠ كبوث وه : ىرتشملا لاقو . ىوث وه سيل

 ىرتشملا نإف ؛ هيف رايخلا هل لعج نوكي نأ الإ « هبومث هن أ لعي ام نلا عئابلا ىلعو

 بوثلا اذه هعاب دقل : فلحم نأ هيلعف ‘ بيملا ركن أو ، بوثلاب رقأ نإو

 . بيعلا اذه هيف نأ ملعي امو

 هركنأ . مهارد ةرشع هب ةفرعملا لهأ عم هتميق ( ح و رخال ذخأ نمو

 ح هل زوج نيميلا نإف { مهارد ةعسن هتميق : لاقف . هفلح نأ دارأو ك مكاحلا عم

 هدنع هنأ ةنيب ىفو .اذكو اذك : لاق وأ . اذكو اذك ىدنع هتميق : لاق اذإ

 . هناسلب كلذ رهاني مل ول

 هتميق لعج ذق هنكلو ءالذ نه رثكأ ةعرب دارأ ول نأ هعمهتمرق تناك نإو

 { هدنع ةميق لقأ هنأو هسفنل طايتحالا كلذب دارأ اذإف . لقأ نيملا تقو ىف

 . هسفنل ًاًطايتحا هنم كلذ ناك

هدحت 1 ب و اهل قرس هن أ » لجر ىلع مك اجلا عم تعدا : ةأرما ق ليقو



 ، بوث مسا هيلع عقي ام رضح اذإف . هب اهل رةأ ىذلا بوثلا وه اذه نأ رقأع

 . ىعدملا كلذ دارأ اذإ ث هنيمي عم هلوق هيف لوقلاخ

 ة.امح رضحأو ، كلذب رقأف ، ةمامح هدنع هل نأ ،أرخآ ىلع لجر ىعدا نإو

 كلذ لبق { ةماح كلذ نأ لودعلا راخف ف ناك اذ اه . ىه هذه : لاقو . ةعطةتم

 ٠ هنيمع عم هنم

 فلكو « هنم لبقي 2 ةمامعلا ماكحأ نم جراخ كلذ نأ رظنلا ق ناكنإو

 . ةمامعلا ےما هيلع عقي اتيش رضحم نآ

 رةملا ىلعف ، ىه سيل اهنإ : ىعدملا لاقو . لودعلا راظن ىف ةمامع رضحأ نإ و

 هذه نم رثكأ اهب هل رقأ ىتلا 2 ةمامعلاب هل هرارقإب هل همزلي ام ، هللاب نيملا ىه اهنأ

 . كلذ ىف رانةيو ، اهذخأ ىلع ىعدملا ربج فلح اذإف . هل اهرضحأ ىتح ةمامعلا

 2 مهاردةنالث اهنم نه هدنع نأو ، ةمامه هل عاب هنأ لجر ىلع لجر ىعدا نإو

 ‘ مهارد ةثالث هل هدنع ام نأ فاحم هنإف 0 نيملا هيلع درف ث هنيمي بلطو هركنأخ

 . ةمامع هل عاب هنأ هيلع ىعدي ام لبق نم

 ىلإ نيلا بولطاا درن ، ةنيب هل نكن ملو ابوث لجر ىلع لجر ىعدا نإو

 . ةفصلا وأ ةميقلا ىلع فلحم هنإف ڵ بلاطلا

 نيصخ وأ بلخم لام « ةديدح ىلغ فلح نأ هيلع ىعدللا دارأ نإ كلذمكو
 .قيفوتلا ةب و ملعأ هللا و . هيملع فاحم م . هموقيو .ىلا فصي هنإف ، كلذ ةبش 1

ه٭ ٭ ٭



_ ٢٣٢ 

 ربدلا و ضيحلا ىف هطولا ىف جاوزألا نيب نامألا ىف

 ناركسلا قالطو ةهبشلاو

 هنأ ك اهجوز ىلع تعدا ةأرما ىف « هللا هحر بوبحم نب دمص مكح : ليقو

 . ضباح اهنأ ملعي وهو 0 اهثطوام : هلاب تيمم فلحمنأ » ضيحلا وأ ريدل أ ف اهنطو

 ٠ كلذل ادمعتم : هريغ دازو

 نإ باوبه كلذ لكو . مدقملا وه هللا همحر بوبحم نب دحم دمحم ىأرو

 . هللا ءاش

 هيلع ىعدملا ىلع بح امف مزلت امإ نيملا نإ : هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 نم هيلإ دري ام عيمج كلا ربتعيو . كلذب رفأ ول نأ ، نامض وأ ةمرح هيف امف

 . كلد

 « كلذىلع ادمعتم ع ربدلا وأ ضيحلا ف ءطولا اهجوز ىلع ةأرملا تعدا نإ و

 . ةيلع هب ذهشيف ، هريغ عم كلذ رقي ن أ نكمي هنأل ؛ كلذ ىلع ةنيبلا تفاك

 لاطبإ ىلع فلح اذإف . جوزلا ىلع نيملا اهل تناك ى ةنيب امل حصت مل نإو

 نإ ڵ ه ةم برهلاب اهرمأيف اهجوز ناكنإ 2 هتنىكاسمب ك احلا اهرمأ ، اها وعد

 > اهجوز ىلع اهذسفي امم هعدت ىذلا كلذ ناك اذإ . اهاوعد ىف ةقداص ت 7

. هيف فلتخم ال امم



_ ٢٨٣ 

 هتنمك اسع ك احلا اهرمأ هفيلح نم تعنتما نإو .

 .هيلع ءىش الف ء كجوز ناكنإ : لقي لو ي نالن ةتاط-ىمزلا : امه لاق نإف ا

 .تمك نإو . كجوز ناك نإ ، نالف ةعاظ ىمزلا : امهل لوقي نأ ىنبتيو

 . هيبراقت الف ةقداص

 « ناضمر رهش ىف « اهنفن نع اهدواري هنأ ، اهجوز ىلع ةأرما تعدا نإ و
 . لمق ناك نإ همزلت نيملاف ، ضئاح ىه وأ

 .ق اهنطو ةنأ ، اهجوز ىلع تعدا ث ةأرما ىف ، هللا هبمحر ديعس وبأ لاقو
 . كلذ نع ىه تعجر مث . اهقدصف تلاق ام قدص لمي ال وهو ًاذمعتم ضيحلا

 مكلا ىف امأو . لوألا حاكنلاب اهيلإ عجريو ، اقدصي نأ هلف تبذك : تلاقو

 .قرفو ،اهاوعد ىلع وه اهقدصو ث كاذ كال دنع هيلع تعدا دق تناك اذإف

 اهقدصي نأ دارأف ك اهسفن تبذك أف ، كلذ توركن اف تداع ح . كاملا امهنيب

 . مكحلا رهاظ ىف تالذ نم امهعغمب نأ ك اح ناك اهيلإ عجريو كالذ ىلع

 لصألا ىف ةيعدم تناكاهنأل ؟ لجرلا ىلع كلذ قيضي الف زئاجلا ىف امأو

 ماكحأ نم لوألا ىف هيلع تناكام ىلع تناك« اهاوعد نع تعجر اذإف . هيلع

 . اهملعك وه ملعي ملاذإ ، اهتيدصت هل زوجيو . ةيجوزلا

 { دمعتم ضيحلا ىف اهثطو هنأ { ك احلا دنع اهجوز ىلع ةأرما تعدا:نإ و

 ص جرفلا ىف جلواف اطخاف جرفلا ريغ نم ةجاح اهنم ىضقي نأ دارأ هنأ وه رقأو

. داسفلا ىف ةيعدملا يهو ءالا ىف ةيلع دسفت ال اهنأل ؛ ةيعدملا ىهف



_ ٢٣٤ 

 اطخ كلذ هنم ناك هن أ وه رقأو .ربدلا ىف ءطولا تعدا اذإ ثكالذكو .

 ٠ ربدلا ف اهئثطو هنأ اهجوز ىلع ةأرما تعدا اذإ :: هللا هحر ديدس وبأ لاقو

 هرارقإب ءىش هنم همزليال هنأل ؛ عمست ال اهاوعد نإ « أطخ الو اده مست لو

 كلذ ىف أطخ ءطولاب .

٠ ٠ 7 ٠ - 

 فالاتخا هيف اطخ ردلا ىف ءطرلا نإ : لاقو .

 ء ء . ء ِ .
 كلذب دسفت ال اهنأ انالتخا هيف ملعأ الف ، أطخ ضيحلا ىف ءطولا امأو .

 ةنيع ىلإ تازنو ، كللذ .17 هنأ تءدا نإو

 اهنأ لعي الو . ثالذل ًادم.ته ك اهرب د ىف هجرفب اهمطو ام فلحي هنإف . كلذ ىغب

 ٠ كلذب هيلع تدسغ

  اهنطو نع اهسفن هتوز ام ) كاذ ارمزلو ( كعم ةنونيكلا اب اهيلع مكح اذ اف

 4.و جوأ ىتح اهر.د ق اهثطو هنأ تنذةيتسا نإ كلذو . هل ةدهع الي اهنكمأ ام

 . كلذل اذععتم.

 . نيما اهيلع : لوقف .اهيلإ نيملا در نإو

 ريدلا ىف اه.ماجا. : عطتلاب اذه ىف نملا هيلع لجرلاو « اهيلع ني ال :لوقو

 . ادمعتم

 اهثطو ىلع دممت دق هنأ ةملاع ةأرملا تناك نإف . هعم ماقملاب اهيلع مكح فلح نإف

. عه ماقمل اپعي > ردلا ق:



 _ ٢م٥

 .لصف

 ةتس نم لقأل تدلوف اهئطوف ةأرما جوزت نميف ڵ هللا همحر ديفس ىبأ نع

 . رهشأ ةثالثل وأ 2 رهشأ

 . اهقادص اهلف ، ةيجوزلاب اهسفن هتأطوأو ء كلذب نيلهاج اناك اذإ

 .اهل قادص الف ء هتعدخو هترغو ،مار> ةنأ ءتىهو {مارحلاىلع تدمعت نإ و

 ٠ اهنيمع حم كالذ ق اهلوق لوقلاو

 ء

 تركنأو رهشأ ةتسل وأ رهشأ ةتس نملفأل تللو اهنا اهيلع هاوعد امأو

 . اهنطوب اهقادص وه ةيلعو . امهلرة لرةلاف . كلذ ىه

 هنأل ؛ اهوسكيو اهيلع قفني وأ ٤ اهقالط ىلع ربح 3 كلذ تركن أ نإو

 مزال قحلاف ، كلذ ركني وهو . جيوزتلا خسف عدم وهر ، ةيجوزلاب هيلع موكحم

 . ىفوأو قلط ءاش نإ و . اسكو قفنأو كسمأ ءاش نإف . ةقفنلاو ةوسكلاو هيلع

 ،هيلعامب دخؤي امنإو اهؤطو هل لحم ال هنأ رةي هنأل ؛ اهنطو ىلإ برقي الو

 هل ايف قدصيالو

 تريغو ، هب ضرت ملو لجرب اهجوز اهيلو نأ ءكالا مم ةأرما تعدا نإو

 مك الا نم تبلطو ، ديعل رلب ف ىهو 0 اهسمقن ىلع اهرباك لجرلا نإ و ‘ جيوزتلا

 . اهنع لجرلا عنمي ااجك امل بتكي نأ

 . اهيلع فاخ اذإ 2 اهعم هثعب 0 ماكحألا ىلع هنمأي 2 ةق مك الا عم ناك نإف

. قحتسيام ردق ىلع هبقاعو 0 اهنع لجرلا كلذ عنم > اهاوعد تحص نإم



_ ٢٣٨٦ 

 "ماكلا نماهت وعم هنم وجري نم ىلإ اباتك امل بتك( فرذ هنكم نإ و

 لثم ق داهتجالا عديالو . تالذب مذخأو ‘ دللا ةايج نم و « نيذسلل ةعامج وأ

 . جورفلا رأ نم اذه

 ناك نإ : لاقف . اهقلط ايجوز نأ تعدا ةأرما ىف « دحأ ن نسحلا نعو

 هنأ ىعداو 2 قالطلاب رقأ اذإ ةنإف . كحلا ىلإ الزاختو ، كلذب ملعي ملو ناركس

 . تقلط « ناركس ناك

 . اهاوعد سفن ىلع نيملا هيلع ثناك « قالطلا ركن أ نإو

 .ناركملا قالطو . فلح ولو هتنكاسم اهعست مل « قالطلا ىه تلع نإ و

 . فالتخا هين

 اكشو ك ةوسكلاو ةقفنلاب اهل هيلع مكحو هتجوز اهنأ ةأر.اب لجر رقأ نإو

 .لك مزلو ى هب ارقأ امب مكاحلا اهيلع ك { ةيجوزلاب ارراقت اذإف . عانتمالا اهنم

 .تناك نإ ايه لاقو ،هتجوزل جوزلاو ص اهجوزل ةجوزلا مزلإ ام امهنم دسحاو

 . هل ةجوز

 هنع اهعانتما ىلع مك احلا اهسبح ك هتنك اسم نع را رقالا لعل تمسنتما نإ و

 لصف

 ىلإ بلطام ه.أ : مهل فلحم نأ اهجوز ىلإ اهتثرو بلطو « ةأرما تنام اذإ و

. . كالذ ةهزملاال هن اف ك هكرت ىلع اههركتسا الو . ايقادص ةكلاملا هتجوز



_ ٢٣٧٣ 

 كلذ ركنأ ادع ردلا ق اهنطو هنأ اهجوز ىلع ةأرما تعدا اذإ : ليقو

 . نيملا ةيلمخ

 اذإف . فلحتن نيملا اهيلإ درب وأ غ فلح ىتح ی سب> نيملا نع عنتما نإو

 . امهنيب قرف تفلح

 لوةيو ٠ ةيلع اهاوعد قلصنال اهنأل هعم دوهقلاب اهيلع كح و فلح نإو

 . هنمث برهتف لوقت ايف ةقداص تناكنإ اهنإ : ايتفلا هجو ىلع اه مكاحلا

 . هنم ىدتفت نأ ترمأ ،مارحلا ىلإ رارطضالا اهأجلأو س برهلا اهنكمي مل نإف

 : . ضيحلاو ربدلا ىف ءطولا نم « هجولا اذه ىف اهل هيلع امب مارجلا نم جرخت

 ٫4و ٠ ع هللاو .كلذل دمعتم ‘ اهربد ق 4> رهب اهنطو ام ةن أ كلذ ىف نيمملاو

. قيفوتلا
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 نماثلا لوقلا

 هل رقملا وأ هل دومثملا نيمي ىف

 دهاشلاو مك احلا نبو

 ةرهيال قح ىعدي نمو

 دهشي ايف ةصح هدلول الو داهاشال ام ي هل دهشملا نب هيلع دوهشملا بلط نإ و

 . كاذب نيملا هيلع هلف ، هب هل

 ث هل دوهشملا نيمي ةيلع دوهشملا باطف 2 هفرعيال قسح دوهش هل دهش نمو .

 اهل دهشي { ةأرملا لثم كاذو . لطابب هل اودهش هدوهش نأ ملسيام نيي هل هيلع امعإف

 اودهش اهدوہش نأ ملعتام فلحتف ، حميوزتلا عم ىه رضحم لو ،اهجوز نم قح ىلع

 . نيملا تقو ىلإ اهل هنأو . لطابب اهل

 .لام هل ثدح وأ ع هرلب ىف الام فاخ دقو 0 رغس نه مدقي لجرلا كلذكو

 ٠ أشن ىصوأ > ةغلا 4 ةل تدهش ام الإ قحلا الو لاملاا وه ىريال ك فثاريع

 .هل اودرش .هدوهش نأملعيام ءاذه ميمج ىففلحي هنإف . دوهشلا هب هل دهشيام فرعيالو

 . هللا هحر ىلع نب ىسوم كلذب مكح لطابب

 هنأ فلح . ىتا كلاذ فرعيال نل قحم « ىح وأ تيم رفأ نإ كلذكو

 . قح رينب ةيلإ هأجلأ هنأ ملعيالو ، لطابب رارقإ هنأ مليام

 ديلع دوهشملا ىعدا مث . ىضاقلا هب ىضقف ع لامب لجر ىلع نادهاش دهش اذإ و

 نيميال : ىأرلا باحصأ لاتف . امهفلحتسي نأ دارأف 2 امهندابش نع اعجر امهنأ

. كلذ ىف امهملع



_ ٢٣ 

 « عوجرلاب ارقأ ول امهألو « لجرلا لام افلتأ امهنأل ؟ نيملا امهيلع : ليقو

 هلام نم هيلع ادهش ام لك كلاذكو . لاملا نامض امهيلع بجول عوجرلاب ارقأ ول

 . كلذ ريغوأ 4 عاتم وأ

 ةذيب هل نكي ملو © كلذ هلحح ش . اذكو اذك هل هيلع نأ : لجرل رقأ نمو

 همحر ىلع وبأ لاقن . اذكو اذكهل هيلع نأ رقأ ام ةنأ هنيم باطف ث هل هرارقإ ىلع

 اذك هل هسيأءع ام هنأ فلح نكلا و . هل رقأ ام هن أ فلحم نأ هيلع سال : هللا

 . اذكو

 © ةكرش هدبعل وأ هدلول وأ ، همصخ وه هيلع دهاشلا نأ بولطملا ىعدا نإ و

 .كلذ حد نإف . ةنيبلاب كلذ ىلع هوعدي ك الا نإف . هيلع دوهشلا هب دهش امف

 | . ةتداهش تلطب

 ص ةمح هيف هدلول الو دهاشلل ام « هل دوهشملا نيب هيلع دوهشملا باط نإ و

 . كلذب نيملا هيلعف

 ث هللا ذحر رثؤملا وبأ لاق كلذكو . نيمي ةيلع سيل : حبسملا نب دمحم لاقو

 . ايش هدبعل الو « هدلاول الو هسقن ىلإ هنم رح « ءىشب هل دهشي مل دهاشلا نأل

 ىف هدلول الو « هدبعل دهاشلا الو ، ىعدملا ىلع سيلف ، قحم لجر ىلع دهش امإ و

 .قح ىوغدلا كالت

 .دحأ ىلع دهش مث . ءاكرش نيبو هنيب لام ىف دهاشال ةصحلا تناك نإو

 .. كلذ ىف لوقلا انيب دقو . ةزئاج هتداهشف « هريغ ىلإ هتصح ليزي امب ك .همثاكرش

. عصوم ان» اه نيميال سملو



_ ٧٢٤. 

 { هاوعدىلع ةنيب هل تح نإ . ةثرولا هركن و ‘ تيمىلع امح ىعدا نمو

 . تيللا اذه ىلع ىعدي امم اقح هل نرملعي ام ةثرولا ىلع نيمملاق الإ ج

 لاقف ۔ مهاردب وأ اهب ذل ىنم رارقإ ء نالفل لخنلا وأ ضرألا هذه :لاقنمو

 . كيلإ اهأجلأ الو ء قح رينب اهب كال رقأ هنأ لعام كنأ فلحا : هل رقمال ةثرولا

 . ءىش هل نكي مل فلحم مل نإف . فلحم نأ هيلع نإغ

 لجرل دهشأف ، توللا هرضح لجر نع هللا هحر ، بوبحم نب دمع لثسو

 ؟ نيمي همزلا له : هيلع نيدب هلام نم ةعطقب

 . نيمي مهيلع سيلف . هيلإ اهأجلأ هنأ ملمي ام ، نيمي هيلع : لاق

 اولحي نأ هتثرو بلطو ، ىصوملا تامو ، ةيصوب لجرل لجر ىصوأ نإو

 ۔هل ىصوملا ىلع نيمي ال هنإ . ءاجلإ ةيصولا هذه ىلإ هأجلأ هنأ لي امهنأ هل ىصوملا

 . عطقلاب ال لهااب نيبلا هيلع : لوقو

 هوطعأن ك مهرد فلأ ىلإ مهرد نم ىلع ىعدا ايف قدصملا نالف : لاق نمو

 هيلعف ۔ هنيمب ةثرولا دارأف ى مزد فل أ اذه ىعدف . سيرلا تام مث . نيمي الب

 . قيدصتلا هيف هل لعج ام ىلإ ء اذكو اذك لاهلا ىلع هل نأ : فلحم نأ

 . هيلع نيي الف « نيملا هغع عفر اذإ هنإ : لوقو

 بلطو « ةنيبلا كلذ ىلع رضحأو ، مهارد ةرشع لجر ىلع لجر ىعدا نإو
 نأل ، مهارد ةرشع هيلع هل نأ : هتنيب عم فلحب نأ هيلع نأ اضيأ نيملا هنم

 بلط اذإ ، نيبلا هيف هيلع ناكس ماكحألا نم ءىش ىف هلوق لوقلا ناكنم لك
. كاذ ىف همصخ



_ ٢٤١ 

 لطابب قحلا اذهب هل اودهش ا هدوهش نأ ملعيام هز أ فلح هنإ : لوقو .

 ةنيب هيلع دجي ملو « هايإ هدحج مث . قحم هريغل رقأ نميف ث هللا دبع وبأ لاقو

 ةيلع بجمالو « هيلع ةيعدي ىا « قحلا اذه هل هيلعام هنأ : هفلحم نأ هل بجي هنأ

 . قحلا نم اذكو اذكب هل رقأ ام س ةفلحم نأ هل

 هيلع حص نم بلطو « تيموأ ىح ىلع « لدع ةنيبب قح هل حص نم لكو

 الإ هتح فرسي ال ناكنإ و . هل ءىش الف الإو . نيهلا هيلعف ، ىعدملا نيمي قحلا

 اودهش هدوهش نأ الو 2 هيلإ هأجلأ هنأ ملعيام هنأ هللاب فلح ى ةنيبلا هب هل تدهشام

 . لطاب هل

 ناسنإل دهشيتيم وأ هفرعت الو ث ةنيب قادص امهل حصي ىتلا ةأرملا كلذكو

 . هل رةي وأ ء ىحم لامب

 الإ ث هفرديال هنأ جتحا نإو . هيلع فلح هل كلذ نأ فرعيال ناكنإن

 اودهش هدوهش نأالو { ةيل !هاجلا تيللا نا ملعيام هنأ فلح { ةنيبلا هب هل تدهشام

 . كلذ ف بصنالو ‘ لطابب هل

 . كلذ ىلع فلح « هب قثي نم ربخب الإ هقح فرميال هنأ ىعدملا جتحا نإو

 . بصن ةيف سبلو

 ملعيام : هيلع ىعدملا فلحتسي نكلو { اذه لثم ق نيمال : رثؤملا وبأ لاقو

 . ىوعدلا هذه لبق نم » اكح ىعدملل هيلع نأ

.) ١٦ - نيبلاطلا جهنم / ١٠ (



 س ٢٤٢

 فرعيالو ،هرمأب موقي نم هل ذخأ وأ ، هثرو دق نبد وأ « لام ىف مصاخ نإو

 بصنال هنإف .يصمحلا كلذ ركتيو ءةأرما وأ لجر نم «هب قثينم ربخم الإهل ىذلا

 اذهل لعي ام ث هل ءىشلا كلذ نأ : ةيلع ىعدملا فلحي امإ نامألا هيفو : اذه ىف

 اذهل ملعيام هل ءىشلا اذه نأ هب قثي نم هربخأ دقل : بلاطلا فلحالإ و . اتح هيف

 . ىنعملا اذه ىلع فلح ي نيملا مصخلا هيلإ در نإو . اقح ذيف مملا

 فلحم نأ هيلع ىعدملا ربجم و ، اذه ىف ىعدملا ىلع نيميال : رثؤملا وبأ لاقو

 ء . ك .
 . اهملسيو اهب رةي وأ ،. ىوعدلا ىف اقح ىعدملا ادهل ملسي ام

 . هللا مهمحر « ناهمن لاق اذك : ىراوحلا ربأ لاقو

 ع ى ء 6 : .
 © هربخا هنا معزو . هيلع هيبال ناك ز اح لجر ىلع ىعدا لجز ق ليقو

 تنأ فاحا : بلاطلل لاقو . فلحب نأ بولطملا هركف . ةنيب نكت ملو ، هغلب وأ

 . هغلب وأ ‘ هربخأ هابأ نأ فلحم هناف

 ح سبح هرك نإن ٠ تن أ فلحا : ه٨ا ليق . كلذ بولطملا ضر نإب

 . ىطعي وأ فلحي

 لصف

 هيلع يعدملا رقأف 0 هدحيالو 0 مك هنأ ك هفرعيال اتح رخآ ىلع ىعدا نمو

 . هنيمي عم كلذ ىف هل وق لوقلا نأ ، طاريق وأ قنادب

. هنيمي عم ةلوق لوقلاو ث ءاش امب رقي نأ هيلع كح ، ءىشي رةي مل نإ و



_ ٢٤٣ _ 

 هيلع فلحو ءىشب رقي ىتح سبح « ىعدملا قيدصتو رارفإلا نم عنتما نإو

 . راكنإلا ىلع فلحو ركتي وأ

 اذه ىرم رثكأ ىل هلبق نأ سيام هنأ : ىل هفلح : مكاحلل ىعدملا لاق نإو

 ىلع ممحلا فلحم ال مك الا نإ ، ىعدملا هلقتسا دق ءىشب رقأ دق هيلع ىعدملا ناكو

 . ةيلع زوج ىذلا هدحولا ىلع هلحم نكل و .- همصخ بلطام

 . عطقلاب هل هفلح ى عطقلاب بج نيملا تناك نإف

 نأل ؛ ىعدملا باطيام ىلإ تنتلي ملو { لعلاب هل هفلح « ملعلاب بجت تن اك نإ و

 . ىعدملا لمع نم ال { مك احلا لم نم نامألا

 هركنأو ، فلتو باغ دق ءىش وأ ، فيس وأ ةباد ىف ةعزانملا تناك نإ و

 كلذ ىعدلل مةوق نإ هنأ :هللا همحر حورنب دمحم نمف . نيملا الزنو ،هيلع ىعدلل

 . اذكو اذك هتميق نأو . كلذ ىلع نيميلا تناك ص باغ دق ىذلا

 تناك ةميق هلدح ملو ،انوصوم هنيعب اقيس ىعداو ،ةميق ىعدملا عدي مل نإ و

 . ىعدملا ةبلاطم ةجح فرص « هيلع ىعدملا فلح نإف . كلذ ىلع نيملا

 ءىشلا كلذ ىلع ىعدملا فلح ، كلذ ىف ىعدملا ىلإ نيميلا هيلع در نإو

 مث . ثلذ سبح نم ائيش رضحم نأ ، هيلع ىعدملا ىلع كلذ دعب ناك مس . هتفصب
 ىعدملا ىلإ نيملا درب وأ ‘ اذهنم لضفأ هيلع فلح كلذ نأب ‘ نيملا هيلع ىعدملل

 .اقفتيىتح ،امفصوامىلع امهنيب امف ناميألا لازتال مث .اذه نم لضفأ كلذ هبش نإو

 . قيفوةلا هبو . ملعأ هللاو : هللا همحر ىراوحلا ىبأ نع اذكهو

ج ج ج



 س ٢٤٤

 عساتلا لوقلا

 لستلاو عفدلاو ذخألا ىف ىوعدلا ىف نيبلا ىف

 ئ دبع وأ امنغ وأ ،ًريعر وأ . البإ هل ذخأ هن أ رخآ ىلع ىعدا نم : ليقو

 اوثحبي ىتح هتاقت . نم ادح أ مك اجلا 4عم ثعد ك هلزعم هل بهم ` وأ > كلذ هابش أ وأ

 . ىأر امم هيف مكحو ‘ ردا ىلإ كلذ اومفد 2 ةمهت اودجو نإف . كلذ نع

 : كلذ ىف نبمملاف ء عاتم وأ ، اشام هل ذخأ هنأ « لجر ىلع لجر ىعدا نإو

 . هل هذخأ هنأ هيعدي ىذلا 2 شامقلا اذه نم قح هل هلبقام هنأ

 & ےلستلا هاوعد نم هركنأف 4 بش هيلإ | ملس نأ ، لجر ىلع لجر ىعدا نإو

 هذه ىف قح هب هل هيلع بحم « اميلست اذكو اذكه يلإ لس ام هنأ فلحم هنإف

 . ةعاسلا

 .نيمملاهيلع هل هب بج هيلع نإ : هلوقف 2 هل هلبق وأ هل هيلع نأ ىعدا نإ و

 . هيف نيملا ىف فلتحم هل هلبق : هلوقو

 زصف

 هعفدب ىن رمأو « اذكو اذك كل ىدنع عضو انالفنإ : لجرل لجر لاق نإ و

 نكلو . كلذ عفذ ىلع هرنجمال مكاحلا نإ 2 هيف هك اخ هيلإ هعفدي مل مث . كيلإ
 . هرمأب هيلإ هعفدي نأ : هل لوقي

 . مهرد ةئامب رخآ الجر بلطيو ث ةنامأ مهرد ةئام لجر عم هل لج ز ىف ليقو

. مهاردلا كلت هيلإ امفداف { مهرد ىتئام نالفل "لع نإ : ايه لاقف



 س ٥ ٤ ٢ _

 دق ٠ ىلب : اهالاقو . ثيش ىنايطعي مل : نيتئاملاب امهبلطي ىذلا لجرلا لاقف

 ٠ اقترم أ اك ةل إ انعفد

 ادهشي مل نإو . رخآلا ءىرب ، نيتئاملا هيلإ اعفد نيح هيلع ادهشأ ناك نإف
 نأ اهرمأ رخآلا نوكي نأ الإ ، رخآلا أربي ملو نارومأملا ءىرب ى مفدلا ىلع

 . آربي ال نأ ناقيلخ امهف العفي ملف « ضبقلاب هيلع ادهشي

 هعوصي « غئاص ىلإ هعفديل ، ةضف وأ ابهذ ةأرما هيلإ تعفد لجر ىف ليقو

 دق : لاق مش . اهنم هضبقو ى هغوصي غئاصلا نالف ىلإ هعفدا : تلاق رأ : يلح اهل

 غثاصلانم بهذ هنإ : لجرلا لاق مش . هيلإ هعفدي نأ هترمأ ىذلا غئاصلا ىلإ هعفد

 . هنيمي عم هلوق لوقلاو . لجرلاىلع نامضال هن { - ائيش هيل ١ عفدي هنأ ى هدحج وأ

 . نيمأ هنأل ، هيف اهناخ امو ، هترمأ اك لعف دقل

 . هنمض هيلإ ةمفدب هترمأ نم ىوس غئاص ىلإ هعفد نإو
 دق ىإ : لاقو . هيأرب وه هعفدف ، هغوصي غئاص ىلإ هعفدي نأ هترمأ نإو

 ىلع ىبأ نعو . هيلع نامض الو ، هلوق لوقلاف غئاصلا ركنأو ث غئاص ىلإ هتعد

 مهاردلا ىنيطمتل ،نالف كيلإ ىنلسرأ :هل لاقف لجرىلإ لصو لجر ىف « هللا همحر
 . اذه تلسرأ ام : قحلا هل ىذلا لاقو . مهرد فل أ هيلإ عفدف هل كيلع قلا

 ;۔ىش هيلع سيل هنإ ، ىدنع نم مهاردلا تعاض دقو . ىنلسرأ دق : لوسرلا لاقو

 هيلإ هلسر أ هنأ حصاذإ { اذه اهف هناخامو { هذه همها رد فلنتأام هنأ : نيملا همزلتو

 لسرملا ركنأ اذإ ، هيلإ لسرملا وأ لوسرلا نم ةنيب و: ، لسرملا نم رارقإ
. ملعأ هللا و . لاسرإلا



_ ٢٤٦ 

 لس وأ ك الزغ هضبق هنأ لجر ىلع ىعدا لجر ىف : هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 اذإ ، لاعفألا ىف نيمي ال هنأل ، هيلع ىعدملا ركنأ اذإ ، اذه ىف نيمي ال هنإ " هيلإ

 ذخألاو ء لسف ملسقلار 2 لعف ضبتلاف . قح ةيلع ىعدملا ىلع ىوعدلاب تبني م
 . لعف

 هدنع ناكام لجر ىلع مهرد ةئام هل ذخأ هنأ : لجر ىلع لجر ىعدا نإو

 ؛قح هب هل تبثي ىنعم نيبي ىتح ث نيمي هيف سيل اذه نإ : ليق هنأ رخآلا ركنأف

 . اهذخأ ىتلا مهاردلا كلتب هرجملا نوكي نأ نكمي هنأل

 ‘ ًاثيش هل ذخأ هنأ : لجر ىلع لجر ىعدا اذإ : هللا همحر ديمس وبأ لاقو

 فلحي رأ باطو . قح هل ىلبق سيل : هيلع ىعدملا لاقف . ءىش هل هدنع وأ

 رةيلف الإ و ، قح هل هلبق ام فلحب الو 4 مصخلا هيعدي ام ىلع فلحي هنإف . كلذك

 ١ ١ . هيلع ىعدي ام

 هدنع نالف ىل عضو اذه : اهدحأ لاقف هللا دبع ىأ ىللإ نالجر عمتجا :ليقو

 لاق امنإ : لاق باوجلا اذه ىلإ عفدا : لاق . معن : لاق ؟ لوقن ام : لاق . ابارج

 هللاو لجرلا هل رمأ ىذلا ، بارجلا بحاص ىلإ هدرو ى ائيش ري ملف . هيلإ هملسأ

 . ملعأ

 ع الام نالف ىلإ عفد انالف نأ ىعدي لجز نعو : هللا همحر ديعس ىبأ نعو

 ىعدملل ىصوأ هنأو ءنالفل ىعو لجرلا كلذ نأ ىعداو . ىعدملا كلذ ىلإ هعفديلف

هيلإ هملسي نالف لبق نم امح هل اذه لبق نأ ىعدا اذإ : لاف . اهريغ وأ ماردب
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 اذهو . نالن لبق نم هيلع ىعدي امم قح اذه هلبف ام فلح نأ هيلعف ، هيلإ هلصوي
 تام دق لجر دنع نم اتح هيلإ عفد هنأ ىعدي ىذلا ناكاذإ .

 عجري و ، نيمي هيلع ىعدملا اذه ىلع سيلف ي ىح لجر نع ىعدي ناك نإو

 هب ةبلاطيف « هقح هيلع نم ىلإ وه .

 اذإ ءاذه ىف نيمي ال هنأ « هيلإ ملس وأ « الزغ الجر ضبق هنأ ىعدا نمو
 ىعدملا ىلع ىوعدلاب تبثي مل اذإ « لاعفألا ىف نيمي ال هنأل ى هيلع ىعدملا ركنأ

 لعف ذخألاو « لعف ملستلاو لعف ضبتلا نأل ؛ قح هيلع .

 ركنأف ، هرمأ امك لعفف . لجرللإ هدنع ةعاضب عفدي ى الجر لجر رمأ نإو
 لعف دقل ، عفدلاب رومأملا فلحي نأ : اذه ىف نييلاف « ائيشهيلإ عفدي مل هنأ رخآلا

 نم قح الو . هل هدنع تناك لا ، ةعاضبلا هذه هل هيلع الو هدنع امو ث هرمأ اك

 هافولا دارأو ، ةعاضبلا بحاص ىلع نيد هل هيلإ عوفرملا اذه ناك نإف . اهلبق

 اذىكو اذىك قحلا نم هيلع هل نأ : هللاب هفلح هنيمي بلطو ى ةعاضبلا كلتب {

 ىدهاشب حصي ىتح هل م . هريغالو « ببسلا اذه لبق نم هيلإ راصو هافوتسا امو

 ديلإ عفد رخآلا نأ لدع .

 بلطو « كلذ هيلع ىعدملا ركنأو « مهارد ةرشع هيلإ ملس هنأ ىعدا نإو

 ؟ هجو ىأ ىلع ةرشعلا هذه هيلإ ملس فيك : ىعدلا لأسي ك احلا نإف هنيمل ىعدملا

 نوكي نأ نكمي هنأل هنلح ال هنإف ةنامألا ليبس ىلع هيلإ ملس هنأ فرقعا اذإف

 هفلح هنإف . هعم هل ىهو ةنامأ هيلإ اهملس هنأ ىعدي نأ الإ 2 ةيلإ اهدرو هيلإ اهملس

 .تيفوتلاهبولعأ هللاو . مريلا اذه ىلإ هدنع هل ىمه ةنامأ مهارد ةرشع هيلإ ملس ام

چ «» 8
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 رشاعلا لوقلا

 كلذ ةبشأ امو رمألاو مهتلا ىف ناميألا ىف

 ،كلذ ريغ وأ ثدح وأ « قرس وأ لتق ىف رمألاب لجرلا مهتي نأ مهتلا نمو

 ٠ هلعف ىذلا كلذب رمأ ام هنأ نيمي هيلع امنإف

 . سبحب فلحب ملو رقأ نإو . بقاعي مل فلح نإف

 الإ © هيلع نامض الو بقوع « رمأ هنأ لدع ىدهاشي هيلع حص وأ رفأ نإف

 . نمضي هنإف ايبص وأ هل ادبع رومأملا نوكي نأ

 . نيمسا رمألاب مهتملا ىلع امنإ : نامثع نب ناملس نع ةبقع نب حاضولا ظةحو

 هيلع سبح الو . نيملا هيلعف ، هبرضب رمأ هنأ الجر مهنا نم نإ : ليقو

 . سبح فلحب م نإو . كلذ ف

 . كلذ ىف سبحالو نيم ال : ليقو

 ىف ماكحألاو مهتلاب سبحلا اهيف امنإو . اهيلع الو مهتلا ف نيمي ال : ليقو
 . ىوعدب ةمهتلا سيلو ى ناميألاو تانيبلا توبثب ، ىواعدلا

 : ليق هنأل ؛ فالتخالا ىنعم ر.ألا ىف ناك 4 مهنلا ىلع نيملا ىنعم تهث اذإ و

 وأ ةعاط هيلع هل نم وأ ك 7 وأ . ادبع رمأي نأ الإ ئ انماض رمآ لك سال

. ناطلس
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 . .ت ناك ةمهتلا ىنعم هيف همزلي ببسب ص نامنلا همزلي عصوم ف ناكاذإو

 كامدب ناسغ مامإلا عم ناك ىدنلا 7 مشاه نأ ؛هللا همحر هللادبعوبأ ربخأو

 نم رمأ ةز أ : هذراز نب درح نب رقصلا شاه مهناف ‘ هتحرج هسأر ق ةيمر هتباصأف

 كلذ ركنأف ، سبغ ناسغ مامإلا هب رءأف . لئامسب ذٹموي رقصلا ناكو . هامر

 همهلا امإو ٠ هحرج هن أ همهي ةنأل ؛سبحهيلع سيل : لاقو ناثع نب ناملس هيلع

 ىتح « ناسغ كلذ لبقي لف . هيلع سبحالو . نيمي هيلع امنإف ء هحرج نم رمأ هنأ

 . هرجهو نايلس بضغ

 ىف ناميألا امنإو . ةمهتلا ىف هل نيميال هنإ ث ائيش هل قرس ةنأ اناسنإ مهتا نمو

 . ىواعدلا

 نيميالو .مهتملا ىلع نيملا هيفن وكي : ليقو . ملعلا ىلع نيهلا هيف نوكي : ليقو
 . همهتا هنأ هنيميب ىضري نأ الإ . نيملا مهتملا هيلع در نإ ، مهتملا ىلع

 . انطق هيلع عطتيالو ء اذه مهتي هنإ : لاق نإ :هللا همحر ىراوحلا وبأ لاقو

 . ناميأ مهتلا ىف سيلف

 هيلع سيلو مك احلا هسبح ةمهتلا همزلي امم قرسلاي مهنلا لجرلا اذه ناكنإن

 . ةنيبلاب الإ هيلع مرغ الو نيمي

 بحاص عفرف . قرسن « لام ىف وأ « هل ةباد ىف الجر نمتا لجر ىف لاقو
 قرسوأ « اهلتق وأ «ىتباد ذخأ اذه :لاقف . مكاحلا ىلإ قرسلا بحاص وأ ةبادلا

هن أ ( قورسم وه ءىش وأ ں ةلوتقم ىهو ص ىتباد ىلع سانلا تفقوأ دقو . ىلام



 ۔ . ٥ ٢ _

 . هيلع ىعدمال نيماو امهنيب نامألا تناك« نامج{ألا ىلإ هيلع ىعدملا لزه . اهلتق

 ىدتعا ىذلا وه هنأ : اذه مهتي هنإ : قورسملا وأ ةبادلا بحاص لاق نإو

 هتحات نمم ناك نإ سبحلا هيلعو . ناميأ ةمهتلا ف سيلف . هيلع ىعدي امن هيلع

 ٠ هسح ىصقتساو ةنىبلاب الإ هيلع مرغالو . ةمهتلا

 ارادج هل رسك أ ل:لاتنف . ارادج هلرسك هنأ :مك احلا دنع الجر مهنا نمو

 وأ مهتلا تلق ث مهتملا ىلع نيسي ال هنإ : لوقف ث انالتخا ةمهتلا ىلع نييما ىف نإ
 . ترثك

 بابسأ تناباذإ « مهتلا هيف قحليامم ءةب مهنا امن نيهلا مهتملا ىلع نإ : لوقو
 . مهتلا

 { ءامدلا كفس لثم « ماظعلا ثادحألا ىف الإ « مهتلا ىف نيمال هنإ : لوقو

 نم اذه نود امف نيميالو . ثدحلا ماغمل بولقلا ىف كلذ حص اذإ . قرطلا عطفو

 . مهتلا

 ببس ناب اذإو . ةمهتلاب سبحلا مكح قحتسي ث ببس ةمهنال رهظي مل اذإو

 . ةهتلاب نيملا هيف تبجو « ةمهتلاب سبحلا هب بحي

 الإ ح ةقث ريغ وأ ةقث ناك“ نيملا هيلعف 2 هتنامأ ىف ةنارحللاب مها اذإ نيمألاو

 ةقثلل لالجإلا ليبس ىلع الإ ، كلذ ىف امم مكح ريغب ةقثلا فلحم نأ بحمال انأ

. ملللا



 ۔_ -- ١ ٢

 ه.زلأف ، هيلع عفرف ث اتيش هل ذخأ هنأ الجر مهنا لجر : خايشألا باتك ىفو

 بحأ الف الث ملسأ امنإو . فلحأ الو ملسأ انأ : لاتف ملسي وأ فلحي نأ كاملا

 .كلذ ذخأ مهتمل

 تك اس هن أ : نيملا هيلع بجوأ ضعب : فالتخا هيف ةقدصلا نامتكب مهتملاو

 ىلإ نيملسملا نإ :اولاقو . كلذ بجوي مل ضعبو . هلام ىف نيدسل بحم « اقح

 . ةقدصلا ىف مهتنامأ

 هيلع اهلف ،نيملا هخم تبلطف ، اهركنأ و اهقرس ةنأ الجر ةأرما تمهتا نإو

 هيعدت ىذلا :ىشلا اذهرم ىعدن ام لبقنم كنح ةأرملا هذهل هلبقام فلحمو . كلذ

 . كلذ تهرك اذإ نيمي ةأرملا ىلع سيلو ٠ هيلإ

 .اهيلعاهدر اذإ نيهملا اهيلمف ، انطق هيلع ىعدي نأ الإ همهتت اهنإ : تلاق اذإ و

 ناك كلذ اهل ناك ىه تفلح الإ و { وه فلح ك عطقلاب نيملاب بصن نإ و

 . ةقثلا ريغو ةقثلا ىلع نيملا و . مهعم ريغ وأ ث امه هيلع ىعدلل

 عدي لو همهلا نإ و . هل آرراضم هتلخ دحم نم رمأ هن أ رخآ ىلع ىعدا نمو

 .هل آرراض. هتملح لمح اذه نالفل دحم نم رمأ 4ز 1 ملسي ام ٨4ز أ فلحم هز 5 . ارق هيلع

 . كلذ ىف نيملا همزلت الف ع مهتملا ىلإ نيملا مهتملا در نإ و

 . لجرلا اذه مهتأ فإو ك ىلام ىل قرس فإ : لاقو ، اح ىلإ ءاج نمو

ىنبنب ناك هنإ نيمملاب هي هل رك كحف هل : نآ م ىلإ بلطو هل ىغبنب ناك هنإ . نيملاب هيلع هل ركاملا كحف . هل هفلحم نأ رك اجلا ىلإ بلط
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 وأ، ائيش هل قرس هن أ دهشت « ةنيبب ىن أي ىتح ع هبحمالو « نيملاب هيلع كح ال نأ

 وأ ، ةلحم دادج وأ { ةباد حبذ وأ ، بوث عطف وأ ، تيي بقن رثأ نم رثأ هل نيبت

 مكاحلا هسبح « ةمهتلا هقحلت نم ىلع ةمهتلا تناكو « كلذ هعم حص اذإف . اذه وحن

 . هسبح نم ىريام ىلع

 نأ مك احلل نأ : ىراوحلا ىبأ نع دلاخ نب دمحم ربخأ دقف هنيمي بلط نإ و

 . ةفصلا هذه ىلع هفلحم

 كلذ ركنأو هقرس انالف نأ : هب قثيال نم هربخأو « ءىش هل قرس نمو

 ىف بصن الو ی كلذ ىف باوجلا ىضم دقف . هفلحي نأ مكاحلا ىلإ بلطو « نالف

 « اميم هب افلح نأ الإ ، نيمصحلا نيب الإ نركسي ال بصنلا نأل « مهتلا ناميأ

 . اهيف بصن الو « فلحي نأ ةمهتلا فل نمل زوج ال مهتلاو

 . هاوعد ىلع ةنيبلا مدعو 0 دودلا هب هيلع بحل امب « هريغ ىلع ىعدا نمو

 كهرك ذ لجل قح هيف امف الو . نيمع ىفذلتلا ٢ سبلو . نيم هل هيلع ىعدملا مزلي

 . لاملا بجي لوكملاب نأل ! قرسلا ءاعدا ىف نيملا اوبجوأو

 ىعدي ام لبق نم « اتح هيلع نأ ملعي ام : هللاب انيمي فلح ةقرسب مهنا نمو

 نيع الو . هيلإ اهعدي ىلا ىوعدلا هذح لبق نم اكح الو > مهارد هل قرس هن أ

. بيغلا ىلع فلحب نأ هل زوجي ال هنأل ؛ مهاردلا بحاصل
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 ركنأف . اهايإ هطو) لو اهأ ا مهارد هل طقا هنأ لجر ىلع ىعدا نمو

 ةعسلا هذه لإ اتح اهيف اذهل ملعي & مهارد طقل ام فلحي هنإف . هنيمي ىلإ لزنو .

. قيفوتلا هبو ملعأ هللاو



 ۔س _ ٤ ٥

 رشع ىداملا لوقلا

 رارفإلا ىف نامألا ىف

 نم ةعطقب لجرل دهشأف ء توملا هرضح لجر ىف هللا همحر ديعس وبأ لاق

 ملعي ام : هللاب انيمي فلحب و . هنيمي اودارأ نإ ةثرول نيملا هيلع نإف . هل قحم هلام
 . لطابب ةعطقلا هذهب هل رفأ هنأ

 هيلع نإف . هل قحم ةعطقلا هذهب هل دهشأ هنأب ، دوهش كلذب هل دهش نإ و

 . لطابب هل اودهش هدوهش نأ ملعي ام هنأ فلحو ، نيملا

 ةحح هل سبل و . ءىشب هل كحم ‘ فلحم نأ عنتماف ءىش ف نيملا هتمزل نمو

 نيملا نم فلكي مل هنأل ء نيملاب الإ ةجح هل سيل لصألا ىف ناك.اذإ ء نيلاب الإ
 . هعسي ال ام

 . كالذ نم ءىش ذخأ هل نكي مل ، نييماب الإ كلذ هل نكب مل اذإ و

 . فلحي نأ ىلإ فوقوم وهف ، كلذ نم ائيش ذخأ ناكنإ و

 . طوحأ وهف ةفصلاب ىصوأو ، توالا هرضح ىتح فلحم مل نإف

 هيلع نكي مل ء ةجحلا اهب موقت ىتلا « ةلداعلا ةنيبناب حص دق رارقإلا ناكاذإ و

 نإف . نيمساب الإ ةجح لاملا ىف هل نكي ملو ث ةنيبلا تحص اذإو . كلذب ةيصولا

 وهف ثکالذ نم ةتح>ح عطق 1 امو . ةحلا نم اوثر > مع هتحح كال عطف

.قحلا كح ىف هتجح عطقنت وأ فلحب نأ ىلإ 2 هيلع قلعتم
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 هيلإ هبلط اف ث هب هل رقأ هنإ : لوقيو ئيش لجر نم باطي لجر نعو

 .اهب هل تررفأو مهاردلاب هل تلبق ىتح ى رهق ناطلسلا : لاق

 الوصوم كلذ ىلع هربج ناطلسلانأ ىعداو « هل رقأ وأ هل نمض هنأ رقأ اذإف

 نرأ ىعداو { هل رقأ وأ ذل نمص هنأ حصي ىتح( كلد ف هتحح هلو { همالكب

 هنأ حصي ىتح ، كلذ ىف هتجح هلف ث همالكب الوصوم كلذ ىلع هربج ناطلسلا

 . ربج ريغ ىلع رقأ وأ ى نمض

 . ربجال ايعدم نوكبو رارقإلا هيلع تبث هنإ : لوقو

 كلذ نإ : لاق ش . هريغ مالكب وأ ‘ توكسب ر ارقإلا عطقو رقأ اذإ امأو

 ىف ملع الو . ربجلل ايعدم ناكو ث هرارقإ هيلع تبث ع هيلع ناطلسلا هربج ذإ ناك

 . انالتخا اذه لثم

 . كلذب هل اهرارقإ

 .اهب هل ةأرملا هذه رارقإب هل ضرألا هذه نأ فلح ،نييلا هيلإ ىه تدر نإف

 . مويلا اذه ىلإ ضرألا هذهب هل اهرارقإ دعب نم ك اتح اهبف امه نأ ملعي امو

 كلذ ركسنأف ، هيلع هاعدا دق ءىشب هل رقأ هنأ : لجر ىلع لجر ىعدا نإ و

ء هللا امهمحر نسحلا ىبأ نع ديعس و:أ عفرف . هنيمي بلطف ، هيلع ىعدلا
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 { ءىشلا اذه نم" 2 هيلإ ىعدي ام لبق نم ، قح هل هلبق ام هللاب فلحب : لاق هنأ ء

 . هب هل رقأ هنإ :لوقي ىذلا

 عم هيلع هاعدا لامب لجرل رقأ لجر ىف 4 هللا همحر نسحلا ىب أ باوج نمو

 .هنمحىشب وأ 2 لاملاب هل هرارقإ دمب ىعدملا نيمي بلطو « كالذ ركنأ مث ك مك الا

 كلذب هيلع مكحو «هرارقإب مكاحلا هذخأ ء مكاحلا ىدي نيب كلذب رفأ اذإ : لاق

 ىلع هقدصو س هيلإ هيعدي ناك امب هل رفأ اذإ ، نيمي هيلع هل سيلو ث هب هل رقأ نمل

 ٥ وع ١ ٥

 كهلا تبث ڵ كلذب ةلداعلا ةنيبلا تدهشو « ةلداع ةندب عم هل رقأ اذإ امأو

 كاذ ناكو . ةداهشلا دعب لاملاب ةنيبلا هل تدهش نم نيمي بلطي هنإف . لاملاب هيلع

 . هيلع

 هقيدصت دعل نيم هل سبلن ‘ نيملا بلط 7 ،ةنيبلا 7 هيلع تدهش امم رفأ نإ و

 . ها وعد ىلع هايإ هقيدصتو ء همصخ لاملاب هرارقإ لعلو « ةنيبلا

 ريتب ءاجلإ هيلإ هأجلأ ةنأو ث هل رقأ نمل هرارقإ ىف أطخأ هنأ رقملا ىعدا نإ و
 هيلعف « هل رقملا نيمي بلطو . ءاجلإ وأ ث طحلا هئاعدا ىلع ةنيب رقملل حصت ملو « قح

 هيلإ هأجلأ هنأ لمي امو ث ةل هرارقإ ىف أطخأ رقملا اذه نأ ملعي ام هنأ : هللاب نيملا هل

. ءاجلإ
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 لصف

 رثك أ هئيش نإ : هنم بوصنملا لاتف . هب هل رقأو ث اثيش لجرل بصغ نمو

 ، قح هل هلبق امو ع بصافلا هب رفأ ام ىلع نوكت نييلاف ڵ بصاذلا هب رقأ امم

 . هب هل رقأ ام رثكأ هيلع ىعدي ام

 ركنأو هبهت 0 هتيب ىلإ دنجلاب امدقم ءاج هنأ لجر ىلع لجر ىعدا نإ و ..

 اذه ىف ىل نيبي ال هنأ هنيمي ىعدملا بلطو « هيلع ىعدملا بلط و « هيلع ىعدلا

 . نيمي توبث

 هنأفلح هنإف ء ةتلالدب هوبهنف « هوبهنيل هلام ىلع ناطلسلا لد هنأ ىعدا نإ و

 . عأ هللاو .لعفلاو ةلالدلا نم نيبيام ىلع « هيلع ىعديام لبق نم ع قح هل هلبق ام

 . قيفوتلا هبو

) ١٧١ - نيبلاطلا جهنم / ١٠ (
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 رشع ىناثلا لوقلا

 ةماسقلاو برضلاو ءامدلا ىف ناميألا ىف

 دودحم ريغ ابرض ةب رض هنألجر ىلع ىعدالجر ف هللا همحردليعس ىمل أ نع

 بلاطلا فصي ام ىلع نيملا هلف ، مصخ نيي بلطو « ةنيب ىعدملا دنع نكت ملو
 كلذ ناك هيعدي ىذلا برضلا اذه لبق نم ، قح هلبق ام ةفلح ولو . ةفصلا نم

 . اهجو

 ىف نيملا نإف . اذه وحنو رجش مطق وأ ، مده وأ « ةقرس هيلع ىعدا نإو

 . هيلع ىع درام لهف نم ك قح هل هل فام اذه

 نيمي : موق لاقو . تيمي نوسمخ : موق لاقف . ءامدلا ىلع نيملا ىف فلتخاو

 . ةلحا و

 . ةيماد ىرخألاو 2 ةحضوم اهادحإ { نيتجش الجر اجش نيلجر ىف ليقو

 . ةحضوملا بحاص امهيأ ملعي لو ، صتقي نأ لج لا دارأو ث ةنيبلا امميلع تماقو

 . نيحرجلا نيبي ام ردقب امهم دحاو لك ىلع مث . سايقلا ىف ءاوس اريصت ىتح

 امهنم دحاو لك فلحتسأ نكلو ، اذه لدع رصبأال : رثؤال وبأ لاقو

 مث ةيمادلا ةيدو ، ةحض وللا ةيد بسحو صاصقلا عنرأ مث . ةحضرم هحرجام

 دحاو لك ى دؤي ى نيفصن شرألا امهني ممتي مأ ناحوملا غلبام فرعيو لمح
 نجسلا احربي افلم نأ اعنتما نإو . امهنيب صاصق الو . شرألا فصن امهنم

. ا رقي و أ افلح ى >
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 حرجلا اذه هل كيلع ام :بولطملا فلحي « تاحارجلاو ثادحألا ىف نامألاو

 . ةمامززا هذه رأ

 . حصأ لوألا لوقلاو . هملطل الو هحرج ام فلح : لوقو

 ىلع اهدحأ ىعدي ، نامصخ مكاحلا ىلإ رضح اذإ : هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 مطللا اذه ةفص نع ىعدملا صحفي كاجلا نإف ء ةنيبلا زجعأو همطل هنأ رخآلا

 ه۔ص> هل فلح الو . دسجلا نم عصوم ىأ ق همطل هنأو 6 رثؤم ريغ وأ رثؤم هز أ

 . عصوم ىأ ف ةمطل هنأ : هاوءع د ررةي نأ لعل الإ

 وهنم هنيبج نم ههجو صلقن « ىهتنا ثيح ىلإ هبجاح عفر اذإ : هجولا دحو
 . حورجلاو مطالا نم ىعداام ةفص ىلع نوكب نيماو { هجولا نم

 ىوعدلا هذهنم « هيلع ىعدي اممقح هل هلبقام ةفلحمي نأ كاحلل زوجي : لوقو

 نسح وهف ، همطل هنأ هيلعىعدي ام لبق نم قح هل هل,قامو همعل ام هنأ فلح نإو

 . هللا ءاش نإ

 ىتح صحفي هنإف 2 ًامريو ةليل تام وأ دنمهأ ىتح هبرض هن أ هيلع ىعدا نإو

 . بولطملا هيلع فلحي ائيش نيبي

 قح هب بحم امم ناك نإ ، هظفل نم ىعدي ام ىلع هل ةفلح اتيش نيبي مل نإو

 . قح هب هل بجي مل « ىنعم ريغ ىلع هغلحي مل ، قح هب بجي ال ناك نإو

 اذه هبرضام هنأ لعفلا ىلع فلحي هنإف ، آرشؤم ابرض هبرض هنأ ىعدا نإو

. رصبيو نياعي هنأل ، .اذه ىف ةميقلا دحي الو برضلا
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 ب رذلا اذهنم اهيعديقلا ىوعدلاهذه لبقنم «نح هل هلقام هفلحي :لوقو ٠

 هفصوو ك هدمح ابرض رخآ ىلع لجر ىعدا اذإ : هللا 4هحر ديعم وب أ لاقو

 فوصوملا برضلا اذه هب رض ام هنأ ، هيف نيملا تناك .

 برضلا اذه نم هيعدي امم تح هل هلبفام نأ هفلحي نأ كاملا ىزج : لوقو

 ً . هاعدا ىذلا

 نإ نييماد نيحرج فيسلاب هسأرو هدي ىف هبرض هنأ لجر ىلع ىعدا نإو

 . هيلع ىعدملا ىلع نيملا كلذ ىف

 فلحبو. حرجلا نم دودحم ىلع الإ نوكتال اهنإف ىعدملا ىلع نيملا در نإ و

 اذك امهنم دحاو لك نييماد نيحرج ةسأرو هذ ف هب رص ذل : هراب انيمي

 ةفصب الإ فلحمال ةنأل ؛ شرألاب هل كحب ذئنيحف . اذكو اذك لوط ىف ، اذكو

 . نيملسملا مكح ف ه۔اع فلح ىنلا حرجلا ةممص اهب كردت

 هحرج نممةتح حراجلا ىلإ حورجملا بلط اغلب املف « ايبص حرج ىبص ىف ليقو

 . ىص انأو كتحرج ىنأل ؛ ىتلقاع ىلع كقح امإ و ء قح ىلع كل سيل : لاقف

 نأ الإ ، هيلع هل مكح 2 هابص ىف هحرج هنأ ، هغولب دمب رقأ اذإ هنإ :ليقف : لاقف

 نأ الإ ، هلام ىف ءىش ىبصلا مزلي الف ، ىبص وهو هحرج حراجلا نأ : حورجلا رقي
 ىلع حراجلل مكح الو « هحرج شرأ ىبصلا ةلقاع مزليلف لدع ىدهاشب كلذ حصي

 . . ىص وهو هحرج هن أ لدع ىدهاشب الإ ك هتاقاع

نيبو ةنيب ايف هيلع الف ى عدرلاو نيدلاو ةيالولا لهأ نم حراجلا ناك نإ و
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 ، كلذب ديرب قح هل هيلعام هنأ فلحو ركنأ نإ و : كلذ شرأ ىدؤي نأ « هللا

 . هيلع سأب الف ، هلقعيو كالذ فرعي وهو « ابصلا ىف كلذ هنم ناكهنأل

 : حورجلا لاقو .ص ان أ و كتحرج : هيلع ىعدملا لاقف .هحرج هيلإ ىعدا نإو

 . ىبص وهو هحرج هنأ : حراجلا ىلع ةنيبلاف ، لجر تنأو ىنتحرج

 ڵرثأهتلح ف ىري سبلو ‘هقنخو هقلح ذخأ هنأ : لجر ىلع لجر ىعدا نإو

 ذخأ ام هل فلحي هنإف ةنيب هل نكت ملو « هيلع ىعدملا كلذ ركنأو . رثأ هيف وأ

 . ةقلحب

 ىقح هل هلبق ام هفلح ءاش نإ و ، كلذ ىلع هفلح ءاش نإ رايملا ك احلل : لوقو

 . حصأ 7 اذهو . ٨ةلحب هذخأ نم 0 هل 1 ىعدي امم

 .لصف

 ىلع ةيدلا نإ : موق راد ىن اليتق ذخؤي ىذلا ىف ، هللا همحر هللا دبع ىبأ نع

 . ءاسنلاو لاجرلا نم رادلا ىنكاس عيمج

 : هلاب ًاقيمب دحاو لك ك ًايمج نوفلحي و رجأ ريغب وأ ى رجأب نكس نمو

 . هلتقب اورمأ الو ‘ هولتنام

 نيسحنع اوصتن نإف . ١ ون اام آ رقلا لهأ فلحم : ةماسقلا نيمع ق ليق دقو

 . مهوفلحو ىقب ن . 77 اوراتخا تيمب

مهنم اوراتخاو ؤ اتيم نيثالث مهوفلح ، الجر نوثالث اهيف ةيرق تناك نإ ه



 س _ ٢٦٢

 ةيرةلا لهأ نم اوراتخم ن أ مهل سال و . انيمي نيسمح م اولمكأو )اجر نيرشع

 الجر نيسمخنم رثكأ ةيرةلاف نوكب نأ الإ 6 ناميألامهيلع اورركيو ، اوءاشنم

 . الحر نيسح م. اورا نأ لوتلا ءايل وأل

 محم نوراةخم 7 ك نيترم مهم وفلحب مإ ‘ نورشع ةيرنلا ف ناكنإو

 . انيمي نوسمخ لكف ، ناميأ ةرشع مهنوفلحيف ، ةرشع

 .هذحو ةيرلا ىدأ نيملا نع لكشن نمو

 . انيمي نيسمخ فلح ، دحاو لجر دلبلا ىف ناكنإ و

 ءايلوأل نإف . اموق تمزلأ اذإ ةماسقلا نإ : هللا هحر « ةيواعم وبأ لاقو

 هلامع الو « انلتق ام : هللاب نومسةيف ، الجر نيسمخ مهتم اوراتخي نأ لوتقلا

 . ةيدلا نومرفغي ش . التاق

 نيسمح لمكت ىتح ى نامألا مهيلع تررك ‘ الجر نيسمح ددعلا نكي مل نإن

 . انيم

 نوكت م . انيمي نوسمخ مهب:لمكيام مهنم اوراتخا 4 لقأ اوناكنإف

 . مهارد ةعبرأ مهنم لجر لك. ةيرقلا لهأ ىلع ةيدلا

 مهنم لجر لك ىلع « مهلقاوع موق لك مبنا ُ ةيدلا مامنإ نعاوصقن نإ
 1 . مارد ةعلرأ

. ملعأ هللاو .هلام زم هدحو ةيدلا مرغ نيملا نع لك نمو
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 لصف

 لقأف . تارثؤم تامطل رشع نم رثكأ همطل هنأ : همصل فلح نمو

 ةمطل ةرشع ىدحإ كلذ لقأف . ةرشع نم رثك أ هل تبث اذإ 2 هيلع بج ام

 رثكأ هنأل؛ ةنيب وأ رارقإب الإ حصي الف ، كلذ نم رثك أ ناك امو 2 ةرثؤم

 ةرشع ىدحإ نوكي ام لقأ ، تامطل رشع نم .

 .شرألابليفك همزلي الن حراجل لام الو ، رخآل حرجي هسقن ىلع رقأ نمو
 لام هل نكي مل اذإ ، هسفنب لفكي نب أي نأ هيلع امنإ و .

 نأ ىأرو . ناعفر ةحارجلاب رقملا ىلع سيل نأ : رفيج نب انهملا مامإلا ىأرو

 . قحلاب اليغك هيلع ىلاولا ذخأي

 هني ىعدملا بلطف 2 حراجلا ركنأو ث هحرج هنأ لجر ىلع ىعدا نمو
 عضوم ىف هبرض دقل : هللاب انيمي فلحم هنإف . ىعدملا ىلع نيهلا هيلع ىعدملا درف

 مث . اذكو اذك هلوطو اذكو اذك هضرعو . ماد ريغ وأ 2 ماد وهو ك اذك

 ۔ شرألاب هل كح

 همطل د.زلي هنإف - كلذب هيلع ىعدملا رقأو ، همطل هنأ رخآ ىلع ىعدا نمو

 . ةرثؤم ريغ ةمطل نوكتو . هجولا ريغ ىف هنأ حصي ىتح ث هجولا ىف

 . هرارقإب ةرثؤم شرأ فصنو ةرثؤم ريع شرأ فن هل : هلوقو

 عضوم اودحم ىتح « مهتداهشب مكحم الف ء ةمطلب ةنيبلا هيلع تدهش نإ امأو
. ةرثؤم ريغ وأ ةرثؤم ىهامو . ةمطالا
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 ىعدملا رسةي ملو « هرلع ىغأ ىتح برض هنأ ، لجو ىلع لجر ىعدا نإ و

 هنأ ملهي ام ىاجلا فلح : ملللاب ناميألا امهنيب ثالذ ىفف « ةنيب نك ملو ث هيلع

 2 هيلعىنجملاىلإ نيهملا دري وأ . هذه هتيانج نم. هلتح بهذ الو « هذه هتيانجب هامغأ

 دمع ىشاغتام هنأ : نيملا هيلع ىمغنملا ىلعو : ةياملا هخه زم هلتع باغ دتل فلحيف

 . هانع ءاشغإ لب

 برضلا ماقم رذدلا مقي ضمبف . هرذد هأ : لجر ىلع لجر ىعدا نإو

 نيملا هيف ىر برضلا ماقم همي ىدلاف . هنع فتي ضعو

 : هيلغىعدلا رقأف & هب رض هنأ لجر ىلع ىعدا نم : هللا هحر ديعس وب أ لاقو

 هجولا ىف ةدحاو ةمطل شرأ ةمطالاب رتملا مزلي هنإف 2 ةنيب نكت ملو ث همطل هنأ

 . ةر؟ؤم اهنأ حصت ىتخ « ةرثؤم ريغ ةمطل نركستو ، هجولا ريغ ىق اهنأ حصي ىتح

 .هرارقإب ةرثؤم ريغ ةماعل شرأ فصنو ث ةرثؤم ةمطل شرأ فصن هل : لوقو ٠

 نمم تركذ ام امأو : لضفلا نب دمحأ ىلإ « هللا هر ديعس ىلأ باوج ىفو

 نسحب ه هب قتشت نسم كعم ناكلو سايقل نسحن مل اذإف حورجال سايقلا رمأ

 . . هللا ءاش نإ ، كلذ ىف كيلع الف ، سايقلا

 ع مهيلإ كلذف ، كالذ ىلع اوحلطصاو ، حملصب كلذ ىف دلبلا لهأ لخد نإو

 . ءادعلا نم كلذف هجولا نيبي نأ ىلإ سبحلا ىف قحلا هيلع ىذلاف الإ و

 لدع رصب 1 نه الإ حورلا سيقي الو ‘ رارحألا نيغ'ابلا نيب حلصلا امنإ و

 . قيفوتلا هبو ملعأ هللاو . تاقثلا نم كلذ

. ج ++
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 رشء ثلاثلا لوقلا

 عويبلا ف ناميألا ىف

 نيسمخ ةلخن هل عاب هن أ لجر ىعدا لجر نع ك هلا همحر هللا دبع و؛ 1 لئس

 . ىرتشماديىف ةلخنلاتناكن إ : لاتفمهاردةرشمباهتيرتشا : ىرتشملا لاقو . امه د

 . ةلخنلا هل تبثتو ث هنيمي عم نمتلا ىف هلوق لوقلاف

 ، عسيلا ضتتنيو « هنيمي عم نلا ف هلوق لوقلاف ه عئابلا دي ىف تناك نإ و

 . هيلإ كلذف « مئابلا لاق امب ذخأي نأ ىرتشملا ءاشي نأ الإ

 هيف لوقلاف ء ةنيب امهعم نكي ملو ، نملا ىف افلتخاو ث ةعيابملا ىلع ارراتت نإ و

 . انركذ ام ىلع

 اودج ملو ، نمث ىلع ةميابلاب ةيلا امهيلع تماقو ث عيبلا ىلع ارراقتي مل نإو
 . هدي ىف ميبملا نم لوق نملا ىف لوقلاو . ةنيبلا ةداهشب تبا غيبلاف نملإ

 كرت ءاش نإ و . عئابلا لاق امب ىرتشملا ذخأ ءاش نإف . عئابلا دي ىف ناك نإف

 . عيبملا

 وأ عئابلا لؤق لوقلاف ناعئابلا فلتخا اذإ : لاق هن أ ةبلط ىبنلا نع ىورب و

 . ناددارتي

 : ىرتشملا لاقو . كبأ مل : مئابلا لاقن . عيبلا ىف افلتخا نإؤ : هريغ لاقو

. عئابلا لوة لوقلاف . هتيرتشا
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 . ىرتشملا لوق لوقلاف . ىرتشملا ركنأو 4 عيبلا عئابلا ىعدا نإو

 عم عيبملا هدي ىف نم لوق لوقلاف . ةميقلا ىف افلتخاو « عيبلاب ارراقت نإ و

 . هنيم

 تانيب امهل نكت نرإن . هاوعد ىلع ةنيبلاب امهنم دحاو لك ىعدي : لوقو
 . عيبلا اددارت

 اعيب هل عاب هز لجر ىلع ىعدا لجز ىفو : هلا همحر دحم فأ باوح قو

 امهنم دحاو لك ىعد ، اهرد نيسمخ كنم هتيرتشا : ىرتشملا لاقو . مهرد ةئامب

 . ىعدي ام ىلع ةنيبلاب

 لكشن ىذلا ذخأ ء رخآلا لكنو اهدحأ فلح نإف . ةنيبلا نع ازجع نإف

 . هيملع هفل> امب فلاح ىذلل

 رخالل حصت نأ الإ « هنيمي م. هلوق لوقلا ث ةعلسلا هدي ىف ىذلا نإ : لوقو

 . ها وعد ىلع ةندب

 غ هب رةي ىذلا نملا نم لاق ام ىلع فلحو ع ىرتشملا ذي ىف ةعلسلا تناك نإن

 . ةعلسلاب هل كح

 ى عيبلا ضتتنيو ث هنيمي مم هلوق لوقلاف . عئابلاديي ىف ةعلسلا تناك نإو

 . ىعدي ام ىلع ةنيب حصت وأ ع نملاب ذخأي نأ ىرتشملا ءاشي نأ الإ

.امهن.ةعلسلا هدي ىف وهىقلا هل رقأ نمل ديلاف ءاهريغ دي ىف ةعلسلا تناك نإ و
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 رقأ دتف « عئابلا نم اهارتشا هنأ ىرتشملا رقأو ء دحأ دي ىف سيل تناكنإ و

 ؛ ىرتشملا ىلإ تراص اهنأ حصت ىتح « دي وذ عئابلاو « ديلا ىف ايعادت نإ ديلاب هل

 ناويحلاو ضورعلا ىف اذهو . ىرتشملل عئابلا نم اهضبق حصي ىتح اهضبقي هنأل
. 

 . ةعتمالاو

 ء نلا نايسن عم ةنيبلاب وأ « مئابلا رارقإب عيبلا حص اذإف ء لوصألا امأو

 . هنيمي عم هلوق لوقلاو . ىرتشملل ىهف

 : لوقي عئابلاو ، مهرد ةثاممالنب اقيضو رخآ نم ىرتشا ث لجر ىف ليقو
 { اهدحأ وأ « ةنيبب امهنم دحاو لك ءىجم مل نإ هنإ ؟ مهد ةئامسمخ ىنم هتيرتشا

 مالفلا هلف ضبق دق ناك نإ و . هبحاص ىلإ مالفلا در مالنلا ضبق ىرتشملا نكب ملو

 . مهرد ةئامم الي

 هيلعو هضبق دق هنأل ؛ هل وهف ، مهردب وأ نيرشعب هتذخأ : لاق نإو

 . نيملا

 كلذ سيلف ث مالنلاب قلقم امهتم دحاو لكو ع ناميصتخ نالجرلا ءاج نإو

 لاقو . هب ناتاعت. اهو ى مهرد ةئامب املاب هارتشا هنأ درهشب ىرتشملا ءاج ولو

 . ىرتشملا وهو « هل همالغ نأ ظفحأ ملو تيسن : عئابلا

 دي ىف تسيل تناك نإو . اهيف هلوق لوقلاف ث اهضبتف ةيراج ىرتشا نمو
. ىعدملا وه عئابلا نأل ؛ ىرتشملا لوق لوقلاف « اهدحأ
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 ماقأو ث مهرد فلأب ةيراجلا هذ» ىرتشا هنأ : ةنيبلا ىرمذملا ماقأ نإ و

 ىلوا عئابلا 7 مهرد ىنل اب اهايإ هعاب هنآ : ةنيزلا عئابلا .

 ىرخألاو نيفلأب ىلتدهشتنيبلا نأل ؛فالآةئالاب ىل هوذخ :عئابلا لاق نإ و

 نيفلألا ىف لخاد فلألا نأل ؛نافلألا الإ هل سيل هنإ ، فلأب ىل تدهش .

 لاقف . فيس عيب ىم نالجر هيلإ ععتخا :تلط هللا لوسر نأ ىورو

 فيلتب رمأف . اذكو اذكب هتعب : عئابلا لاقو . اذمكو اذكب هتذخأ : اهدحأ

 كرت ءاش نإو { ذخأ ءاش نإ { عاتبلل ريخم ش عئابلا .

 هلوقف ء كلذ لاف دق :نل هللا لوسر ناكنإ : هللا ٨_۔حر عيبرلا لاقو

 .قلا

 نم هدي ىف ةعلسلا تناك نم لوق لوقلا نأ ىلع ارضم دقف ءاهقفلا امأو

 كلذ ريغ ةنيبب اذه ءىحي نأ الإ « نيمبابتلل .

 عئابلا لوق لوقلاف ىرتشملا اهغبقي ! عئابلا دي ىف ةعلسلا تن اك نإ : لوقو

 ذنيمع عم ٨ ىعدي ام ىلع ةندبب ىرتشمل ءىحم نأ الإ .

 كرت ءاش نإ و ، ذخأ ءاش نإ ، ىرتشملا ريخ ى عئابلا كلذ ىله فلح اذإف .

 فلح اذإف . ىعدي ايف هفيي م. هلوق لوقلاف ىرتشملا دي ىف ةعلسلاتناك نإ و

 كالو . ىرتشال عيبلا تبث الإ و . ىعدت ام ىلع ةنيب كال تن اكن إ : عئابال ليق

. نايعدي ام ىلع ةنيبلاب ًاميمج نايعدي : لوقو



- ٢٦٩ 

 . ىعديام ىلع هنيمي عم هلوق لرةلاو ، ىلوأ وهف ةنيبب اهدحأ ءاج نإ و
 . عئابلا وهو ىعدالا ةديب ةنبل ذ ) ةذيلب امهنم دحاو لكف ا نإو

 عدم ىرتشلل نأل ؛ميبلا ضقتناو كلذ ىلع انلاح 2 ةغيبب اهدحأ تأي مل نإو
 .ًنايعدم امهالكو . ىرتشملا ىلع عدم عئابلا و { عئابلا ىلع

 اهنأ ىعدي رخآلاو ، ريناند ناك ةعمدلا نمث نأ امهدحأ ىعدا اذإ كلذكو

 . ذحاو فالتخالا ٠ بح وأ ك ضورع هز أ اهدح أ ىعدا وأ ك مهارد

 . رخآ عون نمرخآلا لاقو .مهاردلا نم عون نم امهدحأ ىعدا اذإ كلذكو

 الإو . اهدحأ وأ « ةنيب ايفحص نإف .ىعدي ام ىلع ةنيبلاب ىعدي امهنم دحاو لكو
 ( . عيبلا ضقتناو . ةصاخ اذه ىف افلاحم

 هركت أن؛هيلعفلسن هنأ لجرىلع ىعدا لجرىف « هللا همحر ىراوحلاىب أ نعو

 ىلع نيملا تناك« ةنيب ىعدملا عم نكت إ اذإ : لاق . هيلع فلسقي نأ هرمأام هنأ

 ' فلسلا اذه نم قح هل هلبقالو « هيلع فلستي نأ هرمأ ام هنأ فلحم . هيلع ىعدلا

 هذه لىإ هيلع تباث وه اتلس هيلع فلستي نأ هرمأ ام وأ ث هيلإ هيعدي ىذلا
 : . ةعاسلا

 هنأو ك عئابلا ريغل ءىشلا كلذ نأ « ةقث هربخأف ؛ اش ىرتشي نأ دارأ نمو

 بلط « ةقثلا هركذ ىذلا انالف نإ مش . ةقثلا رابخإ دعب ىرتشملا هارتشاف نالفل

 : فلحي نأ ىرتشملا ىلعف « ىرتشملا نيميب باطو 0 هسفنل هاعداو ص ءىشلا كلذ ىف
 6 - - ٠ ٠ ٠

 عسيو ‘ هوجولانم هجوب 0 اح هيف اذهل ملعي الو > نالفنم ءىشلا اده ىرتشا دقل

 . هلثم لدع رخآ دهاش هربخأ ىذلا عم دهشي ىتح 4 كالذ ىلع فلحم نأ ىرتخللا

٠ هلل \ 4 حر بوبح ن درح نمع كل ذكو



 ۔ ٢٧٢٠

 نم ائيدر ائيش عئابلا در مث ، نملا هاطعأو ، اعاتم لجر نم ىرتشا نمو

 نإف. اذه فرعأال :ىرتشملا لاقف . نملا نم ىرتشملا هاطعأ امم هنأ معزو . نملا

 . ىرتشملا هيلإ هعفد ىذلا نملا نم اذه نأ ةنيبلا عئابلا ىلع

 ىذلا نملا نم اذه نأ ملسيام هنأ : ىرتشملا فلح ةغيب هعم نكي مل نإو

 نأ هرمأو ث ادح هلدحم مل اذإ ، اهيف هلوق لرقلا هريغ ةعلس عئابلاو . هايإ هدتنأ

 . هب ميبي

 هتعلس عابام هنأ : هللاب نيمي اهبحاصل مئابلا ىلعف ث ةعلسلا بحاص همهنا نإو

 . هرمأاكآهعيب ىف دهتجا دق هنأو 2 اذه الإ نمتلا نم تجرخأ الو .لاق امم رثكأب

 نيح نم ى هتعفش بلط دقل عفشلل نيملاف ث ةعفشلا تحصو ميبلا حص اذإو
 ىرتشملا فلحيلفءاشنإ و ' فلحيلف ءاشنإ .ميفشال انهاه نييما نأل ؛ميبلاب ملعام

 نم هتفش بلطامو . عيبلا اذهب لع دقل : ىرتشملا فلحيف ع هيلإ نيملا درب وأ

 فلحيلن ءاش نإو .فلحيلف ءاش نإ و . عيفشلل انهاه نيهلا نأل ؛ عيبلاب ملعام نيح

 . ملعأ هللاو . هل هاريو ديريام ىلع ىرتشملا هفلحيف ث هيلإ نييلا دري وأ ء ىرتشلمل

. قيفوةلا هبو
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 رشع عبارلا لوقلا

 لاملا برو لماعلا نيب نيملا ىف

 موصخلا فلحم نم رمأ اذإ ك الا ىفو

 { اضرأ لجرل لمعي هنأ مكاحلا عم رقأ لجر ىف للا همحر رثؤملا ىبأ !نعو

 رقأو ءةتحم هل رفأن «قح هل لومعملا ىلع لمامال ناكو "ء هدي ىف تناك ةعارزلا نأو

 نم تفلتأ ام ؟لإ ملف تئش نإ : قحلا هيلع ىقلا لاق مث . ةفصلا هذه ىلع رخآلا

 .قحلا اذه ؟ىلع نأ فلحا : رقأام دمب لماملالاقف . كل ؟يلعام كيلإ ملسأو « ىلام

 تررقأ دق تنأ : هيلإ بولطملا لاقف . ؟لع ىعدت اهم ء قح كل ىلبق ام تفلح الإ و

 ءنيملاهلف « بلاطلا نيمي بولطملا بلط اذإ : لاقو . نيمي لع سيلن 4 ك الا مم

 ٠ رةي 1 و أ ‘ هب رقأ

 مكاحلا عم قحلاب رفأ اذإ ى بلاطلا ىلع انهاه نيمي ال هنإ : لوقو .

 هب هل رفأ هنأ ملعب امو . قحلا اذهب هل رقأ دقل : هللاب انيمي بلاطلا فلحب :لوقو

 . هب هل هرارقإ ىعدا نإ و طق قحلا عدي اذإ كلذو . ءاجلإ الو طلغ

 . عطقلا ىلع هيلع نيهلا هل تناك« امطق نيملا ىعدا نإو

 عدب ل اذإن اهيف هناختساف ، اهنم مهسب ةعارز لجرل لمعي ناكنم :ليقو

 هل مي ائيش هل فلتأ الو ، ءىش هل هيلع الو « هل هعم ام هل فلحم هنإف . افورعم ائيش

.ىوعدلا عقت اك فصي ىذلا اذه نم « هيلع ىعديام لبق نم 0 ح هيف



 .س ٢٧٢

 تيطعأ : اهدحأ لاقف . هللا هحر هللا دبع ىبأ ىلإ نالجر عمتجا : ليقو

 دصحف هدلو دي ىف اهكرتو اهنع بانق . سدسلا اهنم ىلو « اهعرزي ىل اضرأ اذه

 هيلإ ملس دق قدص :عرازلا لاقو .كوكم رشعىنئا ىناطعأو { هسادو عرزلا هدلو
 اي. رثك أ هل قب : لوقي ةنأ الإ « ةقث ىعم ىدلوو 2 ةعارزلا هذه نم هءاجام ىدلو

 نإ : هلا دبع وبأ هةلحتساف .ىل قب كفرعأ ال : ضرألا بحاص لاقف . هتيطعأ

 .كعم ةقث كنبا نإ و . ضرألا هذه نم هتصح لجرلا اذه لصوأ هنإ : لاق كنبا

 : 9 " .اذكع فلحت

 , ٠ ةمك راشملا ليجس ىلع فصنلاب اضرأ هل لسف هنأ لجر ىلع لجر ىعدا نإو

 ىتلاضرأل ا نم ةعقبلا ةصق ىلع ث هلامو اذه ىف ىرج نيهناف 2 كلذ نم هجرخ أ مث

 تنش ىعدي ناك اذإ ‘ اهيلع لمتشت ىتلا دودحلاب .اهفصيو 2 اهبف هلمعتسا هنأ ىعدي

 .: . اهيلع فوقولاب وأ ء ادوجوم اماق

 هدنع لمي ء لجر هذخأ هن إ : لاق ىذلا ىف © هللا هجر ديعس وب أ لاقو

 نوكبو &" هنيمي عم لألا بر لوق لوقلاف . لقأب رخآلا لاقو . سدسلاب ةعارز
 ٠ . ىواعدلا ىف ظفللا .ىلع

 ء هل لماع وهو ص تالنلا نم ةلغ وأ لجرل ةرم هدي ىف ، لجر ىف ليقو

 ملع دقو . هتلغ ضيق ىف مهلسرأ ةلنلا بحاص نإ : نولوقيف . ةعامج هيلإ لصيف
 نإف . هلمح لماعلل اوعفدي ملو ، هلك الذ اوضبقف . ملي ل وأ مهلسرأ لجرلا نأ

 . نامضلاهيلع تيثت « ةجح لسرملا ىلع حصت ىتح 2 هغم هضبق نمم هلمع بلطي لماعلا

. نيلسرملا نود



 _ _ ٢٧٣

 بحاصل لماعلا لاقف . هركنأ مش عرزلا مبرب ىوط ىف لجر عم ل نمو

 اذه لبق نم ، قح هل هيلع ام : هللاب فلحم هنإف ، اهعبر ىلام هنأ فلحا : ىوطلا

 . هل وه.هيعدي ىذلا عبرلا اذه الو ص هيعدي ىذلا

 لصنف

 رجأتساف { ضرأ هل سيهم اروث هلرجأتسي نأ هرمأ هنأ لجر ىلع ىعدا نمو

 لثم ىم ه فلح ن . نيهلا لإ از و ؤ ةرجألا ىمسو . . هضرأ هل ساهو ؛ ‘ روث هل

 لبق نم اهامس دق ىتلا ء ةرجألا نم هيلع ىعدي امم ك اذكو اذك هل هلبق ام : اذه

 . هضرأ هل سيهي اروث هل رجأتسي نأ هرمأ هنأ ء ةيلع ىعدي ام

 . ثلثلا وأ عبراب الين هل هلمعي « مل_انع قرو لجر ىلإ عفد ع لجنر ىف ليقو

 . كهلا ف مرغلا مزلي هنإ ء كلذ حصي لو قرص هنإ : لماعلا لاق هلمع املف

 ؛ نيمأ كيرشلاو . ةفورعم ةرجأ هل سيل هنأل ؛ لاملا ىف كيرش هنإ : لوقو

 . هل لومعملا ىلع ةرجأ هل قبت مل ء اكيمج امهلام فلتول هنأل ؛ هيلع مرغ ال نيمألاو

 هيف هل ًاثيش فلت أ ال و ( هز ناخ ام : هللاب انيمي فلح 0 هكيرش همهس :ا نإ : لوقو

 لكو . . كلذ ىف امهيواعد نمرك احلا ىريام ىلع } نيهلا نم ىرجيام ىلع وأ قح

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . رثألا ىف دجوي اذكمم . نيمملا هيلعف ك مها نيمأ

( ١٨ - جهنم ١ نيل اطا ! ٠ ١ )
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 لصف

 رومأملا ناك اذإف . موصلا نم ادحأ هل فلحب الجر ك احلا رمأ اذإ : ليقو

 . كالذ هل دحم نأ مك احلا مزلي الف ء هب هر.أ ام لدع رصبي « الدع ةقث

 لمعي ام هل فصوو « هفرع ةقث ناكو . كلذ ىف رصبلا لهأ نم نكي مل نإ و

 قدصي نأ هل نإف . نيلسملا نيميب ىمحلا اذه فلح هنإ : لاقو ءاج اذإف . هب
 ىتلا ىوعدلا كلت همصخ ىلع ىعدي ىعدملا عجر نإو . ذيلإ لقن ام ربخيو ،رومأملا

 نأل ؛ ىوعدلا كلت ىف فلالا نع ىعدملا فرص مكاحلل زئاج اهيلع رومألل هفلح

 سيلن« هرمأ نم هاضهأ ام ةفصنع كال هلأسي مل اذإ رومأملاو ٬همكك هنيمأ مكح

 كاجلا هل فصوف « نيي مكح طبضي رومأملا نكب مل اذإو « لذب هربخي نأ هيلع

 . هظفل فيكو ث نيبلا عقو فيكو 3 مملا فلحب فيك

 مكح هنأ وأ 2 هذفنأ هنإ : لاقو . كلذ مكح ىلع نمؤي نم رومأملا ناكاذإن

 . ساب الف « كلذ نع ه۔مفتسا نإف . هب

 عسي هنأ وجرأف . مكلا توبث اهيف لخدي ةفصب ىأو ، همهفتسي مل نإو

 . كلذ

 ىنصم ىلع كلذ رومأملا هيلإ عفدو ث همكح رتفد ىف كلذ تبثي نأ دارأ نإو

 هل زاج ، مكحلا ىناعم ىف ثلذ ىلع نومأم ناكو . ةلجلا ىف كلذ ىف هعفر تبثي

 هربخأ اذإ ء رومألل هيلع هيلمي نأ ريغ نم "« هرمأب ابوتكم هدجو ام بتكي نأ

 & هبتكي الف كلذك نكي مل نإو . همصخو نالف نيب ىرج ام هبتك ىذلا اذه نأ

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . ارسفم هب هل لوةي وأ « هيلع هيلمي ىتح الإ
إ ج م
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 رش سماخلا لوقلا

 اهظافلأو ةلاكولا ىف

 ةلاكولا هيف نوكت نأ زوجي ايفو اليكو نوكي نأ زوجي نمو

 ،ندبلاو لقملا حيحص غلاب لك نم ةزئاج ىهو.اهرسكو واولا حتفب ةلاكولاو

 نأ ديري نميفو ث ءاسنلا جيوزت ىفو . اهمضبقو نويدلاو ءارشلاو عويبلا لثم ىف
 نم كلذ ريغو 4 ماكحألاو عقشلاو مسقلاو ضبقلاو قاتعلاو قالطلا ىفو . جوزمي

 . ءايشألا رثاس

 ٠ كلذ نم ءىش ق ىمس ىح ك فيعض وهف ئ ىليكو نالن : لاق نمو

 . هلصو هظفحب الإ رءأي نأ هل سيلف ، ىلام ىف ىليكو : لاق نإو

 . ضبقي نأ هل ناك ي ضبقلا ىف هلكو نإ و

 نإ : ليقو ٠ هل نيب ايف ةلاكولا هلف ك فلحتسي و حلاصي و عيجد نأ هلكو نإ و

 ضبق الو 5 هلام ىف هل سيلف 2 هنيعب ءىش ىف هل نسي لو ح هلام ف هليكو هلعج

 . ةنيعد اثيش هل دحم ىتح ( فالتإ الو

 ،ى,نلاو رمألا ىف مايقلا هل ناك«ىماقم موقي 2 ىلام ىف ىليكو نالف : لاق نإ
 . هيف لعفي ام هل دحم ىتح ذخأ الو ءاطع الو طسب الو ضبق الب ةبلاطااو

 ءاش ام هيف لعفي نأ هل زئاج « دارأو ءاش ام لعفي ىلام ىف ىليكو : لاق نإو

. دارأ امو « ةبهلاو عيبلاو « طسبلاو ذخألاو ء ىهنلاو رمألا نم



_ ٢٧٦ _ 

 > ةلاكول ا نم ء ىش هل رح 1 > ءىش نهم عن د ايف رمأل ا 1 نالف : لاق نإو

 هتلعجو ص ىلام ىف هتاكو دق : لوقي وأ . ىلام نم ءىش ىف عنص اين : لوقي ىتح

 ةيف ءىش ن. عغد ايف رمألا زئاج

 دعب ايصو نوكي الو . ةايملا ىف ليكو وهف ، ىنايح ف ىتصو : لاق نإ و

 ظفحلا ىف اليكو نوكي هنإف . ىل ريثكو ليلق لك ىف كتلكو دق : لاق نإ و

 سيل وأ ، ىضتتي ام لقأ هنأل ؛ ظفحلا الإ هل نكي مل ، كتلكو : لاق ول اك طن

 ها و 7 \ ىلع لد ام ٨اذمل ف

 اهنإ ، اذكو اذك ىنع ىضقتو ، ىلام عسيب ىف كتطلس دق : لاق نإ و

 . ةلاكو

 نراك ‘ هرمأ ام ىخضقفيو 0 ليكولا عيبي نأ لبق ‘ لاملا بحاص عجر نإو

 . . كلذ ىف ةمج رلا لاملا بحاصل

 لصف

 هنع باغ مش ى هلام ىف الجر لكو لجر ىف « هللا امهمحر « هللا دبع ىبأ نعو

 هليكو نوكي هنإف ، لوألا هلام ريغ ى هريغ وأ ء ثاريم نم لام لكو هال ثدحو

 سيلف ۔ اذه ىلام ىف كتاكو دق : لوقي نأ الإ 0 ةلاكولا دعب لام نم هل ثدحم اين

. هلكو نم لام نم ضرعي نأ هل زوجي ال ليكولاو . ذيف الإ ةلاكو هل



_ ٢٧٧٣ 

 لاملا ىف 7 ىل اكرش ةمساتم ىف ىليكو نالف : لاق مسق ق لكوي نأ دارأ نمو

 . هند ىمهت ذخأ ىفو { اذكو اذك عضومب ىل ىذلا

 وهف ؤ اريبك وأ اريغص ادبع هل ىرتشاف ص دبع ءارش ف اليكو لكو نمو

 . همزلي

 . اهعيب ىف لكوملا ةعلسلا ن. ىرتسثي نأ :.ليكولل ءاهقفلا ضعب زاجأو

 ٠ هسقن دنع نم ءارشلا 4ل تبث ل هنأل ؛ كلذ رح مرك أو

 ةقدصلاو 2 ريبدتلاو 2 ةباتكلاو « قتعلاو ى حاكلاو ، قالطلا ىف ةلاكولاو

 لعن نأل ؛ هيف لكوي نأ هل زوجحم الف « هلعف لكو مال زوجحم ال ام لكو . ةزئاج
 كلذ ىف زاوجلا نم دعبأ ليكولا

 .ءىرم هنم اهأرب أف اهسفن هنم ءىرب نأ هلكو ‘ دحأ ىلع قح هل ناك نمو

 مكحلا ىف « ءىش لك ى ف هليكو وهف ، ىليكو انالف نأ اودهشا : لاق نمو

 ليكولاو . تيللا ماقم موقي ىمولل نأ الإ 2 اياصولا ىف كلذك . هي دهشأ ام ىلع

 . ةلاكولا نم لكوملا هل دحام ريغ ىلإ زواجي نأ هل سيل

 ‘ةئالنوأءنينما اوناك مسلا دحاو ليكو مه نوكب نأ :ءاكرشل زئاجو

 . رثكأ وأ

 . هللا ءاش ن زاج ماتيألا ىصو ماتيألا ءاكرش نم دحأ لكو نإ كلذكو

هل زوج الن ىمولا امأو . كلذ هل لعج اذإ ،عيبلا ىف ليقينأ ليكولل زوجيو



 س ٢٧٨

 لصأ هنأل ؛ ليكولا نم موصلا ءارش زوجي الو . ناث ميب ةلافإلا نأل ؛ ليقي نأ

 جرخي ال نمل لجرلا لكوتي الو . هنم راملا ءارش زوجيو . هيف هتلاكو حصت ىتح
 . هلام ىف هلام ةاكز

 لصف

 نالفل اليكو كتقأ ذق :لرقي هنإف ك متي وأ بئانل اليكو تبنأ دارأ نمو

 عيمج نم هتصح ضبقو ،مهنمساقم ىفو 4 هثاكرش نيبو هنيب كرتشملا هلام ىف ع بئانلا

 . تلبق دق : ليكولا لوقيو . مهنيبو هنيب ىتلا ةكرشلا
 ىف ، نالن نبا نالن متيال اليكو كتقأ د : لاق . متيل اليكو ةماقأ نإ و

 نم هعيب زويحام عيبو ث ةيلع ةقفنلا ءارجإ و ى ةب مايقلاو ، هلظقحو 2 هلام مق

 . هلام

 اياصو وأ ، هسفن لبق وأ ، هدلاو لبق نم ع نيد هيلع قلعت دق ناكنإ و

 . .هلام نم كلذ عيج تذفنأ « هلام ىف اهب ىصوأ

 : لوقي هنإف . هوتعم وأ ك مجعأ وأ تيل اليكو ةي نأ مامإلا دارأ نإ و

 ، هلاصم ىف راتخت نأ ىلع ، هوتعملا وأ مجعألا وأ ى ةيلا نالفل اليكو كانقأ دق

 . مهنيد مهنع ىضقي نأو ، مهلاومأ نم ةقنفلا مهيلع ىرجيو ، كلذ ىف هل طاتحم و

 . نيلسملا نم ناتقث كلذب لاق مامإلا مدع نإو (

 . ةيالولا لهأ نم نالدع : لوقو

 مهو دقعلاو لها مهيديأ نىذلا ،ةححلا م موقت نمه انوكي ىتح : موق لاقو

. ماكحلا نوميقي



_ ٢٧٩ 

 ىلإ رمألا لجر « مهريغو مالسالل كلذب نوموقي نيذلا ماكحلا مدع نإف
 ٠ ىدنع ليوافألاب هدشأ اذهو . ةجحلا مهف ك هب الإ مامإلا موقيال نم

 هيلعهجوتو لتعي ناكاذإ يبصلاو ،نيملسملا نم نالجر هميقي مقيلل ليكولاو
 وأ ء ةعزاغم ىف وأ ص هلام مايق وأ همايق ىف 5 ك هلام سق ىف . نياسملا نم كح

 . كل ذب هل م وقد نم لكو د نأ هل زاج ء كلذ ريغ

 . كاذ هل زئاجف هديس نذإب هريغ دبع وأ هدبع لكو ولو

 كًادعاصن ىمادسلانم ىصلاناكو .اهلو وهو ةأرما جوزتف ايبص لكو نمو

 . رثك ألا نم لقألا فرع اذإ ص كلذ هل زاج لةعي وهو

 جوز اذإ كلذ زماجل اهيلو وه ةأرما حيوزت ق ك هريغ ليع وأ هدذبع لك نم و

 . هديس نذ اب هريغ دبع وأ © هذبع

 . هنع ةعزانملا ىف ىصلا ةلاكو زوح ال : ىلع وب 1 لاقو

 « ةايملا ىن اليكو نوكي هنإف ، ىلوم دعبو ىنايح ىف ىليكو نالف : لاق نمو

 . تايلا دمب ايصوو

 ايصو لمح نأ هل زخ 1 ، ادج ناك ولو هدالوأ ريغ ىق دحأ ةيصو زوح الو

 . .. هللو ناكاذإ ‘ هدالوأ دالوأ م

 نم هب نيدي ال ص ايهذ لكوي نأ ملاسل هركي هنأ : هللا هجر دمحم فأ نعو

. ةفينح وبأ كللذ زاجأو . زوج ام عيب زاوج



 ۔۔ ٢٨٠

 .هذخن<-تالذ زاحف ك رزاغخو رخ ى اهفلسأف ‘ مهارد ىم ايهذ ملسم 7 ولو

 ص برلا رادب قحلو « مالسإلا نع ليكولا دترا مث الجر لجر لكو اذإ و

 ةحابإ ةلاكولا نأل ؟ .هتل كرو ىلع هنإ هلقع هيلإ عجر وأ ‘ ملسأ 7 ك هلتع بهذ وأ

 هنع لطبي الو ںهل حيبأام لامعتسا نم هعتم( ال هلتع باهذو . هيف لكو ايف ليكولل

 ء قافأ مث . .ديلع ئىمغأف « ماعط لكأ لجرل لجر حابأ ول هنأل ؛ ةحابإلا كلت

 . هيف لكو اميف فرصتي نأ هل ناك« قافأ اذإ كلذكو . لكأي نأ هل ناك

 هماظ وأ ث هقح هلام لجر ىلع هب نيعتسي « اناظ لكوي نأ دحأل زوجمالو ٠

 هب نيعتسا امريغ ىلإ ىدعتيو 2 هل زوج الام لعف هغم فاخب هب ناعتسملا ناك هايإ

 . هيلع هنم فاخي ناكوأ ك هيلع

 . كلذ زاج « هيلع نا نكي مل نإو [

 . كالذ ىف ةعبت هيلع نكت مل ع كلذ دعب ءىش هغم هباصأ نإ و

 . كلذ همزل هخم هباصأ امه ..هيلع هلكوف.ث هيلع فاخم.ناك نإو : ا

 ىلع هنعي ١ اذإف ‘ كل ف امأ و . كالذ هل ب الف ‘ هلام ف ملاظ هلكو نهدو

 جرخمل ام \كالذ هيلع قيضي الف ،ةمأرح فرعيالو ،هل لاملا ناكو ، ةيصعم الو ملظ
 ث : ةمصع٨ ىلإ ةعاط نم وأ ) لطاب ىلإ قح نم

 ةبراحم ةلاح ىف نكي جل اذإ « ليملا هل فلعيو 2 باودلا هل معطي نأ هل زوجو

١ . نيسلا



- ٢٨١ 

 ىوتتيىلا هبرح ةلآ نم اهنأل ؛حاللاو ليهلا ىلع هتنرهم هركي هنأ ىدنعو

 ٠ دابعلا ملاظ ىلع اهم

 هيلع قيذي الف ) هلام نم مملإ ١ ملسي ن نأ هرمأي ار و (- دنجلا هيل ١ | لسر ناكنإ و

 كلذب همايق ىف ليكولا ةرذ نوكتتو .هل زوجال امف كمهياععي 4ز أ ل نجد ام . كلذ

 . رابجلل ةناعالا لجأل , ال هدنع نم هب عفتني ام ك هقن عقن لجأل

 .كلذ زاج 73 لوفكلما نم هقح ضيق ف ؤ لينكلا هب لوغكلل ن ناكنإ و .

 ٠ هلل ا ءاش نإ

 لسف

 ريغ وأ عاتم وأ ، لصأ وأ ، ناويح نم « لالل عيب ىف ةزئاج ةلاكولاو

 ارضاح هيف لكو ىذلا ناك ملاع ريغ وأ « هيف لكو امب اناع'لكوملا ناك كلذ

 . رضاح ريغ وأ

 ، هريغ لكوي نأ ليكولا لكوملا لعج اذإ هنإ : هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 . هل لمج ام ىهنخم ىلإ ليكو لن»٧ل اليكو ولو ، هريغ لكوي نأ هل زاج

 ` ؤ لكوملا تومأنأل ؛ هب لكو ايف ، هتو. دعب لكوي نأ ليكو ال زوجي الو

 . ةلاكولا لطبي { لوألا ليكولا وأ

 وفعلاو صاصقلاو دوقلاو حاكنلاو درلاو علللاو قالطلا ىف ةزئاج ةلاكولاو

 عجري نأ الإ « هل ةلاكو الف ، ةلاكولا لبقي مل نمو . كلذ ريغو ةءاربلاو لحلاو

. ةل اكولا لبقيو > ىرخأ ةرم ٨اكوي
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 ىصو وهف ،ىتيصوذافنإ و 2 ىنيد ءاضق ىف ، ىن وم دعب ىليكو نالف :لاق نإ و

 . ىمولل زوجنام هل زوجو

 لصف

 هل نم باغو ، هضبق ىف اليكو لكوف « رخآ لجر ىلع نبد هل لجر ىف ليقو

 قملا بحاص ىفوأدق هنإ : بولطملا لاقن . لكوملا قح ىف ليكولا بلطن « نيدلا
 لصأهلىذلا بلاطلا فلح نإ :لاقو . فلحم نأ هركو . ةنيب هعم نكي ملو « هقح

 ىف ىلجمي الو « بئانلا مودق هب رانجذي هنإف 2 هتيفوأ ىنم هقح ضبقام هنأ : قحلا

 . قحلا هيلع نم فيلح

 لوقوهو .بئانلا مودق هب رافتني مل « بولطملا ىلع ةنيبلا ليكولا رضحأ نإ و

 . هللا همحر ىراوحلا ىبأ
\ 

 لجر ىلع ،راحهب اليكو لكو لخن لهأ نم لجر ىف « ىراوحلا وبأ لاقو
 رذح : هيلع ىعدملا لاق هملع ىعدملاو ليكولا رضح الف . قح هيملع هل ، راحصب

 . قحلاب ةنيبلا ليكولا رضحب نأ الإ ء كلذ هل نإف . فلحو قحلا اذه بحاص

 هتهزل الإ و . جرخيلف لخم ىلإ هيحاص ىلإ جرحم نأ ةيلع ىعدملا دارأ نإف

 ناك نإو . ناع دودح نم ءىش ىف ناك اذإ كلذكو . ةنيبلا هب هيلع تدهش ام

 . ةنيبلا هب تدهش اذإ قحلاب ذخأ نامع ريغب

 هلهجو ث سانلا ىلع ها « نويد ءاضتقا ىف ء الجر لكو لجر ىف رثألا ىفو

. ليكولا عفتراف ، كلذ ىف هنه رمألا زئاج
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 .قحلا بحاص رضخ ںقحلا هيلع ىعدملا بلطف هلكو نم اقح هيلع ىعدا نمو

 . ةنيبلاب ىعدي ليكولا نإ : لوقف

 تدرأ نإ : كال هل لاقو . قحلاب هيلع كح ةلداع ةنيب هدنع تناك نإ

 . جرخاف هفلح جرخم نأ

 ء نالف نيا نالف نأ : دلبلا كلذ ىلاو ىلإ مكاحلا ةل بتك كلذ دا رأ نإف

 . نالن نبا نالف ىلإ ، اذكو اذك وهو . هقح بلط « نالف نبا نالف ليكو

 .اذه باتكك يلإ لسو اذإف . قحلا بحاص وهو « نالف نبا نالف نيمي بلطف
 . كيلإ امهيب عمجاف

 ةنرعمب . ةقث دنع دنع ؟ىلإ بتكاو . ىعدي ام ىلع هل ةفلخ 2 هنيمي بلط نإف

 نإ . هتح هنم ذخأ ىتح 0 هيلع هفلخ ، اذكو اذك ىلع هتفلح كنأو ى كلذ

 . هرا ءاش

 .هضبق ىف تاكوو ( قادص هيلع املو هتجوز كرتو ، كله لجر ىف ليقو
 .دنملا وأ ، ةرصبلا وأ « نيرحبلا دلب لثم ىف ىهو ، اهقح ةلداملا ةنيبلا امف تماقو

 اهتح سبحم الو إ تفلح تلصوو فلحت نأ نكمأ نإف . اهقح ىطعي اهليكو نإف

 { اهعضوم ىف اهفلحم جرخ ءاش نإ : اهمصحل لاقيو . ةلاكولا تحصو حص اذإ

 اذإ ث اهدلب كاح ىلإ هدلب اح هل بتكو . نيملسملا لدع لانت ثيح تناك نإ
. لدعلا لهأ ماكح نم ك اح هيف ی عضوم ىف تناك



 س ٢٨٤

 دا رأو ء بوللايلا هركن أف اتح لجر ىلإ هليكو هل ىعدا نمو : رثألا ىفو

 { ءىشب ذخؤي ال هنإف . هقح ىلع بلاطلا فلحب نأ ىلإ لزنف « هفلحي نأ ليكولا
 . هقح ىلع فلحو . هتبيغ نم بلاطلا لصي ىتح

 . ةيلع حص اذإ 2 ةب ذخأ قحلاب بولطملا ىلع لدع ةنيب تماق نإ و

 ىلاو ىلإ هدمع ناعزانتي ىذلا ك الا بتك « قحلا هل ىذلا نيمي بلط نإ و

 . هل حص ىذلا هقح ىلع هفلحتسي نأ ، بلاطلا هيف ىذلا دلبلا

 هفلح الإ و ، هل كلذف « لكوي وأ ، نيملا رضحي جرخم نأ بولامملا دارأ نإف
 مدقتيو ڵ قحلا كلاذب هذخأي مش . كاحلا اذه ىلإ ةقث عم كلذب بتكو . يلاولا

 فلحب نم ىلإ مكاحلا بتكي ىتح س رصملا نم جرخي الأ ے ليكولا ىلع مكاحلا
 . هل لافلا

 لدع ىدهاش هليكو ماقأ و: 2 نامع نم. اجراخ قحلا ةل حص ىذا ناكنإو ٠

 . نيملا لاحل قحلا لطبي الو . ةنيبلاب هيلع حص امب بولطلا مكاحلا ذخأ

 . فلح فلحب نأ نكمأو بئاغلا لصو اذإ

 اذإ ع بثافلا ىلع نيملا هل ىناتسيو ء قحلا نم هيلع حص امب ذخ ي هنإ :لوقو

 _ . كلذ باط

 رحبلا عطاق : بئاغ لجر نم ةلاكو هل تحص 7 ىف « هللا دبع وبأ لاقو

 هيلع حص نم بلطو . لجر ىلع ىقح بئثافال حصف ث هل ةعزانملاو . هقح ضبق ىف

 . ملعأ هللاو . بئانلا نيمي هل ىناتسيو 2 قحلاب ذخؤي هنأ « بئانلا نيمي قحلا

 ٠ قيفوتلا هبو

٩ + +



 س ٥ ٨ ٢ _

 رشع سداسلا لوقلا

 اهضبقو ةعيدولاو ةبهلا ةلاكولا ىف

 اليكو لكور {ةقهصب لجر ىلع لجر قدصت اذإو :هللا همحر دمحم ىبأ نعو ١

 هيلع قدصتلا ىلإ اهعفدي نأ ليكولا عنتماو 2 قدصتملا باغف ث هيلإ اهعفدي نأ

 نإن . هيلإ اهمندب هلكو لاملا بر نأ : ةنيبلا مأو « مكاحلا ىل هيلع عفرف ءاهب
 ؛قح هل تهث دق ‘هيلع قدصتمل نأ لبق نم سهيلإ اهمفد ىلع ليكولا ربجي مكاحلا
 نإ : انلق كلذلف . ضبقلاب هيف هل كلملا لوصح وهو « ليكولا نع كلذ ضبق ىف
 ميلستلا نم عنتما ولعيبلا ملستب ليكولانأ ىري نأ الإ عفدلا ىلع هربجي كاجلا

 هكلم مامم وهو . هيف ىرتشملا قح توبنل 2 كلذ ىلع هربجي نأ مك الا ىلع ناك

 ضبتلاو عيرلا ىف هكلم عوقو ةهج نم ةقدصلا باه ىف كلذكو . هضبقي عيبلل ىف
 . هل نم

 اهدحأ هيل ا .عفدف ض هل بوهولا ىلإ ةهلا عفدب نيلجر بهاولا لكو نإو

 ضبق ىلع هل برهوملا طلس دق يها ولا نأل ث زئاج كلذ ناك ع رخآلا لود

 نألو « زاج هيلإ اهنم دحاو عفد ريغ ;نم ، هسفنب هسفنل اهضبقول هنأل ؛ ةيهلا

 اهدحأ مند دنع هضبق نإ : انلق كلذلف . عيمجلا دنع هضبقب هنع نامضلا لاقتنا

 . عأ هللاو . زئاج
: . 

 عفدف © لكوملا كلذ ىف هل نذإ نكي ملو ، هريغ اليكو ليكولا لكو اذإو

: .انركذ امل زاج ، ليكولا ليكو هيلإ
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 نم «هل انركذ مدقت امل زج مل ڵ اهدحأ ضبقن ضبقلاب هل بوهوملا لكو اذإو

 . لمقلاب نينمالا ةلاكو

 نم 2 هب هريغ لكوي نأ ليكولل نكب مل ، ةبهلا ىف عوجرلاب الجر لكو اذإ

 © عانتمالا هل بوهومال ناك ثيح نم مكاحلا ىلإ ةمصاخلا ىضتتي كلذ نأ لبق

 هريغ لكو ي نأ هل سيل {موصملاب ليكولاو مكاحلا كحم الإ ، هيلع ةبهلا در نم

 ءادتبا نوكي أ نم دبال ةبهلا نع عوجرلا نألو « اذه انلق كلزلف . قافتاب

 هريغ لكوي نأ هل نكيم ناكنيرمألا ىأف . هكلم ىف هدر وأ 4 بهاولا كلم

 ءادتبا هنأل ؛ هريغ لكوي نأ ليكولل نكسي مل ، دبع ءارشب هريغ لكو نم نأل
 . كلم

 ىف ناك« رايخ ةهج نم ى هيلع هدر ىرتشملا دارأف 2 ادبع عابول كلذكو

 ٠ كلذ ىف هريغ لكوي نأ 0 ليكولل نكي م عيبلا

 ىفاهضبقا : هل لاقو . لجر دنع ك هل ةعيدو ضبق ىف الجر لج لكو نإو

 . مويلا كلذ دعب اهضبقي نأ هل نكي مل ض مولعم موي

 . مويلا كلذ جرخ نإو . اهضبق هل : ةفينح وبأ لاق و

 هتلاكو صخ دقف ،مويلا اهضبقا : هل لاق ال لمكوملا نأل ؛حصأ انباحصأ لوقو

 رهش ىف ص اليكو هلام ىف لكو نمالو « هتلاكو تلطب مويلا جرخ املف . مويلاب
 الإ ص رهشلا دعب ةلاكو هل نكت مل « هيف ةلاكولا هل لمج ىذلا رهشلا ىضف . مولعم

. ةينامث ةلاكوب
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 ىف ء الجر لجر لكو نإ كلذكو . مويلا كتلكو نإ : لاق نإ كلذكو

 . ديز رضحمب الإ اهضبق هل نكب مل « ديز رضحمب « لجر دنع ةل ةعيدو ضبق

 هل نكي مل ديز نم رضحمب « امالغ ىل ىرتشت نأ كتاكو دق : هل لاق ولو

 . ديز نم ردحمم الإ ىرتشي نا

 لوسرلاىلإ اهدر مث هياإ اهبلسرملا اهلبقف ع رخآ ىلإ ةعيدو عفد ىف هلكو نإو

 ءاش نم اهيف بلطي نأ اهبحاصلو ث نانماض ةيلإ لسرملاو لوصرلا نإ ، تعاضف

 هل نكي ل عدوملاو . ناث رمأب الإ اهعفد دعب اهضبق هل نكي ل ليكولا نأ لبق نم
 . نامضلا امهيلعو . اهريغ لام ىف نايدعتم امهف { اهف هريغ عدوي نأ

 عدوتسا عدوملا ناك اذإ ، اهدحأ ىلع نامضلا بجوي مل انباحصأ ضعب امأو

 . هدخع ةقث هتنامأ ىلع

 نمضي لف ع هعدوتسا نم ريغل ةعيدولا نأ ث ىنانلا عدوملا ملعي ل اذإو

 . لوألا نمضيو

 سيلو ث ةعيدولا ىلع هل كلم عدوملا نأب ملاع هنأل ؛ عدوملا ىلع انبجوأ امنإو

 ٠ اهبحاص رمأ ريغب اهلقني نأ هل

 ثبب : ليكولا لاقف .هدي ىف ةعيدو نوكيل ، رخآ ىلإ هل دبع عفد ىف هلكو ولو

 نامضلا نإ .دبعلا كلهف ء لعفن نالف ىلإ عفديل : هل لاقو . همدختست كيلإ هب

. انباحمأ لوق وهو ٠0 هريغ هنأل ؛ ليكولا ىلع مرع امم عجرو ‘ عدوتسملا مزلي



 دسق ناك نإ و . نامض همزليالو ، ءىشب ليكولا ىلع عجريال 6نأ بجوي رافنلاو
 نأل؛ ذبعلا فلت اهيفو هل تلصح ةماخلا نأل ؛ مدختملا نمي نكلو ‘ بذك

 . هبحاص دي نع اكلام هلوقب جرخأ الو .العأ هلوقب رشابي مل ليكولا

 ؟ نمضي مل ملف © هرمأب مكحلا بجو ام 4 ل : سيل وأ : لثاق لاق نإف

 ث مدختسملل لصح ، هيف مكحلا هب بجو ىذلا مادختسالا نإ : هل ليق

 لججر اهب ررغ اذإ ةنراملا نأل ؛ هكلمو هريغ هذخأ ام نامض هيلع بجي ف

 . اهم. هرغ نم نود س ءطولا لوصحم امهل ءىطاولا ىلع بم ك اهرقع نإ . اهنطوو

 ةل ك تلطب 4 لكو لا كله . . لجر دفع ةميدو هل ضبقي الجر لكو نإو

 . هتومب هريغل هنم لقتنا دق لكوملا كلم نأل ؛ ليكولا

 دبعلا ىلع تخ . لجز ذنع ةعيدو أ « ادبع هل ضبقيل اليكو لكو نمو

 . أطخ دبعلا لتق وأ ، اهشرأ عدوتسملا ذخأف . ليكولا هضبقي نأ لبق ث ةيانج

 هل امإن ٠ شرألا الو . هتميق هضبقي نأ ليكولل نكي مل « هتيد عدوتملا ذخأف

 . املاح نع نيعلا تلقتنا اذإ . هنيعب دبعلا ضبق

 اهريص .هنأ ىعداو اهضبةف ، لجر دنع هل ء مهارد ضبق ىف اليكو لكو نمو

 :ىلعف . ك اخ رمأب وأ ى ةنيبب اهعند هيلإ اهعند ىذلا ناك نإ : ليقف لكوملا ىلإ

 . اهبحاص ىلإ اهعفد هن أ : نادهاش ليكرلا

 . همزليو غ هيلع ةنيب الف « مك اح مكح الو ى ةنيب الب هيلإ ثراص تناكنإو

. نيملا
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 . توملا دعب وأ ، ةايحلا ىفديز ىلإ لام ملسن ىف الجر لجر لكو اذإ و

 ةبه : لةي ملو . ءارتنلا ىلإ وأ ، الف ىلإ لاملا اذه ملسف تم اذإ : هل لاق وأ
 . ةثرولل لاملا مكح نأل ؛ ملس ام نمضي هنإف . ترولل دع مهلإ س { ةقدص الو

 . نماض نكيم ةايحلا ىف ديز ىلإ لالا لس ولو

 . اضيأ ةثروللىهف ئ ةيصو الو { ةقدص : لقي ملو ‘ ءارقفلاىلإ اهملس لاق ولو .

 { ةةدص نم ث هيف هلعج ىذلا هجولا نيبتي ام { ىرجلا اذه ىرج ام ليبس اذكو

 . قيفوتلا هبو . عأ هللاو . كلذ نيبي ىتح ةثرولل ىهف « رارقإ وأ ، ةيصو وأ

 :ج = «

) ١٩ - نيبلاطلا جهنم / ١٠ (
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 رشع عباسل ١ ل وقل ١

 مك احلا ىلإ ةعزانملا ىف

 قحةبلاطم وأ س مكاحلا ىلإ ةعزاغم ىف الجر لكوي نأ لجرلا دارأ اذإ و

 ىفو ٠ ىالفلا نالف نبا نالف ىلع ىل قح لك ةبلاطمف ىليكو كتلمج دق : هل لاق

 ىل ةنيبلا ةماقإ ىفو . ىواعدلا ميمج ىف ، سانلا نم ماكحألا ىنم دارأ نم ةنكاحم

 ء ىحصخ ىلع ةنيبلا تبجو نإ ؟ىلع ةنيبلا عاتسا ىفو . ةنيب ةماقإ ؟ىلع بجو نإ

 نالن ىلع ىل قح لك ضبق ىفو . نيهلا هيلع ىل تبجو نم فالحتسا ىفو

 . اذه نالن نا

 ، ىلام عيمج ىف هل تزجأ دق : لاقو . اذه نم ائيش دحم ال نأ دارأ نإو

 . ديدحتلا نع ايفاكاذه ناكو ٠ كلذ هيف زاج ىل زوجي ام

 زاج هل هزيجأ نأ ىل زوجي اه عييمج ىلام ىف هل ترجأ دق :لاق نإ كلذكو

 . ديدجتلا عيمج نع . ىدنع اذه

 ء هل هلعجأ نأ ىل زوجب ام ع ىلام عيمج ىف هل تلمج دق :لاق نإ كلذكو

 . ديدحتلا عيمج نع ، ىدقع كلذ زاج

 ةلاكولا عقت امإف . ديدحت هيف ناكو ى ةلملا ىنعم ىلع ىتأي ظفل نكي مل اذإ و

 ىف رانغيو مستي اذه ىف مالكلاو . دحب م ام هيف لخدي الو . كلذ نم دح امىلع
 وهامإ و . هب الإ زوجب ال مالكلا نم دودح ءىش اذه لثمب سيلو ٠ كلذ ىناعم

. هريغلو هل اتبثم وأ « اتباث هانعم جرخ ام
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 ىنفصنأ : مكاحل لوقب هنإن « رخآ ىلعهيعدي قح ىف الجر لجر لكو اذإو
 . هنم هبلط ىنو « هيف ىنلكو دقو . نالفل قح هيلع نالف نم

 ةلاكوب ، هريغ لامنم ثيش عاب نش . ديعسنبد اذه : ناملس وبأ ىضاقلا لاقو

 : نييلا هيلمف ، عئابلا ىلإ نيملا درف ك هنيمي ىلإ لزنق ىرتشملا هركنأ مث س هنم
 ةلاكولاو . نالن لام نم هيلع هعاب امم « اذكو اذك ةبلاطمهيلع قحتسي هنأ فلحم

 ضيرم وأ حسيحص وأ ، ةأرما وأ لجر نم ، هبلطم ىف اليكو لكو نمم ةزئاج

 { ءامدلاو صاصقلاو دودحلا ىن الإ ، هيف لكوي ىذلا ىف بثاغ وأ « رضاحوأ

 ضبقي نم لكوي نأ الإ ، كلذ ىف ةلاكولا زوجت الف « تاحارجلا ىفو سفنألا فو

 . رضاح وو هل

 زوجت دقو . صاصق وأ دح نم هل بحي امم لجرلا ةلاكو زوجت : لوقو
 دوقلا ىف ةلاكولا زوجت الو . ماكحألا هيف ىرج امم ، ءىش لك ق ةلاكولا

 . دودحلاو

 . صاصق الر () . ىف ةل افك ال : لاق هن أ :نل ىتلا نع ىوريو

 مصاخ نأ زوحي : ليقف . ضبقلا ىفو « نيد ىف ةموصخ ىف نيلجر لكو نمو

 لكلل لهج نوكب نأ الإ 0 ًانيمج اضبقي ىح ضبقلا امأو :. دحاو نود دحاو

 . فصنلا امهنم دحاو لك ضبقيو ، ايف لعجام لثم « امهنم دحاو

_ 

 )١( صاصقلا رك ذ هين سيلو . رمع نبا نع يقهيبلاو ىدع نيا هجرخأ .
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 للعو 0 عصخلل قحلا بهوف ‘ هنع رخآلا زاج هنأ ىلع ، اليكو لكو نمو

 نادهاشلا امأو . كلذ هل لمحي ىتح زوجت الف ةبهلا امأف . امهنع لا :ه ريغب نيدهاش

 ٠ حالصب امهتفرع لاق اذإ « عنص ام امهنم زوجي نأ ىسعف

 نمم ليكولا ناكاذإ زاج دهاشلا ليكولا لدع اذإ : ىراوحلا وبأ لاق

 . هليدعت لبقي

 هركنأف ث الجر هيف ةموصللا ىف لكو « لام لجر ىلع لجرل ناك نإ و

 ،ىفوتسا دققحلا هل ىذلا نأ : دوهشلا وأ ىضاقلا دنع ليكولا رقأف ء هيلع ىعدملا

 ةجح لطبت الو ، ءىشب ليكولل ىضقي الو . لكوملا ىلع زوجي ال هرارقإ نإ
 ١ . قحلا بحاص

 هيلاع ىزلا مزل الإ و .: كلذ ناك ىفوتسا دق هن أ حصو لكو ال مدق نإ و

 دنعالو مكاحلا دقع ليكولا رارقإلكوملا رضي الو . هقح هيلإ ىدؤي نأ قحلا

 ُىربيف « قحلا هبحاص نم ىفوتسادق ةن أ : هسفن ىلع ليكولا رةي نأ الإ ص دوهشلا

 . هيلع ىذلا

 © حلصلا لكو لل تي ملو ، هيلع حاصف 2 .ىش ى ةعزافم ىف اليكو لكو نمو

 ء ةنع حلاصأ نأ ىرمأ لكوملا نإ :لوقي نأ الإ هيلع حلاص ام نامض ةمزلي ال هنإ

 ( . ةيلع حلاص ام نمضب هنإف

 نأ تدارأ مش ، اهمساب اهفرعي ال وهو 2 كحلا ىدي نيب ةأرما تناك اذإو

هتفرعم دمب الإ ، مكاحلا عم متال ةلاكولا نأ قح ىف ال عزاني « اليكو ميقت
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 اليكو متت نأ وأ ، اهبن ةرهانلا اهتفصب وأ « اهب ةفورعملا اهتيلحو اهبسنب ةأرملاب

 نوكت ىتح ي ةمصاخلا تدارأ انك رضحيو ، اهمصخ اه عزاني ى كاملا ةرضحم

 نركهن‘ مكاحلا نه ةرضحم ةلاكولا نوكت وأ ث ةفرعملا ىلع ال هجولا ىلع ةلاكولا

 ، اهترضح ث ةأرملا هذه نم ليكولا ةلاكو ةفرعمب { ةجحلا ةيلع تماق دق صخلا

 فرعي ولو { همصخ ليكو اذهنأ صخلا رقي وأ ‘ ةماخ اذه اهمصخ ةمصاحم و

 . مك الا كلذ

 ليكو ده انالف نأ مصخلا رقاو ليكولا ادم مصخلا مك اجلا ل , اذإ و اذ 9 ن -ا قأ ك ] : .ر مل أ

 هيلع ىعدملا صللا ىلع زوج الو . ةلاكولاب رتملا مصخلا ىلع مكحلا زاج همصخ

 . كلذ مهناف لكو هنأ

 ىلع نيمي الو كلذ زاج س همصخ هل فلحم نأ ليكولل لكوملا لمج اذإو

 . هيف لكو ايف ليكولا

 عزاني { اليكو لكوي نأ دارأ صخ ىف ك هللا همحر دمحأ نب نسحلا نعو

 . اذه ىف مصخلل ةجحال هن أ ث ليكولا اذه لبقأ ال : لاقو . همصخ هركف . هل

 ٠. ملعأ هللاو

 هتبلاطم ىف ىناكو دقو . نالف نم نالفل ىنغصنأ : مكاحلل لوقي ليكولاو

 نم هيعدت ام ىلع ةنيب كلأ : مكاحلا لوتيو ك هلام نم هقح ىلإ هلصوت نأ ديرأو

. اهرضحأ : مكاحلا هل لاق . معن : لاق اذإف ؟ لجراا اذه وأ ث ةأرملا هذه ةلاكو
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 عوفرملا لمكوف ء لجر هيلع عفر لجر ىف ، رفعج نب دم نب رهزألا نعو

 نم ليكولا ءىرب باغ املف . هيلع عوفرملا باغ مث ، هعزاني اليكو مفارلل هيلع
 . هلكو ىذلا رضحب ملولوء ةلاكولا نم أربي نأ هل زوجي ال هنأ ث ةلاكولا

 .هاكو ىذلا ىلع كالذ تبث 4 مكح هيلع ىرج وأ ،ةنيب هيلع عمس دق ناك نإو

 .لكوو « هيلإ بولطملا ن. ةفهادم لبق نر. ناكاذه نأ مكاحلا ملع نإو

 ‘ هليكو الو رضح ولو ء حص \ع كح نأ ىىحتسي نأ ىسن . اذه حص اذإف اذه

 . هتبيغ لاحل ةجحلا هل لعجو

 دحاو لكل لعج نإو . ناليكو امهف ، دحاو ىنعم ىف نيتنا لكو نإ و

 . متأ كلذ ناك ًميمج ارمضح نإ و . ليكولا وهف رضح امهيأف « امه هلمجام امهنم

 . ةأرملاو لجرال ةأرملا نمو ، لجرللو ةأرملل لجرلا نم ةلاكولا زوجو

 مزلي الو ؛ غلبي مل نملو . هديس نذإب ؛ هريغو هديس نم دبعلل ةلاكولا زوج و

 . مهنالكو رارقإ نيلكرملا

 ىلع ةنيبلا مك احلا عمس ، ةافاوملا نع فلختنف ء ةعزانم ىف اليكو ناك نمو

 . لمكو لا

 ىلع ةنيبلا مك احلا عمس ك مك احلا دفع ةلاكولا نم أربتو ث ليكولا ىفاو نإ و

. اضيأ لكرلا
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 لو ، هتلاكو ضتن مث ، مكاحلا ىلإ الجأ امهنيب لعجو « اليكو لكو نإ و

 . لمكو ملا ىلع ةنيبلا مكاحلا عمس ، هلجأل فاوي

 ليكولا مهي ال ثيح نم ةلاكولا عزنو ،باغ مش لمكو نم لك كلذكو

 هضقن هلطبي ملو س مكلا زاج « هليكو ىلع مكل « ايصخ هنع ك اخ ك احلاو

 . ةلاكوال

 . ةل اكولا تلب 0 ليكولا لقع وأ ، هلتع بهذ ش اليكو لكو نإو

 أتهملا مامالا نهل داتسا دفو ٠ دوقلا ق ءاسنلا نع تالاكولا اولبق دقو

 . هتيالو ىف رفيج نبا

 . رضاح وهو الإ دوتلا ىف ةلاكولا هنم لبقت الف لجرلا امأو

 . هنع ةعزانملا ىف يصلا ةلاكو زوج : دمحأ نب نسحلا ىلع وبأ لاقو

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . مهلكو نم لام ىف ءالكولا ىلع ناميأ ال : ليقو

ج ج ج
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 رشع | نماثلا لوقلا

 نمنلل هضبقو ليكولا يب ىف

 باغ مش + هلام عيب ىف الجر لكو لجر ىف « هللا حر « هللا دبع وبأ لاقو

 نيعيبلا نم مدقتملا ره عيلاف . انب أ ليكولا هعابو هلام عابو ء ةل اكولا عزو

 . هعيب تباي الف « كلذ دمب نم عيبب مث . ةلاكولا عزنب ليكولا ملي نأ الإ

 . ليكولا ميب تبني مل ى ليكولا ميب لبق عزنلا حص اذإ : لوقو

 . دعي نم ىلوملا هةتعأو ك ليكولا هعابف ڵ همالغ عيب ىن اليكو لكو نمو

 . قتعلا نم ىلوأ عيبلا نإ

 اوراص اذإ ك هضتنيام هيف ناكو أ « الوهجم ميب لاملا عاب ليكولا ناكنإ و

 ©لاملابحاص ىلإ هضقن بلطو ٬ ليكولا ىلإ ىرتشملا كلذ بلاطي ملو « مكاحلا ىلإ

 : . معن : لاق ؟ كلذ هل نوكيأ

 ص الوهجم انيب لجرل عئابلا ومه لاملا بحاص ناك نإ تيأرأ : هل ليق

 ىرتشملا الو » لاملا بحاص بلطي 7 ‘ احيحص ايب كلذ لعل نم ليكولا هعاب و

 ؟ ليكولا عيب مأ ؟ ةعيب مي أ ز هضقن

 ضتني هنإف . ابد نوكب نأ الإ 2 هضقن بلطي ل ا ىلوأ لوألا عيبلا : لاق

. ليكولا عيب تيو



_ ٢٩٧ _ 

 تباث ميبلا نأ ، ديسلا هتتعأ مث ، اضقتنم اعيب مالغلا عاب ول : ليق كلذكو

 . ىلوملا وأ ميبلا ضقن ىرتشملا بلطي مل ام

 . قتمي هنإف اًبوبر انيب هعاب نوكت نأ الإ ، قتعلا تبث عيبلا ضقتنا نإف

 ؛ عيبلا ةلزنم قتعلا سيلو 6 عيبلل ضقن ديعلل ديسلا قتع نإ : لوقو

 كلذ ناك هقععأن ث مايأ ةثالث ، مايأ الث رايملاب هنأ ىلع « ادبع عاب ول هنأل

 . كلذك عيبلا ىف هنم ةمجر

 باغ ش . هلام عيب ف اليكو لكو لج ر ف ك 1 هحرا«[إ هللا ذبع وبأ لاقو

 ص لكوملا كلذب ملي ملو . فورعم تقو ىف ، ليكولا دي نم ةلاكولا عزنب دهشأف

 7 نإ ك هدي نم ةل اكولا هنم تعزت نأ دعب نم 0 لاملا ليكولا عاب نأ ىلإ

 . قالطلا ىف كلذكو زماج

 عيب عقي الف ‘ قالطلاو عيبلا دقع لبق ةلاكولا عزن حص اذإ : لوقو

 . قالط الو

 حصت 1 نإ و ‘ نملا ضب ىلوأ ةنإ ‘ رخآل ةعاب و ءىش هذي ف ناك نمو

 . ضبقلا ىف هتلاكو

 ث نلا هيلإ ملسي نأ ىرتشملل سيلف ، لوصألا نم ائيش عاب هنأ حص اذإو
 { هبحا م ىلإ هذنع نئلاب لسريو ةن نوكي وأ ‘ ضبقلا ىف هتل كو حصت تح الإ

. هيإ لمعل ىح نماض هل وهو



_ ٢٨٩٨ _ 

 ىذلا ثالذ هل لعجي نأ الإ ع هيف لكو ام عيبب هريغ رمأي نأ ليكولل سيلو

 . هلكو

 - ٠ هريغ كلذ ف لكوي نأ هل سيلف ) ءىش ءارش ق لكو اذإ كالذكو

 ذخأ لاملا برلف ، لكوملا هرمأ ام فالخ ىلع لكوملا لام ليكولا عاب نإو

 . نلا نم هنم ضبق ام هنم ذخأي ء ليكولا ىلع ىرتشملا عجربو هلام

 ‘ افورعم ا هل دحم ملو . اهريغ وأ راد هل ىرتشي نأ الجر لجر رمأ نإو

 . رومألا لعف رآلا ىلع تيثيو . كلذ هل زاج

 عاضف ، اتهر نتلاب ذخأ مش هعابف ى ادبع هل عيبي نأ الجر لجر رمأ نإو

 نهرلاو ، ليفكلا وه قحليو دبملا نمل نماض مئابلاف ء اليغكذخأ وأ ، هدي نم

 ٠ عئابلا لام نم بهذي

 :ليقف . لكوملا ريغف ث اهنم فصنب اهعابف ك اراد هل عيبي © اليكو لكو نمو

 ضقتنيف ' ىرتشملل ةاباحم نلا اذهب عاب هنأ رقأ عئابلا نأ حصي نأ الإ زئاج عيبل
 . عيبلا

 ضقن ىذل مرفلا هيلمف ء ةاباحم اهعاب هنأ رقأ نإ : هللا هحر ىرا وجلا وبأ لاق

 . ضةتنم عيبلا نإف ء ىرتشا هقدصي نأ الإ © نمتلا نم

 . ,6 . ه
.ضقتنمميبلاف ك هريش عاب وأ ،ادح هيو هل دحو ءىش عيب ق اليكو لكو نمو



_ ٢٩٩ 

 هنأل ؛ زوسجحي ال هنإ ، مهرد ىنلأب عابف ك مرد فلأب مب : هل لاق اذإ كلذو

 . رمالا ريغ

 نيتئاملا ىلإ هوعدي رخآلاو ى مهرد ةئامب عابف ث ادح عيبلا ىف هل دح ل نإو

 . لاملا برل ةئاملا عئابلا مرفي و ، مات عيبلا نإف

 مهرد فلأب نامعب هعب : هل لاقو . ةرصبلا نم ادبع لجر ىلإ لجر عفد نإو

 & ةرصبلا ادقن مهرد فلأب دبملا هنم ذخأنم دجو ، ليكولا جرخ املف ى ةقس ىلإ

 نماض عئابلاو . كلذ هلف ‘ صقنو ريغ ء نملاب هبحاص ىلإ لصو املف . جرخي ملو

 هزأل ؛ هتعب ىذلا هنم ذخآ انأ : هبحاص لاق نإف تاف اذإف . هلام دأ دبعلا كلذل

 .لوألا كلذ نمث انأ ذخنآو « كعاتم ةميق كيلإ عفدأ : لاقو مئابلا هركف تاف دق

 . عئابلا وهو نماضلل حير الو « هل كلذ نأ : ءاهقفلا ضعب نمف

 «همتي مل ءاش نإو . نلا هلو ، ميبلا متأ ءاش نإ ، رايملا لاملا برل : لوقو

 . هتميق مرغ وأ ، هلثم وأ ديملا هلو

 : ليكولا رقأو ىلولا تاف « هعيبي ل امالغ لجر ىلإ عفد ، لجر ىف ليقو
 . فالآ ةبرأب هتعب لب : ةثرولا لاقو . نفلا تضبقو 0 مهرد فلأب هتعد أ

 ةنيبف ، نوعدي ام ىلع ةنيب ةثرولل حصي نأ الإ 2 زاج هعيبو ليكولا لوق لوقلاف

 . رثيك أب دهشت اهنأل ء ىلوأ ةثرولا

 : لاقف . نملا لاملا بر بلطن هعابف ، هلاه مسيب ىف الجد لجر لكو نإو

. هنيمي عم ليكولا لوق لوقلاف ث هب هر.أ ايف ه ذقنأو هيلإ هعفد هنإ



 م ٣٠٠ س

 اذك ىف هذفغي نأ ك هرمأ هنأ ةنيبلا هيلعف 2 هرمأ امف هذفنأ هنإ : لاق نإ و

 . اذكو

 . هنيمي عم هلوق لوقلاف ، كلذ ىف هذهأ هنإ : لاق اذإ

 هنمت ود هن ا ر ومأملا ىعداف > هثامرغ ىلإ نملا مىديو ض هلام عيمي نأ هرمأ نإو

 . هني عم رومأملا لوق كلذ ىف لوقلاف ث ءامرفلا كلذ ركن 7 هنامرغ ىلإ

 . مهقوقح مهيلإ عفدي نأ قحلا هيلع ىذا ىلعف « ءامرفلا ركنأ اذإف

 فلتو ك نملا ضبقو . هب هرمأ ام فالخ ىلع هلكوم لام ليكولا عاب نإو

 نم ىلع ىرتشملا عجريو ع كلذ هلف « هلام ىف ةعجرلا لاملا بحاص بلطو « هذي نم
 . نمتلا نم هيلإ عفد امب هل عا

 عفد ىف رايللاب ىرتشاف ء هريغل هب رةي عئابلاو ‘ اب وم لجر نم ىرتشا نمو

 . هل رةهلل ءاش نإو . عئابلل هملس ءاش نإ نلا

 . هيلإ هلسي نأ عئابلا رمأو ‘ عئابلل عفدلاب كح ٤ ماكحألا ىلإ اوعجر نإو

 . نمتلا ضبق ىف هتلاكو حصت مل ولو ، ضورعلا نم نلا ضبقب ىلوأ عئابلاو

 ىتحالإ .0 نملا هيلإ ملسي نأ ىرتشما سيلف ى لوحألا نم ائيش عاب نإو

 . ضبتلا ىف هتلاكو حصت

. هل اهعاب نم ىلع اهدر هلف 2 ابيع اهب دجوو ي ةباد ىرتشا نمو



 ۔_ _ ١ ٣٠

 ڵ هسفنل هذخأ ‘ ح اهنم نم هلنوملسي و ئ ءايشألا سانلل ىرتشي ناك نمو

 . كالذ هل سيل هنأ هدنع نم ىطعيو

 ،ليكولالعفنأ هب ملاع ليكولاو « هلامل لهاج وهو « اليكو هلام ىف لكو نمو

 . هلو لاملا بر ىلع ةجح لاملاب ليكولا لعو ، هب ملاع هنأل 2 هيلع زاج هفرصتو

 تبي ال ليكولا لعف نإ ، هب لهاج ليكولاو ٤ هلامب اماع لكرلا ناك نإ و
 . هلام عيب ىف ضقةلا بلط نإ ، لاملا بر ىلع

 عيبتال نأ كترءأ : لكوملا لاقن ك عيبلا ىف لكوملاو ليكولا فلتخا نإو

 اذه ىف لوقلاف . كيأرىلع عيبأ نأ ؟يلع طرتشت ل : ليكولا لاقو . ىن رواشت ىتح

 . ةنيبلا لكوملا ىلعو ليكولا لوق

 1 . هديبع قتع ىف اليكو لكوي ىذلا ىف ، هللا همحر دمحم ىأ نع دجويو

 . هديبع قتع ىلع هربجي مكاحلا نإف ، قتعي نأ ليكولا ىأو ك لكوملا باغ

 . هل لكو نم لكو نم ىلع قح هيف قاستي ايفو « ملحلاو قالطلا ىف كلذكو

 ، هتجوز ملخ وأ ،هدبع قتع ،الجر لجر لكو اذإ :رخآ عضوم ىف لاقو

 نإف . ثلذ لمف نم ليكولا عنتماف الام هل عسي نأ وأ ع ةأرما هل جوزتي نأ وأ
 ليكولا لسف نأل « كلذ ىف همزليالو ، كلذ نم ءىشب هيلع كسح ال ك احلا
 كلذكف « اذهنم ءىشب مكاحلا هيلع كحي ال لكوملا ناكاملف ، لكوملا لعغب ىلعتم

. هلثم ليكولا



 س ٣.٢

 & اهمند نم عنتماف ، ةقدصب ى لجر ىلع قدصتي ، الجر لكو نم : لاقو
 اهعفد ىلع ليكولا ربمن مك الا نإف ى مكاحلا دنع ةنيبلا اهب هيلع قدصتلا ماقأف

 . هيلإ

 ىف وأ علخ وأ « قالط ىف وأ 4 هتباتكو أ دبع قتع ىف هلكو نإ : لاقو

 وأ ، قوقحلا هخه باحصأ همصاخن « كلذ لعفي مل مش ك ةلاكولا لبقف . حاكن

 . هلك كلذ ىلع هربجي نأ مك احال نإف ء مكاحلا ىلإ مدحأ

 نأ هل نكي ل ، اهقععأ مث قتعلا لبق ةمألا تدلوف « هتمأ قتعي نأ هلكو نإ و

 ماكحأ ريغ وهو . دلولا مكح ىضقنا دقف ، تدلو مألا نأ لبق نم دلولا قتعي

 تعيب ش ز تدلو ان أ ول ىرت الأ . ليكولا ةلاكو ىف هقتع لخدي ذ ح لوألا

 . عيبلا ىف دلولا لخدي مل « مألا

 اهعاب ول هنأ امك. هيف قتعلا ىرقو « ارح دلولا ناك« تلبح مث اهتتعأ ولو

 . امه امبت دل ولا ناك« ءانثتسالا مقي ملو ء لماح ىهو

 لاملا كلهف ك هريغ وأ .اغ هب هل ىرتشي نأ هاكوو ‘ لجرل الام مد نمو

 رمآلا ةتفل اخمب نمض هنأل ؟ ليكولل عيبلا ناكو ‘ ليكولا نمض 4 ء ارشلا لبق

 ث . هب ءارشلاب رومألل نملا ىلع ء عيبلا دقتعي نأ هيلع ناكو . لكوملاو

 اك هل ىرتشاف .‘{© نملا هيلإ عفدي و « دنع : ارش ف اليكو لجر لكو نإو

 لكو لل ىلعو ‘ لكم ال نود { ليكو لاىلع عئابلل نملا نامض ناك { هيل ! هملسو هرمأ

. نملا نع ليكولا هنمض ىذلا 2 قحلا كلذ ليكولل



_ ٣٠٣ _ 

 . دتنب هعيبي نأ هيلع طرتثي ملو « هل هعيبي امو هيلإ عفدو هلكو نإو

 زئاج كلذف . دننب وأ ڵ ريناندب وأ ، مهاردب هعابف ‘ضرعب الو ، ةئيسنب الو

 . قافتاب

 مهضعب و. نملا هنمض ضعب .فالتخا كلذف ءريناندب وأ ، ةثيسنب دعاب نإو

 . ةثيسنلاو دقنلا مهعيب سانلا نأل ؛ لعفلا زاجأ

 بوثلا كلام زيجم نأ الإ ؛بوثلا ةميق نمضي هنإف ،ةثيسن وأ دقنب هعاب نإ و

 . لعفلا هل

 عيبلاو نماض وهف ، كلذ ريغ وأ س رمت وأ بح لثم ‘ ضرعب هعاب إ و

 ضورعلاو {ءايشألا نامثأ ىه ريناندلاو مهاردلا نأل ؛نمت رهنب عاب هن أل ؛ زاج ريغ

 . نامئأ ريغ تاضمثم

 ةيلع ضوعب ، ةميق هل لدب ىلع كلل نم ءىشلا جارخإ وه : عيبلا .7

 ةميق ةلالدب « ةعيبب رومألا بوثلا نم انمث ضاتعا دق ليكولا اذه ناك املف . هب

 ةادانم الب ليكولا عي و . ل عأ هللاو . هنم لعفلا زاوج بجو « لام ريغ وهو

 . زاج

 ىرتشاف ابوث هل ىرتشي نأ الجر رمأ لجر ىف ،هللا همحر ، ليعس فأ نعو

 كلذ نإ ‘ فوصلا وأ > ناتكلا وأ نطتقلا بايثلا نم ناكاموأ { هتشو ءاسك

 ىرتشيف ، نطقلا نم وأ ، بايثلا نم هيلع طرتشي نأ الإ ص هيلع تباثو « زاج

. هرمأ هين فلاخ امم « كلذ ريغ وأ اموص وأ ، انايك هل



 :س ٣.٤
 ١

 ىل رتشا : هل لاقو مهارد الجر ىطعأ لجر ىف « هلا همحر نسحلا ىبأ نعو

 فلاخ هنأل همزلت مهاردلا نإ ء اريغص اركب وأ « ةقان اهب هل ىرقشاف « المج اهب

 ٠ هرمأ

 ريغصلا لجلاو ةقانلا ےما ىلع همسا ىتأي لجلا نأل ؛ ديلع نامضال : لوقو
 . ريبكلاو

 نم اريغص هل ىرتشا اذإ « نمضي الو ،ةفان هل ىرتشا اذإ نمضي : لوقو

 . ناركذلا لاجلا

 ىل تيرتشاف ى المج ىل ىرتشت نأ كترسمأ : مهاردلا بحاص لاق إ و

 كل تيرتشا دقو . ةقان وأ . الج كل ىرتشأ نأ ىنترهأ : رخآلا لاقو . ةقان

 . لجلا ءارش ىعدم ىلع ةنيبلاو ء نيمألا لوق لوقلاف نيملا ىلإ الزنو ك ةقان

 عيبلا ناك« نيتقو ىف س اميمح اهاعابف ةعلس عيب ىف ، نيلجر لجر لكو اذإو

 . ةلاكولاب درفنا دق امهنم دحاو لك ن اكاذإ ، امهنم لوألل

 نمل ةعلسلا تناك« نييرتشملا دحأ دي ىف تناكو ، هعيب مدقت نم ملعي مل نإو

 هنأل ؟ عيبلا ضقتنا { عيبلا هل مدقت نم مله 7 ك ضبقي 1 نإف . عيبلاب هدي ىف ىه

 .دحاو تقو ىف عقو عيبلا نوكي نأ نكمي

 ىرتشاف ى ةباد وأ ء دبع ءارش ف اليكو لكو نم : هللا همحر دمحم وبأ لاقو

 كلكو اا نود ليكولا مزل ،هضرب مل نإو . زاج هيضر نإف ،هنمث نم رثك أباثيش هل

. عب رلاو ثلثلاك“ هلثم ىف سافلا نماغتي امع جرخ اذإ



 ٠.٠٥ مس _

 امهرد مهنمدحاو لك« لاجر ةئالث هيلإ عفد لجر ىف « هللا همحر ث ےشاه لاقو

 ، هدحو هرد لكب ممه ىرتشاو ، مهرمأ ريغ نم مهاردلا طلخن ك [+ ىرتشيل

 وهف ، محالا نم قتب امف اهطلخب نأ هل اونذأ اوناك نإ : لاق . مهنم دحاو عاضف

 . هيلع مرغلاف ث هل اونذأي مل اوناك نإ و . . ةيوسلاب مهنيب

 7 هنأ ئ لجر نم ةلاكولا ىعدا لجر ق ) هلرا همحر ذيعس وبأ لاتقو

 . كلذ دور ةلاكولا ركن أ ش ‘ مهرد فلأي لجر نم “ الام ىرتشاف ى الام هل

 ، عيبلاب هيلع عئابلا كسمم و ، ءارشلا نع ةعجرلا بلطو ، اليكو نك أ مل :لاقو

 . هل ىرتشا ىذلا كللذ تي نأ الإ 2 ةعجر كلذ ىف ليكولل سيل هنإ

 .ابيع اهيف ىرتشملا دجو 7 اهعا,ف ،ةباد عيب ىف الجر لكو كلجر نع لٹسو

 : ؟ لكوملا ىلع ا.زال كلذ نوكي له « اهيف بيعلا كلذ ىأر نإ : ليكولا لاقف

 ،لكوملل امهنأ اناع ،ةيراجلا وأ ، ةبادلا ىرتشا نيح ع ىرتشملا ناكاذإ : لاق

 ةبادلا ىف ناك بيهملا نأ : ةنيب موقت نأ الإ ، لكوملا الو ء ليكولا كلذ مزلي م

 . كحلا ىف تبثيام هجو ىلع « لكوملا وأ ليكولا دي ىف ةيراجلا وأ

 كليكو لا ريغل هنأ فرعي الو ںليكولا دي ىف هنأ الإ لييال ىرتشملا ناك نإ و

 هيلإ عجريو ' ليكولا ىلإ عجري عيبلا نإف . عئابلا وهو ، بيعلاب ليكولا رقأو

 هنأل ، ليكولل ةيراجلا وأ ةبادلا نوكتو . :لكوملا ىلع'كلذ تباي سيل و ٠ نما
 . مكحلا ىف زئاج ميبلا نوكيف 2 ىرتشملل نملا ملس

) ٢٠ - نيبلاطلا جهنم / .١٠ (



 س ٣٠٦

 عاب هنأ ليكولا رقأو ديسلا تامف ،هل هعيبب امالغ لجر ىلإ لجر عفد نإ د

 ، فتاو مالغلاو فالآ ةثالثب هتعب : ةثرولا لاقو . اهضبقو ء مهرد فلأب مالغلا

 . عأ هللاو . زاج دق هعيب نإ

 لصف

 . ةيصولا نم هب ىلتباام ىلع هنيعي نم لكوي نأ ء ىموال زوجي : ليقو

 لام ةلذ ضبق ىلع ث هنيعي نم لكوي نأ هل زاج ى متي ىف ايصو ناكنإ ه

 . انومأم ةتث ليكولا نوكيو . هتعارزو هلام ىلع مايقلاو متيلا

 . هليكو نم نذإب الإ ، هيف لكو امف لكوي نأ هل زوجالف ليكولا امأ و

 © هليكو ىلإ هادأ ، متيل قح هيلع ناك نم : هللا همحر هللا دبع وبأ لاقو

 تمعندام هللاب فلحا :ليكولل بولطملا لاقف" مهاردلا ضبق هريغ وأ ليكولا ركنأف

 مهاردلا هذه لبق نم ، قح كل ىلع ام هللاب فلحا : لاقف . مهاردلا هخه كيلإ

 . قيفوتلا هبو . ملعأ هللاو . كلذ الإ هيلع سيل هنإ ء ىلبق اهيعدت قتا

م + +



 ٧٣ م. _

 ءالكولا ىلع ليكولا رارقإ ىف
 لمجتي نأ الإ © هلكو ن. ىلع ليكولا رارقإ زوحجنال : هحر ليا دبع و أ لاق

 . هيلع هرارقإ روح 4 5 ڵ هل هلمحو {، كلذ هل زاجأ اذإف . هيلع رقي نرأ هل

 .ادح هل دحب ىتح ديلع هرارقإ زوجيال : رخآ لوقو
 قح لك ةبلاطمو هلامىف هماقم موتي٤رمألا زئاج هلعجو،الجر لجر لكو نإو

 قوقحو ،مهرد فلأ لكوملل هيلع س الجر ليكولا عزانف . هعزان نم ةعزانمو « هل
 ،ك الا ىدي نيب رقأ ليكولا نإ مث . ليكولا هعزانف . لخنو ضرأ ىف بلاطمو
 وأ ، ىناكرام لبق نم « اذه نم ، فلألا ىفوتسا دق هلكو ىذلا نأ ، موق عم وأ

 اهيف ىناكو ىذلل سيل لخنلاو ضرألا كلت نأ اضيأ رقأو . ىنلكوام دعب نم
 ، كلذ ةغلب « هضرم نمه حدص وأ ى لكوملا مدق املف . هنود لجرلا اذهل ىهو ءىش

 مكحم مل وأ ث هيلع مكح ك احلا ناكدقو . هيلع رارقإلا نم هليكو لاقام ركنأف

 . دمب

 لكوملا رارقإف هر رقأ امفو ‘ هليكو هلمحو ‘ هلكو ناكنإ : هلرا ذليع وأ لاقن

 . زئاج

 ما دام ليكولا را رفإ روحو . هرارقإ هيلع زوجت الف ك كل ذ هلك 1 نإو

 . عاب وأ ضبق هنأ رقأ ايف ع لزعي نأ لبق 2 اليكو

 ليكولا رارقإ لكولا ىلع زوجي الف ع كلذ لعف لكو للا نأ : رقأ ايف امأو
. كلذب
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 ىعداو 4 اهضبتنةأرما وأ لجرىلع ي هل مهارد ضف ى 0 اليكو لكو نمو

 رمأب وأ ةنيبب اهمن»2 هيلإ اهمند ىذلا ناكنإ : ليق . لكوا ىلإ اهريص هنأ

 . اهبحاص ىلإ اهمند هنأ ،نادهاش ليكلا ىلعف ء ك اح

 همزلي او 2 هيلع ةني الف ، مكح الو ةنيب الب هيلإ تراص تناكنإ و
 . نيملا

 هنإ : ليكولا لاقف . نملا لاملا بحاص بلطن « هلام ميب ىف اليكو لكر نمو

 ٠ هيف هذافنإب هرمأايف هذننأ وأ ك هيلإ هعفد

 . هنيمي عم هلوق لوقلاف ، نتلا هيلإ عفد هنإ : لاق اذإف

 .اذكو اذك ىف هذفني نأهر.أ هنأ ةنيبلا هيلعف(هب هرمأ ايف هذفن أ هنإ :لاق نإو :

 ليقام هبشي اذه سيل و .هنيمي عم هلوق لوقلاف كلذ ىف هذفنأ هنإ :لاق اذإو

 . هيلع هدر هنأ ةنيبلا ةيلعف 2 ةنبل اب هيلع هنمتثا الام عفد اذإ هنإ

 ىلإ هعفد هنأ رومأملا ىعداف « هثامرغ ىلإ هنمث عفديو « هلام عيبي نأ هرمأ نإو

 . هغيمي عم رومأملا لوق لوقلاف 2 ءامرذلا كلذ ركنأو ك هئامرغ

 . مهقوقح مهيلإ عفدي نأ قحلا هيلع ىذلا ىلعف « ءامرفلا ركن أ اذإف

 ىلع زاج هرارقإف ع ليكولا نم هقح ىفوتسا دق هنأ ، قحلا هل ىذلا رقأ نإ و

 . قحلا هيلع ىذلا أربيو 2 هسه

هل ند ءاضتقا ق 7 الحر لكو لجر نع ك هللا همحر ل .عس وأ لئسو
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 لجر ىلع لكوذل اتح ليكولا ىعداف « هماقم ماقأو 2 هتلاكو زاجأو ء سانلا ىلع

 . ليق اين نيبلا هيلع هلف ے لكوملا نيمي هيلع ىعدللا بلطن ، مكاحلا ىلإ هب عفرو

 ؛ ىعدملا ىلع بج نيهلا تناك اذإف . نيملا نع قحلا هل ىعدملا لكن نإو
 . نيمل ا هيف هملع امج { هل ىعدي ام و أ ك هيعدرام لبق هز 1 ىدنع امف نكي ك فلاح مذ

 ك هيلع ىعدلا نع مكلا ف هاوعد تلط ‘ نيملا نع هل ىعدللا لكن نإ و

 . مكلا رهاظ ف

 م اذإ ، هليكو وأ هل ىعدلل ىلإ قحلا ملست بجو ك هيلخ ىعدملا فلح نإف

 . ضبنلا ق هتلاكو نع عجرت

 لصف

 { اهلام نه ءىش عيب وأ ) اقادصم ضبق ف ‘ الجر تاكو > ةأرما ق ليقو

 اهل ضتن الو . اهيلع زئاج كلذ نإ ، هعيبب هترمأ ام عاب وأ ى لجرلا اهل ضبقف

 . كلذ ىف

 . ٨ض.ق دارأ 7 ةب كالذ ق تماقو ) > ق الجر لجر لكو نإو

 اذإ ى نامض لركولا ىلع سيل : لاق . نامضب ىنم هذخ : لاملا هدي ىف ىذلا لاق

 . مك احلا مم هتلاكو تعقو

 هلاحأف . هل قح ةب'اط. ىف ، الجر لجر لكو اذإ : هللا همحر دمحم وهأ لاقو

ليكو لا عجري و امهلاحمةلاكولا نإف . سلفأ وأ هيلع لاجملا تامف « رخآ ىلع نيذلل
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 . ناكم ىلإ ناكم , & هقح لقن ىف هلكو نكي مل هنأل ؛ هبحاص ىتخ ليحلا ىلع

 . ضبقلا ىف هلكو امإ و

 :انباحص ًأ'ضب لاقن . رخآ ىلعل نيد ىضاقت ىف 7 اليكو لكو نهو : لاقو

 . ضبقلاو ىضانتلا ىب هلكوي ىتح ، ضبقلا نود ىضانتلا هل

 قح هلف ، ةبلاطملا هل ناك نم نأل ؛ ضبقلابجوي ىضاندلا : مهضعب لاقو

 لكو نإ و . هيلع ردق اذإ ث هل بولطملا قح ذخأ بجوي بلطلا نأل؛ ضبقلا

 . همل ف دبعلا ىفلتن ‘ ه.حاص رم أ ريغب ( اهدح أ هضبتف ك ليع ضبقب نيلجر

 . هنمضي هنإف

 لعفلاب د رفغي نأ اهدحأ نكب ‘ نيذيمأ لف ىلع قلع ‘ رمأ لك كلذكو

 ريغو قالطلاو حاكفلا ىف نيليكولاو { نينيمألاو ، نبيصولاك، هبحاص نود
 . كللذ

 هب ىرتشي هنأ هتين ىفو ، هسفنل هارتشاف ث الام هل ىرتشي هريغ لسرأ نمو

 هلسرأ رم وهو ص كلذ هل سيل هنإ ، هسفنل هب كسمتلا دارأ مث . هلسرأ نل

 . هل هيرتشي

 دبعلا ىرتشا سب>و 0 هرمأب هل هارتشاف ، ادبع هل ىرتشي نه رمأ نمو

 لام ن٠ كلمي هنإف . ىرتشملا د ىف دبملا كلمف ‘ نملا هل ل 7 نأ ىلإ ‘ رخآلا نع.

. ه۔ةن ىلع عيبلا دقع رومأملا نأل ؛ ر.آلا ىلع نامض الو ، ىرتشملا
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 فتاوف ، ادبع هل ىرتشي ، الجر لكو لجر ىف ث هللا همحر دمحم ىأ نعو

 نأل ؛ لطاب ءارشلاف ، هلكو نم هنأ هملعي ملو هارتشاف ، لكوملا ليكو دي ىف ادبع
 . هكمل . ىف ناكام هئارشب هكلم ىف لخدأو « هلامب لكوملل ام ىرتشا ليكولا

 ىلع كلذ زح مل ' ليكولا كلم نايعأ نم ث ادبع هل ىرتشا ول كلذكو

 الإ حصي ال عيبلاو ، ءارشلاب رومأم ليكولا نأل ؛ لهج وأ كلذب ملع ؛ لكولل

 . لكوملا لعف ىنعملا ىف ليكولا لعفو . عئابو رتشم نم

 ءهاخأوأ ، هنبا وأ ، لكوملا ابأ ىرتشاف « ادبعهل ىرتشي { اليكو لكو سو

 لامزم نمتلا ذخأب لكوملا عجريو . لكوملا لام نم قتي هنإف . هيلع قتع نم وأ
 ٠ لهج وأ ى كلذل دمعت ع ليكولا

 .هكلم اذإ لكوملا ىلع قتي نم دحأ ءارشل دمعت نإ : رفعج نب دمحم لاقو

 . لكومال نملا ليكولا نمضيو 2 لكوملا لام نم قتعي هنإف

 . هيلع نايض الن « مكلا لهج وأ ، كلذل دمعتي مل نإ و

 ىلع نامض ال نأ : ىدنع بجوي رافنلاو ٤ لكوملا لام نمه عا و قتعلاو

 { رمآلا كل. ىف لخدي ءارشلا دسةع نأ لبق نم س طلاو دمعلا ىف 2 ليكولا

 عنالا كله نم هجارخإ بج وي دقعلا سفن نأل ؛ قح دقعلا ىف ليكولل قلعتي الو

 تناكول هنأ ، كلذ ىلع ليادلا ىرتشا كلم ىف لوخد ريغ ن. « ر.آلا كلم ىلإ

. قافتا اذهو . امهنيبإةقرفلا تعتنو \ ك رومأملا ةحوز و ةمأ
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 نأ ليكولل ناك« نملا هياإ عفدي ملو « هريغ وأ دبع ءارش ىف لكو نمو

 . نملا هنم ىفوتسي ىتح 4 عيبملا ضبق نم رمآلا عنمي

 لله اذإ ك عيبلا مكح نود نرلا كح هكح ناك “ ليكولا دي ف كله نإف

 نهترملا مزلي ام بسح ةئالتإب نامضلا همزلل هفلتأ ول ليكولا نأل ؛ عئابلا دي ىف

 ٠ نهرلل هفالتإب

 ' كلذكف ٠ طقن عيبلا لطبي لب 2 نامنلا همزلي ‘ عاب ام فلتأ ول عئابلاو

 _ . عيبلا نود نهرلاب هرابتعا بجو

 ص هضبق ىرتشملا دارأو 2 هل هارتشاف ، ءىش ءارش ىف الجر لجر لكو نإو

 . هنك هيلإ ملسي ىتح ص هضبق نم هعنم نأ ها ناك

 ‘ عيبلا لطب هعاب ام _ فلتا ول عئابلا نا ص نهرلا مكح هكح ناك فلت نإ

 . نهرلا فلت اذإ ‘ نهنرملا مزلي ام لذم همزلل هفلت أ وأ اذهو 0 نمصي لو

 ،نيفلأب ةيراج هل ىرتشاف مهرد فلأب ةيراج ءارش ىف 0 الجرلجر لكو اذإ و

 . نمتلا ىف لكو ملاو ليكولا فلتخا مث . ًادالوأ اهدلوأو ص اهئطوف ى اهب ثبو

 :لوسرال لاق هيلإ اهب ثعب عاب نيح نكي مل اذإ هنيمي عم ليكولا لوق لوقلا نإف

 رمآلا ىلع نوكيو . مهرد فلأب اهتيرتشا : لوةي وأ ، اهب ىنترمأ ىتلا ةيراجلا ىه

 ن"٧ حمسن ه.ا و ٠. رارح أ دال وألا و ( هلد ةيرالا دربو( اهرآعو دال رألا ةميق

. ركلا
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 لصف

 ىرتشاف ، راحص نم اهر ي رسلا رمت نم . ارج هل ىرتشي « اليكو لكو نمو

 هنأل ؛ كلاب رمألا ىلع « مزال ريغ ءاركلا نإف . ءاركب هيلإ هلمحب رجأتساو هل

 . طقن ءارشلاب هرمأ امإ و . هلح ىف هل نذأي م

 نامذلا طوقس بج وي رظنلاف « سافلانيب ةداعلاو ناسحتسالا قيرط نم امأو

 ىضتقي « ءارشلاب رمألا نأ لبق نم « رمآلا ىلع ءاركلا هل بجويو « رومألا نع

 هميلست ىلع ردقي و ‘ ملسقلاب ًارومأم ناك ثيح نمف رمالا ىلإ عيبللا ملست

 . هب قطن دق ةقيقحلا ىف نكي مل نإو . هب قوطةملاكء اركلاب الإ

 .لجألا كذىلإ هل هارتشاف ء لجأىلإ لام ءارش ىف « اليكو لجر لكو اذإ و

 . هلجأ ىلإ لكوملا ىلع قحلاو ، لكوملا نم نملا ذخأ زح مل ، ليكولا ىفوت مث

 تومب هذخأ لسح دق هنأل ؛ ليكولا ةكرت نم « هقح ذخأ قحلا بحاصلو

 ىحلا نأل ؛ هتدم لبق « لكوملا ىلع قحلاب عوجرلا ليكولا ةثرول سيلو . ليكولا

 . هلجأ ىلإ لكوملا ىلع

 ، هارشي هر.أ ام هل ىرتشاو « ريناند هيلإ عفدو & ءىش ءارش ىف هلكو ولو

 نإ © هدنع نم نمتلا كاذ دمب ذفن مث . هتجاح ىف نلا فرصو ث هيلإ هب ثعبو

 .هت.ذ مزل نعلاو 5 ريناندلاب ريناندلا و . ةلاكولاىلع ناك ءارشلا نأل ؛ هل زثاج كلذ

 وا هنأل ؛ عوجرلا لمكومال بح الو . لكوملا نيبو هنيب ناملا دتع تبث دقو

. كلذب امهنيب عجارتلا لامبف ، هيلع عجرل عجر
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 ،هسنج هلىمسو . مولعم نماب ، .الغ هل ىرتثي نأ : الجر لجر لمكو اذإو

 ىلع امالغ ىرتداف . ةفصلاو سنجلا نم 0 كللذ لثم ( دبع ءارش ف رخآ ١لكوو

 ةنيمي عم ليكراا لرة لوقلاف 2 اهدح أ نالفل هتيرتشا : لاتف ، نماو ةفصلا كلت

 . رخآلا قح لاطبإ اهدحأل هئارش ىف سيل نأ لبق نم

 كلذ ءارش ىف رخآ هلكوو « هنيعب دبع ءارش ىف هلكو ول : ةفينح وبأ لاقو

 دنعو . لوألا قح لطبأ كلذ نأل ؛ هفم لبقي ملال هتيرتشا ىنإ : لاقف . دبملا

 . هتنيب ةنيبلا . عيمجلا ىف ليكولا لوق لوقلا نأ انباحصأ

 كللذ فدن ءارش ى رخآ هلكوو « ةنيعب دبع فدن ءارش ىف لجر هلكو ولو

 . دبعلا نم فصنلا ىرتشاف 4 ادحاو الح نملا ىف هلدح دق امهنم" لكو ديملا

 لاق ث ةلأسملا هخ» ىلع ةفينح وبأ انقفاوو . هلوق لوقلا نإ ث ىنانلل هتيرتشا : لاقف

 فدنلا ءارش ىف ةمئاق ةلاكولاف . ةلاكولا هينحصت ىذلا فصنلا هخم ىقب دق دبملانأل

 . هخم نيعم ريغ هثارشب رمألل فصنلا ذإ ؟ هئارشب رومألل

 لاقف ، رخآ هيقل مث . معن : لاقف هغيءب هنيبو هغيب ادبع ىرتشيل هلكو اذإ و
 ءىش الو . رخالل ىنالا فصنلاو . لو"الل فصنلا نإف . هارتشا مث ، كلذ لثم هل

 قحب قلعتي امم ءىش فرم زحي لو ، اتحد دق نيتلاكولا نأ لبق ن٠ ليكولل

 . ةق ىلإ هب ةلاكولا

 ةحاب إلاك ةلاكولا نأل ؛ ةلاكولا باغلا لبق اذإ 2 زاج ابئاغ لكو نمو

. رضاحلاو باغال ةزاج ةحابالاو
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 الإ هريغ لام ىف اهريغالو ىصولا الو ليكولا فرصتي نأ اندنع زوج الو

 . دلولاو دلاولا ىح هلامب ىلوأ لك : ومللتع ىبلا لوقل هرمأي

 دمب لاملا كلهف ، هريغ وأ امالغ هب هل ىرتشي الام ليكولل لكوملا عفد اذإ و

 . لكوملو رمآلا ةفلاخل نمض هنأل ؛ ليكولل عيبلا نوكيو ، ليكولا نمض « ءارشلا
 . هب ءارشلاب رومأملا نملا ىلع عيبلا دقعي نأ هيلع ناكو

 هل عفد ناك ام لثمب لكوملا ىلع عجريو س هل هارتشا نمل عيبلا ةفينح وبأ لاقو
 . نملا نم

 هرمأ اكهل ىرتشاف( نملا هل عمدي 7 { دبع ءارش ق الجر الج ر لكو اذإ و

 لكوملا ىلعو ع لكوملا نود ليكولا ىلع عئابلل نملا نامض ناك هيلإ هملسو

 . نملا نع ليكولا هنمض ىذلا قحلا كلذ ليكولل

 ناكو . لكوملا نع لاز هدي نم عاضف ، ليكولا ىلإ نلا لكوملا فد اذإ و

 لبةعاضن ع ءارشلا دمب نملا ضبق ليكولا ناكولو . دبعلا عئابل ليكولا ىلع مرنلا
 ىح نع ضبق ءارشلا دمب نملا هضبقو ، كلذ ىف نيمأ هنأل ء انمث نمضي مل ءارشلا

 ةيف لكو امن ني.أ ليكولاو نيمألاو . هيف انيه ناك لوألاو . هل ًاضوبقم ناك

 . اتيم هدي ىف ا ىلع نوكي الن « ىدعتةلاب هجرخ نأ الإ ، لكوملا لام نم

 ، هضبقي نأ لبق 2 ابيع هيف دجوف « ادبع ىرتشاف « دبع ءارش ىف هلكو اذإف
 2 هكلهتسا دق ابيع نركب نأ الإ ، لكوملا مزل هلبق نإف . رايخلاب لكوملا ناك

. ليكو لا مزلي ذثفيخخ



_ ٣١٦ _ 

 « ضبق ام نمضي هنإ ، هسفن نع اهقرفف « ةنع اهب قدصتي مهارد ىف هلكو ولو

 تلاز املف . نيع ريغ ىف تناكى وألا ةلاكولا نأل ؛ ةتباث ةلاكوب الإ قدصتيالو

 . ةلاكولا تلاز نيملا

 . بابحتسا هنمض أ الو ، كلذ زيجأ : ةفينح وبأ لاقو

 ىذزلاو هسفنل رايلاطرشو .اهف هف ربن اندب هل اهفرصي مهارد ف هلكو اذإ و

 ضباقتلا بجوي فرصلا نأل كرايخ وأ طرش لبق نم لطاب فرصلا نإف . هلكو

 بو جو نم عنمي رايملاو ، اهواه : ومع ىبلا لونل ؛ سلجملا ى ملستلاو

 . ملستل

 ، دقعلا لطب الوهجم اثيش طرش ول هنأل ؛ لطب دقعلا بجوي ام عنتما اذإو

 . امولعم هن وك بجوي

 ةثيسن الو دقنب هعيبي نأ هيلع طرتشي ملو 2 هل هعيبي ابوث هل عفدو هلكو اذإو

 . قافتاب زاج كلذف « دقنب رينانو وأ مهاردب هعابو ضرعب الو

 انباحصأ نم . فالتخا كلذ ىفف ، ريناند وأ 4 مهاردب ةثيسفب هعاب اذإ و

 ٠ ةئيسنلار دقنلا مهعيب سانلا نأل ؛ لعفلا هل زاجأ مهضعب و ء نمتلا هنمض ضمب

 هل زيجي نأ الإ بوتلا ةميق نمضي هنإف ، ةثيسف وأ دقنب ضرعب هعاب نإ و
 ٠ كلذ نم لعف ام بوثلا بحاص

. هيمع نامض الن ةثيسن وأ دقنب بوثلا عاب اذإ : ةفينح وبأ لاقو



 _ _ ٣١٧

 كلذ لعفي نأ الإ «نمض ةثيسنلاب رومأملا وأ ليكراا عاب اذإ : ىعفاشلا لاقو

 . رمآلاو لكوملا رمأب

 ةثيسنلاب عابام ، ليكولا وأ رومأملا نيمضت ىلإ انباحصأ نم بهذ نمو

 نأ كلذف مهلع نأل ص رلتن هيف ىدنع لوق اذهو . 4 هعان ىذلا نملا هنمضر امنإ

 . لكوملا لام فالتإ ةثيسنلاب عيبلا

 ةلع هذه تناكو لو . مهدنع زاج ريغ عيبلاف 2 ايدعتم ناك التم ناكاذإ و

 مهدنهت عيبلا نأل ءهبحاص ىلع فلتلاو هيف ىدعتمل هيف نومضلل ناك« رظةلاىف حصت

 . زئاج ريغ

 . رومأملاو ليكولا ىلع نامض الف « هب زئاج ميبلاو ، اقحتسم نمتلا ناك نإ و

 نماض هنأ انباحصأ دنعف .كلذ ريغ وأ « رقلا وأ بحلا لثم ضرنب عاب نإ و

 { ءايشالل نامثأ ريناندلاو مهاردلا نأل ؛ نمم رينو عاب هنأل س زاج ريغ عيبلاو

 ؛ عيبلا زاوجو نامضلا طاقسإ ىدنع بجوي رافنلاو .نامثأ ريغ تانمثم ضورعلاو

 الف . هنم هب ضؤءتي ةميق ، هللب ىلع كلملا نم ءىشلا جارخإ وه ميبلا ةقيقح نأل

 وهو « ةميق ةلالدب هعيبب رومأملاو ڵ بوثلا نم انمث ضاتعا دق ليكولا اذه ناك

 . ةنم لعفلا زاوج بجو « لام ريغ

 امهمهارد طلخو ك اهل الحر فلسأن ) ماعط فلس ق الجر نالجر لكو ولو

. ليكو لا نمضي : انباخصأ ضعب لاقن . ملستل دنع



_ ٣١٨ 

 ريغب ، اذه لامب اذه لام طلخ هنأل : لاق هنمض نمو . نمضيال : ضعب لاقو

 نم ةضعب زيمتي الو . فلسلا لبق مولعم ريغ امهنم دحاو لك لام راصف « هرمأ

 املف . نمضي ماعط هنم ىرتذا ول ليكولا نأل نمضيال هنإ : لوقن ىذلاو

 ىف ةكرشلا كلذكف . نامضلا كلذكف « نامضلا بجوت ال ةعفارلا ةكرشلا تناك

 . امهنيب فلت امو ث ايهف وهف لصح امث فلسلا ىف كرتشملا ماعطلا رثا

 موي هعابف ، ادغ ةمجلا موي ىمالغ عيب ىف كتلكو دق لجرل : لجر لاق نإ و
 | , ٠

 ىضققت هئاضقنابف .طقف ةا موي هلكو هنأل ؛ الطاب هعيب ناك هيلي ىذلا تبسلا

 . ةلاكولا

 هنأل ؟ هلعف : لو . قدصي ك تلعف دق : ةل اكرلا ءاضقنا دعب لاق اذإ و

 دعب هلعف كلذكو . الطاب هلعف ناك ص ةمجلا موي لبق ، لوقلا دعب لعف ول

 . ةءجلا مود

 ؛ناسحتسالا قيرط نم زئاج تبدلا موي هلعف :ةفينح ىب أباحصأضمب لاقو

 . اهنع لزعي نأ ىلإ :2 ةلاكولا تقو لوأ ةعجلا موي لكوملا ركذ نأ هدنع نأل

' . قيفوتلا هب و . عأ هللاو



_ ٩ ٣١ 

 : لوألا هخسان لاق

 نيبلاطلا جهن. » : باتك نم. ، تانيبلاو تاداهشلا ىف ع رشاعلا ءزجلا مت

 نم ى ةدعتلا ىذ رهش نم نيقب لايل عبرأو ءارهزلا ةمجلا ىحض « نيبغارلا غالب و

 . ةي وبنلا ةرجملا نم فلأو ةئامو ةقس ةخس روهش

 اربآ نصحب ث ىوربالا ىنراحلا ىباورلا هللا دبع نب ريشب نب سيمح وهو

 . نايب ةيقرشلا نم

 اهيلعو « ةفزنملا ةيرق نم اربأ ةلافسب نآلا لإ ةدوجوم نصحلا اياتب لازت الو

 . خيراقلاو ةباتكلا نم ضعبو ، ليمج شقن

 ىلع ه ١٤٠٠ ةغس مارحلا ةدعقلا ىذ رشاع ىف هلل دمحلاو ، هلصأ ىلع ةضرع مت

 . ىن راحلا نايلس نب دمحأ نب ملاس هقتحم دي

ه ٭ :٭



 رش املا ءزجل ١ ثسر_ہهف

 نامسق وهر

 رثاعلا ءزجلا نم لوألا مسقلا

 ت انيبل ١ و تاد اهشل ١ ق

 الوق نرب رأ وهو نيبغارلا غالب و نيبلاطلا ج ه باتك نم

 ةذيصملا

 : لوألا لوقلا ٧

 بجب ال نمو اهلمح هيلع بجي نمو تانيبلاو تاداهشلا ىف
 : ىانلا لوقلا ٤\

 لدعلا ةف دو هتداهش زوجت نميف
 : ثلاثلا لوقلا ١٦

 زوج ال نمو هداهش زوجت نميف
 : عبارلا لوقلا ٢١

 ةلبقاا لهأ نم انباحصأ ريغ ةداهش ىف
 : سماخلا لوقلا ٢٤

 ءاسنلا ةداهش ىف

 : سداسلا لوقلا ٢٧

 ةداهشلاو ث مهيلع كلاو مهل كلاو 2 ةمذلا لهأ ةداهش ىف

 كلذ هبشأ امو 7 مل

 : عباسلا لوقلا ٣٢

كلذةبشأامو ڵبيسهلنمو س ءارجألا و ءالكولا وءاكرشلا ةداهش ىف



 ةحفدملا

٤١ 

٤٤ 

٥ 

٥١ 

٥٣ 

٣ 

٧٢ 

 : نماثلا لوقلا

 كلد هشأامو. ةيصولا قحهلناك نمو ك مهلو ءايصوألا ةداهش ق

 : عساتلا لوقلا

 كلذ هبشأ امو 2 ءايلوألاو ماحرألاو ءابآلا ةداهش ىف

 : رشاعلا لوقلا

 . كلذ هبشأ امو ، نيمربةملاو - نيلتاقتملاو نينعالتملا ةداهش ىف

 : رشع ىداحلا لوقلا

 تانيبلا راضحإ ىف لجألا ىف

 : رشع ىانلا لوقلا

 تانيبلا مده ق

 : رشع ثلاالا لوقلا

 ةفصو ث ليدعتلا ظةلو ، لدممال كلا لاؤسو تانيبلا ليدمت ىف

 ( الدعم نوكي نم

 : رشع مبارلا لوقلا

 كلذ ىاعمو ةنيبلا لمح ىف

 : رشع سمالا لوقلا

 بتكلاف ام ىلع ةداهشلاو اهظافل أو ةداهشلا ةيدأت ةفرعم ةيفيك ىف

 : رشع سداسلا لوقلا

 ٠ هل دهشملاو دهشملا ماهفتسا ق

) ٢١ نيبلاطلا جهنم / ١٠ (



 ةحذملا

 ٧٦

٨١ 

٨٥ 

٩٦١ 

٩٥ 

٩٩ 

١٠٤ 

١١٠ 

١١٢ 

_ ٣٢٢ _ 

 : رشع عباسلا لوقلا

 ١ رش ء نم ال ل وقل :

 . كلذ هبشأ امو « اهلانفلو اهزا وجو ةداهشلا نع ةداهشلا ىف

 : رشع عساتل الرقلا

 اهماكحأو ةرهشلا ةداهش ى

 : نورشعلا لوقلا

 هلمف ىلع دهش نميفو ث دهشتسي نأ لبق دهشي د.هاشل ا ىف

 : نورشعلاو ىداحلا لوقلا

 اهمالتخاو ةداهشلا قافتا ى

 : نورشعلاو ىلاغلا لوقلا

 ىلوأ امهيأ اتفلتخا اذإ نيتداهشلا ىف

 : نورشعلاو ثلانلا لوقلا

 مكلا نع مك احلاو ةداهشلا نع دوهشلا عوجر ىف

 : نورشعلاو عبارلا لوتلا

 ىلا تافآلا نم ءىش هب ثدح وأ 2 تام وأ باغ اذإ دهاشلا ىف

 ةداهشلا اهلجأ نم لطبت

 : نورشملاو سماخلا لوقلا

روزلا دهاش ةيوةىفو 2 زوج الامو اهنم زوحي امو روزلا ةداهش ىف



 :۔:رلا

 ١١٧

١٢٥ 

١٢٨ 

١٣١ 

١٨٣٣ 

١٦ 

٤٠ ١ 

١٤١ 

٤٣ ١ 

٣٢٣ _ 

 : نورشملاو سداسلا لوتلا

 لوحألا ىلع ةداهشلا ق

 : نورشعلاو عباسلا لوقلا

 قالطلاىلع ةداهشلا

 : نورشملاو نماثلا لوقلا

 ةمطع'او عيبلا ىلع ةداهشلا ىف

 : نورشعلاو عساتلا لوقلا

 ءالولاو ةكلملا ىلع ةداهشلا ىف

 : نوئالثلا لوقلا

 لالهتسالاو عاضرلا ىلع ةداهشلا ىف

 : نوثالثل او ىداملا لوقنا

 قادصلا ىفو ىضرلاو جيوزتلا ىلع ةداهشلا ىف

 : نوثالالاو ىانلا لوقلا

 همامم و لقعلا ناصقن ىلع ةداهشلا ىف

 : نوثالثلاو ثلاثلا لوقلا

 توملا ىلع ةداهشلا ىف

 : نوثالللاو عبارلا لوةلا

. قوقحلاو :مهاردلا ىلع ةداهشلا ىف



 ةيةذملا

١٤٧ 

١٤٨ 

٥٠ ١ 

٣ ١ 

24 

١٥٩ 

١٨٥ 

١٩٢ 

_ ٣٢٤ 

 : نوالال او سماخلا لوقل ا

 . ىقاوسلاو قرطلاو ثادحألا ىلع ةداهشلا ىف

 : نوثالثلاو سداسلا لوقلا

 . لتقلاو ةقرسلا ىلع ةداهشلا ف

 : نوثالثلاو عباسلا لرةلا

 بسنلاو ثاريملا ىلع ةداهشلا ىف

 : نوثالثلاو نماثلا لوقلا

 تاداهشلا نم اهريغل ةضراعملا ةداهشلا ىف

 : نوئالالار عساتلا لوقلا

 كلذ هبشأافو ء ءىشلا نم ةءاربلل ىلع ةداهشلا ىف

 : نوعب رألا لوقلا

 ظافلألا ىف
١ 

 وهو ناعيألا ىف رشاعلا ءزإلا اذه نم ىانلا سقلا لاوقأ بيترت

 الوق رشع ةعست

 : لوألا لوقلا

 اهبورضو ماكحألاو ىواعدلاو ناميألا ىف

 : ىناثلا لوقلا

اهيف لوقلا هوجوو ث اهيناعمو اهبورضو ناميألا ظافلأ ىف



 ةحفصلا

 ٢٢٥

٢٢٦ 

٢٢٨ 

٢٢٩٨٩ 

٢٣٢ 

٢٣٨ 

٢٤٤ 

٢٤٨ 

_ ٣٢٥ 

 : ثلاثلا لوقلا

 مومرلا ىف نيملا ىف

 : عبا رلا لوقلا

 هذيسو ذبعلاو هدالرأو ذلا ولا نيب ناميألا ى

 : سماخلا لوقلا

 قرطلا ىف ناميألا ىف

 : سداسلا لوقلا

 بايثلا ىف نيملا ىف

 : عباسلا لوقلا

 ةهشلاو ربدلاو ضيحلا ىف ءطولا ىف جاوزألا نيب ناميألا ىف

 . ناركسلا قالطو

 : نماثلا لوقلا

 ىعدينهو 0 دهاشلاو ك احلا نيميو 0 هل رقملا وأ هل د رهشملا نيمع ف

 ههرعيال قحم

 : عساتلا لوقلا

 ملسقلاو عفدلاو ذخألا ىف ىوعدلا ىق نيملا ىف

 : رشاعلا لوقلا

ثكالذ هبشأ امو .رهشألاو مهتلا ىف ناميألا ىف



_ ٣٢٦ 

 ةحفصملا

 ٢٥٤٤ رشع ىداحلا لوقلا :

 رارفإلا ىف ناميألا ىف

 ٢٥٨ رشع ىانلا لوقلا :

 ةماسقلاو بذلاو ءامدلا ىف ناميألا ىف

 : رشع ثلاثلا لوقلا ٢٦٥

 عويبلا ىف ناميألا ىف

 فلحب نم رمأ اذإ كال ىفو « لاملا بزو لماعلا نيب نيملا ىف

 موصخلا

 : رشع سماخلا لوقلا ٥٧٢٧ه

 زوج ايفو ، اليكو نوكي نأ زوجي نمو ث اهظافلأ و ةلاكولا ىف

 ةلاكولا هيف نروك نأ

 : رشع سداسلا لوقلا ٢٨٥

 اهضبقو ةعيدولاو ةبهلاو ةلاكولا ىن

 ٠ ٩ ٢ رشع عباسلا لوقلا :

ك احلا ىلإ ةعزانملا ىف



_ ٣٢٧ _ 

 . : رشع نماث |
 دو نمثلل هضبق 2 لوقلا

 39 | ٢٩٦

 ولا عيب ىم

 و ١ ٣ عساتلا لوقل : رشع

 | رفإ م ىلع ليكولا را , 3

 زجا م رشاعلا ء٠.لا 7

 ;ادب عاديإلا مفر بتكلا ٤٤٥٨ / ٢ ١٩٨
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